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நவம்பர் - மார்ச் 2022 

1. தமிழ்நாடு

1) நீதிபதி டி முருகேசன் ேமிட்டி:

 புதிய ேல்விக் கோள்கேகய வகுக்ே 13 கபர் கோண்ட குழுகவ 
தமிழே அரசு சமீபத்தில் அகமத்தது . 

 மற்ற குழு உறுப்பினர்ேளில் முன்னாள் கசஸ் உலே 
சாம்பியனான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் மற்றும் பிரபல ேர்நாடே 
இகசக்ேகலஞரான டி.எம்.ேிருஷ்ணா ஆேிகயார் அடங்குவர். 

2) தமிழேத்தின் தஞ்சாவூரில் உணவு பாதுோப்பு அருங்ோட்சியேம்
திறக்ேப்பட்டது

3) திருவள்ளூரில் மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்க் அகமக்ே
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

4) இல்லம் கதடி ேல்வி திட்டம்: கோகரானா கதாற்றுகநாயால் ஏற்பட்ட
ேல்வி இகடகவளிகய சமன் கசய்ய தமிழ்நாடு அரசு இல்லம் கதடி
ேல்வி திட்டத்கத அறிமுேப்படுத்தியது.

5) வினிஷா உமாசங்ேர்: சமீபத்தில் ேிளாஸ்கோவில் நடந்த 26வது ஐநா
ோலநிகல மாற்ற மாநாட்டின் (COP26) ஒரு பகுதியாே தூய்கமயான
கதாழில்நுட்பம் மற்றும் ேண்டுபிடிப்புேள் குறித்து விவாதித்த
கூட்டத்தில், தூய்கமயான ஆற்றல் குறித்து வினிஷா கபசினார் .

6) தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜவுளி துகறகய துவக்ேி கவத்தார்.

7) ேற்பேம்: நியாயவிகல ேகடேள் மூலம் பகன கவல்லம் விற்பகன
கசய்யும் திட்டத்கத தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் கதாடங்ேி
கவத்தார். பகன கவல்லம் 'ேற்பேம்' என்ற கபயரில்
விற்ேப்படுேிறது.

8) குரும்பகன: குறும்பகன (ஆங்ேிலத்தில் ேருப்பு பகன) என்ற
கபயரில் பகன கவல்லம் விற்பகன கசய்யும் திட்டத்கத தமிழே
முதல்வர் ஸ்டாலின் கதாடங்ேி கவத்தார். ராமநாதபுரம் மாவட்டம்
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ேடலாடியில் பகன கவல்லம் மற்றும் பகன கபாருட்ேள் பயிற்சி 
கமயத்கதயும் திறந்து கவத்தார் . 

9) தமிழ்த்தரி: தீபாவளி விற்பகனக்கு கோ-ஆப்கடக்ஸ் மூலம்
கதாடங்ேப்பட்ட 'தமிழ்த்தரி' திட்டத்கத முதல்வர் கதாடங்ேி
கவத்தார்

10) Tnkhadi: கேத்தறித் துகறயின் அகனத்துப் கபாருட்ேளும்
ஆன்கலனில் கபரும் வகேயில் புதிய ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS

கசயலியான 'tnkhadi'கய தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின்
அறிமுேப்படுத்தினார் .

11) தாம்பரம் மாநேராட்சி: தமிழே அரசு 2021 நவம்பர் 4 ஆம் கததி
தாம்பரம் மாநேராட்சி அகமக்ேப்படும் என அரசாகணகய
கவளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

12) பாலசகப: 12 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதேளுக்கு அகனத்து
ேிராம பஞ்சாயத்துேளிலும் 'பாலசகப' உருவாக்குதல், ேிராம
சகபேள் கபான்று, அகனத்து பஞ்சாயத்து மற்றும் நேர்ப்புற
அகமப்புேளிலும் குழந்கதேள் பாதுோப்பு கோள்கேகய
அறிமுேப்படுத்துதல் மற்றும் அகனத்து பள்ளிேளிலும் குழந்கத
பாதுோப்பு கோள்கேயை

13) சிஎம்பிடி கபருந்து நிகலயத்தில் சுதந்திரப் கபாராட்ட வரீர்ேள்
ேண்ோட்சி கதாடங்ேப்பட்டது.

14) விதகவேள் மற்றும் ஆதரவற்ற கபண்ேளுக்கு 25% இட ஒதுக்ேீடு:
அங்ேன்வாடி கமயங்ேளில் விதகவேள் மற்றும் ஆதரவற்ற
கபண்ேளுக்கு 25% இடஒதுக்ேீடு வழங்ே தமிழே அரசு உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது.

15) தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின், தமிழ் ேணினி கமன்கபாருகளப்
பயன்படுத்தும் இரண்டு இகணய தளங்ேகளத் கதாடங்ேிகவத்து,
நுண் ஆளுகேகய உறுதிப்படுத்தவும், எளிதாே வணிேம் கசய்யவும்
மற்றும் மாநிலத்தின் ஐடி மற்றும் ஐடிஇஎஸ் துகறேளில்
கபாட்டித்தன்கமகய கமம்படுத்தவும்.
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 இ-முன்கனற்றம் மற்றும் ஐடி நண்பன் என இரண்டு இகணய 
தளங்ேள் கபயரிடப்பட்டுள்ளன  

16) முதல்வரின் முேவரி: தமிழே அரசு முதல்வரின் முேவரி என்ற புதிய
துகறகய உருவாக்ேியது

17) இந்தியாவின் முதல் 3டி ேண் அறுகவ சிேிச்கச வசதி கசன்கன
எழும்பூர் ேண் மருத்துவமகனயில் திறக்ேப்பட்டது

18) தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் புதிய இகணயதளங்ேகள துவக்ேி
கவத்தார்.

 www.cra.tn.gov.in – வருவாய் நிர்வாேத்திற்கு 

 https://www.cra.tn.gov.in/tnscs - சப் ேகலக்டர்ேளுக்கு 

 https://www.cra.tn.gov.in/vaotransfer - VAO இடமாற்றங்ேளுக்கு 

19) 'மீண்டும் மஞ்சப்கப': தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின், ஒருமுகற
பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கபேளுக்கு பதிலாே துணிப்கபேகள
பயன்படுத்துவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகேயில் ,
'மீண்டும் மஞ்சப்கப' பிரசாரத்கத துவக்ேி கவத்தார்.

20) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: தமிழே அரசு டிசம்பர் 17, 2021 அன்று
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்கத மாநிலப் பாடலாே அறிவித்தது. இது 55
வினாடிேள் கோண்ட பாடலாகும் .

21) கபண்ேளுக்ோன புதிய கோள்கே 2021: தமிழ்நாடு அரசு
“கபண்ேளுக்ோன புதிய கோள்கே 2021” டிசம்பர் 29, 2021 அன்று
கவளியிட்டுள்ளது.

22) குழந்கதேளுக்ோன தமிழ்நாடு மாநிலக் கோள்கே 2021: தமிழ்நாடு
அரசு “குழந்கதேளுக்ோன தமிழ்நாடு மாநிலக் கோள்கே 2021” ஐ
நவம்பர் 20, 2021 அன்று கவளியிட்டுள்ளது.

23) ஸ்பாஞ்ச் சிட்டி ோன்கசப்ட்: கசன்கன நேர்ப்புற கவள்ளத்கதத்
தடுக்ே புதுகமயான நீர் கமலாண்கம உத்திேகளக்
ேகடப்பிடிக்ேவும், பஞ்சு நேரமாே மாற்றவும் தயாராே உள்ளது.

http://www.cra.tn.gov.in/
https://www.cra.tn.gov.in/tnscs
https://www.cra.tn.gov.in/vaotransfer
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24) சிலம்பம்: தமிழே அரசின் பாரம்பரிய தற்ோப்புக் ேகலயான 
சிலம்பத்கத, ேல்வி நிறுவனங்ேளில் கசர்க்கேக்கும், மாநில அரசுப் 
பணியாளர் கதர்வாகணயத்தின் ேீழ் உள்ள கவகலேளில் 
இடஒதுக்ேீட்டிற்கும் 3 சதவதீ விகளயாட்டு இடஒதுக்ேீட்டின் ேீழ் 
கசர்க்ே தமிழே அரசு நடவடிக்கே எடுத்து வருேிறது. 

25) “Tamil Nadu – Investors First Port of Call”: முதலீட்டாளர்ேள் 
மாநாடு 23-11-2021 அன்று கோகவயில் நகடகபற்றது . 

 கோயம்புத்தூர்: தமிழேத்தின் 2வது கபரிய நேரம் மற்றும் 
கதன்னிந்தியாவில் 5வது கபரிய மாநிலம் 

 கதன்னிந்தியாவின் மான்கசஸ்டர் 

 இந்தியாவின் பம்ப் சிட்டி 

26) வலிகம: தமிழ்நாடு சிகமண்ட்ஸ் ோர்ப்பகரஷன் லிமிகடட் (TANCEM) 
“வலிகம” என்ற புதிய சிகமன்ட் பிராண்கட தமிழே முதல்வர் 
மு.ே.ஸ்டாலின் கதாடங்ேி கவத்தார். வலிகம சிகமண்ட் பிராண்டின் 
இரண்டு ரேங்ேளின் விகல ₹350 மற்றும் ₹365 ஆே உள்ளது. 

27) சிஐஐ ேகனக்ட் 2021: இந்திய கதாழில் கூட்டகமப்பு (சிஐஐ ேகனக்ட்) 
இன் 20வது பதிப்பு நவம்பர் 26, 2021 அன்று தமிழே முதல்வர் 
மு.ே.ஸ்டாலினால் திறந்து கவக்ேப்பட்டது. 

28) பண்கண நிலங்ேளில் நிகலயான பசுகமப் பாதுோப்புக்ோன 
தமிழ்நாட்டின் கநாக்ேம்: கவளாண் ோடுேகள கமம்படுத்துவதற்ோே 
பண்கண நிலங்ேளில் நிகலயான பசுகமப் கபார்கவக்ோன 
தமிழ்நாடு இயக்ேத்கத தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் கதாடங்ேி 
கவத்தார் . 

29) டிசம்பர் 8, 2021 அன்று, இந்திய விமானப்பகட கெலிோப்டர் Mi-
17V5 நீலேிரியில் குன்னூர் அருகே விபத்துக்குள்ளானது: 

 கெலிோப்டர் விபத்தில் பாதுோப்புப் பகடத் தளபதி கஜனரல் 
பிபின் ராவத், அவரது மகனவி உட்பட அவருடன் கசன்ற  11 
கபர் உயிரிழந்தனர். 
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 விபத்துக்ோன ோரணங்ேள் இன்னும் கதரியவில்கல . 

30) முனஸீ்வர் நாத் பண்டாரி:  

 தகலகம நீதிபதி என்.வி.ரமணா தகலகமயிலான உச்ச 
நீதிமன்ற கோலிஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துகர கசய்துள்ளது 

 கசன்கன உயர்நீதிமன்றத்தின் 51வது தகலகம நீதிபதியாே 
முனஸீ்வர் நாத் பண்டாரி நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார் 

31) ேகலஞர் நிகனவு நூலேம்:  

தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் மதுகரயில் திறந்து கவத்தார் 

32) புதிய ோவல் ஆகணயரேங்ேள்:  

 தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் தாம்பரம், ஆவடி ோவல் 
ஆகணயரேங்ேகள ஜனவரி 1, 2022 அன்று திறந்து கவத்தார். 

 தாம்பரம் ேமிஷனர்: திரு. ரவி எம், ஏடிஜிபி 

 ஆவடி ேமிஷனர்: திரு. சந்தீப் ராய் ரத்கதார், ஏடிஜிபி 

33) ISBACON 2022: - கசன்கனயில் நகடகபற்றது 

 இந்திய அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப கதாழில்முகனகவார் 
பூங்ோக்ேள் மற்றும் வணிே ோப்பே சங்ேத்தின் (ISBA) 14வது 

ஆண்டு மாநாடு 

 மாநிலத்தில் இன்குகபட்டர் சுற்றுச்சூழல் அகமப்கப 
கமம்படுத்துவதற்ோே 

 ஸ்டார்ட்அப்ேள் 2030க்குள் US $1 டிரில்லியன் SGDP கய 
எட்டும் 

34) E-Vaadagai கசயலி: 

 தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் E-Vaadagai கசயலிகய 
கவளியிட்டார் 
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 பயன்ேள்: விவசாயிேள் கவளாண் இயந்திரங்ேள் மற்றும் 
அவற்கற வாடகேக்கு எடுத்துக்கோள்வதற்ோன ேருவிேகள 
பதிவு கசய்ய, அத்துடன் விவசாய இயந்திரங்ேள் மற்றும் 
ேருவிேகள அரசு மானியத்துடன் விநிகயாேிக்ே. 

35) CLAPP கசயலி (முழுகமயான விடுப்பு கசயலி): 

 கசன்கன ோவல்துகறயினருக்கு விடுப்பு விண்ணப்பிக்ே உதவும் 
கசயலிகய தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் கதாடங்ேி 
கவத்தார் 

36) கவளிநாடு வாழ் தமிழர்ேள் தினம் கோண்டாட்டம் (அயலேத் தமிழர் 
தின விழா ): 12-01-2022 

 தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலினால், கவளிநாடு வாழ் தமிழர் 
நல வாரியம் அகமக்ேப்பட்டது 

37) 73வது ேிராண்ட்மாஸ்டராே தமிழேத்கதச் கசர்ந்த பதினான்கு வயது 
கசஸ் வரீர் பரத் சுப்ரமணியம் ஆனார். 

38) தமிழ்நாடு ஆளில்லா வான்வழி வாேனக் ேழேம்:  

 தமிழ்நாடு ஆளில்லா வான்வழி வாேனக் ேழேத்கத (யுஏவிசி) 
தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் கதாடங்ேி கவத்தார். 

 10 கோடி கசலவில் அகமக்ேப்பட்டது 

39) மூத்த குடிமக்ேளுக்ோன வகரவுக் கோள்கேகய தமிழே அரசு 
உருவாக்ேியுள்ளது. 

40) கமோ ஸ்கபார்ட்ஸ் சிட்டி: விகளயாட்டு நேரம் கசன்கன ஈசிஆர், 
திருவிடந்கத அருகே வருேிறது 

41) கமட்டாவர்ஸ்: 

 தமிழ்நாட்டில், ஒரு கஜாடி இந்தியாவின் முதல் திருமண 
வரகவற்பு நிேழ்ச்சிகய Metaverse இல் நடத்தியது. 
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42) உங்ேளில் ஒருவன்: தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலினின் சுயசரிகத 
“உங்ேளில் ஒருவன்” கவளியிடப்பட்டது. 

43) மீன்டும் மஞ்சப்கப: ஒருமுகற பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்ோல் 
ஏற்படும் தீகமேள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், 
இயற்கேகயாடு இகயந்த தமிழர்ேளின் பழகமயான பாரம்பரியத்கத 
மீட்கடடுக்ேவும், 'மீண்டும் மஞ்சப்கப' என்ற மக்ேள் இயக்ேத்கத 
மாண்புமிகு முதல்வர் துவக்ேி கவத்தார் . 

44) தமிழே முதல்வர் இரண்டு புதிய கோள்கேேகள கவளியிட்டுள்ளார் 
- Tamil Nadu Export Promotion Strategy’ and ‘Tamil Nadu 

Fin Tech Policy’, இது 2030க்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் 
கபாருளாதாரத்கத எட்டுவதில் முக்ேிய பங்கு வேிக்கும். 

45) 'எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ்' திட்டம் மூலம் அகனத்து அரசு 
நிறுவனங்ேள், தனியார் பள்ளிேள், ேகடேள் மற்றும் வணிே 
நிறுவனங்ேளில் தமிழ் கமாழியின் பயன்பாடு பிரபலப்படுத்தப்படும் . 

46) நம் குடியிருப்பு நம் கபாருப்பு: குடியிருப்கபார் நலச் சங்ேங்ேளின் 
ஆதரவுடன் குடியிருப்புேகள முகறயாேப் பராமரிப்பகத உறுதி 
கசய்தல். 

47) உலேின் நம்பர் 1 வரீரான கமக்னஸ் ோர்ல்சகன வழீ்த்திய 
இந்தியாவின் இளம் வரீர் ஆர்.பிரக்னாநந்தா 

48) ேனவு இல்லத் திட்டம்: ஞானபடீ விருது, சாேித்ய அோடமி விருது 
கபற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்ேளுக்ோே தமிழ்நாடு தமிழ் வளர்ச்சித் துகற 
“ேனவு இல்லம் திட்டத்கத” அறிவித்துள்ளது . 

49) IppoPay: 

 கசன்கனகயச் கசர்ந்த ஃபின்கடக் ஸ்டார்ட்அப். 

 Ippopay என்பது இந்தியாவில் ஒரு டிஜிட்டல் கபகமண்ட் தீர்வு 
வழங்குநராகும், இது கபகமண்ட் கேட்கவ, கபஅவுட்ேள், நிகயா 
கபங்ேிங் ஏபிஐ ஸ்டாக் மற்றும் மார்க்கேட் பிகளஸ் கபான்ற 
தீர்வுேகள வழங்குேிறது. 
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50) தான்சீட் - மூன்றாம் பதிப்பு - தமிழ்நாடு கதாடக்ே விகத மானிய 
நிதி: 

 டான்சீட் என்பது தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் 
இன்கனாகவஷன் மிஷன் (டான்சிம்) இன் ேீழ் ஒரு முதன்கம 
முயற்சியாகும், இது StartupTN பிராண்டின் ேீழ் 
கசயல்படுேிறது. 

 StartupTN இன் கதாகலகநாக்குப் பார்கவ, தமிழ்நாட்கட 
உலேளாவிய முதலீட்டு கமயமாேவும், ஸ்டார்ட்அப் 
இடமாேவும் மாற்ற கவண்டும். 

 TANSEED திட்டத்தின் ேீழ், தகுதியான ஸ்டார்ட்அப்ேகள ஒரு 
சிறந்த நடுவர் மன்றம் கோண்டு ேண்டறிந்து அவர்ேளுக்கு 10 
லட்சம் ரூபாய் மானிய நிதியுதவி வழங்ேப்படும். 

51) அப்துல் ேலாம்: 

 ஒரு கவரல் வடீிகயாவில் உலேளாவிய அன்பு மற்றும் 
மனிதகநயம் பற்றி கபசியவர் இச்சிறுவன் அப்துல் ேலாம். 

 ஒவ்கவாருவருக்கும் கவறுபாடுேள் இருக்ேலாம் என்பதால் 
மக்ேள் யாகரயும் கவறுக்ேக் கூடாது என்று சிறுவன் 
கூறினான். 

 "எல்லாவற்கறயும் ேடந்து, நாம் அகனவகரயும் கநசிக்ே 
கவண்டும்," என்று சிறுவன் கூறினான். 

52) இந்தியாவின் 1வது டுோங் பாதுோப்பு ோப்பேம் தமிழ்நாட்டில் (பால்க் 
ஜலசந்தி) அகமந்துள்ளது. 

53) ஏ.எஸ்.குமாரி: தமிழ்நாடு மாநில மேளிர் ஆகணயத்தின் புதிய 
தகலவராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். 

54) www.tnidols.com:  

 தமிழ்நாடு ோவல்துகற சிகல பிரிவு அதன் கமய்நிேர் 
அருங்ோட்சியேத்கத www.tnidols.com இல் அகமத்துள்ளது  

http://www.tnidols.com/
http://www.tnidols.com/
http://www.tnidols.com/
http://www.tnidols.com/
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55) இந்திய இனங்ேள்: 

 தனது மன் ேி பாத் நிேழ்ச்சியில், பிரதமர் நகரந்திர கமாடி, 
ஆத்மநிர்பர் பாரத்தின் ேீழ், கவளிநாட்டு இன நாய்ேளுக்கு 
பதிலாே இந்திய இன நாய்ேகள தங்ேள் நாய்ேள் பகடயில் 
கசர்க்குமாறு பாதுோப்பு நிறுவனங்ேகள வலியுறுத்தினார். 

 இந்த வழியில், கபரும்பாலான பாதுோப்பு நிறுவனங்ேள் 
முகதால் கவட்கட நாய்ேள், ராஜபாகளயம் மற்றும் ராம்பூர் 
ெவுண்ட்ஸ் கபான்ற புேழ்கபற்ற இந்திய இனங்ேகளப் 
பயிற்றுவித்து பட்டியலிட நடவடிக்கே எடுத்துள்ளன. 

 எல்கல தாண்டி கபாகதப்கபாருள் ேடத்தகல தடுக்ே 
நாய்ேகள பயன்படுத்த கவண்டும் என்று பிரதமர் கமாடி 
பரிந்துகரத்திருந்தார். 

56) 14வது கசஸ் ஒலிம்பியாட் சாம்பியன்ஷிப் கசன்கனயில் நடக்ேிறது  

57) தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியில் மிதக்கும் சூரிய ஒளித் திட்டத்கத 
முன்னணி உர உற்பத்தியாளர் கதற்கு கபட்கரா கேமிக்ேல் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ் ோர்ப்பகரஷன் லிமிகடட் (SPIC) அகமத்துள்ளது. 

58) முதலீட்டாளர்ேளுக்ோே www.investingtamilnadu.com 

வகளதளத்கத தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து கவத்தார் 

59) அகமசான், இந்தியாவின் புதிய அலுவலேத்கத கசன்கன , 
கபருங்குடியில் தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து கவத்தார் - 
இது மாநிலத்திகலகய மிேப்கபரியது மற்றும் கெதராபாத் 
வளாேத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவில் இரண்டாவது கபரியது. 

60) நம்ம ஊர் திருவிழா, தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய ேகல வடிவங்ேகள 
கவளிக்கோணரும் நாட்டுப்புற ேகல விழா கசன்கனயில் 
நகடகபற்றது 

 

 

http://www.investingtamilnadu.com/
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61) தமிழே முதல்வர் மு.ே.ஸ்டாலின் ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்ஸ் பயணம்: 

 ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்கைச் கசர்ந்த கதாழில்துகற 
நிறுவனங்ேளிடமிருந்து ரூ.6,100 கோடி மதிப்புள்ள முதலீட்டு 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாட்டுடன் கசய்துள்ளது. 

 

 தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் துபாய் எக்ஸ்கபா 2022 இல் 
தமிழ்நாட்டு அரங்ேத்கதத் திறந்து கவத்தார் 

 Nammil Oruvar Namma Muthalvar: தமிழே முதல்வர் 
ஸ்டாலின் துபாயில் புலம்கபயர் தமிழர்ேகள சந்திக்ேிறார் 

 துபாயில் உள்ள "Museum of the Future" தமிழே முதல்வர் 
ஸ்டாலின் பார்கவயிட்டார் 

 தூத்துக்குடியில் “மரச்சாமான்ேள் பூங்ோ” நிறுவத் 
திட்டமிடப்பட்டது 

 உலேின் உள்ள மிே உயரமான ேட்டிடமான புர்ஜ் ேலீஃபாவில், 
பல நூற்றாண்டுேள் பழகமயான வரலாற்கற பகறசாற்றும் 

வகேயில், ேீழடி மற்றும் கபாருகந அேழ்வாராய்ச்சியில் 
கமற்கோள்ளப்பட்ட கதால்கபாருள் ஆய்வுேள் மற்றும் தமிழ் 
எழுத்துக்ேளால் அலங்ேரிக்ேப்பட்டுள்ளது. 
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 தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் துபாயில் உள்ள 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ஸ்டுடிகயாவுக்குச் கசன்றார். 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இகசயகமத்த 'மூப்பில்லா தமிகழ தாகய' 
(தமிழ் ேீதம்) ஆல்பத்தின் ஒரு ோட்சிகயக் ோட்டினார் . 

 சிறந்த முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவன விருது: 

 தமிழ்நாட்டின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனமான 
“கேடன்ஸ்” ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்ைில் சிறந்த முதலீட்டு 
ஊக்குவிப்பு முேகம விருகத கவன்றுள்ளது. 

62) மத்திய சதுக்ேம்: 

 

63) தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின், 31-03-2022 அன்று பிரதமர் நகரந்திர 
கமாடிகய சந்திக்ே அதிோரபூர்வ பயணமாே கடல்லி கசன்றுள்ளார், 
இந்த சந்திப்பின் கபாது ஸ்டாலின் 3 புத்தேங்ேகள கமாடிக்கு 
வழங்ேினார். 

 கபாருகந பள்ளத்தாக்கு நாேரிேம் (ஆங்ேில பதிப்பு) 

 ேீழடி நாேரிேம் (இந்தி பதிப்பு) 

 சிந்துவிலிருந்து கவகே நாேரிேத்தின் பயணம் (ஆங்ேில பதிப்பு) 
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64) தமிழேத்தில் 11 மருத்துவக் ேல்லூரிேள் மற்றும் கசம்கமாழி தமிழ் 
மத்திய நிறுவனத்கத பிரதமர் கமாடி திறந்து கவத்தார்.: 

 கசன்கனயில் சிஐசிடியின் புதிய வளாேத்கத பிரதமர் திறந்து 
கவத்தார். 

 CICT ஆனது சர்வகதச அளவில் கசம்கமாழித் தமிழின் உயர் 
ஆராய்ச்சிகய கமற்கோள்வதற்ோே உருவாக்ேப்பட்டது. 

 பல்கவறு இந்திய மற்றும் 100 கவளிநாட்டு கமாழிேளில் 
திருக்குறகள கமாழிகபயர்த்து கவளியிடுவகதயும் கநாக்ேமாேக் 
கோண்டுள்ளது 

பிரதமர் தனது உகரயில் குறிப்பிட்டுள்ள தமிழே அரசின் 
திட்டங்ேளில் சில: 

திட்டங்ேள் ஆண்டு யாரால் 
கதாடங்ேப்பட்டது? 

சிறப்பு 

ேண்கணாளி திட்டம் 1972 மு. ேருணாநிதி  இலவச ேண் சிேிச்கச வளாேம் 

 இலவச ேண் ேண்ணாடிேள் 

முதலகமச்சரின் 
விரிவான 
மருத்துவக் 
ோப்படீ்டுத் திட்டம் 

2009 2009 ஆம் ஆண்டு, 
ேகலஞர் ோப்படீ்டுத் 
திட்டத்கத மு. 
ேருணாநிதி 
அறிமுேப்படுத்தினார்.   

2012 ஆம் ஆண்டு 
முதலகமச்சரின் 
விரிவான மருத்துவக் 
ோப்படீ்டுத் திட்டமாே 
கஜ. கஜயலலிதா 
மாற்றினார். 

 கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்ேிய 
பிரிகவச் கசர்ந்த மக்ேளுக்கு 
எந்தவித பாரபட்சமும் 
இல்லாமல் சிறந்த மருத்துவச் 
கசகவ வழங்ேப்படுவகத உறுதி 
கசய்ய கவண்டும். 

 யுகனகடட் இந்தியா 
இன்சூரன்ஸ் ேம்கபனி லிமிகடட் 
மூலம் தமிழ்நாடு அரசு 
முதலகமச்சரின் விரிவான 
மருத்துவக் ோப்படீ்டுத் திட்டம் 
கதாடங்ேப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டம் ரூ. 5, 00, 000/- 
ஒரு குடும்பத்திற்கு 
வழங்ேப்படும் 

 பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆகராக்ேிய 
கயாஜனா (PMJAY) உடன் 
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இகணந்து இத்திட்டம் 
கசயல்படுத்தப்படுேிறது. 

டாக்டர். 
முத்துலட்சுமி கரட்டி 
மேப்கபறு நிதி 
உதவித் திட்டம் 

1987 எம். ஜி ராமச்சந்திரன்  மேப்கபறு ோலத்தில் ஏகழ 
ேர்ப்பிணி கபண்ேளுக்கு நிதி 
உதவி வழங்குேிறது . 

 19 வயதுக்கு கமற்பட்ட 
ேர்ப்பிணிப் கபண்ேளுக்கு நிதி 
உதவி வழங்ேப்படுேிறது முதல் 
2 மேப்கபறுக்கு மட்டுகம 
வழங்ேப்படும். 

 7 தவகணேளில் கமாத்தம் 
ரூ.18000/- வழங்குேிறது . 

 பின்வருவனவற்கற 
உள்ளடக்ேிய ஊட்டச்சத்து ேிட் 
வழங்குேிறது: 

 தாய்மார்ேளுக்ோே 
ஆகராக்ேிய கபாடி 

 இரும்புச் சத்து கோண்ட  
சிரப் 

 புரத பிஸ்ேட் 

 கபரிகசப்பழங்ேள் 

 ஆவின் கநய் 

 அல்கபண்டகசால் 
மாத்திகரேள் 

 துண்டு 

வருமுன் ோப்கபாம் 
திட்டம் 

 

2006 மு. ேருணாநிதி  மாநிலம் முழுவதும் மருத்துவ 
முோம்ேகள நடத்துவகத 
கநாக்ேமாேக் கோண்ட ஒரு 
சுோதார திட்டம் 

 ஆர்த்கதா, ஈ.என்.டி., சித்தா 
உள்ளிட்ட 17 துகறேள் 
இருக்கும். 

மக்களை தேடி 

மருே்துவே் திட்டம் 

2021, 
ஆேஸ்ட் 3 

மு.ே.ஸ்டாலின்  அத்தியாவசிய சுோதார 
கபாருட்ேகள மக்ேளின் 
வடீ்டிற்கே கோண்டு வழங்கும் 
திட்டம் 
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இன்னுயிர் ோப்கபாம் 
- நம்கம ோக்கும் 
48 திட்டம் 

2021, 
டிசம்பர் 18 

மு.ே.ஸ்டாலின்  விபத்தில் 
பாதிக்ேப்பட்டவர்ேளுக்கு முதல் 
48 மணி கநரத்திற்ோன அவசர 
சிேிச்கசக்ோன கசலகவ 
மாநில அரசு ஏற்கும் . 

 சாகல விபத்துேளால் ஏற்படும் 
உயிரிழப்புேகள குகறக்கும் 
கநாக்ேில் இத்திட்டம் 
கசயல்படுத்தப்பட்டது. 

 

65) தமிழே முதல்வர் ஸ்டாலின் கவளியிட்ட நூல்ேள்:  

நூல்ேள் எழுதியவர்ேள் 

The Molluscs of Gulf of Mannar, 

India and Adjacent Waters: A Fully 

Illustrated Guide 

எட்வர்ட் கஜ. கே. கபட்டர்சன், 
ரவிகனஷ் ரா, பிஜூ குமார், 
கென்க் கடக்ேர் 

The Secret of Smile கெமா மீனாட்சி (IPS 

திருநாவுக்ேரசரின் மேள்) 

Thirukkural Urai (Telugu Version) கஜயபிரோஷ் 

Oru Puliyamarathin Kathai (Telugu 

Version) 
கேௌரி ேிருபானந்தன் 

V.O.C Pannool Thirattu & 

V.O.C Thirukkural urai 

Published by வி. அரசு 

 

 

66) விருதுேள்: 

விருதுேள் / பரிசுேள் நபர் / நிறுவனம் 

தமிழிற்ோே சாேித்திய 
அேகதமி விருது 

 

வாங்ேியவர்: அம்கப என்ற சி எஸ் லட்சுமி 

நாவல்: சிவப்பு ேழுத்துடன் ஒரு பச்கச பறகவ  
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Bal Sahitya Puraskar 

பால் சாேித்ய புரஸ்ோர் 

வாங்ேியவர்: எம். முருகேஷ் 

புத்தேம்: அம்மாவுக்கு மேள் கசான்ன உலேின் 
முதல் ேகத 

ஒரு மேள் தன் தாயிடம் கசான்ன உலேின் 
முதல் ேகத 

Veer Chakra Award 

வரீ் சக்ேரா விருது 

 

 Mr. அபிநந்தன் வர்த்தமான்  

 மகறந்த Mr. பழனி 

கபருந்தகலவர் ோமராசர் 
விருது 2021 

 

கசால்லின் கசல்வர் Dr. குமரி ஆனந்தன் 

எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் 

 

மகறவிற்குப் பின் பத்ம விபூஷன் விருது 
வழங்ேப்பட்டது 

25வது புதுகமப்பித்தன் நிகனவு 
விருது 

 ஸ்டாலின் ராஜாங்ேம்  

 சுேிர்தராணி 

ேகலஞர் எழுதுகோல் விருது கசய்தி நிருபர்ேளுக்ோே தமிழ்நாடு அரசு  
அகமத்தது 

அய்யன் திருவள்ளுவர் விருது 

2022 

M. மீனாட்சி சுந்தரம் 

உலே பத்திரிகே புகேப்பட 

விருது 2022 

 

 கவற்றியாளர்: கசந்தில் குமரன் 

 Documenting Human – Tiger conflict in India 

நாரி சக்தி புரஸ்ோர் விருதுேள்  2020: கஜயா முத்து மற்றும் கதஜம்மா 

 2021: தாரா இரங்ேசாமி 

அவ்கவயார் விருது 2022 ேிரிஜா குமார்பாபு - கபண்ேள் மற்றும் 
குழந்கதேள் நலனுக்ோன அவரது கசகவக்ோே 
வழங்ேப்பட்டது 

பாரத ரத்னா டாக்டர் எம் ஜி  1வது இடம் - எஸ் மூர்த்தி (நாமக்ேல்) - 
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ஆர் பாரம்பரிய கநல் வகே 
பாதுோவலர் விருது 2020-21 

ேருப்பு ேவுனி வகே கநல் 

 2வது இடம் - கே கபான்னு புதியவன் 
(திருகநல்கவலி) - வாசனி சீரே சம்பா வகே 

 3வது இடம் - பி லட்சுமி கதவி 
(திருகநல்கவலி) - ஆத்தூர் ேிச்சிலி சம்பா 
வகே 

94வது ஆஸ்ோர் விருது 

 

 

 நடிேர் சூர்யாவின் கஜய் பமீ் திகரப்படம் 
94வது ஆஸ்ேர் விருதுேளுக்ோன கதர்வுப் 
பட்டியலில் இடம்கபற்றுள்ளது 

 இயக்குனர்: டி.கஜ.ஞானகவல் 

 2டி என்டர்கடயின்கமன்ட்டின் ேீழ் கஜாதிோ 
மற்றும் சூர்யா தயாரித்துள்ளனர் 

மதிப்புமிக்ே TX2 விருது 

 

 சத்தியமங்ேலம் புலிேள் ோப்பேத்திற்கு 
(ஈகராடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு) மதிப்புமிக்ே 
TX2 விருது வழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து புலிேளின் 
எண்ணிக்கே இருமடங்ோே 80 ஆே 
அதிேரித்துள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

17 
 

2. மாநிலங்ேள் குறித்த விவரங்ேள் 

(i) கதசியம் 

1) ேிட்டூர் ேர்நாடோ: மும்கப-ேர்நாடோ பகுதி 'ேிட்டூர் ேர்நாடோ' என 
கபயர் மாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2) ஷில்லாங்ேின் புேழ்கபற்ற கசர்ரி ப்ளாசம் திருவிழா 2021 நவம்பர் 25 
முதல் 27 வகர கமோலயாவில் நகடகபற்றது . 

3) உலேின் மிே உயரமான ரயில் பாலம் வடேிழக்கு மாநிலமான 
மணிப்பூரில் விகரவில் அகமக்ேப்பட உள்ளது 

4) அருணாச்சல பிரகதசம் "கேய்சர்-இ-ெிந்த்"-ஐ மாநில 
பட்டாம்பூச்சியாே அறிவித்துள்ளது 

5) இந்தியாவின் 1வது சான்றளிக்ேப்பட்ட ஆர்ோனிக் ேிவி பழம் 
அருணாச்சல பிரகதசத்தில் அறிமுேப்படுத்தப்பட்டது 

6) உலேின் மிேப்கபரிய சூரிய சக்தி பூங்ோ “பட்லா கசாலார் பார்க்” 
ராஜஸ்தானில் அகமந்துள்ளது.  

7) STREET திட்டம்: கேரள சுற்றுலாத்துகறயானது ஏழு 
மாவட்டங்ேளில் கதர்ந்கதடுக்ேப்பட்ட இடங்ேளில் "STREET 
திட்டத்கத" கதாடங்ே உள்ளது. 

8) முக்யமந்திரி தீர்த்த யாத்ரா கயாஜனா: தில்லி அரசாங்ேம் 
பாேிஸ்தானில் உள்ள ேர்தார்பூர் சாெிப் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் 
கவளாங்ேண்ணி கதவாலயத்கத “முக்யமந்திரி தீர்த்த யாத்ரா 
கயாஜனா” திட்டத்தில் கசர்த்தது. 

9) கேௌதம புத்த நேரில் உள்ள கநாய்டா சர்வகதச விமான 
நிகலயத்திற்கு (என்ஐஏ) பிரதமர் நகரந்திர கமாடி அடிக்ேல் 
நாட்டினார். 

10) 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் யமுகன நதிகய முழுவதுமாே 
தூய்கமப்படுத்துகவாம் என கடல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் 
உறுதியளித்துள்ளார் . 
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11) மும்கப கசன்ட்ரல் நிகலயத்தில் பயணிேள் மற்றும் சாதாரண 
மக்ேளுக்ோே இந்திய ரயில்கவ முதல் Pod ஓய்வு அகறேகள 
திறந்துள்ளது. 

12) பூர்வாஞ்சல் விகரவுச் சாகலகய பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திறந்து 
கவத்தார். 

13) கசலா சுரங்ேப்பாகத: "கசலா சுரங்ேப்பாகத" எனப்படும் உலேின் 
மிே நீளமான இருவழிச் சாகல சுரங்ேப்பாகத பாலிபாரா-சார்டுவார்-
தவாங் (பிசிடி) சாகலயில் எல்கலச் சாகலேள் அகமப்பால் 
(பிஆர்ஓ) வார்டக் திட்டத்தின் ேீழ் ேட்டப்பட்டு வருேிறது. 

14) தில்லி அரசு "திறந்த எரிப்பு எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்கத" கதாடங்ேியது. 
தில்லியில் திறந்தகவளி எரிப்பு மற்றும் ோற்று மாசுபாடு கபான்ற 
நிேழ்வுேகளத் தடுக்கும் வகேயில் நவம்பர் 11 முதல் டிசம்பர் 11, 
2021 வகர கடல்லியில் பிரச்சாரம் நகடகபறும் . 

15) கதலுங்ோனாவில் உள்ள கபாச்சம்பள்ளி ேிராமம் ஐக்ேிய நாடுேளின் 
உலே சுற்றுலா அகமப்பால் (UNWTO) சிறந்த சுற்றுலா ேிராமங்ேளில் 
ஒன்றாே கதர்ந்கதடுக்ேப்பட்டது . 

16) சீக்ேிய மத நிறுவனர் குருநானக் கதவ் பிறந்தநாகள (குர்புரப்) 'உலே 
பாதசாரிேள் தினமாே' அறிவிக்ே பஞ்சாப் ோவல்துகற 
முன்கமாழிந்துள்ளது. 

17) ராமப்பா கோவில்: கதலுங்ோனாவின் முதல் யுகனஸ்கோ உலே 
பாரம்பரிய தளம் 

18) கபாபாலின் ெபபீ்ேஞ்ச் ரயில் நிகலயம், ராணி ேம்லாபதி நிகலயம் 
என கபயர் மாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது . 

19) ேங்கே நதியில் சிக்ேித் தவிக்கும் டால்பின்ேகள பாதுோப்பாே மீட்டு 
விடுவிப்பதற்ோன வழிோட்டிகய ஜல் சக்தி அகமச்சேம் 
கவளியிட்டுள்ளது. 

20) திறந்தகவளி மலம் ேழித்தல் இல்லா மாநிலம்: திறந்த கவளியில் 
மலம் ேழித்தல் இல்லாத (ஓடிஎஃப்) அந்தஸ்கதப் கபற்ற முதல் 
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மாநிலமாே கோவா மாறியுள்ளது 

21) 2022ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின விழாவிற்கு தகலகம விருந்தினராே 
ேஜேஸ்தான், ேிர்ேிஸ்தான், துர்க்கமனிஸ்தான், தஜிேிஸ்தான் மற்றும் 
உஸ்கபேிஸ்தான் ஆேிய ஐந்து மத்திய ஆசிய நாடுேகள இந்தியா 
அகழத்துள்ளது . 

22) உயிரியல் பன்முேத்தன்கம (திருத்தம்) மகசாதா, 2021 சமீபத்தில் 
மக்ேளகவயில் அறிமுேப்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் கூட்டு 
நாடாளுமன்றக் குழுவுக்கு (கஜபிசி) பரிந்துகரக்ேப்பட்டது. 

23) இந்தியத் தகலகம நீதிபதி கதசிய நீதித்துகற உள்ேட்டகமப்பு 
ஆகணயத்கத (NJIAI) உருவாக்ே முன்கமாழிந்துள்ளார். நாட்டின் 
ேீழ்நிகல நீதிமன்றங்ேளின் வரவு கசலவுத் திட்டம் மற்றும் 
உள்ேட்டகமப்பு கமம்பாட்கடக் ேட்டுப்படுத்துவகத இதன் 
கநாக்ேமாகும். 

24) சாகலப் கபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாகலேளுக்ோன மத்திய 
அகமச்சர் இந்தியாவின் முதல் “Intelligent Transport System”  
ேிழக்குப் புற விகரவுச் சாகலயில் ோஜியாபாத்தின் தஸ்னாவில் 
கதாடங்ேி கவத்தார். 

25) அரசியல் நிர்ணய சகபயின் (CA) வரலாற்று சிறப்புமிக்ே முதல் 
அமர்வின் 75 ஆண்டுேள். CA முதன்முகறயாே புது தில்லியில் 
டிசம்பர் 9, 1946 அன்று பாராளுமன்ற மாளிகேயின் மத்திய 
மண்டபத்தில் கூடியது. 

26) மத்தியப் பிரகதசம் கபாபால் மற்றும் இந்தூரில் கபாலீஸ் 
ேமிஷனகரட் அகமப்கப (பி.சி.எஸ்) கசயல்படுத்துவதாே 
அறிவித்தது. 

27) வாரணாசியில் ோசி விஸ்வநாத் வழித்தடத்கத பிரதமர் நகரந்திர 
கமாடி திறந்து கவக்ேிறார். 

28) இந்தியாவின் முதல் பசுகம கெட்ரஜன் கமக்கரா ேிரிட் திட்டம் 
ஆந்திராவில் கதாடங்ேபட்டுள்ளத்து 
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29) 100 சதவதீம் கபர் 1 கடாஸ் கோவிட்-19 தடுப்பூசி கபாட்டதில் 

இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாே கதலுங்ோனா மாறியுள்ளது . 

30) துர்ோ பூகஜகய யுகனஸ்கோ அதன் Intangible Heritage list - 

இல் கசர்த்துள்ளது 

31) உயிரியல் பன்முேத்தன்கம (திருத்தம்) மகசாதா, 2021 சமீபத்தில் 
மக்ேளகவயில் அறிமுேப்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் கூட்டு 
நாடாளுமன்றக் குழுவுக்கு (கஜபிசி) பரிந்துகரக்ேப்பட்டது. 

32) இந்தியாவின் 47வது ராம்சர் தளமாே கெதர்பூர் ஈரநிலத்கத 

அகமத்துள்ளது. 

33) ஷ்யாமா பிரசாத் முேர்ஜி ரூர்பன் மிஷன் (SPMRM) 

கசயல்படுத்துவதில் கதலுங்ோனா முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாடு 
மற்றும் குஜராத் மாநிலங்ேள் முகறகய இரண்டு மற்றும் 
மூன்றாவது இடங்ேகளப் பிடித்தன. 

34) நாோலாந்து தனது 59வது மாநில தினத்கத டிசம்பர் 1, 2021 அன்று 
கோண்டாடியது . 

35) Two rounds of Intensified Mission Indradhanush (IMI) 3.0 
இயக்ேம் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

36) டி-கசது: ஒடிசாவின் ேட்டாக் மாவட்டத்தில் மோநதி ஆற்றின் மீது 
ேட்டப்பட்ட மிே நீளமான பாலம் டி-கசது ஆகும். 

37) Semiconductor and Display உற்பத்திகய அதிேரிக்ே ₹ 76,000 
கோடி திட்டத்திற்கு அரசாங்ேம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

38) இமாச்சல பிரகதசத்தில் கரணுோஜி அகண திட்டத்திற்கு பிரதமர் 
நகரந்திர கமாடி அடிக்ேல் நாட்டுேிறார் . 

39) ஜம்மு மற்றும் ோஷ்மீர் எல்கல நிர்ணய ஆகணயம் (ஓய்வு கபற்ற 
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரோஷ் கதசாய் தகலகமயில்), 
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 ஜம்மு பிரிவுக்கு ஆறு இடங்ேளும், ோஷ்மீர் பிரிவுக்கு ஒரு 
இடமும் அதிேரிக்ேப்பட்டது. பட்டியல் சாதி (SC) மற்றும் 
பழங்குடியினர் (ST) சமூேங்ேளுக்கு 16 இடங்ேகள ஒதுக்குங்ேள். 

40) மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கே: புதுச்கசரி யூனியன் பிரகதசத்திற்கு 
(UT) மாநில அந்தஸ்து வழங்ே கவண்டும் என புதுச்கசரி முதல்வர் 
கோரிக்கே விடுத்துள்ளார். 

41) உத்திரப்பிரகதச மாநிலம் ோசி, Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) ேலாச்சார மற்றும் சுற்றுலா தகலநேரமாே 
மாறியுள்ளது. 

42) NEAT 3.0:  National Educational Alliance for Technology (NEAT 

3.0) மாணவர்ேளுக்கு சிறந்த கமம்பட்ட எட்-கடக் தீர்வுேள் மற்றும் 
படிப்புேகள வழங்குவதற்ோன ஒகர தளமாே கசயல்படும்.  

43) ஜான்சி ரயில் நிகலயம் வரீாங்ேகன லட்சுமிபாய் ரயில் நிகலயம் 
என அகழக்ேப்படும் என உத்தரப் பிரகதச முதல்வர் 
அறிவித்துள்ளார். 

44) முதல் புகே இல்லா மாநிலம்: இமாச்சலப் பிரகதசம் இந்தியாவின் 
முதல் 'புகே இல்லா மாநிலமாே' மாறியுள்ளது. 

45) Graphene Innovation Centre: இந்தியாவின் முதல் ேிராகபனின் 
ேண்டுபிடிப்பு கமயம் கேரளாவில் அகமக்ேப்படும் 

46) கேரளாவின் சில்வர்கலன் ரயில் திட்டம்: முன்கமாழியப்பட்ட 
529.45-ேிமீ பாகதயானது கதற்கே உள்ள திருவனந்தபுரத்கத வடக்கே 
இருக்கும் ோசர்கோடுடன் இகணக்கும் திட்டம், 11 மாவட்டங்ேள் 
மூலம் 11 ரயில் நிகலயங்ேள் இகணக்ேப்படும். 

47) முதல் ோேிதம் இல்லா நீதிமன்றம்: இந்தியாவின் முதல் ோேிதம் 
இல்லாத நீதிமன்றமாே கேரள உயர்நீதிமன்றம் மாறியுள்ளது. 

48) முதல் சானிட்டரி நாப்ேின் இல்லா பஞ்சாயத்து: கேரளாவின் 
கும்பலங்ேி ேிராம பஞ்சாயத்து இந்தியாவின் முதல் சானிட்டரி 
நாப்ேின் இல்லா பஞ்சாயத்து ஆனது. 
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49) ஜிகயாபார்க்: இந்தியாவின் முதல் ஜிகயாபார்க் மத்திய பிரகதசத்தின் 
ஜபல்பூரில் உள்ளது 

50) பிளாஸ்டிக் பூங்ோ: ேர்நாடே மாநிலம் மங்ேளூரில் பிளாஸ்டிக் பூங்ோ 
அகமக்ே மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

51) ொகலாேிராம் சிகல: கடல்லியில் உள்ள இந்தியா கேட் அருகே 
கநதாஜி சுபாஷ் சந்திரகபாைின் ொகலாேிராம் சிகலகய பிரதமர் 
நகரந்திர கமாடி திறந்து கவக்ேிறார் 

52) தூய்கமயான நடுத்தர நேரம்: ஸ்வச் சர்கவக்ஷன் 2021 - 
உத்தரபிரகதசத்தின் கநாய்டா, தூய்கமயான நடுத்தர நேரமாே 
மாறியுள்ளது 

53) முன்னாள் நீதிபதி இந்து மல்கொத்ரா குழு: 

 உச்சநீதிமன்றம் அதன் முன்னாள் நீதிபதி இந்து மல்கொத்ரா 
தகலகமயில் விசாரகணக் குழுகவ நியமித்துள்ளது 

 பிரதமர் நகரந்திர கமாடியின் பஞ்சாப் பயணத்தின் கபாது ஏற்பட்ட 
பாதுோப்பு மீறல் குறித்து விசாரகண நடத்த கவண்டும் 

54) Powerthon-2022: 

 மின்துகற அகமச்சேத்தால் கதாடங்ேப்பட்டது, இது RDSS 
(புதுப்பிக்ேப்பட்ட விநிகயாேத் துகற திட்டம்) ேீழ் ஒரு 
கெக்ேத்தான் கபாட்டியாகும். 

 கதாழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வுேகளக் ேண்டறிய 

 மின் விநிகயாேத்தில் உள்ள சிக்ேலான பிரச்சகனேகள தீர்க்ே 
கவண்டும். 

55) ஆபகரஷன் AAHT: இது ஆள் ேடத்தகல தடுக்ே நாடு தழுவிய 
நடவடிக்கே. ரயில்கவ பாதுோப்புப் பகடயால் கதாடங்ேப்பட்டது 
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56) Statue of Equality: 

கதலுங்ோனா மாநிலம் கெதராபாத் உள்ள ராமானுஜாச்சாரியாரின் 
சிகலயான  Statue of Equality - கய பிரதமர் திறந்து கவக்ேிறார்.  

 அவரது 1,000வது பிறந்தநாகள 'சமத்துவத்தின் திருவிழாவாே' 
இந்தியா கோண்டாடுேிறது. 

 தங்ேம், கவள்ளி, தாமிரம், பித்தகள மற்றும் துத்தநாேம் ஆேிய 
ஐந்து உகலாேங்ேளின் ேலகவயான பஞ்சகலாேத்தால் 
கசய்யப்பட்ட 216 அடி உயர சிகல இது. 

 இது உலேின் மிே உயரமான உகலாே சிகலேளில் ஒன்றாே 
உட்ோர்ந்த நிகலயில் உள்ளது. 

57) கசௌரி கசௌரா சம்பவத்தின் நூறு ஆண்டுேள் 
நிகறவகடந்தகதகயாட்டி, சுதந்திரப் கபாராட்ட வரீர்ேளுக்கு பிரதமர் 
அஞ்சலி கசலுத்தினார் . 

58) ஏக் பாரத் ஷ்கரஷ்டா பாரத், பன்கமாழிேகள ஊக்குவிக்கும் மற்றும் 
ேலாச்சார பன்முேத்தன்கமகய ஊக்குவிக்கும் கநாக்ேத்துடன் ேல்வி 
அகமச்சேத்தால் பாஷா சான்றிதழ் கசல்பி பிரச்சாரம் 
கதாடங்ேப்பட்டுள்ளது. 

59) மத்தியப் பிரகதசம் தனது உயர்நிகலப் பள்ளி மற்றும் கமல்நிகலப் 
பள்ளியின் பாடத்திட்டத்தில் 'மேிழ்ச்சி'கய ஒரு பாடமாே 
அறிமுேப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

60) ஆபகரஷன் ேங்ோ: 

 இந்தியா பல முகன கவளிகயற்றும் திட்டத்கத 
அறிமுேப்படுத்தியது 

 கவளியுறவு அகமச்சேம் 24×7 ேட்டுப்பாட்டு கமயங்ேகள 
அகமத்துள்ளது 

 உக்கரனில் இருந்து இந்தியர்ேகள பாதுப்பாே கவளிகயற்ற 

61) இந்தியாவின் முதல் மின்னணு ேழிவு சுற்றுச்சூழல் பூங்ோ: 
அதிேரித்து வரும் மின்னணு ேழிவுேகள கேயாள கடல்லியில் 
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முதல் மின்னணு ேழிவு சுற்றுச்சூழல் நட்பு பூங்ோ அகமக்ேப்படும். 

62) ஆசியாவின் மிேப்கபரிய Bio-CNG ஆகலகய பிரதமர் நகரந்திர 
கமாடி இந்தூரில் திறந்து கவக்ேிறார் 

63) குங்குமப்பூ ேிண்ண திட்டம்: North East Center for Technology 

Application and Reach (NECTAR) குங்குமப்பூ ேிண்ண 
திட்டத்தின் ேீழ், குங்குமப்பூ சாகுபடிக்ோே அருணாச்சல பிரகதசம் 
மற்றும் கமோலயாவில் ஒரு சில இடங்ேகள அகடயாளம் 
ேண்டுள்ளது. 

64) உலேின் மிே நீளமான கநடுஞ்சாகல சுரங்ேப்பாகத: அடல் 
சுரங்ேப்பாகத உலே சாதகன புத்தேத்தால் அதிோரப்பூர்வமாே '10, 
000 அடிக்கு கமல் உள்ள உலேின் மிே நீளமான கநடுஞ்சாகல 
சுரங்ேப்பாகத' என சான்றளிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

65) Darkathon – 2022:   Narcotics Control Bureau (NCB)  இகணய 
வல்லுநர்ேளுக்ோே இருண்ட வகலயில் உள்ள சந்கதேளின் 
அநாமகதயத்கத அவிழ்க்ே பயனுள்ள தீர்வுேகளக் ேண்டறிய 
Darkathon – 2022 அறிமுேப்படுத்தியது. 

66) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி அகமச்சேத்தின் ேழிவுேள் 
முதல் ஆற்றல் ஆகலேள் வகரயிலான திட்டங்ேள்: 

 நாட்டில் உள்ள சர்க்ேகர ஆகலேள் மற்றும் பிற கதாழில்ேளில் 
Biomass அடிப்பகடயிலான கூட்டு உருவாக்ேத்கத 
ஊக்குவிக்கும் திட்டம் 

 நேர்ப்புற, கதாழில்துகற, விவசாய ேழிவுேள்/எச்சங்ேள் மற்றும் 
நேராட்சி திடக்ேழிவுேளில் இருந்து ஆற்றல் பற்றிய திட்டம் 
("ேழிவு முதல் ஆற்றல் திட்டம்") 

 புதிய கதசிய உயிரிவாயு மற்றும் ேரிம உரத் திட்டம் 

 உயிரிவாயு அடிப்பகடயிலான மின் உற்பத்தி (ஆஃப்-ேிரிட்) 
மற்றும் கவப்ப ஆற்றல் பயன்பாடுேள் திட்டம் (BPGTP) 
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67) அக்கடாபர் 5 கதசிய டால்பின் தினம் நாளாே அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது 
மத்திய சுற்றுச்சூழல் அகமச்சேத்தால் டால்பின் தினம் இந்த ஆண்டு 
முதல் ேகடப்பிடிக்ேப்படுேிறது 

68) இந்தியாவின் முதல் 100% கபண்ேளால் இயங்கும் கதாழில் பூங்ோ 
கதலுங்ோனா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் திறக்ேப்பட்டது . 

69) ேிராமங்ேளுக்ோன கடனமிக் வகரபடம் என்ற ேருத்கத 
அறிமுேப்படுத்திய நாட்டிகலகய முதல் மாநிலமாே பேீார் 
மாறியுள்ளது 

70) தில்லி முதல் மீரட் வழித்தடத்திற்ோன இந்தியாவின் முதல் rapid 

rail, National Capital Regional Transport Corporation (NCRTC) 
கவளியிடப்பட்டது.  

71) ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 2022-23 பட்கஜட்டில் ஒட்டே பாதுோப்பு 
மற்றும் கமம்பாட்டுக் கோள்கேகய அறிவித்துள்ளது. 

72) Grey water Management: சுஜலம் 2.0 பிரச்சாரத்கத மத்திய ஜல் 
அகமச்சர் ேகஜந்திர சிங் கஷோவத் கதாடங்ேினார்.. 

73) ேன்யா சிக்ஷா பிரகவஷ் உத்சவ் Ministry of Women and Child 

Development in collaboration with the Ministry of Education and 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) – ஆல் கதாடங்ேப்பட்டது 

74) நாோலாந்து, இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாே  கதசிய இ- விதான் 
அப்ளிகேஷன் (NeVA) திட்டம் மூலம்  ோேிதமற்ற சட்டமன்றமாே 
மாறியுள்ளது. 

75) கோெிமா முனிசிபல் ேவுன்சில், நாோலாந்தின் முதல் நேர்ப்புற 
உள்ளாட்சி அகமப்பாே eKMC கபார்ட்டகல அறிமுேப்படுத்தி 
டிஜிட்டல் மயமாக்ேியுள்ளது 

76) ‘Meri Policy Mere Haath’ campaign: ேர்நாடோவின் ொசனில் 
கதாடங்ேப்பட்டது, நாட்டிலுள்ள அகனத்து விவசாயிேகளயும் 
தங்ேள் பயிர்ேளுக்கு ோப்படீு கசய்ய ஊக்குவிக்கும் கநாக்ேத்துடன். 

77) பாெினி திட்டம்: சிக்ேிமில் கதாடங்ேப்பட்டது, இகடநிகல மற்றும் 
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கமல்நிகலப் பள்ளி கசல்லும் மாணவிேளுக்கு 100% இலவசமாே 
மற்றும் பாதுோப்பான சானிட்டரி நாப்ேின்ேகள வழங்குவகத 
கநாக்ேமாேக் கோண்டுள்ளது. 

78) குழந்கதேளுக்ோன பட்கஜட்: மத்திய பிரகதச மாநில அரசு தனது 
ஆண்டு நிதி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாே முதல் முகறயாே 
“குழந்கதேளுக்ோன பட்கஜட்” தாக்ேல் கசய்தது. 

79) பூரி நேரத்கத சர்வகதச பாரம்பரிய இடமாே மாற்றும் வகேயில் பூரி 
பாரம்பரிய வழித்தட திட்டம் அறிமுேப்படுத்தப்பட்டது . 

80) 'இந்திய ரயில்கவயின் முதல் “ோத்தி சக்தி” சரக்கு முகனயம் 
ேிழக்கு ரயில்கவயின் அசன்கசால் பிரிவில் திறக்ேப்பட்டது . 

81) Women@Work (W@W) திட்டம்: ேர்நாடே அரசு கபண்ேளுக்கு 5,000 
கவகலேகள வழங்குவதற்ோே Women@Work (W@W) என்ற 
திட்டத்கத கதாடங்ேியுள்ளது. 

82) மிஷன் இந்திரதனுஷ்:  இத்திட்டத்தின் ேீழ் கநாய்த்தடுப்பில் கதசிய 
அளவில் ஒடிசா முதலிடம் பிடித்துள்ளது 

83) Pariksha Pe Charcha: இகளஞர்ேளுக்கு மன அழுத்தமில்லாத 
கதர்வு சூழகல உருவாக்குவகத கநாக்ேமாேக் கோண்டுள்ளது 

84) சட்ட உதவி ேிளினிக்: கதசிய மேளிர் ஆகணயம் (NCW) கடல்லி 
மாநில சட்ட கசகவேள் ஆகணயத்துடன் (DSLSA) இகணந்து சட்ட 
உதவி ேிளினிக்கேத் கதாடங்ேியுள்ளது. கபண்ேளுக்கு இலவச சட்ட 
உதவிேகள வழங்குவதன் மூலம் அவர்ேளின் குகறேகளத் 
தீர்க்ேிறது. 

85) மோராஷ்டிரா மாநிலம் சிஎன்ஜி மீதான வாட் வரிகய 13.5 
சதவதீத்தில் இருந்து 3 சதவதீமாே குகறத்துள்ளது 

86) கமாடி ஸ்கடாரி இகணயதளம் (Modistory.in): பிரதமர் நகரந்திர 
கமாடியின் வாழ்க்கே வரலாற்கற ேகத வடிவமாே கோண்ட  “கமாடி 
ஸ்கடாரி இகணயதளத்கத”, மோத்மா ோந்தியின் கபத்தி சுமித்ரா 
ோந்தி குல்ேர்னி திறந்து கவத்தார். 
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87) குடும்ப அட்கடதாரர்ேளுக்கு பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆகராக்யா 
கயாஜனா மூலம் ஆண்டுகதாறும் இலவச சிேிச்கச அளிக்ோே 5 
லட்சம் ரூபாய் வகர வழங்ே பேீார் அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

88) அருணாச்சல பிரகதசம் ொகலாங்ேியில் “பசுகம வழித்தட  
விமான நிகலயம்” அகமயவுள்ளது. 

89) பதப்படுத்தப்பட்ட எஃகு ேசடு (கதாழில்துகற ேழிவு) மூலம் 
ேட்டப்பட்ட சாகல: குஜராத்தின் சூரத்தில், பதப்படுத்தப்பட்ட எஃகு 
ேசடு (கதாழில்துகற ேழிவு) மூலம் ேட்டப்பட்ட சாகலகயப் கபற்ற 
முதல் இந்திய நேரம் ஆகும். 

 

3. கசய்திேளில் இடம்கபற்ற்ற சிறந்த ஆளுகமேள் 

1) இந்தியாவின் முதல் கபண் ரஃகபல் விமானி “ஷிவாங்ேி சிங்” ஆவார். 

2) இந்தியாவின் முதல் ஐநா வளர்ச்சித் திட்ட (UNDP) இகளஞர் 
ோலநிகல சாம்பியன் பிரஜக்தா கோலி ஆவார். 

3) திருமதி உலே அழேி 2022: திருமதி கஷலின் ஃகபார்டு 2022 ஆம் 
ஆண்டிற்ோன திருமதி உலே அழேியாே முடிசூட்டப்பட்டார் 

4) விண்கவளி வரீர் வாங் யாப்பிங் விண்கவளியில் நடந்த முதல் சீனப் 
கபண் என்ற கபருகமகயப் கபற்றுள்ளார் 

5) ெர்னாஸ் சந்து : 

 சண்டிேரின் ெர்னாஸ் சந்து டிசம்பர் 13, 2021 அன்று 
இஸ்கரலில் நகடகபற்ற விழாவில் 70வது பிரபஞ்ச அழேி 
பட்டத்கத கவன்றார். 

 21 ஆண்டுேளுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கு இந்தப் பிரபஞ்ச அழேி 
பட்டம் ேிகடத்துள்ளது. முன்னதாே, இந்த பட்டம் 1994 ஆம் 
ஆண்டு நடிகே சுஷ்மிதா கசன் மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டில் 
நடிகே லாரா தத்தாவிற்கு வழங்ேப்பட்டது. 
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அண்கம நிேழ்வுேளின் கதாகுப்பு 

(i) முக்ேிய தினங்ேள் 

நாள் நிேழ்வுேள் ேருத்துரு / முக்ேியத்துவம் 

நவம்பர் 9 சட்ட கசகவேள் தினம் இந்தியாவில் சட்ட கசகவேள் அதிோரங்ேள் 
சட்டம் 1987 இயற்றப்பட்டகத நிகனவுகூரும் 
வகேயில். 

நவம்பர் 10 உலே அறிவியல் தினம் THEME: “Building Climate-Ready Communities” 

நவம்பர் 11 கதசிய ேல்வி தினம் கமௌலானா அபுல் ேலாம் ஆசாதின் பிறந்தநாகளக் 
குறிக்கும் வகேயில் கோண்டாடப்படுேிறது 

நவம்பர் 16 கதசிய பத்திரிகே தினம் THEME: “Who is Not Afraid of Media?” 

சர்வகதச சேிப்புத்தன்கம 
தினம் 

சேிப்பின்கமயால் ஏற்படும் ஆபத்துேள் குறித்து 
கபாதுமக்ேளிடம் விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தும் 
கநாக்ேில் ஐக்ேிய நாடுேள் சகபயால் இந்த நாள் 
அறிவிக்ேப்பட்டது. 

நவம்பர் 19 உலே ேழிப்பகற தினம் THEME: “Valuing toilets” 

நவம்பர் 20 உலே குழந்கதேள் தினம் THEME: “A Better Future for Every Child”" 

நவம்பர் 21 உலே கதாகலக்ோட்சி தினம்  

நவம்பர் 26 கதசிய பால் தினம்  இந்தியாவின் கவண்கமப் புரட்சியின் தந்கத 
டாக்டர் வர்ேீஸ் குரியகன கேௌரவிக்கும் 
வகேயில் இந்த நாள் கோண்டாடப்படுேிறது. 

நவம்பர் 29 பாலஸ்தீன மக்ேளுடன் 
சர்வகதச ஒற்றுகம தினம் 

பாலஸ்தீனத்கத இரு நாடுேளாேப் பிரிக்கும் 
ஐ.நா.வின் தீர்மானம் நிகறகவற்றப்பட்டகதக் 
குறிக்கும் வகேயில் 
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நாள் நிேழ்வுேள் ேருத்துரு / முக்ேியத்துவம் 

திசம்பர் 1 உலே எய்ட்ஸ் தினம் THEME: “End Inequalities, End AIDS, End Pandemics” 

திசம்பர் 3 சர்வகதச 
மாற்றுத்திறனாளிேள் தினம் 

THEME: “Leadership and participation of persons with 
disabilities toward an inclusive, accessible and 

sustainable post-COVID-19 world.” 

திசம்பர் 6 டாக்டர் அம்கபத்ேரின் 
நிகனவுநாள் 

 

திசம்பர் 7 சர்வகதச விமான 
கபாக்குவரத்து தினம் 

THEME: “Advancing Innovation for Global Aviation 

Development”     

திசம்பர் 10 மனித உரிகமேள் தினம் THEME: “Equality, reducing inequalities, advancing 
human rights.” 

ராஜாஜியின் 143வது பிறந்தநாள்  

திசம்பர் 11 சுப்ரமணிய பாரதியின் 140வது 

பிறந்தநாள் 
சுப்ரமணியனின் பாரதியாரின் நிகனவு தினமான 
கசப்டம்பர் 11ஆம் கததி “மோேவி நாளாே”க் 

கோண்டாடப்பட்டும் என்று முதல்வர் 
மு.ே.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

திசம்பர் 19 கோவா விடுதகல நாள் கபார்ச்சுேீசிய ஆட்சியில் இருந்த கோவாகவ 
இந்திய ஆயுதப் பகடேள் இகணத்தகத 
நிகனவுகூரும் வகேயில் இந்த நாள் 
கோண்டாடப்படுேிறது. 

திசம்பர் 20 சர்வகதச மனித ஒற்றுகம 
தினம் 

ஒத்துகழப்பு, சமத்துவம் மற்றும் சமூே நீதி 
ஆேியவற்றின் ேலாச்சாரத்கத கமம்படுத்துதல். 

திசம்பர் 22 கதசிய ேணித தினம்  சீனிவாசா ராமானுஜனின் பிறந்த நாகளக் 
கோண்டாடும் விதமாே இது 
அனுசரிக்ேப்படுேிறது  

 பிரதமர் மன்கமாேன் சிங் அறிவித்தார். 

திசம்பர் 24 கதசிய நுேர்கவார் தினம் THEME: “Tackling Plastic Pollution”. 

திசம்பர் 27 International Day of Epidemic 
Preparedness 

. 
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நாள் நிேழ்வுேள் ேருத்துரு / முக்ேியத்துவம் 

ஜனவரி 4 உலே பிகரய்லி தினம்  

ஜனவரி 9 பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்  

ஜனவரி 12 கதசிய இகளஞர் தினம் நாட்டின் எதிர்ோலம் என நம்பப்படும் 
இகளஞர்ேளிகடகய பகுத்தறிவு சிந்தகனகய 
ஊக்குவித்தல். 

ஜனவரி 24 கதசிய கபண் குழந்கதேள் 
தினம் 

கபண் குழந்கதேளின் உரிகமேள் மற்றும் கபண் 
ேல்வி, சுோதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
ஆேியவற்றின் முக்ேியத்துவம் பற்றிய 
விழிப்புணர்கவ ஊக்குவித்தல். 

சர்வகதச ேல்வி தினம் THEME: “Changing Course, Transforming Education” 

ஜனவரி 25 கதசிய வாக்ோளர் தினம் THEME: “Making Elections Inclusive, Accessible and 
Participative” 

கதசிய சுற்றுலா தினம் THEME: “Rural and Community Centric Tourism” 

ஜனவரி 26 சர்வகதச சுங்ே தினம் THEME: “Scaling up Customs Digital Transformation 

by Embracing a Data Culture and Building a Data 

Ecosystem” 

ஜனவரி 23 கநதாஜி சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் 
பிறந்தநாள் 

 

ஜனவரி 30 மோத்மா ோந்தியின் 
நிகனவுநாள் 

75வது ஆண்டு நிகனவு தினம் 

உலே கதாழுகநாய் தினம் THEME: “United for Dignity” 

 
 
 

 
 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

31 
 

நாள் நிேழ்வுேள் ேருத்துரு / முக்ேியத்துவம் 

பிப்ரவரி 2 உலே சதுப்பு நில தினம் THEME: “Wetlands Action for People and Nature”. 

 

 

 

பிப்ரவரி 7 

 

 

 

 

கதவகநய பாவாணர் 

பிறந்தநாள் 

 

 

 

 பாவாணர் சங்ேரன்கோவிலில் உள்ள கோமதி 
முத்துபுரத்தில் பிப்ரவரி 7, 1902 அன்று 
பிறந்தார். 

 இவர் தமிழிற்ோே அரும்பணி கசய்துள்ளார் 
மற்றும் 40 கமாழிகய ஆராய்ந்துள்ளார். 

 தனித்தமிழ் இயக்ேத்திற்ோே 
மகறமகலயடிேகள ஆதரித்தார் 

 கபருஞ்சித்திரனார் இவருக்கு “கமாழிஞாயிறு” 
என்று அகழத்தார். 

 உலேின் மூத்த கமாழி தமிழ் கமாழி என்றும், 
பிற கமாழிேள் தமிழிலிருந்து உருவானகவ 
என்றும் உறுதியான ேருத்துடன் இருந்தார். 

பிப்ரவரி 18 சிந்தகன சிற்பி 
"சிங்ோரகவலர்" பிறந்தநாள் 

 சிந்தகன சிற்பி எம்.சிங்ோரகவலர் 1860 ஆம் 
ஆண்டு பிப்ரவரி 18ஆம் கததி கசன்கனயில் 
பிறந்தார் . 

 அவர் ஒரு சிறந்த வழக்ேறிஞர், கதாழிற்சங்ே 
தகலவர் மற்றும் சுதந்திர கபாராட்ட வரீர். 

 மயிலாப்பூர் சிங்ோரகவலர் தாழ்த்தப்பட்ட 
மக்ேளிகடகய ேம்யூனிசத்கதப் பரப்புவதற்குக் 
ோரணமாே இருந்தார், கமலும் "சிந்தாகன 
சிற்பி" என்று அகழக்ேப்பட்டார்.  

 

 

 

பிப்ரவரி 19 

 

 

 

தமிழ் தாத்தா “உ. கவ. ச.” 
பிறந்தநாள் 

 உத்தமதனபுரம் கவங்ேடசுப்கபயர் சாமிநாதன். 

தமிழ் மக்ேள் மத்தியில். உ.கவ.சா என்று 
அகழக்ேப்படுேிறார்.  

 இவர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 
உத்தமதனபுரத்தில் பிப்ரவரி 19, 1855 இல் 
பிறந்தார். 

 தமிழ் கமாழிக்கு அவர் ஆற்றிய கசகவயால் 
'தமிழ் தாத்தா ' என்று அகழக்ேப்படுேிறார். 

 20ஆம் நூற்றாண்டின் கதாடக்ேத்தில் தமிழ் 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

32 
 

கமாழிக்கு அவர் ஆற்றிய பங்ேளிப்பு 
குறிப்பிடத்தக்ேது. 

 தனது பதிப்பேச் கசயற்பாட்டின் மூலம் தமிழ் 
இலக்ேியத்தின் கதான்கமகயயும் அதன் 
இலக்ேியச் கசல்வத்கதயும் நிகலநாட்டினார். 
உ.கவ.சா . 90க்கும் கமற்பட்ட புத்தேங்ேகள 
மறுபதிப்பு கசய்தது மட்டுமின்றி, 3,000க்கும் 
கமற்பட்ட பகழய கேகயழுத்துப் 
பிரதிேகளயும் கசேரித்தது. 

பிப்ரவரி 20 உலே சமூே நீதி தினம்  

பிப்ரவரி 21 சர்வகதச தாய்கமாழி தினம் THEME: “Using technology for multilingual learning: 

Challenges and opportunities” 

பிப்ரவரி 22 தில்கலயாடி வள்ளியம்கம 
பிறந்தநாள் 

 கதன்னாப்பிரிக்ோவின் கஜாேன்னஸ்பர்க் 
நேருக்கு குடிகபயர்ந்த மயிலாடுதுகற 
மாவட்டத்தில் உள்ள தில்கலயாடிகய கசர்ந்த 
தம்பதியருக்கு 1898 பிப்ரவரி 22 அன்று 
கதன்னாப்பிரிக்ோவில் பிறந்தவர் தில்கலயாடி 
வள்ளியம்கம . 

பிப்ரவரி 27 உலே NGO நாள் தன்னார்வ கதாண்டு நிறுவனங்ேளின் பணி 
மற்றும் பங்ேளிப்புேகள கேௌரவிக்ே 

 கதசிய அறிவியல் தினம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு விஞ்ஞானிேளின் 
பங்ேளிப்கப அங்ேீேரிப்பது 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

33 
 

 

நாள் நிேழ்வுேள் ேருத்துரு / முக்ேியத்துவம் 

மார்ச் 1 Zero Discrimination தினம் THEME: “Remove laws that harm, create laws that 
empower” 

மார்ச் 3 உலே கசவித்திறன் தினம் THEME: “To hear for life, listen with care” 

உலே வனவிலங்கு தினம் THEME: “Recovering key species for ecosystem 
restoration” 

மார்ச் 4 உலே உடல் பருமன் தினம் THEME: “Everybody Needs to Act” 

மார்ச் 8 சர்வகதச மேளிர் தினம் THEME: “Gender equality today for a sustainable 

tomorrow” 

மார்ச் 20 உலே சிட்டுக்குருவி தினம் THEME: “Monitor the Sparrows & other common birds” 

மார்ச் 21 சர்வகதச ோடுேள் தினம் THEME: “Forests and sustainable production and 
consumption” 

உலே டவுன் சிண்ட்கராம் தினம் THEME: “We Decide” 

இனப் பாகுபாடு ஒழிப்புக்ோன 
சர்வகதச தினம் 

THEME: “Voices For Action Against Racism” 

மார்ச் 22 உலே தண்ணரீ் தினம் THEME: “Groundwater, making the invisible visible” 

மார்ச் 23 உலே வானிகல நாள் THEME: “Early Warning and Early Action” 

மார்ச் 24 உலே ோசகநாய் தினம் THEME: “Invest to End TB. Save Lives.” 

President Kovind says everyone to work together to 

achieve TB-free India by 2025 

மார்ச் 26 உலே பூமி கநரம் THEME: “Shape Our Future” 
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(ii) மாநாடுேள் மற்றும் ேருத்தரங்குங்ேள் 

மாநாடுேள் / 

ேருத்தரங்குேள் 

கநாக்ேம் / ேரு / கவளிப்பாடு இடம்  

13வது ஆசிய-
ஐகராப்பா கூட்டம் 
(ASEM) உச்சிமாநாடு 

உச்சிமாநாடு "பேிரப்பட்ட 
வளர்ச்சிக்ோன பலதரப்புவாதத்கத 
வலுப்படுத்துதல்" என்று 
தகலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ோகணாளி மூலம் 
நகடப்கபற்றது 

கபரிடர் 
கமலாண்கமக்ோன 
உலே மாநாடு 
(WCDM) 

பாதுோப்பு அகமச்சர், ராஜ்நாத் சிங், 
நவம்பர் 24, 2021 அன்று "5வது 
உலே கபரழிவு கமலாண்கமக்ோன 
மாநாடு (WCDM)" கதாடங்ேி 
கவத்தார். 

ோகணாளி மூலம் 
நகடப்கபற்றது 

G20 உச்சிமாநாடு 
2021 

20 நாடுேளின் குழு, உலேின் 
முக்ோல்வாசிக்கும் அதிேமான 
பசுகமக்குடில் வாயு உமிழ்கவ 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துேிறது, ஏகழ 
நாடுேளுக்கு உயரும் 
கவப்பநிகலயின் தாக்ேத்கத 
சமாளிக்ே உதவும் அகத 
கவகளயில் உமிழ்கவ எவ்வாறு 
குகறப்பது என்பது குறித்த 
கபாதுவான நிகல மற்றும் 
உறுதியான அர்ப்பணிப்புேகளத் 
கதடுேிறது. 

கராம், இத்தாலி 

COP 26 UN 
ோலநிகல மாற்ற 
மாநாடு 

அக்கடாபர் 31 முதல் நவம்பர் 12 
வகர COP 26 UN ோலநிகல 
மாற்ற மாநாட்கட UK 
நடத்தவுள்ளது. 

 

3வது இந்தியா-
மத்திய ஆசிய 
கவளியுறவு 
அகமச்சர்ேளுக்கு 

ேஜேஸ்தான், ேிர்ேிஸ்தான் குடியரசு, 
தஜிேிஸ்தான், துர்க்கமனிஸ்தான் 
மற்றும் உஸ்கபேிஸ்தான் ஆேிய 5 
மத்திய ஆசிய நாடுேளுக்கும் 

புது தில்லி 
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இகடகயயான 
மாநாடு 

இந்தியாவுக்கும் இகடகய 
கபச்சுவார்த்கத நகடகபற்றது. 

21வது இந்தியா-
ரஷ்யா உச்சி 
மாநாடு 

 இதில், பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 
மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் 
புடின் ேலந்து கோண்டனர். 

 இதனுடன், 2+2 அகமச்சர்ேள்  
கூட்டமும் நகடகபற்றது. 

 இந்த கூட்டத்தில் பாதுோப்பு 
முதல் எரிசக்தி, விண்கவளி 
ஆய்வு, அறிவியல் மற்றும் 
கதாழில்நுட்பம், ேனரே 
கபாறியியல், வர்த்தேம் மற்றும் 
முதலீடு என பல்கவறு 
துகறேளில் 28 ஒப்பந்தங்ேள் 
கேகயழுத்தானது. 

புது கடல்லியில் 
உள்ள 
கெதராபாத் 
இல்லத்தில் 

8வது இந்தியப் 
கபருங்ேடல் 
ேருத்தரங்கு 

THEME: “Leveraging Digital 

Technologies for Health, Education, 

Development, and Trade in Indian 

Ocean Rim Association (IORA) Member 

States”. 

கவளியுறவு 
அகமச்சேம் 
மற்றும் இந்திய 
உலே விவோர 
ேவுன்சில் 

‘BiodiverCities by 

2030: Transforming 

cities’ 
இது உலேப் கபாருளாதார மன்றம் 
மற்றும் கோலம்பியா 
அரசாங்ேத்தின் கூட்டு 
முயற்சியாகும். 

2030க்குள் நேரங்ேள் 
இயற்கேகயாடு இகயந்து 
வாழ்வதற்கு நேர அரசுேள், 
வணிேங்ேள் மற்றும் குடிமக்ேகள 
ஆதரிப்பகத இது கநாக்ேமாேக் 
கோண்டுள்ளது. 

 

இந்தியா - மத்திய 
ஆசிய உச்சி மாநாடு 

கடல்லி பிரேடனம் பிரதமர் நகரந்திர 

கமாடி  கதாகுத்து 
வழங்ேினார் 
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மற்றும் 
ேஜேஸ்தான், 
ேிர்ேிஸ்தான், 
தஜிேிஸ்தான், 
துர்க்கமனிஸ்தான் 
மற்றும் 
உஸ்கபேிஸ்தான் 
ஆேிய நாடுேளின் 
அதிபர்ேள் ேலந்து 
கோண்டனர். 

24வது கதசிய மின் 
ஆளுகே மாநாடு 
(NCeG) 

THEME: “India’s Techade: Digital 

Governance in a Post Pandemic World” 
மின்னணு மற்றும் 
தேவல் 
கதாழில்நுட்ப 
அகமச்சேம்  

உலே நிகலயான 
வளர்ச்சி உச்சி 
மாநாடு 

THEME: “Towards a Resilient Planet: 

Ensuring a Sustainable and Equitable 

Future” 
 

ஒரு கபருங்ேடல் 
(One Ocean Summit) 

உச்சி மாநாடு 

 

 ஒரு கபருங்ேடல் 
உச்சிமாநாட்டின் குறிக்கோள், 
ேடல்சார் பிரச்சிகனேளில் 
சர்வகதச சமூேத்தின் கூட்டு 
லட்சியத்கத உயர்த்துவதாகும். 

 ஐக்ேிய நாடுேள் சகப மற்றும் 
உலே வங்ேியின் 
ஒத்துகழப்புடன் பிரான்சின் 
பிகரஸ்டில் இந்த 
உச்சிமாநாட்கட பிரான்ஸ் 
ஏற்பாடு கசய்தது. 

பிகரஸ்ட், பிரான்ஸ் 

பிம்ஸ்கடக் உச்சி 
மாநாடு 2022 

THEME: “Towards a Resilient Region, 

Prosperous Economies, Healthy People” 
இலங்கே 
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(iii)  குறியடீுேள் 

குறியடீுேள் இடங்ேள் 

நிகலயான வளர்ச்சி இலக்குேள் 
(SDGs) நேர்ப்புற குறியடீு 2021-22 

NITI ஆகயாக் கவளியிட்டது 

1வது இடம்: சிம்லா 

2வது இடம்: கோயம்புத்தூர் 

3வது இடம்: சண்டிேர் 

உலேளாவிய மருந்துக் கோள்கே 
குறியடீு 

தீங்கு குகறப்பு கூட்டகமப்பு 

கவளியிட்டது 

1வது இடம்: நார்கவ 

2வது இடம்: நியூசிலாந்து 

3வது இடம்: கபார்ச்சுேல் 

18வது இடம்: இந்தியா 

நிதி ஆகயாக்ேின் சுோதார குறியடீு 
2019-20 

1வது இடம்: கேரளா 

2வது இடம்: தமிழ்நாடு 

3வது இடம்: கதலுங்ோனா 

ேகடசி இடம்: உத்தரபிரகதசம் 

Atal Ranking of Institutions on 

Innovation Achievements (ARIIA)  
2021 

1வது இடம்: ஐஐடி கமட்ராஸ் 

2வது இடம்: ஐஐடி பாம்கப 

3வது இடம்: ஐஐடி கடல்லி 

GOOD GOVERNANCE INDEX (GGI) 

2021 

நல்லாட்சி தினமான டிசம்பர் 25, 
2021 அன்று மத்திய உள்துகற 
அகமச்சர் மற்றும் ஒத்துகழப்பு 
அகமச்சர் அமித் ஷாவால் 
கதாடங்ேப்பட்டது 

 குரூப் ஏ மாநிலங்ேளில், ஒருங்ேிகணந்த 
தரவரிகசயில் குஜராத் முதலிடத்திலும், 
குரூப் பி மாநிலங்ேளில் மத்தியப் 
பிரகதசம் முதலிடத்திலும் உள்ளன. 

 யூனியன் பிரகதச பிரிவு தரவரிகசயில் 
கடல்லி முதலிடம் பிடித்தது. 

 வடேிழக்கு மற்றும் மகல மாநிலங்ேள் 
பிரிவில், ெிமாச்சல பிரகதசம் 
தரவரிகசயில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

 உத்தரப் பிரகதசம் GGI குறிோட்டிேளில் 
8.9 சதவதீ முன்கனற்றத்கத பதிவு 
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கசய்துள்ளது 

 ஜம்மு மற்றும் ோஷ்மீர் GGI 
குறிோட்டிேளில் 3.7 சதவதீ 
முன்கனற்றத்கத பதிவு கசய்துள்ளது 

GLOBAL RISKS REPORT 2022 

உலேப் கபாருளாதார மன்றம் 

கவளியிட்டது 

முதல் 5 இந்திய அபாயங்ேள்: 

 மாநிலங்ேளுக்கு இகடகயயான உறவு 
முறிவு, 

 கபரிய கபாருளாதாரங்ேளில் ேடன் 
கநருக்ேடிேள், 

 இகளஞர்ேளின் ஏமாற்றம், 

 கதாழில்நுட்ப நிர்வாேத்தின் கதால்வி, 
மற்றும் 

 டிஜிட்டல் சமத்துவமின்கம 

கென்லி பாஸ்கபார்ட் குறியடீு 1வது இடம்: ஜப்பான் & சிங்ேப்பூர்; 83வது இடம்: 
இந்தியா 

Corruption Perception Index 2021 1வது இடம்: கடன்மார்க், பின்லாந்து & 
நியூசிலாந்து 

85வது இடம்:: இந்தியா 

உலே மேிழ்ச்சி அறிக்கே 2022 

(நிகலயான வளர்ச்சி தீர்வுேள் 
கநட்கவார்க்ோல் கவளியிடப்பட்டது) 

இந்தியாவின் தரவரிகச: 136 

பின்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது 

ஏற்றுமதி தயார்நிகலக் குறியடீு 

(நிதி ஆகயாக் கவளியிட்டது ) 

1வது இடம்: குஜராத் 

2வது இடம்: மோராஷ்டிரா 

3வது இடம்: ேர்நாடோ 

4வது இடம்: தமிழ்நாடு 

5வது இடம்: ெரியானா 
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(iv) நியமனங்ேள் மற்றும் கசய்திேளில் வந்த நபர்ேள் 

நபர்ேள் கபாறுப்பு / பதவி 

படீ்டர் ஃபியாலா கசக் குடியரசின் புதிய பிரதமர் 

விகவக் கஜாஹ்ரி மத்திய மகறமுே வரிேள் மற்றும் சுங்ே வாரியத்தின் 
(CBIC) தகலவர் 

சபா அல்-ேலித் 
அல்-சபா 

குகவத்தின் புதிய பிரதமர் 

பராக் அேர்வால் ட்விட்டரின் CEO 

எஸ் கசாமநாத் இந்திய விண்கவளி ஆராய்ச்சி அகமப்பின் (இஸ்கரா) 10வது 

தகலவர் 

அனந்த 
நாகேஸ்வரன் 

புதிய தகலகம கபாருளாதார ஆகலாசேர் 

சிகயாமாரா 
ோஸ்ட்கரா 

 கொண்டுராைின் முதல் கபண் ஜனாதிபதி 

 கொண்டுராஸ் ஒரு மத்திய அகமரிக்ே நாடு. 

 இதன் தகலநேரம் கடகுசிேல்பா. 

இந்திய ரிசர்வ் 
வங்ேியின் 
முன்னாள் ேவர்னர் 
உர்ஜித் பகடல் 

கபய்ஜிங்கே தளமாேக் கோண்ட ஆசிய உள்ேட்டகமப்பு 
முதலீட்டு வங்ேியின் (AIIB) துகணத் தகலவர் 

H. E.  
அன்கடானிகயா 
கோஸ்டா 

கபார்ச்சுேல் பிரதமர் 

யூன் சுக்-கயால் கதன் கோரியாவின் ஜனாதிபதி 

ஆயிஷா மாலிக் பாேிஸ்தானின் முதல் கபண் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி 

ேில்பர்ட் F. Houngbo சர்வகதச கதாழிலாளர் அகமப்பின் புதிய இயக்குநர் 
கஜனரல் 
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கேத்தரின் 
ரஸ்ைல் 

ஐ.நா குழந்கதேள் நிறுவனமான UNICEF இன் தகலவர் 

ேடலின் கநாவாக் ெங்கேரியின் முதல் கபண் ஜனாதிபதி 

யூன் சுக்-கயால் கதன் கோரியாவின் புதிய அதிபர் 

பிரகமாத் சாவந்த் - 
2வது முகற 

கோவா முதல்வர் 

கயாேி ஆதித்யநாத் 
- 2வது முகற 

உத்தரபிரகதச முதல்வர் 

கேசவ் பிரசாத் 
மற்றும் பிரகஜஷ் 
பதக் 

உத்தரபிரகதசத்தின் துகண முதல்வர்ேள் 

புஷ்ேர் தாமி உத்தரோண்ட் முதல்வர் 

என் பிகரன் சிங் - 
2வது முகற 

மணிப்பூர் முதல்வர் 

பேவந்த் மான் பஞ்சாப் முதல்வர் 

விக்டர் ஓர்பன் ெங்கேரியின் பிரதமர் 

அகலக்சாண்டர் 
வுசிக் 

கசர்பியாவின் ஜனாதிபதி 

 

 

 

(v) புவிசார் குறியடீு (GI) 

புவிசார் குறியடீு   மாநிலம் 

நரசிங்ேப்கபட்கட நாேஸ்வரம்  

தமிழ்நாடு கும்பகோணம் கவற்றிகல, 
கதாவாகள மாணிக்ே மாகல 
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தமிழ்நாடு முந்திரி பதப்படுத்துபவர்ேள் 
மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்ேள் சங்ேம் 
(TNCPEA) 'பண்ருட்டி முந்திரி'க்ோன 
புவிசார் குறியடீிர்க்கு 
விண்ணப்பித்துள்ளது. 

அபதானி ஜவுளி கபாருட்ேள் அருணாச்சல 
பிரகதசம் 

 

(vi) கசயலிேள் மற்றும் இகணயவாயில்ேள் 

 
கசயலிேள் மற்றும் இகணயவாயில்ேள் 

நவம்பர் 10, 2021 அன்று “e-Amrit Portal” என்ற மின்சார வாேன விழிப்புணர்வு 
இகணய கபார்ட்டகல அறிமுேப்படுத்தியது . 

ASIGMA (Army Secure IndiGeneous Messaging Application): இந்திய இராணுவத்தின் 
புதிய கசயலி 

SaaRthi கமாகபல் கசயலி: 

 இந்திய பங்குேள் மற்றும் பரிவர்த்தகன வாரியம் (SEBI) Saa₹thi - 
முதலீட்டாளர் ேல்வி குறித்த கமாகபல் கசயலிகய 
அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 

 பத்திரச் சந்கதயின் அடிப்பகடக் ேருத்துேகளப் பற்றி 
முதலீட்டாளர்ேளிகடகய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துதல். 

கயாக்யாதா கமாகபல் கசயலி: 

 ேிராமப்புற இகளஞர்ேளுக்கு திறன் கமம்பாட்டு வாய்ப்புேகள வழங்குதல். 

 மின்னணு மற்றும் தேவல் கதாழில்நுட்ப அகமச்சேம் சமீபத்தில் 
அறிமுேப்படுத்தியது 

திஷாங்க் என்பது நில பதிவுேகள எளிதாே அணுகுவகத உறுதி கசய்வதற்ோே 
ேர்நாடோவால் உருவாக்ேப்பட்ட ஒரு கசயலியாகும் . 

Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) கமன்கபாருள்: 

 இந்திய தகலகம நீதிபதி என்.வி.ரமணா அறிமுேப்படுத்தினார்.  
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 எனகவ, நீதிமன்ற உத்தரவுேகள மின்னணு முகறயில் பாதுோப்பாேவும் 
விகரவாேவும் அனுப்ப முடியும், இதனால் நீதித்துகற உத்தரவுேகள 
விகரவாேத் கதரிவிக்ே முடியும். 

இந்தியாவின் யுனிஃகபட் கபகமண்ட்ஸ் இன்டர்ஃகபஸ் (UPI) 500 கோடி  

வாடிக்கேயாளர்ேகளத் தாண்டியுள்ளது 

கோவில் 360 இகணயவாயில்: 

 மத்திய ேலாச்சார அகமச்சேம் அறிமுேப்படுத்தியது 

 இது ஒரு தனித்துவமான இகணயவாயில் ஆகும், இதன் மூலம் நாடு 
முழுவதிலும் உள்ள பக்தர்ேள் எந்த கநரத்திலும் எங்ேிருந்தும் கோயில்ேள் 
அல்லது முக்ேிய யாத்திகர தளங்ேகள இகணயம் வாயிலாே  
தரிசனத்கதப் கபறலாம். 

 
4. விகளயாட்டு 

1) ஷட்லர் ேிடாம்பி ஸ்ரீோந்த் BWF உலே சாம்பியன்ஷிப்பில் கவள்ளிப் 
பதக்ேம் கவன்ற முதல் இந்திய வரீர் என்ற கபருகமகய கபற்றார் . 

2) ஃபார்முலா ஒன் (F1) சாம்பியனான லூயிஸ் ொமில்டன் 
கமாட்டார்ஸ்கபார்ட்டிற்ோன கசகவேளுக்ோே "கநட்ெூட்" 
கபற்றுள்ளார் . 

3) 2022 ஒலிம்பிக் கபாட்டிேகள புறக்ேணிப்பதாே அகமரிக்ே அரசு 
சமீபத்தில் அறிவித்தது. ஒலிம்பிக் 2022 கபய்ஜிங்ேில் நகடகபற 
உள்ளது. 

4) FIFA விருதுேள் 2021: 

 ஆடவர்: ராபர்ட் கலவன்கடாவ்ஸ்ேி 

 கபண்ேள்: அகலக்சியா புகடல்லஸ் 

5) ஆஸ்திகரலிய ஓபன்: ரகபல் நடால் தனது 21வது ேிராண்ட்ஸ்லாம் 
பட்டத்கத கவன்றார். 21 ேிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்ேகள கவன்ற 
முதல் வரீர் என்ற கபருகமகய நடால் கபற்றுள்ளார். 
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6) ஒலிம்பிக் விகளயாட்டுேள்: கோகட மற்றும் குளிர்ோல ஒலிம்பிக் 
கபாட்டிேகள நடத்தும் முதல் நாடு சீனா. 2022-ம் ஆண்டு நகடகபற 
உள்ள குளிர்ோல ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்ோே சீனா கசயற்கேயாே பனி 
துளிேகள உருவாக்ேி வருேிறது. 

7) பிவி சிந்து 2022 கசயது கமாடி இந்தியா சர்வகதச கபட்மிண்டன் 

கபாட்டியில் தங்ேம் கவன்றுள்ளார். 

8) U-19 ஆசிய கோப்கப: இலங்கேகய வழீ்த்தி இந்தியா கவற்றி 
கபற்றது 

9) சுவிஸ் ஓபன் 2022: பிவி சிந்து (கவற்றி) எதிராே புசானன் 
ஓங்பாம்ருங்பன் 

10) ஆஸ்திகரலிய ேிரிக்கேட் அணியின் சுழற்பந்து வசீ்சாளர் கஷன் 
வார்கன ோலமானார் 

 

5. புத்தேங்ேள் மற்றும் ஆசிரியர்ேள் 

புத்தேங்ேள் ஆசிரியர்ேள் 

ோமிக் புத்தேம்: India’s Women Unsung 

Heroes 
பாடப்படாத 20 கபண் விடுதகலப் கபாராட்ட 
வரீர்ேளின் ேகதேள் அடங்ேிய சித்திரப் 
புத்தேம் ேலாச்சார அகமச்சேத்தால் 
கவளியிடப்பட்டது. 

$10 டிரில்லியன் ேனவு முன்னாள் நிதித்துகற கசயலாளர், சுபாஷ் 
சந்திர ோர்க் 

"2030-ஐ கநாக்ேிய இந்திய 
விவசாயம்: விவசாயிேளின் 
வருமானத்கத கமம்படுத்துவதற்ோன 
பாகதேள், ஊட்டச்சத்து பாதுோப்பு 
மற்றும் நிகலயான உணவு மற்றும் 
பண்கண அகமப்புேள்" 

நகரந்திர சிங் கதாமர் (மத்திய விவசாயம் 
மற்றும் விவசாயிேள் நலத்துகற அகமச்சர்) 
கவளியிட்டார். 
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6. திட்டங்ேள் / கயாஜனாக்ேள் 

திட்டங்ேள் / 
கயாஜனாக்ேள் 

கநாக்ேம் அகமச்சேம் / 
அகமச்சரகவ 
/ மாநிலம் 

பாரத் கேௌரவ் 
திட்டம் 

இந்தத் திட்டத்தின் ேீழ், தனியார் டூர் 
ஆபகரட்டர்ேள், ரயில்கவயில் இருந்து 
குத்தகேக்கு ரயில்ேகள எடுத்து, இந்த 
ரயில்ேகள அவர்ேள் விரும்பும் எந்தச் 
சுற்றுவட்டத்திலும் இயக்ேலாம். 

இந்திய 
ரயில்கவ 

பால் செோர் 
திட்டம் 

"விவசாயிேளின் வருமானத்கத 
இரட்டிப்பாக்குதல்" மற்றும் "ஆத்மநிர்பர் பாரத்" 
ஆேியவற்றின் ஒட்டுகமாத்த கநாக்ேங்ேளுக்குள் 
இந்தியாவில் பால் துகறகய 
வலுப்படுத்துவதற்ோன தற்கபாகதய 
முயற்சிேளுக்கு துகணபுரிவகதயும் 
கநாக்ேமாேக் கோண்டுள்ளது. 

மத்திய 
கூட்டுறவு 
அகமச்சேம் 

துவாகர கரஷன் 
திட்டம் 

துவாகர கரஷன் திட்டத்தால் சுமார் 10 கோடி 
மக்ேள் பயனகடயப் கபாேிறார்ேள். 

கமற்கு 
வங்ோளம் 

கஜய் பமீ் 
முக்யமந்திரி 
பிரதிபா விோஸ் 
கயாஜனா 

 விளிம்புநிகல மற்றும் கபாருளாதாரத்தில் 
பின்தங்ேிய பிரிகவச் கசர்ந்த 15,000 
மாணவர்ேளுக்கு இலவசப் பயிற்சி அளிக்ே 
கவண்டும். 

 இந்தத் திட்டம் UPSC, CDS, வங்ேித் 
கதர்வுேள், மருத்துவம் மற்றும் கபாறியியல் 
நுகழவுத் கதர்வுேள் உள்ளிட்ட பல்கவறு 
கபாட்டித் கதர்வுேகள உள்ளடக்ேியது. 

புது தில்லி 

PRASHAD 
திட்டம் 

 Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Heritage 
Augmentation Drive (PRASHAD) 

 மத சுற்றுலாகவ கமம்படுத்துவதற்ோே 
இந்தியா முழுவதும் உள்ள யாத்திகர 
தலங்ேகள கமம்படுத்துதல். 

சுற்றுலா 
அகமச்சேம் 
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பிரதான் மந்திரி 
மாத்ரு வந்தனா 
கயாஜனா 

ஒற்கறத் தாய்மார்ேள் மற்றும் கேவிடப்பட்ட 
தாய்மார்ேளுக்ோன திட்டம் 

 

பர்வத்மாலா 
திட்டம் 

மகலப்பகுதிேகள  இகணத்தல் சாகல 
கபாக்குவரத்து 
மற்றும் 
கநடுஞ்சாகல 
அகமச்சேம்  

ராஷ்டிரிய 
உச்சதார் சிக்ஷா 
அபியான் 
திட்டம் 

சமத்துவம், சிறப்பு மற்றும் அணுேல் ஆேிய 
கநாக்ேங்ேகள அகடவதற்ோே மாநில அரசு 
பல்ேகலக்ேழேங்ேள் மற்றும் ேல்லூரிேளுக்கு 
நிதியளித்தல். 

ேல்வி 
அகமச்சு 

ேிராம கதாழில் 
முகனகவார் 
திட்டம் 

 தீன்தயாள் அந்த்கயாதய கயாஜனா - கதசிய 
ேிராமப்புற வாழ்வாதார பணி (DAY-NRLM). 

 விவசாயம் அல்லாத துகறேளில் ேிராம 
அளவில் நிறுவனங்ேகள அகமக்ே 
ேிராமப்புறங்ேளில் உள்ள 
கதாழில்முகனகவாகர ஆதரித்தல் 

ஊரே வளர்ச்சி 
அகமச்சேம்  

கேௌசல்யா 
மாத்ரித்வா 
கயாஜனா 

இரண்டாவது கபண் குழந்கத பிறந்தால் 
கபண்ேளுக்கு 5000 ரூபாய் நிதியுதவி 
வழங்ேப்படும் 

சத்தீஸ்ேர் 

பிரதான் மந்திரி 
ஷ்ரம் கயாேி 
மான்-தன் (PM-
SYM) 
ஓய்வூதியத் 
திட்டம் 

அகமப்புசாரா துகறேளில் பணியாற்றும் 
கதாழிலாளர்ேளுக்கு 60 வயகத அகடந்த 
பிறகு, மாதாந்திர குகறந்தபட்ச 
உறுதியளிக்ேப்பட்ட ஓய்வூதியமாே ரூ.3000/- 
முதிகயார் பாதுோப்பு வழங்ே கவண்டும். 

கதாழிலாளர் 
மற்றும் 
கவகலவாய்ப்பு 
அகமச்சேம் 
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7. கபாருளாதாரம் 

1) இந்தியா1 ஏடிஎம்: 10000 ஒயிட் கலபிள் ஏடிஎம்ேகள 
பயன்படுத்துவதில் இந்தியா1 கபகமண்ட்ஸ் கமல்ேல்கல 
ேடந்துள்ளது. 

2) பிரதமர் நகரந்திர கமாடி இந்திய ரிசர்வ் வங்ேியின் (RBI) 
வாடிக்கேயாளர்ேகள கமயமாேக் கோண்ட இரண்டு முயற்சிேகள 
கதாடங்ேினார்: 

 ரிசர்வ் வங்ேியின் சில்லகற விற்பகன கநரடித் திட்டம் 

 ரிசர்வ் வங்ேி-ஒருங்ேிகணந்த ஒம்புட்ஸ்கமன் திட்டம் 

3) கதஜஸ்வினி மற்றும் ெவுசாலா திட்டங்ேள்: J & K வங்ேியின் 
கதஜஸ்வினி மற்றும் ெவுசாலா திட்டங்ேகள நிதியகமச்சர் 
கதாடங்ேி கவத்தார். கதஜஸ்வினி திட்டம் ரூ. 5 லட்சம் நிதி உதவி 
வழங்குவதில் ேவனம் கசலுத்துேிறது. 18 முதல் 35 வயது வகர 
உள்ள கபண்ேளுக்கு கதாழில் கதாடங்குவதற்ோே. 

4) நான்ோவது புதிய உறுப்பினர் எேிப்து, New Development வங்ேியின் 
உலேளாவிய விரிவாக்ேத்கத கமலும் விரிவுபடுத்துேிறது. 
தகலகமயேம்: ஷாங்ோய், BRICS ஆல் 2015 இல் நிறுவப்பட்டது 

5) Paytm கபகமண்ட்ஸ் வங்ேிக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்ேியால் 
scheduled வங்ேி அந்தஸ்து வழங்ேப்பட்டது . 

6) இந்திய ஆயுள் ோப்படீ்டுக் ேழேம் (எல்ஐசி), இந்திய கபாதுக் 
ோப்படீ்டுக் ேழேம் (ஜிஐசி) மற்றும் புதிய இந்தியா ஆேியகவ 2020-
21 ஆம் ஆண்கடப் கபாலகவ, 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்ோன உள்நாட்டு 
அகமப்பு ரீதியாே முக்ேியமான ோப்படீ்டு நிறுவனங்ேளாே டி-
எஸ்ஐஐேளாே அகடயாளம் ோணப்பட்டுள்ளன. 

7) அடிப்பகடயில் கமாத்த விகல பணவகீ்ேம் 2020 இல் 12.54% ஆே 
இருந்து 2021 இல் 14.23% ஆே உயர்ந்தது 

8) RuPay பற்றுஅட்கட மற்றும் BHIM UPI மூலம் கசய்யப்படும் 
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பரிவர்த்தகனேளுக்கு சிறிய அளவிலான ஊக்ேத்கதாகே வழங்கும் 
திட்டத்திற்கு மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாே 
அறிவித்துள்ளது . 

9) Card-on-File (CoF) tokenisation விதிமுகறேகள அமல்படுத்தும் 
கததிகய ஜூன் 30, 2022 வகர இந்திய ரிசர்வ் வங்ேி நீட்டித்துள்ளது  

10) ஏர்கடல் கபகமண்ட்ஸ் வங்ேியானது ரிசர்வ் வங்ேியால் scheduled 
வங்ேியாே வகேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . 

11) சுேன்யா சம்ரிதி கயாஜனாவில் மத்தியப் பிரகதசம் நாட்டிகலகய 
முதலிடத்தில் உள்ளது'. இந்தத் திட்டத்தின் ேீழ் இதுவகர 23 லட்சம் 
ேணக்குேகளத் திறந்து, கமாத்தம் ரூ.4238 கோடிக்கு கமல் வசூல் 
கசய்து சாதகன பகடத்துள்ளது . 

12) டிஜிட்டல் ரூபாய்: 

 நிதி அகமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2022-23 முதல் மத்திய 
வங்ேி டிஜிட்டல் நாணயமான (CBDC) டிஜிட்டல் ரூபாகய 
அறிமுேப்படுத்துவதாே அறிவித்துள்ளார். 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்ேி வரும் நிதியாண்டு முதல் CBDC ஐ 
அறிமுேப்படுத்தும். 

13) இந்தியாவின் UPI முகறகய பின்பற்றும் முதல் கவளிநாட்டு நாடு 
கநபாளம் . சிறந்த UPI பயன்பாடுேளில் PhonePe, Paytm, Google 

Pay, Amazon Pay மற்றும் BHIM ஆேியகவ அடங்கும் 

14) பசுகம பத்திரங்ேள்: நிதி அகமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது 
பட்கஜட் உகரயில் பசுகம உள்ேட்டகமப்புக்ோன ஆதாரங்ேகளத் 
திரட்டுவதற்ோே சவரன் பசுகமப் பத்திரங்ேகள கவளியிட 
அரசாங்ேம் முன்கமாழிேிறது என்று அறிவித்தார். 

15) நீலப் கபாருளாதாரம்: 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய அரசின் புதிய 
இந்தியா பார்கவயின் ஆறாவது பரிமாணகம நீலப் கபாருளாதாரம். 

16) கரப்கபா கரட், ரிவர்ஸ் கரப்கபா கரட் மற்றும் கபங்க் கரட் 
மாறவில்கல: ரிசர்வ் வங்ேியின் நாணயக் கோள்கேக் குழு முக்ேிய 
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கோள்கே விேிதங்ேகள கவத்துள்ளது - கரப்கபா கரட், ரிவர்ஸ் 
கரப்கபா கரட் மற்றும் கபங்க் கரட் ஆேியகவ மாறாமல், இணக்ேக் 
கோள்கேகயத் தக்ே கவத்துக் கோண்டது. 

17) ரிசர்வ் வங்ேியின் பணவியல் கோள்கே ஏப்ரல் 2022: 

Repo Rate 4% 

Marginal Standing Facility (MSF) 4.25 % 

Bank Rate 4.25 % 

Reverse Repo Rate 3.35% 

Cash Reserve Ratio (CRR) 4% 

Statutory Liquidity Ratio (SLR) 8% 

 

18) SAMARTH: மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் கதாழில் 
நிறுவனங்ேள் துகற (MSME), "SAMARTH", கபண்ேளுக்ோன சிறப்பு 
கதாழில்முகனவு ஊக்குவிப்பு இயக்ேம் 

19) உலேின் முதல் வனவிலங்கு பத்திரம் உலே வங்ேியால் 
கவளியிடப்பட்டது, இது 150 மில்லியன் அகமரிக்ே டாலர்ேகள 
திரட்டியுள்ளது, இது கதன்னாப்பிரிக்ோவின் ேருப்பு 
ோண்டாமிருேங்ேள் பாதுோப்பிற்ோே. 

20) மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் கதாழில் நிறுவனங்ேள் 
அகமச்சர் (MSME) சில புதுகமயமான திட்டங்ேகள கதாடங்ேினார். 
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8. அறிவியல் & கதாழில்நுட்பம் 
 

புதிய ேண்டுபிடிப்புேள் கநாக்ேம் இடம் / மூலம் 

“Unique” face 

recognition 

கதாழில்நுட்பம் 

ஓய்வூதியம் கபறுகவாருக்ோே 
'தனித்துவமான' முேம் அகடயாளம் 
ோணும் கதாழில்நுட்பத்கத அரசு 
அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது 

Ministry of State for 

Personnel 

மின்சார வாேனங்ேள் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 30 சதவதீ 
தனியார் ோர்ேகளயும், 70 சதவதீ 
வணிே வாேனங்ேகளயும், 80 சதவதீ 
இரு மற்றும் மூன்று சக்ேர 
வாேனங்ேகளயும் மின்சார 
வாேனங்ேளாே மாற்ற இந்தியா 
இலக்கு கவத்துள்ளது. 

மத்திய அரசு 

பசுகம கெட்ரஜன் 
எரிகபாருள் 

சூரிய சக்திகயப் பயன்படுத்தி 
ேழிவுநீரில் இருந்து பசுகம 
கெட்ரஜன் எரிகபாருகளப் 
பயன்படுத்த மத்திய அரசு 
திட்டமிட்டுள்ளது.  

எலக்ட்கராகலசர்ேகளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது 
சாத்தியமாகும் 

மத்திய அரசு 

Xenobots 
 இனப்கபருக்ேம் கசய்யக்கூடிய 

முதல் உயிருள்ள கராகபாக்ேகள 
விஞ்ஞானிேள் உருவாக்ேியுள்ளனர் 

 Xenobots எனப்படும் உலேின் முதல் 
உயிருள்ள கராகபாக்ேள் 
ஆப்பிரிக்ோவின்  நேம் கோண்ட 
தவகள (Xenopus laevis) ஸ்கடம் 
கசல்ேளில் இருந்து 
உருவாக்ேப்பட்டன. இதிலிருந்து 
அதன் கபயர் எடுக்ேப்பட்டது. 
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6ஜி கதாழில்நுட்பம்  உள்நாட்டிகலகய உருவாக்ேப்பட்ட 
6G உள்ேட்டகமப்கபப் பயன்படுத்தி, 
அடுத்த தகலமுகற தேவல் 
கதாடர்பு கதாழில்நுட்பத்கத 
கமம்படுத்துவதற்ோன பணிேகள 
இந்தியா கதாடங்ேியுள்ளது. 

 இது 2023-இறுதியில் அல்லது 2024 
ஆம் ஆண்டின் கதாடக்ேத்தில் 
கதாடங்ேப்படும். 

தேவல் கதாடர்பு 
அகமச்சர் 

உறுப்பு மாற்று 
அறுகவ சிேிச்கச 

உலேின் முதல் பன்றியிலிருந்து 
மனிதனுக்கு மாற்று அறுகவ சிேிச்கச 
அகமரிக்ோவில் நகடகபற்றது. 

அகமரிக்ோ 

இந்தியாவின் முதல் 
திறந்தகவளி  பாகற 
அருங்ோட்சியேம் 

3.3 பில்லியன் ஆண்டுேள் முதல் 55 
மில்லியன் ஆண்டுேள் வகரயிலான 
பல்கவறு மாநிலங்ேளில் இருந்து 
கசேரிக்ேப்பட்ட சுமார் 35 வகேயான 
பாகறேகள அருங்ோட்சியேம் 
ோட்சிப்படுத்துேிறது. 

கெதராபாத் 

கசாலார் கடனமிக்ஸ் 
அப்சர்கவட்டரி (SDO) 

 சூரியன் ஒரு கபரிய சூரிய ஒளிகய 
உமிழ்ந்தது, இது நாசாவின் கசாலார் 
கடனமிக்ஸ் அப்சர்கவட்டரி (SDO) 
மூலம் ேவனிக்ேப்பட்டது. 

 சூரியன் எவ்வாறு சூரிய 
கசயல்பாட்கட உருவாக்குேிறது 
மற்றும் விண்கவளி வானிகலகய 
இயக்குேிறது என்பகத SDO ஆய்வு 
கசய்ேிறது 

நாசா 

5G கதாழில்நுட்பம் 
விமானப் 
பாதுோப்புக்கு 
ேடுகமயான 
அச்சுறுத்தகல 
ஏற்படுத்துேிறது 

5G கசகவேகளப் பயன்படுத்துவதில் 
அகமரிக்ோவில் விமானப் 
கபாக்குவரத்து கநருக்ேடி அதிேரித்து 
வரும் ேவகலேளுக்கு மத்தியில், ஏர் 
இந்தியா மற்றும் பிற விமானங்ேள் 
அகமரிக்ோவுக்ோன விமானங்ேகளக் 

அகமரிக்ோ 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

51 
 

குகறத்துள்ளன. 

HAT-P-11b எக்கைாப்ளாகனட் HAT-P-11b 
(பூமியிலிருந்து 123 ஒளி ஆண்டுேள்) 
சுற்றியுள்ள ோந்தப்புலத்தின் 1வது 
விகச 

 

90நாள் சுற்றுச்சூழல் 
அவசரநிகல 

சமீபத்தில் எண்கணய் ேசிவு 
ோரணமாே லிமாவின் ேடகலாரப் 
பகுதியில் கபரு அரசாங்ேம் 90 நாள் 
சுற்றுச்சூழல் அவசரநிகலகய 
அறிவித்துள்ளது. 

கபரு 

2022இல் 5G 
கசகவேகளப் கபறும் 
முதல் நேரங்ேள் 

குருேிராம், கபங்ேளூரு, கோல்ேத்தா, 
மும்கப, சண்டிேர், கடல்லி, ஜாம்நேர், 
அேமதாபாத், கசன்கன, கெதராபாத், 
லக்கனா , புகன மற்றும் ோந்தி நேர் 

கதாகலத்கதாடர்பு 
துகற 

1வது பறகவ அட்லஸ் இந்தியாவில் முதன்முதலாே மாநில 
அளவிலான பறகவ அட்லஸ், கேரளா 
பறகவ அட்லஸ் (KBA) மூலம் 
உருவாக்ேப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் 
மிேப்கபரிய மின்சார 
வாேனங்ேள் சார்ஜிங் 
நிகலயம் 

 மின்சார வாேனங்ேளுக்ோன கதசிய 
கநடுஞ்சாகல (NHEV) இந்தியாவின் 
மிேப்கபரிய மின்சார வாேன (EV) 
சார்ஜிங் நிகலயத்கத திறந்து 
கவத்தது. 

 ஸ்மார்ட் EV சார்ஜிங் ஸ்கடஷன் 
100 சார்ஜிங் புள்ளிேகளக் 
கோண்டுள்ளது. 

குருேிராம் , 
ெரியானா 

AVIG கராகபா இது, வடீு, அலுவலேம், வணிே 
வளாேம் கபான்றவற்றிலிருந்து சில 
கநாடிேளில் கோகரானா கவரகை 
கசயலிழக்ேச் கசய்துவிடும். 

ஜார்ேண்ட் 

உலேின் அதிகவே AI Facebook- இன் தாய் நிறுவனமான Meta, 
உலேின் அதிகவே AI சூப்பர் 

கமட்டா 
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சூப்பர் ேம்ப்யூட்டர் ேம்ப்யூட்டகர உருவாக்ேியது 

ஆன்கலன் கசமிப்பே 
கமலாண்கம (OSM) 

 ஏப்ரல் 1, 2022 முதல் “ஆன்கலன் 
கசமிப்பே கமலாண்கம (OSM)” 
என்ற டிஜிட்டல் முகறகய மத்திய 
அரசு அறிமுேப்படுத்த உள்ளது. 

 இலக்கு கபாது விநிகயாே 
முகறயின் (TPDS) ேீழ் உணவு 
தானியங்ேளின் கசமிப்பு, இயக்ேம் 
மற்றும் விநிகயாேம் ஆேியவற்றில் 
கசயல்பாட்டுத் திறகனக் 
கோண்டுவருதல். 

மத்திய அரசு 

கதாப்புள் கோடி 
இரத்தம் 

கதாப்புள் கோடியின் இரத்தத்கத 
மாற்று அறுகவ சிேிச்கசக்குப் பிறகு 
அகமரிக்ேப் கபண் ஒருவர் எச்ஐவி 
கநாயால் குணமகடந்துள்ளார் 

 

UNEP@50 ஐக்ேிய நாடுேளின் சுற்றுச்சூழல் 
திட்டம் (UNEP) அதன் 50வது ஆண்டு 
நிகறகவ 2022 இல் கோண்டாடுேிறது. 

 

இந்திய ரயில்கவயின் 
முதல் சூரிய மின் 
நிகலயம் 

மத்தியப் பிரகதசத்தின் பினாவில் பாரத் 
கெவி எலக்ட்ரிக்ேல்ஸ் லிமிகடட் 
(BHEL) மூலம் 1.7 கமோவாட் சூரிய 
ஒளிமின்னழுத்த ஆகல 
கதாடங்ேப்பட்டது. 

இந்திய ரயில்கவ 

முதல் கெட்ரஜன் 
ரயில் 

 ஜப்பான் தனது முதல் 
கெட்ரஜனில் இயங்கும் ரயிகல 

அறிமுேப்படுத்தியுள்ளது. 

 2050க்குள் ோர்பன் நியூட்ரல் ஆே 
கவண்டும் என்ற நாட்டின் 
கநாக்ேத்கத கநாக்ேிய ஒரு படியாே 
இந்த கவளியீடு பார்க்ேப்படுேிறது. 

ஜப்பான் 

அகராென் திட்டம் மாணவர்ேளுக்கு வழிோட்டுதல் மற்றும் 
அவர்ேளின் திறன்ேகள உயர்த்துதல் 

அசாம் 
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ஆபகரஷன் நான்கெ 
ஃபரிஷ்கட 

இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில் 
நிகலயங்ேளில் இருந்து 1,000க்கும் 
கமற்பட்ட குழந்கதேகள ரயில்கவ 
பாதுோப்புப் பகட (RPF) மீட்டுள்ளது. 

 

ேிசான் ட்கரான்ேள்  இந்தியா முழுவதும் உள்ள 
பண்கணேளில் பூச்சிக்கோல்லி 
மருந்துேகள கதளிப்பதற்ோே 
இந்தியாவின் பல்கவறு நேரங்ேள் 
மற்றும் நேரங்ேளில் 100 ேிசான் 
ட்கரான்ேகள பிரதமர் 
கோடியகசத்து கதாடங்ேி கவத்தார் 

பிரதமர் நகரந்திர கமாடி . 

 கமலும் இந்தியாவில் ரசாயனமற்ற 
விவசாயத்கத ஊக்குவிக்ே அவர் 

“ட்கரான் ேிசான் யாத்ரா” 
கோடியகசத்து கதாடங்ேி கவத்தார்  

 

பசுகம கெட்ரஜன் / 
பசுகம அம்கமானியா 
கோள்கே 

புதுப்பிக்ேத்தக்ே ஆற்றல் மூலங்ேகளப் 
பயன்படுத்தி பசுகம கெட்ரஜன் 
அல்லது பசுகம அம்கமானியா 
உற்பத்தி கசய்ய. 

மின்சார 
அகமச்சேம் 

அசிடபுகலரியா 
ஜலேன்யாகே 

புதிய ேடல் பாசி இனங்ேள் அந்தமான் 

கெட்ரஜன் 
அடிப்பகடயிலான 
கமம்பட்ட எரிகபாருள் 
கசல் மின்சார 
வாேனம் (FCEV) 

கெட்ரஜன், எரிகபாருள் கசல் 
மின்சார வாேனம் (FCEV) 
கதாழில்நுட்பம் பற்றிய விழிப்புணர்கவ 
பரப்புவதும், கெட்ரஜன் 
அடிப்பகடயிலான சுற்றுச்சூழல் 
அகமப்கப ஆதரிக்கும் நன்கமேகளப் 
பரப்புவதும் இதன் கநாக்ேமாகும். 

மத்திய சாகல 
கபாக்குவரத்து 
மற்றும் 
கநடுஞ்சாகல 
அகமச்சேம் 

பரம் ேங்ோ  கதசிய சூப்பர் ேம்ப்யூட்டிங் மிஷன் 
(NSM) 

 1.66 PFLOPS திறன் (Peta Floating-

ஐஐடி ரூர்க்ேி 
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Point Operations per second). 

 கதசிய சூப்பர் ேம்ப்யூட்டிங் 
மிஷனின் (NSM) ேீழ் C-DAC ஆல் 
வடிவகமக்ேப்பட்டு இயக்ேப்பட்டது. 
PARAMஐ உருவாக்ே கதகவயான 
முக்ேிய கூறுேள் 

மனித இரத்தத்தில் 
கமக்கராபிளாஸ்டிக்ஸ் 

 கமக்கராபிளாஸ்டிக்ஸ் என்று 
அகழக்ேப்படும் பிளாஸ்டிக்ேின் 
சிறிய துேள்ேள் முதல் முகறயாே 
மனித இரத்தத்தில் 
ேண்டறியப்பட்டது 

 700 நாகனாமீட்டர் அளவுக்கு சிறிய 
துேள்ேகளக் ேண்டறிந்து 
பகுப்பாய்வு கசய்ய 
ஆராய்ச்சியாளர்ேள் ஏற்ேனகவ 
உள்ள நுட்பங்ேகளத் தழுவினர். 

கநதர்லாந்து 

துருவ அறிவியல் 
மற்றும் 
ேிகரகயாஸ்பியர் 
(PACER) திட்டம் 

துருவ அறிவியல் மற்றும் 
ேிகரகயாஸ்பியர் (PACER) திட்டத்கத 
2021 முதல் 2026 வகர கதாடர 
மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 

 

ஒரு கோம்புகடய 

ோண்டாமிருேங்ேள் 

ேடந்த 4 ஆண்டுேளில் ஒற்கறக் 
கோம்புகடய ோண்டாமிருேங்ேளின் 
எண்ணிக்கே 200 அதிேரித்துள்ளது. 

ோசிரங்ோ கதசிய 
பூங்ோ 
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(i) பாதுோப்பு & விண்கவளித்துகற 

பாதுோப்பு & 
விண்கவளித்துகற 

கநாக்ேம் நாடு / 
மாநிலம் / 

அகமப்பு 

தவான்-1  இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் 
உருவாக்ேப்பட்ட ேிகரகயாகஜனிக் ராக்கேட் 
இயந்திரம் 

 ஸ்கேரூட் ஏகராஸ்கபஸ் கசாதகன 
நடத்தப்பட்டது 

ஸ்கேரூட் 
ஏகராஸ்கபஸ் 

ஐஎன்எஸ் கவலா ப்ராகஜக்ட் 75ன் ேீழ் நான்ோவது ஸ்ோர்பனீ் ரே 
நீர்மூழ்ேிக் ேப்பலான ஐஎன்எஸ் கவலாகவ 
நவம்பர் 25, 2021 அன்று இந்திய ேடற்பகட 
இயக்ே உள்ளது. 

இந்திய 
ேடற்பகட 

இறால் கநபுலா ஸ்ோர்பியஸ் விண்மீன் கதாகுப்பில் சுமார் 
6,000 ஒளி ஆண்டுேள் கதாகலவில் 
அகமந்துள்ள ஒரு கபரிய நட்சத்திரமான 
"இறால் கநபுலா" என்பகதக் ேண்டறிந்துள்ளது. 

ெப்பிள் 
கதாகலகநாக்ேி 

புதிய பாதுோப்பு 
கூட்டணிேள் 

நவம்பர் 22, 2021 அன்று அகமரிக்ோ மற்றும் 
யுகனகடட் ேிங்டம் ஆேிய புதிய பாதுோப்பு 
கூட்டணிேளுடன் நீர்மூழ்ேிக் ேப்பல் 
ஒப்பந்தத்தில் ஆஸ்திகரலியா 
கேகயழுத்திட்டது. 

 

Laser Communications 

Relay Demonstration 

(LCRD) கதாழில்நுட்பம் 

நாசா விண்கவளி தேவல்கதாடர்புேகள 
விகரவுபடுத்தும் கநாக்ேத்துடன், 
விண்கவளியில் “Laser Communications Relay 

Demonstration (LCRD) கதாழில்நுட்பத்கத" 
கசாதிக்ே உள்ளது. 

நாசா 

Gaofen-11 03 சீனா கதயுவான் கசயற்கேக்கோள் ஏவுேகண 
தளத்திலிருந்து " Gaofen-11 03" என்ற புதிய 
கசயற்கேக்கோகள ஏவியது. 

சீனா 
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Project-15B Class 

Destroyer Ship 
The first ship of the four Project-15B state-of-the-art 

stealth guided missile destroyers. ‘Y 12704 
(Visakhapatnam)’, was delivered to the Navy 

இந்திய 
ேடற்பகட 

Brahmos 
ஏகராஸ்கபஸ் 
குரூஸ் ஏவுேகண 
தயாரிப்பு பிரிவு 

டிசம்பர் 26, 2021 அன்று லக்கனாவில் 
பிரம்கமாஸ் ஏகராஸ்கபஸ் க்ரூஸ் ஏவுேகண 
தயாரிப்புப் பிரிகவ பாதுோப்பு அகமச்சர் 
ராஜ்நாத் சிங் திறந்து கவத்தார் . 

லக்கனா 

ஆபகரஷன் கதவி 
சக்தி 

ஆப்ோனிஸ்தானில் இருந்து தலிபான்ேள் 
கேப்பற்றியதில் இருந்து மக்ேகள கவளிகயற்ற 
இந்திய அரசு மீட்பு நடவடிக்கேகய 
கமற்கோண்டு வருேிறது. 

இந்தியா 

Pinaka-ER Multi Barrel 

Rocket Launcher 

System (MBRLS) 

 Pinaka-ER Multi Barrel Rocket Launcher System 

(MBRLS) கபாக்ரானில் கவற்றிேரமாே 
கசாதிக்ேப்பட்டது . 

 புதிய Pinaka ER ஏவுேகணயின் தற்கபாகதய 
45 ேிமீ வரம்பிலிருந்து சுமார் 70 ேிமீ தூரம் 
வகர கசல்லக்கூடியது. 

DRDO 

STAND-OFF ANTI-

TANK (SANT) 

ஏவுேகண 

 SANT ஏவுேகண ஒரு அதிநவனீ 
மில்லிமீட்டர் அகல (MMW) கதடுகபாறியுடன் 
கபாருத்தப்பட்டுள்ளது, இது பாதுோப்பான 
தூரத்தில் இருந்து அதிே துல்லியமான 
தாக்கும் திறகன வழங்குேிறது. 

 இது 10 ேிமீ தூரம் வகரயிலான 
இலக்குேகள நடுநிகலயாக்குேிறது . 

DRDO மற்றும் 
இந்திய 
விமானப்பகட 
(IAF) 

SUPERSONIC MISSILE 

ASSISTED TORPEDO 

(SMART) 
 ஒடிசாவில் உள்ள வலீர் தீவில் இருந்து 

நீண்ட தூர SMART ரேத்கத கசாதகன 
கசய்தது . 

 SMART என்பது அடுத்த தகலமுகற 
ஏவுேகண அடிப்பகடயிலான ஸ்டாண்ட்ஆஃப் 
டார்பிகடா கடலிவரி அகமப்பாகும். 

DRDO 

அக்னி பிகரம்  ஒடிசாவின் பாலகசார் ேடற்ேகரயில் உள்ள 
ஏபிகஜ அப்துல் ேலாம் தீவில் இருந்து புதிய 
தகலமுகற அணு ஆயுதம் தாங்ேிச் 

DRDO 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

57 
 

கசல்லும் ஏவுேகண 'அக்னி பிகரம்' . 

 இது அக்னி கதாடரின் ஆறாவது 
ஏவுேகணயாகும், இது 1,000-2,000 
ேிகலாமீட்டர் தூரம் வகர கசன்று தாக்கும் 
திறன் கோண்டது. 

Laser Communications 

Relay Demonstration 

(LCRD) கதாழில்நுட்பம் 

நாசா விண்கவளி தேவல்கதாடர்புேகள 
விகரவுபடுத்தும் கநாக்ேத்துடன், 
விண்கவளியில் “Laser Communications Relay 

Demonstration (LCRD) கதாழில்நுட்பத்கத" 
கசாதிக்ே உள்ளது. 

நாசா 

கசயற்கே சூரியன்  சீனாவால் உருவாக்ேப்பட்ட கசயற்கே 
சூரியன், சூரியகன விட பத்து மடங்கு 
கவப்பமானது. 

 இது 'கசயற்கே சூரியன்' பரிகசாதகன 
என்றும் அகழக்ேப்படும் என்றும் Experimental 

Advanced Superconducting Tokamak (EAST 
என்று அகழக்ேப்படுேிறது. 

 ஜூன் மாதத்தில், இது ஒரு புதிய 
சாதகனகய உருவாக்ேியது, அங்கு அது 
பிளாஸ்மா கவப்பநிகல 216 மில்லியன் 
ஃபாரன்ெீட் (120 மில்லியன் C) 101 
வினாடிேளுக்கு எட்டியது. 

சீனா 

Parker Solar Probe  சூரியனின் கவளிப்புற வளிமண்டலத்தில் 
“கோகரானா” பறந்த முதல் விண்ேலம். 

 விண்ேலம் கோகரானா வழியாே பறந்து 
அங்குள்ள ோந்தப்புலங்ேள் மற்றும் 
துேள்ேகள மாதிரியாே எடுத்தது. 

நாசா 

Double Asteroid 
Redirection Test 

(DART) விண்ேலம் 

 DART தனது இலக்கே கசப்டம்பர் 26, 2022 
அன்று அகடயும். 

நாசா 

Pralay ஏவுேகண  Pralay இந்தியாவின் முதல் conventional 

quasi-ballistic missile ஆகும். 
டிஆர்டிஓ 
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Ziyuan-1 02E  சீனாவின் புதிய புவி ேண்ோணிப்பு 
கசயற்கேக்கோள் 

 இயற்கே வளங்ேகள ஆராய்வதற்ோே இந்த 
கசயற்கேக்கோள் ஏவப்பட்டது. 

 இது கபய்ஜிங்ேில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 
புவியியல் ேற்பிக்ேப் பயன்படும் சிறிய 
கசயற்கேக்கோகளயும் ஏவியது. 

சீனா 

Psyche mission  பிரதான சிறுகோள் கபல்ட்டில் உள்ள Psyche 
எனப்படும் ஒரு மாகபரும் உகலாே 
சிறுகோகள ஆராய்வதற்ோே 

 Psyche என்ற சிறுகோள் கசவ்வாய் மற்றும் 
வியாழனுக்கு இகடயில் உள்ளது மற்றும் 
சூரியகனச் சுற்றி வருேிறது. 

நாசா 

INS Khukri (P49)  இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிகலகய 
தயாரிக்ேப்பட்ட ஏவுேகண ோர்கவட்டுேள், 
ஐஎன்எஸ் குக்ரி (பி49), விசாேப்பட்டினத்தில் 
32 வருட கசகவக்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டது. 

 

MicroAge 
Experiment 

  

 புகளாரிடாவில் உள்ள கேன்னடி விண்கவளி 
கமயத்தில் இருந்து ஸ்கபஸ்எக்ஸ் பால்ேன் 
9 ராக்கேட்டில் "கமக்கரா ஏஜ்" சர்வகதச 
விண்கவளி நிகலயத்திற்கு ஏவப்பட 
உள்ளது. 

 கமக்கரா ஏஜ் பரிகசாதகனயானது மக்ேள் 
நீண்ட மற்றும் ஆகராக்ேியமான 
வாழ்க்கேகய வாழ உதவும். 

 இந்த கசாதகனயின் ஒரு பகுதியாே, மனித 
கசல்ேள் விண்கவளிக்கு அனுப்பப்படும். 

 மனித உயிரணுக்ேளுக்கு என்ன நடக்ேிறது 
மற்றும் ஏன் என்பகதப் புரிந்துகோள்ள 
பரிகசாதகன உதவும். 

SpaceX 

நிலவின் 
கமற்பரப்பில் நீர் 

கதாகலதூர ேண்ோணிப்பு மூலம் தண்ணரீ் 
இருப்பது உறுதி கசய்யப்பட்டது, ஆனால் 

CHINA’S 

CHANG’E 5 
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கலண்டர் இப்கபாது பாகறேள் மற்றும் 
மண்ணில் தண்ணரீ் இருப்பதற்ோன 
அறிகுறிேகளக் ேண்டறிந்துள்ளது. 

LUNAR PROBE 

SSLV-D1 கமக்கரா 
SAT 

 சிறிய கசயற்கேக்கோள் ஏவுதல் வாேனம் 
(SSLV) 

 இஸ்கராவில் 110 டன் எகட கோண்ட சிறிய 
வாேனம் இதுவாகும் 

இஸ்கரா 

ஆபகரஷன் சார்ட் 
ெவா & ஆபகரஷன் 
ேரம் ெவா 

BSF-ஆல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நடத்தப்பட்டும் 
“ஆபகரஷன் ேரம் ெவா” கோகடயிலும் 
மற்றும் “ஆபகரஷன் சார்ட் ெவா” 
குளிர்ோலத்திலும் ஆகும் 

 

கமன் கபார்ட்டபிள் 
ஆண்டி-டாங்க் 
வழிோட்டி ஏவுேகண 
(MPATGM) 

 MPATGM இன் இறுதி விநிகயாே 
ேட்டகமப்கப DRDO கவற்றிேரமாே 
கசாதகன கசய்தது. 

 உள்நாட்டிகலகய உருவாக்ேப்பட்ட anti-tank 

ஏவுேகண. 

டிஆர்டிஓ 

NISAR mission NISAR mission 2023இல் கதாடங்ே 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

[NASA-ISRO 

SAR] mission 

கசயற்கே நிலவு  ோந்தத்கதப் பயன்படுத்தி ஈர்ப்பு அளகவக் 
குகறக்கும் திறன் கோண்ட கசயற்கே நிலவு 
ஆராய்ச்சி வசதிகய சீனா உருவாக்ேியுள்ளது 

 60cm கவற்றிட அகறக்குள் சக்தி வாய்ந்த 
ோந்தப்புலங்ேகளப் பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு 
விகசகய "மகறக்ே" கசய்ய கவண்டும் 
என்பகத இதன் கயாசகன. 

சீனா 

உயர் உந்துதல் 
விோஸ் எஞ்சின் 

 இஸ்கரா அதிே உந்துதல் கோண்ட விோஸ் 
என்ஜிகன கசாதகன கசய்தது 

 இது திரவ எரிகபாருள் ராக்கேட் 
என்ஜின்ேளின் குடும்பம். 

 இது பிஎஸ்எல்வி மற்றும் ஜிஎஸ்எல்வியில் 
பயன்படுத்தப்படுேிறது 

இஸ்கரா 
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ஹ்வாகசாங்-12  வடகோரியா தனது Hwasong-12 இகடநிகல 
தூர ஏவுேகணகய ஏவியது 

வட கோரியா 

TOI-2180 b  இந்த ேிரேம் வியாழன் அளவு கோண்டது 

 புதிய வியாழன் கபான்ற புறக்கோள் 

 

The Enigma  555.55 ோரட் ேருப்பு கவரம் துபாய் 

INSPIREsat-1 and INS-

2TD 
 இஸ்கரா, பூமி ேண்ோணிப்பு 

கசயற்கேக்கோளான EOS-04, கமலும் 
இரண்டு கசயற்கேக்கோள்ேகள (INSPIREsat-1 
மற்றும் INS-2TD) PSLVயில் கவற்றிேரமாே 
விண்ணில் கசலுத்தியுள்ளது. 

 2022ல் இஸ்கராவின் முதல் ஏவுேகண. 

 54வது பிஎஸ்எல்வி ஏவுேகண. 

இஸ்கரா 

HelioSwarm மற்றும் 
MUSE 

 நாசா, இரண்டு அறிவியல் பணிேகளத் 
கதர்ந்கதடுத்துள்ளது - மல்டி-ஸ்லிட் 
கசாலார் எக்ஸ்ப்களாரர் (MUSE) மற்றும் 
HelioSwarm 

 சூரியனின் இயக்ேவியல், சூரியன்-பூமி 
இகணப்பு மற்றும் கதாடர்ந்து மாறிவரும் 
விண்கவளி சூழல் ஆேியவற்கறப் பற்றிய 
நமது புரிதகல கமம்படுத்த உதவும். 

நாசா 

கசயற்கேக்கோள் 
பிராட்கபண்ட் 
கசகவேகள வழங்ே 
ஜிகயா 
இயங்குதளங்ேள் 

ஜிகயா ஒரு கூட்டு முயற்சிகய 
உருவாக்ேியுள்ளது. 

 

சந்திரயான்-3 இந்திய விண்கவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(இஸ்கரா) ஆேஸ்ட் 2022 இல் சந்திரயான் - 3 
ஐ விண்ணில் கசலுத்த உள்ளது. 

இஸ்கரா 

Antonov-225 சரக்கு 
விமானம்  

உலேின் மிேப்கபரிய சரக்கு விமானமான 
"உக்கரனின் அன்கடாகனாவ்-225 விமானம்"   
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ரஷ்யா அழித்தது. 

Long March-8 22 கசயற்கேக்கோள்ேகள விண்கவளியில் 
நிகலநிறுத்த சீனா Long March-8ராக்கேட்கட 
ஏவியது. 

சீனா 

Yutu-2 நிலவில் ேண்ணாடிக் கோளங்ேள் சீனா 

C-Dome C-Dome என்ற புதிய ேடற்பகட வான் 
பாதுோப்பு அகமப்பு கவற்றிேரமாே 
கசாதிக்ேப்பட்டது 

இஸ்கரல் 

அல்சிகயானஸ் 
கேலக்ைி 

A 3 billion light-years away in the Lynx constellation, 

is a radio galaxy which is named Alcyoneus Galaxy. 
 

MH-60R  மல்டி கரால் கெலிோப்டர்ேள் 

 இந்திய ேடற்பகட MH-60R மல்டி கரால் 
கெலிோப்டர்ேகள அகமரிக்ோவில் இருந்து 
ஆர்டர் கசய்தது 

 

பிரம்கமாஸ் 
இந்கதாகனசியாவிற்கு 
ஏற்றுமதி 

 பிரகமாஸ் ஏகராஸ்கபஸ் பிகரகவட் 
லிமிகடட் நிறுவனத்துடன் இந்கதாகனசியா 
ஒப்பந்தத்தில் கேகயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் கூட்டு 
தயாரிப்பான இந்த ஏவுேகணக்ோன முதல் 
ஏற்றுமதி ஆர்டர் இதுவாகும். 

 

SeHAT முன்முயற்சி  பாதுோப்பு அகமச்சேம், பாதுோப்பு 
பகடவரீர்ேளுக்ோன மருந்துேகள வடீ்டிற்கு 
கடலிவரி கசய்வதற்கும், ராணுவப் 
பணியாளர்ேளுக்கு கசகவ கசய்வதற்கும் 
கசகவேகள கதாடங்ேியுள்ளது 

 கடலிேன்சல்கடஷன் ( கசொட் ) என்ற 
ஆன்கலன் மருத்துவ ஆகலாசகன 
தளத்தின் ேீழ் 

பாதுோப்பு 
அகமச்சேம் 

ோமிகேஸ் 
ட்கரான்ேள் / 

ரஷ்யாவிற்கு எதிரான கபாருக்கு உதவ 
உக்கரனுக்கு அகமரிக்ோ அனுப்பும் 
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ஸ்விட்ச் பிகளட் 
ட்கரான்ேள் 

ஆயுதங்ேளின் ஒரு பகுதியாே இருக்கும் 
ஆளில்லா விமானங்ேள் 

ஹ்வாகசாங்-17  வடகோரியா ேண்டம் விட்டு ேண்டம் பாயும் 
ஏவுேகணகய (ICBM) Hwasong-17 என்ற 
கபயரில் கசாதகன கசய்துள்ளது. 

 இந்த ஏவுேகண இதுவகர உருவாக்ேப்பட்ட 
மிேப்கபரிய ICBM ஆகும். 

வட கோரியா 

Kh-47M2 Kinzhal Kh-47M2 Kinzhal என்பது அணுசக்தி திறன் 
கோண்ட ஒரு ரஷ்ய கெப்பர்கசானிக் ஏகரா-
பாலிஸ்டிக் ோற்றில் இருந்து கமற்பரப்பு 
ஏவுேகண ஆகும். 

ரஷ்யா 

Vigil mission  சூரிய வானிகல மிஷன் 

 லாக்ராஞ்சியன் புள்ளிேள் L1 மற்றும் L5 இல் 
நிகலநிறுத்தப்படும் . 

ஐகராப்பிய 
விண்கவளி 
நிறுவனம் 

 
 

(ii) இராணுவ பயிற்சிேள் 

Ex SHAKTI - 2021 இரண்டு ஆண்டுேளுக்கு ஒருமுகற 
நகடகபறும் இந்கதா - பிரான்ஸ் கூட்டு 
ராணுவப் பயிற்சி 

Dosti இந்தியா, மாலத்தீவுேள் மற்றும் 
இலங்கேயின் இரு ஆண்டுேளுக்கு 
ஒருமுகற முத்தரப்பு ேடகலார பாதுோப்பு 
பயிற்சி 

Sagar Shakti Exercise 
2021 

இந்த பயிற்சியில் இந்திய ராணுவம், இந்திய 
விமானப்பகட, இந்திய ேடற்பகட, இந்திய 
ேடகலார ோவல்பகட, குஜராத் கபாலீஸ், 
எல்கல பாதுோப்பு பகட மற்றும் மகரன் 
கபாலீஸ் ஆேியகவ பங்கேற்றன. 

CORPAT இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து 
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NAVCENT அகமரிக்ோ, ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்ஸ், 
பஹ்கரன் மற்றும் இஸ்கரல் இகடகய 
முதல் கூட்டு ேடற்பகட பயிற்சி 
நகடகபற்றது 

Exercise Ekuverin இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுேளுக்கு இகடகய 
கூட்டு ராணுவ பயிற்சி நகடகபற்றது . 

Sea Dragon Exercise பங்கேற்பாளர்ேள்: அகமரிக்ோ, இந்தியா, 
ஆஸ்திகரலியா, ேனடா, ஜப்பான் மற்றும் 
கதன் கோரியாவின் ேடற்பகடேள் 

PASSEX Exercise இந்தியா - ரஷ்யா 

Exercise Paschim Lehar இந்திய ேடற்பகடயில் உள்ள பல்கவறு 
ேடற்பகட ேட்டகளேளுக்கு இகடகய 
ஒத்துகழப்கப கமம்படுத்துதல். இதில் இந்திய 
ராணுவம் மற்றும் இந்திய விமானப்பகடயும் 
அடங்கும். 

MILAN 2022 இந்தியா நடத்திய பலதரப்பு ேடற்பகட 
பயிற்சி 

Dharma Guardian இந்திய-ஜப்பான் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி 

Cobra Warrior இந்தியாவின் இலகுரே கபார் விமானம் 
(எல்சிஏ) உள்நாட்டிகலகய வடிவகமக்ேப்பட்டு, 
உருவாக்ேி, தயாரிக்ேப்பட்ட கதஜாஸ், 
புேழ்கபற்ற 'கோப்ரா வாரியர்' பயிற்சியில் 
பங்கேற்ே உள்ளது. 

Eastern Bridge- VI இந்தியா மற்றும் ஓமன் கூட்டு இருதரப்பு 
ோற்று உடற்பயிற்சி 

LAMITIYE-2022 இந்திய இராணுவம் மற்றும் சீகஷல்ஸ் 
பாதுோப்புப் பகடேளுக்கு (SDF) இகடயிலான 
கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி Lamitiye 2022 

DHARMA GUARDIAN 
2022 

இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இகடகய கூட்டு 
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ராணுவ பயிற்சி 

EX- DUSTLIK இந்தியா மற்றும் உஸ்கபேிஸ்தான் இகடகய 
கூட்டுப் பயிற்சி 

VARUNA 2022 இந்திய மற்றும் பிகரஞ்சு ேடற்பகடேளுக்கு 
இகடகய இருதரப்பு ேடற்பகட பயிற்சி 

 
 

(iii) கநாய்ேள் & கோவிட் - 19 கசய்திேள் 

ஓமிக்ரான் நவம்பர் 29, 2021 அன்று, உலே சுோதார நிறுவனம் எச்சரித்தது; 
"Omicron" எனப்படும் SARS-CoV-2 கவரைின் புதிய மாறுபாடு மிே 
அதிே உலேளாவிய ஆபத்கத ஏற்படுத்துேிறது என்று. 

கநாகரா கவரஸ் கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்தில் கநாகரா கவரஸ் பாதிப்பு 
உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது . 

ZYCOV-D உலேின் முதல் ஊசி இல்லாத கோவிட்-19 தடுப்பூசி 

கசர்வாரிக்ஸ் மனித பாப்பிகலாமா கவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி (கசர்வாரிக்ஸ்) 
கபண்ேளுக்கு ேர்ப்பப்கப வாய்ப் புற்றுகநாயின் அபாயத்கத 
ேணிசமாேக் குகறக்ேிறது. 

புதிய தடுப்பூசிேள் 
அங்ேீேரிக்ேப்பட்டுள்ளன 

 CORBEVAX தடுப்பூசி, கோவிட்19 க்கு எதிராே இந்தியாவின் 1 
வது உள்நாட்டில் உருவாக்ேப்பட்ட RBD புரத துகண-அலகு 
தடுப்பூசி ஆகும், இது கெதராபாத்கத தளமாேக் கோண்ட 
நிறுவனமான Biological-E ஆல் உருவாக்ேப்பட்டது. 

 நாகனா துேள்ேள் தடுப்பூசி, COVOVAX, புகனகவ தளமாேக் 
கோண்ட சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவால் 
தயாரிக்ேப்படும். 

 அங்ேீேரிக்ேப்பட்ட கவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்து கமால்னுபிராவிர் 
ஆகும் 

15 வயதுக்கு கமற்பட்ட 
குழந்கதேளுக்கு 
தடுப்பூசி 

 பிரதமர் நகரந்திர கமாடி ஜனவரி 3, 2022 முதல் 15-18 வயது 
குழந்கதேளுக்கு கோவிட்-19 தடுப்பூசி கபாடப்படும் என்று 
அறிவித்தார். 
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 அவர் சுோதார மற்றும் முன்னணி ஊழியர்ேளுக்கு ஒரு 'முன் 
எச்சரிக்கே' அல்லது மூன்றாவது கடாஸ் அறிவித்தார். 

பாக்ஸ்கலாவிட் (கபசர் 
மருந்து) 

 Paxlovid எனப்படும் மருந்து ஆரம்போல கோவிட்-19 
கநாய்த்கதாற்றுேளுக்கு சிேிச்கசயளிப்பதற்ோன விகரவான 
மற்றும் மலிவான வழியாகும். நிர்மத்கரல்விர் மருந்து 
பாக்ஸ்கலாவிட் என்ற பிராண்ட் கபயரில் விற்ேப்படுேிறது . 

 கோவிட்-19க்கு எதிரான முதல் மாத்திகரகய (ஃகபசரின் 
மருந்து) அகமரிக்ே சுோதார ேட்டுப்பாட்டாளர்ேள் 
அங்ேீேரித்துள்ளனர் 

 கோவிட்-19 இன் கமாசமான விகளவுேகளத் தடுக்கும் 
முயற்சியில், மக்ேள் வடீ்டிகலகய ஃகபசர் மருந்கத 
உட்கோள்ள முடியும். 

H5N1 
இன்ஃப்ளூயன்ைா 
கவரஸ் 

குட்டநாடு பகுதியில் Bird flu ோய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி 
கசய்யப்பட்டுள்ளது 

பார்கவாகவரஸ் ஆந்திராவின் அமராவதி நேரில் 2,000 கசல்லப்பிராணிேள் மற்றும் 
கதருநாய்ேளுக்கு பரவியுள்ளது 

75% கபரியவர்ேளுக்கு 
முழுகமயாே தடுப்பூசி 
கபாடப்படுேிறது 

பிரதமர் நகரந்திர மக்ேள் அகனவருக்கும் கமாடி வாழ்த்து 
கதரிவித்துள்ளார் 

IHU, அல்லது 
பல்ேகலக்ேழே 
மருத்துவமகன 
நிறுவனங்ேள் 

 IHU எனப்படும் கோவிட்-ன் புதிய மாறுபாட்கட பிரான்ஸ் 
கதரிவித்துள்ளது 

 ஆராய்ச்சியாளர்ேள் குறிப்பிடும் IHU மாறுபாடு B.1.640 ஆகும் 

 மாறுபாடு என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட 
பிறழ்வுேகளக் கோண்டிருக்கும் ஒரு கவரஸ் மரபணு 
(மரபணுக் குறியடீு) ஆகும் 

OMISURE  ஓமிக்ராகனக் ேண்டறிய இது இந்தியாவில் தயாரிக்ேப்பட்டது, 
இது சமீபத்தில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி ேவுன்சிலின் 
அங்ேீோரத்கதப் கபற்றது 

 RT-PCR கசாதகனேளின் கபாது நாகசாபார்னஜீியல் / 
ஓகராபார்னஜீியல் மாதிரிேளில் ஓமிக்ராகனக் ேண்டறியும் 
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டாடா கமடிக்ேல் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் மூலம் இது 
உருவாக்ேப்பட்டது. 

ரிகயாகவரஸ்  (Scylla serrata) கபருமளவில் இறப்பதற்கு 'மட் க்ராப் 
ரிகயாகவரஸ் (எம்.சி.ஆர்.வி)' தான் ோரணம் என்று ஆந்திர 
பிரகதசம் சமீபத்தில் ேண்டறிந்தது . 

 இது தூக்ே கநாய் என்றும் அகழக்ேப்படுேிறது. 

நிகயாகோவ் மத்திய ேிழக்கு சுவாச கநாய்க்குறியான கமர்ஸ்-கோகரானா 
கவரைுடன் கதாடர்புகடய புதிய கோகரானா கவரஸ் , 
நிகயாகோவ் குறித்து சீனா எச்சரித்துள்ளது. 

OM சிடிஆர்ஐ, கோகரானா கவரைின் ஓமிக்ரான் மாறுபாட்கடப் 
பரிகசாதிப்பதற்ோே உள்நாட்டு ஆர்டி-பிசிஆர் ேண்டறியும் 

ேருவிகய, 'OM' உருவாக்ேியுள்ளது . 

தாவர 
அடிப்பகடயிலான 
கோவிட்-19 தடுப்பூசி 

தாவர அடிப்பகடயிலான COVID-19 தடுப்பூசிகயப் 
பயன்படுத்துவதற்கு அங்ேீோரம் வழங்ேிய உலேின் முதல் நாடு 
ேனடா ஆகும். 

இந்தியா - Panacea 
Biotec புதிய கோவிட் 
தடுப்பூசி 

SARS-COV-2 வகேேள் மற்றும் பிற படீ்டா கோகரானா 
கவரஸ்ேளுக்கு எதிராே பரந்த பாதுோப்கப வழங்ே 

லஸ்ைா ோய்ச்சல் இங்ேிலாந்தில் லஸ்ைா ோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்பட்ட 3 கபர் 
உயிரிழந்துள்ளனர். கமற்கு ஆபிரிக்ே நாடுேளுக்கு பயணம் 
கசய்ததாே வழக்குேள் இகணக்ேப்பட்டுள்ளன. 

வின்கோவ்-19 CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB), VINS Bioproducts , 
மற்றும் கெதராபாத் பல்ேகலக்ேழேம் ( UoH ) ஆேியகவ 
இகணந்து 'வின்கோவ்-19' மருந்கத உருவாக்ேியுள்ளன. 

மாங்கே கதால் கநாய் கஜய்சால்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள புதர்க்ோடுேளில் பாகலவன 
நரிேள் ோணப்பட்டன, அகவ மாங்கே கதால் கநாயால் உகராம 
இழப்பால் பாதிக்ேப்பட்டுள்ளன. 

ஜவீன் கலட் இந்திய கதாழில்நுட்பக் ேழேம் (IIT) கெதராபாத் லித்தியம்-அயன் 
கபட்டரிேளால் இயக்ேப்படும் ஒரு சிறிய, கசலவு குகறந்த மற்றும் 
IoT-கசயல்படுத்தப்பட்ட கவன்டிகலட்டகர உருவாக்ேியுள்ளது . 
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ஜவீன் என்று கபயரிடப்பட்ட ஸ்மார்ட் கவன்டிகலட்டர் கலட்'ஐ 
கதலுங்ோனா ேவர்னர் டாக்டர் தமிழிகச துவக்ேி கவத்தார் 
கசௌந்தரராஜன் 

கோவிட் - 19 தடுப்பூசி 
புதுப்பிப்பு - நாள் 440 
(மார்ச் 31 , 2022) 

இந்தியாவின் கோவிட்-19 தடுப்பூசி ேவகரஜ் 184 கோடிகயத் 
தாண்டியுள்ளது (184,28,88,791) 

9. விருதுேள்

விருதுேள் / பரிசுேள் நபர் / அகமப்பு 

இந்திரா ோந்தி அகமதி பரிசு 
2021 

பிராதம் என்ஜிஓ 

சிறந்த ேடல்சார் மாவட்ட 
விருது 

பாலகசார் ( ஒடிசா ) 

கேௌரவ பதவி கநபாள ராணுவ தளபதி கஜனரல் பிரபு ராம் 
சர்மாவுக்கு இந்திய ராணுவத்தின் கேளரவ 
கஜனரல் பதவி வழங்ேப்பட்டுள்ளது 

ஏகபல் பரிசு 2022 கடன்னிஸ் பார்கனல் சல்லிவன் 

கமன் புக்ேர் சர்வகதச பரிசு ேீதாஞ்சலி ஸ்ரீ 

புத்தேம்: கரட் சமாதி 

ஸ்டாக்கொம் நீர் பரிசு 2022 வில்பிகரட் புரூட்கைர்ட் 

Order of the Druk Gyalpo பிரதமர் நகரந்திர கமாடிக்கு பூடானின் 
உயரிய சிவிலியன் விருதான 'ஆர்டர் ஆஃப் 
தி ட்ரூக் ேியால்கபா' வழங்ேப்பட்டுள்ளது '. 

யுகனஸ்கோவின் விருது, 2021 
ஆம் ஆண்டு சிறப்புமிக்ே 
விருது' மற்றும் 'நிகலயான 
வளர்ச்சிக்ோன சிறப்பு 
அங்ேீோரம்' ஆேிய 2 

நிஜாமுதீன் பஸ்தி 
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பிரிவுேளின் ேீழ் 

2021க்ோன கதசிய இனப் 
பாதுோப்பு விருது 

கடலிச்கசரி கோழி இனம் 

குகளாபல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
ோலநிகல நடவடிக்கே 
குடிமேன் விருது 

கவரல் கதசாய் 

ஞானபடீ விருது டமகடார் கமௌகசா - 2021 

நீலமணி பூேன் - 2020 

கதசிய நீர் விருதுேள் (NWA) 
2020 

1வது - உத்தரபிரகதசம்; 2வது - ராஜஸ்தான்; 
3வது - தமிழ்நாடு 

அசாம் கபபவ் விருது 
(அஸ்ைாமின் உயரிய 
சிவிலியன் விருது) 

ரத்தன் டாடா 

பத்மா விபூஷன் 

கசல்வி. பிரபா அட்கர - ேகல 

திரு ராகதய்ஷ்யம் கேம்ோ (மரணத்திற்குப் 
பின்) - இலக்ேியம் மற்றும் ேல்வி 

கஜனரல் பிபின் ராவத் (மரணத்திற்குப் பின்) 
- சிவில் சர்வஸீ் 

திரு ேல்யாண் சிங் (மரணத்திற்குப் பின்) - 
கபாது விவோரங்ேள் 

ராமானுஜன் பரிசு நீனா குப்தா 

ெிலால் -இ-பாேிஸ்தான் பில் கேட்ஸ் 
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94வது ஆஸ்ோர் அோடமி விருதுேள்: மார்ச் 27, 2022 

சிறந்த படம் கோடா 

சிறந்த நடிகே கஜசிோ சாஸ்கடய்ன் - The

Eyes of Tammy Faye

சிறந்த நடிேர் வில் ஸ்மித் - ேிங் ரிச்சர்ட் 

சிறந்த இயக்குனர் கஜன் கேம்பியன் - The Power

of the Dog

சிறந்த அனிகமஷன் 
திகரப்படம் 

என்ோண்கடா 

சிறந்த சர்வகதச திகரப்படம் Drive My Car - ஜப்பான் 

சிறந்த இகச Dune - ொன்ஸ் ஜிம்மர் 

10. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்

இனங்ேள் / சுற்றுச்சூழல் வகே / கநாக்ேம் இடம் 

அரிசி கவடிப்பு கநாய் அரிசி கவடிப்பு எனப்படும் 
கநற்பயிகரப் பாதிக்கும் பூஞ்கச 
கதாற்று, “மனுவர்ண அரிசி” 
பயிரிட்ட விவசாயிேகளப் 
பாதிக்ேிறது. 

வயநாடு , 
கேரளா 

கபாசன்கபர்ேியா 
அல்கபாலுடியா & 
கபாசன்கபர்ேியா 
ருப்கராலூட்டியா 

சுமார் 125 ஆண்டுேளுக்கு முன்பு 
ேண்டுபிடிக்ேப்பட்ட IUCN இன் ேீழ் 
இந்த இரண்டு வகேயான 
தாவரங்ேளும் இப்கபாது ோடுேளில் 
அழிந்துவிட்டன. 

சாக்கலட் - 
எல்கலக்கோடு 

 இது சிக்ேிமில் இருந்து புதிதாே 
ேண்டுபிடிக்ேப்பட்ட பட்டாம்பூச்சி 
இனமாகும் 

சிக்ேிம் 
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கேகெடிசுோ சச்சிேரும்  புதிய ேடல் ஊர்வன ஒன்கற 
சர்வகதச ஆராய்ச்சியாளர்ேள் 
குழு ேண்டுபிடித்துள்ளது. 

 ஒரு மீட்டர் நீளமுள்ள மண்கட 
ஓட்டின் மாதிரிக்கு கேய்டிசுோ 
சச்சிேரும் என்று 
கபயரிடப்பட்டுள்ளது  

அசாமின் மகனாெரி 
தங்ே கதநீர் 

இந்த சிறப்பு கதயிகல ஒரு 
ேிகலாேிராம் ரூ.99,999க்கு 
விற்பகன கசய்யப்பட்டது. இது 
ேடந்த ஆண்டு ேிகலா 
ரூ.75,000க்கு விற்ேப்பட்ட 
விகலகய விட 33 சதவதீம் 
அதிேமாகும். 

அசாம் 

ஸ்ட்கரப்கடாகமசின் 
மற்றும் கடட்ராகசக்ளின் 

விவசாயத்தில் 
ஸ்ட்கரப்கடாகமசின் மற்றும் 
கடட்ராகசக்ளின் தகட குறித்த 
வகரவு ஆகணகய மத்திய 
கவளாண்கம மற்றும் 
விவசாயிேள் நல அகமச்சேம் 
அறிவித்தது. 

மத்திய 
கவளாண்கம 
மற்றும் 
விவசாயிேள் 
நல அகமச்சேம் 

பிளாட்பில் 
ஃப்களகேட்சர்ேள் 

கதன் அகமரிக்ோவில் 
ேண்டுபிடிக்ேப்பட்ட புதிய பறகவ 
இனங்ேள் 

கதன் 
அகமரிக்ோ 

ஃபிேஸ் எலாஸ்டிோ  இந்தப் பாலத்திற்கு யுகனஸ்கோ 
பாரம்பரியச் சின்னமாே 
அறிவித்துள்ளது 

 வாழும் கவர் பாலங்ேள் 
கமோலயாவின் அடர்ந்த 
கவப்பமண்டல
மகழக்ோடுேளுக்குள் Ficus 

elastica அடிப்பகடயிலான 
கதாங்கு பாலங்ேள் ஆகும். 

கமோலயா 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

71 

சிவப்பு சந்தனம்  'அழிந்துவரும்' பிரிவில் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது 

இயற்கே 
பாதுோப்புக்ோன 
சர்வகதச 
ஒன்றியத்தின் 
(IUCN) சிவப்பு 
பட்டியல். 

இந்தியாவில் 
சிறுத்கதகய 
அறிமுேப்படுத்துவதற்ோன 
கசயல் திட்டம் 

'இந்தியாவில் சிறுத்கதகய 
அறிமுேப்படுத்துவதற்ோன 
கசயல்திட்டத்தின்' ேீழ், 
ஐந்தாண்டுேளில் கதசிய 
பூங்ோக்ேளில் சிறுத்கதேகள 
மீண்டும் அறிமுேப்படுத்த இந்திய 
அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

இந்திய அரசு 

கவடிகுண்டு சூறாவளி அட்லாண்டிக் நடுப்பகுதியில் 
வசீியது

ஃபிம்பிரிஸ்டிலிஸ் சுனிலி 
மற்றும் நிகயாகனாடிஸ் 
பிரபுயி 

பல்லுயிர் நிகறந்த கமற்குத் 
கதாடர்ச்சி மகலப் பகுதிேளில் 
இருந்து இரண்டு புதிய தாவர 
இனங்ேள் இருப்பதாே 
ஆராய்ச்சியாளர்ேள் 
கதரிவித்துள்ளனர் 

கேரளா 

சொரா பாகலவனம் 
பனிப்கபாழிகவக் ேண்டது 

சொரா பாகலவனத்தில் 
பனிப்கபாழிவு ஒரு அரிய நிேழ்வு. 

ரமிசிலிஸ் 
ேிங்ேிகடாராெி 

ேிகள புழுவின் புதிய இனங்ேள் ஜப்பான் 

உலே அளவில் வனப் 
பரப்பில் இந்தியா 
மூன்றாவது இடத்தில் 
உள்ளது 

 ேடந்த பத்தாண்டுேளில் 
இந்தியா தனது வனப் பரப்கப 
அதிேரித்து, 2010-2020 
வகரயிலான வனப்பகுதியில் 
சராசரி வருடாந்திர நிேர 
லாபத்தில் உலேளவில் 
மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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திகயாமார்ேரிட்டா 
மாக்னிஃபிோ 

 ேண்ணால் பார்க்கும் அளவுக்கு 
கபரிய பாக்டீரியாகவ 
விஞ்ஞானிேள் 
ேண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 கபரிய சரம் கபான்ற 
பாக்டீரியம் 2 கச.மீ நீளம் வகர 
வளரும் 

இரண்டு புதிய ராம்சர் 
தளங்ேள் 

 ேிஜாடியா வனவிலங்கு 
சரணாலயம, குஜராத் 

 பக்ேிரா வனவிலங்கு 
சரணாலயம், உத்திர பிரகதசம் 

கவள்கள ேன்ன மக்ோக் 
(மக்ோக்ோ 
லுகோகஜனிஸ் 

 இந்தியாவின் புதிய பாலூட்டி இந்திய 
விலங்ேியல் 
ஆய்வு (ZSI) 
ேண்டறிந்துள்ளது 

ஸ்ேம்கபராய்டுேள் 
கபலஜிேஸ் 

 ஒரு புதிய ோரங்ேிட் மீன் இனம் கேரளா 

புயல்ேள் 

புயல்ேள் பாதிக்ேப்பட்ட பகுதி கபயரிடப்பட்டது 

அசானி 
சூறாவளி 

வங்ோள விரிகுடா இலங்கே 

ஜவாத் 
சூறாவளி 

ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரா சவூதி 
அகரபியா 

ராய் புயல் ராய் புயல் பிலிப்கபன்ைில் கடபூன் 
ஓகடட் என்று அகழக்ேப்படுேிறது 

எம்னாதி 
சூறாவளி 

மடோஸ்ேர் 
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11. சர்வகதசம்

1) இலங்கேயில் கபாது அவசரநிகல:

 இலங்கே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்கச 02-04-2022 அன்று
இலங்கேயில் அவசர நிகலகய அறிவித்தார் 

 "கபாருளாதார கநருக்ேடி" ோரணமாே அறிவிக்ேப்பட்டது 

2) சர்வகதச கசாலார் கூட்டணியில் (ISA) 101வது உறுப்பு நாடாே
அகமரிக்ோ இகணந்துள்ளது

3) பார்படாஸ்  -  உலேின் புதிய குடியரசு நாடாே மாறியுள்ளது

4) எல் சால்வடார் உலேின் முதல் “பிட்ோயின் நேரத்கத” உருவாக்ே
திட்டமிட்டுள்ளது

5) கதன் கோரியா 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலேின் முதல் மிதக்கும்
நேரத்கதப் கபறப் கபாேிறது

6) வடீுேளிலும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிலும் ேஞ்சாகவ 
சட்டப்பூர்வமாக்ேிய முதல் நாடாே மால்டா மாறியுள்ளது .

7) இந்திய அரசும் சவுதி அகரபிய அரசும் இரு நாடுேளுக்கும் இகடகய
தகுதியான அகனத்து பயணிேகளயும் பயணிக்ே அனுமதிக்கும்
வகேயில் air bubble ஒப்பந்தத்கத உறுதி கசய்துள்ளது .

8) இந்தியாவும் கதவானும் தகடயற்ற வர்த்தே ஒப்பந்தம் மற்றும்
இந்தியாவில் கதவான் நிறுவனத்தால் semiconductor

manufacturing facility கபச்சுவார்த்கதேகளத் கதாடங்ேியுள்ளன.

9) நியூசிலாந்தின் வாழ்நாள் தகட: 14 வயதுக்குட்பட்ட வாழ்நாள்
முழுவதும் சிேகரட் வாங்குவதற்கு நியூசிலாந்து தகட விதித்துள்ளது,
இது புகேபிடிப்பதால் ஏற்படும் மரணங்ேகள ேட்டுப்படுத்துவதற்ோன
உலேின் ேடினமான அணுகுமுகறேளில் ஒன்றாகும்.

10) ஐ.நா கபாதுச் சகப சர்வகதச கசாலார் கூட்டணிக்கு (ISA)

பார்கவயாளர் அந்தஸ்கத வழங்ேியுள்ளது.
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11) உலேின் மிே நீளமான கமட்கரா ரயில் பாகத சீனாவின் ஷாங்ோய் 
மாோணத்தில் திறக்ேப்பட்டது 

12) சிலி நாட்டில் ஓரினச்கசர்க்கேயாளர்ேள் திருமணம் 
கசய்துகோள்ளலாம் என்று சட்டம் இயற்றியுள்ளது 

13) India “G20 ‘Troika” இல் இகணந்தது மற்றும் 2022 இல் அதன் 
ஜனாதிபதி பதவிகய ஏற்ே உள்ளது. 

 

14) இந்கதாகனசியா தனது தகலநேகர ஜோர்த்தாவிலிருந்து ேிழக்கு 
ேலிமந்தனுக்கு மாற்றுவதாே அறிவித்துள்ளது. 

 புதிய தகலநேரம் நுசந்தாரா என்று அகழக்ேப்படும், அதாவது 
ஜாவானஸீ் கமாழியில் "தீவுக்கூட்டம்" . 

15) பாேிஸ்தான் முதல் கதசிய பாதுோப்புக் கோள்கேகய (NSP) 2022-
2026 அறிமுேப்படுத்தியது 

16) உலேின் மிே நீளமான கமட்கரா ரயில் பாகத சீனாவில் 
திறக்ேப்பட்டுள்ளது  

17) இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் உறவுேள்: 
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 இரு நாடுேளுக்கும் இகடகய இராஜதந்திர உறவுேள் 
நிறுவப்பட்டு 30 ஆண்டுேள் நிகறவகடந்தகதக் குறிக்கும் 
வகேயில், இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் நிகனவு சின்னத்கத 
கவளியிட்டன. 

 சின்னத்தில் கடவிட் நட்சத்திரம் மற்றும் அகசாே சக்ேரம் 
உள்ளது 

18) பிரதமர் நகரந்திர கமாடி மற்றும் கமாரீஷியஸ் பிரதமர் பிரவிந்த் 
ஜக்நாத் கமாரிஷியைில் சமூே வடீ்டுவசதி அலகுேள் திட்டத்கத 
கூட்டாே துவக்ேி கவத்தார் மற்றும் கமாரீஷியைில் சிவில் சர்வஸீ் 
ேல்லூரி மற்றும் 8 கமோவாட் கசாலார் PV பண்கண 
திட்டத்திற்ோன அடிக்ேல்கல நாட்டினார். 

19) இந்தியாவும் ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்ைும் ஒரு விரிவான 
கபாருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் (CEPA) கேகயழுத்திட்டுள்ளன . 

20) நார்ட் ஸ்ட்ரீம் 2 என்பது 1,200 ேிமீ நீளமுள்ள குழாய் ஆகும், இது 
பால்டிக் ேடல் வழியாே ரஷ்யாவின் உஸ்ட்-லுோவிலிருந்து 
கஜர்மனியின் ேிரீஃப்ஸ்வால்ட் வகர நீண்டுள்ளது. 

21) இந்தியா பங்ேளாகதஷ் ரயில்கவ ஒப்பந்தம்: 

 இத்திட்டத்தின் ேீழ், வங்ேகதச ரயில்கவ இந்தியாவிடமிருந்து 420 அேலப் 
பாகத இரயில்ேகள வாங்ேவுள்ளது. 

 கராலிங் ஸ்டாக் ஆபகரஷன் கமம்பாடு திட்டத்தின் ேீழ் வங்ோளகதச அரசு 
மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்ேி (ADB) ஆேியவற்றின் கூட்டு நிதியுதவியுடன் 
இந்தத் திட்டம் கசயல்படுத்தப்படுேிறது. 

22) இந்திய ஆர்க்டிக் கோள்கே: பருவநிகல மாற்றத்கத எதிர்த்து 
சுற்றுச்சூழகலப் பாதுோப்பது 

இந்திய ஆர்க்டிக் கோள்கே ஆறு கமய தூண்ேளில் ேட்டகமக்ேப்பட்டுள்ளது: 

 அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

 சுற்றுச்சூழல் பாதுோப்பு 
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 கபாருளாதார மற்றும் மனித வளர்ச்சி 

 கபாக்குவரத்து மற்றும் இகணப்பு 

 நிர்வாேம் மற்றும் சர்வகதச ஒத்துகழப்பு 

 கதசிய திறன் கமம்பாடு 

23) மாண்ட்ரூக்ஸ் மாநாடு: துருக்ேி மாண்ட்ரீக்ஸ் மாநாட்கட கசயல்படுத்த 
உள்ளது உக்கரன் மீதான ரஷ்யாவின் கபார் . 

24) இந்தியா - ஐக்ேிய அரபு எமிகரட்ஸ் இகடகய சுதந்திர வர்த்தே ஒப்பந்தம் கம 1 
முதல் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்ேப்படுேிறது 

25) மிேவும் மாசுபட்ட நாடாே வங்ேகதசம் இருந்தது என்று சுவிட்சர்லாந்கதச் 
கசர்ந்த IQAir என்ற ோற்றின் தர கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் தயாரிக்ேப்பட்ட 
உலே ோற்றுத் தர அறிக்கே கூறுேிறது. 

26) 2021 ஆம் ஆண்டில் உலேில் மிேவும் மாசுபட்ட நாடாே வங்ேகதசம் இருந்தது 
என்று சுவிட்சர்லாந்கதச் கசர்ந்த IQAir என்ற ோற்றின் தர கதாழில்நுட்ப 
நிறுவனத்தால் தயாரிக்ேப்பட்ட உலே ோற்றுத் தர அறிக்கே கூறுேிறது 
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இதர கசய்திேள் 
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Archaeological Excavation: 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

86 
 

  

  



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

87 
 

  

  



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

88 
 

OPERATIONS DONE BY INDIA 

YEAR OPERATION Why? 

2006 Operation Sukoon Rescue operation during Israel and 

Lebanon war 

2011 Operation Homecoming Rescue operation from Libya 

2015 Operation Maitri Rescue of people from 2015 Nepal 

earthquake 

2015 Operation Raahat Rescue operation from Yemen 

2020 Operation Samudra Setu It was a naval operation as part of the 

national effort to bring home Indian 

citizens from overseas during the Covid-

19 pandemic. 

2020 Operation Vande Bharat When the Covid-19 pandemic hit the 

world, the Centre launched the Vande 

Bharat Mission to bring back Indian 

citizens stranded in foreign countries 

 
 

KALAIGNAR KARUNANIDHI’ S SCHEME 
 

1) மனிேளன ளவே்து மனிேன் இழுே்ே ளக ரிக்ஷாக்களை ஒழிே்துவிடட்ு, 

அவற்றுக்கு மாற்றாக அந்ேே் தோழிலாைிகளுக்கு இலவச ளசக்கிை் 

ரிக்ஷா வழங்கப்படட் திட்டம் 

2) பட்டிதோட்டி முேல் படட்ினக்களர வளரயில் பாரள்வ இழந்தோரக்்கு 

இலவசக் கண்தணாைி வழங்கும் திட்டம். 

3) பிசள்சக்காரர ்மறுவாழ்வுே் திட்டம் 

4) விவசாயிகளுக்கு - தநசவாைரக்ளுக்கு - இலவச மின்சாரே் திட்டம் 

5) தபண்களுக்கு தசாே்துரிளமச ் சட்டம் - தவளலயில் 30 சேவிகிே 

ஒதுக்கீடு. 

6) அளனே்துச ்சாதியினரும் அரச்ச்கர் ஆகச ்சட்டம் 

7) குடிளச மாற்று வாரியம். 

8) குடிநீர ்வாரியம் 
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9) ஆதி திராவிடரக்்கு இந்தியாவிதலதய முன் மாதிரியான இலவச 

வீடுகை் வழங்கும் திட்டம் 

10) மலம் சுமக்கும் துப்புரவுே் தோழிலாைர் மறுவாழ்வுக்கு மாற்றுே் திட்டம் 

11) தபருந்துகை் நாடட்ுளடளமயாக்கப்படட்ு - அரசு தபாக்குவரே்துக் 

கழகங்கை் அளமப்பு; தபருந்துகை் கிராமங்களுக்தகல்லாம் தசல்ல 

வழிவளக காணப் பட்டது 

12) உடல் ஊனமுற்தறாருக்கு உேவி வழங்கும் பல்தவறு திடட்ங்கை் 

13) விவசாயிகளுக்கு 7000 தகாடி ரூபாய் கடன் ரே்து திடட்ம் - வட்டி 9 

சேவிகிேே்திலிருந்து 4 சேவிகிேமாக் குளறப்பு 

14) கிதலா அரிசி இரண்டு ரூபாய் என்றாக்கி, ேற்தபாது ஒரு கிதலா அரிசி 

ஒரு ரூபாய்ே் திடட்ம் 

15) விளலவாசிளயக் கட்டுப்படுே்திட குளறந்ே விளலயில் 

அே்தியாவசியப் தபாருடக்ை் – 50 ரூபாய்க்கு 75 ரூபாய் 

தபறுமானமுை்ை மைிளகப் தபாருை்கை் 

16) காமராஜர ் பிறந்ே நாை் கல்வி வைரச்ச்ி நாை் என்று சட்டம் - 

மாணவரக்ைின் கல்விக் கட்டணங்கை் அளனே்தும் ரே்து 

17) சே்துணவில் வாரம் மூன்று முடள்டகை் – வாளழப்பழம் வழங்கும் 

திட்டம் 

18) புதிய புதிய பல்களலக்கழகங்கை் – தபாறியியல் கல்லூரிகை் - 

மருே்துவக்கல்லூரிகை் - களல அறிவியல் கல்லூரிகை் 

19) பை்ைி மாணவரக்ளுக்கும், கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கும் இலவச 

தபருந்து பாஸ் 

20) ஏளழ மகைிருக்கு முதுகளலப் பட்டப் படிப்பு வளர இலவசக் கல்வி 

21) சே்துணவு ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுளற ஊதியம் 

22) பை்ைிகைில் ேமிழ் கட்டாயப் பாடம் எனச ்சட்டம் 

23) பரிதிமாற் களலஞரின் கனவு நனவாகி ேமிழ் தசம்தமாழி என 

அறிவிப்பு 

24) ளேே் திங்கை் முேல் நாை் - ேமிழ்ப் புே்ோண்டு எனச ்சட்டம் 

25) தம தினே்திற்கு ஊதியே்தோடு கூடிய விடுமுளற 
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26) ஏளழப் தபண்கைின் திருமண உேவிக்கு 20 ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உேவி 

27) கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கு 6000 ரூபாய் நிதி உேவி 

28) அளமப்பு சாரா தோழிலாைரக்ளுக்கு 25 நல வாரியங்கை் 

29) 50 வயோகியும் திருமணம் ஆகாே ஏளழ மகைிருக்கு மாேம் 400 ரூபாய் 

வழங்கும் திட்டம் 

30) மகைிர ்சுய உேவிக் குழுக்கை் - சுழல் நிதி உேவிகை் 

31) அளேப் தபாலதவ இளைஞரக்ளுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் சுய உேவிக் 

குழுக்கை் 

32) தோளலக் காட்சிப் தபட்டிகை் இல்லா வீடுகளுக்கு இலவச வண்ணே் 

தோளலக்காட்சிப் தபட்டிகை் 

33) எரிவாயு இளணப்புடன் கூடிய இலவச எரிவாயு அடுப்புகை் 

34) தபரியார ்நிளனவு சமே்துவபுரே் திடட்ம் 

35) அண்ணா மறுமலரச்ச்ிே் திட்டம் 

36) நமக்கு நாதம திட்டம் 

37) ராமநாேபுரம், ஒதகனக்கல் கூடட்ுக் குடிநீரே்் திட்டங்கை் 

38) திருசச்ியில் உய்யதகாண்டான் - தசலே்தில் திருமணிமுே்ோறு 

சீரளமப்புே் திட்டங்கை் 

39) மாநிலே்திற்குை் நதிகளை இளணக்கும் மாதபரும் திட்டம் 

40) நகராட்சிகை் அளனே்திலும் பாோைச ்சாக்களடே் திட்டம் 

41) தசன்ளன மாநகருக்கு தமட்தரா ரயில் திட்டம் 

42) தசன்ளன மாநகரில் விைம்பரப் பலளககளை அகற்றி சிங்காரச ்

தசன்ளனயாக்கிய திட்டம் 

43) கடல் நீளரக் குடிநீராக்கும் திட்டம் 

44) கட்டணே்ளே உயரே்்ோமல் பே்ோயிரம் புதிய தபருந்துகை் 

45) புதிய சட்டமன்ற வைாகம் - ேளலளமச ்தசயலகம் 

46) உலகே் ேரே்தில் அரசு நவீன நூலகம் 
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47) உழவர் சந்ளேே் திட்டம் 

48) தவளல நியமனே் ேளடச ்சட்டம் நீக்கப்படட்ு அரசுே் துளறகைில் 

புதிோக 3 லடச்ம் தபருக்கு தவளல வாய்ப்பு 

49) 15 ஆயிரே்துக்கும் தமற்பட்ட புதிய காவலரக்ை் நியமனம் 

50) இந்தியாவிதலதய முன்தனாடியாக மூன்று காவல் 

ஆளணயங்கை் (தபாலீஸ் கமிஷன்கை்) 

51) வருமுன் காப்தபாம் திட்டம். 

52) ஏளழச ்சிறார் இேய தநாய்ே்தீரக்்கும் திட்டம் 

53) நிலமற்ற ஏளழகளுக்கு இலவச நிலம் 

54) புறம்தபாக்கு நிலங்கைில் வீடு கட்டி வாழ்தவாருக்கு வீடட்ு 

மளனப்படட்ா 

55) இஸ்லாமியரக்ளுக்கு ேனி இட ஒதுக்கீடு 

56) கட்டாய மே மாற்றே் ேளடச ்சட்டம் ரே்து 

57) மிகப் பிற்படுே்ேப்பட்டவரக்ளுக்கு 20 சேவிகிே இட ஒதுக்கீடு 

58) பழங்குடியினருக்கு புதிோக ஒரு சேவிகிே இட ஒதுக்கீடு 

59) அரசு அலுவலரக்ளுக்கு மே்திய அரசு அலுவலரக்ளுக்கு இளணயான 

ஊதியம் 

60) அரசு அலுவலர ்இறந்ோல் குடும்பப் பாதுகாப்பு நிதி 

61) விடுேளல வீரரக்ளுக்கும், தியாகிகளுக்கும் நிளனவகங்கை் – 

குடும்பங்களுக்கு நிதி உேவிகை் 

62) தசன்ளனயில் வை்ளுவர ் தகாட்டமும், குமரி முளனயில் 133 அடி 

உயரே்தில் வை்ளுவருக்கு சிளல 
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