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நடப்பு விவகாரங்கள்TNPSC குரூப்1,       TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

உலகின் மிகப்செரிய விமானமான 

‘மிரியா’லவரஷ்யா அழித்ேது. 

உக்ரைனுக்கு ைஷ்ய பரையயடுப்பு, 

“உக்ரைனின்அன்டைோட ோவ்-225 சைக்கு 

விமோ ம்” என்று அரைக்கப்படும் உலகின் 

மிகப்யபரிய விமோ த்ரைைஷ்யோ அழித்ைது. 

கிடயவுக்கு யெளிடய விமோ ம் 

அழிக்கப்பட்ைது. ஆயுை 

உற்பத்தியோளைோ Ukroboronpromஇன் 

கூற்றுப்படி, “AN-225 Mriya” ஐ 

மீட்யைடுப்பைற்குUSD 3பில்லியன்யசலெோகும் 

மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு டமல் ஆகலோம். 

விமோ ம் உலகிற்குைனித்துெமோ து. பிப்ைெரி 

24, 2022 அன்று உக்ரைன் விமோ  நிரலயத்தின் 

மீது ைஷ்யோ ைோக்குைல் 

நைத்தியடபோதுட ோஸ்டைோயமல் விமோ  

நிரலயத்தில்An-225 விமோ ம் இருந்ைது. அது 

பிப்ைெரி 27 அன்று அழிக்கப்பட்ைது. 
 

ஜப்ொனும்இந்தியாவும் இருேரப்பு 

இடமாற்றுஏற்ொட்லட(Bilateral Swap 

Arrangement) (BSA) புதுப்பிக்கின்றன 

ஜப்போன் மற்றும் இந்தியோ இருைைப்பு 

இைமோற்றஏற்போட்ரை (Bilateral Swap 

Arrangement) (BSA) புதுப்பித்துள்ள , இைன் 

அளவு 75பில்லியன்ைோலர்கள். 

BSA என்பது அயமரிக்கைோலருக்குஈைோக இரு 

அதிகோரிகளும் ைங்கள் உள்ளூர் 

நோணயங்கரளமோற்றிக்யகோள்ளும் இருெழி 

ஏற்போைோகும். 

இந்ை ெைக்கில்ெசூலிக்கப்படும் ெட்டி விகிைம் 

ஒப்பந்ைத்தில் ரகயயழுத்திடும் டநைத்தில் 

நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, எ டெ இது மோற்று 

விகிைத்தில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களோல் 

ஏற்படும் அபோயத்ரைக் குரறக்கிறது. 
 

சீனாவின்லாங் மார்ச்-8 ராக்சகட்22 

செயற்லகக்தகாள்கலைவிண்ணில் செலுத்தியது 

சீ ோவின் இைண்ைோெது லோங் மோர்ச் 8ைோக்யகட், 

ெணிக சீ  விண்யெளி 

நிறுெ ங்களுக்கு22யசயற்ரகக்டகோள்கரள 

சுமந்து உள்நோட்டு சோைர யோகஏெப்பட்ைது. 

லோங் மோர்ச் 8 யென்சோங் யசயற்ரகக்டகோள் 

யெளியீட்டு ரமயத்தில் இருந்து இைவு 10:06 

மணிக்கு புறப்பட்ைது. கிைக்கு பிப்ைெரி 26, 

சீ ோஏடைோஸ்டபஸ்சயின்ஸ்அண்ட் யைக் ோலஜி 

கோர்ப்படைஷன் (CASC) மூலம் ஏவுைல் 

யெற்றிரய உறுதிப்படுத்தியது. 
 

கூகுள் இந்தியாவில் ‘ப்தை ொஸ்’ 

ெந்ோலவத்சோடங்குகிறது 

ஆண்ட்ைோய்டுசோை பய ர்களுக்கு 

விளம்பைங்கள், பயன்போட்டில்ெோங்குைல்கள் 

மற்றும் முன்பணம் யசலுத்ைோமல்1,000க்கும் 

டமற்பட்ை பயன்போடுகள் மற்றும் 

டகம்களுக்கோ அணுகரல ெைங்கும் ‘Play Pass’ 

சந்ைோ டசரெரய இந்தியோவில் 

யைோைங்குெைோககூகுள் அறிவித்துள்ளது. 

ைற்சமயம் 90 நோடுகளில் கிரைக்கும் Play Pass, 

இந்தியோவில் இருந்து பலெற்ரறயும் டசர்த்து 59 

நோடுகளில் உள்ள யைெலப்பர்களிைமிருந்து41 

ெரககளில் 1000+ ைரலப்புகளின்உயர்ைை 

மற்றும் க்யூடைட்ைட்யைோகுப்ரப ெைங்கும் 

என்று கூகுள் ஒரு அறிக்ரகயில் 

யைரிவித்துள்ளது. 
 

அொயகரமான வானிலலலய கண்காணிக்க 

நாொ அடுத்ே ேலலமுலற GOES-T 

செயற்லகக்தகாலை செலுத்தியது. 

அயமரிக்க விண்யெளி நிறுெ மோ நோசோ, 

புடளோரிைோவில் உள்ள 

டகப்க ோயெைல்விண்யெளிப் பரை 

நிரலயத்தில் இருந்து நோன்கு அடுத்ை 

ைரலமுரற ெோனிரல 

யசயற்ரகக்டகோள்களின்யைோைரில்மூன்றோெைோக 

யெற்றிகைமோக விண்ணில் யசலுத்தியது. 

இந்ை யசயற்ரகக்டகோளுக்குGOES-T எ  

யபயரிைப்பட்டுள்ளது. யசயற்ரகக்டகோள் 

அைன் 

புவிசோர்சுற்றுப்போரையில்நிரலநிறுத்ைப்பட்ைது

ம், அது GOES-T இலிருந்துGOES-18 எ  

மறுயபயரிைப்படும். 
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டமற்குஅரைக்டகோளத்தில் ெோனிரல மற்றும் 

அபோயகைமோ  சுற்றுச்சூைல் 

நிரலரமகரளமுன் றிவிப்பைற்கோகGOES-T 

டைசிய கைல் மற்றும் 

ெளிமண்ைலநிர்ெோகத்ைோல் (NOAA) 

பயன்படுத்ைப்படும். 
 

ஸ்விஸ்ஏவிதயஷன்தொலார்எரிசொருலைப் 

ெயன்ெடுத்தும் உலகின் முேல் விமான 

நிறுவனமாக மாற உள்ைது 

சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர் ரலன்ஸ்AG (SWISS 

அல்லது சுவிஸ் ஏர் ரலன்ஸ்) மற்றும் அைன் 

ைோய் நிறுெ மோ லுஃப்ைோன்சோ குழுமம் அைன் 

சூரிய விமோ  எரியபோருரளப் பயன்படுத்ை 

சுவிட்சர்லோந்ரைச் டசர்ந்ை சூரிய எரியபோருள் 

யைோைக்க நிறுெ மோ Synhelion SA (Synhelion) 

உைன் கூட்டு டசர்ந்துள்ளது. 

சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர்ரலன்ஸ் ை து 

விமோ ங்கரளஇயக்குெைற்கு சூரிய விமோ  

எரியபோருரள (“சூரியனுக்குதிைெ எரியபோருள்) 

பயன்படுத்தும் முைல் விமோ  நிறுெ மோக 

மோறும். 2023 ஆம் ஆண்டில்SWISS சூரிய 

மண்யணண்யணய் முைல் ெோடிக்ரகயோளைோக 

மோறும். 

இைற்கோக, புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி 

ஆைோைங்களில் இருந்து நிரலயோ  விமோ  

எரியபோருரள (SAF) உற்பத்தி யசய்ெைற்கோ  

யைோழில்நுட்பத்ரைSynhelionஉருெோக்கியுள்ளது. 
 

ொகிஸ்ோன் மீண்டும் FATFன்Grey ெட்டியலில் 

இடம்பிடித்துள்ைது 

உலகளோவிய பணடமோசடி மற்றும் பயங்கைெோை 

நிதி கண்கோணிப்பு அரமப்பு, நிதி நைெடிக்ரக 

பணிக்குழு (FAFY), போகிஸ்ைோர  Grey 

பட்டியலில் ைக்கரெத்து, பணடமோசடி 

விசோைரணகள் மற்றும் 

ெைக்குகளில்பணியோற்றுமோறு நோடு டகட்டுக் 

யகோண்ைது. 

FATF அைன் சோம்பல் கண்கோணிப்பு பட்டியலில் 

ஐக்கிய அைபு எமிடைட்ஸ் (UAE) ஐயும் டசர்த்ைது. 

மோர்ச் 1-4, 2022 ெரையிலோ  நோன்கு நோள் FATF 

ப்ளீ ரிமுடிெரைந்ை பிறகு இந்ை முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை நிகழ்வு 

பிைோன்சின்போரிஸில் இருந்து கலப்பி  

முரறயில் நைந்ைது. 
 

ரஷ்யா இப்தொது 2022 இல்உலகின் மிகவும் 

சொருைாோரத்ேலடகள் சகாண்ட நாடு ஆகா 

ஆனது 

நியூயோர்க்ரகைளமோகக் யகோண்ை 

யபோருளோைோைத்ைரைகள்கண்கோணிப்புத்ைளமோ

 AI இன் படி, உக்ரைன் மீைோ  

பரையயடுப்பின் கோைணமோக, ைஷ்யோ 

உலகிடலடய மிகவும் யபோருளோைோைத்ைரைகள் 

யகோண்ை நோைோகமோறியுள்ளது. 

பிப்ைெரி 22, 2022 முைல் அயமரிக்கோ மற்றும் 

ஐடைோப்பிய நோடுகளின் ைரலரமயில் 

ைஷ்யோ2,778 புதிய ைரைகரள எதிர்யகோண்ைது, 

யமோத்ை ைரைகரள5,530ஆகக் யகோண்டு ெந்ைது. 

பிப்ைெரி 22க்கு முன் ர் நோட்டில் ஏற்க டெ 

2,754ைரைகள் இருந்ை . 

உக்ரைன் மீைோ  ைஷ்யோவின்ஆக்கிைமிப்ரபத் 

ைடுக்க உலக நோடுகள் ைஷ்யோ மீது 

யபோருளோைோைத்ைரைகரளவிதித்து ெருகின்ற . 

ைற்டபோது ஈைோன், ெையகோரியோ டபோன்ற 

நோடுகளின் 

யபோருளோைோைத்ைரைகரளமுறியடித்துள்ளதுைஷ்

யோ. 
 

ஈரான் ராணுவத்தின் இரண்டாவது 

செயற்லகதகாைான நூர்-2ஐ சவற்றிகரமாக 

செலுத்தியது. 

ஈைோனின் இஸ்லோமிய புைட்சிகை கோெலர் பரை 

(IRGC) பூமியில் இருந்து 500கிடலோமீட்ைர் 

(311ரமல்) உயைத்தில் உள்ள சுற்றுப்போரையில் 

நூர்-2 என்ற இைோணுெயசயற்ரகக்டகோரள 

யெற்றிகைமோக யசலுத்தியது. 

இஸ்லோமிய குடியைசின் இைண்ைோெது 

இைோணுெ யசயற்ரகக்டகோள் இதுெோகும். முைல் 

இைோணுெ யசயற்ரகக்டகோள், நூர், ஏப்ைல் 

2020இல்பூமியின் டமற்பைப்பில் இருந்து 425கிமீ 

(265ரமல்) சுற்றுப்போரையில்ஏெப்பட்ைது. நூர் 

என்றோல் போைசீக யமோழியில் ஒளி என்று 

யபோருள். 

இைண்ைோெது 

யசயற்ரகக்டகோரளவிண்யெளியில்ரெப்பதுஈ

ைோனின்இைோணுெத்திற்கு ஒரு யபரிய 

முன்ட ற்றமோக இருக்கும், இது நோட்டின் 

அணுசக்தி மற்றும் ஏவுகரண திட்ைங்கள் 

பற்றிய கெரலகரளஎழுப்புகிறது. 
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சேன்சகாரியாவின் புதிய 

அதிெராகயூன்சுக்தயால் தேர்வு 

செய்யப்ெட்டுள்ைார் 

2022யைன்யகோரிய அதிபர் டைர்ைலில் யெற்றி 

யபற்ற யூன்சுக்-டயோல் நோட்டின் புதிய 

அதிபைோகடைர்ந்யைடுக்கப்பை உள்ளைோக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அெர் டம 10, 2022 அன்று ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு குறிப்பிட்ை 

கோலத்திற்குஜ ோதிபதியோகபைவிடயற்க 

உள்ளோர். யூன்சுக்-டயோல் ைற்டபோரைய 

ஜ ோதிபதி மூன்டஜ-இன் பைவிக்கு ெருெோர். 
 

IMF வாரியம் உக்லரனுக்கு$1.4 பில்லியன் அவெர 

உேவிக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

சர்ெடைச நோணயநிதியம் (IMF) உக்ரைனின்நிதிச் 

மற்றும் பணம் யசலுத்தும் சமநிரலரய 

யசலவி ங்களுக்கோக$1.4பில்லியன் அெசை 

உைவிக்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது 

பிப்ைெரி 24 அன்று ைஷ்ய 

பரையயடுப்புயைோைங்கிய பின் ர் உக்ரைன் 

அைன் யபோருளோைோைத்ரை ஆைரிக்க நட்பு 

நோடுகள் மற்றும் சர்ெடைச 

நிறுெ ங்களின்நிதியுைவிக்குதிரும்பியுள்ளது. 
 

ஹங்தகரி முேல் செண் 

அதிெலரதேர்ந்சேடுத்துள்ைது. 

பிைைம மந்திரி விக்ைர்ஓர்பனின் யநருங்கிய 

கூட்ைோளியோ கட்ைலின்டநோெோக்ரக, 

ஐடைோப்பியஒன்றியஉறுப்பி ரின் முைல் யபண் 

அதிபைோக ங்டகரிய நோைோளுமன்றம் 

டைர்ந்யைடுத்துள்ளது. 

மிக சமீபத்தில் குடும்ப யகோள்ரக அரமச்சைோக 

பணியோற்றிய டநோெக், ை து டைர்ைரல 

யபண்களுக்கோ யெற்றியோகயகோண்ைோடி ோர். 

ஆர்பனின்ெலதுசோரிஃபியைஸ் கட்சி ஆதிக்கம் 

யசலுத்தும் போைோளுமன்றத்தில்137 க்கு51 

ெோக்குகள்வித்தியோசத்தில் அெர் யபரும்போலும் 

சம்பிைைோயமோ  

போத்திைத்திற்குடைர்ந்யைடுக்கப்பட்ைோர், ஒரு 

யபோருளோைோை நிபுணர் பீட்ைர்டைோ ோரெ 

எதிர்த்ைோர். 
 

முன்னாள் மாணவர் 

தொராட்டத்ேலலவரானதகப்ரியல்தொரிக்எழுத்

துருசிலியின் இலைய அதிெரானார் 

சிலி நோட்டின் புதிய மற்றும் 

36ெதுஅதிபைோகடகப்ரியல்டபோரிக்எழுத்துருநிய

மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 36 ெயைோ  இைதுசோரி 

சிலியின்ெைலோற்றில் பைவிரய ெகிக்கும் 

இரளய ைரலெர் ஆெோர். 

யசபோஸ்டியன்பிட ைோவுக்குப் பிறகு அெர் 

பைவிடயற்றோர். டபோரிக்2022-2026 

க்குஇரைப்பட்ை கோலத்தில் பைவியில் 

இருப்போர். ஒரு மோணெர் பிைதிநிதியோக, 

டபோரிக்2011-2013 சிலி மோணெர் 

டபோைோட்ைங்களின் முன் ணி 

நபர்களில்ஒருெைோ ோர். 
 

முக்கியமான 

இறக்குமதிகளுக்கானஊதியத்லேவழங்குவேற்

காக, இலங்லக இந்தியாவிடமிருந்து 1 

பில்லியன்அசமரிக்க டாலர் கடன் செறுகிறது 

உணவு, டைரெயோ  யபோருட்கள் மற்றும் 

மருந்துகரள இறக்குமதி யசய்ெைற்கு 

உைவுெைற்கோக இந்திய அைசோங்கம் 

இலங்ரகக்கு1பில்லியன்அயமரிக்க ைோலர் 

கைன் (LoC) ெைங்கியுள்ளது. 

மோர்ச் 15, 2022 அன்று, இலங்ரக 

நிதியரமச்சர்பசில்ைோஜபக்டச, ஒப்பந்ைத்ரை 

இறுதி யசய்ய இந்தியோவுக்கு ெருெோர். 

இலங்ரக ைற்டபோது கடுரமயோ  யபோருளோைோை 

யநருக்கடிரய சந்தித்து ெருகிறது. 

COVID-19 யைோற்றுடநோரய எதிர்த்துப் 

டபோைோடுெைற்கும் அைன் ெளர்ச்சி 

அபிலோரஷகளில் அைன் 

எதிர்மரறயோ ைோக்கத்ரைத்ைணிப்பைற்கும் 

அைன் அண்ரை நோட்டிற்கு உைவும் 

முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியோக, இந்தியோ 

கட்டுப்போட்டுக் டகோட்ரை நீட்டிக்கிறது. 
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ரஷ்யாவின் மிகவும் விருப்ெமான தேெத்தின் 

வர்த்ேக நிலலலய ரத்து செய்ேது: யு.எஸ் 

G7, ஐடைோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 

டநட்டைோவுைன் இரணந்து அயமரிக்கோ 

ைஷ்யோவின் மிகவும் விருப்பமோ  நோடு (MFN) 

ெர்த்ைக நிரலரய ைத்து யசய்யும் என்று 

ஜ ோதிபதி பிைன் அறிவித்ைோர். 

ைஷ்யோவின்PNTR அந்ைஸ்ரை ைத்து யசய்ெது, 

அர த்து ைஷ்ய 

இறக்குமதிகள்மீதும்அயமரிக்கோரெஅதிகரிக்க

வும் புதிய கட்ைணங்கரளவிதிக்கவும் 

அனுமதிக்கும். 

அயமரிக்கோவில், “மிகவும் விருப்பமோ  நோடு” 

நிரல நிைந்ைை சோைோைண ெர்த்ைக உறவுகள் 

(PNTR) என்றும் அரைக்கப்படுகிறது. 

ெையகோரியோவும்கியூபோவும் மட்டுடம 

அயமரிக்கோவிைமிருந்து “மிகவும் விருப்பமோ  

நோடு” அந்ைஸ்ரைஅனுபவிக்கவில்ரல. 

இந்ை நைெடிக்ரகயின் முக்கிய டநோக்கம், 

உக்ரைன் மீைோ  ஆக்கிைமிப்பிற்கோக ைஷ்ய 

அைசோங்கத்ரைைண்டிப்பைோகும். 

அயமரிக்கோவும்ைஷ்யோவிற்கு ஆைம்பை 

யபோருட்கரள ஏற்றுமதி யசய்யோது. 
 

இஸ்லாதமாஃதொபியாலவ எதிர்த்துப் 

தொராடுவேற்கான ெர்வதேெ தினமாக மார்ச் 15 ஐ 

ஐநா அறிவித்துள்ைது 

022 ஆம் ஆண்டிலிருந்து யைோைங்கி ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 15 ஐ இஸ்லோடமோடபோபியோரெ 

எதிர்த்துப் டபோைோடுெைற்கோ சர்ெடைச 

தி மோகபிைகை ப்படுத்ைஐ.நோ யபோதுச் சரப 

தீர்மோ ம் நிரறடெற்றியது. 

193உறுப்பி ர்கரளக் யகோண்ை ஐநோ யபோதுச் 

சரபயோல்ஏற்றுக்யகோள்ளப்பட்ை தீர்மோ ம், 

இஸ்லோமிய ஒத்துரைப்பு அரமப்பின் (OIC) 

சோர்போக போகிஸ்ைோன் தூைர் முனிர்அக்ைம் 

அெர்களோல் மோர்ச் 15, 2022 அன்று 

அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ைது. 

நியூசிலோந்தின்கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள இைண்டு 

மசூதிகளுக்குள்துப்போக்கிைோரி ஒருெர் 

நுரைந்து, பயங்கைெோைத்ைோக்குைலில்51 

ெழிபோட்ைோளர்கள்யகோல்லப்பட்ை ர் மற்றும் 

40 டபர் கோயமரைந்ை ர். 
 

துர்க்மெனிஸ்தானின்அதிபராகமெர்தார்மபர்டிமு

கெடடாவ்டதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார் 

துர்க்மெனிஸ்தான்அதிபராகமெர்தார்மபர்டிமு

ஹெட ாவ்பதவிடேற்றார். 

Berdimuhamedowஅவரதுதந்ததெற்றும்முன்னாள்

ஜனாதிபதி Gurbanguly Berdimuhamedov, 2006 

இல்ஜனாதிபதிஆனார்ெற்றும் 2022 

வதரபணிோற்றினார். 

துர்க்மெனிஸ்தானில்ஜனாதிபதித்டதர்தல்கள்ஏ

ழுஆண்டுகளுக்குஒருமுதறந த்தப்படுவதுகுறி

ப்பி த்தக்கது. 

மெர் ார்மபர்டிமுகமெட ாவ், 72.97 

ெதவீதவாக்குகதைப்மபற்று, 

எரிவாயுவைம்நிதறந்தநாட்த வழிந த்தினார் 
 

குவைத்பூமியின்மைப்பொனஇடொகொறியுள்ள

து, 53.2 டிகிரிமெல்சியஸ்பதிவு 

குதவத் 2 டிகிரிமெல்சிேஸ் (127.7 

டிகிரிபாரன்ஹீட்) 

மவப்பொனமவப்பநிதைதேஎட்டிேது, 

இதுபூமியின்மவப்பொனஇ ங்களில்ஒன்றாக

ொறிேது. 

குதவத்தில்க ந்தடகாத யில்கடும்மவப்பம்நி

ைவிேதால்வானத்தில்இருந்துபறதவகள்மெத்து

விழுந்தன. 

க ல்குதிதரகள்வதைகு ாவில்மகாதித்துஇறந்

தன. இறந்தகிைாம்கள்பாதறகதைபூசியுள்ைன, 

அவற்றின்ஓடுகள்டவகதவக்கப்பட் துடபாைதி

றந்தன. 

உைகவைக்கழகத்தின்கூற்றுப்படி, 

நாடுமின்ொரத்திற்காகஎண்மெதேஎரிப்பததத்

மதா ர்கிறதுெற்றும்தனிநபர்கார்பன்உமிழ்வுக

ளில்முதலி த்தில்உள்ைது. 
 

ொல்டா டதர்தலில் அடொக மைற்றி 

மபற்றவதயடுத்து ராபர்ட் அடபலா பிரதெராக 

பதவிடயற்றார் 

2022 மபாதுத் டதர்தலில் அவரது ஆளும் 

மதாழிற்கட்சி அடொக மவற்றி 

மபற்றததேடுத்து, ொல் ாவின் பிரதெரான 

ராபர்ட் அடபைா இரண் ாவது முதறோக 

பதவிடேற்றார். 
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2022 மபாதுத் டதர்தலில் ஆளும் கட்சிோன 

மதாழிைாைர் கட்சி அடொக மவற்றி மபற்றதத 

அடுத்து, ொல் ாவின் பிரதெராக ராபர்ட் 

அடபைா இரண் ாவது முதறோக 

பதவிடேற்றார்.·      அவருக்கு அதிபர் ஜார்ஜ் 

மவல்ைா பதவிப் பிரொெம் மெய்து தவத்தார்.· 

முன்னாள் மதாழிைாைர் கட்சியின் ததைவரும் 

பிரதெருொன டஜாெப் ெஸ்கட் ராஜினாொ 

மெய்த பின்னர், அடபைா முதன்முதலில் ஜனவரி 

2020 இல் பிரதெராக பதவிடேற்றார்.· 

2020 ஜனவரியில் மதாழிற்கட்சி வாக்களிப்தபத் 

மதா ர்ந்து சிறிே ெத்திேததரக் க ல் தீவு 

டதெத்தின் ததைதெப் மபாறுப்தப ஏற்ற பிறகு, 

44 வேதான வழக்கறிஞர் அடபைாவுக்கு இது 

முதல் டதர்தல் டொததன.· 

மதாழிற்கட்சி அதன் டதசிேவாதக் கட்சியின் 

டபாட்டிோைர்கதை வி  கிட் த்தட்  40,000 

வாக்குகதைப் மபற்றது – இது மவறும் 355,000 

பதிவு மெய்ேப்பட்  வாக்காைர்கதைக் 

மகாண்  சிறிே ஐடராப்பிே ஒன்றிே 

ொநிைத்தில் மிகப்மபரிே வித்திோெம்.  
 

கில்பர்ட் ஹூங்டபா ெர்ைடதெ மதாழிலாளர் 

அவெப்பின் அடுத்த இயக்குநர் மெனரலாக 

நியமிக்கப்பட்டார். 

ட ாடகாதவச் டெர்ந்த கில்பர்ட் ஹூங்டபா 

ெர்வடதெ மதாழிைாைர் அதெப்பின் அடுத்த 

இேக்குநர் மஜனரைாக இருப்பார் 

ட ாடகாதவச் டெர்ந்த கில்பர்ட் மஹௌங்டபா 

ெர்வடதெ மதாழிைாைர் அதெப்பின் அடுத்த 

இேக்குநர் மஜனரைாக இருப்பார் 

மஜனிவாவில் ந ந்த கூட் த்தின் டபாது 

அரொங்கங்கள், மதாழிைாைர்கள் ெற்றும் 

முதைாளிகளின் பிரதிநிதிகள் அ ங்கிே ஐ.நா. 

ஏமஜன்சியின் ஆளும் குழுவால் மஹாங்டபா 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட் ார். 

ட ாடகாவின் முன்னாள் பிரதெ ெந்திரி 

மஹாங்டபா, இந்த அதெப்பின் 11வது 

ததைவராகவும், இப்பதவிதே வகிக்கும் முதல் 

ஆப்பிரிக்கர் ஆவார். 
 

National News 
 

“இண்டஸ்ட்ரிகசனக்ட்2022” ஐ மத்திய 

அலமச்ெர் டாக்டர் மன்சுக்மாண்டவியா 

சோடங்கி லவத்ோர் 

மத்திய சுகோைோைம் மற்றும் குடும்ப நலன், 

ைசோய ம் மற்றும் உைங்கள் துரற அரமச்சர் 

ைோக்ைர். மன்சுக்மோண்ைவியோ, “யைோழில் 

இரணப்பு 2022”: யைோழில் மற்றும் 

கல்வித்துரறசிய ர்ஜி என்ற கருத்ைைங்ரகத் 

யைோைங்கி ரெத்ைோர். 

நோட்டின் முன்ட ற்றத்திற்கோ  புதுரம மற்றும் 

யைோழில்நுட்பத்தின்முக்கியத்துெத்தின் மீது 

அழுத்ைம் உள்ளது மற்றும் இது அதிக யைோழில்-

கல்வி கூட்ைோண்ரமக்கோ து. 

புதுரமயோ  ஆர்ெமும், ைைமோ  

ையோரிப்புகரள உற்பத்தி யசய்ெதும், பிைைமரின் 

டமக் இன் இந்தியோ மற்றும் டமக்ஃபோர் தி 

டெர்ல்ட் என்ற போர்ரெக்கு உைவும் 
 

புதிய வைர்ச்சி வங்கி 

கிஃப்ட்சிட்டியில்அலுவலகத்லேத்திறக்கும் 

முேல் ெலேரப்பு நிறுவனம் 

குஜைோத் இன்ைர்டநஷ ல் 

ஃரப ோன்ஸ்யைக்சிட்டியில் (பரிசு) 

அலுெலகத்ரைத்திறக்கும் முைல் 

பலைைப்புநிறுெ மோக புதிய ெளர்ச்சி ெங்கி 

(NDB) மோறும். 

புதிய ெளர்ச்சி ெங்கி (NDB) இைற்கோ  

ஒப்புைரலப்யபற்றுள்ளது மற்றும் டம 

2022இல்GIFT City இல் அலுெலகம் 

திறக்கப்படும். 

இந்திய அலுெலகம் யபோருத்ைமோ  

திட்ைங்கரளக் கண்ைறிந்து, ெங்கிக்கோ  

சோத்தியமோ  நிதியுைவிக்கோ  ஒரு 

ரபப்ரலர  உருெோக்க முயற்சிக்கும். 

இந்தியோவில் முக்கியமோ  உள்கட்ைரமப்புத் 

திட்ைங்களுக்கு ஆைைெளிக்க, 

புதிைோகத்யைோைங்கப்பட்ைநிதியுைவிஉள்கட்ை

ரமப்பு மற்றும் டமம்போட்டுக்கோ  டைசிய 

ெங்கியுைன் (NBFID) கூட்டுடசைவும்NDB 

எதிர்போர்க்கிறது. 
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குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத்தகாவிந்த், 

ராஷ்டிரெதி ெவனில் ‘ஆதராக்ய வனம்’ 

திட்டத்லேத் சோடங்கி லவத்ோர் 

இந்திய குடியைசுத் ைரலெர் ஸ்ரீ 

ைோம்நோத்டகோவிந்த், புதுதில்லியில் உள்ள 

குடியைசுத் ைரலெர் மோளிரகயில் (ைோஷ்டிைபதி 

பெனில்) புதிைோக உருெோக்கப்பட்ை ‘ஆடைோக்ய 

ெ ம்’ ஒன்ரறத் திறந்து ரெத்ைோர். 

இந்ை ஆடைோக்யெ த்தின் டநோக்கம் 

ஆயுர்டெைைோெைங்களின்முக்கியத்துெத்ரையும், 

மனிை உைலில் அரெ ஏற்படுத்தும் 

விரளவுகரளயும்ஊக்குவிப்பைோகும். 

ஆயுர்டெைைோெைங்களின்முக்கியத்துெத்ரையும், 

மனிை உைலில் அரெ ஏற்படுத்தும் 

விரளவுகரளயும் யெளிப்படுத்தும் 

டநோக்கத்துைன் ஆடைோக்யெ ம் என்ற கருத்து 

உருெோக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

முேல் ‘ஸ்மார்ட்நிர்வகிக்கப்ெடும்EV ொர்ஜிங் 

நிலலயம்’ BSES ஆல் சோடங்கப்ெட்டது 

ரிரலயன்ஸ்இன்ஃப்ைோஸ்ட்ைக்சரின் துரண 

நிறுெ மோ SES யமு ோபெர்லிமியைட் (BYPL) 

இந்தியோவின் முைல் 

‘ஸ்மோர்ட்நிர்ெகிக்கப்படும்EV 

சோர்ஜிங்ஸ்டைஷர ’ புது 

தில்லியில்யைோைங்கியுள்ளது. BYPL ஆ து 

பம்போய் புறநகர் மின்சோைவிநிடயோகத்ைோல் (BSES) 

ஆைரிக்கப்படுகிறது. 

இது Fortum Charge & Drive மூலம் 

யசயல்படுத்ைப்படுகிறது, டமலும் இது BYPL 

நிர்ெகிக்கும் முைல் Smart EV 

சோர்ஜிங்நிரலயமோகும். 
 

ொங்க்ஆஃப்மகாராஷ்டிராஒடிொவில் 

“ொங்க்ொகி திட்டத்லே” சோடங்கியுள்ைது 

ம ோகிைோம்&சுனிடெஷ் இந்தியோ 

ஃரப ோன்ஸ்சர்வீசஸ்பிரைடெட்லிமியைட் 

உைன் இரணந்து ஒடிசோவில் “திட்ைம் 

போங்க்சோகி” என்ற திட்ைத்ரை யபோதுத்துரற 

கைன் ெைங்கும் ெங்கி (BoM) அறிவித்துள்ளது 

இது ஒடிசோ மக்களுக்கு 

ெங்கிக்கணக்குகரளத்திறப்பைற்கு வீட்டு 

ெோசலில் மற்றும் யைோந்ைைவு இல்லோை 

அணுகரல ெைங்கும். 

ஒடிசோ மக்கள் எங்களின் புதுரமயோ  

ெோடிக்ரகயோளர்-நட்பு 

நிதிச்டசரெகரளப்பயன்படுத்துகின்ற ர். 
 

IIT M, புதன ெர்வதேெ ெருவமலழ திட்ட 

அலுவலகத்லேசோடங்கியுள்ைது 

டைசிய அறிவியல் தி ம் 2022 அன்று, மத்திய 

இரண அரமச்சர் (சுயோதீ ப் யபோறுப்பு) 

அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பம்; மோநில 

அரமச்சர் (சுயோதீ  யபோறுப்பு) புவி அறிவியல்; 

MoS PMO, பணியோளர்கள், யபோதுமக்கள் 

குரறகள், ஓய்வூதியங்கள், அணுசக்தி மற்றும் 

விண்யெளி, ைோக்ைர் ஜிடைந்திைசிங், 

உயர்மட்ையமய்நிகர்நிகழ்வின் மூலம் சர்ெடைச 

பருெமரை திட்ை அலுெலகத்ரை (IMPO) 

யைோைங்கி ோர். 

முைல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, சர்ெடைச 

பருெமரை திட்ை அலுெலகம் (IMPO) இந்திய 

அைசின் புவி அறிவியல் அரமச்சகத்தின் ஒரு 

பகுதியோக இருக்கும் புட வில் உள்ள இந்திய 

யெப்பமண்ைல ெோனிரல ஆய்வு 

நிறுெ த்தில் (IITM) யசயல்படும். 

நோட்டின் யபோருளோைோைத்திற்குபருெமரையின் 

முக்கியத்துெத்ரை IMPO நிறுவுைல் 

ெலியுறுத்துகிறது. உலக கோலநிரல ஆைோய்ச்சி 

திட்ைம் மற்றும் உலக ெோனிரல ஆைோய்ச்சி 

திட்ைத்தின்ெழிகோட்டுைலின் கீழ், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை மற்றும் ஆைரிக்கப்படும் 

சர்ெடைச பருெமரை ஆைோய்ச்சி யைோைர்போ  

நைெடிக்ரககள் மற்றும் உறவுகரள இது 

உள்ளைக்கும். 
 

அோனிகிரீன் நிறுவனம் 150 சமகாவாட் சூரிய 

மின் உற்ெத்தி நிலலயத்லேஅலமப்ெேற்குLOA 

செறுகிறது 

அைோனிகிரீன்எ ர்ஜிலிமியைட் அைன் துரண 

நிறுெ மோ அைோனிரினியூெபிள்எ ர்ஜிட ோ

ல்டிங்ஃபிஃப்டீன்லிமியைட்150யமகோெோட் 

சூரிய மின் உற்பத்தி நிரலயத்ரை உருெோக்க 

விருது கடிைம் (LOA) யபற்றுள்ளது என்று 

கூறியது. 25 ெருை கோலத்திற்கு, 

இந்ைத்திட்ைத்திறனுக்கோ  நிரலயோ  விகிைம் 

$2.34/kWh ஆகும். 
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அைோனி குழுமம் யெளியிட்ை 

அறிக்ரகயின்படி, 

பஞ்சோப்ஸ்டைட்பெர்கோர்ப்படைஷன்லிமியைட்

ெைங்கியயைண்ைரில்அைோனிகிரீன்எ ர்ஜிலிமி

யைட்டின்முழுச் யசோந்ைமோ  துரண 

நிறுெ மோ அைோனிபுதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி 

ட ோல்டிங்ஃபிஃப்டீன்லிமியைட்பங்டகற்றது. 

250 யமகோெோட்டசோலோர்மின்சோைத்ரை ைரையில் 

யபோருத்ைப்பட்ை கிரிட்-

இரணக்கப்பட்ைடசோலோர்பிவி மின் உற்பத்தி 

நிரலயங்களிலிருந்து ரகயகப்படுத்துைல் 

மற்றும் 150 யமகோெோட்டசோலோர்பெர் 

திட்ைத்ரை அரமப்பைற்கோ  விருது 

கடிைத்ரைப்யபற்றுள்ளது. 
 

MoWCD ‘ஸ்ட்ரீமதனாரக்ஷா’ திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

யபண்கள் மற்றும் குைந்ரைகள் டமம்போட்டு 

அரமச்சகம் (MoWCD) மற்றும் NIMHANS 

யபங்களூரு ஆகியரெ இந்தியோவில் 

யபண்களின் ம  

ஆடைோக்கியத்ரைடமம்படுத்தும்குறிக்டகோளுை

ன் ‘ஸ்ட்ரீமட ோைக்ஷோ திட்ைத்ரை’ புைன்கிைரம 

யைோைங்கியுள்ள . 

ஒன்ஸ்ைோப்யசன்ைர்களுக்கு ெரும் 

யபண்கரளக்ரகயோள்ெைற்கோ  கருவிகள் 

மற்றும் நரைமுரறகளின் அடிப்பரையில் OSC 

(ஒன்-ஸ்ைோப் யசன்ைர்) அதிகோரிகளின் 

திறர அதிகரிப்பதில் இந்ை திட்ைம் கெ ம் 

யசலுத்துகிறது, குறிப்போக ென்முரற மற்றும் 

துன்பத்ரை அனுபவித்ை யபண்கரள 

இைக்கத்துைனும்அக்கரறயுைனும் ரகயோளும். 
 

ஐஐடிகான்பூரால்உருவாக்கப்ெட்டமக்கும்நா

தனாதுகள்கள்உருவாக்கியுள்ைனர். 

கோன்பூரில் உள்ள இந்திய யைோழில்நுட்பக் 

கைகத்தின் (IIT) ஆைோய்ச்சியோளர்கள், போக்டீரியோ 

மற்றும் பூஞ்ரசடநோய்களிலிருந்துபயிர்கரளப் 

போதுகோக்க, இைசோய  அடிப்பரையிலோ  

பூச்சிக்யகோல்லிகளுக்குமோற்றோகப்பயன்படுத்ைக்

கூடியமக்கும்நோட ோதுகள்கரளஉருெோக்கியுள்

ள ர். 

ஐஐடிகோன்பூரின்இயக்குநைோ அபய்கைண்டிகர்

கூறுரகயில், விெசோயிகள் பல்டெறு 

பிைச்ர களோல்போதிக்கப்படுெைோல், 

ஒட்டுயமோத்ைவிெசோயசூைரல டமம்படுத்ை 

ஐஐடி கோன்பூர் அயைோதுஉரைத்துள்ளது. 

நோட ோதுகள்கள் பயிர் யைோற்று 

அபோயத்ரைக்குரறக்கும் அடை டெரளயில் 

விெசோயஉற்பத்திரயயும்அதிகரிக்கும். 
 

கடல் மீன்பிடி 2022 மார்ச் 5 முேல் ‘ொகர்ெரிக்ரமா’ 

மூலம் காட்சிப்ெடுத்ேப்ெட்டது 

கைல் மீன்ெளத்துரறயின் யசல்ெம் மோர்ச் 5 

முைல் ‘சோகர்பரிக்ைமோ’ மூலம் 

கோட்சிப்படுத்ைப்படும். 

ஒன்பது மோநிலங்கள் மற்றும் நோன்கு 

யூனியன்பிைடைசங்கரள உள்ளைக்கிய 

8,118கிடலோமீட்ைர்கைற்கரைரயக் யகோண்ை 

இந்தியோவில் உள்ள லட்சக்கணக்கோ  மக்களின் 

யபோருளோைோைம், போதுகோப்பு மற்றும் 

ெோழ்ெோைோைத்திற்கு, பூமியின் டமற்பைப்பில் 

கிட்ைத்ைட்ை முக்கோல் பகுதிரய உள்ளைக்கிய 

உலகின் மிகப்யபரிய சுற்றுச்சூைல் 

அரமப்போ  

யபருங்கைல்கள்முக்கியமோ ரெ. 

அதிகோைப்பூர்ெஅறிக்ரகக்கு. 

சுற்றுச்சூைல் அணுகுமுரற மூலம் நிரலயோ  

மற்றும் யபோறுப்போ  

ெளர்ச்சிரயடமம்படுத்துெைற்கோகமீன்ெளடம

லோண்ரமத்திட்ைங்கரளயும், பயனுள்ள 

மீன்பிடி 

நிர்ெோகத்திற்கோ சட்ைமியற்றும்கட்ைரமப்ரப

யும்உருெோக்குெைன் மூலம் 

மீன்ெளத்துரறரயசீர்திருத்துெதில்முன் ணியி

ல் உள்ளது. 
 

ஐஐடிசமட்ராஸ் மற்றும் என்ஐஓடி முேல் 

முலறயாக ஓசியன்ஸ்2022 ஐ நடத்துகின்றன 

இந்திய யைோழில்நுட்ப நிறுெ ம் (IIT) 

யமட்ைோஸ் மற்றும் டைசிய கைல் யைோழில்நுட்ப 

நிறுெ ம் (NIOT, யசன்ர , ஆகியரெ 

இரணந்து OCEANS 2022 மோநோடு மற்றும் 

கண்கோட்சிரய நைத்துகின்ற , இது உலக கைல் 

ஆைோய்ச்சியோளர்கள், யைோழில்நுட்ப ெல்லுநர்கள் 

மற்றும் யபோறியோளர்கள், மோணெர்கள் மற்றும் 

யகோள்ரக ெகுப்போளர்களுக்கோ  இரு ெருை 

நிகழ்ெோகும். 

இது முைன்முரறயோக இந்தியோவில் உள்ளது 

மற்றும் மின் மற்றும் மின் ணு யபோறியியல் 

யபருங்கைல் யபோறியியல் சங்கம் (IEEE OES) 

மற்றும் மரைன் யைக் ோலஜி யசோரசட்டி (MTS) 

ஆகியெற்றின் சோர்போக ஐஐடியமட்ைோஸின் 

யபருங்கைல் யபோறியியல் 

துரறயோல்ஒருங்கிரணக்கப்படுகிறது. 
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ராஜஸ்ோன் அரசு ‘ஒட்டக ொதுகாப்பு மற்றும் 

தமம்ொட்டுக்சகாள்லக’லய அறிவித்துள்ைது. 

ைோஜஸ்ைோன் மோநில அைசு ை து 2022-23 

பட்யஜட்டில் ‘ஒட்ைகபோதுகோப்பு மற்றும் 

டமம்போட்டுக்யகோள்ரக’ரய அறிவித்துள்ளது. 

அைசின் புள்ளிவிெைங்களின்படி, ைோஜஸ்ைோனில் 

இைண்டு லட்சத்திற்கும் குரறெோ  

ஒட்ைகங்கள் எஞ்சியுள்ள , நோடு முழுெதும், 

ஒட்ைகங்களின் எண்ணிக்ரக 2012 முைல் 5 

லட்சம் குரறந்துள்ளது. கைந்ை 2019ஆம் ஆண்டு 

கணக்கிட்ைடபோது சுமோர் 2.5 லட்சம் 

ஒட்ைகங்கள் மீைம் இருந்ை . 

ஒரு யபரிய மக்களின் 

ெோழ்ெோைோைத்திற்குஒட்ைகங்களின் 

முக்கியத்துெத்ரை அங்கீகரிப்பைற்கோக 

ஒவ்யெோரு ஆண்டும் ஜூன் 22 அன்று உலக 

ஒட்ைக தி ம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 

75 ஆண்டுகால இந்திய-

டச்சுஇராஜேந்திரஉறவுக்கான சிறப்பு 

தலாதகாலவMEA சவளியிட்டது 

இந்தியோ மற்றும் யநைர்லோந்து இரைடய 

இைோஜைந்திை உறவுகள் நிறுெப்பட்ைைன்75ெது 

ஆண்டு நிர வு தி ம் இந்ை ஆண்டு 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

யெளிவிெகோைஅரமச்சின் யசயலோளர் (டமற்கு) 

சஞ்சய்ெர்மோ மற்றும் 

இந்தியோவுக்கோ யநைர்லோந்துஇைோச்சியத்தின் 

தூைர் மோர்ைன் ெோன் யைன்யபர்க் ஆகிடயோர் 

இந்ை நிகழ்வின் நிர ெோக மோர்ச் 2, 2022 அன்று 

ஒரு கூட்டு டலோடகோரெயெளியிட்ை ர். 

டலோடகோவில் இரு நோடுகளின் டைசிய 

மலர்களோ  ைோமரை மற்றும் துலிப் ஆகியரெ 

இைம்யபற்றுள்ள . டலோடகோவின் இையத்தில் 

உள்ள சக்கைம் நமது நட்ரபக்குறிக்கிறது, 

டமலும் 

யகோடியின்நிறங்கள்இந்தியர்களுக்கும்ைச்சு 

மக்களுக்கும் இரைடய உள்ள உறவுகரள 

ெலியுறுத்துகின்ற . 
 

இந்தியாவின் முேல் FSRU Hoeghசஜயண்ட்2022 

சஜய்கர்முலனயத்லேவந்ேலடகிறது 

ம ோைோஷ்டிைோவில் உள்ள எச்-

யஜய்கர்எ ர்ஜியின்யைர்மி ல்இந்தியோவின் 

முைல் மிைக்கும் டசமிப்பு மற்றும் மறு எரிெோயு 

அலகு (FSRU) யபற்றுள்ளது. 

ஏப்ைல் 12, 2021 அன்று, FSRU Höegh Giant 

சிங்கப்பூரில் உள்ள யகப்பல் கப்பல் கட்டும் 

ைளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மகோைோஷ்டிைோவில் 

உள்ள யஜய்கர்முர யத்ரைெந்ைரைந்ைது. 

இது இந்தியோவின் முைல் FSRU 

அடிப்பரையிலோ  LNG யபறும் 

முர யமோகவும், மகோைோஷ்டிைோவின் முைல் 

ஆண்டு முழுெதும் LNG ெசதியோகவும் 

இருக்கும். 

2017 ஆம் ஆண்டு நிறுெப்பட்ைHöegh Giant, 

1,70,000 க  மீட்ைர்டசமிப்புத் திறன் மற்றும் ஒரு 

நோரளக்கு 750மில்லியன் க  அடி (சுமோர் ஆறு 

மில்லியன்tpaக்கு சமம்) மறுஉருெோக்கம் திறன் 

யகோண்ைது. FSRU ஆ து H-Energy மூலம் 10 

ெருை 

கோலத்திற்குபட்ையப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

Höegh Giant LNG முர யம் 56-

கிடலோமீட்ைர்யஜய்கர்-ைடபோல்இயற்ரக 

எரிெோயு குைோய் ெழியோக டைசிய எரிெோயு 

கட்ைத்துைன்இரணக்கப்படும். 
 

2022-23 ஆம் ஆண்டில்2000 கிமீசநட்சவார்க்லக 

இந்திய இரயில்தவ ‘கவாச்’ கீழ் சகாண்டு 

வரவுள்ைது. 

குல்லகுைோ மற்றும் சிட்கிைோ ையில் 

நிரலயங்களுக்கு இரைடய உள்ள ‘கெச்’ 

யசயல்போட்டு அரமப்பின் டசோைர ரய 

மத்திய ையில்டெ, ைகெல் யைோைர்பு, 

மின் ணுவியல் மற்றும் ைகெல் யைோழில்நுட்ப 

அரமச்சர் ஸ்ரீ அஷ்வினிரெஷ்ணவ் ஆய்வு 

யசய்ைோர். 

பிைைமரின் ஆத்மநிர்பர்போைத்திட்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியோக, 2022-23ல் போதுகோப்பு மற்றும் திறன் 

யபருக்கத்திற்கோக2,000 கிமீ ையில்டெ 

யநட்யெோர்க்கெோச்சின் கீழ் யகோண்டு 

ெைப்படும். 
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லமக்தராொப்ட் இந்தியாவின் மிகப்செரிய 

தடட்டா சென்டர் ெகுதிலய 

லஹேராொத்தில்அலமக்கவுள்ைது 

யைோழில்நுட்பநிறுெ மோ ரமக்டைோசோப்ட் 

இந்தியோவில் 

நோன்கோெதுடைட்ைோயசன்ைரையைலுங்கோ ோ 

மோநிலம் ர ைைோபோத்தில் அரமக்க உள்ளைோக 

அறிவித்துள்ளது 

ர ைைோபோத் ைைவு ரமயம் இந்தியோவின் 

மிகப்யபரிய ைைவுரமயங்களில் ஒன்றோக 

இருக்கும் மற்றும் 2025இல் யசயல்படும். 

ரமக்டைோசோப்ட் ஏற்க டெ புட , மும்ரப 

மற்றும் யசன்ர  ஆகிய மூன்று இந்திய 

பிைோந்தியங்களில்ைைவுரமயத்ரைக்யகோண்டுள்

ளது. 

புதிய ைைவு ரமயம், ைனியோர் நிறுெ ங்கள் 

மற்றும் 

அைசுத்துரறயிலிருந்துரமக்டைோசோப்டின்கிளவு

ட்டசரெகளுக்கோ  ெளர்ந்து ெரும் 

டைரெரயஅதிகரிக்கும். 
 

MSME அலமச்ெகம் செண்களுக்கான 

“SAMARTH” சிறப்பு சோழில் 

முலனதவார்ஊக்குவிப்பு இயக்கத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைை நிறுெ ங்களின் 

அரமச்சகம், யபண்களுக்கோ  சிறப்பு 

யைோழில்முர டெோர் ஊக்குவிப்பு இயக்கத்ரை 

“சமர்த்” என்ற யபயரில் யைோைங்கியுள்ளது. 

இந்ை இயக்கத்ரை MSME க்கோ  மத்திய 

அரமச்சர் ஸ்ரீ நோைோயண்ைோட  மற்றும் MSME 

இன் இரண அரமச்சர் ஸ்ரீ போனு 

பிைைோப்சிங்ெர்மோபுதுதில்லியில் யைோைங்கி 

ரெத்ைோர். 

2022-23 நிதியோண்டில் யபண்களுக்கு திறன் 

டமம்போடு மற்றும் சந்ரை 

டமம்போட்டுஉைவிகரள ெைங்குைல் மற்றும் 

கிைோமப்புற மற்றும் புறநகர்ப்பகுதிகரளச் 

டசர்ந்ை 7500க்கும் டமற்பட்ை யபண் 

டெட்போளர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்ைல். 
 

RIL இந்தியாவின் மிகப்செரிய வணிக மற்றும் 

கலாச்ொரலமயத்லே மும்லெயில் திறக்கிறது 

ரிரலயன்ஸ்இண்ைஸ்ட்ரீஸ்லிமியைட் 

(ஆர்ஐஎல்) 

ஜிடயோடெர்ல்ட்யசன்ைரைத்திறப்பைோக 

அறிவித்துள்ளது, இது இந்தியோவின் 

மிகப்யபரிய மற்றும் மிகவும் மதிப்புமிக்க 

பன்முக இலக்கோக இருக்கும். 

மும்ரபயின்போந்த்ைோகுர்லோெளோகத்தில்5 ஏக்கர் 

பைப்பளரெக் யகோண்ை இந்ை ரமயம், 

ரிரலயன்ஸ்இண்ைஸ்ட்ரீஸ்இயக்குநரும், 

ரிரலயன்ஸ்அறக்கட்ைரளயின்நிறுெ ர்-

ைரலெருமோ நீைோஅம்போனியோல் கற்பர  

யசய்யப்பட்ைது, டமலும் இது ஒரு ெைலோற்று 

ெணிகம், ெணிகம் மற்றும் கலோச்சோை இைமோக 

மோற உள்ளது உலகத்ைைம் ெோய்ந்ை இந்திய 

மக்கள். 

திருபோய்அம்போனி சதுக்கம் மற்றும் 

மும்ரபக்கோ மகிழ்ச்சியின் இரச நீரூற்று 

மற்றும் ஜிடயோடெர்ல்ட்கன்யென்ஷன் யசன்ைர் 

ஆகியெற்றின் அர்ப்பணிப்புைன் யைோைங்கி, 

ஜிடயோடெர்ல்ட் யசன்ைர் இந்ை ஆண்டு மற்றும் 

அடுத்ை ஆண்டு முழுெதும் 

கட்ைங்களோகதிறக்கப்படும். 
 

சோழிலாைர் அலமச்ெகம் ‘நன்சகாலட-ஒரு-

ஓய்வூதியம்’ முயற்சிலயத்சோடங்குகிறது 

மத்திய யைோழிலோளர் மற்றும் டெரலெோய்ப்பு 

அரமச்சர் பூடபந்ைர்யோைவ், பிைைோன் மந்திரி 

ஷ்ைம் டயோகி மோன்-ைன் (PM-SYM) திட்ைத்தின் 

கீழ் ‘நன்யகோரை-ஓய்வூதியம்’ பிைச்சோைத்ரை 

மோர்ச் 07, 2022 அன்று ை து இல்லத்தில் இருந்து 

யைோைங்கி, அரைத் ை து 

டைோட்ைக்கோைருக்குெைங்கி ோர். 

புதிய முயற்சியின் கீழ், குடிமக்கள் பிரீமியம் 

யைோரகரய நன்யகோரையோகெைங்குெைன் 

மூலம் வீட்டுப்பணியோளர்கள், ஓட்டுநர்கள், 

உைவியோளர்கள் டபோன்ற உை டி உைவி 

ஊழியர்களின்ஓய்வூதியநிதிக்குபங்களிக்க 

முடியும். 

மோர்ச் 7 முைல் 13, 2022 ெரை யைோழிலோளர் 

அரமச்சகத்ைோல் ‘ஐகோனிக்வீக்’ 

யகோண்ைோட்ைங்களில்யைோைங்கப்படும் 

பல்டெறு முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியோக 

‘நன்யகோரை-ஓய்வூதியம்’ திட்ைம் உள்ளது. 

இது (PM-SYM) ஓய்வூதியத்திட்ைத்தின் கீழ் ஒரு 

முன்முயற்சியோகும், இதில் குடிமக்கள் ைங்கள் 

உை டி உைவி 

ஊழியர்களோ வீட்டுப்பணியோளர்கள், 

ஓட்டுநர்கள், 

உைவியோளர்கள்டபோன்றெர்களின்பிரீமியம்பங்க

ளிப்ரபநன்யகோரையோக அளிக்கலோம். 
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C-DAC ஐஐடிரூர்க்கியில் “ெரம் கங்கா” சூப்ெர் 

கம்ப்யூட்டலரநிறுவியது 

டமம்பட்ை கணினி டமம்போட்டு ரமயம் (சி-

ைோக்) டைசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங்மிஷனின் 

(NSM) இைண்ைோம் கட்ைத்தின் கீழ் 

ஐஐடிரூர்க்கியில் “பைம் கங்கோ” என்ற சூப்பர் 

கம்ப்யூட்ைரைெடிெரமத்து நிறுவியுள்ளது. 

பைம் கங்ரக 1.66யபட்ைோஃப்ளோப்ஸ் சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டிங் திறன் யகோண்ைது. 

NSM என்பது மின் ணுவியல் மற்றும் ைகெல் 

யைோழில்நுட்ப அரமச்சகம் (MeiTY) மற்றும் 

அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத் துரற (DST) 

ஆகியெற்றின் கூட்டு முயற்சியோகும். 

இந்ை பணியோ து டமம்பட்ை கணினி 

டமம்போட்டு ரமயம் (C-DAC) மற்றும் 

யபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கைகம் 

(IISc) ஆகியெற்றோல்யசயல்படுத்ைப்படுகிறது. 
 

கலாச்ொர துலற அலமச்ெகம் ொன்-இந்தியா 

திட்டத்லே “ஜதராகா” ஏற்ொடு செய்து உள்ைது 

போைம்பரிய இந்திய ரகவிர ப்யபோருட்கள், 

ரகத்ைறி மற்றும் கரல மற்றும் 

கலோச்சோைத்ரையகோண்ைோடுெைற்கோக, 

கலோச்சோைதுரற அரமச்சகம் மற்றும் ஜவுளி 

அரமச்சகம் “ஜடைோகோ-இந்திய 

ரகவிர ப்யபோருட்கள் / ரகத்ைறி, கரல 

மற்றும் கலோச்சோைத்தின் யைோகுப்பு” என்ற 

திட்ைத்ரை ஏற்போடு யசய்கின்ற . 

யைோைங்குெைற்கு, இந்ை யகோண்ைோட்ைத்தின் 

கீழ் முைல் நிகழ்வு மத்திய 

பிைடைசத்தின்டபோபோலில் ைோணி கம்லோபதி ையில் 

நிரலயத்தில் மோர்ச் 08, 2022 அன்று சர்ெடைச 

மகளிர் தி த்ரைக்குறிக்கும். 

ஜடைோக்கோ என்பது போன் இந்தியோ திட்ைமோகும், 

இது ஆசோதி கோ அம்ரித்மட ோத்சவின் ஒரு 

பகுதியோக 13 மோநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன்பிைடைசங்களில்16 இைங்களில் 

நரையபறும். 

டபோபோலில் நரையபறும் நிகழ்வில் யபண்ரம 

மற்றும் கரல, ரகவிர  மற்றும் கலோச்சோைத் 

துரறயில் யபண்களின் 

பங்களிப்ரபயகோண்ைோடும். 

மத்திய பிைடைசத்தின்டகோண்ட்இைோச்சியத்தின் 

துணிச்சலோ  மற்றும் அச்சமற்ற ைோணி 

கம்லோபதியின் நிர ெோக கமலோபதி ையில் 

நிரலயம் யபயரிைப்பட்ைது. 
 

ெத்ரெதிசிவாஜிமகாராஜின்சிலலலய பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி திறந்து லவத்ோர் 

மகோைோஷ்டிை மோநிலம் புட வில்மைோட்டியப் 

டபோைோளி சத்ைபதிசிெோஜிமகோைோஜின் உயைமோ  

சிரலரய பிைைமர் நடைந்திை டமோடி திறந்து 

ரெத்ைோர் 

சுமோர் 5 அடி உயைம் யகோண்ை இந்ை சிரல 1,850 

கிடலோ எரையுள்ள துப்போக்கியோல் ஆ து. 

புட வில் யமோத்ைம் ₹ 11,400 டகோடி யசலவில் 

32.2கிமீநீளமுள்ளயமட்டைோ ையில் 

திட்ைத்ரையும் அெர் யைோைங்கி ரெத்ைோர். 

புட யமட்டைோ இந்தியோவின் முைல் 

திட்ைமோ அலுமினிய போடி டகோச்சுகள், ‘டமக் 

இன் இந்தியோ’ கீழ் 

உள்நோட்டிடலடயையோரிக்கப்பட்ைது. 
 

புத்ேகயாவில் இந்தியாவின் மிகப்செரிய 

ொய்ந்திருக்கும் புத்ேர் சிலல கட்டப்ெடுகிறது 

புத்ைகயோவில் இந்தியோவின் மிகப்யபரிய 

சோய்ந்திருக்கும் புத்ைர் சிரல கட்ைப்பட்டு 

ெருகிறது. புத்ைர் இன்ைர்டநஷ ல் 

யெல்ஃடபர்மிஷ ோல் கட்ைப்பட்ை இந்ை 

சிரல 100 அடி நீளமும்30 அடி உயைமும் 

யகோண்ைைோக இருக்கும். 

இந்ை மோயபரும் சிரலயின்கட்டுமோ ப் 

பணிகள் 2019 ஆம் ஆண்டு யைோைங்கப்பட்ைது. 

இது கண்ணோடியிரையோல் யசய்யப்பட்டு 

யகோல்கத்ைோரெச் டசர்ந்ை 

சிற்பிகளோல்கட்ைப்பட்ைது. புத்ைகயோ ஒரு 

முக்கியமோ  புனிை யோத்திரை ரமயம் மற்றும் 

உலகம் முழுெதிலுமிருந்துபக்ைர்கள் ெருரக 

ைருகின்ற ர். 

புத்ைரின் இந்ை டைோைரணயின் சிரல 

உத்ைைபிைடைசத்தின்குஷிநகரில் உள்ளது, அங்கு 

அெர் மகோபரிநிர்ெோணம் அரைந்ைோர். 
 

தேர்ேல் ஆலணயத்ோல்2022 இன் IEVP 

நடத்ேப்ெட்டது 

டைோைோயமோக 32 நோடுகள் மற்றும் நோன்கு 

சர்ெடைச அரமப்புகளின் டைர்ைல் டமலோண்ரம 

அரமப்புகளுக்கோக (EMBs) இந்திய டைர்ைல் 

ஆரணயம் (ECI) யமய்நிகர் சர்ெடைச டைர்ைல் 

போர்ரெயோளர்கள் திட்ைத்ரை (IEVP) 

2022கூட்டியது. 
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ஆன்ரலனில் பங்டகற்ற 150க்கும் டமற்பட்ை 

EMB பிைதிநிதிகளுக்குடகோெோ, மணிப்பூர், 

பஞ்சோப், உத்ைைகண்ட் மற்றும் உத்ைைப் 

பிைடைசம் ஆகிய மோநிலங்களில் நைந்து ெரும் 

சட்ைமன்றத்டைர்ைல்களின்டமடலோட்ைப் 

போர்ரெ ெைங்கப்பட்ைது. 

இன்ரறய யமய்நிகர்IEVP 2022ல் ஒன்பது 

நோடுகரளச் டசர்ந்ை தூைர்கள்/உயர் 

ஆரணயர்கள் மற்றும் இந்தியோரெச் டசர்ந்ை 

தூைைகப்பரையின் பிற உறுப்பி ர்கள் 

உள்ள ர். 
 

ொரம்ெரியமருத்துவத்திற்கானWHO உலகைாவிய 

லமயத்லேஅலமப்ெேற்கு அரசு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

குஜைோத்தின்ஜோம்நகரில் உலக சுகோைோை 

அரமப்பின் போைம்பரியமருத்துெத்திற்கோ  

உலகளோவிய ரமயத்ரை (WHO GCTM) நிறுெ 

பிைைமர் நடைந்திை டமோடி ைரலரமயிலோ  

மத்திய அரமச்சைரெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

இது யைோைர்போக உலக அரமப்புைன் இந்திய 

அைசு ஒப்பந்ைம் யசய்துள்ளது. 

இந்ை நைெடிக்ரகயோ து, யைோைர்புரைய 

யைோழில்நுட்பப்பகுதிகள், கருவிகள் மற்றும் 

ைைவுகரள டமற்யகோள்ளும் 

பகுப்போய்வுகரளச்டசகரிப்பைற்கும்ைோக்கத்ரை

மதிப்பிடுெைற்குமோ விதிமுரறகள், 

ைைநிரலகள்மற்றும் ெழிகோட்டுைல்கரள 

உருெோக்க உைவும். 
 

மத்திய மின்துலற அலமச்ெர் 

விர்ச்சுவல்ஸ்மார்ட்கிரிட் அறிவு லமயத்லே 

சோடங்கி லவத்ோர் 

ஆசோதி கோ அம்ரித்மட ோத்சவ்திட்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியோக, மத்திய மின்துரற அரமச்சர் 

ஆர்.டக. சிங்விர்ச்சுெல்ஸ்மோர்ட்கிரிட் அறிவு 

ரமயம் (SGKC) மற்றும் 

புதுரமப்பூங்கோரெத்யைோைங்கி ோர். 

மின்துரற இரண அரமச்சர் கிரிஷன் போல் 

குர்ஜரும் கலந்து யகோண்ைோர். 

POWERGRID ஆ து 

அதிநவீ ஸ்மோர்ட்கிரிட்யைோழில்நுட்பங்கரள

நிரூபிக்கவும்டமம்படுத்ைவும்ஸ்மோர்ட்கிரிட் 

அறிவு ரமயத்ரை (SGKC) நிறுவியது. 
 

தேசிய நில ெணமாக்கல் நிறுவனம் 

அலமச்ெரலவயால்அங்கீகரிக்கப்ெட்டது 

பிைைமர் நடைந்திை டமோடி ைரலரமயிலோ  

மத்திய அரமச்சைரெ, 5000 டகோடி ஆைம்ப 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பங்கு மூலை ம் மற்றும் 150 

டகோடி யசலுத்ைப்பட்ை பங்கு மூலை த்துைன், 

இந்திய அைசின் முழுச் யசோந்ைமோ  

நிறுெ மோக டைசிய நிலப் 

பணமோக்கக்கைகத்ரை (NLMC) நிறுவுெைற்கு 

ஒப்புைல் அளித்ைது. 

டைசிய நில டமலோண்ரம கைகம் (NLMC) மத்திய 

யபோதுத்துரற நிறுெ ங்கள் (CPSEs) மற்றும் 

பிற அைசு நிறுெ ங்களுக்கு யசோந்ைமோ  உபரி 

நிலம் மற்றும் கட்டிை யசோத்துக்கரள 

பணமோக்குகிறது. இந்ை டயோசர  2021-22 

பட்யஜட் அறிவிப்பின்படி உள்ளது. 
 

அடல்இன்தனாதவஷன்மிஷன்இலைஞர்களின்

AR திறன்கலைஊக்குவிக்கும் வலகயில் 

விரிவுெடுத்ேப்ெட்டது 

NITI Aayog’s Atal Innovation Mission, Snap Inc. உைன் 

இரணந்து இந்திய 

இரளஞர்களிரைடயஆக்யமன்ைட்ரியோலிட்டி 

(AR) திறன் டமம்போட்ரைடமம்படுத்துெைற்கோக 

ஒரு கூட்ைோண்ரமரய அறிவித்ைது. 

ஸ் ோப்இன்க் என்பது ஒரு உலகளோவிய 

டகமைோநிறுெ மோகும், இைன் டகமைோ, 

டிஜிட்ைல் உலகில் உள்ள 

அர த்ரையும்ஒன்றிரணப்பைன் மூலம் 

மக்கள் ைங்கரளச்சுற்றியுள்ள உலகத்ரை 

எப்படிப் போர்க்கிறோர்கள் 

என்பதில்மோற்றும்போத்திைத்ரைெகிக்கிறது. 
 

தஜாதிராதித்யசிந்தியா மத்திய 

பிரதேெத்தில்குவாலியரில் முேல் 

ட்தரான்ெள்ளிலயத் திறந்து லவத்ோர் 

மத்தியப்பிைடைச மோநிலம் குெோலியரில் முைல் 

ஆளில்லோ விமோ ப்பள்ளிரய மத்திய 

சிவில்விமோ ப் டபோக்குெைத்து அரமச்சர் 

டஜோதிைோதித்யசிந்தியோ மற்றும் மத்தியப்பிைடைச 

முைல்ெர் சிெைோஜ்சிங்சவுகோன் ஆகிடயோர் 

கூட்ைோகத் யைோைங்கி ரெத்ை ர். 

மத்திய பிைடைசத்தின் பல்டெறு நகைங்களில் 

திறக்க திட்ைமிைப்பட்டுள்ள ஐந்து 

ட்டைோன்பள்ளிகளில் இந்ை 

ட்டைோன்பள்ளியும்ஒன்றோகும். மற்ற நோன்கு 

நகைங்கள் டபோபோல், இந்தூர், ஜபல்பூர் மற்றும் 

சத் ோ. 
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MSME ஐடியா தஹக்கத்ோன்2022 

MSMEக்கோ  மத்திய அரமச்சர் 

நோைோயண்ைோட MSME புதுரமயோ  திட்ைம் 

(இன்குடபஷன், டிரசன் மற்றும் IPR) மற்றும் 

MSME ஐடியோ ட க்கத்ைோன்2022 ஆகியெற்ரற 

அறிவித்துள்ளோர். 

நிகழ்ச்சியில் டபசிய ஸ்ரீ ைோட , 

ஆத்மநிர்பர்போைைத்தில்எம்எஸ்எம்இகள் 

முக்கியப் பங்கோற்றுகின்ற  என்றோர். 

இந்ை திட்ைங்கள் யைோழில்முர டெோருக்கு 

புதிய யைோழில்கரள யைோைங்க உைவும் என்று 

அெர் கூறுகிறோர். MSME இன்ட ோடெஷன்” 

திட்ைம், MSME இன் மோநில அரமச்சர் ஸ்ரீ போனு 

பிைைோப்ெர்மோவின்கூற்றுப்படி, MSME துரறயில் 

மரறந்திருக்கும் கண்டுபிடிப்புகரள உருெோக்கி 

ெளர்க்கும். 
 

EPFO 2021-22 க்குPF சடொசிட்டுகளுக்கான 

வட்டி விகிேத்லே8.1% ஆக குலறத்துள்ைது. 

ஓய்வூதிய நிதி அரமப்பு, ஊழியர் ெருங்கோல 

ரெப்பு நிதி அரமப்பு (EPFO) 2021-

22க்குெருங்கோல ரெப்பு நிதிக்கோ  ெட்டி 

விகிைத்ரை10%ஆகக்குரறத்துள்ளது. 

இந்ை விகிைம் முந்ரைய ஆண்ரை விை 4% 

குரறவு. 2020-21 மற்றும் 2019-20இல்PF 

ரெப்புத்யைோரகக்கோ  ெட்டி விகிைம் 8.5% 

ஆக இருந்ைது. 

இது கைந்ை நோன்கு ைசோப்ைங்களில் மிகக் 

குரறெோ ைோகும். EPFO 1977-78இல்0% ெட்டி 

விகிைமோக ெைவு ரெத்ைது. அப்டபோதிருந்து, 

இது 8.25% அல்லது அைற்கும் அதிகமோக 

உள்ளது. 

EPFO 2016-17 இல் அைன் சந்ைோைோைர்களுக்கு65% 

ெட்டி விகிைத்ரையும்2017-18 இல்8.55% ெட்டி 

விகிைத்ரையும்ெைங்கியது. 2015-16ல் ெட்டி 

விகிைம் சற்று அதிகமோக 8.8% ஆக இருந்ைது. 
 

குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் உள்ை 

ராஷ்ட்ரியரக்ஷாெல்கலலக்கழகத்லே பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்ோர் 

குஜைோத்தின்கோந்திநகர் அருடக லோெட் 

கிைோமத்தில் 

ைோஷ்ட்ரியைக்ஷோபல்கரலக்கைகத்தின் (RRU) 

புதிய ெளோககட்டிைெளோகத்ரை பிைைமர் 

நடைந்திை டமோடி நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்ைோர். 

RRU கோந்திநகரின் முைல் பட்ைமளிப்பு 

விைோவில் பிைைம விருந்தி ைோக பிைைமர் 

உரையோற்றி ோர். டைசிய முக்கியத்துெம் 

ெோய்ந்ை நிறுெ மோ  பல்கரலக்கைகம், 1 

அக்டைோபர் 2020 முைல் அைன் 

யசயல்போடுகரளத் யைோைங்கியது. 
 

இந்திய ரயில்தவயின் முேல் கதி ெக்தி ெரக்கு 

முலனயம் சோடங்கப்ெட்டது 

கதி சக்தி மல்டி-டமோைல்கோர்டகோயைர்மி ல் 

அல்லது ஜிசிடி எ  அரைக்கப்படும் பிைைமரின் 

யைோரலடநோக்கு கதி சக்தி மற்றும் ையில்டெ 

அரமச்சகத்தின்யகோள்ரகயின்படி, இந்திய 

ையில்டெயின்அசன்டசோல் பிரிவு ஜோர்க்கண்டில் 

உள்ள ைோபர்நகரில் உள்ள 

ரமைோன்பெர்லிமியைட்டின் ைனியோர் 

பக்கத்ரை யெற்றிகைமோக இயக்கியுள்ளது. , 

ையில்டெ அரமச்சகம் யைரிவித்துள்ளது. 

ையில்டெ ெோரியத்தின் ைரலெரும் ைரலரம 

நிர்ெோக அதிகோரியுமோ விடகதிரிபோதி, 

ஜிசிடியின்ஆரணயத்தில்ரமத்ைோன் மின் 

திட்ைம் 2009 ஆம் ஆண்டு யைோைங்கப்பட்ைது 

என்றும், 2011 ஆம் ஆண்டில் மின் உற்பத்தி 

யைோைங்கியது என்றும் கூறி ோர். 
 

இந்தியாவின் முேல் GI-

குறியிடப்ெட்டகாஷ்மீர்கம்ெைங்கள்சஜர்மனியி

ல்சகாடிதயற்றப்ெட்டன 

ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீர் அைசு, ரகயோல் 

கட்ைப்பட்ை 

ைரைவிரிப்பின்நம்பகத்ைன்ரமரயயும்உண்ரம

த்ைன்ரமரயயும் போதுகோக்க, GI-

குறியிைப்பட்ைகோஷ்மீரிகம்பளத்திற்கு 

விரைெோ  பதில் (QR) 

குறியீட்ரைஅறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

GI குறிச்யசோல்லுைன்இரணக்கப்பட்டுள்ள 

இந்ை QR குறியீட்டின் முக்கிய டநோக்கம் 

கோஷ்மீரிகம்பளத் யைோழிலின் 

பளபளப்ரபயும்யபருரமரயயும் புதுப்பிக்க 

உைவுெைோகும். 

QR குறியீட்டில்ரகவிர ஞர்கள், 

உற்பத்தியோளர்கள், யநசெோளர், மோெட்ைம், 

பயன்படுத்ைப்பட்ை மூலப்யபோருள் 

டபோன்றெற்றின்யைோைர்புரைய ைகெல்கள் 

இருக்கும். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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QR குறியீடு டலபிரளநகயலடுக்கடெோ அல்லது 

ைெறோகப்பயன்படுத்ைடெோ முடியோது 

என்பைோல், அது 

கோர்யபட்களின்டபோலித்ையோரிப்ரபத்ைடுக்கும். 
 

இந்தியாவின் முேல் மருத்துவ நகரமான 

‘இந்த்ராயணிசமடிசிட்டி’ மகாராஷ்டிராவில் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ைது 

அர த்து ெரகயோ  சிறப்பு சிகிச்ரசகரளயும் 

ஒடை கூரையின் கீழ் ெைங்குெைற்கோக, நோட்டின் 

முைல் மருத்துெ நகைமோ  

‘இந்த்ைோயணியமடிசிட்டி’ரயபுட வில் 

அரமக்க மகோைோஷ்டிை மோநில அைசு 

அறிவித்துள்ளது. 

புட வின் டகட் ைோலுகோவில்300 ஏக்கர் 

நிலப்பைப்பில் இது ெைவுள்ளது. இந்ைத் திட்ைம் 

ரூ.1 டகோடி மதிப்பிலோ முைலீட்ரை ஈர்க்கும் 

எ  மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்திைோயணியமடிசிட்டியில்மருத்துெமர க

ள், மருத்துெ ஆைோய்ச்சி ரமயங்கள், மருந்து 

ையோரிப்பு, ஆடைோக்கியம் மற்றும் பிசிடயோயைைபி 

ஆகியரெ இருக்கும், டமலும் அர த்து 

சிகிச்ரசகளும் ஒடை இைத்தில் கிரைக்கும் 

நோட்டிடலடய முைல் நகைமோக இருக்கும். 
 

இந்தியா வாட்டர்பிட்ச்-லெலட்-ஸ்தகல்தெலஞ்ச்’ 

அலமச்ெர் ஹர்தீப்சிங் அவர்கைால் 

சோடங்கப்ெட்டது 

புத்துணர்ச்சி மற்றும் 

நகர்ப்புறமோற்றத்திற்கோ அரமச்சகத்தின்அைல்

மிஷன் (AMRUT) 2.0 இன் கீழ், மத்திய 

வீட்டுெசதி மற்றும் நகர்ப்புறவிெகோைங்கள் 

(MoHUA) மற்றும் யபட்டைோலியம் மற்றும் 

இயற்ரக எரிெோயு அரமச்சர் ஸ்ரீ  ர்தீப்சிங் பூரி 

‘இந்தியோ ெோட்ைர்பிட்ச்-ரபலட்-

ஸ்டகல்ஸ்ைோர்ட்-அப் செோரல’ யைோைங்கி ோர். 

அக்டைோபர் 1, 2021 அன்று மோண்புமிகு பிைைம 

மந்திரி அம்ருத்0 ஐ 

சம்பிைைோயபூர்ெமோகஅறிமுகப்படுத்திய பிறகு, 

லக்ட ோவில் (MoHUAஇன் ஆசோதி கோ 

அம்ரித்மட ோத்சவ்விைோக்களின்டபோது) 

பங்குைோைர்களின் விெோைங்கள் மற்றும் 

அக்டைோபர் 12, 2021 அன்று மிஷனுக்கோ  

அரமச்சைரெ ஒப்புைலுக்குப் பிறகு இது 

ெருகிறது. 

மோண்புமிகு போைைப் பிைைமரின் 

யைோரலடநோக்குப் போர்ரெக்கு இணங்க, 

அம்ருத்0ன் கீழ், 

‘யைோழில்நுட்பக்கூட்ைோளர்களோக’ 

ஸ்ைோர்ட்அப்கரளஈடுபடுத்துெைற்கோ யைோழி

ல்நுட்பதுரணப் பணிக்கு அரமச்சைரெ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 
 

அகமோொத்தில், 11வதுதகல்மகாகும்ெத்லே 

பிரேமர் சோடங்கி லவத்ோர் 

அகமைோபோத்தில் உள்ள சர்ைோர் 

படைல்ஸ்டைடியத்தில்11ெதுடகல்ம ோகும்ப்

டபோட்டிரயபிைைமர் நடைந்திை டமோடி 

சனிக்கிைரம யைோைங்கி ரெத்ைோர். 

2010ல்குஜைோத் முைல்ெைோக 

டகல்ம ோகும்ரபநியமித்ைைோக பிைைமர் டமோடி 

கூறி ோர். 2010 ஆம் ஆண்டு குஜைோத்தில்16 

விரளயோட்டுகள் மற்றும் 13 லட்சம் 

பங்டகற்போளர்களுைன்யைோைங்கியKhel 

Mahakumbh, இப்டபோது 36 யபோது 

விரளயோட்டுகரளயும்26 போைோ 

விரளயோட்டுகரளயும்உள்ளைக்கியது. 

11ெதுடகல்ம ோகும்ப்45 லட்சத்திற்கும் 

அதிகமோ  பதிவுகரளப்யபற்றுள்ளது. 
 

இஸ்தராமாணவர்களுக்காக “யுவிகா” என்ற 

இைம் விஞ்ஞானி திட்டத்லே ஏற்ொடு செய்ேது 

இந்திய விண்யெளி ஆைோய்ச்சி நிறுெ ம் 

(இஸ்டைோ) பள்ளி மோணெர்களுக்கோக 

“யுெவிக்யோனிகோர்யக்ைம்” (யுவிகோ) அல்லது 

“இளம் விஞ்ஞோனி திட்ைம்” என்ற சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிரய ஏற்போடு யசய்து ெருகிறது. 

அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத்தில் 

ெளர்ந்து ெரும் டபோக்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெரைடநோக்கமோகக் 

யகோண்ை இந்ைத் திட்ைம், அறிவியல், 

யைோழில்நுட்பம், யபோறியியல் மற்றும் கணிைம் 

(STEM) ஆகியெற்றில் ஆைோய்ச்சி மற்றும் 

யைோழிரலத் யைோைை அதிக மோணெர்கரள 

ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 
 

ஊரக வைர்ச்சி அலமச்ெகத்ோல் 

‘சஜண்டர்ெம்வாத்’ ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது 

தீன்ையோள்அந்த்டயோையோடயோஜ ோ-டைசிய 

கிைோமப்புற ெோழ்ெோைோை இயக்கம் (DAY-NRLM), 

கிைோமப்புற ெளர்ச்சி அரமச்சகத்ைோல் ஏற்போடு 

யசய்யப்பட்ை ‘யஜண்ைர்சம்ெோத்’ மூன்றோெது 

பதிப்பில்கலந்துயகோள்ெைற்கோக34மோநிலங்களி

ல் இருந்து 3000க்கும் டமற்பட்ை மோநில பணி 

ஊழியர்கள், மற்றும் சுயஉைவிகுழுக்களின் 

(SHGs) உறுப்பி ர்கள் கலந்துயகோண்ை ர் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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போலி த்தின்முன்ட ோக்கு மூலம் நோடு 

முழுெதும் பணியின் யசயல்போடுகள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரெ ஏற்படுத்ை DAY-NRLM ஆல் 

நைத்ைப்படும் டைசிய யமய்நிகர்முயற்சியோகும். 

யபண்கள் கூட்டுகள் மூலம் உணவு மற்றும் 

ஊட்ைச்சத்துபோதுகோப்ரபஊக்குவிப்பது இந்ை 

பதிப்பின்ரமயமோக இருந்ைது. 

அமிர்ைமட ோத்ஸெோவின்ஐகோனிக் ெோை 

நிர வுக்கருப்யபோருளோ  

‘நடயபோைத்கிநோரி’யின் ஒரு பகுதியோக இந்ை 

நிகழ்வு நரையபற்றது. 
 

இந்திரேனுஷ் ெணி: ஒடிொ90.5% கவதரஜுடன் 

முழு 

தநாய்த்ேடுப்புமருந்துகளில்முேலிடம்பிடித்துள்

ைது 

டைசிய குடும்ப சுகோைோை கணக்யகடுப்பு (NFHS)-5 

இன் படி, இந்திைைனுஷ்திட்ைத்தின் கீழ் 

5%கெடைஜுைன்ஒடிஷோ இந்தியோவின் முழு 

டநோய்த்ைடுப்பு மருந்துகளின் பட்டியலில் முைல் 

மோநிலமோக உள்ளது. 

தீவிைப்படுத்ைப்பட்ைமிஷன்இந்திைைனுஷ்0 (IMI) 

ைோய்மோர்கள் மற்றும் குைந்ரைகளுக்கு ைடுப்பு 

சுகோைோை பைோமரிப்பு மற்றும் முழு 

டநோய்த்ைடுப்புகெடைரஜஅதிகரிப்பைற்கோக7 

மோர்ச் 2022 அன்று 

ஒடிசோவில்யெளியிைப்பட்ைது. 

ஒடிசோவின்20 மோெட்ைங்கள்90% க்கு டமல் முழு 

டநோய்த்ைடுப்புமருந்துகளில்கோணப்பட்ை , 

மீைமுள்ள10 மோெட்ைங்கள்90% க்கும் குரறெோக 

உள்ள . கஞ்சம், கட்ைோக், டகந்திைபோைோ, 

ஜோர்சுகுைோ, டகோைோபுட், கிடயோஞ்சர், மல்கங்கிரி, 

குர்ைோ, சம்பல்பூர், மயூர்பஞ்ச் மற்றும் சுந்ைர்கர் 

டபோன்ற மோெட்ைங்கள்ஐஎம்ஐயின் கீழ் டசர்க்க 

டைர்ந்யைடுக்கப்பட்ை . 
 

மகாநதி தகால்ஃபீல்ட்ஸ்லிமிசடட் இப்தொது 

இந்தியாவின் மிகப்செரிய நிலக்கரி உற்ெத்தி 

நிறுவனமாக உள்ைது 

டகோல் இந்தியோவின் துரண நிறுெ மோ  

மகோநதி டகோல்ஃபீல்ட்ஸ்லிமியைட் (எம்சிஎல்) 

நோட்டின் மிகப்யபரிய நிலக்கரி 

உற்பத்தியோளைோகமோறியுள்ளைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

2021-22நிதியோண்டில், நிறுெ ம் 

157மில்லியன்ைன்நிலக்கரிரய உற்பத்தி 

யசய்ைைோக அறிவித்ைது. 

ெணிகம் மோர்ச் 12 அன்று 62 லட்சம் ைன் உலர் 

எரியபோருரள உற்பத்தி யசய்ைது. இது ஒரு 

அறிக்ரகயில், நைப்பு நிதியோண்டில் ஒடை 

நோளில் மிகப்யபரிய உற்பத்தி என்று நிறுெ ம் 

கூறியது. 
 

CGSSD மார்ச், 31, 2023 வலர 

நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைது 

துரணக்கைனுக்கோ  (CGSSD) கைன் 

உத்ைைெோைத் திட்ைம் 03.2023 ெரை 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டம 13, 2020 அன்று, ஆத்ம 

நிர்போர்போைத்டபக்டகஜின் ஒரு பகுதியோக, 

‘போதிக்கப்பட்ை யசோத்துகள் நிதி—

அழுத்ைப்பட்ைMSMEகளுக்கோ துரணக் கைன்’ 

யைோைங்கப்படுெைோக அைசோங்கம் அறிவித்ைது. 

இைன் விரளெோக, ஜூன் 1, 2020 அன்று 

துரணக்கைனுக்கோ கியைடிட்டகைண்டிதிட்ைத்

திற்கு அைசோங்கம் ஒப்புைல் அளித்ைது, டமலும் 

இந்ை திட்ைம் ஜூன் 24, 2020 அன்று 

யைோைங்கப்பட்ைது, இது அழுத்ைமோ  

MSMEகரள ஊக்குவிப்பெர்களுக்கு கைன் 

ெைங்குெைற்கோக. 

SMA-2 மற்றும் NPA கணக்குகள் RBI 

ெழிகோட்டுைல்களின்படி கைன் ெைங்கும் 

நிறுெ ங்கள் மூலம் கைன் ெைங்கும் 

நிறுெ ங்களின்புத்ைகங்களில் மறுசீைரமக்க 

ைகுதியுரையரெ. ஆைம்பத்தில், இந்ைத் திட்ைம் 

மோர்ச் 31, 2021 ெரை மட்டுடம 

யசல்லுபடியோகும். 
 

எம்.வி. 

ராம்பிரொத்பிஸ்மில்கங்லகயிலிருந்துபிரம்மபுத்

திராவுக்குச் செல்லும் மிக நீண்ட கப்ெல் என்ற 

செருலமலயப்செற்றுள்ைது. 

எம்விைோம்பிைசோத்பிஸ்மில்கங்ரகயிலிருந்துபிை

ம்மபுத்திைோ ெரை பயணித்ை மிக நீளமோ  

கப்பல் என்ற யபருரமரயப்யபற்றுள்ளது. 

அெர் 90மீட்ைர்நீளமும், 26மீட்ைர்அகலமும் 

யகோண்ை 1மீட்ைர் ெரைவு ஏற்றப்பட்டு, 

 ோல்டியோவில் உள்ள 

சியோமோபிைசோத்முகர்ஜிதுரறமுகத்தில் இருந்து 

கவுகோத்தி போண்டு துரறமுகம் 

ெரையிலோ க ைக சைக்கு இயக்கத்தின் ரபலட் 

ஓட்ைத்ரை யெற்றிகைமோக முடித்ைடபோது, 

மோர்ச்15, 2022 அன்று இந்ை சோைர ரய 

அரைந்ைோர். 
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பிப்ைெரி 16, 2022 அன்று மத்திய துரறமுகங்கள், 

கப்பல் மற்றும் நீர்ெழிகள் (PSW) அரமச்சர் 

சர்போ ந்ைோடசோட ோெோல், இைண்டு 

பைகுகளுைன் (டிபிகல்ப ோசோவ்லோ மற்றும் 

டிபிஏபிடஜஅப்துல்கலோம்) யகோல்கத்ைோவில் 

உள்ள  ோல்டியோகப்பல்துரறயிலிருந்துசைக்குக் 

கப்பல் யகோடியரசத்துஅனுப்பப்பட்ைது. மோர்ச் 

15, 2022 அன்று குெ ோத்தியில் உள்ள போண்டு 

துரறமுகம். 
 

ெந்லே மூலேனத்தின் அடிப்ெலடயில் உலகின் 

முேல் ஐந்து கிைப்பில் இந்தியா நுலழந்ேது 

ப்ளூம்யபர்க்கின் சந்ரை மூலை ம் குறித்ை 

சமீபத்திய ைைவுகளின்படி, 1ெது முரறயோக, 

இந்தியோவின் பங்குச் சந்ரை 

சந்ரைமூலை த்தின் அடிப்பரையில் உலகின் 

முைல் 5இைங்களுக்குள்நுரைந்துள்ளது. 

21டிரில்லியன்அயமரிக்கைோலர்களின்ஒட்டுயமோ

த்ை சந்ரை மூலை த்துைன் இந்தியோ 5ெது 

இைத்தில் உள்ளது. 

யமோத்ை உலக சந்ரை மூலை ம் 

22டிரில்லியன்அயமரிக்கைோலர்களோக உள்ளது. 

32 டிரில்லியன்அயமரிக்க ைோலர் சந்ரை 

மூலை த்துைன் அயமரிக்கோ முைலிைத்தில் 

உள்ளது, அரைத் யைோைர்ந்து சீ ோ (USD 11.52 

டிரில்லியன்), ஜப்போன் (USD 6 டிரில்லியன்) 

மற்றும்  ோங்கோங் (USD 5.55 டிரில்லியன்) 

ஆகியரெ உள்ள . 
 

2050க்குள் நிகர-பூஜ்ஜியகார்ென்உமிழ்வு: 

இலக்லகநிர்ணயித்ே முேல் சேற்காசியநகரமாக 

மும்லெ ஆனது 

மும்ரப, மகோைோஷ்டிைோ ை து விரிெோ  

கட்ைரமப்ரப 

‘2050க்குள்பூஜ்ஜியமோககோர்பன்யெளிடயற்றத்

ரை’ அறிவித்ைது மற்றும் 

யைற்கோசியோவில்அத்ைரகயஇலக்ரகநிர்ணயித்

ை முைல் நகைம் ஆ து. 2070க்குள் நிகை 

பூஜ்ஜியஉமிழ்ரெ எட்ை டெண்டும் என்ற 

இந்தியோவின் இலக்ரக விை மும்ரபயின் 

இலக்கு 20 ஆண்டுகள் முன் ைோக உள்ளது. 

2030க்குள்கிரீன் வுஸ் ெோயு (GHG) 

யெளிடயற்றத்தில்30% குரறப்பு மற்றும் 

2040க்குள்44% குரறப்பு 

ஆகியரெயும்இலக்குகளில் அைங்கும். 
 

அரசுகடன்முதலீட்வடஈக்விட்டியாகொற்றுைதற்

கானஸ்டார்ட்அப்களுக்கானகாலக்மகடுவை 10 

ஆண்டுகளாகஉயர்த்தியது 

டிபிஐஐடியின்மெய்திமவளியீட்டின்படி, 

நிறுவனங்கள்க ன்நிதிதேஈக்விட்டிபங்குகைா

கொற்றுவதற்கானகாைக்மகடுதவ 10 

ஆண்டுகள்வதரநீட்டித்துள்ைது, இதுடகாவிட் -

19 

இன்தாக்கத்தததகோளும்வைர்ந்துவரும்நிறுவ

னங்களுக்குஆறுதல்அளிக்கும். 

முன்னதாக, 

முதலில்ொற்றத்தக்கடநாட்டுமவளியி ப்பட் 

பிறகுஐந்துஆண்டுகள்வதரொற்றத்தக்கடநாட்டு

கதைஈக்விட்டிபங்குகைாகொற்றைாம். 

அந்தகாைஅைவுதற்டபாதுபத்துஆண்டுகைாகஅ

திகரிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 

ஐஐடிமெட்ராஸ்அக்ைாடெப்நீர்டெலாண்வெயுட

ன்இவைந்துமகாள்வகவெயத்வதநிறுவியது 

இந்திேமதாழில்நுட்பக்கழகம் (IIT) மெட்ராஸ், 

இந்திோவின்நீர்ப்பிரச்சிதனகதைத்தீர்க்க 

‘AquaMAP’ 

எனப்படும்புதிேஇத நிதைநீர்டெைாண்தெெ

ற்றும்மகாள்தகதெேத்ததஉருவாக்குகிறது. 

நீர்பிரச்சிதனகளுக்குஸ்ொர்ட்தீர்வுகதைவழங்

குவதற்குநாவல்மதாழில்நுட்பத்ததப்பேன்படு

த்திஅைவி க்கூடிேொதிரிகதைஇந்ததெேம்உ

ருவாக்கும். கருத்தின்ஆதாரொக, 

இந்தொதிரிகள்நாடுமுழுவதும்பல்டவறுபகுதிக

ளில்நிறுவப்படும். 
 

ைங்காளத்தில்பிப்டலாபிபாரத்டகலரிவயபிரதெர்

டொடிதிறந்துவைத்தார் 

ஷஹீத்திவாஸ்தினத்ததமுன்னிட்டுமகால்கத்தா

வில்உள்ைவிக்ட ாரிோமெடொரிேல்ஹாலில்

பிப்டைாபிபாரத்டகைரிதேபிரதெர்நடரந்திர

டொடிதிறந்துதவத்தார். 

வீடிடோகான்பரன்சிங்மூைம்மதா க்கவிழாந 

ந்தது 

இந்தப்புதிேடகைரியின்டநாக்கம் 1947 

வதரயிைானநிகழ்வுகளின்முழுதெோனபார்

தவதேவழங்குவதும், 

புரட்சிோைர்கள்ஆற்றிேமுக்கிேபங்தகஎடுத்து

தரப்பதும்ஆகும். 
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2025க்குள் 220 

புதியவிொனநிவலயங்கவளஉருைாக்கஅரசுஇல

க்குநிர்ையித்துள்ளது 

ெத்திேசிவில்விொனப்டபாக்குவரத்துத்துதறஅ

தெச்ெர்டஜாதிராதித்ேசிந்திோ, 2025ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 220 

புதிேவிொனநிதைேங்கதைக்கட் இைக்குநிர்

ெயித்துள்ைதாகவும், 

சிவில்விொனப்டபாக்குவரத்துத்துதறோனதுஇ

ந்திோவின்மபாருைாதாரத்தின்முக்கிேஅங்கொ

கஇருப்பதாகக்குறிப்பிட்டுள்ைார். 

2022-23க்கான 

ொனிேங்களுக்கானசிவில்விொனப்டபாக்குவர

த்துஅதெச்ெகத்தின்டகாரிக்தககளுக்குபதிைளிக்

கும்விதொக, டகாவிட்-19 

காைகட் த்தில்இந்திோஉள்நாட்டுெற்றும்மவ

ளிநாட்டுப்பேெங்களில்முன்டனற்றம்கண்டுள்

ைதுஎன்றுசிந்திோகூறினார். 
 

உ.பிமுதல்ைராகடயாகிஆதித்யநாத் 2ைது 

முவறயாகபதவிடயற்றார் 

உத்தரபிரடதெமுதல்வராகடோகிஆதித்ேநாத்இர

ண் ாவதுமுதறோகபதவிடேற்றார். 

ைக்டனாவில்உள்ைஅ ல்பிஹாரிவாஜ்பாய்ஏகா

னாஸ்ட டிேத்தில்பிரதெர்நடரந்திரடொடி, 

ெத்திேஅதெச்ெர்கள்அமித்ஷா, 

ராஜ்நாத்சிங்ெற்றும்ெத்திேஅதெச்ெர்கள்முன்னி

தையில்ஆதித்ேநாத்துக்குஆளுநர்ஆனந்திமபன்

பட ல்பதவிப்பிரொெமும், 

ரகசிேகாப்புபிரொெமும்மெய்துதவத்தார். 

டகெவ்பிரொத்ெவுரிோெற்றும்பிரடஜஷ்பதக்ஆகி

டோர்புதிேஅரொங்கத்தில்துதெமுதல்வர்கைா

கபதவிடேற்றனர் 
 

 

அகெதாபாத்ஐஐஎம்சில்லவறமதாழில்நுட்பக்கூ

ட்டவெப்வபஅவெக்கிறது 

அகெதாபாத்தின்டிஜிட் ல்ொற்றத்திற்கானதெ

ேத்தில்உள்ைஇந்திேடெைாண்தெநிறுவனம் 

(IIM) 

ெமீபத்தில்இந்திோவில்உள்ைபைசில்ைதறெற்

றும்மதாழில்நுட்பநிறுவனங்களு ன்கூட்டுடெ

ரும்டநாக்கத்து ன்சில்ைதறமதாழில்நுட்பக்கூ

ட் தெப்தபத்மதா ங்கிேது. 

கூட் தெப்பு, தெேத்தின்படி, 

நாட்டில்உள்ைசில்ைதறமதாழில்நுட்பநிறுவன

ங்களித டேஒத்துதழப்தபடெம்படுத்தமுேற்

சிக்கும். 
 

ெர்ச்வெக்குரிய ஆறு ொைட்டங்களில் உள்ள 

எல்வலப் பிரச்சிவனவயத் தீர்ப்பதற்கான 

ஒப்பந்தத்தில் அொம் ெற்றும் டெகாலயா 

வகமயழுத்திட்டுள்ளன· 

அஸ்ஸாமும் டெகாைோவும் ஐந்து தொப்த காை 

எல்தைப் பிரச்ெதனதே இரு 

ொநிைங்களுக்கித டே அடிக்கடி 

பதட் த்ததத் தூண்டும் டபாட்டியிட்  12 

இ ங்களில் 6-ல் தீர்க்க ஒப்புக்மகாண் ன. · 

அஸ்ஸாமும் டெகாைோவும் தங்கள் ஐந்து 

தொப்த காை எல்தைப் பிரச்சிதனதே இரு 

ொநிைங்களுக்கு இத டே அடிக்கடி 

பதட் த்ததத் தூண்டும் 12 இ ங்களில் ஆறில் 

தீர்க்க ஒப்புக்மகாண் ன, ெத்திே உள்துதற 

அதெச்ெர் அமித் ஷா இந்த முடிதவ 

“வ கிழக்குக்கான வரைாற்று நாள்” என்று 

பாராட்டினார். · 

ஷா முன்னிதையில் முதறடே அொம் ெற்றும் 

டெகாைோ முதல்வர்கள் ஹிெந்தா பிஸ்வா 

ெர்ொ ெற்றும் கான்ராட் ெங்ொ ஆகிடோர் 

ஒப்பந்தத்தில் தகமேழுத்திட் னர். 

இந்த ஒப்பந்தம் இரு ொநிைங்களுக்கு 

இத டேோன 884.9 கிடைாமீட் ர் எல்தையில் 

உள்ை 12 புள்ளிகளில் ஆறில் நீண் காைொக 

நிைவும் கருத்து டவறுபாட்த  முடிவுக்குக் 

மகாண்டுவரும். 

உள்துதற அதெச்ெரின் கூற்றுப்படி, 

ஒப்பந்தத்தில் தகமேழுத்திட் தன் மூைம் இரு 

நாடுகளுக்கும் இத யிைான எல்தைப் 

பிரச்சிதனயில் 70% தீர்வு காெப்பட்டுள்ைது, 

மீதமுள்ை ஆறு இ ங்களுக்கு விதரவில் தீர்வு 

கித க்கும் என்று அவர் நம்புகிறார். 
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ெணிப்பூர், மிடொரம், திரிபுரா, டெகாைோ, 

அருொச்ெைப் பிரடதெம், நாகாைாந்து ெற்றும் 

டெற்கு வங்காைம் ஆகிேதவ அஸ்ஸாமு ன் 

2743 கிடைாமீட் ர் எல்தைதேப் பகிர்ந்து 

மகாள்கின்றன. 

நாகாைாந்து, மிடொரம், டெகாைோ, 

அருொச்ெைப் பிரடதெம் ஆகிே அதனத்தும் 

அதனு ன் எல்தை டொதல்கதைக் 

மகாண்டுள்ைன.v ஆறு இ ங்களில் 36 

ெமூகங்கள் உள்ைன, மொத்தம் 36.79 ெதுர 

கிடைாமீட் ர்கள் உள்ைன, அதற்கான ஒப்பந்தம் 

எட் ப்பட்டுள்ைது. 

க ந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் ொதம், இரு 

ொநிைங்களும் தைா மூன்று குழுக்கதை 

நிேமித்து, முள்ளிவாய்க்கால் பிரச்தனதே 

விொரிக்கின்றன. ெர்ொவுக்கும் ெங்ொவுக்கும் 

இத டே ந ந்த இரண்டு சுற்றுப் 

டபச்சுக்களுக்குப் பிறகு டபனல்கள் 

உருவாக்கப்பட் ன, இதன் டபாது இரு 

அண்த  நாடுகளும் இந்த விஷேத்தத கட் ம் 

கட் ொக தீர்க்க ஒப்புக்மகாண் ன. 

கமிட்டிகளின் ஒருங்கிதெந்த இறுதிப் 

பரிந்துதரகளின்படி, முதல் கட் ொக 

தீர்வுக்காக எடுக்கப்பட்  36.79 ெதுர கிமீ 

ெர்ச்தெக்குரிே பகுதியில் 18.51 ெதுர கிமீ 

பரப்பைதவ அஸ்ஸாம் முழுதெோகக் 

தகப்பற்றும், அடத டநரத்தில் டெகாைோ 18.28 

ெதுர கிமீ முழுக் கட்டுப்பாட்த க் 

மகாண்டிருக்கும். 
 

துபாயில் இந்திய நவக கண்காட்சி வெய 

கட்டிடத்வத பியூஷ் டகாயல் திறந்து வைத்தார்:· 

ெத்திே வர்த்தகம் ெற்றும் மதாழில்துதற 

அதெச்ெர் பியூஷ் டகாேல் இந்திே நதக 

கண்காட்சி தெேத்தத திறந்து தவத்தார்.·  

துபாய் எக்ஸ்டபா 2020 இல் இந்திோ 

மபவிலிேனில் பங்டகற்பதற்காக அவர் துபாய் 

மென்றிருந்தடபாது.· 

தற்டபாதுள்ை 35 பில்லிேன் அமெரிக்க 

 ாைர்களில் இருந்து ஆண்டுடதாறும் 100 

பில்லிேன்  ாைர் ஏற்றுெதி இைக்தக டநாக்கி 

மெல்லுொறு ரத்தினம் ெற்றும் நதக ஏற்றுெதி 

டெம்பாட்டு கவுன்சிலின் ஏற்றுெதி 

உறுப்பினர்களுக்கு அதெச்ெர் அதழப்பு 

விடுத்தார்.· 

இந்திே நதக கண்காட்சி தெேம் ஆனது 

துபாயில் இந்திே நதககதை மபறுவதற்கு 

உைகிற்கு ஒடர இ த்தில் இருக்கும் இ ொக 

இருக்கும், டெலும் இந்த தைொனது ஜி டஜ இ பி 

சி உறுப்பினர்கள் ஆண்டு முழுவதும் 

மபாருட்கதை காட்சிப்படுத்தவும் ஆர் ர்கதை 

பதிவு மெய்ேவும் உதவும்.· 

இந்திோவில் இருந்து, 15 ொநிைங்கள் ெற்றும் 

ஒன்பது ெத்திே அதெச்ெகங்கள் துபாய் 

எக்ஸ்டபாவில் பங்டகற்கின்றன, இது ொர்ச் 31, 

2022 அன்று முடிவத கிறது. 
 

இந்தியாவின் அவனத்து முன்னாள் 

பிரதெர்களின் அருங்காட்சியகம் விவரவில் 

திறக்கப்பட உள்ளது· 

அதனத்து முன்னாள் பிரதெர்களின் 

அருங்காட்சிேகம், பிரதான் ெந்திரி 

ெங்க்ரஹாைோ (பிரதெர்களின் 

அருங்காட்சிேகம்), ம ல்லியில் உள்ை தீன் 

மூர்த்தி டதாட் த்தில் கட் ப்பட்டுள்ைது.· 

முன்னாள் பிரதெர் ஜவஹர்ைால் டநருவின் 

இல்ைொக இருந்த தீன் மூர்த்தி பவன் 

வைாகத்தில் 270 டகாடி ெதிப்பிைான திட் ம் 

ஏப்ரல் 14, 2022 அன்று மதா ங்கப்படும்.· 

ஜவஹர்ைால் டநருவின் வசிப்பி ொக தனி 

டநரு நிதனவு அருங்காட்சிேகத்ததக் மகாண்  

ஜவஹர்ைால் டநரு பற்றிே டெகரிப்புகள் ெற்றும் 

பத ப்புகதைத் தவிர, இதுவதர இந்திோவின் 

14 பிரதெர்களின் வாழ்க்தக, காைம் ெற்றும் 

பங்களிப்தப இந்த அருங்காட்சிேகம் 

காண்பிக்கும்.· 

பி எம் அருங்காட்சிேகத் திட் ம் 2018 இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட் து, டெலும் அதன் 

முடிவிற்கான காைக்மகடு அக்ட ாபர் 2020 

ஆகும், ஆனால் மதாற்றுடநாய் மதா ர்பான 

பூட்டுதல்கள் ெற்றும் சிவில் பணிகள் ெற்றும் 

உள்ை க்கம்-குெப்படுத்தல் சிக்கல்கள் 

காரெொக தாெதங்கதை எதிர்மகாண் து. 
 

யமுடனாத்ெவ் ஐடிஓ யமுனா காட்டில் NMCG 

ஏற்பாடு மெய்தது · 

தூய்தெோன கங்தகக்கான டதசிே பணி 

(என்எம்சிஜி) ஆொதி கா அம்ரித் ெடஹாத்ெவ் 

மகாண் ாட் ங்களின் ஒரு பகுதிோக, ஆொதி 

கா அம்ரித் ெடஹாத்ெவ் மகாண் ாட் ங்களின் 

ஒரு பகுதிோக, ேமுதனயின் சிறப்தபக் 

மகாண் ாடும் வதகயில், ” சுத்தொன அததக் 

காப்டபாம்” என்ற உறுதிமொழியு ன் 

ேமுடனாத்ெதவ ந த்திேது. 
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‘பாரத் பாக்ய விதாதா’ மெகா மெங்டகாட்வட 

விழாவை ஸ்மிருதி இரானி மதாடங்கி வைத்தார். 

ம ல்லி மெங்டகாட்த யில் பத்து நாள் மெகா 

மெங்டகாட்த  திருவிழாவான ‘பாரத் பாக்ே 

விதாதா’தவ ெத்திே மபண்கள் ெற்றும் 

குழந்ததகள் டெம்பாட்டுத்துதற அதெச்ெர் 

ஸ்மிருதி இரானி மதா ங்கி தவத்தார். 

ஆொதி கா அம்ரித் ெடஹாத்ெவின் ஒரு 

பகுதிோக, மெங்டகாட்த  திருவிழாதவ 

ெத்திே கைாச்ொர அதெச்ெகம் ஏற்பாடு 

மெய்துள்ைது. 

DBG மெங்டகாட்த தே மித்ராவின் 

நிதனவுச்சின்னொக ஏற்றுக்மகாண் தால், 

இந்த நிகழ்தவ ஏற்பாடு மெய்ே அதெச்ெகம் 

 ால்மிோ பாரத் குழுெத்து ன் (DBG) 

ஒத்துதழத்துள்ைது. இந்திோவின் ஒவ்மவாரு 

பகுதியின் பாரம்பரிேம், கைாச்ொரம் ெற்றும் 

பன்முகத்தன்தெதே நிதனவுகூரும் வதகயில் 

இவ்விழா அதெயும். 
 

பழங்குடியினரின் கலாச்ொரத்தின் ஒரு 

புனிதொன மகாண்டாட்டம்: ஆதி பொர் 

ஆதி பஜார்களின் வரிதெக்கு ஏற்ப – 

பழங்குடியினரின் கைாச்ொரம் ெற்றும் 

உெவுகளின் ஸ்பிரிட் மகாண் ாட் ம், 

குஜராத்தின் நர்ெதா ொவட் த்தில் உள்ை 

ஒற்றுதெயின் சிதைோன மகவாடிோவில் 

உள்ை ஏக்தா நகரில் ொர்ச் 26, 2022 அன்று 

புதிேது திறக்கப்பட் து. 

ொர்ச் 26ஆம் டததி மதா ங்கி ஏப்ரல் 5ஆம் டததி 

முடிவத ந்த 11 நாள் கண்காட்சிதே திருெதி. 

நிமிஷாமபன் சுதர், பழங்குடியினர் டெம்பாடு, 

சுகாதாரம், குடும்ப நைம் ெற்றும் ெருத்துவக் 

கல்வி, குஜராத் அரசு,  ாக் ர் குடபர்பாய் 

ென்சுக்பாய் திண்ட ார் முன்னிதையில், உேர் 

ெற்றும் மதாழில்நுட்பக் கல்வி, ெட் ென்றம் 

ெற்றும் நா ாளுென்ற விவகாரங்களுக்கான 

இதெ அதெச்ெர், குஜராத்; ஸ்ரீ ராம்சிங் ரத்வா, 

ததைவர், டிஆர்ஐ திறந்து தவத்தார் 
 

பிரதெ ெந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன டயாெனா 

அவர ைருடம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

பிரதெர் திரு நடரந்திர டொடி ததைதெயிைான 

ெத்திே அதெச்ெரதவ, பிற்படுத்தப்பட்  

ெற்றும் பாதிக்கப்ப க்கூடிே பகுதிகளுக்கு 

அக்கதற ெற்றும் கருதெ காட்டுவதற்காக, 

பிரதான் ெந்திரி கரீப் கல்ோண் அன்ன டோஜனா 

(PM-GKAY) திட் த்தத டெலும் ஆறு 

ொதங்களுக்கு மெப் ம்பர் 2022 வதர 

நீட்டித்துள்ைது. 

PM-GKAY திட் த்தின் கட் ம்-V ொர்ச் 2022 இல் 

முடிவத யும். PM-GKAY ஏப்ரல் 2020 முதல் 

நத முதறயில் உள்ைது, இது உைகின் 

மிகப்மபரிே உெவுப் பாதுகாப்புத் திட் ொக 

ொறியுள்ைது என்பததக் கவனத்தில் மகாள்ை 

டவண்டும். 
 

ய ெெஸ்கிருதி ெடஹாத்ெவ் 2022 இன் 11ைது 

பதிப்பு மைற்றிகரொக நவடமபற்றது 

ராஷ்ட்ரிே ெெஸ்கிருதி ெடஹாத்ெவ் 2022, 

ஆந்திரப் பிரடதெத்தின் ராஜெடஹந்திராவரம் 

கதைக் கல்லூரி தெதானத்தில், ஆொதி கா 

அம்ரித் ெடஹாத்ஸவத்தின் ஒரு பகுதிோக, 

ெத்திே கைாச்ொரம், சுற்றுைாத் துதற அதெச்ெர் 

ஜி.டக. மரட்டி முன்னிதையில் ஆந்திர ஆளுநர் 

ஸ்ரீ பிஸ்வபூென் ஹரிெந்தன் அவர்கைால் 

மதா ங்கப்பட் து. 

2022 ொர்ச் 26 ெற்றும் 27 ஆகிே டததிகளில் 

ராஜமுந்திரியில் உள்ை அரசு கதைக் கல்லூரி 

தெதானத்தில் இரண்டு நாள் ராஷ்ட்ரிே 

ெெஸ்கிருதி ெடஹாத்ெவ் ந த்தப்படும். 

முதல் ராஷ்ட்ரிே ெெஸ்கிருதி ெடஹாத்ெவ் 2015 

இல் ந த்தப்பட் து, டெலும் இது ஊ கங்கள் 

ெற்றும் மபாதுெக்களி மிருந்து டநர்ெதறோன 

பதிதைப் மபற்றது, இது மதா ர் விழாக்களுக்கு 

ஏற்பாடு மெய்ேத் தூண்டிேது. 
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State News 
 

சேருவிலங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முேல் 

ஆம்புலன்ஸ்ேமிழகத்தில்சோடங்கப்ெட்டது 

இந்தியோவின் முைல் 

யைருவிலங்குகளுக்கோ ஆம்புலன்ஸ்ைமிைகத்தி

ன் யசன்ர யில் யைோைங்கப்பட்டுள்ளது. இது 

சர்ெடைச விலங்கு நல அரமப்போ  

“ஃடபோர்போவ்” உைன் இரணந்து இந்தியோவின் 

புளூகிைோஸ்நிறுெ த்ைோல்யைோைங்கப்பட்ைது. 

யசன்ர  உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ைோக்ைர் 

அனிைோசுமந்த்ஆம்புலன்ரச துெக்கி ரெத்ைோர். 

ஸ்ட்டைஅனிமல்டகர் திட்ைம் கோயமரைந்ை 

மற்றும் டநோய்ெோய்ப்பட்ை யைரு 

விலங்குகளுக்குஆன்-

ரசட்சிகிச்ரசரயெைங்குெைற்கோக ஒரு உள் 

கோல்நரை மருத்துெரைக் யகோண்ை 

“சக்கைங்களில் உள்ள மருத்துெமர ”யோக 

இருக்கும். 
 

71 லட்ெம் தீெங்கள் ஏற்றி உஜ்ஜயினிகின்னஸ் 

ொேலன ெலடத்துள்ைது 

மத்தியப்பிைடைசத்தில் உள்ள உஜ்ரஜனியில்10 

நிமிைங்களில் 71 லட்சம் களிமண் விளக்குகரள 

ஏற்றி கின் ஸ் சோைர  பரைத்துள்ளது. 

மகோசிெைோத்திரிரய முன்னிட்டு ‘சிெ டஜோதி 

அர்ப்பணம் மட ோத்ஸெ’ நிகழ்ச்சியின் ஒரு 

பகுதியோக தீபங்கள்ஏற்றப்பட்ை . 

இைன் மூலம் அெர்கள் 03 நெம்பர் 2021 அன்று 

உத்ைைபிைடைசத்தின்அடயோத்தியில்உருெோக்கப்ப

ட்ை41 லட்சம் தீபங்கரளஏற்றிய முந்ரைய 

சோைர ரயமுறியடித்ை ர். உஜ்ரஜனி 

‘மகோகோல நிலம்’ என்றும் 

அரைக்கப்படுகிறது.சோன்றிைரைமத்தியப்பிை

டைச முைல்ெர் 

சிெைோஜ்சிங்சவுகோன்யபற்றுக்யகோண்ைோர். 
 

ஜம்மு காஷ்மீரில்தஹரத் திருவிழா 2022 

சகாண்டாடப்ெட்டது 

ட ைத் அல்லது ‘ ை (சிென்) இைவு’, 

யபோதுெோக மகோ சிெைோத்திரி என்று 

அரைக்கப்படுகிறது, இது ஜம்மு மற்றும் 

கோஷ்மீர் (டஜ&டக) முழுெதும் 

கோஷ்மீரிபண்டிட்களோல்யகோண்ைோைப்படும் 

முக்கிய பண்டிரகயோகும். 

இந்ை திருவிைோ சிென் மற்றும் உமோ (போர்ெதி) 

டைவியின் திருமண நோரளக்குறிக்கிறது. 

2022ட ைத் திருவிைோ 28 பிப்ைெரி 2022 அன்று 

யகோண்ைோைப்பட்ைது. 
 

ஜம்மு கோஷ்மீர்திருவிைோக்கள்: 

டைோஸ்டமோச்டச 

ய மிஸ் திருவிைோ 

கஞ்டசோத் திருவிைோ 

துலிப் திருவிைோ 

ஸ்பிடுக்கஸ்ைர் 

 ர் நெமி 

சோரி 

ப ுடமளோ 
 

அஸ்ஸாம் அரொங்கம் முழு மாநிலத்லேயும் 

“ேலட  செய்யப்ெட்ட ெகுதி 2022″என்று 

அறிவித்ேது 

அஸ்ஸோம் அைசோங்கம் 

சர்ச்ரசக்குரியஆயுைப்பரைகள் (சிறப்பு 

அதிகோைங்கள்) சட்ைம், 1958 (AFSPA) மோநிலத்தில் 

டமலும் ஆறு மோைங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

இந்ை அறிவிப்பு பிப்ைெரி 28 முைல் அமலுக்கு 

ெந்ைது. ஆைம்பத்தில், 

பிரிக்கப்பைோைஅசோமில்நோகர்கள்நைத்தியடபோைோ

ட்ைத்தின்டபோது1955 ஆம் ஆண்டு அஸ்ஸோம் 

யைோந்ைைவு யசய்யப்பட்ை பகுதி சட்ைம் 

இதுெோகும். 

1958 ஆம் ஆண்டு ஆயுைப்பரைகள் (சிறப்பு 

அதிகோைம்) சட்ைம், 1958ஐ இரணத்ைைன் மூலம் 

ைத்து யசய்யப்பட்ை ைோணுெத்திற்குஇந்ைச் 

சட்ைம் ஓைளவு சுைந்திைம் அளித்ைது. 

அஸ்ஸோமில் நெம்பர் 1990 இல்AFSPA 

விதிக்கப்பட்ைது மற்றும் 

அைசோங்கத்தின்மதிப்போய்வுக்குப் பிறகு 

ஒவ்யெோரு ஆறு 

மோைங்களுக்கும்நீட்டிக்கப்படுகிறது. 
 

11,400 தகாடி மதிப்பிலானபுதனசமட்தரா ரயில் 

திட்டத்லே பிரேமர் நதரந்திர தமாடி சோடங்கி 

லவத்ோர் 

இந்தியப் பிைைமர் நடைந்திை டமோடி, 

புட யமட்டைோ ையில் திட்ைத்ரை மோர்ச் 06, 2022 

அன்று யைோைங்கி ரெத்ைோர், டமலும் 

புட யமட்டைோவில் ை து 

10நிமிைபயணத்தின்டபோது, 

யமட்டைோடகோச்சின்உள்டளஇருக்கும்மோற்றுத்தி

ற ோளி, போர்ரெயற்ற 

மோணெர்களுைன்கலந்துரையோடி ோர். 
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புட யமட்டைோ ையில் திட்ைம் யமோத்ைம் 11,420 

டகோடி ரூபோய் யசலவில் கட்ைப்பட்டுள்ளது. 

இைன் யமோத்ை நீளம் 2கிமீ மற்றும் 30 

நிரலயங்கள். 

GOIயின்டமக் இன் இந்தியோ யகோள்ரகயின் கீழ் 

உள்நோட்டிடலடயையோரிக்கப்பட்ைஅலுமினிய 

போடி டகோச்சுகரளக் யகோண்ை நோட்டின் முைல் 

யமட்டைோ திட்ைம் புட யமட்டைோ ஆகும். 

புட முனிசிபல்கோர்ப்படைஷன் (பிஎம்சி) 

ெளோகத்தில் உள்ள 

சத்ைபதிசிெோஜிமகோைோஜின்சிரலரய பிைைமர் 

டமோடி திறந்து ரெத்ைோர் மற்றும் புட யில் பல 

ெளர்ச்சித் திட்ைங்கரள அடிக்கல் நோட்டி ோர். 
 

ெத்தீஸ்கர்அரொல்  ‘சகௌெல்யா 

மாத்ரித்வாதயாஜனா’ சோடங்கப்ெட்டது 

ைோய்பூரில் உள்ள பி.டி.ஐரமைோ த்தில் 

நரையபற்ற மோநில அளவிலோ  மகளிர் 

மோநோட்டில், போதுகோப்போ ைோய்ரமக்கோக ஐந்து 

பய ோளிகளுக்குரூ.5000கோடசோரலகரள 

ெைங்கி முைல்ெர் பூடபஷ்போடகல் ‘யகௌசல்யோ 

மோத்ரித்ெோடயோஜ ோ’ திட்ைத்ரை 

அறிமுகப்படுத்தி ோர். 

இைண்ைோெது யபண் குைந்ரை பிறந்ைோல், 

இத்திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.5,000 யைோரகரய 

யமோத்ைமோக யசலுத்தும் உைவித்யைோரகரயப் 

யபற யபண்கள் ைகுதியுரையெர்கள். 

இத்திட்ைம் யபண் குைந்ரைகளின் ெளர்ப்பு 

மற்றும் கல்விக்கு உைவும். 
 

ஹரியானா அரசு மாத்ருெக்திஉேய்மிோ 

திட்டத்லே அறிவித்துள்ைது 

சர்ெடைச மகளிர் தி த்தில், யபண் 

யைோழில்முர டெோருக்கு ஆைைெோக 

மோத்ருசக்திஉைய்மிைோ திட்ைத்ரை  ரியோ ோ 

அைசு அறிவித்துள்ளது. 

இத்திட்ைத்தின் கீழ், பரிெோர்யபஹ்சோன்பத்ைோ 

(PPP) சரிபோர்க்கப்பட்ைைைவுகளின் 

அடிப்பரையில் குடும்ப ஆண்டு ெருமோ ம் 5 

லட்சம் ரூபோய்க்கு குரறெோக உள்ள 

யபண்களுக்கு, 3 லட்சம் ரூபோய் அளவுக்கு நிதி 

நிறுெ ங்களோல்யமன்கைன்கள் ெைங்கப்படும். 

அரைத் யைோைர்ந்து,  ரியோ ோ மகளிர் 

டமம்போட்டுக் கைகம் மூலம் 7% ெட்டி 

மோனியமும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ெைங்கப்படும். 
 

சிக்கிம் மாநில அரசு ஆமாதயாஜ்னா&ொஹினி 

திட்டத்லே சோடங்கியுள்ைது 

சிக்கிம் மோநில முைல்ெர் பிடைம்சிங்ைமோங், 

‘ஆமோடயோஜ ோ, டெரல யசய்யோை 

ைோய்மோர்களுக்கு உைவும் திட்ைம் மற்றும் 

மோநிலத்தின் யபண் மோணெர்களுக்கு 

பய ளிக்கும் ‘போஹினி திட்ைம்’ ஆகியெற்ரற 

விரைவில் யசயல்படுத்தும் என்று 

அறிவித்துள்ளோர். 

ஆமோடயோஜ ோ மற்றும் போஹினிடயோஜ ோவின் 

முழு விெைங்கள் கீடை யகோடுக்கப்பட்டுள்ள . 
 

இந்தியாவின் மிகப்செரிய மிேக்கும் சூரிய ெக்தி 

திட்டத்லே ேமிழக அரசு துவக்கி லவத்துள்ைது 

4 டகோடி யசலவில் கட்ைப்பட்டுள்ள 

இந்தியோவின் மிகப்யபரிய மிைக்கும் சூரிய ஒளி 

மின் நிரலயத்ரை ைமிைக முைல்ெர் 

மு.க.ஸ்ைோலின் திறந்து ரெத்ைோர். 

சுத்ைமோ  எரிசக்திரயெைங்குெைற்கோக 

ைமிழ்நோட்டில் தூத்துக்குடியில் உள்ள 

சைர்ன்யபட்டைோயகமிக்கல்ஸ்இண்ைஸ்ட்ரீஸ்கோர்

ப்படைஷன்லிமியைட் (SPIC) 

யைோழிற்சோரலயில்மிைக்கும் ஆரல 

நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

இது சுற்றுச்சூைலுக்கு நிரலயோ  மின் 

உற்பத்திரய ெைங்குெரையும், 

கோர்பன்ைைத்ரைகுரறப்பரையும்டநோக்கமோகக்

யகோண்டுள்ளது. 
 

கர்நாடக அரசு ‘Women@Work’ திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்தியது 

2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் டைரெயோ  

டெரலெோய்ப்பு திறன் யகோண்ை யபண்களுக்கு 

5 லட்சம் டெரலகரள ெைங்குெைற்கோக 

கர்நோைக அைசு ‘Women@Work’ திட்ைத்ரை 

யைோைங்கியுள்ளது. 

யபண் யைோழிலோளர்கரள 

ஈர்ப்பதில்கோர்ப்படைட் திட்ைங்களின் 

முயற்சிகளில் கெ ம் 

யசலுத்துெடைஇத்திட்ைத்தின்டநோக்கமோகும். 

இது KTECH, கர்நோைக திறன் 

டமம்போட்டுக்கைகத்துைன் இரணந்து கர்நோைக 

டிஜிட்ைல் யபோருளோைோை இயக்கத்ைோல் (KDEM) 

உருெோக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது யபண்கள் தீவிைமோக பங்டகற்கவும், 

யைோழில்துரறடமம்போட்டின் மூலம் 

யைோழிலோளர்களில்டசைவும் உைவும். 
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ஹரியானா முேல்வர் செண்களுக்கான 

‘சுஷ்மாசுவராஜ் விருலே’ அறிவித்ோர் 

 ரியோ ோ முைல்ெர் மட ோகர்லோல்கட்ைோர், 

மோநில பட்யஜட்ரை ைோக்கல் யசய்யும்டபோது, 

சர்ெடைசமற்றும்டைசியத்துரறகளில்பல்டெறுது

ரறகளில்குறிப்பிைத்ைக்க சோைர கள் அல்லது 

பங்களிப்புக்கோக யபண்களுக்கு 

‘சுஷ்மோஸ்ெைோஜ் விருது’ அறிவித்துள்ளோர். 

சுஷ்மோஸ்ெைோஜ் விருது ரூ.5 லட்சம் மற்றும் 

போைோட்டுத் யைோரகயுைன் ெைங்கப்படும். 
 

இந்தியாவின் முேல் செண்கள் சோழில் பூங்கா 

லஹேராொத்தில்திறக்கப்ெட்டது. 

இந்தியோவின் முைல் முழு உரிரமயோ  

யபண்கள் யைோழில் பூங்கோ 

ர ைர்போத்தில்திறக்கப்பட்ைது. 

மோநில அைசோங்கத்துைன் இரணந்து FICCI 

டலடீஸ்ஆர்கர டசஷன் – எஃப்எல்ஓ மூலம் 

விளம்பைப்படுத்ைப்படும் இந்ை பூங்கோ, 

பசுரமப்பிரிவின்16 யெவ்டெறு துரறகரளப் 

பிைதிநிதித்துெப்படுத்தும் 

25அலகுகரளக்யகோண்டுள்ளது, டமலும் அரெ 

அர த்தும் யபண்களுக்குச்யசோந்ைமோ ரெ 

மற்றும் கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்ற . 

FICCI டலடீஸ்ஆர்கர டசஷன்யைோழில்துரற 

பூங்கோ நோட்டின் முைல் ெரகயோகும், இந்ை 

பூங்கோ பைன்டசருவுக்கு அருகில் உள்ள 

சுல்ைோன்பூரில்50 ஏக்கர் 

நிலப்பைப்பில்கட்ைப்பட்ைது. 

250 டகோடி முைலீட்டில்உருெோக்கப்பட்ைது. 

யபண் யைோழில்முர டெோர் ஏற்க டெ இந்ை 

பூங்கோவில் ைங்கள் 

ெணிகங்கரளத்யைோைங்கவும்யசயல்பைவும் 

ெலுெோ  விருப்பத்ரை யெளிப்படுத்தி 

ெருகின்ற ர். 
 

திரிபுரா அரசு “முக்யமந்திரி ொ 

ஸ்ராமிகல்யாண்பிரகல்ொ” திட்டத்லே 

அறிவித்துள்ைது. 

திரிபுைோ அைசு டையிரல யைோழிலோளர்களுக்கோக 

‘முக்யமந்திரி சோ ஸ்ைோமிகல்யோண்பிைகல்போ’ 

என்ற சிறப்பு திட்ைத்ரை அறிவித்துள்ளது. 

சிறப்பு திட்ைம், ரூ. 

திரிபுைோவின்7000டையிரலத்டைோட்ைத் 

யைோழிலோளர்கரள சமூகப் போதுகோப்பு 

ெரலயின் கீழ் யகோண்டு ெருெைற்கோ  ஒரு 

நைெடிக்ரகயோக, அரைச் யசயல்படுத்ை 85 

டகோடி ரூபோய். 

இந்ைச்சிறப்புத் திட்ைம், டையிரலத்டைோட்ைத் 

யைோழிலோளர்களுக்கு மோநில அைசு மற்றும் 

மத்திய அைசு மூலம் உரிய 

ெசதிகரளஒருங்கிரணத்து அெர்களுக்கு வீடு, 

டைஷன், நிதியுைவி ஆகியெற்ரற உறுதி 

யசய்யும். 
 

BIS ொன்றிேலழப் செற்ற உலகின் முேல் LAB 

உற்ெத்தி நிறுவனமாக ேமிழ்நாடு 

செட்தராபுராடக்ட்ஸ் ஆனது. 

TPL (Tamilnadu Petroproducts Ltd.) என்பது இந்திய 

ைைநிரலகள்பணியகத்ைோல் (BIS) 

சோன்றளிக்கப்பட்ைஉலகின் முைல் 

லீனியர்அல்ரகல்யபன்சீன் (LAB) உற்பத்தி 

நிறுெ மோகும். 

TPL இன் ‘Superlab’ பிைோண்ட் நோட்டில் மிகவும் 

பிைபலமோ  ஆய்ெகபிைோண்டுகளில்ஒன்றோகும். 

இந்தியோவில் ைசோய த்தின்சந்ரைத் ைரலெர் 

மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஒடை 

விற்பர யோளர் என்ற TPL இன் நிரல 

சோன்றிைழின் மூலம் பலப்படுத்ைப்படும். 

மக்கும் டசோப்பு ையோரிக்க LAB 

பயன்படுத்ைப்பைலோம், இது ெைக்கமோ  

டசோப்பு சூத்திைங்கரள விை நிரலயோ  

விருப்பமோக இருக்கும். 
 

புதுச்தெரியில்ேனித்துவமானடிஜிட்டல் ெள்ளி 

சுகாோர ேைம் சோடங்கப்ெட்டது 

டைசிய டிஜிட்ைல்சுகோைோை இயக்கத்தின் கீழ், 

புதுச்டசரி டிஜிட்ைல் யபோது சுகோைோை 

சுற்றுச்சூைல் அரமப்ரப உருெோக்குகிறது. 

ஆகஸ்ட் இைண்ைோெது ெோைத்தில், டிஜிட்ைல் 

சுற்றுச்சூைல் அரமப்பின் நோன்கு கட்டிைத் 

துண்டுகள்நிறுெப்பட்டு முைல் கட்ைத்தில் 

யசயல்படுத்ைப்படும். 

ஆைோர், ‘டிஜி ைோக்ைர்’ டபோன்ற சுகோைோை 

அரையோள ைைவுத்ைளத்ரை உருெோக்குைல், 

பல்டெறு மருத்துெ அரமப்புகரளச் டசர்ந்ை 

சுகோைோைநிபுணர்களின் பட்டியல், டைசிய 

சுகோைோைஉள்கட்ைரமப்புப் பதிடெடு மற்றும் 

ஒவ்யெோரு நபருக்கோ  ைனிப்பட்ை சுகோைோைப் 

பதிடெடு ஆகியரெ இதில் அைங்கும். 
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இந்தியாவின் முேல் ‘உலக அலமதி லமயம்’ 

குருகிராமில்நிறுவப்ெடும் 

அரமதி தூைர், புகழ்யபற்ற ரஜ ோச்சோரியோர் 

ைோக்ைர் டலோடகஷ்ஜி அெர்களோல் 

நிறுெப்பட்ைஅஹிம்சோவிஸ்ெ போைதி அரமப்பு, 

 ரியோ ோவின்குருகிைோமில் இந்தியோவின் 

முைல் உலக அரமதி ரமயத்ரைநிறுெவுள்ளது. 

இைற்கோக, டமைோந்ைோமருத்துெமர க்கு எதிடை 

உள்ள குருகிைோமில் உள்ள யசக்ைோர்39ல் மற்றும் 

யைல்லி-

யஜய்ப்பூர்யநடுஞ்சோரலரயஒட்டியுள்ளஅரம

ப்புக்கு ரியோ ோ அைசு ஒரு இைத்ரை 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

உலகில் அரமதி மற்றும் நல்லிணக்கத்ரை 

நிரலநோட்ை ‘உலக அரமதி ரமயம்’ 

யசயல்படும். 

அஹிம்சோவிஸ்ெ போைதி அைசு கருவூலத்தில் 

முழுத் யைோரகரயயும்யைபோசிட் யசய்து 

நிலத்ரைப்யபற்றுள்ளோர், அதில் சுமோர் 25000 

சதுை அடி கட்டுமோ ப் பணிகள் இைண்டு 

ஆண்டுகளில் முடிக்கப்படும். 

 ரியோ ோமோநிலத்தின் மோண்புமிகு 

முைலரமச்சர் மட ோகர்லோல்கட்ைர்ஜிக்கு அெர் 

ை து நன்றிரயத் யைரிவித்ைோர். 
 

நாட்டின் முேல் AI & Robotics Technology Park 

(ARTPARK) செங்களூரில் சோடங்கப்ெட்டது 

நோட்டின் முைல் யசயற்ரக நுண்ணறிவு மற்றும் 

டைோபோட்டிக்ஸ்யைோழில்நுட்ப பூங்கோ (ARTPARK) 

கர்நோைகோவின்யபங்களூருவில்யைோைங்கப்பட்

ைது. 

இது இந்திய அறிவியல் கைகம் (IISc) 

யபங்களூரு மூலம் 

அரமக்கப்பட்ைலோபடநோக்கற்ற அறக்கட்ைரள 

மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, இைன் விரை 

மூலை ம் ரூ. 230 டகோடிரய மத்திய, மோநில 

அைசுகள் ெைங்கியுள்ள . 

ARTPARK (AI மற்றும் Robotics Technology Park) 

ஆ து AI Foundry உைன் இரணந்து 

இந்தியோவில் AI மற்றும் 

டைோபோட்டிக்ஸ்கண்டுபிடிப்புகரள ஆைரிக்க 

$100 மில்லியன்துணிகை நிதிரய யைோைங்க 

உள்ளது. இந்ை நிதியோ து அைசு, ைனியோர் 

நிறுெ ங்கள் மற்றும் VC 

களோல்ஆைரிக்கப்படும். 
 

ெஞ்ொப்மாநிலத்தின் புதிய முேல்வராக ெகவந்த் 

மான் ெேவிதயற்றார் 

பஞ்சோபின்18ெதுமுைலரமச்சைோகபகத் சிங்கின் 

பூர்வீககிைோமமோ கட்கர்கோலோனில் ஆளுநர் 

பன்ெோரிலோல்புடைோகித் முன்னிரலயில் 

பகெந்த் மோன் பைவிடயற்றோர். 

117உறுப்பி ர்கரளக் யகோண்ை பஞ்சோப் 

சட்ைமன்றத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 

92இைங்கரளக் ரகப்பற்றி கோங்கிைஸ் மற்றும் 

எஸ்ஏடி-பிஎஸ்பி கூட்ைணிரய வீழ்த்தியது. 

‘டஜோடபோடலடசோநி ோல்’ மற்றும் 

‘போைத்மோைோகியஜய்’ என்று டகோஷமிட்டு, 

பைவிடயற்பு விைோவில் கலந்து 

யகோண்ைெர்களுக்கு நன்றி யைரிவித்ைோர் 

பகெந்த் மோன். மன் ை து உரைரய 

‘இன்குலோப்ஜிந்ைோபோத்’ (புைட்சி ெோழ்க) என்று 

முடித்ைோர். 
 

இ-ஆட்தடாக்கலை ெதிவு 

செய்வேற்கும்வாங்குவேற்கும்‘லம ஈவி’ 

தொர்ட்டலல சடல்லி அரசு 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

தில்லியில்மின்சோைஆட்டைோக்கரளெோங்குெைற்

கும் பதிவு யசய்ெைற்கும் தில்லி அைசோங்கம் 

ஆன்ரலன் ‘ரம ஈவி’ (ரம எயலக்ட்ரிக் 

ெோக ம்) டபோர்ட்ைரலத்யைோைங்கியுள்ளது. 

யைல்லியின்டபோக்குெைத்துத்துரறயின்இரண

யைளத்தில் அர த்து பய ர்களும் இரை 

அணுகலோம். 

தில்லி மின்சோைெோக க்யகோள்ரகயின் கீழ், 

கைனில் இ-ஆட்டைோக்கரளெோங்குெைற்கு5% 

ெட்டி விகிைம் மோனியம் ெைங்கப்படும் மற்றும் 

அத்ைரகயெசதிரய ெைங்கும் முைல் 

மோநிலமோக மோறும். 

தில்லி அைசு மற்றும் 

கன்யெர்யஜன்ஸ்எ ர்ஜிசர்வீசஸ்லிமியைட் 

(CESL) ஆகியெற்றின் ஒத்துரைப்புைன் இந்ை 

இரணயைளடபோர்ைல்உருெோக்கப்பட்ைது. 
 

இந்தியாவின் முேல் டிஜிட்டல்வாட்டர் தெங்க் 

‘AQVERIUM’ செங்களூரில் சோடங்கப்ெட்டது 

இந்தியோவின் முைல் டிஜிட்ைல் நீர் ெங்கியோ  

‘AQVERIUM’ 

கர்நோைகோவின்யபங்களூருவில்யைோைங்கப்பட்

ைது, இது சிறந்ை நீர் 

டமலோண்ரமரயடநோக்கமோகக் யகோண்ை ஒரு 

புதுரமயோ  முயற்சியோகும். இது AquaKraft 

Group Ventures 

நிறுெ த்ைோல்உருெோக்கப்பட்ைது. 
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இது ைகெல் யைோழில்நுட்பம், திறன் டமம்போடு 

மற்றும் யைோழில்முர டெோர்ஆகியெற்றுைன் 

நிரலயோ  மற்றும் 

பசுரமயோ யைோழில்நுட்பங்கரள 

இரணக்கும் ஒரு 

ைனித்துெமோ கண்டுபிடிப்போகும். 

இது அர த்து நிறுெ ங்கள் மற்றும் 

ஆைோைங்களில் உள்ள நீர் 

ைைவுகளின்பட்டியலிைப்பட்டுள்ளது, இது சில 

யபோதுெோ  ெளர்ச்சி செோல்கரள சமோளிக்க 

உைவும். 
 

நிதின்கட்கரிசடாதயாட்டா “மிராய்” 

இந்தியாவின் முேல் ெசுலம லஹட்ரஜன் 

எரிசொருள் செல் EV ஐ திறந்து லவத்ோர் 

சோரலப் டபோக்குெைத்து மற்றும் 

யநடுஞ்சோரலகளுக்கோ  மத்திய அரமச்சர் 

நிதின்கட்கரி, உலகின்அதிநவீ  

யைோழில்நுட்பத்தில் உருெோக்கப்பட்ை பசுரம 

ர ட்ைஜன் எரியபோருள் யசல் மின்சோை 

ெோக ம் (FCEV) யைோடயோட்ைோமிைோய் புது 

தில்லியில் திறந்து ரெத்ைோர். 

Toyota Miraiஇந்தியோவின் முைல் எரியபோருள் 

யசல் மின்சோை ெோக ம் (FCEV), இது முற்றிலும் 

ர ட்ைஜ ோல்இயக்கப்படுகிறது. 
 

ெணிப்பூர்முதல்ைராக 2ைது 

முவறயாகஎன்பிடரன்சிங்பதவிடயற்றார் 

பாஜகமூத்தததைவர்என்பிடரன்சிங், 

ெணிப்பூர்ொநிைத்தின்முதைதெச்ெராகமதா ர்ந்

துஇரண் ாவதுமுதறோக 2022 ொர்ச் 21 

அன்றுபதவிடேற்றார். ஆளும்பாஜக 2022 

ெணிப்பூர்ெட் ென்றத்டதர்தலில் 60 

இ ங்களிலும்டபாட்டியிட்டு 32 

இ ங்கதைக்தகப்பற்றிேது. 

டநாங்டதாம்பம் (என்) 

பிடரன்சிங்ஒருகால்பந்துவீரராகதனதுவாழ்க்தக

தேத்மதா ங்கினார், 

பின்னர்அரசிேலில்டெருவதற்குமுன்புபத்திரி

தகக்குத்திரும்பினார். 
 

டெற்குைங்கம் ‘டடால்உத்ெவ்’ அல்லது 

‘டடால்ொத்ரா’ மகாண்டாடப்பட்டது. 

டெற்குவங்காைம்வெந்தகாைத்தின்மதா க்கத்

ததக்குறிக்கும்வதகயில்வண்ெங்களின்திருவி

ழாவான ‘ட ால்உத்ெவ்’ அல்ைது 

‘ட ால்ஜாத்ரா’ மகாண் ா ப்பட் து. 

கிருஷ்ெர்ெற்றும்ராததக்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட் இந்தவிழாமுழுநிைவுநாளி

ல்மகாண் ா ப்படுகிறது. 

இதுமபங்காலிநாட்காட்டியின்படிஆண்டின்க

த சிதிருவிழாதவயும்குறிக்கிறது. 

இந்திோவின்கிழக்குப்பகுதியில், 

வெந்தவிழாவானதுட ால்ஜாத்ரா, 

ட ால்பூர்ணிொ, 

ட ால்உத்ெவ்ெற்றும்பெந்தாஉத்ெவ்எனமகாண்

 ா ப்படுகிறது. 
 

உத்தரகாண்ட்ொநிலத்தின் 11ைது 

முதல்ைராகபுஷ்கர்சிங்தாமிபதவிடயற்றார் 

உத்தரகாண்ட்ொநிைத்தின் 11வது 

முதல்வராகபுஷ்கர்சிங்தாமிபதவிடேற்றார். 

அவர்மதா ர்ந்துஇரண் ாவதுமுதறோகொநிை

ஆட்சிப்மபாறுப்தபஏற்கவுள்ைார். 

ட ராடூனில்உள்ைபடரட்தெதானத்தில்அவருக்

குஆளுநர்மைப்டினன்ட்மஜனரல்குர்மித்சிங்பத

விப்பிரொெமும், 

ரகசிேகாப்புபிரொெமும்மெய்துதவத்தார் 

தாமியின்ததைதெயில்நத மபற்றெட் ென்ற

த்டதர்தலில்பாஜகடபாட்டியிட்டு 70 

உறுப்பினர்கதைக்மகாண் அதவயில் 47 

இ ங்கதைக்தகப்பற்றிமபரும்பான்தெதேப்

மபற்றது. 

உத்தரகாண்ட்ொநிைத்தில்உள்ைகாதிொமதாகுதி

யில்டபாட்டியிட்டுடதால்விேத ந்ததாமி, 

க ந்தொதம்நத மபற்றெட் ென்றத்டதர்தலி

ன்டபாதுகட்சியின்முதல்வராகபதவிடேற்றார். 
 

தமிழ்நாட்டின்நரசிங்கப்டபட்வடநாதஸ்ைரம்புவி

யியல்அவடயாளக்குறிவயப்மபற்றது 

நரசிங்கப்டபட்த நாதஸ்வரத்திற்கு 15ஆம் 

வகுப்புஇதெக்கருவிகள்பிரிவில்புவிொர்குறியீ

டுவழங்கப்பட்டுள்ைது. 

நரசிங்கப்டபட்த நாதஸ்வரம்என்பதுதமிழ்நா

ட்டின்கும்படகாெத்திற்குஅருகிலுள்ைஒருகிரா

ெத்தில்பாரம்பரிேொகதோரிக்கப்பட் ஒருகி

ைாசிக்கல்காற்றுஇதெக்கருவிோகும். 
 

இ-

விதான்பயன்பாட்வடமெயல்படுத்தியதன்மூலம்

நாகாலாந்துமுதல்காகிதமில்லாதெட்டெவபஆன

து 

டதசிே இ-விதான்விண்ெப்பத்தத (NeVA) 

முற்றிலும்காகிதெற்றதாகொற்றும்திட் த்தத

மெேல்படுத்திேநாட்டின்முதல்ொநிைெட் ென்

றொகநாகாைாந்துவரைாறுபத த்துள்ைது. 

நாகாைாந்துெட் ெதபமெேைகம், 

பட்மஜட்கூட் த்மதா ர்ந ந்துவரும்நிதையில்

, 60 

உறுப்பினர்களின்ெட் ெதபயில்உள்ைஒவ்மவா

ருடெதஜயிலும்ஒருட ப்மைட்அல்ைதுமின்புத்

தகத்ததஇதெத்துள்ைது. 
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கார்பன்-

நியூட்ரல்விைொயமுவறகவளஅறிமுகப்படுத்திய

முதல்ொநிலம்டகரளா 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட் இ ங்களில்கார்பன்-

நியூட்ரல்விவொேமுதறகதைஅறிமுகப்படுத்தி

ேநாட்டிடைடேமுதல்ொநிைொகடகரைாொறஉ

ள்ைது, இதற்காகஅரொங்கம் 2022-23 

பட்மஜட்டில் 6 டகாடிரூபாய்ஒதுக்கியுள்ைது. 

முதற்கட் ொக, 

டவைாண்தெத்துதறெற்றும்பழங்குடியினப்ப

குதிகளில்உள்ை 13 பண்தெகளில்கார்பன்-

நியூட்ரல்ஃபார்மிங்மெேல்படுத்தப்படும், 

டெலும்ஆலுவாவில்உள்ைொநிைவிததப்பண்

தெதேகார்பன்-

நியூட்ரல்பண்தெோகொற்றந வடிக்தகஎடுக்

கப்பட்டுவருகிறது. 

இரண் ாம்கட் ொக, 140 

ெட் ென்றத்மதாகுதிகளிலும்ொதிரிகார்பன்நியூ

ட்ரல்பண்தெகள்உருவாக்கப்படும். 
 

ஐஐடி காரக்பூரில் உள்ள மபட்டாஸ்டகல் சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டரான பரம் ெக்திவய WB ஆளுநர் 

மைளியிட்டார்.· 

டதசிே சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷன் (NSM) 

PARAM Shakti என்ற மபட் ாஸ்டகல் சூப்பர் 

கம்ப்யூட் தர IIT காரக்பூரில் (DST) நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்துள்ைது. · 

மின்னணுவிேல் ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அதெச்ெகம் (MeitY) ெற்றும் அறிவிேல் ெற்றும் 

மதாழில்நுட்பத் துதறயின் கூட்டுத் திட் ொன 

டதசிே சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷன் (NSM), பரம் 

ெக்திதே அர்ப்பணித்துள்ைது. 

ொர்ச் 27, 2022 அன்று டெற்கு வங்காைத்தின் 

ொண்புமிகு ஆளுநர் ஸ்ரீ ஜக்தீப் தன்கர் சூப்பர் 

கம்ப்யூட் தரத் திறந்து தவத்தார். 

பரம் ெக்தி சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் வெதிோனது 

கெக்கீட்டு ெற்றும் தரவு அறிவிேலின் 

பல்டவறு துதறகளில் ஆராய்ச்சி ெற்றும் 

டெம்பாட்டு முேற்சிகதை முன்மனடுத்து 

வருகிறது. 

ொர்ச் 2019 இல், 17680 CPU டகார்கள் ெற்றும் 44 

GPUகளு ன் இந்த அதிநவீன சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டிங் வெதிதே உருவாக்க IIT காரக்பூர் 

ெற்றும் டெம்பட்  கணினி டெம்பாட்டு 

தெேம் (CDAC) புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

(MoU) தகமேழுத்திட் ன. 

இந்த வெதிோனது RDHX-அடிப்பத யிைான 

திறதெோன குளிரூட்டும் முதறதேப் 

பேன்படுத்தி சிறந்த ஆற்றல் மெேல்திறதன 

அத ே முதன்முதலில் பேன்படுத்தப்பட் து. 

IIT காரக்பூர் ெற்றும் CDAC இரண்டும் இந்த 

அதெப்தப வணிக, திறந்த மூை ெற்றும் 

உள்ைக மென்மபாருளுக்காக பல்டவறு 

பேன்பாடுகளில் முழுதெோக டொதித்துள்ைன. 
 

டகாைா முதல்ைராக 2ைது முவறயாக பிரடொத் 

ொைந்த் பதவிடயற்றார் 

பிரடொத் ொவந்த் டகாவாவின் முதைதெச்ெராக 

2022 ஆம் ஆண்டு ொர்ச் 28 ஆம் டததி, 

இரண் ாவது முதறோக ஐந்தாண்டுகைாக 

பதவிடேற்றார்.·      பிரடொத் ொவந்த் 

டகாவாவின் முதைதெச்ெராக 2022 ஆம் ஆண்டு 

ொர்ச் 28 ஆம் டததி, இரண் ாவது முதறோக 

ஐந்தாண்டுகைாக பதவிடேற்றார். 

ெமீபத்தில் ந ந்து முடிந்த 2022 டகாவா 

ெட் ென்றத் டதர்தலில் பாஜகதவ வழிந த்திே 

ொவந்த், 40 உறுப்பினர்கதைக் மகாண்  டகாவா 

ெட் ென்றத்தில் 20 இ ங்கதை மவன்றார். 

னாஜிக்கு அருகில் உள்ை  ாக் ர் சிோொ 

பிரொத் முகர்ஜி தெதானத்தில் நத மபற்ற 

விழாவில், திரு ொவந்துக்கு ஆளுநர் பிஎஸ் 

ஸ்ரீதரன் பிள்தை பதவிப் பிரொெம் மெய்து 

தவத்தார். 

திரு ொவந்த் ஒரு ஆயுர்டவத ெருத்துவப் 

பயிற்சிோைர். 2019 ஆம் ஆண்டு ொர்ச் ொதம் 

முதல்வராக இருந்த ெடனாகர் பாரிக்கரின் 

ெரெத்திற்குப் பிறகு முதல்வராகப் 

பதவிடேற்றார்.·      திரு ொவந்த் ொன்குலிம் 

மதாகுதிதே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். 
 

இந்தியாவின் முதல் எஃகு ொவல குெராத்தில் 

இடம்மபற்றுள்ளது 

குஜராத்தின் சூரத், முழுக்க முழுக்க எஃகு 

கழிவுகைால் உருவாக்கப்பட்  ொதைதேக் 

மகாண்டுள்ைது, இது நிதைோன வைர்ச்சியின் 

சிறந்த நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும். 

குஜராத்தின் சூரத், முழுக்க முழுக்க எஃகு 

கழிவுகைால் உருவாக்கப்பட்  ொதைதேக் 

மகாண்டுள்ைது, இது நிதைோன வைர்ச்சியின் 

சிறந்த நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும். 
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ஆர்சிைர் மிட் ல் நிப்பான் ஸ்டீல் இந்திோ, 

அறிவிேல் ெற்றும் மதாழில்துதற ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில் (சி எஸ் ஐ ஆர்) இந்திோ, ெத்திே 

ொதை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (சி ஆர் ஆர் ஐ) 

ெற்றும் அரொங்க சிந்ததனக் குழுவான நிதி 

ஆடோக் ஆகிேவற்று ன் ஸ்டீல் ஸ்ைாக் 

ொதையில் ஒத்துதழத்தது. 
 

UNEP அறிக்வக: டாக்கா உலகின் அதிக ஒலி 

ொசுபட்ட நகரம் 

ஐக்கிே நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட் த்தால் 

(UNEP) ெமீபத்தில் மவளியி ப்பட்  ‘ஆண்டு 

எல்தை அறிக்தக, 2022’ படி, பங்கைாடதஷின் 

ததைநகரான  ாக்கா, உைகைவில் அதிக ஒலி 

ொசுபட்  நகரொக 

தரவரிதெப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

அறிக்தகயின்படி, 2021 இல் நகரம் அதன் 

அதிகபட்ெ (dB) ஒலி ொசுபாடு 119 

ம சிபல்கதை பதிவு மெய்தது. 

114 ம சிபல் ஒலி ொசுபாட்டு ன் 

உத்தரபிரடதெத்தின் மொராதாபாத் 

இரண் ாவது இ த்தில் உள்ைது. 

பாகிஸ்தானின் ததைநகரான இஸ்ைாொபாத் 

மூன்றாவது இ த்தில் உள்ைது, அதிகபட்ெ ஒலி 

ொசு 105 

அறிக்தகயின்படி உைகின் அதெதிோன 

நகரங்கள் இர்பிரிட் 60 டிபி, லிடோன் 69 டிபி, 

ொட்ரிட் 69 டிபி, ஸ் ாக்டஹாம் 70 டிபி ெற்றும் 

மபல்கிடரட் 70 டிபி. 

இந்திோவின் ெற்ற நான்கு அதிக ஒலி 

ொசுபட்  நகரங்கள் மகால்கத்தா (89 dB), 

அென்டொல் (89 dB), மஜய்ப்பூர் (84 dB), ெற்றும் 

ம ல்லி (83 dB) ஆகும். 
 

 

Banking News 
 

US, EU, UK ஆகியலவ SWIFT இலிருந்து 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட ரஷ்ய வங்கிகலை அகற்ற 

முடிவு செய்ேன 

க ைோ, யு.எஸ்.ஏ மற்றும் அெற்றின் 

ஐடைோப்பியகூட்ைோளிகள் முக்கிய ைஷ்ய 

ெங்கிகரளஸ்விஃப்ட் இன் 

இன்ைர்டபங்க்யமடசஜிங்அரமப்பிலிருந்து 

(IMS) அகற்றும் முடிவுக்கு ெந்துள்ள ர். 

இது மிகப் யபரிய நைெடிக்ரகயோகும், இது 

உலகளவில் நிதி அரமப்பில் இருந்து 

நோட்ரைத்துண்டிக்கும். 

முக்கிய உலக சக்திகள் இந்ை குறிப்பிைத்ைக்க 

பதிலடி நைெடிக்ரகரய அறிவிக்கும் கூட்டு 

அறிக்ரகரயயெளியிட்ை . இது, “இந்ை 

ெங்கிகள் சர்ெடைச நிதி அரமப்பில் இருந்து 

துண்டிக்கப்படுெரையும், உலகளவில் 

யசயல்படும் அெற்றின் திறனுக்கு தீங்கு 

விரளவிப்பரையும் இது உறுதி யசய்யும்”. 

SWIFT (உலகளோவிய இரைப்பட்ை 

நிதித்யைோரலத்யைோைர்புக்கோ  சமூகம்) 

இலிருந்துைஷ்யோஅகற்றப்பட்ைோல், ைஷ்ய 

ெங்கிகள் யெளிநோட்டு ெங்கிகளுைன் 

போதுகோப்போக யைோைர்பு யகோள்ள முடியோது. 
 

அரொங்கத்ோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ோனியங்கி 

ொலே வழியாக எல்ஐசியில்20% FDI ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

ஆைோைங்களின்படி, பிப்ைெரி 26, 

சனிக்கிைரமயன்று, எல்ஐசியின்ஐபிஓ-வுக்கு 

உட்பட்ை ரலஃப் இன்சூைன்ஸ் 

கோர்ப்படைஷன்ஆஃப் இந்தியோவில் (எல்ஐசி) 

20%அன்னிய டநைடி முைலீட்டுக்கு 

அரமச்சைரெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

அவ்ெோறு யசய்ெைன் மூலம், இந்தியோவின் 

மிகப் யபரிய கோப்பீட்டு நிறுெ த்ரை முைலீடு 

யசய்ெரை எளிைோக்கும் என்று அைசோங்கம் 

நம்புகிறது. 

பிைைமர் நடைந்திை டமோடி ைரலரமயிலோ  

அரமச்சைரெ, ைோனியங்கி முரறயில் 20% 

அன்னிய டநைடி முைலீட்டுக்கு ஒப்புைல் 

அளித்ைது. 
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60 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

டிதமட்கணக்குகலை ெதிவு செய்ே முேல் 

லவப்புத்சோலகயாகCDSL ஆனது 

மோர்ச் 1, 2022 அன்று, மத்திய 

யைபோசிட்ைரிசர்வீசஸ் (இந்தியோ) ைற்டபோது 

ஆறு டகோடிக்கும் அதிகமோ  (அைோெது 

60மில்லியனுக்கு சமமோ ) டிடமட் கணக்குகள் 

யசயலில் உள்ளைோக அறிவித்ைது. 

டிடமட் கணக்கு என்பது பத்திைங்கள் மற்றும் 

பங்குகளின்ஆன்ரலன்நகல்கரளரெத்திருக்கப் 

பயன்படும் ஒரு ெரகயோ  கணக்கு. 

டிடமட் கணக்கு என்பது அைன் முழு 

ெடிெத்திலும்டீயமட்டீரியரலஸ் 

யசய்யப்பட்ை கணக்கு. டிடமட்கணக்கின் 

முக்கிய டநோக்கம், ெோங்கப்பட்ை அல்லது 

டியமட்டீரியரலஸ் யசய்யப்பட்ை பங்குகரள 

ரெத்திருப்பது (அைோெது, 

பங்குகளின்யபௌதிகத்திலிருந்துமின் ணுெடி

ெத்திற்குமோற்றுெது), ஆன்ரலன் பங்கு 

ெர்த்ைகத்ரைபய ர்களுக்குஎளிைோக்குகிறது. 
 

ெர்தஜராடடாநாயக்ஷிராலாெககாரிவங்கியின்உரி

மத்லேரிெர்வ் வங்கி ரத்து செய்ேது 

ம ோைோஷ்டிைோ மோநிலம் சோங்லியில் உள்ள 

சர்டஜைோைைோநோயக்ஷிைோலோசககோரி ெங்கிக்கு 

டபோதுமோ  மூலை ம் மற்றும் 

ெருமோ ெோய்ப்புகள் இல்லோைைோல், அைன் 

உரிமத்ரை இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி ைத்து 

யசய்துள்ளது. 

உரிமம் ைத்து யசய்யப்பட்ைைோல், மோர்ச் 2-ம் டைதி 

ெணிக டநைம் முடிெரைந்ைவுைன், 

சர்டஜைோைைோநோயக்ஷிைோலோச ோகோரி ெங்கி 

லிமியைட் ெங்கி 

ெணிகத்ரைத்யைோைர்ெரைநிறுத்தியது. 

ெங்கி ஒழுங்குமுரற சட்ைம், 1949 இன் 

பல்டெறு பிரிவுகளுக்கு அெர் ெங்கி 

இணங்கவில்ரல. 
 

ஃபியூச்ெர்சஜனரலி இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

‘எஃப்ஜிடாக் சஹல்த் கவர்’ இன்சூரன்லஸ 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

ஃபியூச்சர்யஜ ைலி இந்தியோ இன்சூைன்ஸ் 

கம்யபனி லிமியைட் (FGII) FG Dog Health Cover, 

ெளர்ப்பு நோய்களுக்கோ  விரிெோ  உைல்நலக் 

கோப்பீடு மற்றும் யைோழில்துரறயின் முைல் 

‘Emergency Pet Minding’ 

கோப்பீட்ரைஅறிமுகப்படுத்துெைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

FGII ஆ து ‘Oh My Dog!’ என்ற டிஜிட்ைல் 

பிைச்சோைத்தில் கெ ம் யசலுத்துகிறது, டமலும் 

நோய்களின் உைல்நலக் கோப்பீட்டுத் யைோரகரய 

ெோங்குெது குறித்ை விழிப்புணர்ரெ 

ஏற்படுத்தும் டநோக்கத்துைன் Instagram மற்றும் 

Twitter டபோன்ற சமூக 

ஊைகங்கரளயும்குறிரெக்கிறது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி நிதி தமாெடிகளின் செயல் முலற 

குறித்ே லகதயட்லடசவளியிடுகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி “BE(A)WARE” என்ற 

யபயரில் ஒரு 

ரகடயட்ரைஅறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் 

டமோசடி யசய்பெர்கள் பயன்படுத்தும் 

யபோதுெோ  யசயல்போடுகள் மற்றும் பல்டெறு 

நிதி பரிெர்த்ைர கரளடமற்யகோள்ளும்டபோது 

எடுக்க டெண்டிய முன்ய ச்சரிக்ரககள் 

ஆகியரெ இைம்யபற்றுள்ள . 

டிஜிட்ைல்பணப்பரிெர்த்ைர கள் மற்றும் பிற 

நிதி பரிெர்த்ைர கரள டமற்யகோள்ளும் டபோது 

ஏமோற்றும் ெோடிக்ரகயோளர்களுக்கு ஏற்படும் 

பல்டெறு ெரகயோ  நிதி டமோசடிகள் குறித்ை 

யபோது விழிப்புணர்ரெடமம்படுத்துெரை 

இந்ை சிறு புத்ைகம் டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 

ரகடயடு: சிம்இைமோற்றங்கள், விஷிங்/ஃபிஷிங் 

இரணப்புகள், லோட்ைரி, டபோலி கைன் 

இரணயைளங்கள் மற்றும் 

டிஜிட்ைல்பயன்போடுகள் டபோன்ற யபோதுெோகப் 

பயன்படுத்ைப்படும் டமோசடி நுட்பங்களுக்கு 

எதிைோக போதுகோப்பு ெைங்குகிறது. 
 

UPI மூலம் சொதுக் கடன் முேலீட்டின் வரம்பு 

SEBI ஆல் ரூ. 5 லட்ெம் வலர உயர்த்தியுள்ைது. 

இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிெர்த்ைர  ெோரியம் 

(SEBI) யபோதுக் கைன் 

பத்திைங்கரளெைங்குெதில்விண்ணப்பிக்கும் 

சில்லரற 

முைலீட்ைோளர்களுக்கோ முைலீட்டுெைம்ரபயூ

னிெர்சல்டபயமண்ட்ஸ்இன்ைர்ஃடபஸ் (UPI) 

யபோறிமுரறயின் மூலம் ரூ.2லட்சத்தில் இருந்து 

ரூ.5 லட்சமோக உயர்த்தியுள்ளது. 

ASBA ஆைம்ப யபோது ெைங்கல் மூலம் 

ஆைரிக்கப்படும்UPI அடிப்பரையிலோ  

பயன்போடுகளுக்கோ  பரிெர்த்ைர  ெைம்ரப 

அதிகரிக்க இந்திய டைசிய யகோடுப்ப வு கைகம் 

NPCI முடிவு யசய்ைரை அடுத்து இந்ை 

நைெடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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HDFC மியூச்சுவல்ஃெண்ட்#LaxmiForLaxmi 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது 

HDFC மியூச்சுெல்ஃபண்ட் யபண்கள் 

ைரலரமயிலோ  நிதி 

அதிகோைமளிக்கும்முயற்சியோ  ‘LaxmiForLaxmi’ 

ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது யபண் 

முைலீட்ைோளர்கரளஅெர்களுக்கு அருகிலுள்ள 

ஒரு யபண் நிதி நிபுணருைன் ைனிப்பட்ை 

ைெறிய அரைப்பு டசரெ மூலம் இரணக்கும். 

யபண் நிதி நிபுணர் யபண் முைலீட்ைோளரின் 

டகள்விகளுக்கு ெழிகோட்டி நிெர்த்தி யசய்ெோர் 

இந்ை முயற்சியின் மூலம், 

ய ச்டிஎஃப்சிமியூச்சுெல்ஃபண்ட், யபண் 

முைலீட்ைோளர்களுக்கு நிதி ரீதியோக சுைந்திைம் 

யபறுெைற்கோ  

பயணத்தில்ஆைைெளிப்பரைடநோக்கமோகக்யகோ

ண்டுள்ளது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி 

அம்ெத்சோலலதெசிகளுக்கானUPI123pay 

மற்றும் DigiSaathi 2022ஐ அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி டிஜிட்ைல் பணம் 

யசலுத்துைல் யைோைர்போ  இைண்டு 

முயற்சிகரளயைோைங்கியுள்ளது. ஒன்று 

UPI123pay- இது ஃபீச்சர்ஃடபோன்களில்UPI 

கட்ைணெசதிரயெைங்குகிறது, இைண்ைோெது 

டிஜிட்ைல்டபயமண்ட்டுகளுக்கோ 24×7 

ய ல்ப்ரலன் “DigiSaathi” ஆகும். 
 

ஆக்சிஸ் வங்கி, ‘ஹவுஸ்சவார்க்இஸ்சவார்க்’ 

என்ற முயற்சிலயத்சோடங்கியுள்ைது. 

பணியிைத்தில்நகர்ப்புற படித்ை யபண்களின் 

பங்களிப்பு குரறெோக இருப்பைோல், ஆக்சிஸ் 

ெங்கி ‘ வுஸ்ஒர்க்இஸ்யெோர்க்’ 

திட்ைத்ரைத்யைோைங்கியுள்ளது, இது 

பணியிைத்திற்குத் திரும்ப 

விரும்புடெோருக்குெோய்ப்புகரளெைங்குகிறது. 

ெங்கியின் சமீபத்திய 

பணியமர்த்ைல்முயற்சியோ  ‘HouseWorkIsWork’ 

பற்றிய ஒரு டநர்கோணலில், Axis ெங்கியின் 

ைரலெரும் (HR) ைோஜ்கமல்டெம்படியும், “இந்ை 

முயற்சியின் பின் ணியில் உள்ள டநோக்கம், 

இந்ைப் யபண்களுக்கு ைோங்கள் டெரல 

யசய்யக்கூடியெர்கள், அெர்கள் திறரமகள் 

மற்றும் திறரமகள்உள்ளெர்கள் என்ற 

நம்பிக்ரகரய ெைங்குெைோகும். அெர்கள் ஒரு 

ெங்கியில் பல்டெறு 

டெரலப்போத்திைங்களில்யபோருந்ைலோம், 

டமலும் இந்ை யபண்கரள மீண்டும் 

டெரலக்குச் டசர்ப்பது பற்றியது. 
 

ஏற்றுமதியாைர்களுக்கான வட்டி மானிய 

திட்டத்லே ரிெர்வ் வங்கி நீட்டித்துள்ைது 

ஏற்றுமதி ஏற்றுமதிகரள விரிவுபடுத்தும் 

டநோக்கத்துைன், இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி, MSME 

ஏற்றுமதியோளர்களுக்கு2024 மோர்ச் ெரை 

ஏற்றுமதிக்கு முந்ரைய மற்றும் பிந்ரைய ரூபோய் 

கைன்களுக்கோ  ெட்டி சமன் திட்ைத்ரை 

நீட்டித்ைது. 

ஏற்றுமதியோளர்களுக்குமோனியத்ரை ‘கப்பலுக்கு 

முந்ரைய மற்றும் பிந்ரைய ரூபோய் 

ஏற்றுமதிக்கைனுக்கோ  ெட்டி சமன்படுத்தும் 

திட்ைம்’ ெைங்குகிறது. 

இந்ைத் திட்ைம் முைலில் கைந்ை ஆண்டு ஜூன் 

இறுதி ெரை நீட்டிக்கப்பட்ைது, பின் ர் 

மீண்டும் யசப்ைம்பர் 2021 ெரை நீட்டிக்கப்படும் 
 

தடான்தடக்அம்ெத்சோலலதெசிெயனர்களுக்கா

கVoiceSe UPI 

டிஜிட்டல்கட்டணங்கலைஅறிமுகப்ெடுத்தியுள்

ைது. 

ToneTagஆ து NSDL Payments Bank மற்றும் NPCI 

ஆகியெற்றுைன் இரணந்து அைன் “VoiceSe UPI 

கட்ைண டசரெரய” 

அம்சத்யைோரலடபசிபய ர்களுக்கோகஅறிமுகப்

படுத்தியுள்ளது. 

இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி UPI 123Pay 

ெசதிரயஅறிமுகப்படுத்திய பிறகு, இது 

அம்சத்யைோரலடபசிபய ர்களுக்குUPI 

கட்ைணங்கரளச்யசயல்படுத்துகிறது. 

டைோன்டைக் என்பது 

கர்நோைகோவின்யபங்களூருரெைளமோகக் 

யகோண்ை ஒலி அடிப்பரையிலோ  அருகோரம 

யைோைர்பு மற்றும் கட்ைண டசரெ 

ெைங்குநைோகும். 
 

ஸ்டார் சஹல்த் அண்ட்அலிட் இன்சூரன்ஸ் 

‘ஸ்டார்வுமன்தகர் இன்சூரன்ஸ் ொலிசி’லய 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

ஸ்ைோர் ய ல்த் அண்ட்அரலட் இன்சூைன்ஸ் 

கம்யபனி லிமியைட், ய ல்த் இன்சூைன்ஸ் 

நிறுெ மோ  “ஸ்ைோர்வுமன்டகர் இன்சூைன்ஸ் 

போலிசி”ரய அறிமுகப்படுத்தியது. 

இது யபண்கரள ரமயமோகக் யகோண்ை 

விரிெோ  சுகோைோைஅட்ரையோகும், இது 

யபண்களின் ெோழ்க்ரகயின் ஒவ்யெோரு 

கட்ைத்திலும் அெர்களின் 

சுகோைோைத்டைரெகரளப்போதுகோப்பைற்கோக 

சிறப்போக ெடிெரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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போலிசிரயகோலோண்டு அல்லது 

அரையோண்டுைெரணகளில்யசலுத்ைக்கூடியபிரீ

மியங்கள் மூலம் ெோங்கலோம், டமலும் இந்ை 

போலிசிரய1 ெருைம், 2 ெருைம் அல்லது 3 

ெருை கோலத்திற்கும் எடுக்கலோம். 
 

RBI ெட்டத்தின் கீழ் NaBFID AIFI ஆக 

ஒழுங்குெடுத்ேப்ெடும் 

ஆர்பிஐ சட்ைம், 1934-ன் கீழ், 

நிதியளிப்புஉள்கட்ைரமப்பு மற்றும் 

டமம்போட்டுக்கோ  டைசிய ெங்கி (NaBFID) 

அகில இந்திய நிதி நிறுெ மோக (AIFI) 

ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்டுடமற்போர்ரெயிைப்படும் 

என்று reserve Bank of India அறிவித்துள்ளது. 

NaBFIDஆ து இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி சட்ைம், 1934 

இன் பிரிவுகள்45L மற்றும் 45N இன் கீழ் AIFI ஆக 

RBI ஆல் 

ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்டுகண்கோணிக்கப்படும். 

ைற்டபோது ரிசர்வ்ெங்கியின் கீழ் EXIM Bank, 

NABARD, NHB மற்றும் SIDBI எ  நோன்கு AIFIகள் 

உள்ள . NaBFID RBI இன் கீழ் ஐந்ைோெதுAIFI 

ஆக இருக்கும். 
 

புதிய வாடிக்லகயாைர்கலைதெர்ப்ெலே 

நிறுத்துமாறு Paytm Payments Bank Ltd-க்குRBI 

அறிவுறுத்துகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி (RBI) Paytm Payments Bank 

Ltd-க்கு புதிய ெோடிக்ரகயோளர்கரளடசர்ப்பரை 

உை டியோக நிறுத்துமோறு உத்ைைவிட்டுள்ளது. 

ெங்கி அைன் ைகெல் யைோழில்நுட்ப அரமப்பின் 

விரிெோ  கணினி ைணிக்ரகரய நைத்ை ஒரு 

ைகெல் யைோழில்நுட்ப ைணிக்ரக நிறுெ த்ரை 

நியமிக்கவும்உத்ைைவிைப்பட்டுள்ளது. 

ெங்கி ஒழுங்குமுரறச் சட்ைம், 1949 இன் பிரிவு 

35A இன் கீழ் அைன் அதிகோைங்கரளப் 

பயன்படுத்தி ரிசர்வ் ெங்கி இந்ை முடிரெ 

எடுத்ைது. 
 

வங்கிகள் வாரியெணியகம்PSB 

நிர்வாகத்திற்கானதமம்ொட்டுத் திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

ெங்கி ெோரியங்களின்ைைத்ரை உயர்த்தும் 

டநோக்கத்துைன் யபோதுத்துரற ெங்கி 

நிர்ெோகத்திற்கோ டமம்போட்டுத் திட்ைத்ரை 

ெங்கிகள் ெோரியபணியகம் (BBB) 

யைோைங்கியுள்ளது. 

ஒன்பது மோை இயக்குநர்கள்டமம்போட்டுத் 

திட்ைம் (DDP) யபோதுத்துரற ெங்கிகள் மற்றும் 

நிதி 

நிறுெ ங்களின்இயக்குநர்களுக்கோகஉருெோக்க

ப்பட்ைது, இயக்குநர் யசயல்திறர  

டமம்படுத்துைல் மற்றும் டபோர்டுகளில் 

அெர்களின் ைோக்கத்ரைஅதிகரிக்கும் முக்கிய 

டநோக்கத்துைன், ெங்கிகள் ெோரியபணியகத்தின் 

படி. 
 

ரிெர்வ்வங்கியின்PPI 

இயங்குநிலலவழிகாட்டுேல்கலை அலடந்ே 

முேல் ஃபின்சடக்நிறுவனமாகLivQuikஆனது 

LivQuik, ஒரு ப்ரீயபய்ட்கட்ைண கருவி (PPI) 

ெைங்கு ர், ரிசர்வ்ெங்கியின்கட்ைரளயின்படி, 

அைன் ப்ரீயபய்ட்கட்ைணக்கருவிகளுக்கோ  

முழு இயங்கும் ைன்ரமரயஅரைந்துள்ளைோக 

அறிவித்ைது. 

நிறுெ த்தின் கூற்றுப்படி, முழு 

இயங்குநிரலரய அரையும் முைல் PPI 

ெைங்குபெர் இதுெோகும். RBI விதிகளின்படி, 

PPI ெைங்குபெர்கள் மோர்ச் 31, 2022க்குள் முழு-

KYC ெோலட் இயங்கும் ைன்ரமரய இயக்க 

டெண்டும். 

LivQuikஇன் ெோடிக்ரகயோளர்கள் விசோ மற்றும் 

RuPayயநட்யெோர்க்குகளில் ஒரு 

அட்ரைரயஇரணப்பைன் மூலம், ெணிகத்தின் 

படி, UPI ஐ இயக்குெைன் மூலம், ைங்கள் பணம் 

யசலுத்துைல் மற்றும் பணப்ரபகள் முழுெதும் 

யசலெழிப்பரை டமம்படுத்ை முடியும். 
 

L&T ஆனது MSMEs e-Commerce ேைமானSuFinஐ 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

Larsen & Toubro (L&T) L&T-SuFinஇ-

கோமர்ஸ்ைளத்ரைநிறுவியுள்ளது. 

யைோழில்துரறையோரிப்புகள் மற்றும் பிற 

ெணிகங்களுக்குவிற்கப்படும்டசரெகளுக்கோ  

நோட்டின் முைல் முழுரமயோ  இ-

கோமர்ஸ்ைளமோகும். 

ைளத்தின் பரிெர்த்ைர  யசலவு டைோைோயமோக 5 

சைவீைம். அைன் B2B இ-கோமர்ஸ்ைளத்தின் மூலம், 

இந்தியோ முழுெதும் யைோழில்துரற 

யபோருட்கரள டிஜிட்ைல் மற்றும் யசலவு 

குரறந்ை முரறயில் யபற அனுமதிப்பைன் 

மூலம் ெணிகங்கரள, குறிப்போக குறு, சிறு 

மற்றும் நடுத்ைை 

நிறுெ ங்கரளடமம்படுத்துெரை நிறுெ ம் 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 
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“டிஜிட்ைல்யைோழில்நுட்பத்துைன், L&T 

SuFinஇந்திய ெணிக 

நிலப்பைப்ரபமோற்றியரமக்க உள்ளது, இைன் 

விரளெோக 

போைம்பரியவிநிடயோகச்சங்கிலிகள்முரறப்படுத்

ைப்பட்டு, சப்ரளயர்கள் மற்றும் 

ெோங்குபெர்களுக்கு யெற்றி-யெற்றி நிரலரம 

ஏற்படுகிறது” என்று நிறுெ ம் ஒரு 

அறிக்ரகயில் யைரிவித்துள்ளது. 
 

IIFL செக்யூரிட்டீஸ் “OneUp” முேன்லம ெந்லே 

முேலீட்டுேைத்லே அறிமுகப்ெடுத்தியது 

IIFL யசக்யூரிட்டீஸ்லிமியைட் (முன் ர் இந்தியோ 

இன்ஃடபோரலன்லிமியைட்) இந்தியோவின் 

முைல் முைன்ரம சந்ரை முைலீட்டுைளமோ  

‘OneUp’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்ை ைளத்தின் மூலம், ஆைம்ப யபோது 

ெைங்கல்கள் (ஐபிஓக்கள்), மோற்ற முடியோை 

கைன் பத்திைங்கள் (என்சிடிகள்) மற்றும் 

இரறயோண்ரம ைங்கப்பத்திைங்கள் (எஸ்ஜிபி) 

டபோன்றெற்றில் முைலீடு யசய்யலோம். 

OneUpஇயங்குைளத்தில், IPO விண்ணப்பங்கள் 

24×7 மற்றும் IPO ஏலம் யைோைங்குெைற்கு 

மூன்று நோட்களுக்கு முன்பு 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெடும். 
 

Paytm Payments Bank, சீன 

நிறுவனங்களுக்குேரவுகலைஅத்துமீறியேற்காக

ரிெர்வ்வங்கியால்ேண்டிக்கப்ெட்டது 

Paytm Payments ெங்கி புதிய 

ெோடிக்ரகயோளர்கரளஏற்றுக்யகோள்ெரைRBI 

நிறுத்தியுள்ளது, ஏய னில் அது மற்ற 

நோடுகளில் உள்ள 

டசரெயகங்களுக்குைைவுபரிமோற்றத்ரைஅனும

திப்பைன் மூலம் சட்ைங்கரளமீறியது மற்றும் 

அைன் ெோடிக்ரகயோளர்கரள சரியோக 

அங்கீகரிக்கத்ைெறியது. 

ஒரு அறிக்ரகயின்படி, இந்திய ரிசர்வ்ெங்கியின் 

(RBI) ெருைோந்திைஆய்வுகள், Paytm Payments 

ெங்கியில் மரறமுகமோக 

ஆர்ெமுள்ளசீ ோரெைளமோகக் யகோண்ை 

நிறுெ ங்களுைன் நிறுெ த்தின் 

டசரெயகங்கள்ைகெல்கரளப்பகிர்ந்துயகோள்ெ

ரைக் கண்ைறிந்ைது. 
 

HSBC இன் மியூச்சுவல்ஃெண்ட்CRISIL IBX 50:50 

Gilt Plus SDL ஏப்ரல் 2028 இன் இன்சடக்ஸின் 

நிதிலய அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index 

Fund (HGSF), CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL 

இன்யைக்ஸ் – ஏப்ைல் 2028இல்HSBC மியூச்சுெல் 

மூலம் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ைது. 

ஃபண்ட் வுஸின் கூற்றுப்படி, திட்ைமோ து 

அதிக ெட்டி விகிைஅபோயத்ரையும் குரறந்ை 

கைன் அபோயத்ரையும்யகோண்டுள்ளது. 

யசய்திக்குறிப்பின்படி, ைைமோ  கைன் 

ஆெணங்கரளஇரணப்பைன் மூலம் 

டமம்படுத்ைப்பட்ை ஆபத்து-சரியசய்யப்பட்ை 

யசயல்திறன் மற்றும் பணப்புைக்கத்ரை ெைங்க 

HGSF விரும்புகிறது. 
 

2022-23 நிதியாண்டுக்கான ஜம்மு-

காஷ்மீருக்கானரூ.1.42 லட்ெம் தகாடி 

ெட்சஜட்லடநிதியலமச்ெர்நிர்மலாசீோராமன் 

ோக்கல் செய்ோர். 

டலோக்சபோவில், நிதியரமச்சர்நிர்மலோசீைோைோமன் 

ஜம்மு கோஷ்மீர்யூனியன்பிைடைசத்திற்கு2022-

23நிதியோண்டுக்குரூ. 42 லட்சம் டகோடி 

பட்யஜட்ரைமுன்யமோழிந்ைோர், திட்ைங்கரள 

மறுபரிசீலர  யசய்ய கூடுைல் அெகோசம் 

டெண்டும் என்று 

எதிர்க்கட்சிகளின்டெண்டுடகோள்கள் 

இருந்ைடபோதிலும். 

2021-22நிதியோண்டுக்கோ யூனியன்பிைடைசத்தின் 

கூடுைல் 

டகோரிக்ரகயோ ரூ.18,860.32டகோடிரயயும்சீைோைோ

மன் ைோக்கல் யசய்ைோர், டமலும் அடை நோளில் 

சரப விெோைத்ரை நைத்ை அனுமதிக்க சில 

விதிமுரறகரள இரைநிறுத்துெைற்கோ  

தீர்மோ த்ரை முன்ரெத்ைோர். 

கோங்கிைஸின்மணீஷ்திெோரி மற்றும் 

ஆர்எஸ்பியின் என் டகபிடைமச்சந்திைன் 

இருெரும் சீைோைோமனின்பிடைைரணக்கு 

எதிர்ப்புத் யைரிவித்ை ர், விதி 205 

யசயல்முரறயின் அடிப்பரை விதிகளின் ஒரு 

பகுதியோகும், டமலும் அரை ைள்ளுபடி யசய்ய 

முடியோது என்று கூறி ர். 
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இவையம்அல்லாதபயனர்களுக்குடிஜிட்டல்கட்

டைத்வதைழங்கும்முதல்நிறுைனொக BPCL 

ஆனது 

பாரத்மபட்டராலிேம்கார்ப்படரஷன்லிமிம ட் 

(BPCL), ஒரு ‘ெஹாரத்னா’ 

ெற்றும்பார்ச்சூன்குடைாபல் 500 நிறுவனம், 

அல்ட்ராடகஷ்ம க்னாைஜிஸ்பிதரடவட்லிமி

ம ட்உ ன்இதெந்துள்ைது. LPG 

சிலிண் ர்கதைமுன்பதிவுமெய்வதற்கானகுரல்

அடிப்பத யிைானடிஜிட் ல்கட் ெவிருப்பத்

ததBharatGasவாடிக்தகோைர்களுக்குவழங்கலி

மிம ட். 

ஸ்ொர்ட்டபான்அல்ைதுஇதெேஅணுகல்இல்

ைாதவாடிக்தகோைர்கள்இந்தஅம்ெத்ததப்பே

ன்படுத்திசிலிண் ர்கதைமுன்பதிவுமெய்து ‘UPI 

123PAY’ சிஸ் ம்மூைம்பெம்மெலுத்தைாம். 

Ultra-Cash உ னானஒத்துதழப்பிற்குநன்றி, 

வாடிக்தகோைர்கள் 080 4516 3554 

என்றமபாதுவானஎண்ணுக்குஇதெேம்அல்ைா

தமதாதைடபசியிலிருந்துபாரத்காஸ்சிலிண் 

தரத்தங்களுக்குஅல்ைதுநண்பர்களுக்காகஎளிே

வழிமுதறகளில்முன்பதிவுமெய்ேைாம். 
 

NPCI, UPI பயனருக்காக “UPI Lite – On-Device 

Wallet” மெயல்பாட்வடைடிைவெத்துள்ளது 

டநஷனல்டபமெண்ட்ஸ்கார்ப்படரஷன்ஆஃப்இ

ந்திோ (NPCI) UPI 

பேனர்களுக்காகசிறிேெதிப்புள்ைபரிவர்த்ததன

களுக்காக “UPI தைட் – ஆன்-டிதவஸ்வாைட்” 

(“UPI Lite”) மெேல்பாட்த வடிவதெத்துள்ைது. 

இந்திோவில்மொத்தசில்ைதறபரிவர்த்ததனக

ளில் (பெம்உட்ப ) சுொர் 75% 

பரிவர்த்ததனெதிப்பு ரூ.100க்குக் 

குதறவாகஉள்ைது. 

டெலும், மொத்த UPI பரிவர்த்ததனகளில் 50% 

பரிவர்த்ததனெதிப்பு ரூ.200/- வதரஇருக்கும். 

இத்ததகேசிறிேெதிப்புபரிவர்த்ததனகதைஎளி

தாகச்மெேல்படுத்த, NPCI “UPI Lite” 

என்றஇந்தவெதிதேஅறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 
 

HDFC ைங்கி “SmartHubVyapar program” & 

‘AutoFirst’ மெயலிவயஅறிமுகப்படுத்தஉள்ளது 

HDFC வங்கிோனது “SmartHubVyaparprogramme” 

& ‘AutoFirst’ 

மெேலிதேசிறுவணிகக்க ன்களுக்குடிஜிட் ல்

உந்துததைவழங்கபின்வரும்இரண்டுமுேற்சிக

ள்/விண்ெப்பங்கதைஅறிமுகப்படுத்துவதாகஅ

றிவித்துள்ைது. 

நிதிநிறுவனம் 7 

மில்லிேன்சில்ைதறவிற்பதனோைர்கதைஉள்

வாங்கியுள்ைதுெற்றும்ஒவ்மவாருொதமும் 100 

ஆயிரம்சில்ைதறவிற்பதனோைர்கதைவாங்கு

கிறது. 

HDFC வங்கிமூன்றுஆண்டுகளில் 20 

மில்லிேன்சில்ைதறவிற்பதனோைர்கதைஇ

தெக்கதிட் மிட்டுள்ைது. 

புதிதாகஉள்வாங்கப்பட் சில்ைதறவிற்பதன

ோைர்களில்பாதிக்கும்டெற்பட் வர்கள்பேன்

பாட்டுதைத்தின்மூைம்ெட்டுடெமெேல்படுகிறா

ர்கள். 
 

கான்பூர்ெக்கள்கூட்டுறவுைங்கியின்உரிெத்வதரிெ

ர்வ்ைங்கிரத்துமெய்தது 

22(3) (a), 22 (3) (b) 

ஆகிேவற்றின்டததவகதைவங்கிகத பிடிக்கத்

தவறிேதால், 

உத்தரப்பிரடதெத்தில்உள்ைகான்பூரில்உள்ைெக்க

ள்கூட்டுறவுவங்கியின்உரிெத்ததஇந்திேரிெர்வ்

வங்கி (RBI) 22(3)(c), 22(3) (d) ெற்றும் 22(3)(e) – 

வங்கிஒழுங்குமுதறெட் ம், 1949 இன்பிரிவு 56 

இன்கீழ்ரத்துமெய்துள்ைது. 

பிரிவு 11(1) ெற்றும்பிரிவு 22 (3) (d) – 

வங்கிஒழுங்குமுதறச்ெட் ம், 1949-ன் பிரிவு 56-

ன் கீழ்– 

‘கூட்டுறவுச்ெங்கங்களுக்குப்மபாருந்தும்ெட் ம்

ொற்றங்களுக்குஉட்பட் து’. 
 

டிபிஎஸ்ைங்கிஇந்தியாபசுவெவைப்புத்திட்டத்

வதஅறிமுகப்படுத்துகிறது 

டிபிஎஸ்டபங்க்இந்திோ, 

கார்ப்படரட்வாடிக்தகோைர்களுக்காகஅதன்பசு

தெதவப்புத்திட் த்ததஅறிமுகப்படுத்துவதாக

அறிவித்தது, 

இதுநிறுவனங்கள்சுற்றுச்சூழலுக்குஉகந்ததிட் 

ங்கள்அல்ைதுவழிகதைஆதரிக்கும்எளிேவழி

தேவழங்குகிறது. 

நிதைோனெற்றும்சுற்றுச்சூழலுக்குஉகந்தபசு

தெத்துதறகளுக்குக ன்ெற்றும்வர்த்தகக ன்தீ

ர்வுகதைவழங்குவதன்மூைம்நிதைோனவைர்ச்

சிஇைக்குகதைஒருங்கிதெக்கும்உைகைாவிே

சிைவங்கிகளில் DBS வங்கியும்ஒன்றாகும், 

டெலும்இப்டபாதுபசுதெதவப்புத்தோரிப்தப

வழங்குகிறது. 
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ஆப்பிரிக்காவின்கருப்புகாண்டாமிருகத்வதகாப்

பாற்றஉலகைங்கிமைளியிட்டமுதல்ைனவிலங்கு

பத்திரம்மைளியிட்டது 

உைகவங்கி 

(புனரதெப்புெற்றும்டெம்பாட்டுக்கானெர்வடத

ெவங்கி, IBRD) 

வனவிைங்குபாதுகாப்புபத்திரத்தத (WCB) , 

அழிந்துவரும்கருப்புகாண் ாமிருகங்களின்மத

ன்னாப்பிரிக்காவின்முேற்சிகளுக்குஆதரவாக

மவளியிட் து 

வனவிைங்குபாதுகாப்புபத்திரம் (WCB) 

“ரிடனாபாண்ட்” என்றும்அதழக்கப்படுகிறது. 

இதுஐந்துவரு  $150 

மில்லிேன்நிதைோனவைர்ச்சிப்பத்திரொகும். 

இதுஉைகைாவிேசுற்றுச்சூழல்வெதி (GEF) 

இலிருந்துொத்திேொனமெேல்திறன்கட் ெத்

ததஉள்ை க்கிேது. 
 

ரிெர்வ்ைங்கியின்ஆளுநர்ெக்திகாந்ததாஸ்மபங்க

ளூருவில் RBIH ஐ திறந்துவைத்தார். 

ரிெர்வ்வங்கியின்ஆளுநர்ெக்திகாந்ததாஸ்விோழ

ன்அன்று, 

மபங்களூருவில்ரிெர்வ்வங்கிகண்டுபிடிப்புதெ

ேத்தத (RBIH) திறந்துதவத்தார். 

இதுநிதிகுறித்தானபுதிேகண்டுபிடிப்புகதைவை

ர்ப்பதற்கு 100 

டகாடிஆரம்பமூைதனத்து ன்நிறுவப்பட் து. 

ெத்திேவங்கியின்கூற்றுப்படி, ஹப்டெனாபதி 

(கிரிஸ்) 

டகாபாைகிருஷ்ென்ததைவராகவும்ெற்றும்

மதாழில்துதறெற்றும்கல்விோைர்கதைஉறுப்பி

னர்கைாகவும்மகாண் ஒருசுோதீனொனகுழு

தவக்மகாண்டுள்ைது. 
 

ஓலாநிடயாைங்கிஅவைல்ஃவபனான்வைைாங்க

உள்ளது. 

இந்திேதரட்-

மஹய்லிங்ஸ் ார்ட்அப்நிறுவனொனஓைா, 

அதன்நிதிச்டெதவகதைவிரிவுபடுத்துவதற்காக

நிடோ-

டபங்கிங்தைொனஅதவல்ஃதபனான்தஸப்

மபறஒப்புக்மகாண்டுள்ைது. 

அதவல்ஃதபனான்ஸில் 9% 

பங்குதவத்திருக்கும்ஓைாஆல்ஒப்பந்தத்தின்நிதி

விதிமுதறகள்மவளியி ப்ப வில்தை. 

ெறுபுறம், இந்தஒப்பந்தம் 50 

மில்லிேன் ாைர்ெதிப்புத ேதுஎன்றுெனிகண்

ட்டரால்கூறுகிறது. 
 

ைங்கிகள் 34,000 டகாடி ரூபாய் டொெடி 

மெய்துள்ளதாக இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி 

மதரிவித்துள்ளது. · 

இந்திே ரிெர்வ் வங்கியின் உத்தரவுக்கு இெங்கத் 

தவறிேதற்காக இந்திே ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) 

ஸ்ட ட் டபங்க் ஆஃப் இந்திோவுக்கு 

(வங்கிக்கு) ரூ.1 டகாடி (ஒரு டகாடி ரூபாய் 

ெட்டும்) அபராதம் விதித்துள்ைது.· 

இந்திே ரிெர்வ் வங்கி (டொெடிகள் 

வதகப்படுத்துதல் ெற்றும் வணிக வங்கிகள் 

ெற்றும் டதர்ந்மதடுக்கப்பட்  எஃப்ஐக்கள்) 

அறிவுறுத்தல்களுக்கு இெங்கத் தவறிேதற்காக 

இந்திே ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) பாரத ஸ்ட ட் 

வங்கிக்கு (வங்கிக்கு) ரூ. 1 டகாடி (ஒரு டகாடி 

ரூபாய் ெட்டும்) அபராதம் விதித்துள்ைது. 

வங்கி ஒழுங்குமுதற ெட் ம், 1949 இன் பிரிவு 

47A (1) (c) ெற்றும் பிரிவுகள் 46(4)(i) ெற்றும் 51(1) 

ஆகிேவற்றின் கீழ் RBI இன் அதிகாரத்தின்படி 

இந்த அபராதம் வழங்கப்பட் து. 
 

டபமெண்ட் சிஸ்டம் டச் பாயின்ட்கவள ஜிடயா 

டடக்கிங் மெய்ைதற்கான கட்டவெப்வப ஆர்பிஐ 

மைளியிட்டது 

இந்திே ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) பெம் 

மெலுத்தும் முதறயின் மதாடுப்புள்ளிகதை 

ஜிடோ-ட க்கிங் மெய்வதற்கான கட் தெப்தப 

மவளியிட்டுள்ைது.· 

டிஜிட் ல் மகாடுப்பனவுகதை 

ஆழொக்குவதற்கும், நாட்டின் அதனத்து 

குடிெக்களுக்கும் உள்ை ங்கிே அணுகதை 

வழங்குவதற்கும் ெத்திே வங்கியின் கவனத்தின் 

ஒரு பகுதிோக இந்த கட் தெப்பு உள்ைது.· 

கட் ெ முதறயின் மதாடுப்புள்ளிகளின் புவி-

ட க்கிங், பாயிண்ட் ஆஃப் டெல் (PoS) 

ம ர்மினல்கள், விதரவு பதில் (QR) குறியீடுகள் 

டபான்ற கட் ெ ஏற்பு உள்கட் தெப்பின் 

கித க்கும் தன்தெதே ெரிோன முதறயில் 

கண்காணிக்க உதவும். 
 

ஆர்பிஐகைர்னர் பிஆர்பிஎன்எம்பிஎல் இன் 

ைர்னிகா வெ உற்பத்தி பிரிவை அர்ப்பணித்தார் 

பாரதிே ரிெர்வ் வங்கி டநாட் முத்ரன் பிதரடவட் 

லிமிம ட் (பிஆர்பிஎன்எம்பிஎல்) தெசூருவில் 

“வர்னிகா” என்ற தெ உற்பத்தி அைகு ஒன்தற 

அதெத்துள்ைது. 
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பாரதீே ரிெர்வ் வங்கி டநாட் முத்ரன் பிதரடவட் 

லிமிம ட் (பிஆர்பிஎன்எம்பிஎல்) 

கர்நா காவின் தெசூருவில் “வர்னிகா” என்ற 

மபேரில் தெ உற்பத்தி அைகு ஒன்தற 

நிறுவியுள்ைது, இது ரூபாய் டநாட்டுகளின் 

பாதுகாப்தப அதிகரிக்க ஆண்டுக்கு 1,500 எம் டி 

தெ உற்பத்தி திறன் மகாண் து. 

பாரதீே ரிெர்வ் வங்கி டநாட் முத்ரன் பிதரடவட் 

லிமிம ட் (பிஆர்பிஎன்எம்பிஎல்) ஆர் பி ஐ இன் 

முழு உரிதெோைராக உள்ைது. 

ெக்திகாந்த தாஸ் (ரிெர்வ் வங்கியின் கவர்னர்) 

பாரதிே ரிெர்வ் வங்கி டநாட் முத்ரன் பிதரடவட் 

லிமிம ட் (பிஆர்பிஎன்எம்பிஎல்) இன் தெ 

உற்பத்திப் பிரிவான “வர்ணிகா”தவ நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்துள்ைார். 
 

NARCL ஆனது பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து 

ரூ.108.81 டகாடி முதலீட்வடப் மபற்றது · 

ொர்ச் 21 அன்று, டபங்க் ஆஃப் இந்திோ (BoI) 

டநஷனல் அமெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்மபனி 

லிமிம ட் (NARCL) இல் ரூ.109 டகாடி முதலீடு 

மெய்வதாக அறிவித்தது.· 

வங்கி ஒரு ஒழுங்குமுதற அறிக்தகயில், 

“இவ்வாறு ொர்ச் 21, 2022 அன்று, டதசிே மொத்து 

ெறுசீரதெப்பு நிறுவன லிமிம ட் (NARCL) இல் 

முன்னுரிதெ பங்கு மவளியீட்டின் கீழ் வங்கி ரூ. 

108.81 டகாடி முதலீடு மெய்ததாக நாங்கள் 

அறிவிக்கிடறாம். 
 

 

Economic News 
 

2021-22ல் இந்தியாவின் GDP வைர்ச்சிலய8.9% 

என்று NSO கணித்துள்ைது. 

டைசிய புள்ளியியல் அலுெலகம் (NSO) டைசிய 

கணக்குகளின் இைண்ைோெது 

முன்கூட்டியமதிப்பீடுகரளயெளியிட்டுள்ளது. 

2021-22 (FY22) மற்றும் 2020-21 (FY21)க்கோ NSO 

இன் படி GDP ெளர்ச்சி விகிைம் கீடை 

யகோடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

2021-22க்கு (FY22) = 8.9% (முந்ரைய 

முன்கூட்டியமதிப்பீடுகளில் இது 2% ஆக 

இருந்ைது) 

2020-21க்கு (FY21) = -6.6% (முன்பு -3%) 

NSO ைைவுகளின்படி, உற்பத்தித் துரற 

ெளர்ச்சியின் யமோத்ை மதிப்பு கூட்ைப்பட்ை 

(GVA) ெளர்ச்சியோ து2021-22 ஆம் ஆண்டின் 

மூன்றோம் கோலோண்டில்2 சைவீைமோக இருந்ைது, 

இது ஒரு ெருைத்திற்கு முன்பு இருந்ை 8.4 

சைவீைெளர்ச்சியுைன்ஒப்பிடுரகயில். 
 

UPI ெரிவர்த்ேலனகளின் மதிப்பு 2022 

இல்குலறந்துள்ைது 

டநஷ ல்டபயமன்ட்ஸ்கோர்ப்படைஷன்ஆஃப் 

இந்தியோவின் ைைவுகளின்படி, பிப்ைெரி 

மோைத்தில் UPI ைளத்தில் இந்தியோவின் 

பணமில்லோ சில்லரற பரிெர்த்ைர கள்ரூ. 27 

லட்சம் டகோடியோக இருந்ைது, இது முந்ரைய 

மோைத்தின் யமோத்ைத்தில் (NPCI) சிறிது குரறவு. 

பிப்ைெரி 2022இல், 452டகோடிகள் 

(52பில்லியன்கள்) பரிெர்த்ைர கள் நைந்ை . 

BHIM UPI யநட்யெோர்க்கில்யைோக்கமில்லோ 

சில்லரற பரிெர்த்ைர களின்ஒட்டுயமோத்ை 

மதிப்பு ஜ ெரியில்461 டகோடி 

பரிெர்த்ைர களுைன் (61பில்லியன்) ரூ.8.32 

லட்சம் டகோடியோக இருந்ைது. 

NPCI படி, NETC FASTagயைோழில்நுட்பத்ரைப் 

பயன்படுத்தி டைோல் பிளோசோக்களில்ைோனியங்கி 

ெசூல் மதிப்பு பிப்ைெரியில் சிறிது 

அதிகரித்துள்ளது, 24.36 டகோடி பரிெர்த்ைர கள் 

(64 மில்லியன்) ரூ. 3,631.22 டகோடி. 
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2022-23 க்குGDP வைர்ச்சி 7.8% என்று CRISIL 

கணித்துள்ைது 

உள்நோட்டு மதிப்பீட்டு நிறுெ மோ CRISIL 

அைன் உண்ரமயோ  GDP 

ெளர்ச்சிரய2023நிதியோண்டில்8% ஆக 

ரெத்துள்ளது, இது யபோருளோைோை 

ஆய்வில்கணிக்கப்பட்ை8.5% உைன் 

ஒப்பிைப்பட்ைது. 

நிதிச்யசலவி ங்கரளஅதிகரிப்பைன் மூலம் 

பணப்ரபரயைளர்த்துெது மற்றும் நிதி 

ஒருங்கிரணப்பில் யமதுெோக யசல்ெது 

ஆகியெற்றில் கெ ம் யசலுத்தும் 

நிதியரமச்சர்நிர்மலோசீைோைோமனின் பட்யஜட் 

திட்ைங்கள் சரியோ  

திரசரயடநோக்கமோகக்யகோண்ைரெ. 

யபயைளவு ெளர்ச்சி 12-13% ஆக இருக்கும், 11.1% 

பட்யஜட் மதிப்பீட்ரை விை அதிகமோகவும், 

சைோசரி பணவீக்கம்2% ஆகவும் இருக்கும் என்று 

நிறுெ ம் எதிர்போர்க்கிறது. 
 

பிப்ரவரியில் சில்லலற ெணவீக்கம்6.07% 

இன்னும் ரிெர்வ் வங்கி வரம்புக்கு தமல் உள்ைது 

பிப்ைெரியில், இந்தியோவின் சில்லரற பணவீக்க 

விகிைம் எட்டு மோைங்களில் இல்லோை அளவுக்கு 

உயர்ந்ைது, யைோைர்ந்து இைண்ைோெது மோைமோக 

மத்திய ெங்கியின் ஆறுைல் நிரலயோ  6% ஐ 

விை அதிகமோக இருந்ைது, அடை டநைத்தில் 

யமோத்ை விரல பணவீக்கம் யைோைர்ச்சியோக 

பதிய ோன்றோெது மோைமோக இைட்ரை 

இலக்கத்தில் யைோைர்ந்ைது. 

ஆசியோவின் மூன்றோெது யபரிய 

யபோருளோைோைத்தில் ெளர்ச்சிக்கு அச்சுறுத்ைல்கள் 

அதிகரித்து ெருெைோல், இது 

பணவீக்கடமலோண்ரமரயகடி மோக்கலோம் 
 

ஃபிட்ச்ெதிப்பீடுகள்இந்தியாவின் FY23 

ைளர்ச்சிவய 8.5% ஆகக்குவறத்துள்ளது. 

ஃபிட்ச்ெதிப்பீடுகள் 2022-2023 

நிதிோண்டிற்கானஇந்திோவின் GDP 

வைர்ச்சிக்கணிப்தபஅதன்உைகைாவிேமபாரு

ைாதாரக்கண்டொட் ம்-ொர்ச் 2022 இல் 5 

ெதவீதொகக்குதறத்துள்ைது. 

முன்னதாகஇந்தவிகிதம் 3% 

எனெதிப்பி ப்பட் து. ரஷ்ோ-

உக்தரன்டபாரின்காரெொகஎரிெக்திவிதைகள்

கடுதெோகஉேர்ந்துள்ைதால்கீழ்டநாக்கிேகணி

ப்புஏற்பட்டுள்ைது. 

டரட்டிங்ஏமஜன்சிோனஃபிட்ச்ந ப்புநிதிோண்

டின் 2021-2022 

நிதிோண்டிற்கானஜிடிபிவைர்ச்சிக்கணிப்தப 0.6 

ெதவீதபுள்ளிகள்அதிகரித்து 8.7 

ெதவீதொகஉேர்த்தியுள்ைது. 
 

FY23க்கான இந்தியாவின் GDP 8.1% என்று OECD 

கணித்துள்ளது. 

மபாருைாதாரஒத்துதழப்புெற்றும்டெம்பாட்டுக்

கானஅதெப்பு (OECD) 

இந்திோவின்உண்தெோனமொத்தஉள்நாட்டுஉ

ற்பத்திக்கான (GDP) கண்டொட் த்தத FY24 

இல் 5% ஆகதவத்துள்ைது, 2022-23 இல் 8.1% 

க்கும்குதறவாகஉள்ைது. 
 

2022 இல்இந்தியாவின் GDP ைளர்ச்சி 4.6% 

ஆகஇருக்கும்என்று UNCTAD கணித்துள்ளது. 

மவளியி ப்பட் ஐநாஅறிக்தகயின்படி, 2022 

ஆம்ஆண்டிற்கானஇந்திோவின்கணிக்கப்பட் 

மபாருைாதாரவைர்ச்சி 2% க்கும்டெைாக 4.6 

ெதவீதொகக்குதறக்கப்பட்டுள்ைது, 

இதுஉக்தரனில்ந ந்துவரும்டபாரின்காரெொ

கக்குதறந்துள்ைது. 

புதுதில்லிஎரிெக்திஅணுகல்ெற்றும்விதைகள்மீ

தானகட்டுப்பாடுகள், 

அத்து ன்வர்த்தகத்தத கள், 

உெவுப்பெவீக்கம், 

இறுக்கொனமகாள்தககள்ெற்றும்நிதிஉறுதிேற்

றதன்தெஆகிேவற்தறஎதிர்மகாள்ளும்எனஎதிர்

பார்க்கப்படுகிறது. 
 

உலகப்மபாருளாதாரத்தில்ரஷ்யா-

உக்வரன்டபாரின்தாக்கம்: 

வர்த்தகம்ெற்றும்டெம்பாட்டுக்கானஐநாொநா

டு (UNCTAD) 2022 

ஆம்ஆண்டிற்கானஅதன்உைகைாவிேமபாருைா

தாரவைர்ச்சிகணிப்தப 3.6 ெதவீதத்தில்இருந்து 

2.6 ெதவீதொககுதறத்துள்ைது. 

இந்தஆண்டுரஷ்ோகடுதெோனெந்தநிதைக்கு

ள்நுதழயும்என்றுஎதிர்பார்க்கப்பட் ாலும், 

பகுப்பாய்வுபடி, 

டெற்குஐடராப்பாெற்றும்ெத்திேஆசிோவின்ப

குதிகளில்மபரிேமபாருைாதாரெந்தநிதைஎதிர்

பார்க்கப்படுகிறது. 
 

இந்தியப்மபாருளாதாரத்தின்மீதானதாக்கம்: 

2022 ஆம்ஆண்டில், இந்திோ 6.7 

ெதவீதொகவைரும்என்றுஎதிர்பார்க்கப்பட் து, 

ஆனால் UNCTAD அந்தகணிப்தப 4.6 

ெதவீதொகக்குதறத்துள்ைது. 
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Acquisition News 
 

PhonePe 

ஆனதுஃப்ரீலான்ஸ்மதாழில்முவனடைார்மநட்

மைார்க்GigIndiaஐப்மபறுகிறது 

PhonePe, 

டிஜிட் ல்மகாடுப்பனவுகள்ெற்றும்நிதிச்டெதவ

கள்நிறுவனொனது, 

புடனதவதைொகக்மகாண் சுோதீனகுறுமதா

ழில்முதனடவாருக்கானவதைேதெப்பானGigI

ndia ஐ வாங்கியுள்ைது. 

PhonePe 1.5 

மில்லிேன்மதாழில்முதனடவார்ெற்றும் 

100க்கும் 

டெற்பட் வணிகங்கதைவாடிக்தகோைர்கைா

கஒருங்கிதெக்கமுடியும், 

டெலும்அதன்மொந்தஊழிேர்களு ன், 

தகேகப்படுத்துதலின்விதைவாக. 

தங்கள்வாடிக்தகோைர்தைங்கள்ெற்றும்விநி

டோகடெனல்கதைவிரிவுபடுத்துவதில்மபருநிறு

வனங்கள்ெற்றும்வணிகங்களுக்குஉதவGigIndia

இன்ஃப்ரீைான்சிங்குறுந்மதாழில்முதனடவார்

மநட்மவார்க்தகPhonePeபேன்படுத்தும். 
 

ஐ சி ஆர் ஏ இந்தியாவின் ஜி டி பி ைளர்ச்சிவய 

எஃப் ஒய் 23 இல் 7.2% ஆகக் குவறத்தது:· 

(எஃப் ஒய் 23) இல் இந்திோவின் GDPக்கான 

வைர்ச்சிக் கணிப்தப ஐ சி ஆர் ஏ 7.2 ெதவீதொகக் 

குதறத்துள்ைது. முன்னதாக இந்த விகிதம் 8 

ெதவீதொக இருந்தது.·      ஐ சி ஆர் ஏ லிமிம ட், 

2021-22 (எஃப் ஒய்22 )ஜி டி பி க்கான 

வைர்ச்சிதே 8.5% ஆகக் கணித்துள்ைது, இது 

டதசிே புள்ளியிேல் அலுவைகத்தின் 

அதிகாரப்பூர்வ முன்கூட்டிே ெதிப்பான 8.9% ஐ 

வி க் குதறவு.· 

ரஷ்ோ-உக்தரன் டொதலில் இருந்து எழும் 

உேர்ந்த மபாருட்களின்விதைகள் ெற்றும் 

விநிடோகச் ெங்கிலி ெவால்கதை டெற்டகாள் 

காட்டுதல், அத்து ன் எரிமபாருள்கள் ெற்றும் 

ெதெேல் எண்மெய்களின் அதிக விதைகள் 

ஆகிேதவ வீட்டு வருொனம் காரெொக 

டததவதேக் குதறக்கின்றன. 
 

MSME-யின் மெயல்திறவன டெம்படுத்தவும் 

துரிதப்படுத்தவும் $808 மில்லியன் திட்டத்திற்கு 

அவெச்ெரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது · 

நாட்டின் MSME களின் மெேல்பாட்த  

டெம்படுத்துவதற்கும் சுொர் USD808 மில்லிேன் 

மெைவில் உைக வங்கி ஆதரவு ன் கூடிே 

திட் த்தத அரொங்கம் புதன்கிழதெ 

அங்கீகரித்தது. 

நாட்டின் குறு, சிறு ெற்றும் நடுத்தர 

நிறுவனங்களின் (எம்எஸ்எம்இ) 

மெேல்பாட்த  டெம்படுத்த உதவும். · 

பல்டவறு டகாவிட்-19 மதாற்றுடநாய் 

மதா ர்பான பின்னத வு ெற்றும் 

நிறுவனங்களின் மீட்புத் ததையீடுகதை 

ஆதரிப்பதாகவும், பிரதெர் நடரந்திர டொடி 

ததைதெயில் நத மபறும் ெத்திே 

அதெச்ெரதவக் கூட் த்தில் இது நிதிேளிக்கத் 

மதா ங்கும் என்றும் அரொங்கம் அதிகாரப்பூர்வ 

அறிக்தகயில் மதரிவித்துள்ைது. 

‘எம்எஸ்எம்இ மெேல்திறதன உேர்த்துதல் 

ெற்றும் துரிதப்படுத்துதல்’ (RAMP) என 

அதழக்கப்படும், உைக வங்கியின் 

உதவியு னான ெத்திேத் துதற திட் த்தால் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது என்று அரொங்கம் 

மதரிவித்துள்ைது.· 

புனரதெப்பு ெற்றும் டெம்பாட்டுக்கான உைக 

வங்கியின் ெர்வடதெ வங்கியின் க ன் 500 

மில்லிேன் அமெரிக்க  ாைர்கைாக இருக்கும், 

மீதமுள்ை $308 மில்லிேன் தெேத்திலிருந்து 

வரும் என்று அறிக்தக கூறுகிறது.· 

புனரதெப்பு ெற்றும் டெம்பாட்டுக்கான உைக 

வங்கியின் ெர்வடதெ வங்கியின் க ன் 18.5 

ஆண்டுகளுக்கு, 5.5 வரு  ெலுதகக் காைத்து ன் 

வழங்கப்படும்.  
 

இந்திய ெதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் FY23 GDP 

ைளர்ச்சிவய 7-7.2% ஆகக் குவறத்துள்ளது · 

இந்திே ெதிப்பீடுகள் ெற்றும் ஆராய்ச்சி (Ind-Ra) 

FY23 இல் இந்திோவின் GDP வைர்ச்சிக் 

கணிப்தப 7-7.2 ெதவீதொகக் குதறத்துத் 

திருத்தியுள்ைது.· 

முன்னதாக ஜனவரியில், இந்த விகிதத்தத 7.6 

ெதவீதொக ெதிப்பிடும் நிறுவனொன Ind-Ra 

கணித்திருந்தது. · 

Ind-Ra கருத்துப்படி, ஒரு சூழ்நிதையில், கச்ொ 

எண்மெய் விதை மூன்று ொதங்களுக்கு 

உேர்த்தப்படும் என்று கருதப்படுகிறது, 

இரண் ாவதாக, இந்த அனுொனம் ஆறு 

ொதங்கள் ஆகும், இரண்டுடெ உள்நாட்டுப் 

மபாருைாதாரத்தில் பாதி மெைவாகும்.                          
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DefenceNews 
 

குவாண்டம்கீவிநிதயாக சோழில்நுட்ெம் 

விந்தியாச்ெல் மற்றும் பிரயாக்ராஜ் இலடதய 

டிஆர்டிஓவால் சவற்றிகரமாக 

தொதிக்கப்ெட்டது 

நோட்டிடலடய முைன்முரறயோக, போதுகோப்பு 

ஆைோய்ச்சி மற்றும் டமம்போட்டு நிறுெ ம் 

(டிஆர்டிஓ) மற்றும் இந்திய யைோழில்நுட்பக் 

கைகம் (ஐஐடி) தில்லிரயச் டசர்ந்ை 

விஞ்ஞோனிகள் குழு, உத்ைைப்பிைடைசத்தில் 

உள்ள பிையோக்ைோஜ்மற்றும் விந்தியோச்சல் 

இரைடய 100 கிடலோமீட்ைர்களுக்கு டமல் 

உள்ள குெோண்ைம் விரச 

விநிடயோகஇரணப்ரப யெற்றிகைமோக 

நிரூபித்ைது 
 

ராஜஸ்ோனின்சொக்ரன்மலலத்சோடரில் 

இந்திய விமானப்ெலட வாயு ெக்தி ெயிற்சிலய 

நடத்ே உள்ைது 

இந்திய விமோ ப்பரை (IAF) மோர்ச் 7 ஆம் டைதி 

ைோஜஸ்ைோனின்யஜய்சோல்மரில் உள்ள 

யபோக்ைோன்மரலத்யைோைரில் நரையபறும் ெோயு 

சக்தி பயிற்சிரய நைத்துகிறது. 

இந்ை நிகழ்ச்சிக்கு பிைைமர் நடைந்திை டமோடி 

சிறப்பு விருந்தி ைோக கலந்து யகோள்கிறோர். 

இந்திய விமோ ப்பரையின் (IAF) யமோத்ைம் 148 

விமோ ங்கள் 

இந்ைப்பயிற்சியில்பங்டகற்கின்ற  

இந்ைப்பயிற்சியில் முைன்முரறயோக ைஃடபல் 

விமோ ங்கள் பங்டகற்கின்ற . மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற இந்திய 

விமோ ப்பரையோல்ெோயு சக்தி பயிற்சி 

நைத்ைப்படுகிறது. கரைசியோக ெோயு சக்தி 

பயிற்சி 2019 இல் நைந்ைது 
 

9வது இந்தியா-இலங்லக இருேரப்பு கடல்ொர் 

ெயிற்சி SLINEX சோடங்குகிறது 

இந்தியோ – இலங்ரக இருைைப்பு 

கைல்சோர்பயிற்சியின்9ெதுபதிப்புSLINEX 

(இலங்ரக-இந்திய கைற்பரை பயிற்சி) 2022 

மோர்ச் 07 முைல் 10 மோர்ச் ெரை 

விசோகப்பட்டி த்தில்நரையபறுகிறது. 

இப்பயிற்சியின் டநோக்கம், மூடலோபோய 

முக்கியத்துெம் ெோய்ந்ை இந்தியப் யபருங்கைல் 

பிைோந்தியத்தில் உள்ள இரு அண்ரை நோடுகளின் 

கைற்பரைகளுக்கு இரைடய இயங்கும் 

ைன்ரமரயடமம்படுத்துெதும், 

பைஸ்பைபுரிைரலடமம்படுத்துெதும் ஆகும். 

பயிற்சி இைண்டு கட்ைங்களோகநரையபற்றது; 

முைலில் 07-08 மோர்ச் 22 அன்று 

விசோகப்பட்டி த்தில் துரறமுகம் கட்ைம், 

அைன் பிறகு இைண்ைோம் கட்ைம் அைோெது 09-10 

மோர்ச் 22 அன்று ெங்கோளவிரிகுைோவில் கைல் 

கட்ைம். 
 

சஜனரல்பிபின்ராவத்தின் நிலனவாக, இந்திய 

ராணுவம் “சிறப்பு நாற்காலிலய” 

அர்ப்ெணிக்கிறது 

யஜ ைல்பிபின்ைோெத்தின்65ெதுபிறந்ைநோரள 

முன்னிட்டு, நோட்டின் பைரமயோ  

சிந்ைர க்குழுெோ யுர யைட் சர்வீஸ் 

இன்ஸ்டிடியூஷன்ஆஃப் இந்தியோ (யுஎஸ்ஐ) 

யில், மரறந்ை போதுகோப்புப் பரைத் ைரலெர் 

(சிடிஎஸ்) நிர ெோக, இந்திய ைோணுெம் 

சிறப்போ  நோற்கோலிரயஅர்ப்பணித்துள்ளது. 

மூன்று டசரெகளின்பரைவீைர்களுக்கும், 

டைசிய போதுகோப்புத் துரறயில் நிபுணத்துெம் 

யபற்ற குடிமக்களுக்கும்இந்ைத் ைரலெர் 

திறக்கப்படுெோர். 

யுஎஸ்ஐயில் உள்ள 

யஜ ைல்பிபின்ைோெத்யமடமோரியல் டசர் 

ஆஃப்எக்ஸலன்ஸ் நிறுெ த்தின் டநோக்கம், 

கூட்டு மற்றும் ஒருங்கிரணப்புத் துரறயில் 

கெ ம் யசலுத்தி, ஆயுைப்பரைகள் 

யைோைர்போ  மூடலோபோயப்பிைச்சிர களில் 

ஆைோய்ச்சி டமற்யகோள்ெைோகும். 
 

இஸ்தராSSLV இன் திட எரிசொருள் 

அடிப்ெலடயிலான பூஸ்டர் நிலலலய 

சவற்றிகரமாக தொதித்ேது 

இந்திய விண்யெளி ஆைோய்ச்சி நிறுெ ம் (ISRO) 

ஆந்திைப்பிைடைசத்தில் உள்ள 

ஸ்ரீ ரிடகோட்ைோவில் உள்ள சதீஷ்ைெோன் 

விண்யெளி ரமயத்தில் (SDSC) அைன் புதிய 

சிறிய யசயற்ரகக்டகோள் ஏவு ெோக த்தின் (SSLV) 

திை எரியபோருள் அடிப்பரையிலோ  பூஸ்ைர் 

நிரலயின் (SS1) ைரை டசோைர ரய 

யெற்றிகைமோக முடித்துள்ளது. 

இது ஏவுகரண ெோக த்தின் மூன்று 

நிரலகளின் ைரை டசோைர ரய நிரறவு 

யசய்கிறது. டம 2022இல்திட்ைமிைப்பட்ை 

அைன் முைல் டமம்போட்டுவிமோ த்திற்கு 

ெோக ம் இப்டபோது ையோைோக உள்ளது. 
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டநட்டடாராணுைப்பயிற்சி ‘டகால்ட்மரஸ்பான்ஸ் 

2022’ நார்டையில்மதாடங்கியது 

வ க்குஅட்ைாண்டிக்ஒப்பந்தஅதெப்பு 

(டநட்ட ா) ொர்ச் 14, 2022 முதல்டநார்டவயில் 

‘டகால்ட்மரஸ்பான்ஸ் 2022’ 

என்றொமபரும்இராணுவப்பயிற்சிதேஏற்பாடு

மெய்துள்ைது, டெலும்இதுஏப்ரல் 01, 2022 

வதரமதா ரும். 

டநட்ட ாகூட் ாளிகள்ெற்றும்பங்காளிகளுக்கா

கஒவ்மவாருஇரண் ாவதுவரு மும்நார்டவயி

ல்இப்பயிற்சிந த்தப்படுகிறது. 

டகால்ட்மரஸ்பான்ஸ்என்பதுநீண் காைொகத்தி

ட் மி ப்பட் ெற்றும்தற்காப்புப்பயிற்சிோகு

ம், 

இதில்டநார்டவயும்அதன்நட்புநாடுகளும்மவளி

ப்புறஅச்சுறுத்தல்களுக்குஎதிராகடநார்டவதேப்

பாதுகாப்பதில்பயிற்சிமெய்கின்றன. 

உக்தரனில்டபாருக்குநீண் காைத்திற்குமுன்டப

இந்தபயிற்சிதிட் மி ப்பட்டுஅறிவிக்கப்பட் 

து. 
 

9ைது இந்தியா-மெஷல்ஸ்கூட்டுராணுைப்பயிற்சி 

‘LAMITIYE-2022’ மதாடங்கியது 

இந்திேராணுவம்ெற்றும்சீமஷல்ஸ்பாதுகாப்புப்

பத களுக்குஇத டேோன ‘LAMITIYE-2022’ 

என்றகூட்டுராணுவப்பயிற்சியின் 9வது 

பதிப்புொர்ச் 22 முதல் 31, 2022 

வதரசீமஷல்ஸில்உள்ை Seychelles Defense 

Academy (SDA) இல்நத மபற்றது. 

இந்திேஇராணுவக்குழுதவ 2/3 

டகார்க்காதரபிள்ஸ்குழு 

(பிர்காந்திபட் ாலிேன்) 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 
 

6.கடல் டராந்துக்கப்பல்களின்ைரிவெயில் 5ைது 

“ஐசிஜிஎஸ்ெக்ஷம்” இயக்கப்பட்டது 

இந்திேபாதுகாப்புமெேைாைர் ாக் ர்அஜய்கு

ொர், இந்திேக டைாரகாவல்பத கப்பதை 

(ஐசிஜிஎஸ்) ெக்ஷம்இேக்கியுள்ைார். 

105-மீட் ர் க ல்டராந்துகப்பல்கள் (OPVs) 

வகுப்பின்மதா ரில்ஐந்தாவது, டகாவாவில். 

2020 

இல்ஏற்கனடவமதா ங்கப்பட் ஐந்துICGSகளி

ல்முதல்நான்கு ICGS Sachet (1st); ஐசிஜிஎஸ்சுஜீத் 

(2வது); ஐசிஜிஎஸ்ெர்தக் (3வது); ெற்றும் ICGS 

ெஜாக் (4வது) 2021 இல். 
 

இந்தியெற்றும்உஸ்மபகிஸ்தான்இராணுைங்களு

க்குஇவடடய EX-DUSTLIK மதாடங்குகிறது 

இந்திேராணுவம்ெற்றும்உஸ்மபகிஸ்தான்ரா

ணுவம்இத டே EX-DUSTLIK 

எனமபேரி ப்பட் கூட்டுப்பயிற்சியின் 3வது 

பதிப்பு 2022 ொர்ச் 22 முதல் 31 

வதரஉஸ்மபகிஸ்தானின்ோங்கிோரிக்கில்மதா

 ங்குகிறது. DUSTLIK 

இன்கத சிபதிப்புராணிமகட்டில் 

(உத்தரகாண்ட்) ொர்ச் 2021 இல்ந த்தப்பட் து. 

இந்திேக்குழுகிமரடனடிேர்ஸ்மரஜிமென்ட்பிர

திநிதித்துவப்படுத்தப்படும்ெற்றும்வ டெற்கு

இராணுவொவட் த்தின்துருப்புக்கைால்பிரதிநி

தித்துவப்படுத்தப்படும்உஸ்மபகிஸ்தான்இரா

ணுவக்குழுவில்டெரும். 
 

மபர்ொொஷீல்ட் 2022 

இராணுைப்பயிற்சிக்குெடலசியா 4 

நாடுகவளநடத்துகிறது 

ஆண்டுடதாறும்மபர்ொொஷீல்ட் 2022 

பயிற்சிப்பயிற்சியில்ஆஸ்திடரலிோ, 

நியூசிைாந்து, 

சிங்கப்பூர்ெற்றும்யுதனம ட்கிங் ம்ஆகிே 4 

நாடுகளின்ஆயுதப்பத கதைெடைசிோந த்து

ம். 

BS22 எனகுறிப்பி ப்படும்இந்தபயிற்சிோனது, 

1971 

ஆம்ஆண்டுநிறுவப்பட் இருதரப்புெற்றும்பை

தரப்புபாதுகாப்புஒப்பந்தங்களின் (FPDA) 

ஃதபவ்பவர்டிஃமபன்ஸ்ஏற்பாடுகளின் (FPDA) 

கட் தெப்பிற்குள்ந த்தப்படுகிறது. 
 

IONS கடல்ொர் பயிற்சி 2022 (IMEX-22) 

அரபிக்கடலில் நிவறைவடந்தது · 

இந்திேப் மபருங்க ல் க ற்பத  

சிம்டபாசிேம் (IONS) க ல்ொர் பயிற்சி 2022 

(IMEX-22) இன் முதல் பதிப்பு ொர்ச் 26 முதல் 30, 

2022 வதர டகாவாவிலும் அடரபிே க லிலும் 

நத மபற்றது.  · 

ெனிதாபிொன உதவி ெற்றும் டபரி ர் நிவாரெ 

(HADR) ந வடிக்தககளில் உறுப்பு நாடுகளின் 

க ற்பத களின் இேங்குதன்தெதே 

டெம்படுத்துவடத பயிற்சியின் டநாக்கொகும். · 

பிராந்திேத்தில் ஏற்படும் இேற்தக 

டபரழிவுகளுக்கு பிராந்திே க ற்பத கள் 

ஒத்துதழக்கவும் கூட் ாக பதிைளிப்பதற்கும், 

பிராந்திே ஒத்துதழப்தப டெலும் 

வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்த பயிற்சி ஒரு 

குறிப்பி த்தக்க படிோக பார்க்கப்படுகிறது. 
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அமெரிக்கா, பிலிப்வபன்ஸ், ‘பாலிகாத்தான் 

2022’ இதுைவர இல்லாத ைவகயில் மிகப்மபரிய 

ராணுைப் பயிற்சிவயத் மதாடங்கியுள்ளன 

அமெரிக்க ராணுவமும், பிலிப்தபன்ஸ் 

ராணுவமும் இதெந்து பாலிகாத்தான் 2022 

என்ற ராணுவ பயிற்சிதே மதா ங்கின.·      

அமெரிக்க ராணுவமும், பிலிப்தபன்ஸ் 

ராணுவமும் இதெந்து பாலிகாத்தான் 2022 

என்ற ராணுவ பயிற்சிதே மதா ங்கின.· 

2022 ொர்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 8 வதர ததவானுக்கு 

அருகில் உள்ை பிலிப்தபன்ஸ் பகுதியில் உள்ை 

லூொன் முழுவதும் பிலிப்தபன்ஸ் 

ததைதெயிைான வரு ாந்திர பயிற்சி 

நத மபறும்.·      சுொர் 8,900 பிலிப்தபன்ஸ் 

ெற்றும் அமெரிக்க துருப்புக்கள் இந்த 

இராணுவ ஒத்திதகயில் பங்டகற்கின்றன, இது 

இதுவதர இல்ைாத மிகப்மபரிே பாலிகாத்தான் 

இராணுவப் பயிற்சிோகும்.· 

இராணுவத்தின் கூற்றுப்படி, பயிற்சிகள் “க ல் 

பாதுகாப்பு, நீர்வீழ்ச்சி ந வடிக்தககள், டநரடி தீ 

பயிற்சி, நகர்ப்புற ந வடிக்தககள், விொன 

ந வடிக்தககள், பேங்கரவாத எதிர்ப்பு ெற்றும் 

ெனிதாபிொன உதவி ெற்றும் டபரழிவு 

நிவாரெம்” ஆகிேவற்றில் கவனம் மெலுத்தும்.. 
 

டிஆர்டிஓ இந்திய ராணுைத்தின் 

“எம்ஆர்எஸ்ஏஎம்” ஏவுகவைவய 

மைற்றிகரொக டொதவன மெய்தது 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் டெம்பாட்டு 

அதெப்பு (டிஆர்டிஓ) இந்திே ராணுவத்தின் 

நடுத்தர தூர டெற்பரப்பு முதல் வான் 

ஏவுகதெயின் இரண்டு மவற்றிகரொன 

விொன டொததனகதை ந த்திேது. 

முதல் டொததன ஏவுதல் நடுத்தர உேரத்தில் 

நீண்  தூர இைக்தக இத ெறிப்பது ெற்றும் 

இரண் ாவது ஏவுதல் குதறந்த உேரத்தில் 

குறுகிே தூர இைக்குக்கானது. 

எம்ஆர்எஸ்ஏஎம்-ன் இந்திே ராணுவப் பதிப்பு, 

டெற்பரப்பில் இருந்து வானில் தாக்கும் 

ஏவுகதெோகும்.இது டி ஆர் டி ஓ ெற்றும் 

இஸ்டரல் ஏடராஸ்டபஸ் இண் ஸ்ட்ரீஸ் (ஐ ஏ 

ஐ), இஸ்டரல் இதெந்து உருவாக்கியுள்ைது. 
 

டெற்கு கடற்பவட கட்டவள மும்வப 

கடடலாரத்தில் ‘பிரஸ்தான்’ என்ற பாதுகாப்பு 

பயிற்சிவய நடத்துகிறது 

இந்திேக் க ற்பத யின் டெற்குக் க ற்பத க் 

கட் தைோனது, மும்தபக்கு அப்பால் உள்ை 

ஆஃப்டஷார் ம வைப்மென்ட் ஏரிோவில் 

(ODA) ‘பிரஸ்தான்’ என்ற க ல்ொர் பாதுகாப்புப் 

பயிற்சிதே ஏற்பாடு மெய்தது. க டைார 

பாதுகாப்தப உறுதி மெய்வதற்காக, ஒவ்மவாரு 

ஆறு ொதங்களுக்கும் பிறகு இந்தப் பயிற்சி 

ந த்தப்படுகிறது. 

க ற்பத  தவிர, இந்திே விொனப்பத , 

க டைார காவல்பத , ஓஎன்ஜிசி, மும்தப 

துதறமுக அறக்கட் தை, ஜவஹர் ைால் டநரு 

துதறமுக அறக்கட் தை, சுங்கம், ொநிை 

மீன்வைத்துதற, வணிக க ல் துதற ெற்றும் 

ெதரன் டபாலீஸ் ஆகிேதவ இந்த பயிற்சியில் 

பங்டகற்றன. 

 

Appointments News 
 

இந்தியாவில் 

ட்விட்டரின்சொதுக்சகாள்லகத்ேலலவராகெமிர

ன்குப்ோநியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

இந்தியோவிலும்யைற்கோசியோவிலும்ரமக்டைோபி

ளோக்கிங்ைளமோ ட்விட்ைரின்யபோதுக் 

யகோள்ரக மற்றும் 

படைோபகோைமுயற்சிகளுக்குசமிைன்குப்ைோ 

ைரலரம ைோங்குெோர். 

ட்விட்ைரில்இரணெைற்கு முன்பு, குப்ைோICANN 

(ஒதுக்கப்பட்ையபயர்கள் மற்றும் 

எண்களுக்கோ இரணயக் கைகம்) 

யைற்கோசியோவில் பங்குைோைர் 

ஈடுபோட்டின்ைரலெைோக இருந்ைோர். 

குப்ைோ, The Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers (ICANN) என்ற ஒரு 

இலோபடநோக்கற்றநிறுெ த்துைன்யைோைர்புரை

யெர். 
 

NAAC இன் ேலலவராக தெராசிரியர் 

பூஷன்ெட்வர்ேன்நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

பல்கரலக்கைகமோனியக் குழு (யுஜிசி) 

யபங்களூருவில் உள்ள டைசிய மதிப்பீடு 

மற்றும் அங்கீகோைகவுன்சிலின் (NAAC) நிர்ெோகக் 

குழுவின் ைரலெைோக கல்வியோளர் மற்றும் 

ஆைோய்ச்சி விஞ்ஞோனி டபைோசிரியர் 

பூஷன்பட்ெர்ைர நியமித்துள்ளது. 
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யுஜிசியின்ைரலெைோக டபைோசிரியர் 

யஜகதீஷ்குமோர்நியமிக்கப்பட்ை பிறகு அந்ை 

இைம் கோலியோக இருந்ைது. 

டபைோசிரியர் பட்ெர்ைன் ைற்டபோது இந்திய 

அைசின் ஆயுஷ்அரமச்சகத்ைோல்நியமிக்கப்பட்ை 

டைசிய ஆைோய்ச்சிப்டபைோசிரியைோகவும், 

சோவித்ரிபோய்பூடலபுட பல்கரலக்கைகத்தின் 

(SPPU) இன்ைர்டிசிப்ளி ரிஸ்கூல்ஆஃப் 

ய ல்த் சயின்ஸில் புகழ்யபற்ற 

டபைோசிரியைோகவும் உள்ளோர். 
 

அஷ்னீர்குதராவர்ொரத்தெநிறுவனத்தில் இருந்து 

எம்.டி மற்றும் இயக்குநர் ெேவிலய ராஜினாமா 

செய்ோர் 

முன் ணி இந்திய 

ஃபின்யைக்நிறுெ மோ BharatPeஇன் இரண 

நிறுெ ர் மற்றும் நிர்ெோக இயக்குநர் (MD) 

Ashneer Grover, BharatPeஇன் MD மற்றும் 

இயக்குநர் பைவிரய ைோஜி ோமோ யசய்துள்ளோர். 

BharatPeஇல்ரூ.1915 டகோடி 

மதிப்பிலோ 5%பங்குகரள ரெத்திருக்கும் 

அஷ்னீர்குடைோெர், நிறுெ த்தின் மிகப்யபரிய 

ைனிநபர்பங்குைோைைோகத்யைோைர்ெோர். 

போைத்டப2021இல்யூனிகோர் ோக மோறிய 19ெது 

இந்திய ஸ்ைோர்ட்அப் ஆ து. 

BharatPeஇன் இரண 

நிறுெ ைோ ஷோஷ்ெத்நக்ைோனி8% மற்றும் 

யென்ச்சர்டகபிைல் (VC) 

முைலீட்ைோளரும்போைத்டபயின் மிகப்யபரிய 

பங்குைோைருமோ Sequoia Capital India 19.6% 

பங்குகரளரெத்துள்ள ர், அரைத் யைோைர்ந்து 

Coatue 12.4% மற்றும் Ribbit Capital 11% 

பங்குகரளரெத்துள்ள ர். ஆகஸ்ட் 2021 

நிலெைப்படி, Tiger Global, Steadview Capital 

மற்றும் Beenextஆகியரெ இரணந்து 

BharatPeஇல்60.4% பங்குகரளக்யகோண்டுள்ள . 
 

ஜுலனத்அகமது உலக வங்கியின் இந்திய 

இயக்குநர், 

செயல்ொட்டுத்துலணத்ேலலவராகநியமிக்கப்ெ

ட்டார் 

உலக ெங்கியின் இந்திய 

இயக்குநைோ ஜுர த்கமோல்அகமது, சர்ெடைச 

கைன் ெைங்கும் நிறுெ த்தின் 

துரணத்ைரலெைோகநியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

பலைைப்புமுைலீட்டுஉத்திைெோைமுகரமக்கு 

(MIGA) துரணத்ைரலெைோக யசயல்படும் 

அஹ்மத், ெங்கியின்ெைலோற்றில் இத்ைரகய 

உயர் பைவிக்கு டைர்ந்யைடுக்கப்பட்ை 

இைண்ைோெது ெங்கோளடைசியர் ஆெோர். 

அெர் ை து புதிய டெரலரய ஏப்ைல் 16 ஆம் 

டைதி யைோைங்குெோர் என்று ஒரு 

யசய்திக்குறிப்பில்யைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யசயல்போட்டு பக்கத்தில், துரணத் ைரலெர் 

பைவிரய ெகித்ை முைல் ெங்கடைசத்ரை 

டசர்ந்ைெர் ரபசல் சவுத்ரி. 
 

யாஷ்ராஜ்பிலிம்ஸின் ேலலலம செயல் 

அதிகாரியாக 

அக்ஷதயவிோனிநியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

திரைப்பை ையோரிப்பு மற்றும் 

விநிடயோகநிறுெ மோ யோஷ்ைோஜ்பிலிம்ஸ் 

(YRF) அக்ஷடயவிைோனிரய ைரலரம யசயல் 

அதிகோரியோக நியமித்துள்ளது 

விைோனிஒய்ஆர்எஃப்ஸ்டுடிடயோவில் மூத்ை 

துரணத்ைரலெைோகவும், நிதி மற்றும் ெணிக 

விெகோைங்கள் மற்றும் 

யசயல்போட்டுத்ைரலெைோகவும்பணியோற்றி ோர். 

அெர் நிதி, ெணிக விரிெோக்கங்கள், 

மூடலோபோயகூட்ைணிகள், கூட்டு முயற்சிகள், 

இரண ையோரிப்புகள் உட்பை YRF 

க்கோ கோர்ப்படைட் மற்றும் ெணிக 

டமம்போட்டுநைெடிக்ரககளுக்கு ைரலரம 

ைோங்கி ோர். 
 

எல்ஐசிமியூச்சுவல்ஃெண்டின் புதிய எம்டி 

மற்றும் 

சிஇஓவாகடிஎஸ்ராமகிருஷ்ணன்நியமிக்கப்ெட்

டுள்ைார் 

எல்ஐசிமியூச்சுெல்ஃபண்ட் அைன் நிர்ெோக 

இயக்குநர் மற்றும் ைரலரம நிர்ெோக 

அதிகோரியோக 

டிஎஸ்ைோமகிருஷ்ணர நியமிப்பைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

எல்ஐசிமியூச்சுெல்ஃபண்ட்அயசட்டமட ஜ்யம

ன்ட்டின்எம்டி மற்றும் 

சிஇஓெோகைோமகிருஷ்ணன், அைன் முன் ோள் 

முழு டநைஇயக்குநரும் ைரலரம நிர்ெோக 

அதிகோரியுமோ திட ஷ்போங்டைக்குப் பின் 

ெருெோர். 
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ைோமகிருஷ்ணன்ெணிகவியல் இளங்கரல 

( ோ ர்ஸ்) மற்றும் பிஜிடிஐஎம் மற்றும் 

இந்தியோவின் மதிப்புமிக்க இன்சூைன்ஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட்மூலம் 

யபல்டலோஷிப்யபற்றுள்ளோர். 

அெர் எல்ஐசி மற்றும் அைன் துரண 

நிறுெ ங்கள் / இரண நிறுெ ங்களில்34 

ஆண்டுகளுக்கும் டமலோ  அனுபெம் 

யகோண்ைெர் என்று அந்ை 

அறிக்ரகயில்யைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ைல் 

28, 2021 அன்று 

எல்ஐசிமியூச்சுெல்ஃபண்ட்ஏஎம்சியில் 

டசர்ந்ைோர். 
 

சஜட்ஏர்தவஸ் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியாக ெஞ்சீவ்கபூலரநியமித்ேது 

யஜட்ஏர்டெஸின் புதிய ைரலரம யசயல் 

அதிகோரியோக (CEO) 

சஞ்சீவ்கபூர்நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

இைற்கு முன், 

கபூர்ஓபைோய்ட ோட்ைல்களின்ைரலெைோக 

இருந்ைோர், டமலும் ஸ்ரபஸ்யஜட்டில் ைரலரம 

இயக்க அதிகோரியோகவும், விஸ்ைோைோவில் 

ைரலரம உத்தி மற்றும் ெணிக 

அதிகோரியோகவும்பணியோற்றியுள்ளோர். 

அெர் விஸ்ைோைோஏர்ரலன்ஸின் ைரலரம 

வியூகம் மற்றும் ெணிக அதிகோரியோக மூன்று 

ஆண்டுகள் பணியோற்றியுள்ளோர், டமலும் 

ஸ்ரபஸ்யஜட்டின் ைரலரம இயக்க 

அதிகோரியோக இைண்டு ஆண்டுகள் 

பணியோற்றியுள்ளோர். Jalan Kalrock Consortium 

யஜட்ஏர்டெஸின் புதிய விளம்பைைோைர் ஆகும். 
 

ொர்திஆக்ஸாலலஃப் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் 

பிராண்ட்அம்ொசிடராகவித்யாொலன்நியமிக்கப்

ெட்டுள்ைார் 

போர்திஆக்ஸோரலஃப் இன்சூைன்ஸ், டைசிய 

விருது யபற்ற நடிரக வித்யோபோலர  ை து 

பிைோண்ட்தூைைோகநியமித்துள்ளது. அெர் 

பிைோண்ட்தூைைோக, போர்திAXA ஆயுள் 

கோப்பீட்டின்#DoTheSmartThing 

விழுப்புணர்ெய்விளம்பைப்படுத்ை உைவுெோர். 

போைதி AXA ஆயுள் கோப்பீடு என்பது இந்தியோவின் 

முன் ணி ெணிகக்குழுெோ  போைதி மற்றும் 

நிதிப் போதுகோப்பு மற்றும் 

யசல்ெடமலோண்ரமயில்உலகின் முன் ணி 

நிறுெ ங்களில் ஒன்றோ  AXA ஆகியெற்றின் 

கூட்டு முயற்சியோகும். 
 

SBI முன்னாள் 

உஜ்ஜீவன்ஸ்மால்ஃலெனான்ஸ்வங்கியின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி 

நிதின்சுக்லகDMDயாகநியமித்ேது 

போைைஸ்டைட் ெங்கி (எஸ்பிஐ) 

உஜ்ஜீென்ஸ்மோல்ஃரப ோன்ஸ்ெங்கியின் 

முன் ோள் ைரலரம நிர்ெோக அதிகோரி 

நிதின்சுக்ரகடிஜிட்ைல்ெங்கிச்யசயல்போடுகரள 

இயக்க துரண நிர்ெோக இயக்குநைோக (DMD) 

நியமித்துள்ளது. 

அெர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

முைற்கட்ைமோகநியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

இந்ை நியம த்திற்கு முன், சுக்உஜ்ஜீென் சிறு 

நிதி ெங்கியின் ைரலரம நிர்ெோக அதிகோரி 

மற்றும் நிர்ெோக இயக்குநைோக இருந்ைோர். அெர் 

ய ச்டிஎஃப்சி ெங்கியில் டசர்ந்ைோர், அங்கு 

அெர் 

டிஜிட்ைல்ெங்கியின்குழுத்ைரலெைோகபணியோற்

றி ோர். 
 

டாடாஐபிஎல்2022க்கானஅதிகாரப்பூர்வொர்ட்ன

ராகரூதெலயபிசிசிஐநியமித்ேது 

இந்திய கிரிக்யகட் கட்டுப்போட்டுெோரியத்தின் 

(பிசிசிஐ) இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) 

ஆளும் கவுன்சில், 

ைோைோஐபிஎல்2022க்கோ அதிகோைப்பூர்ெபங்கோளி

யோகடநஷ ல்டபயமன்ட்ஸ்கோர்ப்படைஷன்ஆஃ

ப் இந்தியோவின் (என்பிசிஐ) 

முைன்ரமத்ையோரிப்போ ரூடபரய 

அறிவித்துள்ளது. 

இது பல ெருை கூட்ைோண்ரமயோக இருக்கும். 

RuPayஆ து யைோழில்நுட்பம் சோர்ந்ை, 

புதுரமயோ  மற்றும் ைனிப்பய ோக்கப்பட்ை 

சலுரககரள இந்தியோ முழுெதும் உள்ள 

மக்களுக்கு ெைங்குகிறது, இது இந்தியோவிலும் 

சர்ெடைச அளவிலும்ஏற்றுக்யகோள்ளப்படுகிறது. 

ைோைோஐபிஎல்2022 இன் 15ெதுபதிப்பு மோர்ச் 26, 

2022 அன்று யைோைங்குகிறது. மும்ரப மற்றும் 

புட வில் உள்ள நோன்கு சர்ெடைச 

ரமைோ ங்களில் யமோத்ைம் 70 லீக் 

டபோட்டிகள்விரளயோைப்படும். 

பிடளஆஃப்டபோட்டிகள் நரையபறும் இைம் 

பின் ர் முடிவு யசய்யப்படும். 
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டி.என்.ெதடல்TDSAT இன் 

ேலலவராகநியமிக்கப்ெட்டார் 

யைல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் ைரலரம நீதிபதி, 

நீதிபதி திருபோய்நைண்போய்படைரல, 

யைோரலத்யைோைர்பு ைகைோறு தீர்வு மற்றும் 

டமல்முரறயீட்டுதீர்ப்போயத்தின் (TDSAT) 

ைரலெைோக மத்திய அைசு நியமித்துள்ளது. 

அெர் ஜூன் 7, 2019 அன்று யைல்லி உயர் 

நீதிமன்றத்தின் ைரலரம 

நீதிபதியோகநியமிக்கப்பட்ைோர், டமலும் அெர் 

மோர்ச் 12, 2022 அன்று ஓய்வு யபறுெைற்கு சில 

நோட்களுக்கு முன்பு TDSAT இன் 

ைரலெைோகநியமிக்கப்பட்ைோர். 
 

ஆருஷிவர்மாகாலநிலலப் ெலட 

அண்டார்டிகாெயணத்தில்இந்தியாலவப்பிரதிநி

தித்துவப்ெடுத்தினார் 

டைசிய அளவிலோ  துப்போக்கி சுடும்வீைரும், 

யைல்லிரயச் டசர்ந்ை சுற்றுச்சூைல் 

ஆர்ெலருமோ ஆருஷிெர்மோ, மோர்ச் 

2022இல்நரையபறவுள்ள2041கோலநிரலப் 

பரை 

அண்ைோர்டிகோபயணத்தில்இந்தியோரெப்பிைதிநி

தித்துெப்படுத்ைத்டைர்ந்யைடுக்கப்பட்டுள்ளோர். 

அெர் பிஸ்ைல் மற்றும் ட்ைோப்ஷூட்டிங்கில் 

டைசிய அளவிலோ  துப்போக்கி சுடும்வீைைோகவும், 

மோநில மற்றும் ெை இந்திய சோம்பியன் மற்றும் 

டைசிய பைக்கம் யென்றெைோகவும், 

சுறுசுறுப்போ  சுற்றுச்சூைல் ஆர்ெலைோகவும் 

உள்ளோர்.  ோன்ஸ்அறக்கட்ைரளயோல் 

அெருக்கு முழு ஆைைவும், நிதியுைவியும் 

ெைங்கப்படும். 
 

டி ராஜா குமார் நிதி நடவடிக்லக 

ெணிக்குழுவின்ேலலவராகநியமிக்கப்ெட்டார் 

உலகின்பணடமோசடி மற்றும் 

பயங்கைெோைத்திற்கு எதிைோ  

நிதியுைவிநிறுெ மோ  நிதி நைெடிக்ரக 

பணிக்குழுவின் (FATF) 

ைரலெைோகசிங்கப்பூரைச்டசர்ந்ை டி ைோஜோ 

குமோர்நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

அெைது நியம ம் இைண்டு ஆண்டு கோலத்திற்கு, 

ஜூரல 1 ஆம் டைதி யைோைங்குகிறது. FATF 

நிரறவின்டபோது, 

யஜர்மனியின்ைோக்ைர்மோர்கஸ்ப்டளயருக்குப்பி

ன்அெர்டைர்ந்யைடுக்கப்பட்ைோர். 
 

லூபின் ேனது ெக்தி முயற்சிக்கு தமரி 

தகாலமபிராண்ட்தூேராகநியமித்துள்ைது 

குடளோபல்ஃபோர்மோநிறுெ மோ லூபின்லிமி

யைட் (லூபின்) ை து சக்தி 

பிைச்சோைத்திற்கோ பிைோண்ட்தூைைோக ஆறு முரற 

உலக குத்துச்சண்ரை சோம்பிய ோ  டமரி 

டகோரம ஒப்பந்ைம் யசய்துள்ளைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

யபண்களிரைடய இைய டநோய்கள் குறித்ை 

விழிப்புணர்ரெஅதிகரிக்கும் டநோக்கில் இந்ை 

பிைச்சோைம் டமற்யகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

டமரி டகோர்ன் பிைச்சோைத்ரை யைோகுத்து 

ெைங்குெைன் மூலம், இந்ை பிைச்சிர யில் 

மிகவும் டைரெயோ  விழிப்புணர்ரெ 

ஏற்படுத்ைவும், 

முன்கூட்டியஸ்கிரீனிங்கோடசோரலகளுக்குபதிவு

யபறவும் மற்றும் இைய டநோய்களின் எதிர்கோல 

அபோயத்ரைத் ைவிர்க்க சரியோ  

நைெடிக்ரககரள எடுக்கவும் யபண்கரள 

ஊக்குவிக்கவும். 
 

விமானப்ெலடயின் புதிய ேைெதியாக ஏர் 

மார்ஷல்P C தெகர்நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

அதி விஷிஷ்ட்டசெோ பைக்கம் (AVMS) யபற்ற ஏர் 

மோர்ஷல்P சந்திை டசகர் இந்திய 

விமோ ப்பரைஅகோைமியின்ைளபதியோகநியமி

க்கப்பட்டுள்ளோர். 

யைலுங்கோ ோரெச் டசர்ந்ை ஏர் மோர்ஷல், 

கைக்ெோஸ்லோவில் உள்ள டைசிய போதுகோப்பு 

அகோைமியில்டசர்ெைற்கு முன்பு 

ர ைைோபோத்தில் உள்ள பள்ளியில் பயின்றெர். 

ஏர் மோர்ஷல்பி சந்திை டசகர், ஏவிஎஸ்எம் 

டிசம்பர் 21, 1984 இல்யெலிங்ைன், 

டிஃயபன்ஸ்சர்வீசஸ்ஸ்ைோஃப் கோடலஜ், 

ஃப்ரளயிங்இன்ஸ்ட்ைக்ைர்ஸ்ஸ்கூல், கோடலஜ் 

ஆஃப்டிஃயபன்ஸ்டமட ஜ்யமன்ட் மற்றும் 

டநஷ ல்டிஃயபன்ஸ் கோடலஜ் ஆகியெற்றில் 

பயின்ற பிறகு இந்திய 

விமோ ப்பரையில்பணியமர்த்ைப்பட்ைோர் 
 

அஷ்வனிொட்டியா (SBI MD) SEBI 

உறுப்பினராகநியமிக்கப்ெட்டார் 

இந்திய ஸ்டைட்ெங்கியின் (எஸ்பிஐ) நிர்ெோக 

இயக்குநர் (எம்டி) அஷ்ெனிபோட்டியோரெ, 

இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிெர்த்ைர  

ெோரியத்தின் (யசபி) முழு டநைஉறுப்பி ைோக 

(ைபிள்யூடிஎம்) அரமச்சைரெ நியமித்துள்ளது. 
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சில ஆைோைங்களின்படி, 

அரமச்சைரெயின்நியம க்குழுவும் (ஏசிசி) 

அஷ்ெனிபோட்டியோரெ அெர் 

ைரலரமப்யபோறுப்டபற்றநோளிலிருந்து மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு யசபியின்முழு 

டநைஉறுப்பி ைோக நியமிக்க ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 
 

ொர்ோம்திட்டக் குழுவின் ேலலவராக நீதிெதி 

ஏ.தக.சிக்ரிநியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், நீதிபதி (ஓய்வு) 

ஏ.டக.சிக்ரிரயசோர்ைோம்திட்ைத்தின் உயர் 

அதிகோைக் குழுவின் (HPC) 

ைரலெைோகநியமித்துள்ளது. 

முந்ரைய ைரலெர் டபைோசிரியர் ைவி டசோப்ைோ 

ஆகஸ்ட் 8, 2019 அன்று 

ய ச்பிசியின்ைரலெைோகநியமிக்கப்பட்ை 

பின் ர் பிப்ைெரி 2022இல் ை து பைவிரய 

ைோஜி ோமோ யசய்ைோர். 

நீதிபதிகள்டிஒய்சந்திைசூட் மற்றும் சூர்யகோந்த் 

ஆகிடயோர் அைங்கிய அமர்வு, டபைோசிரியர் ைவி 

டசோப்ைோ ை து பைவிரய ைோஜி ோமோ யசய்ய 

விரும்புெைோக ஜ ெரி மோைம் கடிைம் 

எழுதியரையடுத்து, குழுவின் ைரலெர் 

பைவியில் இருந்து 

ைோஜி ோமோரெஏற்றுக்யகோண்ைது. 
 

IRDAI 

ேலலவராகதேொசிஷ்ொண்டாநியமிக்கப்ெட்டு

ள்ைார் 

இந்திய கோப்பீட்டு ஒழுங்குமுரற மற்றும் 

டமம்போட்டுஆரணயத்தின் (IRDAI) 

ைரலெைோகடைபோசிஷ்போண்ைோநியமிக்கப்பட்டு

ள்ளோர். 

இெர் முன் ோள் நிதிச் டசரெ யசயலர் ஆெோர். 

சுபோஷ் சந்திை குந்தியோ ை து பைவிக் கோலத்ரை 

முடித்ை டம 2021 முைல் IRDAI இன் ைரலெர் 

பைவி கோலியோக இருந்ைது. 

உத்ைைபிைடைசடகைரின்1987-

டபட்ச்ஐஏஎஸ்அதிகோரியோ போண்ைோ, இைண்டு 

ெருை பணிக்குப் பிறகு இந்ை ஆண்டு 

ஜ ெரியில்நிதிச் டசரெ யசயலோளைோக ஓய்வு 

யபற்றோர். 
 

தமார்கன்ஸ்தடன்லி இந்தியாவின் சமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்ெத்திலய FY23 க்கு7.9% என்று 

கணித்துள்ைது. 

டைட்டிங்ஏயஜன்சிடமோர்கன்ஸ்டைன்லி2022-23 

(FY23)க்கோ  இந்தியோவின் GDP ெளர்ச்சிரய9% 

என்று கணித்துள்ளது. 

எண்யணய் விரலயில் ைஷ்யோ-

உக்ரைன்டமோைலின் ைோக்கம் கோைணமோக இது 

முந்ரைய கணிப்ரபக் கோட்டிலும் 50 bps 

குரறெோகும். டமலும், ஸ்ைோன்லி நோட்டின் 

சில்லரற பணவீக்கமதிப்பீட்ரை6% ஆக 

உயர்த்தியது, இைற்கிரையில், நைப்புக் கணக்கு 

பற்றோக்குரற யமோத்ை உள்நோட்டு 

உற்பத்தியில்3% அதிகரித்து கோணப்படுகிறது. 

இந்தியோ மூன்று முக்கிய 

ெழிகளோல்போதிக்கப்படுகிறது – எண்யணய் 

மற்றும் பிற யபோருட்களுக்கோ  அதிக விரல; 

ெர்த்ைகம் மற்றும் இறுக்கமோ  நிதி 

நிரலரமகள், ெணிகம்/முைலீட்டு உணர்ரெ 

போதிக்கும். 
 

அஜய்பூஷன்ொண்தடNFRA 

ேலலவராகநியமிக்கப்ெட்டார் 

அஜய்பூஷன்போண்டை டைசிய நிதி அறிக்ரக 

ஆரணயத்தின் (NFRA) ைரலெைோக3 

ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 1984-ம் 

ஆண்டு 

டபட்ச்மகோைோஷ்டிைடகைர்ஐஏஎஸ்அதிகோரியோ 

போண்டை, கைந்ை ஆண்டு பிப்ைெரி மோைம் 

ெருெோய்த்துரறயசயலோளைோக இருந்து ஓய்வு 

யபற்றோர். 

அரமச்சைரெயின்நியம க் குழு (ACC) 

முன் ோள் ெருெோய் யசயலர் ABP 

போண்டைரெNFRA இன் 

ைரலெைோகயபோறுப்டபற்றநோளிலிருந்து மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு அல்லது பைவியில் இருப்பெர் 

65 ெயரைஅரையும் ெரை நியமிக்க ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 
 

தகால்தகட்-ொல்தமாலிவ் இந்தியாவின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக பிரொ நரசிம்மன் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

பிைபோ நைசிம்மன் டகோல்டகட்-போல்டமோலிவ் 

(இந்தியோ) லிமியைட் நிறுெ த்தின் ைரலரம 

நிர்ெோக அதிகோரி மற்றும் நிர்ெோக அதிகோரியோக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
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டகோல்டகட்போல்டமோலிவ்நிறுெ த்தில்எண்ைர்

பிரைஸ்ஓைல்டகர்ைரலெைோக பைவி உயர்வு 

யபற்ற ைோம்ைோகெனுக்குப் பிறகு அெர் 

பைவிடயற்றோர். 

இைற்கு முன், அெர் ஹிந்துஸ்ைோன்யூனிலீெரின் 

(HUL) நிர்ெோக இயக்குநைோகபணிபுரிந்ைோர். 

டகோல்டகட்-போல்டமோலிவ் (இந்தியோ) 

‘டகோல்டகட்’ பிைோண்டின் கீழ் ெோய்ெழி 

பைோமரிப்பு ையோரிப்புகரளெைங்குகிறது. இது 

‘Palmolive’ ெர்த்ைகநோமத்தின் கீழ் ைனிப்பட்ை 

பைோமரிப்பு யபோருட்கரளயும் ெைங்குகிறது. 
 

ரஞ்சித்ராத் ஆயில் இந்தியா லிமிசடட் ேலலவர் 

மற்றும் MD ஆக  நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

ஆயில் இந்தியோ லிமியைட் (OIL) இன் அடுத்ை 

ைரலெர் மற்றும் நிர்ெோக 

இயக்குநைோகைஞ்சித்ைோத்நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

அெர் ைற்டபோரைய ைரலெரும் நிர்ெோக 

இயக்குநருமோ சுஷில் சந்திை 

மிஸ்ைோரெமோற்றுெோர், அெர் ஜூன் 30, 2022 

அன்று ஓய்வு யபறுெோர். 

ைற்டபோது 

ைோத்மி ைல்எக்ஸ்ப்டளோடைஷன்கோர்ப்படைஷன்

லிமியைட் (MECL) இன் ைரலெர் மற்றும் 

நிர்ெோக இயக்குநைோக உள்ளோர். 

ஆயில் இந்தியோ லிமியைட், யபட்டைோலியம் 

மற்றும் இயற்ரக எரிெோயு அரமச்சகத்தின் கீழ், 

இந்திய-அைசுக்குச் யசோந்ைமோ  இைண்ைோெது 

யபரிய கச்சோ எண்யணய் மற்றும் இயற்ரக 

எரிெோயு உற்பத்தி நிறுெ மோகும். 
 

ஏர் இந்தியாவின் ேலலவராக என் ெந்திரதெகரன் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

ஏர் இந்தியோ நிறுெ த்தின் 

ைரலெைோகைோைோசன்ஸ் நிறுெ த்தின் ைரலெர் 

என் சந்திைடசகைன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

பிப்ைெரி 2022இல், என் சந்திைடசகைன் 

ஐந்ைோண்டுகளுக்கு இைண்ைோெது முரறயோக 

ைோைோசன்ஸ்ைரலெைோக மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்ைோர். 

அடுத்ை மோைம் யபோறுப்டபற்க இருந்ை 

இல்கர்அய்சிக்கு பதிலோக ஏர் இந்தியோவுக்கோ  

புதிய எம்டி மற்றும் சிஇஓரெைோைோசன்ஸ் 

விரைவில் அறிவிக்கும், ஆ ோல் அெைது 

நியம ம் யைோைர்போ  சர்ச்ரசகரள அடுத்து 

ைோஜி ோமோ யசய்ைோர். 
 

ெஜாஜ்அலலயன்ஸ்சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் MD மற்றும் CEO 

ேென்சிங்தகலுக்கு5 ஆண்டுகள் நீட்டித்து 

அறிவித்துள்ைது. 

பஜோஜ்அரலயன்ஸ்யஜ ைல் இன்சூைன்ஸ் 

அைன் MD மற்றும் CEO, ைபன்சிங்டகலுக்கு ஐந்து 

ெருை நீட்டித்து அறிவித்துள்ளது. 

பஜோஜ்அரலயன்ஸ்யஜ ைல் இன்சூைன்ஸ் ஒரு 

அறிக்ரகயில் புதிய கோலம் ஏப்ைல் 1, 2022இல் 

யைோைங்கும் என்று யைரிவித்துள்ளது. 

சிங்டகலின்ைரலரமயின் கீழ், நிறுெ ம் 

நோட்டின் மிகப்யபரிய மற்றும் மிகவும் 

இலோபகைமோ  ைனியோர் 

யபோதுக்கோப்பீட்டுநிறுெ ங்களில் ஒன்றோக 

ெளர்ந்துள்ளது,ெளர்ச்சி, லோபம் மற்றும் 

ெோடிக்ரகயோளர் ரமயத்ைன்ரம ஆகியெற்ரற 

உறுதி யசய்கிறது. 

MD மற்றும் CEO ஆக அெர் இருந்ை 

பத்ைோண்டுகளில், பிசி ஸ் ரூ.350 டகோடிக்கும் 

அதிகமோ  எழுத்துறுதி லோபத்ரை 

ஈட்டியுள்ளது, CAGR இல்16 சைவிகிைம் ெளர்ந்ை 

ெருெோய், 30 சைவிகிைத்திற்கும் அதிகமோ  CAGR 

இல் ெளர்ந்ை நிகை லோபம் (PAT) மற்றும் 156 

சைவீைத்திலிருந்து சுமோர் 350சைவீைமோக அைன் 

கை ளிப்புவிகிைத்ரைஇைட்டிப்போக்கியது. 
 

My11Circle இன் 

பிராண்ட்தூேர்கைாகஷுப்மான்கில் மற்றும் 

ருதுராஜ்சகய்க்வாட்நியமிக்கப்ெட்டுள்ைனர். 

இந்தியோவின் முன் ணி 

டிஜிட்ைல்ஸ்கில்டகம்ஸ்நிறுெ மோ டகம்ஸ்24

×7பிரைடெட்லிமியைட், ை து 

ரம11சர்க்கிள்ஃடபன்ைஸிடகமிங்பிளோட்ஃபோர்

மிற்கு இந்திய கிரிக்யகட் 

வீைர்களோ ஷுப்மன்கில் மற்றும் 

ருதுைோஜ்யகய்க்ெோட்ஆகிடயோரை அைன் புதிய 

பிைோண்ட்தூதுெர்களோகநியமித்துள்ளது. 

இரெ இைண்டும்டகம்ஸ்24×7 இன் 

மல்டிமீடியோபிைச்சோைங்களில்டிவி, டிஜிட்ைல் 

மற்றும் சமூக ஊைகைளங்களில் இைம்யபறும். 

2006 இல்பவின்போண்டியோ மற்றும் திரிவிக்ைமன் 

ைம்பி ஆகிடயோைோல்நிறுெப்பட்ைடகம்ஸ்24×7, 

பலவிைமோ  திறன் விரளயோட்டுகள் 

(ைம்மிசர்க்கிள், ரம11 சர்க்கிள், டகைம்) மற்றும் 

சோைோைண டகம்ஸ் (யு-டகம்ஸ்) ஆகியெற்ரற 

ெைங்குகிறது. 
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முன்னாள் SBI 

தவலைர்ரஜ்னிஷ்குொர்டன்ெற்றும்பிராட்ஸ்ட்ரீட்

டில்டெர்ந்தார். 

பாரதஸ்ட ட்வங்கியின்முன்னாள்ததைவர்ரஜ்

னிஷ்குொர், 

ட ட் ாெற்றும்அனலிட்டிக்ஸ்மபஹிடொத் 

ன்ெற்றும்பிராட்ஸ்ட்ரீட்டின்ெர்வடதெமூடைாபா

ேஆடைாெதனக்குழுவில்டெர்ந்துள்ைார். 

 ன்ெற்றும்பிராட்ஸ்ட்ரீட்கிட் த்தட்  180 

ஆண்டுகைாகவணிகமுடிமவடுக்கும்தரவு, 

பகுப்பாய்வுெற்றும்ெதிப்பீடுகளில்நம்பகொன

பிராண் ாகஇருந்துவருகிறது. 
 

ரஜ்னிஷ்குொர்பற்றி: 

அக்ட ாபர் 2020 இல், குொர் SBI 

இன்ததைவர்பதவியில்இருந்துவிைகினார். 
 

ராடெஷ்டகாபிநாதன் TCS நிறுைனத்தின் MD 

ெற்றும்CEOைாகஐந்தாண்டுகளுக்குமீண்டும்நிய

மிக்கப்பட்டார் 

ஐடிடெஜர்,  ா ாகன்ெல் ன்சிெர்வீெஸ் (TCS) 

வாரிேம், 

ராடஜஷ்டகாபிநாததனஐந்தாண்டுகளுக்குநிறுவ

னத்தின்நிர்வாகஇேக்குனர் (MD) 

ெற்றும்ததைதெமெேல்அதிகாரி (CEO) 

எனமீண்டும்நிேமிப்பதாகஅறிவித்துள்ைது. 

அவரதுஇரண் ாவதுபதவிக்காைம்பிப்ரவரி 21, 

2022 முதல்பிப்ரவரி 20, 2027 

வதரமதா ங்குகிறது. 

ராடஜஷ்டகாபிநாதன்முதன்முதலில் TCS இன் 

CEO ெற்றும் MD ஆக 2017 

இல்நிேமிக்கப்பட் ார். 
 

ஆசியகிரிக்மகட்கவுன்சிலின்தவலைராகமெய்

ஷாவின்பதவிக்காலம்ஓராண்டுக்குநீட்டிக்கப்பட்

டுள்ளது 

ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில் (ஏசிசி) 

அதன்தற்டபாததேததைவர்மஜய்ஷாவின்பதவி

க்காைத்ததஒருவரு காைத்திற்குஒருெனதாகநீ

ட்டித்துள்ைது. 

ொர்ச் 19, 2022 

அன்றுஏசிசியின்வரு ாந்திரமபாதுக்கூட் த்தி

ன்டபாதுஇந்தமுடிவுஎடுக்கப்பட் து. மஜய்ஷா 

2019 

முதல்இந்திேகிரிக்மகட்கட்டுப்பாட்டுவாரிேத்

தின் (பிசிசிஐ) மெேைாைராகஉள்ைார். 

வங்காைடதெகிரிக்மகட்வாரிேத்தின் (பிசிபி) 

ததைவரானநஸ்முல்ஹாெனுக்குப்பதிைாகஷா

முதலில்ஜனவரி 2021 

இல்ஏசிசியின்ததைவராகநிேமிக்கப்பட் ார். 
 

ஐநாவின்ஆடலாெவனக்குழுவின்உறுப்பினராக

இந்தியப்மபாருளாதாரநிபுைர்மெயதிடகாஷ்நிய

மிக்கப்பட்டுள்ளார் 

ஐக்கிேநாடுகள்ெதபயின் (ஐ.நா.) 

மபாதுச்மெேைாைர், 

அன்ட ானிடோகுட்ம ரஸ், 

ஐ.நா.வின்புதிதாகநிறுவப்பட் பேனுள்ைபைத

ரப்புஆடைாெதனக்குழுவின்உறுப்பினராகஇந்தி

ேவைர்ச்சிப்மபாருைாதாரநிபுெர்மஜேதிடகாஷ்

நிேமிக்கப்பட்டுள்ைதாகஅறிவித்துள்ைார். 

12 உறுப்பினர்கதைக் மகாண்  

பைதரப்புஉேர்ெட்  ஆடைாெதனக்குழு, 

முன்னாள்தைபீரிேஅதிபரும்டநாபல்பரிசுமபற்

றவருொனஎைன்ஜான்ென்சிர்லீஃப்ெற்றும்முன்

னாள்ஸ்வீடிஷ்பிரதெெந்திரிஸ்டீபன்டைாஃப்

மவன்ஆகிடோரால்இதெந்துமெேல்படும். 

மஜேதிடகாஷ்ொெசூமெட்ஸ்ஆம்மஹர்ஸ்ட்பல்

கதைக்கழகத்தில்டபராசிரிேராகஉள்ைார். 

அவர்முன்புமபாருைாதாரப்டபராசிரிேராகவும், 

ஜவஹர்ைால்டநருபல்கதைக்கழகத்தின்ெமூகஅ

றிவிேல்பள்ளியின்மபாருைாதாரஆய்வுகள்ெற்

றும்திட் மி ல்தெேத்தின்ததைவராகவும்இரு

ந்தார். 

அவர்மபாருைாதாரெற்றும்ெமூகவிவகாரங்களு

க்கானஐ.நா.வின்உேர்ெட் ஆடைாெதனக்குழு

வின்உறுப்பினராகவும்உள்ைார். 
 

பிரடலமொண்டல் CSB ைங்கியின்இவடக்கால 

MD ெற்றும் CEO ஆகநியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

CSB 

வங்கியின்இத க்காைநிர்வாகஇேக்குநர்ெற்று

ம்ததைதெநிர்வாகஅதிகாரிோகபிரடைடொண்

 தைநிேமிக்கஇந்திேரிெர்வ்வங்கிஒப்புதல்அ

ளித்துள்ைது. 

தற்டபாது CSB 

வங்கியின்நிர்வாகஇேக்குநராகஉள்ைார். CSB 

வங்கியின்முழுடநர MD ெற்றும் CEO, CV R 

ராடஜந்திரன்உ ல்நைக்காரெங்களுக்காக 

(ொர்ச் 31, 2022) 

முன்கூட்டிடேஓய்வுமபறுவதாகஅறிவித்தபிறகு, 

CSB வங்கியில் MD ெற்றும் CEO 

பதவிகாலிோகஇருந்தது. 

ஏப்ரல் 1 

முதல்மூன்றுொதங்களுக்குஅல்ைதுசிஎஸ்பிவங்

கியின்வழக்கொனநிர்வாகஇேக்குநர்ெற்றும்த

தைதெநிர்வாகஅதிகாரிநிேெனம்வதர, 

பிரடையின்நிேெனத்திற்குரிெர்வ்வங்கிஒப்புதல்

அளித்துள்ைது. 
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ஹிொஷி டடகுச்சிொருதிசுைுகியின் MD ெற்றும் 

CEO ஆகநியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

ஹிொஷிட குச்சி (ஜப்பாதனச்டெர்ந்தவர்) 

ஏப்ரல் 1, 2022 

முதல்மூன்றுஆண்டுகளுக்குொருதிசுஸுகியின்

நிர்வாகஇேக்குநராகவும், 

ததைதெச்மெேல்அதிகாரிோகவும்நிேமிக்கப்ப

ட்டுள்ைார். 

Ayukawaஇப்டபாது 1 ஏப்ரல், 2022 முதல் 30 

மெப் ம்பர் 2022 

வதரஆறுொதகாைத்திற்குமெேல்துதெத்ததை

வராகநிேமிக்கப்படுவார். Ayukawa 2013 இல் MD, 

MSIL ஆகடெர்ந்தார். 

ட குச்சி, 

ஜப்பானின்டோடகாஹாொடதசிேபல்கதைக்க

ழகத்தின்மபாருைாதாரபீ த்தில்பட் ம்மபற்ற

வர். 
 

டநட்டடாமென்ஸ்ஸ்டடால்டன்மபர்க்கின்பதவி

க்காலத்வதஒருைருடம்நீட்டித்தது. 

டநட்ட ாஅறிக்தகயின்படி, 

வ க்குஅட்ைாண்டிக்ஒப்பந்தஅதெப்பு 

(டநட்ட ா) 

மபாதுச்மெேைாைர்மஜன்ஸ்ஸ்ட ால் ன்மபர்க்

கின்பதவிக்காைத்தத, மெப் ம்பர் 30, 2023 

வதரஒருவரு காைத்திற்குநீட்டித்துள்ைது. 
 

முக்கியபுள்ளிகள்: 

பிரஸ்ஸல்ஸில்ந ந்தடநட்ட ாொநாட்டிற்குப்

பிறகு, 

அமெரிக்கஜனாதிபதிடஜாதப ன்ெற்றும்பிற

டநட்ட ாததைவர்கள்ஸ்ட ால் ன்மபர்க்கின்ப

தவிக்காைத்ததநீட்டிக்கமுடிவுமெய்தனர். 

அக்ட ாபர் 2014 இல், 

முன்னாள்நார்டவபிரதெரானஸ்ட ால் ன்மபர்

க்டநட்ட ாமபாதுச்மெேைாைராகநிேமிக்கப்பட்

 ார். மெப் ம்பர் 2021 இல், 

அவரதுபதவிக்காைம்முடிவத ேஇருந்தது. 
 

மலப்டினன்ட்மெனரல்விடனாத்ஜிகந்தாடரபாது

காப்புஅவெச்ெகத்தின்ஆடலாெகராகநியமிக்கப்ப

ட்டார். 

மைப்டினன்ட்மஜனரல்விடனாத்ஜி. கந்தாடர 

(ஓய்வுமபற்றவர்) 

பாதுகாப்புஅதெச்ெகத்தின்ஆடைாெகராகநிேமி

க்கப்பட்டுள்ைார். 

இவர்பாதுகாப்புமெேைாைருக்குபாதுகாப்புமூ

டைாபாேம்மதா ர்பானவிஷேங்களில்மூடைா

பாேநுண்ெறிவுெற்றும்ஆடைாெதனகதைவழ

ங்குவார். 
 

முக்கியபுள்ளிகள்: 

பாதுகாப்புச்மெேைாைரு ன்அவர்மநருக்கொக

ஒத்துதழப்பார்எனபாதுகாப்புவட் ாரங்கள்மத

ரிவிக்கின்றன. 
 

மலப்டினன்ட்மெனரல்கந்தாடரவைபற்றி: 

மஜனரல்கந்தாடரஜனவரி 2018 

இறுதியில்ராணுவத்தில்இருந்துஓய்வுமபற்றார். 

அன்றிலிருந்துஅக்ட ாபர் 2021 

வதரபிரதெர்அலுவைகத்தின்டதசிேபாதுகாப்பு

கவுன்சில்மெேைகத்தில் (NSCS) 

ராணுவஆடைாெகராகபணிோற்றினார். 

அவர்நவம்பர் 2015 முதல்ஜனவரி 2018 வதர, 

பாதுகாப்புப்புைனாய்வுஅதெப்பின்இேக்குநர்

மஜனரைாகவும், 

ஒருங்கிதெந்தபாதுகாப்புப்பணிோைர்களின்து

தெத்ததைவராகவும்இருந்தார். 
 

இந்தியாவின் ஒளிபரப்பு ஆடியன்ஸ் ரிெர்ச் 

கவுன்சிலின் புதிய தவலைராக ஷஷி சின்ஹா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

ஒளிபரப்பு ஆடிேன்ஸ் ரிெர்ச் கவுன்சில் (BARC) 

இந்திே வாரிேம் IPG Mediabrands India CEO ஷஷி 

சின்ஹாதவ புதிே ததைவராக டதர்வு 

மெய்துள்ைது. 

க ந்த மூன்று ஆண்டுகைாக மதாதைக்காட்சி 

பார்தவோைர்களின் அைவீட்டு நிறுவனத்தின் 

ததைவராகப் பணிோற்றிே புனித் 

டகாேங்காவி ம் இருந்து அவர் 

மபாறுப்டபற்கவுள்ைார். 

இந்திே விைம்பர முகவர் ெங்கத்தின் நிர்வாகக் 

குழு உறுப்பினராகவும் இருக்கும் சின்ஹா, 

BARC அதெப்பதில் முக்கிேப் 

பங்காற்றியுள்ைார். 
 

IL&FS தவலைர் பதவியில் இருந்து உதய் டகாடக் 

ராஜினாொ மெய்தார் 

ஏப்ரல் 2, 2022 அன்று தனது பதவிக்காைம் 

முடிவத ந்ததும், உள்கட் தெப்பு குத்ததக 

ெற்றும் நிதிச் டெதவகள் (IL&FS) குழுவின் 

ததைவர் பதவியிலிருந்து உதய் டகா க் 

விைகுவதாக அறிவித்துள்ைார். 

IL&FS இன் நிர்வாக இேக்குனர் சிஎஸ் ராஜன், 

கார்ப்படரட் விவகார அதெச்ெகத்தால் ஏப்ரல் 3 

முதல் ஆறு ொதங்களுக்கு ததைவர் ெற்றும் 

நிர்வாக இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022  

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

FedEx இந்தியாவில் பிறந்த ராஜ் சுப்ரெணியத்வத 

புதிய CEO ஆக நியமித்தது 

உைகின் மிகப்மபரிே விதரவு டபாக்குவரத்து 

நிறுவனொன FedEx தனது புதிே ததைதெ 

மெேல் அதிகாரிோக இந்திே அமெரிக்கரான 

ராஜ் சுப்ரெணிேம் நிேமிக்கப்படுவார் என்று 

அறிவித்துள்ைது. 

அவர் மூடைாபாேம் ெற்றும் மெேல்பாடுகளில் 

30 ஆண்டுகளுக்கும் டெைான உைகைாவிே 

அனுபவத்ததக் மகாண்டுள்ைார் ெற்றும் 

மிகப்மபரிே வைர்ச்சியின் ஒரு காைகட் த்தில் 

நிறுவனத்தத வழிந த்தியுள்ைார். 

 

Summits and Conferences News 
 

28வதுDST-CII இந்தியா- சிங்கப்பூர் 

சோழில்நுட்ெ உச்சி மாநாடு 2022 

இந்திய யைோழில்துரற கூட்ைரமப்பு (CII), புது 

தில்லி அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத் 

துரற (DST) உைன் இரணந்து, 2022 பிப்ைெரி 23 

மற்றும் 24 ஆகிய டைதிகளில்DST – CII 

யைோழில்நுட்பஉச்சிமோநோட்டின்28ெதுபதிப்ரப

GoIநைத்தியது. 

உச்சி மோநோடு கிட்ைத்ைட்ை நரையபற்றது. இந்ை 

ஆண்டுக்கோ யைோழில்நுட்ப உச்சி மோநோட்டின் 

கூட்ைோளி நோைோக சிங்கப்பூர் உள்ளது. 

இைண்டு ைசோப்ைங்களுக்கும் டமலோக இருைைப்பு 

யைோழில்நுட்பகூட்ைோண்ரமகரளஉருெோக்குெ

ைற்கும்டமம்படுத்துெைற்கும் குறிப்பிைத்ைக்க 

ெோய்ப்புகரளெைங்குெதில்யைோழில்நுட்ப 

உச்சிமோநோடு மிகவும் முக்கியமோ து. 
 

இந்தியா, ொகிஸ்ோன்: ெருவநிலல மாற்றத்ோல் 

மிகவும் ொதிக்கப்ெடக்கூடியது 

தீவிை கோலநிரலநிரலரமகள்யைற்கோசியோவின் 

உணவுப் போதுகோப்ரப அச்சுறுத்தி ெருகின்ற , 

டமலும் யெள்ளம் மற்றும் ெறட்சியோல் 

இந்தியோ மற்றும் போகிஸ்ைோர  

கோலநிரலமோற்றத்ைோல் மிகவும் 

போதிக்கப்பைக்கூடியைோகஆக்குகிறது, சமீபத்திய 

IPCC அறிக்ரக எச்சரித்துள்ளது. 

உமிழ்வுகள் யபருமளவில் 

குரறக்கப்பைோவிட்ைோல், இந்தியோவில் 

யெப்பம் மற்றும் ஈைப்பைம் 

இைண்ரையும்அளவிடும் ‘ஈைமோ  பல்ப்’ 

யெப்பநிரல31டிகிரியசல்சியரஸத்ைோண்டும், 

இது மனிைர்களுக்குஆபத்ைோ து என்று 

ஆய்ெறிக்ரகயில்யைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியோ யைற்கோசிய நோடுகளில் ஒன்று என்ற 

டபோதிலும், மிகப் யபரிய நகர்ப்புற ைழுெல் 

நைெடிக்ரககரளக்யகோண்டுள்ளடபோதிலும், 

இந்ை திட்ைங்கள் சமச்சீைற்ற நிதி மற்றும் 

“முன்னுரிரம” 

ஆகியெற்றோல்ைடுக்கப்படுகின்ற , யபரிய 

நகைங்கள் அதிக கெ த்ரைப்யபறுகின்ற . 
 

எலக்ட்ரானிக்ஸ்&ஐடி அலமச்ெர் 

சடக்கான்க்தைவ்2022 ஐத் சோடங்கி லவத்ோர் 

டைசிய ைகெல் ரமயம் (NIC) 

டிஜிட்ைல்முயற்சிகளில்அைசோங்கங்களுைன் 

கூட்டு டசர்ந்துள்ளது. 

பல ஆண்டுகளோக 

அைசோங்கத்தின்பிைத்திடயகபயன்போட்டிற்கோ அ

திநவீ PAN-இந்தியோ ICT உள்கட்ைரமப்பு, 

டிஜிட்ைல்ைளங்கள் மற்றும் தீர்வுகரள நோங்கள் 

உருெோக்கியுள்டளோம். 

மத்திய மற்றும் மோநில அைசோங்கங்கள் ைங்கள் 

நரைமுரறகரள ைோனியக்கமோக்குெைற்கும் 

யபோதுச் டசரெகரள மின் ணு முரறயில் 

ெைங்குெைற்கும் நோங்கள் உைவியுள்டளோம். 

ைகெல் யைோழில்நுட்பத் துரற எப்டபோதும் 

டமம்படுத்ைப்பட்டுடமம்படுத்ைப்பட்டுெருெ

ைோல், சமீபத்திய யைோழில்நுட்பங்களுைன் 

யைோைர்ந்து இருப்பது மிகவும் முக்கியமோ து. 

அைசோங்க பணியோளர்கள் புதிய மற்றும் ெளர்ந்து 

ெரும் யைோழில்நுட்பங்கரள அறிந்து அெற்ரற 

மோற்றியரமப்பது மிகவும் முக்கியமோ து. 

குறிப்போக மின்-அைசோங்கத்தில் பயனுள்ளைோக 

இருக்கும் ெளர்ந்து ெரும் யைோழில்நுட்பங்கள் 

குறித்ை யைோழில்நுட்ப மோநோட்ரை NIC நைத்தி 

ெருகிறது. “டிஜிட்ைல்அைசோங்கத்திற்கோ  

அடுத்ை ைரலமுரற யைோழில்நுட்பங்கள்” 

என்பது இந்ை ஆண்டு யைோழில்நுட்ப 

மோநோட்டின் கருப்யபோருளோகும். 
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சமாலெல்தவர்ல்ட் காங்கிரஸ் 2022 

ொர்சிதலானாவில்நலடசெற்றது 

ஸ்யபயினின்போர்சிடலோ ோவில் பிப்ைெரி 28 

முைல் மோர்ச் 3 ெரை நைந்ை 

2022யமோரபல்டெர்ல்ட்கோங்கிைரஸ (MWC) 

குடளோபல்சிஸ்ைம்ஃபோர்யமோரபல்கம்யூனிடக

ஷன்ஸ்அடசோசிடயஷன் (GSMA) ஏற்போடு 

யசய்துள்ளது. 

ைஷ்யோவிற்கும்உக்ரைனுக்கும் இரைடய நைந்து 

ெரும் டபோருக்கு மத்தியில் 5G இல் கெ ம் 

யசலுத்துெது மற்றும் நோடுகள் மற்றும் 

யபோருளோைோைங்களுக்கு நன்ரம 

பயக்கும்திறர அதிகரிப்பது இந்ை ஆண்டு 

MWC இன் ரமயப்பகுதியோகும். 

குடளோபல்யமோரபல்எக ோமி ரிப்டபோர்ட், 

2022ல்5ஜிைத்யைடுப்பின் மூலம் உலகளவில்5ஜி 

இரணப்புகள் 1பில்லியர எட்டும் என்று 

எதிர்போர்க்கிறது. 

5G யநட்யெோர்க்இரணப்பின் அதிகரிப்பு 2025 

ஆம் ஆண்டில் உலகளோவிய யமோத்ை உள்நோட்டு 

உற்பத்திரய 5% அதிகரித்து $5 டிரில்லியன் 

ெரை அதிகரிக்கும். 
 

ஸ்டடி இன் இந்தியா மீட்2022 

டாக்காவில்சோடங்கப்ெட்டது 

ெங்கோளடைசத்தின்ைோக்கோவில் இைண்டு நோள் 

கோல இந்தியோவில் ஆய்வு (SII) 2022 கூட்ைம் 

யைோைங்கப்பட்ைது. 

இந்திய உயர் ஸ்ைோனிகைோலயம் ஏற்போடு 

யசய்திருந்ை இந்ை நிகழ்ரெெங்கடைச கல்வி 

அரமச்சர் ைோக்ைர் டிபுடமோனி மற்றும் 

ெங்கடைசத்திற்கோ இந்திய உயர் ஆரணயர் 

விக்ைம்துரைசோமி ஆகிடயோர் யைோைங்கி 

ரெத்ை ர். 

இரு நோடுகளுக்கும் இரையிலோ கல்விப் 

பரிமோற்றம் இரு நோடுகளுக்கும் 

இரையிலோ நட்புறரெ டமலும் 

ெலுப்படுத்தும் என்று பங்களோடைஷ் கல்வி 

அரமச்சர் கூறி ோர். 

யைற்கோசிய நோடுகள் எதிர்யகோள்ளும் ெறுரம 

டபோன்ற யபோதுெோ  பிைச்சிர களுக்கு தீர்வு 

கோணும் யபோறுப்பு இன்ரறய மோணெர்களிைம் 

உள்ளது என்றோர். 
 

சகன்யாவின்லநதராபியில் நலடசெற்ற 

லஹபிரிட் வடிவம் ஐக்கிய நாடுகளின் 

சுற்றுச்சூழல் ெலெ 

ஐக்கிய நோடுகளின் சுற்றுச்சூைல் டபைரெ 

ஐ.நோ.சுற்றுச்சூைல்திட்ைத்ைோல்நைத்ைப்பட்ைது. 

இது ஐநோவின்193 உறுப்பு நோடுகள், 

யபருநிறுெ ங்கள், சிவில் சமூகம் மற்றும் பிற 

பங்குைோைர்களின்பிைதிநிதிகரளஒன்றிரணத்துஉ

லகின்மிகத் தீவிைமோ  சுற்றுச்சூைல் 

கெரலகரளத்தீர்ப்பைற்கோ யகோள்ரககரளஒ

ப்புக்யகோள்கிறது. 

UNEA-5 இன் டநோக்கம் “நிரலயோ  ெளர்ச்சி 

இலக்குகரள அரைய இயற்ரகக்கோ  

நைெடிக்ரககரள ெலுப்படுத்துைல்” ஆகும், 

இது நமது ெோழ்விலும் சமூக, யபோருளோைோை 

மற்றும் சுற்றுச்சூைல் நிரலத்ைன்ரமயிலும் 

இயற்ரகயின் முக்கியத்துெத்ரை 

ெலியுறுத்துகிறது. 
 

இந்தியா குதைாெல்ஃதொரம் ஆண்டு உச்சி 

மாநாடு செங்களூருவில்நலடசெற்றது 

இந்தியோ குடளோபல்ஃடபோைம் (IGF) ஆண்டு 

உச்சி மோநோடு கர்நோைக மோநிலம் 

யபங்களூருவில் ஏற்போடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. 

உச்சிமோநோடு 

யைோழில்நுட்பத்ைோல்இயக்கப்படும் சீர்குரலவு 

மற்றும் யூனிகோர்ன்கிளப்பில்இரணந்ைெர்கரள 

மத்திய அரமச்சர்கள், யகோள்ரக 

ெகுப்போளர்கள் மற்றும் உலகளோவிய ெணிகத் 

ைரலெர்களுைன் ஒன்றிரணக்கும். 

முந்ரைய பதிப்புகள்துபோய் மற்றும் 

இங்கிலோந்தில்நைத்ைப்பட்ை , டமலும் பிைைமர் 

நடைந்திை டமோடி, இங்கிலோந்து பிைைமர் 

டபோரிஸ்ஜோன்சன் டபோன்ற உலயகங்கிலும் 

உள்ள அைசோங்கங்கள் மற்றும் யைோழில்துரற 

ைரலெர்கள் மத்தியில் மதிப்பிற்குரிய 

டபச்சோளர்கள்உரையோற்றி ர். 
 

G7 விவொய அலமச்ெர்களின் சமய்நிகர் 

கூட்டத்லே சஜர்மனி நடத்துகிறது 

உலக உணவுப் போதுகோப்பில் 

ைஷ்யோவிற்கும்உக்ரைனுக்கும்இரையிலோ 

டமோைலின்ைோக்கங்கரளஆைோய்ெைற்கோகG7விெ

சோய அரமச்சர்களின் யமய்நிகர் கூட்ைத்ரை 

நைத்துெைோகடஜர்மன் அைசோங்கம் கூறியுள்ளது. 

டஜர்மனியின் விெசோயம் மற்றும் உணவு 

அரமச்சர் யசம்ஸ்யைமிரின் கூற்றுப்படி, இந்ை 

கூட்ைத்தில் உணவு 

சந்ரைகரளநிரலப்படுத்துெைற்கோ ெழிகள் 

குறித்தும் கெ ம் யசலுத்ைப்படும். 
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அைசோங்கத்தின் கூற்றுப்படி, உலகளோவிய 

உணவுப் போதுகோப்பில் 

ைஷ்யோவின்உக்ரைன்பரையயடுப்பின் ைோக்கம் 

மற்றும் உணவுச்சந்ரைகரள எவ்ெோறு சிறந்ை 

முரறயில் நிரலநிறுத்துெது என்பரை நிெர்த்தி 

யசய்ய G7விெசோய அரமச்சர்களின் யமய்நிகர் 

கூட்ைத்ரை யஜர்மனி நைத்தும். 

டஜர்மனி மற்றும் ஐடைோப்பியஒன்றியத்தில் 

உணவுப் போதுகோப்பு 

உறுதிப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது, ஆ ோல் 

ஐடைோப்பியஒன்றியத்திற்கு யெளிடய உள்ள சில 

நோடுகளில், குறிப்போக ெறட்சி டபோன்ற 

கெரலகள் கோைணமோக பற்றோக்குரற 

ஏற்க டெ இருக்கும் இைங்களில் யபரிய 

ைட்டுப்போடுகள் ஏற்பை ெோய்ப்புள்ளது. 
 

3வது தேசிய இலைஞர் ொராளுமன்ற விழா 

(NYPF) புதுதில்லியில் சோடங்கியது 

டைசிய இரளஞர் போைோளுமன்ற விைோவின் 

(NYPF) 3ெதுபதிப்பு மக்களரெ யசயலகம் 

மற்றும் இரளஞர் விெகோைங்கள் மற்றும் 

விரளயோட்டு அரமச்சகம் இரணந்து மோர்ச் 10 

மற்றும் 11, 2022 அன்று புது தில்லியில் உள்ள 

நோைோளுமன்றத்தின் மத்திய மண்ைபத்தில் 

ஏற்போடு யசய்யப்பட்ைது. 

மோர்ச் 10 ஆம் டைதி NYPF இன் யைோைக்க 

அமர்வில் மத்திய விரளயோட்டு அரமச்சர் 

அனுைோக்ைோக்கூர்உரையோற்றி ோ, அடை 

டநைத்தில் டலோக்சபோ சபோநோயகர் ஓம் பிர்லோ 

மோர்ச் 11 அன்று போைோட்டு விைோவில் 

உரையோற்றி ோர் . 
 

35ைது சூரஜ்குண்ட் 

ெர்ைடதெவகவிவனடெளாஹரியானாவில்மதாட

ங்குகிறது 

ஹரிோனாஆளுநர்பண் ாருதத்தாத்ராோெற்று

ம்ஹரிோனாமுதல்வர்ெடனாகர்ைால்கட் ார்ஆ

கிடோர்ஹரிோனாொநிைம்ஃபரிதாபாத்ொவட்

 த்தில்உள்ைசூரஜ்குண்டில்உைகப்புகழ்மபற்ற

சூரஜ்குண்ட்ெர்வடதெதகவிதனடெைாவின் 

35வது 

பதிப்தபமுதறோகத்மதா ங்கிதவத்தனர். 

ெத்திேசுற்றுைா, ஜவுளி, 

கைாச்ொரம்ெற்றும்மவளியுறவுஅதெச்ெகங்களு

 ன்இதெந்துசூரஜ்குண்ட்டெைாஆதெேம்ெ

ற்றும்ஹரிோனாசுற்றுைாஆகிேதவஇதெந்து

இந்தநிகழ்தவஏற்பாடுமெய்துள்ைன. 

2022ல், 

ஜம்மு&காஷ்மீர்ெற்றும்உஸ்மபகிஸ்தானில்உள்

ை ‘தீம்ஸ்ட ட்’ கூட் ாளிநா ாகும். 
 

சிவில்விொனடபாக்குைரத்துஅவெச்ெகம்ெற்றும் 

FICCI வஹதராபாத்தில் ‘WINGS INDIA 2022’ ஐ 

ஏற்பாடுமெய்தன 

சிவில்விொனப்டபாக்குவரத்துஅதெச்ெகம் 

(MOCA) ெற்றும் FICCI 

ஆகிேதவஇதெந்துஆசிோவின்மிகப்மபரிே

விொனப்டபாக்குவரத்து (வணிக, 

மபாதுெற்றும்வணிகவிொனப்டபாக்குவரத்து) 

நிகழ்தவ ‘WINGS INDIA 2022’ 

என்றததைப்பில்ந த்துகின்றனஇந்தநிகழ்வின்

டபாதுவிங்ஸ்இந்திோவிருதுகளும்வழங்கப்படு

ம். 

இந்தநிகழ்வுபுதிேவணிகதகேகப்படுத்தல், 

முதலீடுகள், 

மகாள்தகஉருவாக்கம்ெற்றும்பிராந்திேஇதெ

ப்புஆகிேவற்றில்கவனம்மெலுத்துகிறது. இது 

2022 ொர்ச் 24 முதல் 27 

வதரதஹதராபாத்டபகம்டபட்விொனநிதைே

த்தில்நத மபறுகிறது. 

நிகழ்வின்தீம்: India@75: New Horizon for Aviation 

Industry. 
 

ைவளகுடாநாடுகளின்முதலீட்டுொநாட்டில்து

வைநிவலஆளுநர்ெடனாஜ்சின்ஹா 

உவரயாற்றினார் 

மைப்டினன்ட்கவர்னர்ெடனாஜ்சின்ஹா, 

ஜம்மு&காஷ்மீர்யூனிேன்பிரடதெத்தில்மவளிநா

ட்டுவணிகபிரதிநிதிகள்பைமுதலீட்டுவாய்ப்புக

தைஆராேஒருதைத்ததவழங்குவததடநாக்கொ

கக்மகாண்  SKICC, 

ஸ்ரீநகரில்வதைகு ாநாடுகளின்முதலீட்டுஉச்சி

ொநாட்டில்உதரோற்றினார். 

ஜம்முெற்றும்காஷ்மீதரஉைகின்மிகஅழகானமு

தலீட்டுஇ ொகொற்ற J&K ெற்றும் GCC 

நிறுவனங்களின்மபாருைாதாரஒத்துதழப்பின்

டநாக்கத்ததமைப்டினன்ட்கவர்னர்எடுத்துதரத்

தார். 
 

இந்தியெனநலெங்கத்தின்டதசியொநாடுவிொகப்

பட்டினத்தில்மதாடங்கியது 

இந்திேெனநைெங்கத்தின் (ANCIPS) 73வது 

ஆண்டுடதசிேொநாடுவிொகப்பட்டினத்தில்இன்

றுமுதல்ொர்ச் 26ம் 

டததிவதரஏற்பாடுமெய்ேப்பட்டுள்ைது. 

ெதுரவா ாவில்உள்ைவிொகப்பட்டினத்தில்ந

த மபறும்மூன்றுநாள்ொநாட்டில்இந்திோவி

ன்பல்டவறுபகுதிகதைச்டெர்ந்தநிபுெர்களும், 

மவளிநாடுகதைச்டெர்ந்தசிைரும்பங்டகற்கின்ற

னர். 
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க ந்த 37 

ஆண்டுகளுக்குமுன்புவிொகப்பட்டினத்தில்டதசி

ேொநாடுநத மபற்றது. 

ANCIPS – 2022 க்காகத்டதர்ந்மதடுக்கப்பட் தீம், 

வைர்ந்துவரும்ததைமுதறஇத மவளிெற்றும்

ெமூகத்தில்அதன்தாக்கத்ததக்கருத்தில்மகாண்டு 

‘ெனங்கதை இதெக்கிறது … 

ததைமுதறகதைஇதெக்கிது’ 

என்பதுமிகவும்மபாருத்தொது. 
 

5 ைது பிம்ஸ்மடக் உச்சி ொநாட்டில் பிரதெர் 

நடரந்திர டொடி இவையம் ைழியாக கலந்து 

மகாள்கிறார்· 

பை துதற மதாழில்நுட்ப ெற்றும் மபாருைாதார 

ஒத்துதழப்புக்கான (பிம்ஸ்ம க்) 5வது வங்காை 

விரிகு ா உச்சி ொநாட்டில் பிரதெர் நடரந்திர 

டொடி பங்டகற்றார்.· 

 BIMSTEC இன் ததைவர் நா ான இைங்தக 

அரொங்கத்தால் உச்சிொநாடு ந த்தப்பட் து. 

உச்சிொநாட்டின் முடிவில், தாய்ைாந்து 

பிம்ஸ்ம க் ததைவர் நா ாகப் 

மபாறுப்டபற்றது. 2022 ஆம் ஆண்டு BIMSTEC 

நிறுவப்பட்  25 வது ஆண்த க் குறிக்கிறது.· 

உச்சிொநாட்டின் கருப்மபாருள், “ஒரு 

மநகிழ்ச்சிோன பிராந்திேத்தத டநாக்கி, 

வைொன மபாருைாதாரங்கள், ஆடராக்கிேொன 

ெக்கள்” என்பதாகும். 

 

Agreements News 
 

கூகுள் மற்றும் MeitYஆப்ஸ்தகல் அகாடமி 

திட்டத்தின் கீழ் 100 இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு 

ெயிற்சி அளிக்கின்றன 

மின் ணுவியல் மற்றும் ைகெல் 

யைோழில்நுட்பஅரமச்சகத்தின் (MeitY) 

முன்முயற்சியோ MeitYஸ்ைோர்ட்அப் ப் 

மற்றும் கூகுள் ஆகியரெ ஆப்ஸ்டகல் அகோைமி 

திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக 100 ஆைம்ப முைல் 

நடுநிரல இந்திய 

ஸ்ைோர்ட்அப்கரளஅறிவித்துள்ள . 

ஆப்ஸ்டகல் அகோைமி என்பது MeitYமற்றும் 

Google ஆல் 

யைோைங்கப்பட்ைஸ்ைோர்ட்அப்களுக்கோ  புதிய 

ெளர்ச்சி மற்றும் டமம்போட்டுத்திட்ைமோகும், 

இது உலகளோவிய 

போர்ரெயோளர்களுக்கோகஉயர்ைைபயன்போடுகள் 

மற்றும் டகம்கரளஉருெோக்குெைற்கு இந்தியோ 

முழுெதும் ஆைம்ப முைல் நடுத்ைை 

யைோைக்கங்களுக்குஉைெவும்பயிற்சியளிக்கவும் 

உைவுகிறது. 
 

யூனியன் தெங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் 

அம்பிட்ஃபின்சவஸ்ட் கூட்டணி ஒப்ெந்ேம் 

செய்துள்ைது 

சிறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைை நிறுெ  (MSME) 

ெோடிக்ரகயோளர்களுக்குநிதியளிப்பைற்கோகயூனி

யன் டபங்க் ஆஃப் இந்தியோ (UBI) உைன் இரண 

கைன் ஒப்பந்ைத்தில் 

ரகயயழுத்திடுெைோகஆம்பிட்ஃபின்யெஸ்ட் 

அறிவித்துள்ளது. 

ஆம்பிட்ஃபின்யெஸ்ட் என்பது 

ஆம்பிட்குழுமத்தின்யைபோசிட் அல்லோை ெங்கி 

அல்லோை நிதி நிறுெ ம் (NBFC). 

இந்ை ஒத்துரைப்பு இப்டபோது 

ஆம்பிட்ஃபின்யெஸ்ட் ெைங்கும் 11 

மோநிலங்களில் 

ெணிகங்களுக்கோ எழுத்துறுதிரயயசயல்படுத்

தும் 

ஆம்பிட்ஃபின்யெஸ்ட் மற்றும் யூனியன் டபங்க் 

ஆஃப் இந்தியோ இந்ை கூட்ைோண்ரம மூலம் பல 

புவியியல் பகுதிகளில் கைன் 

ெைங்குைரலவிரைவுபடுத்தும் எ  நம்புகிறது 

என்று அம்பிட்ஃபின்யெஸ்டின்சிஓஓ மற்றும் 

சிஎஃப்ஓசஞ்சய்டைோகோ கூறுகிறோர். 
 

HPCL, Solar Energy Corporation of India உடன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

பசுரம எரிசக்தி 

இலக்குகரளநிரறடெற்றுெைற்கும், கோர்பர  

டநோக்கிய இந்திய 

அைசோங்கத்தின்முயற்சிகளுக்கும் 

இந்துஸ்ைோன்யபட்டைோலியம்கோர்ப்படைஷன்லி

மியைட் (HPCL) மற்றும் 

டசோலோர்எ ர்ஜிகோர்ப்படைஷன்ஆஃப் இந்தியோ 

லிமியைட் (SECI) இரைடய பிப்ைெரி 24, 2022 

அன்று புதுதில்லியில்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் 

(MoU) ரகயயழுத்ைோ து. நடுநிரல 

யபோருளோைோைம். 

உயிரி எரியபோருள் மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்ைக்கயபோருட்களுக்கோ HPCL இன் 

ைரலரம யபோது டமலோளைோக இருக்கும் 

ஷுடெந்துகுப்ைோ மற்றும் SECI இன் நிர்ெோக 

இயக்கு ைோ சஞ்சய் சர்மோ ஆகிடயோர் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் 

ரகயயழுத்திட்ை ர். 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022  

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

AI ேயார்நிலலலய அதிகரிக்க இன்சடல் 

இந்தியாவுடன் DST ஒப்ெந்ேம் செய்துள்ைது 

‘இளம் கண்டுபிடிப்போளர்களிரைடயAI 

ையோர்நிரலரய உருெோக்குைல்’, இந்திய அைசின் 

அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத் துரற (DST), 

இன்யைல் இந்தியோவுைன் இரணந்து, மத்திய 

அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத் துரற 

இரண அரமச்சர் ைோக்ைர் ஜிடைந்திைசிங் 

அெர்களோல் யைோைங்கப்பட்ைது. 

டிஎஸ்டியின்இன்ஸ்ரபர்-விருதுகள் மோ க் 

திட்ைத்தின் கீழ் பதிவுயசய்யப்பட்ை6 முைல் 10 

ஆம் ெகுப்பு 

ெரையிலோ மோணெர்களிரைடயடிஜிட்ைல்ை

யோர்நிரலரயெளர்ப்பரைஇந்ைத் திட்ைம் 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது 
 

இந்தியா &ெர்வதேெ சோலலத்சோடர்பு 

ஒன்றியம் நடத்தும் நாடு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

புது தில்லியில்ITU இன் பகுதி அலுெலகம் 

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

ரமயத்ரைநிறுவுெைற்கோக சர்ெடைச 

யைோரலத்யைோைர்புஒன்றியத்துைன் (ITU) 

ட ோஸ்ட் நோடு ஒப்பந்ைத்தில் (HCA) இந்திய 

அைசோங்கம் ரகயயழுத்திட்டுள்ளது. 

புைெலன் நோடு ஒப்பந்ைம் பகுதி அலுெலகத்ரை 

நிறுவுைல் மற்றும் யசயல்போடுகளுக்கோ  சட்ை 

மற்றும் நிதி கட்ைரமப்ரபெைங்குகிறது. 

புதுதில்லியில் உள்ள ITU இன் பகுதி 

அலுெலகம் மற்றும் புத்ைோக்க ரமயம் 

ஆப்கோனிஸ்ைோன், ெங்கடைசம், பூட்ைோன், ஈைோன், 

மோலத்தீவுகள், டநபோளம், இலங்ரக மற்றும் 

இந்தியோரெ உள்ளைக்கிய யைற்கோசிய 

நோடுகளுக்கு டசரெ யசய்யும். 
 

IRCTC உடன் இலணந்து டிஜிட்டல் டிக்சகட் 

தெலவகலை Paytm வழங்க உள்ைது 

டிஜிட்ைல் பணம் யசலுத்தும் 

நிறுெ மோ Paytm, நோடு முழுெதும் உள்ள 

ையில் நிரலயங்களில்நிறுெப்பட்ைைோனியங்கி 

டிக்யகட் விற்பர  இயந்திைங்கள் (ATVM) 

மூலம் ெோடிக்ரகயோளர்களுக்குடிஜிட்ைல் 

டிக்யகட் டசரெகரள ெைங்குெைற்கோக 

இந்திய ையில்டெ டகட்ைரிங் மற்றும் 

டூரிசம்கோர்ப்படைஷன் (IRCTC) உை ோ  ை து 

கூட்ைோண்ரமரயவிரிவுபடுத்தியுள்ளைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

முன்பதிவுயசய்யப்பைோை ையில் 

பயணடிக்யகட்டுகள், 

பிளோட்போர்ம்டிக்யகட்டுகள், 

பருெகோலடிக்யகட்டுகரள புதுப்பித்ைல் 

மற்றும் ஸ்மோர்ட்கோர்டுகரளரீசோர்ஜ் யசய்ய 

திரைகளில்உருெோக்கப்படும்QR குறியீடுகரள 

பயணிகள் ஸ்டகன் யசய்ய முடியும். 
 

ெவர்தெங்கின்கிசரடிட்செயலாக்கத்தில்Zeta 

Mastercard உடன் ஒப்ெந்ேம் செய்து உள்ைது 

Mastercard மற்றும் Zeta, அடுத்ை ைரலமுரற 

கியைடிட் கோர்டு யசயலோக்கத்ரை ெங்கிகள் 

மற்றும் fintechsெைங்கும் நிதி 

யைோழில்நுட்பயைோைக்கமோ து, இன்று 5 ெருை 

உலகளோவிய ஒப்பந்ைத்ரைநிறுவியுள்ளது. 

ஒப்பந்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக, Zeta இன் நவீ , 

கிளவுட்-டநட்டிவ் மற்றும் API-யைடி 

கியைடிட்ப்ைோசசிங்ஸ்டைக்ரகப் பயன்படுத்தி 

உலயகங்கிலும் உள்ள ெைங்குநர்களுைன் கைன் 

அட்ரைகரள உருெோக்க நிறுெ ங்கள் 

ஒன்றிரணந்து யசயல்படும். 
 

ேரநிலலப்ெடுத்ேல்நடவடிக்லககளுக்காகIIT 

ரூர்க்கியுடன்BIS இலணந்துள்ைது 

இந்திய ைைநிரலகள்பணியகம் (BIS) மற்றும் 

ஐஐடிரூர்க்கி ஆகியரெ IIT ரூர்க்கியில் ‘BIS 

ைைநிரலப்படுத்ைல் ைரலெர் டபைோசிரியரை’ 

நிறுவுெைற்கோ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் 

(MoU) ரகயயழுத்திட்ை . 

ைைப்படுத்ைல் மற்றும் இணக்க மதிப்பீடு 

யைோைர்போ  நைெடிக்ரககளுக்கோகBIS ஒரு 

நிறுெ த்தில்ைைநிரலப்படுத்ைல் ைரலெரை 

உருெோக்குெது இதுடெ முைல் முரறயோகும். 

மின் 

ஆளுரமக்கோ ஐஐடியின்பிளோக்யசயின்பயன்

போடுகள் டபோன்ற முக்கியமோ  பகுதிகளில் 

ைைநிரலகரளநிறுவுெைற்கு இது உைவும். 
 

ஆஸ்திதரலியாவின்AARC இந்தியாவின் CLAWS 

உடன் இலணந்துள்ைது 

மோர்ச் 8 முைல் மோர்ச் 10, 2022 ெரை, 

ஆஸ்திடைலியைோணுெத்தின்ைரலெைோ யலப்டி

 ன்ட்யஜ ைல்ரிச்சர்ட்பர் மூன்று நோட்கள் 

இந்தியோவில் இருந்ைோர். 

ஆஸ்திடைலியஇைோணுெத் ைரலெர், புது 

தில்லியில் உள்ள இந்திய 

இைோணுெசிந்ைர க்குழுெோ  நிலப் டபோர் 

ஆய்வு ரமயத்திற்கு (CLAWS) விஜயம் யசய்ைோர். 
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யலப்டி ன்ட்யஜ ைல்ரிச்சர்ட்பர், ைோணுெ 

துரணத் ைரலெர் 

யலப்டி ன்ட்யஜ ைல்மட ோஜ்போண்டை, 

ஆளுநர்கள் குழு, CLAWS மற்றும் இயக்குநர் 

CLAWS, யலப்டி ன்ட்யஜ ைல் ைோக்ைர் 

ைன்பீர்சிங் (ஓய்வு) ஆகிடயோரை சந்தித்ைோர். 

CLAWS ஆைோய்ச்சி முயற்சிகள் மற்றும் 

அவுட்ரீச்உத்திகள் ெருரக ைந்ை 

யஜ ைலுக்குவிளக்கப்பட்ைது. 

சுற்றுப்பயணத்தின் ஒருபுறம், 

ஆஸ்திடைலியஇைோணுெ ஆைோய்ச்சி ரமயம் 

(AARC) மற்றும் நிலப் டபோர் ஆய்வுகள் ரமயம் 

(CLAWS) ஆகியெற்றுக்கு இரைடய கல்வி 

ஒத்துரைப்பு மற்றும் ஈடுபோட்ரை உருெோக்க 

ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் (MoU) 

ரகயயழுத்ைோ து. 
 

ட்டரான்அடிப்பவடயிலானகனிெஆய்வுக்காகஐ

ஐடிகாரக்பூருடன் NMDC 

புரிந்துைர்வுஒப்பந்தத்தில்வகமயழுத்திடுங்கள் 

நாட்டின்மிகப்மபரிேஇரும்புத்தாதுஉற்பத்திோ

ைரான NMDC Ltd, IIT 

காரக்பூரில்ட்டரான்அடிப்பத யிைானகனிெஆ

ராய்ச்சிக்கானபுரிந்துெர்வுஒப்பந்தத்தில் (MoU) 

தகமேழுத்திட்டுள்ைது. 

டதசிேசுரங்கெற்றும்டெம்பாட்டுகழகம் (NMDC) 

மதாழில்நுட்பகண்டுபிடிப்புகள்ெற்றும்அதன்ஆ

ய்வுெற்றும்சுரங்கதரவுத்தைத்தின்டிஜிட் ல்ெே

ொக்கதைஅதிகைவில்ொர்ந்துள்ைது. 

இந்திோவில்இப்டபாதுவிவொேம், 

நகர்ப்புறதிட் மி ல், வனவிேல், சுரங்கம், 

டபரி ர்டெைாண்தெ, 

கண்காணிப்புெற்றும்டபாக்குவரத்துடபான்றபி

றமதாழில்களில்பணிபுரியும்ட்டரான்பேன்பாடு

ெற்றும்மெேல்பாடுகதைஒழுங்குபடுத்துவதற்கு

ம்கண்காணிப்பதற்கும்அரொங்கம்முதல்படிதே

எடுத்துள்ைது. 
 

PFRDA ெற்றும்IrdaiஆகியவைFinMappக்கு NPS, 

இன்சூரன்ஸ்விற்கஉரிெம்ைழங்கின 

FinMapp, நிதிச்டெதவநிறுவனொனது, 

ஓய்வூதிேநிதிஒழுங்குமுதறெற்றும்டெம்பாட்டு

ஆதெேத்தால் (PFRDA) 

டதசிேஓய்வூதிேத்திட் த்தின்கீழ்உரிெம்வழங்க

ப்பட்டுள்ைதாகஅறிவித்தது. 

இதுஇந்திேஇன்சூரன்ஸ்மரகுடைட் ரிஅண்ட்

ம வைப்மென்ட்அத்தாரிட்டிஆஃப்இந்திோ 

(Idai) 

இலிருந்துகார்ப்படரட்ஏமஜன் ாகபதிவுொன்றி

ததழயும்மபற்றுள்ைது. 

அதன்பேன்பாட்டில், 

பரஸ்பரநிதிகள்முதல்வங்கிக்கெக்குகள்வதரப

ல்டவறுநிதிப்மபாருட்கதைநிறுவனம்வழங்குகி

றது. “முக்கிேொனவங்கிகள், NBFCகள், 

காப்பீட்டுநிறுவனங்கள், 

பரஸ்பரநிதிநிறுவனங்கள்ெற்றும்மூைதனச்ெந்

ததகைால்டிஜிட் ல்முதறயில்கித க்கப்மபறு

ம்அதனத்துநிதிதோரிப்புகளுக்கும்ஒடரஒருநிறு

த்தெந்தத” என்றுநிறுவனம்மதரிவித்துள்ைது. 
 

ொம்நகரில் உலகளாவிய பாரம்பரிய ெருத்துை 

வெயத்வத நிறுை இந்தியாவும் WHOவும் ஒப்புக் 

மகாண்டுள்ளன 

உைக சுகாதார அதெப்பும் (WHO) இந்திே 

அரசும் குஜராத்தில் பாரம்பரிே 

ெருத்துவத்திற்கான உைகைாவிே தெேத்தத 

உருவாக்குவதற்கான புரிந்துெர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் தகமேழுத்திட் ன. 

WHO அறிக்தகயின்படி, இந்திோவின் 

குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் பாரம்பரிே 

ெருத்துவத்திற்கான புதிே WHO உைகைாவிே 

தெேத்தின் ஆன்தெட் திறப்பு ஏப்ரல் 21, 2022 

அன்று நத மபறும். 
 

Max Life Insurance ஆனது, 

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்வப 

ைழங்க PhonePe உடன் இவைந்துள்ளது 

Max Life Insurance Co. Ltd ஆனது, PhonePe மெேலி 

மூைம் Max Life Smart Secure Plus திட் த்தத 

அறிமுகம் மெய்துள்ைது, இது டிஜிட் ல் 

ஆர்வமுள்ை வாடிக்தகோைர்கதை இைக்காகக் 

மகாண்  இதெக்கப்ப ாத, பங்டகற்காத 

தனிநபர் தூே ஆபத்து பிரீமிேம் ஆயுள் 

காப்பீட்டுத் திட் ொகும். 
 

எஸ்ஐடிபிஐ டெகாலயாவுடன் இவைந்து MSME 

சுற்றுச்சூழல் அவெப்வப ைளர்க்கிறது 

குறு, சிறு ெற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான 

(MSME) நிதி நிறுவனொன இந்திே சிறு 

மதாழில்கள் டெம்பாட்டு வங்கி (SIDBI), 

டெகாைோ அரசின் டெகாைோ 

உள்கட் தெப்பு டெம்பாடு ெற்றும் நிதிக் 

கழகம் லிமிம ட் உ ன் புரிந்துெர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) தகமேழுத்திட்டுள்ைதாக 

அறிவித்துள்ைது.ொநிைத்தின் MSME 

சுற்றுச்சூழல் அதெப்தப உருவாக்க [MiDFC]. 
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PVR & INOX Leisure, PVR Inox Ltd என 

அவழக்கப்படும் ஒன்றிவைந்த நிறுைனத்வத 

அறிவித்தது 

ெல்டிபிைக்ஸ் நிறுவனங்கைான INOX Leisure Ltd 

ெற்றும் PVR Ltd ஆகிே இரு நிறுவனங்களும் 

ஒன்றிதெவதாக அறிவித்துள்ைன. 

புதிே நிறுவனத்தில் Inox 16.66% பங்குகதையும், 

PVR 10.62% பங்குகதையும் மகாண்டிருக்கும். 

இதெப்பு முதறகளுக்குப் பிறகு, நிறுவனம் 

பிவிஆர் ஐநாக்ஸ் லிமிம ட் என அறிேப்படும். 

அஜய் பிஜிலி பிவிஆர் ஐநாக்ஸ் லிமிம ட்டின் 

நிர்வாக இேக்குநராகவும், ெஞ்சீவ் குொர் 

நிர்வாக இேக்குநராகவும், பவன் குொர் மஜயின் 

ஒருங்கிதெக்கப்பட்  குழுவின் நிர்வாகெற்ற 

ததைவராகவும் இருப்பார். 

 

Sports News 
 

ொரா வில்வித்லே உலக ொம்பியன்ஷிப்பில் 

சவள்ளி சவன்ற முேல் இந்திய 

வீராங்கலனபூஜாஜத்யன்ஆனார் 

போைோ-வில்வித்ரை 

வீைோங்கர யோ பூஜோஜத்யன், ஐக்கிய அைபு 

எமிடைட்ஸின்துபோயில் நைந்ை போைோ உலக 

சோம்பியன்ஷிப்பின்ைனிநபர்பிரிவில் யெள்ளி 

யென்ற முைல் இந்தியர் என்ற ெைலோற்ரற 

எழுதி ோர். 

இறுதிப்டபோட்டியில்இத்ைோலியின்போட்ரில்லிவி

ன்யசன்சோவிைம் டைோல்வியரைந்து 

யெள்ளிப்பைக்கத்ரை அரைந்ைோர். இந்தியோ 

டபோட்டியில் இைண்டு 

யெள்ளிப்பைக்கங்களுைன் முடித்ைது. 

போைோ வில்வித்ரை உலக சோம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்தியோ முைல் முரறயோக 2 

யெள்ளிப்பைக்கங்கரளயென்றுள்ளது. கலப்பு 

டஜோடியோ ஷியோம்சுந்ைர்ஸ்ெோமியும் டஜோதி 

பலியனும்யெள்ளிப் பைக்கம் யென்று 

இந்தியோவின் கணக்ரகத்திறந்ை ர். 
 

விைாடிமிர்புட்டினிடம் இருந்து IOC 

உயர்மட்டஒலிம்பிக்கவுரவத்லே திரும்ெப் 

செற்றது 

உக்ரைன் மீைோ  பரையயடுப்பிற்கு பதிலடி 

யகோடுக்கும் ெரகயில், சர்ெடைச 

ஒலிம்பிக்கமிட்டி ைஷ்ய அதிபர் 

விளோடிமிர்புடினின்ஒலிம்பிக் ஆர்ைர் விருரை 

பறித்துள்ளது. 

உக்ரைன் மீைோ  ைஷ்யோவின்பரையயடுப்ரபத் 

யைோைர்ந்து சர்ெடைச நிகழ்வுகளில் இருந்து 

ைஷ்ய மற்றும் யபலோைஷ்ய விரளயோட்டு 

வீைர்கள் மற்றும் அதிகோரிகரள விலக்குமோறு 

சர்ெடைச ஒலிம்பிக்கமிட்டி விரளயோட்டு 

கூட்ைரமப்புகள் மற்றும் 

அரமப்போளர்கரளெலியுறுத்தியது. 

ஃபிஃபோ அெர்கரள நடுநிரலப் பிைடைசத்தில் 

விரளயோை அனுமதிக்கும் திட்ைங்கரள 

டபோட்டியோளர்களோல் “ஏற்றுக்யகோள்ள 

முடியோைது” என்று நிைோகரித்ை பிறகு. அடுத்ை 

மோைம் நைக்கும் உலகக் டகோப்ரப பிடள-

ஆஃப்களில்ைஷ்யோ பங்டகற்பது 

சந்டைகத்திற்குரியைோக உள்ளது. 
 

2வதுஎல்ஜி தகாப்லெ ஐஸ் 

ஹாக்கிொம்பியன்ஷிப்2022 

லடாக்ஸ்கவுட்ஸ்சரஜிசமன்ட்சென்டரால்சவன்

றது 

15ெதுCEC டகோப்ரப ஆண்கள் ஐஸ் 

 ோக்கிசோம்பியன்ஷிப், 2022 இன் 

இறுதிப்டபோட்டிகள்ITBP மற்றும் லைோக் சோைணர் 

அணிகளுக்கு இரைடய டலவில் உள்ள NDS 

விரளயோட்டு ெளோகத்தில் உள்ள ஐஸ் 

 ோக்கிரிங்கில்நரையபற்றது. 

இது மிகவும் டபோட்டித்ைன்ரம ெோய்ந்ை 

விரளயோட்டு மற்றும் இரு அணிகளோலும் முழு 

முயற்சி டமற்யகோள்ளப்பட்ைது, ஆ ோல் ஒடை 

ஒரு யெற்றியோளர் மட்டுடம உள்ளோர். 

இறுதியில் லைோக்சோைணர்கள் யெற்றி யபற்று 

15ெதுCEC டகோப்ரப ஆண்கள் ஐஸ் 

 ோக்கிசோம்பியன்ஷிப்2022 ஐ யென்ற ர். 
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31வது சேன்கிழக்கு ஆசிய விலையாட்டுப் 

தொட்டிகள்வியட்நாமில் நலடசெறுகின்றன 

31ெது யைன்கிைக்கு ஆசிய விரளயோட்டுப் 

டபோட்டிகள்வியட்நோமில் டம 12 முைல் 23, 2022 

ெரை நரையபறவுள்ளது. இது யைன்கிைக்கு 

ஆசியோவின் மிகப்யபரிய விரளயோட்டு 

நிகழ்ெோகும், டமலும் இது இரு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுரற நரையபறும் நிகழ்ெோகும். 

இந்ை நிகழ்வு முைலில் நெம்பர் 2021இல் நைத்ை 

திட்ைமிைப்பட்ைது, ஆ ோல் டகோவிட் 

யைோற்றுடநோய் கோைணமோக அது 

ஒத்திரெக்கப்பட்ைது. 

விரளயோட்டுப் 

டபோட்டிகளில்526நிகழ்வுகளுைன்40விரளயோட்

டுகள் இைம்யபறும், சுமோர் 

10,000பங்டகற்போளர்கரள ஈர்க்கும் என்று 

அரமப்போளர்கள் இங்கு ஒரு யசய்தியோளர் 

கூட்ைத்தில் அறிவித்ை ர். 

வியட்நோம் ைரலநகர்  ட ோய், குெோங் நின், பு 

டைோ மற்றும் போக் நின் உள்ளிட்ை 11 அண்ரை 

பகுதிகளுைன் முக்கிய இைமோக இருக்கும் 

என்று சின் ுெோ யசய்தி நிறுெ ம் 

யைரிவித்துள்ளது. 31ெது யைன்கிைக்கு ஆசிய 

விரளயோட்டுப் டபோட்டியின்டமோட்டைோ- 

“ெலுெோ  யைன்கிைக்கு ஆசியோவிற்கு”. 
 

ேொங் சடல்லி அணி, ொட்னா 

லெதரட்ஸ்அணிலய வீழ்த்தி முேல் PKL 

ெட்டத்லேசவன்றது 

கர்நோைகோவின்யபங்களூருவில் நரையபற்ற 

புடைோ கபடி லீக் சீசன்8 இன் இறுதி ஆட்ைத்தில் 

ைபோங் யைல்லி டகசி அணி 36-37 என்ற 

புள்ளிக்கணக்கில் போட் ோ 

ரபடைட்ஸ்அணிரயவீழ்த்தியது. 

மூன்று முரற சோம்பிய ோ  போட் ோ 

ரபடைட்ஸ்அணிரயைபோங் யைல்லி 

வீழ்த்தியது. 

24டபோட்டிகளில்304யைய்டுபுள்ளிகரளகுவித்ைை

ற்கோக பென் யசஹ்ைோெத்ரைைர்ஆஃப் தி சீசன் 

விருது யபற்றோர். புடைோ கபடி லீக் சீசன்8ல் 

யெற்றி யபற்ற வீைருக்கு3 டகோடி ரூபோய் 

யைோக்கப் பரிசு கிரைத்ைது. 

சீசனின்போதுகோெலர் விருது: 

முகமதுடைசோசியோட ; 

சீசனின் ெளர்ந்து ெரும் வீைர்: டமோஹித்டகோயத்; 

சீசனின் மதிப்புமிக்க வீைர் விருது: நவீன்குமோர். 
 

ரஃதெல்நடால் புத்ேகம் &ொேலன 2022 

ஆஸ்திடைலியஓபன்2022இறுதிப்டபோட்டியில்ைஃ

டபல்நைோல் இைண்டு யசட்டைோல்வியரைந்ைோர். 

ஆ ோல் டைனியல்யமட்யெடைவ் உை ோ  

நீண்ை ஐந்து-யசட் ஒற்ரற ஆட்ைத்தில் யெற்றி 

யபற்று, 

ஆஸ்திடைலியஓபன்இறுதிப்டபோட்டியில்21ெது

கிைோண்ட்ஸ்லோம் ஆண்கள் பட்ைத்ரை யென்று 

சோைர  பரைத்ைோர். 

ஆண்களுக்கோ டமஜர்யெற்றியோளர்களின் 

பட்டியலில் 

டபோட்டியோளர்களோ டநோெக்டஜோடகோவிச் 

மற்றும் டைோஜர்யபைைரை விை முன்ட ற 

ைஃடபல்நைோல் டபோரில் யெற்றி யபற்றோர். 

டநோெக்டஜோடகோவிச் ை து ஒன்பது 

ஆஸ்திடைலியஓபன்யெற்றிகரளசிறப்போகப் 

யபறுெைற்கோ  ெோய்ப்ரப இைந்ைோர், 

ஏய னில் டபோட்டிக்கு முன் ைோக 

ைடுப்பூசிசிக்கல்கள் கோைணமோக அெர் 

நிைோகரிக்கப்பட்ைோர், டமலும் 

ஃயபைைரும்கோயமரைந்ைோர். 

35 ெயைோ  

ஸ்போனியவீைரின்29ெதுகிைோண்ட்ஸ்லோம்இறுதிப்

டபோட்டியில் அெர் ை து இைண்ைோெது 

ஆஸ்திடைலியஓபர யென்றைன் மூலம் அெர் 

யபற்ற மிகப்யபரிய பட்ையெற்றிகளில் 

இதுவும் ஒன்றோகும், டமலும் இது 2009இல் 

அெைது முைல் 13ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ெந்ைது. 

‘ைஃபோ: ரம ஸ்டைோரி’ ஜோன்கோர்லின் மற்றும் 

ைஃடபல்நைோல்ஆகிடயோைோல்யெளியிைப்பட்ை 

புதிய புத்ைகம். இது அெைது சர்ெடைச 

யைன்னிஸ் ெோழ்க்ரகயின் சுயசரிரை ஆகும், 

அதில் அெர் ை து ஆைம்ப ஆண்டுகரள 

நிர வு கூர்ந்ைோர் மற்றும் சர்ெடைச 

யைன்னிஸில் இந்ை நிரலரய அரைய 

அெருக்கு பலத்ரை அளித்ை விஷயங்கரளப் 

பற்றி கூறுகிறோர். 
 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப்உலகக் தகாப்லெ துப்ொக்கி 

சுடுேல் தொட்டியில்இந்திய வீரர் ெவுரப்ெவுத்ரி10 

மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்பிரிவில் ேங்கம் சவன்றார். 

எகிப்தின்யகய்டைோவில் நைந்து ெரும் 2022 

சர்ெடைச துப்போக்கிச் சுடுைல் விரளயோட்டு 

சம்டமள ம் (ISSF) 

உலகக்டகோப்ரபயில்ஆண்களுக்கோ 10மீட்ைர் 

ஏர் பிஸ்ைல்டபோட்டியில் இந்திய வீைர் 

சவுைப்சவுத்ரிைங்கப் பைக்கம் யென்றுள்ளோர். 
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யெள்ளிப்பைக்கத்ரையஜர்மனியின்ரமக்டகல்

ஸ்ெோல்ட்யென்றோர், 

ைஷ்யோவின்ஆர்யைம்யசர்ட ோடசோவ்யெண்கல

ப்பைக்கத்ரையென்றோர். 

யபண்களுக்கோ 10மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல்பிரிவில் 

இந்தியோவின் இஷோ சிங், 

கிரீஸின்அன் ோடகோைகோகியிைம் 

டைோல்வியரைந்து யெள்ளிப் பைக்கம் 

யென்றோர். 

அரையிறுதியில்அன் ோரெ விை சிறப்போக 

ஷோட் யசய்ை ஈஷோ, டைோக்கிடயோ 

ஒலிம்பிக்கில்யெள்ளிப் பைக்கம் யென்ற 

அன்டைோய ட்ைோடகோஸ்ைோடிட ோெோரெயெ

ண்கலப்பைக்கத்திற்குத் ைள்ளி ோர். 
 

ஸ்ட்ராண்ட்ஜா நிலனவு குத்துச்ெண்லட 

தொட்டியில்நிகத்ஜரீன்&நிது இந்தியாவுக்காக 

ேங்கம் சவன்றனர். 

பல்டகரியோவின்டசோபியோவில் நரையபற்ற 

73ெதுஸ்ட்ைோண்ட்ஜோ நிர வு குத்துச்சண்ரை 

டபோட்டியில் இந்திய வீைர்களோ நிகத்ஜரீன் (52 

கிடலோ) மற்றும் நிது (48 கிடலோ) ைங்கப் பைக்கம் 

யென்றுள்ள ர். 

இைண்டு ைங்கம் மற்றும் ஒரு யெண்கலம் 

உட்பை 3பைக்கங்களுைன் இந்திய அணி 

டபோட்டியின் பிைச்சோைத்ரை முடித்ைது. 

ஐடைோப்போவின் பைரமயோ  சர்ெடைச 

குத்துச்சண்ரை டபோட்டியில்யபண்களுக்கோ 52 

கிடலோ எரைப்பிரிவில்4-1 என்ற கணக்கில் 

யெற்றி யபற்று இைண்ைோெது 

ைங்கப்பைக்கத்ரைநிகத்யபற்றோர். அெர் இைற்கு 

முன்பு 

2019இல்ஸ்ட்ைோண்ட்ஜோயமடமோரியல்பட்ைத்ரை

யென்றிருந்ைோர். 

யபண்களுக்கோ 48 கிடலோ 

எரைப்பிரிவுஇறுதிப்டபோட்டியில்நிது5-0 என்ற 

கணக்கில்யூத் உலக சோம்பியன்ஷிப்யெண்கலப் 

பைக்கம் யென்ற 

இத்ைோலியின்எரிகோபிரிசியோண்ட்டைோரெவியர்க்

கோமல்முறியடித்ைோர். 

நந்தினியும்81 கிடலோ பிரிவில் டமரையில் ெந்து 

யெண்கலப்பைக்கத்துைன்ரகயயோப்பமிட்ைைோ

ல், இந்தியக் குழு மூன்று பைக்கங்களுைன் 

ைங்கள் பிைச்சோைத்ரை முடித்ைது, இது இந்ை 

ஆண்டு இந்தியோவின் முைல் யெளிப்போடு 

பயணத்தின் ஒரு பகுதியோகும். 
 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப்உலகக் தகாப்லெ: 

செண்களுக்கான10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்பிரிவில் 

ஸ்ரீ நிதவோ, ஈஷா, ருச்சிோ ேங்கம் சவன்றனர். 

எகிப்து ைரலநகர் யகய்டைோவில் நரையபற்ற 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப்உலகக் டகோப்ரப மகளிர் 

10மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல்பிரிவில் இந்தியோவின் ஸ்ரீ 

நிடெைோ, இஷோ சிங் மற்றும் ருச்சிைோவிட ர்கர் 

ஆகிடயோர் ைங்கப் பைக்கம் யென்றுள்ள ர். 

இந்ை யெற்றியின் மூலம் இந்தியோ 2 ைங்கம், 

யெள்ளி உட்பை 3பைக்கங்களுைன்பைக்கப் 

பட்டியலில் முைலிைத்தில் உள்ளது. 

யஜர்மனியின்ஆண்ட்ரியோகத்ைரி ோய க் ர், 

சோண்ட்ைோரீட்ஸ் மற்றும் கரி ோவிம்மர் 

ஆகிடயோர் யெள்ளிப்பைக்கத்துக்குத் தீர்வு 

கண்ை ர். 

யஜர்மனியும்இத்ைோலியும் ைலோ ஒரு ைங்கம், 

இைண்டு யெள்ளி மற்றும் ஒரு 

யெண்கலப்பைக்கங்களுைன்அட்ைெரணயில் 

கூட்டு வி ோடிகளோக உள்ள . இதுெரை 

யமோத்ைம் 17 நோடுகள் பைக்கம் யென்றுள்ள . 
 

ஐசிசி மகளிர் உலகக் தகாப்லெ நியூசிலாந்து2022 

சோடங்கியது. 

ஐசிசி மகளிர் கிரிக்யகட் உலகக் டகோப்ரப 2022 

மோர்ச் 04, 2022 அன்று நியூசிலோந்தில் 

யைோைங்கியது. 

மோர்ச் 04 முைல் ஏப்ைல் 03, 2022 ெரை 

நியூசிலோந்தில் நரையபறும் ஐசிசி மகளிர் 

கிரிக்யகட் 

உலகக்டகோப்ரபயின்12ெதுபதிப்புஇதுெோகும். 

ஐசிசி மகளிர் உலகக் டகோப்ரப 2022 இன் 

யைோைக்க ஆட்ைம் யெஸ்ட்இண்டீஸ் மற்றும் 

நியூசிலோந்து இரைடய மவுண்ட்மவுங்கோனுயில் 

உள்ள டபஓெல்ரமைோ த்தில்நரையபற்றது, 

இதில் யெஸ்ட்இண்டீஸ் யபண்கள் 

நியூசிலோந்ரை3ைன்கள்வித்தியோசத்தில்வீழ்த்தி 

ர். 

மோர்ச் 6-ம் டைதி போகிஸ்ைோனுக்கு எதிைோக 

இந்தியோ ஓபன் ஆகும். 

இறுதிப் டபோட்டி  ோக்லிஓெல்ரமைோ த்தில் 

நரையபற உள்ளது. 

நியூசிலோந்து, ஆஸ்திடைலியோ, இங்கிலோந்து, 

யைன்ஆப்ரிக்கோ, இந்தியோ, ெங்கடைசம், 

போகிஸ்ைோன் மற்றும் டமற்கிந்தியதீவுகள் எ  

யமோத்ைம் 8 அணிகள்பங்டகற்கின்ற . 
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மிோலிராஜ் ஆறு உலகக் தகாப்லெ கிரிக்சகட் 

தொட்டிகளில் ெங்தகற்ற முேல் செண் 

வீராங்கலன என்ற செருலமலயப்செற்றார் 

இந்திய மகளிர் கிரிக்யகட் டகப்ைன் 

மிைோலிைோஜ்6உலகக்டகோப்ரபகளில் பங்டகற்ற 

முைல் யபண்மணி என்ற 

யபருரமரயப்யபற்றுள்ளோர். 

சச்சின்யைண்டுல்கர் மற்றும் 

ஜோடெத்மியோண்ைத்ஆகிடயோருக்குப் பிறகு ஆறு 

உலகக்டகோப்ரபகரளவிரளயோடிய 

மூன்றோெது கிரிக்யகட் வீைோங்கர . 

அெர் 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 மற்றும் 

இப்டபோது 2022இல்ஐசிசி மகளிர் கிரிக்யகட் 

உலகக் டகோப்ரப 

நிகழ்வுகளில்விரளயோடியுள்ளோர். ஐசிசி மகளிர் 

கிரிக்யகட் உலகக்டகோப்ரப 

2022நியூசிலோந்தில்நரையபறுகிறது. 

யபண்கள் பிரிவில், இந்திய 

வீைோங்கர நியூசிலோந்து முன் ோள் 

வீைோங்கர களோ யைபி ோக்லி மற்றும் 

இங்கிலோந்தின்சோர்டலோட்எட்ெர்ட்ஸ்ஆகிடயோ

ரைபின்னுக்குத் ைள்ளி ோர். 

டெகப்பந்து வீச்சோளர் ஜூலன்டகோஸ்ெோமி, 

ைோஜின் நீண்ை கோலமோக இந்திய அணி வீைர், 

ஐந்து உலகக் டகோப்ரப டபோட்டிகளுைன் 

பட்டியலில் இைண்ைோெது 
 

இந்தியாவின் 23வது செண் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

என்ற செருலமலய பிரியங்காநுோக்கிசெற்றார் 

19 ெயைோ  பிரியங்கோநுைோக்கிMPL இன் 

நோற்பத்திஏைோெது டைசிய யபண்கள் 

யசஸ்சோம்பியன்ஷிப்பில் ை து இறுதி WGM-

யநறிரயப்யபற்றுள்ளோர். அெர் இந்தியோவின் 

இருபத்திமூன்றோெது யபண் 

கிைோண்ட்மோஸ்ைர்ஆ ோர். 

ஆந்திை மோநிலம் விஜயெோைோரெச் டசர்ந்ைெர். 

பிரியங்கோநுைோக்கி ை து முைல் WGM-யநறிரய 

ஜ ெரி 2019இல் அடித்ைோர் மற்றும் அடுத்ை 

இைண்டு மோைங்களில்2300 மதிப்பீடு 

அளவுடகோரலக்கைந்ைோர். 

இருப்பினும், பல வீைர்கரளப் டபோலடெ, 

டகோவிட் -19 யைோற்றுடநோய் அெைது ைரலப்பு 

நம்பிக்ரகரய ைோமைப்படுத்தியது. 
 

ஒலிம்பிக்ொம்பியனானடுப்லாண்டிஸ், 

செல்கிதரடில்6.19 மீட்டர் தூரம் துருவ வால்ட் 

உலக ொேலன ெலடத்ோர் 

யபல்கிடைடில் நைந்ை உலக 

உட்புறசுற்றுப்பயண யெள்ளி கூட்ைத்தில் 

ஸ்வீைனின்ஒலிம்பிக் டபோல் 

ெோல்ட்சோம்பிய ோ அர்மண்ட்குஸ்ைோவ் 

“டமோண்டைோ” டுப்லோண்டிஸ்19மீட்ைர் தூைம் 

கைந்து ை து யசோந்ை உலக சோைர ரய ஒரு 

யசன்டிமீட்ைர்வித்தியோசத்தில்முறியடித்ைோர். 

டுப்லோண்டிஸ்2020 பிப்ைெரியில் 

கிளோஸ்டகோவில் உள்ள உட்புறத்தில்6.18 என்ற 

சோைர ரயபரைத்ைோர். 

22 ெயது இரளஞரின் ெோழ்க்ரகயில் இது 

நோன்கோெது உலக சோைர யோகும். அெைது 

முைல் சோைர  பிப்ைெரி 2020 இல், அெர் 

லண்ைன் 2012 ைங்கப் பைக்கம் யென்ற Renaud 

Lavillenie இன் உலக சோைர ரயமுறியடித்ைோர், 

அைற்கு அடுத்ை ெோைம் கிளோஸ்டகோவில் அரை 

டமம்படுத்துெைற்கு முன்பு 

டபோலந்தின்டைோருனில்17 மீ. 
 

கிராண்டிஸ்காச்சிகட்தடாலிகா ெர்வதேெ 

ஓென்செஸ்தொட்டியில் இந்தியாவின் எஸ்எல் 

நாராயணன் சவற்றி செற்றார் 

இத்ைோலியில் நரையபற்ற 

கிைோண்டிஸ்கோச்சிடகட்டைோலிகோ சர்ெடைச 

ஓபன்யசஸ்டபோட்டியில் இந்திய 

கிைோண்ட்மோஸ்ைர்எஸ்எல் நோைோயணன் யெற்றி 

யபற்றைோக அறிவிக்கப்பட்ைது. இைற்கிரையில், 

அெைது சகநோட்ைெைோ ஆர்பிைக்ஞோ ந்ைோ 

இைண்ைோெது இைத்ரைப்பிடித்ைோர். 

நோைோயணன் மற்றும் பிைக்ஞோ ந்ைோ உட்பை 

ஆறு டபர் ஒன்பது சுற்றுகளுக்குப் பிறகு 5 

புள்ளிகளுைன்முைலிைம்பிடித்ை ர். ஆ ோல், 

சிறந்ை ரை பிடைக்ஸ்டகோரின் அடிப்பரையில் 

நோைோயணன் முைலிைத்ரைப்பிடித்ைோர். 

திருெ ந்ைபுைத்ரைச் டசர்ந்ை 24 ெயைோ  

எஸ்எல் நோைோயணன் 2015 

இல்கிைோண்ட்மோஸ்ைர்பட்ைத்ரைப்யபற்றோர் 

மற்றும் இந்தியோவின் 41 ெதுகிைோண்ட்மோஸ்ைர் 

ஆெோர். 
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செய்ஜிங்குளிர்காலொராலிம்பிக்ஸில் ரஷ்ய, 

செலாரஷ்ய விலையாட்டு வீரர்களுக்குஐபிசி 

ேலட விதித்ேது 

உக்ரைனில் நைந்ை டபோர் கோைணமோக 

யபய்ஜிங்2022குளிர்கோலபோைோலிம்பிக்ஸிற்கோ  

ைஷ்ய போைோலிம்பிக்கமிட்டி (ஆர்பிசி) மற்றும் 

டைசிய போைோலிம்பிக்கமிட்டி (என்பிசி) 

யபலோைஸ் ஆகியெற்றில் இருந்து ைைகள 

வீைர்களின் நுரைவுகரள சர்ெடைச 

போைோலிம்பிக்கமிட்டி (ஐபிசி) ைரை 

யசய்துள்ளது. 

யபய்ஜிங்2022குளிர்கோலபோைோலிம்பிக்ஸ்2022 

மோர்ச் 4 முைல் 13 ெரை நரையபற உள்ளது 

&இது 

13ெதுகுளிர்கோலபோைோலிம்பிக்விரளயோட்டுக

ரளக்குறிக்கிறது. 

இரு நோடுகரளச் டசர்ந்ை விரளயோட்டு 

வீைர்களும்நடுநிரலயோளர்களோக விரளயோை 

அனுமதிக்கப்படுெோர்கள் என்று ஐபிசி முன்பு 

கூறியது. 
 

எஸ்ஸ்ரீொந்த் அலனத்து வலகயான முேல் ேர 

கிரிக்சகட்டில் இருந்தும் விலகினார் 

இந்திய டெகப்பந்து வீச்சோளர் ஸ்ரீசோந்த் 

அர த்து ெரகயோ  உள்நோட்டு 

கிரிக்யகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு 

யபறுெைோகஅறிவித்துள்ளோர். ஸ்ரீசோந்த் 

இந்தியோவுக்கோக 27யைஸ்ட் மற்றும் 53 ஒருநோள் 

டபோட்டிகளில் விரளயோடி முரறடய 87 மற்றும் 

75விக்யகட்டுகரளவீழ்த்தியுள்ளோர். 

10 சர்ெடைச டி20 டபோட்டிகளில்7 

விக்யகட்டுகரளயும்வீழ்த்தியுள்ளோர். 

டெகப்பந்து வீச்சோளர் 

விக்யகட்டுகரளவீழ்த்திய பிறகு அெைது 

உற்சோகமோ  

யகோண்ைோட்ைங்களுக்கோகவும்பிைபலமோ ோர், 

ஆ ோல் ஸ்போட்பிக்சிங்ஊைலுக்குப் பிறகு 

அெைது ெோழ்க்ரக மற்றும் ெோழ்க்ரக 

வீழ்ச்சியரைந்ைது. 
 

2022 ISSF உலகக்தகாப்லெயில் இந்தியா 

முேலிடத்லேப் பிடித்ேது 

யகய்டைோவில் சர்ெடைச துப்போக்கி சுடுைல் 

விரளயோட்டு கூட்ைரமப்பு ஏற்போடு யசய்ை 

ISSF உலகக் டகோப்ரப 2022இல் இந்தியோ 

பைக்கப் பட்டியலில் முைல் 

இைத்ரைப்பிடித்துள்ளது. 

யமோத்ைம் 7பைக்கங்கரள யென்று பைக்கப் 

பட்டியலில் இந்திய அணி 4 ைங்கம், 2 யெள்ளி, 

ஒரு யெண்கலம் எ  முைலிைத்ரைப் பிடித்ைது. 

நோர்டெ ஆறு பைக்கங்களுைன் (மூன்று ைங்கம், 

ஒரு யெள்ளி, இைண்டு யெண்கலம்) பைக்கப் 

பட்டியலில் இைண்ைோெது இைத்ரைப் பிடித்ைது. 

யமோத்ைம் இருபது ைங்கப்பைக்கங்களில் மூன்று 

ைங்கப்பைக்கங்களுைன்பிைோன்ஸ் மூன்றோெது 

இைத்ரைப் பிடித்ைது. 
 

பிரெல தகால்ப் வீரர் லடகர்உட்ஸ் உலக 

தகால்ஃப்ஹால்ஆஃப்ஃதெமில்தெர்க்கப்ெட்டார் 

பிைபல டகோல்ப் வீைர், ரைகர்உட்ஸ்முரறப்படி 

உலக 

டகோல்ஃப் ோல்ஆஃப்ஃடபமில்டசர்க்கப்பட்ைோ

ர். 

46 ெயைோ  வூட்ஸ், 

ஓய்வுயபற்றபிஜிஏடூர்கமிஷ ர்டிம்ஃபின்யசம், 

அயமரிக்க மகளிர் 

ஓபன்சோம்பியன்சூசிடமக்ஸ்யெல்யபர்னிங் 

மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை அயமரிக்க 

யபண்கள் 

அயமச்சூர்சோம்பியனும்டகோல்ஃப்ரமைோ க்கட்

டிைக்கரலஞருமோ மரியன்ட ோலின்ஸ்ஆகி

டயோருைன்2022 ஆம் ஆண்டின் ெகுப்பின் ஒரு 

பகுதியோக நுரைந்ைோர். 
 

சஜர்மன்ஓென்தெட்மிண்டன்2022: 

லக்ஷ்யாசென்சவள்ளிப் ெேக்கம் சவன்றார் 

யஜர்மன்ஓபன்2022ஆைெர் ஒற்ரறயர் பிரிவு 

இறுதிச் சுற்றில் இந்திய 

வீைோங்கர லக்ஷ்யோயசன், 

ைோய்லோந்தின்குன்லவுட்விடிட்சோர்னிைம்18-21, 

15-21 என்ற யசட்கணக்கில்டைோல்வியரைந்து 

யெள்ளிப் பைக்கம் யென்றோர். 

யைோைக்கம் முைல் இறுதி ெரை ஆதிக்கம் 

யசலுத்திய ைோய்லோந்து வீைர், யெறும் 57 

நிமிைங்களில் டபோட்டிரய யென்று 

சோம்பியன்பட்ைத்ரை ரகப்பற்றி ோர். 

யஜர்மன்ஓபன் என்பது BWF டெர்ல்ட்டூர் சூப்பர் 

300நிகழ்ெோகெரகப்படுத்ைப்பட்ைெருைோந்திை

டபட்மிண்ைன்டபோட்டியோகும். 

யஜர்மன்ஓபன்2022 இன் முழுரமயோ  

முடிவுகள் 

ஆண்கள் ஒற்ரறயர் பிரிவு: 

குன்லவுட்விடிட்சோர்ன் (ைோய்லோந்து) லக்ஷ்யோ 

யசன்ர  (இந்தியோ) வீழ்த்தி ோர். 
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யபண்கள் ஒற்ரறயர்: ஹீபிங்ஜியோடெோ (சீ ோ) 

யசன்யூஃபிரய (சீ ோ) வீழ்த்தி ோர். 

ஆண்கள் இைட்ரையர்: டகோ ஸ்டஸஃபீ மற்றும் 

நூர் இசுதீன் (மடலசியோ) 

யபண்கள் இைட்ரையர்: யசன்கிங்யசன் மற்றும் 

ஜியோயிஃபோன் (சீ ோ) 

கலப்பு இைட்ரையர்: யைசோடபோல்புெைனுக்டைோ 

/ சப்சிரீடைைட்ை ோச்சோய் (ைோய்லோந்து) 
 

ஷ்தரயாஸ் ஐயர் மற்றும் அசமலியாசகர் 

ஆகிதயார் பிப்ரவரி 2022க்கானஐசிசியின் சிறந்ே 

வீரர்கைாக தேர்வு செய்யப்ெட்டனர். 

சர்ெடைச கிரிக்யகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) 

இந்தியோவின் நட்சத்திை ஆல்-

ஃபோர்டமட்டபட்ைர்ஸ்டையோஸ் ஐயர் மற்றும் 

ஒயிட்ஃயபர்ன்ஸ் ஆல்-

ைவுண்ைர்அயமலியோயகர் ஆகிடயோர் பிப்ைெரி 

2022க்கோ ஐசிசிமோைத்தின் சிறந்ை 

வீைோங்கர களோகடைர்ந்யைடுக்கப்பட்ைைோகஅ

றிவித்துள்ள ர். 

ICC ப்டளயர்ஆஃப் தி மோந்த் முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியோக, சர்ெடைச கிரிக்யகட்டின்அர த்து 

ெடிெங்களிலும்ைங்களுக்குப் பிடித்ை ஆண் 

மற்றும் யபண் கிரிக்யகட் வீைர்களுக்கு 

ஒவ்யெோரு மோைமும்ைசிகர்கள் யைோைர்ந்து 

ெோக்களிக்கலோம். 
 

FIDE செஸ்ஒலிம்பியாட்2022 சென்லனயில் 

நலடசெறவுள்ைது 

FIDE யசஸ்ஒலிம்பியோட்2022டபோட்டிரய 

நைத்தும் நோைோக இந்தியோ டைர்வு 

யசய்யப்பட்டுள்ளது. 44ெதுஒலிம்பியோட் 

டபோட்டி யசன்ர யில் 26 ஜூரல 2022 முைல் 

ஆகஸ்ட் 8, 2022 ெரை நரையபற உள்ளது. 

FIDE 

யசஸ்ஒலிம்பியோட்1927இல்யைோைங்கப்பட்ைதி

லிருந்து இந்தியோ நைத்துெது இதுடெ முைல் 

முரற. 

இந்ை நிகழ்வு முைலில் ைஷ்யோவில் நைத்ை 

திட்ைமிைப்பட்ைது, ஆ ோல் 

உக்ரைன்பரையயடுப்ரபத் யைோைர்ந்து FIDE 

அங்கிருந்து யெளிடயறியது 

மத்திய யசன்ர க்கு யைற்டக60கிடலோமீட்ைர் 

யைோரலவில் உள்ள யஷைட்ைன் மகோபலிபுைம் 

ரிசோர்ட்&கன்யென்ஷன்யசன்ைரின் நோன்கு 

புள்ளிகள் இைம். 

இது இந்தியோவின் புகழ்யபற்ற 

சுற்றுலோத்ைலங்களில் ஒன்றோ  

மோமல்லபுைத்தில்அரமந்துள்ளது மற்றும் 

யுய ஸ்டகோவின்ஏைோம் மற்றும் எட்ைோம் 

நூற்றோண்டு இந்து நிர வுச்சின் ங்களின் 

உலக போைம்பரியைளமோகும். 
 

பங்கஜ்அத்ைானி 8ைது 

முவறயாகஆசியபில்லியர்ட்ஸ்பட்டத்வதமைன்

றார் 

19வது ஆசிே 100 UP 

பில்லிேர்ட்ஸ்ொம்பிேன்ஷிப் 2022ல் 

இந்திேகியூயிஸ்ட்பங்கஜ்அத்வானிதுருவ்சித்வா

ைாதவடதாற்கடித்துஎட் ாவதுபட் த்ததமவ

ன்றுள்ைார். 

இதுகத்தாரின்டதாஹாவில்நத மபற்றது. 

ஒட்டுமொத்தொகஇதுஅத்வானியின் 24வது 

ெர்வடதெபட் ம்ெற்றும் 8வது 

ஆசிேகிரீ ம்ஆகும். முன்னதாக, 

மிோன்ெரின்மபௌக்ொவின்கடுதெோனெவா

தைமுறிேடித்துஇறுதிப்டபாட்டியில்இ ம்பிடி

த்தார்அத்வானி. 

டபாட்டிதேதைாநான்குபிடரம்களில்ெென்மெய்

ேஅவரதுஎதிராளிவலுவாகப்டபாராடிேபிறகுஅ

வர் 5-4 என்றகெக்கில்மவற்றிமபற்றார். 
 

F1 பஹ்வரன்கிராண்ட்பிரிக்ஸ் 2022 

ஃமபராரியின்ொர்லஸ்மலக்மலர்க்மைன்றார் 

ொர்ைஸ்மைக்மைர்க் (ஃமபராரி-மொனாடகா) 

பஹ்தரனின்டெற்கில்உள்ைடொட் ார்பந்தேசு

ற்றுகைானபஹ்தரன்இன் ர்டநஷனல்ெர்க்யூட்

டில்ஃபார்முைாஒன்பஹ்தரன்கிராண்ட்பிரிக்ஸ் 

2022 ஐ மவன்றுள்ைார். 

கார்டைாஸ்தென்ஸ்ஜூனிேர் (ஃமபராரி – 

ஸ்மபயின்) இரண் ாவதுஇ த்ததயும், 

லூயிஸ்ஹாமில் ன் (மெர்சிடிஸ்-

கிடரட்பிரிட் ன்) 

மூன்றாவதுஇ த்ததயும்பிடித்தனர். இது 2022 

ஆம்ஆண்டின்முதல்ஃபார்முைாஒன்பந்தேொகு

ம். 
 

BNP பரிபாஸ்ஓபன்டடார்னமென்ட் 2022 

2022 

இந்திேன்மவல்ஸ்ொஸ் ர்ஸ்என்றும்அதழக்க

ப்படும் 2022 BNP 

பரிபாஸ்ஓபன்ம ன்னிஸ்டபாட்டி, ொர்ச் 07 

முதல் 20, 2022 

வதரஅமெரிக்காவின்கலிடபார்னிோவில்உள்ை

இந்திேன்மவல்ஸில்நத மபற்றது. 
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BNP 

பரிபாஸ்ஓபன்என்பதுநான்குகிராண்ட்ஸ்ைாம்க

ளுக்குமவளிடேஇரண்டுவாரங்கள்நத மபறும்

மிகப்மபரிேடபாட்டிோகும்ெற்றும்உைகில்அதி

கம்டபர்கைந்துமகாண்  WTA 1000 ெற்றும் ATP 

டவர்ல்ட்டூர்ொஸ் ர்ஸ் 1000 

ம ன்னிஸ்டபாட்டிோகும். 

ைவக மைற்றியாளர் 

மபண்கள்ஒற்தறேர் 
IgaŚwiątek 

(டபாைந்து) 

ஆண்கள்ஒற்தறேர் 
ம ய்ைர்ஃபிரிட்ஸ் 

(அமெரிக்கா) 

மபண்கள்இரட்த ேர் 
சூயிஃபான் / 

ோங்ஜாக்சுவான் 

ஆண்கள்இரட்த ேர் 
ஜான்இஸ்னர் / 

ஜாக்ொக் 
 

லக்ஷ்யாமென்இரண்டாம்இடத்வதப்பிடித்தார்; 

ஆல்இங்கிலாந்துொம்பியன்ஷிப்பின்இறுதிப்டபா

ட்டியில்ஆக்மெல்ெனிடம்டதாற்றார் 

உைகொம்பிேன்ஷிப்டபாட்டியில்மவண்கைம்

மவன்றைக்ஷ்ோமென், 

ெனிக்கிழதெநத மபற்றஆண்கள்ஒற்தறேர்பி

ரிவுஇறுதிப்டபாட்டியில்உைகின்நம்பர்ஒன்வீர

ரானவிக் ர்ஆக்மெல்ெனி ம்டதால்விேத ந்த

பின்னர், 2022 

ஆம்ஆண்டுஆல்இங்கிைாந்துஓபன்டபட்மிண் 

ன்ொம்பிேன்ஷிப்பில்இரண் ாவதுஇ த்ததப்

பிடித்தார். 

இரண்டுஇந்திேர்கள்ெட்டுடெெதிப்புமிக்கஆல்

இங்கிைாந்துஓபன்டபட்மிண் ன்ொம்பிேன்ஷி

ப்விருததமவன்றுள்ைனர்: 

பிரகாஷ்படுடகான் (1981); 

புல்டைைாடகாபிெந்த் (2001). 
 

உலகின்நம்பர் 1 

மடன்னிஸ்வீரரானஆஷ்டலபார்டிஓய்வுமபறுை

தாகஅறிவித்தார் 

ஆஸ்திடரலிேமபண்ம ன்னிஸ்வீராங்கதனஆ

ஷ்டைபார்ட்டி 25 

வேதில்ம ன்னிஸில்இருந்துஓய்வுமபறுவதாக

அறிவித்துள்ைர். 

அவர்மூன்றுகிராண்ட்ஸ்ைாம்ஒற்தறேர்பட் ங்

கதைமவன்றுள்ைார் – 2019 இல்பிமரஞ்சுஓபன், 

2021 இல்விம்பிள் ன்ெற்றும் 2022 

இல்ஆஸ்திடரலிேஓபன். 

ம ன்னிஸ்விதைோடுவததத்தவிர, அவர் 2014-

2016 

க்குஇத யில்ம ன்னிஸிலிருந்துஓய்வுமபற்ற

டபாதுஅதர-

மதாழில்முதறகிரிக்மகட்டிலும்விதைோடியுள்

ைார். 
 

மீராபாய் ொனு 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ‘பிபிசி 

இந்திய விவளயாட்டு வீராங்கவன’ விருவதப் 

மபற்றார் 

ஒலிம்பிக் மவள்ளிப் பதக்கம் மவன்ற 

பளுதூக்கும் வீராங்கதன மீராபாய் ொனு 2021 

ஆம் ஆண்டுக்கான பிபிசி இந்திே விதைோட்டு 

வீராங்கதனயின் 3வது பதிப்தப மவன்றார். 

ொனு க ந்த ஆண்டு டகாத காை ஒலிம்பிக்கில் 

மவள்ளிப் பதக்கம் மவன்ற முதல் இந்திே 

பளுதூக்கும் வீராங்கதன என்ற வரைாறு 

பத த்தார். 

அனாமஹய்மில் ந ந்த 2017 உைக 

ொம்பிேன்ஷிப்பில் 48 கிடைா பிரிவில் ொனு 

தங்கப் பதக்கத்தத மவன்றார் ெற்றும் 2018 இல் 

காென்மவல்த் விதைோட்டுப் டபாட்டியில் 

தங்கம் மவன்றார். 
 

இந்திய டபட்மிண்டன் ெங்கத்தின் தவலைராக 

ஹிெந்தா பிஸ்ைா ெர்ொ மீண்டும் 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார்: 

இந்திே டபட்மிண் ன் ெங்கத்தின் தற்டபாததே 

ததைவரான ஹிெந்தா பிஸ்வா ெர்ொ 2022 முதல் 

2026 வதரயிைான இரண் ாவது நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு டபாட்டியின்றி மீண்டும் 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

ொர்ச் 25, 2022 அன்று குவஹாத்தியில் ந ந்த BAI 

இன் மபாதுக்குழுக் கூட் த்தின் டபாது அவர் 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட் ார். தற்டபாததே அொமின் 

முதல்வராகவும் இருக்கிறார். 

அவர் முதன்முதலில் 2017 இல் ததைவராகத் 

டதர்ந்மதடுக்கப்பட் ார். இது தவிர, 

டபட்மிண் ன் ஆசிோவின் துதெத் 

ததைவராகவும், உைக டபட்மிண் ன் 

கூட் தெப்பு நிர்வாகக் குழு உறுப்பினராகவும் 

ெர்ொ பணிோற்றுகிறார். 
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1986-க்குப் பிறகு முதல் முவறயாக கனடா 

கால்பந்து உலகக் டகாப்வபவய எட்டியுள்ளது 

ம ாராண்ட ாவில் ஜதெக்காதவ 4-0 என்ற 

டகால் கெக்கில் டதாற்கடித்த கன ா, 36 

ஆண்டுகளில் முதல் முதறோக கத்தார் 2022 

கால்பந்து உைகக் டகாப்தபக்கு தகுதி 

மபற்றுள்ைது. 

1986 இல் மெக்சிடகாவிற்குப் பிறகு முதல் 

முதறோக வ  அமெரிக்க நாடு இறுதிப் 

டபாட்டியில் தங்கள் இ த்தத பதிவு 

மெய்துள்ைது 

CONCACAF தகுதிமபறும் குழுவில் கன ா 

முதலி த்தில் உள்ைது ெற்றும் 1986 ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் முதறோக உைகக் 

டகாப்தப இறுதிப் டபாட்டியில் தனது 

இ த்ததப் பிடித்துள்ைது. 
 

டெக்ஸ் மைர்ஸ்டாப்பன் 2022 ெவுதி அடரபிய 

கிராண்ட் பிரிக்வை மைன்றார் 

ெவூதி அடரபிோவின் மஜட் ா கார்னிச் 

ெர்க்யூட்டில் ந ந்த ஃபார்முைா ஒன் 2022 ெவுதி 

அடரபிே கிராண்ட் பிரிக்ஸ் டபாட்டியில் டெக்ஸ் 

மவர்ஸ் ாப்பன் (மரட் புல் – மநதர்ைாந்து) 

மவற்றி மபற்றார்.· 

ெவூதி அடரபிோவின் மஜட் ா கார்னிச் 

ெர்க்யூட்டில் ந ந்த ஃபார்முைா ஒன் 2022 ெவுதி 

அடரபிே கிராண்ட் பிரிக்ஸ் டபாட்டியில் டெக்ஸ் 

மவர்ஸ் ாப்பன் (மரட் புல் – மநதர்ைாந்து) 

மவற்றி மபற்றார்.· 

ொர்ைஸ் மைக்மைர்க் (ஃமபராரி- மொனாடகா) 

இரண் ாவது இ த்ததயும், கார்டைாஸ் 

தென்ஸ் ஜூனிேர் (ஃமபராரி – ஸ்மபயின்) 

மூன்றாவது இ த்ததயும் பிடித்தனர்.·      இது 

ெவுதி அடரபிே கிராண்ட் பிரிக்ஸின் 

இரண் ாவது பதிப்பு ெற்றும் 2022 ஃபார்முைா 

ஒன் உைக ொம்பிேன்ஷிப்பின் இரண் ாவது 

சுற்று ஆகும்.· 

லூயிஸ் ஹாமில் ன் 10வது இ த்திற்கு வந்த 

பிறகு பைதகயில் ஒரு புள்ளிதேப் மபற 

முடிந்தது. 
 

டதசிய கிராஸ் கண்ட்ரி ொம்பியன்ஷிப் 

டபாட்டியில் ஆண்கள் ெற்றும் மபண்கள் அணி 

தங்கம் மைன்றுள்ளது 

இந்திோவில், நாகாைாந்தில் உள்ை 

டகாஹிொவில், ொர்ச் 27 அன்று, ெர்வீெஸ் 

அணியின் தர்ஷன் சிங் ெற்றும் ரயில்டவயின் 

வர்ஷா டதவி ஆகிடோர் டதசிே கிராஸ் கண்ட்ரி 

ொம்பிேன்ஷிப்பில் ஆண்கள் ெற்றும் மபண்கள் 

பட் ங்கதை இறுதிோக பாதுகாத்தனர். 

டகாஹிொவில், ெர்வீெதஸச் டெர்ந்த தர்ஷன் சிங் 

ெற்றும் ரயில்டவயின் வர்ஷா டதவி ஆகிடோர் 

டதசிே கிராஸ் கன்ட்ரி ொம்பிேன்ஷிப்பில் 10 

கிமீ டபாட்டிகதை மவன்று 60 ெதவீத 

ஈரப்பதத்தால் கடினொக்கப்பட்  அழகிே 

ஆனால் கடினொன பா த்திட் த்தில் மவன்று 

ஆண்கள் ெற்றும் மபண்கள் பட் ங்கதை 

பாதுகாத்தனர். ெற்றும் காற்று வீசுகிறது. 

அந்தந்த அணிகளின் மவற்றிகளில் முக்கிே 

பங்கு வகித்த பிறகு, அவர்கள் ஒடர டநரத்தில் 

நத மபற்ற இரண் ாவது எஸஏஎஃப்எஃப் 

கிராஸ் கண்ட்ரி ொம்பிேன்ஷிப்பில் மதற்காசிே 

ெகு ங்கதை மவல்வதில் பரவெெத ந்தனர். 

2020ஆம் ஆண்டு இைங்தகயில் 

நத மபறவிருந்த டபாட்டிதேத் 

தவறவிட் ாலும், முதலில் ஒத்திதவக்கப்பட்டு 

பின்னர் இங்கு இ ம்மபேர்ந்த டபாதிலும், 

ெர்வடதெ மவற்றிதே இப்டபாடத ருசித்தனர். 

தர்ஷன் சிங் தனது ெர்வீெஸ் அணியினரான 

ராடஜந்திர நாத், தீபக் சிங் ராவத், தீபக் சுஹாக், 

ந ப்பு ொம்பிேன் பரெப்பா ொடதவப்பா 

ஹாஜிடைால் ெற்றும் ரயில்டவ நடரந்திர 

பிரதாப் சிங் ஆகிடோரு ன் ஓட் ப்பந்தே 

வீரர்கள் 2 கிடைாமீட் ர் முதல் லூப்தப 

முடிப்பதற்கு முன்டப முன்வரிதெயில் 

குழுமியிருந்தார். அவர் தனது துடிப்தப அல்ைது 

இ த்தத இழக்கவில்தை. 
 

சுவிஸ் ஓபன் டபட்மிண்டன் பட்டம் 2022: பிவி 

சிந்து பட்டத்வத மைன்றார் 

இந்திோவின் பி.வி. சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர் 300 

டபட்மிண் ன் டபாட்டியின் ெகளிர் ஒற்தறேர் 

பிரிவில் தாய்ைாந்தின் புொனன் 

ஒங்பாம்ருங்பாதன வீழ்த்தி சிந்து ொம்பிேன் 

பட் ம் மவன்றார். 

ஒலிம்பிக்கில் இரட்த ப் பதக்கம் மவன்ற 

சிந்து, இரண் ாவது மதா ர்ச்சிோன இறுதிப் 

டபாட்டியில் விதைோடி, 49 நிமி ங்களில் 

நான்காம் நிதை வீராங்கதனோன புொனதன 

21-16, 21-8 என்ற மெட் கெக்கில் மெயின்ட் 

ஜடகாப்ஷல்லில் வீழ்த்தினார். 

சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர் 300 டபட்மிண் ன் 

டபாட்டியின் ஆண்கள் ஒற்தறேர் பிரிவில் 

இந்திே டபட்மிண் ன் வீரர் எச்.எஸ்.பிரொய் 

மஜானா ன் கிறிஸ்டியி ம் (இந்டதாடனசிோ) 

டதால்விேத ந்தார். 
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SAFF U-18 மபண்கள் ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்வத 

2022 இந்திய மபண்கள் அணி மைன்றது 

SAFF U-18 மபண்கள் கால்பந்து 

ொம்பிேன்ஷிப்பின் 3வது பதிப்பில் இந்திோ 

மவற்றி மபற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

18 வேதுக்குட்பட்  மபண்களுக்கான டதசிே 

அணிகளுக்கான ெர்வடதெ கால்பந்து 

டபாட்டியின் 2022 பதிப்பு ஜார்கண்டில் 

ஜாம்மஷட்பூரில் உள்ை JRD  ா ா 

விதைோட்டு வைாகத்தில் நத மபற்றது. 

டபாட்டியின் ெதிப்புமிக்க வீராங்கதன ெற்றும் 

அதிக டகால் அடித்தவர் லிண் ா டகாம் 

மொத்தம் ஐந்து டகால்கதை அடித்தார். 

 

Books and Authors News 
 

ேமிழக முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் சுயெரிலே 

“உங்களில் ஒருவன்” சவளியிடப்ெட்டது 

ைமிைக முைல்ெர் 

மு.க.ஸ்ைோலினின்சுயசரிரையோ உங்களில் 

ஒருென் (உங்களில் ஒருென்) புத்ைகத்தின் முைல் 

யைோகுதிரய கோங்கிைஸ் ைரலெர் ைோகுல் கோந்தி 

யசன்ர யில் யெளியிட்ைோர். சுயசரிரையின் 

முைல் பகுதியில் அெைது ஆைம்பகோல ெோழ்க்ரக 

அனுபெங்கள் உள்ள . 

அதில், அெர் ை து பள்ளி மற்றும் கல்லூரி 

நோட்கள், இளரமப் பருெம், ஆைம்பகோல 

அைசியல் பங்களிப்புகள், திருமண ெோழ்க்ரக 

மற்றும் 1976 ெரையிலோ 23 ஆண்டுகரள 

நிர வு கூர்ந்ைோர். 
 

மிதிதலஷ்திவாரி எழுதிய 

“உோன்ஏக்மஜ்தூர்ெச்தெகி” புத்ேகத்லே 

அனுப்ஜதலாட்டாசவளியிட்டார். 

மும்ரபயில் பி கிளப் 

எஜுடகஷன்பிரைடெட்லிமியைட்டின்ரஷடல

ஷ்பிதிெோரி ஏற்போடு யசய்ை பளபளப்போ  

நிகழ்ச்சியில் டகப்ைன் ஏடிமோட க்கின் 

“உைோன்ஏக்மஜ்தூர்பச்டசகி” புத்ைகத்ரை 

பஜன்சோம்ைோட்அனுப்ஜடலோைோயெளியிட்ைோர். 

இந்ை புத்ைகத்ரை எழுதியெர்மிதிடலஷ்திெோரி. 

இந்ைப் புத்ைகம் டகப்ைன் 

ஏடிமோய க்கின்ெோழ்க்ரகப்பயணத்ரைப்பற்றி

யது, அெர் ை து ெோழ்க்ரக 

ெரைபைத்தில்பூஜ்ஜியத்திலிருந்து உச்சம் ெரை 

பயணித்ைோர். 

டகப்ைன் ஏடிமோய க்கின் குடும்பம் 

இந்தியோவின் பறக்கும் குடும்பம் என்றும் 

அரைக்கப்படுகிறது. அெைது மர வி ஒரு 

யபோழுது டபோக்கு விமோனி, அெைது இைண்டு 

மகன்கள் யைோழில்முரற விமோனிகள். 
 

முன்னாள் ராணுவ வீரர் தகப்டன் தீெம் 

ொட்டர்ஜி, “தி மில்லினியல் தயாகி” என்ற புதிய 

புத்ேகத்லே எழுதியுள்ைார். 

இந்திய ைோணுெத்தின் முன் ோள் டகப்ைன் தீபம் 

சோட்ைர்ஜி, “The Millennial Yogi: A modern-day 

parable about one’s life” என்ற ைரலப்பில் புதிய 

புத்ைகத்ரை எழுதியுள்ளோர். 

ெோசகர்கரளவிழிப்புப்பயணத்தில் அரைத்துச் 

யசல்லும் மர்மமும்இரசயும் கலந்ை புத்ைகம் 

இது. 

புத்ைகம் யஜய்சங்கர்பிைசோத் அல்லது யஜய், ஒரு 

யைோழிலதிபைோக ை து பயணத்தில்நிைலோ -

இன்னும்-யமர்குரியல் உயர்வு மற்றும் வினி, 

ஒரு மோய துறவி பற்றி டபசுகிறது. 

யபன்குயின்டைண்ைம் வுஸின்முத்திரையோ 

எபரிபிைஸ் மூலம் புத்ைகம் யெளியிைப்பட்ைது. 
 

ெத்திரிலகயாைர் அமிேவகுமார் எழுதிய ‘தி 

ப்ளூபுக்’ என்ற புத்ேகம் சவளியிட்டுள்ைார். 

இந்திய 

எழுத்ைோளரும்பத்திரிரகயோளருமோ அமிைெகு

மோர் ‘தி ப்ளூபுக்: எ ரைட்ைர்ஸ்ஜர் ல்’ என்ற 

புதிய புத்ைகத்ரை யெளியிட்டுள்ளோர். 

புத்ைகத்ரை  ோர்பர்கோலின்ஸ் இந்தியோ 

யெளியிட்டுள்ளது. ப்ளூபுக் என்பது 

யைோற்றுடநோய்கள் கோைணமோக பூட்ைப்பட்ை 

டநைத்தில் 

ஆசிரியரின்நோட்குறிப்புகளின்விரளெோகும். 

யைோற்றுடநோயின் ைனிப்பட்ை மற்றும் கூட்டு 

அனுபெத்ரை சித்ைரிக்க ஆசிரியர் 

ெோட்ைர்கலர்ெரைபைங்கரளயும்யசோற்கரளயு

ம்பயன்படுத்தியுள்ளோர். 

ப்ளூபுக் என்பது மோயோஜோல யைோர்த்ைத்தின் ஒரு 

அரிய ெரகயோகும், அங்கு ெோர்த்ரைகள் 

ஓவியங்களோக மோறும், டமலும் ஓவியங்கள் 

‘யைோர்த்ைம் மற்றும் சர்ரியலிட்டி’ என்ற 

ஏமோற்றும் (ெசீகரிக்கும்) 

இலக்கியமோனுைவியலோக மோறி நம்ரம 

திரகக்க ரெக்கிறது. 
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இந்திய ொப் ராணி: உஷாஉதுப்பின் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட வாழ்க்லக வரலாறு 

சவளியிடப்ெட்டது. 

“இந்திய போப் ைோணி: உஷோஉதுப்பின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை ெோழ்க்ரக ெைலோறு” என்ற 

ைரலப்பில் போப்ஐகோன்உஷோஉதுப்பின் 

ெோழ்க்ரக ெைலோறு யெளியிைப்பட்ைது. 

இந்ை புத்ைகம் முைலில் ஹிந்தியில் 

“உல்லோஸ்கிநோவ்” என்ற ைரலப்பில் 

எழுத்ைோளர் விகோஸ்குமோர்ஜோெோல் 

எழுைப்பட்ைது. 

“The Queen of Indian Pop: The Authorized Biography of 

Usha Uthup” என்பது புத்ைகத்தின் ஆங்கில 

யமோழியபயர்ப்போகும், எழுத்ைோளரின் மகள் 

ஸ்ருஷ்டி ஜோ யமோழியபயர்த்ைோர். 

புத்ைகத்ரை யபன்குயின்டைண்ைம் வுஸ் 

இந்தியோ (PRHI) யெளியிட்டுள்ளது. 
 

ரத்னாகர்சஷட்டியின்சுயெரிலேயான 

“ஆன்தொர்டு: லம இயர்ஸ் இன் பிசிசிஐ” 

புத்ேகத்லே ெரத்ெவார்சவளியிட்டார். 

“ஆன்டபோர்டு: ரம இயர்ஸ் இன் பிசிசிஐ” என்ற 

ைரலப்பில் ஒரு புத்ைகம், 

ைத் ோகர்யஷட்டியின்நிர்ெோகியோக இருந்ை 

அனுபெங்களின் சுயசரிரை விெைம். 

MCA, BCCI மற்றும் சர்ெடைச கிரிக்யகட் 

கவுன்சில் ஆகியெற்றின் முன் ோள் ைரலெர் 

சைத்பெோர் புத்ைகத்ரை யெளியிட்ைோர். 

யைோழிலில் டெதியியல்டபைோசிரியைோ யஷட்டி, 

மும்ரப கிரிக்யகட் சங்கத்தில் பல்டெறு 

பைவிகளில் பணியோற்றிய பிறகு பிசிசிஐயின் 

முைல் ைரலரம நிர்ெோக அதிகோரியோக 

மோறி ோர். 
 

 

அபினவ்ெந்திரசூட் எழுதிய “தொலி சொராப்ஜி: 

லலஃப்அண்ட்லடம்ஸ்” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்ெட்டது 

டசோலி 

யசோைோப்ஜியின்92ெதுபிறந்ைநோளின்டபோது, 

”டசோலி யசோைோப்ஜி: ரலஃப்அண்ட்ரைம்ஸ்” 

என்ற ைரலப்பில் புதிய ெோழ்க்ரக ெைலோறு 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 

இது ெைக்கறிஞரும் சட்ை 

அறிஞருமோ அபி வ்சந்திைசூட்என்பெைோல்எ

ழுைப்பட்ைது மற்றும் ஏப்ைல் 2022இல் 

யெளியிைப்படும். 

டசோலி யசோைோப்ஜியின் ெோழ்க்ரகயின் 

ைனிப்பட்ை விெைங்கள், அெைது குடும்பப் 

பின் ணி ஆகியெற்ரற புத்ைகம் 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. அெர் இந்தியோவின் 

முன் ோள் அட்ைர்னியஜ ைலோக (ஏஜி) 

இருந்ைோர் மற்றும் 1989-90 மற்றும் 1998-2004 

ெரை இைண்டு முரற பணியோற்றி ோர். 
 

கீோஞ்ெலி ஸ்ரீயின்சமாழிசெயர்ப்ொன 

‘தடாம்ப்ஆஃப்ொண்ட்’ ெர்வதேெ 

புக்கர்ெரிசுக்குெரிந்துலரக்கப்ெட்டுள்ைது. 

எழுத்ைோளர் 

கீைோஞ்சலிஸ்ரீயின்யமோழியபயர்க்கப்பட்ை இந்தி 

நோெலோ  “டைோம்ப்ஆஃப்சோண்ட்” சர்ெடைச 

புக்கர்பரிசுக்கோக நீண்ை 

கோலமோகபட்டியலிைப்பட்ை13புத்ைகங்களில்ஒ

ன்றோகும். 

மதிப்புமிக்க இலக்கியப் பரிசின் நீண்ை 

பட்டியலில் இைம்பிடித்ை முைல் இந்தி யமோழிப் 

புர கரை இதுெோகும். 

இந்ை புத்ைகம் முைலில் ‘சிெப்பு சமோதி’ என்ற 

யபயரில் யெளியிைப்பட்ைது மற்றும் 

யைய்சிைோக்யெல்என்பெைோல் ஆங்கிலத்தில் 

யமோழியபயர்க்கப்பட்ைது. இது GBP 50,000 

பரிசுக்குடபோட்டியிடும், இது 

ஆசிரியருக்கும்யமோழியபயர்ப்போளருக்கும் 

இரைடய சமமோகப்பிரிக்கப்படும். 
 

சோழிலாைர் துலற அலமச்ெர் பூதெந்திரயாேவ், 

“இந்திய வைர்ச்சியில் சோழிலாைர் ெங்கு” என்ற 

புத்ேகத்லே சவளியிட்டார். 

யைோழிலோளர் மற்றும் டெரலெோய்ப்பு மற்றும் 

MoEFCCஅரமச்சர் பூடபந்ைர்யோைவ் 

“இந்தியோவின் ெளர்ச்சியில் யைோழிலோளர்களின் 

பங்கு” என்ற புத்ைகத்ரை யெளியிட்ைோர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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விவி கிரி டைசிய யைோழிலோளர் நிறுெ ம் 

புத்ைகத்ரை யெளியிட்டுள்ளது. புத்ைகத்தின் 

யெளியீடு, ‘ஆசோதி கோ அம்ரித்மட ோத்சவ்’ 

என்ற ‘ஐகோனிக்வீக்’ யகோண்ைோட்ைங்களின் ஒரு 

பகுதியோகும். 
 

‘தமாடி@20: ட்ரீம்ஸ்மீட்சடலிவரி’ என்ற புத்ேகம் 

விலரவில் சவளியாக உள்ைது 

டமோடி@20: ட்ரீம்ஸ்மீட்யைலிெரி என்ற 

ைரலப்பில் பிைைமர் நடைந்திைடமோடியின் 

ெோழ்க்ரக ெைலோறு புத்ைகத்ரை யெளியிை 

உள்ளைோக போைதியஜ ைோ கட்சி 

அறிவித்துள்ளது. 

இது ஏப்ைல் 2022 இல் யெற்றியபற உள்ளது. 

இந்ை புத்ைகம் புத்திஜீவிகள் மற்றும் 

நிபுணர்களோல்எழுைப்பட்ைதுண்டுகளின்யைோகு

ப்போகும், டமலும் இது 

புளூகிைோஃப்ட்டிஜிட்ைல்அறக்கட்ைரளயோல்தி

ருத்ைப்பட்டுயைோகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ொகித்ய அகாடமி ‘Monsoon’ கவிலே 

சவளியிட்டுள்ைது. 

சோகித்ய அகோைமி, இந்தியோவின் டநஷ ல் 

அகோைமி ஆஃப்யலட்ைர்ஸ், இந்தியக் கவிஞர்-

இைோஜைந்திரிஅபய்டக எழுதிய ‘மோன்சூன்’ 

என்ற புத்ைக 

நீளக்கவிரைரயயெளியிட்டுள்ளது. 

மோன்சூன் என்பது மைகோஸ்கரில் ை து 

பயணத்ரைத் யைோைங்கி, 

பருெமரையின்போரைரயப் பின்பற்றும் 4 

ெரிகள் யகோண்ை 150 கவிரைகள், ெளமோ  

ைோெைங்கள் மற்றும் விலங்கி ங்கள், 

யமோழிகள், உணவு ெரககள், இரச, 

நிர வுச்சின் ங்கள், இயற்ரகக்கோட்சிகள், 

மைபுகள், யைோன்மங்கள் மற்றும் 

புைோணக்கரைகள். மைகோஸ்கரில் இருந்து 

இமயமரலயில் உள்ள ஸ்ரீநகரில் உள்ள ை து 

கோைலிக்குகவிஞரின் யசய்திரய எடுத்துச் 

யசல்ெைற்கோ தூைைோக பருெமரை 

பயணிக்கிறது. 
 

முன்னாள்கிரிக்மகட்வீரர்ஜி.ஆரின்சுயெரிவத. 

விஸ்ைநாத் “Wrist Assured: An Autobiography” 

மைளியிட்டனர். 

இந்திேகிரிக்மகட்அணியின்முன்னாள்டகப் ன்

குண் ப்பாரங்கநாதவிஸ்வநாத், 

மூத்தபத்திரிக்தகோைர்ஆர்மகௌசிக்இதெந்து

எழுதிே “Wrist Assured: An Autobiography” 

என்றததைப்பில்தனதுசுேெரிதததேஎழுதியுள்

ைார். 

1969 ெற்றும் 1986 

க்குஇத யில்இந்திோவுக்காகம ஸ்ட்கிரிக்மக

ட்டில்விதைோடி 91 டபாட்டிகளில்விதைோடி 

6000 

ரன்களுக்குடெல்அடித்தகுண் ப்பாவிஸ்வநாத்

தின்கிரிக்மகட்பேெத்ததபுத்தகம்விவரிக்கிறது. 

கர்நா காொநிைம்மபங்களூருவில்இந்திோ-

இைங்தகஇத டேோன 2வது 

பகல்/இரவும ஸ்ட்டபாட்டியின்முதல்நாள்வி

ழாவில்இந்திேமுன்னாள்கிரிக்மகட்வீரர்கள்கபி

ல்டதவ்ெற்றும்சுனில்கவாஸ்கர்புத்தகத்ததமவ

ளியிட் னர். 
 

ரிச்ொமிஸ்ராஎழுதிய “Unfilled Barrels: India’s oil 

story” என்றபுத்தகம் மைளியிடப்படஉள்ளது 

ரிச்ொமிஸ்ராஎழுதிே “Unfilled Barrels: India’s oil 

story” 

என்றபுத்தகம்விதரவில்மவளியி ப்படும். 

ரிச்ொமிஸ்ராதிஇந்துபிசினஸ்தைனில்ஒருபத்திரி

தகோைர். 1970களில் 

எண்மெய்மதாழில்நுட்பத்தில்பட் ம்மபற்ற

மபட்டராலிேஅதெச்ெராகஇருந்தடகெவ்டதவ்

ொைவிோ, ெற்றும்முடகஷ்அம்பானியின் RIL 

ெற்றும் ONGC 

உள்ளிட் மபாதுத்துதறநிறுவனங்களில்இருந்

துமகய்ர்ன்எனர்ஜிடபான்றகடுதெோனடபாட்டி

யுள்ைதனிோர்நிறுவனங்களின்டதாற்றம்ஆகிே

வற்றின்முக்கிேபங்தகஇந்தபுத்தகம்எடுத்துக்கா

ட்டுகிறது. 
 

டக சியாம் பிரொத் எழுதிய ‘ஸ்பூர்த்தி பிரதாத ஸ்ரீ 

டொெய்யா’ என்ற புத்தகம் மைளியிட்டார். · 

சிோம் பிரொத் எழுதிே ‘ஸ்பூர்த்தி பிரதாத ஸ்ரீ 

டொதெோ’ என்ற புத்தகத்தத குடிேரசு துதெத் 

ததைவர் மவங்தகோ நாயுடு மவளியிட் ார்.·      

ஆந்திரப் பிரடதெத்ததச் டெர்ந்த ஒரு ெமூக 

டெவகர் ெதறந்த ஸ்ரீ டொடெபள்ளி 

டொதெோவின் வாழ்க்தகக் கதததே 

அடிப்பத ோகக் மகாண்  புத்தகம். ெமூக 

நைனுக்காக தங்கள் வாழ்க்தகதே அர்ப்பணிக்க 

இதைஞர்கதை ஊக்கப்படுத்தினார். 
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Ranks and Reports News 
 

GoIசிந்ேலனக் குழு, தேசிய ொலினகுறியீட்லட 

உருவாக்கும் NITI ஆதயாக் 

ITI ஆடயோக் டைசிய போலி குறியீட்ரை 

உருெோக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. டைசிய 

போலி க்குறியீட்டின் டநோக்கம், 

முன்ட ற்றத்ரைஅளவிடுெதும், 

போலி சமத்துெத்தில் உள்ள 

இரையெளிகரளக் கண்ைறிந்து, ைகெலறிந்ை 

யகோள்ரக முடிவுகரள எடுப்பதும் ஆகும். 

ெரையறுக்கப்பட்ைபோலி அளவீடுகளில் 

இந்தியோவின் மோநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன்பிைடைசங்களின்முன்ட ற்றத்ரைெரை

பைமோக்குெைற்கும்டநர்மரறயோ மோற்றத்திற்

கோ அடித்ைளத்ரைஉருெோக்குெைற்கும்t ஒரு 

கருவியோக யசயல்படும். நிதி ஆடயோக்கின்2021-

22 ஆண்டு அறிக்ரகயில் இந்ை ைகெல் 

யெளியிைப்பட்டுள்ளது. 
 

லநட்ஃபிராங்க்: உலக அைவில் பில்லியனர் 

மக்கள் சோலகயில் இந்தியா 3வது இடத்தில் 

உள்ைது 

ரநட்ஃபிைோங்கின் சமீபத்திய பதிப்போ  தி 

யெல்த் ரிப்டபோர்ட் 2022 இன் படி, 2021 ஆம் 

ஆண்டில்உலகளவில் அதிக 

எண்ணிக்ரகயிலோ பில்லிய ர்களின்எண்ணிக்

ரகயில் இந்தியோ 3ெது இைத்தில் உள்ளது. 

இந்தியோவில் உள்ள அதி-உயர்-நிகை-மதிப்பு-

ைனிநபர்களின் எண்ணிக்ரக (UHNWIs) 2021 ஆம் 

ஆண்டில்11%ஆண்டுக்கு145பில்லிய ர்களோகஅ

திகரித்துள்ளது, இது ஆசியபசிபிக் (APAC) 

பிைோந்தியத்தில் அதிக சைவீைெளர்ச்சியோகும். 

UHNWIகள் US$ 30m அல்லது அைற்கு டமற்பட்ை 

(ரூ. 226 டகோடி) நிகை யசோத்துக்கரளக் யகோண்ை 

ைனிநபர்கள். 

இந்ைப் பட்டியலில் முரறடய அயமரிக்கோ (748) 

மற்றும் சீ ோ (554) ஆகிய நோடுகள் 

முைலிைத்ரைப்பிடித்துள்ள . 

2021 ஆம் ஆண்டில்UHNWI 

களின்எண்ணிக்ரகயில்யபங்களூரு1% ஆக 

உயர்ந்து 352பில்லிய ர்கரள பதிவு 

யசய்துள்ளது. அரைத் யைோைர்ந்து யைல்லி 

(12.4% முைல் 210) மற்றும் மும்ரப (9% முைல் 

1596 ெரை) 2021இல் உள்ள . 

United States 748 

China 554 

India 145 

Germany 136 

Russia 121 
 

SDG இன்சடக்ஸ்2021: இந்தியா 120வது 

இடத்தில் உள்ைது 

நிரலயோ  ெளர்ச்சி அறிக்ரக 2021 அல்லது 

நிரலயோ  ெளர்ச்சிக் குறியீடு 2021இல் 

இந்தியோ 120ெது இைத்தில் உள்ளது. இந்ை 

குறியீட்டில், நோடுகள் 

100மதிப்யபண்களுைன்ைைெரிரசப்படுத்ைப்பட்

டுள்ள . இந்தியோ 07 மதிப்யபண் யபற்றுள்ளது. 

கைந்ை ஆண்டு இந்தியோவின் ைைெரிரச117 ஆக 

இருந்ைது. 17 நிரலயோ  ெளர்ச்சி 

இலக்குகரளஅரைெதில்நோட்டின் யமோத்ை 

முன்ட ற்றத்ரை இந்ை குறியீடு அளவிடுகிறது. 

குறியீட்டில்பின்லோந்துமுைலிைத்தில் உள்ளது. 

இந்ை ைைெரிரசயில் முைல் 5 நோடுகள்: 

1- பின்லோந்து; 

2- ஸ்வீைன்; 

3- யைன்மோர்க்; 

4- யஜர்மனி; 

5- யபல்ஜியம் 
 

நமது உலகத்ரை மோற்றுெைற்கோ 17 நிரலயோ  

ெளர்ச்சி இலக்குகள் (SDGs): 

இலக்கு 1: ெறுரம இல்ரல 

இலக்கு 2: பூஜ்ஜிய பசி 

இலக்கு 3: நல்ல ஆடைோக்கியம் மற்றும் 

நல்ெோழ்வு 

இலக்கு 4: ைைமோ  கல்வி 

இலக்கு 5: போலி  சமத்துெம் 

இலக்கு 6: சுத்ைமோ  நீர் மற்றும் சுகோைோைம் 

இலக்கு 7: மலிவு மற்றும் சுத்ைமோ  ஆற்றல் 

இலக்கு 8: ஒழுக்கமோ  டெரல மற்றும் 

யபோருளோைோை ெளர்ச்சி 

இலக்கு 9: யைோழில், புத்ைோக்கம் மற்றும் 

உள்கட்ைரமப்பு 

இலக்கு 10: குரறக்கப்பட்ைசமத்துெமின்ரம 

இலக்கு 11: நிரலயோ  நகைங்கள் மற்றும் 

சமூகங்கள் 

இலக்கு 12: யபோறுப்போ  நுகர்வு மற்றும் 

உற்பத்தி 

இலக்கு 13: கோலநிரல நைெடிக்ரக 

இலக்கு 14: ைண்ணீருக்கு கீடை ெோழ்க்ரக 

இலக்கு 15: நிலத்தில் ெோழ்க்ரக 

இலக்கு 16: அரமதி மற்றும் நீதி ெலுெோ  

நிறுெ ங்கள் 

இலக்கு 17: 

இலக்ரகஅரைெைற்கோ கூட்ைோண்ரமகள் 
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ேனிநெர் நிகர மாநிலத்தின் அடிப்ெலடயில் 

சேலுங்கானா நாட்டில் முேலிடத்தில் உள்ைது 

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமலோக்க 

அரமச்சகத்ைோல் (MoSPI) ைற்டபோரைய 

விரலயில் ைனிநபர் நிகை மோநில உள்நோட்டு 

உற்பத்தியின் ெளர்ச்சி விகிைத்தின் 

அடிப்பரையில் யைலுங்கோ ோ ஒரு டகோடிக்கும் 

அதிகமோ  மக்கள்யைோரகயுைன் இந்தியோவின் 

சிறந்ை யசயல்திறன் யகோண்ை 

மோநிலமோகமோறியது. 

இது மகோைோஷ்டிைோ, கர்நோைகோ மற்றும் 

ைமிழ்நோடு டபோன்ற பிற மோநிலங்கள் 

ெரிரசயில் உள்ள . 
 

உலக சுேந்திரம் 2022 அறிக்லக: இந்தியா ‘ஓரைவு 

சுேந்திரமான’ நாடாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

ஆண்ைறிக்ரகயின்படி, யைோைர்ந்து 

இைண்ைோெது ஆண்ைோக, ஜ நோயகம் மற்றும் 

சுைந்திை சமூகத்தின் அடிப்பரையில் இந்தியோ 

‘ஓைளவு சுைந்திைமோ ’ நோைோக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

“உலகில் சுைந்திைம் 2022 – சர்ெோதிகோை 

ஆட்சியின் உலகளோவிய விரிெோக்கம்” என்ற 

ைரலப்பிலோ அறிக்ரகயோ து, ‘அைசியல் 

உரிரமகள் மற்றும் 

சிவில்உரிரமகரளமதிப்பிடும், 

அயமரிக்கோரெச் டசர்ந்ை ைன் ோர்ெ யைோண்டு 

நிறுெ மோ ஃப்ரீைம் வுஸ்’ 

2022ல் இந்தியோ 100க்கு66மதிப்யபண்கள் 

எடுத்ைது. 2021ல் அந்ை நோடு 

67மதிப்யபண்கரளயபற்றிருந்ைது. 2020 ெரை 

இந்தியோ சுைந்திை நோைோக இருந்ை டபோது அைன் 

மதிப்யபண் 71 ஆக இருந்ைது. 

இந்தியோ யெறும் 49 ைன்கரள எடுத்ைது 
 

V-Dem இன் ஜனநாயக அறிக்லக 2022: இந்தியா 

93வது இடத்தில் உள்ைது 

ஜ நோயக அறிக்ரகயின் சமீபத்திய 

பதிப்புஸ்வீைனின்டகோைன்பர்க்பல்கரலக்கைக

த்தில் உள்ள வி-யைம்நிறுெ த்ைோல் சமீபத்தில் 

யெளியிைப்பட்ைது. 

‘ஜ நோயக அறிக்ரக 2022: 

ைன்னிச்ரசமயமோக்கல்இயற்ரகரயமோற்றுகிற

ைோ?’ என்ற ைரலப்பில் ஆய்வு நைத்ைப்பட்ைது. 

லிபைல்யைமோக்ைடிக்இன்யைக்ஸில் (எல்டிஐ) 

மதிப்யபண்களின் அடிப்பரையில் நோடுகரள 

நோன்கு ஆட்சி ெரககளோக அறிக்ரக 

ெரகப்படுத்துகிறது: லிபைல்யைமோக்ைசி, 

எயலக்டைோைல்யைமோக்ைசி, 

எயலக்டைோைல்எடைச்சதிகோைம் மற்றும் 

மூடியஎடைச்சதிகோைம். 

சிறந்ை 5 LDI நோடுகள்: 

ஸ்வீைன் 

யைன்மோர்க் 

நோர்டெ 

டகோஸ்ட்ைோரிக்கோ 

நியூசிலோந்து 
 

SIPRI அறிக்லக: இந்தியா மிகப்செரிய ஆயுே 

இறக்குமதியாைராகஉருசவடுத்துள்ைது 

ஸ்ைோக்ட ோம் இன்ைர்டநஷ ல் பீஸ் 

ரிசர்ச்இன்ஸ்டிடியூட் (SIPRI) 2021 இன் சர்ெடைச 

ஆயுை பரிமோற்றத்தின்டபோக்குகள் குறித்ை 

சமீபத்திய அறிக்ரகரயயெளியிட்டுள்ளது. 

அறிக்ரகயின்படி, 2017-21க்கு இரையில் 

இந்தியோவும்சவுதிஅடைபியோவும் மிகப்யபரிய 

ஆயுை 

இறக்குமதியோளர்களோகஉருயெடுத்துள்ள . 

உலக ஆயுை விற்பர யில் இரு நோடுகளின் 

பங்கு 11% ஆகும். எகிப்து (7%), ஆஸ்திடைலியோ 

(5.4%) மற்றும் சீ ோ (4.8%) முரறடய முைல் 

5இைங்களுக்கு அடுத்ை மூன்று யபரிய 

இறக்குமதியோளர்கள். 

இந்ை அறிக்ரக இந்தியோரெ பட்டியலில் 

முைலிைத்தில்ரெத்துள்ளது. இந்தியோவின் 

ஒட்டுயமோத்ைஇறக்குமதியில்85% மூன்று 

நோடுகளில் இருந்து ெந்ைது. ைஷ்யோ (46%), 

பிைோன்ஸ் (27%), மற்றும் அயமரிக்கோ (12%) 

ஆகிய நோடுகள் இந்ைக் கோலகட்ைத்தில் 

இந்தியோவுக்கு ஆயுை ஏற்றுமதியில் முைல் 

மூன்று இைங்களோக இருந்ை . 

2017-21ல் இந்தியோ 23ெது யபரிய 

ஏற்றுமதியோளைோக இருந்ைது, உலக 

ஏற்றுமதியில் யெறும் 2% பங்கு மட்டுடம 

இருந்ைது. 
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ொர்ச்சூன் இந்தியா அடுத்ே 500 ெட்டியல் 2022: 

RailTel 124வது இடம் 

இந்திய ையில்டெ அரமச்சகத்திற்குச் 

யசோந்ைமோ  RailTel கோர்ப்படைஷன்ஆஃப் 

இந்தியோ லிமியைட் (RailTel), 8ெதுபதிப்புFortune 

India இல்124ெதுஇைத்ரைப்பிடித்துள்ளது. 

இந்தியோவில் யசயல்படும் சிறந்ை நடுத்ைை 

நிறுெ ங்களின் அடுத்ை 500 (2022பதிப்பு) 

பட்டியலில் உள்ள இந்திய அைசின் (GoI) ஒடை 

யைோரலத்யைோைர்பு யபோதுத்துரற 

நிறுெ ங்கள் (PSU) இதுைோன். 2021 இல் 

இந்தியோவில் யசயல்படும் சிறந்ை நடுத்ைை 

நிறுெ ங்களின் பட்டியலில் 197 

ெதுஇைத்ரைப் பிடித்ைது. 
 

இந்தியாவில் ோய்மார்களில் மகப்தெறு இறப்பு 

விகிேம்: தகரைா முேலிடத்தில் உள்ைது 

ைோய் மற்றும் குைந்ரை ஆடைோக்கியத்தில் டகைளோ 

மீண்டும் முைலிைத்தில் உள்ளது, நோட்டிடலடய 

மிகக் குரறந்ை ைோய் இறப்பு விகிைத்ரை 

(எம்எம்ஆர்) 30 (ஒரு லட்சம் பிறப்புகளுக்கு) 

பதிவு யசய்துள்ளது. 

சமீபத்திய ைைவுகளின்படி, இந்தியோவின் ைோய் 

இறப்பு விகிைம் (MMR) 2017-19கோலகட்ைத்தில் 

103 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

டகைளோவின் மகப்டபறு இறப்பு விகிைம் (MMR) 

42ல் இருந்து 30ஆகக்குரறந்துள்ளது. 2020 ஆம் 

ஆண்டிடலடயMMRன்ஐநோவின் நிரலயோ  

ெளர்ச்சி இலக்குகரள டகைளோ அரைந்துள்ளது. 

மகப்டபறு இறப்பு விகிைம் (MMR) என்பது 

100000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு ைோய் 

இறப்புகளின் எண்ணிக்ரக எ  

ெரையறுக்கப்படுகிறது. 

டகைளோ, யைலுங்கோ ோ மற்றும் மகோைோஷ்டிைோ 

ஆகியரெ இந்தியோவில் குரறெோ  MMR உள்ள 

முைல் 3 மோநிலங்களில் டசர்க்கப்பட்டுள்ள . 

டமற்குெங்கம்,  ரியோ ோ, உத்ைைகோண்ட் 

மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மோநிலங்களில் ைோய் 

இறப்பு விகிைம் (எம்எம்ஆர்) டமோசமோக 

உள்ளது. 

உ.பி., ைோஜஸ்ைோன் மற்றும் பீகோரில் பிைசெ 

இறப்பு விகிைம் (எம்.எம்.ஆர்) 

யெகுெோகடமம்பட்டுள்ளது. 

இத்ைோலி, நோர்டெ, டபோலந்து மற்றும் யபலோைஸ் 

ஆகிய நோடுகளில் உலகிடலடய மிகக் 

குரறெோ  MMR உள்ளது. 
 

UN World Happiness Report 2022: இந்தியா 136ைது 

இடத்தில்உள்ளது 

2022 

ஆம்ஆண்டிற்கானஐக்கிேநாடுகள்ெதபயின்உை

கெகிழ்ச்சிஅறிக்தகயில் 146 

நாடுகளின்தரவரிதெயில் 136 

வதுஇ த்ததப்மபறஇந்திோமூன்றுஇ ங்கள்

முன்டனறியுள்ைது. 2021 இல், 

இந்திோவின்தரவரிதெ 139 ஆகஇருந்தது. 

2022 உைகெகிழ்ச்சிஅறிக்தகயில், 

மதா ர்ந்துஐந்தாவதுஆண் ாகபின்ைாந்துமுத

லி ம்பிடித்துள்ைது. 

உைகின்ெகிழ்ச்சிேற்றநா ாகஆப்கானிஸ்தான் 

146வது இ த்தில்உள்ைது. 
 

வநட்ஃபிராங்க்: 

உலகளாவியவீட்டுவிவலகுறியீட்டுஎண் Q4 2021 

இல்இந்தியா 51ைது இடத்வதப்பிடித்தது 

 
தநட்ஃபிராங்க்மவளியிட்  

‘உைகைாவிேவீட்டுவிதைகுறியீட்டு Q4 2021’ 

இல்இந்திோஐந்துஇ ங்கள்முன்டனறி 51வது 

இ த்ததப்பிடித்துள்ைது. 2020 ஆம்ஆண்டின் Q4 

இல்இந்திோ 56 வதுஇ த்தில்உள்ைது. 2020 

ஆம்ஆண்டின் Q4 க்குஎதிராக 2021 அக்ட ாபர்-

டிெம்பர்காைாண்டில்வீட்டுவிதைவிகிதங்களில்

இந்திோ 2.1 

ெதவிகிதவரு ாந்திரெதிப்பீட்த க்கண் து. 

2021 ஆம்ஆண்டின் 4 ஆம்காைாண்டில்துருக்கி 6 

ெதவிகிதம்உேர்ந்தவரு ாந்திரவிதைவைர்ச்சிவி

கிதத்ததக்கண் து. 

ெமீபத்திேஆய்வுஅறிக்தகயில்நியூசிைாந்து (6 

ெதவீதம்), மெக்குடிேரசு (22.1 ெதவீதம்), 

ஸ்டைாவாக்கிோ (22.1 ெதவீதம்) 

ெற்றும்ஆஸ்திடரலிோ (21.8 ெதவீதம்) 

முதறடேமுதல் 5 நாடுகளில்உள்ைன. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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2021 ஆம்ஆண்டில்ெடைசிோ, 

ொல் ாெற்றும்மொராக்டகாெந்ததகள்வீட்டுவி

தைகளில்முதறடே 7 ெதவீதம், 3.1 

ெதவீதம்ெற்றும் 6.3 

ெதவீதம்ெரிதவபதிவுமெய்துள்ைன. 
 

IQAirஇன் 2021 உலககாற்றுதரஅறிக்வக: 

மடல்லிஉலகின்மிகவும்ொசுபட்டதவலநகரம் 

IQAirஇன் 2021 

உைககாற்றுத்தரஅறிக்தகயின்படி, 

புதும ல்லிமதா ர்ந்துஇரண் ாவதுஆண் ாக

உைகின்மிகவும்ொசுபட் ததைநகரொகத்தரவ

ரிதெப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

புதும ல்லிக்குஅடுத்தபடிோக ாக்கா 

(வங்காைடதெம்), என்’ஜடெனா (ொட்), 

துஷான்டப (தஜிகிஸ்தான்) ெற்றும்ெஸ்கட் 

(ஓென்) 

ஆகிேதவமுதறடேஅதிகொசுபட் முதல்ஐந்து

ததைநகரங்கைாகஉள்ைன. 

இதற்கித யில், 

பிவாடிஇந்திோவில்மிகவும்ொசுபட் நகரொக

இருந்தது, அததத்மதா ர்ந்துகாசிோபாத், 

ம ல்லிெற்றும்ஜான்பூர். 

பங்கைாடதஷ்மிகவும்ொசுபட் நா ாகவும், 

ொட், 

பாகிஸ்தான்ெற்றும்தஜிகிஸ்தாதனத்மதா ர்ந்து

உள்ைன. 

இந்திோஐந்தாவதுமிகவும்ொசுபட் நா ாகஇ

ருந்தது. 
 

டஃப் & ஃமபல்ப்ஸ் பிரபல பிராண்ட் ெதிப்பீட்டு 

அறிக்வக 2021 இல் விராட் டகாலி முதலிடம் 

பிடித்தார்· 

இந்திே கிரிக்மகட் வீரர் விராட் டகாலி 2021 ஆம் 

ஆண்டில் மதா ர்ந்து 5 வது முதறோக அதிக 

ெதிப்புமிக்க பிரபைொக 

தரவரிதெப்படுத்தப்பட் ார். · 

“டிஜிட் ல் முடுக்கம் 2.0” என்ற ததைப்பில் 

மெலிபிரிட்டி பிராண்ட் ெதிப்பீட்டு அறிக்தக 

2021 (7வது பதிப்பு) படி  ஃப் & ஃமபல்ப்ஸ் 

(இப்டபாது க்டரால்) மவளியிட் து, இந்திே 

கிரிக்மகட் வீரர் விராட் டகாலி 2021 ஆம் 

ஆண்டில் மதா ர்ந்து 5 வது முதறோக அதிக 

ெதிப்புமிக்க பிரபைொக 

தரவரிதெப்படுத்தப்பட் ார். · 

விராட் டகாலியின் பிராண்ட் ெதிப்பு 2020 இல் 

237.7 மில்லிேன் அமெரிக்க  ாைர்களிலிருந்து 

2021 இல் 185.7 மில்லிேன்  ாைர்கைாகக் 

குதறந்துள்ைது. ஆலிோ பட் 68.1 மில்லிேன் 

அமெரிக்க  ாைர் பிராண்ட் ெதிப்பு ன் 4வது 

இ த்ததப் பிடித்துள்ைார், டெலும் அதிக 

ெதிப்புள்ை மபண் பிரபைொக ொறியுள்ைார். 

அவர் முதல் 10 இ ங்களில் உள்ை இதைே 

பிரபைம் ெற்றும் மபண் பாலிவுட் நடிகர்களில் 

மிகவும் ெதிப்புமிக்க பிராண்ட் ஆவார்.  
 

ஹுருன் உலகளாவிய யு40 சுயொக 

உருைாக்கியது டகாடீஸ்ைரர்கள் 2022 இந்தியா 

4ைது இடம்:· 

ஹுருன் அறிக்தக 2022, 40 வேது ெற்றும் 

அதற்குக் குதறவான உைகத்தில் 87 சுேொக 

உருவாக்கப்பட்  பில்லிேனர்கதை 

பட்டிேலிட்டுள்ைது, இது க ந்த ஆண்த  வி  

8 அதிகரித்துள்ைது. 
 

நாடு ைாரியாக:· 

37 சுேொக உருவாக்கிே டகாடீஸ்வரர்களு ன் 

அமெரிக்கா முதலி த்தில் உள்ைது. 25 

பில்லிேனர்களு ன் சீனா இரண் ாவது 

இ த்திலும், இங்கிைாந்து (8), இந்திோ (6) 

ெற்றும் ஸ்வீ ன் (3) முதறடே முதல் ஐந்து 

இ ங்களில் உள்ைன. 
 

தனிப்பட்ட:· 

மெட் ா சி ஈ ஓ ொர்க் ஜுக்கர்மபர்க், 40 வேது 

ெற்றும் அதற்குக் குதறவான மொத்த மொத்து 

$76 பில்லிேன் மகாண்  உைகின் மிகப் மபரிே 

பெக்கார பில்லிேனர் ஆவார்·  அவதரத் 

மதா ர்ந்து முதறடே தபட்  ான்ஸ் சி ஈ ஓ 

ஜாங் யிமிங், எஃப் டி எக்ஸ் சி ஈ ஓ ொம் 

டபங்க்டென்-ஃபிதரட், ஏர்பின்பி சி ஈ ஓ 

பிதரேன் மெஸ்கி ெற்றும் முகநூல் இதெ 

நிறுவனர்  ஸ்டின் ொஸ்டகாவிட்ஸ் ஆகிடோர் 

உள்ைனர். 
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புலம்மபயர்ந்த டகாடீஸ்ைரர்கள்:· 

ஹுருன் குடைாபல் யு40 இன் 20 டபர், அவர்கள் 

இன்று வாழும் டவறு நாடுகளில் பிறந்து 

வைர்ந்தவர்கள்.·  இந்த புைம்மபேர்ந்த 

டகாடீஸ்வரர்கள் அமெரிக்கா(8), யுடக(7) ெற்றும் 

ஐக்கிே அரபு எமிடரட்ஸ்(2) ஆகிே நாடுகதை 

இன்று வாழத் டதர்ந்மதடுத்தனர், டெலும் 

முதலில் ரஷ்ோவிலிருந்து வந்தவர்கள், அததத் 

மதா ர்ந்து சீனா, இந்திோ ெற்றும் அேர்ைாந்து. 

 

Awards News 
 

தெராசிரியர் தீெக் ோர் 

தொல்ட்ஸ்தமன்ெேக்கத்திற்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட முேல் இந்தியர்ஆனார் 

இயற்பியல் டபைோசிரியைோ தீபக் ைோர் 

டபோல்ட்ஸ்டமன் பைக்கம் யபற்ற முைல் 

இந்தியர் என்ற யபருரமரயப்யபற்றுள்ளோர். 

சர்ெடைச தூய மற்றும் பயன்போட்டு இயற்பியல் 

ஒன்றியத்தின் (IUPAP) புள்ளியியல் இயற்பியல் 

ஆரணயம், புள்ளியியல் இயற்பியல் துரறயில் 

பங்களிப்புக்கோக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுரற இந்ைப்பைக்கத்ரைெைங்குகிறது. 

இந்ை ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோைம் டைோக்கிடயோவில் 

நரையபற உள்ள StatPhys28 மோநோட்டின் டபோது 

பைக்கம் ெைங்கும் விைோ நரையபறும். அெர் 

பைக்கத்ரைபிரின்ஸ்ைன்பல்கரலக்கைகத்தின்

ஜோன்டஜட ோஃபீல்டுைன் பகிர்ந்து யகோண்ைோர். 
 

MoS அன்னபூர்ணா தேவி 2020 & 2021 தேசிய 

ேகவல் சோழில்நுட்ெ விருலே வழங்கியுள்ைார். 

கல்விக்கோ யூனியன் இரண அரமச்சைோக 

இருக்கும் ஸ்ரீமதி அன் பூர்ணோ டைவி, நோடு 

முழுெதிலுமிருந்து49 ஆசிரியர்களுக்கு டைசிய 

ைகெல் 

யைோழில்நுட்பவிருதுகரளெைங்கியுள்ளோர். 

இந்ை நிகழ்வில் அெர் ஆற்றியஉரையில், NEP-

2020 கற்பித்ைல் துரறயில் யைோழில்நுட்பத்ரை 

திறம்பை பயன்படுத்துெரைெலியுறுத்துகிறது, 

இது யமோழி ைரைகரள நீக்கி DIVYANG 

மோணெர்களுக்கோ அணுகரலஅதிகரிக்கும். 
 

NMCG கங்லக புத்துணர்ச்சிக்காக ‘சிறப்பு ஜூரி 

விருது’ வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

7ெது இந்திய இண்ைஸ்ட்ரிெோட்ைர்கோன்க்டளவ் 

மற்றும் FICCI 

ெோட்ைர்விருதுகளின்9ெதுபதிப்பில் ‘சிறப்பு 

ஜூரி விருது’ சுத்ைமோ  கங்ரகக்கோ  டைசிய 

பணிக்கு (NMCG) ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

கங்ரக நதிரயபுதுப்பிக்கவும், நீர் 

டமலோண்ரமயில்முன்னுைோைணமோற்றத்ரை 

ஏற்படுத்ைவும் யசய்ை முயற்சிக்கோகஎன்எம்சிஜி 

விருது ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

FICCI ெோட்ைர்விருதுகளின்9ெதுபதிப்பு, 2022 

மோர்ச் 02 மற்றும் 03 ஆகிய டைதிகளில் 

நரையபற்ற FICCI இன் 7ெது இந்திய 

யைோழில்துரற நீர் மோநோட்டில் ஏற்போடு 

யசய்யப்பட்ைது. 
 

ஜனாதிெதி தகாவிந்த்2020 மற்றும் 2021க்கான 

‘நாரி ெக்தி புரஸ்கார்’ வழங்கினார். 

மோர்ச் 08, 2022 அன்று, புதுதில்லியில் உள்ள 

ைோஷ்டிைபதி பெனில், சர்ெடைச மகளிர் 

தி த்ைன்று, 2020 மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கோ  ‘நோரி சக்தி புைஸ்கோர்’ விருரை 

இந்தியக் குடியைசுத் ைரலெர் 

ைோம்நோத்டகோவிந்த்ெைங்கி ோர். 

ஒட்டுயமோத்ைமோக 29 யபண்களுக்கு 2020 

மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கோ  விருது 

ெைங்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்போக 

போதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ை 

யபண்களுக்கு அதிகோைமளிப்பைற்கோ  

அெர்களின் சிறந்ை மற்றும் விதிவிலக்கோ  

பணிரய அங்கீகரிக்கும் ெரகயில். 

2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கோ  ைலோ 14 

விருதுகரள உள்ளைக்கிய யமோத்ைம் 28 

விருதுகள் இருந்ை . 
 

2018-19 மற்றும் 2020-

21க்கானஇஸ்ெத்ராஜ்ொஷாவிருதில்NMDC 

1வதுெரிலெப் செற்றது. 

டநஷ ல்மி ைல்யைெலப்யமன்ட்கோர்ப்படைஷ

ன்லிமியைட் நோட்டின் மிகப்யபரிய இரும்புத் 

ைோது உற்பத்தியோளைோ , எஃகு அரமச்சகத்தின் 

கீழ் உள்ள CPSE 2018-19 மற்றும் 2020-

21க்கோ இஸ்போட்ைோஜ்போஷோவிருதில்1ெதுபரி

ரசப் யபற்றது, டமலும் நிறுெ ம் 2019-

20க்கோ இஸ்போட்ைோஜ்போஷோபிடைர் ோவிருரை

யும் யபற்றது. 

3 மோர்ச் 2022 அன்று மதுரையில் நரையபற்ற 

உருக்கு அரமச்சகத்தின் இந்தி 

சலோ கர்கமிட்டி கூட்ைத்தில் விருது ெைங்கும் 

விைோ நரையபற்றது. 

மத்திய எஃகு அரமச்சர் ஸ்ரீ ைோம் சந்திை 

பிைசோத்சிங், என்எம்டிசியின் ைரலெர் மற்றும் 

நிர்ெோக இயக்குநர் ஸ்ரீ 

சுமித்யைப்பிற்குபோைோட்டுகரளெைங்கி ோர்.  
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வங்காைதேெத்லேச் தெர்ந்ே 

ரிஸ்வானாஹென்2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கானஅசமரிக்க ெர்வதேெ லேரியமான 

செண்கள் விருலேப்செறுகிறார் 

ெங்கோளடைச சுற்றுச்சூைல் ெைக்கறிஞர் 

ரிஸ்ெோ ோ சன்2022 ஆம் ஆண்டிற்கோ  

சர்ெடைச ரைரியமோ  யபண்கள் (IWOC) 

விருதுக்குடைர்ந்யைடுக்கப்பட்டுள்ளோர். 

உலயகங்கிலும் உள்ள 12 யபண்களில் அெரும் 

ஒருெர். இெர்களது சமூகங்களில் ஒரு 

மோற்றத்ரைஏற்படுத்துெைற்கோ விதிவிலக்கோ 

ரைரியத்ரையும்ைரலரமத்துெத்ரையும்யெளி

ப்படுத்தியைற்கோகஅயமரிக்கயெளியுறவுத்துரற

யோல் விருது ெைங்கி யகௌைவிக்கப்படும். 

விருதுக்கு டைர்ந்யைடுக்கப்பட்ை 12 யபண்கரள 

யகளைவிப்பைற்கோ யமய்நிகர் விைோவில் மோர்ச் 

14 அன்று விருது ெைங்கும் விைோ. 
 

விஸ்வகர்மாராஷ்ட்ரியபுரஸ்கார் அலமச்ெர் 

பியாேவ்வழங்கினார் 

விஸ்ெகர்மைோஷ்ட்ரியபுைஸ்கோர் (VRP), 

யசயல்திறன் ஆண்டுக்கோ  டைசிய போதுகோப்பு 

விருதுகள் (NSA) மற்றும் 2017, 2018, 2019, மற்றும் 

2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கோ  டைசிய போதுகோப்பு 

விருதுகள் (சுைங்கங்கள்) ஆகியெற்ரற மத்திய 

யைோழிலோளர் மற்றும் டெரலெோய்ப்பு, கோடு 

மற்றும் கோலநிரல மோற்றம் அரமச்சர் ஸ்ரீ 

பூடபந்ைர்யோைவ் இன்று ெைங்கி ோர். 

விஆர்பிரயப் யபோறுத்ைெரை, யசயல்திறன் 

ஆண்டு 2018க்கு யமோத்ைம் 

96விருதுகள்ெைங்கப்பட்ை , அடை டநைத்தில் 

NSA விஷயத்தில் யமோத்ைம் 141விருதுகள் 

(80யெற்றியோளர்கள் மற்றும் 61ைன் ர்-அப்) 

ெைங்கப்பட்ை . 

2017, 2018, 2019, மற்றும் 2020 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் யமோத்ைம் 144 

விருதுகள்ெைங்கப்பட்ை  (72 

யெற்றியோளர்பரிசுகள் மற்றும் 72 ைன் ர்-

அப்பரிசுகள்). 
 

ஸ்தகாச் மாநில ஆளுலமத்ேரவரிலெ2021: 

ஆந்திரப் பிரதேெம் முேல் 

இடத்லேப்செற்றுள்ைது 

SKOCH 

ஸ்டைட்ஆஃப்கெர் ன்ஸ்ைைெரிரசயில்ஆந்திை

ப் பிைடைசம் யைோைர்ந்து இைண்ைோெது 

ஆண்ைோகமுைலிைத்ரைத் ைக்க ரெத்துக் 

யகோண்டுள்ளது. ஒரு யெளியீட்டின் படி, 

மோநிலம் யைோைர்ந்து இைண்ைோெது ஆண்ைோக 

முைல் இைத்ரைத் ைக்க ரெத்துக் யகோண்ைது. 

2020 ஆம் ஆண்டிலும், ஆந்திைப் பிைடைசம் 

நிர்ெோகத்தில்முைலிைத்ரைப் பிடித்ைது. ஆந்திைப் 

பிைடைசம் 2018இல் இைண்ைோெது இைத்தில் 

இருந்ைது, பின் ர் அது 2019இல்4ெது 

இைத்திற்கு சரிந்ைது என்று ஸ்டகோச் 

யைரிவித்துள்ளது. 

இைண்ைோெது இைத்ரை டமற்குெங்கோளமும், 

ஒடிசோ3ெதுஇைத்ரையும், 

குஜைோத்4ெதுஇைத்ரையும், 

மகோைோஷ்டிைோ5ெதுஇைத்ரையும்பிடித்ை . 

அண்ரை 

நோைோ யைலுங்கோ ோ6ெதுஇைத்ரைப் 

பிடித்ைது. 
 

ஆறு இந்திய விமான நிலலயங்கள் ACI 

தவர்ல்ட்ASQ விருதுகள்2021 என 

செயரிடப்ெட்டுள்ைன 

இந்தியோவில் இருந்து, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோ  

விமோ  நிரலய டசரெ ைை (ASQ) 

கணக்யகடுப்பில், ஏர்டபோர்ட்ஸ்கவுன்சில் 

இன்ைர்டநஷ ல் (ACI) மூலம், ‘அளவு மற்றும் 

பிைோந்தியத்தின் அடிப்பரையில் சிறந்ை விமோ  

நிரலயங்களில்’ ஆறு விமோ  நிரலயங்கள் 

இைம் யபற்றுள்ள . 

ெருைோந்ை பயணிகள் டபோக்குெைத்தின் 

அடிப்பரையில் விமோ  நிரலயங்கள் 

பல்டெறு 

பிரிவுகளில்ஆசியபசிபிக்பிைோந்தியத்தில்டசர்க்க

ப்பட்டுள்ள . 

ACI விமோ  நிரலயடசரெத் ைைம் (ASQ) 

விருதுகள், ெோடிக்ரகயோளர் அனுபெத்தில் 

விமோ  நிரலயச்சிறப்ரப அங்கீகரிக்க, 

பயணிகள் ெசதிகள் யைோைர்போ  

33அளவுருக்கரளக்கணக்கில் எடுத்துக் 

யகோள்கின்ற . 

ெரக – ஆண்டுக்கு40மில்லியனுக்கும் 

அதிகமோ  பயணிகள் 

சத்ைபதிசிெோஜிமகோைோஜ் சர்ெடைச விமோ  

நிரலயம் (CSMIA), மும்ரப (யைோைர்ந்து 5ெது 

ஆண்டு) 

இந்திைோ கோந்தி சர்ெடைச விமோ  நிரலயம், புது 

தில்லி (யைோைர்ந்து நோன்கோெது ஆண்டு) 

ெரக – ஆண்டுக்கு15 முைல் 25மில்லியன் 

பயணிகள் 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022  

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

ைோஜீவ் கோந்தி சர்ெடைச விமோ  நிரலயம், 

ர ைைோபோத் 

ெரக – ஆண்டுக்கு5 முைல் 15மில்லியன் 

பயணிகள் 

யகோச்சி சர்ெடைச விமோ  நிரலயம், யகோச்சி 

சர்ைோர் ெல்லபோய்படைல் சர்ெடைச விமோ  

நிரலயம், அகமைோபோத் 

ெரக – ஆண்டுக்கு2 முைல் 5மில்லியன் 

பயணிகள் 

சண்டிகர் விமோ  நிரலயம், சண்டிகர் 
 

75வதுBAFTA விருது 2022 அறிவிக்கப்ெட்டது 

• BAFTA விருது எ  அரைக்கப்படும் 

பிரிட்டிஷ் அகோைமி 

திரைப்பைவிருதுகளின்75ெதுபதிப்புலண்ை

னில் உள்ள ைோயல்ஆல்பர்ட்  ோலில் 

நரையபற்றது. 

• பிரிட்டிஷ் அகோைமி 

ஆஃப்ஃபிலிம்அண்ட்யைலிவிஷன்ஆர்ட்ஸ் 

(BAFTA) ெைங்கும் இந்ை விருதுகள், 2021 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்ை டைசிய மற்றும் 

யெளிநோட்டுத்திரைப்பைங்கரளயகௌைவிக்

கும். 

• விைோரெநடிரகயும் நரகச்சுரெ 

நடிகருமோ யையபல்வில்சன் யைோகுத்து 

ெைங்கி ோர். அதிகபட்சபரிந்துரைகரளப் 

யபற்ற பைம் டூன், 11 பரிந்துரைகளுைன். 

அதிகபட்சவிருதுகரளப் யபற்ற 

திரைப்பைம் டூன் மற்றும் 5 விருதுகளுைன். 
 

 

Category Winners 

Best Film The Power of the Dog 

Best Director 
Jane Campion, The 
Power of the Dog 

Best Actress in Leading 
Role 

Joanna Scanlan, After 
Love 

Best Actor in Leading 
Role 

Will Smith, King 
Richard 

Best Supporting 
Actress 

Ariana DeBose, West 
Side Story 

Best Supporting Actor Troy Kotsur, CODA 

EE Rising Star Award Lashana Lynch 

Outstanding British 
Film 

Belfast 

Outstanding Debut By 
A British Writer, 

Director, Or Producer 
The Harder They Fall 

Best Film Not In The 
English Language 

Drive My Car 

Best Documentary 

Summer of Soul (Or, 
When The Revolution 

Could Not Be 
Televised) 

Best Animated Film Encanto 

Best Short Animation 

Do Not Feed the 
Pigeons, Vladimir 
Krasilnikov, Jordi 

Morera and Antonin 
Niclass 

Best Short Film 
The Black Cop, 
Cherish Oleka 

Original Screenplay 
Licorice Pizza, Paul 
Thomas Anderson 

Adapted Screenplay CODA, Sian Heder 

Original Score Dune, Hans Zimmer 

Casting 
West Side Story, 

Cindy Tolan 
 

ஆஸ்கார்விருதுகள்22: இந்தியாவின் ‘லரட்டிங் 

வித் ஃெயர்’ சிறந்ே 

ஆவணப்ெடஅம்ெப்பிரிவில்ெரிந்துலரக்கப்ெட்ட

து 

ைலித் ைரலரமயிலோ , முழுக்க முழுக்க யபண் 

பத்திரிரகயோ கபர்ல ரியோ பற்றிய 

ஆெணப்பைம், “ரைட்டிங் வித் ஃபயர்” 

ஆஸ்கோர்விருதுக்குபரிந்துரைக்கப்பட்ை முைல் 

இந்திய ஆெணப்பைம் ஆகும். 
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கைந்ை ஆண்டு சன்ைோன்ஸ்திரைப்பை விைோவில் 

‘ரைட்டிங் வித் ஃபயர்’ போர்ரெயோளர்கள் 

மற்றும் ஜூரிவிருதுகரளயென்றது. 

இரை டிக்யகட் பிலிம்ஸ்ையோரித்துள்ளது 

மற்றும் 

திரைப்பைையோரிப்போளர்களோ ரிந்துைோமஸ் 

மற்றும் சுஷ்மித்டகோஷ்இயக்கியுள்ள ர். 

‘கபர்ல ரியோ’ என்பது 

உத்ைைபிைடைசத்தின்சித்ைகூடில்டம 2002 

இல்நிறுெப்பட்ை ஒரு யசய்தித்ைோள். 
 

IFR ஆசியவிருதுகள்2021 இல்ஆக்சிஸ் வங்கி 

‘ஆண்டின் சிறந்ே ஆசிய வங்கி’ விருலே 

சவன்றது 

இந்தியோவின் மூன்றோெது யபரிய ைனியோர் 

துரற ெங்கியோ ஆக்சிஸ் ெங்கி, 

ஆசியமுைலீட்டுெங்கியியல் துரறயில் அைன் 

பைந்ை அளவிலோ  கெடைஜ் மற்றும் 

நிபுணத்துெத்தின்ஆைத்திற்கோகIFR 

ஆசியோவின்ஆசியெங்கிக்கோ விருரைப்யபற்று

ள்ளது. 

அர த்து முக்கிய ையோரிப்புகள் மற்றும் 

பிரிவுகளில், பங்கு மற்றும் கைன் 

ெைங்குெதில்ெங்கியின் சிறந்ை யசயல்திறர  

இந்ை விருது அங்கீகரிக்கிறது. 

ஆக்சிஸ் ெங்கி மட்டுடம உலக 

ஒருங்கிரணப்போளைோக பணியோற்றி சோைர  

பரைத்ை ரூ. 183பில்லியன்டபடிஎம்ஐபிஓ 

மற்றும் டமக்டைோயைக்யைெலப்பர்களின் 

உலகளோவிய ஒருங்கிரணப்போளைோகவும்ரூ. 

25பில்லியன்ஐபிஓ. 

இந்ை ஆண்டு, 

ஃரப ோன்ஸ்ஆசியோவின்கன்ட்ரிவிருதுகளில் 

‘இந்தியோவின் சிறந்ை DCM வீடு’ விருரையும் 

ெங்கி யென்றுள்ளது. 
 

அறிவியல் 

ஆராய்ச்சிக்கானஜிடிபிர்லாவிருதுக்குநாராயண்பி

ரோன்தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

டபைோசிரியர் நோைோயண்பிைைோன், யபோருள் 

அறிவியல் துரறயில் அெைது சிறந்ை 

பங்களிப்பிற்கோக அறிவியல் 

ஆைோய்ச்சிக்கோ 31ெதுஜிடிபிர்லோவிருதுக்குடைர்

ந்யைடுக்கப்பட்டுள்ளோர். 

இந்ை சிறிய ரலட்டிங் யபோருட்களின் புதிய 

ெடிெங்கரள ெடிெரமக்க உைவும் 

படிகமோடுடலஷனில் அெர் ை து 

நிபுணத்துெத்ரைெைங்கியுள்ளோர். 
 

சுடரஷ்மரய்னாவுக்குொலத்தீவுஅரசு 

‘ஸ்டபார்ட்ஸ்ஐகான்’ விருதுைழங்கிகவுரவித்தது 

ொைத்தீவுவிதைோட்டுவிருதுகள் 2022 

இல்இந்திேஅணியின்முன்னாள்கிரிக்மகட்வீரர்

சுடரஷ்மரய்னாவுக்குெதிப்புமிக்க 

‘ஸ்டபார்ட்ஸ்ஐகான்’ 

விருதுவழங்கப்பட்டுள்ைது. 

மரய்னாவின்பல்டவறுொததனகளுக்காகொைத்

தீவுஅரசுஅவருக்குபாராட்டுமதரிவித்தது. 

முன்னாள்ரிேல்ொட்ரிட்வீரர்ராபர்ட ாகார்டைா

ஸ், ஜதெக்காஸ்ப்ரிண் ர்அெஃபாபவல், 

முன்னாள்இைங்தகடகப் னும்கிரிக்மகட்வீரரு

ொனெனத்மஜேசூர்ோெற்றும்மநதர்ைாந்துகால்

பந்துஜாம்பவான்எட்கர்ட விட்ஸ்உட்ப  16 

ெர்வடதெவிதைோட்டுவீரர்களு ன்மரய்னாபரி

ந்துதரக்கப்பட் ார். 
 

5ைது 

வுென்டிரான்ஸ்ஃபார்மிங்இந்தியாவிருதுகளில் 75 

மபண்கவள NITI ஆடயாக்பாராட்டியது 

NITI 

ஆடோக்கின்மபண்கள்மதாழில்முதனடவார்த

ைம் (WEP) 5வது 

பதிப்பானமபண்கள்ொற்றும்இந்திோவிருதுக

தை (WTI) ஏற்பாடுமெய்தது. 

ஆொதிகாஅம்ரித்ெடஹாத்ெவின்ஒருபகுதிோக, 

இந்திோசுதந்திரம்அத ந்து 75 

ஆண்டுகள்நிதறவத ந்தததக்மகாண் ாடும்வ

தகயில், ‘ெஷக்த்அவுர்ெெர்த்பாரத்’ 

திட் த்திற்காக 75 மபண்ொததனோைர்களுக்கு 

WTI விருதுகள்வழங்கப்பட்டுள்ைன. 
 

2022 

பிரிட்ஸ்கர்பரிவெமைன்றமுதல்ஆப்பிரிக்கர்என்

றமபருவெவயபிரான்சிஸ்டகடரமபற்றார் 

கட்டி க்கதைஞர், 

கல்விோைர்ெற்றும்ெமூகஆர்வைர்பிரான்சிஸ்டக

டர 2022 

ஆம்ஆண்டிற்கானபிரிட்ஸ்கர்கட்டி க்கதைபரி

சு 2022 

இன்பரிசுமபற்றவராகஅறிவிக்கப்பட்டுள்ைார், 

இந்தவிருதுமபரும்பாலும்கட்டி க்கதையின்மி

கஉேர்ந்தமகௌரவொககுறிப்பி ப்படுகிறது. 

அவர்புர்கினாபாடொவில்உள்ைசிறிேகிராெொ

னகாண்ட ாவில்பிறந்தார், மகடர, 

விரும்பத்தக்கவிருததமவன்றமுதல்கறுப்பினக

ட்டி க்கதைஞர்ஆவார். 
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2022 ஆம்ஆண்டிற்கானஏமபல்பரிசு: 

அமெரிக்கக்கணிதவியலாளர்மடன்னிஸ்பி. 

ெல்லிைன் 

டநார்டவஅறிவிேல்ெற்றும்கடிதங்களுக்கானஅ

கா மி 2022 

ஆம்ஆண்டிற்கானஏமபல்பரிதெஅமெரிக்கக்க

ணிதவிேைாைர்ம ன்னிஸ்பார்மனல்ெல்லிவனு

க்குவழங்கியுள்ைது. 

டெற்டகாள், 

“அதன்பரந்தமபாருளில்இ விேலுக்குெற்றும்

குறிப்பாகஅதன்இேற்கணிதம், 

வடிவிேல்ெற்றும்இேக்கவிேல்அம்ெங்களில்அ

வரதுஅற்புதொனபங்களிப்புகளுக்காக” 

விருதுவழங்கப்பட்டுள்ைதுஎன்றுகுறிப்பிடுகிற

து. 
 

டதடைந்திரெொரியாபத்ெபூஷன்மபறும்முதல்பா

ராதடகளவீரர்ஆனார் 

டதடவந்திரஜஜாரிோபத்ெபூஷன்விருததப்மபற்

றமுதல்பாராத கைவீரர்என்றமபருதெதேப்

மபற்றார். 2004 

ஏமதன்ஸில்ந ந்தபாராலிம்பிக்ஸ்ெற்றும் 2016 

ரிடோவிதைோட்டுப்டபாட்டிகளில்தங்கம்ெற்

றும் 2020 

ட ாக்கிடோஒலிம்பிக்கில்மவள்ளிப்பதக்கம்உ

ட்ப பைபாராலிம்பிக்பதக்கங்கதைமவன்றுள்

ைார். 

அவனிடைகாரா (பாரா-ஷூட் ர்) 

விதைோட்டுப்பிரிவில்பத்ெஸ்ரீவிருதும்மபற்றா

ர். 

ஒடரவிதைோட்டுப்டபாட்டியில்இரண்டுபாரா

லிம்பிக்பதக்கங்கதைமவன்றமுதல்இந்திேப்

மபண்ெணியும், 

பாராலிம்பிக்தங்கம்மவன்றமுதல்இந்திேப்மப

ண்ெணியும்ஆவார். 
 

ெரிடயாொர்மெல் 2022 

ஆம்ஆண்டின்கைர்னர்விருவதமைன்றார் 

ெத்திேவங்கிவிருதுகள் 2022 

இல்சிலியின்ெத்திேவங்கியின்ஆளுநரானெரி

டோொர்மெல், 

ஆண்டின்சிறந்தஆளுநருக்கானவிருததமவன்று

ள்ைார். Banco Central de Chile 

என்பதுசிலியின்ெத்திேவங்கியின்மபேர். 

2016 அக்ட ாபரில்சிலியின்ெத்திேவங்கியின் 

(BCCH) 

ஆளுநராகெரிடோொர்மெல்நிேமிக்கப்பட் 

டபாது, 

ைத்தீன்அமெரிக்காவில்மிகவும்சுதந்திரொனெற்

றும்நன்குஇேங்கும்ெத்திேவங்கிகளில்ஒன்றாக

நற்மபேதரப்மபற்றஒருநிறுவனத்தின்ததைதெ

ப்மபாறுப்தப ஏற்றார். 
 

ெனாதிபதி டகாவிந்த் 2022 டதசிய நீர் 

விருதுகவள ைழங்கினார்:· 

இந்திே குடிேரசுத் ததைவர் ராம்நாத் டகாவிந்த் 

3வது டதசிே நீர் விருதுகதை புதுதில்லியில் 

வழங்கினார்.· 

இந்திே குடிேரசுத் ததைவர் ராம்நாத் டகாவிந்த் 

3வது டதசிே நீர் விருதுகதை புதுதில்லியில் 

வழங்கினார். நீர்வை டெைாண்தெத் துதறயில் 

முன்ொதிரிோன பணிகளுக்காக டதசிே நீர் 

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.· 

முதல் டதசிே நீர் விருது ஜல் ெக்தி 

அதெச்ெகத்தால் 2018 இல் மதா ங்கப்பட் து.·      

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மொத்தம் 57 டதசிே நீர் 

விருதுகள் 11 மவவ்டவறு பிரிவுகளில் 

ொநிைங்கள், அதெப்புகள் ெற்றும் பிறருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. 
 

சிறந்த ொநில பிரிவில்:· 

உத்தரபிரடதெம் முதல் பரிசும், ராஜஸ்தான் 

ெற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிே ொநிைங்களும் முதல் 

பரிசு மபற்றுள்ைன. 
 

சிறந்த ொைட்ட பிரிவில்:·      வ க்கு 

ெண் ைத்திற்கான ‘சிறந்த ொவட் ம்’ 

விருதுகதை முொபர்நகர் (உத்தர பிரடதெம்) 

ெற்றும் ஷாஹித் பகத் சிங் நகர் (பஞ்ொப்) 

மபற்றன.· 

மதற்கு ெண் ைத்ததப் மபாறுத்தவதர, இது 

திருவனந்தபுரம் (டகரைா) ெற்றும் க ப்பா 

(ஆந்திரப் பிரடதெம்) ஆகும்.·      கிழக்கு 

ெண் ைத்திற்கு, கிழக்கு ெம்பாரண் (பீகார்) 

ெற்றும் டகா ா (ஜார்கண்ட்) விருது மபற்றன;·      

டெற்கு ெண் ைத்தில் இந்தூர் (ெத்திே 

பிரடதெம்) ெற்றும் வடதாதரா (குஜராத்) ெற்றும் 

பன்ஸ்வாரா (ராஜஸ்தான்) விருதுகதை 

மவன்றன.·      வ கிழக்கு ெண் ைத்திற்கான 

விருதுகதை டகால்பாரா (அொம்) ெற்றும் சிோங் 

(அருொச்ெை பிரடதெம்) மவன்றனர். 
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“சிறந்த கிராெ பஞ்ொயத்து” பிரிவில்:·      வ க்கு 

ெண் ைம்:·      தஸ்பத், அல்டொரா, 

உத்தரகாண்ட்·      ஜடொைா, ரடஜாரி, டஜ&டக·      

பலுவா, வாரொசி, உத்தரப் பிரடதெம் 
 

மதன் ெண்டலம்:·      எடைரம்புரா பஞ்ொேத்து, 

துெகுரு ொவட் ம், கர்நா கா·      

மவள்ைபுத்தூர் ஊராட்சி, மெங்கல்பட்டு 

ொவட் ம், தமிழ்நாடு·      எைப்புள்ளி கிராெ 

பஞ்ொேத்து, பாைக்காடு ொவட் ம், டகரைா 
 

கிழக்கு ெண்டலம்·      மதைரி பஞ்ொேத்து, கோ 

ொவட் ம், பீகார்·      சிந்திோ பஞ்ொேத்து, 

சூரஜ்பூர் ொவட் ம், ெத்தீஸ்கர்·      குனி 

பஞ்ொேத்து, குந்தி ொவட் ம், ஜார்கண்ட் 
 

டெற்கு ெண்டலம்·      தகாத்காத், ெபர்கந்தா, 

குஜராத்·      கன்காபர், கச், குஜராத்·      சுர்டி, 

டொைாப்பூர், ெகாராஷ்டிரா 
 

ைடகிழக்கு ெண்டலத்தில்·      சிஎல்சி, ஷிர்ஷிப், 

மிடொரம்·      அமிந்தா சீொெங்டர, மவஸ்ட் கார் 

ஹில்ஸ், டெகாைோ·      ெம்பகர், டெற்கு கார் 

ஹில்ஸ், டெகாைோ 
 

சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அவெப்பு” பிரிவில்·      

வாபி நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அதெப்பு, குஜராத்·      

 ாடபாலி நகர் பஞ்ொேத்து, ெகாராஷ்டிரா·      

ெதுதர ொநகராட்சி, தமிழ்நாடு·      “சிறந்த 

மீடிோ (அச்சு & மின்னணு)” பிரிவில்·      

அக்டராடவான், ெகால் மீடிோ பிதரடவட். 

லிமிம ட் (ஆதிநாத் தத்தாத்டர ெவான்)·      

ெந்டதஷ் ம ய்லி பூஜ் பதிப்பு 
 

“சிறந்த பள்ளி” பிரிவில்·      தமிழகத்தின் 

காடவரிப்பட்டினத்தில் உள்ை அரசு மபண்கள் 

டெல்நிதைப் பள்ளி, திருவள்ளூர், புதுச்டெரி 

அெடைாற்பவம் லூர்து அகா மி ெற்றும் 

உத்தரப் பிரடதெ ொநிைம் மநாய் ாவில் உள்ை 

அமிட்டி இன் ர்டநஷனல் பள்ளி ஆகிேதவ 

சிறந்த பள்ளி பிரிவில் விருதுகதை மவன்றன. 
 

“ைளாகப் பயன்பாட்டிற்கான சிறந்த நிறுைனம்/ 

ஆர் டபிள்யூ ஏ /ெத அவெப்பு” பிரிவில்·      

அன்தன தவஷ்டொ டதவி ஆைே வாரிேம், 

ஜம்மு·      ஐ ஐ டி காந்திநகர், குஜராத்·      

இந்திேன் ஆயில் கார்ப்படரஷன் லிமிம ட் 

ஃபரிதாபாத்·      “சிறந்த மதாழில்” பிரிவில்·      

டிதரம ன்ட் (ம க்ஸ்த ல்) லிமிம ட், 

பஞ்ொப்·      ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்திோ 

லிமிம ட், புது தில்லி 
 

“சிறந்த என் ஜி ஓ” பிரிவில்·      கிராம்விகாஸ் 

ென்ஸ்தா, அவுரங்காபாத்·      விடவகானந்தா 

ஆராய்ச்சி ெற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், பாவ்நகர் 
 

“சிறந்த நீர் பயனர் ெங்கம்” பிரிவில்·      

பஞ்ெகாச்சிோ எம் டி டி  பிள்யூ  பிள்யூ யு ஏ, 

ஹூக்ளி, டெற்கு வங்காைம்·      ஹடினா ா 

ெம்பா புருலிோ, டெற்கு வங்காைம்·      

ஆம்ட ார் மினி ரிவர் லிஃப்ட் பாென  பிள்யூ யு 

ஏ, புருலிோ, டெற்கு வங்காைம் 
 

“கார்ப்படரட் ெமூகப் மபாறுப்பு (சி எஸ் ஆர்) 

மெயல்பாடுகளுக்கான சிறந்த மதாழில்” 

பிரிவில்·      டேல், மபங்களூர், கர்நா கா·      

தரம்பால் ெத்ேபால் லிமிம ட், மநாய் ா, 

உத்தரபிரடதெம்·      இது தவிர ஜல் ெக்தி 

அபிோதன ஜனாதிபதி டகாவிந்த் மதா ங்கி 

தவத்தார்.·      நெது அன்றா  வாழ்விலும் 

பூமியிலும் தண்ணீரின் முக்கிேத்துவத்தத 

அடிக்டகாடிட்டுக் காட் , 2021 ொர்ச் ொதம் 

மதா ங்கப்பட்  தண்ணீர் பிரச்ொரத்தின் 

விரிவாக்கம், ெதழ பிரச்ொரம் 2022ஐப் 

பிடிக்கவும். 2022 ‘டகட்ச் தி மரயின்’ பிரச்ொரம் 

நவம்பர் 30, 2022 வதர மெேல்படுத்தப்படும். 
 

இந்தியாவின் நமித் ெல்டஹாத்ரா ஆஸ்கார் 

விருவத மைன்றார் 

• இந்த மவற்றி இந்திோவுக்டக மபருதெோன 

தருெம், ப த்திற்கு வி எஃப் எக்ஸ்மெய்த 

ஸ்டுடிடோவான  புள் மநகட்டிவ் 

(டிஎன்இஜி) இன் சிஈஓ ெற்றும் ததைவரான 

நமித் ெல்டஹாத்ரா இந்த மபருதெதே 

வீட்டிற்கு மகாண்டு வந்தார். 

• இந்த ஆண்டுக்கான ஆஸ்கார் விருதுகள் 

டிடொதி ொைமெட் என டூனுக்கு 

மபேரி ப்பட் து ெற்றும் மஜண் ோ 

நடித்த அறிவிேல் புதனகதத திரில்ைர் ஆறு 

மவற்றிகதைப் மபற்றது. 

• டூன் 10 பிரிவுகளில் பரிந்துதரக்கப்பட் து, 

அதில் 6 பிரிவுகளில் அது மவன்றது.இந்த 

மவற்றி இந்திோவுக்டக மபருதெோன 

தருெம், ப த்திற்கு வி எஃப் மெய்த 

ஸ்டுடிடோவான  புள் மநகட்டிவ் 

(டிஎன்இஜி) இன் சி ஈ ஓ ெற்றும் ததைவரான 

நமித் ெல்டஹாத்ரா இந்த மபருதெதே 

வீட்டிற்கு மகாண்டு வந்தார். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• ஃபிரீ தக, ஷாங்-சி, ஸ்தப ர் டென்: டநா 

டவ டஹாம் ெற்றும் டநா த ம் டு த  

ஆகிேவற்தறத் டதாற்கடித்து, சிறந்த 

விஷுவல் எஃமபக்ட்டுக்கான அகா மி 

விருதத டிஎன்இஜி மவன்றது. 

• இன்மெப்ஷன் (2011), முன்னாள் 

மெஷினா(2016), முதல் ெனிதன்(2019), 

டகாட்பாடு(2021), இன் ர்ஸ்ம ல்ைர்(2015) 

ெற்றும் பிடைட் ரன்னர்2049 (2018) 

ஆகிேவற்றில் ஸ்டுடிடோ மபரிே 

மவற்றிதேப் மபற்றதன் மூைம், இது 

அகா மி விருதுகளில் டிஎன்இஜி இன் 

ஏழாவது மவற்றிோகும். ) 
 

அறிமுக வடம் 100 இம்பாக்ட் விருதில் நடிவக 

தீபிகா படுடகான் மபயரிடப்பட்டார்: 

• த ம் 100 தாக்க விருதுகள் 2022 விருது 

மபற்றவர்களில் ஒருவராக பாலிவுட் நடிதக 

தீபிகா படுடகான் மபேரி ப்பட்டுள்ைார்.· 

• நடிதக தனது தைவ் ைவ் ைாஃப் 

ஃபவுண்ட ஷன் மூைம் ெனநைப் 

டபாராட் ங்கள் ெற்றும் விழிப்புெர்தவ 

ஏற்படுத்திேதற்காக, மதா க்க  த ம் 100 

தாக்க விருதுகள் பட்டிேலில் 

இ ம்மபற்றுள்ைார்.· 

• இந்த விருது, தங்கள் மதாழில்கதையும் 

உைதகயும் முன்டனாக்கி நகர்த்துவதற்கு 

டெடையும் அதற்கு அப்பாலும் மென்ற 

உைகைாவிே ததைவர்கதை 

அங்கீகரிக்கிறது.· 

• தீபிகாதவத் தவிர, டெலும் ஆறு உைகத் 

ததைவர்களும் இந்த விருததப் 

மபற்றுள்ைனர்.·      துபாயில் உள்ை எதிர்காை 

அருங்காட்சிேகத்தில் இந்த விருதுகள் 

வழங்கப்பட் ன. 
 

 

விங்ஸ் இந்தியா 2022 இல் மகாச்சின் ெர்ைடதெ 

விொன நிவலயம் ‘டகாவிட் ொம்பியன்’ 

விருவதப் மபற்றது 

• விங்ஸ் இந்திோ 2022 இல் மகாச்சின் 

இன் ர்டநஷனல் ஏர்டபார்ட் லிமிம ட் 

(CIAL) ‘டகாவிட் ொம்பிேன்’ விருதத 

மவன்றுள்ைது. 

• டகாவிட் ொம்பிேன் விருதத CIAL நிர்வாக 

இேக்குநர் எஸ் சுஹாஸ் ஐஏஎஸ் சிவில் 

விொனப் டபாக்குவரத்து அதெச்ெர் 

டஜாதிராதித்ே சிந்திோவி ம் இருந்து 

மபற்றார். 

• மகாச்சி விொன நிதைேத்தில் பாதுகாப்பான 

பேெத்தத உறுதி மெய்வதற்காக, 

மதாற்றுடநாய் காைத்தில் ‘மிஷன் 

டெஃப்கார்டிங்’ என்ற உன்னதொன 

திட் த்தத மவற்றிகரொக 

மெேல்படுத்திேதற்காக CIALக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

• மபங்களூருவில் உள்ை மகம்டபகவு ா 

ெர்வடதெ விொன நிதைேம் மபாதுப் 

பிரிவின் கீழ் இரண்டு ‘சிறந்த விொன 

நிதைேம்’ ெற்றும் ‘ஏவிடேஷன் 

இன்டனாடவஷன்’ விருதத மவன்றது. 

மும்தபயின் ெத்ரபதி சிவாஜி ெகாராஜ் 

ெர்வடதெ விொன நிதைேம் (CSMIA) அதன் 

திறதெோன பசுதெ நத முதறகளுக்காக 

விங்ஸ் இந்திோ விருதுகள் 2022 இன் 

‘விொன நிதைத்தன்தெ ெற்றும் 

சுற்றுச்சூழல்’ விருதத மவன்றது. 
 

ஆஸ்கார் விருதுகள் 2022: 94ைது அகாடமி 

விருதுகள் 2022 அறிவிக்கப்பட்டது 

• 94வது அகா மி விருதுகள் ஹாலிவுட்டில் 

உள்ை  ால்பி திடேட் ருக்கு திரும்பிேது, 

க ந்த வரு த்தின் சிறந்த திதரப்ப ங்கள் 

அகா மி ஆஃப் டொஷன் பிக்ெர் ஆர்ட்ஸ் 

அண்ட் ெயின்ஸால் மகௌரவிக்கப்பட் ன. 

• இந்த நிகழ்ச்சிதே மரஜினா ஹால், ஆமி 

ஷுெர் ெற்றும் வாண் ா தெக்ஸ் ஆகிடோர் 

மதாகுத்து வழங்கினர், 2011 ஆம் ஆண்டில் 

அன்டன ஹாத்டவ ெற்றும் டஜம்ஸ் 

ஃபிராங்டகா இதெந்து 83வது தவதெதே 

மதாகுத்து வழங்கிேதில் இருந்து விருது 

வழங்கும் விழாவில் முதல் முதறோக பை 

மதாகுப்பாைர்கள் உள்ைனர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• ஒரு முன்னணி பாத்திரத்தில் சிறந்த நடிகர்: 

வில் ஸ்மித், “கிங் ரிச்ெர்ட்” 

• முன்னணி பாத்திரத்தில் சிறந்த நடிதக: 

மஜசிகா ொஸ்ம ய்ன் (தி ஐஸ் ஆஃப்  ாமி 

ஃடப) 

• சிறந்த ப ம்: டகா ா 

• சிறந்த ெர்வடதெ திதரப்ப ம்: டிதரவ் தெ 

கார் 

• ஆவெப்ப  குறும் மபாருள்: The Queen of 

Basketball 

• சிறந்த இேக்கம்: டஜன் டகம்பிேன் (தி பவர் 

ஆஃப் தி  ாக்) 

• சிறந்த துதெ நடிதக: அரிோனா டிடபாஸ் 

(மவஸ்ட் தெட் ஸ்ட ாரி) 

• சிறந்த துதெ நடிகர்: ட்ராய் டகாட்சூர் 

(டகா ா) 

• சிறந்த ஒப்பதன ெற்றும் சிதக அைங்காரம்: 

த ஐஸ் ஆஃப்  ாமி ஃடப 

• சிறந்த ஒளிப்பதிவு: டூன் 

• சிறந்த அெல் ஸ்டகார்: ஹான்ஸ் ஜிம்ெர் (டூன்) 

• சிறந்த விஷுவல் எஃமபக்ட்ஸ்: டூன் 

• சிறந்த அனிடெஷன் திதரப்ப ம்: 

என்காண்ட ா 

• சிறந்த அனிடெஷன் குறும்ப ம்: தி 

விண்ட்ஷீல்ட் தவப்பர் 

• சிறந்த ஆத  வடிவதெப்பு: க்ரூமேல்ைா 

• சிறந்த அெல் திதரக்கதத: மகன்னத் 

பிரானாக் (மபல்ஃபாஸ்ட்) 

• சிறந்த தழுவல் திதரக்கதத: சிோன் மஹ ர் 

(டகா ா) 

• சிறந்த தைவ் ஆக்ஷன் குறும்ப ம்: தி ைாங் 

குட்தப 

• சிறந்த ஒலி: டூன் 

• சிறந்த ஆவெப்ப ம்: “ெம்ெர் ஆஃப் டொல் 

(…அல்ைது, புரட்சிதே மதாதைக்காட்சியில் 

ஒளிபரப்ப முடிோது)” 

• சிறந்த அெல் பா ல்: “டநா த ம் டு த ” 

இலிருந்து “டநா த ம் டு த ”, இதெ 

ெற்றும் பா ல் வரிகள் பில்லி எலிஷ் ெற்றும் 

ஃபின்னிோஸ் ஓ’கானல் 

• சிறந்த தோரிப்பு வடிவதெப்பு: டூன் 

• சிறந்த ப த்மதாகுப்பு: டூன் 
 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்டாக்டஹாம் நீர் 

பரிவெ டபராசிரியர் வில்பிரட் புரூட்டைர்ட் 

மபற்றார் 

• டபராசிரிேர் எெரி ஸ் வில்பிரட் 

புரூட்மஸர்ட் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 

ஸ் ாக்டஹாம் நீர் பரிசு பரிசு மபற்றவராக 

மபேரி ப்பட் ார். 

• சுற்றுச்சூழலின் ஆவிோததைக் 

கெக்கிடுவதற்கான அவரது அற்புதொன 

பணிக்காக அவருக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

• Wilfried Brutsaert அமெரிக்காவில் உள்ை 

கார்மனல் பல்கதைக்கழகத்தில் எமிரிட் ஸ் 

இன்ஜினிேரிங் டபராசிரிேராக உள்ைார். 

ஆவிோதல் ெற்றும் நீரிேல் பற்றிே அவரது 

புதுதெோன பத ப்புகள் நீடித்த 

தத்துவார்த்த ெற்றும் நத முதற 

முக்கிேத்துவம் வாய்ந்ததவ, குறிப்பாக 

காைநிதை ொற்றத்தின் பார்தவயில். 

• கூடுதைாக, Wilfried Brutsaert நிைத்தடி நீர் 

டெமிப்பில் ஏற்படும் ொற்றங்கதைப் 

புரிந்துமகாள்வதற்கான புதிே 

அணுகுமுதறகதை முன்டனாடிோகக் 

மகாண்டுள்ைது. 

 

Important DaysNews 
 

பூஜ்ஜிய ொகுொடு தினம் மார்ச் 01 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• பூஜ்ஜிய போகுபோடு தி ம் ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 1 ஆம் டைதி 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• எந்ையெோருைரைகரளயும் 

யபோருட்படுத்ைோமல் கண்ணியத்துைன் ஒரு 

முழுரமயோ  ெோழ்க்ரகரய ெோழ்ெைற்கு 

அெர்களின் சட்ைம் மற்றும் 

யகோள்ரககளில்எந்ைவிைபோகுபோடும் 

இல்லோமல் அர த்து மக்களுக்கும் 

சமத்துெம், உள்ளைக்கம் மற்றும் 

போதுகோப்பிற்கோ  உரிரமரய உறுதி 

யசய்ெரை இந்ை நோள் 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 

• பூஜ்ஜிய போகுபோடு தி ம், மக்கள் எவ்ெோறு 

டசர்ப்பது, இைக்கம், அரமதி மற்றும், 

எல்லோெற்றிற்கும் டமலோக, மோற்றத்திற்கோ  

இயக்கம் பற்றி எவ்ெோறு ைகெல் யபறலோம் 

மற்றும் டமம்படுத்ைலோம் என்பரை 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 
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• பூஜ்ஜிய போகுபோடு தி ம் அர த்து 

ெரகயோ  போகுபோடுகளுக்கும் முடிவுகட்ை 

ஒற்றுரமயின் உலகளோவிய இயக்கத்ரை 

உருெோக்க உைவுகிறது. 

• பூஜ்ஜிய போகுபோடு தி ம் 2022 இன் 

கருப்யபோருள்: “தீங்கு 

விரளவிக்கும்சட்ைங்கரளஅகற்றவும், 

அதிகோைம் அளிக்கும் 

சட்ைங்கரளஉருெோக்கவும்”, UNAIDS 

போைபட்சமோ சட்ைங்களுக்கு எதிைோக 

நைெடிக்ரக எடுக்க டெண்டிய 

அெசைத்டைரெரய எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 
 

ஜனஉஷதிதிவாஸ் வாரம் மார்ச் 1 முேல் மார்ச் 7 

வலர அனுெரிக்கப்ெடுகிறது 

• ைசோய ங்கள் மற்றும் உைங்கள் அரமச்சகம் 

2022 மோர்ச் 1 முைல் மோர்ச் 7 ெரை 

ஜ உஷதிதிெோரஸ ஏற்போடு யசய்கிறது. 

• மோர்ச் 7, 2022 அன்று, 

4ெதுஜ ஔஷதிதிெோஸ்யகோண்ைோைப்படு

ம். 4ெதுஜய ௌஷதிதிெோஸின் தீம்: 

“ஜன்ஔஷதி-ஜன்உப்டயோகி”. 

• மோர்ச் 2025 இறுதிக்குள் பிைைோன் மந்திரி 

போைதியஜய ௌஷதிடகந்திைோக்களின்எண்ணி

க்ரகரய10,500 ஆக அதிகரிக்க அைசோங்கம் 

இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 
 

ெர்வதேெ மகளிர் தின வாரம் சோடங்குகிறது 

• யபண்கள் மற்றும் குைந்ரைகள் டமம்போட்டு 

அரமச்சகம் மோர்ச் 1 முைல் சர்ெடைச மகளிர் 

தி ெோைத்ரைஆசோதி கோ 

அம்ரித்மட ோத்சவின் ஒரு பகுதியோக 

ஐகோனிக்ெோைமோகயகோண்ைோடுகிறது. 

• ஒரு ெோை கோல யகோண்ைோட்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியோக, யபண்களின் போதுகோப்பு மற்றும் 

அதிகோைமளித்ைல் யைோைர்போ  பல்டெறு 

கருப்யபோருள்கரள உள்ளைக்கிய பல்டெறு 

நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூக 

ஊைகபிைச்சோைங்கரள அரமச்சகம் ஏற்போடு 

யசய்யும். 

• போலி  சமத்துெம் மற்றும் யபண்கள் 

அதிகோைமளித்ைல் ஆகியெற்ரற அரைெதில் 

ஏற்பட்டுள்ள 

முன்ட ற்றத்ரைக்யகோண்ைோடுெைற்கோ  

ஒரு சந்ைர்ப்பத்ரை இது குறிக்கும். 
 

46வதுசிவில் கணக்கு தினம் 02 மார்ச் 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்ெட்டது 

• 46ெதுசிவில் கணக்கு தி ம் 2022 ஆம் 

ஆண்டு மோர்ச் 2 ஆம் டைதி புது தில்லி 

ஜன்பத்தில் உள்ள ைோக்ைர் அம்டபத்கர் 

சர்ெடைச ரமயத்தில் யகோண்ைோைப்பட்ைது 

• நிதி மற்றும் 

கோர்ப்படைட்விெகோைங்களுக்கோ  அரமச்சர் 

திருமதி. நிர்மலோசீைோைோமன் சிறப்பு 

விருந்தி ைோக கலந்து யகோள்கிறோர். 

• ெணிகம் யசய்ெரை எளிைோக்குைல் மற்றும் 

டிஜிட்ைல் இந்தியோ சுற்றுச்சூைல் 

அரமப்பின் ஒரு பகுதியோக மின் ணுபில் 

(இ-பில்) யசயலோக்க அரமப்பு – நிதி 

அரமச்சர் ஒரு யபரிய மின்-ஆளுரம 

முன்முயற்சிரயத்யைோைங்கி ோர். 
 

உலக சிவில் ொதுகாப்பு தினம் 1 மார்ச் 2022 

அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உலக குடிரமத் ைற்கோப்பு தி ம் 

ஆண்டுடைோறும் மோர்ச் 1 ஆம் டைதி உலகம் 

முழுெதும் 

சிவில்போதுகோப்பின்முக்கியத்துெத்ரையும், 

அைற்கோக ைங்கள் இன்னுயிரை தியோகம் 

யசய்ை பணியோளர்கரளயும்டபோற்றும் 

ெரகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• சிவில் போதுகோப்பு, சிவில் போதுகோப்பு மற்றும் 

அெசைகோல டமலோண்ரம பற்றிய 

யபோதுமக்களின்விழிப்புணர்ரெடமம்படுத்

துெடை இந்ை நோளின் டநோக்கம், அெசைநிரல 

ஏற்பட்ைோல் யபோதுமக்கள் ைங்கரளத் 

ைோங்கடள போதுகோத்துக்யகோள்ளவும், 

டபைழிவுஅபோயத்ரைக்குரறக்கவும். 

• 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக குடிரமத் 

ைற்கோப்பு தி த்தின் கருப்யபோருள், 

“டபைழிவுகள் மற்றும் யநருக்கடிகரள 

எதிர்யகோள்ளும் ெரகயில் இைம்யபயர்ந்ை 

மக்களின் குடிரமப் போதுகோப்பு மற்றும் 

டமலோண்ரம; யைோண்ைர்களின் பங்கு 

மற்றும் யைோற்றுடநோய்களுக்கு எதிைோ  

டபோைோட்ைம்.” 
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உலக வனவிலங்கு தினம் 2022 மார்ச் 03 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உலகின்ெ விலங்குகள் மற்றும் ைோெைங்கள் 

பற்றிய விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெைற்கோக 

ஒவ்யெோரு ஆண்டும் மோர்ச் 3 ஆம் டைதி 

உலக ெ விலங்கு தி ம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• பல்டெறு பைந்ை அளவிலோ  யபோருளோைோை, 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூக ைோக்கங்கரள 

ஏற்படுத்தும் ெ விலங்கு குற்றங்கள் 

மற்றும் 

மனிை ோல்தூண்ைப்பட்ைஉயிரி ங்களின் 

குரறப்பு ஆகியெற்றிற்கு எதிைோக டபோைோை 

டெண்டியைன்அெசியத்ரையும் இந்ை நோள் 

நமக்கு நிர வூட்டுகிறது. 

• உலக ெ விலங்கு தி ம் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் “சுற்றுச்சூைல் 

மறுசீைரமப்பிற்கோ  முக்கிய 

உயிரி ங்கரளமீட்யைடுப்பது” என்ற 

கருப்யபோருளின் கீழ் யகோண்ைோைப்படும், 

இது மிகவும் ஆபத்ைோ  கோட்டு விலங்குகள் 

மற்றும் ைோெைங்களின் சில உயிரி ங்களின் 

போதுகோப்பு நிரலரய கெ த்ரை ஈர்க்கும் 

மற்றும் கற்பர ரய டநோக்கி 

விெோைங்கரள நைத்துெைற்கோ  ஒரு 

ெழியோகும். மற்றும் 

அெற்ரறப்போதுகோப்பைற்கோ தீர்வுகரள 

யசயல்படுத்துைல். 
 

உலக செவித்திறன் தினம் மார்ச் 3 அன்று உலக 

சுகாோரஅலமப்ொல்கலடப்பிடிக்கப்ெட்டது 

• உலக சுகோைோைஅரமப்போல் (WHO) 

ஒவ்யெோரு ஆண்டும் மோர்ச் 3 ஆம் டைதி 

உலக யசவித்திறன் தி ம் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. கோது டகளோரம 

மற்றும் யசவித்திறன்இைப்ரப எவ்ெோறு 

ைடுப்பது மற்றும் உலகம் முழுெதும் கோது 

மற்றும் யசவிப்புலன்பைோமரிப்ரப எவ்ெோறு 

டமம்படுத்துெது என்பது குறித்ை 

விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெரை இந்ை நோள் 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 

• உலக யசவித்திறன் தி ம் 2022 அன்று, 

ெோழ்க்ரகப் போரையில் நல்ல 

யசவித்திறர ப்டபணுெைற்கோ ெழிமுரற

யோகப்போதுகோப்போகக்டகட்பைன்முக்கியத்து

ெத்தில்WHO கெ ம் யசலுத்தும். 

• 2021 ஆம் ஆண்டில், WHO யசவிப்புலன் 

யைோைர்போ  உலக 

அறிக்ரகரயயெளியிட்ைது, இது 

யசவித்திறன்குரறபோட்டுைன் ெோழும் 

மற்றும் 

ஆபத்தில்உள்ளெர்களின்எண்ணிக்ரகரய 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

• இது ஏழு முக்கிய E.A.R.I.N.G இல் ஒன்றோக 

இரைச்சல் கட்டுப்போட்ரை உயர்த்தி 

கோட்டுகிறது. ைரலயீடுகள் மற்றும் உைத்ை 

ஒலிகளின்யெளிப்போட்ரைக்குரறப்பைன் 

முக்கியத்துெத்ரை ெலியுறுத்தியது. 

• உலக யசவித்திறன் தி ம் 2022, 

“ெோழ்க்ரகக்கோகக் டகட்க, 

கெ மோகக்டகளுங்கள்” என்ற 

கருப்யபோருளுைன், 

போதுகோப்போ டகட்பைன் மூலம் கோது 

டகளோரமரயத்ைடுப்பைன் முக்கியத்துெம் 

மற்றும் ெழிமுரறகளில் கெ ம் 

யசலுத்தும். 
 

தேசிய ொதுகாப்பு தினம் 2022 மார்ச் 04 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• டைசிய போதுகோப்பு தி ம் (NSD) ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 4 ஆம் டைதி இந்தியோவின் 

டைசிய போதுகோப்பு கவுன்சில் (NSC) 

நிறுெப்பட்ைைன் நிர ெோக 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• சோரலப் போதுகோப்பு, பணியிைப் போதுகோப்பு, 

மனிை உைல்நலப் போதுகோப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்பு உள்ளிட்ை 

அர த்துப் போதுகோப்புக்டகோட்போடுகள் 

குறித்தும் 

யபோதுமக்களுக்குவிழிப்புணர்ரெஏற்படுத்

துெரை இந்ை நோள் 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 2022 ஆம் 

ஆண்டு 51ெதுNSDஐக்குறிக்கிறது. 

• ஒவ்யெோரு ஆண்டும், இந்ை நோள் 

யெவ்டெறு 

கருப்யபோருளுைன்யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

இந்ை ஆண்டு, இந்திய டைசிய போதுகோப்பு 

கவுன்சில், ‘இளம் ம ரை ெளர்ப்பது – 

போதுகோப்பு கலோச்சோைத்ரைெளர்ப்பது’ என்ற 

கருப்யபோருரள அறிவித்ைது. 
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தேசிய ொதுகாப்பு தினம் மார்ச் 04 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• இந்தியோவில், இந்தியப் போதுகோப்புப் 

பரைகளின் நிர ெோக ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 4ஆம் டைதி டைசிய 

போதுகோப்பு தி மோக 

(ைோஷ்ட்ரியசுைக்ஷோதிெோஸ்) 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• நோட்டு மக்களின் அரமதி மற்றும் 

போதுகோப்ரபப்டபணுெதில் உயிர் தியோகம் 

யசய்யும் கோெலர்கள், துரண 

ைோணுெப்பரைகள், கமோண்டைோக்கள், 

கோெலர்கள், ைோணுெ அதிகோரிகள் மற்றும் 

போதுகோப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பிற நபர்கள் 

உட்பை அர த்து போதுகோப்புப் 

பரையி ருக்கும் நன்றி யைரிவிக்கும் 

ெரகயில் இந்ை நோள் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• இது ைவிை, டைசிய போதுகோப்பு ெோைம் 2022 

மோர்ச் 4 முைல் மோர்ச் 10, 2022 ெரை 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 
 

உலக உடல் ெருமன் தினம் 2022 உலகைவில் 

மார்ச் 04 அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உலக உைல் பருமன் தி ம் ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 04 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது உைல் பருமன் 

பற்றிய விழிப்புணர்ரெபைப்புெைற்கும் 

அரை நீக்குெைற்கோ  நைெடிக்ரககரள 

ஊக்குவிக்கவும்அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• உலக உைல் பருமன் கூட்ைரமப்பு, உலக 

சுகோைோைநிறுெ த்துைன்உத்திடயோகபூர்ெஉற

வில் உள்ள ஒரு 

இலோபடநோக்கற்றஅரமப்போல் இந்ை நோள் 

ஏற்போடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• 2022 உலக உைல் பருமன் தி த்தின் 

கருப்யபோருள் ‘அர ெரும் யசயல்பை 

டெண்டும்’ என்பைோகும். இந்ை பிைச்சோைம், 

உைல் பருமர ப் பற்றிய உலகின் புரிைல், 

ைடுப்பு மற்றும் 

சிகிச்ரசரயடமம்படுத்துெரைடநோக்கமோகக்

யகோண்டுள்ளது. 
 

ஜன்ஔஷதிதிவாஸ்7 மார்ச் 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• ஜன்ஔஷதிதிெோஸ்7 மோர்ச் 2022 அன்று 

இந்திய மருந்துகள் மற்றும் மருத்துெ 

சோை ங்கள் பணியகத்ைோல் (PMBI) 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• யஜ ரிக் மருந்துகளின் பயன்போடுகள் 

மற்றும் 

ஜன்ஔஷதிபரிடயோஜ ோவின்நன்ரமகள் 

பற்றிய விழிப்புணர்ரெபைப்புெைற்கோக 

இந்ை நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

4ஜய ௌஷதிதிெோஸின் தீம் “ஜன்ஔஷதி-

ஜன்உப்டயோகி”. 

• இந்ைச் சந்ைர்ப்பத்தில், மருத்துெர்கள், 

சுகோைோைப்பணியோளர்கள், யசவிலியர்கள், 

மருந்ைோளு ர்கள் மற்றும் ஜன்ஔஷதி 

மித்ைோ ஆகிடயோர் ஜன்ஔஷதிபரிடயோஜ ோ 

பற்றி விெோதிப்போர்கள். 

• மோர்ச் 2025க்குள்பிைைோன் மந்திரி 

போைதியஜய ௌஷதிடகந்திைோக்களின்எண்ணி

க்ரகரய10,500 ஆக உயர்த்ை அைசோங்கம் 

இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 
 

CISF ேனது 53வது எழுச்சி நாள் மார்ச் 06 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• மத்திய யைோழில்துரற போதுகோப்புப் 

பரையின் (CISF) 53ெது எழுச்சி நோள் விைோ 

மோர்ச் 06, 2022 அன்று 

உத்ைைபிைடைசத்தின்கோஜியோபோத்தில் ஏற்போடு 

யசய்யப்பட்ைது. 

• மத்திய உள்துரற அரமச்சர் 

அமித்ஷோகோஜியோபோத்தின்இந்திைோபுைத்தில்CI

SF அரமப்பின் எழுச்சி நோள் விைோவில் 

கலந்து யகோண்டு உரையோற்றி ோர். 

• மத்திய உள்துரற அரமச்சகத்தின் கீழ் 

யசயல்படும் CISF, மத்திய 

ஆயுைடமந்தியடபோலீஸ் பரை மற்றும் 

இந்தியோவின் ஆறு துரண 

ைோணுெப்பரைகளில்ஒன்றோகும். 

• யைல்லி யமட்டைோவில்30 லட்சத்துக்கும் 

அதிகமோ  பயணிகளும், நோடு முழுெதும் 

உள்ள விமோ  நிரலயங்களில்10 

லட்சத்துக்கும் அதிகமோ  

பயணிகளும்சிஐஎஸ்எஃப்போதுகோப்ரபக் 

கைந்து யசல்கின்ற ர். 
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ெர்வதேெ மகளிர் தினம் 2022 மார்ச் 8 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• சர்ெடைச மகளிர் தி ம் (IWD) ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 8 அன்று 

உலகளவில்யகோண்ைோைப்படுகிறது. இந்ை 

நோள் யபண்களின் சமூக, யபோருளோைோை, 

கலோச்சோை மற்றும் அைசியல் சோைர கரள 

அங்கீகரிக்கிறது. 

• இந்ை நிகழ்வு யபண்களின் 

சோைர கரளக்யகோண்ைோடுகிறது மற்றும் 

யபண்களின் சமத்துெம் மற்றும் 

துரிைப்படுத்ைப்பட்ைபோலி சமத்துெத்திற்

கோ பைப்புரைகள் பற்றிய விழிப்புணர்ரெ 

ஏற்படுத்துகிறது. 

• 2022 சர்ெடைச மகளிர் தி த்தின் 

கருப்யபோருள் “நிரலயோ  நோரளக்கோக 

இன்று போலி  சமத்துெம்” என்பைோகும். 
 

புலகபிடித்ேல் ேலட தினம் 2022 மார்ச் 9 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• உலகம் முழுெதும் ஒவ்யெோரு ஆண்டும் 

மோர்ச் மோைம் இைண்ைோெது புைன் கிைரம 

புரகப்பிடிக்க ைரை தி ம் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• இந்ை ஆண்டு மோர்ச் 9 ஆம் டைதி 

புரகபிடித்ைல் ைரை தி ம் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. புரகபிடிப்பரை 

விட்டுவிை 

விரும்புடெோருக்குஉைவுெைற்கோகவும், 

புரகபிடிப்பைோல் ஒரு 

ைனிநபரின்ஆடைோக்கியத்தில் ஏற்படும் 

போதிப்புகள் குறித்ை விழிப்புணர்ரெ 

ஏற்படுத்ைவும் இந்ை நோள் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• சிகயைட் மற்றும் பிற 

ெழிகளில்புரகயிரலயோல் அெர்களின் 

ஆடைோக்கியத்தில் ஏற்படும் தீரமகள் குறித்து 

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ைவும், 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ைவும் இந்ை நோரள 

கரைபிடிக்கமுக்கியக் கோைணம். 

• புரகப்பிடிக்கோை தி ம் முைன்முைலில்1984 

ஆம் ஆண்டு அயர்லோந்துகுடியைசில் சோம்பல் 

புைன்கிைரம அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது. 
 

உலக சிறுநீரக தினம் 2022 மார்ச் 10 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உலக சிறுநீைக தி ம் ஒவ்யெோரு ஆண்டும் 

மோர்ச் மோைம் இைண்ைோெது வியோைன் அன்று 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. இந்ை ஆண்டு மோர்ச் 

10ம் டைதி கரைபிடிக்கப்படுகிறது. 

• உலக சிறுநீைக தி ம் என்பது நமது 

சிறுநீைகங்களின்முக்கியத்துெத்ரைப் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெரைடநோக்கமோ

கக் யகோண்ை ஒரு உலகளோவிய 

பிைச்சோைமோகும். 

• உலக சிறுநீைக தி ம் நமது 

ஒட்டுயமோத்ைஆடைோக்கியத்திற்கு நமது 

சிறுநீைகத்தின்முக்கியத்துெத்ரைப் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெரையும், 

உலகளவில்சிறுநீைக டநோய் மற்றும் 

அைனுைன் யைோைர்புரைய 

உைல்நலப்பிைச்சர களின்அதிர்யெண் 

மற்றும் 

ைோக்கத்ரைக்குரறப்பரையும்டநோக்கமோகக்

யகோண்டுள்ளது. 

• 2022 உலக சிறுநீைகதி த்தின் கருப்யபோருள் 

“அர ெருக்கும்சிறுநீைக ஆடைோக்கியம்”. 

2022 பிைச்சோைமோ து, சிறுநீைக ஆடைோக்கியம் 

பற்றிய கல்வி மற்றும் 

விழிப்புணர்ரெஅதிகரிப்பைற்கோ  

முயற்சிகள் மற்றும் சிறுநீைகபைோமரிப்பின் 

அர த்து மட்ைங்களிலும் பிடிெோைமோக 

அதிக CKD அறிவு 

இரையெளிரயக்குரறப்பதில் கெ ம் 

யசலுத்தும். 
 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மார்ச் 10 அன்று CISF 

எழுச்சி நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது 

• 1969 ஆம் ஆண்டில், CISF மோர்ச் 10 அன்று 

அரமக்கப்பட்ைது மற்றும் சிஐஎஸ்எஃப் 

சட்ைம் 1968 இன் கீழ் மூன்று 

பட்ைோலியன்கள்உருெோக்கப்பட்ை , இது 

இந்திய நோைோளுமன்றத்ைோல் 

நிரறடெற்றப்பட்ைது. 

• அப்டபோதிருந்து, இந்ை நோள் ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் CISF எழுச்சி நோளோக 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. மத்திய 

யைோழில்துரற போதுகோப்புப் பரை, 

இந்தியோவில் உள்ள மத்திய ஆயுைப் 

டபோலீஸ் பரைக்கோ து. 
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• மத்திய உள்துரற அரமச்சகத்தின் கீழ் 

யசயல்படும் இந்தியோவில் உள்ள ஆறு 

துரண ைோணுெப்பரைகளில் இதுவும் 

ஒன்று. 
 

ெர்வதேெ செண் நீதிெதிகள் தினம்: மார்ச் 10 

• மோர்ச் 10 சர்ெடைச யபண் 

நீதிபதிகள்தி த்ரைக்குறிக்கிறது. இந்ை 

நோளில், நிர்ெோக மற்றும் 

ைரலரமத்துெமட்ைத்தில்நீதித்துரற 

மற்றும் நிறுெ த்தில் யபண்களின் 

முன்ட ற்றத்திற்கோ  யபோருத்ைமோ  

மற்றும் பயனுள்ள உத்திகள் மற்றும் 

திட்ைங்கரள உருெோக்கி 

யசயல்படுத்துெைற்கோ  அைன் 

உறுதிப்போட்ரை ஐக்கிய டைசியம் மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 

ெர்வதேெ கணிே தினம் மார்ச் 14 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• சர்ெடைச கணிை தி ம் (IDM) ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 14 அன்று 

உலகளவில்அனுசரிக்கப்படுகிறது. π (ரப) 

என்ற கணிைமோறிலிரய3.14 ெரை 

ெட்ைமிைலோம் என்பைோல் இது ரப தி ம் 

என்றும் அரைக்கப்படுகிறது. 

• அறிவியல் மற்றும் யைோழில்நுட்பத்தில் 

கணிைத்தின் இன்றியரமயோை பங்ரகப் 

பற்றி மக்களுக்குக் கற்பித்ைல், 

ெோழ்க்ரகத்ைைத்ரை டமம்படுத்துைல், 

யபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகோைம் 

அளிப்பது மற்றும் நிரலயோ  ெளர்ச்சிக்கு 

பங்களிப்பரை இது 

டநோக்கமோகக்யகோண்டுள்ளது. 

• இது ஒப்பீட்ைளவில் புதிய நிகழ்ெோகும், 

இது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

உருெோக்கப்பட்ைது. 2022 IDM இன் தீம் 

“கணிைம் ஒன்றுபடுகிறது!”. 

• யுய ஸ்டகோவின்நிர்ெோகக் குழுவின் 

205ெதுஅமர்வில் மோர்ச் 14 ஆம் டைதி 

சர்ெடைச கணிைதி மோக அறிவிக்கப்பட்ைது. 

• நெம்பர் 2019 இல்யுய ஸ்டகோவின் யபோது 

மோநோட்டின் 40 ெதுஅமர்வில் இந்ை நோள் 

ஏற்றுக்யகோள்ளப்பட்ைது. பின் ர் 2020 இல், 

உலகம் அைன் முைல் சர்ெடைச 

கணிைதி த்ரை மோர்ச் 14, 2020 அன்று 

யகோண்ைோடியது. 
 

உலக தராட்ராக்ட் தினம் மார்ச் 13 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• உலகம் முழுெதும் டைோட்ைைோக்ைர்கள் 

ெைங்கும் டசரெகரள அங்கீகரிக்கும் 

ெரகயில் ஒவ்யெோரு ஆண்டும் மோர்ச் 13ஆம் 

டைதி உலக டைோட்ைோக்ட் தி ம் 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 

டைோட்ைோக்ட்தி த்தின் கருப்யபோருள் 

“டைோட்ைரிடமக்கிங் எ வித்தியோசம்” 

என்பைோகும். உலக டைோட்ைோக்ட் ெோைம் 11 

மோர்ச் 2022 முைல் 18 மோர்ச் 2022 ெரை 

நரையபறும். 

• டைோட்ைரி கிளப் என்பது இரளஞர்கள் 

மற்றும் யபண்களுக்கோ  சமூக டசரெ 

அரமப்பு. அெர்கள் சர்ெடைச டசரெ 

திட்ைங்களில்பங்டகற்கிறோர்கள், உலகிற்கு 

அரமதி மற்றும் சர்ெடைச 

புரிைரலக்யகோண்டுெருெைற்கோ  

உலகளோவிய முயற்சியில். 
 

உலக நுகர்தவார் உரிலமகள் தினம் மார்ச் 15 

அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• உலக நுகர்டெோர் உரிரம தி ம் ஒவ்யெோரு 

ஆண்டும் மோர்ச் 15 அன்று 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• அர த்து நுகர்டெோரின் உரிரமகள் 

அங்கீகரிக்கப்பை டெண்டும் மற்றும் 

போதுகோக்கப்பை டெண்டும் என்று 

ெலியுறுத்துெைற்கும், சந்ரை 

துஷ்பிைடயோகங்கள் மற்றும் அந்ை 

உரிரமகரளபோதிக்கக்கூடிய சமூக 

அநீதிகளுக்குஎதிைோகவும் இந்ை நோள் ஒரு 

ெோய்ப்ரபக்குறிக்கிறது. 

• அர ெருக்கும் நியோயமோ , போதுகோப்போ  

மற்றும் நிரலயோ  

சந்ரைக்கோ நுகர்டெோரின் சக்தி மற்றும் 

அெர்களின் உரிரமகரள இந்ை நோள் 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

• இந்ை ஆண்டு சர்ெடைச நுகர்டெோர் 

உரிரமகள் தி ம் “நியோயமோ  டிஜிட்ைல் 

நிதி” என்ற 

கருப்யபோருளில்யகோண்ைோைப்படும். 
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• நுகர்டெோர்விெகோைங்கள் துரற, புது 

தில்லியில் பல நிகழ்வுகளுைன் இந்ை நோரள 

நிர வுகூரும். உலக நுகர்டெோர் உரிரமகள் 

தி ம் 1962 ஆம் ஆண்டு மோர்ச் 15 ஆம் டைதி 

அயமரிக்க கோங்கிைசுக்கு ஜ ோதிபதி 

ஜோன்எஃப்யகன் டிெைங்கிய சிறப்பு 

யசய்தியோல் ஈர்க்கப்பட்ைது. 
 

நதிகளுக்கான ெர்வதேெ நடவடிக்லக தினம் 2022 

• நதிகளுக்கோ  சர்ெடைச நைெடிக்ரக தி ம் 

ஒவ்யெோரு ஆண்டும் மோர்ச் 14 அன்று 

யகோண்ைோைப்படுகிறது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டு ஆறுகளுக்கோ  சர்ெடைச 

நைெடிக்ரக தி த்தின்25ெது ஆண்டு 

நிரறரெக்குறிக்கிறது. நதிகளின் மதிப்பு 

மற்றும் முக்கியத்துெம் பற்றிய 

விழிப்புணர்ரெஏற்படுத்துெதுைன், 

நதிகரளப் போதுகோத்ைல், நதி டமலோண்ரம, 

மோசுபோடு மற்றும் சுத்ைமோ  மற்றும் போயும் 

நீரைப் யபறுெைற்கோ  சமமோ  

அணுகல்ஆகியெற்ரறப் பற்றி 

விெோதிக்கவும், 

விழிப்புணர்ரெப்பைப்பவும்உலயகங்கிலும் 

உள்ள மக்கரளஒன்றிரணப்பதும் இந்ை 

நோளின்டநோக்கமோகும். 2022 ஆம் ஆண்டின் 

கருப்யபோருள் 

“பல்லுயிர்யபருக்கத்திற்கோ நதிகளின் 

முக்கியத்துெம்” என்பைோகும். 

• மோர்ச் 

1997இல்குரிடிபோபிடைசிலில்அரணகளோல் 

போதிக்கப்பட்ை மக்களின் முைல் சர்ெடைச 

கூட்ைத்தில் 

பங்டகற்றெர்களோல்நதிகளுக்கோ  சர்ெடைச 

நைெடிக்ரக தி ம் 

ஏற்றுக்யகோள்ளப்பட்ைது. 

• அழிவுகைமோ  நீர் டமம்போட்டுத் 

திட்ைங்களுக்கு எதிைோக ஒருமித்ை குைல் 

எழுப்புெதும், 

நீர்நிரலகளின்ஆடைோக்கியத்ரைமீட்யைடுப்

பதும், நதிகளின் சமமோ  மற்றும் 

நிரலயோ  டமலோண்ரமரயக்டகோருெதும் 

முக்கிய டநோக்கமோகும். 
 

தேசிய ேடுப்பூசி தினம் மார்ச் 16 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

• இந்தியோவில், ைடுப்பூசியின் 

முக்கியத்துெத்ரை முழு நோட்டிற்கும் 

யைரிவிக்க, ஒவ்யெோரு ஆண்டும் மோர்ச் 16 

அன்று டைசிய ைடுப்பூசி தி ம் (டைசிய 

ைடுப்பூசி தி ம் (ஐஎம்டி) என்றும் 

அரைக்கப்படுகிறது) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• இந்ை நோள் முைன்முைலில்1995 ஆம் 

ஆண்டில்அனுசரிக்கப்பட்ைது. 2022 ஆம் 

ஆண்டில், இந்திய அைசோங்கம் 15 முைல் 18 

ெயது ெரையிலோ  குைந்ரைகளுக்கு COVID-

19ைடுப்பூசி மற்றும் மூத்ை 

குடிமக்களுக்குஊக்கமளிக்கும்மருந்ரைத்

யைோைங்கியுள்ளைோல், டைசிய டநோய்த்ைடுப்பு 

நோள் முக்கியமோ து. 

• டைசிய ைடுப்பூசி தி ம் அல்லது டைசிய 

டநோய்த்ைடுப்பு நோள் 2022 இன் தீம் 

“ைடுப்பூசிகள்அர ெருக்கும் டெரல 

யசய்யும்” என்பைோகும். 
 

ொர்ச் 21 

ெர்ைடதெகாடுகளின்தினொகஅனுெரிக்கப்பட்ட

து 

• ெர்வடதெகாடுகளின்தினம் 

(உைகவனவிேல்தினம்என்றும்அதழக்கப்ப

டுகிறது) ஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்ச் 21 

அன்றுமகாண் ா ப்படுகிறது. 

• அதனத்துவதகோனகாடுகளின்முக்கிேத்து

வத்ததப்பற்றிேவிழிப்புெர்தவஏற்படுத்து

வடதஇந்தநாளின்முக்கிேடநாக்கொகும். 

இன்தறேெற்றும்எதிர்காைெந்ததியினரின்ந

ைனுக்காகஅதனத்துவதகோனகாடுகள்ெற்

றும்காடுகளுக்குமவளிடேஉள்ைெரங்களின்

முக்கிேத்துவத்ததப்பற்றிேவிழிப்புெர்தவ

ஏற்படுத்தவும், காடுகளின்ெதிப்புகள், 

முக்கிேத்துவம்ெற்றும்பங்களிப்புகள்குறித்து

ெமூகங்கள்ெத்தியில்விழிப்புெர்தவஅதிகரி

க்கவும்இந்தநாள்மகாண் ா ப்படுகிறது. 

பூமியில்வாழ்க்தகசுழற்சிதேெெநிதைப்படு

த்த. 

• 2022 ஆம்ஆண்டிற்கானகருப்மபாருள் 

“காடுகள்ெற்றும்நிதைோனஉற்பத்திெற்றும்

நுகர்வு.” (“Forests and sustainable production and 

consumption.”) 
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இனப்பாகுபாடுஒழிப்புக்கானெர்ைடதெதினம் 

• இனப்பாகுபாட்டின்எதிர்ெதறோனவிதை
வுகதைெக்களுக்குநிதனவூட்டுவதற்காகஆ

ண்டுடதாறும்ொர்ச் 21 

அன்றுஇனப்பாகுபாடுஒழிப்புக்கானெர்வடத

ெதினம்அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

• ெர்வடதெதினத்தின் 2022 பதிப்பு 

“இனமவறிக்குஎதிரானந வடிக்தகக்கானகு

ரல்கள்” (“VOICES FOR ACTION AGAINST 

RACISM”) 

என்றகருப்மபாருளில்கவனம்மெலுத்துகிறது. 
 

ொர்ச் 20 

உலகைாய்சுகாதாரதினொகமகாண்டாடப்படுகிற

து 

• உைகவாய்வழிசுகாதாரதினம்ஒவ்மவாருஆ
ண்டும்ொர்ச் 20 

அன்றுமகாண் ா ப்படுகிறது. 

இந்தநாைானதுவாய்வழிசுகாதாரம்ெற்றும்

வாய்சுகாதாரத்தின்முக்கிேத்துவம்பற்றிேஉ

ைகைாவிேவிழிப்புெர்தவஏற்படுத்துவதத

டநாக்கொகக்மகாண்டுள்ைது, 

இதனால்அரொங்கங்கள், 

சுகாதாரெங்கங்கள்ெற்றும்மபாதுெக்கள்இ

தெந்துஆடராக்கிேொனவாய்ெற்றும்ஆடரா

க்கிேத்ததஅத ேமுடியும். 

ெகிழ்ச்சிோனவாழ்க்தக. 

• 2021-2023 

ஆம்ஆண்டுக்கானஉைகவாய்வழிசுகாதாரதி

னத்தின்கருப்மபாருள்: Be Proud Of Your Mouth. 
 

ெத்தியரிெர்வ்டபாலீஸ்பவட (CRPF) 83ைது 

எழுச்சிதினத்வதமகாண்டாடுகிறது 

• ெத்திேரிெர்வ்டபாலீஸ்பத  (CRPF) 19 ொர்ச் 

2022 அன்றுதனது 83வது 

எழுச்சிதினத்ததஉற்ொகத்து னும்ெ ங்குக

ளு னும்மகாண் ாடிேது. 

ஜம்முவில்உள்ைமெௌைானாஆொத்ஸ்ட டி

ேத்தில் 83வது 

தரசிங்தினஅணிவகுப்புஏற்பாடுமெய்ேப்ப

ட் து. 

• டதசிேததைநகருக்குமவளிடே CRPF 

தனதுஎழுச்சிதினத்ததமகாண் ாடிேதுஇது

டவமுதல்முதறோகும். 

• அணிவகுப்பில்ெரிோததமெலுத்திேெத்திே

உள்துதறஅதெச்ெர்அமித்ஷா, 

பல்டவறுபிரிவுகளில்சிறப்பானொததனப

த த்தவர்களுக்குவீரிேம்மிக்கபதக்கங்கள்ெ

ற்றும்டகாப்தபகதைசிஆர்பிஎஃப்வீரர்களுக்

குவழங்கினார். 
 

ொர்ச் 22 

உலகதண்ணீர்தினொகஉலகம்முழுைதும்மகாண்

டாடப்படுகிறது 

• உைகதண்ணீர்தினம்ஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்

ச் 22 

அன்றுஉைகம்முழுவதும்மகாண் ா ப்படு

கிறது. 

நன்னீர்முக்கிேத்துவத்ததஎடுத்துதரப்படத

இந்தநாள்டநாக்கொகும். 

• இதுநன்னீர்வைங்களின்நிதைோனடெைாண்

தெக்குவாதி பேன்படுகிறது. இந்த 2022, 

நிைத்தடிநீர், கண்ணுக்குத்மதரிோதவைம், 

எல்ைாஇ ங்களிலும்தாக்கத்ததஏற்படுத்தும்

. 

• தண்ணீர்பற்றாக்குதற, நீர்ொசுபாடு, 

டபாதிேநீர்வழங்கல், 

சுகாதாரமின்தெெற்றும்காைநிதைொற்றத்தி

ன்தாக்கங்கள்ஆகிேதவஇந்நாளில்கவனிக்க

ப்படும்மதா ர்புத ேபிரச்சிதனகைாகும். 

• 2022 

ஆம்ஆண்டின்உைகதண்ணீர்தினத்தின்கருப்

மபாருள் “நிைத்தடிநீர், 

கண்ணுக்குத்மதரிோதததக்காெச்மெய்தல்” 

(“Groundwater, Making the Invisible Visible”) 

என்பதாகும். 

நிைத்தடிநீர்ஒருமுக்கிேொனவைொகும், 

இதுஉைகம்முழுவதும்உள்ைஅதனத்துகுடிநீ

ரில்பாதிதேவழங்குகிறது. 
 

உலகடவுன்சிண்ட்டராம்தினம் 2022 

• உைக வுன்சிண்ட்டராம்தினம் (WDSD) 

ஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்ச் 21 

அன்றுஅனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இது வுன்சிண்ட்டராம்பற்றிேவிழிப்புெர்

தவபரப்புவதற்காகஆண்டுடதாறும்கத பி

டிக்கப்படும்உைகைாவிேபிரச்ொரொகும். 
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• பரம்பதரக்டகாைாறுகள்பற்றிேவிழிப்புெர்

தவஅதிகரிப்பதற்கானஉைகைாவிேமுேற்சி

ோகஇந்ததினம்நிதனவுகூரப்படுகிறது. 

•  வுன்சிண்ட்டராம்உள்ைஒருவருக்குகூடுதல்

குடராடொடொம்உள்ைது. 

• இந்தஆண்டுஉைக வுன்சிண்ட்டராம்தினத்தி

ன்கருப்மபாருள் “Inclusion Means” 

என்பதாகும். 

வாழ்க்தகயின்எல்ைாவிஷேங்களிலும் வு

ன்சிண்ட்டராம்உள்ைவர்கதைச்டெர்க்கமுேற்

சிகதைடெற்மகாள்ைவும், 

அவர்களுக்குஎதிராகபாகுபாடுகாட் ாெல்இ

ருக்கவும்அதுஅதழப்புவிடுக்கிறது. 
 

உலககவிவததினம்ொர்ச் 21 

அன்றுஉலகம்முழுைதும்அனுெரிக்கப்பட்டது 

• ெனிதெனதின்பத ப்புஉெர்தவக்தகப்பற்

றும்கவிததயின்தனித்துவொனதிறதனஅங்

கீகரிக்கஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்ச் 21 

அன்றுஉைககவிதததினம்மகாண் ா ப்படு

கிறது. 

• உைககவிதததினம்ெனிதகுைத்தின்கைாச்ொர

ெற்றும்மொழியிேல்மவளிப்பாடுெற்றும்அ

த ோைத்தின்மிகவும்மபாக்கிஷொனவடி

வங்களில்ஒன்தறக்மகாண் ாடுகிறது. 

• ஐக்கிேநாடுகளின்கல்வி, 

அறிவிேல்ெற்றும்கைாச்ொரஅதெப்பு 

(யுமனஸ்டகா) 1999 

இல்பாரிஸில்ந ந்தயுமனஸ்டகாவின் 30 

வதுஅெர்வின்டபாதுகவிததமவளிப்பாடுமூ

ைம்மொழியிேல்பன்முகத்தன்தெதேஆதரி

க்கும்ெற்றும்அழிந்துவரும்மொழிகதைக்டக

ட்கும்வாய்ப்தபஅதிகரிக்கும்டநாக்கத்து ன்

இந்தநாதைஏற்றுக்மகாண் து. 
 

உலகைானிவலதினம் 2022: 

“முன்கூட்டியஎச்ெரிக்வகெற்றும்ஆரம்பநடைடிக்

வக” 

• உைகவானிதைதினம்ஒவ்மவாருஆண்டும்

ொர்ச் 23 

அன்றுஉைகம்முழுவதும்மகாண் ா ப்படு

கிறது. இந்தநாள்உைகவானிதைஅதெப்பின் 

(WMO) ஸ்தாபனொகமகாண் ா ப்படுகிறது, 

டெலும்இதுபூமியின்வளிெண் ைத்தின்ந த்

ததயில்கவனம்மெலுத்துகிறது. 

பூமியின்வளிெண் ைத்ததப்பாதுகாப்பதில்

ெக்கள்தங்கள்பங்தகஅறிந்துமகாள்ைவும்இ

ந்தநாள்உதவுகிறது. 

• உைகவானிதைதினம்ஒருகுறிப்பி த்தக்கநா

ள், 

ஏமனனில்இதுகிரகபூமியின்பல்டவறுபிரச்சி

தனகளின்உைகைாவிேஒப்புதலின்மீதுகவன

ம்மெலுத்துகிறது. 

உைகம்முழுவதும்பூமியின்பல்டவறுகவதை

கள்பற்றிேவிழிப்புெர்தவஏற்படுத்துவதன்

மூைம்இந்தநாள்ந த்தப்படுகிறது. 

• உைகவானிதைதினம்ஒவ்மவாருஆண்டும்

மவவ்டவறுமபான்மொழியு ன்மகாண் ா 

ப்படுகிறது. 

இந்தஆண்டுஉைகவானிதைநாள்முன்எச்ெரி

க்தகெற்றும்முன்கூட்டிேந வடிக்தகஎன்ற

கருப்மபாருதைதவத்துமகாண் ா ப்படுகி

றது. 
 

ஷஹீத்திைாஸ்அல்லதுதியாகிகள்தினம்ொர்ச் 23 

அன்றுஅனுெரிக்கப்பட்டது 

• ஒவ்மவாருஆண்டும், டதெம்ொர்ச் 23 

அன்றுதிோகிகள்தினொக 

(ஷஹீத்திவாஸ்அல்ைதுெர்டவாதேதினம்) 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

• சுதந்திரப்டபாராட் வீரர்கைானபகத்சிங், 

சுக்டதவ்தாப்பர், 

சிவராம்ராஜ்குருஆகிடோர்இந்திேவிடுததை

க்காகஉயிர்திோகம்மெய்துஅவர்களுக்குஅஞ்

ெலிமெலுத்தும்வதகயில்இந்தநாள்அனுெரிக்

கப்பட் து. 

• டெலும், 

ெகாத்ொகாந்தியின்நிதனவாகஜனவரி 30 

திோகிகள்தினம்அல்ைதுஷஹீத்திவாஸ்என

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
 

ொர்ச் 22 பீகார்தினொகஅனுெரிக்கப்பட்டது 

• பீகார்திவாஸ் 2022 ொநிைம்நிறுவப்பட்  110 

வதுஆண்டுநிதறதவக்குறிக்கிறது. 

வரு ாந்திரபீகார்திவாஸ்இனிொநிைஅரொ

ங்கத்தால்ந த்தப்படும்விழாக்களுக்குெட்டு

ப்படுத்தப்ப வில்தை; 

நாடுமுழுவதும்ெற்றும்மவளிநாடுகளில்வா

ழும்ொநிைகுடிெக்கள்இந்தநிகழ்தவநிதன

வுகூரத்மதா ங்கியுள்ைனர். 
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உலககாெடநாய்தினம்ொர்ச் 24 

அன்றுஅனுெரிக்கப்பட்டது 

• உைகைாவிேமதாற்றுடநாோனகாெடநாய் 

(TB) 

ெற்றும்டநாதேஅகற்றுவதற்கானமுேற்சிகள்

குறித்துமபாதுெக்களித டேவிழிப்புெர்

தவஏற்படுத்தஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்ச் 24 

அன்றுஉைககாெடநாய்தினம்கத பிடிக்கப்ப

டுகிறது. 

• 1882 

ஆம்ஆண்டு ாக் ர்ராபர்ட்டகாச்காெடநாதே

உண் ாக்கும்பாக்டீரிேத்ததகண்டுபிடித்ததா

கஅறிவித்தநாதைக்குறிக்கிறது, 

இதுஇந்தடநாதேக்கண் றிந்துகுெப்படுத்

துவதற்கானவழிதேத்திறந்தது. 

• 2022 உைககாெடநாய்தினத்தின்தீம் – 

‘காெடநாதேமுடிவுக்குக்மகாண்டுவரமுதலீ

டுமெய்யுங்கள். 

உயிர்கதைக்காப்பாற்றுங்கள்.’ -

காெடநாய்க்குஎதிரானடபாராட் த்ததஅதிக

ரிக்கவும், 

உைகத்ததைவர்கைால்காெடநாதேமுடிவுக்

குக்மகாண்டுவருவதற்கானஉறுதிமொழிக

தைஅத ேவும்வைங்கதைமுதலீடுமெய்வ

தற்கானஅவெரத்டததவதேஉெர்த்துகிறது. 
 

உண்வெக்கானஉரிவெக்கானெர்ைடதெதினம்: 

ொர்ச் 24 

• ஒவ்மவாருஆண்டும்மொத்தெனிதஉரிதெமீ

றல்கள்ெற்றும்பாதிக்கப்பட் வர்களின்கண்

ணிேம்மதா ர்பானஉண்தெக்கானஉரிதெக்

கானெர்வடதெதினொகொர்ச் 24 ஐ 

ஐக்கிேநாடுகள்ெதபஅங்கீகரித்துள்ைது. 

• அதனவருக்கும்ெனிதஉரிதெகதைடெம்ப

டுத்துவதற்கும்பாதுகாப்பதற்கும்டபாராடி, 

தங்கள்வாழ்க்தகதேஅர்ப்பணித்தஅல்ைதுத

ங்கள்உயிதரஇழந்தவர்களுக்குஅஞ்ெலிமெ

லுத்துவததஇந்தநாள்டநாக்கொகக்மகாண்டு

ள்ைது. 

• 1980 ஆம்ஆண்டுொர்ச் 24 

ஆம்டததிபடுமகாதைமெய்ேப்பட்  

“ொன்சிக்னர்ஆஸ்கார்அர்னுல்ஃடபாடராமெ

டரா” 

அவருக்குஅஞ்ெலிமெலுத்தும்வதகயில்ஒவ்

மவாருஆண்டும்ொர்ச் 24 

ஆம்டததிஇந்தநாள்அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
 

தடுத்துவைக்கப்பட்டெற்றும்காைாெல்டபானஊ

ழியர்களுடன்ஒற்றுவெக்கானெர்ைடதெதினம் 

2022 

• ஐக்கிேநாடுகள்ெதபஒவ்மவாருஆண்டும்ொ

ர்ச் 25 

அன்றுதடுத்துதவக்கப்பட் ெற்றும்காொெ

ல்டபானஊழிேர்களு ன்ஒற்றுதெக்கானெர்

வடதெதினொகஅனுெரிக்கிறது. 

• ஐ.நா. 

ஊழிேர்கள்ெற்றும்அதெதிகாக்கும்பத யி

னர்ெற்றும்அரசுொராெமூகம்ெற்றும்பத்திரி

தககளில்உள்ைஎங்கள்ெகஊழிேர்கதைப்பா

துகாப்பதற்கானநெதுஉறுதிதேவலுப்படுத்த

, ந வடிக்தகதேத்திரட் வும், 

நீதிதேக்டகாரவும்இதுஒருநாள். 
 

அடிவெத்தனம்ெற்றும்அட்லாண்டிக்நாடுகடந்த

அடிவெைர்த்தகத்தால்பாதிக்கப்பட்டைர்களின்ெ

ர்ைடதெநிவனவுதினம் 2022 

• இனமவறிெற்றும்தப்மபண்ெத்தின்ஆபத்து

கள்பற்றிேவிழிப்புெர்தவஏற்படுத்துவதற்

காகஒவ்மவாருஆண்டும்ொர்ச் 25 

அன்றுஅடிதெத்தனம்ெற்றும்அட்ைாண்டிக்

நாடுக ந்தஅடிதெவர்த்தகத்தால்பாதிக்கப்ப

ட் வர்களின்ெர்வடதெநிதனவுதினம்குறிக்க

ப்படுகிறது. 

• நியூோர்க்கில்உள்ைஐக்கிேநாடுகளின்ததை

தெேகம்ெற்றும்உைகம்முழுவதும்உள்ைஐக்

கிேநாடுகளின்அலுவைகங்களில்விழாக்கள்

ெற்றும்மெேல்பாடுகளு ன்தினம்அனுெரிக்க

ப்படுகிறது. 

• 2022 தீம்: “ததரிேத்தின்கததகள்: 

அடிதெத்தனத்திற்குஎதிர்ப்புெற்றும்இன

மவறிக்குஎதிரானஒற்றுதெ”. 
 

ெர்ைடதெ டபாவதப்மபாருள் டொதவன தினம் 

2022 ொர்ச் 31 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. 

• 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ொர்ச் 31 ஆம் டததி ெர்வடதெ 

டபாததப்மபாருள் டொததன தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது, இது ெக்களுக்கு 

டபாததப்மபாருள் பற்றிே கல்விதேயும் 

அதன் விதைவுகதையும் அறிந்து மகாள்ை 

உதவுகிறது.· 

• இந்த நாள் டபாததப்மபாருள் தீங்கு 

குதறப்பு முேற்சிகதை ஊக்குவிப்பது 

ெற்றும் டபாததப்மபாருள் மதா ர்பான 

அபாேங்கதைக் குதறப்பதத டநாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ைது. · 
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• ொர்ச் 31 ஆம் டததி அவர்களின் குறிக்டகாள், 

உைகம் முழுவதிலும் இருந்து ெருந்து 

டொததன டெதவகள் ெற்றும் நிறுவனங்கள் 

கித ப்பது குறித்து மபாதுெக்களுக்கு 

விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்துவதாகும். 

• விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்துவதன் மூைமும், 

அறிதவப் பகிர்வதன் மூைமும், பை 

மபாருள் ொர்ந்த தீங்கு குதறப்பு முதறகளின் 

அணுகதை டெம்படுத்த அவர்கள் 

நம்புகிறார்கள் – பேனர்களுக்கு ெட்டுெல்ை, 

உைமகங்கிலும் உள்ை அரசு 

நிறுவனங்களுக்கும் தங்கள் குடிெக்கள் 

எதிர்மகாள்ளும் மபாருள் பேன்பாட்டு 

சிக்கல்களுக்கு தீர்வு டதடுகிறார்கள். 
 

உலக காப்பு நாள் 2022 ொர்ச் 31 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது · 

• உைக காப்பு நாள் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ொர்ச் 

31 அன்று மகாண் ா ப்படுகிறது. 

மதாழில்நுட்பத்தத நாம் அதிகம் நம்பி 

வருவதால், நெது விதைெதிப்பற்ற 

டிஜிட் ல் ஆவெங்கதைப் பாதுகாக்க இந்த 

நாள் நெக்கு நிதனவூட்டுகிறது. · 

• நம் வாழ்வில் தகவல்களின் பங்கு ெற்றும் 

வழக்கொன காப்புப்பிரதிகளின் 

முக்கிேத்துவத்ததப் பற்றி ெக்கள் 

அறிந்துமகாள்ை இது ஒரு நாள். முதலில், 

உைக காப்புப்பிரதி தினம் உைக காப்பு பிரதி 

ொதொக மதா ங்கிேது, Maxtor என்ற ஹார்ட் 

டிதரவ் நிறுவனம் பின்னர் சீடகட் 

ம க்னாைஜிோல் வாங்கப்பட் து. 
 

ெர்ைடதெ திருநங்வகயர் தினம் 2022· 

• உைமகங்கிலும் உள்ை திருநங்தககள் 

எதிர்மகாள்ளும் பாகுபாடு குறித்த 

விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

ஆண்டுடதாறும் ொர்ச் 31 அன்று ெர்வடதெ 

திருநங்தகேர் தினம் (TDOV) 

அனுெரிக்கப்படுகிறது.     · 

• 2009 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காதவச் டெர்ந்த 

திருநங்தக ஆர்வைர் டரச்ெல் கிராண் ால்  

(மிச்சிகதனச் டெர்ந்தவர்) இந்த நாள் 

நிறுவப்பட் து. திருநங்தககளுக்கு LGBT 

அங்கீகாரம் இல்ைாததால் ஏற்பட்  

விரக்திதே டெற்டகாள் காட்டி, 

திருநங்தககதை தெேொகக் மகாண்  ஒடர 

நாள் திருநங்தககளின் நிதனவு தினம் 

ெட்டுடெ. 

• திருநங்தககளின் மகாதைகளுக்கு இரங்கல் 

மதரிவித்தாலும், திருநங்தககளின் உயிருள்ை 

உறுப்பினர்கதை அங்கீகரித்து 

மகாண் ா வில்தை.· 

• முதல் ெர்வடதெ திருநங்தககளின் 

பார்தவத்திறன் தினம் ொர்ச் 31, 2009 அன்று 

ந த்தப்பட் து. இது யு.எஸ்-ஐ தைொகக் 

மகாண்  இதைஞர் வாதிடும் அதெப்பான 

டிரான்ஸ் ஸ்டூ ன்ட் எஜுடகஷனல் 

ரிடொர்ெஸ் மூைம் வழிந த்தப்பட் து.            
 

பூமி டநரம் 2022 ொர்ச் 26 அன்று 

மகாண்டாடப்பட்டது 

• ஒவ்மவாரு ஆண்டும், பருவநிதை 

ொற்றத்திற்கு எதிரான டபாராட் த்திற்கும், 

சிறந்த கிரகத்தத டநாக்கிே 

அர்ப்பணிப்பிற்கும் ஆதரதவக் 

காட்டுவதற்காக ொர்ச் ொதத்தின் கத சி 

ெனிக்கிழதெேன்று உைகம் முழுவதும் பூமி 

டநரம் மகாண் ா ப்படுகிறது. 

• புவி டநரம் 2022 ொர்ச் 26, 2022 அன்று 

குறிக்கப்படுகிறது. புவி டநரம் 2022 தீம் 

‘எங்கள் எதிர்காைத்தத வடிவதெக்கவும். தி 

ட  என்பது உைகைாவிே இேற்தகக்கான 

நிதிேத்தால் (WWF) ஏற்பாடு மெய்ேப்பட்  

ஒரு உைகைாவிே இேக்கொகும், இது 

தனிநபர்கள், ெமூகங்கள், கார்ப்படரட்கள் 

ெற்றும் வீடுகதை இரவு 8:30 முதல் 9:30 

ெணி வதர ஒரு ெணிடநரம் தங்கள் 

விைக்குகதை அதெக்க ஊக்குவிக்கிறது. 
 

GoI அக்டடாபர் 5 ஐ டதசிய டால்பின் தினொக 

குறிப்பிடுகிறது 

• சுற்றுச்சூழல், வனம் ெற்றும் காைநிதை 

ொற்றத்திற்கான ெத்திே அதெச்ெகம், 2022 

முதல்  ால்பின்கதைப் பாதுகாப்பதற்கான 

விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்தும் ஒரு வரைாற்று 

ந வடிக்தகோக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

அக்ட ாபர் 5 ஆம் டததி டதசிே  ால்பின் 

தினொக மகாண் ா ப்படுகிறது. 

• ெத்திே சுற்றுச்சூழல், வனம் ெற்றும் 

காைநிதை ொற்றத்துக்கான அதெச்ெர் 

பூடபந்திர ோதவ், ொர்ச் 25, 2022 அன்று, 

புதுதில்லியில் நத மபற்ற டதசிே 

வனவிைங்கு வாரிேத்தின் 67வது கூட் த்தின் 

டபாது இந்தத் தகவதைத் மதரிவித்தார். 
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 Obituaries News 
 

தமற்கிந்தியதீவுகளின் ஜாம்ெவான் சுழற்ெந்து 

வீச்ொைர் தொனி ரமதின்காலமானார் 

• டமற்கிந்தியத்தீவுகளின் சுைல் ஜோம்பெோன் 

டசோனி ைமதின் ை து 92ெது ெயதில் 

கோலமோ ோர். 1950ல்இங்கிலோந்தில் நைந்ை 

முைல் யெளிநோட்டுத்யைோைரை யென்ற 

அணியில் அெர் ஒரு அங்கமோக இருந்ைோர். 

• 1950 ஆம் ஆண்டு 

ஓல்ட்ட்ைோஃடபோர்டில்இங்கிலோந்துக்கு 

எதிைோ  

யைஸ்ட்டபோட்டியில்அறிமுகமோ ோர். 

• ைமதின்43யைஸ்ட்டபோட்டிகளில் விரளயோடி 

98சைோசரியில்158விக்யகட்டுகரளவீழ்த்தியுள்

ளோர். 

• ைமதின்184 முைல்ைைடபோட்டிகளில் 

விரளயோடி 24 சைோசரியில்758 

விக்யகட்டுகரளவீழ்த்தியுள்ளோர். 1960 

களின்பிற்பகுதியில்விரளயோட்டிலிருந்து 

ஓய்வு யபற்ற பிறகு அெர் இங்கிலோந்து 

யசன்றோர். 
 

பிரெல திலரப்ெட விமர்ெகர், எழுத்ோைர் 

சஜய்பிரகாஷ்செௌக்தெகாலமானார் 

• திரைப்பைவிமர்சகரும், 

எழுத்ைோளருமோ யஜய்பிைகோஷ்யசௌக்டச 

ை து 82ெது ெயதில் மோைரைப்பு 

கோைணமோக கோலமோ ோர். 

• அெர் ‘ஷோயத்’ (1979), ‘கட்ல்’ (1986) மற்றும் 

‘போடிகோர்ட்’ (2011) உள்ளிட்ை பல 

பைங்களுக்கு ெச ம் மற்றும் 

ெச ங்கரளஎழுதியுள்ளோர், டமலும் 

யைோரலக்கோட்சி 

யைோைர்களுக்குஎழுதுெதிலும்ஈடுபட்டுள்ளோ

ர். 

• மத்தியப்பிைடைச முைல்ெர் 

சிெைோஜ்சிங்சவுகோன், மோநில கோங்கிைஸ் 

ைரலெர் கமல்நோத் மற்றும் பல ைரலெர்கள் 

யசௌக்டசயின்மரறவுக்கு இைங்கல் 

யைரிவித்துள்ள ர். 
 

ஆஸ்திதரலிய சுழற்ெந்து வீச்ொைர் 

தஷன்வார்ன்காலமானார் 

• ஆஸ்திடைலியோவின் ஜோம்பெோன் சுைற்பந்து 

வீச்சோளர் டஷன்ெோர்ன் ை து 52ெது ெயதில் 

கோலமோ ோர். 

• 145யைஸ்ட்டபோட்டிகளில் விரளயோடி 

708விக்யகட்டுகரளவீழ்த்தியடஷன்ெோர்ட , 

இதுெரை விரளயோடிய கிரிக்யகட் 

வீைர்களில்ஒருெைோ ோர். அெைது கிரிக்யகட் 

ெோழ்க்ரக 1992 முைல் 2007 ெரை 

15ஆண்டுகளுக்கும் டமலோக நீடித்ைது. 

• 1999இல்ஆஸ்திடைலியோவுைன்உலகக்டகோப்

ரபரய யென்றெர். 

• அெர் 1990 கள் மற்றும் 

2000களின்முற்பகுதியில் ஆதிக்கம் 

யசலுத்திய ஆஸ்திடைலியஅணிகளின் 

ஒருங்கிரணந்ை பகுதியோக இருந்ைைோல், 

அெர் விரளயோட்டு 

ெைலோற்றில்மிகச்சிறந்ைபந்துவீச்சோளர்களில்

ஒருெைோககருைப்படுகிறோர். 

• 2013 இல், அெர் 

ஐசிசி ோல்ஆஃப்ஃடபமில்டசர்க்கப்பட்ைோர்

. இந்தியன் பிரீமியர்லீக்கின் யைோைக்கப் 

பதிப்ரபயும்ைோஜஸ்ைோன்ைோயல்ஸ் அணியின் 

டகப்ை ோகயென்றோர். 
 

இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் ேலலலம 

ேைெதி எஸ்.எஃப்தராட்ரிக்ஸ்காலமானார் 

• 1990 முைல் 1993 ெரை இந்திய ைோணுெத்தின் 

ைரலரம ைளபதியோக பணியோற்றிய 

யஜ ைல்எஸ்.எஃப்டைோட்ரிக்ஸ் ை து 88ெது 

ெயதில் கோலமோ ோர். 

• யஜ ைல்சுனித்பிைோன்சிஸ்டைோட்ரிக்ஸ்2004 

முைல் 2010 ெரை 

பஞ்சோபின்ஆளுநைோகவும்இருந்ைோர். அெர் 

டைசிய போதுகோப்பு ஆடலோசர க்குழுவில் 

இைண்டு முரற பணியோற்றியுள்ளோர். 

• அெர் ஓய்வு யபற்றதிலிருந்து, அெர் சமூக 

மற்றும் 

இலக்கியடநோக்கங்களில்ஈடுபட்டுள்ளோர் 

மற்றும் மூடலோபோய பிைச்சிர கள் குறித்து 

பல டபச்சுக்கரளெைங்கியுள்ளோர். 
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ஆஸ்கார் விருது செற்ற ேயாரிப்ொைர் 

ஆலன்வால்பிரிட்ஜ்லாட்ஜூனியர்காலமானார் 

• ஆஸ்கோர் விருது யபற்ற ையோரிப்போளரும், 

ட்யென்டீத்யசஞ்சுரிஃபோக்ஸின் முன் ோள் 

நிர்ெோகியும், ‘ஸ்ைோர்ெோர்ஸ்’ மற்றும் 

‘பிடைவ் ோர்ட்’ ஆகியெற்ரறப் பச்ரசயோக 

ஒளிைச் யசய்ைெர், ஆலன்லோட்ஜூனியர்84 

ெயதில் கோலமோ ோர். 

• அெர் அன்புைன் “டலடி” என்று 

அரைக்கப்பட்ைோர். 

1995இல்யமல்கிப்சன்இயக்கிய‘பிடைவ் ோர்

ட்’ சிறந்ை பைத்துக்கோ  அகோைமி விருரை 

(ஆஸ்கோர் விருது) யென்றோர். 

• அெர் 1979 இல்நிறுெப்பட்ைலோட் 

நிறுெ த்தின் நிறுெ ர்களில் ஒருெர். 
 

ஆஸ்திதரலிய முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரர் 

ராட்மார்ஷ்காலமானார் 

• ஆஸ்திடைலியோவின் முன் ோள் கிரிக்யகட் 

வீைர் (விக்யகட்கீப்பர்) 

டைோட்னிவில்லியம்மோர்ஷ்ஆஸ்திடைலியோவி

ன்அடியலய்டில்கோலமோ ோர். 

• யைஸ்ட்கிரிக்யகட்டில் சைம் அடித்ை முைல் 

ஆஸ்திடைலியவிக்யகட்கீப்பர் மற்றும் 

3சைங்களுைன் ை து ெோழ்க்ரகரய 

முடித்ைோர். 

• டெகப்பந்து வீச்சோளர் 

யைன்னிஸ்லில்லியின்பந்துவீச்சில்95ைன்கள் 

உட்பை 

விக்யகட்கீப்பைோல்355ஆட்ைமிைக்கச் யசய்து 

யைஸ்ட் சோைர  பரைத்ைோர். 

• அெர் 1970 முைல் 1984 ெரை 

ஆஸ்திடைலியோவுக்கோக96 

யைஸ்ட்டபோட்டிகளிலும், 

ஆஸ்திடைலியோவுக்கோக92 ஒரு நோள் 

சர்ெடைசப்டபோட்டிகளிலும் (ODI) 

விரளயோடியுள்ளோர், பின் ர் பிப்ைெரி 1984 

இல் சிறந்ை கிரிக்யகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

யபற்றோர். 
 

ொகிஸ்ோன் முன்னாள் அதிெர் 

ரபிக்ேரார்காலமானார் 

• மூத்ை அைசியல்ெோதியும், முன் ோள் உச்ச 

நீதிமன்ற நீதிபதியும், போகிஸ்ைோன் 

அதிபருமோ ைபீக்ைைோர் ை து 92ெது ெயதில் 

கோலமோ ோர். மு ம்மதுைஃபிக்ைைோர்1929 

ஆம் ஆண்டு நெம்பர் 2 ஆம் டைதி 

போகிஸ்ைோனின் பீர் டகோட்டில் பிறந்ைோர். 

• அெர் 1991 முைல் 1994 ெரை உச்ச நீதிமன்ற 

நீதிபதியோகபணியோற்றி ோர். லோகூர் உயர் 

நீதிமன்றத்தின் ைரலரம 

நீதிபதியோகவும்1989 முைல் 1991 ெரை 

பணியோற்றி ோர். 

• பின் ர், 1997 முைல் 2001 ெரை 

போகிஸ்ைோனின் அதிபைோக இருந்ைோர். 
 

ஜாம்பியாவின் முன்னாள் அதிெர் 

ரூபியாெண்டாகாலமானார் 

• ஜோம்பியோவின் முன் ோள் அதிபர் 

ரூபியோபண்ைோ இைண்டு ெருைங்களோக 

புற்றுடநோயோல்போதிக்கப்பட்டுகோலமோ ோர். 

அெருக்கு ெயது 

• பண்ைோ2008 மற்றும் 2011 

இலிருந்துஜோம்பியோவின்நோன்கோெதுஜ ோதி

பதியோகபணியோற்றி ோர். பண்ைோ முைல் 

ஜ ோதிபதி யகன் த்கவுண்ைோவின் கீழ் 

மூத்ை இைோஜைந்திைபைவிகரளெகித்ைோர், 

அைற்கு முன்பு 2006 இல்அப்டபோரைய 

ஜ ோதிபதி 

யலவிமுெோ ோெோசோெோல்துரணத்ைரலெ

ைோகநியமிக்கப்பட்ைோர். 
 

WWE ஜாம்ெவான் தரெர்ரதமான்காலமானார் 

• இைண்டு முரற WWE  ோல்ஆஃப்ஃடபமர், 

ஸ்கோட் ோல் மோைரைப்பு கோைணமோக 

கோலமோ ோர். அெருக்கு ெயது உலக 

மல்யுத்ை சம்டமள த்துைன் (WWF, 

இப்டபோது WWE) அெைது பைவிக்கோலம் டம 

1992இல் யைோைங்கியது. WWE உைன், அெர் 

‘டைசர்ைடமோன்’ என்று அெைது 

டமோதிைப்யபயைோல் பிைபலமோக 

அறியப்பட்ைோர். அெர் நோன்கு முரற WWE 

இன்ைர்கோண்டிய ன்ைல்சோம்பியன்ஆ ோர். 

• 2014இல், ஸ்கோட் ோல் ஒரு ைனிப்பட்ை 

மல்யுத்ை வீைைோகWWE 

 ோல்ஆஃப்ஃடபமில்டசர்க்கப்பட்ைோர், 

பின் ர் 2020இல்NWO இன் ஒரு பகுதியோக 

இருந்ைோர். 

• ஸ்கோட் ோல்WWC 

யுனிெர்சல்ய வியெயிட்சோம்பியன்ஷிப் 

மற்றும் USWA 

யுனிஃரபட்டெர்ல்ட்ய வியெயிட்சோம்பி

யன்ஷிப்ஆகியெற்றுைன் இைண்டு முரற 

உலக சோம்பியன். 
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ஆந்திர மாநில முன்னாள் கவர்னர் ‘செல்வி 

குமுத்சென்தஜாஷி‘ காலமானார் 

• ஆந்திை மோநில முன் ோள் கெர் ர் 

குமுத்யபன்மணிசங்கர்டஜோஷிகோலமோ ோர். 

• திருமதிடஜோஷி26 நெம்பர் 1985 முைல் 7 

பிப்ைெரி 1990 ெரை 

ஆந்திைப்பிைடைசஆளுநைோகப்பணியோற்றி ோர்

. 

• சோைைோ முகர்ஜிக்குப் பிறகு மோநிலத்தின் 

இைண்ைோெது யபண் ஆளுநைோ ோர். டஜோஷி 

மூன்று முரற 

ைோஜ்யசபோஉறுப்பி ைோகஇருந்துள்ளோர். 

• குமுத்யபன்மணிசங்கர்டஜோஷி ைகெல் 

மற்றும் ஒலிபைப்பு துரண அரமச்சைோகவும் 

(அக்டைோபர் 1980 – ஜ ெரி 1982) சுகோைோைம் 

மற்றும் குடும்ப நலத்துரற துரண 

அரமச்சைோகவும் (ஜ ெரி 1982 – டிசம்பர் 

1984) ஆ ோர். 

• இந்திோவின்முன்னாள்ததைதெநீதிபதிஆர்.

சி.ைடஹாட்டிகாைொனார் 
 

இந்திோவின்முன்னாள்ததைதெநீதிபதிரடெஷ்

ெந்திரைடஹாட்டி 81 வேதில்காைொனார். 

நீதிபதிைடஹாட்டிஜூன் 1, 2004 

அன்றுஇந்திோவின் 35 

வதுததைதெநீதிபதிோகநிேமிக்கப்பட் ார். 

அவர்நவம்பர் 1, 2005 அன்றுஓய்வுமபற்றார். 

GIF வடிவதெப்தபஉருவாக்கிேவர், 

ஸ்டீபன்வில்தஹட்காைொனார் 
 

கிராபிக்ஸ்இன் ர்டெஞ்ச்ஃபார்டெட்த  

(ஜிஐஎஃப்) உருவாக்கிேஸ்டீபன்வில்தஹட், 

டகாவிட்-19 மதா ர்பானபிரச்ெதனகைால் 74 

வேதில்காைொனார். 

வில்தஹட் 1987 

இல்கம்ப்யூெர்வில்பணிபுரியும்டபாதுகிராபிக்ஸ்

இன் ர்டெஞ்ச்ஃபார்டெட்அல்ைது GIF ஐ 

உருவாக்கினார். 

ஆக்ஸ்டபார்டுஅமெரிக்கன்அகராதி 2012 

ஆம்ஆண்டில் GIF ஐ 

ஆண்டின்சிறந்தவார்த்ததோகஅறிவித்தது. 2013 

இல்மவபிவாழ்நாள்ொததனோைர்விருதுஅவரு

க்குவழங்கப்பட் து. 
 

ொலியின்முன்னாள்பிரதெர்மெௌமிடலாமபௌடப

வெகாகாலொனார் 

ொலியின்முன்னாள்பிரதெர்SoumeylouBoubèyeMaï

gaஉ ல்நைக்குதறவுகாரெொககாைொனார். 

தெகா 2017 முதல் 2019 

வதரொலியின்பிரதெராகபணிோற்றினார். 

நாட்த இராணுவஆட்சிக்குழுதகப்பற்றிேபி

ன்னர்ஆகஸ்ட் 2021 

முதல்அவர்தடுத்துதவக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் 

2017 

இல்கீதாவின்பிரதெெந்திரிோகநிேமிக்கப்பட்

 ார், ஆனால் 160 

டபதரக்மகான்றஒருபடுமகாதைக்காகஏப்ரல் 

2019 இல்ராஜினாொமெய்தார். 
 

ைங்கடதெத்தின்முன்னாள்அதிபர்ெஹாபுதீன்அக

ெதுகாலொனார் 

வங்கடதெத்தின்முன்னாள்அதிபர்ஷஹாபுதீன்அ

கெதுதனது 92வது 

வேதில்வங்கடதெத்தின் ாக்காவில்காைொனார். 

முன்னாள்இராணுவெர்வாதிகாரிஎச்.எம். 

எர்ஷாத்ததகவிழ்க்க 1990 

இல்மவகுஜனஎழுச்சிக்குெத்தியில்அதனத்துக்க

ட்சிகளின்ஒருமித்தடவட்பாைராகஇத க்காை

அரெததைவராகஇருந்தார். 

ஷஹாபுதீன்அகெது 1996 முதல் 2001 

வதரபங்கைாடதஷின்ஜனாதிபதிோகவும்பணி

ோற்றினார். பிப்ரவரி 1991 இல்நாட்டில் 

“சுதந்திரொனெற்றும்நம்பகொன” 

டதர்ததைந த்துவதற்குஅவர்மபாறுப்டபற்றார். 
 

மபல்ஜியம் கால்பந்து வீரர் மிகுைல் ைான் டடம் 

காலொனார்· 

• மபல்ஜிேத்தின் மூத்த கால்பந்து வீரர் 

மிகுவல் வான்  ாம்டெ தனது 28 வேதில் 

லுடகமிோ டநாோல் பாதிக்கப்பட்டு 

காைொனார். வான்  ாம் 2016 இல் 

லுடகமிோ டநாோல் கண் றிேப்பட் ார் 

ெற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் டெைாக 

புற்றுடநாய்க்கான சிகிச்தெயில் இருந்தார். 

அவரது எட்டு வரு  மதாழில் 

வாழ்க்தகயில், வான் ட ம் மெர்கிள் 

ப்ரூக்கிற்காக விதைோடினார் ெற்றும் 

அணிக்காக 40 முதற டதான்றினார். 
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சிக்கிம் முன்னாள் முதல்ைர் பி.பி.குருங் 

காலொனார்· 

• சிக்கிமின் 3வது முதல்வர் பீம் பகதூர் குருங் 

சிக்கிம் ொநிைம் காங் ாக்கில் உள்ை 

லும்சுயியில் உள்ை அவரது இல்ைத்தில் 

காைொனார்.·      குருங் கல்கத்தா 

(மகால்கத்தா) ொர்ந்த மெய்தித்தாள் அமிர்தா 

பஜார் பத்ரிகாவில் ஆசிரிேராகவும், 

பணிோைர் நிருபராகவும் பணிோற்றினார், 

டெலும் அவர் சிக்கிமின் முதல் மெய்தி 

அடிப்பத யிைான டநபாளி இதழான 

கஞ்ென்ஜங்காதவத் திருத்தினார். · 

• 1947 இல் சிக்கிம் ராஜ்ே காங்கிரஸ் 

கட்சியு ன் தனது அரசிேல் வாழ்க்தகதேத் 

மதா ங்கிே குருங், பின்னர் 1958 இல் 

மபாதுச் மெேைாைராக நிேமிக்கப்பட் ார். 

சிக்கிமின் வரைாற்றில் மிகக் குறுகிே 

காைொன 11 டெ முதல் 24 டெ 1984 வதர 

சிக்கிமின் 3வது முதல்வராக 

பணிோற்றினார். ·      2014 ெற்றும் 2015 க்கு 

இத யில் சிக்கிம் முதல்வரின் அரசிேல் 

ஆடைாெகராக பணிோற்றினார். 

 

Miscellaneous News 
 

டாடாதமாட்டார்ஸ் ‘அனுெவ்’- வீல்தஷாரூலம 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

• கிைோமப்புற 

ெோடிக்ரகயோளர்கரளஇலக்கோகக் யகோண்டு, 

கிைோமப்புற 

ெோடிக்ரகயோளர்கரளஇலக்கோகக் யகோண்டு, 

கிைோமப்புறங்களில் ைங்களுரைய ெைரெ 

அதிகரித்து, வீட்டு ெோசலில் கோர் ெோங்கும் 

அனுபெத்ரைெைங்குெைற்கோக, ‘அனுபவ்’ 

என்ற யமோரபல்டஷோரூரம 

(சக்கைங்களில்டஷோரூம்) 

ைோைோடமோட்ைோர்ஸ்யைோைங்கியுள்ளது. 

• இந்தியோவில் கிைோமப்புறங்களில் 

ைோைோடமோட்ைோர்ஸ்பிைோண்ட்விழிப்புணர்

ரெ அதிகரிக்க, நோடு முழுெதும் யமோத்ைம் 

103 

யமோரபல்டஷோரூம்கரளைோைோடமோட்ைோர்

ஸ்நிறுெவுள்ளது. 
 

ஹீதரா தமாட்தடாகார்ப் புதிய EV பிராண்டிற்கு 

‘விடா’ 2022 என்று செயரிட்டுள்ைது 

• Hero MotoCorp அைன் ெளர்ந்து ெரும் 

யமோபிலிட்டிதீர்வுகள் மற்றும் ெைவிருக்கும் 

மின்சோைெோக ங்களுக்கோக “விைோ” (விைோ 

என்றோல் ெோழ்க்ரக) என்ற புதிய 

பிைோண்ரையெளியிட்ைது. 

• Vida பிைோண்ட், Hero MotoCorp இன் ைரலெர் 

மற்றும் CEO ைோக்ைர் பென் முன்ஜோல், மோர்ச் 

3, 2022 அன்று துபோயில்யெளியிைப்பட்ைது. 

• ESG தீர்வுகளில்10,000 க்கும் டமற்பட்ை 

யைோழில்முர டெோரைெளர்க்க 

நிறுெ த்திற்கு உைவும் $100 மில்லியன் 

உலகளோவிய நிரலத்ைன்ரமநிதிரயயும் 

அெர் அறிவித்ைோர். 

 

Important Takeaways (முக்கியமான 
குறிப்புகள்) 

• ஜப்போன் ைரலநகர்: டைோக்கிடயோ; 

• ஜப்போன் நோணயம்: ஜப்போனியயயன்; 

• ஜப்போன் டபைைசர்: நருஹிட்டைோ; 

• ஜப்போன் பிைைமர்: ஃபுமிடயோகிஷிைோ. 

• சீ ோவின் ைரலநகைம்: யபய்ஜிங்; 

• சீ  நோணயம்: Renminbi; 

• சீ  அதிபர்: ஜிஜின்பிங். 

• கூகுள்CEO: சுந்ைர் பிச்ரச; 

• கூகுள்நிறுெப்பட்ைது: 4 யசப்ைம்பர் 1998; 

• கூகுள்ைரலரமயகம்: மவுண்ைன்வியூ, 

கலிடபோர்னியோ, அயமரிக்கோ. 

• நோசோ நிர்ெோகி: பில்யநல்சன்; 

• நோசோவின்ைரலரமயகம்: ெோஷிங்ைன் டி.சி., 
அயமரிக்கோ; 

• நோசோநிறுெப்பட்ைது: 1 அக்டைோபர் 1958; 

• NOAA ைரலரமயகம்: ெோஷிங்ைன், டி.சி., 

அயமரிக்கோ 

• NOAA நிறுெ ர்: ரிச்சர்ட்நிக்சன் 

• NOAA நிறுெப்பட்ைது: 3 அக்டைோபர் 1970; 

• சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர் 

ரலன்ஸ்ஏஜிைரலரமயகம்: போஸல், 

சுவிட்சர்லோந்து; 

• சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர் 

ரலன்ஸ்ஏஜிநிறுெப்பட்ைது: 1 ஏப்ைல் 2002; 

• சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர் ரலன்ஸ்ஏஜி 
ைரலெர்: யைட்டைோஃபிைோன்சிடயோனி; 

• சுவிஸ் இன்ைர்டநஷ ல் ஏர் ரலன்ஸ்AG 

CEO: Dieter Vranckx. 
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• புதிய ெளர்ச்சி ெங்கியின்ைரலரமயகம் 

இைம்: ஷோங்கோய், சீ ோ; 

• புதிய ெளர்ச்சி ெங்கியின் ைரலெர்: 

மோர்டகோஸ்பிைோடைோட்ைோய்டஜோ; 

• புதிய ெளர்ச்சி ெங்கி நிறுெ ர்: BRICS; 

• புதிய ெளர்ச்சி ெங்கி நிறுெப்பட்ைது: 15 

ஜூரல 2014; 

• மகோைோஷ்டிைோெங்கியின்ைரலரமயகம்: 

புட ; 

• போங்க்ஆஃப்மகோைோஷ்டிைோ ைரலரம 

நிர்ெோக அதிகோரி: ஏ. எஸ். ைோஜீவ் (2 டிசம்பர் 

2018–); 

• மகோைோஷ்டிைோ ெங்கி நிறுெப்பட்ைது: 16 

யசப்ைம்பர் 1935; 

• ைோஜஸ்ைோன் முைல்ெர்: அடசோக்யகலோட்; 

கெர் ர்: கல்ைோஜ்மிஸ்ைோ. 

• ைமிழ்நோட்டின் ைரலநகைம்: யசன்ர ; 

• ைமிைக முைல்ெர்: மு.க.ஸ்ைோலின்; 

• ைமிைக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ைவி. 

• மத்தியப்பிைடைச ைரலநகைம்: டபோபோல்; 

• மத்திய பிைடைச ஆளுநர்: 

மங்குபோய்சி.படைல்; 

• மத்திய பிைடைச முைல்ெர்: 

சிெைோஜ்சிங்சவுகோன். 

• அசோம் ைரலநகைம்: திஸ்பூர்; 

• அசோம் முைல்ெர்: ஹிமந்ைோபிஸ்ெோ சர்மோ; 

• அசோம் கெர் ர்: யஜகதீஷ்முகி. 

• DICGC ைரலெர்: ரமக்டகல்பட்ைோ; 

• DICGC நிறுெப்பட்ைது: 15 ஜூரல 1978; 

• DICGC ைரலரமயகம்: மும்ரப. 

• இந்திய விமோ ப்பரைநிறுெப்பட்ைது: 8 

அக்டைோபர் 1932; 

• இந்திய விமோ ப்பரைைரலரமயகம்: புது 

தில்லி; 

• இந்திய விமோ ப்பரை ைரலரம ைளபதி: 

விடெக்ைோம்சவுைோரி. 

• Twitter CEO: பைோக்அகர்ெோல்; 

• Twitter உருெோக்கப்பட்ைது: 21 மோர்ச் 2006; 

• Twitter ைரலரமயகம்: சோன்பிைோன்சிஸ்டகோ, 

கலிடபோர்னியோ, அயமரிக்கோ. 

• யஜட்ஏர்டெஸ்CEO: வி ய்துடப; 

• யஜட்ஏர்டெஸ்நிறுெ ர்: நடைஷ்டகோயல்; 

• யஜட்ஏர்டெஸ்நிறுெப்பட்ைது: 1 ஏப்ைல் 

1992, மும்ரப. 

• போர்திAXA ஆயுள் கோப்பீட்டின்MD & CEO: 

பைோக் ைோஜோ; 

• போர்திAXA ஆயுள் கோப்பீடு நிறுெப்பட்ைது: 

2007; 

• யைோழில்நுட்ப உச்சி மோநோட்டின் ைரலெர்: 

விபின்டசோந்தி; 

• CII ைரலெர்: ைச்சட்விஸ்ெநோத் நடைந்திைன்; 

• CII யின் இயக்குநர் யஜ ைல்: 

சந்திைஜித்போ ர்ஜி. 

• மின் ணு மற்றும் ைகெல் யைோழில்நுட்பத் 

துரற அரமச்சர்: அஷ்வினிரெஷ்ணவ்; 

• கூகுள்CEO: சுந்ைர் பிச்ரச; 

• கூகுள்நிறுெப்பட்ைது: 4 யசப்ைம்பர் 1998; 

• கூகுள்ைரலரமயகம்: மவுண்ைன்வியூ, 

கலிடபோர்னியோ, அயமரிக்கோ. 

• சர்ெடைச 

ஒலிம்பிக்கமிட்டியின்ைரலரமயகம்: 

யலோடசன், சுவிட்சர்லோந்து; 

• சர்ெடைச ஒலிம்பிக்கமிட்டி ைரலெர்: ைோமஸ் 

போக்; 

• சர்ெடைச ஒலிம்பிக்கமிட்டிநிறுெப்பட்ைது: 

23 ஜூன் 1894, போரிஸ், பிைோன்ஸ். 

• எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் யைோைர்போ  ஐக்கிய 

நோடுகளின் திட்ைம் (UNAIDS) ைரலரமயகம்: 

யஜனிெோ, சுவிட்சர்லோந்து; 

• UNAIDS நிர்ெோக இயக்கு ர்: Winnie Byanyima; 

• உலக 

ெ விலங்குநிதியத்தின்ைரலரமயகம்: 

சுைப்பி, சுவிட்சர்லோந்து. 

• உலக ெ விலங்குநிதியம்நிறுெப்பட்ைது: 

29 ஏப்ைல் 1961, டமோர்ஜஸ், சுவிட்சர்லோந்து. 

• உலக ெ விலங்குநிதியத்தின் ைரலெர் 

மற்றும் CEO: கோர்ட்ைர்ைோபர்ட்ஸ். 

• WHO நிறுெப்பட்ைது: 7 ஏப்ைல் 1948; 

• WHO ரைைக்ைர் யஜ ைல்: Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus; 

• WHO ைரலரமயகம்: யஜனீெோ, 

சுவிட்சர்லோந்து. 

• இந்திய டைசிய போதுகோப்பு கவுன்சில் 

நிறுெப்பட்ைது: 19 நெம்பர் 1998; 
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• இந்திய டைசிய போதுகோப்பு கவுன்சில் 

ைரலெர்: அஜித்குமோர்டைோெல். 

• ைோைோடமோட்ைோர்ஸ்ைரலரமயகம்: 

மும்ரப; 

• ைோைோடமோட்ைோர்ஸ்நிறுெ ர்: டஜ.ஆர்.டி. 

ைோைோ; 

• ைோைோடமோட்ைோர்ஸ்நிறுெப்பட்ைது: 1945, 

மும்ரப. 

• Hero MotoCorp ைரலரமயகம்: புது தில்லி; 

• ஹீடைோ டமோட்டைோகோர்ப்நிறுெ ர்: 

பிரிஜ்டமோகன்லோல்முன்ஜோல்; 

• ஹீடைோ டமோட்டைோகோர்ப்நிறுெப்பட்ைது: 19 

ஜ ெரி 1984, ைோருட ைோ. 

• FATF நிறுெப்பட்ைது: 1989; 

• FATF உறுப்பி ர்கள்: 39; 

• FATF ைரலரமயகம்: போரிஸ், பிைோன்ஸ்; 

• FATF ைரலெர்: டி ைோஜோ குமோர் (சிங்கப்பூர்). 

• ைஷ்யோவின் ைரலநகைம்: மோஸ்டகோ; 

• ைஷ்யோ ஜ ோதிபதி: விளோடிமிர்புடின்; 

• ைஷ்யோ நோணயம்: ைஷ்ய ரூபிள். 

• ஈைோன் ைரலநகைம்: யைஹ்ைோன்; 

• ஈைோன் ஜ ோதிபதி: இப்ைோஹிம்ரைசி; 

• ஈைோன் நோணயம்: ஈைோனியரியோல். 

• யைன்யகோரியோ ைரலநகர்: சிடயோல்; 

• யைன்யகோரியோ நோணயம்: யைன்யகோரியWon 

• உக்ரைன் ைரலநகைம்: கீவ்; 

• உக்ரைன் நோணயம்: உக்டைனியஹ்ரிவ்னியோ; 

• உக்ரைன் ஜ ோதிபதி: Volodymyr Zelenskyy; 

• உக்ரைன் பிைைமர்: யைனிஸ்ஷ்மி ோல். 

•  ங்டகரி ைரலநகர்: புைோயபஸ்ட்; 

•  ங்டகரி நோணயம்: 

 ங்டகரியஃடபோரிண்ட். 

• ரமக்டைோசோப்ட்CEO மற்றும் ைரலெர்: 

சத்யோநோயைல்லோ; 

• ரமக்டைோசோப்ட்ைரலரமயகம்: 

யைட்மோண்ட், ெோஷிங்ைன், அயமரிக்கோ. 

• WHO நிறுெப்பட்ைது: 7 ஏப்ைல் 1948; 

• WHO ரைைக்ைர் யஜ ைல்: Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus; 

• WHO ைரலரமயகம்: யஜனீெோ, 

சுவிட்சர்லோந்து. 

• மத்தியப்பிைடைச ைரலநகைம்: டபோபோல்; 

• மத்திய பிைடைச ஆளுநர்: 

மங்குபோய்சி.படைல்; 

• மத்திய பிைடைச முைல்ெர்: 

சிெைோஜ்சிங்சவுகோன். 

•  ரியோ ோ ைரலநகர்: சண்டிகர்; 

•  ரியோ ோ ஆளுநர்: பண்ைோருைத்ைோத்டையோ; 

•  ரியோ ோ முைல்ெர்: 

மட ோகர்லோல்கட்ைோர். 

• சிக்கிம் ைரலநகைம்: கோங்ைோக்; 

• சிக்கிம் கெர் ர்: கங்கோ பிைசோத்; 

• சிக்கிம் முைல்ெர்: பிடைம்சிங்ைமோங். 

• ைமிழ்நோட்டின் ைரலநகைம்: யசன்ர ; 

• ைமிைக முைல்ெர்: மு. க.ஸ்ைோலின்; 

• ைமிைக ஆளுநர்: என்.ைவி. 

• கர்நோைக ைரலநகைம்: யபங்களூரு; 

• கர்நோைக முைல்ெர்: பசெைோஜ்எஸ் 

யபோம்ரம; 

• கர்நோைக ஆளுநர்: ைோெர்சந்த்யகலோட் 

•  ரியோ ோ ைரலநகர்: சண்டிகர்; 

•  ரியோ ோ ஆளுநர்: பண்ைோருைத்ைோத்டையோ; 

•  ரியோ ோ முைல்ெர்: 

மட ோகர்லோல்கட்ைோர். 

• திரிபுைோ ைரலநகைம்: அகர்ைலோ; 

• திரிபுைோ முைல்ெர்: பிப்லப்குமோர்டைப்; 

• திரிபுைோ கெர் ர்: சத்யடைவ்நடைன்ஆர்யோ. 

• FGII CEO: அனுப்ைோவ்; 

• FGII ைரலரமயகம் இைம்: மும்ரப; 

• FGII நிறுெப்பட்ைது: 2000 

• RBI ைரலரமயகம்: மும்ரப, மகோைோஷ்டிைோ; 

• RBI நிறுெப்பட்ைது: 1 ஏப்ைல் 1935; 

• RBI கெர் ர்: சக்திகோந்ைைோஸ். 

• HDFC ெங்கியின்ைரலரமயகம்: மும்ரப; 

• HDFC ெங்கி நிறுெப்பட்ைது: ஆகஸ்ட் 1994; 

• HDFC ெங்கியின்CEO: சஷிைர்ஜகதீஷன்; 

• HDFC ெங்கியின் ைரலெர்: 

அைோனுசக்ைெர்த்தி; 

• ஸ்ைோர் ய ல்த் அண்ட்அரலட் 

இன்சூைன்ஸ் கம்யபனி லிமியைட் 

ஸ்ைோப ம்:2006; 

• ஸ்ைோர் ய ல்த் அண்ட்அரலட் 

இன்சூைன்ஸ் கம்யபனி 

லிமியைட்ைரலரமயகம்: யசன்ர , 

ைமிழ்நோடு; 
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• ஸ்ைோர் ய ல்த் அண்ட்அரலட் 

இன்சூைன்ஸ் கம்யபனி லிமியைட் முழுடநை 

இயக்கு ர் & CEO: யஜகநோைன். 

• NaBFIDஇன் ைரலெர்: டக.வி.கோமத். 

• Paytm Payments Bank Ltd இன் ைரலெர்: 

விஜய்டசகர் சர்மோ; 

• Paytm Payments Bank Ltd இன் MD மற்றும் CEO: 

சதீஷ்குமோர்குப்ைோ; 

• Paytm Payments Bank Ltd ைரலரமயகம்: 

யநோய்ைோ, உத்ைைபிைடைசம். 

• BCCI நிறுெப்பட்ைது: 1928; 

• BCCI ைரலரமயகம்: மும்ரப, 

மகோைோஷ்டிைோ, இந்தியோ; 

• BCCI ைரலெர்: சவுைவ்கங்குலி; 

• BCCI துரணத் ைரலெர்: ைோஜீவ்சுக்லோ; 

• BCCI யசயலோளர்: யஜய்ஷோ; 

• BCCI ஆைெர் பயிற்சியோளர்: ைோகுல்டிைோவிட்; 

• BCCI மகளிர் பயிற்சியோளர்: ைடமஷ் பெோர். 

• TDSAT நிறுவுைல்: 2000; 

• TDSAT ைரலரமயகம்: புது தில்லி. 

• RDAI நிறுெப்பட்ைது: 1999; 

• IRDAI ைரலரமயகம்: ர ைைோபோத். 

• GSMA நிறுெப்பட்ைது: 1995; 

• GSMA ைரலரமயகம்: லண்ைன், 

யுர யைட்கிங்ைம்; 

• GSMA ைரலெர்: ஸ்டீபன்ரிச்சர்ட். 

• சர்ெடைச 

யைோரலத்யைோைர்புஒன்றியத்தின்ைரலரமய

கம்: யஜனிெோ, சுவிட்சர்லோந்து; 

• சர்ெடைச யைோரலத்யைோைர்பு ஒன்றியம் 

நிறுெப்பட்ைது: 17 டம 1865; 

• சர்ெடைச யைோரலத்யைோைர்புஒன்றியத்தின் 

யபோதுச் யசயலோளர்:  வுலின்ஜோடெோ. 

• இந்திய ைைநிரலகள் ரைைக்ைர் யஜ ைல்: 

பிைடமோத்குமோர்திெோரி. 

• இந்திய ைைநிரலகளின்ைரலரமயகம்: ம க் 

பென், பரைய யைல்லி. 

• சர்ெடைச போைோலிம்பிக் குழு நிறுெப்பட்ைது: 

22 யசப்ைம்பர் 1989; 

• சர்ெடைச போைோலிம்பிக் குழு ைரலரமயகம்: 

போன், யஜர்மனி; 

• சர்ெடைச போைோலிம்பிக்கமிட்டிCEO: 

டசவியர்டகோன்சலஸ்; 

• சர்ெடைச போைோலிம்பிக்கமிட்டி ைரலெர்: 

ஆண்ட்ரூபோர்சன்ஸ் (பிடைசில்). 

• யைலுங்கோ ோ ைரலநகர்: ர ைைோபோத்; 

• யைலங்கோ ோ ஆளுநர்: 

ைமிழிரசயசௌந்ைைைோஜன்; 

• யைலுங்கோ ோ முைல்ெர்: டக.சந்திைடசகர்ைோவ். 

• NMDC ைரலரமயகம்: ர ைைோபோத்; 

• NMDC நிறுெப்பட்ைது: 15 நெம்பர் 1958 

• விமோ  நிரலய கவுன்சில் சர்ெடைச 

ைரலரமயகம்: மோண்ட்ரீல், க ைோ; 

• சர்ெடைச விமோ  நிரலய கவுன்சில் 

நிறுெப்பட்ைது: 1991 

• CISF ரைைக்ைர் யஜ ைல்: ஷீல்ெர்ைன்சிங். 

• ஐக்கிய நோடுகள் சரபயின் யபோதுச் 

யசயலோளர்: அன்டைோனிடயோகுட்ையைஸ். 

• ஐக்கிய நோடுகள் சரப நிறுெப்பட்ைது: 24 

அக்டைோபர் 1945 

• ஐக்கிய நோடுகள் சரபயின்ைரலரமயகம்: 

நியூயோர்க், அயமரிக்கோ. 

• சிலி ைரலநகர்: சோண்டியோடகோ; 

• சிலி நோணயம்: சிலியபடசோ. 

• டஜ&டகயலப்டி ன்ட் கெர் ர்: 

மட ோஜ்சின் ோ; 

• டஜ&டக உருெோக்கம் (யூனியன் பிைடைசம்): 

31 அக்டைோபர் 2019; 

• இஸ்டைோவின் ைரலெர் மற்றும் விண்யெளி 

யசயலோளர்: ைோக்ைர் எஸ்டசோமநோத்; 

• இஸ்டைோைரலரமயகம்: யபங்களூரு, 

கர்நோைகோ; 

• இஸ்டைோநிறுெப்பட்ைது: 15 ஆகஸ்ட் 1969; 

• ஒடிசோ ைரலநகர்: புெட ஸ்ெர்; 

• ஒடிசோ கெர் ர்: கடணஷிலோல்; 

• ஒடிசோ முைல்ெர்: நவீன்பட்நோயக். 

• புதுச்டசரி முைல்ெர்: என்.ைங்கசோமி; 

• துரணநிரல ஆளுநர்: 

ைமிழிரசயசௌந்ைைைோஜன். 

• யைல்லி முைல்ெர்: அைவிந்த்யகஜ்ரிெோல்; 

• யைல்லி யலப்டி ன்ட் கெர் ர்: 

அனில்ரபஜோல். 
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• கர்நோைக ைரலநகைம்: யபங்களூரு; 

• கர்நோைக முைல்ெர்: பசெைோஜ்எஸ் 

யபோம்ரம; 

• கர்நோைக ஆளுநர்: ைோெர்சந்த்யகலோட். 

• ஆயில் இந்தியோ லிமியைட்ைரலரமயகம்: 

யநோய்ைோ; 

• ஆயில் இந்தியோ லிமியைட்நிறுெப்பட்ைது: 

18 பிப்ைெரி 1959; 

• ைோைோகுழுமநிறுெ ர்: ஜோம்யசட்ஜிைோைோ; 

• ைோைோ குழுமம் நிறுெப்பட்ைது: 1868, 

மும்ரப; 

• ைோைோகுழுமத்தின்ைரலரமயகம்: மும்ரப. 

• பஜோஜ்அரலயன்ஸ்யஜ ைல் இன்சூைன்ஸ் 

நிறுெப்பட்ைது: 2001; 

• பஜோஜ்அரலயன்ஸ்யஜ ைல் இன்சூைன்ஸ் 

ைரலரமயகம்: புட , மகோைோஷ்டிைோ. 

• இஸ்டைோவின் ைரலெர் மற்றும் விண்யெளி 

யசயலோளர்: ைோக்ைர் எஸ்டசோமநோத்; 

• இஸ்டைோைரலரமயகம்: யபங்களூரு, 

கர்நோைகோ; 

• இஸ்டைோநிறுெப்பட்ைது: 15 ஆகஸ்ட் 1969; 

• RailTel நிறுெப்பட்ைது: யசப்ைம்பர் 2000; 

• RailTel ைரலரமயகம்: குர்கோன்,  ரியோ ோ; 

• RailTel CMD: புனித்சோவ்லோ. 

• ஜோம்பியோ ைரலநகர்: லுசோகோ; நோணயம்: 

ஜோம்பியன்குெோச்சோ. 

• துர்க்மெனிஸ்தான்ததைநகரம்: அஷ்கபத்; 

• துர்க்மெனிஸ்தான்நாெேம்: 

துர்க்மெனிஸ்தானிெனாட். 

• குதவத்ததைநகரம்: குதவத்நகரம்; 

• குதவத்நாெேம்: குதவத்தினார். 

• ெணிப்பூர்ததைநகரம்: இம்பால்; ஆளுநர்: 

ைா.கடெென். 

• டெற்குவங்கததைநகரம்: மகால்கத்தா; 

• டெற்குவங்கஆளுநர்: ஜக்தீப்தன்கர்; 

• டெற்குவங்கமுதல்வர்: ெம்தாபானர்ஜி. 

• டகரைஆளுநர்: ஆரிப்முகெதுகான்; 

• டகரைததைநகரம்: திருவனந்தபுரம்; 

• டகரைமுதல்வர்: பினராயிவிஜேன். 

• நாகாைாந்துததைநகர்: டகாஹிொ; 

• நாகாைாந்துமுதைதெச்ெர்: Neiphiu Rio; 

• நாகாைாந்துஆளுநர்: மஜகதீஷ்முகி 

(கூடுதல்மபாறுப்பு). 

• NPCI நிறுவப்பட் து: 2008; 

• NPCI ததைதெேகம்: மும்தப, 

ெகாராஷ்டிரா; 

• NPCI MD & CEO: திலிப்அஸ்டப. 

• HDFC வங்கியின்ததைதெேகம்: மும்தப; 

• HDFC வங்கிநிறுவப்பட் து: ஆகஸ்ட் 1994; 

• HDFC வங்கியின் CEO: ெஷிதர்ஜகதீஷன்; 

• மஹச்டிஎஃப்சிவங்கியின்ததைவர்: 

அதானுெக்ரவர்த்தி. 

• உைகவங்கிததைதெேகம்: வாஷிங் ன், 

டி.சி., அமெரிக்கா. 

• உைகவங்கிஉருவாக்கம்: ஜூதை 1944 

• உைகவங்கியின்ததைவர்: ட விட்ெல்பாஸ். 

• ரிெர்வ்வங்கி: 2013 

ஆம்ஆண்டின்நிறுவனங்கள்ெட் த்தின்கீழ்இ

ந்திேரிெர்வ்வங்கிஒருபிரிவு 8 

வணிகொகநிறுவப்பட் து. 

• ரிெர்வ்வங்கியின்ஆளுநர்: ெக்திகாந்ததாஸ் 

• டநட்ட ாததைவர்: 

மஜன்ஸ்ஸ்ட ால் ன்மபர்க்; 

• டநட்ட ாநிறுவப்பட் து: 4 ஏப்ரல் 1949, 

வாஷிங் ன், டி.சி., அமெரிக்கா; 

• டநட்ட ாததைதெேகம்: பிரஸ்ஸல்ஸ், 

மபல்ஜிேம். 

• இந்திேக டைாரகாவல்பத  (ICG) 

உருவாக்கப்பட் து: ஆகஸ்ட் 18, 1978; 

• இந்திேக டைாரகாவல்பத  (ICG) 

ததைதெேகம்: புதுதில்லி; 

• இந்திேக டைாரகாவல்பத  (ICG) 

இேக்குனர்மஜனரல்: 

வீடரந்தர்சிங்பதானிோ; 

• இந்திேக டைாரகாவல்பத  (ICG) 

மபான்மொழி: வேம்ரக்ஷொ 

• சீமஷல்ஸ்ததைநகரம்: விக்ட ாரிோ; 

• சீமஷல்ஸ்ஜனாதிபதி: வாவில்ராம்கைவன்; 

• சீமஷல்ஸ்கண் ம்: ஆப்பிரிக்கா 

• உஸ்மபகிஸ்தான்ததைநகரம்: தாஷ்கண்ட்; 

• உஸ்மபகிஸ்தான்ஜனாதிபதி: 

ஷவ்கத்மிர்சிடோடேவ்; 

• உஸ்மபகிஸ்தான்நாெேம்: 

உஸ்மபகிஸ்தான்soʻ 
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• ெடைசிோததைநகர்: டகாைாைம்பூர்; 

• ெடைசிேநாெேம்: ெடைசிேரிங்கிட்; 

• ெடைசிேபிரதெர்: 

இஸ்ொயில்ெப்ரிோக்டகாப். 

•  ா ாகன்ெல் ன்சிெர்வீெஸ்நிறுவப்பட் து: 

1 ஏப்ரல் 1968; 

•  ா ாகன்ெல் ன்சிெர்வீெஸ்ததைதெேகம்: 

மும்தப. 

• ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில்ததைவர்: 

அமிதாப்ெவுத்ரி; 

• ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில்ததைதெேகம்: 

மகாழும்பு, இைங்தக; 

• ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில்நிறுவப்பட் து: 

19 மெப் ம்பர் 1983; 

• ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில்உறுப்பினர்: 25 

ெங்கங்கள்; 

• ஆசிேகிரிக்மகட்கவுன்சில்மபற்டறார்அதெ

ப்பு: ICC 

• ொருதிசுசுகிநிறுவப்பட் து: 1982, 

குருகிராம்; 

• ொருதிசுசுகிததைதெேகம்: புதுதில்லி. 

• ஹரிோனாஆளுநர்: பண் ாருதத்தாத்டரோ; 

• ஹரிோனாததைநகர்: ெண்டிகர்; 

• ஹரிோனாமுதல்வர்: ெடனாகர்ைால்கட் ார். 

• FICCI நிறுவப்பட் து: 1927; 

• FICCI ததைதெேகம்: புதுதில்லி; 

• FICCI ததைவர்: ெஞ்சீவ்டெத்தா; 

• FICCI மபாதுச்மெேைாைர்: திலீப்மெனாய்; 

• FICCI இேக்குநர்மஜனரல்: அருண்ொவ்ைா. 

• உைககவிதததினததைதெேகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ்; 

• உைககவிதததினஇேக்குநர்மஜனரல்: 

ஆட்ரிஅடொடை; 

• உைககவிதததினம்நிறுவப்பட் து: நவம்பர் 

16, 1945, ைண் ன், ஐக்கிேஇராச்சிேம். 

• ஐக்கிேநாடுகள்ெதபயின்மபாதுச்மெேைாைர்

: அன்ட ானிடோகுட் மரஸ். 

• ஐக்கிேநாடுகள்ெதப 1945 

ஆம்ஆண்டுஅக்ட ாபர் 24 

ஆம்டததிஅதிகாரப்பூர்வொகநத முதறக்கு

வந்தது 

• உைகவானிதைஅதெப்பின்ததைவர்: 

ட விட்கிரிம்ஸ். 

• Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO 

இன்த ரக் ர்மஜனரைாகஉள்ைார். 

• சுவிட்ெர்ைாந்தின்மஜனீவாவில்உள்ைஉள்ை

துததைதெேகம். 

• ொலிததைநகர்: பொடகா; 

• ொலிநாெேம்: டெற்குஆப்பிரிக்க CFA 

பிராங்க்; 

• ொலிகண் ம்: ஆப்பிரிக்கா. 

• . இந்திே டபட்மிண் ன் ெங்கம் 

நிறுவப்பட் து: 1934 

• இந்திே டபட்மிண் ன் ெங்கத்தின் 

ததைதெேகம்: புது தில்லி. 

• டிஎன்இஜி ததைதெேகம்: ைண் ன், 

யுதனம ட் கிங் ம்; 

• டிஎன்இஜி நிறுவப்பட் து: 1998, ைண் ன், 

ஐக்கிே இராச்சிேம் 

• PVR சினிொஸ் நிறுவப்பட் து: ஜூன் 1997; 

• பிவிஆர் சினிொஸ் ததைதெேகம்: 

குருகிராம்; 

• PVR சினிொஸ் நிறுவனர் & CEO: அஜய் 

பிஜிலி. 

• ஒளிபரப்பு ஆடிேன்ஸ் ரிெர்ச் கவுன்சில் 

நிறுவப்பட் து: 2010; 

• ஒளிபரப்பு ஆடிேன்ஸ் ரிெர்ச் கவுன்சில் 

ததைதெேகம்: மும்தப; 

• ஒளிபரப்பு ஆடிேன்ஸ் ரிெர்ச் கவுன்சில் CEO: 

நகுல் டொப்ரா. 

• ததைவர் டிஆர்டிஓ:  ாக் ர் ஜி ெதீஷ் 

மரட்டி; 

• டிஆர்டிஓ ததைதெேகம்: புது தில்லி; 

• டிஆர்டிஓ நிறுவப்பட் து: 1958; 

• பிலிப்தபன்ஸ் ததைநகரம்: ெணிைா;· 

• பிலிப்தபன்ஸ் நாெேம்: பிலிப்தபன்ஸ் 

மபடொ;· 

• பிலிப்தபன்ஸ் ஜனாதிபதி: டராட்ரிடகா 

டும ர்ட  

• ெர்வடதெ மதாழிைாைர் அதெப்பு 

நிறுவப்பட் து: 1919 

• ெர்வடதெ மதாழிைாைர் அதெப்பின் 

ததைதெேகம்: மஜனீவா, சுவிட்ெர்ைாந்து 
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• அவரது ஐந்தாண்டு பதவிக்காைம் 

அக்ட ாபர் 1, 2022 இல் மதா ங்கும். 

தற்டபாததே த ரக் ர் மஜனரல், 

யுதனம ட் கிங் த்தத டெர்ந்த தக தர ர், 

2012 முதல் பதவியில் உள்ைார். 

•  ொல் ா ததைநகர்: வாமைட் ா; நாெேம்: 

யூடரா 

• உைகைாவிே நிதிேத்தின் ததைதெேகம்: 

சுரப்பி, சுவிட்ெர்ைாந்து. 

• டவர்ல்ட் தவட் ஃபண்ட் நிறுவப்பட் து: 29 

ஏப்ரல் 1961, டொர்ஜஸ், சுவிட்ெர்ைாந்து. 

• உைகைாவிே நிதிேத்தின் ததைவர் ெற்றும் 

CEO: கார்ட் ர் ராபர்ட்ஸ். 

• SIWI ததைதெேகம் இ ம்: ஸ் ாக்டஹாம், 

ஸ்வீ ன்; 

• SIWI நிர்வாக இேக்குனர்: Torgny Holmgren; 

• SIWI நிறுவப்பட் து: 1991 

• க ற்பத த் ததைவர்: அட்மிரல் ஆர் ஹரி 

குொர்; 

• இந்திே க ற்பத  நிறுவப்பட் து: 26 

ஜனவரி 1950; 

• UNEP ததைதெேகம்: தநடராபி, மகன்ோ. 

• UNEP ததைவர்: இங்கர் ஆண் ர்ென். 

• UNEP நிறுவனர்: ொரிஸ் ஸ்ட்ராங். 
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