
 

இலவச பதிப்பு 

குருப் 1  நடப்பு நிகழ்வுகள் -2022 

தமிழில் 

 நவம்பர் 2021 முதல் அக்ட ோபர் 15, 2022 

OUR ACHIEVMENTS  

2019 GROUP 1 2021 GROUP 1 

2 DEPUTY COLLECTOR  

1 DSP  

1 AD PANCHYAT 

2 DEPUTY COLLECTOR  

1 DSP  

1 AD PANCHYAT 

WE HAVE UPLOADED THE ANSWER SCRIPT OF CLEARED CANDIDATES IN OUR TELEGRAM CHANNEL 

 

IYACHAMY ACADEMY - ANNA NAGAR - CHENNAI      -9952521550 

IYACHAMY ACADEMY - PALAYAMKOTTAI -TIRUNELVELI -9786421550 

IYACHAMY ACADEMY - SWAMY SANNATHI - TENKASI -9786947055 

CLASSROOM | ONLINE | POSTAL COACHING 

JOIN OUR TELEGRAM: https://t.me/iyachamyacdemy  

 

 

 

 
FOR INQUIRIES: https://t.me/iyagroup2mains  

https://t.me/iyachamyacdemy
https://t.me/iyagroup2mains
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S.No Content  

1 Important offices 

2 International Organization Head 

3 Important Indexes ( International & National)  

4 Important Summits 

5 Important Awards  

6 Tamilnadu Who is who? 

7 NOVEMBER 2021 TO OCTOBER 15, 2022 

 

தங்கம் சுடச்சுட அதிலுள்ள சசம்பும் தும்பு தூசும் நீங்கி ஒளிவிடும். தங்கம் பபோன்றவர்களளயும் துன்பம் 

சுடச்சுட, அவர்கள் சுடர்விட்டு ஒளிவீசுமோறு சிறந்து விளங்குவர். 

சுடச்சுடரும் சபோன்பபோல் ஒளிவிடும் துன்பம் 

சுடச்சுட ப ோற்கிற் பவர்க்கு. 

ப ோற்றல் - தோங்கிக்சகோள்ளுதல், தவம் சசய்தல். ப ோற்கிற்பவர்க்கு துன்பத்ளதத் தோங்கிக் 

பவர்களுக்கு. தன் முயற்சிபய இவ்வுலகத் தவம் என்பது வள்ளுவர் கருத்து. ஒரு சதோழிளலத் 

சதோடங்கியவன், அளதத் தவம் பபோலக் கருதி அபத நிளைவோய் - ஓர்ளமயுடன் வரும் 

சதோல்ளலகளளசயல்லோம் தோங்கிக்சகோண்டு வோழ்வோபையோைோல், சவற்றியின் உச்சிக்குச் சசல்வது 

நிச்சயம்.  

பதர்வுக்கு தயோர் சசய்யும்  ோசமல்லோம் பல்பவறு சூழ்நிளலகளுக்கிளடபய தவம் சசய்வது பபோன்றது 

தோன் .சவற்றி கோலங்கடந்து வரும்; சபரிய சவற்றி மிகக் கோலங்கடந்தும் வரும். அதுவளை 

சபோறுத்திருக்க பவண்டும்; கோத்திருக்க பவண்டும்; இழப்ளப இடளை - இன்ைளல -தளடளயத் 

தோங்கிக்சகோள்ளவும் பவண்டும். அதற்குத்தோன் 'முயற்சித் தவம்' என்று சபயர்.  இம்முயற்சித் தவம்  

நீங்கள் விரும்பும் பணிளயப் சபற்றுக் சகோடுக்கும் 

  வோழ்த்துகளுடன்  

ஐயோச்சோமி முருகன் 

(உங்களது கருத்துக்களள  பகிர்ந்து ககோள்ள https://t.me/Iyachamymurugan, 

https://www.instagram.com/iyachamy_academy/ ) 

 (டநரகக் குளைவின் கோரணமோக கூகுள் குரல்வழி தட் ச்சின் மூலம் தயோர் பண்ணுவதோல் ஆங்கோங்டக எழுத்துப் பிளைகள் இருக்கக் 

கூடும் , தயவு கூர்ந்து மண்ணிக்கவும். டதர்வுக்கு தயோரோகும் ஆர்வலர்கள் (இதைப் படிக்கும்) சரியான சசால் அல்லது இலக்கணம் எது 

என்பதை அறியும் அளவுக்கு அறிவாளிகள் என்று நம்புகிறேன்.)  

https://t.me/Iyachamymurugan
https://www.instagram.com/iyachamy_academy/
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முக்கிய அமைப்புக்களின் தமைமை  

அமைப்பு / நிறுவனங்கள்  தமைமை 

குடியரசு தமைவர்  திசைௌபதி முர்மு (15வது ஜைோதிபதி) 

(16வது பதர்தல்) 

 திசைௌபதி முர்மு ஜூளல 21, 2022 

அன்று  டந்த ஜைோதிபதித் பதர்தலில் 

சவற்றி சபற்று, ஜூளல 25, 2022 

அன்று பதவிபயற்றதன் மூலம் 

இந்தியோவின் முதல் பழங்குடி குடியைசுத் 

தளலவரும்,  ோட்டின் 15வது குடியைசுத் 

தளலவருமோைோர். 

 பதர்தலில் திசைௌபதி முர்முவின் 

பபோட்டியோளர் யஷ்வந்த் சின்ஹோ. 

 சமோத்தம் 4754 வோக்குகள் பதிவோை 

வோக்கு எண்ணிக்ளக  ோன்கு 

சுற்றுகளோக  ளடசபற்றது. 4701 

வோக்குகள் சசல்லுபடியோகவும், 53 

வோக்குகள் சசல்லோததோகவும் 

கண்டறியப்பட்டது. சமோத்த 

வோக்குகளின் மதிப்பு 528491. 

 திசைௌபதி முர்மு 2824 வோக்குகள் 

சபற்றோர் அதன் மதிப்பு 676803. 

 யஷ்வந்த் சின்ஹோ சமோத்தம் 1877 

வோக்குகள் சபற்றோர், அதன் மதிப்பு 

380177. 

பிரதைர்  17வது ைக்களமவ ( 16வது பிரதைர்) 

துமனக்குடியரசுத் தமைவர் ஜகதீப் தன்கர் ( 14வது 

துமைக்குடியரசுத்தமைவர் ) பதவி வழியய 

ராஜ்ய சபா தமைவர் 

எதிர்க்கட்சி தமைவர் ைக்களமவயில் யாரும் இல்மை ஏனனன்றால் 

எந்த கட்சிக்கும் 10 % வாக்குகள் 

கிமைக்கவில்மை.  
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ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி ( காங்கிரஸ் கட்சியின் 

ைக்கமளமவத் தமைவர், எதிர்க்கட்சி தமைவர் 

அல்ை)  

ைாநிைங்களமவ எதிர்க்கட்சி தமைவர் – 

ைல்லிகார்ஜின கார்யக 

ைக்கமளமவ சபாநாயகர்  

( 17வது ைக்களமவ)  

ஓம் பிர்ைா குைார் ( முதல் ைக்களமவ தமைவர் ( 

ஜி.வி ைாவ்ைங்கார்) ( முதல் னபண் சபா நாயகர் 

( மீராகுைார் ) (  துமன சபானயகர் பதவி காலி)  

ைாநிைங்களமவ துமைத் தமைவர் ஹரிவன்ஷ் நாராயண் சிங்  

கைக்கு தணிக்மக அலுவைர்  க்ருஷ் சந்திர ைர்மு , சரத்து 148,முக்கிய 

அலுவகம். னபாதுப்பைத்தின் பாதுகாவைன், 

அம்யபத்கார் னசான்னது 

யதர்தல் ஆமையம்  தமைமைத் யதர்தல் ஆமையர் ராஜிவ் குைார்  

25வது    ஆமையர் . துமை ஆமையர்கள் ம் 

அனுப் சந்திர பாண்யை. 1993 முதல் பை 

உறுப்பினர் அமைப்பு.  

ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமையம்  ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமையர்  சுயரஷ் என் 

பயைல்  / மூன்று உறுப்பினர்கமளக் னகாண்ை 

அமைப்பு/ சந்தானம் கமிட்டி பரிந்துமர.1964 

ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட்து / 2003 

சட்ைமுமற அங்கீகாரம்  . 

யைாக்பால்  முன்னாள் நீதிபதி பினாகி சந்திரயகாஸ் இதன் 

முதல் தமைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், ஒரு 

தமைவர் ைற்றும் 8 உறுப்பினர்கமளக் னகாண்ை 

அமைப்பு. 

யதர்ந்னதடுக்கும் குழு: பிரதைர் , எதிர்க்கட்சி 

தமைவர் ைக்களமவ, உச்ச நீதிைன்ற தமைமை 

நீதிபதி, புகழ்னபற்ற நீதித்துமற ஆர்வைர். 

நீதித்துமற ஆர்வைமர முதல் மூன்று யபரும் 

யதர்ந்னதடுப்பர் 

இைக்கு (யவனறாருவரின் னசல்வத்திற்கு 

ஆமசப்பைாதீர்) 
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ைத்திய தகவல் ஆமையம் தைமைத் தகவல் ஆமையர் : யஷ்வர்தன் குைார் 

சின்ஹா  

யதர்ந்னதடுக்கும் குழு: பிரதைர் , ைக்களமவ 

எதிர்க்கட்ட்சித் தமைவர் ,சட்ைத்துமற அமைச்சர்  

யு.பி,எஸ்.சி  ையனாஜ் யசானி. குடியரசுத் தமைவரால் நியைனம் 

னசய்யப்படுவார். 

உச்ச நீதிைன்ற தமைமை  நீதிபதி 50 டி ஒய் சந்திைகுட் (  வம்பர் முதல்)  

49 யூ வி லலித் 

48 வது என் வி ரைைா   

தமைமை வழக்கறிஞர்  ஆர் னவங்கட்ரைணி 16வது, அரசியமைமைப்பு 

விதி 76 தமைமை வழக்கறிஞர் பற்றி கூறுகிறது. 

னசாலிசிட்ைர் னெனரல் துஷார் யைத்தா 

யதசிய குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ஆமையம்  பிரியங் கனூங்கா .2005 ஆம் ஆண்டு 

சட்ைத்தின் படி 2007 ஆம் ஆண்டு 

அமைக்கப்பட்ட்து. 

யதசிய ைனித உரிமைகள் ஆமையம்  7 வது தமைவராக முன்னாள் உச்ச நீதிைன்ற 

நீதிபதி அருண் குைார் சின்ஹா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 1993 ஆம் ஆண்டு 

இவ்வாமையம் அமைக்கப்பட்ைது . 

ரங்கனாத் மிஸ்ரா இவ்வாமையத்தின் முதல் 

தமைவர் ஆவார். 

சிறுபான்மையினர் நை ஆமையம் இக்பால் சிங் ைால்புரா. 1978 ஆம் ஆண்டு 

அமைக்கப்பட்ைது . 1992 ஆம் ஆண்டு சட்ை 

அந்தஸ்து 

பிற்பட்யைார்  நை ஆமையம்  பகவான் ைால் ஸ்னானி  (முதல் தமைவர்) 

அரசியைமைப்புச் சட்ைவிதி 340 இவ்வாமையம் 

பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாமையத்திற்கு 

அரசியைமைப்பு அந்தஸ்து னகாடுக்க ைத்திய 

அரசு 123வது அரசியைமைப்பு சட்ைத் திருத்த 
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ையசாதா. 102 வது அரசியைமைப்புச் 

சட்ைதிருத்தம்  

தாழ்த்தப்பட்யைார் ஆமையம் SC  விெய் சம்பாைா 

அரசியமைமைப்புச் சட்ைவிதி 338ன் படி 

அமைக்கப்பட்ைது 

பழங்குடியினர் ஆமையம்  ST ஹர்ஷா சவுகான்  

அரசியமைமைப்புச் சட்ைவிதி 338 -அ வின் படி 

அமைக்கப்பட்ைது 

யதசிய ைகளிர் ஆமையம்  யரகா சர்ைா  

இவ்வாமையம் 1992 ஆம் ஆண்டு 

அமைக்கபட்ைது 

அமைச்சரமவச் னசயைாளர்  ராஜிவ் னகளபா  

யதசியப் பாதுகாப்பு ஆயைாசகர்  அஜித் யதாவல் 

னவளியுறவுத்துமற னசயைாளர்  ஸ்ரீ விைய் குவோத்ைோ 

னசபி அமைப்பின் தமைவர்  ைாதவி புரி பாக் ( முதல் னபண்) . னசபி அமைப்பு 

1988 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு 1992ல் 

சட்ைபூர்வ அந்தஸ்து னபறப்பட்ைது. 

சி.பி,ஐ. சுயபாத் குைார் னெய்ஸ்வால் 

சி.பி,ஐ. 1963 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ைது. 

 நிதி ஆயயாக் துமை தமைவர் சுைன் யக னபரி  

 நிதி ஆயயாக்  முதன்மை னசயல் அலுவைர். பைபமஸ்வைன் ஐயர் 

யபாட்டிகள் ஆமையம்  அயசாக் குைார் குப்தா 

னபாதுக்கைக்கு குழு தமைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி  

(னைாத்தம், 21 உறுப்பினர்கள், 15 யபர் 

ைக்களமவ+7 ராஜ்ய சபா) 

7வது ஊதிய ஆமையம்  அயசாக் குைார் ைாத்தூர் 
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15வது  நிதிக் குழு என்.யக சிங் (அரசியைமைப்பு சரத்து 280) 

இதன் பரிந்துமர காைம் ( ஏப்ரல் 2020 முதல் 

ைார்ச் 2025)  

ஜி எஸ் டி கவுன்சில்  நிர்ைைா சீதாராைன் ( அரசியைமைப்பு விதி 

279அ வின் படி அமைக்கப்பட்ைது) 

 

இஸ்யரா  எஸ் யசாம்னாத்   

ஐ நா வின் நிரந்தரப் பிரதி நிதி  ருஜிதோ கோம்பபோஜ் 

 

சர்வயதச அமைப்புகளின் தமைவர்கள் 

ஐக்கிய  நாடுகள் சமப அந்யதானியயா குத்யதரஸ், யபார்ச்சுகமைச் 

சார்ந்தவர் 

ஐக்கிய நாடுள் னபாது அமவயின் தமைவர் அப்துல்ைா சாஹித்  

உைக வங்கி ைாவிட் ஆர் ைால்பாஸ், தமைமையகம் , 

வாசிங்ைன், 1944  

சர்வயதச நிதியம் கிறிஸ்ைலினா ொர்ஜீவா, தைமையகம் , 

வாஷிங்ைன், 1945 

UNESCO ஆத்யர அசாயை , தமைமையகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ், 1945 

உைக சுகாதார அமைப்பு WHO னைட்யராஸ் அதயனாம், தமைமையகம்: 

னெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து, 1948 

சர்வயதச நீதிைன்றம் யொன் யைாயனாகு 

பன்னாட்டு உைவு ைற்றும் யவளாண்மை 

அமைப்பு FAO 

கியு ைான்னக ைா சில்வா, தமைமையகம் , , யராம் 

நகரம், இத்தாலி , 1945 

UNICEF யகத்தரின் எம்.ரஸ்ஸல், தமைமையகம் , 

நியூயார்க், 1946 

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் அகதிகளுக்கான 

உயர் ஆமையர் 

பிலிப்யபா கிராண்டி , 11வது ஆமையர் 
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ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ைஸாட்ச்கு அசகாவா, தைமையகம்: ைணிைா, 

பிலிப்மபன்ஸ், 1966 

உைக வர்த்தக அமைப்பு WTO  யகாஸி ஒயகஞ்யசா இவியாைா ,தமைமையகம்: 

னெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து, ெனவரி ,1 ,1995 

ஐ. நா வாணிக யைம்பாட்டு ைாநாடு UNTCAD னரயபகா கிரின்ஸ்பான், தமைமையகம்: 

னெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து , 1964 

னபாருளாதார கூட்டுறவு யைம்பாட்டு அமைப்பு 

OECD 

ைத்தியாஸ் கார்ைன், தமைமையகம், பாரிஸ், 

பிரான்ஸ் , 1961 

சர்வயதச அணுசக்தி கழகம் ரயபல் ைரியான கியரசி, தமைமையகம்: 

வியன்னா, ஆஸ்திரியா, 1957 

னபட்யராலிய ஏற்றுைதி நாடுகள் கூட்ைமைப்பு 

OPEC 

சாகிர் மும்ைத் ரினபயய, தமைமையகம்: 

வியன்னா, ஆஸ்திரியா, 1961 

பிரிக்ஸ் வங்கி ைார்யகாஸ் பிராயைா ட்ராய்யொ ,தமைமையகம் , 

னபய்ஜிங் , சீனா, 2015 ஆம் ஆண்டு 

அமைக்கப்பட்ைது 

சமீபத்தில் எகிப்து இந்த அமைப்பில் இமைந்தது. 

ஆசிய உட்கட்ைமைப்பு முதலீட்டு வங்கி ( 2015) ஜின் லியகான் 

 

தமிழக அரசின் பல்யவறு அமைப்புகளின் தமைவர்கள் 

முதைமைச்சர் மு.க ஸ்ைாலின்   

(சுதந்திரத்திற்கு பிந்மதய 14வது 

முதமைமைச்சர்) 

1921லிருந்து பார்க்கும்யபாது 30வது  

ஆளுநர் என் ரவி  

சட்ைப்யபரமவத் தமைவர் மு அப்பாவு   

சட்ைப்யபரமவ துமனத்தமைவர் யக பிச்சாண்டி  

சட்ைப்யபரமவ எதிர்க்கட்சி தமைவர் எைப்பாடி பழனிச்சாமி  
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தமைமைச் னசயைாளர் இமறயன்பு  

தமைமை வழக்கறிஞர் ஆர் சண்முக சுந்தரம்  

ைாநிை யதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ 

ைாநிை யதர்தல் ஆமையர் ஆர்.பழனிசாமி  

ைாநிை தகவல் ஆமையம் ஆர்  ராெயகாபால் 

ைாநிை ைனித உரிமைகள் ஆமையம்  நீதிபதி பாஸ்கரன்   

ைாநிை னபண்கள் ஆமையம் ஏ ஸ் குைாரி 

ைாநிை அரசுப்பணியாளர் யதர்வாமையம்  -------   

உயர்நீதிைன்ற தமைமை நீதிபதி எஸ்.முரளிதர் 52வது    

தமிழ்நாட்டின் 6வது நிதிக்குழு தமைவர் (2020) யைாகன் பியாயர 

தமிழ்நாடு குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ஆமையம் சரஸ்வதி ரங்கசாமி  

தமிழ்நாடு யைாக் ஆயுக்தா  பி. யதவதாஸ் 

 

பல்பவறு பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியப் சபண்கள் [2021-22] 

 

✓ அல்கோ மிட்டல் - ஓஎன்ஜிசியின் முதல் சபண் தளலவர் மற்றும் நிர்வோக இயக்குைர்  

✓ கீதோ மிட்டல்  - ஒளிபைப்பு உள்ளடக்க புகோர் கவுன்சிலின் முதல் சபண் தளலவர் (தற்பபோது 

இந்தியோவின் படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டளமப்பின் தளலவைோகவும் உள்ளோர்) 

✓ சோந்திஸ்ரீ பண்டிட்  - ஜவஹர்லோல் ப ரு பல்களலக்கழகத்தின் (JNU) முதல் சபண் 

துளைபவந்தர் 

✓ கலோ ைோமச்சந்திைன் -குருகிைோமத்தின் முதல் சபண் பபோலீஸ் கமிஷைர் 

✓ நிமோசபன் ஆச்சோர்யோ - குஜைோத் சட்டப் பபைளவயின் முதல் சபண் சபோ ோயகர் 

✓ த்ரிதி போைர்ஜி - இந்தியோவின் விலங்கியல் ஆய்வின் முதல் சபண் இயக்குைர் 

✓ தடோங் மினு - சர்வபதச குத்துச்சண்ளட சங்கத்தின் பயிற்சியோளர் குழுவில் உறுப்பிைைோை 

இந்தியோவின் முதல் சபண் 

✓ ஆஷ்ரிதோ வி ஓபலடி - விமோை பசோதளை சபோறியோளைோை இந்தியோவின் முதல் சபை 

✓ ஜக்ஜித் பவோடியோ - சர்வபதச பபோளதப்சபோருள் கட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் தளலவைோக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் 

✓ மோதபி பூரி புச் - சசபியின் முதல் சபண் தளலவர் 

✓ ளவஷோலி ஹிவோஸ் -  எல்ளல சோளல அளமப்பின் முதல் சபண் கட்டளள அதிகோரி 
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✓ ஹர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட் - இந்தியோவின் மளலபயறுதல் அறக்கட்டளளயின் முதல் சபண் தளலவர் 

 

முக்கிய குறியீடுகள் 

பாலின யவறுபாட்டுக்குறியீடு 

 

135வது இைம் ( 2022)  

 

உைக பட்டினிக் குறியீடு 2022 இந்தியா 107வது இைம்  

ைனித முதலீட்டுக் குறியீடு 

(ைான்னசட்)  

 195 நாடுகளில் 116வது இைம் 

Human development index 

(UNDP) 2021 

ைனித வள யைம்பாட்டுக் குறியீடு 

(ஐக்கிய நாடுகள் யைம்பாட்டு திட்ைம்)  

✓ 132வது இைம் 

✓ இந்தியாவின் ைனித வள யைம்பாட்டு ைதிப்பு  0.633  

 

உைக புத்தாக்க குறியீடு 2022  40வது இைம் (WIPO) னவளியிடுகிறது 

உைக பத்திரிக்மக சுதந்திரக் குறியீடு 

2022 

150 

 

உைக யபாட்டிக் குறியீடு 2021 37வது இைம் 

ஊழல் குறியீடு ( 2021) 

டிராண்ஸ்பனரன்ஸி 

இண்னைர்யனசனல் 

இந்தியா 85வது இைம் 

தூய்மையான நகரங்கள் 

குறிப்னபடுப்பு 2022 

இந்யதார் (1) , ைத்தியப்பிரயதசம்.  

உைக ெனநாயகக் குறியீடு 2022 

 

93 

சட்ைத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 2021 79 

ஒருங்கிமனந்த நீர் யைைாண்மைக் 

குறியீடு 

 குெராத் முதலிைம் (  நிதி ஆயயாக் னவளியிடுகிறது) 

யதசிய யபரிைர் அபாயக் குறியீடு ைகாராஷ்ட்ரா அதிக அளவில் தாக்கத்திற்குள்ளாகைாம்  

னபாது நிர்வாக குறியீடு 2018  யகரளா முதலிைம், தமிழ்நாடு இரண்ைாம் இைம் 
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ைானிை உள்ளார்ந்த முதலீட்டுக் 

குறியீடு 

னைல்லி முதலிைம், தமிழ்நாடு, இரண்ைாம் இைம் 

E-Government Development 

Index/ மின்னாளுமக யைம்பாட்டுக் 

குறியீடு 

100  

எளிமையாக வாழும் நகரங்கள் 

குறியீடு  

னபங்களூரு ( ைத்திய நகர்ர்புற அமைச்சகத்தால் 

னவளியிைப்படுகிறது) 

நல் ஆளுமகக் குறியீடு 2021 குெராத் முதலிைம்  

 

முக்கிய மோ ோடுகள் 2022 

மோ ோடு / உச்சிமோ ோடு நிகழ்வின் 

பததி 

இடம் முக்கிய குறிப்புகள் 

சுைங்கங்கள் மற்றும் 

கனிமங்கள் பற்றிய 6வது 

பதசிய மோ ோடு 

ஜூளல 2022 புது தில்லி தளலளம விருந்திைர் - 

அமித் ஷோ 

இந்தியோவின் முதல் விலங்கு 

 ல உச்சி மோ ோடு 

ஜூளல 2022 புது தில்லி இந்திய உைவு மற்றும் 

விவசோய சங்கம் (CFA) 

மற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் டுபட 

குழுவோல் ஏற்போடு 

சசய்யப்பட்டது 

சதோழில்துளற 

டிகோர்பளைபசஷன் 

உச்சிமோ ோடு 2022 

ஜூன் 2022 புது தில்லி 2070க்குள் கோர்பன் 

 டுநிளலளமக்கோை சோளல 

வளைபடத்ளத நிதின் கட்கரி 

திறந்து ளவத்தோர். 

1 
வது  வியக்கத்தக்க 

இந்தியோ 

சர்வபதச கப்பல் மோ ோடு 

2022
 

பம 2022 மும்ளப குறிக்பகோள்-'இந்தியோளவ 

ஒரு பயை ளமயமோக 

உருவோக்குங்கள் 

41 
ஸ்டம்ப்

 ஹுைோர் ஹோட் 

40 
வது

 ஹுைோர் ஹோட் 

பம 2022 

ஏப்ைல் 2022 

ஆக்ைோ 

மும்ளப 

மோநிலங்கள்/யூனியன் 

பிைபதசங்களில் இருந்து 

பல்பவறு ளகவிளைஞர்கள் 

தங்கள் ளகவிளைப் 

சபோருட்களள 
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கண்கோட்சிகளில் 

கோட்சிப்படுத்திைர். 

சசமிகோன் இந்தியோ மோ ோடு 

2022 

ஏப்ைல் 2022 சபங்களூர் குறிக்பகோள்-உலகளோவிய 

அளைக்கடத்தி விநிபயோகச் 

சங்கிலியின் முக்கிய 

பங்கோளிகளில் ஒன்றோக 

இந்தியோளவ நிறுவுதல் 

விங்ஸ் இந்தியோ 2022 மோர்ச் 2022 ளஹதைோபோத் ( 

சதலுங்கோைோ ) 

தீம்-இந்தியோ@75: விமோைத் 

சதோழிலுக்கோை புதிய 

எல்ளலகள் ப ோக்கம்: 

வர்த்தக முதலீடு, பிைோந்திய 

இளைப்பில் கவைம் 

வளளகுடோ  ோட்டு முதலீட்டு 

மோ ோடு 

மோர்ச் 2022 ஸ்ரீ கர் (ஜம்மு 

கோஷ்மீர்) 

ப ோக்கம்: ஜம்மு கோஷ்மீரில் 

முதலீட்ளட அதிகரிப்பதுடன் 

சுற்றுலோளவ பமம்படுத்தவும். 

சடக் கோன்க்பளவ் 2022 மோர்ச் 2022 புது தில்லி தீம்: "டிஜிட்டல் 

அைசோங்கத்திற்கோை அடுத்த 

தளலமுளற சதோழில்நுட்பம். 

குறிக்பகோள்: நிர்வோகத்தில் 

சதோழில்நுட்பத்ளதப் 

பயன்படுத்துவளத 

ஊக்குவித்தல். 

பதசிய இளளஞர் 

போைோளுமன்ற விழோ 

மோர்ச் 2022 புது தில்லி இளளஞர்கள் தங்கள் 

 ோட்டுக்கோை 

கருத்துக்களளப் பகிர்ந்து 

சகோள்ள ஒரு தளத்ளத 

வழங்குவபத இதன் 

ப ோக்கம். 

'இந்தியோ குபளோபல் ஃபபோைம்' 7-8 மோர்ச் 

2022 

சபங்களூர் இந்த மன்றம் இந்தியோவில் 

ஸ்டோர்ட்அப்கள் , 

யூனிகோர்ன்கள், இளம் 

சதோழில்முளைபவோர் 

பபோன்றவர்களள 

ஊக்குவிக்கிறது. 
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35 
வது

 சூைஜ்குண்ட் சர்வபதச 

ளகவிளைக் கண்கோட்சி 

மோர்ச் 2022 ஃபரிதோபோத் 

(ஹரியோைோ) 

இந்த ஆண்டு அதன் 

கூட்டோளி  ோடு 

உஸ்சபகிஸ்தோன். 

கருப்னபாருள் ஸ்படட்' 

என்பது ஜம்மு கோஷ்மீர். 

108 
வது 

இந்திய அறிவியல் 

கோங்கிைஸ் 

ஜைவரி 2022 புபை 

(மகோைோஷ்டிைோ) 

கருப்சபோருள்: சபண்கள் 

அதிகோைமளிப்புடன் 

நிளலயோை வளர்ச்சிக்கோை 

அறிவியல் மற்றும் 

சதோழில்நுட்பம் 

மதங்களின் 6வது சர்வபதச 

மோ ோடு 

 வம்பர் 2021  ோளந்தோ 

பல்களலக்கழகம் 

( ைோஜ்கிர் ) 

பகோவிட்-19 

சதோற்றுப ோய்க்குப் பிறகு 

உலக ஒழுங்ளகக் 

கட்டிசயழுப்புவதில் 

கருப்சபோருள் -தர்ம தர்ம 

மைபுகள் (துளை குடியைசுத் 

தளலவர் சவங்ளகயோ  ோயுடு 

அவர்களோல் 

சதோடங்கப்பட்டது) 

I2U2 இன் முதல் 

உச்சிமோ ோடு 

ஜூளல 2022 இமனயவழி ஆறு துளறகளில் (நீர், 

எரிசக்தி, பபோக்குவைத்து, 

விண்சவளி, சுகோதோைம் 

மற்றும் உைவுப் போதுகோப்பு) 

ஒத்துளழப்ளப பமம்படுத்த 

ஒப்புக்சகோள்ளப்பட்டது. 

32 
வது 

ப ட்படோ உச்சிமோ ோடு 

2022 

ஜூளல 2022 மோட்ரிட் 

(ஸ்சபயின்) 

தளலவர்-ப ட்படோ 

சபோதுச்சசயலோளர் சஜன்ஸ் 

ஸ்படோல்டன்சபர்க் 

மோ ோட்டின் பபோது பின்லோந்து 

மற்றும் ஸ்வீடன் 

அளழக்கப்பட்டைர். 

26 
வது 

கோமன்சவல்த் 

தளலவர்கள் கூட்டம் 

(CHOGM) 

ஜூளல 2022 கிகோலி 

(ருவோண்டோ) 

இந்தியோ சோர்பில் 

சவளியுறவுத்துளற 
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அளமச்சர் சஜய்சங்கர் 

கலந்து சகோண்டோர். 

48 
வது 

G7 உச்சி மோ ோடு ஜூன் 2022 சஜர்மனி இந்த கூட்டத்தில் பிைதமர் 

 பைந்திை பமோடியும் கலந்து 

சகோண்டோர். 

ஐக்கிய  ோடுகளின் 

சபருங்கடல் மோ ோடு 2022 

ஜூன் 2022 லிஸ்பன் 

(பபோர்ச்சுகல்) 

இந்த மோ ோடு நிளலயோை 

வளர்ச்சி இலக்கு (SDG) 

14, நீருக்கடியில் வோழ்க்ளக 

ஆகியவற்றுடன் 

இளைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மோ ோட்டில் பகோ 

14 
வது 

பிரிக்ஸ் உச்சி மோ ோடு ஜூன் 2022 இமனயவழி கருப்சபோருள் -உயர்-

தைமோை பிரிக்ஸ் 

கூட்டோண்ளம, உலகளோவிய 

வளர்ச்சிக்கோை புதிய 

சகோப்தத்தில் உஷோர் 

(சீைோவின் தளலளமயில்) 

இளம்  ோடோளுமன்ற 

உறுப்பிைர்களின் 8 
வது 

உலகளோவிய மோ ோடு
 

ஜூன் 2022 ஷர்ம் அல் பஷக் 

(எகிப்து) 

 ோகோலோந்ளதச் பசர்ந்த 

ைோஜ்யசபோ எம்.பி. மோ ோட்டில் 

இந்தியோவின் சோர்பில் எஸ் 

போங்பகோன் சகோன்யோக் 

கலந்து சகோண்டோர் 

உலக வர்த்தக அளமப்பின் 

12 
வது அளமச்சர் மோ ோடு

 

ஜூன் 2022 சஜனிவோ இது சுவிட்சர்லோந்து மற்றும் 

கஜகஸ்தோன். 

SCO-RATS மோ ோடு 2022 பம 2022 புது தில்லி அளத இந்தியோ  டத்தியது. 

UNCCD COP-15 மோ ோடு பம 2022 அபிட்ஜோன் 

(பகோட் டி ஐவரி) 

இதில் இந்தியோ சோர்பில் 

சுற்றுச்சூழல் அளமச்சர் 

பூபபந்தர் யோதவ் கலந்து 

சகோண்டோர் 

7 
வது 

ளைசிைோ உளையோடல் 

2022 

ஏப்ைல் 2022 புது தில்லி இதளை பிைதமர்  பைந்திை 

பமோடி திறந்து ளவத்தோர். தீம் 

"சடர்ைபைோவோ 

உைர்ச்சிவசப்பட்டவர், 
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சபோறுளமயற்றவர், 

பயமுறுத்தப்பட்டவர்". 

5 
வது 

பிம்ஸ்சடக் உச்சி 

மோ ோடு, 2022 

மோர்ச் 2022 இளையவழி கருப்சபோருள் -"ஒரு 

ச கிழ்ச்சியோை 

பிைோந்தியத்ளத ப ோக்கி, 

வளமோை 

சபோருளோதோைங்கள், 

ஆபைோக்கியமோை மக்கள் 

(இலங்ளகயின் 

தளலளமயில்) 

இந்தியோவில் கற்யபாம் 2022 மோர்ச் 2022 டோக்கோ இந்தியோ மற்றும் 

வங்கோளபதசம் இளடபய 

கல்வி பரிமோற்றத்ளத 

பமம்படுத்துவளத இது 

ப ோக்கமோகக் 

சகோண்டுள்ளது. (உயர் 
கல்வி ஆளையத்தோல் 

ஏற்போடு சசய்யப்பட்டது 

36 
வது 

சர்வபதச புவியியல் 

கோங்கிைஸ் 

மோர்ச் 2022 புது தில்லி தளலப்பு-புவி அறிவியல்: 

நிளலயோை 

எதிர்கோலத்திற்கோை 

அடிப்பளட அறிவியல் 

21 
வது 

உலக நிளலயோை 

வளர்ச்சி உச்சி மோ ோடு 2022 

பிப்ைவரி 

2022 

இமையவழி இது TERI ஆல் ஏற்போடு 

சசய்யப்பட்டது 

கருப்னபாருள்-ஒரு 

ச கிழ்வோை கிைகத்ளத 

ப ோக்கி: ஒரு நிளலயோைது 

உறுதி 

உைக னைாமபல் ைாநாடு 

2022 

பிப்ைவரி 

2022 

போர்சிபலோைோ பல்பவறு  ோடுகளில் 56 

இன் வளர்ச்சியில் கவைம் 

சசலுத்துவபத இதன் 

ப ோக்கம் 

5 
வது 

இந்தியப் சபருங்கடல் 

மோ ோடு 

டிசம்பர் 2021 அபுதோபி (யுஏஇ) இதில் இந்தியோ சோர்பில் 

சவளியுறவுத்துளற 
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அளமச்சர் எஸ்.சஜய்சங்கர் 

கலந்து சகோண்டோர். 

இந்திய சர்வபதச வர்த்தக 

கண்கோட்சி 

டிசம்பர் 2021 பிைகதி 

ளமதோைம் 

(சடல்லி) 

கவைம் சசலுத்தும் 

மோநிலங்கள் - உத்தைப் 

பிைபதசம் மற்றும் ஜோர்கண்ட் 

பீகோர் ஆகியளவ களல 

மற்றும் கலோச்சோைத்திற்கோை 

தங்கப் பதக்க விருளத 

சவன்றுள்ளை 

முதல் ஜை ோயக உச்சி 

மோ ோடு 2021 

டிசம்பர் 2021 இமனயவழியில் 

அசமரிக்கோவோல் 

இந்தியோளவ கிட்டத்தட்ட 

பிைதமர்  பைந்திை பமோடி 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்திைோர். 

இந்த மோ ோட்டில் 100 

ஜை ோயக  ோடுகள் கலந்து 

சகோண்டை. 

இந்தியோ-ைஷ்யோ 2+2 

உளையோடல் 

டிசம்பர் 2021 புது தில்லி 2021-2031 வளை 6 

லட்சத்துக்கும் அதிகமோை 

ஏபக 203 ைக துப்போக்கிகள் 

மற்றும் ைோணுவ சதோழில்நுட்ப 

ஒத்துளழப்பு குறித்து 

ைஷ்யோவுடன் ஒப்பந்தம் 

ளகசயழுத்தோைது. இந்த 

துப்போக்கிகள் அபமதியில் 

(உத்தை பிைபதசம்) 

தயோரிக்கப்படும். 

3 
வது 

இந்திய மத்திய ஆசிய 

உளையோடல் 

டிசம்பர் 2021 புது தில்லி புைவலன் சவளியுறவு 

அளமச்சர் எஸ் சஜய்சங்கர் 

21 
வது 

இந்தியப் சபருங்கடல் 

ரிம் அபசோசிபயஷன் (IORA) 

அளமச்சர்கள் கவுன்சில் 

கூட்டம் 

 வம்பர் 2021 கிட்டத்தட்ட இண்டிக்கு 

சவளியுறவுத்துளற இளை 

அளமச்சர் டோக்டர் 

ைோஜ்குமோர் ைஞ்சன் சிங் 

(வங்கோளபதசம் தளலளம 

தோங்கிைோர்) 
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13 
வது 

ASEM உச்சிமோ ோடு 

2021 (ASEM-Asia Europe 

Meeting) 

 வம்பர் 2021 கம்பபோடியோ இந்த மோ ோட்டில் இந்தியோ 

சோர்பில் துளை ஜைோதிபதி 

சவங்ளகயோ  ோயுடு 

உளையோற்றிைோர் 

 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான முக்கிய விருதுகள் 

 

யைன் புக்கர் சர்வயதச பரிசு 2022 

 கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ (இந்தியா) 

 புத்தகம்-ைைல் கல்ைமற (ைைல் கல்ைமற) 

 ஆங்கிை னைாழினபயர்ப்பு - அனைரிக்க னைாழினபயர்ப்பாளர் னைய்சி ராக்னவல். 

 சர்வயதச புக்கர் பரிசுக்கு யதர்ந்னதடுக்கப்பட்ை முதல் இந்தி நாவல் என்ற னபருமைமய டூம்ப் 

ஆஃப் சாண்ட் னபற்றுள்ளது. 

 யைன் புக்கர் சர்வயதச பரிசு 2021 - யைவிட் டியயாப் (பிரான்ஸ்) புத்தகம்-இரவில் இரத்தம் 

அமனத்தும் கருப்பு 

சாகித்ய அகாடமி விருதுகள் 2021 

 

 மோலன் சோகித்ய அகோடமி சமோழிசபயர்ப்புப் பரிளசப் சபற்றுள்ளோர்- ளசைஸ் மிஸ்திரியின் 

 ோவலோை Chronicle of A Corpse Bearer-ன் தமிழோக்கம் - புத்தகம் ஒரு பிைதூக்கியின் 

வைலோறு குறிப்புகள் என்ற சபயரில் தமிழில் சமோழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ் சபண்ணிய எழுத்தோளர் அம்ளப, சபண்களின் ஒபை மோதிரியோை கருத்துக்களள சவோல் 

சசய்யும் வளகயில் எழுதியுள்ளோர், இந்த ஆண்டுக்கோை சோகித்ய அகோடமி விருளத 

சவன்றுள்ளோர். சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்ளசப்பறளவ என்ற சிறுகளதத் சதோகுப்பிற்கோக 

இவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருளதப் சபறும் தமிழ் ோட்டிலிருந்து  ோன்கோவது 

சபண் எழுத்தோளர் அம்ளப ஆவோர். 

ஞோைபீட விருது 

 56வது (2020 ஆம் ஆண்டிற்கு) அசோமியக் கவிஞர் நீலமணி புகன் ஜூனியர். 

 57வது (2021 ஆம் ஆண்டிற்கு) சகோங்கனி  ோவலோசிரியர் தோபமோதர் சமௌபஜோ 

புக்கர் பரிசு 2021 

 டோமன் கல்கட் (சதன் ஆப்பிரிக்கோ) (2021) 

  ோவல் – வோக்குறுதி 
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 சகோளலகோை இலங்ளக உள் ோட்டுப் பபோருக்கு மத்தியில் அளமக்கப்பட்ட அமோனுஷ்ய 

ள யோண்டியோை சஷஹோன் கருைோதிலகவின் தி சசவன் மூன்ஸ் ஆஃப் மோலி அல்பமடோ 

புக்கர் பரிளச சவன்றுள்ளது.( 2022) 

JCB இலக்கிய விருது 2021 

 எம் முகுந்தன் (மளலயோள எழுத்தோளர்) 

  புத்தகம் - சடல்லி: ஒரு தனிசமோழி 

 ஆங்கில சமோழிசபயர்ப்பு - போத்திமோ ஈ.வி. &  ந்தகுமோர் பக 

31வது வியோஸ் சம்மோன் 2021 (31வது) 

அஸ்கர் வஜோஹத் (புத்தகம் - மகோபலி) 

சைஸ்வதி சம்மோன் 2021 (31வது) 

 ைோம்தைோஷ் மிஸ்ைோ (மைோத்தி  ோவலோசிரியர்) கவிளதத் சதோகுப்பு-ளம முதல் யோஹோ ஹு 

 குறிப்பு சைஸ்வதி சம்மோன் 2020 (300) ஷைன் குமோர் லிம்போபல (மைோத்தி  ோவலோசிரியர்) 

  ோவல்-சைோதன் (இந்தி சமோழிசபயர்ப்பு-பத்மஜோ பகோர்பபட 

 

பல்பவறு அளமதி விருதுகள் 

கோந்தி அளமதி பரிசு 

• 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோை-சுல்தோன் கபூஸ் பின் ளசயத் அல் ளசட் (ஓமன்) 

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை-பஷக் முஜிபுர் ைஹ்மோன் (பங்களோபதஷ்) 

 

இந்திைோ கோந்தி அளமதி, ஆயுதக் குளறப்பு மற்றும் பமம்போட்டு விருது 2021 

பிைதம், இந்தியோவிற்கு தைமோை கல்விளய உறுதி சசய்யும் துளறயில் சசயல்படும் ஒரு சமூக அளமப்பு 

ச ல்சன் மண்படலோ அளமதிக்கோை ப ோபல் அகோடமி விருது-2021 

அஜய் சர்மோ (சமூக  லன்) 

 

ஐக்கிய  ோடுகளின் மதிப்புமிக்க பதக்கம் - 2021 

மூன்று இந்திய அளமதி கோக்கும் வீைர்கள் மைைத்திற்குப் பின் (யுவைோஜ் போடிய இவோன் ளமக்பகல் 

பிகோர்படோ, மூல்சந்த் யோதவ்) 

சுபோஷ் சந்திைபபோஸ் பபரிடர் பமலோண்ளம விருது 2022 

 குஜைோத் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பபரிடர் பமலோண்ளம (நிறுவைப் பிரிவில்) 
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 புபைோ. விபைோத் வர்மோ (தனிப்பட்ட பிரிவில்) 

குறிப்பு ப தோஜி சுபோஷ் சந்திைபபோஸின் 125வது பிறந்த ோளள முன்னிட்டு, ஜப்போனின் முன்ைோள் 

பிைதமர் ஷின்பசோ அபபக்கு 'ப தோஜி விருது 2022' வழங்கி சகௌைவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சங்கீத கலோ நிதி விருது  

மியூசிக் அகோடமி 2020, 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கோை சங்கீத கலோநிதி விருது 

சவன்றவர்களள அறிவித்துள்ளது. பிைபல போடகரும் ஆசிரியருமோை ச ய்பவலி ஆர். 

சந்தோைபகோபோலன் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை விருதுக்கும், மிருதங்கம் மோஸ்ட்பைோ திருவோரூர் 

பக்தவத்சலம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை விருதுக்கு மற்றும் அவைது சபகோதரி ஜி.ஆர்.கிருஷ்ைன்குடி 

வயலின் களலஞர் ஜி.ஆர். 2022  ஆம் ஆண்டிற்கு வழங்கப்பட்டது 

சுதந்திை திை விருதுகள் 

தளகசோல் தமிழர் விருது ஆர்  ல்லகண்ணு 

ஏ பி பஜ அப்துல் கலோம் விருது  ✓ இன்ைோசி முத்து  

✓ அவர் உயிரி சதோழில்நுட்பத் துளறயில் 

நிபுைத்துவம் சபற்றவர், 700 க்கும் 

பமற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுளைகளள 

சவளியிட்டுள்ளோர், பமலும் 31 க்கும் 

பமற்பட்ட புத்தகங்களள 

எழுதியுள்ளோர்/திருத்தியுள்ளோர். பூச்சி 

பூச்சிகளளக் கட்டுப்படுத்த PONNEEM 

என்ற சுற்றுச்சூழல்  ட்பு 

பூச்சிக்சகோல்லிளய உருவோக்கிைோர். 

அவர் பகோவிட் கோலத்தில் குளறந்த 

விளல மூலிளக சோனிளடசளை 

உருவோக்கியுள்ளோர் மற்றும் UGC, ICMR 

மற்றும் CSIR, புது தில்லி ஆகியவற்றோல் 

முன்ைனி விஞ்ஞோனியோக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டோர். 

கல்பைோ சோவ்லோ விருது  ✓ பி எழிலைசி, நீச்சல் சதரியோத நிளலயில், 

குளத்தில் மூழ்கிய இைண்டு 

குழந்ளதகளள கோப்போற்றியதற்கோக 

உங்கள் சதோகுதியில் முதலளமச்சர் விருது  ✓ எஸ் லட்சுமிபிரியோ, முதல்வரின் 

முகவரித் துளறயில் பமற்போர்ளவ சபோது 

குளற தீர்க்கும் அலுவலர் 

சிறந்த  மோ கைோட்சி ✓ பசலம்  
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ப ோபல் பரிசுகள்  2022 

1. மருத்துவம்  ஸ்வோந்பத போபபோ 

அழிந்துபபோை நியோண்டர்தோல் இை மனிதர்களின் மைபுக் 

குறியீட்ளட கண்டறிந்தது. மனித பரிைோமம் குறித்த 

இவருளடய பங்களிப்புகளுக்கோக இந்த விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. பவதியல்  

பகபைோலின் 

சபர்படோசி 

உயிர் இயக்கவியலில் மூலக்கூறுகள் மற்றும் சசல்களின் 

ஆய்வுகளுக்கோக 3 பபருக்கு ப ோபல் பரிசு 

பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.  

 

மோர்சடன் 

சமல்டோல் 

பபரி ஷோர்ப்லஸ் 

3. இயற்பியல்  

அலய்ன் 

ஆஸ்சபக்ட் 

சபல் சமத்துவமின்ளமயின் மீறளல நிறுவுதல் மற்றும் 

குவோண்டம் தகவல் அறிவியலின் முன்பைோடியோக சிக்கிய 

ஃபபோட்டோன்களுடன் பசோதளைகள். 

ஜோன் 

எப்.கிளசெர் 

ஆன்டன் 

சசய்லிஞ்சர் 

4. அளமதி 

அலஸ் 

பியோலியோட்ஸ் 

(Belarus) 

அதிகோைத்ளத விமர்சிப்பதற்கும் குடிமக்களின் அடிப்பளட 

உரிளமகளளப் போதுகோப்பதற்கும் உரிளமளய 

ஊக்குவிப்பதற்கோக. 

ைஷிய மனித 

உரிளம 

அளமப்போை 

சமபமோரியல்,  

உக்ளைனிய மனித 

உரிளம 

அளமப்போை 

சசன்டர் ஃபோர் 

சிவில் லிபர்ட்டிஸ் 

5. சபோருளோதோைம் 

சபன் எஸ். 

சபர்ைோக் 

வங்கிகள் மற்றும் நிதி ச ருக்கடிகள் பற்றிய ஆைோய்ச்சிக்கோக. 
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 டக்லஸ் 

ளடமண்ட் 

பிலிப் டிவிக்  

6. இலக்கியம் 

ஆனி எர்ைோக்ஸ்  

பிசைஞ்சு 

தனிப்பட்ட அனுபவத்தில் இருந்து உண்ளமளய உளடத்து 

எழுதக்கூடிய எழுத்தோளைோக  

 

பத்ை விருதுகள்  

பத்ை விபூஷன் 

னபயர்  துமற 

பிரபா அட்யர  கமை 

ராதாஷ்யாம் னகம்யக ( இறப்பிற்குப் பின்)  இைக்கியம் ைற்றும் கல்வி  

னெனரல் பிபின் ராவத் ( இறப்பிற்குப் பின் குடிமைப் பணி  

கல்யான் சிங் ( இறப்பிற்குப் பின் னபாதுப்பணி  

 

பத்ம ஸ்ரீ  ைமிழ் நாட்தடச் சார்ந்ைவர்கள் மட்டும் 

சபயர்  துதே   

சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்  இலக்கியம் மற்றும் கல்வி  

 பல்றலஷ் பஜந்திரி  கதல  

எஸ் ைாறமாைரன் சமூகப் பணி 

சசளகார் ஜானகி   கதல 

முத்துக் கண்னம்மாள்  கதல  

ஏ றக சி நடராஜ் கதல  

வீராசாமி றசஷய்யா  மருத்துவம்  
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 வம்பர் மோத நிகழ்வுகள் -2021  

Places  

இடங்கள்  

• ஆசியாவியையய மிகப்னபரிய விைான நிமையங்களில் ஒன்றான உத்தரப் பிரயதசத்தில் 

உள்ள னெவாரில் உள்ள னநாய்ைா சர்வயதச விைான நிமையத்துக்கு பிரதைர் நயரந்திர 

யைாடி வியாழக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினார். 

• இந்தியாவின் முதல் உைவு அருங்காட்சியகைான தஞ்சாவூரில் உள்ளது. இந்திய 

உைவுக் கழகத்தால் நிறுவப்பட்ை இந்த அருங்காட்சியகம் பார்மவயாளர்களுக்கு 

இந்தியாவில் விவசாயம், உைவு வமககள் ைற்றும் உைவு விநியயாக முமறகள் 

ஆகியவற்மறப் பார்மவயிை உதவுகிறது. 

• அருைாச்சை பிரயதசம் தனது ைாநிை பட்ைாம்பூச்சியாக மகசர்-ஐ-ஹிந்மத 

(டீயனாபால்பஸ் இம்பீரியலிஸ்) அங்கீகரித்துள்ளது 

• னதலுங்கானா ைாநிைத்தில் உள்ள யபாச்சம்பள்ளி கிராைம் ஐக்கிய நாடுகளின் உைக 

சுற்றுைா அமைப்பினால் (UNWTO) சிறந்த சுற்றுைா கிராைங்களில் ஒன்றாக யதர்வு 

னசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• சர்வயதச யசாைார் கூட்ைமைப்பில்  101வது உறுப்பினராக அனைரிக்கா யசர்ந்துள்ளது  

• ஆந்திராவின் புதிய தமைநகராக அைராவதி அமையவுள்ளது 

• ைத்தியப் பிரயதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், இந்தூரில் உள்ள பைல்பானி ரயில் 

நிமையம், தந்தியா ைாைா ரயில் நிமையம் என னபயர் ைாற்றம் னசய்யப்படும் என்று 

அறிவித்தார். 

• 2021-22 SDG நகர்ப்புற குறியீடு ைற்றும் ைாஷ்யபார்டில் சிம்ைா முதலிைத்மதப் 

பிடித்துள்ளது, அமதத் னதாைர்ந்து யகாயம்புத்தூர் ைற்றும் சண்டிகர் உள்ளது 

• சுல்தான்பூர் ைாவட்ைத்தில் உள்ள கர்வால் யகரியில் 341 கிமீ பூர்வாஞ்சல் விமரவுச் 

சாமை, பிரதைர் நயரந்திர யைாடியால் திறந்து மவக்கப்பட்ைது, இது உத்தரபிரயதச 

அரசாங்கத்தால் முடிக்கப்பட்ை மிகப்னபரிய உள்கட்ைமைப்பு திட்ைங்களில் ஒன்றாகும். 

• னதன்னாப்பிரிக்காவில், யகாவிட்-19 வமகயான ஓமிக்ரான் முதலில் கண்ைறியப்பட்ைது 

Persons  

ஆளுமைகள்  

• நவம்பர் 7, 2021 அன்று விண்னவளியில் நைந்த முதல் சீனப் னபண்ைணி வாங் யாப்பிங் 

ஆவார் 

• னசக் குடியரசின் புதிய பிரதைராக Petr Fiala நியமிக்கப்பட்ைார் 

• யுனனஸ்யகாவின் மைரக்ைர் னெனரைாக ஆட்ரி அயசாயை இரண்ைாவது முமறயாக  

நான்கு வருை காைத்திற்கு மீண்டும் யதர்ந்னதடுக்கப்பட்ைார் 

• யதசிய யபரிைர் மீட்புப் பமையின் புதிய தமைமை இயக்குநராக (டிஜி) அதுல் கர்வால் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ெப்பானியப் பிரதைர் ஷின்யசா அயப, னபாது விவகாரத் துமறயில் அவரது முக்கிய 

சாதமனகளுக்காக 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப்புமிக்க பத்ை விபூஷண் விருமதப் 

னபற்றார். 

• இந்திய கைற்பமையின் அடுத்த தளபதியாக ஆர் ஹரி குைார் னபாறுப்யபற்கவுள்ளார் 
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• ைத்திய புைனாய்வு அமைப்பின் இயக்குநராக சுயபாத் குைார் னெய்ஸ்வால் னபாறுப்யபற்றுக் 

னகாண்ைார் 

• ட்விட்ைரின் புதிய தமைமை நிர்வாக அதிகாரியாகப் னபாறுப்யபற்ற இந்திய னதாழில்நுட்ப 

வழிகாட்டி பராக் அகர்வால் 

• யதவசகாயம் பிள்மள, 18 ஆம் நூற்றாண்டில், கிறிஸ்தவ ைதத்திற்கு ைாறிய இந்து, முதல் 

புனிதர் பட்ைம் னபற்ற இந்தியர். 

Books  

புத்தகங்கள் 

• இந்தியாவில் பிறந்த அனைரிக்க னபாருளாதார நிபுைர் & யநாபல் பரிசு னபற்ற அபிஜித் 

பானர்ஜி "Cooking to Save your Life"" என்ற புதிய புத்தகத்மத  எழுதியுள்ளார். 

• Shuttler's Flick: Making Every Match Count என்பது புல்யைைா யகாபிசந்தின் 

சுயசரிமத 

• ைால் சைாம்': ஸ்மிருதி இரானியின் நாவல் தண்யைவாைாவில் ைாயவாயிஸ்டுகளால் 76 

சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கமளக் னகான்றமத அடிப்பமையாகக் னகாண்ைது. 

Awards  

விருதுகள் 

• விளிம்பில் வாழ்வது - அகிை இந்திய வானனாலியின் கையைார வாழ்வு நிகழ்ச்சி 

சமீபத்தில் நமைனபற்ற ABU - UNESCO அமைதி ஊைக விருதுகள் 2021 இல் 

‘இயற்மகயுைன் னநறிமுமற ைற்றும் நிமையான உறவு’ பிரிவில் விருமத னவன்றது. 

• இந்திய எழுத்தாளர் எம். முகுந்தம் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இைக்கியத்திற்கான 

யெசிபி பரிசு novel Delhi: A Soliloquy  என்ற நாவலுக்காக னபற்றார். 

• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதி, நிராயுதபாணியாக்கம் ைற்றும் யைம்பாட்டிற்கான 

இந்திரா காந்தி பரிசு  சமூக அமைப்பான பிரதாம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• சமீபத்தில், குரூப் யகப்ைன் அபிநந்தன் வர்தைானுக்கு, இந்திய ெனாதிபதியால் 

யபார்க்காை வீர விருதான வீர் சக்ரா வழங்கப்பட்ைது. 

• நீரஜ் யசாப்ரா, ரவிக்குைார் உள்ளிட்ை 12 யபருக்கு யைெர் தயான் சந்த் யகல் ரத்னா 

விருது வழங்கப்பட்ைது 

Others  

ைற்றமவ  

• விைான சரக்கு வழிமயப் பயன்படுத்தி ஹாங்காங்கில் இருந்து தங்கம் 

கைத்தப்படுவமதத் தடுக்க வருவாய் புைனாய்வு இயக்குநரகம் னதாைங்கப்பட்ை 

நைவடிக்மகக்கு குறியீட்டு னபயரிைப்பட்ைது - ஆபயரஷன் யைால்ைன் னைட்ைல் 

• ஆக்ஸ்யபார்டு ஆங்கிை அகராதியால் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வார்த்மதயாக Vax 

யதர்ந்னதடுக்கப்பட்டுள்ளது 

• 30 - 31 அக்யைாபர் 2021 வமர இத்தாலியின் யராமில் நமைனபற்ற G-20 உச்சி 

ைாநாட்டின் கருப்னபாருள்  - ைக்கள், கிரகம் ைற்றும் னசழிப்பு 

• இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டு காை னகாண்ைாட்ைங்களின் ஒரு பகுதியாக, 

துணிச்சைான பழங்குடியின சுதந்திரப் யபாராட்ை வீரர்கமள நிமனவுகூரும் வமகயில், 

நவம்பர் 15ஆம் யததிமய ெஞ்சதியா னகௌரவ் திவாஸ் என னகாண்ைாை ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ராஞ்சியில் “பகவான் பிர்சா முண்ைா நிமனவு 

பூங்கா ைற்றும் சுதந்திர யபாராட்ை அருங்காட்சியகம்” பிரதைர் திறந்து மவத்தார் 
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• முதல் தணிக்மக திவாமஸ (நவம்பர் 16, 2021) குறிக்கும் வமகயில், சர்தார் வல்ைபாய் 

பயைலின் சிமைமய இந்தியாவின் தமைமை கைக்குத் தணிக்மகயாளர் (CAG) 

அலுவைகத்தில் பிரதைர் திறந்து மவத்தார். 

• யதசிய சட்ை யசமவகள் தினம் (NLSD) நவம்பர் 9 ஆம் யததி னகாண்ைாைப்படுகிறது 

• ைஞ்ச ஆபத்து 2021ஐ அளவிடும் உைகளாவிய பட்டியலில், கைந்த ஆண்டு 77வது 

இைத்தில் இருந்த இந்தியா, 2021ல் 82வது இைத்திற்கு சரிந்துள்ளது. 

• முதன்முமறயாக, னவளிப்பமையாக ஓரின யசர்க்மகயாளர் மூத்த வழக்கறிஞர் சவுரப் 

கிர்பாமை, னைல்லி உயர் நீதிைன்ற நீதிபதியாக நியமிக்க உச்ச நீதிைன்ற னகாலீஜியம் 

பரிந்துமர னசய்துள்ளது. 

• நாட்டின் சிறந்த கைல்சார் ைாவட்ை விருது பாையசாருக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

• கிரிப்யைாகரன்சி துமறயின் யைைாண்மை னதாைர்பான கூட்ைத்திற்கு இந்திய பிரதைர் 

தமைமை தாங்கினார். 

• யபரிைர் யைைாண்மை னதாைர்பான 5வது உைக  ைாநாடு (WCDM) புது தில்லியில் 

நமைனபற்றது. 

• உைகளாவிய பை பரிைாை வறுமைக் குறியீடு 2021 இன் படி, இந்தியாவின் தரவரிமச 

109 நாடுகளில் 66 ஆகும் 

• உைக கழிப்பமற தினைான நவம்பர் 19, 2020 அன்று வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற 

விவகார அமைச்சகம் (MoHUA) Safaimitra Suraksha Challenge-2021ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியது. சாக்கமைகள் ைற்றும் னசப்டிக் யைங்க்கமள 'ஆபத்தான சுத்தம்' 

னசய்வமதத் தடுப்பமத யநாக்கைாகக் னகாண்டுள்ளது 

• சமீபத்தில், ப்ரானெக்ட் பி-75ன் நான்காவது ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ‘ஐஎன்எஸ் 

யவைா’ இந்திய கைற்பமைக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

• புவி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES) இந்தியாவின் முதல் ைனிதர்கமளக் னகாண்ை 

கைல் பணியான “சமுத்ராயன்” திட்ைத்மத னசன்மனயில் னதாைங்கியுள்ளது. 

• 2021 உைக எய்ட்ஸ் தினத்தின் கருப்னபாருள் “சைத்துவமின்மைக்கு முடிவு கட்டுங்கள். 

எய்ட்மஸ முடிவுக்குக் னகாண்டுவரவும். 

• உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு தினம்: நவம்பர் 05 

Polity  

அரசமைப்பு  

• ைத்திய புைனாய்வு அமைப்பு ( சிபிஐ)  ைற்றும் அைைாக்க இயக்குனரகத்தின் 

இயக்குநர்களின் பதவிக் காைத்மத இரண்டு ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகள் 

வமர நீட்டிக்க ைத்திய அரமச அனுைதிக்கும் இரண்டு அவசரச் சட்ைங்கமள குடியரசுத் 

தமைவர் ஒப்புதல் அளித்தார்  

• கல்வி ைற்றும் னபாது யவமைவாய்ப்பில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கு 

(எம்பிசி) ஒதுக்கப்பட்ை 20% க்குள் வன்னியகுை க்ஷத்திரிய சமூகத்தினருக்கு 10.5% 

உள் இைஒதுக்கீடு வழங்கும் வமகயில் தமிழ்நாடு சட்ைைன்றம் இயற்றிய சட்ைம் 

அரசியைமைப்பிற்கு எதிரானது என னசன்மன உயர்நீதிைன்றம் அறிவித்தது. 
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• தமிழக சட்ைசமபயின் சபாநாயகர், சட்ைதிட்ைங்கள் இந்தியக் குடியரசுத் தமைவரின் 

பரிசீைமனக்கு ஆளுநர்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பை யவண்டும் அல்ைது திரும்பப் 

னபறப்பை யவண்டும் அல்ைது ஒதுக்கப்பை யவண்டிய காைக்னகடுமவ அமைக்க 

யவண்டும் என்று அமழப்பு விடுத்தார். 

• சர்ச்மசக்குரிய மூன்று விவசாய சட்ைங்கமள ரத்து னசய்வதாக பிரதைர் அறிவித்தார். 

விவசாயிகள் உற்பத்தி வர்த்தகம் ைற்றும் வணிகம் (உயர்வு ைற்றும் வசதி) சட்ைம், 2020 

• விவசாயிகள் (அதிகாரைளித்தல் ைற்றும் பாதுகாப்பு) விமை உத்தரவாதம் ைற்றும் 

பண்மை யசமவகள் சட்ைம், 2020 

• அத்தியாவசியப் னபாருட்கள் (திருத்தம்) சட்ைம், 2020 

• கால்நமை பராைரிப்பு ைற்றும் பால்வள அமைச்சகம் நவம்பர் 26 அன்று யதசிய பால் 

தினத்மத னகாண்ைாடியது. 

Economy  

னபாருளாதாரம்  

• உைக வங்கியின் இைம்னபயர்வு ைற்றும் யைம்பாடு சுருக்கத்தின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

87 பில்லியன் அனைரிக்க ைாைர்கமள (முந்மதய ஆண்மை விை 4.6% ஆதாயம்) 

னபற்று, உைகியையய அதிக னவளி நாட்டுப் பைம் னபறும் நாைாக இந்தியா ைாறியுள்ளது. 

Science & 

Tech  

அறிவியல் 

னதாழில்னுட்பம்  

• சமீபத்தில், விஞ்ஞானிகள் Kamo`oalewa என னபயரிைப்பட்ை ஒரு அமர-

னசயற்மகக்யகாமளக் கவனித்தனர், சூரியமனச் சுற்றியுள்ள பூமியின் 

சுற்றுப்பாமதமயக் கண்காணிக்கும், இது சந்திரனில் இருந்து ஒரு துண்ைாக 

இருக்கைாம். 

Environment  

சுற்றுச்சூழல்  

• 2030 ஆம் ஆண்ைளவில் உமிழ்மவ 50% ஆகக் குமறப்பது உள்ளிட்ை ஐந்து அம்ச 

னசயல்திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் நடுநிமைமைமய 

அமைவதாக இந்தியா அறிவித்தது. கிளாஸ்யகாவில் நமைனபற்ற பருவநிமை ைாற்ற 

ைாநாட்டில் (COP) 26 காைநிமை உச்சிைாநாட்டில் இந்தியா இந்த உறுதினைாழிமய 

அளித்தது. 

Tamilnadu  

தமிழ் நாடு  

• சிறந்த ைமைத் தைங்கள் குன்னூர் ைற்றும் னபாங்கலுக்கான சிறந்த திருவிழா தைங்கள், 

னகால்லிைமைக்கான மிக அழகிய சாமைகள், சிறந்த சுற்றுைாத் தைங்கள் என தமிழ்நாடு 

சிறந்த சுற்றுைா விருமதப் னபற்றது. 

• இந்தியா டுயை நாளிதழில் தமிழ்நாடு னதாைர்ந்து மூன்றாவது ஆண்ைாக சிறப்பாக 

னசயல்படும் னபரிய ைாநிைைாக யதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளது 

• தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்ைாலின் நவம்பர் 20 அன்று னசன்மனயில் குழந்மதகளுக்கான 

தமிழ்நாடு ைாநிைக் னகாள்மக 2021ஐ னவளியிட்ைார். ஒவ்னவாரு குழந்மதயும் தரைான 

ைருத்துவம் ைற்றும் கல்விமயப் னபற யவண்டும், யைலும் அவர்/அவள் னதாைர்பான 

எந்தனவாரு பிரச்சிமனயிலும் தனது கருத்துக்கமள சுதந்திரைாக னவளிப்படுத்த முடியும் 

என்று னகாள்மக கூறுகிறது. 

• தமிழக முதல்வர் மு.க. தமிழ்நாடு சினைண்ட்ஸ் கார்ப்பயரஷன் லிமினைட்டின் (TANCEM) 

புதிய சினைண்ட் பிராண்ைான ‘வலிமை’மய ஸ்ைாலின் னதாைங்கி மவத்தார். 
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• வீரைாமுனிவர் பிறந்தநாளான நவம்பர் ைாதம் தமிழ் அகராதிகள் தினம் 

னகாண்ைாைப்படுகிறது 

• தமிழகத்தின் 20வது ைாநகராட்சியாக தாம்பரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

• தமிழ்நாட்டு இளம்னபண் வினிஷா உைாசங்கர்  ஐ நா பருவநிமை ைானாட்டில்  

உமரயாற்றினார் 

• பிரிக்ஸ் திமரப்பை விருதுகள் -இந்திய நடிகர் தனுஷ் சிறந்த நடிகருக்கான விருமத 

னவன்றார், ‘அசுரன்’ -  

 

 

டிசம்பர் ைாத நைப்பு நிகழ்வுகள் - 2021  

Persons  

ஆளுமைகள்  

• விைங்குகளுக்கு ஏற்ற ஃயபஷன் துமறக்கு ஆதரவாகவும், நாய்கள் ைற்றும் 

பூமனகளுக்காக வாதிடும் ஆலியா பட், PETA இந்தியாவின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

சிறந்த நபராக யதர்ந்னதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

• டிசம்பர் 12, 2021 அன்று இஸ்யரலின் ஈைாட்டில் உள்ள யுனிவர்ஸ் யைாமில் நமைனபற்ற 

அழகுப் யபாட்டியில் ஹர்னாஸ் சந்து 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரபஞ்ச அழகி பட்ைம் 

னவன்றார். 

• இந்தியக் கையைாரக் காவல்பமையின் 24வது இயக்குநர் னெனரைாக விஎஸ் பதானியா 

பதவியயற்றார் 

• இந்தியாவின் துமை யதசிய பாதுகாப்பு ஆயைாசகராக விக்ரம் மிஸ்ரி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• கல்பனா சாவ்ைாவுக்குப் பிறகு 2021 ெூமையில் விண்னவளிக்குச் னசன்ற 

இரண்ைாவது இந்தியப் னபண் என்ற னபருமைமய சிரிஷா பண்ட்ைா னபற்றுள்ளார். 

• சீனாவுக்கான அடுத்த இந்திய தூதராக பிரதீப் குைார் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• டிசம்பர் 8, 2021 அன்று தமிழ்நாட்டில் Mi-17V5 னஹலிகாப்ைர் விபத்துக்குள்ளானதில் 

தனது ைமனவி ைற்றும் 11 யபருைன் இறந்த ராணுவத் தளபதி னெனரல் பிபின் ராவத். 

Places  

இைங்கள்  

• சர்வயதச அறிவியல் விழா 2021 10 முதல் 13 டிசம்பர் 2021 வமர நமைனபற்றது - 

பனாஜி, யகாவா 

Awards  

விருதுகள்  

• இந்தியப் பிரதைர் திரு நயரந்திர யைாடிக்கு பூைான் தனது உயரிய சிவிலியன் விருதான 

“ஆர்ைர் ஆஃப் தி ட்ருக் கியால்யபா” விருமத வழங்கியுள்ளது. 

• யபராசிரியர். நீனா குப்தாவுக்கு 2021 டிஎஸ்டி-ஐசிடிபி-ஐஎம்யு ராைானுென் பரிசு, 

வளரும் நாடுகமளச் யசர்ந்த இளம் கணிதவியைாளர்களுக்கான அஃமபன் 

இயற்கணித வடிவியல் ைற்றும் பரிைாற்ற இயற்கணிதம் ஆகியவற்றில் அவரது சிறந்த 

பணிக்காக வழங்கப்பட்ைது. 
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• அசாமிய கவிஞர் நில்ைணி பூகன் ெூனியர் 56வது ஞானபீை விருமத (2021) 

னவன்றுள்ளார், னகாங்கனி நாவைாசிரியர் தாயைாதர் னைௌயசா 57வது ஞானபீை 

விருமத (2022) னவன்றுள்ளார். 

Others  

ைற்றமவ  

• வருைாந்திர இந்திய திருவிழாவான துர்கா பூமெ யுனனஸ்யகாவால் ைனிதகுைத்தின் 

புைனாகா கைாச்சார பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதி பட்டியலில் னபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஆந்திரா, ஒடிசா ைற்றும் யைற்கு வங்கத்தில் ைமழப்னபாழிமவ ஏற்படுத்திய வங்காள 

விரிகுைாவில் பைவீனைான னவப்பைண்ைை சூறாவளிக்கு சவுதி அயரபியாவால் 

னபயரிைப்பட்ைது - சூறாவளி ெவாத் 

• 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாநிை சுகாதார குறியீட்டின் நான்காவது பதிப்மப நிதி 

ஆயயாக் இன்று னவளியிட்ைது. "ஆயராக்கியைான ைாநிைங்கள், முற்யபாக்கு இந்தியா" 

என்று தமைப்பிைப்பட்ை அறிக்மக, இது 'சுகாதார விமளவுகள்', 'ஆளுமை ைற்றும் 

தகவல்' ைற்றும் 'முக்கிய உள்ளீடுகள்/னசயல்முமறகள்' ஆகிய களங்களின் கீழ் 

னதாகுக்கப்பட்ை 24 குறிகாட்டிகளின் அடிப்பமையில் எமையிைப்பட்ை கூட்டுக் குறியீடு 

ஆகும். 2019–20ல் கூட்டு குறியீட்டு ைதிப்னபண் அடிப்பமையில் ஒட்டுனைாத்த 

தரவரிமசயில், ‘னபரிய ைாநிைங்களில்’ யகரளா ைற்றும் தமிழ்நாடு, ‘சிறிய ைாநிைங்களில்’ 

மியசாரம் ைற்றும் திரிபுரா ைற்றும் யூனியன் பிரயதசங்களில்  ைற்றும் சண்டிகர் ஆகியமவ 

முதலிைத்மதப் பிடித்துள்ளன. 

•  நல் ஆளுமகக் குறியீட்டில் குெராத் முதலிைம் 2021 

• சிறந்த இந்தியக் கணிதவியைாளரான சீனிவாச ராைானுெனின் வாழ்க்மகமயயும் 

பணிமயயும் னகாண்ைாடும் வமகயில், டிசம்பர் 22ஆம் யததிமய இந்தியா ஒவ்னவாரு 

ஆண்டும் யதசிய கணித தினைாகக் கமைப்பிடிக்கிறது. 

• ASIGMA என்பது இந்திய இராணுவத்தால் னதாைங்கப்பட்ை னசய்தி அனுப்பும் 

னசயலியின்  னபயர் 

• இந்தியாவின் முதல் பசுமை மஹட்ரென் அடிப்பமையிைான மைக்யராகிரிட் திட்ைம் 

ஆந்திராவில் யைற்னகாள்ளப்படுகிறது 

• ஐஐடி கான்பூர் ைண்ணின் ஆயராக்கியத்மத 90 வினாடிகளில் கண்ைறியும் பு பரீக்ஷக் 

கருவிமய உருவாக்கியுள்ளது 

• யைால்னுபிராவிர் என்பது யகாவிட்-19க்கு சிகிச்மசயளிப்பதில் னவற்றிமயக் காட்டிய 

முதல் மவரஸ் தடுப்பு ைாத்திமரயாகும் 

• பிரிக்ஸ் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் புதிய உறுப்பினராக எகிப்து ஆனது 

• உைகியையய 100 சதவீதம் காகிதம் இல்ைாத முதல் நகரம் துபாய் 

• டிசம்பர் 20 முதல் 26 வமர நாடு முழுவதும் நல்ைாட்சி வாரத்மத ைத்திய அரசு 

னதாைங்க உள்ளது. 

• ெனநாயகத்திற்கான உச்சி ைாநாடு அனைரிக்காவால் நைத்தப்பட்ைது 

• இந்தியா ஜி 20 ‘ட்னராய்கா’வில் இமைந்தது, இதன் மூைம் அடுத்த ஆண்டு ஜி 20 

தமைவர் பதவிமய எடுப்பதற்கான நமைமுமறமய இந்தியா னதாைங்கியுள்ளது. 
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• உைனகங்கிலும் உள்ள னபாது ைற்றும் தனியார் உள்கட்ைமைப்பு முதலீட்டில் 2027 ஆம் 

ஆண்ைளவில் EURO 300 பில்லியன் திரட்ை குயளாபல் யகட்யவ என்ற திட்ைத்மத 

ஐயராப்பிய ஆமையம் அறிவித்துள்ளது. 

• சர்வயதச சூரிய சக்தி கூட்ைணியில் (ISA) இமைந்த 101வது உறுப்பு நாைாக 

அனைரிக்கா ைாறியுள்ளது. 

• சமீபத்தில், வங்காள விரிகுைாவின் பல்துமற னதாழில்நுட்ப ைற்றும் னபாருளாதார 

ஒத்துமழப்பு (BIMSTEC) நாடுகளுக்கான முன்முயற்சியின் உறுப்பு நாடுகளுக்கான 

PANEX-21 க்கான  உயர்த்தும் நிகழ்வு நமைனபற்றது. இது ஒரு ைனிதாபிைான உதவி 

ைற்றும் யபரிைர் நிவாரைப் பயிற்சியாகும். 

• சமீபத்தில், இந்தியா ைற்றும் ைாைத்தீவுகளுக்கு இமையிைான கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி 

EKUVERIN இன் 11வது பதிப்பு ைாைத்தீவின் Kaddhoo தீவில் னதாைங்கப்பட்ைது. 

Sports  

விமளயாட்டு  

• உைக யபட்மிண்ைன் சாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் ஒற்மறயர் பிரிவில் இறுதிப் யபாட்டிக்கு 

முன்யனறி னவள்ளிப் பதக்கம் னவன்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற னபருமைமய இந்திய 

வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் னபற்றுள்ளார். 

Environment  • இந்தியப் பிரதைர் COP26 காைநிமை உச்சி ைாநாடு 2070-க்குள் இந்தியா நிகர 

பூஜ்ஜிய உமிழ்மவ அமையும் என்று அறிவித்தார் . 

• பசுமை நிதியுதவி என்பது னபாது, தனியார் ைற்றும் இைாப யநாக்கற்ற துமறகளில் 

இருந்து நிமையான வளர்ச்சி முன்னுரிமைகளுக்கு (வங்கி, சிறு கைன், காப்பீடு ைற்றும் 

முதலீடு) நிதி ஓட்ைங்களின் அளமவ அதிகரிப்பதாகும். 

Science & Tech 

அறிவியல் ைற்றும் 

னதாழில்னுட்பம்  

• நாசா விண்கைைான பார்க்கர் யசாைார் ஆய்வு வரைாற்றில் முதல் முமறயாக சூரியனின் 

யைல் வளிைண்ைைைான னகாயரானா வழியாக பறந்தது. 

• யகாவிட்-19 யநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மச அளிப்பதற்காக கார்னபவாக்ஸ் ைற்றும் 

யகாயவாவாக்ஸ் என்ற இரண்டு தடுப்பூசிகள், யைால்னுபிராவிர் என்ற ஒரு ைாத்திமரமய 

இந்தியா அங்கீகரித்துள்ளது. 

• யெம்ஸ் னவப் விண்னவளி னதாமையநாக்கி (JWST) இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 

சுற்றுப்பாமதயில் னசலுத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

Polity  

அரசமைப்பு  

• னெயா னெட்லி கமிட்டியின் அடிப்பமையில் னபண்களின் சட்ைப்பூர்வ திருைை வயமத 

18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் திட்ைத்திற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

• அத்தியாவசியப் னபாருட்கள் சட்ைம் 1955ன் கீழ், 2022 ெூன் 30 வமர ‘யசாயா மீல்’ 

அத்தியாவசியப் னபாருளாக அறிவிக்க ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

• ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் (MHA) னவளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுமற) சட்ைம் 

(FCRA), 2010 பல்யவறு அரசு சாரா நிறுவனங்களின் (NGO) பதிவுகமள ரத்து 

னசய்துள்ளது. 

• ைத சுதந்திரத்திற்கான கர்நாைகா பாதுகாப்பு ையசாதா, 2021 கர்நாைக ைாநிை 

சட்ைசமபயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. தவறான சித்தரிப்பு, பைாத்காரம், யைாசடி, 
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கவர்ச்சி அல்ைது திருைைம் ஆகியவற்றின் மூைம் ஒரு ைதத்திலிருந்து ைற்னறாரு 

ைதத்திற்கு ைாறுவமத இந்த ையசாதா தமை னசய்கிறது. 

• நாடு முழுவதும் உள்ள அமனத்து குறிப்பிட்ை அமைகளின் கண்காணிப்பு, ஆய்வு, 

னசயல்பாடு ைற்றும் பராைரிப்புக்கான அமை பாதுகாப்பு ையசாதா, 2019க்கு 

நாைாளுைன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அமைப் பாதுகாப்புக்கான யதசியக் குழு 

அமைக்கப்பட்டு, ைத்திய நீர் ஆமையத்தின் தமைவர் தமைமை தாங்குவார். 

Tamilnadu  

தமிழ் நாடு  

• மூத்த தமிழ் எழுத்தாளர் அம்மப (77) அல்ைது சி.எஸ்.ைட்சுமி, சிவப்புக் கழுத்துைன் 

ஒரு பச்மச பறமவ என்ற சிறுகமதத் னதாகுப்பிற்காக இந்த ஆண்டிற்கான சாகித்ய 

அகாைமி விருதுக்கு யதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• தமிழ் எழுத்தாளர் எம்.முருயகஷ் தனது அம்ைாவுக்கு ைகள் னசான்ன உைகின் முதல் 

கமத என்ற பமைப்புக்காக பால் சாகித்ய புரஸ்கார் விருதுக்கு யதர்வு 

னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• தமிழ்நாடு புத்தாக்க இயக்கத்தின் (ைான்சிம்) தமைமை னசயல் அதிகாரியாக (CEO) 

சிவராொ ராைநாதமன தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது. 

• தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்ைாலின் டிசம்பர் 23 அன்று தனது அலுவைகத்தில் முதல்வர் 

தகவல் பைமக கண்காணிப்பு அமைப்மப’ னதாைங்கி மவத்தார். அதன் மூைம் 

அமனத்து நைத்திட்ைங்களும் னசயல்படுத்தப்படும் நிமை, நிதி ஒதுக்கீடு ைற்றும் 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்மக உள்ளிட்ைவற்மற கண்காணிக்க முடியும். 

• யைல்ைருவத்தூரில் நைந்த விழாவில், இன்னுயிர் காப்யபாம் - 48 திட்ைத்மத ைாண்புமிகு 

முதைமைச்சர் னதாைங்கி மவத்தார். ஒரு நபருக்கு ரூ. 1 ைட்சம் ைதிப்புள்ள 81 

சான்றளிக்கப்பட்ை உயிர்காக்கும் னசயல்பாடுகமள உள்ளைக்கிய இந்தத் திட்ைத்தின் 

கீழ் சாமை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் காப்பீடு னசய்யப்படுவார்கள். 

• ையனான்ைணியம் சுந்தரனார் எழுதிய தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து தமிழ்நாட்டின் ைாநிைப் 

பாைைாக தமிழக அரசு அறிவித்தது. ையனான்ைணியம் சுந்தரனார் எழுதி 1891 இல் 

னவளிவந்த ையனான்ைணியத்தில் இருந்து ‘தமிழ் னதய்வ வைக்கம்’ என்ற தமைப்பில் 

உள்ள வசனங்களின் ஒரு பகுதி இறுதியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து என்று அறியப்பட்ைது. 

1913 ஆம் ஆண்டு கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்ைறிக்மகயில் அமனத்து 

விழாக்களிலும் இந்தப் பாைமைப் பாை யவண்டும் என்று யகாரிக்மக விடுக்கப்பட்ைது. 

1914 ஆம் ஆண்டு முதல் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்துப் 

பாைப்படுகிறது. 

• விழுப்புரம் ைாவட்ைத்தில் உள்ள கழுயவலி சதுப்பு நிைம் தமிழகத்தின் 16வது பறமவகள் 

சரைாையைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

ஜைவரி மோத நிகழ்வுகள் 2022 
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Persons  

ஆளுமைகள் 

 

• ஐயராப்பிய ஒன்றிய நாைாளுைன்றத்தின் தமைவராக திருைதி ராபர்ட்ைா னைட்யசாைா 

யதர்ந்னதடுக்கப்பட்டுள்ளார் 

• யக சிவனுக்குப் பிறகு இந்திய விண்னவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமைவராக 

எஸ் யசாைநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• தமிழ்நாட்டின் திருவண்ைாைமை ைாவட்ைத்மதச் யசர்ந்த ைாைவர் 

கண்டுபிடிப்பாளர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் திருைதி வினிஷா உைாசங்கர், இந்தியாவில் 

நைந்து வரும் 16வது அதிகாரப்பூர்வ குயின்ஸ் யபட்ைன்  நிகழ்ச்சியில்  (12-15 

ெனவரி 2022) "ைாற்றத்மத உருவாக்குபவர் விருதுக்கு" யதர்வு 

னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• திருைதி கீதா யகாபிநாத் அவர்களுக்குப் பிறகு 01.04.2022 முதல் சர்வயதச நாைய 

நிதியத்தின் தமைமைப் னபாருளாதார நிபுைராக Pierre-Olivier Gourinchas 

யதர்ந்னதடுக்கப்பட்ைார். 

Places  

இைங்கள்  

• ஆந்திரப் பிரயதசம் 13 புதிய ைாவட்ைங்கமள உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ளது, 

இதன் மூைம் ைாநிைத்தில் னைாத்த ைாவட்ைங்களின் எண்ணிக்மக 26 ஆக உள்ளது 

• இந்தியாவின் முதல் திறந்த பாமற அருங்காட்சியகம் ஐதராபாத்தில் உள்ள CSIR-

National Geophysical Research Institute வளாகத்தில் கட்ைப்பட்டுள்ளது. 

• உத்தரபிரயதச ைாநிைம் மீரட்டில் உள்ள யைெர் தியான் சந்த் விமளயாட்டு 

பல்கமைக்கழகத்திற்கு பிரதைர் நயரந்திர யைாடி அடிக்கல் நாட்டினார். 

Awards  

விருதுகள் 

• இந்தியாவின் முதல் பாதுகாப்புப் பமைத் தமைவர் பிபின் ராவத், ைரைத்திற்குப் பின் 

பத்ை விபூஷண் விருது னபற்றார். 

• யதசிய நீர் விருதுகளில் நீர் பாதுகாப்புக்கான முயற்சிகளுக்காக உத்தரபிரயதசம் 

முதல் பரிமசப் னபற்றது. சிறந்த ைாநிை பிரிவில் ராெஸ்தான் ைற்றும் தமிழ்நாடு 

முமறயய இரண்டு ைற்றும் மூன்றாம் பரிசுகமள னபற்றன 

• குெராத் யபரிைர் யைைாண்மை நிறுவனம் (ஜிஐடிஎம்) ைற்றும் யபரிைர் 

யைைாண்மைக்கான யதசிய மையத்தின் நிறுவனர் ஒருங்கிமைப்பாளர் யபராசிரியர் 

வியனாத் ஷர்ைா ஆகியயார் யபரிைர் யைைாண்மையில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சுபாஷ் சந்திரயபாஸ் ஆப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கார் 

விருதுக்கு யதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

• 79வது யகால்ைன் குயளாப் விருதுகள் சிறந்த யைாஷன் பிக்சர் (நாைகம்): யென் 

யகம்பியன் இயக்கிய த பவர் ஆஃப் தி ைாக், சிறந்த யைாஷன் பிக்சர் (இமச அல்ைது 

நமகச்சுமவ): ஸ்டீவன் ஸ்பீல்னபர்க் இயக்கிய னவஸ்ட் மசட் ஸ்யைாரி 

Others  

ைற்றமவ  

• 25 ெனவரி 2022 அன்று அனுசரிக்கப்படும் யதசிய வாக்காளர் தினத்தின் 

கருப்னபாருள் - உள்ளைக்கிய, அணுகக்கூடிய யதர்தல் பங்யகற்பு 

• நாடு முழுவதும் னபண் குழந்மதகளின் உரிமைகள், கல்வி, சுகாதாரம் ைற்றும் 

ஊட்ைச்சத்மத யைம்படுத்துவதற்கான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ெனவரி 24 யதசிய 

னபண் குழந்மதகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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• ஒவ்னவாரு ஆண்டும் யதசிய யபரிைர் மீட்புப் பமையால் (NDRF) ெனவரி 19 எழுச்சி 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• பிரம்யைாஸ் ஏவுகமை விற்பமனக்காக பிலிப்மபன்ஸுைன் 375 மில்லியன் 

அனைரிக்க ைாைர் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகனயழுத்திட்டுள்ளது 

• யவாையபான் ஐடியாவின் யபார்டு பாக்கிகமள ஈக்விட்டியாக ைாற்றுவதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்த பிறகு இந்திய அரசு 36% பங்குகமள மவத்திருக்கும் 

• ெனவரி 18 அன்று, இந்யதாயனசியாவின் பாராளுைன்றம் நாட்டின் தமைநகமர 

ைாற்றுவதற்கான ையசாதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்யதாயனசியா தனது 

தமைநகமர ெகார்த்தாவில் இருந்து புதிய நகரைான நுசந்தாராவிற்கு ைாற்றவுள்ளது. 

• னஹன்லி பாஸ்யபார்ட் குறியீடு 2022 இன் படி சிங்கப்பூர் ைற்றும் ெப்பான் உைகின் 

மிக சக்திவாய்ந்த பாஸ்யபார்ட்மைக் னகாண்டுள்ளன 

• சமீபத்தில், மின்சார அமைச்சகம் தனது முதன்மையான உொைா (அமனவருக்கும் 

ைலிவு விமையில் எல்இடி மூைம் உன்னத் யொதி) திட்ைத்தின் கீழ் எல்இடி 

விளக்குகமள விநியயாகம் னசய்து விற்பமன னசய்து ஏழு ஆண்டுகமள 

னவற்றிகரைாக நிமறவு னசய்துள்ளது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் ஊழல் ப குறியீட்டில் (சிபிஐ) 180 நாடுகளில் இந்தியாவின் 

தரவரிமச 85 வது இைத்திற்கு முன்யனறியுள்ளது. 

• மின் ஆளுமைக்கான 24வது யதசிய ைாநாடு 2021 ஐதராபாத்தில் னவற்றிகரைாக 

நிமறவமைந்தது. மின் ஆளுமை பற்றிய ‘மஹதராபாத் பிரகைனம்’. இந்த ைாநாட்டின் 

கருப்னபாருள் "இந்தியாவின் னதாழில்நுட்பம்: னதாற்றுயநாய்க்குப் பிந்மதய உைகில் 

டிஜிட்ைல் ஆளுமக". 

• உைக வர்த்தக அமைப்பில் (WTO) சீனாவுக்கு ‘வளரும் நாடு’ அந்தஸ்து 

கிமைத்தது. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (UNSC) ஐந்து புதிய நிரந்தரைற்ற 

உறுப்பினர்கமள (அல்யபனியா, பியரசில், காயபான், கானா ைற்றும் ஐக்கிய அரபு 

எமியரட்ஸ்) னபற்றுள்ளது. 

• இந்தியா ைற்றும் துர்க்னைனிஸ்தான் இமையய யபரிைர் யைைாண்மை துமறயில் 

ஒத்துமழப்பு னதாைர்பாக புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்  மகனயழுத்தானது. 

• உைகப் னபாருளாதார ைன்றத்தின் (WEF) ைாயவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரலில் பிரதைர் 

வீடியயா கான்பரன்சிங் மூைம் உமரயாற்றினார். 

அறிவியல் 

னதாழில்னுட்பம்  

• சக்திவாய்ந்த காந்தங்கமளப் பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு விமசமய ைமறயச் னசய்யும் 

னசயற்மக நிைமவ பூமியில் சீனா உருவாக்கியுள்ளது 

Polity  

அரசமைப்பு  

• நீதிைன்ற அவைதிப்பு வழக்மக எதிர்னகாண்டுள்ள பத்திரிக்மகயாளமர, உயர் 

நீதித்துமறயில் ஆங்கிைத்தில் ைட்டுயை யபச யவண்டும் என்று குெராத் 

உயர்நீதிைன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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• ைக்களமவத் னதாகுதிகளுக்கான யவட்பாளர்களுக்கான னசைவு வரம்பு ரூ. 54 

ைட்சம் ரூ. 70 ைட்சத்தில் இருந்து (ைாநிைங்கமளப் னபாறுத்து) ரூ. 70 ைட்சம் முதல் 

ரூ. 95 ைட்சைாக இந்தியத் யதர்தல் ஆமையத்தால் (இசிஐ) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

• 1956 ஆம் ஆண்டு இந்து வாரிசுரிமைச் சட்ைம் இயற்றப்படுவதற்கு முன்யப, 

ைகள்கள் தங்கள் தந்மதயின் னசாத்தில் சை உரிமை னபறுவார்கள் என்று உச்ச 

நீதிைன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 

Environment  

சுற்றுச்சூழல்  

• ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் ைற்றும் காைநிமை ைாற்றம் அமைச்சகம் இந்திய வன 

அறிக்மக-2021ஐ னவளியிட்ைது. 

• இந்தியாவின் காடுகளின் பரப்பளவு இப்யபாது 7,13,789 சதுர கியைாமீட்ைர்கள், 

நாட்டின் புவியியல் பரப்பளவில் 21.71%, 2019 இல் 21.67% இல் இருந்து 

அதிகரித்துள்ளது. பகுதி வாரியாக: ைத்தியப் பிரயதசம் நாட்டியையய மிகப்னபரிய 

காடுகமளக் னகாண்டுள்ளது, அமதத் னதாைர்ந்து அருைாச்சை பிரயதசம், 

சத்தீஸ்கர், ஒடிசா ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா. னைாத்த புவியியல் பரப்பளவில் காடுகளின் 

பரப்பளவில், முதல் ஐந்து ைாநிைங்கள் மியசாரம், அருைாச்சை பிரயதசம், யைகாையா, 

ைணிப்பூர் ைற்றும் நாகாைாந்து ஆகும். 

• னபருவியன் அரசாங்கம் 6,000 பீப்பாய்கள் கச்சா எண்னைய் கைலில் 

னகாட்ைப்பட்ைமதக் கண்ை எண்னைய்க் கசிவுக்குப் பிறகு, யசதைமைந்த கையைாரப் 

பகுதிகளில் 90 நாள் "சுற்றுச்சூழல் அவசரநிமை" அறிவித்தது. 

Tamilnadu  

தமிழ்நாடு 

• தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்யைார் னபாருளாதார யைம்பாட்டுக் கழகத்தின் தமைவராக 

துமரமுகம் காொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ஆன்மைன் விடுப்பு விண்ைப்பத்திற்காக தமிழ்நாடு காவல் துமறயின் CLAPP - 

னைாமபல் னசயலிமய முதைமைச்சர் னதாைங்கி மவத்தார் 

• முன்னாள் நீதிபதி திரு.சி.டி.னசல்வம் தமைமையில் (5வது காவல் ஆமையம்) புதிய 

காவல்  ஆமையம் அமைக்கப்படும் என முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். 

• அய்யன் திருவள்ளுவர் விருது அகிை இந்திய தமிழ்ச் சங்கப் யபரமவத் தமைவர் 

மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு. ைாநிை அரசின் னபருந்தமைவர் காைராெர் விருது 2021க்கு 

காங்கிரஸ் மூத்த தமைவர் குைரி அனந்தன் யதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ஓய்வுனபற்ற நீதிபதி யக.சந்துருவுக்கு ைாக்ைர் அம்யபத்கர் விருது 2021 ைற்றும் 

திராவிை இயக்க வரைாற்றாசிரியர் திருநாவுக்கரசுவுக்கு தந்மத னபரியார் விருது 

வழங்கி கவுரவிக்க ைாநிை அரசு முடிவு னசய்துள்ளது. 

• னசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தின் 51வது தமைமை நீதிபதியாக முனீஸ்வர் நாத் 

பண்ைாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 

Australian Open 2022 

ஆஸ்தியரலிய ஒபன் னைன்னிஸ் 2022 
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ஆைவர் ஒற்மறயர் பிரிவு  ரயபல் நைால் ( ஸ்னபயின்)  

ைகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவு  ஆச்யை பார்தி( ஆஸ்தியரலியா)  

ஆைவர் இரட்மையர்  தனாசி யகாகினாகிஸ் ைற்றும் நிக் கிர்கியயாஸ் 

(ஆஸ்தியரலியா) 

ைகளிர் இரட்மையர் பார்யபாரா கினரஜ்சியகாவா ைற்றும் யகைரினா 

சினியாயகாவா (னசக் குடியரசு) 

கைப்பு இரட்மையர்  கிறிஸ்டினா மிைானையனாவிக் (பிரான்ஸ்) ைற்றும் 

இவான் யைாடிக் (குயராஷியா) 

தமிழ் வளர்ச்சித் துளற விருதுகள் 

யபரறிஞர் அண்ைா விருது  நாஞ்சில் சம்பத் 

ைகாகவி பாரதியார் விருது  பாரதி கிருஷ்ைகுைார் 

பாயவந்தர் பாரதிதாசன் விருது  புைவர் னசந்தமை கவுதைன் 

னசால்லின் னசல்வர் விருது சூர்யா யசவியர் 

சிங்காரயவைர் விருது  கவிஞர் ைதுக்கூர் இராைலிங்கம் 

தமிழ்த்தாய் விருது  ையைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்திற்கு 

அருட்னபருஞ்யசாதி வள்ளைார் விருது  முமனவர் இரா. சஞ்சீவிராயர் 

சி.பா. ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது   உயிர்மை திங்களிதழுக்கும் 

யதவயநயப்பாவாைர் விருது  முமனவர் கு. அரயசந்திரன் 

உைறுப்புைவர் விருது  நா. ைம்ைது 

கி.ஆ.னப. விருது   முமனவர் ை. இராயசந்திரன் 

கம்பர் விருது  பாரதி பாஸ்கர் 

ஜி.யு.யபாப் விருது  ஏ.எஸ். பன்னீர்னசல்வம் 

ைமறைமையடிகள் விருது   சுகி.சிவம் 
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இளங்யகாவடிகள் விருது  னநல்மைக் கண்ைன் 

அயயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது  ஞான. அைாய்சியஸ 

 

பிப்ரவரி ைாத நைப்பு நிகழ்வுகள் - 2022  

Persons 

ஆளுமைகள்  

• ஆன்மைன்  னசஸ் யபாட்டியில் இந்திய னசஸ் வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா உைக னசஸ் 

சாம்பியனான யைக்னஸ் கார்ல்சமன யதாற்கடித்தார். 

• உக்மரனின் தற்யபாமதய அதிபர் யவாயைாடிமிர் னெனைன்ஸ்கி 

Places 

இைங்கள் 

• இந்தூரில் ஆசியாவின் மிகப்னபரிய ‘யகாபர்-தன்’ பயயா-சிஎன்ஜி (550 ைன் திறன்) 

ஆமைமய பிரதைர் திரு நயரந்திர யைாடி திறந்து மவத்தார். 

• இந்தியாவின் முதல்  நீர் ைாக்ஸி யசமவ மும்மபயில் னதாைங்கப்பட்ைது 

• ஐதராபாத்தில் ராைானுொச்சாரியாரின் 216 அடி சிமையான ‘சைத்துவ சிமை’மய 

பிரதைர் நயரந்திர யைாடி திறந்து மவத்தார். 

• 5 பிப்ரவரி 2022 அன்று எம்வி ைால் பகதூர் சாஸ்திரி கப்பமைக் னகாடியமசத்து 

இந்தியாவின் வைகிழக்குப் பகுதிக்கு ஒரு புதிய நுமழவாயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது பாட்னா (பீகார்) முதல் பாண்டு (னகௌஹாத்தி) வமரயிைான கப்பல்களில் 

உைவு தானியங்களின் யசாதமன இயக்கத்மதத் னதாைங்கும். 

• சயராஜினி நாயுடுவின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில் ஒவ்னவாரு ஆண்டும் 

பிப்ரவரி 13 இந்திய யதசிய ைகளிர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

Awards  

விருதுகள் 

இண்ைஸ்ட்ரி யசம்பர் “அயசானசம்” ஏற்பாடு னசய்த “எனர்ஜி மீட் ைற்றும் எக்ஸைன்ஸ் 

விருது” விழாவில் ‘இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகைான னபாதுத்துமற நிறுவனம்’ விருமத 

னபற்ற யகால் இந்தியா லிமினைட் ைஹாரத்னா நிறுவனம். 

Others 

ைற்றமவ  

• 28 பிப்ரவரி 2022 அன்று அனுசரிக்கப்படும் யதசிய அறிவியல் தினத்தின் 

கருப்னபாருள் - நிமையான எதிர்காைத்திற்கான அறிவியல் ைற்றும் 

னதாழில்நுட்பத்தில் ஒருங்கிமைந்த அணுகுமுமற 

• ஆபயரஷன் கங்கா என்பது 2022 ஆம் ஆண்டு உக்மரன் மீதான ரஷ்ய 

பமைனயடுப்பிற்கு ைத்தியில் இந்திய குடிைக்கமள னவளியயற்றுவதற்காக இந்திய 

அரசாங்கத்தின் னவளியயற்ற நைவடிக்மகயாகும். 

• யபாமதப்னபாருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியாம் (NCB) இமைய வல்லுநர்களுக்காக 

இருண்ை வமையில் உள்ள சந்மதகளின் அநாையதயத்மத அவிழ்க்க பயனுள்ள 

தீர்வுகமளக் கண்ைறிய ‘ைார்கத்தாமன’ அறிமுகப்படுத்தியது. 

• உைக சமூக நீதி தினம்: 20 பிப்ரவரி 2021- கருப்னபாருள்: முமறயான 

யவமைவாய்ப்பு மூைம் சமூக நீதிமய அமைதல் 

• ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் னதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் அமைச்சர், நீைப் 

னபாருளாதாரம் என்பது 2030க்குள் இந்திய அரசின் புதிய இந்தியா பார்மவயின் 
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ஆறாவது பரிைாைைாகும் என்று கூறினார். இந்த கருத்மத குண்ைர் பாலி தனது 

2010 புத்தகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார்- “தி ப்ளூ எகானமி: 10 ஆண்டுகள், 100 

புதுமைகள், 100 மில்லியன் யவமைகள்”. 

• நாட்டின் முதல் கிரானபன் புதுமை மையம் யகரளாவின் திருச்சூரில் அமைக்கப்படும் 

என யகரள அரசு அறிவித்துள்ளது 

• னசௌரி னசௌரா சம்பவத்தின் நூறு ஆண்டுகள் நிமறவமைந்தமதனயாட்டி, சுதந்திரப் 

யபாராட்ை வீரர்களுக்கு பிரதைர் அஞ்சலி னசலுத்தினார். 

• அைல் சுரங்கப்பாமத அதிகாரப்பூர்வைாக உைக சாதமன புத்தகத்தில் ‘10,000 

அடிக்கு யைல் உள்ள உைகின் மிக நீளைான னநடுஞ்சாமை சுரங்கப்பாமத’ என 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்த ஆண்டுக்கான குளிர்காை ஒலிம்பிக் யபாட்டிகள் 2022 பிப்ரவரி 4 முதல் 

பிப்ரவரி 20 வமர சீனாவின் னபய்ஜிங்கில் நமைனபற உள்ளது. 

• இந்தியாவின் யகாவில் கட்டிைக்கமை குறித்த ஒரு வமகயான யதவயானம் 

ைாநாட்மை, கர்நாைகாவின் ஹம்பியில் ைத்திய கைாச்சார அமைச்சர் னதாைங்கி 

மவத்தார். 

• இந்திய கைற்பமையின் பைதரப்பு பயிற்சியான MILAN 2022 2022 பிப்ரவரி 25 

முதல் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ‘சிட்டி ஆஃப் னைஸ்டினி’யில் னதாைங்க உள்ளது. 

• இந்தியப் பதிவாளர் னெனரலின் ைாதிரி பதிவு அமைப்பு னசய்தியின் படி, குழந்மத 

இறப்பு விகிதம் 2015 இல் 1000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு 37 இல் இருந்து 2019 

இல் யதசிய அளவில் 1,000 உயிருள்ள பிறப்புகளுக்கு 30 ஆகக் குமறந்துள்ளது. 

Science & Tech  

அறிவியல் 

னதாழில்னுப்ைம்  

• புவி கண்காணிப்பு னசயற்மகக்யகாள் 14.02.2022 அன்று 

ஸ்ரீஹரியகாட்ைாவிலிருந்து இஸ்யராவால் பிஎஸ்எல்வி-சி52 இல் ஏவப்பட்ைது - 

EOS-04 (RISAT1) 

• புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூைங்கமளப் பயன்படுத்தி பசுமை மஹட்ரென் அல்ைது 

பச்மச அம்யைானியா உற்பத்திக்கான பசுமை மஹட்ரென்/பச்மச அம்யைானியா 

னகாள்மகமய மின் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

• யைற்கு னதாைர்ச்சி ைமையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் ைண்ைைங்களில் 

இந்திய நியூட்ரியனா ஆய்வகத்மத (ஐஎன்ஓ) அமைக்க விரும்பவில்மை என தமிழக 

அரசு உச்ச நீதிைன்றத்தில் னதளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

Schemes  

திட்ைங்கள் 

• 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான ைத்திய பட்னெட்டில் ைத்திய நிதியமைச்சர் 

ைமைப்பாங்கான பகுதிகளில் இமைப்மப யைம்படுத்துவதற்காக யதசிய 

கயிறுப்பாமத யைம்பாட்டுத் திட்ைம் - “பர்வத்ைாைா” அறிவித்தார். 

• பிரதான் ைந்திரி ைாத்ரு வந்தனா யயாெனா, PMMVY, ஒற்மறத் தாய்ைார்கள் ைற்றும் 

மகவிைப்பட்ை தாய்ைார்கமளச் யசர்ப்பதற்கு வசதியாக உள்ளது. யைம்படுத்தப்பட்ை 

ஊட்ைச்சத்து யதமவகமளப் பூர்த்தி னசய்வதற்கும், ஊதிய இழப்மப ஓரளவு 
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ஈடுகட்டுவதற்கும் கர்ப்பிணிப் னபண்களுக்கு அவர்களின் வங்கிக் கைக்கில் 

யநரடியாக பைப் பைன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

• பல்முமனய இமைப்புக்கான PM கதிசக்தி யதசிய னசயல் திட்ைம், அக்யைாபர் 

2021 இல் னதாைங்கப்பட்ைது, இது ஒருங்கிமைந்த திட்ைமிைல் ைற்றும் 

உள்கட்ைமைப்பு திட்ைங்கமள னசயல்படுத்துவமத யநாக்கைாகக் னகாண்ை ஒரு 

முயற்சியாகும். தளவாைச் னசைவுகமளக் குமறப்பயத இதன் யநாக்கம். 

• ரயில்யவ பாதுகாப்புப் பமை ஆள் கைத்தமைத் தடுக்க நாடு முழுவதும் ஆபயரஷன் 

AAHT நைவடிக்மகமயத் னதாைங்கியுள்ளது. 

Environment 

சுற்றுச்சூழல்   

• உைக ஈரநிை தினம் 2022 பிப்ரவரி 2 அன்று உைகம் முழுவதும் 

னகாண்ைாைப்பட்ைது. 

Tamilnadu 

தமிழ்நாடு  

• ைாநிைத்தில் மஹட்யராகார்பன் திட்ைங்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்து ஆய்வு னசய்ய சுல்தான் இஸ்ைாயில் தமைமையில் அமைக்கப்பட்ை குழு 

தனது அறிக்மகமய சைர்ப்பித்துள்ளது. 

• சமீபத்தில் ைறுசீரமைக்கப்பட்ை தமிழ்நாடு ைாநிை ைகளிர் ஆமையத்தின் 

தமைவராக ஏ.எஸ். குைாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குழுவில் ஏழு புதிய 

உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஆமையத்தின் தமைவர் ைற்றும் உறுப்பினர்கள் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு பதவியில் இருப்பார்கள். 

•  நிதி ஆயயாக்கின் 2020 நிமையான வளர்ச்சி இைக்குகள் (SDG) குறியீட்டின் 

மூன்றாவது பதிப்பு, அதன் கண்டுபிடிப்புகள் ெூன் 2021 இல் 

பகிரங்கப்படுத்தப்பட்ைது, தமிழகத்மத இரண்ைாவது இைத்தில் மவத்தது. 

குறிப்பிைத்தக்க வமகயில், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் வறுமைமய பை 

அடிப்பமையில் ைட்டும் இல்ைாைல் அமனத்து வடிவங்களிலும் பரிைாைங்களிலும் 

ஒழிக்க யவண்டும் என்ற இைக்மக உள்ளைக்கிய இைக்கு 1 - வறுமை இல்ைாமை 

- னதாைர்பாக னதாைர்ந்து மூன்றாவது ஆண்ைாக தமிழ்நாடு முதலிைத்தில் உள்ளது.  

• தமிழ்நாட்டின் குழந்மத இறப்பு விகிதம் (ஐஎம்ஆர்) யைலும் சரிந்து, 2019ல் 1,000 

பிறப்புகளுக்கு 17ல் இருந்து 15 ஆக குமறந்துள்ளது. 

• தமிழகத்தில் இளங்கமை ைருத்துவப் படிப்புகளில் யசருவதற்கான நீட் யதர்மவ ரத்து 

னசய்யும் ையசாதாமவ பிப்ரவரி 8-ஆம் யததி தமிழ்நாடு சட்ைைன்றத்தின் சிறப்புக் 

கூட்ைத்னதாைர் ‘ஒருைனதாக’ மீண்டும் ஏற்றுக்னகாண்ைது. 

 

 

மோர்ச் மோத  டப்பு நிகழ்வுகள் 2022 
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Places  

இடங்கள்  

• குெராத்தில் உள்ள ொம்நகரில் உலக சுகோதோை அளமப்பின் உைகளாவிய 

பாரம்பரிய ைருத்துவ மையத்மத அமைப்பதற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

• 3வது யதசிய நீர் விருதுகளில் 'சிறந்த ைாநிைப் பிரிவில்' உத்தரப் பிரயதசம் 

முதலிைத்மதப் னபற்றது, அமதத் னதாைர்ந்து ராெஸ்தான் ைற்றும் தமிழ்நாடு 

• னைாராதாபாத் நகரம் உைகின் இரண்ைாவது சத்தம் உள்ள நகரைாக தரவரிமசயில் 

உள்ளது 

• இந்தியாவின் முதல் னபண்கள் னதாழில் பூங்கா மஹதராபாத்தில் னசயல்பைத் 

னதாைங்கியது 

• 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப்புமிக்க யபால்ட்ஸ்யைன் பதக்கம் யபராசிரியர் தீபக் 

தார்க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருமத னவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

னபருமைமய அவர் னபற்றார் ைற்றும் அனைரிக்க விஞ்ஞானி ொன் 

ஹாப்ஃபீல்டுைன் விருமத பகிர்ந்து னகாண்ைார் 

Persons  

ஆளுளமகள் 

• புயவர்ட்யைா ரிக்யகாவில் உள்ள சான் ெுவானில் நைந்த அழகிப் யபாட்டியில் 

யபாைந்து நாட்மைச் யசர்ந்த கயராலினா மபைவாஸ்க் யபாட்டியாளர் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உைக அழகி பட்ைத்மத னவன்றுள்ளார். 

• பஞ்சாப் ைாநிைத்தின் புதிய முதைமைச்சராக துரி சட்ைைன்றத் னதாகுதியின்  

பகவந்த் ைான் ஆம் ஆத்மி கட்சி யவட்பாளர் பதவியயற்றார். 

• னபண்கள் ஒருநாள் யபாட்டிகளில் 250 விக்னகட்டுகமள வீழ்த்திய உைகின் முதல் 

வீராங்கமன என்ற சாதமனமய இந்திய வீராங்கமன ெூைன் யகாஸ்வாமி 

பமைத்துள்ளார். 

• உத்தரகாண்ட் ைாநிைத்தின் 12வது முதல்வராக புஷ்கர் சிங் தாமி பதவியயற்றார் 

• ஏர் இந்தியாவின் புதிய தமைவராக என் சந்திரயசகரனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• சந்மத ஒழுங்குமுமற அமைப்பான னசபியின் முதல் னபண் தமைவராக ைாதபி 

பூரி புச் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

Others  

மற்றளவ  

•  நிதி ஆயயாக்கின் ஏற்றுைதி தயார்நிமைக் குறியீடு 2021 இல் குெராத் முதலிைம் 

பிடித்துள்ளது. ைகாராஷ்டிரா, கர்நாைகா, தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிைங்கள் குறியீட்டில் 

இரண்ைாவது, மூன்றாவது ைற்றும் நான்காவது இைத்மதப் பிடித்துள்ளன 

• தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்மதயும் னபாது சுகாதாரத்தில் அதன் பங்மகயும் 

னதரிவிக்க ஒவ்னவாரு ஆண்டும் ைார்ச் 16 யதசிய தடுப்பூசி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• ைார்ச் 9, 2022 அன்று யநஷனல் யபனைன்ட் கார்ப்பயரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

(NPCI) உைன் இமைந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மூைம் 123Pay புதிய 

கட்ைைச் யசமவ னதாைங்கப்பட்ைது. 

• கவாச் என்பது இந்தியாவின் தானியங்கி ரயில் யைாதல் பாதுகாப்பு அமைப்பின் 

னபயர் 
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• பங்களாயதஷ், பூட்ைான், இந்தியா, மியான்ைர், யநபாளம் ைற்றும் தாய்ைாந்து ஆகிய 

நாடுகளின் தமைவர்களின் பங்யகற்புைன் பிம்ஸ்னைக் உச்சி ைாநாடு 2022 ஐ 

இைங்மக நைத்தியது. 

• உைகின் மிகப்னபரிய கூரியர் யசமவ நிறுவனைான FedEx இன் புதிய தமைமை 

நிர்வாக அதிகாரியாக ராஜ் சுப்ரைணியம் இந்தியன் அனைரிக்கன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• 94வது ஆண்டு அகாைமி விருதுகளில் (ஆஸ்கார்) சிறந்த திமரப்பைத்திற்கான 

விருமத யகாைா னவன்றது 

• 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உைக ைகிழ்ச்சி அறிக்மகயில் 

இந்தியா மூன்று இைங்கள் முன்யனறி 136 வது இைத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

• னதன் னகாரியாவின் அதிபராக யூன் சுக்-யயால் யதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளார் 

• இந்தியா, பங்களாயதஷ் ைற்றும் யநபாளம் ஆகியமவ நீண்ைகாைைாக இருக்கும் 

பங்களாயதஷ்-பூட்ைான் இந்தியா-யநபாளம் யைாட்ைார் வாகன ஒப்பந்தத்மத 

னசயல்படுத்துவதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்மத இறுதி னசய்துள்ளன. 

• இந்திய னவளிவிவகார அமைச்சர் இைங்மகக்கு விெயம் னசய்துள்ளார். 

யாழ்ப்பாைத்திற்கு அப்பால் உள்ள மூன்று தீவுகளில் (மநனாதீவு, னைல்ஃப்ட் 

அல்ைது னநடுந்தீவு ைற்றும் அனமைதீவு) கைப்பின மின் திட்ைங்கமள அமைக்க 

இந்தியாவுக்கு வழங்கிய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்மத இந்த விெயம் இறுதி 

னசய்தது. 

• உைக தண்ணீர் தினத்தன்று (ைார்ச் 22), ெல் சக்தி அமைச்சகம், கியர நீமர 

அல்ைது சமையைமறகள், குளியல் ைற்றும் சைமவ ஆகியவற்றிலிருந்து 

னவளியயறும் தண்ணீமர மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கான நாடு தழுவிய 

திட்ைத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

• சர்வயதச காடுகள் தினம்: 21 ைார்ச் 2022 கருப்சபோருள்: காடுகள் ைற்றும் 

நிமையான உற்பத்தி ைற்றும் நுகர்வு 

• ஆசாதி கா அம்ரித் ையஹாத்சமவ முன்னிட்டு ைைகாஸ்கரில் ைகாத்ைா காந்தி 

பசுமை முக்யகாைம்' திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

• யதசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷன் (NSM) 1.66 Petaflops என்ற சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டிங் திறன் னகாண்ை IIT ரூர்க்கியில் PARAM Ganga-a High-

performance Computational (HPC) வசதிமய பயன்படுத்தியுள்ளது. 

• அரபிக்கைலில் ைார்ச் 30 - 03 ஏப்ரல் 22 வமர நைத்தப்பட்ை இந்திய ைற்றும் 

பினரஞ்சு கைற்பமைகளுக்கு இமையிைான இருதரப்பு கைற்பமை பயிற்சியின் 

20வது பதிப்பு - வருைா என்று னபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

Polity  

அைசியலளமப்பு  

• உயர் நீதிைன்ற நீதிபதிகள் ைத்தியில் னபண்களின் பற்றாக்குமற குறித்து இந்திய 

தமைமை நீதிபதி கவமை னதரிவித்தார். உயர் நீதிைன்றங்களில், னபண் 
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நீதிபதிகளின் சதவீதம் னவறும் 11.5% ஆக உள்ளது, அயத சையம் உச்ச 

நீதிைன்றத்தில் 33  நீதிபதிகளில் 4 னபண் நீதிபதிகள் பதவியில் உள்ளனர். 

• யைாக்சபா அரசியைமைப்பு (பட்டியலிைப்பட்ை பழங்குடியினர்) ஆமை (திருத்தம்) 

ையசாதா, 2022 ஐ நிமறயவற்றியது. இந்த ையசாதா, குக்கி பழங்குடி சமூகத்தின் 

துமை பழங்குடியினராக ைார்ைாங் சமூகத்மத பட்டியல் பழங்குடியினர் 

(எஸ்டிகள்) பட்டியலில் யசர்க்க முயன்றது. 

• இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்ைம் முதன்முமறயாக ஓல் சிகி எழுத்தில் 

னைாழினபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

Scheme  

திட்டங்கள் 

• சர்வயதச ைகளிர் தினத்மத முன்னிட்டு (ைார்ச் 8) கன்யா சிக்ஷா பிரயவஷ் 

உத்சவ் என்ற யதசிய அளவிைான பிரச்சாரத்மத அரசாங்கம் னதாைங்கியது. - 

11-14 வயதுக்குட்பட்ை நான்கு ைட்சம் பள்ளி னசல்ைாத இளம்னபண்கமள 

மீண்டும் கல்வி முமறக்குள் னகாண்டு வருவயத இந்த பிரச்சாரத்தின் 

யநாக்கைாகும். 

• ஆந்திர ைாநிைத்தின் தமைநகரான அைராவதிமய கட்ைமைத்து யைம்படுத்துைாறு 

ைாநிை அரசுக்கு உயர்நீதிைன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது 

• ைத்திய மீன்வளம், கால்நமை பராைரிப்பு ைற்றும் பால்வளத்துமற அமைச்சர் 

பர்யஷாத்தம் ரூபாைா, “சாகர் பரிக்ரைா” முயற்சியானது, “மீனவர் சமூகத்தின் 

சவால்கள், அனுபவங்கள் ைற்றும் அபிைாமஷகமள” புரிந்து னகாள்வமத 

யநாக்கைாகக் னகாண்ைது என்று யகாடிட்டுக் காட்டினார். 

Tamilnadu  

தமிழ் ோடு  

• முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ைற்றும் ஒற்மறச் சாளர வசதிக்கான ைாநிைத்தின் யநாைல் 

ஏனென்சியான வழிகாட்ைல் தமிழ்நாடு, வருைாந்திர முதலீட்டு கூட்ைத்தில் (AIM) 

ஆசியா ஓசியானியா பிராந்தியத்தில் ‘சிறந்த முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு முகமை 

விருமத’ னபற்றது.  

• 44வது னசஸ் ஒலிம்பியாட், ைகாபலிபுரத்தில் நைக்க இருக்கிறது 

• 2022ஆம் ஆண்டுக்கான அவ்மவயார் விருமத சமூக யசவகர் கிரிொ 

குைார்பாபுவுக்கு முதல்வர் மு.க ஸ்ைாலின் வழங்கினார் 

• இந்தியாவின் முதல் சர்வயதச ைரச்சாைான்கள் பூங்காவிற்கு தமிழக முதல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் தூத்துக்குடியில் அடிக்கல் நாட்டினார். 

• முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் தனது 69வது பிறந்தநாமளனயாட்டி, ஒவ்னவாரு 

ஆண்டும் 10 ைட்சம் தமிழக இமளஞர்களின் கல்வி, அறிவு, திறமை, திறன் 

ஆகியவற்மற யைம்படுத்தும் யநாக்கத்தில் திறன் யைம்பாட்டுத் திட்ைத்மத “நான் 

முதல்வன்” (நான் முதல்வன்) னதாைங்கினார். 

• சபாநாயகரின்  முதல் னபண் உதவியாளர் ராெைட்சுமி  

• நரசிங்கப்யபட்மை நாகஸ்வரம் இமசக்கருவிகளின் கீழ் புவியியல் குறியீடு 

னபற்றுள்ளது. 

94th Academy Awards (Oscars) 
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• Best Picture - CODA directed by Sian Heder  

• Best Director - Jane Campion for The Power of the Dog  

• Best Actor - Will Smith for King Richard  

• Best Actress - Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye  

• Best Animated Film - Encanto  

• Best International Feature Film - Drive my Car (Japanese) directed by 

Ryusuke Hamaguchi 

• Indian entry in the International Feature Film category = Koozhangal (Tamil) 

(Not nominated)  

 

ஏப்ைல் மோத  டப்பு நிகழ்வுகள் -2022 

Places  

இடங்கள்  

• யகயைா இந்தியா பல்கமைக்கழக விமளயாட்டுப் யபாட்டிகள் 2021 னபங்களூருவில் 

இந்திய துமைக் குடியரசுத் தமைவர் திரு எம். னவங்மகயா நாயுடு அவர்களால் 

துவக்கி மவக்கப்பட்ைது.  

• குெராத்தின் ொம்நகரில் உலக சுகோதோை அளமப்பின்  உைகளாவிய பாரம்பரிய ைருத்துவ 

மையத்திற்கு பிரதைர் திரு நயரந்திர யைாடி அடிக்கல் நாட்டினார். 

• குெராத் ைாநிைம் யைார்பியில் 108 அடி உயர ஹனுைான் சிமைமய பிரதைர் நயரந்திர 

யைாடி திறந்து மவத்தார். 

• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் சுற்றுச்சூழல் திட்ை அறிக்மக 2022 என்ற தமைப்பில் 

ஆண்டு எல்மை அறிக்மக உத்தரபிரயதசத்தின் னைாராதாபாத் என்ற ஒற்மற நகரத்மத 

குறிப்பிட்டு சர்ச்மசக்குள்ளானது. 

Persons  

ஆளுளமகள்  

• அனைரிக்க சதோழில் அதிபரான எயைான் ைஸ்க் 44 பில்லியன் அனைரிக்க ைாைர்களுக்கு 

சமூக ஊைக தளைான ட்விட்ைமர மகயகப்படுத்தியுள்ளார் 

• ராஜிவ் குைார் ராஜினாைா னசய்தமதத் னதாைர்ந்து நிதி ஆயயாக்கின் புதிய துமைத் 

தமைவைோக சுைன் யக.னபரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• மியான் முஹம்ைது ஷாபாஸ் னஷரீப் ஒரு பாகிஸ்தான் அரசியல்வாதி ஆவார், அவர் 

பாகிஸ்தானின் 23வது ைற்றும் தற்யபாமதய பிரதைராக பணியாற்றுகிறார். 

• னெனரல் ையனாஜ் பாண்யை, னெனரல் எம்.எம்.நரவயனவிைம் இருந்து 29வது ராணுவத் 

தளபதியாகப் னபாறுப்யபற்றுக் சகோண்டோர் 

Awards  

விருதுகள்  

• புகழ்னபற்ற பாைகி  ைதா ைங்யகஷ்கரின் நிமனவாக நிறுவப்பட்ை ைதா தீனாநாத் 

ைங்யகஷ்கர் விருமத முதன்முதலில் னபற்றவர்  நயரந்திர யைாடி. 

• இந்திய-அனைரிக்க பாைகர்-பாைைாசிரியர் ஃபால்குனி ஷா, தனது ஏ கைர்ஃபுல் யவர்ல்ட் 

ஆல்பத்திற்காக சிறந்த குழந்மதகளுக்கான இமச ஆல்பத்திற்கான கிராமி விருமத 

னவன்றார். 
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• UDAN (UdeDeshkaAamNagrik) திட்ைம் "புதுமை (னபாது) - ைத்திய" பிரிவின் 

கீழ் 2020 னபாது நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கான பிரதை ைந்திரி விருதுக்கு 

யதர்ந்னதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திய இமசயமைப்பாளரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைருைான ரிக்கி யகஜ் ஆல்பம் டிமவன் 

மைட்ஸ் சிறந்த புதிய வயது ஆல்பத்திற்கான கிராமி விருமத னவன்றுள்ளது. 

Others  

மற்றளவ  

• ெம்மு காஷ்மீர் அைசு ைக்கள் பல்யவறு திட்ைங்கள் னதாைர்பான புகார்கமள 

ஆன்மைனில் பதிவு னசய்ய உதவும் யநாக்கில் ென் நிக்ரானி னசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• ஆயில் இந்தியா லிமினைட் (OIL) இந்தியாவின் முதல் 99.999% தூய்மையான பசுமை 

மஹட்ரென் மபைட் ஆமைமய, அஸ்ஸாமில் உள்ள யொர்ஹட் பம்ப் ஸ்யைஷனில் ஒரு 

நாமளக்கு 10 கியைா நிறுவும் திறனுைன், இந்தியாவில் பசுமை மஹட்ரென் 

னபாருளாதாரத்மத யநாக்கி முதல் குறிப்பிைத்தக்க படிமய எடுத்துள்ளது. 

• இந்திய கைற்பமையின் கல்வாரி வமக நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் ஆறாவது ைற்றும் கமைசி 

நீர்மூழ்கிக் கப்பைான ப்ரானெக்ட் 75 இன் கன்யஹாஜி ஆங்யர னவட் யபசின் ஆஃப் 

ைசாகன் ைாக் லிமினைட் சபயர் ஐ என் எஸ் வக்பசர் 

• ஐக்கிய நாடுகள் ைனித உரிமைகள் ஆளையத்தில் இருந்து ரஷ்யா 

இமைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது 

• சுற்றுச்சூழமை நிமைநிறுத்துவதில் நைது வாழ்க்மகமுமறயில் சிறுசிறு ைாற்றங்கமள 

யைற்னகாள்வது எவ்வாறு னபரும்பங்கு வகிக்கிறது என்பது குறித்த விழிப்புைர்மவ 

ைக்களிமையய பரப்புவதற்காக அரசாங்கம் னதாைங்கியுள்ள சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு 

சின்னத்திற்கு பிரகிருதி என்று னபயர். 

• உைக சுகாதார தினம்: 07 ஏப்ரல் 2022 , கருப்சபோருள்: நைது கிரகம், நைது 

ஆயராக்கியம் 

• இந்தியா ஆஸ்தியரலியாவுைன் ஒரு வரைாற்று வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மகனயழுத்திட்ைது, 

இந்தியா-ஆஸ்தியரலியா னபாருளாதார ஒத்துமழப்பு ைற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (Ind-

Aus ECTA). 

• இந்திய ெனாதிபதி முதன்முமறயாக துர்க்னைனிஸ்தானுக்கு விெயம் னசய்தார், அங்கு 

அவர் நிதி நுண்ைறிவு ைற்றும் யபரிைர் யைைாண்மை உட்பை நான்கு ஒப்பந்தங்களில் 

மகனயழுத்திட்ைார் ைற்றும் பன்முக கூட்ைாண்மைமய யைலும் வலுப்படுத்த இருதரப்பு 

வர்த்தகம் ைற்றும் எரிசக்தி ஒத்துமழப்மப விரிவுபடுத்த ஒப்புக்னகாண்ைார். 

• ரயில்யவ பாதுகாப்புப் பமை (RPF) ஆபயரஷன் உபைப்த் திட்ைத்தின் கீழ் கள்ளச்சந்மத 

னசய்பவர்களுக்கு எதிராக பதடுதல்  டத்தியது. 

• யநபாளம் இந்தியா தமைமையிைான சர்வயதச சூரிய சக்திக் கூட்ைணியில் (105 வது 

உறுப்பு நாைாக ைாறியது) யசர ஒரு கட்ைமைப்பு ஒப்பந்தத்தில் மகனயழுத்திட்ைது. 

• 'SVANIdhi se Samriddhi' என்பது PMSVANidhi கூடுதல் முயற்சியாகும், இது 

125 நகரங்களில் ெனவரி 4, 2021 அன்று PM ஸ்வாநிதி பயனாளிகள் ைற்றும் 
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அவர்களது குடும்பங்களின் சமூகப் னபாருளாதார விவரங்கமள வமரபைைாக்குவமத 

யநாக்கைாகக் னகாண்ைது. 

• 2.78 ைட்சம் கிராைப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிமையான வளர்ச்சி இைக்குகமள 

அமைய உதவும் யநாக்கில் ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் க்கு ரூ.5,911 யகாடி 

நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

• இந்தியாவுக்கும் அனைரிக்காவுக்கும் இமையிைான நான்காவது ‘2+2’ உமரயாைல் 

அனைரிக்காவின் வாஷிங்ைன் டிசியில் நமைனபற்றது. இந்தியாவின் னவளியுறவு ைற்றும் 

பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் தங்கள் அனைரிக்க சகாக்கமள சந்திக்கின்றனர் 

• சாமைகள், யபாக்குவரத்து ைற்றும் னநடுஞ்சாமைகள் அமைச்சகம் (MoRTH) 'e-DAR' 

(e-விரிவான விபத்து அறிக்மக) என்ற யபார்ட்ைமை உருவாக்கியது. 

• சமீபத்தில், ைத்திய அரசு ைற்றும் மூன்று நாகா குழுக்களுக்கு இமையயயான 

யபார்நிறுத்த ஒப்பந்தங்கமள ஒரு வருைத்திற்கு ைத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது, இது ஏப்ரல் 

19, 2022 அன்று மகனயழுத்தானது. கர்பி ஆங்ைாங் ஒப்பந்தம், 2021: இது அஸ்ஸாம், 

ைத்திய ைற்றும் ைத்திய அரசின் ஐந்து கிளர்ச்சிக் குழுக்களிமையய மகனயழுத்திைப்பட்ை 

முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்மத உள்ளைக்கியது.  

• யைற்கத்திய இமையூறுகள் என்பது காஸ்பியன் அல்ைது ைத்தியதமரக் கைலில் 

உருவாகும் புயல்கள் ைற்றும் வையைற்கு இந்தியாவிற்கு பருவைமழ அல்ைாத ைமழமயக் 

னகாண்டு வருவதாக இந்திய வானிமை ஆய்வுத் துமற (IMD) னதரிவித்துள்ளது. 

• உைக யநாய்த்தடுப்பு வாரம் ஏப்ரல் 24 முதல் 30 வமர னகாண்ைாைப்பட்ைது. 2022 இன் 

கருப்னபாருள் அமனவருக்கும் நீண்ை ஆயுள் 

• முக்கியைான ைருத்துவ உதவிகமள இைங்மகக்கு அனுப்புவதற்காக இந்திய 

கைற்பமையால் னதாைங்கப்பட்ை பணிக்கு மிஷன் சாகர் IX என்று னபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திய யவளாண்மை ைற்றும் விவசாயிகள் நை அமைச்சகம், ென் பகிதாரி இயக்கைாக 

‘கிசான் பகிதாரி பிரத்மிக்தா பிரச்சாரத்தின்’ கீழ் ‘பசல் பீைா பத்ஷாைா’ நைத்தும். 

• ைாநிைத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் பட்டியலில் ஹட்டி சமூகத்மத யசர்க்க யவண்டும் 

என்ற ஹிைாச்சை பிரயதச அரசின் யகாரிக்மகமய ைத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. 

Polity  

அைசளமப்பு 

• அஸ்ஸாம், நாகாைாந்து ைற்றும் ைணிப்பூர் ஆகிய மூன்று வைகிழக்கு ைாநிைங்களில் 

இருந்து 1958 ஆம் ஆண்டு ஆயுதப்பமை சிறப்பு அதிகாரச் சட்ைத்மத (AFSPA) 

ைத்திய அரசு ஓரளவு திரும்பப் னபற்றுள்ளது. 

• தமிழகத்தில் வன்னியகுை க்ஷத்திரிய சமூகத்தினருக்கு 10.5% உள் இை ஒதுக்கீட்மை 

உச்சநீதிைன்றம் ரத்து னசய்தது. 

• இந்தியாவின் தற்யபாமதய ெனாதிபதியின் பதவிக்காைம் ெூமை 2022 இல் 

முடிவமைய உள்ளது, அயத யநரத்தில் அவருக்குப் பின்வருபவமரத் யதர்ந்னதடுக்க 16 

வது இந்திய ெனாதிபதித் யதர்தல் நமைனபறும். 

• இந்தியா 12வது யதசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்மத 24 ஏப்ரல் 2022 அன்று 

நிமனவுகூருகிறது. SWAMITVA (கிராைங்களின் கைக்னகடுப்பு ைற்றும் கிராைப் 
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பகுதிகளில் யைம்படுத்தப்பட்ை னதாழில்நுட்பத்துைன் யைப்பிங்) திட்ைத்தின் கீழ் மின்-

னசாத்து அட்மைகள் விநியயாகத்மத பிரதைர் அன்று னதாைங்கி மவத்தார். 

Economy  

சபோருளோதோைம்  

• னதாைர்ச்சியாக பதினனான்றாவது முமறயாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அதன் 

சமீபத்திய பைக் னகாள்மக ைதிப்பாய்வில் முக்கிய னகாள்மக விகிதைான னரப்யபா 

விகிதத்மத ைாற்றாைல் 4% ஆக மவத்திருக்க முடிவு னசய்துள்ளது. 

Tamilnadu  

தமிழ்  ோடு 

• முல்மைப் னபரியாறு அமை யைற்பார்மவக் குழுமவ ைறுசீரமைக்க உச்ச நீதிைன்றம் 

உத்தரவிட்ைது. அமையின் பாதுகாப்பு னதாைர்பான சர்ச்மசயில் சிக்கியுள்ள தமிழகம் 

ைற்றும் யகரளா ஆகிய இரு ைாநிைங்களில் இருந்து தைா ஒரு னதாழில்நுட்ப நிபுைர் 

குழுவில் இைம்னபறுவர். 

• அரிய வமக பட்ைாம்பூச்சி பாம்கிங் (Amathusia phidippus) தமிழ்நாட்டில் 

முதன்முமறயாகக் காைப்பட்ைது. 

• தமிழகத்தில் பல்யநாக்கு கைற்பாசி பூங்கா அமைக்க ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைைா 

சீதாராைன் பட்னெட்டில் முன்னைாழிந்துள்ளார். 

• 13 ைாநிைப் பல்கமைக்கழகங்களின் துமையவந்தர்கமள நியமிப்பதற்கான ஆளுநரின் 

அதிகாரத்மத ைாநிை அரசுக்கு ைாற்றும் வமகயிைான இரண்டு ையசாதாக்கள் 

தமிழ்நாடு சட்ைைன்றத்தில் நிமறயவற்றப்பட்ைன. 

• நவம்பர் 1 ஆம் யததி "உள்ளாட்சி தினைாக" அனுசரிக்கப்படும். தமிழகத்தில் 

ஆண்டுக்கு கிராை சமபகள் நைத்தும் கூட்ைங்களின் எண்ணிக்மக 4ல் இருந்து 6 ஆக 

உயர்த்தப்படும். 

• காஞ்சிபுரம் ைாவட்ைத்தில் உள்ள னசங்காடு கிராைத்தில் 24.04.2022 அன்று நைந்த 

கிராை சமப கூட்ைத்தில் முதல்வர் கைந்து னகாண்ைார். 

• ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்யபத்கர் பிறந்த  ோள் ‘சைத்துவ தினைாக’ னகாண்ைாைப்படும். 

• னபாதுப் பல்கமைக்கழக நுமழவுத் யதர்வுக்கு (CUET) எதிராக தமிழ்நாடு சட்ைைன்றம் 

தீர்ைானம் நிமறயவற்றியது. 

• தமிழக அரசுக்கும், மதவானின் காைணி தயாரிப்பு நிறுவனைான ஹாங் ஃபூ 

நிறுவனத்துக்கும் இமையய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் முதல்வர் மு.க. முன்னிமையில் 

மகனயழுத்தானது.  

• ைாநிைத்தின் வரைாற்று ைரபு, தற்யபாமதய சூழ்நிமை ைற்றும் எதிர்காை 

அபிைாமஷகமள மையைாக மவத்து ைாநிைத்திற்கான தனித்துவைான ைாநிைக் கல்விக் 

னகாள்மகமய வகுக்க கல்வியாளர்கள் ைற்றும் நிபுைர்கமளக் னகாண்ை உயர்ைட்ைக் 

குழுமவ தமிழ்நாடு அரசு நியமித்தது. னசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தின் ஓய்வுனபற்ற 

நீதிபதி D முருயகசன் தமைமையிைான குழு, ஒரு வருைத்திற்குள் சகோள்ளகளய 

உருவாக்குைாறு யகாரப்பட்டுள்ளது. 

 

பம மோத நிகழ்வுகள் -2022 
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Places  

இடங்கள்  

✓ ஜம்மு-கோஷ்மீர் மோநிலத்தில் உள்ள சட்டமன்ற மற்றும்  ோடோளுமன்றத் 

சதோகுதிகளள வளையறுப்பதற்கோக மத்திய அைசோல் அளமக்கப்பட்ட 

ஆளையம் தைது இறுதி அறிக்ளகளய சமர்ப்பித்தது. இதற்கு ஓய்வுசபற்ற 

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ைஞ்சைோ பிைகோஷ் பதசோய் தளலளம தோங்கிைோர் 

✓ சஜர்மனி, சடன்மோர்க் மற்றும் பிைோன்ஸ் ஆகிய மூன்று ஐபைோப்பிய 

 ோடுகளுக்கு இந்திய பிைதமர் (பிைதமர்) பயைம் பமற்சகோண்டுள்ளோர் 

✓ இந்தியப் பிைதமரின் சடன்மோர்க், இந்தியோ மற்றும் சடன்மோர்க் பயைமோைது, 

பசுளம ளஹட்ைஜன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் கழிவு நீர் 

பமலோண்ளம ஆகியவற்றில் கவைம் சசலுத்தி பசுளம மூபலோபோய 

கூட்டோண்ளமளய பமலும் வலுப்படுத்த ஒப்புக்சகோண்டது. 

✓ ைோஜஸ்தோனில் உள்ள சஜய்சோல்மரில் அதோனி குழுமத்தில் உள்ள 390 

சமகோவோட் திறன் சகோண்ட இந்தியோவின் முதல் கோற்றோளல மற்றும் 

பசோலோர் கலப்பிை மின் உற்பத்தி நிளலயத்ளத சதோடங்குவதோக 

அறிவித்துள்ளது. 

✓ ைோஜஸ்தோனில் உள்ள ைோம்கர் விஷ்தோரி சைைோலயம் இந்தியோவின் 52வது 

புலிகள் கோப்பகமோகவும், ைோஜஸ்தோனில் 4வது இடமோகவும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ பகைளோவில், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 82 குழந்ளதகள் 'தக்கோளி கோய்ச்சல்' 

அல்லது 'தக்கோளி கோய்ச்சல்' எைப்படும் அரிய வளக ளவைஸ் சதோற்றோல் 

போதிக்கப்பட்டுள்ளைர். 

Persons  

ஆளுளமகள் 

✓ குடியைசுத் தளலவர் ைோஜீவ் குமோளை தளலளமத் பதர்தல் ஆளையைோக 

(25வது) நியமித்தோர். 

✓ பகப்டன் அபிலோஷோ பைோக், ைோணுவ விமோைப் பளடயில் பபோர் விமோனியோக 

பசர்ந்த முதல் சபண் அதிகோரி என்ற வைலோறு பளடத்தோர். 

✓ திருத்தந்ளத பிைோன்சிஸ் அவர்களோல் புனிதைோக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் 

இந்தியப் போமைர் பதவசகோயம் பிள்ளள ஆவோர் 

✓ ஆஸ்திபைலியோவின் 31வது பிைதமைோக அந்பதோணி அல்போனீஸ் 

பதவிபயற்றுள்ளோர் 

✓ இலங்ளகயின் புதிய பிைதமைோக ைணில் விக்ைமசிங்பக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர் 
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Polity  

அைசளமப்பு 

✓ சமீபத்தில், உச்ச நீதிமன்றம் அைசியலளமப்பின் 142 வது பிரிவின் கீழ் 

முழுளமயோை நீதிளய வழங்க அதன் அசோதோைை அதிகோைங்களளப் 

பயன்படுத்தியது மற்றும் முன்ைோள் பிைதமர் ைோஜீவ் கோந்தி சகோளல 

வழக்கில் ஏ.ஜி. பபைறிவோளளை விடுதளல சசய்ய உத்தைவிட்டது. 

✓ பபைறிவோளனுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவதற்கோை 2018 ஆம் ஆண்டு 

தமிழ் ோடு அளமச்சர்கள் குழுவின் அறிவுளை, அைசியலளமப்புச் சட்டத்தின் 

161 (கவர்ைரின் மன்னிக்கும் அதிகோைம்) பிரிவின் கீழ் ஆளு ளைக் 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

✓  ோட்டில் கூட்டுறவு கூட்டோட்சிளய ஊக்குவிக்கவும் ஆதைவளிக்கவும் 

சசயல்படும் மோநிலங்களுக்கு இளடபயயோை கவுன்சில், பிைதமர்  பைந்திை 

பமோடி தளலவைோகவும், அளைத்து மோநிலங்களின் முதல்வர்கள் மற்றும் ஆறு 

மத்திய அளமச்சர்கள் உறுப்பிைர்களோகவும் மறுசீைளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ சைக்கு மற்றும் பசளவ வரி சதோடர்போை சட்டங்களள உருவோக்க மத்திய 

மற்றும் மோநில சட்டமன்றங்களுக்கு சமமோை, ஒபை ப ைத்தில் மற்றும் 

தனித்துவமோை அதிகோைங்கள் உள்ளை என்றும், ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 

பரிந்துளைகள் அவற்ளறக் கட்டுப்படுத்தோது என்றும் இந்திய உச்ச 

நீதிமன்றம், தீர்ப்பளித்தது. 

Index  

குறியீடு 

உலக பத்திரிளக சுதந்திை திைம் (WPFD) அன்று (பம 3), உலக பத்திரிளக 

சுதந்திைக் குறியீட்டின் 20வது பதிப்பு எல்ளலகளற்ற சசய்தியோளர்களோல் (RSF) 

சவளியிடப்பட்டது. 180  ோடுகளில் இந்தியோ 150வது இடத்தில் உள்ளது. 

Science & Tech 

அறிவியல் 

சதோழில்னுட்பம்  

✓ சசல்லுலோர் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ளமயம் மற்றும் அறிவியல் 

மற்றும் சதோழில்துளற ஆைோய்ச்சி கவுன்சில் ஆகியளவ   

உள் ோட்டிபலபய இந்தியோவின் முதல் தூதுவர் RNA தடுப்பூசி 

(mRNA) சதோழில்நுட்பத்ளத உருவோக்கியுள்ளை. பகோவிட்-19க்கு 

எதிைோகப் பபோைோடப் பயன்படுத்தக்கூடிய உலகின் மிகச் சிறந்த 

ஒன்றோகும். 

✓ பதசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷனின் கீழ் NIT திருச்சிைோப்பள்ளியில் 

பைம் சபோருள் என்ற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஆர்ம்பிக்கப்பட்டது  

 

Others  

மற்றளவ 

✓ எல் சோல்வடோருக்குப் பிறகு பிட்கோயிளை சட்டப்பூர்வ   ோையமோக 

ஏற்றுக்சகோண்ட இைண்டோவது  ோடு மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியைசு 

(CAR). 
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✓ படோம்ப் ஆஃப் சோண்ட்", சர்வபதச புக்கர் பரிசு சபற்ற இந்திய 

சமோழியில் எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகம் என்ற சபருளமளயப் 

சபற்றுள்ளது 

✓ இந்தியோ மற்றும் வங்கோளபதசம் இளடபயயோை இருதைப்பு கடற்பளட 

பயிற்சியோை பபோங்பகோசோகரின் மூன்றோவது பதிப்பு பங்களோபதஷின் 

பபோர்ட் பமோங்லோவில் சதோடங்கியது. 

✓ அசமரிக்கோளவச் பசர்ந்த முன்ைணி கோலநிளல நிபுைர், பவளோண் 

விஞ்ஞோனி மற்றும் முன்ைோள் விவசோயி, டோக்டர் சிந்தியோ 

பைோசன்ஸ்வீக், உலகளோவிய உைவு உற்பத்தியில் கோலநிளல 

மோற்றத்தின் தோக்கத்ளத மோதிரியோக்குவதில் தைது முன்பைோடி 

பணிக்கோக 2022 உலக உைவு பரிசு பரிசு சபற்றோர். 

✓ இந்திய வைவிலங்கு போதுகோவலரும் பனிச்சிறுத்ளத நிபுைருமோை 

டோக்டர் சோரு தத் மிஸ்ைோவுக்கு மதிப்புமிக்க விட்லி தங்க விருது 2022 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ புகழ்சபற்ற ஒளிபைப்போளர், உயிரியலோளர் மற்றும் இயற்ளக 

வைலோற்றோசிரியர் சர் படவிட் அட்டன்பபைோ, UN சுற்றுச்சூழல் 

திட்டத்தோல் (UNEP) ஆைோய்ச்சி, ஆவைப்படுத்தல் மற்றும் 

வோதிடுவதற்கோை அர்ப்பணிப்புக்கோக பூமியின் வோழ் ோள் 

சோதளையோளர் விருளத சவன்றோர். 

✓ சதன்கிழக்கு ஆசிய பிைோந்தியத்திற்கோை WHO இன் உலக 

புளகயிளல எதிர்ப்பு திை விருதுகள் 2022 வழங்க ஜோர்கண்ட் 

புளகயிளல கட்டுப்போட்டு அளற பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

Summit  

மோ ோடுகள் 

✓ போளலவைமோக்களல எதிர்த்துப் பபோைோடுவதற்கோை ஐக்கிய  ோடுகளின் 

மோ ோட்டின் (UNCCD) கட்சிகளின் மோ ோட்டின் (COP15) 15வது 

அமர்வு 2022 பம 9 முதல் 20 பம வளை பகோட் டி ஐவரியில் உள்ள 

அபிட்ஜோனில்  ளடசபற்றது. 

✓ சதன் சகோரியோவின் சிபயோலில்  ளடசபற்ற 15வது உலக வைவியல் 

கோங்கிைஸில் சிபயோல் பிைகடைம் ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்டது. 

Tamilnadu  

தமிழ் ோடு 

✓ அகழ்வோைோய்ச்சிகள் தமிழ் ோட்டின் கிருஷ்ைகிரிக்கு அருகிலுள்ள 

மயிலோடும்போளறயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டளவ. மயிலோடும்போளற என்பது 

நுண்கற்கோலம் (கிமு 30,000) மற்றும் ஆைம்பகோல வைலோற்று (கிமு 

600) கோலங்களுக்கு இளடப்பட்ட கலோச்சோைப் சபோருட்களளக் 

சகோண்ட ஒரு முக்கியமோை தளமோகும். 
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✓ தமிழ் ோடு ஃளபபர்ச ட் கோர்ப்பபைஷன் லிமிசடட், ச ோய்டோளவ 

தளமோகக் சகோண்ட போலிபகப் இந்தியோ லிமிசடட் நிறுவைத்துடன், 

₹509 பகோடி சசலவில் போைத்ச ட் ஃபபஸ்-IIஐ மோநிலத்தில் 

சசயல்படுத்துவதற்கோக மோஸ்டர் சர்வீஸ் ஒப்பந்தத்ளத புதன்கிழளம 

சசய்துசகோண்டது. 

✓ களலஞர் அளைத்து கிைோம ஒருங்கிளைந்த பவளோண் பமம்போட்டுத் 

திட்டத்ளத முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் பம 23ஆம் பததி சதோடங்கி 

ளவத்தோர். “ஐந்தோண்டுகளில் 12,525 கிைோம பஞ்சோயத்துகளளயும் 

இத்திட்டம் உள்ளடக்கும் 

✓ கிைோமப்புற வோழ்விடங்களில் தரிசு நிலங்களள சோகுபடிக்கு சகோண்டு 

வருவது, நீர் ஆதோைங்களள பல்வளகப்படுத்துவது மற்றும் பசோலோர் 

பம்புகளின் பயன்போட்ளட அதிகரிப்பது, அளைத்து கிைோமப்புறங்களிலும் 

நுண்ணீர் போசை வசதிகளள ஏற்படுத்துவது, பண்ளை 

விளளசபோருட்களள மதிப்பு கூட்டி சந்ளதப்படுத்துவது, சிறிய 

நிறுவைங்களள உருவோக்குவது ஆகியளவ இத்திட்டத்தின் 

ப ோக்கமோகும். நீர்ப்போசைம் மற்றும் நிலத்தடி நீளை தக்களவத்தல், 

கிைோமப்புற உள்கட்டளமப்ளப அதிகரிக்க, கோல் ளடகளின் 

சுகோதோைத்ளத பமம்படுத்துவதன் மூலம் போல் உற்பத்திளய அதிகரிக்க, 

பட்டோ மோறுதல், இ-அடங்கல் மற்றும் வருவோய்த்துளற மூலம் குறு 

மற்றும் சிறு விவசோயிகளுக்கு சோன்றிதழ் வழங்குதல், அதிக பயிர் 

வழங்குதல் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் கடன், போசைத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நீர்வழிகள் மற்றும் பல. 

✓ ஊட்டி நிறுவைர் திரு ஜோன் சல்லிவன் சிளலளய மோண்புமிகு 

முதலளமச்சர் திறந்து ளவத்தோர் 

✓  ஞ்சைோயன் குளம், பல்லுயிர் பன்முகத்தன்ளம சகோண்ட இடமோக, 

தமிழகத்தின் 17வது பறளவகள் சைைோலயமோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

புலிட்சர் விருதுகள் - 2022  

Category 

துளற 

Winner 

சவற்றியோளர்   

Public Service 

சபோதுப்பணி 

The Washington Post for covering the assault on 

Capitol on January 6, 2021. 

வோஷிங்டன் பபோஸ்ட் ஜைவரி 6, 2021 அன்று பகபிட்டல் மீதோை 

தோக்குதளலப் பற்றிய சசய்திளய சவளியிடுகிறது. 
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Feature Photography 

அம்சமோை புளகப்படம்   

Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave and Late 

Danish Siddiqui of Reuters, for images of COVID toll 

in India 

அட்ைோன் அபிடி, சன்ைோ இர்ஷோத் மட்டூ, அமித் படவ் மற்றும் 

ைோய்ட்டர்ஸின் மளறந்த படனிஷ் சித்திக், இந்தியோவில் பகோவிட் 

எண்ணிக்ளக பற்றிய படங்களுக்கு 

Special Citations 

சிறப்பு பமற்பகோள்கள் 

Journalists of Ukraine 

உக்ளைனின் பத்திரிளகயோளர்கள் 

 

ஜீன் மோத  டப்பு நிகழ்வுகள் -2022 

Schemes  

திட்டங்கள்  

✓ முப்பளடகளில் (இைோணுவம், கடற்பளட மற்றும் விமோைப்பளட) 

வீைர்களள ஆட்பசர்ப்பு சசய்வதற்கோை அக்னிபோத் திட்டத்ளத 

அைசோங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது பதசபக்தி மற்றும் 

ஊக்கமளிக்கும் இளளஞர்கள்  ோன்கு ஆண்டுகளுக்கு 

ஆயுதப்பளடகளில் பணியோற்ற அனுமதிக்கிறது 

Places  

இடங்கள்  

✓ ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மகோைோஷ்டிைோ மீண்டும் இந்தியோவில் 

சர்க்களை உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ளது. சர்க்களை 

உற்பத்தியில் உத்தைப் பிைபதசத்ளத பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

✓ உலக வர்த்தக அளமப்பின் (WTO) 12வது அளமச்சர்கள் மோ ோடு 

சஜனீவோவில் தளலளமயகம் நிளறவளடந்தது 

✓ சீைோ  டத்திய 14வது பிரிக்ஸ் மோ ோட்டில் இந்தியப் பிைதமர் கலந்து 

சகோண்டோர். 

✓ 44வது சசஸ் ஒலிம்பியோட் 2022ல் சசன்ளையில்  ளடசபறவுள்ளது 

✓ ைோஜஸ்தோனின் சிகோர் மோவட்டத்தில் அதிக அளவு யுபைனியம் 

படிவுகளள இந்தியோ கண்டுபிடித்துள்ளது. 

Persons  

ஆளுளமகள்  

✓ மகோைோஷ்டிைோவின் புதிய முதல்வைோக ஏக் ோத் ஷிண்பட 

பதவிபயற்றோர். மகோைோஷ்டிைோவின் புதிய துளை முதல்வைோக 

பதபவந்திை ஃபட்ைோவிஸ் பதவிபயற்றோர் 

✓ நிதி ஆபயோக்கின் புதிய தளலளம சசயல் அதிகோரி பைபமஸ்வைன் 

ஐயர் 

✓ ஆளும் பதசிய ஜை ோயக கூட்டணியின் ஜைோதிபதி பவட்போளைோக 

திசைௌபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோர் 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP 1 & 2 MAINS | DIRECT | ONLINE | CLASS- 9952521550 48 

 

✓ குடியைசுத் தளலவர் பதர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் சோர்பில் ஒருமித்த 

பவட்போளைோக பதர்வு சசய்யப்பட்ட முன்ைோள் மத்திய அளமச்சர் 

யஷ்வந்த் சின்ஹோ. 

✓ தற்பபோது பூட்டோனுக்கோை இந்தியத் தூதைோக உள்ள ருசிைோ 

கம்பபோஜ், ஐக்கிய  ோடுகள் சளபக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த 

நிைந்தைப் பிைதிநிதியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

✓ சதலங்கோைோளவச் பசர்ந்த 19 வயதோை பி. ைோகுல் ஸ்ரீவத்சவ், 

இந்தியோவின் 74வது சசஸ் கிைோண்ட்மோஸ்டர் ஆைோர். 

✓ மியூசிக் அகோடமி 2020, 2021 மற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கோை சங்கீத கலோநிதி விருது சவன்றவர்களள 

அறிவித்துள்ளது. பிைபல போடகரும் ஆசிரியருமோை ச ய்பவலி ஆர். 

சந்தோைபகோபோலன் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை விருதுக்கும், 

மிருதங்கம் மோஸ்ட்பைோ திருவோரூர் பக்தவத்சலம் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கோை விருதுக்கு மற்றும் அவைது சபகோதரி 

ஜி.ஆர்.கிருஷ்ைன்குடி வயலின் களலஞர் ஜி.ஆர். 2022 க்கும் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது  

Science & 

Technology  

அறிவியல் 

சதோழில்னுட்பம்  

✓ இந்தியோவின் முதல் 'திைவ கண்ைோடி சதோளலப ோக்கி'ளய 

உத்தைகோண்டின் பதவஸ்தல் ஆய்வகத்தில் இந்தியோ 

அளமத்துள்ளது. 

✓ விண்சவளி வீைர்களள விண்சவளியில் பயோகோ சசய்ய 

அனுமதிக்கும் உலகின் முதல் புவியீர்ப்பு எதிர்ப்பு உடல் உளடளய 

சடல்லி எய்ம்ஸ் உருவோக்கியுள்ளது. 

✓ Ancovax என்பது விலங்குகளுக்கோை இந்தியோவின் முதல் 

COVID-19 தடுப்பூசியின் சபயர் 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ( நீர்மின் மற்றும் சூர்யசக்தி) மூலம் 

முழுளமயோக இயங்கும்  ோட்டிபலபய சடல்லி விமோை நிளலயம் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது 

Others மற்றளவ ✓ உலக முதிபயோர் துஷ்பிைபயோக விழிப்புைர்வு திைம் (WEAAD – 

15 ஜூன்) - கருப்சபோருள்- அளைத்து வயதிைருக்கோை டிஜிட்டல் 

சமத்துவம்  

✓ மகோைோஷ்டிைோவில் உள்ள  வி மும்ளப சர்வபதச விமோை 

நிளலயத்தின் புதிய சபயர் DB போட்டீல் சர்வபதச விமோை நிளலயம் 
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✓ ஜூளல 1, 2022 முதல் தளடசசய்யப்படும் ஒருமுளற பயன்படுத்தும் 

பிளோஸ்டிக் சபோருட்களின் பட்டியளல ளமயம் வளையறுத்துள்ளது. 

போலிஸ்டிரீன் மற்றும் விரிவோக்கப்பட்ட போலிஸ்டிரீன் உட்பட, 

அறிவிக்கப்பட்ட ஒற்ளறப் பயன்போட்டு பிளோஸ்டிக்கின் உற்பத்தி, 

இறக்குமதி, இருப்பு, விநிபயோகம், விற்பளை மற்றும் பயன்போடு 

ஆகியளவ தளடசசய்யப்படும். ஜூளல 1, 2022 முதல் அமலுக்கு 

வருகிறது 

✓ விழிப்புைர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்ளப ஊக்குவிக்க 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ஜூன் 5 ஆம் பததி உலக சுற்றுச்சூழல் திைம் 

சகோண்டோடப்படுகிறது. சந்தர்ப்பத்தில், இந்தியோ 

‘சுற்றுச்சூழலுக்கோை வோழ்க்ளகமுளற (Life) இயக்கத்ளத’ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ உலகளோவிய நிளலயோை வளர்ச்சி அறிக்ளக, 2022 

சவளியிடப்பட்டது. 163  ோடுகளில் இந்தியோ 121வது இடத்தில் 

உள்ளது  

✓ இந்தியோ மற்றும் வங்கோளபதசம் இளடபயயோை Ex SAMPRITI-X 

கூட்டு ைோணுவப் பயிற்சி வங்கபதசத்தில் உள்ள ஜபஷோர் ைோணுவ 

நிளலயத்தில் 2022 ஜூன் 5 முதல் 16 வளை  டத்தப்படுகிறது. 

✓ ஆசியோவின் குபளோபல் ஸ்டோர்ட்-அப் சுற்றுச்சூழல் அளமப்பு 

அறிக்ளக 2022 இல் பகைளோ முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

✓ 2022 உலகளோவிய அளமதி குறியீட்டில் 163  ோடுகளில் இந்தியோ 

மூன்று இடங்கள் முன்பைறி 135 வது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளது. 

✓ எட்டோவது சர்வபதச பயோகோ திைம் (ஜூன் 21, 2022) உலகம் 

முழுவதும் சகோண்டோடப்படுகிறது. கருப்சபோருள் 2022: 

‘மனிதகுலத்திற்கோை பயோகோ’ 

Tamilnadu  

தமிழ்ைோடு  

✓ திண்டுக்கல் மோவட்டம் சிறுமளல மளலத்சதோடரில் தமிழக அைசு 

பல்லுயிர் பூங்கோளவ பமம்படுத்தி வருகிறது. 

✓ ஆன்ளலன் ைம்மிக்கு எதிைோை அவசை சட்டத்ளத உருவோக்க தமிழக 

அைசு குழுவுக்கு நீதிபதி சந்துரு தளலளம தோங்குகிறோர் 

✓ இந்திய உைவுப் போதுகோப்பு மற்றும் தை நிர்ைய ஆளையத்தின் 

(FSSAI)  ோன்கோவது மோநில உைவுப் போதுகோப்புக் குறியீடு 2021-

22 இல் தமிழ் ோடு முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ளது, 17 சபரிய 
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மோநிலங்களில் குஜைோத் இைண்டோவது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளது, 

மகோைோஷ்டிைோ மூன்றோவது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளது. 

✓ மோலன் சோகித்ய அகோடமி சமோழிசபயர்ப்புப் பரிளசப் சபற்றுள்ளோர் - 

ளசைஸ் மிஸ்திரியின்  ோவல் குபைோனிக்கல் ஆஃப் எ பிைத்ளத 

சுமப்பவர் என்ற புத்தகம் ஒரு பிைதூக்கியின் வைலோறு குறிப்புகள் 

என்ற சபயரில் தமிழில் சமோழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ போைத்ச ட் திட்டத்தின் கீழ் மோநிலம் முழுவதும் ஆப்டிகல் ஃளபபர் 

பகபிள்கள் பதிக்கும் திட்டத்ளத முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் சதோடங்கி 

ளவத்தோர். கன்னியோகுமரி மோவட்டம் தக்களல ஒன்றியத்தில் உள்ள 

முதலக்குறிச்சி ஊைோட்சியில் இத்திட்டம் துவங்குகிறது. 

✓ இந்தியோவின் முதல் தனியோர் ையில், உள் ோட்டு சுற்றுலோளவ 

பமம்படுத்தும் ப ோக்கில், போைத் சகௌைவ் திட்டத்தின் கீழ், 

பகோயம்புத்தூரில் இருந்து மகோைோஷ்டிைோவின் ஷீைடிக்கு 

சகோடிபயற்றப்பட்டது. 

✓ 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் அடிப்பளட எழுத்தறிவு மற்றும் 

எண்கணிதத்ளத உறுதி சசய்வதற்கோக எண்ணும் எழுத்தும் 

திட்டத்ளத திருவள்ளூர் மோவட்டத்தில் முதல்வர் சதோடங்கி 

ளவத்தோர். 8 வயதிற்குள் தமிழ் ோட்டில் உள்ள அளைத்து 

மோைவர்களும் புரிந்து சகோண்டு படிக்கவும், அடிப்பளட எண்கணித 

திறன்களளப் சபறவும் முடியும். 

✓ மோநிலக் கல்விக் சகோள்ளகளய உருவோக்க ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி 

முருபகசன் தளலளமயில் தனிக் குழுளவ தமிழக அைசு 

உருவோக்கியுள்ளது. 

 

ஜீளல மோத நிகழ்வுகள் -2022 

Schemes  

திட்டங்கள்  

✓ மிஷன் வோத்சல்யோ திட்டம் என்பது நிளலயோை வளர்ச்சி 

இலக்குகளுடன் (SDGs) இளைந்த வளர்ச்சி மற்றும் குழந்ளத 

போதுகோப்பு முன்னுரிளமகளள அளடவதற்கோை ஒரு வளைபடமோகும். 

இது குழந்ளத உரிளமகள், வக்கோலத்து மற்றும் விழிப்புைர்வு 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது, பமலும் 'குழந்ளதகளள 

விட்டுவிடோதீர்கள்' என்ற முழக்கத்துடன் சிறோர் நீதி போதுகோப்பு மற்றும் 

போதுகோப்பு அளமப்ளப வலுப்படுத்துகிறது. 
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✓ 2019-20ல் விலகிய பிறகு, ஆந்திைப் பிைபதச அைசு பயிர்க் கோப்பீட்டுத் 

திட்டமோை பிைதோன் மந்திரி ஃபசல் பீமோ பயோஜைோவுக்கு (PMFBY) 

திரும்பியுள்ளது. 

✓ அம்ரித் சபைோவர் மிஷன் 24 ஏப்ைல் 2022 அன்று நீளை 

எதிர்கோலத்திற்கோக பசமிக்கும் ப ோக்கில் சதோடங்கப்பட்டது. 

✓ ஒபை  ோடு ஒபை பைஷன் அட்ளடளய அமல்படுத்திய 36வது 

மோநிலம்/யூடி மோநிலமோக அசோம் மோறியுள்ளது 

Places  

இடங்கள்  

✓ ஸ்ரீ கரில் சுவோமி ைோமோனுஜோச்சோரியோரின் 'அளமதியின் சிளல'ளய 

மத்திய உள்துளற அளமச்சர் அமித் ஷோ திறந்து ளவத்தோர். 

✓ சமூக உந்துதல் போதுகோப்பு முயற்சிகளளத் சதோடர்ந்து "பறளவ 

கிைோமம்" எை அங்கீகரிக்கப்பட்ட உதய்பூர் மோவட்டத்தில் உள்ள 

பமைோர் ைோஜஸ்தோனின் புதிய ஈைநிலமோக அறிவிக்கப்பட உள்ளது. 

✓ மத்தியப் பிைபதசம், புர்ஹோன்பூர் மோவட்டம் இந்தியோவின் முதல் 

சோன்றளிக்கப்பட்ட 'ஹர் கர் ஜல்' மோவட்டமோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியோவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் திட்டமோை 

ைோமகுண்டம், சதலுங்கோைோ 100 சமகோவோட் திறனில் 20 சமகோவோட் 

இறுதிப் பகுதித் திறனின் வணிகச் சசயல்போட்டுடன் சசயல்படத் 

சதோடங்கியுள்ளது. 

✓ இந்தியோவின் முதல் குைங்கு கோய்ச்சலோல் போதிக்கப்பட்ட பகைளோவில் 

பதிவோகியுள்ளது  

Polity  

அைசளமப்பு  

✓ ஆகஸ்ட், 2022 இல் துளை ஜைோதிபதி பதர்தல்  ளடசபறும் எை 

பதர்தல் ஆளையம் அறிவித்தது. இந்திய அைசியலளமப்பின் 66 வது 

பிரிவின்படி, துளை ஜைோதிபதி பதர்வுகுழோம் உறுப்பிைர்களோல் 

பதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறோர். 

Persons  

ஆளுளமகள்  

✓ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 4 ஆம் பததி 125 வது பிறந்த ோளளக் 

சகோண்டோடும் வளகயில் ஆந்திைோவில் அல்லூரி சீதோைோம ைோஜுவின் 

சவண்கலச் சிளலளய பிைதமர் திறந்து ளவத்தோர். 

✓ பர்மிங்கோம் கோமன்சவல்த் விளளயோட்டு 2022 சதோடக்க விழோவில் 

பி.வி.சிந்து மற்றும் மன்பிரீத் சிங் ஆகிபயோர் இந்தியோவின் சகோடிளய 

ஏந்திச் சசன்றைர் 

✓ புள்ளியியல் மற்றும் சபோருளோதோை திட்டமிடல் துளறயில் மளறந்த 

பபைோசிரியரும் விஞ்ஞோனியுமோை பிைசோந்த சந்திை மஹோலபைோபிஸின் 
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பணி மற்றும் பங்களிப்ளப கவுைவிக்கும் வளகயில், இந்தியோ 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ஜூன் 29 ஆம் பததி பதசிய புள்ளியியல் 

திைமோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ சர்வபதச வளர்ச்சிக்கோை டியூக் ளமயத்தின் முன்ைோள் இயக்குைர் 

இண்டர்மிட் கில் உலக வங்கி குழுமத்தின் தளலளம சபோருளோதோை 

நிபுைைோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

✓ ஸ்ரீலங்கோவின் மகோஜை எக்சத் சபைமுை (எம்இபி) கட்சியின் புதிய 

பிைதமைோக ஸ்ரீலங்கோ திபைஷ் குைவர்தை பதவிபயற்றுள்ளோர். 

✓ ஸ்ரீ முக்தோர் அப்போஸ்  க்வி ைோஜிைோமோ சசய்தளதத் சதோடர்ந்து, 

சிறுபோன்ளமயிைர்  லத்துளற அளமச்சைோக ஸ்ரீமதி ஸ்மிருதி இைோனி 

சபோறுப்பபற்றுள்ளோர். 

Science & Tech  

அறிவியல் 

சதோழில்னுட்பம் 

✓ ஜவஹர்லோல் ப ரு பமம்பட்ட அறிவியல் ஆைோய்ச்சி ளமயம் 

(JNCASR) அகச்சிவப்பு ஒளிளய புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலோக 

மோற்றக்கூடிய "ஒற்ளற-படிக ஸ்கோண்டியம் ள ட்ளைடு (ScN)" என்ற 

புதிய சபோருளளக் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

✓ அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்ப அளமச்சகம் "தன்னியக்க 

வழிசசலுத்தலில் சதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ளமயம்" அல்லது 

TiHAN ஐ ஐஐடி- ளஹதைோபோத்தில் சதோடங்கியுள்ளது, இது முதல் 

"தன்ைோட்சி வழிசசலுத்தல்" வசதியோகும். 

Others 

மற்றளவ  

✓ பதசிய நிறுவை தைவரிளச கட்டளமப்பின் (NIRF) தைவரிளச 2022ன் 

7வது பதிப்ளப கல்வி அளமச்சகம் சவளியிட்டுள்ளது. 

ஒட்டுசமோத்தமோக: IIT-Madras, IISc-Bangalore மற்றும் IIT-

Bombay ஆகியளவ  ோட்டின் முதல் மூன்று உயர்கல்வி 

நிறுவைங்கள் 

✓ 2022 ஐக்கிய  ோடுகளின் சபருங்கடல் மோ ோடு (லிஸ்பன், 27 ஜூன் 

- 1 ஜூளல), சகன்யோ மற்றும் பபோர்ச்சுகோ அைசோங்கங்களோல் 

இளைந்து  டத்தப்பட்டது 

✓ உலகப் சபோருளோதோை மன்றம் (WEF) 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோை 

உலகளோவிய போலிை இளடசவளி (GGG) குறியீட்டில் 146  ோடுகளில் 

இந்தியோளவ 135 இல் வரிளசப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியோவின் 

ஒட்டுசமோத்த மதிப்சபண் 0.625 (2021 இல்) இலிருந்து 0.629 ஆக 

உயர்ந்துள்ளது,  
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✓ உக்பைனிய கணிதவியலோளைோை மரிைோ வியோபசோவ்ஸ்கோ மற்ற மூன்று 

கணிதவியலோளர்களுடன் பசர்ந்து மதிப்புமிக்க ஃபீல்ட்ஸ் 

பதக்கங்களளப் சபற்றோர். ஃபீல்ட்ஸ் சமடல் சபரும்போலும் 

கணிதத்திற்கோை ப ோபல் பரிசு என்று விவரிக்கப்படுகிறது. 

✓ ஜிக் சபோருளோதோைம் என்பது ஒரு தளடயற்ற சந்ளத அளமப்போகும், 

இதில் தற்கோலிக நிளலகள் சபோதுவோைளவ மற்றும் நிறுவைங்கள் 

குறுகிய கோல ஈடுபோடுகளுக்கோக சுயோதீை சதோழிலோளர்களுடன் 

ஒப்பந்தம் சசய்கின்றை. நிதி ஆபயோக், ‘இந்தியோவின் பூமிங் கிக் 

மற்றும் பிளோட்ஃபோர்ம் சபோருளோதோைம்’ என்ற தளலப்பில் ஒரு 

அறிக்ளகளய சவளியிட்டது. 

✓ உலகப் பபோட்டிக் குறியீட்டில் 2021ல் 43வது இடத்தில் இருந்த 

இந்தியோ 2022ல் 37வது இடத்திற்கு வந்துள்ளது. 

✓ 48வது G7 உச்சி மோ ோடு சஜர்மனியில் உள்ள Schloss Elmau இல் 

 டந்தது 

✓ 130 கிபலோ எளட சகோண்ட, 25 கிமீ தூைம் சசல்லும் இந்தியோவின் 

முதல் பயணிகள்-டிபைோன், பிைதமர் திரு  பைந்திை பமோடியோல் 

சவளியிடப்பட்டது - வருைோ. 

✓ நிதி ஆபயோக்கின் இந்திய புத்தோக்க குறியீடு 2022 இல் முக்கிய 

மோநிலங்களில் கர் ோடகோ முதலிடத்தில் உள்ளது. சதலுங்கோைோ 

இைண்டோவது இடத்ளதயும், ஹரியோைோ மூன்றோவது இடத்ளதயும் 

சபற்றுள்ளை. 

✓  மீபியோவுடன், சுமோர் ஏழு தசோப்தங்களுக்குப் பிறகு  ோட்டில் 

சிறுத்ளதகளள மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதற்கோை புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) இந்தியோ ளகசயழுத்திட்டுள்ளது, மத்தியப் 

பிைபதசத்தில் உள்ள குபைோ பதசிய பூங்கோ ஆகஸ்ட் 15 ஆம் 

பததிக்குள் எட்டு சிறுத்ளதகளின் முதல் தவளைளயப் சபற 

வோய்ப்புள்ளது. 

Tamilnadu  

தமிழ்ைோடு  

✓ 68வது பதசிய திளைப்பட விருதுகளில் சிறந்த திளைப்படத்திற்கோை 

விருளத சூைளைப் பபோற்று சவன்றது 

✓ புலிகள் போதுகோப்பில் தமிழ் ோட்டின் முன்பைோடி முயற்சிகளுக்குப் 

சபோருத்தமோை 2022 அக்படோபரில் சசன்ளையில் இந்திய அைசுடன் 

இளைந்து 'TN Global Tiger Summit' ஐ தமிழ் ோடு ஏற்போடு 

சசய்யும். 
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✓ தமிழகத்ளதச் பசர்ந்த மோற்றுத்திறைோளி  மீதோ மோரிமுத்து பங்பகற்று 

டோப் 10 பட்டியலில் இடம்பிடித்து மிஸ் போப்புலர் பவோட் ஆஃப் தி 

பவர்ல்ட் விருளதப் சபற்றோர். 

✓ தமிழ் ோடு ஸ்டோர்ட்அப் மற்றும் இன்பைோபவஷன் மிஷன் (டோன்சிம்) 

மற்றும் எம்எஸ்எம்இ துளற ஆகியளவ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை 

மோநிலங்களின் ஸ்டோர்ட்அப் தைவரிளசயில் முன்ைணியில் உள்ளை. 

✓ சசன்ளையில் உள்ள பள்ளிக்கைளை சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் 

சசங்கல்பட்டு மோவட்டத்தில் உள்ள கரிகிளி பறளவகள் சைைோலயம் 

மற்றும் கடலூர் மோவட்டத்தில் உள்ள பிச்சோவைம் சதுப்பு நிலங்கள் 

ஆகிய மூன்று சதுப்பு நிலங்கள் தற்பபோது சர்வபதச முக்கியத்துவம் 

வோய்ந்த ஈைநிலங்களோக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளை. 

✓ மண்படலோ படத்தின் மூலம் இயக்கு ைோக அறிமுகமோை திளைப்பட 

தயோரிப்போளர் மபடோன் அஷ்வின், சிறந்த இயக்குைருக்கோை இந்திைோ 

கோந்தி விருளத சவன்றோர். 

✓ ஜூளல 18 தமிழ் ோடு திைம் சகோண்டோடப்படுகிறது. . “இளதயடுத்து, 

முந்ளதய அைசோங்கம் 2019 முதல்  வம்பர் 1 ஆம் பததிளய தமிழ் ோடு 

திைமோக அறிவித்தது. ஜூளல 18- திைோவிட மூத்த தளலவரும், 

மளறந்த முதலளமச்சருமோை சி.என்.அண்ைோதுளையோல் 

அறிவிக்கப்பட்ட சட்டமன்றச் சட்டத்ளதத் சதோடர்ந்து தமிழ் ோடு 

அதன் தற்பபோளதய சபயளைப் சபற்றபபோது, மோநிலம் உருவோை 

 ோளோகக் சகோண்டோடப்பட பவண்டும். 

✓ மோவட்டம் கீழ்சபன்ைோத்தூர் அருபக ஆைஞ்சி கிைோமத்தில் இல்லம் 

பதடி கல்வி ளமயத்ளத முதல்வர் திறந்து ளவத்தோர். மோநிலத்தில் 

இப்பபோது இைண்டு லட்சம் ளமயங்கள் உள்ளை. முதல் ளமயம் 

விழுப்புைம் மைக்கோைம் முதலியோர்குப்பம் கிைோமத்தில் அக்படோபர் 27, 

2021 அன்று திறக்கப்பட்டது. 

✓ சதோழில் மற்றும் உள் ோட்டு வர்த்தகத்ளத பமம்படுத்துவதற்கோை 

துளறயின் தைவரிளசயில், எளிதோக வணிகம் சசய்வதற்கோை 

சோதளையோளர்கள் பிரிவில் தமிழ் ோடு 3வது இடத்தில் உள்ளது. 

✓ தமிழ் ோட்ளடப் சபருளமப்படுத்தும் வளகயில், விருது கர் MSME 

துளறயின் ஊக்குவிப்பு மற்றும் பமம்போட்டிற்கோை தைது 

பங்களிப்பிற்கோக முன்பைறத் துடிக்கும் மோவட்டங்களுக்கோை 

விருதுகள் பிரிவில் சிறு மற்றும்  டுத்தை சதோழில்துளற 
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அளமச்சகத்தின் பதசிய MSME விருதுகள்-2022 இல் முதல் பரிளச 

சவன்றுள்ளது. 

✓ சிங்கப்பூளைச் பசர்ந்த ஐஜிஎஸ்எஸ் நிறுவைம் தமிழகத்தில் 300 

ஏக்கர் பைப்பளவில் குளறக்கடத்தி பூங்கோ அளமக்க புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டுள்ளது. IGSS சவன்ச்சர்ஸ் இந்திய 

சசமிகண்டக்டர் மிஷன் மற்றும் புைோசஜக்ட் சூர்யோவின் ஒரு பகுதியோக 

இருக்க திட்டமிட்டுள்ளது, இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதோைங்களுடன் 

சளமப்பதன் மூலம் கோற்று மோசுபோடு மற்றும் புவி சவப்பமளடதளலக் 

குளறப்பளத ப ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

✓ ‘கோசப ோய் இல்லோத தமிழ் ோடு - 2025’க்கோை முயற்சிகளின் ஒரு 

பகுதியோக, தமிழக முதல்வர் மு.க. 10.65 பகோடி சசலவில் பல்பவறு 

மோவட்டங்களுக்கு டிஜிட்டல் எக்ஸ்பை இயந்திைம் சபோருத்தப்பட்ட 23 

பவன்களள ஸ்டோலின் சகோடியளசத்து சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ விருது கர் மோவட்டம் சவம்பக்பகோட்ளட சதோல்லியல் தளத்தில் முதல் 

ஆண்டு அகழோய்வு. சவம்பக்பகோட்ளட அகழ்வோைோய்ச்சியில்  

கோளளயின் சடைபகோட்டோ உருவம் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சவம்பக்பகோட்ளட சதோல்லியல் தளத்தில் இருந்து இதுவளை 

2,000க்கும் பமற்பட்ட சதோல்சபோருட்கள் பதோண்டி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளை. “சடைபகோட்டோவோல் சசய்யப்பட்ட சதுைங்க 

 ோையங்கள், தந்தத்தோல் சசய்யப்பட்ட பதக்கங்கள், கண்ைோடி 

மணிகள், கோர்னிலியன் மணிகள், வளளயல்கள், விலங்குகளின் 

உருவங்கள், பமோதிைங்கள் மற்றும் குண்டுகளோல் சசய்யப்பட்ட 

மணிகள் பபோன்ற களலப்சபோருட்கள் சவம்பக்பகோட்ளட சதோல்லியல் 

தளத்தில் இருந்து பதோண்டிசயடுக்கப்பட்டை. 

 

தமிழ் ோடு அைசு விருதுகள்  

Ilakkiya Mamani awards   

இலக்கிய மோமணி விருது 

K Chinnappa Bharathi 

பக சின்ைப்ப போைதி 

Thiru Vi Ka award  

திரு வி க விருது 

Kayal Dinakaran 

கயல் திைகைன்  

Kabilar award  

கபிலர் விருது 

Pavalar Karumalai Tamilalan 

போவலர் கருமளல தமிழோழன் 

U Ve Sa award  

உ பவ சோ விருது 

R Kalaikovan  

ஆர் களலக்பகோவன்  

Amma literary award   M Sargunavathi 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP 1 & 2 MAINS | DIRECT | ONLINE | CLASS- 9952521550 56 

 

அம்மோ இலக்கிய விருது எம் சற்குைவதி 

Karaikal Ammayar award 

கோளைக்கோல் அம்ளமயோர் விருது 

Prof R Thilagavathi Shanmugasundaram 

பபைோசிரிளய ஆர் திலகவதி சண்முகசுந்தைம்  

 

ஆகஸ்ட் மோத  டப்பு நிகழ்வுகள் -2022 

Places  

இடங்கள்  

✓ பதசிய குடிமக்கள் பதிபவட்ளட  அமல்படுத்தவும், மோநில மக்கள் 

சதோளக ஆளையத்ளத நிறுவவும் மணிப்பூர் சட்டமன்றம் 

தீர்மோனித்துள்ளது. 

✓ உலக உயிரி எரிசபோருள் திைத்ளதசயோட்டி, போனிபட்டில் 2வது 

தளலமுளற (2ஜி) எத்தைோல் ஆளலளய பிைதமர் திரு  பைந்திை 

பமோடி  ோட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோர். 

✓ பகைளோவில் உள்ள தனியோர் பன்றி பண்ளையில் முதல் 

முளறயோக ஆப்பிரிக்க பன்றிக்கோய்ச்சல் உறுதி 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ சமீபத்தில், பகோவோ மற்றும் தோத்ைோ &  கர் ஹபவலி மற்றும் டோமன் 

& ளடயூ ஆகியளவ முளறபய  ோட்டிபலபய முதல் ‘ஹர் கர் ஜல்’ 

சோன்றிதழ் சபற்ற மோநிலம் மற்றும் யூனியன் பிைபதசம் ஆைது. 

கிைோமங்களில் உள்ள அளைத்து வீடுகளுக்கும் குழோய்கள் மூலம் 

போதுகோப்போை குடிநீர் உள்ளது என்று சோன்றளிக்கும் 

✓ குஜைோத்தின் பூஜ்  கரில் ஸ்ம்ருதி வோன் என்ற இந்தியோவின் முதல் 

பூகம்ப நிளைவகத்ளத பிைதமர் திரு  பைந்திை பமோடி  ோட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்தோர். 

✓ மத்தியப் பிைபதசத்தின் மோண்ட்லோ மோவட்டம், இந்தியோவின் முதல் 

சசயல்போட்டு கல்வியறிவு மோவட்டமோக மோறியுள்ளது 

✓ குஜைோத்தின் அகமதோபோத்தில், போதசோரிகள் மற்றும் ளசக்கிள் 

ஓட்டுபவர்களுக்கோக 300 மீட்டர் நீளமும், 14 மீட்டர் அகலமும் 

சகோண்ட ‘அடல் போலத்ளத’ பிைதமர்  பைந்திை பமோடி திறந்து 

ளவத்தோர். 

Polity  

அைசளமப்பு  

✓ சட்ட ஆளையத்தின் 267வது அறிக்ளகயில் சவறுப்புப் 

பபச்சுகளளத் தூண்டுவது, அச்சத்ளத ஏற்படுத்துவது மற்றும் 

வன்முளறளயத் தூண்டுவது பபோன்றவற்ளறத் தளட 

சசய்வதற்கோை ஏற்போடுகள் சசய்யப்பட்டுள்ளை. 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP 1 & 2 MAINS | DIRECT | ONLINE | CLASS- 9952521550 57 

 

Persons 

ஆளுளமகள்  

✓ மத்திய ஊழல் கண்கோனிப்பு ஆளையத்தின் புதிய தளலவைோக 

சுபைஷ் என் பபடளல அைசு நியமித்தது 

✓ மூத்த மின் பவதியியல் விஞ்ஞோனி  ல்லதம்பி களலச்சசல்வி 

அறிவியல் மற்றும் சதோழில்துளற ஆைோய்ச்சி கவுன்சிலின் முதல் 

சபண் இயக்கு ர் சஜைைலோக ஆைோர். 

✓ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோை -UNESCO அளமதிப் பரிளச வழங்க 

திருமதி ஏஞ்சலோ சமர்கல் பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

✓ பிைோன்ஸ்  ோட்டின் உயரிய சிவிலியன் விருதோை சசவோலியர் டி லோ 

லீஜியன் டி'ஹோனூர் விருதுக்கு டோக்டர் சசி தரூர் பதர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

✓ சர்வபதச  ோைய நிதியத்தின் சசயல் இயக்கு ைோக (இந்தியோ) 

கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ைமணியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

✓ விஸ்வ ோதன் ஆைந்த் சர்வபதச சசஸ் கூட்டளமப்பு அல்லது 

உலக சசஸ் கூட்டளமப்பின் துளைத் தளலவைோக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோர் 

Schemes  

திட்டங்கள் 

✓ ஏழ்ளம மற்றும் பிச்ளசக்கோைர்களின் நீடித்து வரும் பிைச்சளைக்கு 

தீர்வு கோை, இந்திய அைசு ஸ்ளமல் (வோழ்வோதோைம் மற்றும் 

நிறுவைங்களுக்கோை விளிம்புநிளல தனி பர்களுக்கோை ஆதைவு) 

என்ற விரிவோை திட்டத்ளத வகுத்துள்ளது. 

Science & Tech  ✓ சமீபத்தில், இந்திய விண்சவளி ஆைோய்ச்சி நிறுவைம் (ISRO) பூமி 

கண்கோணிப்பு சசயற்ளகக்பகோள் EOS-02 மற்றும் சக-பயணிகள் 

மோைவர்களின் சசயற்ளகக்பகோள் AzaadiSAT ஆகியவற்ளற 

சுமந்து சசல்லும் சிறிய சசயற்ளகக்பகோள் ஏவுகளையின் 

(SSLV) முதல் விமோைத்ளத அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ CSIR, KPIT மூலம் உள் ோட்டிபலபய தயோரிக்கப்பட்ட இந்தியோவின் 

முதல் ளஹட்ைஜன் எரிசபோருள் சசல் பபருந்து புபைவில் 

சதோடங்கப்பட்டது 

Others  

மற்றளவ  

✓ உலக பழங்குடியிை மக்களின் சர்வபதச திைம் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 9 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 

✓ ஆகஸ்ட் 8, 2022 அன்று, இந்தியோ ஆகஸ்ட் கிைோந்தி என்றும் 

அளழக்கப்படும் சவள்ளளயபை சவளிபயறு இயக்கத்தின் 80 

ஆண்டுகளள நிளறவு சசய்தது. ஆகஸ்ட் கிைோந்தி ளமதோைம் 

என்று தற்பபோது பிைபலமோக அறியப்படும் பகோவோலியோ படங்க் 
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ளமதோைத்தில் ஆற்றிய உளையில் கோந்திஜி "சசய் அல்லது சசத்து 

மடி" என்று அளழப்பு விடுத்தோர். 

✓ உலக நீர் வோைம் 2022 இன் கருப்சபோருள் “போர்க்கோதளதக் 

கோண்பது: நீரின் மதிப்பு 

✓ இந்தியோ பமலும் 11 ைோம்சோர் தளங்கள் அல்லது சர்வபதச 

முக்கியத்துவம் வோய்ந்த ஈைநிலங்களளச் பசர்த்துள்ளது, 

அத்தளகய தளங்களின் எண்ணிக்ளகளய 75 ஆகக் சகோண்டு 

சசன்றது. 

✓ தமிழகத்தில் பமலும் ஒரு யோளைகள் கோப்பகம் (ER) 

அகஸ்தியமளலக்கோை அறிவிப்ளப இந்திய அைசு 

அறிவித்துள்ளது. அகஸ்தியமளல தமிழ் ோட்டின் 5வது யோளைகள் 

கோப்பகமோகவும், உயிர்க்பகோள கோப்பகமோகவும் உள்ளது. 

✓ ஸ்கோட்லோந்து இலவச சோனிட்டரி தயோரிப்புகளள 

அணுகுவதற்கோை உரிளமளய சட்டப்பூர்வமோக போதுகோக்கும் 

உலகின் முதல்  ோடோக மோறியுள்ளது மற்றும் பீரியட் தயோரிப்புகள் 

சட்டத்ளத இயற்றுவதன் மூலம் அளைவருக்கும் இலவச கோல 

தயோரிப்புகளள உருவோக்கியுள்ளது. 

✓ மிதிலோ மக்கோைோவுக்கு அைசோங்கம் சமீபத்தில் புவிசோர் குறியீடு 

வழங்கியுள்ளது 

✓ குழந்ளத இறப்பு விகிதத்ளதக் குளறப்பதற்கும், குழந்ளத பிறந்த 

பிறகு முதல் 1000  ோட்களளக் கவனித்துக்சகோள்வதற்கும் 

மத்திய சுகோதோை அளமச்சகம் போலன் 1000 பிைச்சோைத்ளதத் 

சதோடங்கியுள்ளது.  

✓ யுசைஸ்பகோவின் அருவமோை கலோச்சோை போைம்பரிய பட்டியலில் 

சபோறிக்க கர்போ  டை வடிவத்ளத இந்திய அைசு 

பரிந்துளைத்துள்ளது. 

Tamilnadu  

தமிழ்ைோடு  

✓  ோன் முதல்வன் பமம்போடு பமளட. தமிழ் ோட்டு 

இளளஞர்களுக்கோை மிகப்சபரிய சதோழில்துளற சதோடர்போை 

திறன் பமம்போட்டு முயற்சி] 

✓ களலஞர் கருைோநிதி சசம்சமோழி தமிழ் விருதுகளள மத்திய 

சசம்சமோழி தமிழ் நிறுவைத்தில் (CICT) வழங்கிைோர். 2020 

மற்றும் 2021க்கோை விருளத முளறபய டோக்டர் எம் ைோபஜந்திைன் 

மற்றும் டோக்டர் பக ச டுஞ்சசழியன் சபற்றைர்.  டப்பு 
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ஆண்டிற்கோை விருது, பிைோன்ஸ்  ோட்ளட பசர்ந்த தமிழறிஞர் 

டோக்டர் ஜீன் லுக் சசவிலோர்டுக்கு வழங்கப்பட்டது. அவைோல் 

விழோவில் கலந்து சகோள்ள முடியவில்ளல. இந்த விருது ரூ.10 

லட்சம் மற்றும் போைோட்டுப் பத்திைம் சகோண்டது. 

✓ கிரிஸ்டல் அபயோளடஸ்டு உப்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

அபயோளடஸ்டு உப்பு எை இருவளக உப்பின் புதிய பிைோண்டோை 

ச ய்தல் உப்புளவ முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ தமிழ் ோட்டின் பமலும் ஆறு சதுப்பு நிலங்கள் ைோம்சோர் தளங்களோக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளை. தமிழகத்தில் மன்ைோர் வளளகுடோ 

கடல்சோர் உயிர்க்பகோளக் கோப்பகம், கூந்தன்குளம், பவம்பனூர் 

சதுப்பு நிலம், சவள்பளோளட, பவடந்தோங்கல், உதயமோர்த்தோண்டம் 

பறளவகள் கோப்பகம்  ஆகும்  

✓ 2022 கோலணி மற்றும் பதோல் தயோரிப்புக் சகோள்ளகயோைது 

போதணிகள் மற்றும் பதோல் சபோருட்கள் உற்பத்திக்கோை சிறப்புப் 

சபோதிளய வழங்கும் மற்றும் அத்தளகய "வடிவளமப்பு 

ஸ்டுடிபயோக்களுக்கோை" ஊக்கத்சதோளககளள வழங்கும். 

ைோணிப்பபட்ளட மோவட்டத்தில் 400 பகோடி ரூபோய் மதிப்பில் சமகோ 

கோலணி உற்பத்தி பூங்கோ அளமக்க அடிக்கல்  ோட்டப்பட்டது. 

 

சசப்டம்பர் மோத நிகழ்வுகள்  2022  

Place  

இடங்கள்  

✓ ஜீவிகோ எைப்படும் கிைோமப்புற வோழ்வோதோை பமம்போட்டுத் 

திட்டத்தின் மூலம் ளகப்பற்றப்பட்ட மது போட்டில்களில் இருந்து 

கண்ைோடி வளளயல்களள உருவோக்க பீகோர் தயோைோகி வருகிறது. 

✓ ஜி-20 (குரூப் 20) தளலவர்களின் உச்சிமோ ோட்ளட அடுத்த 

ஆண்டு 2023 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் இந்தியோ  டத்துகிறது 

என்று சவளியுறவு அளமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

✓ சமீபத்தில், கல்வி அளமச்சர் இந்பதோபைசியோவின் போலியில் G-20 

கல்வி அளமச்சர்கள் கூட்டத்தில் உளையோற்றிைோர். 

✓ 'அம்பபத்கர் சர்க்யூட்' பகுதியில் பயணிக்க சிறப்பு சுற்றுலோ ையிளல 

அைசு அறிவித்துள்ளது. பஞ்சதீர்த் சஜன்ம பூமி, மத்தியப் 

பிைபதசத்தின் பமோவ்வில் அம்பபத்கரின் பிறந்த இடமோக 

இருக்கும்; இங்கிலோந்தில் படிக்கும் பபோது லண்டனில் 

தங்கியிருந்த இடம் சிக்ஷோ பூமி; அவர் புத்த மதத்ளதத் தழுவிய 
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 ோக்பூரில் உள்ள தீக்ஷோ பூமி; மஹோபரிநிர்வோன் பூமி அல்லது 

சடல்லியில் அவர் மளறந்த இடம்; மற்றும் மும்ளபயில் அவைது 

தகைம் சசய்யப்பட்ட ளசத்ய பூமி. 

✓ போல்கு  தியில் உள்ள கயோஜி அளை இந்தியோவின் மிக நீளமோை 

ைப்பர் அளையோகும். இந்த சபயர் கயோவுடன் சதோடர்புளடய மத 

 ம்பிக்ளககளள எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

✓ ைோஷ்டிைபதி பவனில் இருந்து ைோஜ்போத் எைப்படும் இந்தியோ பகட் 

வழியோக பதசிய ளமதோைத்திற்கு சசல்லும் போளத - கர்தவ்ய 

போளத எை சபயர் மோற்றப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியோவின் முதல் உள் ோட்டு விமோைம் தோங்கி பபோர்க்கப்பலோை 

ஐஎன்எஸ் விக்ைோந்த் 02 சசப்டம்பர் 2022 அன்று சசயல்போட்டிற்கு 

வந்த இடம்  - சகோச்சி 

✓ மத்தியப் பிைபதசத்தில் உள்ள குபைோ பதசிய பூங்கோவில் 8 

சிறுத்ளதகளள பிைதமர்  பைந்திை பமோடி சசப்டம்பர் 17ஆம் பததி 

விடுவித்தோர். இந்தியோவில் அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட சிறுத்ளதயின் 

அறிவியல் சபயர்: அசிபைோனிக்ஸ் ஜூபோட்டஸ் ஜூபோட்டஸ், 

இந்தியோவில் இருந்து அழிந்துபபோை சிறுத்ளதயின் அறிவியல் 

சபயர்: அசிபைோனிக்ஸ் ஜூபோட்டஸ் சவைோட்டிகஸ் 

✓ வோைைோசி 2022-2023 இல் முதல் ஷோங்கோய் கூட்டுறவு 

அளமப்பின் சுற்றுலோ மற்றும் கலோச்சோை தளல கைமோக 

பரிந்துளைக்கப்பட்டது 

✓ இந்தியோவின் முதல் லித்தியம்-அயன் சசல் உற்பத்தி நிளலயத்தின் 

முன் உற்பத்திளய ஆந்திைப் பிைபதசத்தின் திருப்பதியில் ைோஜீவ் 

சந்திைபசகர் சதோடங்கியுள்ளோர். 

Schemes  

திட்டங்கள்  

✓ 2022 ஆசிரியர் திைத்ளதசயோட்டி, இந்தியப் பிைதமர் ஒரு புதிய 

முயற்சிளய அறிவித்தோர் - PM SHRI பள்ளிகள் (PM ScHools 

for Rising India). மத்திய அைசு / மோநிலம் / யூனியன் பிைபதச 

அைசு / உள்ளோட்சி அளமப்புகளோல் நிர்வகிக்கப்படும் பள்ளிகளில் 

இருந்து பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளள வலுப்படுத்துவளத இது 

ப ோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

✓ ைோஜஸ்தோன் அைசு  கர்ப்புற பவளலவோய்ப்புக்கோை முதன்ளமத் 

திட்டத்ளதத் சதோடங்கியுள்ளது; இந்திைோ கோந்தி சஷஹோரி 

பைோஜ்கர் பயோஜைோ. 
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✓ கோசப ோய்க்கு (கோசப ோய்) எதிைோை  ோட்டின் பபோைோட்டத்ளத 

விளைவுபடுத்தவும், 2025-க்குள் ப ோளய ஒழிக்க பிைதமர் 

நிர்ையித்த இலக்ளக அளடயவும், பிைதோன் மந்திரி கோசப ோய் 

முக்த் போைத் அபியோளை ஜைோதிபதி சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ பள்ளி மோைவர்களுக்கோை ைோமகிருஷ்ைோ மிஷனின் 

‘விழிப்புைர்வு’ திட்டத்ளத மத்திய கல்வி அளமச்சர் சதோடங்கி 

ளவத்தோர். 

✓ பிைதோன் மந்திரி கரீப் கல்யோண் அன்ை பயோஜைோ (PM-GKAY) 

ளய டிசம்பர் 2022 வளை பமலும் மூன்று மோதங்களுக்கு 

நீட்டிப்பதோக மத்திய அைசு அறிவித்தது. PMGKAY என்பது 

பகோவிட்-க்கு எதிைோை பபோரில் ஏளழகளுக்கு உதவுவதற்கோக 

பிைதோன் மந்திரி கரிப் கல்யோண் சதோகுப்பின் (PMGKP) ஒரு 

பகுதியோகும்.  

✓ பழங்குடியிை சமூகங்களின் பழளமயோை மற்றும் தனித்துவமோை 

போைம்பரியங்களள ஆவைப்படுத்துவதற்கோக ஒரு 

களலக்களஞ்சியத்ளதத் சதோடங்கிய  ோட்டின் முதல் மோநிலமோக 

ஒடிசோ ஆைது. 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும்  கர்ப்புற விவகோை அளமச்சகம், ஸ்வச் அம்ரித் 

மபஹோத்சவின் கீழ் ஸ்வச் சபோம்ளம பகத்தோளை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

Persons  

ஆளுளமகள்  

✓ இந்தியோவின் 16வது தளலளம வழக்கறிஞைோக  உச்ச 

நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர் ஸ்ரீ ஆர்.சவங்கடைமணி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

✓ சதோழிலதிபரும் டோடோ குழுமத்தின் முன்ைோள் தளலவருமோை 

ளசைஸ் மிஸ்திரி 04 சசப்டம்பர் 2022 அன்று சோளல விபத்தில் 

கோலமோைோர். 

✓ 06 சசப்டம்பர் 2022 அன்று ப்ரிட்டனின் பிைதமைோகப் பதவிபயற்ற 

கன்சர்பவடிவ் கட்சியின் தளலவர் - பமரி எலிசசபத் ட்ைஸ் 

✓ சபங்களூருளவ பசர்ந்த சசஸ் வீைர் பிைைவ் ஆைந்த், 

இந்தியோவின் 76வது கிைோண்ட்மோஸ்டர் ஆைோர் 

✓ சலப்டிைன்ட் சஜைைல் அனில் சவுகோன் இந்தியோவின் 

இைண்டோவது  முப்பளடகளின் தளலளம அதிகோரியோக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர் 
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Polity  

அைசளமப்பு  

✓ சமீபத்தில், சத்தீஸ்கர், தமிழ் ோடு, கர் ோடகோ, இமோச்சலப் பிைபதசம் 

மற்றும் உத்தைபிைபதசம் ஆகிய மோநிலங்களில் உள்ள 

பழங்குடியிைர் பட்டியலில் குறிப்பிட்ட சில சமூகங்களளச் பசர்க்க, 

இந்த மோநிலங்களின் நீண்டகோல பகோரிக்ளககளள நிளறபவற்ற, 

அைசோங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஹட்டி பழங்குடியிைர் 

(இமோச்சல பிைபதசம்,  ரிசகோறவர் மற்றும் குருவிக்கோைன் 

(தமிழ் ோடு), பிஞ்சியோ (சத்தீஸ்கர்), பகோண்ட் சமூகம் (உத்தை 

பிைபதசம்), ‘பபட்டோ-குருபோ’ (கர் ோடகோ) 

✓ போதுகோப்போை மற்றும் சட்டப்பூர்வமோை கருக்களலப்புச் 

சிகிச்ளசளயப் சபற,  ோட்டில் உள்ள அளைத்துப் சபண்களும், 

திருமை நிளலளயப் சபோருட்படுத்தோமல், கர்ப்பமோகி 24 வோைங்கள் 

வளை கருக்களலப்பு சசய்துசகோள்ளலோம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் 

அனுமதித்துள்ளது. இது 51 ஆண்டுகள் பழளமயோை 

கருக்களலப்புச் சட்டத்ளத (1971 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவக் 

கருச்சிளதவுச் சட்டம்) ஆளியுள்ளது, இது திருமைமோகோத 

சபண்கள் 24 வோைங்கள் வளையிலோை கர்ப்பத்ளத நிறுத்துவளதத் 

தடுக்கிறது. 

Economy  

சபோருளோதோைம்  

✓ இங்கிலோந்ளத பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ஐந்தோவது சபரிய 

சபோருளோதோைமோக இந்தியோ ஆைது. இப்பபோது, அசமரிக்கோ, சீைோ, 

ஜப்போன் மற்றும் சஜர்மனி ஆகிய  ோடுகள் மட்டுபம இந்தியோளவ 

விட சபரிய சபோருளோதோைங்களளக் சகோண்ட  ோடுகள். 

✓ கிைோமப்புற மின்மயமோக்கல் கழகம்) ஒரு ‘மஹோைத்ைோ’ மத்திய 

சபோதுத்துளற நிறுவைமோக அந்தஸ்ளதப் சபற்றுள்ளது. 

Science & Technology 

அறிவியல் சதோழில்னுட்பம்   

முதன்முளறயோக, அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத் துளற (டிஎஸ்டி) 

இந்தியோவின் முதல் டோர்க் ஸ்ளக ரிசர்வ், ஹன்பல, லடோக்கில் 

அளமக்கப்படுவளத அறிவித்துள்ளது. 

✓ சபோறியியல், அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத்தில் சபண்கள் 

(WEST), ஒரு புதிய I-STEM (இந்திய அறிவியல் சதோழில்நுட்பம் 

மற்றும் சபோறியியல் வசதிகள் வளைபடம்) முன்முயற்சி "சபண்கள் 

சபோறியியல், அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பம் (WEST)" 

எைப்படும் அறிவியல் டோக்டர். பர்விந்தர் ளமனி அவர்களோல் 

சதோடங்கப்பட்டது. 5 சசப்டம்பர் 2022 அன்று இந்திய அைசின் 

முதன்ளம அறிவியல் ஆபலோசகரின் (PSA) சசயலர். 

 Women in Engineering, Science, and Technology 
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(WEST), a new I-STEM (Indian Science Technology and 

Engineering facilities Map) 

✓ பஜர்மனி உலகின் முதல் முழு ளஹட்ைஜனில் இயங்கும் ையில்களள 

அறிமுகப்படுத்தியது, இளவ உமிழ்வு இல்லோத ையில்கள் ஆகும், 

அளவ மணிக்கு 140 கிபலோமீட்டர் பவகத்ளத எட்டும் மற்றும் 

பபட்டரி  வறண்டு பபோகும் முன் சுமோர் 1,000 கிமீ ஓட முடியும். 

✓ இந்திய விண்சவளி ஆைோய்ச்சி நிறுவைம் (இஸ்பைோ) பைோகிணி 

ஆர்எச்-200 ைோக்சகட்ளட 200வது முளறயோக சவற்றிகைமோக 

விண்ணில் சசலுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

✓ கர்ப்பப்ளப வோய்ப் புற்றுப ோளயத் தடுப்பதற்கோக, இந்தியோவின் 

முதல் உள் ோட்டிபலபய உருவோக்கப்பட்ட தடுப்பூசி, “சசர்வோவோக்” 

Others  

மற்றளவ  

✓ மனித வளர்ச்சி அறிக்ளக 2021-22 இன் படி, மனித பமம்போட்டுக் 

குறியீட்டில் (HDI) இந்தியோவின் தைவரிளச 2020 இல் 130 இல் 

இருந்து 2022 இல் 132 ஆக சரிந்துள்ளது. இந்தியோவின் HDI 

மதிப்பு 2021 இல் 0.633 ஆக இருந்தது. பிறக்கும் பபோது 

இந்தியோவின் ஆயுட்கோலம் 67.2 ஆண்டுகள் எை பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது 

✓ போலிை சமத்துவமின்ளம குறியீடு: போலிை சமத்துவமின்ளம 

குறியீட்டில் இந்தியோ 122 வது இடத்தில் உள்ளது. 

✓ கியர் போக்ஸ்களில் மளறந்திருக்கும் பபோளதப்சபோருட்களள  

கண்டறிய ஆபபைஷன் கியர் போக்ஸ்  டத்தப்படுகிறது. 

✓ சமீபத்தில், 2022 உலக புத்தோக்க குறியீட்டில், 81 வது இடத்தில் 

இருந்த இந்தியோ 40 வது இடத்திற்கு வந்துள்ளது. 

✓ கோங்சசன்ட்பஜோங்கோ பதசிய பூங்கோ, சிக்கிம் இந்தியோவின் முதல் 

மற்றும் ஒபை "கலப்பு உலக போைம்பரிய தளமோக 

சபோறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ கிைோமப்புற பமம்போட்டு அளமச்சகம் நிலத்தடி நீர்மட்டத்ளத சிறந்த 

முளறயில் பிடிக்க “JALDOOT App மற்றும் JALDOOT App e-

brochure” ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ ஷோங்கோய் ஒத்துளழப்பு அளமப்பு (SCO) உச்சிமோ ோடு 2022 

உஸ்சபகிஸ்தோனின் சமர்கண்டில் சமீபத்தில்  ளடசபற்றது. 
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✓ ஐக்கிய  ோடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP), UK-ஐ 

தளமோகக் சகோண்ட சதோண்டு நிறுவைமோை Reef-World 

Foundation உடன் இளைந்து Green Fins Hub ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ 2023 ஆம் ஆண்டில் சர்வபதச திளை ஆண்டோக அனுசரிக்க 

இந்தியோவின் முன்சமோழிவு உைவு மற்றும் விவசோய அளமப்போல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

✓ ைோணிப்பூர் வைவிலங்கு சைைோலயம் இந்தியோவின் 54வது புலிகள் 

கோப்பகமோக இருக்கும். உத்தைப்பிைபதசம் (உபி) சித்ைகூட் 

மோவட்டத்தில் உள்ள ைோணிப்பூர் வைவிலங்கு சைைோலயத்தில் 

(ஆர்டபிள்யூஎஸ்) மோநிலத்தின்  ோன்கோவது புலிகள் கோப்பகத்தின் 

அறிவிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ ஒவ்சவோரு ஆண்டும் சசப்டம்பர் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் 

சர்வபதச அளமதி திைம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2022க்கோை 

கருப்சபோருள்: இைசவறிக்கு முடிவு கட்டுங்கள். அளமதிளய 

உருவோக்குங்கள். 

✓ போைத் பபயோசடக் மூலம் இந்தியோவின் முதல் இன்ட்ைோப சல்( 

மூக்குவ்ழியோக)  பகோவிட் தடுப்பூசி 18 வயதுக்கு 

பமற்பட்டவர்களுக்கு சதோற்றுக்கு எதிைோை முதன்ளம 

ப ோய்த்தடுப்புக்கு DCGI அங்கீகோைத்ளதப் சபற்றது. 

✓ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை தோதோசோபகப் போல்பக விருதுக்கு மூத்த 

போலிவுட்  டிளக ஆஷோ பபைக் பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

✓ அசமரிக்கோவின் முன்ைோள் கணினி நுண்ைறிவு ஆபலோசகர் 

எட்வர்ட் ஸ்பைோடனுக்கு ைஷ்யோ குடியுரிளம வழங்கியுள்ளது 

✓ குஜைோத்தி திளைப்படமோை Chhello Show, ஆஸ்கோர் 

2023க்கோை இந்தியோவின் அதிகோைப்பூர்வ நுளழவு, 

Tamilnadu  

தமிழ்ைோடு  

✓ சஜர்மனியின் டோர்ம்ஸ்டோட்டில் உள்ள PEN ளமயத்தோல் இந்திய 

எழுத்தோளர் திருமதி மீைோ கந்தசோமிக்கு சஹர்மன் சகஸ்டன் பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்தியப் சபருங்கடலின் போல்க் விரிகுடோவில் இந்தியோவின் முதல் 

கடல்பசு போதுகோப்புக் கோப்பகம் உருவோக்கப்பட உள்ளதோக 

தமிழ் ோடு அறிவித்துள்ளது. 
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✓ அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் மோநிலத்தில் பசுளமப் பைப்ளப 23.7% 

லிருந்து 33% ஆக உயர்த்தும் ப ோக்கத்துடன் பசுளமத் தமிழ் ோடு 

இயக்கத்ளத முதலளமச்சர் சதோடங்கி ளவத்தோர். வண்டலூரில் 

உள்ள அறிஞர் அண்ைோ உயிரியல் பூங்கோவில் இந்த பணிளய 

முதல்வர் சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ மோண்புமிகு முதலளமச்சர் அவர்கள், சவளி ோடு வோழ் தமிழர்கள் 

தமிழ் சமோழிளயக் கற்க தமிழ்ப் பர்ப்புளற கழகத்ளதத் சதோடங்கி 

ளவத்தோர் 

✓ மதுளையில் அைசுப் பள்ளிகளில் ஒன்றோம் வகுப்பு முதல் ஐந்தோம் 

வகுப்பு வளை பயிலும் மோைவர்களுக்கோை ‘முதல்வரின் கோளல 

உைவுத் திட்டத்ளத முதல்வர் ஸ்டோலின் சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ மோண்புமிகு முதலளமச்சர் சசன்ளை கோவல்துளறயின் 

சபோறுப்புள்ள கோவல்துளற முயற்சிகள் (SIRPI) பிரிவுகளள திறந்து 

ளவத்தோர். Student In Responsible Police Initiatives 

(SIRPI) 

✓ தமிழக முதல்வர் 'புதுளம சபண்' என்ற தளலப்பில் மூவலூர் 

ைோமோமிர்தம் அம்ளமயோர் உயர்கல்வி உறுதி திட்டத்ளத, 

சசன்ளையில்  டந்த விழோவில், டில்லி முதல்வர் அைவிந்த் 

சகஜ்ரிவோல் முன்னிளலயில், ஸ்டோலின், சசப்டம்பர், 5ல் துவக்கி 

ளவத்தோர். புதுளம சபன் திட்டத்தின் கீழ், மோநில அைசுப் 

பள்ளிகளில் ஐந்தோம் வகுப்பு முதல் பன்னிைண்டோம் வகுப்பு வளை 

படித்த மோைவிகள், பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளபமோ முடிக்கும் வளை 

மோதந்பதோறும் ₹1,000 உதவித் சதோளகயோக வழங்கப்படும். 

✓ மோநிலத் திட்டக் கமிஷன் துளைத் தளலவர் பஜ.சஜயைஞ்சன் 

புதன்கிழளம மோநிலத்தின் சபோது விநிபயோகத் திட்டத்ளத 

போைோட்டிைோர், பமலும் தமிழ் ோட்டில் உைவுப் பைவீக்கம் 

குளறவதற்கு சபோது விநிபயோகத் திட்டபம கோைைம் என்று 

கருத்துத் சதரிவித்தோர். 

 

அக்படோபர் 1 -15 வளையிலோை  டப்பு நிகழ்வுகள்  

✓ உள்துளற அளமச்சகம் (MHA) அருைோச்சல பிைபதசம் மற்றும்  ோகோலோந்தின் சில பகுதிகளில் 

ஆயுதப்பளட (சிறப்பு அதிகோைங்கள்) சட்டத்ளத (AFSPA) பமலும் ஆறு மோதங்களுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. 
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✓ ஸ்வச் போைத் மிஷன்-  கர்ப்புற 2.0 இன் ஒரு பகுதியோக  டத்தப்பட்ட ஆசோதி@75 ஸ்வச் 

சர்பவக்ஷன் 2022 இன் ஒரு பகுதியோக, சதோடர்ந்து ஆறோவது ஆண்டோக இந்தூளை தூய்ளமயோை 

 கைமோக குடியைசுத் தளலவர் வழங்கிைோர். 

✓ ஸ்பையோ சிங்கோல் வழக்கு ஐடி சட்டத்தின் பிரிவு 66A ஐ நீக்கியது 

✓ 2வது ஐக்கிய  ோடுகளின் உலக புவிசோர் தகவல் மோ ோடு ளஹதைோபோத்தில் ‘உலகளோவிய 

கிைோமத்ளத புவிசோர் இயக்கம்: யோரும் பின்தங்கி விடக்கூடோது’ என்ற தளலப்பில் 

சதோடங்கப்பட்டது. 

✓ ஊதோ புைட்சி” விவசோய சதோழில்நுட்ப ஸ்டோர்ட்அப்களுக்கு கவைம் சசலுத்தியுள்ளது. 

✓ குஜைோத்தின் சமஹ்சோைோ மோவட்டத்தில் உள்ள சமோபதைோ கிைோமத்ளத இந்தியோவின் முதல் சூரிய 

சக்தி கிைோமமோக பிைதமர் அறிவித்தோர். 

✓ உலகில் சர்க்களை உற்பத்தி மற்றும் நுகர்பவோர் மற்றும் இைண்டோவது சபரிய ஏற்றுமதியோளைோக 

இந்தியோ உருசவடுத்துள்ளது 

✓ உலகளோவிய பட்டினிக் குறியீட்டில் 121  ோடுகளில் இந்தியோ 107 வது இடத்தில் உள்ளது 

உலகளோவிய பட்டினிக் குரியிடு (GHI) என்பது உலகளோவிய, பிைோந்திய மற்றும் பதசிய அளவில் 

பசிளய விரிவோக அளவிடுவதற்கும் கண்கோணிப்பதற்கும் ஒரு கருவியோகும். GHI மதிப்சபண்கள் 

 ோன்கு கூறு குறிகோட்டிகளின் மதிப்புகளள அடிப்பளடயோகக் சகோண்டளவ - ஊட்டச்சத்து 

குளறபோடு, குழந்ளத வளர்ச்சி குன்றிய நிளல, குழந்ளத வீைோக்குதல் மற்றும் குழந்ளத இறப்பு 

✓ ஒவ்சவோரு ஆண்டும், சர்வபதச சபண் குழந்ளதகள் திைம் 11 அக்படோபர் 2022 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ ஒவ்சவோரு ஆண்டும், அக்படோபர் 15 ஆம் பததி கிைோமப்புற சபண்களுக்கோை சர்வபதச திைம் 

சகோண்டோடப்படுகிறது 

✓ இந்திய விண்சவளி ஆைோய்ச்சி நிறுவைம் (இஸ்பைோ) துருவ சசயற்ளகக்பகோள் ஏவுதல் வோகைம் 

(பிஎஸ்எல்வி) பபோன்ற சசயல்போட்டு அளமப்புகளுக்குப் பதிலோக அடுத்த தளலமுளற ஏவுகளை 

வோகைத்ளத (என்ஜிஎல்வி) உருவோக்கி வருகிறது. 

✓ குஜைோத்தில் 36வது பதசிய விளளயோட்டுப் பபோட்டிகளள பிைதமர் சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோை சோஸ்த்ைோ ைோமோனுஜன் பரிசு யுன்கிங் டோங்கிற்கு வழங்கப்படும், 

கலிபபோர்னியோ பல்களலக்கழகத்தின் சபர்க்லி, யு.எஸ்.ஏ. திருமதி யுன்கிங்கின் பளடப்புகள் 

“அதி வீை நுட்பங்களின் குறிப்பிடத்தக்க கலளவளயக் கோட்டுகின்றை, இதில் எண்கணிதம் 

மற்றும் வடிவவியல் வளககளின் வளளவு வடிவங்கள் உள்ளை. முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, பமலும் 

அவைது முடிவுகள் மற்றும் முளறகள் இந்த பகுதியில் எதிர்கோல ஆைோய்ச்சியில் சபரும் தோக்கத்ளத 

ஏற்படுத்தும் 

✓ மத்தியப் பிைபதசம் (எம்.பி.) வைவிலங்கு வோரியம், பன்ைோ புலிகள் கோப்பகத்தின் (பி.டி.ஆர்.) 

புலிகளுக்கோக 'துர்கோவதி புலிகள் கோப்பகம்' என்ற புதிய கோப்பகத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்தியோவின் 50வது தளலளம நீதிபதியோக சந்திைசூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.  வம்பரில் 

பதவிபயற்போர்  

✓ வரும் இளடத்பதர்தலில் மகோைோஷ்டிை முதல்வர் ஏக் ோத் ஷிண்பட தளலளமயிலோை சிவபசைோ 

அணிக்கு பதர்தல் ஆளையம் “இைண்டு வோள் மற்றும் பகடயம்” சின்ைத்ளத ஒதுக்கியது. 
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✓ மோலி அல்பமடோவின் ஏழு நிலவுகள்  ோவலுக்கோக இலங்ளக எழுத்தோளர் சஷஹோன் 

கருைோதிலகவுக்கு 2022 புக்கர் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ வோக்கோளர்களிளடபய விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கோக இந்திய பதர்தல் ஆளையத்தின் 

‘பதசிய சின்ைமோக’ பிைபல  டிகர் பங்கஜ் திரிபோதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

✓ உள் ோட்டிபலபய உருவோக்கப்பட்ட இலகுைக பபோர் சஹலிகோப்டர் (LCH) ‘பிைசோந்த்’, அதோவது 

கடுளமயோைது. பஜோத்பூர் விமோைப்பளட தளத்தில் முளறயோக இந்திய விமோைப்பளடயில் 

பசர்க்கப்பட்டது. 

✓ பிைதமர்  பைந்திை பமோடி 20.10.2022 அன்று குஜைோத் மோநிலம் ஏக்தோ  கரில் உள்ள ஒற்றுளம 

சிளலயில் ஐ ோ சபோதுச்சசயலோளர் அன்படோனிபயோ குட்சடைஸ் முன்னிளலயில் மிஷன் ளலஃப் 

(சுற்றுச்சூழலுக்கோை வோழ்க்ளக முளற) என்ற திட்டத்ளத சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோபர் 14 ஆம் பததி சர்வபதச மின்-கழிவு 

திைம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ கோலநிளல மோற்றம் சதோடர்போை தமிழ் ோடு ஆட்சி மன்றக் குழுளவ அளமக்க தமிழக அைசு முடிவு 

சசய்து, முதல்வர் மு.க. அதன் தளலவர் ஸ்டோலின். கோலநிளல  டவடிக்ளகளய திறம்பட வழி டத்த 

தமிழ் ோடு பசுளம கோலநிளல நிறுவைம் (TNGCC) எைப்படும் சிறப்பு ப ோக்கத்திற்கோை 

வோகைத்ளதயும் இது அளமத்துள்ளது. ஆளும் குழுவின் புகழ்சபற்ற உறுப்பிைர்கள் மோன்படக் சிங் 

அலுவோலியோ (சபோருளோதோை நிபுைர்);  ந்தன் எம். நிபலகனி (இன்ஃபபோசிஸ் வோரியத் தளலவர்); 

எரிக் சசோல்சஹய்ம் (ஆறோவது நிர்வோக இயக்குைர், ஐக்கிய  ோடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 

மற்றும் ஐக்கிய  ோடுகள் சளபயின் முன்ைோள் துளை சபோதுச்சசயலோளர்); ைபமஷ் ைோமச்சந்திைன் 

(நிளலயோை கடற்களை பமலோண்ளமக்கோை பதசிய ளமயத்தின் நிறுவைர் இயக்கு ர்); 

ஜி.சுந்தர்ைோஜன் (ஒருங்கிளைப்போளர், பூவுலகின்  ண்பர்கள்); மற்றும் நிர்மலோ ைோஜோ (தளலவர், 

ைோம்பகோ சமூக பசளவகள்). 

✓ புதுதில்லியில்  ளடசபற்ற மத  ல்லிைக்க பபைணியில் தமிழக அணி முதல் பரிளச சவன்றது 

✓ பள்ளி மோைவர்களுக்கோக ஊஞ்சல், பதன்சிட்டு, கைவு ஆசிரியர் ஆகிய 3 இதழ்களள முதல்வர் 

ஸ்டோலின் சவளியிட்டோர். 

✓ சோளலப் போதுகோப்பில் அதிகப் சபோறுப்புைர்வுடன் இருக்க பவண்டும் என்ற ப ோக்கத்தில் பள்ளி 

மோைவர்களுக்கோை "குட்டி கோவலர்" திட்டத்ளத முதல்வர் சதோடங்கி ளவத்தோர். இத்திட்டத்ளத 

மோநில அைசும், பகோயம்புத்தூளைச் பசர்ந்த "உயிர்" என்ற தன்ைோர்வ சதோண்டு நிறுவைமும் 

இளைந்து சசயல்படுத்துகின்றை. 

✓ சசன்ளை சமட்பைோ ையில் திட்டத்தின் இைண்டோம் கட்டத்தின் கீழ் 118.9 கிமீ நீளத்திற்கு மூன்று 

சமட்பைோ ையில் போளதகளள சசயல்படுத்த மோநில அைசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 128 

நிளலயங்களளக் சகோண்ட இைண்டோம் கட்ட விரிவோக்கமோைது தோழ்வோைம் 3 - மோதவைத்திலிருந்து 

சிப்கோட் வளை (45.8 கி.மீ.), தோழ்வோைம் 4: கலங்களை விளக்கத்திலிருந்து பூந்தமல்லி ளபபோஸ் 

(26.1 கி.மீ.) மற்றும்  ளடபோளத 5: மோதவைத்தில் இருந்து பசோழிங்க ல்லூர் (47 கி.மீ.) 

ஆகியவற்ளறக் சகோண்டுள்ளது. சசன்ளை சமட்பைோ இைண்டோம் கட்ட திட்டத்திற்கோை சவளிப்புற 

நிதி உதவி இருதைப்பு/பல்தைப்பு வங்கிகளோல் வழங்கப்படுகிறது. JICA, ADB, AIIB மற்றும் NDB 



 

ADMISSION OPEN FOR GROUP 1 & 2 MAINS | DIRECT | ONLINE | CLASS- 9952521550 68 

 

✓ ஸ்வச் சர்பவக்ஷன் கிைோமீன் 2022 மற்றும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஆகியவற்றிற்கோை பல்பவறு வளக 

விருதுகளில் தமிழ் ோடு முதலிடத்ளதப் சபற்றுள்ளது. ஜைோதிபதி திசைௌபதி முர்மு, 2021-22 ஆம் 

ஆண்டுக்கோை சசயல்போட்டு மதிப்பீட்டில் ‘60%க்கும் குளறவோை கவபைஜ் பிரிவின்’ கீழ் முதல் 

பரிளச  கைோட்சி நிர்வோகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் துளற அளமச்சர் பக.என். விழோவில் ப ரு மற்றும் 

அதன் சசயலோளர் ஷிவ்தோஸ் மீைோ. சபரிய மோநிலங்கள் பிரிவில் ஸ்வச் சர்பவக்ஷன் கிைோமீன் 

2022க்கோை மூன்றோவது பரிளசயும் குடியைசுத் தளலவர் தமிழ் ோட்டுக்கு வழங்கிைோர். 

✓ இண்படன் நிறுவைத்தின் 2 கிபலோ மற்றும் 5 கிபலோ இலவச வர்த்தக திைவமோக்கப்பட்ட 

சபட்பைோலிய எரிவோயு (எல்பிஜி) சிலிண்டர்கள் விற்பளைளய கூட்டுறவுத்துளற அளமச்சர் 

ஐ.சபரியசோமி சதோடங்கி ளவத்தோர். ஹிந்தியில் முன்ைோ (2 கிபலோ) மற்றும் பசோட்டு (5 கிபலோ) 

எை அளழக்கப்படும் சிலிண்டர்களுக்கு தைல் மற்றும் அைல் என்று தமிழ் சபயர்களள 

வழங்கிைோர். 

  

சுதந்திை அமுதப் சபரு ோள் 

• ஆசோதி கோ அம்ரித் மபஹோத்சவ் என்பது 75 ஆண்டுகோல சுதந்திைம் மற்றும் அதன் மக்கள், 

கலோச்சோைம் மற்றும் சோதளைகளின் புகழ்சபற்ற வைலோற்ளறக் சகோண்டோடுவதற்கும் 

நிளைவுகூருவதற்கும் இந்திய அைசோங்கத்தின் முன்முயற்சியோகும். 

• இந்த மபஹோத்ெவ், இந்தியோளவ அதன் பரிைோம பயைத்தில் இதுவளை சகோண்டு வருவதில் 

முக்கிய பங்கு வகித்தது மட்டுமல்லோமல், இந்தியோ 2.0 ஐ சசயல்படுத்தும் பிைதமர்  பைந்திை 

பமோடியின் போர்ளவளய சசயல்படுத்தும் ஆற்றளலயும் ஆற்றளலயும் அவர்களுக்குள் 

ளவத்திருக்கும் இந்திய மக்களுக்கு  ஆத்மநிர்பர் போைத்.அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

• ஆசோதி கோ அம்ரித் மபஹோத்சவின் உத்திபயோகபூர்வ பயைம் மோர்ச் 12, 2021 அன்று 

சதோடங்கியது, இது  மது 75வது சுதந்திை திைத்திற்கோை 75 வோை கவுண்ட்டவுளைத் 

சதோடங்கி ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு ஆகஸ்ட் 15, 2023 அன்று முடிவளடயும். 

IYACHAMY ACADEMY 

NO , 172, GROUD FLOOR 

THIRUGNANASAMBANDAR STREET 

THIRUVALEESWARAR NAGAR  

THIRUMANGALAM  

ANNA NAGAR WEST  

CHENNAI – 40  

9952521550 

IYACHAMY ACADEMY 

SECOND FLOOR, 

JENITH OPTICAL UPSTAIRS 

OPPOSITE TO VOC GROUND 

PALAYAMKOTTAI 

TIRUNELVELI  

9786421550 

IYACHAMY ACADEMY  

KRISHNA BAKKERY UPSTAIRS  

SWAMY SANNATHI  

TENKASI  

9786947055 

 

 


