
 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | April 2022  

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

 

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 | April 2022  

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

 

Contents 

International News ......................................................................................................................................................... 3 

National News ................................................................................................................................................................... 7 

State News ........................................................................................................................................................................ 14 

Banking News ................................................................................................................................................................. 19 

Economic News .............................................................................................................................................................. 25 

Defence News .................................................................................................................................................................. 28 

Appointments News ..................................................................................................................................................... 31 

Summits and Conferences News .............................................................................................................................. 37 

Agreements News .......................................................................................................................................................... 40 

Sports News ..................................................................................................................................................................... 45 

Books and Authors News ............................................................................................................................................ 52 

Ranks and Reports News ............................................................................................................................................ 54 

Awards News ................................................................................................................................................................... 56 

Important Days News ................................................................................................................................................... 62 

Obituaries News ............................................................................................................................................................. 74 

Miscellaneous News ..................................................................................................................................................... 75 

Important Takeaways (முக்கியமான குறிப்புகள்).............................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

  

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 | April 2022  

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil | April 2022 
 

நடப்பு விவகாரங்கள்TNPSC குரூப்1,       TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 
 

International News 
 

மைக்ர ோசோப்ட் 'ஸ்டோர்டப்ஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் 

ஹப்' தளத்மத அறிமுகப்படுத்துகிறது 

இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனர்களுக்காக 

மைக்ர ாசாப்ட் ஒரு புதிய டிஜிட்டல் ைற்றும் 

உள்ளடக்கிய தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தியாவில் 'Microsoft for Startups Founders Hub' 

என அமைக்கப்படும் தளைானது, இந்தியாவில் 

உள்ள ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனர்களின் ததாடக்க 

பயணத்தின் ஒவ்தவாரு கட்டத்திலும் 

அவர்களுக்கு ஆத வளிக்கும். 

• இந்த இயங்குதளைானது 300,000 அதைரிக்க 

டாலர் ைதிப்புள்ள பலன்கள் ைற்றும் 

கித டிட்கமள ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு 

வைங்கும், இதில் ததாழில்நுட்பம், கருவிகள் 

ைற்றும் ததாழில்நுட்ப ஜாம்பவான்கள் 

ைற்றும் கூட்டாளர்களிடமிருந்து இலவச 

அணுகல் ஆகியமவ அடங்கும். 

• ததாழில் வல்லுநர்கள் ைற்றும் 

மைக்ர ாசாஃப்ட் ரலர்ன் மூலம் 

வழிகாட்டுதல் ைற்றும் திறன் 

வாய்ப்புகமளப் தபற இந்த முயற்சி 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு உதவும். 

 

உலகின் மிகப்பபரிய மின்சோ  பயணக் கப்பல் 

சீனோவில் தனது முதல் பயணத்மத 

ரைற்பகோண்டது 

உலகின் மிகப்தபரிய மின்சா  பயணக் கப்பல், 

தனது முதல் பயணத்திற்காக யாங்ரச ஆற்றில் 

ஏறி இறங்கியதும், சீனாவின் ைத்திய ஹூரப 

ைாகாணத்தில் உள்ள யிச்சாங் துமறமுகத்துக்குத் 

திரும்பியது. 

• இந்த உல்லாசக் கப்பல் 7,500 கிரலாவாட் 

ைணிரந  பாரிய அளவிலான கடல் ரபட்டரி 

மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 

• இந்த ரபட்டரிமய உலகின் நம்பர் 1 

எலக்ட்ரிக் கார் தயாரிப்பாள ான 

கன்தடம்ப ரி ஆம்தபத க்ஸ் தடக்னாலஜி 

வைங்கியுள்ளது. 
 

ஐநோ ைனித உரிமைகள் கவுன்சில் துவோலு சை ச 

ரபச்சுவோர்த்மதயோள ோன டோக்டர் இயன் 

ஃப்ம மய கோலநிமல நிபுண ோக 

பபயரிட்டுள்ளது. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் ைனித உரிமைகள் 

கவுன்சில் (UNHRC) ைனித உரிமைகள் 

ைற்றும் காலநிமல ைாற்றத்திற்கான உலகின் 

முதல் சுயாதீன நிபுண ாக டாக்டர் இயன் 

ஃப்ம மய நியமித்துள்ளது. 

• டாக்டர் ஃப்ம  மூன்று வருட காலத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் துவாலு 

ைற்றும் ஆஸ்திர லியாவின் இ ட்மட 

குடியுரிமை தபற்றுள்ளார். இந்த பதவிமய 

முதலில் வகிப்பவர் ஆஸ்திர லிய ைற்றும் 

துவாலுவா ரதசியத்மத தகாண்ட இயன் 

ஃப்ம  ஆவார். 

 

ஹங்ரகரியின் பி தை ோக நோன்கோவது முமறயோக 

விக்டர் ஓர்பன் பவற்றி பபற்றோர். 

• அவ து வலதுசாரி ஃபிதடஸ் கட்சி தைாத்த 

எண்ணிக்மகயில் 98% இல் 53.1% தபற்றது.  

ரை 2010 இல் பி தை ைந்திரியாகப் 

பதவிரயற்றதிலிருந்து, ஐர ாப்பிய 

ஒன்றியத்தில் நீண்ட காலம் அ சாங்கத் 

தமலவ ாக இருந்தவர். 58 

வயதான,ஆர்பனின் ஃபிதடஸ் கட்சி 

ததாடர்ந்து 12 ஆண்டுகள் பதவியில் 

இருந்தரபாது "தா ாளவாத" பு ட்சிமயத் 

திரும்பப் தபற முயலும் ஆறு ஒன்றிமணந்த 

எதிர்க்கட்சிகளால் சவால் தசய்யப்பட்டது. 
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குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

ஆம்ஸ்டர்டாமில் சென்று புதிய மஞ்ெள் துலிப் 

வலகக்கு ‘லமத்ரி’ என்று செயரிட்டார். 

• ஜனாதிபதி க ாவிந்த் துர்க்மெனிஸ்தானில் 

இருந்து வந்தார், அங்கு அவர் தனது 

துர்க்மென் ச ாவான Serdar Berdimuhamedov ஐ 

சந்தித்து பன்மு  உறவவ கெம்படுத்த 

இருதரப்பு மபாருளாதார ெற்றும் எரிசக்தி 

ஒத்துவைப்வப விரிவுபடுத்துவதா  

உறுதியளித்தார். துர்க்மெனிஸ்தான் 

சுதந்திரம் அவைந்த பிறகு அங்கு மசல்லும் 

முதல் இந்திய ஜனாதிபதி இவர்தான்.  

• ஜனாதிபதி ராம்நாத் க ாவிந்த் ஏப்ரல் 4 

முதல் 7 வவர மநதர்லாந்துக்கு தனது 

பயணத்தின் கபாது ென்னர் வில்மலம் 

அமலக்சாண்ைர் ெற்றும் ராணி ொக்சிொ 

ெற்றும் பிரதெர் ொர்க் ரூட்கை ஆகிகயாவர 

சந்திக்கிறார். 

• 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா ெற்றும் 

மநதர்லாந்தின் 75 ஆண்டு ால இராஜதந்திர 

உறவு வள நிவனவுகூரும் என்பதால், 

அவரது வருவ  முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

 

ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் ரயோகோ ைரஹோத்சவ் 

படல்லி பசங்ரகோட்மடயில் பதோடங்குகிறது 

• உல  சு ாதார தினம் ெற்றும் சர்வகதச 

கயா ா தினத்திற் ான  வுண்ட்ைவுனின் 75 

வது நாளில், ஆயுஷ் அவெச்ச ம் 

மபாதுவான கயா ா மநறிமுவறவய 

வைங்குவதற் ான அற்புதொன நி ழ்ச்சிவய 

நைத்துகிறது. 

• 15 ஆ ஸ்ட் பூங் ாவின் பின்னணியில், லால் 

குயிலா, (மசங்க ாட்வை) மைல்லி. 

நி ழ்ச்சியின் முதன்வெ விருந்தினரா  

ெக் ளவவ சபாநாய ர் ஸ்ரீ ஓம் பிர்லா  லந்து 

ம ாள்கிறார். இந்த நி ழ்ச்சியில் ெத்திய 

அவெச்சர் ள், நாைாளுென்ற உறுப்பினர் ள், 

மைல்லியில் உள்ள பல நாடு ளின் தூதர் ள், 

பிரபல விவளயாட்டு பிரபலங் ள், கயா ா 

குருக் ள் ஆகிகயார்  லந்து ம ாள்ள 

உள்ளனர். 

 

முக்கிய புள்ளிகள்: 

1. அவெச்ச ம், அதன் பல பங்குதாரர் ளுைன் 

இவணந்து, 8வது சர்வகதச கயா ா 

தினத்திற் ான 100 நாள்  வுண்ைவுன் 

திட்ைத்வத வகுத்துள்ளது, இதில் 100 

நிறுவனங் ள் 100 மவவ்கவறு 

இைங் ளில்/ந ரங் ளில் கயா ாவவ 

ஊக்குவிக்கின்றன. 

2. ஆயுஷ் அவெச்ச ம் சர்வகதச கயா ா 

தினத்வத நிவனவுகூரும் அவெச்ச ொகும். 

IDY இன் முதன்வெ நி ழ்வானது, ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் பிரதெர் கொடி தவலவெயில் 

நவைமபறும் ொஸ் கயா ா ஆர்ப்பாட்ைம் 

ஆகும். IDY-2022 ஏற்பாடு ள் சிறப்பா  

நவைமபற்று வருகின்றன. 

3. சர்வகதச கயா ா தினத்தின் வருைாந்திர 

ம ாண்ைாட்ைத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியா  

75 நாட் ள்  வுண்ைவுன் உள்ளது என்பது 

குறிப்பிைத்தக் து. IDY-2022க்கு முந்வதய 75 

நாட் ளில், கயா ா மூலம் ஆகராக்கியம் 

ெற்றும் நல்வாழ்வுக் ான மவகுஜன 

இயக் த்வத உருவாக்  அவெச்ச ம் 

உத்கதசித்துள்ளது. 

  8வது சர்வகதச கயா ா தினம் ஆசாதி  ா 

அம்ரித் ெக ாத்சவ் ஆண்டிற்குள் 

வருவதால், நாடு முழுவதும் உள்ள 75 

முக்கிய இைங் ளில் IDY ஐ 

நிவனவுகூருொறு அவெச்ச ம் 

அறிவுறுத்துகிறது. 

 

வன விலங்குகளுக்கு ெட்டப்பூர்வ உரிலம 

வழங்கிய முேல் நாடு ஈக்வடார் 

• மதன் அமெரிக்  நாைான ஈக்வைார்,  ாட்டு 

விலங்கு ளுக்கு சட்ைப்பூர்வ உரிவெ வள 

வைங்கிய உலகின் முதல் நாடு. "Estrellita" 

என்ற  ம்பளி குரங்கு தனது வீட்டிலிருந்து 

மிரு க் ாட்சிசாவலக்குக் ம ாண்டு 

மசல்லப்பட்ை வைக்கில்,  நாட்டின் உச்ச 

நீதிென்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 

 

ொகிஸ்ோனின் 23வது பிரேமராக செொஸ் 

செரீப் தேர்வு செய்யப்ெட்டுள்ளார் 

• பாகிஸ்தானின் 23வது பிரதெரா  

அந்நாட்டின் எதிர்க் ட்சித் தவலவர் 

மெபாஸ் மெரீப், கதசிய சட்ைென்றத்தில் 

வாக்ம டுப்பு மூலம் கபாட்டியின்றி 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைார்.  

• 70 வயதான பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் 

(பிஎம்எல்-என்) தவலவர் இம்ரான் 

 ானுக்குப் பிறகு கதசிய சட்ைென்றத்தில் 

சமீபத்தில் நம்பிக்வ யில்லா வாக்ம டுப்பு 

மூலம் நீக் ப்பட்ைார். கெபாஸ் மெரீப் 

பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதெர் நவாஸ் 

மெரீப்பின் சக ாதரர் ஆவார். 
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இலங்லக சநருக்கடிகள்: சவளிநாட்டு கடன் 

மற்றும் தீர்வுகள் 2022  

• தீவு கதசத்தின் மபருகிவரும் மபாருளாதார 

மநருக் டிவய இலங்வ  ஜனாதிபதி 

க ாட்ைாபய ராஜபக்ச வ யாண்ை விதம் 

மீதான க ாபம் நூற்றுக் ணக் ான 

எதிர்ப்பாளர் ளுைன் வன்முவறயா  

சிவதந்தது. 

• ராஜபக்கசவின் அரசாங் த்தால் எரிமபாருள் 

கபான்ற அடிப்பவை இறக்குெதி ளுக்கு 

பணம் மசலுத்த முடியவில்வல, இதன் 

விவளவா  13 ெணி கநரம் வவர மின்சாரம் 

தவைபடுகிறது. 

•  ைன் திட்ைத்திற் ா  சர்வகதச நாணய 

நிதியத்துைன் (IMF) கபச்சுவார்த்வத 

நைத்துவதற்கு முன்னதா   ைந்த ொதம் 

நாடு தனது நாணயத்தின் ெதிப்வப குவறத்த 

பின்னர், சாதாரண இலங்வ யர் ளும் 

பற்றாக்குவற ெற்றும் அதி ரித்து வரும் 

பணவீக் த்தால் பாதிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

 

WTO 2022 இல் உலகளாவிய வர்த்ேக 

வளர்ச்சிலய 3% ஆகக் குலைக்கிைது 

• உல  வர்த்த  அவெப்பு (WTO) 2022 ஆம் 

ஆண்டிற் ான உல ளாவிய வர்த்த  

வளர்ச்சிக் ான (மதாகுதியில்) அதன் 

 ணிப்வபக் குவறத்து 3 சதவீதொ  

ொற்றியுள்ளது. முன்னதா  அக்கைாபர் 2021 

இல், இது 4.7 சதவீதொ  ெதிப்பிைப்பட்ைது. 

கீழ்கநாக்கிய திருத்தம் ரஷ்யா-உக்வரன் 

கொதவலத் மதாைர்ந்து, இது மபாருட் ளின் 

விவல வள பாதித்தது, விநிகயா த்வத 

சீர்குவலத்தது ெற்றும் புவிசார் அரசியல் 

ெற்றும் மபாருளாதார நிச்சயெற்ற 

தன்வெவய தீவிரப்படுத்தியது. 2023 ஆம் 

ஆண்டில், இந்த வணி ப் மபாருட் ளின் 

வர்த்த  அளவு வளர்ச்சி 3.4% ஆ  இருக்கும். 
 

 

'இரும்பு கற்லை' புதிய தலெர் அடிப்ெலடயிலான 

வான் ொதுகாப்பு அலமப்லெ இஸ்தரல் 

சவற்றிகரமாக தொதித்ேது 

• ஆளில்லா விொனங் ள் உட்பை வான்வழிப் 

மபாருவள அழிக்கும் புதிய கலசர் 

ஏவு வண-தற் ாப்பு அவெப்பு ‘இரும்புக் 

 ற்வற’வய இஸ்கரல் மவற்றி ரொ  

கசாதித்தது. அயர்ன் பீம் என்பது உலகின் 

முதல் ஆற்றல் அடிப்பவையிலான ஆயுத 

அவெப்பாகும், இது உள்வரும் யுஏவி ள், 

ராக்ம ட்டு ள், கொட்ைார் ள், நீண்ை தூர 

ஏவு வண ள், கைங்க் எதிர்ப்பு 

ஏவு வண ள் கபான்றவற்வறச் சுை கலசர் 

 ற்வறவயப் பயன்படுத்துகிறது. ரஃகபல் 

கெம்பட்ை பாது ாப்பு அவெப்பு ளால் 

உருவாக் ப்பட்ை இரும்புக்  ற்வற 

இயக்கிய-ஆற்றல் ஆயுத அவெப்வபப் 

பயன்படுத்தி, வான்வழி பாது ாப்வப 

வைங்குவதில் நீண்ை தூரம் மசல்ல முடியும். 

• இரும்புக்  ற்வற ஃவபபர் கலசர் 

அவெப்பில் இயங்கி  ாற்றில் உள்ள எந்தப் 

மபாருவளயும் அழிக்கிறது. அயர்ன் கைாம் 

பாது ாப்பு அவெப்பு ஒரு மபரிய 

மவற்றிவயப் மபற்றுள்ளது, உள்வரும் 

ராக்ம ட் தீக்கு எதிரா  90% இவைெறிப்பு 

விகிதம் உள்ளது. 

 

இந்தியாவில் இருந்து விவொய இைக்குமதிலய 

இந்தோதனசியா நிறுத்தியது 

• தானிய ஏற்றுெதியாளர் ளிவைகய 

 வவலவய ஏற்படுத்திய உணவுப் 

பாது ாப்வப ெதிப்பிடும் ெற்றும் 

பகுப்பாய்வு சான்றிதழ் வள (COA) 

வைங்கும் ஆய்வ ங் வள புதுதில்லி 

அதி ாரி ள் பதிவு மசய்யத் தவறியவதக் 

 ாரணம்  ாட்டி, இந்தியாவில் இருந்து 

விவசாயப் மபாருட் ளின் இறக்குெதிவய 

இந்கதாகனஷியா நிறுத்தியுள்ளது. 

• இந்கதாகனஷியா இந்தியாவில் இருந்து 

சர்க் வர, க ாதுவெ, அரிசி, ெக் ாச்கசாளம், 

மிள ாய், நிலக் ைவல ெற்றும் 

மவங் ாயத்வத இறக்குெதி மசய்வதால், 

தற்கபாவதய நிவலவெ குறித்து 

ஏற்றுெதியாளர் ள்  வவலயவைந்துள்ளனர். 

 ைந்த சீசனில், மசப்ைம்பர் 30, 2021 அன்று 

முடிவவைந்த இந்தியாவின் சர்க் வர 

ஏற்றுெதியில் சுொர் 30% பங் ளிப்வப 

இந்கதாகனஷியா மசய்தது. லாஜிஸ்டிக் 

சாத ம் இருந்தாலும், இந்திய மசலவு ள் 

கபாட்டித்தன்வெயுைன் இருப்பதால், இந்த 

ஆண்டும் இந்த கபாக்கு மதாைரும் என 

எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. 
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உக்லரன் தொருக்கு முந்லேய தகாவிட் 77 

மில்லியன் மக்கலள வறுலமயில் ஆழ்த்தியோக 

ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்லக ெரிந்துலரத்ேது 

• மவளியிைப்பட்ை ஐக்கிய நாடு ளின் 

அறிக்வ யின்படி, மதாற்றுகநாய்  ைந்த 

ஆண்டு 77 மில்லியன் கூடுதல் ெக் வள 

 டுவெயான வறுவெயில் தள்ளியது, 

கெலும் பல வளரும் நாடு ள்  ைன் 

திருப்பிச் மசலுத்துவதற் ான அதி  மசலவு 

 ாரணொ  மீட்  முடியவில்வல - இது 

உக்வரனில் மநருக் டியின் கூடுதல் சுவெக்கு 

முன்னதா  இருந்தது.  

• ஆராய்ச்சியின் படி, பணக் ார நாடு ள், 

மதாற்றுகநாய் சரிவு ளிலிருந்து மீள 

உதவுவதற் ா , மி க் குவறந்த வட்டி 

விகிதத்தில்  ைன் வாங்கிய வரலாற்றுத் 

மதாவ வயப் பயன்படுத்தலாம். 

 

உக்லரனின் ‘சநப்டியூன் ஏவுகலைத் 

ோக்குேலால்’ ரஷ்யக் கப்ெல் தமாஸ்க்வா 

மூழ்கியது. 

• ஒரு அவெச்ச  மசய்தியின்படி, ரஷ்யாவின் 

 ருங் ைல்  ைற்பவையின் முதன்வெயான 

மொஸ்க்வா துவறமு த்திற்கு இழுத்துச் 

மசல்லப்பட்ைகபாது புயல் அவல ள் 

 ாரணொ  மூழ்கியது.  

• உக்வரன் மீதான ரஷ்யாவின்  ைற்பவைத் 

தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்த 510 

பணியாளர் வளக் ம ாண்ை ஏவு வண 

 ப்பல், நாட்டின் இராணுவ வலிவெயின் 

அவையாளொ  இருந்தது.  அதன் 

ராக்ம ட்டு ள் க்ரூஸவரத் தாக்கியதா  

கிய்வ் கூறுகிறார். அமெரிக் ாவவப் 

மபாறுத்தவவர, இது உக்கரனிய 

ஏவு வண ளால் குறிவவக் ப்பட்ைது.  

• ொஸ்க ா எந்த தாக்குதவலயும் 

ெறுத்துள்ளது ெற்றும் தீயினால்  ப்பல் 

மூழ்கியதா க் கூறுகிறது. ரஷ்யாவின் 

கூற்றுப்படி, இந்த மவடிப்பு 

கபார்க் ப்பலின் மவடிெருந்து வள 

மவடிக் ச் மசய்தது, கெலும் முழு 

குழுவினரும் இறுதியில்  ருங் ைலில் 

அருகிலுள்ள ரஷ்ய பைகு ளுக்கு 

மவளிகயற்றப்பட்ைனர். 

• உக்கரனிய இராணுவ அதி ாரி ள் 

உக்கரனிய தயாரிப்பான மநப்டியூன் 

ஏவு வண ளால் கொஸ்க்வாவவத் 

தாக்கியதா க் கூறினர், இது 2014 இல் 

கிரிமியாவவ ரஷ்யா வ ய ப்படுத்தியதற்கு 

பதிலளிக்கும் வவ யில் உருவாக் ப்பட்ை 

ஆயுதம், இது உக்வரனுக்கு  ருங் ைல் 

 ைற்பவை ஆபத்வத அதி ரித்தது. 

 

சவப்ெமண்டல புயல் சமகி: நிலச்ெரிவு மற்றும் 

சவள்ளம் பிலிப்லென்ஸில் செரும் அழிலவ 

ஏற்ெடுத்தியது 

• மவப்பெண்ைல புயல் மெகி 

பிலிப்வபன்ஸில் கபரழிவவ ஏற்படுத்தியது, 

நிலச்சரிவு ெற்றும் மவள்ளத்தில் குவறந்தது 

167 கபர் ம ால்லப்பட்ைனர். கதசிய கபரிைர் 

அவெப்பின் கூற்றுப்படி, கெலும் 110 கபர் 

 ாணாெல் கபாயுள்ளனர், கெலும் 1.9 

மில்லியன் ெக் ள் பாதிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

ெவலகயார பனிச்சரிவு ள் ெற்றும் நிரம்பி 

வழியும் ஆறு ள் ெத்திய மலய்ட் 

ொ ாணத்தில் உள்ள கபகப ந வரச் 

சுற்றியுள்ள கிராெங் ளில் கபரழிவவ 

ஏற்படுத்தியது. 

 

லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் எனப்ெடும் லெெர் ொதுகாப்பு 

ெயிற்சிகள் எஸ்தடானியாவில் தநட்தடாவால் 

நடத்ேப்ெட்டது 

• வைக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அவெப்பால் 

அங்கீ ரிக் ப்பட்ை இவணய அவெப்பு 

உலகின் மி ப்மபரிய ெற்றும் மி வும் 

சிக் லான "கநரடி-தீ" இவணய பாது ாப்பு 

பயிற்சி வள கெற்ம ாள்ளும். 

எஸ்கைானியாவில் உள்ள கநட்கைா 

கூட்டுறவு வசபர் டிஃமபன்ஸ் மசன்ைர் 

ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் படி, இரண்டு 

ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுவற நவைமபறும் 

லாக்ட் ஷீல்ட்ஸ் நி ழ்வு, நி ழ்கநர 

தாக்குதல் ளுக்கு எதிரா  கதசிய த வல் 

மதாழில்நுட்ப அவெப்பு ள் ெற்றும் முக்கிய 

உள் ட்ைவெப்வபப் பாது ாக்கும் இவணய 

பாது ாப்பு நிபுணர் ளின் திறன் வள 

கெம்படுத்த வடிவவெக் ப்பட்டுள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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• உக்வரன் உட்பை 32 நாடு ளில் இருந்து 2,000 

கபர் இந்த நி ழ்வில் பங்க ற்பார் ள் என்று 

எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

பூட்ைப்பட்ை ஷீல்ட்ஸ் நி ழ்வு உக்வரனில் 

நைந்து வரும் கபாருக்கு ெத்தியில் 

நவைமபறுகிறது, இதில் ரஷ்யாவின் 

பவைமயடுப்பில் க க்கிங் சிறியதா  

இருந்தாலும் ஒரு நிவலயான பங்வ க் 

ம ாண்டுள்ளது. ரஷ்ய அரசாங் த்துைன் 

மதாைர்புவைய க க் ர் ள் உக்கரனிய 

அரசாங்  அலுவல ங் வளத் 

தாக்கியதா வும், மின் உள் ட்ைவெப்வப 

உவைக்  முயன்றதா வும் குற்றம் 

சாட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

ஐவரி தகாஸ்ட்டின் பிரேமராக தெட்ரிக் ஆச்சி 

மீண்டும் நியமிக்கப்ெட்டார் 

• ஐவரி க ாஸ்ட்டின் பிரதெரா  பாட்ரிக் ஆச்சி 

மீண்டும் ஜனாதிபதி அலஸ்கஸன் 

ஊட்ைாராவால் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

அவர் ொர்ச் 2021 இல் பிரதெ ெந்திரியா  

நியமிக் ப்பட்ைார். அெடூ க ான் கூலிபாலி 

(இவர் 2020 இல் இறந்தார்) ெற்றும்  கெட் 

ப ாகயாக ா (அவர் 2021 இல் இறந்தார்) 

ஆகிகயாருக்குப் பிறகு  ைந்த மூன்று 

ஆண்டு ளில் கெற்கு ஆப்பிரிக்  

ொநிலத்தில் (ஐவரி க ாஸ்ட்) மூன்றாவது 

பிரதெரா  இருந்தார்.   

• அரசாங்  ெறுசீரவெப்பிற்கு முன்னதா  

ஆச்சியின் ராஜினாொவவ ஜனாதிபதி 

ஏற்றுக்ம ாண்ைார். ஐவரி க ாஸ்ட், 

அதி ாரப்பூர்வொ  க ாட் டி ஐவரி குடியரசு 

என்றும் அவைக் ப்படுகிறது, இது 

ஆப்பிரிக் ாவின் மதன்கெற்கு  ைற் வரயில் 

உள்ள ஒரு நாடு. 

 

ஸ்தலாதவனியாவின் பிரேமராக ராெர்ட் 

தகாதலாப் தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

• ஸ்கலாகவனியா பிரதெர் கதர்தலில் ராபர்ட் 

க ாகலாப் மூன்று முவற பிரதெரா  இருந்த 

கஜனஸ் ஜான்சாவவ கதாற் டித்துள்ளார். 

ஆளும் பைவெவாத ஸ்கலாகவனியன் 

ஜனநாய க்  ட்சிக்கு 24% வாக்கு ள் 

கிவைத்த நிவலயில், சுதந்திர இயக் ம் 

கிட்ைத்தட்ை 34% வாக்கு வளப் மபற்றதா  

ொநில கதர்தல் அதி ாரி ள் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். நியூ 

ஸ்கலாகவனியா  ட்சி 7%, அவதத் 

மதாைர்ந்து சமூ  ஜனநாய க்  ட்சி 6% 

ெற்றும் இைது  ட்சி மவறும் 4%.  

• 55 வயதான முன்னாள் மின் நிறுவன 

கெலாளர் கதர்தல் வள "ஜனநாய த்தின் 

மீதான வாக்ம டுப்பு" என்று கூறி, 

"இயல்புநிவலவய" மீட்மைடுப்பதா  

உறுதியளித்துள்ளார். 

 

National News 
 

FASTER என்ற பைன்பபோருமள தமலமை 

நீதிபதி என்வி  ைணோ அறிமுகப்படுத்தினோர் 

• உச்ச நீதிைன்றத்தின் இமடக்கால 

உத்த வுகள், தமட உத்த வுகள் ைற்றும் 

ஜாமீன் உத்த வுகமள பாதுகாப்பான 

எலக்ட் ானிக் ரசனல் மூலம் உரிய 

அதிகாரிகளுக்கு அனுப்ப அனுைதிக்கும் 

டிஜிட்டல் தளைான ‘ஃபாஸ்ட் அண்ட் 

தசக்யூர்டு டி ான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் 

எலக்ட் ானிக் த க்கார்டுகமள’ (ஃபாஸ்டர்) 

இந்திய தமலமை நீதிபதி என்.வி. ைணா 

தவளியிட்டார். 

• ஃபாஸ்டர் திட்டத்தின் ஆன்மலன் 

அறிமுகத்தில் தமலமை நீதிபதி  ைணா, 

நீதிபதிகள் ஏஎம் கன்வில்கர், டிஒய் 

சந்தி சூட் ைற்றும் ரஹைந்த் குப்தா ைற்றும் 

உயர் நீதிைன்றங்களின் தமலமை நீதிபதிகள் 

ைற்றும் நீதிபதிகள் கலந்து தகாண்டனர். 

 

GoI சிறிய ரசமிப்பு திட்டங்களுக்கோன வட்டி 

விகிதங்கமள Q1 க்கு (ஏப் ல்-ஜூன் 2022) 

ைோற்றோைல் மவத்திருக்கிறது 

• நிதியமைச்சகம் 2022-23 நிதியாண்டின் 

(ஏப் ல்-ஜூன் 2022) காலாண்டு -1க்கான சிறு 

ரசமிப்புத் திட்டங்கள் அல்லது தபால் 

அலுவலகத் திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிதங்கமள ைாற்றாைல் மவத்திருக்க 

முடிவு தசய்துள்ளது. 

• ஏப் ல்-ஜூன் 2022க்கான பல்ரவறு 

கருவிகளின் வட்டி விகிதங்கள் 0 சதவீதம் 

முதல் 7.6 சதவீதம் வம  இருக்கும். 

• சிறு ரசமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிதங்கமள காலாண்டு அடிப்பமடயில் 

அ சாங்கம் அறிவிக்கிறது என்பமத 

கவனத்தில் தகாள்ள ரவண்டும். சிறு 

ரசமிப்புக் கருவிகளுக்கான வட்டி 

விகிதங்கள் ைாறாைல் இருப்பது இது 

ததாடர்ந்து எட்டாவது காலாண்டாகும். 
 

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 | April 2022  

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

இந்தியோவின் முன்னணி கோய்கறி 

உற்பத்தியோள ோக உ.பி 

• உத்த ப் பி ரதசம் காய்கறி உற்பத்தியில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது, மீண்டும் முதல் 

இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

• 2021-22 பயிர் ஆண்டில் (CY) (ஜூமல-ஜூன்) 

உற்பத்தியில் ஒரு மில்லியன் டன்கள் 

வித்தியாசத்துடன், ரைற்கு வங்கத்மத 

இ ண்டாவது இடத்திற்குத் தள்ளுவதன் 

மூலம் உத்த ப் பி ரதசம் காய்கறி 

உற்பத்தியில் முதல் இடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது. 

• உத்த ப் பி ரதசத்தில் காய்கறி உற்பத்தி 2021-

22 பயிர் ஆண்டில் (ஜூமல-ஜூன்) 29.58 

மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, 2020-21 இல் 29.16 

மில்லியன் டன்களாக இருந்தது, அரத 

ரந த்தில் ரைற்கு வங்க உற்பத்தி 2021 இல் 

28.23 மில்லியன் டன்களாக குமறயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

• 2020-21 இல் 30.33 மீட்டர்களில் இருந்து 

நடப்பு 2021-22 ஆம் ஆண்டின் த வுகளின்படி 

ைற்ற முதன்மையான காய்கறி 

உற்பத்தியாளர்களில் ைத்தியப் பி ரதசம் 

20.59 தை.டன், பீகாரில் 17.77 தை.டன் 

ைற்றும் ைகா ாஷ்டி ா 16.78 தை.டன். 

 

சிறந்த பழ உற்பத்தியோளர்: 

• பை உற்பத்தியில் ஆந்தி ப் பி ரதசம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. காய்கறிகள், 

ைசாலாப் தபாருட்கள் ைற்றும் ரதாட்டப் 

பயிர்களின் உற்பத்தி குமறவதால், 

இந்தியாவின் ரதாட்டக்கமல உற்பத்தி 

முந்மதய ஆண்மட விட (2020-21) 2021-22ல் 

0.4% குமறந்து 333.25 மில்லியன் டன்னாக 

இருக்கும். 

• 2021-22 ஆம் ஆண்டில், ஆந்தி ப் பி ரதசம் 

18.01 மில்லியன் டன் பைங்கமள உற்பத்தி 

தசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது 

2020-21 இல் 17.7 மில்லியன் டன்களாக 

இருந்தது. ைகா ாஷ்டி ா 2020-21ல் 11.74 

மில்லியன் டன்களில் இருந்து 12.3 

மில்லியன் டன் பைங்கமள உற்பத்தி 

தசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

ேகவல் மற்றும் ஒளிெரப்பு அலமச்ெகம் AVGC 

ஊக்குவிப்பு ெணிக்குழுலவ நிறுவுகிைது 

• த வல் ெற்றும் ஒலிபரப்பு அவெச்ச த்தால் 

அனிகெென், விெுவல் எஃமபக்ட்ஸ், 

க மிங் ெற்றும்  ாமிக்ஸ் (AVGC) விளம்பரப் 

பணிக் குழு நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• I&B மசயலாளரால் வழிநைத்தப்படும் 

பணிக்குழு, 90 நாட் ளுக்குள் தனது முதல் 

மசயல் திட்ைத்வத உருவாக்கும்.  

• மதாழில்துவற,  ல்வியாளர் ள் ெற்றும் 

ொநில அரசு ள் அவனத்தும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன.  

• ெத்திய நிதியவெச்சர் நிர்ெலா சீதாராென் 

தனது பட்மஜட் உவரயில், ஏவிஜிசி பதவி 

உயர்வு பணிக் குழுவவ உருவாக்குவதா  

அறிவித்தார்.  

• இந்த அவெப்பு ஒரு கதசிய AVGC 

ம ாள்வ வய உருவாக்கும், AVGC 

மதாைர்பான துவற ளில் பட்ைப்படிப்பு, 

முது வல ெற்றும் PhD படிப்பு ளுக் ான 

கதசிய பாைத்திட்ை  ட்ைவெப்வப 

பரிந்துவரக்கும், கெலும் திறன் 

திட்ைங் ளுக்கு உதவ  ல்வி நிறுவனங் ள், 

மதாழில் பயிற்சி வெயங் ள் ெற்றும் 

மதாழில்துவறயுைன் ஒத்துவைக்கும். 

 

SHGகளுக்கு ேளத்லே வழங்க AAI 'AVSAR' 

திட்டத்லே அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

• இந்திய விொன நிவலய ஆவணயம் (AAI) 

மபண் ள், வ விவனஞர் ள் ெற்றும் 

வ விவனஞர் ளின் திறவெ வள 

ஊக்குவிக் வும், அவர் ளுக்கு சரியான 

வாய்ப்பு வள வைங் வும் “AVSAR” என்ற 

முயற்சிவயத் மதாைங்கியுள்ளது.  

• ஏ.வி.எஸ்.ஏ.ஆர் என்பது 'விொன நிவலயம் 

பிராந்தியத்தின் திறவெயான 

வ விவனஞர் ளுக் ான இைம்' என்பவதக் 

குறிக்கிறது. AAI இன் முன்முயற்சியான 

“AVSAR” (பிராந்தியத்தின் திறவெயான 

வ விவனஞர் ளுக் ான இைொ  விொன 

நிவலயம்) கீழ், தன்னம்பிக்வ  ெற்றும் 

சுயசார்புக் ான மசயல்திறனுள்ள சுய-

சம்பாதித்த குழுக் ளா  தங் ள் 

குடும்பங் வள அணிதிரட்ை ஒரு 

வாய்ப்பாகும்.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர் ‘பிரகிருதி’ ெசுலம 

முயற்சிலய சோடங்குவோக அறிவிக்கிைார் . 

• சிறந்த சுற்றுச்சூைலுக் ா  நெது வாழ்க்வ  

முவறயில் மசய்யக்கூடிய சிறிய 

ொற்றங் வளப் பற்றிய விழிப்புணர்வவ 

ெக் ளிைம் ஏற்படுத்துவதற் ா  'பிரகிருதி' 

என்ற  சின்னம் இன்று மதாைங் ப்பட்ைது. 

• பிளாஸ்டிக் ொசுபாட்டின் பிரச்சவனவய 

எதிர்த்துப் கபாராை, இந்தியப் பிரதெர் திரு 

நகரந்திர கொடி, 2022-க்குள் ஒருமுவற 

பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்வ  (SUPs) ஒழிக்  

உறுதியளித்தார்.  

• ெத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் ெற்றும் 

 ாலநிவல ொற்றத்துக் ான அவெச்சர், 

கூட்ைத்தினருக்கு ‘ஸ்வச் பாரத்  ரித் பாரத் 

பசுவெ உறுதிமொழிவய’ வைங்கினார், 

கவ த்வத முன்கனாக்கி எடுத்துச் மசன்று, 

சுறுசுறுப்பான குடிெக் ள் ஈடுபாட்டின் 

முக்கியத்துவத்வத வலியுறுத்தினார். 

• நெது நாளின் மி  முக்கியொன சுற்றுச்சூைல் 

 வவல ளில் ஒன்றா  பிளாஸ்டிக் 

உருமவடுத்துள்ளது. இந்தியா ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் 3.5 மில்லியன் ைன் பிளாஸ்டிக் 

 ழிவு வள உற்பத்தி மசய்கிறது. 

 

கலோச்சோ  அமைச்சகம் ‘Temple 360’ 

இமணயதளத்மத அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

• கலாசா ம் ைற்றும் தவளியுறவுத் துமற 

இமணயமைச்சர் மீனாட்சி ரலகி, ‘Temple 

360’ என்ற இமணயதளத்மத ததாடங்கி 

மவத்தார். 

• ஆசாதி கா அம்ரித் ைரஹாத்சவ்வின் கீழ் புது 

தில்லியில் உள்ள இந்தி ா காந்தி ரதசிய 

கமல மையைான IGNCA ஆம்பிதிரயட்டரில் 

கலாச்சா  அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட ஒரு நிகழ்வின் ரபாது. 
 

 

படம்பிள் 360 பற்றி 

• தடம்பிள் 360 என்பது ஒரு டிஜிட்டல் 

தளைாகும், இதில் 12 ரஜாதிர்லிங்கம் ைற்றும் 

சார் தாம் ஆகிய இடங்கமள யார் 

ரவண்டுைானாலும் தரிசனம் தசய்யலாம் 

அல்லது தரிசனம் தசய்யலாம், ரைலும் 

ைக்கமள இமணக்கும் அரத ரவமளயில் 

அமனவரின் வாழ்க்மகமயயும் 

வசதியாக்குகிறது. 

• இமணயத்தளம் ஒரு பக்தம  இ-தரிசனம், 

இ-பி ஷாத், இ-ஆ த்தி ைற்றும் பல 

ரசமவகமள தசய்ய அனுைதிக்கிறது. 

தடம்பிள் 360 என்பது இந்தியாவில் இருந்து 

எந்த ரந த்திலும், எங்கிருந்தும் தங்களுக்கு 

விருப்பைான ரகாயிலுக்குச் தசல்லக்கூடிய 

இமணயதளைாகும். 

• இந்த இமணயதளத்தின் உதவியுடன், 

தற்ரபாதுள்ள சில புனிதைான இந்து 

யாத்திம களின் ைகத்துவத்மத டிஜிட்டல் 

முமறயில் பார்க்கலாம். 

 

RPF ஆனது ஆபர ஷன் உபலப்தின் கீழ், 

சட்டவிர ோத பயணச்சீட்டுகளுக்கோக த கர்கமள 

மகது பசய்கிறது. 

• சட்டவிர ாத பயணச்சீட்டு ததாடர்பான ஒரு 

ைாத கால இந்தியா நடவடிக்மகயின் ஒரு 

பகுதியாக, இ யில்ரவ பாதுகாப்புப் பமட 

1,459 நபர்கமள தடுத்து நிறுத்தி, 366 IRCTC 

முகவர் ஐடிகள் ைற்றும் 6,751 தனிப்பட்ட 

அமடயாள அட்மடகமள முடக்கியது. 

• ஒரு ைாத கால இந்தியா முழுவதும் 

முமறரகடான பயணச்சீட்டு 

நடவடிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக, இ யில்ரவ 

பாதுகாப்புப் பமட (RPF) 1,459 நபர்கமள 

தடுத்து நிறுத்தி, 366 IRCTC முகவர் 

அமடயாள அட்மடகள் ைற்றும் 6,751 

தனிப்பட்ட அமடயாள அட்மடகமள 

முடக்கியது என்று  யில்ரவ ஏப் ல் 2, 2022 

அன்று அறிவித்தது. 

• 2022 ைார்ச் 1 அன்று நாடு முழுவதும் 

பி ச்சா த்மதத் ததாடங்குவதற்கு முன், 

புலம், டிஜிட்டல் உலகம் ைற்றும் மசபர் 

உலகம் ஆகியவற்றிலிருந்து யூனிட்கள் 

தகவல்கமளச் ரசகரித்து, ஒருங்கிமணத்து, 

சரிபார்த்து, பகுப்பாய்வு தசய்தனர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://bit.ly/37lgCyV
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முக்கிய புள்ளிகள்         

• இந்த நடவடிக்மக மிகப்தபரிய 

தவற்றிமயப் தபற்றது, இதன் விமளவாக 

1,459 ரபர் மகது தசய்யப்பட்டனர், 

அவர்களில் 341 ரபர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஐஆர்சிடிசி முகவர்கள், அவர்கள்  யில் 

டிக்தகட்டுகமளயும் விற்பமன தசய்தனர். 

• 366 IRCTC முகவர் ஐடிகள் ைற்றும் 6,751 

தனிப்பட்ட ஐடிகள் தடுக்கப்பட்ட 

நிமலயில், இந்த IRCTC முகவர்கமள 

தடுப்புப்பட்டியலில் ரசர்க்கும் தசயல்முமற 

தற்ரபாது நடந்து வருகிறது. 

• மகது தசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்மக 

முந்மதய ைாதத்மத விட கிட்டத்தட்ட 3.64 

ைடங்கு அதிகம். 

 

பூஜ் தக.தக.ெதடல் சூப்ெர் ஸ்செொலிட்டி 

மருத்துவமலனலய பிரேமர் தமாடி 

அர்ப்ெணித்ோர் 

• குஜராத்தின்  ட்ச் ொவட்ைத்தில் உள்ள பூஜ் 

என்ற இைத்தில் 200 படுக்வ  ள் ம ாண்ை 

க க  பகைல் சூப்பர் ஸ்மபொலிட்டி 

ெருத்துவெவனவய பிரதெர் நகரந்திர கொடி 

வீடிகயா  ான்பரன்சிங் மூலம் நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தார். இந்த ெருத்துவெவன ஸ்ரீ 

குச்சி கலவா பகைல் சொஜ், பூஜ் என்பவரால் 

 ட்ைப்பட்ைது ெற்றும்  ட்ச் பிராந்தியத்தில் 

முதல் மதாண்டு சூப்பர் ஸ்மபொலிட்டி 

ெருத்துவெவனயாகும்.   

• இது லட்சக் ணக் ான வீரர் ள், இவண 

ராணுவ வீரர் ள் ெற்றும் வர்த்த ர் ள் 

உட்பை  ட்ச் ெக் ளுக்கு தரொன ெருத்துவ 

சிகிச்வசக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும். அடுத்த 

10 ஆண்டு ளில் இந்தியா சாதவன 

பவைக்கும் வவ யில், நாட்டின் ஒவ்மவாரு 

ொவட்ைத்திலும் குவறந்தபட்சம் ஒரு 

ெருத்துவக்  ல்லூரிவய அவெக்  கவண்டும் 

என்ற ெத்திய அரசின் ம ாள்வ யின்படி 

இந்த முயற்சி கெற்ம ாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

சேன்-மத்திய இரயில்தவ ‘ஒரு நிலலயம் ஒரு 

ேயாரிப்பு’ முயற்சிலயத் சோடங்கியுள்ளது 

• SCR அதன் ஆறு பிரிவு ளில் உள்ள ஆறு 

முக்கிய நிவலயங் ளில் "ஒரு நிவலயம், ஒரு 

தயாரிப்பு" பிரச்சாரத்வத 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

• SCR இன் மபாறுப்பு மபாது கெலாளர் 

அருண் குொர் மஜயின், புதிய முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியா  மச ந்திராபாத் நிவலயத்தில் 

ஸ்ைால் வள திறந்துள்ளார். முக்கிய 

புள்ளிகள்: 

• விஜயவாடா, குண்டூர், அவு ங்காபாத் தவி , 

கச்ரசகுடாவில் ஸ்டால்கள் 

அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

• புதிய திட்டம் 2022-23 தபாது பட்தஜட்டில் 

அ சாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, 

தற்ரபாது திருப்பதியில் ரசாதமன 

தசய்யப்பட்டு வருகிறது. 

 

UN-FAO: மும்லெ மற்றும் லைேராொத் ‘உலகின் 

2021 மர நகரமாக’ அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளன 

• ஐக்கிய நாடு ளின் உணவு ெற்றும் 

கவளாண்வெ அவெப்பு (FAO) ெற்றும் 

ஆர்பர் கை அறக் ட்ைவள ஆகியவவ 

இவணந்து மும்வப ெற்றும் வ தராபாத் 

ந ரங் வள '2021 உல  ெர ந ரொ  

அங்கீ ரித்தன. 

• "ஆகராக்கியொன, மநகிழ்ச்சியான ெற்றும் 

ெகிழ்ச்சியான ந ரங் வள உருவாக்குவதில் 

ந ர்ப்புற ெரங் ள் ெற்றும் பசுவெவய 

வளர்ப்பதற்கும் பராெரிப்பதற்கும் 

அர்ப்பணிப்புைன்" இரு இந்திய ந ரங் ளும் 

அங்கீ ாரத்வதப் மபற்றுள்ளன. 

 

வர்த்ேக அலமச்ெகம்: 22 நிதியாண்டில் 

காப்புரிலம ோக்கல் செய்ேவர்களின் 

எண்ணிக்லக 66,440 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

• வர்த்த ம் ெற்றும் மதாழில்துவற 

அவெச்ச த்தின் தரவு ளின்படி, இந்திய 

 ாப்புரிவெ அலுவல த்தில் உள்நாட்டு 

 ாப்புரிவெ தாக் ல் ளின் எண்ணிக்வ  

 ைந்த 11 ஆண்டு ளில் முதல் முவறயா  

சர்வகதச தாக் ல் வள விை அதி ொ  

உள்ளது.  

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 | April 2022  

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

• 2022 ஜனவரி-ொர்ச்  ாலாண்டில், மொத்தம் 

19796  ாப்புரிவெ விண்ணப்பங் ள் தாக் ல் 

மசய்யப்பட்ைன, இதில் இந்திய 

விண்ணப்பதாரர் ளால் 10,706 

 ாப்புரிவெ ளும், இந்தியர் அல்லாத 

விண்ணப்பதாரர் ளால் 9,090 

 ாப்புரிவெ ளும் அைங்கும். 

•  ாப்புரிவெ தாக் ல் மசய்தவர் ளின் 

எண்ணிக்வ  2014-15ல் 42,763 ஆ  இருந்தது, 

2021-22ல் 66,440 ஆ  உயர்ந்துள்ளது, இது 7 

ஆண்டு ளில் 50% அதி ொகும். 

 

அம்ரித் ெமகம் மத்திய உள்துலை அலமச்ெர் திரு 

அமித் ொவால் ஒருங்கிலைக்கப்ெட்டது 

• ெத்திய உள்துவற ெற்றும் ஒத்துவைப்புத் 

துவற அவெச்சர் திரு அமித் ொ, நாட்டின் 

சுற்றுலா ெற்றும்  லாச்சார அவெச்சர் ளின் 

உச்சி ொநாட்ைான அமிர்த செ த்வத 

புதுதில்லியில் மதாைங்கி வவத்தார்.  

• ஆசாதி  ா அம்ரித் ெக ாத்சவின் ஒரு 

பகுதியா ,  லாச்சார அவெச்ச ம் இரண்டு 

நாள் ொநாட்வை நைத்துகிறது 

 

குஜராத்தில் 108 அடி உயர ைனுமான் சிலலலய 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திைந்து லவத்ோர் 

• இந்தியப் பிரதெர் நகரந்திர கொடி, 

குஜராத்தின் கொர்பியில் உள்ள பாபு 

க ஷ்வானந்த் ஜியின் ஆசிரெத்தில் 108 அடி 

உயர  னுொன் ஜியின் சிவலவய, 

 னுொன் மஜயந்திவய முன்னிட்டு 

வீடிகயா  ான்பரன்சிங் மூலம் திறந்து 

வவத்தார். 

• ‘ னுொன்ஜி சார் தாம்’ திட்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியா , நாடு முழுவதும் நான்கு 

திவச ளிலும்  ட்ைப்படும் நான்கு 

சிவல ளில் இந்தச் சிவல இரண்ைாவது 

சிவலயாகும். 

•  னுொன் ஜியின் முதல் மபரிய சிவல 2010 

இல் ஹிொச்சல பிரகதசத்தின் சிம்லாவில் 

வைக்கில் திறக் ப்பட்ைது. கொர்பியில் 

உள்ள சிவல கெற்கு பகுதியில் 

அவெக் ப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது சிவல 

மதன்தமிை த்தில் ராகெஸ்வரத்தில் 

அவெக் ப்படும். இகதகபால், கெற்கு 

வங் த்தில் கிைக்கில் இறுதி சிவல 

நிறுவப்படும். 
 

NITI ஆதயாக் தேசிய ேரவு மற்றும் ெகுப்ொய்வு 

ேளத்லே சோடங்க உள்ளது 

• கெ ொதத்தில், NITI ஆகயாக் கதசிய தரவு 

ெற்றும் பகுப்பாய்வு தளத்வத (NDAP) 

மதாைங்  திட்ைமிட்டுள்ளது, இது பயனர் 

நட்பு முவறயில் அரசாங் த் தரவவ 

வைங்கும் ெற்றும் தரவு உந்துதல் 

முடிமவடுக்கும் ெற்றும் ஆராய்ச்சிவய 

ஊக்குவிக்கும். 

• 2020 இல் உருவாக் ப்பட்ை இந்த 

இயங்குதளொனது, அரசாங்  ஆதாரங் ளில் 

தரவவத் தரப்படுத்துவவதயும், பல 

தரவுத்மதாகுப்பு வளப் பயன்படுத்தி 

தரவவ எளிதா  பகுப்பாய்வு மசய்ய 

பயனர் வள அனுெதிக்கும் மநகிழ்வான 

பகுப்பாய்வு வள வைங்குவவதயும் 

கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது. 

• NITI ஆகயாக்கின் மூத்த ஆகலாச வர 

கெற்க ாள்  ாட்டும் AIR நிருபர் படி, இந்த 

தளம், ம ாள்வ  வகுப்பாளர் ள், 

அறிஞர் ள் ெற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் ள் 

தரவவச் மசயலாக் ாெல் எளிதா  

பகுப்பாய்வு மசய்ய அனுெதிக்கும். 

அறிமு த்தின் கபாது, கபார்ட்ைலில் 46 

அவெச்ச ங் ளில் இருந்து 200 

தரவுத்மதாகுப்பு ள் இைம்மபறும். 

 

ஹிமாச்ெலப் பிரதேெத்லே லடாக்குடன் 

இலைக்கும் உலகின் மிக உயரமான 

சுரங்கப்ொலே BRO ஆல் கட்டப்ெட உள்ளது. 

• BRO வைரக்ைர் மஜனரல் மலப்டினன்ட் 

மஜனரல் ராஜீவ் சவுத்ரி, ஹிொச்சல 

பிரகதசம் ெற்றும் லைாக்வ  இவணக்கும் 

வவ யில் 16,580 அடி உயரத்தில் ஷிங்கு லா 

பாஸில் உலகின் மி  உயரொன 

சுரங் ப்பாவதவய பார்ைர் கராட்ஸ் 

அவெப்பு  ட்டும் என்று அறிவித்தார். 

மூகலாபாய ரீதியா  முக்கியொன 

ஹிொச்சலிலிருந்து சன்ஸ் ர் 

சாவலயிலிருந்து சின்கு லா  ணவாயில் 

திறக்கும் கபாது அவர் இவ்வாறு கூறினார், 

அங்கு ஜன்ஸ் ர் பக் த்திலிருந்து ெணாலி 

கநாக்கி அவர ைசனுக்கும் அதி ொன 

வா னங் ள்  ைந்து மசன்றன. 
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ஆயுஷ்மான் ொரத்-சுகாோரம் மற்றும் ஆதராக்கிய 

லமயத் திட்டம் 4வது ஆண்டு நிலைலவக் 

சகாண்டாடியது 

• ஆயுஷ்ொன் பாரத் சு ாதாரம் ெற்றும் 

ஆகராக்கிய வெயங் ளின் (AB-HWCs) 

நான் ாவது ஆண்டு நிவறவவக் குறிக்கும் 

வவ யில், "ஆசாதி  ா அம்ரித் ெக ாத்சவ்" 

என்ற மபயரில் ஒரு வாரக் 

ம ாண்ைாட்ைத்வத ஏப்ரல் 16 முதல் ஏப்ரல் 

22 வவர ெத்திய சு ாதார அவெச்சர் ென்சுக் 

ொண்ைவியா ஏற்பாடு மசய்தார். இதன் 

மதாைக்  விைா முதல் AB-HWC 14 ஏப்ரல் 

2018 அன்று, சத்தீஸ் ரின் பிஜாப்பூர் 

ொவட்ைத்தில் உள்ள அவெதியான 

கிராெொன ஜங்லாவில்.  

•  1 லட்சத்துக்கும் கெற்பட்ை AB-HWC  ள், 

ொநில சு ாதார அவெச்சர் ள், அவனத்து 

ொநிலங் ள் ெற்றும் யூனியன் 

பிரகதசங் ளின் மூத்த அதி ாரி ள், 1 

லட்சத்துக்கும் கெற்பட்ை AB-HWC  ளின் 

பங்க ற்வபக்  ண்ை ெத்திய சு ாதார 

அவெச்சர் ென்சுக் ொண்ைவியா, AB-HWC 

 ளின் நான் ாவது ஆண்டு விைாவில்  லந்து 

ம ாண்டு உவரயாற்றினார்.  

 

தேெத்தின் முேல் லகயடக்க சூரிய கூலர 

அலமப்பு காந்திநகரில் சவளியிடப்ெட்டது 

• இந்தியாவின் முதல் சிறிய சூரிய கூவர 

அவெப்பு குஜராத்தின்  ாந்திந ரில் உள்ள 

சுவாமிநாராயண் அக்ஷர்தாம் க ாவில் 

வளா த்தில் திறக் ப்பட்டுள்ளது. 10 

ஃகபாட்கைாகவால்ைாயிக் PV கபார்ட் 

சிஸ்ைம் புது தில்லிவயச் கசர்ந்த 

சர்கவாமைக் பவர் சிஸ்ைம்ஸ் லிமிமைட் 

மூலம் தயாரிக் ப்பட்ைது ெற்றும் மஜர்ென் 

கெம்பாட்டு நிறுவனொன Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) மூலம் வடிவவெக் ப்பட்ைது.  

• இந்தியா முழுவதும் புதுப்பிக் த்தக்  

எரிசக்தி ந ரங் வள கெம்படுத்த ெத்திய 

புதிய ெற்றும் புதுப்பிக் த்தக்  எரிசக்தி 

அவெச்ச த்தின் முன்முயற்சியின் கீழ் இந்த 

அவெப்பு ள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

சடல்லி-தடராடூன் வழித்ேட திட்டத்திற்கான 

நிபுைர் குழுலவ உச்ெநீதிமன்ைம் மறுசீரலமத்ேது 

• மைல்லி-கைராடூன் மபாருளாதார வழித்தை 

விவரவுச்சாவல திட்ைத்திற் ான இைப்பீட்டு 

 ாடு வளர்ப்பு ெற்றும் பிற தணிப்பு 

நைவடிக்வ  வள  ண் ாணிக்  இந்திய 

உச்ச நீதிென்றம் நிபுணர் குழுவவ 

ெறுசீரவெத்துள்ளது. உத்தர ாண்ட் 

ொநிலத்தின் தவலவெச் மசயலாளர் சுக்பீர் 

சிங் சந்து தவலவெயில் கதசிய பசுவெத் 

தீர்ப்பாயம் (NGT) சுகயச்வசயான 12 கபர் 

ம ாண்ை நிபுணர் குழுவவ அவெத்தது. 

• சந்திர பிர ாஷ் க ாயல் தற்கபாது 

வனத்துவறயின் இயக்குநர் மஜனரலா வும், 

இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூைல், வனம் ெற்றும் 

 ாலநிவல ொற்ற அவெச்ச த்தின் சிறப்புச் 

மசயலாளரா வும் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 

J&K மக்கள் புகார் அளிக்க உேவும் வலகயில் 

‘ஜன் நிக்ரானி’ செயலிலய அறிமுகப்ெடுத்தியது 

• ஜம்மு ெற்றும்  ாஷ்மீரின் ஊர  வளர்ச்சி 

ெற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துவற, இ-

 வர்னன்ஸ் முன்முயற்சியின் கீழ், ெக் ள் 

பல்கவறு திட்ைங் ள் மதாைர்பான 

பு ார் வள ஆன்வலனில் பதிவு மசய்ய 

உதவும் வவ யில் ‘ஜன் நிக்ரானி’ என்ற 

மசயலிவய அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. ஜன் 

நிக்ரானி மசயலியானது 24×7 இவணய 

அடிப்பவையிலான தளொகும், இது கஜ & 

க  வாசி ளின் குவற வளப் பு ாரளித்து 

தீர்ப்பவத கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது. 

• முழுவெயவையாத த வலின்  ாரணொ  

குவறந்தபட்ச நிரா ரிப்பு வள 

உறுதிப்படுத்த, தனிப்பயனாக் ப்பட்ை 

திட்ை-குறிப்பிட்ை உள்ளீட்டு படிவங் வளப் 

பயன்படுத்தி குவற வள துல்லியொ  

பு ாரளிக்  இந்த பயன்பாடு உதவுகிறது. 

 

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 | April 2022  

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

காப்பீட்டுத் திட்டம் - தகாவிட்-19 உடன் 

தொராடும் சுகாோரப் ெணியாளர்களுக்கான 

PMGKP நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது 

• க ாவிட்-19-ஐ எதிர்த்துப் கபாராடும் 

சு ாதாரப் பணியாளர் ளுக் ான  ாப்பீட்டுக் 

ம ாள்வ யான பிரதான் ெந்திரி  ரிப் 

 ல்யாண் கபக்க ஜ் (பிஎம்ஜிக பி) கெலும் 

180 நாட் ளுக்கு நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது. 

க ாவிட்-19 கநாயாளி ளுக்கு 

ஒதுக் ப்பட்டுள்ள சு ாதாரப் 

பணியாளர் வள சார்ந்திருப்பவர் ளுக்கு 

பாது ாப்பு வவலவயத் மதாைர்ந்து 

வைங்குவதற் ா  திட்ைத்வத நீட்டிக்  

முடிவு மசய்யப்பட்ைது. 

• பிரதான் ெந்திரி  ரிப்  ல்யாண் மதாகுப்பு 

என்பது PMGKP இன் முழு வடிவொகும். 

இந்தத் திட்ைம் க ாவிட்-19  ாரணொ  

ஏற்படும் ெரணம் ெற்றும் க ாவிட்-19 

மதாைர்பான  ைவெயினால் ஏற்படும் 

எதிர்பாராத ெரணம் ஆகியவற்வற 

உள்ளைக்கியது. ஒரு நி ழ்வின் கபாது, 

 ாப்பீடு மசய்யப்பட்ை நபரின் 

க ாரிக்வ யாளருக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் 

வைங் ப்படும். இந்த அவெப்பு 

முதன்முதலில்  ைந்த ஆண்டு 

அறிமு ப்படுத்தப்பட்ைது, கெலும் அதன் 

கீழ் உள்ள ம ாள்வ  ள் ொர்ச் 30, 2020 

அன்று மதாைங்கும். இந்த திட்ைத்தின் கீழ், 

அவனத்து அரசு சு ாதார வெயங் ள், 

ஆகராக்கிய வெயங் ள் ெற்றும் ெத்திய 

ெற்றும் ொநில அரசு ளில் உள்ள 

ெருத்துவெவன ள், சுொர் 22 லட்சம் 

சு ாதாரப் பணியாளர் ளுைன் 

இவணக் ப்படும். மதாற்றுகநாவய 

எதிர்த்துப் கபாராடுவதற் ான  ாப்பீட்டுத் 

மதாவ வயப் மபறுதல். 48 ெணி 

கநரத்திற்குள்  ாப்பீட்டு வைங்குநர் ஒப்புதல் 

அளித்து தீர்வு மசய்து, க ாரிக்வ  வள 

சான்றளிக்  ொவட்ை ஆட்சியர் ஒரு புதிய 

வழிமுவறவய அரசாங் ம் சமீபத்தில் 

உருவாக்கியது. 

 

குஜராத் மாநிலம் ோதைாத் நகரில் 22,000 தகாடி 

ரூொய் மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்கலள 

பிரேமர் தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

• குஜராத்தில் உள்ள தாக ாத் என்ற 

இைத்தில் நவைமபற்ற விைாவில் 22,000 

க ாடி ரூபாய் ெதிப்பிலான பல்கவறு 

திட்ைங் ளுக்கு பிரதெர் நகரந்திர கொடி 

அடிக் ல் நாட்டினார். தாக ாத் ொவட்ை 

மதற்குப் பகுதி பிராந்திய நீர் வைங் ல் 

திட்ைம், நர்ெதா நதிப் படுவ யில் 

 ட்ைப்பட்ைது (ரூ 840 க ாடி); தாக ாத் 

ஸ்ொர்ட் சிட்டி (ரூ. 335 க ாடி). 

• பிரதான் ெந்திரி ஆவாஸ் கயாஜனா 

திட்ைத்தின் கீழ், ரூ. பஞ்செ ால் ெற்றும் 

தாக ாத் ொவட்ைத்வதச் கசர்ந்த 10,000 

பைங்குடியினருக்கு 120 க ாடி ரூபாய் 

வைங் ப்பட்ைது. 66 க வி க ாடியா துவண 

மின்நிவலயம், பஞ்சாயத்து வீடு ள் ெற்றும் 

அங் ன்வாடி ள் கபான்றவற்வறயும் 

பிரதெர் திறந்து வவத்தார். 

• தக ாடில் உள்ள ரயில்கவ உற்பத்திப் 

பிரிவில் 9,000 ம ச்பி மின்சார இன்ஜின் ள் 

தயாரிக்கும் திட்ைம். பஞ்செ ால் ெற்றும் 

தாக ாத் ொவட்ைங் ளின் 10,000 

பைங்குடியினர் (PMAY இன் கீழ் ரூ. 120 க ாடி 

வைங் ப்பட்ைது). 

 

நிதி ஆதயாக்கின் துலைத் ேலலவர் ராஜீவ் 

குமார் ேனது ெேவிலய ராஜினாமா செய்ோர் 

• அரசால் நைத்தப்படும் அவெப்பான நிதி 

ஆகயாக்கின் துவணத் தவலவர் ராஜீவ் 

குொர், அரசு உத்தரவு  ாரணொ  ராஜினாொ 

மசய்துள்ளார். மபாருளாதார நிபுணரான 

சுென் மபர்ரி திட்ைமிைல் நிறுவனத்தின் 

புதிய தவலவரா  மபாறுப்கபற் வுள்ளார். 

• அவெச்சரவவ நியெனக் குழு பிறப்பித்த 

உத்தரவின்படி, ராஜீவ் குொரின் ராஜினாொ 

ெற்றும் சுென் மபரியின் நியெனத்துக்கு அரசு 

அங்கீ ாரம் அளித்துள்ளது. அந்தத் 

தீர்ப்பின்படி ராஜீவ் குொர் பதவியில் இருந்து 

விடுவிக் ப்படுவார். 

• ராஜீவ் குொர் ராஜினாொ மசய்ததற் ான 

 ாரணம் அந்த உத்தரவில் 

குறிப்பிைப்பைவில்வல.  ல்வித்துவறக்குத் 

திரும்புவதற் ா  அரவிந்த் பன ாரியா 

ஆ ஸ்ட் 2017 இல் கவவலவய ராஜினாொ 

மசய்த பிறகு, மபாருளாதார நிபுணரான 

ராஜீவ் குொர், நிதி ஆகயாக்கின் துவணத் 

தவலவரா  நியமிக் ப்பட்ைார். 
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"ெள்ளி" கிராமம்: தஜ&தகவில் உள்ள 

இந்தியாவின் முேல் கார்ென்-நியூட்ரல் 

ெஞ்ொயத்து 

• ஜம்மு ெற்றும்  ாஷ்மீரின் எல்வலப் 

பகுதியான சம்பாவில், நாட்டின் முதல் 

‘ ார்பன் நியூட்ரல் பஞ்சாயத்து’ என்ற 

மபருவெக்குரிய குக்கிராெொன பள்ளியில் 

500 KV கசாலார் ஆவலவய பிரதெர் நகரந்திர 

கொடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.  

• இத்திட்ைத்திற்கு பள்ளி வாசி ள் உதவி 

மசய்துள்ளனர். திட்ைத்தில் 

பணிபுரிபவர் ளுக்கும் உணவளித்துள்ளனர். 

கதசிய அரசாங் த்தின் ‘கிராெ ஊர்ஜா 

ஸ்வராஜ்’ திட்ைத்தின் கீழ், 6,408 சதுர மீட்ைர் 

பரப்பளவில் 1,500 கசாலார் கபனல் ள் , 

ொதிரி பஞ்சாயத்தில் உள்ள 340 வீடு ளுக்கு 

சுத்தொன மின்சாரம் வைங் ப்படும் என்று 

அதி ாரி ள் கெலும் மதரிவித்தனர். 

• இந்தியாவின் முதல்  ார்பன் நியூட்ரல் 

கசாலார் கிராெொ , இந்த கிராெம் வரலாறு 

பவைத்துள்ளது. 

 

State News 
 

கடம்: இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டு 

ொலிசென்ட்ரிக் செயற்லக முழங்கால் ஐஐடி-

சமட்ராஸ் ேயாரித்ேது 

• இந்தியாவின் முதல் பாலிமசன்ட்ரிக் 

ப்கராஸ்மதடிக் முைங் ாவல மெட்ராஸில் 

உள்ள இந்திய மதாழில்நுட்பக்  ை  

ஆராய்ச்சியாளர் ள் மவளியிட்டுள்ளனர், 

இது ஆயிரக் ணக் ான ொற்றுத் 

திறனாளி ளுக்கு கெகல உள்ள 

நிவலவெ வள கெம்படுத்த முயல்கிறது. 

மசாவசட்டி ஃபார் பகயாமெடிக் ல் 

மைக்னாலஜி (SBMT) ெற்றும் மொபிலிட்டி 

இந்தியா ஆகியவற்றுைன் இவணந்து 

உருவாக் ப்பட்ை ‘ ைம்’, முைங் ால் ளுக்கு 

கெல் உள்ள ஒரு பாலிமசன்ட்ரிக் முைங் ால், 

கெலும் இது ‘இந்தியாவில் 

தயாரிக் ப்பட்ை’ தயாரிப்பு ஆகும். 

• உள்நாட்டில் தயாரிக் ப்பட்ை  ைம், ெலிவு 

விவலயில் ெற்றும் நல்ல தரம் ெற்றும் 

மசயல்திறன் ம ாண்ைது, ISO 10328 

அளவுக ால் வள பூர்த்தி மசய்கிறது ெற்றும் 

30 லட்சம் சுைற்சி ள் கசார்வு கசாதவனக்கு 

உட்படுகிறது. அதன் புதுவெயான வடிவம் 

குறிப்பா  சீரற்ற நிலப்பரப்பு ளில் 

பயன்படுத்த உ ந்ததா  உள்ளது, 

நிவலத்தன்வெவய வைங்குகிறது ெற்றும் 

தடுொறும் வாய்ப்வபக் குவறக்கிறது. 

 

தகவிஜிபி அறிமுகப்ெடுத்திய விகாஸ் சிரி 

ெம்ெத்-1111 திட்டம் 

• பி க ாபி கிருஷ்ணா, தவலவர், தார்வாட்டில் 

‘வி ாஸ் சிரி சம்பத்-1111′ திட்ைத்வத 
அறிமு ப்படுத்தியகபாது, 1,111 நாள் 

வவப்புத்மதாவ  மபாது ெக் ளுக்கு 5.70 

சதவீதமும், மூத்த குடிெக் ளுக்கு 6.20 

சதவீதமும் வட்டி மசலுத்துவதா  

அறிவித்தார். இந்தத் திட்ைொனது 

குவறந்தபட்சம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ெற்றும் 

அதி பட்சொ  இரண்டு க ாடி ரூபாய் 

வவப்புத்மதாவ க்கு அனுெதிக்கிறது. 

•  னரா வங்கி, இந்திய பிராந்திய கிராெப்புற 

வங்கியான  ர்நாை  வி ாஸ் கிராமீனா 

வங்கிக்கு நிதியுதவி மசய்கிறது. இது இந்திய 

அரசின் நிதி அவெச்ச த்திற்கு 

மசாந்தொனது. வங்கியானது  ர்நாை ா 

முழுவதும் 629 கிவள வளக் 

ம ாண்டுள்ளது, மபரும்பாலும் வைக்கு 

ெற்றும் கெற்கு  ர்நாை ாவில், கிராெப்புற 

வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு சில்லவற வங்கிச் 

கசவவ வள வைங்குகிறது. 
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மகதிகளுக்கு தனிநபர் கடன் வழங்கும் 

திட்டத்மத ைகோ ோஷ்டி ோ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

• ைகா ாஷ்டி ா அ சு மகதிகள் வங்கிகளில் 

இருந்து ரூ.1000 வம  தனிநபர் கடன் தபறும் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 50,000 

அவர்களின் குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்க்மக 

நிமலமைகமள ரைம்படுத்தவும், 

அவர்களின் சட்ட விஷயங்களுக்கான 

தசலவுகமளச் சந்திக்கவும் உதவுகின்றன. 

• நைது நாட்டில் இது ரபான்ற முதல் 

முயற்சியாக இது இருக்கும். ைகா ாஷ்டி ா 

ைாநில கூட்டுறவு வங்கி 7% வட்டி 

விகிதத்தில் திட்டத்தின் கீழ் 50,000 வம  

கடன் வைங்கும். 

• இத்திட்டம் ைகா ாஷ்டி  ைாநிலம் புரனவில் 

உள்ள எ வாடா ைத்திய சிமறயில் ரசாதமன 

அடிப்பமடயில் தசயல்படுத்தப்படும். இந்த 

வமக கடன் "காவ்டி" கடன் என்று 

அமைக்கப்படுகிறது, ரைலும் சுைார் 1,055 

மகதிகள் பயனமடகிறார்கள். 

 

கர்நோடக அ சு வினய சை ஸ்யோ திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

• பசவ ாஜ் தபாம்மை அ சு, ைாநிலத்தின் 

கி ாை பஞ்சாயத்துகளில் சாதிய 

பாகுபாடுகளுக்கு எதி ான தபாது 

விழிப்புணர்வு பி ச்சா ைாக வினய சை ஸ்ய 

ரயாஜனா திட்டத்மத அறிவித்தது. டாக்டர் 

பி.ஆரின் பிறந்தநாளான ஏப் ல் 14 அன்று 

இது முமறப்படி ததாடங்கப்படும். 

அம்ரபத்கர். 

 

ராஜஸ்ோனில் கங்கூர் திருவிழா 

சகாண்டாடப்ெட்டது 

• இது ராஜஸ்தானின் மி  முக்கியொன 

பண்டிவ  ளில் ஒன்றாகும், கெலும் இது 

ொநிலம் முழுவதும் மிகுந்த உற்சா த்துைன் 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. ொர் ழி முதல் ஏப்ரல் 

வவர நவைமபறும் இந்த பண்டிவ யின் 

கபாது மபண் ள் சிவமபருொனின் 

ெவனவியான ம ௌரிவய வழிபடுகின்றனர்.  

• இந்த பண்டிவ  அறுவவை, வசந்த  ாலம், 

குைந்வதப்கபறு ெற்றும் திருெண 

விசுவாசத்வத ம ாண்ைாடுகிறது. 
 

ஆந்திராவில் 13 மாவட்டங்கலள முேல்வர் 

சஜகன் தமாகன் சரட்டி சோடங்கி லவத்ோர் 

ொநிலத்தில் மொத்தம் 26 ொவட்ைங் ள் 

இருக்கும் 

• புதிய ொவட்ைங் ள் ெற்றும் அவற்றின் 

தவலவெய ங் ளின் பட்டியல் 

பின்வருொறு:  

• அல்லூரி சீதாராெ ராஜு ொவட்ைம் - பகைரு  

• அன்னெய்யா ொவட்ைம் - ராயச்கசாட்டி  

• அன ப்பள்ளி - அன ப்பள்ளி  

• பாபட்லா - பாபட்லா  

• ஏலூர் - ஏலூரு 

•  ாக்கிநாைா -  ாக்கிநாைா 

• க ாண சீொ - அெலாபுரம் 

• ென்யம் ொவட்ைம் - பார்வதிபுரம் 

• நந்தியால் - நந்தியால்  

• என்டிஆர் ொவட்ைம் - விஜயவாைா 

• பல்நாடு - நர்சராவ்கபட்வை  

• ஸ்ரீ பாலாஜி ொவட்ைம் – திருப்பதி 

• ஸ்ரீ சத்யசாய் ொவட்ைம் - புட்ைபர்த்தி 

 

அ சோங்கம் பசமிகோன் இந்தியோ ஆரலோசமனக் 

குழுமவ நிறுவுகிறது 

• மசமி ான் இந்தியா ஆகலாசவனக் குழுவவ 

உருவாக்குவதா  அரசாங் ம் அறிவித்தது, 

இதில் உயர்ெட்ை அரசு அதி ாரி ள், 

நிறுவப்பட்ை  ல்வியாளர் ள் ெற்றும் 

மதாழில்துவற ெற்றும் மைாவென் 

நிபுணர் ள் உள்ளனர். 

• மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்பத் துமற அமைச்சர் அஷ்வினி 

மவஷ்ணவ் இந்தக் குழுவுக்குத் தமலமை 

தாங்குவார், துமணத் தமலவ ாக 

மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்பத் துமற (MeitY) துமணத் 

தமலவர்  ாஜீவ் சந்தி ரசகர் உள்ளார். 

கன்வீனர் MeitY, தசயலாளர் ஆவார். 

முக்கிய புள்ளி ள்: 

1. நாட்டின் குவறக் ைத்தி ெற்றும்  ாட்சி 

உற்பத்தி சுற்றுச்சூைல் அவெப்வப 

வலுப்படுத்த மொத்தம் 76,000 க ாடி 

மசலவழிக்கும் ‘மசமி ான் இந்தியா’ 

திட்ைத்திற்கு ெத்திய அவெச்சரவவ 

சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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2. டிஜிட்டல் இந்தியா கார்ப்பர ஷனுக்குள், 

இந்தியாவின் சுற்றுச்சூைல் ரைம்பாட்டு 

உத்திகமள இயக்குவதற்காக ஒரு சிறப்பு 

ைற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள "இந்தியா 

தசமிகண்டக்டர் மிஷன் (ISM)" 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்தக் குழுவானது மூன்று ைாதங்களுக்கு 

ஒருமுமறயாவது கூடி, இந்தியாவின் 

சுற்றுச்சூைமல நீடித்து நிமலயாக 

விரிவுபடுத்த உதவும் முக்கியைான 

நுண்ணறிவுகமள வைங்கும் என்றும், 

குழுவின் பதவிக்காலம் ஒரு வருடைாக 

இருக்கும் என்றும், அதன் பிறகு 

மின்னணு ைற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப 

அமைச்சரின் ஒப்புதலுடன் 

சீர்திருத்தப்படும் என்றும் கூறியது. 

4. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆரலாசமனக் 

குழு, இலக்குகமள முமறயாகவும், 

திறமையாகவும், மூரலாபாய ரீதியாகவும் 

வழிநடத்தும் என்று அ சாங்கம் ஒரு 

அறிக்மகயில் ததரிவித்துள்ளது. 

 

கர்நாடகா ொல் உற்ெத்தியாளர்களுக்கு கூட்டுைவு 

வங்கிலய நிறுவுகிைது 

•  ர்நாை  முதல்வர் பசவராஜ் மபாம்வெ, 

‘நந்தினி க்ஷீரா சம்ரிதி கூட்டுறவு வங்கி’வய 

நிறுவியது ஒரு புரட்சி ரொன முயற்சி. 

• பால் உற்பத்தியாளர் ளுக்ம ன பிரத்கய  

வங்கிவய நாட்டிகலகய  ர்நாை ா ெட்டுகெ 

அவெத்துள்ளது. ெத்திய உள்துவற 

அவெச்சர் அமித் ொ “நந்தினி க்ஷீரா சமுர்த்தி 

ச  ர் வங்கி” கலாக ாவவ மதாைங்கி 

வவத்தார். 

• ‘நந்தினி க்ஷீர சம்ரிதி கூட்டுறவு வங்கி’ பற்றி: 

பால் உற்பத்தியாளர் ள் கூட்டுறவு 

சங் ங் ள் பல்கவறு வங்கி ளில் தினமும் 

சுொர் ரூ.20,000 க ாடி வருவாய் 

ஈட்டுகின்றன.  

• இது பால்பண்வண துவறயில் மவண்வெ 

புரட்சியின் இரண்ைாவது அவலவய 

ம ாண்டு வரும். ொநில அரசு தனது பங்கு 

மூலதனொ வும், பாலா வும் 100 க ாடி 

ரூபாய் வைங்கியுள்ளது. 

• அவனத்து கபாட்டித் கதர்வு ளுக்கும் 

முக்கியொன குறிப்பு ள்:  

•  ர்நாை  தவலந ரம்: மபங் ளூரு; 

•  ர்நாை  முதல்வர்: பசவராஜ் எஸ் 

மபாம்வெ;  

•  ர்நாை  ஆளுநர்: தாவர் சந்த் ம லாட். 

 

மத்தியப் பிரதேெ அரசு முக்யமந்திரி உத்யம் 

கிராந்தி தயாஜனாலவத் சோடங்கியுள்ளது 

• உத்யம் கிராந்தி கயாஜனா திட்ைத்வத 

முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவு ான் மதாைங்கி 

வவக்கிறார்.  ைன் ள் ரூ. 1 லட்சம் முதல் ரூ. 

இந்தத் திட்ைத்தின் கீழ் இவளஞர் ளுக்கு 

சுய கவவலவாய்ப்புக் ா  50 லட்சம் ரூபாய் 

வைங் ப்படும். 

• இத்திட்ைத்தின் தனிச்சிறப்பு 

என்னமவன்றால், ொநில அரசு 3% வட்டி 

ொனியத்வதயும் வங்கி உத்தரவாதத்வதயும் 

வைங்கும். 

• நக்கராதயா மிென் திறப்பு விைாவில் இந்த 

திட்ைம் மதாைங்கும் அறிவிப்பு 

மவளியிைப்பட்டுள்ளது. 

 

உத்ேரகாண்ட் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் 

மற்றும் இலளஞர்களுக்காக "ஹிம் பிரைரி" 

திட்டத்லே சோடங்க உள்ளது 

• உத்தர ாண்ட் அரசு, முன்னாள் ராணுவ 

வீரர் ள் ெற்றும் இவளஞர் ளுக் ா  ‘ஹிம் 

பிர ாரி’ திட்ைத்வத மசயல்படுத்த உள்ளது. 

உத்தர ாண்ட் எல்வலயில் உள்ள 

பகுதி ளில் இத்திட்ைத்வத மசயல்படுத்த 

ெத்திய அரசின் ஒத்துவைப்வப 

உத்தர ாண்ட் அரசு க ாருகிறது. ொநில 

எல்வலயில் உள்ள பகுதி ளில் முன்னாள் 

ராணுவத்தினவரக் குடியெர்த்தவும் இந்தத் 

திட்ைம் முன்னுரிவெ அளிக்கும். 
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அொமிய புத்ோண்டு 2022, தராங்காலி தொைாக் 

பிைு திருவிழா 

• அஸ்ஸாமின் மி ப்மபரிய பண்டிவ  ளில் 

ஒன்றான கபா ாக் பி ு அல்லது 

கராங் ாலி பி ு, ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் இரண்ைாவது வாரத்தில் அறுவவை 

 ாலத்தின் மதாைக் த்வதக் குறிக்கிறது. இந்த 

ஆண்டு கபா ாக் பி ு ஏப்ரல் 14 முதல் 

ஏப்ரல் 16 வவர அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

கராங் ாலி என்றால் அசாமிய மொழியில் 

ெகிழ்ச்சி என்று மபாருள். இந்த பண்டிவ  

உண்வெயில் குடும்பம் ெற்றும் 

சமூ த்துைன் ெகிழ்ந்து ெகிழ்வதற்குரிய 

கநரம். 

 

ஹிமாச்ெல பிரதேெத்தின் காங்க்ரா தேயிலலக்கு 

ஐதராப்பிய ஆலையத்திடம் இருந்து GI தடக் 

கிலடக்கும். 

• ஹிொச்சல பிரகதசத்தின்  ாங்க்ரா கதயிவல 

விவரவில் ஐகராப்பிய ஆவணயத்தின் 

புவியியல் குறிச்மசால்வல (ஜிஐ கைக்) 

மபறும்; இந்த குறிச்மசால்  ங்க்ரா கதநீர் 

ஐகராப்பிய சந்வதயில் நுவைவதற் ான 

வாய்ப்வபப் மபற உதவுகிறது.  

•  ாங்க்ரா கதயிவல 2005 இல் இந்திய ஜிஐ 

குறிச்மசால்வலப் மபற்றது. 1999 முதல், 

இொச்சலப் பிரகதசத்தின்  ாங்க்ரா பகுதியில் 

கதயிவலயின் சாகுபடி ெற்றும் வளர்ச்சி 

மதாைர்ந்து கெம்பட்டு வருகிறது. 

 

இடம்செயர்வு கண்காணிப்பு அலமப்பு 

செயலிலய உருவாக்கிய இந்தியாவின் முேல் 

மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா ஆனது 

• தனிப்பட்ை  அவையாள எண் ள் மூலம் 

புலம்மபயர்ந்த மதாழிலாளர் ளின் 

நைொட்ைத்வதக்  ண் ாணிக்  இவணயதள 

அடிப்பவையிலான இைம்மபயர்வு 

 ண் ாணிப்பு அவெப்பு (MTS) 

பயன்பாட்வை உருவாக்கிய இந்தியாவின் 

முதல் ொநிலொ  ெ ாராஷ்டிரா ஆனது. 

• 18 வயதுக்குட்பட்ை குைந்வத ள், 

பாலூட்டும் தாய்ொர் ள் ெற்றும் 

அங் ன்வாடி வெயங் ளில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ை  ர்ப்பிணிப் மபண் ள் 

கபான்ற புலம்மபயர்ந்த பயனாளி ளுக்கு 

ஒருங்கிவணந்த குைந்வத கெம்பாட்டு 

கசவவ ள் (ICDS) மதாைர்வவத உறுதி 

மசய்வகத MTS திட்ைம்.  

• இைம்மபயர்ந்த மதாழிலாளர் ள் தங் ள் 

மசாந்த இைங் ளுக்குத் திரும்பும் வவர, 

ொநிலத்திற்குள்களகயா அல்லது மவளி 

ொநிலங் ளிகலா தங் ள் குடும்பங் ளுக்கு 

ICDS இன் மபயர்வுத்திறவன உறுதி 

மசய்வதற் ா   ண் ாணிக் ப்படுவார் ள்.  

• ஐசிடிஎஸ் என்பது ெத்திய அரசின் ெ ளிர் 

ெற்றும் குைந்வத ள் கெம்பாட்டு 

அவெச்ச த்தால் மசயல்படுத்தப்படும் 

திட்ைொகும். இது 1975 இல் 

மதாைங் ப்பட்ைது. 

 

ஜார்கண்டின் ஜம்ோரா ஒவ்சவாரு கிராமத்திலும் 

நூலகம் இருக்கும் நாட்டின் முேல் மாவட்டமாக 

மாறியது 

• ஜார் ண்டில் உள்ள ஜம்தாரா ொவட்ைத்தில் 

அவனத்து கிராெ பஞ்சாயத்து ளிலும் சமூ  

நூல ங் ள் உள்ள ஒகர ொவட்ைொ  

ொறியுள்ளது. சுொர் எட்டு லட்சம் 

ெக் ள்மதாவ  ம ாண்ை இந்த 

ொவட்ைத்தில் ஆறு மதாகுதி ளின் கீழ் 

மொத்தம் 118-கிராெ பஞ்சாயத்து ள் 

உள்ளன, கெலும் ஒவ்மவாரு 

பஞ்சாயத்திலும் ஒரு நல்ல வசதியுள்ள 

நூல ம் உள்ளது.  

• மதாழில் ஆகலாசவன அெர்வு ள் ெற்றும் 

ஊக் ெளிக்கும் வகுப்பு ளும் இங்கு 

இலவசொ  நைத்தப்படுகின்றன. சில 

கநரங் ளில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதி ாரி ளும் 

இந்த நூல ங் ளுக்கு வந்து ொணவர் ளுக்கு 

வழி ாட்டுவது வைக் ம்.  

• இந்த நூல ங் வள நைத்துவதற்கு கிராெ 

ெக் ள் தங் ளுக்குள் ஒரு தவலவர், 

மபாருளாளர் ெற்றும் நூல ர் ஆகிகயாவரத் 

கதர்ந்மதடுத்தனர். 

 

உ.பி.யின் ஆக்ரா சவற்றிட அடிப்ெலடயிலான 

கழிவுநீர் அலமப்புகலளக் சகாண்ட முேல் 

நகரமாகும் 

• ஆக்ரா, உத்தரபிரகதசம் மவற்றிை 

அடிப்பவையிலான  ழிவுநீர் 

அவெப்பு வளக் ம ாண்ை நாட்டிகலகய 

முதல் ந ரொ  ொறியுள்ளது. இந்த 

மவற்றிைங் ள் மபாது இைங் ளில் 

பயன்படுத்தப்படும். ஆக்ரா ஸ்ொர்ட் சிட்டி 

அதி ாரி ள் ஊை ங் ளுக்குத் 

மதரிவிக்வ யில், தாஜ்ெ ாலுக்கு அருகில் 

உள்ள இதுகபான்ற 240 வீடு வள, 

வைக் ொன  ழிவுநீர் அவெப்பு வளப் 

பயன்படுத்த முடியாத மவற்றிை 

அடிப்பவையிலான சாக் வை ளுைன் 

ந ராட்சி நிறுவனம் இவணத்துள்ளது.  
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• பராெரிப்பு ெற்றும் முழுவெயான 

பராெரிப்பு ஐந்து ஆண்டு ள் வவர 

மநதர்லாந்து நிறுவனத்தால் மசய்யப்படும். 5 

க ாடியில் 240 வீடு ள் ம ாண்ை மவற்றிை 

 ழிவுநீர் வவலயவெப்பு 

 ட்ைப்பட்டுள்ளது. அவனத்து 

அவற ளிலும் புவியியல் த வல் அவெப்பு 

(ஜிஐஎஸ்) அடிப்பவையிலான மசன்சார் ள் 

மபாருத்தப்பட்டுள்ளன, அவவ அவறயின் 

பரப்பளவு ெற்றும் சிக் வலக்  ண்ைறிய 

உதவும். 

 

ேமிழக அரசு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம்ெர் 18-ம் 

தேதி சிறுொன்லமயினர் உரிலம தினமாக 

கலடபிடிக்கிைது 

• தமிை  அரசு ஒவ்மவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 

18-ம் கததி சிறுபான்வெயினர் உரிவெ 

தினொ   வைப்பிடிக் ப்படும் என தமிை  

அரசு அறிவித்துள்ளது. ொநில அரசு 

சிறுபான்வெயினரின் முன்கனற்றம் ெற்றும் 

மபாருளாதார முன்கனற்றத்வத திட்ைங் ள் 

ெற்றும் நலத்திட்ைங் வள திறம்பை 

மசயல்படுத்துவதன் மூலம் ஊக்குவிக்கிறது.  

• சிறுபான்வெயினரின் மீட்பரா  உள்ள அரசு, 

பல்கவறு வளர்ச்சித் திட்ைங் ள் ெற்றும் 

நலத்திட்ைங் வள திறம்பை 

மசயல்படுத்துவதன் மூலம் 

சிறுபான்வெயினரின் கெம்பாடு ெற்றும் 

மபாருளாதார முன்கனற்றத்வத கெம்படுத்த 

அயராது பாடுபடுகிறது. இந்த நாள் தமிை  

ொவட்ை அளவில் சம்பந்தப்பட்ை 

 மலக்ைர் ளின் கீழ் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

இனி, ொநில அளவிலும் 

 வைபிடிக் ப்படும். 

• கிராெப்புறங் ளில் உள்ள சிறுபான்வெயின 

ொணவி ள் தங் ள் படிப்வபத் மதாைர 3 

முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வவரயிலான 

ொணவர் ளுக்கு 500 ரூபாய் ெற்றும் 6 ஆம் 

வகுப்பு வார்டு ளுக்கு 1,000 ரூபாய்  ல்வி 

உதவி வைங் ப்படும். 
 

இந்தியாவில் முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டல் 

ெயைச்சீட்டு முலையுடன் தெருந்து தெலவலய 

அறிமுகப்ெடுத்திய முேல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 

• ெ ாராஷ்டிரா ொநில சுற்றுச்சூைல் 

அவெச்சர் ஆதித்யா தாக் கர, மும்வப 

முழுவதும் பயணம் மசய்வவத எளிதாக்கும் 

முயற்சியில், க ட்கவ ஆஃப் இந்தியா முதல் 

சர்ச்க ட் வழித்தைத்தில், டிஜிட்ைல் 

பயணச்சீட்டு முவறயுைன் கபருந்து 

கசவவவய  மதாைங்கி வவத்தார். இந்த 

நி ழ்வின் கபாது ஆதித்யா தாக் கர 

கூறுவ யில், பிர ன்மும்வப மின்சாரம் 

ெற்றும் கபாக்குவரத்து (BEST) இந்தியாவின் 

முதல் முழு டிஜிட்ைல் கபருந்து 

கசவவயாகும். 

• இது பயணி ளுக்கு ஆறுதவலயும் 

வசதிவயயும் வைங்குகிறது, ஏமனனில் 

அவர் ள் தங் ள் ஸ்ொர்ட்  ார்டு அல்லது 

மசல்கபான் ளில் 'சகலா' பயன்பாட்வைப் 

பயன்படுத்தலாம் . இந்த மசயலிவயப் 

பயன்படுத்தி சுற்றுலாப் பயணி ள் , 

அவர் ள் மதாவலகபசியில் ரசீவதப் 

மபறுவார் ள், கெலும் அவர் ள் ஸ்ொர்ட் 

 ார்வைப் பயன்படுத்தினால், அவர் ள் 

தங் ள் டிக்ம ட்வைப் மபற முடியும். 

 

இந்தியாவின் முேல் சுத்ேமான ெசுலமயான 

லைட்ரஜன் ஆலல அொமில் சோடங்கப்ெட்டது 

• இந்தியாவின் முதல் 99.999% தூய 

பசுவெயான வ ட்ரஜன் வபலட் ஆவல 

அசாமில் உள்ள கஜார் ட் பம்ப் 

ஸ்கைெனில் ஆயில் இந்தியா லிமிமைட் 

(OIL) மூலம் மதாைங் ப்பட்ைது. ஆவல ஒரு 

நாவளக்கு 10 கிகலா நிறுவும் திறன் 

ம ாண்ைது. ஆவல 100 kW Anion Exchange 

Membrane (AEM) மின்னாற்பகுப்பு 

வரிவசவயப் பயன்படுத்தி 500kW சூரிய 

ஆவல மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 

மின்சாரத்தில் இருந்து பசுவெ 

வ ட்ரஜவன உற்பத்தி மசய்கிறது. 

இந்தியாவில் முதன்முவறயா  AEM 

மதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• இந்த ஆவல எதிர் ாலத்தில் பச்வச 

வ ட்ரஜன் உற்பத்திவய நாமளான்றுக்கு 10 

கிகலாவிலிருந்து 30 கிகலாவா  

அதி ரிக்கும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. 
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மணிப்பூர் ஐஎன்ஏ வளாகத்தில் மிக உயரமான 

இந்திய தேசியக் சகாடிலய ஏற்றுகிைது 

• ெணிப்பூரின் பிஷ்ணுபூர் ொவட்ைத்தில் 

மொய்ராங்கில் உள்ள இந்திய கதசிய 

ராணுவத்தின் (ஐஎன்ஏ) தவலவெய  

வளா த்தில் வைகிைக்கில் மி  உயரொன 165 

அடி உயர இந்திய கதசியக் ம ாடி 

ஏற்றப்படும் என்று ெணிப்பூர் முதல்வர் என் 

பிகரன் சிங் அறிவித்தார்.  

 

Banking News 
 

இந்திய ரபபைன்ட்ஸ் கவுன்சில் தமலவ ோக 

விஸ்வோஸ் பரடல் மீண்டும் 

ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டோர் 

• விஸ்வாஸ் பரடல் 2022 இல் இ ண்டாவது 

முமறயாக ரபதைன்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் 

இந்தியா (PCI) தமலவ ாக மீண்டும் 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார், முன்னதாக அவர் 

2018 ஆம் ஆண்டில் PCI இன் தமலவ ாக 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

• 2013 இல், அவர் PCI இன் இமணத் 

தமலவ ாக பணியாற்றினார். பிசிஐ என்பது 

கட்டணச் சூைல் அமைப்பு ததாழில் 

அமைப்பாகும், இது இந்தியாவின் 

இமணயம் ைற்றும் தைாமபல் சங்கத்தின் 

(IAMAI) ஒரு பகுதியாகும். 

• பிசிஐ, பணமில்லா பரிவர்த்தமன சமூகத்மத 

ரைம்படுத்துவமதயும், இந்தியாவில் 

டிஜிட்டல் கட்டணத்மத வளர்ப்பதற்கான 

பார்மவமயயும் ரநாக்கைாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 
 

 

HDFC ERGO "VAULT" டிஜிட்டல் 

வோடிக்மகயோளர் ஈடுபோடு ைற்றும் பவகுைதி 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது 

• HDFC ERGO தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் 

நிறுவனம் அதன் VAULT திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவின் 

முதல் ததாழில் சார்ந்த டிஜிட்டல் 

வாடிக்மகயாளர் ஈடுபாடு ைற்றும் தவகுைதி 

திட்டைாகும். 

• இந்தத் திட்டம் IRDAI (இந்தியக் காப்பீட்டு 

ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ரைம்பாட்டு 

ஆமணயம்) இன் ஒழுங்குமுமற 

சாண்ட்பாக்ஸின் கீழ் ஒரு புதிய 

ரயாசமனமயச் ரசாதிக்கும் ஒரு 

பரிரசாதமனயாகும். 

• ரசாதமனக் காலம் 14 ரை 2022 வம  

இருக்கும், ரைலும் ரசாதமனக் காலத்திற்கு 

அப்பால் தயாரிப்பின் ததாடர்ச்சி IRDAI 

ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது. 

 

வங்கிகள் ஏடிஎம்களில் பூட்டக்கூடிய 

ரகசட்டுகமளப் பயன்படுத்துவதற்கோன 

கோலக்பகடுமவ ரிசர்வ் வங்கி ஓ ோண்டுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. 

• வங்கிகள் தங்கள் ஏடிஎம்களில் பூட்டக்கூடிய 

ரகசட்டுகமளப் பயன்படுத்துவதற்கான 

காலக்தகடுமவ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ைார்ச் 

31, 2023 வம  ஒரு வருடத்திற்கு 

ஒத்திமவத்துள்ளது. 

• ரநற்று தவளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, 

காலக்தகடுமவ அமடவதில் சி ைம் 

இருப்பதாக பல்ரவறு வங்கிகள் ைற்றும் 

இந்திய வங்கிகள் சங்கத்திடம் இருந்து 

ஆர்பிஐ பி திநிதித்துவம் தபற்றமத அடுத்து 

இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆக்சிஸ் வங்கி, சிட்டி வங்கியின் இந்திய 

நுகர்ரவோர் வணிகத்மத ரூ.12,325 ரகோடி 

மகயகப்படுத்துவதோக அறிவித்துள்ளது. 

• ஆக்சிஸ் வங்கி, சிட்டி வங்கியின் இந்திய 

நுகர்ரவார் வணிகத்மத 1.6 பில்லியன் 

அதைரிக்க டாலர்களுக்கு (ரூ. 12,325 

ரகாடிகள்) அமனத்து த ாக்க ஒப்பந்தத்தில் 

மகயகப்படுத்துவதாக சிட்டி குழுைம் 

அறிவித்துள்ளது. 
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• இந்த பரிவர்த்தமன சிட்டிரபங்க் 

இந்தியாவின் நுகர்ரவார் வங்கி வணிகங்கள் 

உட்பட, சில்லமற வங்கி, கித டிட் 

கார்டுகள், நுகர்ரவார் கடன்கள் ைற்றும் 

தசல்வ ரைலாண்மை ஆகியமவ அடங்கும். 

• இந்த பரிவர்த்தமனயானது சிட்டி வங்கியின் 

வங்கி சா ா நிதி நிறுவன நுகர்ரவார் 

வணிகம், சிட்டிகார்ப் ஃமபனான்ஸ் 

(இந்தியா) லிமிதடட் ஆகியவற்றின் 

விற்பமனமய உள்ளடக்கியதாக இருக்கும், 

இது தசாத்து ஆத வு ைற்றும் கட்டுைான 

உபக ணங்கள் ைற்றும் வணிக வாகன 

கடன்கள் ைற்றும் தனிநபர்களின் 

ரபார்ட்ஃரபாலிரயாமவ உள்ளடக்கிய ஒரு 

நிதி வணிகத்மத உள்ளடக்கியது. கடன்கள். 

• இது தசாத்துகளின் பரிைாற்றம் அல்லது 

பணத்திற்கான ஒற்மற தசாத்து ைற்றும் 

பங்குகளின் பரிைாற்றம் அல்லது நிதியுதவி 

ரபான்ற ரவறு எந்த பண வழிகளும் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்மல. அமனத்து 

பண பரிவர்த்தமனகமளயும் 

சரிதசய்வதற்கான தபாதுவான வழி வயர் 

பரிைாற்றங்கள் அல்லது காரசாமல ைற்றும் 

பணத்தின் உடல்வடிவம் தபாதுவாக 

தவிர்க்கப்படுகிறது. 

 

RBI ைோநிலங்கள்/யூனியன் பி ரதசங்களுக்கோன 

WMA வ ம்மப ரூ.47,010 ரகோடியோக 

நிர்ணயித்துள்ளது. 

• ரிசர்வ் வங்கி, ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் 

பி ரதசங்களுக்கான வழிகள் ைற்றும் 

வழிவமககமள (WMA) ரூ.51,560 

ரகாடியிலிருந்து ரூ.47,010 ரகாடியாகக் 

குமறத்தது. 

• டபிள்யூஎம்ஏக்கள் என்பது ரிசர்வ் வங்கியால் 

வைங்கப்படும் குறுகிய கால கடன்கள் 

ஆகும், இது  சீதுகள் ைற்றும் 

தகாடுப்பனவுகளுக்கு இமடயில் ஏரதனும் 

மு ண்பாடுகமள சைாளிக்க 

உதவுகிறது.முக்கிய புள்ளிகள்:· ரகாவிட்-19 

ததாடர்பான நிச்சயைற்ற தன்மையின் 

கா ணைாக, அமனத்து ைாநிலங்களுக்கான 

WMA வ ம்மப RBI 51,560 ரகாடியாக 

உயர்த்தியது. 

• 2022-23 நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் 

இந்திய அ சின் WMA வ ம்பு ரூ.1,50,000 

ரகாடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

CAPSP திட்டத்தின் மூலம் க்யூதரட்டட் 

நன்லமகலள வழங்க BSF உடன் SBI 

இலைந்துள்ளது 

• பாரத ஸ்கைட் வங்கி (SBI) எல்வலப் 

பாது ாப்புப் பவையுைன் (BSF) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்வத (MoU) மசய்துள்ளது. 

• இதில் பாராட்டுக்குரிய தனிநபர் ெற்றும் 

விொன விபத்து  ாப்பீடு (இறப்பு) 

பாது ாப்பு, பணியின் கபாது இறப்பு 

ஏற்பட்ைால் கூடுதல் பாது ாப்பு ெற்றும் 

நிரந்தர மொத்த ஊனம் / பகுதி ஊனம் 

 ாப்பீடு, குைந்வத  ல்விக் ான ஆதரவு 

ெற்றும் இறந்த BSF பணியாளர் ளின் மபண் 

குைந்வத ளின் திருெணம் ஆகியவவ 

அைங்கும்.  

 

HDFC வங்கி மற்றும் HDFC லிமிசடட் 

ஆகியவற்றின் இலைப்பு 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது 

• இதன் விவளவா , திட்ைம் நவைமுவறக்கு 

வரும்கபாது, மபாதுப் பங்குதாரர் ள் HDFC 

வங்கியின் 100% ஐக்  ட்டுப்படுத்துவார் ள், 

அகத செயம் தற்கபாதுள்ள HDFC லிமிமைட் 

பங்குதாரர் ள் 41% பங்கு வள 

வவத்திருப்பார் ள். 

• திட்ைம் அெலுக்கு வந்ததும் HDFC 

லிமிமைட்டின் துவண நிறுவனங் ள்/ 

கூட்ைாளி ள் HDFC வங்கியின் துவண 

நிறுவனங் ள்/ கூட்ைாளி ளா  ொறும்.  

• ம ச்டிஎஃப்சி லிமிமைட் பங்குதாரர் ள் 25 

ம ச்டிஎஃப்சி லிமிமைட் பங்கு ளுக்கு 

(ஒவ்மவான்றும் மு ெதிப்பு 2) ெற்றும் 

எச்டிஎஃப்சி லிமிமைட் பங்கு ளுக்கு ஈைா  

42 ம ச்டிஎஃப்சி வங்கிப் பங்கு வள 

(ஒவ்மவான்றும் 1 மு ெதிப்புைன்) 

மபறுவார் ள். திட்ைத்தின் படி HDFC 

வங்கியில் பங்கு( ள்) அவணக் ப்படும். 
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யூனியன் வங்கி யூனியன்என்எக்ஸ்டி மற்றும் 

டிஜிட்டல் திட்டமான ொம்ெவ் என்ை சூப்ெர்-

ஆப்லெ அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

• யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா அதன் 

யூனியன்என்எக்ஸ்டி ெற்றும் டிஜிட்ைல் 

டிரான்ஸ்ஃபர்கெென் திட்ைொன SAMBHAV 

என மபயரிைப்பட்ை அதன் சூப்பர்-ஆப்வப 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது, நைப்பு 2022-23 

நிதியாண்டில் (FY23) சுொர் ரூ. 1,000 க ாடி 

முதலீட்டு மசலவில் உள்ளது. மபாதுத்துவற 

 ைன் வைங்குபவர் இரண்டு ஆண்டு ளில் 

மசலவினத்திலிருந்து மீண்டு வருவவத 

எதிர்பார்க்கிறது ெற்றும் 2025 ஆம் 

ஆண்ைளவில் டிஜிட்ைல் தளத்தில் 50 சதவீத 

வணி த்வத உருவாக்குவவத கநாக் ொ க் 

ம ாண்டுள்ளது. 

• கபங்கிங் சூப்பர்-ஆப், கபமெண்ட் ள், 

ஆன்வலன் ொப்பிங், பில் கபமெண்ட் ள், 

ரீசார்ஜ் ள், முதலீடு,  ைன் ள் ெற்றும் நிதி 

பரிொற்றம் கபான்ற பல கசவவ வள ஒகர 

தளத்தில் ஒருங்கிவணக்கிறது. ஸ்கைட் 

பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் கயாகனா, 

கபங்க் ஆஃப் பகராைாவின் பாப் கவர்ல்ட் 

ெற்றும் HDFC வங்கியின் PayZapp ெற்றும் 

ICICI வங்கியின் iMobile கபான்ற மபரிய 

 ைன் வைங்குநர் ளின் சூப்பர்-ஆப் வளப் 

கபாலகவ UBI இன் சூப்பர்-ஆப்ஸ் உள்ளது. 

 

10 லட்ெம் மதிப்புள்ள காதொலலப் ெைம் 

செலுத்துவேற்கு PNB ொசிட்டிவ் தெ முலைலய 

கட்டாயமாக்குகிைது 

• எந்தமவாரு பாது ாப்பு 

அச்சுறுத்தல் ளிலிருந்தும் 180 

மில்லியனுக்கும் அதி ொன 

வாடிக்வ யாளர் வளப் பாது ாப்பதற் ான 

ஒரு நைவடிக்வ யா  இது 

மசய்யப்படுகிறது. 

• கநெனல் கபமெண்ட்ஸ்  ார்ப்பகரென் 

ஆஃப் இந்தியா (என்பிசிஐ) உருவாக்கிய 

கநர்ெவற ஊதிய முவறயின்படி (பிபிஎஸ்) 

உயர் ெதிப்பு  ாகசாவலவய வைங்கும் 

வாடிக்வ யாளர் சில அத்தியாவசிய 

விவரங் வள மீண்டும் உறுதிப்படுத்த 

கவண்டும். பணம் மசலுத்துவதற்கு முன் 

 ாகசாவலவய மதளிவுபடுத்தும் கபாது 

விவரங் ள் குறுக்கு கசாதவன 

மசய்யப்படுகின்றன. 

• ரூ. 50000 ெற்றும் அதற்கு கெற்பட்ை 

மதாவ  ளுக் ான  ாகசாவல வள 

வைங்கும் அவனத்து  ணக்கு 

வவத்திருப்பவர் ளுக்கும் கநர்ெவற ஊதிய 

முவற கிவைக்கும். இந்த வசதிவயப் 

மபறுவது  ணக்கு வவத்திருப்பவரின் 

விருப்பப்படி இருக்கும். 

 

RBI நாையக் சகாள்லக 2022: முக்கிய 

விகிேங்கள் மாற்ைப்ெடவில்லல 

• ஆறு உறுப்பினர் வளக் ம ாண்ை நாணயக் 

ம ாள்வ க் குழு (MPC) மரப்கபா விகிதத்வத 

ொற்றாெல் 4 சதவீதத்தில் வவத்திருக்  

ஒருெனதா  வாக் ளித்தது. 

• மரப்கபா கரட் அல்லது குறுகிய  ால  ைன் 

விகிதம் கெ 22, 2020 அன்று  வைசியா  

குவறக் ப்பட்ைது. அதன்பிறகு, இந்த 

விகிதம் 4 சதவீத சரித்திரத்தில் குவறந்த 

அளவிகலகய உள்ளது. 

• ொர்ஜினல் ஸ்ைாண்டிங் வசதி (MSF) விகிதம் 

ெற்றும் வங்கி விகிதங் ள் ொறாெல் 

இருக்கும்:  

• பாலிசி மரப்கபா விகிதம்: 4.00%  

• தவலகீழ் மரப்கபா விகிதம்: 3.35%  

• விளிம்பு நிவல வசதி விகிதம்: 4.25%  

• வங்கி விகிதம்: 4.25% 

• CRR: 4%  

• SLR: 18.00% 

 

ஆக்சிஸ் வங்கி மற்றும் ஐடிபிஐ வங்கிகளுக்கு 

ரிெர்வ் வங்கி ேலா ரூ.93 லட்ெம் அெராேம் 

விதித்துள்ளது 

• க ஒய்சி தரநிவல ளுைன் 

இவணக் ப்பட்ைவவ உட்பை பல்கவறு 

விதிமீறல் ளுக் ா  ஐடிபிஐ வங்கி ெற்றும் 

ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு தலா ரூ.93 லட்சம் 

அபராதம் விதித்துள்ளதா  இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி அறிவித்துள்ளது. 

• ெறுபுறம், ரிசர்வ் வங்கி, அபராதங் ள் 

ஒழுங்குமுவற இணக் ச் சிக் ல் வள 

அடிப்பவையா க் ம ாண்ைவவ என்றும், 

தங் ள் வாடிக்வ யாளர் ளுைன் அவர் ள் 

வவத்திருக்கும் எந்தமவாரு பரிவர்த்தவன 

அல்லது ஏற்பாட்டின் மசல்லுபடியாகும் 

தன்வெவய தீர்ொனிக்கும் கநாக் ம் 

இல்வல என்றும் கூறியது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• வணி  வங்கி ள் ெற்றும் 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ை நிதி நிறுவனங் ளால் 

கொசடி வவ ப்பாடு ெற்றும் 

அறிக்வ யிைல்' குறித்த வழிமுவற வளப் 

பின்பற்றத் தவறியதற் ா  ஐடிபிஐ வங்கிக்கு 

அபராதம் விதிக் ப்பட்ைது 

 

ொங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ISARC இன் 4% 

ெங்குகலள விலக்குகிைது 

• பாங்க் ஆஃப் ெ ாராஷ்டிரா, இந்திய SME 

மசாத்து ெறுசீரவெப்பு நிறுவனத்தில் அதன் 

முழு 4% உரிவெவயயும் கிட்ைத்தட்ை 4 

க ாடி ரூபாய்க்கு விற் ப் கபாவதா  

அறிவித்தது.  

• ஒரு ஒழுங்குமுவற அறிக்வ யின்படி, பாங்க் 

ஆஃப் ெ ாராஷ்டிரா (BoM) இந்திய SME 

அமசட் ரீ ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்  ம்மபனி 

லிமிமைட் (ISARC) இல் 4% முழு பங்கு 

நிவலவயயும் விற்பவன மசய்வதற் ான 

பங்கு ம ாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் 

நுவைந்துள்ளது. 

• வங்கியின் 4% பங்கு ள், அதாவது 40,00,000 

ஈக்விட்டி பங்கு ள், ஒரு பங்கு ரூ.9.80-க்கு 

ரூ.3.92 க ாடி மராக் ொ  விற் ப்படும். 

 

நாகாலாந்தின் நகர்ப்புை வளர்ச்சிக்கு ஆேரவாக 

ADB $2 மில்லியன் கடனுக்கு ஒப்புேல் அளிக்க 

உள்ளது 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் (ADB) இந்திய 

அரசாங் மும் நா ாலாந்திற்கு $2 மில்லியன் 

திட்ைத் தயார்நிவல நிதியுதவி (PRF)  ைவன 

வைங்குவதற் ான ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்ைன. இது  ாலநிவலக்கு 

ஏற்ற ந ர்ப்புற உள் ட்ைவெப்பு, நிறுவன 

திறவன வலுப்படுத்துதல் ெற்றும் ந ராட்சி 

வளங் வளத் திரட்டுதல் ஆகியவற்வற 

கெம்படுத்துகிறது. 

 

IndusInd வங்கியின் ‘Indus Merchant Solutions’ ஆப் 

ஆனது டிஜிட்டல் CX விருதுகள் 2022 சவன்ைது 

• IndusInd வங்கியின் வணி ர் ளுக் ான 

மொவபல் மசயலியான 'Indus Merchant 

Solutions', 'சிறந்த டிஜிட்ைல் CX - SME 

ம ாடுப்பனவு ளுக் ா ' டிஜிட்ைல் CX 

விருது ள் 2022 ஐப் மபற்றுள்ளது.  

• டிஜிட்ைல் சிஎக்ஸ் விருது ள், உல ளாவிய 

நம்ப ொன நிதிச் மசய்தி கசவவ 

வைங்குநரான டிஜிட்ைல் கபங் ரால் 

ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளன. Indus Merchant 

Solutions ஒரு மவற்றியாளரா  

அறிவிக் ப்பட்ைது, வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு 

தவையற்ற வங்கி அனுபவத்வத 

வைங்குவதில் அதன் வலிவெக்கு ஒரு 

சான்றாகும், இது வங்கியின் 

வாடிக்வ யாளவர வெயொ க் ம ாண்ை 

மநறிமுவற ளுைன் ஒத்துப்கபாகிறது. 

• ‘ Indus வணி  தீர்வு ள்’ பற்றி: 'Indus Merchant 

Solutions' நவம்பர் 2021 இல் 

மதாைங் ப்பட்ைது. இது வணி ர் ள், 

சில்லவற விற்பவனயாளர் ள் ெற்றும் 

மதாழில் வல்லுநர் ளுக்கு பல டிஜிட்ைல் 

முவற ள் மூலம் உைனடி பணமில்லாப் 

பணம் மசலுத்துதல், உள்ளவெக் ப்பட்ை 

ைாஷ்கபார்டு ள் மூலம் சரக்கு வளக் 

 ண் ாணிப்பது கபான்ற பல்கவறு 

வசதி ளுக்கு உதவும் மொவபல் பயன்பாடு 

(ஆப்) ஆகும்.  ார்டு அடிப்பவையிலான 

பணம் மசலுத்துவதற்கு வசதியா  ஒரு 

பிரத்கய  விற்பவனப் புள்ளி (POS) 

இயந்திரத்திற்கு, வங்கியில் இருந்து சிறு 

டிக்ம ட் வணி க்  ைன் வளப் மபறுதல் 

கபான்றவவ. 

 

முழு நாள் டிஜிட்டல் தெங்கிங் யூனிட்கலள 

அலமப்ெேற்கான வழிகாட்டுேல்கலள ஆர்பிஐ 

சவளியிடுகிைது 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, தற்கபாவதய 

வங்கி ள் டிஜிட்ைல் கபங்கிங் யூனிட் வள 

24 ெணி கநரமும், வாரத்தின் 7 நாட் ளும், 

சுய கசவவ ெற்றும் உதவி முவற ளில் 

வைங்  முடியும் என்று அறிவித்தது. 

நாட்டின் 75 வது சுதந்திர தினத்வத ஆசாதி  ா 

அமிர்த ெக ாத்சவ் நிவனவா  75 

ொவட்ைங் ளில் குவறந்தபட்சம் 75 

அலகு ள் நிறுவப்படும் என்று ெத்திய 

பட்மஜட்டில் அரசாங் ம் அறிவித்தது. 

• 'DBU' என்பது டிஜிட்ைல் கபங்கிங் 

யூனிட்வைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு சிறப்பு 

நிவலயான புள்ளி வணி  அலகு/ ப் 

ஆகும், இது டிஜிட்ைல் வங்கி மபாருட் ள் 

ெற்றும் கசவவ வள நு ர்கவாருக்கு எளிய 

ெற்றும் மசலவு குவறந்த முவறயில் 

வைங்குவதற் ான குறிப்பிட்ை அடிப்பவை 

உள் ட்ைவெப்வபக் ம ாண்டுள்ளது. 
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தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி FYN என்ை டிஜிட்டல் 

ேளத்லே அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

• Kotak Mahindra வங்கி (KMBL) வணி  வங்கி 

ெற்றும்  ார்ப்பகரட் 

வாடிக்வ யாளர் ளுக் ா  

வடிவவெக் ப்பட்ை புதிய நிறுவன 

தளொன Kotak FYN ஐ 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. வங்கியின் 

வாடிக்வ யாளர் ள் அவனத்து வர்த்த ம் 

ெற்றும் கசவவ பரிவர்த்தவன வள 

கெற்ம ாள்ள கபார்ட்ைவலப் 

பயன்படுத்தலாம். 

• ஒரு மசய்திக்குறிப்பின்படி, Kotak FYN 

கபார்ட்ைல் 2022 ஆம் ஆண்டின் நான் ாம் 

 ாலாண்டில்  ணக்குச் கசவவ ள், பணம் 

மசலுத்துதல் ெற்றும் கச ரிப்பு ள் உட்பை 

பல கசவவ வளக் ம ாண்டிருக்கும். இந்த 

கபார்ட்ைலில் நு ர்கவார் 

தனிப்பயனாக் க்கூடிய கைஷ்கபார்டு, 

பரிவர்த்தவன வரம்பு ளின் நி ழ்கநர 

 ண் ாணிப்பு, முந்வதய 

பரிவர்த்தவன ளுக் ான அணு ல் ெற்றும் 

வரவிருக்கும் பரிவர்த்தவன நி ழ்வு ள் 

கபான்றவவ இருக்கும். 

 

தெஸ்பிரிண்ட் பிலரதவட் லிமிசடட் 

நிறுவனத்தின் 12.19% ெங்குகலள ஃபிதனா 

தெசமண்ட்ஸ் வங்கி வாங்கவுள்ளது. 

• Fino Payments Bank, அதன் இயக்குநர் ள் குழு 

புதுதில்லிவய தளொ க் ம ாண்ை fintech 

Paysprint Pvt Ltd இல் 12.19 சதவீத 

சிறுபான்வெ மூகலாபாய முதலீட்டிற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளதா  அறிவித்தது. Fino 

Payments Bank ஆனது மபாதுத்துவறக்கு வந்த 

பிறகு அதன் முதல் மூகலாபாய 

முதலீட்வைச் மசய்கிறது. இது வங்கியின் 

Fino 2.0 திட்ைங் ளுக்கு கூடுதலா  உள்ளது, 

இதில் அதன் வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு 

டிஜிட்ைல் சுற்றுச்சூைல் அவெப்வப 

உருவாக்குவவத கநாக் ொ க் ம ாண்ை பல 

உள் திட்ைங் ள் அைங்கும். 

• Paysprint, ஒரு இலாப ரொன fintech, வங்கி, 

பணம் மசலுத்துதல், பயணம்,  ைன், 

 ாப்பீடு ெற்றும் முதலீடு கபான்ற பிற 

துவற ளில் அடுத்த தவலமுவற 

பயன்பாட்டு நிரலாக்  இவைமு ங் வள 

(API ள்) வைங்கும் கவ ொ  வளர்ந்து வரும் 

நிதி மதாழில்நுட்ப நிறுவனொகும். 
 

Nexo உலகின் 1வது கிரிப்தடா-தெக்ட் தெசமண்ட் 

கார்டு "Nexo Card" ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியது 

• லண்ைவன தளொ க் ம ாண்ை 

கிரிப்கைா ரன்சி  ைன் வைங்குநரான Nexo, 

உலகின் முதல் "கிரிப்கைா-கபக்டு" 

கபமெண்ட்  ார்வை அறிமு ப்படுத்த 

உல ளாவிய  ட்ைண நிறுவனொன 

Mastercard உைன் வ க ார்த்துள்ளது.  

• எலக்ட்ரானிக் பண நிறுவனொன 

டிபாக்ம ட் மநக்கஸாவின்  ார்டு 

வைங்குபவர்.  ார்டுக்கு குவறந்தபட்ச 

திருப்பிச் மசலுத்துதல், ொதாந்திர அல்லது 

மசயலற்ற  ட்ைணங் ள் கதவவயில்வல. 

ொதத்திற்கு 20,000 யூகராக் ள் வவர FX 

 ட்ைணம் இல்வல. 20% அல்லது அதற்கும் 

குவறவான ெதிப்பு விகிதத்வத பராெரிக்கும் 

வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு வட்டி 0% ஆ  

இருக்கும். 

• கிரிப்கைா ெற்றும் தற்கபாவதய நிதி 

மநட்மவார்க்கு ளின் இந்த நைவடிக்வ  

டிஜிட்ைல் மசாத்துக் வள கெலும் முக்கிய 

நீகராட்ைொ  ொற்றுகிறது. ஆரம்பத்தில், 

இந்த அட்வை கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ை 

ஐகராப்பிய நாடு ளில் கிவைக்கும். ஒரு 

வாடிக்வ யாளர் திறந்த கிமரடிட் வலனில் 

இருந்து எவ்வளவு மசலவு மசய்யலாம் 

அல்லது திரும்பப் மபறலாம் என்பதற்கு 

எந்த  ட்டுப்பாடு ளும் இல்வல, 

உண்வெயில் பயன்படுத்தப்படும்  ைன் 

மதாவ க்கு ெட்டுகெ வட்டி 

மசலுத்தப்படும். 
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இந்திய ரிெர்வ் வங்கி NBFCகளின் கடன் 

வரம்புகலள வரம்புக்குட்ெடுத்தியது 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வங்கி 

அல்லாத நிதி நிறுவனங் ளின் 

(என்பிஎஃப்சி) மபரிய மவளிப்பாடு ள் 

மதாைர்பான விதி வள 

 டுவெயாக்கியுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்வத 

கநாக்கி கெல் அடுக்கில் இருக்கும் 

NBFC ளின் மொத்த மவளிப்பாட்வை 

மூலதனத் தளத்தில் 20% என ரிசர்வ் வங்கி 

மூடியுள்ளது.  

• வாரியத்தின் ஒப்புதலுைன் வரம்வப கெலும் 

5% ெட்டுகெ நீட்டிக்  முடியும்.  ஒரு 

குறிப்பிட்ை  ைன் வாங்குபவர் குழுவிற்கு, 

வரம்பு 25% ஆ வும், உள் ட்ைவெப்வப 

கநாக்கிய மவளிப்பாடு என்றால் கூடுதலா  

10% ஆ வும் இருக்கும். கெல் அடுக்கு 

NBFC ள் மபாதுவா  மசாத்து அளவு 

அடிப்பவையில் முதல் 10 இைங் ளில் 

இருக்கும். 

• எவ்வாறாயினும், உள் ட்ைவெப்பு நிதியில் 

இருக்கும் NBFC ள் 25 சதவீதத்வத 

மவளிப்படுத்தலாம், கெலும் அடுக்கு I 

மூலதனத்தின் 5 சதவீதத்வத ஒரு எதிர் 

 ட்சிக்கு கூடுதலா  வைங் லாம். 

இவணக் ப்பட்ை எதிர்  ட்சி ளின் 

குழுவிற்கு, உள் ட்ைவெப்பு நிறுவனங் ள் 

அடுக்கு-I மூலதனத்தின் 35 சதவீதத்வத 

மவளிப்படுத்தலாம். இந்த விதிமுவற ள் 

அக்கைாபர் 1, 2022 முதல் அெலுக்கு வரும். 

 

KYC விதிமுலைகளுக்கு இைங்கத் 

ேவறியேற்காக மைப்புரம் ஃலெனான்ஸ் 

நிறுவனத்துக்கு ரிெர்வ் வங்கி ரூ.17.63 லட்ெம் 

அெராேம் விதித்ேது. 

• ெணப்புரம் ஃவபனான்ஸ் லிமிமைட் நிறுவனத்திற்கு 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ரூ.17.63 லட்சம் 
அபராதம் விதித்தது. உங் ள் வாடிக்வ யாளவர 
அறிந்து ம ாள்ளுங் ள் (க ஒய்சி) ெற்றும் ப்ரீமபய்ட் 
கபமென்ட் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் விதிமுவற ளுக்கு 
(பிபிஐக் ள்) இணங் த் தவறியது. 

• இந்த நைவடிக்வ யானது ஒழுங்குமுவற இணக் ச் 
சிக் ல் வள அடிப்பவையா க் ம ாண்ைது ெற்றும் 
எந்தமவாரு பரிவர்த்தவன அல்லது நிறுவனம் அதன் 
நு ர்கவாருைன் ம ாண்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் 
மசல்லுபடியாகும் தீர்ப்பா  இருக் க்கூைாது. க ஒய்சி 
ெற்றும் வெனர் பிபிஐ தரநிவல ள் குறித்த ஆர்பிஐ 
அறிவுறுத்தல் வள அந்த நிறுவனம் மீறியது 
 ண்ைறியப்பட்ைது. இதன் விவளவா , 
உத்தரவு வளப் பின்பற்றத் தவறியதற் ா  ஏன் 
அபராதம் விதிக் ப்பைக்கூைாது என்பதற் ான 
 ாரணத்வதக்  ாட்ை அந்த நிறுவனத்திற்கு கநாட்டீஸ் 
வைங் ப்பட்ைது. 

 

டிஜிட்டல் மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ெ 

மாற்ைத்திற்காக சூர்தயாோய் ஸ்மால் 

ஃலெனான்ஸ் வங்கி கிண்ட்ரில் உடன் 

இலைந்துள்ளது. 

• Suryoday Small Finance Bank, 5 ஆண்டு ளுக்கு 

ஒரு IT உள் ட்ைவெப்பு கசவவ 

வைங்குநரான, அமெரிக் ாவவ தளொ க் 

ம ாண்ை Kyndryl , நியூயார்க்குைன் கூட்டு 

கசர்ந்துள்ளது.  

• வங்கியானது Kyndryl உைன் இவணந்து 

அதன் மதாழில்நுட்ப ொற்றத் திட்ைத்வத 

மசயல்படுத்தவும், மசயல்பாட்டுத் திறவன 

கெம்படுத்தவும், ஐந்தாண்டு ொற்ற 

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியா  தனது 

வாடிக்வ யாளர் ளிவைகய டிஜிட்ைல் 

கபங்கிங் ஏற்வப அதி ரிக் வும் மசய்யும்.  

• Kyndryl ஆனது வங்கியின் த வல் 

மதாழில்நுட்பம் (IT)/டிஜிட்ைல் உருொற்றத் 

திட்ைத்வத இயக்கும், மசயல்பாட்டுத் 

திறவன கெம்படுத்தும் ெற்றும் வங்கியின் 

வாடிக்வ யாளர் ளிவைகய டிஜிட்ைல் 

கபங்கிங் ஏற்வப அதி ரிக்கும். 

 

FD வெதிலய வழங்க ஏர்சடல் தெசமண்ட்ஸ் 

வங்கி IndusInd வங்கியுடன் இலைந்துள்ளது 

• Airtel Payments Bank தனது 

வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு நிவலயான வவப்பு 

(FD) வசதி வள வைங்  IndusInd வங்கியுைன் 

கூட்டு கசர்ந்துள்ளது. ஏர்மைல் கதங்க்ஸ் 

மசயலியில் ஒரு வாடிக்வ யாளர் ரூ.500 

முதல் ரூ.190,000 வவர FDஐத் திறக் லாம். 

இந்தக் கூட்ைாண்வெ மூலம், ஏர்மைல் 

கபமெண்ட்ஸ் வங்கி கசமிப்புக்  ணக்கின் 

வாடிக்வ யாளர் ள் 6.5 %p.a வவர வட்டி 

விகிதத்வதப் மபறுவார் ள். ெற்றும் மூத்த 

குடிெக் ள் அவனத்து நிவலயான 

வவப்புத்மதாவ  ளிலும் கூடுதலா  0.5% 

மபறுவார் ள். 
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தெங்க் ஆஃப் ெதராடா மூத்ே குடிமக்களுக்காக 

புதிய அம்ெமான ‘ொப் தவர்ல்ட் தகால்ட்’ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது 

• கபங்க் ஆஃப் பகராைா தனது பாப் கவர்ல்ட் 

மொவபல் கபங்கிங் தளத்தில் முதியவர் ள் 

ெற்றும் முதியவர் ளுக் ான புதிய 

அம்சொன "பாப் கவர்ல்ட் க ால்ட்" ஐ 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு 

தனித்துவொன டிஜிட்ைல் வங்கி தளொகும், 

இது அதன் மூத்த வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு 

எளிய, மென்வெயான ெற்றும் 

பாது ாப்பான மொவபல் வங்கி 

அனுபவத்வத வைங்  

வடிவவெக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த 

இயங்குதளத்தில் எளிதான வழிமசலுத்தல், 

மபரிய எழுத்துருக் ள், கபாதுொன 

இவைமவளி ெற்றும் மதளிவான 

மெனுக் ள் உள்ளன.  

•  ஒரு சிறிய வடிவவெப்பு ெற்றும் 

எளிவெயான இன்கபா கிராபிக்ஸ் மூலம் 

எளிதா  மசல்லக்கூடிய திவர ள் ெற்றும் 

ைாஷ்கபார்டிகலகய வைங் ப்படும் குரல் 

அடிப்பவையிலான கதைல் கசவவக்கு உதவ 

தயாரா  உள்ளது.  

• பாப் கவர்ல்ட் க ால்ட் குறிப்பா  மூத்த 

குடிெக் ளுக் ா  (60 வயது ெற்றும் அதற்கு 

கெற்பட்ைவர் ள்) தனிப்பயனாக் ப்பட்ைது 

ெற்றும் மபரிய ஐ ான் ள் ெற்றும் 

எழுத்துருக் ளுைன் புதிய புதுப்பிக் ப்பட்ை 

ைாஷ்கபார்வை வைங்குகிறது.  

 

Economic News 
 

FICCI FY23 க்கோன இந்தியோவின் GDP 

வளர்ச்சிமய 7.4% விகிதைோக ைதிப்பிடுகிறது. 

• 2022-23 நிதியாண்டில் (FY23) இந்தியாவின் 

GDP வளர்ச்சி 7.4 சதவீதைாக இருக்கும் என்று 

இந்திய வர்த்தக ைற்றும் ததாழில்துமற 

கூட்டமைப்பு (FICCI) ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

2022-23 நிதியாண்டில் (FY23) இந்தியாவின் 

GDP வளர்ச்சி 7.4 சதவீதைாக இருக்கும் என்று 

இந்திய வர்த்தக ைற்றும் ததாழில்துமற 

கூட்டமைப்பு (FICCI) ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

• Ficci இன் எகனாமிக் அவுட்லுக் சர்ரவ 

ஏப் ல் 03, 2022 அன்று தவளியிடப்பட்டது. 

 ஷ்யா-உக்ம ன் ரைாதலால் விமலவாசி 

உயர்வு உலகப் தபாருளாதா  மீட்சிக்கு 

மிகப்தபரிய சவாலாக உள்ளது என்று 

அறிக்மக கூறியுள்ளது. 

• கணக்தகடுப்பின்படி, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

(ஆர்பிஐ) 2022 ஆம் ஆண்டின் இ ண்டாம் 

பாதியில் வட்டி விகித உயர்வு சுைற்சிமயத் 

ததாடங்க வாய்ப்புள்ளது, அரத ரந த்தில் 

நடப்பு நிதியாண்டின் முடிவில் 50-75 

பிபிஎஸ் த ப்ரபா ர ட் உயர்வு 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

• ரிசர்வ் வங்கி அதன் ஏப் ல் தகாள்மக 

ைதிப்பாய்வில் த ப்ரபா விகிதத்மத 

ைாற்றாைல் மவத்திருப்பதன் மூலம் 

தற்ரபாமதய தபாருளாதா  மீட்சிக்கு 

ததாடர்ந்து ஆத வளிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

HP முழு-ரசமவ மஹப்ரிட் ரவமல சுற்றுச்சூழல் 

வழங்குந ோக ைோறும் குறிக்ரகோளுடன் போலி 

நிறுவனத்மத வோங்கியது. 

• தஹச்பி தனது பாலிமய $1.7 பில்லியனுக்கு 

மகயகப்படுத்தியமத முழுவதுைாக $3.3 

பில்லியன் ைதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் 

முடித்துள்ளது. பாலி என்பது அலுவலகத் 

ததாடர்பு சாதனங்களான தஹட்தசட்கள், AV 

கான்ஃப ன்ஸ் அமற உபக ணங்களான 

தடஸ்க் ரபான்கள் ைற்றும் தைன்தபாருளின் 

உற்பத்தியாளர். 

• முக்கிய புள்ளிகள்:தஹச்பி மஹப்ரிட் 

ரவமலயில் நுமைவமத துரிதப்படுத்தும் 

குறிக்ரகாளுடன் ததாமலநிமல 

தடஸ்க்டாப் தைன்தபாருள் சப்மளயர் 

தட ாடிசிமய தஹச்பி மகயகப்படுத்திய 

எட்டு ைாதங்களுக்குப் பிறகு இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விமளவாக 

உருவாகும் சுற்றுச்சூைல் அமைப்பு, 

அலுவலகம் ைற்றும் வீட்டு 

அமைப்புகளுக்கு இமடரய தமடயற்ற 

ைாற்றங்கமளத் ரதமவப்படும் ஒரு 

கலப்பின ரவமல சூைலில் முழு 

ததாழிலாளர் தீர்வுகமளயும் வைங்க 

முடியும். 
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பசபி, பத்தி ம் சோர்ந்த பதோழிலில் புதுமைகமள 

வளர்க்க, ைந்தன் எனும் ஐடியதோமன 

அறிவித்துள்ளது. 

• புதுமைகமள ஊக்குவிப்பதற்காக அவர் ஒரு 

ரயாசமனமய அறிமுகப்படுத்தியரபாது, 

தசபி தமலவர் ைதாபி பூரி புச், நாடு 

முழுவதும் உள்ள தனிநபர்களுக்கு மிகக் 

குமறந்த தசலவில் தபஸ்ரபாக் தீர்வுகமள 

வைங்க, பத்தி  சந்மதயில் 

ததாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதற்கு 

இந்தியா சிறந்த நிமலயில் உள்ளது என்றார். 

• முக்கிய புள்ளிகள்: தசக்யூரிட்டீஸ் 

சந்மதயில் நிதி ததாழில்நுட்பத்மத (FinTech) 

தசயல்படுத்துவது சம்பந்தப்பட்ட 

அமனத்து த ப்பினருக்கும் மிகப்தபரிய 

வாய்ப்புகமள வைங்குவதாக புச் 'ைந்தன்' 

ரயாசமனயின் ததாடக்கத்தில் கூறினார்.·         

தசபி, BSE, NSE, NSDL, CDSL, KFintech, CAMS, 

LinkInTime ைற்றும் MCX ஆகியவற்றுடன் 

இமணந்து ைந்தன் என்ற ஆறு வா  

ஐடியாதாமன நடத்துகிறது. தசபி 

தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பின்படி, இது 

பத்தி ச் சந்மதமய மையைாகக் தகாண்ட 

ரயாசமனகள் ைற்றும் ஆக்கப்பூர்வைான 

தீர்வுகளின் ததாகுப்மப உருவாக்குவமத 

ஊக்குவிக்கும்.·         ஒரு ரஹக்கத்தான் 

மூலம், புதன் கிைமை மும்மபயில் நடந்த 

ஒரு நிகழ்வில் தவளியிடப்பட்ட ைந்தனின் 

பயனுள்ள ரயாசமனகள், 

சாத்தியக்கூறுகளாகவும், 

முன்ைாதிரிகளாகவும் ைாற்றப்படலாம். 

 

மார்ச் 2022: இதுவலர இல்லாே அளவுக்கு ரூ.1.42 

லட்ெம் தகாடிலய ஜிஎஸ்டியாக வசூலித்துள்ளது. 

• சரக்கு ெற்றும் கசவவ வரி (ஜிஎஸ்டி) வசூல் 

மொத்தம் ரூ.1,42,095 க ாடியா  இருந்தது, 

இது ஜனவரி 2022ல் நிர்ணயிக் ப்பட்ை 

முந்வதய அதி பட்சொன ரூ.1,40,986 

க ாடிவய முறியடித்தது. 

• ொர்ச் 2022 வருவாய்  ைந்த ஆண்டின் இகத 

ொதத்வத விை 15% அதி ொ வும், ொர்ச் 

2020 வருவாவய விை 46% அதி ொ வும் 

உள்ளது. 

• ஐஜிஎஸ்டியில் இருந்து சாதாரண தீர்வா  

சிஜிஎஸ்டிக்கு ரூ.29,816 க ாடியும், 

எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு ரூ.25,032 க ாடியும் அரசு 

மசலுத்தியுள்ளதா  அதி ாரப்பூர்வ 

த வல் ள் மதரிவிக்கின்றன. இந்த ொதம், 

ெத்திய அரசு ெற்றும் ொநிலங் ள்/யூனியன் 

பிரகதசங் ளுக்கு இவைகய 50:50 என்ற 

விகிதத்தில் தற் ாலி  அடிப்பவையில் ரூ. 

20,000 க ாடி ஐ.ஜி.எஸ்.டி. 

• ADB இந்தியாவின் மபாருளாதாரம் FY23 இல் 

7.5% வளர்ச்சியவையும் என்று  ணித்துள்ளது 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 2022 ஆம் ஆண்டில் 

மதற் ாசியப் மபாருளாதாரங் ளுக்கு 7 

சதவிகித கூட்டு வளர்ச்சிவயக் 

 ணித்துள்ளது, துவணப் பிராந்தியத்தின் 

மி ப்மபரிய மபாருளாதாரொன இந்தியா 

நைப்பு நிதியாண்டில் 7.5 சதவிகிதம் 

வளர்ச்சியவைந்து அடுத்த ஆண்டு எட்டு 

சதவிகிதொ  உயரும். 

• ெணிலாவவ தளொ க் ம ாண்ை பலதரப்பு 

நிதி நிறுவனொன ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

(ADB) இந்தியப் மபாருளாதாரத்தின் GDP 

வளர்ச்சி விகிதத்வத அதன் முதன்வெயான 

ஆசிய வளர்ச்சிக்  ண்கணாட்ைத்தில் (ADO) 

2022 பின்வருொறு  ணித்துள்ளது: 

• 1.2022-23 (FY23): 7.5 சதவீதம் 

• 2.2023-24 (FY24): 8.0 சதவீதம் 

 

குஜராத் அரசு உலக வங்கி, AIIB இலிருந்து 

ரூ.7,500 தகாடி கடலனப் செை உள்ளது 

• ொநிலத்தின்  ல்வித் தரத்வத கெம்படுத்தும் 

கநாக்கில் குஜராத் அரசின் மிென் ஸ்கூல் 

ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் திட்ைத்திற்கு ரூ.7,500 

க ாடி  ைன் வைங் ப்படும் என்று உல  

வங்கி ெற்றும் ஏஐஐபி மதரிவித்துள்ளன. 

• ொநிலத்தில் உள்ள 35,133 அரசு ெற்றும் 5,847 

ொனியம் மபறும் பள்ளி வள உள்ளைக்கிய 

மிென் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் 

முன்முயற்சிக் ா  அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டு ளில் ொநில அரசு ரூ.10,000 

க ாடிவய மசலவிடும் 
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இந்தியாவின் சில்லலை ெைவீக்கம் மார்ச் 

மாேத்தில் 6.95% ஆக உயர்ந்துள்ளது 

• இந்தியாவின் சில்லவற பணவீக் ம் ொர்ச் 

ொதத்தில் 6.07% ஆ  இருந்த 17 ொதங் ளில் 

இல்லாத அளவுக்கு உணவுப் மபாருட் ளின் 

விவலயில் கூர்வெயான அதி ரிப்பு 

 ாரணொ  6.95% ஆ  உயர்ந்துள்ளது என்று 

கதசிய புள்ளியியல் அலுவல ம் (NSO) தரவு 

 ாட்டுகிறது. 

• நு ர்கவார் விவலக் குறியீட்ைால் (CPI) 

அளவிைப்படும் சில்லவற பணவீக் ம் 

மதாைர்ந்து மூன்றாவது ொதொ  இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) சகிப்புத்தன்வெக் 

குழுவின் உச்ச வரம்வப விை அதி ொ  

உள்ளது. 2022 ஜனவரியில் சில்லவற 

பணவீக் ம் 6.01 சதவீதொ  இருந்தது. 

 

FY22-23க்கான இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிக் 

கணிப்லெ உலக வங்கி 8 ெேவீேமாகக் 

குலைத்துள்ளது. 

• FY23 வளர்ச்சியில் உக்வரனில் நைந்த 

கபாரின் எதிர்ெவறயான தாக் ம் 

 ாரணொ , உல  வங்கி FY2022/23 இல் 

இந்தியாவிற் ான GDP வளர்ச்சிக்  ணிப்வப 

8 சதவீதொ க் குவறத்துள்ளது. முன்னதா  

ஜனவரி 2022 இல், FY23 க் ான வளர்ச்சி 

 ணிப்பு 8.7 சதவீதொ  ெதிப்பிைப்பட்ைது. 

• உக்வரனில் கபார் கெலும் தீவிரெவைவது, 

வளர்ந்து வரும் சந்வதப் பத்திரங் ள் ெற்றும் 

 ைன்  ருவி ளில் முதலீட்ைாளர் வள 

பயமுறுத்தலாம் ெற்றும் 

மதற் ாசியாவிலிருந்து கெற்கில் உள்ள 

"பாது ாப்பான பு லிைங் ளுக்கு" மூலதனப் 

பயணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று உல  

வங்கி கூறியது. 
 

 

மார்ச் மாேத்தில் WPI அடிப்ெலடயிலான 

ெைவீக்கம் 14.55% ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

• மின் விவல உயர்வு ெற்றும் சவெயல் 

எண்மணய் விவல உயர்வு  ாரணொ  ொர்ச் 

ொதத்தில் இந்தியாவில் மொத்த விவலக் 

குறியீடு (WPI) அடிப்பவையிலான 

பணவீக் ம் 14.55% ஆ  உயர்ந்துள்ளது. ொர்ச் 

2022 இல், ரஷ்யா-உக்வரன் கொதலால் 

உல ளாவிய விநிகயா ச் சங்கிலியில் 

இவையூறு ஏற்பட்ைதால்  னிெ 

எண்மணய் ள்,  ச்சா மபட்கராலியம் 

ெற்றும் இயற்வ  எரிவாயு ெற்றும் 

அடிப்பவை உகலா ங் ள் ஆகியவற்றின் 

விவல ள் அதி ரித்ததன்  ாரணொ  அதி  

பணவீக் ம் பதிவு மசய்யப்பட்ைது. ொர்ச் 

2021 இல், WPI அடிப்பவையிலான 

பணவீக் ம் 7.89% ஆ  இருந்தது. 

 

உலகப் சொருளாோர வளர்ச்சி கணிப்லெ 3.2 

ெேவீேமாகக் குலைத்ேது உலக வங்கி 

• உல  வங்கி 2022 ஆம் ஆண்டிற் ான 

உல ளாவிய வளர்ச்சி  ணிப்வப 3.2% ஆ  

குவறத்துள்ளது. முன்னதா  இது 4.1% என 

ெதிப்பிைப்பட்ைது. உல ப் 

மபாருளாதாரத்தில் உக்வரன் மீதான 

ரஷ்யாவின் பவைமயடுப்பின் தாக் ம் 

 ாரணொ  கீழ்கநாக்கிய திருத்தம்.  

• ெக் ள் வணி  நைவடிக்வ  ள் ெற்றும் 

வர்த்த ம் குவறவவத எதிர்ம ாள்வதும், 

 ைன் மநருக் டி ெற்றும் நாணயத் 

கதய்ொனம் ஆகியவவ ஏவை ள் மீது 

மபரும் சுவெவய ஏற்படுத்தியிருப்பதும் 

 ணிப்வபக் குவறப்பதற் ான  ாரணம் 

ஆகும்.  ல்வி, சு ாதாரம் ெற்றும் பாலின 

செத்துவம் ஆகியவற்றில் வளர்ச்சியில் 

தவலகீழ் ொற்றங் வள உல ம் 

எதிர்ம ாள்கிறது. 

 

IMF FY23க்கான இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிலய 

8.2% ஆகக் குலைத்ேது 

• சர்வகதச நாணய நிதியம் (IMF)  FY23 இல் 

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

(GDP) வளர்ச்சி  ணிப்வப 8.2 சதவீதொ க் 

குவறத்துள்ளது 9 சதவீதம். IMF இந்தியாவின் 

FY24 GDP வளர்ச்சிவய 6.9 சதவீதொ க் 

குவறத்துள்ளது. முன்னதா  இது 7.1 

சதவீதொ  இருந்தது. உல ப் 

மபாருளாதாரத்வதப் மபாறுத்தவவர, IMF 

2022  ாலண்ைர் ஆண்டிற் ான வளர்ச்சி 

 ணிப்வப 4.4 சதவீதத்தில் இருந்து 3.6 

சதவீதொ க் குவறத்துள்ளது.  

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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• பல்கவறு நிறுவனங் ளால் FY23  ணிப்பு ள் 

(% இல்) 
 

Agency Now Earlier 

World Bank 8 8.7 

IMF 8.2 9 

Fitch 8.5 10.3 

India Ratings 7-7.2 7.6 

Morgan Stanley 7.9 8.4 

Citigroup 8 8.3 

ICRA Ltd 7.2 8 

RBI 7.2 7.8 
 

இலங்லகக்கு 500 மில்லியன் சடாலர் 

எரிசொருள் உேவிலய இந்தியா வழங்கவுள்ளது 

• இலங்வ த் தீவு கதசத்திற்கு எரிமபாருவள 

வாங்  உதவுவதற் ா  இந்தியா கூடுதலா  

500 மில்லியன் ைாலர் நிதி உதவிவய 

வைங்கும், கெலும் ம ாழும்பிற்கு 

உதவுவதற் ா  பங் ளாகதஷ் $450 

மில்லியன் பரிொற்றத் திருப்பிச் 

மசலுத்துவவத ஒத்திவவக் த் தயாரா  

உள்ளது. வாழ்க்வ  நிவனவ த்தில் நாட்டின் 

மி ப்மபரிய நிதி மநருக் டியில் சிக்கித் 

தவிக்கும் இலங்வ  அரசாங் த்திற்கு 

இந்தியா வைங்கிய இரண்ைாவது 500 

மில்லியன் ைாலர் மபற்கறால்  ைன் 

இதுவாகும். 

• இலங்வ க்கு விவரவில் நிதியுதவி 

வைங்குொறு IMF அல்லது சர்வகதச நாணய 

நிதியத்திைமும் இந்தியா க ாரிக்வ  

விடுத்துள்ளது. IMF-World Bank வசந்த  ால 

ொநாட்வைமயாட்டி, வாஷிங்ைனில், 

நிதியவெச்சர் நிர்ெலா சீதாராென், IMF 

தவலவர் கிறிஸ்ைலினா ஜார்ஜீவாவவ 

சந்தித்தார். 

 

Defence News 
 

20வது இந்தியோ-பி ோன்ஸ் இருத ப்பு கடற்பமட 

பயிற்சி ‘வருணோ -2022’ ஆ ம்பம் 

• இந்திய கடற்பமட ைற்றும் பி ான்ஸ் 

கடற்பமடக்கு இமடரயயான ‘வருணா’ 

என்ற இருத ப்பு கடற்பமட பயிற்சியின் 

20வது பதிப்பு ைார்ச் 30 முதல் ஏப் ல் 03, 2022 

வம  அ பிக்கடலில் நடத்தப்படுகிறது. 

• இருத ப்பு கடற்பமடகளுக்கு 

இமடரயயான இருத ப்பு கடற்பமட 

பயிற்சிகள் 1993 முதல் நமடதபற்று 

வருகின்றன, இந்த பயிற்சிக்கு 2001 இல் 

'வருணா' என்று தபயரிடப்பட்டது. 

• வருணா-2022 பயிற்சியில் இரு 

கடற்பமடகளின் பல்ரவறு கப்பல்கள், 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், கடல் ர ாந்து 

விைானங்கள், ரபார் விைானங்கள் ைற்றும் 

தஹலிகாப்டர்கள் பங்ரகற்கும். 

 

ரடோக் ோ பமடப்பிரிவின் இ ண்டு 

பட்டோலியன்களுக்கு இ ோணுவத் தளபதியோல் 

ஜனோதிபதியின் நிறங்கள் வழங்கப்பட்டன 

• மபசாபாத் (உ.பி.) ரடாக் ா பமடப்பிரிவு 

மையத்தில் நமடதபற்ற அற்புதைான 

வண்ண விளக்க அணிவகுப்பின் ரபாது, 

இ ாணுவத் தளபதி தஜன ல் 

எம்.எம்.ந வரன, ரடாக் ா பமடப்பிரிவின் 

இ ண்டு பட்டாலியன்களான 20 ரடாக் ா 

ைற்றும் 21 ரடாக் ாவுக்கு ைதிப்புமிக்க 

ஜனாதிபதியின் நிறங்கமள வைங்கினார். 

 

ரசதக் பஹலிகோப்டர்கள் மூலம் 60 வருட 

புகழ்பபற்ற ரசமவமய IAF பகோண்டோடுகிறது. 

• IAF இல் ரசதக் தஹலிகாப்டரின் 60 

ஆண்டுகால புகழ்தபற்ற ரசமவமய 

நிமனவுகூரும் வமகயில், இந்திய 

விைானப்பமட 02 ஏப் ல் 2022 அன்று 

ஹக்கிம்ரபட்டில் உள்ள விைானப்பமட 

நிமலயத்தில் ஒரு ைாநாட்மட ஏற்பாடு 

தசய்தது. 

• IAF இல் ரசதக் தஹலிகாப்டரின் 60 

ஆண்டுகால புகழ்தபற்ற ரசமவமய 

நிமனவுகூரும் வமகயில், இந்திய 

விைானப்பமட 02 ஏப் ல் 2022 அன்று 

ஹக்கிம்ரபட்டில் உள்ள விைானப்பமட 

நிமலயத்தில் ஒரு ைாநாட்மட ஏற்பாடு 

தசய்தது. 

• ைாநாட்மட  க்ஷா ைந்திரி  ாஜ்நாத் சிங் 

ததாடங்கி மவத்தார்.  க்ஷா ைந்திரி 

ைாநாட்டின் ரபாது ஒரு சிறப்பு அட்மட, ஒரு 

காபி ரடபிள் புத்தகம் ைற்றும் ரசதக் 

தஹலிகாப்டர்கள் பற்றிய நிமனவு 

திம ப்படம் ஆகியவற்மற தவளியிட்டது. 
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ரசதக் பஹலிகோப்டர் பற்றி 

• ரசதக் தஹலிகாப்டர் இந்திய 

விைானப்பமடயின் பைமையான 

தசயல்பாட்டு பறக்கும் இயந்தி ைாகும். இது 

ஹிந்துஸ்தான் ஏர ாநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் 

(HAL) உரிை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரசடக் 

தஹலிகாப்டர் 1962 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

விைானப்பமடயில் ரசர்க்கப்பட்டது. 

 

டிஆர்டிஓ ொலிட் ஃப்யூயல் டக்டட் ராம்சஜட் 

(எஸ்எஃப்டிஆர்) சோழில்நுட்ெத்தில் 

சவற்றிகரமாக ெைக்கிைது. 

• சாலிட் ஃப்யூவல் ைக்ைட் ராம்மஜட்” (SFDR) 

பூஸ்ைர் ஏப்ரல் 08, 2022 அன்று, ஒடிசாவின் 

 ைற் வரயில் உள்ள சந்திப்பூரில் உள்ள 

ஒருங்கிவணந்த கசாதவன வரம்பில் (ITR) 

உள்ளது. கசாதவன அவனத்து பணி 

கநாக் ங் வளயும் பூர்த்தி மசய்தது.  

• SFDR-அடிப்பவையிலான உந்துவிவசயானது 

சூப்பர்கசானிக் கவ த்தில் மி  நீண்ை 

தூரத்தில் வான்வழி அச்சுறுத்தல் வள 

இவைெறிக்  ஏவு வணக்கு உதவுகிறது. 

இது 350 கிமீ மதாவலவில் மி  உயர்ந்த 

திட்ைமிைப்பட்ை வரம்வபக் 

ம ாண்டுள்ளது. 

 

தமம்ெட்ட இலகுரக சைலிகாப்டர் MK III ெலட 

ICG ஆல் நியமிக்கப்ெட்டது 

• இரண்டு இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிமைட்டின் (HAL) துருவ் கெம்பட்ை 

இலகுர  ம லி ாப்ைர் ள் ொர்க்-III 

இந்திய  ைகலார  ாவல்பவையில் (ICG) 

கசர்க் ப்பட்ைன. இந்த ம லி ாப்ைர் ள் 

ம ாச்சியின்  ைகலார  ாவல்பவை 

விொனப் பவைக்கு மவளிகய இருக்கும். 

இந்த ம லி ாப்ைர் ள் 16 ALH மதாைரில் 

ஒன்பதாவது ெற்றும் பத்தாவது. 

• ALH MK- III இரண்டு சக்தி என்ஜின் ளால் 

இயக் ப்படுகிறது ெற்றும்  ண் ாணிப்பு 

கரைார், எலக்ட்கரா ஆப்டிக் பாட், ெருத்துவ 

அவசர சிகிச்வச பிரிவு, உயர்-தீவிர கதைல் 

விளக்கு, அ ச்சிவப்பு அைக்கி,  னர  

இயந்திர துப்பாக்கி ெற்றும்  ண்ணாடி 

 ாக்பிட் ஆகியவற்வறக் ம ாண்டுள்ளது. 

டிஆர்டிஓ, 'சைலினா' என்ை டாங்கி எதிர்ப்பு 

ஏவுகலையின் விமானச் தொேலனலய 

சவற்றிகரமாக நடத்தியது. 

• பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் கெம்பாட்டு 

நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ), இந்திய ராணுவம் 

ெற்றும் இந்திய விொனப்பவை (ஐஏஎஃப்) 

ஆகியவற்றின் விஞ்ஞானி ள் குழு, 

உள்நாட்டில் உருவாக் ப்பட்ை 

ம லி ாப்ைரின் மவற்றி ரொன விொன 

கசாதவனவய உயர் உயர வரம்பு ளில் 

நைத்தியது. அட்வான்ஸ்டு வலட் 

ம லி ாப்ைரில் (ALH) இருந்து விொன 

கசாதவன ள் நைத்தப்பட்ைன, கெலும் 

ஏவு வண மவற்றி ரொ  ஏவப்பட்ைது, 

ராஜஸ்தானின் மபாக்ரான் பாவலவன 

எல்வல ளில் உருவ ப்படுத்தப்பட்ை 

மதாட்டி இலக்கில் ஈடுபட்ைது. 

• ம லினா உலகின் மி வும் கெம்பட்ை 

மதாட்டி எதிர்ப்பு ஆயுதங் ளில் ஒன்றாகும். 

இந்த ஏவு வண அதி பட்சொ  7 

கிகலாமீட்ைர் தூரம் வவர மசன்று தாக்கும் 

திறன் ம ாண்ைது. இது வ தராபாத்தில் 

உள்ள பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் 

கெம்பாட்டு ஆய்வ த்தால் (DRDL) 

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.  

 

பினாகா Mk-I (தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட) ராக்சகட் 

அலமப்லெ இந்தியா சவற்றிகரமாக 

விமானத்தில் தொேலன செய்ேது 

• பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் கெம்பாட்டு 

அவெப்பு ெற்றும் இந்திய ராணுவம் 

இவணந்து கபாக்ரான் துப்பாக்கிச் சூடு 

எல்வல ளில் பினா ா ராக்ம ட் 

அவெப்பின் புதிய பதிப்வப மவற்றி ரொ  

கசாதவன மசய்தது.  

• இதில் பினா ா எம்க -ஐ 

(கெம்படுத்தப்பட்ை) ராக்ம ட் சிஸ்ைம் 

(ஈபிஆர்எஸ்) ெற்றும் பினா ா ஏரியா 

டிவனயல்ம்யூனிென் (ஏடிஎம்) ராக்ம ட் 

அவெப்பு ள் அைங்கும். இந்தச் 

சுவடு ளுைன், மதாழில்துவறயினரால் EPRS 

இன் மதாழில்நுட்பத்வத உறிஞ்சுவதற் ான 

ஆரம்ப  ட்ைம் மவற்றி ரொ  

நிவறவவைந்துள்ளது ெற்றும் ராக்ம ட் 

அவெப்பின் பயனர் கசாதவன ள்/மதாைர் 

உற்பத்திக்கு மதாழில் பங்குதாரர் ள் 

தயாரா  உள்ளனர். 
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திரிெக்தி கார்ப்ஸ் தமற்கு வங்காளத்தில் EX 

KRIPAN SHAKTI ஐ நடத்துகிைது 

• கிருபான் சக்தி என்ற ஒருங்கிவணக் ப்பட்ை 

தீ ஆற்றல் பயிற்சியானது, கெற்கு 

வங் ாளத்தின் சிலிகுரிக்கு அருகில் உள்ள 

டீஸ்ைா ஃபீல்ட் ஃபயர் கரஞ்சில் (TFFR) 

இந்திய ராணுவத்தின் திரிசக்தி  ார்ப்ஸால் 

சமீபத்தில் நைத்தப்பட்ைது. இந்த பயிற்சி 

மலப்டினன்ட் மஜனரல் தருண் குொர் 

ெற்றும் திரிசக்தி  ார்ப்ஸ்  ொண்டிங் 

மஜனரல் அதி ாரி தவலவெயில் 

நவைமபற்றது.  

• ஒருங்கிவணந்த கபாரில் கபாராை இந்திய 

ராணுவம் ெற்றும் ெத்திய ஆயுதக்  ாவல் 

பவை ளின் (CAPFs) கூட்டுத் திறவெ ெற்றும் 

ஒத்திவசவுத் திறன் வள 

மவளிப்படுத்துவகத இந்தப் பயிற்சியின் 

கநாக் ொகும்.  துப்பாக்கிச் சூடு என்பது 

துப்பாக்கி ள், கொட்ைார் ள்,  ாலாட்பவை 

கபார் வா னங் ள், ம லி ாப்ைர் ள் 

கபான்ற பல ஆயுதங் வள நிவலநிறுத்துவது 

ெற்றும் 'மசன்சார் டு ெூட்ைர்'  ருத்வத 

மசயல்படுத்த உளவுத்துவற  ண் ாணிப்பு 

ெற்றும் உளவு தளங் வள 

பயன்படுத்துவவத உள்ளைக்கியது. 

 

இந்திய கடதலாரக் காவல்ெலடயின் தேசிய 

அளவிலான மாசு ெதிலளிப்பு ெயிற்சி 

‘NATPOLREX-VIII’ சோடங்கியது 

• இந்திய  ைகலார  ாவல்பவை (ICG) 8வது 

பதிப்பான இரண்டு நாள் கதசிய அளவிலான 

ொசு ெறுமொழி பயிற்சியான ‘NATPOLREX-

VIII’ ஐ ஏப்ரல் 19, 2022 அன்று க ாவாவின் 

கொர்மு ாவ் துவறமு த்தில் மதாைங்கியது. 

•  ைல்  சிவு தயாரிப்பு பயிற்சிவய 

பாது ாப்பு மசயலாளர் ைாக்ைர் அஜய் குொர் 

மதாைங்கி வவத்தார். இப்பயிற்சியில் 22 

நட்பு நாடு ள் ெற்றும் சர்வகதச 

அவெப்பு வளச் கசர்ந்த 29 

பார்வவயாளர் ள் ெற்றும் இலங்வ  ெற்றும் 

பங் ளாகதஷில் இருந்து இரண்டு  ைகலார 

 ாவல்பவை  ப்பல் ள் உட்பை 50 

ஏமஜன்சி வளச் கசர்ந்த 85க்கும் கெற்பட்ை 

பங்க ற்பாளர் ள்  லந்து ம ாள்கின்றனர்.  

• பயிற்சியின் கநாக் ம்: NATPOLREX-VIII இன் 

கநாக் ம்  ைல்  சிவவ எதிர்த்துப் 

கபாராடுவதில் அவனத்து பங்குதாரர் ளின் 

தயார்நிவல ெற்றும் பதில் திறவன 

கெம்படுத்துவதாகும். 

 

ஸ்கார்பீன் வலக நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் 'VAGSHEER' 

Mazagon Dock Limited இல் திைக்கப்ெட்டது 

• ப்ராமஜக்ட் 75ன் கீழ் பிமரஞ்சு ஸ் ார்பீன் 

வகுப்பின் ஆறாவதும்  வைசியுொன 

நீர்மூழ்கிக்  ப்பலான யார்டு 11880ஐ 

மும்வபயில் உள்ள ெசா ன் ைாக் 

லிமிமைட்டின் (எம்டிஎல்)  ன்க ாஜி 

ஆங்கர மவட் கபசினில் இந்தியக் 

 ைற்பவை மசலுத்தியது. இந்த நீர்மூழ்கிக் 

 ப்பலுக்கு ‘வாக்ஷீர்’ என்று 

மபயரிைப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர்மூழ்கிக் 

 ப்பல் இந்தியக்  ைற்பவையில் 

பணியெர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு, 

 டுவெயான துவறமு  கசாதவன ள் 

ெற்றும்  ைல் கசாதவன ளுக்கு 

உட்படுத்தப்படும். இந்த நீர்மூழ்கிக் 

 ப்பல் வள பிமரஞ்சு  ைற்பவை 

பாது ாப்பு ெற்றும் எரிசக்தி நிறுவனொன 

‘டிசிஎன்எஸ்’ வடிவவெத்தது, மும்வபயின் 

ெசா ன் ைாக் லிமிமைட் தயாரித்துள்ளது. 

• ஸ் ார்பீன்-வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்  ப்பல் ளின் 

கீழ் உள்ள ெற்ற நீர்மூழ்கிக்  ப்பல் ளின் 

பட்டியல்:  

• முதல் நீர்மூழ்கிக்  ப்பல்: ஐஎன்எஸ்  ல்வாரி 

- டிசம்பர் 14, 2017 அன்று இயக் ப்பட்ைது.  

• இரண்ைாவது: ஐஎன்எஸ்  ந்கதரி - 

மசப்ைம்பர் 2019 

• மூன்றாவது: ஐஎன்எஸ்  ரஞ்ச் - ொர்ச் 2021  

• நான் ாவது: ஐஎன்எஸ் கவலா - நவம்பர் 

2021  

• ஐந்தாவது: ஐஎன்எஸ் வகிர்- நவம்பர் 2020 

இல் ஏவப்பட்ைது ெற்றும்  ைல் 

கசாதவன ளுக்கு உட்பட்டுள்ளது. 
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IAF தேசிய அளவிலான ேளவாடக் கருத்ேரங்லக 

ஏற்ொடு செய்கிைது ‘LOGISEM VAYU – 2022’ 

• லாஜிஸ்டிக்ஸ் கெலாண்வெ குறித்த கதசிய 

 ருத்தரங்கு ‘LOGISEM VAYU – 2022’ 28 ஏப்ரல் 

2022 அன்று புது மைல்லியில் உள்ள 

விொனப்பவை ஆடிட்கைாரியத்தில் 

நவைமபற்றது. விொனப்பவை தளபதி 

விகவக் ராம் சவுதாரி  ருத்தரங்வ  துவக்கி 

வவத்து சிறப்புவரயாற்றினார்.  

• டிஜிட்ைல் மதாழில்நுட்பங் ளில் 

முன்கனற்றங் வளப் பயன்படுத்துவதன் 

அவசியத்வத அவர் வலியுறுத்தினார், இது 

மசயல்பாடு ளுக்கு ஆதரவா  தளவாை 

சகிப்புத்தன்வெவயத் தக் வவக்  உதவும்.  

• இந்திய அரசாங் த்தின் கதசிய தளவாைக் 

ம ாள்வ  (NLP) ெற்றும் ஆத்ெநிர்பர்தா 

இலக்கு ளின் பரந்த கநாக் ங் வள 

அவைவதற்கு IAF இல் உள்ள 

பங்குதாரர் வள CAS வலியுறுத்தியது. 

•  IAF இன் தளவாைத் தத்துவம் பற்றிய 

ஆவணம், ‘Tenets of Logistics’ ெற்றும் IAF இல் 

உள்ள தளவாைங் ளின் வரலாறு குறித்த 

புத்த ம் ‘Footprints in Sands of Time’ என்ற 

தவலப்பில் மவளியிைப்பட்ைது.  

 

Appointments News 
 

டோக்டர் எஸ்  ோஜு இந்திய புவியியல் 

ஆய்வுத்துமறயின் டிஜியோக பபோறுப்ரபற்றோர் 

• ஏப் ல் 01, 2022 முதல் இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு மையத்தின் (ஜிஎஸ்ஐ) இயக்குநர் 

தஜன லாக டாக்டர் எஸ்  ாஜு 

தபாறுப்ரபற்றுள்ளார். 

• ைார்ச் 31, 2022 அன்று ஓய்வுதபற்ற ஆர்.எஸ். 

கர்கலுக்குப் பிறகு அவர் பதவிரயற்றார். 

• இதற்கு முன், டாக்டர்  ாஜு ஜிஎஸ்ஐ 

தமலமையகத்தில் கூடுதல் இயக்குநர் 

தஜன ல் ைற்றும் ரதசியத் தமலவர், மிஷன்-

III & IV ஆகிய பதவிகமள வகித்தார். 

• டாக்டர்.எஸ்.  ாஜு 1988 இல் இந்திய 

புவியியல் ஆய்வில் ரசர்ந்தார். தனது 

ததாழில் வாழ்க்மகயின் ததாடக்க 

காலத்தில், உத்த பி ரதசத்தில் உள்ள 

புந்ரதல்கண்ட் கி ாமனடிக் வளாகத்தின் 

புவியியல் வம படத்தில் முக்கியப் 

பங்காற்றினார், ரைலும் தங்க 

கனிைையைாக்கல் குறித்த விசா மணமய 

ரைற்தகாண்டார் ைற்றும் ஜான்சி 

ைாவட்டத்தின் புவி-சுற்றுச்சூைல் 

ைதிப்பீட்மடயும் ரைற்தகாண்டார். 

• புந்ரதல்கண்ட் பகுதி, உத்த பி ரதசம். அவர் 

தனது நிபுணத்துவத்துடன், தமிழ்நாட்டின் 

புவியியலிலும் துமணபுரிந்தார், குறிப்பாக 

சத்தியைங்கலம் பாமறகளின் உருைாற்ற 

ைற்றும் தடக்ரடாரனா-ைாக்ைாடிக் 

வ லாற்மற நிறுவினார். 

 

ைரகஷ் வர்ைோ NABH இன் தமலவ ோக 

நியமிக்கப்பட்டோர் 

• ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் சுகாதா  

வைங்குநர்களுக்கான ரதசிய அங்கீகா  

வாரியத்தின் (NABH) புதிய தமலவ ாக 

இந்தி பி ஸ்தா பல்கமலக்கைகத்தின் 

துமணரவந்தர் ைரகஷ் வர்ைா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• NABH என்பது இந்தியத் த க் கவுன்சிலின் 

(QCI) ஒரு கன்ஸ்டியூட் ரபார்டு ஆகும். 

• ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் பிற சுகாதா  

வசதிகளுக்கான த ம் ைற்றும் சான்றளிக்கும் 

அளவுரகால்கமள அமைப்பதற்கு இது 

தபாறுப்பாகும். NABH ஆசியன் தசாமசட்டி 

ஃபார் குவாலிட்டி இன் தஹல்த்ரகர் (ASQua) 

குழுவில் உறுப்பின ாகவும் உள்ளது. 

 

படல்லி பைட்ர ோ  யில் நிறுவனத்தின் நிர்வோக 

இயக்குந ோக விகோஸ் குைோர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

• ைங்கு சிங்கின் பதவிக்காலம் ைார்ச் 31, 2022 

அன்று முடிவமடந்தது. சிங் ஜனவரி 1, 2012 

முதல் DMRC இன் நிர்வாக இயக்குந ாக 

இருந்தார், ரைலும் அவ து புகழ்தபற்ற 

பதவிக்காலம் முடிந்தது. 

• இ ஸ்ரீத ன் ைற்றும் ைங்கு சிங்கிற்குப் பிறகு 

டிஎம்ஆர்சியின் மூன்றாவது நிர்வாக 

இயக்குநர் குைார் ஆவார். அவர் 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு இப்பதவியில் இருப்பார். 

 

விகோஸ் குைோர் பற்றி 

• டிஎம்ஆர்சியில் இயக்குந ாக 

(தசயல்பாடுகள்) பதவி வகித்த குைார்,  யில் 

அடிப்பமடயிலான நகர்ப்புற 

ரபாக்குவ த்துத் திட்டங்களில் முப்பது 

ஆண்டுகளுக்கும் ரைலான அனுபவம் 

தகாண்டவர். 
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• அவர் தசப்டம்பர் 2004 இல் DMRC இல் 

ரசர்வதற்கு முன்பு இந்திய இ யில்ரவயில் 

பல்ரவறு பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார். 

அவர் முக்கிய நிர்வாக பதவிகளில் 17 

ஆண்டுகளுக்கும் ரைலாக நகர்ப்புற 

டி ான்ஸ்ரபார்ட்டருடன் ததாடர்புமடயவர். 

DMRC இல், தபாது ரைலாளர் 

(தசயல்பாடுகள்), நிர்வாக இயக்குநர் 

(தசயல்பாடுகள்) ைற்றும் இயக்குநர் 

(தசயல்பாடுகள்) ரபான்ற பல்ரவறு 

தமலமைத் திறன்களில் 2007 முதல் 

அமைப்பின் தசயல்பாட்டுப் பிரிவுக்கு 

குைார் தமலமை தாங்கினார். 

• தடல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் தைட்ர ா 

ரசமவகள் சுமூகைாக ததாடங்கப்படுவமத 

உறுதி தசய்வதில் அவர் முக்கிய பங்கு 

வகித்துள்ளார்.அமனத்து ரபாட்டித் 

ரதர்வுகளுக்கும் முக்கியைான 

குறிப்புகள்:DMRC திறக்கப்பட்டது: 24 

டிசம்பர் 2002. 

 

ஃபோர்ம் ஈஸி தனது பி ோண்ட் தூத ோக அமீர் 

கோமன நியமித்தது. 

• ஃபார்ம் ஈஸி, நுகர்ரவார் தஹல்த்ரகர் 

"சூப்பர் ஆப்", அதன் புதிய பி ச்சா த்மத 

தவளியிட்டது, இது பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் 

அமீர் காமன அதன் பி ாண்ட் தூத ாக 

அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

• API ரஹால்டிங்ஸ் லிமிதடட் ஃபார்ம் ஈஸி 

பி ாண்டின் தபாறுப்பில் உள்ளது. இந்த 

கூட்டாண்மை பி ாண்டின் வளர்ச்சிக்கும், 

இந்தியாவில் சுகாதா ம் குறித்த நுகர்ரவார் 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கும் 

உதவும். 

 

முக்கிய புள்ளிகள்      

• ஃபார்ம் ஈஸி ஒரு ததாந்த வு இல்லாத 

சுகாதா  அனுபவத்மத வைங்க 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• அமீர் ஃபார்ம் ஈஸி பி ாண்மட பல்ரவறு 

வழிகளில் விளம்ப ப்படுத்துவார். 

• ைருந்துகள், ரநாயறிதல் ரசாதமனகள் 

ைற்றும் சுகாதா ப் தபாருட்கள் ஆகியமவ 

வாடிக்மகயாளர்களுக்கு பி ாண்டின் 

முகைாக எப்படி எளிதாக அணுக முடியும் 

என்பமதயும் அமீர் கான் வலியுறுத்துவார். 

 

இந்திய அரசு புதிய சவளியுைவு செயலாளராக 

வினய் தமாகன் குவாத்ராலவ நியமித்துள்ளது. 

• அவர் தற்கபாது ொர்ச் 2020 முதல் 

கநபாளத்திற் ான இந்தியத் தூதரா ப் 

பணியாற்றுகிறார். தற்கபாவதய 

மவளியுறவுச் மசயலரான  ர்ஷ் வர்தன் 

ஷ்ரிங்லாவுக்குப் பதிலா  அவர் 

நியமிக் ப்படுவார். 

• குவாத்ரா 1988-கபட்ச் இந்திய மவளியுறவு 

கசவவ (IFS) அதி ாரி ஆவார், மவளிநாட்டு 

கசவவயில் 32 ஆண்டு ளுக்கும் கெலா  

அனுபவம் மபற்றவர்.  

• அவர் 2015 முதல் 2017 வவர பிரதெர் 

நகரந்திர கொடியின் அலுவல த்திலும் 

(PMO) பணியாற்றியுள்ளார், அகத கபால் 

பிரான்சுக் ான இந்திய தூதரா  ஆ ஸ்ட் 2017 

முதல் பிப்ரவரி 2020 வவர 

பணியாற்றியுள்ளார். 

 

டிசிபி வங்கியின் எம்டி-சிஇஓவோக மு ளி 

நட ோஜமன மீண்டும் நியமிக்க ரிசர்வ் வங்கி 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

• DCB வங்கியின் நிர்வா  இயக்குநர் ெற்றும் 

தவலவெச் மசயல் அதி ாரி (MD & CEO) 

ஆகிய முரளி எம் நைராஜனின் பதவிக் 

 ாலத்வத இரண்டு ஆண்டு ளுக்கு நீட்டிக்  

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. அவரது நீட்டிக் ப்பட்ை 

பதவிக் ாலம் ஏப்ரல் 29, 2022 முதல் ஏப்ரல் 

28, 2024 வவர மபாருந்தும். நட்ராஜன் ஏப்ரல் 

2009 முதல் வங்கியின் MD & CEO ஆ ப் 

பணியாற்றி வருகிறார். 

• ரிசர்வ் வங்கி வங்கியின் தவலவெ 

நிர்வாகி ளின் பதவிக் ாலத்வத 15 

ஆண்டு ளா க் குவறத்துள்ளது, கெலும் 

நட்ராஜன் 2024 இல் வங்கியின் தவலவெப் 

மபாறுப்பில் 15 ஆண்டு ள் நிவறவவைவார். 

 

இந்தியாவின் ஜி20 ேலலலம 

ஒருங்கிலைப்ொளராக ைர்ஷ் வர்ேன் ஷ்ரிங்லா 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• மவளியுறவு மசயலாளர்  ர்ஷ் வர்தன் 

ஷ்ரிங்லா அடுத்த ொதம் ஜி 20 தவலவெ 

ஒருங்கிவணப்பாளரா  பதவிகயற்பார் 

என்று அரசாங் ம் அதி ாரப்பூர்வொ  

அறிவித்துள்ளது. இந்தியா டிசம்பர் 1, 2022 

அன்று இந்கதாகனசியாவில் இருந்து G20 

தவலவர் பதவிவய ஏற்கும் ெற்றும் 2023 இல் 

இந்தியாவில் முதல் முவறயா  G20 

தவலவர் ள் உச்சிொநாட்வைக் 

கூட்ைவுள்ளதால் இந்த நியெனம் 

குறிப்பிைத்தக் து. 
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• G20 பாலி உச்சிொநாடு 2022 என்பது G20 

நாடு ளின் தவலவர் ள் ெற்றும் அரசாங்  

உச்சிொநாட்டின் 17வது கூட்ைொகும், இது 

நவம்பர் 15-16, 2022 வவர 

இந்கதாகனசியாவின் ஜனாதிபதியின் கீழ் 

"ஒன்றா  மீட்கபாம் வலிவெயானவர் வள" 

என்ற ஒட்டுமொத்த  ருப்மபாருளுைன் 

நவைமபற உள்ளது. 

 

இந்திய ெருப்பு மற்றும் ோனியங்கள் ெங்கத்தின் 

ேலலவராக பிமல் தகாத்ோரி 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• இந்திய பருப்பு வவ  ள் ெற்றும் 

தானியங் ள் சங் ம் (IPGA), இந்தியாவின் 

பருப்பு வர்த்த ம் ெற்றும் 

மதாழில்துவறக் ான உச்ச அவெப்பான 

பிெல் க ாத்தாரிவய உைனடியா  அெலுக்கு 

வரும் வவ யில் புதிய தவலவரா  

நியமித்துள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 

IPGA தவலவரா  இருந்த ஜிது கபைாவிைம் 

இருந்து க ாத்தாரி மபாறுப்கபற்றுக் 

ம ாள்கிறார்.  

• சங் த்தின் முக்கிய நிறுவன 

உறுப்பினர் ளில் ஒருவரான க ாத்தாரி, 2011 

இல் IPGA உருவாக் ப்பட்ைது முதல் அதன் 

துவணத் தவலவரா  இருந்து வருகிறார். 

பிரவின் கைாங்கர ெற்றும் ஜிது 

கபைாவுக்குப் பிறகு சங் த்தின் மூன்றாவது 

தவலவரா  பிெல் க ாத்தாரி 

பதவிகயற்கிறார்.  

• இந்தியாவில் பருப்பு வவ  ள் ெற்றும் 

தானியங் ள் வர்த்த ம் ெற்றும் 

மதாழில்துவறக் ான உச்ச அவெப்பான 

இந்திய பருப்பு ெற்றும் தானிய சங் ம் 

(IPGA), தனிநபர் ள், மபருநிறுவனங் ள் 

ெற்றும் பிராந்திய பருப்பு வர்த்த ர் ள் 

ெற்றும் மசயலி ள் சங் ங் ள் உட்பை 400 

க்கும் கெற்பட்ை கநரடி ெற்றும் ெவறமு  

உறுப்பினர் வளக் ம ாண்டுள்ளது. 10,000 

பங்குதாரர் ள் விவசாயம், பதப்படுத்துதல், 

கிைங்கு ெற்றும் பருப்பு வவ  ளின் 

இறக்குெதி வணி த்தில் முழு ெதிப்புச் 

சங்கிலியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

 

மூலள சுகாோர முன்முயற்சியின் பிராண்ட் 

தூேராக ராபின் உத்ேப்ொலவ கர்நாடகா 

நியமித்ேது 

•  ர்நாை  ொநில அரசு நிம் ான்ஸ் ெற்றும் 

நிதி ஆகயாக் இவணந்து  ர்நாை  மூவள 

சு ாதார முன்முயற்சிவய (Ka-BHI) 

ஜனவரியில் அறிமு ப்படுத்தியது. இந்திய 

கிரிக்ம ட் வீரர் ராபின் உத்தப்பா சமீபத்தில் 

 ர்நாை  மூவள சு ாதார முன்முயற்சியின் 

(Ka-BHI) பிராண்ட் தூதரா  

நியமிக் ப்பட்ைார். மூன்று வபலட் 

ெருத்துவெவன ளில் ெருத்துவர் ளுக் ான 

பயிற்சி ெற்றும் மூவள சு ாதார 

கிளினிக்கு ள் மதாைங்குவதற் ான 

தயாரிப்பு ளும் மதாைங் ப்பட்டுள்ளன. 

 

இந்தியாவின் அடுத்ே ராணுவ ேளெதியாக 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் மதனாஜ் ொண்தட 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• ராணுவ தளபதியா  மலப்டினன்ட் மஜனரல் 

ெகனாஜ் பாண்கை நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

மலப்டினன்ட் மஜனரல் பாண்கை தற்கபாது 

ராணுவத்தின் துவணத் தவலவரா  உள்ளார். 

ஏப்ரல் 30, 2022 அன்று ஓய்வு மபறவுள்ள 

மஜனரல் எம்.எம். நரவகனவிைம் இருந்து 

அவர் பதவிகயற்பார். மலப்டினன்ட் 

மஜனரல் ெகனாஜ் பாண்கை, 

மபாறியாளர் ளின் பவையிலிருந்து 

ராணுவத் தவலவரா  நியமிக் ப்பட்ை 

முதல் அதி ாரி ஆவார். 

• இந்தியாவின் முதல் சிடிஎஸ் மஜனரல் 

பிபின் ராவத்  ைந்த டிசம்பரில் விொன 

விபத்தில் இறந்ததிலிருந்து  ாலியா  உள்ள 

பாது ாப்புப் பணியாளர் ளின் (சிடிஎஸ்) 

தவலவெப் பதவிக்கு, ராணுவத் தளபதி 

மஜனரல் எம்எம் நரவகன முன்னணியில் 

உள்ளார். 

 

இந்திய நாட்டின் ேலலவராக ெத்ய ஈஸ்வரலன 

விப்தரா நியமித்ேது. 

• ஐடி நிறுவனொன விப்கரா, இந்தியாவின் 

நாட்டின் தவலவரா  சத்ய ஈஸ்வரவன 

நியமிப்பதா  அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 

விப்கராவின் வணி த்வத பல பிரிவு ளில் 

மூகலாபாய ஆகலாசவன, ொற்றம் ெற்றும் 

நவீனெயொக் ல் ஈடுபாடு ள் மூலம் 

வலுப்படுத்த அவர் மபாறுப்பா  இருப்பார்.  
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https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | April 2022  

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

• கிளவுட், டிஜிட்ைல், இன்ஜினியரிங் ஆர்&டி, 

கைட்ைா/அனாலிட்டிக்ஸ் ெற்றும் வசபர் 

மசக்யூரிட்டி ஆகியவற்றில் விப்கராவின் 

திறன் ள் ெற்றும் முதலீடு வளப் 

பயன்படுத்த வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு அவர் 

உதவுவார். “விப்கராவுக்கு இந்தியா ஒரு 

மூகலாபாய சந்வத. 

 

கமலா ைாரிஸின் ொதுகாப்பு ஆதலாெகராக 

ொந்தி தெத்தி நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• அமெரிக்  துவண ஜனாதிபதி  ெலா 

 ாரிஸின் பாது ாப்பு ஆகலாச ரா  

இந்திய-அமெரிக்   ைற்பவை வீரர் சாந்தி 

கசத்தி நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். சாந்தி கசத்தி 

ஒரு மபரிய அமெரிக்   ைற்பவை கபார் 

 ப்பலின் முதல் இந்திய-அமெரிக்  தளபதி 

ஆவார்.  

• சாந்தி கசத்தி டிசம்பர் 2010 முதல் கெ 2012 

வவர USS Decatur என்ற வழி ாட்டி 

ஏவு வண அழிக்கும்  ப்பலுக்குக் 

 ட்ைவளயிட்ைார். அவர் 1993 இல் 

 ைற்பவையில் கசர்ந்தார். 1993 இல் அவர் 

 ைற்பவையில் கசர்ந்தகபாது, கபார் 

விலக்குச் சட்ைம் இன்னும் நவைமுவறயில் 

இருந்ததால், அவரால் முடிந்த அளவு 

ெட்டுப்படுத்தப்பட்ைது.  இருப்பினும், 

அவர் அதி ாரியா  இருந்தகபாது, விலக்கு 

சட்ைம் நீக் ப்பட்ைது. 

 

எல்வி லவத்தியநாேன் P&G இந்தியாவின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்ெட்டார் 

• Procter & Gamble India, இந்கதாகனசியாவில் 

நிறுவனத்தின் வணி த்வத வழிநைத்தும் LV 

வவத்தியநாதவன புதிய தவலவெ நிர்வா  

அதி ாரியா  நியமித்தது. ெதுசூதன் 

க ாபாலனிைமிருந்து அவர் 

மபாறுப்கபற்கிறார், அவர் தாய் 

நிறுவனத்தில் ஒரு புதிய பாத்திரத்திற்கு 

ொறுகிறார். 

• வவத்தியநாதன் தவலவெ நிர்வா  

அதி ாரியா  ஜூவல 1, 2022 முதல் 

மபாறுப்கபற்கிறார்.  எல்வி 

வவத்தியநாதனின் மதாழில் வாழ்க்வ : 

வவத்தியநாதன் நாக்பூரில் உள்ள கநெனல் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மைக்னாலஜியில் 

இளங் வல மபாறியியல் (மெக் ானிக் ல்) 

முடித்தார் ெற்றும் ஐஐஎம்-அ ெதாபாத்தில் 

எம்பிஏ படித்துள்ளார். அவர் 1996 இல் 

இந்தியாவில் பி & ஜி உைன் விற்பவன 

விைாவில் தனது வாழ்க்வ வயத் 

மதாைங்கினார் ெற்றும் பல்கவறு 

தவலவெப் பாத்திரங் ளில் பணியாற்றினார். 

இந்தியா ெற்றும் சிங் ப்பூர், பிலிப்வபன்ஸ், 

தாய்லாந்து ெற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ை 

ஆசியான் நாடு ள் கபான்ற பல்கவறு 

புவியியல் ெற்றும்  லாச்சாரங் ளில் 

அவருக்கு 26 ஆண்டு ளுக்கும் கெலான 

அனுபவம் உள்ளது. 2018 இல், அவர் P&G 

இந்கதாகனசியாவின் CEO ஆ  

உயர்த்தப்பட்ைார். 

 

டிஜிட் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் MD & CEO 

ஆக ஜஸ்லீன் தகாஹ்லி நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• டிஜிட்ைல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய 

நிர்வா  இயக்குநர் (MD) ெற்றும் தவலவெ 

மசயல் அதி ாரியா  (CEO) ஜஸ்லீன் 

க ாஹ்லிவய ஏப்ரல் 20, 2022 முதல் 

நியமித்துள்ளது. ஏப்ரல் 19, 2022 அன்று 

நிறுவனத்தில் இருந்து ஓய்வு மபற்ற விஜய் 

குொருக்குப் பிறகு அவர் பதவிகயற்றார். 

அவர் தவலவெ விநிகயா த் தவலவரா  

பணியாற்றினார். டிஜிட்டில் அதி ாரி (CDO), 

அவர் நிறுவனத்தின் அவனத்து விற்பவன 

ெற்றும் விநிகயா  கசனல் ளுக்கும் 

மபாறுப்பா  இருந்தார். 

 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் மதனாஜ் குமார் 

கட்டியார் இராணுவ நடவடிக்லககளின் அடுத்ே 

டிஜியாக நியமிக்கப்ெட்டார் 

• ராணுவ நைவடிக்வ  ளுக் ான அடுத்த 

வைரக்ைர் மஜனரலா  மலப்டினன்ட் 

மஜனரல் ெகனாஜ் குொர்  ட்டியார் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். அவர் கெ 1ம் கததி 

புதிய அலுவல த்தில் மபாறுப்கபற்கிறார்.  
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• கதசிய பாது ாப்பு அ ாைமியின் முன்னாள் 

ொணவர், மலப்டினன்ட் மஜனரல்  ட்டியார், 

ஜூன் 1986 இல் ராஜ்புத் பவைப்பிரிவின் 23 

வது பட்ைாலியனில் நியமிக் ப்பட்ைார் 

 

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய உலகளாவிய 

அலமதி தூேராக ெபிோ சிங் தேர்வு 

செய்யப்ெட்டுள்ளார் 

• மதாைர் மதாழிலதிபரான பபிதா சிங், ஆசிய 

ஆப்பிரிக் ா கூட்ைவெப்புைன் (AAC) 

இவணந்து நவைமபற்ற இந்திய சர்வகதச 

ொநாட்டு 2022 இல்,  ல்வி, விவளயாட்டு, 

 வல,  லாச்சாரம் ெற்றும் இராஜதந்திரம் 

மூலம் அவெதிவய கெம்படுத்துவதில் அவர் 

ஆற்றிய பணிக் ா  உல ளாவிய அவெதி 

தூதரா  நியமிக் ப்பட்ைார். 

• ஐக்கிய நாடு ளின் ெனித உரிவெ ள் 

சாசனத்தின்படி உல ளாவிய தார்மீ  

விழுமியங் ள், ெதங் ளுக்கு இவையிலான 

ஒத்துவைப்பு ெற்றும் சர்வகதச 

நல்லிணக் த்வத கெம்படுத்தும் 

நவைமுவற ளுக் ா  தங் ள் வாழ்க்வ வய 

அர்ப்பணித்த மவகு சிலரில் பபிதா சிங்கும் 

ஒருவர் என்பதால் இந்த விருது 

வைங் ப்பட்டுள்ளது. 

• பபிதா,  ைந்த 20 ஆண்டு ளா  

விருந்கதாம்பல், விவளயாட்டு 

கெலாண்வெ ெற்றும் இவணயப் 

பாது ாப்புத் துவற ளில் பணிபுரிந்த 

உல ளாவிய மதாழில் வல்லுநர் ஆவார். 

பபிதா வநஜீரியாவில் பிறந்து வளர்ந்து, 

ஆசியா ெற்றும் ஆப்பிரிக் ாவின் மி வும் 

விரும்பப்படும் டிஜிட்ைல் மூகலாபாய 

நிபுணர் ெற்றும் நற்மபயர் நிபுணரா  ஆனார். 

 

GoI இன் முேன்லம அறிவியல் ஆதலாெகராக 

அஜய் குமார் சூட் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• பிரதெ ெந்திரியின் அறிவியல், 

மதாழில்நுட்பம் ெற்றும்  ண்டுபிடிப்பு 

ஆகலாசவனக் குழுவின் உறுப்பினரான 

அஜய் குொர் சூட், பு ழ்மபற்ற 

உயிரியலாளர் க .விஜய்ரா வனுக்குப் பிறகு 

மூன்றாண்டு  ாலத்திற்கு அந்தப் பதவிக்கு 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். அவெச்சரவவயின் 

நியெனக் குழு (ACC) சூட்வை அரசாங் த்தின் 

முதன்வெ அறிவியல் ஆகலாச ரா  

நியமிக்  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

• PSA அலுவல ொனது, அரசாங் த் துவற ள், 

நிறுவனங் ளுைன் இவணந்து முக்கியொன 

உள் ட்ைவெப்பு, மபாருளாதாரம் ெற்றும் 

சமூ த் துவற ளில் அறிவியல் ெற்றும் 

மதாழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்துவவத 

வெயொ க் ம ாண்டு, அறிவியல், 

மதாழில்நுட்பம் ெற்றும்  ண்டுபிடிப்பு ள் 

மதாைர்பான விெயங் ளில் பிரதெர் ெற்றும் 

அவெச்சரவவக்கு நவைமுவற ெற்றும் 

புறநிவல ஆகலாசவன வள வைங்குவவத 

கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது.  

 

தகப்சஜமினி இந்தியாவின் ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரி அஷ்வின் யார்டி, UNICEF YuWaah 

வாரியத்தில் இலைத் ேலலவராக  இலைகிைார் 

• இந்தியாவில் உள்ள யுவா (தவலமுவற 

வரம்பற்ற இந்தியா) இந்தியாவில் உள்ள 

க ப்மஜமினியின் தவலவெ நிர்வா  

அதி ாரியான அஷ்வின் யார்டி, உைனடியா  

நிறுவனத்தில் கசர்ந்துள்ளார் என்று 

அறிவித்தார், யுனிமசஃப் பிரதிநிதி யசுொசா 

கிமுராவுைன் இவணந்து, அவெப்பின் 

இவணத் தவலவரா  உள்ளார்.   

• யுவா கபார்டு இப்கபாது முடிமவடுக்கும் 

அவெப்பா  மசயல்படும், 

மபரும்பான்வெயான ஸ்தாப  கூட்ைாளி ள் 

ெற்றும் குழு உறுப்பினர் ள் யுவா 

மசயல த்திற்கு பணம் ெற்றும் 

மசயல்பாட்டு நிபுணத்துவத்துைன் உதவ 

கநரத்வதயும் வளங் வளயும் 

வைங்குகிறார் ள். 

• யுவாவின் நீண்ை ால மூகலாபாயம் ெற்றும் 

மசயல்பாட்டில் மசல்வாக்கு மசலுத்துவதில் 

அவவ முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, 

கெலும் ஒரு கூட்டுத் தளத்வத உண்வெயா  

நிறுவுவதற்கு அரசாங் ங் ள் ெற்றும் 

தனியார் துவறயுைன் பகிரப்பட்ை ெதிப்பு 

கூட்ைாண்வெ வள தீவிரொ  

வடிவவெக்கும். 

 

இந்திய ைஜ் கமிட்டியின் ேலலவராக 

ஏ.பி.அப்துல்லாகுட்டி தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

• இந்தியாவின்  ஜ்  மிட்டியின் தவலவரா  

ஏ.பி.அப்துல்லாகுட்டி 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்டுள்ளார், 

முதன்முவறயா , அதன் துவணத் 

தவலவர் ளா  முன்னாவாரி கப ம் ெற்றும் 

ெஃபுஜா  ாதுன் ஆகிய இரு மபண் ள் 

கதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

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

இந்தியாவில்  ஜ் யாத்திவரவய 

நைத்துவதற் ான முக்கிய அவெச்ச ொகும். 

இந்திய யாத்ரீ ர் ளுக் ான  ஜ் 

யாத்திவரயானது இந்திய  ஜ்  மிட்டி 

(HCoI), அல்லது அவெச்ச த்தால் 

அங்கீ ரிக் ப்பட்ை  ஜ் குழு 

அவெப்பாளர் ள் (HGOs) மூலொ  

நைத்தப்படுகிறது. 

 

ஆதித்யா பிர்லா தகப்பிட்டல் அடுத்ே ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியாக விொகா முல்தய 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

• ஆதித்ய பிர்லா க பிட்ைலின் அடுத்த 

தவலவெ நிர்வா  அதி ாரியா  விசா ா 

முல்கய நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். நியெனம், 

ஊதியம் ெற்றும் இைப்பீட்டுக் குழுவின் 

பரிந்துவர ளின் அடிப்பவையில் இந்த 

நியெனத்திற்கு இயக்குநர் ள் குழு ஒப்புதல் 

அளித்ததா  நிறுவனம் தனது பங்குத் தாக் ல் 

மசய்ததில் மதரிவித்துள்ளது. 

• பரிொற்றத் தாக் ல் படி, குழுவிற்குள் ெற்ற 

மபாறுப்பு வள ஏற்கும் அஜய் சீனிவாசவன 

அவர் ொற்றுகிறார். தற்கபாது ஐசிஐசிஐ 

வங்கியின் மசயல் இயக்குனரா  உள்ள 

முல்கய, ஜூன் 1, 2022 அன்று ஆதித்யா 

பிர்லா க பிட்ைலில் கசருவார், கெலும் 

தவலவெ நிர்வா த்தின் சுமூ ொன 

ொற்றத்வத உறுதி மசய்வதற் ா  

சீனிவாசனுைன் ஒரு ொதம் CEO ஆ  

மசயல்படுவார். இந்த  ால ட்ைத்தில் 

ஆதித்யா பிர்லா க பிைல் லிமிமைட் 

நிறுவனத்தின் தவலவெ நிர்வா  

அதி ாரியா  அவர் மபாறுப்கபற்பார். 

 

விஜய் ொம்ப்லா இரண்டாவது முலையாக NCSC 

ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டார் 

• பாஜ  தவலவரும், முன்னாள் ெத்திய 

அவெச்சருொன விஜய் சாம்ப்லா 2வது 

முவறயா  கதசிய பட்டியல் சாதி ள் 

ஆவணயத்தின் (NCSC) தவலவரா  

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். பஞ்சாப் கதர்தலுக்கு 

முன்னதா  சாம்ப்லா என்சிஎஸ்சி தவலவர் 

பதவிவய ராஜினாொ மசய்துவிட்டு 

கதர்தலில் கபாட்டியிட்ைார். அவரது 

நியெனத்திற் ான அதி ாரப்பூர்வ உத்தரவவ 

ஜனாதிபதி ராம்நாத் க ாவிந்த் 

மவளியிட்ைார். 

• பஞ்சாபின் முக்கிய தலித் 

அரசியல்வாதியான சாம்ப்லா, ஜலந்தர் 

 ண்கைான்மென்ட்டில் உள்ள கசாபிபிந்த் 

கிராெத்தின் சர்பஞ்சா  1998 இல் தனது 

அரசியல் வாழ்க்வ வயத் மதாைங்கினார்.  

• பஞ்சாப் அரசிலும் பணியாற்றியுள்ளார். 2008 

முதல் 2012 வவர பஞ்சாப்  ாதி வாரியத்தின் 

தவலவரா வும், 2014 இல் பஞ்சாப் ொநில 

வன கெம்பாட்டுக்  ை த்தின் 

தவலவரா வும் இருந்தார்.பின்னர் அவர் 

ரஹாஷியார்பூரில் இருந்து ைக்களமவக்கு 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார் ைற்றும் 2015 இல் 

ைத்திய அமைச்ச ானார். 

 

டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் கிருஷ்ைன் ராமானுஜம் 

2022-23க்கான நாஸ்காம் ேலலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டார். 

• மென்மபாருள் ெற்றும் கசவவ 

நிறுவனங் ளின் கதசிய சங் ம் (நாஸ் ாம்) 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற் ான அதன் 

தவலவரா  ைாைா  ன்சல்ைன்சி சர்வீசஸ் 

நிறுவன வளர்ச்சி குழுெத்தின் தவலவர் 

கிருஷ்ணன் ராொனுஜம் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.  

• இந்தியாவில் அக்மசன்ச்சர் நிறுவனத்தின் 

தவலவரும் மூத்த நிர்வா  இயக்குநருொன 

கர ா எம்.கெனனுக்குப் பிறகு ராொனுஜம் 

இந்தப் மபாறுப்பில் உள்ளார். 

வெக்கராசாப்ட் இந்தியாவின் தவலவர் 

ஆனந்த் ெக ஸ்வரிவய 2022-23க் ான 

துவணத் தவலவரா  நாஸ் ாம் 

நியமிப்பதா வும் அறிவித்தது. 

• புதிய நாஸ் ாம் தவலவெ, தவலவர் 

கதப்ஜானி க ாஷ் உைன் இவணந்து, 

மதாழில்துவறக் ான 2025 மதாவலகநாக்குப் 

பார்வவவய அவைவதற் ா  அதன் 

பல்கவறு முன்னுரிவெ வள மசயல்படுத்த 

மதாழில்துவற அவெப்வப வழிநைத்தும்.  

 

பியூச்ெர் சஜனரலி இந்தியா லலஃப் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் MD & CEO ஆக புரூஸ் டி ப்ராய்ஸ் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

• மஜனரலி ஆசியா, ப்யூச்சர் மஜனரலி 

இந்தியா வலஃப் இன்சூரன்ஸ் (FGILI) இன் 

MD ெற்றும் CEO ஆ  புரூஸ் டி ப்கராவஸ 

நியமித்துள்ளது. மசப்ைம்பர் 2021 முதல் 

இவைக் ால தவலவெ நிர்வா  அதி ாரியா  

பணியாற்றிய மிரஞ்சித் மு ர்ஜியிைமிருந்து 

அவர் மபாறுப்கபற்றார்.  

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

 ாங் ாங்கில் உள்ள மஜனரலி ஆசியாவின் 

விநிகயா த்தின் பிராந்திய தவலவரா  

இருந்தார். ொர்ச் ொதத்தில், மஜனரலி 

அவனத்து ஒழுங்குமுவற ஒப்புதல் வளயும் 

மபற்ற பிறகு இந்திய ஆயுள்  ாப்பீட்டு 

கூட்டு முயற்சியின் மபரும்பான்வெ 

பங்குதாரரா  ொறியுள்ளது.  

• இதற்கு முன், Broize  ாங் ாங்கில் உள்ள 

மஜனரலி ஆசியாவின் விநிகயா த் 

தவலவரா  இருந்தார், அங்கு அவர் சீனா, 

 ாங் ாங், தாய்லாந்து, இந்கதாகனசியா, 

இந்தியா, வியட்நாம், ெகலசியா ெற்றும் 

பிலிப்வபன்ஸ் ஆகிய நாடு ளில் 

மஜனரலியின் மசயல்பாடு ளுக் ான 

வாழ்க்வ , உைல்நலம் ெற்றும் p&c 

விநிகயா த்வத கெற்பார்வவயிட்ைார்.  

 

RBL வங்கியின் முன்னாள் சில்லலை விற்ெலனத் 

ேலலவர் அன்ெுல் சுவாமி, ஷிவாலிக் சிறு நிதி 

வங்கியின் MD-CEO ஆக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

• ஷிவாலிக் ஸ்ொல் ஃவபனான்ஸ் வங்கியின் 

நிர்வா  இயக்குனர் ெற்றும் தவலவெ 

மசயல் அதி ாரியா  அன்ெுல் சுவாமி 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். சுவாமியின் 

கவட்புெனுவவ ஏற் னகவ இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (ஆர்பிஐ) ஏற்றுக் ம ாண்டுள்ளது. 

வங்கிவய இவணந்து நிறுவிய சுவீர் குொர் 

குப்தாவின் மவற்றிக்குப் பிறகு, ந ர்ப்புற 

கூட்டுறவு நிறுவனத்திலிருந்து உள்ளூர் நிதி 

நிறுவனொ  ொற்றியதன் மூலம் அவத 

வழிநைத்தினார். 

• சுவாமி 20 ஆண்டு ளுக்கும் கெலா  

பல்கவறு வாடிக்வ யாளர் ெற்றும் 

புவியியல் துவற ளில் பணியாற்றியுள்ளார். 

சில்லவற விற்பவன, SMB, நுண்நிதி ெற்றும் 

விவசாயம் உள்ளிட்ை பல்கவறு நு ர்கவார் 

பிரிவு ளில் அவருக்கு அனுபவம் உள்ளது.  

• ஷிவாலிக் SFB இல் கசர்வதற்கு முன் சுவாமி 

RBL வங்கியில் சில்லவற விற்பவன ெற்றும் 

உள்ளைக் ம், தயாரிப்பு ளின் தவலவரா  

பணியாற்றினார். அவர் முன்பு பார்க்கலஸ், 

சிட்டி வபனான்சியல் ெற்றும் 

பிரிட்ைானியாவில் பணிபுரிந்தார். 

 

முன்னாள் எஸ்பிஐ ேலலவர் ரஜ்னிஷ் குமார் 

இன்டிஃபி சடக்னாலஜிஸ் ஆதலாெகராக 

தெர்ந்ோர் 

• ஆன்வலன்  ைன் வைங்கும் தளொன 

இன்டிஃபி மைக்னாலஜிஸ் எஸ்பிஐயின் 

முன்னாள் தவலவர் ரஜ்னிஷ் குொவர 

ஆகலாச ரா  நியமித்துள்ளது. தற்கபாது, 

அவர் HSBC Asia Pacific, L&T Infotech, Hero 

MotoCorp ெற்றும் BharatPe ஆகியவற்றின் 

குழுவில் அெர்ந்துள்ளார்.  

• ஒரு ஆகலாச ரா , அவர் நிறுவனத்தின் 

வளர்ச்சி மூகலாபாயத்தில் நிர்வா த்துைன் 

ஈடுபடுவார் ெற்றும் நிதிச் கசவவ ள் 

துவறயில் வழி ாட்டுதவல வைங்குவார்.  

• அவரது முந்வதய பணி ளில், அவர் கதசிய 

வங்கிக் குழுெத்தின் நிர்வா  

இயக்குநரா வும், SBI இல் இணக் ம் ெற்றும் 

ஆபத்துக் ான நிர்வா  இயக்குநரா வும் 

பணியாற்றியுள்ளார்.  

• HSBC இன்  ாங் ாங்வ த் 

தவலவெயிைொ க் ம ாண்ை ஆசியப் 

பிரிவில் அவர் முன்பு ஒரு நிர்வா ெற்ற 

இயக்குநரா  நியமிக் ப்பட்ைார்; பாரிங் 

பிவரகவட் ஈக்விட்டி ஆசியாவின் மூத்த 

ஆகலாச ரா வும், க ாைக் முதலீட்டு 

ஆகலாச ர் ளின் ஆகலாச ரா வும் 

பணியாற்றியுள்ளார்.  

 

Summits and Conferences News 
 

இந்திய படகு ைற்றும் கடல்சோர் கண்கோட்சியின் 

(IBMS) 4வது பதிப்பு பகோச்சியில் 

நிமறவமடகிறது. 

• இந்திய படகு ைற்றும் கடல்சார் 

கண்காட்சியின் (IBMS) 4வது பதிப்பு 

ரக ளாவின் தகாச்சியில் உள்ள ரபால்காட்டி 

அ ண்ைமனயில் நமடதபற்றது. 

• IBMS என்பது இந்தியாவின் ஒர  ைற்றும் 

மிகவும் தசல்வாக்குமிக்க படகு ைற்றும் 

கடல்சார் ததாழில் ததாடர்பான 

கண்காட்சியாகும். இந்த நிகழ்மவ 

தகாச்சியில் உள்ள க்ரூஸ் எக்ஸ்ரபா ஏற்பாடு 

தசய்துள்ளது. 
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• IBMS 2022 முன்னணி சர்வரதச பி ாண்டுகள் 

ைற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள உள்நாட்டு 

படகு உற்பத்தியாளர்கமள 

காட்சிப்படுத்தியது. இந்தியா 

முழுவதிலுமிருந்து சுைார் 45 

கண்காட்சியாளர்கள் ைற்றும் இ ண்டு 

சர்வரதச கண்காட்சியாளர்கள் 

கண்காட்சியில் பங்ரகற்றனர். 

• தகாச்சி ரபார்ட் டி ஸ்ட், இந்திய காஸ்ட் 

கார்டு, இந்திய கடற்பமட ைற்றும் தகாச்சி 

கப்பல் கட்டும் தளம் ரபான்ற பல 

தபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

ஏதஜன்சிகள் கண்காட்சியில் பங்ரகற்றன. 

• IBMS எக்ஸ்ரபா 2022 இன் மையைானது 

கடல் ைற்றும் படகுத் துமறயில் MSMEக்கான 

ரதமவகள் ஆகும்.இந்நிகழ்வில் முன்னணி 

சர்வரதச பி ாண்டுகள் ைற்றும் நாடு 

முழுவதும் உள்ள உள்நாட்டு படகு 

உற்பத்தியாளர்கள் காட்சிப்படுத்துகின்றனர். 

 

20வது என்டிசிஏ கூட்டத்திற்கு மத்திய அலமச்ெர் 

பூதெந்ேர் யாேவ் ேலலலம ோங்குகிைார் 

• அருணாச்சல பிரகதசத்தில் உள்ள 20வது 

NTCA க்கு பூகபந்தர் யாதவ் தவலவெ 

தாங்குகிறார்.  

• கதசிய புலி ள் பாது ாப்பு ஆவணயத்தின் 

(NTCA) 20வது கூட்ைம் அருணாச்சல 

பிரகதசத்தில் உள்ள பக்க  புலி ள் 

 ாப்ப த்தில் ெத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் 

ெற்றும் பருவநிவல ொற்ற அவெச்சர் 

பூகபந்தர் யாதவ் தவலவெயில் 

நவைமபற்றது.  

 

முக்கிய புள்ளி ள்:  

• கதசிய தவலந ருக்கு மவளிகய 

அருணாச்சல பிரகதசத்தில் முதல் முவறயா  

NTCA கூட்ைம் நவைமபற்றது. அவர் 

இந்தியாவில் புலி ள்  ாப்ப ங் ளின் MEE 

பற்றிய மதாழில்நுட்ப வ கயட்வையும், 

அகத கபால்  ாடு ளில் புலி வள மீண்டும் 

அறிமு ப்படுத்துதல் ெற்றும் கூடுதலா  

வைங்குவதற் ான நிவலயான மசயல்பாட்டு 

நவைமுவற ள், புலி ள்  ாப்ப ங் ளுக் ான 

வனத் தீ தணிக்வ  மநறிமுவற ெற்றும் 

புலி வள மீண்டும் அறிமு ப்படுத்துதல் 

ெற்றும் கூடுதலா  வைங்குவதற் ான 

நிவலயான மசயல்பாட்டு நவைமுவற 

ஆகியவற்வற மவளியிட்ைார். 

• கதர்வுக் ான முக்கியொன குறிப்பு: புலி ள் 

 ாப்ப ங் ளுக் ான வனத் தீ தணிக்வ  

மநறிமுவறவய NTCA மவளியிட்டுள்ளது, 

இது புலி ள்  ாப்ப  கெலாளர் ளுக்கு 

அவர் ளின் தீ தயாரிப்வப 

ெதிப்பிடுவதற்கும் அவர் ளின் முழு 

வாழ்க்வ ச் சுைற்சி முழுவதும்  ாட்டுத் 

தீவய நிர்வகிப்பதற்கும் உதவும். 

 

ெர்ொனந்ோ தொதனாவால், ‘தைாமிதயாெதி: 

ஆதராக்கியத்திற்கான மக்களின் தேர்வு’ என்ை 

அறிவியல் மாநாட்லடத் சோடங்கி லவத்ோர். 

• புதுதில்லியில் ‘க ாமிகயாபதி: 

ஆகராக்கியத்திற் ான ெக் ளின் கதர்வு’ 

என்ற தவலப்பில் இரண்டு நாள் அறிவியல் 

ொநாட்வை ெத்திய ஆயுஷ் அவெச்சர் 

சர்பானந்தா கசாகனாவால் மதாைங்கி 

வவத்தார். 

• உல  க ாமிகயாபதி தினத்வத முன்னிட்டு 

ஆயுஷ் அவெச்ச த்தின் கீழ் உள்ள மூன்று 

உச்ச அவெப்பு ளான க ாமிகயாபதி 

ஆராய்ச்சிக் ான ெத்திய  வுன்சில், 

க ாமிகயாபதிக் ான கதசிய ஆவணயம் 

ெற்றும் கநெனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

க ாமிகயாபதி ஆகியவவ இவணந்து இந்த 

ொநாட்வை ஏற்பாடு மசய்துள்ளன. 

 

NMDC 80வது SKOCH உச்சி மாநாட்டில் ேங்கம் 

மற்றும் சவள்ளி விருதுகலள சவன்ைது 2022 

• சமீபத்தில் புது தில்லியில் நவைமபற்ற 

80வது SKOCH உச்சி ொநாடு ெற்றும் SKOCH 

விருது ளில், எஃகு அவெச்ச த்தின் கீழ் 

இந்தியாவின் மி ப்மபரிய இரும்புத் தாது 

உற்பத்தியாளரான கதசிய  னிெ வளர்ச்சிக் 

 ை ம் (NMDC) ஒரு தங் ம் ெற்றும் ஒரு 

மவள்ளிப் பதக் த்வதப் மபற்றது. SKOCH 

உச்சிொநாட்டின் மபாருள் 'BFSI & PSU ளின் 

நிவல.' 

• SKOCH விருது ளின் மவற்றியாளர் ள் 

அவர் ளின் இவணயதளத்தில் 

செர்ப்பிக் ப்பட்ை விண்ணப்பம், ஜூரி 

விளக் க் ாட்சி, மூன்று சுற்று பிரபலொன 

ஆன்வலன் வாக்கு ள் ெற்றும் இரண்ைாம் 

சுற்று நடுவர் ெதிப்பீட்டின் அடிப்பவையில் 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைனர். 
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20-வது இந்தியா-பிரான்ஸ் கூட்டுப் 

ெணியாளர்கள் தெச்சுவார்த்லே ொரீஸ் நகரில் 

நலடசெற்ைது 

• இந்தியா-பிரான்ஸ் கூட்டுப் பணியாளர் ள் 

கபச்சுவார்த்வதயின் 20வது பதிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள இருதரப்பு பாது ாப்பு 

ஒத்துவைப்பு மபாறிமுவறயின் 

 ட்ைவெப்பிற்குள் புதிய முயற்சி ள் 

ெற்றும் தற்கபாவதய பாது ாப்பு 

ஈடுபாடு வள கெம்படுத்துவது குறித்து 

 வனம் மசலுத்தியது. இரண்டு நாள் கபச்சு 

வார்த்வத ள் பாரிஸில்  நைந்தன. இந்தியா 

ெற்றும் பிரான்ஸ் இவைகயயான கூட்டுப் 

பணியாளர் ஆகலாசவன ள், மசயல்பாட்டு 

ெற்றும் மூகலாபாய ெட்ைங் ளில் அடிக் டி 

கபச்சு வார்த்வத ள் மூலம் இரு 

நாடு ளுக்கும் இவைகய பாது ாப்பு 

ஒத்துவைப்வப கெம்படுத்தும் கநாக் த்தில் 

உள்ள ஒரு ென்றொகும். 

 

உலகளாவிய ஆயுஷ் முேலீடு மற்றும் 

கண்டுபிடிப்பு உச்சி மாநாடு 2022 ஐ பிரேமர் 

தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

• குஜராத்தின்  ாந்திந ரில் உள்ள ெ ாத்ொ 

ெந்திரில் 2022 ஆம் ஆண்டுக் ான 

உல ளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு ெற்றும் 

 ண்டுபிடிப்பு உச்சி ொநாட்வை பிரதெர் திரு 

நகரந்திர கொடி திறந்து வவக்கிறார். மூன்று 

நாள் ொநாட்டில் முக்கிய ம ாள்வ  

வகுப்பாளர் ள், மதாழில்முவனகவார், 

முதலீட்ைாளர் ள், ஸ்ைார்ட்அப் ள் ெற்றும் 

பிற கதசிய ெற்றும் சர்வகதச வீரர் வள 

ஒன்றிவணத்து புதுவெ ெற்றும் 

மதாழில்முவனகவாருக் ான உல ளாவிய 

ஆயுஷ் இலக் ா  இந்தியா எவ்வாறு 

ொறலாம் என்பது பற்றி விவாதிக்கும். 

• மொரிஷியஸ் பிரதெர் திரு பிரவிந்த் ஜுக்நாத் 

ெற்றும் உல  சு ாதார அவெப்பின் (WHO) 

இயக்குநர் மஜனரல் ைாக்ைர் மைட்கராஸ் 

அதாகனாம் ம ப்கரயஸ், குஜராத் முதல்வர் 

திரு பூகபந்திர பகைல், ெத்திய ஆயுஷ் 

அவெச்சர் ஸ்ரீ சர்பானந்தா கசாகனாவால் 

ஆகிகயார் உச்சிொநாட்டின் மதாைக்  

விைாவில்  லந்து ம ாள்கின்றனர். 

 

சூரத் ‘ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், ஸ்மார்ட் 

நகரமயமாக்கல்’ மாநாட்லட நடத்துகிைது 

• மூன்று நாள் "ஸ்ொர்ட் சிட்டிஸ், ஸ்ொர்ட் 

ந ரெயொக் ல்" ொநாடு சூரத்தில் இன்று 

மதாைங்கியது. 75வது சுதந்திர தினத்வத 

நிவனவுகூரும் வவ யில், ொண்புமிகு 

பிரதெர் அவர் ளால் வைங் ப்பட்ை ஆசாதி 

 ா அம்ரித் ெக ாத்சவ் (AKAM) என்ற 

மதளிவான அவைப்பின் கீழ், இந்திய அரசின் 

வீட்டுவசதி ெற்றும் ந ர்ப்புற விவ ாரங் ள் 

அவெச்ச ம் (MoHUA), இந்த நி ழ்வவ 

ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. சூரத் ஸ்ொர்ட் சிட்டி 

 ார்ப்பகரென் மைவலப்மென்ட் லிமிமைட் 

உைன் இவணந்து. 

• இந்நி ழ்ச்சியில், ெத்திய ெற்றும் ொநில 

அரசு ளின் அவனத்து முக்கிய ந ர்ப்புற 

பங்குதாரர் ள்  லந்தும ாண்ைனர், இதில் 

மசயலாளர், MoHUA ஸ்ரீ ெகனாஜ் கஜாஷி, 

ொநிலங் ள்/யூனியன் பிரகதசங் ளின் 

முதன்வெச் மசயலாளர் ள், ந ரங் ளின் 

முனிசிபல்  மிெனர் ள், 100 ஸ்ொர்ட் 

சிட்டி ளின் MDக் ள்/CEOக் ள், ொநில 

அளவிலான கநாைல் ஏமஜன்சி ள்/மிென் 

உள்ளிட்கைார்  லந்து ம ாண்ைனர். 

இயக்குனர ங் ள், மதாழில் வல்லுநர் ள், 

மதாழில்துவற பிரதிநிதி ள், ஊை ங் ள் 

ெற்றும்  ல்வித்துவற உறுப்பினர் ள். 

 

இந்தியாவின் முேல் ெர்வதேெ கப்ெல் மாநாட்லட 

மும்லெயில் நடத்ே உள்ளது 

• ெத்திய துவறமு ங் ள்,  ப்பல் 

கபாக்குவரத்து ெற்றும் நீர்வழி ள் ெற்றும் 

ஆயுஷ் துவற அவெச்சர் சர்பானந்தா 

கசாகனாவால், 1வது இன்க்மரடிபிள் 

இந்தியா இன்ைர்கநெனல் க்ரூஸ் ொநாடு-

2022 மும்வபயில் நைத்தப்படும் என்று 

மதரிவித்தார். 

• இந்நி ழ்ச்சியில் துவறமு ங் ள்,  ப்பல் 

ெற்றும் நீர்வழி ள் அவெச்ச த்தின் 

மசயலாளர் ைாக்ைர் சஞ்சீவ் ரஞ்சன், மும்வப 

துவறமு  ஆவணயத்தின் தவலவர் ராஜீவ் 

ஜகலாட்ைா, இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி ள் 

ஆவணயத்தின் தவலவர் சஞ்சய் 

பந்கதாபாத்யாய் ஆகிகயார்  லந்து 

ம ாண்டு கபசினர். 
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21வது உலக கைக்காளர் மாநாட்லட இந்தியா 

நடத்ேவுள்ளது 

• இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்ைர்ட் 

அக் வுன்ைன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா (ஐசிஏஐ) 

தவலவர் மைபாஷிஸ் மித்ராவின் 

கூற்றுப்படி, 118 ஆண்டு ளில் முதல் 

முவறயா    21வது உல   ணக் ாளர் 

ொநாட்வை (WCOA) இந்தியா நைத்த 

உள்ளது. 130 நாடு ளில் இருந்து சுொர் 6000 

உயர்ெட்ை  ணக் ாளர் ள் இந்த திட்ைத்தில்  

பங்க ற்பார் ள். பிரான்வச விஞ்சிய பின்னர் 

நவம்பர் 18 முதல் 21 வவர இந்நி ழ்வு 

நவைமபறும். 

 

உலகின் மிகப்செரிய இலையப் ெயிற்சிலய 

எஸ்தடானியா நடத்துகிைது 

• CCDCOE என சுருக் ொ  அவைக் ப்படும் 

Tallinn, Estonia NATO Cooperative Cyber Defense 

Centre of Excellence, உலகின் மி ப்மபரிய 

ெற்றும் மி வும் சிக் லான வருைாந்திர 

சர்வகதச கநரடி-தீ வசபர் பாது ாப்புப் 

பயிற்சியான Locked Shields 2022 ஐ ஏற்பாடு 

மசய்கிறது. உக்வரன் மீதான ரஷ்ய 

பவைமயடுப்பிலிருந்து அதி ரித்து வரும் 

இவணய தாக்குதல் ளின் அச்சுறுத்தலுக்கு 

ெத்தியில் இந்த ஆண்டு பயிற்சி குறிப்பா  

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.    

• வசபர் வல்லுநர் ள் மபரிய அளவிலான 

வசபர் தாக்குதலில் கதசிய குடிெக் ள் 

ெற்றும் இராணுவ த வல் மதாழில்நுட்ப 

அவெப்பு ள் ெற்றும் முக்கியொன 

உள் ட்ைவெப்பின் பாது ாப்வபப் பயிற்சி 

மசய்கிறார் ள். இது தீவிர அழுத்தத்தின் கீழ் 

நைத்தப்படுகிறது, அணி ள் அதிநவீன 

வசபர் தாக்குதல் வள எதிர்ம ாள்கின்றன. 
 

 

Agreements News 
 

UPI பயனர்களுக்கு ‘பணம் பசலுத்த தட்டவும்’ 

வழங்கும் Google Pay, Pine Labs இமணந்து இந்த 

முயற்சி பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

• Google Pay ஆனது ‘Tap to Pay for UPI’ என்ற 

புதிய தசயல்பாட்மடத் ததாடங்கியுள்ளது, 

இது Tap to Pay யூனிஃமபட் ரபதைண்ட்ஸ் 

இன்டர்ஃரபஸுக்கு (UPI) தமடயற்ற 

வசதிமயக் தகாண்டுவருகிறது. மபன் 

ரலப்ஸ் நிறுவனத்துடன் இமணந்து இந்த 

முயற்சி ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

• கட்டணத்மத முடிக்க, ஒரு பயனர் தசய்ய 

ரவண்டியததல்லாம், பிஓஎஸ் தடர்மினலில் 

தங்களின் தைாமபமலத் தட்டி, தனது 

ஃரபானிலிருந்து பணம் தசலுத்தியமத 

அங்கீகரித்து, தங்களின் UPI பின்மனப் 

பயன்படுத்தி, QR குறியீட்மட ஸ்ரகன் 

தசய்வது அல்லது UPIமய உள்ளிடுவது 

ரபான்ற தசயல்முமறமய கிட்டத்தட்ட 

உடனடியாகச் தசய்வதுதான். - 

இமணக்கப்பட்ட தைாமபல் எண். 

 

ஸ்ரபோர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் அனுபவ மையத்மத 

பதோடங்க ைணிப்பூர் அ சு சோம்சங் 

நிறுவனத்துடன் இமணந்துள்ளது 

• ைணிப்பூர் ைாநில அ சு, சாம்சங் ரடட்டா 

சிஸ்டம் இந்தியா பிம ரவட் லிமிதடட் 

ைற்றும் அபிதடக் ஐடி தசால்யூஷன்ஸ் 

பிம ரவட் லிமிதடட் ஆகியவற்றுடன் 

ைணிப்பூர் ஒலிம்பியன் பார்க் ைற்றும் குைான் 

லாம்பக் ஆகியவற்றின் களைாக உலகத் த ம் 

வாய்ந்த விமளயாட்டு வளாகம் 

“ஸ்ரபார்ட்ஸ் டிஜிட்டல் அனுபவ 

மையத்மத” அமைப்பதற்காக புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) மகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

• தமலமைச் தசயலகத்தில் உள்ள 

அமைச்ச மவ ைண்டபத்தில் முதல்வர் என் 

பிர ன் சிங் முன்னிமலயில் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் பரிைாறப்பட்டது. 
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NTPC மற்றும் GGL ஆகியலவ ெச்லெ 

லைட்ரஜலன குழாய் மூலம் இயற்லக 

எரிவாயுவாக இலைக்க ஒப்புக் சகாண்டுள்ளன 

• என்டிபிசி  வாஸில் உள்ள ஜிஜிஎல் (குஜராத் 

க ஸ் லிமிமைட்) வபப்டு கநச்சுரல் க ஸ் 

(பிஎன்ஜி) மநட்மவார்க்கில் பச்வச 

வ ட்ரஜவன  லக்கும் முயற்சிவய 

என்டிபிசி எடுத்துள்ளது. கொஹித் பார் வா, 

CEO, NTPC REL & ED RE, NTPC ெற்றும் 

சஞ்சீவ் குொர், MD-GGL & GSPL ஆகிகயார் 

முன்னிவலயில், இரு நிறுவனங் ளுக்கும் 

இவைகய முவறயான ஒப்பந்தம் 

வ மயழுத்தானது. 

• முக்கிய புள்ளி ள்: 

• 1.என்டிபிசி கவாஸின் தற்ரபாமதய 1 

தைகாவாட் மிதக்கும் ரசாலார் வசதி மூலம் 

உற்பத்தி தசய்யப்படும் மின்சா த்மதப் 

பயன்படுத்தி பச்மச மஹட் ஜன் 

தயாரிக்கப்படும். இது முன்னர  

தீர்ைானிக்கப்பட்ட அளவில் PNG உடன் 

கலக்கப்பட்டு, NTPC கவாஸ் டவுன்ஷிப்பில் 

சமையல் ரநாக்கங்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• 2.PNG இல் மஹட் ஜன் கலப்பின் ஆ ம்ப 

சதவீதம் ரதா ாயைாக 5% ஆக இருக்கும், 

தவற்றிக ைான நிமறவுக்குப் பிறகு 

படிப்படியாக அதிகரிக்கும். 

• 3.தைாத்தம் 69 GW நிறுவப்பட்ட திறன் 

ைற்றும் பல்ரவறு எரிதபாருள் 

கலமவயுடன், NTPC நாட்டின் முன்னணி 

எரிசக்திப் பயன்பாடாகும். 

• 4.NTPC குழுவானது ஒரு தசாப்தத்தில் 60 GW 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றமல எட்டுவமத 

இலக்காகக் தகாண்டுள்ளது ைற்றும் 

இப்ரபாது பல்ரவறு பசுமை மஹட் ஜன் 

ரசாதமனத் திட்டங்களில் தசயல்படுகிறது. 

• 5.GGL என்பது இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

நக  எரிவாயு விநிரயாக (CGD) 

நிறுவனைாகும், ஆறு ைாநிலங்கள் ைற்றும் 
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ைாவட்டங்களில் தசயல்படுகிறது. 
 

எச்ஏஎல் மற்றும் இஸ்தரல் ஏதராஸ்தெஸ் சிவில் 

விமானங்கலள நடுவானில் எரிசொருள் நிரப்பும் 

கருவிகளாக மாற்ை இலைந்துள்ளன. 

• இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிமிமைட் 

ெற்றும் இஸ்கரல் ஏகராஸ்கபஸ் 

இண்ைஸ்ட்ரீஸ் (ஐஏஐ) ஆகியவவ சிவில் 

பயணி ள் விொனங் வள எம்எம்டிடி ஆ  

ொற்றுவதற் ான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்டுள்ளன. 

• ஒரு கபாயிங் 767 பயணி ள் விொனம், ஒரு 

பாது ாப்பு அதி ாரியின் கூற்றுப்படி, 

ொற்றப்பைலாம். 

• இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிமிமைட் 

(எச்ஏஎல்) என்பது மபங் ளூரில் உள்ள ஒரு 

அரசுக்கு மசாந்தொன இந்திய விண்மவளி 

ெற்றும் பாது ாப்பு நிறுவனொகும். HAL 

டிசம்பர் 23, 1940 இல் நிறுவப்பட்ைது, 

இப்கபாது உலகின் மி ப் பைவெயான 

ெற்றும் மி ப்மபரிய விண்மவளி ெற்றும் 

பாது ாப்பு நிறுவனங் ளில் ஒன்றாகும். 

 

சோழில்நுட்ெ ஒத்துலழப்புக்காக 

இஸ்தராவுடன் யுஐடிஏஐ இலைகிைது 

• இந்திய தனித்துவ அவையாள ஆவணயம் 

(UIDAI), MeitY மதாழில்நுட்ப 

ஒத்துவைப்புக் ா  வ தராபாத்தில் உள்ள 

ISRO வின் கதசிய மதாவல உணர்வு வெயம் 

(NRSC) உைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்டுள்ளது.  

• இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆதார் 

வெயங் ள் பற்றிய த வல் ெற்றும் 

இருப்பிைங் வள வைங்குவதற் ா  புவன்-

ஆதார் கபார்ட்ைவல NRSC உருவாக்கும். 

• இயற்வ  வண்ண மசயற்வ க்க ாள் 

பைங் ளின் உயர் மதளிவுத்திறன் 

பின்னணியுைன் ஆதார் வெயங் ளுக் ான 

முழுவெயான புவியியல் த வல், 

மீட்மைடுப்பு, பகுப்பாய்வு ெற்றும் 

அறிக்வ யிைல் ஆகியவற்வற இந்த 

கபார்ைல் வைங்கும். UIDAI, இதுவவர, 132 

க ாடிக்கும் அதி ொன 

குடியிருப்பாளர் ளுக்கு ஆதார் எண் வள 

வைங்கியுள்ளது ெற்றும் 60 க ாடிக்கும் 

அதி ொன குடியிருப்பாளர் ளுக்கு 

அவர் ளின் ஆதாவர புதுப்பித்துள்ளது.  
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UNDP புதுலமயாளர்களுக்கான காலநிலல 

நடவடிக்லகக்காக $2.2 மில்லியன் 

மானியங்கலள அறிவித்ேது 

• யுஎன்டிபி ெற்றும் அைாப்கைென் 

இன்கனாகவென் ொர்க்ம ட்பிகளஸின் 

(ஏஐஎம்) கூட்ைாளி ள் இந்தியா உட்பை 19 

நாடு வளச் கசர்ந்த 22 உள்ளூர் 

 ண்டுபிடிப்பாளர் ளுக்கு $2.2 மில்லியன் 

 ாலநிவல நைவடிக்வ  நிதிவய 

அறிவித்துள்ளனர்.  

• அைாப்கைென் ஃபண்ட் க்வளகெட் 

இன்கனாகவென் ஆக்ஸிலகரட்ைர் (AFCIA) 

சாளரத்தின் முதல் சுற்று நிதியுதவி உள்ளூர் 

 ாலநிவல நைவடிக்வ வய 

கெம்படுத்துவகதாடு, பாரிஸ் ஒப்பந்தம் 

ெற்றும் நிவலயான வளர்ச்சி இலக்கு ளின் 

லட்சியங் வள அவைவவத 

விவரவுபடுத்தும். 

• இந்த திட்ைம் உள்ளூர் நடி ர் வள 

மசயல்படுத்துகிறது ெற்றும் உள்நாட்டில் 

இயக் ப்படும் தழுவல் நைவடிக்வ க் ான 

ம ாள்வ  வள UNDP ெற்றும் 

கூட்ைாளர் ளின் உல ளாவிய ஒப்புதலுக்கு 

பங் ளிக்கிறது. அைாப்கைென் 

இன்கனாகவென் ொர்க்ம ட்பிகளஸ் 

மதாைங் ப்பட்ை புதிய நிதி 

பயன்பாடு ளுக் ான மதாழில்நுட்ப 

ஆதரவவயும் அறிவவயும் வைங்கும். 

 

லமக்தராொப்ட் மற்றும் பிபிசிஎல் டிஜிட்டல் 

மாற்ைத்லே அதிகரிக்க ஒத்துலழத்ேன. 

• பாரத் மபட்கராலியம்  ார்ப்பகரென் 

லிமிமைட் (BPCL), இந்திய எண்மணய் 

சுத்தி ரிப்பு நிறுவனம், தனது 

வாடிக்வ யாளர் அனுபவத்வத கெம்படுத்த 

வெக்கராசாப்ட் உைன் இவணந்துள்ளது.  

• இது எண்மணய் ெற்றும் எரிவாயு 

வணி த்வத டிஜிட்ைல் முவறயில் 

ொற்றியவெக்  உதவும் கிளவுட் 

 ம்ப்யூட்டிங் ெற்றும் மசயற்வ  நுண்ணறிவு 

(AI) ஆகியவற்வற ஒருங்கிவணக்கும். 

வெக்கராசாப்ட் BPCL க்கு உள் ட்ைவெப்பு-

ஒரு-கசவவ, தளம்-ஒரு-கசவவ, ெற்றும் 

கிளவுட் மநட்மவார்க் ெற்றும் பாது ாப்பு 

கசவவ வள ஏழு வருை கூட்ைாண்வெயின் 

கபாது வைங்கும். 
 

ஆயுே அலமப்புகலள ெராமரிப்ெேற்கான 

தீர்வுகலள உருவாக்க ஐஐடி சமட்ராஸுடன் IAF 

இலைந்துள்ளது 

• இந்திய விொனப்பவை (IAF) ெற்றும் இந்திய 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (IIT) மெட்ராஸ் 

மதாழில்நுட்ப கெம்பாட்டிற் ான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்டுள்ளன ெற்றும் பல்கவறு 

ஆயுத அவெப்பு ளின் 

வாழ்வாதாரத்திற் ான உள்நாட்டு 

தீர்வு வளக்  ண்ைறிகின்றன. IAF ெற்றும் IIT 

மெட்ராஸ் இவைகயயான கூட்டு 

கூட்ைாண்வெ, 'ஆத்ெநிர்பர் பாரத்' 

அவைவதற் ான IAF இன் 

உள்நாட்டுெயொக் ல் முயற்சி வள 

விவரவுபடுத்துவவத கநாக் ொ க் 

ம ாண்டுள்ளது. 

 

IFSCA NIA உடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

• சர்வகதச நிதிச் கசவவ வெயங் ளில் 

 ாப்பீட்டுத் துவறயில் திறன் வள 

உருவாக்குதல் ெற்றும் தகுதிவாய்ந்த 

திறவெ வள உருவாக்குதல் ஆகியவற்வற 

கநாக் ொ க் ம ாண்டு சர்வகதச நிதிச் 

கசவவ வெயங் ள் ஆவணயம் (IFSCA) 

கதசிய இன்சூரன்ஸ் அ ாைமியுைன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MOU) 

வ மயழுத்திட்டுள்ளது. 

• இந்திய சவெயல் சங் ங் ளின் கூட்ைவெப்பு 

(IFCA) என்பது இந்திய சவெயல் 

மதாழில் ளுக் ான ஒரு குவை 

அவெப்பாகும்.  ஒரு இலாப கநாக் ற்ற, 

அரசியல் சார்பற்ற, ெத சார்பற்ற 

அவெப்பாகும், இது சவெயல் மதாழிவல 

முன்கனற்றுவவதயும் உல  அளவில் 

இந்திய உணவு வவ  வள 

கெம்படுத்துவவதயும் குறிக்க ாளா க் 

ம ாண்டு நிறுவப்பட்ைது. சர்வகதச உணவு 

 லாச்சார சங் ம் (IFCA) சவெயல் 

நிபுணத்துவத்வத கெம்படுத்துதல், பல்கவறு 

வவ யான உணவு வவ  வள பரப்புதல் 

ெற்றும் ஆழ்ந்த சவெயல் பாணி ள் ெற்றும் 

நவைமுவற வள முன்னணியில் ம ாண்டு 

வருவவத கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது. 
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• கநெனல் இன்சூரன்ஸ் அ ாைமி (என்ஐஏ) 

என்பது  ாப்பீட்டுத் துவறயில் சிறந்த 

ெற்றும் பிர ாசொனவர் ளுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பதற் ா  அர்ப்பணிக் ப்பட்ை  

பள்ளியாகும். 

 

NIXI-CSC மற்றும் திரிபுரா ெர்வதேெ ேரவு 

லமயத்லே அலமப்ெேற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டன 

• திரிபுரா ொநில அரசு NIXI-CSC தரவு கசவவ 

வெயத்துைன் ஒரு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) வ மயழுத்திட்டுள்ளது. 

திட்ைமிைப்பட்ை தரவு வெயத்வத நிறுவ, 

இந்தியாவின் கதசிய இவணயப் பரிொற்றம் 

(NIXI) ெற்றும் CSE இ- வர்னன்ஸ் சர்வீசஸ் 

லிமிமைட் ஆகியவவ NIXI-CSC தரவு கசவவ 

வெயம் என்ற கூட்டு முயற்சிவய 

உருவாக்கியுள்ளன. 

• இந்த கூட்டு முயற்சியானது, ொநில அரசு 

தனது அவனத்து தரவவயும் 

திட்ைமிைப்பட்ை கைட்ைா மசன்ைரில் 

க ாஸ்ட் மசய்ய அனுெதிக்கும், கெலும் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் படி, 

ொநிலத்திற்கு எந்த  ட்ைணமும் இல்லாெல் 

தரவவ வைங்கும். ொநிலத்திற்கு கூடுதலா , 

ெற்ற அரசு ெற்றும் தனியார் 

நிறுவனங் ளுைன் தரவு பரிொற்றத்திற்கு 

 ார்ப்பகரென்  ட்ைணம் வசூலிக்கும். 

 

Posoco ஆராய்ச்சிக்காக IIT சடல்லியுடன் 

இலைந்துள்ளது 

• பவர் சிஸ்ைம் ஆபகரென்  ார்ப்பகரென் 

லிமிமைட் (Posoco) வைக்கு பிராந்திய சுவெ 

மைஸ்பாட்ச் மசன்ைர், இந்தியாவின் மின் 

துவற மதாைர்பான பிரச்சிவன ள் குறித்த 

ஆராய்ச்சிவய ஊக்குவிக் வும்,  ல்வித்துவற 

ெற்றும் மதாழில்துவறக்கு இவைகயயான 

மதாைர்பு வள வலுப்படுத்தவும் இந்திய 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மைல்லி (IIT 

மைல்லி) உைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்ைது.  

• Posoco, ஒரு அரசுக்கு மசாந்தொன நிறுவனம், 

கதசிய எரிசக்தி  ட்ைத்தின் பாது ாப்பான 

ெற்றும் ஒருங்கிவணந்த மசயல்பாடு ளுக்கு 

மபாறுப்பா  உள்ளது. கநெனல் கலாட் 

மைஸ்பாட்ச் மசன்ைர் (என்எல்டிசி) என்பது 

ஐந்து பிராந்திய சுவெ அனுப்பும் 

வெயங் ளில் (ஆர்எல்டிசி) ஒன்றாகும். 

2070க்குள் நி ர-பூஜ்ஜிய  ார்பன் உமிழ்வு 

ெற்றும் 2030க்குள் இவைநிவல 

இலக்கு வள இலக் ா க் ம ாண்டு, 

சுத்தொன எரிசக்தியில்  வனம் மசலுத்த 

இந்தியா விரும்புகிறது. 

 

பிரொர் ொரதி அர்சஜன்டினாவின் சொது 

ஒளிெரப்ொளருடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

• பிரசார் பாரதி அர்மஜன்டினா கரடிகயா 

மைலிவிென் அர்மஜன்டினாவின் மபாது 

ஒலிபரப்பாளருைன் (RTA) ஒலிபரப்பு 

துவறயில் ஒத்துவைப்புக் ா  ஒரு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்டுள்ளது. புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம், ஊை ம் ெற்றும் ஒலிபரப்பில் 

உள்ள பல்கவறு துவற வள உள்ளைக்கியது, 

இது இரு நாடு ளின் த வல் மதாைர்பு 

ெற்றும் பரிொற்ற மநட்மவார்க்கிங்வ  

எடுத்துக் ாட்டும் வவ யில் 

அவெக் ப்பட்டுள்ளது. 

• இந்தியாவும் அர்மஜன்டினாவும் அரசியல், 

மபாருளாதாரம், அறிவியல் ெற்றும் 

மதாழில்நுட்ப ஒத்துவைப்பு ஆகிய 

துவற ளில் நல்லுறவு ெற்றும் கெம்பாட்டுக் 

கூட்ைாண்வெ வளப் பகிர்ந்து 

ம ாள்கின்றன. 

• அர்மஜன்டினாவுக் ான இந்திய தூதர் 

திகனஷ் பாட்டியா முன்னிவலயில் பிரசார் 

பாரதியின் தவலவெ மசயல் அதி ாரி சஷி 

கச ர் கவம்படி ெற்றும் ஆர்டிஏ தவலவர் 

மராசாரிகயா லுஃப்ராகனா ஆகிகயார் 

ஒப்பந்தத்தில் வ மயழுத்திட்ைனர். 

 

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 | April 2022  

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

"காஸ்தமாஸ் மலொரிக்கஸ்" திட்டத்திற்காக 

தகரளா சநேர்லாந்துடன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

• க ரளாவும் மநதர்லாந்தும் ‘ ாஸ்கொஸ் 

ெலபாரிக் ஸ்’ திட்ைத்திற் ான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (எம்ஓயு) 

வ மயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வு 18 ஆம் 

நூற்றாண்டில் க ரளாவின் வரலாற்வற 

நன்கு புரிந்தும ாள்ள உதவும். 

• AkzoNobel India Limited, ஒரு ைச்சு துவண 

நிறுவனத்துைன் இந்தியாவில் பு ழ்மபற்ற 

இரசாயன ெற்றும் வண்ணப்பூச்சு 

உற்பத்தியாளர் ெற்றும் ASAP (Additional Skill 

Acquisition Program), இந்திய உள் ட்ைவெப்பு 

ெற்றும்  ட்டுொன நிறுவனம், ம ால்லம்; 

க ரளாவின் CREDAI, மபயிண்ட் பள்ளிவய 

கெம்படுத்துவதற் ான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வ மயழுத்திட்டுள்ளது. 

• ம ால்லம் சாவாராவில் உள்ள IIICC 

வளா த்தில்  ட்ைப்படும் மபயிண்ட் 

அ ாைமி, ஓவியக்  ட்ைவெப்பு ளில் 

பயிற்சி அளிக்கும். ெலப்புரத்தில் உள்ள 

தவனூரில் உள்ள ASAP ஸ்கில் ஸ்வ  

பூங் ாவில் அவெக் ப்படும் இந்த 

நிறுவனம், வா னங் ள் வவரவதற்கு 

பயிற்சி அளிக்கும். முதல் ஆண்டில் 380 

கபருக்கு பயிற்சி அளிக் ப்படும். 

 

'செண்கள் மாற்ைத்லே உருவாக்குெவர்கள்' 

ெற்றிய வீடிதயா சோடருக்காக Netflix & GoI 

இலைகிைது  

• Netflix இந்தியா, த வல் ெற்றும் ஒலிபரப்பு 

அவெச்ச த்துைன் இவணந்து, மபண் 

சாதவனயாளர் ளின் பங்வ  

எடுத்துக் ாட்டும் வவ யில், ‘ஆசாதி கி 

அம்ரித்   ானியா’ என்ற முன்முயற்சியின் 

கீழ் குறும்பை வீடிகயா மதாைர் வள 

மவளியிட்டுள்ளது. ஒரு பரந்த 

கூட்ைாண்வெயின் ஒரு பகுதியா , 

உல ளாவிய OTT இயங்குதளம் இந்திய 

திவரப்பைத் தயாரிப்பாளர் ளின் திறன் 

கெம்பாட்டிற் ான பட்ைவற ள் ெற்றும் 

ொஸ்ைர் வகுப்பு வளயும் நைத்தும்.  

• Netflix ெற்றும் அவெச்ச ம், கபாஸ்ட் 

புமராைக்ென், VFX, அனிகெென் ெற்றும் 

மியூசிக் புமராைக்ென் ஆகியவற்றுக் ான 

பயிற்சித் திட்ைங் வள ஏற்பாடு மசய்வதன் 

மூலம் ஒரு ஆக் ப்பூர்வொன சுற்றுச்சூைல் 

அவெப்வப உருவாக்  பங் ாளியா  

இருக்கும். 

 

ெசுலம லைட்ரஜன் சோழில்நுட்ெத்லே 

உருவாக்க ஐஐடி ொம்தெயுடன் எல்&டி 

இலைந்துள்ளது 

• லார்சன் & டூப்கரா (L&T) நிறுவனம், கிரீன் 

வ ட்ரஜன் ெதிப்புச் சங்கிலியில் ஆராய்ச்சி 

ெற்றும் கெம்பாட்டுப் பணி வளக் 

கூட்ைா த் மதாைர இந்திய மதாழில்நுட்பக் 

 ை ம் (IIT) பாம்கபயுைன் ஒப்பந்தம் 

மசய்துள்ளது. ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இந்த 

துவறயில் மதாழில்நுட்பத்வத 

கெம்படுத்தும் அகத கவவளயில், 

இந்தியாவில் பசுவெ வ ட்ரஜன் 

மதாழில்துவறயின் வளர்ச்சிக்கு இரு 

நிறுவனங் ளும் பங் ளிக்கும்.  

• புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றவலப் பயன்படுத்தி 

மின்னாற்பகுப்பு மசயல்முவற மூலம் 

உற்பத்தி மசய்யப்படும் வ ட்ரஜன், 

 ார்பன் தைம் இல்லாத பசுவெ வ ட்ரஜன் 

என்று அவைக் ப்படுகிறது.  ெத்திய அரசு 

பிப்ரவரி 2022 இல் பசுவெ வ ட்ரஜன் 

ம ாள்வ வய அறிவித்தது, இது பசுவெ 

வ ட்ரஜன் ெற்றும் பச்வச 

அம்கொனியாவின் உற்பத்திவய 

அதி ரிப்பவத கநாக் ொ க் ம ாண்ைது. 

• இந்தியா கபான்ற நாடு ளுக்கு, எப்கபாதும் 

அதி ரித்து வரும் எண்மணய் ெற்றும் 

எரிவாயு இறக்குெதி ெகசாதாவுைன், 

இறக்குெதி மசய்யப்பட்ை புவதபடிவ 

எரிமபாருட் ள் மீதான ஒட்டுமொத்த 

சார்வபக் குவறப்பதன் மூலம் முக்கியொன 

ஆற்றல் பாது ாப்வப வைங்  பசுவெ 

வ ட்ரஜன் உதவும். 

 

இளம் மற்றும் செண் 

சோழில்முலனதவாருக்கான டிஜிட்டல் 

சொருளாோரம் குறித்ே புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்ேத்தில் சேலங்கானாவும் கூகுள் 

நிறுவனமும் லகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

• டிஜிட்ைல் மபாருளாதாரத்தின் பலன் வள 

ொநிலத்தின் இளம் ெற்றும் மபண் 

மதாழில்முவனகவாருக்குக் ம ாண்டு வர 

மதலுங் ானா அரசாங் த்துைன் கூகுள் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வ மயழுத்திட்ைது.  
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• புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

வ மயழுத்தானகபாது மதலுங் ானா ஐடி 

ெற்றும் மதாழில்துவற அவெச்சர் க  டி 

ராெராவ் உைனிருந்தார். வரவிருக்கும் பல 

தசாப்தங் ளுக்கு, நிவலத்தன்வெயுைன் 

வடிவவெக் ப்பட்ை 3 மில்லியன் சதுர அடி 

ஆற்றல் திறன் ம ாண்ை வளா ம் 

வ தராபாத்தின் ஒரு அவையாளொ  

இருக்கும்.  

• மதலுங் ானா இவளஞர் ளுக்கு கூகுள் 

மதாழில் சான்றிதழ் ளுக் ான 

ஸ் ாலர்ஷிப் வள வைங்குவதற்கும், 

டிஜிட்ைல், வணி ம் ெற்றும் நிதி திறன் 

பயிற்சியின் மூலம் மபண் 

மதாழில்முவனகவாருக்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கும், டிஜிட்ைல்  ற்பித்தல் 

ெற்றும்  ற்றல்  ருவி ள் ெற்றும் தீர்வு ள் 

மூலம் பள்ளி வள 

நவீனெயொக்குவதற் ான அரசாங் த்தின் 

முயற்சி ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் கூகுள் 

அரசுைன் இவணந்து மசயல்படும்.  

 

Sports News 
 

ரகரலோ இந்தியோ பல்கமலக்கழக விமளயோட்டு 

2021 இன் ரலோரகோ, சின்னம் பஜர்சி ைற்றும் கீதம் 

ஆகியவற்மற அனு ோக் தோக்கூர் பவளியிட்டோர் 

• ஏப் ல் 01, 2022, தபங்களூரு ஸ்ரீ கண்டீ வா 

ஸ்ரடடியத்தில் , ைத்திய இமளஞர் 

விவகா ங்கள் ைற்றும் விமளயாட்டுத் துமற 

அமைச்சர் அனு ாக் சிங் தாக்கூர் ைற்றும் 

கர்நாடக ஆளுநர் டி.சி. தகலாட் ஆகிரயார் 

ரகரலா இந்தியா பல்கமலக்கைக 

விமளயாட்டு 2021 (KIUG 2021) ரலாரகா, 

தஜர்சி, சின்னம் ைற்றும் கீதம் ஆகியவற்மற 

தவளியிட்டனர். 

• தீம் பாடமல கன்னட  ாப்பர் சந்தன் தஷட்டி 

இமசயமைத்துள்ளார். KIUG 2021 

கர்நாடகாவில் ஏப் ல் 24 முதல் ரை 3, 2022 

வம  நமடதபறும். 

• இது KIUG இன் இ ண்டாவது பதிப்பாக 

இருக்கும். முதல் பதிப்பு 2020 இல் 

ஒடிசாவில் நடத்தப்பட்டது. ரகாவிட் 

தநருக்கடி கா ணைாக KIUG 2021 2022 க்கு 

ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

• ரகம்ஸ் குறித்த ரந டி புதுப்பிப்புகளுக்கான 

Khelo India தசயலியும் கர்நாடகாவால் 

ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. KIUG 2021 இல் நாடு 

முழுவதிலுமிருந்து 20 விமளயாட்டுகமளப் 

பி திநிதித்துவப்படுத்தும் சுைார் 4500 

விமளயாட்டு வீ ர்கள் பங்ரகற்பார்கள். 

 

2022 ஐசிசி ைகளிர் கிரிக்பகட் உலகக் 

ரகோப்மபமய ஆஸ்திர லியோ பவன்றது. 

• ஏப் ல் 03, 2022 அன்று நியூசிலாந்தின் 

கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் 

மைதானத்தில் நடந்த இறுதிப் ரபாட்டியில் 

ஆஸ்திர லியா 71  ன்கள் வித்தியாசத்தில் 

இங்கிலாந்மத வீழ்த்தி ஏைாவது ைகளிர் 

உலகக் ரகாப்மபமயக் மகப்பற்றியது. 

• ஏப் ல் 03, 2022 அன்று நியூசிலாந்தின் 

கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் 

மைதானத்தில் நடந்த இறுதிப் ரபாட்டியில் 

ஆஸ்திர லியா 71  ன்கள் வித்தியாசத்தில் 

இங்கிலாந்மத வீழ்த்தி ஏைாவது ைகளிர் 

உலகக் ரகாப்மபமயக் மகப்பற்றியது. 

• ஆஸ்திர லியா 356  ன்கள் குவித்து சாதமன 

பமடத்தது. பதிலுக்கு துடுப்தபடுத்தாடிய 

நாட் ஸ்கிவர் 148  ன்களுடன் 

ஆட்டமிைக்காைல் இருந்தார், ஆனால் அது 

ரபாதாததன்று இங்கிலாந்து 43.4 ஓவர்களில் 

285  ன்களுக்கு ஆட்டமிைந்தது. 

• இந்த ரபாட்டியில் ஆஸ்திர லியாவின் 

அலிசா ஹீலி 170  ன்கள் எடுத்தார், இது 

உலகக் ரகாப்மப இறுதிப் ரபாட்டியில் 

ஆரணா தபண்ரணா எந்த ஒரு கிரிக்தகட் 

வீ ரும் தசய்த அதிகபட்ச தனிநபர் 

ஸ்ரகா ாகும். 509  ன்களுடன் ரபாட்டியில் 

அதிக  ன்கள் எடுத்த வீ ாங்கமனயாகவும் 

இருந்தார். 

• ரபாட்டியின் சிறந்த வீ ாங்கமன விருமத 

அலிசா ஹீலி தபற்றார். இங்கிலாந்தின் 

ரசாஃபி எக்தலஸ்ரடான் 21 

ஆட்டமிைக்ககளுடன், ரபாட்டியில் அதிக 

விக்தகட்டுகமள வீழ்த்தியவர். 

• 2022 ஐசிசி ைகளிர் கிரிக்தகட் உலகக் 

ரகாப்மப ைகளிர் கிரிக்தகட் உலகக் 

ரகாப்மபயின் 12வது பதிப்பாகும். இந்தப் 

ரபாட்டி 2022 ைார்ச் 4 முதல் ஏப் ல் 3 வம  

நியூசிலாந்தில் நமடதபற்றது. 
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இகோ ஸ்வியோபடக் மியோமி ஓபன் படன்னிஸ் 

பட்டம் 2022 ஐ பவன்றோர். 

• 2022 மியாமி ஓபன் தடன்னிஸ் ரபாட்டியின் 

இறுதிப் ரபாட்டியில், ரபாலந்து தடன்னிஸ் 

வீ ாங்கமன இகா ஸ்வியாதடக், ஜப்பானின் 

நரவாமி ஒசாகாமவ 6-4, 6-0 என்ற தசட் 

கணக்கில் வீழ்த்தினார். 

• ரபாலந்து தடன்னிஸ் வீ ாங்கமன இகா 

ஸ்வியாதடக், ஜப்பானின் நரவாமி 

ஒசாகாமவ 6-4, 6-0 என்ற தசட் கணக்கில் 

வீழ்த்தினார். 2022 மியாமி ஓபன் தடன்னிஸ் 

ரபாட்டியின் இறுதிப் ரபாட்டியில். 

• ஸ்வியாதடக் ஐப் தபாறுத்தவம , இது 

அவ து நான்காவது WTA 1000 பட்டம் 

ைற்றும் ஒட்டுதைாத்த ஆறாவது ஒற்மறயர் 

பட்டைாகும். ரைலும், இது அவருக்கு 17வது 

முமறயாக பட்டம் தவன்றது. 

• இந்த தவற்றியின் மூலம் தபண்கள் 

த வரிமசயில் ஸ்விதடக் நம்பர் 1 

இடத்திற்கு முன்ரனறும்.இந்த தவற்றியின் 

மூலம், 20 வயதான ஸ்வியாதடக் இந்தியன் 

தவல்ஸ் ைற்றும் மியாமி ரபாட்டிகளில் 

தவற்றி தபற்ற நான்காவது தபண்ைணி 

ஆனார், இது கலிரபார்னியா ைற்றும் 

புரளாரிடாவில் உள்ள ரபாட்டிகளின் 

அந்தந்த இடங்களின் அடிப்பமடயில் 

"சன்மஷன் டபுள்" என்று 

அமைக்கப்படுகிறது. 

 

மியோமி ஓபன் படன்னிஸ் ரபோட்டி 2022 

கண்ரணோட்டம். 

• 2022 மியாமி ஓபன் தடன்னிஸ் 

ரபாட்டியானது, புரளாரிடாவின் மியாமி 

கார்டன்ஸில் ைார்ச் 22 முதல் ஏப் ல் 3, 2022 

வம  நமடதபற்ற ஆண்கள் ைற்றும் 

தபண்கள் நிகழ்வின் 37வது பதிப்பாகும். 

மியாமி ஓபன் 2022 ATP சுற்றுப்பயணத்தில் 

ATP ைாஸ்டர்ஸ் 1000 நிகழ்வாகவும் 2022 WTA 

சுற்றுப்பயணத்தில் WTA 1000 நிகழ்வாகவும் 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

ெந்தோஷ் டிராபி: இந்திய கால்ெந்து தொட்டி 

• மவற்றியாளர் ெற்றும் ரன்னர்-அப் ளுக்கு 

விநிகயாகிக் ப்படும் க ாப்வப ளின் 

வவ  ள்: கபாட்டியில் மவற்றி மபறும் 

அணிக்கு சந்கதாஷ் க ாப்வப 

வைங் ப்படுகிறது.  

• ரன்னர்ஸ்-அப் க ாப்வப  ெலா குப்தா 

டிராபி என்று அவைக் ப்படுகிறது, இது 

ெவறந்த ைாக்ைர் எஸ்.க . குப்தா, இந்திய 

 ால்பந்து சங் த்தின் முன்னாள் தவலவர், 

அவரது ெவனவி நிவனவா . மூன்றாவது 

இைத்வதப் மபறும் அணிக்கு வைங் ப்படும் 

க ாப்வப சம்பங்கி க ாப்வப என்று 

அவைக் ப்படுகிறது, இது வெசூர்  ால்பந்து 

சங் ம் (தற்கபாது KFSA) 1952 இல் வெசூரில் 

இருந்து பு ழ்மபற்ற  ால்பந்து வீரரா  

இருந்த சம்பங்கியின் நிவனவா  

வைங் ப்பட்ைது. 
 

Teams Wins 
Runners-

up 

West Bengal (inc. Bengal) 32 13 

Punjab 8 8 

Kerala 6 8 

Services 6 5 

Goa 5 8 

Karnataka (inc. Mysore) 4 5 

Railways 3 6 

Maharashtra (inc. Bombay) 4 12 

Andhra Pradesh (inc. 

Hyderabad) 
3 3 

Delhi 1 1 

Manipur 1 1 

Mizoram 1 0 
 

ரியா ஜதடான் 11வது டிஜிசி தலடீஸ் ஓென் 

அசமச்சூர் தகால்ஃப் ொம்பியன்ஷிப்லெ 

சவன்ைார். 

• பதின்மூன்று வயதான ரியா ஜகைான், மூத்த 

சக ாதரி லாவண்யா ஜகைானுைன் 

மநருங்கிய சண்வைவயத் மதாைர்ந்து, டிஜிசி 

கலடீஸ் ஓபன் அமெச்சூர் க ால்ஃப் 

சாம்பியன்ஷிப்வப மவன்றார். 

• 78, 80 ெற்றும் 74  ார்டு வள எடுத்த ரியா, 

ஜூனியர் மபண் ள் க ாப்வபவயயும் 

மவன்றார். இரண்டு வருை 

இவைமவளிக்குப் பிறகு மைல்லி க ால்ஃப் 

கிளப்பில் மீண்டும் மதாைங்கிய இந்த 

ஆண்டு கபாட்டியில் நூற்றுக்கும் கெற்பட்ை 

ெ ளிர் க ால்ப் வீரர் ள் பங்க ற்றனர். 
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முேல் தகதலா இந்தியா தேசிய ேரவரிலெ மகளிர் 

வில்வித்லே தொட்டி ஜாம்செட்பூரில் 

நலடசெற்ைது 

• முதல் ம கலா இந்தியா கதசிய தரவரிவச 

ெ ளிர் வில்வித்வத ஜார் ண்ட் ொநிலம் 

ஜாம்மெட்பூரில் உள்ள ைாைா வில்வித்வத 

அ ாைமியில் நவைமபறும். க கலா 

இந்தியா கதசிய தரவரிவச ெ ளிர் 

வில்வித்வத கபாட்டிவய ஆறு  ட்ைங் ளா  

நைத்த இந்திய விவளயாட்டு ஆவணயம் 

(SAI) ரூ. 75 லட்சத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  

 

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஓய்வு செற்ை முேல் வீரர் 

ரவிச்ெந்திரன் அஸ்வின் 

• ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆல்-ரவுண்ைர், 

ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 

லக்கனா சூப்பர் மஜயண்ட்ஸுக்கு எதிரான 

வ -ஆக்கைன் கொதலின் கபாது ஓய்வு 

மபற்ற முதல் வீரர் ஆனார். 

• ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 67 ரன் ளுக்கு நான்கு 

விக்ம ட்டு வள இைந்த நிவலயில் , 

அஸ்வின் 23 பந்து ளில் 28 ரன் வள எடுத்து 

ஒரு முக்கியொன ஆட்ைத்தில் ராஜஸ்தானின் 

இன்னிங்வஸ ஒரு தந்திரொன  ட்ைத்தில் 

இருந்து மீட்மைடுத்தார். 

 

மார்ச் 2022க்கான ஐசிசியின் சிைந்ே வீரர்கள்: 

ொெர் அொம், தரச்ெல் சைய்ன்ஸ் 

முடிசூட்டப்ெட்டனர் 

• சர்வகதச கிரிக்ம ட்  வுன்சில் (ஐசிசி) ொர்ச் 

2022க் ான ஐசிசியின் ஆண் ெற்றும் 

மபண் ளுக் ான சிறந்த வீரர் ளா  

பாகிஸ்தான் க ப்ைன் பாபர் அசாம் ெற்றும் 

ஆஸ்திகரலியாவின் ரன் மெஷின் கரச்சல் 

ம ய்ன்ஸ் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

• ரசி ர் ள் தங் ளுக்குப் பிடித்த ஆண் ெற்றும் 

மபண் கிரிக்ம ட் வீரர் ளுக்கு ஒவ்மவாரு 

ொதமும் மதாைர்ந்து வாக் ளிக் லாம். ICC 

ப்களயர் ஆஃப் தி ொந்த் முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியா  சர்வகதச கிரிக்ம ட்டின் 

அவனத்து வடிவங் ளும். 

 

ோய்லாந்து ஓென் குத்துச்ெண்லட தொட்டி 2022: 

இந்தியா 3 ேங்கத்துடன் 10 ெேக்கம் சவன்ைது 

• தாய்லாந்து ஓபன் சர்வகதச குத்துச்சண்வை 

கபாட்டி 2022 இல் 15 கபர் ம ாண்ை இந்திய 

குத்துச்சண்வை வீரர் ள் தங் ள் 

பிரச்சாரத்வத முடித்தனர் 

• மூன்று தங் ம், நான்கு மவள்ளி, மூன்று 

மவண் லம் உட்பை 10 பதக் ங் ள். ஆசியா, 

ஐகராப்பா, ஓசியானியா ெற்றும் 

ஆபிரிக் ாவவச் கசர்ந்த 74 ஆண் ள் ெற்றும் 

56 மபண் ள் உட்பை 130 சிறந்த 

குத்துச்சண்வை வீரர் ள்  லந்து ம ாண்ை 

பரபரப்பான கபாட்டிவயக்  ண்ை இந்தப் 

கபாட்டியில் தங் ப் பதக் ம் மவன்றவர் ள் 

USD 2000 சம்பாதித்தனர். 

• தங் ம் 

1. Govind Sahani (48kg), 

2. Ananta Pralhad Chopde (54kg) 

3. Sumit (75kg) 

• சவள்ளி 

1. Amit Panghal (52kg) 

2. Monika (48kg), 

3. Varinder Singh (60kg) 

4. Ashish Kumar (81kg) 

• மவண் லம் 

1. Manisha (57kg), 

2. Pooja (69kg) 

3. Bhagyabati Kachari (75kg) 

 

உலக இ ட்மடயர் ஸ்குவோஷ் சோம்பியன்ஷிப்பில் 

தீபிகோ பல்லிகல் கோர்த்திக் ைற்றும் சவு வ் 

ரகோசல் முதல் தங்கப் பதக்கம் பவன்றனர். 

• உல  இரட்வையர் ஸ்குவாஷ் 

சாம்பியன்ஷிப்_40.1 கபாட்டியில் தீபி ா 

பல்லி ல்  ார்த்திக் ெற்றும் சவுரவ் க ாசல் 

முதல் தங் ப் பதக் ம் மவன்றனர். 

ஸ் ாட்லாந்தின் கிளாஸ்க்கலாவில் 2022 WSF 

உல  இரட்வையர் ஸ்குவாஷ் 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்ைாம் நிவல 

இந்திய கஜாடியான தீபி ா பல்லிக் ால் 

 ார்த்திக் ெற்றும் சவுரவ் க ாசல்  லப்பு 

இரட்வை பட்ைத்வத மவன்றனர். 

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 | April 2022  

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

•  லப்பு இரட்வையர் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் 

இந்திய கஜாடி 11-6, 11-8 என்ற கநர் 

மசட் ளில் நான் ாம் நிவல கஜாடியான 

இங்கிலாந்தின் அட்ரியன் வாலர் ெற்றும் 

அலிசன் வாட்ைர்ஸ் கஜாடிவய வீழ்த்தியது. 

WSF உல  இரட்வையர் ஸ்குவாஷ் 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவுக்கு இது 

முதல் தங் ப் பதக் ொகும். 

 

F1 ஆஸ்திதரலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2022 ொர்லஸ் 

சலக்சலர்க் சவன்ைார் 

• சார்லஸ் மலக்மலர்க் (ஃமபராரி-

மொனாக ா) விக்கைாரியாவின் 

மெல்கபார்னில் 10 ஏப்ரல் 2022 அன்று 

நவைமபற்ற ஃபார்முலா ஒன் (F1) 2022 

ஆஸ்திகரலிய கிராண்ட் பிரிக்வஸ 

மவன்றார்.  

• இது 2022 ஃபார்முலா ஒன் உல  

சாம்பியன்ஷிப்பின் மூன்றாவது சுற்று. 

மசர்ஜிகயா மபமரஸ் (மரட் புல் கரசிங்-

ஆர்பிபிடி - மெக்சிக ா) இரண்ைாவது 

இைத்வதயும், ஜார்ஜ் ரசல் (மெர்சிடிஸ் - 

பிரிட்ைன்) மூன்றாவது இைத்வதயும் 

பிடித்தார். 

 

ஆஸ்திதரலியாவின் விக்தடாரியா 2026 

காமன்சவல்த் விலளயாட்டுகலள நடத்ே 

உள்ளது 

• வைக் ொன ஒற்வற புரவலன் ந ர 

அணுகுமுவறயிலிருந்து விலகி, 

 ாென்மவல்த் விவளயாட்டுப் கபாட்டி ள் 

2026 இல் விக்கைாரியாவில் நவைமபறும், 

மபரும்பாலான நி ழ்வு ள் ொநிலத்தின் 

பிராந்திய வெயங் ளால் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுகின்றன. 

• ொர்ச் 2026 இல், மெல்கபார்ன், ஜீலாங், 

மபண்டிக ா, பல்லாரட் ெற்றும் 

கிப்ஸ்கலண்ட் உட்பை ஆஸ்திகரலியாவவச் 

சுற்றியுள்ள பல ந ரங் ள் ெற்றும் பிராந்திய 

வெயங் ளில் விவளயாட்டு ள் 

நைத்தப்படும், ஒவ்மவான்றும் அதன் மசாந்த 

விவளயாட்டு வீரர் ளின் கிராெம். 

 

FIH ஜூனியர் மகளிர் ைாக்கி உலகக் தகாப்லெ 

2022 ஐ சநேர்லாந்து சவன்ைது 

• மதன்னாப்பிரிக் ாவின் 

கபாட்மசஃப்ஸ்ட்ரூமில் மஜர்ெனிவய 

வீழ்த்தியதன் மூலம் மநதர்லாந்து 2022 FIH 

ஜூனியர் ெ ளிர்  ாக்கி உல க் 

க ாப்வபயின் நான் ாவது பட்ைத்வத 

மவன்றது. மநதர்லாந்து மி வும் 

மவற்றி ரொன அணி.  

• மூன்றாவது இைத்துக் ான ஆட்ைத்தில் 

ெூட் அவுட்டில் 3-0 என்ற க ால்  ணக்கில் 

இந்தியாவவ வீழ்த்தி இங்கிலாந்து 

மவண் லப் பதக் த்வத மவன்றது. 

 

நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் விருதுகள் 2022 

அறிவிக்கப்ெட்டது 

• ஆண் ள் ெற்றும் மபண் ள் கிரிக்ம ட் 

வீரர் ளுக் ான விருது வள நியூசிலாந்து 

அறிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் 

அறிவிக் ப்பட்ை நியூசிலாந்து கிரிக்ம ட் 

விருது ள் 2022ல், நியூசிலாந்து கவ ப்பந்து 

வீச்சாளர் ட்மரன்ட் கபால்ட் ெற்றும் ஒயிட் 

ஃமபர்ன்ஸ் க ப்ைன் கசாஃபி டிவவன் 

ஆகிகயார் ‘ஆண்டின் சிறந்த டி20 சர்வகதச 

வீராங் வன’ விருவத மவன்றனர். 

• ஏப்ரல் 14, 2022 அன்று நியூசிலாந்து 

கிரிக்ம ட் (NZC) விருது ளில் நியூசிலாந்து 

கவ ப்பந்து வீச்சாளர் டிம் சவுதிக்கு சர் 

ரிச்சர்ட்  ாட்லீ பதக் ம் வைங் ப்பட்ைது. 

இது சவுதியின் 14 ஆண்டு ால 

வாழ்க்வ யில் முதல் சர் ரிச்சர்ட்  ாட்லீ 

பதக் ம். 2021-22 சீசன் முழுவதும் அவரது 

நிவலத்தன்வெக் ா  அவருக்கு விருது 

வைங் ப்பட்டுள்ளது. சர் ரிச்சர்ட் 

 ாட்லீயின் பதக் ம் நியூசிலாந்தின் மி  

உயர்ந்த கிரிக்ம ட்  வுரவம் ( ருப்பு 

மதாப்பி) ஆகும். 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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இந்தியா 2023 ஆம் ஆண்டு சேரு 

குழந்லேகளுக்கான உலகக் தகாப்லெ கிரிக்சகட் 

தொட்டிலய நடத்ேவுள்ளது 

• ஸ்ட்ரீட் வசல்ட் கிரிக்ம ட் உல க் 

க ாப்வபவய 2023ல் நைத்த இந்தியா 

தயாரா  உள்ளது. ஸ்ட்ரீட் வசல்டு 

யுவனமைட் ெற்றும் கசவ் தி சில்ட்ரன் 

இந்தியாவால் இந்த உல ம் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது, ஸ்ட்ரீட் வசல்ட் 

கிரிக்ம ட் உல க் க ாப்வப 2023 அடுத்த 

ஆண்டு 16 நாடு ளில் இருந்து 22 அணி வள 

இந்தியாவுக்கு வரகவற்கிறது. ஸ்ட்ரீட் 

வசல்ட் கிரிக்ம ட் உல க் க ாப்வப 2023 

அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு 16 நாடு ளில் 

இருந்து 22 அணி வள வரகவற்கிறது. 

• பங் ளாகதஷ், மபாலிவியா, பிகரசில், 

புருண்டி, இங்கிலாந்து,  ங்க ரி, 

மொரிஷியஸ், மெக்சிக ா, கநபாளம், 

ருவாண்ைா, மதன்னாப்பிரிக் ா, இலங்வ , 

தான்சானியா, உ ாண்ைா ெற்றும் 

ஜிம்பாப்கவ ஆகிய நாடு ள் இந்த ஆண்டு 

பங்க ற்கும் நாடு ள். ஸ்ட்ரீட் வசல்ட் 

யுவனமைட் ெற்றும் கசவ் தி சில்ட்ரன் 

இவைகயயான கூட்ைாண்வெக்கு 

கூடுதலா , SCCWC 2023 உல  வங்கி, ICC 

ெற்றும் பிரிட்டிஷ் உயர் 

ஸ்தானி ராலயத்துைன் ஒத்துவைக்கும். 

 

ஆர்லியன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் 2022: இந்திய ெட்லர் 

மிதுன் மஞ்சுநாத் சவள்ளி சவன்ைார் 

• பிரான்சின் ஆர்லியன்ஸ் ந ரில் ொர்ச் 29 

முதல் ஏப்ரல் 3, 2022 வவர நவைமபற்ற 

ஆர்லியன்ஸ் ொஸ்ைர்ஸ் 2022 என்ற 

கபட்மிண்ைன் கபாட்டியில் இந்திய ெட்லர் 

மிதுன் ெஞ்சுநாத் ஆைவர் ஒற்வறயர் பிரிவில் 

மவள்ளி மவன்றார்.  

• தனது முதல் BWF இறுதிப் கபாட்டியில் 

விவளயாடிய 79வது இந்திய ெட்லர் 11-21, 

19-21 என்ற மசட்  ணக்கில் உலகின் 32வது 

இைத்தில் உள்ள பிமரஞ்சு வீரர் கைாொ 

ஜூனியர் கபாகபாவிைம் பலாய்ஸ் மைஸ் 

ஸ்கபார்ட்ஸ் அரங்கில் கதால்வியவைந்தார். 

இப்கபாட்டியில் மபண் ள் இரட்வையர் 

பிரிவில் அஷ்வினி பட் ெற்றும் ஷி ா  வுதம் 

கஜாடி மவண் லம் மவன்றது. 
 

2023 ஆண்கள் ைாக்கி உலகக் தகாப்லெக்கான 

தலாதகாலவ ஒடிொ முேல்வர் சவளியிட்டார் 

• ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் தவலந ர் 

புவகனஸ்வரில் உள்ள  லிங் ா 

வெதானத்தில் 2023 எஃப்ஐஎச் ஆண் ள் 

 ாக்கி உல க் க ாப்வபயின் கலாக ாவவ 

மவளியிட்ைார். புவகனஸ்வர் ெற்றும் 

ரூர்க லாவின் இரட்வை ந ரங் ளில், 

ெதிப்புமிக்  நான்கு ஆண்டு கபாட்டி 

ஜனவரி 13 முதல் 29 வவர 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.  

•  ாக்கி இந்தியாவும் அதன் அதி ாரப்பூர்வ 

கூட்ைாளியான ஒடிொவும் 2018 க்குப் பிறகு 

நாட்டில் மதாைர்ந்து இரண்ைாவது 

முவறயா  ொர்க்கீ நி ழ்வவ நைத்தும். 

நாட்டின் மி ப்மபரிய  ாக்கி ஸ்கைடியம் 

 ட்ைப்பட்டு வரும் புவகனஸ்வர் ெற்றும் 

ரூர்க லாவில் 15வது கொபீஸ் 

அரங்க ற்றப்படும். 

 

தேசிய கூலடப்ெந்து ொம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

தொட்டியில் ேமிழ்நாடு அணி ெஞ்ொப்லெ 

வீழ்த்தியது 

• 71வது சீனியர் கதசிய கூவைப்பந்து 

சாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவில் தமிழ்நாடு 

87-69 என்ற புள்ளிக் ணக்கில் நைப்பு 

சாம்பியனான பஞ்சாவப வீழ்த்தி சாம்பியன் 

பட்ைத்வத மவன்றது. மபண் ள் பிரிவில் 

இந்தியன் ரயில்கவஸ் அணி 131-82 என்ற 

 ணக்கில் மதலுங் ானாவவ வீழ்த்தி, பூனம் 

சதுர்கவதியின் 26 புள்ளி ளுைன் சவாரி 

மசய்தது.   

• ஆண் ள் உச்சிொநாட்டில், பஞ்சாப் 

கவ த்வத தக் வவத்து, தமிழ்நாடு 

மெதுவான மதாைக் த்திற்குப் பிறகு 

முன்கனறியது. பாதி கநரத்தில், புரவலன் 50-

33 ஸ்க ாருைன் முன்னிவலவய 17 ஆ  

உயர்த்தியது. 26 புள்ளி ளுைன் ஒரு அரவிந்த் 

ெற்றும் M அரவிந்த் குொர் (21) ஆகிகயார் 

தங் ள் பரெ எதிரிக்கு எதிரா  தங் ள் 

அதி ாரத்வத முத்திவர குத்தியதால், மசாந்த 

அணிக்கு நன்றா  இருந்தது. 
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நியூசிலாந்து தவகப்ெந்து வீச்ொளர் ைமிஷ் 

சென்னட் அலனத்து வலகயான கிரிக்சகட்டில் 

இருந்தும் ஓய்வு செறுவோக அறிவித்துள்ளார் 

• 35 வயதான, நியூசிலாந்து கவ ப்பந்து 

வீச்சாளர் (கவ ப் பந்துவீச்சாளர்)  மிஷ் 

மபன்னட், 2021/22 சீசனுைன் தனது 17 வயது 

கிரிக்ம ட் வாழ்க்வ யில் இருந்து ஓய்வு 

மபறுவதா  அறிவித்துள்ளார். ஓய்வு 

மபறுவதற்கு முன், மபன்னட் மசப்ைம்பர் 

2021 இல் பாகிஸ்தானின் மிர்பூரில் 

பங் ளாகதெுக்கு எதிரான டி20 

கபாட்டியில் நியூசிலாந்வத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்.   

•  மிஷ் மபன்னட் அக்கைாபர் 2010 இல் 

சர்வகதச அரங்கில் அறிமு ொனார் ெற்றும் 

நியூசிலாந்வத ஒரு மைஸ்ட், 19 ஒரு நாள் 

சர்வகதச (ODI) ெற்றும் 11 இருபது-20 

சர்வகதசப் கபாட்டி ளில் (T20Is) 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

ஒட்டுமொத்தொ , ஒருநாள் கபாட்டி ளில் 

33 விக்ம ட்டு வளயும், டி20 கபாட்டி ளில் 

10 விக்ம ட்டு வளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். 

 

12வது சீனியர் ஆடவர் தேசிய ைாக்கி 

ொம்பியன்ஷிப்லெ ைரியானா சவன்ைது 

• 12வது சீனியர் ஆைவர் கதசிய  ாக்கி 

சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியின் இறுதி ஆட்ைம் 

1-1 என்ற க ால்  ணக்கில் முடிவவைந்த 

நிவலயில், ெூட் அவுட்டில் தமிழ்நாடு 

அணிவய 3-1 என்ற க ால்  ணக்கில் வீழ்த்தி 

அரியானா சாம்பியன் ஆனது. இந்தப் 

கபாட்டி ெத்தியப் பிரகதசத்தின் கபாபாலில் 

ஏப்ரல் 6 முதல் 17, 2022 வவர நவைமபற்றது. 

2011ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் 

முவறயா   ரியானா க ாப்வபவய 

மவன்றுள்ளது. மூன்றாவது/நான் ாவது 

இைத்திற் ான  ஆட்ைத்தில்  ர்நாை ா 4-3 

என்ற க ால்  ணக்கில் ெ ாராஷ்டிராவவ 

வீழ்த்தியது. 

 

இந்திய ஜிஎம் டி குதகஷ் 48வது லா தராடா 

ெர்வதேெ ஓென் செஸ் தொட்டியில் ெட்டத்லே 

சவன்ைார் 

• ஸ்மபயினின்  ாஸ்டில்-லா ெஞ்சாவில் 

நவைமபற்ற 48-வது லா கராைா சர்வகதச 

ஓபன் மசஸ் கபாட்டியில் இந்திய 

கிராண்ட்ொஸ்ைர் கைாம்ெராஜு குக ஷ் 

பட்ைத்வத வ ப்பற்றினார். இறுதிச் சுற்றில் 

இஸ்கரலின் விக்ைர் மி மலவ்ஸ்கிவய 

கதாற் டித்தார். ஆர்மீனியாவவச் கசர்ந்த GM 

Haik M. Martirosyan 7.5 புள்ளி ளுைன் 

இரண்ைாவது இைத்வதப் பிடித்தார்.  

• இந்திய ஜிஎம் ரகெஷ்பாபு பிரக்ஞானந்தா 

மூன்றாவது இைத்வதயும், மரௌனக் சத்வானி 

(இந்தியா), ொனுவல் கலாபஸ் ொர்டிமனஸ் 

கஜாசப் (ஸ்மபயின்) ெற்றும் ரகொன் 

ொர்டிமனஸ் (மவனிசுலா) ஆகிகயார் 

மூன்றாவது இைத்வதயும் பிடித்தனர். 

 

Khelo India University Games 2021க்காக 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ட முேல் வலக சமாலெல் 

ெயன்ொடு 

• முதல்-வவ யான முன்முயற்சியில், 

மதாழில்நுட்ப தவலந ரான மபங் ளூரில் 

நவைமபறும் க கலா இந்தியா 

பல் வலக் ை  விவளயாட்டு ளின் 

இரண்ைாவது பதிப்பு அதன் மசாந்த 

மொவபல் பயன்பாட்வைக் 

ம ாண்டிருக்கும். இவளஞர் 

அதி ாரெளித்தல் ெற்றும் விவளயாட்டுத் 

துவற (DYES) ெற்றும் மஜயின் டீம்ட்-டு-பி 

பல் வலக்  ை த்தின் ஒரு கயாசவன, 

தனித்துவொன 'க கலா இந்தியா யூனி 

க ம்ஸ் 2021' மொவபல் மசயலி, 

ெதிப்புமிக்  நி ழ்வு மதாைர்பான அவனத்து 

த வல் ளுக்கும் ஒகர இைத்தில் இருக்கும் 

என்று உறுதியளிக்கிறது. ஏப்ரல் 24 ஆம் கததி 

மதாைங்  திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.   

• மதாற்றுகநாய்க்கு பிந்வதய இந்தியாவின் 

முதல் மபரிய மவகுஜன பங்க ற்பு 

விவளயாட்டு நி ழ்வா  இருக்கும் இந்த 

விரும்பத்தக்  விவளயாட்டு, மொத்தம் 189 

பல் வலக் ை ங் வள 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 4,500 

பங்க ற்பாளர் ள் 20 துவற ளில் உயர்ெட்ை 

விருது ளுக்கு கபாட்டியிடுவார் ள். 

 

தமற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் 

கீரன் சொல்லார்ட் ஓய்வு செறுவோக 

அறிவித்துள்ளார் 

• கெற்கிந்திய தீவு ள் அணியின் 

ஆல்ரவுண்ைர் கீரன் மபால்லார்ட் சர்வகதச 

கிரிக்ம ட்டில் இருந்து ஓய்வு மபறுவதா  

அறிவித்துள்ளார். கெற்கிந்திய தீவு ளின் 

வவரயறுக் ப்பட்ை ஓவர் ள் அணி ளின் 

க ப்ைனா  இருந்த மபால்லார்ட் மொத்தம் 

123 ஒருநாள் ெற்றும் 101 டி20 கபாட்டி ளில் 

விவளயாடியுள்ளார்.  
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• அவர் பல ஆண்டு ளா  இந்தியன் பிரீமியர் 

லீக்கில் மும்வப இந்தியன்ஸ் அணியின் 

ஒருங்கிவணந்த பகுதியா  இருந்து 

வருகிறார், கெலும் இந்த ஆண்டு 

பிப்ரவரியில் மெ ா ஏலத்திற்கு முன்னதா  

உரிவெயாளரால் தக் வவக் ப்பட்ைார். 

அவர் 2012 ICC WT20 ஐ மவன்ற கெற்கிந்திய 

தீவு ள் அணியின் ஒரு பகுதியா  இருந்தார், 

கெலும் 2016 இல் தனது இரண்ைாவது T20 

உல க் க ாப்வப பட்ைத்வத  ாயம் 

 ாரணொ  அவர்  தவறவிட்ைார். 

 

விஸ்டன் அல்மனாக், "ஆண்டின் ஐந்து 

கிரிக்சகட் வீரர்கள்" ெட்டியலில் தராஹித் 

ெர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகிதயார் 

இடம்பிடித்துள்ளனர். 

• விஸ்ைன் அல்ெனாக், இந்திய க ப்ைன் 

கராஹித் சர்ொ ெற்றும் பந்து வீச்சாளர் 

ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகிகயாவர 2022 ஆம் 

ஆண்டிற் ான "ஆண்டின் ஐந்து கிரிக்ம ட் 

வீரர் ள்" பட்டியலில் கசர்த்துள்ளது. 

கராஹித் ெர்ொ 4 மைஸ்ட் கபாட்டி ளில் 

52.57 சராசரியுைன் 368 ரன் ள் குவித்தார், 

இரண்ைாவது இன்னிங்ஸில் 127 ரன் ளுைன் 

ஒரு சிறந்த சுற்றுப்பயணத்வத முடித்தார்.  

 

F-1 எமிலியா தராமக்னா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2022 

சரட் புல்லின் தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்ென் 

சவன்ைார் 

• இத்தாலியில் நைந்த எமிலியா-கராெக்னா 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கபாட்டியில் ஃபார்முலா 

ஒன் சாம்பியன் கெக்ஸ் மவர்ஸ்ைாப்பன் 

(மரட்புல்-மநதர்லாந்து) மவற்றி மபற்றார். 

சவுதி அகரபியாவிற்குப் பிறகு 

மவர்ஸ்ைாப்பனின் இந்த சீசனில் இது 

இரண்ைாவது மவற்றியாகும், இதில் 

இரண்டு ஓய்வு ளும் அைங்கும், கெலும் 

அவரது மதாழில் வாழ்க்வ யின் 22 வது 

மவற்றியாகும்.  

• மசர்ஜிகயா மபமரஸ் (மரட் புல்-மெக்சிக ா) 

இரண்ைாவது இைத்வதயும், லாண்கைா 

கநாரிஸ் (மெக்லாரன்-யுக ) மூன்றாவது 

இைத்வதயும் பிடித்தனர்.  

 

2022 F1 கரஸ் மவற்றியாளர் ளின் பட்டியல்:  

• பஹ்வரன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: சார்லஸ் 

மலக்மலர்க் (ஃமபராரி-மொனாக்க ா);  

• சவுதி அகரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: கெக்ஸ் 

மவர்ஸ்ைாப்பன் (மரட் புல் - மநதர்லாந்து);  

• ஆஸ்திகரலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: சார்லஸ் 

மலக்மலர்க் (ஃமபராரி-மொனாக்க ா). 

 

செர்பியா ஓென் ெட்டம்: தநாவக் 

தஜாதகாவிச்லெ தோற்கடித்ோர் ஆண்ட்தர 

ரூப்சலவ் 

• மசர்பியா ஓபன் மைன்னிஸ் கபாட்டியில் 

உலகின் நம்பர் 1 வீரரான கநாவக் 

கஜாக ாவிச்வச (மசர்பியா) கதாற் டித்து 

மூன்றாவது பட்ைத்வத மவன்றுள்ளார் 

ஆண்ட்ரி ரூப்மலவ் (ரஷ்யா). ஆண்ட்கர 

ரூப்மலவ் இரண்ைாவது மசட்டில் ஐந்து 

மசட் புள்ளி வளச் கசமித்து வை-பிகரக்வ  

 ட்ைாயப்படுத்தினார், ஆனால் 

கஜாக ாவிச்வச ஆட்ைத்வத சென் 

மசய்வவதத் தடுக்  முடியவில்வல. 

• ருப்மலவ் இப்கபாது 2022 இல் அதி  டூர்-

மலவல் பட்ைங் ளுக்கு ரஃகபல் நைாவல 

(ஸ்மபயின்) சென் மசய்துள்ளார், அவர் 

பிப்ரவரி 2022 இல் ொர்மசய் ெற்றும் 

துபாயில் கிரீைங் வளயும் மவன்றார். 

 

தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்ென் 2022 ஆம் ஆண்டின் 

லாரஸ் விலளயாட்டு வீரராக தேர்வு 

செய்யப்ெட்டார் 

• F1 சாம்பியனான Max Verstappen 2022 ஆம் 

ஆண்டின் Laureus விவளயாட்டு வீரரா வும், 

ஜவெக் ா ஒலிம்பிக் ஓட்ைப்பந்தய 

வீராங் வன Elaine Thompson-Herah ஆண்டின் 

சிறந்த விவளயாட்டு வீராங் வனயா வும் 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைார். இந்த விருது ள் 

2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த விவளயாட்டு 

சாதவன வள அங்கீ ரிக்கின்றன, இதன் 

சிறப்பம்சங் ளில் ஒன்று இத்தாலிய 

ஆண் ள்  ால்பந்து அணி ஐகராப்பிய 

சாம்பியன்ஷிப் மவற்றியாகும், இதன் 

விவளவா  ஆண்டின் இரண்ைாவது லாரஸ் 

அணி விருவத மவன்றது. 
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• ெற்ற விருது மபற்றவர் ள்: 

Category Winner 

Breakthrough of the 

Year prize 
Emma Raducanu 

Laureus Sporting 

Icon Award 
Valtentino Rossi 

Laureus Lifetime 

Achievement Award 
Tom Brady 

Exceptional 

Achievement Award 

Robert 

Lewandowski 

World Team of the 

Year Award 

Italy Men’s 

Football Team 

World Comeback of 

the Year Award 

Sky Brown 

(Skateboard) 

Sportsperson of the 

Year with a 

Disability Award 

Marcel Hug 

Laureus Sport For 

Good Society Award 
Real Madrid 

Action Sportsperson 

of the Year 
Bethany Shriever 

 

ஆசிய மல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப் 2022: இந்தியா 17 

ெேக்கங்கலள செற்ைது 

• 30 உறுப்பினர் வளக் ம ாண்ை இந்தியக் 

குழு ெங்க ாலியாவின் உலான்பாதரில் 

நவைமபற்ற ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

2022  35வது பதிப்பில் பங்க ற்றது. இந்திய 

ெல்யுத்த வீரர் ள் (1-தங் ம், 5-மவள்ளி 

ெற்றும் 11-மவண் லப் பதக் ங் ள்) உட்பை 

மொத்தம் 17 பதக் ங் வளப் மபற்றனர். 

• தங் ப் பதக் ம் மவன்றவர்: ஆண் ளுக் ான 

57 கிகலா ஃப்ரீஸ்வைல் பிரிவில் 

மதாழில்நுட்ப கென்வெயில்  ஜ ஸ்தானின் 

ர ாத்  ல்ஜாவன வீழ்த்தி இந்தியாவவப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒகர தங் ப் 

பதக் ம் மவன்றவர் ரவிக்குொர் தாஹியாஸ். 

ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் 2020 ஆம் 

ஆண்டு இந்தியாவின் புது தில்லியிலும், 2021 

ஆம் ஆண்டு அல்ொட்டி,  ஜ ஸ்தானில் 

ெற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு ெங்க ாலியாவின் 

உலன்பாதரில் நவைமபற்ற ஆசிய ெல்யுத்த 

சாம்பியன்ஷிப்பில் 3 தங் ப் பதக் ங் வள 

மவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற மபருவெவய 

ரவிக்குொர் மபற்றார்.  
 

2022 ஆசிய மல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப் ெேக்க 

அட்டவலை: 
 

Rank Country Total 

1 Japan 21 

2 Iran 15 

3 Kazakhstan 21 

5 India 17 
 

Books and Authors News 
 

ஸ்ரீ ோம் பசௌலியோ “க் ஞ்ச் மடம்: நர ந்தி  

ரைோடிஸ் ரநஷனல் பசக்யூரிட்டி க்ம சிஸ்” 

எனும் புதிய புத்தகத்மத எழுதியுள்ளோர். 

• டாக்டர் ஸ்ரீ ாம் தசௌலியா, "க் ஞ்ச் மடம்: 

நர ந்தி  ரைாடிஸ் ரநஷனல் தசக்யூரிட்டி 

க்ம சிஸ்" என்ற புதிய புத்தகத்மத 

எழுதியுள்ளார். 

• இந்தப் புத்தகத்மத தடல்லியில் உள்ள 

இந்திய சர்வரதச மையத்தில் தவளியுறவுத் 

துமற இமண அமைச்சர் மீனாட்சி ரலகி 

தவளியிட்டார். 

• இந்தியாவின் தவளிப்புற எதிரிகளால் 

முன்மவக்கப்படும் பாதுகாப்பு 

அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து நாட்மடப் 

பாதுகாக்க ைாநிலத்தின் மீது மிகவும் 

ரதமவயான தபாது நம்பிக்மகமய புத்தகம் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

• சீனா ைற்றும் பாகிஸ்தானுடனான 

தநருக்கடிகளின் ரபாது பி தைர் ரைாடியின் 

ததாடர்ச்சியான முடிதவடுக்கும் 

நகர்வுகமள புத்தகம் பகுப்பாய்வு 

தசய்கிறது. 

 

விருது பபற்ற குழந்மதகள் எழுத்தோளர் ைற்றும் 

வ லோற்றோசிரியர், ரதவிகோ  ங்கோச்சோரி, ஜோன்சி 

 ோணி லட்சுமிபோயின் கமதமய ஆ ோயும் " குயின் 

ஆப் மபர் " என்ற புதிய நோவமல எழுதியுள்ளோர். 

•  ாணி லக்ஷ்மிபாய் ஒரு  ாணி, சிப்பாய் 

ைற்றும் அ சியல்வாதியாகப் பயணித்தமத 

இந்த புத்தகம் மையைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 ாணி எப்படி ஒரு விதமவயாக  ாஜ்யத்மத 

மகப்பற்றினார் ைற்றும் கிைக்கிந்திய 

கம்தபனிக்கு எதி ாக கிளர்ச்சி தசய்ய 

பு ட்சியாளர்களுடன் இமணந்தார் என்பது 

பற்றிய விரிவான விவ த்மத புத்தகம் 

வைங்குகிறது. 
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• ரதவிகா  ங்காச்சாரி ஒரு வ லாற்றாசிரியர் 

ஆவார், அவர் ஆ ம்பகால இமடக்கால 

இந்திய வ லாற்றில் பாலினம் குறித்த 

பிந்மதய முமனவர் ஆ ாய்ச்சிமய 

ரைற்தகாண்டார். 

 

மத்திய கல்வி மற்றும் திைன் தமம்ொட்டு 

அலமச்ெர்,ேர்தமந்திர பிரோன்  "பிர்ொ முண்டா - 

ஜன்ஜட்டிய நோயக்" என்ற புத்தகத்மத 

பவளியிட்டோர். 

• சத்தீஸ் ர் ொநிலம் பிலாஸ்பூரில் உள்ள குரு 

 ாசிதாஸ் விஸ்வவித்யாலயாவின் 

துவணகவந்தர் கபராசிரியர் அகலாக் 

சக்ரவால் புத்த த்வத எழுதியுள்ளார்.  

• இந்த புத்த ம் ப வான் பிர்சா முண்ைாவின் 

கபாராட்ைத்வதயும் சுதந்திர இயக் த்தில் 

வனவாசி ளின் பங் ளிப்வபயும் முன்னுக்கு 

ம ாண்டு வருவதற் ான ஒரு விரிவான 

முயற்சியாகும். 

 

"மடகர் ஆப் ட் ோஸ் தகப்டன். அனுஜ் நய்யார், 

23, கார்கில் ஹீதரா” என்ை புத்ேகம் மீனா நய்யார் 

& ஹிம்மத் சிங் செகாவத் ஆல் எழுேப்ெட்டது  

• இந்த புத்த த்தில் 1999  ார்கில் கபாரின் 

கபாது வீரெரணம் அவைந்த க ப்ைன் 

அனுஜ் நய்யாரின் (வயது 23) ஆபகரென் 

விஜய்யின் மவற்றிக்கும்,  ார்கிலில் 

இந்தியாவின் மவற்றிக்கும் முக்கியொன 

ட்ராஸ் துவறவய பாது ாக்  கபாராடினார். 

• க ப்ைன் அனுஜ் நய்யாருக்கு 2000 ஆம் 

ஆண்டில் இரண்ைாவது மி  உயர்ந்த வீர 

விருதான ெ ா வீர் சக்ரா (ெரணத்திற்குப் 

பின்) வைங் ப்பட்ைது. 

 

தடாம்ப் ஆஃப் ொண்ட்' ெர்வதேெ புக்கர் ெரிசுக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்ட முேல் இந்தி நாவல் 

• சர்வகதச புக் ர் பரிசு வரலாற்றில், கீதாஞ்சலி 

ஸ்ரீ எழுதிய ‘கைாம்ப் ஆஃப் சாண்ட்’ நாவல். 

• இந்த நாவவல மைய்சி ராக்மவல் 

ஆங்கிலத்தில் மொழிமபயர்த்துள்ளார். 

கைாம்ப் ஆஃப் சாண்ட் புத்த ம் 

உலம ங்கிலும் உள்ள ெற்ற ஐந்து 

நாவல் ளுைன் கபாட்டியிடும்.  

• இலக்கியப் பரிசு 50,000 பவுண்டு ள் 

மராக் ப் பரிசுைன் வருகிறது, இது 

ஆசிரியருக்கும் மொழிமபயர்ப்பாளருக்கும் 

செொ ப் பிரிக் ப்படுகிறது. 
 

"நோட் ஜஸ்ட் எ மநட் வோட்ச்ைன்:மை இன்னிங்ஸ் 

வித் பிசிசிஐ"முன்னாள் சிஏஜி விதனாத் ராய் 

எழுதிய புத்ேகம் 

• முன்னாள் அதி ாரி பிசிசிஐயில் தனது 33 

ொத  ாலப் பணிவய இவணத்தார். 

புத்த த்தில், மசப்ைம்பர் 2019 இல் 

முடிவவைந்த உலகின் பணக் ார 

விவளயாட்டு அவெப்பு ளில் ஒன்றின் 

நிர்வா த்வத கெற்பார்வவயிடும் ராய் - சில 

முக்கிய மவளிப்பாடு வள மசய்துள்ளார். 

• விவளயாட்டிற்கு அவரது தீவிர ஆதரவு 

இருந்தகபாதிலும், ராய் அதன் நிர்வா த்தில் 

உள்ள குவறபாடு ளுக்கு பாராமு ொ  

இருக்  ெறுத்துவிட்ைார். அதனால் இரவுக் 

 ாவலாளி முன் பாதத்தில் விவளயாை 

முடிவு மசய்தான்; நாட் ஜஸ்ட் எ 

வநட்வாட்ச்கெனில் தனது இன்னிங்வஸ 

விவரிக்கும் கபாது அவர் முன்மனடுத்துச் 

மசல்லும் ஒரு சிறப்பியல்பு பாணி. 

 

“The Boy Who Wrote a Constitution ”என்ை 

ேலலப்பில் புதிய குழந்லேகள் புத்ேகம் 

சவளியிடப்ெட்டுள்ளது 

• ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்கபத் ரின் 131வது 

பிறந்தநாவள முன்னிட்டு, பீம்ராவ் ராம்ஜி 

அம்கபத் ரின் குைந்வதப் பருவத்தின் 

மசாந்த நிவனவு ள் பற்றிய உண்வெ 

அடிப்பவையிலான நாை ம், ராகஜஷ் 

தல்வார் எழுதிய “The Boy Who Wrote a 

Constitution: A play for Children on Human 

Rights”என்ற புதிய புத்த ம். விடுவிக்  

பட்டுள்ளது. 
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நவீன் ெட்நாயக் "தி தமஜிக் ஆஃப் 

மங்களதஜாடி" & "கிழக்கு இந்தியாவின் சீக்கிய 

வரலாறு" ஆகிய 2 புத்ேகங்கலள சவளியிட்டார். 

• ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் 2 

புத்த ங் வள மவளியிட்ைார், அவினாஷ் 

ம ம் ாவின் "தி கெஜிக் ஆஃப் 

ெங் ளகஜாடி" என்ற  ாபி கைபிள் புத்த ம்; 

ெற்றும் அபினாஷ் மொ பத்ராவின் 

"கிைக்கு இந்தியாவின் சீக்கிய வரலாறு" 

என்ற தவலப்பில் கிைக்கு இந்தியாவின் 

சீக்கிய வரலாற்றின் மதாகுப்பு.  

• "தி கெஜிக் ஆஃப் ெங் ளகஜாடி" என்ற  ாபி 

கைபிள் புத்த ம் சிலி ா ஏரியில் உள்ள 

ெங் ளகஜாடியின் பறவவக்  ாட்சிவய 

பல்கவறு பைங் ள் ெற்றும் விளக் ங் ள் 

மூலம் வைங்குகிறது.  கிைக்கு இந்தியாவின் 

சீக்கிய வரலாறு என்பது அபினாஷ் 

மொ பத்ராவின் சீக்கிய வரலாறு ெற்றும் 

தத்துவம் பற்றிய நுணுக் ொன ஆராய்ச்சிப் 

பணியின் விவளவாகும்.  

• இது பீ ார், அசாம், வங் கதசம், கெற்கு 

வங் ாளம், ஒடிசா, அருணாச்சல பிரகதசம், 

சிக்கிம் ெற்றும் அந்தொன் & நிக்க ாபார் 

தீவு ளின் சீக்கிய வரலாற்வற உள்ளைக்கிய 

அபினாஷ் மொ பத்ரா எழுதிய 8 

புத்த ங் ளின் மதாகுப்பாகும். 

 

‘சீன உளவாளிகள்: ேலலவர் மாதவா முேல் ஜி 

ஜின்பிங் வலர’ என்ை புத்ேகத்லே தராஜர் 

ஃொலிதகாட் எழுதினார் 

• பிமரஞ்சு பத்திரிவ யாளர் கராஜர் 

ஃபாலிக ாட் எழுதிய "சீன உளவாளி ள்: 

தவலவர் ொகவா முதல் ஜி ஜின்பிங் வவர" 

என்ற தவலப்பில் புதிய புத்த த்வத 

 ார்பர் ாலின்ஸ் இந்தியா 

மவளியிட்டுள்ளது ெற்றும் எழுத்தாளர், 

ஆசிரியர் ெற்றும் மொழிமபயர்ப்பாளர் 

நைாொ மலஹ்ரரால் 

மொழிமபயர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

• புத்த த்தின் முன்னுவரவய இந்தியாவின் 

மவளிநாட்டு உளவுத்துவற நிறுவனொன 

ஆராய்ச்சி ெற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவின் 

(R&AW) முன்னாள் தவலவரான விக்ரம் சூட் 

எழுதியுள்ளார். 'சீன உளவாளி ள்' புத்த ம் 

முதலில் 2008 இல் பிமரஞ்சு மொழியில் 

மவளியிைப்பட்ைது, பின்னர் நைாொ 

மலஹ்ரரால் புதுப்பிக் ப்பட்ை 4 வது 

பதிப்பிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் 

மொழிமபயர்க் ப்பட்ைது. 
 

Ranks and Reports News 
 

பிப் வரி 2022 இல் 8.1% ஆக இருந்த 

இந்தியோவின் ரவமலயின்மை விகிதம் ைோர்ச் 

ைோதத்தில் 7.6% ஆக குமறகிறது. 

• இந்தியப் தபாருளாதா த்மத 

கண்காணிப்பதற்கான மையத்தின் (CMIE) 

த வுகளின்படி, இந்தியாவில் ஒட்டுதைாத்த 

ரவமலயின்மை விகிதம் ைார்ச் 2022 இல் 7.6 

சதவீதைாகக் குமறந்துள்ளது. 

• இந்தியப் தபாருளாதா த்மத 

கண்காணிக்கும் மையத்தின் (CMIE) 

த வுகளின்படி, இந்தியாவில் ஒட்டுதைாத்த 

ரவமலயின்மை விகிதம் ைார்ச் 2022 இல் 7.6 

சதவீதைாகக் குமறந்துள்ளது. இந்த விகிதம் 

பிப் வரி 2022 இல் 8.10 சதவீதைாக இருந்தது. 

• ஒட்டுதைாத்த ரவமலயின்மை விகிதம் 

இருந்தரபாதிலும் அறிக்மக கூறியது. நாடு 

வீழ்ச்சியமடந்து வருகிறது, இந்தியா 

ரபான்ற "ஏமை" நாட்டிற்கு இது இன்னும் 

அதிகைாக உள்ளது. 

• இ ண்டு வருடங்களாக ரகாவிட்-19 

பாதிப்பிற்குப் பிறகு தபாருளாதா ம் 

மீண்டும் பாமதக்கு வந்து தகாண்டிருப்பமத 

விகிதத்தின் குமறவு காட்டுகிறது. 

• ஹரியானாவில் ைார்ச் 2022 இல் அதிகபட்ச 

ரவமலயின்மை விகிதம் 26.7 சதவீதைாக 

இருந்தது. அமதத் ததாடர்ந்து  ாஜஸ்தான் 

(25%) ைற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் (25%), பீகார் 

(14.4%), திரிபு ா (14.1%) ைற்றும் ரைற்கு 

வங்கம் (5.6%) ஆகிய ைாநிலங்கள் உள்ளன. 

• ைார்ச் 2022 இல், கர்நாடகா ைற்றும் குஜ ாத் 

ஆகியமவ குமறந்தபட்ச ரவமலயின்மை 

விகிதத்மத தலா 1.8. சதவீதைாகப் பதிவு 

தசய்துள்ளன. 

• CMIE என்பது மும்மபமயத் தளைாகக் 

தகாண்ட ஒரு சுயாதீன அ சு சா ா 

நிறுவனைாகும், இது தபாருளாதா  

சிந்தமனக் குழுவாகவும் வணிகத் தகவல் 

நிறுவனைாகவும் தசயல்படுகிறது. 

 

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 | April 2022  

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

ஃதொர்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் 2022: உலகின் 

ெைக்காரர்கள் 

• ரஷ்யா-உக்வரன் கொதல், ம ாகரானா 

வவரஸ் மதாற்று ெற்றும் ெந்தொன 

சந்வத ளின் தாக் த்தால் இந்த முவற 

பாதிக் ப்பட்ை உலகின் பணக் ாரர் ளின் 

பட்டியவலத் மதாகுக்கும் ஃகபார்ப்ஸ் 

பில்லியனர் ள் 2022 பட்டியல் 

மவளியாகியுள்ளது. 

• மைஸ்லா ெற்றும் ஸ்கபஸ்எக்ஸ் நிறுவனர் 

எகலான் ெஸ்க் ஃகபார்ப்ஸ் பட்டியலில் 

முதல் முவறயா  $219 பில்லியன் நி ர 

ெதிப்புைன் முதலிைம் பிடித்துள்ளார். 

ஃகபார்ப்ஸ் பில்லியனர் ள் பட்டியலில் 

எலான் ெஸ்க் 219 பில்லியன் ைாலர் மசாத்து 

ெதிப்புைன் முன்னணியில் உள்ளார், 

அகெசான் தவலவர் மஜஃப் மபகசாஸ் 171 

பில்லியன் ைாலர் ளுைன் இரண்ைாவது 

இைத்தில் உள்ளார். 

• அமெரிக் ாவில் அதி  எண்ணிக்வ யிலான 

பில்லியனர் ள் 735 ைாலர் ள் ெதிப்புள்ள 

$4.7 டிரில்லியன் ெதிப்புவையவர் ள், 

எகலான் ெஸ்க் உட்பை, உலகின் 

பில்லியனர் ள் பட்டியலில் முதல் 

முவறயா  முதலிைத்தில் உள்ளார். 

• 2.3 டிரில்லியன் ைாலர் ெதிப்புள்ள 607 

பில்லியனர் ளுைன் சீனா (ெக் ாவ் ெற்றும் 

 ாங் ாங் உட்பை) இரண்ைாவது இைத்தில் 

உள்ளது. ொர்ச் 11, 2022 முதல் நி ர 

ெதிப்பு வளக்  ணக்கிை ஃகபார்ப்ஸ் பங்கு 

விவல ள் ெற்றும் ொற்று விகிதங் வளப் 

பயன்படுத்துகிறது. 

• உல ப் பட்டியலில் அம்பானி 10வது 

இைத்வதப் பிடித்தார், அவதத் மதாைர்ந்து ச  

மதாழிலதிபரும் அதானி குழுெ 

நிறுவனருொன ம ளதம் அதானியின் 

மசாத்து  ைந்த ஆண்டில் கிட்ைத்தட்ை $40 

பில்லியன் உயர்ந்து $90 பில்லியன் என 

ெதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

• ஃகபார்ப்ஸின் பில்லியனர் ள் பட்டியல் 

2022 இன் படி, ஜிண்ைால் குழுெத்தின் 

தவலவரான சாவித்ரி ஜிண்ைால், 17.7 

பில்லியன் ைாலர் மசாத்து ெதிப்புைன் 

இந்தியாவின் பணக் ாரப் மபண்ெணி 

ஆவார். இந்த ஆண்டு 4 புதுமு ங் ளுைன் 

மொத்தம் 11 இந்திய மபண் ள் உல  

பணக் ாரர் ள் பட்டியலில் 

இவணந்துள்ளனர். 

• ஃபிராங்க ாயிஸ் மபட்ைன்க ார்ட் 

கெயர்ஸ், அைகுசாதன நிறுவனொன L'Oréal 

இன் நிறுவனர் கபத்தி, இந்த ஆண்டு 

உலகின் பணக் ார மபண்ெணியா  

பட்டியலிைப்பட்ைார் - அறிக்வ யின்படி 

$74.8 பில்லியன் நி ர ெதிப்புைன். 

கெயர்ஸின் நி ர ெதிப்பு  ைந்த இரண்டு 

ஆண்டு ளில்  ணிசொ  அதி ரித்துள்ளது, 

2020 இல் $48.9 பில்லியனில் இருந்து. 

 

2022 ஆம் ஆண்டு ொடத்தின் அடிப்ெலடயில் QS 

உலக ெல்கலலக்கழக ேரவரிலெ: ஐஐடி ொம்தெ 

& ஐஐடி சடல்லி முேல் 100 இடங்களில் உள்ளன  

• QS Quacquarelli Symonds 2022 ஆம் 

ஆண்டுக் ான QS உல  பல் வலக் ை  

தரவரிவசயின் 12வது பதிப்வப 

மவளியிட்ைார். 

• பாைம் 2022 இன் QS உல  பல் வலக் ை  

தரவரிவச ள் மொத்தம் 51 துவற வள 

உள்ளைக்கியது, ஐந்து பரந்த பாைப் 

பகுதி ளா  மதாகுக் ப்பட்டுள்ளது. 

• இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

மைக்னாலஜி(ஐஐடி)-பாம்கப 65வது 

இைத்வதயும், இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

மைக்னாலஜி (ஐஐடி)-மைல்லி 72வது 

இைத்வதயும் மபற்றுள்ளது, மபாறியியல் 

ெற்றும் மதாழில்நுட்பப் பிரிவின் கீழ் முதல் 

100 தரவரிவச ளில் இைம்மபற்றுள்ள ஒகர 

இந்திய நிறுவனங் ள்.  

• ஐஐடி பாம்கப 79.9 ெதிப்மபண் வளயும், 

ஐஐடி மைல்லி 78.9 ெதிப்மபண் வளயும் 

மபற்றுள்ளன.  

• முதல் 3 QS உல  பல் வலக் ை  தரவரிவச 

2022: 

• 1. ெசாசூமசட்ஸ் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(எம்ஐடி), 

• 2. ஆக்ஸ்கபார்டு பல் வலக் ை ம், 

• 3. ஸ்ைான்கபார்ட் பல் வலக் ை ம் & 

க ம்பிரிட்ஜ் பல் வலக் ை ம். 
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SIPRI இன் "உலக இராணுவ செலவின அறிக்லக 

2021 இல் தொக்குகள்": இந்தியா 3வது இடம் 

• ஸ்வீைவனத் தளொ க் ம ாண்ை சிந்தவனக் 

குழுவான ஸ்ைாக்க ாம் சர்வகதச அவெதி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (SIPRI) 

அறிக்வ யின்படி, "உல  இராணுவச் 

மசலவின அறிக்வ  2021 இல் உள்ள 

கபாக்கு ள்" என்ற தவலப்பில், 

இந்தியாவின் இராணுவச் மசலவினம் 

அமெரிக் ா ெற்றும் சீனாவிற்கு 

அடுத்தபடியா  உலகில் மூன்றாவது 

இைத்தில் உள்ளது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

இராணுவச் மசலவு $76.6 பில்லியன் ஆகும், 

இது 2020 இல் இருந்து 0.9% அதி ரித்துள்ளது. 

ரஷ்யாவும் மதாைர்ந்து மூன்றாவது 

ஆண்ைா  தனது இராணுவ 

மசலவினங் வள அதி ரித்துள்ளது.  

• அறிக்வ யின் தரவு புதுப்பிக் ப்பட்ை SIPRI 

இராணுவ மசலவின தரவுத்தளத்வத 

அடிப்பவையா க் ம ாண்ைது, இது 1949-2021 

ஆண்டு ளில் நாடு வாரியா  இராணுவச் 

மசலவுத் தரவவ வைங்குகிறது. 2021 இல் 

ஐந்து மபரிய மசலவினங் ள் அமெரிக் ா, 

சீனா, இந்தியா, யுக  (யுவனமைட் கிங்ைம்) 

ெற்றும் ரஷ்யா ஆகியவவ ஆகும், இவவ 

அவனத்தும் மசலவினத்தில் 62% ஆகும். 

 

NITI ஆதயாக்கின் மாநில ஆற்ைல் மற்றும் 

காலநிலல குறியீடு: குஜராத் முேலிடம் 

• NITI ஆகயாக் ொநில ஆற்றல் ெற்றும் 

 ாலநிவல குறியீட்டு (SECI) சுற்று I ஐ 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. ொநில ஆற்றல் 

ெற்றும்  ாலநிவல குறியீடு (SECI) சுற்று I 

ொநிலங் ளின் மசயல்திறவன 6 

அளவுருக் ளில் தரவரிவசப்படுத்துகிறது, 

அதாவது, (1) DISCOM இன் மசயல்திறன் (2) 

அணு ல், ெலிவு ெற்றும் ஆற்றலின் 

நம்ப த்தன்வெ (3) சுத்தொன ஆற்றல் 

முயற்சி ள் (4) ஆற்றல் திறன் (5) 

சுற்றுச்சூைல் நிவலத்தன்வெ; ெற்றும் (6) 

புதிய முயற்சி ள். 

 

மபரிய ொநிலங் ளில் முதல் மூன்று 

ொநிலங் ள்  

• குஜராத்  

• க ரளா  

• பஞ்சாப்  

 

சிறிய ொநிலங் ளில் முதல் மூன்று ொநிலங் ள்  

• க ாவா 

• திரிபுரா  

• ெணிப்பூர்  

 

முதல் மூன்று யூடி ள் 

• சண்டி ர்  

• மைல்லி  

• ைாென் & வையூ/தாத்ரா & ந ர்  கவலி 

 

Awards News 
 

64வது கி ோமி விருதுகள் 2022 

பவற்றியோளர்களின் பட்டியமலப் போர்க்கவும். 

• 64 வது ஆண்டு கி ாமி விருதுகள் 

முதன்முமறயாக MGM கி ாண்ட் கார்டன் 

அ ங்கில் ட்த வர் ரநாவாவுடன் 

நடத்தப்படுகின்றன. 64 வது ஆண்டு கி ாமி 

விருதுகள் முதன் முமறயாக MGM கி ாண்ட் 

கார்டன் அ ங்கில் ட்த வர் ரநாவாவுடன் 

நடத்தப்படுகின்றன. 

• 64வது கி ாமி விருதுகள் தசப்டம்பர் 01, 2020 

முதல் தசப்டம்பர் 30, 2021 வம  

தவளியிடப்பட்ட பதிவுகமள (இமசக் 

கமலஞர்கள், இமசயமைப்புகள் ைற்றும் 

ஆல்பங்கள் உட்பட) அங்கீகரிக்கிறது. 

• ஜான் பாடிஸ்ரட பதிதனாருவர்களுடன் 

அதிக பரிந்தும கமளப் தபற்றார் ைற்றும் 

பாடிஸ்ரட ஐந்து விருதுகளுடன் அதிக 

விருதுகமளப் தபற்றார்.64 வது ஆண்டு 

 

கி ோமி விருது வ லோறு 

• கி ாமி விருது என்பது இமசத் துமறயில் 

சாதமனகமள அங்கீகரிப்பதற்காக 

த க்கார்டிங் அகாடமியால் வைங்கப்படும் 

விருது ஆகும். 

• முதல் கி ாமி விருதுகள் விைா ரை 4, 1959 

அன்று நடத்தப்பட்டது, 1958 ஆம் 

ஆண்டுக்கான கமலஞர்களின் இமச 

சாதமனகமள தகௌ விப்பதற்கும் 

ைரியாமத தசய்வதற்கும் இது ஒரு கில்டட் 

கி ாைரபாமனக் குறிக்கிறது. 
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ெரஸ்வதி ெம்மான் 2021க்கு ராம்ேராஷ் மிஸ்ரா 

செயரிடப்ெட்டார் 

• பு ழ்மபற்ற  விஞரும் 

இலக்கியவாதியுொன கபராசிரியர் 

ராம்தராஷ் மிஸ்ராவின் ‘மெய் டு ய ான் 

 ுன்’  விவதத் மதாகுப்பிற் ா , 2021 ஆம் 

ஆண்டுக் ான ெதிப்புமிக்  சரஸ்வதி 

சம்ொன் விருது வைங் ப்படும் என்று க க  

பிர்லா அறக் ட்ைவள அறிவித்துள்ளது. 

• மபறுநவர கதர்வுக் குழு கதர்வு மசய்கிறது, 

அதன் தற்கபாவதய தவலவர் ைாக்ைர் 

சுபாஷ் சி  ாஷ்யப் ஆவார். 

• கபராசிரியர் ராம்தராஷ் மிஸ்ரா, ஆ ஸ்ட் 15, 

1924 இல் உத்தரபிரகதசத்தின் க ாரக்பூர் 

ொவட்ைத்தில் உள்ள டும்ரி கிராெத்தில் 

பிறந்தார், மிஸ்ரா இந்தி இலக்கியத்தின் 

பல்கவறு துவற ளில் சிறந்து விளங்கினார். 

• பல தசாப்தங் ளா  நீடித்த ஒரு 

வாழ்க்வ யில், 98 வயதான அவருக்கு 32 

 விவதத் மதாகுப்பு ள், 15 நாவல் ள், 30 

சிறு வதத் மதாகுப்பு ள், 15 இலக்கிய 

விெர்சன புத்த ங் ள், நான்கு  ட்டுவரத் 

மதாகுப்பு ள், பயணக் குறிப்பு ள் ெற்றும் 

பல நிவனவுக் குறிப்பு ள் உள்ளன. 

• அவர் பல்கவறு அவெச்ச ங் ளில் பல்கவறு 

ஹிந்தி ஆகலாசவனக் குழுக் ளில் 

முக்கியொன உறுப்பினரா வும் 

பணியாற்றியுள்ளார் ெற்றும் மைல்லி 

பல் வலக் ை த்தின் ஹிந்தித் துவறயில் 

கபராசிரியரா ப் பணியாற்றி ஓய்வு 

மபற்றவர். 

 

ெரஸ்வதி ெம்மான் ெற்றி: 

1. 1991 இல் நிறுவப்பட்ைது, சரஸ்வதி சம்ொன் 

நாட்டின் மி வும் ெதிப்புமிக்  இலக்கிய 

விருது ளில் ஒன்றாகும். ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் இந்தியக் குடிெ ன் ஒருவரால் 

இந்திய மொழியில் எழுதப்பட்டு  ைந்த 10 

ஆண்டு ளில் மவளியிைப்பட்ை சிறந்த 

இலக்கியப் பவைப்புக்கு வைங் ப்படுகிறது.  

2. இது ஒரு பாராட்டுப் பத்திரம், ஒரு த டு 

ெற்றும் ரூ.15 லட்சம் மராக் ப் பரிசு 

ஆகியவற்வறக் ம ாண்டுள்ளது. 

3. கலாக்சபா மசயல த்தின் முன்னாள் மபாதுச் 

மசயலாளரான ைாக்ைர் சுபாஷ் சி  ாஷ்யப் 

தற்கபாவதய தவலவரான கதர்வுக் 

குழுவால் மபறுநவர கதர்ந்மதடுக்கிறார். 

 

இந்திய-அசமரிக்க ொடகர் ஃொல்குனி 

ொ,கிராமிஸ் 2022- சிைந்ே குழந்லேகளுக்கான 

இலெ ஆல்ெம் சவன்ைார்  

• ஃபால்குனி ொ சிறந்த குைந்வத ள் ஆல்பம் 

பிரிவில்  "எ  லர்ஃபுள் கவர்ல்ட்"க்கு  கிராமி 

விருவத மவன்றார். 

• ஃபால்குனி ொ இவச கெஸ்ட்கரா 

ஏ.ஆர்.ரஹ்ொனுைன் இவணந்து 

நடித்துள்ளார் ெற்றும் கிராமி விருது ளில் 

சிறந்த குைந்வத ளுக் ான இவச ஆல்பம் 

பிரிவில் இரண்டு முவற 

பரிந்துவரக் ப்பட்ை ஒகர இந்திய 

வம்சாவளி மபண்ெணி ஆவார். 

• 123 ஆண்ட்கரஸின் ‘ஆக்டிகவட்’, 1 ட்வரப் 

 மலக்டிவ் மூலம் ‘ஆல் ஒன் ட்வரப்’, 

பியர்ஸ் ஃப்ரீலனின் ‘பிளாக் டு தி ஃபியூச்சர்’ 

ெற்றும் லக்கி ையஸ் அண்ட் தி ஃகபமிலி 

ஜாம் கபண்டின் ‘க்கரயான் கிட்ஸ்’ 

ஆகிகயார் இந்த பிரிவில் 

பரிந்துவரக் ப்பட்ைவர் ள். 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலக ெத்திரிலக 

புலகப்ெடம்: கம்லூப்ஸ் குடியிருப்புப் ெள்ளி 

•  ம்லூப்ஸ் மரசிமைன்ஷியல் ஸ்கூல்" என்ற 

மபயரில்  னடிய புவ ப்பைக்  வலஞர் 

ஆம்பர் பிராக் னின் புவ ப்பைம் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் உல  பத்திரிவ  புவ ப்பை 

விருவத மவன்றுள்ளது.  

• பிரிட்டிஷ் ம ாலம்பியாவில் உள்ள 

 ம்லூப்ஸ் இந்தியன் மரசிமைன்ஷியல் 

பள்ளியில் துஷ்பிரகயா ம், புறக் ணிப்பு 

ெற்றும் கநாயால் இறந்த இருநூறுக்கும் 

கெற்பட்ை குைந்வத ளின் நிவனவா  

சிலுவவ ளில் குைந்வத ளின் ஆவை ள் 

மதாங் விைப்பட்ைவத புவ ப்பைம் 

 ாட்டுகிறது.  

• Ms பிராக் னின் புவ ப்பைம் பிராந்திய 

வைக்கு ெற்றும் ெத்திய அமெரிக் ா பிரிவில் 

ஒற்வறயர் விருவதயும் மவன்றது. 
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மத்தியப் பிரதேெத்தில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

ொம்பியன் ஆஃப் தெஞ்ச் விருது 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது 

• ெத்தியப் பிரகதச ஆளுநர் ெங்குபாய் பகைல் 

ெற்றும் முதல்வர் சிவராஜ் சிங் மசௌ ான் 

ஆகிகயார் கபாபாலில் உள்ள குொபாவ் 

தாக் கர ஆடிட்கைாரியத்தில் ‘இந்தியப் 

மபாருளாதாரம் மதாைர்பான ஊைாடும் 

 ருத்துக் ளம்’ (IFIE) ஏற்பாடு மசய்திருந்த 

ெத்தியப் பிரகதசம் 2021க் ான ொற்றத்தின் 

சாம்பியன் ள் நி ழ்ச்சிவய அவைந்தனர். 

வதரியம், சமூ  கசவவ ெற்றும் 

உள்ளைக்கிய சமூ  கெம்பாடு ஆகியவற்றின் 

ெதிப்பு வள ஊக்குவிப்பதற்கு தனிநபர் ள் 

ெற்றும் நிறுவனங் ள் மசய்த மபரும் 

பணி ளுக் ா  இந்த அவெப்பு அவர் வள 

அங்கீ ரிக்கிறது. 

• நி ழ்ச்சியில் முதல்வர் உள்ளிட்ை 

பிரபலங் ள்  வுரவிக் ப்படுவர். 

 

விருது மபற்றவர் ளின் மபயர் ள் இகதா:  

• ெத்திய பிரகதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் 

சவு ான்;  

• உ.பி ெற்றும் மிகசாரம் முன்னாள் ஆளுநர் 

ைாக்ைர் அஜிஸ் குகரஷி;  

• இவசயவெப்பாளர் பத்ெ விபூென் டீஜன் 

பாய்;  

• இந்தூர் கெயர் ொலினி லக்ஷ்ென்சிங்  வுர்;  

• ராஜ்யசபா எம்பி வசயது ஜாபர் இஸ்லாம்;  

• இந்திய நடிவ  திவ்யங் ா திரிபாதி;  

• இந்திய திவரப்பை நடி ர் ெற்றும் 

பாைலாசிரியர் பியூஷ் மிஸ்ரா;  

• பாஜ  தவலவர் ள் விக்ரம் வர்ொ, பன்வாரி 

லால் மசௌக்கச, ைாக்ைர் பகீரத் பிரசாத், 

 லாபினி க ாொ லி, சுதிர் பாய் க ாயல், 

கிரீஷ் அ ர்வால், திலீப் சூர்யவன்ஷி, அபிஜீத் 

சுக்தாகன, ஆர்யா சாவ்தா, கராஹித் சிங் 

கதாெர், கெ ா பர்ெர், வி ாஸ் பதுரியா, 

பிரியங் ா துவாரியா. 

• FidyPay இன் CEO ெனன் தீட்சித், ெயூர் கசத்தி, 

கரணு ெர்ொ, ைாக்ைர் பிர ாஷ் மஜயின் 

ெற்றும் ராஜ்நீத் மஜயின். 

 

ெண்டிட் நதரந்திர தமாடிக்கு முேல் லோ 

தீனாநாத் மங்தகஷ்கர் விருது வழங்கப்ெட்டது 

• லதா ெங்க ஸ் ரின் மூத்த பாைகியின் 

நிவனவா  நிறுவப்பட்ை லதா தீனாநாத் 

ெங்க ஷ் ர் விருது பிரதெர் நகரந்திர 

கொடிக்கு வைங் ப்பைவுள்ளது.  

• கதசத்திற்கும் சமூ த்திற்கும் தன்னலெற்ற 

கசவவ மசய்ததற் ா  பிரதெர் கொடி இந்த 

விருவதப் மபறுவார். ொஸ்ைர் தீனாநாத் 

ெங்க ஷ் ரின் (பாைல் ஜாம்பவான் ளின் 

தந்வத) 80வது நிவனவு தினொன ஏப்ரல் 24 

அன்று விருது வைங்கும் விைா 

நவைமபறவுள்ளது. 

 

அொமிய கவிஞர் நீலமணி பூக்கனுக்கு 56வது 

ஞானபீட விருது வழங்கப்ெட்டது 

• அசாம் முதலவெச்சர் ைாக்ைர் ஹிெந்த 

பிஸ்வா சர்ொ, 2021 ஆம் ஆண்டிற் ான 

நாட்டின் மி  உயரிய இலக்கிய விருதான 56 

வது ஞானபீைத்வத அசாமின் பு ழ்மபற்ற 

 விஞர் ளில் ஒருவரான நீலெணி 

பூக் னுக்கு வைங்கினார். ொகொனி 

கராய்சம் க ாஸ்வாமி ெற்றும் பிகரந்திர 

குொர் பட்ைாச்சார்யா ஆகிகயாருக்குப் பிறகு 

அசாமில் இருந்து ஞானபீை விருவத மவன்ற 

மூன்றாவது நபர் நில்ெணி பூ ன் ஆவார். 

விருது, சால்வவ ெற்றும் ரூ. 11 லட்சம். 

 

சவங்லகயா நாயுடு ெங்கீே நாடக அகாடமி 

மற்றும் லலித் கலா அகாடமி செல்தலாஷிப் 

மற்றும் விருதுகலள வழங்கினார் 

• 2018 ஆம் ஆண்டிற் ான சங்கீத நாை  

அ ாைமி மபல்கலாஷிப் ெற்றும் சங்கீத 

நாை  விருது வள 43 சிறந்த 

 வலஞர் ளுக்கு (4 உறுப்பினர் ள் ெற்றும் 

40 விருது மபற்றவர் ள்) குடியரசுத் துவணத் 

தவலவர் எம். மவங்வ யா நாயுடு 

வைங்கினார்.  

• நாயுடு 2021 ஆம் ஆண்டிற் ான லலித்  லா 

அ ாைமியின் ஃமபகலாஷிப் ெற்றும் கதசிய 

விருது வள 23 கபருக்கு (3 ஃமபகலாக் ள் 

ெற்றும் 20 கதசிய விருது ள்) வைங்கினார். 
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Falguni Nayar 2021 ஆம் ஆண்டின் EY 

சோழில்முலனதவார் விருலே சவன்ைார் 

• இந்தியாவின் EY மதாழில்முவனகவார் 

விருது ளின் 23வது பதிப்பில், 2021 ஆம் 

ஆண்டின் EY மதாழில்முவனகவாரா  

ஃபால்குனி நாயர் கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைார்.  

• அைகு விநிகயா  நிறுவனொன Nykaa (FSN E-

commerce) இன் நிறுவனர் ெற்றும் தவலவெ 

நிர்வா  அதி ாரி (CEO) ஆவார். அவர் 

இப்கபாது ஜூன் 9, 2022 அன்று 

மொனாக்க ாவில் நவைமபறும் EY உல  

மதாழில்முவனகவார் விருதில் (WEOY) 

இந்தியாவவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார். 

லார்சன் & டூப்கரா குழுெத் தவலவர் ஏ.எம். 

நாயக்கிற்கு வாழ்நாள் சாதவன 

வைங் ப்பட்ைது. 

 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான சோழுதநாய்க்கான 

ெர்வதேெ காந்தி விருலே குடியரசுத் துலைத் 

ேலலவர் சவங்லகயா நாயுடு வழங்கினார் 

• இந்தியத் துவணக் குடியரசுத் தவலவர் எம். 

மவங்வ யா நாயுடு, 2021ஆம் ஆண்டுக் ான 

மதாழுகநாய்க் ான சர்வகதச  ாந்தி 

விருது வள சண்டி வரச் கசர்ந்த ைாக்ைர் 

பூென் குொருக்கு இந்திய பரிந்துவர 

(தனிநபர்) பிரிவிலும், குஜராத்தின் சஹ்கயாக் 

குஷ்தா யக்னா டிரஸ்ட் நிறுவனப் பிரிவிலும் 

வைங்கினார். ஏப்ரல் 13, 2022 அன்று 

புதுதில்லியில் நைந்த விைாவின் கபாது இந்த 

விருது வைங் ப்பட்ைது. 

• சஹ்கயாக் குஷ்தா யக்னா அறக் ட்ைவள 

ெற்றும் ைாக்ைர் பூென் குொர் ஆகிகயார் 

மதாழுகநாய் ெற்றும் இந்த கநாயால் 

பாதிக் ப்பட்ைவர் ளுக்கு வைங் க்கூடிய 

 வனிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்த 24 ெணி கநரமும் உவைத்து 

வருகின்றனர். இந்த கநாயுைன் 

மதாைர்புவைய சமூ  இழிவு வள 

அ ற்றவும் அவர் ள் பணியாற்றி 

வருகின்றனர். 

 

மால்கம் ஆதிதெொ விருது 2022க்கு பிரொத் 

ெட்நாயக் செயரிடப்ெட்டார் 

• 2022ஆம் ஆண்டுக் ான ொல் ம் 

ஆதிகசஷியா விருதுக்கு இந்தியப் பிரபல 

மபாருளாதார நிபுணரும் அரசியல் 

விெர்ச ருொன பிரபாத் பட்நாயக் 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்டுள்ளார். இந்த விருது 

ொல் ம் ெற்றும் எலிசமபத் ஆதிகசஷியா 

அறக் ட்ைவளயால் ஆண்டுகதாறும் 

சிறப்பா  அவெக் ப்பட்ை கதசிய நடுவர் 

ென்றத்தால் மபறப்பட்ை பரிந்துவர ளில் 

இருந்து கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ை சிறந்த சமூ  

விஞ்ஞானிக்கு வைங் ப்படுகிறது. இந்த 

விருது ரூ.2 லட்சம் ெதிப்பிலான 

சான்றிதழும், பரிசுத் மதாவ யும் அைங்கும். 

• டாக்டர் பட்நாயக் புது தில்லியில் உள்ள 

ஜவஹர்லால் ரநரு பல்கமலக்கைகத்தில் 

(ரஜஎன்யு) சமூக அறிவியல் பள்ளியில் 

தபாருளாதா  ஆய்வுகள் ைற்றும் 

திட்டமிடல் மையத்தில் கற்பித்துள்ளார் 

ைற்றும் ரக ள ைாநில திட்ட வாரியத்தின் 

துமணத் தமலவ ாகவும் இருந்தார். 

 

UDAN திட்டம் 2020 சொது நிர்வாகத்தில் சிைந்து 

விளங்குவேற்கான PM விருதுக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டது 

• சிவில் விொனப் கபாக்குவரத்து 

அவெச்ச த்தின் (MoCA) முதன்வெத் 

திட்ைொன பிராந்திய இவணப்புத் திட்ைம் 

UDAN (UdeDeshkaAamNagrik), “புதுவெ 

(மபாது) – ெத்திய” பிரிவின் கீழ் மபாது 

நிர்வா த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ான 

பிரதெ ெந்திரி விருது 2020க்கு 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

• ெத்திய ெற்றும் ொநில அரசு ளின் 

ொவட்ைங் ள்/அவெப்பு ள் மசய்த 

அசாதாரண ெற்றும் புதுவெயான பணி வள 

அங்கீ ரித்து, அங்கீ ரித்து, மவகுெதி 

அளிப்பதற் ா  2006 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசால் இந்த விருது மதாைங் ப்பட்ைது.  

• விருது, க ாப்வப, சுருள் ெற்றும் 

ஊக் த்மதாவ யா  ரூ.10 லட்சம் 

வைங் ப்படுகிறது. ஏப்ரல் 21, 2022 அன்று 

சிவில் சர்வீஸ் தினத்தன்று சிவில் விொனப் 

கபாக்குவரத்து அவெச்ச ம் இந்த விருவதப் 

மபறும். 
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IndusInd வங்கி அேன் EPH முயற்சிக்காக 

உலகளாவிய ‘செலண்ட் மாடல் வங்கி’ விருலே 

சவன்ைது 

• IndusInd Bank ஒரு சிறந்த-இன்-கிளாஸ் 

எண்ைர்பிவரஸ் கபமெண்ட்ஸ்  ப்வப 

(EPH)  ட்ைவெத்ததற் ா  'கபமெண்ட் 

சிஸ்ைம் டிரான்ஸ்ஃபர்கெென்' பிரிவின் கீழ் 

உல ளாவிய 'மசலண்ட் ொைல் கபங்க்' 

விருவத வைங்கியுள்ளது. கிளவுட் 

அடிப்பவையிலான ெத்திய ம ாடுப்பனவு 

வெயத்வத உருவாக்குவதில் வங்கியின் 

சிறந்த பயணத்வத இந்த விருது 

அங்கீ ரிக்கிறது. 

• உல ளவில் நிதி நிறுவனங் ளுக் ான 

மதாழில்நுட்பத்தில்  வனம் மசலுத்தும் 

முன்னணி ஆராய்ச்சி ெற்றும் ஆகலாசவன 

நிறுவனொன மசலண்ட் இந்த விருவத 

வைங்குகிறது. இந்த கபமெண்ட்  ப் 

அவனத்து வவ யான  ட்ைண 

வழிமுவற ளிலும், ெற்றும் அவனத்து 

கிவளயன்ட் ைச் பாயின்ட் ளிலும் அதி  

பரிவர்த்தவன சுவெ வள தவையின்றி 

மசயலாக்கும் திறன் ம ாண்ைது. 

 

தேசிய உதலாகவியல் நிபுைர் விருது 2021 மத்திய 

எஃகு அலமச்ெகத்தில் வழங்கப்ெடும் 

• ெத்திய எஃகு அவெச்ச த்தால் “கதசிய 

உகலா வியல் நிபுணர் விருது 2021” நாவள 

இங்கு நவைமபறவுள்ளது. ெத்திய 

உருக்குத்துவற அவெச்சர் ராம் சந்திர பிரசாத் 

சிங் நி ழ்ச்சிவய மதாகுத்து வைங்குகிறார். 

உற்பத்தி, ஆராய்ச்சி ெற்றும் கெம்பாடு, 

வடிவவெப்பு,  ல்வி,  ழிவு கெலாண்வெ 

ெற்றும் எரிசக்தி பாது ாப்பு ஆகிய 

துவற ளில் இரும்பு ெற்றும் எஃகு 

துவறயில் பணிபுரியும் 

உகலா வியலாளர் ள்/மபாறியாளர் ளின் 

சிறந்த பங் ளிப்வபயும், ஆத்ொ நிர்பவர 

அவைவதில் அவர் ளின் குறிப்பிட்ை 

பங் ளிப்வபயும் அங்கீ ரிப்பவத இந்த 

திட்ைம் கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது.  

 

இந்திய-அசமரிக்க ொதுகாப்பு நிபுைர் விதவக் 

லால் 6வது சோழில்முலனதவார் ேலலலமத்துவ 

விருது 2022க்கு தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

• இந்கதா-அமெரிக் ன் கசம்பர் ஆஃப் 

 ாெர்ஸ், மஜனரல் அட்ைாமிக்ஸ் குகளாபல் 

 ார்ப்பகரெனின் இந்திய-அமெரிக்  

தவலவெ நிர்வாகி விகவக் லாவல, 

பாது ாப்புத் துவறயில் அவர் ஆற்றிய 

பங் ளிப்வபப் பாராட்டி ெதிப்புமிக்  

மதாழில்முவனகவார் தவலவெத்துவ 

விருது ளுக்குத் கதர்வு மசய்துள்ளது. 

• இந்கதா-அமெரிக் ன் கசம்பர் ஆஃப் 

 ாெர்ஸ் (IACC) 1968 இல் நிறுவப்பட்ைது 

ெற்றும் இது இந்தியா-அமெரிக்  வணி  

ஒத்துவைப்புக் ான முதன்வெயான 

இருதரப்பு அவறயாகும்.   

• 53 வயதான லால், 'பாது ாப்பு ெற்றும் 

விொனப் கபாக்குவரத்துத் துவறயில் 

உல ளாவிய தவலவர்' விருதுக்கு கதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளார், இது மவள்ளிக்கிைவெ 

விருது வைங்கும் விைாவில் ஆன்வலனில் 

வைங் ப்படும்.  

• கபாயிங், லாக்ஹீட் ொர்ட்டின் ெற்றும் 

இப்கபாது மஜனரல் அட்ைாமிக்ஸ் 

ஆகியவற்றில் பணிபுரிந்த லால், ம ன்ைக்கி 

 வர்னர் ொட் மபவின் பாது ாப்பு துவறயில் 

ஒரு தவலவரா  அங்கீ ரிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 

PRSI விருதுகள் 2022 - NMDC க்கு வழங்கப்ெடும் 

• கநெனல் மினரல் மைவலப்மென்ட் 

 ார்ப்பகரென் லிமிமைட் (என்எம்டிசி) 

பப்ளிக் ரிகலென்ஸ் மசாவசட்டி ஆஃப் 

இந்தியாவின் (பிஆர்எஸ்ஐ) பப்ளிக் 

ரிகலென்ஸ் விருது ள் 2022 இல் நான்கு 

பிரிவு ளில் முதல் இைத்வதப் பிடித்தது.  

• ஸ்ரீ வி ஸ்ரீனிவாஸ்  வுட், மதலுங் ானா 

ெதுவிலக்கு ெற்றும்  லால், விவளயாட்டு 

ெற்றும் இவளஞர் கசவவ ள், சுற்றுலா 

ெற்றும்  லாச்சார அவெச்சர், NMDC இன் ஸ்ரீ 

பிரவீன் குொர், ED (பணியாளர்) ெற்றும் ஸ்ரீ 

சி. ஸ்ரீனிவாச ராவ் விருவத மபற்றனர் . 

நவரத்னா மபாதுத்துவற நிறுவனம் சார்பில், 

டிஜிஎம் ( ார்ப்பகரட்  ம்யூனிக ென்ஸ்) ஸ்ரீ 

ஸ்ரீனிவாச ராவ், ெரியாவதவய 

ஏற்றுக்ம ாண்ைார். 
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உக்லரன் அதிெர் தவாதலாடிமிர் 

சஜசலன்ஸ்கிக்கு ஜான் எஃப். சகன்னடி விருது 

• ஜான் எஃப். ம ன்னடி நூல  அறக் ட்ைவள, 

முதன்முவறயா , ஜான் எஃப். ம ன்னடி  

வதரிய விருது 2022 ஐ ஐந்து நபர் ளுக்கு 

வைங்கியது. கெ 22, 2022 அன்று 

அமெரிக் ாவின் பாஸ்ைனில் உள்ள ஜான் 

எஃப். ம ன்னடி ஜனாதிபதி நூல த்தில் 

 கராலின் ம ன்னடி ெற்றும் அவரது ெ ன் 

ஜாக் ஸ்க்கலாஸ்மபர்க் ஆகிகயாரால் விருது 

வைங் ப்படும்.  

 

இந்த ஐந்து நபர் ள்: 

• உக்கரனிய ஜனாதிபதி: கவாகலாடிமிர் 

மஜமலன்ஸ்கி 

• யுவனமைட் ஸ்கைட்ஸ் (யுஎஸ்) பிரதிநிதி: 

லிஸ் மசனி 

• மிச்சி ன் ொநிலச் மசயலாளர்: கஜாஸ்லின் 

மபன்சன் 

• அரிகசானா பிரதிநிதி: ரஸ்ஸல் "ரஸ்டி" 

கபாவர்ஸ்  

• ஃபுல்ைன்  வுண்டி, ஜார்ஜியா, கதர்தல் 

பணியாளர்: வாண்ட்ரியா "கெ" கொஸ்  

• ரஷ்யா-உக்வரன் கொதலின் கபாது உக்வரன் 

ெக் வளப் பாது ாப்பதற் ா  உக்வரன் 

ஜனாதிபதியா  இருந்த கவாகலாடிமிர் 

மஜமலன்ஸ்கியின் வீரத்திற் ா  

மபயரிைப்பட்ைது.  

• ஜான் எஃப். ம ன்னடி ப்மராஃவபல் இன் 

 கரஜ் விருது, ெவறந்த ஜனாதிபதி ஜான் 

ஃபிட்ஸ்மஜரால்ட் ம ன்னடியின் 

குடும்பத்தால் உருவாக் ப்பட்ைது, இது 

அதி  நன்வெக் ா  பிரபலெற்ற 

பதவி வளத் தழுவி தங் ள் வாழ்க்வ வயப் 

பணயம் வவக்கும் மபாது நபர் வளக் 

ம ௌரவிப்பதற் ா  உருவாக் ப்பட்ைது, 

கெலும் இது ம ன்னடியின் 1957 புலிட்சர் 

பரிசு மபற்ற புத்த த்தின் மபயரிைப்பட்ைது. 

வதரியத்தில் சுயவிவரங் ள்”. 

 

ெர் தடவிட் அட்டன்ெதரா ஐ.நாவின் ‘ொம்பியன் 

ஆஃப் தி எர்த் வாழ்நாள் ொேலனயாளர் விருது’ 

செற்ைார் 

• ஐக்கிய நாடு ளின் சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் 

(UNEP) வாழ்நாள் சாதவனயாளர் பிரிவின் 

கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டுக் ான சாம்பியன்ஸ் 

ஆஃப் தி எர்த் விருவதப் மபறுபவரா , 

ஆங்கில இயற்வ  வரலாற்று 

ஒளிபரப்பாளரும் இயற்வ  ஆர்வலருொன 

சர் கைவிட் அட்ைன்பகராவவக் 

குறிப்பிட்டுள்ளது.  

• இயற்வ யின் பாது ாப்பு ெற்றும் அதன் 

ெறுசீரவெப்புக் ான ஆராய்ச்சி, ஆவணங் ள்  

ஆகியவற்றில் அவர் அர்ப்பணித்ததற் ா  

இந்த விருது அவருக்கு வைங் ப்படுகிறது.  

சர் கைவிட் அட்ைன்பகரா தனது 

புதுவெயான  ல்வி மதாவலக் ாட்சி 

நி ழ்ச்சி ளுக் ா  நன்கு அறியப்பட்ைவர், 

குறிப்பா  வலஃப் மதாகுப்வப உருவாக்கும் 

ஒன்பது பா ங் ள் ம ாண்ை வலஃப் 

மதாைர்.  

• அவரது நன்கு அறியப்பட்ை 

ஆவணப்பைங் ளில் தி கிரீன் பிளானட் 

ெற்றும் எ பிளாஸ்டிக் ஓென் ஆகியவவ 

அைங்கும்.  

 

தமகாலயா மின் முன்சமாழிவு அலமப்பு 

மதிப்புமிக்க ஐ.நா விருலேப் செற்ைது 

• கெ ாலயாவின் திட்ைமிைல் துவறயின் 

முக்கியொன முயற்சி, கெ ாலயா 

எண்ைர்பிவரஸ் ஆர்க்கிமைக்சரின் (MeghEA) 

ஒரு பகுதியான e-Proposal System, 

ெதிப்புமிக்  UN விருது - த வல் சமூ  

ென்றம் (WSIS) பரிசு ள் 2022 இல் உல  உச்சி 

ொநாடு வைங் ப்பட்ைது.   

• இன்வறய டிஜிட்ைல் ச ாப்தத்தில், 

டிஜிட்ைல் கசவவ வள 

புதுவெப்படுத்துவகதாடு ெட்டுெல்லாெல், 

மபாதுெக் ளின் கதவவ வளப் பூர்த்தி 

மசய்வதிலும், உள்ளைக்கிய சமூ ங் வள 

வளர்ப்பதிலும் ஐடி முக்கியொனது என்று 

ொநில அரசு குறிப்பிட்ைது.  
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• MeghEA 2019 இல் முதல்வர்  ான்ராட் க  

சங்ொவால் மதாைங் ப்பட்ைது ெற்றும் 

கெ ாலயா அரசாங் த்தின் திட்ைமிைல் 

துவறயால் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

ஆண்டின் மதாைக் த்தில், உலகின் 

தவலசிறந்த 360 திட்ைங் ளில் ஒன்றா  

கெ ாலயா கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைதா  

அரசாங் ம் அறிவித்தது. 

• MeghEA என்பது கெ ாலயா அரசாங் த்தின் 

முதன்வெயான திட்ைொகும், இது நாட்டின் 

முதல் வவ யான கதசிய மின்-அரசு பிரிவின் 

(NeGD) ஆதரவுைன் உள்ளது. MeghEA இன் 

ஆகலாசவன பங்குதாரர் KPMG ஆகும், அகத 

செயம் மசயல்படுத்தும் மு வெ ளில் 

ெனிதவியல், NIC ெற்றும் பிற அைங்கும். 

 

இந்தியா ொர்மா மற்றும் இந்திய மருத்துவ 

ொேனங்கள் விருதுகள் 2022 

• இந்திய பார்ொ விருது ள் 2022 ெற்றும் 

இந்திய ெருத்துவ சாதன விருது ள் 2022 ஐ 

ரசாயனம் ெற்றும் உரங் ள் அவெச்ச த்தின் 

இவண அவெச்சர் பக்வந்த் குபா 

வைங்கினார். 

• இந்திய வர்த்த ம் ெற்றும் மதாழில்துவற 

கூட்ைவெப்பு (FICCI) ெற்றும் ெருந்துத் 

துவறயால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ை இந்திய 

பார்ொ ெற்றும் இந்திய ெருத்துவ சாதனம் 

2022 இன் ஏைாவது பதிப்பின் கபாது இந்த 

விருது ள் வைங் ப்பட்ைன. ெருத்துவம் 

ெற்றும் ெருந்து சாதனங் ள் துவறயில் 

பல்கவறு துவற சார்ந்தவர் ளுக்கு விருது ள் 

வைங் ப்பட்ைன. 
 

 

Important Days News 
 

ஒடிசோ தினம் அல்லது உத்கல் திவோஸ் ஏப் ல் 1, 

2022 அன்று பகோண்டோடப்படுகிறது 

• உத்கல் திவாஸ் அல்லது உதகலா திபாஷா 

அல்லது ஒடிசா தினம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 

ஏப் ல் 1 ஆம் ரததி சுதந்தி  ைாநிலைாக 

அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான 

ரபா ாட்டத்திற்குப் பிறகு ஒடிசா ைாநிலம் 

உருவானமத நிமனவுகூரும் வமகயில் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

• ைாநிலம் முதலில் ஒரிசா என்று 

அமைக்கப்பட்டது, ஆனால் ரலாக்சபா 

ஒரிசா ைரசாதா ைற்றும் அ சியலமைப்பு 

ைரசாதா (113 வது திருத்தம்), ைார்ச் 2011 இல் 

ஒடிசா என ைறுதபயரிடப்பட்டது. 

 

சர்வரதச குழந்மதகள் புத்தக தினம் ஏப் ல் 02 

அன்று பகோண்டோடப்படுகிறது 

• சர்வரதச குைந்மதகள் புத்தக தினம் (ICBD) 

1967 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதாறும் 

ஏப் ல் 2 ஆம் ரததி இமளஞர்களுக்கான 

புத்தகங்களுக்கான சர்வரதச வாரியத்தால் 

(IBBY) நடத்தப்படுகிறது. 

• சர்வரதச குைந்மதகள் புத்தக தினம் (ICBD) 

1967 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதாறும் 

ஏப் ல் 2 ஆம் ரததி இமளஞர்களுக்கான 

புத்தகங்களுக்கான சர்வரதச வாரியத்தால் 

(IBBY) நடத்தப்படுகிறது. 

• IBBY என்பது ஒரு சர்வரதச இலாப 

ரநாக்கற்ற அமைப்பாகும், இது வாசிப்பு 

ஆர்வத்மத ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் 

குைந்மதகளுக்கான புத்தகங்களுக்கு கவனம் 

தசலுத்துகிறது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டில், கனடா சர்வரதச 

குைந்மதகள் புத்தக தினத்மத இந்த 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கருப்தபாருளுடன் 

நடத்துகிறது: "கமதகள் ஒவ்தவாரு நாளும் 

நீங்கள் உய  உதவும் சிறகுகள்." ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும், IBBY இன் தவவ்ரவறு சர்வரதசப் 

பிரிவு குைந்மதகளுக்கான புத்தக நிகழ்மவ 

ஏப் ல் 2 அல்லது அமதச் சுற்றி நடத்துகிறது 

(இது கிளாசிக் குைந்மதகள் புத்தக ஆசிரியர் 

ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சனின் பிறந்த 

நாள்). 
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உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் 2 ஏப் ல் 

2022 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது 

• உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் உறுப்பு நாடுகளால் 

ஆண்டுரதாறும் ஏப் ல் 2 ஆம் ரததி 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் உறுப்பு நாடுகளால் 

ஆண்டுரதாறும் ஏப் ல் 2 ஆம் ரததி 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• உலதகங்கிலும் உள்ள ஆட்டிசம் 

ஸ்தபக்ட் ம் ரகாளாறு உள்ளவர்கள் குறித்து 

அதன் குடிைக்களிமடரய விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்த இந்த தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம், 

ஆட்டிஸ்டிக் சுய ஆரலாசமன தநட்தவார்க், 

குரளாபல் ஆட்டிசம் திட்டம் ைற்றும் 

ஸ்தபஷலிஸ்தடர்ன் அறக்கட்டமள 

உள்ளிட்ட சிவில் சமூக பங்காளிகளின் 

ஆத வுடன், ஐ.நா. உலகளாவிய தகவல் 

ததாடர்புத் துமற ைற்றும் ஐ.நா. 

தபாருளாதா  ைற்றும் சமூக விவகா த் துமற 

ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• ‘உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் 

2022’க்கான கருப்தபாருள் “அமனவருக்கும் 

உள்ளடங்கிய த ைான கல்வி” என்பதாகும். 

பல ஆண்டுகளாக எளிதாக்கப்பட்ட 

கல்விக்கான அணுகல், குறிப்பாக ைன 

இறுக்கம் தகாண்டவர்களுக்கு ரகாவிட்-19 

ததாற்றுரநாய் ப வியதன் மூலம் 2020க்குப் 

பிறகு தமடபட்டது. 
 

 

சு ங்க விழிப்புணர்வு ைற்றும் சு ங்க 

நடவடிக்மகயில் உதவிக்கோன சர்வரதச தினம் 

2022. 

• சு ங்க விழிப்புணர்வு ைற்றும் சு ங்க 

நடவடிக்மகக்கான உதவிக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் சர்வரதச தினம் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் ஏப் ல் 4 ஆம் ரததி 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

• கண்ணிதவடிகள் பற்றிய விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்துவதும், அவற்மற ஒழிப்பமத 

ரநாக்கி முன்ரனறுவதும் இந்த நாளின் 

ரநாக்கைாகும். "சு ங்க நடவடிக்மக" என்பது 

கண்ணிதவடிகள் ைற்றும் ரபாரின் 

தவடிக்கும் எச்சங்கமள அகற்றுவதற்கும் 

ஆபத்தான பகுதிகமள குறியிட்டு ரவலி 

அமைப்பதற்குைான பல முயற்சிகமளக் 

குறிக்கிறது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சு ங்க 

நடவடிக்மக ரசமவயானது "பாதுகாப்பான 

நிலம், பாதுகாப்பான படிகள், பாதுகாப்பான 

வீடு" என்ற கருப்தபாருளின் கீழ் தினத்மதக் 

குறிக்கிறது. 

• கண்ணிதவடிகமளத் தமட தசய்வதற்கான 

சர்வரதச பி ச்சா த்தின் (ICBL) ரவமலயில் 

ததாடங்கி, உலகளாவிய கண்ணிதவடி 

நடவடிக்மக சமூகத்தின் ஈர்க்கக்கூடிய 

சாதமனகள் மீது அனுசரிப்பின் கவனம் 

உள்ளது. 

 

வ லோறு 

• 8 டிசம்பர் 2005 அன்று, தபாதுச் சமப 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப் ல் 4 ஆம் ரததி 

சு ங்க விழிப்புணர்வு ைற்றும் சு ங்க 

நடவடிக்மகயில் உதவுவதற்கான சர்வரதச 

தினைாக அனுசரிக்கப்படும் என்று 

அறிவித்தது. 

• இது முதலில் 4 ஏப் ல் 2006 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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இந்தியோவில் ரதசிய கடல்சோர் தினம் ஒவ்பவோரு 

ஆண்டும் ஏப் ல் 5 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• இந்த ஆண்டு ரதசிய கடல்சார் தினத்தின் 

59வது பதிப்பாகும். உலகின் ஒரு மூமலயில் 

இருந்து ைற்தறாரு மூமலக்கு 

தபாருட்கமளக் தகாண்டு தசல்வதற்கான 

மிகச் சிறந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, 

பாதுகாப்பான ைற்றும் உறுதியான, 

சுற்றுச்சூைலுக்குப் பதிலளிக்கும் 

அணுகுமுமறயாக கண்டங்களுக்கு 

இமடரயயான வர்த்தகம் ைற்றும் உலகப் 

தபாருளாதா த்மத ஆதரிப்பதில் 

விழிப்புணர்மவ விளக்குவதற்காக 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ரதசிய கடல்சார் தினம் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

• இந்த நாளில் ‘என்எம்டி சிறப்பு விருது’ 

வைக்கைாக தகாண்டாட்டங்களின் ரபாது 

வைங்கப்படுகிறது ைற்றும் மூத்த ைட்டத்தில் 

இந்திய கடல்சார் துமறயில் வாழ்நாள் 

முழுவதும் சிறப்பான ைற்றும் 

விதிவிலக்கான சாதமனகள் ைற்றும் 

தசயல்திறனுக்காக தனிநபர்கமள 

அங்கீகரித்து கவு விப்பதற்காக ஒரு 

ரகாப்மபயும் சான்றிதழும் 

வைங்கப்படுகிறது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலெயின் ெர்வதேெ மனொட்சி 

தினம் 2022 

• இந்த நாள் ெக் ள் சுயொ  சிந்திக் வும், 

அவர் ளின் ெனசாட்சிவயப் பின்பற்றவும், 

சரியான மசயல் வளச் மசய்யவும் 

நிவனவூட்டுகிறது. 

• இந்த தீர்ொனம் 31 ஜூவல 2019 அன்று ஐநா 

மபாதுச் சவபயால் ஏற்றுக்ம ாள்ளப்பட்ைது. 

2022 ஆம் ஆண்டு ம ாண்ைாட்ைங் ளின் 

மூன்றாவது பதிப்வபக் குறிக்கிறது 

 

ெனசாட்சியின் முக்கியத்துவம்: 

• ெனசாட்சி என்பது ஒரு நபரின் உள்ளார்ந்த 

சுயத்வத குறிக்கிறது, இது ஒரு விர்ச்சுவல் 

நிறுவனொகும், ஆனால் அது ஒரு நபரின் 

மசயல் ளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

 

வளர்ச்சி மற்றும் அலமதிக்கான ெர்வதேெ 

விலளயாட்டு தினம் 2022 

• IDSDP 2022 இன் உல ளாவிய  ருப்மபாருள், 

"அவனவருக்கும் நிவலயான ெற்றும் 

அவெதியான எதிர் ாலத்வதப் பாது ாப்பது: 

விவளயாட்டின் பங் ளிப்பு", இது ெனித 

உரிவெ ள் ெற்றும் நிவலயான வளர்ச்சிவய 

முன்கனற்றுவதற் ான ஒரு  ருவியா  

விவளயாட்வைப் பயன்படுத்துவவத 

கெம்படுத்துவதற் ான வாய்ப்வப 

உருவாக்குகிறது.  

• இந்த  ருப்மபாருளின் கீழ், நியூயார்க்கில் 

உள்ள ஐ.நா தவலவெய ம் பருவநிவல 

மநருக் டிவய எதிர்ம ாள்வதில் 

விவளயாட்டின் பங்வ  அங்கீ ரித்து, 

பசுவெக்குடில் வாயு உமிழ்வவக் 

குவறப்பதற்கும்,  ாலநிவல ொற்றத்திற்கு 

எதிரா த் தணிப்பதற்குொன 

நைவடிக்வ  வள எடுத்துவரக்கும். 

 

ருவாண்டாவில் 1994 இனப்படுதகாமல பற்றிய 

சர்வரதச பி திபலிப்பு தினம் 

• ருவாண்ைாவில் 1994 ஆம் ஆண்டு துட்ஸி 

இனத்திற்கு எதிரான இனப்படும ாவலயின் 

சர்வகதச பிரதிபலிப்பு தினம் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 07 அன்று யுமனஸ்க ாவால் 

நிவனவுகூரப்படுகிறது. 

• ருவாண்ைாவில் 1994 ஆம் ஆண்டு துட்ஸி 

இனத்திற்கு எதிரான இனப்படும ாவல 

குறித்த சர்வகதச பிரதிபலிப்பு தினம் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 07 அன்று 

யுமனஸ்க ாவால் நிவனவுகூரப்படுகிறது. 

ெனித வரலாற்றின் இருண்ை 

அத்தியாயங் ளில் ஒன்றான ருவாண்ைாவில் 

துட்சி ளுக்கு எதிரான 

இனப்படும ாவலயின் 28வது ஆண்டு 

நிவறவவ 2022 குறிக்கிறது. 

• ஏப்ரல் 7 ஆம் கததி, துட்சி 

உறுப்பினர் ளுக்கு எதிரான 

இனப்படும ாவல மதாைங்கிய நாள். 
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அன்லைய வரலாறு: 

• 2003 இல் ஐக்கிய நாடு ளின் மபாதுச் 

சவபயால் இந்த நாள் நிறுவப்பட்ைது. 

 ுட்டு தீவிரவாத தவலவெயிலான 

அரசாங் த்தால் சிறுபான்வெயினரான துட்சி 

உறுப்பினர் ளுக்கு எதிரா  நி ழ்த்தப்பட்ை 

இனப்படும ாவலயின் மதாைக் த்வத 

நிவனவுகூரும் நாள். 100 நாட் ளுக்குள், 1 

மில்லியனுக்கும் அதி ொன துட்ஸி ள் 

திட்ைமிட்டு ம ால்லப்பட்ைனர். 

படும ாவல வள எதிர்த்த மிதவாத  ுட்டு 

ெற்றும் பிறரும் இந்த  ால ட்ைத்தில் 

ம ால்லப்பட்ைனர். 

 

உலக சுகாோர தினம் 2022 ஏப்ரல் 7 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிைது 

• உல  சு ாதார தினம் என்பது ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 7 ஆம் கததி உல  சு ாதார 

விழிப்புணர்வு தினொகும். ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும், உல  சு ாதார தினம் பல்கவறு 

 ருப்மபாருள் ளுைன் உைனடி  வனம் 

கதவவப்படும் செ ால சு ாதார 

பிரச்சிவன ளில்  வனம் மசலுத்துகிறது. 

 

தினத்திற்கான கருப்சொருள்: 

• 2022ஆம் ஆண்டுக் ான உல  சு ாதார 

தினத்தின்  ருப்மபாருள் 'நெது கிர ம், நெது 

ஆகராக்கியம்' என்பதாகும். இந்த ஆண்டின் 

 ருப்மபாருள் நெது கிர ம் ெற்றும் அதில் 

வாழும் ெனிதர் ளின் நல்வாழ்வவ கநாக்கி 

உல ளாவிய  வனத்வத மசலுத்துவவத 

கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது. 

 

தினத்திற்கான வரலாறு: 

• உல  சு ாதார அவெப்பு (WHO) 1948 இல் 

முதல் உல  சு ாதார சவபவயக் கூட்டியது, 

இது "உல  சு ாதார தினத்வத" நிறுவ 

அவைப்பு விடுத்தது. 

• முதல் உல  சு ாதார தினம் ஏப்ரல் 7, 1950 

அன்று ம ாண்ைாைப்பட்ைது, அதன்பிறகு 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அந்த கததியில் அது 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

• உல  சு ாதார அவெப்பின் முன்னுரிவெப் 

பகுதிவய முன்னிவலப்படுத்த, ஒரு 

குறிப்பிட்ை சு ாதாரத் தவலப்வபப் பற்றிய 

விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவகத இந்த 

நாளின் முக்கிய குறிக்க ாள். 
 

57வது CRPF வீர தினம் 2022 ஏப்ரல் 9 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• ெத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பவை (CRPF) வீரம் 

தினம் (மசௌர்ய திவாஸ்) ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 9 அன்று, பவையின் 

துணிச்சலான வீரர் ளுக்கு அஞ்சலி 

மசலுத்தும் வவ யில் அனுசரிக் ப்படுகிறது.  

• 2022 ஆம் ஆண்டு 57வது CRPF வீரம் 

தினத்வதக் குறிக்கிறது. 1965 ஆம் ஆண்டு 

இகத நாளில்தான், குஜராத்தின் ரான் ஆஃப் 

 ட்ச் பகுதியில் அவெந்துள்ள சர்தார் 

கபாஸ்டில், பல ெைங்கு மபரிய, 

பவைமயடுத்த பாகிஸ்தான் ராணுவத்வத 

கதாற் டித்து, சிஆர்பிஎஃப்-ன் ஒரு சிறிய 

பவை வரலாறு பவைத்தது. சிஆர்பிஎஃப் 

வீரர் ள் 34 பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர் வள 

சுட்டுக்ம ான்றகதாடு, நால்வவர உயிருைன் 

பிடித்தனர். இந்த கொதலில், வீரெரணம் 

அவைந்த ஆறு வீரர் வள சிஆர்பிஎஃப் 

இைந்தது. 

 

ெர்வதேெ ேலலப்ொலக தினம் ஏப்ரல் 13 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிைது. 

• 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 13 ஆம் கததி சர்வகதச 

தவலப்பாவ  தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது, இது சீக்கியர் ள் 

தங் ள் ெதத்தின்  ட்ைாய அங் ொ  

தவலப்பாவ வய வவக்  கவண்டும் என்ற 

 டுவெயான கதவவவயப் பற்றிய 

விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துகிறது.  

• 2022 தவலப்பாவ  தினம் குருநானக் 

கதவ்வின் 553வது பிறந்தநாள் ெற்றும் 

வபசாகி பண்டிவ வயக் குறிக்கிறது. 

"தஸ்தர்" அல்லது "பக்ரி" அல்லது "பாக்" 

என்றும் அவைக் ப்படும் தவலப்பாவ  

என்பது ஆண் ள் ெற்றும் சில மபண் ள் 

இருவரும் தவலவய ெவறக்  அணியும் 

ஆவைவயக் குறிக்கிறது. 

 

38வது சியாச்சின் தினம் 13 ஏப்ரல் 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிைது 

• இந்திய ராணுவம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 13ம் கததி சியாச்சின் தினொ  

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. "ஆபகரென் 

கெக்தூத்" இன் கீழ் இந்திய இராணுவத்தின் 

வதரியத்வத நிவனவுகூரும் வவ யில் இந்த 

நாள் அனுசரிக் ப்படுகிறது.  
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• எதிரி ளிைமிருந்து மவற்றி ரொ த் தங் ள் 

தாய்நாட்டிற்குச் கசவவ மசய்த சியாச்சின் 

கபார்வீரர் வள இந்த நாள் ம ளரவிக்கிறது. 

38 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு சியாச்சின் பனி 

பைர்ந்த உயரத்வத வ ப்பற்றுவதற் ா  

உயிர் தியா ம் மசய்த ராணுவ வீரர் ளுக்கு 

அஞ்சலி மசலுத்தும் வவ யில் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் இந்த தினம் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

• உலகிகலகய மி  உயரொன ெற்றும் 

குளிரான கபார்க் ளத்வதப் பாது ாப்பதில் 

இந்திய இராணுவத் துருப்புக் ள்  ாட்டிய 

வதரியத்வதயும் துணிச்சவலயும் இந்த நாள் 

நிவனவுகூருகிறது. 

 

மனிே விண்சவளிப் ெயைத்தின் ெர்வதேெ தினம் 

ஏப்ரல் 12 அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்ெடுகிைது 

• ஏப்ரல் 12, 1961 இல் யூரி   ாரின் முதல் 

ெனித விண்மவளிப் பயணத்தின் ஆண்டு 

நிவறவவக் குறிக்கும் வவ யில் 

ஆண்டுகதாறும் ஏப்ரல் 12 அன்று ெனித 

விண்மவளிப் பயணத்தின் சர்வகதச தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது.  

• ஏப்ரல் 7 அன்று ஐக்கிய நாடு ள் மபாதுச் 

சவபயின் 65 வது அெர்வில் இந்த நாள் 

அறிவிக் ப்பட்ைது. 2011, விொனத்தின் 

50வது ஆண்டு நிவறவுக்கு சில நாட் ளுக்கு 

முன்பு. கசாவியத் யூனியனில், இந்த நாள் 

சர்வகதச விொன ெற்றும் விண்மவளி 

தினொ   வைபிடிக் ப்படுகிறது. 

 

உலக ொர்க்கின்ென் தினம் 2022 

• ஒவ்மவாரு ஆண்டும், முற்கபாக் ான நரம்பு 

ெண்ைலக் க ாளாறான பார்கின்சன் 

கநாவயப் பற்றிய விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்த ஏப்ரல் 11ஆம் கததி உல  

பார்கின்சன் தினொ  அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

• இந்த ஆண்டு, ஒருங்கிவணக் ப்பட்ை 

சு ாதாரம் என்பது  ருப்மபாருள். இந்த நாள் 

லண்ைவனச் கசர்ந்த ைாக்ைர் கஜம்ஸ் 

பார்கின்சனின் பிறந்தநாவளக் குறிக்கிறது, 

பார்கின்சன் கநாயின் அறிகுறி ளுைன் ஆறு 

நபர் வள முவறயா  விவரித்த முதல் நபர். 

கூடுதலா , ஏப்ரல் ொதம் பார்கின்சன் 

விழிப்புணர்வு ொதொ  

அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

 

தேசிய ொதுகாப்ொன ோய்லம தினம் 2022 

• இந்தியாவில்,  ர்ப்பம், பிரசவம் ெற்றும் 

பிரசவத்திற்குப் பிந்வதய கசவவ ள் 

ஆகியவற்றின் கபாது மபண் வளப் 

பராெரிப்பதற் ான கபாதுொன 

அணு வலப் பற்றிய விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்துவதற் ா  ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 11 அன்று கதசிய பாது ாப்பான 

தாய்வெ தினம் அனுசரிக் ப்படுகிறது.  

• கதசிய பாது ாப்பான தாய்வெ தினம் 

என்பது ஒயிட் ரிப்பன் அவலயன்ஸ் இந்தியா 

(WRAI) இன் முன்முயற்சியாகும், இது 

 ர்ப்ப ால பிரசவம் ெற்றும் பிரசவத்திற்குப் 

பிந்வதய கசவவ ளின் கபாது மபண் ளுக்கு 

பாது ாப்பு கிவைப்பவதயும் கபாதுொன 

அணு வலயும் ம ாண்டிருக்  கவண்டும். 

இந்த நாள் கதச தந்வத கொ ன் தாஸ்  ரம் 

சந்த்  ாந்தியின் ெவனவி  ஸ்தூர்பா 

 ாந்தியின் பிறந்த நாவளக் குறிக்கிறது. 

 

உலக தைாமிதயாெதி தினம் ஏப்ரல் 10, 2022 

அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• ைாக்ைர் கிறிஸ்டியன் ஃபிமரட்ரிக் சாமுகவல் 

 ானிெனின் பிறந்தநாவள நிவனவுகூரும் 

வவ யில் அவர் தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. 1755 இல் பாரிஸில் 

பிறந்த  ானிகென், இந்த ெருத்துவக் 

கிவளவய நிறுவினார் ெற்றும் 

க ாமிகயாபதியின் தந்வதயா க் 

 ருதப்படுகிறார். 

 

அன்மறய தீம்: 

• இந்த ஆண்டு, இந்தியாவில் 2022 ஆம் 

ஆண்டு உல  க ாமிகயாபதி 

தினத்திற் ான  ருப்மபாருள் 

‘ஆகராக்கியத்திற் ான ெக் ள் கதர்வு.’ தீம், 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கபாலகவ, ஆயுஷ் 

அவெச்ச த்தால் தீர்ொனிக் ப்படுகிறது. 

 

அம்தெத்கர் சஜயந்தி 2022: 14 ஏப்ரல் 

• அம்கபத் ர் மஜயந்தி 2022 அம்கபத் ர் 

மஜயந்தி (பீம் மஜயந்தி என்றும் 

அவைக் ப்படுகிறது) பாபாசாக ப் ைாக்ைர் 

பீம் ராவ் அம்கபத் ரின் பிறந்தநாவள 

நிவனவுகூரும் வவ யில் ஏப்ரல் 14 அன்று 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது.  
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• இந்த தினம் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 

இந்தியா முழுவதும் அதி ாரப்பூர்வ மபாது 

விடுமுவற தினொ  அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

2022 ஆம் ஆண்டில், பாபாசாக ப்பின் 

131வது பிறந்தநாவளக் ம ாண்ைாடுகிகறாம். 

• ைாக்ைர் அம்கபத் ர் இந்திய 

அரசியலவெப்பின் தந்வத (தவலவெ 

 ட்டிைக்  வலஞர்) என்று 

அவைக் ப்படுகிறார். சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 

நாட்டின் முதல் சட்ைம் ெற்றும் நீதித்துவற 

அவெச்சரா  இருந்தார். ைாக்ைர் பீமுக்கு 1990 

ஆம் ஆண்டு ெரணத்திற்குப் பின் நாட்டின் 

உயரிய சிவிலியன் விருதான பாரத ரத்னா 

வைங் ப்பட்ைது. 

• அவர் ஒரு மபாருளாதார நிபுணரா  

இருந்ததால், ைாக்ைர் பி ஆர் அம்கபத் ர் 

இந்தியப் மபாருளாதாரத்வதப் 

புரிந்தும ாள்வதில் முக்கியப் பங் ாற்றினார்.  

 

உலக ொகஸ் தநாய் தினம் ஏப்ரல் 14 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உல  சா ஸ் கநாய் தினம் ஏப்ரல் 14 அன்று 

சா ஸ் கநாய் (அமெரிக் ன் 

டிரிபகனாகசாமியாசிஸ் அல்லது 

அவெதியான அல்லது அவெதியான கநாய் 

என்றும் அவைக் ப்படுகிறது) ெற்றும் 

கநாவயத் தடுப்பதற்கும், 

 ட்டுப்படுத்துவதற்கும் அல்லது 

நீக்குவதற்குத் கதவவயான ஆதாரங் வளப் 

பற்றியும் ெக் ளிவைகய 

விழிப்புணர்வவயும் பார்வவவயயும் 

ஏற்படுத்துவதற் ா  அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

சா ஸ் கநாவயத் கதாற் டிக்  ஒவ்மவாரு 

வைக்வ யும்  ண்ைறிந்து பு ாரளிப்பகத 

2022ன் தீம். 

 

ஜாலியன் வாலாொக் ெடுசகாலலயின் 103 

ஆண்டுகள் 

• அமிர்தசரஸ் படும ாவல என்றும் 

அவைக் ப்படும் ஜாலியன் வாலாபாக் 

படும ாவல 13 ஏப்ரல் 1919 அன்று நைந்தது. 

இந்த ஆண்டு முழு நாட்வையும் ஸ்தம்பிக் ச் 

மசய்த பயங் ரவாதத்தின் 103 வது ஆண்டு 

நிவறவவக் ம ாண்ைாடுகிகறாம்.  

• ஜாலியன் வாலாபாக் கதாட்ைம் 

நிவனவிைொ  ொற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நாளில் ஆயிரக் ணக் ான ெக் ள் 

கதசத்திற் ா  ம ால்லப்பட்ை தியாகி ளான 

ஆண் ள் ெற்றும் மபண் ளுக்கு அஞ்சலி 

மசலுத்த வருகிறார் ள். 

 

உலக கலல தினம் ஏப்ரல் 15 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

உல   வல தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 

15 அன்று உல ம் முழுவதும் 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. உலம ங்கிலும் 

உள்ள அவனத்து ெக் ளுக்கும் 

பவைப்பாற்றல், புதுவெ ெற்றும்  லாச்சார 

பன்மு த்தன்வெவய வளர்க்கும்  வலயின் 

முக்கியத்துவத்வத வலியுறுத்தும் வவ யில் 

இந்த தினம் உல ம் முழுவதும் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. யுமனஸ்க ாவுைன் 

உத்திகயா பூர்வ கூட்ைாண்வெயில் 

பணிபுரியும் தன்னார்வ மதாண்டு 

நிறுவனொன சர்வகதச  வல சங் ம் (IAA) 

இந்த நாவள அறிவித்தது. 

• லிகயானார்கைா ைா வின்சியின் 

பிறந்தநாவள முன்னிட்டு, உல   வல தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. IAA இன் படி, 

லிகயானார்கைா ைா வின்சி உல  அவெதி, 

 ருத்து சுதந்திரம், சகிப்புத்தன்வெ ெற்றும் 

சக ாதரத்துவத்தின் சின்னொ  

 ருதப்பட்ைார். 

 

இமாச்ெலப் பிரதேெ மாநிலம் உருவான நாள் 

2022: ஏப்ரல் 15 

• இொச்சலப் பிரகதசத்தில் ஏப்ரல் 15ஆம் 

கததி ஹிொச்சல் தினம் 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. இந்த நாளில் 

ொநிலம் முழு ொநிலொ  ொறியது. ெண்டி, 

சம்பா, ெ ாசு ெற்றும் சிர்மூர் ஆகிய நான்கு 

ொவட்ைங் ள் இரண்டு ைஜன் 

செஸ்தானங் ளுைன் 

ஒருங்கிவணக் ப்பட்ைன அதன் மூலதனம். 

• ஹிொச்சல பிரகதசம் வை இந்தியாவில் 

உள்ள ஒரு ொநிலொகும். திமபத்தின் 

எல்வலயில், அதன் இெயெவல 

நிலப்பரப்பு ளுக்கு மபயர் மபற்றது 

(ஹிொச்சல் என்றால் 'பனி நிவறந்த பகுதி') 

ெற்றும் ெவலகயற்றம் ெற்றும் இயற்வ  

அைவ  ரசிக்  ஒரு பிரபலொன சுற்றுலா 

தலொகும். இந்திய ொநிலத்தின் நான் ாவது 

அதி  தனிநபர் வருொனம் ம ாண்ை 

ொநிலம் ெற்றும் இந்தியாவில் மூன்றாவது 

கவ ொ  வளரும் மபாருளாதாரம் உள்ளது. 
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யாலனகள் தினம் 2022: 16 ஏப்ரல் 

• யாவன ள் எதிர்ம ாள்ளும் ஆபத்து ள் 

ெற்றும் அவவ ள் வாை கவண்டிய 

பல்கவறு சிரெங் ள் குறித்து 

விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்த ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 16 ஆம் கததி யாவன வள 

 ாப்பாற்றும் தினம் ம ாண்ைாைப்படுகிறது.  

• கசவ் தி எலிஃபண்ட் கை, யாவன ள் 

ெற்றும் அவவ எதிர்ம ாள்ளும் 

அவலங் வளப் பற்றி ெக் ளுக்குக் 

 ற்பிப்பதன் மூலம் இந்த ஆபத்தான 

கபாக்வ  ொற்றுவவத கநாக் ொ க் 

ம ாண்டுள்ளது, ஒவ்மவாருவவரயும் 

தங் ளால் இயன்றவதச் மசய்ய ஊக்குவித்து 

அவற்வற அழிவிலிருந்து  ாப்பாற்ற 

உதவுகிறது. 

• தாய்லாந்வதத் தளொ க் ம ாண்ை 

எலிபாண்ட் ரி- இண்ட்கராடுக்ஷன் 

அறக் ட்ைவளயால், யாவன ளின் 

எதிர் ாலத்தில் அவற்றின் மசயல் ளின் 

முக்கியத்துவம் ெற்றும் விவளவு ள் 

அல்லது மசயலற்ற தன்வெ பற்றிய 

விழிப்புணர்வவ மபாதுெக் ளிவைகய 

பரப்புவதற் ா  இந்த தினம் நிறுவப்பட்ைது. 

WWF தரவு ளின்படி, தற்கபாது, இந்தியாவில் 

Pachyderms ெக் ள் மதாவ  சுொர் 20,000 

முதல் 25,000 வவர உள்ளது. 

 

உலக குரல் தினம் 2022 ஏப்ரல் 16 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிைது 

• உல  குரல் தினம் (WVD) ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 16 அன்று உல ளவில் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. அவனத்து 

ெக் ளின் அன்றாை வாழ்விலும் குரலின் 

ெ த்தான முக்கியத்துவத்வத நிரூபிக்  இந்த 

நாள் அனுசரிக் ப்படுகிறது. நாள் என்பது 

ெனித குரலின் எல்வலயற்ற வரம்பு வள 

அங்கீ ரிப்பதற் ா  அர்ப்பணிக் ப்பட்ை 

உல ளாவிய வருைாந்திர நி ழ்வாகும். குரல் 

நி ழ்வின் உற்சா த்வத ெக் ள், 

விஞ்ஞானி ள் ெற்றும் பிற நிதி 

அவெப்பு ளுைன் பகிர்ந்து ம ாள்வகத 

பணி. 

• இந்த ஆண்டு, உல  குரல் தின பிரச்சாரத்தின் 

 ருப்மபாருள் ‘உங் ள் குரவல 

உயர்த்துங் ள்’ என்பதாகும். 

• உல  குரல் தின ம ாண்ைாட்ைம் பிகரசிலில் 

குரல் பராெரிப்பு நிபுணர் ளின் குழுவால் 

மதாைங் ப்பட்ைது. 
 

உலக ஹீதமாபிலியா தினம் 2022 ஏப்ரல் 17 

அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உல  ஹீகொபிலியா தினம் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 17 அன்று உல ம் 

முழுவதும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

ஹீகொபிலியா ெற்றும் பிற இரத்தப்கபாக்கு 

க ாளாறு ள் குறித்த விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்த இந்த நாள் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

உல  ஹீகொபிலியா கூட்ைவெப்பு 

நிறுவனர் ஃபிராங்க் ஷ்னாமபல் 

பிறந்தநாவள முன்னிட்டு இந்த கததி 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைது. இந்த ஆண்டு உல  

ஹீகொபிலியா தினத்தின் 31வது பதிப்பு. 

• இந்த ஆண்டு, தினத்தின்  ருப்மபாருள் 

'அவனவருக்கும் அணு ல்: கூட்ைாண்வெ' 

என வவக் ப்பட்டுள்ளது. ம ாள்வ . 

முன்கனற்றம். உங் ள் அரசாங் த்வத 

ஈடுபடுத்துதல், பரம்பவர இரத்தப்கபாக்கு 

க ாளாறு வள கதசிய ம ாள்வ யில் 

ஒருங்கிவணத்தல். 

• இது ஒரு அரிதான க ாளாறாகும், இதில் 

உங் ள் இரத்தம் மபாதுவா  

உவறவதில்வல, ஏமனனில் அதில் 

கபாதுொன இரத்தம் உவறதல் புரதங் ள் / 

 ாரணி ள் இல்வல. உங் ளுக்கு 

ஹீகொபிலியா இருந்தால், உங் ள் இரத்தம் 

சாதாரணொ  உவறந்தால் ஏற்படும் 

இரத்தப்கபாக்வ  விை  ாயத்திற்குப் பிறகு 

நீண்ை கநரம் இரத்தப்கபாக்கு ஏற்பைலாம்.  

 

உலக ொரம்ெரிய தினம் 2022: ஏப்ரல் 18 

• ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 18 அன்று, 

ஐக்கிய நாடு ள் சவப உல  பாரம்பரிய 

தினத்வத நிவனவுகூருகிறது. ெனித 

பாரம்பரியத்வத பாது ாக் வும், அதற் ா  

உவைக்கும் அவெப்பு ளின் முயற்சி வள 

அங்கீ ரிக் வும் இந்த தினம் 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. நிவனவுச் 

சின்னங் ளும், பைங் ாலக்  ட்டிைங் ளும் 

உல த்தின் மசாத்து. அவர் ள் கதசத்தின் 

வளொன பாரம்பரியத்வத 

உருவாக்குகிறார் ள். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• இந்தியாவில் மொத்தம் 3691 

நிவனவுச்சின்னங் ள் ெற்றும் தளங் ள் 

உள்ளன. இவற்றில் 40 தாஜ்ெ ால், அஜந்தா 

குவ  ள் ெற்றும் எல்கலாரா குவ  ள் 

கபான்ற இைங் ள் உட்பை யுமனஸ்க ாவின் 

உல  பாரம்பரிய தளங் ளா  

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளன. அஸ்ஸாமில் உள்ள 

 ாசிரங் ா கதசிய பூங் ா கபான்ற இயற்வ  

தளங் ளும் உல  பாரம்பரிய தளங் ளில் 

அைங்கும்.  

 

உலக கல்லீரல் தினம் 2022 ஏப்ரல் 19 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உல   ல்லீரல் தினம் ஆண்டுகதாறும் ஏப்ரல் 

19 அன்று  ல்லீரல் கநாய்க் ான  ாரணங் ள் 

ெற்றும்  ல்லீரலின் முழுவெயான  வனிப்பு 

ெற்றும் அவதத் தடுப்பதற் ான 

உதவிக்குறிப்பு வளப் பற்றிய 

விழிப்புணர்வவப் பரப்புவதற் ா  

அனுசரிக் ப்படுகிறது.  ல்லீரல் மூவளக்கு 

அடுத்தபடியா  உைலில் இரண்ைாவது 

மபரிய ெற்றும் இரண்ைாவது மி வும் 

சிக் லான உறுப்பு ஆகும். இது முக்கியொன 

உைல் மசயல்பாடு வள மசய்கிறது ெற்றும் 

ஒரு நபரின் மசரிொனம், கநாய் எதிர்ப்பு 

சக்தி, வளர்சிவத ொற்றம் ெற்றும் 

ஊட்ைச்சத்து கசமிப்பு ஆகியவற்றுைன் 

மதாைர்புவையது.  ல்லீரல் இரத்த 

சர்க் வரவய ஒழுங்குபடுத்துகிறது, உைலில் 

இருந்து நச்சுப் மபாருட் வள நீக்குகிறது, 

இரத்தம் உவறவதற்கு உதவுகிறது ெற்றும் 

ம ாலஸ்ட்ரால் அளவவக் 

 ட்டுப்படுத்துகிறது. 

•  ல்லீரல் ஆகராக்கியொ  இருக்  டிப்ஸ் 

ஆலிவ் எண்மணவயப் பயன்படுத்துவது 

ஆகராக்கியொனது. பூண்டு, 

திராட்வசப்பைம், க ரட், பச்வச இவல 

 ாய் றி ள், ஆப்பிள் ள் ெற்றும் அக்ரூட் 

பருப்பு ள் சாப்பிடுவது முக்கியம். 

எலுமிச்வச, எலுமிச்வச சாறு ெற்றும் பச்வச 

கதயிவல எடுத்துக் ம ாள்ளுங் ள். திவன 

கபான்ற ொற்று தானியங் வள 

விரும்புங் ள். முட்வைக்க ாஸ், 

ப்கராக்க ாலி ெற்றும்  ாலிஃபிளவர் 

கபான்ற  ாய் றி வளச் கசர்க் வும். 

உணவில் ெஞ்சவளப் பயன்படுத்துவது 

நல்லது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலெயின் சீன சமாழி தினம் 

ஏப்ரல் 20 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• ஐநா சீன மொழி தினம் ஆண்டுகதாறும் 

ஏப்ரல் 20 அன்று அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

சுொர் 5,000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு சீன 

எழுத்துக் வளக்  ண்டுபிடித்ததா க் 

 ருதப்படும் ஒரு புராண நபரான  ாங்ஜிக்கு 

அஞ்சலி மசலுத்த இந்த நாள் 

கதர்ந்மதடுக் ப்பட்ைது. 

• 1 வது சீன மொழி தினம் 2010 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் 12 ஆம் கததி ம ாண்ைாைப்பட்ைது. 

இந்த நாள் பன்மொழி ெற்றும்  லாச்சார 

பன்மு த்தன்வெவயக் ம ாண்ைாடுகிறது, 

கெலும் நிறுவனம் முழுவதும் அதன் ஆறு 

அதி ாரப்பூர்வ கவவல மொழி வளயும் 

செொ ப் பயன்படுத்துவவத 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 

உலக ெலடப்ொற்ைல் மற்றும் புதுலம தினம் 2022 

ஏப்ரல் 21 அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உல  பவைப்பாற்றல் ெற்றும் புதுவெ தினம் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 அன்று 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. தனிப்பட்ை ெற்றும் 

குழு ெட்ைங் ளில் பவைப்பாற்றல் ெற்றும் 

சிக் ல் வளத் தீர்ப்பதில் புதுவெயின் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வவ 

ஏற்படுத்தவும், ஆக் ப்பூர்வொன பல்துவற 

சிந்தவனவய ஊக்குவிப்பவதயும் இந்த நாள் 

கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது.  

• உல  பவைப்பாற்றல் ெற்றும் புதுவெ 

வாரமும் ஏப்ரல் 15-21 வவர 

அனுசரிக் ப்படுகிறது.  

• உல  பவைப்பாற்றல் ெற்றும் புதுவெ 

தினத்தின் தீம் 2022: ஒத்துவைப்பு 

 

தேசிய சிவில் தெலவகள் தினம் 2022 ஏப்ரல் 21 

அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிைது 

• நாட்டிலுள்ள பல மபாதுச் கசவவத் 

துவற ளில் ஈடுபட்டுள்ள அதி ாரி ளின் 

பணி வளப் கபாற்றும் வவ யில், 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21ஆம் கததி 

கதசிய குடிவெப் பணி ள் தினொ  இந்தியா 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. நாட்டின் நிர்வா  

மபாறிமுவறவய கூட்ைா  இயக்கும் அரசு 

ஊழியர் ளுக்கும், நாட்டின் குடிெக் ளுக்கு 

கசவவ மசய்வதில் அவர் ள் 

அர்ப்பணிப்வப இந்த நாள் 

நிவனவூட்டுகிறது. 
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• சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துவற 

அவெச்சரான சர்தார் வல்லபாய் பகைலின் 

நிவனவா  ஏப்ரல் 21ஆம் கததி சிவில் 

சர்வீசஸ் தினம் ம ாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

ெர்வதேெ ோய் பூமி தினம் ஏப்ரல் 22 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• உல  பூமி தினம், சர்வகதச தாய் பூமி தினம் 

என்றும் அவைக் ப்படுகிறது, இது 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 22 அன்று 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. பூமியின் 

நல்வாழ்வுக் ான விழிப்புணர்வவ 

பரப்புவதற்கும், சுற்றுச்சூைல் பாது ாப்வப 

ஆதரிக்  ெக் வள ஊக்குவிக் வும் இந்த 

தினம் உல ம் முழுவதும் 

ம ாண்ைாைப்படும். 

• நாளுக்கு நாள் கொசெவைந்து வரும் 

உல ளாவிய  ாலநிவல மநருக் டியில் 

 வனம் மசலுத்துகிறது. உல  பூமி தினம் 

2022 ,1970 இல் அனுசரிக் ப்பைத் 

மதாைங்கிய நாளின் 52 வது ஆண்டு 

நிவறவவக் குறிக்கும். புவி நாள் 2009 இல் 

ஐ.நாவால் அதி ாரப்பூர்வொ  சர்வகதச தாய் 

பூமி தினம் என ெறுமபயரிைப்பட்ைது. 2022 

ஆம் ஆண்டின் புவி தினத்தின்  ருப்மபாருள் 

'இன்மவஸ்ட் இன் அவர் பிளாமனட் ' 

என்பதாகும். 

 

ெர்வதேெ பிரதிநிதி தினம் 2022: 25 ஏப்ரல் 

• ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 25 அன்று, 

உல ம் சர்வகதச பிரதிநிதி ள் தினத்வத 

ம ாண்ைாடுகிறது. ஐக்கிய நாடு ள் 

சவபயில் உறுப்பு நாடு ளின் பிரதிநிதி ள் 

ெற்றும் பிரதிநிதி ளின் மசயல்பாடு குறித்த 

விழிப்புணர்வவ அதி ரிக்  இந்த நாள் 

நிவனவுகூரப்படுகிறது.  ஐக்கிய நாடு ள் 

சவப பிரதிநிதி ளால் 

உயிர்ப்பிக் ப்படுகிறது. அவர் ள் 

இல்லாவிட்ைால் இந்த அவெப்பு 

இருக் ாது. 

• அவர் ள் தங் ள் மசாந்த நாடு ளுைன் 

ஒப்பந்தங் வள ஏற்படுத்தவும் 

ஒத்துவைக் வும் கவவல மசய்கிறார் ள். 

சிலர் கூட்ைணிவய நிறுவுகிறார் ள், 

ெற்றவர் ள் செரசத்வத அவைய 

முயற்சிக்கின்றனர். இந்த அர்த்தத்தில், அவவ 

பலதரப்புவாதத்திற் ான ஐ.நா.வின் 

உறுதிப்பாட்வை எடுத்துக் ாட்டுகின்றன.  

• பிரதிநிதி ள் தங் ள் நாடு வள 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஐக்கிய நாடு ளின் 

கூட்ைங் ளில்  லந்து ம ாள்கின்றனர். 

பிரதிநிதி ள் ஐ.நா மபாதுச் சவப ெற்றும் 

ஐ.நா பாது ாப்பு  வுன்சில் கபான்ற ெற்ற 

ென்றங் ளில் தங் ள் நாட்டின் சார்பா ப் 

கபசுகிறார் ள் ெற்றும் வாக் ளிக்கிறார் ள். 

பிரதிநிதி ள் அந்தந்த அரசாங் ங் ளால் 

கதர்ந்மதடுக் ப்படுகிறார் ள். இதன் 

விவளவா , அவர் ள் பணிபுரியும் 

அரசாங் த்தின் நலன் ளுக் ா  அவர் ள் 

மசயல்படுகிறார் ள். 

 

ஏப்ரல் 24: அலமதிக்கான ெர்வதேெ ெலேரப்பு 

மற்றும் இராஜேந்திர தினம் 2022 

• டிசம்பர் 12, 2018 அன்று, அவெதிக் ான 

சர்வகதச பலதரப்பு ெற்றும் இராஜதந்திர 

தினம் நிறுவப்பட்ைது. ஐநாவின் அவெதி 

ெற்றும் பாது ாப்பு, கெம்பாடு ெற்றும் 

ெனித உரிவெ ள் ஆகிய மூன்று தூண் வள 

கெம்படுத்துவதற்கும் பராெரிப்பதற்கும், 

ஐநா சாசனம் ெற்றும் நிவலயான 

வளர்ச்சிக் ான 2030 நி ழ்ச்சி நிரலுக்கு 

ஆதரவான பலதரப்பு ெற்றும் சர்வகதச 

ஒத்துவைப்பின் ெதிப்பு வளப் பாது ாப்பது 

மி வும் முக்கியொனது.  

• பாது ாப்புவாதம் ெற்றும் 

தனிவெப்படுத்தலின் அதி ரித்து வரும் 

சவால் வள எதிர்ம ாள்ள, ஏழு 

தசாப்தங் ளா  ொநிலங் ளுக்கு 

வழி ாட்டும் சர்வகதச விதிமுவற ள் 

ெற்றும் விதி ள் அடிப்பவையிலான 

அவெப்பு சந்தர்ப்பத்திற்கு எை கவண்டும்.  

•  ாலநிவல ொற்றம், புவிசார் அரசியல் 

கொதல் ள், ெனிதாபிொன ெற்றும் 

இைம்மபயர்வு மநருக் டி ள் ஆகியவவ 

உல ளாவிய  வவல ள் ஆகும், அவவ 

ொநிலங் ளின் நம்பிக்வ  ள் ெற்றும் 

நலன் ளுக்கு அப்பாற்பட்ைவவ, கூட்டு 

 வனமும் நைவடிக்வ யும் கதவவ. 
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தேசிய ெஞ்ொயத்து ராஜ் தினம் 2022: ஏப்ரல் 24 

• கதசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் என்பது 

பஞ்சாயத்து ராஜ் அவெப்வப ெதிக்கும் ஒரு 

கதசிய விடுமுவறயாகும். ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 24 ஆம் கததி, அது 

நிவனவுகூரப்படுகிறது. 1992 இல் 

நிவறகவற்றப்பட்ை 73வது அரசியலவெப்பு 

திருத்தச் சட்ைமும் இந்த நாளில் 

நிவனவுகூரப்படுகிறது. நாட்டின் 

பைவெயான நிர்வா  அவெப்பு ளில் 

ஒன்றான பஞ்சாயத்து ராஜ் அவெப்பு, 

இந்தியாவில் சுொர் 6 லட்சம் சமூ ங் வள 

நிர்வகிக்கிறது.  

• இந்தியாவின் மி  முக்கியொன 

வெல் ற் ளில் ஒன்றா க்  ருதப்படும் 

அதி ாரப் பரவலாக் த்வத நிவனவுகூரும் 

வவ யில் இந்த நாள் ஆரம்பத்தில் ஏப்ரல் 

2010 இல் அனுசரிக் ப்பட்ைது.  

• பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம்: முக்கியத்துவம் 

இந்த நாள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, 

ஏமனனில், 1957 ஆம் ஆண்டில், ெத்திய 

மின்சார அவெப்பில் சீர்திருத்தங் வளக் 

ம ாண்டுவரும் கநாக் த்துைன் பல்வந்தராய் 

கெத்தாவின் தவலவெயில் ஒரு குழு 

அவெக் ப்பட்ைது. ஆய்வின்படி, கிராெ 

அளவில் கிராெ பஞ்சாயத்து ள், மதாகுதி 

அளவில் பஞ்சாயத்து சமிதி ெற்றும் 

ொவட்ை அளவில் ஜிலா பரிெத் 

ஆகியவற்வறக் ம ாண்ை பரவலாக் ப்பட்ை 

பஞ்சாயத்து ராஜ் படிநிவலவய குழு 

பரிந்துவரத்தது. 

 

ஏப்ரல் 25: உலக மதலரியா தினம் 2022 

• ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 25 ஆம் கததி, 

உல  ெகலரியா தினம் ெனிதகுலத்திற்கு 

மதாைர்ந்து அச்சுறுத்தலா  இருக்கும். இந்த 

உயிருக்கு ஆபத்தான கநாவயப் பற்றிய 

விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்த 

நிவனவுகூரப்படுகிறது.   

• ெகலரியா மபண் அனாபிலிஸ் ம ாசு 

 டித்தால் பரவுகிறது (இது ெகலரியாவவ 

உண்ைாக்கும் பிளாஸ்கொடியம் 

ஒட்டுண்ணியால் பாதிக் ப்பட்டுள்ளது). 

• WHO புள்ளிவிவரங் ளின்படி, 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 241 மில்லியன் ெக் ள் இந்த 

ம ாடிய கநாயால் பாதிக் ப்படுவார் ள், 

மபரும்பாலான வைக்கு ள் ஆப்பிரிக் ாவில் 

நி ழ்கின்றன. 

• இந்த ஆண்டு உல  ெகலரியா தினத்தின் 

 ருப்மபாருள் "ெகலரியா கநாயின் 

சுவெவயக் குவறக் வும் உயிர் வளக் 

 ாப்பாற்றவும் புதுவெ வளப் 

பயன்படுத்துங் ள்" என்பதாகும். 

 

உலக அறிவுொர் சொத்து தினம் 2022 ஏப்ரல் 26 

அன்று அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• பவைப்பாற்றவல ஊக்குவிப்பதில் 

அறிவுசார் மசாத்துரிவெ (IP) வகிக்கும் 

பங்வ ப் பற்றி அறிய ஏப்ரல் 26 ஆம் கததி 

உல  அறிவுசார் மசாத்து தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. ஒரு நிவலயான 

எதிர் ாலத்திற் ான ொற்றத்வத ஆதரிக்கும் 

புதிய ெற்றும் சிறந்த தீர்வு வளக்  ண்ைறிய 

இவளஞர் ளின் மபரும் ஆற்றவல இந்த 

நாள் அங்கீ ரிக்கிறது.   

• இந்த ஆண்டு, உல  அறிவுசார் மசாத்து 

தினம் 2022 இன்  ருப்மபாருள் IP ெற்றும் 

இவளஞர் ள் ஒரு சிறந்த எதிர் ாலத்திற் ா  

புதுவெப்படுத்துவதில்  வனம் 

மசலுத்துகிறது. 

• IP உரிவெ ள் தங் ள் இலக்கு வள 

எவ்வாறு ஆதரிக்கின்றன, அவர் ளின் 

கயாசவன வள யதார்த்தொ  ொற்ற 

உதவுகின்றன, வருொனத்வத 

உருவாக்குகின்றன, கவவல வள 

உருவாக்குகின்றன ெற்றும் தங் வளச் 

சுற்றியுள்ள உலகில் கநர்ெவறயான 

தாக் த்வத ஏற்படுத்துகின்றன என்பவத 

இவளஞர் ள்  ண்ைறிய இது ஒரு 

வாய்ப்பாகும். ஐபி உரிவெ ளுைன், 

இவளஞர் ள் தங் ள் லட்சியங் வள 

முன்கனற்றுவதற்குத் கதவவயான சில 

முக்கிய  ருவி வள அணு லாம். 
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Khongjom தினம் மணிப்பூரில் Khongjom War 

Memorial Complex இல் அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• ெணிப்பூரின் சுதந்திரத்வதத் தக் வவக்  1891 

ஆங்கிகலா-ெணிப்பூரி கபாரின்கபாது 

ஆங்கிகலா-ெணிப்பூரி கபாரில் 

ஆங்கிகலயர் ளுக்கு எதிரா ப் கபாராடி 

ெ த்தான தியா ங் வளச் மசய்த 

ொநிலத்தின் வீரம் மிக்  ெ ன் ளுக்கு 

ெணிப்பூரில் பணக் ார அஞ்சலி 

மசலுத்தப்பட்ைது. 

• மதௌபால் ொவட்ைத்தில் உள்ள 

ம பாச்சிங்கில் உள்ள க ாங்கஜாம் கபார் 

நிவனவு வளா த்தில் நவைமபற்ற ொநில 

அளவிலான க ாங்கஜாம் தின விைாவில் 

ஆளுநர் லா  கணசன் ெற்றும் முதல்வர் என். 

பிகரன் சிங் ெற்றும் மபாதுெக் ள்  லந்து 

ம ாண்ைனர். ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 

ஆம் கததி, ெணிப்பூர் ஆங்கிகலயர் ளுக்கு 

எதிரா  கபாரிட்ை ெணிப்பூரி வீரர் வள 

நிவனவு கூர்கிறது, குறிப்பா  கெஜர் 

பகவானா பிரஜாபாஷி. 

 

ெர்வதேெ செர்தனாபில் தெரிடர் நிலனவு தினம் 

2022: ஏப்ரல் 26 

• 1986 மசர்கனாபில் கபரழிவின் விவளவு ள் 

ெற்றும் மபாதுவா  அணுசக்தி அபாயங் ள் 

பற்றிய விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துவதற் ா  

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 26 அன்று 

சர்வகதச மசர்கனாபில் கபரழிவு நிவனவு 

தினம் அனுசரிக் ப்படுகிறது.  

• இந்த நாள் ெனிதனால் உருவாக் ப்பட்ை 

கபரழிவவப் பற்றி நெக்குத் மதரிவிப்பது 

ெட்டுெல்லாெல், மபாதுவா  

அணுசக்தியின் அபாயங் வளப் பற்றியும் 

ெனிதர் ளுக்குக்  ற்பிக்கிறது.   

• 1977 ஆம் ஆண்டில்  ட்ைப்பட்ை, 

மசர்கனாபில் அணுமின் நிவலயம் 

அப்கபாவதய கசாவியத் யூனியனுக்கு 

அல்லது இன்வறய உக்வரனின் 

ப்ரிப்யாட்டில் மின்சாரம் தயாரிக் ப் 

பயன்படுத்தப்பட்ைது. திகிலூட்டும் 

சம்பவத்திற்கு முன்பு, 1982 இல் 

மசர்கனாபில் ஆவலயில் அணு உவல  ஒரு 

பகுதி  வரந்தது, இது சில கசதங் வள 

ஏற்படுத்தியது ெற்றும் அவத சரிமசய்ய சில 

ொதங் ள் ஆனது. 

• மசர்கனாபில் கபரழிவு நைக்கும் வவர இந்த 

சம்பவம் அறிவிக் ப்பைவில்வல. 1986 ஆம் 

ஆண்டில், அணுமின் நிவலயத்தில் ஏற்பட்ை 

மவடிப்பு மபலாரஸ், உக்வரன் ெற்றும் ரஷ்ய 

கூட்ைவெப்பின் மபரிய பிரகதசங் ளில் 

 திரியக்  கெ ம் பரவியது. மூன்று 

ஐகராப்பிய நாடு ளில் சுொர் 8.4 மில்லியன் 

ெக் ள்  திர்வீச்சுக்கு ஆளாகியிருப்பதன் 

மூலம் கபரழிவின் தீவிரத்வத அறியலாம். 

• விபத்தின் 30 வது ஆண்டு நிவனவு 

தினத்திற்குப் பிறகு, டிசம்பர் 8, 2016 அன்று, 

ஐக்கிய நாடு ள் சவப தீர்ொனத்வத 

ஏற்றுக்ம ாண்ைது ெற்றும் ஏப்ரல் 26 ஐ 

சர்வகதச மசர்கனாபில் கபரழிவு நிவனவு 

தினொ  அறிவித்தது. மபாதுச் சவப தனது 

தீர்ொனத்தில் 1986 கபரழிவின் மூன்று 

தசாப்தங் ளுக்குப் பிறகும், நீண்ை ால 

விவளவு ள் தீவிரொ த் மதாைர்ந்து 

நீடித்தன, பாதிக் ப்பட்ை சமூ ங் ள் ெற்றும் 

பிரகதசங் ள் மதாைர்புவைய கதவவ வளத் 

மதாைர்ந்து அனுபவித்தன. 

 

உலக எழுதுசொருள் தினம் 2022 ஏப்ரல் 27 

அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிைது 

• உல  எழுதுமபாருள் தினம் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஏப்ரல்  வைசி புதன்கிைவெ 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு உல  

எழுதுமபாருள் தினம் 2022 ஏப்ரல் 27 அன்று 

அனுசரிக் ப்படுகிறது.  ணினிவயப் 

பயன்படுத்துவவத விை எழுதுமபாருள் 

ெற்றும்  ாகிதத்தில் எழுதுவதன் 

முக்கியத்துவத்வதக் குறிக்கும் வவ யில் 

இந்த தினம் ம ாண்ைாைப்படுகிறது.  

• எழுதுமபாருள் வளப் பாது ாப்பதற்கும் 

ஊக் ப்படுத்துவதற்கும் இது உல ம் 

முழுவதும் உள்ள ஆர்வலர் ளால் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது.  பிரிட்டிஷ் 

வரலாற்றில் எழுதப்பட்ை மி  முக்கியொன 

ஆவணங் ளில் ஒன்றான ொக்னா  ார்ட்ைா 

உருவாக் ப்பட்ைதன் 800வது ஆண்டு 

நிவறவவக் ம ாண்ைாடும் வவ யில் 2012 

முதல் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் உல  

எழுதுமபாருள் தினம் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. வ யால் 

எழுதப்பட்ை ஆவணங் ளின் நீண்ை 

ஆயுவளக்  ாட்ை இது ஒரு சிறந்த 

எடுத்துக் ாட்டு. ொக்னா  ார்ட்ைா 1215 இல் 

உருவாக் ப்பட்ைது. இந்த நாள் உல ம் 

முழுவதும் எழுதும்  வலவய ஊக்குவிக்  

வடிவவெக் ப்பட்டுள்ளது. 
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• உலம ங்கிலும் உள்ள ெக் ளின் 

வாழ்க்வ யில் சுறுசுறுப்பான இருப்வபத் 

தக் வவக் த் தகுதியான 

த வல்மதாைர்பு ளின் அடிப்பவை அம்சம் 

எழுத்து. உல  எழுதுமபாருள் தினத்வத 

ம ாண்ைாடுவது, பங்க ற்பாளர் ள் 

அன்புக்குரியவர் ளுைன் மநருக் ொ  வளர 

உதவும் அகத கவவளயில் ஒரு சிறப்பு 

 வலவடிவத்வத பாது ாக்கும். 

 

தவலலயில் ொதுகாப்பு மற்றும் 

ஆதராக்கியத்திற்கான உலக தினம்: ஏப்ரல் 28 

• பணியிைத்தில் பாது ாப்பு ெற்றும் 

ஆகராக்கியத்திற் ான வருைாந்திர உல  

தினம் ஏப்ரல் 28 அன்று உல ளவில் மதாழில் 

விபத்துக் ள் ெற்றும் கநாய் வளத் 

தடுப்பவத ஊக்குவிக்கிறது. கவவலயில் 

பாது ாப்பு ெற்றும் ஆகராக்கியத்திற் ான 

உல  தினம் 2022 பாது ாப்பு ெற்றும் 

ஆகராக்கியத்தின்  லாச்சாரத்வத கநாக்கி 

சமூ  உவரயாைவல கெம்படுத்துவதில் 

 வனம் மசலுத்துகிறது. 

• கவவலயில் பாது ாப்பு ெற்றும் 

ஆகராக்கியத்திற் ான உல  தினம் என்பது 

மதாழில் சார்ந்த கநாய் ள் ெற்றும் 

உல ளவில் விபத்து வளத் தடுக்  உதவும் 

வழி ள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ெற்றும் 

ஊக்குவிப்வபக் குறிக்கிறது. இது ஒரு 

வலுவான மதாழில்சார் பாது ாப்பு ெற்றும் 

ஆகராக்கியம் (OSH) கெலாண்வெ 

அவெப்பின் வளர்ச்சி ெற்றும் பராெரிப்வபக் 

குறிக்கிறது. மதாற்றுகநாய்க்குப் பிறகு, OSH 

கெலாண்வெ அவெப்பு முன்பு இருந்தவத 

விை அதி  முக்கியத்துவத்வதப் 

மபற்றுள்ளது. 

 

ெர்வதேெ நடன தினம் ஏப்ரல் 29, 2022 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• சர்வகதச நைன தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 29 அன்று உல ம் முழுவதும் 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. இந்த நாள் 

நைனத்தின் ெதிப்பு ெற்றும் 

முக்கியத்துவத்வத ம ாண்ைாடுகிறது 

ெற்றும் நி ழ்வு ள் ெற்றும் திருவிைாக் ள் 

மூலம் இந்த  வல வடிவத்தில் 

பங்க ற்வபயும்  ல்விவயயும் 

ஊக்குவிக்கிறது.  

• நைனத்தின் பல நன்வெ வள 

ஊக்குவிப்பதற் ா வும், நைனத்வத ென 

அழுத்த நிவாரணியா  அங்கீ ரிக் வும், 

தன்வன மவளிப்படுத்திக் ம ாள்ளவும், 

ெகிழ்ச்சிவயக் ம ாண்ைாடும் ஒரு 

வழியா வும், ெக் வள ஒன்றிவணக்கும் 

மசயலா வும் இந்த நாள் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது.   

• 1982 ஆம் ஆண்டில், ஐடிஐயின் நைனக் குழு, 

நவீன பாகலவவ உருவாக்கிய ஜீன் ஜார்ஜஸ் 

கநாவர்கர (1727-1810) பிறந்த நாளான ஏப்ரல் 

29 ஆம் கததி ஒவ்மவாரு ஆண்டும் சர்வகதச 

நைன தினத்வதக் ம ாண்ைாடியது.  

 

ெர்வதேெ ஜாஸ் தினம் 2022 ஏப்ரல் 30 அன்று 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

• சர்வகதச ஜாஸ் தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல் 30 அன்று உல ம் முழுவதும் 

ம ாண்ைாைப்படுகிறது. ஜாஸ்வஸ 

ஊக்குவிக் வும் அதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தவும் இந்த 

நாள் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

• ஐக்கிய நாடு ள் சவபயின் கூற்றுப்படி, 

ஜாஸ்,  லாச்சாரங் ளுக்கிவையில் அவெதி, 

உவரயாைல், பன்மு த்தன்வெ ெற்றும் 

ெனித உரிவெ ள் ெற்றும் ெனித 

 ண்ணியத்திற் ான ெரியாவத, 

பாகுபாடு வள ஒழித்தல்,  ருத்து 

சுதந்திரத்வத கெம்படுத்துதல், பாலின 

செத்துவத்வத வளர்ப்பது ெற்றும் சமூ  

ொற்றத்திற் ான இவளஞர் ளின் பங்வ  

வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற் ா  

அங்கீ ரிக் ப்பட்டுள்ளது. 

• ஐக்கிய நாடு ளின்  ல்வி, அறிவியல் ெற்றும் 

 லாச்சார அவெப்பு (யுமனஸ்க ா) நவம்பர் 

2011 அன்று ஏப்ரல் 30 ஐ சர்வகதச ஜாஸ் 

தினொ  அறிவித்தது. உல ம் முழுவதிலும் 

உள்ள சமூ ங் ள், பள்ளி ள்,  வலஞர் ள், 

வரலாற்றாசிரியர் ள்,  ல்வியாளர் ள் 

ெற்றும் ஜாஸ் ஆர்வலர் வளக் 

ம ாண்ைாடுவதற் ா  இந்த நாள் 

குறிக் ப்பட்ைது.  
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உலக கால்நலட தினம் 2022: ஏப்ரல் 30 

• உல   ால்நவை தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஏப்ரல்  வைசி சனிக்கிைவெ 

 வைபிடிக் ப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு இது 

ஏப்ரல் 30, 2022 அன்று வருகிறது.  ால்நவை 

ெருத்துவத் மதாழிலுக்கு உல ளாவிய 

தவலவெவய வைங்குவதற்கும், 

விலங்கு ளின் ஆகராக்கியம் ெற்றும் நலன் 

ெற்றும் மபாது சு ாதாரத்வத ,  ல்வி ெற்றும் 

கூட்ைாண்வெ மூலம் கெம்படுத்தும் 

கநாக் த்துைன் உல   ால்நவை சங் ம் 

நிறுவப்பட்ைது.   

• 2022 ஆம் ஆண்டுக் ான உல   ால்நவை 

தினத்தின்  ருப்மபாருள் " ால்நவை 

மீள்தன்வெவய வலுப்படுத்துதல்" 

என்பதாகும். இது அடிப்பவையில் 

 ால்நவை ெருத்துவர் ளுக்கு அவனத்து 

வவ யான உதவி வளயும், அவர் ளின் 

பயணத்தில் கதவவப்படும் 

ஆதாரங் வளயும் வைங்குவதாகும்.  

• உல   ால்நவை சங் த்தின் முக்கிய 

கநாக் ம் விலங்கு ளின் ஆகராக்கியம் 

ெற்றும் நலவன கெம்படுத்துதல் ெற்றும் 

விலங்கு பாது ாப்பு ெற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

மதாைர்பான பிரச்சிவன வள 

ஒழிப்பதாகும். 

 

Obituaries News 
 

புலிட்சர் பரிசு பபற்ற அபைரிக்க கவிஞர் ரிச்சர்ட் 

ரஹோவர்ட் தனது 92வது வயதில் கோலைோனோர். 

• ரிச்சர்ட் ரஜாசப் ரஹாவர்ட் 1929 ஆம் ஆண்டு 

அக்ரடாபர் 13 ஆம் ரததி அதைரிக்காவின் 

ஓஹிரயாவில் உள்ள கிளீவ்ரலண்டில் 

பிறந்தார். அவர் ஒரு அதைரிக்க கவிஞர், 

இலக்கிய விைர்சகர், கட்டும யாளர், 

ஆசிரியர் ைற்றும் தைாழிதபயர்ப்பாளர் 

ஆவார். 

• ரஹாவர்ட் 1970 இல் புலிட்சர் பரிமச 

‘’அன்மடட்டில்டூ  சப்தஜக்ட்ஸ்’’ தவன்றார் 

ரைலும் 2008 இல் ‘‘வித்தவுட் ரசஇங்’’ 

ரதசிய புத்தக விருதுக்கான இறுதிப் 

ரபாட்டியாள ாகவும் இருந்தார். சார்லஸ் 

பாட்ரலயரின் "தலஸ் ஃப்ளூர்ஸ் டு ைால்" 

இன் அவ து தைாழிதபயர்ப்பு 1983 இல் 

ரதசிய புத்தக விருமத (பின்னர் அதைரிக்க 

புத்தக விருது என்று அமைக்கப்பட்டது). 

 

நடிகரும், திலரக்கலே எழுத்ோளருமான 

சிவகுமார் சுப்ரமணியம் காலமானார் 

• முக்தி பந்தன் ெற்றும் மீனாட்சி சுந்தகரஷ்வர் 

மதாைர் ளில் நடித்ததற் ா  அறியப்பட்ை 

நடி ர்-திவரக் வத எழுத்தாளர் சிவ குொர் 

சுப்ரெணியம்  ாலொனார்.  

• 1989 ஆம் ஆண்டு வித்து விகனாத் கசாப்ரா 

இயக்கிய பரிந்தா திவரப்பைத்திற்கு 

திவரக் வத எழுதி தனது வாழ்க்வ வயத் 

மதாைங்கினார். சிறந்த  வதக் ான 

பிலிம்கபர் விருவத  சகரான் 

 வவமெய்ன் ஐசிஸ் பைத்திற் ா  

மவன்றார்.  

 

ெழம்செரும் சோலலக்காட்சி ேயாரிப்ொளரும் 

நடிகருமான மஞ்சு சிங் காலமானார் 

• பிரபல ஹிந்தி மதாவலக் ாட்சி 

மதாகுப்பாளரும், நடி ருொன ெஞ்சு சிங் 

ொரவைப்பால்  ாலொனார். அவர் இந்திய 

மதாவலக் ாட்சி துவறயில் 

முன்கனாடி ளில் ஒருவரா  இருந்தார் 

ெற்றும் தீதி என்று அன்புைன் 

நிவனவுகூரப்பட்ைார். 

• அவர் 7 ஆண்டு ள் குைந்வத ள் 

நி ழ்ச்சியான Khel Khilone இன் 

மதாகுப்பாளரா  இருந்தார். 1983 ஆம் 

ஆண்டு இந்திய மதாவலக் ாட்சியில் 

ஸ்பான்சர் மசய்யப்பட்ை கொ தீம் மூலம் 

மதாவலக் ாட்சி தயாரிப்பாளரா  தனது 

வாழ்க்வ வயத் மதாைங்கினார். 1984 முதல், 

ஏக்   ானி, இலக்கிய குறும்பைங் வள 

அடிப்பவையா க் ம ாண்ை ஒரு கநரத் 

மதாைர். 

 

பிரெல ஒடியா ொடகரும் இலெக்கலலஞருமான 

பிரபுல்லா கர் காலமானார் 

• பிரபல ஒடியா பாை ரும், இவச 

அவெப்பாளருொன பிரஃபுல்லா  ர் வயது 

மதாைர்பான கநாய் ளால்  ாலொனார்.  ர் 

ஒரு சிறந்த இவசக் வலஞர், பாை ர், 
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பாைலாசிரியர், எழுத்தாளர் ெற்றும் 

 ட்டுவரயாளர்.  

• அவர் 2015 இல் ெதிப்புமிக்  பத்ெஸ்ரீ 

விருவதப் மபற்றார்.  1962 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ 

பதிதா பாபனா என்ற ஒடியா 

திவரப்பைத்தின் மூலம் பாை ரா  தனது 

வாழ்க்வ வயத் மதாைங்கினார். 1975 இல், 

அவர் ெம்தா திவரப்பைத்தில் 

இவசயவெப்பாளரா  ஆனார், அது உைனடி 

மவற்றிவயப் மபற்றது. பதி ரா, கெொ 

ஷ்ரபனா, சிந்துரா பிந்து, பந்து ெ ாந்தி, 

பலிதான் ெற்றும் ராம் பலராம் ஆகியவவ 

அவரது மெல்லிவச இவசயின் 

பாரம்பரியத்வத என்மறன்றும் சுெந்து 

மசல்லும் சில திவரப்பைங் ள். 

 

பிரெல ெத்மஸ்ரீ எழுத்ோளர் பினாொனி 

சமாகந்தி காலமானார் 

• ஒடிசாவின் பு ழ்மபற்ற எழுத்தாளரும், 

பத்ெஸ்ரீ விருது மபற்றவருொன (2020) 

பினாபனி மொ ந்தி தனது 85வது வயதில் 

 ாலொனார். மபர் ாம்பூரில் பிறந்த இவர், 

1960ல் மபாருளாதாரத்தில் விரிவுவரயாளரா  

தனது ஆசிரியப் பணிவயத் மதாைங்கினார்.  

• இவரது பல சிறு வத ள் பல்கவறு 

மொழி ளில் மொழிமபயர்க் ப்பட்டுள்ளன. 

(இந்தி, ஆங்கிலம்,  ன்னைம், ெராத்தி 

உட்பை). ‘ஒடிசா கலகி ா சன்சாத்’ என்ற 

மபயரில் ஒடியா மபண் எழுத்தாளர் ளின் 

அவெப்வப அவர் நிறுவினார். 

• ஒடியா இலக்கியத்திற் ான அவரது 

பங் ளிப்பிற் ா  2020 இல் பினாபானி 

மொ ந்திக்கு பத்ெஸ்ரீ விருது 

வைங் ப்பட்ைது. 2019 ஆம் ஆண்டில், ஒடிசா 

சாகித்ய அ ாைமியின் மி  உயரிய இலக்கிய 

விருதான ஆதிபாடி ஜ ன்னாத் தாஸ் 

புரஸ் ார் விருவதயும் மபற்றார். இவரது 

சிறு வதத் மதாகுப்பு ‘பை கதய்’ சாகித்ய 

அ ாைமி விருவத மவன்றுள்ளது. ஒடிசா 

அரசிைமிருந்து சரளா சம்ொவனயும் 

மபற்றார். 

 

தமகாலயாவின் முன்னாள் முேல்வர் தஜடி 

ரிம்ொய் காலமானார் 

• கெ ாலயாவின் முன்னாள் முதல்வர் 

கஜம்ஸ் டிரிங்மவல் வரம்பாய் தனது 88வது 

வயதில்  ாலொனார். அவர் கெ ாலயாவில் 

அக்கைாபர் 26, 1934 இல் பிறந்தார். 

கெ ாலயா அரசு ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 23, 

2022 வவர மூன்று நாட் ள் அரசு துக் த்வத 

அறிவித்தது. 

• அவரது கசா ொன ெற்றும் திடீர் 

ெவறவுக் ான ெரியாவதக்குரிய 

அவையாளம். அவர் 1982 இல் கதர்தல் 

அரசியலில் நுவைந்தார் ெற்றும் ஜிராங் 

மதாகுதியில் இருந்து சட்ைென்றத் கதர்தலில் 

மவற்றி மபற்றார். ஜூன் 15, 2006 அன்று, 

மூத்த அரசியல்வாதி கெ ாலயாவின் 

முதலவெச்சரா த் கதர்ந்மதடுக் ப்பட்டு 

ொர்ச் 2007 வவர பணியாற்றினார். 

 

இந்திய செண்கள் ைாக்கி அணியின் முன்னாள் 

தகப்டன் எல்தவரா பிரிட்தடா காலமானார் 

• இந்திய ெ ளிர்  ாக்கி அணியின் முன்னாள் 

க ப்ைன் எல்கவரா பிரிட்கைா, வயது 

முதிர்வு  ாரணொ  81 வயதில்  ாலொனார். 

ஏழு கதசிய பட்ைங் வள மவன்ற 

 ர்நாை ாவின் உள்நாட்டு அணிவய அவர் 

வழிநைத்தினார். அவர் 1960 முதல் 1967 வவர 

உள்நாட்டு சுற்று வள ஆட்சி மசய்தார்.  

• ஜப்பான், இலங்வ  ெற்றும் 

ஆஸ்திகரலியாவுக்கு எதிரா  இந்தியாவவப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். அன்கன 

லம்ஸ்மைனுக்குப் பிறகு அர்ஜுனா விருது 

(1965) மபற்ற இரண்ைாவது மபண்  ாக்கி 

வீராங் வன இவர் ஆவார். 

 

Miscellaneous News 
 

ஃபிளிப்கோர்ட் ஃபவுண்ரடஷன் கி ோைப்புற 

ைற்றும் பபண்களின் வளர்ச்சிக்கோக 

பதோடங்கப்பட்டது. 

• தசயல்பாடு பற்றி:·         Flipkart 

அறக்கட்டமளயின் தசயல்பாடுகள் 

ைானியம் சார்ந்ததாக இருக்கும். 

பங்களிப்புகள் Flipkart குழுைத்திலிருந்தும் 

Flipkart தளங்களில் கிமடக்கும் ‘Charity 

Checkout’ அம்சத்தின் மூலமும் வரும்.· 

• Flipkart அறக்கட்டமளயானது சமூகத்தின் 

பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு ஆத மவ 

வைங்குவதன் மூலமும், நாட்டின் வளர்ச்சிக் 

கமதயின் ஒரு பகுதியாக அவர்கமள 

உருவாக்குவதன் மூலமும், சமூகம் ைற்றும் 

தபாருளாதா த்திற்கான உருைாறும் 
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வளர்ச்சிப் பணிகமளச் தசயல்படுத்த 

பல்ரவறு பங்குதா ர்களுடன் ஈடுபடும். 
 

டோடோ குழுைம் அதன் சூப்பர் பசயலிமய 

பவளியிட தயோ ோகி வருகிறது. 

• இந்த தைன்தபாருள் கூகுள் ப்ரள ஸ்ரடார் 

மூலம் பதிவிறக்கம் தசய்யக் கிமடக்கும். 

அரைசான், பிளிப்கார்ட் ைற்றும் ரிமலயன்ஸ் 

குழுைத்தின் ஜிரயாைார்ட் ரபான்ற சந்மதத் 

தமலவர்களுடன் ரபாட்டியிடும் வமகயில், 

அதன் டிஜிட்டல் பிரிமவ விரிவுபடுத்துவரத 

டாடா குழுைத்தின் முக்கிய குறிக்ரகாள். 

• டாடாவின் நியூ ஆப் விைானங்கள், 

ரஹாட்டல்கள், ைருந்துகள் ைற்றும் 

ைளிமகப் தபாருட்கமள ஒர  தளத்தில் 

தகாண்டு வரும் என்று கூறப்படுகிறது. 

• Tata Neu தசயலி UI ஒரு புமகப்படத்தில் 

தவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருண்ட 

பின்னணியுடன், இந்த பயன்பாட்டில் 

பல்ரவறு ரநாக்கங்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய பல்ரவறு ஐகான்கள் 

உள்ளன. பயன்பாட்மடப் பயன்படுத்தி 

நீங்கள் ஒரு காம  வாடமகக்கு எடுக்க 

முடியும்.அம்சங்கள் 

•  Tata Neu என்பது ஒரு ஆல்-இன்-ஒன் 

பிளாட்ஃபார்ம் ஆகும், இது நிறுவனத்தின் 

அமனத்து ரசமவகமளயும் ஒர  

பயன்பாட்டில் தகாண்டு வருகிறது.v  

பயன்பாட்டின் மூலம் பி த்திரயக 

சலுமககள், ஊக்கத்ததாமககள் ைற்றும் பல 

கிமடக்கும். இது ததாந்த வில்லாத 

வாங்குதல் ைற்றும் பணம் தசலுத்துதல் 

தசயல்முமறக்கான ஒர  இடத்தில் உள்ளது. 

 

அதமொன் ேனது செயற்லகக்தகாள் 

இலையத்லே அறிமுகப்ெடுத்ே மூன்று 

நிறுவனங்களுடன் ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

• மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐந்தாண்டு 

 ாலப்பகுதியில் 83 ஏவுதல் வள 

மபற்றுள்ளது, இது வரலாற்றில் மி ப்மபரிய 

வணி  மவளியீட்டு வா ன ம ாள்முதல் 

என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. 

• ஏரியன்ஸ்கபஸ், ப்ளூ ஆரிஜின் ெற்றும் 

யுவனமைட் லாஞ்ச் அவலயன்ஸ் (யுஎல்ஏ) 

ஆகியவவ அகெசானின் மபரும்பாலான 

ப்ராமஜக்ட் வ பர் மசயற்வ க்க ாள் வள 

பயன்படுத்த ஒப்புக்ம ாண்ைன, இது 

உலம ங்கிலும் உள்ள பலதரப்பட்ை 

வாடிக்வ யாளர் ளுக்கு அதிகவ , குவறந்த 

கலட்ைன்சி பிராட்கபண்வை வைங்குவவத 

கநாக் ொ க் ம ாண்டுள்ளது. 

• ஏரியன்ஸ்கபஸின் ஏரியன் 6 

ராக்ம ட்டு ளில் 18 ஏவுதல் ள், மஜஃப் 

மபகசாஸின் ப்ளூ ஆரிஜினின் நியூ க்மளனில் 

12 ஏவுதல் ள், இன்னும் 15 ஏவுதல் ளுக் ான 

விருப்பங் ள் ெற்றும் ULA இன் புதிய 

ம வி-லிஃப்ட் ஏவு வண வா னொன 

வல் ன் மசன்ைாரில் 38 விொனங் ள் 

ஆகியவவ ஒப்பந்தங் ள். 

• இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ABL ஸ்கபஸ் 

சிஸ்ைம்ஸின் RS1 ராக்ம ட்டில் இரண்டு 

கசாதவனப் பயணங் வளச் மசலுத்த 

ப்ராமஜக்ட் வ ப்பர் நம்புகிறது. 

 

வியாழனின் ஒதர மாதிரியான இரட்லடலய 

வானியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்  

• K2-2016-BLG-0005Lb என அவைக் ப்படும் 

வியாைனின் ஒகர ொதிரியான இரட்வைவய 

வானியலாளர் ள்  ண்டுபிடித்துள்ளனர் 

• வியாைன் நெது சூரியனிலிருந்து (462 

மில்லியன் வெல் ள் மதாவலவில்) 

இருப்பதால், அது ஒகர ொதிரியான 

மவகுஜனத்வதக் ம ாண்டுள்ளது ெற்றும் 

அதன் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒகர இைத்தில் 

(420 மில்லியன் வெல் மதாவலவில்) 

உள்ளது.  

• இந்த ஆய்வு ArXiv.org இல் முன் அச்சா  

மவளியிைப்பட்ைது ெற்றும் ராயல் 

வானியல் சங் த்தின் ொதாந்திர 

அறிவிப்பு ள் இதழில் செர்ப்பிக் ப்பட்ைது. 

 

NCW மனிே கடத்ேல் எதிர்ப்புப் பிரிலவத் 

சோடங்கியுள்ளது  

• ெனித  ைத்தல் வைக்கு வள வ யாள்வதில் 

மசயல்திறவன கெம்படுத்துவதற் ா  கதசிய 

மபண் ள் ஆவணயம் ெனித  ைத்தல் 

தடுப்பு பிரிவவ அறிமு ப்படுத்தியது. 

• ஆள்  ைத்தல் வைக்கு வளச் சொளித்தல், 

மபண் ள் ெற்றும் சிறுமி ளிவைகய 

விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துதல், 

ஆட் ைத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ளின் திறன் 

கெம்பாடு ெற்றும் பயிற்சி ெற்றும் சட்ை 

அெலாக்  மு வெ ளின் மபாறுப்புணர்வவ 

அதி ரிப்பது கபான்றவற்றில் மசயல்திறவன 

கெம்படுத்துவதற் ா  மபண் ளுக் ான 
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கதசிய ஆவணயம் ெனித  ைத்தல் தடுப்புப் 

பிரிவவ  மதாைங்கியுள்ளது. 
 

மசல் நன்வெ ள்: 

•  ாவல் துவற அதி ாரி ளுக்கும், பிராந்திய, 

ொநில ெற்றும் ொவட்ை அளவிலான 

வைக்குவரஞர் ளுக்கும் ெனித  ைத்தவல 

எதிர்த்துப் கபாராடுவதில் பாலின 

உணர்திறன் பயிற்சி ெற்றும் பட்ைவற வள 

மசல் நைத்தும். ஆவணக்குழுவிற்கு 

கிவைக் ப்மபறும் ெனித  ைத்தல் 

மதாைர்பான முவறப்பாடு ள் இந்த மசல் 

மூலம் தீர்க் ப்படும். 

 

விண்பவளி த வு பதோடக்க நிறுவனைோன Pixxel 

அதன் முதல் பசயற்மகக்ரகோமள SpaceX இல் 

ஏவுகிறது. 

• விண்தவளி த வு ததாடக்க நிறுவனைான 

Pixxel, அதன் முதல் முழு தசயல்பாட்டு 

தசயற்மகக்ரகாளான TD-2 ஐ SpaceX இன் 

Transporter-4 மிஷனில் தவள்ளிக்கிைமை 

அறிமுகப்படுத்தியது. பிக்தஸல், ஒரு 

ஸ்ரபஸ் ரடட்டா ஸ்டார்ட்அப், 

ஸ்ரபஸ்எக்ஸின் டி ான்ஸ்ரபார்ட்டர்-4 

மிஷனில் அதன் முதல் முழு தசயல்பாட்டு 

தசயற்மகக்ரகாளான TD-2 ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

• TD-2 என்பது Pixxel இன் முதல் முழு 

அளவிலான தசயற்மகக்ரகாள் ஆகும், இது 

இதுவம  பறக்கவிடப்பட்ட மிக உயர்ந்த 

ததளிவுத்திறன் தகாண்ட 

மஹப்பர்ஸ்தபக்ட் ல் வணிக 

ரகை ாக்களில் ஒன்றாகும், இது 24 

ைணிரந மும் வா த்தில் ஏழு நாட்களும் 

தசயல்படும் உலகளாவிய சுகாதா  

கண்காணிப்பு அமைப்மப 

உருவாக்குவதற்கு நிறுவனத்மத ஒரு படி 

தநருக்கைாக தகாண்டு தசல்கிறது. 

• ஏவுதல், வணிகத்தின் படி, குமறந்த பூமி-

சுற்றுப்பாமதயில் இரைஜிங் 

தசயற்மகக்ரகாள்களின் உலகின் மிகவும் 

ரைம்பட்ட விண்மீன்களில் ஒன்மற ஒன்று 

ரசர்ப்பது ைற்றும் விண்தவளியின் 

நன்மைகமள பூமிக்கு தகாண்டு 

வருவதற்கான அதன் ரநாக்கத்மத நிமறவு 

தசய்வமத தநருங்குகிறது. 

 

TD-2 பற்றி         

• TD-2 த வுகமளச் ரசகரிக்கத் ததாடங்கும் 

ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு கசிவுகள், 

காடழிப்பு, உருகும் பனிக்கட்டிகள், 

ைாசுபாடு ைற்றும் ரைாசைான பயிர் 

ஆர ாக்கியம் ரபான்ற கண்ணுக்குத் 

ததரியாத ைாற்றங்கமளக் கண்டறியும். 

• இந்த தவளியீடு 2023 ஆம் ஆண்டின் 

ததாடக்கத்தில் அதன் முதல் வணிக கட்ட 

தசயற்மகக்ரகாள்கமள ஏவுவதற்கும், அதன் 

த மவ வணிக ரீதியாக விற்பமன 

தசய்வதற்கும் Pixxelஐ தயார்படுத்துகிறது. 

• Pixxel இன் மஹப்பர்ஸ்தபக்ட் ல் விண்மீன் 

ஒவ்தவாரு 48 ைணி ரந த்திற்கும் உலகின் 

எந்த இடத்மதயும் ைமறக்க முடியும், 550-

கிரலாமீட்டர் உய த்தில் சூரிய ஒத்திமசவு 

சுற்றுப்பாமதயில் (SSO) ஆறு 

தசயற்மகக்ரகாள்களுக்கு நன்றி. 

 

ஏர்தொர்ட்ஸ் கவுன்சில் இன்டர்தநெனல்: 2021 

இல் உலகின் ெரெரப்ொன முேல் 10 விமான 

நிலலயங்கள் 

• ஏர்கபார்ட்ஸ்  வுன்சில் இன்ைர்கநெனல் 

(ஏசிஐ) 2021 ஆம் ஆண்டிற் ான உல ளவில் 

மி வும் பரபரப்பான முதல் 10 விொன 

நிவலயங் ளின் பட்டியவல மவளியிட்ைது. 

 ார்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாக்சன் அட்லாண்ைா 

சர்வகதச விொன நிவலயம் (ஏடிஎல்) 75.7 

மில்லியன் பயணி ளுைன் முதலிைத்தில் 

உள்ளது.  

• ைல்லாஸ்/ஃகபார்ட் மவார்த் சர்வகதச 

விொன நிவலயம் (DFW) 62.5 மில்லியன் 

பயணி ள்) இரண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது, 

மைன்வர் சர்வகதச விொன நிவலயம் (DEN, 

58.8 மில்லியன் பயணி ள்) மூன்றாவது 

இைத்தில் உள்ளது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டிற் ான உலகின் 

பரபரப்பான முதல் 10 விொன நிவலயங் ள்: 

 

ஏர் ஏசியாலவ டாடா குழுமம் ஏர் இந்தியாவுடன் 

இலைக்க உள்ளது 

• ைாைா குழுெம் 2022 ஜனவரியில் ஏர் 

இந்தியாவவ வ ய ப்படுத்தியதில் இருந்து 

அதன் மசயல்திறவன கெம்படுத்த 
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முயற்சித்து வருகிறது. ைாைாவின் சமீபத்திய 

கவவல விொனப் கபாக்குவரத்து 

நைவடிக்வ  வள ஒருங்கிவணப்பதாகும். 

• ஏர் ஏசியா இந்தியாவுைன் இவணவதற் ான 

ஏர் இந்தியாவின் விருப்பம் குறித்து இந்திய 

கபாட்டி ஆவணயம் (சிசிஐ) ஏற் னகவ 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.  டிசம்பர் 2020 

இல்,ைாைா, ஏர் ஏசியா இந்தியாவில்  தனது 

பங்கு வள 67 சதவீதொ  உயர்த்தியது. 

• ஜூன் 2014 இல் மசயல்பைத் மதாைங்கிய 

AirAsia இந்தியா, நாடு முழுவதும் 

திட்ைமிைப்பட்ை பயணி ள், சரக்கு ெற்றும் 

பட்ைய விொன கசவவ வள வைங்குகிறது. 

இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் ஏர் இந்தியா 

ெற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் 

நிறுவனங் வள ைாைா வாங்கியது.  

• அக்கைாபர் 2021 இல் நஷ்ைத்தில் இயங்கும் 

ஏர் இந்தியாவவ மவன்ற ஏலத்தில் ைாைாஸ் 

உருமவடுத்தது. இது ரூ. 18,000 க ாடிக்கு 

ஏலம் எடுத்தது, இதில் ரூ. 2,700 க ாடி 

பணொ  மசலுத்தப்பட்ைது ெற்றும் 

க ரியரின்  ைன் ரூ. 15,300 க ாடி என்ற 

அனுொனமும் அைங்கும்.  

 

இந்தியாவின் மிென் கர்மதயாகி திட்டத்திற்கு 47 

மில்லியன் டாலர்  உலக வங்கி ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

• சிவில் கசவவ திறவன வளர்ப்பதற் ான 

கதசிய திட்ைொன இந்திய அரசின் மிென் 

 ர்ெகயாகிவய ஆதரிக்  47 மில்லியன் 

அமெரிக்  ைாலர் உல  வங்கி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் 

கிட்ைத்தட்ை 18 மில்லியன் அரசு ஊழியர் ள் 

பணிபுரிகின்றனர், ொநில அரசு ெற்றும் 

உள்ளாட்சி ெட்ைங் ளில் சுொர் மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு பணியாளர் ள் உள்ளனர். 

• வங்கியின் நிதியுதவியானது சுொர் நான்கு 

மில்லியன் அரசு ஊழியர் ளின் 

மசயல்பாட்டு ெற்றும் நைத்வத திறன் வள 

கெம்படுத்தும் அரசாங் த்தின் 

கநாக் ங் வள ஆதரிப்பவத கநாக் ொ க் 

ம ாண்டுள்ளது. இது மூன்று கூறு ளில் 

 வனம் மசலுத்தும்: திறன் 

 ட்ைவெப்பு வள உருவாக்குதல் ெற்றும் 

மசயல்படுத்துதல்; ஒருங்கிவணந்த  ற்றல் 

தளத்தின் வளர்ச்சி; ெற்றும் நிரல் 

 ண் ாணிப்பு, ெதிப்பீடு ெற்றும் 

கெலாண்வெ.  

• இந்தியாவில் உல  வங்கியின் நான்கு 

துவற ளில் ஒன்றா  மபாதுத்துவற 

நிறுவனங் வள வலுப்படுத்துவவத 

உள்ளைக்கிய இந்திய நாடு கூட்ைாண்வெ 

 ட்ைவெப்பின் (CPF) FY18-22 உைன் 

இத்திட்ைம் இவணக் ப்பட்டுள்ளது. 

ம ாள்வ  முன்னுரிவெ வள 

மசயல்படுத்துவதற்கும் பயனுள்ள 

கசவவ வள வைங்குவதற்கும் அரசாங்  

அதி ாரி ளின் திறவனக்  ட்டிமயழுப்புவது 

இந்த கநாக் ங் வள அவைவதற்கு 

முக்கியொனதா  இருப்பதால், உல  

வங்கியின் தீவிர வறுவெவய முடிவுக்குக் 

ம ாண்டுவருதல் ெற்றும் பகிரப்பட்ை 

மசழிப்வபக்  ட்டிமயழுப்புதல் ஆகிய உல  

வங்கியின் இரட்வை இலக்கு ளுைன் 

இத்திட்ைம் இவணந்துள்ளது. 

 

Important Takeaways (முக்கியைோன 

குறிப்புகள்) 
 

• உலக ஆட்டிசம் அமைப்பு: 1998; 

• உலக ஆட்டிசம் அமைப்பின் தமலவர்: 

டாக்டர் சமி ா அல் சாத்; 

• உலக ஆட்டிசம் அமைப்பு நிறுவப்பட்டது: 

லக்சம்பர்க். 

• ெணிக்கு 65 கிகலாமீட்ைர் கவ த்தில்  ாற்று 

வீசியகதாடு ெணிக்கு 80 கிகலாமீட்ைர் 

கவ த்தில்  ாற்று வீசியது. 

• மெகி என்பது இந்த தீவுக்கூட்ைத்தின் முதல் 

புயல் ஆகும், இது வருைத்திற்கு சராசரியா  

20 புயல் ள். 

• ஐவரி க ாஸ்ட் தவலந ர்: யமெௌஸூக்கரா;  

• ஐவரி க ாஸ்ட் நாணயம்: கெற்கு ஆப்பிரிக்  

CFA பிராங்க்;  

• ஐவரி க ாஸ்ட் தவலவர்: அலசாகன 

ஔட்ைாரா 

• ஸ்கலாகவனியா தவலந ரம்: லுப்லியானா; 

• ஸ்கலாகவனியா நாணயம்: யூகரா;  

• ஸ்கலாகவனியா ஜனாதிபதி: கபாருட் 

பக ார். 

• இமளஞர்களுக்கான புத்தகங்களுக்கான 

சர்வரதச வாரியத்தின் நிறுவனர்: தஜல்லா 

தலப்ரைன். 
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• இமளஞர்களுக்கான புத்தகங்களுக்கான 

சர்வரதச வாரியம் நிறுவப்பட்டது: 1953, 

சூரிச், சுவிட்சர்லாந்து. 

• இமளஞர்களுக்கான புத்தகங்களுக்கான 

சர்வரதச வாரியம் தமலமையகம்: பாஸல், 

சுவிட்சர்லாந்து. 

• NABH நிறுவப்பட்டது: 2006, இந்தியா; 

• NABH தமலமையகம்: புது தில்லி. 

• ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 3 டிசம்பர் 

1993; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலமையகம்: 

மும்மப; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிதாப் 

சவுத்ரி; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலவர்: ஸ்ரீ  ாரகஷ் 

ைகிஜா; 

• ஆக்சிஸ் ரபங்க் ரடக்மலன்: பத்தி கா நாம் 

ஜிந்தகி 

• சீனாவின் தமலநக ம்: தபய்ஜிங்; 

• சீன நாணயம்: Renminbi; 

• சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங். 

• மைக்ர ாசாப்ட் CEO ைற்றும் தமலவர்: 

சத்யா நாததல்லா; 

• மைக்ர ாசாப்ட் தமலமையகம்: 

த ட்ைாண்ட், வாஷிங்டன், அதைரிக்கா. 

• HDFC ERGO தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் CEO: ரித்ரதஷ் குைார்; 

• HDFC ERGO தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் 

நிறுவனத்தின் தமலமையகம்: மும்மப; 

• HDFC ERGO தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் 

நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது: 2002; 

• ஈக்வைார் தவலந ரம்: குய்கைா;  

• ஈக்வைார் நாணயம்: அமெரிக்  ைாலர்; 

• ஈக்வைார் ஜனாதிபதி: கில்லர்கொ 

லாஸ்கஸா. 

• உணவு ெற்றும் விவசாய அவெப்பின் 

தவலவெய ம்: கராம், இத்தாலி;  

• உணவு ெற்றும் கவளாண்வெ அவெப்பு 

நிறுவப்பட்ைது: 16 அக்கைாபர் 1945. 

• கஜ & க  மலப்டினன்ட்  வர்னர்: ெகனாஜ் 

சின் ா;  

• கஜ&க  உருவாக் ம் (யூனியன் பிரகதசம்): 

31 அக்கைாபர் 2019;  

• கஜ&க  தவலந ரம்: ஜம்மு (குளிர் ாலம்), 

ஸ்ரீந ர் (க ாவை). 

• குஜராத் தவலந ர்:  ாந்திந ர்;  

• குஜராத்  வர்னர்: ஆச்சார்யா கதவவ்ரத்;  

• குஜராத் முதல்வர்: பூகபந்திரபாய் பகைல். 

• உத்தர ாண்ட் முதல்வர்: புஷ் ர் சிங் தாமி;  

• உத்தர ாண்ட் தவலந ரங் ள்: கைராடூன் 

(குளிர் ாலம்), வ ர்வசன் (க ாவை);  

• உத்தர ாண்ட் ஆளுநர்: மலப்டினன்ட் 

மஜனரல் குர்மித் சிங். 

• ெ ாராஷ்டிரா தவலந ரம்: மும்வப;  

• ெ ாராஷ்டிரா ஆளுநர்: ப த் சிங் க ாஷ்யாரி; 

• ெ ாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக் கர 

• ஜார் ண்ட் தவலந ர்: ராஞ்சி;  

• ஜார் ண்ட் முதல்வர்: க ெந்த் கசாரன்;  

• ஜார் ண்ட் ஆளுநர்: ரகெஷ் பாய்ஸ். 

• உத்தரபிரகதச தவலந ரம்: லக்கனா; 

• உத்தரபிரகதச முதல்வர்: கயாகி ஆதித்யநாத்; 

• உத்தரபிரகதச ஆளுநர்: ஆனந்திமபன் 

பகைல். 

• தமிழ்நாட்டின் தவலந ரம்: மசன்வன; 

• தமிை  முதல்வர்:  .ஸ்ைாலின்;  

• தமிை  ஆளுநர்: என்.ரவி. 

• அசாம் தவலந ரம்: திஸ்பூர்;  

• அசாம் முதல்வர்: ஹிெந்தா பிஸ்வா சர்ொ;  

• அசாம்  வர்னர்: மஜ தீஷ் முகி. 

• ெணிப்பூர் முதல்வர்: என் பிகரன் சிங் 

• ெணிப்பூரின் தவலந ரம்: இம்பால்  

• ெணிப்பூர் நைனம்: ெணிப்பூரி ராஸ் லீலா 

• இம்பால்: இம்பால் ெணிப்பூரின் 

தவலந ரம் ெற்றும் இந்தியாவின் 

பைவெயான ந ரங் ளில் ஒன்றாகும். 

• இம்பால்,  ைல் ெட்ைத்திலிருந்து 786 மீட்ைர் 

உயரத்தில், அதன் அற்புதொன 

சுற்றுப்புறங் ள் ெற்றும் பசுவெயான 

தாவரங் ளுக்கு அங்கீ ாரம் மபற்றது.  
 

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 | April 2022  

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

 

• ெணிப்பூர் பல்கவறு பைங்குடியினரின் 

நிலம், இம்பால் ொநிலத்தின்  லாச்சார 

வெயொ  மசயல்படுகிறது. 

• எஸ்பிஐ நிறுவப்பட்ைது: 1 ஜூவல 1955;  

• எஸ்பிஐ தவலவெய ம்: மும்வப; 

• எஸ்பிஐ தவலவர்: திகனஷ் குொர்  ாரா. 

• உல  வங்கி நிறுவப்பட்ைது: ஜூவல 1944, 

அமெரிக் ா;  

• உல  வங்கி தவலவெய ம்: வாஷிங்ைன் 

DC, அமெரிக் ா; 

• உல  வங்கியின் தவலவர்: கைவிட் ராபர்ட் 

ெல்பாஸ்;  

• உல  வங்கியின் உறுப்பு நாடு ள்: 189 

(இந்தியா உட்பை). 

• ொஸ்ைர் ார்டு நிறுவப்பட்ைது: 16 டிசம்பர் 

1966, அமெரிக் ா; 

• ொஸ்ைர் ார்டு தவலவெய ம்: ம ாள்முதல், 

 ாரிசன், நியூயார்க், அமெரிக் ா;  

• Mastercard CEO: Michael Miebach;  

• ொஸ்ைர் ார்டு மசயல் தவலவர்: அஜய் 

பங் ா. 

• ஆர்பிஐ நிறுவப்பட்ைது: ஏப்ரல் 1, 1935;  

• ரிசர்வ் வங்கியின் தவலவெய ம்: மும்வப, 

ெ ாராஷ்டிரா; 

• ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர்: சக்தி ாந்த தாஸ்;  

• ரிசர்வ் வங்கியின் துவண ஆளுநர் ள்: 

ெக ஷ் குொர் மஜயின், வெக்க ல் 

கதபப்ரதா பத்ரா, எம் ராகஜஷ்வர் ராவ், டி 

ரபி சங் ர். 

• இலங்வ  மவளியுறவு அவெச்சர்: 

ஜி.எல்.பீரிஸ்  

• IMF தவலவர்: Kristalina Georgieva. 

• இலங்வ  ஜனாதிபதி: க ாட்ைாபய ராஜபக்ச 

• சூர்கயாதாய் சிறு நிதி வங்கியின் 

தவலவெய ம்: நவி மும்வப, ெ ாராஷ்டிரா;  

• சூர்கயாதாய் சிறு நிதி வங்கியின் MD & CEO: 

பாஸ் ர் பாபு ராெச்சந்திரன்;  

• சூர்கயாதாய் ஸ்ொல் ஃவபனான்ஸ் கபங்க் 

கைக்வலன்: எ கபங்க் ஆஃப் ஸ்வெல்ஸ். 

• IndusInd வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 1994; 

• IndusInd வங்கியின் தவலவெய ம்: மும்வப, 

ெ ாராஷ்டிரா; 

• IndusInd Bank MD & CEO: சுெந்த்  த்பாலியா;  

• IndusInd Bank கைக்வலன்: நாங் ள் உங் வள 

பணக் ாரர் ளா  உணர்கிகறாம். 

• கபங்க் ஆஃப் பகராைா நிறுவப்பட்ைது: 20 

ஜூவல 1908;  

• பாங்க் ஆஃப் பகராைா தவலவெய ம்: 

வகதாதரா, குஜராத்; 

• பாங்க் ஆஃப் பகராைா நிர்வா  இயக்குனர் & 

CEO: சஞ்சீவ் சாதா; 

• கபங்க் ஆஃப் பகராைா கைக்வலன்: 

இந்தியாவின் சர்வகதச வங்கி; 

• கபங்க் ஆஃப் பகராைா ஒருங்கிவணந்த 

வங்கி ள்: கதனா வங்கி & விஜயா வங்கி 

2019 இல். 

•  ர்நாை  தவலந ரம்: மபங் ளூரு;  

•  ர்நாை  முதல்வர்: பசவராஜ் எஸ் 

மபாம்வெ;  

•  ர்நாை  ஆளுநர்: தாவர் சந்த் ம லாட். 

• விப்கரா தவலவெ நிர்வா  அதி ாரி: தியரி 

மைலாகபார்ட்; 

• விப்கரா நிறுவனர்: எம்.எச்.  ொம் 

பிகரம்ஜி;  

• விப்கரா நிறுவப்பட்ைது: 29 டிசம்பர் 1945, 

இந்தியா; 

• விப்கரா உரிவெயாளர்: அசிம் பிகரம்ஜி;  

• விப்கரா தவலவெய ம்: மபங் ளூரு. 

• டிஜிட்ைல் இன்சூரன்ஸ் தவலவெய ம்: 

மபங் ளூரு,  ர்நாை ா;  

• டிஜிட் இன்சூரன்ஸ் தவலவர்:  ாகெஷ் 

க ாயல். 

• நாஸ் ாம் தவலவர்: கதப்ஜானி க ாஷ்;  

• நாஸ் ாம் தவலவெய ம் இைம்: புது தில்லி; 

• நாஸ் ாம் நிறுவப்பட்ைது: 1 ொர்ச் 1988. 

• ஃபியூச்சர் மஜனரலி இந்தியா வலஃப் 

இன்சூரன்ஸ் நிறுவப்பட்ைது: 2000;  
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• பியூச்சர் மஜனரலி இந்தியா ஆயுள் 

 ாப்பீட்டுத் தவலவெய ம்: மும்வப. 

• மொரிஷியஸ் பிரதெர்: ஸ்ரீ பிரவிந்த் ஜக்நாத்  

• உல  சு ாதார அவெப்பின் இயக்குநர் 

மஜனரல் (WHO): மைட்கராஸ் அதாகனாம் 

ம ப்கரயஸ் 

• ெத்திய வீட்டுவசதி ெற்றும் ந ர்ப்புற 

விவ ாரங் ளுக் ான இவண அவெச்சர்: ஸ்ரீ 

 வுெல் கிகொர் 

•  ல்வி அவெச்சர், ஆந்திர பிரகதசம்: ைாக்ைர் 

ஆதிமுலபு சுகரஷ் 

• கெயர், சூரத்: க ெலி  ல்கபஷ்குொர் 

கபா ாவாலா 

• மசயலாளர், MoHUA: ஸ்ரீ ெகனாஜ் கஜாஷி 

• ெத்திய துவறமு ங் ள்,  ப்பல் 

கபாக்குவரத்து ெற்றும் நீர்வழி ள் ெற்றும் 

ஆயுஷ் அவெச்சர்: சர்பானந்தா 

கசாகனாவால்  

• துவறமு ங் ள்,  ப்பல் கபாக்குவரத்து 

ெற்றும் நீர்வழி ள் அவெச்ச த்தின் 

மசயலாளர்: ைாக்ைர் சஞ்சீவ் ரஞ்சன் 

• மும்வப துவறமு  ஆவணயத்தின் தவலவர்: 

ராஜீவ் ஜகலாட்ைா 

• இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி ள் 

ஆவணயத்தின் தவலவர்: சஞ்சய் 

பந்கதாபாத்யாய் 

• இந்திய பட்ையக்  ணக் ாளர் ள் நிறுவனம் 

உருவாக் ம்: 1 ஜூவல 1949;  

• இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்ைர்ட் 

அக் வுண்ைன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

தவலவெய ம்: புது தில்லி, இந்தியா;  

• இந்திய பட்ையக்  ணக் ாளர் ள் நிறுவனம் 

தவலவர்: கதபாஷிஸ் மித்ரா;  

• இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சார்ட்ைர்ட் 

அக் வுன்ைன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா துவணத் 

தவலவர்: அனிக த் சுனில் தலாதி; 

• இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்ைர்ட் 

அக் வுண்ைண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

மசயலாளர்: மஜய் குொர் பத்ரா; 

• எஸ்கைானியா தவலந ர்: தாலின்; நாணயம்: 

யூகரா. 

• இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிமிமைட் 

நிறுவப்பட்ைது: 1940;  

• ஹிந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிமிமைட் 

தவலவெய ம்: மபங் ளூரு,  ர்நாை ா;  

• ஹிந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிமிமைட் 

சிஎம்டி: ஆர் ொதவன். 

• இஸ்கரா நிறுவப்பட்ைது: 15 ஆ ஸ்ட் 1969;  

• இஸ்கரா தவலவெய ம்: மபங் ளூரு;  

• இஸ்கரா தவலவர்: எஸ் கசாெநாத். 

• வெக்கராசாப்ட்: நிறுவனர் ள்: பில் க ட்ஸ், 

பால் ஆலன்  

• CEO: சத்யா நாமதல்லா  

• நிறுவப்பட்ைது: 4 ஏப்ரல் 1975, அல்பும ர்கி, 

நியூ மெக்ஸிக ா, அமெரிக் ா  

• தவலவெய ம்: மரட்ொண்ட், வாஷிங்ைன், 

அமெரிக் ா  

• BPCL: பாரத் மபட்கராலியம்  ார்ப்பகரென் 

லிமிமைட்  

• தவலவெய ம்: மும்வப  

• நிறுவப்பட்ைது: 1952  

• தவலவர்: அருண்குொர் சிங் 

• திரிபுரா இந்தியாவின் மூன்றாவது சிறிய 

ொநிலொகும்.  

• அ ர்தலா திரிபுராவின் தவலந ரம்  

• மிகசாரம் ெற்றும் அசாம் திரிபுராவுைன் 

எல்வலவயப் பகிர்ந்து ம ாள்கிறது 

• ொணிக்ய வம்சம் த்விப்ரா ராஜ்ஜியத்வதயும் 

பின்னர் சுகதச திரிபுரா ொநிலத்வதயும் 

ஆட்சி மசய்தது, இது இன்று இந்தியாவில் 

திரிபுரா என்று அவைக் ப்படுகிறது.  

• திரிபுராவில் உள்ள  ஐந்து ெவலத்மதாைர் ள் 

- கபாகராமுரா, அதரமுரா, லாங்தாவர, 

ெ ான் ெற்றும் ஜம்புய் ெவல ள். 

• பிரசார் பாரதி CEO: சஷி கச ர் கவம்படி 

(2017–);  

• பிரசார் பாரதி நிறுவப்பட்ைது: 23 நவம்பர் 

1997, புது தில்லி; 

• பிரசார் பாரதி தவலவெய ம்: புது தில்லி; 

• பிரசார் பாரதி துவண நிறுவனம்: தூர்தர்ென். 

• லார்சன் & டூப்கரா லிமிமைட் 

நிறுவப்பட்ைது: 7 பிப்ரவரி 1938; 

• லார்சன் & டூப்கரா லிமிமைட் 

தவலவெய ம்: மும்வப, ெ ாராஷ்டிரா; 

• லார்சன் & டூப்கரா லிமிமைட் CEO & MD: S.N. 

சுப்ரெணியன். 
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• மதலுங் ானா ஐடி ெற்றும் மதாழில்துவற 

அவெச்சர்: க  டி ராொ 

• மதலங் ானா முதல்வர்: ஸ்ரீ  ல்வகுந்த்லா 

சந்திரகச ர ராவ் 

• கூகுள் CEO: சுந்தர் பிச்வச (முழு மபயர்: 

பிச்வச சுந்தரராஜன்) 

• கூகுள் இந்தியாவின் நாட்டின் தவலவர் 

ெற்றும் துவணத் தவலவர்: சஞ்சய் குப்தா 

• ஐசிசி தவலவர்: கிமரக் பார்க்கல; 

• ICC CEO: Geoff Allardice;  

• ஐசிசி தவலவெய ம்: துபாய், ஐக்கிய அரபு 

எமிகரட்ஸ்; 

• ஐசிசி நிறுவப்பட்ைது: 15 ஜூன் 1909. 

• இங்கிலாந்தின் பர்மிங் ாம் 2022 

 ாென்மவல்த் விவளயாட்டுப் 

கபாட்டி வள நைத்தவுள்ளது. 

•  ாென்மவல்த் விவளயாட்டுப் கபாட்டி ள் 

ஜூவல 28 வியாைன் அன்று மதாைங்கி 

ஆ ஸ்ட் 8 திங் ள் அன்று முடிவவையும். 

• ெத்திய எஃகு அவெச்சர்: ஸ்ரீ ராம் சந்திர 

பிரசாத் சிங்  

• ெத்திய உள்துவற அவெச்சர்: திரு அமித் ொ 

• மதலுங் ானா ொநில அவெச்சர் : ஸ்ரீ வி 

ஸ்ரீனிவாஸ்  வுட் 

• NMDC தவலவர் ெற்றும் நிர்வா  இயக்குனர்: 

ஸ்ரீ சுமித் மைப் 

• ஐக்கிய நாடு ளின் சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் 

நிறுவப்பட்ைது: 1972;  

• ஐக்கிய நாடு ளின் சுற்றுச்சூைல் திட்ைத் 

தவலவெய ம்: வநகராபி, ம ன்யா;  

• ஐக்கிய நாடு ளின் சுற்றுச்சூைல் திட்ை 

நிர்வா  இயக்குனர்: இங் ர் ஆண்ைர்சன் 

(மைன்ொர்க்). 

• கூகுள் நிறுவப்பட்டது: 4 தசப்டம்பர் 1998; 

• கூகுள் தமலமையகம்: ைவுண்டன் வியூ, 

கலிரபார்னியா, அதைரிக்கா. 

• ைணிப்பூர் தமலநக ம்: இம்பால்; ஆளுநர்: 

லா.கரணசன். 

• ஒடிசா தமலநகர்: புவரனஸ்வர்; 

• ஒடிசா கவர்னர்: கரணஷி லால்; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் ைனித உரிமைகள் 

கவுன்சில் தமலவர்: ஃதபடரிரகா 

வில்ரலகாஸ்;· 

•  ஐக்கிய நாடுகளின் ைனித உரிமைகள் 

கவுன்சில் தமலமையகம்: தஜனிவா, 

சுவிட்சர்லாந்து;· 

•  ஐக்கிய நாடுகள் ைனித உரிமைகள் கவுன்சில் 

நிறுவப்பட்டது: 15 ைார்ச் 2006. 

•  ஹங்ரகரி தமலநக ம்: புடாதபஸ்ட்; 

• ஹங்ரகரி நாணயம்: ஹங்ரகரிய 

ஃரபாரிண்ட். 

• ராஜஸ்தான் முதல்வர்: அகசாக் ம லாட்; 

•  வர்னர்:  ல்ராஜ் மிஸ்ரா. 

• யுமனஸ்க ா உருவாக் ம்: 4 நவம்பர் 1946; 

• யுமனஸ்க ா தவலவெய ம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ்; 

• யுமனஸ்க ா மபாது இயக்குனர்: ஆட்ரி 

அகசாகல 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தவலவெய ம்: 

ொண்ைலுகயாங், பிலிப்வபன்ஸ்; 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தவலவர்: 

ெசட்சுகு அச ாவா (17 ஜனவரி 2020 முதல்); 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உறுப்பினர்: 68 

நாடு ள்; 

• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 19 

டிசம்பர் 1966; 

• யூனியன் கபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

தவலவெய ம்: மும்வப; 

• யூனியன் கபங்க் ஆஃப் இந்தியா CEO: 
ராஜ்கிரண் ராய் ஜி. (1 ஜூவல 2017–); 

• யூனியன் கபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

நிறுவப்பட்ைது: 11 நவம்பர் 1919, மும்வப. 

• DCB வங்கியின் தமலமையகம்: மும்மப; 

• DCB வங்கியின் CEO: முரளி எம். நட்ராஜன் 

(29 ஏப்ரல் 2009–); 

• DCB வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 1930. 

• Flipkart தமலமையகம்: தபங்களூரு, 

கர்நாடகா;· 

• Flipkart CEO: கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி.  

• உல  சு ாதார அவெப்பின் தவலவெய ம்: 

மஜனீவா, சுவிட்சர்லாந்து; 

• உல  சு ாதார நிறுவனம் நிறுவப்பட்ைது: 7 

ஏப்ரல் 1948; 

• உல  சு ாதார அவெப்பின் இயக்குநர் 

மஜனரல்: மைட்கராஸ் அதாகனாம். 

• பஞ்சாப் கநெனல் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 

1894; 
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• பஞ்சாப் கநெனல் வங்கியின் 

தவலவெய ம்: புது தில்லி; 

• பஞ்சாப் கநெனல் வங்கியின் MD & CEO: 

அதுல் குொர் க ாயல்;  

• பஞ்சாப் கநெனல் கபங்க் கைக்வலன்: தி 

கநம் யூ க ன் கபங்க் அன். 

• ஆர்பிஐ 25வது  வர்னர்: சக்தி ாந்த தாஸ்; 

• தவலவெய ம்: மும்வப; 

• நிறுவப்பட்ைது: 1 ஏப்ரல் 1935, ம ால் த்தா. 

• ஹீகொபிலியாவின் உல  கூட்ைவெப்பு 

நிறுவனர்: ஃபிராங்க் ஷ்னாமபல்.  

• உல  ஹீகொபிலியா கூட்ைவெப்பு 

நிறுவப்பட்ைது: 1963. 

• ஹீகொபிலியாவின் உல  கூட்ைவெப்பு 

தவலவெய ம் இைம்: ொண்ட்ரீல்,  னைா. 

• யுமனஸ்க ா உருவாக் ம்: 4 நவம்பர் 1946; 

• யுமனஸ்க ா தவலவெய ம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ்; 

• யுமனஸ்க ா மபாது இயக்குனர்: ஆட்ரி 

அகசாகல; 

• நிவனவுச்சின்னங் ள் ெற்றும் 

தளங் ளுக் ான சர்வகதச  வுன்சிலின் 

தவலவெய ம் (ICOMOS): பாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• நிவனவுச்சின்னங் ள் ெற்றும் 

தளங் ளுக் ான சர்வகதச  வுன்சில் 

(ICOMOS) நிறுவப்பட்ைது: 1965; 

• நிவனவுச்சின்னங் ள் ெற்றும் 

தளங் ளுக் ான சர்வகதச  வுன்சிலின் 

தவலவர்: கதாஷியுகி க ாகனா. 

• UNEP தவலவெய ம்: வநகராபி, ம ன்யா. 

• UNEP தவலவர்: இங் ர் ஆண்ைர்சன்.  

• யுஎன்இபி நிறுவனர்: ொரிஸ் ஸ்ட்ராங். 

• UNEP நிறுவப்பட்ைது: 5 ஜூன் 1972, 

வநகராபி, ம ன்யா. 

• உல  அறிவுசார் மசாத்து அவெப்பின் 

தவலவெய ம்: மஜனிவா, சுவிட்சர்லாந்து.  

• உல  அறிவுசார் மசாத்து அவெப்பின் CEO: 

கைரன் ைாங். 

• உல  அறிவுசார் மசாத்து அவெப்பு 

நிறுவப்பட்ைது: 14 ஜூவல 1967 

• ெணிப்பூர் முதல்வர்: பிகரன் சிங்  

• ெணிப்பூர் ஆளுநர்:  கணசன் 

• சர்வகதச மதாழிலாளர் அவெப்பின் 

தவலவெய ம்: மஜனீவா, சுவிட்சர்லாந்து;  

• சர்வகதச மதாழிலாளர் அவெப்பின் 

இயக்குநர் மஜனரல்; வ  வரைர்;  

• சர்வகதச மதாழிலாளர் அவெப்பின் 

நிறுவனர்: பாரிஸ் அவெதி ொநாடு; 

• சர்வகதச மதாழிலாளர் அவெப்பு 

நிறுவப்பட்ைது: 1919. 

• யுமனஸ்க ாவின் இயக்குநர் மஜனரல்: 

ஆட்ரி அகசாகல. 

• யுமனஸ்க ா உருவாக் ம்: 4 நவம்பர் 1946.  

• யுமனஸ்க ா தவலவெய ம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• மபண் ளுக் ான கதசிய ஆவணயம் 

உருவாக் ப்பட்ைது: 1992;  

• கதசிய ெ ளிர் ஆவணயத்தின் 

தவலவெய ம்: புது தில்லி;  

• கதசிய ெ ளிர் ஆவணய நிர்வாகி: லலிதா 

குொரெங் லம். 

• சிவில் விொன கபாக்குவரத்து அவெச்சர்: 

கஜாதிராதித்யா எம்.சிந்தியா 

• இந்திய விொன நிவலயங் ள் 

ஆவணயத்தின் தவலவெய ம்: புது தில்லி;  

• இந்திய விொன நிவலய ஆவணயம் 

நிறுவப்பட்ைது: 1 ஏப்ரல் 1995;  

• இந்திய விொன நிவலய ஆவணயத்தின் 

தவலவர்: சஞ்சீவ் குொர். 

• ெத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பவை 

தவலவெய ம்: புது தில்லி, இந்தியா.  

• ெத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பவை 

உருவாக் ப்பட்ைது: 27 ஜூவல 1939.  

• ெத்திய ரிசர்வ் கபாலீஸ் பவையின் 

குறிக்க ாள்: கசவவ ெற்றும் விசுவாசம்.  

• சிஆர்பிஎஃப் வைரக்ைர் மஜனரல்: குல்தீப் 

சிங். 

• உல  வங்கி தவலவெய ம்: வாஷிங்ைன், 

டி.சி., அமெரிக் ா.  

• உல  வங்கி உருவாக் ம்: ஜூவல 1944.  

• உல  வங்கியின் தவலவர்: கைவிட் 

ெல்பாஸ். 

• AIIB தவலவெய ம்: மபய்ஜிங், சீனா; 

• AIIB உறுப்பினர்: 105 உறுப்பினர் ள்;  

• AIIB உருவாக் ம்: 16 ஜனவரி 2016;  

• AIIB தவலவர்: ஜின் லிகுன். 

• Amazon CEO: Andrew R. Jassy; 

• அகெசான் நிறுவப்பட்ைது: 5 ஜூவல 1994. 
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• இொச்சலப் பிரகதச தவலந ரம்: சிம்லா 

(க ாவை), தர்ெொலா (குளிர் ாலம்); 

• இொச்சல பிரகதச ஆளுநர்: ராகஜந்திர 

அர்கல ர்;  
 

 

• இொச்சல பிரகதச முதல்வர்: மஜய் ராம் 

தாக்கூர். 

• ஒயிட் ரிப்பன் அவலயன்ஸ் இந்தியா 1999 

இல் மதாைங் ப்பட்ைது. 

• தவலவர் டிஆர்டிஓ: ைாக்ைர் ஜி சதீஷ் 

மரட்டி;  

• DRDO தவலவெய ம்: புது தில்லி;  

• DRDO நிறுவப்பட்ைது: 1958. 

• உல  வர்த்த  அவெப்பின் தவலவெய ம்: 

மஜனீவா, சுவிட்சர்லாந்து 

• உல  வர்த்த  அவெப்பு நிறுவப்பட்ைது: 1 

ஜனவரி 1995; 

• உல  வர்த்த  அவெப்பின் இயக்குநர் 

மஜனரல்: Ngozi Okonjo-Iweala. 

• மநதர்லாந்து தவலந ர்: ஆம்ஸ்ைர்ைாம்; 

• மநதர்லாந்து நாணயம்: யூகரா;  

• மநதர்லாந்து பிரதெர்: ொர்க் ரூட்கை. 

• WHO இன் தவலவெய ம்: மஜனிவா, 

சுவிட்சர்லாந்து. 

• WHO இன் இயக்குனர் மஜனரல்: மைட்கராஸ் 

அதாகனாம். 

• WHO நிறுவப்பட்ைது: 7 ஏப்ரல் 1948. 

• அசாம் தமலநக ம்: திஸ்பூர்; 

• அசாம் முதல்வர்: ஹிைந்தா பிஸ்வா சர்ைா; 

• அசாம் கவர்னர்: தஜகதீஷ் முகி. 

• இந்தியாவின் மவளியுறவு அவெச்சர்: 

ைாக்ைர் எஸ் மஜய்சங் ர்;  

• ராணுவ தவலவெ தளபதி: மஜனரல் 

ெகனாஜ் முகுந்த் நரவகன 

• இஸ்கரல் தவலந ரம்: மஜருசகலம்;  

• இஸ்கரல் ஜனாதிபதி: ஐசக் ம ர்சாக்;  

• இஸ்கரல் பிரதெர்: நஃப்தலி மபன்னட்; 

• இஸ்கரலிய நாணயம்: இஸ்கரலிய 

மெக் ல். 

• பாகிஸ்தான் தவலந ரம்: இஸ்லாொபாத்;  

• பாகிஸ்தான் அதிபர்: ஆரிப் ஆல்வி;  

• பாகிஸ்தான் ெக் ள் மதாவ : 22.09 க ாடி; 

• பாகிஸ்தான் நாணயம்: பாகிஸ்தான் ரூபாய். 

• தவலவர் டிஆர்டிஓ: ைாக்ைர் ஜி சதீஷ் 

மரட்டி;  

• DRDO தவலவெய ம்: புது தில்லி; 

• DRDO நிறுவப்பட்ைது: 1958. 

• ISARC: இந்தியா SME மசாத்து ெறுசீரவெப்பு 

நிறுவனம்  
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