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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப்1, TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

குரங்கு பாக்ஸ் லவரஸ் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 

தோன்றியுள்ளது. தநாயாளிக்கு லநஜீரியாவில் 

இருந்து ெமீபத்திய பயண வரலாறு உள்ளது, 

அங்கு அவர்கள் சுருங்கியோக 

ெந்தேகிக்கப்படுகிறது. 

 தநாயாளிக்கு லநஜீரியாவில் இருந்து 

ெமீபத்திய பயண வரலாறு உள்ளது, அங்கு 

அவர்கள் UK க்குச் செல்வேற்கு முன், 

தநாய்த்சோற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று 

ெந்தேகிக்கப்படுகிறது, UK சுகாோர 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் (UKHSA) படி, வழக்லக 

உறுதிப்படுத்தியது.x 

உலக சுகாோர அலமப்பு (WHO) ஜார்கண்ட் 

மாநிலத்லே உலக புலகயிலல எதிர்ப்பு தினம் 

(WNTD) விருது-2022 க்கு தேர்ந்சேடுத்துள்ளது, 

இது புலகயிலல பயன்பாட்லடக் 

குலறப்பேற்கான மாநிலத்தின் முயற்சிகலள 

அங்கீகரிக்கிறது 

 உலக புலகயிலல எதிர்ப்பு தினத்லே 

முன்னிட்டு புதுதில்லியில் உள்ள சுகாோரத் 

துலறயின் மாநில புலகயிலல கட்டுப்பாட்டு 

பிரிவுக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படும்.  

 புலகயிலல பயன்பாட்லடக் குலறப்பதில் 

மாநில அரசின் ொேலனகலள சகௌரவிக்கும் 

இந்ே விரும்பத்ேக்க விருது, ஜார்கண்டில் 

உள்ள தேசிய புலகயிலல கட்டுப்பாட்டுத் 

திட்டத்ோல் வழங்கப்பட்டது. 
 

 

கனடிய பிரேம மந்திரி ஜஸ்டின் ட்ரூதடா பல 

ேொப்ேங்களில் "உலறேல்" உட்பட "சில 

கடுலமயான துப்பாக்கி கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள" செயல்படுத்தும் புதிய 

ெட்டத்லே சவளியிட்டார். 

 ஒட்டாவாவில் நடந்ே ஒரு செய்தியாளர் 

ெந்திப்பின் தபாது பில் C-21 ஐ முன்சமாழிய 

அவரது அரொங்கத்தின் உந்துேலின் ஒரு 

பகுதியாக, பல ஆண்டுகளாக கனடாவில் 

நடந்ே துப்பாக்கிச் சூடுகலளயும், 

அசமரிக்காவில் நடந்ே ெமீபத்திய 

ோக்குேல்கலளயும் ட்ரூதடா தமற்தகாள் 

காட்டினார். 

ஈஷா அவுட்ரீச்சின் நிறுவனர் மற்றும் ஆன்மீகத் 

ேலலவர் ெத்குரு மற்றும் குஜராத் முேல்வர் ஸ்ரீ 

பூதபந்திர பதடல் ஆகிதயார் அகமோபாத்தில் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டனர். 

 ஐதராப்பா, மத்திய ஆசியா மற்றும் மத்திய 

கிழக்கு நாடுகளில் 30,000 கிதலாமீட்டர் 

பயணம் என்பது மண்ணின் முக்கியத்துவம் 

குறித்து சகாள்லக வகுப்பாளர்களிலடதய 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தும் முயற்சியாகும்.  

 ஸ்ரீ ெத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் இந்ே 

சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

‘மண்லணக் காப்பாற்றுங்கள்’ என்ற 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட 

குஜராத்தில் இருந்ோர். 

குரங்கு பாக்ஸ் லவரஸ் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 

தோன்றியுள்ளது. தநாயாளிக்கு லநஜீரியாவில் 

இருந்து ெமீபத்திய பயண வரலாறு உள்ளது, 

அங்கு அவர்கள் சுருங்கியோக 

ெந்தேகிக்கப்படுகிறது. 

 தநாயாளிக்கு லநஜீரியாவில் இருந்து 

ெமீபத்திய பயண வரலாறு உள்ளது, அங்கு 

அவர்கள் UK க்குச் செல்வேற்கு முன், 

தநாய்த்சோற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று 

ெந்தேகிக்கப்படுகிறது, UK சுகாோர 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் (UKHSA) படி, வழக்லக 

உறுதிப்படுத்தியது. 

காணாமல் தபான குழந்லேகலளக் கண்டறிய 

உேவும் வலகயில் இன்ஸ்டாகிராம் ‘எச்ெரிக்லக’ 
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அம்ெத்லே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ே 

அம்ெத்லே அலமக்க புலகப்பட பகிர்வு செயலி 

உலகளவில் பல்தவறு நிறுவனங்களுடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது. 

 இந்ே அம்ெத்லே அலமக்க புலகப்பட பகிர்வு 

செயலி உலகளவில் பல்தவறு 

நிறுவனங்களுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது.  

 செயலில் தேடுேல் நலடசபறும் குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் பயனர்கள் இருந்ோல், காணாமல் 

தபான குழந்லேகள் பற்றிய விவரங்கலள 

பயனர்களின் Instagram ஊட்டத்தில் இந்ே 

அம்ெம் காண்பிக்கும். 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப அங்காராவின் 

தகாரிக்லகலயத் சோடர்ந்து, "துருக்கி" என்ற 

அலமப்பில் உள்ள துருக்கியின் குடியரசின் 

நாட்டின் சபயலர "Türkiye" என மாற்றியுள்ளது 

 ஐ.நா. செய்தித் சோடர்பாளர் ஸ்டீபன் 

டுஜாரிக், துருக்கிய சவளியுறவு மந்திரி 

சமவ்லூட் கவுதொக்லுவிடம் இருந்து, 

சபாதுச்செயலாளர் அன்தடானிதயா 

குட்சடரஸிடம் உலரயாற்றி, அலனத்து 

விவகாரங்களுக்கும் "துருக்கி" என்பேற்குப் 

பதிலாக "துர்க்கிதய" என்ற வார்த்லேலயப் 

பயன்படுத்துமாறு தகாரினார். 

பால்டிக் கடலில் அசமரிக்க ேலலலமயிலான 

கடற்பலடப் பயிற்சி, 16 நாடுகலளச் தெர்ந்ே 7,000 

க்கும் தமற்பட்ட மாலுமிகள், விமானப் 

பணியாளர்கள் மற்றும் கடற்பலடயினர், இதில் 

இரண்டு ஆர்வமுள்ள தநட்தடா 

உறுப்பினர்களான பின்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் 

உட்பட, கிட்டத்ேட்ட இரண்டு வாரங்கள் 

சோடங்கியது. 

 எவ்வாறாயினும், "ஸ்வீடன் மற்றும் 

பின்லாந்து ஆகிய இரு நாடுகளும் 

பங்தகற்பேன் மூலம், இரண்டு தநார்டிக் 

ஆர்வமுள்ள நாடுகளுடன் இலணந்து 

தநட்தடா அேன் ஒருங்கிலணந்ே வலிலம 

மற்றும் வலிலமலய அதிகரிப்பேற்கான ஒரு 

கணிக்க முடியாே உலகில் வாய்ப்லப 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது" என்று தநட்தடா 

கூறியது. 

அல்தபனியாவின் பாராளுமன்றம் மூன்று சுற்று 

வாக்சகடுப்பில் தவட்பாளர்கள் 

பரிந்துலரக்கப்படாேலே அடுத்து உயர் 

இராணுவ அதிகாரியான சஜனரல் தமஜர் 

பஜ்ராம் சபகாலஜ அேன் புதிய அதிபராகத் 

தேர்ந்சேடுத்துள்ளது. 

 சவளிதயறும் ஜனாதிபதி இலிர் சமட்டா, 

AAF இன் சபாதுப் பணியாளர்களின் 

ேலலலமப் பேவியிலிருந்து சபகாஜ் பேவி 

நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆலணயில் 

லகசயழுத்திட்டார். 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப இலங்லகக்கு நான்கு மாே 

காலப்பகுதியில் சுமார் 48 மில்லியன் 

சடாலர்கலள மனிோபிமான உேவியாக வழங்க 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அடுத்ே ஆறு மாேங்களுக்கு நாட்லட 

நிலலநிறுத்துவேற்கு இலங்லகக்கு 6 

பில்லியன் சடாலர்கள் 

தேலவப்படுவோகவும், நாளாந்ே 

வாழ்வாோரத்லே உறுதிப்படுத்ே 5 பில்லியன் 

சடாலர்களும் இலங்லக ரூபாலய 

வலுப்படுத்ே 1 பில்லியன் சடாலர்களும் 

தேலவப்படுவோகவும் சேரிவித்ோர். 

உலக உணவு பாதுகாப்பு தினத்லேசயாட்டி, 

‘ஆயுர்தவே ஆஹார்’ தலாதகாலவ சுகாோர 

அலமச்ெர் மன்சுக் மாண்டவியா சவளியிட்டார். 

 ஆயுர்தவே ஆஹார் தலாதகா எளிதில் 

அலடயாளம் காண அனுமதிக்கும். இேனால், 

‘ஆயுர்தவே ஆஹார்’ என்ற ேனித்துவ 

அலடயாளத்லே உருவாக்க இது உேவும். 

தலாதகாவும் ஆயுர்தவே சபாருட்களின் 

ேரத்லே வலுப்படுத்தும்.  

 இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ேர 

நிர்ணய ஆலணயத்தின் (FSSAI) படி, 

ஆயுர்தவே ஆஹார் என்பது ஆயுர்தவேத்தின் 

அதிகாரப்பூர்வ புத்ேகங்களில் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெலமயல் அல்லது 

சபாருட்கள் அல்லது செயல்முலறகளுக்கு 

ஏற்ப ேயாரிக்கப்படும் உணவாகும். 

நியூ யார்க் மாநில ெட்டமன்றம் டிஜிட்டல் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் ெட்டத்லே இயற்றும் உலகத்தில் 

முேன்லமயானது. டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 
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ேயாரிப்பாளர்கள் தேலவப்படும் 

"பழுதுபார்க்கும் உரிலம" மதொோ. 

 வாடிக்லகயாளர்கள் மற்றும் சுயாதீன 

பழுதுபார்க்கும் வணிகங்களுக்கு பாகங்கள், 

கருவிகள், ேகவல் மற்றும் சமன்சபாருட்கள் 

கிலடக்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 

ேயாரிப்பாளர்கள் தேலவப்படும் 

"பழுதுபார்க்கும் உரிலம" மதொோ. 

வாங்கப்பட்ட சபாருட்கலள 

பழுதுபார்ப்பேற்கும் புதுப்பிக்கவும் 

வாடிக்லகயாளர்களின் உரிலமகலளப் 

பாதுகாக்க அரொங்கத்தின் அழுத்ேத்திற்குப் 

பிறகு, "நியாயமான பழுதுபார்ப்பு ெட்டம்" 

இயற்றப்பட்டது. 

 புதிய சபட்தரால் மற்றும் டீெல் கார்கலள 

2035க்குள் விற்பலன செய்வலே ேலட செய்ய 

ஐதராப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

வாக்களித்துள்ளனர். 

 மின்ொர வாகனங்களின் விலரவான 

வளர்ச்சியின் மூலம் காலநிலல மாற்றத்திற்கு 

எதிரான தபாராட்டத்லே முடுக்கி விடுவலே 

இந்ே நடவடிக்லக தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 2035 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 

புதிய வாகனங்களில் இருந்து சில வாகன 

உமிழ்வுகலள அனுமதிக்கும் திருத்ேத்தின் 

மீது வாக்சகடுப்பு நடத்ேப்பட்டது, இது 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் 

நிராகரிக்கப்பட்டது. 

ஈக்வடார், ஜப்பான், மால்டா, சமாொம்பிக் 

மற்றும் சுவிட்ெர்லாந்து ஆகியலவ 2023-2024 

காலத்திற்கு நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர்களாக 

ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டன. 

 ஜனவரி 1, 2023 அன்று இந்தியா, அயர்லாந்து, 

சகன்யா, சமக்சிதகா மற்றும் நார்தவயில் 

இருந்து குதிலரக் காலணி தமலெலய 

எடுத்துக் சகாண்டது. 

 பல ஆண்டுகளாக 15 நாடுகளின் கவுன்சிலின் 

சீர்திருத்ே முயற்சிகளில் இந்தியா 

முன்னணியில் உள்ளது. 

பிரிட்டனின் ராணி இரண்டாம் எலிெசபத், 

பிரான்சின் XIV லூயிஸுக்குப் பிறகு, 

ோய்லாந்தின் மன்னலர முந்திக்சகாண்டு, 

வரலாற்றில் உலகின் இரண்டாவது மிக நீண்ட 

மன்னராக ஆனார். 

 தேெத்திற்கான 70 ஆண்டுகால தெலவலயக் 

குறிக்கும் வலகயில் 96 வயோன குயின்ஸ் 

பிளாட்டினம் ஜூபிலிலய இங்கிலாந்து 

பிரமாண்ட நிகழ்வுகளுடன் சகாண்டாடி 

வருகிறது. 

 நான்கு நாட்கள் அரெ அணிவகுப்புகளுக்குப் 

பிறகு, பிளாட்டினம் ஜூபிலி லமல்கல்லலக் 

குறிக்கும் வலகயில் இங்கிலாந்து மற்றும் 

காமன்சவல்த் முழுவதும் நலடசபற்ற 

சேருக் கட்சிகள், தபாட்டிகள் மற்றும் பிற 

நிகழ்வுகள். 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் ெலப (UNGA) 

முேன்முலறயாக இந்தி சமாழிலயக் குறிப்பிடும் 

பன்சமாழித் ேன்லம குறித்ே இந்தியாவின் 

ஆேரவுடன் ஒரு தீர்மானத்லே ஏற்றுக்சகாண்டது. 

 நிலறதவற்றப்பட்ட தீர்மானம், இந்தி சமாழி 

உட்பட அதிகாரபூர்வ மற்றும் 

அதிகாரபூர்வமற்ற சமாழிகளில் முக்கியமான 

ேகவல்சோடர்புகள் மற்றும் செய்திகலள 

சோடர்ந்து பரப்புவலே ஊக்குவிக்கிறது. 

 தீர்மானத்தில் முேன்முலறயாக பங்களா 

மற்றும் உருது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அசமரிக்க அதிபர் தஜா பிடன் சவள்லள 

மாளிலக அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பக் 

சகாள்லகயின் (OSTP) ேலலவராக ஆரத்தி 

பிரபாகலர நியமிப்பார் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 எரிக் தலண்டர் பேவியில் இருந்து ஒன்பது 

மாேங்களுக்குப் பிறகு அவர் பேவிலய விட்டு 

சவளிதயறினார், அவர் ேனது 

பேவிக்காலத்தில் ேனது ஊழியர்கலள 

சகாடுலமப்படுத்தியலேயும், விதராேமான 

பணிச்சூழலல உருவாக்கியலேயும் 

ஒப்புக்சகாண்டார். 

தவளாண் மற்றும் பேப்படுத்ேப்பட்ட உணவுப் 

சபாருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டு ஆலணயம் 

(APEDA) பஹ்லரனில் எட்டு நாள் மாம்பழத் 

திருவிழாலவ ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

 கிழக்கு மாநிலங்களான தமற்கு வங்கம், 

பீகார், ஜார்கண்ட், உத்ேரபிரதேெம் மற்றும் 
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ஒடிொ ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து 34 

வலகயான மாம்பழங்கள் பஹ்லரனின் அல் 

ஜசிரா குழுமத்தின் எட்டு சவவ்தவறு 

இடங்களில் காட்சிக்கு லவக்கப்பட்டுள்ளன. 

ராோ ஐயங்கார் பிளம்ப், ஒரு இந்திய-அசமரிக்கர், 

ேற்தபாது பாதுகாப்புத் துலறயின் துலணச் 

செயலாளரின் ேலலலமத் ேளபதியாக உள்ளார். 

அசமரிக்க ஜனாதிபதி அவலள சபன்டகனின் 

உயர் பேவிக்கு பரிந்துலரத்துள்ளார் 

 அசமரிக்க அதிபர் தஜா பிடன் ராோ 

ஐயங்கார் பிளம்லப சபன்டகன் பேவிக்கு 

பரிந்துலரத்துள்ளார்.  

 ேற்தபாது துலணப் பாதுகாப்புச் 

செயலாளரின் ேலலலமப் பணியாளராக 

இருக்கும் திருமதி பிளம்ப் புேன்கிழலம 

லகயகப்படுத்துேல் மற்றும் 

நிலலநிறுத்ேலுக்கான துலணத் துலணச் 

செயலர் பேவிக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டார். 

தொமாலியாவின் ஜனாதிபதி ஹென் தஷக் 

முகமது ஜுப்பாலாண்ட் மாநில தேர்ேல் 

ஆலணயத்தின் முன்னாள் ேலலவரான ஹம்ொ 

அப்டி பாதரலய பிரேமராக நியமித்துள்ளார். 

 முகமது ஹுலென் தராபிலுக்குப் பதிலாக 

அலர ேன்னாட்சி மாநிலமான 

ஜூபாலாண்லடச் தெர்ந்ே 48 வயோன ஹம்ொ 

அப்டி பார்தர நியமிக்கப்பட்டார்.  

 பாதர பல சபாது மற்றும் அரசியல் 

பாத்திரங்களில் பணியாற்றினார் மற்றும் 2011 

முேல் 2017 வலர அலமதி மற்றும் 

தமம்பாட்டுக் கட்சியின் (PDP) சபாதுச் 

செயலாளராக இருந்ோர், இது இப்தபாது 

முகமது ேலலலமயிலான அலமதி மற்றும் 

தமம்பாட்டுக்கான ஒன்றியத்தின் (UDP) 

முன்தனாடியாகும். 

ஜப்பானிய பிரேமர் ஃபுமிதயா கிஷிடா இந்ே 

மாேம் மாட்ரிட்டில் நலடசபறும் தநட்தடா 

உச்சி மாநாட்டில் கலந்து சகாள்கிறார், 

அட்லாண்டிக் கடல்கடந்ே கூட்டணியின் 

உயர்மட்ட கூட்டத்தில் தெரும் நாட்டின் முேல் 

ேலலவர் ஆவார். 

 ஜூன் 28-30 கூட்டமானது 30 வடக்கு 

அட்லாண்டிக் உடன்படிக்லக அலமப்பின் 

கூட்டாளிகளுக்கு ஒரு சநருக்கடியான 

ேருணமாக கருேப்படுகிறது, உக்லரனில் 

ரஷ்யாவின் தபாரில் நான்கு மாேங்கள். 

சீனா ேனது மூன்றாவது விமானம் ோங்கி 

கப்பலல அறிமுகப்படுத்தியது, இது நாட்டின் 

மிக நவீன மற்றும் முேல் முற்றிலும் 

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட கடற்பலட 

தபார்க்கப்பலாகும், ஆக்கிரமிப்பு சபய்ஜிங் 

ேனது கடற்பலடயின் வரம்லப விரிவுபடுத்ேத் 

ேள்ளியது. 

 ஷாங்காயின் ஜியாங்னன் கப்பல் கட்டும் 

ேளத்தில் நடந்ே ஒரு சுருக்கமான விழாவில் 

‘புஜியன்’ விமானம் ோங்கி கப்பல் 

ஏவப்பட்டது என்று கிழக்கு சபருநகரத்தின் 

அதிகாரப்பூர்வ ஊடக அறிக்லககள் 

சேரிவிக்கின்றன. 

 அரசு நடத்தும் சின்ஹுவா செய்தி 

நிறுவனத்தின்படி, புஜியன் சீனாவின் முேல் 

உள்நாட்டில் வடிவலமக்கப்பட்டு 

கட்டப்பட்ட கவண் விமானம் ோங்கி 

தபார்க்கப்பல் ஆகும். 
 

 

மங்தகாலியாவின் குவ்சுல் ஏரி தேசிய பூங்கா 

யுசனஸ்தகாவின் உயிர்க்தகாள காப்பகத்தின் 

உலக சநட்சவார்க்கில் தெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரான்ஸ் ேலலநகர் பாரிஸில் நலடசபற்று 

வரும் மனிேனும் உயிர்க்தகாளத் திட்டத்தின் 

ெர்வதேெ ஒருங்கிலணப்பு கவுன்சிலின் 34வது 
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https://www.adda247.com/product-testseries/12731/tnpsc-group-4-vao-ccse-iv-test-series-2022-in-tamil-and-english-by-adda247
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அமர்வின் தபாது இந்ே முடிவு 

எடுக்கப்பட்டது. 

சபாருளாோர வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, 

அசமரிக்காவின் உடனடி வளர்ச்சி 

மந்ேநிலலயால் இந்தியாவின் நடுத்ேர காலப் 

சபாருளாோரப் பாலே பாதிக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 ஆராய்ச்சி நிறுவனமான தநாமுரா இந்தியா 

நார்மலலதெஷன் இன்சடக்ஸ் (NINI) படி, 

இந்தியப் சபாருளாோரம் ேற்தபாது இயல்பு 

நிலலக்கு தமல் திரும்பி வருகிறது மற்றும் 

நுகர்வு, முேலீடு, சோழில் மற்றும் சவளித் 

துலறயில் பரந்ே அடிப்பலடயிலான 

ஆோயங்களால் இயக்கப்படுகிறது. 

சேன் சகாரியா ேனது முேல் செயற்லகக்தகாலள 

உள்நாட்டு ராக்சகட்லடப் பயன்படுத்தி 

சவற்றிகரமாக ஏவியது, இது நாட்டின் 

விரிவலடந்து வரும் விண்சவளி லட்சியங்கலள 

உயர்த்தியது. 

 மூன்று-நிலல நூரி ராக்சகட், சேன் 

சகாரியாவின் விண்சவளி ஏவுேளத்தில் 

இருந்து 435 லமல் சோலலவில் உள்ள ஒரு 

சேற்கு தீவில் உள்ள இலக்கு உயரத்திற்கு 

"செயல்திறன் ெரிபார்ப்பு" 

செயற்லகக்தகாலள சவற்றிகரமாக ஏவியது 

என்று அறிவியல் அலமச்ெகம் 

சேரிவித்துள்ளது. 

சேன்தமற்கு சீனாவில் உள்ள சிச்சுவான் 

மாகாணத்தில் உள்ள ஜிொங் செயற்லகக்தகாள் 

ஏவுகலண லமயத்தில் இருந்து சீனாவால் மூன்று 

புதிய ரிதமாட் சென்சிங் செயற்லகக்தகாள்கள் 

சவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டன. 

 சேன்தமற்கு சீனாவில் உள்ள சிச்சுவான் 

மாகாணத்தில் உள்ள ஜிொங் 

செயற்லகக்தகாள் ஏவுகலண லமயத்தில் 

இருந்து சீனாவால் மூன்று புதிய ரிதமாட் 

சென்சிங் செயற்லகக்தகாள்கள் 

சவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டன. 

 நவம்பர் 6ஆம் தேதி சீனாவினால் மூன்று 

Yaogan-35 செயற்லகக்தகாள்கள் 

ஏவப்பட்டன. 

1948 ஆம் ஆண்டு சுேந்திரம் சபற்ற பின்னர் 

ஏற்பட்ட மிகப் சபரிய சபாருளாோர 

சநருக்கடியின் தபாது, இலங்லக ேனது 

எரிசபாருள் விலலலய உயர்த்தி, மக்களின் 

துன்பத்லே தமலும் அதிகரித்ேது. அசமரிக்கா 

உேவிக்கு வருகிறது. 

 சபாது தபாக்குவரத்தில் அடிக்கடி 

பயன்படுத்ேப்படும் டீெலின் விலல 

லிட்டருக்கு 15% அதிகரித்து 460 ரூபா ($1.27) 

ஆகவும், சபட்தரால் விலல லிட்டருக்கு 22% 

முேல் 550 ரூபாய் ($1.52) ஆகவும் 

அதிகரித்துள்ளோக சிதலான் சபட்தராலியம் 

சேரிவித்துள்ளது. கார்ப்பதரஷன் (CPC). 

காமன்சவல்த் நாடுகள் தடாதகா மற்றும் 

காதபான் இலணந்ே பிறகு இப்தபாது 56 உறுப்பு 

நாடுகலளக் சகாண்டுள்ளது. இரண்டு வரலாற்று 

பிரஞ்சு சமாழி தபசும் நாடுகள் முலறயாக 

அனுமதிக்கப்பட்டன. 

 அலமப்பின் சபாதுச்செயலாளரான 

பாட்ரிசியா ஸ்காட்லாந்தின் கூற்றுப்படி, 

ஜனநாயக செயல்முலற, திறலமயான 

ேலலலம மற்றும் ெட்டத்தின் ஆட்சி உட்பட 

பல ேரநிலலகளின் மதிப்பீடுகளால் தெர்க்லக 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

அசமரிக்காவும் அேன் கூட்டாளிகளும் 

பிராந்தியத்தின் சிறிய தீவு நாடுகளுடன் 

பயனுள்ள மற்றும் திறலமயான 

ஒத்துலழப்புக்காக நீல பசிபிக் பகுதியில் 

பார்ட்னர்ஸ் என்ற புதிய முயற்சிலய 

சோடங்கியுள்ளனர். 

 10 பசிபிக் நாடுகளுடன் ஒரு பரந்ே, 

சபாதுவான ஒத்துலழப்பு உடன்படிக்லகக்கு 

சீனா முன்வந்ே பிறகு, அேன் 

விரிவாக்கப்பட்ட செல்வாக்கின் 

திட்டமிடப்பட்ட அளவு சேளிவாகத் 

சேரிந்ேது மற்றும் பிராந்தியத்தில் புவிொர் 

மூதலாபாய தபாட்டி அதிகரித்ேது. 

 ஐந்து நாடுகளின் முலறொரா கட்டலமப்பு, 

PBP பசிபிக் தீவுகலள ஆேரிப்பது மற்றும் 

பிராந்திய அரசியல் மற்றும் சபாருளாோர 

உறவுகலள வலுப்படுத்துவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

செப்டம்பர் முேல் இந்திய மாணவர்கள் 

இங்கிலாந்தில் படிப்பேற்காக 75 முழு 

நிதியுேவியுடன் கூடிய உேவித்சோலககலள 

வழங்குவேற்காக, இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி 

வணிகங்களுடன் கூட்டு தெர்ந்து ஐக்கிய 

இராச்சியம் அரொங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

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

கவுன்சில், 150 க்கும் தமற்பட்ட இங்கிலாந்து 

பல்கலலக்கழகங்களில் 12,000 க்கும் 

தமற்பட்ட படிப்புகலள உள்ளடக்கிய 

அறிவியல், சோழில்நுட்பம், சபாறியியல் 

மற்றும் கணிேம் (STEM) ஆகியவற்றில் 

சபண்களுக்கு சுமார் 18 உேவித்சோலககலள 

வழங்குகிறது. 

 

National News 
 

ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் (NCTE) 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர் கல்வித் 

திட்டங்கலள அங்கீகரிக்கும் செயல்முலறலய 

எளிோக்க ஆன்லலன் தபார்ட்டலலத் 

சோடங்கியுள்ளது. 

 ெமீபத்தில் சோடங்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டு 

ஒருங்கிலணந்ே ஆசிரியர் கல்வித் 

திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் (ITEP) 

இந்ே தபார்ட்டலில் செயலாக்கப்படும். 

ஜூன் 21ஆம் தேதி இந்தியாவிலும் 

உலசகங்கிலும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் 

எட்டாவது ெர்வதேெ தயாகா தினத்தின் 

கருப்சபாருளாக 'மனிேகுலத்திற்கான தயாகா' 

தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 பல ஆதலாெலனகள் மற்றும் 

ஆதலாெலனகளுக்குப் பிறகு இந்ேத் தீம் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டது, தமலும் 

சோற்றுதநாயின் உச்ெக்கட்டத்தின் தபாது 

துன்பத்லேப் தபாக்க மனிேகுலத்திற்கு 

தயாகா எவ்வாறு தெலவ செய்ேது என்பலே 

இது ெரியாக சித்ேரிக்கிறது.  

 பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ேனது "மான் கி பாத்' 

ஒளிபரப்பில் இந்ே கருப்சபாருலள 

அறிவித்ோர். 

இந்தியாவின் குடியரசுத் ேலலவர் ஸ்ரீ ராம்நாத் 

தகாவிந்த் இன்று மத்தியப் பிரதேெ மாநிலம் 

உஜ்லஜனில் அகில பாரதிய ஆயுர்தவே மகா 

ெம்தமளனின் 59வது மகா அதிதவஷலனத் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 ஆயுர்தவேம் என்றால் ெமஸ்கிருேத்தில் 

வாழ்க்லக அறிவியல் என்று சபாருள். 

 உலசகங்கிலும் உள்ள பல்தவறு மருத்துவ 

முலறகலள விவரிக்க 'பதி' என்ற சொல் 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது. 

மத்திய இலளஞர் விவகாரம் மற்றும் 

விலளயாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

ோக்கூர், உலக லெக்கிள் தினத்ேன்று நாடு 

ேழுவிய 'ஃபிட் இந்தியா ஃபிரீடம் லரடர் 

லெக்கிள் தபரணி'லயத் சோடங்கினார். 

 ஃபிட் இந்தியா இயக்கம், தகதலா இந்தியா 

இயக்கம், தூய்லம இந்தியா இயக்கம் மற்றும் 

ஆதராக்கியமான இந்தியா இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் இலக்லக லெக்கிள் 

ஓட்டுவேன் மூலம் நாம் நிலறதவற்ற முடியும் 

என்று ோக்கூர் கூறினார்.  

 ஃபிட் இந்தியா இயக்கம், தகதலா இந்தியா 

இயக்கம், தூய்லம இந்தியா இயக்கம் & 

ஆதராக்கியமான இந்தியா இயக்கம் 

அலனத்லேயும் லெக்கிள் ஓட்டுவேன் மூலம் 

நிலறதவற்ற முடியும். இது மாசு அளலவயும் 

குலறக்கும். 

விவொயம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான தேசிய 

வங்கி (நபார்டு), ேலலவர் டாக்டர் ஜி.ஆர். 

சிந்ேலா, தலவில் "லம தபட் லம லரட் 

திட்டத்லே" சோடங்கினார். 

 ஏழலர லட்ெம் ரூபாய் செலவில் 

இயந்திரங்கள் மற்றும் சபாருட்களுடன் 

Nabard's NabFoundation மூலம் இந்ே திட்டம் 

சோடங்கப்பட்டது. 

குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த், ெந்த் 

கபீருக்கு புகழஞ்ெலி செலுத்தி, ெந்த் கபீர் 

அகாடமி மற்றும் ஆராய்ச்சி லமயத்லேத் திறந்து 

லவத்ோர். 

 கபீரின் வாழ்க்லக மனிே நற்பண்புகளின் 

உருவகம் என்றும், அவரது தபாேலனகள் 650 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் இன்னும் 

சபாருத்ேமானலவ என்றும் அவர் கூறினார்.  

 கபீரின் வாழ்க்லக வகுப்புவாே ஒற்றுலமக்கு 

சிறந்ே உோரணம் என்று அவர் விவரித்ோர் 

ரக்செௌலில் தேசிய உணவு ஆய்வகத்லே மத்திய 

அரசு திறந்து லவத்துள்ளது. 

  சகால்கத்ோவில் உள்ள தேசிய உணவு 

ஆய்வகத்திற்கு ெட்டப்பூர்வ நல்லறிவு 

சகாண்ட உணவு மாதிரிகள் 
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அனுப்பப்பட்டோல், உணலவப் பரிதொதிக்க 

தநரம் எடுக்கும்.  

 தநபாள அரசின் தவளாண்லம மற்றும் 

கால்நலட தமம்பாட்டுத் துலற அலமச்ெர் 

மதகந்திர ராய் யாேவ், உணவு ஆய்வகத்தின் 

திறப்பு விழாவில் கலந்து சகாண்டார். 

தேசிய சுகாோர ஆலணயம் (NHA) அேன் 

முேன்லமத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் 

பிரோன் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய 

தயாஜனாவிற்கான புதிய மற்றும் ஆற்றல்மிக்க 

சபாது டாஷ்தபார்லட சவளியிட்டுள்ளது. 

 டாஷ்தபார்டு என்பது PM-JAY திட்டத்தின் 

முன்தனற்றத்தின் மற்சறாரு கட்டமாகும், 

இது ஒரு மாநிலம் அல்லது யூனியன் 

பிரதேெத்தின் கண்தணாட்டத்தில் திட்டத்தின் 

முன்தனற்றத்தின் சவளிப்பலடயான 

பார்லவலய வழங்குகிறது. 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, 

பார்லவயற்தறாருக்கான சிறப்பு நாணயத் 

சோடலர அறிமுகப்படுத்தினார்.  

 அலவ நிலனவு நாணயங்கள் அல்ல, அலவ 

புழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்.  

 இந்ே புதிய சோடர் நாணயங்கள் அமிர்ே கல் 

இலக்லக மக்களுக்கு நிலனவூட்டும் மற்றும் 

நாட்டின் வளர்ச்சிலய தநாக்கி உலழக்க 

மக்கலள ஊக்குவிக்கும். 

இந்தியாவின் அடுத்ே குடியரசுத் ேலலவலரத் 

தேர்ந்சேடுப்பேற்கான தேர்ேல் ஜூலல 18-ஆம் 

தேதி நடத்ேப்பட்டு முடிவுகள் ஜூலல 21-ஆம் 

தேதி அறிவிக்கப்படும். 

 குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்தின் 

பேவிக்காலம் ஜூலல 24ஆம் தேதியுடன் 

முடிவலடகிறது. ராம்நாத் தகாவிந்த் 2017இல் 

65% வாக்குகலளப் சபற்றிருந்ோர்.  

 குடியரசுத் ேலலவர் தேர்ேலுக்கான தேர்ேல் 

கல்லூரியில் 776 எம்.பி.க்கள் மற்றும் 4033 

எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர், சமாத்ேம் 4809. 

மத்திய கல்வி அலமச்ெர் ேர்தமந்திர பிரோன், 

அதிகரிக்கும் மாற்றத்தின் ெகாப்ேம் 

முடிந்துவிட்டது என்றும், உயர்கல்வி 

நிறுவனங்கள் அதிதவக வளர்ச்சியில் கவனம் 

செலுத்ே தவண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். 

 UPI, Direct Benefit Transfer மற்றும் Aadhar 

தபான்ற பல திட்டங்களில் இந்தியா ேனது 

சோழில்நுட்பத் திறலன நிரூபித்துள்ளது, 

தமலும் இந்ே வலிலமலய நாம் 

கட்டிசயழுப்ப தவண்டும் மற்றும் 

சோழில்துலற புரட்சி 4.0 இன் விலளவான 

மாற்றங்கலள ஏற்றுக்சகாள்வேற்கு 

எதிர்காலத்தில் ேயாராக இருக்கும் 

பணியாளர்கலள உருவாக்க தவண்டும். 

புதுதில்லியில் புதிோக கட்டப்பட்ட தேசிய 

பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்லே (NTRI) 

மத்திய உள்துலற மற்றும் ஒத்துலழப்பு 

அலமச்ெர் அமித் ஷா திறந்து லவத்ோர். 

 இந்ே நிறுவனம் புகழ்சபற்ற ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்கள், பல்கலலக்கழகங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் 

மற்றும் வள லமயங்களுடன் ஒத்துலழத்து 

சநட்சவார்க் செய்யும்.  

 10 தகாடி ரூபாய் செலவில் 

அலமக்கப்படுகிறது 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான பல கரீஃப் (தகாலட) 

பயிர்களுக்கு MSP ஐ அதிகரிக்க மத்திய 

அலமச்ெரலவ அங்கீகாரம் அளித்துள்ளோக 

மத்திய அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர் சேரிவித்ோர். 

 மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு மற்றும் 

இலளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விலளயாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

ோக்கூர் கூறுலகயில், 2022-23 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பல காரிஃப் (தகாலட) 

பயிர்களுக்கு குலறந்ேபட்ெ ஆேரவு 

விலலலய (MSP) அதிகரிக்க மத்திய 

அலமச்ெரலவ அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

2022-23 பயிர் ஆண்டுக்கான காரீஃப் 

பயிர்களுக்கான MSP இப்தபாது உயரும். 

ேகவல் ேரவு அலமப்புகள் (IDS) பாரத் 

பிளாக்செயின் சநட்சவார்க் (BBN) (அகாடமிக் 

பிளாக்செயின் கூட்டலமப்பு) & பாலிவர்சிட்டி 

(கல்வி சமட்டாவர்ஸ்) ஆகியவற்லற 

சவளியிட்டது. 

 மத்திய அலமச்ெர் ேர்தமந்திர பிரோன், கல்வி 

அலமச்ெகம் (MoE), இந்திய அரசு (GoI) புது 
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தில்லியில் உள்ள AICTE ஆடிட்தடாரியத்தில் 

நலடசபற்ற நிகழ்ச்சியில் அகில இந்திய 

சோழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் (AICTE) 

அதிகாரிகள் முன்னிலலயில் இந்ே 

முயற்சிகலள சோடங்கினர். 

விண்சவளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

அங்கீகாரத்திற்கான இந்திய தேசிய லமயம் (IN-

SPAce) பிரேமர் தமாடியால் அகமோபாத்தில் 

நிறுவப்பட்டது. விழாவில் அமித் ஷாவும் கலந்து 

சகாண்டார் 

 அகமோபாத்தில் இந்திய தேசிய விண்சவளி 

ஊக்குவிப்பு மற்றும் அங்கீகார லமயத்லே 

(IN-SPACe) திறந்து லவத்ே பிறகு, பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி அேன் ேலலலமயகத்லே 

ஆய்வு செய்ோர். 

மத்திய நிதியலமச்ெர், நிர்மலா சீோராமன் 

தகாவாவில் தேசிய சுங்க மற்றும் ஜிஎஸ்டி 

"ேதராஹர்" அருங்காட்சியகத்லே திறந்து 

லவத்ோர். 

 தகாவாவில் தபார்த்துகீசிய ஆட்சியின் தபாது 

அல்ஃபண்தடகா என்று அலழக்கப்பட்ட 

இரண்டு மாடி 'ப்ளூ கட்டிடம்' 400 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக பனாஜியில் 

மண்தடாவி ஆற்றின் கலரயில் உள்ளது. 
 

 
ஐந்ோண்டுத் திட்டங்கள் (FYPs) 

கட்டுப்படுத்ேப்பட்டு ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 

தேசியப் சபாருளாோரத் திட்டங்கள். 1928 ஆம் 

ஆண்டில், தொவியத் ஒன்றியத்தின் முேல் 

ஐந்ோண்டுத் திட்டத்லே தஜாெப் ஸ்டாலின் 

செயல்படுத்தினார். 

 சபரும்பாலான கம்யூனிெ நாடுகளும் சில 

முேலாளித்துவ நாடுகளும் பின்னர் அவற்லற 

ஏற்றுக்சகாண்டன. இந்தியாவின் முேல் 

பிரேம மந்திரி ஜவஹர்லால் தநருவின் 

தொெலிெ செல்வாக்கின் கீழ், இந்தியா 

சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு 1951 இல் ேனது முேல் 

FYP ஐ நிறுவியது. 

மத்திய அரசு ராஷ்ட்ரிய புருஸ்கார் தபார்ட்டலல 

உருவாக்கியுள்ளது, இது பல்தவறு 

அலமச்ெகங்கள், துலறகள் மற்றும் முகவர் 

நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பல 

விருதுகளுக்கான பரிந்துலரகலள அலழக்கிறது. 

 இந்திய அரொங்கத்ோல் வழங்கப்படும் 

பல்தவறு பரிசுகளுக்கு மக்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கலள முன்சமாழிவலேப் 

சபாதுமக்களுக்கு எளிோக்குவேற்கு இந்ே 

தபார்டல் விரும்புகிறது. 

 இந்ே சபாதுவான ராஷ்ட்ரிய புருஸ்கார் 

தபார்டல் பல்தவறு விருதுகளுக்கான 

பரிந்துலரகலள அலழப்பேற்காக 

அரொங்கத்ோல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய ரயில்தவயின் 'பாரத் சகௌரவ்' 

திட்டத்தின் கீழ், தகாயம்புத்தூர் மற்றும் ஷீரடி 

இலடதய ேனியார் ஆபதரட்டரால் 

இயக்கப்படும் முேல் ரயில், சகாடியலெத்து 

துவக்கி லவக்கப்பட்டது. 

 தகாயம்புத்தூர் வடக்தக ொய்நகர் ஷீரடி 

வழித்ேடத்தில் முேன்முலறயாக பாரத் 

சகௌரவ் ரயில் சகாடிதயற்றப்பட்டுள்ளோக 

சுற்றுலாத்துலற அலமச்ெகம் 

சேரிவித்துள்ளது.  

 இந்ே ரயில் பாலேயில் உள்ள பல வரலாற்று 

இடங்கலள உள்ளடக்கும் அதே தவலளயில் 

பயணிகளுக்கு நாட்டின் கலாச்ொர 

பாரம்பரியம் பற்றிய நுண்ணறிலவ 

வழங்கும். 

தேசிய தயாகா ஒலிம்பியாட் 2022 மற்றும் 

வினாடி வினா தபாட்டிலய கல்வி அலமச்ெர் 

ேர்தமந்திர பிரோன் சடல்லியில் சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 தேசிய தயாகா ஒலிம்பியாட் கல்வி 

அலமச்ெகம் மற்றும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி 
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மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் இலணந்து 

நடத்துகிறது.  

 இந்ே ஆண்டு 26 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேெங்களில் இருந்து சுமார் 

அறுநூறு மாணவர்கள் மற்றும் பிராந்திய 

கல்வி நிறுவனங்களின் பல்தநாக்கு பள்ளிகள் 

மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் வரவிருக்கும் தேசிய 

தயாகா ஒலிம்பியாட் தபாட்டியில் பங்தகற்க 

உள்ளனர். 

'தயாகா மதஹாத்ெவ்' தேசிய ேலலநகரில் உள்ள 

புரானா கிலாவில் இந்திய சோல்சபாருள் ஆய்வு 

(ASI) உடன் இலணந்து கலாச்ொர 

அலமச்ெகத்ோல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு ெர்வதேெ தயாகா 

தினத்திற்கான சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இந்நிகழ்வு நடத்ேப்பட்டது.  

 கலாச்ொர அலமச்சின் கூற்றுப்படி, இந்ே 

நிகழ்வின் தநாக்கம் மக்களிலடதய கலாச்ொர 

நல்வாழ்வின் நித்திய மதிப்லப 

விலேப்போகும். 

சபங்களூரு ஐஐஎஸ்சியில் மூலள ஆராய்ச்சி 

லமயத்லே பிரேமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து 

லவத்ோர் மற்றும் பாக்சி பார்த்ேொரதி மல்டி 

ஸ்சபஷாலிட்டி மருத்துவமலனக்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். 

 ஐஐஎஸ்சி சபங்களூரில் மூலள ஆராய்ச்சி 

லமயத்லே சோடங்குவதில் அரசு மகிழ்ச்சி 

அலடவோக பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ேனது 

ட்விட்டர் பக்கத்தில் சேரிவித்துள்ளார். 

 திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய சபருலம 

பிரேமருக்கு கிலடத்திருப்பது மகிழ்ச்சிலய 

அதிகப்படுத்துகிறது. 

ஜூலல 1, 2022 முேல், மத்திய அரசு ஒருமுலற 

பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்லக ேலட செய்கிறது. 

ஒற்லறப் பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்குகள், 

குறிப்பாக பாலிஸ்டிரீன் மற்றும் 

விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிரீனால் 

செய்யப்பட்டலவ. 

 இந்ே பகுதியில் ஒருங்கிலணந்ே 

முயற்சிகலள தமற்சகாள்வேற்காக 

சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெகத்ோல் ஒரு தேசிய 

பணிக்குழுவும் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 நாடாளுமன்றத்தில் சுற்றுச்சூழல் துலற 

இலணயலமச்ெர் அஷ்வினி செௌதப 

ெமர்ப்பித்ே பதிலின்படி, ஜூலல 23ஆம் 

தேதிக்குள் பதினான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேெங்கள் சிறப்புப் 

பணிக்குழுவில் இலணந்துள்ளன. 

குஜராத்தின் கட்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து 

கிராமங்களில் நாட்டின் முேல் ‘பாலிகா 

பஞ்ொயத்து’ சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கட்ச் மாவட்டத்தின் குனாரியா, மஸ்கா, 

சமாடகுவா, வத்ெர் ஆகிய கிராமங்களில் 

பஞ்ொயத்து சோடங்கியுள்ளது.  

 ‘தபட்டி பச்ொதவா தபட்டி படாதவா’ 

பிரச்ொரத்தின் கீழ் குஜராத் அரசின் சபண்கள் 

மற்றும் குழந்லேகள் தமம்பாட்டுத் 

துலறயால் இந்ே முயற்சி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

திசரௌபதி முர்மு, ஒடிொலவச் தெர்ந்ே ெந்ோல், 

மிக உயர்ந்ே அரசியலலமப்பு பேவிக்கான அேன் 

தவட்பாளராக, இந்தியா இறுதியில் அேன் முேல் 

பழங்குடி ஜனாதிபதிலய தேர்ந்சேடுக்கலாம். 

 ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடியின் தேர்வாக பரவலாகக் 

காணப்படுவலே கட்சியின் ெட்டமன்ற குழு 

அங்கீகரித்ேலே அடுத்து, பாஜக ேலலவர் 

தஜபி நட்டா முர்முவின் தவட்புமனுலவ 

அறிவித்ோர். 

 தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டால், முர்மு UPA 

ஆேரவாளரான பிரதிபா பாட்டீலலத் 

சோடர்ந்து (2007-12) ஜனாதிபதி பேவிலய 

வகிக்கும் இரண்டாவது சபண் ஆவார். 

தஜாதிர்கமயா, குலறவாக மதிப்பிடப்பட்ட 

கலலஞர்களின் திறலமலயக் சகாண்டாடும் 

திருவிழா, மத்திய கலாச்ொர அலமச்ெர் ஜி. கிஷன் 

சரட்டி புது தில்லியில் சோடங்கினார். 

 ெங்கீே நாடக அகாடமி இந்ே விழாலவ 

ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ெவின் ஒரு 

பகுதியாகவும், உலக இலெ தினத்லே 
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முன்னிட்டுவும், சேரு கலலஞர்கள் மற்றும் 

ரயில் சபாழுதுதபாக்கு கலலஞர்கள் உட்பட 

நாடு முழுவதும் உள்ள அரிய 

இலெக்கருவிகளின் திறலமலய 

முன்னிலலப்படுத்ே ஏற்பாடு செய்ேது. 

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் (IOC) அேன் 

காப்புரிலம சபற்ற உள்நாட்டு தொலார் குக் 

டாப், "சூர்யா நூேன்" ஐ சவளியிட்டது. 

 இந்தியாவின் CO 2 உமிழ்லவ சவகுவாகக் 

குலறப்பேற்கும், உயர்ந்ே ெர்வதேெ 

புலேபடிவ எரிசபாருள் விலலகளின் 

மாறுபாடுகளிலிருந்து நமது குடிமக்கலள 

ேனிலமப்படுத்துவேற்கும் சூர்யா நூேன் 

உேவுவார். 

வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெகத்திற்கான புதிய அலுவலக வளாகம், 

"வணிஜ்ய பவன்" மற்றும் "வர்த்ேகத்தின் 

வருடாந்திர பகுப்பாய்வுக்கான தேசிய 

இறக்குமதி-ஏற்றுமதி பதிவு" (NIRYAT) தபார்டல். 

 வர்த்ேகத் துலற மற்றும் சோழில்துலற 

மற்றும் உள் வர்த்ேகத்லே 

தமம்படுத்துவேற்கான துலற ஆகிய 

இரண்டும் இந்ே வெதிலயப் பயன்படுத்தும், 

இது ஒரு ஒருங்கிலணந்ே மற்றும் ெமகால 

அலுவலக வளாகமாக செயல்படும். 
 

 
 ஸ்மார்ட் அணுகல் கட்டுப்பாடு, சென்ட்ரல் 

ஏர் கண்டிஷனிங், வீடிதயா கான்பரன்சிங் 

மற்றும் முழு சநட்சவார்க்குடன் கூடிய 

அலமப்புகள் உள்ளிட்ட நவீன வெதிகள் 1,000 

தபர் சகாண்ட திறன் கட்டிடத்தில் 

கிலடக்கின்றன. 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கான மத்திய 

அலமச்ெர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங், உேம்பூர் 

மாவட்டத்தில் உள்ள ேண்டயால் பகுதியில் நில 

அதிர்வு ஆய்வு லமயத்லே அதிகாரப்பூர்வமாக 

திறந்து லவத்ோர். 

 புவி அறிவியல் அலமச்ெகம் 20 லட்ெம் 

ரூபாய் செலவழித்து, தஜ&தகவில் 

இதுதபான்ற மூன்றாவது லமயத்லே 

நிறுவியது. 

 உத்ேம்பூர், தோடா, கிஷ்த்வார், ரம்பன் 

மற்றும் பல மாவட்டங்களின் விரிவான நில 

அதிர்வு பதிலவ இந்ே ஆய்வு லமயம் 

சோகுக்கும். 

இந்தியா மற்றும் தநபாளத்தில் ராமாயண 

சுற்றுடன் சோடர்புலடய இடங்கலள 

இலணக்கும் முேல் பாரத் கவுரவ் சுற்றுலா ரயில் 

புது தில்லியில் உள்ள ெப்ேர்ஜங் ரயில் 

நிலலயத்தில் இருந்து சகாடியலெத்து 

துவக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் இருந்து 500 சுற்றுலா 

பயணிகலள ஏற்றிக்சகாண்டு பாரத் சகௌரவ் 

ரயில் தநபாளத்தில் உள்ள ஜனக்பூர் ோம் 

ரயில் நிலலயத்லே வந்ேலடயும். 

 இந்திய ரயில்தவ தகட்டரிங் மற்றும் டூரிெம் 

கார்ப்பதரஷனின் (IRCTC) 18 நாள் ஸ்ரீ 

ராமாயண யாத்ரா சிறப்பு சுற்றுலா ரயில், 

ராமரின் வாழ்க்லகயுடன் சோடர்புலடய 

புனிே இடங்களுக்கு யாத்ரீகர்கலள 

அலழத்துச் செல்லும். 

மத்திய வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல், சபல்ஜியத்தின் 

பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில் "மாம்பழத் திருவிழாலவ" 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 ஐதராப்பியர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்ேவும், இந்திய மாம்பழங்களுக்கான 

ெந்லேலய ஐதராப்பாவில் ஏற்படுத்ேவும்.  

 உலகின் மற்ற பகுதிகளுக்கு இந்தியா 

மாம்பழங்களின் சபரிய ெப்லளயர், ஆனால் 

சபரும்பாலான மாம்பழங்கள் 

ஐதராப்பாலவ விட மத்திய கிழக்கில் 

முடிவலடகின்றன. 

தபாலேப்சபாருள் சோடர்பான அலனத்து 

விஷயங்கலளயும் ஒரு துலறயின் கீழ் சகாண்டு 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14799/tnpsc-group-4-vao-mock-discussion-online-live-classes-tamil-batch-by-adda247


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

வர, NDPS ெட்டம், 1985 இன் நிர்வாகத்லே 

மாற்றுவது குறித்து அரொங்கம் பரிசீலித்து 

வருவோக கூறப்படுகிறது. 

 1988 ஆம் ஆண்டின் தபாலேப் சபாருட்கள் 

மற்றும் மனதநாய் ொர்ந்ே சபாருட்களில் 

ெட்டவிதராே தபாக்குவரத்லேத் ேடுக்கும் 

ெட்டம் நிதி அலமச்ெகத்திலிருந்து உள்துலற 

அலமச்ெகம் வலர. 

பாரத் என்சிஏபி (புதிய கார் மதிப்பீட்டு திட்டம்) 

அறிமுகப்படுத்துவேற்கான வலரவு ஜிஎஸ்ஆர் 

அறிவிப்பிற்கு மத்திய ொலல தபாக்குவரத்து 

மற்றும் சநடுஞ்ொலலத்துலற அலமச்ெர் நிதின் 

கட்கரி ஒப்புேல் அளித்துள்ளார். 

 பாரத்-என்சிஏபி ஒரு நுகர்தவார் லமயமாக 

செயல்படும், வாடிக்லகயாளர்கள் ேங்கள் 

நட்ெத்திர மதிப்பீடுகளின் அடிப்பலடயில் 

பாதுகாப்பான கார்கலளத் தேர்வுசெய்ய 

அனுமதிக்கிறது, 

 அதே தநரத்தில் பாதுகாப்பான 

வாகனங்கலள ேயாரிப்பதில் இந்தியாவில் 

உள்ள OEM களுக்கு இலடதய 

ஆதராக்கியமான தபாட்டிலய 

ஊக்குவிக்கிறது. 

நாகாலாந்துக்கு ேனது பயணத்தின் தபாது, 

மத்திய விவொயம் மற்றும் விவொயிகள் 

நலத்துலற அலமச்ெர் என்எஸ் தோமர், திமாபூர் 

தேன் பரிதொேலன ஆய்வகத்லே 

அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து லவத்ோர். 

 தேன் பரிதொேலன வெதி, தேனீ 

வளர்ப்பவர்களுக்கும் 

உற்பத்தியாளர்களுக்கும் அவர்கள் ேயாரித்ே 

தேலனச் தொதிப்பதில் துலணபுரியும். 

 அலனத்து தபாட்டித் தேர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமான குறிப்புகள்:  

 மத்திய விவொயம் மற்றும் விவொயிகள் 

நலத்துலற அலமச்ெர்: நதரந்திர சிங் தோமர். 

 நாகாலாந்து விவொய அலமச்ெர்: ஜி. லகதடா  

 நாகாலாந்து ேலலலமச் செயலாளர்: 

தஜ.ஆலம்  

 மத்திய தோட்டக்கலல ஆலணயர்: பிரபாத் 

குமார். 

மங்தகாலியாவின் கந்ேன் மடாலயத்தின் 

லமோனத்தில் உள்ள பட்ெகன் தகாயிலில் 12 

நாள் கண்காட்சிலயத் சோடர்ந்து, 

புத்ேசபருமானின் நான்கு புனிே 

நிலனவுச்சின்னங்கள் இந்தியா திரும்பியது. 

 காஜியாபாத்தில் உள்ள மத்திய அலமச்ெர் 

அர்ஜுன் தமக்வாலிடம் புனிே 

நிலனவுச்சின்னங்கள் பரிெளிக்கப்பட்டன.  

 மங்தகாலிய மக்களிடமிருந்து அதிக தேலவ 

காரணமாக, புனிே நிலனவுச்சின்னங்களின் 

விளக்கக்காட்சிலய சில நாட்களுக்கு நீட்டிக்க 

தவண்டியிருந்ேது. 

 

State News 
 

பஞ்ொப் மாநில அரசு முத்திலரத் ோள்களின் 

செயல்திறலனக் சகாண்டு வருவேற்கும் மாநில 

வருவாய் திருட்லடத் ேடுப்பேற்கும் 

முத்திலரத்ோள்கலள ரத்து செய்ய முடிவு 

செய்துள்ளது. 

 பஞ்ொப் வருவாய்த்துலற அலமச்ெர் பிரம் 

ெங்கர் ஜிம்பா இ-ஸ்டாம்ப் வெதிலய இங்கு 

சோடங்கி லவத்ோர்.  

 இலேத் சோடர்ந்து, எந்ேசவாரு முத்திலர 

விற்பலனயாளரிடமிருந்தோ அல்லது மாநில 

அரொங்கத்ோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வங்கிகளிடமிருந்தோ 

கணினிமயமாக்கப்பட்ட பிரிண்ட்-அவுட்லட 

உள்ளடக்கிய ‘இ-ஸ்டாம்ப்’ மூலம் எந்ே 

மதிப்பின் முத்திலரத் ோலளயும் இப்தபாது 

சபறலாம். 

நாட்டிதலதய முேல் திரவ கண்ணாடி 

சோலலதநாக்கி மற்றும் ஆசியாவிதலதய 

மிகப்சபரியது - உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள 

தேவஸ்ேல் என்ற மலலயில் நிறுவப்பட்டது. 

 சூப்பர்தநாவாக்கள், ஈர்ப்பு சலன்ஸ்கள், 

விண்சவளி குப்லபகள் மற்றும் 

சிறுதகாள்கள் தபான்ற நிலலயற்ற அல்லது 

மாறக்கூடிய சபாருட்கலள அலடயாளம் 

காண இது இப்தபாது தமல்நிலல வானத்தில் 

ஒரு கண்காணிப்லப லவத்திருக்கும். 

இந்ே கட்டுலரயில், 2021 இல் ஒடிொவில் 14 வது 

சூறாவளிலய முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 2021 ஆம் ஆண்டு தம 23 ஆம் தேதி யாஸ் 

புயல் உருவாவலே இந்திய வானிலல 

ஆய்வுத் துலற முேன்முேலில் கவனித்ேது.  
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 அது சோடர்ந்து வடகிழக்கு தநாக்கி நகர்ந்து 

ஒரு வலக 1-க்கு ெமமான சவப்பமண்டல 

சூறாவளி வலர வலுப்சபற்றது.  

 தம 25 ஆம் தேதி, சூறாவளி மிகவும் 

வலுவான மற்றும் கடுலமயான புயலாக 

வளர்ந்ேது. 

ஓய்வூதியம் சபறுதவாரிடமிருந்து வாழ்க்லகச் 

ொன்றிேலழப் சபறுவேற்காக இந்திய அஞ்ெல் 

கட்டண வங்கியுடன் (ஐபிபிபி) ேமிழக அரசு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் (எம்ஓயு) 

லகசயழுத்திட்டது. 

 IPPB ஒரு டிஜிட்டல் லலஃப் ொன்றிேழுக்கு 

ரூ.70 கட்டணத்தில் வீட்டு வாெலில் 

தெலவகளுக்கு மாற்றும்.  

 ஏறக்குலறய 7.15 லட்ெத்திற்கும் அதிகமான 

மாநில அரசு ஓய்வூதியம் சபறுதவார்/ 

குடும்ப ஓய்வூதியம் சபறுதவார் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூலல, ஆகஸ்ட் மற்றும் 

செப்டம்பர் மாேங்களில் ேங்கள் வாழ்க்லகச் 

ொன்றிேலழச் ெமர்ப்பிக்கின்றனர். 

தமகாலயா நிறுவனக் கட்டிடக் கலலஞரின் ஒரு 

பகுதியான மின்-முன்சமாழிவு அலமப்பின் 

தமகாலயா அரொங்கத்தின் முக்கிய 

முயற்சியானது, சஜனீவாவில் நலடசபற்ற 

ேகவல் ெமூக மன்றத்தின் (WSIS) உலக உச்சி 

மாநாட்டின் மதிப்பிற்குரிய ஐ.நா. விருலே 

சவன்றுள்ளது. 

 சுவிட்ெர்லாந்தின் சஜனீவாவில் நலடசபற்ற 

WSIS மன்றப் பரிசுகள் 2022 இல், ITUவின் 

சபாதுச் செயலர், Houlin Zhao சவற்றியாளர் 

விருலே முேல்வர் கான்ராட் தக ெங்மாவிடம் 

வழங்கினார். 

ராஜஸ்ோனில், கருவுலி மாவட்டத்தில் 

கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்காக சிறப்பு சுகாோர 

பராமரிப்பு அபியான் 'அஞ்ெல்' 

சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ே சபண்கள் ெரியான மருந்து மற்றும் 

தேலவயான ெத்ோன உணலவ உட்சகாள்ள 

அறிவுறுத்ேப்பட்டனர்.  

 தமலும் மன அழுத்ேம் இல்லாமல் இருக்க 

தவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினர். 

சென்லன துலறமுகத்தில் இருந்து “எம்பிரஸ்” 

என்ற சொகுசு கப்பலல ேமிழக முேல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் சகாடியலெத்து சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 பதிதனாரு மாடிகலளக் சகாண்ட இந்ே 

சுற்றுலாக் கப்பலில் இரண்டாயிரம் 

பயணிகள் மற்றும் சுமார் 800 பணியாளர்கள் 

வலர ேங்க முடியும்.  

 நகரத் துலறமுகத்தில் இருந்து கடலுக்குச் 

சென்று திரும்புவதும், புதுச்தெரி மற்றும் 

விொகப்பட்டினம் துலறமுகங்களில் 

நங்கூரமிடுவதும் இந்ே தபக்தகஜ்களில் 

அடங்கும். 

ராஜஸ்ோன் மாநிலத்தின் விலளயாட்டு 

வீரர்களுக்கு ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருலே 

மாநில அரசு அறிமுகம் செய்ய உள்ளோக 

அம்மாநில முேலலமச்ெர் (CM) அதொக் சகலாட் 

அறிவித்துள்ளார். 

 ராஜஸ்ோன் மாநிலம் சஜய்ப்பூரில் உள்ள 

ெவாய் மான்சிங் ஸ்தடடியத்தில் நலடசபற்ற 

பேவிதயற்பு மற்றும் வீரர் விருது வழங்கும் 

விழாவில் கலந்து சகாண்டு உலரயாற்றும் 

தபாதே அவர் இேலன சேரிவித்ோர் 

முேல்வர் பி.எஸ். தகாதல, உலக சுற்றுச்சூழல் 

தின சகாண்டாட்டத்தின் தபாது, சிக்கிமின் 

மாநில பட்டாம்பூச்சியாக ப்ளூ டியூக்லக 

அறிவித்ோர். 

 சிக்கிமின் பூர்வீக பட்டாம்பூச்சி இனமான 

ப்ளூ டியூக், மற்சறாரு தபாட்டியாளரான 

கிருஷ்ணா மயிலலக் கடந்து சிக்கிமின் 

மாநில பட்டாம்பூச்சியாக 

அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இரண்டு பட்டாம்பூச்சிகள், 720-

ஒற்லறப்பலட வண்ணத்துப்பூச்சி 

இனங்களில், மாநில பட்டாம்பூச்சி 

பரிந்துலரகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டன. 

ேமிழக அரசு ேற்தபாது நாலளய திறலன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்ேத் திட்டத்தில், 50,000 கல்லூரி 

மாணவர்கள் கணினி அறிவியல், 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 
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சோழில்நுட்பத் துலறகளில் 

அறிவாற்றலுடன் பயிற்சி அளிப்பார்கள், 

சோழில்நுட்பங்கலளப் பயன்படுத்தி 

சிக்கலலத் தீர்ப்பதில் அவர்களுக்குத் திறன் 

அளிப்பார்கள். 

 சோழில் துலறயினருக்கு திறலமயான 

மாணவர்கலள சபற உேவும் வலகயில், 

ேமிழக அரசு, நாலளய திரன் திட்டத்லே 

உருவாக்கியுள்ளது. 

ஆந்திரப் பிரதேெ முேல்வர் சஜகன் தமாகன் 

சரட்டி ‘14400’ செயலிலய அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்ே செயலிலய ஊழல் ேடுப்பு பணியகம் 

(ஏசிபி) உருவாக்கியுள்ளது. 

 மாநிலத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு எதிராக 

மக்கள் ஊழல் சோடர்பான புகார்கலள பதிவு 

செய்ய இந்ே ஆப் 

ேனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்ே செயலியானது நீதிமன்றத்தில் 

முன்லவக்க முட்டாள்ேனமான 

ஆோரங்கலள உறுதி செய்வலேயும் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 14400 என்ற 

இலவெ எண்ணில் புகார் சேரிவிக்கலாம். 
 

 

வடகிழக்கு இந்தியாவின் நுலழவாயில் என்று 

அலழக்கப்படும் அொம் மாநிலத்தில் லபதகா 

திருவிழா சகாண்டாடப்படுகிறது. இது 

இந்தியாவின் ரபா பழங்குடியினரால் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 லபதகா திருவிழா ஆண்டுதோறும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இது நல்ல 

அறுவலடக் காலத்லேக் சகாண்டு வரவும், 

ஏராளமான பயிர்கள் மற்றும் நல்ல 

ஆதராக்கியத்லே நிரப்பவும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இது நல்ல 

அறுவலடயின் சகாண்டாட்டம். இது ஒரு 

பழங்கால பாரம்பரியம். இது முக்கியமாக 

ரபா பழங்குடியினரால் கவனிக்கப்படுகிறது 

 எம்.தக. மாமல்லபுரத்தில் அடுத்ே மாேம் 

நலடசபற உள்ள 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் 

தபாட்டிக்கான சின்னம் மற்றும் சின்னத்லே 

ேமிழக முேல்வர் ஸ்டாலின் சவளியிட்டார். 

 ஜூலல 28 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10 க்கு 

இலடயில், 180 க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளில் 

இருந்து சுமார் 2,000 வீரர்கள் ெர்வதேெ 

தபாட்டியில் தபாட்டியிடுவார்கள். சபருநகர 

சென்லன மாநகராட்சியின் 

ேலலலமயகமான ரிப்பன் கட்டிடத்தில் 

ஒலிம்பியாட் தபாட்டிக்கான கவுண்டவுன் 

கடிகாரத்லேயும் திரு.ஸ்டாலின் திறந்து 

லவத்ோர். 

 ‘ஹிமாச்ெல பிரதேெ ட்தரான் சகாள்லக 

2022’க்கு முேல்வர் சஜய் ராம் ோக்கூர் 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளார். 

 ட்தரான்கலளப் பயன்படுத்தி ஆளுலக 

மற்றும் சீர்திருத்ேங்கள் (GARUD) என்ற 

அடித்ேளத்தின் அடிப்பலடயில் ஒரு 

முழுலமயான ட்தரான் சுற்றுச்சூழலல 

உருவாக்குவலேக் சகாள்லக கருதுகிறது.  

 இந்ே புதிய ட்தரான் சகாள்லகயின் மூலம், 

ட்தரான்களின் சபாது பயன்பாட்லட 

முலறப்படி ஒப்புக்சகாண்ட நாட்டிதலதய 

முேல் மாநிலமாக ஹிமாச்ெல பிரதேெம் 

மாறியுள்ளது. 
 

ஆந்திரப் பிரதேெ முேல்வர் சஜகன் தமாகன் 

சரட்டி, ஒய்எஸ்ஆர் யந்திர தெவா திட்டத்லே 

சோடங்கி லவத்து, டிராக்டர்கள் மற்றும் 

அறுவலட இயந்திரங்கள் விநிதயாகத்லே 

சகாடியலெத்து சோடங்கி லவத்ோர். 
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 குண்டூரில் ஒய்எஸ்ஆர் யந்திர தெவா 

பாடகத்தின் கீழ் டிராக்டர்கள் மற்றும் 

ஒருங்கிலணந்ே அறுவலட இயந்திரங்களின் 

மாநில அளவிலான சமகா விநிதயாகத்லே 

முேல்வர் சஜகன் சரட்டி சகாடியலெத்து 

சோடங்கி லவத்ோர். 

கர்நாடக அரசு திட்டங்களுக்கு ஆோர் 

அடிப்பலடயிலான, ஒற்லறச் ொளர பதிவுக்கான 

‘விவொயி பதிவு மற்றும் ஒருங்கிலணந்ே 

பயனாளிகள் ேகவல் அலமப்பு’ அல்லது 

பழங்கள் சமன்சபாருலள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 FRUITS சமன்சபாருளானது ஆோர் அட்லட 

மற்றும் கர்நாடகாவின் பூமி டிஜிட்டல் 

மயமாக்கப்பட்ட நிலப் பதிதவடு 

முலறலயப் பயன்படுத்தி உரிலமலய 

அங்கீகரிப்பேற்காக ஒற்லறப் பதிவுக்கு 

உேவும். 

அக்னிபாத் அலமப்பின் கீழ் குறுகிய கால 

ஒப்பந்ேங்களில் பணியமர்த்ேப்பட்ட 

அக்னிதவர்ஸ் பணியாளர்கள் மாநில 

காவல்துலற மற்றும் சோடர்புலடய 

தெலவகளுக்கு ஆட்தெர்ப்பில் முன்னுரிலம 

அளிக்கப்படுவார்கள். 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், 

அதிகபட்ெமாக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 

முப்பலடகளில் பணியாளர்கலள குறுகிய 

கால ஒப்பந்ே அடிப்பலடயில் ஆட்தெர்ப்பு 

செய்வேற்கான அக்னிபத் திட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்திய ஒரு நாள் கழித்து இது 

வந்துள்ளது. 

ெத்ரபதி சிவாஜி மஹாராஜ் ெர்வதேெ விமான 

நிலலயம், மும்லப, அேன் வலகயான செங்குத்து 

அச்சு காற்றாலல மற்றும் தொலார் பிவி 

கலப்பினத்லே (தொலார் மில்) 

அறிமுகப்படுத்திய இந்தியாவின் முேல் விமான 

நிலலயமாக மாறியுள்ளது. 

 இேன் மூலம், மும்லப ேனது விமான 

நிலலயத்தில் ஒரு வலகயான கலப்பின மின் 

திட்டத்லே நிறுவிய இந்தியாவின் முேல் 

நகரமாக மாறும். 

 CSMIA ஆல் தமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்ே 

நிலலயான முன்முயற்சியானது வழக்கமான 

மின்ொரத்லே ொர்ந்திருப்பலேக் குலறக்கிறது, 

இது 'சநட் ஜீதரா' உமிழ்லவ தநாக்கி அேன் 

பயணத்லேத் தூண்டுகிறது. 

என்னும் எழுதும் திட்டத்லே ேமிழக முேல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் சோடங்கி லவத்ோர். 

 இத்திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அடிப்பலட எழுத்ேறிவு மற்றும் 

எண்ணிக்லகலய உறுதி செய்வலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 திருவள்ளூரில் உள்ள அழிஞ்சிவாக்கம் 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலலப்பள்ளியில் 

நலடசபற்ற நிகழ்ச்சியில் இது 

சோடங்கப்பட்டது. 

உன்தமஷ்,' 3 நாள் ெர்வதேெ இலக்கிய விழா, 

டப்ளினில் உள்ள சகய்ட்டி திதயட்டரில் 

திறக்கப்பட்டது. மத்திய அலமச்ெர் அர்ஜுன் ராம் 

தமகவால் விழாலவ அதிகாரப்பூர்வமாக 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 இந்ே நிகழ்வில் 60க்கும் தமற்பட்ட 

சமாழிகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 15 

நாடுகலளச் தெர்ந்ே சுமார் 425 எழுத்ோளர்கள், 

கவிஞர்கள், சமாழிசபயர்ப்பாளர்கள், 

விமர்ெகர்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்ேக்க நபர்கள் 

கலந்துசகாள்வார்கள்.  

 மத்திய கலாச்ொரத்துலற இலண அலமச்ெர் 

அர்ஜுன் ராம் தமகவால் விழாலவ 

அதிகாரப்பூர்வமாக சோடங்கி லவத்ோர். 

ேமிழ்நாடு பீகார் மற்றும் தமற்கு வங்கத்லே 

மாற்றியலமத்து, லமக்தராஃலபனான்ஸ் 

கடன்களின் நிலுலவயில் உள்ள சபரிய 

மாநிலமாக மாறியது. 

 MFIN லமக்தராமீட்டர் Q4 FY21-22 படி, 

Microfinance Institutions Network (MFIN) 

சவளியிட்ட காலாண்டு அறிக்லகயின்படி, 

மார்ச் 31, 2022 நிலவரப்படி ேமிழ்நாட்டின் 

சமாத்ேக் கடன் தபார்ட்ஃதபாலிதயா (GLP) 

₹36,806 தகாடியாக உள்ளது. 

ஒதர நாடு ஒதர தரஷன் கார்டு (ONORC) 

திட்டத்லே அமல்படுத்திய 36வது மாநிலமாக 

அொம் ஆனது. 

 இேன் மூலம், ONORC திட்டம் 36 மாநிலங்கள் 

மற்றும் யூனியன் பிரதேெங்களில் 

சவற்றிகரமாக செயல்படுத்ேப்பட்டு, நாடு 
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முழுவதும் உணவுப் பாதுகாப்லப எடுத்துச் 

செல்லக்கூடியோக மாற்றுகிறது. 

பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் மற்றும் ஜல் 

ெக்திக்கான மாநில அலமச்ெர் பிஷ்தவஸ்வர் துடு, 

ஒடிொவின் பூரியில் 20வது நாட்டுப்புற 

கண்காட்சி (தேசிய பழங்குடியினர்/நாட்டுப்புற 

பாடல் மற்றும் நடன விழா) மற்றும் 13வது 

கிரிஷி கண்காட்சி 2022 ஆகியவற்லறத் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

 பழங்குடியினரின் கலாச்ொரத்லேப் 

பாதுகாத்ேல் மற்றும் விவொயத்தில் 

புதுலமகலள ஊக்குவிக்கும் தநாக்கத்தில் 

நடத்ேப்படும் இரண்டு கண்காட்சிகளும் 

முலறதய ஐந்து நாட்கள் சோடர்ந்து ஜூன் 24 

ஆம் தேதி நிலறவலடகின்றன. 

உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தின் செங்குத்ோன 

பகுதிகளில் மானாவாரி விவொயத்லே 

முன்தனற்றும் வலகயில், உலக வங்கியின் 

திட்டத்திற்கு ரூ. 1,000 தகாடி. 

 உத்ேரகாண்ட் காலநிலலக்கு ஏற்ற மலழலய 

நம்பி விவொயம் செய்யும் திட்டத்லே 

நீர்நிலலத் துலற தமற்சகாள்ளும். 

 இந்ே திட்டத்திற்கு உலக வங்கி நிதியுேவி 

அளிக்கும். 

அொமின் புகழ்சபற்ற காமாக்யா தகாயிலில் 

வருடாந்திர அம்புபாச்சி தமளாவில் பங்தகற்க 

பக்ேர்கள் இறுதியாக இரண்டு வருடங்கள் 

இல்லாே பிறகு சோடக்க நாளில் 

அனுமதிக்கப்பட்டனர். 

 மா காமாக்யா தேவாலயத்தின் ேலலலம 

பூொரி அல்லது "தபார் தடாதலாய்," கபிநாத் 

ெர்மா, ெடங்குகளின் ஒரு பகுதியாக நான்கு 

நாட்களுக்கு தகாவில் கேவுகலள 

அலடயாளமாக மூடுவேற்கு "பிரவ்ருத்தி" 

பயன்படுத்ேப்பட்டது என்று விளக்கினார்.  

 முேல் நாள் காலலயில் கேவு திறக்கப்படும் 

அல்லது நிவிரிதி. 

மருத்துவ காப்பீடு "MEDISEP" திட்டத்லே 

செயல்படுத்துவது சோடர்பான அரொலணலய 

தகரள மாநில அரசு சவளியிட்டுள்ளது. 

 MEDISEP திட்டம் அரசு ஊழியர்கள், 

ஓய்வூதியம் சபறுதவார்/குடும்ப ஓய்வூதியம் 

சபறுதவார் மற்றும் அவர்களின் ேகுதியுள்ள 

குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில அரசு 

மற்றும் உள்ளூர் சுய-அரசு 

நிறுவனங்களிடமிருந்து உேவித்சோலக 

சபறும் பல்கலலக்கழகங்களின் 

பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் 

சபறுபவர்களுக்குப் சபாருந்தும். 

கால்நலட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துலற 

(DAHD) கர்நாடகாவின் சபங்களூருவில் ஒரு 

சுகாோர முன்தனாடித் திட்டம் சோடங்கப்படும். 

 பில் & சமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டலள 

(BMGF) மற்றும் இந்திய சோழில்துலற 

கூட்டலமப்பு (CII) ஆகியவற்றுடன் 

இலணந்து DAHD ஆனது. 

 கர்நாடகா மற்றும் உத்ேரகண்ட் 

மாநிலங்களில் மீன்வளம், கால்நலட 

பராமரிப்பு மற்றும் அலமச்ெகம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் ஒரு சுகாோர கட்டலமப்லப 

செயல்படுத்தும் திட்டத்லே 

செயல்படுத்துகிறது. பால் பண்லண. 

ஒரு சோழிலதிபரான ரத்ேன் டாடா, 

சேலுங்கானா அரசின் மிக ெமீபத்திய டி-ஹப் 

லஹேராபாத்தில் திறக்கப்பட்டலே 

பாராட்டினார். சேலங்கானா முேல்வர் 

ெந்திரதெகர் ராவ் வாழ்த்து சபற்றார். 

 சேலுங்கானா முேல்வர் தக ெந்திரதெகர் ராவ், 

லஹேராபாத்தில் புதிய டி-ஹப் வெதிக்காக 

டாடா ென்ஸ் நிறுவனத்தின் 

ேலலவரிடமிருந்து வாழ்த்துகலளப் 

சபற்றார், இது இந்திய ஸ்டார்ட்அப் 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப கணிெமாக 

தமம்படுத்தும். 

மகாராஷ்டிர முேல்வர் உத்ேவ் ோக்கதர ேனது 

பேவிலய ராஜினாமா செய்ோர். 

 மாலல ோமேமாக, மும்லபயில் உள்ள 

ராஜ்பவனில் திரு. பகத் சிங் தகாஷ்யாரியிடம் 

திரு. ோக்கதர ேனது ராஜினாமா கடிேத்லே 

ெமர்ப்பித்ோர்.  

 கவர்னர் திரு. ோக்கதரவின் ராஜினாமாலவ 

ஏற்றுக்சகாண்டு, மாற்று ஏற்பாடுகள் 

http://www.adda247.com/ta/
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செய்யப்படும் வலர அவலர 

முேலலமச்ெராகப் பேவி வகிக்கும்படி 

தகட்டுக் சகாண்டார். 

 

Banking News 
 

இந்தியாவின் 28வது மாநிலமான சேலுங்கானா, 

2 ஜூன் 2014 அன்று நிறுவப்பட்டது 

 ஆந்திரப் பிரதேெத்திற்கு சவளிதய ேனி 

மாநிலம் அலமப்பேற்கு மக்கள் அளித்ே 

பங்களிப்லபக் குறிக்கும் வலகயில் 

சேலுங்கானா அேன் உருவாக்க தினத்லேக் 

சகாண்டாடுகிறது.  

 சேலங்கானாவின் 30 மாவட்டங்கள் தேசியக் 

சகாடிலய ஏற்றி இந்ே நாலளக் 

சகாண்டாடுகின்றன. 

NBFC நிறுவனமான சஹச்டிஎஃப்சி, 

உலகளாவிய ேகவல் சோழில்நுட்ப தெலவகள் 

மற்றும் ஆதலாெலன நிறுவனமான 

அக்சென்ச்ெருடன் ேனது கடன் வணிகத்லே 

டிஜிட்டல் முலறயில் மாற்றியலமப்போக 

அறிவித்துள்ளது. 

 இந்ே இலணப்பு HDFC இன் வாடிக்லகயாளர் 

அனுபவத்லேயும் வணிக 

செயல்முலறகலளயும் தமம்படுத்தி, அதிக 

செயல்பாட்டு சுறுசுறுப்பு மற்றும் 

செயல்திறலன வழங்குவதோடு, வணிக 

வளர்ச்சிலயயும் அதிகரிக்கும். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ேனது முேல் உலகளாவிய 

தஹக்கத்ோலன அறிமுகப்படுத்தியது - 

"ஹார்பிங்கர் 2021 - மாற்றத்திற்கான 

கண்டுபிடிப்பு" என்ற கருப்சபாருளில் 

'ஸ்மார்ட்டர் டிஜிட்டல் தபசமண்ட்ஸ்' இது 

சேரிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவிற்குள்ளும் அசமரிக்கா, 

இங்கிலாந்து, ஸ்வீடன், சிங்கப்பூர், 

பிலிப்லபன்ஸ் மற்றும் இஸ்தரல் உள்ளிட்ட 

22 நாடுகலளச் தெர்ந்ே குழுக்கள் ெமர்ப்பித்ே 

363 பரிந்துலரகளுடன் தஹக்கத்ோன் 

ஊக்கமளிக்கும் வரதவற்லபப் சபற்றது.  

 முேல் கட்டத்தில் முன்சமாழிவுகளின் 

சுருக்கப்பட்டியல், இரண்டாவது கட்டத்தில் 

தீர்வு தமம்பாடு மற்றும் மூன்றாம் கட்டத்தில் 

இறுதி மதிப்பீடு ஆகியவற்றுடன் மூன்று 

கட்டங்களாக தஹக்கத்ோன் ஓடியது. 

ஸ்டாஷ்ஃபின் ஒரு நிதயா தபங்கிங் ேளமாகும், 

இது #LiveBoundless - குறிப்பாக சபண்களுக்கான 

கிசரடிட் லலன் கார்லட அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

 இந்ே அட்லட சபண்களுக்கு அதிக நிதி 

சுேந்திரத்லே வழங்குவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. இது தகஷ்தபக் 

சவகுமதிகள், வரதவற்பு கிசரடிட்கள், 

இலவெ ஏடிஎம் திரும்பப் சபறுேல் மற்றும் 

ஒப்பந்ேங்கள் ஆகியவற்லறயும் 

வழங்குகிறது. 

RBI, நிதி அலமப்பில் NBFC களின் வளர்ந்து வரும் 

ஈடுபாட்டின் சவளிச்ெத்தில், சபரிய NBFC களின் 

நிலலயான சொத்துக்கலள வழங்குவேற்கான 

ேரநிலலகலள சவளியிட்டுள்ளது. 

 RBI கடந்ே ஆண்டு அக்தடாபரில் NBFC 

அளவிலான ஒழுங்குமுலறக்கான 

கட்டலமப்லப சவளியிட்டது.  

 NBFCகள் அவற்றின் அளவு, செயல்பாடு 

மற்றும் உணரப்பட்ட அபாயத்தின் 

அடிப்பலடயில் நான்கு அடுக்கு 

ஒழுங்குமுலற கட்டலமப்லபக் 

சகாண்டுள்ளன. 

பணம் செலுத்தும் உள்கட்டலமப்பு தமம்பாட்டு 

நிதித் திட்டம் ஏப்ரல் 2022 நிலவரப்படி 

இனிடாவில் 4.11 லட்ெத்திற்கும் அதிகமான PoS, 

சமாலபல் PoS மற்றும் பிற இயற்பியல் 

ொேனங்கலளப் பயன்படுத்தியது. 

  UPI QR மற்றும் Bharat QR தபான்ற 

ஒன்தறாசடான்று இயங்கக்கூடிய QR குறியீடு 

அடிப்பலடயிலான கட்டணங்கள் உட்பட 

1,14,05,116 டிஜிட்டல் ொேனங்கலளயும் அவர் 

திட்டத்தில் பயன்படுத்தினார். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, "தி முதோல் கூட்டுறவு 

வங்கி லிமிசடட், பாகல்தகாட் (கர்நாடகா)" 

உரிமத்லே ரத்து செய்துள்ளது, இேனால் 

சடபாசிட்கலள திருப்பிச் செலுத்துேல் மற்றும் 

புதிய நிதிகலள ஏற்றுக்சகாள்வலே 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 வங்கிக்கு தபாதுமான மூலேனம் மற்றும் 

வருவாய் வாய்ப்புகள் இல்லல என்று இந்திய 

ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) உரிமத்லே ரத்து 

செய்வலே அறிவித்ேது.  
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 ரிெர்வ் வங்கி அேன் ேற்தபாலேய நிதி 

நிலலயில் உள்ள வங்கியால் அேன் 

ேற்தபாலேய சடபாசிட்ோரர்களுக்கு 

முழுலமயாக செலுத்ே முடியாது என்றும் 

கூறியுள்ளது. 

ஐசிஐசிஐ வங்கி, சில்லலற மற்றும் இ-காமர்ஸ் 

ேளங்களில் வாங்குவேற்கு அேன் ‘கார்ட்சலஸ் 

இஎம்ஐ’ வெதிலய விரிவுபடுத்ே, டிஜிட்டல் 

இஎம்ஐ/தப-தலட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் 

சஜஸ்ட்மனியுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளோக 

அறிவித்துள்ளது 

 ZestMoney ஐப் பயன்படுத்தி 

ேயாரிப்புகள்/தெலவகலள உடனடியாக 

வாங்குவேற்கும், ெமமான மாோந்திர 

ேவலணகளில் (EMIகள்) செலலவக் 

கவனித்துக்சகாள்வேற்கும் முன்-

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அட்லடயில்லாக் 

கிசரடிட்லடப் பயன்படுத்ேக்கூடிய 

வங்கியின் வாடிக்லகயாளர்களின் 

மலிவுத்திறலன கூட்டாண்லம 

அதிகரிக்கிறது. 

கூட்டுறவு வங்கிகள் வழங்கும் ேனிநபர் வீட்டுக் 

கடனுக்கான ேற்தபாலேய வரம்புகலள 

அதிகரிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) முடிவு 

செய்துள்ளது. 

 மலிவு விலல வீடுகள் மற்றும் உள்ளடக்கிய 

வளர்ச்சிலய ஆேரிக்கும் முயற்சியில், 

குடியிருப்பு ரியல் எஸ்தடட் திட்டங்களுக்கு 

நிதியளிப்பேற்காக கிராமப்புற கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கு (RCB) RBI அனுமதி 

அளித்துள்ளது. 

 அேன்படி, அடுக்கு 1/அடுக்கு 2 நகர்ப்புற 

கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான (யுசிபி) வரம்புகள் 

₹30 லட்ெம்/ ₹70 லட்ெம் முேல் ₹60 லட்ெம்/ 

₹140 லட்ெம் வலர திருத்ேப்பட்டன. 

Fino Payments Bank Limited, சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

வணிக உரிலமயாளர்களுக்கு வழங்குவேற்காக, 

இந்தியாவின் தவகமாக வளர்ந்து வரும் சபாதுக் 

காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான Go Digit 

General Insurance Limited உடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது. 

 Fino Payments வங்கி, Go Digit இன் நிறுவனப் 

பிரதிநிதியாகச் செயல்படுகிறது.  

 கூட்டாண்லம மூலம், சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

வணிகங்கள் தபரழிவு ஏற்பட்டால் டிஜிட்டின் 

எனது வணிகக் சகாள்லகலயப் 

பயன்படுத்திக் சகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

இந்தியன் வங்கி ேனது KCC டிஜிட்டல் 

புதுப்பித்ேல் திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்தியது, 

இது ேகுதியான வாடிக்லகயாளர்கள் ேங்கள் 

கிொன் கிசரடிட் கார்டு கணக்குகலள டிஜிட்டல் 

முலறகள் மூலம் புதுப்பிக்க உேவுகிறது. 

 இந்ே முயற்சியானது, 'தவவ்' திட்டத்தின் கீழ் 

வங்கியின் டிஜிட்டல் மாற்றத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும் - தமம்பட்ட சமய்நிகர் 

அனுபவத்தின் உலகம்.  

 இந்தியன் வங்கியின் IndOASIS சமாலபல் 

பயன்பாடு மற்றும் இலணய வங்கிலயப் 

பயன்படுத்தி கணக்குப் புதுப்பித்ேல்கலளச் 

செய்யலாம். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) புதிய உள்நாட்டு 

வாடிக்லகயாளர்கலள உள்வாங்குவதில் 

Mastercard Asia/Pacific Pte Ltdக்கு விதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகலள ேளர்த்தியுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ேரவு தெமிப்பகத்திற்கான RBI 

ேரநிலலகளுக்கு இணங்காேோல், 

மாஸ்டர்கார்டு ஜூலல 22, 2021 முேல் அேன் 

கார்டு சநட்சவார்க்கில் புதிய உள்நாட்டு 

பயனர்கலள (சடபிட், கிசரடிட் அல்லது 

ப்ரீசபய்ட்) இலணக்க ேலட 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மாஸ்டர்கார்டுக்கு RBI கிட்டத்ேட்ட மூன்று 

ஆண்டுகள் அவகாெம் அளித்துள்ளது. 

ஒழுங்குமுலற உத்ேரவுகளுக்கு இணங்க, 

ஆனால் அலேச் செய்ய முடியவில்லல. 

ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் தபங்கிங் 

கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட், இந்தியா (எச்எஸ்பிசி 

இந்தியா) இந்தியாவில் உயர் வளர்ச்சி, 

சோழில்நுட்பம் ொர்ந்ே ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு 250 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்கலள கடன் 

உேவியாக அறிவித்துள்ளது. 

 எச்எஸ்பிசி அேன் வணிக வங்கிப் பிரிவு 

மூலம் கடலன நிர்வகிக்கும்.  

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

குறிப்பிட்ட காலக்சகடுலவயும் அது 

குறிப்பிடவில்லல. 

கனரா எச்எஸ்பிசி ஓபிசி லலஃப் அேன் 

மூன்றாவது கூட்டாளியான பஞ்ொப் தநஷனல் 

வங்கியின் (பிஎன்பி) சவளிதயறும் முடிலவத் 

சோடர்ந்து கனரா எச்எஸ்பிசி லலஃப் என 

மறுசபயரிட்டுள்ளது. 

 ஓரியண்டல் தபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் (ஓபிசி) 

இலணந்ேலேத் சோடர்ந்து பிஎன்பி 

நிறுவனத்தில் பங்குகலள வாங்கியது.  

 ேற்தபாது, கனரா வங்கி இன்சூரன்ஸ் பிரிவில் 

51%, HSBC 26% மற்றும் PNB 23% 

லவத்துள்ளது. பிஎன்பி சவளிதயறும் 

முடிலவத் சோடர்ந்து, பங்குகலள 

ஏற்கனதவ உள்ள பங்குோரர்கள் வாங்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் 'தபசமண்ட் விஷன் 

2025' திட்டம், டிஜிட்டல் 

பணப்பரிவர்த்ேலனயின் அளலவ மூன்று 

மடங்காக அதிகரிக்க விரும்புகிறது, இது 

சோழில்துலறயினரின் கருத்துப்படி. 

 அதிகரித்து வரும் புவிொர் அரசியல் 

அச்சுறுத்ேல்களின் சவளிச்ெத்தில், RBI அேன் 

Payments Vision 2025 ஆவணத்லே 

சவளியிட்டது, இது ரிங்-ஃசபன்சிங் 

உள்நாட்டு கட்டண சநட்சவார்க்குகள் 

மற்றும் பண பரிவர்த்ேலனகளின் உள்நாட்டு 

செயலாக்கத்லே அமல்படுத்ே தவண்டியேன் 

அவசியத்லே விவாதிக்கிறது. 

Equitas Small Finance வங்கி, ேந்லேயர் தினத்ேன்று 

ENJOI எனப்படும் குழந்லேகளுக்கான தெமிப்புக் 

கணக்லகத் சோடங்க உள்ளது. 

 இந்ே கணக்கு "இளம் குழந்லேகலள" நிதி 

உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது என்று SFB 

அறிவித்ேது. 

மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகம் (MeitY) ICICI வங்கி, HDFC வங்கி 

மற்றும் UPI நிர்வாக நிறுவனமான NPCI 

ஆகியவற்றின் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

வளங்கலள அறிவித்துள்ளது. 

 அவர்களுக்கு ஏதேனும் தீங்கு விலளவிப்பது 

தேசிய பாதுகாப்பில் ோக்கத்லே ஏற்படுத்தும் 

மற்றும் இந்ே ஆோரங்கலள அணுகும் எந்ே 

ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாே நபரும் 10 

ஆண்டுகள் வலர சிலறயில் 

அலடக்கப்படலாம்.  

 CII இன் கீழ் உள்ள ேகவல் சோழில்நுட்ப 

ஆோரங்களில் தகார் தபங்கிங் தீர்வு, 

நிகழ்தநர சமாத்ே தீர்வு மற்றும் 

கட்டலமக்கப்பட்ட நிதிச் செய்தி 

தெலவயகத்லே உள்ளடக்கிய தேசிய 

மின்னணு நிதி பரிமாற்றம் (NEFT) ஆகியலவ 

அடங்கும். 

மில்லத் கூட்டுறவு வங்கி லிமிசடட், ோவங்கதர, 

கர்நாடகா, அேன் உரிமத்லே இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கி (ஆர்பிஐ) இலடநிறுத்தியது, இேன் 

விலளவாக மூலேனப் பற்றாக்குலற ஏற்பட்டது. 

 இேன் விலளவாக, வங்கியின் வங்கிச் 

செயல்பாடுகள் நாள் முடிவில் முடிவுக்கு 

வரும்.  
 

 
 ரிெர்வ் வங்கியின் செய்திக்குறிப்பின்படி, 

கர்நாடகாவில் உள்ள கூட்டுறவு ெங்கங்களின் 

பதிவாளர் வங்கிலய முடக்கி, ஒரு 

கலலப்பாளலர நியமிக்க உத்ேரவு 

பிறப்பிக்குமாறு தகட்டுக் 

சகாள்ளப்பட்டுள்ளார். 

2022 நிதியாண்டில் ₹20, ₹50, ₹100 மற்றும் ₹200 

ஆகிய மதிப்புள்ள ரூபாய் தநாட்டுகளின் 

விற்பலன விலல உயர்ந்துள்ளது. 

 2022 நிதியாண்டில் ₹20, ₹50, ₹100 மற்றும் 

₹200 ஆகிய மதிப்புள்ள ரூபாய் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14237/tnusrb-pc-batch-tamil-online-coaching-by-adda247
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தநாட்டுகளின் விற்பலன விலல 

உயர்ந்துள்ளது.  

 இருப்பினும், ₹500 மதிப்பிலான 

தநாட்டுகளின் விலலயில் மாற்றம் இல்லல. 

சபங்களூருலவ ேளமாகக் சகாண்ட 

நிதயாதபங்கிங் ேளமான ஃப்ரீதயா, ஈக்விடாஸ் 

ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கியுடன் இலணந்து 

‘ஃப்ரிதயா தெவ்’ என்ற டிஜிட்டல் தெமிப்புக் 

கணக்லகத் சோடங்கியுள்ளது. 

 இந்ே அறிமுகத்தின் மூலம், ஸ்மார்ட் 

தெமிப்புக் கணக்கு, கடன் மற்றும் பணம் 

செலுத்தும் ேயாரிப்புகள், அட்லடகள் மற்றும் 

செல்வம்-வளர்ச்சி ேயாரிப்புகள் உட்பட முழு 

அடுக்கு நிதயா-தபங்கிங் ேயாரிப்புகலள 

வழங்கும் நாட்டின் முேல் நுகர்தவார் 

நிதயாதபங்க் ஆனது. 

 அடுத்ே பத்து மாேங்களில் ஒரு மில்லியன் 

புதிய கணக்குகலளத் திறக்க நிதயாதபங்க் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

கர்நாடகா வங்கி, 'வீடிதயா அடிப்பலடயிலான 

வாடிக்லகயாளர் அலடயாள செயல்முலற (V-

CIP)' மூலம் ஆன்லலன் தெமிப்பு வங்கி (SB) 

கணக்கு திறக்கும் வெதிலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 வங்கியின் கார்ப்பதரட் இலணயேளத்தில் 

செயல்படுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே வெதி, 

வருங்கால வாடிக்லகயாளர்களுக்கு 

ஆன்லலன் செயல்முலறயின் மூலம் SB 

கணக்லகத் திறக்கவும், KYC (உங்கள் 

வாடிக்லகயாளலர அறியவும்) ெரிபார்ப்லப 

அவர்களின் வெதிக்தகற்ப வீடிதயா 

அலழப்பின் மூலம் முடிக்கவும் உேவுகிறது. 

ெவுத் இந்தியன் வங்கி ேனது கார்ப்பதரட் EXIM 

வாடிக்லகயாளர்களுக்காக ‘SIB TF Online’ என்ற 

புதிய தபார்ட்டலல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 பரிவர்த்ேலனக்கான சோடர்புலடய 

ஆவணங்கலளப் பதிதவற்றிய பிறகு, 

வாடிக்லகயாளர் SIB TF ஆன்லலன் மூலம் 

கட்டணக் தகாரிக்லகலயத் சோடங்கலாம். 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) சடபிட் கார்டுகள் 

மற்றும் கிசரடிட் கார்டுகலள வழங்குவதில் 

வழங்கிய பல முேன்லம உத்ேரவுகலள 

அமல்படுத்துவேற்கான காலக்சகடுலவ 

நீட்டித்துள்ளது. 

 பின்வரும் முேன்லம திலெ விதிகள் 

இப்தபாது அக்தடாபர் 1, 2022 முேல் 

நலடமுலறக்கு வரும் என்று மத்திய வங்கி 

ஒரு சுற்றறிக்லகயில் அறிவித்துள்ளது.  

 சோழில்துலற பங்குோரர்களின் பல்தவறு 

கருத்துக்கலள கருத்தில் சகாண்டு இந்ே 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மூத்ேவர்களின் வாழ்க்லகத் ேரத்லே 

தமம்படுத்தும் வலகயில், பாரே ஸ்தடட் வங்கி 

(SBI) மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் 

சபறுதவார் நலத் துலற (DoPPW) இலணந்து 

செயல்பட தவண்டும். 

 ராஜஸ்ோனின் உேய்பூரில் இரண்டு நாள் 

வங்கியாளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் SBI கள 

ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய சகாள்லக 

சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு 

ஓய்வூதியோரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் 

வழங்குவது சோடர்பான டிஜிட்டல் 

மயமாக்கல் குறித்ே அமர்வுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

ஐசிஐசிஐ வங்கி இந்தியாவிலும் 

சவளிநாட்டிலும் உயர்கல்விலயத் சோடர 

விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உேவுவேற்காக 

"தகம்பஸ் பவர்" என்ற டிஜிட்டல் ேளத்லே 

சவளியிட்டது. 

 புதிய தகம்பஸ் பவர் இயங்குேளமானது, 

ெர்வதேெ கணக்குகள், கல்விக் கடன்கள் 

மற்றும் அவற்றின் வரிச் ெலுலககள், அந்நியச் 

செலாவணி தீர்வுகள், கட்டணத் தீர்வுகள், 

அட்லடகள், பிற கடன்கள் மற்றும் வங்கிக் 

கணக்குகலள ஆராய்ச்சி செய்யும் 

செயல்முலறயின் மூலம் பயனர்களுக்கு 

ெரியான நிதி ேயாரிப்புகலளக் கண்டறிய 

உேவுகிறது. முேலீடுகள். 

லநனிடால் வங்கி-BoB இலண-பிராண்டட் 

கான்டாக்ட்சலஸ் ரூதப கிசரடிட் கார்டு 

சோடங்கப்பட்டுள்ளது என்று பாங்க் ஆஃப் 

பதராடா மற்றும் லநனிடால் வங்கியின் முழுச் 

சொந்ேமான துலண நிறுவனமான BFSL 

சேரிவித்துள்ளது. 

 லநனிடால் வங்கியின் நூற்றாண்டு விழாவில் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட இந்ே 

அட்லடயானது, மளிலக சபாருட்கள் மற்றும் 

பல்சபாருள் அங்காடிகள் உள்ளிட்ட 

அன்றாட செலவு வலககளுக்கு 

பயனர்களுக்கு சவகுமதி அளிப்போகும். 
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 அலனத்து தபாட்டித் தேர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமான குறிப்புகள்:  

 MD & CEO, லநனிடால் வங்கி: திரு. திதனஷ் 

பந்த்  

 MD & CEO, BFSL: திரு. லெதலந்திர சிங் . 

 ேலலலம உறவு தமலாண்லம மற்றும் 

ெந்லேப்படுத்ேல்,NPCI: திரு. ராஜீத் பிள்ளை 

முன்னணி NBFCகளில் ஒன்றான Mufin Finance, 

அலர-மூடப்பட்ட ப்ரீசபய்டு தபசமண்ட் 

கருவிகலள வழங்குவேற்கு RBI யிடமிருந்து 

பூர்வாங்க அங்கீகாரத்லேப் சபற்றுள்ளது. 

 டிஜிட்டல் வங்கிகள், ஃபின்சடக் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் முக்கிய நுகர்தவார் 

எதிர்சகாள்ளும் பயன்பாடுகள், அலர மூடிய 

PPI உரிமத்திற்கு நன்றி கடன் 

வழங்குவேற்கான டிஜிட்டல் கட்டண 

தீர்வுகள் தபான்ற அம்ெங்கலள 

அறிமுகப்படுத்ே முடியும்.  

 Bajaj Finserve, Manapurram மற்றும் Paul 

Merchants தபான்ற நன்கு அறியப்பட்ட 

நிறுவனங்கலளத் சோடர்ந்து, ரிெர்வ் 

வங்கியிடமிருந்து இதேதபான்ற உரிமத்லேப் 

சபறும் நான்காவது NBFC ஆனது Mufin Finance 

ஆகும். 

RBI அேன் முன்சமாழியப்பட்ட செயல்பாட்டு 

ஆேரவு துலண நிறுவனத்திற்கு பாரே ஸ்தடட் 

வங்கிக்கு பூர்வாங்க ஒப்புேலல வழங்கியுள்ளது, 

இது செலவு-வருமான விகிேத்லே குலறக்கும் 

தநாக்கம் சகாண்டது. 

 செலவு மற்றும் வருமான விகிேம் குறித்ே 

கவலலலயப் தபாக்க இது தநாக்கமாக 

உள்ளது. 

 அவர்களிடம் ஏற்கனதவ ரிெர்வ் வங்கியின் 

சகாள்லக அனுமதி உள்ளது, விலரவில் 

தொேலனத் திட்டத்லேத் சோடங்குதவாம். 

 செலவு மற்றும் வருமான விகிேம் குறித்ே 

கவலலலயப் தபாக்க இது தநாக்கமாக 

உள்ளது. 

 அவர்களிடம் ஏற்கனதவ ரிெர்வ் வங்கியின் 

சகாள்லக அனுமதி உள்ளது, விலரவில் 

தொேலனத் திட்டத்லேத் சோடங்குதவாம். 

 

Economic News 
 

ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் சோலகயில் சுமார் 

ரூ.25,000 தகாடி மட்டுதம இருந்ே தபாதிலும், 

ஜிஎஸ்டிக்கு முழுலமயாக ஈடுசெய்து ரூ.86,912 

தகாடிலய மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு 

வழங்கியுள்ளது. 

 ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் சோலகயில் சுமார் 

ரூ.25,000 தகாடி மட்டுதம இருந்ே தபாதிலும், 

முழுத் சோலகலயயும் மத்திய அரசு 

செய்துள்ளது.  

 மீேமுள்ள நிதி, செஸ் வசூலிக்கும் தபாது, 

லமயத்தின் சொந்ே நிதியில் இருந்து 

செலுத்ேப்பட்டது. 

இந்தியாவின் சபாருளாோர வளர்ச்சி ஜனவரி-

மார்ச் 2021-22ல் 4.1 ெேவீேமாகக் குலறந்துள்ளது, 

இது தகாவிட்-19 சோற்றுதநாயின் ஓமிக்ரான் 

அலலயின் ோக்கத்லே பிரதிபலிக்கிறது. 

 தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் 2021-22 முழு 

நிதியாண்டிற்கான அேன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 

வளர்ச்சிலய 8.7% ஆகக் குலறத்துள்ளது, இது 

பிப்ரவரியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 8.9% ஆக 

இருந்ேது.  

 2020-21 ஆண்டுகளில், சபாருளாோரம் 6.6 

ெேவீேம் சுருங்கியது. 

தம மாேத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வருவாய் 

கிட்டத்ேட்ட ரூ.1.41 லட்ெம் தகாடியாக இருந்ேது, 

இது கடந்ே ஆண்டின் இதே மாேத்லே விட 44 

ெேவீேம் அதிகமாகும் என நிதி அலமச்ெகம் 

சேரிவித்துள்ளது 

 ெரக்கு மற்றும் தெலவ வரி (ஜிஎஸ்டி) 

வருவாய் கடந்ே ஏப்ரல் மாேத்தில் வசூலான 

ரூ.1.68 லட்ெம் தகாடிலய விட குலறவாகதவ 

வந்துள்ளது.  

 மார்ச் மாேத்தில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1.42 

லட்ெம் தகாடியாகவும், பிப்ரவரியில் ரூ.1.33 

லட்ெம் தகாடியாகவும் இருந்ேது. 

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி என்பது, 

மூலப்சபாருட்கள் முேல் இறுதி சில்லலற 

சகாள்முேல் மூலம் உற்பத்தியின் ஒவ்சவாரு 

கட்டத்திலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சபாருட்கள் 

மற்றும் தெலவகளுக்கு செலுத்ேப்படும் 

மலறமுக வரியாகும். 

 ஏப்ரல் 1, 2005 அன்று, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 

வரி (VAT) அமல்படுத்ேப்பட்டது. 
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 இறுதியில், இறுதி நுகர்தவார் சபாருட்கலள 

வாங்கும் தபாது முழு VAT செலுத்ே 

தவண்டும். 

 VAT என்பது ஒரு நுகர்வு வரியாகும், 

ஏசனனில் முழு வரிச்சுலமயும் நுகர்தவாரால் 

சுமக்கப்படுகிறது. 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊழியர்களின் 

வருங்கால லவப்பு நிதி (EPF) 

லவப்புத்சோலகக்கு 8.1 ெேவீே வட்டி 

விகிேத்திற்கு அரொங்கம் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டு மார்ச் மாேத்தில், ஈபிஎஃப்ஓ 

2021-22க்கான வருங்கால லவப்பு நிதிக்கான 

வட்டிலய 2020-21ல் வழங்கப்பட்ட 8.5 

ெேவீேத்திலிருந்து 8.1 ெேவீேமாகக் குலறக்க 

முடிவு செய்ேது. 

இந்தியாவில் 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் டிஜிட்டல் 

தபசமண்ட்டுகளில் மும்மடங்கு அதிகரிப்பு 

குறித்ே அறிக்லகலய PhonePe சவளியிட்டுள்ளது. 

 கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் 

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்ேலனயின் 

வளர்ச்சிலய இந்ே அறிக்லக 

எடுத்துக்காட்டுகிறது.  

 ஐந்ோண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள 

வளர்ச்சியானது 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்ேலனகளில் 

மூன்றில் இரண்லட இலக்காகக் சகாண்டு 

பணம் செலுத்துவலே இலக்காகக் 

சகாண்டது 

இந்தியா-வங்காளதேெம் இருேரப்பு பாதுகாப்பு 

ஒத்துலழப்பு, கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி Ex 

SAMPRITI-X வங்காளதேெத்தில் உள்ள ஜதஷார் 

ராணுவ நிலலயத்தில் ஜூன் 05 முேல் ஜூன் 16, 

2022 வலர நடத்ேப்படுகிறது. 

 பயிற்சியின் தநாக்கம் இரு பலடகளுக்கு 

இலடதய இயங்கும் ேன்லமலய 

வலுப்படுத்துவது மற்றும் ஒருவருக்சகாருவர் 

ேந்திதராபாய பயிற்சிகள் மற்றும் 

செயல்பாட்டு நுட்பங்கலளப் 

புரிந்துசகாள்வது ஆகும். 

ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திகாந்ே ோஸ் 

ேலலலமயிலான 6 தபர் சகாண்ட நிதிக் 

சகாள்லகக் குழு (MPC) சரப்தபா விகிேத்லே 50 

அடிப்பலடப் புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.90 

ெேவீேமாக உயர்த்ே ஒருமனோக வாக்களித்ேது. 

 ஸ்டாண்டிங் சடபாசிட் வெதி மற்றும் 

மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் வெதி விகிேங்களும் 

50 அடிப்பலட புள்ளிகளால் 

உயர்த்ேப்பட்டுள்ளன.  

 ஸ்டாண்டிங் சடபாசிட் வெதி விகிேம் 

இப்தபாது 4.65 ெேவீேமாகவும், மார்ஜினல் 

ஸ்டாண்டிங் வெதி விகிேம் இப்தபாது 5.15 

ெேவீேமாகவும் உள்ளது. 

ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் பார்லவலய 

எதிர்மலறயிலிருந்து நிலலயானோக 

தமம்படுத்தியது, இந்தியாவின் வலுவான 

மீட்சியின் விலளவாக நடுத்ேர கால 

வளர்ச்சிக்கான எதிர்மலறயான அபாயங்கள் 

குலறவலேக் குறிப்பிட்டது. 
 

 

 வளர்ச்சி தவகத்தில் பணவீக்கத்தின் ோக்கம் 

காரணமாக, உலகளாவிய மதிப்பீட்டு 

நிறுவனம் 2022-23க்கான சமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளர்ச்சிலய மார்ச் மாேத்தில் 

எதிர்பார்க்கப்படும் 8.5 ெேவீேத்திலிருந்து 7.8 

ெேவீேமாகக் குலறத்துள்ளது. 

FY19 முேல் FY22 வலர, தமம்படுத்ேப்பட்ட 

அணுகல் மற்றும் தெலவ சிறப்பு-EASE ஆனது 

நான்கு வருட பதிப்புகளில் உருவானது, இது PSB 

களில் பல்தவறு துலறகளில் முன்தனற்றங்கலள 

ஏற்படுத்தியது. 

 EASENext திட்டத்தின் EASE 5.0 ‘சபாது 

சீர்திருத்ே நிகழ்ச்சி நிரல்’ சபாதுத்துலற 

வங்கிகளுக்காக வடிவலமக்கப்பட்டது 

மற்றும் நிதி மற்றும் கார்ப்பதரட் விவகார 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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அலமச்ெர் நிர்மலா சீோராமனால் 

புதுதில்லியில் வீடிதயா கான்பரன்ஸ் மூலம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க 

அலமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள ேகவலின்படி, தம 

மாேத்தில் இந்தியாவின் சில்லலற பணவீக்கம் 

7.04 ெேவீேமாக குலறந்துள்ளது. 

 தம மாேத்தில் பணவீக்கம் வீழ்ச்சியானது 

ரிெர்வ் வங்கியின் (RBI) வட்டி விகிே உயர்வு 

சுழற்சிலயக் குலறக்க அதிகம் செய்ய 

வாய்ப்பில்லல. 

 நுகர்தவார் விலலக் குறியீடு (சிபிஐ) 

அடிப்பலடயிலான பணவீக்கம் ஏப்ரல் 

மாேத்தில் 7.79 ெேவீேமாக இருந்ேது. தம 2021 

இல், சில்லலற பணவீக்கம் 6.3 ெேவீேமாக 

இருந்ேது. 

தம மாேத்தில் சமாத்ே விலல பணவீக்கம் 15.88% 

ஆக உயர்ந்ேது, செப்டம்பர் 1991 க்குப் பிறகு 

உணவு மற்றும் எரிசபாருளின் விலல உயர்வால் 

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ேயாரிப்புப் பிரிவில் ஒரு 

மிேமான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது. 

 ஏப்ரல் மாேத்தில், WPI பணவீக்கம் 15.08% ஆக 

இருந்ேது. சமாத்ே விற்பலன விலலக் 

குறியீட்டின் (WPI) அடிப்பலடயிலான 

பணவீக்கம் இப்தபாது 14 மாேங்களாக 

இரட்லட இலக்கத்தில் உள்ளது. 

 இது சவளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ 

ேரவுகளின்படி, உயர்ந்ே உலகளாவிய 

சபாருட்களின் விலலகலள பிரதிபலிக்கிறது, 

குறிப்பாக எண்சணய். 

வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெகத்ோல் சவளியிடப்பட்ட வர்த்ேகத் 

ேரவு, இந்தியாவின் தம வர்த்ேகப் பற்றாக்குலற 

ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு $6.53 பில்லியனில் 

இருந்து $24.29 பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது 

என்பலேக் காட்டுகிறது. 

 தம மாே வர்த்ேகப் பற்றாக்குலறயானது 

இறக்குமதியின் அதிகரிப்பால் 

உயர்த்ேப்பட்டது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

62.83% உயர்ந்து 63.22 பில்லியன் டாலராகவும், 

ஏற்றுமதி 20.55% உயர்ந்து 38.94 பில்லியன் 

டாலராகவும் இருந்ேது.  

 ஐதராப்பாவில் தபாரினால் ஏற்பட்ட 

நிச்ெயமற்ற ேன்லம மற்றும் நிலலயற்ற 

ேன்லம இருந்ேதபாதிலும், சபாறியியல் 

சபாருட்களின் ஏற்றுமதி ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

12.65 ெேவீேம் அதிகரித்து 2022 தம மாேத்தில் 

9.71 பில்லியன் டாலராக இருந்ேது. 

சபடரல் ரிெர்வ் அேன் முக்கிய வட்டி விகிேத்லே 

முக்கால் ெேவிகிேம் அதிகரித்ேது, கிட்டத்ேட்ட 

மூன்று ேொப்ேங்களில் மிகப்சபரிய அதிகரிப்பு, 

தமலும் சபரிய விகிே உயர்வுகள் வரவுள்ளன 

என்று ெமிக்லஞ செய்ேது. 

 மத்திய வங்கியின் முடிவு, அேன் மிக 

ெமீபத்திய சகாள்லகக் கூட்டத்லேத் 

சோடர்ந்து அறிவிக்கப்பட்டது, அேன் 

முக்கிய குறுகிய கால விகிேத்லே 1.5 ெேவீேம் 

முேல் 1.75 ெேவீேம் வலர உயர்த்தும், இது பல 

நுகர்தவார் மற்றும் வணிக கடன்கலள 

பாதிக்கும். 

இந்திய விவொயிகள் மற்றும் மீனவர்களுக்கு 

எதிரான வலுவான உலகளாவிய பிரச்ொரம் 

இருந்ேதபாதிலும், பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

WTO இல் இந்தியா ஒரு ொேகமான முடிலவப் 

பாதுகாக்கவும் சவற்றிசபறவும் முடிந்ேது. 

 உலக வர்த்ேக அலமப்பின் (உலக வர்த்ேக 

அலமப்பு) மிக உயர்ந்ே முடிசவடுக்கும் 

அலமப்பான 12வது அலமச்ெர்கள் 

மாநாட்டின் முடிவில் வர்த்ேகம் மற்றும் 

சோழில்துலற அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயல் 

செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். 

உள் நபர்களின் கூற்றுப்படி, ஜிஎஸ்டி விகிேத்லே 

பகுத்ேறிவு செய்வதில் பணிபுரியும் ஒரு GoM 

உடன்பாட்லட அலடய முடியவில்லல, 

ஏசனனில் சில உறுப்பினர்கள் வரி அடுக்குகள் 

மற்றும் விகிேங்களில் மாற்றங்கலள எதிர்த்ேனர். 

 நவம்பர் 20, 2021 அன்று நலடசபற்ற 

அலமச்ெர்கள் குழுவின் முந்லேய கூட்டத்தில் 

எட்டப்பட்ட ஒருமித்ே கருத்து குறித்து 

அலமச்ெர்கள் குழு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு 

ஒரு நிலல அறிக்லகலய வழங்கும் என்று 

அவர்கள் சேரிவித்ேனர். 

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47வது கூட்டம் 2022 ஜூன் 

28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் ஸ்ரீநகரில் 

நலடசபறும். ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு 

http://www.adda247.com/ta/
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நிதியலமச்ெர் நிர்மலா சீோராமன் ேலலலம 

ோங்குகிறார். 

 ஸ்ரீநகரில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் 

நலடசபறுவது இது இரண்டாவது 

முலறயாகும்.  

 ஜூலல 1, 2017 அன்று ெரக்கு மற்றும் தெலவ 

வரி (ஜிஎஸ்டி) அறிமுகப்படுத்ேப்படுவேற்கு 

முன்பு, கவுன்சிலின் 14வது கூட்டம் தம 18 

மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் நகரில் 

நலடசபற்றது. 

உலசகங்கிலும் உள்ள மத்திய வங்கியாளர்கள் 

1980 களில் இருந்து பணவியல் சகாள்லகலய 

மிகவும் வியத்ேகு முலறயில் இறுக்குவது, 

சபாருளாோர மந்ேநிலல மற்றும் நிதிச் 

ெந்லேகலள சீர்குலலப்பது தபான்றவற்லறச் 

செயல்படுத்தி வருகின்றனர். 

o தவால் ஸ்ட்ரீட்டில் ஃசபடரல் ரிெர்வ் வட்டி 

விகிேத்லே 75 அடிப்பலடப் புள்ளிகள் 

உயர்த்துவேற்கான ஒரு ஆச்ெரியமான 

நடவடிக்லகயுடன் வாரம் சோடங்கியது. 

o ேலலவர் சஜதராம் பவல், 1994 க்குப் பிறகு 

அசமரிக்க மத்திய வங்கியின் மிகப்சபரிய 

நடவடிக்லகயாக, பணவீக்கத்லே மீண்டும் 

குலறக்க ேன்லன முழுலமயாக 

அர்ப்பணிப்போக அறிவித்ோர். 

தேலவப்பட்டால் பணவீக்கத்லேக் குலறக்க நிதி 

அலமச்ெகம் கூடுேல் முயற்சிகலள 

தமற்சகாள்ளும் என்று இந்தியாவின் நிதித்துலற 

மாநில அலமச்ெர் பகவத் கிஷன்ராவ் காரத் 

சேரிவித்ோர். 

 அரொங்கம் பணவீக்கத்லே உன்னிப்பாகக் 

கவனித்து, அலேக் கட்டுக்குள் லவத்திருக்க 

ேன்னால் முடிந்ே அலனத்லேயும் செய்து 

வருகிறது.  

 மாநில அலமச்ெரின் கூற்றுப்படி, ரஷ்யா-

உக்லரன் தமாேல் இந்தியாவின் 

பணவீக்கத்தில் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கத்லே 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் SBI, ICICI வங்கி மற்றும் 

ஆக்சிஸ் வங்கி உட்பட ஒன்பது இந்திய 

நிறுவனங்கலள எதிர்மலறயிலிருந்து நிலலயான 

நிலலக்கு தமம்படுத்தியுள்ளன. BOB, Bank of India 

மற்றும் UBI ஆகியலவ மற்ற கடன் 

வழங்குபவர்களில் அடங்கும். 

 தபங்க் ஆஃப் பதராடா (BOB), தபங்க் ஆஃப் 

பதராடா (நியூசிலாந்து) லிமிசடட், தபங்க் 

ஆஃப் இந்தியா, கனரா வங்கி, பஞ்ொப் 

தநஷனல் வங்கி (PNB), மற்றும் யூனியன் 

தபங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆகியலவ 

தமம்படுத்ேப்பட்ட மற்ற நிறுவனங்களில் 

அடங்கும்.  

 ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள், 9 இந்தியாலவச் ொர்ந்ே 

வங்கிகளின் நீண்டகால வழங்குநர் 

இயல்புநிலல மதிப்பீடுகலள (IDRs) 

எதிர்மலறயிலிருந்து நிலலயானோக 

தமம்படுத்தியுள்ளது, அதே தநரத்தில் 

அவற்றின் IDR-கலள நிலலநிறுத்தியுள்ளது. 

இந்தியாலவ ேளமாகக் சகாண்ட கிலளகள் 

மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்கள் உட்பட சுவிஸ் 

வங்கிகளில் இந்திய ேனிநபர்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களால் நிறுத்ேப்பட்ட நிதிகள், 14 

ஆண்டுகளில் இல்லாே அளவுக்கு 3.83 பில்லியன் 

சுவிஸ் பிராங்குகளாக உயர்ந்துள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 2.55 பில்லியன் 

சுவிஸ் பிராங்குகளிலிருந்து (ரூ. 20,700 தகாடி) 

சுவிஸ் வங்கிகளில் உள்ள இந்திய 

வாடிக்லகயாளர்களின் சமாத்ே நிதி உயர்வு, 

சோடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 

அதிகரிப்பலேக் குறிக்கிறது. 

ஜிஎஸ்டி தீர்ப்பாயங்கலள உருவாக்குவலே 

எளிோக்கும் வலகயில் ெட்டத்லே மாற்றுவது 

குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தபெ உள்ளது. 

ஆன்லலன் சூோட்டம், சூோட்ட விடுதிகள் 

மற்றும் பந்ேயப் பாலேகள் பற்றிய GoM இன் 

அறிக்லகயும் விவாதிக்கப்படும். 

 தகசிதனாக்கள், பந்ேயப் பாலேகள், இலணய 

சூோட்டம் மற்றும் லாட்டரிகள் 

ஆகியவற்றில் விதிக்கப்படும் 28 ெேவீே 

ஜிஎஸ்டிக்கான விகிேங்கள் மற்றும் 

மதிப்பீட்டுத் ேரநிலலகள் ஒதர மாதிரியாக 

இருக்க தவண்டும் என்று GoM 

முன்சமாழிந்துள்ளது.  

 சலவியின் தநாக்கங்களுக்காக திறலம 

விலளயாட்டுகள் மற்றும் வாய்ப்பு 

விலளயாட்டுகளுக்கு இலடயில் எந்ே 
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தவறுபாடும் செய்யக்கூடாது என்று அது 

கூறியது. 

இந்தியாவின் சபாருளாோரம், வர்த்ேகம் மற்றும் 

சோழில்துலற அலமச்ெர் பியூஷ் தகாயலின் 

கூற்றுப்படி, உலகின் மிக தவகமாக வளர்ந்து 

வரும் சபாருளாோரங்களில் ஒன்றாகும், தமலும் 

இது 30 டிரில்லியன் டாலர்கலள எட்டும் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ேமிழகத்தின் திருப்பூரில் 

ஏற்றுமதியாளர்களிடம் தபசுலகயில், 

இந்தியா ஆண்டுதோறும் 8% கூட்டு 

வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிேத்தில் வளர்ந்ோல், 

ஒன்பது ஆண்டுகளில் சபாருளாோரம் 

இரட்டிப்பாகும் என்று தகாயல் 

குறிப்பிட்டார். 
 

 
"இந்தியாவின் பூமிங் கிக் மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் 

சபாருளாோரம்" என்ற ேலலப்பில் ஒரு 

அறிக்லகலய NITI ஆதயாக் சவளியிட்டது. இந்ே 

ஆய்வு இந்தியாவில் கிக்-பிளாட்ஃபார்ம் 

சபாருளாோரம் பற்றிய ஆழமான 

கண்தணாட்டங்கலளயும் பரிந்துலரகலளயும் 

வழங்குகிறது. 

 ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி அமிோப் காந்த், 

இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் நகரமயமாக்கல் 

மற்றும் இலணயம், டிஜிட்டல் 

சோழில்நுட்பம் மற்றும் 

செல்தபான்களுக்கான பரவலான அணுகல் 

ஆகியவற்றின் சவளிச்ெத்தில் தவலலகலள 

உருவாக்குவேற்கான சோழில் திறலன 

வலியுறுத்தினார். 

மாநிலங்களுக்குள் ேங்கம் மற்றும் 

விலலமதிப்பற்ற கற்கலள நகர்த்துவேற்கு இ-

தவ பில் வழங்க மாநிலங்களுக்கு அனுமதி 

அளித்துள்ள நிலலயில், வரி விகிேங்களில் 

மாற்றங்கலள ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 

அங்கீகரித்துள்ளோக அதிகாரிகள் சேரிவித்ேனர். 

 ஏமாற்றுவலேத் ேவிர்ப்பேற்காக அதிக 

ஆபத்துள்ள வரி செலுத்துதவார் குறித்ே GoM 

அறிக்லகலய அங்கீகரிப்பதோடு, 

நிதியலமச்ெர் நிர்மலா சீோராமன் 

ேலலலமயிலான மற்றும் மாநில 

ெமமானலவகலளக் சகாண்ட கவுன்சில், 

ஜிஎஸ்டி-பதிவு செய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்களுக்கான பல இணக்க 

செயல்முலறகளுக்கும் ஒப்புேல் அளித்ேது. 

சில்லலற முேலீட்டாளர்கள் 5 லட்ெம் ரூபாய் 

வலரயிலான விண்ணப்ப மதிப்புகளுக்கு REIT 

கள் மற்றும் InvIT களின் சபாது வழங்கலில் 

விண்ணப்பிக்க UPI அல்லது ஒருங்கிலணந்ே 

கட்டண இலடமுக வழிமுலறலயப் 

பயன்படுத்ேலாம். 

 இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்ேலன 

வாரியம் (செபி) இரண்டு ேனித்ேனி 

சுற்றறிக்லககளில், நலடமுலறலய தமலும் 

சீராக்குவலே தநாக்கமாகக் சகாண்ட புதிய 

கட்டலமப்பானது, உள்கட்டலமப்பு 

முேலீட்டு அறக்கட்டலள (InvIT) மற்றும் 

ரியல் எஸ்தடட் முேலீட்டு அறக்கட்டலள 

(REIT) ஆகியவற்றின் சபாது 

சவளியீட்டிற்குப் சபாருந்தும். ) 

Defence News 
 

பல்தவறு தபார்களில் இந்திய 

விமானப்பலடயின் பங்கு மற்றும் அேன் 

ஒட்டுசமாத்ே செயல்பாட்லட சவளிப்படுத்தும் 

பாரம்பரிய லமயம் ெண்டிகரில் வரவுள்ளது. 

 பலட மற்றும் ெண்டிகர் நிர்வாகம் இலணந்து 

‘IAF பாரம்பரிய லமயம்’ அலமக்கப்படும். 

 விழாவில் பஞ்ொப் ஆளுநர் பன்வாரிலால் 

புதராகித் மற்றும் விமானப்பலடத் ேளபதி 

விஆர் ெவுோரி ஆகிதயார் கலந்து 

சகாண்டனர். 

ஒடிொவில் உள்ள ஏபிதஜ அப்துல் கலாம் தீவில் 

இருந்து அணு ஆயுேம் ோங்கிச் செல்லக்கூடிய 

அக்னி-4 ஏவுகலணலய இந்தியா சவற்றிகரமாகச் 

செயல்படுத்தியது. 

 முன்னோக, சுதகாய் தபார் விமானத்தில் 

இருந்து பிரம்தமாஸ் சூப்பர்தொனிக் க்ரூஸ் 
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ஏவுகலணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட பதிப்லப 

இந்தியா சவற்றிகரமாக தொேலன செய்ேது.  

 Su-30MKI விமானத்தில் இருந்து பிரம்தமாஸ் 

ஏவுகலணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட வீச்சு 

பதிப்பின் முேல் ஏவுேல் இதுவாகும். 

மங்தகாலியாவில் மற்ற 16 நாடுகளும் பங்தகற்ற 

“Ex Khan Quest 2022” என்ற பன்னாட்டுப் 

பயிற்சியில் இந்திய ராணுவம் பங்தகற்கிறது. 

 இந்திய இராணுவம் லடாக் ொரணர்களின் 

ஒரு குழுவால் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்ேப்படுகிறது. 

 14 நாள் பயிற்சியானது, இயங்கும் 

ேன்லமலய தமம்படுத்துேல், ராணுவ 

உறவுகளுக்கு ராணுவத்லே 

கட்டிசயழுப்புேல், அலமதி ஆேரவு 

நடவடிக்லககலள தமம்படுத்துேல் மற்றும் 

பங்தகற்கும் நாடுகளிலடதய ராணுவ 

ேயார்நிலல ஆகியவற்லற தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

76,390 தகாடி மதிப்பிலான ராணுவ 

உபகரணங்களுக்கு மத்திய பாதுகாப்பு அலமச்ெர் 

ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புேல் அளித்துள்ளார். 

 உபகரணங்கள் மற்றும் ேளங்களின் மதிப்பு 

ரூ.76,390 தகாடி உள்நாட்டுத் சோழில்களில் 

இருந்து.  

 இந்ே முடிவு அரொங்கத் திட்டமான 

ஆத்மநிர்பர் பாரத் பிரச்ொரத்லே 

வலியுறுத்துவேற்காக எடுக்கப்பட்டது, இது 

இந்தியா சவளிநாட்டு விநிதயாகங்கலளச் 

ொர்ந்திருக்கும் மற்றும் ெர்வதேெ 

வர்த்ேகத்திற்கான செலலவக் குலறக்கும். 

பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், பாதுகாப்பு 

அலமச்ெகத்தின் சோழில்நுட்ப தமம்பாட்டு நிதி 

(TDF) திட்டத்தின் கீழ் MSMEகள் மற்றும் 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான நிதியுேவிலய அதிகரிக்க 

அங்கீகாரம் அளித்துள்ளார். 

 உள்நாட்டு உதிரிபாகங்கள், ேயாரிப்புகள், 

அலமப்புகள் மற்றும் சோழில்நுட்பங்களின் 

வளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்கும் இந்ே 

முயற்சியானது, முன்பு ரூ.10 தகாடியாக 

இருந்ே அதிகபட்ெ திட்ட மதிப்பு ரூ.50 

தகாடியாக இருக்கும். 

அந்ேமான் & நிக்தகாபார் கட்டலள (ANC) 

மற்றும் இந்தோதனசிய கடற்பலடயின் இந்திய 

கடற்பலட பிரிவுகளுக்கு இலடதய 38வது 

இந்தியா-இந்தோதனசியா ஒருங்கிலணந்ே 

தராந்து (IND-INDO CORPAT). 

 38வது CORPAT என்பது இரு நாடுகளுக்கும் 

இலடயிலான முேல் சோற்றுதநாய்க்கு பின் 

ஒருங்கிலணந்ே தராந்து (CORPAT) ஆகும்.  

 ஜூன் 13 முேல் 15, 2022 வலர தபார்ட் 

பிதளயரில் உள்ள ANC க்கு இந்தோதனசியக் 

கடற்பலடப் பிரிவுகளின் வருலகயும், 

அலேத் சோடர்ந்து அந்ேமான் கடலில் ஒரு 

கடல் கட்டம் மற்றும் ஜூன் 23 முேல் 24, 2022 

வலர ெபாங்கிற்கு (இந்தோதனசியா) IN 

அலகுகளின் வருலகயும் இதில் அடங்கும். 

இந்திய அரொங்கம் அக்னிபத் இராணுவ 

ஆட்தெர்ப்பு திட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது பாதுகாப்பு 

துருப்புக்களுக்கான 4 ஆண்டு பேவிக்கால 

திட்டமாகும். 

 இத்திட்டம் குறுகிய கால பேவிக்காலத்திற்கு 

அதிக துருப்புக்கலள உள்வாங்குவேற்கு 

உேவும்.  

 இந்ேத் திட்டம் ராணுவ விவகாரத் துலறயால் 

திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்ேப்பட்டு 

வருகிறது. 

இந்திய கடதலார காவல்பலடயில், ஒரு புதிய 

விமானப்பலட, 840 பலடப்பிரிவு சென்லனயில் 

நிறுவப்பட்டது, அேன் முேல் விமானமாக 

தமம்பட்ட இலகுரக சஹலிகாப்டர் மார்க்-III 

விமானம். 

 கிழக்கு கடதலார காவல்பலடயின் ேளபதி 

இன்ஸ்சபக்டர் சஜனரல் ஏ.பி.பதடாலா 

முன்னிலலயில், விமானத்திற்கு வழக்கமான 

நீர் பீரங்கி மரியாலேயுடன் வரதவற்பு 

அளிக்கப்பட்டது. 

தராஹ்ேக்கின் சுந்ேனா கிராமத்தின் மகள் ஷனன் 

டாக்கா, நாட்டின் முேல் சபண்கள் NDA 

சோகுதியில் தெர்வேற்கான தேர்வில் முேல் 

தரங்க் சபற்றுள்ளார். 

 ஷனன் ஆண்களுக்கான தேர்வில் 10வது 

இடத்லேயும், சபண்கள் தேர்வில் நாடு 
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முழுவதும் முேல் இடத்லேயும் 

சபற்றுள்ளார்.  

 சலப்டினன்ட் பேவிக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ஷனன் டாக்கா, ோத்ோ 

சுதபோர் ெந்திரபான் டாக்கா மற்றும் ேந்லே 

நாயக் சுதபோர் விஜய் குமார் டாக்கா 

ஆகிதயாரால் ஈர்க்கப்பட்டு, ராணுவத்தில் 

தெர்ந்து நாட்டுக்கு தெலவ செய்யத் 

தேர்ந்சேடுத்ோர். 

BRO Cafes என்ற சபயரில் 12 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேெங்களில் பல்தவறு வழித்ேடப் 

பிரிவுகளில் 75 விற்பலன நிலலயங்கலள 

எல்லலச் ொலலகள் அலமப்பு 

உருவாக்கவுள்ளது. 

 இலவ பார்லவயாளர்களுக்கு அடிப்பலட 

வெதிகள் மற்றும் வெதிகலள வழங்கவும், 

எல்லலப் பகுதிகளில் சபாருளாோர 

நடவடிக்லககலள அதிகரிக்கவும், உள்ளூர் 

மக்களுக்கு தவலல வாய்ப்புகலள 

உருவாக்கவும் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன.  

 BRO, அேன் இருப்பு காரணமாக, சோலலதூர 

இடங்களில் அத்ேலகய வெதிகலளத் 

திறக்கும் சபாறுப்லப ஏற்றுக்சகாண்டது, 

ஏசனனில் இந்ே வழித்ேடங்களின் அணுக 

முடியாே ேன்லம மற்றும் சோலலதூரமானது 

பரவலான வணிக வரிலெப்படுத்ேல்கலளத் 

ேடுக்கிறது என்று அலமச்ெகம் அறிவித்ேது. 

மூன்று Su-30 MKI விமானங்கள் மற்றும் இரண்டு 

C-17 தபாக்குவரத்து விமானங்கள் எகிப்தில் ஒரு 

மாே கால ேந்திதராபாய ேலலலமத்துவ 

திட்டத்தில் பங்தகற்கின்றன என்று இந்திய 

விமானப்பலட அறிவித்துள்ளது. 

 எகிப்தில் (சகய்தரா சவஸ்ட் ஏர்தபஸ்), 

இந்திய விமானப்பலட மூன்று Su-30MKI 

விமானங்கள், இரண்டு C-17 விமானங்கள் 

மற்றும் 57 IAF பணியாளர்கலள எகிப்திய 

விமானப்பலட ஆயுேப் பள்ளிக்கு 

ேந்திதராபாய ேலலலமத்துவ திட்டத்தில் 

பங்தகற்க அனுப்பும். 

ஒடிொ மாநிலத்தில் உள்ள ெந்திப்பூர் 

கடற்கலரயில், இந்தியா செங்குத்து ஏவுகலண 

குறுகிய தூர தமற்பரப்புக்கு ஏவுகலணலய (VL-

SRSAM) சவற்றிகரமாக தொதித்ேது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு 

அலமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும் இந்திய 

கடற்பலட ஆகியலவ செங்குத்து ஏவுகலண 

குறுகிய தூர தமற்பரப்பு முேல் வான் 

ஏவுகலணக்கு (விஎல்-எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம்) 

விமான தொேலனகலள சவற்றிகரமாக 

நடத்தின.  

 ஒடிொவின் ெந்திப்பூர் கடற்கலரயில், இந்திய 

கடற்பலடக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்டது. 

மாோந்திர சகாடுப்பனவுகலள 

வழங்குவேற்கான தப தரால் ஆட்தடாதமஷன் 

(PADMA), இந்திய கடதலார காவல்பலடக்கான 

ோனியங்கு ஊதியம் மற்றும் சகாடுப்பனவுகள் 

சோகுதி. 

 அர்ப்பணிப்புள்ள தெலவகலள உறுதி 

செய்வேற்கும், ஒவ்சவாரு மட்டத்திலும் 

லகமுலறயான ேலலயீட்லடக் 

குலறப்பேற்கும் மற்றும் மின்-ஆளுலமலய 

சபரிய அளவில் தமம்படுத்துவேற்கும் 

டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்காக அரொங்கம் 

பிரச்ொரம் செய்துள்ளது என்று CGDA 

வலியுறுத்தியது. 

 

Appointments News 
 

இங்கிலாந்லேச் தெர்ந்ே முன்னணி கல்வியாளர் 

டாக்டர் ஸ்வாதி திங்ரா, பாங்க் ஆஃப் 

இங்கிலாந்தின் வட்டி விகிே நிர்ணயக் குழுவில் 

சவளி உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட முேல் 

இந்திய வம்ொவளி சபண் என்ற சபயலரப் 

சபற்றுள்ளார். 

 ஆகஸ்ட் 2016 முேல் MPC இல் இருக்கும் 

ேற்தபாலேய சவளிப்புற உறுப்பினரான 

லமக்தகல் ொண்டர்ஸுக்குப் பதிலாக திங்ரா 

நியமிக்கப்படுவார். 

பாரே ஸ்தடட் வங்கியின் முன்னாள் நிர்வாகி 

நடராஜன் சுந்ேர், தநஷனல் அசெட்ஸ் 

ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்சபனி லிமிசடட் 

(என்ஏஆர்சிஎல்) நிர்வாக இயக்குநராகவும் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாகவும் தெர்ந்ோர். 
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 சுந்ேர் ஒரு வங்கி அனுபவம் வாய்ந்ேவர், 37 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக எஸ்பிஐயில் 

தெலவ செய்து, வங்கியின் Dy MD மற்றும் 

ேலலலமக் கடன் அதிகாரியாக ஓய்வு 

சபற்றவர்.  

 அவர் திறந்ே விளம்பரம் மூலம் தபாட்டித் 

தேர்வு செயல்முலற மூலம் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் மற்றும் ஏப்ரல் 2022 

இல் சபாது மற்றும் ேனியார் துலறலயச் 

தெர்ந்ே மூத்ே வங்கியாளர்கலளக் சகாண்ட 

தேர்வுக் குழுவால் தநர்காணல் 

செய்யப்பட்டார். 

1988-ம் ஆண்டு தபட்ச் இந்திய தபாலீஸ் ெர்வீஸ் 

அதிகாரி எஸ்.எல்.ோென், ெஷாஸ்த்ர சீமா பாலின் 

(SSB) புதிய லடரக்டர் சஜனரலாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 தநபாளம் (1,751 கிமீ) மற்றும் பூட்டான் (699 

கிமீ) ஆகியவற்றுடன் நாட்டின் எல்லலகலள 

ெஷாஸ்த்ரா சீமா பால் பலட பாதுகாக்கிறது 

சிவில் ஏவிதயஷன் செக்யூரிட்டி பீதராவின் 

(பிசிஏஎஸ்) புதிய லடரக்டர் சஜனரலாக மூத்ே 

ஐபிஎஸ் அதிகாரி சுல்பிகர் ஹென் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஜுல்பிகர் ஹென் "31.10.2024 அன்று 

ஓய்வுசபறும் வலரயிலான பேவிக் 

காலத்திற்கு" நியமிக்கப்பட்டுள்ளோக 

அதிகாரப்பூர்வ உத்ேரவில் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 BCAS இன் இயக்குநர் சஜனரல் பேவி, 

ேற்தபாலேய நசீர் கமால் விருப்ப ஓய்வுக்குப் 

பிறகு ஜனவரி 4 முேல் காலியாக உள்ளது.  

இந்திய தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியான 

பஞ்ொப் & சிந்து வங்கி லிமிசடட், அேன் எம்.டி 

& சி.இ.ஓ., எஸ்.கிருஷ்ணன் பேவியில் இருந்து 

ஓய்வு சபறுவோக அறிவித்ேது. 

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குனராகவும், ேலலலமச் செயல் 

அதிகாரியாகவும் அவர் பேவிதயற்ற 

நாளிலிருந்து ஓய்வுசபறும் தேதி வலர, 

அோவது 31.05.2022 வலர அல்லது அடுத்ே 

உத்ேரவு வரும் வலர, எது முந்லேயதோ 

அதுவாக நியமிக்கப்பட்டார். 

Meta Platforms இன் ேற்தபாலேய ேலலலம 

வளர்ச்சி அதிகாரியான Javier Olivan, சஷரில் 

ொண்ட்சபர்க் பேவியில் இருந்து விலகிய பிறகு, 

நிறுவனத்தின் ேலலலம இயக்க அதிகாரியாகப் 

சபாறுப்தபற்பார். 

 முன்பு தபஸ்புக் என அலழக்கப்படும் 

சமட்டாவுடன் ஒலிவன் பல ஆண்டுகளாக 

இருந்து, அேன் சவடிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கு 

பங்களித்ோர். 

 உள்கட்டலமப்பு மற்றும் கார்ப்பதரட் 

தமம்பாட்டிற்கு சோடர்ந்து ேலலலம 

ோங்கும் தபாது, விளம்பரம் மற்றும் வணிக 

ேயாரிப்புகளுக்கு ஒலிவன் சபாறுப்தபற்பார். 

அஷ்வனி பாட்டியா, இந்திய ெந்லே 

கட்டுப்பாட்டுப் பத்திரங்கள் மற்றும் 

பரிவர்த்ேலன வாரியத்தில் (செபி) முழு தநர 

உறுப்பினராக (WTM) சபாறுப்தபற்றுள்ளார் 

 பாட்டியா இேற்கு முன்பு இந்திய ஸ்தடட் 

வங்கியின் (SBI) நிர்வாக இயக்குநராக 

இருந்ோர்.  

 பாட்டியா இலணந்ே பிறகு, செபியில் 

இப்தபாது மூன்று WTMகள் உள்ளன. 

நான்காவது உறுப்பினலர அரொங்கம் 

இன்னும் நியமிக்கவில்லல. 

யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் நிர்வாக 

இயக்குநராக ஏ மணிதமகலலலய அரசு 

நியமித்துள்ளது. 

 கனரா வங்கியின் செயல் இயக்குநர் 

மணிதமகலல ஐந்ோண்டு பணிக்குப் பிறகு 

தம 31 அன்று ஓய்வு சபற்ற ராஜ்கிரண் ராய் 

ஜிக்கு பதிலாக நியமிக்கப்பட்டார். 

 அவர் சபாறுப்தபற்றவுடன், மணிதமகலல 

யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் முேல் 

சபண் நிர்வாக இயக்குனரானார். 

பஞ்ொப் & சிந்து வங்கியின் ேலலவராக ஸ்வரூப் 

குமார் ொஹாலவ அரொங்கம் நியமித்துள்ளது. 

 சகால்கத்ோ, கல்கத்ோ பல்கலலக்கழகத்தில் 

அறிவியல் பட்டோரியான ொஹா, 1990 ஆம் 

ஆண்டு ப்தராதபஷனரி அதிகாரியாக பலழய 

ஓரியண்டல் தபங்க் ஆஃப் காமர்ஸில் வங்கித் 
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துலறயில் ேனது வாழ்க்லகலயத் 

சோடங்கினார். 

இந்ே கட்டுலரயில், BCAS மற்றும் SSB யில் புதிய 

DG நியமனத்லே தெர்த்துள்தளாம். 

 நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு நிர்வாகிகளும் 1988 

தபட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகலள தெர்ந்ேவர்கள். 

ஹென் சடல்லியில் மத்திய ரிெர்வ் தபாலீஸ் 

பலடயின் (CRPF) சிறப்பு இயக்குநராக 

பணியாற்றி வந்ோர். இவர் தமற்கு 

வங்கத்லேச் தெர்ந்ே ஐபிஎஸ் அதிகாரி. 

ெர்வதேெ அலுமினிய நிறுவனம் (IAI), 

உலகளாவிய முேன்லம அலுமினிய 

சோழில்துலறலய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

ஒதர அலமப்பானது, அேன் புதிய ேலலவராக 

ெதீஷ் லபலய நியமிப்போக அறிவித்துள்ளது. 

 முன்னோக துலணத் ேலலவராக 

பணியாற்றிய அவர், அல்தகா 

கார்ப்பதரஷனின் ேலலலம கண்டுபிடிப்பு 

அதிகாரியான சபன் கஹர்ஸுக்குப் பிறகு 

பேவிதயற்றார்.  

 கல்வி மற்றும் சோழிலில் ஒரு சபாறியாளர், 

ெதீஷ் முன்பு பாரிலஸ ேளமாகக் சகாண்ட 

ஸ்க்லம்சபர்கருடன் பணிபுரிந்ோர், அங்கு 

அவர் உலகளவில் ஸ்க்லம்சபர்கரின் 

செயல்பாடுகளுக்குப் சபாறுப்பாக இருந்ோர். 

உலகிதலதய முேன்முலறயாக, ஐக்கிய நாடுகள் 

ெலபயின் உலகளாவிய ஒப்பந்ேத்ோல் (UNGC) 

ஒரு இந்தியர் உலகளாவிய நிலலயான வளர்ச்சி 

இலக்கு (SDG) நீர்ப் பணிக்கான முன்தனாடியாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

  ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய 

ஒப்பந்ேமானது பத்து புதிய SDG 

முன்தனாடிகலள சபயரிட்டுள்ளது, அவர்கள் 

மனிே உரிலமகள், சுற்றுச்சூழல், 

சோழிலாளர் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான UN 

உலகளாவிய ஒப்பந்ேத்தின் பத்து 

தகாட்பாடுகலள செயல்படுத்துவேன் மூலம் 

நிலலயான வளர்ச்சி இலக்குகலள (SDGs) 

முன்தனற்றுவதில் சிறந்து விளங்கும் 

சபருநிறுவன ேலலவர்கள். 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் துளையின் (APD) 

இயக்குநராக இந்திய வம்சாவளிளயச் சசர்ந்த 

கிருஷ்ணா சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைதாக 

சர்வசதச நாணய நிதியம் அறிவித்துள்ைது. 

 ெர்வதேெ நாணய நிதியத்தின் நிர்வாக 

இயக்குநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா ஜூன் 22 

முேல் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் துலறயின் (APD) 

இயக்குநராக இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே 

கிருஷ்ணா சீனிவாெலன நியமிப்போக 

அறிவித்துள்ளார். மார்ச் 23 அன்று 

நிதியிலிருந்து ஓய்வு சபறுவோக 

அறிவிக்கப்பட்ட ொங்தயாங் ரீக்குப் பிறகு 

சீனிவாென் பேவிதயற்பார். 

இந்தியாவின் 75 வது சுேந்திர தினத்லே குறிக்கும் 

கலாச்ொர பருவத்தின் தூேராக இலெ 

தமஸ்ட்தரா, ஏஆர் ரஹ்மான் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இது இந்தியாவிற்கான பிரிட்டனின் துலண 

உயர் ஆலணயர் ஜான் ோம்ென் மற்றும் 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் இயக்குநர் (இந்தியா) 

பார்பரா விக்ஹாம் ஆகிதயாரால் 

அதிகாரப்பூர்வமாக சோடங்கப்பட்டது. 

கலல, ஆங்கிலம் மற்றும் கல்வி ஆகிய 

துலறகளில் இந்தியா-யுதக ஒத்துலழப்லப 

வலுப்படுத்துவலே கலாச்ொர பருவம் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

தூர்ேர்ஷன் மற்றும் தூர்ேர்ஷன் செய்திகளின் 

இயக்குநர் சஜனரல் மயங்க் குமார் அகர்வால், 

பிரொர் பாரதியின் ேலலலம செயல் அதிகாரியாக 

கூடுேல் சபாறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 ஐந்ோண்டுகள் மாநில ஒளிபரப்பாளரின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றிய 

ெஷி தெகர் தவம்பட்டிக்குப் பின் அகர்வால் 

பேவிதயற்றார்.  

 ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அலமச்ெர் 

அனுராக் ோக்கூரின் அனுமதிலயத் 

சோடர்ந்து, 1989-ம் ஆண்டு இந்தியத் ேகவல் 

தெலவ அதிகாரிக்கு தமலதிக உத்ேரவு 

அல்லது வழக்கமான நியமனம் வலர கூடுேல் 

கட்டணம் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. 

ெர்வதேெ டிஜிட்டல் ஒத்துலழப்புக்கான 

திட்டங்கலள ஒருங்கிலணக்கும் 

சோழில்நுட்பம் சோடர்பான ேனது தூேராக 

மூத்ே இந்திய தூேர் அமந்தீப் சிங் கில் ஐ.நா 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

சபாதுச்செயலாளர் அன்தடானிதயா குட்சடரஸ் 

நியமித்துள்ளார். 

 ஐ.நா அவலர "டிஜிட்டல் சோழில்நுட்பத்தின் 

சிந்ேலனத் ேலலவர்" என்று விவரிக்கிறது, 

அவர் டிஜிட்டல் மாற்றத்லே எவ்வாறு 

சபாறுப்புடன் மற்றும் நிலலயான வளர்ச்சி 

இலக்குகளில் முன்தனற்றம் சபறுவது 

என்பது பற்றிய உறுதியான புரிேலலக் 

சகாண்டுள்ளது. 

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவலல உறுதித் 

திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு வருட காலத்திற்கு 

ஒம்புட்ஸ்தமனாக N J ஓஜா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 MGNREGA ஊழியர்களின் புகார்கலள 

விொரிக்கவும், அவற்லற பரிசீலிக்கவும், புகார் 

கிலடத்ே 30 நாட்களுக்குள் விருதுகலள 

வழங்கவும் ஓஜாவுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) RBL வங்கியின் MD & 

CEO ஆக R சுப்பிரமணியகுமாலர 

நியமித்துள்ளது. 

 அவர் திவான் ஹவுசிங் ஃலபனான்ஸ் தகா 

லிமிசடட் நிறுவனத்தின் அடமான நிதியாளர் 

குழுலவ மாற்றியலமத்ே பிறகு, அேன் 

நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபக்கான வங்கதேெத்தின் 

நிரந்ேரப் பிரதிநிதியான தூேர் ரபாப் பாத்திமா, 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் துலணச் 

செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 தூேர் பாத்திமாலவ நியமிப்போக 

சபாதுச்செயலாளர் அன்தடானிதயா 

குட்டரஸ் அறிவித்துள்ளார்.  

 அவர் செஃப் டி தகபிசனட்டாக 

நியமிக்கப்பட்ட ஜலமக்காவின் தகார்டதன 

ராட்தரக்குப் பிறகு பேவிதயற்றார். 

சோழிலதிபர்களான ஆனந்த் மஹிந்திரா, பங்கஜ் 

ஆர் பதடல் மற்றும் தவணு சீனிவாென் மற்றும் 

முன்னாள் ஐஐஎம் (அகமோபாத்) தபராசிரியர் 

ரவீந்திர எச் தோலக்கியா ஆகிதயாலர 

அரொங்கம் நியமித்துள்ளது. 

 நியமனங்கள் அலமச்ெரலவயின் நியமனக் 

குழுவால் (ACC) நான்கு ஆண்டுகளாகச் 

செய்யப்பட்டுள்ளன. 

 ஆனந்த் மஹிந்திரா மஹிந்திரா குழுமத்தின் 

ேலலவர், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா மற்றும் 

சடக் மஹிந்திரா ஆகியவற்றின் செயல் 

அல்லாே ேலலவர் ஆவார். 

 இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலின் (பிசிஐ) அடுத்ே 

ேலலவராக உச்ெ நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி 

ரஞ்ெனா பிரகாஷ் தேொய் தேர்வு 

செய்யப்பட்டோக நம்பப்படுகிறது. 

 நீதிபதி தேொய் ெமீபத்தில் ஜம்மு மற்றும் 

காஷ்மீர் மீோன எல்லல நிர்ணய 

ஆலணயத்தின் ேலலவராக பணியாற்றினார், 

இது யூனியன் பிரதேெத்தின் ெட்டமன்ற 

சோகுதிகலள மறுவடிவலமப்பு 

செய்வேற்காக நிறுவப்பட்டது. 

 நீதிபதி ெந்திரசமௌலி குமார் பிரொத் (ஓய்வு) 

பிசிஐ ேலலவராக ேனது பேவிக்காலத்லே 

முடித்து, கடந்ே ஆண்டு நவம்பரில் பேவியில் 

இருந்து விலகியோல், அந்ே பேவி காலியாக 

உள்ளது. 

கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி 

பீமனகவுடா ெங்கனகவுடா பாட்டீல் கர்நாடக 

தலாக் ஆயுக்ோவாக பேவிதயற்றார். 

 நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முேல்வர் பெவராஜ் 

சபாம்லம, எதிர்க்கட்சித் ேலலவர் 

சித்ேராலமயா, மாநில அலமச்ெர்கள் மற்றும் 

ெட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து சகாண்டு 

நீதிபதி பாட்டீலல வாழ்த்தினர். 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான ெங்கத்தின் புதிய 

ேலலவராக ரிலலயன்ஸ் ஜிதயா 

இன்ஃதபாகாமின் ேலலவரான பிரதமாத் தக 

மிட்டலல இந்தியத் சோழில் அலமப்பு 

செல்லுலார் ஆபதரட்டர்கள் ெங்கம் (COAI) 

நியமித்ேது. 

 மிட்டல் முன்பு COAI இன் துலணத் 

ேலலவராக இருந்ோர், அேன் 

உறுப்பினர்களில் ரிலலயன்ஸ் ஜிதயா, பார்தி 

ஏர்சடல் மற்றும் தவாடதபான் ஐடியா (VIL) 

ஆகியலவ அடங்கும். 

சவரிதொன் செய்தி சவளியீட்டின்படி, 

சவரிதொன் பிசினஸின் புதிய ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரியாக இந்திய அசமரிக்கரான 

செௌமியநாராயண் ெம்பத் நியமிக்கப்படுவார். 

ெம்பத் 2014 இல் சவரிதொனில் தெர்ந்ோர். 

 ெம்பத் 2014 இல் சவரிதொனில் தெர்ந்ோர், 

தமலும் ஜூன் 30 வலர சவரிதொன் 

வணிகத்திற்கான ேலலலம வருவாய் 
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அதிகாரியாக ேனது ேற்தபாலேய 

சபாறுப்பில் சோடர்வார்.  

 செய்திக்குறிப்பின்படி, ெம்பத் 

நிறுவனத்துடன் ேனது பணியின் தபாது பல 

பாத்திரங்களில் உத்தி ொர்ந்ே திட்டமிடல் 

திறலமலய சவளிப்படுத்தியுள்ளார். 

ஐந்து உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய ேலலலம 

நீதிபதிகலள நியமிக்க மத்திய அரசு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. பல மாநிலங்களுக்கான நியமனம் 

அரொல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உத்ேரகாண்ட் உயர்நீதிமன்றத்தின் ேலலலம 

நீதிபதியாக சடல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் 

நீதிபதி விபின் ெங்கியும், சேலுங்கானா 

உயர்நீதிமன்றத்தின் ேலலலம நீதிபதியாக 

சேலுங்கானா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உஜ்ஜல் 

புயானும் இருப்பார்கள். 

ேற்தபாது பூட்டானுக்கான இந்திய தூேராக உள்ள 

மூத்ே தூேர் ருசிரா கம்தபாஜ், நியூயார்க்கில் உள்ள 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபக்கான இந்தியாவின் 

அடுத்ே நிரந்ேரப் பிரதிநிதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 டி.எஸ்.திருமூர்த்திக்குப் பிறகு அவர் 

ஐ.நா.வுக்கான இந்தியத் தூேராக வருவார். 

 சவளிவிவகார அலமச்சு கூறியது, ருசிரா 

கம்தபாஜ் விலரவில் இந்ே தவலலலய 

தமற்சகாள்வார் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆஸ்திதரலியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் 

வீராங்கலனயான லிொ ஸ்ேதலகர் ெர்வதேெ 

விலளயாட்டு வீரர்கள் ெங்கமான FICA வின் 

முேல் சபண் ேலலவரானார். 

 அவரது நியமனம் சுவிட்ெர்லாந்தில் நடந்ே 

அலமப்பின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் 

செய்யப்பட்டது, இது தகாவிட் 

சோற்றுதநாய் சோடங்கியதிலிருந்து தநரில் 

ெந்திக்கும் முேல் ெந்திப்பு.  

 FICA ேலலவர் பேவிலய வகித்ே தபரி 

ரிச்ெர்ட்ஸ், ஜிம்மி ஆடம்ஸ் மற்றும் விக்ரம் 

தொலங்கி உள்ளிட்ட முன்னாள் கிரிக்சகட் 

வீரர்களின் குறுகிய பட்டியலில் ஸ்ோதலகர் 

இலணகிறார். 

பி உேயகுமார், இயக்குனர் (Plng மற்றும் Mktg), 

NSIC, 20 ஜூன் 2022 முேல் CMD NSIC ஆக கூடுேல் 

சபாறுப்லப ஏற்றுக்சகாண்டார். அவர் இயந்திர 

சபாறியியல் பட்டம் சபற்றவர். 

 12 ஆண்டுகளில், அவர் MSME திட்டங்கள் 

மற்றும் NSIC இன் சவற்றிக் கலேகளின் பல 

அலமச்ெகங்களில் பங்தகற்றார்.  

 அவர் MSME அலமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள PE 

வளர்ச்சி நிதியான SRI நிதியின் முேலீட்டுக் 

குழுவில் உள்ளார். 

அலமச்ெரலவயின் நியமனக் குழு (ஏசிசி) 

பஞ்ொப் முன்னாள் காவல்துலற இயக்குநர் 

சஜனரல் (டிஜிபி), தினகர் குப்ோலவ தேசிய 

புலனாய்வு அலமப்பின் (என்ஐஏ) இயக்குநராக 

நியமித்ேது. 

 1987 ஆம் ஆண்டு பஞ்ொப் தகடரின் இந்திய 

தபாலீஸ் ெர்வீஸ் (ஐபிஎஸ்) தபட்ச் அதிகாரி, 

2021 ஆம் ஆண்டில் தகப்டன் (ஓய்வு) 

அமரீந்ேர் சிங்கிற்கு பதிலாக ெரண்ஜித் சிங் 

ென்னி பஞ்ொபின் முேல்வராக பேவிதயற்ற 

பிறகு, மாநில டிஜிபியாக இருந்து 

நீக்கப்பட்டு, தபாலீஸ் ஹவுசிங் 

கார்ப்பதரஷனில் நியமிக்கப்பட்டார். 

பிஎஸ்இ படி, உலகின் மிகப்சபரிய பங்குச் 

ெந்லேலய வழிநடத்தும் சபாது நல இயக்குநர் 

எஸ்.எஸ்.முந்த்ரா. நீதிபதி விக்ரமஜித் 

சென்னுக்குப் பதிலாக திரு. முந்த்ரா 

நியமிக்கப்படுவார். 

 மூன்றாண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு, திரு. 

முந்த்ரா ேனது ரிெர்வ் வங்கியின் துலண 

ஆளுநராக ஜூலல 2017 இல் ேனது பேவிலய 

ராஜினாமா செய்ோர்.  

 அேற்கு முன், பாங்க் ஆஃப் பதராடாவில் 

ேலலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் 

பேவிகலள ஜூலல 2014 இல் அவர் ஓய்வு 

சபறும் வலர வகித்ோர். 

இந்திய ெர்வதேெ லமயத்தின் ேலலவர் 

இப்தபாது முன்னாள் சவளியுறவு 

செயலாளராகவும், அணுெக்தி விவகாரங்கள் 

மற்றும் பருவநிலல மாற்றத்துக்கான பிரேமரின் 

சிறப்பு தூேராகவும் உள்ளார் ஷியாம் ெரண். 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

 2010 இல் நிர்வாகத்லே விட்டு சவளிதயறிய 

பிறகு, அவர் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 

கீழ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆதலாெலன 

வாரியத்தின் ேலலவராக பணியாற்றினார் 

மற்றும் 2011 முேல் 2017 வலர சபாருளாோர 

விவகாரங்களில் நிபுணத்துவம் சபற்ற ஒரு 

புகழ்சபற்ற சிந்ேலனக் குழுவான வளரும் 

நாடுகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் ேகவல் 

அலமப்பின் இயக்குநராக பணியாற்றினார். 

(2013-15). 

இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் (IOA) செயல் 

ேலலவராக அனில் கண்ணா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ஐஓஏ ேலலவராக நரிந்ேர் துருவ் பத்ரா நீடிக்க 

முடியாது என சடல்லி உயர்நீதிமன்றம் 

உத்ேரவிட்டு, அனில் கண்ணாலவ செயல் 

ேலலவராக நியமித்துள்ளது. 

 ஒலிம்பிக் வீரரும், உலகக் தகாப்லப ஹாக்கி 

வீரருமான அஸ்லாம் சஷர் கான் ோக்கல் 

செய்ே அவமதிப்பு மனு மீது நீதிபதி திதனஷ் 

ெர்மா அடங்கிய விடுமுலற கால சபஞ்ச் 

இந்ே உத்ேரலவ பிறப்பித்ேது. 

NITI ஆதயாக்கின் புதிய ேலலலம செயல் 

அதிகாரியாக பரதமஸ்வரன் ஐயர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 அவர் அமிோப் காந்த்துக்குப் பின் வருவார்.  

 கான்ட், பிப்ரவரி 17, 2016 அன்று, இந்தியாலவ 

மாற்றுவேற்கான தேசிய நிறுவனத்தின் (நிதி 

ஆதயாக்) ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக, 

இரண்டு வருட காலத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர் கான்ட்டுக்கு 

ஜூன் 30, 2019 வலர நீட்டிப்பு 

வழங்கப்பட்டது. 

உளவுத்துலறயின் இயக்குநராக மூத்ே ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி ேபன் குமார் தடகாலவ மத்திய அரசு 

நியமித்துள்ளது. 

 ேபன் குமார் தேகா, 1988 தபட்ச் ஹிமாச்ெலப் 

பிரதேெ தகடர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி, பேவிக்கு 

சபாறுப்தபற்ற நாளிலிருந்து இரண்டு 

ஆண்டுகள் அல்லது மறு உத்ேரவு வரும் 

வலர, எது முந்லேயதோ அந்ே பேவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டார். 

இந்திய மறுமலர்ச்சி சொத்து மறுசீரலமப்பு 

நிறுவனத்தின் (IRARC) ேலலலம அதிகாரி 

அவினாஷ் குல்கர்னி, இந்திய கடன் முடிவு 

நிறுவனத்தின் (IDRCL) ேலலவராக தேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 

 குல்கர்னி ஒரு (எஸ்பிஐ) மூத்ேவர், 

சபாதுத்துலற சபஹிதமாத் மீது ஏராளமான 

பாத்திரங்கலள ஏற்றுள்ளார்.  

 எஸ்பிஐ குழுமத்தில் அவரது ஈடுபாடுகளில் 

நிதியளிப்பு வங்கி மற்றும் ஆதலாெலனப் 

பிரிவான தகபிடல் மார்க்சகட்ஸ் 

ஆகியவற்றில் பணிகள் அடங்கும். 

மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) புதிய 

ேலலவராக IRS அதிகாரி நிதின் குப்ோ 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 வருமான வரித்துலறயின் 1986 சோகுதியின் 

இந்திய வருவாய் தெலவ (IRS) அதிகாரியான 

குப்ோ, வாரியத்தில் உறுப்பினராக 

(விொரலண) பணியாற்றி வருகிறார், அடுத்ே 

ஆண்டு செப்டம்பரில் ஓய்வு சபற உள்ளார். 

ெர்வதேெ பளுதூக்கும் கூட்டலமப்பு (IWF) 

விலளயாட்டின் கலாச்ொரம் மற்றும் 

ேலலலமத்துவத்லே தமம்படுத்துவதில் 

கணிெமான முன்தனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளோக 

நம்புகிறது. 

 முகமது ஜலூத் அலமப்பின் ேலலவராகத் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார், தமலும் 11 கூடுேல் 

புதிய உறுப்பினர்கள் அேன் நிர்வாகக் 

குழுவில் தெர்க்கப்பட்டுள்ளனர் என்று 

அல்தபனியாவின் டிரானா செய்திக்குறிப்பில் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது சிறப்பு மற்றும் தேர்ேல் காங்கிரஸ் 

மற்றும் ெமீபத்தில் முடிவலடந்ே ஐதராப்பிய 

பளுதூக்கும் ொம்பியன்ஷிப் இரண்லடயும் 

நடத்தியது. 

முதகஷ் அம்பானியின் மூத்ே மகன் ஆகாஷ் 

அம்பானி ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் 

டிஜிட்டல் பிரிவான ஜிதயா இன்ஃதபாகாம் 

வாரியத்தின் ேலலவராக 

சபாறுப்தபற்கவுள்ளார். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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 முதகஷ் அம்பானி ஜூன் 27 முேல் 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர் பேவியில் இருந்து 

விலகினார். 

 ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் 

(ஆர்ஐஎல்) ேலலவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக முதகஷ் அம்பானி சோடர்ந்து 

பணியாற்றுவார். 

Pinterest Inc. ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி சபன் 

சில்பர்தமன் பேவி விலகுவோகவும், ெமூக 

ஊடக ேளத்தின் கட்டுப்பாட்லட Google Commerce 

Executive Bill Ready வழங்குவோகவும் அறிவித்ேது. 

 சரடியின் நியமனத்துடன், 2010 இல் அவர் 

இலணந்து நிறுவியதபாது சோடங்கிய 

சில்பர்தமனின் 12 ஆண்டுகால 

ேலலலமத்துவம் முடிவுக்கு வருகிறது. 

வணிகத்தின் படி, அவர் இப்தபாது புதிோக 

உருவாக்கப்பட்ட செயல் ேலலவர் பேவிலய 

ஏற்றுக்சகாள்வார். 

 மற்றும் அவரது குழு இருக்லகலய 

லவத்திருப்பார், அதே தநரத்தில் ேயாராக 

குழுவில் தெருவார். 

 

Summits and Conferences News 
 

குஜராத்தில் இரண்டு நாள் தேசிய கல்வி 

அலமச்ெர்கள் மாநாடு நலடசபறுகிறது. இதில் 

மத்திய கல்வி அலமச்ெர் ேர்தமந்திர பிரோன் 

மற்றும் மத்திய அலமச்ெர்கள் கலந்து 

சகாள்கின்றனர். 

 இது தேசிய கல்விக் சகாள்லக 2020, பள்ளி 

திறன் மற்றும் தேசிய டிஜிட்டல் கல்வி 

கட்டிடக்கலல மற்றும் தேசிய கல்வி 

சோழில்நுட்ப மன்றம் தபான்ற டிஜிட்டல் 

திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தும். 

இந்தியா புத்ேர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் பூமி 

என்று பிரேமர் நதரந்திர தமாடி கூறினார். 

 தராட்டரி ெர்வதேெ உலக மாநாட்டில் 

இலத்திரனியல் முலறயில் உலரயாற்றும் 

தபாதே பிரேமர் இந்ே கருத்லே 

சவளியிட்டார்.  

 ""இந்ே அளவிலான ஒவ்சவாரு தராட்டரி 

கூட்டமும் ஒரு மினி-குதளாபல் அசெம்பிளி 

தபான்றது. 

12வது உலக வர்த்ேக அலமப்பின் (WTO) மந்திரி 

மாநாடு (MC12) சுவிட்ெர்லாந்தின் சஜனீவாவில் 

உள்ள WTO ேலலலமயகத்தில் சோடங்கியது. 

 நான்கு நாள் கூட்டத்தில், வர்த்ேக 

அலமப்பின் உறுப்பினர்கள் TRIPS (அறிவுொர் 

சொத்துரிலமகளின் வர்த்ேகம் சோடர்பான 

அம்ெங்கள்) தகாவிட்-19 ேடுப்பூசிகளுக்கான 

ேள்ளுபடி, சோற்றுதநாய்க்கான பதில், 

மீன்வள மானியங்கள், விவொயம், உணவுப் 

பாதுகாப்பு தபான்ற பிரச்சிலனகள் குறித்து 

விவாேங்கலள நடத்துவார்கள்.  
 

 
 உலக வர்த்ேக அலமப்பின் சீர்திருத்ேம் 

மற்றும் அேன் எதிர்கால பணி 

முன்னுரிலமகள். 

இந்தியா-ஐதராப்பிய ஒன்றியம் (EU) முேல் 

முலறயாக பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 

ஆதலாெலனகள் சபல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்ஸில் 

நலடசபற்றது. 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெகத்தின் இலணச் செயலர் 

தொம்நாத் தகாஷ் மற்றும் சவளியுறவு 

அலமச்ெகத்தின் (MEA) இலணச் செயலர் 

(ஐதராப்பா தமற்கு) இந்தியாலவச் தெர்ந்ே 

ெந்தீப் ெக்ரவர்த்தி மற்றும் ஐதராப்பிய 

யூனியனின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக் 

சகாள்லக இயக்குநர் ஆகிதயாரால் 

ஆதலாெலனகள் நடத்ேப்பட்டன. 

பருவநிலல மாற்றத்திற்கு தீர்வு காணும் 

வலகயில் எகிப்தில் உள்ள ஷர்ம் எல் தஷக் 

நகரில் இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் 

எட்டாவது உலகளாவிய மாநாடு 

சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

http://www.adda247.com/ta/
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https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/7772/tnpsc-exam-prime-test-pack-validity-12-12-months


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

 இரண்டு நாள் மாநாட்லட பிரதிநிதிகள் ெலப 

மற்றும் இன்டர்-பாராளுமன்ற ஒன்றியம் 

(ஐபியு) இலணந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

 நாகாலாந்தின் முேல் சபண் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினராக ராஜ்யெபாவுக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டவர், எஸ். பாங்தகான் 

சகான்யாக் இந்ே மாநாட்டில் இந்தியாலவப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். 

புது தில்லியில், மத்திய அலமச்ெர் நிதின் கட்கரி 

சோழில்துலற டிகார்பலனதெஷன் உச்சி மாநாடு 

2022 ஐத் சோடங்கி லவத்ோர். அவர் 

'சோழில்துலற டிகார்பலனதெஷன் உச்சி மாநாடு 

2022' ஐத் சோடங்கி லவத்ோர். 

 2070க்குள் கார்பன் நியூட்ராலிட்டிக்கான 

ொலல வலரபடம், மின்ொரப் 

பற்றாக்குலறலயச் ெமாளிக்க மாற்று 

எரிசபாருலள உருவாக்குவது மிகவும் 

முக்கியமானது என்று கூறினார். 

 இந்ே பிரச்சிலனகளில் ஒருேலலப்பட்ெமான, 

ேனித்துவ அணுகுமுலறலய 

எடுத்துக்சகாள்வது நாட்டிற்கு தீங்கு 

விலளவிக்கும் என்று அவர் நம்புகிறார். 

தேசிய ேலலநகரில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில், 

உள்துலற அலமச்ெகம் லெபர் பாதுகாப்பு 

மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு குறித்ே தேசிய 

மாநாட்லட ஏற்பாடு செய்யும். 

 மாநாட்டின் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய 

அலமச்ெர் அமித் ஷா கலந்து சகாள்வார் என 

உள்துலற அலமச்ெகம் சேரிவித்துள்ளது.  

 லெபர் கிலரம் ேடுப்பு குறித்து 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்தும் நாட்டின் முயற்சிகளின் ஒரு 

பகுதியாக இந்ே கருத்ேரங்கு உள்ளது. 

உலகப் சபாருளாோரத்தில் தகாவிட் 

சோற்றுதநாயின் விலளவுகள் இன்னும் 

சேளிவாகத் சேரிகின்றன என்று சீனாவின் 

நிதியுேவியுடன் கூடிய ஐந்து நாடுகளின் 

குழுமத்தின் சமய்நிகர் உச்சி மாநாட்டில் பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி கூறினார். 

 பிரிக்ஸ் உறுப்பு நாடுகள், பிரேமரின் 

கூற்றுப்படி, உலகப் சபாருளாோரத்லே 

நிர்வகிப்பதில் இதேதபான்ற 

அணுகுமுலறலயப் பகிர்ந்து சகாள்கின்றன. 

ஐதராப்பாவின் மிகப்சபரிய ஸ்டார்ட்அப் 

மாநாடு, "விவாசடக் 2020" இந்தியாலவ 

"ஆண்டின் சிறந்ே நாடு" என்று 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

 Vivatech 2020 இல் இந்தியா "ஆண்டின் சிறந்ே 

நாடு" என்று சபயரிடப்பட்டது ஒரு 

மிகப்சபரிய சகௌரவமாகும்.  

 இது உலகிற்கு இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களின் 

பங்களிப்பின் காரணமாகும். இது இந்திய 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு கிலடத்ே அங்கீகாரம். 

உலகின் முக்கிய சபாருளாோர நாடுகளின் 

செல்வாக்குமிக்க குழுவான ஜி20 கூட்டங்கலள 

2023ல் ஜம்மு காஷ்மீர் நடத்ேவுள்ளது. 

 யூனியன் பிரதேெத்தில் நலடசபறவுள்ள G20 

கூட்டங்களின் ஒட்டுசமாத்ே 

ஒருங்கிலணப்பிற்காக J&K அரொங்கம் ஐந்து 

தபர் சகாண்ட உயர்மட்டக் குழுலவ 

அலமத்துள்ளது. 

 வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற அலமச்ெர் 

பியூஷ் தகாயல் செப்டம்பர் 2021 இல் 

G20க்கான இந்தியாவின் சஷர்பாவாக 

நியமிக்கப்பட்டார். 

மத்திய உணவு பேப்படுத்தும் சோழில்துலற 

இலண அலமச்ெர் பிரஹலாத் சிங் பதடல், 

திலனக்கான தேசிய மாநாட்லட சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 மாநாட்டின் கருப்சபாருள் 'இந்தியாவிற்கான 

எதிர்கால சூப்பர் உணவு' என்பது 

புதுதில்லியில், M/o உணவு பேப்படுத்தும் 

சோழில்களின் ஆேரவுடன் சோழில்துலற 

அலமப்பான ASSOCHAM ஏற்பாடு 

செய்துள்ளது.  

 உணவு மற்றும் ஊட்டச்ெத்து பாதுகாப்லப 

உறுதி செய்வதில் உள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும் 

ெவால்கள் குறித்து விவாதிக்க இந்ே மாநாடு 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

டாக்டர். ஜிதேந்திர சிங், மாநில அலமச்ெர், 

லிஸ்பன் UN Ocean Conference, 2022 இல் கலந்து 

சகாள்ள தபார்ச்சுகல் சென்றார். மாநாட்டில் 130 

க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து 

பங்தகற்பாளர்கள் உள்ளனர். 

 இலக்கு 14-ஐ செயல்படுத்துவேற்கான 

அறிவியல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகலள 

அடிப்பலடயாகக் சகாண்ட சபருங்கடல் 
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நடவடிக்லக என்ற ேலலப்பில், பங்கு 

எடுப்பது, கூட்டாண்லம மற்றும் தீர்வுகள், 

மாநாட்டின் முக்கிய விளக்கக்காட்சிலய 

அவர் வழங்குவார். 

தஜர்மனியில் நடந்ே G7 கூட்டத்தில், 

அசமரிக்காவும் மற்ற முக்கிய நாடுகளும் ேங்கள் 

உச்சிமாநாட்டின் முடிவில் சீனாவின் வளர்ந்து 

வரும் அச்சுறுத்ேல்களில் கவனம் செலுத்ே ஒரு 

உடன்பாட்டிற்கு வந்ேன. 

 ஒரு அறிக்லகயில், ஏழு நாடுகளின் குழு 

சபய்ஜிங்கின் சபாருளாோரக் சகாள்லககள் 

மற்றும் மனிே உரிலம மீறல்கள் சோடர்பாக 

ெவால் விடும் ஒரு மூதலாபாயத்லே 

சவளிப்படுத்தியது. 

 

Agreements News 
 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸுடன் இஸ்தரல் ேனது 

முேல் ேலடயற்ற வர்த்ேக ஒப்பந்ேத்தில் அரபு 

நாட்டுடன் லகசயழுத்திட்டுள்ளது. இந்ே 

ஒப்பந்ேத்தில் துபாயில் ஓர்னா பார்பிதவ மற்றும் 

அப்ேல்லா பின் டூக் அல் மரி ஆகிதயார் 

லகசயழுத்திட்டனர். 

 இஸ்தரலின் சபாருளாோரம் மற்றும் 

சோழில் அலமச்ெகத்ோல் சவளியிடப்பட்ட 

அதிகாரப்பூர்வ அறிக்லகயின்படி, விரிவான, 

குறிப்பிடத்ேக்க மற்றும் நிலத்ேடி ஒப்பந்ேம், 

சபாருட்கள் மற்றும் தெலவகளில் இருேரப்பு 

வர்த்ேகத்லே அதிகரிக்கவும், ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸுக்கு இஸ்தரலிய ஏற்றுமதிலய 

அதிகரிக்கவும் மற்றும் 96 இல் சுங்க விலக்கு 

அளிக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நாடுகளுக்கு இலடயிலான வர்த்ேகத்தின் %: 

உணவு, விவொயம், அழகுொேனப் 

சபாருட்கள், மருத்துவ உபகரணங்கள், 

மருந்துகள் மற்றும் பல. 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 'சுற்றுச்சூழலுக்கான 

வாழ்க்லக முலற (வாழ்க்லக) இயக்கம்' என்ற 

உலகளாவிய முயற்சிலயத் சோடங்கினார், 

தமலும் அேன் பார்லவ நமது கிரகத்துடன் 

இணக்கமான வாழ்க்லக முலறலய வாழ 

தவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 

 உலசகங்கிலும் உள்ள ேனிநபர்கள், 

ெமூகங்கள் மற்றும் அலமப்புகலள 

சுற்றுச்சூழல் உணர்வுள்ள வாழ்க்லக 

முலறலயப் பின்பற்றுவேற்கு செல்வாக்கு 

செலுத்துவேற்கும் வற்புறுத்துவேற்கும் 

கல்வியாளர்கள், பல்கலலக்கழகங்கள் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் 

தபான்றவற்றின் தயாெலனகள் மற்றும் 

பரிந்துலரகலள அலழக்கும் வலகயில், 'LiFE 

Global Call for Papers' சோடங்கப்பட்டது. 

ஸ்டாக்தஹாம்+50 உச்சிமாநாட்டின் ஓரத்தில், 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர் பூதபந்ேர் யாேவ் 

மற்றும் அவரது கதனடிய ெக ஊழியர் ஸ்டீவன் 

கில்தபல்ட் ஆகிதயார் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் (MoU) லகசயழுத்திட்டனர். 

 ஸ்டாக்தஹாம்+50 உச்சிமாநாட்டின் 

ஓரத்தில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர் 

பூதபந்ேர் யாேவ் மற்றும் அவரது கதனடிய 

ெக ஊழியர் ஸ்டீவன் கில்தபல்ட் ஆகிதயார் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் (MoU) 

லகசயழுத்திட்டனர். 

ஏர்சடல் தபசமண்ட்ஸ் வங்கி, ஏர்சடல் 

தேங்க்ஸ் ஆப் மூலம் ேங்கக் கடன்கலள வழங்க 

முத்தூட் ஃலபனான்ஸ் உடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது. 

 கடனுக்கான செயலாக்கக் கட்டணம் 

இருக்காது. அடகு லவக்கப்பட்ட ேங்க 

மதிப்பில் 75 ெேவீேம் வலர முத்தூட் 

ஃலபனான்ஸ் கடனாக வழங்கும். 

 ஏர்சடல் தபசமண்ட்ஸ் வங்கிக்கான 5 

லட்ெம் வங்கி புள்ளிகளிலும் கடன் வெதி 

கிலடக்கும் 

இக்கட்டுலரயில், தேசிய சுகாோரப் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்லே அேன் அம்ெம் மற்றும் ெமூகத்தில் 

ஏற்படுத்ேக்கூடிய ோக்கங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிப்பிட்டுள்தளாம். 

 ஆயுஷ்மான் பாரத்-தேசிய சுகாோரப் 

பாதுகாப்புத் திட்டத்தில், மத்திய அரசு, 

ராஷ்ட்ரிய ஸ்வஸ்த்ய பீமா தயாஜனா (RSBY) 

மற்றும் மூத்ே குடிமக்கள் நலக் காப்பீட்டுத் 

திட்டம் (SCHIS) ஆகியவற்றால் ஏற்கனதவ 

செயல்படுத்ேப்பட்ட திட்டங்கள் அடங்கும். 

UPEIDA பாரே ஸ்தடட் வங்கி (SBI), தபங்க் ஆஃப் 

பதராடா, பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி மற்றும் சிறு 
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சோழில்கள் தமம்பாட்டு வங்கி (SIDBI) 

ஆகியவற்றுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்களில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

 வங்கிகள் இந்ே முேலீட்டாளர்களுக்கு 

அவர்களின் சோழில்கலள நிறுவுவேற்கு 

உேவ, ஒவ்சவாரு வழக்கின் அடிப்பலடயில் 

அவர்களுக்குத் தேலவயான நிதி உேவிலய 

வழங்கும். 

புதிய சோழில்துலற புரட்சிக்கான பிரிக்ஸ் 

கூட்டாண்லம (பார்ட்என்ஐஆர்) கண்டுபிடிப்பு 

லமயம் மற்றும் பிரிக்ஸ் புதிய வளர்ச்சி வங்கி 

(என்டிபி) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் (எம்ஓயு) 

லகசயழுத்திட்டன. 

 BRICS என்பது பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, 

சீனா மற்றும் சேன்னாப்பிரிக்கா, வளர்ந்து 

வரும் ெந்லேகளின் குழுலவக் குறிக்கிறது.  

 இது உலக மக்கள்சோலகயில் 40% க்கும் 

அதிகமாதனார் மற்றும் உலகப் 

சபாருளாோரத்தில் நான்கில் ஒரு பங்லகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

உலகின் மிகப்சபரிய சோழில்முலற 

வலலயலமப்பான LinkedIn, சபண்களின் 

சபாருளாோர தமம்பாட்டிற்காக ஐக்கிய 

நாடுகளின் சபண்களுடன் இலணந்து USD 

5,00,000 (ரூ 3.88 தகாடி) முேலீடு செய்யும். 

 மூன்றாண்டு கால பிராந்திய ஒத்துலழப்பு, 

சபண்களுக்கு டிஜிட்டல் முலறயில் 

திறன்கலள தமம்படுத்தி, அவர்களுக்கு அதிக 

தவலல வாய்ப்புகலள வழங்குவதோடு, 

முலறயான சபாருளாோரத்தில் முழுலமயாக 

பங்தகற்க அவர்கலள ேயார்படுத்தும். 

யுபிஐ மற்றும் ரூதப கார்டு தெலவகள் பிரான்சில் 

விலரவில் கிலடக்கும் என்று மத்திய ேகவல் 

சோடர்பு அலமச்ெர் அஷ்வினி லவஷ்ணவ் 

சேரிவித்ோர், இது UPI மற்றும் Rupay 

கார்டுகளுக்கு சபரும் ஊக்கத்லே அளிக்கிறது. 

 இந்தியாவின் தேசிய சகாடுப்பனவுக் 

கழகத்தின் (NPCI) சவளிநாட்டுக் 

கிலளயானது, நாட்டில் UPI மற்றும் ரூபாலய 

ஏற்றுக்சகாள்வேற்காக பிரான்சின் லலரா 

சநட்சவார்க்குடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் (MoU) லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

"2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 100 ெேவீே EV ஃப்ளீட் 

என்ற காலநிலல குழுவின் EV100 

முன்முயற்சிலய" தநாக்கிய Zomatoவின் 

உறுதிப்பாட்லட ஆேரிப்பேற்காக Zomato மற்றும் 

Jio-bp ஒப்பந்ேத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. 

 தவகமாக வளர்ந்து வரும் இந்திய சடலிவரி 

மற்றும் தபாக்குவரத்து பிரிவில் EV 

ேத்சேடுப்லப விலரவுபடுத்ே இந்ே 

ஒத்துலழப்பு ேயாராக உள்ளது. 

Kotak Mahindra General Insurance Company Limited 

(Kotak General Insurance) PhonePe இன்சூரன்ஸ் 

ப்தராக்கிங் ெர்வீெஸ் பிலரதவட் லிமிசடட் 

உடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளோக அறிவித்ேது. 

லிமிசடட் 

 PhonePe இன் 380 மில்லியன் பயனர்களுக்கு 

தமாட்டார் காப்புறுதிலய வழங்க டிஜிட்டல் 

தபசமண்ட் ேளம், டிஜிட்டல் விநிதயாகம் 

மற்றும் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு தநரடி 

இடம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்ேக்க 

பந்ேயம் லவக்கிறது. 

 தகாடக் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ேனது 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு ஃதபான்தப மூலம் 

விலரவான மற்றும் எளிோன வாகனம் 

மற்றும் இரு ெக்கர வாகன காப்பீட்டுக் 

சகாள்லககலள வழங்கும். 

தநஷனல் தபசமண்ட்ஸ் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் 

இந்தியாவின் (NPCI) முேன்லமத் ேயாரிப்பு, 

RuPay மற்றும் CARD91, B2B சகாடுப்பனவுகலள 

இயக்கும் உலகளாவிய கட்டண 

உள்கட்டலமப்பு. 

 இந்ே ஒத்துலழப்பின் மூலம், CARD91 ஒரு 

கார்டு தமலாண்லம அலமப்லப 

உருவாக்கும், இது வணிகங்கள் பல இலண-

முத்திலர அட்லட ேயாரிப்புகலள 

அறிமுகப்படுத்ேவும், நுண்ணறிவுகலள 

உருவாக்க நிகழ்தநர டாஷ்தபார்லடக் 

கண்காணிக்கவும் உேவும். 

மும்லப பங்குச் ெந்லே (BSE) மற்றும் தேசிய 

பங்குச் ெந்லே (NSE) ஆகியலவ மல்டிபிளக்ஸ் 

ெங்கிலி PVR மற்றும் ஐநாக்ஸ் லீஷர் 

ஆகியவற்றின் இலணப்புக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளன. 

 அவர்களின் ேனித்ேனி பரிமாற்றத் 

ோக்கல்களின்படி, பிவிஆர் மற்றும் ஐநாக்ஸ் 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

லீஷர் ஆகியலவ முலறதய "ொேகமற்ற 

அவோனிப்புகள் இல்லல" மற்றும் "எந்ே 

ஆட்தெபலனயும் இல்லல" என்று BSE 

இலிருந்து கண்காணிப்பு கடிேங்கலளப் 

சபற்றன.  

 ஆவணங்களின்படி, ஒன்றிலணக்கும் திட்டம் 

(சிசிஐ) முன்தனாக்கி அனுப்புவேற்கு முன், 

இந்தியாவின் தபாட்டி ஆலணயம் 

தேலவயான ஒழுங்குமுலற உரிமங்கலள 

வழங்க தவண்டும். 
 

 
பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் (BEL) 

பாதுகாப்பு முன்முயற்சிகள் (DI), சபலாரஸ் 

மற்றும் டிஃசபன்ஸ் முன்முயற்சிகள் ஏதரா 

பிலரதவட் லிமிசடட், இந்தியா (DI சபலாரஸின் 

துலண நிறுவனம்) ஆகியவற்றுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் (MoU) லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்திய விமானப் பலடயின் 

சஹலிகாப்டர்களுக்கு ஏர்தபார்ன் 

டிஃசபன்ஸ் சூட் (ஏடிஎஸ்) வழங்குவேற்கு 

மூன்று நிறுவனங்களுக்கு இலடதய 

ஒத்துலழப்லப உருவாக்க இந்ே புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம் லகசயழுத்ோனது. 

ேங்கள் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு PayNearbyயின் 

சில்லலற பங்குோரர்களுக்கு PAN சோடர்பான 

தெலவகலள வழங்குவேற்காக, Protean eGov 

Technologies மற்றும் PayNearby ஆகியலவ ஒரு 

ஒத்துலழப்லப உருவாக்கியுள்ளன. 

 மில்லியன் கணக்கான குடிமக்களுக்கு, 

ஒத்துலழப்பு தெலவ வழங்கலல தமம்படுத்ே 

முயல்கிறது. 

 

Sports News 
 

இந்தோதனசியாவின் ஜகார்த்ோவில் 2022 ஆசிய 

தகாப்லபயில் இந்தியா 1-0 என்ற தகால் 

கணக்கில் ஜப்பாலன வீழ்த்தி சவண்கலம் 

சவன்றது 

 ஜப்பானுக்கு ஏழு சபனால்டி கார்னர்கள் 

இருந்ேன, இந்தியா இரண்டு மட்டுதம 

இருந்ேது, ஆனால் இந்தியா 11-10 என வட்ட 

ஊடுருவல் புள்ளிவிவரங்கலள 

முன்னிலலப்படுத்தியது.  

 ஆட்டத்தின் கலடசி நிமிடத்தில் இந்தியா 10 

தபராகக் குலறந்ேது, ஆனால் அவர்கள் ஆசிய 

தகாப்லபயில் இரண்டாவது சவண்கலப் 

பேக்கத்லே சவன்றனர் 

அகமோபாத்தில் ெர்ோர் பதடல் விலளயாட்டு 

வளாகம், நதரந்திர தமாடி ஸ்தடடியம் மற்றும் 

பிறவற்லறக் சகாண்ட ெர்வதேெ அளவிலான 

லமோனங்கள் மற்றும் அலனத்து 

விலளயாட்டுகளுக்கான லமோனங்கலளயும் 

ஒலிம்பிக்கிற்கு அலமக்க அரொங்கம் 

விரும்புகிறது. 

 குஜராத் மாநிலம் அகமோபாத்தில் ரூ.632 

தகாடி செலவில் ஒலிம்பிக் அளவிலான 

விலளயாட்டு வளாகத்துக்கு மத்திய 

உள்துலற மற்றும் ஒத்துலழப்புத் துலற 

அலமச்ெர் அமித் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழலம (தம 

29) அடிக்கல் நாட்டினார். 

 இது ஒற்லறயர், இரட்லடயர் மற்றும் கலப்பு 

இரட்லடயர் ஆட்டங்கலள உள்ளடக்கிய 

2022 தம 22 முேல் ஜூன் 5 வலர பிரான்சின் 

பாரிஸில் உள்ள ஸ்தடட் தராலண்ட் 

கதராஸில் நலடசபற்றது.  

 இகா ஸ்விசடக் சபண்கள் ஒற்லறயர் 

தபாட்டிலய சவன்றார், ேனது இரண்டாவது 

பிசரஞ்ச் ஓபன் கிரீடத்லே லகப்பற்றினார், 

தமலும் ரஃதபல் நடால் ஆண்கள் ஒற்லறயர் 

தபாட்டிலய சவன்றார், அவரது ொேலனலய 

நீட்டித்ே 14வது பிசரஞ்ச் ஓபன் பட்டத்லே 

லகப்பற்றினார். 

2022 பிசரஞ்ச் ஓபன் என்பது சவளிப்புற களிமண் 

லமோனங்களில் விலளயாடப்படும் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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கிராண்ட்ஸ்லாம் சடன்னிஸ் தபாட்டியாகும். 

பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் உள்ள தராலண்ட் 

கதராஸ் லமோனத்தில் நலடசபற்றது. 

ொக்ஷி மாலிக் ேனது முேல் ெர்வதேெ ேங்கப் 

பேக்கத்லே தபாலட் டர்லிகாதனாவ் 

தகாப்லபயில் சவன்றார். 

 அவரது முேல் சவற்றி கஜகஸ்ோலனச் 

தெர்ந்ே இரினா குஸ்சனட்தொவாவுக்கு 

எதிராகவும், மற்சறாரு தபாட்டியில் ருஷானா 

அப்திராசுதலாவாவுக்கு எதிராகவும் 

இருந்ேது, இதில் புள்ளிகள் 9-3. ொக்ஷி மாலிக் 

7-4 என முன்னணி புள்ளிகளுடன் 

குஸ்சனட்தொவாலவ வீழ்த்தி இறுதிப் 

தபாட்டிக்குள் நுலழந்ோர்.  

 அவர் ஒதர நாளில் இரண்டாவது முலறயாக 

இரினா குஸ்சனட்தொவாலவ பின்னுக்குத் 

ேள்ளினார். 

சுவிட்ெர்லாந்தில் உள்ள சலாதென் நகரில் 

நலடசபற்ற முேல் FIH ஹாக்கி 5s 

ொம்பியன்ஷிப்லப இறுதிப் தபாட்டியில் 

தபாலந்லே 6-4 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா 

சவன்றது. 

 முன்னோக, இந்தியா முேலில் மதலசியாலவ 

7-3 என வீழ்த்தியது, இரண்டாவது பாதியில் 4 

தகால்கள் அடித்து, இரண்டாவது ஆட்டத்தில் 

தபாலந்லே 6-2 என்ற தகால் கணக்கில் 

வீழ்த்தியது.  

 இறுதிப் பாலேயில் மூன்று சவற்றிகள் 

மற்றும் ஒரு ெமநிலலயுடன் ஐந்து அணிகள் 

சகாண்ட லீக் நிலலகளில் முேலிடத்லேப் 

பிடித்ே இந்தியா, தோல்வியலடயாே 

ொேலனயுடன் ேனது பிரச்ொரத்லே முடித்ேது. 

விமான விலளயாட்டுகளில் இந்தியாலவ 

முன்னணி நாடாக மாற்றும் தநாக்கத்துடன், 2022 

ஆம் ஆண்டு தேசிய விமான விலளயாட்டுக் 

சகாள்லக 2022 சோடங்கப்பட்டது. 

 NASP 2022 இன் பார்லவ, 2023 ஆம் 

ஆண்டளவில் இந்தியாலவ சிறந்ே 

விலளயாட்டு நாடுகளில் ஒன்றாக 

மாற்றுவது.  

 இந்தியாவில் பாதுகாப்பான, மலிவு, 

அணுகக்கூடிய, மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் 

நிலலயான விமான விலளயாட்டுகலள 

வழங்குவலே இந்ேக் சகாள்லக உறுதி 

செய்கிறது. 

இந்ே கட்டுலரயில் ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா 

விருது மற்றும் தேர்வு செயல்முலற பற்றி 

நாங்கள் தெர்த்துள்தளாம். 

 ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருது 

இந்தியாவில் வழங்கப்படும் 

விலளயாட்டுகளில் மிக உயர்ந்ேோகும் 

 இலளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விலளயாட்டு அலமச்ெகம் தகல் ரத்னா 

விருலே வழங்குகிறது.  

 இது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது 

மற்றும் இது 1984 முேல் 1989 வலர 

தேெத்திற்கு தெலவ செய்ே முன்னாள் இந்திய 

பிரேமர் திரு.ராஜீவ் காந்தியின் நிலனவாக 

சபயரிடப்பட்டது. 

இந்திய மகளிர் கிரிக்சகட் அணியின் தகப்டன் 

மிோலி ராஜ் (39 வயது) அலனத்து வலகயான 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு 

சபறுவோக அறிவித்துள்ளார். 

 முன்னோக செப்டம்பர் 2019 இல், அவர் 

இருபது 20 ெர்வதேெ (டி20 ஐ) இலிருந்து ஓய்வு 

சபற்றார், ஆனால் ஒரு நாள் ெர்வதேெ (ஓடிஐ) 

மற்றும் சடஸ்ட் கிரிக்சகட்லட சோடர்ந்து 

விலளயாடினார். 

இளம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர், ஆர். 

பிரக்ஞானந்ோ நார்தவ செஸ் குரூப் ஏ ஓபன் 

செஸ் தபாட்டியில் ஒன்பது சுற்றுகளில் 7.5 

புள்ளிகளுடன் சவற்றி சபற்றார். 

 16 வயோன GM, முேல் நிலல வீரரான அவர், 

சிறந்ே நிலலயில் இருந்ோர் மற்றும் ஒன்பது 

சுற்றுகளிலும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ோர். 

 பிரக்ஞானந்ோ இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள 

IM மார்ெல் எஃப்தராயிம்ஸ்கி (இஸ்தரல்) 

மற்றும் IM ஜங் மின் சிதயா (ஸ்வீடன்) 

ஆகிதயாலர விட ஒரு முழு புள்ளிலய 

முடித்ோர். 

இந்தியாவின் 74வது கிராண்ட்மாஸ்டராக 

சேலுங்கானாலவ தெர்ந்ே ராகுல் ஸ்ரீவத்ெவ் பி. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

 19 வயோன வீரர், கட்தடாலிகா நிகழ்வில் 

கிராண்ட்மாஸ்டர் சலவன் பான்சுலாயாவுக்கு 

எதிராக ேனது 8வது சுற்று ஆட்டத்லே டிரா 

செய்ே பின்னர் 2500 எதலா லலவ் தரட்டிங் 

மார்க்லக எட்டினார்.  

 அவரது ேற்தபாலேய எதலா மதிப்பீடு 2468 

ஆகும். 

சோழிலதிபர் மற்றும் பதராபகாரர் ரத்ேன் 

டாடாவுக்கு மகாராஷ்டிரா கவர்னர் பகத் சிங் 

தகாஷ்யாரி மும்லப ராஜ்பவனில் கவுரவ 

டாக்டர் பட்டத்லே வழங்கினார். 

 HSNC பல்கலலக்கழகத்தின் முேல் சிறப்பு 

பட்டமளிப்பு விழாவில் திரு. ரத்ேனுக்கு 

சகௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.  

 ரத்ேன் டாடாவுக்கான கவுரவம், 

ஒட்டுசமாத்ே டாடா குடும்பத்துக்கும், டாடா 

குழுமத்துக்கும் கிலடத்ே கவுரவம் என்று 

ஆளுநர் கூறினார். 

சமக்சிதகாவின் லிதயானில் நலடசபற்ற IWF 

இலளதயார் உலக ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில், 

ஆண்களுக்கான 55 கிதலா எலடப்பிரிவில் 

இந்திய பளுதூக்கும் வீரர் ெனபதி குருநாயுடு 

ேங்கம் சவன்றார் 

 IWF தபாட்டியின் முேல் நாளில், இரண்டு 

கூடுேல் இந்திய பளுதூக்கும் வீரர்களான 

விஜய் பிரஜாபதி மற்றும் அகன்ஷா கிதஷார் 

வியாவ்ஹதர ஆகிதயார் பேக்கங்கலள 

சவன்றனர், அவர்கள் சவள்ளிப் 

பேக்கங்கலள சவன்றனர். 

2022 இந்தோதனசியா மாஸ்டர்ஸ் தபட்மிண்டன் 

தபாட்டி (அதிகாரப்பூர்வமாக Daihatsu Indonesia 

Masters என அலழக்கப்படுகிறது) 

இந்தோதனசியாவின் ஜகார்த்ோவில் உள்ள Istora 

Gelora Bung Karno இல் நலடசபற்றது. 

 BWF இந்தோதனசியா மாஸ்டர்ஸ் 2022 இல் 

ஒலிம்பிக் ொம்பியன்களான விக்டர் 

ஆக்செல்சென் மற்றும் சென் யூஃதப 

ஆகிதயார் ேத்ேம் ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் 

ஒற்லறயர் பட்டங்கலள சவன்றனர். 

தகதலா இந்தியா யூத் தகம்ஸ் 2022 

ஹரியானாவில் நலடசபற உள்ளது. 

 தகதலா இந்தியா 2022 இன் நான்காவது 

சீெனுக்கு ஹரியானா சோகுத்து வழங்குவோக 

ஹரியானா முேல்வர் அறிவித்துள்ளார்.  

 சோற்றுதநாய் காரணமாக தகதலா இந்தியா 

இலளஞர் விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

ோமேமாகி ஜூன் மாேத்தில் 

நலடசபறவுள்ளன. 

பின்லாந்தில் நடந்ே பாதவா நூர்மி 

விலளயாட்டுப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் ஈட்டி 

எறிேல் வீரர் நீரஜ் தொப்ரா 89.30 மீட்டர் தூரம் 

எறிந்து புதிய தேசிய ொேலன பலடத்ோர். 

 தொப்ராவின் முந்லேய தேசிய ொேலனயான 

88.07 மீட்டர் கடந்ே ஆண்டு மார்ச் மாேம் 

பாட்டியாலாவில் அவர் அலமத்திருந்ோர்.  

 ஆகஸ்ட் 7, 2021 அன்று தடாக்கிதயா 

ஒலிம்பிக்கில் 87.58 மீ தூரம் எறிந்து ேங்கம் 

சவன்றார். 

ஈட்டி எறிேலில் ஒலிம்பிக் ொம்பியனான 

சுதபோர் நீரஜ் தொப்ரா பிவிஎஸ்எம் விஎஸ்எம் 

ஒரு இந்திய ேடகள ேடகள வீரர் ஆவார். 

 தொப்ரா இந்திய ராணுவத்தில் ஜூனியர் 

கமிஷன்ட் ஆபிெர் (தஜசிஓ) மற்றும் லநப் 

சுதபோராக 2016 இல் தெர்ந்ோர், ராணுவத்தின் 

பழலமயான துப்பாக்கி பிரிவுகளில் ஒன்றான 

4 ராஜ்புோனா லரபிள்ஸில் பணியாற்றினார்.  

 JCOக்கள் 20 வருட தெலவக்குப் பிறகு லநப் 

சுதபோர் பேவிலயப் சபறுகிறார்கள். 

2026 உலகக் தகாப்லபக்கான தபாட்டிகள் 

அசமரிக்காவின் 11 நகரங்களிலும், 

சமக்சிதகாவில் உள்ள மூன்று தஹாஸ்ட் 

ேளங்களிலும், கனடாவில் இரண்டு 

இடங்களிலும் நலடசபறும் என்று 

கால்பந்ோட்ட உலக நிர்வாகக் குழுவான FIFA 

அறிவித்துள்ளது. 

 16 தஹாஸ்ட் நகரங்கள்: அட்லாண்டா, 

பாஸ்டன், டல்லாஸ், குவாடலஜாரா, 

ஹூஸ்டன், கன்ொஸ் சிட்டி, லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ், 

சமக்ஸிதகா சிட்டி, மியாமி, மான்தடரி, 

நியூயார்க்/நியூ சஜர்சி, பிலசடல்பியா, ொன் 

பிரான்சிஸ்தகா, சியாட்டில், சடாராண்தடா 

மற்றும் வான்கூவர். 
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எதிர்வரும் காமன்சவல்த் விலளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் 37 தபர் சகாண்ட இந்திய ேடகள 

அணிக்கு நீரஜ் தொப்ரா ேலலலம ோங்குவார் 

என இந்திய ேடகள கூட்டலமப்பு 

அறிவித்துள்ளது. 

 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப் பேக்கம் 

சவன்றவர் பர்மிங்காமில் சகாடிதயற்றுவார், 

ஏசனனில் ஹிமா ோஸ் மற்றும் டூட்டி ெந்த் 

தபான்ற நட்ெத்திர ஓட்டப்பந்ேய வீரர்கள் 

ஜூலல 28 முேல் ஆகஸ்ட் 8 வலர 

நலடசபறும் விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளுக்கான சபர்த்லே முன்பதிவு 

செய்துள்ளனர். 

 தேர்வுக் குழு CWG க்காக எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

அலனத்து விலளயாட்டு வீரர்கலளயும் 

பூஜ்ஜிய ஆச்ெரியங்களுடன் எடுத்ேது. 

ஒலிம்பிக் ொம்பியனான நீரஜ் தொப்ரா, 

பின்லாந்தில் நடந்ே குர்தடன் விலளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் ஈட்டி எறிேல் தபாட்டியில் சவற்றி 

சபற்று, சீெனின் முேல் தமலடப் தபாட்டிலய 

சவன்றார். 

 24 வயோன தொப்ராவின் சோடக்க எறிேல் 

86.69 மீட்டர் சவற்றிக்கான தூரமாக மாறியது. 

 டிரினிடாட் மற்றும் சடாபாதகாவின் 2012 

ஒலிம்பிக் ொம்பியனான தகதஷார்ன் 

வால்காட் முேல் சுற்றில் 86.64 மீட்டர் தூரம் 

எறிந்து இரண்டாவது இடத்லேப் பிடித்ோர்.  

 பீட்டர்ஸ் 84.75 மீ எறிந்து மூன்றாவது 

இடத்லேப் பிடித்ோர், இது சோடக்கச் 

சுற்றிலும் வந்ேது. 

புதுதில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி 

ஸ்தடடியத்தில் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் 

தபாட்டிக்கான வரலாற்று சிறப்புமிக்க தஜாதி 

ஓட்டத்லே பிரேமர் நதரந்திர தமாடி சோடங்கி 

லவத்ோர். 

 இந்ே ஆண்டு, முேல் முலறயாக, ெர்வதேெ 

செஸ் கூட்டலமப்பு, FIDE, ஒலிம்பிக் 

பாரம்பரியத்தின் ஒரு அங்கமான செஸ் 

ஒலிம்பியாட் தஜாதிலய நிறுவியுள்ளது.  

 செஸ் ஒலிம்பியாட் டார்ச் ரிதல சகாண்ட 

முேல் நாடு இந்தியா 

கனடிய கிராண்ட் பிரிக்ஸின் இறுதிக் கட்டத்தில் 

ஃசபராரியின் கார்தலாஸ் லென்ஸின் 

அழுத்ேத்லேத் ோங்கிய பிறகு சரட் புல்லின் 

தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்பன் ஃபார்முலா 1 சீெனின் 

ஆறாவது சவற்றிலயப் சபற்றார். 

 இந்ே சீெனில் இரண்டாவது முலறயாக, 

சவர்ஸ்டாப்பனின் ெக வீரர் செர்ஜிதயா 

சபசரஸ், என்ஜின் பிரச்ெலனகளால் 

பந்ேயத்தில் இருந்து ஓய்வு சபற தவண்டிய 

கட்டாயம் ஏற்பட்டது. 

 அதே தநரத்தில் சமர்சிடிஸ் லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் ேனது இரண்டாவது தமலடலய 

மூன்றாவது இடத்தில் லகப்பற்றினார். 

கிர்கிஸ்ோனின் பிஷ்சகக்கில் நலடசபற்ற 17 

வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான ஆசிய 

ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்லே சமாத்ேம் 8 

ேங்கத்துடன் இந்திய சபண்கள் மல்யுத்ே அணி 

ஐந்து பேக்கங்கலள சவன்றுள்ளது. 

 இந்தியா 8 ேங்கம், ஒரு சவள்ளி, ஒரு 

சவண்கலம் என சமாத்ேம் 235 

புள்ளிகளுடன் பட்டத்லே உயர்த்தியது.  

 ஜப்பான் 143 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் 

இடத்லேயும், மங்தகாலியா 138 

புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்லேயும் 

பிடித்ேது. 

ெமீபத்திய FIFA உலகத் ேரவரிலெயில் இந்திய 

கால்பந்து அணி, அேன் ஈர்க்கக்கூடிய ஆசியக் 

தகாப்லப ேகுதிப் பிரச்ொரத்தின் நல்ல 

அறுவலடலய அறுவலட செய்ேது. 

 நீலப் புலிகள் நியூசிலாந்திற்கு (103) ெற்று 

கீதழ உள்ளனர், அவர் இந்ே மாே 

சோடக்கத்தில் தகாஸ்டாரிகாவிடம் 0-1 என்ற 

தகால் கணக்கில் தோற்று 2022 FIFA உலகக் 

தகாப்லப இடத்லே இழந்ோர். 

சபங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னொமி 

ஸ்தடடியத்தில் நடந்ே இறுதிப் தபாட்டியில் 

சஹவிசவயிட் மும்லபலய 6 விக்சகட் 

வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி, மத்தியப் பிரதேெம் 

ேனது முேல் ரஞ்சி தகாப்லப பட்டத்லே சவன்று 

வரலாறு பலடத்ேது. 
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 ஆதித்ய ஸ்ரீவஸ்ேவா ேலலலமயிலான அணி, 

41 முலற ொம்பியனான மும்லபலய 

வீழ்த்தியது.  

 இந்ே அணிக்கு முன்னாள் இந்திய விக்சகட் 

கீப்பர்-தபட்ஸ்தமன் ெந்திரகாந்த் பண்டிட் 

பயிற்சியாளராக இருந்ோர். 
 

 
கஜகஸ்ோனின் அல்மாட்டியில் நலடசபற்ற 

தகாெதனாவ் நிலனவு 2022 ேடகளப் தபாட்டியில் 

இந்திய மகளிர் வட்டு எறிேல் வீராங்கலன 

நவ்ஜீத் தில்லான் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றார். 

 காமன்சவல்த் தபாட்டிக்கான இந்திய 

அணியில் இடம்பிடிக்க விரும்பும் நவ்ஜீத் 

தில்லான், சபண்களுக்கான வட்டு எறிேலில் 

56.24 மீட்டர் தூரம் எறிந்து சவற்றி சபற்றார்.  

 உள்ளூர் ேடகள வீராங்கலன கரினா 

வாசிலிதயவா 44.61 மீ மற்றும் 

உஸ்சபகிஸ்ோனின் யூலியானா ஷ்சுகினா 

40.48 மீ தூரத்துடன் நவ்ஜீத் தில்லாலனத் 

சோடர்ந்து தமலடயில் ஏறினர். 

தவகப்பந்து வீச்ொளர் தெகர் ேனலட்சுமி, 

தகாொதனாவ் நிலனவு ேடகளப் தபாட்டியில் 200 

மீட்டர் ேங்கம் சவன்று ேனது ேனிப்பட்ட சிறந்ே 

தநரத்லே ஓட்டினார். 

 ேனலட்சுமி 23 வினாடிகளில் 22.89 

வினாடிகளில் ஓடி, கடந்ே ஆண்டு ேனது 

ேனிப்பட்ட சிறந்ே 23.14 வினாடிகலள 

எட்டினார்.  

 தேசிய ொேலனயாளரான ெரஸ்வதி ொஹா 

(22.82 வி.), ஹிமா ோஸ் (22.88 வி.) 

ஆகிதயாருக்குப் பிறகு துலண-23-க்குள் ஓடிய 

மூன்றாவது இந்தியப் சபண்மணி 

ேனலட்சுமி. 

 

Books and Authors News 
 

மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு மற்றும் 

விலளயாட்டுத் துலற அலமச்ெர் அனுராக் 

ோக்குருடன் இலணந்து ேர்தமந்திர பிரோன் 

‘தலாக்ேந்த்ரா தக ஸ்வர்’ & ‘தி ரிபப்ளிகன் எதிக்’ 

ஆகிய புத்ேகங்கலள சவளியிட்டார். 

 மத்திய கல்வி மற்றும் திறன் தமம்பாடு 

மற்றும் சோழில்முலனதவார் அலமச்ெர் 

ேர்தமந்திர பிரோன், மத்திய ேகவல் மற்றும் 

ஒலிபரப்பு மற்றும் விலளயாட்டுத் துலற 

அலமச்ெர் அனுராக் ோக்குருடன் இலணந்து 

இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் தகாவிந்தின் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உலரகளுடன் 

‘தலாக்ேந்த்ரா தக ஸ்வர்’ மற்றும் ‘தி 

ரிபப்ளிகன் எதிக்’ ஆகிய புத்ேகங்கலள 

சவளியிட்டார்.  

 ராம்நாத் தகாவிந்தின் நான்காவது ஆண்டு 

குடியரசுத் சோடரின் நான்காவது சோகுதி 

இதுவாகும். 

சரட் புல்லின் தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்பன் 

அஜர்லபஜான் ஃபார்முலா ஒன் கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2022ஐ சவன்றார் (இந்ே சீெனில் அவரது 

ஐந்ோவது சவற்றி). 

 செயல்பாட்டில், சவர்ஸ்டாப்பன் எல்லா 

காலத்திலும் சரட் புல்லில் மிகவும் 

சவற்றிகரமான இயக்கி ஆனார்.  

 சரட்புல் அணியின் செர்ஜிதயா சபசரஸ் 

இரண்டாவது இடத்லேயும், சமர்சிடிஸ் 

அணியின் ஜார்ஜ் ரெல் மூன்றாவது 

இடத்லேயும் பிடித்ேனர். 

இலங்லகயின் தபட்டிங் நட்ெத்திரம் ஏஞ்ெதலா 

தமத்யூஸ் மற்றும் பாகிஸ்ோனின் அறிமுக 

சுழற்பந்து வீச்ொளர் துபா ஹாென் ஆகிதயார் 

ஐசிசி ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் 

வீராங்கலனகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டோக 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) 

அறிவித்துள்ளது. 

 www.icc-cricket.com/awards இல் பதிவு 

செய்வேன் மூலம் ICC மாேத்தின் சிறந்ே வீரர் 

முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக ெர்வதேெ 

கிரிக்சகட்டின் அலனத்து வடிவங்களிலும் 

ேங்களுக்குப் பிடித்ே ஆண் மற்றும் சபண் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/12930/railway-ntpc-cbt-2-group-d-batch-2022-tamil-pre-recorded-classes-by-adda247


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

கிரிக்சகட் வீரர்களுக்கு ஒவ்சவாரு மாேமும் 

ரசிகர்கள் சோடர்ந்து வாக்களிக்கலாம். 

தகதலா இந்தியா யூத் தகம்ஸ் (KIYG) 2021 

பட்டத்லே புரவலன் ஹரியானா இறுதி நாளில் 

52 ேங்கப் பேக்கங்களுடன் சவன்றது. 

 ஹரியானா 39 சவள்ளி மற்றும் 46 

சவண்கலப் பேக்கங்கலளயும் சவன்றது, 

அவர்களின் ஒட்டுசமாத்ே பேக்க 

எண்ணிக்லகலய 137 பேக்கங்களாகக் 

சகாண்டு சென்றது - இது எந்ே மாநிலத்திலும் 

இல்லாே அதிகபட்ெ ஒட்டுசமாத்ே 

ொேலனயாகும்.  

 ோமேமான எழுச்சி KIYG பேக்க 

அட்டவலணயில் 2020 ொம்பியனான 

மகாராஷ்டிராலவ ஹரியானா குதிக்க 

உேவியது. 

தகாடீஸ்வர சோழிலதிபர் சகௌேம் அோனியின் 

வாழ்க்லக வரலாறு, "சகௌேம் அோனி: 

இந்தியாலவ மாற்றிய மனிேன்" என்ற 

ேலலப்பில் அக்தடாபரில் திலரயிடப்படும் 

என்று சபங்குயின் தரண்டம் ஹவுஸ் (PRHI) 

அறிவித்துள்ளது. 

 பத்திரிக்லகயாளரும் எழுத்ோளருமான 

ஆர்.என்.பாஸ்கர் எழுதிய புத்ேகம், உலகின் 

மிகப் சபரிய பணக்காரர்களில் ஒருவரின் 

அறியப்படாே அம்ெங்கலள முேன்முலறயாக 

சவளிச்ெத்துக்குக் சகாண்டுவருவோகக் 

கூறுகிறது. 

 புத்ேகம், சவளியீட்டாளர்களின் கூற்றுப்படி, 

அோனியின் வாழ்க்லகயிலிருந்து பல 

சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகலள விவரிக்கிறது, 

அவரது குழந்லேப் பருவம், வணிகத்தில் 

அவரது துவக்கம் மற்றும் அவர் பின்பற்றிய 

கற்றல் மற்றும் வாய்ப்புகலள விளக்குகிறது. 

 

 Ranks and Reports News 
 

ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் (RIL) 

ேலலவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான முதகஷ் 

அம்பானி, அோனி குழுமத்தின் ேலலவர் 

சகௌேம் அோனிக்குப் பதிலாக, இந்தியா மற்றும் 

ஆசியாவின் பணக்காரர் என்ற இடத்லே 

மீண்டும் சபற்றுள்ளார். 

 ப்ளூம்சபர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டின்படி, 

$99.7 பில்லியன் நிகர மதிப்லபக் சகாண்ட 

அம்பானி 2022 இல் $9.69 பில்லியன் 

தெர்த்துள்ளார். உலகளாவிய பில்லியனர் 

பட்டியலில் திரு அம்பானிக்கு 

அடுத்ேபடியாக சகௌேம் அோனி உள்ளார். 

ப்ளூம்சபர்க் பில்லியனர் குறியீட்டில் அோனி 

98.7 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்புடன் 

ஒன்போவது இடத்தில் உள்ளார். 

லடம்ஸ் உயர் கல்வி ஆசியா பல்கலலக்கழக 

ேரவரிலெ 2022 லடம்ஸ் உயர் கல்வியால் (THE) 

சவளியிடப்பட்டது. 

 சபங்களூருவில் உள்ள இந்தியன் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெயின்ஸ் (ஐஐஎஸ்சி) 

நாட்டின் சிறந்ே கல்வி நிறுவனமாகத் 

சோடர்ந்து திகழ்கிறது. 42வது இடத்தில் 

உள்ளது. 

எவசரஸ்ட் குழுமத்தின் கூற்றுப்படி, 2021 ஆம் 

ஆண்டில் உலகளாவிய BPM (வணிக 

செயல்முலற தமலாண்லம) ெப்லளயர்களில் TCS 

ேனது பத்ோவது இடத்லேத் ேக்க லவத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 ADP, Teleperformance, Accenture, Concentrix 

மற்றும் Sitel Group ஆகியலவ விற்பலன 

அடிப்பலடயில் முேல் ஐந்து BPM 

நிறுவனங்களாக இருந்ேன. சடக் மஹிந்திரா, 

சடலஸ் இன்டர்தநஷனல், தமதஜார்ல், 

சடலிபர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் காம்தடட்டா 

ஆகியலவ ஆண்டுக்கு ஆண்டு தவகமாக 

வளர்ந்து வரும் முேல் ஐந்து 

நிறுவனங்களாகும். 

2022 ஆம் ஆண்டில், EPI, தயல் மற்றும் 

சகாலம்பியா பல்கலலக்கழக 

ஆராய்ச்சியாளர்களின் பகுப்பாய்வு, இது உலகம் 

முழுவதும் நிலலத்ேன்லமயின் நிலலலமயின் 

ேரவு உந்துேல் மதிப்பீட்லட வழங்குகிறது. 

 காலநிலல மாற்றம், சுற்றுச்சூழல் சபாது 

சுகாோரம் மற்றும் பல்லுயிர் ஆகியலவ 180 

நாடுகலள ேரவரிலெப்படுத்ே EPI ஆல் 

பயன்படுத்ேப்படும் 40 செயல்திறன் 

காரணிகளில் அடங்கும். 

ெமீபத்தில், ஃதபார்ப்ஸ் ரியல் லடம் 

பில்லியனர்கள் பட்டியலல அறிவித்ேது. அதில் 
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உலக பணக்காரர்களின் பட்டியல் 

இடம்சபற்றுள்ளது. 

 ப்ளூம்சபர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டில், 

முதகஷ் அம்பானி எட்டாவது இடத்திலும், 

கவுேம் அோனி ஒன்போவது இடத்திலும் 

உள்ளனர்.  

 இரண்டு பட்டியல்களிலும் எதலான் மஸ்க் 

முேலிடம் பிடித்ோர். 

Quacquarelli Symonds (QS), லண்டலன ேளமாகக் 

சகாண்ட உலகளாவிய உயர்கல்வி நிறுவனம், 

உலகின் மிகவும் ஆதலாெலன சபற்ற ெர்வதேெ 

பல்கலலக்கழக ேரவரிலெயின் 19வது பதிப்லப 

சவளியிட்டுள்ளது. 

 அவர் QS உலக பல்கலலக்கழக ேரவரிலெ 

2023 8 முக்கிய ேரவரிலெ குறிகாட்டிகளின் 

அடிப்பலடயில் முேல் 900 

பல்கலலக்கழகங்கலள 

 வரிலெப்படுத்துகிறது. நூறு இடங்களில் 1,418 

நிறுவனங்கலளக் சகாண்டு, முந்லேய 

ஆண்டில் 1300 இல் இருந்து இது மிகப்சபரிய 

ேரவரிலெயாகும். 

வர்த்ேகம் மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் மாநாட்டின் (UNCTAD) படி, 2021 

அன்னிய தநரடி முேலீடு (FDI) அதிகம் 

சபறுபவர்களில் இந்தியா ஒரு இடம் முன்தனறி 

7வது இடத்திற்கு முன்தனறியுள்ளது. 

 அேன் ெமீபத்திய உலக முேலீட்டு 

அறிக்லகயில், UNCTAD, இந்தியாவுக்கான 

அந்நிய தநரடி முேலீடு முந்லேய ஆண்டில் 64 

பில்லியன் டாலரிலிருந்து 2021ல் 45 

பில்லியன் டாலராகக் குலறந்துள்ளது.  

 2021ல் இந்தியாவில் இருந்து சவளிவரும் 

அந்நிய தநரடி முேலீடு 43 ெேவீேம் அதிகரித்து 

15.5 பில்லியன் டாலராக இருந்ேது. 

தேசிய மின் ஆளுலம தெலவ வழங்கல் 

மதிப்பீடு (NeSDA) அறிக்லக 2021 ெமீபத்தில் 

சவளியிடப்பட்டது. 

 அறிக்லக ஜூன் 13, 2022 அன்று 

சவளியிடப்பட்டது. அந்ேந்ே அரொங்கங்கள் 

குடிமக்கலள லமயப்படுத்திய தெலவகலள 

தமம்படுத்துவேற்கு NeSDA உேவுகிறது 

மற்றும் அலனத்து மாநிலங்கள், யூனியன் 

பிரதேெங்கள் மற்றும் மத்திய அலமச்ெகங்கள் 

பின்பற்றுவேற்கு நாடு முழுவதும் சிறந்ே 

நலடமுலறகலளப் பகிர்ந்து சகாள்கிறது.  

 DARPG ஜனவரி 2021 இல் NeSDA ஆய்வின் 

இரண்டாவது பதிப்லபத் சோடங்கியது. 

தகரளாவின் ஸ்டார்ட்-அப் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

ஊக்கமளிக்கும் வலகயில், உலகளாவிய 

சோடக்க சுற்றுச்சூழல் அறிக்லகயில் (GSER) 

மலிவு திறன் சகாண்ட மாநிலம் 

ஆசியாவிதலதய முேல் இடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது. 

 சகாள்லக ஆதலாெலன மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனமான ஸ்டார்ட்அப் ஜீதனாம் மற்றும் 

க்தளாபல் எண்டர்பிசரனூர்ஷிப் 

சநட்சவார்க் ஆகியவற்றால் கூட்டாக 

உருவாக்கப்பட்ட GSER இல் உலகளாவிய 

ேரவரிலெயில் மாநிலம் நான்காவது 

இடத்லேப் பிடித்துள்ளது.  

 2020 இல் சவளியிடப்பட்ட முேல் GSER இல், 

தகரளா ஆசியாவில் 5 வது இடத்திலும், 

உலகில் 20 வது இடத்திலும் இருந்ேது. 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான உலகப் 

தபாட்டித்ேன்லமக் குறியீட்டில் 43வது 

இடத்திலிருந்து 37வது இடத்திற்கு முன்தனறி, 

ஆசியப் சபாருளாோரங்களில் இந்தியா மிகக் 

கூர்லமயான வளர்ச்சிலயக் கண்டுள்ளது. 

 இன்சடக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் 

தமதனஜ்சமன்ட் சடவலப்சமன்ட் (ஐஎம்டி) 

மூலம் சோகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இேற்கிலடயில், ஆசியப் 

சபாருளாோரங்களில் சிங்கப்பூர் (3வது), 

ஹாங்காங் (5வது), லேவான் (7வது), சீனா 

(17வது), ஆஸ்திதரலியா (19வது) ஆகிய 

நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன. 

டாடா கன்ெல்டன்சி ெர்வீஸ் (TCS), HDFC வங்கி, 

இன்ஃதபாசிஸ் மற்றும் லலஃப் இன்சூரன்ஸ் 

கார்ப்பதரஷன் (LIC) ஆகியலவ உலகின் முேல் 

100 சபரிய பிராண்டுகளில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 கூகுள், அதமொன் மற்றும் லமக்தராொப்ட் 

ஆகியவற்லறத் சோடர்ந்து 947.1 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர் பிராண்ட் மதிப்புடன் 

முேல் டிரில்லியன் டாலர் பிராண்டாக 

ஆப்பிள் ேனது முேல் இடத்லேத் ேக்க 

லவத்துக் சகாண்டுள்ளது. 
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லடம்ஸ் உயர் கல்வி ஆசியா பல்கலலக்கழக 

ேரவரிலெ 2022 லடம்ஸ் உயர் கல்வியால் (THE) 

சவளியிடப்பட்டது 

 சபங்களூருவில் உள்ள இந்தியன் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெயின்ஸ் (ஐஐஎஸ்சி) 

நாட்டின் சிறந்ே கல்வி நிறுவனமாகத் 

சோடர்ந்து திகழ்கிறது.  

 42வது இடத்தில் உள்ளது. 

2021 ஆம் ஆண்டில் 15.4 ஜிகாவாட்டுடன், சீனா 

(136 ஜிகாவாட்) மற்றும் யுஎஸ் (43 ஜிகாவாட்) 

ஆகிய நாடுகளுக்குப் பின்னால் இந்தியா, 2021 

ஆம் ஆண்டில் சமாத்ே புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் 

திறன் தெர்த்ேல்களில் உலகளவில் மூன்றாவது 

இடத்லேப் பிடித்ேது. 

 REN21 இன் Renewables 2022 Global Status Report 

(GSR 2022) படி, இந்ே ேொப்ேத்தில் உலகம் 

முக்கியமான காலநிலல இலக்குகலள 

அலடய முடியாது.  

 உலகளாவிய தூய்லமயான ஆற்றல் மாற்றம் 

நலடசபறாேதே இேற்குக் காரணம். 

Coursera இன் உலகளாவிய திறன் அறிக்லக (GSR) 

2022, ேரவு அறிவியலில் இந்தியாவின் திறன் 2021 

இல் 38% இல் இருந்து 2022 இல் 26% ஆகக் 

குலறந்துள்ளது, இது 12-வது ேர வீழ்ச்சிக்கு 

வழிவகுத்ேது. 

 ஒட்டுசமாத்ே திறன் திறன் அடிப்பலடயில், 

இந்தியா 4 இடங்கள் ெரிந்து உலக அளவில் 

68வது இடத்லேயும், ஆசிய அளவில் 19வது 

இடத்லேயும் பிடித்துள்ளது.  

 இருப்பினும், இந்தியா ேனது சோழில்நுட்பத் 

திறன் அளலவ 38 ெேவீேத்தில் இருந்து 46 

ெேவீேமாக தமம்படுத்தி, ஆறு இடங்கள் 

மூலம் ேனது நிலலலய தமம்படுத்தியுள்ளது 

என்று அறிக்லக சவளிப்படுத்துகிறது. 

உலக ேங்க கவுன்சில் அறிக்லகயின்படி, இந்தியா 

உலகின் 4வது சபரிய மறுசுழற்சி செய்யும் 

நாடாக உருசவடுத்துள்ளது மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் நாடு 75 டன்கலள மறுசுழற்சி 

செய்துள்ளது. 

 ேங்க சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி' என்ற 

ேலலப்பில் WGC அறிக்லகயின்படி, 168 டன் 

மஞ்ெள் உதலாகத்லே மறுசுழற்சி செய்ேோல், 

உலக ேங்க மறுசுழற்சி ேரவரிலெயில் சீனா 

முேலிடத்திலும், 80 டன்களுடன் இத்ோலி 

இரண்டாவது இடத்திலும், 78 டன்களுடன் 

அசமரிக்கா மூன்றாவது இடத்திலும் 

உள்ளன,2021 இல். 

சநட்சவார்க் நுண்ணறிவு மற்றும் இலணப்பு 

நுண்ணறிவு வழங்குநரான Ookla சவளியிட்ட 

Speedtest Global Index ஆனது தம மாேத்தில் 14.28 

Mbps ெராெரி சமாலபல் பதிவிறக்க தவகத்லே 

இந்தியா பதிவு செய்துள்ளோகக் காட்டுகிறது. 

 இேன் மூலம், நாடு இப்தபாது அேன் 

உலகளாவிய ேரவரிலெயில் மூன்று படிகள் 

முன்தனறி 115 வது இடத்தில் உள்ளது. 

 சநட்சவார்க் நுண்ணறிவு மற்றும் 

இலணப்புத் ேலலவர் ஓக்லாவின் 

கூற்றுப்படி, இந்தியா ஒட்டுசமாத்ே 

நிலலயான ெராெரி பதிவிறக்க தவகத்திற்கான 

உலகளாவிய ேரவரிலெலய ஏப்ரல் மாேத்தில் 

76 வது இடத்திலிருந்து தம மாேத்தில் 75 வது 

இடத்திற்கு தமம்படுத்தியுள்ளது. 

உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் 

வருடாந்திர ேரவரிலெ எகனாமிஸ்ட் 

இன்டலிசஜன்ஸ் யூனிட் (EIU) ஆல் 

சவளியிடப்பட்டது, தமலும் 2022 இன் 

குதளாபல் லலவ்பிலிட்டி இன்சடக்ஸ் 

முந்லேயவற்றிலிருந்து சில குறிப்பிடத்ேக்க 

தவறுபாடுகலளக் காட்டுகிறது. 

 தி எகனாமிஸ்ட்டின் ெதகாேர அலமப்பான 

EIU, உலசகங்கிலும் உள்ள 173 நகரங்கலள 

சுகாோரப் பாதுகாப்பு, குற்ற விகிேங்கள், 

அரசியல் ஸ்திரத்ேன்லம, உள்கட்டலமப்பு 

மற்றும் பசுலமயான இடத்திற்கான அணுகல் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு காரணிகளின் 

அடிப்பலடயில் ேரவரிலெப்படுத்தியுள்ளது. 

 

Awards News 
 

கிழக்கு இந்தியாவின் முன்னணி உணவு 

பிராண்டான ருச்சி ஃபுட்லலன் மற்றும் 

ஒடிொவின் நம்பர்.1 மொலா நிறுவனமான ரஷ்மி 

ொஹூவுக்கு லடம்ஸ் பிசினஸ் விருது 2022 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அவருக்கு பிரபல பாலிவுட் நடிகரும் ெமூக 

ஆர்வலருமான தொனு சூட் இந்ே விருலே 

வழங்கினார்.  
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 கிழக்கு இந்தியாவின் முன்னணி READY -TO-

EAT பிராண்ட் பிரிவில் இந்ே விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

தமற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் முன்னாள் 

தகப்டன் தடரன் ெமிக்கு பாகிஸ்ோனுக்கான 

தெலவக்காக சிோரா-இ-பாகிஸ்ோன் விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 38 வயோன ஆல்-ரவுண்டர் ெர்வதேெ 

கிரிக்சகட்லட பாகிஸ்ோனுக்கு மீண்டும் 

சகாண்டு வர உேவுவதில் அவரது பங்கிற்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.  

 இது பாகிஸ்ோனால் வழங்கப்படும் 

மூன்றாவது உயரிய சிவில் விருது ஆகும். 

"டர்ன் யுவர் பாடி டு தி ென்" என்ற டச்சு 

ஆவணப்படம், தொவியத் தபார் லகதியின் 

நம்பமுடியாே கலேலயச் சொல்கிறது, இது MIFF 

2 இல் சிறந்ே ஆவணப்படத்திற்கான 

மதிப்புமிக்க தகால்டன் கான்ச் விருலே 

சவன்றுள்ளது. 

 அலிதயானா வான் சடர் ஹார்ஸ்ட் இயக்கிய, 

‘டர்ன் யுவர் பாடி டு தி ென்’, இரண்டாம் 

உலகப் தபாரின்தபாது நாஜிக்களால் 

லகப்பற்றப்பட்ட டாடர் வம்ொவளிலயச் 

தெர்ந்ே தொவியத் சிப்பாயின் நம்பமுடியாே 

வாழ்க்லகக் கலேலய சவளிச்ெத்திற்குக் 

சகாண்டுவருகிறது.  

 அவரது நாட்குறிப்புகள் மற்றும் பல்தவறு 

ேனிப்பட்ட மற்றும் சபாது ஆவணங்கள் 

மற்றும் பதிவுகள் மூலம், அவரது மகள் ெனா 

ேனது ேந்லேயின் பாலேலய அறிய 

முயற்சிக்கிறார். 

இந்திய ரயில்தவக்கு UIC ெர்வதேெ நிலலயான 

இரயில்தவ விருதுகள் (ISRA) "ஜீதரா-கார்பன் 

சோழில்நுட்பத்தின் சிறந்ே பயன்பாடு" என்ற 

பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஜூன் 1, 2022 அன்று, சபர்லினில், இந்திய 

ரயில்தவக்கு UIC ெர்வதேெ நிலலயான 

இரயில்தவ விருதுகள் (ISRA) "ஜீதரா-கார்பன் 

சோழில்நுட்பத்தின் சிறந்ே பயன்பாடு" என்ற 

பிரிவில் சூரிய ெக்திலய தநரடியாக 25 KV 

ACக்கு வழங்குவேற்கான ஒரு விழாவில் 

வழங்கப்பட்டது. இழுலவ அலமப்பு. 

ெர்வதேெ இந்திய திலரப்பட அகாடமி விருதுகள் 

(IIFA) அபுோபியில் நலடசபற்றது. இந்ே ஆண்டு 

IIFA 2022 விருதுகள். 

 இந்ே ஆண்டு IIFA 2022 விருதுகலள ெல்மான் 

கான், மணீஷ் பால் மற்றும் ரித்தேஷ் 

தேஷ்முக் ஆகிதயார் சோகுத்து வழங்கினர். 

சித்ோர்த் மல்தஹாத்ராவின் சஷர்ஷா இந்ே 

ஆண்டு விருதுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது, 

படம் ஐந்து பிரிவுகளில் சவன்றது. 

மாவட்ட திறன் தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் சிறந்து 

விளங்கியவர்களுக்கான விருதுகளின் 2வது 

பதிப்பு, டி.எஸ்.டி.பி., நடத்ேப்பட்டது, 

இப்பகுதியில் முேல் 30 மாவட்டங்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டன. 

 குஜராத்தில் உள்ள ராஜ்தகாட், அொமின் 

கச்ொர் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் ெோரா 

ஆகிய மாவட்டங்கள் தபாட்டியில் முேல் 

மூன்று இடங்கலளப் பிடித்ேன. 

ோோொதகப் பால்தக ெர்வதேெ திலரப்பட விழா 

விருதுகள் 2022 இன் மதிப்புமிக்க விழா பிப்ரவரி 

20 அன்று நலடசபற்றது. 

 இந்நிகழ்வு மும்லபயில் நலடசபற்றதுடன், 

கடந்ே வருடத்தின் சிறந்ே நிகழ்ச்சிகள் 

இம்முலற நிகழ்வில் சகௌரவிக்கப்பட்டன.  

 இந்ே ஆண்டு ோோொதஹப் பால்தக 

ெர்வதேெ திலரப்பட விழா விருதுகள் 2022 

இந்திய சினிமாவின் செழுலமலயக் 

சகாண்டாடியது மற்றும் 75 ஆண்டுகால 

சுேந்திரம் அல்லது ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெலவ நிலனவுகூரும். 

கத்ோரின் ஹமாத் ெர்வதேெ விமான நிலலயம் 

இரண்டாவது ஆண்டாக உலகின் சிறந்ே விமான 

நிலலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரான்சின் பாரிஸில் உள்ள பயணிகள் 

சடர்மினல் எக்ஸ்தபாவில் நலடசபற்ற 

ஸ்லகட்ராக்ஸ் 2022 உலக விமான நிலலய 

விருதுகளில் இந்ே அறிவிப்பு இடம்சபற்றது. 

 உலக விமான நிலலய விருதுகள் விமான 

நிலலயத் துலறக்கான மிகவும் மதிப்புமிக்க 

பாராட்டுகளாகும், இது மிகப்சபரிய, 

வருடாந்திர உலகளாவிய விமான நிலலய 
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வாடிக்லகயாளர் திருப்திக் கணக்சகடுப்பில் 

வாடிக்லகயாளர்களால் வாக்களிக்கப்பட்டது 

ெமீபத்தில், யுசனஸ்தகா, பள்ளிக் கல்வித் துலற, 

கல்வி அலமச்ெகம் மூலம் PM eVIDYA என்ற 

விரிவான முயற்சியின் கீழ், ேகவல் மற்றும் 

சோடர்பு சோழில்நுட்பத்தின் (ICT) 

பயன்பாட்லட அங்கீகரித்ேது. 

 தகாவிட்-19 இன் முன்தனாடியில்லாே 

காலங்களில் பள்ளிக் கல்வி மாதிரிகள் ஒரு 

முன்னுோரண மாற்றத்லேக் கண்டன.  

 சோழில்நுட்பத் ேலலயீடுகள் 

சநருக்கடிலயத் ோங்கக்கூடிய கற்றல் 

அலமப்புகலள உருவாக்க உேவியது. 

ெர்வதேெ தயாகா தினத்லே முன்னிட்டு, 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ‘தயாகாவின் வளர்ச்சி மற்றும் 

ஊக்குவிப்புக்கான சிறந்ே பங்களிப்பிற்கான 

பிரேம மந்திரி விருலே’ வழங்குவோக ஆயுஷ் 

அலமச்ெகம் அறிவித்துள்ளது. 

 உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்லேச் தெர்ந்ே "தி 

டிலவன் லலஃப் சொலெட்டி" மற்றும் 

யுலனசடட் கிங்டமில் இருந்து பிரிட்டிஷ் 

வீல் ஆஃப் தயாகா ஆகியலவ விருதுக்குத் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 தமலும் அவர்களுக்கு ₹25 லட்ெம் சராக்கப் 

பரிசு, தகாப்லப மற்றும் ொன்றிேழ் 

வழங்கப்படும். 

அசமரிக்க-கனடிய எழுத்ோளர், திலரப்பட 

ேயாரிப்பாளர் மற்றும் சஜன் புத்ே மேகுரு, ரூத் 

ஓசெகி இந்ே ஆண்டு புலனகலேக்கான மகளிர் 

பரிலெ ேனது 'தி புக் ஆஃப் ஃபார்ம் அண்ட் 

சவறுலம'க்காக சவன்றுள்ளார். 

 ஓதெகியின் நான்காவது நாவலான, 'தி புக் 

ஆஃப் ஃபார்ம் அண்ட் சவறுலம', 

பதின்மூன்று வயது சிறுவனின் கலேலயச் 

சொல்கிறது, அவன் ேந்லேயின் துயர 

மரணத்திற்குப் பிறகு, அவனிடம் தபசும் 

சபாருட்களின் குரல்கலளக் தகட்கத் 

சோடங்குகிறான்.  

 லண்டனில் நடந்ே ஒரு விழாவில் எலிஃப் 

ஷஃபாக், சமக் தமென் மற்றும் லூயிஸ் 

எர்ட்ரிச் உட்பட 

பரிந்துலரக்கப்பட்டவர்கலளத் தோற்கடித்து, 

அவர் £30,000 பரிசு சவன்றோக 

அறிவிக்கப்பட்டார். 

ஒடிொலவ ேளமாகக் சகாண்ட சபாது 

தபாக்குவரத்து தெலவயான தமா பஸ், தகாவிட் 

19 இலிருந்து உலலக சிறப்பாக மீட்சடடுக்க 

உேவுவதில் அவர்களின் பங்கு மற்றும் 

முயற்சிகளுக்காக மதிப்புமிக்க ஐக்கிய 

நாடுகளின் விருதுடன் சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சபாதுப் தபாக்குவரத்துச் தெலவயானது, 

"எஸ்.டி.ஜி.கலள (நிலலயான வளர்ச்சி 

இலக்குகள்) அலடவேற்காக பாலின-

பாதுகாப்பு சபாது தெலவகலள 

தமம்படுத்துவதில்" அேன் பங்கிற்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஐ.நா. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் 

சபாருளாோரம்/வங்கி/நிதிச் சிக்கல்கள் பற்றிய 

புத்ேகங்கலள முேலில் இந்தியில் 

எழுதுவேற்கான விருதுத் திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. அேன் முடிவுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ராஜஸ்ோன் மாநிலம் உேய்பூரில் உள்ள 

தமாகன்லால் சுகாடியா பல்கலலக்கழகத்தின் 

முன்னாள் டீன் தபராசிரியர் தரணு ஜோனா 

மற்றும் ராஜஸ்ோனின் நாத்துவாராவில் உள்ள 

அரசு சபண்கள் கல்லூரியின் உேவிப் 

தபராசிரியரான டாக்டர் ொகர் ென்வாரியா 

ஆகிதயாருக்கு இந்ே திட்டத்தின் கீழ் 

விட்டிதய பிரபந்த் புத்ேகத்திற்காக சவகுமதி 

அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. 

இந்திய சடன்னிஸ் ஜாம்பவான் விஜய் 

அமிர்ேராஜ், ெர்வதேெ சடன்னிஸ் ஹால் ஆஃப் 

ஃதபம் மற்றும் ெர்வதேெ சடன்னிஸ் 

கூட்டலமப்பு ஆகியவற்றால் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான தகால்டன் ொேலனயாளர் 

விருலேப் சபறுபவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 அவர் இந்தியாவிலிருந்து முேன்முேலில் 

சபற்றவர் மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவின் 

பிலரயன் தடாபின், ஜப்பானின் எய்ச்சி 

கவாதட மற்றும் அசமரிக்காவின் பீச்சி 

சகல்தமயர் உட்பட, சகௌரவத்லேப் சபற்ற 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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சடன்னிஸ் ேலலவர்களின் மதிப்பிற்குரிய 

பட்டியலில் இலணந்ோர். 

கர்நாடகாவின் முன்னாள் முேல்வர் 

எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா, இன்ஃதபாசிஸ் நிறுவனர் 

மற்றும் ஐடி துலறயின் மூத்ே ேலலவரான 

என்.ஆர்.நாராயண மூர்த்தி, முன்னாள் 

தபட்மிண்டன் வீரர் பிரகாஷ் படுதகான் 

ஆகிதயார் சகம்தபகவுடா விருதுகளுக்கு தேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 சபங்களூரு நகரின் கட்டிடக் கலலஞர் 

சகம்தபகவுடாவின் 513வது பிறந்ேநாள் 

விழாலவசயாட்டி ஜூன் 27ஆம் தேதி 

விோன ெவுோவில் நலடசபறும் விழாவில் 

முேல்வர் பெவராஜ சபாம்லம விருதுகலள 

வழங்குகிறார். 

 விருதுக்கு தவட்பாளர்கலள பரிந்துலரக்க 

ஸ்டார்ட்-அப் விஷன் குரூப் ேலலவர் 

பிரொந்த் பிரகாஷ் ேலலலமயில் ஒரு 

குழுலவ அரொங்கம் அலமத்ேது. 

இந்தியாவிற்கு சவளிதய நீண்ட காலமாக 

நலடசபற்ற இந்திய அழகிப்தபாட்டியின் 

சவற்றியாளர், மிஸ் இந்தியா தவர்ல்ட் லவடு 

2022, பிரிட்டிஷ் உயிரியல் மருத்துவ மாணவி 

குஷி பதடல் என அறிவிக்கப்பட்டார். 

 ஸ்ருத்திகா மாதன இரண்டாவது ரன்னர் அப் 

ஆகவும், அசமரிக்காலவச் தெர்ந்ே லவதேகி 

தடாங்தர முேல் ரன்னர் அப் ஆகவும் தேர்வு 

செய்யப்பட்டனர்.  

 தபாட்டியில் முேல் 12 தபாட்டியாளர்கள் 

மற்ற ெர்வதேெ தபாட்டிகளின் ொம்பியன்கள் 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர சோழில் நிறுவனங்கள் 

(MSMEs) துலற, ஒடிொவிற்கு "தேசிய MSME 

விருது 2022 ஊக்குவிப்பதில் சிறந்ே 

பங்களிப்பிற்காக மாநிலங்கள்/யூனியன் 

பிரதேெங்களுக்கு முேல் பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பீகார் மற்றும் ஹரியானா முலறதய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது 

இடங்கலளப் பிடித்ேன. 

 இதேதபால், சுமீத் சமாஹந்தி எம்/எஸ் 

தெஃபரிஸ்க் இன்சூரன்ஸ் ப்தராக்கர்ஸ் 

பிலரதவட் லிமிசடட், புவதனஸ்வர் "தெலவ 

சோழில்முலனதவாருக்கான விருது - தெலவ 

சிறு நிறுவன (ஒட்டுசமாத்ேம்)" பிரிவில் 

முேல் பரிசு சபற்றுள்ளது. 
 

 
க்ளூஜ்-நதபாகாவில் உள்ள யூனிரி ெதுக்கத்தில் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விருது வழங்கும் 

விழாவில் டிரான்சில்தவனியா ெர்வதேெ 

திலரப்பட விழாவின் 21வது பதிப்பின் 

சவற்றியாளர்கள் பாராட்டப்பட்டனர். 

 இயக்குனர் அசலஜான்ட்தரா தலாய்ொ 

கிரிசியின் முேல் படமான உோமா, இந்ே 

ஆண்டின் சபரிய சவற்றியாளராக தேர்வு 

செய்யப்பட்டு 10,000 யூதரா 

டிரான்சில்தவனியா டிராபிலய வழங்கியது.  

 சபாலிவியன் ேயாரிப்பு TIFF 

பார்லவயாளர்கலள சவன்றது, தமலும் 

விழாவில் திலரப்பட பார்லவயாளர்களால் 

வாக்களித்ேபடி, மாஸ்டர்கார்டால் 2,000 

யூதரா பார்லவயாளர்கள் விருதும் 

வழங்கப்பட்டது. 

சடல்லிலய ேளமாகக் சகாண்ட முன்னணி 

ட்தரான் நிறுவன இயங்குேள நிறுவனமான ஐஜி 

ட்தரான்கள் ஏர்வார்ட்ஸால் "சிறந்ே ட்தரான் 

அலமப்பு - ஸ்டார்ட்-அப் வலக" விருலேப் 

சபற்றுள்ளது. 

 இயற்லக தபரழிவுகள் மற்றும் தபரிடர்களின் 

தபாது உள்ளூர் ெமூகங்களுக்கு உேவுேல் 

மற்றும் பல்தவறு பங்குோரர்களுக்கு 

சோழில்நுட்பத்லே அணுகுவேற்கான 

அணுகுமுலறக்காக IG Drones விருதுக்கு 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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Important Days News 
 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் உணவு மற்றும் 

தவளாண்லம அலமப்பு ஜூன் 1 ஆம் தேதிலய 

உலக பால் தினமாக ஏற்றுக்சகாண்டது. 

 பாலல உலகளாவிய உணவாக 

அங்கீகரிப்பேற்காகவும், பால் சோழிலலக் 

சகாண்டாடுவேற்காகவும் இந்ே நாள் 

குறிக்கப்படுகிறது.  

 பால்பண்லணத் துலறயுடன் சோடர்புலடய 

செயல்பாடுகலள கவனத்தில் சகாள்ள ஒரு 

வாய்ப்லப வழங்குவதே இந்ே நாள். இந்ே 

தினம் 2001 முேல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 

1 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 1 ஆம் தேதி உலக 

சபற்தறார் தினம் உலகம் முழுவதும் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 குழந்லேகளின் வாழ்வில் சபற்தறாரின் 

முக்கியத்துவத்லேக் சகாண்டாடும் 

வருடாந்திர நிகழ்வு சபற்தறார்களின் 

உலகளாவிய தினம்.  

 சபற்தறார்களின் உலகளாவிய தினத்தின் 

தநாக்கம் சபற்தறார்கள் ேங்கள் 

குழந்லேகளின் வாழ்க்லகயில் வகிக்கும் 

பங்லகப் புரிந்துசகாள்வலேயும் 

பாராட்டுவலேயும் ஊக்குவிப்போகும் 

உலக மிதிவண்டி தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 3 ஆம் தேதி குறிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு 

நிலலயான பயணத்லேப் சபறுவேற்கான ஒரு 

வழியாக லெக்கிள் ஓட்டுவலே அங்கீகரிக்கிறது, 

அது ஒருவரின் உடல் நலலனயும் உறுதி 

செய்கிறது. 

 இந்ே நாள் லெக்கிள் ஓட்டும் பாரம்பரியத்லே 

சகாண்டாடுகிறது மற்றும் நமது 

ஆதராக்கியத்லே சபாருத்ேமாக 

லவத்திருப்பதில் அேன் குறிப்பிடத்ேக்க 

பங்லகக் சகாண்டாடுகிறது.  

 லெக்கிள் ஓட்டுேல் என்பது பல ஆதராக்கிய 

நன்லமகலளக் சகாண்ட பல பரிமாணப் 

பயிற்சியாகும். 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 4 ஆம் தேதி, ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலப (UN) ஆக்கிரமிப்பால் 

பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்லேகளின் 

ெர்வதேெ தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது, இது 

உடல், மன, பாதிக்கப்பட்ட குழந்லேகளுக்கு 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துகிறது. 

 உலசகங்கிலும் உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி 

ரீதியான துஷ்பிரதயாகத்ோல் பாதிக்கப்பட்ட 

குழந்லேகளின் விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்துேல்.  

 இந்ே நாளில், குழந்லேகளின் உரிலமகலளப் 

பாதுகாப்பேற்கான அேன் உறுதிப்பாட்லட 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்துகிறது 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 5 ஆம் தேதி, 

ெட்டவிதராே, புகாரளிக்கப்படாே மற்றும் 

கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிக்கு எதிரான 

தபாராட்டத்திற்கான ெர்வதேெ தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 மீன்வள வளங்களின் நிலலயான 

பயன்பாட்டிற்கு IUU மீன்பிடி 

நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் அச்சுறுத்ேல்கள் 

மற்றும் இந்ே நடவடிக்லககலள எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான சோடர்ச்சியான 

முயற்சிகள் குறித்து கவனத்லே ஈர்க்கும் ஒரு 

ெந்ேர்ப்பம் இதுவாகும். 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் ரஷ்ய சமாழி தினம் 

ஆண்டுதோறும் ஜூன் 06 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. அலமப்பு முழுவதும் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயால் பயன்படுத்ேப்படும் 

ஆறு அதிகாரப்பூர்வ சமாழிகளில் இதுவும் 

ஒன்றாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் 

கலாச்ொர அலமப்பு (யுசனஸ்தகா) 2010 இல் 

இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது.  

 ஜூன் 6, சிறந்ே ரஷ்ய கவிஞர் ஏ.எஸ். 

புஷ்கின், பன்சமாழி மற்றும் கலாச்ொர 

பன்முகத்ேன்லமலய ஆேரிக்கும் மற்றும் 

வளர்ப்பேற்கான திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

ஐ.நா. ரஷ்ய சமாழி தினத்லே 

சகாண்டாடுகிறது. 

உலக சுகாோர அலமப்பின் (WHO) படி 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 7 அன்று உலக 

http://www.adda247.com/ta/
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உணவு பாதுகாப்பு தினம் உலகளவில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம், உணவு 

முலறகலள மாற்றியலமத்து, சிறந்ே 

ஆதராக்கியத்லே நிலலயானோக 

வழங்குவேற்கும், உணவினால் பரவும் 

தநாய்கலளத் ேடுப்பேற்கும் தநாக்கமாக 

உள்ளது. உலகளவில் நாம் உண்ணும் உணவு 

பாதுகாப்பானது மற்றும் உணவு மூலம் 

பரவும் தநாய்களின் சுலமலய குலறக்கும் 

முயற்சிகலள வலுப்படுத்ேவும் இந்ே நாள் 

வாய்ப்பளிக்கிறது. 

உலகப் சபருங்கடல் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 8 அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 உலகளாவிய கடல் மற்றும் வள 

நிலலத்ேன்லமலய தமம்படுத்துவேற்காக 

கடல் மற்றும் அேன் வளங்கலளப் பற்றிய 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்ேவும் இந்ே நாள் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 மனிேகுலம் கடலில் இருந்து சபறும் 

பல்தவறு வளங்கலளயும், கடல் 

எதிர்சகாள்ளும் பல்தவறு 

அச்சுறுத்ேல்கலளயும் முன்னிலலப்படுத்ே 

இந்ே நாள் தநாக்கமாக உள்ளது. 

மூலளக் கட்டிகள் குறித்ே விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்தும் தநாக்கில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 8ஆம் தேதி உலக மூலளக் கட்டி தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இரண்டு வலகயான மூலளக் கட்டிகள் 

உள்ளன, புற்றுதநாய் அல்லாே (தீங்கற்ற) 

மற்றும் புற்றுதநாய் (வீரியம்).  

 தநஷனல் சஹல்த் தபார்ட்டல் படி, உலகம் 

முழுவதும் ஒவ்சவாரு நாளும் 500க்கும் 

தமற்பட்ட புதிய தநாயாளிகள் மூலளக் 

கட்டியால் கண்டறியப்படுகின்றனர். 

உலக அங்கீகார தினம் (WAD) ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஜூன் 9 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 ெர்வதேெ அங்கீகார மன்றம் (IAF) மற்றும் 

ெர்வதேெ ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துலழப்பு 

(ILAC) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சிகளால் 

WAD நிறுவப்பட்டது. 

ஜூன் 12, குழந்லேத் சோழிலாளர்களுக்கு 

எதிரான உலக தினத்லே “குழந்லேத் 

சோழிலாளர் முலறலய ஒழிக்க உலகளாவிய 

ெமூகப் பாதுகாப்பு” என்ற கருப்சபாருளின் கீழ் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 ெர்வதேெ சோழிலாளர் அலமப்பின் (ILO) 

கூற்றுப்படி, உலகளவில் சுமார் 152 மில்லியன் 

குழந்லேகள் குழந்லேத் சோழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர், அவர்களில் 72 மில்லியன் 

தபர் அபாயகரமான தவலலயில் உள்ளனர். 

ெர்வதேெ அல்பினிெம் விழிப்புணர்வு தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 13 அன்று ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயால் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 அல்பினிெம் உள்ள மக்களின் மனிே 

உரிலமகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

சகாண்டாட்டத்லே இந்ே நாள் 

பிரதிபலிக்கிறது. 

 அல்பினிெம் மற்றும் அேனுடன் வாழும் 

மக்களுக்கு கடந்ே காலத்தின் ஆபத்துகள் 

மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான பாலேலய 

மக்களுக்கு நிலனவூட்ட இந்ே நாள் 

கட்டாயப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

உலக இரத்ே ோன தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 14 அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 அவெரகாலத் தேலவகளின் தபாது அலனத்து 

ேனிநபர்களுக்கும் மலிவு மற்றும் ெரியான 

தநரத்தில் பாதுகாப்பான இரத்ேம் 

கிலடப்பலே உறுதி செய்வேற்காக 

வழக்கமான இரத்ே ோனங்கலள 

ஊக்குவிப்பலே இந்ே நாள் தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டு உலக இரத்ே ோனம் 

செய்பவர்கள் தினத்லே நடத்தும் நாடு 

சமக்சிதகா. உலகளாவிய நிகழ்வு ஜூன் 14, 

2022 அன்று சமக்சிதகா நகரில் நலடசபறும். 

குழந்லேத் சோழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக 

தினத்லே முன்னிட்டு தேசிய குழந்லே 

உரிலமகள் பாதுகாப்பு ஆலணயம் (NCPCR) 
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குழந்லேத் சோழிலாளர் ஒழிப்பு வாரத்லேக் 

சகாண்டாடுகிறது. 

 “இந்தியாவின் 75 வது ஆண்டு விழா 

சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக - “ஆொதி 

கா அம்ரித் மதஹாத்ெவ்” 2022 ஜூன் 12 முேல் 

ஜூன் 20, 2022 வலர பல்தவறு 

மாவட்டங்களில் குழந்லேத் சோழிலாளர் 

பிரச்ெலனயில் கவனம் செலுத்தும் வலகயில் 

75 இடங்களில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

அலே ஒழிப்பேற்கான வழிகலளக் கண்டறிய 

தவண்டும். 

ஜூன் 15 அன்று, உலகளாவிய காற்று தினம் 

உலகம் முழுவதும், ஆண்டுதோறும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது, தமலும் இது 

காற்றாலல ெக்தியின் ொத்தியக்கூறுகலளக் 

கண்டறியும் நாளாகக் குறிக்கப்படுகிறது. 

 காற்று, அேன் ெக்தி மற்றும் நமது ஆற்றல் 

அலமப்புகலள மறுவடிவலமக்க அது 

லவத்திருக்கும் ொத்தியக்கூறுகலளக் 

கண்டறியும் நாள் இது.  

 இந்ே நாள் காற்றாலல ஆற்றல் மற்றும் 

ஆற்றல் அலமப்புகலள மறுவடிவலமக்கும் 

திறன், சபாருளாோரங்கலள டிகார்பலனஸ் 

செய்ேல் மற்றும் தவலலவாய்ப்பு மற்றும் 

வளர்ச்சிலய அதிகரிப்பது பற்றி அறிய 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலக முதிதயார் துஷ்பிரதயாக விழிப்புணர்வு 

தினம் (WEAAD) ஆண்டுதோறும் ஜூன் 15 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. முதிதயார் 

துஷ்பிரதயாகத்தின் ோக்கம் குறித்து கவனத்லே 

ஈர்ப்பலே இந்ே நாள் தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 துஷ்பிரதயாகம் எவ்வாறு சோடர்கிறது 

மற்றும் அலே எதிர்த்துப் தபாராட என்ன 

செய்ய தவண்டும் என்பலேயும் இது 

எடுத்துக்காட்டுகிறது.  

 இந்ே ஆண்டு உலக முதிதயார் துஷ்பிரதயாக 

விழிப்புணர்வு தினத்தின் தீம் 2022 "முதிதயார் 

துஷ்பிரதயாகத்திற்கு எதிரான தபாராட்டம்". 

குடும்பப் பணம் அனுப்பும் ெர்வதேெ தினம் 

(IDFR) ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் ெலபயால் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டு ஜூன் 16 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 800 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குடும்ப 

உறுப்பினர்களுக்கு பணம் அனுப்பும் 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான புலம்சபயர்ந்ே 

சோழிலாளர்கள், சபண்கள் மற்றும் 

ஆண்கலள IDFR அங்கீகரிக்கிறது.  

 சபாருளாோர பாதுகாப்பின்லம, இயற்லக 

மற்றும் காலநிலல சோடர்பான தபரழிவுகள் 

மற்றும் உலகளாவிய சோற்றுதநாய்களுக்கு 

முகங்சகாடுக்கும் புலம்சபயர்ந்ே 

சோழிலாளர்களின் சபரும் பின்னலடலவ 

இந்ே நாள் தமலும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

பாலலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிலய 

எதிர்த்துப் தபாராடுவேற்கான உலக தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 17 அன்று 

பாலலவனமாக்கலல எதிர்த்துப் 

தபாராடுவேற்கான ெர்வதேெ முயற்சிகள் பற்றிய 

சபாது விழிப்புணர்லவ தமம்படுத்துவேற்காக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 நிலச் சீரழிவு நடுநிலலலமலய பிரச்ெலன-

தீர்வு, வலுவான ெமூக ஈடுபாடு மற்றும் 

அலனத்து மட்டங்களிலும் ஒத்துலழப்பேன் 

மூலம் அலடய முடியும் என்பலே 

அங்கீகரிக்க இந்ே நாள் வாய்ப்பளிக்கிறது.  

 2022 பாலலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சி 

தினத்தின் கருப்சபாருள் "வறட்சியிலிருந்து 

எழுச்சி சபறுேல்". 

ெர்வதேெ சுற்றுலா தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 

18 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்ே நாளில், மக்கள் ேங்கள் 

அன்புக்குரியவர்களுடன் தநரத்லே 

செலவிடுகிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் 

ெலிப்பான அன்றாட வழக்கத்திலிருந்து ஓய்வு 

சபற பிக்னிக் செல்கிறார்கள்.  

 சில ேரமான தநரத்லே செலவிடுவது 

மட்டுமல்லாமல், புதிய விருந்து இடங்கலள 

ஆராய்வேற்கும் பிக்னிக் ஒரு சிறந்ே 

வழியாகும் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், ஜூன் 18 அன்று உலகம் 

நிலலயான காஸ்ட்தரானமி தினமாக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே நாளின் தநாக்கம் நிலலயான உணவு 

நுகர்வுடன் சோடர்புலடய நலடமுலறகலள 

அங்கீகரிப்போகும், குறிப்பாக நாம் 

http://www.adda247.com/ta/
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உண்ணும் உணலவ தெகரித்து ேயாரிக்கும் 

கலல.  
 

 
 இந்ே நாலள மறக்கமுடியாேோக மாற்ற, 

நிறுவனங்கள் உலகளாவிய மற்றும் பிராந்திய 

அலமப்புகளுடன் இலணந்து இந்ே நாலளக் 

கலடப்பிடிக்கின்றன. 

சவறுக்கத்ேக்க தபச்லெ எதிர்ப்பேற்கான 

ெர்வதேெ தினம் ஜூன் 18 அன்று வருகிறது. 

 ஐநாவின் கூற்றுப்படி, சவறுப்பு தபச்சு 

என்பது மேம், இனம், தேசியம், இனம், நிறம், 

வம்ொவளி, பாலினம் அல்லது தவறு 

ஏதேனும் அலடயாளக் காரணிகளின் 

அடிப்பலடயில் ஒரு நபர் அல்லது குழுவிற்கு 

எதிராக ோக்குேல் அல்லது பாகுபாடு 

காட்டும் எந்ே வலகயான தபச்சு அல்லது 

எழுத்து ஆகும். 

 இந்ே நிலலயற்ற உலகில் தமலும் 

குழப்பத்லே உருவாக்குவேற்கு தபச்சு 

ஆயுேமாக இருக்கக்கூடாது; இவ்வாறு, 

சவறுப்பூட்டும் தபச்லெ எதிர்ப்பேற்கான 

ெர்வதேெ தினம் சவறுப்புணர்லவத் ேடுக்க 

உேவும்.  

உலக அகதிகள் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஜூன் 20 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. உலக 

அகதிகள் தினம் ஐ.நா (ஐக்கிய நாடுகள்) மூலம் 

ெர்வதேெ தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 பயங்கரவாேம், தமாேல்கள், தபார்கள், 

வழக்குகள் அல்லது தவறு ஏதேனும் 

சநருக்கடிகள் காரணமாக ேங்கள் ோயகத்லே 

விட்டு சவளிதயற தவண்டிய கட்டாயம்.  

 உலக அகதிகள் தினம் என்பது அவர்களின் 

அவலநிலலக்கு பச்ொோபத்லேயும் 

புரிேலலயும் வளர்ப்பேற்கும் அவர்களின் 

வாழ்க்லகலய மீண்டும் கட்டிசயழுப்புவதில் 

அவர்களின் பின்னலடலவ அங்கீகரிக்கும் 

ஒரு ெந்ேர்ப்பமாகும். 

தமாேலில் பாலியல் வன்முலறலய 

ஒழிப்பேற்கான ெர்வதேெ தினம் ஜூன் 19 அன்று 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயால் (UN) நடத்ேப்பட்ட 

ஒரு ெர்வதேெ நிகழ்வாகும். 

 பாலியல் வன்சகாடுலம, முேன்லமயாக 

சபண்கலள பாதிக்கிறது, இது மனிேர்கள் 

அல்லது விலங்குகளுக்கு எதிராக 

செய்யப்படும் மிக தமாெமான குற்றங்களில் 

ஒன்றாகும், இது உடல்ரீதியான தீங்கு ேவிர 

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நீடித்ே உளவியல் 

மற்றும் உணர்ச்சிகரமான தெேத்லே 

ஏற்படுத்துகிறது.  

 இது அலமதிக் காலத்திலும், ஆயுேப் 

தபாராட்டத்தின் தபாதும் நிகழ்கிறது 

உலக இலெ தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 21 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே நாள் 

கலாச்ொரம், பிராந்தியம், சமாழி மற்றும் மேம் 

கடந்து மக்கலள இலணக்கும் இலெயின் கலல 

வடிவத்திற்கு மரியாலே அளிக்கிறது. 

 இது ஒரு சபரிய கலாச்ொர பரிமாற்றம் 

மற்றும் ெமூகத்லே சநருக்கமாக சகாண்டு 

வருகிறது.  

 2022 ஆம் ஆண்டின் உலக இலெ தினத்தின் 

கருப்சபாருள் "ெந்திப்புகளில் இலெ" 

என்போகும். 

ெங்கிராந்தி சகாண்டாட்டத்தின் ெர்வதேெ தினம் 

ஜூன் 21 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே நாள் ெங்கிராந்திகள் மற்றும் 

உத்ேராயணங்கள் மற்றும் பல மேங்கள் 

மற்றும் இன கலாச்ொரங்களுக்கு அவற்றின் 

முக்கியத்துவத்லேப் பற்றிய 

விழிப்புணர்லவக் சகாண்டுவருகிறது.  

 தகாலடகால ெங்கிராந்தி என்பது சூரியன் 

வானத்தில் மிக உயர்ந்ே புள்ளிலய அலடயும் 

ஆண்டின் நாள். இது இந்ே ஆண்டு ஜூன் 21 

ஆம் தேதி நடக்கிைது 

ெர்வதேெ தயாகா தினம் 2015 ஆம் ஆண்டு முேல் 

ஜூன் 21 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 'தயாகா' என்ற சொல் ெமஸ்கிருேத்திலிருந்து 

உருவானது மற்றும் உடல் மற்றும் நனவின் 
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ஐக்கியத்லே அலடயாளப்படுத்தும், 

இலணேல் அல்லது ஒன்றிலணத்ேல் என்று 

சபாருள். 

 இன்று இது உலசகங்கிலும் பல்தவறு 

வடிவங்களில் நலடமுலறயில் உள்ளது 

மற்றும் சோடர்ந்து பிரபலமலடந்து 

வருகிறது. 

ெர்வதேெ விேலவகள் தினம் ஜூன் 23 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

விேலவகளுக்கு ஆேரலவ தெகரிப்பது மற்றும் 

அவர்களின் நிலலலம குறித்ே விழிப்புணர்லவ 

பரப்புவது இந்ே நாள் தநாக்கமாக உள்ளது. 

 ெர்வதேெ விேலவகள் தினம் என்பது "பல 

நாடுகளில் மில்லியன் கணக்கான விேலவகள் 

மற்றும் அவர்கலளச் ொர்ந்ேவர்கள் 

எதிர்சகாள்ளும் வறுலம மற்றும் அநீதிலய" 

நிவர்த்தி செய்வேற்கான ஒரு நடவடிக்லக 

நாளாகும்.  

 விேலவகளின் நிலல குறித்ே 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதும் 

அவர்களின் உரிலமகலளப் பாதுகாப்பதும் 

இந்ே நடவடிக்லககளின் முக்கிய 

தநாக்கமாகும். 

சபாது நிறுவனங்கள் மற்றும் சபாது 

ஊழியர்களின் மதிப்லப மதிப்பிடும் 

தநாக்கத்துடன், ஜூன் 23 ஐ ஐக்கிய நாடுகளின் 

சபாது தெலவ தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 UN சபாது தெலவ தினம் ெமூகத்திற்கான 

சபாது தெலவயின் மதிப்பு மற்றும் 

நல்சலாழுக்கத்லே சகாண்டாடுகிறது;  

 வளர்ச்சி செயல்பாட்டில் சபாது தெலவயின் 

பங்களிப்லப எடுத்துக்காட்டுகிறது;  

 சபாது ஊழியர்களின் பணிலய 

அங்கீகரிக்கிறது, தமலும் இலளஞர்கலள 

சபாதுத்துலறயில் சோழில் செய்ய 

ஊக்குவிக்கிறது. 

ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் தினம் ஜூன் 23 அன்று 

உலகம் முழுவதும் சகாண்டாடப்படுகிறது 

 விலளயாட்டுடன் சோடர்புலடய 

ஆதராக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்க 

அம்ெத்லேக் சகாண்டாடவும் இந்ே நாள் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே நாள் ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 

(IOC) அடித்ேளத்லே குறிக்கிறது. 

உலக வர்த்ேகம் மற்றும் சபாருளாோரத்திற்கு 

கடல்பலடயினர் செய்யும் முக்கிய பங்களிப்லப 

கவுரவிக்கும் வலகயில் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 25 

அன்று "கடதலாடிகளின் தினம்" 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அரொங்கங்கள், கப்பல் ெங்கங்கள், 

வணிகங்கள், கப்பல் உரிலமயாளர்கள் 

மற்றும் ஆர்வமுள்ள அலனத்து ேரப்பினரும் 

இந்ே நாலள அர்த்ேமுள்ள மற்றும் 

சபாருத்ேமான வழியில் ஆேரிக்கவும் 

நிலனவுகூரவும் தகட்டுக் 

சகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

MSME யின் ஆற்றலலயும், சபாருளாோரத்லே 

வலுப்படுத்துவதில் அவற்றின் பங்லகயும் 

உணர்ந்து, ஜூன் 27, சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

சோழில் நிறுவனங்கள் தினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 MSME அல்லது லமக்தரா-சிறு மற்றும் நடுத்ேர 

நிறுவனங்கள் சபாருளாோரத்தின் 

முதுசகலும்பாக இருப்போல் ஒரு நாட்டின் 

வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானலவ. 

 அலவ சபாதுவாக 250 பணியாளர்களுக்கு 

தமல் பணியமர்த்ோே நிறுவனங்களாகும், 

ஆனால் உலகளவில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

தவலலகலள உருவாக்குவேற்கு 

சபாறுப்பாகும். 

டிெம்பர் 12, 1997 அன்று ஐக்கிய நாடுகளின் 

சபாதுச் ெலப, ஜூன் 26 ஐ சித்திரவலேயால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆேரவளிக்கும் 

ெர்வதேெ தினமாக பிரகடனப்படுத்ே ஒரு 

தீர்மானத்லே ஏற்றுக்சகாண்டது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ள நாடுகள், சிவில் 

ெமூகங்கள் மற்றும் ேனிநபர்கள் 

சித்திரவலேக்கு ஆளானவர்களுக்கும், 

சித்திரவலேக்கு ஆளானவர்களுக்கும் ேங்கள் 

ஆேரலவ வழங்குமாறு அலழப்பு விடுக்க 

இந்ே நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 சித்திரவலேலய ஒழிப்பலே ஊக்குவிப்பது, 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆேரவளிப்பது 

மற்றும் மனிே உரிலமகலள தமம்படுத்துவது 

ஆகியலவ இந்ே நாளின் தநாக்கங்களாகும். 

உலக தபாலேப்சபாருள் தினம் என்றும் 

அலழக்கப்படும் தபாலேப்சபாருள் 
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துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் ெட்டவிதராே 

கடத்ேலுக்கு எதிரான ெர்வதேெ தினம் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயால் நடத்ேப்படுகிறது. 

 உலகளாவிய நிகழ்வு தபாலேப்சபாருள் 

துஷ்பிரதயாகம், தபாலேப்சபாருள் 

அளவுக்கதிகமான இறப்புகள் மற்றும் 

தபாலேப்சபாருள் சோடர்பான 

மனிோபிமான சநருக்கடிகளின் உடல் 

மற்றும் உளவியல் ோக்கங்கலள 

ெமூகத்திலிருந்து அச்சுறுத்ேலல அகற்றும் 

தநாக்கத்துடன் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

ெர்வதேெ சவப்ப மண்டல தினம் ஜூன் 29 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 சவப்ப மண்டல நாடுகள் எதிர்சகாள்ளும் 

ேனித்துவமான ெவால்கள் மற்றும் 

வாய்ப்புகலள முன்னிலலப்படுத்தும் அதே 

தவலளயில், சவப்ப மண்டலத்தின் ெர்வதேெ 

தினம் சவப்பமண்டலத்தின் அொோரண 

பன்முகத்ேன்லமலயக் சகாண்டாடுகிறது. 

 சவப்பமண்டலங்கள் முழுவதிலும் உள்ள 

முன்தனற்றத்லே எடுத்துக்சகாள்வேற்கும், 

சவப்பமண்டலக் கலேகள் மற்றும் 

நிபுணத்துவத்லேப் பகிர்ந்துசகாள்வேற்கும், 

பிராந்தியத்தின் பன்முகத்ேன்லம மற்றும் 

திறலன ஒப்புக்சகாள்வேற்கும் இது ஒரு 

வாய்ப்லப வழங்குகிறது. 

தேசிய காப்பீட்டு விழிப்புணர்வு தினம் ஜூன் 28 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. காப்பீட்டுத் 

திட்டம் அல்லது பாலிசியில் முேலீடு செய்வேன் 

பல நன்லமகலளப் பற்றி மக்களுக்குத் 

சேரியப்படுத்துவதே இந்ே நாளின் முக்கிய 

தநாக்கமாகும். 

 காயம், விபத்து அல்லது வியாபாரத்தில் 

ஏற்படும் இழப்புகள் தபான்ற 

துரதிர்ஷ்டவெமான நிகழ்வுகளின் தபாது 

காப்பீட்டுக் சகாள்லககள் நிதிக் காப்பீட்லட 

வழங்குகின்றன. 

 உடல்நலம், வீடு மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு 

ஆகியலவ மிகவும் விரும்பப்படும் 

திட்டங்களாகும். 

இந்தியாவில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 29 

அன்று தேசிய புள்ளியியல் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. அன்றாட 

வாழ்க்லகயிலும், திட்டமிடல் மற்றும் 

தமம்பாட்டுச் செயல்பாட்டிலும் 

புள்ளிவிவரங்களின் மதிப்லபப் பற்றிய சபாது 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவலே இந்ே நாள் 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 புகழ்சபற்ற புள்ளியியல் நிபுணர், 

தபராசிரியர் பிரொந்ே ெந்திர 

மஹாலதனாபிஸ், சபாருளாோரத் 

திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியியல் 

ஆகியவற்றில் அவர் ஆற்றிய 

பங்களிப்பிற்காக தேசிய புள்ளியியல் 

தினத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.  

 கூடுேலாக, இந்திய புள்ளியியல் 

நிறுவனத்தின் நிறுவனர் தபராசிரியர் பிசி 

மஹாலதனாபிஸ் ஜூன் 29 அன்று ேனது 

பிறந்ேநாலளக் சகாண்டாடுகிறார். 2022 

தேசிய புள்ளியியல் தினத்தின் கருப்சபாருள் 

'நிலலயான வளர்ச்சிக்கான ேரவு'. 

உலக சிறுதகாள் தினம் (ெர்வதேெ சிறுதகாள் 

தினம் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) என்பது 

ஜூன் 30 அன்று அனுெரிக்கப்படும் ஒரு 

வருடாந்திர உலகளாவிய விழிப்புணர்வு பிரச்ொர 

நிகழ்வாகும். 

 வரலாற்றில் சிறுதகாள்களின் முக்கியத்துவம் 

மற்றும் இன்று நமது சூரிய குடும்பத்தில் 

அலவ வகிக்கும் பங்கு பற்றிய அறிலவ 

சபாது மக்களுக்கு வழங்குேல். 

 சிறுதகாள் தினம் 2022 இன் தீம் "சிறியது 

அழகாக இருக்கிறது." 

 

Obituaries News 
 

முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இலெ 

ஆர்வலர்கலள மயக்கிய பிரபல பாலிவுட் 

பாடகர் தகதக (கிருஷ்ணகுமார் குன்னத்) 

இப்தபாது இல்லல. 

 53 வயோன பாடகர் சகால்கத்ோவில் ஒரு 

தநரடி நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு இறந்ோர். 

 தகதக பாலிவுட்டின் சிறந்ே பாடகர்களில் 

ஒருவராக கருேப்பட்டார். தக.தக இந்தி, 

சபங்காலி, ேமிழ், கன்னடம், மலலயாளம், 

மராத்தி மற்றும் அொமிய சமாழிகளில் 

பாடினார். 

தேசிய சிறுத்லேகள் கட்சியின் ேலலலமப் 

தபராசிரியர் பீம் சிங், நீண்டகாலமாக 
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உடல்நலக்குலறவால் ஜம்முவில் உள்ள அவரது 

இல்லத்தில் காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 80. சிங் ஜம்மு காஷ்மீர் 

தேசிய சிறுத்லேகள் கட்சியின் 

(தஜதகஎன்பிபி) நிறுவனர் மற்றும் ேலலலம 

புரவலர் ஆவார்.  

 இது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் இந்திய 

யூனியன் பிரதேெத்லே ேளமாகக் சகாண்ட 

"இறுதிப் புரட்சிலய" தேடும் அரசியல் 

அலமப்பாகும். 

ெந்தூர் மாஸ்ட்தரா மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற 

பஜன் தொதபாரி ேனது 73வது வயதில் 

காலமானார் 

 ெந்தூர் வீரர் 1948 இல் காஷ்மீர் பள்ளத்ோக்கில் 

உள்ள தொதபாரில் பிறந்ோர் மற்றும் இந்திய 

பாரம்பரிய இலெயின் சுஃபியான 

கரானாலவச் தெர்ந்ேவர்.  

 அவர் பண்டிட் ெங்கர் பண்டிட்டின் 

சகாள்ளுப் தபரன் ஆவார், அவர் சுஃபியான 

கலாம் மற்றும் ஹிந்துஸ்ோனி கிளாசிக்கல் 

இலெலய அடிப்பலடயாகக் சகாண்ட 'சுஃபி 

பாஜ்' (பாணி) என்று பிரபலமாக 

அறியப்பட்ட பாணிலய உருவாக்கினார். 

பிரித்ோனியாவில் இருந்து இந்தியா விடுேலல 

சபற தபாராடிய சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரர் 

அஞ்ெலல சபான்னுொமி ேனது 102வது வயதில் 

காலமானார். 

 21 வயதில், அஞ்ெலல இந்திய 

மக்களிடமிருந்து பிரிட்டிஷ் 

காலனித்துவத்தின் நுகத்லே நிராகரிக்கும் 

நம்பிக்லகயில் - இந்திய தேசிய 

இராணுவத்தின் சபண்கள் பலடப்பிரிவான 

ஜான்சி பலடப்பிரிவின் ராணியில் தெர்ந்ோர். 

1998 முேல் 2005 வலர ஜப்பானின் தொனிலய 

வழிநடத்தி, டிஜிட்டல் மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு 

வணிகங்களில் அேன் வளர்ச்சிலய வழிநடத்திய 

Nobuyuki Idei காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 84. 1998 ஆம் ஆண்டு முேல் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக ஏழு 

வருடங்களில் திரு ஐதடய் தொனியின் 

உலகளாவிய நிறுவனமாக பரிணாம 

வளர்ச்சியில் மகத்ோன பங்களிப்லபச் 

செய்ோர்.  

 தடாக்கிதயாலவ ேளமாகக் சகாண்ட தொனி 

ஜப்பானின் நட்ெத்திர பிராண்டுகளில் 

ஒன்றாகும், இது வாக்தமன் தபார்ட்டபிள் 

மியூசிக் பிதளயலர உலகிற்கு சகாண்டு 

வந்ேது. 

இரண்டு முலற ஒலிம்பிக் வீரரும், இரட்லட 

ஆசிய விலளயாட்டுப் தபாட்டியில் ேங்கப் 

பேக்கம் சவன்றவருமான ஹரி ெந்த், ஜலந்ேரில் 

காலமானார் 

 அவருக்கு வயது 69.  

 ெந்த் 1978 பாங்காக் ஆசியாவில் 5000 மற்றும் 

10,000 மீ ேங்கத்லேயும், 1975 ஆம் ஆண்டு 

சிதயாலில் நடந்ே ஆசிய ொம்பியன்ஷிப்பில் 

10,000 மீ பட்டத்லேயும் சவன்றார். 

புகழ்சபற்ற உருது அறிஞர், சமாழியியலாளர், 

தகாட்பாட்டாளர், இலக்கிய விமர்ெகர் மற்றும் 

ொகித்ய அகாடமியின் முன்னாள் ேலலவரான 

தகாபி ெந்த் நரங் (91) காலமானார். 

 அவர் சடல்லி பல்கலலக்கழகம் மற்றும் 

ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியாவில் 

தபராசிரியராக இருந்ோர்.  

 அவருக்கு பத்ம பூஷன் (2004) மற்றும் ொகித்ய 

அகாடமி விருதுகள் (1995) ஆகிய விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

மூத்ே புலகப்பட பத்திரிக்லகயாளர் 

ஆர்.ரவீந்திரன் ேனது 69வது வயதில் காலமானார். 

 அவர் எண்ணற்ற புலகப்பட விருதுகலளப் 

சபற்றவர் மற்றும் ேலலநகரில் மண்டல் 

தபாராட்டத்தின் தபாது ராஜீவ் தகாஸ்வாமி 

தீக்குளித்ே அவரது சின்னமான 

புலகப்படத்திற்காக அறியப்படுகிறார்.  

 அவர் AFP மற்றும் ANI இல் 

பணிபுரிந்துள்ளார். 

பிரபல சோழில் அதிபர் பல்தலான்ஜி மிஸ்திரி 

ேனது 93வது வயதில் காலமானார். 

 இந்தியாவின் மிகப்சபரிய வணிக 

நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஷபூர்ஜி 

பல்தலான்ஜி குழுமத்தின் ேலலவராக 

இருந்ோர்.  

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

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக 2016 இல் பத்ம 

பூஷன் விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டார். 

தகரளாவில், பிரபல பாடலாசிரியர், எழுத்ோளர் 

மற்றும் பத்திரிலகயாளர் தொவலூர் 

கிருஷ்ணன்குட்டி திருச்சூரில் உள்ள ேனியார் 

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமலனயில் 

காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 86. AIR இன் முன்னாள் 

பணியாளர் கலலஞர், கிருஷ்ணன்குட்டி 3000 

க்கும் தமற்பட்ட பக்தி பாடல்கலள 

எழுதியுள்ளார் மற்றும் 200 க்கும் தமற்பட்ட 

புத்ேகங்கலள எழுதியுள்ளார்.  

 மலலயாள மதனாரமா நாளிேழில் உேவி 

ஆசிரியராகப் பணியாற்றி ஓய்வு சபற்றவர். 

இந்திய ஹாக்கி வீரரும், 1975 உலகக் தகாப்லப 

அணியில் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றவருமான 

வரீந்ேர் சிங் காலமானார். 

 அவருக்கு வயது 75. 1975 ஆம் ஆண்டு 

தகாலாலம்பூரில் நடந்ே ஆண்கள் ஹாக்கி 

உலகக் தகாப்லபயில் ேங்கப் பேக்கம் சவன்ற 

இந்திய அணியில் சிங் இடம் சபற்றிருந்ோர்.  

 சிங் 1972 மியூனிக் ஒலிம்பிக்கில் சவண்கலப் 

பேக்கம் சவன்ற அணியிலும், 1973 ஆம் 

ஆண்டு ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடந்ே உலகக் 

தகாப்லபயில் சவள்ளிப் பேக்கமும் 

சவன்றார். 

 

Schemes and Committees 
 

குழந்லேகளுக்கான PM CARES for Children 

திட்டத்தின் பலன்கலள பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

சவளியிட்டார். 

 அடிப்பலடத் தேலவகளுக்கு மாேம் ரூ.4,000, 

பள்ளிப்படிப்புக்கு நிதியுேவி, 

உயர்கல்விக்கான உேவித்சோலக, ரூ.5 

லட்ெம் வலர இலவெ சிகிச்லெ 

வழங்கப்படும் என பிரேமர் தமாடி 

வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.  

 பள்ளி செல்லும் குழந்லேகளுக்கு 

உேவித்சோலகலய பிரேமர் மாற்றினார். 
 

 
பிரோன் மந்திரி கிொன் உர்ஜா சுரதக்ஷவம் 

உத்ோன் மஹாபியன் தயாஜனா அல்லது PM 

KUSUM தயாஜனா மார்ச் 2019 இல் 

சோடங்கப்பட்டது. இந்ேக் கட்டுலரயில், PM 

KUSUM தயாஜனா பற்றிய அலனத்து 

விவரங்கலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 பிரோன் மந்திரி கிொன் உர்ஜா சுரதக்ஷவம் 

உத்ோன் மஹாபியான் தயாஜனா, 

ொகுபடிக்காக சூரிய ஒளி நீர்ப்பாென 

பம்புகலள நிறுவ விவொயிகளுக்கு நிதியுேவி 

அளிக்கிறது.  

 விவொயிகள் ேனித்ேனியாக குழாய் 

கிணறுகள் மற்றும் பம்ப் செட் அலமக்க 60% 

மானியம் சபறுவார்கள். 

மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

அலமச்ெர் டாக்டர். வீதரந்திர குமார், இலக்குப் 

பகுதிகளில் உள்ள உயர்நிலலப் பள்ளி 

மாணவர்களுக்கான குடியிருப்புக் கல்விக்கான 

“ஷ்தரஷ்டா”-திட்டத்லேத் சோடங்கினார். 

 இலக்கு லவக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 

மாணவர்களுக்கான குடியிருப்புக் 

கல்விக்கான திட்டம் (ஷ்தரஷ்டா) ேரமான 

கல்வி மற்றும் வாய்ப்புகலள ஏலழகளுக்கும் 

வழங்குவேற்கான தநாக்கத்துடன் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்ேலன 

வாரியத்தின் ெமீபத்திய புதுப்பிப்பின்படி, ெந்லே 

கட்டுப்பாட்டாளரான SEBI, அேன் பரஸ்பர நிதி 

ஆதலாெலனக் குழுலவ புதுப்பித்துள்ளது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/12731/tnpsc-group-4-vao-ccse-iv-test-series-2022-in-tamil-and-english-by-adda247
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 இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்ேலன 

வாரியத்தின் (செபி) ெமீபத்திய 

புதுப்பிப்பின்படி, 25 உறுப்பினர்கலளக் 

சகாண்ட ஆதலாெலனக் குழுவிற்கு, இந்திய 

ரிெர்வ் வங்கியின் (ஆர்பிஐ) முன்னாள் துலண 

ஆளுநரான உஷா தோரட் ேலலலம 

ோங்குவார்.  

 முன்னோக, குழுவில் 24 தபர் இருந்ேனர். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்தியாலவ 

மாற்றுவேற்கான தேசிய நிறுவனமான NITI 

ஆதயாக் பற்றி விரிவாகப் தபசியுள்தளாம். 

 NITI ஆதயாக், இந்தியாலவ மாற்றுவேற்கான 

தேசிய நிறுவனம் நாட்டின் சபாருளாோர 

வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. 

 திட்டக் கமிஷனுக்குப் பதிலாக நிதி ஆதயாக் 

2015 இல் நிறுவப்பட்டது. 

மத்திய அரசின் கனவு முயற்சியான உதே தேஷ் 

கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN) ஐந்ோவது ஆண்டு 

நிலறலவ 2022 குறிக்கிறது. முயற்சி சமதுவாக 

சோடங்கியது ஆனால் பிரபலமலடந்ேது. 

 ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, UDAN விமான 

வணிகத்தில் ஒரு தகம்தெஞ்ெர் ஆகும், 

ஏசனனில் இது ெராெரி நபர் சிறிய 

நகரங்களுக்கு இலடதய மணிதநரங்கலள 

விட நிமிடங்களில் மற்றும் நியாயமான 

செலவில் பயணிக்க அனுமதிக்கிறது.  

 415 UDAN வழித்ேடங்கள், சஹலிதபார்ட்கள் 

மற்றும் வாட்டர் ஏதராட்தராம்கள் உட்பட, 66 

தெலவயில்லாே/தெலவயற்ற விமான 

நிலலயங்கலள இலணக்கின்றன, 92 

லட்ெத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் 

பயனலடகின்றனர். 

அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு பரவலான எதிர்ப்லபத் 

சோடர்ந்து, மத்திய ஆயுேப்பலட மற்றும் அொம் 

லரபிள்ஸ் ஆட்தெர்ப்புகளில் அக்னிவீரர்களுக்கு 

10% இடஒதுக்கீட்லட மத்திய அரசு அறிவித்ேது. 

17.5 முேல் 21 வயதுக்குட்பட்ட CAPF மற்றும் 

அொம் லரபிள்ஸில் உள்ள அக்னிவீரர்களுக்கு 

மூன்று ஆண்டு வயது ேளர்வு வழங்க உள்துலற 

அலமச்ெகம் முடிவு செய்துள்ளது. 

 குறிப்பிடத்ேக்க வலகயில், ஆரம்ப வகுப்பில் 

பணியமர்த்ேப்பட்டவர்களுக்கு ஐந்து 

ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு வழங்கப்படும். 

அதிகபட்ெ வயது வரம்பு. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், அக்னிபத் திட்டம் 2022 

பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்திய ஆயுேப் பலடகளில் இந்திய 

இலளஞர்கலள தெர்ப்பேற்கான அக்னிபத் 

திட்டத்லே இந்திய அரொங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 அக்னிபத் திட்டம் தவட்பாளர்கள் இந்திய 

ஆயுேப்பலடகளில் நான்கு ஆண்டுகள் 

பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது.  

 அக்னிபத் திட்டத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்போரர்கள் அக்னிவீரர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுவார்கள். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், அக்னிபத் திட்டம் 2022 

பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 அக்னிபத் திட்டம் தவட்பாளர்கள் இந்திய 

ஆயுேப்பலடகளில் நான்கு ஆண்டுகள் 

பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது.  

 அக்னிபத் திட்டத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்போரர்கள் அக்னிவீரர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுவார்கள். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், அக்னிபத் திட்டம் 2022 

பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்திய ஆயுேப்பலடயில் இந்திய 

இலளஞர்கலள தெர்ப்பேற்கான அக்னிபத் 

திட்டத்லே இந்திய அரொங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 அக்னிபத் திட்டம் தவட்பாளர்கள் இந்திய 

ஆயுேப்பலடகளில் நான்கு ஆண்டுகள் 

பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது. அக்னிபத் 

திட்டத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்போரர்கள் அக்னிவீரர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுவார்கள். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், அக்னிபத் திட்டம் 2022 

பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்திய ஆயுேப்பலடயில் இந்திய 

இலளஞர்கலள தெர்ப்பேற்கான அக்னிபத் 
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திட்டத்லே இந்திய அரொங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 அக்னிபத் திட்டம் தவட்பாளர்கள் நான்கு 

ஆண்டுகள் இந்திய ஆயுேப்பலடகளில் 

பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது.  

 அக்னிபத் திட்டத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்போரர்கள் அக்னிவீரர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுவார்கள். 

அக்னிபத் திட்டம் மத்திய அரொல் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. இந்திய ஆயுேப் 

பலடகளில் அக்னிவீரர்கலள நியமிக்க 

தவண்டும். இந்ேக் கட்டுலரயில், அக்னிபத் 

திட்டம் 2022 பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 அக்னிபத் திட்டம் தவட்பாளர்கள் இந்திய 

ஆயுேப்பலடகளில் நான்கு ஆண்டுகள் 

பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது.  

 அக்னிபத் திட்டத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

விண்ணப்போரர்கள் அக்னிவீரர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுவார்கள். 

 

Miscellaneous News 
 

இந்ே கட்டுலரயில், இந்திய அரசியலலமப்பின் 

அடிப்பலட உரிலமகள் பற்றி விவாதித்தோம். 

 இந்ே உரிலமகள் இந்திய அரசியலலமப்பில் 

கட்டுலர 14 முேல் கட்டுலர 35 வலர 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

 இந்தியக் குடிமகனுக்கு 6 அடிப்பலட 

உரிலமகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, 

ெமூகத்திற்கு ஒரு சபரிய மற்றும் ேனிப்பட்ட 

நலனுக்காக இன்றியலமயாேலவ. 

இக்கட்டுலரயில் மலலகளின் உருவாக்கம் 

மற்றும் பல்தவறு வலகயான மலலகள் பற்றிய 

விவரங்கலளச் தெர்த்துள்தளாம். 

 மலல அலமப்புகளின் செயல்பாட்டில் 

ேவறு, மடிப்பு மற்றும் எரிமலல 

நடவடிக்லககள் அடங்கும்.  

 மலலகளின் உருவாக்கம் ஐந்து வலகயான 

மலலகள், எரிமலல மலலகள், மடிப்பு 

மலலகள், எஞ்சிய, ேவறு-ேடுப்பு மலலகள் 

மற்றும் குவிமாட மலலகள் உருவாக 

வழிவகுக்கிறது. 

பிப்ரவரி 2, 2022 அன்று, பக்கிரா வனவிலங்கு 

ெரணாலயம் ராம்ொர் ேளமாக 

பட்டியலிடப்பட்டது. இந்ே கட்டுலரயில், 

பக்கிரா வனவிலங்கு ெரணாலயத்தின் 

சிறப்பம்ெங்கள் மற்றும் முக்கியத்துவத்லே 

நாங்கள் எடுத்துலரத்துள்தளாம். 

 பக்ரா வனவிலங்கு ெரணாலயம் தகாரக்பூர் 

நகரிலிருந்து கிழக்தக 44 கிமீ சோலலவில் 

உத்ேரபிரதேெ மாநிலம் ெந்த் கபீர் நகர் 

மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது. பக்கிரா 

வனவிலங்கு ெரணாலயம் 1990 இல் 

நிறுவப்பட்டது. 

 இந்நிகழ்ச்சிக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துலற 

அலமச்ெர் பூதபந்திர யாேவ் ேலலலம 

ோங்கினார். 

இந்ே கட்டுலரயில், சீனாவால் சோடங்கப்பட்ட 

ஒரு சபல்ட் ஒரு பாலேலய நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். OBOR இன் 

சபாருளாோர வழித்ேடங்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம் 

 ஒரு சபல்ட் ஒரு ொலல அல்லது OBOR 

என்பது 2013 இல் சீன அரொங்கத்தின் 

உலகளாவிய உள்கட்டலமப்பு தமம்பாட்டு 

மூதலாபாயத்தின் முன்முயற்சியாகும். 

 சபல்ட்' என்பது 'சில்க் தராடு எகனாமிக் 

சபல்ட்லடக் குறிக்கிறது, இது 

இலடக்காலத்தின் பட்டுச் ொலலகளின் 

சோடர் வழித்ேடமாகும்.  

 'ொலல' என்பது கடல் வழிகலளயும் 21ஆம் 

நூற்றாண்டின் கடல்ொர் பட்டுப் 

பாலேலயயும் குறிக்கிறது. 

ெச்சின் சடண்டுல்கர் ஐக்கிய நாடுகளின் 

குழந்லேகள் நிதியத்தின் (UNICEF) ‘நல்சலண்ண 

தூேராக’ 20வது ஆண்டாக சோடர்வார். 

 பல்தவறு காரணங்களுக்காக நீண்ட காலமாக 

யுனிசெஃப் உடன் சோடர்புலடய கிரிக்சகட் 

வீரர். 

ஹரிணி தலாகன் ஸ்கிரிப்ஸ் தநஷனல் 

ஸ்சபல்லிங் பீயில் இருந்து ஒருமுலற 

சவளிதயற்றப்பட்டார், பின்னர் மீண்டும் 

தெர்க்கப்பட்டார். விக்ரம் ராஜுவுக்கு எதிரான 

கடுலமயான தமாேலில் அவள் நான்கு 

வார்த்லேகலளத் ேவறவிட்டாள். 

 முேல் மின்னல்-சுற்று லடபிதரக்கரில், 

ஹரிணி இறுதியாக தகாப்லபலய சவன்றார்.  

 சடக்ொஸின் ொன் அன்தடானிதயாலவச் 

தெர்ந்ே 13 வயோன எட்டாம் வகுப்பு 
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https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

மாணவர், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கலடசியாக முழு தநரமாகத் தேனீயில் 

தபாட்டியிட்டு, அலேத் திரும்பப் 

சபறுவேற்காக சோற்றுதநாலயத் ோங்கிக் 

சகாண்டார், 90 வினாடிகள் ஸ்சபல்-

ஆஃப்பின் தபாது 21 வார்த்லேகலள ெரியாக 

உச்ெரித்ோர். விக்ரலம சிக்ஸர் அடித்து. 

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் அறிஞர் அண்ணா 

உயிரியல் பூங்கா புதிய முயற்சிலய 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா, 

பூங்காவின் அருதக அதிகரித்து வரும் 

மாசுபாடு, விலங்குகலள அச்சுறுத்தும் 

வலகயில் உள்ளோக கவலல அளிக்கிறது. 

 அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் 

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் குவிந்து 

கிடப்பலேயும், மாசுபடுவலேயும் ேடுக்க 

புதிய முலறலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். 

இந்ே கட்டுலரயில், கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் 

மற்றும் அவற்றின் கூறுகலள நாங்கள் 

தெர்த்துள்தளாம். பசுலம இல்ல வாயுக்கலள 

அகற்றுவலேயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் கார்பன் லட 

ஆக்லெடு, மீத்தேன், நீராவி மற்றும் ஓதொன் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு வாயுக்கலளக் 

சகாண்டிருக்கின்றன.  

 கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் பூமியின் 

சவப்பநிலலலய 15 ° C ஆக 

பராமரிக்கின்றன, கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் 

பூமியில் இல்லல என்றால், பூமியின் 

சவப்பநிலல -18 ° C ஆக இருக்கும். பூமி 

மட்டுமல்ல, வீனஸ், செவ்வாய் தபான்ற 

கிரகங்களிலும் பசுலம இல்ல வாயுக்கள் 

உள்ளன. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் 

ஒரு மதொோ எப்படி நிலறதவற்றப்படுகிறது 

என்பது பற்றிய விரிவான பார்லவலயச் 

தெர்த்துள்தளாம். 

 அரொங்கத்தின் மற்ற இரண்டு உறுப்புகளான 

நீதித்துலற மற்றும் நிலறதவற்றுத்துலற 

ஆகியலவ இந்ே ெட்டங்கலள 

செயல்படுத்துவேற்கான தவலலகளாகும்.  

 ெட்டமியற்றுேல் ெட்டங்கலள மதொோ 

வடிவில் உருவாக்குேல், ேற்தபாதுள்ள 

ெட்டங்களில் திருத்ேம் செய்ேல், ெமூகத்தின் 

வளர்ச்சி மற்றும் தேலவக்தகற்ப 

ெட்டங்கலள மாற்றுேல் அல்லது நீக்குேல் 

ஆகியலவ அடங்கும். 

சிலிக்காவில் மீன்பிடி பூலன கணக்சகடுப்பு சில 

நம்பிக்லகயூட்டும் செய்திகலளக் 

சகாண்டுள்ளது. சிலிகாவில், 131-237 நபர்கலளக் 

சகாண்ட சமாத்ே பூலன இனங்களின் 

எண்ணிக்லக 176 என கண்டறியப்பட்டது. 

 உலகில் எங்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி 

வலலயலமப்பிற்கு சவளிதய மீன்பிடி 

பூலனயின் மக்கள்சோலக மதிப்பீடு 

தமற்சகாள்ளப்பட்டது இதுதவ முேல் முலற.  

 சிலிகா தமம்பாட்டு ஆலணயம் (சிடிஏ) தி 

ஃபிஷிங் தகட் திட்டத்துடன் இலணந்து 

மதிப்பிடும் ஆய்லவ (டிஎஃப்சிபி) 

தமற்சகாள்கிறது. 

மாருதி சுசுகி இந்தியா ேனது மாதனெர் ேளத்தில் 

20 சமகாவாட் தொலார் கார்தபார்ட்லட 

நிறுவியுள்ளது. இந்ே திட்டமானது 

நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுக்கு 28k MWh 

மின்ொரத்லே வழங்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இந்ே முயற்சியால் 

உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் கிட்டத்ேட்ட 67,000 கார்கலள 

உருவாக்கத் தேலவயான ஆற்றலலப் 

தபான்றோக இருக்கும்.  

 வணிகத்தின் படி, இது ஆசியாவின் 

மிகப்சபரிய தொலார் கார்தபார்ட் ஆகும். 

ஷ்தரயாஸ் ஜி. ஓசூர், கடினமான ‘அயர்ன்தமன்’ 

டிலரயத்லாலன முடித்ே இந்திய ரயில்தவயின் 

முேல் அதிகாரி ஆனார். 

 இந்ே நிகழ்வில் 3.8 கிமீ நீச்ெல், 180 கிமீ 

லெக்கிள் ஓட்டுேல் மற்றும் 42.2 கிமீ ஓட்டம் 

ஆகியலவ அடங்கும்.  

 சஜர்மனியின் ஹாம்பர்க் நகரில் நடந்ே இந்ே 

நிகழ்லவ 13 மணி 26 நிமிடங்களில் நிலறவு 

செய்ோர். 
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இந்ே கட்டுலரயில், மகாத்மா காந்தி தெது பற்றிய 

அலனத்து விவரங்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 இந்ே பாலம் இந்தியாவின் பீகாரில் கங்லக 

ஆற்றின் மீது அலமந்துள்ளது.  

 மகாத்மா காந்தி தெது சேற்கில் இருந்து 

பாட்னாலவயும், பீகாரின் வடக்கிலிருந்து 

ஹாஜிபூலரயும் இலணக்கிறது. 

 தம 1982 இல், பீகார் மாநிலம் ஹாஜிபூரில் 

இருந்து அப்தபாலேய பிரேமர் திருமதி 

இந்திரா காந்தியால் இந்ேப் பாலம் திறந்து 

லவக்கப்பட்டது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் 1975 ஆம் ஆண்டு 

இந்தியாவால் ஏவப்பட்ட முேல் 

செயற்லகக்தகாள், ஆர்யபட்டா 

செயற்லகக்தகாள் பற்றி 

எடுத்துக்காட்டியுள்தளாம். 

 இது இந்தியாவின் முேல் செயற்லகக்தகாள் 

மற்றும் 1975 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி 

காஸ்தமாஸ்-3எம் ஏவுகலணலயப் 

பயன்படுத்தி தொவியத் ராக்சகட் ஏவுேளம் 

மற்றும் தமம்பாட்டு ேளமான அஸ்ட்ராகான் 

ஒப்லாஸ்டில் உள்ள கபுஸ்டின் யாரில் இருந்து 

ஏவப்பட்டது.  

 இஸ்தரா ஆர்யபட்டா செயற்லகக்தகாலள 

உருவாக்கி, தொவியத் யூனியன் மூலம் 

தொவியத் இன்டர்காஸ்தமாஸ் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக ஏவியது, இது நட்பு 

நாடுகளுக்கு விண்சவளி அணுகலல 

வழங்கியது. 

விவொய அலமச்ெர் நதரந்திர சிங் தோமர், 

ஹரியானாலவ ேளமாகக் சகாண்ட ICAR-National 

Research Center on Equines ஆல் 

உருவாக்கப்பட்டது, நாட்டின் முேல் உள்நாட்டு 

COVID-19 ேடுப்பூசியான "Anocovax" ஐ 

விலங்குகளுக்காக அறிமுகப்படுத்தினார். 

 Anocovax என்பது விலங்குகளுக்கான 

செயலிழக்கச் செய்யப்பட்ட SARS-CoV-2 Delta 

(COVID-19) ேடுப்பூசி ஆகும்.  

 அதனாதகாவாக்ஸால் தூண்டப்பட்ட தநாய் 

எதிர்ப்பு ெக்தி SARS-CoV-2 இன் சடல்டா 

மற்றும் ஓமிக்ரான் வலககலள 

நடுநிலலயாக்குகிறது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், இந்திய சுேந்திரப் 

தபாராட்டத்தில் வரலாறு பலடத்ே 10 சபண் 

சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரர்கலள 

இலணத்துள்தளாம். 

 சபண்கள் எப்தபாதுதம ெக்தியின் 

ஆோரமாகவும், ெமுோயத்திற்கான 

லேரியத்தின் இலட்சியமாகவும் 

இருந்துள்ளனர்.  

 இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்டத்தில் பல 

முக்கிய முகங்கள் இருந்ேன, தமலும் 

சபண்களின் பங்கு குறிப்பிடத்ேக்க 

மாற்றத்லேக் சகாண்டு வந்ேது. 

இந்ே கட்டுலரயில், பிருத்விராஜ் ெவுகானின் 

வரலாற்லறயும், அவர் ேலலலமயிலான 

தபார்களின் விவரங்கலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 அவர் அஜ்மீரில் (இன்லறய ராஜஸ்ோனில்) 

ேனது ேலலநகராக ெபடலக்ஷாலவ ஆட்சி 

செய்ோர்.  

 அவர் இளம் வயதிதலதய ராஜ்யத்லேக் 

லகப்பற்றினார், அவருலடய ராஜ்யம் 

வடக்தக ோதனெரிலிருந்து சேற்தக 

ஜஹாஸ்பூர் வலர பரவியது 

இந்ேக் கட்டுலரயில் உலசகங்கிலும் உள்ள 

அலனத்து நாடுகளிலும் பயன்படுத்ேப்படும் 

நாணயங்களின் பட்டியலலச் தெர்த்துள்தளாம். 

தமலும் அறிய முழு கட்டுலரலயப் படியுங்கள். 

 சபாருட்கள் மற்றும் தெலவகலள 

பரிமாறிக்சகாள்ள நாணயம் ஒரு ஊடகமாக 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது.  

 எந்ே நாணயத்தின் மதிப்பும் மற்ற 

நாணயங்களிலிருந்து சோடர்ந்து மாறுபடும். 

 அசமரிக்க டாலர் ஒன்றின் மதிப்பு 76.26 

இந்திய ரூபாய். 

இந்தியாவில் அழிந்துவிட்ட கிரகத்தின் 

தவகமான விலங்குகளான சிறுத்லேகலளப் 

சபறுவேற்கு இந்திய அரொங்கம் 

சேன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நமீபியாவுடன் 

ஒப்பந்ேங்கலள இறுதி செய்துள்ளது. 
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 முேற்கட்டமாக, 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் (MoU) 

லகசயழுத்திடப்படும், இது தமலும் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம்.  

 சேன்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து 12 

சிறுத்லேகள் மற்றும் நமீபியாவில் இருந்து 8 

சிறுத்லேகள் இருக்கும், தமலும் பல அடுத்ே 

ஆண்டுகளில் பின்பற்றப்படும். 

பிப்ரவரி 2, 2022 அன்று, பக்கிரா வனவிலங்கு 

ெரணாலயம் ராம்ொர் ேளமாக 

பட்டியலிடப்பட்டது. இந்ே கட்டுலரயில், 

பக்கிரா வனவிலங்கு ெரணாலயத்தின் 

சிறப்பம்ெங்கள் மற்றும் முக்கியத்துவத்லே 

நாங்கள் எடுத்துலரத்துள்தளாம். 

 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி உலக 

ஈரநில தினம் 2022 அன்று, பக்கிரா 

வனவிலங்கு ெரணாலயம் இந்தியாவின் 

ராம்ொர் ேளங்களில் ஒன்றாக 

பட்டியலிடப்பட்டது.  

 இது உத்ேரபிரதேெத்தில் உள்ள மிகப்சபரிய 

இயற்லக சவள்ள ெமசவளி ஈரநிலம் ஆகும். 

ஆசியாவிதலதய மிக நீளமான ேந்ேங்கள் 

சகாண்ட யாலன தபாதகஸ்வரா, ேனது 60வது 

வயதில் இயற்லக எய்தினார். 

 திரு கபினி என்று அலழக்கப்படும் காட்டு 

யாலன, கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் புலிகள் 

காப்பகத்தின் குண்ட்தர மலலப்பகுதியில் 

இறந்து கிடந்ேது.  

 வனத்துலற அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, 

தபாதகஷ்வரின் ேந்ேங்கள் 2.54 மீட்டர் 

மற்றும் 2.34 மீட்டர் நீளம் சகாண்டலவ. 

தபாபால் வாயு தொகம் தபாபால் தபரழிவு 

என்றும் அலழக்கப்படுகிறது, 3 டிெம்பர் 1984 

அன்று நடந்ேது. இந்ே கட்டுலரயில், தபாபால் 

விஷவாயு துயரம் பற்றிய விவரங்கலள நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 அசமரிக்க நிறுவனமான யூனியன் கார்லபடு 

கார்ப்பதரஷனின் இந்திய துலண 

நிறுவனத்திற்கு சொந்ேமான பூச்சிக்சகால்லி 

ஆலலயில் இருந்து 45 டன் அபாயகரமான 

மீதில் ஐதொெயதனட் வாயு கசிந்ேது. 

 இந்ே ெம்பவம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கலள 

உடனடியாக சகான்றது மற்றும் தபாபாலில் 

இருந்து ேப்பி ஓட முயன்ற பத்ோயிரம் 

தபரில் பீதிலய உருவாக்கியது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில், ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் 

தயாஜனா (RKVY) பற்றிய அலனத்து 

விவரங்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். 

 இத்திட்டத்தின் மூலம், ஒவ்சவாரு மாநில 

அரசும் ேங்களின் விவொயம் மற்றும் அலே 

ொர்ந்ே துலற வளர்ச்சி நடவடிக்லககலள 

தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 மாவட்ட மற்றும் மாநில விவொயத் 

திட்டங்களின் அடிப்பலடயில் வளர்ச்சி 

நடவடிக்லககள் இருக்க தவண்டும். 

தல, லடாக்கில், அமர ராஜா பவர் சிஸ்டம்ஸ் 

தேசிய அனல் மின் கழகத்திற்காக (NTPC) 

நாட்டின் முேல் பசுலம லஹட்ரஜன் எரிசபாருள் 

நிலலயத்லே உருவாக்கவுள்ளது. 

 அமர ராஜா நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, 

லபலட் திட்டம் ஒவ்சவாரு நாளும் 

குலறந்ேபட்ெம் 80 கிதலா 99.97 ெேவிகிேம் 

சுத்ேமான லஹட்ரஜலன உருவாக்கும், இது 

சுருக்கப்பட்டு, தெமித்து, 

விநிதயாகிக்கப்படும்.  

 இப்பகுதியில் ஐந்து லஹட்ரஜன் எரிசபாருள் 

செல் தபருந்துகலள இயக்க எதிர்பார்க்கும் 

என்டிபிசிக்கு ஒப்பந்ேம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆக்சிஜன் ெப்லள திறன்கலள நிரப்ப, தில்லி 

அரசு, UNDP உடன் இலணந்து, G. B. Pant 

மருத்துவமலனயில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி 

செய்யும் வெதிலய இந்தியா உருவாக்கியுள்ளது. 

 கன்னி விக்னராஜா, ஐ.நா உேவிச் 

செயலாளரும், ஆசிய மற்றும் பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கான UNDP பிராந்திய 

இயக்குனருமான, G. B. Pant மருத்துவமலன 

மருத்துவப் பணிப்பாளர் டாக்டர் அனில் 

அகர்வால் முன்னிலலயில், ஆக்ஸிஜன் 

ஆலலலயத் திறந்து லவத்ோர். 
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இந்ேக் கட்டுலரயில் இந்தியாவின் 

"சோந்ேரவான பகுதிகளில்" இயற்றப்பட்ட 

ஆயுேப் பலடகளின் சிறப்பு அதிகாரச் 

ெட்டத்லேப் பற்றி எடுத்துலரத்துள்தளாம். 

 இந்ேச் ெட்டம் 1958 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

நாடாளுமன்றத்ோல் நிலறதவற்றப்பட்டது, 

இது "சீர்குலலந்ே பகுதிகளில்" சபாது 

ஒழுங்கின் தெலவலயத் சோடர ஆயுேப் 

பலடகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரங்கலள 

வழங்குகிறது. 

 1990 ஆம் ஆண்டில், இந்ேச் ெட்டம் ஜம்மு 

காஷ்மீரிலும் இயற்றப்பட்டது மற்றும் 

அன்றிலிருந்து நலடமுலறயில் உள்ளது. 

ஜஸ்டின் பீபர் ோன் ராம்தெ ஹன்ட் சிண்ட்தராம் 

என்ற உடல்நலக் குலறவால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளோக சேரிவித்துள்ளார். 

 ஒரு லவரஸ் சோற்று, ராம்தெ ஹன்ட் 

சிண்ட்தராம் சவரிசெல்லா-தஜாஸ்டர் 

லவரஸால் ஏற்படுகிறது மற்றும் காதுக்கு 

அருகில் உள்ள முக நரம்லப பாதிக்கிறது. 

 மூன்று சவவ்தவறு நரம்பியல் 

தநாய்க்குறிகள் ராம்தெ ஹன்ட் சிண்ட்தராம் 

என்ற சபயலரக் சகாண்டுள்ளன. 

14 ஜூன் 2022 அன்று பாதுகாப்புக்கான 

அலமச்ெரலவக் குழு அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இந்ேக் கட்டுலரயில், 

திட்டத்தின் அலனத்து விவரங்கலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 ‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின் மூலம் இலளஞர்கள் 

ஆயுேப்பலடயில் பணியாற்றுவேற்கான 

அலனத்து பயனுள்ள முயற்சிகளும் 

தமற்சகாள்ளப்படும் என்று மத்திய 

பாதுகாப்புத்துலற அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் 

சேரிவித்ோர். 

 தமலும், அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் ஆயுேப் 

பலடயில் அங்கம் வகிக்கும் 

‘அக்னிவீரர்’களுக்கு 4 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றிய பிறகு நல்ல ஊதியம் மற்றும் 

சவளிதயறும் ஓய்வுத் சோகுப்பு 

வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். 

ஜூலல 2020-ஜூன் 2021க்கான காலமுலற 

சோழிலாளர் கணக்சகடுப்பு (PLFS) ஆண்டு 

அறிக்லகயின்படி, அகில இந்திய சபண் 

சோழிலாளர் பங்தகற்பு விகிேம் (LFPR). 

 கிராமப்புறங்களில் சபண் சோழிலாளர் 

பங்தகற்பு 3% அதிகரித்து 27.7% ஆகவும், 

நகர்ப்புறங்களில் சபண் சோழிலாளர் 

பங்தகற்பு 0.1% அதிகரித்து 18.6% ஆகவும் 

உள்ளது. 

 சோழிலாளர் பங்தகற்பு விகிேம் (LFPR) 

என்பது மக்கள்சோலகயில் பணிபுரியும் 

நபர்களின் விகிேமாகும். 

தநஷனல் சஹரால்டு ஊழல் வழக்கு சடல்லி 

நீதிமன்றத்தில் தொனியா மற்றும் ராகுல் 

காந்திக்கு எதிராக இந்திய சபாருளாோர 

அறிஞரும் அரசியல்வாதியுமான சுப்பிரமணியன் 

சுவாமியால் சோடரப்பட்ட வழக்கு. 

 சபருநகர மாஜிஸ்திதரட் நீதிமன்றத்தில் 

ோக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கின்படி, 

அதொசிதயட்டட் ஜர்னல்ஸ் லிமிசடட் 

(ஏதஜஎல்) இந்திய தேசிய காங்கிரஸிடம் 

இருந்து 90.25 தகாடி டாலர் (12 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்) வட்டியில்லா கடலனப் 

சபற்றது.  

 கடலன செலுத்ோமல் சென்றோக 

கூறப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் பல்தவறு தேசிய சின்னங்கள் 

உள்ளன, இந்ே கட்டுலரயில், அந்ே சின்னங்கலள 
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அவற்றின் விவரங்களுடன் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 இது தேெத்தின் மக்கள், மதிப்புகள் மற்றும் 

பண்புகலள பிரதிபலிக்கிறது.  

 இந்தியா ஒரு விவாகரத்து நாடாகும், அங்கு 

ஒவ்சவாரு மாநிலத்திலும் பல சமாழிகள் 

உள்ளன, அதேதபால், இந்தியாவின் 

பல்தவறு தேசிய சின்னங்கள் அேன் 

கலாச்ொரம் மற்றும் பாரம்பரியத்லே 

பிரதிபலிக்கின்றன. 

காமன்சவல்த் விலளயாட்டு 2022 ஜூலல 28 

முேல் ஆகஸ்ட் 8 வலர சோடங்கும் மற்றும் 

இந்தியா அேன் 37 தபர் சகாண்ட ேடகள 

அணியுடன் ேயாராக உள்ளது. 

 2022 காமன்சவல்த் விலளயாட்டுகள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக XXII காமன்சவல்த் 

விலளயாட்டுகள் என்று 

அலழக்கப்படுகின்றன மற்றும் சபாதுவாக 

பர்மிங்காம் 2022 என்று 

அலழக்கப்படுகின்றன. 

 21 டிெம்பர் 2017 அன்று, பர்மிங்காம் 

காமன்சவல்த் விலளயாட்டுகலள 

மூன்றாவது முலறயாக இங்கிலாந்லே 

நடத்துவோக அறிவிக்கப்பட்டது. 

டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சி 1 ஜூலல 2015 

அன்று இந்தியப் பிரேமரால் சோடங்கப்பட்டது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் டிஜிட்டல் இந்தியா 

முன்முயற்சி பற்றிய அலனத்து விவரங்கலளயும் 

நாங்கள் முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சி நாட்லட 

டிஜிட்டல் மற்றும் சோழில்நுட்பத்லே 

தமம்படுத்துவேற்காக நிறுவப்பட்டது.  

 இந்ே முயற்சி 1 ஜூலல 2015 அன்று 

மின்னணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகம் மற்றும் நிதி அலமச்ெகத்ோல் 

சோடங்கப்பட்டது. 

இந்தியாவில் இருந்து உலடந்ே அரிசிலய அதிக 

அளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடாக சீனா 

உருசவடுத்துள்ளது. 

 சோற்றுதநாய் காலத்தில், இந்தியாவில் 

உலடந்ே அரிசிலய அதிக அளவில் 

இறக்குமதி செய்யும் நாடாக சீனா 

முன்னிலல வகித்ேது.  

 7.7 ெேவீேம் சீனாவிற்கு இறக்குமதி 

செய்யப்பட்டுள்ளது, அோவது 16.34 லட்ெம் 

சமட்ரிக் டன்கள், மற்றும் இந்தியாவின் 

சமாத்ே ஏற்றுமதி 2021-2022 ஆம் ஆண்டில் 

212.10 லட்ெம் சமட்ரிக் டன்கள் ஆகும். 

நாடு முழுவதும் ஏராளமான ஆறுகள் ஓடுவோல் 

இந்தியா நதிகளின் நாடு என்று 

அலழக்கப்படுகிறது 

 இந்திய ஆறுகள் இமயமலல ஆறுகள் 

மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகள் என இரண்டு 

வலககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இமயமலல ஆறுகள் வற்றாேலவ அதே 

ெமயம் தீபகற்ப ஆறுகள் மலழலய 

ஆோரமாகக் சகாண்டலவ.  

 இந்தியாவில் உள்ள 90% ஆறுகள் 

இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதிலய தநாக்கி 

பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது. 

உலகின் மிக நீளமான மற்றும் சபரிய ஆறுகளில் 

10, அவற்றின் பிறப்பிடமான நாடு மற்றும் நீளம் 

ஆகியவற்றின் தமதலாட்டத்துடன், நாட்டின் 

மக்கள்சோலகலயப் புரிந்து சகாள்ள தவண்டும். 

 சோகுக்கப்பட்ட உலகின் முேல் பத்து 

நீளமான ஆறுகளின் பட்டியல், அவற்றின் 

நீளம் மற்றும் பாலே ஆகியலவ ஆற்றின் 

தபாக்லகப் படிக்க முக்கியம்.  

 ஆற்றின் தபாக்லகப் புரிந்துசகாள்வேன் 

மூலம் அப்பகுதியின் மக்கள்சோலகலயப் 

புரிந்து சகாள்ள முடியும். 

14 ஜூன் 2022 அன்று பாதுகாப்புக்கான 

அலமச்ெரலவக் குழு அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இந்ேக் கட்டுலரயில், 

திட்டத்தின் அலனத்து விவரங்கலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 ‘அக்னிபத்’ திட்டத்தின் மூலம் இலளஞர்கள் 

ஆயுேப்பலடயில் பணியாற்றுவேற்கான 

அலனத்து பயனுள்ள முயற்சிகளும் 

தமற்சகாள்ளப்படும் என்று மத்திய 
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பாதுகாப்புத்துலற அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் 

சேரிவித்ோர். 

 தமலும், அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் ஆயுேப் 

பலடயில் அங்கம் வகிக்கும் 

‘அக்னிவீரர்’களுக்கு 4 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றிய பிறகு நல்ல ஊதியம் மற்றும் 

சவளிதயறும் ஓய்வுத் சோகுப்பு 

வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். 

இந்ே கட்டுலரயில், பிருத்விராஜ் ெவுகானின் 

வரலாற்லறயும், அவர் ேலலலமயிலான 

தபார்களின் விவரங்கலளயும் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 அவர் அஜ்மீரில் (இன்லறய ராஜஸ்ோனில்) 

ேனது ேலலநகராக ெபடலக்ஷாலவ ஆட்சி 

செய்ோர்.  

 அவர் இளம் வயதிதலதய ராஜ்யத்லேக் 

லகப்பற்றினார், அவருலடய ராஜ்யம் 

வடக்தக ோதனெரிலிருந்து சேற்தக 

ஜஹாஸ்பூர் வலர பரவியது. 

தமற்கு ஆஸ்திதரலியாவின் கடற்கலரயில் 

ஆழமற்ற நீரில் உலகின் மிகப்சபரிய உயிரினம் 

அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

 பரந்து விரிந்து கிடக்கும் கடல் புல், 

பாசிதடானியா ஆஸ்ட்ராலிஸ் என்று 

அலழக்கப்படும் கடல் பூக்கும் ோவரம், உலக 

பாரம்பரிய ேளமாக பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதியான ஷார்க் விரிகுடாவில் 112 

லமல்கள் (180 கிதலாமீட்டர்) வலர 

நீண்டுள்ளது. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் 2022 ஜூன் 18 முேல் ஜூன் 

20 வலர நலடசபறும் தேசிய தயாகா 

ஒலிம்பியாட் பற்றிய அலனத்து 

விவரங்கலளயும் நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 தேசிய தயாகா ஒலிம்பியாட் 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 18 ஆம் தேதி முேல் 20 ஆம் 

தேதி வலர கல்வி அலமச்ெகம் மற்றும் 

தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 

கவுன்சில் (NCERT) ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  

 இந்ே ஆண்டு 26 மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரதேெங்களில் இருந்து 600 

மாணவர்கள் தேசிய தயாகா ஒலிம்பியாட்டில் 

பங்தகற்றுள்ளனர் மற்றும் பிராந்திய கல்வி 

நிறுவனத்தின் பல்தநாக்கு பள்ளிகள் 

ஒலிம்பியாட்டில் பங்தகற்கவுள்ளன. 

நன்னீர் ஏரிகள் உலகின் சபரும்பாலான குடிநீலர 

லவத்திருக்கின்றன. உலகில் உள்ள 10 சபரிய 

நன்னீர் ஏரிகலளப் பார்ப்தபாம். 

 உப்புநீருடன் ஒப்பிடுலகயில் நன்னீர் 

முக்கியமற்றோகத் தோன்றினாலும், 

கிரகத்தில் இன்னும் நிலறய இருக்கிறது. 

 உப்பு அல்லது உப்புத்ேன்லம இல்லாே 

நன்னீர் சகாண்டிருக்கும் ஏரிகள் நன்னீர் 

ஏரிகள் என்று அலழக்கப்படுகின்றன. 

ெர்வதேெ தயாகா தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 

21ஆம் தேதி சகாண்டாடப்படுகிறது. முழு 

உலகமும் ஒன்றிலணந்து, சிறந்ே ஆதராக்கியம் 

மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக இந்ே நாளில் தயாகா 

ஆெனங்கலளப் பயிற்சி செய்கிறது. 

 முேல் ெர்வதேெ தயாகா தினம் 21 ஜூன் 2015 

அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது.  

 இது ஜூன் 21 ஆம் தேதி 

சகாண்டாடப்படுகிறது, ஏசனனில் இது 

வடக்கு அலரக்தகாளத்தில் ஆண்டின் மிக 

நீண்ட நாள் என்று கூறப்படுகிறது, தமலும் 

இது உலகின் பல பகுதிகளில் சிறப்பு 

முக்கியத்துவத்லேப் பகிர்ந்து சகாள்கிறது.  

 27 செப்டம்பர் 2014 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

சபாதுச் ெலபயில் ேனது உலரயின் தபாது 

இந்தியப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடியால் 

ெர்வதேெ தயாகா தினத்தின் முன்முயற்சி 

முன்சமாழியப்பட்டது. 

இந்திய மகளிர் கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் 

தகப்டன் மிோலி ராஜின் வாழ்க்லக வரலாற்று 

திலரப்படமான டாப்சி பன்னு நடித்ே "ஷபாஷ் 

மிது" படத்தின் டிசரய்லலர திலரப்பட 

ேயாரிப்பாளர் ஸ்ரீஜித் முகர்ஜி லகவிட்டார். 

 ஷபாஷ் மிது படத்தின் மூலம் திலரக்கலே 

எழுத்ோளராக அறிமுகமான ப்ரியன் அசவன் 

இந்ேப் படத்லே எழுதியுள்ளார்.  

 ஸ்வானந்த் கிர்கிதர, சகௌெர் முனீர் மற்றும் 

ராகவ் எம். குமார் ஆகிதயாரின் 

பாடல்களுடன் அமித் திரிதவதி 

இப்படத்திற்கு இலெயலமத்துள்ளார், 

தமலும் அகாடமி விருது சபற்ற ரசூல் 

பூக்குட்டி ஒலி வடிவலமத்துள்ளார். 
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வதோேராவில் நலடசபற்ற குஜராத் சகௌரவ் 

அபியானில் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி பங்தகற்று, 

அங்கு முக்யமந்திரி மாத்ருெக்தி தயாஜனா 

மற்றும் பல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். 

 அங்கு 21000 தகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான 

வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான அடிக்கல்லல 

சோடங்கி லவத்ோர்.  

 முேல்வர் ஸ்ரீ பூதபந்திர பாய் பதடல், மத்திய 

மற்றும் மாநில அலமச்ெர்கள், மக்கள் 

பிரதிநிதிகள் மற்றும் பிற முக்கிய பிரமுகர்கள் 

நிகழ்ச்சியில் கலந்து சகாண்டனர். 

சமௌல் துன் என்ற சபரிய ஸ்டிங்தர ேனது 

வரிலெயின் முடிவில் பிடிபட்டது, அவர் 

இதுவலர கண்டிராே எந்ே மீலனயும் விட 

சபரியோக இருந்ேது, தவட்லடக்காரனுக்குத் 

சேரியும். 

 வடக்கு கம்தபாடியாவில் உள்ள மீகாங் 

ஆற்றில் உள்ள ேனிலமப்படுத்ேப்பட்ட 

தீவான Kaoh Preah ஐச் தெர்ந்ே 42 வயோன 

மீனவர், கதிர் இறுதியில் உலகின் 

மிகப்சபரிய ஆவணப்படுத்ேப்பட்ட நன்னீர் 

மீனாக நியமிக்கப்படும் என்பலே 

உணரவில்லல. 

CUET 2022 இலிருந்து 9 பல்கலலக்கழகங்களுக்கு 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 CUET 2022 சோடர்பான விண்ணப்போரர்கள் 

மற்றும் பல்கலலக்கழகங்களுக்கு மத்திய 

கல்வி அலமச்ெர் ஒரு முக்கிய அறிவிப்லப 

சவளியிட்டுள்ளார்.  

 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் உத்ேரகண்ட் 

மாநிலங்களில் உள்ள மத்திய 

பல்கலலக்கழகங்கள் CUET 2022 

விதிமுலறகளில் இருந்து விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

எஃகு, சிசமன்ட் மற்றும் சவப்ப ஆலலகள் 

தபான்ற அதிக கார்பன் உமிழ்வு சோழில்கள் 

மூலம் கார்பன் பிடிப்பு வெதிகலள நிறுவுவலே 

ஊக்குவிக்க இந்தியா பல சகாள்லககலள 

முன்சமாழிகிறது 

 உற்பத்தி-இலணக்கப்பட்ட ஊக்கத் 

திட்டங்கள், நம்பகத்ேன்லம இலடசவளி 

நிதி அல்லது கார்பன் வரவுகள் அலனத்தும் 

ஊக்கத்சோலககலள வழங்கப் 

பயன்படுத்ேப்படலாம். 

 கார்பன் பரிமாற்றங்கள் அல்லது பிஎல்ஐ 

திட்டத்தில் பரிமாறிக்சகாள்ளக்கூடிய 

கார்பன் வரவுகலள அரொங்கம் வழங்கலாம், 

இது எவ்வளவு கார்பன் தெகரிக்கப்பட்டு 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது என்பேற்கு 

ஊக்கத்சோலகலயக் சகாடுக்கும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெலவக் சகாண்டாடுவேற்காக இந்திய 

அரொங்கத்ோல் சோடங்கப்பட்ட அம்ரித் 

ெதராவர் மிஷனின் தநாக்கங்கள் மற்றும் 

தநாக்கங்கலள நாங்கள் 

முன்னிலலப்படுத்தியுள்தளாம். 

 ஆொதி கா அம்ரித் மதஹாத்ெலவக் 

சகாண்டாடும் வலகயில், இந்தியாவின் 

ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் 75 

நீர்நிலலகலள தமம்படுத்தி புத்துயிர் 

அளிப்பலே அம்ரித் ெதராவர் தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 இந்ே திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஏக்கர் அளவில் 

50,000 நீர்நிலலகள் உருவாக்கப்படும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் அலனத்து மாநில 

முேல்வர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம், யூனியன் பிரதேெங்களின் 

ஆளுநர்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். இந்தியாவில் 

அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு செயல்முலறகள் 

பற்றி அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 இந்தியாவில் ஆளுநர் ஜனாதிபதியால் 

நியமிக்கப்படுகிறார்.  

 ஒவ்சவாரு மாநிலத்துக்கும் அரசு நியமனம் 

செய்வேற்கு மத்திய அரசுோன் சபாறுப்பு. 

 குடியரசுத் ேலலவருக்கான தேர்ேல் தபால் 

கவர்னர் நியமனத்துக்கு மலறமுகமாகதவா 

அல்லது தநரடியாகதவா தேர்ேல் இல்லல. 

கரீபியன் மாங்குதராவ் ெதுப்பு நிலத்தில், 

அறிவியலுக்குத் சேரிந்ே மிகப்சபரிய 

பாக்டீரியாலவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்ேனர். சபரும்பாலான 

பாக்டீரியாக்கள் சிறியோக இருந்ோலும், இது 

மிகவும் சபரியது, அலே நிர்வாணக் கண்ணால் 

பார்க்க முடியும். 

 லாரன்ஸ் சபர்க்லி தேசிய ஆய்வகத்தின் கடல் 

உயிரியலாளரும், அறிவியல் இேழில் 

கண்டுபிடிப்லபப் புகாரளிக்கும் ஒரு 
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ஆய்வறிக்லகயின் இலண ஆசிரியருமான 

ஜீன்-தமரி தவாலண்ட் கருத்துப்படி, இது 

இதுவலர அறியப்பட்ட மிகப்சபரிய 

பாக்டீரியமாகும். 

 சமல்லிய சவள்லள நூல் மனிே கண் இலம 

அளவில் இருக்கும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில் அலனத்து மாநில 

முேல்வர்கள் மற்றும் ஆளுநர்கலளயும் 

தெர்த்துள்தளாம், யூனியன் பிரதேெங்களின் 

ஆளுநர்கலளயும் தெர்த்துள்தளாம். இந்தியாவில் 

அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு செயல்முலறகள் 

பற்றி அறிய தமலும் படிக்கவும். 

 ஆளுநர் இரண்டு ேகுதிகலள மட்டுதம பூர்த்தி 

செய்ய தவண்டும், ஒன்று அவர் இந்திய 

குடிமகனாக இருக்க தவண்டும், மற்சறான்று 

அவர் 35 அல்லது அேற்கு தமற்பட்டவராக 

இருக்க தவண்டும். 

 மாநிலத்தில் தமற்சகாள்ளப்படும் அலனத்து 

நிர்வாக நடவடிக்லககளும் ஆளுநரின் 

சபயரில் உள்ளன. 

இந்ேக் கட்டுலரயில் உலசகங்கிலும் உள்ள 

அலனத்து நாடுகளிலும் பயன்படுத்ேப்படும் 

நாணயங்களின் பட்டியலலச் தெர்த்துள்தளாம். 

தமலும் அறிய முழு கட்டுலரலயப் படியுங்கள் 

 ஏழு கண்டங்கள் உள்ளன மற்றும் 

ஒவ்சவாரு கண்டத்திலும் 100 க்கும் 

தமற்பட்ட நாடுகள் உள்ளன. இந்ே நாடுகள் 

அலனத்தும் சவவ்தவறு நாணயங்கலளக் 

சகாண்டுள்ளன. உோரணமாக, இந்தியாவில், 

நாங்கள் இந்திய ரூபாலயப் 

பயன்படுத்துகிதறாம், ஆப்கானிஸ்ோனில், 

நாங்கள் ஆப்கானி நாணயத்லேப் 

பயன்படுத்துகிதறாம். 

பிரேமர் தமாடியின் கீழ் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

குலறந்ேபட்ெம் 30% "நமது" நிலங்கள், நீர் மற்றும் 

சபருங்கடல்கலளப் பாதுகாக்கும் இலக்லகக் 

காப்பாற்றுதவாம் என்று ெர்வதேெ ெமூகத்திற்கு 

இந்தியா உறுதியளித்ேது. 

 பிரேமர் நதரந்திர தமாடியின் ேலலலமயில், 

சிஓபி தீர்மானங்களின்படி 30×30 இலக்லக 

ஒரு பணி முலறயில் அலடய அலனத்து 

முயற்சிகளும் தமற்சகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.  

 ஐநா உச்சி மாநாட்டில் கலந்து சகாண்டேன் 

தநாக்கம், கடல் மற்றும் அேன் வளங்கலளப் 

பாதுகாத்து நிலலநிறுத்துவேற்கான 

தமாடியின் பார்லவலய உலகின் பிற 

பகுதிகளுடன் பகிர்ந்து சகாள்வதே ஆகும் 

என்று அவர் கூறினார். 

 

Sci-Tech News 
 

பரம் அனந்ோ, தேசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் 

மிஷனின் (NSM) கீழ் தேெத்திற்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட IIT காந்திநகரில் உள்ள 

அதிநவீன சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஆகும். 

 இது மின்னணு மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்ப அலமச்ெகம் (MeitY) மற்றும் 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பத் துலற 

(DST) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும்.  

 இந்ே உள்நாட்டு சமன்சபாருள் அடுக்கு C-

DAC ஆல் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இது 

தமக் இன் இந்தியா முயற்சியாகும். 

சஜர்மனியால் சவளியிடப்பட்ட உலகின் 

ெக்திவாய்ந்ே சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் டாப்500 

பட்டியலின் 59வது பதிப்பின் படி, 

அசமரிக்காலவச் தெர்ந்ே ORNL இன் சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டர் ஃபிரான்டியர். 

 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 

கட்டலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் தமம்பட்ட 

லமக்தரா ொேனங்கள் (AMD) செயலிகளுடன் 

கூடிய ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், ஜப்பானின் 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஃபுகாகுலவ விஞ்சி 

உலகின் அதிதவக சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் 

ஆனது. 

உலகளவில் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அரொங்கங்களுக்கு தெலவ செய்யும் டிஜிட்டல் 

தீர்வுகள் வழங்குநரான Kiya.ai, இந்தியாவின் 

முேல் வங்கியான "Kiyaverse" ஐ 

அறிமுகப்படுத்துவோக அறிவித்ேது. 

 முேல் கட்டத்தில், கியாவர்ஸ், ரிதலஷன்ஷிப் 

தமதனஜர் & பியர் அவோரங்கள் மற்றும் 

தராதபா-ஆதலாெகர்கலள உள்ளடக்கிய 
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தெலவகள் மூலம், வாடிக்லகயாளர்கள், 

கூட்டாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 

ேங்கள் சொந்ே சமட்டாவர்லஸ நீட்டிக்க 

வங்கிகலள அனுமதிக்கும். 

விண்சவளித் துலறயின் நிர்வாக அதிகார 

வரம்பிற்குட்பட்ட சபாதுத் துலற வணிகமான 

NSIL க்கு சுற்றுப்பாலேயில் உள்ள பத்து ேகவல் 

சோடர்பு செயற்லகக்தகாள்கலள மாற்றுவேற்கு 

அலமச்ெரலவ அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

 நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிசடட்டின் (NSIL) 

அனுமதிக்கப்பட்ட பங்கு மூலேனத்லே 

ரூ.1,000 தகாடியில் இருந்து ரூ.7,500 

தகாடியாக விரிவுபடுத்ேவும் அலமச்ெரலவ 

அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.  

 விண்சவளித் துலற சீர்திருத்ேங்களின் கீழ் 

NSIL ஆனது இறுதி முேல் இறுதி வணிக 

விண்சவளி செயல்பாடுகலள 

நடத்துவேற்கும் முழு அளவிலான 

செயற்லகக்தகாள் ஆபதரட்டராக 

செயல்படுவேற்கும் தேலவப்பட்டது. 

விண்சவளி மற்றும் புவி அறிவியல் அலமச்ெரின் 

கூற்றுப்படி, 2023 ஆம் ஆண்டில் முேல் மனிே 

விண்சவளித் திட்டமான 'ககன்யான்' மற்றும் 

முேல் மனிேப் சபருங்கடல் பணிலய ஏவுேல் 

என்ற ேனித்துவமான சிறப்லப இந்தியா 

அலடயும். 

 விண்சவளி மற்றும் சபருங்கடல் 

மனிேர்கலள ஏற்றிச் செல்லும் 

பணிகளுக்கான தொேலன ஒரு தமம்பட்ட 

நிலலக்கு உருவாகியுள்ளது, தமலும் இது 2023 

ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் 

நிகழ்த்ேப்படும் என்று புதுதில்லியில் நடந்ே 

உலகப் சபருங்கடல் தின விழாவில் 

தபசுலகயில். 
 

 
நாொ "DAVINCI Mission" என்ற பணிலய சோடங்க 

உள்ளது. DAVINCI என்பது "ஆழ்ந்ே வளிமண்டல 

வீனஸ் இன்சவஸ்டிதகஷன் ஆஃப் தநாபல் 

வாயுக்கள், தவதியியல் மற்றும் இதமஜிங் பணி" 

என்போகும். 

 இந்ே பணி வீனஸ் மூலம் பறந்து 2029 இல் 

அேன் கடுலமயான வளிமண்டலத்லே 

ஆராயும். பறக்கும் மற்றும் வம்ொவளியின் 

மூலம் வீனலஸ ஆய்வு செய்யும் முேல் பணி 

இதுவாகும்.  

 விண்கலம் வீனஸ் வளிமண்டலத்லே அடுக்கி 

ஆராய வாய்ப்புள்ளது. இது ஜூன் 2031 க்குள் 

சவள்ளியின் தமற்பரப்லப அலடயும். இந்ே 

பணியானது வீனஸ் பற்றிய ேரவுகலள 

லகப்பற்றும், விஞ்ஞானிகள் 1980 களின் 

முற்பகுதியில் இருந்து அளவிட முயற்சித்து 

வருகின்றனர். 

லமக்தராொப்ட் நிறுவனம் 27 வயோன 

இன்டர்சநட் எக்ஸ்புதளாரரின் (IE) ஓய்வு 

சபறுவோக அறிவித்துள்ளது, ஏசனனில் 

நிறுவனத்தின் பழலமயான உலாவி ஜூன் 15 

முேல் முற்றிலும் நிறுத்ேப்படும். 

 லமக்தராொப்ட் 1995 ஆம் ஆண்டில் 

இன்டர்சநட் எக்ஸ்புதளாரரின் முேல் 

பதிப்லப விண்தடாஸ் 95 க்கான கூடுேல் 

சோகுப்பாக சவளியிட்டது. 

 இது முேல் பரவலாக பிரபலமான 

உலாவியான சநட்ஸ்தகப் தநவிதகட்டரால் 

ஆதிக்கம் செலுத்ேப்பட்ட இலணய 

உலாவலின் முந்லேய ெகாப்ேமாகும். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14799/tnpsc-group-4-vao-mock-discussion-online-live-classes-tamil-batch-by-adda247
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மார்ச் 2023க்குள் இந்தியா முழு அளவிலான 5ஜி 

தெலவகலள வழங்கும் என்று மத்திய ேகவல் 

சோடர்பு அலமச்ெர் அஷ்வினி லவஷ்ணவ் 

விவா சடக்னாலஜி 2022 நிகழ்வில் அறிவித்ோர். 

 5ஜி அலலக்கற்லற ஏலம் ஜூலல மாே 

இறுதிக்குள் முடிவலடயும் என்று கூறிய 

லவஷ்ணவ், டிஜிட்டல் நுகர்வுக்கான முக்கிய 

ஆோரமாக சடலிகாம் இருப்போகவும், 

நம்பகமான தீர்வுகலள சடலிகாமில் 

அறிமுகப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம் 

என்றும் கூறினார். 

சபண் நிறுவனர்களுக்கான ஸ்டார்ட்அப் 

ஆக்சிலதரட்டர் திட்டத்லே கூகுள் 

அறிவித்துள்ளது. நிதி திரட்டுேல் மற்றும் 

பணியமர்த்ேல் தபான்ற ெவால்கலள 

எதிர்சகாள்ள இந்ே திட்டம் அவர்களுக்கு 

உேவும். 

 இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பயிற்சி சபற்ற 

பணியாளர்களின் பல்தவறு பிரிவுகளில் 

உள்ள சபண்களின் பிரதிநிதித்துவத்லே 

தமம்படுத்தும் தநாக்கில் கூகுளின் ஒரு 

சபரிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்ேத் 

திட்டம் உள்ளது -. 

 அது சோழில் முலனதவார், திறலமலய 

தமம்படுத்ே விரும்பும் வல்லுநர்கள் அல்லது 

இளம் பட்டோரிகளாக இருக்கலாம். 

மனிேர்கள் தேலவயில்லாமல் செப்டிக் 

தடங்க்கலள சுத்ேம் செய்யும் தராதபாலவ ஐஐடி 

சமட்ராஸ் உருவாக்கியுள்ளது. ேமிழகம் 

முழுவதும் பத்து யூனிட்கள் 

விநிதயாகிக்கப்படும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 "HomoSEP" என்ற சபயரில் பத்து அலகுகள் 

ேமிழ்நாடு முழுவதும் விநிதயாகிக்கப்படும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 தமலும் அலவ எங்கு லவக்கப்படும் 

என்பலே தீர்மானிக்க துப்புரவு 

பணியாளர்களுடன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

சோடர்பு சகாண்டுள்ளனர். 

மதலசியா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து இரண்டு 

ேகவல் சோடர்பு செயற்லகக்தகாள்கள் 

ஐதராப்பிய விண்சவளி நிறுவனமான 

ஏரியன்ஸ்தபஸ் மூலம் புவிொர் 

சுற்றுப்பாலேயில் செலுத்ேப்படும். 

 Ariane-5 ராக்சகட் இரண்டு 

செயற்லகக்தகாள்கலளயும் ஒன்றாகச் தெர்த்து 

10,000 கிதலாகிராம்களுக்கு தமல் 

எலடயுள்ளலவ, பிசரஞ்சு கயானாவின் 

Kourou இல் உள்ள விண்சவளித் ேளத்தில் 

இருந்து விண்ணில் செலுத்தும். 

 இந்ே செயற்லகக்தகாள் 15 ஆண்டுகள் பணி 

செய்யும் வலகயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிமிசடட் (என்எஸ்ஐஎல்) 

ஜிொட்-24 ஐ அறிமுகப்படுத்தியது, விண்சவளி 

சீர்திருத்ேங்கலளத் சோடர்ந்து முழு 

செயற்லகக்தகாளின் திறலனயும் லடரக்ட்-டு-

தஹாம் (டிடிஎச்) தெலவ வழங்குநரான டாடா 

ப்தளக்கு குத்ேலகக்கு வழங்கியது. 

 இது நிறுவனத்தின் முேல் "தேலவயால் 

இயக்கப்படும்" ேகவல் சோடர்பு 

செயற்லகக்தகாள் பணியாகும்.  

 NSIL க்காக இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்ோல் உருவாக்கப்பட்ட 

செயற்லகக்தகாள், Ariane 5 ராக்சகட் (சேன் 

அசமரிக்கா) மூலம் பிசரஞ்சு கயானாவில் 

உள்ள Kourou வில் இருந்து புவிநிலல 

சுற்றுப்பாலேயில் சவற்றிகரமாக 

செலுத்ேப்பட்டது. 

ஆரக்கிளின் கிளவுட் தெலவ ேளமான 

அசமரிக்காலவ ேளமாகக் சகாண்ட 

சோழில்நுட்ப நிறுவனமான Oracle Cloud 

Infrastructure (OCI), இந்திய ெந்லேக்கு ‘OCI 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிராந்தியத்லே’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 கடுலமயான ோமேம், தடட்டா சரசிசடன்சி 

மற்றும் ேரவு இலறயாண்லம தேலவகலளப் 

பூர்த்தி செய்யும் தபாது, வாடிக்லகயாளர்கள் 

ேங்கள் வளாகத்தில் சபாது கிளவுட் 

தெலவகலளப் பயன்படுத்துவேற்கு இது 

உேவும். 

இந்ேக் கட்டுலரயில், ஆத்மநிர்பர் பாரேம் 

மற்றும் அது பல்தவறு டிரான்ஸ்கள் பற்றிய 

அலனத்து விவரங்கலளயும் சகாடுத்துள்தளாம். 

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

நிறுவப்பட்டது.  

 தகாவிட்-19-க்குப் பிறகு சவளியிடும் 

நடவடிக்லககளின் ஒரு பகுதியாக பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி இலே சிறப்புப் 

சபாருளாோரத் சோகுப்பாக அறிவித்ோர். 

கருடா ஏதராஸ்தபஸ் பிலரதவட். லிமிசடட், 

ஒரு ஒருங்கிலணந்ே ட்தரான் உற்பத்தியாளர் 

மற்றும் இந்தியாலவ ேளமாகக் சகாண்ட 

ட்தரான்-ஒரு-தெலவ (DAAS) வழங்குநர், ரூ. 115 

தகாடி முேலீடு செய்யும். 

 மதலசியாவில் தினெரி சுமார் 50 ட்தரான்கள் 

உற்பத்தி செய்யும் திறன் சகாண்ட ட்தரான் 

உற்பத்தி ஆலலலய நிறுவ முடிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  

 உதிரிபாகங்கள் இந்தியா மற்றும் பிற 

நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி 

செய்யப்படும். 

இந்திய விண்சவளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

அங்கீகார லமயம் (IN-SPAce) இந்திய ேனியார் 

நிறுவனங்கலள அங்கீகரிக்கத் சோடங்கியுள்ளது, 

இது இந்தியாவில் ேனியார் விண்சவளித் துலற 

துவக்கங்களின் சோடக்கத்லேக் குறிக்கிறது. 

 IN-SPACe என்பது ஒரு ேன்னாட்சி, ஒற்லறச் 

ொளர தநாடல் ஏசஜன்சி; இந்தியாவில் அரசு 

ொரா ேனியார் நிறுவனங்களின் (NGPEs) 

விண்சவளி நடவடிக்லககலள ஊக்குவிக்க, 

அங்கீகரிக்க, கண்காணிக்க மற்றும் 

தமற்பார்லவயிட உருவாக்கப்பட்டது. 

நாொ ஆராய்ச்சியாளர்கள் நியூசிலாந்தில் இருந்து 

நிலவுக்கு CAPSTONE விண்கலத்லே 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தினர். 

 ராக்சகட் ஆய்வகத்தின் எலக்ட்ரான் 

ராக்சகட்டில் ஏவுேல் நடந்ேது. மிஷன் 

CAPSTONE என்பது Cislunar Autonomous 

Positioning System Technology Operations and 

Navigation Experiment என்பேன் சுருக்கமாகும். 

 

Business News 
 

Tata Motors Ltd இன் துலண நிறுவனமான Tata 

Passenger Electric Mobility Limited (TPEML) மற்றும் 

Ford India Private Limited (FIPL) ஆகியலவ குஜராத் 

அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் (MOU) 

லகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 இந்ே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் உறுதியான 

ஒப்பந்ேங்களில் லகசயழுத்திடுேல் மற்றும் 

உரிய ஒப்புேல்கள் சபறப்பட்டேன் 

அடிப்பலடயில், வெதியின் நிலம் மற்றும் 

கட்டிடங்கள், வாகன உற்பத்தி ஆலல, 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கலள 

லகயகப்படுத்துேல் மற்றும் FIPL ெனந்தின் 

வாகன உற்பத்தி நடவடிக்லககளுக்கு 

ேகுதியான அலனத்து ஊழியர்கலளயும் 

இடமாற்றம் செய்ேல் ஆகியலவ அடங்கும். 

ஷாபூர்ஜி பல்தலான்ஜி குழுமம் மற்றும் லார்ென் 

அண்ட் டூப்தராலவ ஒப்பந்ேத்திற்கு ஏலம் எடுத்ே 

பிறகு, டாடா ப்ராசஜக்ட்ஸ் தேசிய ேலலநகர் 

பிராந்தியத்தின் புதிய விமான நிலலயத்லே 

சஜவாரில் கட்டும். 

 டாடா குழுமத்தின் உள்கட்டலமப்பு மற்றும் 

கட்டுமானப் பிரிவான டாடா ப்ராசஜக்ட்ஸ், 

சநாய்டா ெர்வதேெ விமான நிலலயத்தில் 

முலனயம், ஓடுபாலே, வான்வழி 

உள்கட்டலமப்பு, ொலலகள், பயன்பாடுகள், 

நிலப்பரப்பு வெதிகள் மற்றும் பிற துலணக் 

கட்டிடங்கலள அலமக்கும். 

Mobisafar இன் அலனத்து உரிலமகள் 

மூலமாகவும் இந்தியா முழுவதும் வங்கி 

தெலவகலள வழங்குவேற்காக Mobisafar உடன் 

ஒத்துலழப்லப Suryoday Small Finance வங்கி 

நிறுவியுள்ளது. 

 இந்ே ஒத்துலழப்பு, நாட்டின் மிகத் 

சோலலதூர மூலலகளிலும் கூட, குலறந்ே 

வங்கி வாடிக்லகயாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் 

முலறயில் முக்கிய வங்கிச் தெலவகலள 

வழங்குவேன் மூலம் நிதி உள்ளடக்கத்லே 

அதிகரிப்பலே தநாக்கமாகக். 

 Suryoday Small Finance ஆனது PMSBY, PMJJBY 

மற்றும் APY தபான்ற ெமூகப் பாதுகாப்பு 

அலமப்புகளின் நன்லமகலளப் பற்றிக் 

கற்பித்தும், ஊக்குவித்தும் வருகிறது. 

Whatsapp ஆனது SMBSaathi Utsav முன்முயற்சிலய 

அறிமுகப்படுத்தியது, இது Whatsapp Business App 

தபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்கலள பின்பற்ற 

உேவுவேன் மூலம் சிறு வணிகங்கலள 

ஆேரிப்பலே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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 சஜய்ப்பூரில் உள்ள தஜாஹ்ரி பஜார் மற்றும் 

பாபு பஜார் ஆகிய இடங்களில் 500 க்கும் 

தமற்பட்ட சிறு வணிகங்களுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கும் லபலட்டுடன் உத்ெவ் இந்ே 

முயற்சிலயத் சோடங்கியுள்ளது.  

 தஜாஷ் டாக்ஸ் உடன் இலணந்து இந்ே 

முயற்சி சோடங்கப்பட்டது.  

 SMBSaathi உத்ெவ் என்பது SMBSaathi 

பிரச்ொரத்தின் இரண்டாம் கட்டமாகும். 

சீன சோழில்நுட்ப நிறுவனமான சடன்சென்ட் 

Flipkartல் USD 264 மில்லியன் (சுமார் ரூ. 2,060 

தகாடி) பங்குகலள வாங்கியுள்ளது. 

 சிங்கப்பூலரத் ேலலலமயிடமாகக் சகாண்ட 

இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட் 

இந்தியாவில் மட்டுதம செயல்படுகிறது.  

 பன்ொல் ேனது பங்குகளில் ஒரு பகுதிலய 

சடன்சென்ட் கிளவுட் ஐதராப்பா BV க்கு 

விற்ற பிறகு Flipkart இல் சுமார் 1.84 ெேவீே 

பங்குகலள லவத்துள்ளார். 

மின்ொர இரு ெக்கர வாகன உற்பத்தியாளர் ஏேர் 

எனர்ஜி, வாடிக்லகயாளர்களுக்கு வாகன 

நிதியுேவிலய வழங்க பாரே ஸ்தடட் வங்கியுடன் 

கூட்டு தெர்ந்துள்ளது. 

 வாங்குபவரின் கடன் ேகுதிலயப் சபாறுத்து, 

முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன்களும் 

நிர்வகிக்கப்படும்.  

 SBI வாகனக் கடன்கலள அவர்களின் YONO 

சமாலபல் அப்ளிதகஷன் மற்றும் கிலள 

சநட்சவார்க்கில் வழங்குகிறது, ஏசனனில் 

சபாதுத்துலற கடன் வழங்குபவர் 

வாங்குபவர்களுக்கு எளிோக ேத்சேடுப்பலே 

உறுதிசெய்கிறார். 

செயல்பாட்டின் மூன்று ஆண்டுகலள சநருங்கும் 

தபாது, இந்தியாவின் முேல் பிளாக்செயின்-

இயக்கப்பட்ட பரிவர்த்ேலன கட்டலமப்பாகக் 

கூறும் XPay.Life, அேன் UPI தெலவகலள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 XPay.Life, பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் 

மற்றும் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகளுடன் 

சநருக்கமாக ஒத்துலழப்போகக் கூறியது, 

அவர்களுக்கு வங்கிகள் மிகவும் திறலமயாக 

உேவுவேற்கும், குலறந்ே இலடயூறுகளுடன் 

கிராமப்புற மக்களுக்கு முழு நிதிச் 

தெர்க்லகலய வழங்குவேற்கும் உேவுகின்றன.  

 XPay.Life ஒரு fintech ஸ்டார்ட்அப். 

நிதி ஆதராக்கிய ேளமான, CASHe, 

வாட்ஸ்அப்பில் அேன் AI- இயங்கும் அரட்லட 

திறலனப் பயன்படுத்தி, சோழில்துலறயில் 

முேல் கடன் வரி தெலவலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 நிறுவனம் எந்ே ஆவணங்களும், 

பயன்பாட்டுப் பதிவிறக்கங்கள் அல்லது 

கடினமான விண்ணப்பப் படிவங்கலள 

நிரப்புேல் இல்லாமல் உடனடி கடன் 

வரம்லப வழங்குகிறது. 

அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிசடட்டின், 700 

மில்லியன் டாலர் சுழலும் வெதிலய 

ெஸ்லடனலிடிக்ஸ் 'கிரீன் தலான்' எனக் 

குறியிட்டுள்ளது. 

 ேற்தபாலேய ெந்லே ேரநிலலகளுடன் 

மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கட்டலமப்பின் 

சீரலமப்பு மற்றும் ேகுதியான திட்டப் 

பிரிவுகள் எந்ே அளவிற்கு நம்பகத்ேன்லம 

மற்றும் ோக்கத்லே ஏற்படுத்துகின்றன 

என்பது குறித்து Sustainalytics சுயாதீனமான 

SPO ஐ வழங்கியது. 

LIC ஆனது ேன் ெஞ்ெய் என்ற இலணக்கப்படாே, 

பங்குசபறாே ேனிநபர் தெமிப்பு ஆயுள் 

காப்பீட்டுத் திட்டமான பாதுகாப்பு மற்றும் 

தெமிப்பு ஆகிய இரண்லடயும் வழங்குகிறது. 

 பாலிசி காலத்தின் தபாது ஆயுள் காப்பீடு 

செய்யப்பட்டவர் அகால மரணம் 

அலடந்ோல், இந்ேத் திட்டம் குடும்பத்திற்கு 

நிதி உேவி வழங்குகிறது.  

 எல்ஐசி செய்திக்குறிப்பின்படி, இது முதிர்வு 

தேதியிலிருந்து பணம் செலுத்தும் காலம் 

முடிவலடயும் வலர உத்ேரவாேமான 

வருமானத்லே வழங்குகிறது. 

டிபிஎஸ் தபங்க் இந்தியா லிமிசடட், சிறு 

வணிகங்கலள வழங்கும் வங்கி அல்லாே நிதி 

நிறுவனமான ஸ்வகர்மா ஃலபனான்ஸில் 9.9% 

பங்லக வாங்கியோக அறிவித்ேது. 

 DBS வங்கி இந்தியாவின் நீட்டிக்கப்பட்ட 

உரிலமத் திட்டம் 300 ேளங்கள் மற்றும் 500 

கிலளகளில் SME மற்றும் நுகர்தவார் 

நிறுவனங்களில் கணிெமான வளர்ச்சிலய 

எதிர்பார்க்கிறது. 
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 இது ேற்தபாது குஜராத், மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

ேமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் 

செயல்பட்டு வருகிறது. 

டாடா பவரின் முழுச் சொந்ேமான துலண 

நிறுவனமான டாடா பவர் தொலார் சிஸ்டம்ஸ், 

தகரளாவின் காயங்குளத்தில் இந்தியாவின் 

மிகப்சபரிய மிேக்கும் சூரிய ெக்தி திட்டத்லே 

செயல்படுத்துவேன் மூலம் ஒரு குறிப்பிடத்ேக்க 

ொேலனலய நிகழ்த்தியுள்ளது. 

 350 ஏக்கர் நீர்நிலலயில், உப்பங்கழி 

பகுதியில், 101.6 சமகாவாட் சிகரத்தின் 

நிறுவப்பட்ட திறன் சகாண்டது.  

 டாடா பவர் தொலார் நிறுவனம், முழு 

தொலார் ஆலலலயயும் ேண்ணீரில் மிேக்க 

லவப்பேற்காக நீர்நிலலயில் ஒரு ொரக்கட்டு 

ேளத்லே சவற்றிகரமாக உருவாக்கியது. 

இந்ே கட்டுலரயில் ரஞ்சி டிராபி 2022 பற்றி 

லஹலலட் செய்துள்தளாம். இந்ே ஆண்டு 

மத்திய பிரதேெம் முேல் ரஞ்சி தகாப்லபலய 

சவன்றது. 

 இந்தியாவில் உள்ள 28 மாநிலங்களில் 

இருந்து 38 அணிகள் உள்ளன, தமலும் 8 

யூனியன் பிரதேெங்களில் 4 யூனியன் 

பிரதேெங்களில் குலறந்ேபட்ெம் ஒரு 

பிரதிநிதியாவது உள்ளனர். 

 ெர்வதேெ கிரிக்சகட்டில் விலளயாடிய முேல் 

இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் ரஞ்சித்சின்ஜியின் 

நிலனவாக இந்ே தபாட்டிக்கு 

சபயரிடப்பட்டது, அவர் ரஞ்சி என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறார். 

Acemoney UPI 123Pay தபசமண்ட் மற்றும் 

அணியக்கூடிய ATM கார்டுகலள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 UPI 123Pay கட்டணமானது, 

ஸ்மார்ட்தபான்கள் அல்லது இலணய 

இலணப்புகள் இல்லாமல் அம்ெத் 

சோலலதபசிகலளப் பயன்படுத்தி 

பணமில்லா பரிவர்த்ேலனகலள 

தமற்சகாள்ள மக்கலள அனுமதிக்கிறது.  

 அணியக்கூடிய ஏடிஎம் கார்டுகள், ஏடிஎம் 

கார்டுகள் மற்றும் சோலலதபசிகள் 

இல்லாமல் பணமில்லா பரிவர்த்ேலனகலள 

தமற்சகாள்ள மக்களுக்கு உேவும் முக்கிய 

ெங்கிலிகள் மற்றும் தமாதிரங்களாக 

வடிவலமக்கப்பட்ட தகசஜட்டுகள் ஆகும். 

Zomato (ஆன்லலன் உணவு விநிதயாக ேளம்) 

க்தராஃபர்ஸ் இந்தியா என்று அலழக்கப்படும் 

Blink Commerce (Blinkit) ஐ லகயகப்படுத்துவோக 

அறிவித்துள்ளது. 

 4,447 தகாடி ரூபாய்க்கு பணமில்லா விலரவு 

வர்த்ேக நிறுவனமான பிளிங்கிட்லட 

லகயகப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

இந்தியாவின் ேலலசிறந்ே ேனியார் சபாதுக் 

காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான பஜாஜ் 

அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ், அேன் 

ேனித்துவமான குதளாபல் சஹல்த் தகர் சஹல்த் 

இன்சூரன்ஸ் திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்துவோக 

அறிவித்ேது. 

 குதளாபல் சஹல்த் தகர் எனப்படும் 

முழுலமயான சுகாோர இழப்பீட்டுக் 

காப்பீட்டுத் திட்டம், பாலிசிோரருக்கு 

உள்நாட்டு மற்றும் ெர்வதேெ (இந்தியாவிற்கு 

சவளிதய) மருத்துவ வழங்குநர்களுக்கு 

திட்டமிடப்பட்ட மற்றும் அவெர சிகிச்லெ 

(இந்தியாவுக்குள்) ஆகிய இரண்டிற்கும் 

ேலடயற்ற கவதரலஜ வழங்குகிறது. 

 

General Studies News 
 

நாட்டின் சபரும்பகுதி விவொயத்லே 

நம்பியிருப்போல் அறுவலடத் திருவிழாக்கள் 

மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ேலவ. இந்ே 

கட்டுலரயில், இந்தியாவின் 10 பிரபலமான 

அறுவலட திருவிழாக்கள் பற்றி விவாதித்தோம். 

 இந்தியாவில் 29 மாநிலங்கள் உள்ளன மற்றும் 

அறுவலட திருவிழா இந்தியாவின் அலனத்து 

பகுதிகளிலும் ஆண்டு முழுவதும் 

சவவ்தவறு தநரங்களில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 மாறிவரும் பருவநிலல காரணமாக நாட்டின் 

பல்தவறு பகுதிகளில் அறுவலடத் 

திருவிழாலவக் சகாண்டாடுவதில் மாறுபாடு 

உள்ளது. 
 

http://www.adda247.com/ta/
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இந்ேக் கட்டுலரயில், பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடியால் சோடங்கப்பட்ட PM CARE 

குழந்லேகளுக்கான உேவித்சோலகலய நாங்கள் 

சிறப்பித்துள்தளாம். 

 தகாவிட்-19 சோற்றுதநாயால் சபற்தறார் 

அல்லது ெட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர்கள் 

அல்லது வளர்ப்பு சபற்தறார் அல்லது 

எஞ்சியிருக்கும் சபற்தறாலர இழந்ே 

குழந்லேகளுக்கு நிதி உேவி மற்றும் ஆேரலவ 

வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பிப்ரவரி 2020 இல் 

இந்ே முயற்சி சோடங்கப்பட்டது. 

 "PM CARE குழந்லேகளுக்கான 

உேவித்சோலக" என்ற புதிய திட்டம் மத்திய 

துலற திட்டமாகும். 

ஸ்சபயின் மற்றும் சஜர்மனியில் மின்கசிவு 

காரணமாக சபரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. 

இந்ே கட்டுலரயில், ஸ்சபயின் மற்றும் 

சஜர்மனியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ பற்றிய 

விவரங்கலள நாங்கள் விவாதித்தோம். 

 வடதமற்கு மாகாணமான ஜதமாரா 25000 

சஹக்தடர்களுக்கு தமல் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஜதமாராவில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயினால் 

25000 சஹக்தடர் பகுதி வலர எரிந்து 

நாெமானது. 

 சஜர்மனியில், ஞாயிற்றுக்கிழலம 

அதிகாரிகள் தகாரியபடி, சநருங்கி வரும் 

காட்டுத்தீ காரணமாக தபர்லின் அருதக 

உள்ள மூன்று கிராமங்களில் வசிப்பவர்கள் 

ேங்கள் வீடுகலள விட்டு சவளிதயற 

உத்ேரவிடப்பட்டுள்ளனர். 

செவ்வாயன்று அர்சஜன்டினா வீரர் 

பிரான்சிஸ்தகா செருண்தடாதலாவுக்கு எதிராக 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விம்பிள்டனில் 

ரஃதபல் நடால் சபற்ற முேல் சவற்றிலயப் 

பற்றி இந்ேக் கட்டுலரயில் நாங்கள் 

சிறப்பித்துள்தளாம். 

 விம்பிள்டனில், ரஃதபல் நடால் சோடக்க 

ஆட்டத்தில் பயத்லே தபாக்கினார்.  

 தராஜர் சபடரருக்கு எதிராக 2019 

விம்பிள்டன் அலரயிறுதி தோல்விக்குப் 

பிறகு நடால் முேல் முலறயாக 

விலளயாடினார். 

ேக் கர்மதயாகி மின்-கற்றல் ேளத்லே ஸ்ரீ 

அஷ்வினி லவஷ்ணவ் ேகவல் சோடர்பு, 

இரயில்தவ, மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்பத் துலற அலமச்ெர் மற்றும் ஸ்ரீ 

தேவுசின் ெவுகான் ேகவல் சோடர்புத் துலற 

அலமச்ெரால் சோடங்கினார். 

 இந்திய அரொங்கத்தின் அலனத்து 

ஊழியர்களின் செயல்களிலும் 

செயல்திறலனக் சகாண்டு வருவேற்கும், 

குலறந்ேபட்ெ அரசு மற்றும் அதிகபட்ெ 

நிர்வாகத்துடன் அதிகாரத்துவத்தின் 

செயல்திறலன மாற்றுவேற்கும் பிரேமர் திரு 

நதரந்திர தமாடி அவர்களால் 

சோடங்கப்பட்ட மிஷன் கர்மதயாகியின் 

பார்லவயின் கீழ் இந்ே தபார்டல் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Important Takeaways (முக்கியமான 

குறிப்புகள்) 
 

 கனடிய பிரேமர்: ஜஸ்டின் ட்ரூதடா  

 கனடா வட அசமரிக்காவின் வடதமற்கு 

பகுதியில் உள்ள ஒரு நாடு.  

 இது 9,984,670 ெதுர கிதலாமீட்டர் 

பரப்பளலவக் சகாண்டு, சமாத்ே அளவில் 

உலகின் இரண்டாவது சபரிய நாடாகும்.  

 ரஷ்யாவின் பின்னால் விழுந்து சீனாலவயும் 

அசமரிக்காலவயும் ஓரங்கட்டுகிறது. 

 அேன் ேலலநகரம் ஒட்டாவா, அேன் சபரிய 

நகரம் சடாராண்தடா ஆகும்.  

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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 அேன் அதிகாரப்பூர்வ சமாழிகள் ஆங்கிலம் 

மற்றும் பிரஞ்சு. அேன் அதிகாரப்பூர்வ 

நாணயம் கனடிய டாலர் ($) (CAD) ஆகும்.  

 அேன் ஒதர நில எல்லல நாடு அசமரிக்கா 

ஆகும், அது உலகின் மிக நீளமான நில 

எல்லலலயப் பகிர்ந்து சகாள்கிறது. 

 ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் 

நிறுவப்பட்டது: 1995, இந்தியா;  

 ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் 

ேலலவர்: ஸ்ரீ ெந்தோஷ் ொரங்கி, ஐஏஎஸ்; 

 ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி 

 இங்கிலாந்து வங்கியின் ஆளுநர்: ஆண்ட்ரூ 

சபய்லி. 

 திறன் தமம்பாடு மற்றும் சோழில் 

முலனதவார் மற்றும் மின்னணுவியல் 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்பத் துலற 

இலண அலமச்ெர்: ேர்தமந்திர பிரோன். 

 திறன் தமம்பாடு மற்றும் சோழில் 

முலனதவார் மற்றும் மின்னணுவியல் 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்பத்துலற இலண 

அலமச்ெர்: ராஜீவ் ெந்திரதெகர் 

 மாநில கல்வி அலமச்ெர்: டாக்டர் சுபாஷ் 

ெர்க்கார். 

 FAO ேலலலமயகம்: தராம், லாசிதயா;  

 FAO லடரக்டர் சஜனரல்: Qu Dongyu;  

 FAO நிறுவப்பட்டது: 16 அக்தடாபர் 1945;  

 FAO இன் ோய் அலமப்பு: ஐக்கிய நாடுகளின் 

சபாருளாோர மற்றும் ெமூக கவுன்சில். 

 டாடா தமாட்டார்ஸ் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 Tata Motors Ltd நிறுவனர்: J. R. D. Tata;  

 டாடா தமாட்டார்ஸ் லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1945, மும்லப. 

 ஆந்திரப் பிரதேெ ஆளுநர்: பிஸ்வபூென் 

ஹரிெந்ேன்;  

 ஆந்திரப் பிரதேெ முேல்வர்: 

ஒய்.எஸ்.சஜகன்தமாகன் சரட்டி. 

 ெொஸ்திர சீமா பால் நிறுவப்பட்டது: 1963;  

 ெஷாஸ்த்ரா சீமா பால் ேலலலமயகம்: புது 

தில்லி 

 மத்திய உள்துலற மற்றும் ஒத்துலழப்பு 

அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அமித் ஷா 

 UNICEF ேலலலமயகம்: நியூயார்க், நியூயார்க், 

அசமரிக்கா; 

 யுனிசெஃப் ேலலவர்: தகத்ேரின் எம். 

ரஸ்ஸல்;  

 UNICEF ேலலவர்: Tore Hattrem;  

 UNICEF நிறுவப்பட்டது: 11 டிெம்பர் 1946 

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கி லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கி லிமிசடட் நிறுவனர்: 

வீர் சிங்;  

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கி லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 24 ஜூன் 1908 

 பஞ்ொப் ஆளுநர்: பன்வாரிலால் புதராகித்;  

 பஞ்ொப் தபச்ொளர்: குல்ோர் சிங் ெந்த்வான்;  

 பஞ்ொப் ேலலலம நீதிபதி: ரவிெங்கர் ஜா 

 சமட்டா ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: மார்க் 

ஜுக்கர்சபர்க்;  

 சமட்டா நிறுவப்பட்டது: பிப்ரவரி 2004, 

தகம்பிரிட்ஜ், மாெசூசெட்ஸ், அசமரிக்கா. 

 SEBI நிறுவப்பட்டது: 12 ஏப்ரல் 1992;  

 SEBI ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 செபி ஏசஜன்சி நிர்வாகி: மாேபி பூரி புச் 

(ேலலவர்) 

 உத்ேரகாண்ட் முேல்வர்: புஷ்கர் சிங் ோமி;  

 உத்ேரகாண்ட் ேலலநகரங்கள்: தடராடூன் 

(குளிர்காலம்), லகர்லென் (தகாலட); 

 உத்ேரகாண்ட் ஆளுநர்: சலப்டினன்ட் 

சஜனரல் குர்மித் சிங் 

 துருக்கிதய ேலலநகரம்: அங்காரா;  

 துருக்கியின் ஜனாதிபதி: சரசெப் லேயிப் 

எர்தடாகன்;  

 துருக்கிதய நாணயம்: துருக்கிய லிரா. 

 இந்தியா தபாஸ்ட் தபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: 

தஜ.சவங்கட்ராமு;  

 இந்தியா தபாஸ்ட் தபசமண்ட்ஸ் வங்கியின் 

ேலலலமயகம் இடம்: புது தில்லி; 

 இந்தியா தபாஸ்ட் தபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 1 செப்டம்பர் 2018 

 தமகாலயா முேல்வர்: கான்ராட் ெங்மா;  

 தமகாலயா ேலலநகர்: ஷில்லாங்;  

 தமகாலயா கவர்னர்: ெத்ய பால் மாலிக் 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | JUNE 2022  

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

 ராஜஸ்ோன் முேல்வர்: அதொக் சகலாட்; 

கவர்னர்: கல்ராஜ் மிஸ்ரா. 

 HDFC வங்கி லிமிசடட் MD & CEO: ெஷிேர் 

ஜகதீஷன்;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் நிறுவுேல்: 1994;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் ேலலலமயகம்: 

மும்லப, மகாராஷ்டிரா;  

 HDFC வங்கி லிமிசடட் தடக்லலன்: உங்கள் 

உலகத்லே நாங்கள் புரிந்துசகாள்கிதறாம். 

 EPFO நிறுவப்பட்டது: 4 மார்ச் 1952, புது 

தில்லி;  

 EPFO ேலலலமயகம்: புது தில்லி 

 இந்திய விமானப்பலட நிறுவப்பட்டது: 08 

அக்தடாபர் 1932;  

 இந்திய விமானப்பலட ேலலலமயகம்: புது 

தில்லி;  

 இந்திய விமானப்பலட ேலலலம ேளபதி: 

விதவக் ராம் ெவுோரி 

 டாடா ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 டாடா நிறுவனர்: தஜ. ஆர்.டி. டாடா;  

 டாடா நிறுவப்பட்டது: 1945, மும்லப 

 ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகரம்: சென்லன;  

 ேமிழக முேல்வர்: க.ஸ்டாலின்;  

 ேமிழக ஆளுநர்: என்.ரவி. 

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

நிறுவப்பட்டது: 11 நவம்பர் 1919. 

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

புது தில்லி;  

 பஞ்ொப் & சிந்து வங்கி நிறுவப்பட்டது: 24 

ஜூன் 1908. 

 உணவு மற்றும் விவொய அலமப்பின் 

ேலலவர்: கு தடாங்யு  

 உணவு மற்றும் விவொய அலமப்பின் 

ேலலலமயகம்: தராம், இத்ோலி.  

 உணவு மற்றும் விவொய அலமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 16 அக்தடாபர் 1945 

 அல்தபனியா ேலலநகரம்: டிரானா; 

 அல்தபனியா நாணயம்: அல்தபனிய lek; 

 அல்தபனியா பிரேமர்: எடி ராமா. 

 ராஜஸ்ோன் முேல்வர்: அதொக் சகலாட்;  

 கவர்னர்: கல்ராஜ் மிஸ்ரா 

 ஏர்சடல் தபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: ஜனவரி 2017; 

 ஏர்சடல் தபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி; 

 ஏர்சடல் தபசமண்ட்ஸ் வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குனர் மற்றும் CEO: அனுப்ரோ 

பிஸ்வாஸ். 

 Kiya.ai MD மற்றும் CEO: ராதஜஷ் மிர்ஜாங்கர்; 

 Kiya.ai ேலலலமயகம்: மும்லப. 

 தேசிய சுகாோர ஆலணயம் (NHA) CEO: 

டாக்டர் ஆர் எஸ் ஷர்மா  

 மத்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துலற 

அலமச்ெர்: டாக்டர் பாரதி பிரவின் பவார் 

 ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகரம்: சென்லன;  

 ேமிழக முேல்வர்: க.ஸ்டாலின்;  

 ேமிழக ஆளுநர்: என்.ரவி. 

 ஆந்திரப் பிரதேெ ஆளுநர்: பிஸ்வபூென் 

ஹரிெந்ேன்;  

 ஆந்திரப் பிரதேெ முேல்வர்: 

ஒய்.எஸ்.சஜகன்தமாகன் சரட்டி 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) ேலலவர்: ஸ்ரீ 

ெக்திகாந்ே ோஸ். 

 இந்திய இராணுவம் நிறுவப்பட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1895;  

 இந்திய ராணுவ ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 இந்திய ராணுவ ேலலலம ராணுவ ேளபதி: 

மதனாஜ் பாண்தட;  

 இந்திய இராணுவத்தின் குறிக்தகாள்: 

சுயத்திற்கு முன் தெலவ. 

 இலங்லக ேலலநகர்: சஜயவர்ேனபுர 

தகாட்தட;  

 இலங்லக நாணயம்: இலங்லக ரூபாய்;  

 இலங்லக பிரேமர்: ரணில் விக்கிரமசிங்தக; 

 இலங்லக அதிபர்: தகாத்ேபய ராஜபக்தெ 

 தேர்ேல் ஆலணயம் உருவாக்கப்பட்டது: 25 

ஜனவரி 1950;  

 தேர்ேல் கமிஷன் ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 ேலலலம தேர்ேல் கமிஷனர்: சுஷில் ெந்திரா 

 பாதுகாப்பு அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங்  

 நிதி அலமச்ெர்: நிர்மலா சீோராமன்  

 டிஆர்டிஓ ேலலவர்: டாக்டர் ஜி ெதீஷ் சரட்டி 

 WhatsApp நிறுவப்பட்டது: 2009;  

 WhatsApp CEO: Will Cathcart;  
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 WhatsApp ேலலலமயகம்: சமன்தலா பார்க், 

கலிதபார்னியா, அசமரிக்கா;  

 WhatsApp லகயகப்படுத்ேப்பட்ட தேதி: 19 

பிப்ரவரி 2014;  

 வாட்ஸ்அப் நிறுவனர்கள்: ஜான் தகாம், 

பிலரயன் ஆக்டன்;  

 வாட்ஸ்அப் சபற்தறார் அலமப்பு: தபஸ்புக். 

 சோழில்நுட்பக் கல்விக்கான அகில இந்திய 

கவுன்சில் நிறுவப்பட்டது: நவம்பர் 1945; 

 சோழில்நுட்பக் கல்விக்கான அகில இந்திய 

கவுன்சில் ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 அகில இந்திய சோழில்நுட்பக் கல்வி 

கவுன்சில் ேலலவர்: அனில் ெஹஸ்ரபுதே. 

 ஆந்திரப் பிரதேெ ஆளுநர்: பிஸ்வபூென் 

ஹரிெந்ேன்;  

 ஆந்திரப் பிரதேெ முேல்வர்: 

ஒய்.எஸ்.சஜகன்தமாகன் சரட்டி 

 DICGC ேலலவர்: லமக்தகல் பட்ரா;  

 DICGC ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 DICGC நிறுவப்பட்டது: 15 ஜூலல 1978. 

 ZestMoney CEO & இலண நிறுவனர்: Lizzie 

Chapman;  

 ZestMoney நிறுவப்பட்டது: 2015;  

 ZestMoney ேலலலமயகம்: சபங்களூரு, 

கர்நாடகா 

 செயலாளர், நிதி தெலவகள் துலற: ெஞ்ெய் 

மல்தஹாத்ரா  

 நிதி மற்றும் கார்ப்பதரட் விவகார அலமச்ெர் 

நிர்மலா சீோராமன் 

 மத்திய திறன் தமம்பாடு மற்றும் 

சோழில்முலனவு அலமச்ெர்: ேர்தமந்திர 

பிரோன் 

 ெர்வதேெ சோழிலாளர் அலமப்பின் 

ேலலலமயகம்: சஜனீவா, சுவிட்ெர்லாந்து;  

 ெர்வதேெ சோழிலாளர் அலமப்பின் 

ேலலவர்: லக லரடர்;  

 ெர்வதேெ சோழிலாளர் அலமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1919. 

 ஐக்கிய இராச்சியம் ேலலநகரம்: லண்டன்  

 இங்கிலாந்து பிரேமர்: தபாரிஸ் ஜான்ென்  

 யுலனசடட் கிங்டம் நாணயம்: பவுண்ட் 

ஸ்சடர்லிங் 
 

 
 ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் ெலபத் ேலலவர்: 

அப்துல்லா ஷாஹித்;  

 ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் ெலப 

ேலலலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா 

 தகாவா ேலலநகர்: பனாஜி;  

 தகாவா முேல்வர்: பிரதமாத் ொவந்த்;  

 தகாவா கவர்னர்: எஸ்.ஸ்ரீேரன் பிள்லள. 

 Fino Payments வங்கி நிறுவப்பட்டது: 4 ஏப்ரல் 

2017;  

 ஃபிதனா தபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

ேலலலமயகம்: ஜூய்நகர், நவி மும்லப;  

 Fino Payments Bank MD & CEO: ரிஷி குப்ோ. 

 RBL வங்கியின் ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 RBL வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 1943. 

 மகாராஷ்டிரா ேலலநகரம்: மும்லப;  

 மகாராஷ்டிரா ஆளுநர்: பகத் சிங் தகாஷ்யாரி;  

 மகாராஷ்டிரா முேல்வர்: உத்ேவ் ோக்கதர. 

 சடன்சென்ட் நிறுவப்பட்டது: 11 நவம்பர் 

1998;  

 சடன்சென்ட் ேலலலமயகம்: சஷன்சென், 

குவாங்டாங், சீனா;  

 சடன்சென்ட் ேலலவர், CEO: தபானி மா;  

 சடன்சென்ட் ேலலவர்: மார்ட்டின் லாவ் 

 ஏேர் எனர்ஜி உரிலமயாளர்: ஹீதரா 

தமாட்தடாகார்ப்;  

 ஏேர் எனர்ஜி ேலலலமயகம் இடம்: 

சபங்களூரு;  

 ஏேர் எனர்ஜி நிறுவனர்கள்: ேருண் தமத்ோ, 

ஸ்வப்னில் சஜயின். 

 கர்நாடக ஆளுநர்: ோவர் ெந்த் சகலாட்;  

 கர்நாடக முேல்வர்: பெவராஜ் சபாம்லம;  

 கர்நாடக ேலலநகர்: சபங்களூரு. 
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 இந்தோதனசியா ேலலநகர்: ஜகார்த்ோ;  

 இந்தோதனசியா நாணயம்: இந்தோதனசிய 

ரூபாய்;  

 இந்தோதனசியா அதிபர்: தஜாதகா 

விதடாதடா. 

 ஐசிசி நிறுவப்பட்டது: 15 ஜூன் 1909;  

 ஐசிசி ேலலவர்: கிசரக் பார்க்தல;  

 ICC CEO: Geoff Allardice;  

 ஐசிசி ேலலலமயகம்: துபாய், ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸ். 

 NCPCR நிறுவப்பட்டது: மார்ச் 2007;  

 NCPCR ேலலவர்: பிரியங்க் கனூங்தகா;  

 NCPCR ேலலலமயகம்: புது தில்லி, இந்தியா. 

 இந்தியன் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 

1907;  

 இந்தியன் வங்கி ேலலலமயகம்: சென்லன;  

 இந்தியன் வங்கியின் CEO: ஸ்ரீ ொந்தி லால் 

சஜயின்;  

 இந்தியன் தபங்க் தடக்லலன்: வங்கித் 

சோழில்நுட்பத்லே ொமானியரிடம் எடுத்துச் 

செல்வது. 

 ஐதராப்பிய ஒன்றியம் நிறுவப்பட்டது: 

நவம்பர் 1, 1993, மாஸ்ட்ரிக்ட், சநேர்லாந்து;  

 ஐதராப்பிய ஒன்றிய ேலலலமயகம்: 

பிரஸ்ஸல்ஸ்;  

 ஐதராப்பிய ஒன்றிய ஆலணயத்தின் 

ேலலவர்: உர்சுலா வான் சடர் தலயன்;  

 ஐதராப்பிய ஒன்றிய பாராளுமன்றத்தின் 

ேலலவர்: ராபர்ட்டா சமட்தொலா;  

 ஐதராப்பிய கவுன்சிலின் ேலலவர்: ொர்லஸ் 

லமக்தகல். 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் உேவிச் செயலாளர் 

நாயகம் மற்றும் UNDP ஆசிய மற்றும் பசுபிக் 

பிராந்திய பணிப்பாளர்: திருமதி கன்னி 

விக்னராஜா  

 G. B. Pant மருத்துவமலன மருத்துவ 

இயக்குனர் டாக்டர் அனில் அகர்வால். 

 இந்திய பாதுகாப்பு அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராஜ்நாத் 

சிங்  

 உத்ேரபிரதேெ முேல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத் 

 பாரே ஸ்தடட் வங்கி (எஸ்பிஐ) ேலலவர்: 

திதனஷ் குமார் காரா  

 பாங்க் ஆஃப் பதராடா (BOB) ேலலவர்: 

ஹஸ்முக் அதியா  

 பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி (PNB) ேலலவர்: 

அதுல் குமார் தகாயல் 

 BRICS உறுப்பு நாடுகள்: பிதரசில், ரஷ்யா, 

இந்தியா, சீனா மற்றும் சேன்னாப்பிரிக்கா 

 பிரிக்ஸ் பார்ட்என்ஐஆர் இன்தனாதவஷன் 

சென்டர் கவுன்சிலின் நிர்வாக துலணத் 

ேலலவர் ஹுவாங் சவன்ஹுய்  

 NDB இன் ேலலவர்: மார்தகாஸ் ட்ராய்தஜா 

 ரயில்தவ, ேகவல் சோடர்பு மற்றும் 

மின்னணு மற்றும் ேகவல் 

சோழில்நுட்பத்துலற அலமச்ெர்: அஸ்வினி 

லவஷ்ணவ். 

 கூகுள் CEO: சுந்ேர் பிச்லெ;  

 கூகுள் நிறுவப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998;  

 கூகுள் ேலலலமயகம்: மவுண்டன் வியூ, 

கலிதபார்னியா, அசமரிக்கா. 

 WhatsApp நிறுவப்பட்டது: 2009;  

 WhatsApp CEO: Will Cathcart;  

 WhatsApp ேலலலமயகம்: சமன்தலா பார்க், 

கலிதபார்னியா, அசமரிக்கா;  

 WhatsApp லகயகப்படுத்ேப்பட்ட தேதி: 19 

பிப்ரவரி 2014;  

 வாட்ஸ்அப் நிறுவனர்கள்: ஜான் தகாம், 

பிலரயன் ஆக்டன்;  

 வாட்ஸ்அப் சபற்தறார் அலமப்பு: தபஸ்புக் 

 அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிசடட் CEO: 

அனில் குமார் ெர்ோனா;  

 அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிசடட் 

நிறுவனர்: சகௌேம் அோனி;  

 அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 9 டிெம்பர் 2013;  

 அோனி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: அகமோபாத். 

 APEDA உருவாக்கம்: 1986;  

 APEDA ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 APEDA ேலலவர்: எம். அங்கமுத்து. 

 ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகரம்: சென்லன;  

 ேமிழக முேல்வர்: க.ஸ்டாலின்;  

 ேமிழக ஆளுநர்: என்.ரவி 

 HSBC இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 1853;  
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 HSBC இந்தியாவின் ேலலலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா;  

 HSBC இந்தியா CEO: ஹிதேந்திர தடவ். 

 கர்நாடக ேலலநகரம்: சபங்களூரு;  

 கர்நாடக முேல்வர்: பெவராஜ் எஸ் 

சபாம்லம;  

 கர்நாடக ஆளுநர்: ோவர் ெந்த் சகலாட். 

 இந்தியாவின் செல்லுலார் ஆபதரட்டர்கள் 

ெங்கம் நிறுவப்பட்டது: 1995;  

 செல்லுலார் ஆபதரட்டர்ஸ் அதொசிதயஷன் 

ஆஃப் இந்தியா ேலலலமயகம்: புது தில்லி; 

 செல்லுலார் ஆபதரட்டர்ஸ் அதொசிதயஷன் 

ஆஃப் இந்தியா லடரக்டர் சஜனரல்: டாக்டர். 

எஸ்.பி. தகாச்ொர். 

 எகிப்து ேலலநகர்: சகய்தரா;  

 எகிப்து நாணயம்: எகிப்திய பவுண்டு;  

 எகிப்து ஜனாதிபதி: அப்சேல் ஃபத்ோஹ் எல்-

சிசி;  

 எகிப்து பிரேமர்: முஸ்ேபா மட்புலி. 

 லிங்க்ட்இன் கார்ப்பதரஷன் நிறுவப்பட்டது: 

5 தம 2003;  

 LinkedIn கார்ப்பதரஷன் ேலலலமயகம்: 

கலிதபார்னியா, அசமரிக்கா (US);  

 LinkedIn கார்ப்பதரஷன் CEO: ரியான் 

தராஸ்லான்ஸ்கி. 

 ரயில்தவ, ேகவல் சோடர்பு மற்றும் 

மின்னணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெர்: ஸ்ரீ அஷ்வினி லவஷ்ணவ் 

 தநட்தடா உருவாக்கம்: 4 ஏப்ரல் 1949;  

 தநட்தடா ேலலலமயகம்: பிரஸ்ஸல்ஸ், 

சபல்ஜியம்;  

 தநட்தடா சபாதுச் செயலாளர்: சஜன்ஸ் 

ஸ்தடால்டன்சபர்க்;  

 தநட்தடாவின் சமாத்ே உறுப்பினர்: 30;  

 தநட்தடா தநட்தடாவின் கலடசி உறுப்பினர்: 

வடக்கு மாசிதடானியா. 

 WTO ேலலலமயகம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

 வர்த்தகம் மற்றும் ததாழில்துளை, நுகர்சவார் 

விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் தபாது 

விநிசயாக அளமச்சர்: ஸ்ரீ பியூஷ் சகாயல் 

 இந்திய நிதி அலமச்ெர்: ஸ்ரீமதி. நிர்மலா 

சீோராமன்  

 கர்நாடக முேல்வர்: ஸ்ரீ பெவராஜ் சபாம்லம 

 சொமாட்தடாவின் ேலலலமயகம்: 

குருகிராம், ஹரியானா.  

 Zomato நிறுவனத்தின் CEO: தீபிந்ேர் தகாயல். 

 ஆஸ்திதரலிய பிரேமர்: அந்தோனி 

அல்பானீஸ்;  

 ஆஸ்திதரலியா ேலலநகர்: கான்சபர்ரா;  

 ஆஸ்திதரலியா நாணயம்: ஆஸ்திதரலிய 

டாலர். 

 கலாச்ொரம் மற்றும் நாடாளுமன்ற 

விவகாரங்களுக்கான இலண அலமச்ெர்: 

அர்ஜுன் ராம் தமக்வால்  

 கலாொரம் மற்றும் சவளியுறவுத் துலற 

இலண அலமச்ெர்: மீனகாசி தலகி 

 Equitas Small Finance Bank Ltd நிறுவப்பட்டது: 

2016;  

 Equitas Small Finance Bank Ltd ேலலலமயகம்: 

சென்லன, ேமிழ்நாடு;  

 Equitas Small Finance Bank Ltd MD & CEO: 

வாசுதேவன் பேங்கி நரசிம்மன்.  

 Equitas Small Finance Bank Ltd தடக்லலன்: இது 

தவடிக்லகயான வங்கி.  

 இந்தியாவின் ெட்டம் மற்றும் நீதிக்கான 

தகபினட் அலமச்ெர்: ஸ்ரீ கிரண் ரிஜிஜு 

 மத்திய உள்துலற அலமச்ெர்: திரு அமித் ஷா 

 கலாச்ொர அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ஜி. கிஷன் சரட்டி 

 FIFA ேலலவர்: கியானி இன்ஃபான்டிதனா;  

 FIFA நிறுவப்பட்டது: 21 தம 1904;  

 FIFA ேலலலமயகம்: சூரிச், சுவிட்ெர்லாந்து. 

 கிழக்கு கடதலார காவல்பலடயின் ேளபதி: 

இன்ஸ்சபக்டர் சஜனரல் ஏ.பி.பதடாலா. 

 யுசனஸ்தகா நிறுவப்பட்டது: 16 நவம்பர் 

1945;  

 யுசனஸ்தகா ேலலலமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ்;  

 யுசனஸ்தகா உறுப்பினர்கள்: 193 நாடுகள்;  

 யுசனஸ்தகா ேலலவர்: ஆட்ரி அதொதல. 

 ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகரம்: சென்லன;  

 ேமிழக முேல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்;  

 ேமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி. 

 அொம் ேலலநகரம்: திஸ்பூர்;  

 அொம் முேல்வர்: ஹிமந்ோ பிஸ்வா ெர்மா;  

 அொம் கவர்னர்: சஜகதீஷ் முகி. 

 ஒடிொ ேலலநகர்: புவதனஸ்வர்; 
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 ஒடிொ கவர்னர்: கதணஷி லால்;  

 ஒடிொ முேல்வர்: நவீன் பட்நாயக். 

 சுவிஸ் தநஷனல் வங்கியின் ஆளும் குழுவின் 

ேலலவர்: ோமஸ் தஜ. தஜார்டான்; 

 சுவிஸ் தேசிய வங்கியின் ேலலலம 

அலுவலகங்கள்: சபர்ன், சூரிச்;  

 சுவிஸ் தேசிய வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1854. 

 இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் ேலலவர்: 

ஸ்ரீகாந்த் மாேவ் லவத்யா;  

 இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் 

நிறுவப்பட்டது: 30 ஜூன் 1959. 

 கர்நாடகா வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

மங்களூரு;  

 கர்நாடகா வங்கியின் CEO: மஹாபதலஷ்வரா 

எம். எஸ்;  

 கர்நாடகா வங்கி நிறுவப்பட்டது: 18 பிப்ரவரி 

1924. 

 ெவுத் இந்தியன் வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

திருச்சூர், தகரளா;  

 ெவுத் இந்தியன் வங்கியின் CEO: முரளி 

ராமகிருஷ்ணன்; 

 சேன்னிந்திய வங்கி நிறுவப்பட்டது: 29 

ஜனவரி 1929. 

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி ேலலலமயகம்: 

சலாதென், சுவிட்ெர்லாந்து;  

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி ேலலவர்: ோமஸ் 

பாக்;  

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி நிறுவப்பட்டது: 

23 ஜூன் 1894, பாரிஸ், பிரான்ஸ்;  

 ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் இயக்குநர் 

சஜனரல்: கிறிஸ்தடாஃப் டி சகப்பர். 

 இந்திய நிதியலமச்ெர்: நிர்மலா சீோராமன்  

 இந்திய உள்துலற அலமச்ெர்: அமித் ஷா  

 NDPS: தபாலே மருந்துகள் மற்றும் மனதநாய் 

சபாருட்கள் ெட்டம் 

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்னர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்.  

 RBI நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, 

சகால்கத்ோ. 

 எஸ்பிஐ தளைவர்: திசனஷ் குமார் காரா 

 எஸ்பிஐ எம்டி: அசைாக் குமார் சவுத்ரி 

 NIA ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 என்ஐஏ நிறுவனர்: ராோ விதனாத் ராஜு;  

 NIA நிறுவப்பட்டது: 31 டிெம்பர் 2008. 

 சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங் 

 ரஷ்யாவின் ஜனாதிபதி: விளாடிமிர் புடின்  

 பிதரசில் அதிபர்: சஜய்ர் தபால்ெனாதரா  

 சேன்னாப்பிரிக்காவின் ஜனாதிபதி: சிரில் 

ராமதபாொ 

 சயஸ் வங்கி நிறுவனர்: ராணா கபூர்  

 சயஸ் வங்கி ேலலவர்: சுனில் தமத்ோ  

 சயஸ் வங்கியின் MD மற்றும் CEO: பிரொந்த் 

குமார் 

 FIFA ேலலவர்: கியானி இன்ஃபான்டிதனா;  

 FIFA நிறுவப்பட்டது: 21 தம 1904;  

 FIFA ேலலலமயகம்: சூரிச், சுவிட்ெர்லாந்து. 

 உலக ேங்க கவுன்சில் அறிக்லக 

ேலலலமயகம்: லண்டன், யுலனசடட் 

கிங்டம்;  

 உலக ேங்க கவுன்சில் அறிக்லக 

நிறுவப்பட்டது: 1987;  

 உலக ேங்க கவுன்சில் அறிக்லக CEO: தடவிட் 

லடட்;  

 உலக ேங்க கவுன்சில் அறிக்லக ேலலவர்: 

சகல்வின் துஷ்னிஸ்கி. 

 ஆரக்கிள் நிறுவப்பட்டது: 16 ஜூன் 1977;  

 ஆரக்கிள் நிறுவனர்: லாரி எலிென், பாப் 

லமனர், எட் ஓட்ஸ்;  

 ஆரக்கிள் ேலலலமயகம்: ஆஸ்டின், 

சடக்ொஸ், அசமரிக்கா;  

 Oracle CEO: Safra Ada Catz. 

 சேன் சகாரியா அதிபர்: யூன் சுக் தயால்  

 சேன் சகாரியா தேசிய மலர்: முகுங்வா 

(ஷதரான் தராஜா) 

 கருடா ஏதராஸ்தபஸ் நிறுவனர் மற்றும் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி: அக்னிஷ்வர் 

சஜயபிரகாஷ் 

 HiiLSE ட்தரான்களின் நிறுவனர் மற்றும் CTO: 

ெண்முகம் எஸ். ேங்கவிதலா 

 இலங்லகயின் எரிெக்தி அலமச்ெர்: காஞ்ெனா 

விதஜதெகர  

 இலங்லகயின் பிரேமர் மற்றும் நிதி 

அலமச்ெர்: ரணில் விக்கிரமசிங்தக 

 மத்திய வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில்துலற 

அலமச்ெர், தகாஐ: ஸ்ரீ பியூஷ் தகாயல்  
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 மத்திய நிதி அலமச்ெர், GOI: நிர்மலா 

சீோராமன். 

 விமானப்பலடத் ேலலவர் / விமானப்பலடத் 

ேலலவர்: ஏர் சீஃப் மார்ஷல் விதவக் ராம் 

ெவுோரி. 

 கடற்பலடத் ேலலவர்: அட்மிரல் ஆர். ஹரி 

குமார்  

 பாதுகாப்பு அலமச்ெர்: ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் 

 நிதி ஆதயாக் நிறுவப்பட்டது: 1 ஜனவரி 2015;  

 நிதி ஆதயாக் முந்லேயது: திட்டக் கமிஷன் 

(15 மார்ச் 1950)  

 NITI ஆதயாக் ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 NITI ஆதயாக் ேலலவர்: நதரந்திர தமாடி;  

 NITI ஆதயாக் துலணத் ேலலவர்: சுமன் தக 

சபர்ரி;  

 நிதி ஆதயாக் வர்த்ேகம் மற்றும் 

சோழில்துலற அலமச்ெகத்தின் கீழ் 

வருகிறது. 

 புலனாய்வுப் பணியகத்தின் ேலலலமயகம்: 

புது தில்லி;  

 புலனாய்வுப் பணியகம் உருவாக்கப்பட்டது: 

1887. 

 அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகம், மாநில பூமி அறிவியல் 

அலமச்ெகம், GoI: டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் 

 எகனாமிஸ்ட் இன்டலிசஜன்ஸ் யூனிட் 

ேலலலமயகம்: லண்டன், யுலனசடட் 

கிங்டம்; 

 எகனாமிஸ்ட் இன்டலிசஜன்ஸ் யூனிட் 

நிறுவப்பட்டது: 1946;  

 எகனாமிஸ்ட் இன்டலிசஜன்ஸ் யூனிட் 

நிர்வாக இயக்குனர்: ராபின் பியூ. 

 ஒடிொ ேலலநகர்: புவதனஸ்வர்;  

 ஒடிொ முேல்வர்: நவீன் பட்நாயக்;  

 ஒடிொ கவர்னர்: கதணஷி லால். 

 UNODC ேலலலமயகம் இடம்: வியன்னா, 

ஆஸ்திரியா;  

 UNODC நிறுவப்பட்டது: 1997;  

 தபாலேப்சபாருள் மற்றும் குற்றங்கள் 

சோடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் 

அலுவலகத்தின் இயக்குநர் சஜனரல்: கடா 

பாத்தி வாலி. 

 காமன்சவல்த் ெங்கத்தின் சபாதுச் 

செயலாளர்: பாட்ரிசியா ஸ்காட்லாந்து  

 ருவாண்டாவின் ஜனாதிபதி: பால் ககாதம  

 காதபானின் ஜனாதிபதி: அலி தபாங்தகா  

 தடாதகாவின் ஜனாதிபதி: ஃபாதர 

க்னாசிங்தப 

 தகரள ஆளுநர்: ஆரிப் முகமது கான்;  

 தகரள ேலலநகரம்: திருவனந்ேபுரம்;  

 தகரள முேல்வர்: பினராயி விஜயன். 

 பாரே ஸ்தடட் வங்கியின் ேலலவர்: ஸ்ரீ 

திதனஷ் குமார் காரா 

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியம் 

நிறுவப்பட்டது: 1963;  

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியத்தின் 

ேலலலமயகம்: புது தில்லி;  

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரியத்தின் ேலலவர்: 

நிதின் குப்ோ;  

 மத்திய தநரடி வரிகள் வாரிய அலமச்ெர் 

சபாறுப்பு: நிதி அலமச்ெகம் 

 பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1954;  

 பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் 

ேலலலமயகம்: சபங்களூரு;  

 பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் ேலலவர் & 

நிர்வாக இயக்குனர்: ஆனந்தி ராமலிங்கம்; 

 பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் நிர்வாக 

இயக்குனர்: வினய் குமார் கட்யால். 

 ெர்வதேெ சடன்னிஸ் கூட்டலமப்பு 

ேலலலமயகம்: லண்டன், யுலனசடட் 

கிங்டம்;  

 ெர்வதேெ சடன்னிஸ் கூட்டலமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1 மார்ச் 1913;  

 ெர்வதேெ சடன்னிஸ் கூட்டலமப்பு ேலலவர்: 

தடவிட் ஹாசகர்டி. 

 அகமோபாத்தில் உள்ள ஸ்தபஸ் ேலலலமயகம். 

 டாடா பவர் தொலார் சிஸ்டம்ஸ் 

ேலலலமயகம்: மும்லப;  

 டாடா பவர் தொலார் சிஸ்டம்ஸ் 

நிறுவப்பட்டது: 1989. 

 நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் 

கலாச்ொரத் துலற இலண அலமச்ெர்: ஸ்ரீ 

அர்ஜுன் ராம் தமக்வால் 

 சேலுங்கானா முேல்வர்: தக ெந்திரதெகர ராவ் 

 நிதி ஆதயாக் ேலலவர்: பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடி  
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 NITI ஆதயாக்கின் துலணத் ேலலவர்: சுமன் 

சபரி 

 கர்நாடக முேல்வர்: பெவராஜ் எஸ் சபாம்லம  

 நிதி அலமச்ெர்: நிர்மலா சீோராமன் 

 Zomato நிறுவப்பட்டது: ஜூலல 2008;  

 Zomato நிறுவனர்கள்: தீபிந்ேர் தகாயல்; 

பங்கஜ் ெத்ோ  

 Zomato ேலலலமயகம்: குர்கான், ஹரியானா 

 இங்கிலாந்து பிரேமர்: தபாரிஸ் ஜான்ென்;  

 ஐக்கிய இராச்சியம் ேலலநகரம்: லண்டன்;  

 யுலனசடட் கிங்டம் நாணயம்: பவுண்ட் 

ஸ்சடர்லிங். 

 இந்திய கடதலார காவல்பலட இயக்குனர் 

சஜனரல்: வீதரந்ேர் சிங் போனியா;  

 இந்திய கடதலார காவல்பலட 

நிறுவப்பட்டது: 1 பிப்ரவரி 1977; 

 இந்திய கடதலார காவல்பலட 

ேலலலமயகம்: பாதுகாப்பு அலமச்ெகம், புது 

தில்லி. 

 நிறுவனர், நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் CEO, 

PayNearby: ஆனந்த் குமார் பஜாஜ்  

 நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் CEO, Protean eGov 

சடக்னாலஜிஸ்: சுதரஷ் தெத்தி 

 ஐக்கிய நாடுகளின் விண்சவளி 

விவகாரங்களுக்கான அலுவலகம் (UNOOSA) 

இயக்குனர்: சிதமாசனட்டா டி பிப்தபா. 

 பூமி அறிவியல் அலமச்ெர், GoI: டாக்டர் 

ஜிதேந்திர சிங் 

 நாொ நிர்வாகி: பில் சநல்ென்;  

 நாொவின் ேலலலமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி., 

அசமரிக்கா;  

 நாொ நிறுவப்பட்டது: 1 அக்தடாபர் 1958. 

 MD மற்றும் CEO, Bajaj Allianz சஜனரல் 

இன்சூரன்ஸ்: ேபன் சிங்தகல் 
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