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தமிழ்நஹடு 
 

 தமிழ்நஹட்டில் உள்ள PDS கையில் G-pay மற்றும் paytm வசதிகள்: 

பஶது விநிஶக மும (PDS) கைகளில் பணம் ெலுத்துலை ளிைஶக்கும் 

முற்சியில், PDS கைகளில் UPI பணம் ெலுத்தும் மும அறிமுகப்படுத்ைப்படும் 

ன்று ஶநிய கூட்டுமவுத் தும அறிவித்துள்ரது. 

TN இல் PDS கைகளின் ண்ணிக்க - 33,377 

 

 நதிநீர் இைப்பு திட்ைம்: 

ைஶமிபணி - கருனிஶறு - நம்பிஶறு இணப்பு, உபரி நீ திருநல்லலி 

ற்றும் தூத்துக்குடி ஶலட்ைங்களின் ைன் பகுதிகளுக்கு 73 கிமீ நீரம் கஶண்ை 

லள்ரம் ைஶங்கி கஶல்லஶய் ைஶண்டி டுத்துச் ெல்லும். 

திட்ை ெயவு - 872.45 கஶடி 

 

 தமிழ்நஹடு ற்றுமதி: 

இந்திஶவின் 3லது பரி ற்றுதி ஶநியம். 

9.25% இந்திஶவின் எட்டுஶத்ை ற்றுதியில் உள்ரது. 

USD 30.5 பில்லின் ஶத்ை ற்றுதி அரவு. 

MSME உச்சிமஹநஹட்டின் CII 13வது பதிப்பு - கரூர். 

கருப்பஶருள்  - ""நியஶன லரர்ச்சிக்கஶன MSMEகர மீண்டும் 

உருலஶக்குைல்" 

தமிழ்நஹடு தஹழில்துை: 

இந்திஶவில் 15% ைஶழில்தும ைமிழ்நஶட்டில்ைஶன் உள்ரது 

இந்திஶவின் ைஶழில்தும லரர்ச்சி விகிைத்தில் 3லது இைம். 

திட்ைங்கள்:    NEEDS திட்ைம் 

இரஞர்களுக்கஶன சுைஶழில் திட்ைம் (SEPY) 

பிை ந்திரி லயலஶய்ப்பு உருலஶக்கும் திட்ைம் (PMEGP) 

 

 TN கல்வித் திட்ைங்கள்: 

1. புது பண் திட்ைம். 

2. 26 ஸ்கூல் ஆஃப் க்ழயன்ஸ் 

3. 15 ஶதிரி பள்ளிகள். 

ஸ்கூல் ஆஃப் க்ழயன்ஸ் ற்றும் ஶைல் பள்ளிகள், ைல்லி அெஶங்கத்ைஶல் 

ெல்படுத்ைப்பட்ை ஶதிரிப் பின்பற்றுகிமது. 

 

 "புதும பண் " திட்ைம்: 

ெப்ைம்பர் 05 (ஆசிரிர் தினம்) 
மூலலூர் ஶஶமிர்ைம் அம்ஶர் உர்கல்வி உறுதித் திட்ைம் புதுப் பண் 

திட்ைம். 
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தகுதி: 
அசுப் பள்ளிகளில் ஆமஶம் லகுப்பு முைல் பன்னிண்ைஶம் லகுப்பு ல 

படித்ை அனத்துப் பண்களுக்கும் இரங்கயப் பட்ைப்படிப்பு, டிப்ரஶ 

ற்றும் டி படிப்புகர முடிக்கும் ல ஶைம் ரூ.1000 லறங்கப்படும். 

இத்திட்ைத்திற்கஶக 2022-23 பட்ெட்டில் ரூ.698 கஶடி எதுக்கப்பட்ைது. 

பலன்கள்: 
அசுப் பள்ளிகளில் பண்கரச் ெர்த்ைல் 
பஶருரஶைஶத்தில் நலிந்ை பிரிலச் ெர்ந்ை பண்களின் உர் கல்வி 

ஊக்குவிக்கவும். 

பண்கள் அதிகஶளிப்ப ஊக்குவிக்கவும். 

 

 சன்ையில் உச்ச நீதிமன்ைத்தின் பஞ்ச் கஹரிக்கை தமிழ்நஹடு மீண்டும் 

வலியுறுத்துகிைது: 

பிரிவு 130 - உச்ெ நீதின்மம் ைல்லியில் அல்யது இந்தித் ைய நீதிபதி, 

குடிசுத் ையலரின் எப்புைலுைன், அவ்லப்பஶது நிமிக்கக்கூடி பிம இைங்களில் 

அல்யது இைங்களில் அர்கிமது. 

TN கஹரிக்க: 

1. ென்னயில் உச்ெ நீதின்மத்தின் பஞ்ச் கஶரிக்க மீண்டும் 

லலியுறுத்துகிமது. 

2. ட்ஶஸ் உர்நீதின்மத்தில் ைமிழ் ஶழி அைன் அதிகஶப்பூர்ல 

ஶழிஶக பன்படுத்ை அனுதித்ைல். 

3. நீதிபதிகள் நினத்தில் அனத்துப் பிரிவினருக்கும் பிதிநிதித்துலம். 

 

 மஹற்றுத்திைைஹளிகளுக்கு 5% வீடுகள TNUHDB எதுக்கியுள்ளது: 

லறுக் கஶட்டிற்கு கீழ் லஶழும் ஶற்றுத் திமனஶளிகளுக்கு 5% வீடுகள். 

ளிதில் அணுகக்கூடி லகயில் ை ைரத்தில் வீடுகள் எதுக்கப்படும். 

ஶற்றுத்திமனஶளிகளின் உரிகள் ெட்ைம், 2016 இன் கீழ் முன்னுரி எதுக்கீடு 

கட்ைஶஶக்கப்பட்டுள்ரது. 

TNUDB, முன்பு ைமிழ்நஶடு குடிெப்பகுதி எழிப்பு லஶரிம் ன அறக்கப்பட்ைது - 

1970. 

ைமிழ்நஶடு குடிெப் பகுதிகள் (ம்பஶடு ற்றும் அகற்றுைல்) ெட்ைம் 1971 

மூயம் உருலஶக்கப்பட்ைது. 
  ைமிறகத்தில் குடிெப்பகுதிகர எழித்து சுகஶைஶஶன குடியிருப்புகர 

லறங்குலை லஶரித்தின் முக்கி பணிஶகும். 

 

 மஹநில திைப்பை விருதுகள்: 

2009 - 2014 க்கு இையில் லளிஶன திப்பைங்கள் ற்றும் ைஶயக்கஶட்சி 

நிகழ்ச்சிகளுக்கஶக ைமிறக அசு லறங்கிது. 

314 திப்பை ற்றும் ைஶயக்கஶட்சி பிபயங்களுக்கு விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்ைன. 



 

For free online class - Subscribe “natraj academy” You tube Channel.  For free test, Join our Telegram Channel  

: NATRAJ INSTITUTE OF TNPSC For Free materials - download our App : natraj tnpsc shortcuts 

1967 - திப்பை விருதுகள் நிறுலப்பட்ைன. 

 

 NCRB – இந்திைஹவில் குற்ைம் 2021 அறிக்க: 
படுகஶய ெய்ப்பட்ைலர்களில் முதிஶர்களின் ண்ணிக்கயில் ைமிறகம் 

முைலிைத்தில் உள்ரது. 

முதிஶர் கஶயகள் விகிைத்திலும் ைமிறகம் முைலிைத்தில் உள்ரது. 

ஶத்ை கஶய லறக்குகளின் ண்ணிக்கயில் ைமிறகம் 7லது இைத்தில் 

உள்ரது. 

இந்திஶவில் முதிஶர் 2021 – புள்ளியில் ற்றும் திட்ை அயஶக்க 

அச்ெகம். 

ைமிழ்நஶடு முதிஶர் க்கள் ைஶக 13.6%, கரஶவிற்கு அடுத்ைபடிஶக 

இந்திஶவில் இண்ைஶலது அதிகம் (16.5%) கஶண்ை ஶநியஶகும். 

மூத்ை குடிக்கள் பற்றி ைமிழ்நஶடு கஶள்க 2022. 

 

 தமிழக கஹவல்துை - சமூக ஊைகங்களக் கண்கஹணிக்க சிைப்புக் குழு: 
ெமூக ஊைகங்களில் ைலமஶன ைகலல் ற்றும் லைந்திகள் பவுலைக் 

கண்கஶணித்து கட்டுப்படுத்ைவும், அைன் மூயம் குறப்பம், அதியின், லன்மும 

ற்றும் கஶலல்துமக்கு அலப்பர் ற்படுத்துைல். 

ெபர் ஸ்பஸ் மூயம் பஶலில் குற்மங்கள், பஶைப்பஶருள் விற்பன, நிதி 

ஶெடிகளில் ஈடுபடுபலர்கர விலஶகக் கண்ைறி. 

ெபர் கிம் பிரிவின் கீழ் லய. 

 

 முதலமச்சரின் மஹநில விளைஹட்டு விருது: 

2018-19 ற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கஶன சிமந்ை விரஶட்டு வீர்களுக்கஶன 

விருதுகர TN அறிவித்துள்ரது. 

லும் சிமந்ை பயிற்சிஶரர்கள், சிமந்ை உைற்கல்வி இக்குநர்கள்/உைற்கல்வி 

ஆசிரிர்கள், நடுலர்களுக்கஶன விருதுகள். 

 

 JNU-வில் தமிழிைல் துை: 

முைன்முமஶக, JNUவில் ைமிழில் தும. 

5 கஶடி நிதியுைவி ைமிறக அசு அனுதித்துள்ரது. 

ைமிழ் இருக்க 2007 இல் நிறுலப்பட்ைது. 

 
 எருமுை பைன்படுத்தும் பிளஹஸ்டிக் லட்ைர் இைக்குமதிை தை சய்ை மத்திை அைசுக்கு 

தமிழக கஹரிக்க: 

தீப்பட்டி உற்பத்தி ைஶழில், ைன் ைமிழ்நஶட்டின் முக்கி லய லஶய்ப்பு. 
இந்ை பிரஶஸ்டிக் சிகட் யட்ைர்கள் மிகப்பரி பிரஶஸ்டிக் கழிவுகர 

விரவித்து, சுற்றுச்சூறலுக்கு கடு விரவிக்கும் பிரஶஸ்டிக்கஶல் ஆனது. 

சிவகஹசி - தீ லயகள், தீப்பட்டி ற்றும் ஆஃப்ெட் அச்சிைலுக்கு பர் 

பற்ம நகம். 
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70% தீ லயகள் ற்றும் தீப்பட்டிகள் இந்ை நகத்தில் இருந்து ட்டு 

ைஶரிக்கப்படுகின்மன. 

தீப்பட்டி உற்பத்தியில், பண்கள் நடிஶகலஶ அல்யது மமுகஶகலஶ 

90% லயலஶய்ப்பில் பங்கற்கின்மனர். 

 

 வள்ளலஹர்: 

ெத்தி ஞஶன ெப, துமவி ஶலிங்க அடிகரஶல் 1867 இல் நிறுலப்பட்ைது. 

ைர்ெஶயயில் தினமும் 2000 பருக்கு ல் உணலளிக்கப்படுகிமது. 

1823ஆம் ஆண்டு அக்ைஶபர் 5ஆம் ைதி சிைம்பம் அருக ருதூரில் பிமந்ை 

லள்ரயஶரின் 200லது பிமந்ைநஶரக் கஶண்ைஶை ைமிறக அசு எரு குழுல 

அத்ைது. 

இலது திருலருட்பஶ திருமுமகள் ஆமஶகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

 V.O.சிதம்பைம் பிள்ள (1872-1936): 

VOC, அைன் 150லது பிமந்ைநஶள் ெப்ைம்பர் 05 அன்று அனுெரிக்கப்பட்ைது. 

கப்பயஶட்டி ைமிறன் (ைமிழ் ையலன்) ன்றும் அறக்கப்படும் VOC 
இந்தி சுைந்தி பஶஶட்ை வீர் ற்றும் இந்தி ைசி கஶங்கிஸின் முன்னஶள் 

ையலர். 
பிரிட்டிஷ் இந்திஶ ஸ்டீம் நவிகளன் நிறுலனத்தின் கபஶகத்திற்கு திஶக 

1906 இல் சுைசி ஸ்டீம் நவிகளன் நிறுலனத்ை நிறுவினஶர். 

 

 TN இல் டிப்தீரிைஹ வழக்குகள்: 

டிஃப்தீரிைஹ - நச்சுத்ைன் உருலஶக்கும் கஶரினபஶக்டீரிம் டிப்தீரிஶ 

னப்படும் பஶக்டீரிஶவின் விகஶங்கரஶல் ற்படும் கடுஶன ைஶற்று. 

நஶய்த்ைடுப்பு - DDT பூஸ்ைருக்கு ந்து முைல் ஆறு ஆண்டுகள் ற்றும் 

டிஃப்தீரிஶலத் ைடுக்க அலசிஶன DTக்கு 10 ற்றும் 16 ஆண்டுகள். 

 

 நஞ்சைஹைன் பைவகள் சைைஹலைம்: 

ைமிறகத்தின் 17லது பமலகள் ெணஶயம் 
திருப்பூர் ஶலட்ைத்தில் அந்துள்ரது 
ைஶட்டியில் பஶதுகஶக்கப்பட்ை பகுதிக்கு பஶருந்ைக்கூடி அனத்து 

சுற்றுச்சூறல் பஶதுகஶப்பு ெட்ைங்கரயும் அல்படுத்ைவும். 

 

 தமிழக முதல்வர் ‘SIRPI’ திட்ைத்த தஹைங்கி வத்தஹர். 

100 அசு நைத்தும் பள்ளிகளின் ஶணலர்களுக்கு ‘பஹறுப்புள்ள கஹவல்துை 

முைற்சிகளில் மஹைவர்கள்’. 

கிட்ைத்ைட்ை 5000 (2700 சிறுலர்கள் & 2300 பண்கள்) ஶணலர்கள் 

விரஶட்டு, அணிலகுப்பு ற்றும் உைற்பயிற்சி பயிற்சி பறுலஶர்கள் 
ஶணலர்களிை எழுக்கம் ற்றும் ெமூக விழிப்புணர்ல ற்படுத்துலை 

நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 
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பஶைப்பஶருள் ற்றும் துப்பறக்கத்ைஶல் ற்படும் தீகள் குறித்து 

ஶணலர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ற்படுத்ை லண்டும். 
ஶணலர்களிை ெட்ைம் குறித்ை விழிப்புணர்ல ற்படுத்ை லண்டும் 

 

 சப்ைம்பர் 15 - அறிஞர் அண்ைஹ 114வது பிைந்தநஹள்: 

திமுக கட்சியின் நிறுலனர். 

ைமிறகத்தின் முன்னஶள் முைல்லர். 

 

 தமிழக முதல்வர் கஹல உைவு திட்ைத்த தஹைங்கி வத்தஹர்: 
மதுை ஆதிமூலம் மஹநகைஹட்சி தஹைக்கப்பள்ளியில் முைல்லர் கஶய உணவு 

திட்ைம் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

1545 பள்ளிகரச் ெர்ந்ை 1.14 யட்ெம் குறந்ைகள் நஶள் என்றுக்கு ரூ.12.75 

ெயவில் பனைலஶர்கள். 

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு லயியஶன ைஶைக்கப் பள்ளிகளில் கஶய உணவு 

திட்ைம் அனுதிக்கப்படுகிமது. 

மதிை உைவு திட்ைத்தின் வைலஹறு: 
பள்ளிக் குறந்ைகளுக்கு கல்வியுைன் உணவு லறங்க லண்டும் ன்ம உன்னை 

ண்ணத்ை முைலில் லளிப்படுத்திலர் அைஹதிதஹச பண்டிதர். 

120 ஆண்டுகளுக்கு முன், ென்ன ஶநகஶட்சியில் குறந்ைகளுக்கு தி 

உணவு திட்ைத்ை அறிமுகப்படுத்ை நீதிக்கட்சி ையலர் ெர்.பிட்டி திஶகஶர் தீர்ஶனம் 

நிமலற்றினஶர். 
இந்திஶ சுைந்திம் அைலைற்கு சிய ஶைங்களுக்கு முன்பு நிதி நருக்கடி 

கஶணம் கஶட்டி பிரிட்டிஷ் அெஶங்கத்ைஶல் உணவு திட்ைம் நிறுத்ைப்பட்ைது. 

1956 இல் கஹமைஹஜர் மதிை உைவு திட்ைத்ை ைஶைங்கினஶர் 

1971 இல் ஊட்ைச்ெத்து உணவு திட்ைம் 

1975 இல் எருங்கிணந்ை ஊட்ைச்ெத்து திட்ைம் 

கஶய உணவு திட்ைத்தின் நன்கள்: 

ஶணலர்களின் கற்மல் திமன ம்படுத்தி லருக அதிகரிக்கிமது. 

 

 மஹநிலத்தில் உற்பத்திைஹைது கஹவிட்-க்கு முந்தை அளவ விை அதிகமஹக உள்ளது: 

உற்பத்தி நைலடிக்கயின் நிய, ைமிறகத்தின் ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தியில் 

கிட்ைத்ைட்ை 20% ஆகும். 

 2020-21 இல் GSVA இன் 10.45% லரர்ச்சி (ஶத்ை திப்பு ஶநியம் 

ெர்க்கப்பட்ைது) 

துை வளர்ச்சி: 

ைஶழில்தும - 9.17% 

ெலகள் – 6.83% 

விலெஶம் - 4.18% 
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 தமிழ்நஹடு பஹருளஹதஹைம் Q1-FY2023: 

ஶநியத்தின் லரி லருலஶய் 50% உர்ந்துள்ரது ற்றும் லரி அல்யஶை லருலஶய் 

74% அதிகரித்துள்ரது. 

ைசி அரவில் 7% உைன் எப்பிடும் பஶது ஶநியத்தின் பணவீக்கம் 5% ஆக 

உள்ரது. 

ஶநியத்தின் நிக ெந்ைக் கைன் சுஶர் 57% குமந்துள்ரது. 

நிதிப்பற்மஶக்கும 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கஶன 3.8% லம்பில் இருந்து 3.25-

3.45% ஆக குமக்கப்படும். 

 

 TN இல் H1N1 இன்ஃப்ளூைன்ஷஹ பைவுதல்: 

H1N1 வைஸ்: 
பன்றிக் கஹய்ச்சல் ன்பது பய பன்றிக் கஶய்ச்ெல்  லழஶல் பன்றிகளுக்கு 

ற்படும் மிகவும் ைஶற்மக்கூடி சுலஶெ நஶஶகும். 
பன்றிக்கஶய்ச்ெல் லஸ் பஶதிக்கப்பட்ை பன்றிகள் அல்யது பன்றிக்கஶய்ச்ெல் 

லஸ்கரஶல் அசுத்ைஶன சூறல்கள் மூயம் னிைர்களுக்கு பவுகிமது. 

இருல், கஶய்ச்ெல், ைஶண்ையில் அைப்பு, மூக்கு எழுகுைல், ையலலி, 

உைல்லலி பஶன்மல அறிகுறிகள். 

 

 சப்ைம்பர் 17 - சமூக நீதி திைம்: 

ைமிறகம் பரிஶர் பிமந்ை நஶர ெமூக நீதி தினஶகக் கஶண்ைஶடுகிமது. 

 

 ‘தஹள் கஹடுப்பஹம் தஹழிலுக்கு’ மதுை மண்ைல மஹநஹடு: 

குறு, சிறு ற்றும் நடுத்ை நிறுலனங்களின் விலஶன லரர்ச்சிக்கு உைவும் புதி 
திட்ைங்கர ைமிறக முைல்லர் ைஶைங்கி லத்ைஶர் 

MoDகர பதிவு ெய்லைற்கும் த்து ெய்லைற்கும் ஆன்யன் லெதி. 

MoDs - ையப்புப் பத்திங்களின் ஶஶண்ைம் ன்பது கைனுக்கஶக உங்கள் 
ெஶந்ை விருப்பத்தின் பரில் உங்கள் ெஶத்து உரி ஆலணங்கர லங்கியில் 

ைபஶசிட் ெய்கிறீர்கள் ன்று கைன் லஶங்கிலர் அளித்ை உறுதிஶழிஶகும். 

துயில் 600 கஶடி ெயவில் ைைல் பூங்கஶ அக்கப்படும். 

 

 கீழடியின் கஹந்தக அகழஹய்வு: 
கீறடியில் உள்ர கஶந்ைகயில் ட்ைஹவது கட்ை அகழஹய்வு நைபற்று 

லருகிமது 

முைல் முமஶக, அதிக ண்ணிக்கயியஶன ெலுக கிஶத்தில் 
ைஶண்ைப்பட்ை கப்பல் 

அத்ைக பஶத்திங்களில் கஶணப்படும் நல் உமிகள் பஶருளின் லைக் 

கண்ைறி உைவும். 

 

 மின் வஹகை தீ விபத்துகளத் தடுக்க தமிழ்நஹடு வைவு வழிகஹட்டுதல்கள்: 
ைமிழ்நஶடு தீணப்பு ற்றும் மீட்புப் பணிகள் துமஶல் லவு 

ெய்ப்பட்ைது. 
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ெஶர்ஜ் ற்றும் ெமிப்பிற்கஶன உற்பத்திஶரரின் அறிவுறுத்ையப் பின்பற்றுஶறு 
லஶங்குபலர்கள் கட்டுக்கஶண்ைனர் 

பரிந்துக்கப்பட்ை ைண்டு ற்றும் பலர் அைஶப்ைர் லழிகஶட்டுைல்கள் மின்-
பக்குகர கஶண்டு ெல்லைற்கஶன பஶதுகஶப்பு உைவிக்குறிப்புகர பன்படுத்ைவும் 

 

 பசும தமிழ்நஹடு பணி: 

1. பசுத் ைமிழ்நஶடு இக்கம், ஶநியத்தின் ம் ற்றும் கஶடுகளின் பப்ப 

23.69% இல் இருந்து 33% ஆக அதிகரிப்பை நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 

2. 73 யட்ெம் நஶற்றுகள் லரர்க்கப்பட்டு லரஶண்த் துமயிைம் 

எப்பைக்கப்பட்டுள்ரது. 

3. ஶநியம் முழுலதும் 43 லனப் பிரிவில் 260 நஶற்மங்கஶல். 

4. ங்களின் பஶதுகஶப்பு ற்றும் யஶண்க்கஶன ஶநிய பசுக் குழு & 

ஶலட்ை பசுக் குழு. 
இற்கக்கும் லரர்ச்சிக்கும் இை ெநிய ற்படுத்துலது அசின் 

கஶள்க. 
ங்கள் நடுைல் ற்றும் கஶடுகர பஶதுகஶப்பதில் இந்ை பணி கலனம் 

ெலுத்துகிமது. 

 

 தமிழ்ப் பைப்புைக் கழகம்: 
ைமிழ்ப் பப்புக் கறகத்ை முைல்லர் ைஶைங்கி லத்ைஶர் 
புயம்பர் ைமிறர்களுக்கு படிக்கவும் ைமிழ் ஶழியும் கற்பிக்க லண்டும் 

முைல் நியக்கஶன 24 ஶழிகளில் ைமிழ் பஶைப்புத்ைகங்களும் 

லளியிைப்பட்ைன. 

புயம்பர் ைமிழ் க்கள்: 

பரி ண்ணிக்கயியஶன க்கள் 30 நஶடுகளில் லஶழ்கின்மனர், சிறி 

குழுக்கள் 60 நஶடுகளில் லஶழ்கின்மனர். 

 

 

 தமிழ்நஹட்டில் உள்ள ஜயின் பஹைம்பரிை தளம் - சதமைந்துள்ளது அல்லது 

அழிக்கப்பட்டுள்ளது: 

சித்தன்ைவஹசல் குகக்கஹவில், புதுக்கஶட்ை ஶலட்ைம். 

ைமிழ்நஶட்டில் பஶண்டிர்களின் ஏவிங்கள் ட்டு கிைக்கும் இைம். 

அரிலர் கஶவில் (அரிவைர்களின் கஶவில் - ைங்கள் உணர்வுகர லன்ம 

ெணர்கள்), றடிப்பட்ைம், பருங்கற்கஶய புைகுழிகள்... 

அரிலர் கஶவிலின் அர்த்ை ண்ைபம் 4-5 ஆம் நூற்மஶண்டு அெந்ைஶ குக 

ஏவித்தின் ஆம்ப உைஶணம் ஆகும், இது ஃப்ஸ்கஶெக்கஶ நுட்பத்ைப் 

பன்படுத்தி ெய்ப்பட்ைது. 

 

 தமிழ்நஹடு - ஆன்லன் சூதஹட்ைத்த நிறுத்துவதற்கஹை அைசஹை: 
ஆன்யன் சூைஶட்ைத்திற்கு திஶக ெட்ைம் கஶண்டு ல ைமிறக அசு 

இண்ைஶலது முற்சி. 
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கஹைைங்கள்: 
ஆன்யனில் சூைஶட்ைத்தில் ஈடுபட்டு பணத்ை இறந்ைலர்கள் ைற்கஶய 

ெய்து கஶள்ளும் ெம்பலங்கள் ைஶைர்கின்மன. 
பள்ளி ஶணலர்கள் மீது ஆன்யன் சூைஶட்ைத்தின் ைஶக்கங்கள் 

நீதிைைசர் க. சந்துரு குழு - எரு புதி ெட்ைத்திருத்ைம் ஆன்யன் கம்கள் பற்றி 

ஆயஶென. 

அவசைச் சட்ைம்: ஶநியத்தில், ெட்ைெப கூட்ைத்ைஶைர் நைபமஶைபஶது, அலெச் 

ெட்ைத்ை அல்படுத்ை, கலர்னருக்கு அதிகஶம் உள்ரது. 

சட்ைப்பிரிவு 213, ெட்ைன்மத்தின் இைலரயின் பஶது 

அெஶணகர லளியிை ஆளுநருக்கு அதிகஶம் உள்ரது. 

 

 நீலகிரி ப்ளூ ைஹபின்/நீலகிரி ஶஹலகிலி: 

IUCN ஆல் ஆபத்ைஶன பட்டிலில் பட்டிலிைப்பட்டுள்ரது 

ளஶயஶ கஶடுகளின் உஶன பகுதிகளில் கஶணப்படுகிமது. 

உள்ளூர் பமல, ளஶயஶ-கஶடுகளின் லஶழ்விைத்திற்கு ட்டு மிகவும் 
கட்டுப்படுத்ைப்பட்டுள்ரது 

IUCN: - இற்க பஶதுகஶப்புக்கஶன ெர்லைெ என்றிம் 
இற்க பஶதுகஶப்பு ற்றும் இற்க லரங்களின் நியஶன பன்பஶடு 

துமயில் பணிபுரியும் ெர்லைெ அப்பு. 

ையகம் - கிரஶந்து, சுவிட்ெர்யஶந்து. 

1948 இல் நிறுலப்பட்ைது 

 

 தமிழக சுற்றுலஹத் துை வழிகஹட்டுதல்கள வளியிட்ைது: 

கலன் டூர் ஆபட்ைர்கள் ற்றும் கலன் பஶர்க் ஆபட்ைர்கள், ெஶகெ 
சுற்றுயஶ ஆபட்ைர்கள் ற்றும் கம்பிங் ஆபட்ைர்கள் பதிவு ெய்லைற்கஶன 

லழிகஶட்டுைல்கள். 

உயக சுற்றுயஶ தினத்ை குறிக்கும் லகயில் - ெப்ைம்பர் 27 அன்று 

கருப்பஶருள்  - "சுற்றுயஶல று சிந்ைன" 
உள்நஶட்டு ற்றும் லளிநஶட்டு சுற்றுயஶ பணிகள் லருகயில் ைமிறகம் 

முைலிைத்தில் உள்ரது. 

TTDC - ைமிழ்நஶடு சுற்றுயஶ லரர்ச்சிக் கறகம் 

ெூய 1971 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது 
சுற்றுயஶல ம்படுத்துைல் ற்றும் சுற்றுயஶ ைஶைர்பஶன 

உள்கட்ைப்புகர ம்படுத்துைல். 

 

 தமிழ்நஹட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 5 இைங்கள்: 

கஶங்கம், உம்பரச்ெரி, புளிங்குரம், ஆயம்பஶடி, ற்றும் பஶர்கர் 

கஶங்கம் 1920 களில் முைன்முைலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ைது 

ICAR-நளனல் பீஶ ஆஃப் அனில் ெனடிக் ரிெஶர்ெஸ் (ICAR-NBAGR) 

கர்னஶல், வரிஶனஶ. 
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 தமிழப் பைப்புவதற்கஹை திட்ைங்கள்: 

1. திசதஹறும் திைஹவிைம் 
ைமிழ் இயக்கிப் பைப்புகர ஆங்கியம் ற்றும் பிம திஶவிை ஶழிகளில் 

அைஶரம் கண்டு ஶழிபர்த்ைல். 

2. முத்தமிழ் அறிஞர் மஹழிபைர்ப்பு திட்ைம் (MAMT) 

ைஶழில்நுட்ப புத்ைகங்கர ைமிழில் ஶழிஶற்மம் ெய்லது. 

3. இளந்தளிர் இலக்கிை திட்ைம் 
லவ்லறு லதினஶக லகப்படுத்ைப்பட்ை குறந்ைகர ஈர்ப்பை 

நஶக்கஶகக் கஶண்ைது. 

இது ைமிழ்நஶடு பஶைநூல் ற்றும் கல்வி ெலகள் கறகத்தின் (TNTB&ESC) எரு 

முற்சிஶகும். 

 

 மஹளிகமடு: 
கங்ககஶண்ைெஶறபும் அருக ஶளிகடு ைஶல்லில்தும அகறஶய்வு 

ன்னன் இஶெந்தி ெஶறன் I (1012-1044) கங்க ெலளி ல ைனது 

லற்றிகஶன பணத்திற்குப் பிமகு கட்டி பண்ை நகம். 

ைங்கம் ற்றும் லள்ளிஶல் ெய்ப்பட்ை உைந்ை லரல், ைந்ைத்ைஶல் 

ெய்ப்பட்ை உருலம் ற்றும் ெப்பு நஶணம் கண்ைடுக்கப்பட்ைது. 

சீனப் பஶருட்கள், இரும்பு ஆணிகள் ற்றும் உைந்ை ெம்புப் பஶருள்கள். 

பஶரி ெங்கல் அப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

கங்ககஹண்ை சஹழபுைம்: சுஶர் 1025 CE முைல் சுஶர் 250 ஆண்டுகள் ெஶறர்களின் 

ையநகம். 

1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பஶண்டிர் பைடுப்பின் பஶது 

அழிக்கப்பட்ைது. 
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மஹநிலங்கள் 
 

 நரு டிைஹபி பைகுப் பஹட்டி: 

ஆயப்புறஶவில் (கைளஹ) உள்ர புன்னை ரியில் நைபற்மது. 

NTBR இன் 68லது பதிப்பு. 

கஶைவியஶடு கஶட்டில் ைக்கதில் சுண்ைம் (பஶம்பு பைகு) பரிசு பற்மது. 

 

 நம்பிக்க வஹக்கடுப்பில் ஜஹர்க்கண்ட் முதல்வர் வற்றி: 

ெஶர்க்கண்ட் முைல்லர் - வந்த் ெஶன். 

ையநகம் - ஶஞ்சி. 

இந்தி அசியப்புச் ெட்ைத்தின் 164 வது பிரிவின்படி, அச்ெர்கள் குழு 

ஶநியத்தின் ெட்ைன்மத்திற்கு கூட்ைஶகப் பஶறுப்பற்க லண்டும். 

 

 இந்திைஹ கஹந்தி நகர்ப்புை வல உறுதித் திட்ைம்: 

ைஹஜஸ்தஹன் முைல்லர் அெஶக் கயஶட் துலக்கி லத்ைஶர். 

ஶெஸ்ைஶனின் அனத்து நகங்களிலும் லயலஶய்ப்பு உத்ைலஶைம். 

ஆர்லமுள்ர குடும்பங்களுக்கு எரு லருைத்தில் 100 நஶட்கள் லய. 

MGNREGA இன் படி, குறிப்பஶக பஶருரஶைஶத்தில் நலிலைந்ை, ஆைலற்ம 
ற்றும் லயயில்யஶை குடும்பங்களுக்கு பஶருரஶைஶ ஆைல லறங்க 

நகர்ப்புமங்களில் லயலஶய்ப்ப உறுதி ெய்ைல். 

 

 விளைஹட்டுக் கஹள்க 2022: 
ஜஹர்க்கண்ட் அெஶல் ைஶைங்கப்பட்ைது 

ையநகம் - ஶஞ்சி 

முைல்லர் - வந்த் ெஶன் 

 

 குஜைஹத்தில் குைக்கைத்தி திட்ைம்: 

லைஶந்ைஶ லிமிைட் ற்றும் ைலஶனின் ஃபஶக்ஸ்கஶன் $19.5 பில்லின் 
முைலீடு ெய்யும் 
இந்திஶவின் முைல் பரி குமக்கைத்தி உற்பத்தி நியம் 

குஜைஹத்: 

ையநகம் - கஶந்தி நகர் 

முைல்லர் - பூபந்திபஶய் பைல் 

 

 திவஹ பழங்குடி - அஸ்ஷஹம்: 

லஹங்கஹன் திருவிழஹ - ஆண்டு விறஶ, விலெஶயிகள் நல்ய அறுலைக்கஶக 

பிஶர்த்ைன ெய்கிமஶர்கள். 

 சப்ைம்பர் 17 - ஸதைஹபஹத் விடுதல நஹள்: 

ெப்ைம்பர் 17, 1948 அன்று வைஶபஶத் நிெஶம் மிர் உஸ்ஶன் அலி கஶன், 

ஆபைஶன் பஹலஹ (ெப்ைம்பர் 13, 1948 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது), இந்திப் 
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பைகரஶல் வைஶபஶத் மீைஶன இஶணுலப் பைடுப்பின் பின்னணியில் 

ெணைந்ைஶர். 

 

 கிரிஜை பந்து திட்ைம்: 
தலுங்கஹைஹ அெஶல் ைஶைங்கப்பட்ைது 

ைலித் பந்து திட்ைத்தின் கீழ், நியம் அல்யது லஶழ்லஶைஶம் இல்யஶை ST 

குடும்பங்களுக்கு ையஶ ரூ.10 யட்ெம் லறங்குலைன் மூயம். 

 ைலுங்கஶனஶ முைல்லர் - ெந்திெகர் ஶவ் 

 

 சவர், சவஹைஹ மற்றும் சௌன்ைஹ: எை பைர்: 
சத்தீஸ்கை ெர்ந்ை பறங்குடியினர் 

பிரிவு 342(1) ற்றும் (2) எரு ST ஆகக் கருைப்படுபலர் ற்றும் ஶ ெர்க்கயஶம் 

ன்பைற்கஶன ைளிலஶன லழிகஶட்டுைய லறங்குகிமது. 

ெத்தீஸ்கர்: 

ையநகம் - ஶய்பூர் 

முைல்லர் - பூபஷ் பஶகல் 

 

 குர்மி சமூகம் - ஜஹர்கண்ட்: 
ைங்கள் ெமூகத்ை ஸ்டி பட்டிலில் ெர்க்க லண்டும் ற்றும் குர்மி 

ஶழி அசியப்பின் 8லது அட்ைலணயில் ெர்க்க லண்டும். 

குர்மி ெமூகம் ற்கு லங்கஶரம், எடிெஶ ற்றும் ெஶர்கண்ட் ஆகி 

இைங்களில் பவிது. 

 

 அசஹமில் தீவிைவஹதம்: 

ெமூக ஊைகங்கரப் பன்படுத்தி தீவிலஶதிகள் ஆட்ெர்ப்பு ெய்கிமஶர்கள். 
அஸ்ழஶமில் அதி நியவினஶலும் இரஞர்கள் ைஶைர்ந்து தீவிலஶை 
குழுக்களில் இணகின்மனர் 

பஶைஶ எப்பந்ைம் - ெனலரி 2020 

கர்பி எப்பந்ைம் – ப்ல் 2021 

குழுக்கள்: 

ULFA - அெஶமின் க்கி விடுைய முன்னணி 

NDFB - பஶஶயஶந்தின் ைசி ெனநஶக முன்னணி 

PDCK - கர்பி யஶங்ரியின் க்கள் ெனநஶக கவுன்சில் 

UPRF - க்கி க்கள் புட்சி முன்னணி 
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இந்திைஹ 
 

 NCRB – இந்திைஹவில் குற்ைம் 2021 அறிக்க: 

கைந்ை ஆண்டுைன் எப்பிடுகயில் 2021 ஆம் ஆண்டில் ைடுப்புக் கஶலலில் 

லக்கப்பட்டிருப்பது 23.7% அதிகரித்துள்ரது. 

விதிகளின் பன்பஶடு: 
ைசி பஶதுகஶப்பு ெட்ைம் 
குண்ைஶ ெட்ைம் 
பஶைப்பஶருள் பஶைப்பஶருள் ற்றும் ெக்கஶட்ஶபிக் 

பஶருட்களில் ெட்ைவிஶை பஶக்குலத்ைத் ைடுக்கும் ெட்ைம் 

ெட்ைவிஶை நைலடிக்ககள் (ைடுப்பு) ெட்ைம் 

பிரிவு 151 CrPC - ைடுப்புக் கது ெய் கஶலல்துமக்கு அதிகஶம் 

உள்ரது. 

National Crime Records Bureau, NCRB ன சுருக்கஶக, குற்மத் 

ைவுகர ெகரித்து பகுப்பஶய்வு ெய்யும் எரு இந்தி அசு நிறுலனம் ஆகும். 

NCRB 1986 இல் உள்தும அச்ெகத்தின் கீழ் ெல்பஶட்டில் 

அக்கப்பட்ைது. 

 

 PM SHRI பள்ளிகள்: 

இந்திஶல உர்த்துலைற்கஶன பிைதஹன் மந்திரி பள்ளிகள் (SHRI) 

ைஹஜைஹ. 

நவீன, உருஶறும் ற்றும் முழுஶன கல்வி லறங்குைல். 

PM SHRI ஶெனஶ திட்ைத்தின் கீழ் இந்திஶ முழுலதும் 14 500 

பள்ளிகர ம்படுத்துைல் ற்றும் ம்படுத்துைல். 
இந்ைப் பள்ளிகள் ஶதிரிப் பள்ளிகரஶக ஶறும் ற்றும் ைசி கல்விக் 

கஶள்க (NEP) 2020 இன் முழு உணர்லயும் உள்ரைக்கும். 
முக்கி ெல்திமன் குறிகஶட்டிகர அரவிடுலைற்கஶக உருலஶக்கப்படும் 

'பள்ளி ை திப்பீட்டு கட்ைப்ப' லறங்குகிமது. 

 

ஶஜ் பஶை கர்ைவ் பஶை ன றுபரிைப்படும்: 

 கர்ைவ்ஶ(கை) பஶை புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சியஶல் 

றுபரிைப்பட்ைது. 

 

 103வது திருத்தச் சட்ைம் மீது அைசிைலமப்பு பஞ்ச்: 

103லது அசியப்பு திருத்ைச் ெட்ைம், பஶருரஶைஶத்தில் பின்ைங்கி 

ெமூகப் பிரிவினருக்கு அசு லயகள் ற்றும் கல்வி நிறுலனங்களில் 10% 

இைஎதுக்கீட்ை லறங்குகிமது. 
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 இந்திைஹவில் 1வது நஹசி கஹவிட் தடுப்பூசி: 

iNCOVACC - பஹைத் பைஹைக் மூயம் உருலஶக்கப்பட்ைது 
அலெகஶய பன்பஶட்டிற்கஶக த்தி ருந்து ைநிய கட்டுப்பஶட்டு 

அப்பஶல் அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. 

 

 குைஹ-பஹல்பூர் கஹட்டிற்கு ஆப்பிரிக்க சிறுத்தகள் வருக. 

நமீபிைஹவில் இருந்து 8 சிறுத்ைகள். (5-பண், 3-ஆண்) 

சிறுத்ைகள் த்திப் பிைெத்தில் உள்ர குனஶ-பஶல்பூர் கஶட்டிற்கு 

இைம்பர்கின்மன. 

னனில் இந்தி சிறுத்ைகள் 1952 இல் இந்திஶவில் அழிந்துவிட்ைன. 

 

 NCDC யின் கிளகளப் பை 6 மஹநிலங்கள்: 

ஆந்திப் பிைெம், அருணஶச்ெயப் பிைெம், கரஶ, கஶஶஷ்டிஶ, 
திரிபுஶ ற்றும் உத்ைப் பிைெம் ஆகி ஶநியங்களில் நஶய்க் 

கட்டுப்பஶட்டுக்கஶன ைசி ம் (NCDC) கிரகள் உள்ரன. 
ஆம்பகஶய ையயீடுகர ெல்படுத்துலைன் மூயம் உைனடி 

கண்கஶணிப்பு, விலஶன கண்ைறிைல் ற்றும் அங்குள்ர நஶய்கரக் 
கண்கஶணித்ைல் ஆகிலற்றுைன் பஶது சுகஶைஶ உள்கட்ைப்புக்கு ஊக்கத்ை 

லறங்கவும். 

 

 NCAP இன் கீழ் நகைங்களில் வைைறுக்கப்பட்ை மஹற்ைம்: 

அறிவிைல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கஹை மைம் (CSE) அறிவித்ைது, 14 

நகங்கள் pm2.5 அரவில் 10% வீழ்ச்சி பதிவு ெய்துள்ரன. 

ைசி சுத்ைஶன கஶற்று திட்ைம் 2019 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

2017 அடிப்பை ஆண்ைஶகப் பன்படுத்தி 2024க்குள் PM2.5 ற்றும் 

PM10 துகள்களில் இருந்து 20% - 30% ஶசு அரலக் குமப்பது இயக்கு. 

NCAP ஆனது 132 இந்திஶவில் மிகவும் ஶசுபட்ை அல்யது அைஶை 

நகங்கர உள்ரைக்கிது. 

 

 பின் இருக்க பல்ட் அலஹைம் கட்ைஹைம்: 

என்றி அசு  ஶட்ைஶர் லஶகன விதிகளின் கீழ், பின் இருக்க பல்ட் 

அயஶத்ை த்தி அசு கட்ைஶஶக்கியுள்ரது. 

 

 Cri-MAC: 

கிைம் மல்டி ஜன்சி சன்ைர், ைசி அரவியஶன ைகலல் ைஶைர்பு 

ைரம் 2020 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

இந்ை ைரம் உள்தும அச்ெகத்தின் கீழ் ெல்படுகிமது. 

ைகலல் ைஶழில்நுட்பத் ைரஶனது, னிை கைத்ைல் உள்ளிட்ை 
குறிப்பிைத்ைக்க குற்மங்கள் பற்றி ைகலல்கர நிகழ்நத்தில் நஶடு முழுலதும் 
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பப்புலைற்கும், ஶநியங்களுக்கு இைஶன எத்துறப்ப 

ெல்படுத்துலைற்கும் உைவிது. 

1551 கஶலல் நியங்கரக் கஶண்ை ைமிழ்நஶடு, உ.பி.க்குப் பிமகு 

(1718) இண்ைஶலது இைத்தில் உள்ரது. 

 

 நிலக்கரி மின் நிலைங்களுக்கு மஹசுக்கட்டுப்பஹட்டு சஹதைத்த சரிசய்வதற்கஹை 

கஹலக்கடுவ யூனிைன் நீட்டித்துள்ளது: 
உமிழ்லக் குமக்க நியக்கரி ஆயகள் ஶசுக்கட்டுப்பஶட்டு 

ைஶழில்நுட்பங்கர நிறுல லண்டி கஶயக்கடுல சுற்றுச்சூறல் 

அச்ெகம் நீட்டித்துள்ரது. 

கஶயக்கடு டிெம்பர் 31, 2026 ஆகும். 

நியக்கரி மின் உற்பத்தி நியங்களில் இருந்து ெல்பர் ை ஆக்ெடு, 

நட்ென் ஆக்ெடுகள், பஶைெம் ஆகிலற்றின் கட்டுப்பஶட்ை உமிழ்வு 

நறிமுமப்படுத்துகிமது. 

ஃப்ளூ-கஸ் டி-சல்ஃபுைசஶன் - புைபடில ரிபஶருள் மின் 

நியங்களின் லளிற்ம லஶயுக்களிலிருந்து ெல்பர் ை ஆக்ெை (SO2) 

அகற்மப் பன்படுத்ைப்படும் ைஶழில்நுட்பங்களின் ைஶகுப்பு. 

இந்திஶவின் நியக்கரி மின்நியத்தில் 4% ட்டு so2 உமிழ்லக் 

கட்டுப்படுத்ை கருவிகர நிறுவுகின்மன. 

 

 கதி சக்தி பல மஹதிரி சைக்கு ைர்மிைல் கஹள்க: 

டிெம்பர் 2021 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 
யில்ல நியத்ை நீண்ை கஶய குத்ைகக்கு விடுலது ற்றும் யில்லயின் 

லருலஶ அதிகரிக்க 300 கதி ெக்தி ெக்கு ைர்மினல்கர உருலஶக்க 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ரது. 
யில் ெக்குகரக் கஶள்லைற்கஶன பஶம்பரி ைர்மினல்களின் 

லரர்ச்சியில் முைலீட்ை அதிகரிக்கவும். 

 

 KKNPP: 

யூனிட் III ற்றும் யூனிட் IV (எவ்லஶன்றும் 1000 கஶலஶட்) 2025 க்குள் 

இக்கப்படும் ன்று திர்பஶர்க்கப்படுகிமது. 

ஶத்ை கஶள்ரரலஶன 2000MW இல் சுஶர் 1150MW அயகு I ற்றும் II 

இல் இருந்து TNக்கு எதுக்கப்பட்ைது. 

அதிகரித்து லரும் மின் ைல பூர்த்தி ெய்லைற்கஶக யூனிட் III ற்றும் 

IV இலிருந்து 100% எதுக்கீடு கஶரி த்தி அசுக்கு TN கடிைம் ழுதியுள்ரது. 

KKNPP - இந்திஶவின் மிகப்பரி அணுமின் நியம் ைன்னிந்தி 
ஶநியஶன ைமிழ்நஶட்டின் திருநல்லலி ஶலட்ைத்தில் உள்ர கூைங்குரத்தில் 

அந்துள்ரது. 

KKNPP ைஷ்ைஹவுைன் இைந்து உருலஶக்குகிமது. 
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 சுை உதவிக் குழுக்களின் தைத்த விரிவுபடுத்துவதற்கஹை பிைச்சஹைம்: 
சு உைவிக் குழுக்களின் கலெ அதிகரிக்க 
தீன் ைஶள் உபஶத்ஶய் ைசி ஊக லஶழ்லஶைஶ இக்கத்தின் கீழ் சு 

உைவிக் குழுவில் இருந்து விடுபட்ை பண்கரச் ெர்ப்பை விவுபடுத்துைல் 
கிஶப்பும றகள் லறுயில் இருந்து லளி லருலை 

ஆைரிப்பதும், நிறுலனங்கர நிறுவுலைற்கு ஆைலளிப்பதும், நிறுலனங்கள் 

நியபறும் ல ஆைலளிப்பதும் இைன் நஶக்கஶகும். 

DDY-NRLM 2016 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

 

 பிைதஹன் மந்திரி கஹசநஹய் முக்த் பஹைத் அபிைஹன்: 
கஶெநஶய் திர்ப்புப் பிச்ெஶத்திற்கு அதிக முன்னுரி அளித்து அை லகுென 

இக்கஶக ஶற்ம லண்டும். 

2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் கஶெநஶ எழிப்பைற்கஶன இயக்க அக்கவும், இது 

2030 ஆம் ஆண்ைரவில் SDG இயக்குகளின் கீழ் UN நிர்ணயித்ை இயக்க விை 

முன்னைஶகல. 

உயகில் உள்ர ஶத்ை கஶெநஶஶளிகளில் 25%க்கும் அதிகஶனஶர் 

இந்திஶவில் உள்ரனர். 

        கஹசநஹய்: 

Mycobacterium tuberculosis (MTB) பஶக்டீரிஶலஶல் ற்படுகிமது. 

கஶெநஶய் பஶதுலஶக நுயீயப் பஶதிக்கிமது, ஆனஶல் அது உைலின் ற்ம 

பஶகங்கரயும் பஶதிக்கயஶம். 
கஶெநஶய் எருலரிைமிருந்து அடுத்ைலருக்கு நுயீலில் கஶெநஶய் உள்ரலர்கள் 

இருல், துப்புைல், பசுைல் அல்யது தும்மும்பஶது கஶற்றின் மூயம் பவுகிமது. 

 

 ‘கஹசநஹைஹளிைத் தத்தடுக்கவும்’: 

‘கஶெநஶய் திட்ைத்ை ற்றுக்கஶள்’ (நிக்ஷய் மித்ஶ) முற்சி 

பிைஶன் ந்திரி கஶெநஶய்-முக்த் பஶத் அபிஶன் கீழ் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 
கஶெநஶ எழிப்பைற்கஶன பஶஶட்ைத்தில் முக்கிஶன ெமூகக் கூறுகர 

நிப்புலைற்கஶக இந்ைத் திட்ைம் கஶண்டுலப்பட்ைது. 
அனத்து நஶஶளிகளுக்கும் ைசி கஶெநஶய் எழிப்புத் திட்ைத்ைஶல் 

லறங்கப்படும் இயலெ நஶறிைல், இயலெ ருந்துகள் ற்றும் நிக்ஷய் பஶளன் 

ஶெனஶ. 
கஶெநஶஶளிக்கு ஆைல லறங்குலைற்கஶன குமந்ைபட்ெ அர்ப்பணிப்பு கஶயம் 

எரு லருைஶக இருக்கும். 

உயகில் 26 யட்ெம் பர் கஶெநஶஶல் பஶதிக்கப்பட்டு, எவ்லஶரு ஆண்டும் சுஶர் 

4 யட்ெம் பர் இமக்கின்மனர். 

 

 வந்த பஹைத் ையில்: 

2022-23 பட்ெட் அறிவிக்கப்பட்ைது - 400 புதிை தலமுை அை-அதிவக 
வந்த பஹைத் க்ஸ்பிைஸ் யில்கள் சிமந்ை ஆற்மல் திமன் ற்றும் சிமந்ை பணிகள் ெலஶரி 

அனுபலத்துைன் உருலஶக்கப்பட்டு ைஶரிக்கப்படும். 
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ஆகஸ்ட் 2023க்குள் இதுபஶன்ம 75 யில்கர இக்க இயக்கு நிர்ணம் 
ெய்யுங்கள் 

யிலின் லகம் ணிக்கு 180 கி.மீ 

ென்ன எருங்கிணந்ை யில் பட்டி ைஶழிற்ெஶய-யில் ைஶரிக்கப்பட்ைது. 

 

 வஹய்வழி வஹசிப்பு புரிதல் மற்றும் ண்ணிைல் தைவரிச பற்றிை தசிை அறிக்க: 

NCERT (National Council of Educational Research Training) லளியிட்ை 
அறிக்க 

3 ஆம் லகுப்பின் முடிவில் குறந்ைகளின் அடிப்பைக் கற்மய திப்பிடுலை 

நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 
சி ய ஶநியங்களில் பிஶந்தி ஶழிகளில் ற ஶணலர்களின் அடிப்பைக் 

கற்மல் இன்னும் ஶெஶக உள்ரது. 

நிபுன் திட்ைம்: 

நிபுன் (புரிைல் ற்றும் ண்ணுைன் லஶசிப்பதில் நிபுணத்துலத்திற்கஶன ைசி 

முன்முற்சி) பஶத் திட்ைம். 

2026-27 ஆம் ஆண்டிற்குள் 3 ஆம் லகுப்பின் முடிவில் அனத்து குறந்ைகளும் 

அடிப்பை திமன்கர அை உைவுைல். 

 

 இந்திைஹவில் விபத்து மைைங்கள் மற்றும் தற்கஹலகள் 2021 - NCRB. 

உ.பி.க்கு அடுத்ைபடிஶக அதிக இமப்பு ண்ணிக்கயில் ைமிழ்நஶடு (15,384) 

இண்ைஶலது இைத்தில் உள்ரது. 

ைல்லிக்கு அடுத்ைபடிஶக ென்ன (998) அதிக உயிரிறப்புகர பதிவு 

ெய்துள்ரது. 

எவ்லஶரு 1 யட்ெம் பருக்கும் 20.1 பர் உயிரிறப்பைஶல், ைனிநபர் ெஶய 

விபத்து இமப்புகளின் அடிப்பையில் ைமிழ்நஶடு முைலிைத்தில் உள்ரது. 

55,996 பர் ெஶய விபத்துக்களில் கஶம் அைந்துள்ரனர், இது அனத்து 

ஶநியங்களிலு அதிகம். 

அலர்களில் 80% க்கும் அதிகஶனஶர் ஆண்கள். பஶதிக்கப்பட்ைலர்களில் பஶதி 

பர் இரு ெக்க லஶகனங்களில் பணம் ெய்கிமஶர்கள், அலர்களில் 90% க்கும் 

அதிகஶனஶர் லகஶக அல்யது கலனக்குமலஶக ஏட்டுலைஶல், ணத்திற்கு 

லழிலகுக்கிமது. 

 

 சிைஹர் நீதி (குழந்தகளின் பைஹமரிப்பு மற்றும் பஹதுகஹப்பு) திருத்தச் சட்ைம், 2021: 
ைத்ைடுப்பு உத்ைல லறங்க ஶலட்ை ஆட்சிருக்கு அதிகஶம் அளிக்கும் புதி 

விதிகள். 
நீதின்மங்களில் நிலுலயில் உள்ர ைத்ைடுப்பு லறக்குகள் டிம்களுக்கு 

ஶற்மப்படும் ன்று புதி விதிகள் கூறுகின்மன. 

சிமஶர் நீதி (குறந்ைகளின் பஶரிப்பு ற்றும் பஶதுகஶப்பு) ஶதிரி விதிகள், 2016. 

சிைஹர் நீதி (குழந்தகளின் பைஹமரிப்பு மற்றும் பஹதுகஹப்பு) சட்ைம், 2015: 
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இது இந்தி சிமஶர் குற்மச் ெட்ைம், சிமஶர் நீதி (குறந்ைகளின் பஶரிப்பு ற்றும் 

பஶதுகஶப்பு) ெட்ைம், 2000  ஶற்றிது. 

  16-18 லதுக்குட்பட்ை ெட்ைத்துைன் முண்படும் சிமஶர்கர, கஶடூஶன 

குற்மங்களில் ஈடுபட்டு, பரிலர்கரஶக விெஶரிக்க அனுதிக்கப்படுகிமது. 

இந்திஶவிற்கு உயகரவில் அணுகக்கூடி ைத்ைடுப்பு ெட்ைத்ை உருலஶக்குைல். 

 

 பிைதஹன் மந்திரி கரிப் கல்ைஹண் தஹகுப்பு (PMGKP): 

974 சுகஶைஶப் பணிஶரர்கள் கஶவிட் 19 கஶணஶக உயிரிறந்துள்ரனர். 

PMGKP இன் கீழ் ருத்துலர்கள் உட்பை 1616 பனஶளிகளுக்கு ரூ 808 கஶடி 

லறங்கப்பட்டுள்ரது. 

PMGKP: 

COVID-19 உைன் பஶஶடும் சுகஶைஶப் பணிஶரர்களுக்கஶன கஶப்பீட்டுத் திட்ைம். 

கஶவிட்-19 நஶஶளிகரக் கலனிப்பைற்கஶக நிமிக்கப்பட்டுள்ர சுகஶைஶப் 

பணிஶரர்கரச் ெஶர்ந்ைலர்களுக்கு பஶதுகஶப்பு லய லறங்குலைற்கஶக. 

30 ஶர்ச், 2020 அன்று ைஶைங்கப்பட்ைது, விரிலஶன ைனிநபர் விபத்துக் கஶப்பீடு 

ரூ. 50 யட்ெம் முைல் 22.12 யட்ெம் ல சுகஶைஶப் பஶதுகஶப்பு லறங்குநர்கள் ெமூக 

சுகஶைஶப் பணிஶரர்கள் ற்றும் ைனிஶர் சுகஶைஶப் பணிஶரர்கள், கஶவிட்-19 

நஶஶளிகளுைன் நடித் ைஶைர்பு ற்றும் பஶரிப்பில் இருந்ைலர்கள், இைனஶல் 

பஶதிக்கப்படும் அபஶம் உள்ரது. 

 

 குடியுரிம திருத்தச் சட்ைம், 2019: 

ஆப்கஶனிஸ்ைஶன், லங்கைெம் அல்யது பஶகிஸ்ைஶனில் இருந்து ஹிந்து, சீக்கிர், 

பௌத்ைர், ெயின், பஶர்சி அல்யது கிறிஸ்ைல ெமூகங்கரச் ெர்ந்ை புயம்பர்ந்ை 

லகுப்பினருக்கு குடியுரி லறங்க முல்கிமது. 

இந்தி குடியுரிக்கஶன பஶை லறங்குலைன் மூயம் குடியுரிச் ெட்ைம், 

1955 இல் திருத்ைப்பட்ைது. 

 

 நஹகஹ அமதி எப்பந்தம்: 
நஶகஶ அசில் பிச்சினக்கு தீர்வு கஶண, த்தி அசு  ற்றும் NSCN-IM ற்றும் 

ழு நஶகஶ நளனல் குழுக்களுக்கு இைஶன பச்சுலஶர்த்ைக்கு றுயர்ச்சி. 

கட்ைமப்பு எப்பந்தம் (2015):  

இந்ை எப்பந்ைத்தில், நஶகர்களின் ைனித்துலஶன லயஶறு, கயஶச்ெஶம் ற்றும் 
நிய ற்றும் அலர்களின் உணர்வுகள் ற்றும் அபியஶளகர இந்தி அசு 

அங்கீகரித்துள்ரது. 

3 முக்கிை சிக்கல்கள்: 

1. ெஶபஶல (நஶகஶ அசியப்பு) இந்தி அசியப்பில் ெர்த்ைல் 

2. 1.2 மில்லின் நஶகஶக்கர என்றிணக்க அஸ்ழஶம், அருணஶச்ெயம், 

ணிப்பூர் ஆகி நஶகஶ ஆதிக்கப் பகுதிகர எருங்கிணத்ைல். 
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3. ணிப்பூர் ற்றும் அருணஶச்ெய பிைெத்திற்கஶன பிஶந்தி ைன்னஶட்சி பிைெ 

ெப உருலஶக்குைல். 

 

 ைக்தன் அம்ரித் மஸஹத்சவ்: 
இத்ை ைஶன இக்கஶனது எரு யட்ெம் யூனிட் இத்ைத்ை ெகரிப்பை 

நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது 

ெப்ைம்பர் 17ம் ைதி ைஶைங்கி அக்ைஶபர் 1ம் ைதி முடிலைகிமது. 
குடும்பம் ற்றும் சுகஶைஶ நய அச்ெகத்ைஶல் ைஶைங்கப்பட்ைது 

அக்ைஹபர் 1 - தசிை தன்ைஹர்வ இைத்த தஹை திைம் 

 

 தர்தல் ஆைைம் 86 கட்சிகள நீக்கிைது, 253 கட்சிகள் சைல்பைவில்ல ைக் 

கருதுகிைது: 

86 பதிவு ெய்ப்பட்ை அங்கீகரிக்கப்பைஶை அசில் கட்சிகள் இல்யஶைல ன 

கண்ைறிப்பட்ைது. 

253 கட்சிகள் ெல்பைவில்ய ன அறிவித்ைது. 

ைய ைர்ைல் கமிளனர் - ஶஜீவ் குஶர் 

ைர்ைல் ஆணர் - அனுப் ெந்தி பஶண்ை. 

 

 அத்திைஹவசிை மருந்துகளின் தசிை பட்டிைல் (NLEM): 

அத்திஶலசி ருந்துகள் பட்டிலில் 384 ருந்துகள் 
அத்திஶலசி ருந்துகளின் விய நிர்ணம் ைசி ருந்து விய நிர்ண 

ஆணத்ைஶல் கட்டுப்படுத்ைப்படுகிமது. 

NLEM: 

முைல் NLEM 1996 இல் ைஶகுக்கப்பட்ைது ற்றும் 2003, 201 ற்றும் 2015 இல் 

மூன்று மும திருத்ைப்பட்ைது. 

விய, பஶதுகஶப்பு ற்றும் ெல்திமன் ஆகி மூன்று முக்கி அம்ெங்கரக் 

கருத்தில் கஶண்டு ருந்துகளின் பகுத்ைறிவுப் பன்பஶட்ை ஊக்குவிக்க. 

சுகஶைஶ லரங்கள் ற்றும் பட்ெட்டின் உகந்ை பன்பஶட்டிற்கு உைவுகிமது. 

 

 

 1098 -> 112: 

குறந்ைகள் 112  அறக்க லண்டும் 

1098 - குறந்ைகளுக்கஶன பித்க வல்ப்யன், கைந்ை 26 ஆண்டுகரஶக 

லற்றிகஶக இங்கி லருகிமது. 

1098 ைசி அலெ ண் 112 உைன் எருங்கிணக்கப்பட்ைது. 

வல்ப்யன் 1098 சிைஹர் நீதிச் சட்ைம், 2015 இன் விதிகளுக்கு கண்டிப்பஶக 
இணங்குகிமது 

     அவசைகஹல பதில் ஆதைவு அமப்பு – 112: 

குல் அறப்பு, SMS ற்றும் ஜிபிஸ் ற்றும் ஜிஸ் மூயம் அலெகஶய 

பதியளிப்பு ெலகளுக்கஶன அணுகய அதிகரிக்கவும். 
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 கஹஷ்மீரின் மைஸ்பஹல் ரி: 

33 ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு இந்ை ரியில் கைற்பைப் பிரிவின் ன்சிசியின் 

பயிற்சி நைலடிக்ககள் புத்துயிர் பறுகின்மன. 

1989 ஆம் ஆண்டு தீவிலஶைம் கஶணஶக இப்பகுதியில் பயிற்சி எத்திககள் 

நிறுத்ைப்பட்ைன. 

 

 ST பட்டிைலின் கீழ் புதிை சமூகங்கள்: 

1950 ஆம் ஆண்டு அசியப்பு (பட்டிலிைப்பட்ை பறங்குடியினர்) 

ஆணயின் கீழ் ST பட்டிலில் நஶன்கு ெமூகங்கள் ெர்க்கப்பட்ைன. 

1. வட்டி பறங்குடி - இஶச்ெய பிைெம் 

2. நரிகஹைவன், குருவிக்கஹைன்  – தமிழ்நஹடு 

3. பிஞ்சிஶ - ெத்தீஸ்கர் 

2011 க்கள் ைஶக கணக்கடுப்பின்படி, நஶட்டின் பறங்குடி க்கள் ைஶக 

10.43 கஶடி, ஶத்ை க்கள் ைஶகயில் 8.6%. அலர்களில் 89.97% பர் 

கிஶப்புமங்களிலும், 10.03% பர் நகர்ப்புமங்களிலும் லஶழ்கின்மனர். 

தமிழ்நஹட்டின் ஶத்ை க்கள்ைஶகயில் 1.1% பட்டிைல் பழங்குடியிைர் (ST). 

 

 அபைஹதம் விதிக்கும் PMAY-G திட்ைத்தில் தஹமதம்: 

முைன்ஶன வீட்டு லெதித் திட்ைத்தின் இயக்குகர ட்ைஶைைற்கஶக, 

பின்ைங்கி ஶநியங்களுக்கு அபஶைம் விதிக்க யூனின். 

PMAY-G: ப்ல் 2016 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது 
     ஊக லரர்ச்சி அச்ெகத்தின் கீழ் பணிபுரிகிமது 

     ஶர்ச் 2024க்குள் 2.95 கஶடி வீடுகள் கட்ை இயக்கு 

    ெமூக-பஶருரஶைஶ ெஶதிக் கணக்கடுப்பு – 2011ல் இருந்து 
ைர்ந்ைடுக்கப்பட்ை பனஶளிகள் 

      ஆகஸ்ட் ல 2.02 கஶடி வீடுகள் கட்ைப்பட்டுள்ரன 

 

 வைகிழக்கு இந்திைஹவில் கிளர்ச்சி வீழ்ச்சி - MHA: 

லைக்கு கிறக்கில் உள்ர ல்யகளுக்கு இைஶன பிச்ென தீர்க்கவும், 

2024 க்கு முன்னர் பிஶந்தித்தில் உள்ர அனத்து ஆயுைந்தி கிரர்ச்சி 

குழுக்களுைனும் ெெம் ெய்லை அெஶங்கம் நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 

லைக்கு கிறக்கின் பரும்பகுதியிலிருந்து AFSPA குமக்கப்பட்ைது. 

ஆதிலஶசிகள் லசிக்கும் பகுதிகளில் உள்கட்ைப்பு ம்பஶட்டிற்கஶக 1000 

கஶடி சிமப்பு ம்பஶட்டுத் ைஶகுப்பு ந்ைஶண்டுகளுக்கு லறங்கப்படும். 

AFSPA: 

ஆயுைப்பை சிமப்பு அதிகஶச் ெட்ைம் (AFSPA), 1958. 

AFSPA ஆயுைப்பைகளுக்கு "ைஶந்ைலஶன பகுதிகளில்" பஶது எழுங்க 

பஶரிக்கும் அதிகஶத்ை லறங்குகிமது. 
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 ைசி யஶஜிஸ்டிக் கஶள்க 2022: 
பிைஶல் லளியிைப்பட்ைது 

13-14% யஶஜிஸ்டிக்ஸ் ெயவில் இருந்து, அை விவில் எற்ம இயக்கத்திற்கு 

கஶண்டு லருலை நஶம் அனலரும் இயக்கஶகக் கஶள்ர லண்டும். 

யுனிஃபட் லஹஜிஸ்டிக்ஸ் இன்ைர்ஃபஸ் பிளஹட்ஃபஹர்ம்- பஶக்குலத்து தும 
ைஶைர்பஶன அனத்து டிஜிட்ைல் ெலகரயும் எ பஶர்ட்ைலில் யூலிப் கஶண்டு 

லரும். 

ைசி ைரலஶைக் கஶள்கஶனது உள்கட்ைப்பு ம்பஶடு, லணிக 
விரிலஶக்கம் ற்றும் லய லஶய்ப்புகர அதிகரிப்பைற்கு அபரிமிைஶன ஆற்மயக் 

கஶண்டுள்ரது. 

கதி-ெக்தி ற்றும் ைசி ைரலஶைக் கஶள்க ஆகில இணந்து இப்பஶது 

நஶட்ை எரு புதி லய நஶக்கி அறத்துச் ெல்கின்மன. 

 

 ECI கட்சிகளுக்கு ைஹக்க நன்கஹைகள் மீது கட்டுப்பஹடு கஹருகிைது: 

அநஶை அசில் நன்கஶைகர 20,000 ரூபஶயில் இருந்து 2,000 

ரூபஶஶக குமத்ைல். 
க்கள் பிதிநிதித்துல ெட்ைத்தில் திருத்ைம் 

ைய ைர்ைல் கமிளனர் - ஶஜீவ் குஶர் 

 

 இந்திைஹவுக்கஹை கைை உைர்த்துமஹறு உலக வங்கிக் குழுவஹை ஃப்சிை FM 

வலியுறுத்துகிைது: 

அடுத்ை இண்டு ஆண்டுகளில் 2 பில்லின் ைஶயருக்கும் அதிகஶகவும், அடுத்ை 

மூன்று-நஶன்கு ஆண்டுகளில் 33.5 பில்லின் ைஶயஶகவும் இந்திஶவிற்கஶன கைன 

அதிகரிக்க லண்டும். 

IFC - சர்வதச நிதி நிறுவைம்: 
லரரும் நஶடுகளில் ைனிஶர் துமயில் கலனம் ெலுத்தும் மிகப்பரி 

உயகரஶவி லரர்ச்சி நிறுலனம். 

1956 இல் நிறுலப்பட்ைது 

ையகம் - லஶஷிங்ைன் DC 

 

 

 தன் மற்கு பருவமழ  முன்கூட்டிை திரும்பப் பறுதல் - IMD: 

ெப்ைம்பர் 30 நஶடு முழுலதும் பருலத்தின் இறுதி நஶரஶகக் கருைப்படுகிமது. 

ைன்ற்கு பருலற இந்திஶவில் நீண்ை கஶய ெஶெரி விை 7% அதிக 

ற கஶண்டு லந்துள்ரது. 

இந்திஶவின் ைற்கு ற்றும் த்தி பகுதிகளில் மும 29% ற்றும் 33% 

அதிக ற பய்துள்ரது. 

லை இந்திஶ ற்றும் லைகிறக்கு இந்திஶவில் பற்மஶக்கும ற. 
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IMD: 

இந்தி லஶனிய ஆய்வுத் தும (IMD) ன்பது புவி அறிவில் அச்ெகத்தின் 

எரு நிறுலனஶகும். 

லஶனிய அலைஶனிப்புகள், லஶனிய முன்னறிவிப்பு ற்றும் நியநடுக்கவில் 

ஆகிலற்றிற்கு பஶறுப்பஶன முைன் நிறுலனம். 

1875 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது. 

 

 பஹபஹல் துைை மனு மீதஹை சீைஹய்வு மனு: 

பஶபஶல் லஶயு ெஶகம் - த்திப் பிைெத்தின் பஶபஶலில் உள்ர யூனின் 

கஶர்படு இந்திஶ லிமிைட் பூச்சிக்கஶல்லி ஆயயில் 2-3 டிெம்பர் 1984 இவு 

இெஶன விபத்து. 

கஶணம் - மத்தில் சஹசைைட் கசிவு. 

சீைஹய்வு மனு - றுஆய்வு னு ைள்ளுபடி ெய்ப்பட்ை பிமகு அல்யது 
தீர்ந்துவிட்ை பிமகு நீதின்மத்தில் நைக்கும் அநீதிக்கஶன இறப்பீட்டிலிருந்து 

பஶதுகஶப்பைற்கஶன கைசி லஶய்ப்பு. 

 

 இந்திைஹவின் முதல் கைல் பசு சைைஹலைம்: 
ைஞ்ெஶவூர் ற்றும் புதுக்கஶட்ை ஶலட்ைங்களின் கையஶ நீ உள்ரைக்கி பஶல்க் 

விரிகுைஶவில் உள்ரது கைல் பசு கஶப்பகம். 

கைல் பசு: 

உயகின் மிகப்பரி ைஶலலக கைல் பஶலூட்டிகள். 

லனவியங்கு பஶதுகஶப்பு ெட்ைம், 1972 இன் அட்ைலண 1 இன் கீழ் 

பஶதுகஶக்கப்படுகிமது. 

நஶட்டில் சுஶர் 240 கைல் பசு ட்டு உள்ரன, பரும்பஶயஶனல அல 

ைமிழ்நஶடு கைற்கயில் (பஶல்க் விரிகுைஶ) கஶணப்படுகின்மன. 

அச்சுறுத்தல்கள்: 

இமச்சிக்கஶக லட்ைஶடுைல் ற்றும் ண்ணய்க்கஶக லட்ைஶடுைல். 
ைற்ெயஶக கஶல்லும் மீன்பிடித்ைல் 
லஶழிைங்கள் அழிக்கப்படுைல் 
துமமுகம் பஶன்ம லரர்ச்சி நைலடிக்ககள் 

 

கைல் பசு பஹதுகஹப்பின் நன்மகள்: 

கைல் பசு, முைன்ஶக கைல் புல் படுக்ககள் மீது ெழித்து, 

பருங்கைல்களின் எரு முக்கி கஶர்பன் மூழ்கி. 

கைல் புல் படுக்ககள், லணிக ரீதிஶக திப்புமிக்க பய மீன்கள் ற்றும் கைல் 

வியங்கினங்களுக்கு இனப்பருக்கம் ற்றும் உணலளிக்கும் இைம். 

கைல் புல்லளி கையஶ அரிப்புகர கட்டுப்படுத்துகிமது. 
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 நிஜஹமின் சம்பிைதஹை வஹள் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு திரும்பும்: 

இந்ை லஶள் 1905 ஆம் ஆண்டு வைஶபஶத் பிைரிைமிருந்து பம்பஶய் 
கட்ைரத் ைரபதிஶன ெனல் ெர் ஆர்க்கிபஶல்ட் வண்ைர் ன்பலஶல் 

லஶங்கப்பட்ைது. 

ஸதைஹபஹத் நிஜஹம்: 

ைஶபஶத் ெஸ்ைஶனங்கள் 1724 இல் நிெஶமுல் முல்க் அளஶஃப் ளஶ I இன் கீழ் 

நிறுலப்பட்ைது. 

 

 நக்சல் நைமஹட்ைம் இல்லஹத பீகஹர்: 

இவ்லஶறு சிஆர்பிஃப் ைக்ைர் ெனல் குல்தீப் சிங் கூறினஶர். 

லன்முமஶல் பஶதிக்கப்பட்ை ஶலட்ைங்களின் ண்ணிக்க 39 ஆக இருந்ைது, 

இது 2010 இல் 60 ஆக இருந்ைது. 

 2021 இல் 25 ஶலட்ைங்களில் 90% லன்மும ெம்பலங்கள். பரும்பஶலும் 

ெத்தீஸ்கர், ெஶர்கண்ட், எடிெஶ, கஶஶஷ்டிஶ, ஆந்திஶ, ைலுங்கஶனஶவில். 

2022 ஆம் ஆண்டில், சிஆர்பிஃப் பீகஶர், ெஶர்கண்ட், ெத்தீஸ்கர் ஆகி மூன்று 

ஶநியங்களில் ெல்பஶட்ைத் ைஶைங்கிது - ஆபளன் ஆக்ைஶபஸ், ஆபளன் 

ைபுள் புல், ஆபளன் ைண்ைர்ஸ்ட்ஶம் ற்றும் ஆபளன் ெகர்பந்ைஶ. 

 

 மகஹைஹஜஹ ஸரி சிங் பிைந்தநஹள்: 

ெப்ைம்பர் 23 - பிமந்ை நஶள். 

கஶஶெஶ வரி சிங், 1947 இல் இந்திஶவுைன் இணலைற்கஶன கருவியில் 

கழுத்திட்ைஶர். 

அலர் கஶஷ்மீரின் கைசி கஶஶெஶ ஆலஶர். 

 

 அம்பத்கர் டூரிஸ்ட் சர்க்யூட்: 

ைஶக்ைர்.பி.ஆர்.அம்பத்கருைன் ைஶைர்புை ந்து முக்கி இைங்கர 

உள்ரைக்கி சிமப்பு சுற்றுயஶ சுற்று. 

1. ஶவ் - பிமந்ை இைம் 

2. யண்ைன் - அலர் ைங்கியிருந்து படித்ை இைம் 

3. நஶக்பூர் - படித்ைஶர் 

4. ைல்லி - அங்கு அலர் கஶயஶனஶர் 

5. மும்ப - அங்கு அலர் ைகனம் ெய்ைஶர் 

அம்பத்கர் அறிஞர்கள் பட்டிலில் சிய இைங்கள் விடுபட்டுள்ரன, குறிப்பஶக 

வத் ெத்திஶகிகம் - ஶர்ச் 20, 1927 

புன - கஶந்தி ற்றும் அம்பத்கர் இை பச்சுலஶர்த்ை 

இயங்க - அங்கு அலர் பௌத்ை ஶநஶட்டில் கயந்து கஶண்ைஶர் 

 

 ஆபைஶன் மக் சக்ைஹ: 

த்தி புயனஶய்வு அப்பு (சிபி) நைத்திது. 
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குறந்ை பஶலில் துஷ்பிஶகம் ைஶைர்பஶன ைகலல்கரப் பப்புலைற்கும் 

பகிர்லைற்கும் திஶக பஶன் இந்திஶ இக்கம். 

 நலம்பர் 2021 இல், ஆபளன் கஶர்பன் - 13 ஶநியங்கள் ற்றும் எரு யூனின் 

பிைெத்தில் உள்ர ெந்ைக நபர்களின் லரஶகத்ைத் ைடும் இைபஶன்ம பயிற்சி. 

CBI: 

இந்திஶவின் முைன் விெஶண நிறுலனம். 

ென்சி பய பஶருரஶைஶ குற்மங்கள், சிமப்பு குற்மங்கள், ஊறல் லறக்குகள் 
ற்றும் பிம லறக்குகர விெஶரிப்பைஶக அறிப்படுகிமது 

உள்தும அச்ெகத்தின் தீர்ஶனம் 1963 இல் நிறுலப்பட்ைது 

 

 மத்திைப் பட்டிைலில் இல்லஹத OBC கள் மத்திை அைசின் பதவிக்கு EWS-ன் கீழ் 

விண்ைப்பிக்கலஹம்: DoPT 

பஶருரஶைஶத்தில் பின்ைங்கி பிரிவினருக்கு இைஎதுக்கீடு லறங்கும் 103லது 

அசியப்பு திருத்ைச் ெட்ைம், 2019. 

பிற்படுத்ைப்பட்ை லகுப்பினர், பட்டிலிைப்பட்ை ெஶதிகள் ற்றும் 

பறங்குடியினர் ைவி பிம ெமூகத்தின் பஶருரஶைஶத்தில் பின்ைங்கி பிரிவுகளுக்கு (EWS) 

10% இைஎதுக்கீடு லறங்குகிமது. 

 

 வறுக்கத்தக்க பச்சுக்கஹக YouTube சைல்களின் வீடிைஹக்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ளை: 

ைகலல் ைஶழில்நுட்பம் (இைநிய லழிகஶட்டுைல்கள் ற்றும் டிஜிட்ைல் 

மீடிஶ நறிமுமகள் குறியீடு) விதிகள், 2021 இன் கீழ் லறங்கப்பட்டுள்ர 
விதிமுமகள் 

ைச் ெமூகங்களுக்கு திஶன லறுக்கத்ைக்க பச்சுகரக் கஶண்ை வீடிஶக்கள், ை 

நல்லிணக்கத்ை ற்படுத்தும் ெஶத்திம் கஶண்ைல. 

 

 IIinvenTiv – R&D கண்கஹட்சி: 

23 டிகள் அக்ைஶபர் ஶைம் கஶ ஆர் & டி கண்கஶட்சியில் 
ககஶர்த்துள்ரன 

க் இன் இந்திஶ ற்றும் டிஜிட்ைல் இந்திஶ ஆகிலற்றுக்கு ற்ப 'புது 

உந்துைல்' கண்ணஶட்ைத்ை புகுத்துலது ற்றும் லிவு ைஶழில்நுட்பங்களின் 

லரர்ச்சி ஊக்குவிப்பது. 

சுைந்தித்தின் 75 லது ஆண்டு நினலஶக ‘ஆெஶதி கஶ அம்ரித் வஶத்ெவ்’ எரு 

பகுதிஶக ற்பஶடு ெய்ப்பட்ைது. 

 

 மசூருவில் தசைஹ விழஹவ அதிபர் முர்மு தஹைங்கி வத்தஹர்: 

சூரில் உள்ர ெஶமுண்டி யயின் ல் உள்ர ெஶமுண்ைஸ்லரி ைய்லம். 

லும், இந்தி ைகலல் ைஶழில்நுட்பக் கறகத்தின் புதி லரஶகம் - ைஶர்லஶட் 
திமக்கப்பட்ைது 
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கர்நஹைகஹ: 

ையநகம் - பங்களூரு 

முைல்லர் - பஸ்லஶஜ் பஶம் 

டி துமயில் 53% அன்னி முைலீடு கிைத்ைது 

NITI ஆஶக் கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில் முைலிைம். 

 

 SC- யின் அைசிைலமப்பு பஞ்சின் நைடி எளிபைப்பு: 

முைல் முமஶக, 27.09.2022 அன்று உச்ெ நீதின்மத்தின் நடி எளிபப்பு 
நீதித்தும லளிப்பைத்ைன் உறுதி ெய்லைற்கஶன நைலடிக்ககள் 

2018 ஆம் ஆண்டு நீதின்மத்தின் ஸ்லப்னில் திரிபஶதி தீர்ப்புக்கு சுஶர் நஶன்கு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு நடி ஸ்ட்ரீமிங் உண்ஶகிவிட்ைது. 

 

 UAPA இன் கீழ் PFI மீதஹை தை: 
த்தி உள்தும அச்ெகம் பஹப்புலர் ஃப்ைண்ட் ஆஃப் இந்திைஹலயும் அைன் 

8-முன்னணி அப்பயும், ெட்ைவிஶை நைலடிக்ககள் (ைடுப்பு) ெட்ைம், 1967 

(யுபி) இன் கீழ் ‘சட்ைவிைஹத சங்கம்’ ன்று அறிவித்ைது. 

கஶணங்கள்: 

UP, கர்நஶைகஶ ற்றும் குெஶத் ஶநிய அசுகள் ைைக்கு பரிந்து ெய்ைன 

PFI உறுப்பினர்கள் SIMI (இந்தி ஶணலர்கள் இஸ்யஶமி இக்கங்கள்) 

ையலர்கள் ற்றும் ெஶத்-உல்-முெஶஹித் லங்கஶரைெத்துைனஶன ைஶைர்புகள் 

ற்றும் உயகரஶவி பங்கலஶை அப்பஶன ISIS உைன் ைஶைர்பு கஶண்டிருந்ைனர். 

UAPA, 1967: 
இந்திஶவில் ெட்ைவிஶை நைலடிக்ககள் ெங்கங்கரத் ைடுப்பை 

நஶக்கஶகக் கஶண்ைது. 
இந்திஶவின் எருப்பஶடு ற்றும் இமஶண்க்கு திஶன 

நைலடிக்ககரக் கஶள்லைற்கஶன அதிகஶங்கர லறங்குலை இைன் 

நஶக்கஶகும். 

 

 பிைதஹன் மந்திரி கரிப் கல்ைஹண் அன்ை ைஹஜைஹ: 

த்தி அசு இயலெ ளன் திட்ைத்ை அக்ைஶபர் 1 முைல் டிெம்பர் 31, 2022 

ல மூன்று ஶைங்களுக்கு நீட்டித்துள்ரது. 
  ைசி உணவுப் பஶதுகஶப்புச் ெட்ைத்தின் கீழ் பனஶளிகள் எருலருக்கு ஶைம் 

என்றுக்கு ந்து கியஶ உணவு ைஶனிங்கரப் பமயஶம். 

இந்ைத் திட்ைம் ப்ல் 2020 இல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

 

 ம.பி.யில் உள்ள பஹந்தவ்கர் புலிகள் கஹப்பகத்தில் உள்ள கஹவில்கள் மற்றும் புத்த குககள்: 
இந்தி ைஶல்லில் ஆய்வு மூயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது 

புத்ை குக ற்றும் ஸ்தூபிகள், பிஶமி கல்லட்டுகள் 2 ஆம் நூற்மஶண்ைச் 
ெர்ந்ைல 

9-11 ஆம் நூற்மஶண்டு இந்து கஶவில்கள் 

2-5 ஆம் நூற்மஶண்டுகளில் 26 பௌத்ை குககர ஸ் கண்டுபிடித்ைது. 
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பிஶமி உயில் உள்ர 24 கல்லட்டுகள், துஶ, கௌெஶம்பியின் ைரத்ைக் 

குறிப்பிடுகின்மன. 

9-11 ஆம் நூற்மஶண்டுகளுக்கு இைப்பட்ை கஶயச்சூரி கஶயத்ைச் ெர்ந்ை 26 

கஶயில்கள். 

குெஶத், த்திப் பிைெம், கஶஶஷ்டிஶவின் சிய பகுதிகளில் பவியுள்ர 

கயஶச்சூரி லம்ெம், ஆம்பகஶய ல்யஶஶ ற்றும் லிபண்ைஶ குககளின் 

நினவுச்சின்னங்களுைன் ைஶைர்புைது. 

 

 3 ையில் நிலைங்கள மறுவடிவமப்பு சய்ை மத்திை அைசின் முன்மஹழிவு: 

மூன்று முக்கி நியங்கர றுசீக்க ரூ.10000 கஶடி திட்ைம். 

1. புது ைல்லி 

2. அகைஶபஶத் 

3. மும்ப ெத்பதி சிலஶஜி கஶஶஜ் ைர்மினஸ் 

 

 எற்ைப் பண்களுக்கு கருக்கலப்பு உரிம கிைக்கும் - SC: 

20 முைல் 24 லஶங்களுக்குள் கர்ப்பஶக இருக்கும் எற்மப் பண்களும் 
திருணஶன பண்கரப் பஶயல பஶதுகஶப்பஶன ற்றும் ெட்ைப்பூர்ல 

கருக்கயப்புச் சிகிச்ெப் பம உரி உண்டு ன்று உச்ெ நீதின்மம் அறிவித்ைது. 

1971 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவக் கருவுறுதல் சட்ைம் - திருணஶகஶை பண்கள் 24 

லஶங்கள் ல கர்ப்பத்ை நிறுத்துலைத் ைடுக்கிமது. 

இனப்பருக்க சுஶட்சி, கண்ணிம் ற்றும் ைனியுரி ஆகிலற்றின் 
உரிகள் திருணஶகஶை பண்ணுக்கு திருணஶன பண்ணின் அை 
அடிப்பையில் குறந்ைப் பமயஶஶ லண்ைஶஶ ன்பைத் ைர்வுெய்யும் 

உரி லறங்குகிமது. 

 

 ஆபைஶன் கருைஹ: 

இன்ைர்பஶல், பஶைப்பஶருள் ைடுப்புப் பிரிவு ற்றும் பஶலீஸ் பைகளின் 

எருங்கிணப்பில் த்தி புயனஶய்வுப் பிரிவு (CBI) ைஶைங்கப்பட்ைது. 
உயகங்கிலும் எருங்கிணந்ை அயஶக்க நைலடிக்க மூயம் ெர்லைெ 

ைஶைர்புகளுைன் பஶைப்பஶருள் கைத்ைல் நட்லஶர்க்குகர அகற்றுலது. 

 

 ஆக்ஸ்பஹம் இந்திைஹவில் வருமஹை வரித்துை நைத்திை கைக்கடுப்பு: 

FCRA இன் கீழ் நிதி முமகடுகள் குறித்ை ெந்ைகம் கஶணஶக ய்டு. 

       ஆக்ஸ்பஹம் இந்திைஹ: 

குறந்ைகள் கல்வி, பண்களுக்கு அதிகஶம் அளிப்பது ற்றும் இந்திஶவில் 
ெத்துலமின்க்கு திஶகப் பஶஶடுலை ஆைரிப்பைற்கஶகச் ெல்படும் இயஶப 

நஶக்கற்ம அப்பு. 
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        FCRA: 

லளிநஶட்டு பங்களிப்பு (எழுங்குமும) ெட்ைம், 2010 
சிய ைனிநபர்கள் அல்யது ெங்கங்கள் அல்யது நிறுலனங்கரஶல் லளிநஶட்டு 

பங்களிப்பு அல்யது லளிநஶட்டு விருந்ைஶம்பய ற்றுக்கஶள்லையும் 

பன்படுத்துலையும் எழுங்குபடுத்துைல். 

ைசி நயனுக்கு தீங்கு விரவிக்கும் ந்ைலஶரு நைலடிக்ககளுக்கும், 
அைனுைன் ைஶைர்புை அல்யது அைனுைன் ைஶைர்புை விளங்களுக்கும் 
லளிநஶட்டு பங்களிப்பு அல்யது லளிநஶட்டு விருந்ைஶம்பய ற்றுக்கஶள்லையும் 

பன்படுத்துலையும் ைை ெய்ைல். 
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இந்திைஹ மற்றும் உலகம் 
 

 இந்திைஹ - பங்களஹதஷ்: 

லங்கைெ பிைர் ளக் வசீனஶ இந்திஶ லருக. 

இரு நஶடுகளுக்கு இை 7 எப்பந்தங்கள் கழுத்ைஶகின. 
குஷிைஹைஹ தண்ணீர் எப்பந்தம் கழுத்ைஶனது 

பஶது ல்யஶன குஷிஶஶ (பஶக் நதியின் விநிஶகம்) கீழ் அஸ்ழஶமின் 
பகுதிகளுக்கும் பங்கரஶைஷில் உள்ர சில்வட் பகுதிகளுக்கும் 

விநிஶகிக்கப்படுகிமது. 
இந்திஶவில் பங்கரஶைஷ் யில்ல பணிஶரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் 

எப்பந்ைம். 

அயகு 1 மத்ரீ மின் உற்பத்தி நிலைத்தின் ஆற்மல் எத்துறப்பில் எப்பந்ைம். 

$500 மில்லின் பஶதுகஶப்புக் கைன். 
லங்கஶரைெத்தில் கங்க நீரின் பன்பஶடு குறித்து ஆய்வு ெய் எரு கூட்டு 

ைஶழில்நுட்பக் குழு நிறுலப்பட்ைது. 

கங்க நீர் எப்பந்தம் 1996, இது கங்க நதி நீர் பகிர்வு எப்பந்ைம் 30 ஆண்டு 

எப்பந்ைஶகும், இது 2026 இல் திப்பஶய்வு ெய்ப்படும் அல்யது புதுப்பிக்கப்படும் 

ன்று திர்பஶர்க்கப்படுகிமது. 

பங்கரஶைஷ் ையநகம் - ைஶக்கஶ. 

 

 இந்திைஹ - மங்கஹலிைஹ: 
இந்தி பஶதுகஶப்பு அச்ெர் ங்கஶலிஶவிற்கு விெம் ெய்து பஶதுகஶப்பு 

எத்துறப்பயும் மூயஶபஶ கூட்ைஶண்யும் பயப்படுத்துகிமஶர். 

ங்கஶலிஶ ையநகர் - உயன்பஶைர். 

ங்கஶலிஶ அதிபர் - யு. குல்சுக் 

 

 மலும் இைண்டு பட்ைஹலிை குழஹய்கள அமக்க இந்திைஹவின் உதவிை நபஹளம் 

நஹடுகிைது: 
பீகஶரில் உள்ர ஶதிவஶரி ற்றும் நபஶரத்தின் பஶஶ ஶலட்ைத்தில் உள்ர 

அம்யக்குஞ்ச் இை 69 கிமீ நீரமுள்ர பட்ஶலிக் குறஶய் இந்திஶவின் 

உைவியுைன் கட்ைப்பட்ைது. 
நபஶரம் ெமீபத்தில் இண்டு ைனித்ைனிஶன முன்ஶழிவுகர 

முன்லத்துள்ரது, என்று ற்கு லங்கத்தில் சிலிகுரியில் இருந்து நபஶரத்தின் ெஶபஶ 

ல 52 கிமீ பப்யன் அப்பைற்கும், நபஶரத்தில் உள்ர அம்யக்கஞ்ச் ற்றும் 

சிைலஶன் ஶலட்ைத்தில் உள்ர யஶைஶர் ல இணக்கும் ற்மஶரு 69 கிமீ 

பப்யன். 

 

 இந்திைஹ - நபஹளம்: 

இந்திை ைஹணுவ தளபதி மைஹஜ் பஹண்ை நபஶரத்திற்கு பணம். 

நிகழ்ச்சி நில் - இந்தி இஶணுலம் "அக்னிபத் திட்ைத்தின்" கீழ் நபஶர 

லசிப்பிை குர்கஶக்கர ைஶைர்ந்து ஆட்ெர்ப்பு ெய்யும். 
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அக்னிபஹத் திட்ைம்: ஆயுைப்பைகளின் மூன்று ெலகளில் நிமிக்கப்பட்ை 

அதிகஶரிகளின் ைத்திற்கு கீழ் உள்ர வீர்கர ஆட்ெர்ப்பு ெய்ைல். 

 

 இந்திைஹ - இலங்க: 

ையநகம் - கஶழும்பு. 
இந்திஶவில் லசிக்கும் இயங்க அகதிகள் நஶடு திரும்புலைற்கு லெதிஶக 

இயங்க அசு எரு குழுல நிமித்துள்ரது. 

1984 ஆம் ஆண்டு முைல் யுத்ைம் கஶணஶக இந்திைஹவிற்கு அகதிகளஹகச் சன்ை 
இலங்கைர்கள நஹடு திரும்புவதற்கஹை சைற்பஹடுகள இயகுலஶகவும் 

திமஶகவும் ற்கஶள்ளுைல். 

58000 இயங்கர்கள் ைற்பஶது ைமிழ் நஶட்டில் அகதிகரஶக ைங்கியுள்ரனர். 

 

 இந்திைஹ - சீைஹ: 

கிறக்கு யைஶக்கின் கஶக்ஶ-வஶட் ஸ்ப்ரிங் பகுதியில் உள்ர LAC-யில் இந்தி சீன 

பைகர  வியகுகின்மன. 

ைம்ெஶக் ற்றும் ைப்ெஶங் பகுதிகளில் ைைகள் உள்ரன. 

 2020 இல் ஸ்ைஶண்ட்-ஆஃப் ைஶைங்கிது, ெமீபத்தில் 16 லது சுற்று இந்தி 

சீன கஶர்ப்ஸ் கஶண்ைர் நிய கூட்ைம் வியகத் ைஶைங்கிது. 

Demchok ற்றும் Depsang, அலர்களுக்கு இை பிச்ன பகுதிகரஶக 

உள்ரன. 

LAC: உண்ஶன கட்டுப்பஶட்டுக் கஶடு, இது இந்திஶவிற்கும் சீனஶவிற்கும் 

இையியஶன ெர்ச்ெக்குரி ல்யக் கஶடு. 

இந்திைஹ-சீைஹ ல்ல விவகஹைங்களுக்கஹை ஆலஹசை மற்றும் 

எருங்கிைப்புக்கஹை பணிப் பஹறிமுை (WMCC) ெனலரி 2012 இல் இந்திஶ-சீனஶ 
எப்பந்ைத்தின் மூயம் ல்ய ைஶைர்பஶன பிச்ெனகளில் ம்படுத்ைப்பட்ை 

நிறுலனஶக்கப்பட்ை ைகலல் பரிஶற்மத்திற்கஶக அக்கப்பட்ைது. 

 

 இந்தஹ-பசிபிக் பஹருளஹதஹைக் கட்ைமப்பு: 
லரரும் பஶருரஶைஶத்திற்கு திஶன ெஶத்திஶன பஶகுபஶடு குறித்ை 

கலயகர ற்கஶள் கஶட்டி கூட்டுத் தூணின் கூட்டுப் பிகைனத்திலிருந்து இந்திஶ 

வியகி நிற்கிமது. 

IPEF -  23, 2022 அன்று அரிக்க ெனஶதிபதி ெஶ பைனஶல் 

ைஶைங்கப்பட்ை பஶருரஶைஶ முற்சி. 

உறுப்பினர் 14 நஶடுகள். 

14 IPEF பங்கஶளிகள் உயகரஶவி ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தியில் 40% ற்றும் 

உயகரஶவி பஶருட்கள் ற்றும் ெலகள் லர்த்ைகத்தில் 28% 

பிதிநிதித்துலப்படுத்துகின்மனர். 

 

 இந்திைஹ - அமரிக்கஹ: 

QUAD மூத்ை அதிகஶரிகள் கூட்ைம் புதுதில்லியில் நைபற்மது. 
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பஶதுகஶப்பு ற்றும் லளிவிலகஶ அச்சுக்களின் பிதிநிதிகளுைன் 

புதுதில்லியில் 2+2 அமர்வுகளுக்கு இையியஶன ெந்திப்பு நைபற்மது. 

F-16 பஶர் விஶனங்கள் லஶங்கும் திட்ைத்திற்கஶக 450 மில்லின் ைஶயர் 
திப்பீட்டில் பஶகிஸ்ைஶனுக்கு லளிநஶட்டு ஶணுலத்ை விற்பன ெய்யும் 

அரிக்கஶவின் திட்ைத்திற்கு இந்திஶ கடும் திர்ப்பு ைரிவித்ைது. 

QUAD: 

QUAD (நஶற்க பஶதுகஶப்பு உஶைல்) நஶடுகள் - ஆஸ்திலிஶ, 

இந்திஶ, ெப்பஶன், அரிக்கஶ. 

2007 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது ற்றும் 2019 இல் மீண்டும் 

நிறுலப்பட்ைது. 

 

 .நஹ.வில் இலங்கத் தமிழர் பிைச்சிைகள இந்திைஹ ழுப்புகிைது: 

ெனிலஶவில் க்கி நஶடுகளின் னிை உரிகள் பலயின் 51லது அர்வு. 
நீண்ைகஶயஶக நிலுலயில் உள்ர ைமிழ்த் ைசிப் பிச்சினக்கு இயங்கயின் 

லஶக்குறுதிளிக்கப்பட்ை அசில் தீர்வில் அரவிைக்கூடி முன்னற்மம் இல்யஶைது 

குறித்து இந்திஶ கலய ைரிவித்ைது. 

 அசியப்பின் 13லது திருத்ைத்ை முழுஶக அமுல்படுத்துலைன் மூயம் 

இனப்பிச்சினக்கஶன அசில் தீர்வு, ஶகஶண ெபகளுக்கு அதிகஶங்கரப் 

பகிர்ந்ைளித்ைல் ற்றும் ஶகஶண ெபத் ைர்ைய ஆம்பத்திய நைத்துைல். 

இந்திஶ இந்ை ஆண்டு இயங்கக்கு கிட்ைத்ைட்ை 4 பில்லின் ைஶயர் 

முக்கிஶன உைவி நீட்டித்துள்ரது. 

 

 இந்திைஹ - ஈைஹன் உைவுகள்: 

இந்திஶ - ஈஶன் பிைர்கள் ஸ்சிஏ ெந்திப்பில் ெர்கண்ட் - உஸ்பகிஸ்ைஶனில் 

ெந்திக்க லஶய்ப்புள்ரது. 

ண்ணய், ெஶபவஶர், பிஶந்தி இணப்பு ற்றும் இருைப்பு பிச்சினகள் 

குறித்து விலஶதிக்கப்படும் ன திர்பஶர்க்கப்படுகிமது. 

இந்திைஹ-ஈைஹன்: 

2018-19 ஆம் ஆண்டில் அரிக்கஶவின் அனுதிக்கு முன்னர் இந்திஶ 

மிகப்பரி ண்ணய் இமக்குதிஶரர்களில் என்மஶக இருந்ைது. 

2018ஆம் ஆண்டுக்கு முன் இந்தி ண்ணய் இமக்குதியில் ஈஶன் 12% பங்கு 

லகித்ைது. 
ஈஶனில் உள்ர ெபவர் துமமுகம் இந்திஶலஶல் கட்ைப்பட்ைது 

இந்திஶ, ஈஶன், அெர்பெஶன், ஷ்ஶ, த்தி ஆசிஶ ற்றும் ஶப்பஶ 

இை ெக்குகர நகர்த்துலைற்கஶன 7,200-கிமீ நீரமுள்ர கப்பல், இயில் ற்றும் 
ெஶயப் பஶையின் ல்டிஶட் நட்லஶர்க்கில் உள்ர ெர்லைெ லைக்கு ைற்கு 

பஶக்குலத்து ைஶழ்லஶத்தில் (INSTC) இந்திஶவும் ஈஶனும் உறுப்பினர்கரஶக உள்ரன. 
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 இந்திைஹ - கிப்து: 

இந்தி பஶதுகஶப்பு அச்ெர் கிப்து பணம். 

இஶணுல எத்துறப்ப ம்படுத்துைல் ற்றும் கூட்டுப் பயிற்சி, பஶதுகஶப்பு 
கூட்டு உற்பத்தி ற்றும் உபகணங்களின் பஶரிப்பு ஆகிலற்றில் கலனம் 

ெலுத்துைல். 

பஶதுகஶப்பு எத்துறப்பு ைஶைர்பஶன புரிந்துணர்வு எப்பந்ைம் (MoU) 

கழுத்ைஶனது. 

கிப்து: 

ையநகம் - கய்ஶ 

ெனஶதிபதி - அப்ைல் ஃபத்ைஶ ல்-சிசி 

 

 இந்திைப் பருங்கைல் பகுதியில் சீைஹவின் தஹைர்ச்சிைஹை இருப்பு: 

இந்தி கைற்பைத் ையலர், அட்மில் ஆர். வரி குஶர் கூறுகயில், சீனஶ 

லலிஶன ெலஶயஶக உள்ரது. 

கைற்கஶள்ரர் திர்ப்பு நைலடிக்கயின் மூயம் 2008 ஆம் ஆண்டு முைல் IOR 
இல் சீனஶ ைஶைர்ந்து முன்னியயில் உள்ரது 

கஹைைங்கள்: 
ஜிபூட்டியில் சீனஶ ஶணுல ைரம் இருந்ைது 

IOR, இயங்க, மிஶன்ர், பஶகிஸ்ைஶன் பஶன்ம நஶடுகளில் துமமுகங்களின் 
லரர்ச்சி 

சீைஹ:     ையநகர் - பய்ஜிங் 

அதிபர் - ஜி ஜின்பிங் 

 

 பிளஹஸ்டிக் மஹசுபஹட்ைக் கைஹள்வதற்கஹை புரிந்துைர்வு எப்பந்தம்: 

ைசி கைட் கஶர்ப்ஸ் (NCC) ற்றும் க்கி ைசி சுற்றுச்சூறல் திட்ைம் 

(UNEP) இை புரிந்துணர்வு எப்பந்ைம் 
புனீத் ெஶகர் அபிஶன் ற்றும் ைட் ைர்னர்ஸ் பிரஶஸ்டிக் ெயஞ்ச் திட்ைத்தின் 

மூயம் பிரஶஸ்டிக் ஶசுபஶட்ைச் ெஶளிக்கவும், சுத்ைஶன நீர்நியகளின் உயகரஶவி 
இயக்க அைவும் 

UNEP: 
க்கி நஶடுகள் அப்புக்குள் சுற்றுச்சூறல் பிச்சினகளுக்கஶன பதில்கர 

எருங்கிணக்கும் பஶறுப்பு. 

1972 இல் நிறுலப்பட்ைது 

ையகம் - நஶபி - கன்ஶ. 

 

 ஷின்சஹ அபயின் இறுதிச் சைங்கில் கலந்து கஹள்ள இந்திைப் பிைதமர் ஜப்பஹன் சன்ைஹர்: 
ஷின்ெஶ அப ெப்பஶன் ற்றும் இந்தி லளியுமவுக் கஶள்க 

றுலடிலத்ைஶர், இது இருலருக்கும் இை நருக்கஶன உமவுகர அத்ைது. 

லும், ெப்பஶன் பிைர் ஃபுமிஶ கிஷிைஶவுைன் இருைப்பு ெந்திப்பு. 
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ஷின்சஹ அப: 
ெப்பஶன் முன்னஶள் பிைர் ற்றும் அலர் ெூய ஶைம் படுகஶய 

ெய்ப்பட்ைஶர். 

ஷின்ெஶ அபயின் பஶது முக்கி எப்பந்ைம்: 

இந்திஶ - ெப்பஶன் அணுெக்தி எப்பந்ைம் 
இந்திஶவின் புல்யட் யில் 
QUAD உருலஶக்கம் 
ஆசிஶ ஆப்பிரிக்கஶ லரர்ச்சி பஶை 

 

 “பிைஹன்ஸ் சுற்றுப்பைைம் 2022த் தர்ந்தடுங்கள்” 
அக்ைஶபரில் பிஶன்ஸ் இந்திஶவில் ைஶைர் கல்வி கண்கஶட்சிகர 

நைத்ைவுள்ரது 

கஶச்சி, பங்களூரு, மும்ப ற்றும் புதுதில்லியில் நைபற்மது. 

2025க்குள் 20000 இந்தி ஶணலர்கர லலற்கும் இயக்கு. 

 

 இந்திைஹ - ஸ்வீைன்: 

கஹர்ல்-குஸ்ைஹஃப் M4: 

ஸ்வீைனின் பஶதுகஶப்பு நிறுலனஶன SAAB ைனது Carl-Gustaf M4 ஆயுை 

அப்ப இந்திஶவில் ைஶரிக்க திட்ைமிட்டுள்ரது. 
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உலகம் 
 

 ஜபஹரிஜிைஹ அணுமின் நிலைம் - உக்ைன்: 
 ெபஶரிஜிஶ அணுமின் நியத்தில் நிபுணர்கர நிந்ைஶக லத்திருக்க 

IAEA. 

ஷ்ஶ - உக்ன் பஶர் பிப்லரி 24 இல் ைஶைங்கிது. 

IAEA: 

ெர்லைெ அணுெக்தி நிறுலனம் (IAEA) - அணுெக்தி அதிஶன முமயில் 

பன்படுத்துலை ஊக்குவிக்கும் ெர்லைெ அப்பு, அணு ஆயுைங்கள் உட்பை 

ந்ைலஶரு இஶணுல நஶக்கத்திற்கும் அைன் பன்பஶட்ைத் ைடுக்கிமது. 

29 ெூய 1957 இல் எரு ைன்னஶட்சி அப்பஶக நிறுலப்பட்ைது. 

ையகம் - வின்னஶ - ஆஸ்திரிஶ. 

நஶ அணுெக்தி கண்கஶணிப்பு அப்பின் ையலர் - ஃபல் ரிஶனஶ 

க்ஶஸி. 

 

 மிகல் கஹர்பச்சவ் மைைம்: 

கைசி சஹவிைத் தலவர் மிகல் கஶர்பச்ெவ் (1985 - 1991). 

அலர் கிறக்கு ற்றும் ற்கு ெர்னி மீண்டும் இணக்க அனுதித்ைஶர், 

லும் அரிக்கஶவுைன் ஆயுைக் கட்டுப்பஶட்டு எப்பந்ைங்கர உருலஶக்கினஶர், இது 

"இரும்புத்தி" தூக்கி பனிப்பஶ முடிவுக்குக் கஶண்டு லந்ைது. 

1990 இல் அமதிக்கஹை நஹபல் பரிசு லறங்கப்பட்ைது. 

 

 நஹர்ட் ஸ்ட்ரீம் (NORD STREAM)-I: 

ெர்னிக்கு குறஶய் மூயம் ண்ணய் லறங்குலை ஷ்ஶ நிறுத்திது. 

 

 லிஸ் டிைஸ்: 

பிரிட்ைனின் 56லது பிைர். 

ையநகம் - யண்ைன். 
கன்ெர்லடிவ் கட்சி 

பிரிட்ைனின் லயஶற்றில் 3லது பண் பிைர். 

 

 பிரிட்ைனின் ைஹணி இைண்ைஹம் லிசபத்: 

பிரிட்ைனின் மிக நீண்ை கஶயம் ஆட்சி ெய்ை ஶணி லிெபத் II ெப்ைம்பர் 8, 

2022 அன்று ைனது 96 லதில் இமந்ைஶர். 

 லிெபத் பிப்லரி 1952 இல் 25 லதில் அரிண றினஶர். 

பிப்லரி 6, 2022 - பிரஶட்டினம் ெூபிலி ஆண்டு ைஶைங்கி ஶணியின் 

ெர்க்கயின் 70லது ஆண்டு நிமவு. 

பிரிட்ைன் பஶஶளுன்ம அப்பில், ஶணி அல்யது ஶெஶ க்கி இஶச்சித்தின் 

ஶநியத்தின் ையலஶக உள்ரஶர். 
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 சஹர்லஸ் III: 

ஶணி இண்ைஶம் லிெபத் இமந்ைைஶல் பிரிட்ைனின் புதிை மன்ைர். 

 

 9/11 தஹக்குதல்கள் - அமரிக்கஹ 21வது ஆண்டு நிைவக் குறிக்கிைது: 

நியூஶர்க்கில், 9.11.2001 இல் கைத்ைப்பட்ை விஶனத் ைஶக்குைல்கரஶல் உயக 

லர்த்ைக த்தின் இட்ைக் கஶபுங்கள் அழிக்கப்பட்ைன. 

 

 ஆர்மீனிைஹ - அஜர்பஜஹன் மஹதல்: 

நஹகஹர்ைஹ-கைபஹக் பகுதியில் இரு நஶடுகளுக்கும் இை ஶைல் 

2020-ம் ஆண்டு பிஶந்தி ஶைல்கள் கஶணஶக இரு நஶடுகளுக்கு இை 

பஶர் நைந்ைது. 

ஆர்மீனிைஹ: 

ையநகம் - லன். 

அஜர்பஜஹன்: 

ையநகம் - பஶகு. 

 

 UN பஹதுகஹப்பு கவுன்சில் 1267 பட்டிைல்: 

26/11 மும்ப பங்கலஶை ைஶக்குைல்கள் ற்றும் அரிக்கஶ ற்றும் 

ைன்ஶர்க் ைஶக்குைல்களில் ைைப்படும் யஷ்கர்-இ-ைஶய்பஶ ைரபதி ெஜித் மிர் ெர்க்க 

திட்ைம். 

UNSC பட்டிலில் 1267 இல் LeT ைரபதி ெஜித் மிர் பட்டிலிைப்படுலை சீனஶ 

ைடுத்துள்ரது. 

 

 கிர்கிஸ்தஹன் - தஜிகிஸ்தஹன் ல்லச் சண்ைை முடிவுக்குக் கஹண்டுவை பச்சுவஹர்த்த 

நைத்துகிைது: 

SCO உச்சிஶநஶட்டில் நைபற்ம பச்சுலஶர்த்ை - ெர்கண்ட் 

கிர்கிஸ்ைஶன்: 

ையலர் - ெதிர் ெபஶவ் 

ையநகம் - பிஷ்கக் 

ைஜிகிஸ்ைஶன்: 

ையலர் - ஶஶலி க்ஶன் 

ையநகம் - துளஶன்ப 

 

 

 உக்ைனின் 4 பிைஹந்திைங்கள் ைஷ்ைஹவுைன் சை வஹக்களிக்கத் திட்ைமிட்டுள்ளை: 
கிறக்கு ற்றும் ைற்கு உக்னின் ஷ் கட்டுப்பஶட்டு பகுதிகள் திட்ைங்கர 

அறிவித்ைன. 

பிஶந்திங்கள் - ைஶனட்ஸ்க், லுவஶன்ஸ்க், கர்ென் ற்றும் ெபஶரிஜிஶ. 

ஷ்ஶ: ையநகர் - ஶஸ்கஶ 
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ெனஶதிபதி - விரஶடிமிர் புடின் 

உக்ன்: ையநகர் - கிவ் 

ெனஶதிபதி - Volodymyr Zelenskyy 

கிரிமின் தீபகற்பம் 2014 இல் ஷ்ஶலஶல் இணக்கப்பட்ைது 

ந்து பிஶந்திங்களும் உக்ன் பிைெத்தில் 20% ஆகும் 

 

 இயங்கக்கு ஆைலளிக்க IMF அக்கப்பட்டுள்ரது: 

$2.9bn இன் விரிலஶக்கப்பட்ை நிதி லெதியுைன் (EEF) இயங்கக்கு ஆைலளிக்க 

விரிவஹக்கப்பட்ை நிதி வசதி: 
கட்ைப்புத் ைைகள் அல்யது துலஶன லரர்ச்சி ற்றும் இல்பஶகல 

பயவீனஶன பயன்ஸ்-ஆஃப்-பண்ட் நிய கஶணஶக கடுஶன கட்ைண 

ற்மத்ைஶழ்வுகர அனுபவிக்கும் நஶடுகளுக்கு உைவி லறங்குைல். 

IMF - சர்வதச நஹைை நிதிைம்: 

க்கி நஶடுகளின் ென்சி ற்றும் எரு ெர்லைெ நிதி நிறுலனம். 

1945 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது 

ையகம் - லஶஷிங்ைன் DC 

 

 உய்குர் சமூகத்திற்கு திைஹக சீைஹ கடுமைஹை மனித உரிம மீைல்கள இழத்ததஹக 

UNCHR கூறிைது: 
சீனஶவின் ற்கு சின்ஜிஶங் பிஶந்தித்தில் உய்குர் முஸ்லிம்கள் சிறுபஶன் 

ெமூகம். 

UNCHR: 

அகதிகளுக்கஶன க்கி நஶடுகளின் உர் ஸ்ைஶனிகர் (UNHCR) - அகதிகள், 
லலுக்கட்ைஶஶக இைம்பர்ந்ை ெமூகங்கள் ற்றும் நஶைற்ம க்கள் 
பஶன்மலர்களுக்கு உைலவும் பஶதுகஶக்கவும் க்கி நஶடுகளின் நிறுலனம் 

கட்ைஶப்படுத்ைப்பட்டுள்ரது. 

1950 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது 

ையகம் - ெனீலஶ, சுவிட்ெர்யஶந்து. 

 

 பத்தஹண்டுகளுக்குப் பிைகு இஸ்ைல் - துருக்கி தலவர்கள் சந்திப்பு: 

இஸ்ல்: பிை ந்திரி - Yair Lapid 

ையநகம் - ெருெயம் 

துருக்கி: ெனஶதிபதி - ெப் ையிப் ர்ைஶகன் 

   ையநகம் – அங்கஶஶ 

 

 QUAD பரிைர் நிவஹைைம் மற்றும் உதவிக்கஹை எப்பந்தத்தில் கைழுத்திட்ைது: 
புதுதில்லியில் குலஶட் நஶடுகளின் மூத்ை அதிகஶரி கூட்ைம் 

னிைஶபிஶன உைவி ற்றும் பரிைர் நிலஶணம் (HADR) கூட்ைஶண்யில் 

கழுத்திடுங்கள். 
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QUAD: 

நஶற்க பஶதுகஶப்பு உஶைல் (QSD) 

ஆஸ்திலிஶ, இந்திஶ, ெப்பஶன் ற்றும் அரிக்கஶ இை மூயஶபஶ 
பஶதுகஶப்பு உஶைல் 

 

 இத்தஹலி - ஜிைஹர்ஜிைஹ மலஹனி: 

இத்ைஶலியின் முைல் பண் பிைர். 
இண்ைஶம் உயகப் பஶருக்குப் பிமகு இத்ைஶலியின் முைல் தீவி லயதுெஶரி 

ையயியஶன அெஶங்கம். 

கட்சி - இத்ைஶலியின் ெகஶைர்கள் 

இத்ைஶலியின் ையநகம் - ஶம் 

 

 முகமது பின் சல்மஹன்: 
ெவுதி அபிஶவின் பட்ைத்து இரலெர் அெ ஆண மூயம் பிைதமைஹக 

நிமிக்கப்பட்ைஶர். 

ெவூதி அபிஶ: 

ையநகம் – ரிஶத் 
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பஹருளஹதஹைம் 
 

 இந்திைஹ இங்கிலஹந்த பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ந்தஹவது பரிை பஹருளஹதஹைமஹக 

மஹறியுள்ளது: 

எரு ைெஶப்ைத்திற்கு முன்பு, பரி பஶருரஶைஶங்களில் இந்திஶ 11 லது இைத்தில் 

இருந்ைது, அை நத்தில் இங்கியஶந்து ந்ைஶலது இைத்தில் இருந்ைது.  

IMF கணிப்புகளின்படி, அரிக்கஶ, சீனஶ, ெப்பஶன் ற்றும் ெர்னிக்கு 

பின்னஶல். 

ஶர்ச் முைல் கஶயஶண்டில் 'பரவு' பண அடிப்பையில் இந்திப் பஶருரஶைஶத்தின் 

அரவு $854.7 பில்லின் ஆகும். அை அடிப்பையில், U.K. $816 பில்லினஶக இருந்ைது" 

ன்று ப்ளூம்பர்க் அறிக்க கூறிது. 

இந்திஶ உயகின் மிக லகஶக லரர்ந்து லரும் பரி பஶருரஶைஶஶக 

உள்ரது. 

இந்திஶவின் ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தி ப்ல்-ெூன் கஶயஶண்டில் 13.5% 

விரிலைந்ைது, இது உயகின் மிக லகஶக லரர்ந்து லரும் பஶருரஶைஶத்ைத் 

ைக்கலக்க, எரு லருைத்தில் மிக விலஶன லகம். 

 

 LIC 67வது ஆண்டு: 

நஶட்டின் முைன்ஶன நிதி நிறுலனஶன இது, லிவு வியயில் கஶப்பீடு 

ெய்க்கூடி அனலயும் ென்மையும் லகயில் ஆயுள் கஶப்பீடு பற்றி 

ெய்தி பிச்ெஶம் ெய்லதில் பரும் பங்களிப்ப அளித்துள்ரது. 

1956 இல் ரூ.5 கஶடி ஆம்ப மூயைனத்துைன் ைஶைங்கி, இன்று ல்சி ரூ.42,30,616 

கஶடி ெஶத்துக்கரக் கஶண்டுள்ரது. 

 

 தமிழ்நஹடு மர்க்கண்ைல் வங்கியின் புதிை MD. 

கிருஷ்ணன் ெங்கசுப்ணின் – TMB-யின் MD & CEO. 

 

 அரிசிக்கு 20% ற்றுமதி வரிை மத்திை அைசு நிர்ையித்துள்ளது: 

ற்றுதி லரி - பஶருட்கள் அல்யது ெலகள் மீைஶன பஶதுலஶன அல்யது 

குறிப்பிட்ை லரிகள், பஶருட்கள் பஶருரஶைஶ பிைெத்ை விட்டு லளிறும் பஶது 

அல்யது ெலகள் குடியுரி இல்யஶைலர்களுக்கு லறங்கப்படும் பஶது. 

கஶணங்கள்:   கஶரீஃப் நல் விைப்பு 20% குமந்ைது 

சீற்ம பருலற 

 

 உைந்த அரிசி ற்றுமதிக்கு மத்திை அைசு தை: 

கஶணங்கள்: 

உள்நஶட்டு ைல கஶணஶக. 

இந்ை கஶரிஃப் பருலத்தில் நல் விைப்பு பப்பரவு (6%) குமந்ைைஶல் அரிசி 

உற்பத்தி குமயஶம். 

உைந்ை அரிசியின் பன்கள்: 

உள்நஶட்டு கஶழித் ைஶழிலுக்கு. 

ற்ம கஶல்நை தீலனங்களுக்கு. 

த்ைனஶல் ைஶரிப்பைற்கஶக. 

 

 அரிசி ற்றுமதி குைைலஹம்: 

உயகரஶவி அரிசி லர்த்ைகத்தில் இந்திஶ 40% பங்கக் கஶண்டுள்ரது, 2021-22 

இல் 21.23MT அரிசி ற்றுதி ெய்துள்ரது. 
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உயகின் மிகப்பரி அரிசி ற்றுதிஶரஶக இந்திஶ உள்ரது. 

கஹைைங்கள்: 

இந்திஶ அரிசி மீைஶன ற்றுதி லரி 20% உர்த்தியுள்ரது 

உைந்ை அரிசி ற்றுதிக்கு ைை 

கஶரீஃப் நல் விைப்பு பப்பரவு குமந்ைது 

 

 சில்லை பைவீக்கம்: 

இந்திஶவின் சில்யம பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மஹதத்தில் 7% ஆக உர்ந்துள்ரது. 

சில்யம பணவீக்கம் த்தி லங்கியின் பஶருரஶைஶத்திற்கஶன 6% 

பணவீக்கத்தின் ல் ெகிப்புத்ைன் லம்புக்கு ல் ைஶைர்ந்து ட்ைஶலது ஶைஶக 

உள்ரது. 

22 முக்கி ஶநியங்களில் 10 ஶநியங்களில் பணவீக்கம் 7% அதிகஶக உள்ரது, 

ற்கு லங்கம் அதிக விய பதிவு ெய்துள்ரது. 

முக்கி பணவீக்கம்: இது உணவு ற்றும் பஶனங்களின் இந்ை நியற்ம கூறுகள் 

ற்றும் ரிபஶருள் ற்றும் யெஶன பணவீக்கத்ை வியக்குகிமது. 

 

 இந்திை அந்நிைச் சலஹவணி இருப்பு: 

இந்தி அந்நிச் ெயஶலணி கயிருப்பு இண்டு ஆண்டுகளில் இல்யஶை 

அரவுக்குக் குமந்ைது 

இந்திஶவின் அந்நிச் ெயஶலணி கயிருப்பு 553.1 பில்லிைன் ைஹலைஹக 

குமந்துள்ரது 

கஹைைங்கள்: 

உயகரஶவி பணவில் கஶள்க இறுக்குலது 

லளிநஶட்டு நஶண லவு லலுலஶக இல்ய 

இமக்குதி அதிகரித்து லருகிமது 

 

 இந்திைஹவின் ண்ைய் இைக்குமதி: 

சூரிகஶந்தி ண்ணய் இமக்குதி ஆகஸ்ட் ஶைத்தில் 90% அதிகரித்துள்ரது 

இந்திஶ, உயகின் முன்னணி ைஶல ண்ணய் லஶங்குபலர், ஷ்ஶ ற்றும் 

அர்ென்டினஶ இந்திஶவின் முக்கி ெப்ரர்கள் 

இந்திஶவின் சூரிகஶந்தி ண்ணய் இமக்குதி, ஶத்ை ெல் ண்ணய் 

இமக்குதியில் 16% ஆகும். 

 

 மஹத்தப் பைவீக்கம் (WPI): 

WPI ஆகஸ்டில் 12.4% ஆக 11 ஶைங்களில் குமந்ைது 

WPI - சில்யம விற்பனயில் பஶருட்களின் எட்டுஶத்ை வியயில் ற்படும் 

ஶற்மத்ை அரவிடுகிமது. 

வர்த்தகம் மற்றும் தஹழில்துை அமச்சகத்ைஶல் லளியிைப்பட்ைது. 

 

 ற்றுமதி 9 மஹதங்களில் குைந்தது: 

ஆகஸ்டில் ற்றுதி - $33.92bn 

ஆகஸ்டில் இமக்குதி - $61.9bn 

லர்த்ைக பற்மஶக்கும - $27.98bn 

எரு நஶட்டின் இமக்குதி ெயவு அைன் ற்றுதி ெயல விை 

அதிகஶகும் பஶது லர்த்ைக பற்மஶக்கும ற்படுகிமது. இது வர்த்தகத்தின் 

திர்மை சமநில ன்றும் அறக்கப்படுகிமது. 
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 நிகை நைடி வரி வசூல் ரூ.7 லட்சம் கஹடிைத் தஹண்டிைது: 

ப்ல் முைல் ெப்ைம்பர் 17, 2022-23 ல 23.3% உர்வு 

கஶர்ப்பட் லரிகள் அதில் பஶதிக்கு ல் - ரூ 3.6 யட்ெம் கஶடி 

லருஶன லரி ற்றும் பஶதுகஶப்பு பரிலர்த்ைன லரி - 3.3 யட்ெம் கஶடி 

நைடி வரி: 

நடி லரி ன்பது எரு நபர் அல்யது அப்பு அை விதித்ை நிறுலனத்திற்கு 

நடிஶக ெலுத்தும் லரி. டுத்துக்கஶட்டுகளில் லருஶன லரி, உண்ஶன ெஶத்து 

லரி, ைனிப்பட்ை ெஶத்து லரி ற்றும் ெஶத்துக்கள் மீைஶன லரிகள் பஶன்மல 

அைங்கும். 

 

 சூரிை மின்கல தஹகுதிகளுக்கஹை PLI-திட்ைம்: 

உற்பத்தி இணக்கப்பட்ை ஊக்கத் திட்ைம் உள்நஶட்டு ெஶயஶர் ெல் ைஶகுதிகள் 

உற்பத்தி ஊக்குவிக்கும். 

19500 கஹடி திட்ைத்துைன் 

பலன்கள்: 

இமக்குதியில் இந்திஶ ரூ.1.37 யட்ெம் கஶடி மிச்ெப்படுத்துகிமது 

புைபடிலற்ம ரிபஶருளிலிருந்து 500GW ஆற்மய நிறுவும் இயக்கில் 

கஶயநிய உறுதிப்பஶடுகர அையுங்கள். 

 

 ADB GDP வளர்ச்சிை குைக்கிைது: 

2023 நிதிஶண்டில் GDP லரர்ச்சி கணிப்பு 7.5% இல் இருந்து 7% ஆக 

குமக்கப்பட்ைது. 

கஹைைங்கள்: பண இறுக்கம் 

பணவீக்கம் திர்பஶர்த்ைை விை அதிகம் 

நைப்புக் கணக்கு பற்மஶக்கும ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தியில் 3.8% ஆக 

அதிகரித்துள்ரது 

ADB: - ஆசிை வளர்ச்சி வங்கி: 

ையகம் - ணியஶ, பிலிப்பன்ஸ் 

1966 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது 

உறுப்பினர்கள் -63 இந்திஶ உட்பை. 

 

 தனிைஹர் நிறுவை முதலீடு: 2020-21ல் வளர்ச்சி மற்றும் 2022-23க்கஹை அவுட்லுக்: 

இந்திை ரிசர்வ் வங்கிஶல் லளியிைப்பட்ைது 

லங்கிகள் ற்றும் நிதி நிறுலனங்கரஶல் அனுதிக்கப்பட்ை எட்டுஶத்ை திட்ைச் 

ெயலஶன ரூ.1,43,314 கஶடியில் ைமிறகத்தின் பங்கு 2020-21ல் லறும் ரூ.75,558 

கஶடியிலிருந்து 2021-22ல் 8.7 ெைவீைஶக அதிகரித்துள்ரது. 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஶெஸ்ைஶன் 13.3% திரியின் அதிகபட்ெ பங்கக் 

கஶண்டுள்ரது. 

 ரூபஹய் மதிப்பு சரிவு: 

கஶணங்கள் - அரிக்க பைல் ரிெர்வ் லட்டி விகிைங்கர 75 அடிப்பை 

புள்ளிகரஶல் உர்த்திது. 

விளவுகள்: 

லளிநஶட்டு பஶர்ட்ஃபஶலிஶ முைலீட்டின் (ஃப்பி) ஏட்ைத்ை ஶற்றுலது 

ெந்ை ற்ம இமக்கத்திற்கு லழிலகுக்கிமது. 

ைஶயருக்கு நிகஶன ரூபஶய் திப்பு குமயஶம் 
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 ற்றுமதி பஹருட்கள் மீதஹை வரிகள் மற்றும் வரிகள நீக்குதல் (RoDTEP): 

லரி வியக்கு திட்ைம் ற்றும் இந்திஶவில் இருந்து ெக்கு ற்றுதி திட்ைத்திற்கு 

(MEIS) பதியஶக. 

ற்றுதி பஶருட்களில் பஶதிந்துள்ர (மின்ெஶ லரி, முத்தி லரி, ண்டி 

கட்ைணம், ரிபஶருள் மீைஶன லரி பஶன்மல) லவு லக்கப்பைஶை லரி/லரி 

ெயவுகளுக்கு ற்றுதிஶரர்கள் ஈடுெய்ப்படுலஶர்கள். 

 

 பட்ைஹப்ைஹஷுைன் BPCL எப்பந்தம்: 

பஶத் பட்ஶலிம் கஶர்ப்பளன் லிமிைட் (BPCL) பிசிலின் ைசி 

ண்ணய் நிறுலனஶன பட்ஶபஶழுைன் எப்பந்ைத்தில் கழுத்திட்ைது. 

(பிபிசில் - கஶத்னஶ நிறுலனம்) 

கச்ெஶ ண்ணய் லரத்ை பல்லகப்படுத்ை. 

 

 FDI - Q1 FY23: 

  23ஆம் நிதிஶண்டின் முைல் கஶயஶண்டில் அன்னி நடி முைலீடு 6% குமந்து 

$16.6bn ஆக இருந்ைது 

2021-22 இன் FDI - $83.6 பில்லிைன் 

 

 S&P - இந்திைஹவின் GDP வளர்ச்சி கணிப்பு 7.3% 

உயகரஶவி ந்ைநியயின் ைஶக்கம் 

உர் பணவீக்கம் 

 

 OECD உலகளஹவிை பஹருளஹதஹை வளர்ச்சி கணிப்பு 2.2%: 

2023 - 3% லிருந்து 2.2% ஆக குமக்கப்பட்ை லரர்ச்சி கணிப்பு. 

கஹைைங்கள்: 

ஷ்ஶ-உக்ன் பஶர் 

ஆற்மல் ற்றும் பணவீக்க நருக்கடி 

OECD - பஹருளஹதஹை வளர்ச்சி மற்றும் மம்பஹட்டுக்கஹை அமப்பு 

38 உறுப்பு நஶடுகரக் கஶண்ை எரு அசுகளுக்கிைஶன அப்பு. 

1961 இல் நிறுலப்பட்ைது 

ையகம் - பஶரிஸ் 

 

 கஹலஹண்டு வலவஹய்ப்பு ஆய்வு ஜைவரி - மஹர்ச் 2022: 

அகிய இந்தி கஶயஶண்டு நிறுலன அடிப்பையியஶன லயலஶய்ப்பு ஆய்வின் 

(AIQEES) பகுதி. 

38.5% ைஶழியஶரர்கர லயக்கு அர்த்தும் லகயில், நஶட்டின் மிகப்பரி 

நிறுலன முையஶளிஶக உற்பத்தித் தும உள்ரது. 

கல்வி, உற்பத்தி, லர்த்ைகம் ற்றும் நிதிச் ெலகள் ஆகில இணந்து 84% 

ஆகும். 

மக்கும 80% நிறுலனங்களில் 10 முைல் 99 ைஶழியஶரர்கள் ஈடுபட்டுள்ரனர். 

பண் ைஶழியஶரர்களின் பங்கற்பு மூன்மஶம் கஶயஶண்டில் 31.6% லிருந்து 

நஶன்கஶம் கஶயஶண்டில் 31.8% ஆக குமந்துள்ரது. 

9 துமகளின் எழுங்கக்கப்பட்ை ற்றும் எழுங்கக்கப்பைஶை பிரிவுகளில் 

லயலஶய்ப்பு ற்றும் நிறுலனங்களின் ைஶைர்புை ஶறிகள் பற்றி கஶயஶண்டு 

திப்பீடுகர லறங்குலைற்கு AQEES  ைஶழியஶரர் பணிகம் டுத்துள்ரது. 
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 நைப்புக் கைக்குப் பற்ைஹக்குை Q1 FY23 இல் விரிவைகிைது: 

ப்ல் - ெூன் FY2023: 

நைப்புக் கணக்குப் பற்மஶக்கும - $23.5bn அல்யது GDPயில் 2.8% 

நிக FDI $13.6bn ஆக உர்ந்ைது 

நிக FPI லளிற்மம் - $14.6bn ற்றும் உள்லவு $0.4bn 

 

 இந்திைஹவின் வளிநஹட்டுக் கைன்: 

2023 நிதிஶண்டின் முைல் கஶயஶண்டில் இந்திஶவின் லளிநஶட்டுக் கைன் $2.5bn 

குமந்து $617.1bn ஆக இருந்ைது. 

லளிநஶட்டுக் கைன் ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தி விகிைம் - 19.4% 

 

 இந்திைஹவின் வளிநஹட்டு வர்த்தகக் கஹள்க: 

அெஶங்கம் 2015-20 லளிநஶட்டு லர்த்ைகக் கஶள்கயின் கஶயத்ை லும் ஆறு 

ஶைங்களுக்கு ஶர்ச் 2023 ல நீட்டித்ைது. 
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பஹதுகஹப்பு 
 

 ன்ஸ் விக்ைஹந்த்: 

விஶனம் ைஶங்கி கப்பல்கர உருலஶக்கக்கூடி உடுக்கு நஶடுகளில் 

இந்திஶவும் உள்ரது 

இந்திை கைற்பைக்கஶக கஹச்சின் ஷிப்ைஹர்ட் லிமிைட் (CSL) மூயம் விஶனம் 

ைஶங்கி கப்பல் கட்ைப்பட்ைது. 

இந்திஶவில் கட்ைப்பட்ை முைல் விஶனம் ைஶங்கி கப்பல் இதுலஶகும். 

இந்திஶவின் முைல் விஶனம் ைஶங்கி கப்பயஶன விக்ஶந்திற்கு (R11) அஞ்ெலி ெலுத்தும் 

லகயில் இைற்கு 'விக்ஶந்த்' ன்று பரிைப்பட்டுள்ரது. 

விக்ைஹந்த் ன்ம பருக்கு ெஸ்கிருைத்தில் "தரிைமஹைவர்" ன்று பஶருள். 

கப்பலின் பஶன்ஶழி "ெஶ ெம் யுதி ஸ்ப்ருைஶஹ்", அைஶலது "னக்கு திஶக 

பஶரிடுபலர்கர நஶன் ைஶற்கடிப்பன்" ன்பைஶகும். 

ன்ஸ் விக்ஶந்த் இந்திஶவின் முைல் உள்நஶட்டில் ைஶரிக்கப்பட்ை விஶனம் 

ைஶங்கி கப்பல் ஆகும். அரிக்கஶ, யுனைட் கிங்ைம், சீனஶ, ஷ்ஶ, பிஶன்ஸ் ற்றும் 

ெப்பஶன் பஶன்ம நஶடுகள் இத்ைக சிக்கயஶன ற்றும் பரி பஶர்க்கப்பல்கர 

உருலஶக்கும் ைஶழில்நுட்ப அறிவு ற்றும் திமன் கஶண்ைல. 

முக்கிைத்துவம்: 

நீரம் - 262.5 மீ 

சுலஶெம் - 62.5 மீ 

உம் - 59 மீ 

ை - 43000 ைன் 

லகம் - ணிக்கு 52 கிமீ 

30 விஶனங்கள் ல கஶண்டு ெல்யயஶம். 

திட்ைங்கள் 2007 இல் திட்ைமிைப்பட்டு 2009 இல் கட்டுஶனம் ைஶைங்கிது. 

திட்ை ெயவு - 20000 கஶடி. 

 

 இந்திை கைற்பையின் புதிை கஹடி: 

மைஹட்டிைப் பைைசர் சத்ைபதி சிவஹஜி மஸஹைஹஜஹல் ஈர்க்கப்பட்டு இந்ைப் புதி 

கஶடி உருலஶக்கப்பட்டுள்ரது. 

     
புதி கஶடிஶனது ல் ஶகஶணத்தில் உள்ர ைசிக் கஶடி 

உள்ரைக்கிது, எரு நீய ண்கஶணம் ைசி சின்னத்தின் ல் எரு நங்கூத்தின் ல் 

ஸ்தித்ைன் சித்ைரிக்கிமது, கைற்பையின் குறிக்கஶரஶன "சஹம் நஹ வருைஹ" 

(கைல் கைவுர அறக்கும் எரு லை ந்தித்துைன் கூடி எரு கைத்தில் 

மிகப்படுத்ைப்பட்டுள்ரது. சுபஶக இரு) ைலநஶகரியில். 
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ண்கஶணம் ட்டு திெகரயும் பிதிநிதித்துலப்படுத்துகிமது ற்றும் 

கைற்பையின் "பய திெகள் ற்றும் பய பரிஶண ெல்பஶட்டுத் திமனின்" சின்னஶக 

ெர்க்கப்பட்டுள்ரது. 

ண்கஶணத்தின் ைங்க ல்யகள் ஶட்டி பெர் ெத்பதி சிலஶஜி கஶஶஜின் 

முத்திஶல் ஈர்க்கப்பட்டுள்ரன. 

 

 வஹஸ்ைஹக் (VOSTAK) 2022: 

ஶஸ்கஶவில் லஶஸ்ைஶக் 2022(கிறக்கு 2022) பயிற்சி. 

ஷ்ஶவின் தூ கிறக்கு ற்றும் ெப்பஶன் கைலில் ழு துப்பஶக்கிச் சூடு 

ல்யகளில் நைத்ைப்பட்ைது ற்றும் 50,000 க்கும் ற்பட்ை துருப்புக்கள் ற்றும் 140 

விஶனங்கள் ற்றும் 60 பஶர்க்கப்பல்கள் உட்பை 5,000 க்கும் ற்பட்ை ஆயுைப் 

பிரிவுகர உள்ரைக்கிது. 

பய முன்னஶள் ெஶவித் நஶடுகள், சீனஶ, யஶஸ், ங்கஶலி, இந்திஶ பஶன்ம 

நஶடுகளின் துருப்புக்கர ஈடுபடுத்துகிமது. 

 

 அக்னிலட்: 

என் சிங்கிள் பீஸ் ஞ்சின், இந்திஶவில் முழுஶக லடிலக்கப்பட்டு 

ைஶரிக்கப்பட்ை உயகின் முைல் எற்மத் துண்டு 3டி பிரிண்ைட் ஶக்கட் ஞ்சின் ஆகும். 

ென்ன ைரஶகக் கஶண்ை ையகம் - அக்னிகுல் கஶஸ்ஶஸ், 

விண்லளி ைஶழில்நுட்ப ைஶைக்க நிறுலனத்ைஶல் உருலஶக்கப்பட்ைது. 

அக்னிகுல் இந்ை ஞ்சின சி-2021, துபஶயில் கஶட்சிப்படுத்தினஶர். 

 

 QRSAM - வற்றிகைமஹக சஹதிக்கப்பட்ைது: 

டிஆர்டிஏ ற்றும் ஶணுலம் எடிெஶவின் ெந்திப்பூர் கைற்கயின் 

எருங்கிணந்ை ெஶைன லம்பில் இருந்து உள்நஶட்டிய உருலஶக்கப்பட்ை 

துண அப்புகளுைன் விவு திர்வின ற்பப்பு வுகணக்கு 

(க்யூஆர்ஸ்ம்) லற்றிகஶக ெஶைன ெய்ைது. 

 

 கிபித்து முகஹம் அருைஹச்சலத்தில் உள்ள ஜைைல் ைஹவத் கஹரிஷனின் பைை மஹற்றிைது: 

அருணஶச்ெய பிைெத்தில் ல்சிக்கு மிக அருகில் கிபித்து ஶணுல முகஶம். 

வலிகஶப்ைர் விபத்தில் கஶல்யப்பட்ை நஶட்டின் முைல் பஶதுகஶப்புப் பைத் 

ைரபதியின் நினலஶக றுபரிைப்பட்ைது. 

துடிப்பஹை கிைஹம திட்ைம்: 

லைக்கு ல்யகளின் லரர்ச்சி ற்றும் கிஶங்களின் லரர்ச்சி. 

 

 பர்வத் பிைஸஹர் உைற்பயிற்சி: 

லைஹக்கில் இந்தி ஶணுலம் பயிற்சி நைத்திது. 

ைஹணுவ தளபதி மைஹஜ் பஹண்ை யைஶக் பகுதிக்கு ென்மஶர். 

வலிகஶப்ைர்கள் மூயம் கஶண்டு ெல்யப்பட்ை அனத்து நியப்பப்பு 

லஶகனங்களும் இந்ைப் பயிற்சியில் பன்படுத்ைப்பட்ைன. 

 

 

 ககன் ஸ்ட்ைக் உைற்பயிற்சி: 

ற்குப் பகுதியில் இந்தி ஶணுலத்ைஶல் நைத்ைப்பட்ைது. 

ஸ்டிக் கஶர்ப்ஸின் ஆறஶன ெல்பஶடுகர ஆைரிக்கும் ைஶக்குைல் 

வலிகஶப்ைர்களின் தீ ெக்தி கஶட்சி. 
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 திருட்டு பஹர் கப்பல் - தஹைஹகிரி: 

கைற்பையின் திட்ைம் 17A இன் மூன்மஶலது திருட்டுப் பஶர்க்கப்பல் 

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd-mumbai ஆல் கட்ைப்பட்ைது. 

திட்ைம் 17A: 

இந்ை திட்ைஶனது ழு ம்பட்ை லழிகஶட்ைப்பட்ை வுகண பஶர் 

கப்பல்கர உருலஶக்குலை உள்ரைக்கிது, அலற்றில் நஶன்கு ெஶகன் ைஶக் ஷிப் 

பில்ைர்கரஶல் கட்ைப்படும் ற்றும் மீைமுள்ர மூன்று கப்பல்கள் GRSE ஆல் கட்ைப்படும். 

முைல் கப்பல் - நீயகிரி. 

இண்ைஶலது கப்பல் - உைகிரி. 

திட்ை ெயவு 25000 கஶடி. 

 

 இந்திைஹ அமரிக்க கூட்டுப் பயிற்சி: 

அரிக்க கையஶ கஶலல்பை கப்பல் மிட்ெட் ென்ன லந்ைது 

இரு நஶடுகளின் கையஶ கஶலல்பையினரிைஶன ைஶைர்புகர 

அதிகரிக்க. 

 

 கஹச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் ன்ஸ் விக்ைஹந்தில் வுகை அமப்ப நிறுவ உள்ளது: 

LR-SAM - நீண்ை தூ ற்பப்பு முைல் லஶன் வுகண அப்பு 

டிஆர்டிஏ ற்றும் இஸ்ல் ஶஸ்பஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் () ஆகிலற்றின் 

கூட்டு லரர்ச்சி 

பஶத் ைனமிக்ஸ் லிமிைட் ைஶரித்ைது 

ME-STAR - ல்டி ஃபங்ளனல் - டிஜிட்ைல் ஆக்டிவ் யக்ட்ஶனிக் ஸ்கன் 

ெய்ப்பட்ை லரிெ ைஶர், இது IAI ஆல் ைஶரிக்கப்பட்ைது 

ன்ஸ் விக்ைஹந்த்:  

ெப்ைம்பர் 2, 2022 அன்று இந்தி கைற்பையில் இணக்கப்பட்ைது 

42800 ைன்கரக் கஶண்டு கஶச்சின் கப்பல் கட்டும் ைரத்ைஶல் 

கட்ைப்பட்ைது 

கப்பல் ளஶர்ட் ைக் ஆஃப் ஆனஶல் கது ெய்ப்பட்ை மீட்பு (STOBAR) 

னப்படும் விஶன இக்க முமப் பன்படுத்துகிமது. 

 

 தற்கஹப்பு நிகழ்ச்சிகள்: 

விமஹைப்பை திைம் - அக்ைஹபர் 8 

ெண்டிகரில் விஶனப்பை தின அணிலகுப்பு நைபற்மது 

இைஹணுவ திைம் - ஜைவரி 15 

இஶணுல தின அணிலகுப்பு ைற்கு கட்ைரயில் நைபற்மது. 

 

 பிைம்மஹஸ் வுகைகளுக்கு ரூ.1700 கஹடிக்கு மத்திை அைசு எப்பந்தம்: 

இந்தி கைற்பைக்கு 38 வுகணகர ைஶரிப்பைற்கஶக பிம்ஶஸ் 

ஶஸ்பஸ் பிலட் லிமிைட் நிறுலனத்துைன் எப்பந்ைம். 

பிைம்மஹஸ்: 

சூப்பர்-ெஶனிக் க்ரூஸ் வுகண ற்பப்பில் இருந்து ற்பப்பு 

DRDO ற்றும் ஷ்ஶவின் NPO Mashinostroyeniya இை கூட்டு முற்சி. 

இந்ை வுகண பிம்புத்திஶ ற்றும் ஶஸ்க்லஶ நதிகளில் இருந்து அைன் 

பப் பற்மது. 

ெல்பஶட்டு லம்பு - 300 கிமீ 

லகம் - க் 3+ 
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பிைமஹஸ் வுகை பிலிப்பன்ஷுக்கு ற்றுமதி ெய்ப்பட்ைது 

 

 பனிச்சரிவு கண்கஹணிப்பு ைைஹர் - சிக்கிம்: 

இந்திஶவின் முைல் பனிச்ெரிவு கண்கஶணிப்பு ைஶர் சிக்கிமில் உள்ரது. 

ஶணுலம் ற்றும் பஶதுகஶப்பு ஜிஶ இன்ஃபர்டிக்ஸ் ற்றும் ஆஶய்ச்சி 

நிறுலனத்ைஶல் நிறுலப்பட்ைது, DRDO வின் கீழ் எரு ஆய்லகம். 

பனிச்ெரிவுகர அைன் தூண்டுைலின் மூன்று வினஶடிகளுக்குள் கண்ைறிந்து, 

துருப்புக்களின் உயிக் கஶப்பஶற்மவும், ெஶத்துக்களுக்கு ெைம் ற்படுலைக் 

குமக்கவும் உைவும். 

 

 DefExpo 2022: 

அக்ைஶபர் 18-22 ைதிகளில் நைபம உள்ரது 

53 ஆப்பிரிக்க நஶடுகளின் அறப்பிைழ்களுைன் இந்திஶ ஆப்பிரிக்கஶ பஶதுகஶப்பு 

உஶைலின் இண்ைஶலது பதிப்பும் நைபற்மது. 

  DefExpo22 இன் கருப்பஶருள் - “பருமக்கஹை பஹத” 

உள்நஶட்டு பஶதுகஶப்புத் துமயின் லலி லளிப்படுத்தும் நஶக்கம். 

 

 சூர்ைஹ கிைண் ைஹபஹட்டிக் டீம் ர் ஶஹ: 

கவுகஶத்தியில் அெஶம் அசுைன் இணந்து இந்தி விஶனப்பை நிகழ்த்திது. 

இந்தி சுைந்தித்தின் 75லது ஆண்ை கஶண்ைஶடும் லகயில். 
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புத்தகங்கள், அறிக்ககள் & குறியீடுகள் 
 

 பசும அமதி இந்திைஹ - கஹற்று மஹசு அறிக்க: 

99% இந்திர்கள் அசுத்ைஶன கஶற்ம சுலஶசிக்கின்மனர். 

இதில், WHO டில் பரிந்து விை இந்தி சுலஶெம் PM2.5  விை 5 ைங்கு 

அதிகஶகும். 

PM2.5 இன் சுலஶெம், நுயீல் நஶய்கள், மூச்சுக்குறஶய் அறற்சி ற்றும் இைம் 

ைஶைர்பஶன பிச்ெனகளுக்கு லழிலகுக்கிமது. 

அசு திட்ைங்கள் - ைசி சுத்ைஶன கஶற்று திட்ைம். 

 

 புத்தகம் - ஸைப்பஹ நஹகரிகத்தின் அற்புதம்: 

தி இந்து பதிப்பகத்ைஶல் ைஶைங்கப்பட்ைது. 

 

 HDI 2021-22 - இந்திைஹ 132 வது இைத்தில் உள்ளது: 

க்கி நஶடுகளின் லரர்ச்சித் திட்ைத்ைஶல் (UNDP) னிை ம்பஶட்டுக் குறியீடு 

லளியிைப்பட்ைது. 

2021-22 HDI இல் இந்திஶ 132 லது இைத்தில் உள்ரது. 

இந்திஶவின் HDI திப்பண் 0.633. 2018 இல் அைன் திப்பஶன 0.645  விை 

நடுத்ை னிை லரர்ச்சிப் பிரிவில் லக்கவும். 

4 குறிகஹட்டிகள்: 

1. பிமக்கும் பஶது ஆயுட்கஶயம் 

2. பள்ளிப்படிப்பின் ெஶெரி ஆண்டுகள் 

3. பள்ளிப்படிப்பின் திர்பஶர்க்கப்படும் ஆண்டு 

4. ஶத்ை ைசி லருஶனம். 

நஶர்ல முைலிைம், சுவிட்ெர்யஶந்து இண்ைஶம் இைம்... 

 

 வருங்கஹல நகர்ப்புை கிைஹமப்புை தஹற்றுநஹயிைல் (PURE) ஆய்வு-2021: 

யஶன்ெட் பப்ளிகளன் மூயம் லளியிைப்பட்ைது. 

ஆண்களுைன் எப்பிடுகயில், பண்களுக்கு மிகவும் ெஶைகஶன இருை ஆபத்து 

சுவிலம் உள்ரது. 

இருை நஶய்க்கஶன ஆபத்து கஶணிகள் உர், குமந்ை ற்றும் நடுத்ை 

லருஶனம் கஶண்ை நஶடுகளில் எ ஶதிரிஶக இருந்ைன, லும் பரும்பஶலும் 

ஆண்கள் ற்றும் பண்கள் இருலரிையும் சிய லறுபஶடுகள் ட்டு உள்ரன. 

 

 UN உலக நீர் வளர்ச்சி அறிக்க 2022: 

யுனஸ்கஶலஶல் லளியிைப்பட்ைது. 

நீஶைகள், ரிகள், நீர்நியகள் ற்றும் னிைனஶல் உருலஶக்கப்பட்ை 

நீர்த்ைக்கங்களில் இருந்து புதி நீர் லளிற்மம், லவிருக்கும் நீர் அழுத்ைம் ற்றும் 

உயகின் பல்லறு பகுதிகளில் உள்ர நீர் பற்மஶக்கும ஆகிலற்றில் இருந்து 

டுக்கப்பட்ை உயகரஶவி கலய உள்ரைக்கிது. 

  உலக தண்ணீர் திைம் - மஹர்ச் 22 

 

 உலக மக்கள்தஹக வஹய்ப்புகள் அறிக்க 2022: 

க்கி நஶடுகளின் க்கள் ைஶக நிதித்ைஶல் லளியிைப்பட்ைது 

உயக க்கள் ைஶக 2030 இல் சுஶர் 8.5 பில்லினஶக லரரும் 

கைந்ை 70 ஆண்டுகளில் ெஶெரி உயகரஶவி கருவுறுைல் ைஶைர்ந்து குமந்து 

லருகிமது (50%) 
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UNFPA: 

1969 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது 

ையகம் - நியூஶர்க், அரிக்கஶ 

உயகரவில் இனப்பருக்க ற்றும் ைஶய்லழி ஆஶக்கித்ை ம்படுத்துலை 

நஶக்கஶகக் கஶண்ை .நஶ. 

 

 அம்பத்கரும் மஹடியும்: சீர்திருத்தவஹதிகளின் கருத்துக்கள், சைல்பஹட்ைஹளரின் 

அமலஹக்கம்: 

இந்ை புத்ைகத்ை ப்ளூ கிஶஃப்ட் டிஜிட்ைல் நிறுலனம் புதுதில்லியில் 

லளியிட்ைது 

முன்னஶள் குடிசுத் ையலர் ஶம்நஶத் கஶவிந்த் லளியிட்ைஶர் 

புத்ைகத்திற்கு இரஶெஶவின் முன்னு உள்ரது 

 

 இந்திைஹவில் கைல் இைங்களின் சட்ைவிைஹத வர்த்தகம்: 2015-2021: 

WCS-இந்திஶ (லனவியங்கு பஶதுகஶப்பு ெங்கம்-இந்திஶ) நைத்தி ஆய்வு 

கைல் லலிப்புத்ைஶக்கங்களில் ைமிறகம் அதிகரவு லலிப்புத்ைஶக்கங்கர பதிவு 

ெய்துள்ரது. 

 

 ‚COVID-19 தஹற்றுநஹயிலிருந்து திர்கஹலத்திற்கஹை பஹைங்கள்”: 

லஹன்சட் கமிஶைஹல் லளியிைப்பட்ைது 

ைஶற்றுநஶய்களின் பஶது 'மிக துலஶக' ெல்படுலைற்கஶக WHO  

யஶன்ெட் குழு விர்சித்துள்ரது. 

 

 ஜல்-தூத்: 

நியத்ைடி நீர் நியகள் பற்றி ைகலல்கரப் பதிவு ெய் அசு ஶபல் 

பன்பஶடு. 

ஊைக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சஹைத்து ைஹஜ் அமச்சகங்களஹல் கூட்ைஶக 

ைஶைங்கப்பட்ைது. 

மத்திை நிலத்தடி நீர் வஹரிைம் கிணறுகளில் நியத்ைடி நீர் ட்ைத்ை அரந்ைது. 

நஶடு முழுலதும் நியத்ைடி நீர் ட்ைத்ை கண்கஶணிக்க. 

எவ்லஶரு கிஶத்திலும் உள்ர இண்டு அல்யது மூன்று திமந்ைலளி 

கிணறுகளின் நீர்ட்ைத்ை ஆண்டுக்கு இருமும,  ற்றும் அக்ைஶபர் ஶைங்களில் 

பிடிக்கவும். 

'ெல்தூட்ஸ்' லறங்கும் லறக்கஶன ைவு ைசி நீர் ைகலல் த்தின் 

ைவுத்ைரத்துைன் எருங்கிணக்கப்படும். 

லளிப்பைத்ைன் உறுதிெய், எவ்லஶரு மும அரவீடு 

ெய்யும்பஶதும் ஜிஶைக் ெய்ப்பட்ை புகப்பைங்கர பன்பஶட்டின் மூயம் 

பதிலற்மவும். 

 கிைறுகளில் நீர்மட்ைத்தின் மல் 3-% அதிகரித்துள்ளது: 

1. ைமிழ்நஶடு 

2. கர்நஶைகஶ 

3. ைலுங்கஶனஶ 

ைஶண்ைப்பட்ை கிணறுகளில் கீழ் 3 - % நீர் ட்ைம்: 

1. பஞ்ெஶப் 

2. ஶெஸ்ைஶன் 
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 இந்திை சுற்றுலஹ புள்ளிவிவைங்கள் 2022: 

2021ஆம் ஆண்டில் லளிநஶட்டு சுற்றுயஶப் பணிகளின் லருக 44.5% 

குமந்துள்ரது. 

2020 - 2.74 மில்லின் லளிநஶட்டு சுற்றுயஶப் பணிகளின் லருக 

2021 - 1.52 மில்லின் லளிநஶட்டு சுற்றுயஶப் பணிகளின் லருக 

அரிக்கஶ, இங்கியஶந்து, பங்கரஶைஷ், கனைஶ, நபஶரம் பஶன்ம 

இந்திஶவிற்கு லரும் லளிநஶட்டு சுற்றுயஶப் பணிகளில் 80% முைல் 15 

லளிநஶடுகளில் உள்ரனர். 

நஶட்ை விட்டு லளிறும் பய இந்திர்கள் 2021 இல் 7.3% உர்ந்துள்ரனர். 

2020 - 7.29 மில்லின் 

2021 - 8.55 மில்லின் 

க்கி அபு மிட்ஸ் இந்திர்களின் முைன்ஶன இைஶக இருந்ைது, 

அைத் ைஶைர்ந்து அரிக்கஶ, கத்ைஶர், ஏன் பஶன்மல 
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உச்சிமஹநஹடுகள் 
 

 30வது தற்கு மண்ைல கவுன்சில் கூட்ைம்: 

ண்ைய கவுன்சில்கள் ெட்ைப்பூர்ல (அசியப்பு அல்ய) அப்புகள். 

அல 1956 ஆம் ஆண்டின் ஶநியங்கள் றுசீப்புச் ெட்ைத்தின் மூயம் 

பஶஶளுன்மத்தின் ெட்ைத்ைஶல் நிறுலப்பட்டுள்ரன. 

ெட்ைம் நஶட்ை லைக்கு, த்தி, கிறக்கு, ற்கு ற்றும் ைற்கு ன ந்து 

ண்ையங்கரஶகப் பிரித்து எவ்லஶரு ண்ையத்திற்கும் எரு ண்ைய ெப 

லறங்கிது. 

ற்குறிப்பிட்ை லய ெபகளுக்கு யதிகஶக, 1971 ஆம் ஆண்டின் லைக்கு-

கிறக்கு ெபச் ெட்ைஶன பஶஶளுன்மத்தின் ைனிச் ெட்ைத்தின் மூயம் லைக்கு-கிறக்கு 

ெப உருலஶக்கப்பட்ைது. 

சந்திப்பு: 

திருலனந்ைபுத்தில் நைபற்மது. 

ையலர் - த்தி உள்தும அச்ெர். 

நிலுலயில் உள்ர அனத்து பிச்ெனகளுக்கும், குறிப்பஶக நதிநீர் பங்கீடு 

ைஶைர்பஶன பிச்ெனகளுக்கு தீர்வு கஶண சுமுக தீர்வு கஶணுஶறு ைன் ஶநியங்களுக்கு 

த்தி உள்தும அச்ெர் அறிவுறுத்தினஶர். 

குறிக்கஶள் - பஶதுலஶன ைசி முக்கித்துலம் லஶய்ந்ை பிச்சினகளில் 

ஶநியங்களுக்கு இை பிஶந்தி எத்துறப்ப ம்படுத்துைல். 

தமிழக கஹரிக்க: 

ஜிஸ்டி இறப்பீடு லும் 2 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு. 

ைமிறகத்திற்கு நீட் ைர்வுக்கு வியக்கு. 

முக்கி நகங்கள் ற்றும் அண்ை ஶநியங்கர இணக்கும் அதிலக யில். 

மின் கட்ைணம் த்து. 

கைல் கஶற்மஶய அக்க ஆைவு. 

 

 WHO - தன்கிழக்கு ஆசிை பிைஹந்திை குழு அமர்வு பூட்ைஹனில்: 

லஶய்லழி ற்றும் கண் பஶதிப்புகள் உட்பை, ைஶற்மஶை நஶய்கரத் 

ைடுப்பைற்கும் கட்டுப்படுத்துலைற்கும் முன்னற்மத்ை விவுபடுத்ை லண்டும் ன்று 

WHO லலியுறுத்திது. 

 

 சர்வதச பஹல் பண்ை கூட்ைமப்பு உலக பஹல் உச்சி மஹநஹடு - கிைட்ைர் நஹய்ைஹ: 

பிைஶல் துலக்கி லக்கப்பட்ைது 

கட்டி ைஶல் நஶக் கட்டுப்படுத்ை ம் முற்சிக்கிமது 

இந்திைஹவின் பஹல் துை: 

உயகிய அதிக பஶல் உற்பத்தி ெய்யும் நஶடு 

நஶட்டில் 8 கஶடி குடும்பங்களுக்கு லயலஶய்ப்ப லறங்குகிமது 

இந்திஶவின் பஶல் உற்பத்தித் துமயில் பண்களின் பிதிநிதித்துலம் 70% 

உள்ரது. 

 

 2023ல் G-20 மஹநஹட்ை இந்திைஹ நைத்த உள்ளது: 

உச்சி ஶநஶடு ெப்ைம்பர் 2023 அன்று புது தில்லியில் நைபறும். 

லங்கைெம், க்கி அபு மிட்ஸ், சிங்கப்பூர், ஸ்பயின், ஶரிஷிஸ், ஏன் 

ஆகில ‘விருந்தினர் நஶடுகரஶக’ இருக்கும். 

 

 



 

For free online class - Subscribe “natraj academy” You tube Channel.  For free test, Join our Telegram Channel  

: NATRAJ INSTITUTE OF TNPSC For Free materials - download our App : natraj tnpsc shortcuts 

G-20: 

குரூப் ஆஃப் ட்லன்டி ன்பது 19 நஶடுகள் ற்றும் ஶப்பி என்றித்ை 

உள்ரைக்கி எரு அசுகளுக்கிைஶன ன்மஶகும். 

ெப்ைம்பர் 1991 இல் நிறுலப்பட்ைது. 

உயகரஶவி ஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்தியில் 85% ற்றும் ெர்லைெ லர்த்ைகத்தில் 

75% பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் G20 உறுப்பினர்கள். 

 

 தன் மண்ைல MSME கூட்ைம் - மதுை: 

MSME துமஶல் நைத்ைப்பட்ைது. 

 

 இந்திை ஆட்ைஹமஹபல் உற்பத்திைஹளர் சங்கத்தின் வருைஹந்திை மஹநஹடு: 

ைஶழில்துமயினர் ைன்னிமவுக்கு கலனம் ெலுத்ை லண்டும் ன்றும் 

பசுஶன ஶற்மங்களுக்கஶன புதுகர விவுபடுத்ை லண்டிைன் 

அலசித்ை லலியுறுத்ைவும் பிைர் லலியுறுத்துகிமஶர். 

 

 SCO உச்சி மஹநஹடு: 

உஸ்பகிஸ்தஹனின் சமர்கண்டில் ளஶங்கஶய் எத்துறப்பு அப்பின் உச்சி 

ஶநஶடு - பண்ை பட்டுப் பஶையில் எரு நிறுத்ைம். 

கஶவிட்-19 ற்றும் பஶரின் கஶணஶக ஆற்மல், உணவு நருக்கடி ஆகிலற்ம 

இந்தி பிைர் கஶடியிடுகிமஶர். 

'இன்ம கஶயம் பஶர் அல்ய' ன்று பிைர் குறிப்பிடுகிமஶர் 

நஹன்கு இருதைப்பு சந்திப்பு 

1. ஈஶன் அதிபர் - இப்ஶஹிம் சி 

2. உஸ்பகிஸ்ைஶன் அதிபர் - ளவ்கத் மிர்சிஶவ் 

3. ஷ்ஶ அதிபர் - புடின் 

4. துருக்கி அதிபர் - ெப் ையிப் 

SCO - ஶஹங்கஹய் எத்துழப்பு அமப்பு: 

உருலஶக்கப்பட்ைது - ெூன் 15 2001 

ையகம் - பய்ஜிங், சீனஶ 

உறுப்பினர் - 9 (இந்திஶவும் பஶகிஸ்ைஶனும் 2017 இல் இணந்ைன, ஈஶன் 2022 

இல் 9 லது உறுப்பினஶக இணந்ைது) 

 

 உைவு மற்றும் வளஹண்மக்கஹை தஹவை மைபணு வளங்களுக்கஹை சர்வதச எப்பந்தத்தின் 

(ITPGRFA) ஆளும் குழுவின் 9வது அமர்வு: 

புதுதில்லியில் நைபற்மது. 

உணவுப் பஶதுகஶப்பு வியயில் பச்சுலஶர்த்ை ெஶத்திமில்ய ன்று இந்திஶ 

கூறுகிமது. 

நலம்பர் 2001 இல் ஶமில் நைந்ை க்கி நஶடுகளின் உணவு ற்றும் 

லரஶண் அப்பின் (FAO) 31லது அர்வின் பஶது ITPGRFA கழுத்ைஶனது. 

உணவு ற்றும் விலெஶத்திற்கஶன உயகின் ைஶல பில் லரங்களின் (PGRFA) 

பஶதுகஶப்பு, பரிஶற்மம் ற்றும் நியஶன பன்பஶடு, அைன் பன்பஶட்டிலிருந்து 

யஶபத்ை ெஶகப் பகிர்ைல் ற்றும் உரிகர அங்கீகரிப்பதில் முக்கி பங்கு 

லகிப்பைன் மூயம் உணவுப் பஶதுகஶப்ப அை இந்ை எப்பந்ைம் முல்கிமது. 

விலெஶயிகள். 
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 G4 நஹடுகள் சந்திப்பு: 

க்கி நஶடுகளின் பஶதுகஶப்பு கவுன்சிலில் (UNSC) சீர்திருத்ைத்திற்கஶன 'அலெ 

ைல' ன்பை முன்னியப்படுத்ைவும் 

 UNSC இன் நிந்ை உறுப்பினர்கரஶக ஆலைற்கு G4 நஶடுகள் எருலருக்கஶருலர் 

ஆைலளிக்கின்மன. 

G4 நஹடுகள்: 

பஶதுகஶப்பு கவுன்சிலில் நிந்ை உறுப்பினர் பைவி இயக்கு. 

G4 - இந்திஶ, பிசில், ெப்பஶன், ெர்னி. 

2007 இல் உருலஶக்கப்பட்ைது. 

 

 ‘சுற்றுச்சூழல் மஹற்று க்ஸ்பஹ மற்றும் ஸ்ைஹர்ட்-அப்’ மஹநஹடு: 

ைமிறக அசின் ற்பஶட்டில் ென்னயில் நைபற்மது 

எருமும ட்டு பன்படுத்ைக்கூடி பிரஶஸ்டிக்க எழிப்பைற்கஶன 

நைலடிக்ககள் ற்றும் அது ற்படுத்தும் ஶசுபஶட்ை முன்னியப்படுத்ை ெர்லைெ 

அங்குகளில் ையத்துலம் பற்மது. 
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அறிவிைல் & தஹழில்நுட்பம் 
 

 

 5G: 

5G ஸ்பக்ட்ம் யம் முடிலைந்ைது, அெஶங்கம் ரூ. 1 50 173 கஶடிக்கு ல் 

ெம்பஶதிக்கிமது. 

5G – டிஶ அயகள் அல்யது டிஶ அதிர்லண் ஆற்மயப் 

பன்படுத்தும் லர்யஸ் ைகலல் ைஶைர்பு ைஶழில்நுட்பம் ைல அனுப்பவும் 

பமவும். 

அம்சங்கள்:  

ைஶைம் - <1 மி.ஸ் 

ைவு பஶக்குலத்து - 50 க்ெஶபட்டுகள்/ஶைம் 

அதிகபட்ெ ைவு விகிைங்கள் - 20 ஜிபி/வி 

கிைக்கும் ஸ்பக்ட்ம் - 30 GHz 

இணப்பு அைர்த்தி - 1 மில்லின் இணப்பு/ெது கிமீ. 

நன்மகள்: 

அதிலகம் 

அதிலக பதிலற்மம்/பதிவிமக்கம் 

புது 

கஶபு கட்டுஶனத்ை குமக்கிமது 

தீமகள்: 

அதிக ெயவு 

ெற்ம விநிஶகம் - கிஶப்பும நகர்ப்பும பிரவு 

குமந்ை பட்ைரி திமன் 

அதிகரிக்கும் ெபர் குற்மங்கள். 

 

 இைவு வஹை சைைஹலைம் - லைஹக்: 

இந்திஶவின் முைல் "இவு லஶன ெணஶயம்" லைஹக்கில் அக்கப்படும். 

சஹங்தஹங் வைவிலங்கு சைைஹலைத்தின் எரு பகுதிஶக யைஶக்கில் 

அக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும் முன்ஶழிப்பட்ை ைஶர்க் ஸ்க ரிெர்வ் யைஶக்கில் 

உள்ர ஸன்லயில் முடிக்கப்படும். 

ெஶங்ைஶங்கின் வஶன்ய பள்ரத்ைஶக்கில் நியங்குல் ெலளியில் ெஸ்லதி 

யயின் ல் அந்துள்ரது. 

அறிவில் ற்றும் ைஶழில்நுட்பத் துமஶல் ைஶைங்கப்பட்ைது 

இந்திஶவில் ஆஸ்ட்ஶ சுற்றுயஶல ம்படுத்துலைஶடு, ஆப்டிகல், 

அகச்சிலப்பு ற்றும் கஶஶ-கதிர் ைஶயநஶக்கிகளுக்கஶன உயகின் மிக உர்ந்ை 

இைங்களில் என்மஶக இருக்கும். 

  ஆர்.க. ஶத்தூர் - யைஶக்கின் யப்டினன்ட் கலர்னர் 

ஜிைந்தி சிங் - த்தி இண அச்ெர் (ைனி பஶறுப்பு) அறிவில் ற்றும் 

ைஶழில்நுட்பம் ற்றும் ஶநிய அச்ெர் (சுஶதீன பஶறுப்பு) புவி அறிவில். 

 

 சலவழிக்கப்பட்ை ைஹக்கட் நிலகள மீட்க இஸ்ைஹ அமப்பு சஹதை சய்கிைது: 

ஊைப்பட்ை ஶைனமிக் ைசியட்ைர் (IAD) ைஹகிணி-300(RH300 Mk II) 

ெவுண்டிங் ஶக்கட்டில் VSSC ஆல் லற்றிகஶகச் ெஶைன ெய்ப்பட்ைது. 

ெயலழித்ை ஶக்கட் நியகள் ற்றும் பிம கிகங்களில் பஶதுகஶப்பு நிய 

பயஶடுகர ெயவு குமந்ை மீட்பு. 
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ISRO வின் திர்கஶய பணங்களில் லள்ளி ற்றும் ெவ்லஶய்க்கு 

பன்படுத்ைப்படுகிமது. 

விக்ைம் சஹைஹபஹய் விண்வளி மைம் (VSSC) - திருவைந்தபுைம்: 

இந்திஶவின் ெற்கக்கஶள் திட்ைத்திற்கஶன ஶக்கட் ற்றும் விண்லளி 

லஶகனங்களில் கலனம் ெலுத்தும் இந்தி விண்லளி ஆஶய்ச்சி அப்பின் (ISRO) 

முக்கி விண்லளி ஆஶய்ச்சி ம். 

தும்பஶ பூத்தி க வுைரம் (TERLS) 1962. 

 

 நஹைஹ யூரிைஹ: 

நஶனஶ யூரிஶ, IFFCO (இந்தி விலெஶயிகள் உ எத்துறப்பு) மூயம் கஶப்புரி 

பற்று விற்கப்படும் உம் 

அெஶங்கம் லணிக பன்பஶட்டிற்கு எப்புைல் அளித்ைது, னனில் இது 

இமக்குதி கட்ைணத்ை குமக்கிமது. 

ைமஷ் ைஹலிைஹ நஶனஶ யூரிஶல கண்டுபிடித்ைலர். 

 

 தசிை குைற்புழு நீக்க நஹள் திட்ைம்: 

TN இல் கர்ப்பிணிகள் ற்றும் பஶலூட்டும் பண்கரத் ைவிர்த்து 2.6 கஶடிக்கும் 

அதிகஶன குறந்ைகள் ற்றும் பண்கள். 

அல்பண்ைெஶல் ஶத்திகள் கஶடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

  
 

 மக வடிப்புகள்: 

எரு சிறி பகுதியில் குறுகி கஶயத்தில் கடுஶன ற்றும் மிகப்பரி 

அரவியஶன ற பஶழிகிமது. 

IMD லம - எரு மணி நைத்தில் 100 மிமீ மழப்பஹழிவு க லடிப்பு 

ன்று அறக்கப்படுகிமது. இது பஶதுலஶக எரு சிறி புவியில் பகுதியில் (20-30 ெது 

கிமீ) நிகழ்கிமது. 

உஶன குமுயஶனிம்பஸ் கங்கள் விலஶக உருலஶகயஶம், னனில் 

ஈப்பைம் 60-120 கிமீ/ணி லகத்தில் விலஶக நிகழ்கிமது. 
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இய, ற்கு ைஶைர்ச்சி யகள் ற்றும் இந்திஶவின் லைகிறக்கு 

ய ஶநியங்களில் உள்ர கடுமுைஶன நியப்பப்புகளில் பரும்பஶலும் க 

லடிப்பு ற்படுகிமது. 

பரும்பஶலும் றக்கஶயங்களில் ற்படும். 

 

 ைபிஸ்: 

யெஶலஸ் னப்படும் லஸ்களின் குடும்பத்ைஶல் ற்படும் நஶய்கள் 

ற்றும் பஶலூட்டிகளின் லம்பில் கஶணப்படுகின்மன. 

 பவி வியங்குக்கு 100% ஆபத்ைஶனது. 

நஶய்கள் அல்யது பூனகள் மிகவும் பஶதுலஶன ெல்யப்பிஶணிகரஶக 

இருப்பைஶல் அல கடித்ைஶல் க்களுக்கு பவுகிமது. 

ைபிஸ் இம்யூைஹகுளஹபுலின் ஊசி (பிஸ் திர்ப்பு உைல்கள்) ைஶைர்ந்து 

பிஸ் ைடுப்பு ைடுப்பூசி. 

 

 பிம் குவஹண்ைம் நட்வஹர்க்: 

டி-மட்ைஹஸ் இப்பஶது பிம் குலஶண்ைம் நட்லஶர்க்கில் உறுப்பினஶக 

உள்ரது. 

உறுப்பினஶகச் ெர்ந்ை முதல் இந்திை நிறுவைம். 

NPTEL இன் கீழ் குலஶண்ைம் ைக்னஶயஜிஸ் குறித்ை பஶைத்திட்ைத்ை 

ைஶைங்கினஶர். 

IITM_IBM குலஶண்ைம் கண்டுபிடிப்பு த்ை அத்ைல் 

 

 கலப்பை பைஹ டீசல்: 

இந்திை விமஹைப்பையின் AN-32 பஶக்குலத்து விஶனம் 10% கயப்பை பஶ 

டீெலில் இங்கும் லகயில் ஶற்றிக்கப்பட்டுள்ரது. 

கஶர்பன் ைைம் குமக்க 

பைஹடீசல் ன்பது ைஶலங்கள் அல்யது வியங்குகளில் இருந்து பமப்பட்ை டீெல் 

ரிபஶருளின் எரு லடிலஶகும் ற்றும் நீண்ை ெங்கிலி கஶழுப்பு அமிய ஸ்ைர்கரக் 

கஶண்டுள்ரது. 

 

 அரிதஹை நஹய்களுக்கஹை சிைப்பு மைம்: 

குறந்ைகள் நய நிறுலனம் ற்றும் குறந்ைகளுக்கஶன ருத்துலன, 

ழும்பூர், அரி நஶய்களுக்கஶன CoE 

அரி நஶய்களுக்கஶன ைசிக் கஶள்க 2021ன் கீழ் அக்கப்பட்ைது, இது 

எருங்கிணந்ை ற்றும் விரிலஶன ைடுப்பு உத்தியின் அடிப்பையில் அரிைஶன 

நஶய்களின் நிகழ்வு ற்றும் பலயக் குமப்பை நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 

 

 கட்டி தஹல் நஹய்: 

LSD லஸ் இந்திஶவில் இந்ை ஆண்டு குமந்ைது 50000 கஶல்நைகரக் 

கஶன்றுள்ரது 

ஆகஸ்ட் 2019 இல், எடிெஶவில் LSD ெந்ைகத்திற்குரி லறக்குகள் கஶணப்பட்ைன. 

LSD: 

LSD கஶல்நைகள் அல்யது ரு ஶடுகளுக்கு பஹக்ஸ் வைஸ் லம்பி ஸ்கின் 

டிசீஸ் வைஸ் (LSDV) ைஶற்று கஶணஶக ற்படுகிமது. 

இது முைன்ஶக கஶய்ச்ெல், கண்கள் ற்றும் மூக்கில் இருந்து திலம் 

லளிற்மம், லஶயில் இருந்து உமிழ்நீர் ற்றும் உைலில் கஶப்புரங்கள் 

ஆகிலற்மக் கஶண்டுள்ரது. 
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வியங்கு ெஶப்பிடுலை நிறுத்துகிமது ற்றும் ல்லும் பஶது அல்யது ெஶப்பிடும் 

பஶது பிச்ெனகர திர்கஶள்கிமது, இைன் விரலஶக பஶல் உற்பத்தி குமகிமது. 

Lumpi-ProVacInd -இந்தி கஶல்நை ஆஶய்ச்சி நிறுலனம் ற்றும் ICAR ைசி 

ஆஶய்ச்சி ம் ஆகிலற்மஶல் உருலஶக்கப்பட்ை ைடுப்பூசி. 

 

 

 ISRO ைஹகினி RH-200 எலிக்கும் ைஹக்கட்: 

இஸ்ஶ 199லது ற்றும் 200லது ஶகிணி RH-200 ஶக்கட்ை அக்ைஶபரில் 

விண்ணில் ெலுத்ை உள்ரது. 

ISRO 198 லது ைஶைர்ச்சிஶன லற்றிகஶன விஶனங்கர நிமவு ெய்ைது - 

VSSC, தும்பஶ. 

ைஹகிணி RH-200: 

இண்டு நியகள் கஶண்ை ஶக்கட் 70 கியஶமீட்ைர் உத்திற்கு அறிவில் 

சுகரத் ைஶங்கிச் ெல்லும் திமன் கஶண்ைது. 

திை ஶட்ைஶர்கள் மூயம் இக்கப்படுகிமது. 

நலம்பர் 21, 1963 அன்று தும்பஶவிலிருந்து லப்பட்ை முைல் ெவுண்டிங் ஶக்கட் 

அரிக்க நக் - அப்பஶச்சி ஆகும். 

இன்று சிறி ெற்கக்கஶள்கள் தும்பஶ பூத்தி க வுைரம் (TERLS) 

ற்றும் ஸ்ரீவரிகஶட்ைஶவில் உள்ர ெதீஷ் ைலஶன் விண்லளி த்தில் இருந்து 

லப்பட்ைது. 

ISRO இதுல 1600 RH-200 ஶக்கட்டுகர வியுள்ரது. 

 

 நஹசஹவின் ‘விைஹமுைற்சி’ ைஹவர்: 

ஶர்ஸ் ஶலர் நஶன்கு பஶம ஶதிரிகர ெகரிக்கிமது. 

ஶதிரிகள் ெவ்லஶய் கிகத்தில் இருந்து திரும்பி முைல் முமஶக இருக்கும். 

 

 இந்திை ஸ்மஹர்ட் பஹன்களில் NavIC அமப்பு: 

நவிக் (நவிகளன் வித் இந்தின் கன்ஸ்ையளன்) னப்படும் பிஶந்தி 

லழிெலுத்ைல் ெற்கக்கஶள் அப்பப் பன்படுத்தி ஸ்ஶர்ட் பஶன்கர 

ைஶரிக்க ஶபல் நிறுலனத்ை த்தி அசு தூண்டுகிமது. 

NavIC மிகவும் துல்லிஶன உள்நஶட்டு லழிெலுத்ைய லறங்குகிமது ற்றும் 

அைன் பன்பஶடு பஶருரஶைஶத்திற்கு பனளிக்கும். இது லளிநஶட்டு அப்புகரச் 

ெஶர்ந்திருப்பைக் குமக்கிமது. 

NavIC:  

ைன்னஶட்சி பிஶந்தி ெற்கக்கஶள் லழிெலுத்ைல் அப்பு, இது 

துல்லிஶன நிகழ்ந நியப்படுத்ைல் ற்றும் ந ெலகர லறங்குகிமது. 

 இது இந்திஶலயும், 1,500 கிமீ நீரமுள்ர பகுதியும் உள்ரைக்கிது. 

சுற்றுப்பஶையில் உள்ர ெற்கக்கஶள்கள் – 7 (3 – GEO, 4 - GSO) 

 

 

 DART - இைட்ை சிறுகஹள் திசமஹற்ைம் சஹதை: 

நஶெஶ விண்லளிப் பணிஶனது பூமிக்கு அருகில் உள்ர பஶருட்களுக்கு திஶக 

கிக பஶதுகஶப்பு மும ெஶதிப்பை நஶக்கஶகக் கஶண்டுள்ரது. 

உயகின் முைல் கிக பஶதுகஶப்பு ைஶழில்நுட்ப ஆர்ப்பஶட்ைம் 26.09.2022 அன்று 

அைன் சிறுகஶள் இயக்க லற்றிகஶக பஶதித்ைது. 

விண்லளியில் எரு சிறுகஶர நகர்த்ை ென்சியின் முைல் முற்சி. 
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விருதுகள் 
 

 கட்டுமஹைத் துை விருதுகள்: 

ஆர்.ஸ்.இசபல்லஹ (ப்கஶ க்ஶ ஃபனஶன்ஸ் லங்கி) - பண்கள் திமன் 

ம்பஶட்டு விருது. 

 

 கபிைல் ஃபவுண்ைஶன் சஹசட்டி விரிவுை: 

கபிைல் ஃபவுண்ைளன் லஶழ்நஶள் ெஶைனஶரர் விருது - நவீன் பட்நஹைக், 

எடிெஶ முைல்லர். 

 

 ைஹக்ைர் ைஹதஹகிருஷ்ைன் விருது: 

ைசி ஆசிரிர் தினத்தில் (ெப்ைம்பர் 05) சிமந்ை ஆசிரிர்களுக்கஶன 393 

விருதுகர ைமிறக பள்ளிக் கல்வி அச்ெகம் லறங்கிது. 

 

 தி இந்து பிசிைஸ் லன் சஞ்ச் மக்கர் விருது: 

சுசித்ைஹ ல்லஹ – பஶத் பஶைக் நிறுலனத்தின் MD – இந்ை ஆண்டின் ஶற்மம் 

ெய்பலர் விருைப் பற்மஶர். 

ஶலினி பஶர்த்ைெஶதி - தி இந்து குழுத்தின் ையலர். 

 

 74வது ம்மி விருதுகள்: 

சிமந்ை நஶைகத் ைஶைர் லற்றி - லஶரிசு 

சிமந்ை நகச்சுலத் ைஶைர் லற்றிஶரர் - ைட் யஶெஶ 

லீ ெங்-ெ, சிமந்ை நஶைகத் ைஶைர் நடிகர் விருை லன்ம முைல் ஆசிர் 

 

 ஸஹய்சலஸ்வைர் கஹவில்: 

கர்நஶைகஶவில் அந்துள்ரது. 

வஶய்ெஶயஶ அப்பு யுனஸ்கஶலஶல் லறங்கப்பட்ை உயக பஶம்பரிக் 

கட்ைப்பின் குறிச்ெஶல்லுக்கஶன ஆர்லஶக உள்ரது. 

வஶய்ெயஶ கட்டிைக்கய ன்பது 11 ற்றும் 14 ஆம் நூற்மஶண்டுகளுக்கு 

இையில் வஶய்ெஶர பசின் ஆட்சியின் கீழ் உருலஶக்கப்பட்ை கட்டிை 

பஶணிஶகும். 

பலூர் ற்றும் வயபிட்டில் உள்ர அற்புைஶன கஶயில்கரத் ைவி, 

வஶய்ெஶர ஆட்சிஶரர்கள் கர்நஶைகஶவில் பய அறகஶன கஶயில்கரக் கட்டியுள்ரனர். 

யுைஸ்கஹ: 

க்கி நஶடுகளின் கல்வி, அறிவில் ற்றும் கயஶச்ெஶ அப்பு ன்பது கல்வி, 

கய, அறிவில் ற்றும் கயஶச்ெஶம் ஆகிலற்றில் ெர்லைெ எத்துறப்பு மூயம் உயக 

அதி ற்றும் பஶதுகஶப்ப ம்படுத்துலை நஶக்கஶகக் கஶண்ை க்கி நஶடுகள் 

ெபயின் (UN) சிமப்பு நிறுலனஶகும். 

ையகம் - பஶரிஸ் - பிஶன்ஸ். 

உருலஶக்கப்பட்ைது - 1945 

 

 ைஹைஹண்ைஹ சர்வதச திைப்பை விழஹ: 

வினய் சுக்யஶவின் சிமப்பு நீரஶன ஆலணப்பைஶன ‚நஶங்கள் பஶர்த்ைபஶது‛ 

ஆம்ப்ளிஃப வஹய்ஸ் விருை லன்றுள்ரது. 
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 மீைஹ கந்தசஹமி: 

ெஶதி, பஶலினம், இன எடுக்குமும ஆகி கருப்பஶருள்களில் அலர் ெய்ை 

பணி அங்கீகரிக்கும் ஸர்மன் கஸ்ைன் விருது பற்மஶர். 

துன்புறுத்ைப்பட்ை ழுத்ைஶரர்களுக்கு ஆைலஶக சிமந்ை முற்சிகளுக்கஶக 

ஆண்டுைஶறும் ெர்ன் இயக்கி விருது லறங்கப்படுகிமது. 

 

 சலஹ ஶஹ (கைசி திைப்பை நிகழ்ச்சி) திைப்பைம்: 

சிமந்ை ெர்லைெ திப்பை பிரிவில் 95வது அகஹைமி விருதுகளுக்கஹை 

இந்திைஹவின் அதிகஹைப்பூர்வ நுழவு. 

இக்குனர் - பஶன் நளின் 

 

 ஆஶஹ பைக்: 

மூத்ை பஶலிவுட் நடிகருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கஹை தஹதஹசஹஸப் பஹல்க விருது 

இந்தி சினிஶவிற்கு அலது முன்ஶதிரிஶன லஶழ்நஶள் பங்களிப்பிற்கஶக 

லறங்கப்பட்ைது. 

 

 இந்திை விளைஹட்டு பத்திரிகைஹளர் கூட்ைமப்பு (SJFI) விருது: 

சுனில் கவஹஸ்கர் மற்றும் ைஹவு சஹஸ்திரிக்கு SJFI பைக்கம் லறங்கப்பட்ைது 
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ஆளுமகள் 
 

 சஹைஹலி கன் : 

கணிதத்தில் ஆசிைஹ ஏசிைஹனிைஹவின் முதல் முதல்வர் (AOWM). 

ெர்லைெ கணிை என்றித்தின் எரு அங்கஶன கணிைத்தில் பண்களுக்கஶன குழு. 

AOWM பண் கணிைவியஶரர்களுக்கஶன கஶன்டினன்ைல் அப்பு. 

IMU ஆனது, கணிைத்தில் மிக உர்ந்ை கௌலஶன ஃபீல்ட்ஸ் ைல்கர 

லறங்குகிமது. 

ெஶனஶலி கன், ென்னயில் உள்ர கணிை அறிவில் கறகத்தின் பஶசிரிஶக 

உள்ரஶர். 

 

 பி.பி.லஹல்: 

மூத்ை தஹல்பஹருள் ஆய்வஹளர். 

இந்தி ைஶல்லில் துமயின் (ASI) முன்னஶள் இக்குநர் ெனல். 

 

 சுவஹமி ஸ்வரூபஹைந்த சைஸ்வதி இைந்தஹர்: 

அலர் துவஹைகஹ பீை சங்கைஹச்சஹரிைஹர். 

குெஶத்தில் உள்ர துலஶகஶ-ெஶைஶ பீைத்தின் ெங்கஶச்ெஶரிஶர் ற்றும் 

உத்ைகண்டில் உள்ர ெஶதிஷ் பீைம். 

 

 ஜீன்-லூக் கஹைஹர்ட்: 

20 ஆம் நூற்மஶண்டில் மிகவும் ெல்லஶக்கு மிக்க பிைஞ்சு திைப்பை 

தைஹரிப்பஹளர்களில் எருலர் இமந்ைஶர் 

கரஶவின் ெர்லைெ திப்பை விறஶ 2021 இல் லஶழ்நஶள் ெஶைனஶரர் 

விருை லறங்கிது. 

 

 வில்லிைம் ரூட்ைஹ - கன்ை அதிபர்: 

கன்ஶ ையநகர் - நஶபி 

 

 ைஹணியின் லிசபத்தின் இறுதிச் சைங்கு: 

ஶணியின் இறுதிச் ெைங்கில் 500 உயகத் ையலர்களுைன் இந்தி ெனஶதிபதி 

திௌபதி முர்மு பங்கற்கிமஶர். 

 

 ைஹஜு ஸ்ரீவஸ்தவஹ - இைந்தஹர்: 

இந்தி நகச்சுவ நடிகர். 

‘கஶடி ன்னன்’ ன்ம பட்ைம் கிைத்ைது. 

 

 ைஹஜீவ் பஹல்: 

இந்தி ருத்துல ஆஶய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) இைக்குநைஹக 

நிமிக்கப்பட்டுள்ரஶர். 

 

 ஹிலஹரி மஹண்ைல் இைந்தஹர்: 

இண்டு மும புக்கர் பரிெ லன்ம முைல் பிரிட்டிஷ் நஶலயஶசிரிர். 

1. ஏநஶய் ண்ைபம் – 2009, 2. உைல்கரக் கஶண்டு லஶருங்கள் - 2012 

 அஜய் குமஹர் ஸ்ரீவஸ்தவஹ: 
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இந்திைன் ஏவர்சீஸ் வங்கியின் (IOB) நிர்வஹக இைக்குநர் (MD) ற்றும் ைய 

நிர்லஶக அதிகஶரி (CEO). 

 

 வங்கைைமணி: 

மூன்று லருை கஶயத்திற்கு ெனஶதிபதி திௌபதி முர்முலஶல் அட்ைர்னி 

ஜைைலஹக நிமிக்கப்பட்ைஶர். 

லங்கைணி லற்றி பறுலஶர் க.க. லணுகஶபஶல். 

இந்திை அட்ைர்னி ஜைைல்: 

பிரிவு 76 ெனஶதிபதிஶல் AGI நினம் லறங்குகிமது. 

இந்தி அெஶங்கத்தின் ைய ெட்ை ஆயஶெகர் ற்றும் நீதின்மங்களில் 

அைன் ைய லறக்கறிஞர். 

 

 லப்டிைன்ட் ஜைைல் அனில் சவுகஹன்: 

பஹதுகஹப்புப் பைகளின் தலம அதிகஹரிைஹக (CDS) நிைமைம் 

முன்னஶள் ெனல் அலுலயகம் பஶஶட்டு-ைய, கிறக்கு இஶணுலக் 

கட்ைர 

நஶட்டின் முைல் CDS ெனல் பிபின் ஶலத் இமந்ை பிமகு 2லது CDS 

 

 ல்.ஆதிமூலம்: 

பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆஃப் இந்திைஹ வஹரிைத்தின் இைக்குநைஹக நிமிக்கப்பட்ைஶர் 

க.ன். பிடி லஶரித்தின் துணத் ையலர் ெஶந்ை குஶர் 
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விளைஹட்டு 
 

 அகில இந்திை கஹல்பந்து கூட்ைமப்பு (AIFF) புதிை தலவர் - கல்ைஹண் சவுப. 

AIFF புதி ெயஶரர் - ளஶஜி பிபஶகன். 

 

 சரீைஹ வில்லிைம்ஸ் ஏய்வு: 

அமரிக்க ைன்னிஸ் வீைர். பண்கள் ைன்னிஸ் ெங்கம் (WTA) 319 லஶங்களுக்கு 

எற்மர் பிரிவில் உயகின் நம்பர் 1 இைத்ைப் பிடித்ைஶர், இதில் 186 லஶங்கள் கூட்டுச் 

ெஶைனயும் அைங்கும், லும் ஆண்டு இறுதி ண். 1 ஆக ந்து மும முடித்ைஶர். அவர் 

23 கிைஹண்ட்ஸ்லஹம் எற்மர் பட்ைங்கர லன்மஶர். 

ெலில் உள்ர வீர்களில் எற்மர், இட்ைர் ற்றும் கயப்பு இட்ைர் 

பிரிவில் ெரீனஶ 39 பட்ைங்கர பற்றுள்ரஶர். 

 எற்மர் பிரிவில் 23 

  பண்கள் இட்ைர் பிரிவில் 14 

 கயப்பு இட்ைர் பிரிவில் 2 

 

 அல்டிமட் கஹ-கஹ - புை: 

புனயில் நைபற்ம இறுதிப் பஶட்டியில் எடிசஹ ஜகர்நஹட்ஸ் அணி ைலுங்கு 

ஶைஶஸ் அணி வீழ்த்திது. 

 

 சுைஷ் ைய்ைஹ: 

ய்னஶ அனத்து லகஶன கிரிக்கட்டிலிருந்தும் ஏய்வு பறுகிமஶர். 

முன்னஶள் இந்தி கிரிக்கட் வீர் ற்றும் சிஸ்க வீர். 

 

 பைஸ் ஜயின் மற்றும் ைஶஸ்வினி கஹர்பை: 

யஶலஶஸில் நைபற்ம கயப்பு இட்ை ஆசி ெூனிர் ைபிள் ைன்னிஸ் 

ெஶம்பின்ஷிப் பஶட்டியில் ைபிள் ைன்னிஸ் வீர்கள் ைங்கப் பைக்கம் 

லன்மனர். 

 

 தசிை நீர்வஹழ் சஹம்பிைன்ஷிப் - கவுகஹத்தி: 

பண்களுக்கஶன 200 மீட்ைர் பிஸ்ட் ஸ்ட்ஶக் பஶட்டியில் .க. லீனிஶஹ புதி 

ெந்திப்பு ெஶைனயுைன் பட்ைத்ை லன்மஶர். 

 

 தசிை நீர்வஹழ் சஹம்பிைன்ஷிப் - கவுகஹத்தி: 

மஹைஹ பைல் மற்றும் அஸ்தஹ சௌத்ரி ஆகிஶர் புதி ெந்திப்பு ெஶைனப் 

பைத்ைைன் மூயம் பிபயைந்ைனர். 

 

 நீைஜ் சஹப்ைஹ: 

ஈட்டி றிபலர். 

ஜூரிச்-சுவிட்சர்லஹந்தில் நைபற்ம ைைமண்ட் லீக் ைட்டில் தங்கப் பதக்கம் 

லன்ம முைல் இந்திர். அலர் 88.44 மீ 

   இண்ைஶலது இைம் - ெக்குப் லட்யஜ் - ெக் குடிசு 

           மூன்மஶலது இைம் - ெூலின் லபர் - ெர்னி 
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 சன்ை ஏபன் ைன்னிஸ் 2022: 

WTA250 ென்ன ஏபன் ைன்னிஸ் பஶட்டிகள் நுங்கம்பஶக்கத்தில் உள்ர SDAT 

ைஶனத்தில் ெப்ைம்பர் 12 முைல் 18 ல நைபமவுள்ரது. 

வஶர்ட்-கஶர்ட் நிகழ்வு, பங்களூருவில் 2008 க்குப் பிமகு முைல் முமஶக 

இந்திஶவிற்கு WTA பஶட்டித் திரும்புலைக் குறிக்கும். 

ென்னப் பஶறுத்ைல, 2017 ஆம் ஆண்டு ATP250 பஶட்டிக்குப் பிமகு இது 

முைல் ெர்லைெ சுற்றுப்பண அரவியஶன நிகழ்லஶகும். 

எற்ை: 

லிண்ைஹ ஃப்ருஹ்விர்ைஹவஹ (சக் குடிைைசு) க்ைஶ லினட்ை (பஶயந்து) மீது 

லற்றி. 

இைட்ை: 

லூயிசஹ ஸ்ைபஹனி & கப்ரிைலஹ ைப்ைஹவ்ஸ்கி, அன்னஶ பிளிங்கஶலஶ ற்றும் 

நையஶ டிெயமிட்ழ ஆகிஶருக்கு திஶன லற்றி. 

 

 துலீப் டிைஹபி: 

உள்நஶட்டு முைல்ை கிரிக்கட் பஹட்டி இந்திஶவில் நைபற்மது. 

நலஶநகரின் குஶர் ஸ்ரீ துலீப்சின்ஜியின் பஶல் ('துலீப்' ன்றும் 

அறக்கப்படுபலர்) பரிைப்பட்ைது. 

இந்ைப் பஶட்டி முைலில் இந்திஶவின் புவியில் ண்ையங்கரப் 

பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் அணிகரஶல் பஶட்டியிட்ைது. 

 

 டுைஹண்ட் கஹப்ப: 

இப்பஶட்டிஶனது ஆசிஶவில் ைற்பஶதுள்ர மிகப் பறஶன கிரப் கஶல்பந்து 

பஶட்டிஶகும் ற்றும் உயகின் மூன்மஶலது பறஶனது. 

கஹல்கத்தஹவில் நைபற்ை 131வது டுைஹண்ட் கஹப்ப இறுதிப் பஶட்டியில் 

மும்ப சிட்டி ஃப்சி வீழ்த்தி பங்களூரு அணி வற்றி பற்மது. 

 

 ஆசிை கஹப்ப 2022: 

பஶகிஸ்ைஶன வீழ்த்தி இலங்க வற்றி பற்மது. 

ஆசி கஶப்ப துபஹயில் க்கிை அைபு மிைட்ஸில் நைபற்ைது. 

பங்கற்ம நஶடுகள் – இந்திஶ, பஶகிஸ்ைஶன், இயங்க, பங்கரஶைஷ், 

ஆப்கஶனிஸ்ைஶன், வஶங்கஶங். 

ைஶைரின் நஶகன் – வெங்கஶ. 

சூப்பர் நஶன்கு: 

1. இயங்க 

2. பஶகிஸ்ைஶன் 

3. இந்திஶ 

4. ஆஃப்கஶனிஸ்ைஶன் 

 

 மக்ஸ் வர்ஸ்ைஹப்பன்: 

ஶன்ெஶவில் நைபற்ம இத்தஹலிை கிைஹண்ட் பிக்ஸ் லன்மஶர். 

ஃபஶர்முயஶ என் ெஶம்பின்ஷிப் ையலர் க்ஸ் லர்ஸ்ைஶப்பன் (பல்ஜிம்). 

 

 US ஏபன்: 

ஆண்டின் நஶன்கஶலது ற்றும் கைசி ைன்னிஸ் ெர் (கிஶண்ட்ஸ்யஶம் 

நிகழ்வு). 

எற்ம ஆண்கள்: 
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கஹர்லஹஸ் அல்கைஹஸ் (ஸ்பயின்) கஶஸ்பர் ரூட்ை (நஶர்ல) வீழ்த்தினஶர். 

எற்ம பண்கள்: 

இகஹ ஸ்விைஹைக் (பஹலந்து) ஏன்ஸ் ெஶபி (துனிசிஶ) லன்மஶர். 

 

 ஜஸஹன் தருவஹலஹ: 

இத்ைஶலியில் ஶன்ெஶவில் நைந்ை சஹம்பிைன்ஷிப் ஃபீச்சர் ைஸில் இந்தி வீர் 

ைருலஶயஶ ைனது நஶன்கஶலது ஃபஶர்முயஶ 2 லற்றிப் பற்மஶர். 

 

 ைஹபின் உத்தப்பஹ: 

இந்திை கிரிக்கட் வீைர் (கர்நஶைகஶ) அனத்து லகஶன கிரிக்கட்டிலிருந்தும் 

ஏய்வு பறுகிமஶர் 

 

 FIBA ஆசிை பண்கள் U-18 சஹம்பிைன்ஷிப்: 

கூைப்பந்து பஶட்டி பங்களூருவில் நைபற்மது. 

ஆஸ்திைலிைஹ சீனஶல வீழ்த்திது. 

3லது இைம் ெப்பஶன். 

 

 SAFF (தற்கஹசிை கஹல்பந்து கூட்ைமப்பு) U-17 சஹம்பிைன்ஷிப்: 

இயங்கயில் நைபற்மது 

இறுதிப் பஶட்டியில் இந்திைஹ நபஹளத்த வீழ்த்திைது 

 

 பிைைவ் ஆைந்த்: 

பங்களூச் ெர்ந்ை இந்திஶவின் 76வது கிைஹண்ட் மஹஸ்ைர். 

உயக இரஞர் ெஸ் ெஶம்பின்ஷிப்பின் பஶது 2500 யஶ ன்கர கைந்ைஶர் 

 

 ைஹஜர் பைைர் ஏய்வு: 

சுவிஸ் ைன்னிஸ் வீைர் 

யஶலர் கஶப்பக்குப் பிமகு பைர் ஏய்வு பறுகிமஶர் 

20 கிஶண்ட்ஸ்யஶம் பட்ைங்கர லன்மலர் 

 

 உலக இளஞர் சஸ் சஹம்பிைன்ஷிப்: 

ருனிஶவின் ஶமிஶவில் நைபற்மது. 

பிைைவ் குமஹர் (76லது கிஶண்ட் ஶஸ்ைர்) ஏபன் (16 லதுக்குட்பட்ைஶர்) 

பட்ைத்ை லன்மஶர் 

இரம்பர்த்தி ஏபன் (14 லதுக்குட்பட்ை) 

 

 சுதஹ சிங் ஏய்வு: 

3000 மீட்ைர் ஸ்டீபிள்ெஸ் பஶட்டியில் இந்தி எலிம்பிக் வீஶங்கன. 

2010 இல் ஆசி விரஶட்டுப் பஶட்டியில் ைங்கப் பைக்கம் லன்மலர். 

 

 

 உலக மல்யுத்த சஹம்பிைன்ஷிப் - பல்கிைட்: 

65 கியஶ ைப் பிரிவில் பஜ்ைங் புனிைஹ வண்கலப் பதக்கம் லன்மஶர். 
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 இகஹர் ஸ்டிமஹக்: 

குைஹஷிை கஹல்பந்து வீைர். 

2023 AFC ஆசி கஶப்பக்கு அப்பஶல் எப்பந்ைத்ை நீட்டிக்க தசிை 

பயிற்சிைஹளர் இகஶர் ஸ்டிஶக்க அகிய இந்தி கஶல்பந்து கூட்ைப்பு 

அங்கீகரித்துள்ரது. 

 

 திலீப் டிர்கி: 

ஸஹக்கி இந்திைஹ அணியின் தலவைஹக ைர்ந்ைடுக்கப்பட்ைஶர் 

இந்தி வஶக்கி அணியின் முன்னஶள் கப்ைன் 

 

 HCL-SRFI PSA இந்திை சுற்றுப்பைைம்: 

ஸ்குலஶஷ் பஶட்டி ென்னயில் நைபற்மது 

ஆண்கள் சஹம்பிைன்ஷிப்: 

இந்திைஹவின் அபய் சிங் 

பண்கள் ெஶம்பின்ஷிப்: 

கிப்தின் கன்சி அய்ன் 

 

 ஜூலிைஸ் பர் ஜைைஶன் கஹப்ப: 

ஆன்யன் பிட் ெஸ் பஶட்டி 

உலக சஹம்பிைன் மக்ைஸ் கஹர்ல்சன் கஶப்ப லன்மஶர். 

2வது இைம் - அர்ஜுன் ரிகசி 

 

 FIDE உலக கைட்ஸ் சஹம்பிைன்ஷிப்: 

ெஶர்ஜிஶவின் படுமியில் நைபற்மது. 

 .ெரிவி (யு-8) ற்றும் சுபி குப்ைஶ (யு-12) உயக ெஶம்பின்ஷிப் 

 ெஃபருல்யஶகஶன் ெஃபின் (யு-8) லண்கயம் லன்மஶர். 

 

 இந்திைஹவின் 36வது தசிை விளைஹட்டுப் பஹட்டிகள் 2022 - குஜைஹத்: 

அகமதஹபஹத் நந்தி ஶடி ைஶனத்தில் ைஶைக்க விறஶ. 

29 ெப் 2022 முைல் - 10 அக்ைஶபர் 2022 ல 

நிகழ்வுகள் - 36 

யஶகஶ ஆசி சிங்கத்ையும் எற்றுயின் சியயும் சித்ைரிக்கிமது 

ஶட்ைஶ - விரஶட்டு மூயம் எற்றுக் கஶண்ைஶடுைல். 

சின்னம் - ஆசி சிங்கம் 
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நஹட்கள் 
 

 சப்ைம்பர் 2 - உலக தங்கஹய் திைம் 

கருப்பஶருள்  - "சிமந்ை திர்கஶயம் ற்றும் லஶழ்க்கக்கஶக ைங்கஶய் லரர்ப்பது" 

 

 சப்ைம்பர் 8 - சர்வதச ழுத்தறிவு திைம்: 

யுனஸ்கஶலஶல் கலனிக்கப்பட்ைது. 

கருப்பஶருள்  "ழுத்ைறிவு கற்மல் இைங்கர ஶற்றுைல்". 

 

 சப்ைம்பர் 09 - தஹக்குதலிலிருந்து கல்விைப் பஹதுகஹக்கும் சர்வதச திைம் 

 

 சப்ைம்பர் 10 - உலக தற்கஹல தடுப்பு நஹள்: 

கருப்பஶருள்  - "ெல் மூயம் நம்பிக்க உருலஶக்குைல்" 

 

 சப்ைம்பர் 14 - இந்தி திவஹஸ்: 

இந்ை ைதி பிஶவர் ஶெந்தி சிம்வஶவின் பிமந்ைநஶள் ஆகும் 

ைலநஶகரி ழுத்தில் இந்தி ழுதுலதில் முக்கி பங்கஶற்றியுள்ரஶர். 

 

 சப்ைம்பர் 15 - பஹறிைஹளர் திைம்: 

சிமந்ை பஶறிஶரர் விஸ்வஸ்வைய்ைஹவின் ெஶைனகர அங்கீகரித்து 

கௌவிக்க லண்டும். 

இந்திஶவுைன், விஸ்லஸ்லய்ஶவின் சிமந்ை பைப்புகள் இயங்க ற்றும் 

ைஶன்ெஶனிஶவிலும் ெப்ைம்பர் 15 அன்று பஶறிஶரர் தினஶக கஶண்ைஶைப்படுகிமது. 

 

 சப்ைம்பர் 17 - உலக நஹைஹளி பஹதுகஹப்பு திைம்: 

 கருப்பஶருள்  - "ருந்து பஶதுகஶப்பு" 

 

 சப்ைம்பர் 18 - உலக மூங்கில் திைம்: 

கருப்பஶருள்  - "பசு லஶழ்க்க ற்றும் நியஶன லரர்ச்சிக்கஶன மூங்கில்" 

 

 சப்ைம்பர் 18 - மூன்ைஹவது சர்வதச சம ஊதிை திைம்: 

பஶலின ஊதி இைலளி மூடுலதில் முன்னற்மம் 

‘ெ திப்புள்ர லயக்கு ெ ஊதிம்’ ன்ம கஶள்க உணர்ைல். 

 

 சப்ைம்பர் 21 - சர்வதச அமதி திைம்: 

கருப்பஶருள்  - "இனலறி முடிவுக்குக் கஶண்டுலவும். அதி 

உருலஶக்குங்கள்‛ 

 

 சப்ைம்பர் 22 - உலக கஹண்ைஹமிருக திைம்: 

கருப்பஶருள்  - "ப்பஶதும் ந்து கஶண்ைஶமிருகங்கள்" 

இந்திஶவில் கஶண்ைஶமிருக க்கள் ைஶக: 

2021ல் இந்திஶவில் 3700 இந்தி கஶண்ைஶமிருகங்கள் உள்ரன. 

அஸ்ஷஹம் கஹசிைங்கஹ மற்றும் எைஹங் தசிை பூங்கஹவில் அதிகஶக 

விநிஶகிக்கப்படுகிமது. 
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 குருநஹைக் இைந்த நஹள் - சப்ைம்பர் 22: 

குரு நஶனக் - சீக்கி ைத்ை நிறுவிலர் ற்றும் பத்து சீக்கி குருக்களில் 

முைன்ஶனலர். 

 

 சப்ைம்பர் 23 - சர்வதச சக மஹழி திைம்: 

கருப்பஶருள்  - "ெக ஶழி ங்கர என்றுபடுத்து" 

 

 சப்ைம்பர் 24 - உலக கைல்சஹர் திைம்: 

கருப்பஶருள் - "பசுஶன கப்பல் பஶக்குலத்துக்கஶன புதி ைஶழில்நுட்பங்கள்" 

 

 சப்ைம்பர் 25 - சர்வதச மகள்கள் திைம் 

 

 சப்ைம்பர் 28 - உலக ைபிஸ் திைம்: 

கருப்பஶருள்  - 'பிஸ்: எரு ஆஶக்கிம், பூஜ்ஜி ணங்கள்.' 

 

 சப்ைம்பர் 29 - உலக இதை திைம்: 

கருப்பஶருள்  - "எவ்லஶரு இைத்திற்கும் இைத்ைப் பன்படுத்து" 

 

 சப்ைம்பர் 29 - உைவு இழப்பு மற்றும் கழிவுகள் பற்றிை சர்வதச விழிப்புைர்வு திைம். 

 

 சப்ைம்பர் 30 - சர்வதச மஹழிபைர்ப்பு திைம் 2022 

கருப்பஶருள்  - "ைைகள் இல்யஶை உயகம்." 

 

 உலக அல்சமர் மஹதம்: 

உயக அல்ெர் ஶைம் ன்பது டிமன்ஷிைஹ பற்றிை விழிப்புைர்வ 

ற்படுத்ைவும், கல்வி கற்பிக்கவும், ஆைல ஊக்குவிக்கவும், டின்ஷிஶல நீக்கவும் 

எரு உயகரஶவி லஶய்ப்பஶகும். 

உலக அல்சமர் திைமஹைது உயக அல்ெர் ஶைத்தின் எரு பகுதிஶக 

சப்ைம்பர் 21 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிமது. 

அல்சமர் நஹய் - முற்பஶக்கஶன நம்பில் கஶரஶறு, இது மூர சுருங்கவும் 

(அட்ஶபி) ற்றும் மூர ெல்கள் இமக்கவும் கஶணஶகிமது. 

அல்ெர் நஶய் டின்ஷிஶவுக்கு மிகவும் பஶதுலஶன கஶணஶகும். 

 

 

 

 

 

 


