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திருத்தம்) மரொதா, 2022 ............................................................................................................................................................ 47 

3ேது ரதசிய நீர் விருதுகள்....................................................................................................................................................... 47 

ென்ெத் ரத்னா விருது 2022 - 12ேது பதிப்பு ......................................................................................................................... 47 

இந்தியாவின் ரேளாண் ஏை்றுமதி ........................................................................................................................................ 48 

சுகாதார முன்ரனாடித் திட்டம்................................................................................................................................................ 49 

செவிலியர் மை்றும் மக்கள் சதாறக விகிதம் .................................................................................................................. 49 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

3 
 

கஞ்ெர் 2022 ....................................................................................................................................................................................... 49 

இந்தியெ ்சுதந்திரப் ரபாராட்டம் குறித்த கண்காட்சி ................................................................................................... 49 

ெணல் மூலப்சபாருள் - குறைந்தபட்ெ ஆதரவு விறல .................................................................................................. 50 

முல்றலப் சபரியாறு அறணத் தீர்ப்பு ................................................................................................................................ 50 

பனாரசி பஷ்மினா...................................................................................................................................................................... 51 

Tour of Duty திட்டம் ........................................................................................................................................................................ 51 

ரதசிய சுகாதார ஆறணயத்தின் சுகாதார நலத் திட்டம் ........................................................................................... 51 

அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் ........................................................................................................................................................... 52 
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ரதசிய இறணயேழிப் பாதுகாப்பு ொர்ந்த ெம்பேங்களுக்கான எதிர்ப்புப் பயிை்சி ..................................... 78 

காரஃீப் பருேம் – 2022 .................................................................................................................................................................. 78 

இந்தியாவின் முதலாேது ெரே்ரதெ பயணியர் கப்பல் மாநாடு ............................................................................. 79 

உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு மை்றும் புத்தாக்க உெச்ி மாநாடு 2022 ..................................................................... 79 

திைன்மிகு நகரங்கள், திைன்மிகு நகரமயமாக்கல் மாநாடு ...................................................................................... 79 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

5 
 

இந்தியாவின் குழந்றதகளின் நிறல .................................................................................................................................. 79 

தறலறம அறிவியல் ஆரலாெகர் .......................................................................................................................................... 80 

2022 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் எண்சணய் உை்பத்தி................................................................................... 80 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் UPI ................................................................................................................................................. 81 

அகில இந்தியக் காேல் அறிவியல் மாநாடு ..................................................................................................................... 81 

முப்பரிமாண அெெ்ாக்க உை்பத்தி சகாள்றக .................................................................................................................. 81 

அணு மின் நிறலயங்கள் .......................................................................................................................................................... 82 

மத்திய குடிறமப் பணி ரதரவ்ில் மாை்றுத் திைனாளி விண்ணப்பதாரரக்ள் ..................................................... 82 

சடல்லி இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் - Posoco நிறுேனம் .................................................................. 83 
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ரொதறனக் கருவி ...................................................................................................................................................................... 119 

சுயப் படிசயடுப்பு ரக எம்.ஆர.்என்.ஏ. ரகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் ............................................................................. 120 

அண்டங்கள் ஒன்றிறணேதன் ஒளிப்படம் .................................................................................................................... 120 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் ............................................................................................................................................................... 121 

ெந்திராப்பூர் - சேப்பமான நகரம் ...................................................................................................................................... 121 

121 ஆண்டுகளில் பதிோன சேப்பமான நாட்கள் ....................................................................................................... 121 

பருேநிறல மாை்ைம் மீதான அரசுகளுக்கிறடயிலான குழுமத்தின் 6ேது மதிப்பீடட்ு அறிக்றக – 

சிைப்பம்ெங்கள் ........................................................................................................................................................................... 121 

காை்றின் தரம் குறித்த தரவுத் தளம் 2022 ......................................................................................................................... 122 

சேப்ப சநகிழ்திைறன விரிேறடயெ ்செய்தல் அறிக்றக ....................................................................................... 123 

காடட்ுத் தீ பை்றிய ஆய்வு ........................................................................................................................................................ 123 

மாநிலெ ்செய்திகள்........................................................................................................................................................................ 124 

மறழநீர் ரெமிப்புப் பிரெெ்ாரம் (Catch the Rain) – 2022.................................................................................................... 124 
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ொரமலி ரதவி சஜயின் விருது .............................................................................................................................................. 141 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

9 
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ஆயுஷ்மான் பாரத் திோஸ் - ஏப்ரல் 30.............................................................................................................................. 172 

ெரே்ரதெ சிை்ப தினம் - ஏப்ரல் 30 ........................................................................................................................................ 172 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

12 
 

TNPSC துளிகள் 

 உள்கட்டமைப்பு, ஏலை் ைற்றுை் நிதிச ் சசமைகள் என்ற ைாரியத்தின் தமலைர ்

பதவியிலிருந்து விலகுைதாக உதய் சகாடக் அறிவித்துள்ளார.் 

o இந்த ைாரியத்தின் சைலாண்மை  இயக்குநரான C.S. ராஜன் என்பவரர அதன் தரைவர ்

மற்றும் மமைாண்ரம இயக்குநராக 6 மாத காைதத்ிற்கு  நியமிதத்ுப் பபரு நிறுவன 

விவகாரங்கள் துமற அரமசச்கம் ஆரண ஒன்மறப் பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 28 அன்று,  மக்களரவயிை் 2022 ஆம் ஆண்டு அரசியைரமப்பு 

(பட்டியலினப் பழங்குடியினர)் ஆரண (திருத்தை்) மமசாதாவானது நிரறமவற்றப் பட்டது. 

o இந்த  மமசாதாவானது, திரிபுராவின் பட்டியலினப் பழங்குடியினர ் பட்டியலிலுள்ள 

‘குகி’ பிரிவினரின் கீழ் ‘டாரம்ைாவ்’ என்ற சமூகத்தினமர ஒரு உட்பிரிவினராகச ்

மசரப்்பதற்கு முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 உைகின் மிகப்பபரிய விரரவுப் மபாக்குவரதத்ு நிறுவனமான FedEx நிறுைனை் தனது புதிய 

தரைரமச ்பசயை் அதிகாரியாக இந்திய அபமரிக்கரான ராஜ் சுப்ரமணியம் என்பைமர 

நியமிக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

o இந்த நிறுவனமானது இதற்கு முன்பு ஃபிரபடரிக் W ஸ்மித் என்பைரின் தரைரமயிை் 

இருந்தது. 

 படாராண்மடா நகரில் நமடபபற்ற சபாட்டியில் ஜரமக்கா அணிமய 4-0 என்ற மகாை் 

கணக்கிை் வீழ்தத்ி 36 ஆண்டுகளிை் முதை் முரறயாக கதத்ார ்நாட்டில் நமடபபறுை் 2022 

ஆை் ஆண்டின் காை்பந்து உைகக் மகாப்ரபப் சபாட்டிக்கு கனடா தகுதி பபற்று உள்ளது. 

o 2022 ஆை் ஆண்டு FIFA உைகக் மகாப்ரபக்குத ்தகுதி பபறும் 20வது அணியாக கனடா 

அணி ைாறியது. 

 உைகம் முழுவதும் உள்ள மக்களில் பபருை்பாலாசனாமரப் பாதிக்கும் மனநைக் மகாளாறு 

குறித்த விழிப்புணரர்வ ஏற்படுதத்ச ் பசய்வதற்காக சைண்டி மாரச் ் 30 ஆம் மததியன்று 

உைக இருமுரன (இரு துருைை்) தினம் கரடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டு உைக இருமுரனத் தினத்தின் கருதத்ுரு, #BipolarTogether என்பதாகுை். 

 உைக காப்புத் தினைானது ஒவ்மவார ் ஆண்டும் மாரச் ் 31 ஆை் சததியன்று பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

o பதாழிை்நுட்பத்ரத நாம் அதிகம் சாரந்்து இருப்பதால், நமது விரை மதிப்பற்ற 

டிஜிட்டை் (எண்ணிை) ஆவணங்கரளப் பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணரம்ை இந்த 

தினை் நமக்கு நிரனவூட்டுகிறது. 

 சரவ்மதச மபாரதப்பபாருள் பரிசசாதமனத் தினமானது 2017 ஆை் ஆண்டு முதை் 

ஒவ்மவார ்ஆண்டும் மாரச் ்31 ஆை் சததியன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o இந்தத் தினைானது மருந்துகளின் தீங்கு குரறப்பு முயற்சிகரள ஊக்குவிப்பது மற்றும் 

மபாரதப் பபாருள் பதாடரப்ான அபாயங்கரளக் குரறக்கச ் பசய்ைது 

சபான்றைற்மற மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 காட்டு விைங்குகளுக்குச ் சட்டப்பூரவ் உரிரம வழங்கிய உைகின் முதை் நாடாக பதன் 

அபைரிக்க நாடான ஈக்ைடார ்மாறியுள்ளது. 

 இந்தியப் பபருங்கடை் கடற்பரடக் கருத்தரங்கின் (IONS) முதலாைது கடை்சார ்பயிற்சி 2022 

என்பது மகாவா மற்றும் அரபிக்கடை் ஆகிய பகுதிகளில் நடதத்ப் பட்டது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

13 
 

o மனிதாபிமான உதவி மற்றும் மபரிடர ் நிவாரண நடவடிக்ரககளிை் உறுப்பினர ்

நாடுகளுமடய  கடற்பரடகளின் இயங்குந் தன்ரமரய மமம்படுதத்ுவமத இந்தப் 

பயிற்சியின் ஒரு மநாக்கமாகும். 

 மகாராஷ்டிரா, பதலுங்கானா மற்றும் படை்லி ஆகிய மாநிைங்கள் முகக் கவசம் அணிவது 

கட்டாயை் இல்மல என அறிவிதத்ுள்ளது. 

o மகாவிட்-19 பபருந்பதாற்று நிரைரமயிை் ஏற்பட்டுள்ள நிரையான சரிரவக் 

கருதத்ிை் பகாண்டு, ஏப்ரை் ைாதை் முதை் இந்த மகாவிட்-19 விதிமுரறகரள 

முழுரமயாக தளரத்த்ுவதாக இந்த ைாநிலங்கள் அறிவிதத்ுள்ளன. 

 சாம்சங் மடட்டா சிஸ்டம் இந்தியா பிரரமவட் லிமிபடட் மற்றும் அபிபடக் ஐடி 

பசாை்யூஷன்ஸ் பிரரமவட் லிமிபடட் ஆகியவற்றுடன் மணிப்பூர ் மாநிை அரசு ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திமன சைற்பகாண்டுள்ளது. 

o இது மணிப்பூர ்ஒலிம்பியன் பூங்கா மற்றும் குமான் ைம்பக் விரளயாட்டு வளாகத்தின் 

களமாக ஒரு உைகத் தரம் வாய்ந்த “விமளயாட்டு ரீதியான டிஜிட்டை் (எண்ணிை)  

அனுபவதம்த ைழங்கக் கூடிய ஒரு ரமயத்ரத” அமைப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தைாகுை். 

 அமமசான் இந்தியா நிறுைனைானது, '2022 ஆை் ஆண்டு சை்பை் பதாழிை்முரனமவார ்

சைாலிமன' அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த முன்முயற்சியானது, இதில் பங்சகற்குை் நாட்டிை் உள்ள பல்சைறுப் புத்தாக்க 

நிறுவனங்களுக்கு தங்கள் வணிக முன்பமாழிரவ பைளிப்படுத்துைதற்கான ஒரு 

வாய்ப்ரப வழங்கும். 

 இந்தியப் பளுதூக்கும் வீராங்கரன மீராபாய் சானு 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிபிசி இந்திய 

விரளயாட்டு வீராங்கரனயாக மதரவ்ு பசய்யப்பட்டார.் 

 அரசு சாரா நிறுைனங்களின் நிகர சுழிய உமிழ்வு உறுதிப்பாடு குறிதத் ஒரு உயரந்ிமல 

நிபுணர ் குழுவில் அருணபா சகாஷ் (இந்தியா) என்பைமர ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

பபாதுச ்பசயலாளர ்அன்சடானியா குட்சடரஸ் நியமித்துள்ளார.் 

o அருணபா சகாஷ் ஆற்றல், சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் நீர ் ைளச ் சமப எனப்படுை் பருை 

நிமல ைற்றுை் ஆற்றல் சாரந்்த ஒரு சிந்தமனக் குழுவின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி 

ஆைார.் 

 சநபாள நாட்டிற்கான தற்சபாமதய இந்தியத் தூதரான வினய் சைாகன் க்ைாதர்ா 

என்பைமர இந்தியாவின் அடுத்த பைளியுறவுச ் பசயலாளராக இந்திய அரசு நியமித்து 

உள்ளது. 

o தற்சபாமதய பைளியுறவுச ் பசயலாளர ் ஹரஷ்்ைரத்ன் ஷ்ரிங்களாவிமனயடுதத்ு 

இைர ்இப்பதவிமய ஏற்க உள்ளார.் 

 பருைநிமல ைாற்றை் மீதான அரசுகளுக்கிமடயிலான குழுைைானது இந்தியாவில் 

ைசலரியாவின் இடை் சாரந்்த பரைலில் ைாற்றங்கமளக் கணித்துள்ளது.  

o பதற்கு ைற்றுை் கிழக்கு ைாநிலங்கமளயுை் சசரத்த்ு இைாலய ைமலப் பகுதிகளிலுை் 

அதப்தாற்று ஏற்படக் கூடியதற்கான ைாய்ப்புள்ளமதயுை் அக்குழுைை் எசச்ரித்தது. 

 படல்லியிலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி சநரதத்ிற்குப் பிறகு, பாடத் திட்டங்களுக்கு 

அப்பாற்பட்ட பசயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்குை் ைமகயில் பபாழுதுசபாக்கு திறன் 

மையங்கமள படல்லி அரசு நிறுவியுள்ளது.  

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

14 
 

o இந்த கூடுதல் பசயல்பாடுகமள ஊக்குவிப்பதற்கு, பள்ளி சநரத்திற்குப் பிந்மதய 

சநரத்தில் இதமனப் பயன்படுத்தவுை், பள்ளியின் உள்கட்டமைப்பிமனச ் சிறந்த 

முமறயில் பயன்படுத்திக் பகாள்ைதற்காக சைண்டி இந்த நடைடிக்மகயானது 

எடுக்கப் பட்டது. 

 தீன்தயாள் அந்த்சயாதயா சயாஜனா – சதசிய ஊரக ைாழ்ைாதாரத் திட்டதத்ின் மூலை் 

பசயல்படுதத்ப்படுை் சுய உதவிக்குழுக்கள் இமணப்பில், சிறப்பாக பசயல்படுை் ைங்கி 

என HDFC வங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o மதசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டதத்ின் சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப் பங்களிக்கச ்

பசய்ததற்காக விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்படும் ஒமர தனியார ் வங்கி HDFC வங்கி 

ஆகும். 

 கீை்  (Kyiv) புறநகரப்் பகுதியிை் இருந்து ரஷ்யப் பமடகள் பவளிமயறியரதத் பதாடரந்்து, 

உக்ரரனின் புசச்ா நகரின் பதருக்களிை் பபாது மக்கள் பகாதத்ு பகாதத்ாக இறந்து 

கிடக்கும் காபணாளிகள் மற்றும் புமகப் படங்கள் பவளியாகியுள்ளன. 

o இந்தக் பகாடூரமான படங்கள் உைகளாவிய அளவில் கண்டனத்ரத ஈரத்்து 

உள்ளசதாடு ரஷ்யாவிற்கு எதிராக விசாரரண மற்றும் வலுவான தரடகமள 

விதிக்குைாறு சகாரிக்மககமளயுை் விடுத்துள்ளது. 

 மின்னணு மற்றும் தகவை் பதாழிை்நுட்பத் துமற அமைசச்கைானது நிபுணரக்ள் அடங்கிய 

ஆமைாசரனக் குழு ஒன்மற அமைத்துள்ளது. 

o குரற கடத்திகளின் உற்பதத்ி, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வடிவரமப்பிை் இந்தியாரவ 

உலகளவில் ஒரு முன்னணி நாடாக மாற்றுவதற்கான இந்திய அரசாங்கதத்ின் 

திட்டங்கரள முன்பனடுதத்ுச ் பசயல்படுத்துைதற்காக இந்தக் குழு அரமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 அபமரிக்காவின் நாடாளுைன்ற சைலமையானது, அந்த நாட்டின் உசச் நீதிமன்றதத்ிை் 

பணியைரத்்தப்பட உள்ள முதை் கறுப்பினப் பபண் நீதிபதியாக, மகதன்ஜி பிரவுன் ஜாக்சன் 

நியமிக்கப்பட உள்ளமத உறுதிப் படுதத்ியது. 

 மிகவும் அதிகளவில் பரவக்கூடிய XE என்ற பகாமரானா ரவரஸ் திரிபின் முதல் 

பதாற்றானது இந்தியாவின் மும்ரப நகரில் பதிைாகியுள்ளதாக அந்த நகர நிரவ்ாகம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

o பதன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து முை்மப நகரதத்ிற்குப் பயணை் சைற்பகாண்ட 50 

வயதுப் பபண்ணிடம் BA.1 மற்றும் BA.2 ஆகிய இரண்டு ஓமிக்ரான் திரிபின் கைப்பின 

மைரஸின் பதாற்று கண்டறியப்பட்டது. 

 ஹாலிவுட் திரரப்பட அகாடமியானது, விை் ஸ்மித்துக்கு ஆஸ்கர ் விருது ைழங்குை் 

விழாவிை் கைந்து பகாள்ள 10 ஆண்டுகள் தரட விதிதத்ுள்ளது. 

o அைர ் கடந்த அகாடமி விருது வழங்கும் விழாவிை் நிகழ்சச்ித் பதாகுப்பாளர ் கிறிஸ் 

ராக்ரக மமரடயிை் அமறந்தமதயடுதத்ு இந்த ஒரு நடைடிக்மகயானது சைற் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 ஒை்சைார ் ஆண்டுை் ஏப்ரல் 10 ஆை் சததியன்று உலக சஹாமிசயாபதி தினைானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o இந்தியாவில் இந்த ஆண்டின் இந்தத் தினதத்ிற்கான கருத்துரு, “People’s Choice For 

Wellness” என்பதாகும். 

 அபமரிக்காவிை் ஒவ்மவார ் ஆண்டின் ஏப்ரை் 11 ஆம் மததியானது மதசியச ் பசை்ைப் 

பிராணிகள் தினமாகக் பகாண்டாடப்படுகிறது.  
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o இந்த நாளிை், மக்கள் தங்களது ஓய்வற்ற மவரை மநரதத்ிை் சிறிது மநரம் ஒதுக்கி 

தங்களது பசை்ைப் பிராணிகளுக்குக் கூடுதை் கவனம், அன்பு மற்றும் அக்கரற 

பசலுத்துவர.் 

 முதலமைசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள் பிலிப்பாக்குட்மட என்னுமிடத்தில் அமைக்கப் 

பட்டுள்ள பபரியார ்நிமனவு சைதத்ுைபுரதத்ிமனத் திறந்து மைத்தார.் 

o பிலிப்பாகுட்மட பகுதியானது நாைக்கல் ைாைட்டத்தின் நாைகிரிப்சபட்மட என்ற 

பஞ்சாயதத்ு ஒன்றியத்தில் அமைந்துள்ளது.  

 பாகிஸ்தான் எதிரக்்கட்சித் தமலைர ்பசபாஷ் பசரஃீப், பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதைராகத் 

சதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o 70 ையதான இைர ் 3 முமற பிரதைராக பதவி ைகித்த நைாஷ் பசரஃீப் என்பைரின் 

இமளய சசகாதரர ்ஆைார.் 

 டாக்டர ் ைசனாஜ் சசானி என்பைர ் ைத்திய குடிமைப் பணி ஆமணயதத்ின் தமலைராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o இந்த ஆமணயதத்ின் முந்மதய தமலைர ் பிரதீப் குைார ் சஜாசி என்பைமரயடுதத்ு 

இைர ்அப்பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 ஸ்காட்ைாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரிை் நரடபபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டின் WSF உைக 

இரட்ரடயர ்ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் கைப்பு இரட்ரடயர ்பிரிவிை் இந்திய 

இரண அணியினரான தீபிகா பலிக்கை் காரத்த்ிக் மற்றும் சவுரவ் மகாசை் ஆகிமயார ்

பவற்றி பபற்றனர.்  

o WSF உைக இரட்ரடயர ்ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியிை் இந்தியாவுக்கு கிரடத்த 

முதை் தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய நாட்டினாை் நடத்தப்பட உள்ள G20 உசச்ி மாநாட்டின் தரைரம 

ஒருங்கிரணப்பாளராக, பவளியுறவுச ் பசயைாளர ் ஹரஷ்் வரத்ன் ஷ்ரிங்ைா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இந்த உசச்ி மாநாட்ரட ஏற்பாடு பசய்வதற்காக இந்தப் பதவியிரன அரசு புதிதாக 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தியக் கடமைாரக் காவற்பரடயானது MK III எனப்படும் மமம்பட்ட இைகுரக 

பஹலிகாப்டர ்(ALH) அடங்கிய பரடப் பிரிவு ஒன்ரற நிறுவியுள்ளது. 

o இது கடை் பாதுகாப்ரப மமலும் பைப்படுத்தும். 

 உமியா மாதா மகாவிலின் 14வது நிறுைன தினத்தன்று பிரதமர ் மமாடி காபணாளி 

வாயிைாக உரரயாற்றினார.் 

o உமியா மாதா மகாயிைானது குஜராதத்ின் ஜூனாகத் என்னுமிடதத்ிை் உள்ள ஒரு 

சமயத் தைமாகும். 

 சரமயை் எண்பணய் விற்பரன நிறுவனமான ருசச்ி மசாயா, தனது நிறுவனத்தின் 

பபயரர பதஞ்சலி ஃபுட்ஸ் லிமிபடட் என மாற்றுவதற்கு அந்த நிறுவனத்தின் வாரியம் 

முடிவு பசய்துள்ளதாக கூறியது. 

 முதைாவது சகசலா இந்தியா - மதசிய  மகளிர ்விை்வித்ரத தரைரிமசப் சபாட்டியானது 

ஜாரக்்கண்ட் மாநிைத்தின் ஜாம்பஷட்பூர ் நகரில் உள்ள டாடா விை்வித்ரதப் பயிற்சி 

அகாடமியிை் நரடபபற உள்ளது. 

o இந்திய விை்வித்ரத சங்கைானது, ஜாரக்்கண்ட் விை்வித்ரத சங்கம் மற்றும் டாடா 

எஃகு நிறுைனை் ஆகியைற்றுடன் இரணந்து இந்தப் மபாட்டிரய நடதத்ுகிறது. 
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 மதிய உணவுத் திட்டத்தின் கீழ், பள்ளி ைாணைரக்ளுக்கு முட்ரட வழங்கும் 13வது 

மாநிைமாக கரந்ாடகா ைாற உள்ளது. 

 மதசியத் தீயரணப்புச ்மசரவ தினைானது  ஏப்ரை் 14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o 1944 ஆை் ஆண்டில் இந்த தினத்தன்று  நிகழ்ந்த ஒரு துரதிரஷ்்டவசமான விபதத்ின் 

மபாது 71 தீயரணப்புப் பணியாளரக்ள் ஆற்றிய ைாபபருை் அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

தியாகதத்ிற்கு மரியாரத பசலுதத்ும் வரகயிை் ஒை்சைார ் ஆண்டும் இந்தத ் தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மத்திய அரமசச்ர ் G. கிஷான் பரட்டி, புதுபடை்லியிை் உள்ள இந்திரா காந்தி மதசியக் 

கரை ரமயதத்ிை் ‘ஈஷான் மந்தன்’ எனப்படும் ஒரு மூன்று நாட்கள் அளவிைான வட 

கிழக்குப் பகுதிக்கான ஒரு திருவிழாரவத் பதாடங்கி ரவதத்ார.் 

o மூன்று நாட்கள் வரர நரடபபறும் ஈஷான் மந்தன் நிகழ்சச்ியானது வடகிழக்கு 

இந்தியாவின் வளமான இனம் மற்றும் வண்ணமயமானச ் சிறப்பம்சங்கரள 

பகாண்டாடும் ஒரு தினமாகும். 

 2023 ஆம் ஆண்டு ஸ்ட்ரீட் ரசை்ட் அல்லது பதருசைாரக் குழந்மதகளுக்கான உைகக் 

மகாப்ரபக் கிரிக்பகட் மபாட்டிரய நடத்துவதற்கு இந்தியா தயாராக உள்ளது. 

o ஸ்ட்ரீட் ரசை்ட் யுரனபடட் மற்றும் மசவ் தி சிை்ட்ரன் இந்தியா ஆகிய சில 

அரமப்புகளாை் இந்த உைகக் மகாப்ரபப் மபாட்டியானது நடத்தப்படுகிறது. 

 ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதும் ஓபியம் பாப்பி எனப்படும் கஞ்சா உள்ளிட்ட மபாரதப் 

பபாருட்கரளப் பயிரிடுவதற்கு தலிபான் அரமப்பு தரட விதித்துள்ளது. 

o ஆப்கானிஸ்தான் நாடானது உைகிமைமய அதிகளவு கஞ்சா உற்பதத்ி பசய்யும் நாடாக, 

உைகளாவிய உற்பதத்ியிை் 85 சதவீதை் என்ற அளவில், உள்ளது. 

 MH-60 ‘மராமிமயா’ என்ற பல்பயன்பாட்டு பஹலிகாப்டரர இயக்கச ்பசய்வதற்கான ஒரு 

பயிற்சிரய இந்தியக் கடற்பரடயின் முதை் பதாகுதி விமானப் பரடயினர ்

அபமரிக்காவிை் நிரறவு பசய்துள்ளனர.் 

o இந்தியா அபமரிக்காவிடமிருந்து 24 MH-60R பஹலிகாப்டரக்ரள வாங்குகிறது. 

 சமீபதத்ிை் நாக்பூர ் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் பிற பகுதிகளிை் இரவு சநரத்தின் சபாது 

சுடர ்விட்டு எரியுை் ஒளிக் கற்மற ஒன்று ைாமனக் கிழிதத்ுக் பகாண்டு பசன்ற ஒரு அரிய 

நிகழ்வு நிகழ்ந்தது. 

o சிைர ் இரத விண்கற்கள் பபாழிவு என்றும், மற்ற சிலர ் இது உண்ரமயிை் ஒரு சீன 

ராக்பகட் விண்ணிலிருந்து புவியினுள் நுமழயுை் பசயல் என்றுை் கூறுகிறாரக்ள். 

 இைாசச்லப் பிரசதசதத்ில் 125 அலகுகள் ைமரயில் அம்ைாநில ைக்களுக்கு இலைசைாக 

மின்சாரை் ைழங்கப் படுை் என்று அந்த ைாநில முதல்ைர ்  பஜய்ராை் தாக்கூர ் அறிவிதத்ு 

உள்ளார.் 

o சைலுை், அந்த ைாநிலதத்ின் கிராைப்புறங்களில் உள்ள ைக்களுக்குை் குடிநீர ்கட்டணை் 

பசலுத்துைதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுை் என்றுை் அைர ்கூறினார.் 

 சரை்சதச நாணய நிதியமானது இந்தியாவின் பிரதான் ைந்திரி கரிப் கை்யான் அன்ன 

சயாஜனா திட்டத்மதப் பாராட்டியுள்ளது. 

o சகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றின் சபாது நாட்டில் அதிகரிதத்ு வந்த தீவிர ைறுமை சைலுை் 

பரவுைமத இது தடுத்தது. 
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 படன்ைாரக்்கின் சகாபன்சஹகன் நகரில் நமடபபற்ற சடனிஷ் ஓபன் என்ற நீசச்ல் 

சபாட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி நீசச்ல் வீரர ்சஜன் பிரகாஷ் ஆடைருக்கான 200 மீட்டர ்

பட்டரப்ிமள பிரிவில் தங்கப் பதக்கை் பைன்றார.் 

 இந்சதாசனசியா நாடானது இந்தியாவில் இருந்து சைளாண் பபாருட்கமள இறக்குைதி 

பசய்ைமத நிறுதத்ியுள்ளது. 

o உணவுப் பாதுகாப்மப ைதிப்பிட்டுப் பகுப்பாய்வுச ் சான்றிதழ்கமள ைழங்குை் சில 

ஆய்ைகங்கமளப் பதிவு பசய்ைதில் புதுபடல்லி அரசு அதிகாரிகள் தைறியமத அது 

சைற்சகாளிட்டுக் காட்டியுள்ளது. 

 இைாசச்லப் பிரசதசதத்ில் அமைந்துள்ள ஷிங்கு லா கணைாயில் உலகின் மிக உயரிய 

சுரங்கப் பாமதமய எல்மலச ்சாமலகள் அமைப்பானது கட்டமைக்கவுள்ளது.  

o இது இைாசச்லப் பிரசதசை் ைற்றுை் லடாக் ஆகிய பகுதிகமள இமணக்குை் ைமகயில் 

16,580 அடி உயரத்தில் நிறுைப்படுை். 

 இளை் இந்திய கிராண்ட் ைாஸ்டரான பசன்மனயிமனச ்சசரந்்த D. குமகஷ் ஸ்பபயினில் 

நமடபபற்ற 48வது ைா மராடா சரவ்மதச ஓபன் சதுரங்கப் மபாட்டியிை் பவற்றி பபற்றார.் 

o இதில் R. பிரக்ஞானந்தா 3வது இடத்திரனப் பபற்றார.் 

 அணுசக்தி ஆரணயத்தின் தரைவர ் பபாறுப்பிரன வகிக்கும் கமமைஷ் நீை்கந்த ்

வியாசின் பதவிக் காைத்திரன மமலும்  ஓர ்ஆண்டிற்கு நீட்டிக்க அரசு அனுமதி வழங்கி 

உள்ளது. 

o 2018 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ிை் இப்பதவிக்கு முதன்முரறயாக நியமிக்கப் 

பட்ட இவரது பதவிக் காைமானது 2வது முரறயாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஆயுஷ் சிகிசம்சமயப் பயன்படுத்திப் பலன் பபறுைதற்காக சைண்டி இந்தியாவிற்கு ைர 

விருை்புை் பைளிநாட்டினருக்கு சிறப்பு ஆயுஷ் நுமழவு இமசவு சீட்டு ைழங்குை் ஒரு 

முமறமய இந்தியா அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

o காந்தி நகரில் நமடபபற்ற உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ைற்றுை் புதத்ாக்க உசச்ி 

ைாநாட்டிமனத்  பதாடங்கி மைக்குை் சபாது பிரதைர ்நசரந்திர சைாடி அைரக்ள் இது 

குறிதத்ு அறிவிதத்ார.் 

 குரு சதஜ் பகதூரின் 401ைது பிறந்தநாமள முன்னிட்டுப் பிரதைர ்நசரந்திர சைாடி அைரக்ள் 

பசங்சகாட்மடயில் இருந்து நாட்டு ைக்களிடை் உமரயாற்றினார.் 

o குரு மதஜ் பகதூர ் முகலாயரக்ள் காலத்தில் சைற்பகாள்ளப் பட்ட கட்டாய ைத 

ைாற்றங்கமள எதிரத்த்ுப் சபாரிட்டைருை்  ஒன்பதாைது சீக்கிய குருவுை் ஆைார.் 

 பபாது நிரை்ாகதத்ில் சிறந்து விளங்கிய நபரக்ளுக்கான பிரதைர ்ைந்திரியின் விருதுகமள 

புது படல்லியில் உள்ள விக்ஞான் பைனில் பிரதைர ்நசரந்திர சைாடி ைழங்கினார.் 

o குடிமைப் பணி தினத்மத (ஏப்ரல் 21) முன்னிட்டு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 தமிழகத்தின் 4 ைண்டலங்களில் 4 ஒலிை்பிக் பயிற்சி மையங்கமள நிறுவுைதற்கு தமிழக 

அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

o சட்ட சமபயில் 110ைது விதியின் கீழ் இந்த அறிவிப்பானது பைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 மிகவுை் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட ைகளிர ் கிரிக்பகட் சபாட்டிக்கான இந்தியப் பிரமீியர ் லீக் 

சபாட்டியானது 2023 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்க உள்ளது.  

o பதாடக்கப் சபாட்டித் பதாடரில், முகமை அடிப்பமடயிலான அமைப்பான இந்தப் 

சபாட்டியானது, 6 அணிகமளக் பகாண்டிருக்குை்.  
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 ப்ராக்டர ் & மகம்பிள் என்ற இந்திய நிறுவனமானது, இந்மதாமனசியாவில் அதன் 

வணிகத்திரன மமற்பகாண்டு வழி நடத்திய L.V.  ரவத்தியநாதன்  என்பவரர தனது புதிய 

தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிதத்ுள்ளது.  

o இதன் தாய் நிறுவனத்தின் ஒரு புதியப் பபாறுப்பிரன மதுசூதன் மகாபாைன் என்பவர ்

ஏற்க உள்ளதாை், அவரரயடுதத்ு ரவதத்ியநாதன் இந்தப் பபாறுப்ரப ஏற்க உள்ளார.்  

 டிஜிட் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமானது, ஜஸ்லீன் மகாலி என்பவரரத ் தனது புதிய 

மமைாண்ரம இயக்குநராகவும் தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரியாகவும் நியமிதத்ுள்ளது.  

o இவர ்விஜய் குமார ்என்பவரரயடுதத்ு இப்பதவியிரன ஏற்றுள்ளார.் 

 ஆசிய ஆப்பிரிக்கக் கூட்டரமப்புடன் இரணந்து நடத்தப்பட்ட 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான 

இந்திய சரை்சதச ைாநாட்டில், பதாழிைதிபர ் பபிதா சிங் உைக அரமதித் தூதராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o கை்வி, விரளயாட்டு, கரை, கைாசச்ாரம் மற்றும் இராஜதந்திரம் ஆகியமை மூைம் 

அரமதிரய மமம்படுத்தியதற்காக இைருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ஒை்சைார ்ஆண்டும் ஏப்ரை் 23 ஆை் சததியன்று, உலகில் இரண்டாைது அதிகை் சபசப் படுை் 

பைாழியான ஸ்பானிய பைாழிமயக் பகாண்டாடுை் விதைாக ஸ்பானிய பமாழி தினம் 

பகாண்டாடப்படுகிறது. 

o மிகவும் புகழ்பபற்ற ஒரு ஸ்பானிய எழுதத்ாளரான மிகுவை் டி பசரவ்ாண்டஸ் 

சாமவத்ராரவ (Miguel De Cervantes Saavedra) பகௌரவிக்கும் விதைாகவுை் இத்தினை் 

பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 பிரிட்டிஷ் பிரதமர ் மபாரிஸ் ஜான்சன், குஜராத்தின் வசடாதரா அருமக உள்ள ஹசலால் 

எனுமிடதத்ில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, ஏற்றுமதிரய ரமயமாகக் பகாண்டு நிறுைப்பட்ட JCB 

நிறுவனதத்ின் புதிய பதாழிற்சாரைரயத் திறந்து ரவத்தார.் 

o இந்தத் பதாழிற்சாரை உைகளாவிய உற்பத்திகளுக்கான பாகங்கரள தயாரிக்கச ்

பசய்யுை். 

 நிதி ஆசயாக் அமைப்பின் துமணத் தமலைர ் பதவியிலிருந்து ராஜிை் குைார ் என்பைர ்

ராஜினாைா பசய்தமதயடுத்து, அதன் துமணத் தமலைராக பபாருளாதார நிபுணர ்சுைன் 

பபரிமய ைதத்ிய அரசு நியமிதத்து. 

o ராஜிை் குைார ் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிதி ஆசயாக் அரமப்பின் துமணத ்

தமலைராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 ஜை்முவின் சை்பா ைாைட்டதத்ில் உள்ள பாலி என்ற கிராைை், கரிைச ் சுழிய நிமலயிமன 

அமடந்த நாட்டின் முதல் பஞ்சாயதத்ு ஆக ைாறியது. 

o இந்தக் கிராைைானது, முழுைதுைாக சூரிய சக்தியால் இயங்குகிறது. 

 இலங்மக நாடு எரிபபாருமளக் பகாள்முதல் பசய்ைதற்கு உதவுைதற்காக இந்தியா 

கூடுதலாக 500 மில்லியன் டாலர ்நிதியுதவிமய ைழங்க உள்ளது. 

o இது இலங்மக அரசு பபட்சராலியை் பகாள்முதல் பசய்ைதற்கு இந்தியா ைழங்கிய 

இரண்டாைது 500 மில்லியன் டாலர ்ைதிப்பிலான கடனாகுை். 

 இலங்மக மிகவுை் சைாசைான ஒரு பபாருளாதார பநருக்கடியில் சிக்கித் தவிப்பதால்,  

அதன் 51 பில்லியன் டாலர ்ைதிப்பிலான பைளிநாட்டுக் கடமனத் திருப்பிச ்பசலுத்த இயல 

வில்மல. 

o இறக்குைதிக்கான அன்னியச ் பசலாைணி முழுைதுைாக தீரந்்து விட்டமத அடுதத்ு 

இந்த அறிவிப்பானது விடுக்கப் பட்டது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

19 
 

 ஒரு சமூக ைமல தளைான ட்விட்டர ் (கீசச்கை்) மீதான கட்டுப்பாட்மட எசலான் ைஸ்க் 

மகப்பற்றியுள்ளார.் 

o இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலை், அைர ்சுைார ்44 பில்லியன் அபைரிக்க டாலரக்ள் ைழங்கி 

இந்த சமூக ைமலதளதத்ிமனக் மகப்பற்ற உள்ளார.் 

 படல்லி ைற்றுை் பஞ்சாப் அரசுகள் ஒரு தனிதத்ுைமிக்க தகைல் பகிரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் 

மகபயழுதத்ிட்டன. 

o இந்த இரு ைாநில அரசுகளுை் ஒை்பைான்றிடமிருந்துை் தங்களது அனுபைங்கமளப் 

பகிரந்்து பகாண்டு சைலுை் முன்சனறுைதற்கான தகைல்கமள பகிரந்்து பகாள்ளச ்

பசய்ைதற்காக சைண்டி இந்த ஒப்பந்தத்திமன சைற்பகாண்டுள்ளன. 

 உலகின் மிகவுை் ையதான நபராக கருதப்படுை் ஜப்பானியப் பபண் சகன் டனகா தனது 

119ைது ையதில் காலைானார.் 

o இைர ்ஜப்பானின் ஃபுகுசைாகா பகுதியில் பிறந்தைர ்ஆைார.் 

 பருைநிமல மாற்றத்ரத எதிரப்காள்ைதற்காக ஒரு காரப்ன் விரைக் பகாள்ரகரய 

ஏற்றுக் பகாண்ட அபமரிக்காவின் முதை் பபரிய புரதபடிவ எரிபபாருள் உற்பதத்ி 

மாகாணமாக பபன்சிை்மவனியா மாறியுள்ளது. 

o நிைக்கரி, எண்பணய் மற்றும் இயற்ரக எரிவாயு மின் நிரையங்கள் அரவ 

பவளியிடும் ஒவ்பவாரு டன் காரப்ன் ரட ஆக்ரசடுக்கும் ைதிப்புகமளப் பபற 

மவண்டிய நிபந்தமனகள் உள்ள 11 மாகாணங்களுள் ஒன்றாக இது இரணகிறது. 

 பமமனாரக்ா ஓபன் என்ற சதுரங்கப் மபாட்டியிை் ஒரு இந்தியக் கிராண்ட் மாஸ்டரான  

பசன்மனயின் D.குமகஷ் பவற்றி பபற்றார.் 

o இவர ் சமீபத்திை் ஸ்பபயினின் ைா மராடா என்ற நகரில் நரடபபற்ற 48வது ஓபன் 

அபஜட்பரஸ் ைா மராடா சதுரங்கப் மபாட்டியிை் பைற்றி பபற்றார.் 

 விராட் சகாலிக்குப் பிறகு, இந்தியன் பிரமீியர ் லீக் மபாட்டியிை் 6,000 ரன்கள் குவித்த  

இரண்டாவது கிரிக்பகட் வீரர ்என்ற பபருரமரய ஷிகர ்தவான் பபற்றார.் 

o மும்ரப வான்கமட ரமதானதத்ிை் பசன்ரன சூப்பர ் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 

நமடபபற்ற சபாட்டியில் தவான் இந்தச ்சாதரனரய நிகழ்த்தினார.் 

 இராணுை ஆட்சியின் கீழ் உள்ள மியான்ைர ் நாட்டில் உள்ள நீதிைன்றைானது, முன்னாள் 

தரைவர ்ஆங் சான் சூகி மீது ஊழை் குற்றத்திமனச ்சாட்டி அவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிரறத் 

தண்டரன விதிதத்ுத் தீரப்்பளித்தது. 

 பா.ஜ.க. கட்சித் தமலைருை், ஒரு முன்னாள் ைதத்ிய அமைசச்ருைான விஜய் சாை்ப்லா 

என்பைர ் சதசியப் பட்டியல் சாதியினர ் ஆமணயதத்ின் தமலைராக 2வது முரறயாக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o பஞ்சாப் ைாநிலத் சதரத்லுக்கு முன்னதாக சாை்ப்லா இந்த ஆரணயதத்ிை் தான் 

ைகிதத்  தமலைர ்பதவிமய ராஜினாைா பசய்து விட்டு சதரத்லில் சபாட்டியிட்டார.் 

 ைத்திய குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர பதாழில் நிறுைனங்கள் துமறயின் அமைசச்ரான 

நாராயண் ராசன தத்து எண்டரப்ிமரஸ் இந்தியா எனப்படுகின்ற அந்த அமைசச்கை் 

நிகழ்த்துை் ஒரு ைாபபருை் நிகழ்சச்ிரயத் பதாடங்கி மைதத்ார.் 

o சை்பந்தப்பட்டப் பல்சைறு அரசுத் துமறகள், அமைசச்கங்கள் ைற்றுை் பதாழில் 

சங்கங்களுக்கு இமடசய ஒரு ஒருங்கிமணப்மப உருைாக்குைசத இந்த நிகழ்வின் ஒரு 

சநாக்கைாகுை். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

லூலூ குழும ஒப்பந்தம் – தமிழ்நாடு  

 ைத்தியக் கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி பசய்ைதற்காக பகாள்முதல் பசய்யப்படுை் 

சைளாண் பபாருட்கமளப் பதப்படுதத்ுைதற்கான உணவுப் பதப்படுதத்ுதல் ைற்றுை் 

தளைாடங்கள் மையங்கமள லூலூ குழுைை் நிறுை உள்ளது. 

 தமிழகத்தில் ைணிக ைளாகங்கள்,  பல்பபாருள் அங்காடிகள் ைற்றுை் உணவு தளைாடப் 

பூங்கா ஆகியைற்மற நிறுவுைதற்காக லூலூ குழுைை் தமிழகத்தில்  3,500 சகாடி ரூபாய் 

முதலீடு பசய்ய உள்ளது. 

 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் கீழான முதலாைது ைணிக ைளாகைானது 

பசன்மனயில் 2024 ஆை் ஆண்டில் நிறுைப்படுை்.  

 அசத சையை் முதல் பல்பபாருள் அங்காடியானது சகாயை்புதத்ூரிலுள்ள லட்சுமி மில்ஸ் 

ைளாகத்தில் நிறுைப்படுை். 

 

 

துறைப் பரிமாை்ைம் 

 R.S. ராஜகண்ணப்பன் ைற்றுை் S.S. சிைசங்கர ் ஆகிய அமைசச்ரக்ளின் துமறகள் இடை் 

ைாற்றப் பட்டுள்ளன. 

 இராஜகண்ணப்பன் மகயாண்டு ைந்த சபாக்குைரத்து, சதசியையைாக்கப்பட்டப் 

சபாக்குைரதத்ு ைற்றுை் சைாட்டார ் ைாகனச ் சட்டத் துமறயானது S.S. சிவசங்கரிடம் 

ஒப்பரடக்கப்பட்டது.  

 சிவசங்கர ் ரகயாண்டு வந்த “பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினர ் நைன், மிகவும் பிற்படுத்தப் 

பட்ட வகுப்பினர ் நைன் மற்றும் சீரை்ரபினர ் நைன்” என்ற துரறயானது இராஜ 

கண்ணப்பனிடம் ஒப்பரடக்கப்படும். 
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ொகித்ய அகாடமி உறுப்பினர ்பதவி 

 எழுத்தாளர ் இந்திரா பாரத்த்சாரதிக்கு சாகித்ய அகாடமி தனது உறுப்பினர ் பதவிமய 

வழங்கியது. 

 இந்தியாவின் மிக உயரிய இைக்கிய பகௌரவமான இது புகழ்பபற்ற சிறந்த இைக்கியத் 

தகுதியுரடய அறிஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்திை் அகாடமி உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்ரக 21 ஆக மட்டுமம 

ைமரயறுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்திரா பாரத்த்சாரதி பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவர ்ஆைார.் 

 இைர ் 16 நாவை்கள், 10 நாடகங்கள் மற்றும் சிறுகரதகள் மற்றும் கட்டுரரகளின் 

பதாகுப்புகள் சபான்றைற்மற பவளியிட்டுள்ளார.் 

 இைர ் 1977 ஆை் ஆண்டில் குருதிப்புனை் என்ற தனது நாவலுக்காக சாகிதய் அகாடமி 

விருரதப் பபற்றார.் 

 சாகிதய் அகாடமி விருது மற்றும் சங்கீத நாடக அகாடமி விருது ஆகிய இரண்டு 

விருதுகமளயுை் பபற்ற ஒமர தமிழ் எழுத்தாளர ்இைசர ஆைார.் 

 

 

சென்றன சமட்ரரா இரயில் நிறலயத்தின் மத்தியெ ்ெதுக்கம் 
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 'மத்தியச ்சதுக்கம்' வளாகத்ரத முதை்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள் திறந்து ரவதத்ார.் 

 இந்த வசதியானது இந்தப் பகுதியிை் அரமந்துள்ள சில முக்கியமானக் கட்டிடங்கரள 

இரணப்பரத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 இது ஒரு பை்முரன ரமயமாகவுை் பசயை்படுகிறது. 

 

கஞ்ொ ரேட்றட – 2.0 

 கஞ்சா ைற்றுை் பான் ைசாலாப் பபாருட்கள் விற்பமனக்கு எதிராக ைாநிலை் முழுைதுை் ஒரு 

ைாத கால அளவிலான சசாதமனமய சைற்பகாள்ளுைாறு காைல்துமற தமலமை 

இயக்குநர ்மசசலந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளார.் 

 இதற்கு கஞ்சா சைட்மட – 2.0 நடைடிக்மக என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 தற்சபாமதய இந்த நடைடிக்மகயானது ைாரச் ்28 முதல் ஏப்ரல் 27 ைமர நமடபபற உள்ளது. 

 முன்பு, கஞ்சா ைற்றுை் பான் ைசாலாப் பபாருட்கமள விற்பமன பசய்ைமதத் தமட 

பசய்ைதற்கு 2021 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்முதல் 2022 ஆை் ஆண்டு ஜனைரி ைமரயில் இசத 

சபான்ற ஒரு நடைடிக்மகயிமனக் காைல்துமற சைற்பகாண்டது. 

 

ேன்னியர ்உள் இடஒதுக்கீடு சதாடர்பான உெெ் நீதிமன்ைத்தின் தீரப்்பு 

 மிகவும் பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினர ்பிரிவிற்குட்பட்ட ைன்னியர ்சமுதாயதத்ினருக்கு 10.5 

சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வரகயிை், கடந்த ஆண்டு தமிழகதத்ிை் பகாண்டு 

வரப்பட்ட சட்டத்ரத (தமிழ்நாடு சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டுச ் சட்டை் 2021) ரத்து பசய்து 

பசன்ரன உயரநீ்திமன்றம் அளிதத் தீரப்்ரப உசச் நீதிமன்றம் உறுதி பசய்தது. 

 அரசு மவரை வாய்ப்புகளிலும், கை்வி நிறுவனங்களின் மசரக்்ரகயிலும் இதன்மூலை் உள் 

இடஒதுக்கீடு ைழங்கப்பட இருந்தது. 

 வன்னியர ் சமூகத்தின் மீது ஒப்பீட்டளவிலான  ஒரு பின்தங்கிய நிரைரயக் காட்டச ்

பசய்வதற்குப் மபாதுமான தரவுகள் எதுவுை் இை்ைாமை் எண்களின் அடிப்பரடயிை் 

மட்டுமம இந்தச ்சட்டைானது பகாண்டு ைரப்பட்டது என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறியது. 

 சைலுை் நீதிைன்றைானது இந்த ரதீியில் சட்டை் இயற்றுைதற்கு ைாநிலத்திற்கு எந்த வித 

தமடயுை் இல்மல என்றுை் கூறியது. 

 அை்ைாறு இட ஒதுக்கீட்டுச ் சட்டை் இயற்றப் படுமகயில் சாதி ஒரு அடிப்பமடயாக 

இருக்கலாை், ஆனால் அது ைட்டுசை அடிப்பமடயாக இருக்கக் கூடாது என்றுை் அது கூறி 

உள்ளது.  

 

ஆறனகட்டி குடியிருப்பாளர ்

 முதுமரை புலிகள் காப்பகப் பாதுகாப்பு மண்டைதத்ிை் உள்ள சிகூரிை் உள்ள ஆரனகட்டி 

என்ற பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியினர ்ஒருைர,் 41 பபண்கள் தண்ணீர ்சாம்பியன்களிை் 

ஒரு நபர ்ஆைார.் 

 இது இந்திய அரசு மற்றும் UNDP-SIWI நீர ் ஆளுரம வசதி ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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பாலின ஆய்ேகம் 

 

 பசன்ரன பபருநகர மாநகராட்சியானது ஒரு பாலின ஆய்வகத்ரதத ் திறந்து ரவத்து 

உள்ளது. 

 இந்தியாவிசலசய ஒரு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அரமப்பாை் பதாடங்கப்பட்ட இது மபான்ற 

முதை் முயற்சி இதுைாகுை். 

 இந்த வசதிரயத் பதாடங்குைதற்கான முதல் கட்டைாக மூன்று நிபுணரக்ரள இந்த 

அரமப்பு நியமிதத்ுள்ளது. 

 அமனைருை் பபண்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று நிபுணரக்ள் குழு, பபாது 

இடங்களிை் பபண்களின் பாதுகாப்ரப மமம்படுத்தச ் பசய்வதற்கான மாற்றங்கரள 

பரிந்துமரப்பதற்காக ஒவ்பவாரு பபாது உள்கட்டரமப்புத் திட்டத்ரதயும் மதிப்பாய்வு 

பசய்ய உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு சபாதுெ ்சுகாதாரெ ்ெட்டம் 

 

 1939 ஆை் ஆண்டு தமிழ்நாடு பபாதுச ்சுகாதாரச ்சட்டத்தின் கீழ், தமிழக அரசு தான் விதித்த 

அறிக்மகயிமன திருை்பப் பபற்றுள்ளது.  

 இது குறிப்பிடப்பட்ட அமனத்து அலுைலகங்களிலுை் சகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துச ்

பசலுதத்ிய நபரக்சள உள்ளனர ் என்பமத உறுதி பசய்யுை் ைமகயில் இந்த நடைடிக்மக 

என்பது சைற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 பபாதுச ்சுகாதாரை் ைற்றுை் தடுப்பு ைருந்து இயக்குநரகைானது 2021 ஆை் ஆண்டு நைை்பர ்

18 அன்று பைளியிடப்பட்ட இந்த அறிவிப்பிமன திருை்பப் பபற்றது.  
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ஆதிெெ்நல்லூரில் நாணயங்கள் கண்சடடுப்பு 

 

 கடல் ஆமையின் சின்னங்கள் பபாறிக்கப்பட்ட இரண்டு சங்க கால முத்திமரக் காசுகள் 

கண்படடுக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ைானது ஆதிசச்நல்லூரின் பதால்லியல் ைரலாற்றிசலசய  

முதன்முரறயாகும். 

 தூதத்ுக்குடி ைாைட்டத்தின் ஸ்ரீமைகுண்டை் தாலுக்காவிலுள்ள தாமிரபரணியின் கமட 

ைட்டப் பள்ளதத்ாக்குப் பகுதியில் இந்த ைரலாற்றுத் தளை் அமைந்துள்ளது. 

 ஆதிசச்நல்லூர ் என்பது முதுைக்கள் தாழிகள் கண்படடுக்கப்பட்டதால் இது பண்மடய 

காலப் புமதயிடைாக பபருை்பாலுை் அறியப்பட்டது.  

 1876 ஆை் ஆண்டில் டாக்டர ் ஜசகார ் எனுை் ஒரு பஜரை்ானியத் பதால்லியலாளர ் முதல் 

முமறயாக இந்த இடதத்ிமனக் கண்டறிந்தார.் 

 சமீபதத்ியக் கண்டுபிடிப்புகமளக் பகாண்டு (முத்திமரக் காசுகள்) ஆதிசச்நல்லூர ்என்பது 

நாணயங்கள் தயாரிக்குை் இடைாக இருந்திருக்கலாை் அல்லது ைனிதரக்ள் ஆரை்பக் 

கட்டத்தில் குடிசயறிய இடங்களில் ஒன்றாக இருந்திருக்கலாை் எனத் பதால்லியல் 

ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

 

காேல் உதவி செயலி 

 

 முதல்ைர ் மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள் பசன்மன தரைரமச ் பசயைகத்திை் ‘காவை் உதவி’ 

என்ற ஒரு பசயலிரய பைளியிட்டார.் 

 பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள் அவசரக் காைங்களிை் காவை்துரறயின் உதவிரய 

நாடும் வரகயிை், 60 அம்சங்களுடன் இந்தச ்பசயலி பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தச ் பசயலியானது அவசர உதவி மற்றும் பதாமலசபசி அமழப்பு பசய்யும் வசதி 

(112/100/101) ஆகியவற்ரறக் பகாண்டுள்ளது. 

 இயக்கதத்ில் உள்ள சபாது புகார ் பதரிவிக்குை்  வசதி மற்றும் இருப்பிடத்ரதப் பகிரந்்து 

பகாள்ளும் வசதியும் இதிை் உள்ளது. 

 

மாநிலக் கல்விக் சகாள்றக 

 படல்லி உயரநீ்திமன்றத்தின் ஓய்வு பபற்ற தரைரம நீதிபதி முருமகசன் என்பைரின் 

தரைரமயிை் 13 மபர ்பகாண்ட ஒரு குழுரவ தமிழக அரசு அரமத்தது. 

 ஓராண்டுக்குள் புதிய கை்விக் பகாள்ரகரய உருவாக்குவதற்கான பரிந்துரரகரள 

இந்தக் குழு அளிக்கும் என முதை்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள் பதரிவிதத்ுள்ளார.் 

 இந்தக் குழுவின் இதர ைற்ற உறுப்பினரக்ள்: சவீதா பை்கரைக் கழகதத்ின் முன்னாள் 

துரணமவந்தர ் L. ஜவஹரம்நசன், கணித அறிவியை் நிறுவனத்தின் ஓய்வு பபற்ற 

மபராசிரியர ்R. ராமானுஜம், மாநிை திட்டக்குழு உறுப்பினரக்ளான சுல்தான் இஸ்ைாயில் 

ைற்றுை் R . ஸ்ரீனிவாசன், யுனிபசஃப் அமைப்பின் முன்னாள் கை்வி நிபுணர ் அருணா 

ரதன்ம், தமிழ் எழுதத்ாளர ் S. ராமகிருஷ்ணன், முன்னாள் உலக சதுரங்கச ் சாம்பியன் 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த், இரசக் கரைஞர ் T.M.கிருஷ்ணா, கை்வியாளரக்ள் துளசிதாஸ் 

ைற்றுை் S.மாடசாமி, கீசச்ாங்குப்பத்திை் உள்ள அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய நடு நிரைப் 

பள்ளியின் தரைரம ஆசிரியர ் R. பாலு, அகரம் அறக்கட்டரளரயச ் மசரந்்த பஜயஸ்ரீ 

தாமமாதரன் ஆகிசயார ்ஆைர.் 

 

தாய்க்குரிய ரநாய்த் தடுப்பாை்ைல் பகுப்பாய்வு 

 பசன்ரனயிை் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்மனாக்கு உயர ் சிறப்பு மருதத்ுவமரனயிை் 

தாய்க்குரிய மநாய்த் தடுப்பாற்றை் பகுப்பாய்வு இயந்திரம் மற்றும் மாநிை உடை்நை 

மன்றத்  திட்டத்ரத முதை்வர ்ஸ்டாலின் பதாடங்கி ரவத்தார.் 

 இது மருதத்ுவமரனயிை் முதன்ரம உடை்நைப் பரிமசாதரன என்ற திட்டதத்ின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

 இதன் மூைம் 11-14 வாரங்கள் கரப்்பமாக இருக்கும் பபண்களுக்கு, அவரக்ள் சுமக்கும் 

கருவிை் மரபணுக் குரறபாடுகள் எதுவுை் உள்ளதா எனப் பரிமசாதிக்க முடியும். 

 பின்னர,் தாய்மாரக்ளும் அவரக்ளது குடும்பதத்ினரும் கரப்்பம் தரிக்க மவண்டுமா அை்ைது 

கரைக்க மவண்டுமா என்பரத முடிவு பசய்யைாம். 

 இயை்பிற்கு முரணாகப் பிறக்கும் குழந்ரதகரள இது தடுக்க உதவும். 

 

அரசுப் பள்ளி மாணேரக்ளுக்கு 7.5 ஒதுக்கீடு 

 2020 ஆை் ஆண்டின் அக்மடாபர ் ைாதத்தில் நிரறமவற்றப்பட்ட மாநிைச ் சட்டத்திமன 

அரசியைரமப்புச ் சட்டதத்ின் கீழ் அதன் பசல்லுபடியாகுை் தன்மைமய பசன்ரன 

உயரநீ்திமன்றம் உறுதி பசய்தது. 

 இதன்படி அரசுப் பள்ளிகளிை் மதரச்ச்ி பபற்று மதசிய தகுதி நுரழவுத் மதரவ்ிை் (NEET) 

மதரச்ச்ி பபறும் மாணவரக்ளுக்கு மருத்துவச ் மசரக்்ரகயிை் 7.5% உள் ஒதுக்கீடு வழங்க 

மவண்டும். 
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 இது கமலயரசன் குழு அளித்த பரிந்துமரகளின் சபரில் அளிக்கப் பட்டது. 

 

 

நடமாடும் ேங்கிகள் – தமிழ்நாடு  

 34 நடைாடுை் ைங்கிகள் அறிமுகப்படுதத்ப்படும் என்று தமிழ்நாட்டின் கூட்டுறவு ைசதித ்

துமற அரமசச்ர ்ஐ. பபரிய சாமி அறிவிதத்ார.் 

 தமிழ்நாடு மாநிை உயரந்ிமலக் கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் அரனத்து மாவட்ட மதத்ியக் 

கூட்டுறவு வங்கிகள் சாரப்ிை் இது அறிமுகப்படுதத்ப்படும். 

 இமை ஏடிஎம் (தானியங்குகிப் பண இயந்திரை்) மசரவகள் உட்பட சைலுை் பல முக்கிய 

வங்கிச ்மசரவகரள வழங்குை். 

 

சென்றன மாநகராட்சி நிதிநிறல அறிக்றக 2022 

 

 பசன்ரன மாநகராட்சி மமயர ்பிரியா ராஜன், 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மாநகராட்சி நிதி 

நிமல அறிக்மகமயத் தாக்கை் பசய்தார.் 

 மமயர ்பவளியிட்ட சிை முக்கிய அறிவிப்புகள் 

o மாநகராட்சி நடத்தும் பள்ளிகளிை் மாணவரக்ளுக்கு காரை சிற்றுண்டி வழங்கப் 

படும். 
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o பள்ளிகளிை் கண்காணிப்பு மகமராக்கள் அரமக்கப்படும். 

o பள்ளிகளிை் ஆங்கிைம் மபசுவரத மமம்படுத்த நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும். 

o நிரப்யா என்ற நிதியின் கீழ் மாணவிகளுக்கு சானிட்டரி நாப்கின்கள் (ைாதவிடாய்த ்

துணிகள்) வழங்கப்படும். 

o 70 பசன்ரன மாநகராட்சி உயரந்ிரை மற்றும் மமை்நிரைப் பள்ளிகளுக்கு இரணய 

தள இரணப்பு ைசதி வழங்கப்படும். 

 

மின்னணு ஆராய்ெச்ி மை்றும் ரமம்பாட்டிை்கான மலிோன அந்நிய ரநரடி முதலீட்டு 

நகரம் 

 

 பசன்மனயில் 50 சபர ் பகாண்ட ஓர ் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் சைை்பாட்டு மையதத்ிற்கு 

ஆண்டிற்கு 1.24 மில்லியன் டாலர ்பசலைாகுை் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது உலகிசலசய மிகக் குமறைானச ்பசலவினைாகுை். 

 பினாங் என்ற ைசலசிய நகரை் 2ைது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இதமனத் பதாடரந்்து குரக்ான் ைற்றுை் புசன ஆகிய நகரங்கள் உள்ளன. 

 சைலுை், தமிழகத்தில் சைற்பகாள்ளப்படுை் அந்நிய சநரடி முதலீடானது 41.5% உயரந்்து 

உள்ளது. 

 இதிை் சிமயாலுக்கு அடுதத்படியாக பசன்ரன இரண்டாவது இடத்திை் உள்ளது 

 இந்தத் தரைரிமசயில் பசன்மனமயயடுதத்ு குைாங்சசா ைற்றுை் பசன்பசன் சபான்ற சீன 

நகரங்கள் இடை் பபற்றுள்ளன. 

 இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 இடங்களில் இடை் பபற்றுள்ள ைற்ற 3 இந்திய நகரங்கள் 

பபங்களூரு, புமன மற்றும் குரக்ான் ஆகியனவாகும்.   
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மத்தியப் பல்கறலக்கழகங்களுக்கான சபாது நுறழவுத் ரதரவ்ிை்கு எதிரான 

தீர்மானம் 

 மத்தியப் பை்கரைக்கழகங்களுக்கான பபாது நுரழவுத் மதரவ்ுத் திட்டத்ரத ரகவிடக் 

மகாரி இந்திய அரரச வலியுறுதத்ும் ஒரு தீரம்ானத்ரத தமிழக அரசு நிரறமவற்றி 

உள்ளது. 

 பாரதிய ஜனதா கட்சிரயத் தவிர மற்ற அரனத்துக் கட்சிகளும் இந்தத் தீரம்ானத்ரத ஒரு 

மனதாக ஆதரிதத்ன. 

 இத்தீரம்ானத்திை், நாடு முழுவதும் பை்மவறு மாநிைக் கை்வி வாரியங்கள் இருப்பதாை், 

மதசியக் கை்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி சரபயினுரடய பாடத்திட்டதத்ின் 

அடிப்பரடயிை் நடதத்ப்படும் இந்த நுரழவுத ் மதரவ்ு அரனதத்ு மாணவரக்ளுக்கும் 

சமமான வாய்ப்ரப வழங்காது என்று தமிழக சட்டசரப கூறியது. 

 மத்தியப் பை்கரைக் கழகங்களுக்கான பபாது நுரழவுத் மதரவ்ின் காரணமாக 

மாநிைதத்ிை் உள்ள பை்மவறு மத்தியப் பை்கரைக்கழகங்கள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் 

பசயை்படும் இரணப்புக் கை்லூரிகளிை் படிக்கும் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்ரக 

குரறயும் என்று தமிழக அரசு பதரிவிதத்து. 

 மமலும், சமூகத்தின் விளிம்புநிரை மாணவரக்ளின் நிரைரய மத்திய பை்கரைக் 

கழகங்களுக்கான பபாது நுரழவுத ்மதரவ்ு உயரத்த்ாது என்று மாநிை அரசு வாதிட்டது. 

 

ெமத்துே தினம் 

 டாக்டர.்B.R. அை்சபதக்ர ் அைரக்ளின் பிறந்தநாளானது, ‘சமத்துவ நாளாக’ பகாண்டாடப் 

படும் என்று தமிழக முதை்வர ்மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள் அறிவித்தார.் 

 டாக்டர.் அம்மபதக்ர ் அைரக்ளின் பிறந்தநாள் ஆனது ஏப்ரை் 14 அன்று பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 முதல்ைர ் அைரக்ள் சட்டசமபயில் 110ைது விதியின் கீழ் இந்த ஒரு அறிவிப்பிமன  

பவளியிட்டார.் 

 110ைது விதியின் கீழ், முதலமைசச்சரா  அை்ைது எந்தபைாரு அமைசச்சரா, எந்த ஒரு 

விவாதமும் இன்றி நிரறமவற்றக் கூடிய ைமகயிலான எந்தபவாரு தீரம்ானத்ரதயும் 

சட்டமன்றதத்ிை் அறிவிக்கமவா அை்ைது பகாண்டு வரமவா முடியும். 

 

மாநில ேளரெ்ச்ிக் கடன்கள் - தமிழ்நாடு 

 2022-23 ஆை் நிதியாண்டின் முதை் காைாண்டிை் 23,500 மகாடி ரூபாய் கடன் பபறப் 

மபாவதாக தமிழக அரசு பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 ஏப்ரை்-ஜூன் 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் ைமரயிலான காைக் கட்டதத்ிை் மாநிை 

வளரச்ச்ிக் கடன்கள் (SDLs) எனப்படும் பதத்ிரங்கரள பவளியிடுவதன் மூைம் ைாநில 

அரசுகள்/ஒன்றியப் பிரசதச அரசுகள் 1,90,375 மகாடி ரூபாய் கடன் வாங்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 2021-22 ஆை் ஆண்டின் முதை் காைாண்டிை் ஒப்பீட்டுக் காைக் கட்டதத்ிை், தமிழக அரசு 23,450 

மகாடி ருபாமயக் கடனாகப் பபறுவதாகக் குறிப்பிட்டது.  

 ஆனாை் உண்ரமயிை் திரட்டப்பட்ட பதாரக சற்று அதிகமாக 24,000 மகாடி ரூபாயாக 

இருந்தது. 
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 ICRA லிமிபடட் எனப்படுை் மதிப்பீட்டு நிறுவனமானது, 2023 ஆை் நிதியாண்டின் முதை் 

காைாண்டிை் மகாராஷ்டிரா அதிகபட்சமாக 32,000 மகாடி ரூபாய் அளவிற்குக் கடன் 

வாங்கி உள்ளதாக கூறுகிறது. 

 

ரதசிய சீனியர ்கூறடப்பந்து ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

 71வது சதசிய சீனியர ்கூரடப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர ்பிரிவிை் தமிழ்நாடு அணி 87-

69 என்ற புள்ளிக் கணக்கிை் நடப்பு சாம்பியனான பஞ்சாப் அணிமய வீழ்த்தி சாம்பியன் 

பட்டத்ரத பவன்றது. 

 பபண்கள் பிரிவிை் இந்திய இரயிை்சை அணி 131-82 என்ற புள்ளிக் கணக்கிை் 

பதலுங்கானா அணிமய வீழ்தத்ி சாம்பியன் பட்டதர்த பவன்றது. 

 

 

ரேதாந்த் மாதேன் 

 சடனிஷ் ஓபன் நீசச்ல் சபாட்டியில் ஆண்களுக்கான 1500 மீட்டர ்ஃப்ரஸ்ீமடல் பிரிவில், 16 

ையதான சைதாந்த் ைாதைன் பைள்ளிப் பதக்கை் பைன்றார.் 

 இப்சபாட்டி படன்ைாரக்்கின் சகாபன்சஹகன் நகரில் நமடபபற்றது. 

 இைர ்நடிகர ்ைாதைனின் ைகன் ஆைார.் 

 இைர ் 2021 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் ைாததத்ில் நமடபபற்ற லாட்வியா ஓபன் சபாட்டியில் 

பைண்கலப் பதக்கை் பைன்றார.் 

 கடந்த ஆண்டு நமடபபற்ற ஜூனியர ் சநஷனல் அக்ைாடிக் சாை்பியன்ஷிப் என்ற 

சபாட்டியிலுை் நான்கு பைள்ளி ைற்றுை் மூன்று பைண்கலை் உள்பட 7 பதக்கங்கமள இைர ்

பவன்றுள்ளார.் 
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சகாங்கு ரொழர ்காலத்து நடுகை்கள் – அன்னூர ்

 

 திருப்பூமரச ் சசரந்்த சில பதால்லியல் ஆரை்லரக்ள் சமீபத்தில் மூன்று நடுகற்கமளக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இமை  சகாயை்புதத்ூர ்ைாைட்டதத்ில் உள்ள அன்னூரில் 11 அல்லது 12 ஆை் நூற்றாண்டில் 

ஆட்சி பசய்த பகாங்கு சசாழரக்ளின் ஆட்சிக் காலத்மதச ்சசரந்்ததாக இருக்கலாை் என்று 

கருதப்படுகிறது. 

 வீர ராசஜந்திரன் பதால்லியல் ைற்றுை் ைரலாற்று ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர ் S.ரவிக் 

குைார ் தமலமையிலான ஒரு குழுவினர,் 2021 ஆை் ஆண்டு பசப்டை்பர ் ைாததத்ில் 

அன்னூரில் உள்ள ைன்னீஸ்ைரர ் சகாயிலுக்கு அருகில் உள்ள இந்த நடுகற்கமளக் 

கண்டுபிடிதத்னர.் 

 இந்த மூன்று நடுகற்களுள் ஒன்று ‘தமலபலி சிற்பை்’ ஆகுை். 

 இரண்டாைது கல்லானது, இடது மகயில் ஒரு வில்லுடனுை் ைலது மகயில் அை்புடனுை் 

இருக்குை் ஒரு வீரரின் உருைத்மதச ்சித்தரிக்கிறது. 

 மூன்றாைது நடுகல்லில், ஒரு வீரன் ஓர ்எதிரிமய ைாளினால் தாக்குைமதயுை், அைன் இடது 

மகயில் ஒரு வில்மலப் பிடிதத்ிருப்பமதயுை் சித்தரிக்கிறது. 

 

தமிழ்நாடு கால்நறட மை்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கறலக்கழகம் 

 இந்தியாவிலுள்ள 15 ைாநில கால்நமட ைருதத்ுைப் பல்கமலக்கழகங்களுள் தமிழ்நாடு 

கால்நமட ைற்றுை் விலங்கு அறிவியல் பல்கமலக் கழகைானது முதலிடதத்ிமனப் 

பபற்றுள்ளது.  

 இந்திய சைளாண் ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் சமீபதத்ிய (2020) தர ைரிமசப்பட்டியலில் இது 

தர நிமலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பல்கமலக்கழகைானது, நாட்டிலுள்ள சைளாண்மை, கால்நமட, சதாட்டக்கமல 

ைற்றுை் மீன்ைளப் பல்கமலக்கழகங்கள் அடங்கியப் பட்டியலில் 12ைது இடத்திமனப் 

பபற்றுள்ளது. 

 2017 ஆை் ஆண்டில் 41ைது இடத்தில் இருந்து இந்தப் பல்கமலக் கழகைானது 2020 ஆை் 

ஆண்டில் 12ைது இடதத்ிற்கு முன்சனறியது ஒரு குறிப்பிடதத்க்கச ்சாதமனயாகுை்.  
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நாய்கள் இனப்சபருக்க றமயம் 

 பதன்காசி ைாைட்டதத்ில், தமிழ்நாடு கால்நமட ைற்றுை் கால்நமட அறிவியல் பல்கமலக் 

கழகைானது, (TANUVAS - Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University) பூரவ்ீக நாய் 

ஆராய்சச்ி மையத்திமன அமைக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இது "நாய்களின் இனங்கமள மீட்படடுத்துப் பாதுகாப்பதற்கான மையை்" ஆகுை். 

 தமிழ்நாடு கால்நமட ைற்றுை் கால்நமட அறிவியல் பல்கமலக் கழகைானது, 

தமிழ்நாட்டின் நாய் ைமககளான ராஜபாமளயை், சிப்பிப் பாமற, கன்னி, சகாை்மப 

சபான்ற இனங்கமள இனப்பபருக்கை் பசய்து விற்பமன பசய்யுை். 

 இந்த நாய் இனங்கள் பாதுகாப்பு ைற்றுை் சைட்மடயாடுை் திறன்களுக்கு பபயர ்

பபற்றமையாகுை். 

 சகாழிப் பண்மணகள் ைற்றுை் நாட்டு ைாடுகளுக்காக ஆராய்சச்ி மையங்கமள இந்தப் 

பல்கமலக் கழகை் நடதத்ி ைந்தாலுை், நாட்டு நாய்கமள ைளரப்்பதற்கான திட்டதம்த 

இப்பல்கமலக் கழகை் பதாடங்குைது இதுசை முதல் முமறயாகுை். 

 

கிராமெ ்செயலகங்கள் 

 தமிழக அரசு தனது திட்டங்கமளக் கிராைப்புறங்களில் பசயல்படுதத்ுைதற்கு உதவுை் 

ைமகயில் ‘கிராைச ்பசயலகங்கமள’ அமைக்க உள்ளது. 

 கிராைச ் பசயலகங்களில் இமணயதள இமணப்பு, ஊராட்சி ைன்றத் தமலைரக்ள், 

பசயலாளரக்ள், கிராை நிரை்ாக அலுைலரக்ள் தங்குைதற்கான அமறகள், கூட்ட 

அரங்குகள், அடிப்பமட ைசதிகள் உள்ளிட்ட ைசதிகள் ஏற்படுதத்ப்படுை் என்று 

முதலமைசச்ர ்ஸ்டாலின் அைரக்ள் பதரிவிதத்ார.் 

 இந்த ஆண்டு, முதல் கட்டைாக பைாத்தை் 600 கிராைப் பஞ்சாயதத்ுகளில் இத்திட்டை் 

பசயல்படுதத்ப்படுை். 

 

பல்கறலக்கழக துறணரேந்தரக்ள் நியமனம் 

 தமிழகத்தில் துமணசைந்தரக்மள நியமிக்க ைாநில அரசிற்கு அதிகாரை் அளிக்குை் ஒரு 

ைசசாதாமை (தமிழ்நாடுப் பல்கமலக்கழகச ் சட்டங்கள் திருத்தை், 2022) தமிழ்நாடு 

சட்டைன்றை் ஏற்றுக் பகாண்டது. 

 இது ைமரயில் இந்த அதிகாரை் ஆளுநரிடை் இருந்தது. 

 இது 12 பல்கமலக்கழகங்களுக்குப் பபாருந்துை். 

 1923 ஆை் ஆண்டு பசன்மனப் பல்கமலக்கழகச ்சட்டத்திமனத் திருத்த ஒரு தனி ைசசாதா 

உள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் 13 பல்கமலக் கழகங்களுக்கு ஆளுநர ்சைந்தராகவுை், உயரக்ல்வித் துமற 

அமைசச்ர ்இமண சைந்தராகவுை் உள்ளனர.் 

 குஜராதத்ில் 1949 ஆை் ஆண்டு முதல் இந்த அதிகாரத்மத முதல்ைர ் ைட்டுசை பகாண்டு 

உள்ளார.் 

 இந்த விைகாரை் பதாடரப்ாக ைகாராஷ்டிராவில் கடந்த ஆண்டு இசத சபான்ற ைசசாதா 

ஒன்று நிமறசைற்றப்பட்டது. 
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 இசத நிமலமை தான் பதலங்கானாவிலுை் கரந்ாடாகாவிலுை் உள்ளது. 

 2019 ஆை் ஆண்டில் சைற்கு ைங்கை் ஆளுநரின் இந்த அதிகாரத்திமனப் பறித்தது. 

 2007 ஆை் ஆண்டில் புஞ்சி ஆமணயமுை் இதமனப் பரிந்துமர பசய்தது. 

 

தமிழ்நாடு சிறுபான்றமயினர் உரிறம தினம் 

 தமிழக அரசானது, ஆண்டுசதாறுை் டிசை்பர ் 18 ஆை் சததிமயச ் சிறுபான்மையினர ்

உரிமை தினைாக ைாநில அளவில் கமடபிடிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

 இந்தத் தினைானது தமிழகதத்ின் ைாைட்ட அளவில் சை்பந்தப்பட்ட அந்தந்த ைாைட்ட 

ஆட்சியரின் தமலமையின் கீழ் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

ஆலிே் ரிட்லி பாதுகாப்பு மை்றும் மறுோழ்வு றமயம் 

 பசன்மனயில் ஒரு சரை்சதச ஆலிை் ரிட்லி ஆமை (சிற்றாமை) பாதுகாப்பு ைற்றுை் ைறு 

ைாழ்வு மையத்மதத் தமிழக அரசு நிறுை உள்ளது. 

 இந்த மையை் சிற்றாமைகள் பற்றி ஒரு ஆராய்சச்ிமய சைற்பகாள்ளச ்பசய்ைசதாடு, அது 

பற்றியத் தரவுகமளச ்சசகரிதத்ு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுை். 

 ஜப்பான் சரை்சதச ஒத்துமழப்பு நிறுைனை் ைற்றுை் தமிழக அரசு ஆகியைற்றின் நிதி 

உதவியுடன் இந்த மையைானது நிறுைப்பட உள்ளது. 

 

தமிழகத்தில் கிராமெறபக் கூட்டங்கள் 

 நைை்பர ்01 ஆை் சததிமய மீண்டுை் உள்ளாட்சித ்தினைாக கமடபிடிக்க உள்ளதாக தமிழக 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 2007 ஆை் ஆண்டு முதல் தி.மு.க. ஆட்சியில் நைை்பர ் 01 ஆை் சததியானது உள்ளாட்சித ்

தினைாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 10 அளவுருக்களின் அடிப்பமடயில் சிறப்பாகச ்பசயல்படுை் கிராைப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு 

உத்தைர ் காந்தி என்ற கிராைப் பஞ்சாயத்து விருது ைழங்கப் பட்டு ைந்த ஒரு 

நமடமுமறமயத் தமிழக அரசாங்கை் மீண்டுை் பதாடங்க உள்ளது. 

 இது 2006 ஆை் ஆண்டு தி.மு.க. ஆட்சியில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டாலுை் பின்னர ் ைந்த 

அதிமுக அரசால் நிறுதத்ப்பட்டது. 

 ஓர ்ஆண்டில், 37 ைாைட்டங்களுள் ஒரு கிராைப் பஞ்சாயத்து சதரந்்பதடுக்கப்படுை். 

 தமிழகத்தில் இதுைமர நான்கு முமற நடதத்ப்பட்டு ைந்த  கிராைசமபக் கூட்டங்கள் இனி 

ஆண்டிற்கு ஆறு முமற நடத்தப்படுை். 

 குடியரசு தினை் (ஜனைரி 26), பதாழிலாளர ் தினை் (சை 1), சுதந்திர தினை் (ஆகஸ்ட் 15) 

ைற்றுை் ைகாத்ைா காந்தியின் பிறந்த நாள் (அக்சடாபர ் 2) ஆகிய நாட்கசளாடு சசரத்்து, 

உலக தண்ணீர ்தினை் (ைாரச் ்22) ைற்றுை் உள்ளாட்சி தினை் (நைை்பர ்1) ஆகிய நாட்களில் 

இனி கிராை சமபக் கூட்டங்கள் நடதத்ப்படுை். 
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மு. கருணாநிதியின் பிைந்தநாள் 

 முன்னாள் முதை்வர ் கருணாநிதி அைரக்ளின் பிறந்த நாளான ஜூன் 3ஆை் சததியானது 

ஆண்டுமதாறும் அரசு விழாவாகக் பகாண்டாடப்படும் என்று முதலமைசச்ர ் மு.க. 

ஸ்டாலின் அைரக்ள் சட்டசமபயில் அறிவித்தார.் 

 இந்த ஆண்டு ஜூன் 3 ஆை் சததியன்று ஓமந்தூரார ் அரசுத ் மதாட்ட வளாகத்திை் திமுக 

தமலைர ்கருணாநிதியின் உருைச ்சிமலயானது நிறுவப்படும். 

 

தமிழகத் தயாரிப்புப் சபாருட்கள் - புவிொர ்குறியீடு 

 புளியங்குடி அமில எலுமிசம்ச, தூயமை்லி அரிசி மற்றும் விருதுநகர ் சம்பா வத்தை் 

(மிளகாய்) ஆகியைற்றிற்குப் புவிசார ் குறியீடுகமள ைழங்கக் சகாரி சமீபத்திை் 

விண்ணப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பதன்காசியிை் உள்ள புளியங்குடி கிராமம், அமிை எலுமிசம்ச சாகுபடிக்குப் பபயர ்

பபற்றதாகுை். 

 தமிழகத்திை் விருதுநகர,் ராமநாதபுரம், சிவகங்ரக, தூதத்ுக்குடி ஆகிய சில 

மாவட்டங்களிை் மிளகாய் அதிகம் விரளகிறது. 

 தூயமை்லி அரிசியிை் இரும்பு, பமக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகிய சதத்ுகள் அதிகம் 

உள்ளது. 

 

TNEB 2.0 திட்டம் 

 தமிழ்நாடு மின் உற்பதத்ி ைற்றுை் விநிசயாகக் கழகை் ஆனது ‘TNEB 2.0’ என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிமனத் பதாடங்க உள்ளது. 

 இது அதிகரித்து ைருை் மின்சதமைமயப் பூரத்த்ி பசய்து 2030 ஆை் ஆண்டிற்குள் மின் 

விநிசயாக முமறமய நவீனமயமாக்குவதற்கான ஒரு திட்டைாகுை். 

 சிங்கார பசன்மன 2.0 சபாலசை ‘TNEB 2.0’ திட்டமுை் ைாநிலதத்ில் மின்சார உற்பதத்ிமய 

இரட்டிப்பாக்குைமதயுை், தமடயில்லா விநிசயாகத்மத உறுதி பசய்ய மின் விநிசயாக 

முமறமய சைை்படுதத்ுைமதயுை் சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 'TNEB 2.0’ திட்டைானது, 33,877 பைகா ைாட்டாக உள்ள மின் உற்பதத்ிமய 77,153 பைகா 

ைாட்டாக இரட்டிப்பாக்குைமத சநாக்கைாகக் பகாண்டதாகுை். 

 ைாநிலதத்ில் உள்ள அனல், நீர ் ைற்றுை் எரிைாயு விமசயாழி (சுழலி) மின் உற்பதத்ி 

ஆமலகளின் மின் உற்பதத்ித் திறனானது 7,175 பைகாைாட்டிலிருந்து 41,085 பைகா 

ைாட்டாக உயரத்த்ப் படுை். 
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ரதசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய நறக கண்காட்சி றமயக் கட்டிடம் 

 பியூஷ் சகாயல் அைரக்ள் துபாய் நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நமக கண்காட்சி 

மையக் கட்டிடத்திமனத் திறந்து மைத்தார.் 

 இதன் திறப்பு விழாவின் சபாது, ைருடாந்திர ஏற்றுைதி இலக்கிமனத் தற்சபாதுள்ள 35 

பில்லியன் டாலர ் ைதிப்பிலிருந்து 100 பில்லியன் டாலரக்ளாக உயரத்த்ுை் ைமகயில் 

பசயல்படுைாறு இரதத்ினக்கற்கள் ைற்றுை் நமக ஏற்றுைதிச ் சமபயின் ஏற்றுைதி 

உறுப்பினரக்ளிடை் அமைசச்ர ்ைலியுறுத்தினார.்  

 

ரதாட்டப் பயிரக்ள் – 2020-21 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மதிப்பீடுகள் 

 

 பல்சைறு சதாட்டப் பயிரக்ளின் 2020-21 ஆை் ஆண்டின் இறுதி ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் 2021-22 

ஆை் ஆண்டிற்கான முன்கூட்டிய ைதிப்பீடுகள் குறித்தத் தகைல்கமள சைளாண் ைற்றுை் 

விைசாயிகள் நலத் துமறயானது பைளியிட்டுள்ளது.  

 2019-20 ஆை் ஆண்டில் சுைார ்14.13 மில்லியன் டன்களாக (4.4%) இருந்த பைாதத் சதாட்டப் 

பயிரக்ள் உற்பத்தியானது 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 334.60 மில்லியன் டன்களாக (ைதிப்பிடப் 

பட்டது) உயரந்்துள்ளது. 

 பழங்கள் உற்பத்தி : 102.48 மிை்லியன் டன் (ைதிப்பிடப்பட்டது), 2019-20 ஆை் ஆண்டில் இதன் 

அளவு 102.08 மில்லியன் டன்களாக இருந்தது.  

 2019-20 ஆை் ஆண்டில் 188.28 மில்லியன் டன்களாக இருந்த காய்கறி உற்பத்தியானது, 2020-

21 ஆை் ஆண்டில் 6.5% உயரந்்து 200.45 மில்லியன் டன்களாக (ைதிப்பிடப் பட்டது) உள்ளது.  

 பைங்காய உற்பத்தி : 26.64 மிை்லியன் டன், இது 2019 ஆம் ஆண்டிை் 26.09 மிை்லியன் 

டன்களாக இருந்தது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டின் உருரளக்கிழங்கு உற்பதத்ியானது அந்த ஆண்டு அளரவ விட 7.61 

மிை்லியன் டன்கள் உயரந்்து 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 56.17 மிை்லியன் டன்களாக (மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது) உயரந்்துள்ளது. 
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 தக்காளி உற்பதத்ி : 21.18 மிை்லியன் டன், இது 2019-20 ஆம் ஆண்டிை், 20.55 மிை்லியன் 

டன்களாக இருந்தது. 

 நறுமணை் மற்றும் மருதத்ுவப் பயிரக்ள் : 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் 0.73 மிை்லியன் டன்களாக 

இருந்த இதன் உற்பத்தி 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 0.83 மிை்லியன் டன்களாக உயரந்்துள்ளது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் 16.12 மிை்லியன் டன்களாக இருந்தத் மதாட்டப் பயிரக்ள் உற்பத்தி 

2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 16.63 மிை்லியன் டன்களாக உயரந்்துள்ளது.  

 2019-20 ஆம் ஆண்டிை், 10.14 மிை்லியன் டன்களாக இருந்த மசாைாப் பபாருட்களின் 

உற்பத்தியானது, 2020-21 ஆம் ஆண்டிை் 9.7% உயரந்்து 11.12 மிை்லியன் டன்களாக 

உயரந்்துள்ளது.  

 2020-21 (இறுதி ைதிப்பு) ஆம் ஆண்டிை் இருந்த மதிப்ரப விட 0.4% உயரந்்து 2021-22 ஆம் 

ஆண்டின் பமாத்தத் மதாட்டப்பயிரக்ள் உற்பதத்ியின் மதிப்பானது 333.3 மிை்லியன் டன்கள் 

(மதிப்பீடு) என்ற அளவில் சுமார ்1.35 மிை்லியன் டன்கள் உயரந்்துள்ளது.  

 

இரயில் பாறதகளில் யாறனகள் உயிரிழப்பறதத் தடுப்பதை்கான ஒரு நிரந்தர 

அறமப்பு 

 இரயில்பாமதகளில் யாமனகள் உயிரிழப்பமதத ் தடுப்பதற்காக சைண்டி, இரயில்சை 

அமைசச்கை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்கை் ஆகியைற்மற உள்ளடக்கிய நிரந்தர 

ஒருங்கிமணப்புக் குழு ஒன்றிமன ைதத்ிய சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்கை் அமைதத்ுள்ளது.  

 இந்தியா முழுைதுை், 2018-19 ஆை் ஆண்டில் 19 யாமனகளுை், 2019-20 ஆை் ஆண்டில் 14 

யாமனகளுை், 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 12 யாமனகளுை் இரயில்பாமதகளில் விபத்திற்கு 

உள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளன. 

 யாமனகளின் இயற்மகக்கு புறை்பான உயிரிழப்பிற்கான 2ைது மிகப்பபரிய காரணை் 

இரயில் பாமதகளில் ஏற்படுை் விபதத்ுகசளயாகுை். 

 

பரம் ெக்தி 

 மதசிய மீதத்ிறன் கணினித் திட்டதத்ின் கீழ், கரக்பூரின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் 

கழகதத்ிற்குப் பரை் சக்தி என்ற பபட்டா திறன் அளவிலான மீத்திறன் கணினியானது 

அரப்்பணிக்கப்பட்டது. 

 இது மின்னணுவியை் மற்றும் தகவை் பதாழிை்நுட்பத் துமற அரமசச்கம் மற்றும் 

அறிவியை் மற்றும் பதாழிை்நுட்பத் துரறயின் ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும். 

 பரம் சக்தி மீத்திறன் கணினி வசதியானது கணக்கீடு மற்றும் தரவு அறிவியலின் பை்மவறு 

துரறகளிை் ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு முயற்சிகரள சைற்பகாண்டு வருகிறது. 

 

எரிசபாருள் நிரப்புேதை்கான புதிய நிறலயம் 

 இந்தியன் ஆயிை் காரப்்பமரஷன் லிமிபடட் என்ற நிறுைனத்துடன் இரணந்து இந்திய 

விமானப் பரட ஒரு புதிய முன்பனடுப்பிமனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், இந்திய விைானப் பமடயின் விைானங்களுக்கு அரசினாை் நடத்தப் 

படுை் எரிசக்தி  எரிபபாருள் நிரையங்களிை் எரிபபாருள் நிரப்பப்படும். 
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 பாதுகாப்புத ் துமற அரமசச்கதத்ின் கூற்றுப்படி, இந்திய விமானப்பரடக்குச ்

பசாந்தமான ைாகனங்களுக்கு எரிபபாருள் நிரப்புவதற்கு வசதியாக, ‘Fleet Card-Fuel on 

Move’ என்ற ைசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நரரந்திர சிங் ரதாமர ்புத்தக சேளியீடு 

 மத்திய அரமசச்ர ்நமரந்திர சிங் மதாமர,் “2030 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய சைளாண்மை: 

விவசாயிகளின் வருமானத்ரத மமம்படுத்தச ் பசய்வதற்கான நடைடிக்மககள், 

ஊட்டசச்த்துப் பாதுகாப்பு மற்றும் நிரையான உணவு மற்றும் பண்ரண அரமப்புகள்” 

என்று தமலப்பிடப்பட்ட ஒரு புத்தகத்ரத பவளியிட்டார.் 

 இந்தப் புத்தகைானது நிதி ஆமயாக் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் 

மவளாண்ரம அரமப்பினாை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட ஒரு நிகழ்விை் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தப் புத்தகைானது 2019 ஆை் ஆண்டு முதல் உணவு ைற்றுை் சைளாண் அமைப்பால் 

பசயல்படுதத்ப் பட்டு, நிதி ஆமயாக் மற்றும் சைளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நைை், 

மீன்ைளை், கால்நமட ைளரப்்பு ைற்றுை் பால் பண்மண அரமசச்கங்கள் மூைம் 

சைற்பகாள்ளப்பட்ட மதசியப் சபசச்ுைாரத்்மதகளின் ஒரு விவாதச ் பசயை்முரறயின் 

விரளவுகரள எடுதத்ுமரக்கிறது. 

 

சகாங்கன் இரயில்ரே கழகம் 

 பகாங்கன் இரயிை்மவ கழகைானது, மகாராஷ்டிராவின் மராஹாவிை் இருந்து கரந்ாடக 

ைாநிலதத்ின் மதாக்கூர ் வரரயிைான 741 கிமைா மீட்டர ் பாரத முழுவரதயும் மின் 

மயமாக்கியுள்ளது. 

 741 கிமைாமீட்டர ் நீளமுள்ள இந்தப் பாமதமய மின்மயமாக்கியதன் மூைம் ரூ.150 மகாடி 

எரிபபாருள் மசமிப்பாகும். 

 இது மாசு எதுவுை் இை்ைாத, தரடயற்றச ் பசயை்பாடுகரள உறுதி பசய்வமதாடு 

எரிபபாருளுக்காக டீசரைச ்சாரந்்திருப்பரதயும் குரறக்கும். 

 2023 ஆை் ஆண்டின் டிசம்பர ் ைாதத்திற்குள், இந்திய இரயில்சை தனது அகை இரயில் 

பாமதக் கட்டமைப்பிமன 100 சதவீதம் மின்மயமாக்கும் திட்டங்கரளக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 பகாங்கன் இரயிை்மவ மூைம் மும்ரப நகரை் மங்களூரு நகரதத்ுடன் இரணக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 பகாங்கன் இரயிை் பாரத ஆனது மகாவா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் கரந்ாடகா வழிசய 

நாட்டின் மமற்குக் கடற்கமரயினூசட பசை்கிறது. 

 

INAS 316 

 மகாவாவில் நிமல நிறுதத்ப்பட்டுள்ள  ஐஎன்எஸ் ஹன்சா கப்பலில் நடதத்ப் பட்ட ஒரு 

விழாவிை் இந்தியக் கடற்பரடயின் இரண்டாவது பி-8I ரக விமானப் பரடயானது  இந்தியக் 

கடற்பரடயிை் இமணக்கப்பட்டது.  

 ஐஎன்ஏஎஸ் 316 என்ற இந்த விைானத்திற்கு ‘காண்மடாரஸ்்’  என்று தமலப்பிடப் பட்டு 

உள்ளது.  
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 காண்மடார ் என்பது ைாபபருை் இறக்மககள் பகாண்ட, உைகின் மிகப்பபரிய பறக்கும் 

நிைப் பறரவகளிை் ஒன்றாகும். 

 

5ேது BIMSTEC உெச்ி மாநாடு 

 

 இந்த உசச்ி மாநாடானது இைங்ரகயிை் கைப்பு முரறயிை் நரடபபற்றது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு BIMSTEC உசச்ி ைாநாட்டில் BIMSTEC சாசனை் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டு 

மகபயழுதத்ிடப் பட்டது. 

 இந்த சாசனம் ஆனது, BIMSTEC குழுரவ ஒரு பகாடி, ஒரு சின்னை் ைற்றுை் உறுப்பினர ்

நாடுகளால் கமடபிடிக்கப்பட சைண்டிய முமறப்படி பட்டியலிடப்பட்ட பகாள்மககள் 

பகாண்ட ஓர ்அரமப்பாக முரறப்படுதத்ுகிறது. 

 BIMSTEC தரைவரக்ள் 3 பவவ்மவறு BIMSTEC ஒப்பந்தங்கள் மகபயழுதத்ான ஒரு 

நமடமுமறமயயுை் மமற்பாரர்வயிட்டனர.் 

 மமலும், BIMSTEC பசயைகத்திற்கு அதன் பசயை்பாட்டு வரவு பசைவுத் திட்டத்ரத 

அதிகரிப்பதற்காக 1 மிை்லியன் அபமரிக்க டாைரக்ள் இந்திய நாட்டினால் வழங்கப் படும்.  

 நாளந்தா சரவ்மதசப் பை்கரைக்கழகம் வழங்கும் BIMSTEC உதவித் பதாரக திட்டதத்ின் 

மநாக்கமும் விரிவுபடுதத்ப் படுகிறது. 

 உறுதியானப் பிராந்தியத்ரத மநாக்கி, வளமானப் பபாருளாதாரம், ஆமராக்கியமான 

மக்கள் (Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People) என்பது இந்த உசச்ி 

மாநாட்டின் கருத்துரு ஆகுை். 

 

ேருணா – 2022 

 இந்தியக் கடற்பமட  ைற்றுை் பிரான்சு நாட்டுக் கடற்பமட ஆகிய இரண்டிற்குமிமடசய 

சைற்பகாள்ளப்படுை் 20ைது இருதரப்புக் கடற்பமடப் பயிற்சியான ைருணா பயிற்சி 2022 

ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்30 முதல் ஏப்ரல் 03 ைமரயில் அரபிக்கடலில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இரு நாடுகளின் கடற்பமடகளுக்கு இமடசய சைற்பகாள்ளப்படுை் இந்த இருதரப்புக் 

கடற்பமடப் பயிற்சியானது 1993 ஆை் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

 இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001 ஆை் ஆண்டில் ைருணா எனப் பபயரிடப்பட்டது. 
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ரடாக்ரா பறடப்பிரிவு 

 

 இராணுை அதிகாரிகளின் தமலைரான பஜனரல் M.M. நரவமன, மடாக்ரா பரடப் பிரிவின் 

இரு பரடப் பிரிவுகளுக்கு மதிப்பு மிக்க குடியரசுத் தமலைரின் ைண்ணை் என்ற oru 

விருதிரன வழங்கினார.் 

 அந்த இரு பரடப் பிரிவுகளாவன  20 சடாக்ரா ைற்றுை் 21 சடாக்ரா ஆகியனைாகுை். 

 உத்தரப் பிரசதசத்தின் மபசாபாத் நகரில் உள்ள சடாக்ரா பமடப்பிரிவு மையதத்ில் 

நடத்தப் பட்ட ஒரு அணிைகுப்பில் இந்த விருதானது ைழங்கப்பட்டது. 

 

ஆயுதப்பறடகள் சிைப்பு அதிகாரெ ்ெட்டம் 

 

 இந்தியாவின் ைடகிழக்கு ைாநிலங்களில், ஆயுதப்பமடகள் சிறப்பு அதிகாரச ்சட்டத்தின் 

கீழ் ைருை் பகுதிகமளக் குமறக்க உள்ளதாக ைதத்ிய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அந்தப் பாதிக்கப்பட்ட ைாநிலங்களாைன; அசாம், நாகாைாந்து, அருணாசச்ைப் பிரமதசம் 

மற்றும் மணிப்பூர ்ஆகியனவாகும். 

 நாடு முழுவதும் உள்ள, மமாதை்களாை் பாதிக்கப்பட்ட அரனத்துப் பகுதிகரளயும் ஒரு 

கட்டுப்பாட்டிற்குள் பகாண்டு வரும் ஒரு மநாக்கத்துடன் 1958 ஆம் ஆண்டிை் இந்தச ்

சட்டமானது இயற்றப்பட்டது. 

 அசாம் மாநிைதத்ிை் உள்ள 23 மாவட்டங்களிை் இசச்ட்டம் முழுரமயாக நீக்கப்பட்டு, ஒரு 

மாவட்டத்திை் மட்டும் பகுதியளவிை் விதிக்கப்படும். 
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 மணிப்பூர ் மாநிைதத்ிை் உள்ள 6 மாவட்டங்களிலுள்ள 15 காவை்நிரையங்களில் ஆயுதப் 

பரடகள் சிறப்பு அதிகாரச ்சட்டதத்ின் கீழான அதிகாரங்கள் விைக்கப்படும். 

 இந்த மாநிைத்திலுள்ள மற்றுபமாரு மாவட்டத்திை் உள்ள இரு காவை் நிரையங்களின் 

அதிகார வரம்மபாடு 3 மாவட்டங்களிை் மட்டும் இசச்ட்டம் பசை்லுபடியாகும். 

 நாகாைாந்து மாநிைதத்ின் 7 மாவட்டங்களிலுள்ள 15 காவை் நிரையங்களில் இந்தச ்

சட்டதத்ின் கீழான அதிகார வரம்புகள் விைக்கப்படும். 

 

FASTER சமன்சபாருள் 

 இந்தியத் தமலமை நீதிபதி N.V. ரமணா “மின்னணு ஆவணங்களின் விரரவான மற்றும் 

பாதுகாப்பானப் பரிமாற்றம்” என்ற ஒரு தளத்திரன பவளியிட்டார.் 

 இது ஒரு பாதுகாப்பான மின்னணு ஊடகம் வழியாக,  இரடக்காை தரட உதத்ரவுகள், 

தரட உத்தரவுகள் மற்றும் ஜாமீன் உதத்ரவுகரள சரியான அதிகாரிகளுக்கு அனுப்ப உசச் 

நீதிமன்றத்திற்கு வழிவரக பசய்கிறது. 

 உசச் நீதிைன்றப் பதிவகமானது மதசியத் தகவை் ரமயதத்ுடன் இரணந்து இந்த FASTER 

அரமப்பிரன உருவாக்கியுள்ளது. 

 

ேரண்ிகா 

 பாரதிய ரிசரவ்் வங்கி மநாட் முதர்ன் பிரரமவட் லிமிபடட் (BRBNMPL - Bharatiya Reserve Bank 

Note Mudran Private Limited) என்ற நிறுைனைானது கரந்ாடகாவின் ரமசூரு நகரில் "வரன்ிகா" 

என்ற ரம உற்பத்தி அைகு ஒன்ரற நிறுவியுள்ளது. 

 இது ஆண்டுக்கு 1,500 பமட்ரிக் டன் ரமயிமனத் தயாரிக்கும் திறன் பகாண்டதாகும். 

 இதன் மூைம் ரூபாய் மநாட்டுகளின் பாதுகாப்ரப அதிகரிக்க முடியும். 

 BRBNMPL என்பது முழுைதுை் ரிசரவ்் வங்கிக்குச ்பசாந்தமான ஒரு துரண நிறுவனை் ஆகும். 

 சக்தி காந்த தாஸ் அைரக்ள் (ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர)் இந்த ரம உற்பத்திப் பிரிரவத ்

பதாடங்கி மைத்தார.் 

 இது ‘மமக் இன் இந்தியா’ முன்பனடுப்பிற்கான ஓர ்ஊக்கமாக அமையுை். 

 

கடல்ொர ்மீட்பு ஒருங்கிறணப்பு றமயம் 

 இந்தியா ைற்றுை் இைங்ரக ஆகிய நாடுகள் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிமன சைற் 

பகாண்டுள்ளன. 

 இது பகாழும்பு நகரில், பாரத் எைக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிபடட் மூைம் ஒரு கடை்சார ் மீட்பு 

ஒருங்கிரணப்பு ரமயத்ரத அமைப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தைாகுை். 

 இந்தியாவுக்குை் சீனாவுக்குை் இமடயிலான சைாதல் ஒரு மையக் கட்டத்மத எட்டி உள்ள 

நிமலயில், இது இந்தியப் பபருங்கடலின் ஒரு பிராந்தியதத்ிை் கடை்சார ் ரதீியில் 

பாதுகாப்பு ஒதத்ுரழப்ரப மமம்படுத்தச ் பசய்யும் என்பதாை் இந்த ஒப்பந்தம் இரு 

நாடுகளுக்கும் முக்கியைானதாகும். 
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இந்தியா-ஆஸ்திரரலியா சபாருளாதார ஒத்துறழப்பு மை்றும் ேரத்்தக ஒப்பந்தம் 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஆஸ்திமரலியா தனது சந்ரதயிை் உள்ள மதாை், ஜவுளி, 

விரளயாட்டுப் பபாருட்கள் மற்றும் நரககள் மபான்ற 95 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான 

இந்தியப் பபாருட்களுக்கு வரியிை்ைா அணுகரை வழங்க உள்ளது. 

 ஆஸ்திமரலியாவின் 9வது பபரிய வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

 இந்தியாவின் ைரத்த்க பங்குதார நாடுகளில், ஆஸ்திமரலியா 17வது இடத்ரதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 

இந்திய அண்டாரட்ிக் மரொதா 2022 

 'அண்டாரட்ிக் மமசாதாரவ',  சமீபத்தில் அரசு ைக்களமையில் தாக்கை் பசய்தது. 

 அண்டாரட்ிகாவிற்கு சைற்பகாள்ளப்படுை் பயணங்கள் மற்றும் பசயல்பாடுகள், அந்தக் 

கண்டதத்ிை் ைசிக்குை் உயிரினங்களுக்குமடசய ஏற்படக்கூடிய சாதத்ியமான மமாதை்கள் 

ஆகியைற்மற ஒழுங்குமுமறப் படுத்துைமத  இது ைலியுறுதத்ுகிறது 

 இந்த மமசாதா இந்தியக் குடிைக்களுக்குை் அங்கு ைசிக்குை் பவளிநாட்டுக் 

குடிமக்களுக்கும் பபாருந்தும். 

 இது அண்டாரட்ிக் சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் அது சாரந்்த ைற்றுை் அதசனாடு பதாடரப்ுமடய 

சுற்றுசச்ூழல் அமைப்புகமளப் பாதுகாப்பதற்காக மதசிய நடவடிக்ரககரள வழங்கச ்

பசய்வரத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியக் காண்டாமிருகத்தின் எண்ணிக்றக 

 

 காசிரங்கா மதசியப் பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகதத்ிை் உள்ள பபரிய ஒற்ரறக் பகாம்பு 

அை்ைது இந்தியக் காண்டாமிருகங்களின் எண்ணிக்மகயானது நான்கு ஆண்டுகளிை் 200 

ைமர அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட காண்டாமிருகக் கணக்பகடுப்பின்படி, இந்த 

எண்ணிக்ரகயானது 2,413 ஆக இருந்தது. 
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 இந்தியக் காண்டாமிருகம் ஆனது பபரிய ஒற்மறக் பகாம்பு காண்டாமிருகம் மற்றும் 

பபரிய இந்தியக் காண்டாமிருகம் என்றும் அரழக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியத் துரணக்கண்டத்ரதத் தாயகமாகக் பகாண்ட காண்டாமிருகம் ஆகுை். 

 இது சரை்சதச இயற்மக ைளங்காப்பு அமைப்பின் சிவப்புப் பட்டியலிை் பாதிக்கப்படக் 

கூடிய இனை் என்றும், 1972 ஆை் ஆண்டு வனவிைங்குப் பாதுகாப்புச ்சட்டதத்ில் முதலாைது  

அட்டைமணயிலுை் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

திருத்தப்பட்ட MGNREGA ஊதியங்கள் 

 மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவரைைாய்ப்பு உறுதிச ் சட்டதத்ின் கீழ் புதிய ஊதிய 

விகிதங்கரள மதத்ிய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இது 2022-23 ஆை் நிதியாண்டுக்கான ஊதிய விகிதை் ஆகுை். 

 34 ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் மற்றும் ைாநிலங்களுள், 21 ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் 5 

சதவீததத்ிற்கும் குரறவான ஊதிய விகித உயரர்வப் பபற்றுள்ளன. 

 10 ைாநிலங்களில்  5 சதவீதம் ஊதிய விகிதைானது உயரத்த்ப்பட்டுள்ளது. 

 மிமசாரம், மணிப்பூர,் திரிபுரா ஆகிய மாநிைங்களுக்கு எவ்வித உயரவ்ுகளும் வழங்கப் 

படவிை்ரை. 

 ஊதிய விகிதங்களிை் சைற்பகாள்ளப்பட்ட இந்த மாற்றைானது ஒன்றிய ஊரக வளரச்ச்ி 

அரமசச்கத்தாை் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2022-23 ஆை் ஆண்டில் மகாவா ைாநிலத்தில் ஊதிய விகித உயரை்ானது 7.14 சதவீதம் 

அதிகரித்து ஒரு நாரளக்கு ரூ.315 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 மமகாையா ைாநிலதத்ில் ஊதிய விகிதைானது, 1.77 சதவீதம் அதிகரிதத்ு ஒரு நாரளக்கு 

ரூ.230 என்ற அளவில் மிகக் குரறந்த உயரம்ைசய கண்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு, அசாம், புதுசம்சரி ஆகிய ைாநிலங்களில் 2 சதவீதம் முதை் 3 சதவீதம் என்ற 

அளவிலான உயரவ்ிமனக் கண்டுள்ளன. 

 ஒரு நாமளக்கு ரூ. 331 என்ற விகிதத்தில் அதிக ஊதிய விகிதத்மத பபறும் ஹரியானா 

ைாநிலத்மதத் பதாடரந்்து, மகாவா ரூ. 315 என்ற விகிததத்ிலுை், அரதத் பதாடரந்்த 

இடதத்ில் மகரளா, கரந்ாடகா மற்றும் அந்தமான் & நிக்மகாபார ் தீவுகள் ஆகிய ஐந்து 

ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் ைற்றுை் ைாநிலங்கள் உள்ளன. 

 குரறந்த ஊதிய விகிதை் பகாண்ட 5 ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் மற்றும் மாநிைங்கள் என்ற 

பிரிவில் திரிபுரா (ரூ.212), பீகார ் (ரூ 210) ஆகியமையுை் அரதத் பதாடரந்்து ஜாரக்்கண்ட், 

சத்தீஸ்கர ்மற்றும் மதத்ியப் பிரமதசம் ஆகிய ைாநிலங்களும் உள்ளன. 

 

இந்தியப் பணேழங்கீட்டுெ ்ெறபயின் தறலேர ்

 விஸ்வாஸ் பமடை், 2022 ஆம் ஆண்டிை் இரண்டாவது முரறயாக இந்தியப் பண 

வழங்கீட்டுச ்சமபயின் தரைவராக மீண்டும் மதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

 இைர ் இதற்கு முன்னதாக 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தச ் சமபயின் தரைவராக 

மதரந்்பதடுக்கப் பட்டார.் 

 2013 ஆை் ஆண்டில், இைர ்இசச்மபயின் இரணத ்தரைவராக பணியாற்றினார.் 

 இந்தியப் பணைழங்கீட்டுச ் சமப என்பது ஒரு கட்டணச ்சூழை் பதாழிை்துமற அரமப்பு 

ஆகும்.  
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 சைலுை், இது இந்தியாவின் இரணயம் மற்றும் மகசபசி சங்கதத்ின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 இந்தியப் பணைழங்கீட்டுச ் சமப, பணமிை்ைாத பரிவரத்்தரனச ் சமூகத்ரத 

மமம்படுத்துவரதயும், இந்தியாவிை் டிஜிட்டை் எண்ணிைக் கட்டணத்ரத சைை்படுதத்ச ்

பசய்ைதற்கான குறிக்சகாளிமனயுை் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

புத்தாக்க நிறுேனங்களின் நிறுேனரக்ள் றமயம் 

 இந்தியாவிை் உள்ள புத்தாக்க நிறுைனங்களின் நிறுவனரக்ளுக்காக ரமக்மராசாப்ட் 

நிறுைனை் ஒரு புதிய டிஜிட்டை் மற்றும் உள்ளாரந்்த தளத்ரத அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இந்த தளைானது, ‘புதத்ாக்க நிறுைனங்களின் நிறுைனரக்ள் மையதத்ிற்கான மைக்சரா 

சாப்ட்’ என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாவிலுள்ள புதத்ாக்க நிறுவனரக்ளின் பதாடக்க காலதத்ியப்  பயணத்தின் 

ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் அைரக்ளுக்கு ஆதரவளிக்கும். 

 பதாழிை் வை்லுநரக்ள் மற்றும் ரமக்மராசாஃப்ட் கற்றல் தளை் ஆகியைற்றின் மூைம் 

வழிகாட்டுதை் மற்றும் திறன் சாரந்்த வாய்ப்புகரளப் பபற இந்த முயற்சி புத்தாக்க 

நிறுைனங்களுக்கு உதவும். 

 

மாநிலங்களறேயில் பாஜக 100 இடங்களுக்கும் ரமல் றகப்பை்ைல் 

 அசாம், திரிபுரா மற்றும் நாகாைாந்து ஆகிய ைாநிலங்களில் தைா ஒரு பதாகுதியிை் 

பவற்றி பபற்ற பிறகு, 1990 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு மாநிைங்களரவயிை் 100 இடங்கரள 

எட்டிய முதை் கட்சி என்ற பபருரமரயப் பாஜக பபற்றது. 

 ஆறு மாநிைங்களிை் உள்ள 13 ைாநிலங்களமை இடங்களுக்குச ் சமீபத்திை் நரடபபற்ற 

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற நமடபபற்றத் மதரத்லிை், பஞ்சாப்பிை் பாஜக தனது 

ைலுைான ஒரு இடத்ரத இழந்தது.  

 ஆனாை் அது மூன்று வடகிழக்கு மாநிைங்கள் மற்றும் இமாசச்ைப் பிரமதசதத்ிை் தைா ஒரு 

இடத்ரதப் பபற்றது. 

 

ஒளிபரப்பு ரெறேத் தளம் 

 தகைல் ைற்றுை் ஒளிபரப்புத் துமற அமைசச்ர ்  அனுராக் தாகூர ,் அந்த அமைசச்கதத்ின் 

ஒளிபரப்பு சசமைத் தளதத்ிமனத் பதாடங்கி மைதத்ார.் 

 நை் நாட்டின் ஊடகை் ைற்றுை் பபாழுதுசபாக்குத் துமறகள் மிகவுை் விமரைாக ைளரந்்து 

ைருகின்றன. 

 இது அடுதத் 2 ஆண்டுகளில், தற்சபாதுள்ள 25 பில்லியன் டாலர ்ைதிப்பிமனக் கடந்து 30 

பில்லியன் டாலர ்என்ற ைரை்பிமன எட்டுை். 

 இந்தியாவில் 1762க்குை் சைற்பட்ட பல்சசமை மையங்கள், 900க்குை் சைற்பட்ட பசயற்மகக் 

சகாளால் இயங்குை் பதாமலக்காட்சி நிறுைனங்கள், 380க்குை் சைற்பட்ட FM 

அரைவரிரசகள் மற்றும் 350 சமூக மரடிமயா நிரையங்கள் உள்ளன. 

 இந்தத் தளமானது மமக் இன் இந்தியா, வணிகம் பசய்தரை எளிரமயாக்கை் திட்டம் 

மற்றும் டிஜிட்டை் இந்தியா முன்பனடுப்பு ஆகியவற்றுள் அடங்கும். 
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மரபணு திருத்தப்பட்டத் தாேரங்கள் 

 

 ைரபணு ைாற்றப்பட்டப் பயிரக்ளுக்கு, இந்தியாவில்  விதிக்கப்பட்டுள்ள சில கடுமையான 

கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து சில குறியிட்ட ைமகயிலான ைரபணு திருத்தப் பட்ட பயிர ்

ைமககளுக்கு ைட்டுை் முதல்முமறயாக விலக்கு அளிதத்ு இந்திய அரசு ஆமண ஒன்மறப் 

பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 இை்ைமகப் பயிரக்மள உருைாக்குதல் ைற்றுை் அதன் ஆராய்சச்ிக்கு இந்த ஆமண ஓர ்

உதச்ைகத்மத அளிக்குை். 

 சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் ைனத் துமற அமைசச்கைானது, SDN-1 மற்றும் SDN-2 ஆகிய மரபணு 

மாற்றப்பட்டத் தாவரங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்புச ் சட்டதத்ின் 7 முதை் 11 

வரரயிைான விதிகளிலிருந்து விைக்கு அளித்துள்ளது.  

 விதி – 1989 என்ற ைரபணு மாற்றப்பட்ட பயிரக்ள் என்ற விதியின் கீழ் தீங்கு விரளவிக்கக் 

கூடிய நுண்ணுயிரிகரள அை்ைது மரபணு ரீதியிை் உருவாக்கப் பட்ட பசை்கரளத ்

தயாரித்தை், இறக்குமதி பசய்தை் (அ) பயன்படுதத்ுதை் (அ) ஏற்றுமதி பசய்தை் மற்றும் 

மசமித்தை் மபான்றவற்றிற்காக இவற்றிற்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு முதை் நிலுரவயிலுள்ள மரபணு மாற்றப்பட்டத் தாவரங்கள் 

பதாடரப்ான வழிகாட்டுதை்களுக்கு ஒப்புதை் வழங்கி அறிவிப்பதற்கு இந்த ஆரண 

அரசிற்கு உதவும். 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் மரபணுத் திருதத் முரறயானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

 

உப்லப்த் நடேடிக்றக 

 சட்டவிசராதைான முமறயில் பயணசச்ீட்டு ைழங்குதல் பதாடரப்ான ஒரு ைாத கால 

அளவிலான நடைடிக்மகயின் (இந்தியா முழுைதுைான) ஒரு பகுதியாக, 1,459 தரகரக்மளக் 

மகது பசய்து, 366 IRCTC முகவர ் அரடயாளக் குறியீடுகள் மற்றும் 6751 தனி நபர ்

அரடயாளக் குறியீடுகரள ரயிை்மவ பாதுகாப்புப் பரட முடக்கியதாக 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரை் 02 அன்று இரயிை்மவ நிரவ்ாகம் அறிவிதத்து. 
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 திருவிழா மற்றும் மகாரடக்காை பநரிசை் காரணமாக, முன்பதிவு பசய்யப்படும் பயணச ்

சீட்டுகளுக்கான மதரவ கடுரமயாக அதிகரிக்கும் என்ற எதிரப்ாரப்்புடன், நீண்ட தூர 

இரயிை் மசரவகள் பதாடங்கப்பட்டரதத் பதாடரந்்து, இந்த நடவடிக்ரக என்பது 

பதாடங்கப்பட்டது. 

 

ஹீருன் சுயமாக முன்ரனறிய உலகின் மிகப்சபரிய செல்ேந்தப் சபண்மணிகள் - 

2022 

 பசயாகான் நிறுைனத்தின் கிரண் ைஜூை்தார-்ஷா, மநக்கா நிறுைனதத்ின் ஃபல்குனி 

நாயர ் ைற்றுை் சஜாசஹா நிறுைனத்தின்  ராதா சைை்பு ஆகிசயார ் 2022 ஆை் ஆண்டின்  

ஹீருன் சுயைாக முன்சனறிய உலகின் மிகப்பபரிய பசை்வம் மிக்க பபண்ைணிகள் என்ற 

பட்டியலில் இடை் பபற்றுள்ளனர.் 

 சீனாவின் பபய்ஜிங் நகமரச ் சசரந்்த வூ யஜீன் என்ற ஒரு பசாத்து சைை்பாட்டு நிபுணர ்

இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.்  

 இைரின் பசாதத்ு ைதிப்பு 17 பில்லியன் டாலராகுை். 

 மநக்கா நிறுைனத்தின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரியுை் நிறுைனருைான ஃபல்குனி நாயர ்

7.6 பில்லியன் டாலர ்பசாதத்ு ைதிப்புடன் முதல் 10 இடங்களில் இடை் பபற்று உள்ளார.் 

 ராதா சைை்பு 3.9 பில்லியன் டாலர ் பசாதத்ு ைதிப்புடன் இந்தியாவின் 2ைது சுயைாக 

முன்சனறிய பசை்வம் மிக்க பபண்ைணியாகத் திகழ்கிறார.் 

 ஹீருண் பட்டியலில் இைர ்25ைது இடதத்ில் உள்ளார.் 

 பசயாகான் பசயாலாஜிக்ஸ் ைற்றுை் பசயாகான் லிமிபடட் நிறுைனத்தின் நிறுைனருை் 

பசயல் தமலைருைான கிரண் ைஜூை்தார-்ஷா 3.8 பில்லியன் டாலர ் என்ற அளவிலான 

பசாத்து ைதிப்புடன் இப்பட்டியலில் 26ைது இடதத்ில் உள்ளார.் 

 

HDFC லிமிசடட் மை்றும் HDFC ேங்கி 

 இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒரு தனியார ் துமற ைங்கியான HDFC வங்கியிரன HDFC 

கழகதத்ுடன் (வீட்டுவசதி மமம்பாட்டு நிதிக் கழகம்) இரணப்பதற்கு HDFC நிறுவனதத்ின் 

இயக்குநரக்ள் வாரியம் ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது வங்கியின் வீட்டு வசதிக் கடன் துரறயிரன உருவாக்கி, அதன் 

தற்மபாரதய நுகரம்வார ்பரவரையும் மமம்படுதத்ும். 

 இதன் பின்பு HDFC வங்கியானது எந்த ஒரு அமடயாளை் காணப்பட்ட ஊக்குவிப்புக் குழுைை் 

எதுவுமின்றி 100% என்ற அளவில் ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமாக மாறும். 

 இந்த இரணப்பு ஒப்பந்ததத்ிற்குப் பிறகு, HDFC லிமிபடட்டின் தற்மபாரதய பங்கு தாரரக்ள் 

HDFC வங்கியிை் 41% பங்குகரள ரவதத்ிருப்பாரக்ள். 

 

2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஏை்றுமதி மதிப்பு 

 2021-22 ஆை் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சரக்கு ஏற்றுைதி 418 பில்லியன் டாலரக்மள 

எட்டியது.  
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 சரக்கு ஏற்றுைதியின் உயரவ்ில் முக்கியப் பங்கு ைகிதத் துமறகளில் பபாறியியல், 

பபட்சராலியப் பபாருட்கள், நமககள், இரதத்ினங்கள், ைருந்துப் பபாருட்கள் ைற்றுை் 

சைதிப் பபாருட்கள் ஆகியமையுை் அடங்குை். 

 2021-22 ஆை் நிதியாண்டின் சபாது நாட்டின் சரக்கு ைரத்த்கைானது, (இறக்குைதி ைற்றுை் 

ஏற்றுைதி) 1 டிரில்லியன் டாலரக்மள எட்டியது. 

 இந்திய இறக்குைதிகளின் ைதிப்புை், ஒரு சாதமன அளைான 610 பில்லியன் டாலரக்மள 

எட்டியது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாதத்தில், இந்தியாவிலிருந்து பைளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப் பட்ட 

சரக்கு ைதிப்புை்  ஒரு சாதமன அளைான 40.38 பில்லியன் டாலரக்மள எட்டியது. 

 2021-21 ஆை் ஆண்டில், நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுைதியின் ைதிப்பு 292 பில்லியன் டாலரக்ள் 

ஆகுை். 

 2021 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதை் முதல் 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாதை் ைமரயிலான காலக் 

கட்டத்தில் சைளாண் ஏற்றுைதியின் ைதிப்பு 48 பில்லியன் டாலரக்மளக் கடந்தது. 

 பபாருட்கள் ஏற்றுைதி பசய்யப்படுைதில் முன்னிமலயிலுள்ள நாடுகள்: அபமரிக்கா, 

வங்காள மதசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சிங்கப்பூர,் பநதரை்ாந்து, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், 

ஹாங் காங், பஜரம்னி மற்றும் பபை்ஜியம் ஆகிய நாடுகளாகும். 

 

 

ரபரழிவுகறள ஏை்படுத்தும் ஆயுதங்களுக்கு நிதியளிப்பறதத் தறட செய்ேதை்கான 

மரொதா 

 மபரழிவுகமள ஏற்படுதத்ுை் ஆயுதங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கச ் பசய்வரதத் தரட 

பசய்திடவும், அத்தரகய நடவடிக்ரககளிை் ஈடுபடும் மக்களின் நிதிச ் பசாதத்ுகள் 

மற்றும் பபாருளாதார வளங்கரள முடக்கவும், அைற்மறப் பறிமுதை் பசய்யவும் அை்ைது 

அைற்மற இரணதத்ுக் பகாள்ளவும் சைண்டி மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு 

ைசசாதாைானது மக்களரவயிை் நிரறமவற்றப்பட்டது. 
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 2005 ஆை் ஆண்டில் நிரறமவற்றப்பட்ட மபரழிவுகமள ஏற்படுதத்ுை் ஆயுதங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் விநிமயாக முரறகள் (சட்டவிமராத நடவடிக்ரககள் தரட) சட்டைானது, 

மபரழிவுகமள ஏற்படுதத்ுை் ஆயுதங்கரளத் தயாரிப்பரத மட்டுமம தரட பசய்தது. 

 

 

ஒருங்கிறணந்த உயிரிெ ்சுத்திகரிப்பு நிறலயங்கள் திட்டம் 

 டாக்டர.் ஜிமதந்திர சிங்,  ஒருங்கிரணந்த உயிரிச ்சுத்திகரிப்பு நிரையங்கள் என்ற தூய 

எரிசக்தி முன்பனடுப்பிமனத் பதாடங்கி மைத்தார.் 

 பை்மவறு பபாது-தனியார ் கூட்டணிகள் மூைம் நாடு முழுவதும் உள்ள தூய எரிசக்தி 

அமைப்புகமள மமம்படுத்துதை் மற்றும் அைற்மற விரரவுபடுதத்ுதல் என்ற ஒரு புதிய 

மநாக்கதத்ுடன் இந்தத் திட்டைானது பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 "புத்தாக்கத் திட்டத்தின்" மூைம் அரடயக்கூடிய குரறந்த காரப்ன் உமிழ்வுமடய ஒரு 

எதிரக்ாலதத்ிமன அமடைதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்ரட மனதிை் பகாண்டு 

இந்தத் திட்டைானது பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பிரகிருதி 

 ‘பிரகிருதி’ என்ற ஒரு உருைச ் சின்னத்ரத மத்திய சுற்றுசச்ூழை் அரமசச்ர ் பூமபந்திர 

யாதவ் பைளியிட்டார.் 

 நாட்டின் எதிரக்ாைச ்சந்ததியினருக்கு ஏற்ற சிறந்த சூழலுக்குப் பங்களிக்கக் கூடிய சிறிய 

மாற்றங்கள் குறித்து நாட்டு மக்களிரடமய ஒரு விழிப்புணரர்வப் பரப்பும் மநாக்கத்துடன் 

இந்தச ்சின்னைானது பைளியிடப்பட்டது. 

 'பிரகிருதி' என்ற சின்னத்தின் பவளியீடு, ஒருமுரற மட்டுமமப் பயன்படுத்தக்கூடிய 

பநகிழிகமள ஒழிப்பதற்கான மற்பறாரு படிரய எடுதத்ுள்ளது. 
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அரசியலறமப்பு (பட்டியலிடப்பட்டெ ் ொதிகள் மை்றும் பழங்குடியினர)் ஆறணகள் 

(இரண்டாேது திருத்தம்) மரொதா, 2022 

 உத்தரப் பிரமதசதத்ின் நான்கு மாவட்டங்களிை் உள்ள மகாண்ட் சமூகத்ரத ஒரு 

பட்டியலினச ்சாதியினர ்என்ற பட்டியலில் ரவப்பதற்காக இயற்றப்பட்ட 1950 ஆம் ஆண்டு 

அரசியைரமப்பு (பட்டியலிடப்பட்டச ்சாதிகள்) ஆரணரய இது திருதத்ுகிறது. 

 இந்த நான்கு மாவட்டங்களிை் உள்ள மகாண்ட், துரியா, நாயக், ஓஜா, பதரி மற்றும் 

ராஜ்மகாண்ட் சமூகங்கரளப்  பழங்குடியினர ்பட்டியலிை் மசரக்்க இது முயை்கிறது. 

 ஜாரக்்கண்டிை் உள்ள பட்டியலிடப்பட்டச ் சாதிகள் பட்டியலிை் இருந்து மபாக்தா (Bhogta) 

என்ற சமூகத்ரதத் தவிரக்்கவும் இது திருதத்ம் பசய்கிறது. 

 

3ேது ரதசிய நீர் விருதுகள் 

 இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் மகாவிந்த் மூன்றாவது மதசிய நீர ் விருதுகரள வழங்கி 

உள்ளார.் 

 நீரவ்ள மமைாண்ரமத் துரறயிை் முன்மாதிரியான ஒரு பணிக்காக இது வழங்கப் 

படுகிறது. 

 மமலும் அவர ் ‘ஜை் சக்தி அபியான்: 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான ைமழ நீமரச ் சசமியுங்கள் 

பிரசச்ாரம்’  என்ற பிரசச்ாரத்திமனப் புது திை்லியிை் பதாடங்கினார.் 

 உத்தரப் பிரமதசம் முதை் பரிரசயும், அதரனத் பதாடரந்்து ராஜஸ்தான் மற்றும் 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிைங்கள் முரறமய இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசிரனயும் 

பபற்றுள்ளன. 

 தமிழ்நாட்டின் மதுரர மாநகராட்சி, "சிறந்த நகரப்்புற உள்ளாட்சி அரமப்பு" பிரிவிை் 

விருது பபற்ற மாநகராட்சிகளுள் ஒன்றாகும். 

 பசங்கை்பட்டு மாவட்டத்தின் பவள்ளப் புதத்ூர ் ஊராட்சி தமிழ்நாடு "சிறந்த கிராம 

ஊராட்சி" என்ற பிரிவிை் விருது பபற்ற ஊராட்சிகளுள் ஒன்றாகும். 

 புதுசம்சரி காமவரிப்பட்டினம் அரசு பபண்கள் மமை்நிரைப் பள்ளி, திருவள்ளூர ்

அமமைாற்பவம் லூரத்ு அகாடமி, உதத்ரப் பிரமதச மாநிைம் பநாய்டாவிை் உள்ள அமிட்டி 

இன்டரம்நஷனை் பள்ளி ஆகியன சிறந்தப் பள்ளி என்ற பிரிவிை் விருதுகரள பவன்றன. 

 

ென்ெத் ரத்னா விருது 2022 - 12ேது பதிப்பு 

 இது பிரரம் பாயின்ட் என்ற அறக்கட்டரளயாை் வழங்கப்பட்டது. 

 சன்சத் ரதன்ா விருதுகள் குழுவுக்கு நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான இரண 

அரமசச்ர ் அரஜ்ுன் ராம் மமக்வாை் தரைைராகவுை் இந்தியாவின் முன்னாள் தரைரம 

மதரத்ை் ஆரணயர ்டி எஸ் கிருஷ்ணமூரத்்தி இரணத் தரைவராகவுை் இருந்தனர.் 

 PRS இந்தியா என்ற ஒரு அமைப்பு வழங்கிய தரவுகளின் அடிப்பரடயிை் 17வது 

மக்களரவயின் பதாடக்கதத்ிை் இருந்து 2021 ஆை் ஆண்டின் குளிரக்ாைக் கூட்டத் பதாடர ்

முடியும் வரர அவரக்ளின் ஒட்டு பமாத்தச ் பசயை்திறனின் அடிப்பரடயிை் விருது 

பபற்றவரக்ள் மதரந்்பதடுக்கப் பட்டனர.் 

 இந்தப் பதிப்பின் புதிய அம்சமான வாழ்நாள் சாதரனயாளர ் ஏபிமஜ அப்துை் கைாம் 

விருதானது தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் சுகாதாரத் துரற அரமசச்ரான எச ் வி 
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ஹண்மடவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 கரந்ாடக முன்னாள் முதை்வர ்வீரப்ப பமாய்லிக்கும் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தப் பதிப்பிை் பமாத்தம் 11 பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் பகௌரவிக்கப்பட்டனர.் 

 

 

இந்தியாவின் ரேளாண் ஏை்றுமதி 

 2021-22 ஆை் நிதியாண்டிை் (FY22) முதை் முரறயாக இந்தியாவின் சைளாண் ஏற்றுமதி 

ைதிப்பு என்பது 50 பிை்லியன் அபைரிக்க டாைர ்மதிப்ரபத் தாண்டியது. 

 அரிசி (9.65 பிை்லியன் டாலர)், மகாதுரம (2.19 பிை்லியன் டாலர)், சரக்்கரர (4.6 பிை்லியன் 

டாைர)் மற்றும் பிற தானியங்கள் (1.08 பிை்லியன் டாலர)் மபான்ற முக்கியப் பபாருட்கள் 

இதுவரர இை்ைாத அளவுக்கு அதிகளவில் ஏற்றுமதி பசய்யப் பட்டுள்ளன. 

 உைக அரிசிச ்சந்ரதயிை் இந்தியா கிட்டத்தட்ட 50% ைரத்த்கத்மதக் ரகப்பற்றி உள்ளது. 

 

1) Nationalist Congress Party – Sule (Maharashtra) 

2) Revolutionary Socialist Party - N K Premachandran (Kerala) 

3) Shiv Sena - Shrirang Appa Barne (Maharashtra) 

4) Trinamool Congress - Saugata Roy (West Bengal)  

5) Congress MP Kuldeep Rai Sharma (Andaman and Nicobar Islands)   

6) Bharatiya Janata Party - Bidyut Baran Mahato (Jharkhand)  

7) Bharatiya Janata Party - Heena Vijayakumar Gavit (Maharashtra)  

8) Bharatiya Janata Party - Sudhir Gupta (Madhya Pradesh) 

9) Biju Janata Dal - Amar Patnaik (Odisha) 

10) Nationalist Congress Party - Fauzia Tahseen Ahmed Khan 

(Maharashtra) 

11) Communist Party of India (Marxist) K K Ragesh (Kerala) 
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சுகாதார முன்ரனாடித் திட்டம் 

 இந்திய அரசின் காை்நரடப் பராமரிப்பு மற்றும் பாை்பண்ரணத் துரறயானது உத்தர 

காண்டிை் ஒரு சுகாதாரக் கட்டரமப்ரப சுகாதார ஆதரவு அைகு மூைம் பசயை்படுதத்ச ்

பசய்வதற்கான ஒரு முன்மனாடித் திட்டத்ரதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த ஒரு முன்சனாடித் திட்டதத்ின் மூைம் கற்றுக் பகாண்ட பல அனுபைங்களின் 

அடிப்பரடயிை் மதசிய சுகாதாரச ் பசயை்திட்டதர்த உருவாக்குவமத இதன் முக்கிய 

குறிக்மகாள் ஆகுை். 

 இந்திய அரசின் தமலமை அறிவியை் ஆமைாசகர ் தரைரமயில் அமைக்கப்பட்ட 

அரமசச்கங்களுக்கு இரடமயயான ஒரு சுகாதாரக் குழுைானது இந்த சுகாதார ஆதரவு 

அலகிமனச ்பசயல்படுத்துை். 

 

செவிலியர் மை்றும் மக்கள் சதாறக விகிதம் 

 இந்தியாவிை், 1000 மக்கள்பதாரகக்குத் தற்சபாதுள்ள பசவிலியரக்ளின் விகிதமானது 1.96 

: 1000 ஆகும். 

 இந்தத் தகைமல மதத்ிய சுகாதார அரமசச்கம் மாநிைங்களரவயிை் பதரிவிதத்து. 

 இந்தியச ் பசவிலியர ் சமபயின் ஆைணங்களின் படி, இந்தியாவிை் சுமார ் 33.41 ைட்சம் 

பதிவு பசய்யப்பட்ட பசவிலியரக்ள் உள்ளனர.் 

 

கஞ்ெர ்2022 

 இந்தியா ைற்றுை் கிரக்ிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடயிலான 9ைது கூட்டுச ்சிறப்புப் 

பரடப் பயிற்சியானது இைாசச்லப் பிரசதசத்தின் பக்சலாவில் உள்ள சிறப்புப் பரடப் 

பயிற்சிப் பள்ளியிை் நடதத்ப் பட்டது. 

 இப்பயிற்சியில் இந்தியா மற்றும் கிரக்ிஸ்தாரனச ் மசரந்்த சிறப்புப் பரடக் குழுக்கள், 

சைாதலின் சபாது ஏற்படுை் தற்சபாமதய ைற்றுை் ைளரந்்து ைருை் அசச்ுறுதத்ல்கமள 

எதிரப்காள்ைதற்கான தந்திமராபாயங்கள், நுட்பங்கள் மற்றும் நமடமுமறகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயிை் தங்கள் அனுபவதர்தயும் சிறந்த நரடமுரறகரளயும் 

பகிரந்்து பகாண்டன. 

 

இந்தியெ ்சுதந்திரப் ரபாராட்டம் குறித்த கண்காட்சி 

 இந்தியச ் சுதந்திரப் மபாராட்டத்ரத விளக்கும் கண்காட்சி ஒன்று பாராளுைன்ற 

நூலகத்தில் ஏற்பாடு பசய்யப் பட்டிருந்தது. 

 கை்வி அரமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய வரைாற்று ஆராய்சச்ிச ் சமபயானது இந்த 

கண்காட்சிரய ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 இந்தக் கண்காட்சி 1757 முதை் 1947 வரரயிைான இந்திய நாட்டு ைக்களின் சுதந்திரப் 

மபாராட்டத்ரத காட்சிப்படுத்தியது. 
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ெணல் மூலப்சபாருள் - குறைந்தபட்ெ ஆதரவு விறல 

 2022-2023 ஆை் ஆண்டின் பருைகாலத்திற்கான  சணை் மூலப்பபாருளின் குரறந்தபட்ச 

ஆதரவு விமலமய (MSP) பபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அரமசச்ரரவக் குழு 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 2022-2023 ஆை் ஆண்டின் பருைகாலதத்ிற்கு சணல் மூலப்பபாருளின் குமறந்தபட்ச ஆதரவு 

விமலயானது குவிண்டாலுக்கு 4,750 ரூபாய் என்ற அளவில் நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது முந்ரதயப் பருை காலதத்ிமனக் காட்டிலும் 250 ரூபாய் அதிகைாகுை். 

 

 

முல்றலப் சபரியாறு அறணத் தீரப்்பு 

 மத்திய நீரை்ள ஆரணயத் தரைவரர மமற்பாரர்வக் குழுத் தரைவராக்க மவண்டும் 

என்று மகரளா மகாரிக்ரக விடுத்திருந்தது. 

 இதற்கு மத்திய அரசு எதிரப்்பு பதரிவித்தது. 

 கண்காணிப்புக் குழுவின் தற்மபாரதயத் தரைவரர மாற்ற மவண்டிய அவசியை் இை்ரை 

என்று மதத்ிய அரசு கருதியது. 

 முை்ரைப் பபரியாறு வழக்கில் மதசிய அரணப் பாதுகாப்பு ஆரணயத்தின் சட்டப் பூரவ் 

அதிகாரைானது, மமற்பாரர்வக் குழுவிடம் தற்காலிகமாக மாற்றப்படும் என்று உசச் 

நீதிமன்றம் தீரப்்பளிதத்து. 

 இரு ைாநிலங்களிலிருந்துை் தலா ஓர ் உறுப்பினர ் அந்தக் குழுவில் சசரக்்கப்பட்டு, 

கண்காணிப்புக் குழு சைலுை் பைப்படுத்தப்படும் என்று நீதிமன்றம் தீரப்்பளித்தது. 

 இந்தக் குழுரவ மறுசீரமைப்பதற்கு மதத்ிய அரசும் ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது. 

 ஒவ்பவாரு குழுவிலும் மகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிைங்களின் பிரதிநிதிகள் இடம் 

பபறுவாரக்ள். 
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பனாரசி பஷ்மினா 

 சமீபதத்ிை், காதி மற்றும் கிராமத் பதாழில்துமற ஆரணயைானது (KVIC) சுய-நிரைத ்

தன்ரம மற்றும் ரகவிரனஞர ் பரடப்பாற்றரை சைை்படுத்தச ் பசய்ைதற்காக சைண்டி 

“பனாரசி பஷ்மினா” என்ற இமழமய அறிமுகப்படுத்தியது. 

 மை-ைடாக் மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ் பகுதிகளுக்கு பவளிமய பஷ்மினா பபாருட்கள் 

உற்பத்தி பசய்யப்படுவது இதுமவ முதை் முரறயாகுை். 

 இது மை-ைடாக், படை்லி மற்றும் வாரணாசி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பை்மவறு கரைத் 

திறன்களின் ஒரு கைரவரய உருவாக்குகிறது. 

 இது ைடாக்கிை் பபண்களுக்கு நிரையான மவரை வாய்ப்புகரள உருவாக்குவரதயும் 

வாரணாசியிை் உள்ள பாரம்பரிய பநசவாளரக்ளின் திறன்கரளப் பை்வரகப் 

படுதத்ுவரதயும் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

Tour of Duty திட்டம் 

 இராணுை விைகாரங்கள் துமறயானது “Tour of Duty” (TOD) திட்டத்திரன உறுதி பசய்து 

உள்ளது. 

 இது இராணுவப் பரடகளிை் வருங்காைதத்ிை் மமற்பகாள்ளப்படும் ஆள் மசரப்்பிற்கான 

ஒரு தீவிரமான திட்டமாகும். 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் அவசரத் மதரவயின் அடிப்பரடயிை் 3 முதை் 5 ஆண்டுகளுக்கு 

மட்டுமம இரளஞரக்ள் இராணுவ வீரரக்ளாக நியமிக்கப் படுவர.் 

 இது இராணுவ நவீனமயமாக்கை் பசயை்முரறரய மமாசமாகப் பாதிக்கின்ற அதிக 

சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியச ்பசைவுகரளக் கட்டுக்குள் பகாண்டு வரும். 

 இத்திட்டமானது அவரக்ளுக்கு எந்தபவாரு ஓய்வூதியப் பயன்கரளயும் வழங்காது. 

 ‘அக்னிபாத’் பணி மசரப்்பு என்ற அரழக்கப்பட உள்ள இத்திட்டமானது, ஆரம்பத்திை் 

மசாதரன அடிப்பரடயிை் பதாடங்கப்பட உள்ளது.  

 

ரதசிய சுகாதார ஆறணயத்தின் சுகாதார நலத் திட்டம் 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

52 
 

 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான புதிய சுகாதார நலத்திட்டைானது, ஆயூஷ்ைான் பாரத் பிரதான் 

ைந்திரி ஜன் ஆசராக்ய சயாஜனா திட்டதத்ின் கீழ் சதசிய சுகாதார ஆமணயதத்ினால் 

பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சதசிய சுகாதார ஆமணயத்தின் சுகாதார நலத ்திட்டத்தின் புதிய அறிவிப்பில் 365 புதிய 

நமடமுமறகள் சசரக்்கப்பட்டமதயடுத்து, இந்தத் திட்டதத்ின் கீழான பைாத்த ைருதத்ுை 

ைசதிகளின் எண்ணிக்மக 1949 ஆக உயரந்்தது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நகரத்தின் ைமக ைற்றுை் ைருதத்ுை நலன் ஆகியைற்றின் 

அடிப்பமடயில் ைமகயீட்டு விமலயானது நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இத் திட்டைானது தமிழ்நாட்டின் ைகாபலிபுரத்தில் நமடபபற்ற 2 நாட்கள் அளவிலான 

சந்திப்பில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் 

 2023 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் ைாதை் ைமரயில் அடல் புத்தாக்கத் திட்டதத்ிமனத் பதாடரச ்

பசய்ைதற்கு ைத்திய அமைசச்ரமை ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 10,000 அடல் சைை்பாட்டு ஆய்ைகங்கமளயுை் 101 அடல் புத்தாக்கக் காப்பு 

மையங்கமளயுை் உருைாக்குதல் ைற்றுை் அடல் புதிய இந்தியா சைால்கள் திட்டை் மூலை் 

200 பதாழில்முமனசைாருக்கு ஆதரைளித்தல் உள்ளிட்ட இலக்குகமள இந்தத் திட்டை் 

பகாண்டுள்ளதாக அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 பள்ளிகள், பல்கமலக் கழகை், ஆராய்சச்ி, குறு, சிறு ைற்றுை் நடுதத்ர பதாழில் 

நிறுைனங்கள் ைற்றுை் பதாழில்துமற நிமலகளில் ஈடுபடுைதன் மூலை் நாடு முழுைதுை் 

புத்தாக்கை் ைற்றுை் பதாழில்முமனவிற்கான ஒரு சூழலமைவிமன உருைாக்குைசத இதன் 

இலக்காகுை். 

 

குழாய் ேழிெ ்செல்லும் இயை்றக எரிோயுவில் பசுறம றைட்ரஜன் 

 கைாஸ் என்னுமிடத்திலுள்ள சதசிய அனல்மின் கழகதத்ிற்குச ் பசாந்தைான குஜராத ்

எரிைாயு லிமிபடட் நிறுைனத்தின் குழாய்ைழிச ் பசல்லுை் இயற்மக எரிைாயுக் 

கட்டமைப்பில் பசுமை மஹட்ரஜமன கலக்குை் ஒரு முயற்சியிமன சதசிய அனல்மின் 

கழகை் சைற்பகாண்டுள்ளது.  

 இந்த அற்புதைானத் திட்டைானது நாட்டிசலசய இதுசபான்ற முதல் முயற்சியாகுை். 

 இது சமையல் துமறமயக் காரப்ன் இல்லாத ஒரு துமறயாக ைாற்றி இந்தியாவிமன 

ஆற்றல் திறனில் தன்னிமறவு அமடயச ்பசய்ைதற்கான ஒரு நடைடிக்மகயாகுை். 

 

AVSAR முன்சனடுப்பு 

 இந்திய விைானநிமலய ஆமணயைானது, “AVASAR” என்ற ஒரு முன்பனடுப்பிரன 

பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது பபண்கள், கரைஞரக்ள் மற்றும் ரகவிரனஞரக்ளின் திறரமகரள ஊக்குவிதத்ு, 

அவரக்ளுக்கானச ்சரியான வாய்ப்புகரள வழங்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

 AVSAR என்பதன் விரிவாக்கம், “Airport as Venue for Skilled Aritisans of the Region“ (விைான 

நிமலயத்திமனக் மகவிமனஞரக்ளுக்கான இடைாக ைாற்றுதல்) என்பதாகுை். 
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BRBNMPL நிறுேனத்தின் கை்ைல் மை்றும் ரமம்பாட்டு றமயம் 

 கரந்ாடகாவின் மைசூரு நகரிை் பாரதிய ரிசரை்் ைங்கிப் பண முதர்ன் நிறுைனதத்ின் 

கற்றல் ைற்றுை் சைை்பாட்டு மையதத்ிற்கு இந்திய ரிசரை்் ைங்கி ஆளுநர ்சக்தி காந்த தாஸ் 

அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இந்த நிறுைனைானது முழுைதுை் இந்திய ரிசரை்் ைங்கிக்குச ் பசாந்தைான அதன் ஒரு 

துமண நிறுைனைாகுை். 

 இந்தியப் பத்திர அசச்டிப்பு ைற்றுை் நாணயத் தயாரிப்புக் கழக நிறுைனை் ைற்றுை் இந்திய 

ைங்கிப் பணதத்ாள் ஆமல (தனியார)் நிறுைனை் ஆகியைற்றின் ஒரு தீவிர ஆதரவுடன் 

இந்தக் கற்றல் ைற்றுை் சைை்பாட்டு மையைானது நிறுைப்படுகிறது. 

 

இந்தியா – அசமரிக்கா 2 + 2 அறமெெ்ரக்ள் ரபெச்ுோரத்்றத 

 இந்தியா ைற்றுை் அபைரிக்கா ஆகியன தங்களுக்கு இமடயிலான 2+2 பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

பைளியுறவுத் துமற அமைசச்கத்தின் சபசச்ுைாரத்்மதயிமன ைாசிங்டன் நகரில் 

நடத்தின. 

 பிபடன் ஆட்சியின் கீழ் நமடபபறுை் இத்தமகய முதல் சபசச்ுைாரத்்மத இதுைாகுை். 

 இந்தப் சபசச்ுைாரத்்மதமயத் பதாடரந்்து, விண்பைளி சாரந்்த சூழலியல் விழிப்பு உணரவ்ு 

பதாடரப்ான ஒரு ஒப்பந்தமுை் மகபயழுத்தாக உள்ளது.  

 

பினாகா mk-1 ரமம்படுத்தப்பட்ட ராக்சகட் அறமப்பு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ைளரச்ச்ி அமைப்பு ைற்றுை் இந்திய ராணுைம் ஆகியமை 

இமணந்து பினாக்கா ராக்பகட் அமைப்பின் புதிய ைடிைமைப்பிமன, பபாக்ரான் 

சசாதமன தளதத்ில் மைதத்ு பைற்றிகரைாக பரிசசாதமன பசய்தது. 

 இதில் பினாகா mk-1 மமம்படுத்தப்பட்ட ராக்பகட் அரமப்பு மற்றும் நிலப் பரப்பிரன 

ரகயகப்படுத்துதரைத் தவிரக்்கும் பினாகா ராக்பகட் ஆயுத அரமப்பு ஆகியரவ 

அடங்கும்.  

 இதன்மூைம், பினாகா mk-1 மமம்படுத்தப்பட்ட ராக்பகட் அரமப்பின் பதாழிை்நுட்ப 

ஆய்வுகளுக்கான முதை் கட்டமானது பவற்றிகரமாக நிரறவரடந்தது.  

 மமலும் இந்த அரமப்பிரனப் பரிமசாதரன பசய்வதற்கும் பதாடர ் உற்பத்தி 

பசய்வதற்கும் பதாழிை் துரற நிறுவனங்கள் தயாராக உள்ளன. 

 

 

திட எரிசபாருள் குழாயுறடய ராம்சஜட் உந்துவிறெ கருவி 

 திட எரிபபாருள் குழாயுமடய ராை்பஜட் உந்துவிமச ஏவுகமண அமைப்பிமன இந்தியா 

பைற்றிகரைாகப் பரிசசாதித்தது. 

 இந்தப் பரிசசாதமனயானது, ஒடிசாவின் சந்திப்பூரிலுள்ள ஒருங்கிமணந்தப் 

பரிசசாதமன தளத்தில் சைற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ைளரச்ச்ி அமைப்பானது இந்த ஏவுகமண 

அமைப்பிமன உருைாக்குை் பணிமய 2017 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்கியது.  
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ரதசியப் புலிகள் ேளங்காப்பு ஆறணயத்தின் அமரவ்ு 

 அருணாசச்லப் பிரசதசத்தில் நடத்தப் பட்ட சதசியப் புலிகள் ைளங்காப்பு ஆமணயத்தின் 

20ைது அைரவ்ிற்கு ஒன்றிய சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்ர ்பூசபந்தர ்யாதை் தமலமை ஏற்றார.் 

 இந்த அைரை்ானது, அருணாசச்லப் பிரசதசத்தின் பக்சக புலிகள் காப்பகத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 சதசியத் தமலநகமரத ் தவிரத்்து சைறு ஓர ் இடத்தில் சதசியப் புலிகள் ைளங்காப்பு 

ஆமணயத்தின் அைரவ்ு நமடபபறுவது இதுசை முதல்முமறயாகுை். 

 புலிகள் ைளங்காப்பகங்களுக்கான ஒரு காட்டுத ் தீ தணிக்மக பநறிமுமறமய இந்த 

ஆமணயை் பைளியிட்டுள்ளது. 

 முழு சுழற்சி அளவில் காட்டுத்தீ நிகழ்வுகளுக்கான தயாரந்ிமல ைற்றுை் சைலாண்மை 

பசய்தல் ஆகியைற்மற ைதிப்பீடு பசய்ைதில் இது புலிகள் ைளங்காப்பு சைலாண்மை 

அதிகாரிகளுக்கு உதவுை். 

 

சீமா தரஷ்ன் திட்டப் பணி 

 ைத்திய உள்துமற ைற்றுை் கூட்டுறவுத் துமற அமைசச்ர ் அமித் ஷா சீைா தரஷ்ன் திட்ட 

பணிகமளத் பதாடங்கி மைத்தார.் 

 இது குஜராதத்ின் பனாஷ்கந்தா ைாைட்டத்தில் அமைந்த இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்மலயில் 

அமைந்துள்ள நாதாசபட் என்னுமிடதத்ில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இது நைது எல்மலயில் பணி புரியுை் எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயினரின் ைாழ்க்மக 

ைற்றுை் பணியிமனப் பற்றி ைக்கள் புரிந்து பகாள்ள ைழிைமக பசய்யுை் ஒரு 

சநாக்கதத்ுடன் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இந்தியக் கடை்கறரயின் நிறல 

 இந்திய முதன்மை நிலப்பரப்பில் கடற்கமரயின் நிமல குறிதத்ு புவி அறிவியல் துமற 

அமைசச்கைானது ைக்களமையில் பதரிவிதத்து. 
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 சதசியக் கடற்கமர ஆராய்சச்ி மையைானது 1990 ஆை் ஆண்டு முதல் பதாமல உணரவ்ு 

தரவு ைற்றுை் புவியிடங்காட்டி ைமரபடத் பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுதத்ிக் 

கடற்கமர அரிதத்ல் நிகழ்விமனக் கண்காணிதத்ு ைருகிறது. 

 இந்தியாவின் 6907.18 கி.மீ. நீள கடற்கமரயானது 1990 ஆை் ஆண்டு முதல் 2018 ஆை் ஆண்டு 

ைமரயில் ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முதன்மை நிலப் பரப்பில் உள்ள 6907.18 கி.மீ. நீள கடற்கமரயில், 

o 34% பல்சைறு ைமக அரிதத்ல் நிகழ்விற்கு உட்பட்டுள்ளது. 

o 26% ஆனது திரளாகுை் தன்மையுமடயது. 

o மீதமுள்ள 40% ஆனது நிமலயானதாகவுை் உள்ளது.  

 534.35 கி.மீ. நீள கடற்கமரமயக் பகாண்ட சைற்கு ைங்காள ைாநிலத்தில், 1990 முதல் 2018 

ைமரயில் சுைார ்60.5% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

 இதமனத் பதாடரந்்து சைற்குக் கடற்கமரயில் 592.96கி.மீ. நீள கடற்கமரக் பகாண்ட சகரள 

ைாநிலதத்ில் 46.4% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

 991.47கி.மீ. நீளமுள்ள தமிழகக் கடற்கமரயானது 42.7% கடல் அரிப்பிமனச ்சந்தித்து உள்ளது.  

 மிக நீளைான கடற்கமரமயக் பகாண்ட குஜராத் ைாநிலதத்ில் 27.06% கடல் அரிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

 41.66 கி.மீ. நீளமுள்ளப் புதுசச்சரி ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் 56.2% கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு 

உள்ளது.  

 

 

செறிவூட்டப்பட்ட அரிசிக்கான திட்டம் 

 பபாருளாதார விைகாரங்கள் மீதான ைத்திய அமைசச்ரமைக் குழுைானது, 2024 ஆை் 

ஆண்டுக்குள் அரசுத் திட்டங்களின் கீழ், பசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியிமன விநிசயாகை் 

பசய்ைதற்கான ஒரு திட்டதத்ிற்கு  ஒப்புதல் அளிதத்து. 

 பிரதைர ் தமலமையிலான ைத்திய அமைசச்ரமையானது, கீழ்க்கண்ட அமைப்புகளின் 

மூலை் பசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியிமன விநிசயாகை் பசய்ைதற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ு உள்ளது. 
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o சதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீழான இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட பபாது 

விநிசயாக அமைப்பு, 

o ஒருங்கிமணந்த குழந்மத சைை்பாட்டுச ்சசமை அமைப்பு, 

o பிரதான் ைந்திரி சபாஷன் சக்தி நிரை்ான – PM POSHAN (முன்னதாக மத்திய உணவுத ்

திட்டம் என்றரழக்கப்பட்டது) மற்றும் 

o அரனத்து மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்களிை் பை கட்டங்களாக 

பசயை்படுதத்ப்படும் இந்திய அரசின் இதர நைதத்ிட்டங்கள்.  

 இந்த முன்பனடுப்பானது 3 கட்டங்களாக அமை்படுத்தப்படும்  

o முதை் கட்டம் – 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாததத்ிற்குள், இந்தியா முழுவதும் PM POSHAN 

மற்றும் ஒருங்கிமணந்த குழந்மத சைை்பாட்டுச ் சசமை அமைப்புத் திட்டங்கள் 

பசயை்படுதத்ப்படும். 

o இரண்டாம் கட்டம் – பசியாை் வாழும் அதிக சுரமயுள்ள மாவட்டங்களிை் (பமாத்தம் 

291 மாவட்டங்கள்) உள்ள இதர அரசுத் திட்டங்கள் மற்றும் இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

பபாது விநிசயாக அமைப்பு திட்டங்களுடன் முதை் கட்டத் திட்டமும் 

அமை்படுதத்ப்படும்.  

o மூன்றாம் கட்டம் – 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் மீதமுள்ள மாவட்டங்களிை் இரண்டாம் 

கட்டத்மதாடுச ்மசரத்்து இத்திட்டம் அமை்படுத்தப்படும். 

 

 

சைலினா 

 உள்நாட்டிமைமய உருவாக்கப்பட்ட ‘பஹலினா’ எனப்படும் ஒரு பஹலிகாப்டரிலிருந்து 

ஏவப்படக் கூடிய ஒரு பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகரணயானது சமீபத்திை் 

பவற்றிகரமாக மசாதரன பசய்யப்பட்டது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனம், இந்திய ராணுவம் மற்றும் இந்திய 

விமானப்பரட ஆகியவற்றின் அறிவியைாளரக்ள் குழு ஒன்றினாை் இந்தச ்

மசாதரனயானது நடத்தப்பட்டது. 

 பஹலினா அதிகபட்சமாக ஏழு கிமைாமீட்டர ்பதாரைவு வரரயிைான வரம்புரடயது. 
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காவிரி ஆை்றில் நுண் சநகிழிகள் 

 நுண் பநகிழிகள் மபான்ற மாசுபடுதத்ிகள் காவிரி ஆற்றிை் வாழும் மீன்களிை் எலும்பு 

வளரச்ச்ிக் குரறபாடுகள் மபான்ற வளரச்ச்ிக் குரறபாடுகரள ஏற்படுத்தக் கூடும் என்று 

ஒரு புதிய ஆய்விை் பதரியவந்துள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழை் நசச்ுயியை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு என்ற இதழிை் இந்த ஆய்வு 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 பபங்களூரு நகரிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் கழகத்திரனச ் மசரந்்த உமபந்திரா 

மநாங்மதாம்பா இந்த ஆய்விரனத் தரைரமமயற்று மமற்பகாண்டார.் 

 மநாங்மதாம்பாவின் ஆய்வகதத்ிை் மாணவராக இருந்த முரனவர ்ஆய்வுப் பட்டப் படிப்பு 

மாணவரான அப்பாஸ் மடாபா அனிமபாமவாமஷ என்பவமர இந்த ஆய்வின் முதை் 

ஆசிரியர ்ஆவார.் 

 

மாதே்பூர் சகத் கண்காட்சி 

 இந்தியக் குடியரசுத் தரைவர ்ராம்நாத் மகாவிந்த், குஜராதத்ின் மபாரப்ந்தர ்நகரிை் உள்ள 

மாதவ்பூர ்பகத் என்ற இடதத்ிை் நரடபபறும் மாதவ்பூர ்பகத் கண்காட்சிரயத் பதாடங்கி 

ரவத்தார.் 

 குஜராத ்அரசானது இந்தியக் கைாசச்ாரத் துமற அரமசச்கதத்ுடன் இரணந்து மாதவ்பூர ்

பகத் கண்காட்சிரய நடதத்ுகிறது. 

 இது பகவான் கிருஷ்ணர ் மற்றும் ருக்மணியின் புனிதமான திருமண நிகழ்ரவக் 

பகாண்டாடும் வரகயிைான நிகழ்சச்ியாகும். 

 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தங்க இைக்குமதி 

 2021-22 ஆம் நிதியாண்டிை், அதிகத் மதரவயின் காரணமாக இந்தியாவின் தங்க 

இறக்குமதி 33.34 சதவீதம் அதிகரிதத்ு 46.14 பிை்லியன் அபமரிக்க டாைரக்ளாக உள்ளது. 

 2020-21 ஆம் நிதியாண்டிை், தங்க இறக்குமதி 34.62 பிை்லியன் அபமரிக்க டாைரக்ளாக 

இருந்தது. 

 உைகிமைமய அதிகளவிை் தங்கத்ரத உபமயாகிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலிை் சீனா 

முதலிடத்திை் உள்ள நிமலயில் இந்தியா இரண்டாவது இடதத்ிை் உள்ளது.. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் முதை் 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரரயிை் இந்திய நாட்டின் தங்க 

இறக்குமதியானது பைாத்த அளவின் அடிப்பரடயிை் 842.28 டன்களாக இருந்தது. 

  

இந்தியாவின் கை்ைல் பை்ைாக்குறை பை்றிய உலக ேங்கியின் அறிக்றக 

 மகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுக் காைத்திை் பபரும் பாதிப்ரபச ் சந்திதத் பை துரறகளிை் 

கை்வித் துரறயும் ஒன்றாகும். 

 இந்தியாவின் ‘கற்றை் பற்றாக்குரறயானது’ 70 சதவீதமாக உயரந்்துள்ளதாக உைக வங்கி 

கவரை பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 இது நாட்டின் கை்வித் துரறரய மமாசமாக்கியுள்ளதாகவும் அறிக்ரகயிை் கூறப்பட்டு 

உள்ளது. 
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 உைக வங்கியின் உைகக் கை்வி இயக்குனர ் பஜய்மம சமவத்ரா இந்தத் தகவரை 

பவளியிட்டார.் 

 

இந்தியாவில் காப்புரிறமப் பதிவுகள் 

 11 ஆண்டுகளிை் இல்லாத அளவிற்கு முதை்முரறயாக 2022 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 

மாரச் ் மாதம் ைமரயிலான காலதத்ில் இந்தியாவின் காப்புரிமைப் பதிவுகளானது, 

சரவ்மதச காப்புரிரமப் பதிவு எண்ணிக்மகமய விஞ்சியுள்ளது.  

 பமாத்தம் 19,796 காப்புரிரம விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் பசய்யப்பட்டன. 

 அைற்றுள் 10,706 விண்ணப்பங்கள் (54%) இந்திய விண்ணப்பதாரரக்ளாலும் 9,090 

விண்ணப்பங்கள் இந்தியரல்லாத விண்ணப்பதாரரக்ளாலுை் தாக்கை் பசய்யப்பட்டன.  

 

 

மாணேரக்ளுக்கு இரண்டு முழு ரநரக் கல்விப் படிப்புகள் 

 பை்கரைக்கழக மானியக் குழுைானது, மாணவரக்ள் தற்சபாது இரண்டு முழுமநரக் 

கை்விப் படிப்புகமள சநரடி முரறயிை் பதாடர முடியும் என்று அறிவித்தது. 

 நாடு முழுவதும் உள்ள அரனத்துப் படிப்புகளுக்குை் இந்த வழிகாட்டுதை்கள் பபாருந்தும். 

 மாணவரக்ள் பட்டயக் கல்வி மற்றும் இளங்கரைப் பட்டம், இரண்டு முதுகரைக் கல்வி 

அை்ைது இரண்டு இளங்கரைக் கல்வி ஆகியவற்றின் சசரக்்மகயில் ஒன்மறத் மதரவ்ு 

பசய்யைாம். 

 ஒரு மாணவர ் முதுகரை பட்டப்படிப்ரபத் பதாடர தகுதியுரடயவராக இருந்து, மமலும் 

மவறு ஒரு பிரிவிை் இளங்கரைப் பட்டப்படிப்பிை் மசர விரும்பினாை், அவர ்ஒமர மநரத்திை் 

இளங்கமல மற்றும் முதுகமல ஆகிய இரு  பட்டப் படிப்புகமளயுை் பதாடர முடியும். 

 

சபருங்கை்கால கல் ஜாடிகள் 

 அசாமின் திமா ஹசாவ் என்ற மாவட்டத்திை், பை பபருங்கற்காை கை் ஜாடிகள் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது, பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இந்தியாவின் வடகிழக்குப் 

பகுதிக்கும் இரடமய, கி.மு. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த சில 

சாத்தியமான பதாடரப்ுகரள எடுதத்ுரரக்கிறது. 
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 ‘அசாம் கை் ஜாடி தளங்கள் குறிதத் பதாை்பபாருள் ஆய்வு’ என்ற தமலப்பில் மூன்று 

தனிதத்ுவமான வடிவ ஜாடிகள் குறித்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 நசச்ு பங்க்சளா என்ற ஒரு இடத்தில், 546 ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் அது நைது 

பூமியின் மிகப்பபரிய இதத்மகய பபாருள் கண்டறியப்பட்ட ஒரு தளமாகும். 

 ைாமவாஸ், அசாை் மற்றும் இந்மதாமனஷியா ஆகியைற்றுக்கு இரடமய உள்ள இந்தக் 

கைாசச்ார உறரவப் புரிந்து பகாள்ைதற்கு சைண்டி சைலுை் பல ஆராய்சச்ிகமள 

சைற்பகாள்ைதற்கு இந்த ஆய்வு ைழி ைகுதத்ுள்ளது. 

 இந்மதாமனஷியா மற்றும் ைாமவாஸ் ஆகிய இரண்டு இடங்களிை் மட்டுமம இது மபான்ற 

ஜாடிகள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 

2026 காமன்சேல்த் விறளயாட்டுப் ரபாட்டிகள் 

 

 வழக்கமான ஒற்ரற நகரத் பதாகுப்பு அணுகுமுரறயிலிருந்து விைகி, காமன்பவை்த ்

விரளயாட்டுப் மபாட்டிகள் 2026 ஆை் ஆண்டில் விக்மடாரியாவிை் நரடபபற உள்ளன.  

 பபரும்பாைான மபாட்டிகள் அந்த நாட்டின் பிராந்திய ரமயங்களாை் ஏற்பாடு பசய்யப் 

பட்டு இருக்கின்றன. 

 2026 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாததத்ில், பமை்மபாரன்், ஜீைாங், பபண்டிமகா, பை்ைாரட் மற்றும் 

கிப்ஸ்மைண்ட் உள்ளிட்ட ஆஸ்திமரலியாவின் பை நகரங்கள் மற்றும் பிராந்திய 

ரமயங்களிை் இந்த விரளயாட்டுப் சபாட்டிகள் நமடபபற உள்ளன. 
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நிலக்கரி எரிோயு ஆறல 

 ஜிண்டாை் எஃகு & எரிசக்தி ஆமல நிறுைனைானது, சத்தீஸ்கரிை் உள்ள ராய்கர ்ஆரையிை் 

நிைக்கரி வாயுவாக்கும் ஒரு ஆரைரய அரமக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது நாட்டிமைமய இரண்டாவது ஆமலயாகுை். 

 இந்நிறுவனம் ஆனது, ஏற்கனமவ ஒடிசாவின் அங்குல் நகரில் உள்ள தனது ஆரையிை் எஃகு 

உற்பத்தி பசய்வதற்கு சைண்டி நிைக்கரி வாயுவாக்கை் பதாழிை்நுட்பத்ரதப் 

பயன்படுத்தச ்பசய்கிறது. 

 

உலக காை்று அறிக்றக 2022 

 இது உைக காற்று ஆற்றல் சமபயினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 இது 2005 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இது உலகளவில் காற்று ஆற்றல் பதாழில்துமறயின் ஒருங்கிமணந்த அமைப்பாகச ்

பசயல்படுகின்ற, காற்றாரை மின் உற்பதத்ிக்கான சரவ்மதச வரத்த்கச ்சங்கமாகும். 

 உைகளாவியப் பருைநிமல இைக்குகரள அரடய இந்த தசாப்ததத்ிற்குள் 2021 ஆை் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட 94 GW திறனிலிருந்து ஒை்சைார ்ஆண்டும் உைகம் முழுவதும் உள்ள 

காற்றாரைகளின் உற்பத்திமய நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க மவண்டும். 

 சீனாவில் புதிய ஆமலகள் நிறுைப்படுைது குமறந்ததால், 2022 ஆை் ஆண்டில் புதிதாக 

நிறுைப்பட்ட கடை்சார ்ஆமலகள் 2019/2020 ஆை் ஆண்டு நிரைமைகளுக்குக் கீழ் குரறய 

வாய்ப்புள்ளது. 

 

ஸ்ோநிதி ரெ ெம்ரித்தி திட்டம் 

 வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துமற அமைசச்கைானது, ‘ஸ்ைாநிதி மச 

சம்ரித்தி’ என்ற திட்டத்திமனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாவின் 14 மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்களிை் கூடுதைாக 126 

நகரங்களிை் இதத்ிட்டைானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டைானது, நாடு முழுவதும் உள்ள ைட்சக்கணக்கானத ்பதருமவார வியாபாரிகள் 

மற்றும் அவரக்ளது குடும்பங்களுக்குச ் சமூகப் பாதுகாப்புப் பைன்கரள பைற்றிகரைாக 

ைழங்கச ் பசய்து அைரக்ளுக்கு ஏற்படுை் வாழ்வாதாரை் சாரந்்த அபாயங்களிலிருந்து 

அவரக்ரளப் பாதுகாக்கிறது. 

 

பரபரப்பான முதல் 10 விமான நிறலயங்கள் 

 சரை்சதச விைான நிமலயச ் சமபயானது, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகளவிை் மிகவும் 

பரபரப்பான முதை் 10 விமான நிரையங்களின் பட்டியரை பவளியிட்டுள்ளது. 

 ஹாரட்்ஸ்ஃபீை்ட்-ஜாக்சன் அட்ைாண்டா (அபைரிக்கா) சரவ்மதச விமான நிரையம் 75.7 

மிை்லியன் பயணிகளுடன் இதில் முதலிடத்திை் உள்ளது. 

 இதில் டை்ைாஸ்/ஃமபாரட்் பவாரத்் (அபைரிக்கா) என்ற சரவ்மதச விமான நிரையம் 

இரண்டாவது இடத்ரதயும், படன்வர ் (அபைரிக்கா) என்ற சரவ்மதச விமான நிரையம் 

மூன்றாவது இடத்ரதயும் பிடிதத்ுள்ளது. 
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பிரதான்மந்திரி ெங்க்ரைாலயா 

 பிரதைர ் நமரந்திர மமாடி அைரக்ள் படை்லியிை் பிரதான் மந்திரி சங்க்ரஹாையா எனுை் 

அருங்காட்சியகதத்ிமனத் திறந்து ரவதத்ார.் 

 புகழ்பபற்ற தீன் மூரத்த்ி வளாகத்திை் அரமந்துள்ள சங்கரஹாையா, சுதந்திரத ்திருநாள் 

அமுதப் பபருவிழாவின் (ஆசாதி கா அம்ரித் மமஹாத்சவ்) ஒரு பகுதியாக திறக்கப் பட்டது. 

 இந்த அருங்காட்சியகை் ஜைஹரல்ால் சநரு முதல் ைன்சைாகன்சிங் ைமரயிலான 14 

பிரதைரக்ளின் பதவிக் காலத்திமன ஞாபகப் படுதத்ுகிறது. 

 இது சுதந்திரை் ைாங்கியதில் இருந்து இந்தியாவின் அமனதத்ுப் பிரதைரக்ளுக்கான ஒரு 

நிமனவிடைாக இருக்குை் 

 இந்த அருங்காட்சியகைானது, ஒவ்பவாரு பிரதமரும் எதிரப்காண்ட துன்பங்கரளயும், 

அவற்ரறச ் சமாளிதத்ு புதிய இந்தியாவிற்கான அடிதத்ளத்ரத அமைப்பதில் அைரக்ள் 

எை்ைாறு பைற்றியமடந்தாரக்ள் என்பரதயும் இமளஞரக்ள் அறிய ைழிைமக பசய்யுை் 

ைமகயில் இரளஞரக்ளுக்கு உதம்வகம் அளிக்கும் ஒரு மூை ஆதாரைாகத் திகழுை். 

 

நிதி ஆரயாக் அறமப்பின்  மாநில ஆை்ைல் மை்றும் பருேநிறலக் குறியீடு 

 நிதி ஆமயாக் அரமப்பின் மாநிை ஆற்றை் மற்றும் பருைநிமலக் குறியீட்டின் முதல் 

சுற்றில், 50.1 ைதிப்புடன் பபரிய மாநிைங்கள் பிரிவில் குஜராத் முதலிடத்ரதப் பபற்று 

உள்ளது. 

 குஜராத்ரதத் பதாடரந்்து மகரளா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியமை முமறசய இமத பிரிவின் கீழ் 

இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ளன. 

 மாநிை ஆற்றை் மற்றும் பருவநிரைக் குறியீடானது ஆற்றை் பசயல்திறன், விநிசயாக 

நிறுைனங்களின் பசயை்திறன் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் நிரைதத்ன்ரம உள்ளிட்ட ஆறு 

அளவுருக்களின் அடிப்பரடயிை் மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்கரளத் தர 

வரிரசப் படுத்துவரத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலிை் தமிழ்நாடு ைாநிலை் 43.4 மதிப்பபண்களுடன் 9வது இடத்திை் உள்ளது. 
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நீரே்ழிப் பாறதகள் மாநாடு 2022 

 

 இந்த ைாநாடானது, அசாை் ைாநிலதத்ில் உள்ள திப்ரூகரில் இந்திய உள்நாட்டு நீர ்வழிகள் 

ஆரணயத்தினாை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 இந்த மாநாட்டின் சநாக்கைானது, இந்திய நாட்டின் வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள சரவ்மதச 

மற்றும் உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் பாமதகளின் சுற்றுசச்ூழை் அரமப்பிற்கானத் திறரனத் 

திறை்படப் பயன்படுத்துவதிை் கவனம் பசலுதத்ுவமதயாகும். 

 இந்த மாநாட்டின் பதாழிை்துமறக்கான பங்குதாரர ் அமைப்பு இந்திய வரத்்தக மற்றும் 

பதாழிை்துரறக் கூட்டரமப்பு ஆகும். 
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InTranSE -II திட்டம் 

 இந்திய நகரங்களுக்கான நுண்ணறிவு சார ் மபாக்குவரத்து அரமப்பு முன்பனடுப்பின் 

இரண்டாை் கட்டதத்ின் கீழ், இந்தியப் மபாக்குவரதத்ுச ் சூழைரமவிற்கான உள் 

நாட்டிமைமய உருைாக்கப்பட்ட நுண்ணறிவுப் மபாக்குவரத்து அரமப்புகள் என்ற ஒரு 

தீரவ்ிமன அரசாங்கம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்திய நகரங்களுக்கான நுண்ணறிவு சார ் சபாக்குைரத்து அமைப்பு முன்பனடுப்பு 

(InTranSe) என்பது மதசிய அளவிைான கூட்டு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டை் 

ஆகும். 

 InTranSE-II என்பது இந்திய மின்னணுவியை் மற்றும் தகவை் பதாழிை்நுட்பத் துமற 

அரமசச்கத்தின் (MeitY) ஒரு முன்பனடுப்பாகும். 

 

முதல் நீண்ட கால மதிப்பீட்டு முன்னறிவிப்பு 

 இந்திய வானிரை ஆய்வு ரமயமானது, ஜூன் முதை் பசப்டம்பர ் வரரயிைான காைப் 

பகுதியிை் பதன்மமற்குப் பருவக் காலத்தின் மரழப் பபாழிவிற்கான ஒரு நீண்ட காை 

முன்னறிவிப்ரப பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு மரழப்பபாழிவானது இயை்பாக இருக்கும் என்றும் இந்த மதிப்பீட்டிை் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 பவளியிடப்பட்டுள்ள இந்த முன்னறிவிப்பின்படி, நீண்ட காை சராசரி மதிப்பீட்டிை் (LPA) 

பதன்மமற்குப் பருவமரழ 96 முதை் 104 சதவீதம் வரர இயை்பானதாக இருக்கும். 

 

கிருபன் ெக்தி பயிை்சி  

 மமற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரிக்கு அருகிை் உள்ள தீஷ்தா களச ் மசாதரனத் தளதத்ிை் 

திரிசக்தி பரடப்பிரிவு, கிருபன் சக்தி என்றப் பயிற்சியிரன நடதத்ியது. 

 இந்தப் பயிற்சியானது, மபாரிை் ஒருங்கிரணந்து ஈடுபடச ் பசய்வதற்காக இந்திய 

ராணுவம் மற்றும் மதத்ிய ஆயுதக் காவை் பரட ஆகியைற்றின் சில பசயை்திறன்கரள 

ஒருங்கிரணப்பரத மநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

 

பருத்தி இைக்குமதிக்கு சுங்க ேரி விலக்கு 

 பருதத்ி விரைரயக் குரறக்க, பருத்தி இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட அரனதத்ு சுங்க 

வரிகளிலிருந்தும் விைக்கு அளிப்பதற்கு இந்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

 அரசினாை் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வரி விைக்கானது, துணி, நூை், முழுத ் தயாரிப்புகள் 

மற்றும் ஆரடகள் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கிய ஜவுளி விநிமயாகப் பிரிவிற்குப் பைன் 

அளிக்கும் என்றும், நுகரம்வார ் மற்றும் ஜவுளித ் பதாழிலுக்கு மவண்டிய ஒரு உதவிரய 

அளிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

 கசச்ா பருத்தி மீது விதிக்கப்பட்ட 5 சதவீத விவசாய உள்கட்டரமப்பு & மமம்பாட்டு வரி 

மற்றும் 5 சதவீத அடிப்பரடச ் சுங்க வரி ஆகியரவயுை் நீக்கப்பட மவண்டும் என்று 

பதாழிை்துரறயினர ்மகாரியுள்ளனர.் 

 பருதத்ி இறக்குமதி மீதான மவளாண் உள்கட்டரமப்பு மமம்பாட்டு உள்வரி மற்றும் சுங்க 

வரி விைக்கானது  மதத்ிய மரறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தினாை் அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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ரடாரன்ியர் 228 விமானம் 

 அரையன்ஸ் ஏர ் எனப்படும் விமானத் தயாரிப்பு நிறுவனதத்ினாை் இந்தியாவிமைமயத ்

தயாரிக்கப்பட்ட மடாரன்ியர ்228 என்ற விமானமானது திப்ருகர-்பாசிகாட் வழித் தடத்திை் 

தனது முதை் வணிகப் பயணத்ரத மமற்பகாண்டது. 

 அரையன்ஸ் ஏர ் என்ற விைானப் சபாக்குைரத்து நிறுவனமானது, பபாதுமக்கள் 

மபாக்குவரதத்ிற்காக இந்தியாவிமைமயத ் தயாரிக்கப்பட்ட விமானங்கரள இயக்கிய 

இந்தியாவின் முதை் வணிக விமானப் சபாக்குைரதத்ு நிறுவனம் ஆகும். 

 இதன் முதை் பயணம் அசாமிை் உள்ள திப்ருகர ் மற்றும் அருணாசச்ைப் பிரமதசதத்ில் 

உள்ள பாசிகாட் ஆகிய நகரங்களுக்கு இரடயிை் இயக்கப்பட்டது. 

 

மரணத் தண்டறன குறித்த முக்கியத் தீர்ப்பு 

 உசச் நீதிமன்றதத்ின் ஓர ் அைரை்ானது, ைரணத் தண்டரன விதிக்கப்பட்ட  ரகதியின் 

உளவியை் மதிப்பீட்ரட சைற்பகாள்ைமதக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

 தூக்குத் தண்டரன மட்டுமம ஒரு பபாருத்தமான தண்டரனயாக இருக்கிறதா என்று 

ஆராயும் மநரத்திை் ரகதியின் நடத்ரத குறிதத் அறிக்ரகரயயும் சமரப்்பிக்குமாறு 

உசச்நீதிைன்றை் மகாரியுள்ளது. 

 

பஞ்ொப் ரதசிய ேங்கி நிறுவிய தினம் 

 

 பஞ்சாப் மதசிய வங்கியானது 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று தனது 128வது நிறுவிய 

தினத்ரதக் பகாண்டாடியது. 

 இது இந்தியாவின் இரண்டாவது பபரிய வங்கியாகும். 

 தரைசிறந்த சுதந்திரப் மபாராட்ட வீரரான ைாைா ைஜபதி ராய் அைரக்ளால் 1894 ஆம் 

ஆண்டிை் இந்த வங்கியானது நிறுவப்பட்டது. 

 இவர ்சஷர-்இ-பஞ்சாப் (பஞ்சாப் சிங்கம்) என்று பபருரமயுடன் அரழக்கப்படுகிறார.் 

 இந்த ைங்கியானது, சுமதசி இயக்கதத்ின் தாக்கத்திற்குட்பட்ட முதை் சுமதசி வங்கி ஆகும். 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் ெமூகப் சபாருளாதார ெறபயின் 4 அறமப்புகளில் இந்தியா 

 மமம்பாட்டிற்கான அறிவியை் மற்றும் பதாழிை்நுட்ப ஆரணயம் உட்பட ஐக்கிய 

நாடுகளின் பபாருளாதார மற்றும் சமூகச ் சரபயின் நான்கு முக்கிய அரமப்புகளுக்கு 

இந்தியா மதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 பபாருளாதார, சமூக மற்றும் கைாசச்ார உரிரமகளுக்கான குழுவிற்கு, தூதர ் பிரதீத்ி 

சரண் மீண்டும் மதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியா உறுப்பினராகத் மதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 4 அரமப்புகள் 

o பபாருளாதார, சமூக மற்றும் கைாசச்ார உரிரமகளுக்கான குழு 

o சமூக மமம்பாட்டு ஆரணயம் 

o அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கான  குழு மற்றும் 

o மமம்பாட்டிற்கான அறிவியை் மற்றும் பதாழிை்நுட்ப ஆரணயம் ஆகும். 

 

இந்தியா - எகிப்து நாட்டிை்கு ரகாதுறம இைக்குமதி 

 

 உக்ரரன் மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து உைகிமைசய அதிகளவில் மகாதுரம 

இறக்குமதி பசய்யும் எகிப்து நாடானது, தனது நாட்டில் சகாதுமை இறக்குைதி பசய்ைதற்கு  

இந்திய நாட்டிற்கு ஒப்புதை் அளித்துள்ளது. 

 இந்தியா சுமார ் ஒரு மிை்லியன் டன் மகாதுரமரய அந்நாட்டிற்கு ஏற்றுைதி பசய்ய 

உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் உைகளாவிய மகாதுரம உற்பதத்ியிை் இந்தியா 14.14 சதவீத பங்ரகக் 

பகாண்டு உைகின் இரண்டாவது பபரிய மகாதுரம உற்பத்தியாளராக இருந்தது. 

 பஞ்சாப், உத்தரப் பிரமதசம், மதத்ியப் பிரமதசம், ஹரியானா, பீகார,் ராஜஸ்தான் மற்றும் 

குஜராத ்ஆகியரவ மகாதுரம விரளயும் முக்கிய மாநிைங்கள் ஆகுை். 

 

மின்னணு ரசீது ேெதி 

 மத்திய நிதி மற்றும் பபருநிறுவன விவகாரங்கள் துமறக்கான அரமசச்ர ் நிரம்ைா 

சீதாராமன் மின்னணு ரசீது ைழங்குை் முரறரயத் பதாடங்கி ரவத்தார.் 

 இது 46வது பபாதுக் கணக்குத் தினத்ரத முன்னிட்டுத ்பதாடங்கப்பட்டது. 
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 மின்னணு ரசீது முரற என்பது கட்டணம் பசலுத்துதல் முமறயில் பைளிப்பமடத் 

தன்மைமயக் பகாண்டு ைருைதற்காக வணிகம் பசய்வரத எளிதாக்கை் மற்றும் டிஜிட்டை் 

இந்தியா சூழை் அரமப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

 

ஒை்றை அெச்ு சூரியெக்தி இறணப்பு அறமப்பு 

 

 டாடா ஆற்றல் நிறுவனமான டாடா பவர ்ரினீவபிள்ஸ் நிறுவனமானது குஜராதத்ிை் உள்ள 

மதாமைராவிை் 300 பமகாவாட் மசாைார ்ஆரைரய இயக்கத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய ஒற்ரற அசச்ு சூரியசக்தி இரணப்பு அரமப்பாகும். 

 இந்த ஆரையானது, ஆண்டுக்கு 774 MU (million units) திறமன உற்பதத்ி பசய்யுை்.  

 மமலும், இது ஆண்டிற்கு மதாராயமாக 704340 பமட்ரிக் டன் என்ற அளவிற்கு காரப்ன் 

பவளிமயற்றத்ரதக் குரறக்கும். 
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108 அடி ைனுமான் சிறல 

 ஹனுைான் பஜயந்திமய முன்னிட்டு, குஜராதத்ின் மமாரப்ி நகரிை் அரமக்கப் பட்டு உள்ள  

108 அடி உயர ஹனுமான் சிரைரயப் பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் திறந்து 

ரவத்தார.் 

 'ஹனுமான்ஜி சாரத்ாம்' என்ற திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின்  நான்கு 

திரசகளிலும் கட்டப்படும் நான்கு சிரைகளிை் இது  இரண்டாவது சிரையாகுை். 

 இைாசச்லப் பிரசதசதத்ின் சிம்ைாவிலும் இமத மபான்ற ஒரு அனுமன் சிரை அரமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ராமமஸ்வரம் மற்றும் மமற்கு வங்காளை் ஆகிய இரு இடங்களிலுை் மமலும் இரண்டு 

சிரைகள் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

டீெல் இரயில் என்ஜின்கள் உயிரி - டீெல் மூலம் இயக்கம் 

 

 இந்திய இரயிை்மவ, தனது டீசை் எஞ்சின்கரள உயிரி டீசரைப் பயன்படுத்தி இயக்கத ்

திட்டமிட்டுள்ளது. 
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 ஆராய்சச்ி வடிவரமப்புகள் மற்றும் தர நிரண்ய அரமப்பு (RDSO) மூைம் டீசை் 

எஞ்சின்கரள இயக்குவதற்கு B-5 உயிரி டீசை் மசாதரன பசய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய 

இரயிை்சை நாடாளுமன்றதத்ிை் பதரிவித்துள்ளது. 

 உயிரி-டீசை் பயன்பாடு இரயிை்மவயின் டீசை் பசைரவச ்மசமிக்க உதவும். 

 உயிரி-டீசை், உமிழ்ரவக் குரறக்கவும் உதவுைதால் மாசுபாடு குரறகிறது. 

 

ரதசிய இறெவு ேழங்கலுக்கான ரநர மதிப்பீட்டு ஆய்வு 2022 

 ைத்திய ைமறமுக ைரிகள் ைற்றுை் சுங்க ைாரியை் (CBIC - Central Board of Indirect Taxes and 

Customs) சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட இமசவு ைழங்கலுக்கான சநர ைதிப்பீட்டு ஆய்வு (TRS - Time 

Release Studies) குறிதத் ஒரு பதாகுப்பு அறிக்ரகரய பவளியிட்டது. 

 இமசவு ைழங்கலுக்கான சநர ைதிப்பீடு என்பது பசயல்திறமன அளவிடுைதற்கான ஒரு 

கருவியானசதாடு, இது சரை்சதச ைரத்்தகதத்ின் சரக்கு இரசவு பசயல்முமறமய 

ைதிப்பிடுகிறது. 

 உலக ைரத்்தக அரமப்பானது, உலக சுங்க அமைப்பு ைற்றுை் ைரத்்தக ைசதி ஒப்பந்தை் 

ஆகியைற்றின் கீழ் இந்த ஆய்வு முமறமயப் பரிந்துமரக்கிறது. 

 இந்தச ் பசயை்முரறயானது, சரக்குகளின் சராசரி பைளியீட்டு சநரத்மத, அதாவது 

சரக்குப் பபாருள் சுங்க நிமலயத்மத ைந்தமடைதற்கும் இறக்குைதி அல்லது ஏற்றுமதி 

பசயை்முரறக்கு அனுப்பப் படுைதற்குை் ஆகுை் மநரத்மதப் பபாருத்து அமைகிறது. 

 

‘ெகுந்தலா’ செயை்றகக்ரகாள் 

 பபங்களூர ் நகமரத் தமலமையிடைாகக் பகாண்ட ஒரு விண்பைளித ் பதாழில்நுட்பப் 

புத்தாக்க நிறுைனைான பிக்ஸ்பசல் நிறுைனை் தனது முதைாவது முழு அளவிலான 

ைணிகச ் பசயற்மகக் சகாமள பைற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுதத்ியதாக அறிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 இது ஸ்மபஸ்எக்ஸ் நிறுைனதத்ின் பால்கன்-9 மரட்சஷர ் ஏவுத் திட்டதத்ில் இடை்பபறத ்

திட்டமிடப்பட்டுள்ள 36-பசயற்ரகக்மகாள் பதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

 'சகுந்தலா' பசயற்மகக் சகாளானது விண்பைளிக்கு இதுைமரயில் விண்ணில் பசலுதத்ப் 

பட்ட உயர-்பதளிவுத்திறன் பகாண்ட அதி நிறைாமல ைணிக ஒளிப்படக் கருவியில் 

ஒன்மற ஏந்திச ்பசல்கிறது,  

 இது கிரகதத்ிற்கான 24x7 மணி சநர சுகாதாரக் கண்காணிப்பு அமைப்மப  உருவாக்கச ்

பசய்வதற்கான ஒரு முயற்சியிை் இந்த நிறுைனத்மத சைலுை் ஒரு படி முன்மனற்றிச ்

பசல்கிறது. 

 15 கிசலாவுக்குை் குமறைான எமட பகாண்ட சகுந்தலா பசயற்மகக் மகாளானது, 

புைப்படக்கூடியது முதல் அகசச்ிைப்பு நிறைாமல வரரயிைான 150க்குை் சைற்பட்ட 

ைண்ணப் பட்மடகளில் சுற்றுப் பாமதச ் சாரந்்த படங்கமளப் படை்பிடிக்குை் திறன் 

பகாண்டதாகுை். 

 இது விண்பைளித் துமறயில் இந்தியாவின் தனியார ் நிறுைனங்களின் ைளரந்்து ைருை் 

பங்மகக் குறிக்கிறது. 
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AB-PMJAY 

 ஆயுஷ்ைான் பாரத் பிரதான் ைந்திரி ஜன் ஆசராக்யா சயாஜனா (AB-PMJAY) திட்டத்தின் கீழ், 

2022 ஆை் ஆண்டிற்கான சுகாதாரப் பயன்கள் திட்டதத்ின் புதிய பதிப்மபத் சதசிய 

சுகாதார ஆமணயை் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இதில் 365 புதிய நரடமுரறகள் மசரக்்கப் பட்டமத அடுத்து, இதன் புதிய பைாதத் 

எண்ணிக்மக 1,949 ஆக உயரந்்தது. 

 

ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்ேராஜ் அபியான் 

 

 2022  ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் 2026 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் 31 ைமரயிலான காலக் 

கட்டத்தில் பசயல்படுதத்ுைதற்காக சைண்டி, ைதத்ிய அரசின் நிதி உதவிமயப் பபறுை், 

புதுப்பிக்கப் பட்ட ராஷ்ட்ரிய கிராை் ஸ்ைராஜ் அபியான் என்ற திட்டத்மதத் பதாடரப் 

பபாருளாதார விைகாரங்களுக்கான அமைசச்ரமைக் குழு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டை் இப்சபாது 15ைது நிதிக்குழுவின் பதவிக் காலத்துடன் ஒன்றிரணந்து 

இயங்குகிறது. 

 இந்தத் திட்டை் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுைனங்களின் நிரை்ாகத் திறன்கமள சைை்படுதத்ச ்

பசய்ைமத சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைானது முதலில் 2018-19 முதல் 2021-22 ைமர பசயல்படுதத்ுைதற்காக 2018 ஆை் 

ஆண்டில் அமைசச்ரமையால் முதன்முமறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிறலயம் - ஓக்லா 

 ஜல் சக்தி அமைசச்ர ் கசஜந்திர சிங் பஷகாைத் சமீபத்தில், படல்லியில் கட்டுைானதத்ில் 

உள்ள, ஒரு நாமளக்கு 564 மில்லியன் லிட்டர ் கழிவுநீமரச ் சுத்திகரிப்பு பசய்யுை் ஓக்லா 

கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு ஆமலமய ஆய்வு பசய்தார.் 
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 இது யமுமனமயச ் சுத்தை் பசய்யுை் பணியில் மிக முக்கியப் பங்கு ைகிக்குை் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆமல ஆசியாவிசலசய மிகப்பபரிய ஆமலயாக இருக்குை் 

 இது கழிவுநீரில் இருந்து ைாசுபட்டப் பபாருட்கமள  அகற்றி, அமதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுச ்

சூழலில் பைளிசயற்றுைதற்கு ஏற்ற ஒரு கழிவுநீமர உற்பத்தி பசய்ைமத அல்லது அதமன 

ைறுபயன்பாட்டிற்கு உபசயாகித்து, அதன் மூலை் நீர ்ைாசுபடுைமதத் தடுக்கச ்பசய்ைமத 

சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ைுனார ்ைாத் 

 ைத்திய அமைசச்ர ்அனுராக் தாக்கூர,் முை்மபயில் நமடபபற உள்ள 40வது ஹுனார ்ஹாத ்

ைன்றதத்ிமனத் பதாடங்கி மைக்க உள்ளார ். 

 ஹுனார ்ஹாத் என்பது உள்ளூர ்கமலஞரக்ள் ைற்றுை் மகவிமனஞரக்மளப் பாதுகாதத்ு 

சைை்படுதத்ுைதற்கான ஒரு ைன்றைாகுை். 

 "உள்ளூர ் உற்பத்திக்கு ஆதரவு தாருங்கள்" ைற்றுை் "ஆத்ை நிரப்ர ் பாரத"் 

ஆகியைற்றுக்கான பிரதைர ் நசரந்திர சைாடி அைரக்ளின் சைண்டுசகாமள "ஹுனார ்

ஹாத"் ைலுப்படுதத்ுகிறது. 

 இது நாடு முழுைதிலுை் இருந்து குமறந்தது 1,000 கமலஞரக்ள் ைற்றுை் மகவிமனக் 

கமலஞரக்மள ஒன்றிமணக்குை். 

 

ரதசிய தரவு மை்றும் பகுப்பாய்வுத் தளம் 

 நிதி ஆசயாக் அமைப்பானது, சதசிய தரவு ைற்றுை் பகுப்பாய்வுத் தளத்மதத் பதாடங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது அரசாங்கத் தரமைப் பயனரக்ளுக்கு உகந்த முமறயில் ைழங்குைசதாடு, தரவு சாரந்்த 

முடிபைடுதத்ல் ைற்றுை் ஆராய்சச்ிமய ஊக்குவிக்குை். 

 2020 ஆை் ஆண்டில் உருைாக்கப்பட்ட இந்தத் தளைானது, அரசாங்க மூல ஆதாரத் தரவுகள் 

முழுைதுை் தரப்படுதத்ுைமதயுை், பல தரவுத்  பதாகுப்புகமளப் பயன்படுத்தி பயனரக்மள 

எளிதாகப் பகுப்பாய்வு பசய்ய அனுைதிக்குை் பநகிழ்திறன் மிக்க பகுப்பாய்வுகமள 

ைழங்குைமதயுை் சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

புலம்சபயரவ்ு கண்காணிப்பு அறமப்பு 

 பருைகாலதத்ினால்  எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய புலை்பபயர ்பதாழிலாளரக்ளின் ஒரு 

இடப்பபயரவ்ிமனத்  தனிப்பட்ட அமடயாள எண்கள் மூலை் ைமரபடமிடுைதற்கு சைண்டி 

இமணய தள அடிப்பமடயிலான புலை்பபயரவ்ு கண்காணிப்பு அமைப்புப் பயன்பாட்மட 

ைகாராஷ்டிரா அரசாங்கை் உருைாக்கியுள்ளது. 

 இது நாட்டிசலசய முதன்முமறயாக உருைாக்கப்பட்ட இது சபான்ற முதல் திட்டைாகுை். 

 இந்தத் திட்டதத்ில், புலை்பபயரந்்தப் பயனாளிகளுக்கு ஊட்டசச்தத்ு ைழங்கல், சநாய்த ்

தடுப்பு, சுகாதாரப் பரிசசாதமன சபான்ற ஒருங்கிமணந்த குழந்மத சைை்பாட்டுச ்

சசமைகளின் பதாடர ்பயன்கள் ைழங்கத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 
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உடான் திட்டம் 

 உடான் (உசட சதஷ்கா ஆை் நகரிக்) எனப்படுை் பிராந்திய இமணப்புத் திட்டை்  (Ude Deshka 

Aam Nagrik) ஆனது, “புத்தாக்கை் (பபாது) – மையப் பிரிவு” என்ற பிரிவின் கீழ் 2020 ஆை் 

ஆண்டிற்கான பபாது நிரை்ாகதத்ில் சிறந்து விளங்குைதற்கான பிரதைரின் விருதுக்குத் 

சதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பபாது விைானப் சபாக்குைரதத்ு அமைசச்கதத்ின் முதன்மைத் திட்டைாகுை். 

 இத்திட்டைானது, அளவுரு சாரந்்த இலக்குகமள அமடைமத விட, தரைான நிரை்ாகை், 

தரைான சாதமனகள் ைற்றுை் பதாமலதூர இமணப்பு ஆகியைற்றின் மீது ஈடுபாடு 

பசலுத்துகிறது. 

 

 

செமிகான் இந்தியா மாநாடு 2022 

 

 முதலாைது பசமிகான் இந்தியா ைாநாடானது (2022) பபங்களூரு நகரில் நமடபபற 

உள்ளது. 

 இந்த ைாநாட்டிமன மின்னணு ைற்றுை் தகைல் பதாழில்நுட்பத் துமற அமைசச்கை் 

ஏற்பாடு பசய்கிறது. 
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 உலகின் சதமைக்சகற்ப இந்தியாவில் ைடிைமைதத்ு உற்பத்தி பசய்தல் : இந்தியாமைக் 

குமறகடதத்ி உற்பதத்ியாளர ்நாடாக ைாற்றுதல் என்பது இதன் கருதத்ுருைாகுை். 

 பசமிகான் இந்தியா – 2022 என்பது உலகளாவியக் குமறகடதத்ி ைதிப்புச ் சங்கிலியில் 

இந்தியாமை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சந்மதயாக ைாற்றுைமத சநாக்கைாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

 

றமன்ோக்ஸ் 

 இந்தியாவில், சகாவிட்-19 அல்லது SarsCov2 மைரசிற்கு எதிரான ஒரு புதிய தடுப்பூசி 

உருைாக்கப்படுகிறது.  

 இது குளிரப்தனை் அல்லது பதாடர ் குளிரப்தனச ் சசமிப்பகசைா சதமைப்படாத ஒரு 

தடுப்பூசி ஆகுை். 

 'மைரசஸ்' என்ற இதழில் பைளிைந்த ஓர ்ஆய்வின்படி, எலியின் மீது சைற்பகாள்ளப் பட்ட 

சசாதமனகளில், இந்தத் தடுப்பூசி மைரஸின் பல்சைறு திரிபுகளுக்கு  எதிராக சநாய் 

எதிரப்்புப் பபாருள்கமள அல்லது ஆன்டிபாடிகமள உருைாக்கியுள்ளது. 

 இந்த ‘ைாரை்்’ (warm) என்றத் தடுப்பூசிமய பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் 

கழகதத்ினால் உருைாக்கப்பட்ட பபங்களூருமைச ்சசரந்்த மைன்ைாக்ஸ் ஆய்ைகை் என்ற 

நிறுைனை் உருைாக்கி ைருகின்றது. 

 இது 37 டிகிரி பசல்சியஸ் பைப்பநிமலயில் நான்கு ைாரங்கள் ைமரயிலுை் 100 டிகிரி 

பசை்சியஸ் பைப்பநிமலயில் 90 நிமிடங்கள் ைமரயுை் சசமிக்கப்படக்கூடிய தனிதத்ுை 

மிக்க ஒரு தடுப்பூசியாகுை். 

 

யமுறன நதியில் அம்ரமானியா 

 யமுமன ஆற்றில் அை்சைானியாவின் அளவு அதிகைாக இருந்ததால் படல்லியின் சில 

பகுதிகளில் மீண்டுை் தண்ணீர ்விநிசயாகை் தமடபட்டது. 

 அந்த ஆற்று நீரில் இருந்த அை்சைானியாவின் பசறிவு 7.4  ppm (மில்லியனில் ஒரு பகுதி) 

ஆகுை். 

 இது படல்லி ஜல் ைாரியத்தின் நீரச் ் சுதத்ிகரிப்பு நிமலயங்கள் பசயல்முமறக்கு 

உட்படுதத்க் கூடிய அளைான சுைார ்1 ppm அளமை விட ஏழு ைடங்கு அதிகை் ஆகுை். 

 

இந்தியாவில் நிலவும் தீவிர ேறுறம பை்றிய உலக ேங்கியின் அறிக்றக 

 உலக ைங்கியின் ஒரு ஆய்வு அறிக்மகயின்படி, 2011 ஆை் ஆண்டில் 22.5 சதவீதைாக இருந்த 

இந்தியாவின் தீவிர ைறுமை நிமலயானது 2019 ஆை் ஆண்டில் சகாவிட்-19 பதாற்றிற்கு  

முந்மதய நிமலயில் 10.2 சதவீதைாகக் குமறந்துள்ளது. 

 சைலுை், இந்தியாவின் நகரப்்புறங்கமள விட  கிராைப்புறங்களில் ைறுமை குமறைதன் 

சைகை் அதிகைாக உள்ளது. 

 2011 முதை் 2019 ஆம் ஆண்டு வரரயிைான காைகட்டத்திை், நகரப்்புற ைற்றுை் கிராைப் 

புறங்களில், ைறுமை நிமலகள் முமறசய 7.9 சதவீதை் ைற்றுை் 14.7 சதவீதை் குமறந்து 

உள்ளது. 
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 2019 ஆை் ஆண்டில், ைறுமை நிமல ஆனது கிராைப்புறங்களில் 11.6 சதவீதைாகவுை், 

நகரப்்புறங்களில் 6.3 சதவீதைாகவுை் இருந்தது. 

 பணைதிப்பு இழப்பு பசய்யப்பட்ட ஆண்டான 2016 ஆை் ஆண்டில் நகரப்்புற ைறுமை 2 

சதவிகிதை் உயரந்்துள்ள நிமலயில் 2019 ஆை் ஆண்டில் கிராைப்புற ைறுமை  10 புள்ளிகள் 

உயரந்்தது. 

 

 

ரரடிரயா அக்ஸ் 

 பாரம்ையற்சறாருக்கான இந்தியாவின் முதல் சரடிசயா (ைாபனாலி) அமலைரிமச, 

‘சரடிசயா அக்ஸ்’ என்ற பபயரில் ைகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ் நகரில் பதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 நாக்பூமரச ் சசரந்்த 96 ைருடங்கள் பமழமையான நிறுைனைான நாக்பூர ் தி பிமளண்ட் 

ரிலீஃப் அசசாசிசயஷன் ைற்றுை் சை்த்ருஷ்டி சைதா விகாஸ் அைை் அனுசந்தன் ைண்டல் 

ஆகியமை இந்தக் கருத்தாக்கதத்ிமன உருைாக்கிய நிறுைனங்கள் ஆகுை். 

 இந்த அமலைரிமசயானது பல்சைறு இமணய ைாபனாலி தளங்களில் இலைசைாகக் 

கிமடக்கப் பபறுை். 

 

மிதறே ோனூரத்ி நிறலயம் – ஓகா 

 இந்தியக் கடசலாரக் காைற்பமடயின் தமலமை இயக்குநர ்V.S. பதானியா என்பைர ்ஓகா 

என்னுமிடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிதமை ைானூரத்ி நிமலயதத்ிமனத் திறந்து 

மைத்தார.்  

 சைலுை், அைர ்ைாதினார ்என்னுமிடத்தில் நிறுைப்பட உள்ள கடசலாரக் காைல் பமடயின் 

படகுத் துமறக்குை் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இரு மையங்களுை் குஜராதத்ின் கடசலாரத் சதைபூமியான துைாரகா ைாைட்டதத்ில் 

அமைந்துள்ளன. 

 மிதமை ைானூரத்ி நிமலயை் என்பது சதமையுள்ள இடங்களுக்குப் பயண ைசதியிமன 

அளிப்பதற்குை், மிதமை ைானூரத்ிகள் தமரயிறங்க இமசவு பசய்யுை் ைமகயிலான 

உள்கட்டமைப்பிமனக் பகாண்ட ஒரு முமனயைாகுை்.  
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வித்யா ெமிக்ொ ரகந்த்ரா 

 குஜராத் ைாநிலக் கல்வித் துமறயானது, காந்தி நகரில் ஒரு ைழிகாட்டு ைற்றுை் 

கட்டுப்பாட்டு  மையை் அல்லது விதய்ா சமிக்சா என்ற சகந்த்ராவிமன நிறுவியுள்ளது.  

 இது சசரக்்மக, ைருமக, கற்றல் பயன்கள், இமடநிற்றல் ைற்றுை் பள்ளியின் அங்கீகாரை் 

ஆகியைற்மறக் கண்காணித்து, பள்ளிகள் ஆசிரியரக்ள் ைற்றுை் பதாகுதி & பதாகுப்பு 

நிரை வள ரமய ஒருங்கிரணப்பாளரக்ரளக் கண்காணிக்கிறது. 

 இந்த ரமயமானது, கற்றை் பயன்கரள மமம்படுத்துவதற்காக தரவு மற்றும்  பதாழிை் 

நுட்பத்திரனப் பயன்படுதத்ுவரத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

பாரம்பரிய மருத்துே றமயம் 

 

 குஜராதத்ின் ஜாை்நகரில் நிறுைப்பட்டுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் உலகப் 

பாரை்பரிய ைருத்துை மையத்திமன பிரதைர ்நசரந்திர சைாடி திறந்து மைக்க உள்ளார.்  

 இது உலகிசலசய இசத சபான்ற ைமகயிலான ஒரு முதல் மையைாகுை். 

 பதாழில்நுட்ப சைை்பாடுகள் ைற்றுை் சான்றுகள் ஆகியைற்றின் அடிப்பமடயிலான 

ஆராய்சச்ி ஆகியைற்றுடன் ஒருங்கிமணப்பதன் மூலை் பாரை்பரிய ைருதத்ுைத்தின் 

பசயல்திறமன பைளிக் பகாணரை்மத இது சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

சுை்றுெச்ூழல் அனுமதி ேழங்கும் செயல்முறையில் மாை்ைங்கள் 

 ைத்திய சுற்றுசச்ூழல், ைனை் ைற்றுை் பருைநிமல ைாற்றத் துமற அமைசச்கைானது, 

சைை்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுைதி ைழங்குை் பசயல்முமறயில் சில 

ைாற்றங்கமள அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது.  

 அசத சையை் இதர சில திட்டங்களுக்கு இதன் அதிகார ைரை்பிலிருந்து முற்றிலுை் விலக்கு 

அளிப்பதற்கு இது முன்பைாழிந்துள்ளது.  

 இதற்கு சுற்றுசச்ூழல் ஆரை்லரக்ள் கண்டனை் பதரிவிதத்ு ைருகின்றனர.்  

 இதில் 39 ைமகயான சைை்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குச ் சுற்றுசச்ூழல் அனுைதி பபறுதல் 

என்பது கட்டாயைாகுை்.  

 அைற்றுள் நீரம்ின் நிமலயை், சுரங்கை் ைற்றுை் அனல்மின் நிமலயை் சபான்றமை உள் 

அடங்குை். 
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 இந்த அனுைதி ைழங்கல் பசயல்முமறயானது 2006 ஆை் ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ைதிப்பீட்டு அறிவிப்பின் மூலை் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 

 

அறனத்து திைன்மிகு நகரங்களிலும் ஒருங்கிறணந்த ேழிகாட்டு மை்றும் 

கட்டுப்பாட்டு றமயம் 

 இந்தியாவில் திறன்மிகு நகரங்கள் திட்டதத்ின் கீழ் உருைாக்கப்பட்டு ைருை் 100 

நகரங்களுள், 20 நகரங்களில் சில ஒருங்கிமணந்த ைழிகாட்டு ைற்றுை் கட்டுப்பாட்டு 

மையங்கள் ஏற்கனசை நிறுைப்பட்டுள்ளன.  

 2022 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதை் 15 ஆை் சததிக்குள் மீதமுள்ள நகரங்களிலுை் இந்த 

மையங்கள் நிறுைப்படுை். 

 இந்த மையங்கள் திறன்மிகு நகரங்கள் திட்டதத்ின் ஒரு முக்கிய அங்கைாகுை்.  

 இந்தத் திட்டைானது 100 சுய நிமலதத்ன்மையுமடய, குடிைக்களுக்கு உகந்த நகரப்் புறக் 

குடியிருப்புகமள உருைாக்குைமத சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 உள்துமற அமைசச்கைானது ஒருங்கிமணந்த ைழிகாட்டு ைற்றுை் கட்டுப்பாட்டு மைய 

ைாதிரியிமன இறுதி பசய்து, ைகாராஷ்டிரா, உதத்ரப் பிரசதசை், ைத்தியப் பிரசதசை், 

கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு ைற்றுை் இராஜஸ்தான் ஆகிய ைாநிலங்களில் இதமன ஒரு ைாதிரித் 

திட்டைாக அைல்படுத்துைமத சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ஆக்டினிசமன்ஸ் ரகாயாஸ் 

 இந்திய சைளாண் ஆராய்சச்ிச ் சமபயிமனச ் சசரந்்த சதசிய மீன் ைரபணு ைள 

ைாரியத்தின் அறிவியலாளரக்ள் புதிய இறால் இனை் ஒன்மறக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்தப் புதிய இனத்திற்கு ஆக்டினிபைன்ஸ் சகாயாஸ் என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட இந்த இறால் இனைானது அகட்டி என்ற தீவின் பைளத் திட்டுப் 

பகுதியிலிருந்து சசகரிக்கப்பட்டது. 

 அகட்டி தீைானது லட்சத்தீவின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 A. தினகரன், புருமசாதத்மன் பரமசிவம், குை்தீப், K. ைாை் மற்றும் T.T. அஜிதக்ுமார ்ஆகிமயார ்

அடங்கிய ஒரு குழுவினாை் இந்த இனமானது கண்டறியப்பட்டது.  
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இ-தார் தளம் 

 சட்டத்தின் கீழ் சகாரப்படுை் சைாட்டார ் ைாகன விபத்துகள் ைற்றுை் சகாரிக்மககள் 

மீதான தரவுகமள பநறிமுமறப் படுதத்ுைதற்கான e-DAR எனப்படும் ஒரு இரணய 

தளத்தின் பசயை்விளக்கமானது சமீபத்திை் உசச்நீதிமன்றத்திடம் வழங்கப்பட்டது. 

 E-DAR (விரிவான இரணய வழி விபதத்ு அறிக்ரக) என்பது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் 

ஆதரமவாடு சாரைகள், மபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாரைகள் அரமசச்கதத்ினாை் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

 இது சிை புரகப்படங்கரளக் பகாண்டு சாரை விபதத்ுகள் பற்றிய உடனடித ்

தகவை்கரளத் தந்து, விபதத்ு இழப்பீட்டுக் மகாரிக்ரககரளத் துரிதப் படுதத்வுை், 

பாதிக்கப் பட்டவரக்ளின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கவும் உதவும். 

 

நாட்ரபால்சரக்ஸ்-VIII 

 இந்தியக் கடசலாரக் காைல்பமடயானது, 'நாட்சபால்பரக்ஸ்-VIII' (8ைது) எனப்படுை் 

இரண்டு நாள்கள் ைமர நமடபபறுை் சதசிய அளவிலான ைாசு எதிரப்்புப் பயிற்சிமயத ் 

பதாடங்கியது. 

 கடலில் கசிவு ஏற்பட்டால் சைற்பகாள்ள சைண்டிய இந்த தயாரந்ிமலப் பயிற்சிமயப் 

பாதுகாப்புச ்பசயலாளர ்டாக்டர ்அஜய் குைார ்பதாடங்கி மைதத்ார.் 

 நாட்சபால்பரக்ஸ்-VIII பயிற்சியின் சநாக்கை் கடலில் ஏற்படுை் கசிவு நிகழ்வுகமள 

எதிரத்்துப் சபாராடுைதில் அமனத்து பங்குதாரரக்ளின் தயாரந்ிமல ைற்றுை் எதிரப்்புத ்

திறமன சைை்படுத்துைதாகுை். 

 

நடமாடும் சூரியெக்தி ரமை்கூறர அறமப்பு 

 இந்தியாவின் முதலாைது நடைாடுை் சூரியசக்தி சைற்கூமர அமைப்பு குஜராத்தின் காந்தி 

நகரில் உள்ள சுைாமிநாராயண் அக்சரத்ாை் சகாவில் ைளாகதத்ில் நிறுைப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த 10 ஒளி மின்னழுத்தத் திறன் பகாண்ட PV சபாரட்் அமைப்பானது, புது படல்லியின் 

சரச்ைாபடக் பைர ்சிஸ்டை்ஸ் லிமிபடட் என்ற நிறுைனத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியா முழுைதுை் புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தி ஆற்றல் மிக்க நகரங்கமள 

உருைாக்குைதற்காக சைண்டி, ைதத்ிய அரசின் புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் 

துமற அமைசச்கதத்ினால் சைற்பகாள்ளப்பட்ட முன்பனடுப்பின் கீழ் இந்த அமைப்புகள் 

நிறுைப் பட்டுள்ளன. 
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ோக்சீர ்

 இந்தியக் கடற்பமடயின் P75 என்ற திட்டதத்ின் ஆறாைது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ைாக்சீர ்

என்பது சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 P75 திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்காரப்ியன் ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களில் இது 

கமடசிக் கப்பலாகுை். 

 P75 திட்டத்தின் கீழ், ஐஎன்எஸ் கல்ைாரி, ஐஎன்எஸ் காந்சதரி, ஐஎன்எஸ் கரஞ்ச ் ைற்றுை் 

ஐஎன்எஸ் சைலா ஆகியமை பமடயில் இமணக்கப்பட்டன. 

 ைாக்சீர ் கப்பலின் கடல்பரப்பிலான இயக்கை் குறித்தச ் சசாதமனகள் நமடபபற்று 

ைருகின்றன. 

 சாண்ட் ஃபிஷ் (sandfish) எனப்படுை் இந்தியப் பபருங்கடலின் ஆழ்கடலில் ைாழுை் ஒரு 

சைட்மடயாடுை் மீனின் பபயமரக் பகாண்டு இதற்கு ைாக்சீர ்என்று பபயரிடப்பட்டது. 

 ரஷ்யாவிலிருந்துப் பபறப்பட்ட முதல் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ைாக்சீர ் 1974 ஆை் ஆண்டு 

டிசை்பர ்26 ஆை் சததியன்று இந்தியக் கடற்பமடயில் இமணக்கப்பட்டு, 1997 ஆை் ஆண்டு 

ஏப்ரல் 30 ஆை் சததியன்றுப் பமடயிலிருந்து விலக்கப் பட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதலாேது தூயப் பசுறம றைட்ரஜன் ஆறல 

 இந்தியாவின் முதலாைது தூயப் பசுமை மஹட்ரஜன் ஆமலயானது அசாமில் உள்ள 

சஜாரஹ்ட் என்னுமிடத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஆயில் இந்தியா லிமிபடட் நிறுைனத்தினால் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆமலயானது, 100 kW எதிரம்ின் அயனி ைாற்றச ் சை்வு மின்னாற்பகுப்பு என்ற 

ைரிமசமய (Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyser array) பயன்படுத்தி, தற்சபாதுள்ள 500 

kW சூரியசக்தி ஆமல மூலை் உற்பத்தி பசய்யப்படுை் மின்சாரத்தில் இருந்து பசுமை 

மஹட்ரஜமன உற்பதத்ி பசய்கிறது. 

 

 

உலகின் மிக உயரமான சுரங்கப்பாறத 

 எல்மலச ் சாமலகள் அமைப்பானது 16,580 அடி உயரதத்ில் இைாசச்லப் பிரசதசதத்ின் 

ஷிங்கு லா கணைாயில் உலகின் மிக உயரைான சுரங்கப்பாமதயிமனக் கட்டமைக்க 

உள்ளது. 

 இந்தச ் சுரங்கப் பாமத லடாக்கின் ஜான்ஸ்கர ் பள்ளதத்ாக்குப் பகுதிமய இைாசச்லப் 

பிரசதசதத்ுடன் இமணக்குை். 
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 இந்த உயரல்ட்சியத் திட்டத்மதச ் பசயல்படுதத்ச ் பசய்ைதற்காக சைண்டி ைதத்ிய அரசு 

சயாஜக் என்ற திட்டத்திமனத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தச ்சுரங்கப்பாமதயின் பதற்கு ைாசல் ஷிங்கு லாவில் அமைந்திருக்குை். 

 இந்தச ்சுரங்கப்பாமதயின் ைடக்கு ைாசல் லகாங்கில் அமைந்திருக்குை். 

 

 

ரதசிய இறணயேழிப் பாதுகாப்பு ொர்ந்த ெம்பேங்களுக்கான எதிர்ப்புப் பயிை்சி 

 அரசு அதிகாரிகள் ைற்றுை் முக்கியைான துமறயின் நிறுைனங்களுக்காக சதசிய 

இமணய ைழிப் பாதுகாப்பு சாரந்்த சை்பைங்களுக்கான ஒரு எதிரப்்பு பயிற்சியிமனத ்

சதசியப் பாதுகாப்புச ்சமப பசயலகை் ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 நாட்டின் இமணய நிமலப்பாட்மட ைலுப்படுதத்ுை் ஒரு சநாக்கதத்ுடன் இது ஏற்பாடு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 சதசியப் பாதுகாப்பு ஆசலாசகர ்அஜித் சதாைல் சதசிய இமணயைழிப் பாதுகாப்பு சாரந்்த 

சை்பைங்களுக்கான எதிரப்்புப் பயிற்சிமயத் பதாடங்கி மைதத்ார.் 

 

காரஃீப் பருேம் – 2022 

 2022-23 ஆை் ஆண்டிற்கான காரஃீப் பருைதத்ிற்கான சைளாண்மை குறித்த ஒரு சதசிய 

ைாநாட்மட ைத்திய சைளாண் அமைசச்ர ்நசரந்திர சிங் சதாைர ்பதாடங்கி மைதத்ார.் 

 இது புதுபடல்லியில் உள்ள சதசிய சைளாண் அறிவியல் ைளாகத்தில் பதாடங்கப் பட்டது. 

 2ைது சைை்படுதத்ப் பட்ட ைதிப்பீடுகளின்படி (2021-22), நாட்டின் பைாத்த உணவு தானிய 

உற்பத்தியானது 3160 லட்சை் டன்கள் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது இதுைமரயில் பதிைானமத விட அதிக வரம்ரப எட்டியுள்ளது.  

 எண்பணய் விதத்ுகள் ைற்றுை் பருப்பு ைமககள் ஆகியைற்றின் உற்பத்தி முமறசய 371.5 

ைற்றுை் 269.5 லட்சை் டன்களாக இருக்குை். 

 3 ைது சைை்படுத்தப் பட்ட ைதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21 ஆை் ஆண்டில் சதாட்டக்கமல 

உற்பத்தி 3310.5 லட்சை் டன்கள் ஆக இருந்தது.  

 இது நாட்டின் சதாட்டக்கமலத் துமறயில் இதுைமர பதிைாகாத அளவுக்கு அதிகைாக 

உள்ளது. 
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இந்தியாவின் முதலாேது ெரே்ரதெ பயணியர் கப்பல் மாநாடு 

 

 இந்தியாவின் முதைாவது சரவ்மதச பயணியர ் கப்பை் ைாநாடானது (2022) மும்ரபயிை் 

நடத்தப்பட உள்ளது. 

 இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்சச்ிரயத் துரறமுகங்கள், கப்பை் மபாக்குவரதத்ு மற்றும் 

நீரவ்ழிகள் அரமசச்கம், மும்ரபத் துரறமுக ஆரணயம் மற்றும் இந்திய வரத்்தக மற்றும் 

பதாழிை்துரறக் கூட்டரமப்பு ஆகியமை இமணந்து முை்மபயில் ஏற்பாடு பசய்துள்ளன. 

 

உலகளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு மை்றும் புத்தாக்க உெச்ி மாநாடு 2022 

 குஜராதத்ின் காந்திநகரிை் உள்ள மகாத்மா ைந்திர ்எனுமிடத்தில் நமடபபற உள்ள இந்த 

உசச்ி மாநாட்ரட பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அைரக்ள் பதாடங்கி மைக்க உள்ளார.் 

 இந்த மூன்று நாள் அளவிலான ைாநாடானது முக்கிய பகாள்ரக வகுப்பாளரக்ள், 

பதாழிை்முரனமவார,் முதலீட்டாளரக்ள், புதத்ாக்க நிறுைனங்கள் மற்றும் பிற மதசிய 

மற்றும் சரவ்மதச நிறுவனங்கள் ஆகியைற்மற ஒன்றிரணக்கும். 

 அவரக்ள் புத்தாக்க கருத்துகமளப் பற்றி விவாதிக்கவும் இந்திய நாட்டிமனத் பதாழிை் 

முரனமவாருக்கான உைகளாவிய ஆயுஷ் ரமயமாக எவ்வாறு மாற்றைாம் என்பது பற்றி 

விவாதிக்கவுை் இந்த உசச்ி மாநாடு உதவும். 

 

திைன்மிகு நகரங்கள், திைன்மிகு நகரமயமாக்கல் மாநாடு 

 மூன்று நாட்கள் கால அளவிலான “திறன்மிகு நகரங்கள், திறன்மிகு நகரமயமாக்கை் 

ைாநாடானது” சூரத ்நகரிை் பதாடங்கியது. 

 சூரத ் திறன்மிகு நகரக் கழக நிறுவனதத்ுடன் இமணந்து வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கள் துமற அரமசச்கம் இந்த நிகழ்ரவ ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 சூரத் ைற்றுை் இந்தூர ் ஆகியைற்றிற்கு சிறந்த நகரத்திற்கான விருதுை், உத்தரப் பிரசதச 

ைாநிலதத்ிற்குச ்சிறந்த மாநிைதத்ிற்கான விருதுை் இதில் வழங்கப்பட்டன. 

 

இந்தியாவின் குழந்றதகளின் நிறல 

 பல்பரிைாணக் குழந்மத சைை்பாட்டு நிமல ைற்றுை் சபாக்குகள் எனப்படுை் இந்தியாவின் 

குழந்ரதகளின் நிரை குறிதத் சமீபதத்ிய ஒரு அறிக்மகயானது நிதி ஆமயாக் மற்றும் 

யுனிபசஃப்  இந்தியா ஆகியைற்றால் உருைாக்கப்பட்டு பைளியிடப் பட உள்ளது. 
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 இந்தியாவின் குழந்ரதகள் நிரை குறித்த இந்தியாவின் முதை் அறிக்ரக இதுவாகும். 

 அமனத்து ைாநிலங்களிலுை் சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு, கை்வி, நீர ் மற்றும் 

சுகாதாரம், வீட்டு வாழ்க்ரகத் தரம் மற்றும் குழந்ரதகளுக்கு ஏதுைான சூழை் 

ஆகியவற்ரறப் புரிந்து பகாள்வதற்கு ஏதுைான ஒரு கட்டரமப்ரப இந்த அறிக்ரக 

உருவாக்கும். 

 

தறலறம அறிவியல் ஆரலாெகர ்

 

 மத்திய அரசின் தரைரம அறிவியை் ஆமைாசகராகப் பிரபை இயற்பியைாளர ் அஜய் 

குமார ்சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இைர ் பிரதமரின் அறிவியை், பதாழிை்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க ஆமைாசரனக் குழுவிை் 

உறுப்பினராக உள்ளார.் 

 இைர ்மூன்று வருட பணிக் காைதத்ிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இைர ்கிராமபன் பற்றிய இைரது பணிக்காக பிரபலைாக அறியப்படுகிறார.்  

 மமலும், இைரப்பங்களூருவிை் உள்ள இந்திய அறிவியை் கல்வி கழகத்திை் இயற்பியை் 

மபராசிரியராகவும் உள்ளார.் 

 இந்தப் பணி நியமனதத்ிற்கு ைதத்ிய அரமசச்ரரவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதை் அளிதத்ு 

உள்ளது. 

 இைர ் புகழ்பபற்ற உயிரியைாளர ் K.விஜயராகவரன அடுத்து இந்தப் பதவிமய ஏற்க 

உள்ளார.் 

 

2022 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் எண்சணய் உை்பத்தி 

 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் 31 அன்று முடிவரடந்த நிதியாண்டிை் இந்தியாவின் கசச்ா 

எண்பணய் உற்பதத்ி 2.67 சதவீதம் குரறந்துள்ளது. 

 ONGC நிறுைனத்தின் உற்பத்தியானது அதன் இைக்ரக விட குரறவாக இருந்தது.  

 ஆனாை், ரிரையன்ஸ்-பாரத் பபட்சராலியை் நிறுைனதத்ின் கிருஷ்ணா சகாதாைரி 

எண்பணய்க் கிணற்றின்  இயற்ரக எரிவாயு உற்பத்தி உயரந்்துள்ளது. 

 2021-22 ஆை் ஆண்டில் (ஏப்ரை் 2020 முதை் மாரச் ்2022 வரர) கசச்ா எண்பணய் உற்பதத்ி 29.69 

மிை்லியன் டன்களாக இருந்தது.  
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 இது 2020-21 ஆை் ஆண்டில் இருந்த 30.5 மிை்லியன் டன் உற்பத்திரய விட 2.63 சதவீதம் 

குரறவாகும். 

 நாட்டின் கசச்ா எண்பணய் உற்பதத்ி குரறவதற்கு முதன்ரமக் காரணம், உற்பதத்ிக் 

காலை் கடந்த தளங்களில் இயற்ரகயான உற்பதத்ி குரறந்து ைருைசத ஆகுை். 

 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் UPI 

 இந்திய சதசிய பகாடுப்பனவுக் கழகத்தின் சரை்சதச பணைழங்கீட்டு நிறுைனைானது, 

ஐக்கிய அரபு அமீரகை் முழுவதும், BHIM எனுை் பண ைழங்கீட்டு இமடமுக அமைப்பு 

NEOPAY முரனயங்களிை்  மநரடியாக கிமடக்கப் பபறுை் என்று அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த முன்பனடுப்பானது, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்குச ்பசை்லும் மிை்லியன் கணக்கான 

இந்தியரக்ள் வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான முரறகளில் பணம் பசலுதத்ுவதற்கான 

ஒரு வசதிமய அளிக்கும். 

 NEOPAY ைசதி பபற்ற வணிக வளாகங்கள் மற்றும் கரடகள் என அமனத்திலுை் BHIM UPI 

அமைப்மபப்  பயன்படுத்திப் பணம் பசலுதத்ைாம். 

 NEOPAY என்பது மஷ்பரக் வங்கியின் ஒரு பணைழங்கீட்டுத் துரண நிறுவனம் ஆகுை். 

 அந்த நாட்டிை் UPI ைசதிமய ஏற்றுக் பகாள்ளும் உள்கட்டரமப்ரப உருவாக்க இந்திய 

சதசியக் பகாடுப்பனவுக் கழகத்தின் சரை்சதசப் பணைழங்கீட்டு நிறுைனைானது 2021 ஆை் 

ஆண்டில் NEOPAY உடன் ரக மகாரத்த்து. 

 

அகில இந்தியக் காேல் அறிவியல் மாநாடு 

 ைத்திய உள்துமற அமைசச்ர ் அமித் ஷா 48ைது அகில இந்தியக் காைல் அறிவியல் 

ைாநாட்டிமனத் பதாடங்கி மைதத்ார.் 

 இது காைல்துமற ஆராய்சச்ி ைற்றுை் சைை்பாட்டு ைாரியத்தினால் ஏற்பாடு பசய்யப் 

பட்டது. 

 சபாபாலில் உள்ள ைதத்ிய காைல்துமறப் பயிற்சிக் கழகதத்ில் இந்த இரண்டு நாட்கள் 

அளவிலான நிகழ்சச்ி நடத்தப் பட்டது. 

 பல்சைறு காைல் பமடகள், பிரிவுகள், சமூக விஞ்ஞானிகள், தடயவியல் ைல்லுநரக்ள் 

ைற்றுை் பிற பங்குதாரரக்ளுக்கு இந்தியக் காைல் துமற சாரந்்து சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

கருதத்ாக்கங்கள் குறிதத்ு விைாதிக்க ஒரு பபாதுைானத ் தளத்மத ைழங்குைசத இந்த 

நிகழ்சச்ியின் சநாக்கைாகுை். 

 அகில இந்தியக் காைல் அறிவியல் ைாநாட்டில் காைல் பமடகள், பிரிவுகள், சமூக 

விஞ்ஞானிகள், தடயவியல் நிபுணரக்ள் ைற்றுை் பங்குதாரரக்ள் ஆகிசயார ் சீரத்ிருதத் 

நிரை்ாகத் துமறயின் அதிகாரிகளுடன் முதன்முமறயாக கலந்து பகாள்ள உள்ளனர.் 

 

முப்பரிமாண அெெ்ாக்க உை்பத்தி சகாள்றக 

 பபாருள், இயந்திரை் ைற்றுை் பைன்பபாருளுக்கான 50 இந்தியா சாரந்்த பதாழில் 

நுட்பங்கள், முப்பரிைாண அசச்ாக்கத்திற்கான 100 புதியப் புத்தாக்க நிறுைனங்கள் 

ைற்றுை் 500 புதியத் தயாரிப்புகள் சபான்ற சில இலக்குகமள அமடைமத இந்தியா ஒரு 

இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 
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 2025 ஆை் ஆண்டுக்குள் முப்பரிைாண அசச்ாக்கத்திமன உருைாக்கலுக்கான சதசிய 

உத்தியின் படி இந்த இலக்குகள் நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 பநகிழி, பிசின், பதரச்ைாபிளாஸ்டிக் (பைந்பநகிழி), உசலாகை், இமழ அல்லது பீங்கான் 

சபான்ற பபாருட்களின் பதாடர ் அடுக்குகமள அடுக்கி, பபாருட்களின் முன்ைாதிரிகள் 

அல்லது பசயல்பாட்டு ைாதிரிகமள உருைாக்க 3D அசச்ாக்கை் அல்லது முப்பரிைாண 

அசச்ாக்கை் கணினியின் ைடிைமைப்பு முமறமயப் பயன்படுத்துகிறது. 

 

 

அணு மின் நிறலயங்கள் 

 எதிரக்ாலதத்ில் அணுமின் நிமலயங்கமள நிறுவுைதற்காக ஐந்து புதிய இடங்களுக்கு 

அரசு பகாள்மக ரதீியிலான ஒரு ஒப்புதமல ைழங்கியுள்ளதாக டாக்டர ் ஜிசதந்திர சிங் 

கூறியுள்ளார.் 

 சசாதமன முமறயில் அமைக்கப்பட உள்ள 10 உள்நாட்டு 700 பைகா ைாட் அழுதத்ை் 

பகாண்ட கனரக நீர ் உமலகமளக் கட்டமைப்பதற்கான நிரை்ாக ஒப்புதல் ைற்றுை் நிதி 

அனுைதிமய அரசாங்கை் ைழங்கியுள்ளது. 

 அணுசக்தித் திறன் 2031 ஆை் ஆண்டிற்குள் 22,480 பைகா ைாட் திறமன எட்டுை் என்று இதன் 

மூலை் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

மத்திய குடிறமப் பணி ரதரவ்ில் மாை்றுத் திைனாளி விண்ணப்பதாரரக்ள் 

 

 குடிமைப் பணியின் எழுத்துத் சதரவ்ில் சதரச்ச்ி பபற்ற ைாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்ப 

தாரரக்ளுக்கு உசச் நீதிைன்றை் தனது இமடக்கால உத்தரவில் அனுைதி அளித்துள்ளது. 
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 இந்திய இரயில்சை பாதுகாப்புப் பமடப் பணி (IRPFS), இந்தியக் காைல்துமறப் பணி 

ஆகியைற்றுடன் சசரத்த்ு படல்லி, டாைன் & மடயூ, தாத்ரா ைற்றுை் நகர ் ஹசைலி, 

அந்தைான் ைற்றுை் நிக்சகாபார ்தீவுகள் ைற்றுை் லட்சத்தீவு காைல் பணி ஆகியைற்றிற்குை் 

அைரக்ள் தற்சபாது தற்காலிகைாக விண்ணப்பிக்கலாை் என்று உசச் நீதிைன்றை் 

கூறியுள்ளது. 

 

சடல்லி இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் - Posoco நிறுேனம் 

 பைர ்சிஸ்டை் ஆபசரஷன் காரப்்பசரஷன் லிமிபடட் (Posoco) என்ற நிறுைனதத்ின் ைடக்குப் 

பிராந்திய சரக்கு அனுப்புமக மையைானது, படல்லியின் இந்தியத் பதாழில் நுட்பக் கல்வி 

நிறுைனத்துடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகபயழுதத்ிட்டது. 

 இது இந்தியாவின் மின்துமற பதாடரப்ான பிரசச்ிமனகள் குறித்த ஒரு ஆராய்சச்ிமய 

ஊக்குவிப்பதற்குை் கல்விதத்ுமறக்குை் பதாழில்துமறக்குை் இமடயிலான சில 

பதாடரப்ுகமள ைலுப்படுதத்ுைதற்குைான ஒரு ஒப்பந்தைாகுை். 

 

றரசினா ரபெச்ுோரத்்றத 2022 

 மரசினா சபசச்ு ைாரத்்மத பிரதைர ் நசரந்திர சைாடி அைரக்ளால் பதாடங்கி மைக்கப் 

பட்டதுர.் 

 இந்நிகழ்விற்கான ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக ஐசராப்பிய ஆமணயத்தின் தமலைர ்

உரச்ுலா ைான் படர ்சலயன் கலந்து பகாண்டார.் 

 இது நாட்டின் முதன்மையானப் புவி-பபாருளாதாரை் ைற்றுை் பலதரப்பு பைளியுறவுக் 

பகாள்மக ைாநாடு ஆகுை். 

 "Terranova - Impassioned, Impatient, Imperilled" என்பது 2022 ஆை் ஆண்டின் மரசினா சபசச்ு 

ைாரத்்மதயின் கருதத்ுரு ஆகுை். 

 

ேரத்்தக மை்றும் சதாழில்நுட்பெ ்ெறப 

 சமீபதத்ில், புது படல்லியில் ஐசராப்பிய ஆமணயத்தின் தமலைர ் உரச்ுலா ைான் படர ்

சலயனுடன் பிரதைர ் நசரந்திர சைாடி அைரக்ள் ஒரு இருதரப்புப் சபசச்ுைாரத்்மதயிமன 

சைற்பகாண்டார.் 

 உத்திசார ் கூட்டாண்மைமய ைலுப்படுதத்ுைதற்காக சைண்டி ஐசராப்பிய ஒன்றிய-

இந்திய ைரத்த்க ைற்றுை் பதாழில்நுட்பச ் சமபமய நிறுவுைதற்காக ஓர ் ஒப்பந்தைானது 

சைற்பகாள்ளப் பட்டது. 

 இதன் மூலை் ஐசராப்பிய ஒன்றியதத்ுடன் ைரத்்தகை் ைற்றுை் பதாழில்நுட்பச ் சமபமய 

நிறுை உள்ள 2ைது நாடாக இந்தியா உருபைடுதத்ுள்ளது. 

 

உரஜ்ா பிரோைா 

 இந்தியக் கடசலாரக் காைல்பமடயானது ‘உரஜ்ா பிரைாஹா’ என்ற புதிய கப்பமலப் 

பமடயில் இமணத்துள்ளது. 

 இது குஜராதத்ின் பருச ்என்ற பகுதியில் பமடயில் இமணந்துள்ளது. 
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ராட்டில் மை்றும் குோர ்மின் நிறலயங்கள் 

 ஜை்மு & காஷ்மீரில் அமைக்கப்பட உள்ள 850 பைகாைாட் திறனுமடய சரட்டில் ஆற்றல் 

நிமலயை் ைற்றுை் 540 பைகாைாட் திறனுமடய குைார ்நீரம்ின் நிமலயை் ஆகியைற்றிற்கு 

பிரதைர ்சைாடி அைரக்ள் சமீபதத்ில் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இந்த அமணகள் கிஷ்த்ைார ் ைாைட்டத்தில் பாயுை் பசனாப் ஆற்றின் குறுக்சக கட்டப் 

படுை். 

 

சேளிநாட்டு ோக்காளரக்ளின் பதிவு 

 பைளிநாட்டில் தங்கியுள்ள இந்தியச ்சமூகத்தினமர பைளிநாட்டு ைாக்காளரக்ளாக பதிவு 

பசய்யுைாறு இந்தியத் தமலமை சதரத்ல் ஆமணயர ்சுஷில் சந்திரா ைலியுறுதத்ி உள்ளார.் 

 பைளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய ைாக்காளரக்ளுக்கு மின்னணு முமறயில் அனுப்பப் படுை் 

தபால் ைாக்குச ்சீட்டு முமறமய விரிவுபடுதத்ுைது குறிதத்ுை் ஆசலாசிக்கப் படுகிறது. 

 

குடும்ப நுகரவ்ு செலவினக் கணக்சகடுப்பு 
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 அமனத்திந்திய குடுை்ப நுகரவ்ு பசலவினக் கணக்பகடுப்பு ஆனது, பபாதுைாக ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற சதசியப் புள்ளியியல் அலுைலகத்தால் (NSO) நடதத்ப் படுகிறது. 

 இது நாட்டின் நகரப்்புறை் ைற்றுை் கிராைப்புறங்களில் உள்ள குடுை்பங்களின் நுகரவ்ுச ்

பசலவின முமறகள் பற்றியத் தகைல்கமளச ் சசகரிப்பதற்காக ைடிைமைக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தக் கணக்பகடுப்பில் சசகரிக்கப்பட்ட தரவு சரக்கு (உணவு ைற்றுை் உணவு அல்லாத) 

ைற்றுை் சசமைகளுக்கான சராசரிச ்பசலவினங்கமளப் பற்றி பதளிவு படுதத்ுகிறது. 

 நாட்டின் பல்சைறு பகுதிகளில் உள்ள ைறுமை நிமலகமள ைதிப்பிடுைதற்குை், பைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி சபான்ற பபாருளாதாரக் குறிகாட்டிகமள ைதிப்பாய்வு பசய்யச ்

பசய்ைதற்குை் இது பயன்படுகிறது. 

 2011-12 ஆை் ஆண்டிலிருந்து தனிநபர ் குடுை்பச ் பசலவுகள் குறிதத் அதிகாரப்பூரை் 

ைதிப்பீடுகமள இந்தியா பபற்றிருக்கவில்மல. 

 

கிொன் பகிதாரி, பிரத்மிக்தா ைமாரி – பிரெெ்ாரம் 

 

 ‘கிசான் பகிதாரி, பிரதம்ிக்தா ஹைாரி’ பிரசச்ாரதம்த சைளாண் ைற்றுை் விைசாயிகள் நல 

அமைசச்கை் ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

 பல்சைறு துமறகள் ைற்றுை் அமைசச்கங்களுடன் இமணந்து அரசின் ‘சுதந்திரத் திரு நாள் 

அமுதப் பபருவிழாவின்' கீழ் இந்தப் பிரசச்ாரை் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப்  பிரசச்ாரத்தின் சபாது, சைளாண் ைற்றுை் விைசாயிகள் நலத் துமறயால் இந்திய 

விைசாயிகளுக்காக பிராந்திய அளவில் பல்சைறு நாடு தழுவிய நிகழ்சச்ிகள் ஏற்பாடு 

பசய்யப் படுகின்றன. 

 

கின்னஸ் ொதறனப் புத்தகம் – இந்தியா 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆை் சததியன்று ஒசர சநரத்தில் 78,220 சதசியக் பகாடிகமள 

அமசதத்ுக் காட்டி கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடை் பிடித்து இந்தியா ஒரு ைரலாற்மறப் 

பமடதத்து. 

 இந்த நிகழ்ைானது, ைத்திய உள்துமற அமைசச்ர ்அமித் சா முன்னிமலயில் நடந்சதறியது. 
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 இது பீகார ் ைாநிலத்தின் சபாஜ்பூரில் நமடபபற்ற 'வீர ் குன்ைர ்சிங் விஜசயாதச்ை்' என்ற 

ஒரு நிகழ்சச்ியில் நிகழ்த்தப்பட்டது. 

 

 

AAHAR-2022: ெரே்ரதெ உணவு மை்றும் விருந்ரதாம்பல் கண்காட்சி 

 

 ஆசியாவின் மிகப்பபரிய சரை்சதச உணவு ைற்றுை் விருந்சதாை்பல் கண்காட்சியான 

AAHAR-2022, இந்திய ைரத்த்க சைை்பாட்டு அமைப்புடன் (ITPO) இமணந்து சைளாண் ைற்றுை் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுைதி சைை்பாட்டு ஆமணயதத்ால் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 புது படல்லியில் உள்ள பிரகதி மைதானதத்ில் இந்தக் கண்காட்சி நடதத்ப் பட்டது. 

 இது 36ைது கண்காட்சி ஆகுை். 

 இந்த கண்காட்சியானது, பாரம்ையாளரக்ளுக்குை் பங்சகற்பாளரக்ளுக்குை் சைண்டிய 

புதிய ைணிக ைழிகமள உருைாக்குைது குறித்த தகைல்கமளப் பபறுைதற்கு என்று ஒரு 

நிகரற்ற ைாய்ப்மப ைழங்குை். 

 நாட்டின்  ஆற்றல் மிக்க ைளரந்்து ைருை் சந்மதமயச ் பசயல்திறன் மிக்க முமறயிலுை், 

பயனுள்ள முமறயில் சந்மதப்படுதத்வுை் இந்தக் கண்காட்சி உதவுை். 
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முத்தரப்பு ரமம்பாட்டுக் கழக நிதி 

 இந்தியா ைற்றுை் ஐக்கிய இராஜ்ஜியை் ஆகிய இரு நாடுகளுை் புதத்ாக்க 

நிறுைனங்களுக்குப் பயனளிக்குை் ைமகயில் தங்களதுப் புத்தாக்கச ் சூழலமைவிமன 

சைை்படுத்த விருை்புைதால், இந்த இருநாடுகளுை் தங்களது உலகப் புத்தாக்கக் 

கூட்டாண்மைமயத் பதாடங்கியுள்ளன. 

 ைளரச்ச்ி ைற்றுை் கண்டுபிடிப்புத் துமறயில் இந்தியாவுடன் இமணந்துப் பணியாற்ற 

விருை்புை் பஜரை்னி, ஜப்பான், ஐசராப்பிய ஒன்றியை், பிரான்ஸ் சபான்ற பிற 

நாடுகளுடனான திட்டங்களுக்கு முத்தரப்பு சைை்பாட்டுக் கழக (TDC) நிதிமயப் 

பயன்படுதத்ுைதற்கான ஒரு ைாதிரிமய இந்தக் கூட்டாண்மை ைழங்குை் என்று எதிர ்

பாரக்்கப் படுகிறது.  

 இந்தக் கூட்டாண்மைக்கு இந்தியாவுை் இங்கிலாந்துை் இமணந்து நிதியளிக்க உள்ளன. 

 

இந்தியா - எஃகு உை்பத்தி ேளரெ்ச்ி 

 உலகின் முதல் பதத்ு எஃகு உற்பதத்ி நாடுகளில் இந்தியா ைட்டுசை 2022 ஆை் ஆண்டு 

ஜனைரி முதல் ைாரச் ் ைாதை் ைமரயில், கடந்த ஆண்டு இசத காலகட்டத்தில் இருந்தமத 

விட, அதிக எஃகு உற்பத்திமய சைற்பகாண்டுள்ளது. 

 உலக எஃகு சங்கை் பைளியிட்டுள்ள தரவுகளில் இந்தத ்தகைலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியா, முந்மதய ஆண்மட விட 5.9% அதிகைாக 9 மில்லியன் டன் எஃகிமன உற்பத்தி 

பசய்தது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் 9 மில்லியன் டன் எஃகு உற்பத்தி பசய்யப்பட்டமத அடுதத்ு 

இந்தியாவின் ைளரச்ச்ி விகிதை் 4.4 சதவீதைாக உள்ளது. 
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பாராளுமன்ை உறுப்பினரக்ளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் ரத்து - ரகந்திரிய 

வித்யாலயாக்கள் 

 மகந்திரிய விதய்ாையாக்களிை் மசரக்்ரகக்கான உறுப்பினரக்மளப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள் பரிந்துரரக்கும் ஒதுக்கீடு முமறமய மத்திய அரசு ரத்து பசய்துள்ளது. 

 KVS சிறப்பு மசரக்்ரக ைழங்கீட்டுத் திட்டதத்ின் கீழ், ஒரு நாடாளுைன்ற உறுப்பினருக்கு 1 

முதை் 9 வகுப்புகளில் சசரக்்மகக்காக ஒவ்பவாரு கை்வியாண்டிலும் அைரைர ்

பதாகுதிகளிை் இருந்து அதிகபட்சமாக 10 மாணவரக்ரளப் பரிந்துரரக்கும் அதிகாரம் 

இருந்தது. 

 

நிறலயான ரமம்பாட்டு இலக்குகள் குறித்த ஒப்பந்தம் 

 பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அரமசச்கம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் வளரச்ச்ித் திட்டை் ஆகியரவ 

நிரையான மமம்பாட்டு இலக்குகமள உள்ளாட்சி ையைாக்குைது பதாடரப்ான ஒரு 

கூட்டுப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் ரகபயழுத்திட்டன. 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ிை் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அமைசச்கதத்ின் பசயைாளர ்சுனிை் குமார ்மற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகளின் வளரச்ச்ித் திட்ட அமைப்பின் உள்நாட்டுப் பிரதிநிதி மஷாமகா மநாடா 

ஆகிமயார ்ரகபயழுதத்ிட்டனர.் 

 

சிேகிரி யாத்திறர & பிரம்ம வித்யாலயா 

 சிவகிரி யாதத்ிரரயின் 90வது ஆண்டு விழா மற்றும் பிரம்ம விதய்ாையாவின் பபான் 

விழா ஆகிய இரண்டுக் பகாண்டாட்டங்களின் பதாடக்க விழாவிை் பிரதமர ் மமாடி 

அைரக்ள் பங்மகற்றார.் 

 ஓராண்டு அளவிலான இந்த இமணக்  பகாண்டாட்டங்களுக்கான முத்திரரரயயும் 

பிரதமர ்மமாடி அைரக்ள் பவளியிட உள்ளார.் 

 பிரம்ம விதய்ாையா மற்றும் சிவகிரி யாதத்ிரர இரண்டும் மகதத்ான சமூக சீரத்ிருத்த 

வாதியான ஸ்ரீ நாராயண குருவின் ஆசியுடனும் வழிகாட்டுதலுடனும் பதாடங்கப் பட்டது. 

 

இந்தியத் திைன்மிகு நகரங்கள் கண்காட்சி 2022 

 இந்தியத் திறன்மிகு நகரங்கள் கண்காட்சி ஆனது, பசுரம கட்டிடங்கள், தூய எரிசக்தி, 

தூய சூழை், நீர,் நகரப்்புற இயக்கை் மற்றும் வளங்கரள சரியான முமறயில் 

சைை்படுதத்ுைதற்குை் நகரங்கரளத் திறன்மிக்கதாகவும் நிமலயானதாகவுை் ைாற்றச ்

பசய்ைதில் தகைல் பதாழில்நுட்பத்தின்  பயன்பாடு மபான்ற நகரப்்புற மமம்பாட்டின் 

முக்கியத் தூண்களுடன் பரிைாற்றத் பதாழிை்நுட்பத்ரத ஒருங்கிரணக்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு இந்தியத் திறன்மிகு நகரங்கள் விருதுகள் என்பது நகரப்்புற ைற்றுை் 

கிராைப்புறத் துமறகளில் தனிநபரக்ள், பகாள்ரக வகுப்பாளரக்ள், வணிக நிறுைனங்கள், 

நகராட்சிகள், அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் ஆகியைற்றின் முயற்சிகரள 

மதிப்பளிதத்ு, அங்கீகரித்து, ஊக்குவிக்கும் ஒரு வரகயான தளமாகும். 

 பசன்ரன, மகாயம்புத்தூர,் திண்டுக்கை், ஈமராடு, மதுரர, மசைம், தஞ்சாவூர,் தூதத்ுக்குடி, 

திருசச்ிராப்பள்ளி, திருபநை்மவலி, திருப்பூர ் ைற்றுை் மவலூர ் ஆகியரவ தமிழகத்தின் 12 

திறன்மிகு நகரங்களாகுை். 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

89 
 

 

 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் பரிமாை்ைத் திட்டம் 

 இந்தியா ைற்றுை் ைாலத்தீவுகள் ஆகிய இரு நாடுகளுக்குை் இமடசய புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றமலப் பரிைாற்றை் பசய்யுை் சநாக்கதத்ிற்காக சைண்டி ஒரு பரிைாற்ற இமடத ்

பதாடரம்ப அமைப்பதற்காக ஒரு ஒப்பந்தத்மத சைற்பகாண்டுள்ளன. 

 இதற்கானச ் சந்திப்பின் சபாது இரண்டு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கள் முன்பைாழியப் 

பட்டன. 

 அைற்றுள் ஒன்று, ஒரு சூரியன், ஒரு உலகை், ஒரு கட்டமைப்பு (OSOWOG - One Sun, One World, 

One Grid) என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழான பரிைாற்ற இமடத் பதாடரப்ிற்கானது, ைற்பறான்று 

ஆற்றல் ஒதத்ுமழப்பிற்கான ஒரு ஒப்பந்தை் ஆகுை். 

 

புதுறமயான ரேளாண் முறை 

 நிதி ஆசயாக் அமைப்பானது, படல்லியில் விஞ்ஞான் பைனில் "புதுமையான சைளாண் 

முமற" குறிதத் சதசிய அளவிலான ஒரு பயிலரங்கத்திமன ஏற்பாடு பசய்தது. 

 இந்தப் பயிலரங்கில், இயற்மக சைளாண்மை முமறகளின் அடிப்பமடகள், அறிவியல் 

ைற்றுை் பசயல்முமறகமளப் புரிந்து பகாள்ள சைண்டியதன் ஒரு அைசியை் குறித்துை் 

எடுத்துமரக்கப்பட்டது. 

 இயற்மக சைளாண்மைமயப் படிப்படியாகப் பின்பற்றச ் பசய்ைது குறித்துை் இந்தப் 

பயிலரங்கத்தில் எடுதத்ுமரக்கப்பட்டது. 

 சகாவிட்-19 பதாற்றுக் காலத்தின் சபாது நல்ல ஆசராக்கியை், சத்தான உணவு ைற்றுை் 

சநாய் எதிரப்்புச ் சக்தி ைழங்குதல் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு அதிகரித்தது பற்றியுை் இதில் 

சிறப்பிதத்ுக் கூறப் பட்டது. 

 சிறந்த ஊட்டசச்தத்ு ைழங்கீட்டிமன உறுதியுடன் ைழங்கச ் பசய்ைதில் கால்நமடகள் 

ைற்றுை் பசுக்களின் முக்கியத்துைை் குறித்துை் இந்தப் பயிலரங்கத்தில் சபசப்பட்டது. 
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 இயற்மக விைசாயதத்ில் பதாழில்நுட்பை் ைற்றுை் அறிவியலின் ஒரு முக்கியதத்ுைை் 

குறிதத்ுை் இங்கு எடுதத்ுமரக்கப்பட்டது. 

 

ொறல விபத்துகள் குறித்த தகேல்களுக்கான ஒருங்கிறணந்த தரவுத் தளம் 

 சாமல விபதத்ுகள் குறித்த தகைல்களுக்கான ஒருங்கிமணந்த தரவுத் தளை் (iRAD - 

Integrated Road Accident Database) என்பது சாமலப் சபாக்குைரதத்ு ைற்றுை் பநடுஞ்சாமல 

அமைசச்கத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பாகுை். 

 நாட்டின் சாமலப் பாதுகாப்மப சைை்படுத்துைசத இதன் சநாக்கை் ஆகுை். 

 பல்சைறு துமறகள்/பங்குதாரர ் அமைப்புகளின் விபத்து பதாடரப்ான அமனதத்ுத ்

தரமையுை் ஒன்றிமணதத்ு  அணுகுைதற்கு ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட விபதத்ு தரவுத் 

தளத்மத உருைாக்கச ் பசய்ைசத இது உருைாக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள ஒரு 

முக்கியக் குறிக்சகாள் ஆகுை். 

 இது சமீபதத்ில் சண்டிகர ்நகரில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 சாமல விபதத்ுகள் குறித்த தகைல்களுக்கான ஒருங்கிமணந்த தரவுத் தளை் என்பது, 

இந்தியா முழுைதுை் விபதத்ுக்குள்ளாகுை் பகுதிகள் பற்றிப் பல்சைறு விபரங்கமளச ்

சசகரிப்பதற்காக சைண்டி சாமலப் சபாக்குைரத்து ைற்றுை் பநடுஞ்சாமலத் துமற 

அமைசச்கத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பாகுை். 

 

லித்துரேனியாவில் இந்தியத் தூதரகம் 

 லித்துசைனியாவில் புதிய இந்தியத் தூதரகத்மத நிறுவுைதற்கான முன்பைாழிதலுக்கு 

ைத்திய அமைசச்ரமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 பால்டிக் பிராந்தியதத்ில் அமைய உள்ள  இந்தியாவின் முதல் முழு அளவிலான தூதரகை் 

இதுைாகுை். 

 லித்துசைனியா, தனது பிராந்தியத்தில் மதைான் நாட்டின் ஒரு அதிகாரப் பூரை்த் 

தூதரகத்மத நிறுை  அனுைதித்தமத அடுதத்ு, சீனாவுடனான அரசுமுமற சண்மடயின் ஒரு 

மையைாக உள்ளது. 

 2008 ஆை் ஆண்டில் இந்தியாவில் தூதரகத்மதத் திறந்த முதல் பால்டிக் நாடு 

லித்துசைனியா ஆகுை். 

 

P&K உரங்களுக்கான ஊட்டெெ்த்து அடிப்பறடயிலான மானிய வீதங்கள் 

 பாஸ்பாட்டிக் ைற்றுை் பபாட்டாசிக் (P&K) உரங்களுக்கு ஊட்டசச்தத்ு அடிப்பமடயிலான 

ைானிய விமலமய ைதத்ிய அரசு அறிவிதத்து. 

 இது 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் பசப்டை்பர ் ைமரயிலான இந்த ஆண்டின் காரிஃப் 

பருைத்திற்கான அறிவிப்பாகுை். 

 இது 2021 ஆை் ஆண்டு முழுமைக்குை் ரூ.57,150 சகாடியில் இருந்து ரூ.60,939 சகாடியாக 

உயரத்த்ப் படுை். 

 இந்த ைானிய உயரை்ானது, மட-அை்சைானியை் பாஸ்சபட் ைற்றுை் யூரியா அல்லாத பிற 

உரங்களின் உலகளாவிய விமல உயரவ்ிலிருந்து விைசாயிகமளப் பாதுகாக்குை். 
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ெரே்ரதெெ ்செய்திகள் 

பலிக்கட்டான் இராணுேப் பயிை்சி 2022 

 அபைரிக்க இராணுைை் ைற்றுை் பிலிப்மபன்ஸ் இராணுைை் ஆகியமை இமணந்து 2022 

ஆை் ஆண்டு பலிக்கட்டான் என்ற இராணுைப் பயிற்சியிமனத் பதாடங்கியுள்ளன. 

 பிலிப்மபன்ஸ் தமலமையில் நமடபபறுை் இந்த ைருடாந்திரப் பயிற்சியானது தாய்ைான் 

அருசக உள்ள பிலிப்மபன்ஸ் பகுதியின் லூசான் எனுமிடத்தில் நமடபபற உள்ளது. 

 சுைார ் 8,900 பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றுை் அபைரிக்கப் பமடகள் பங்சகற்குை் இந்த ராணுைப் 

பயிற்சியானது மிகப்பபரிய  ஒரு பலிக்காட்டான் ராணுைப் பயிற்சியாகுை்.  

 

HURUN சுயமாக உருோன U40 உலகக் ரகாடீஸ்ேரரக்ள் 2022 

 ஹுருன் ஆராய்சச்ி நிறுைனைானது, ஹுருன் சுயைாக உருைான 40 ையதிற்குட்பட்ட 

சகாடீஸ்ைரரக்ளின் பட்டியமல பைளியிட்டுள்ளது.   

 40 ையது ைற்றுை் அதற்குை் கீழான சுயைாக உருைான உலகக் சகாடீஸ்ைரரக்மள 

(அபைரிக்க டாலர ்ைதிப்பில்) இது தரைரிமசப்படுதத்ுகிறது. 

 இது 40 ையது ைற்றுை் அதற்குை் கீழான, சுயைாக உருைான 80 சகாடீஸ்ைரரக்மளப் 

பட்டியலிடுகிறது. 

 இப்பட்டியலில் இந்தியா 4ைது இடதத்ில் உள்ளது. 
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 37 நபரக்ளுடன் அபைரிக்கா முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 25 நபரக்ளுடன் சீனா 2ைது இடத்திலுை், ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் (8), இந்தியா (6) ைற்றுை்  ஸ்வீடன் 

(3) ஆகிய நாடுகளுை் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. 

 76 பில்லியன் டாலர ் பசாதத்ு ைதிப்புடன் பைட்டா நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக 

அலுைலர ்ைாரக்் சுகரப்பரக்், சுயைாக உருைான 40 ையதிற்குட்பட்ட உலகின் மிகப் பபருை் 

பணக்காரராக திகழ்கிறார.் 

 இைமரத் பதாடரந்்து, மபட் டான்ஸ் நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி சாங் 

யிமிங், FTX நிறுவனதத்ின் தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரி சாம் பாங்க்மமன் பிரரடு, ஏரப்ின்பி 

நிறுவனதத்ின் தரைரம நிரவ்ாக அதிகாரி பிமரயன் பசஸ்கி, முகநூை் நிறுவனத்தின் 

இரண நிறுவனர ்டஸ்டின் மாஸ்மகாவிட்ஸ் ஆகிமயார ்உள்ளனர.்  

 

 

உலகின் மிகப்சபரிய மின்ொரப் பயணக் கப்பல் 

 உலகின் மிகப்பபரிய மின்சாரப் பயணக் கப்பலானது யாங்சச நதியில் தனது முதல் 

பயணத்மத முடிதத்ுக் பகாண்டு, சீனாவின் ைதத்ிய ஹிசப ைாகாணதத்ிலுள்ள யிசாங் 

என்ற துமறமுகத்மத ைந்தமடந்துள்ளது. 

 இந்தப் பயணக் கப்பலானது, 7,500 கிசலாைாட் – ைணி திறன் பகாண்ட ஒரு ைாபபருை் கடல் 

சார ்மின்கலனால் ஆற்றமலப் பபறுகிறது. 

 இந்தக் கப்பலின் பபயர ் யாங்சச நதி த்ரீ காரஜ்ஸ் 1 (Yangtze River Three Gorges 1) என்பது 

ஆகுை். 

 இந்தக்  கப்பலானது முக்கியைான சுற்றுலாப் பயணங்கமள சைற்பகாள்ள சைண்டிப்  

பயன்படுத்தப் படுை். 

 

உலக மக்கள்சதாறக நிறல அறிக்றக 2022 

 ஐக்கிய நாடுகள் ைக்கள்பதாமக நிதியை் என்ற அமைப்பானது, ஆண்டுசதாறுை் உலக 

ைக்கள்பதாமக நிமல அறிக்மகயிமன பைளியிடுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயானது “Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended 

pregnancy “என்று தரைப்பிடப்பட்டு பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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 2015 முதை் 2019 ஆம் ஆண்டு வரரயிை், உைகளவிை் ஆண்டுமதாறும் சுமார ்121 மிை்லியன் 

என்ற அளவில் மதரவயற்ற கருத்தரிப்புகள் அதிகரித்துள்ளதாக இந்த அறிக்ரக 

கூறுகிறது. 

 உைகம் முழுவதும் நவீன மற்றும் பாதுகாப்பான கருதத்ரட முரறகள் இை்ைாததாை், 

சுமார ் 257 மிை்லியன் பபண்கள் கருதத்ரிப்பிரனத் தவிரப்்பதற்கான கருதத்ரட 

முரறகரள உபமயாகிக்காமை் உள்ளனர.் 

 

கும்பல் சகாறலகளுக்கு எதிரானெ ்ெட்டம் 

 அபமரிக்காவிை் குை்பல் பகாரைகரள பவறுக்கதத்க்க ஒரு குற்றமாக அறிவிக்குை் 

சட்டத்திை் அபமரிக்க அதிபர ்மஜா பிடன் ரகபயழுத்திட்டுள்ளார.் 

 எம்பமட் டிை் குை்பல் பகாரைகளுக்கு எதிரான சட்டை் என்று இந்தச ்சட்டதத்ிற்கு எம்பமட் 

டிை் என்பைரின் நிமனைாக பபயரிடப்பட்டது. 

 இைர ்14 வயது நிரை்பிய ஒரு கறுப்பினச ்சிறுவன் ஆைார.் 

 இைர ் 1955 ஆம் ஆண்டு மிசிசிப்பியிை் உள்ள ஒரு மளிரகக் கரடயிை் பைள்மளயினப் 

பபண் ஒருைமரப் புண்படுதத்ியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுக் பகாடூரமாக பகாை்ைப் 

பட்டார.் 

 

இலங்றகயில் அேெரநிறல அறிவிப்பு 

 இைங்ரகயின் அதிபர ் சகாதத்பய ராஜபக்மச, அந்த நாட்டிை் அவசரகாை நிரைரயப் 

பிரகடனப் படுத்தியுள்ளார.்  

 இது நாட்டின் பாதுகாப்புப் பரடயினருக்கு பல்சைறு அதிகாரங்கரள வழங்குகிறது. 

 இைங்ரக ைக்கள் எதிரப்காள்ளும் பபாருளாதார பநருக்கடியின் காரணமாக எழுந்த 

மகாபத்துடன் நூற்றுக்கணக்கான குடிைக்கள் அவரது வீட்ரட முற்றுரகயிட முயன்றச ்

பசய்தரத அடுத்து இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இலங்மக நாட்டிை் பணவீக்கம் 18.7 சதவீதத்ரத எட்டியுள்ளது. 

 உணவுப் பபாருட்களின் விரை 30.1 சதவீதம் உயரந்்துள்ளது. 

 டீசை் தட்டுப்பாடுை் நாடு முழுவதும் பபரும் பரபரப்ரப ஏற்படுதத்ியுள்ளது. 

 மின்னியற்றிகமள இயக்க டீசை் இை்ைாததாை் அங்கு தினமும் 13 மணி மநரம் மின் பவட்டு 

ஏற்படுகிறது. 

 

இறணய ேனவிலங்கு ேரத்்தகம் குறித்த அறிக்றக – உலக ேனவிலங்கு நிதியம் 

 மியான்ைரில் இமணயைழி ைனவிலங்கு ைரத்த்கை் அதிகரித்து ைருைதாக உலக ைன 

விலங்கு நிதியை் தனது அறிக்மகயில் பதரிவிதத்ுள்ளது  

 இது அருகி ைருை் உயிரினங்களுக்குை் பபாதுச ் சுகாதாரத்திற்குை் மிகப்பபருை் ஒரு 

ஆபத்மத விமளவிக்கச ்பசய்ைதாக கூறுகின்றது. 

 2021 ஆை் ஆண்டில் ராணுைை் ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியமதத் பதாடரந்்து இதத்மகயப் 

பரிைரத்த்மனகமளத் தமட பசய்ைதற்கான அைலாக்க நமடமுமறகள் அந்த நாட்டில் 

பலவீனைமடந்துள்ளன. 
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 ஒரு ைருடத்தில் இத்தமகயப் பரிைரத்்தமனகள் 74% அளவிற்கு உயரந்்துள்ளன. 

 ைரத்்தகை் பசய்யப்பட்ட 173 இனங்களில், 54 இனங்கள் உலகளவில் அழிந்து ைருை் 

நிமலயில் உள்ளன. 

 ைனவிலங்கு ைரத்த்கங்களுடன் பதாடரப்ான 639 முகநூல் கணக்குகள் அமடயாளை் 

காணப் பட்டு முடக்கப்பட்டன. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிறமகள் ெறப – பருேநிறல நிபுணர ்

 ஐக்கிய நாடுகளின் ைனித உரிமைகள் சமபயானது, ைனித உரிமைகள் ைற்றுை் 

பருைநிமல ைாற்றை் பதாடரப்ான உலகின் முதல் சுயாதீன நிபுணராக டாக்டர ் லான் 

ஃப்மர என்பைமர நியமித்துள்ளது. 

 இைர ்3 ஆண்டுகளுக்கு இப்பதவியில் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இைர ் ஆஸ்திசரலியா ைற்றுை் துைாலு ஆகிய நாடுகளின்  இரட்மடக் குடியுரிமைமயக் 

பகாண்டுள்ளார.் 

 இவர ்இந்தப் பதவிமய ைகிக்க உள்ள ஆஸ்திசரலிய ைற்றுை் துைாலு நாடுகளின் சதசியக் 

குடியுரிமைமயக் பகாண்டுள்ள முதல் நபராைார.் 

 

 

ெரே்ரதெ விமானப் ரபாக்குேரத்து இறணப்புத் திட்டம் 

 ைான்ைழி (பபாது) சபாக்குைரதத்ு அமைசச்கைானது சரை்சதச விைானப் சபாக்குைரத்து 

இமணப்புத் திட்டதத்ிமனத் பதாடங்கியுள்ளது. 
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 சமூக – பபாருளாதார ைளரச்ச்ிமய சைை்படுதத்ுைதற்காக, இந்தியாவின் சில குறிப்பிட்ட 

ைாநிலங்களிலிருந்து, சில சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சரை்சதச தளங்களுக்கு விைானப் 

சபாக்குைரதத்ு இமணப்பிமன சைை்படுதத்ுை் ஒரு சநாக்கத்துடன் இந்தத் திட்டைானது 

பதாடங்கப்பட்டது.  

 புதியதாகத் பதாடங்கப்பட்ட இத்திட்டதத்ிற்கு சில ைாநில அரசுகள் ஆதரவு ைழங்கி 

உள்ளன. 

 

இலங்றகயின் அறமெெ்ரறே 

 இைங்ரகயிை் ஏற்பட்டுள்ள பபாருளாதார பநருக்கடி காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு 

எதிராக மக்களின் மகாபம் அதிகரிதத்ுள்ள நிரைமையிை் இைங்ரக நாட்டு 

அரமசச்ரரவயின் அமனதத்ு அரமசச்ரக்ளும் ராஜினாமா பசய்யத் தீரம்ானிதத்ு 

உள்ளனர.் 

 இலங்மகயில் பபாது அவசரநிரையானது ரதத்ு பசய்யப் பட்டு விட்டது. 

 பிரதமர ்மஹிந்த ராஜபக்சசரவத ்தவிர ஏரனமயார ்பதவி விைகியுள்ளனர.் 

 

5ேது ஐக்கிய நாடுகள் சுை்றுெச்ூழல் ெறப 

 

 இந்த சரபயானது 193 ஐநா உறுப்பு நாடுகளாை் ஆனது. 

 இது உைகளாவிய சுற்றுசச்ூழை் நிரவ்ாகத்ரத முன்மனற்றுவதற்காக சைண்டி இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற கூடுகிறது. 
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 இது பகன்யாவின் ரநமராபியிை் நடத்தப் பட்டது. 

 இது நிரையான வளரச்ச்ி இைக்குகரள அரடந்திடச ் பசய்ைதற்காக  இயற்ரகக்கான 

நடவடிக்ரககரள வலுப்படுதத் 14 தீரம்ானங்களுடன் முடிவரடந்தது. 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்ரட முடிவுக்குக் பகாண்டு வருவதற்கான 

சரவ்மதச சட்டப்பூரவ் ஒப்பந்தத்ரத உருவாக்குவதற்கான ஆரணயுடன் அரசுகளுக்கு 

இரடமயயான ஒரு மபசச்ுவாரத்்ரதக் குழுரவ நிறுவ சரப ஒப்புக் பகாண்டது. 

 இரதத் பதாடரந்்து UNEP@50 என்ற நிகழ்வு நரடபபற்றது. 

 1972 ஸ்டாக்மஹாம் மாநாட்டின் ஒரு முன்முயற்சியாக ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச ்சூழை் 

திட்டம் (UNEP - United Nations Environment Programme) நிறுவப்பட்டதன் 50வது ஆண்டு 

விழாரவ உைக நாடுகள் பகாண்டாடின. 

 ரநமராபியிை் இதத்ிட்டத்தின் தரைரமயகத்ரத நிறுவுவதற்கான ஒரு முடிவு 1972 ஆம் 

ஆண்டிை் ஐ.நா.வாை் எடுக்கப்பட்டது. 

 ரநமராபியிை் உள்ள இந்த ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவைகமானது பதற்கு அரரக் 

மகாளதத்ிை் உள்ள ஒமர UN தரைரமயகமாக உள்ளது. 

 ஓமசான் அடுக்ரகச ் சசதப்படுதத்ுை் பபாருட்களின் மீதான மாண்ட்ரியை் என்ற பநறி 

முரறரய ஏற்க உதவுை் ைமகயில் 1987 ஆம் ஆண்டிை் உைகளாவியத் தீரர்வ ஏற்றுக் 

பகாள்வதற்கு UNEP பங்களிதத்து. 

 

பாகிஸ்தான் சநருக்கடி 

 342 உறுப்பினரக்ரளக் பகாண்ட பாகிஸ்தான் மதசியச ் சட்டமன்றத்திை் பாகிஸ்தான் 

பிரதமர ்இம்ரான் கான் பபரும்பான்ரமரய இழந்தார.் 

 பாகிஸ்தான் பிரதமர ் கானுக்கு எதிராக எதிரக்்கட்சிகள் இமணந்து பகாண்டு வந்த 

நம்பிக்ரகயிை்ைாத் தீரம்ானத்ரத பாகிஸ்தான் துரண சபாநாயகர ் சூரி தள்ளுபடி 

பசய்தார.் 

 இது பாகிஸ்தானின் அரசியைரமப்பு மற்றும் விதிகளுக்கு எதிரானது என அவர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 அதன்பிறகு, மதசிய சட்டமன்றத்ரதக் கரைக்குமாறு ஜனாதிபதி ஆை்விக்கு இம்ரான் 

கான் அறிவுறுத்தினார.் 

 இதற்கிரடயிை், ஜனாதிபதி ஆை்வி இரு சரபகரளயும் கரைதத்ார.் 

 90 நாட்களுக்குள் புதிய மதரத்ை் நடதத்ப்படும் என்றார.் 

 பாகிஸ்தான் பிரதமர ்இம்ரான் கானுக்கு எதிரான நம்பிக்ரக வாக்பகடுப்பு நிராகரிக்கப் 

பட்டரத எதிரத்்து அந்நாட்டு உசச் நீதிமன்றம் விசாரரண நடத்தி வருகிறது. 

 அந்நாட்டின் தற்மபாரதய அரசியை் சூழ்நிரைரயக் கருதத்ில் பகாண்டு தரைரம 

நீதிபதி உமர ்அதா பண்டியை் தானாக முன்வந்து (suo motu cognizance) இந்த ைழக்கிமன 

எடுத்துக் பகாண்டார.் 

 இதற்கிரடயிை், ஜனாதிபதி ஆை்வி தற்காலிகப் பிரதமரர நியமிக்கும் வரர இம்ரான் 

கான் பாகிஸ்தான் பிரதமராக பதாடரைாம். 

 ஆனாை், முன்னாள் தரைரம நீதிபதி குை்சார ் அகமதுரவத் தற்காலிகப் பிரதமர ்

பதவிக்கு இம்ரான் கான் பரிந்துரரத்தார.் 
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2022 ஆம் ஆண்டின் பாடத் திட்டத்தின் படியான QS உலகப் பல்கறலக்கழக தர 

ேரிறெ 

 ஐக்கியப் சபரரசின் QS (குைாக்கசரலி மசைண்ட்ஸ்) நிறுைனைானது 12வது பாடத ்

திட்டதத்ின் படியான QS உைகப் பை்கரைக்கழக தரவரிரச 2022 என்ற தரைரிமசமய 

பவளியிட்டது. 

 உைபகங்கிலும் உள்ள கை்வி நிறுவனங்களின் பாடம் வாரியான தரவரிரசயானது பை 

பட்டியை்களின் பதாகுப்பாகும். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்திை் முன்னணியில் உள்ள  பை்கரைக்கழகங்கரள எதிரக்ால 

மாணவரக்ள் அரடயாளம் காண உதவுவதற்காக, பாடதத்ிட்டத்தின் அடிப்பரடயிை் QS 

உைகப் பை்கரைக்கழக தரவரிரச ஆண்டுமதாறும் பைளியிடப் படுகிறது. 

 பபாறியியல் ைற்றுை் பதாழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் முதல் 100 இடங்களில் இடை் பபற்று 

உள்ள இந்திய நிறுைனங்கள் முை்மபயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுைனை் 

(65வது இடத்ரதயும்), படை்லியின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுைனை் (72வது 

இடத்ரதயும்) ஆகியனைாகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டு QS உைகப் பை்கரைக்கழக தரவரிரசயில் முதல் 3 இடத்தில் உள்ள கல்வி 

நிறுைனங்கள் 

o ைாசாசூபசட்ஸ் பதாழிை்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், 

o ஆக்ஸ்மபாரட்ு பை்கரைக்கழகம், 

o ஸ்டான்மபாரட்் பை்கரைக்கழகம் & மகம்பிரிட்ஜ் பை்கரைக்கழகம். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அறேயின் மனித உரிறமகள் ெறபயில் இருந்து  ரஷ்யா 

இறடநீக்கம் 

 

 உக்ரரனிை் மனித உரிரமகரள மீறியதாக அந்நாட்டு ராணுவ வீரரக்ள் மீது குற்றம் 

சாட்டப் பட்டரதயடுதத்ு, ஐநா மனித உரிரமகள் சமபயில் (UNHRC) இருந்து ரஷ்யா இரட 

நீக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சரபயின் (UNGA) உறுப்பினர ்நாடுகள் ரஷ்யாரவ இமட நீக்கை் 

பசய்ைதற்கு ஆதரைாக வாக்களித்தன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சமப தனது உறுப்பினர ் நாடாக திகழுை் காைதத்ிை் மனித 

உரிரம மீறை்கரள பசய்த சமபயின் எந்த ஒரு உறுப்பினர ்நாட்டிமனயுை் இரட நீக்கம் 

பசய்ய முடியும். 
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 ஓர ் உறுப்பினர ் நாட்டிமன இரடநீக்கம் பசய்ய ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சரபக்கு 

மூன்றிை் இரண்டு பங்கு பபரும்பான்ரம வாக்குகள் மதரவப்படுகிறது. 

 இந்த வழக்கிை் இதற்கு ஆதரவாக 93 வாக்குகளும், எதிராக 24 வாக்குகளும், 58 வாக்குகள் 

எதற்குை் வாக்களிக்காமலுை் பதிவாகின. 

 இதில் இந்தியா ைாக்களிப்பில் கலந்து பகாள்ளாைல் பைளிநடப்பு பசய்தது. 

 

நம்பிக்றகயில்லாத் தீர்மானம் 

 பாகிஸ்தான் பிரதமர ் இம்ரான் கான் தரைரம குறிதத்ு நடத்தப்பட்ட ஒரு நம்பிக்ரக 

இை்ைாத் தீரை்ான வாக்பகடுப்பிை் மதாை்வியரடந்த அைர ்அந்தப் பதவியிலிருந்து நீக்கப் 

பட்டார.் 

 நம்பிக்ரகயிை்ைாத் தீரை்ான வாக்பகடுப்பு மூைம் பதவி நீக்கம் பசய்யப்பட்ட முதை் 

பாகிஸ்தான் பிரதமர ்இவராவார.் 

 பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்ரகயிை்ைாத் தீரம்ானத்ரத அந்நாட்டின் எதிரக்்கட்சி 

தரைவர ்ஷாபாஸ் பஷரீப் தாக்கை் பசய்தார.் 

 

றமத்ரி 

 குடியரசுத் தரைவர ் ராம்நாத் மகாவிந்த் தனது இரு நாட்டுப் பயணத்தின் இறுதிக் 

கட்டமாக ஆம்ஸ்டரட்ாம் நகமரச ்பசன்றமடந்தார.் 

 34 ஆண்டுகளிை் இைர ் பநதரை்ாந்து நாட்டிற்குப் பயணை் சைற்பகாள்ைது இதுமவ முதல் 

முமறயாகுை். 

 இைர ்ைருமகயின் மபாது, ஒரு புதிய மஞ்சள் துலிப் வரக ைலருக்கு ‘ரமதர்ி’ என்று அைர ்

பபயரிட்டார.் 

 

ரபரிடறரத் தாங்கும் உள்கட்டறமப்பிை்கான கூட்டணி 

 சபரிடமரத்  தாங்குை் உள்கட்டமைப்பிற்கான கூட்டணியில் ைடகாஸ்கர ் இமணந்து 

உள்ளது. 

 இக்கூட்டணியில் இமணந்துள்ள 30ைது நாடாக இது ைாறியுள்ளது. 

 2019 ஆை் ஆண்டு பசப்டை்பர ் ைாததத்ில் நமடபபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பருைநிமல 

நடைடிக்மக உசச்ி ைாநாட்டில் பிரதைர ்நசரந்திர சைாடி அைரக்ள் உமரயாற்றிய சபாது 

இக்கூட்டணிமயத் பதாடங்கி மைத்தார.் 

 சபரிடமரத் தாங்குை் உள்கட்டமைப்பிற்கான கூட்டணி என்பது பல்சைறு நாடுகளின் 

அரசுகள், ஐக்கிய நாடுகள் அமையின் முகமைகள், பலதரப்பு சைை்பாட்டு ைங்கிகள் 

ைற்றுை் நிதிமுமறமைகள்,   தனியார ் துமற ைற்றுை் அறிவுசார ் நிறுைனங்கள் ஆகிய 

சிலைற்றின் கூட்டிமணைாகுை். 

 இது நீடிதத் நிமலயான ைளரச்ச்ிக்கு ஆதரைாக சைண்டி பருைநிமல ைற்றுை் சபரிடர ்

ஆபதத்ுகளில் புதிய ைற்றுை் ஏற்கனசை உள்ள உள்கட்டமைப்பின் மீதான எதிரத்ிறமன 

சைை்படுத்த எண்ணுகின்றது. 

 இக்கூட்டமைப்பின் தமலமையகைானது இந்தியாவின் புதுபடல்லி நகரில் அமைந்து 

உள்ளது. 
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 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதை் ைமரயில் 23 நாடுகளின் அரசுகள் ைற்றுை் 7 அமைப்புகள் 

அடங்கிய 30 உறுப்பினர ்நாடுகள் இக்கூட்டமைப்பில் இமணந்துள்ளன. 

 

மானிலிருந்து மனிதனுக்கு ரகாவிட்-19 பரேல் 

 

 ஒரு ைானிடமிருந்து ைனிதனுக்குப் பரவிய கசரானா மைரசின் முதல் பாதிப்பானது 

கனடாவில் பதிைாகியுள்ளது. 

 பைள்மள ைால் பகாண்ட ஒரு ைானிடை் SARS-CoV-2 மரபணுக்களின் சில பிறழ்ந்த 

அரமப்புகள் கண்டறியப்பட்டதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கூறுகின்றனர.்  

 ைான் ஒரு விலங்கு மைரஸ் சதக்கியாக பசயல்பட முடியுை் என்பமத இது குறிக்கிறது. 

 

77 மில்லியன் ரபர் ேறுறமயில் தவிப்பு 

 உக்மரன் சபாருக்கு முன்பாகசை, கடந்த ஆண்டு, கூடுதலாக 77 மில்லியன் ைக்கமள இந்த 

பபருந்பதாற்று நிமலயானது கடுமையான ைறுமையில் தள்ளியது. 

 பல ைளரந்்து ைருை் நாடுகள் அதிக கடன் சுமை காரணைாக இதிலிருந்து மீள இயலாைல் 

உள்ளன. 

 2019 ைற்றுை் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் 812 மில்லியன் ைக்கள் ஒரு நாமளக்கு 1.90 டாலர ் 

அல்லது அதற்குை் குமறைான அளவில் கடுமையான ைறுமையில் ைாழ்ந்தனர.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சமபயினால் பைளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு அறிக்மகயில் இந்தத ் தகைல் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 

சேப்பமண்டலப் புயல் ரமகி 

 சைகி எனப்படுை் ஒரு பைப்பைண்டலப் புயலானது பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டில் நிலசச்ரிவு 

ைற்றுை் பைள்ளப் பாதிப்பிமன ஏற்படுத்தி குமறந்தபட்சை் 167 சபரின் உயிமரப் பறிதத்ுப் 

பபருை் சசதத்மத ஏற்படுதத்ியது.  
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 சதசியப் சபரிடர ் அமைப்பின் தகைல்படி, சைலுை் 110 நபரக்ள் காணாைல் சபாய் 

விட்டதாகவுை் 1.9 மில்லியன் ைக்கள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளதாகவுை் பதரிய ைந்துள்ளது. 

 இது 2022 ஆை் ஆண்டில் பசிபிக் பகுதியில் புயல் உருைாகுை் பருைதத்ின் 3ைது பைப்ப 

ைண்டலத் தாழ் அழுதத் நிமல ைற்றுை் 2ைது பைப்பைண்டலப் புயலாகுை்.  

 

ைரலா சகாடுப்பனவு அறமப்பு 

 ரஷ்யாவின் ைத்திய ைங்கியானது, கடன் ைழங்குை் நிறுைனங்களின் சதசியப் பதிவில் 

ஹசலா எனப்படுை் ஒரு புதிய பணைழங்கீட்டு (பகாடுப்பனவு) அமைப்பிமன சசரத்த்ு 

உள்ளது. 

 டிரான்ஸ்சகபிடல்பாங்க் (TransKapitalBank) எனப்படுை் ரஷ்ய ைணிக ைங்கியானது, இந்த 

அமைப்பின் பணைழங்கீட்டு உள்கட்டமைப்புச ் சசமைகமள இயக்குை் அமைப்பாக 

பசயல்படுை். 

 ஹசலா பணைழங்கீட்டு அமைப்பானது, பணப்பரிைாற்றப் பரிைரத்த்மனகளுக்கான 

ைழிைமக பசய்யுை் பணைழங்கீட்டுச ் சசமைகள் ைற்றுை் நிறுைனங்களின் ஒரு 

பதாகுதியாகுை். 

 

ொர்மட் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் உந்துவிறெ ஏவுகறண 

 இது சமீபதத்ில் ரஷ்யாவினால் பைற்றிகரைாகப் பரிசசாதிக்கப்பட்ட கண்டை் விட்டு 

கண்டை் பாயுை் உந்துவிமச ஏவுகமணயாகுை்.  

 இந்தப் புதிய ஏவுகமண பதாகுதியானது, மிக உயரிய தந்திசராபய ைற்றுை் பதாழில் நுட்ப 

அை்சங்கமளக் பகாண்டுள்ளது.  

 சாரை்ட் எனப்படுை் இந்தப் பபயரானது சாரை்ாடியன் எனப் படுை் ஒரு நாசடாடிப் 

பழங்குடியினரின் நிமனைாக சூட்டப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் பழங்குடியினர ் ரஷ்யா, உக்மரன் ைற்றுை் கசகஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் 

தற்சபாமதயப் பிராந்தியங்களில் கி.மு. 6 முதல் 4 ஆை் நூற்றாண்டு ைமரயிலான 

காலகட்டதத்ில் ைாழ்ந்தனர.் 

 

சீனா-ொலமன் தீவுகள் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் 
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 சீனாவிற்குை் சாலைன் தீவுகளுக்குை் இமடசய ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தை் மகபயழுத்து 

ஆனது. 

 சாலைன் தீவுகளுடன் தற்சபாதுள்ள ஒதத்ுமழப்பு ஏற்பாடுகமள சைை்படுதத்ுைதற்காக 

இந்த ஒப்பந்தை் மகபயழுதத்ிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தை் பதற்கு பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீன அரசிற்கு ஒரு ைலுைான ஊன்று 

சகாலாக அமையுை் என்பதால், இந்த ஒப்பந்தத்தின் தாக்கை் குறிதத்ு பல  அதிருப்திகள் 

அதிகரித்து ைருகின்றன. 

 

இறணய ேழிப் பாதுகாப்புப் பயிை்சிகள் 

 ைடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பானது, எஸ்சடானியா நாட்டில் லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் 

எனப்படுை் இமணயைழிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகமள நடதத்ியது. 

 ைடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இமணய 

அமைப்பானது, உலகின் மிகப்பபரிய ைற்றுை் மிகவுை் சிக்கலான "live-fire" எனப்படுை் 

இமணயப் பாதுகாப்புப் பயிற்சிகமள சைற்பகாள்ளுை். 

 நிகழ்சநரத் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக சதசியத ் தகைல் பதாழில்நுட்ப அமைப்புகள் 

ைற்றுை் முக்கிய உள்கட்டமைப்பு ஆகியைற்மறப் பாதுகாக்குை் இமணயப் பாதுகாப்பு 

நிபுணரக்ளின் திறன்கமள சைை்படுத்துைதற்காக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நமடபபறுை் இந்த லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் நிகழ்வு ைடிைமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பாரஸ்ீ புத்தகத் திருவிழா 2022 

 

 2022 ஆை் ஆண்டு பாரஸ்ீ புதத்கத் திருவிழாவில் இந்தியா ஒரு பகௌரை விருந்தினராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்சச்ிக்குக் கமடசியாக இந்தியா பகௌரை விருந்தினராக அமழக்கப்பட்டது 2007 

ஆை் ஆண்டில் ஆகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டு சை ைாதத்திற்கு ஒதத்ி மைக்கப்பட்ட புது தில்லி உலக புத்தகக் 

கண்காட்சியில் பிரான்ஸ் பகளரை விருந்தினராக பங்சகற்க உள்ளது. 
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பாமாயில் ஏை்றுமதி – இந்ரதாரனசியா 

 

 ஏப்ரல் ைாதை் 28 ஆை் சததி முதல் பாைாயில் ஏற்றுைதிமயத ்தமட பசய்ய இந்சதாசனசியா 

முடிவு பசய்துள்ளது. 

 உள்நாட்டில் கிடுகிடுபைன உயரந்்து ைருை் விமலைாசிமயக் கட்டுப்படுத்தவுை், 

உள்நாட்டில் உணவுப் பபாருட்கள் கிமடப்பமத உறுதி பசய்யவுை் சைண்டி இந்த 

முடிைானது சைற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 உலகிசலசய அதிகளவில் பாைாயில் ஏற்றுைதி பசய்யுை் நாடு இந்சதாசனசியா ஆகுை். 

 

இம்மானுரேல் மக்ரரான் 

 இை்ைானுசைல் ைக்சரானிடை் ைமரன் லு பபன் என்பைர ்சதால்வியுற்றார.் 

 இை்ைானுசைல் மீண்டுை் பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபராக சதரந்்பதடுக்கப்பட உள்ளார.் 

 கடந்த 20 ஆண்டுகளில் அந்நாட்டின் அதிபர ் பதவிக்கு மறுமுரற சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

முதல் பிரான்ஸ் அதிபர ்ைக்சரான் ஆைார.் 

 

உலக இராணுேெ ்செலவினம் 

 

 2021 ஆை் ஆண்டில் உலக இராணுைச ்பசலவினை் 2.1 டிரில்லியன் அபைரிக்க டாலரக்மள 

எட்டியது. 
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 இது ஸ்டாக்சஹாை் சரை்சதச அமைதி ஆராய்சச்ி நிறுைனத்தின் தரவுகளில் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 அபைரிக்கா, சீனா ைற்றுை் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் இராணுைதத்ிற்காக அதிகளவில் 

பசலவு பசய்யுை் முதல் மூன்று நாடுகள் ஆகுை். 

 76.6 பிை்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ள் ைதிப்பிலான இராணுைச ் பசலவினதத்ுடன் கடந்த 

ஆண்டு இந்தியா மூன்றாைது இடத்தில் இருந்தது. 

 இது 2020 ஆை் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 0.9 சதவீதை் அதிகைாகுை். 

 

ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தின் புதிய இறணய விதிகள் 

 ஐசராப்பிய ஒன்றியைானது உலகின் மிகப்பபரியத் பதாழில்நுட்ப நிறுைனங்கள் தீங்கு 

விமளவிக்குை் உள்ளடக்கங்கமள அகற்ற சைண்டுை் என்ற புதிய ஒரு சட்டத்மத இறுதி 

பசய்துள்ளது. 

 உலகின் மிகப்பபருை் இமணயதளப் பபருநிறுைனங்கமள  ஒழுங்குபடுதத்ுைதற்காக 

ஐசராப்பிய ஒன்றியை் சைற்பகாண்ட ஒரு சமீபத்திய நடைடிக்மக இதுைாகுை். 

 டிஜிட்டல் சசமைகள் என்ற சட்டைானது, தைறான தகைல் முதல் பைறுப்பூட்டுை் சபசச்ு 

ைற்றுை் சிறுைர ் பாலியல் ைன்பகாடுமை ஆகியைற்றின் படங்கள் உள்ளிட்டத் தமட 

பசய்யப் பட்ட உள்ளடக்கத்மத ைழங்குை் இமணய தளங்களுக்குக் கடுமையான விதி 

முமறகமள விதிக்கும் சநாக்கத்மதக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

ெரே்ரதெ மதெ ்சுதந்திர அறிக்றக 2022 

 2021 ஆை் ஆண்டில் மிக சைாசைான ைதச ் சுதந்திர மீறல்கள் காரணைாக குறிப்பிட்ட 

அளவில் கைமல பகாள்ள மைக்குை் நாடுகளின் ஒரு பட்டியலில் இந்தியாமைச ்

சசரப்்பதற்கு பதாடரந்்து இரண்டாைது ஆண்டாக சரை்சதச ைதச ் சுதந்திரதத்ிற்கான 

அபைரிக்க ஆமணயை் பரிந்துமரத்துள்ளது. 

 இந்தியாவுடன் சசரத்த்ு, ஆப்கானிஸ்தான், மநஜீரியா, சிரியா ைற்றுை் வியட்நாை் 

ஆகியமை குறிப்பிட்ட அளவில் கைமல பகாள்ள மைக்குை் நாடுகளின் பட்டியலில் 

சசரக்்கப்பட பரிந்துமரக்கப்பட்ட நாடுகள் ஆகுை். 

 மியான்ைர,் சீனா, எரித்ரியா, ஈரான், ைட பகாரியா, பாகிஸ்தான், ரஷ்யா, சவுதி அசரபியா, 

தஜிகிஸ்தான் ைற்றுை் துரக்்பைனிஸ்தான் ஆகியமை இந்தப் பட்டியலில் இருந்து 

விலக்குைதற்குப் பரிந்துமரக்கப்பட்ட நாடுகள் ஆகுை். 
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ரஷ்யா மை்றும் UNWTO 

 ஐக்கிய நாடுகள் அமையின் உலகச ் சுற்றுலா அமைப்பிலிருந்து ரஷ்யா விலக முடிவு 

பசய்துள்ளதாக ஐநா உலகச ்சுற்றுலா அமைப்பு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உக்மரனுக்கு எதிராகப் சபார ் பதாடுத்ததற்காக ரஷ்ய நாட்டிமன இமட நிறுத்தை் 

பசய்ைதற்காக இந்த அமைப்பில் ஒரு ைாக்பகடுப்பு சைற்பகாள்ளப் பட்டமத அடுதத்ு, 

இந்த அமைப்பில் இருந்து விலக ரஷ்யா முடிவு பசய்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அமையின் உலகச ் சுற்றுலா அமைப்பானது, அதன் உறுப்பினர ்

நாடுகளில் ஒன்றிமன இமட நிறுதத்ை் பசய்ைமதப் பற்றி விைாதிப்பதற்காக கூடியது 

இதுமவ முதை் முரறயாகும். 

 

 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

சிறுரெமிப்புத் திட்டங்கள் மீதான ேட்டி வீதங்கள் 

 2022-23 ஆை் நிதியாண்டின் முதலாை் காலாண்டிற்கான (ஏப்ரல்-ஜுன் 2022) சிறு சசமிப்புத ்

திட்டங்கள் (அ) தபால் நிமலய சசமிப்புத்  திட்டங்கள் மீதான ைட்டி வீதங்கமள ைாற்றாைல் 

மைத்திருக்க ைதத்ிய நிதி  அமைசச்கை் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் – ஜுன் ைாதங்களுக்கான பல்சைறு திட்டங்கள் மீதான ைட்டி 

வீதங்கள் 4.0% முதல் 7.6% ைமர என்ற ைரை்பிசலசய உள்ளது.  

 சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான ைட்டி வீதங்கமள அரசு காலாண்டு அடிப்பமடயில் 

அறிவிக்கிறது. 

 சிறுசசமிப்புத் திட்டங்கள் மீதான ைட்டி வீதங்கள் பதாடரந்்து 8ைது காலாண்டாக ைாற்றப் 

படாைல் உள்ளது.  
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ஆக்சிஸ் ேங்கி – சிட்டி ேங்கி ஒப்பந்தம் 

 ஆக்சிஸ் ைங்கியானது, சிட்டிைங்கியின் இந்திய நுகரவ்ு ைணிகத்திமன 1.6 பில்லியன் 

டாலர ் பதாமகக்கு, ஓர ் அமனத்துப் பண ஒப்பந்தத்தின் மூலை் மகயகப்படுதத்ுைதாக 

சிட்டி குழுைை் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தப் பரிைாற்றைானது சில்லமற ைங்கி, கடன் அட்மடகள், நுகரச்ைார ்கடன்கள் ைற்றுை் 

பசாத்து சைலாண்மை ஆகியைற்மற உள்ளடக்கிய, சிட்டி ைங்கி இந்தியப் பிரிவின் 

நுகரச்ைார ்ைங்கி ைணிகங்கமள உள்ளடக்குை். 

 சிட்டி ைங்கி இந்தியப் பிரிவின் சுைார ்3600 நுகரச்ைார ்ைணிக ஊழியரக்ள், இந்த ஒப்பந்தை் 

நிமறவு பபற்ற பிறகு ஆக்சிஸ் ைங்கிக்கு இடை் ைாற்றப்படுைர.் 

 

RAMP திட்டம் 

 808 மில்லியன் அபைரிக்க டாலரக்ள் ைதிப்பிலான உலக ைங்கியின் ஒரு ஆதரவுத் 

திட்டதத்ிற்கு அரசாங்கை் அங்கீகாரை் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது "குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தரத் பதாழில் நிறுைனங்களின் பசயல்திறமன 

சைை்படுத்ததுதல் ைற்றுை் துரிதப்படுதத்ுதல்" (RAMP - Raising and Accelerating MSME 

Performance) திட்டை் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 RAMP என்பது 2022-23 ஆை் நிதியாண்டில் பதாடங்கப்பட உள்ள ஒரு புதிய திட்டைாகுை். 

 நாட்டின் குறு, சிறு ைற்றுை் நடுதத்ர நிறுைனங்களின் பசயல்பாட்மட சைை்படுதத்ச ்

பசய்ைதற்குை் உதவி ைழங்குைதற்குை் சைண்டி இது பதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் கடன் மதிப்பீடு 

 
 பபாருளாதாரத்தின் ைறுைலரச்ச்ிக்கான ைருைாய் இமடபைளிமயப் பூரத்த்ி பசய்ைதற்கு 

நிதியளிப்பதற்காக, 2022-23 ஆை் ஆண்டின் முதல் பாதியில் கடன்கள் மூலை் ரூ.8.45 லட்சை் 

சகாடிமயத் திரட்டுைதற்கு இந்திய அரசு இலக்கு நிரண்யித்து உள்ளது. 

 அடுத்த நிதியாண்டில் பைாத்தச ்சந்மதக் கடன் ரூ.14.31 லட்சை் சகாடியாக இருக்குை் என 

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஏப்ரல் முதல் பசப்டை்பர ்ைமரயிலான காலக் கட்டத்தில் ரூ.8.45 லட்சை் சகாடி கடன் ைாங்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 2022-23 ஆை் நிதியாண்டிற்கான கடனில் 60 சதவீதை் இந்த நிதியாண்டின் முதல் ஆறு 

ைாதங்களில் முடிக்கப்படுை். 

 2021-22 ஆை் ஆண்டில் பபறப்பட்ட பைாத்தக் கடன் ரூ.12,05,500 சகாடி ஆகுை். 
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ரமாெடி ெம்பேங்கள் 

 டிசை்பர ்ைாதத்துடன் முடிைமடந்த ஒன்பது ைாதக் காலக் கட்டதத்ில், 27 பட்டியலிடப் பட்ட 

ைணிக ைங்கிகள் ைற்றுை் நிதி நிறுைனங்களில் 96 சைாசடி சை்பைங்கள் பதிவு பசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

 இதன் ைதிப்பு பைாத்தை் ரூ.34,097 சகாடியாகுை். 

 பஞ்சாப் சநஷனல் ைங்கியில் ரூ.4,820 சகாடி ைதிப்பிலான சைாசடி நடந்துள்ளது. 

 சபங்க் ஆப் இந்தியா ைங்கியில் தான் அதிகபட்சைாக 13 சைாசடிகள் நடந்துள்ளன. 

 

மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரரதெங்களுக்கான ேழிேறகக்கான முன்பண ேரம்பு 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது, ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரசதசங்களுக்கான ைழி 

ைமகக்கான முன்பண ைரை்பிமன 51,560 சகாடி ரூபாயிலிருந்து 47,010 சகாடி ரூபாயாகக் 

குமறதத்ுள்ளது. 

 ைழி ைமகக்கான முன்பணை் என்பது, ைருைாய்க்குை் பசலவினங்களுக்குை் இமடசய 

ஏற்படுை் முரண்கமளச ்சைாளிப்பதற்கு உதவுைதற்காக சைண்டி அரசிற்கு இந்திய ரிசரை்் 

ைங்கி ைழங்குை் ஒரு குறுகிய காலக் கடனாகுை்.  

 

ெரக்கு மை்றும் ரெறே ேரி 

 

 இதுவரர இை்ைாத வரகயிை் பபாருளாதாரதத்ிற்கு மிகவும் நன்மையளிக்கக் கூடிய 

ைமகயில் மிகப்பபரிய ைதிப்பிலான சரக்கு ைற்றுை் சசமை ைரியானது மாரச் ்மாததத்ிை் 

வசூலிக்கப்பட்டது. 

 சரக்கு மற்றும் மசரவ வரி (ஜிஎஸ்டி) வசூை் ஆனது, 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் ைாததத்ில் 

பைாத்தை் ரூ.1,42,095 சகாடியாக ைசூலாகியுள்ளது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

107 
 

 இது 2022 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி ைாததத்ில் ைசூலிக்கப்பட்ட முந்ரதய அதிகபட்சமான 

ரூ.1,40,986 மகாடி என்ற ஒரு இலக்மக முறியடித்து உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு மாரச் ் ைாத வருவாய் கடந்த ஆண்டின் இமத மாதத்ரத விட 15% 

அதிகமாகும். 

 இது 2020 ஆை் ஆண்டு மாரச் ்ைாத வருவாரய விட 46% அதிகமாகும். 

 

இந்தியாவின் ேரத்்தகப் பை்ைாக்குறை 

 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 102.63 பிை்லியன் அபமரிக்க டாலராக இருந்த இந்தியாவின் 

ைரத்்தகப் பற்றாக்குமறயானது 87.5 சதவீதம் அதிகரித்து 2021-22 ஆை் ஆண்டில் 192.41 

பிை்லியன் டாைராக உயரந்்துள்ளது. 

 கடந்த நிதியாண்டிை் பமாத்த ஏற்றுமதியின் ைதிப்பானது  417.81 பிை்லியன் அபமரிக்க 

டாைர ்என்ற அளரவத ்பதாட்டது.  

 அமத காைகட்டதத்ிை் இறக்குமதியின் ைதிப்புை் 610.22 பிை்லியன் அபமரிக்க டாைரக்ள் 

என்ற அளவிமனத் பதாட்டது.  

 இை்ைமகயில் இது 192.41 பிை்லியன் டாைர ்வரத்்தக இரடபவளிரய ஏற்படுத்தியது. 

 

முதல் பாதுகாப்பு நிதி 

 HDFC பரஸ்பர நிதியின் முதை் பாதுகாப்பு நிதியானது பரஸ்பர நிதிகள் துரறயிை் 

இை்ைாதிரியான ைமகயில் முதை் வரகயாகும் இருக்கும். 

 HDFC பரஸ்பர நிதி நிறுவனமானது இதற்காக இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தரன 

வாரியத்திடம் மனு ஒன்மறத் தாக்கை் பசய்துள்ளது. 

 இது பாதுகாப்பு மற்றும் அது சாரந்்த துரறகளிை் உள்ள நிறுவனங்களிை் முதலீடு 

பசய்யும். 

 HDFC பரஸ்பர நிதி நிறுவனமானது நாட்டின் மூன்றாவது பபரியச ் பசாத்து மமைாளர ்

நிறுைனை் ஆகும். 

 

இந்திய ரிெரே்் ேங்கியின் நாணய சரப்ரபா விகிதங்கள் 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் நிதிக் பகாள்மகக் குழு, பதாடரச்ச்ியாக 11ைது முமறயாக 

பரப்சபா ைற்றுை் ரிைரஸ்் பரப்சபா ைட்டி விகிதங்கமள ைாற்றாைல் மைத்திருப்பதற்கு 

ஆதரைாக ைாக்களித்தது. 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் ஆளுநர ்சக்தி காந்த தாஸ் கூறுமகயில், 4 சதவீத பரப்சபா ைட்டி 

விகிதத்மத ைாற்றாைலிருக்க  இந்தக் குழு ஒருைனதாக ைாக்களித்துள்ளது. 

 சைலுை் விளிை்பு நிமல ைசதி என்ற நிதிமுமற (MSF - Marginal Standing Facility) விகிதை் ைற்றுை் 

ைங்கி விகிதை் ஆகியனவுை் 4.25 சதவீதைாக ைாறாைல் உள்ளது. 

 2022-23 ஆை் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 16.2%, இரண்டாை் காலாண்டில் 6.2%, மூன்றாை் 

காலாண்டில் 4.1%, ைற்றுை் நான்காை் காலாண்டில் 4.0% என தற்சபாமதய உண்மையான 

GDP ைளரச்ச்ி ஆனது  7.2% என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ேரி ேருோய் 

 

 2021-22 ஆை் ஆண்டிற்கான ைரி ைருைாய் ஆனது ைதத்ிய நிதிநிமல அறிக்மகயின் 

ைதிப்பீட்மட விட ரூ.5 லட்சை் சகாடி அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 ைத்திய நிதி நிமல அறிக்மகயில் ைதிப்பிடப்பட்ட ரூ.22.17 லட்சை் சகாடிக்குப் பதிலாக, 

நிகழ்சநர ைதிப்பீட்டிற்கு முந்மதயப் புள்ளி விைரங்களின்படி ைருைாய் ைசூல்  ரூ.27.07 

லட்சை் சகாடியாக உள்ளது. 

 2020-21 ஆை் ஆண்டில் பதிவு பசய்யப்பட்ட ரூ.20.27 லட்சை் சகாடிமய விட 2021-22 ஆை் 

ஆண்டில் பதிைான ைரி ைருைாய் 34 சதவீதை் அதிகைாகுை். 

 

நடப்புக் கணக்குப் பை்ைாக்குறை 

 2021-22 ஆை் ஆண்டின் இரண்டாை் காலாண்டில் 9.9 பில்லியன் டாலராகவுை் (பைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.3%) ைற்றுை் 2020-21 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாை் காலாண்டில்  2.2 

பில்லியன் டாலராகவுை் (பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.3%) இருந்த இந்தியாவின் 

நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குமற ஆனது 2021-22 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காைாண்டிை் 23 

பில்லியன் டாலராக (பைாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் 2.7%) அதிகரித்துள்ளது.  

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் கூற்றுப்படி, 2021-22 ஆை் ஆண்டின் மூன்றாை் காலாண்டில் 

நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குமற விரிைமடந்ததற்கு அதிக ைரத்்தகப் பற்றாக்குமறசய 

ஒரு முக்கிய காரணைாகுை். 

 

நிறலயான றேப்பு நிதி ேெதி 

 நிமலயான மைப்பு நிதி ைசதியானது அதிகப்  பணப்புழக்கத்மத திருை்பப் 

பபறுைதற்கான ஒரு ைலுைான கருவியாக கருதப்படுகிறது. 

 இந்த ைசதி இந்திய ரிசரை்் ைங்கியால் அறிமுகை் பசய்யப் பட்டது. 

 2014 ஆை் ஆண்டில் உரஜ்ித் பசடல் குழுவின் அறிக்மகயால் முதலில் பரிந்துமரக்கப் பட்ட 

இந்த ஒரு கருத்தாக்கைானது, பணப்புழக்கத்மத நிரை்கிப்பதற்கான ைத்திய ைங்கியின் 

பசயல் கருவித் பதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக விமரவில் ைாறக்கூடுை். 
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 நிமலயான மைப்பு நிதி ைசதி என்பது பணப்புழக்கதத்ிமனத் திருை்பப் பபறச ்

பசய்ைதற்காக எந்தபைாருப் பிமணயமுை் ைழங்க சைண்டிய அைசியமில்லாத ஒரு 

ைருைாய் தருை் ைசதியாகுை். 

 

 

ஒருங்கிறணந்தப் பணேழங்கீட்டு இறடமுகம் மூலம் பணம் எடுத்தல் 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது அமனத்து தானியங்கிப் பண இயந்திர மையங்களிலுை் 

அட்மட இல்லாைல் பணை் எடுக்குை் ைசதியிமன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த ைசதியானது எந்த ைங்கிமயயுை் சாராைல் ஒருங்கிமணந்தப் பணைழங்கீட்டு 

இமடமுகத்திமனப் பயன்படுதத்ிப் பணை் எடுக்குை் ைமகயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் நிதிக் பகாள்மகக் குழுைானது இந்த ஒரு முடிமை சைற் 

பகாண்டுள்ளது. 

 அமனத்து ைங்கிகளுக்குை், தானியங்கிப் பண இயந்திர மையங்கள் மூலை் அட்மட 

இல்லாைல் பணை் எடுக்குை் ைசதியிமன அறிமுகப்படுதத் இந்திய ரிசரை்் அனுைதி 

ைழங்கியுள்ளது. 

 

2022 ஆம் நிதியாண்டிை்கான சொத்துப் பணமாக்கல் திட்ட இலக்கு 

 2022 ஆம் நிதியாண்டிை் மதத்ிய அரசு தனது பசாத்துப் பணமாக்கை் இைக்கான 88,000 

மகாடிரயத் தாண்டியுள்ளதாக ஒரு மதிப்பீட்டிை் கூறியுள்ளது. 

 மத்திய அரசு 96,000 மகாடி மதிப்பிைான அளவிற்கு ஒப்பந்தங்கரளச ்பசய்துள்ளது. 

 சாரைகள், மின்சாரம், நிைக்கரி மற்றும் கனிமச ் சுரங்கம் ஆகியரவ பசாதத்ுப் 

பணமாக்குதலிை் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்ரபச ் பசய்துள்ள சில பதாழிை் 

துரறகள் ஆகும். 
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விகாஸ் சிரி ெம்பத் - 1111 திட்டம் 

 கரந்ாடக விகாஸ் கிராமீனா என்ற வங்கியானது 1,111 நாட்கள் அளவிைான ரவப்புத ்

திட்டதத்ிரன அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 கரந்ாடகா விகாஸ் கிராமீனா வங்கி என்பது தாரவ்ாட் என்ற நகரிை் அரமந்துள்ள ஒரு 

பிராந்தியக் கிராமப்புற வங்கியாகும். 

 1,111 நாட்கள் அளவிைான இந்த ரவப்புத் பதாரகத் திட்டமானது பபாது மக்களுக்கு 5.70 

சதவீதமும் முதிமயாருக்கு 6.20 சதவீதமுை் வட்டி வீதங்கரள வழங்குகிறது. 

 இந்தத் திட்டமானது குரறந்தபட்சமாக பத்தாயிரம் ரூபாய் முதை் அதிகபட்சமாக இரண்டு 

மகாடி ரூபாய் வரரயிைான ரவப்புத் பதாரகக்கு அனுமதிக்கிறது. 

 இந்தியப் பிராந்தியக் கிராமிய வங்கியான கரந்ாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கிக்கு கனரா 

வங்கி நிதியுதவி பசய்கிறது. 

 இது இந்திய அரசின் நிதி அரமசச்கதத்ிற்குச ்பசாந்தமானதாகும். 

 

சிறு நிதிக் கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுறை கட்டறமப்பு 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது சிறுநிதி கடன்களுக்கான ஒழுங்குமுமறக் கட்டமைப்மப 

அறிவித்தது. 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கி, ைங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களான சிறு நிதி நிறுைனங்கள்  

ைழங்குை் சிறு நிதிக் கடன்களின் மதிப்பு நிரண்யை் பசய்ைதற்கான ைரை்புகமள நீக்கி 

உள்ளது. 

 முன்னதாக, சிறு நிதிக் கடன் நிறுவனங்கள் ைசூலிக்குை் ைட்டி விகிததத்ில் ைரை்பு 

இருந்தது. 

 அதிகபட்ச ைட்டி விகிதமானது, நிறுைனத்தால் ஏற்படுை் நிதிச ் பசலமை விட 10-12% 

அதிகைாகுை் அல்லது முதை் ஐந்து பபரிய ைணிக ைங்கிகளின் சராசரி அடிப்பமட 

விகிதத்மத விட 2.75 ைடங்கு (இைற்றுள் எது குமறசைா) ஆகுை். 

 இப்சபாது, இந்த ைரை்புகமள அகற்றுைது ைங்கி சாரா நிதி நிறுைனங்களான சிறு நிதி 

நிறுைனங்கரள, ைங்கிகள் சபான்ற ைற்ற கடன் ைழங்கும் நிறுைனங்களின் நிமலக்கு 

பகாண்டு ைருகிறது. 

 சைலுை், நுண்கடன் பபறத் தகுதியுமடயக் குடுை்ப ஆண்டு ைருைானை் ₹3 லட்சைாக 

உயரத்த்ப் பட்டுள்ளது. 
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அசமரிக்க மத்திய ேங்கி விகித உயரவ்ு 

 ைட்டி விகிதத்மத உயரத்த்ுைதற்கான அபைரிக்க பபடரல் ரிசரை்் ைங்கியின் ஒரு 

முடிவானது, இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விமளமை ைட்டுசை ஏற்படுத்துை், 

ஏபனனில் இந்தியச ் சந்மதகள் பபருை்பாலுை் அதன் தாக்கத்திமன மைதச்த விமல 

நிரண்யை் பசய்துள்ளன என்பதால். 

 இனி பணவியல் பகாள்மகயானது உலகளாவியக் காரணிகமள விட உள்நாட்டுப் பபருை் 

பபாருளாதார நிமலகமள மைதச்த பதாடரந்்து நிரண்யிக்கப்படும். 

 

ஆசிய ேளரெ்ச்ிக் கண்ரணாட்ட அறிக்றக 2022 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிை் 8.9% என்று மதிப்பிடப்பட்ட  இந்தியாவின் பைாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ைளரச்ச்ியானது, 2022-23 ஆை் ஆண்டில் 7.5 சதவீதைாக இருக்குை் என்று 

ஆசிய சைை்பாட்டு ைங்கி கணிதத்ுள்ளது. 

 2023-2024 ஆை் ஆண்டில் ைளரச்ச்ி சைலுை் அதிகரிதத்ு 8 சதவீதத்மத எட்டுை் என்றுை் அந்த 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ரஷ்யா-உக்மரன் சைாதமல இந்திய நாட்டிற்கான ைதிப்பீட்டில் ஒரு காரணியாக ஆசிய 

சைை்பாட்டு ைங்கி எடுத்துக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த பநருக்கடியால் எண்பணய் விமல உயருை். 

 சகாவிட்-19 பதாற்றுசநாயின் தீவிரமுை் தடுப்பூசி ைழங்கீட்டு வீதத்தின் அதிகரிப்பின் 

காரணைாக குமறயுை். 

 சைலுை் சீனா 2022-23 ஆை் ஆண்டில் 5 சதவீதமுை், 2023-24 ஆை் ஆண்டில் 4.8 சதவீதமுை் 

ைளரச்ச்ிமயக் காணுை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

சநக்ரஸா அட்றட 

 இலண்டன் நகமரச ் சசரந்்த இமணயச ் சங்சகதப் பணை் சாரந்்த கடன் ைழங்குை் ஒரு 

நிறுைனைான பநக்சஸா, உலகளாவியக் பகாடுப்பனவு நிறுைனைான ைாஸ்டரக்ாரட்ு 

நிறுைனத்துடன் மக சகாரத்த்ுள்ளது. 

 இது உலகில் முதல்முமறயாக "இமணயச ் சங்சகதப் பணை் சாரந்்த பகாடுப்பனவு 

அட்மடகமள" அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

 மின்னணுப் பணை் சாரந்்த ஒரு நிறுைனைான டிபாக்பகட் என்பது பநக்சஸா என்ற 

நிறுைனதத்ிற்கு அட்மடகமள ைழங்குை் ஒரு நிறுைனைாகுை். 

 இந்த அட்மடக்குக் குமறந்தபட்ச திருப்பிச ் பசலுத்துை் ைமகயிலான பதாமகசயா, 

ைாதாந்திரக் கட்டணங்கசளா அல்லது பசயலற்ற நிமலயில் இருப்பதற்கான 

கட்டணங்கசளா சதமையில்மல. 

 ஒரு ைாததத்ிற்கு 20,000 யூசராக்கள் ைமரயில் FX கட்டணை் (foreign transaction) இல்மல. 

 20% அல்லது அதற்குை் குமறைான கடன் ைதிப்பு விகிதத்மதக் பகாண்டிருக்குை்  

ைாடிக்மகயாளரக்ளுக்கு 0% ைட்டி ைழங்கப்படுை். 
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ஃபின்க்ளூரேஷன் 

 இந்தியத் தபால் பணைழங்கீட்டு ைங்கியானது (IPPB - India Post Payments Bank) 

ஃபின்க்ளூசைஷன் (Fincluvation) என்ற ஒரு முன்பனடுப்பிமனத் பதாடங்க உள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது 

 ஃபின்க்ளூசைஷன் என்பது, நிதி உள்ளடக்கதத்ிற்கான சில தீரவ்ுகமள இமணந்து 

உருைாக்கவுை், புதுமையான தீரவ்ுகமள உருைாக்கவுை் சைண்டி நிதித் பதாழில்நுட்பப் 

புத்தாக்க நிறுைனங்களுடன் இமணந்து சைற்பகாள்ளப்படுை் ஒரு கூட்டு முயற்சி ஆகுை். 

 ஃபின்க்ளூசைஷன் என்பது, நிதி உள்ளடக்கத்மத இலக்காகக் பகாண்ட ைதிப்புமிக்க நிதித் 

தயாரிப்புகமள உருைாக்குைதற்காக பதாடக்க நிறுைனச ் சமூகங்கமள ஒன்று 

திரட்டுைதற்கான ஒரு சக்தி ைாய்ந்த தளத்மத உருைாக்குைதற்காக சைண்டி இந்தத் 

பதாழில்துமற சைற்பகாள்ளுை் முதல் முயற்சியாகுை். 

 ஃபின்க்ளூசைஷன் என்பது இதில் பங்கு பபறுை் சிலப் புத்தாக்க நிறுைனங்களுடன் 

இமணந்து நிதித் தீரவ்ுகமள உருைாக்குைதற்கான இந்தியத் தபால் பணைழங்கீட்டு 

ைங்கியின் ஒரு நிரந்தரத் தளைாக இருக்குை். 

 

தனலட்சுமி ேங்கி 

 தனலட்சுமி ைங்கி ஆனது ைரிகமள ைசூலிப்பதற்காக, ைத்திய சநரடி ைரிகள் ைாரியை் 

ைற்றுை் ைதத்ிய ைமறமுக ைரிகள் ைற்றுை் சுங்க ைாரியை் ஆகியைற்றுடன் ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 தமலமைக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளரின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில் பல்சைறு 

ைரிகமள ைசூலிக்க இந்திய ரிசரை்் ைங்கி தனலட்சுமி ைங்கிக்கு அங்கீகாரை் அளிதத்ு 

உள்ளதாக அந்த ைங்கி தனது ஒழுங்குமுமறத் தாக்கல் ஒன்றில் பதரிவிதத்ு உள்ளது. 

 தனலட்சுமி ைங்கி சகரளாவில் அமைந்துள்ளது. 

 

டிஜிட்டல் ேங்கி அலகுகள் 

 இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது, "டிஜிட்டல் ைங்கி அலகுகமள நிறுவுதல்" குறித்த ைழி 

காட்டுதல்கமள பைளியிட்டது. 

 இது நைது நாட்டின் 75ைது சுதந்திரத ்தின அமுதப் பபருவிழா தினத்மத (ஆசாதி கா அை்ரித ்

ைசஹாதச்ை்) நிமனவு கூருை் ைமகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ைழிகாட்டுதல்கள் உள்நாட்டில் பட்டியலிடப்பட்ட அமனத்து ைணிக ைங்கிகளுக்குை் 

(பிராந்திய கிராைப்புற ைங்கிகள், பணைழங்கீட்டு ைங்கிகள் ைற்றுை் உள்ளூர ் ைங்கிகள் 

தவிரத்த்ு) பபாருந்துை். 

 இந்த டிஜிட்டல் ைங்கி அலகுகள், டிஜிட்டல் ைங்கித் தயாரிப்புகள் ைற்றுை் சசமைகமள 

ைழங்குைதற்கான குறிப்பிட்ட குமறந்தபட்ச டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்மபக் பகாண்ட 

நிமலயான சிறப்பு ைணிக அலகு/ மையைாக திகழுை். 

 இது தற்சபாதுள்ள நிதித் தயாரிப்புகள் ைற்றுை் சசமைகளுக்குை் டிஜிட்டல் முமறயில் 

தனது சசமைமய விரிவுபடுத்துை். 
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அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

புதிய ரேதிக் குறிப்புப் சபாருள் 

 

 சதசிய ஊக்க ைருந்து சசாதமன ஆய்ைகதத்ினால், உள்நாட்டிசலசய 6 புதிய ைற்றுை் 

அரிதான குறிப்புப் பபாருட்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இது ஊக்க ைருந்துப் பகுப்பாய்விற்காக உலகை் முழுைதுை் பசயல்படுகின்ற உலக ஊக்க 

ைருந்து எதிரப்்பு முகமையின் அங்கீகாரை் பபற்ற அமனத்து ஆய்ைகங்களிலுை் சதமைப் 

படுகின்ற தூய ைடிவிலான ஒரு சைதிப் பபாருளாகுை்.  

 இந்த 6 சைதிக் குறிப்புப் பபாருட்கமளயுை், ஜை்முவிலுள்ள ைதத்ிய அறிவியல் ைற்றுை் 

பதாழில்துமற ஆராய்சச்ிச ் சமபயின் – ஒருங்கிமணந்த ைருத்துை கல்வி நிறுைனை் 

ைற்றுை் பகௌகாதத்ியிலுள்ள சதசிய ைருந்தியல் கல்வி ைற்றுை் ஆராய்சச்ி நிறுைனை் 

ஆகியைற்றுடன் இமணந்துத் சதசிய ஊக்க ைருந்துப் பரிசசாதமன ஆய்ைகை் 

உள்நாட்டிசலசய தயாரித்தது. 

 சதசிய ஊக்க ைருந்துப் பரிசசாதமன ஆய்ைகத்தின் ஆளுமக அமைப்பின் 15ைது 

அைரவ்ின் சபாது ைத்திய இமளசயார ்விைகாரை் ைற்றுை் விமளயாட்டுத் துமற அமைசச்ர ்

அனுராக் தாகூர ்இைற்மற பைளியிட்டார.் 

 இந்தியா இன்று ைமரயில், சைதிக் குறிப்புப் பபாருட்கமள ஆஸ்திசரலியா ைற்றுை் கனடா 

ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குைதி பசய்து ைந்தது.  

 

வியாழன் ேடிவிலான இரட்றடக் ரகாள் கண்டுபிடிப்பு  

 K2-2016-BLG-0005Lb என அமழக்கப்படுை் வியாழனின் ஒசர ைாதிரியான ஒரு இரட்மடக் 

சகாளிமன ைானியலாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 இது வியாழன் சகாளிமன ஒத்த நிமறமயக் பகாண்டுள்ளது. 

 வியாழன் சகாளானது நைது சூரியனிலிருந்து (462 மில்லியன் மைல் பதாமலவில்) 

இருப்பது சபால இந்தக் சகாளானது அதன் நட்சதத்ிரத்திலிருந்து (420 மில்லியன் மைல் 

பதாமலவில்) ஏறக்குரறய அசத பதாமலவில் உள்ளது.   
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 இந்த ஆய்வு பற்றியத் தகைல்கள் ArXiv.org என்ற தளத்தில் முன் அசச்ாக பைளியிடப் பட்டது  

 இது ராயல் ைானியல் சங்கதத்ின் ைாதாந்திர அறிவிப்புகள் என்ற இதழில் பைளியிடச ்

பசய்ைதற்காக சைரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 பூமியிலிருந்து சுைார ்17,000 ஒளி ஆண்டுகள் பதாமலவில் உள்ள இந்த புறக்சகாள் ஆனது, 

2016 ஆை் ஆண்டு பகப்ளர ்என்ற விண்பைளித் பதாமலசநாக்கி மூலை் முதன் முமறயாக 

கண்டறியப்பட்டது. 

 இந்தக் சகாமளக் கண்டறிய, விஞ்ஞானிகள் ஆல்பரட்் ஐன்ஸ்டீனின் சாரப்ியல் ைற்றுை் 

ஈரப்்பு நுண்குவிதல் சபான்ற சகாட்பாடுகமளப் பயன்படுதத்ினர.் 

 K2-2016-BLG-0005Lb என்பது விண்பைளி அடிப்பமடயிலான தரவுகளிலிருந்து கண்டு 

பிடிக்கப்பட்ட முதல் பிமணப்பு சாரந்்த நுண்குவியப் புறக்சகாள் ஆகுை். 

 

 

உலகக் காை்று அறிக்றக 2022 

 2021 ஆை் ஆண்டில் காற்றாமல ஆற்றல் துமற அதன் இரண்டாைது சிறந்த ஆண்டாக 

இருந்தது.  

 ஆனால் காற்றாமல ஆற்றல் நிறுைப்படுதல் நிகர சுழிய இலக்குகளுடன் இது இணங்கி 

இருக்குை் ைமகயில் வியத்தகு முமறயில் அதிகரிக்கப்பட சைண்டுை். 

 காற்றாமல ஆற்றலுக்கான ஒட்டு பைாதத் திறன் 837 ஜிகாைாட்டாக ைளரந்்தது. 

 இது 2022 ஆை் ஆண்டு உலக காற்று அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 உலக காற்று ஆற்றல் சமபயானது இந்த அறிக்மகமய பைளியிட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் விண்சேளிெ ்சிதிலங்கள் 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாததத்ிை் இந்தியா பசயற்ரகக்மகாள் எதிரப்்புச ்மசாதரனகரள 

மமற்பகாண்டதனாை் உருவாக்கப்பட்ட விண்பவளிச ் சிதிைங்கள் சிரதந்து விட்டதாக 

பதன்படுகிறது. 

 இது நாசாவின் சமீபதத்ியத் தரவுகளிை் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இதன் காரணமாக விண்பவளிச ்சிதிைங்களிை் இந்திய நாட்டின் பங்களிப்பு கடந்த நான்கு 

ஆண்டுகளிை் மிகக் குரறந்த அளவிரன எட்டியுள்ளது. 
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 அபமரிக்கா, சீனா மற்றும் முன்னாள் மசாவியத ் யூனியன் நாடுகள் விண்பவளியிை் 

பசயலிழந்த மற்றும் பசயலிை் உள்ள பசயற்ரகக் மகாள்கரள அதிக எண்ணிக்ரகயிை் 

பகாண்டுள்ளன. 

 இதுவும் மமற்கூறப்பட்ட நாடுகள் அதிக எண்ணிக்ரகயிைான விண்பவளிச ்சிதிைங்கரள 

உற்பத்தி பசய்வதற்கான ஒரு காரணமாகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் மமற்பகாள்ளப்பட்ட பசயற்ரகக்மகாள் எதிரப்்புச ் மசாதரனக்குப் 

பிறகு  நாட்டின் விண்பவளிச ்சிதிைங்களின் அளவு அதிகரிதத்து. 

 

 

பன்றமயெ ்செயை்றக முழங்கால் 

 பசன்ரனயின் இந்தியத் பதாழிை்நுட்பக் கழக ஆராய்சச்ியாளரக்ள், இந்தியாவின் முதை் 

பன்ரமயச ்பசயற்ரக முழங்காரை உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 இது ஆயிரக்கணக்கான மாற்றுத் திறனாளிகளின் நிரைரய மமம்படுதத் உதவும். 

 ‘கதம்’ என்பது உயிரி மருத்துவத் பதாழிை்நுட்பக் கழகம் மற்றும் பமாபிலிட்டி இந்தியா 

ஆகியவற்றுடன் இரணந்து உருவாக்கப்பட்ட முழங்காை் மமை்பகுதிக்கான பசயற்ரக 

உறுப்பான பன்ரமய முழங்காை்  ஆகுை். 

 இது ‘இந்தியாவிசலசய தயாரிக்கப்பட்ட’ ஒரு தயாரிப்பு ஆகும். 
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HD1 - இதுேறர கண்டறியப்படாத சதாறலதூர அண்டம் 

 

 HD1 எனப் பபயரிடப்பட்ட ஓர ் அண்டமானது இதுவரர வானியைாளரக்ளாை் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்ட ஒரு மிக பதாரைதூர அண்டமாக இருக்கைாம் என்று கருதப் படுகிறது. 

 இந்த அண்டதத்ின் பிரகாசத் தன்ரமக்கு அதன் ரமயதத்ிை் இருக்கும் ஒரு பபரிய 

கருந்துரள காரணமாக இருக்கைாம் அை்ைது ஆதியிை் மதான்றிய சில மிகப்பபரிய 

நட்சத்திரங்களின் உருவாக்கம் காரணமாக இருக்கைாம். 

 அபைரிக்காவின் மாசசூபசட்ஸிை் உள்ள ஹாரவ்ரட்்-ஸ்மிதம்சானியன் வானியற்பியை் 

ரமயதத்ின்  ஃமபபிமயா பக்குசி (Fabio Pacucci) என்பவர ் தனது சக ஊழியரக்ளுடன் 

இரணந்து HD1 அண்டத்திரனக் கண்டுபிடிதத்ார.் 

 

சிலந்தி இனங்கள் 

 50,000 என்ற அளவில் அறியப்பட்ட பல்சைறு ைமகயான சிலந்தி இனங்கள் பூமியில் 

ைாழ்ைதாக உலகச ்சிலந்திப் பட்டியல் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது சுவிஸ் நாட்டின் தமலநகர ் பபரன்ில் அமைந்துள்ள இயற்மக ைரலாற்று அருங் 

காட்சியகதத்ில் அமைந்துள்ளது. 

 இன்னுை் சுைார ் 50,000 சிலந்தி இனங்கள் கண்டறியப்பட உள்ளன என்று ைதிப்பிட்டு 

உள்ளதாக இந்தப் பட்டியமல பைளியிட்ட அமைப்பு கூறியது.  

 குரியுரியஸ் மினுைாசனா என்பது உலகை் முழுைதுை் சசரத்த்ு கண்டறியப்பட்ட 50,000 

என்ற சிலந்தி இனைாகப் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

சபரன்ார்டிசனல்லி - சபரன்்ஸ்டீன் ோல் நட்ெத்திரம் 

 சமீபதத்ில், நாசா நிறுைனதத்ின் ஹப்பிள் விண்பைளித ் பதாமலசநாக்கியானது, மிகப் 

பபரிய பபரன்ாரட்ிபனல்லி-பபரன்்ஸ்டீன் என்ற ைால் நட்சதத்ிரம் என்பது ைானியல் 

அறிஞரக்ளால் இதுைமர கண்டறியப்படாத ஒரு மிகப்பபரிய பனித்துகள்களால் ஆன ஒரு 

ைால் நட்சத்திரக் கரு என்பமத உறுதிப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த அணுக்கரு C/2014 UN271 என அமழக்கப்படுைசதாடு இது சுைார ் 129 கிசலாமீட்டர ்

விட்டை் பகாண்டது. 
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 இந்தக் கருைானது இதுைமர கண்டறியப்பட்ட ைால் நட்சத்திரங்கமளக்  காட்டிலுை் 50 

ைடங்கு பபரியதாக இருப்பசதாடு அதன் நிமறயானது, சுைார ்500 டிரில்லியன் டன்கள் என 

ைதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ைால் நட்சதத்ிரைானது, பபட்சரா பபரன்ாரட்ிபனல்லி ைற்றுை் சகரி பபரன்்ஸ்டீன் 

ஆகிசயாரால் சிலியில் உள்ள ஒரு ைானியல் ஆய்ைகதத்ில் டாரக்் எனரஜ்ி ைதிப்பீட்டில் (Dark 

Energy Survey) இருந்து பபறப்பட்ட சசமிப்புப் படங்களில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இது 2010 ஆை் ஆண்டு நைை்பர ்ைாததத்ில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முதல் தீவிரைாக ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டது. 

 

 

விண்சேளிெ ்செங்கை்கள் 

 இந்திய விண்பைளி ஆராய்சச்ி அமைப்பு ைற்றுை் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுைனை் 

ஆகியைற்மறச ் சசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் விண்பைளிச ் பசங்கற்கமள தயாரிக்க 

பசய்யுை் ஒரு முமறமய உருைாக்கியுள்ளனர.் 

 பாக்டீரியா ைற்றுை் யூரியா  ஆகியைற்மறப் பயன்படுத்தி, பசை்ைாய்க் கிரகத்தின் 

ைண்ணிலிருந்து விண்பைளிச ் பசங்கற்கமள உருைாக்குைதற்கு சசற்று ைாரப்்பு என்ற 

முமற பயன்படுதத்ப் பட்டுள்ளதாக இக்குழு பசயல்விளக்கை் அளிதத்து. 

 இந்தக் கற்கமள, பசை்ைாய்க் கிரகத்தில் ைனிதக் குடிசயற்றத்திற்கு ைழிைகுக்குை் 

விதைாக கட்டிடங்கமள அமைப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாை். 
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பாக்ஸ்ரலாவிட் றேரஸ் தடுப்பு ரகாவிட் மாத்திறர 

 ைருத்துைைமனயில் அனுைதிக்கப்பட சைண்டிய அளவில் அதிக அபாய நிமலயில் 

இருக்குை் சலசான ைற்றுை் நடுத்தர அளவிலான சகாவிட்-19 பாதிப்புள்ள 

சநாயாளிகளுக்கு, பாக்ஸ்சலாவிட் என்ற பபயரில் விற்கப்படுை் நிரை்தப்ரல்விர ் ைற்றுை் 

ரிசடானாவிர ் ஆகிய ைருந்துகமள ைழங்க உலக சுகாதார அமைப்பு ைலுைான 

பரிந்துமரமய ைழங்கியது. 

 இன்று ைமரயில், அதிக ஆபத்து நிமலயில் உள்ள சநாயாளிகளுக்கு இந்த ைருந்து ஒரு 

சிறந்த சிகிசம்சயிமன ைழங்குை் ஒன்றாக இருக்குை் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு 

கூறுகிறது. 

 

 

ஆக்ஸியம் ஸ்ரபஸ் ஆக்ஸ்-1 விண்சேளித் திட்டம் 

 சரை்சதச விண்பைளி நிமலயதத்ிற்குப் பயணிக்க உள்ள முதல் தனியார ் விண்பைளி 

பசயல்திட்டைாக ஆக்ஸியை்-1 உருபவடுதத்ுள்ளது. 

 இது ஆக்ஸியை் ஸ்சபஸ் எனப்படுை் தனியார ் விண்பைளி நிறுைனதத்ினால் திட்டமிடப் 

பட்டுச ்பசயல்படுதத்ப்பட்டது. 

 ஆக்ஸியை்-1 நாசாவிடமிருந்து அனுைதிமயப் பபற்று, ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுைனதத்ின் 

டிராகன் விண்கலத்மதப் பயன்படுதத்ி,  சரை்சதச விண்பைளி நிமலயதத்ிற்கான தனது 

விண்கலத்திமன பைற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுத்தியது. 

 விண்பைளிப் பயணத்மத ைணிக ரதீியாகச ்சாத்தியைாக்குைதன் மூலை், விண்பைளிக்கு 

ஆராய்சச்ியாளரக்மளக் பகாண்டு ைந்து விண்பைளி ைற்றுை் ைனித உடமலப் பற்றிய 

நைது புரிதமல சைை்படுதத் முடியுை் என்று ஆக்ஸியை் ஸ்சபஸ் நிறுைனை் நை்பிக்மக 

பதரிவித்துள்ளது. 
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செே்ோய்க் கிரகத்தில் சூரிய கிரகணம் 

 நாசாவின் பரச்ீபைரன்ஸ் ைாரஸ்் சராைர ் என்ற உலாவி, ஃசபாசபாஸில் நிகழ்ந்த ஒரு 

கிரகணத்தின் காபணாளிமயப் படை் பிடித்துள்ளது. 

 சபாசபாஸ் என்பது பசை்ைாய்க் கிரகத்தின் இரண்டு துமணக் சகாள்களுள் ஒன்றாகுை். 

 இந்த பசை்ைாய்க் கிரகணை் ஆனது, துமணக் சகாள்களின் சுற்றுப்பாமதயில் ஏற்படுை் 

நுட்பைான ைாற்றங்கள் குறிதத் புதிய கண்சணாட்டத்மத விஞ்ஞானிகளுக்கு 

ைழங்கியுள்ளது. 

 ஃசபாசபாஸ் என்ற ஒரு துமணக்சகாள் பசை்ைாய்க் கிரகத்மத சநாக்கி மிக பைதுைாக 

நகரந்்து ைருைசதாடு, அது இன்னுை் பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

அக்கிரகதத்ுடன் சைாதுை். 

 

 

இந்திய மருத்துே ஆராய்ெச்ிக் கழகத்தின் ரதசிய ரநாய்த் தடுப்பு ஊக்கி ஆய்வியல் 

நிறுேனத்தின் ரொதறனக் கருவி 

 இந்திய ைருத்துை ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் சதசிய சநாய்த் தடுப்பு ஊக்கி ஆய்வியல் 

நிறுைனைானது, ஹீசைாபிலியா ைற்றுை் ைான் வில்லிபிராண்ட் சநாய் (Von Willebrand’s 

disease) ஆகிய சநாய்கமளப் பரிசசாதிப்பதற்காக சைண்டி எளிய ைற்றுை் விமரைான 

முடிவிமன ைழங்கக் கூடிய சசாதமனக் கருவிமய உருைாக்கியுள்ளது. 

 இந்தக் கருவியானது, இந்தியத ் தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டகத்திடமிருந்து 

அனுைதிமயப் பபற்று, அதிக எண்ணிக்மகயில் உற்பத்தி பசய்ைதற்கான ஒரு 

அனுைதிமயயுை் பபற்றுள்ளது.  

 ைான் வில்லிபிராண்ட்ஸ் சநாயானது  ைாழ்நாள் முழுைதுை் நீடிக்குை் ஓர ்இரத்தப் சபாக்கு 

சநாயாகுை். 
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சுயப் படிசயடுப்பு ரக எம்.ஆர்.என்.ஏ. ரகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் 

 

 ஒரு சுயப் படிபயடுப்பு எை்.ஆர.்என்.ஏ. தடுப்பூசி என்பது, உட்பசலுத்தப்பட்ட ஆரஎ்ன்ஏ 

என்பது உடலுக்குள் பபருகக் கூடியதாக அரமயும். 

 தற்சபாது நடத்தப்பட்டு ைருை் சில சசாதமனகளில் சகாவிட்-19 பதாற்றிற்கு எதிரான 

நை்பிக்மகத் தரக் கூடிய  முடிவுகமள அளிதத்ுள்ளது. 

 ARCT-154 என்ற இந்தத் தடுப்பூசியானது, கலிசபாரன்ியாவின் சான் டியாசகா நகரில் உள்ள 

ஆரக்்டரஸ் பதரபியூட்டிக்ஸ் சஹால்டிங்ஸ் நிறுைனத்தால் உருைாக்கப்பட்டது. 

 இதற்கான சசாதமனகள் வியட்நாை் நகரில் நடந்து ைருகின்றன. 

 இது கடுமையான சகாவிட்-19 ைற்றுை் அதன் மூலைான இறப்புக்கு எதிராக 95% 

பாதுகாப்மபயுை், மிதைான சகாவிட் பதாற்றுக்கு எதிராக 55% பாதுகாப்மபயுை் 

ைழங்கியது. 

 

அண்டங்கள் ஒன்றிறணேதன் ஒளிப்படம் 

 VV-689 அமைப்பில் அமைந்துள்ள இரண்டு அண்டங்கள் ஒன்றிமணைதன் ஒரு ஒளிப் 

படத்மத நாசா பைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த இரண்டு இமணந்த அண்டங்களுக்கு "ஏஞ்சல் விங்" என்ற ஒரு புமனவுப் பபயர ்

ைழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சைாதிக் பகாண்ட இந்த அண்டங்களின்  படைானது சகலக்ஸி சூ சிட்டிசன் (Galaxy Zoo citizen) 

என்ற கலதத்ின் மூலை் எடுக்கப்பட்டது. 
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சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெந்திராப்பூர் - சேப்பமான நகரம் 

 ைகாராஷ்டிராவின் சந்திராப்பூர ் நகரைானது உலகின் மூன்றாைது மிக பைப்பைான 

நகரைாக எல் படாராசடா ைானிமல இமணயதளதத்ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நகரதத்ில் அதிகபட்சைாக 45.3 டிகிரி பசல்சியஸ் பைப்பநிமல பதிைாகியுள்ளது. 

 ைாலியின் சகயஸ் நகரை் பூமியின் பைப்பைான இடைாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ைாலிமயச ் சசரந்்த பசசகாை் என்ற நகரை் இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாைது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 பிராந்திய ைானிமல மையத்தின் தகைல் படி, விதரப்ா பகுதியின் மிகவுை் பைப்பைான 

நகரைாக நாக்பூர ்உள்ள நிமலயில் அமதத் பதாடரந்்து அசகாலா நகரை் உள்ளது. 

 

121 ஆண்டுகளில் பதிோன சேப்பமான நாட்கள் 

 121 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் சராசரியாக, ைாரச் ் ைாதத்தில் மிக பைப்பைான 

நாட்கள் பதிைாகியுள்ளதாக இந்திய ைானிமல ஆய்வுத் துமறயின் ஒரு பகுப்பாய்வு 

கூறுகிறது. 

 நாடு முழுைதுை் அதிகபட்ச பைப்பநிமல என்பது, இயல்மப விட 1.86 டிகிரி பசல்சியஸ் 

நிமலமயத் தாண்டியுள்ளது. 

 பபருை்பாலுை் ைடசைற்கு ைற்றுை் ைதத்ிய இந்தியாவில் உள்ள அதிகபட்ச பைப்ப நிமலயில் 

மிக அதிகைான விலக்கல்கள் காரணைாக இந்த பைப்பநிமலயானது பதிவு ஆகி உள்ளது. 

 ைமழப்பபாழிவு இல்லாத நிமல ைற்றுை் ைதத்ிய & ைடசைற்கு இந்தியாவில் வீசுை் சூடான 

ைற்றுை் ைறண்ட சைற்குக் காற்று ஆகியமைசய இதற்கான முதன்மைக் 

காரணங்களாகுை். 

 

பருேநிறல மாை்ைம் மீதான அரசுகளுக்கிறடயிலான குழுமத்தின் 6ேது மதிப்பீட்டு 

அறிக்றக – சிைப்பம்ெங்கள்  

 பருைநிமல ைாற்றை் மீதான அரசுகளுக்கிமடயிலான குழுைதத்ின் 6ைது ைதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயானது, அமனதத்ுத் துமறகளிலுை் பைளி ைருை் உமிழ்மைக் குமறக்காைல், 

புவி பைப்பைமடதமல 1.5C பவப்பநிரைக்குள் கட்டுப்படுதத்ுவது கடினம் என்று எடுத்துக் 

கூறியுள்ளது. 

 பவப்பநிரைரய 1.5 டிகிரி பசை்சியசிற்குள் கட்டுப்படுத்த, 2025 ஆம் ஆண்டிற்கு 

முன்பாகவும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும் உசச்த்ரத எட்ட உள்ள பசுரம இை்ை 

வாயுக்களின் உைகளாவிய உமிழ்விரன 43% வரர குரறக்க மவண்டும். 
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காை்றின் தரம் குறித்த தரவுத் தளம் 2022 

 

 உலக சுகாதாரத் தினத்மத முன்னிட்டு (ஏப்ரல் 7), உலக சுகாதார அமைப்பானது (WHO) 2022 

ஆை் ஆண்டு காற்றின் தரை் குறிதத் தரவுத் தளத்மத பைளியிட்டது. 

 கிட்டதத்ட்ட உலகிலுள்ள அமனதத்ு ைக்களுை் (99%) உலக சுகாதார அமைப்பின் காற்றின் 

தர ைரை்புகமள மீறிய காற்மறசயச ்சுைாசிப்பதாக இது காட்டுகிறது. 

 உலக சுகாதார அமைப்பானது முதல் முமறயாக மநட்ரஜன் மட ஆக்மசட்டின் (NO2) 

ைருடாந்திரச ்சராசரிச ்பசறிவுகளின் நிலைட்ட அளவீடுகமளயுை் எடுத்துள்ளது. 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

123 
 

 10 μm (PM10) அல்லது 2.5 μm (PM2.5) என்ற ைதிப்பிற்குச ்சைைான அல்லது அமத விடச ்சிறிய 

விட்டை் பகாண்ட துகள்களின் அளவீடுகளுை் இதில் அடங்குை். 

 "கிழக்கு ைத்தியத் தமரக் கடல் ைற்றுை் பதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளில் மிகவுை் 

சைாசைாகவுை், அமதத் பதாடரந்்து ஆப்பிரிக்காவிலுை் காற்றின் தரை் சைாசைாக 

உள்ளதாக"  இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 கிழக்கு ைதத்ியத் தமரக் கடல் பகுதியில் அதிக பசறிவுமிக்க மநட்ரஜன் மட ஆக்மசடு 

காணப் பட்டது. 

 குமறந்த ைற்றுை் நடுத்தர ைருைானை் உமடய  நாடுகளில் உள்ள 1 சதவீதத்திற்குை் 

குமறைான நகரங்களில் காற்றின் தரை் உலக சுகாதார அமைப்பினால் பரிந்துமர 

பசய்யப் பட்ட ைரை்புகளுக்கு இணங்க உள்ளது. 

 

சேப்ப சநகிழ்திைறன விரிேறடயெ ்செய்தல் அறிக்றக 

 இந்தியாவின் நகரங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள், மகாரடக்காைத்திை் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

மக்கரளப் பாதுகாப்பதற்கான தனது முயற்சிகரள அதிகரிக்க மவண்டும். 

 இது ‘பவப்ப பநகிழ்திறரன விரிவரடயச ் பசய்தை்,’ என்ற தரைப்பிலான ஒரு புதிய 

அறிக்ரகயிை் இந்தத் தகவைானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 நாட்டின் பை்மவறு நகரங்கள் பவப்ப அரைகளாை் தவிதத்ு வருவதாக இந்த அறிக்ரக 

கூறுகிறது. 

 மகரளா மற்றும் இமாசச்ைப் பிரமதசம் ஆகிய சில மாநிைங்களிை் தீவிர பவப்ப நிரை 

என்பது பதிவாகி வருகிறது. 

 இந்த மாநிைங்களிை் பவப்ப அரைகள் நிைவியதாக வரைாற்றிை் பதிவுகள் இை்ரை. 

 

காட்டுத் தீ பை்றிய ஆய்வு 

 கடந்த இருபது ஆண்டுகளிை் காட்டுத் தீயின் தீவிரம், அடிக்கடி காட்டுத் தீ ஏற்படும் 

தன்ரம மற்றும் காட்டுத் தீ ஏற்படும் மாதங்களின் எண்ணிக்ரக ஆகியரவ 

அதிகரித்துள்ளதாக ஓர ்ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது ஆற்றை், சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் நீர ்வளச ்சரபயினாை் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த ஆய்விற்கு ‘மாறி வரும் பருவநிரையிை் காட்டுத் தீ நிகழ்வுகரள மமைாண்ரம 

பசய்தை்’ என்று தரைப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 கடந்த இருபது ஆண்டுகளிை் காட்டுத் தீ ஏற்படும் நிகழ்வுகள்  பத்து மடங்கு அதிகரித்து 

உள்ளதாக இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்தியாவிை் உள்ள 62 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாநிைங்கள் அதிதீவிரமான காட்டுத ்

தீயாை் பாதிக்கப்படக் கூடியரவ என்றும் இந்த ஆய்விை் கண்டறியப் பட்டு உள்ளது. 

 மத்தியப் பிரமதசம், உதத்ரகாண்ட் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய சில மாநிைங்களிை் 

குறிப்பிடத் தக்க அளவிை் காட்டுத் தீ பதிவாகியுள்ளது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

மறழநீர் ரெமிப்புப் பிரெெ்ாரம் (Catch the Rain) – 2022   

 ைணிப்பூர ் ைாநில முதல்ைர ் N. பிமரன் சிங் 2022 ஆை் ஆண்டின் ஜல் சக்தி அபியான் 

“மரழநீர ்மசமிப்பு” என்ற பிரசச்ாரதத்ிரனத் பதாடங்கி ரவதத்ார.் 

 மணிப்பூரிலுள்ள அரடயாளம் காணப்பட்ட நீரப்்பற்றாக் குரறயுரடய மாவட்டங்கள் 

மற்றும் மண்டைங்களிை் நீரவ்ளங்காப்பு குறிதத் பை்மவறு நடவடிக்ரககரளத் தீவிரப் 

படுதத்ும் மநாக்கதத்ுடன் இந்தப் பிரசச்ாரமானது பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தப் பிரசச்ாரதத்ின் கருதத்ுரு, “மரழ பபாழியும் மபாமத, பபாழியும் இடத்திமைமய 

அரதச ்மசமியுங்கள்” என்பதாகும்.  

 

 

உயிர் ோழும் ரேர்ப் பாலங்கள் - ரமகாலயா 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கை்வி, அறிவியை் மற்றும் கைாசச்ார அரமப்பின் (யுபனஸ்மகா) 

உைகப் பாரம்பரியத் தளங்களின் தற்காலிகப் பட்டியலிை் 'ஜிங்கிங் ஜ்ரி அை்ைது உயிர ்

ைாழுை் சைரப்் பாலங்கள் (லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜ்)' மசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது மமகாையாவிை் உள்ள 70க்கும் மமற்பட்ட கிராமங்களிை் காணப்படுகிறது 

 இது மக்களுக்கும் இயற்ரகக்கும் இரடயிைான சமூக-கைாசச்ார, சமூக மற்றும் 

தாவரவியை் பதாடரப்ுகரள எடுதத்ுமரக்கிறது. 

 நீரந்ிரைகளின் இருபுறமும் ‘ஃபிகஸ் எைாஸ்டிகா’ என்ற மரத்ரத ைளரப்்பதன் மூைம் 

இந்தக் கிராம மக்கள் இந்த உயிர ்வாழும் மவரப்் பாைங்கரள வளரக்்கின்றனர.் 
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 சுமார ் 10 முதை் 15 ஆண்டுகள் வரர ைளரந்்த இந்த மரங்கள் ஒரு பாைை் சபான்ற 

அமைப்பிமன உருவாக்குகின்றன. 

 

அொம் மை்றும் ரமகாலயா ஒப்பந்தம் 

 அசாை் ைற்றுை் மமகாையா ஆகிய ைாநிலங்கள் தங்களுக்கிமடசய எல்மல சைாதல் 

நிகழ்ந்த 12 இடங்களிை் ஆறு இடங்களிை் 50 ஆண்டு காை எை்ரைப் பிரசச்ரனரயத ்

தீரக்்க ஒப்புக் பகாண்டன. 

 மத்திய உள்துரற அரமசச்ர ் அமித் ஷா முன்னிரையிை் அசாம் மற்றும் மமகாையா 

முதை்வரக்ள் முமறசய ஹிமந்தா பிஸ்வா சரம்ா மற்றும் கான்ராட் சங்மா ஆகிமயார ்இந்த 

ஒப்பந்ததத்ிை் ரகபயழுத்திட்டனர.் 

 இந்த இரு மாநிைங்களும் 884.9 கிமைா மீட்டர ் நீளமுமடய ஒரு எை்ரைரயப் பகிரந்்து 

பகாள்கின்றன. 

 

வினய ெமரஷ்யா ரயாஜனா 

 கரந்ாடக அரசானது வினய சைரஷ்யா சயாஜனா என்ற திட்டத்மத  அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது அந்த ைாநிலதத்ின் கிராைப் பஞ்சாயதத்ுகளில் நிலவுை் சாதிப் பாகுபாடுகளுக்கு 

எதிராக ஒரு பபாது விழிப்புணரம்ைப் பரப்புைதற்கான ஒரு பிரசச்ாரைாகுை்.  

 இது ஏப்ரல் 14 அன்று டாக்டர ் B.R.அம்மபதக்ர ் அவரக்ளின் பிறந்தநாள் விழாவின் மபாது 

முரறயாகத் பதாடங்கப்படும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ிய மரழயிலிருந்துத ் தன்ரனக் காப்பதற்காக, 

கரந்ாடகாவின் மகாப்பை் என்ற மாவட்டதத்ிலுள்ள மியாபூர ் குக்கிராமத்திலுள்ள ஒரு 

ஆையதத்ினுள் தஞ்சம் புகுந்த வினய் என்ற 3 வயது தலித் சிறுவனின் நிரனவாக இந்த 

முன்பனடுப்பிற்கு இப்பபயரானது சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

இராஜஸ்தான் நிறுேன தினம் 

 ைாரச் ் 30 அன்று, இராஜஸ்தான் ைாநிலை் உருைாக்கப்பட்டமத நிமனவு கூறுை் விதைாக 

இராஜஸ்தான் திைாஸ் (இராஜஸ்தான் நிறுைன தினை்) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1949 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் 30 அன்று, இந்திய ஒன்றியதத்ுடன் இரஜபுத்தினப் பகுதிகமள 

இமணதத்மதயடுதத்ு இராஜஸ்தான் ைாநிலைானது உருைாக்கப்பட்டது. 

 இராஜஸ்தான் ைாநிலதத்ின் 73ைது நிறுைன தினைானது இந்த ஆண்டு பகாண்டாடப் 

பட்டது. 

 இந்தியாவில் பரப்பளவில் மிகப்பபரிய ைாநிலைாக திகழ்ைது இராஜஸ்தான் ைாநிலை் 

ஆகுை். 

 இந்தியாவின் 4% புவியியல் பரப்பிமன இராஜஸ்தான் பகாண்டுள்ளது. 

 ைக்கள்பதாமக ரீதியாக இராஜஸ்தான் இந்தியாவின் 7ைது பபரிய ைாநிலைாகுை். 

 இை்ைாநிலத்தில் ரந்தை்பூர ்சதசியப் பூங்கா (சைாய் ைசதாபூர)், சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகை் 

(ஆல்ைார)் ைற்றுை் முகுந்தரா ைமல புலிகள் காப்பகை் (சகாட்டா) என்று 3 சதசியப் புலிகள் 

காப்பகங்கள் உள்ளன.. 

 இராஜஸ்தான் அரசரக்ளின் நிலை் எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது. 
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இந்தியாவின் முன்னணி காய்கறி உை்பத்தியாளர ்

 

 காய்கறி உற்பத்தியில் உத்தரப் பிரசதச ைாநிலை் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இதில் சைற்கு ைங்காளத்திமன  இரண்டாை் இடதத்ிற்குத்  தள்ளி இந்த ைாநிலை் முதல் 

இடத்மதப் பிடிதத்து 

 பழங்கள் உற்பதத்ியில் ஆந்திரப் பிரசதச ைாநிலை் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

றகதிகளுக்கு தனிநபர ்கடன் 

 மகதிகள் ைங்கிகளிடமிருந்துத் தனிநபர ் கடன்கமளப் பபற அனுைதிக்குை் திட்டத்மத 

ைகாராஷ்டிர அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது மகதிகளின் குடுை்பங்களுக்கு அைரக்ளின் ைாழ்க்மக நிமலமைகமள 

சைை்படுதத்ுைதற்குை் அைரக்ளின் சட்ட விைகாரங்கள் பதாடரப்ான பசலவுகமளச ்

சந்திப்பதற்குை் உதவுகிறது. 

 இது நை் நாட்டில் சைற்பகாள்ளப்படுை் இது சபான்ற முதல் ைமக முயற்சியாகுை். 

 ைகாராஷ்டிரா ைாநிலக் கூட்டுறவு ைங்கியானது இத்திட்டதத்ின் கீழ், 7% என்ற ைட்டி 

விகிதத்தில் 50,000 ைமர கடன் ைழங்குை். 

 இந்த ைமக கடன் "கை்தி" கடன் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 

இந்தியப் படகு மை்றும் கடல்ொர ்கண்காட்சி 

 4ைது இந்தியப் படகு ைற்றுை் கடல்சார ் கண்காட்சியானது சகரளாவின் பகாசச்ி நகரில் 

உள்ள சபால்காட்டி அரண்ைமனயில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தக் கண்காட்சியானது இந்தியாவில் ஒசரபயாரு ைற்றுை் மிகவுை் பசல்ைாக்குமிக்க 

படகு ைற்றுை் கடல்சார ்கண்காட்சி ஆகுை். 

 இந்த நிகழ்விமன பகாசச்ிமயச ் சசரந்்த க்ருஷ் எக்ஸ்மபா எனுை் நிறுைனை் ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளது. 

 

கங்கூர் திருவிழா 

 இது ைத்தியப் பிரசதசை், குஜராத் ைற்றுை் சைற்கு ைங்காளத்தின் சில பகுதிகளிலுை் 

ராஜஸ்தான் ைாநிலத்திலுை் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இது ராஜஸ்தானின் மிக முக்கியத் திருவிழாக்களுள் ஒன்றாகுை். 

 இதில் பபண்கள், சிைபபருைானின் ைமனவியான பகௌரி என்ற கடவுமள ைழிபடுைர.் 
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சடல்லி மாநகராட்சிக் கழக (திருத்தம்) மரொதா 

 

 ைாநிலங்களமையானது இந்த ைசசாதாமை நிமறசைற்றியது. 

 இந்த ைசசாதா படல்லியின் மூன்று ைாநகராட்சிகமள ஒருங்கிமணக்குை் சநாக்கதத்ில் 

உருைாக்கப்பட்டது (ைடக்கு, பதற்கு, கிழக்கு). 

 இது ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட ைற்றுை் மூசலாபாயத் திட்டமிடல் ைற்றுை் ைளங்களின் 

உகந்தப் பயன்பாட்டிற்கான ைலுைான ஓர ் அமைப்மப உருைாக்கச ் பசய்ைமத உறுதி 

பசய்ைதற்கானதாகுை். 

 இதற்கு முன்பாக, 1957 ஆை் ஆண்டு படல்லி ைாநகராட்சிக் கழகச ் சட்டத்தில் திருத்தை் 

பசய்யுை் இந்த ைசசாதாமை ைக்களமை நிமறசைற்றியது. 

 

ொரை்ுல் திருவிழா 2022 

 சாரஹ்ுல் என்பது ஜாரக்்கண்ட் ைாநிலதத்ின் உள்ளூமரச ் சசரந்்த சாரன்ா என்ற ஒரு 

ைதத்தின் ஒரு பகுதியாக பழங்குடிச ் சமூகங்களால் பகாண்டாடப்படுை் புதத்ாண்டுப் 

பண்டிமகயாகுை். 

 இது அைாைாமச நாளுக்கு அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு இந்து ைாதைான 

மசதர்ாவில் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இது ைசந்த காலதத்ின் பதாடக்கதத்ின் பகாண்டாட்டத்திற்கான ஒரு தினைாகுை். 

 "சரஹ்ுல்" (Sarhul) என்ற ைாரத்்மத ைர ைழிபாட்டுடன் பதாடரப்ுமடயது ஆகுை். 

 

மிகக்குறைோன ரேறலோய்ப்பின்றம வீதம் – ெத்தீஸ்கர ்

 சத்தீஸ்கர ்ைாநிலைானது ைாரச் ்ைாததத்ில் குமறைான சைமலைாய்ப்பின்மை வீததத்ுடன் 

இந்தியாவிசலசய முதலிடதத்ில் உள்ளது.  

 இந்தியப் பபாருளாதார அமைப்புகமள கண்காணிக்குை் மையத்தினால் சமீபதத்ில் 

பைளியிடப் பட்ட சைமலைாய்ப்பின்மை அறிக்மகயில் இத்தகைலானது கூறப்பட்டு 

உள்ளது.  

 சத்தீஸ்கரில் சைமலைாய்ப்பின்மை வீதை் ஆனது இதுைமரயில் இல்லாத அளவில் 

குமறைான நிமலமய (0.6%) எட்டியுள்ளது. 
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 இந்திய நாட்டின் சைமலைாய்ப்பின்மை வீதை் 7.5% ஆகுை். 

 இதில் நகரப்்புற சைமலைாய்ப்பின்மை 8.5% ைற்றுை் கிராைப்புற சைமல ைாய்ப்பின்மை 

7.1% ஆகுை். 

 

குறிப்பு 

 கிராைங்களுக்குை் நகரங்களுக்குை் இமடயிலான ஒரு பபாருளாதார இமணப்பிமன 

அதிகரிப்பமத ைலியுறுதத்ுை் சநாக்கில், உள்ளாரந்்த ைளரச்ச்ி என்ற ஒரு இலக்கிமன 

நிறுவுை் நடைடிக்மகயில், ைகாத்ைா காந்தியின் ‘கிராம் சுவராஜ்’ என்ற மநாக்கத்திற்கு 

இணங்க 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சத்தீஸ்கர ் அரசு ஒரு புதிய மாதிரிரய நரடமுரறப் 

படுதத்ியது. 

 சத்தீஸ்கர ்மாநிைத்திை் அடுதத்ு வரும் 5 ஆண்டுகளிை் 12 முதை் 15 ைட்சம் வரரயிைான 

புதிய மவரைவாய்ப்புகரள உருவாக்கும் மநாக்கிை் மராஸ்கர ்(மவரைவாய்ப்பு) என்ற ஒரு 

திட்டமானது பசயை்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  

 

நந்தினி ஷீரா ெம்ரிதி கூட்டுைவு ேங்கி 

 கரந்ாடக முதல்ைர ் பசைராஜ் பபாை்மை, நந்தினி ஷீரா சை்ரிதி கூட்டுறவு ைங்கியிமன 

நிறுவியுள்ளார.் 

 இது பால் உற்பத்தியாளரக்ளுக்கு ைாபபருை் நிதி ஆதரமை ைழங்குை் ஒரு புரட்சிகர 

முன்பனடுப்பாகுை். 

 பால் உற்பத்தியாளரக்ளுக்காகா ஒரு பிரதத்ிசயக ைங்கியிமன நிறுவிய ஒசர ைாநிலை் 

கரந்ாடகாைாகுை்.  

 ைத்திய உள்துமற அமைசச்ர ் அமிதஷ்ா “நந்தினி ஷீரா சம்ரிதி சஹாகர ் வங்கியின்” 

சின்னத்திரன பவளியிட்டார.் 

 

காங்க்ரா ரதயிறல 

 இைாசச்லப் பிரசதசத்தின் காங்க்ரா சதயிமல ைமகயானது விமரவில் ஐசராப்பிய 

ஆமணயத்தின் புவிசார ்குறியீட்டிமனப் பபற உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடானது இத்சதயிமல ைமக ஐசராப்பியச ் சந்மதயில் நுமழைதற்கு ஒரு 

ைாய்ப்பிமன ைழங்குை்.  
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 காங்க்ரா சதயிமலக்கு 2005 ஆை் ஆண்டில் இந்தியாவின் புவிசார ்குறியீடானது ைழங்கப் 

பட்டது. 

 

 

ெமூக அருங்காட்சியகம் 

 லடாக்கின் சல ைாைட்டதத்ின் கியா - சசசாைா கிராைங்களில் சமூக அருங்காட்சியகை் 

ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது இப்பகுதியின் ைளைான ஒரு கலாசச்ார ைரலாற்மறப் பாதுகாதத்ு சைை்படுத்தச ்

பசய்ைதற்கானதாகுை். 

 இது இந்தியாவின் முதல் சமூக அருங்காட்சியகை் ஆகுை். 

 

ஹிம் பிரைாரி திட்டம் 

 உத்தரகாண்ட் அரசானது ‘ஹிம் பிரஹாரி’ என்ற திட்டத்ரதச ்பசயை்படுதத் உள்ளது. 

 ஹிம் பிரஹரி என்ற திட்டம் முன்னாள் ராணுவதத்ினர ்மற்றும் இரளஞரக்ளுக்கான ஒரு 

திட்டமாகும். 

 இது அந்த மாநிைதத்ிை் இருந்து மக்கள் இடம்பபயரவ்ரதத் தடுதத்ு நிறுதத்ுவரத ஒரு 

மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

கர்நாடக 'ஒருங்கிறணப்பு தினம்' 

 கடக்கில் உள்ள பதாண்டதாரய் ைடத்தின் ஸ்ரீ சித்தலிங்க சுைாமியின் பிறந்த நாள் என்பது, 

அந்த ைாநிலை் முழுைதுை் ‘ஒருங்கிமணப்பு தினைாக’ பகாண்டாடப்படுை் என்று கரந்ாடக 

முதல்ைர ்பசைராஜ் பபாை்மை அவரக்ள் அறிவிதத்ார.் 

 ஐக்கிய ைண்டபத்மதத் திறந்து மைதத் பிறகு இது குறிதத் அறிவிப்பிமன பசைராஜ் 

பபாை்மை அவரக்ள் பைளியிட்டார.் 

 இந்த ைண்டபை், கடக்கில் உள்ள பதாண்டதரய்ா ைடத்தின் நிைதத்ிை் அந்த தீரக்்க 

தரிசியினது உடல் அடக்கை் பசய்யப்பட்ட இடதம்தச ் சுற்றி கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடை் 

ஆகுை். 
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பஞ்ொப் மாநிலத்தில் 300 யூனிட் இலேெ மின்ொரம் 

 

 பஞ்சாப் ைாநிலத்தில் ஜூமல 01 ஆை் சததி முதல் ஒை்பைாரு வீட்டுக்குை் ஒை்பைாரு 

ைாதமுை் 300 யூனிட் இலைச மின்சாரை் ைழங்கப்படுை் என அை்ைாநில முதலமைசச்ர ்

பகைந்த் மன் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 ைாதந்சதாறுை் 200 யூனிட் ைழங்கப் பட்டு ைந்த பட்டியல் சாதியினர,் பிற்படுதத்ப்பட்ட 

சாதியினர,் ைறுமைக் சகாட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடுை்பங்கள் ைற்றுை் சுதந்திரப் சபாராட்ட 

வீரரக்ள் ஆகிசயாருக்கு இனி ைாதந்சதாறுை் 300 யூனிட் மின்சாரை் இலைசைாக 

ைழங்கப்படுை் என்றுை் அவர ்கூறினார.் 

 

மிக உயரமான இந்திய ரதசியக் சகாடி 

 ைணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர ் ைாைட்டத்தில் உள்ள பைாய்ராங் எனுமிடதத்ில் உள்ள இந்திய 

சதசிய ராணுைதத்ின் (ஐஎன்ஏ) தமலமையக ைளாகதத்ில் 165 அடி உயர இந்திய சதசியக் 

பகாடி நிறுைப்படுை்  என்று ைணிப்பூர ்முதல்ைர ்N.பிசரன் சிங் அறிவித்தார.் 

 இது ைடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள மிக உயரைான சதசிய பகாடியாகத் திகழுை். 

 

ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்ெெ்ல் 

 திரிபுராவிலுள்ள அரசு பன்றி ைளரப்்புப் பண்மணயில் ஆப்பிரிக்கப் பன்றிக் காய்சச்ல் 

பாதிப்பு கண்டறியப் பட்டது. 

 இதன் மூலை் பைாத்தை் 63 ையது முதிரந்்த பன்றிகள் உயிரிழந்துள்ளன. 

 இந்தப் பண்மணயானது பசபாஹிஜாலா (Sepahijala) ைாைட்டதத்ின் சதவிப்பூர ் என்னுை் 

இடதத்ில் அமைந்துள்ளது. 

 இது ைாநில விலங்கு ைள சைை்பாட்டுத் துமறயினாை் இயக்கப்படுகிறது. 
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L-மூலம் றேயக விரிவு ேறல ேழங்கி (செயல்பாட்டகம்) 

 இந்தியாவிசலசய முதன்முமறயாக L-மூைை் என்ற ஒரு பசயை்பாட்டகதத்ிரனப் பபற 

உள்ள மாநிைம் இராஜஸ்தான் ஆகும். 

 இது தரடயற்ற இரணய வசதி மூைம், முதன்ரமயான எண்ணிமச ் மசரவகள் மற்றும் 

மின்னாளுரகரயச ்பசயை்படுத்துதரை மமற்பகாள்வதற்கு மாநிை அரசிற்கு உதவும்.  

 இதில் அறிவிக்கப்பட்டப் பபயரக்ள் மற்றும் எண்களுக்கான இரணயக் கழகதத்ுடன் 

இரணந்து, பஜய்ப்பூரிலுள்ள இராஜஸ்தானின் பாைாஷா மாநிைத் தரவு ரமயதத்ிை் 

இந்தச ்பசயை்பாட்டகமானது நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

 தற்மபாது மும்ரப, புதுபடை்லி மற்றும் மகாரக்பூர ் ஆகிய நகரங்களிை் மூன்று J – மூைை் 

பசயை்பாட்டகங்களும், பகாை்கத்தா மற்றும் மும்ரப ஆகிய நகரங்களிை் 2 L – மூைை் 

பசயை்பாட்டகங்களுை் நிறுவப்பட்டுள்ளன.  

 

மூன்று ெக்கர மின்ொர ோகனத் சதாழிை்ொறல 

 பதலுங்கானா ைாநில அரசானது, கல்ஃசபாரன்ியாவிலுள்ள பிலிட்டி எலக்டிரிக் (Biliti Electric) 

என்ற நிறுைனதத்ுடன் இமணந்து உலகின் மிகப்பபரிய மூன்று சக்கர மின்சார ைாகனத ்

பதாழிற்சாமலயிமன நிறுை உள்ளது.  

 அந்த ைாநிலதத்ில் ஆண்டிற்கு 2.40 லட்சை் மின்சார ைாகனங்கமள உற்பதத்ி பசய்திட 

சைண்டி, பல கட்டங்களாக இந்த ஆமலமய அது நிறுைத் திட்டமிட்டுள்ளது.  

 இது உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய மூன்று சக்கர மின்சார ைாகனத் பதாழிற்சாமலயாகத் 

திகழுை்.     

 

நிரமானியா பாதிப்பிறனெ ் சுழிய நிறலயாக்குேதை்கான விழிப்புணரவ்ு மை்றும் 

நடேடிக்றக   

 கரந்ாடகாவின் சுகாதார ைற்றுை் ைருதத்ுைக் கல்வி அமைசச்ர ் K. சுதாகர,் நிமமானியா 

பாதிப்பிரனச ் சுழிய நிரையாக்குவதற்கான ஒரு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நடவடிக்ரக 

பிரசச்ாரத்திரன பவற்றிகரமாகத் பதாடங்கி ரவத்தார.்  
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 இது 5 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்ரதகளிடம் ஏற்படும் நிமமானியா பாதிப்பு குறித்த ஒரு 

விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுத்தவும், அமத முன்கூட்டிமய கண்டறிதரை உறுதி பசய்யவும் 

சைண்டி பதாடங்கப்பட்ட ஒரு பிரசச்ாரமாகும்.  

 நிமமானியா என்பது ரவரஸ், பாக்டீரியா (அல்லது) பூஞ்ரசத் பதாற்றின் காரணமாக 

ஏற்படும் ஒரு நுரரயீரை் பதாற்றாகும்.  

 கரந்ாடகாவிலுள்ள 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்ரதகளின் உயிரிழப்பு வீதமானது 1000 

பிறப்பிற்கு 28 என்ற அளவிை் உள்ளதாக 2018 ஆம் ஆண்டின் மாதிரிப் பதிவு முரறத் 

தரவுகள் கூறுகின்றன.  

 மதசிய சுகாதாரக் பகாள்ரக இைக்குகரள அரடவதற்கு நிமமானியா உயிரிழப்பு 

வீதமானது 1000 பிறப்புகளுக்கு 3 உயிரிழப்புகளுக்கும் குரறவான அளவிை் குரறக்கப் பட 

மவண்டும்.  

 இந்தியாவிை், குழந்ரதகள் மத்தியிை் ஏற்படும் நிமமானியா பாதிப்பானது நாட்டிை் 

பதிவாகும் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்ரதகளின் உயிரிழப்புகளிை் 15% பங்கிரனக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

133 
 

புழுங்கல் அரிசி விேகாரம் 

 

 ஒசர ைாதிரியான பநல் பகாள்முதல் பகாள்மகமய பின்பற்றக் சகாரி பதலுங்கானா 

ைாநில  முதல்ைர ்K. சந்திரமசகர ்ராவ் மற்றும் அவரது அரமசச்ரரவ உறுப்பினரக்ள் புது 

தில்லியின் பதலுங்கானா இை்ைத்திை் மபாராட்டம் நடத்தினர.் 

 பதலுங்கானா மாநிைம் அதிகளவிை் உற்பத்தி பசய்யும் புழுங்கை் அரிசிரய உபரி 

அளவிை் பகாள் முதை் பசய்வரத நிறுதத்ுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தரதயடுத்து 

இந்தப் மபாராட்டமானது நிகழ்த்தப்பட்டது.  

 புழுங்கை் அரிசிக்கான மதரவ குரறவாக இருப்பதாை், அதரன அதிகளவிை் பகாள் முதை் 

பசய்து பணத்ரத வீணடிக்க இயைாது என்று மதத்ிய அரசு கூறியுள்ளது. 

 புழுங்கை் அரிசி என்பது ஆரையிை் பிரிதப்தடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, பநை்ைாக 

இருக்கும் மபாமத மவக ரவக்கப் பட்ட அரிசிரயக் குறிக்கிறது. 

 

டிஜிட்டல் ரபருந்து ரெறே    

 ைகாராஷ்டிர ைாநில சுற்றுசச்ூழல் துமற அமைசச்ர,் ஆதிதய் தாக்கசர முை்மபயின் 

இந்திய நுமழவு ைாயில் (இந்தியா சகட்) முதல் சரச் ் சகட் (சதைாலய நுமழவு ைாயில்) 

ைமரயிலான பாமதயில், முதலாைது முழுைதுை் டிஜிட்டல் ையைாக்கப்பட்ட நகரின் முதல் 

சபருந்துச ்சசமைமயத் பதாடங்கி மைத்தார.்  

 BEST (Brihanmumbai Electricity Supply and Transport - பிருஹன்முை்மப மின்சார ைழங்கீடு ைற்றுை் 

சபாக்குைரதத்ுக் கழகை்) முழுைதுை் டிஜிட்டல் ையைாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் 

சபருந்துச ்சசமையாகுை். 
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மணிப்பூர ்- நாகாலாந்து எல்றலப் பிரெச்ிறன 

 பதற்கு அங்காமி பபாது ைக்கள் அமைப்பானது, ைாரச் ் ைாத பதாடக்கதத்ில் ஒரு  முழு 

அமடப்பிமன அறிவிதத்து. 

 சரச்ம்சக்குரிய பகசசால்ட்சா பகுதியில் இருந்து ஆயுதசைந்தியப் பணியாளரக்ள் ைற்றுை் 

நிரந்தரக் கட்டமைப்புகமள திருை்பப் பபறுைதில் ைணிப்பூர ்அரசு மதாை்வி அமடந்தசத 

இதற்கு ஒரு காரணைாகுை். 

 பதற்கு அங்காமி பபாது ைக்கள் அமைப்பு நாகாலாந்தின் ஒரு பழங்குடி அமைப்பாகுை். 

 நாகாலாந்தின் அங்காமிகளுக்குை், ைணிப்பூரின் ைாசைாஸ் ைற்றுை் ைராை்கள் ஆகிய 

மூன்று நாகா இனப் பழங்குடியினருக்குை் இமடயிலான ஒரு பமழய நிலவுமடமைத ்

தகராசற இதற்கான மூலக் காரணை் ஆகுை். 

 பகசசால்ட்சா ஆனது, நாகாலாந்து ைற்றுை் ைணிப்பூர ் ஆகியைற்றின் எல்மலயில் உள்ள 

அழகிய சுசகா என்ற பள்ளத்தாக்கின் புறப்பரப்பில் அமைந்த அடரந்்த காடுகள் நிமறந்த 

ஒரு பகுதியாகுை். 

 சுசகா பள்ளதத்ாக்கு முழுைதுசை நாகாலாந்திற்குச ்பசாந்தைானது என்று பதற்கு அங்காமி 

பபாது ைக்கள் அமைப்சப கூறினாலுை், நாகலாந்து ைாநில அரசு அை்ைாறு சகாரவில்மல. 

 

உலகத் தரம் ோய்ந்த தரவு றமயம் 

 திரிபுரா ைாநிலதத்ில் ஒரு சரை்சதச தரதத்ிலான தரவு மையத்மத நிறுவுைதற்காக  

அை்ைாநில அரசுக்குை் NIXI-CSC என்ற தரவுச ் சசமை மையத்திற்குை் இமடசய  ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தை் சைற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 முன்பைாழியப்பட்ட இந்தத் தரவு மையத்மத நிறுவுைதற்காக சைண்டி, CSE எனுை் 

மின்னாளுமகச ் சசமை அமைப்பு ைற்றுை் இந்தியத் சதசிய இமணயப் பரிைாற்ற 

அமைப்பு ஆகியமை கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 

 இந்த சரை்சதசத் தரதத்ிலான தரவு மையைானது திரிபுராவின் இந்திரா நகரில் 

அமைக்கப்பட உள்ளது. 

 

தூத் ோணி ெமூக ோசனாலி நிறலயம் 

 குஜராதத்ில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தூத் ைாணி என்ற சமூக ைாபனாலி நிமலயத்மத 

பிரதைர ்சைாடி அைரக்ள் திறந்து மைத்தார.் 

 இது கால்நமட ைளரப்்புத் துமறக்பகன பிரதத்ிசயகைாக பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பனாஸ் பால் பபாருட்கள் துமற சமூக ைாபனாலி நிமலயைானது, பனஸ்கந்தா ைாைட்டக் 

கூட்டுறவு பால் உற்பதத்ியாளரக்ள் ஒன்றியத்தால் நிறுைப்பட்டது.  

 இது பனாஸ் பால் பண்மண என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது கால்நமட ைளரப்்பைரக்ளுக்கு ைட்டுசை என்று பிரதத்ிசயகைாக பதாடங்கப்பட்ட, 

நாட்டின் முதல் சமூக ைாபனாலி நிமலயைாகுை். 
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கிராம நூலகம் 

 ஜாரக்்கண்டில் உள்ள ஜை்தாரா என்ற ஒரு ைாைட்டைானது அந்த ைாைட்டதத்ில் உள்ள 

அமனத்து கிராைப் பஞ்சாயத்துகளிலுை் சமூக நூலகங்கமளக் பகாண்டுள்ள ஒசர 

ைாைட்டைாக ைாறி உள்ளது. 

 சுைார ்எட்டு லட்சை் ைக்கள்பதாமக பகாண்ட இந்த ைாைட்டத்தில் ஆறு பதாகுதிகளின் கீழ் 

பைாத்தை் 118 கிராைப் பஞ்சாயத்துகள் (ஊராட்சிகள்) உள்ளன. 

 ஒை்சைார ்ஊராட்சியிலுை் ஒரு நல்ல ைசதியான நூலகை் உள்ளது. 

 

ரமகாலயா சதாழில் நிறுேனங்கள் கட்டறமப்புத் திட்டம் 

 சைகாலயாவின் திட்டமிடல் துமறயின் ஒரு முன்பனடுப்பான, “இமணய-முன்பைாழிவு 

அமைப்பு” ஆனது, ஐக்கிய நாடுகள் விருதான 2022 ஆை் ஆண்டு தகைல் சங்கத்தின் உலக 

உசச்ி ைாநாடு (WSIS) ைன்றப் பரிசுகமள பைன்றுள்ளது. 

 "இமணய-முன்பைாழிவு அமைப்பு" என்பது சைகாலயா பதாழில் நிறுைனங்கள் 

கட்டமைப்புத் திட்டத்தின் (MeghEA) ஒரு பகுதியாக இருப்பசதாடு அந்த ைாநிலதத்ில் உள்ள 

அமனத்து அரசாங்கத் துமறகளிலுை் உள்ள சகாப்புகளின் 75 சதவீத காகிதை் சாரந்்த 

சைமலகமள இது நீக்குகிறது. 

 பல்சைறு டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பங்களின் சக்திமயப் பயன்படுத்தி ைாநில ைக்களுக்கு 

சைண்டிய நிரை்ாகத்மதயுை் சசமை ைழங்கமலயுை் சைை்படுத்தச ் பசய்ைமத இது 

சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

காஸ்ரமாஸ் மலபாரிக்கஸ் திட்டம் 

 ‘காஸ்சைாஸ் ைலபாரிக்கஸ்’ என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள ஒரு திட்டத்திற்காக சைண்டி 

பநதரல்ாந்துடன் சகரளா ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திமன சைற்பகாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டைானது, 18 ஆை் நூற்றாண்டு காலத்து சகரளாவின் ைரலாற்மற சைலுை் 

விளக்க உதவுை். 

 ைலப்புரை் ைற்றுை் பகால்லதத்ில் ஓவியப் பயிற்சி மையங்கமள நிறுை சகரள ைாநிலை் 

பநதரல்ாந்து அரசுடன் இமணந்து பசயல்படுை். 
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ரகாங்ரஜாம் தினம் 

 சகாங்சஜாை் தினைானது, ைணிப்பூரில் சகாங்சஜாை் சபார ் நிமனவிட ைளாகதத்ில் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 1891 ஆை் ஆண்டு ஆங்கிசலய-ைணிப்பூரிப் சபாரின் சபாது நமடபபற்ற சகாங்சஜாை் 

சபாரில் ஆங்கிசலயரக்ளுக்கு எதிராக சபாராடி ைகத்தான தியாகங்கமளச ் பசய்த 

அரசின் வீரதத்ிருைகன்களுக்கு ைணிப்பூரில் ைகத்தான முமறயில் அஞ்சலி பசலுத்தப் 

பட்டது. 

 ஒை்சைார ் ஆண்டுை் ஏப்ரல் 23 ஆை் சததி, ைணிப்பூர ் அரசானது ஆங்கிசலயரக்ளுக்கு 

எதிராக சபாரிட்ட ைணிப்பூரி வீரரக்மள நிமனவு கூரந்்து அைரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

பசலுத்துகிறது. 

 

சேை்ைறைக் கழிவுநீர ்அறமப்பு 

 

 உத்தரப் பிரசதசத்தில் உள்ள ஆக்ரா நகரைானது, இந்தியாவில் பைற்றமறக் கழிவுநீர ்

அமைப்புகமள (vacuum-based sewer systems) நிறுவிய முதல் நகரைாக ைாறியுள்ளது. 

 இந்த பைற்றமறகள் பபாது இடங்களில் பயன்படுதத்ப்படுை். 

 தாஜ்ைஹாலுக்கு அருகில் உள்ள இது சபான்ற 240 வீடுகமள பைற்றமறச ் சாக்கமட 

அமைப்புகளுடன் ைாநகராட்சிக் கழகை் இமணத்துள்ளதாக ஆக்ரா திறன்மிகு நகர 

அதிகாரிகள் பசய்தியாளரக்ளிடை் பதரிவிதத்னர.் 

 அமடப்பு அல்லது சைறு ஏசதனுை் சிக்கல்கள் இருந்தால் இந்த அமைப்பு தானாகசை ஒரு 

எசச்ரிக்மகமய ைழங்குை். 
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பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

டியூன் – நமித் மல்ரைாத்ரா 

 டிசைாதி சலாபைட் ைற்றுை் பசன்டாயா ஆகிசயார ் நடிதத் அறிவியல் ரீதியான ஒரு 

புமனவுக் கமதயில் உருைான டியூன் திமரப்படை் இந்த ஆண்டிற்கான ஆஸ்கார ்விருதில் 

6 பிரிவுகளில் விருதிமன பைன்றுள்ளது. 

 இந்தத் திமரப்படைானது 10 பிரிவுகளில் பரிந்துமரக்கப்பட்டு, அைற்றுள் 6 பிரிவுகளில் 

விருதுகமள பைன்றது.  

 நமித் ைல்சஹாதர்ா அைரக்ளால் இந்த பைற்றி இந்தியாவிற்குை் பபருமை சசரக்்கிறது. 

 இைர ்டபுள் பநகடிை் நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி ைற்றுை் தமலைர ்ஆைார.் 

 இந்த படப்பிடிப்புக் கூடை் நிறுைனை் தான் இதத்ிமரப்படதத்ிற்கான VFX பணிகரள 

மமற்பகாண்டது. 

 

இந்தியப் ரபட்மிண்டன் ெங்கத்தின் தறலேர் 

 இந்தியப் சபட்மிண்டன் சங்கதத்ின் தற்சபாமதய தமலைரான ஹிைந்தா ஃபீஷ்ைா சரை்ா, 

2022 முதல் 2026 ைமரயிலான 4 ஆண்டுக் காலதத்ிற்கு 2ைது முமறயாகப் சபாட்டியின்றித் 

சதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 இைர ்அசாை் ைாநிலத்தின் தற்சபாமதய முதல்ைர ்ஆைார.் 

 இைர ் இசச்ங்கத்தின் தமலைராக 2017 ஆை் ஆண்டில் முதன்முதலாகத் சதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டார.் 

 இது தவிர, இைர ் ஆசியப் சபட்மிண்டன் அமைப்பின் துமணத் தமலைராகவுை், உலகப் 

சபட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் நிரை்ாகச ் சமபயின் உறுப்பினராகவுை் பணியாற்றச ்

பசய்கிறார.் 

 

மிகவும் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள் 

 

 இந்திய கிரிக்பகட் வீரர ் விராட் சகாலி 2021 ஆை் ஆண்டில் பதாடரந்்து 5ைது முமறயாக 

அதிக ைதிப்பு மிக்க பிரபலைாகத் தரைரிமசப் படுத்தப் பட்டுள்ளார.் 
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 டஃப் & ஃபபல்ப்ஸ் (இப்சபாது க்சரால்) என்ற நிறுைனதத்ினால்  "டிஜிட்டல் முடுக்கை் 2.0" 

என்றஒரு  தமலப்பில் பைளியிடப்பட்ட 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான பிரபல தர ைதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயில் (7ைது பதிப்பு) இந்தத் தகைலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஆலியா பட் இப்பட்டியலில் நான்காைது இடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளசதாடு சைலுை் மிகவுை் 

ைதிப்பு மிக்க பபண் பிரபலைாகவுை் இைர ்ைாறியுள்ளார.் 

 இைர ் முதல் 10 இடங்களில் உள்ள இமளயப் பிரபலமுை் பபண் பாலிவுட் நடிகரக்ளில் 

மிகவுை் ைதிப்பு மிக்க நடிமகயுை் ஆைார.் 

 

அபராஜிதா ஷரம்ா 

 2022 ஆை் ஆண்டின் ைாரச் ்21 முதல் ைாரச் ்31, ைமரயில் பஜனீைா நகரில் நமடபபற உள்ள 

சரை்சதசத் பதாமலதப்தாடரப்ு ஒன்றியச ் சமப அைரவ்ுகளின் நிரை்ாகை் ைற்றுை் 

சைலாண்மைக்கான நிமலக் குழுவின் ஒரு துமணத் தமலைராக  அபராஜிதா ஷரை்ா 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 2023 ைற்றுை் 2024 ஆை் ஆண்டுகளில் இந்த நிமலக்குழுவின் துமணத் தமலைராக அைர ்

பதாடரந்்து பணியாற்றுைார.் 

 அைர ்2025 ைற்றுை் 2026 ஆை் ஆண்டுகளில் அதன் தமலைராகவுை்  பணியாற்றுைார.் 

 

ஆனந்தி ரகாபால் ரஜாஷி 

 

 பை்பாய் ைாகாணதத்ின் ஆனந்தி சகாபால் சஜாஷியின் 157ைது பிறந்தநாள் 2022 ஆை் 

ஆண்டு ைாரச் ்31 ஆை் சததியன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 சைற்கத்திய ைருத்துைத்தில் பயிற்சி பபற்ற இந்தியாவின் முதல் பபண் ைருதத்ுைரக்ளில் 

இைருை் ஒருைர ்ஆைார.் 

 இைர ்அபைரிக்காவின் பபன்சில்சைனியாவின் ைகளிர ்ைருத்துைக் கல்லூரியில்  தனது 21 

ைது ையதில் ைருதத்ுைப் பட்டை் பபற்றார.் 
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கிராமிய விருதுகள் 2022 

 இமசத் துமறயின் மிக உயரிய விருதான கிராமிய விருதுகள் (2022), தகுதி ைாய்ந்த இமசக் 

கமலஞரக்ளுக்கு லாஸ் சைகாஸ் நகரில் நமடபபற்ற ஒரு விழாவில் ைழங்கப் பட்டது.  

 இந்த முமற விருது ைழங்குை் விழா நமடபபறுை் இடைானது அபைரிக்காவின் லாஸ் 

ஏஞ்பசல்ஸிலிருந்து லாஸ் சைகாஸ் நகருக்கு இடை் ைாற்றப்பட்டது. 

 டிரிசைார ்சநாவா (Trevor Noah) இந்த நிகழ்சச்ிமயத் பதாகுதத்ு ைழங்கினார.் 

 ஒலிவியா சராட்ரிசகா (Olivia Rodrigo), சிறந்தப் புதுமுக கமலஞர ்என்ற பிரிவிலுை் சிறந்த 

பாப் குரலிமசப் பாடல் என்ற பிரிவிலுை் கிராமிய விருதுகமள பைன்றார.் 

 சடாஜா சகட் மற்றும் SZA சிறந்த பாப் பாடல் இரட்மடயர/் குழு (Pop Duo/ Group) என்ற 

பிரிவிை் விருதிரன பவன்றார.் 

 இந்த ஆண்டின் சிறந்தப் பாடலுக்கான விருதிரன ஜான் பட்டிஸ்மட பபற்றார.் 

 

 

ரதவிகா ரங்காெெ்ாரி எழுதியப் புத்தகம் 

 விருது பபற்ற குழந்மதகளின் எழுத்தாளருை் ஒரு ைரலாற்றாசிரியருைான சதவிகா 

ரங்காசச்ாரி “Queen of Fire” எனப்படும் புதிய ஒரு புரனவுக் கரதயிரன எழுதியுள்ளார.் 

 இந்தப் புதத்கம் ஜான்சியின் இராணி ைட்சுமி பாய் பற்றி எடுதத்ுரரக்கிறது. 

 இந்தப் புதத்கமானது, ஓர ் இராணியாகவும், பரட வீரராகவும், அரசியை்வாதியாகவும் 

இராணி ைட்சுமி பாய் கடந்து வந்த வாழ்க்ரகப் பயணத்ரதப் பற்றி கூறுகிறது.  
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கிராமி விருதுகள் 2022 – இந்திய சேை்றியாளரக்ள் 

 

 64ைது ைருடாந்திர கிராமிய விருதுகளில் இரண்டு இந்திய இமசக் கமலஞரக்ளுை் விருது 

பபற்றனர.் 

 இந்திய அபைரிக்கப் பாடகியுை் பாடலாசிரியருைான ஃபாலு, குழந்மதகளுக்கான சிறந்த 

இமசப் பாடல் பதாகுப்புப் பிரிவில் தனது முதல் கிராமி விருதிமனப் பபற்றார.்  

 A colourful world என்ற தனது பாடை் பதாகுப்பிற்காக ஃபை்குனி ஷா (அ) ஃபாலு இந்த 

விருதிரன பவன்றார.் 

 சிறந்தப் புதிய காை பாடை் பதாகுப்பு பிரிவிை் ஸ்டீவரட்் மகாப்லிண்ட் என்பவரும், 

இரசயரமப்பாளர ் ரிக்கி மகஜ் என்பவரும் (இவரது 2வது கிராமி விருது) விருதுகரள 

பவன்றனர.்  

 2015 ஆம் ஆண்டிை் ரிக்கி மகஜ் அவரது முதை் கிராமி விருதிரன பவன்றார.் 

 

ஆசியாவின் பணக்காரர ்

 பகௌதை் அதானி 100 பில்லியன் டாலர ் பசாதத்ு ைதிப்புடன் ஆசியாவின் பணக்காரராக 

ைாறியுள்ளார.் 

 உலகளாவியக் குறியீட்டில் அதானி 10ைது இடத்திலுை், ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

தமலைர ்அை்பானி 11ைது இடத்திலுை் உள்ளனர.் 

 ப்ளூை்பபரக்் பில்லியனரஸ்் குறியீட்டின் படி, அதானி பசன்டி பில்லியனர ் ஆகவுை் ைாறி 

உள்ளார.் 

 பசன்டி பில்லியனர ்என்பது 100 பில்லியன் டாலர ்அல்லது அதற்கு சைல் நிகரச ்பசாதத்ு 

ைதிப்புள்ள ஒரு நபமரக் குறிக்கிறது. 

 

ரபராசிரியர் அரலாக் ெக்ரோல் எழுதிய புத்தகம் 

 ைத்தியக் கல்வி ைற்றுை் திறன் சைை்பாட்டுத் துமற அமைசச்ர ்தரச்ைந்திர பிரதான், “பிரச்ா 

முண்டா – ஜன்ஜாதிய நாயக்” என்ற ஒரு புதத்கத்மத பைளியிட்டுள்ளார.் 

 இந்தப் புதத்கத்மத சபராசிரியர ்அசலாக் சக்ரைால் என்பைர ்எழுதியுள்ளார.் 

 இந்தப் புத்தகைானது பகைான் பிரச்ா முண்டாவின் சபாராட்டத்மதயுை் சுதந்திர 

இயக்கதத்ில் ைனைாசிகளின் பங்களிப்மபயுை் பைளிசய பகாண்டு ைருைதற்கான ஒரு 

விரிைான முயற்சியாகுை். 
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ொரமலி ரதவி சஜயின் விருது 

 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான ஒரு சிறந்தப் பபண் ஊடகவியலாளருக்கான சாசைலி சதவி 

பஜயின் விருது ஆரிஃபா சஜாஹாரிக்கு ைழங்கப்பட்டது. 

 ஊடக அறக்கட்டமள இந்த விருதிமன அறிவித்துள்ளது. 

 ஆரிஃபா சஜாஹாரி ைகாராஷ்டிராவின் முை்மபயில் உள்ள 'ஸ்க்சரால் நிறுைனத்தில்’ 

பணி புரிகிறார.்  

 சாசைலி சதவி பஜயின் விருது என்பது சமூக சைை்பாடு, அரசியல், சைத்துைை், பாலின நீதி, 

சுகாதாரை், சபார ் ைற்றுை் சைாதல்கள் ைற்றுை் நுகரச்ைார ் விழுமியங்கள் சபான்ற 

கருப்பபாருள்கமளப் பற்றி அறிக்மககமளத் தயார ்பசய்த இந்தியாவின் பபண் ஊடகப் 

பத்திரிமகயாளரக்ளுக்கு பதத்ிரிமகத் துமறயில் ஆண்டுசதாறுை் ைழங்கப் படுகின்ற 

ஒரு மிகவுை் ைதிப்பு மிக்க அங்கீகாரைாகுை். 

 

அஸ்வினி ஸ்ரீேஸ்தோவின் புத்தகம் 

 அஷ்வினி ஸ்ரீைஸ்தைா எழுதிய ‘’Decoding Indian Babudom’’ என்ற ஒரு புதியப் புதத்கை், 

விடாஸ்டா பப்ளிஷிங் பிமரசைட் லிமிபடட் என்ற நிறுைனை் மூலை் பைளியிடப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் அதிகாரத்துை அமைப்மபப் பற்றி ஒரு பதத்ிரிக்மகயாளரால் எழுதப் பட்ட 

முதல் ைமகயான புதத்கை் இதுைாகுை். 

 இது ஒரு சாைானியரின் பாரம்ையில் இந்தியாவின் நிரை்ாக அமைப்பு ைற்றுை் 

நிரை்ாகதத்ின் பசயல்பாட்மட எடுதத்ுமரக்கிறது.. 

 நிரை்ாகதத்ில் ைணிகரக்ளின் நை்பிக்மகமய அதிகரிப்பதன் மூலை் முதலீட்மடக் 

பகாண்டு ைரக்கூடிய நல்ல ைற்றுை் பயனுள்ள நிரை்ாகத்மத அமடய இந்த நூலின் 

ஆசிரியர ்"15 சூத்திரங்கமள" பரிந்துமரத்துள்ளார.் 

 

பிரிட்ஸ்கர் பரிசு 2022 

 பிரான்சிஸ் மகமர இந்தப் பரிரச பவன்ற முதை் ஆப்பிரிக்கர ்மற்றும் முதை் கறுப்பின நபர ்

ஆைார.் 

 அவர ்ஆப்பிரிக்காவின் பரக்ினா பாமசாவிை் (Burkina Faso) பிறந்தார.் 

 இது ஹயாட் அறக்கட்டரளயாை் 1979 ஆை் ஆண்டில் அபமரிக்காவிை் நிறுவப்பட்டது. 

 இது வாழும் கட்டிடக் கரைஞரரக் பகௌரவிப்பதற்காக சைண்டி ஆண்டுமதாறும் வழங்கப் 

படும் விருதாகும். 

 இது பபரும்பாலும் கட்டிடக்கரைக்கான மநாபை் பரிசு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

பில்லி எலிஷ் 

 இவர ்21 ஆம் நூற்றாண்டிை் பிறந்து ஆஸ்கார ்விருது பபறும் முதை் கரைஞர ்ஆவார.் 

 ‘மநா ரடம் டு ரட’ என்ற பாடலுக்காக இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்ஒரு அபமரிக்காரவச ்மசரந்்த பாடகி மற்றும் பாடைாசிரியர ்ஆவார.் 

 94வது அகாடமி விருதுகளிை் ‘மநா ரடம் டு ரட’ என்ற பாடலுக்காக பிை்லி எலிஷ் மற்றும் 

சமகாதரர ்ஃபின்னியாஸ் ஆஸ்கார ்விருரத பவன்றனர.் 
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குரு நாபா தாஸ் 

 பஞ்சாப் அரசு ஆனது, குரு நாபா தாசின் பிறந்தநாமள முன்னிட்டு, தமட பசய்யப்பட்ட 

விடுமுமறப் பட்டியலில் இருந்து அதமன நீக்கி ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுமறயாக 

அதமன அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இைர ்16 ஆை் நூற்றாண்மடச ்சசரந்்த ஒரு புனிதத் துறவி ஆைார.் 

 இன்மறய பதலுங்கானா ைாநிலதத்ில் உள்ள கை்ைை் ைாைட்டத்தில் பாயுை் சகாதாைரி 

ஆற்றின் கமரயில் உள்ள பத்ராசலை் கிராைத்தில் 1537 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 08 ஆை் சததி 

குரு நாபா தாஸ் பிறந்தார.் 

 குரு நாபாதாஸ் 1585 ஆை் ஆண்டில் ‘பகத்ைால்’ என்ற புத்தகத்மத எழுதினார.் 

 

ஆண்டின் சிைந்த உலகப் பத்திரிறகப் புறகப்படம் 

 

 "கை்லூப்ஸ் பரசிபடன்ஷியல் ஸ்கூல்" என்ற பபயரில் கனடா நாட்டின் புமகப்படக் 

கமலஞர ்ஆை்பர ்பிராக்பகன் (Amber Bracken) என்பைர ்எடுத்தப் புமகப்படை் ஆனது 2022 

ஆை் ஆண்டின் சிறந்த உலகப் பத்திரிமகப் புமகப்பட விருமத பைன்றுள்ளது. 

 இது டசச்ு அறக்கட்டமள உலகப் பதத்ிரிமகப் புமகப்பட அமைப்பால் ைழங்கப் பட்டது 

 இந்தப் புரகப்படை் சிலுமைகளில் பதாங்கவிடப்பட்ட குழந்மதகளின் ஆமடகமளப் 

படை் பிடித்துக் காட்டுகிறது. 

 இது பிரிட்டிஷ் பகாலை்பியாவில் உள்ள கை்லூப்ஸ் இந்தியன் பரசிபடன்ஷியல் பள்ளி 

என்ற பள்ளியில் துஷ்பிரசயாகை், புறக்கணிப்பு ைற்றுை் சநாயால் இறந்த இருநூறுக்குை் 

சைற்பட்டக் குழந்மதகமள நிமனவு கூருகிறது. 

 பிராக்கனின் புமகப்படை் ைடக்கு ைற்றுை் ைதத்ிய அபைரிக்கப் பிராந்தியப் பிரிவில் 

சிங்கில்ஸ் விருமதயுை் பைன்றது. 

 

ெரஸ்ேதி ெம்மான் 2021 

 புகழ்பபற்றக் கவிஞருை் இலக்கியைாதியுைான சபராசிரியர ்ராை்தராஷ் மிஸ்ராவுக்கு 2021 

ஆை் ஆண்டுக்கான ைதிப்பு மிக்க சரஸ்ைதி சை்ைான் விருது ைழங்கப்படவுள்ளது. 

 இைரது ‘பைய்ன் டூ யாஹான் ஹுன்’ என்ற கவிமதத் பதாகுப்பிற்காக இந்த விருதானது 

ைழங்கப் படவுள்ளது. 
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 இந்த விருதிமன சகசக பிரல்ா அறக்கட்டமள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 தற்சபாமதயத் தமலைர ் டாக்டர.் சுபாஷ் C. காஷ்யப் என்பைரின் தமலமையில் விருது 

பபறுை் நபமரத் சதரவ்ுக் குழு சதரவ்ு பசய்கிறது. 

 

விரனாத் ராய் எழுதிய புத்தகம் 

 விசனாத் ராய், “Not Just A Night  Watchman : My Innings with BCCI” என்ற புத்தகத்திமன 

எழுதியுள்ளார,் 

 இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு ைாரியதத்ில், தான் ஆற்றிய 33 ைாத பணிகமளப் பற்றி 

இப்புத்தகத்தில் அைர ்கூறியுள்ளார.் 

 இைர ்இந்தியாவின் முன்னாள் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்ஆைார.்  

 சைலுை் இைர ் 2017 ஆை் ஆண்டில் உசச் நீதிைன்றத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட நிரை்ாகக் 

குழுவின் தமலைர ்ஆைார.் 

 

ைர்ரகாபிந்த் ரகாரானா 

 2022 ஆை் ஆண்டானது  சநாபல் பரிசு பபற்ற சைதியியலாளர ் ஹர ் சகாபிந்த் 

சகாரானாவின் 100ைது பிறந்தநாள் நிமறமைக் குறிக்கிறது.  

 இைர ்இந்தியாவின் ராய்ப்பூர ்நகரில் (தற்சபாது பாகிஸ்தானிலுள்ள ராய்ப்பூர)் 1922 ஆை் 

ஆண்டு ஜனைரி 09 அன்று பிறந்தார.் 

 இைர ்சர ்அபலக்சாண்டர ்சடாட் என்பைரின் தமலமையின் கீழ் சகை்பிரிட்ஜ் பல்கமலக் 

கழகதத்ில் உறுப்பினர ்பபாறுப்பிமன ஏற்றிருந்த சபாது நியூக்ளிக் அமிலை் குறிதத் ஒரு 

ஆராய்சச்ியிமனத் பதாடங்கினார.் 

 இைர ் 1968 ஆை் ஆண்டில் ைாரஷ்ல் W. நிபரன்பபரக்் மற்றும் ராபரட்் W. ஹாை்லி 

ஆகிமயாருடன் இரணந்து மருத்துவம் அை்ைது உடலியை் துரறக்கான மநாபை் 

பரிசிரனப் பபற்றார.் 

 1969 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய அரசு இவருக்கு பத்ம விபூசன் விருது வழங்கியது. 

 

 

அமர ்மித்ரா – எழுத்தாளர ் 

 மூதத் ைங்காள பைாழி எழுத்தாளர ் அைர ் மிதர்ாவிற்கு 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அைர ்

எழுதிய ஒரு சிறுகமதக்கான இந்த ஆண்டின் O. பஹன்றி பரிசானது வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 
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 வங்காள பமாழியிை் எழுதப்பட்ட கான்புமரா என்ற அவரது முதை் சிறுகரதக்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 முன்னதாக அது ஆங்கிைத்திை் (The Old Man of Kusmapur) பமாழிபபயரக்்கப் பட்டது. 

 பமாழிபபயரக்்கப் பட்ட இந்தச ் சிறுகரதயானது 2020 ஆம் ஆண்டிை் அபமரிக்க இதழ் 

ஒன்றிை் பவளியிடப்பட்டது. 

 இவருக்கு 2006 ஆம் ஆண்டிை் சாகிதத்ிய அகாடமி விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 

லதா மங்ரகஷ்கர் விருது 

 பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அவரக்ளுக்கு முதைாவது ைதா தீனாநாத் மங்மகஷ்கர ்புரஸ்கர ்

விருதானது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த அறிவிப்பிரன மரறந்த அந்தப் பாடகியின் குடும்பதத்ினர ்அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

 மாஸ்டர ் தீனாநாத் மங்மகஷ்கர ் விருது வழங்கும் விழாவிை் பிரதமர ்அவரக்ளுக்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 

ஞானபீட விருது 

 

 56வது ஞானபீட விருதானது (2021) அசாமின் நீைமணி பூகன் என்பவருக்கு வழங்கப் பட்டது. 

 மாமமானி மராய்சம் மகாஸ்வாமி மற்றும் பிமரந்திர குமார ் பட்டாசச்ாரய்ா 

ஆகிமயாருக்குப் பிறகு, ஞானபீட விருரத பவன்ற மூன்றாவது அசாமிய நபர ் நீைமணி 

பூகன் ஆவார.் 

 1990 ஆம் ஆண்டிை் பத்மஸ்ரீ விருரதப் பபற்ற எண்பது வயதான இவருக்கு 2002 ஆம் 

ஆண்டிை் சாகிதய் அகாடமியின் உறுப்பினர ்பதவி வழங்கப்பட்டது. 

 இந்திய இைக்கியத்திற்கு ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 57வது ஞானபீட விருதிற்கு (2022) 

நாவைாசிரியர ்தாமமாதர ்பமௌமசா மதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 
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உலக மரங்களின் நகரம் – 2021 

 

 ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு ைற்றுை் சைளாண்மை அமைப்பு ைற்றுை் ஆரப்ர ் சட 

அறக்கட்டமள ஆகியமை இமணந்து முை்மப ைற்றுை் மஹதராபாத் ஆகிய நகரங்கமள 

‘2021 ஆை் ஆண்டின் உலக ைரங்களின் நகரங்களாக' அங்கீகரிதத்ுள்ளன. 

 "ஆசராக்கியைான, பநகிழ்திறன்மிக்க ைற்றுை் ைகிழ்சச்ியான நகரங்கமள உருைாக்கச ்

பசய்திட சைண்டி நகரப்்புறங்களில் ைரங்கள் நடுைதற்குை் அதன் மூலை் பசுமைமயப் 

பபருக்குைதற்குை் பராைரிப்பதற்குைான அதன் உறுதிப்பாட்டிற்காக சைண்டி" இந்த இரு 

இந்திய நகரங்களுக்குை் இந்த அங்கீகாரைானது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 முக்கியைாக மஹதராபாத் நகரை் பதாடரந்்து இரண்டாைது ஆண்டாக இந்தப் பிரிவில் 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது என்பதுை் குறிப்பிடத்தக்கதாகுை். 

 2021 ஆை் ஆண்டில், '2020 ஆை் ஆண்டிற்கான உலக ைரங்களின் நகரைாக' அங்கீகாரை் 

அளிக்கப் பட்ட இந்தியாவின் ஒசர நகரை் மஹதராபாத் ஆகுை். 

 

இக்பால் சிங் லால்புரா 

 பஞ்சாப் பணிப் பிரிவிமனச ்சசரந்்த ஓய்வு பபற்ற இந்தியக் காைல்பணி அதிகாரி இக்பாை் 

சிங் ைாை்புராரவ சதசிய சிறுபான்மையினர ்ஆமணயதத்ின் தமலைராக மத்திய அரசு 

மீண்டுை் நியமிதத்ுள்ளது. 

 கடந்த ஆண்டு பசப்டம்பர ் ைாதத்தில்  ைாை்புரா முதன்முதலாக இந்த ஆமணயதத்ின் 

தரைவராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 இைர ் மராபர ் என்ற சட்டமன்றத் பதாகுதியிை் (சபாட்டியிட்டுத் சதால்வியுற்றார)் பாஜக 

மவட்பாளராக மபாட்டியிட டிசம்பர ் ைாததத்ில் தனது பதவிரய ராஜினாமா பசய்ய 

மவண்டியிருந்தது. 

 

சதாழுரநாய்க்கான ெரே்ரதெ காந்தி விருது - 2021 

 M. பவங்ரகயா நாயுடு அைரக்ள், குஜராதத்ின் சஹ்மயாக் குஷ்தா யக்னா அறக் கட்டமள 

மற்றும் புது திை்லியின் சண்டிகர ்நகமரச ்மசரந்்த டாக்டர ்பூஷன் குமார ்ஆகிமயாருக்கு 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பதாழுமநாய்க்கான சரவ்மதச காந்தி விருதிரன வழங்கினார.் 

 இது காந்தி நிரனவு பதாழுமநாய் அறக்கட்டரள மூைம் ஆண்டுமதாறும் வழங்கப் படும் 

ஒரு விருது ஆகும். 
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80ேது SKOCH உெச்ிமாநாடு 2022 - NMDC 

 எஃகு அரமசச்கத்தின் கீழ் பசயல்படுை், மதசியக் கனிமைள சைை்பாட்டுக் கழகமானது 

(NMDC - National Mineral Development Corporation), 80வது SKOCH உசச்ி மாநாடு மற்றும் SKOCH 

விருது விழாவில் ஒரு தங்கம் மற்றும் ஒரு பவள்ளிப் பதக்கத்ரத பவன்றது. 

 இதற்கான நிகழ்சச்ி சமீபத்திை் புதுதிை்லியிை் நடதத்ப் பட்டது. 

 SKOCH உசச்ி மாநாட்டின் கருப்பபாருள் 'ைங்கிகள், நிதிச ் மசரவகள் ைற்றுை் காப்பீட்டு 

நிறுைனங்கள் & பபாதுத் துமற நிறுைனங்களின் நிரை' என்பதாகுை். 

 மதசியக் கனிமவள மமம்பாட்டு கழகத்தின் சத்தீஸ்கரின் தண்மடவாடா மாவட்டத்திை் 

உள்ள பன்சி இந்தியத் பதாழில்துமறப் பயிற்சி நிறுைனம் மூைம் பதாழிை்நுட்பக் கை்வி 

மற்றும் திறன் மமம்பாட்டிரன ஊக்குவித்தல் திட்டமானது சமூகப் பபாறுப்பு பிரிவிை் 

தங்கப் பதக்கத்திமனப் பபற்றது. 

 பபருநிறுைன மூல ைளங்களின் திட்டமிடமலச ் பசயை்படுத்தலுக்கான ஒரு திட்டமான 

‘கை்பதரு’ என்ற ஒரு திட்டமானது, எண்ணிை (டிஜிட்டல்) உள்ளடக்கை் என்ற பிரிவிை் 

பவள்ளி பதக்கத்திமனப் பபற்றது. 

 

 

பிரரம் ராேத் எழுதிய புத்தகம் 

 இந்திய எழுதத்ாளர ் பிமரம் ராவத் ‘Hear Yourself’ என்ற ஒரு புத்தகத்ரத முை்மபயில் 

பவளியிட்டார.் 

 புகழ்பபற்ற நியூயாரக்் ரடம்ஸின் அதிகை் விற்பமனயாகுை் இந்தப் புதத்கைானது 

ஏற்கனமவ 58 நாடுகள் மற்றும் ஐந்து பமாழிகளிை் கிரடக்கிறது.  

 இந்தப் புதத்கமானது, மக்கள் தங்களது பசாந்தச ் பசயை்திறரனப் புரிந்து பகாள்ள 

உதவும். 

 இந்தப் புதத்கம் மக்களுக்குச ்சிறந்த சுய புரிதரை ைளரப்்பதற்குை் உதவும். 

 

சதால்காப்பியம் 

 சமீபதத்ிை் பதாை்காப்பியத்தின் இந்தி பமாழிபபயரப்்பிரனயும், பசம்பமாழி தமிழ் 

இைக்கியதத்ின் 9 பரடப்புகளின் மீதான கன்னட பமாழிபபயரப்்புகரளயும் மாநிைக் 

கை்வித் துரற அரமசச்ர ்பவளியிட்டார.் 

 தமிழ் இைக்கியக் கவிஞரக்ள் சரபயின் (சங்கம்) காரணமாக இவ்வாறு பபயரிடப்பட்ட 

தமிழ் இைக்கியமானது சங்க காைத்ரதச ்மசரந்்ததாகும். 
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 பதாை்காப்பியம் எனும் ஒரு நூை் பதாை்காப்பியராை் இயற்றப்பட்டசதாடு அது தமிழ் 

இைக்கியதத்ின் முதை் பரடப்பாகவும் இது கருதப்படுகிறது. 

 அது தமிழ் இைக்கணம் பற்றிய ஒரு பரடப்பாக இருந்தாலும், அக்காை அரசியை் மற்றும் 

சமூகப் பபாருளாதார நிரைரமகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகரளயும் வழங்கச ்பசய்கிறது. 

 

மால்கம் ஆதிரெஷய்யா விருது 2022 

 பிரபல இந்தியப் பபாருளாதார நிபுணருை் அரசியல் விைரச்கருைான பிரபாத் பட்நாயக், 

2022 ஆை் ஆண்டிற்கான ைால்கை் ஆதிசசஷய்யா என்ற விருதுக்குத ்சதரந்்து எடுக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 இவ்விருது ஆண்டுசதாறுை் ைால்கை் ைற்றுை் எலிசபபத் ஆதிசசஷய்யா என்ற ஒரு அறக் 

கட்டமளயால்  ைழங்கப்படுகிறது. 

 இது ஒரு சிறந்த சமூக அறிவியலாளருக்கு  ைழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த விருதில் சான்றிதழுை், ரூ.2 லட்சை் ைதிப்பிலான பரிசுத் பதாமகயுை் அடங்குை். 

 

ஆண்டின் சிைந்த இயக்குனர ்விருது 

 சாமலப் சபாக்குைரதத்ு ைற்றுை் பநடுஞ்சாமலத்துமற அமைசச்ர ் நிதின் கட்கரி, 

படல்லியில் நமடபபற்ற விழாவில் 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான, பல பிரிவுகளுக்கான AIMA 

சைசனஜிங் இந்தியா விருதுகமள ைழங்கினார.் 

 திமரப்படப் பிரிவில், ஷூஜித் சிரக்ார ்சரத்ார ்உதை் திமரப்படதத்ிற்காக ஆண்டின் சிறந்த 

இயக்குனருக்கான விருமதப் பபற்றார.் 

 இந்த ஆண்டு, 12ைது AIMA சைசனஜிங் இந்தியா விருது விழாைானது, 7ைது சதசியத் 

தமலமைதத்ுை ைாநாட்டுடன் இமணந்து, சநரடியாக ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்திய இராணுேத்தின் தறலேர ்

 நரைாசனமையடுதத்ு பஜனரல் ைசனாஜ் முகுந்த் இராணுைப் பணியாளரக்ளின் 29ைது 

தமலைராக பலப்டினட் பஜனரல் ைசனாஜ் பான்சட பபாறுப்சபற்றுள்ளார.்  

 இைர ் இந்திய இராணுைத்தின் தமலைர ் பதவியில் பபாறுப்சபற்ற முதல் பபாறியாளர ்

ஆைார.் 
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 இராணுைப் பணியாளரக்ளின் தமலைர ் என்பைர,் இராணுைத் தமலைர ் என்றுை் 

அமழக்கப் படுகிறார.் 

 இைர ் இந்திய இராணுைத் தமலமையகங்களின் தமலைருை் இந்திய இராணுைத்தின் 

உயரந்ிமல அதிகாரியுை் ஆைார.் 

 

 

இராரஜஷ் தல்ோர் எழுதிய புத்தகம் 

 இராசஜஷ் தல்ைார ்எழுதிய “The Boy who wrote a Constitution : A play for children on Human Rights” 

என்ற புதத்கமானது பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது பீை்ராை் இராை்ஜி அை்சபதக்ர ் அைரக்ளின் குழந்மதப்பருை நிமனவுகமள (அ) 

உண்மைத் தகைல்கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ஒரு புத்தகைாகுை். 

 இது டாக்டர ் B.R. அம்மபதக்ர ் அவரக்ளின் 131வது பிறந்த நாளன்று பவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 தை்வார ்எழுதிய மற்றப் புத்தகங்கள், “The vanishing of Subash Bose, Gandhi, Ambedkar and four 

legged scorpion” மற்றும் “Aurangzeb” ஆகியனவாகும்.  

 

ரதசிய உரலாகவியலாளர ்விருது 2021 

 ைத்திய எஃகு துமற அமைசச்ர ் ராை் சந்திர பிரசாத் சிங் இந்த நிகழ்சச்ிக்குத் தமலமை 

தாங்குகிறார.் 

 உற்பத்தி, ஆராய்சச்ி ைற்றுை் சைை்பாடு, ைடிைமைப்பு, கல்வி, கழிவு சைலாண்மை ைற்றுை் 

எரிசக்திப் பாதுகாப்பு ஆகிய துமறகளில் இருை்பு ைற்றுை் எஃகுத் துமறயில் பணி புரியுை் 

உசலாகவியலாளரக்ள்/பபாறியாளரக்ளின் சிறந்தப் பங்களிப்மபயுை், ஆத்ை நிரப்ார ்

என்ற ஒரு இலக்மக அமடைதில் அைரக்ள் ஆற்றுை் ஒரு குறிப்பிட்டப் பங்களிப்மபயுை் 

அங்கீகரிப்பமத இந்தத் திட்டை் சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

ைூருன் உலக சுகாதாரத் துறையின் பணக்காரரக்ள் பட்டியல் 2022 

 இந்திய சீரை் நிறுைனத்தின் தமலைர ் ைற்றுை் நிரை்ாக இயக்குநர,் டாக்டர ் மசரஸ் S. 

பூனைல்லா, 2022 ஆை் ஆண்டு ஹூருன் உலக சுகாதாரத் துமறயின் பணக்காரரக்ள் 

பட்டியலில் முதலிடை் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 இைர ் 2022 ஆை் ஆண்டில் சுகாதாரத் துமறயிை் சகாடீஸ்ைரர ் என்ற ஒரு பபருமைமயப் 

பபற்றார.் 
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 26 பில்லியன் டாலர ்(41% அதிகரிப்பு) என்ற அளவிலானச ்பசாதத்ு ைதிப்புடன் இைர ்இந்தப் 

பட்டியலில் முதலிடை் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 சுகாதாரத் துமறயின் பணக்காரரக்ள் பட்டியலில் சீனா (34) முதலிடதத்ிலுை், அதமனத் 

பதாடரந்்து அபைரிக்கா (16), சுவிட்சரல்ாந்து (15), பஜரை்னி (11), ைற்றுை் இந்தியா (9) ஆகிய 

நாடுகளுை் உள்ளன. 

 

 

T. இராமாராே்  

 ஒரு மூதத் இயக்குநருை் திமரப்படத் தயாரிப்பாளருமான ஆந்திரப் பிரசதசதம்தச ்சசரந்்த 

தாட்டிசனனி இராைா ராை் காலைானார.்  

 84 ையதான இைர ்பசன்மனயில் காலைானார.்  

 இைர ்T. இராைா ராவ் எனப் பிரபைமாக அறியப்பட்டார.்   

 

ஜான் F. சகன்னடி விருது 

 ஜனநாயகத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக பணியாற்றியதற்காக ஜான் F. பகன்னடியின் 

துணிசச்லுக்கான விருமதப் பபறுை் ஐந்து நபரக்ளுள் ஒருைராக உக்சரனிய அதிபர ்

சைாசலாடிமிர ்பஜபலன்ஸ்கியுை் இடை் பபற்றுள்ளார.் 

 உக்சரனிய ைக்களின் ைாழ்ைா சாைா சபாராட்டத்தில் அைரக்ளின் ஆன்ைா, சதசபக்தி 

ைற்றுை் அயராத ஒரு தியாகத்மத அைர ் ைழி நடத்திய விதத்திற்காக பஜபலன்ஸ்கி 

சதரந்்பதடுக்கப் பட்டார.் 
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சதாழில்முறனரோர ்தறலறமத்துே விருதுகள் 

 பஜனரல் அட்டாமிக்ஸ் குசளாபல் காரப்்பசரஷன் நிறுைனத்தின் இந்திய-அபைரிக்க 

தமலமை நிரை்ாகி விசைக் லால் அவரக்ள், இந்திய அபைரிக்க ைரத்த்கக் குழுைதத்ின் 

ைதிப்பு மிக்க பதாழில்முமனசைார ் தமலமைதத்ுை விருதுகளுக்குத் சதரவ்ு பசய்யப் 

பட்டுள்ளார.் 

 பாதுகாப்புத் துமறயில் அைர ் ஆற்றியப் பங்களிப்மபப் பாராட்டுை் ைமகயில் இந்த 

விருதானது ைழங்கப்படுகிறது. 

 இந்திய அபைரிக்க ைரத்த்கக் குழுைைானது 1968 ஆை் ஆண்டில் நிறுைப்பட்டது. 

 இந்தியா - அபைரிக்க ைரத்த்க ஒதத்ுமழப்புக்கான முதன்மையான இருதரப்புக் கழகை் 

இதுைாகுை். 

 

ோழ்நாள் ொதறனயாளர் விருது 

 உயிரியலாளர,் இயற்மக ைரலாற்றாசிரியர ் ைற்றுை் ஒளிபரப்பாளர ் சர ் சடவிட் 

அட்டன்பசராவுக்கு "சாை்பியன்ஸ் ஆஃப் தி எரத்"் (புவியின் சாதமனயாளர)் எனப்படுை் 

ைாழ்நாள் சாதமனயாளர ்விருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதானது, ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அமைப்பினால் ைழங்கப் 

படுகிறது. 

 சுற்றுசச்ூழல் துமறயில் தடை் பதிதத் தனிநபரக்ள், குழுக்கள் ைற்றுை் நிறுைனங்களுக்கு 

ைழங்கப் படுை் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உயரிய சுற்றுசச்ூழல் விருது இதுைாகுை். 

 

உலக இளம் தறலேரக்ள் பட்டியல் 

 எபடல்விபயஸ் பரஸ்பர நிதி நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி ராதிகா குப்தா, 

ஆை் ஆதம்ி கட்சித் தமலைர ்ராகை் சாதா ைற்றுை் உக்மரனிய துமணப் பிரதைர ்ைற்றுை் 

டிஜிட்டல் பரிைாற்றத் துமற அமைசச்ர ் மைக்மகசலா ஃபபசடாசராை் ஆகிசயாமர 

உலகப் பபாருளாதார ைன்றை் தனது 2022 ஆை் ஆண்டு உலக இளை் தமலைரக்ள் 

பட்டியலில் சசரத்்துள்ளது. 

 உலகப் பபாருளாதார ைன்றைானது, இந்தப் பட்டியமல உலகின் 40 ையதிற்குட்பட்ட 

மிகவுை் நை்பிக்மகக்குரிய 109 இளை் தமலைரக்ள் என்று விைரித்துள்ளது. 

 இதில் சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நபரக்ள் சுகாதாரச ் சைதத்ுைை், பசுமை ஆற்றல், கல்விச ்

சீரத்ிருதத்ங்கள் ைற்றுை் அகதிகளின் உரிமைகள் சபான்ற பல்சைறு நடைடிக்மககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

 சமீபதத்ில் பைளியிடப்பட்ட இந்தப் பட்டியலில் இந்தியரக்ளான தடகள வீராங்கமன 

ைானசி சஜாஷி, இன்சனாை்8 சகாபைாரக்்கிங் நிறுைனதத்ின் நிறுைனர ்ரிதச்தஷ் ைாலிக், 

பாரத் சப நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி சுமஹல் சமீர,் சுகர ்அழகு சாதனப் 

பபாருள் தயாரிப்பு நிறுைனதத்ின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி வினிதா சிங் ைற்றுை் உலக 

இைாலயப் பயண நிறுைனத்தின் தமலமை நிரை்ாக அதிகாரி  பஜய்தீப் பன்சால் 

ஆகிசயார ்அடங்குைர.் 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

151 
 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் காமன்சேல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் றலட் விருது 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ின் காைன்பைல்த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் மலட் விருதிற்கு ைங்காள 

சதசத்மதச ் சசரந்்த ‘பிதய்ானந்சதா’ என்ற கல்வித் பதாண்டு நிறுைனதத்ின் நிறுைனர ்

கிசஷார ்குைார ்தாஸ் சதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்கமளச ் சசரந்்த குழந்மதகள் சிறந்த கல்விமயப் பபறுைதற்காக 

ைாய்ப்புகமள சைை்படுதத்ுைதில் இைர ்ஆற்றிய ைகதத்ானப் பணிக்காக இைருக்கு இந்த 

விருதானது ைழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த விருதானது, தங்கள் சமூகதத்ில் ைாற்றதம்த ஏற்படுதத்ுை் சிறந்தத ் தனிப்பட்ட 

தன்னாரை்லரக்மள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

M.விஜயன் 

 புகழ்பபற்றக் கட்டமைப்பு உயிரியலாளர ்M. விஜயன் பபங்களூரில் காலைானார.் 

 இந்தியாவில் பபருமூலக்கூறு படிகவியல் மீதான உருைாக்கத்தில் விஜயன் ஒரு முக்கியப் 

பங்கிமன ைகித்தார.் 

 சபராசிரியர ் விஜயன் பத்ைஸ்ரீ, சாந்தி ஸ்ைரூப் பட்நாகர ் பரிசு ஆகிய விருதுகமளப் 

பபற்றைர ்ஆைார.் 

 

இந்தியப் சபாதுத் சதாடரப்ு ெமூக விருதுகள் 

 சதசியக் கனிைைள சைை்பாட்டுக் கழக நிறுைனைானது, இந்தியப் பபாதுத் பதாடரப்ு 

சமூகத்தின் 2022 ஆை் ஆண்டு பபாதுத் பதாடரப்ு விருது விழாவில் நான்கு பிரிவுகளில் 

முதல் இடத்மதப் பிடிதத்து. 

 மதசியக் கட்டமைப்பிமன விரிவுபடுத்தச ் பசய்ைதற்குை் அதற்குப் பங்களிப்பதற்குை் 

சதசியக் கனிைைள சைை்பாட்டுக் கழக நிறுைனை் சைற்பகாண்ட ஒரு தீரை்ானைானது 

உள்நாட்டில் ஊடகங்கள் ைற்றுை் பபாது ைக்களுடன் ஒரு ைலுைானக் கட்டமைப்பிமன 

உருைாக்குைதற்கான அதன் முயற்சிகளால் ைலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

ரதசிய சமன்சபாருள் மை்றும் ரெறே நிறுேனங்களின் ெங்கத்தின் தறலேர ்

 சதசிய பைன்பபாருள் ைற்றுை் சசமை நிறுைனங்களின் சங்கை் (நாஸ்காை்) ஆனது, 2022-23 

ஆை் ஆண்டிற்கான தனது தமலைராக கிருஷ்ணன் ராைானுஜை் என்பைமர 

நியமிதத்ுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இைர ் டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் என்ற நிறுைனத்தின் நிறுைன ைளரச்ச்ிக் குழுவின் 

தமலைராக உள்ளார.் 

 இந்தியாவில் உள்ள அக்பசன்சச்ர ் என்ற நிறுைனத்தின் தமலைருை் மூதத் நிரை்ாக 

இயக்குநருைான சரகா M. மமனன் என்பைமரயடுத்து ராைானுஜை் இந்தப் பதவிப் 

பபாறுப்பிமன ஏற்றார.் 

 மைக்சராசாப்ட் இந்தியா நிறுைனத்தின் தமலைர ்ஆனந்த் ைசகஷ்ைரி என்பைமர 2022-23 

ஆை் ஆண்டிற்கான துமணத் தமலைராக நியமிப்பதாகவுை் நாஸ்காை் அறிவித்தது. 

 இந்தப் பதவியில் ராைானுஜதத்ிற்குப் பிறகு ைசகஸ்ைரி அப்பபாறுப்பிமன ஏற்பார.் 
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விறளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஜியா ராய் 

 முை்மபமயச ் சசரந்்த 13 ையது சிறுமியான ஜியாராய், பைறுை் 13 ைணி மநரம், 10 

நிமிடங்களில் பாக் நீரச் ் சந்திமய கடந்த இளை் நபர ் என்ற ஒரு சாதமனமயப் 

பமடதத்ுள்ளார.்  

 இைர ்பைற்றிகரைாக 29 கி.மீ. பதாமலமைக் கடந்துள்ளார.் 

 இதற்கு முன்பாக, புலா பசௌத்ரி என்பைர ் 13 ைணி மநரம், 52 நிமிடங்களில் பாக் நீரச் ்

சந்திமயக் கடந்து சாதமனமயப் பமடத்திருந்தார.் 

 

 

அல் ரிை்லா 

 இது அடிடாஸ் நிறுைனத்தினால் 2022 ஆை் ஆண்டு FIFA கத்தார ் உைகக் மகாப்ரபப் 

மபாட்டிக்காக சைண்டி அதிகாரப் பூரவ்மாக பவளியிடப்பட்ட ஒரு பந்தாகும். 

 இது அடிடாஸ் நிறுவனத்தின் 14வது உைகக் மகாப்ரபப் பந்தாகும். 

 இது மற்ற உைகக் மகாப்ரபப் பந்துகரள விட மவகமாக பறக்கும் என்பதாை் மவகமான 

அமனத்து விரளயாட்டு மவகங்களுக்குை் ஈடு பகாடுக்கும் வரகயிை் இது வடிவரமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது முழுவதுமாக நீரச்ாரந்்த ரமகள் மற்றும் பரசகரளக் பகாண்டு உருவாக்கப் பட்டது. 

 

ரகரலா இந்தியா பல்கறலக்கழக விறளயாட்டுப் ரபாட்டிகள் 

 ைத்திய இமளசயார ் விைகாரங்கள் ைற்றுை் விமளயாட்டுத் துமற அமைசச்ர ் அனுராக் 

சிங் தாக்கூர ் ைற்றுை் கரந்ாடக ஆளுநர ் T.C. பகஹ்லாட் ஆகிசயார ் சகசலா இந்தியா 

பல்கமலக் கழக விமளயாட்டுப் சபாட்டிகளின் முத்திமர, பஜரச்ி (ஆமட), சின்னை் 

ைற்றுை் கீதை் ஆகியைற்மற பைளியிட்டனர.் 

 இப்சபாட்டிகளுக்கான ஒரு கருத்துருப் பாடமல கன்னட ராப் பாடகர ் சந்தன் பஷட்டி 

இமசயமைத்துள்ளார.் 

 இது இரண்டாைது சகசலா இந்தியா பல்கமலக்கழக விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் ஆகுை். 

 முதலாைது சகசலா இந்தியா பல்கமலக்கழக விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 2020 ஆை் 

ஆண்டில்  ஒடிசாவில் நடத்தப்பட்டன. 
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ICC மகளிர் உலகக் ரகாப்றபப் ரபாட்டி 

 ஆஸ்திசரலிய அணியானது, 71 ரன்கள் விதத்ியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணிமய வீழ்தத்ி, 

2022 ஆை் ஆண்டு ICC மகளிர ்உைகக் மகாப்ரபரயக் ரகப்பற்றியது. 

 இது ஆஸ்திமரலிய மகளிர ்அணி பைல்லுை் 7வது உைகக் மகாப்ரப ஆகும். 

 இந்தப் மபாட்டியின் சிறந்த ஆட்டக் காரர ் மற்றும் ICC மகளிர ் உைகக் மகாப்ரபப் 

மபாட்டியின் ஆட்ட நாயகி என்றப் பட்டமானது ஆஸ்திசரலிய அணியின் அலிசா ஹீசல 

என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

மியாமி ஓபன் 2022 

 

 2022 ஆை் ஆண்டு மியாமி ஓபன் படன்னிஸ் சபாட்டியானது 37ைது ஆடைர ்ைற்றுை் ைகளிர ்

படன்னிஸ் சபாட்டியாகுை்.  

 இது அபைரிக்காவில் ஃபுசளாரிடாவின் மியாமி காரப்டன்ஸ் பகுதியில் நமடபபற்றது. 

 இந்தப் சபாட்டியானது, 2022 ஆை் ஆண்டு ATP மபாட்டியிை் ATP மாஸ்டரஸ்் 1000 

மபாட்டியாகவும், 2022 ஆம் ஆண்டு WTA மபாட்டியிை்  WTA 1000 மபாட்டியாகவும் வரகப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 

ஆரல்ியன்ஸ் மாஸ்டரஸ்் 2022 

 இந்திய பூப்பந்தாட்ட வீரர ் மிதுன் ைஞ்சுநாத், 2022 ஆை் ஆண்டு ஆரல்ியன்ஸ் ைாஸ்டரஸ்் 

சபாட்டியின் ஆடைர ் ஒற்மறயர ் பிரிவு இறுதிப்  சபாட்டியில் பைள்ளிப் பதக்கதத்ிமன 

பைன்றார.் 

 இப்சபாட்டி பிரான்ஸ் நாட்டில் நடத்தப் பட்டது. 

 இைர ்பிரான்சின் சதாைா ஜுனியர ்சபாப்சபாங் என்பைரிடை் சதால்வியுற்றார.் 

 

தாய்லாந்து ஓபன் ெரே்ரதெ குத்துெெ்ண்றட ரபாட்டி 2022 

 15 நபரக்ள் பகாண்ட இந்தியக் குத்துச ் சண்மட அணியானது புக்பகட் நகரில் நடத்தப் 

பட்ட 2022  ஆை் ஆண்டின் தாய்லாந்து ஓபன் சரை்சதச குதத்ுசச்ண்மடப் சபாட்டியில் 10 

பதக்கங்கமள பைன்று தனது பங்சகற்பிமன நிமறவு பசய்தது.  

 இதில் 3 தங்கை், 4 பைள்ளி ைற்றுை் 3 பைண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்குை். 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

154 
 

 

 

சரய்க்ஜாவிக் ஓபன் ெதுரங்கப் ரபாட்டி 

 ஐஸ்லாந்தின் பரய்க்ஜாவிக் நகரில் நமடபபற்ற புகழ்பபற்ற பரய்க்ஜாவிக் ஓபன் 

சதுரங்கப் சபாட்டியில்  R. பிரக்ஞானந்தா சாை்பியன் பட்டை் பைன்றுள்ளார.் 

 இதற்கான இறுதிப் சபாட்டியானது இரண்டு இந்திய வீரரக்ளுக்கு இமடசய நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இறுதிச ்சுற்றில் தனது சகநாட்டைரான கிராண்ட்ைாஸ்டர ்D.குமகஷ் என்பைமர வீழ்த்தி R. 

பிரக்ஞானந்தா பைற்றி பபற்றார.் 

 

 

FIH இறளரயார் மகளிர ்ைாக்கி உலகக் ரகாப்றப 2022 

 2022 ஆை் ஆண்டு FIH இமளசயார ் ைகளிர ் ஹாக்கி உலகக் சகாப்மபப் சபாட்டிகளில் 

நான்காைது முமறயாக பநதரல்ாந்து அணி பட்டதம்த பைன்றுள்ளது. 

 பதன்னாப்பிரிக்காவின் சபாட்பசஃப்ஸ்ட்ரூை் நகரில் நமடபபற்ற ஒரு சபாட்டியில், 

பஜரை்னி அணிமய வீழ்த்தி பநதரல்ாந்து அணி இந்தச ்சாதமனமயப் பமடத்தது. 
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 இப்சபாட்டியில், இந்திய அணிமய வீழ்த்தி மூன்றாமிடத்மதப் பபற்ற இங்கிலாந்து 

அணியானது பைண்கலப் பதக்கதம்த பைன்றது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் உக்மரன் மீது ரஷ்யா சைற்பகாண்ட பமடபயடுப்பின் காரணைாக 2022 

ஆை் ஆண்டு ைகளிர ் FIH ஹாக்கி இமளசயார ் உலகக் சகாப்மபப் சபாட்டிகளில் 

பங்சகற்பதற்கு ரஷ்ய நாட்டிற்கு FIH அமைப்பு தமட விதிதத்ுள்ளது. 

 2023 ஆை் ஆண்டில் நமடபபற உள்ள இந்தப் சபாட்டியானது 10ைது ைகளிர ் FIH ஹாக்கி 

இமளசயார ்உலகக் சகாப்மபப் சபாட்டியாகுை்.  

 இது சிலியின் சாண்டியாசகா நகரில் நடத்தப் பட உள்ளது. 

 

ஆடேர ்ைாக்கி உலகக் ரகாப்றபயின் சின்னம் - 2023 

 ஒடிசா முதல்ைர ் நவீன் பட்நாயக், மாநிைத் தமலநகர ் புைசனஸ்ைரில் உள்ள கலிங்கா 

ரமதானத்திை் 2023 ஆை் ஆண்டிற்கான FIH ஆடைர ் ஹாக்கி உலகக் சகாப்மபயின் 

சின்னத்திரன பைளியிட்டார.் 

 நாட்டின் மிகப்பபரிய ஹாக்கி ரமதானம் கட்டப்பட்டு ைருை் புைசனஸ்ைர ் ைற்றுை் 

ரூரச்கலா ஆகிய நகரங்களில் 15ைது உைகக் சகாப்மபப் சபாட்டியானது நமடபபற 

உள்ளது. 

 

ஐபிஎல் ரபாட்டிகளில் 150 விக்சகட்டுகள் வீழ்த்திய வீரர ்

 இந்தியன் பிரமீியர ் லீக் ைரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 

சன்மரசரஸ்் மஹதராபாத் அணியின் நட்சத்திர சைகப்பந்து வீசச்ாளர ் புைசனஷ்ைர ்

குைார ்150 விக்பகட்டுகமள வீழ்தத்ிப் புதிய ஒரு மைல்கல்மல எட்டியுள்ளார.் 

 இது சபான்ற சாதமனமயப் பமடத்த முதல் இந்திய சைகப்பந்து வீசச்ாளர ் என்ற ஒரு 

பபருமைமயயுை் இைர ்பபற்றார.் 

 டாக்டர.் DY.பாட்டீல் மைதானதத்ில் நரடபபற்ற சபாட்டியில் ஷிகர ் தைான், லியாை் 

லிவிங்ஸ்சடான் ைற்றுை் ஷாருக் கான் ஆகிசயாரது விக்பகட்டுகமள இழக்கச ் பசய்து 

புைசனஷ்ைர ்தனது 150ைது விக்பகட்மட எடுத்தார.் 

 சைற்கிந்திய ஆல்ரவுண்டரான டுமைன் பிராசைா (174) ைற்றுை் இலங்மகயின் புகழ் பபற்ற 

லசித் ைலிங்கா (170) ஆகிசயாருக்குப் பிறகு, ஐபிஎல் மபாட்டிகளிை் 150 என்ற அளவில் 

விக்பகட்டுகமள வீழ்தத்ிய மூன்றாைது சைகப்பந்து வீசச்ாளர ்சன்மரசரஸ்் மஹதராபாத் 

அணியின் நட்சத்திர வீரர ்ஆைார.் 

 

ரதசிய மூத்ரதார ்ஆடேர ்பிரிவு ைாக்கி ொம்பியன்ஷிப் 

 12ைது சதசிய மூதச்தார ் ஆடைர ் பிரிவு ஹாக்கி சாை்பியன்சிப் சபாட்டியில் ஹரியானா 

அணி பைற்றி பபற்றுள்ளது. 

 ஹரியானா மாநிைை் தமிழ்நாடு அணிமய வீழ்த்தி இந்த பவற்றிரயக் ரகப்பற்றியது  

 இந்தப் சபாட்டி சபாபால் நகரில் நமடபபற்றது. 

 2011 ஆை் ஆண்டிற்குப் பிறகு முதல்முமறயாக ஹரியானா இந்தக் சகாப்மபமய 

பைன்றுள்ளது. 
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விஸ்சடன் ேழங்கும் ‘ஆண்டின் சிைந்த கிரிக்சகட் வீரரக்ள்’ 

 இந்திய அணித் தமலைர ்சராஹித் சரை்ா ைற்றுை் இந்திய சைகப்பந்து வீசச்ாளர ்ஜஸ்பிரித ்

புை்ரா ஆகிசயார ் 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான விமளயாட்டுத ் துமறக்கான விஸ்படனின் 

புள்ளி விைரப் புத்தகதத்ில், ‘ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்பகட் வீரரக்ள்’ என்ற பிரிவில் 

சசரக்்கப்பட்ட 5 வீரரக்ளுள் ஒருைராக இடை் பபற்றுள்ளனர.்  

 இைரக்ள் நியூசிலாந்து கிரிக்பகட் வீரர ் டிசைான் கான்சை, இங்கிலாந்து சைகப்பந்து 

வீசச்ாளர ்ஒல்சல ராபின்சன் ைற்றுை் பதன் ஆப்பிரிக்க பபண் நட்சத்திரக் கிரிக்பகட் வீரர ்

சடன் ைான் நிபகரக்் ஆகிசயாருடன் இப்பட்டியலில் இடை் பபற்றுள்ளனர.்  

 2022 ஆை் ஆண்டு விஸ்படன் கிரிக்பகட் வீரரக்ள் புள்ளி விைரப் புதத்கைானது, ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியதத்ில் பைளியிடப்பட்ட ஒரு கிரிக்பகட் குறிப்புப் புத்தகைாகுை்.  

 இது உலகின் மிகவுை் ஒரு பிரபலைான விமளயாட்டுத் துமறப் புத்தகத்தின் 159ைது 

பதிப்பாகுை். 

 இது 1864 ஆை் ஆண்டு முதல் ஒை்சைார ்ஆண்டுை் பைளியிடப்படுகிறது.  

 

 

இன்விக்டஸ் ரபாட்டிகள்   

 

 2022 ஆை் ஆண்டின் இன்விக்டஸ் சபாட்டிகள் பநதரல்ாந்தின் தி சஹக் என்ற நகரில் 

பதாடங்கப் பட்டன.  

 முதலாைது இன்விக்டஸ் சபாட்டிகளானது 2014 ஆை் ஆண்டில் இலண்டன் நகரில் நடத்தப் 

பட்டது.  

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

157 
 

 இப்சபாட்டிகளானது 2016 ஆை் ஆண்டில் அபைரிக்காவின் ஓரல்ான்மடா நகரிலுை், 2017 ஆை் 

ஆண்டில் கனடாவின் படாசரான்சடா நகரிலுை், 2018 ஆை் ஆண்டில் ஆஸ்திசரலியாவின் 

சிட்னி நகரிலுை் நடதத்ப் பட்டன. 

 2023 ஆை் ஆண்டின் இன்விக்டஸ் சபாட்டிகமள பஜரை்னியின் டுபசல்சடாரஃ்ப் நகரை்  

நடத்த உள்ளது.  

 ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக நடத்தப் படுை் ஒலிை்பிக் சபாட்டிகள் சபான்ற ைமகயில் இது 

காயைமடந்த, பாதிப்பமடந்த ைற்றுை் சநாய் ைாய்ப்பட்ட இராணுைப் சபார ் வீரரக்ள் 

ைற்றுை் சசமைப் பணியாளரக்ளுக்காக சைண்டி நடதத்ப்படுை் ஒரு சரை்சதச 

விமளயாட்டுப் சபாட்டியாகுை்.  

 கவிஞர ் வில்லியை் எரப்னஸ்ட் பஹன்சல என்பைரின் ‘இன்விக்டஸ்’ என்ற  கவிமதமய 

உதச்ைகைாகக் பகாண்டு இப்சபாட்டிகள் உருைாக்கப்பட்டன.    

 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

 சரிதா சைார ்(59 கிசலா) ைற்றுை் சுஷ்ைா சஷாக்கீன் (55 கிசலா) ஆகிசயார ்2022 ஆை் ஆண்டு 

ஆசிய ைல்யுதத் சாை்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் பபண்களுக்கான ஃப்ரஸ்ீமடல்  பிரிவுகளில் 

இந்தியாவிற்கான பைண்கலப் பதக்கங்கமள பைன்றனர.் 

 ைங்சகாலியாவின் உலான்பதத்ர ்என்ற இடதத்ில் இப்சபாட்டியானது நமடபபற்றது. 

 

ரகரலா இந்தியா பல்கறலக் கழக ரபாட்டிகள் - செயலி 

 முதல் முமறயாக 2ைது சகசலா இந்தியா பல்கமலக்கழக விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் 

அதன் பசாந்தச ்பசயலிமயக் பகாண்டு நிகழ்த்தப்படுை். 

 இந்தப் சபாட்டியானது பபங்களூருவில் நமடபபறுகிறது. 

 இந்தக் மகசபசிச ் பசயலியானது, இந்த ைதிப்புமிக்க நிகழ்வு பதாடரப்ான அமனத்துத் 

தகைல்கமளயுை் ஒசர இடதத்ில் ைழங்குை். 

 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 

 ைங்சகாலியா நாட்டின் உலான்பத்தரில் நமடபபற்ற ஆசிய ைல்யுத்த சாை்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியில், 57 கிசலா எமடப் பிரிவில் அன்ஷு ைாலிக் பைள்ளிப் பதக்கதத்ிமன 

பைன்றார.் 

 65 கிசலா எமடப் பிரிவில் ராதிகா பைள்ளிப் பதக்கத்திமன பைன்றார.் 

 சைலுை், 62 கிசலா எமடப் பிரிவில் ைனிஷா பைண்கலப் பதக்கத்திமன பைன்றார.் 

 

கீரன் சபால்லாரட்் - ஓய்வு 

 சைற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் ஆல்ரவுண்டர ் கீரன் பபால்லாரட்் சரை்சதச கிரிக்பகட் 

சபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பபறுைதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 34 ையதான அைர ் தனது 15 ஆண்டு கால சரை்சதச கிரிக்பகட் பயணத்தின் முடிவிமன 

அறிவித்தார.் 
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 100க்குை் சைற்பட்ட டி20 சபாட்டிகளிலுை், 123 ஒருநாள் சபாட்டிகளிலுை் சைற்கிந்தியத ்

தீவுகள் அணியில் பங்சகற்று விமளயாடிய முதல் வீரர ்கீரன் பபால்லாரட்் ஆைார.் 

 2012 ஆை் ஆண்டில் நமடபபற்ற ஐசிசி டி20 கிரிக்பகட் உலகக் சகாப்மபயில் பைற்றி பபற்ற 

சைற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஒரு முக்கிய உறுப்பினராக இைர ்அங்கை் ைகித்தார.் 

 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி 2022 

 இந்திய ைல்யுதத் வீரர ் ரவிக்குைார ் தாஹியா, ைங்சகாலியாவின் உலான்பாதர ் என்னுை் 

இடதத்ில் நடதத்ப் பட்ட 2022 ஆை் ஆண்டு  ஆசிய ைல்யுதத் சாை்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் 

தங்கப் பதக்கை் பைன்றார.் 

 இது ரவிக்குைார ்தாஹியா பபற்ற மூன்றாைது ஆசிய சாை்பியன்ஷிப் பட்டைாகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டு ஆசிய ைல்யுத்த சாை்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் தங்கப் பதக்கை் பைன்ற 

ஒசர இந்திய வீரர ்தாஹியா ஆைார.் 

 ைற்ற இந்திய ைல்யுத்த வீரரக்ளான பஜ்ரங் புனியா ைற்றுை் கவுரை் பாலியன் ஆகிசயார ்

இந்த சாை்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் இறுதிப் சபாட்டியில் சதால்வியமடந்து பைள்ளிப் 

பதக்கத்மத ைட்டுசை பைன்றுள்ளனர.் 

 இதர இந்திய ைல்யுதத் வீரரக்ளான நவீன் ைற்றுை் சத்யைாரட்் காடியன் ஆகிசயார ்

கான்டிபனன்டல் சாை்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் தலா ஒரு பைண்கலப் பதக்கத்மத 

பைன்றனர.் 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஒடிொ தினம் - ஏப்ரல் 01 

 இது உட்கை் திவாஸ் அை்ைது உட்கலா திபாஷா என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

 ஒரு சுதந்திர மாநிைமாக அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும் என்பதற்கான ஒரு 

மபாராட்டதத்ிற்குப் பிறகு ஒடிசா மாநிைம் உருவானரத நிரனவு கூரும் வரகயிை் 

ஒவ்மவார ்ஆண்டும் ஏப்ரை் 01 ஆம் மததியன்று இதத்ினைானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தப் புதிய ைாகாணை் 1936 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆை் சததியன்று நமடமுமறக்கு 

ைந்தது. 

 இந்த மாநிைம் ஆனது முதலிை் ஒரிசா என்சற அரழக்கப்பட்டது.  

 ஆனாை்  2011 ஆை் ஆண்டில் ைாரச் ் ைாதத்தில், நாடாளுைன்றதத்ில் ஒரிசா மமசாதா 

நிமறசைற்றப் பட்டு ஒடிசா என அது பபயர ்ைாற்றப்பட்டது. 

 ஒடிசாவின் முந்ரதயத் தரைநகரம் கட்டாக் ஆகும்.  

 இை்ைாநிலத்தின் தற்மபாரதயத் தரைநகரம் புவமனஸ்வர ்ஆகும். 
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ெரே்ரதெ குழந்றதகள் புத்தக தினம் – ஏப்ரல் 02 

 இத்தினைானது 1967 ஆை் ஆண்டு முதல் ஆண்டுசதாறுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது சரை்சதச இளை் நபரக்ளுக்கான புதத்க ைாரியத்தினால் ஏற்பாடு பசய்யப் படுகிறது. 

 இந்த ைாரியைானது, சிறுைர ்புத்தகங்கள் மீதான கைனத்மத ஈரப்்பதற்காகவுை் ைாசிப்பு 

ஆரை்த்மதத் தூண்டுைதற்காகவுை் பசயல்படுை் ஒரு சரை்சதச ைற்றுை் இலாப 

சநாக்கைற்ற அமைப்பாகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டில் “கரதகள் என்பது நீங்கள் ஒவ்பவாரு நாளும் மமமை உயர உதவும் 

சிறகுகள்” என்ற கருத்துருவிை் கனடா இத்தினத்ரத ஏற்பாடு பசய்கிறது. 

 

 

உலக மன இறுக்க விழிப்புணரவ்ு தினம் - ஏப்ரல் 02 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகளால் ஆண்டுசதாறுை் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 உலகை் முழுைதுை் உள்ள ைன இறுக்கக் குமறபாட்டு சநாயால் (Autism) பாதிக்கப்பட்ட 

நபரக்ள் குறிதத் விழிப்புணரம்ை குடிைக்கள் ைத்தியில் ஏற்படுதத்ுைதற்காக சைண்டி 

இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினைானது ஐக்கிய நாடுகளின் உலகத் தகைல்பதாடரப்ுத் துமற ைற்றுை் ஐக்கிய 

நாடுகளின் பபாருளாதாரை் ைற்றுை் சமூக  விைகாரங்கள் துமற ஆகியைற்றால் நடதத்ப் 

படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “அரனவருக்கும் உள்ளாரந்்த தரமான 

கை்வி” (Inclusive Quality Education for All) என்பதாகும். 

 

இராணுே மருத்துேப் பறட நிறுேன தினம் - ஏப்ரல் 03 

 இராணுை ைருத்துைப் பமடயின் நிறுைன தினத்மத நிமனவுகூருை் ைமகயில் ஒை்சைார ்

ஆண்டுை் இதத்ினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ைங்காள ைாகாண ைருதத்ுைச ்சசமை ஆனது 1764 ஆை் ஆண்டு ஜனைரி 01 ஆை் சததியன்று 

நிறுைப் பட்டது. 

 இது இந்தியாவில் உள்ள மூன்று ைாகாணங்களின் முதல் ராணுைச ் சசமை அமைப்பு 

ஆகுை். 

 இந்திய ைருதத்ுைச ்சசமை, இந்திய ைருத்துைத் துமற ைற்றுை் இந்திய ைருதத்ுை ைமனப் 

பமட ஆகியமை இமணக்கப்பட்டு 1943 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 03 ஆை் சததி அன்று இந்திய 

இராணுை ைருத்துைப் பமட உருைாக்கப்பட்டது. 
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 இந்திய ராணுை ைருதத்ுைப் பமடயானது சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு  ராணுை ைருத்துைப் 

பமட என ைறுபபயரிடப்பட்டது. 

 இராணுை ைருதத்ுைப் பமடயின் முழக்கை் சரச்ை சாந்து நிராையா (அமனைருை் சநாய் 

ைற்றுை் இயலாமையிலிருந்து விடுபடலாை்) என்பதாகுை். 

 

சுரங்க விழிப்புணரவ்ு மை்றும் சுரங்க நடேடிக்றககளில் உதவிக்கான ெரே்ரதெ 

தினம் – ஏப்ரல் 24 

 கண்ணி பைடிகள் பற்றி ஒரு  விழிப்பணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதுை் அைற்மற ஒழிப்பமத 

சநாக்கிய முன்மனற்றதத்ிமனயுை் இத்தினைானது சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 “சுரங்க நடவடிக்ரக” என்பது கண்ணிபவடிகள் மற்றும் மபாரிை் பவடிக்காத சில 

மருந்துகள் சபான்றைற்மற அப்புறப்படுதத்ுவரதயும், அபாயகரமானப் பகுதிகரள 

அரடயாளம் கண்டு அதமன மவலியிடுவரதயும் குறிக்கிறது.   

 2022 ஆை் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் சுரங்க நடைடிக்மக சசமை என்ற 

அமைப்பானது “பாதுகாப்பான நிைம், பாதுகாப்பானப் படிகள் (பாரதகள்) பாதுகாப்பான 

இை்ைம்” என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் இந்த தினத்ரத அனுசரிக்கிறது.  

 

 

ெரே்ரதெ மனொட்சி தினம் – ஏப்ரல் 05 

 இத்தினைானது, ைக்கமளச ் சுயைாக சிந்திக்கவுை், தங்களது ைனசாட்சிமயப் பின்பற்ற 

பசய்யவுை், நல்ல பசயல்கமளச ்பசய்யவுை் நிமனவூட்டுகிறது. 

 முதலாைது சரை்சதச ைனசாட்சி தினைானது 2020 ஆை் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 

ரதசியக் கடல்ொர ்தினம் – ஏப்ரல் 05 

 இந்த ஆண்டு 59ைது சதசியக் கடல்சார ்தினைாகுை். 

 உலகின் ஒரு  முமனயிலிருந்து ைற்பறாரு முமனக்கு சரக்குப் பபாருட்கமள ஏற்றிச ்

பசல்ைதற்காக சைண்டி நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, பாதுகாப்பான ைற்றுை் உறுதியான, 
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சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த  ஒரு அணுகுமுமறயாக, கண்டங்களுக்கு இமடசயயான 

ைணிகை் ைற்றுை் உலகப் பபாருளாதாரத்திற்கு ஆதரைளிப்பது  குறிதத் விழிப்புணரம்ை 

எடுத்துமரக்கச ் பசய்ைதற்காக ஒை்சைார ் ஆண்டுை் இதத்ினைானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Sustainable Shipping beyond Covid-19” 

என்பதாகும்.  

 

ெரே்ரதெ ேளரெ்ச்ி மை்றும் அறமதிக்கான விறளயாட்டுத் தினம் - ஏப்ரல் 06 

 ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பபாதுச ்சமபயால் இந்த தினைானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ைனித உரிமைகள், சமூகை் ைற்றுை் பபாருளாதார ைளரச்ச்ி ஆகிய துமறகளில் 

விமளயாட்டு ஏற்படுத்தக் கூடிய சநரை்மறயான தாக்கதத்ிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சமப 

அதிகளவில் அங்கீகாரை் அளிப்பமத இந்தத் தினை் குறிக்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் உலகளாவிய கருத்துரு, "அமனைருக்குைான 

நிமலயான ைற்றுை் அமைதியான ஒரு எதிரக்ாலத்மதப் பாதுகாப்பது: விமளயாட்டின் 

பங்களிப்பு" என்பதாகுை். 

 

உலக சுகாதார தினம் - ஏப்ரல் 07 

 உடை்நைம் பதாடரப்ான பிரசச்ரனகரள விவாதிக்கச ் பசய்யுை் மநாக்கதத்ுடன் இது 

பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 1948 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட உைக சுகாதார அரமப்பின் நிரனவாக 1950 ஆம் 

ஆண்டிை் முதை் உைக சுகாதார தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 "நமது கிரகம், நமது ஆமராக்கியம்" என்பது இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ஆகும். 

 

ருோண்டாவில் 1994 இனப் படுசகாறல பை்றிய ெரே்ரதெப் பிரதிபலிப்பு தினம் - 

ஏப்ரல் 07 

 ருவாண்டாவிை் டுட்சி (Tutsi) இன ைக்களுக்கு எதிரான இனப் படுபகாரைரய இது 

நிரனவு கூரக்ிறது. 

 இது ருவாண்டாவிை் உள்ள ஹுட்டு (Hutu) என்ற தீவிரவாத தரைரமயிைான அரசாை் 

நடத்தப் பட்டது. 
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ெரே்ரதெ ரராமானி தினம் - ஏப்ரல் 08 

 1990 ஆை் ஆண்டில் முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒை்சைார ் ஆண்டுை் இந்தத ்

தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சரை்சதச சராைானியத் தினைானது உலகளவில் உள்ள  சராைானிய சமூகங்கள் மீதான 

பாகுபாடுகள் குறிதத்ு கைனத்மத ஈரக்்கிறது.  

 இது அமனைரின் ைனித உரிமைகளுை் ைதிக்கப்பட சைண்டுை் ைற்றுை் கமடபிடிக்கப் பட 

சைண்டுை் என்று அமழப்பு விடுக்கிறது. 

 

மத்திய ரெமக் காேல் பறடயின் 57ேது வீர தினம் - ஏப்ரல் 09 

 ைத்திய சசைக் காைல் பமடயின் வீர தினை் ஆனது (பசௌரய் திைாஸ்) அப்பமடப் பிரிவின் 

துணிசச்லான வீரரக்ளுக்கு ைரியாமத பசலுத்துை் விதைாக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டானது ைத்திய சசைக் காைல் பமடயின் 57ைது வீர தினத்மதக் குறிக்கச ்

பசய்கிறது. 

 1965 ஆை் ஆண்டில் இசத நாளில் தான், குஜராத்தின் கட்ச ்பகுதியில் அமைந்துள்ள சரத்ார ்

காைல் முகப்பில், பல ைடங்கு பபரியளவில், நாட்டினுள் பமடபயடுத்த பாகிஸ்தான் 

ராணுைத்மதத் சதாற்கடிதத்ு, ைத்திய சசைக் காைல் பமடயின் சிறிய பமடப் பிரிவு 

ைரலாறு ஒன்மறப் பமடதத்து. 

 

உலக ரைாமிரயாபதி தினம் - ஏப்ரல் 10 

 சஹாமிசயாபதியின் நிறுைனர ்டாக்டர ்கிறிஸ்டியன் ஃப்பரட்ரிக் சாமுசைல் ஹானிைனின் 

267ைது பிறந்தநாமள நிமனவு கூருை் ைமகயில் இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 ஏப்ரல் ைாததத்ின் 09 ைற்றுை் 10 ஆை் சததிகளில் ஆயுஷ் அமைசச்கத்தின் கீழ் உள்ள மூன்று 

உயரை்ட்ட அமைப்புகளால் இரண்டு நாட்கள் அளவிலான அறிவியல் ைாநாடு ஒன்று 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ைத்திய சஹாமிசயாபதி ஆராய்சச்ி சமப, சதசிய சஹாமிசயாபதி ஆமணயை் ைற்றுை் 

சதசிய சஹாமிசயாபதி நிறுைனை் ஆகியமை இந்த மூன்று உயரை்ட்ட அமைப்புகள் 

ஆகுை். 

 

பாதுகாப்பான தாய்றமக்கான ரதசிய தினம் – ஏப்ரல் 11 

 இத்தினைானது இந்தியாவில் ஆண்டுசதாறுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 ைகப்சபறிற்கு முன்புை், ைகப்சபறின் சபாதுை், அதற்குப் பின்புை் ஒரு கரப்்பிணிப் 

பபண்ணிற்குத் சதமைப்படுை் நலை் சபணுதல் குறித்த விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்தச ்

பசய்ைசத இதத்ினதத்ின் சநாக்கைாகுை். 

 இத்தினைானது பைண் பட்மட கூட்டமைப்பினால் பதாடங்கப்பட்ட முன்பனடுப்பாகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டானது 19ைது பாதுகாப்பான தாய்மைக்கான சதசிய தினைாகுை்.  
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உலக நடுக்குோத ரநாய் தினம் - ஏப்ரல் 11 

 வீரியமிக்க நரம்பு மண்டைக் மகாளாறான பாரக்ின்சன் (நடுக்குவாத) மநாய் பற்றிய 

விழிப்புணரர்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, ‘ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட சுகாதாரம்’ 

என்பதாகும். 

 இைண்டரனச ் மசரந்்த டாக்டரான மஜம்ஸ் பாரக்ின்சன் என்பவரின் பிறந்த நாரள 

இத்தினம் குறிக்கிறது. 

 பாரக்ின்சன் மநாயின் அறிகுறிகரளக் பகாண்ட ஆறு நபரக்ளின் குரறபாடுகள் பற்றி 

முரறயாக விவரிதத் முதை் நபர ்இவமர ஆவார.் 

 மமலும், ஏப்ரை் மாதமானது பாரக்ின்சன் மநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 

ெரே்ரதெ மனித விண்சேளிப் பயண தினம் - ஏப்ரல் 12 

 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 12 ஆம் மததியன்று யூரி காகரின் என்பவர ்மமற்பகாண்ட முதை் 

மனித விண்பவளிப் பயணத்தின் ஆண்டு நிரறரவக் குறிக்கும் வரகயிை் 

இத்தினமானது ஆண்டுமதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 பதாழிை்நுட்ப வளரச்ச்ியாை் மனிதகுைம் எவ்வளவு சாதிதத்ுள்ளது என்பரத அரடயாளம் 

காண உதவுவமத இந்தத் தினதத்ின் மநாக்கமாகும். 

 

ெம ஊதிய தினம் - ஏப்ரல் 12 

 சம ஊதிய தினமானது பாலின ஊதிய இரடபவளி குறித்த ஒரு விழிப்புணரர்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு சராசரி ஆண் சம்பாதிதத் வருவாரயச ் சம்பாதிப்பதற்கு, ஒரு 

சராசரி பபண் 2022 ஆம் ஆண்டிை் கூடுதைாக எதத்ரன மாதங்கள் உரழக்க மவண்டும் 

என்பரத இதத்ினம் எடுதத்ுரரக்கிறது. 

 

ெரே்ரதெ சதருரோரக் குழந்றதகள் தினம் - ஏப்ரல் 12 

 உலபகங்கிலுை் உள்ள மில்லியன் கணக்கான பதருசைாரக் குழந்மதகளின் ைலிமை 

ைற்றுை் பநகிழ்திறமன அங்கீகாரை் பசய்ைதற்காக சைண்டி, சரை்சதச பதருசைாரக் 

குழந்மதகள் தினைானது ஆண்டுசதாறுை் உலகை் முழுைதுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 நிமனதத்ுப் பாரக்்க முடியாத அளவில் துன்பங்கமள எதிரப்காண்டு ைாழுை் பதருசைாரக் 

குழந்மதகளின் ைனிதசநயை், ைரியாமத ைற்றுை் பாதுகாப்பு ஆகிய சிலைற்மற இந்தத ்

தினை் அங்கீகரிக்கிறது. 

 

சியாெச்ின் தினம் - ஏப்ரல் 13 

 சைகதூத் நடைடிக்மகயின் கீழ், இந்திய இராணுைத்தின் மதரியத்மத நிமனவு கூருை் 

ைமகயில் இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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 எதிரிகளிடமிருந்து பைற்றிகரைாகத் தங்கள் தாய்நாட்டிமனக் காப்பாற்றுை் ஒரு 

முயற்சியில் ஈடுபட்ட சியாசச்ின் சபார ்வீரரக்மள இந்தத் தினை் பகௌரவிக்கின்றது. 

 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பனி படரந்்த சியாசச்ின் என்ற சிகரதத்ிமனக்  மகப்பற்றச ்

பசய்யுை் ஒரு சபாராட்டதத்ில் உயிரத்் தியாகை் பசய்த ராணுை வீரரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

பசலுத்துை் ைமகயில் ஒை்சைார ்ஆண்டுை் இந்த தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

ெரே்ரதெ தறலப்பாறகத் தினம் - ஏப்ரல் 13 

 இந்தத் தினைானது 2004 ஆை் ஆண்டு முதல் ஆண்டுசதாறுை் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 சீக்கியரக்ள் தங்கள் ைதத்தின் ஒரு கட்டாய அங்கைாக தமலப்பாமகமய அணிய  

சைண்டுை் என்ற கடுமையான விதி குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்ை இந்தத ் தினை் 

ஏற்படுதத்ச ்பசய்கிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு தமலப்பாமக தினைானது, குருநானக் சதை்வின் 553ைது பிறந்தநாள் 

ைற்றுை் மபசாகி பண்டிமகமயக் குறிக்கிறது. 

 "தஸ்தர"் அல்லது "பக்ரி" அல்லது "பாக்" என்றுை் அமழக்கப்படுை் தமலப்பாமகயானது 

ஆண்களாலுை், தைது தமலமய ைமறக்க சில பபண்களாலுை் அணியப்படுை் ஒரு 

ஆமடமயக் குறிக்கிறது. 

 

ஜாலியன் ோலாபாக் படுசகாறல - ஏப்ரல் 13 

 இது அமிரத்சரஸ் படுபகாமல என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது 1919 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 அன்று நமடபபற்றது. 

 டயர ்என்ற ஒரு அதிகாரியின் உத்தரவின் சபரில், அப்பகுதியில் கூடியிருந்த கூட்டை் மீது 

தகைல் பதரிவிக்கப்படாைல் இரக்கைற்ற முமறயில் துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தப் பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தப் படுபகாமல நடந்சதறிய 103ைது ஆண்டு நிமறவு தினைானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

அம்ரபத்கர ்சஜயந்தி - ஏப்ரல் 14 

 இந்த தினைானது பீை் பஜயந்தி என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 பாபா சாசகப் டாக்டர ் பீை் ராை் அை்சபத்கர ் அைரக்ளின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூருை் 

ைமகயில் இந்த தினைானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த தினை் 2015 ஆை் ஆண்டு முதல் இந்தியா முழுைதுை் அதிகாரப்பூரை்ப் பபாது 

விடுமுமற தினைாக கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டில் பாபா சாசகப் அைரக்ளின் 131ைது பிறந்தநாள் பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 டாக்டர ் அை்சபதக்ர ் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்மத (தமலமை ைடிைமைப்பாளர)் 

என்று அமழக்கப் படுகிறார.்  

 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகு நாட்டின் முதல் சட்டை் ைற்றுை் நீதிதத்ுமற அமைசச்ராகவுை் இைர ்

பணியாற்றினார.் 

 டாக்டர ்பீை் அைரக்ளுக்கு 1990 ஆை் ஆண்டில் நாட்டின் உயரியக் குடிமை விருதான பாரத 

ரதன்ா  (ைரணத்திற்குப் பிறகு) ைழங்கப்பட்டது. 
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உலக ொகாஸ் ரநாய் தினம் - ஏப்ரல் 14 

 

 இரத்த ஒட்டுண்ணி (சாகாஸ்) சநாய் பற்றியுை், அந்சநாய் பற்றியப் புரிதமலயுை், இந்த 

சநாமயத் தடுப்பதற்குை், கட்டுப்படுதத்ுைதற்குை் அல்லது நீக்குைதற்குை் சதமையான 

ைள ஆதாரங்கள் பற்றியுை் ைக்களிமடசய ஒரு பபாது விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ச ்

பசய்ைதற்காக இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது அபைரிக்கன் டிரிபசனாசசாமியாசிஸ் அல்லது அரைைற்ற ஒரு சநாய் என்றுை் 

அமழக்கப் படுகிறது. 

 'சாகாஸ் சநாமய ஒழிப்பதற்கு ஒை்பைாரு சநாய்ப் பாதிப்பிமனயுை் கண்டறிந்து பதிவு 

பசய்தல்' என்பசத  2022 ஆை் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு ஆகுை். 

 

உலக கறல தினம் - ஏப்ரல் 15 

 2012 ஆை் ஆண்டில் நமடபபற்ற யுபனஸ்சகா அமைப்பின் பபாது ைாநாட்டில் இந்தத் தினை் 

பற்றி அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் தினைானது, ஒரு கமலயின் ைளரச்ச்ி, பரைல் ைற்றுை் ரசமன ஆகியைற்மற 

ஊக்குவிக்கச ்பசய்ைதற்கான ஒரு பகாண்டாட்டைாகுை். 

 இந்தத் தினைானது இத்தாலியப் பல்கமலக் கழக நிபுணர ் லிசயானாரச்டா டா வின்சி 

அைரக்ளின் பிறந்த நாமளக் குறிக்கிறது. 

 

இமாெெ்லப் பிரரதெ தினம் - ஏப்ரல் 15 

 இந்நாளிை் தான் இமாசச்ைப் பிரமதசம் ஒரு முழு அளவிைான மாநிைமாக மாறியது. 

 மண்டி, சம்பா, மஹாசு மற்றும் சிரம்ூர ் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்கள், 24க்கும் மமற்பட்ட 

சுமதச அரசுகளுடன் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டு, 1948 ஆம் ஆண்டிை் இமாசச்ைப் பிரமதசம் ஓர ்

ஒன்றியப் பிரமதசமாக உருவானது. 

 பை தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு,1971 ஆம் ஆண்டிை் இமாசச்ைப் பிரமதசம் சிம்ைாரவ அதன் 

தரைநகராகக் பகாண்டு இந்தியாவின் 18வது மாநிைமாக மாறியது. 

 

உலக குரல் தினம் - ஏப்ரல் 16 

 அரனத்து மக்களின் அன்றாட வாழ்விலும் குரலின் மகத்தான முக்கியதத்ுவத்ரதப் பற்றி 

எடுத்துரரப்பதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, உைக குரை் தினத்தின் கருதத்ுரு, ‘உங்கள் குரரை உயரத்த்ுங்கள்’ என்பது 

ஆகும். 
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யாறனகறளப் பாதுகாத்தல் தினம் - ஏப்ரல் 16 

 யாரனகள் எதிரப்காள்ளும் ஆபதத்ுகள் மற்றும் உயிரவ்ாழ்வதற்காக அரவ எதிர ்

பகாள்ள மவண்டிய பை்மவறு சிரமங்கள் குறித்து ஒரு விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுத்தச ்

பசய்வதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 தாய்ைாந்ரதச ்  மசரந்்த எலிபண்ட் ரஇீன்டரடக்சன் (யாரனகரள மீண்டும் அறிமுகப் 

படுதத்ை்) என்ற அறக்கட்டரளயாை் இந்தத் தினமானது நிறுவப்பட்டது. 

 

உலக ஹீரமாபிலியா தினம் - ஏப்ரல் 17 

 இந்தத் தினமானது ஹீசைாபிலியா பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைமத ஒரு 

சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளசதாடு ஃபிராங்க் ஷ்னாபலின் என்பைரின் பிறந்த நாமளயுை் 

குறிக்கச ்பசய்கிறது. 

 ஃபிராங்க் ஷ்னாபபல் உலக ஹீசைாபிலியா கூட்டமைப்மப நிறுவியைர ்ஆைார.் 

 இந்தத ் தினமானது ைற்ற இரதத்ப் சபாக்கு சகாளாறுகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்ை 

ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தத் தினத்தின் கருதத்ுரு, Access for All: Partnership. Policy. Progress. Engaging your 

government, integrating inherited bleeding disorders into national policy என்பதாகுை். 

 

உலகப் பாரம்பரியத் தினம் - ஏப்ரல் 18 

 ைனிதப் பாரை்பரியத்மத பாதுகாப்பதற்காகவுை், அதற்காகச ் பசயல்படுை் சில  

அமைப்புகளின் முயற்சிகமள அங்கீகரிப்பதற்காகவுை் சைண்டி இந்த தினை் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 நிமனவுச ்சின்னங்களுை், பழங்காலக் கட்டிடங்களுை் உலகதத்ின் ஒரு பசாத்தாகுை். 

 இமை சதசதத்ின் ைளைானப் பாரை்பரியத்மத உருைாக்குகின்றன. 

 2022 ஆை் ஆண்டின் உலகப் பாரை்பரியத் தினதத்ின் கருதத்ுரு "ைரபு ைற்றுை் பருை நிமல" 

என்பதாகுை். 

 இந்தியாவில் பைாத்தை் 3691 நிமனவுச ்சின்னங்கள் ைற்றுை் தளங்கள் உள்ளன. 

 இைற்றில் 40 தளங்கள் யுபனஸ்சகாவின் உலகப் பாரை்பரியத் தளங்களாக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 

உலக கல்லீரல் தினம் - ஏப்ரல் 19 

 கல்லீரமல முழுைதுைாக பராைரித்துக் பகாள்ைதற்காக சைண்டி கல்லீரல் சநாய்க்கான 

காரணங்கள் ைற்றுை் அமதத் தடுப்பதற்கான ைழிமுமறகள் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரம்ைப் பரப்புைதற்கு இத்தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 மூமளக்கு அடுத்தபடியாக உடலில் இரண்டாைது பபரிய ைற்றுை் இரண்டாைது மிகவுை் 

சிக்கலான உறுப்பு கல்லீரல் ஆகுை். 

 இது உடலில் முக்கியைான சில பசயல்பாடுகமள சைற்பகாள்கிறது.  

 சைலுை், இது ஒரு ைனித உடலின் பசரிைானை், சநாய் எதிரப்்புச ்சக்தி, ைளரச்ிமத ைாற்றை் 

ைற்றுை் ஊட்டசச்தத்ுச ்சசமிப்பு ஆகியைற்றுடன் பதாடரப்ுமடயது. 
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 கல்லீரல் இரத்தத்தில் சரக்்கமரயின் அளமை ஒழுங்குபடுத்துதல், உடலில் இருந்து நசச்ுப் 

பபாருட்கமள நீக்குதல், இரத்தை் உமறைதற்கு உதவுதல் ைற்றுை் பகாழுப்பின் அளமைக் 

கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியைற்மறச ்பசய்கிறது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் சீன சமாழி தினம் – ஏப்ரல் 20 

 கங்ஜீ என்பைருக்கு ைரியாமதச ் பசலுதத்ுை் விதைாக இதத்ினைானது சதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டது. 

 கங்ஜீ என்பைர ் சுைார ் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன பைாழி எழுத்துகமளக் கண்டு 

பிடித்தைராகக் கருதப்படுை் ஒரு புராண நபர ்ஆைார.் 

 

ரதசியக் குடிறமப் பணி தினம் - ஏப்ரல் 21 

 நாட்டின் பல்சைறு பபாதுப் பணிச ் சசமைத ் துமறகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளின் 

பணிகமள அங்கீகரிக்குை் ைமகயில் இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமைசச்ரான சரத்ார ்ைல்லபாய் பசடல் அைரக்ள், 

1947 ஆை் ஆண்டில், படல்லியில் உள்ள பைட்கால்ஃப் நிமலயத்தில் நிரை்ாகச ் சசமை 

அதிகாரிகளின் தகுதிகாண் அதிகாரிகளிடை் உமரயாற்றிய ஒரு தினத்மத நிமனவு 

கூருை் ைமகயில் இதத்ினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அைர ் தனது உமரயில் குடிரமப் பணியாளரக்ரள இந்தியாவின் எஃகுச ் சட்டகை் என்று 

அமழத்தார.் 

 

உலகப் பறடப்பாை்ைல் மை்றும் புத்தாக்க தினம் - ஏப்ரல் 21 

 குமறகமளத் தீரப்்பதில் பமடப்பாற்றல் ைற்றுை் புதுமையின் முக்கியதத்ுைை் பற்றிய 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைமதயுை், தனிப்பட்ட ைற்றுை் குழு நிமலகளில், ஆக்கப் 

பூரை்ைான பல்துமறச ் சிந்தமனமய ஊக்குவிப்பமதயுை் இந்தத் தினை் சநாக்கைாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 ஏப்ரல் 15 முதல் 21 ைமர உலகப் பமடப்பாற்றல் ைற்றுை் புதுமை ைாரமுை் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான உலகப் பமடப்பாற்றல் ைற்றுை் புதுமை தினத்தின் கருதத்ுரு, 

"ஒதத்ுமழப்பு" என்பதாகுை். 

 

உலகப் புவி தினம் – ஏப்ரல் 22 

 இத்தினைானது சரை்சதச அன்மனப் பூமி தினை் எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது.  

 புவியின் நலன் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்ைப் பரப்பச ் பசய்ைதற்காகவுை், சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பிற்கு ஆதரைளிப்பதற்கு சைண்டி ைக்கமள ஊக்குவிக்கச ் பசய்ைதற்காகவுை் 

உலகை் முழுைதுை் இத்தினை் பகாண்டாடப்படுகிறது.  

 1970 ஆம் ஆண்டிை் முதன்முரறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது முதல் 2022 ஆை் ஆண்டின் 

உலகப் புவி தினைானது அதன் 52வது ஆண்டு நிரறரவக் குறிக்கிறது.  

 2009 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் சரபயினாை் புவி தினம் சரவ்மதச அன்ரனப் பூமி 

தினம் எனப் பபயர ்மாற்றப்பட்டது.  
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 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு என்பது, ‘நமது மகாளுக்காக முதலீடு 

பசய்யுங்கள்’ என்பதாகும். 
 

உலகப் புத்தகம் மை்றும் பதிப்புரிறம தினம் - ஏப்ரல் 23 

 புத்தகங்கமளப் படிப்பதன் நன்மைகள் பற்றிய விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைதற்காக 

இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது 1995 ஆை் ஆண்டு முதல் யுபனஸ்சகா அமைப்பினால் ஒரு ைருடாந்திர விழாைாக 

நடத்தப் படுகிறது. 

 இந்நாளில் இறந்த வில்லியை் சஷக்ஸ்பியர,் மிகுைல் பசரை்ாண்டஸ் ைற்றுை் இன்கா 

காரச்ிலாசசா டி லா சைகா சபான்ற புகழ்பபற்ற எழுதத்ாளரக்ளுக்கு ைரியாமத 

பசலுத்துைதற்காக இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, பைக்சிசகாவின் குைாடலஜாரா நகரை் உலகப் புத்தக தமலநகரை் என்ற 

பபருமைமயப் பபற்றது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ‘Read, so you never feel low’ என்பதாகும். 

 

ஆங்கில சமாழி தினம் - ஏப்ரல் 23 

 ஆங்கில பைாழிமய ஆராய்ைதன் மூலை்  பன்பைாழிதத்ுைை் ைற்றுை் ஒரு கலாசச்ாரப் 

பன்முகத் தன்மைமயக் பகாண்டாடுைமத இந்த தினை் சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 ஆங்கில பைாழி தினைானது, புகழ்பபற்ற எழுத்தாளர ்வில்லியை் சஷக்ஸ்பியரின் பிறந்த 

நாள் ைற்றுை் இறந்த நாள் ஆகிய இரண்மடயுை் குறிக்கிறது. 

 

ரதசியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் தினம் - ஏப்ரல் 24 

 பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அமைசச்கைானது சதசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினை் அல்லது சதசிய 

உள்ளாட்சி தினத்மத ஏற்பாடு பசய்கிறது. 

 இந்தியா முதலாைது சதசியப் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் தினத்மத 2010 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 

ைாதத்தில் பகாண்டாடியது. 

 1993 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 ஆை் சததியன்று, 1992 ஆை் ஆண்டு அரசியலமைப்பு (73ைது 

திருத்தை்) சட்டதத்ின் ைாயிலாக பஞ்சாயதத்ு ராஜ் நிறுைப்பட்டதன் மூலை் அடித்தட்டு 

நிமலயில் அதிகாரப் பரைல் ைழங்கப் பட்டதன் ைரலாற்று முக்கியதத்ுைை் ைாய்ந்த ஒரு 

நிகழ்மை இது குறிக்கிறது. 

 1959 ஆை் ஆண்டில், ைமறந்தப் பிரதைர ் ஜைரஹ்ரல்ால் சநரு ஆட்சிக் காலதத்ில் 

பஞ்சாயதத்ு ராஜ் முமறமயக் பகாண்டு ைந்த முதல் ைாநிலை் ராஜஸ்தான் ஆகுை். 

 

ெரே்ரதெ அறமதிக்கான பலதரப்பு மை்றும்  இராஜதந்திர தினம் - ஏப்ரல் 24 

 'சரை்சதச அமைதிக்கான பல்தரப்பு ைற்றுை் இராஜதந்திர தினைானது' ஐக்கிய நாடுகள் 

சமபயால் 2019 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அன்று முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 கல்வி ைற்றுை் பபாது விழிப்புணரவ்ு உள்ளிட்டமை மூலை், அமைதிக்கானப் பலதரப்பு 

ைற்றுை் இராஜதந்திர நன்மைகள் பற்றிய தகைல்கமளப் பரப்புைமத சநாக்கைாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 
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உலக ஆய்ேக விலங்குகள் தினம் - ஏப்ரல் 24 

 இது உலக ஆய்ைக விலங்குகள் தினை் அல்லது ஆய்ைக விலங்குகளுக்கான உலக தினை் 

என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்த தினைானது 1979 ஆை் ஆண்டு சதசிய கூறாய்வு எதிரப்்புச ் சங்கதத்ினால் நிறுைப் 

பட்டது. 

 உலபகங்கிலுை் உள்ள ஆய்ைகங்களில் விலங்குகள் உள்ளாக்கப்படுை் ஒரு துன்பத்மத 

முடிவுக்குக் பகாண்டு ைருைமதயுை், சைை்படுதத்ப் பட்ட  விலங்கு சாராத அறிவியல் 

நுட்பங்கமள ைாற்றாகப் பயன்படுத்துைமத ஊக்குவிப்பமதயுை் இந்தத் தினை் ஒரு 

சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

உலக ரநாய்த் தடுப்பு ோரம் 2022 - ஏப்ரல் 24 முதல் 30 ேறர 

 உலக சநாய்த் தடுப்பு ைாரை், ஏப்ரல் ைாதத்தின் கமடசி ைாரதத்ில் பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 அமனத்து ையதினமரயுை் சநாய்களிலிருந்துப் பாதுகாப்பதில் தடுப்பூசிகளின் 

பயன்பாட்மட ஊக்குவிப்பசதாடு சதமையான கூட்டு நடைடிக்மகமய முன்னிமலப் 

படுதத்ுைமத இதத்ினை் சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு, உலக சுகாதார அமைப்பு உலக சநாய்த் தடுப்பு ைாரத்மத ஏப்ரல் 24 முதல் 

ஏப்ரல் 30 ைமர பகாண்டாட உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு சநாய்த் தடுப்பு ைாரத்தின் கருதத்ுரு “அமனைருக்குை் நீண்ட ஆயுள்” (Long 

Life for All) என்பதாகுை். 

 

உலக சபன்குயின் தினம் - ஏப்ரல் 25 

 இந்தத் தினைானது புவியில் ைாழுை் தனிதத்ுைைான பல்சைறு பறமைகளில் ஒன்மற 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்தக் கைரச்ச்ியான பறக்க இயலாப் பறமை இனங்கமளக் பகாண்டாடுைதற்கான 

தினை் இதுைாகுை். 

 புவியில் 17 ைமக பபன்குயின் இனங்கள் உள்ளன. 

 

ெரே்ரதெப் பிரதிநிதிகள் தினம் - ஏப்ரல் 25 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சமபயில் உறுப்பினர ் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் ைற்றுை் 

பிரதிநிதிகளின் பசயல்பாடு குறிதத் ஒரு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காக இந்த 

தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சரை்சதச அமைப்பு குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் ைாநாடு என்றுை் அமழக்கப்படுை் சான் 

பிரான்சிஸ்சகா ைாநாட்டின் முதல் நாளானது சரை்சதச பிரதிநிதிகள் தினமானாக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 ஐை்பது நாடுகமளச ் சசரந்்த பிரதிநிதிகள் 1945 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று 

பிரான்சிஸ்சகா நகரில் நமடபபற்ற முதல் கூட்டதத்ில் பங்சகற்றனர.் 

 

உலக மரலரியா தினம் - ஏப்ரல் 25 

 ைனித குலத்திற்கு ஆபத்தாக இருக்குை் இந்த உயிருக்கு ஆபத்தான சநாய் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காக இத்தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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 ைசலரியா உலக ைக்கள்பதாமகயில் பாதிக்குை் சைற்பட்டைரக்மளப் பாதிக்கிறது. 

 ஏமழ நாடுகளில் ைாழுை் ைக்களுக்கு இந்சநாய் பாதிப்பு ைருைதற்கான ைாய்ப்புகள் 

கணிசைாக அதிகை் ஆகுை். 

 ைசலரியாமை உண்டாக்குை் பிளாஸ்சைாடியை் என்ற ஒட்டுண்ணியால் பாதிக்கப்பட்ட, 

பபண் அசனாபிலிஸ் பகாசு கடிப்பதன் மூலை் ைசலரியா பரவுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "ைசலரியா சநாயின் அதிகரிப்மபக் 

குமறக்கவுை், உயிரக்மளக் காப்பாற்றவுை் சைண்டி புதுமைகமளப் பயன்படுத்துதல்" 

என்பதாகுை். 

 

ரதசிய டிஎன்ஏ தினம் - ஏப்ரல் 25 

 2003 ஆை் ஆண்டில் ைனித ஜீசனாை் திட்டை் நிமறைமடந்தமதயுை் 1953 ஆை் ஆண்டில் 

டிஎன்ஏவின் (ைரபணுவின்) இரட்மடச ் சுருள் ைடிைமைப்பு கண்டுபிடிக்கப் பட்டமதயுை் 

நிமனவு கூருை் ைமகயில் இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1953 ஆை் ஆண்டு இசத நாளில், சஜை்ஸ் ைாட்சன் ைற்றுை் பிரான்சிஸ் க்ரிக் ஆகிசயார ்

சநசச்ர ் என்ற ஒரு அறிவியல் இதழில் டிஆக்ஸிமரசபாநியூக்ளிக் அமிலத்மத (டிஎன்ஏ) 

கண்டுபிடிதத்தாக அதிகாரப் பூரை்ைாக அறிவித்தனர.் 

 

உலக அறிவுொர் சொத்து தினம் - ஏப்ரல் 26 

 புத்தாக்கை் ைற்றுை் பமடப்பாற்றமல ஊக்குவிப்பதில் அறிவுசார ் பசாத்துரிமைகள் (IP) 

ைகிக்குை் பங்மகப் பற்றி அறிய இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஒரு நிமலயான எதிரக்ாலதத்ிற்கான ைாற்றத்மத அளிக்குை் புதிய ைற்றுை் சிறந்த 

தீரவ்ுகமளக் கண்டறிைதில் இமளஞரக்ள் பகாண்டுள்ள பபருை் ஆற்றமல இந்த தினை் 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான உலக அறிவுசார ் பசாத்து தினதத்ிற்கான கருத்துரு, ஒரு சிறந்த 

எதிரக்ாலதத்ிற்காக சைண்டி அறிவுசார ்பசாதத்ு ைற்றுை் இமளஞரக்ளின் புதத்ாக்கை் மீது 

ஈடுபாடு பசலுத்துகிறது. 

 இந்தத் தினைானது, "காப்புரிரமகள், பதிப்புரிரம, வரத்த்க முத்திரரகள் மற்றும் 

வடிைரமப்புகள் ஆகியமை அன்றாட வாழ்க்ரகயிை் எவ்வாறு ஒரு தாக்கத்ரத 

ஏற்படுதத்ுகின்றன என்பரதப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரர்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக" 2000 

ஆை் ஆண்டில் உலக அறிவுசார ்பசாத்து அமைப்பினால் நிறுைப்பட்டது. 

 

ெரே்ரதெ செர்ரனாபில் ரபரிடர் நிறனவு தினம் - ஏப்ரல் 26 

 1986 ஆை் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பசரச்னாபில் சபரழிவின் விமளவுகள் பற்றியுை் அணு 

சக்தியின் அபாயங்கள் பற்றியுை் பபாதுைான விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ச ் பசய்திட 

சைண்டி ஒை்சைார ்ஆண்டுை் இந்தத் தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தினைானது, ைனிதனால் ஏற்படுை் சபரழிவுகமளப் பற்றி நைக்குத் பதரிவிப்பது 

ைட்டுைல்லாைல், அணுசக்தியின் அபாயங்கமளப் பற்றி ஒரு பபாதுைான முமறயில் 

ைனிதரக்ளுக்குக் கற்பிதை் பசய்கிறது. 
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உலக எழுதுசபாருட்கள் தினம் 2022 - ஏப்ரல் 27 

 உலக எழுதுபபாருட்கள் தினைானது ஒை்சைார ் ஆண்டுை் ஏப்ரல் ைாதத்தின் கமடசிப் 

புதன்கிழமையன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இது ஏப்ரல் 27 ஆை் சததி அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 கணினிமயப் பயன்படுத்தச ் பசய்ைமத விட காகிதத்தில் எழுதுதல் ைற்றுை் எழுது 

பபாருட்கள் ஆகியைற்றின் முக்கியத்துைத்மதக் குறிக்குை் ைமகயில் இந்த தினை் 

பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 எழுதுபபாருள்கமளப் பாதுகாப்பதற்குை் அதன் உபசயாகதத்ிமன ஊக்கப் படுதத்ச ்

பசய்ைதற்குை் இதத்ினைானது  உலகை் முழுைதுை் உள்ள ஆரை்லரக்ளால் பகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 சைக்னா காரட்்டா (ைகா சாசனை்) உருைாக்கப்பட்டதன் 800ைது ஆண்டு நிமறமைக் 

பகாண்டாடுை் ைமகயில் 2012 ஆை் ஆண்டு முதல் ஒை்சைார ் ஆண்டுை் உலக எழுது 

பபாருள் தினை் பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 பிரிட்டிஷ் ைரலாற்றில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியைான ஆைணங்களில் ஒன்று இந்த 

சைக்னா காரட்்டா (ைகா சாசனை்) ஆகுை். 

 

ெரே்ரதெ தகேல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பத்தில் சபண்களின் ஈடுபாடு தினம் - ஏப்ரல் 

28 

 சரை்சதச தகைல் பதாடரப்ு பதாழில்நுட்பத்தில் பபண்களின் ஈடுபாடு தினைானது 

ஆண்டுசதாறுை் ஏப்ரல் ைாததத்ின் நான்காைது வியாழன்கிழமை அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தத் தினைானது ஏப்ரல் 28 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் தினைானது, பதாழில்நுட்பதத்ில் பபண்கள் ைற்றுை் ைகளிரின் பங்சகற்ரப 

அதிகரிக்கச ் பசய்ைதற்கான ஒரு உலகளாவிய இயக்கத்மத ஊக்குவிப்பமத முக்கிய 

சநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திற்கான கருத்துரு, அணுகல் ைற்றுை் பாதுகாப்பு ஆகுை். 

 

ரேறலயில் பாதுகாப்பு மை்றும் ஆரராக்கியத்திை்கான உலக தினம் - ஏப்ரல் 28 

 உலகளவில் நிகழுை் பதாழில் சாரந்்த விபதத்ுக்கள் ைற்றுை் சநாய்கமளத் தடுப்பமத 

இந்தத் தினை் ஊக்குவிக்கிறது. 

 பாதுகாப்பு ைற்றுை் ஆசராக்கியை் ஆகிய கலாசச்ாரத்மத சநாக்கிய ஒரு சமூகப் சபசச்ு 

ைாரத்்மதமய சைை்படுதத்ுைதில் இது கைனை் பசலுத்துகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, "ஒரு சநரை்மறயான பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

சுகாதார கலாசச்ாரத்மத உருைாக்குைதில் பங்சகற்பு ைற்றுை் சமூகப் சபசச்ுைாரத்்மத" 

என்பதாகுை். 

 

ெரே்ரதெ நடன தினம் - ஏப்ரல் 29 

 இந்த தினைானது நடனதத்ின் ைதிப்பு ைற்றுை் முக்கியத்துைத்மத பகாண்டாடுைதுடன், 

நிகழ்சச்ிகள் ைற்றுை் திருவிழாக்கள் மூலை் இந்தக் கமல ைடிைை் பற்றிய கல்விமயயுை் 

அதன் பங்சகற்மபயுை் ஊக்குவிக்கிறது. 
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 பதாழில்துமற பயிற்சி நிறுைனதத்ின் நடனக் குழுைானது 1982 ஆம் ஆண்டில் சரை்சதச 

நடன தினத்மத நிறுவியது. 

 நவீன சபலட் என்ற நடன முமறமய உருைாக்கிய ஜீன் ஜாரஜ்ஸ் சநாைரச்ர (1727-1810) 

என்பைரின் பிறந்த நாமள இதத்ினை் நிமனவு கூறுகின்றது. 

 

உலக கால்நறட தினம் - ஏப்ரல் 30 

 இந்த தினை் ஏப்ரல் ைாததத்ின் கமடசி சனிக்கிழமையன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இத்தினை் ஏப்ரல் 30 ஆை் சததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினைானது, உலபகங்கிலுை் உள்ள கால்நமட ைருத்துைரக்ளால் சைற்பகாள்ளப் படுை் 

உயிரக்ாக்குை் பணிகள் பற்றி எடுத்துமரக்கவுை் அதமன ஊக்குவிக்கவுை் சைண்டி 

நிறுைப்பட்ட ஒரு ைருடாந்திர நிகழ்வு ஆகுை். 

 2022 ஆை் ஆண்டின் உலக கால்நமட கருதத்ுரு, "கால்நமட ைருத்துைதத்ின் பநகிழ்திறமன 

ைலுப்படுத்துதல்" என்பதாகுை். 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத் திோஸ் - ஏப்ரல் 30 

 பிரதான் ைந்திரி ஜன் ஆசராக்கிய சயாஜனா என்ற திட்டைானது ஆயுஷ்ைான் பாரத ்

சயாஜனாவின் ஒரு முக்கிய அங்கைாகுை். 

 பிரதைர ் நசரந்திர சைாடி அைரக்ள் 2018 ஆை் ஆண்டில் ஆயுஷ்ைான் பாரத் சயாஜ்னா 

திட்டதத்ிமனத் பதாடங்கி மைத்தார.் 

 முமறயான ைருதத்ுை ைசதிகமள பபற  முடியாத சகாடிக்கணக்கான இந்தியரக்ளுக்கு 

சுகாதார நலன்கமள ைழங்குைதற்காக இதத்ிட்டைானது பதாடங்கப் பட்டது. 

 நசரந்திர சைாடி அைரக்ளின் அரசினால் பதாடங்கப்பட்ட இந்த முதன்மைத் திட்டை், 

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் நிமலயான சைை்பாட்டு இலக்குகளில் (SDGs) ஒன்மறப் பூரத்த்ி 

அமடயச ் பசய்ைதற்காக பபாதுச ் சுகாதார திட்டத்தின் ஒரு பின்னணியில் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

ெரே்ரதெ சிை்ப தினம் - ஏப்ரல் 30 

 சிற்பத்தின் உருைாக்கை் ைற்றுை் புரிதல் ைற்றுை் சமூகத்திற்கு அதன் தனித்துைைான 

ைற்றுை் முக்கியப் பங்களிப்மப சைை்படுதத்ச ் பசய்ைதற்கான சரை்சதச சிற்பக்கமல 

மையதத்ின் திட்டதத்ிமன ஊக்குவிப்பமத இந்தத் தினை் சநாக்கைாகக் பகாண்டு உள்ளது. 

 இந்த தினைானது ஒை்சைார ் ஆண்டுை் ஏப்ரல் ைாதத்தின் கமடசி சனிக்கிழமையன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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