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jkpo;ehL 

➢ [g;ghd; rh;tNjr xj;Jiog;G epWtdk; (Japan International Cooperation 
Agency - JICA) 

✓ nrd;id nkl;Nuh uapy; jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;jpw;fhf [pfh 4>710 Nfhb 
&ghia toq;f cs;sJ.  

✓ [g;ghd; rh;tNjr xj;Jiog;G epWtdk;> nrd;id nkl;Nuh uapy; jpl;lj;jpd; 
,uz;lhk; fl;lj;ijf; fl;likg;gjw;fhf [g;ghdpa mjpfhug;g+h;t Nkk;ghl;L 
cjtp fldhf Rkhh; 4>710 Nfhbia ([g;ghdpa nad; 73>000 kpy;ypad;) 
toq;Ftjw;fhf ,e;jpa muRld; xU xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.   

 
➢ ePh; rhk;gpad; (Water Champion) 
✓ Midf; fl;biar; Nrh;e;j xU ngz; ‘ePh; rhk;gpad;’ vd;W miof;fg;gLfpwhh;.  
✓ KJkiy Gypfs; fhg;gfj;jpd; ,ilaf kz;lyj;jpd; rP$hpy; cs;s 

Midf;fl;bapy; trpf;Fk; xU goq;Fbapdg; ngz;> ,e;jpa muR kw;Wk; 
UNDP-SIWI ePh; MSif trjpapd; xU gFjpahf mq;fPfhpf;fg;gl;l 41 ngz; 
ePh; rhk;gpad;fspy; xUth; Mthh;.  

✓ fP];Nlhd; mwf;fl;lisapd; r%f ey;tho;Tj; jpl;lj;jpw;fhd fs 
cjtpahsuhd v];. yypjh> Njrpa ePh; ,af;fk;> [y;rf;jp mikr;rfk;> 
Avd;bgp-,e;jpah kw;Wk; ];lhf;N`hk; rh;tNjr ePh; epWtdk; Mfpatw;why;> 
“ePh; ghJfhg;G kw;Wk; Nkyhz;ikapy; ngz;fspd; Kf;fpa gq;if mbf; 
Nfhbl;Lf; fhl;Ltjw;fhf” mq;fPfhpf;fg;gl;lhh;.  

 
➢ fhyepiy vOj;jwpT  
✓ jkpo;ehL muR – tptrhapfs; kw;Wk; ngz;fs; kl;Lkpd;wp fy;Y}hp kw;Wk; 

gs;sp khzth;fSf;fhf> ‘fhyepiy vOj;jwpT’ vd;w xU khngUk; 
jpl;lj;ijj; njhlq;fpAs;sJ. 

✓ ,e;jg; Gjpa Kaw;rpapd;fPo;> tptrhapfs; kw;Wk; Ra cjtpf; FOtpdh; khtl;l 
mstpy; rk;ge;jg;gl;l Jiwfs; %yk; fhyepiy vOj;jwpT jpl;lj;jpy; 
<LgLj;jg;gLth;.   

✓ ,e;jg; Gjpa jpl;lk; cs;Sh; r%fj;jpw;fhd fhyepiy khw;wk; gw;wpa fUj;ij 
vspjhf;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ khefuhl;rp ‘ehl;bd; KjyhtJ’ ghypd Ma;tfj;ijj; njhlq;FfpwJ.  
✓ ehl;bNyNa efh;g;Gw cs;shl;rp mikg;gpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Kjy; 

Kaw;rpahff; $wg;gLk; ghypd Ma;tfj;ij ngUefu nrd;id khefuhl;rp 
jpwe;J itj;Js;sJ.  

✓ ,e;j trjpiaj; njhlq;Ftjd; Kjw;fl;lkhf %d;W epGzh;fis Fbik 
mikg;G epakpj;Js;sJ.  

✓ Kw;wpYk; ngz;fshfNt tpsq;Fk; ,e;j %d;W epGzh;fSk;> nghJ ,lq;fspy; 
ngz;fspd; ghJfhg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhd khw;wq;fisg; ghpe;Jiug;gjw;fhf 
xt;nthU Fbik cs;fl;likg;G jpl;lj;ijAk; kjpg;gha;T nra;thh;fs;. 
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➢ gue;J}h; kw;Wk; gz;Z}h;  
✓ xd;wpa rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikr;rfk; - nrd;idf;F mUfpYs;s 

gue;J}h; kw;Wk; gz;Z}iu efhpd; ,uz;lhtJ tpkhd epiyaj;jpw;Fj; Njh;T 
nra;Js;sJ. 

✓ nrd;id-ngq;fSU topj;jlj;jpy; =ngUk;GJ}h; mUNf> nrd;idapy; ,Ue;J 
70 fpkP njhiytpy; gue;J}Uk;> 60 fpkP njhiytpy; gz;Z}Uk; mike;Js;sd.  

✓ jpUg;Ngh&h;> gue;J}h;> gz;Z}h;> glhsk; Mfpa ,lq;fis ,uz;lhtJ tpkhd 
epiyak; mikf;f jkpof muR ghpe;Jiuj;Js;sJ.   

✓ xd;wpa mikr;rfk;> Kd;nkhopag;gl;l ,lq;fis Ma;T nra;J gue;J}h; kw;Wk; 
gz;Z}iuj; Njh;T nra;jJ.   

 
➢ jkpo;ehL jpwd; Nkk;ghl;Lf; fofk; (Tamil Nadu Skill Development 

Corporation - TNSDC) 
✓ khpey murpd; njhiyNehf;Fg; ghh;itf;F cjTk; tifapy; jkpo;ehL jpwd; 

Nkk;ghl;Lf; fofk;> kWrPuikg;G cj;jpfis tFj;J tUfpwJ.   
✓ kdpjtsj; Njitfspd; Njitf;Fk; toq;fYf;Fk; ,ilNa cs;s 

,ilntspiaf; Fiwf;Fk; Kaw;rpahfTk;> khepy muR> 2030f;Fs; xU 
bhpy;ypad; lhyh; nghUshjhukhf khw tpUk;Gk; jd;Dila ,yf;if 
epiwNtw;Wtjw;fhfTk;> jkpo;ehL jpwd; Nkk;ghl;Lf; fofk;> rkPgj;jpa njhopy; 
ju epiyfs; kw;Wk; NjitfSf;F Vw;g> jpl;lq;fs; kw;Wk; cj;jpfis 
kWrPuikj;J tUfpwJ.  

✓ jkpo;ehL jpwd; Nkk;ghl;Lf; fofj;jpd; Kjd;ikf; ftdk;> gapw;rp Rw;Wr; 
#oYf;Fs; mjpf njhopy;fisf; nfhz;L tUtNjahFk;.  
  

➢ fhty; cjtp  
✓ Vg;uy; 4Mk; Njjp> jiyikr; nrayfj;jpy;> jkpo;ehL fhty;Jiwapd; Gjpa 

Nkk;gLj;jg;gl;l ifg;Ngrp nraypahd ‘fhty; cjtp’ nraypia Kjy;th; 
K.f. ];lhypd; njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ Gjpjhf ntspaplg;gl;Ls;s nraypiag; gad;gLj;jp> mjpy; cs;s mtrufhy 
nghj;jhidf; fpspf; nra;tjd;%yk;> kf;fs; ,g;NghJ efu fhty; fl;Lg;ghl;L 
miwia rpy nehbfspy; mila KbAk;.  

✓ gadh;fs; ,e;jr; nraypiag; gad;gLj;jp> ifg;Ngrp topahf Md;iydpy; 
Gfhiug; gjpT nra;ayhk;> kw;Wk; jq;fspd; jw;Nghija ,Ug;gplj;ijg; 
gfph;e;J nfhs;syhk;.   
 

➢ khepy fy;tpf; nfhs;if (State Education Policy)  
✓ jkpo;ehL muR – jd;Dila nrhe;j> khepyf; fy;tpf; nfhs;ifia 

cUthf;Ftjw;fhf 13 Ngh; nfhz;l FOit mikj;jJ.  
✓ ,e;jf; FOTf;F nly;yp cah;ePjpkd;w Kd;dhs; jiyik ePjpgjp ePjpaurh; b. 

KUNfrd; jiyik tfpf;fpwhh;.  
✓ ,e;jf; FO cWg;gpdh;fspy; Kd;dhs; cyf nr]; rhk;gpadhd tp];tehjd; 

Mde;j;> gpugy fh;ehlf ,irf; fiyQh; b.vk;. fpU~;zh kw;Wk; rtPjh 
gy;fiyf; fofj;jpd; Kd;dhs; Jiz Nte;jh; vy;. [t`h;Nerd; MfpNahh; 
mlq;Fth;.  

 
 
 
 



 

8 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

➢ nghpahh; rkj;JtGuk;  
✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> tpOg;Guj;jpy; nghpahh; rkj;JtGuj;ijj; jpwe;J 

itj;jhh;.  
✓ ,e;j ehNl> rkj;JtGukhf (rkj;Jt fpuhkkhf) cUthf Ntz;bajd; 

mtrpaj;ij typAWj;jpa K.f. ];lhypd;> ,e;j ,yf;if mila jkpofKk; 
mjd; jpuhtpl khly; khjphpAk; topfhl;Lk; vd;W njhptpj;jhh;.  

 
➢ nkl;Nuhiyl;  
✓ Nfhak;Gj;J}h; tpkhd epiyak; cl;gl efhpd; gy Kf;fpa milahsq;fspy; 

epWj;jg;gl;L> 40 epiyaq;fSld; 45.87 fpkP J}uj;ij cs;slf;fpa 
nkl;Nuhiyl; mikg;igf; nfhz;l> khepyj;jpd; Kjy; efukhf Nfhak;Gj;J}h; 
,Uf;fg; NghfpwJ.  

 
➢ cyf KjyPl;lhsh;fs; khehL (Global Investors’ Meet)  
✓ Vg;uy; 6k; Njjp rl;lrigapy; Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; - md;dpa 

KjyPLfis <h;f;fTk;> khepyj;jpy; Ntiytha;g;Gfis cUthf;fTk; 2023Mk; 
Mz;L ,Wjpf;Fs; jkpofj;jpy; cyfshtpa KjyPl;lhsh;fs; khehL 
elj;jg;gLk; vd;W $wpdhh;.  

✓ jkpofj;jpy; KjyPLfis <h;g;gjw;fhf 2022Mk; Mz;L eilngWk; cyfg; 
nghUshjhu kd;wj;jpd; tUlhe;jpu khehl;by; gq;Nfw;gjw;fhf khepy 
mjpfhhpfs; Rtpl;rh;yhe;J nry;yTs;sdh; vd;Wk; Kjyikr;rh; $wpdhh;.  

 
➢ J}a;ikahd efuq;fSf;fhd kf;fs; ,af;fk;  
✓ efuhl;rp eph;thf mikr;rh; Nf.vd;. NeU> midj;J gq;Fjhuh;fisAk; 

<LgLj;jp efh;g;Gw cs;shl;rp mikg;Gfspy; J}a;ikia cWjpg; gLj;Jk; 
tifapy; ‘J}a;ikahd efuq;fSf;fhd kf;fs; ,af;fk;’ vd;w Gjpa 
jpl;lj;ij mwptpj;jhh;.  

✓ midj;J efh;g;Gw cs;shl;rp mikg;GfSf;Fk; FbePh; kw;Wk; ,ju mbg;gil 
trjpfs; cs;spl;l rhpahd Nritfs; toq;fg;gLtij cWjp nra;tjw;fhf 
rPh;kpF MSif mikg;G (Smart Governance System) njhlq;fg;gLk; vd;Wk; 
mth; mwptpj;jhh;.  
 

➢ `hq; /g+ njhopy;Jiw FO (Hong Fu Industrial Group) 
✓ ijthdpd; Kd;dzp ~_ jahhpg;G epWtdkhfpa `hq; /g+ njhopy;Jiw 

FOkk; - ief; kw;Wk; g+kh Nghd;w cyfshtpa gpuhz;L tpisahl;L 
~_f;fisj; jahhpg;gjw;fhf> jkpofj;jpy; mLj;j 3-5 Mz;Lfspy; 1>000 
Nfhbia KjyPL nra;a jpl;lkpl;Ls;sJ.   

✓ ,e;jg; gphptpy; Rkhh; 20>000 Ngh; Ntiyapy; mkh;j;jg;gLthh;fs;.  mth;fspy; 
ngUk;ghyhNdhh; ngz;fshf ,Ug;gh;.  

✓ tpal;ehkpy; gy myFfs; %yk; tpisahl;L fhyzpfs; kw;Wk; gpw 
fhyzpfisj; jahhpg;gjpy; cyfpd; ,uz;lhtJ nghpa epWtdkhf `hq; /g+ 
tpsq;FfpwJ.  
 

➢ ngz; njhopy;KidNthh; xU mikjpahd khw;wj;ij vOJfpwhh;fs;  
✓ xd;wpa Gs;spapay; kw;Wk; jpl;l mkyhf;f mikr;rfj;jpd;> Njrpa Gs;spapay; 

mYtyfk; fle;j thuk; ntspapl;l> ,e;jpahtpy; ngz;fs; kw;Wk; Mz;fs; 
2021 vd;w gjpg;G> jkpo;ehl;bw;F xU Mr;rhpaj;ij mspf;fpwJ.  
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✓ Rkhh; 10.87 ,yl;rk; myFfSld;> Ra cjtpf; FOf;fs; Nghd;w jsq;fs; 
%yk; Cf;Ftpf;fg;gLk; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; kl;Lkpd;wp ehNdh 
gphpTfisAk; cs;slf;fpa mjpf vz;zpf;ifapyhd ngz; 
njhopy;KidNthUf;Fr; nrhe;jkhd epWtdq;fs; jkpo;ehl;by; cs;sd.  

✓ ehl;by; cs;s 80.5 ,yl;rk; epWtdq;fspy; khepyj;jpd; gq;fspg;G 13.5 
tpOf;fhL MFk;.  ‘NtW ve;j khepyKk; ekf;F mUfpy; $l ,y;iy’ vd;W 
tsh;r;rp njhlh;ghd tp~aq;fisf; ifahSk; khepy muR mjpfhhp xUth; 
njhptpj;jhh;.  
 

➢ elkhLk; $l;LwT tq;fpfs;  
✓ jkpo;ehL khepy cah;epiyf; $l;LwT tq;fp kw;Wk; midj;J khtl;l kj;jpa 

$l;LwT tq;fpfs; rhh;gpy; &.5.69 Nfhbapy; 34 tq;fpfs; (elkhLk; $l;LwT 
tq;fpfs;) mwpKfg;gLj;jg;gLk; vd;W Vg;uy; 8Mk; Njjp $l;LwTj; Jiw 
mikr;rh; mwptpj;jhh;.  

✓ rpW Vbvk; Nritfs; kw;Wk; Nlg; ,af;f tq;fp trjpfs; cs;spl;l Kf;fpa 
tq;fpr; Nritfs; midj;ijAk; ,e;j elkhLk; $l;LwT Nrit epWtdq;fs; 
toq;Fk;.  

 
➢ Nfhtpl;-19Ig; NghyNt fhrNeha; ghpNrhjidia Nkw;nfhs;Sjy;  
✓ Nfhtpl;-19Ig; NghyNt fhrNeha;f;fhd ghpNrhjidia Nkw;nfhs;s jkpo;ehL 

muR jpl;lkpl;Ls;sJ.  
✓ khepyj;jpy; ,yf;F eltbf;iffshy; Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;Wf;F kj;jpapy; 

fhrNeha; jhf;Fjy; Neh;Tfs; mjpf mstpy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd.  
✓ ,g;NghJ> 2025Mk; Mz;Lf;Fs; xU yl;rk; kf;fs; njhiff;F 44 vd;w 

mstpy; fhrNeha; Neh;Tfisf; Fiwg;gjw;fhf> NkYk; mjpfkhd 
Neh;Tfisf; fz;lwpAk;nghUl;L> Nfhtpl;-19 fz;lwpag;gl;l mNj topfspy; 
fhrNeha;f;fhd ghpNrhjidia Nkw;nfhs;tij jkpo;ehL muR ,yf;fhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

✓ Njrpa fhrNeha; xopg;Gj; jpl;lj;jpd; (National TB Elimination Programme) 
Kf;fpa Nehf;fq;fspy;> fhrNeha; ghjpg;G tpfpjj;ij xU ,yl;rk; kf;fs; 
njhiff;F 44 Mff; Fiwg;gJk;> 2025Mk; Mz;Lf;Fs; fhrNehahy; Vw;gLk; 
,wg;ig xU ,yl;rk; NgUf;F 3 Mff; Fiwg;gJk; mlq;Fk;.   

 
➢ Muha;r;rp g+q;fh  
✓ mz;zh gy;fiyf; fofj;jpy; Muha;r;rp g+q;fh mikg;gjw;fhf 50 Nfhb 

&gha; xJf;fPL nra;ag;gLfpwJ.  
✓ mz;zh gy;fiyf; fofj;jpy; Muha;r;rp trjpfis Nkk;gLj;j cah;fy;tpj; 

Jiw Rkhh; 65 Nfhb KjyPL nra;a Kd;te;Js;sJ.  ,e;j cah;fy;tpj; 
Jiwapd; gl;n[l; MdJ> muR fy;Y}hpfspy; tpLjp kw;Wk; Muha;r;rp trjpfs; 
cs;spl;l cs;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jtjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ.  

✓ Rkhh; 20>000 ,sq;fiy> KJfiy kw;Wk; nghwpapay; Muha;r;rp khzth;fs; 
gad;ngWk; tifapy;> njhopy;Jiw rhh;e;j Muha;r;rp kw;Wk; milfhf;Fk; 
ikaq;fSf;Fg; gad;gLk; tifapy; xU Muha;r;rp g+q;fhit epWt mz;zh 
gy;fiyf; fofk; &.50 Nfhbiag; ngWk;.  
 

➢ gs;spfisj; juk; cah;j;Jtjpy; muR ftdk; nrYj;JfpwJ  
✓ 7500 ];khh;l; tFg;giwfs; fl;lg;gLk;.  
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✓ 2022-23 fy;tpahz;by; 150 Nfhb &gha; nrytpy; njhlf;fg;gs;spfspy; 7500 
];khh;l; tFg;giwfs; mikf;fg;gLk; vd;W gs;spf; fy;tpj; Jiw mikr;rh; 
md;gpy; kNf~; ngha;ahnkhop njhptpj;Js;shh;.  

 
➢ rf;~k; (Saksham) 2020 
✓ vhpnghUs; ghJfhg;G ,af;fj;jpw;F gq;fspg;gjw;fhf> ‘rf;~k; 2020’ vd;w 

tpopg;Gzh;T gpur;rhuj;ij MSeh; njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ MSeh; Mh;.vd;. utp> ‘rf;~k; 2020’ vd;w vz;nza; kw;Wk; vhpthA ghJfhg;G 

Fwpj;j xUkhj fhy ntF[d tpopg;Gzh;T gpur;rhuj;ij jpq;fsd;W 
njhlq;fpdhh;.  

 
➢ ,e;jpa tpkhdg;gil> ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk;> nrd;id cld; xU 

Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.  
✓ ,e;jpa tpkhdg;gil kw;Wk; ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk; nrd;id> 13 Vg;uy; 

2022 md;W ,e;jpa tpkhdg; gilapd; Njitfis Mjhpf;Fk; gy;NtW 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fSf;fhf Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;ld.  

✓ ‘Mj;k eph;ghh; ghuj;’I miltjw;fhf ,e;jpa tpkhdg;gilapy; cs;ehl;L 
kakhf;fy; Kaw;rpfis tpiuTgLj;JtijNa ,e;jf; $l;lhz;ik 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ lhd;rpk; (TANSIM) 
✓ jho;j;jg;gl;l kw;Wk; goq;Fbapd r%fj;ijr; Nrh;e;j njhopy;KidNthiu 

Cf;Ftpg;gjw;fhf> jkpo;ehL njhlf;fepiy kw;Wk; GJik ,af;fj;jpw;F &.30 
Nfhb epjpAjtp toq;fg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ rkj;Jt ehs;  
✓ Vg;uy; 13Mk; Njjp> Kjy;th; K.f. ];lhypd; - lhf;lh;. gp.Mh;. mk;Ngj;fhpd; 

gpwe;j ehshd Vg;uy; 14Mk; Njjpia rkj;Jt ehshf muR nfhz;lhLk; 
vd;W mwptpj;jhh;.  

✓ ,e;j epfo;r;rpapy;> khepyk; KOtjpYk; cs;s muR Copah;fshy; rkj;Jt 
ehs; cWjp nkhop vLf;fg;gLk;. 

✓ Kf;fpakhf> rPh;jpUj;jj; jiyth; nghpahhpd; gpwe;j ehshd nrg;lk;gh; 17Mk; 
Njjpia r%f ePjp jpdkhf jpKf muR Vw;fdNt mwptpj;jpUg;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 
➢ ntq;fha rhFgb ,af;fk; (Onion Cultivation Mission) 
✓ Ntshz;ikj; Jiw mikr;rh; vk;.Mh;.Nf. gd;dPh;nry;tk;> rl;l rigapy;> jdJ 

Jiwf;fhd khdpaf; Nfhhpf;if kPjhd tpthjj;jpy;> 104.97 Nfhb Ugha; 
nrytpy;> 15 mwptpg;Gfis ntspapl;lhh;.  

✓ tpthjj;jpd;NghJ> ntq;fhak; jilapd;wp toq;fg;gLtij cWjp 
nra;tjw;fhf> ,e;j epjpahz;by;> 40 Nfhb &gha; nrytpy;> ntq;fha rhFgb 
,af;fk; nray;gLj;jg;gLk; vd;W mikr;rh; $wpdhh;.  
 

➢ kj;jpa gy;fiyf; fofq;fspd; nghJ EioTj; Njh;Tf;F vjpuhd jPh;khdk;  
✓ kj;jpa gy;fiyf; fofq;fspd; nghJ EioTj; Njh;T (Central Universities 

Common Entrance Test) jpl;lj;ijf; iftpl Ntz;Lk; vd;W xd;wpa muir 
typAWj;jp> jkpof muR jPh;khdk; epiwNtw;wpAs;sJ. 
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✓ ehL KOtJk; gy;NtW khepy thhpaq;fs; cs;sjhy;> Njrpa fy;tp Muha;r;rp 
kw;Wk; gapw;rp ghlj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; elj;jg;gLk; EioTj; Njh;T 
midj;J khzth;fSf;Fk; rkkhd tha;g;ig toq;fhJ vd;W khepy rl;l 
rigapy; epiwNtw;wg;gl;l jPh;khdj;jpy; njhptpf;fg;gl;Ls;sJ.   
 

➢ xU yl;rk; ,ytr tptrha kpd; ,izg;Gfs;  
✓ fle;j Vg;uy; 16Mk; Njjp> Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> jkpof muR 

gjtpNaw;w Xuhz;by; xU ,yl;rk; ,ytr tptrha kpd; ,izg;Gfis 
toq;fp tuyhw;W rhjid gilj;Js;sjhf mwptpj;jhh;.  

✓ ,e;j ,ytr kpd;rhuk;> tptrhapfs; jq;fsJ 2.13 ,yl;rk; Vf;fh; rhFgb 
gug;gsit mjpfhpf;f cjtpAs;sJ.  
 

➢ TIDCO cld; GE $l;L Nrh;fpwJ 
➢ jkpo;ehl;by; rpwe;J tpsq;Fk; ikaj;ij mikg;gjw;fhf TIDCO cld; GE 

$l;L Nrh;fpwJ. 
➢ mnkhpf;fhitr; Nrh;e;j tpkhd ,ae;jpu cw;gj;jp epWtdkhfpa [p,> jkpo;ehL 

njhopy; tsh;r;rpf; fofj;Jld; $l;L Nrh;e;Js;sJ.  
➢ ,J tsh;e;J tUk; tpkhdtpay; vQ;rpd; njhopy;El;gq;fspy; xU rpwe;j 

ikaj;ij jkpo;ehl;by; mikf;f cjtp nra;Ak;. ,J tpkhd vQ;rpd; 
ghfq;fspd; njhopy;El;g tsh;r;rpia Nehf;fp nray;gLk;.  
 

➢ gs;sp Nkyhz;ik FOf;fs;  
✓ Vg;uy; 19 md;W> Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; kw;Wk; gs;spf; fy;tpj; Jiw 

mikr;rh; md;gpy; kNf~; ngha;ahnkhop – midj;J muRg; gs;spfspYk; 
gs;sp Nkyhz;ikf; FOf;fis kWrPuikg;G nra;tjw;fhd ,af;fj;ijj; 
njhlq;fpdhh;.  

✓ nrd;id jpUty;ypf;Nfzpapy; cs;s Nyb ntypq;ld; Nkepiyg; gs;spapy; 
,e;j ,af;fk; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ ,J njhlh;ghf> khepyj;jpy; cs;s midj;J 37>558 muRg; gs;spfspYk; 
gs;sp Nkyhz;ikf; FOf;fis khw;wpaikg;gjw;fhf gs;spf; fy;tpj; Jiw 
Gjpa topfhl;Ljy;fis ntspapl;Ls;sJ.  

 
➢ njhopy;fs;> KjyPl;L Cf;Ftpg;G kw;wk; th;j;jfj; Jiw  

jkpo;ehl;L njhopy;Jiw – ‘njhopy;fs;> KjyPl;L Cf;Ftpg;G kw;Wk; tzpfj; 
Jiw’ vd;W ngah; khw;wk; nra;ag;gLk;.  
Vg;uy; 19Mk; Njjp jdJ Jiwapd; nfhs;if tpsf;ff; Fwpg;ig jhf;fy; 
nra;j gpd;dh;> rl;lg;Nguitapy; njhopy;Jiw mikr;rh; jq;fk; njd;duR 
,jid mwptpj;jhh;.  
 

➢ tpbay;  
✓ khepy cWg;G khw;W Mizakhd buhd;];ld; (Transtan) – ntspg;gilj; 

jd;ikia cWjpg;gLj;jTk;> kdpjj; jiyaPLfisf; fl;Lg;gLj;jTk; kw;Wk; 
cWg;G khw;W nray;ghl;by; nray;jpwid mjpfhpf;fTk; Gjpa nraypiag; 
gad;gLj;jj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ ifg;Ngrp kw;Wk; ,izaj;jpw;F Vw;g tbtikf;fg;gl;Ls;s ,e;j Gjpa 
nraypf;F> ‘tpbay;’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ.  
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➢ Neuiyf;Fr; nry;Yjy; (Go Live)  
➢ jkpo;ehL – rkPgj;jpy; 60 ehl;fSf;Fs; fl;bl jpl;l mDkjpfis 

vspjhf;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;l> Md;iyd; xw;iw rhsu Kiwahd 
‘Nfh iyt;’ Nrhjidia mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

➢ ,jd;nghUlL> ‘Nfh iyt;’ ,izajsj;ij rpy thuq;fspy; KOikahfr; 
nray;gl itf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf> nrd;id ngUefu tsh;r;rpf; FOkk; 
kw;Wk; efu kw;Wk; Cuikg;G ,af;feufq;fSf;F> jkpo;ehL tPl;L trjp kw;wk; 
efh;g;Gw tsh;r;rpj; Jiw cj;jutpl;Ls;sJ.  

 
➢ 4 xypk;gpf; gapw;rp mfhlkpfs;  
✓ jkpofj;jpd; ehd;F kz;lyq;fspYk; ehd;F xypk;gpf; gapw;rp mfhlkpfis 

mikg;gjw;F jkpof muR KbT nra;Js;sJ.  
✓ jkpof murpd; ,e;j Kaw;rpahy;> jkpof tpisahl;L tPuh;fs;> xypk;gpf; 

cs;spl;l rh;tNjr tpisahl;L kw;Wk; rhk;gpad;~pg; Nghl;bfspy; ntw;wp 
ngWtJ cWjp.  

 
➢ ,isQh; eyd; kw;Wk; tpisahl;L Nkk;ghL  
✓ nrd;id mUNf nkfh ];Nghh;l;]; rpl;b mikg;gJ cs;spl;l ,isQh; eyd; 

kw;Wk; tpisahl;L Nkk;ghl;bw;fhd gy;NtW mwptpg;Gfis Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypd; Vg;uy; 21k; Njjp rl;lrigapy; ntspapl;lhh;.  

✓ tlnrd;idapy; ifg;ge;J> Ngl;kpz;ld;> $ilg;ge;J> Fj;Jr; rz;il> fgb 
cs;spl;l cs;tpisahl;LfSf;fhd mjpetPd trjpfSld; $ba etPd 
tpisahl;L tshfk;> 10 Nfhbapy; etPd clw;gapw;rpf; $lk; fl;lg;gLk; vd 
Kjyikr;rh; njhptpj;jhh;.  

✓ rh;tNjr Nghl;bfspy; gjf;fk; nty;tjw;fhf khepyj;jpy; cs;s ehd;F 
kz;lyq;fspYk; xypk;gpf; mfhlkpfis ,e;j muR mikf;Fk;.  

✓ NkYk;> rpyk;gk; rhk;gpad;fSf;F Ntiytha;g;gpy; 3 tpOf;fhL ,l xJf;fPL 
toq;fg;gLk; vd;Wk; Kjyikr;rh; mwptpj;jhh;.  

 
➢ %j;j Fbkf;fs; eyd;  
✓ %j;j Fbkf;fs; eyDf;fhf jdp gphpT cUthf;fg;gLk;.  
✓ khepyj;jpy; jw;NghJ cs;s KjpNahh; vz;zpf;if 75 ,yl;rkhdJ> 2031Mk; 

Mz;Lf;Fs; 1.42 Nfhbahf mjpfhpf;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
✓ fhQ;rpGuk; khtl;lj;jpy; cs;s jz;ly;fodpapy; KjpNahh;fSf;fhd 

xUq;fpize;j rpwg;G ,y;yq;fs; fl;Ltjw;F 1 Nfhb &gha; nrytpy; tphpthd 
rhj;jpaf; $W Ma;T Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
➢ jkpo;ehL fhy;eil kUj;Jt mwptpay; gy;fiyf; fofk; (TANUVAS) 
✓ ehl;by; cs;s fhy;eil kUj;Jtg; gy;fiyf; fofq;fspNyNa jkpo;ehL 

fhy;eil kUj;Jt mwptpay; gy;fiyf; fofk; Kjyplj;jpy; 
juthpirg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

✓ ehl;by; cs;s 15 fhy;eil kUj;Jt gy;fiyf; fofq;fspy;> ,e;jpa 
Ntshz; Muha;r;rp fTd;rpy; ntspapl;Ls;s juthpirg; gl;baypd;gb (2020)> 
jkpo;ehL fhy;eil kUj;Jt mwptpay; gy;fiyf; fofk; Kjyplj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;sJ.  
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➢ jkpo;ehL muR> 600 ‘fpuhkr; nrayfq;fis’ mikf;f cs;sJ 
✓ jkpo;ehL muR jdJ jpl;lq;fis fpuhkg;Gwq;fspy; nray;gLj;j cjTk; 

‘fpuhkr; nrayfq;fis’ mikf;f cs;sJ.  
✓ ,e;j Mz;L Kjy; fl;lkhf nkhj;jk; 600 fpuhk gQ;rhaj;Jfspy; ,e;jj; 

jpl;lk; nray;gLj;jg;gLk;.  
✓ Mz;Lf;F 6 Kiw fpuhk rig $l;lq;fs; elj;jg;gLk; vd;W Kjyikr;rh; 

];lhypd; njhptpj;jhh;.  
✓ FbauR jpdk; ([dthp 26)> njhopyhsh; jpdk; (Nk1)> Rje;jpu jpdk; (Mf];l; 

15) kw;Wk; kfhj;kh fhe;jpapd; gpwe;j ehs; (mf;Nlhgh; 2) jtpu> cyf jz;zPh; 
jpdk; (khh;r; 22) kw;Wk; cs;shl;rp eph;thf ehs; (etk;gh; 1) Mfpa 
jpdq;fspYk; fpuhk rigfs; $Lk;.  

➢ rpWghd;ikapdh; chpikfs; jpdk;  
✓ ‘rpWghd;ikapdh; chpikfs; jpdk;’ nfhz;lhl;lk; mwptpf;fg;gl;lJ.  
✓ rpWghd;ikapdh; kw;Wk; ntspehLtho; jkpoh; eyj;Jiw mikr;rh; nrQ;rp 

Nf.v];. k];jhd;> xt;nthU Mz;Lk; brk;gh; 18Mk; Njjp khepy mstpyhd 
rpWghd;ikapdh; chpikfs; jpdkhff; nfhz;lhlg;gLk; vd;W $wpdhh;.  

 
➢ ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhy; njhlh;ghd rh;tNjr Mizak; (International 

Commission on Irrigation & Drainage)  
✓ rh;tNjr ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhy; Mizak; - jkpo;ehl;by; cs;s %d;W 

goikahd ePh;epiyfis – fy;yiz> tPuhzk; Vhp kw;Wk; fhypq;fuhad; 
mizf;fl;L – 2021Mk; Mz;bw;fhd cyf ghuk;ghpa ePh;g;ghrdf; 
fl;likg;Gfshf mq;fPfhpj;Js;sJ.  

✓ And];Nfhthy; ngahplg;gl;l cyf ghuk;ghpa jsq;fspd; thpirapy; ,e;j 
ePh;g;ghrd fl;likg;Gfis> ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhy; njhlh;ghd rh;tNjr 
Mizak; mq;fPfhpj;Js;sJ.  

 
➢ epoy; ,y;yhj jpdk; (Zero Shadow Day) 
✓ Vg;uy; 24 md;W> nrd;id – kjpak; 12.07 kzpf;F epoy; ,y;yhj jpdj;ij 

czh;e;jJ.  
✓ #hpad; Nkw;F Nehf;fp epoiyg; NghLk;> mJ cs;Sh; eLf;Nfhl;il (cs;Sh; 

ez;gfy; Neuj;jpy;) flf;Fk;NghJ> mJ ek; jiyf;F NkNy ,Uf;Fk;.  
mg;NghJ ve;j epoYk; ,Uf;fhJ.  

✓ nrd;id g+[;[pa epoiyf; fz;lwpe;j gpwF> mJ ngq;fShpy; epfOk;. ,J 
nrd;idapd; mNj 13 bfphp tlf;F ml;rNuifapy; mike;Js;sJ.  Mdhy; 
ntt;NtW jPh;f;f Nuifapy cs;sJ.  

 
➢ nrq;fhL fpuhk Cuhl;rp  
✓ khepyk; KOtjpYk; fpuhkq;fspy; cs;s kf;fSf;F midj;J 

eyj;jpl;lq;fSk; nrd;wiltij cWjp nra;tNj jdJ murpd; Nehf;fkhf 
cs;sJ vd;W Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; Qhapw;Wf; fpoik md;W 
njhptpj;jhh;.  

✓ Njrpa gQ;rhaj;Juh[; jpdj;ij Kd;dpl;L fhQ;rpGuk; khtl;lk; =ngUk;GJ}hpy; 
cs;s nrq;fhL fpuhk Cuhl;rpapy; eilngw;w rpwg;G fpuhk rig $l;lj;jpy; 
mth; gq;Nfw;whh;.  
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➢ %d;W Gjpa ruzhyaq;fs;  
✓ jkpofj;jpy; ,e;j Mz;L 3 Gjpa ruzhyaq;fs; cUthf;fg;gLk; vd 

tdj;Jiw mikr;rh; uhkr;re;jpud; fle;j Vg;uy; 25 Mk; Njjp rl;lrigapy; 
njhptpj;jhh;.  

✓ ,e;j %d;W Gjpa ruzhyaq;fSy; xd;W jpUg;g+hpy; eQ;rd;uhad; Fsj;jpy; 
cs;s gwitfSf;fhdJ> kw;nwhd;W fpU~;zfphpapy; ahidf;fhdJ kw;Wk; 
%d;whtJ jpz;Lf;fy;ypy; nky;ypa NyhhpfSf;fhdJ MFk;.  

✓ jpUg;g+hpy; cs;s eQ;ruhad; Fsk;> jkpofj;jpd; 17tJ gwitfs; 
ruzhyakhf khWk;.  
 

➢ ehl;Lf; Fl;il khl;bdk;  
✓ ehl;Lf;Fl;il khLfSf;fhd ghJfhg;G ikak; fhl;Lg;ghf;fj;jpy; 

mikf;fg;gLk;.  
✓ fhq;Nfak;> Gypf;Fsk;> gh;$h;> ck;gshr;Nrhp kw;Wk; Myk;ghb ,dq;fis 

moptpypUe;J ghJfhf;Fk; ghJfhg;G ikaq;fs; Vw;fdNt mikf;fg;gl;Ls;sd.  
✓ jkpo;ehL fhy;eil kUj;Jt mwptpay; gy;fiyf; fofk;> nrq;fy;gl;L> 

fhQ;rpGuk;> jpUts;Sh; kw;Wk; tpOg;Guk; khtl;lq;fspy; gutyhf cs;s 
ehl;Lf; Fl;il khLfSf;fhd ghJfhg;G ikaj;ij mikf;f KbT 
nra;Js;sJ.  

 
➢ TNEB 2.0 
✓ Vg;uy; 26 md;W> jkpo;ehL muR – khepyj;jpd; tsh;e;J tUk; Njitiag; 

g+h;j;jp nra;tjw;fhf kpd; fl;likg;Gfis mjpfhpg;gjw;F mjd; ,yl;rpa 
Kaw;rpahd TNEB 2.0 I ntspapl;Ls;sJ.  

✓ 41>623 Nfhb nrytpy; VO jpl;lq;fisr; nray;gLj;Jtjd; %yk; mLj;j 
Ie;jhz;Lfspy; 6.220 nkfhthl; kpd;rhuj;ij kpd;fl;likg;gpy; Nrh;f;f 
lhQ;nrl;Nfh (Tangedco) fhyf;nfL tpjpj;Js;sJ. 

✓ khepy kw;Wk; Njrpa neLQ;rhiyfspy; cs;s Jiz kpd; epiyaq;fspy; 
kpd;rhu thfd rhh;[pq; epiyaq;fs; mikf;fg;gLk; vd;W mikr;rh; $wpdhh;.   
 

➢ rPh;jpUj;j rpwFfs;  
➢ rpiwj; Jiw – ‘rPh;jpUj;j rpwFfs;’ vd;w xU Gjpa jpl;lj;ijr; nray;gLj;j 

Kd;te;Js;sJ.  
➢ ,e;j Kaw;rpahdJ ifjpfSf;F rPh;jpUj;jk; mspf;fTk; kWtho;T Vw;gLj;jpf; 

nfhLf;fTk;> kj;jpa rpiwfs; kw;Wk; ngz;fSf;fhd rpwg;G rpiwfSf;F 
r%f tof;F epGzh;fs; kw;Wk; ey mYtyh;fis epakpf;fTk; Kay;fpwJ.  

➢ ,e;j Gzh;tho;Tj; jpl;lj;jpd; xU gFjpahf> rpiwf; ifjpfSf;F Cl;lr;rj;J 
czT toq;Ftij cWjp nra;tjw;fhf> mth;fspd; czT KiwapYk; 
khw;wj;ijf; nfhz;L tu ,e;jj; Jiw jpl;lkpl;Ls;sJ.  
 

➢ fspNkL kpd;tpgj;J  
✓ fspNkl;by; 11 Ngh; gypahd kw;Wk; 17 Ngh; fhak; mile;j tpgj;ij chpa 

Kd;Ndw;ghLfshy; jtph;j;jpUf;fyhk; vd;W mg;gFjp kf;fs; $Wfpd;wdh;.  
✓ ,e;j epfo;itj; jpl;lkpLk;NghJ ,uz;L my;yJ %d;W fhuzpfs; 

jtwptplg;gl;ld.  NkYk; khwpa #o;epiyfspd; njhFg;G Ch;tyg; ghijapy; 
cs;s Mgj;Jfspy; fpuhk kf;fisf; nfhz;L Ngha; tpl;lJ.  
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➢ nkfh [Tsp kw;Wk; Milg; g+q;fh (Mega Textile and Apparel Park) 
✓ jkpo;ehL muR – tpUJefhpy; 1000 Vf;fhpy; nkfh [Tsp kw;Wk; Milg; 

g+q;fhit tpiutpy; mikf;f cs;sJ. 
✓ gpujkhpd; nkfh xUq;fpize;j [Tspg; g+q;fhf;fs; (kpj;uh) jpl;lj;jpd;fPo; 

[Tspg; g+q;fh mikf;fg;gLk;.  
✓ rh;tNjr [Tsp fz;fhl;rpfspy;> khepyj;jpy; ,Ue;J nghUl;fis 

tpsk;gug;gLj;j> ‘jkpo;ehL ngtpypad;’ mikf;fTk; muR eltbf;if vLf;Fk;.  
 

➢ N[h~;dh rpd;dg;ghTf;F Kjyikr;rh; ntFkjp mspj;jhh;  
✓ Kjyikr;rh; K.f ];lhypd;> rkPgj;jpy; fpsh];Nfhtpy; eilngw;w cyf 

,ul;ilah; rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; jq;fg; gjf;fk; ntd;w ];Fth~; 
tPuhq;fid N[h~;dh rpd;dg;ghtplk; 75 ,yl;rk; &gha;f;fhd fhNrhiyia 
tpahof;fpoik md;W toq;fpdhh;.  

 
➢ Rj;jkhd kUj;Jtkid  
✓ khepyj;jpy; J}a;ikahd kUj;Jtkidfs; gl;baypy; kzg;ghiw muR 

kUj;Jtkid Kjyplj;jpy; cs;sJ.  
✓ Njrpa Rfhjhu ,af;fj;jpd; ‘fhafy;gk;’ jpl;lj;jpy; 2021-22Mk; Mz;L 

‘Rj;jkhd kUj;Jtkidf;fhd’ khepy mstpy; Kjy; ,lj;ijg; 
gpbj;Js;sjhf tpahof;fpoik kzg;ghiw khtl;lj; jiyikaf muR 
kUj;Jtkidapd; kUj;Jtk; kw;Wk; Jizg; gzpahsh;fSf;Fj; 
njhptpf;fg;gl;lNghJ mth;fs; ngUkpjk; mile;jdh;.  

 
➢ jkpo;ehL gRik fhyepiy epWtdk; (Tamil Nadu Green Climate Company)  
✓ jkpo;ehL gRik fhyepiy epWtdj;jpd; rpw;NwL kw;Wk; r%f Clf 

ifahSjy;fs; - Vg;uy; 29 md;W khepy Rw;Wr; #oy; Jiwahy; 
njhlq;fg;gl;ld.  

✓ jkpo;ehL gRik fhyepiy epWtdk; vd;gJ fhyepiy khw;wk; jOty; kw;Wk; 
jzpg;G eltbf;iffisr; rkhspg;gij Nehf;fkhff; nfhz;l xU 
Kaw;rpahFk;.  

✓ ,e;j epWtdk; fhyepiy khw;w ,af;fk;> gRik jkpo;ehL ,af;fk; kw;Wk; 
rJg;G epyq;fs; ,af;fk; Mfpatw;iw nray;gLj;j Ntz;Lk;.  

 
➢ Kj;jkpo; mwpQh; fiyQh; fUzhepjp rhiy  
✓ khepy neLQ;rhiyj; Jiwapd; tsh;r;rpapy; Kd;dhs; Kjy;thpd; gq;fspg;igg; 

Nghw;Wk; tifapy;> nrd;id kw;Wk; khky;yGuk; ,ilNa cs;s fpof;Ff; 
flw;fiur; rhiyapd; gFjpf;F ‘Kj;jkpo; mwpQh; fiyQh; fUzhepjp rhiy’ 
vd;W ngah; khw;wk; nra;ag;gLk;.  

✓ fd;dpahFkhpapy; cs;s jpUts;Sth; rpiy kw;Wk; tpNtfhde;jh; ghiwia 
,izf;Fk; tifapy; &.37 Nfhbapy; mikf;fg;gl;Ls;s fz;zhb ghyk; 
cs;spl;l gy jpl;lq;fSf;F mbf;fy; ehl;baJld; epidTj; J}izAk; 
Kjyikr;rh;; ];lhypd; jpwe;J itj;jhh;.  
 

➢ khepy jfty; njhopy;El;gk; (State's Information Technology) 
✓ khepyj;jpd; jfty; njhopy;El;gk; - 2030Mk; Mz;Lf;Fs; jkpofk; 1 

bhpy;ypad; lhyh; nghUshjhukhf khw Ntz;Lk; vd;w Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypdpd; njhiyNehf;Fg; ghh;itf;F 10 tpOf;fhL gq;fspf;Fk;. 
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✓ ,jid jkpof jfty; njhopy;El;gj; Jiw mikr;rh; b. kNdh jq;fuh[;> 
rl;lg; Nguitapy; Nk 4Mk; Njjp mwptpj;jhh;.  

✓ mikr;rhpd; $w;Wg;gb> cyfshtpa jpwd; ikaq;fs;> juT ika Nritfs;> 
nkd;nghUs;-xU-Nrit> njhlf;f epiy epWtdq;fs; kw;Wk; Mf;fg+h;tkhd 
Nritfs; Nghd;w Jiwfis Nkk;gLj;Jtjd;%yk; ,J milag;gLk;.   

 
➢ nrd;id NgUe;J ‘ifg;Ngrp nrayp’ 
✓ Nk 4 md;W> ngUefu Nghf;Ftuj;Jf; fofk; (vk;brp) – ‘nrd;id g];  vd;w 

ifg;Ngrp nraypia mwpKfg;gLj;jpaJ. 
✓ ,ijg; gad;gLj;jp> gazpfs; xU Fwpg;gpl;l topj;jlj;jpy; cs;s midj;J 

vk;brp NgUe;Jfspd; Neuiy ,Ug;gplk;> kjpg;gplg;gl;l tUif Neuk; kw;Wk; 
efuj;jpd; ve;j ,lj;jpypUe;Jk; mUfpYs;s NgUe;J epWj;jq;fs; 
Mfpatw;iwf; fz;lwpayhk;.  

 
➢ 5 taJf;Ff; Fiwthd Foe;ijfSf;F ,ytr gazk;  
✓ jkpof muR - muRg; Nghf;Ftuj;Jf; fofq;fshy; ,af;fg;gLk; midj;Jg; 

NgUe;JfspYk; 5 taJf;Fl;lgl;l Foe;ijfs; ,ytrkhfg; gazk; 
Nkw;nfhs;syhk; vd;W Nk 5 md;W mwptpj;jJ.  

✓ rl;l kd;wj;jpy;> 2022-23Mk; Mz;bw;fhd jdJ Jiwapd; Gjpa Kaw;rpfisg; 
gl;baypLifapy;> Nghf;Ftuj;Jj;Jiw mikr;rh; v];. rptrq;fh; ,jid 
mwptpj;jhh;.  

✓ jw;NghJ> 3 Kjy; 12 taJf;Fl;gl;l Foe;ijfSf;F> miuf; fl;lzk; 
(nghpath;fSf;F t#ypf;fg;gLk; fl;lzj;jpy; ghjp) t#ypf;Fk; Kiw 
eilKiwapy; cs;sJ.  
 

➢ gLf;if kw;Wk; fhiy czTj; jpl;lk;  
✓ jkpof muR – Vwf; Fiwa gj;J Mz;LfSf;Fg; gpwF nrd;idapy; cs;s 

Rw;Wyhj; jyq;fis cs;slf;fpa gLf;if kw;Wk; fhiy czTj; jpl;lk; 
kw;Wk; `hg;-Md;-mz;l;-  `hg;-Mg; Rw;Wg; gazq;fisg; GJg;gpf;f KbT 
nra;Js;sJ.  

✓ gLf;if kw;Wk; fhiy czTj; jpl;lk;> N`hl;ly;fs; ,y;yhj ,lq;fspy; 
Rw;Wyhg; gazpfSf;F rpf;fdkhd jq;Fkplj;ij cWjp nra;tij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ,ytr fhiy czTj; jpl;lk;  
✓ khepyj;jpy; 1 Kjy; 5 Mk; tFg;G tiu gbf;Fk; muRg; gs;sp 

khzth;fSf;F ,ytr fhiy czT toq;Fk; jpl;lj;ij jkpof Kjy;th; 
K.f. ];lhypd; Nk 7Mk; Njjp mwptpj;jhh;. 

✓ ngUk;ghyhd Foe;ijfSf;F Cl;lr;rj;J FiwghL cs;sJ vd;W 
njhptpj;Js;s rj;JzTj; jpl;l Ma;tpd; mbg;gilapy; ,j;jpl;lk; 
tbtikf;fg;gl;Ls;sjhf Kjyikr;rh; njhptpj;jhh;.  

✓ muRg; gs;spfspy; kjpa czTld; fhiyr; rpw;Wz;bAk; toq;Fk; ehl;bNyNa 
Kjy; khepykhf jkpofk; jpfOk;.  

✓ 1920Mk; Mz;by; mg;Nghija nrd;id khefuhl;rpahy; Foe;ijfSf;F 
czT toq;Ftjw;fhd Kjy; Kaw;rp vLf;fg;gl;ljhy;> jkpo;ehL kjpa 
czTj; jpl;lj;jpd; Kd;Ndhbahf ,Ue;J tUfpwJ.   

 
igg; iydpy;: Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> jkpo;ehL rl;lg; Nguitapy; 
mwptpj;j Ie;J jpl;lq;fs; gpd;tUkhW 
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• 1 Kjy; 5Mk; tFg;G tiu muRg; gs;spapy; gapYk; khzth;fSf;F fl;lk; 
fl;lkhf ,ytr fhiy czit toq;Fjy; 

• Cl;lr;rj;J gw;whf;Fiwiag; Nghf;Ftjw;fhf vLf;fg;gl;l Kd;Kaw;rpfs; 

• rpwe;j gs;spfis cUthf;Fjy; 

• Muk;g Rfhjhu ghJfhg;G epiyaq;fisg; Nghy efh;g;Gwq;fspYk; 
mikj;jy; 

• ‘cq;fs; njhFjpapy; Kjyikr;rh;’ vd;w FiwjPh; jpl;lj;ij khepyj;jpy; 
cs;s midj;J 234 njhFjpfSf;Fk; tphpTgLj;Jjy;. 

 
➢ mKjk; jpl;lk;  
✓ Nfhit njw;F njhFjpapy; ghY}l;Lk; jha;khh;fs; kw;Wk; ,uz;L 

taJf;Fl;gl;l Foe;ijfSf;F ,ytr gRk;ghy; toq;Fk; ‘mKjk;’ jpl;lj;ij 
Nk 9 md;W xd;wpa epjpaikr;rh; eph;kyh rPjhuhkd; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ gpujkhpd; ‘Ngh~d; mgpahd;’ jpl;lj;jpd; thpirapy;> jha;khh;fs; kw;Wk; 
iff;Foe;ijfSf;F KOikahd Cl;lr;rj;ij toq;Fk; Nehf;fj;jpy; Nfhit 
njw;F rl;l kd;w cWg;gpduhd thdjp rPdpthrdhy; njhlq;fg;gl;l Gjpa 
jpl;lk; ,J MFk;.  

 
➢ jkpo;ehl;by; ,Uk;Gf; fhyk; 4>200 Mz;LfSf;F Kd;G njhlq;fpaJ 
✓ fpU~;zfphp khtl;lj;jpy; cs;s kapyhLk;ghiwapy; jkpo;ehL njhy;ypay; 

Jiw elj;jpa mfo;thuha;r;rpapy;> jkpo;ehl;by; ,Uk;Gf; fhyj;jpd; njhlf;fk; 
4200 Mz;LfSf;F Ke;ijaJ (BP) my;yJ 2200 BCE (nghJ rfhg;jj;jpw;F 
Kd;G) vd;gij czh;j;JfpwJ.  

 
➢ uhkQ;Nrhp ePh;j;Njf;fj; jpl;lk;  
✓ uhkQ;Nrhpapy; ePh;j;Njf;fk; mikg;gJ vd;gJ ePz;lfhykhf tpthjpf;fg;gl;l 

jpl;lq;fspy; xd;whFk;.  fpl;lj;jl;l 9.20 rJu fpkP gug;gstpy; gue;J tphpe;J 
fplf;Fk; ,J> jpUts;Shpy; cs;s MwhtJ ePh;j;Njf;fkhFk;.  ,J 
ngUefhpd; Ntfkhf tsh;e;J tUk; ePh;j;Njitiag; g+h;j;jp nra;Ak;. 

✓ efhpapd; FWf;Nf mikf;fg;gLk; ,e;jg; Gjpa ePh;j;Njf;fj;jpy; 1.2 Mapuk; 
kpy;ypad; fd mb (bvk;rpvg;b) Nrkpf;fg;gLk;.  mjd; cghp ePh; g+z;b 
ePh;j;Njf;fj;jpw;F jpUg;gp tplg;gLk;.   

 
➢ ngUefu nrd;id khefuhl;rpapy; vl;L kz;lyq;fs; Nrh;e;Js;sd.  
✓ ngUefu nrd;id khefuhl;rp – rpwe;j Fbik eph;thfj;jpw;fhf jw;NghJs;s 

15 kz;lyq;fSld; $Ljyhf vl;L kz;lyq;fisr; Nrh;j;Js;sJ.  
✓ thh;Lfspd; vz;zpf;if 200 MfNt ,Uf;Fk; kw;Wk; vy;iyfs; xNu 

khjphpahfNt ,Uf;Fk;.  
✓ ,Jtiu 22 rl;l kd;wj; njhFjpfisf; nfhz;l nrd;idapy; 15 

kz;lyq;fs; ,Ue;jjhy; eph;thf hPjpapyhd rpukq;fs; ,Ue;jd.  
 

➢ jPd;jahs; cghj;aha; gQ;rhaj;J rf;jpfud; Gu];fhh; (DeenDayal Upadhyay 
Panchayat SashaktikaranPuraskar) 

✓ jkpo;ehl;by; cs;s 12 Cuhl;rpfs; - rpwe;j nray;jpwDf;fhf xd;wpa 
gQ;rhaj;J uh[; mikr;rfj;jpd; tUlhe;jpu Njrpa gQ;rhaj;J tpUJfshd 
‘jPd;jahs; cghj;aha; gQ;rhaj;J rf;jpfud; Gu];fhh;’ tpUJfisg; ngw;wd.  
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✓ jpUtz;zhkiy khtl;l gQ;rhaj;J> kzr;rey;Y}h; (jpUr;rp) kw;Wk; kz;lgk; 
(,uhkehjGuk;) Mfpa Cuhl;rp xd;wpaq;fs;> mf;fiug;gl;b (jpz;Lf;fy;)> 
kz;kq;fyk; (f&h;)> rpd;dg;gl;b (kJiu)> mj;jpf;fhl;Ltpis (fd;dpahFkhpP> 
fq;fNyhp (fpU~;zfphp) kw;Wk; fl;lj;jp Mfpait Nritfis 
Nkk;gLj;jpajw;fhf Njrpa tpUJfisg; ngw;Ws;sd.  

 
➢ efh;g;Gw Rfhjhuk; kw;Wk; MNuhf;fpa ikaq;fs; (Urban Health and 

Wellness Centres)  
✓ jpy;ypapy; cs;s ‘Mk; Mj;kp nkh`y;yh’ fpspdpf;Ffs; Nghd;W 200 efh;g;Gw 

Rfhjhu kw;Wk; MNuhf;fpa ikaq;fis ngUefu nrd;id khefuhl;rp 
tpiutpy; mikf;f cs;sJ.  

✓ ngUk;ghYk; nehpryhd kw;Wk; Fbirg; gFjpfspy; mikf;fg;gLk; ,e;j 
fpspdpf;Ffs;> cs;Sh; r%f Rfhjhuk; kw;Wk; cah; Rfhjhu trjpfSf;F 
,ilNa ,izg;ghf nray;gLk;.  
 

➢ khky;yGuj;jpy; nr]; xypk;gpahl; eilngw cs;sJ  
✓ nr]; xypk;gpahl; Nghl;bia elj;Jtjw;fhf jkpof muR kw;Wk; mfpy 

,e;jpa nr]; $l;likg;G ,ilNa xU Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; Kjyikr;rh; 
K.f ];lhypd; Kd;dpiyapy; rdpf;fpoik infaOj;jhdJ.  

✓ 44tJ nr]; xypk;gpahl; Nghl;bfs; [_iy 28 Kjy; Mf];l; 10 tiu 
khky;yGuj;jpy; eilngWk; vd;Wk;> 186 ehLfisr; Nrh;e;j 2000 tPuh;fs; ,jpy; 
gq;Nfw;ghh;fs; vd;Wk; xU mjpfhug+h;t ntspaPL njhptpf;fpwJ.   

 
➢ Nguwpthsd;  
✓ uh[pt; fhe;jp nfhiy tof;fpy; rpiw jz;lid ngw;w Nguwpthsid 

tpLjiy nra;a cr;r ePjp kd;wk; cj;jutpl;Ls;sJ.  
✓ murpayikg;Gr; rl;lj;jpd; 142tJ gphptpd;fPo; cs;s mjpfhuq;fisg; 

gad;gLj;jp cr;r ePjp kd;wk; uh[pt; fhe;jp nfhiytof;fpy; rpiwapy; cs;s 
Nguuwpthsid tpLjiy nra;a cj;jutpl;Ls;sJ.  

 
➢ jP~h (DISHA) 
✓ khtl;l tsh;r;rp xUq;fpizg;G kw;Wk; fz;fhzpg;Gf; FOtpd; (District 

Development Coordination and Monitoring Committee) Kjy; khepy 
mstpyhd Ma;Tf; $l;lj;jpw;F Nk 18 md;W Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 
jiyik jhq;fpdhh;.  

✓ ,e;jf; FO 15 Jiwfs; %yk; nray;gLj;jg;gLk; 41 tsh;r;rpj; jpl;lq;fis 
xd;wpa murpd; gq;fspg;Gld; nray;gLj;JfpwJ.  

✓ ,e;jf; $l;lj;jpd;NghJ khepyj;jpy; nray;gLj;jg;gLk; 6 Kf;fpa jpl;lq;fs; 
Fwpj;J Kjyikr;rh; Ma;T nra;jhh;.  

✓ ,e;j Ma;Tf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l Kjy; nghpa jpl;lk; kfhj;kh fhe;jp 
Njrpa Cuf Ntiy cWjpj; jpl;lk; (MGNREGS) MFk;.   mijj; 
njhlh;e;J kfsph; Ra cjtpf; FOf;fis cUthf;Fjy; jpl;lk; Ma;Tf;F 
vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lJ. 

✓ [y;[Ptd; jpl;lj;jpd;fPo; xt;nthU tPl;bw;Fk; FbePh; ,izg;Gfis toq;Fk; 
jpl;lk; %d;whtjhf Ma;Tf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lJ.  

✓ midtUf;Fk; fy;tp kw;Wk; Mrphpah;fSf;fhd fy;tpj; jpl;lk; ehd;fhtjhf 
vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lJ.   mijj; njhlh;e;J xd;wpa kw;Wk; khepy 
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muRfshy; ,ize;J nray;gLj;jg;gLk; Njrpa Ntshz; mgptpUj;jpj; jpl;lk; 
Ma;Tf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lJ.  

✓ ghprPyidf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l MwhtJ kw;Wk; ,Wjpj; jpl;lk; gpujk 
ke;jphp jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; MFk;.   
 

➢ eQ;ruhad; Fsk; - jkpo;ehl;bd; Gjpa gwitfs; ruzhyak;  
✓ eQ;ruhad; Fsk; jkpofj;jpd; 17tJ gwitfs; ruzhyakhf rkPgj;jpy; 

mwptpf;fg;gl;lJ. 
✓ eQ;ruhad; Fsk; jkpo;ehl;bd; Nfhak;Gj;J}hpy; ,Ue;J 60 fpNyh kPl;lh; 

njhiytpy; jpUg;g+h; efhpd; Gwefhpy; mike;Js;sJ.  
✓ ,J eQ;ruhad; kd;duhy; ePh;g;ghrdj;jpw;fhd Mjhukhff; fl;lg;gl;lJ.  ,J 

rh;f;fhh; nghpaghisak; ePh;j;Njf;fk; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ.   
 

➢ fiyQhpd; midj;J fpuhk xUq;fpize;j Ntshz; tsh;r;rpj; jpl;lk;  
✓ jp.K.f. murpd; Kjd;ikj; jpl;lkhd ‘fiyQhpd; midj;J fpuhk 

xUq;fpize;j Ntshz; tsh;r;rpj; jpl;lk;’ vd;w xU jpl;lj;ij Kjy;th; K.f. 
];lhypd; Nk 23Mk; Njjp jiyikr; nrayfj;jpy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ jhpR epyq;fis rhFgbapd;fPo; nfhz;L tUtjd;%yk; rhFgb gug;gsit 
mjpfhpg;gJ> ePh; Mjhuq;fisg; ngUf;FtJ> tptrhapfSf;Fg; gadspf;Fk; 
tifapy; cw;gj;jpj; jpwid mjpfhpg;gJ Mfpait ,j;jpl;lj;jpd; 
Nehf;fkhFk;.  

➢ Nkl;^h; miz  
✓ Rje;jpuk; mile;j gpwF Nk khjj;jpy; jz;zPh; jpwf;fg;gLtJ ,JNt Kjy; 

Kiw MFk;.  
✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> fhtphp nly;lh khtl;lq;fspy; FWit 

rhFgbf;fhf Nkl;^h; mizapd; fjtizfis nrt;tha;f;fpoik cah;j;jp> 
Rje;jpuk; ngw;w gpwF Nk khjk; Kjd; Kiwahf miziaj; jpwe;J 
itj;jhh;.  

✓ tof;fkhf jz;zPh; jpwf;fg;gLk; [{d; 12Mk; Njjpf;Fg; gjpyhf Nk khjk; 
jz;zPh; jpwf;fg;gLtJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;. (2011Mk; Mz;L [{d; 
6Mk; Njjp jz;zPh; jpwf;fg;gl;lJ) 

 
➢ ,isQh; jpwd; jpUtpoh  
✓ ,isQh;fSf;F gy;NtW Jiwfspd; Ntiytha;g;G kw;Wk; jpwd;fis 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd gapw;rp tha;g;Gfs; Fwpj;J tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf jkpof muR 388 ,lq;fspy; ‘,isQh; jpUtpoh’ vd;w xU 
epfo;r;rpia elj;j cs;sJ vd;W Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; Gjd;fpoik 
njhptpj;jhh;.  
 

➢ khepyj;jpy; 31>530 Nfhb kjpg;gpyhd cs;fl;likg;G jpl;lq;fis gpujkh; 
ntspapl;lhh;  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb tpahof;fpoik md;W> jkpofj;jpy; ,uapy;Nt> 
neLQ;rhiyfs; kw;Wk; tPl;L trjpj; Jiwfspy; Rkhh; 31>530 Nfhb 
kjpg;gpyhd 11 cs;fl;likg;Gj; jpl;lq;fSf;F mbf;fy; ehl;b> ehl;Lf;F 
mh;g;gzpj;jhh;.  
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✓ 14>872 Nfhbapy; 262 fpkP ngq;fSU-nrd;id tpiuTr; rhiy> 5>852 Nfhbapy; 
neuY}U Kjy; jUkGhp tiuapyhd ehd;F topr;rhiy> Rkhh; 2>900 Nfhb 
kjpg;gpyhd ,uapy;Nt jpl;lq;fs;. ,aw;if vhpthA Foha; jpl;lk; kw;Wk; 
nrd;idf;F mUfpy; 1>428 Nfhbapy; gd;Ndhf;F yh[p];bf;]; g+q;fh 
Mfpait mlq;Fk;.  

 
➢ ngz;fs; jq;fs; fh;g;gj;ij Rakhfg; gjpT nra;tjw;fhd Nghh;l;ly;  
✓ fh;g;gpzpg; ngz;fs; gpuj;jpNafkhd Mh;rpvr; vz;Zf;fhf jhq;fNs Rakhfg; 

gjpT nra;a cjTk; Nghh;l;liy nghJ Rfhjhuj;Jiw ,af;Feufk; 
nts;spf;fpoik mwpKfg;gLj;jpaJ.  gpwg;G ,wg;G rhd;wpjo;fisg; ngWtjw;F 
,e;j vz; fl;lhak; MFk;.  

✓ fh;g;gk; kw;Wk; Foe;ij $l;L fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L Kiw 2008y; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.  ,J fh;g;gj;ijg; gjpT nra;aTk; kUj;Jtkidfspy; 
gpurtj;ij epfo;j;jTk; Cf;Ftpf;fpwJ.  

 
➢ jf; mjhyj;  
✓ ,e;jpa mQ;ry; Jiw> nrd;id efu tlf;Ff; Nfhl;lj;jpy;> vOk;g+h; vj;jpuh[; 

rhiyapy; cs;s jghy; epiyaq;fspd; KJepiy fz;fhzpg;ghsh; 
mYtyfj;jpy; [{d; 14Mk; Njjp fiy 11 kzpf;F ‘jf; mjhyj;’I 
elj;JfpwJ.  
 

➢ Cl;lr;rj;J Njhl;lk;  
✓ fh;g;gk; jhpj;jjpypUe;J ,uz;L taJ tiuapyhd 1000 ehl;fspy; 

Cl;lr;rj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; tpjkhf> 
nrq;fy;gl;L kUj;Jtf; fy;Y}hp kUj;Jtkidapy; Njhl;lk; xd;iw Rfhjhuk; 
kw;Wk; FLk;g eyj;Jiw mikr;rh; nts;spf;fpoik jpwe;J itj;jhh;. 

✓ ,e;jpad; Mapy; fhh;g;gNu~d; epWtdj;jpd; ngUepWtd r%fg; nghWg;Gzh;T 
Kaw;rpapd;fPo;> ‘1000 ehl;fs; tho;f;ifj; Cl;lr;rj;J Njhl;lk;’ vd;W 
miof;fg;gLk; ,e;jj; Njhl;lk; cUthf;fg;gl;lJ.  

 
➢ $lq;Fsj;jpy; mf;Uj;jp (AKRUTI) Nt&d;w cs;sJ  
✓ jhuhg;g+h; mZkpd; epiyaj;jpw;F mUfpy; cs;s 16 fpuhk Cuhl;rpfspy; 

trpf;Fk; Ntiyapy;yhj ,isQh;fSf;F mjd; Nkk;gl;l mwpT kw;Wk; 
fpuhkg;Gw njhopy;El;g mkyhf;f jpl;lj;jpd;%yk; cjtp nra;Ak; ,e;jpa 
mZrf;jpf; fofk; ypl;> ,NjNghd;w xU Kaw;rpia $lq;Fsk; mZkpd; 
jpl;lj;ijr; Rw;wpAs;s fpuhkq;fspYk; njhlq;fp itf;f cs;sJ.  

 
➢ uhzpg;Ngl;il  
✓ khepyj;jpy; Gjpjhf cUthf;fg;gl;l ,uhzpg;Ngl;il khtl;lk; - %d;W kzp 

Neuj;jpy; 186.9 nkl;hpf; ld; gpsh];bf; fopTfisr; Nrfhpj;j cyf 
rhjidia gilj;Js;sJ.  

✓ ,jw;F Kd;djhf %d;W kzp Neuj;jpy; 128 nkl;hpf; ld; gpsh];bf; 
fopTfisr; Nrfhpj;J Rtpl;rh;yhe;J cyf rhjidia gilj;jpUe;jJ.  
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➢ vz;Zk; vOj;Jk; ,af;fk;  
✓ khepy muR – vl;L taJ tiuapyhd midj;J khzth;fSk; 2025Mk; 

Mz;Lf;Fs; mbg;gil vz; fzpjj; jpwd;fisg; ngwTk;> gbf;fTk; KbAk; 
vd;gij cWjp nra;tjw;fhf> 2022-23 fy;tpahz;L Kjy; ‘vz;Zk; vOj;Jk; 
,af;fk;’ nray;gLj;jg;gLk;.  

✓ Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W fhuzkhf njhlf;fg;gs;sp khzth;fspilNa cs;s 
17 khj fw;wy; ,ilntspiaf; Fiwg;gjw;F ,e;j ,af;fk; cjTfpwJ.  

 
➢ khw;Wj; jpwdhspfSf;fhd khepy MNyhridf; FO (State Advisory Board 

on Disability) 
✓ khw;Wj; jpwdhspfs; chpikfs; rl;lk;> 2016d;gb> jkpo;ehL muR khw;Wj; 

jpwdhspfSf;fhd khepy MNyhridf; FOit kWrPuikj;Js;sJ. 
✓ ,e;jr; rl;lj;jpd;gb> khw;Wj;jpwdhspfSf;F mjpfhukspg;gjw;fhd tphpthd 

nfhs;ifia njhlh;e;J kjpg;gPL nra;tjw;F MNyhridf; FO cjTk; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

✓ ,e;jf; FOTf;F Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; jiyik tfpg;ghh;.    
 

➢ J}a;ikahd efuq;fSf;fhd kf;fs; ,af;fk;  
✓ nrd;id> uhaGuj;jpy; J}a;ik efuq;fSf;fhd kf;fs; ,af;fj;ij 

Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; [{d; 5-Mk; Njjp njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ Kd;dhs; Kjy;th; K. fUzhepjpapd; 99-tJ gpwe;j ehisbahl;b> ,e;j 

,af;fj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; [{d; 3Mk; Njjp mwptpj;jhh;.  
✓ ,e;j J}a;ik ,af;fq;fs; kw;Wk; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpfs; 21 khefuhl;rpfs;> 

138 efuhl;rpfs; kw;Wk; 490 Ng&uhl;rpfspy; ,uz;lhtJ kw;Wk; ehd;fhtJ 
rdpf;fpoikfspy; elj;jg;gLk;.  
 

➢ midj;Jk; rhj;jpak;  
✓ khw;Wj; jpwdhspfSf;fhf rhj;jpaf; $Wfs; mlq;fpa ‘midj;Jk; rhj;jpak;’ 

vd;w mUq;fhl;rpafj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; [{d; 6Mk; Njjp 
jpwe;J itj;jhh;. 

✓ &.1 Nfhb nrytpy; epWtg;gl;l fhkuh[h; rhiyapy; cs;s 
mUq;fhl;rpafj;jpy; mZff; $ba rhjdq;fs;> cjtpj; njhopy;El;gq;fs; 
kw;Wk; mZff; $ba khjphp tPLfs; cs;sd.  

✓ khw;Wj; jpwdhspfs; cjtp rhjdq;fisf; fw;Wf; nfhs;sTk;> gad;gLj;jTk; 
,J cjTk;.   

 
➢ khepy czTg; ghJfhg;Gf; FwpaPL (State Food Safety Index) 2021-2022 
✓ khepy czTg; ghJfhg;Gf; FwpaPL 2021-22,y; jkpo;ehL – nghpa 

khepyq;fspy; Kjy; ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  
✓ cyf czT ghJfhg;G jpdkhd [{d; 7 md;W xd;wpa Rfhjhuj;Jiw 

mikr;rh; kd;Rf; khz;ltpahtplk; ,Ue;J khepy czT ghJfhg;G Mizah; 
gp. nre;jpy; Fkhh; ,e;j tpUijg; ngw;whh;.  

✓ czTg; ghJfhg;gpd; gy;NtW msTUf;fspy; khepyj;jpd; xl;Lnkhj;j 
nray;jpwDf;fhf ,e;j tpUJ toq;fg;gl;lJ.  
 

➢ czTg; ghJfhg;Gf; FwpaPL: 11 khtl;lq;fs; nfsutpf;fg;gl;ld.  
✓ khepy czTg; ghJfhg;Gf; FwpaPL 2021-2022,y; nghpa khepyq;fs; gphptpy; 

jkpo;ehL Kjyplj;ijg; ngw;Ws;sJ.  
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✓ jpUts;Sh;> fhQ;rpGuk;> Nryk;> Nfhak;Gj;J}h;> nrd;id. jpUney;Ntyp> <NuhL> 
kJiu> J}j;Jf;Fb> jpUg;g+h; kw;Wk; jpz;Lf;fy; Mfpa 11 khtl;lq;fs; 
‘rhpahdijr; rhg;gpLq;fs; rthy;’ (Eat Right Challenge) ,y; rpwg;ghf 
nray;gl;ljw;fhd tpUijg; ngw;wd.  
 

➢ Gjpa njhopy;KidNthh; kw;Wk; epWtd Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (New 
Entrepreneur cum Enterprise Development Scheme -NEEDS) 

✓ njhopy; njhlq;f tpUk;Gk; ngz; njhopy;KidNthUf;fhf jkpof muR gy 
jpl;lq;fis tFj;Js;sJ vd;Wk;> mth;fSf;Fj; Njitahd epjpia 
cUthf;fTk; muR cjtp nra;J tUfpwJ vd;Wk; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;fs; Jiw mikr;rh; jpU. b.vk;. md;gurd; njhptpj;jhh;.  

✓ Gjpa njhopy;KidNthh; kw;Wk; njhopy; tsh;r;rpj; jpl;lj;jpd;fPo; jkpofj;jpy; 
Rkhh; 349 ngz; njhopy; KidNthh; gadile;Js;sdh; vd;W mth; 
njhptpj;jhh;.  

 
➢ ehisa jpwd;  
✓ jkpo;ehL muR fy;Y}hp khzth;fSf;fhd ehisa jpwd; vd;w jpl;lj;ij 

mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ jkpo;ehL muR rkPgj;jpy; ehd; Kjy;td; (ehd;jhd; Kjy;td;) jpl;lj;ij 

mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> jkpof muR jw;NghJ ehisa 
jpwd; vd;w jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpy; 50>000 fy;Y}hp khzth;fs; fzpdp mwptpay;> kpd;dZtpay; 
kw;Wk; jfty; njhopy;El;gj; Jiwfspy; mwpthw;wYld; gapw;rp mspg;ghh;fs;> 
njhopy;El;gq;fisg; gad;gLj;jp rpf;fiyj; jPh;g;gjpy; mth;fSf;Fj; jpwd; 
mspg;ghh;fs;.  

✓ njhopy; Jiwapdh; jpwikahd khzth;fisg; ngw Ntz;Lk; vd;gjw;fhf 
jkpof muR ehisa jpwd; jpl;lj;ij cUthf;fpAs;sJ.  

 
➢ S2G thq;Fk; ehs;  
✓ jkpo;ehL Gj;njhopy; kw;Wk; GJik ,af;fk; (Tamil Nadu Startup and 

Innovation Mission) – khepyj;jpy; Gj;njhopy; Rw;Wr; #oy; mikg;ig 
tYg;gLj;Jk; Kaw;rpapd; xU gFjpahf> njhopy; KidNthh; kw;Wk; 
murhq;fj;ij ,izg;gjw;fhf S2G thq;Fk; jpdj;ijj; njhlq;fpAs;sJ.   

✓ S2G thq;Fk; jpdk; vd;gJ Kf;fpa Gj;njhopy; epWtdq;fs; jq;fs; 
jahhpg;Gfs; kw;Wk; jPh;Tfis tpw;gjw;fhf xt;nthU khjKk; ,uz;L 
Jiwfspy; ftdk; nrYj;Jk; epfo;Tfspd; njhluhf ,Uf;Fk;. 

✓ ,e;jg; Gjpa Kd;Kaw;rpapd;fPo;> muRj; Jiwfs; kw;Wk; nghJj; Jiw 
epWtdq;fs;> &.50 ,yl;rk; kjpg;gpw;Fs; GJikahd jahhpg;Gfs; kw;Wk; 
Nritfis Neubahf jkpofj;jpy; cs;s Gj;njhopy; epWtdq;fspypUe;J 
thq;Ftjw;F mDkjpf;fg;gLk;.  
 

➢ HomoSEP 
✓ khepyk; KOtJk; fopTePh;j; njhl;bia Rj;jk; nra;tjw;F HomoSEP vd;w 

xU NuhNgh tpiutpy; khepyk; KOtJk; gad;gLj;jg;gLk;. 
✓ ,e;j NuhNghit nrd;idapd; ,e;jpa njhopy;El;gf; fof Muha;r;rpahsh;fs; 

cUthf;fpAs;sdh;.  ,jw;F kdpj jiyaPL Njitapy;iy. ,ij Jg;GuTg; 
gzpahsh;fs; jiuf;F NkNy ,Ue;jthNw ,af;f KbAk;.   
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➢ ghuj;nel; (BharatNet) jpl;lk;  
✓ ghuj;nel; jpl;lj;jpd;fPo; &.1>627.83 Nfhb kjpg;gPl;by; Mg;bfy; /iggh; 

(xspapio fk;gptlk;) mikf;Fk; jpl;lj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 
tpahof;fpoik md;W njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ jkpo;ehL /iggh;nel; fhh;g;gNu~d; (Tamil Nadu FibreNet Corporation– vd;w 
xU rpwg;G Nehf;f thfdk;) ,e;jj; jpl;lj;ijr; nray;gLj;Jk;.  ,J 
khepyj;jpy; cs;s midj;J 12>525 fpuhk Cuhl;rpfSf;Fk; 1 [pgpgpv]; 
miythpir ,izg;ig toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lk; khepyj;jpy; cs;s midj;J fpuhk Cuhl;rpfSf;Fk; kypT 
tpiyapy; b[pl;ly; Nritfs;> kpd;-fy;tp> njhiy kUj;Jtk; kw;Wk; bhpgps; 
gpNs Nritfis toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ICF: xU cyfshtpa ntw;wpf; fij  
✓ 1955 mf;Nlhghpy; mg;Nghija gpujkh; [t`h;yhy; NeUthy; jpwe;J 

itf;fg;gl;l Rje;jpu ,e;jpahtpd; Muk;gfhy cs;ehl;L cw;gj;jp myFfspy; 
xd;whd nrd;idapy; cs;s xUq;fpize;j ,izg;Gg; ngl;b njhopw;rhiy 
(Integral Coach Factory) xU Nuhypy; cs;sJ.  

✓ cyfpd; kpfg;nghpa ,izg;Gg; ngl;b jahhpf;Fk; njhopw;rhiyapd; /gh;dp~pq; 
gphpT mf;Nlhgh; 1962,y; njhlq;fg;gl;lJ.  
 

➢ fdT ,y;yk; jpl;lk;  
✓ kiwe;j jp.K.f. jiyth; K. fUzhepjpapd; gpwe;j ehshfpa [{d; 3Mk; Njjp 

‘fdT ,y;yk;’ jpl;lj;jpd;fPo; 6 jkpowpQh;fSf;F tPl;Lkid gl;lhf;fis 
Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; toq;fpdhhh;.  

✓ jkpo;ehL tPl;L trjp thhpaf; FbapUg;Gfspy; tPLfs; xJf;fPL nra;tjw;fhd 
Mizfs; toq;fg;gLk; MW jkpo; vOj;jhsh;fspy; <NuhL jkpod;gd; vd;fpw 
vd;. n[fjPrd;> ftpQh; GtpauR vd;fpw v];. n[fe;ehjd;> ,. Re;ju%h;j;jp 
g+kzp vd;fpw gp. khzpf;fthrfk;> Nf. NkhfduhR> kw;Wk; ,kak; vd;fpw tp. 
mz;zhkiy MfpNahh; mlq;Fth;.   
 

➢ vz;Zk; vOj;Jk; ,af;fk;  
✓ jpUts;Sh; khtl;lk;> mopQ;rpthf;fk; Cuhl;rp xd;wpa eLepiyg; gs;spapy;> 

[{d; 13-Mk; Njjp> jkpof Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; ‘vz;Zk; vOj;Jk;’ 
,af;fj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,J xU vOj;jwpT kw;Wk; vz;zpay; gzpahFk;.  ,J vl;L taJ tiu 
cs;s midj;J Foe;ijfisAk; gbf;fTk; vOjTk;> ve;j jtWk; ,y;yhky; 
mbg;gil fzpjj;ij nra;aTk; itf;f Kay;fpwJ.  

 
➢ jfty; njhopy;El;gk;; kw;Wk; b[pl;ly; Nritfs; Jiw  
✓ khepy jfty; njhopy;El;gj; Jiw – jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; b[pl;ly; 

Nritfs; Jiw vd;W kWngahplg;gl;Ls;sJ.  
✓ 1998Mk; Mz;L lhf;lh;. K. fUzhepjp jiyikapyhd jp.K.f Ml;rpapy; 

jfty; njhopy;El;g tsh;r;rpf;F Mjuthf ,e;jj; Jiw epWtg;gl;lJ.  
✓ tsh;e;J tUk; njhopy;El;gq;fs;> kw;Wk; b[pl;ly; njhopy;El;g Nritfspd; 

tsh;r;rpia tYg;gLj;Jk; tifapy; ,e;j ngah; khw;wj;jpw;F muR 
cj;jutpl;Ls;sJ.  
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➢ njhopydq;F  
✓ [{d; 18Mk; Njjp> kJiu kj;jpa njhFjpapy; ‘njhopydq;F’ vd;w xU 

Kd;Ndhbj; jpl;lj;ij epjpaikr;rh; godpNty; jpahfuh[d; njhlq;fp 
itj;jhh;. 

✓ njhopydq;F vd;gJ jkpo;ehL njhlf;fepiy kw;Wk; GJik ,af;fj;jpd; xU 
Kaw;rpahFk;.  

✓ ,J ngUefuq;fs; my;yhj ,lq;fspy; nghUshjhuj;jpy; gpd;jq;fpa 
ngz;fspilNa ntF[d njhopy;Kidit Nkk;gLj;Jtij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.   
 

➢ jkpo;ehL Nkk;gl;l cw;gj;jpapy; rpwe;J tpsq;Fk; ikak; (Tamil Nadu 
Centre of Excellence in Advanced Manufacturing -TANCAM) 

✓ nrd;id illy; g+q;fhtpy; 212 Nfhb nrytpy; mikf;fg;gl;Ls;s jkpo;ehL 
Nkk;gl;l cw;gj;jpapy; rpwe;J tpsq;Fk; ikaj;ij Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypd; nts;spf;fpoik jpwe;J itj;jhh;. 

✓ ,e;j lhd;fhk; lrhy;l; rp];lk;]; kw;Wk; jkpo;ehL njhopy; tsh;r;rpf; fofk; 
(bl;Nfh) %yk; `g; kw;Wk; ];Nghf; khjphpia mbg;gilahff; nfhz;L 
epWtg;gl;lJ.  ,J cs;Sh; kw;Wk; cyfshtpa re;ijfSf;fhd Nghl;bj; 
jd;ikia Nkk;gLj;j cs;sPLfSld; njhlf;fepiy njhopy;KidNthh; 
kw;Wk; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fSf;F Mjutspf;Fk;.  
 

➢ fy;Y}hp fdT 
✓ [{d; 25 md;W jkpof Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; - gd;dpuz;lhk; tFg;G 

khzth;fSf;F> fy;Y}hpg; gl;lg;gbg;igj; Njh;e;njLf;fTk;> mijj; njhlh;e;J 
vjph;fhy tho;f;ifg; ghijiaj; Njh;T nra;aTk; cjTk; njhopy; 
topfhl;Ljy; jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ fy;tpawpT tpfpjk;> fy;tpj;juk;> nkhj;j Nrh;f;if Nghd;w msTUf;fspy; 
jkpo;ehL Kd;dzpapy; cs;sJ.  NkYk;. ehk; Kd;Ndw Ntz;Lk;.  mJjhd; 
ehq;fs; gpd;gw;Wk; fy;tpf; nfhs;if vd;Wk;> ‘fy;Y}hpf; fdT’ mj;jifa 
jpl;lq;fspy; xd;whFk; vd;Wk; Kjyikr;rh; jpU. ];lhypd; Rl;bf; fhl;bdhh;.   
 

➢ nray;jpwd; ju ml;ltiz – khtl;lk; (Performance Grade Index-District) 
2019-20 

✓ [{d; 27 md;W ntspaplg;gl;l nray;jpwd; ju ml;ltiz – khtl;lk; 2019-20 
mwpf;ifapd;gb> jkpo;ehl;by; jUkGhp kw;Wk; tpOg;Guk; khtl;lq;fs; - rpwe;j 
fw;wy; tpisTfisf; nfhz;l Kjy; khtl;lq;fshfj; 
juthpirg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

✓ xd;wpa fy;tp mikr;rfk; ntspapl;l fy;tpf; FwpaPl;by; ,e;j ,uz;L 
khtl;lq;fSk; ‘mjp cj;jk;’ (71 tpOf;fhL Kjy; 80 tpOf;fhL 
kjpg;ngz;fSld; ,uz;lhk;) ,lj;ijg;) ngw;Ws;sd.  

✓ tpaf;fj;jf;f tifapy;> rpwe;j cs;fl;likg;G trjpfisf; nfhz;l nrd;id> 
600f;F 395 kjpg;ngz;fisg; ngw;W> filrp 10 khtl;lq;fspy; ,lk; 
gpbj;Js;sJ.   
 

➢ Ie;J rpl;Nfh njhopw;Ngl;ilfis Kjyikr;rh; jpwe;J itj;jhh;.  
✓ 171.24 Nfhb nrytpy; nrq;fy;gl;L> ehkf;fy;> GJf;Nfhl;il> Nryk; kw;Wk; 

jpUtz;zhkiy Mfpa khtl;lq;fspy; mikf;fg;gl;Ls;s 5 rpl;Nfh 
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njhopw;Ngl;ilfis jkpof Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; jpq;fl;fpoik jpwe;J 
itj;jhh;.  

✓ ,e;jj; njhop;w;Ngl;ilfs; 7>200 NgUf;F NeubahfTk;> 15>000 NgUf;F 
kiwKfkhfTk; Ntiytha;g;ig Vw;gLj;jpj; jUk; vd;W vjph;ghh;ffg;gLfpwJ.  
 

➢ #h;ah  
✓ #h;ah – M];fh; FLk;gj;jpy; cWg;gpduhf miof;fg;gl;l Kjy; jkpo; ebfh; 

vd;w ngUikiag; ngw;Ws;shh;.   mfhlkp Mg; Nkh~d; gpf;rh; Mh;l;]; 
mz;l; rapd;rpy; NrUtjw;fhf miof;fg;gl;l 397 fiyQh;fspy; ,tUk; 
xUth; Mthh;.  

✓ n[a;gPk; (2021) kw;Wk; #uiug; Nghw;W (2020) Mfpa glq;fspy; ebj;jjw;fhf 
#h;ah Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.  

 
➢ ,uz;lhtJ jkpo;ehL tPl;L trjpj; Jiw tYg;gLj;Jk; jpl;lk;  
✓ cyf tq;fp – Fiwe;j tUkhdk; cilath;fs; kw;Wk; ghjpf;fg;glf;$ba 

kf;fspd; tPl;Lj; Njitfis epth;j;jp nra;tjw;fhf jkpo;ehl;;bw;F 190 
kpy;ypad; lhyh; flDjtp toq;f xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  

✓ Gjpjhf mq;fPfhpf;fg;gl;l ,e;j ‘,uz;lhk; jkpo;ehL tPl;L trjpj; Jiw 
tYg;gLj;Jk; jpl;lk;’ vd;gJ ,uz;L xw;iwj; jtiz eltbf;iffspy; 
,uz;lhtJ KiwahFk;.  

 
➢ tho;f;if mwptpay; nfhs;if kw;Wk; Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;Lf; nfhs;if  
✓ [_iy 4 Mk; Njjp> jkpo;ehL Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; - jkpo;ehL 

tho;f;if mwptpay; nfhs;if 2022 kw;Wk; jkpo;ehL Muha;r;rp kw;Wk; 
Nkk;ghl;Lf; nfhs;if 2022 – Mfpa ,uz;L Gjpa nfhs;iffis 
nrd;idapy; eilngw;w jkpo;ehL KjyPl;lhsh;fs; Kjy; JiwKf KjyPl;L 
khehl;by; ntspapl;lhh;.  

✓ ,e;jf; nfhs;iffs; khepyj;jpy; tho;f;if mwptpay; kw;Wk; Muha;r;rp kw;Wk; 
Nkk;ghl;bd; tsh;r;rpia tiuaWf;f Kay;fpd;wd.  

 
➢ I-jkpo;ehL njhopy;El;gk; (i-Tamil Nadu Technology)  
✓ jkpo;ehL - ,;ej Mz;L nrg;lk;ghpy; I-jkpo;ehL njhopy;El;gj;ijj; njhlq;f 

cs;sJ.  
✓ I-jkpo;ehL njhopy;El;g ikak;> tptrhak;> Rfhjhuk; my;yJ fy;tp Nghd;w 

gy;NtW Jiwfspy; cs;s rpf;fyhd rthy;fisj; jPh;f;f nraw;if 
Ez;zwpT> ,ae;jpuf; fw;wy; kw;Wk; gpshf;nrapd; Nghd;w nhopy;El;gq;fisg; 
gad;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfis xUq;fpizf;Fk;.  

 
➢ gRikj; jkpo;ehL ,af;fk;  
✓ khepy Rw;Wr; #oy; Jiw – Mf];l; 15Mk; Njjp jdJ ‘gRik jkpo;ehL 

,af;fj;ijj;’ njhlq;f cs;sJ.  
✓ ,e;j ,af;fj;jpd;fPo;> gy Jiwfs;> nghJ kw;Wk; jdpahh; epWtdqfSld; 

xUq;fpize;j> cs;ehl;L kw;Wk; gy;NtW ,dq;fspd; xU nghpa kuk; eLk; 
jpl;lk; mLj;j 10 Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.  
 

➢ FbauRj; jiythpd; tz;zq;fs;  
✓ jkpo;ehL fhty; Jiwf;F [_iy 22Mk; Njjp FbauRj; jiyth; tz;zq;fs; 

toq;fg;gl cs;sd.  
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✓ FbauRj; jiythpd; epwk; vd;gJ khepy/a+dpad; gpuNjrj;jpd; uhZtk;> 
Jiz uhZtk; kw;Wk; Nghyp]; gilfSf;F toq;fg;gLk; kpf cah;e;j 
khpahijahFk;.  

✓ ,jd;%yk; njd;dpe;jpahtpy; ngUikf;Fhpa ,e;j tpUijg; ngWk; Kjy; 
fhty; JiwahfTk;> ehl;bNyNa gj;jhtjhf ngWk; khepy fhty; 
JiwahfTk; tpsq;Fk;.  

 
➢ jkpo;ehL jpdk;  

[_iy 18 md;W nrd;id> fiythzh; muq;fpy; eilngw;w jkpo;ehL 
jpdtpohtpy; Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; fhnzhypf; fhl;rp %yk; gq;Nfw;whh;.  
Kd;dhs; Kjy;th; rp.vd;. mz;zhJiu> 1967 [_iy 18 md;W nkl;uhh]; 
khepyj;jpd; ngaiu ‘jkpo;ehL’ vd khw;wpdhh;.  ,J jpuhtpl khjphpapd; 
kpfg;nghpa rhjid vd;W Kjyikr;rh; $wpdhhh;.  
etk;gh; 1Mk; Njjp vd;w eilKiwf;Fg; gjpyhf [_iy 18Mk; Njjp 
jkpo;ehL jpdkhf mDrhpf;fg;gLk; vd;W Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 2021 
mf;Nlhgh; 31 md;W mwptpj;jhh;.  
 

➢ rPh;kpF cw;gj;jp kw;Wk; b[pl;ly; cUkhw;w ikak; (Smart Manufacturing 
and Digital Transformation Centre) 

✓ ,e;jpa njhopy;El;g epWtdk; - nrd;id> rPh;kpF nray;Kiw Ez;zwpT> 5[p 
nrayhf;fk; kw;Wk; rPh;kpF cw;gj;jp tpepNahf rq;fpyp xj;Jiog;G 
Mfpatw;wpy; $l;L Muha;r;rp kw;Wk; fz;Lgpbg;Gfspy; ftdk; 
nrYj;Jtjw;fhf rPh;kpF cw;gj;jp kw;Wk; b[pl;ly; cUkhw;w ikaj;ijj; 
njhlq;fpAs;sJ.  

✓ ,e;j ikak;> njhopy;Jiw 4.0 eilKiwfisg; gpd;gw;Wk; ,e;jpa FW rpW 
kw;Wk; eLj;ju njhopy;fSf;fhd cw;gj;jp nray;gLj;jy; mikg;G> ,d;lh;nel; 
Mg; jpq;]; juTj;jsk; kw;Wk; cw;gj;jp Ez;zwpT nkd;nghUs; jsq;fspd; 
mbg;gil $Wfis cUthf;Fk;.  
 

➢ Njrpa FLk;g ey fzf;nfLg;G (National Family Health Survey) - 5 
✓ Njrpa FLk;g ey Ma;T -5 fz;Lgpbg;Gfspd;gb> jkpo;ehl;bd; 

fpuhkg;Gwq;fspy; nkhj;jk; 63 tpOf;fhL tPLfspy; fopg;giwfs; cs;sd.  
✓ ,e;j Ma;tpd;gb> jkpo;ehl;by; fpuhkg;Gwq;fspy; fopg;giwfSf;fhd mZfy; 

63.3 tpOf;fhL Mf ,Ue;jJ.  ,J Njrpa ruhrhpahd 64.9 tpOf;fhl;il 
(fpuhkg;Gw ,e;jpah) tpl Fiwthf cs;sJ.  

✓ ,e;j Njrpa FLk;g ey Ma;thdJ> jkpo;ehl;bd; fpuhkg;Gwq;fspy; 
foptiwfSf;fhd mZfy; Njrpa ruhrhpia tpl 1.6 tpOf;fhL Fiwthf 
,Ug;ggjhfr; Rl;bf; fhl;bAs;sJ.  

✓ gpd;dh; ,j;Jiw> GJf;Nfhl;il> fs;sf;Fwpr;rp> flY}h;> tpOg;Guk;> mhpaY}h;> 
tpUJefh;> jpUtz;zhkiy> nguk;gY}h;> jpz;Lf;fy;> f&h;> Nryk; Mfpa 
khtl;lq;fspy; cs;s 473 fpuhk Cuhl;rpfspy; 18>482 tpLfspy; tpiuthd 
fzf;nfLg;ig elj;jpaJ.  

✓ ,e;j 11 khtl;lq;fspy; cs;s 76 tpOf;fhL tPLfspy; fopg;giwfs; 
,Ug;gjhf tpiuthd fzf;nfLg;gpy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ.  

✓ 2019-20Mk; Mz;by; elj;jg;gl;l Ie;jhtJ njhlh; Njrpa FLk;g ey 
Ma;Tf;F khwhf> elg;G jkpo;ehl;bd; fpuhkg;Gw fz;Lgpbg;Gfs; ,Ue;jd.  
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➢ Gj;njhopy; jkpo;ehL (Startup TN), TANSEED f;F epjpaspf;fpwJ  
✓ jkpo;ehL Gj;njhopy; kw;Wk; GJik ,af;fk;> jkpo;ehL njhlf;f tpij khdpa 

epjp (Tamil Nadu Start-up Seed Grant Fund -TANSEED) 4.0 f;fhd 
tpz;zg;gq;fis tuNtw;fpwJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> Muk;g fl;l Gj;njhopy;fSf;F jyh 10 ,yl;rk; tiu 
epjpAjtp toq;fg;gLk;. ,J> njhlf;fepiyfspy; Gj;njhopy;fspd; epjpj; 
Njitfspy; cs;s ,ilntspiaf; Fiwg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ caph;j;Jsp  
✓ ‘caph;j;Jsp’ vd;w jha;g;ghy; fPjk; ntspaplg;gl;lJ.  
✓ $l;LwT> czT kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;Gj; Jiw Kjd;ikr; nrayhsh; 

n[. ,uhjhfpU~;zd;> jha;g;ghy; Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; 
‘caph;j;Jsp’ vd;w fPjj;ij rdpf;fpoik ntspapl;lhh;.  
 

➢ kUj;Jth; Njly;  
[_iy 24 md;W> jkpo;ehL kUj;Jt fTd;rpy; - ‘kUj;jth; Njly;’ (Doctor 
Search) vd;w Gjpa ifNgrp nraypia mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. 
,e;jr;nraypahdJ> chpkk; ngw;w kUj;Jth;fs; gw;wpa ngah;fs;> jFjpfs; 
kw;Wk; njhlh;Gj; jftiy toq;Fk;.  
,e;jr; nraypiag; gad;gLj;jp> Nehahspfs; mth;fs; trpf;Fk; gFjpapd; 
mQ;ry; FwpaPl;L vz;izg; gad;gLj;jp kUj;Jth;fisj; Njlyhk; kw;Wk; 
mth;fspd; kUj;Jt NjitfSf;F Vw;gTk; Njlyhk;.  

 
➢ khzth; kdR  
✓ [_iy 24 md;W> gs;spf;fy;tpj; Jiw mikr;rh; md;gpy; kNf~; 

ngha;ahnkhop – ‘khzth; kdR’ vd;w Gfhh; ngl;bapd; Md;iyd; gjpg;ig 
mwpKfg;gLj;j muR jpl;lkpl;Ls;sjhf mwptpj;jhh;.  

✓ khzth; r%fk; jq;fspd; Fiwfis vLj;Jiuf;fTk;> mth;fspd; 
MNyhridfis kw;Wk; fUj;Jf;fis gfph;e;J nfhs;sTk; ,e;j Gfhh; ngl;b 
njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ NkYk;> Mrphpah;fSf;Fk; ,JNghd;w Gfhh; ngl;bia mwpKfg;gLj;j muR 
jpl;lkpl;Ls;sJ.  
 

➢ cyf Gypfs; jpdk; - [_iy 29  
✓ ePyfphpapy; cs;s KJkiy Gypfs; fhg;gfj;jpy; cs;s Ntl;il jLg;G 

fhtyh;fshd vk;. khjd;> nghk;kd; kw;Wk; kPd; fhsd; MfpNahh; [_iy 29k; 
Njjp cyf Gypfs; jpdj;jpy; tpUJf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;lLs;sdh;.  

✓ ,e;jj; Jiwapy; mth;fspd; mrhjhuz nray;ghl;bw;fhf ,e;j tpUJ Njrpa 
Gypfs; ghJfhg;G Mizaj;jhy; toq;fg;gLfpwJ.  

✓ hprh;t; tdg;gFjpapy; vk;bb-23 (MDT-23) vd;w Gypia capUld; gpbg;gjpy; 
,e;j %d;W fz;fhzpg;ghsh;fspd; gq;fspg;G kpfTk; Kf;fpakhdjhff; 
fUjg;gl;lJ.  

 
➢ cs;slq;fpa fy;tpf;fhd jpl;lk;  
✓ mkh;Nrth rq;fk;> khw;Wj; jpwdhspfs; Nkyhz;ikf;fhf nray;gLk; jd;dhh;t 

njhz;L epWtdKk;> jkpo;ehL khepy midtUf;Fk; fy;tp ,af;fk;- rkf;u 
rpf;~hTk; ,ize;J nray;gLj;Jk; cs;slq;fpa fy;tpf;fhd khepy 
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mstpyhd jpl;lj;ij> Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; jpq;fl;fpoik md;W 
njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ jkpo;;ehL muR mkh;Nrth rq;fj;Jld; xU Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; 
ifnaOj;jpl;Ls;sJ.  ,J b[pl;ly; kWtho;T jskhd ‘cs;slf;fj;ij 
,ayr; nra;jy;’ (Enabling Inclusion) %yk; Kd;ndLf;fg;gLk;.  
 

➢ uhk;rh; js Fwpr;nrhy; (Ramsar Site Tag) 
✓ nrd;idapy; cs;s gs;spf;fuiz rJg;G epyk;> nrq;fy;gl;bd; Ntle;jhq;fy; 

mUNf cs;s fhpfpsp gwitfs; ruzhyak; kw;Wk; flY}h; khtl;lk; 
gpr;rhutuj;jpd; rJg;G epy fhLfs; Mfpa Ie;J ,e;jpa <u epyq;fs;. [_iy 
26 md;W tpUk;gj;jf;f uhk;rhh; jsf; FwpaPl;ilg; ngw;Ws;sd.  

✓ jkpo;ehl;by; ,g;NghJ Nfhbaf;fiu cl;gl ehd;F uhk;rhh; jsq;fs; cs;sd.   
gs;spf;fuiz rJg;G epyk; ngUefuj;jpd; ikaj;jpy; cs;s Kjy; efh;g;Gw 
,aw;if <u epyk; MFk;.  ,J uhk;rhh; khehl;by; eph;zapf;fg;gl;l fLikahd 
jFjpfis epiwT nra;aty;yJ.  
 

➢ Kjyikr;rhpd; fhiy czTj; jpl;lk;  
✓ 1 Kjy; 5Mk; tFg;G tiu gapYk; 1.14 ,yl;rk; Foe;ijfs; gad;ngWk; 

tifapy; 1>545 muR njhlf;fg;g gs;spfspy; ‘Kjyikr;rhpd; fhiy czTj; 
jpl;lj;ij’ jkpofmuR nray;gLj;j cs;sJ.  

✓ fha;fwpfSld;$ba rhk;ghUld; 150-500 fpuhk; fhiy rikj;j czT 
khzth;fSf;F toq;fg;gLk;.  

✓ mNrhf; efhpy; cs;s muR ngz;fs; Nky;epiyg; gs;spapy; fle;j [_iy 
27Mk; Njjp eilngw;w tpopg;Gzh;T epfo;r;rpf;Fj; jiyik tfpj;j 
Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; ,j;jpl;lj;ij mwptpj;jhh;. 

✓ gs;sp khzth;fspilNa Cl;lr;rj;ij cWjp nra;tjw;fhf KO 
,e;jpahtpYNk ,JNghd;w Kaw;rp ,JNt KjyhtjhFk;.    
 

➢ Ntshz; rf;jp (Agrisakthi) 
✓ fpU~;zfphp khtl;lk; khj;J}iur; Nrh;e;j nry;t Kusp – tptrhapfSf;fhd 

nraypia cUthf;fpajw;fhf kpd;dZ kw;Wk; jfty; njhopy;El;g 
mikr;rfj;jpd; (ministry of electronics and information technology) 
tpUijg; ngw;Ws;shh;.  

✓ Kusp cUthf;fpa ‘mf;hprf;jp’ vd;w Gjpa nraypahdJ> nghUl;fs;> fhg;gPL> 
Cl;lr;rj;J> re;ij tpiy kw;Wk; tptrhag; gapw;rp gw;wpwa jfty;fis 
toq;FfpwJ.  

✓ fle;j thuk; GJ jpy;ypapy; cs;s kpd;dZ kw;wk; jfty; njhopy;El;g 
mikr;rfj;jpd; njhlf;f ikakhd Mg;];Nfy; (Appscale) mfhlkpapy; 
,Ue;J mth; ,e;j tpUijg; ngw;Ws;shh;.  
 

➢ jkpo;ehL cyfshtpa Gypfs; cr;rp khehL  
✓ jkpo;ehL muR xd;wpa muRld; ,ize;J ‘jkpo;ehL cyfg; Gypfs; cr;rp 

khehl;il’ ,e;j Mz;L mf;Nlhgh; khjk; nrd;idapy; elj;Jk; vd;W 
nts;spf;fpoik md;W Kjyikr;rh; njhptpj;jhhh;.  

✓ Njrpa Gypfs; ghJfhg;G Mizaj;ij Nkw;Nfhs; fhl;b 264 GypfSld;> 
,e;jpahtpd; nkhj;j vz;zpf;ifapy; 10 tpOf;fhL gypfs; jkpo;ehl;by; 
cs;sd vd;W mth; njhptpj;jhh;.  
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➢ nrd;idapd; ,uz;lhtJ fphPd;/gPy;L tpkhdepiyak;  
✓ nrd;idapd; ,uz;lhtJ fphPd;/gPy;L tpkhd epiyak; - =ngUk;GJ}h; mUNf 

fhQ;rpGuk; khtl;lk; gue;J}hpy; &.20>000 Nfhb kjpg;gPl;by; mikf;fg;ggLk;.  
✓ Mz;Lf;F Rkhh; 20 kpy;ypad; gazpfisf; ifahSk; tifrapy; ,uz;L 

,izahd XLghijfs; kw;Wk; Kidaq;fisf; nfhz;l xU tpkhd 
epiyaj;ij cUthf;fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

✓ guhkhpg;G kw;Wk; gOJghh;g;G trjpfs;> tpkhdg; Nghf;Ftuj;J Jizg; 
gphpTfs;> tzpf epWtdq;fs; Mfpatw;Wf;fhd trjpfs; nfhz;l kpfg;nghpa 
VNuh efukhf ,e;jj; jsk; cUthf;fg;gl cs;sJ.  
 

➢ ,e;jpa tuyhw;W fhq;fpu]; khehl;il jkpo;ehL elj;j cs;sJ 
✓ 25 tUl ,ilntspf;Fg; gpwF> jkpo;ehl;by; cs;s xU fy;tp epWtdk; 

,e;jpa tuyhw;W fhq;fpurpd; tUlhe;jpu $l;lj;ij elj;j cs;sJ.  
✓ ,e;jpa tuyhw;W fhq;fpu]; khehl;bd; 81tJ mkh;it nrd;idapy; cs;s 

nrd;id fpwpj;jt fy;Y}hp brk;ghpy; elj;j cs;sJ.   
  

➢ murpapd; fhkd;nty;j; tpjhdk; (Queen’s Commonwealth Canopy) 
✓ ePyfphpapd; Nfhj;jfphpapy; cs;s ‘yhq;Tl; N~hyh\ fhL – murpapd; 

fhkd;nty;j; tpjhdk; vd;w mq;fPfhuj;ijg; ngw;Ws;sJ.  
✓ ,e;jtif nfsutk; jkpofj;jpw;Ff; fpilg;gJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;.  

ehl;bNyNa ,e;j nfsutj;ijg; ngWk; ,uz;lhtJ khepyKk; jkpo;ehL 
MFk;.  

✓ kfhuh~;buhtpy; cs;s jpy;yhhp tdg;Gfyplk; (Tillari Conservation Reserve) 
khh;r; 2021,y; ,e;j nfsutj;ij ehl;bNyNa Kjyhtjhfg; ngw;wJ.  
 

➢ jz;Nlhuh 
✓ jkpo;ehL muR – khtl;l eph;thfj;jpd;%yk; jfty; njhptpf;Fk; ghuk;ghpa 

‘jz;Nlhuh’ eilKiwf;Fj; jil tpjpj;Js;sJ.  
✓ ,aw;ifg; Nghplh; kw;Wk; gpw Nehf;fq;fSf;fhf kf;fis cldbahf 

xd;W$l itj;J jfty; njhptpg;gjw;fhf tUtha;;j;Jiw mjpfhhpfs; buk; 
Nghd;w fUtpia mbg;gjw;F Copah;fis <LgLj;Jfpd;wdh;.  

✓ mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gk; tsh;e;J tpl;ljhy;> jz;Nlhuhit gad;gLj;j 
Ntz;ba mtrpak; ,dp ,y;iy vd;W ,J Fwpj;J khtl;l Ml;rpah;fSf;F 
jiyikr; nrayhsh; tp. ,iw md;G vOjpAs;s fbjj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;shh;.  
 

➢ uhk;rhh; mq;fPfhuk;  
✓ jkpo;ehl;by; cs;s NkYk; MW rJg;G epyq;fs; uhk;rhh; mq;fPfhuj;ijg; ngw 

cs;sd.  
✓ jkpo;ehl;by; cs;s NkYk; 6 rJg;G epyq;fs; uhk;rhh; jsq;fshf 

khwpAs;sjhf Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; Gjd;fpoik mwptpj;jhh;.  
1.  $e;jd;Fsk; gwitfs; ruzhyak;. 
2. kd;dhh; tisFlh fly; caph;f;Nfhs fhg;gfk; 

 3. Ntk;gD}h; rJg;G epy tshfk;. 
 4. nts;NshL gwitfs; ruzhyak;. 
 5.  Ntle;jhq;fy; gwitfs; ruzhyak;. 

6.  cjakhh;j;jhz;lGuk; gwitfs; ruzhyak; Mfpait uhk;rhh; js 
mq;fPfhuj;ijg; ngw;Ws;sd.  
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➢ jkpo;ehL rhiyj;Jiwj; jpl;lk; (Tamil Nadu Road Sector Project) 
✓ nrd;idiaj; jskhff; nfhz;l ,e;jpa rhiy Ma;T kw;Wk; Nkyhz;ik 

mikg;G- jkpo;ehL rhiyj; Jiwj; jpl;lj;jhy; fl;lg;gl;L guhkhpf;fg;gLk; efu 
rhiyfs; kw;Wk; neLQ;rhiy ePsq;fis Ma;T nra;a M];jpNuypa juT 
Nrfhpg;G thfdq;fisg; gad;gLj;JfpwJ.  

✓ jkpo;ehL rhiyj;Jiwj; jpl;lk; vd;gJ khepy neLQ;rhiyj; Jiwapd;fPohd 
xU epWtdk; MFk;. ,J 40>000 fpkP ePsKs;s rhiyfis kjpg;gpLtjw;F 
,uz;L Mz;LfSf;F Kd;G nlz;lh; nray;Kiw %yk; IRSM I 
Njh;e;njLj;jJ.  
 

➢ nfhe;jif mfoha;T ,lk;  
✓ nfhe;jif mfoha;tpy; fhh;dpypad; kzpfs; fz;nlLf;fg;gl;ld.  
✓ rptfq;if khtl;lk;> fPob njhFjpf;F cl;gl;l nfhe;jifapy; 74 kzpfs; 

nfhz;l nfhj;J xd;W jpq;fl;fpoik fz;nlLf;fg;gl;lJ.  
✓ ,e;jg; GijFopapy; fhh;dpypad; kzpfs; fz;Lgpbf;fg;gLtJ ,JNt Kjy; 

Kiw MFk;.  ,e;j kzpfs; xU fyrj;jpw;Fs; fz;nlLf;fg;gl;ld.  
 

➢ mkyhf;fg; gzpafk; - Fw;wg; Gydha;Tj; Jiw  
✓ Nghijg; nghUSf;F vjpuhd Nghuhl;lj;ij tYg;gLj;Jtjw;fhf 

fhty;Jiwapy; ‘mkyhf;fg; gzpafk;- Fw;wg; Gydha;Tj; Jiw’ vd;w xU 
Gjpa gphpT cUthf;fg;gLk; vd;W Mf];l; 11Mk; Njjp Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypd; mwptpj;jhh;.  

✓ ‘Nghijapy;yh jkpo;ehL’ vd;w ,yf;if miltjw;fhf kJ tpyf;F 
mkyhf;fg; gphpT kw;Wk; Nghijg; nghUs; Ez;zwpTg; gphpT rpIb 
Mfpatw;iw ,izj;J ,e;jg; Gjpa Jiw cUthf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ jkpo;ehL muR gs;spfspy; - ehl;Lg;Gwf; fiy> ,ir kw;Wk; ehlfk;  
✓ ,e;j Mz;L njhlf;fj;jpy; muRg; gs;spfspy; $Ljy; ghlj;jpl;lk; kw;Wk; 

,izg; ghlj; jpl;lq;fis mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd xU ikag;gLj;jg;gl;l 
Kaw;rp gw;wpa mwptpg;igj; njhlh;e;J> jkpo;ehL gs;spf; fy;tpj; JiwahdJ> 
ehl;Lg;Gwf; fiy> ,ir> ehlfk; cs;spl;l Kaw;rpfis tUk; khjq;fspy; 
nray;gLj;j cs;sJ.  

✓ Mwhk; tFg;G Kjy; xd;gjhk; tFg;G tiu gbf;Fk; khzth;fSf;F $Ljy; 
kw;Wk; ,iz ghlj; jpl;lq;fSf;fhf thuj;jpy; ,uz;L ghlNtisfs; 
xJf;fg;gLk; vd;W fy;tpj;Jiw $wpapUe;jJ. 

✓ ‘Xtpak;> fiyepfo;r;rpfs;> ehl;Lg;Gwf; fiyfs; my;yJ ehlfk; vJthf 
,Ue;jhYk; mth;fs; fw;Wf; nfhs;sTk;> epfo;j;jTk; Cf;Ftpf;fg;gLthh;fs;’ 
vd;W rkf;uhrp rpf;~htpd; khepy jpl;l ,af;Feh; Mh;. Rjd; $wpdhh;.  
 

➢ mf];jpah; kiyapy; ahidfs; fhg;gfk;  
✓ cyf ahidfs; jpdj;ij Kd;dpl;L> jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; cs;s 

mf];jpakiyapy; kw;nwhU ahidfs; fhg;gfk; mikf;fg;gLk; vd Mf];l; 
12Mk; Njjp xd;wpa muR mwptpj;Js;sJ.  

✓ ,J ehl;bd; 32tJ ahidfs; fhg;gfkhfTk;> jkpofj;jpd; Ie;jhtJ 
ahidfs; fhg;gfkhfTk; ,Uf;Fk;.  
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✓ ,jd;%yk; jkpofj;jpy; cs;s ePyfphp> ePyk;g+h;> =tpy;ypGj;J}h; kw;Wk; 
Midkiy cs;spl;l ahidfs; fhg;gfq;fisr; Nrh;j;J ehl;by; cs;s 
nkhj;j fhg;gfq;fspsd; vz;zpf;fif 32 Mf cah;e;Js;sJ.  
 

➢ Ntshz; cl;fl;likg;G epjpak; (Agriculture Infrastructure Fund) 
✓ xd;wpa muR – mWtilf;Fg; gpe;ija ,og;igf; Fiwg;gjw;fhf> jkpo;ehL 

Ntshz;ik cs;fl;likg;G epjpahf (Agriculture Infrastructure Fund) 
&.5>990 Nfhbia xJf;fPL nra;Js;sJ.  

✓ mWtilf;Fg; gpe;ija Nkyhz;ik cs;fl;likg;G kw;Wk; r%f tptrha 
nrhj;JfSf;fhd jpl;lq;fspy; KjyPL nra;tjw;fhd eLj;ju Kjy; ePz;l 
fhy fld; epjp trjp Ntshz; cl;fl;likg;G epjpak; MFk;.  
 

➢ uhk;rhh; jsk;  
✓ Mf];l; 13 md;W> jkpo;ehL – NkYk; ehd;F rJg;G epyq;fSf;fhd 

kjpg;gGkpf;f uhk;rhh; js Fwpr;nrhy;iyg; ngw;wJ.  
✓ ,jd;%yk; uhk;rh; xg;ge;jj;jpd;fPo; rh;tNjr Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 

Fwpr;nrhy;Yld; khepyj;jpy; cs;s rJg;G epyq;fspd; vz;zpf;ifia 14 Mf 
khw;WfpwJ.  

✓ ,J ehl;bNyNa kpf mjpf gl;rkhFk;.  ,jw;F mLj;jgbahf 
cj;jug;gpuNjrj;jpy; 10 Mf cs;sJ.  

✓ jpUth&h; khtl;lj;jpy; cs;s tlt+h; gwitfs; ruzhyak;> uhkehjGuk; 
khtl;lj;jpy; cs;s fhQ;rpuq;Fsk; kw;Wk; rpj;jpuq;Fb gwitfs; 
ruzhyaq;fs; kw;Wk; fd;dpdahFkhp khtl;lj;jpy; cs;s RrPe;jpuk; nj&h; 
Mfpait khepyj;jpd; kjpg;Gkpf;f  gl;baypy; Gjpjhf Nrh;f;fg;gl;Ls;sd.  
 

➢ nea;jy; cg;G  
✓ nea;jy; cg;ig jkpof Kjy;th; njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ ehl;by; cw;gj;jpahFk; 300 ,yl;rk; nkl;hpf; ld; cg;gpy; 8 tpOf;fhL (24 

,yl;rk; nkl;hpf; ld;)I jkpo;ehL cw;gj;jp nra;fpwJ.  
✓ ehl;by; F[uhj;jpw;F mLj;jgbahf cg;G ,uz;lhtJ nghpa khepykhf 

jkpo;ehL tpsq;FfpwJ.  
✓ jkpo;ehL cg;Gf; fofk; 1974,y; epWtg;gl;lJ. 
✓ ehl;by; cg;G kw;Wk; cg;G rhh;e;j nghUl;fis cw;gj;jp nra;Ak; khepy 

muRf;Fr; nrhe;jkhd epWtdk; ,JNtahFk;.  
 

➢ Njrpa nghJ nkhgpypl;b fhh;L (National Common Mobility Card)  
✓ jkpo;ehL – Njrpa nghJ nkhgpypl;b fhh;L jpl;lj;jpy; Nrh;e;Js;sJ.  
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> nrd;id> Nfhak;Gj;J}h; kw;Wk; kJiuapy; cs;s 

NgUe;J gazpfs; tpiutpy; gzkpy;yhky; gazk; nra;ayhk;.  
✓ Njrpa nghJ nkhgpypl;b fhh;L vd;gJ tPl;Ltrjpkw;Wk; efh;g;Gw tptfhu 

mikr;rfj;jhy; cUthf;fg;gl;l gy khepyq;fspy; gad;gLj;jg;glf;$ba xU 
Nghf;Ftuj;J ml;il MFk;.  

✓ gazk;> Nlhy; fl;lzk;> rpy;yiw nfhs;Kjy; kw;Wk; gzk; jpUk;gg; ngWjy; 
Mfpatw;Wf;Fg; gazh; xw;iwg; Nghf;Ftuj;J ml;iliag; gad;gLj;jyhk;.  
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➢ USNS rhh;y]; l;& 
✓ mnkhpf;ff; flw;gilapy; cyh; ruf;Ff; fg;gyhd Av];vd;v]; rhh;y[; l;&- 

fhl;Lg;gs;sp fg;gy; fl;Lk; jsj;jpy; gOJ ghh;f;Fk; gzpia Mf];l;17Mk; 
Njjp Kbj;jJ.  

✓ fg;gypy; elj;jg;gl;l tof;fkhd guhkhpg;gpy; gOJ kw;Wk; gzpahsh; trpf;Fk; 
mikg;Gfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; Mfpait mlq;Fk;.  

✓ vy; mz;l; b epWtdj;jpd; fhl;Lg;gs;sp fg;gy; fl;Lk; jsj;jpy; guhkhpg;Gg; 
gzpfs; Mf];l; 7-k; Njjp njhlq;fpaJ.  

✓ mnkhpf;f flw;gilapd; vk;v];rp-apd; fhk;ghf;l; yh[p];bf;]; gilapd; xU 
gFjpahf ,Uf;Fk; gy fg;gy;fspy; rhh;y]; l;&Tk; xd;whFk;.  ,J flypy; 
,Uf;Fk;NghJ mnkhpf;f flw;gilf; fg;gy;fSf;fhd rg;is iyd;fisf; 
Fwpf;fpwJ.  
 

➢ fhyzp kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; nfhs;if  
✓ jkpo;ehL – gpuj;Naf fhyzp kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; nfhs;ifia 

ntspapl;l Kjy; khepykhf khwpAs;sJ. 
✓ cyfshtpa Njir mjpfhpj;j tUk; Njhy; my;yhj fhyzpfisAk; ,e;jf; 

nfhs;if cs;slf;fpAs;sJ.  
✓ Mf];l; 23 md;W jkpo;ehL fhyzp kw;Wk; Njhy; Jiw khehL 2022,y; 

Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; ,e;jf; nfhs;ifia ntspapl;lhh;.    
✓ ,e;jf; nfhs;if Gjpa KjyPLfs; %yk; &.20>000 Nfhbia <h;f;fTk;> 2025-

f;Fs; ,uz;L yl;rk; NgUf;F Ntiytha;g;ig cUthf;fTk; Kay;fpwJ.  
✓ MrpahtpNyNa fhyzp kw;Wk; Njhy; nghUl;fs; cw;gj;jpf;fhd tpUg;gkhd 

,lkhf jkpofj;ij khw;Wtij ,e;jf; nfhs;if Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
✓ ,uhzpg;Ngl;il gzg;ghf;fj;jpy; kpfg;nghpa fhyzp jahhpg;G g+q;fhtpw;F 

mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ.  
 

➢ LGBTQIA+ r%fj;ij epth;j;jp nra;tjw;fhd jkpo; nrhw;fs;  
✓ ehl;bNyNa Kjd;Kiwahf> jkpo;ehL - LGBTQIA+  r%f 

cWg;gpdh;fSf;Fj; jPh;T fhZk; tifapy; jkpo; nrhw;fspd; 
nrhw;fsQ;rpaj;ij ntspapLk; murhizia ntspapl;Ls;sJ. 

✓ ,e;jf; fiyr; nrhw;fspy; jpUeq;if> jpUek;gp> ghy; GJikahh; (tpe;ijah;)> 
CLghy; (,ilghypdk;) Nghd;w nrhw;fs; cs;sd.  

✓ Mq;fpyk; kw;Wk; jkpopy; jahhpf;fg;gl;l nrhw;fsQ;rpak;> Mf];l; 20 md;W 
r%f eyk; kw;Wk; ngz;fs; mjpfhukspj;jy; Jiwapd; murpjopy; 
ntspaplg;gl;lJ.  

✓ fle;j Mz;L nrd;id cah;ePjp kd;wk;> ,e;j r%fj;ijf; fz;zpakhd 
Kiwapy; miog;gjw;fhd tpjpKiwfspd; gl;baiyf; nfhz;L tUkhW 
muRf;F cj;jutpl;lJ.   

  
➢ FW rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fSf;fhd fld; cj;juthjj; jpl;lk;  
✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy; 

epWtdq;fSf;fhd jkpo;ehL fld; cj;juthjj; jpl;lk; (Tamil Nadu Credit 
Guarantee Scheme) kw;Wk; jkpo;ehL th;j;jf tuTj; js;Sgb mikg;G 

(Tamil Nadu Trade Receivables Discounting System) Mfpatw;iw 
tpahof;fpoik md;W njhlq;fp itj;jhhh;. 

✓ jkpo;ehL fld; cj;juthjj; jpl;lk;> xd;wpa murpd; FW kw;Wk; rpW 
epWtdq;fSf;fhd fld; cj;juthj mwf;fl;lisAld; (Credit Guarantee 
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Trust for Micro and Small Enterprises) ,ize;J nray;gLk; kw;Wk; 40 
yl;rk; tiuapyhd jFjpAs;s fld;fSf;F 90 tpOf;fhL cj;juthjj;ij 
ePl;bf;Fk;. 40 ,yl;rj;jpw;Fk; Nky; kw;Wk; 2 Nfhbf;Fk; Fiwthd 
fld;fSf;F> jFjpahd fld;fSf;F 80 tpOf;fhL cj;juthjk; fpilf;Fk;.  
,j;jpl;lj;jpw;fhf xd;wpa muR 100 Nfhb &gha; xJf;fPL nra;Js;sJ.  
 

➢ muR kpd; re;ij (Government e-Marketplace -GeM) 
✓ jkpo;ehL n[k;> gjpT nra;ag;gl;l %d;whtJ nghpa tpw;gidahsh;fisf; 

nfhz;Ls;sJ.  
✓ ,e;j khepyk; kfhuh~;buh kw;Wk; cj;jug;gpuNjrj;jpw;Fg; gpd;dhy; cs;sJ.  
✓ jkpo;ehl;ilr; Nrh;e;j 4>06>961 tpw;gidahsh;fs; muR kpd; re;ijapy; 

jq;fisg; gjpT nra;Js;sdh;.  kfhuh~;buh (8>83>907 tpw;gidahsh;fs;) 
kw;Wk; cj;jug; gpuNjrk; (4>08>946 tpw;gidahsh;fs;) Mfpatw;iwj; njhlh;e;J 
khepyk; %d;whtJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
 

➢ jkpo;ehl;by; cs;s Ie;J Muk;g Rfhjhu epiyaq;fs; vd;Vgpy; (NABL) 
rhd;wpjiog; ngw;Ws;sd.  

✓ jkpo;ehl;by; cs;s Ie;j Muk;gRfhjhu epiyaq;fs;> Nrhjid kw;Wk; 
msTj; jpUj;j Ma;fq;fSf;fhd Njrpa mq;fPfhu thhpaj;jpd; (National 
Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) rhd;wpjiog; 
ngw;Ws;sd.   

✓ ehl;by; Muk;g Rfhjhuq;fs; ,e;j rhd;wpjio ngw;Ws;sJ ,JNt Kjd; 
Kiw vd;W Rfhjhuj;Jiw mikr;rh; kh. Rg;gpukzpad; njhptpj;Js;shh;.  

✓ jpUg;g+h; khtl;lk; jstha;gl;bdj;jpy; cs;s $Ljy; Muk;g Rfhjhu epiyak;> 
,uhkehjGuk; khtl;lj;jpy; cs;s ntq;fpl;lhq;Fwpr;rp> J}j;Jf;Fbapy; 
khg;gps;isa+uzp kw;Wk; fd;dpahFkhp khtl;lj;jpy; Njhthis Mfpa 
,lq;fspy; cs;s Muk;g Rfhjhu epiyaq;fs; kw;Wk; jpUg;gj;J}h; khtl;lk; 
gr;#hpy; cs;s Muk;g Rfhjhu epiyak; Mfpait kUj;Jt ghpNrhjid 
Ma;tfq;fSf;fhd (EioT epiy) rhd;wpjiog; ngw;Ws;sd.  

 
➢ efh;g;Gw kpd; Nritfs; kw;Wk; thp nrYj;Jtjw;fhd nrayp (App for Urban 

E-services and Tax Payments) 
✓ efuhl;rp eph;thfj;Jiw mikr;rh; Nf.vd;. NeU> nrt;tha;fpoik md;W> 

FiwjPh;f;Fk; nghwpKiwia tYg;gLj;Jtjw;Fk; thp nrYj;Jtjw;Fk; 
‘jkpo;ehL efh;g;Gw kpd;-Nrit’ vd;w xU ifNgrp nraypia 
mwpkfg;gLj;jpdhh;.  

✓ efuhl;rp eph;thfk; kw;Wk; FbePh; toq;fy; Jiw nrayhsh; ~pt;jh]; kPdh 
Kd;dpiyapy; vopy;kpF efuk; vd;w khj ,jio mth; njhlq;fp itj;jhh;.  
 

➢ jkpo;ehL th;j;jf tuTfs; js;Sgb mikg;G (Tamil Nadu Trade 
Receivables Discounting System -TN TReDS) 

✓ jkpo;ehL th;j;jf tuTfs; js;Sgb mikg;G vd;gJ xU epWtd ts 
jpl;lkply; jskhFk;.  ,J nghpa epWtdq;fSf;F toq;fg;gLk; 
nghUl;fSf;fhd gzk; nrYj;Jtjpy; cs;s rpf;fy;fisr; rkhspf;Fk;.  

✓ ,e;jj; jsk; midj;J muRf;Fr; nrhe;jkhd epWtdq;fs;> rl;lg;g+h;t 
thhpaq;fs;> ngUepWtdq;fs; kw;Wk; cr;r $l;LwT epWtdq;fs; 
mZff;$bajhf ,Uf;Fk;.  
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✓ jkpo;ehL th;j;jf tuTfs; js;Sgb mikg;G jsj;jpy; ,Uf;Fk; FW. rpW 
kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fSf;F 179 tJ ehspd; ,Wjpf;Fs; muR epWtdk; 
nrYj;jtpy;iynad;why;> jkpo;ehL tsh;j;jf tuTfs; js;Sgb mikg;Gf;F 
gjpNtw;wg;gl;l gpy;fSf;fhd epYitj; njhifia jha;Nfh (TAICO) tq;fp 
1180tJ ehspy; nrYj;Jk;.  

 
➢ FaMe-TN (jkpo;ehl;bd; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fis vspjhf;Fjy; -

Facilitating MSMEs of Tamil Nadu) 
✓ ,e;j epfo;r;rpapd;NghJ Kjyikr;rh; jpU. K.f. ];lhypd; mth;fs;> 

vk;v];vk;, th;j;jfk; kw;Wk; KjyPl;L Cf;Ftpg;G gzpafj;ij (MSME Trade 
and Investment Promotion Bureau) "FaMe TN" vd;W ngah; khw;wk; nra;jhh;.  

✓ FaMe TN MdJ cyf ts epWtdk;> ,e;jpa gl;la fzf;fhsh;fs; epWtdk; 
kw;Wk; b[pl;ly; th;j;jfj;jpw;fhd jpwe;j nel;nthh;f; Mfpatw;Wld; 
Ghpe;Jzh;T xg;ge;jq;fspy; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.  

 
➢ fhpf;fpa+h; ghiw Xtpaq;fs;  
✓ ,J jkpo;ehl;bd; ePyfphp khtl;lj;jpy; mike;Js;sJ.  
✓ ,J Nfhj;jfphpapy; cs;s Fd;wpd; Kfg;gpy; nghwpf;fg;gl;l 300f;Fk; Nkw;gl;l 

glq;fspd; njhlh; MFk;.  
✓ ,e;jj; jsj;jpy; ve;j mwptpay; fhyf; fzpg;Gk; nra;ag;glhjjhy;> ,J 5>000 

Mz;LfSf;F Nky; goikahdJ vd ek;gg;gLfpwJ.  
✓ Muk;;g tiuglq;fspy; Ntl;ilahLk; tho;f;if KiwpapypUe;J gbg;gbahf 

nka;r;ry; kw;Wk; ,Wjpapy; tptrha tho;f;if Kiwf;F khWtij ,J 
rpj;jhpf;fpwJ.  

✓ ,Ush;fs; kw;Wk; FUk;gh;fs; ,e;jj; jsj;jpd;kPJ gpizg;G nfhz;Ls;sdh;.  
 

➢ jkpo;top gapw;rp  
✓ nrd;id IIbapd; njhopy;El;g Nkk;gLj;jg;gl;l fw;wy; Njrpa jpl;lk; 

(National Programme on Technology Enhanced Learning) – jkpo; topapy; 
gbf;Fk; b];nyf;rpah Foe;ijfSf;fhd jPh;Tj; jpl;lkhd ‘jkpo;top 
gapw;rp’iaj; njhlq;fpAs;sJ.  

✓ nrd;id b];nyf;rpah rq;fk; (Madras Dyslexia Association) cld; 
,ize;J ,e;j Kaw;rp nrg;lk;gh; 2> 2022 md;W njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ Md;iydpy; ,ytrkhf toq;fg;gLk; ,e;jj; jpl;lj;ij IIb nrd;id 
,af;Feh; Nguhrphpah; tp. fhkNfhb kw;Wk; nrd;id b];nyf;rpah rq;f 
jiyth; b. re;jpuNrfh; MfpNahh; njhlq;fp itj;jdh;.  
 

➢ GJikg; ngz;  
✓ nrg;lk;gh; 5Mk; Njjp jkpof Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> %tY}h; 

,uhkhkph;jk; mk;ikahh; cah;fy;tpj; jpl;lkhd ‘GJikg; ngz;’ jpl;lj;ij 
nrd;idapy; eilngw;w tpohtpy; njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ ,e;j epfo;r;rpapy;> jkpof murhy; mikf;fg;gl;l 26 rpwe;j gs;spfs; kw;Wk; 
15 khjphpg; gs;spfis mutpe;;j; nf[;hpthy; jpwe;J itj;jhh;.  

✓ ,e;j rpwe;j gs;spfs; kw;Wk; khjphpg; gs;spfSf;fhd mjpfhug;g+h;t jkpo;g; 
ngah;fs; ‘jifrhy; gs;spfs;’ kw;Wk; ‘ khjphp gs;spfs;’ MFk;.  
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✓ ‘GJikg; ngz;’ jpl;lj;jpd;fPo; muRg; gs;spfspy; 6 Kjy; 12Mk; tFg;G tiu 
gbj;j midj;J khztpfSf;Fk; cah; fy;tpiaj; njhlh;tjw;fhf khjk; 
1000 &gha; toq;fg;gLk;.  

✓ khzth;fs; jq;fspd; ,sq;fiy gl;lg; gbg;G> bg;sNkh kw;Wk; IbI 
gbg;Gfs; KbAk; tiu ,e;j cjtpj; njhif Neubahf mth;fspd; tq;fpf; 
fzf;fpy; tuT itf;fg;gLk;.  

 
➢ 2021Mk; Mz;L KjpNahh; nfhiyapy; jkpo;ehL Kjyplk; gpbj;Js;sJ.  
✓ KjpNahh; mjpfk; cs;s rpy khepyq;fspy; jkpo;ehL ,lk; gpbj;Js;sJ.  

xd;wpa murpd; Gs;spapay; kw;Wk; jpl;l mkyhf;f mikr;rfk; ntspapl;Ls;s 
,e;jpa KjpNahh; 2021 mwpf;ifapd;gb> jkp;o;ehl;by; cs;s KjpNahh;fspd; 
tpOf;fhL 13.6 MFk;.  ,J ehl;bNyNa ,uz;lhtJ kpf mjpfk; MFk;. 
Nfushtpy; 16.5 tpOf;fhL kf;fs; 60 taJf;F Nkw;gl;lth;fs; Mth;.  

✓ juTfis cd;dpg;ghfg; gFg;gha;T nra;jhy;> KjpNahh;fisf; nfhiy 
nra;tjpYk; jkpofk; mjpf Fw;w tpfpjj;jpy; cs;sJ vd;gJ GydhfpwJ. 
 

➢ ];nlk; (STEM) Ma;tfq;fs;  
✓ mwptpay; njhopy;El;gk; nghwpapay; kw;Wk; fzpjj;jpd; (Science Technology 

Engineering and Mathematics - STEM) gyd;fis Foe;ijfSf;F 
neUf;fkhf vLj;Jr; nry;tjw;fhf> nrd;id kw;Wk; mjidr; Rw;wpAs;s vl;L 
muRg; gs;spfs;> gzk; nrYj;Jjy; kw;Wk; epjpr; Nritfs; 
njhopy;El;gj;ijf; ifahSk; cyfshtpa epWtdkhd Fiserv My; 
njhlq;fg;gl;l jpl;lj;jpd;%yk; ];nlk; Ma;tfq;fisg; ngWfpd;wd. 

✓ irjhg;Ngl;il muR khjphp Nkdpiyg; gs;spapy; ,j;jifa Kjy; Ma;tfk; 
jpwe;J itf;fg;gl;lJ.   

 
➢ mwpQh; mz;zh caphpay; g+q;fh  
✓ tz;lY}hpy; cs;s mwpQh; mz;zh caphpay; g+q;fh – nghpa caphpay; 

g+q;fhf;fs; gphptpy; ehl;bNyNa rpwe;j ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  
✓ xd;wpa Rw;Wr; #oy;> tdq;fs; kw;Wk; fhyepiy khw;w mikr;rfj;jhy; 

xt;nthU caphpay; g+q;fhTf;Fk; elj;jg;gl;l ‘Nkyhz;ik nray;jpwd; 
kjpg;gPL’ (management effectiveness evaluation) Nrhjidapd; mbg;gilapy; 
,J njhpa te;Js;sJ. 

✓ tz;lY}h; caphpay; g+q;fh jdJ Nehf;fq;fs; kw;Wk; kpUff;fhl;rp rhiyapd; 
epyg;gug;igg; guhkhpg;gjpy; rpwg;ghfr; nray;gl;ljw;fhf el;rj;jpu kjpg;gPl;ilg; 
ngw;wJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;.  
 

➢ MLfsk;  
✓ khepyj;jp;y; cs;s tpisahl;L tPuh;fspd; eyDf;fhf> ‘MLfsk;’ vd;w 

jfty; ikaj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; nrg;lk;gh; 12-k; Njjp njhlq;fp 
itj;jhh;.  

✓ MLfsk; jfty; ikak; jkpo;ehL tpisahl;L Nkk;ghl;L Miza 
mYtyfj;jpy; midj;J Ntiy ehl;fspYk; fhiy 10 kzp Kjy; khiy 5 
kzp tiu  nray;gLfpwJ.  

✓ ,J khepy ,isQh;fspilNa tpisahl;L Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk;. 
✓ NkYk;> Njrpa kw;Wk; rh;tNjr tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; gjf;fk; ntd;w 

1130 tPuh;fSf;F &.16.3 Nfhb kjpg;gpyhd eyj;jpl;l cjtpfisAk; Kjy;th; 
toq;fpdhh;.  
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➢ fy;ahzp  
✓ nrd;idapd; KjyhtJ njU cu jahhpg;ghsuhd fy;ahzp – ngrd;l; efh; 

fyhN~j;uh fhydpapy; cs;s mUz;Nlly; flw;fiu rhiyapy; nray;glj; 
njhlq;fpAs;sJ.  

✓ ,J ,e;jpa Rw;Wr; #oy; mwf;fl;lis kw;Wk; f];J}hpgha; efh; rq;fj;jpd; 
FbapUg;ghsh;fshy; mikf;fg;gl;l njhl;bahFk;. 

✓ ,e;j fk;Ngh];lh;> ,e;j tl;lhuj;jpy; cUthd Rkhh; 600 fpNyh <uf; 
fopTfis xNu thuj;jpy; 300 fpNyh cukhf khw;wpAs;sJ.  

✓ ngq;fSUtpd; v];v];Mh; Ny mTl;by; ,NjNghd;w gutyhf;fg;gl;l fopT 
Nkyhz;ik mikg;gpd; ntw;wpapd; mbg;gilapy; ,e;j cuj;jahhpg;G mikg;G 
mikf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ 17tJ gwitfs; ruzhyak;  
✓ jkpofj;jpd; 17tJ gwitfs; ruzhyaj;ij jpUg;g+h; khtl;lj;jpy; cs;s 

eQ;ruhad; Fsj;jpy; mikf;f nrg;lk;gh; 13Mk; Njjp jkpof muR 
Mizapl;lJ.  

✓ eQ;ruhad; Fsk;> 7.5 Nfhb muR epjpapy; gwitfs; ruzhyakhf khw;wg;gLk; 
vd tdj;Jiw mikr;rh; ,uhkr;re;jpud; fle;j Vg;uy; 25Mk; Njjp rl;lg; 
Nguitapy; mwptpj;jhh;.  

✓ jpUg;g+hpy; Cj;Jf;Fsp tl;lj;jpy; cs;s rh;f;fhh; nghpaghisak; ePh;j;Njf;fk; 
vd;W miof;fg;gLk; eQ;ruhad;Fsj;jpd; 125.8 n`f;Nlh; gug;gsT tdtpyq;F 
(ghJfhg;G) rl;lk; 1972d;fPo; gwitfs; ruzhyakhf cUthf;fg;gLk;.  

✓ Kd;djhf brk;gh; 2021,y;> tpOg;Guk; mUNf mike;Js;s fONtyp rJg;G 
epyj;ij ‘fONtyp gwitfs; ruzhyak;’ vd;W muR mwptpj;jJ.  ,J 
khepyj;jpd; 16tJ gwitfs; ruzhyakhFk;. 
 

➢ nghWg;Gs;s fhty;Jiw Kaw;rpfspy; khzth;fs; (Students in Responsible 
Police Initiatives -Sirpi) 

✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; nrg;lk;gh; 14Mk; Njjp fiythzh; muq;fpy;> 
nghWg;Gs;s fhty;Jiw Kaw;rpfspy; khzth;fs; (rpw;gp) vd;w xU 
jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;. 

✓ fhty;Jiw kw;Wk; gs;spf; fy;tpj;Jiw ,ize;J tbtikj;j ,j;jpl;lk;> 
&.4.25 Nfhb nrytpy; nray;gLj;jg;gLfpwJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lk; Kjyhtjhf ngUefu nrd;id khefu fhty;Jiwahy; 
nray;gLj;jg;gLk;.  

✓ ,e;j rpw;gp jpl;lj;jpd;fPo;> gs;sp khzth;fspilNa xOf;fk; kw;Wk; r%f 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf mjpfhhpfs; cly; jFjp> tpisahl;L kw;Wk; 
gapw;rp tFg;Gfis toq;Fthh;fs;.  

✓ ,e;j Kaw;rpahdJ elg;G tptfhuq;fs;> ey;y gof;f tof;fq;fs;> Njrgf;jp 
kw;Wk; Nghijg; nghUs;> kJ Nghd;w r%fj; jPikfs; cs;spl;l gpw 
mk;rq;fisg; gw;wpa mwpitg; ngWtjp;y; ftdk; nrYj;Jk;.   
 

➢ ehpf;Fwtd; kw;Wk; FUtpf;fhud;  
✓ jkpo;ehl;by; cs;s ehpf;Fwtd; kw;Wk; FUtpf;fhud; r%fq;fSf;F 

jho;j;jg;gl;l goq;Fbapdh; (scheduled tribe) me;j];ij toq;Ftjw;fhd 
Kd;nkhopTf;F gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapyhd xd;wpa muR nrg;lk;gh; 
14 md;W xg;Gjy; mspj;jJ.  
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✓ ,J Fwpj;J> fle;j 1965Mk; Mz;L NyhFh; FO toq;fpa ghpe;Jiu Fwpj;Jk;> 
,U r%fj;jpdiuAk; jho;j;jg;gl;l goq;Fbapdh; gl;baypy; Nrh;f;fTk; Nfhhp> 
Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; fle;j khh;r; 19Mk; Njjp gpujkUf;Ff; fbjk; 
vOjpapUe;jhh;.  
 

➢ Kjyikr;rhpd; fhiy czTj; jpl;lk;  
✓ muR njhlf;fg;gs;sp khzth;fSf;F ,ytr rj;jhd fhiy czT toq;Fk; 

jpl;lj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; nrg;lk;gh; 15Mk; Njjp kJiu 
Mjp%yk; khefuhl;rp njhlf;fg; gs;spapy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;%yk; khepyk; KOtJk; cs;s 1545 njhlf;fg; gs;spfspy; 
cs;s 1 Kjy; 5Mk; tFg;G tiu cs;s 1.14 ,yl;rk; Foe;ijfs; 
Kjw;fl;lkhf 33.5 Nfhb &gha; nrytpy; gadilth;. ,e;jj; jpl;lj;jpw;F 
jkpopy;> ‘Kjyikr;rhpd; fhiy czT jpl;lk; (Chief Minister's Breakfast 
Scheme) vd;Wngahplg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ Njhs; nfhLg;Nghk; njhopYf;F  
✓ nrg;lk;gh; 16 md;W> kJiuapy; eilngw;w> ‘Njhs; nfhLg;Nghk; njhopYf;F’ 

kz;ly khehl;by;> khepyj;jpd; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; Jiwapd; 
tsh;r;rpia vspjhf;Fk; Gjpa jpl;lq;fis Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 
ntspapl;lhh;.  

✓ rp;l;Nfhtpd; Md;iyd; trjpia Kjyikr;rh; njhlq;fp itj;jhh;.  ,jd;%yk; 
mjd; njhopw;Ngl;ilfspy; jq;fs; Miyfis elj;Jk; njhopyjpgh;fs; 
tq;fpf; fld;> FbePh; tpepNahk;> tpw;gidg; gj;jpuk; Nghd;w 12 Nritfisg; 
ngwyhk;. 
 

➢ %d;whtJ illy; g+q;fh  
✓ NkYk;> khepyj;jpd; %d;whtJ illy; g+q;fh &.600 Nfhb nrytpy; kJiuapy; 

mikf;fg;gLk; vd;Wk; Kjyikr;rh; njhptpj;jhh;.  
✓ 10>000 NgUf;F Ntiy tha;g;Gfis cUthf;Fk; ,e;j jfty; njhopy;El;g 

g+q;fh Kjw;fl;lkhf khl;Lj; jhtzp mUNf Ie;J Vf;fh; epyg;gug;gpy; 
fl;lg;gLk;.  ,uz;lhtJ fl;lj;jpy; NkYk; Ie;J Vf;fh; gug;gstpy; 
tphpTgLj;jg;gLk;.  

➢ gs;sp Gj;jhf;f Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (School Innovation Development 
Project) 

✓ NkYk;> muR kw;Wk; cjtp ngWk; gs;spfspy; khzth;fspd; njhopy; 
jpwd;fis tsh;f;Fk; tifapy; nray;gLj;jg;gLk;> ‘gs;sp Gj;jhf;f 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;ij’ Kjyikr;rh; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Kjw;fl;lkhf> xd;gjhk; tFg;G Kjy; gd;dpuz;lhk; tFg;G tiu Rkhh; 1.56 
,yl;rk; khzth;fSf;Fk;> 3120 Mrphpah;fSf;Fk; njhopy;KidNthh; jpwd; 
Fwpj;J gapw;rp mspf;fg;gLk;.  

 
➢ Nfh; (CARE - Covid Assistance and Relief to Entrepreneurs) jpl;lk;  
✓ Nfhtpl; ngUe;njhw;why; ghjpf;fg;gl;l FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fSf;F 

epjp cjtp toq;Ftjw;fhf Nfh; (njhopy; KidNthUf;F Nfhtpl; cjtp 
kw;Wk; epthuzk;) jpl;lj;ijAk; Kjyikr;rh; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Nfhtpl;-19My; ghjpf;fg;gl;l njhopyjpgh;fSf;F cjTtjw;fhf Nfh; 
jpl;lj;jpw;F &.50 Nfhb khdpaj;ij khepy muR xJf;fpAs;sJ.  
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✓ fle;j khjk; ,e;jj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;ljpypUe;J 81 FW> rpW kw;Wk; 
eLj;ju njhopy;fSf;F ve;jtpjkhd gpizaKk; ,y;yhky; jkpo;ehL fld; 
cj;juthjj; jp;l;lj;jpd;fPo;> &.20.13 Nfhb fld; toq;fg;gl;Ls;sJ vd;Wk; 
Kjyikr;rh; $wpdhh;.  
 

➢ fprhd; fld; ml;ilfs; (Kisan Credit Cards) – jkpo;ehL  
✓ nrg;lk;gh; 19md;W> jdpahh; Jiw tq;fpahd /ngluy; tq;fp> hprh;t; tq;fp 

Gj;jhf;f ikak; kw;Wk; khepy muRld; ,ize;J> jkpo;ehl;bd; 
Njh;e;njLf;fg;gl;l khtl;lq;fspy; cldb fprhd; fld; ml;ilfis 
toq;Ftjw;fhd Kd;Ndhbj; jpl;lj;ij mwptpj;jJ. 

✓ b[pl;ly; trjpapd;fPo;> rpW kw;Wk; FW tptrhapfSf;F ve;j cj;juthjKk; 
,y;yhky; &.1.60 ,yl;rk; tiuapyhd gaph;f;fld; my;yJ fhyf;nfL ePl;bg;G 
toq;fg;gLk;.   

 
➢ Jfhq; ghJfhg;G fhg;gfk; (Dugong Conservation Reserve) 
✓ nrg;lk;gh; 21 md;W> khepy muR – ghy;f; tphpFlhtpy; ,e;jpahtpd; Kjy; 

‘Jfhq; ghJfhg;G fhg;gfk;’ mikf;fg;gLk; vd;W mwptpj;jJ.  
✓ ,e;j eltbf;ifahdJ> mope;J tUk; caphpdq;fisg; ghJfhg;gJ kw;Wk; gpw 

fly; tpyq;Ffisg; ghJfhg;gijAk; Nkk;gLj;JtijAk; Nehf;fkhff; 
nfhz;lJ.  

✓ ghy;f; tphpFlh xU Mokw;w tphpFlhthFk;.  ,e;j tisFlhtpd; %lg;gl;l 
jd;ikahdJ> Jfhq;fs;> lhy;gpd;fs;> Nghh;Nghap]; kw;Wk; Mikfs; 
Mfpait ,g;gFjpf;F mbf;fb tUtjw;F Vw;w rpwe;j tho;tplj;ij 
toq;FfpwJ.  
 

➢ 2023 epjpahz;bd;; Kjy; fhyhz;L – jkpo;ehL  
✓ epjp epiyikia muR rpwg;ghf eph;tfpj;Js;sJ vd;W epjpaikr;rh; 

njhptpj;Js;shh;. 
✓ 2023 epjpahz;bd; Kjy; fhyhz;by;> khepyj;jpd; thptUtha; 50 

tpOf;fhl;bw;Fk; mjpfkhf cah;e;Js;sJ. mNj rkak; thp my;yhj tUtha; 
74 tpOf;fhL mjpfhpj;Js;sJ vd;Wk;> Njrpa mstpy; 7 Mf cs;s gz 
tPf;fj;Jld; xg;gpLk;NghJ> jkpofj;jpd; gztPf;fk; 5 tpOf;fhL Mf cs;sJ 
vd;Wk; mth; Rl;bf; fhl;bdhh;.  
 

➢ vq;fpUe;Jk; ve;j Neuj;jpYk;  
✓ khepyj;jpd; ve;jg; gFjpapypUe;Jk; gl;lh (epy Mtzq;fs;) ngw nghJkf;fs; 

tpz;zg;gpf;Fk; tifapy;> tUtha;j; Jiwapd; Gjpa Md;iyd; trjpia 
Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; nrg;lk;gh; 23Mk; Njjp njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen vd;w ,izajsj;jpy; ‘vq;fpUe;Jk; 
ve;j Neuj;jpYk;’ vd;w trjp nra;ag;gl;Ls;sJ.  

✓ ,dpNky;> tpz;zg;gjhuh;fs; gl;lh ghpkhw;wj;jpw;F tpz;zg;gpf;f nghJ Nrit 
ikaq;fs; kw;Wk; Jizg; gjpthsh;; mYtyfq;fSf;F nry;yj; 
Njitapy;iy.  ,jpy; Jizg; gphpT khw;wk; kw;Wk; ngah; khw;wKk; mlq;Fk;.  
 

➢ jkpo; gug;Giuf; fofk;  
✓ nrg;lk;gh; 24 md;W> Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; - ‘jkpo; gug;Giuf; fofk;’ 

vd;w xU Gjpa jpl;lj;ijj; njhlq;fpdhh;.  NkYk;> ];ghdp~;> [g;ghd;> 
gpnuQ;R> rPdk;> n[h;kd; kw;Wk; gy ,e;jpa nkhopfs; vd 24 ntt;NtW 

https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen
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nkhopfspy; jkpo; fw;gpg;gjw;fhf Kjy;epiy ghlg;Gj;jfq;fisAk; mth; 
ntspapl;lhh;. 

✓ cyfk; KOtJk; jkpo; nkhopiaf; fw;gpg;gijAk;> gug;GtijAk; ,e;j 
,af;fk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ gRikj; jkpo;ehL ,af;fk;  
✓ nrg;lk;gh; 24 md;W tz;lY}hpy; cs;s mwpQh; mz;zh caphpay; g+q;fhtpy; 

gRikj; jkpo;ehL ,af;fj;ij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; njhlq;fp 
itj;jhh;.  

✓ ,e;j ,af;fk;> mLj;j 10 Mz;Lfspy; khepyj;jpd; gRikg; gug;ig 23.7 
tpOf;fhl;by; ,Ue;J 33 tpOf;fhL Mf cah;j;Jtij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

✓ gRikj; jkpo;ehL ,af;fk; vd;gJ jkpo;ehL gRikf; fhyepiy epWtdj;jpd; 
Kjd;ikj; jpl;lkhFk;.  ,J khepy murhy; cUthf;fg;gl;l Gjpa rpwg;G 
Nehf;f thfdk; MFk;. 

 
➢ NA ];Nefd;  
✓ jkpo;ehl;bd; Njdp khtl;lj;ijr; Nrh;e;j vd;.V. ];Nefd; - mah;yhe;J kw;Wk; 

];fhl;yhe;J ,ilNa tlf;F fhy;thiaf; fle;j kpfTk; ,isath; Mdhh;.  
✓ Njdpapy; cs;s rhe;jpepNfjd; gs;spapy; xd;gjhk; tFg;G gbf;Fk; ];Nefd;> 

nrg;lk;gh; 20 Mk; Njjp 35 fpkP ePsKs;s tlf;Ff; fhy;thia ePe;jpf; 
fle;jhh;.  

✓ tlf;F mah;yhe;jpy; cs;s uhgp jPtpy; ,Ue;J ePe;jj; njhlq;fpa FO> mNj 
ehspy; ];fhl;yhe;jpy; cs;s Nghh;l; Ngl;hpf;if mile;jJ.  
 

➢ rpj;jd;dthry;  
✓ jkpo;ehl;bd; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; cs;s xU rpwpa fpuhkk;> fpwp];jt 

rfhg;jj;jpw;F Kd;ghf 1000 Mz;Lfshf n[apd; nry;thf;fpd; Kf;fpa 
ikakahf ,Ue;jJ.  

✓ rpj;jd;dthry; vd;gJ Ff;fpuhkk; kw;Wk; Fd;Wf;F xj;jjhfg; gad;gLj;jg;gLk; 
ngah; MFk;.  ,J mhpth; Nfhtpy; (mhp`jh;fspd; Nfhtpy; - i[dh;fs; 
jq;fs; czh;Tfis ntd;wth;fs;)> Vobg;gl;lk; (17 nkU$l;lg;gl;l ghiw 
gLf;iffs; nfhz;l Fif)> ngUq;fw;fhy GijFopfs; kw;Wk; ePhpy; %o;fpa 
Myaj;ijf; nfhz;l ethr;Rid lhh;d; (rpwpa kiy) Mfpatw;iwf; 
nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ jpirNjhWk; jpuhtplk;  
✓ jpirNjhWk; jpuhtplk;: nkhopngah;g;gpd; gue;j kw;Wk; Rje;jpu tphpthf;fk;.  
✓ jkpo;ehL ghlE}y; kw;Wk; fy;tpr; Nritf; fofj;jpd; (Tamil Nadu Textbook 

and Educational Services Corporation)> jkpo; ,yf;fpag; gilg;Gfisf; 
fz;lwpe;J Mq;fpyk; kw;Wk; gpw jpuhtpl nkhopfspy; nkhopngah;;f;Fk; 
Kaw;rpapy;> ‘jpirNjhWk; jpuhtplk;’ NtfnkLj;Js;sJ.  

✓ jkpo;ehL ghlE}y; kw;Wk; fy;tpr; Nritf; fofk; MdJ njhopy;El;g 
Gj;jfq;fis jkpopy; nkhopngah;g;gjw;fhf ‘Kj;jkpo; mwpQh; nkhopngah;g;G 
jpl;lk;’ kw;Wk; ntt;NtW tajpduhf tifg;gLj;jg;gl;l Foe;ijfis <h;f;Fk; 
Nehf;fpy; ‘,se;jsph; ,yf;fpaj; jpl;lk;’ Mfpa ,uz;L jpl;lq;fisAk; elj;jp 
tUfpwJ.  
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➢ Kjyikr;rhpd; epjp cjtpj; jpl;lk; (Chief Minister’s Fellowship Scheme) - 
2022-24 

✓ 2022-24 Mk;  Mz;bw;fhd jkpo;ehL Kjyikr;rhpd; /ngy;Nyh~pg; 
jpl;lkhdJ> jpl;lq;fspd; Muha;r;rp kw;Wk; nray;gLj;jy; Fwpj;J milahsk; 
fhzg;gl;l fUg; nghUs; gFjpfspy; gzpGhpAk; 30 Muha;r;rpahsh;fisf; 
nfhz;L tpahod; md;W efhpy; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ Kjy; FOtpd; xU gFjpahf Muha;r;rpahsh;fs; Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;sdh;. 
ePh;tsk;> tptrha cw;gj;jp> jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; njhopy;KidT kw;Wk; 
fy;tp cs;spl;l Jiwfspy; mth;fs; gzpahw;Wthh;fs;.  

 
➢ jhkpu v];,v]; (TamiraSES) 

jpUney;Ntyp khtl;l eph;thfk; - jhkpuguzp ejpia rPuikg;gjw;fhf ‘jhkpu 
v];,v];’ vd;w xU $l;Lj; jpl;lj;ijj; njhlq;fpAs;sJ.  

✓ ngq;fSUitr; Nrh;e;j Muha;r;rp kw;Wk; Rw;Wr; #oYf;fhd mNrhfh 
mwf;fl;lis (Ashoka Trust for Research and the Environment) ahdJ 

ngq;fSUtpy; cs;s kdpj FbNaw;wj;jpw;fhd ,e;jpa epWtdk; (Indian 
Institute of Human Settlements) kw;Wk; DEWATS guty; rq;fj;jpw;fhd 

$l;likg;G  (Consortium for DEWATS Dissemination Society) 
Mfpatw;Wld; ,ize;J ,e;jj; jpl;lj;ijr; nray;gLj;Jk;.  

✓ r%f mbg;gilapyhd jpl;lkhdJ> jhkpuguzpapd; ejpf;fhl;rpia> mjpy; 
cs;s midj;J ePh;epiyfisAk; Nrh;j;J> jiy-ePh;> Kfj;Jthuq;fs; kw;Wk; 
Rw;wpAs;s gFjpfis cs;slf;fpaJ.    

 
➢ njhy;ypay; mfo;thuha;r;rp – gad;gLj;jg;gl;l jq;fk; fpilj;jJ 
✓ tlf;Fg;gl;L Cuhl;rpapy; elj;jg;gl;l njhy;ypay; Jiw mfoha;tpy; 

goq;fhyj;jpy; gad;gLj;jg;gl;l jq;fk; fpilj;Js;sJ.  
✓ xuflk; fpuhkj;jpy; mfo;thuha;r;rpf;fhd ,lk; Njh;T nra;ag;gl;lJ.  
✓ fUg;G kw;Wk; rptg;G kz;ghz;lq;fs;> th;zk; g+rg;gl;l kz;ghz;lq;fs;> 

nghwpf;fg;gl;l kz;ghz;lq;fs; kw;Wk; Nuhkhdpa kz;ghz;lq;fSk; 
fz;Lgpbf;fg;gl;ld.  

✓ 1.5 fpuhk; vilAs;s 2 jq;f Mguzq;fSk; fz;nlLf;fg;gl;ld.  
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khepyq;fs; 
 

➢ kpff; Fiwe;j Ntiyapd;ik tpfpjk;  
✓ ehl;by; Ntiyapd;ik tpfpjk; Fiwthf cs;s khepyq;fspy ; rj;jP];fh; 

KjyhtJ ,lj;jpy; cs;sJ. 
✓ ,e;jpag; nghUshjhuj;ijf; fz;fhzpg;gjw;fhd xd;wpa muR rkPgj;jpy; 

ntspapl;Ls;s juTfspd;gb> rj;jP];fh; ,e;j khh;r; 2022y; 0.6 tpOf;fhL 
Ntiyapd;ik tpfpjj;ijg; gjpT nra;Js;sJ. ,Jtiu cs;sjpNyNa ,JNt 
kpff; FiwthdJ MFk;.  `hpahdhtpy; mjpf Ntiyapd;ik tpfpjk; 
cs;sJ.  mjw;F mLj;j ,lj;jpy; uh[];jhd; cs;sJ.  

✓ ehl;by; Ntiyapd;ik tpfpjk; 7.6 tpOf;fhL Mf cs;sJ.  
 

➢ kpd;rhu thfd nfhs;if  
✓ nly;yp - ,g;NghJ mjd; kpd;rhu thfd nfhs;ifapd;fPo;> kpd; Row;rpfis 

Cf;Ftpf;Fk; ehl;bd; Kjy; khepykhf khwpAs;sJ. 
✓ kzpf;F 25 fpkPf;F Fiwthd Ntfk; nfhz;l gazpfs; kw;Wk; ruf;F kpd;-

irf;fps;fs; Mfpa ,uz;bw;Fk; ,e;jr; rYiffs; jFjpAiladthf 
,Uf;Fk;.  

✓ kpd;rhu irf;fps;fis thq;Fk; Kjy; 10>000 egh;fSf;F> mjpfgl;r rpy;yiw 
tpiyapy; 25 tpOf;fhL nfhs;Kjy; Cf;fj; njhifahf> 5>500 Ugha; 
tiuapy; toq;fg;gLk;.    
 

➢ ,khryg; gpuNjrj;jpd; fhq;f;uh NjePh;  
✓ ,khryg; gpuNjrj;jpd; fhq;f;uh Njapiy tpiutpy; INuhg;gpa Miza 

Gtpapay; Fwpr;nrhy;iyg; ngWk;> ,e;jf; Fwpr;nrhy; fhq;f;uh NjePh; INuhg;gpa 
re;ijapy; Eiotjw;fhd tha;g;igg; ngw;Wj;jUk;.  

✓ fhq;f;uh Njapiy 2005,y; ,e;jpa Gtprhh; FwpaPl;ilg; ngw;wJ.  
✓ 1999 Kjy;> ,khr;ryg; gpuNjrj;jpd; fhq;f;uh gFjpapy; Njapiy rhFgb 

kw;Wk; tsh;r;rp njhlh;e;J Nkk;gl;L tUfpwJ.  
 

➢ [k;jhuh  
✓ xt;nthU fpuhkj;jpYk; E}yfj;ijf; nfhz;l ehl;bd; Kjy; khtl;lkhf 

[k;jhuh jpfo;fpwJ.  
✓ [hh;fz;by; cs;s [k;jhuh khtl;lk; midj;J fpuhk Cuhl;rpfspYk; r%f 

E}yfq;fisf; nfhz;l ehl;bd; xNu khtl;lkhf khwpAs;sJ.   
✓ Rkhh; vl;L ,yl;rk; kf;fs; njhifiaf; nfhz;l ,e;j khtl;lj;jpy; MW 

Cuhl;rp xd;wpaq;fspYk; nkhj;jk; 118 fpuhk Cuhl;rpfs; cs;sd.  ,e;j 
xt;nthU Cuhl;rpapYk; xU ey;y trjpAs;s E}yfk; cs;sJ.  
 

➢ gh;tj;khyh Nah[dh jpl;lk; (Parvatmala Yojana Scheme) 
✓ Njrpa neLQ;rhiyfs; yh[p];bf;]; Nkyhz;ik ypkpnll; (The National 

Highways Logistics Management Limited) kw;Wk; ,khryg; gpuNjr muR – 
gh;tj;khyh Nah[dh jpl;lj;jpd;fPo;  VO Nuhg;Nt jpl;lq;fSf;fhd Ghpe;Jzh;T 
xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sd.  

✓ gh;tj;khyh vd;gJ xU Njrpa fapw;Wg; ghij Nkk;ghl;Lj; jpl;lkhFk;.  ,J 
kiyfspy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ,izg;Gf;fhd etPd mikg;ig cUthf;f 
Kd;nkhopag;gl;lJ.  
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➢ kfhuh~;buh kugZ tq;fp (Maharashtra Gene Bank) 
✓ Vg;uy; 28 md;W kfhuh~;buh mikr;ruit - ,e;j tifapy; ehl;bd; Kjy; 

jpl;lkhd ‘kfhuh~;buh kugZ tq;fp’f;F xg;Gjy; mspj;jJ.  
✓ ,e;jj; jpl;lk; g+h;tPf kw;Wk; mope;J tUk; epiyapy; cs;s tpyq;Ffs;> 

gaph;fs;> fly; kw;Wk; caphpay; ,dq;fisg; ghJfhf;f Kay;fpwJ.  
✓ fly;> gaph;> fhy;eil kUj;Jtk;> ed;dPh;> Gy;ntsp> gy;Yaph;> fhLfspd; 

chpikg; gFjpfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Nkyhz;ik kw;Wk; fhLfspd; 
kPSUthf;fk; Mfpa VO fUg;nghUs;fspy; ,J nray;gLk;.  
 

➢ ntw;wplk; mbg;gilapyhd rhf;filfs;  
✓ Mf;uh – nghJ ,lq;fspy; gad;gLj;jg;gLk; ntw;wpl mbg;gilapyhd 

rhf;filfisf; nfhz;l ehl;bd; Kjy; efukhf khwpAs;sJ.  
✓ jh[;k`hy; mUNf jho;thd gFjpfspy; cs;s ,JNghd;w 240 tPLfspy;> 

tof;fkhd fopTePh; mikg;Gfisg; gad;gLj;j Kbahj epiyapy; ntw;wpl 
mbg;gilapyhd rhf;filAld; khefuhl;rp ,izj;Js;sJ.  

✓ ,e;j mikg;gpd; midj;J miwfspYk;> Gtpapay; jfty; mikg;G 
mbg;gilapyhd nrd;rhh;fs; nghUj;jg;gl;Ls;sd.  
 

➢ fphPd;/gPy;L jhdpa mbg;gilapyhd vj;jdhy; Miy  
✓ gPfhh; Kjyikr;rh; epjp~; Fkhh; - ehl;bd; Kjy; fphPd;/gPy;L jhdpa 

mbg;gilapyhd vj;jdhy; Miyia rkPgj;jpy; Vg;uy; 30 md;W g+h;dpahtpy; 
jpwe;J itj;jhh;.  

✓ fUk;G> kf;fhr;Nrhsk; kw;Wk; mhprpiag; gad;gLj;jp ehl;bd; vhpnghUs; 
Njitiag; g+h;j;jp nra;Ak; tifapy; vj;jdhy; jahhpf;Fk; gPfhhpd; yl;rpaj; 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahf ,e;jj; jpl;lk; cs;sJ.  

✓ khepyj;jpy; mikf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 17 vj;jdhy; cw;gj;jp myFfspy; 
g+h;dpah MiyAk; xd;W MFk;.  ,jpy; ehnshd;Wf;F 65>000 ypl;lh; vj;jdhy; 
cw;gj;jp nra;ag;gLk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
 

➢ ,e;jpahtpd; Kjy; goq;Fbapdh; Rfhjhuf; fz;fhzpg;gfk;  
✓ khepyj;jpd; goq;Fbapd kf;fspd; MNuhf;fpak; Fwpj;j juTfisf; 

nfhz;bUf;Fk; ,e;jpahtpd; xNu fz;fhzpg;G epiyaj;ij cUthf;f xbrh 
jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ goq;Fbapdh; Rfhjhu fz;fhzpg;gf jfty; Jiwapd;gb ,J> ‘ehl;bNyNa 
Kjd;ikahdJ MFk;”  ,J gaDs;s> Mjhuk; rhh;e;j kw;Wk; nfhs;if 
rhh;e;j ikakhf ,Uf;Fk; tz;zk; mikf;fg;gl cs;sJ.   
 

➢ [pt;`hyh (Jivhala) 
✓ kfhuh~;buh rpiwj;Jiw – khepyk; KOtJk; cs;s rpiwfspy; jz;lid 

mDgtpf;Fk; ifjpfSf;F ‘[pt;̀ hyh’ vd;w jiyg;gpy; fld; jpl;lj;ij 
,e;j tifapy; Kjd; Kiwahf mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. 

✓ kfhuh~;buh khepy $l;LwT tq;fp ,e;jf; fld; jpl;lj;ij toq;FfpwJ.  
✓ GNdapy; cs;s vuthlh kj;jpa rpiwapy; cs;s ifjpfSf;fhf ,e;j 

Kd;Ndhb Kaw;rpj; jpl;lk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.  ,J NkYk; gbg;gbahf 
khepyk; KOtjpYk; cs;s fpl;lj;jl;l 60 rpiwfSf;Fk; tphpTgLj;jg;gLk;.  

✓ %d;W Mz;LfSf;Fk; Nky; rpiwj; jz;lid mDgtpj;J tUk; 
Fw;wthspfSf;fhf ,e;jj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;lLs;sJ.   
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➢ /g;Nsh nfkp];l;hp nlf;dhy[p `g; (Flow Chemistry Technology Hub) 
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; ‘/;gNsh nfkp];l;hp nlf;dhy[p `g;’ Ijuhghj;jpy; 

jpwf;fg;gl;lJ. 
✓ ,e;j ‘/g;Nsh nfkp];l;hp’ (Xl;l Ntjpapay;) vd;gJ ‘njhlh;r;rpahd Xl;l 

Ntjpapay;’ vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ.  
✓ ,J xU Fohapy; my;yj igg;gpy; ,urhad vjph;tpidfis epfo;j;Jk; 

nray;KiwahFk;.  
 

➢ jf;fhsp fha;r;ry;  
➢ jf;fhsp fha;r;ry; vdg;gLk; Gjpa tif itu]; njhw;W – Nfushtpd; 

nfhy;yk; khtl;lj;jpy; Ie;J tajpw;Fl;gl;l 82 Foe;ijfisg; ghjpj;Js;sJ.  
➢ ,J fz;lwpag;glhj kw;Wk; milahsk; fhzg;glhj fha;r;riy Foe;ijfs; 

mDgtpf;Fk; epfo;T MFk;.  
➢ jf;fhsp fha;r;ry; vd;W miof;fg;gLk; ,e;jf; fha;r;rypd; mwpFwpfs; nrhwp> 

Njhy; vhpr;ry; kw;Wk; ePhpog;G MFk;.  
 

➢ #hpa rf;jp epWty; (Solar Power Installation) 
✓ uh[];jhd; - 10 [pfh thl; xl;L nkhj;j nghpa mstpyhd #hpa rf;jp 

epWty;fisj; jhz;ba ehl;bNyNa Kjy; khepykhf MfpaJ.  
✓ khepyj;jpy; nkhj;jk; 32.5 [pfhthl; epWtg;gl;l Mw;wy; jpwd; cs;sJ.  

,jpy;  GJg;gpf;fj;jf;fit 55 tpOf;fhLk;> ntg;g Mw;wy; 43 tpOf;fhLk; 
kw;Wk; kPjKs;s 2 tpOf;fhl;il mZrf;jpAk; gq;fspf;fpd;wd.  
 

➢ uhk;fh; tp~;jhhp ruzhyak; (Ramgarh Vishdhari Sanctuary) 
✓ uh[];jhdpd; g+z;bapy; cs;s uhk;fh; tp~;jhhp ruzhyak; - ehl;bd; 52tJ 

Gypfs; fhg;gfkhf Nk 16 md;W mwptpf;fg;gl;lJ.  
✓ ue;jk;g+h;> rhp];fh kw;Wk; KFe;j;uhTf;Fg; gpwF uhk;fh; tp~;jhhp khepyj;jpd; 

ehd;fhtJ Gypfs; fhg;gfkhFk;.   
 

➢ l;Nuhd; nfhs;if  
✓ ‘,khryg;gpuNjr l;Nuhd; nfhs;if 2022’f;F Kjyikr;rh; n[a;uhk; jhf;$h; 

xg;Gjy; mspj;Js;shh;.  
✓ l;Nuhd;fSf;fhd nfhs;ifia mq;fPfhpj;j Kjy; ,e;jpa khepyk; ,JthFk;. 
✓ l;Nuhd;fisg; gad;gLj;jp MSif kw;Wk; rPh;jpUj;jq;fs; (Governance and 

Reforms Using Drones) vd;w mbj;jsj;jpd; mbg;gilapy; xU KOikahd 
l;Nuhd; Rw;Wr; #oiy cUthf;Ftij ,e;jf; nfhs;if fUJfpwJ.  
 

➢ ePy ba+f;  
✓ rpf;fpk; Kjyikr;rh; gp.v];. NfhNy – rkPgj;jpy; cyf Rw;Wr; #oy; jpd 

nfhz;lhl;lj;jpd;NghJ rpf;fpd; khepy gl;lhk;g+r;rpahf ‘ePy ba+f;’I 
mwptpj;jhh;.  

✓ rpf;fpkpd; g+h;tPf gl;lhk;g+r;rp ,dkhd ePy ba+f;> rpf;fpkpd; khepy 
gl;lhk;g+r;rpahf mwptpf;fg;gl;l kw;nwhU Nghl;bahsuhd fpU~;zh kapiy 
Ke;jpaJ.  

 
 



 

44 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

➢ Me;jpug; gpuNjr tphpthd Gw;WNeha; rpfpr;ir (Andhra Pradesh 
Comprehensive Cancer Care)  

✓ Me;jpug; gpuNjr tphpthd Gw;WNeha; rpfpr;ir jpl;lk; - jpUg;gjpapy; 100 
gLf;iffs; nfhz;l ehl;bd; kpfg;nghpa Gw;WNeha; kUj;Jtkidia mikf;f 
Kd;nkhope;Js;sJ.   

✓ ,e;j epWtdk; Foe;ijfSf;fhd Gw;WNeha; guhkhpg;G> vYk;G k[;i[ khw;W 
mWit rpfpr;ir kw;Wk; Gw;WNeha; kugZ Muha;r;rp Mfpatw;wpy; 
epGzj;Jtk; ngWk;.  

✓ ,e;j ghyh[p epWtdk; rh;tNjr Gw;WNeha; rpfpr;ir ikakhfTk; nray;gLk;. 
K  

 
➢ %o;Fk; efuk;  
✓ rkPgj;jpa Ma;tpd;gb> Kk;ig Mz;Lf;F ruhrhpahf 2 kpkP mstpy; %o;fp 

tUfpwJ.  
✓ epyj;jb ePiu cwpQ;Rjy;> Ruq;fk; mikj;jy;> ,aw;if <u epyq;fis 

rPuikj;jy;> cs;fl;likg;G jpl;lq;fs; kw;Wk; Rw;Wr; #oy; rPh;FiyTfs; 
Mfpait epyk; tPo;r;rpf;F toptFf;fpd;wd.  
 

➢ Kjyikr;rhpd; khw;W rf;jp jpl;lk; (Mukhyamantri Matrushakti Yojana)  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb> [Pd; 18 md;W – F[uhj;jpd; tNjhjuhtpy; fh;;g;gpzp 

kw;Wk; ghY}l;Lk; ngz;fSf;F Cl;lr;rj;J czT toq;Fk; ‘Kjyikr;rhpd; 
khw;W rf;jp’ jpl;lk;’ I njhlq;fpdhh;.  

✓ ,e;j Gjpa jpl;lj;jpd;fPo;> fh;g;gpzp kw;Wk; ghY}l;Lk; jha;khh;fSf;F 
xUq;fpize;j Foe;ij tsh;r;rpj; jpl;lj;jpd;fPo; xt;nthU khjKk; 
mq;fd;thb ikaq;fspy; ,Ue;J 2 fpNyh nfhz;ilf;fliy> 1 fpNyh 
cSj;jk;gUg;G kw;Wk; 1 fpNyh rikay; vz;nza; Mfpait ,ytrkhf 
toq;fg;gLk;.  
 

➢ gypfh Cuhl;rp  
✓ [{d; 17 md;W> ehl;bd; Kjy; ngz; Cuhl;rpahfpa> ‘gypfh Cuhl;rp’ – 

F[uhj;jpd; fl;r; khtl;lj;jpd; gy fpuhkq;fspy; njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ gypfh Cuhl;rp 11 Kjy; 21 taJila ngz;fshy; eph;tfpf;fg;gLfpwJ.  

,e;j Kaw;rpapd; Kf;fpa Nehf;fk;> Foe;ijj; jpUkzk;> tujl;riz Kiw 
Nghd;w r%fj;jpy; ,Ue;J tUk; jPa gof;fq;fis mfw;WtJld;> ngz;fspd; 
kdk;>; cly; MNuhf;fpak; kw;Wk; mth;fspd; Cl;lr;rj;J Njitfspy; ftdk; 
nrYj;JtNj MFk;.   

 
➢ xUKiw gad;gLj;Jk; gpsh];bf;  
✓ [_iy 1 Kjy; ,khr;ryg; gpuNjr muR> xUKiw gad;gLj;Jk; 

gpsh];bf;ifj; jpUk;gg; ngw;Wf; nfhs;fpwJ.  
✓ khzth;fs; gs;spfspy; nlghrpl; nra;Ak; xU fpNyh gpsh];bf; nghUl;fSf;F 

muR 75 &gha; nrYj;Jk;.  
✓ [_iy 1 k; Njjp Kjy; xUKiw gad;gLj;Jk; gpsh];bf;fpw;Fj; jil 

tpjpf;f xd;wpa muR KbT nra;Js;s epiyapy;> kiy khepykhd ,khr;ryg; 
gpuNjrk;> ‘khzth;fis ,sikapNyNa ,j;jpl;lj;jpy; <LgLj;Jtjd;%yk;’ 
Rw;Wr; #oiyg; ghJfhf;Fk; czh;itj; J}z;Lk; Nehf;fj;jpy; khzth;fsplk; 
,Ue;J xUKiw gad;gLj;Jk; gpsh];bf; nghUl;fis thq;Fk; jpl;lj;ij 
gs;sp kw;Wk; fy;Y}hpfspy; njhlq;f cs;sJ.  
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➢ Gjpa fy;tpf; nfhs;if  
✓ ,e;jpahtpy; Gjpa fy;tpf; nfhs;ifia Kd; njhlf;f epiyapy; mky;gLj;jpa 

Kjy; khepykhf cj;jufhz;l; khwpAs;sJ.  gy rjrhg;jq;fshf ehl;by; 
gpd;gw;wg;gl;L tUk; nkf;fhNy fy;tp Kiwia ,e;j Gjpa fy;tpf; nfhs;if 
khw;WfpwJ.  ‘,J Foe;ijfSf;F Njh;T mbg;gilapyhd fy;tpiaj; njhlu 
tha;g;G mspf;fpwJ.  ,g;NghJ mth;fs; tpUk;Gk; ghlq;fis mth;fs; mwpe;j 
nkhopapy; gbffyhk;. 

➢ uh[Pt; fhe;jp Nfy; uj;dh tpUJ  
✓ uh[];jhd; Kjyikr;rh; mNrhf; nfyhl; - khepyj;jpy; tpisahl;L 

tPuh;fSf;F uh[Pt; fhe;jp Nfy; uj;dh tpUij mwpKfg;gLj;Jtjhf 
mwptpj;jhh;.  

✓ uh[];jhd; fpuhkg;Gw xypk;gpf; Nghl;bfs; Mf];l; 29> 2022 Kjy; njhlq;Fk; 
vd;Wk;  mjpy; 27 ,yl;rj;jpw;F mjpfkhd tPuh;fs; gq;Nfw;ghh;fs; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLtjhfTk; Kjy;th; $wpdhh;.  

 
➢ Nfush /iggh;Mg;bf; nel;nthh;;;f; ypkpnll; (Kerala Fiber Optic Network 

Ltd) 
✓ Nfush ,g;NghJ ehl;bNyNa Kjy; kw;Wk; xNu khepykhf nrhe;j ,iza 

Nritiaf; nfhz;Ls;sJ.  
✓ Nfush /iggh; Mg;bf; nel;nthh;f; ypkpnll; epWtj;jpd; cl;fl;likg;G 

jpl;lj;jpw;F ,iza nrit toq;Fh; chpkj;ij njhiyj; njhlh;Gj; Jiw 
toq;fpaijj; njhlh;e;J ,e;j mwptpg;G ntspaplg;gl;Ls;sJ.  ,j khepyj;jpy; 
cs;s midtUf;Fk; ,iza mZfiy toq;Ftij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ mtrufhy cjtp MjuT mikg;G (Emergency Response Support System)  
✓ ,khryg;gpuNjrk; - thfd ,Ug;gpl fz;fhzpg;G rhjdk; nghUj;jg;gl;l 

midj;J gjpT nra;ag;gl;l tzpf thfdq;fisAk; mtru fhy cjtp 
MjuT mikg;Gld; ,izf;Fk; ehl;bd; Kjy; khepykhf khwpAs;sJ.  

✓ khepyj;jpy; 9>423 thfdq;fs; cs;sd.  mtw;iw tpvy;bb  (VLTD) %yk; 
ehl;by; vq;fpUe;Jk; fz;fhzpf;f KbAk;. 

✓ ,g;NghJ ,e;j thfdq;fs; gjpT nra;ag;gl;L mtrfhy cjtp MjuT 
mikg;Gld; ,izf;fg;gl;L> fhty;Jiw kw;Wk; Nghf;Ftuj;Jj; Jiwahy; 
fz;fhzpf;fg;gLfpd;wd.   
 

➢ ];tr; ke;jpu mgpahdh (Swachh Mandira Abhiyana) 
✓ fh;ehlfh – Nfhtpy;fspy; J}a;ik vd;w fUj;ij mwpKfg;gLj;jpa 

ehl;bNyNa Kjy; khepykhf fh;ehlfk; jpfo;fpwJ.  
✓ mjd;gb mLj;j 5 khjq;fspy; 25 V fpNuL Nfhapy;fis ‘[PNuh Nt];l;’ 

Nfhapy;fshf mwptpf;f xd;wpa muR jpl;lkpl;Ls;sJ.   
✓ khepyj;jpy; ‘];r; ke;jpuh mgpahdh’ jpl;lj;jpd;fPo; ,e;j Kaw;rp 

njhlq;fg;gl;lJ.  
 

➢ thdj;jpypUe;J kUj;Jtk; - mUzhr;ryg; gpuNjrk;  
✓ mUzhryg; gpuNjr Kjyikr;rh; ngkh fhz;Ltpdhy;> Mspy;yh tpkhd 

Nrit %yk; nray;gLj;jg;gLk; ‘thdj;jpypUe;J kUj;Jtk;’ vd;w xU igyk; 
jpl;lk; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ. ‘thdj;jpypUe;J kUj;Jtk;’ vd;w ,e;jj; 
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jpl;lk; gpujkh; njhlq;fpa Rje;jpu jpd mKjg; ngUtpoh epfo;r;rpapd; xU 
gFjpahf cs;sJ.  

✓ Kjy; ntw;wpfukhd tpkhdk; fpof;F fnkq; khtl;lj;jpy; cs;s 
nrg;ghtpypUe;J rhNahq; jhN[htpw;F mDg;gg;gl;lJ.  

 
➢ tlfpof;F xypk;gpf;];  
✓ tUk; mf;Nlhgh; 30Mk; Njjp Kjy; tlfpof;F xypk;gpf; Nghl;bapd; 2tJ 

gjpg;ig Nkfhyah elj;j cs;sJ.  
✓ Nkfhyah tpisahl;L kw;Wk; ,isQh; tptfhuj;Jiw> kw;Wk; tlfpof;F 

xypk;gpf; rq;fk; Mfpait ,ize;J tpisahl;Lj; Jiwfspd; gl;baiy 
,Wjp nra;a New;W khiy $l;lj;ij elj;jpad/  tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; 
Kjy; gjpg;G 2018,y; kzpg;g+hpy; 12 gphpTfSld; eilngw;wJ.  
 

➢ ,e;jpahtpd; KjyhtJ KOikahd ‘nray;ghl;Lf; fy;tpawpT’ khtl;lk; 
✓ kj;jpag;gpuNjrj;jpd; goq;Fbapdh; Mjpf;fk; nrYj;Jk; gFjpahfpa kz;lyh 

gFjp ehl;bNyNa Kjy; KOikahd ‘nray;ghl;L fy;tpawpT’ khtl;lkhf 
khwpAs;sJ. 

✓ goq;Fbapdh; jq;fs; tq;fpf; fzf;fpy; ,Ue;J Nkhrb nra;gth;fshy; gzk; 
vLf;fg;gLtjhf mjpfhhpfsplk; mbf;fb Gfhh; mspj;jdh;.  ,jw;F 
mbg;gilf; fhuzk; mth;fs; nray;ghl;by; fy;tpawpT ,y;yhjJjhd; MFk;. 
  

➢ rz;bfh; tpkhd epiyaj;jpw;F gfj; rpq; ngah; #l;lg;gLk;.  
✓ rz;bfh; tpkhd epiyaj;jpw;F gfj; rpq;fpd; ngaiu #l;Ltjw;F gQ;rhg; 

kw;Wk; `hpahdh khepyq;fs; rk;kjk; njhptpj;Js;sd. 
✓ nkh`hypapy; cs;s rz;bfh; rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F ~h`pj; gfj; 

rpq;fpd; ngaiu #l;Ltjw;F gQ;rhg; kw;Wk; `hpahdh muRfs; xg;Gf; 
nfhz;Ls;sd.  

✓ gQ;rhg;; Kjyikr;rh; gfte;;j; khd; kw;Wk; `hpahdh Jiz Kjy;th; 
J~;ae;j; rTjhyh ,ilNa eilngw;w re;jpg;gpd;NghJ ,e;j KbT 
vLf;fg;gl;lJ.   
 

➢ ghpthh; fy;ahz; ml;il  
✓ cj;jug; gpuNjr murpd; FLk;g milahs jpl;lkhd ghpthh; fy;ahz; fhh;Lf;F 

xd;wpa muR xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  
✓ ,e;jg; Gjpa jpl;lk;> ehl;by; khepyq;fspd; jdpj;Jt milahs jpl;lq;fspd; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ ,J khepyj;jpd; FLk;g myFfspd; tphpthd juTj;jsj;ij epWtTk;> 

Ntiytha;g;G> Xa;t+jpak; kw;Wk; tPl;L trjpfs; cs;spl;l gy;NtW 
jpl;lq;fSf;fhd gadhspfis milahsk; fhzTk; Kay;fpwJ.  
 

➢ mdq; jhy; Vhp  
✓ njw;F jpy;ypapy; cs;s mdq; jhy; Vhp – Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 

epidTr; rpd;dkhf rkPgj;jpy; fyhr;rhu mikr;rfj;jhy; muR mwptpg;G %yk; 
njhptpf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ FJg; kpdhh; tshfk; kw;Wk; rQ;ra; thd; mUNf mike;Js;s> ,e;j 
ghJfhf;fg;gl;l gFjp 42>894 rJu kPl;lh; MFk;.  

✓ ,e;j kpdp Vhp fp.gp. 1060Mk; Mz;L nly;ypia epWtpa uh[h mdq; ghy; 
Njhkh; vd;gtuhy; cUthf;fg;gl;lJ.  
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✓ ehfhyhe;J – 199 Mz;Lfspy; 2 tU ,uapy; epiyak; 
✓ tlfpof;F khepykhd ehfyhe;J> N~htpapy; xU Gjpa trjpAld; 119 

Mz;LfSf;Fk; Nkyhd ,ilntspf;Fg; gpwF mjd; ,uz;lhtJ ,uapy; 
epiyaj;ijg; ngw;Ws;sJ.  

✓ jpkhg+h; ,uapy; epiyak; 1903Mk; Mz;by; jpwf;fg;gl;lJ.  
✓ Nlhdp NghNyh vf;];gpu]; ,uapy; jpdKk; mrhkpd; fTfhj;jp kw;Wk; 

mUzhr;ry gpuNjrj;jpd; e`h;yhFd; ,ilNa ,af;fg;gl;lJ.  jw;NghJ 
N~hFtp tiu ,e;j ,uapy; Nrit ePl;bf;fg;gl;Ld;sJ.  

 
➢ nly;yp khjphp nka;epfh; gs;sp (Delhi Model Virtual School) 
✓ Mf];l; 31 md;W> nly;yp Kjyikr;rh; mutpe;j; nf[;hpthy; - nly;yp khjphp 

nka;epfh; gs;spiaj; njhlq;fpdhh;.  ,jpy; ehL KOtjpYk; cs;s 
khzth;fs; 9 Kjy; 12Mk; tFg;Gfspy; Nrh;f;iff;Fj; jFjp ngWthh;fs;.  

✓ ,J Md;iyd; mbg;gilapyhd fw;gpj;jy; jskhFk;.  khzth;fs; gs;spf;Fr; 
nry;yhky; jq;fs; gbg;ig Kbf;f ,J cjTk;.  

✓ ,e;j nly;yp khjphp nka;epfh; gs;sp> jpy;yp gs;spf; fy;tp thhpaj;Jld; 
,izf;fg;gl;L mjd; ghlj;jpl;lj;ijg; gpd;gw;Wk;.  

✓ ];$y;nel; kw;Wk; $Fs; cUthf;fpa jdpahd gs;spf; fy;tp;j; jsk; %yk; 
tFg;Gfs; elj;jg;gLk;.  
 

➢ Kf;fpa ke;jphp cj;Nahf; fpyhb cd;dad; Nah[dh (Mukhyamantri Udyog 
Khiladi Unnayan Yojana) 

✓ Mf];l; 29 md;W> cj;jufhz;l; Kjyikr;rh; G~;fh; rpq; jhkp – Nluh^dpy; 
‘Kf;ake;jphp cj;Nahf; fpyhb cd;dad; Nah[dh’ jpl;lj;ijj; njhlq;fp 
itj;jhh;.  

✓ Njrpa tpisahl;L jpdj;ijnahl;b khepyj;jpy; ,e;jj; jpl;lk; 
njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ cj;jufhz;by; cs;s tPur; rpWth;fspd; tpisahl;Lj; jpwid Cf;Ftpg;gNj 
,e;jj; jpl;lj;jp;d; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> 8 Kjy; 14 taJ tiuapyhd tsh;e;J tUk; 
tpisahl;L tPuh;fSf;F khjk; U.1500 tpisahl;L cjtpj; njhif 
toq;fg;gLk;.  
 

➢ fpuhkg;Gw Gof;fil gd;wp tsh;g;G MjuT jpl;lk; (Rural Backyard Piggery 
Support Scheme) 

✓ Nkfhyah Kjyikr;rh; fhd;uhl; Nf rq;kh – igh;dp`hl;by; 
tptrhapfSf;fhd ,yl;rpa Kd;Ndhbj; jpl;lkhd ‘fpuhkg;Gw Gof;fil gd;wp 
tsh;g;G MjuTj; jpl;lk;’ 1Mk; fl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ ,e;jj; jpl;lk;> Njrpa fhy;eil ,af;fj;jpd;fPo; xd;wpa murhy;> khepy 
murpd; gq;fspg;Gld; epjpaspf;fg;gLfpwJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;%yk; 6000 Vio kw;Wk; FW tptrhapfs; gad;ngwTk;> 
khepyj;jpy; gd;wp ,iwr;rp cw;gj;jpia mjpfhpf;fTk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  
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➢ uh[];jhd; muR 100 ehs; efh;g;Gw Ntiytha;g;Gj; jpl;lj;ij 
mwpKfg;gLj;jpaJ.  

✓ uh[];jhd; muR> fpuhkg;Gw Ntiytha;g;G cWjpj; jpl;lkhd kfhj;kh fhe;jp 
Njrpa Cuf Ntiytha;g;Gj; jpl;lj;ijg; (MGNREGA) NghyNt 
efh;g;Gwq;fspy; cs;s Viof; FLk;gq;fSf;F 100 ehs; Ntiy tha;g;G 
toq;Fk; xU ,yl;rpa jpl;lj;ijj; njhlq;fpAs;sJ.  

✓ ,e;j Mz;L khepy gl;n[l;by; Kjyikr;rh; mNrhf; nfyhl; Kd;nkhope;j 
,e;jpuh fhe;jp efh;g;Gw Ntiytha;g;G jpl;lj;jpy; 2.25 ,yl;rj;jpw;Fk; 
mjpfkhd FLk;gq;fs; Vw;fdNt gjpT nra;Js;sd.  
 

➢ ,e;jpahtpd; kpf ePskhd ug;gh; miz  
✓ /gy;F ejpapy; ,e;jpahtpd; kpf ePskhd ug;gh; mizia gPfhh; Kjyikr;rh; 

jpwe;J itj;jhh;.  
✓ gPfhh; Kjyikr;rh; epjp~;Fkhh; nrg;lk;gh; 8> 2022 md;W fahtpy; cs;s 

/gy;F Mw;wpd;kPJ fl;lg;gl;Ls;s ,e;jpahtpd; kpf ePskhd ug;gh; mizahd 
‘fah[p miz’iaj; jpwe;J itj;jhh;.  

✓ ,J 411 kPl;lh; ePsKk; 3 kPl;lh; cauKk; nfhz;lJ. 312 Nfhb &gha; 
nrytpy; fl;lg;gl;Ls;sJ. 
 

➢ fw;wy; efuq;fspd; cyfshtpa nel;nthh;f; (Global Network of Learning 
Cities-GNLC) 

✓ njYq;fhdhtpy; ,Ue;J thuq;fy;> Nfushtpy; ,Ue;J jpUr;#h; kw;Wk; epyk;g+h; 
- Mfpait If;fpa ehLfspd; fy;tp> mwptpay; kw;Wk; fyhr;rhu mikg;gpd; 
(And];Nfh) cyfshtpa fw;wy; efuq;fspy; Nrh;e;Js;sd.  

✓ ,e;jg; gl;baypy; cs;s cyfshtpa efuq;fspy; nga;[pq;> ~hq;fha;> 
`hk;gh;f;> Vnjd;];> ,d;rpahd;> gphp];ly; kw;Wk; lg;spd; Nghd;witAk; ,lk; 
ngw;Ws;sd. 

✓ jpUr;#h;> epyk;g+h; kw;Wk; thuq;fy; Mfpait 2015 Kjy; guhkhpf;fg;gLk; 
gl;baypy; ,ize;j Kjy; ,e;jpa efuq;fs; MFk;.  

✓ cs;Sh; kl;lj;jpy; midtUf;Fk; tho;ehs; KOtJk; fw;wiy 
ajhh;j;jkhf;Ftjw;fhd ,tw;wpd; rpwe;j Kaw;rpfis mq;fPfhpf;Fk; tifapy; 
mit ,e;jg; gl;baypy; Nrh;f;fg;gl;Ls;sd.  
 

➢ %d;whk; ghypdj;jth; ,l xJf;fPL – fhty;Jiw Ml;Nrh;g;G  
✓ fh;ehlf muR nrg;lk;gh; 13 md;W> fhty;Jiw Ml;Nrh;g;gpy; ‘%d;whk; ghypd’ 

,l xJf;fPl;il mwptpj;jJ. ,t;thW nra;Ak; Kjy; khepyk; ,JNtahFk;.  
✓ khepy muR 3484 fhtyh;fis gzpakh;j;Jtjw;fhd nray;Kiwiaj; 

njhlq;fpAs;sJ.  NkYk;> ‘jpUeq;if’ vd;W nghUs;gLk; tifapy;> ‘Mz; 
%d;whk; ghypdj;jtUf;F’ 79 ,lq;fis xJf;fpAs;sJ.  

✓ nkhj;jk; cs;s 3484 gzpaplq;fspy; 420 ,lq;fs; fy;ahz fh;ehlfh 
Ntl;ghsh;fSf;Fk;> 11 ,lq;fs; jpUeq;iffSf;Fk; xJf;fg;gl;Ls;sd.  

✓ kPjKs;s 3064 gzpaplq;fspy; 68 ,lq;fs; %d;whk; ghypdj;jth;fSf;fhf 
xJf;fg;gLk;.  
 

➢ v];rpX Rw;Wyh kw;Wk; fyhr;rhu %yjdk;  
✓ nrg;lk;gh; 16 md;W c];ngfp];jhdpd; rkh;fz;by; eilngw;w ~hq;fha; 

xj;Jiog;G mikg;G (Shanghai Cooperation Organization -SCO) cr;rp 
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khehl;by; thuzhrp efuk; - 2022-2023 fhyfl;lj;jpw;fhd Kjy; v];rpX 
Rw;Wyh kw;Wk; fyhr;rhu jiyefukhf ngahplg;gl;lJ.  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb fye;J nfhz;l v];rpX fTd;rpy; jiyth;fs; 
$l;lj;jpy; ,e;j epakdk; mwptpf;fg;gl;lJ.  
 

➢ Ijuhghj; tpLjiy ehs;  
✓ xd;wpa cs;Jiw mikr;rh; mkpj; ~h> nrg;lk;gh; 17Mk; Njjpia xd;wpa 

muR Ijuhghj; tpLjiy ehshff; nfhz;lhLk; vd;W mwptpj;jhh;.  
✓ cs;Jiw mikr;riu jiyik tpUe;jpduhff; nfhz;L ‘Ijuhghj; tpLjiy 

jpdj;ij’ epidT$Wk; tifapy; xd;wpa muR ,e;j epfo;it elj;jpaJ.  
✓ 1948Mk; Mz;L ep[hk; c];khd; mypfhdpd; Ml;rpapy; ,Ue;J Ijuhghj; 

khepyk; tpLtpf;fg;gl;L 75 Mz;Lfs; epiwtile;jij epidT$Wk; tifapy; 
,e;epfo;T elj;jg;gl;lJ.  

 
➢ ehfh kph;r;rh (Naga Mircha) nghpa kpsfha; (King Chilli) jpUtpoh  
✓ ehfhyhe;J – Nfh`pkh khtl;lj;jpy; cs;s nra;`hkh fpuhkj;jpy; Kjd; 

Kjyhf ‘ehfh kph;r;rh’ (fpq; kpsfha;) jpUtpoh nfhz;lhlg;gl;lJ. 
✓ rkPgj;jpy; nrg;lk;gh; 10Mk; Njjp eilngw;w tpohtpw;F ehfhyhe;J 

Njhl;lf;fiyj; Jiw epjpAjtp mspj;jJ.  
✓ 2008Mk; Mz;by; ehfyhe;jpypUe;J Gtprhh; milahs FwpaPl;ilg; ngw;w 

Kjy; jahhpg;G ehfh kph;r;rh MFk;.  
 

➢ njhopy;Jiw fQ;rh (Industrial Cannabis) 
✓ njhopy;Jiw fQ;rh gaphpl mDkjpj;j Kjy; ,e;jpa khepykhf cj;jufhz;l; 

tpsq;FfpwJ.  
✓ jug;gLj;jg;gl;l ‘njhopy;Jiw rzy;’ 1000 n`f;NlUf;F Nky; Nrhjid 

mbg;gilapy; tsh;f;f khepy muR ,e;jpa njhopy;Jiw rzy; rq;fj;jpw;F 
(Indian Industrial Hemp Association) chpkk; toq;fpAs;sJ. 

✓ ,Wjpapy;> ,e;jpa njhopy;Jiw rzy; rq;fk; 10000 n`f;Nlh; gug;gstpy; 
Ie;J Mz;LfSf;F ehh; rhFgb nra;Ak;. 

✓ jug;gLj;jYf;fhd murhq;f topfhl;Ljy;fspd;gb> njhopy;Jiw rzy; 
tsh;f;fg;gLtJ ,e;jpahtpy; ,JNt Kjy; Kiw. 
 

➢ ge;jy;fz;bd; Kjy; Gypfs; fhg;gfk; (Bundelkhand’s First Tiger Reserve)  
✓ ge;Njy;fz;l; gFjpapy; cs;s Kjy; Gypfs; fhg;gfj;ij Nkk;gLj;j 

cj;jug;gpuNjr mikr;ruit xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  
✓ ,e;j khepyj;jpd; rpj;u$l; khtl;lj;jpy; uhzpg+h; tdtpyq;F ruzhyakhf 

Vw;fdNt mwtpf;fg;gl;l 29>958.863 n`f;Nlh; jhq;fy; gFjp kw;Wk; 23>031.00 
n`f;Nlh; ikag; gFjp cl;gl 52>989.863 n`f;Nlh; epyj;jpy; ,e;j Gypfs; 
fhg;gfk; gutpAs;sJ. 
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Njrpa nra;jpfs; 

➢ ,e;jpa mz;lhh;bf; kNrhjh (The Indian Antarctic Bill) 2022 
✓ xd;wpa muR> ‘,e;jpa mz;lhh;bf; kNrhjh 2022’I kf;fsitapy; 

mwpKfg;gLj;jpaJ.  
✓ kj;jpa mikr;rh; [pNje;jpu rpq;> 1 Vg;uy; 2022 md;W kf;fsitapy;> ‘,e;jpa 

mz;lhh;bf; kNrhjh 2022’I mwpKfg;gLj;jpdhh;. 
✓ mz;lhh;bf;fpy; ,e;jpahtpd; Muha;r;rp eltbf;iffSf;F xOq;FKiw 

fl;likg;ig toq;FtijAk;> mz;lhh;bf; Rw;Wr; #oy; mikg;igg; 
ghJfhg;gijAk; ,e;j kNrhjh Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fspd; nray;jpwid cah;j;Jjy; kw;Wk; 

Jhpjg;gLj;Jjy; (Raising and Accelerating MSME Performance) 
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapyhd kj;jpa mikr;ruit – 808 kpy;ypad; 

lhyh; (6>062.45 Nfhb) Gjpa cyf tq;fp cjtpj; jpl;lkhd ‘vk;v];vk;, 
nray;jpwid cah;j;Jjy; kw;Wk; Jhpjg;gLj;Jjy;’f;F xg;Gjy; mspj;jJ.  

✓ ,e;jg; Gjpa jpl;lk; 2022-23 epjpahz;by; njhlq;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 
✓ re;ij kw;Wk; flDf;fhd mZfiy Nkk;gLj;Jjy;> epWtdq;fis 

tYg;gLj;Jjy; kw;Wk; xd;wpa murpYk; khepyj;jpYk; eph;thfj;ij 
Nkk;gLj;JtijAk; ,e;jj; jpl;lk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ ghypd rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fSf;F mjpfhukspg;gjw;fhd If;fpa ehLfspd; 

mikg;G  
✓ ,e;jpah – I.eh ngz;fs;> ghypd rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fSf;F 

mjpfhukspj;jJf;fhd I.eh Kfikapd; Kf;fpa gl;n[l;Lf;fhf 500>000 
gq;fspj;Js;sJ.  

✓ ngz;fSf;fhd If;fpa ehLfspd; Nkk;ghl;L epjpak; (UNIFEM, 1976y; 

Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ) kw;Wk; gpw mikg;Gfs; xd;wpize;J I.eh kfsph; (UN 
Women) mikg;ig cUthf;fpaJ. ,J [dthp 2011,y; nray;glj; 
njhlq;fpaJ. 

✓ I.eh ngz;fs; my;yJ ghypd rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fSf;F 
mjpfhukspg;gjw;fhd If;fpa ehLfspd; epWtdk; vd;Wk; miof;fg;gLk; ,e;j 
mikg;G> ngz;fspd; mjpfhuk; kw;Wk; ghypd rkj;Jtj;jpw;fhf If;fpa 
ehLfs; rigapd;fPo; nray;gLk; xU mikg;ghFk;.   

 
➢ xspgug;G Nrit Nghh;l;ly;  
✓ xd;wpa jfty; kw;Wk; xspgug;Gj; Jiw mikr;rh; mDuhf; rpq; jhf;$h; - 

Vg;uy; 4 md;W ,e;j mikr;rfj;jpd; ‘xspgug;G Nrit’ Nghh;l;liyj; 
njhlq;fpdhh;.  

✓ gy;NtW tifahd chpkq;fs;> mDkjpfs; kw;Wk; gjpTfSf;fhd 
xspgug;ghsh;fspd; tpz;zg;gq;fis tpiuthf jhf;fy; nra;tjw;Fk; 
nrayhf;Ftjw;Fk; ,e;j Nghh;ly; xU Md;iyd; jPh;thFk;.  

 
➢ Fw;wtpay; eilKiw (milahsk; fhl;Ljy;) kNrhjh [Criminal Procedure 

(Identification) Bill] 
✓ Vg;uy; 6 Mk; Njjp. khepyq;fsit – Fw;wtpay; eilKiw (milahsk; 

fhl;Ljy;) kNrhjhit epiwNtw;wpaJ.  ,J tprhuiz mjpfhhpfSf;F 
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ifjpfspd; gNahnkl;hpf; tptuq;fis Fuy; thf;nfLg;G %yk; Nrfhpf;f 
cjTfpwJ.  

✓ Fw;wthspfs; kw;Wk; Fw;wk; rhl;lg;gl;lth;fspd; caphpay; kw;Wk; cly; 
khjphpfis Nrfhpj;J itg;gjw;F fhty;Jiw kw;Wk; tprhuiz 
mikg;GfSf;F rl;lg+h;t ghJfhg;ig ,e;j kNrhjh toq;FfpwJ.  

 
➢ ‘xd; n`y;j;’ igyl; jpl;lk;  
✓ fhy;eil guhkhpg;G kw;Wk; ghy;tsj;Jiw cj;jufhz;by; ‘xd; n`y;j;’ vd;w 

xU Kd;Ndhbj; jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  ,e;j Kd;Ndhbj; jpl;lk;. 
xU Rfhjhuf; fl;likg;ig xU Rfhjhu MjuT myF %yk; 
nray;gLj;Jtjw;fhfj; njhlq;fg;gl;Ls;sJ. 

✓ ,e;j Kd;Ndhbj; jpl;lj;jpd; KbTfspd; mbg;gilapy; xU Njrpa Rfhjhu 
rhiy tiuglj;ij cUthf;FtNj ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.   

 
➢ khtl;l fq;fh FOf;fs; (District Ganga Committees)  
✓ [y; rf;jpf;fhd xd;wpa mikr;rh; fN[e;jpu rpq; n~fhtj; - ‘khtl;l fq;fh 

FOf;fSf;fhd nray;jpwd; fz;fhzpg;G mikg;Gf;fhd b[pl;ly; 
lh~;Nghh;il’ Vg;uy; 6 md;W njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;jf; $l;lj;jpy; fq;if gLifapy; cs;s 100f;Fk; Nkw;gl;l khtl;l fq;if 
FOf;fspd; gpujpepjpfSk; fye;J nfhz;ldh;.  

✓ xd;wpa mikr;rhpd; $w;Wg;gb> jw;NghJ njhlq;fg;gl;Ls;s ,e;j b[pl;ly; 
lh~;Nghh;L> kf;fSf;Fk; ejpf;F ,ilapyhd ,izg;ig Nkk;gLj;Jtjw;F> 
khtl;l fq;fh FOf;fSf;F cjTk;.  
 

➢ Rfhjhu eyd; Ngf;Nf[; (Health Benefit Package), 2022 
✓ Njrpa Rfhjhuz Mizak; - MA~;khd; ghuj; gpujk ke;jphp [d; MNuhf;ah 

Nah[dhtpd;fPo;> 2022Mk; Mz;Lf;fhd Rfhjhu eyd; Ngf;Nf[pd; Gjpa 
gjpg;ig mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. 

✓ ,e;j Rfhjhu eyd; Ngf;Nf[;> 2022 cld;> efuj;jpd; tif kw;Wk; guhkhpg;gpd; 
epiy Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; ,j;jpl;lj;jpd;fPo;> khWgl;l tpiyfs; 
mwpKfg;gLj;jg;gLfpd;wd.  

✓ Gjpa tpiy #j;jpuj;jpy;> 832 Ngf;Nf[;fspd; tpiy mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ Gjpa njhFg;gpy; vYk;G k[;i[ khw;W mWit rpfpr;ir kw;Wk; fhf;spah; 

cs;itg;G mWit rpfpr;ir cl;gl 365 Gjpa eilKiwfs; 
Nrh;f;fg;gl;Ls;sd.   ,jdhy; nkhj;j eilKiwfspd; vz;zpf;if 1949 Mf 
cah;e;Js;sJ.    

 
➢ nrwpt+l;lg;gl;l mhprp tpepNahfk;  
✓ 2024Mk; Mz;Lf;Fs; Njrpa czTg; ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; (National Food 

Security Act) fPo;> ,yf;F eph;zapf;fg;gl;l nghJ tpepNahf Kiw %yk; 
nrwpt+l;lg;gl;l mhprpia toq;Ftjw;F gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapy; 
eilngw;w nghUshjhu tptfhuq;fSf;fhd mikr;ruitf; FO xg;Gjy; 
mspj;Js;sJ.  

✓ [{d; 2024 tiu ,j;jpl;lk; KOikahf nray;gLj;jg;gLk; tiu> czT 
khdpaj;jpd; xU gFjpahf> mhprpia nrwpt+l;Ltjw;F MFk; Mz;Lf;F 2700 
Nfhb vd;w nkhj;j nryitAk; xd;wpa muNr KOikahf Vw;Fk;.  

✓ Nu~d; filfspy; ,e;j nrwpt+l;lg;gl;l mhprpia tpw;gid nra;tjw;F muR 
jpl;lkpl;Ls;sJ.  
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➢ 2021 cyfpd; ku efuk; (Tree City of the World) 
✓ If;fpa ehLfspd; czT kw;Wk; Ntshz;ik mikg;G kw;Wk; Mh;gh; Nl 

mwf;fl;lis Mfpait ,ize;J Kk;ig kw;Wk; Ijuhghj; efuq;fis ‘2021 
cyf ku efuq;fshf’ mq;fPfhpj;jd.  

✓ “MNuhf;fpakhd> nefpo;r;rpahd kw;Wk; kfpo;r;rpahd efuq;fis 
cUthf;Ftjw;fhf> efh;g;Gw kuq;fs; kw;Wk; gRikia tsh;g;gjw;Fk; 
guhkhpg;gjw;Fk; mh;g;gzpg;Gld;” tpsq;Ftjw;fhf ,e;j ,U efuq;fSk; ,e;j 
mq;fPfhuj;ijg; ngw;Ws;sd.  
 

➢ jpNahfh; Nuhg;Nt tpgj;J  
✓ Nuhg;Ntapy; ,Ue;J NkYk; 14 Ngh; kPl;fg;gl;ldh;> xUth; ,we;jhh;.  
✓ [hh;fhz;l; khepyk; jpNahfh; khtl;lj;jpy; cs;s jphpFl; kiyg;gFjpapy; 46 

kzp Neuj;jpw;Fk; Nkyhf rpf;fpj; jtpj;j Nfgps; fhh; gazpfis kPl;Fk; 
Kaw;rp nrt;tha;fpoik Nrhfj;Jld; Kbe;jJ.  60 taJ ngz; 
n`ypfhg;lhpy; VhpaNghJ tpOe;J ,we;jhh;.  ,jdhy; ,wg;G vz;zpf;if 
%d;whf cah;e;jJ.  

✓ ,Ug;gpDk;> 40 kzp Neuj;jpw;Fk; Nkyhf eLthdpy; rpf;fpapUe;j filrp 15 
Rw;Wyhg; gazpfspy; 14 Ngh; gfypy; kPl;fg;gl;ldh;.  

 
➢ gy;fiyf; fof khdpaf; FO (University Grants Commission)  
✓ Vg;uy; 13 md;W> gy;fiyf; fof khdpaf; FO – 2022-23 fy;tpahz;L Kjy; 

nghUe;Jk; Gjpa topfhl;Ljy;fis mwptpj;jJ.  
✓ Gjpa tpjpKiwfspd;gb> khzth;fs; xNu Neuj;jpy; ,uz;L KONeu 

gl;lg;gbg;Gfis Neub Kiwapy; njhlu mDkjpf;fg;gLthh;fs;.  
✓ Nk 2020y;> khzth;fs; xNu Neuj;jpy; ,uz;L gl;lg;gbg;G jpl;lq;fisj; 

njhlu mDkjpf;Fk; Kd;nkhopTf;F gy;fiyf; fof khdpaf; FO xg;Gjy; 
mspj;jJ – xd;W tof;fkhd Neub KiwapYk;> kw;nwhd;W jpwe;j epiy – 
njhiyJ}uf; fw;wy; - Md;iyd; tbtj;jpYk; ,Uf;fyhk;.  

 
➢ ,e;jpahtpd; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fspy; fpl;lj;jl;l 30 

tpOf;fhl;bid ,ju gpw;gLj;jg;gl;l njhopy;KidNthNu nrhe;jkhf 
itj;jpUf;fpd;wdh;.  

✓ ehl;by; cs;s nkhj;j FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fspy; fpl;lj;jl;l 30 
tpOf;fhl;bid ,ju gpw;gLj;jg;gl;;l njhopy;KidNthNu nrhe;jkhf 
itj;jpUf;fpd;wdh;.  

✓ ,ju gpw;gLj;jg;gl;l njhopy; epWtdq;fisg; nghWj;jtiu> jkpo;ehl;by; 
3>37>016 myFfs; cs;sd.  ,jpy; 3>23>441 myFfs; FW epWtdq;fspd;fPo; 
tUfpd;wd.  rpW epWtdq;fspd; fPo; 12>778> kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fspd;fPo; 
797 epWtdq;fs; tUfpd;wd.   

 
➢ mkph;j rhkfk; (Amrit Samagam) 

xd;wpa cs;Jiw mikr;rUk;> $l;LwTj; Jiw mikr;rUkhd mkpj; ~h> 
ehl;bd; Rw;Wyh kw;Wk; fyhr;rhu mikr;rh;fspd; ,uz;L ehs; khehlhd 
‘mkph;j rhkfk;’I njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ‘Rje;jpuj; jpUehs; mKjg; ngUtpoh’ epfo;r;rp> khh;r; 12> 2021 md;W 
njhlq;fg;gl;ljpypUe;J mjd; Kjy; Mz;il rkPgj;jpy; epiwT nra;jJ.  
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✓ ,ijf; fUj;jpy; nfhz;L> ,e;jpa murpd; fyhr;rhu mikr;rfk;> Vg;uy; 12 
kw;Wk; 13> 2022 md;W GJ jpy;ypapy; ‘mkph;j rhkfk;’ vd;w khehl;il Vw;ghL 
nra;jJ.  
 

➢ ‘];tepjp Nr rk;hpj;jp’ epfo;r;rp (Svanidhi se Samriddhi) 
xd;wpa tPl;L trjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhu mikr;rfk; - Vg;uy; 12> 2022 
md;W 14 khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrq;fspy; 126 $Ljy; efuq;fspy; 
‘];tepjp Nr rk;hpj;jp’ jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpaJ.  
,j;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lj;jpd;fPo;> 28 ,yl;rk; njUNthu tpahghhpfs; 
kw;Wk; mth;fsJ FLk;gq;fSf;F Nrit nra;ag;gLk;.  
xd;wpa murpd; tPl;L trjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhu mikr;rfk; [{d; 1> 2020 
Kjy; xd;wpa muR jpl;lkhd> gpujk ke;jphp njU tpahghhpfs; Mj;keph;gh; epjp 
jpl;lj;ijr; nray;gLj;jp tUfpwJ.  
 

➢ gpujkhpd; rq;f;u`hyah (Pradhanmantri Sangrahalaya) 
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb Vg;uy; 14 Mk; Njjp> gpujkhpd; rq;;u`hyahitj; 

njhlq;fp itj;jhh;.  Rje;jpuj;jpw;Fg; gpwF midj;J Kd;dhs; gpujkh;fspd; 
gq;fspg;GfisAk; fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhf mh;g;gzpf;fg;gl;l mUq;fhl;rpafk; 
,JthFk;.  

✓ Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gtjpy; ,e;jpahtpd; midj;Jg; gpujkh;fspd; 
gq;fspg;igAk; nfsutpf;Fk; mtuJ njhiyNehf;Fg; ghh;itahy; 
topelj;jg;gl;l ,e;j mUq;fhl;rpafj;jpw;F bf;nfl; thq;fpa Kjy; 
ghh;itahsh; vd;w ngUikia gpujkh; Nkhb ngw;whh;.  
 

➢ `{dhh; `hj; jpUtpoh (Hunar Haat' Festival) 
✓ xd;wpa murpd; ‘`{dhh; `hj;’ jpUtpohtpd; 40tJ gjpg;ig – xd;wpa 

mikr;rh; mDuhf; jhf;$h; Vg;uy; 17 md;W Kk;igapy; njhlq;fp itf;fpwhh;.  
✓ Vg;uy; 27 Mk; Njjp KbtilAk; ,e;jj; jpUtpoh> ,e;jpahtpd; njhiyJ}u 

gFjpfspy; ,Ue;J %jhijah; iftpidg; nghUl;fis Nkk;gLj;Jtij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

✓ ,J cs;Sh; fiyQh;fs; kw;Wk; iftpidQh;fisg; ghJfhf;f kw;Wk; 
Cf;Ftpg;gjw;fhd xU jsj;ij toq;FfpwJ.   

 
➢ uh~;bhpa fpuhk; ];tuh[; mgpahd; (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan) 
➢ xd;wpa mikr;ruit – uh~;bhpa fpuhk; ];tuh[; mgpahd; jpl;lj;ij 2025-26 

tiu 5>911 Nfhb &gha; nrytpy; njhlh;tjw;F xg;Gjy; mspj;jJ.   
➢ ,e;jj; jpl;lk; gQ;rhaj;J uh[; epWtdq;fspd; Njh;e;njLf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F jiyikg; nghWg;GfSf;F mjpfhuk; mspg;gij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

➢ ,J 2.78 ,yl;rk; fpuhkg;Gw cs;shl;rp mikg;GfSf;F> epiyahd tsh;r;rp 
,yf;Ffis mila cjTk;.  

 
➢ iry;L iyd; 1098 mtru cjtp vz; 112 cld; ,izf;fg;glyhk;.  
✓ iry;Liyd; 1098 vd;gJ Foe;ijfSf;fhd ehl;bd; xNu gpuj;jpNaf 

n`y;g;iyd; vz;zhFk;.  xl;Lnkhj;j Foe;ijfspd; chpikj; JiwAk;> 
jq;fsJ cjtpf;F ,e;j vz;izNa ek;gpAs;sJ.  Mdhy;> ,d;W me;j 
vz;. Njrpa mtrufhy cjtp vz;.112 cld; ,izf;fg;gl 
jpl;lkplg;gl;Ls;sjhy;> mjw;F jdpj;j vjph;fhyk; ,y;iy vdyhk;.  

https://www.jagranjosh.com/current-affairs/pradhanmantri-sangrahalaya-inauguration-all-you-need-to-know-1649830230-1?ref=list_ca
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✓ cs;Jiw mikr;rfj;jpd;> mtru cjtp vz;.112> fhty;Jiw> Rfhjhuk; 
kw;Wk; ngz;fs; ghJfhg;G njhlh;ghd NritfSf;Fk; cjtp toq;FfpwJ.  

 
➢ Nah[f; jpl;lk; (Project Yojak) 
✓ vy;iyr; rhiyfs; mikg;G (BRO) 16>580 mb cauj;jpy; cyfpd; kpf 

caukhd Ruq;fg; ghijia mikf;f cs;sJ.  
✓ vy;iyr; rhiyfs; mikg;G> cyfpd; kpf caukhd Ruq;fg;ghijia ~pq;F 

yh fzthapy; mikf;f cs;sJ. ,J ,khryg; gpuNjrj;ij ylhf;fpy; 
cs;s [d;];fh; gs;sj;jhf;Fld; ,izf;Fk;.  ,e;j Ruq;fg;ghij 16>580 mb 
cauj;jpy; mikf;fg;gLk;.  

✓ ,e;j ,yl;rpaj; jpl;lj;ijr; nray;gLj;Jtjw;F vy;iyr; rhiyfs; mikg;gpd; 
‘Nah[f; jpl;lk;’ I xd;wpa muR Vw;fdNt cUthf;fpAs;sJ.  

 
➢ ,e;jpa kw;Wk; ntspehl;L cah;fy;tp epWtdq;fs;  
✓ gy;fiyf; fof khdpaf; FO - $l;Lg; gl;lk;> ,ul;ilg; gl;lk; kw;Wk; 

,ul;ilg; gbg;Gfs; tpjpKiwfs;> 2021 toq;Ftjw;fhf> ,e;jpa kw;Wk; 
ntspehl;L cah;fy;tp epWtdq;fSf;F ,ilNaahd fy;tpf; $l;Lwit ,Wjp 
nra;Js;sJ.  

✓ ,e;j tpjpKiwfspd;gb> ,e;jpa khzth;fs;> ,e;jpa kw;Wk; ntspehl;L 
cah;fy;tp epWtdq;fshy; toq;fg;gLk; ,ul;ilg; gl;lj;ij jdpj;jdpahfTk; 
xNu Neuj;jpYk; ngw KbAk;.  

 
➢ jf;~h Mspy;yh mikg;Gfs; (Dhaksha Unmanned Systems)  
✓ mz;zh gy;fiyf; fofj;jhy; topelj;jg;gLk; jf;~h Mspy;yh mikg;Gfs; - 

Nkf; ,d; ,e;jpah jpl;lj;jpd; xU gFjpahf cs;ehl;L Mspy;yh 
tpkhdq;fisj; jahhpg;gjw;fhf rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikr;rfj;jhy; 
gl;bayplg;gl;Ls;sJ.  

✓ jf;~h Mspy;yh mikg;Gfs;> ,ju ehd;F epWtdq;fSld; Nrh;e;J l;Nuhd; 
jahhpg;ghsuhfj; jw;fhypfkhfj; Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ ,e;jpahtpd; Kjy; J}a;ikahd gRik i`l;u[d; Miy (India’s First Pure 

Green Hydrogen Plant)  
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; 99.999 tpOf;fhL J}a;ikahd gRik i`l;u[d; igyl; 

Miy mrhkpy; cs;s N[hh;`l; gk;g; epiyaj;jpy; Mapy; ,e;jpah ypkpnll; 
%yk; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;j Miy xU ehisf;F 10 fpNyh epWTk; jpwd; nfhz;lJ.  
✓ ,e;jpahtpy; Kjy; Kiwahf AEM njhopy;El;gj;jpd; gad;ghL ,q;F 

gad;gLj;jg;gLfpwJ.  
 

➢ FU Nj[; gfJ}h;  
✓ Vg;uy; 21 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb- FU Nj[; gfJ}hpd; 400tJ gpwe;j 

ehisf; Fwpf;Fk; tifapy;> nrq;Nfhl;ilapy; ,Ue;J ehl;L kf;fSf;F 
ciuahw;wpdhh;.  

✓ #hpa m];jkdj;jpw;Fg; gpwF nkhfyhah; fhyj;J epidTr; rpd;dj;jpy; ciu 
epfo;j;Jk; Kjy; gpujkh; Nkhb Mthh;.  

✓ ,e;j tpohtpd; epidthf> ehzak; kw;Wk; jghy; jiyia gpujkh; eNue;jpu 
Nkhb ntspapl;lhh;.  
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➢ lhf;lh; mk;Ngj;fhh; rpwg;G ikak; (Dr Ambedkar Centres for Excellence)  
✓ Vg;uy; 22 md;W xd;wpa muR – ehL KOtJk; cs;s 31 kj;jpag; gy;fiyf; 

fofq;fspy; lhf;lh; mk;Ngj;fhh; rpwg;G ikaq;fis mikf;Fk; ghd; ,e;jpah 
jpl;lj;ijj; njhlq;f cs;sJ.  

✓ a+dpad; gg;spf; rh;tP]; fkp~d; elj;Jk; rptpy; rh;tPr]; Njh;TfSf;F> 
gl;bay; rhjp khzth;fSf;F cah;ju ,ytr gapw;rp trjpfis 
toq;Ftjw;fhf> ,e;j rpwg;G ikaq;fs; mikf;fg;gLfpd;wd.  

 
➢ Fincluvation 
➢ ,e;jpah Ngh];l; Ngnkz;l;]; tq;fp (India Post Payments Bank) - 

‘Fincluvation’ vd;w xU $l;Lg; Gjpa Kaw;rpiaj; njhlq;Ftjhf mwptpj;jJ.  
➢ ,e;jpa Rje;jpuj;jpd; 75tJ Mz;L tpoh kw;Wk; eilngw;W tUk; Mrhjp fh 

mk;hpj; kNfhj;rt; Mfpatw;wpd; xU gFjpahf ,e;j Kaw;rp cs;sJ.  
➢ ,e;j tifapy; Kjyhtjhd njhopy; Kaw;rpahdJ> epjp cs;slf;fj;ij 

,yf;fhff; nfhz;l mh;j;jKs;s epjp jahhpg;Gfis cUthf;Ftjw;F ];lhh;l; 
mg; r%fj;ij mzpjpul;l xU rf;jp tha;e;j jsj;ij cUthf;Fk;.  
 

➢ ‘e-DAR’ (e-Detailed Accident Report) (kpd; - tphpthd tpgj;J mwpf;if) 
✓ rhiyfs;> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;rfk; - fhg;gPl;L 

epWtdq;fSld; fye;jhNyhrpj;J> kpd;-tphpthd tpgj;J mwpf;if vd;w xU 
Gjpa Nghh;l;liy cUthf;fpAs;sJ.  

✓ xU rpy fpspf;Ffspd; topahf> rhiy tpgj;Jfs; Fwpj;j cldbj; 
jfty;fis toq;Ftjw;fhfTk;> tpgj;J ,og;gPL Nfhhpf;iffis tpiuthf 
toq;Ftjw;fhfTk;> ghjpf;fg;gl;lth;fspd; FLk;gq;fSf;F epthuzk; 
mspg;gjw;fhfTk; ,e;jg; Nghh;l;ly; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ ghy;ts r%f thndhyp epiyak; (Dairy Community Radio Station) – J}j; 

thzp  
gpujkh; eNue;jpu Nkhb – jdJ rkPgj;jpa F[uhj; Rw;Wg; gazj;jpd;NghJ> 
fhy;eil tsh;g;Gf;fhf mh;g;gzpf;fg;gl;l J}j; thzp vd;w ehl;bd; Kjy; 
ghy; r%f thndhyp epiyaj;ijj; jpwe;J itj;jhh;.  

✓ fhy;eil tsh;g;gth;fSf;fhf kl;LNk mh;g;gzpf;fg;gl;l ehl;bd; Kjy; r%f 
thndhyp epiyak; ,JthFk;.  

✓ ,e;jg; Gjpa thndhyp epiyak;> khepyj;jpy; cs;s 1>700 fpuhkq;fspd; Ie;J 
,yl;rk; ghy; tptrhapfis ,izf;f Kay;fpwJ.  
 

➢ ,e;jpahtpd; KjyhtJ fhh;gd; rkepiy Cuhl;rp (India’s First Carbon-
Neutral Panchayat) 

✓ [k;K fh~;kPh; khepyk; rk;gh khtl;lj;jpy; cs;s gs;sp fpuhkk;> #hpa 
rf;jpahy; KOikahf ,aq;Fk;> fhh;gd; rkepiyahf khwpa Kjy; Cuhl;rp 
MFk;.  

✓ ,jd; midj;J gjpTfSk; b[pl;ly;kakhf;fg;gl;Ls;sd.  [k;KtpypUe;J 17 
fpkP njhiytpy; cs;s ,e;j fpuhkj;jpy; midj;J kj;jpa muR jpl;lq;fspd; 
gyd;fSk; fpilf;fpd;wd.  
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➢ Nkhrb gw;wp Gfhuspf;f 1930I miof;fTk;  
✓ Md;iydpy; VNjDk; Nkhrbahd Kiwapy; jq;fs; fzf;fpypUe;J gzk; 

vLf;fg;gl;bUe;jhy;> nghJkf;fs; mJ gw;wp Gfhh; mspg;gjw;F 1930 vd;w 
vz;iz miof;f Ntz;Lk;.  

✓ b[pgp (irgh; fpiuk;) mkNu~; g+[hhp $Wifapy;> 1930 vd;gJ ,e;jpa murpd; 
cs;Jiw mikr;rfj;jhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l irgh; epjp Nkhrb 
n`y;g;iyd; ,J MFk;. ahNuDk; xUth; jq;fs; fzf;Ffs; my;yJ 
b[pl;ly; thyl;fspy; ,Ue;J Nkhrbahf gzk; vLj;jhy; my;yJ mth;fspd; 
fpnubl; - nlgpl; fhh;Lfisj; jtwhfg; gad;gLj;jpdhy;> mth;fSf;F 
cjTtjw;fhd cjtp vz; ,J MFk;.  ,J mfpy ,e;jpa cjtp vz; 
MFk;.  

 
➢ fprhd; gfpjhhp> gpuj;kpf;jh `khhp (Kisan Bhagidari, Prathmikta Hamari) 
✓ Ntshz;ik kw;Wk; tptrhapfs; ey mikr;rfk; - ,e;jpa murpd; gy;NtW 

mikr;rfq;fs; kw;Wk; JiwfSld; ,ize;J> ‘fprhd; gfpjhhp> gpuj;kpf;jh 
`khhp’ gpur;rhuj;ij Vw;ghL nra;fpwJ.   

✓ ,e;jg; gpur;rhuk;> xU Nfhbf;Fk; mjpfkhd gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; tptrhapfspd; 
gq;Nfw;Gld; xd;wpa murpd; ‘Mrhjp fh mk;hpj; kN`hj;rt;’ (Rje;jpuj; 
jpUehs; mKjg; ngUtpoh) Kaw;rpapd; fPo; 2022 Vg;uy; 25 Kjy; Vg;uy; 30 
tiu eilngw;wJ.  
 

➢ cd;dj; ghuj; mgpahd; (Unnat Bharat Abhiyan) 2.0 (UBA 2.0) 
✓ cd;dj; ghuj; mgpahd; 2.0 (UBA 2.0) – Vg;uy; 25> 2022,y; nray;gLj;jg;gl;L 

ehd;F Mz;Lfs; epiwtile;Js;sJ.   
✓ fpuhkg;Gw tsh;r;rp nray;Kiwfspy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jtjw;fhf Vg;uy; 25> 

2018 md;W ,e;jj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ cah;fy;tp epWtdq;fis Fiwe;jgl;rk; Ie;J fpuhkq;fSld; ,izg;gjw;fhf 

,J njhlq;fg;gl;lJ.  ,jd;%yk; ,e;j epWtdq;fs; jq;fs; mwpTj; 
jsj;ijg; gad;gLj;jp ,e;j fpuhk r%fq;fspd; nghUshjhu kw;Wk; r%f 
Kd;Ndw;wj;jpw;Fg; gq;fspf;f KbAk;.  
 

➢ g+[;[pa FiwghL g+[;[pa tpisT (Zero Defect Zero Effect) rhd;wpjo; jpl;lk;  
✓ FW. rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; mikr;rk; - GJg;gpf;fg;gl;l g+[;[pa 

FiwghL g+[;[pa tpisT rhd;wpjo; jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ khw;wpaikf;fg;gl;l ,e;jj;jpl;lj;jpd; Kjy; fl;lk; FW> rpW kw;Wk; eLj;ju 

njhopy; epWtdq;fis cw;gj;jp nra;tjpy; ftdk; nrYj;Jk;> mNj 
Ntisapy; ,uz;lhk; fl;lkhdJ Nritj;Jiwapy; cs;s me;j FW> rpW 
kw;Wk; eLj;ju njhopy; epWtdq;fSf;fhdJ MFk;.  

✓ ,e;j g+[;[pa FiwghL g+[;[pa tpisT rhd;wpjohdJ> FW> rpW kw;Wk; 
eLj;ju njhopy; epWtdq;fSf;F %yjdj;ij vspjhf mZfTk;> tpuaj;ij 
fzprkhff; Fiwf;fTk;> cw;gj;jpj; jpwid mjpfhpf;fTk;> Rw;Wr; #oy; 
czh;it mjpfhpf;fTk;> Mw;wiyr; Nrkpf;fTk;> ,aw;if tsq;fis cfe;j 
Kiwapy; gad;gLj;jTk;> jq;fs; re;ijfis tphpTgLj;jTk; cjTk;.  
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➢ vz;lh;gpiu]; ,e;jpah (Enterprise India) 
✓ vk;v];vk;, mikr;rfk; - njhopy;KidNthh; fyhr;rhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 

mikr;rfj;jpd; jpl;lq;fs; kw;Wk; Kd; Kaw;rpfs; gw;wpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;Fk; xU khj fhy Kaw;rpahd> ‘vz;lh;gpiu]; ,e;jpah’ itj; 
njhlq;fpAs;sJ.  

✓ vz;lh;gpiu]; ,e;jpah vd;gJ> Vg;uy; 27 Kjy; Nk 27> 2022 tiu Vw;ghL 
nra;ag;gl;l epidTj; njhopy; KidNthh; Nkk;ghl;L epfo;Tfs; kw;Wk; 
nray;ghLfspd; njhlh;r;rp MFk;.  

 
➢ Mrhjp Nr me;j;Nahjah jf; (AzadiSeAntyodaya Tak) 

Vg;uy; 28 md;W> xd;wpa Cuf tsh;r;rp kw;Wk; gQ;rhaj;J uh[; mikr;rh; 
fphpuh[; rpq; - Rje;jpuj; jpUehs; mKjg; ngUtpohtpd; xU gFjpahf GJ 
jpy;ypapy; ‘Mrhjp Nr me;j;Nahjah jf;’ I njhlq;fpdhh;. ,e;j 90 ehs; 
gpur;rhukhdJ 75 khtl;lq;fSf;F xd;gJ a+dpad; gpuNjrq;fspd; gy;NtW 
gadhsp jpl;lq;fis toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  milahsk; 
fhzg;gl;l khtl;lq;fs; 99 rje;jpug; Nghuhl;l tPuh;fspd; gpwg;gplkhFk;.  
mth;fs; Rje;jpug; Nghuhl;lj;jpd;NghJ Njrj;Jf;fhf jq;fsJ ,d;Dapiuj; 
jpahfk; nra;jdh;.  

 
➢ vk; 15 ngl;Nuhy;  
✓ ,e;jpad; Mapy; fhh;g;gNu~d; mrhkpd; bd;Rfpah khtl;lj;jpy; 15 tpOf;fhL 

nkj;jdhy; kw;Wk; 85 tpOf;fhL ngl;Nuhy; fye;j vk;15 ngl;Nuhiy Nrhjid 
mbg;gilapy; ntspapl;Ls;sJ.  

✓ ,J fphPd;`T]; thA ntspNaw;wj;ij Rkhh; 5 Kjy; 10 tpOf;fhL tiu 
Fiwf;fTk;> ehl;by; fhw;wpd; juj;ij Nkk;gLj;jTk; cjTk;.  

 
➢ buq;f;L nkhigy; NuhbNah (Trunked Mobile Radio) 
✓ ,e;jpa tpkhd epiya Mizak; - ‘buq;f;L nkhigy; NubNah’ vd;w 

gpuj;Naf thndhyp jfty; njhlh;G mikg;ig mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ nrd;id tpkhd epiyaj;jpy; gzpGhpAk; Copah;fs;> tpkhdg; gzpahsh;fs;> 

kj;jpa njhopy; ghJfhg;Gg; gil kw;Wk; jiutop ifahSjy; epWtdq;fs; 
,ilNa rpwe;j xUq;fpizg;ig cWjp nra;tjw;fhf ,e;jg; Gjpa mikg;G 
njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ Njrpa jpiug;gl ghuk;ghpa ,af;fk; (National Film Heritage Mission) 
✓ xd;wpa jfty; kw;Wk; xspgug;G mikr;rh; mDuhf; jhf;$h; - Njrpa jpiug;gl 

ghuk;ghpa ,af;fj;jpd;fPo; cyfpd; kpfg;nghpa jpiug;gl kWrPuikg;G 
jpl;lj;jpw;F 363 Nfhb &gha; khdpakhf toq;fg;gLk; vd;W mwptpj;jhh;.  

✓ GNdapy; cs;s ,e;jpa Njrpa jpiug;gl Mtzf; fhg;gfj;jpy; ,e;j 
kWrPuikg;Gj; jpl;lk; nray;gl cs;sJ.  

 
➢ gpujkhpd; it/ig mZfy; nel;nthh;f; ,ilKfk; (Prime Minister Wi-Fi 

Access Network Interface)  
✓ uapy;nly; - ehl;bYs;s 100 Kf;fpa ,uapy; epiyaq;fspy; mjd; nghJ 

it/ig Nritfspd; mbg;gilapyhd mZfYf;fhf gpujkhpd; it/ig 
mZfy; nel;nthh;f; ,ilKfj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
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✓ kpdp uj;dh nghJj;Jiw epWtdkhd uapy;nly;> 22 khepyq;fspy; cs;s uapy; 
epiyaq;fspy; 2>384 it/ig `hl;];ghl;Lfs; %yk; ,iza Nritfis 
toq;Fk;.  

 
➢ Njrpa juT kw;W|k; gFg;gha;T jsk; (National Data & Analytics Platform)  
✓ Nk13 md;W> epj;jp MNahf; mikg;G – Njrpa juT kw;Wk; gFg;gha;T 

jsj;ij jpwe;j nghJg; gad;ghl;bw;fhf mwpKfg;gLj;jpaJ.  
✓ nghJthd muRj; jfty;fis mZff; $baitahfTk;> ,aq;ff; 

$baitahfTk;> Clhlf;$baitahfTk;> gadh; el;Gj; jsj;jpy; fpilf;ff; 
$baitahfTk; nra;tjd;%yk; ,ytr mZfiy toq;Ftij ,e;jj; jsk; 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ngl;Nuhypy; vj;jdhy; fyit  
✓ 2030 Kjy; 2025 tiu vhpnghUs; epWtdq;fs; ngl;Nuhypy; cs;s vj;jdhypd; 

tpOf;fhl;il 20 tpOf;fhlhf cah;j;j Ntz;ba Njjpia Nkk;gLj;Jtjw;fhf> 
2018Mk; Mz;Lf;pfhd Njrpa caphp vhpnghUs; nfhs;ifapy; jpUj;jq;fSf;F 
xd;wpa mikr;ruit Gjd;fpoik xg;Gjy; mspj;jJ.  

✓ ngl;Nuhypy; 20 tpOf;fhL vj;jdhiy mwpKfg;gLj;Jk; nfhs;if Vg;uy; 1> 
2023 Kjy; mkYf;F tUk;.  

 
➢ ,e;jpa gUj;jp fTd;rpy;  
✓ ,e;jpa gUtj;jp fTd;rpy; mikf;fg;gLk; vd xd;wpa muR mwptpj;jJ.  

RNu~; gha; Nfhlf; jiyikapy; ,e;jpa gUj;jp fTd;rpy; mikf;fg;gLk;.  
✓ ,jpy; [Tsp> tptrhak;> th;j;jfk;> ,e;jpa gUj;jpf; fofk;> gUj;jp Muha;r;rp 

epWtdk; kw;Wk; epjp mikr;rfk; Mfpatw;wpd; gpujpepjpfs; ,Ug;ghh;fs;. 
✓ ,e;jpahtpy; gUj;jpj; Jiwapy; Kd;Ndw;wk; nfhz;L tUtNj ,e;jf; 

fTd;rpypd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  
 

➢ mk;hpj; rNuhth; (Amrit Sarovar) 
✓ xd;wpa rpWghd;ikapdh; eyj;Jiw mikr;rh; Kf;jhh; mg;gh]; ef;tp – 

rkPgj;jpy; Nk 13 md;W cj;jug; gpuNjr khepyk; uhk;g+hpy; cs;s gl;tha; 
efhpy; ehl;bd; Kjy; ‘mk;hpj; rNuhtiu’ jpwe;J itj;jhh;.  

✓ 2022Mk; Mz;L Vg;uy; 24 Mk; Njjp> vjph;fhyj;jpw;fhd ePh; Nrkpg;gpd; gue;j 
Nehf;fj;Jld;> gpujkh; Nkhbahy; mkph;j rNuhth; jpl;lk; njhlq;fg;gl;lJ.  
,e;jg; gzp Mf];l; 15> 2022f;Fs; epiwtilAk;.  
 

➢ fpuhkg;Gw goq;Fbapdh; njhopy;El;gg; gapw;rp (Rural Tribal Technical 
Training) 

✓ jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; njhopy;KidNthh; mikr;rfk; - kj;jpag; gpuNjrj;jpy; 
cs;s Nghghypy; cs;s Muha;r;rp kw;Wk; njhopy;Jiw gzpahsh;fs; 
nray;jpwd; ikaj;jpy; (Centre for Research and Industrial Staff 
Performance) ‘fpuhkg;Gw goq;Fbapdh; njhopy;El;gg; gapw;rp’ vd;w jiyg;gpy; 
goq;Fbapd ,isQh;fSf;fhd Kd;Ndhbj; jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpaJ. 

✓ ,e;j ikakhdJ gadhspfSf;F kpd;rhuk; kw;Wk; #hpa Mw;wy;> tptrha 
,ae;jpukakhf;fy;> kpd; MSik> gpsk;gpq; kw;Wk; nfhj;jdhh; njhopy;> kw;Wk; 
,Urf;fu thfd gOJ kw;Wk; guhkhpg;G Mfpa Ie;J Jiwfspy; jq;fs; 
nrhe;jj; njhopy;fisj; njhlq;f gapw;rp mspf;Fk;.  
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➢ fhjpf;fhd rpwg;G ikak; (Centre of Excellence for Khadi) 
xd;wpa rpW kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fSf;fhd mikr;rh; ehuhaz; uhNd – 
ehl;bd; Kjy; ‘fhjpf;fhd rpwe;j ikaj;ij’ rkPgj;jpy; GJ jpy;ypapy; jpwe;J 
itj;jhh;.  
,e;j ikak; fhjp fpuhkk; kw;Wk; njhopy; Mizaj;jpd; ghpNrhjid> 
fz;Lgpbg;G kw;Wk; tbtikg;gpw;fhd ikakhfr; nray;gLk;.  

 
➢ jpwd; ,e;jpah rh;tNjr ikak;  
✓ Njrpa rh;tNjr jpwd; tsh;g;G fTd;rpy; (National Skill Development 

Council International) kw;Wk; If;fpa muG mkPufj;jpd; bgp Nthh;y;L> 

,e;J];jhd; Nghh;l;]; gpiuNtl; ypkpnll; Mfpatw;wpd; ,e;jpag; gphpT – 
rkPgj;jpy; thuzhrpapy; ehl;bd; Kjy; ‘jpwd; ,e;jpah rh;tNjr ikaj;ij’ 
cUthf;Ftjw;fhd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;ld.  

✓ If;fpa muG mkPufk;> fdlh> M];jpNuypah kw;Wk; gpw [prprp gpuhe;jpaq;fspy; 
cs;s rh;tNjr Kjyhspfspd; Njitf;F Vw;g> ,e;jpa ,isQh;fSf;F 
cah;ju gapw;rp trjpfis ,e;j ikak; toq;Fk;.  

 
➢ i`g;gh;Y}g; (Hyperloop) 
✓ ,e;jpa ,uapy;NtAk;> IIb nrd;idAk; ,ize;J ehl;bd; Kjy; i`g;gh; 

Y}g;ig cUthf;f cs;sd.  
✓ ‘cs;ehl;L’ i`g;gh;Y}g; mikg;ig Nkk;gLj;Jtjw;F ,uapy;Nt mikr;rfk;> 

IIb nrd;id cld; xj;Jiof;Fk;. 
✓ Fiwe;j mOj;jf; Foha;fspy; fhe;jj; J}z;Ljiyg; gad;gLj;jp tpkhdk; 

Nghd;w Ntfj;jpy; kf;fisAk; nghUl;fisAk; nfhz;L nry;Yk; xU 
njhopy;El;gj;jpy; ,e;j i`g;gh;Y}g; Ntiy nra;fpwJ.  

 
➢ ,e;jpahtpd; kpd;rhjd Nehf;fk; %dW rf;fuq;fis Nehf;fpr; nry;fpwJ  
✓ 10000 Nfhb nrytpy; ,e;jpahtpy; (fyg;gpdk; kw;Wk;) vyf;l;hpf; (/Ngk;) 

thfdq;fis Ntfkhf jj;njLg;G kw;Wk; cw;gj;jp nra;Ak; jpl;lj;jpd; 
,uz;lhk; fl;lk; 2019,y; mq;fPfhpf;fg;gl;lNghJ> ,e;jpahtpd; kpd;rhu 
thfdq;fSf;fhd ce;Jjy; mjpfkhdJ.  

✓ 2015,y; njhlq;fg;gl;l Kjy; fl;lk; 895 Nfhb nrytpy; mq;fPfhpf;fg;gl;ljpy; 
,Ue;J ,J Fwpg;gplj;jf;fjhf cs;sJ.   ,e;jpah jdJ kpd; 
thfdq;fSf;fhd ,yl;rpaq;fis ,ul;bg;ghf;fpaJ> tPLfspy; kpd; 
thfdq;fSf;fhd Njitia mjpfhpg;gjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ.  mNj 
Neuj;jpy; ,e;jj; Njitiag; g+h;j;jp nra;af;$ba nrhe;j cs;ehl;L kpd;thfd 
cw;gj;jpj; njhopiyAk; Nkk;gLj;JfpwJ.  

 
➢ cyfshtpa Rfhjhu jiyikj;Jt tpUJfs; (Global Health Leaders 

Awards) 2022 
✓ ,e;jpahtpd; xU kpy;ypad; mq;fPfhuk; ngw;w r%f Mh;tyh;fs; jd;dhh;tj; 

njhz;lh;fs; cyf Rfhjhu mikg;gpd; cyfshtpa Rfhjhuj; jiyth;fs; 
tpUJfs; 2022 vd;w tbtj;jpy; kpfg;nghpa rh;tNjr mq;fPfhuj;ijg; 
ngw;Ws;sdh;. 

✓ n[dPthtpy; eilngw;w 75tJ cyf Rfhjhu rigapy; mwptpf;fg;gl;l MW 
tpUJfspy; M~hf;fSk; (ASHA) mlq;Fth;.  cyf Rfhjhu mikg;gpd; 
,e;j tpUJ> Nfhtpl;-19 njhw;W Neha;fspd;NghJ M~h jd;dhh;tyh;fs; 
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Mw;wpa gzpf;fhfTk;> r%fq;fs; kw;Wk; Rfhjhu mikg;GfSf;F ,ilNa 
,izg;ghf Nrit nra;jjw;fhfTk; toq;fg;gLfpwJ.  
 

➢ gpvk; = gs;spfs;  
✓ ‘gpvk; = gs;spfs;’ vd;w ngahpy; khjphp gs;spfis mikf;f xd;wpa muR 

jpl;lkpl;Ls;sJ vd;W fy;tp mikr;rh; jh;Nke;jpu gpujhd; [{d; 2Mk; Njjp 
mwptpj;jhh;.  

✓ ,e;j gs;spfspy; mjpetPd cs;fl;likg;G trjpfs; Vw;gLj;jg;gl;L 
khzth;fis vjph;fhyj;jpw;F jahh;gLj;Jk;.  

✓ mikr;rhpd; $w;Wg;gb> ,e;jg; gs;spfs; ‘Njrpa fy;tpf; nfhs;if 2020’(NEP) 
,d; Ma;tfkhf’ nray;gLk;.  

 
➢ `h; fh; j];jf; (Har GharDastak) gpur;rhuk; 2.0  
✓ `h; fh; j];jf; gpur;rhuk; 2.0 – jFjpAs;s midj;J gadhspfSf;Fk; 

KOikahd Nfhtpl;-19 jLg;g+rp NghLtij cWjp nra;tjw;fhf rkPgj;jpy; 
ehL KOtJk; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrq;fs; ,e;jg; gpur;rhuj;ijg; gad;gLj;jpf; 
nfhs;sTk;> jLg;g+rp ,af;fj;ij Nehf;fp jPtpu ce;Jjiyf; nfhLf;fTk; 
mwptWj;jg;gl;Ls;sd.  

 
➢ Rw;Wr; #oYf;fhd tho;f;if Kiw  
✓ [{d; 5Mk; Njjp> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – cyf Rw;Wr; #oy; jpdj;ij 

Kd;dpl;L> ‘Rw;Wr; #oYf;fhd tho;f;if Kiw’ (Lifestyle for the 
Environment) vd;w cyfshtpa Kaw;rpia fhndhyp fhl;rp %yk; njhlq;fp 
itj;jhh;. 

✓ ‘kdkw;w kw;Wk; mopTfukhd Efh;Tf;F’ gjpyhf ‘epidtpy; kw;Wk; 
Ntz;Lnkd;Nw gad;gLj;Jtjpy;’ ftdk; nrYj;Jk; Rw;Wr; #oy; czh;Ts;s 
tho;f;if Kiwia Nkk;gLj;Jtij ,e;j ,af;fk; Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ vj;jdhy; fyit  
✓ ngl;Nuhypy; 10 tpOf;fhL vj;jdhy; fyf;Fk; ,yf;if> ,e;jpah 

jpl;lkpl;lijtpl Ie;J khjq;fSf;F Kd;djhfNt vl;bAs;sJ vd;W gpujkh; 
eNue;jpu Nkhb Qhapw;Wf;fpoik md;W njhptpj;jhh;. 

✓ ,jd;%yk;> 27 ,yl;rk; ld; fhh;gd; ntspNaw;wk; Fiwf;fg;gl;L> 41>000 Nfhb 
&gha; kjpg;gpyhd md;dpar; nryhtzp Nrkpf;fg;gl;lJ vd;W mth; 
njhptpj;jhh;. 

✓ fle;j [{d; khjk;> jpU. Nkhb> ‘,e;jpahtpy; vj;jdhy; fyg;gjw;fhd rhiy 
tiuglk; 2020-25’I ntspapl;lhh;.  ,J 2025-26f;Fs; 20 tpOf;fhL vj;jdhy; 
fyitia miltjw;fhd ghijia tFj;jJ. 

✓ ,e;j 10 tpOf;fhL fyg;ig etk;gh; 2022,y; mila Ntz;Lk;.    
 

➢ caph; njhopy;El;g njhlf;fepiy fz;fhl;rp (Biotech Startup Expo) 2022 
➢ gpujkh; eNue;jpu Nkhb [{d; 9 md;W – GJjpy;ypapy; cs;s gpufjp 

ikjhdj;jpy;> ,e;j tifapy; Kjyhtjhd caph; njhopy;El;g njhlf;fepiy 
fz;fhl;rp 2022I njhlq;fp itj;jhh;.  
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➢ gpujkh; jdJ ciuapd;NghJ> ,e;jpahtpd; caph;g;nghUshjhuk; fle;j vl;L 
Mz;Lfspy; 10 gpy;ypad; lhyhpypUe;J 80 gpy;ypad; lhyuhf vl;L klq;F 
tsh;r;rp mile;Js;sJ vd;W Fwpg;gpl;lhh;.  

➢ caph; njhopy;El;g njhlf;fepiy fz;fhl;rp 2022> ‘caph; njhopy;El;g 
njhlf;fepiy fz;Lgpbg;Gfs;: Mj;k eph;gh; ghuj;ij Nehf;fp’ vd;w 
fUg;nghUspd;fPo; eilngWfpwJ.  

 
➢ FbauRj; jiyth; Njh;jy; - [_iy 18  
✓ ,e;jj; Njh;jYf;fhd thf;fhsh;fshf 4>809 cWg;gpdh;fs; - 233 

khepyq;fsit kw;Wk; 543 kf;fsit cWg;gpdh;fs; kw;Wk; nly;yp kw;Wk; 
GJr;Nrhp a+dpad; gpuNjrq;fspd; rl;lkd;wq;fspd; 4>033 vk;vy;Vf;fs; 
cs;sdh;.  

✓ nkhj;j thf;Ffspd; kjpg;G 10>86>431 MFk;. (ehlhSkd;w cWg;gpdh;fSf;F 
5>43>200 my;yJ jyh 700 thf;Ffs; kw;Wk; vk;vy;;Vf;fSf;F 5>43>231> 1971 
kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd; mbg;gilapy;). 

 
➢ Njrpa goq;Fbapdh; Muha;r;rp epWtdk; (National Tribal Research Institute)  
✓ xd;wpa cs;Jiw kw;Wk; $l;LwTj; Jiw mikr;rh; mkPj; ~h – rkPgj;jpy; 

[{d; 7 md;W nly;ypapy; Njrpa goq;Fbapdh; Muha;r;rp epWtdj;ijj; jpwe;J 
itj;jhh;.  

✓ goq;Fbapdhpd; ghuk;ghpak; kw;Wk; fyhr;rhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
ghJfhg;gjw;Fk; Njrpa goq;Fbapdh; Muha;r;rp epWtdk; Kjd;ikahd Njrpa 
epWtdkhf ,Uf;Fk;.  

✓ ,J goq;Fbapdhpd; Muha;r;rp gpur;rpidfs; kw;Wk; fy;tp> eph;thf kw;Wk; rl;l 
kd;wj; Jiwfspy; cs;s tp~aq;fSf;fhd ikakhf nray;gLk;.  

 
➢ Njrpa tpkhd tpisahl;Lf; nfhs;if (National Air Sports Policy) 2022 
✓ xd;wpa tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikr;rh; N[hjpuhjpj;a rpe;jpah – ehl;bd; 

Kjy; Njrpa tpkhd tpisahl;Lf; nfhs;if 2022I rkPgj;jpy; [{d; 7 md;W 
mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ VNuhghl;bf;];> VNuhkhlypq;> khly; uhf;nfl;hp> mnkr;#h; kw;Wk; ghpNrhjid 
tpkhdq;fs;> gY}dpq;> l;Nuhd;fs;> rWf;F kw;Wk; ,aq;Fk; rWf;F Nghd;w 
tpkhd tpisahl;Lfis ,e;jf; nfhs;if cs;slf;Fk;.  

✓ 2030f;Fs; ,e;jpahit rpwe;j tpisahl;L ehLfspy; xd;whf khw;Wk; vd;W 
muR Kd;djhf mwptpj;jJ.  

 
➢ rhfh;khyh ,sk; epGzj;Jt jpl;lk;  
✓ JiwKfq;fs;> fg;gy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ePh;topfs; mikr;rfk; - ,sk; 

ty;Yeh;fs; ftdk; nrYj;Jtjw;fhf ‘rhfh;khyh ,sk; epGzj;Jt jpl;lk;’ 
vd;w ngahpy; xU Gjpa jpl;lj;ij tFj;Js;sJ. 

✓ ,e;jj; jpl;;lkhdJ jpwikahd> Kd;Ndhf;fpr; rpe;jpf;Fk; kw;Wk; Mw;wy; kpf;f 
,sk; njhopy; ty;Yeh;fis mikr;rfj;jpd; gy;NtW gphpTfspy; <LgLj;j 
Kay;fpwJ.  

✓ njhopy; ty;Yeh;fs; murhq;fj;jpd; nray;ghLfs; kw;Wk; tsh;r;rpf; 
nfhs;iffisg; gw;wp mwpe;J nfhs;s tha;g;G fpilf;Fk;.   
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➢ ,e;jpah – fj;jhh; njhlf;f ghyk;  
✓ rkPgj;jpy; [{d; 5Mk; Njjp fj;jhhpd; Njh`htpy; eilngw;w ,e;jpah – 

fj;jhh; th;j;jf kd;wj;jpy; Jiz [dhjpgjp vk;. ntq;ifah ehAL> ‘,e;jpah-
fj;jhh; ];lhh;l; mg; ghyj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,J ,uz;L ehLfspy; njhlf;fepiy Rw;Wr; #oy; mikg;Gfis 
,izg;gijAk;> mtw;wpd; nghUshjhuq;fSf;F gu];guk; cjTtijAk; 
Nehf;fkhff; nfhz;l xU $l;L Kaw;rpahFk;.  

✓ ,e;jpah – fj;jhh; tzpf kd;wk; FICCI, CII kw;Wk; ASSOCHAM fj;jhh; 
th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;Jiw Mfpatw;Wld; $l;lhf Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.  

 
➢ xd;wpa muR nrwpt+l;lg;gl;l mhprp tpepNahfj;ij mjpfhpf;f cs;sJ  
✓ xd;wpa murpd; czT kw;Wk; nghJ tpepNahfj;Jiw nrayhsh; Rjd;~_ 

ghz;Nl jpq;fl;fpoik $wpajhtJ: xd;wpa muR ,uz;lhk; fl;l 
nrwpt+l;lg;gl;l mhprp tpepNahfj;ij Vg;uy; 1 Kjy; njhlq;fpAs;sJ.  
,Jtiu 90 khtl;lq;fSf;F tpepNahfk; Kbtile;Js;sJ.  NkYk; 291 
khtl;lq;fspy; tpepNahfk; nra;tjw;F xd;wpa muR jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhbapd; tpUg;gkhd ,e;jj; jpl;lk;> mf;Nlhgh; 2021,y; 
njhlq;fg;gl;lJ.  xUq;fpize;j Foe;ijfs; Nkk;ghl;L Nritfs; kw;Wk; 
gpujk ke;jphp Ngh~d; rf;jp eph;khd; my;yJ gpvk;-Ngh~d; jpl;lj;jpd; 
gadhspfSf;F nrwpt+l;lg;gl;l mhprpia toq;Ftij ,J Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ ‘ghuj; nfsut;’ ,uapy; Nrit  
✓ KjyhtJ ghuj; nfsut; ,uapy; Nrit nfhbairj;Jj; njhlq;fp 

itf;fg;gl;lJ. 
✓ Nfhak;gj;J}hpypUe;J ~Pub tiu nry;Yk; ,e;j ,uapypy; 1>092 gazpfs; 

jq;Ftjw;fhf 20 ngl;bfs; cs;sd.  
✓ ehl;bNyNa Kjd;Kiwahf Nfhak;Gj;J}hpypUe;J ~Pubf;F ,af;fg;gLk; ‘ghuj; 

nfsut;’ ,uapy; Nrit Nfhit tlf;F ,uapy; epiyaj;jpy; ,Ue;J 
nrt;tha;f;fpoik nfhbairj;Jj; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ ghuj; nfsut; tpiuT ,uapy;fs; jdpahh; epWtdq;fshy; ,af;fg;gLfpd;wd.  
,e;jpa ,uapy;Nt toq;fpa ,uapy; cs;fl;likg;igg; gad;gLj;j ,th;fSf;F 
chpik cz;L.   
 

➢ mf;dp tPuh;fs;  
✓ mf;dpghj; jpl;lj;jpd;%yk; gzpapy; Nrh;f;fg;gLk; ‘mf;dptPuh;fs;’ – xt;nthU 

Mz;Lk; Nrh;f;fg;gLk; 1.5 ,yl;rk; tPuh;fisj; njhlh;e;J 2030-2032f;Fs; 12 
,yl;rk; typikahd ghjpasthf ,uhZtj;jpy; cUththh;fs;.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> ,e;jpa ,uhZtj;jpy; ,e;j Mz;L 40000 [thd;fSk;> 
,e;jpa tpkhdg;gil kw;Wk; ,e;jpa flw;gilapy; 3000 mf;dptPuh;fSk; 
gzpakh;j;jg;gLthh;fs;.  

✓ ,e;jj; jpl;l topfhl;Ljy;fspd;gb> mf;dptPuh;fspd; xt;nthU 
njhFjpapypUe;Jk; 25 tpOf;fhL rpwe;j tPuh;fs; kl;LNk mLj;j 15 
Mz;LfSf;F tof;fkhd Nflhpy; Nrh;f;fg;gLth;hf;s.  kpjKs;s 75 
tpOf;fhfL tPuh;fs; ehd;F Mz;LfSf;Fg; gpwF ePf;fg;gLthh;fs;.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd; Kf;fpa Nehf;fk;> uhZtj;jpd; clw;jFjpia mjpfhpg;gJ> 
caUk; rk;gsk; kw;Wk; Xa;t+jpaf; fl;lzq;fisf; Fiwg;gJ kw;Wk; ,uhZt 
tPuh;fspd; ruhrhp taijf; Fiwg;gJ.   
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➢ uh~;l;hpa Gu];fhh; Nghh;l;ly;  
✓ xd;wpa muR – gy;NtW rptpy; tpUJfSf;fhd tpz;zg;gq;fis 

tuNtw;gjw;fhf ngHJthd ‘uh~;l;hpa Gu];fhh; Nghh;l;liy’j; njhlq;fpAs;sJ.  
✓ ntspg;gilj; jd;ik kw;Wk; nghJ $l;lhz;ikia cWjp nra;tjw;fhf 

gy;NtW mikr;rfq;fs;> Jiwfs; kw;Wk; Kfikfspd; midj;J 
tpUJfis|Ak; xNu b[pl;ly; jsj;jpd;fPo; nfhz;L tUtjw;fhf ,e;j 
nghJthd Nghh;l;ly; murhy; njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ mf;dpghj; jpl;lk; - taJ tuk;G  
✓ [{d; 16 md;W xd;wpa muR – mf;dpghj; jpl;lj;jpd;fPo; Ml;Nrh;g;Gf;fhd 

mjpfgl;r taJ tuk;ig 21 Mz;Lfspy; ,Ue;J 23 Mf cah;j;jpaJ.  
✓ 2022Mk; Mz;bw;fhd Kd;nkhopag;gl;l Ml;Nrh;g;G Row;rpf;F kl;Lk; xUKiw 

js;Sgbahf murpd; ,e;j KbT mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  ,jd;fPo; 46>000 
mf;dptPuh;fs; gzpapy; mkh;j;jg;gLth;hf;s.  
 

➢ Foe;ijfs; njUtpy; Rw;wpj; jphpAk; epiy  
✓ Njrpa Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizak; (The National 

Commission for Protection of Child Rights) – njUf;fspy; jphpAk; 

Foe;ijfis kPl;L kWtho;T mspf;Fk; tifapy; ‘Foe;ijfs; njU 
#o;epiy vd;w xU Gjpa nraypia mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  Njrpa 
Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizaj;jpd; ghy; ];tuh[; Nghh;l;lypd; 
xU gFjpahf ‘njU #o;epiyapy; Foe;ijfs;’ Nghh;l;ly; cs;sJ. 
 

➢ ];tr; rhfh;> Ru~pj; rhfh;’ jpl;lk; (Swachh Sagar, Surakshit Sagar')  
✓ xd;wpa muR - ,e;jpahtpy; cs;s 75 flw;fiufis Rj;jk; nra;tjw;fhf 

‘];tr; rhfh;> Ruf;~pj; rhfh;’ jpl;lj;ijj; njhlq;fpAs;sJ.   
✓ Jg;GuT ,af;fk; [_iy 3 Kjy; njhlq;fp nrg;lk;gh; 17> 2022 md;W 

KbtilAk;> ,J ;rh;tNjr flNyhu Jg;GuT ehs; 2022’ vd;W 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

✓ Mjpf msT jd;dhh;tyh;fs; gq;Nfw;ig cWjp nra;tjw;Fk; nghJ 
kf;fspilNa tpopg;Gzh;it Vw;;gLj;Jtjw;Fk; ,e;j 75 ehl;fs; ,af;fkhdJ 
,e;jpahtpd; tuyhw;wpy; kpfTk; ePl;bf;fg;gl;l J}a;ikg;gLj;jy; ,af;fkhf 
,Uf;Fk;.   
 

➢ eph;khd; njhopyhsh;fspd; jpwid Nkk;;gLj;Jtjw;fhd Njrpa Kd;Kaw;rp 
(NIPUN) 

✓ xd;wpa tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhuq;fs; Jiw mikr;rh; `h;jPg; rpq; 
g+hp – [{d; 20> 2022 md;W fl;Lkhdj; njhopyhsh;fspd; jpwd; gap;w;rpf;fhd 
Kaw;rp ‘eph;khd; njhopyhsh;fis Nkk;gLj;Jjw;fhd Njrpa Kd;Kaw;rpia’j; 
njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;j epGd; jpl;lkhdJ tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhuq;fs; 
mikr;rfj;jpd; jPd;jahs; me;j;Nahjah Nah[dh – Njrpa efh;;g;Gw 
tho;thjhu ,af;fj;jpd; (DAY-NULM) fPohd xU Kd; Kaw;rpahFk;.  

✓ Gjpa jpwd; kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; %yk; 1 ,yl;rj;Jf;Fk; 
Nkw;gl;l fl;Lkhdj; njhopyhsh;fSf;Fg; gapw;rp mspg;gNjhL. 
ntspehLfspYk; mth;fSf;F Ntiytha;g;Gfis toq;Ftij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  
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➢ cj;akp ghuj; (Udyami Bharat) 
✓ [{d; 30 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – ‘cj;akp ghuj;’ epfo;r;rpapy; 

gq;Nfw;whh;.  ,e;epfo;r;;;;rpapd;NghJ ‘FWrpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs;’ 
nraw;jpwid cah;j;Jjy; kw;Wk; Jhpjg;gLj;Jjy; (RAMP)  jpl;lk;> Kjy; 
Kiwahf FW rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; Vw;Wkjpahsh;fspd; jpwid 
Nkk;gLj;Jjy; (CBFTE) jpl;lk; kw;Wk; gpujkhpd; Ntiytha;g;ig cUthf;Fk; 

jpl;lj;jpd; (PMEGP)  Gjpa mk;rq;fs; Nghd;w Kf;fpa Kaw;rpfis gpujkh; 
njhlq;fp itj;jhh;.   

 
➢ ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa kpjf;Fk; #hpa rf;jpj; jpl;lk;  
✓ ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa kpjf;Fk; #hpa kpd; epiyak; njYq;fhdhtpy; cs;s 

uhkFz;lj;jpy; Njrpa mdy; kpd; fofj;jhy; (NTPC) KOikahf 
,af;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;j #hpa rf;jp Miyapd; jpwd; 100 nkfhthl; MFk;.  
 

➢ mf];jpakiy ahidfs; fhg;gfk; (Agasthyamalai Elephant Reserve) 
✓ ehl;by; ahidfs; fhg;gfq;fspd; vz;zpf;if - ,g;NghJ ehL KOtJk; 

68>700.4 rJu fpNyhkPl;lh; gug;gstpy; 32 Mf mjpfhpj;Js;sJ.  
✓ mf];jpakiy caph;f;Nfhs fhg;gfj;jpd; 1>197.48 r.fpkP gug;gsit 

mf];jpakiy ahidfs; fhg;gfj;jpw;fhf jkpof muR xJf;fpaij mLj;J 
,J ele;Js;sJ.  

 
➢ rzy; khh;f; ,e;jpah  
✓ [_iy 9> 2022 md;W xd;wpa [Tspj;Jiw nrayhsuhy; ‘[{l; khh;f; ,e;jpah’ 

NyhNfhit ntspapl;L> rzy; nghUl;fSf;fhd ek;gfj;jd;ikf;fhd 
rhd;wjio murhq;fk; mwpKfg;gLj;jpaJ.    

✓ [{l; khh;f; ,e;jpah jpl;lk; ghuk;ghpa rzy; kw;Wk; rzy; nghUl;fSf;fhd 
$l;L milahsk; kw;Wk; Njhw;;wk; kw;Wk; juk; gw;wpa cj;juthjj;ij 
toq;Fk;. 
 

➢ Rj;jkhd Mw;wy;  
✓ eph;zapf;fg;gl;l fhyf;nfLTf;F 9 Mz;LfSf;F Kd;ghfNt ,e;jpah 

Rj;jkhd vhprf;jp ,yf;Ffis vl;bAs;sJ.  
✓ ,e;jpah 162 [pfh thl; (1 [pfh thl; vd;gJ 1000 nkfh thl;) 

GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; jpwid epWtpAs;sJ.  ,J epWtg;gl;l 402 [pfh 
thl; kpd;rhuj;jpjpy; 41 tpOf;fhL MFk;.  
 

✓ 2015Mk; Mz;by;> ,e;jpah jdJ Njrpa mstpy; jPh;khdpf;fg;gl;l 
gq;fspg;Gfspd; xU gFjpahf 2030 Mk; Mz;lstpy; mjd; Mw;wypy; 40 
tpOf;fhL GJg;gpf;fj;jf;f %yfq;fspypUe;J ngwg;gLtij cWjp nra;a 
cWjpg g+z;Ls;sJ.  
 

➢ Njrpa rpd;dk;  
✓ Gjpa ehlhSkd;w fl;blj;jpd; Nkw;$iuapy; eph;khzpf;fg;gl;l Njrpa 

rpd;dj;ij gpujkh; eNue;jpu Nkhb jpwe;J itj;jhh;.  
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✓ ,e;jr; rpd;dk; ntz;fyj;jhy; MdJ kw;Wk; 6.5 kPl;lh; cauk; nfhz;lJ> 
NkYk; eph;khzpg;gjw;fhf xd;gJ khjq;fSf;F Nky; MdJ vd;W %j;j 
xd;wpa nghJg;gzpj;Jiw mjpfhhpfs; njhptpj;jdh;.  

 
➢ mf;dpghj; jpl;lk; (Agnipath Scheme)  
✓ ,e;jpa MAjg; gilfSf;fhd Gjpa Ml;Nrh;g;Gj; jpl;lj;jpd; ngah; mf;dpghj; 

vdg;gLk;.  
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> ,isQh;fs; MAjg;gilfspy; ‘mf;dptPuh;fshf’ 

gzpahw;w tha;g;G toq;fg;gLk;.  
✓ 17.5 taJ Kjy; 21 taJ tiu cs;sth;fs; 4 Mz;LfSf;F 

mf;dptPuh;fshf MAjg; gilapy; Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLthh;fs;.   
✓ ehd;F Mz;L gjtpf;fhyj;jpy; Nghl;bapd; mbg;gilapy;> Rkhh; 25 tpOf;fhL 

mf;dptPuh;fs; Fiwe;jgl;rk; 15 Mz;LfSf;F tof;fkhd gzpahsh;fshf 
MAjg; gilapy; gjpT nra;ag;gLthh;fs;.  

 
➢ ];gphpz;l; rthy;fs;  

[_iy 18 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb - ,e;jpa flw;gilapy; cs;ehl;L 
njhopy;El;gj;jpd; gad;ghl;il mjpfhpf;Fk; Nehf;fj;jpy;> ‘];gphpz;l; rthy;fs;’ 
vd;w xU jpl;lj;ij ntspapl;lhh;.  
ghJfhg;Gj; Jiwapy; jd;dk;gpf;ifia miltjw;fhf ,e;jpa njhopy;Jiw 
kw;Wk; fy;tpahsh;fis <LgLj;Jtjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;l flw;gil 
];tht;yk;gd; fUj;juq;fpy; gpujkh; ,e;j jpl;lj;ij ntspapl;lhh;.  
,e;jf; $l;LwTj; jpl;lj;jpw;F ];gphpz;l; (SPRINT) vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ – 
Inlf;]; (iDEX) ghJfhg;G rpwg;Gf;fhd fz;Lgpbg;Gfs;)> vd;IIX (NIIO) 
kw;Wk; bbVrp (TDAC) njhopy;El;g tsh;r;rp KLf;fg;g gphpT) %yk; Muha;r;rp 
kw;Wk; tsh;r;rpapy; fk;G jhz;Ljy; vd;gJ ,jd; nghUshFk;.  
 

➢ ,e;jpahtpd; 15tJ FbauRj; jiyth; - jpbusgjp Kh;K  
✓ xbrhtpy; kpfTk; rhjhuz tPl;by; ,Ue;J te;j goq;Fbapd FLk;gj;jpd; 

kfshd jpnusgjp Kh;K ,e;jpahtpd; 15 tJ FbauRj; jiytuhfj; Njh;T 
nra;ag;gl;Ls;shh;.  

✓ 2022 ,e;jpa FbauRj; jiyth; Njh;jy; vd;gJ 16tJ FbauRj; jiyth; 
Njh;jyhFk;.  ,e;jpahtpy; [_iy 18> 2022 md;W eilngw;wJ.  Kh;K 
,e;jpahtpd; Kjy; ngz; goq;Fbapd FbauRj; jiyth; Mthh;.  

✓ gpujPgh ghl;BYf;Fg; gpwF ,g;gjtpia tfpf;Fk; ,uz;lhtJ ngz;kzp ,th; 
Mthh;.  

 
➢ `h; fh; jpuq;fh (Har Ghar Tiranga) 
✓ [_iy 22 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – Mf];l; 13 kw;Wk; 15f;F ,ilapy; 

kf;fs; jq;fs; tPLfspy; Njrpaf; nfhbia Vw;WtijNah my;yJ 
fhl;LtijNah Cf;Ftpg;gjw;fhf ‘`h;fh; jpuq;fh’ (xt;nthU tPl;bYk; 
%th;z) gpur;rhuj;ijj; njhlq;fpdhh;.  

✓ ,e;jpahtpd; 75tJ Rje;jpu jpdj;ij Kd;dpl;L xd;wpa muR ‘`h;fh; jpuq;fh’ 
gapw;rpiaj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ nghJkf;fspd; gq;fspg;Gld; Mf];l; 13 Kjy; 15 tiu midj;J tPLfspYk; 
Njrpaf; nfhb Vw;wg;gl Ntz;Lk; vd;gNj ,j;jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;.  NkYk; 
muR kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fSk; ,e;j Kaw;rpapy; <LgLk;.  ,e;jpahtpd; 
Kjy; Mspy;yh tpkhdkhd tUzh> kdpjh;fis Vw;wpr; nry;yf; $baJ.  
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,e;j l;Nuhd; 25 fpkP nry;yf;$baJ. ,J 130 fpNyh vilia Rke;J nry;yf; 
$baJ kw;Wk; 25 Kjy; 33 epkplq;fs; tiu gwf;Fk; jpwd; nfhz;lJ.  
 

➢ ,e;jpahtpd; Kjy; gazpfs; l;Nuhd; ‘tUzh’ (Varuna)  
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; gazpfs; Mspy;yh tpkhdkhd tUzhit gpujkh; 

eNue;jpu Nkhb mwpKfg;gLj;jpdhh;.  ,e;j Mspy;yh tpkhdj;jpd; nray;ghl;il 
gpujkh; ntFthf urpj;jhh;. ,e;jpahtpd; Kjy; Mspy;yh tpkhdkhd tUzh> 
kdpjh;fis Vw;wpr; nry;yf; $baJ> 25 fp.kP l;Nuhd; 130 fpNyh NgNyhil 
Rke;J nry;yf; $baJ kw;Wk; 25-33 epkplq;fs; gwf;Fk; Neuk; nfhz;lJ.  
 

➢ b[pl;ly; Nyhf; mjhyj;  
✓ Njrpa rl;l Nritfs; Mizaj;jpd; jiyth; cja; cNk~; yypj; - [_iy 

17 md;W n[a;g;g+hpy; rkPgj;jpy; eilngw;w 18tJ mfpy ,e;jpa rl;l 
Nritfs; mjpfhhpfspd; $l;lj;jpy; ehl;bd; Kjy; nraw;if Ez;zwpTld; 
(AI) ,aq;Fk;> b[pl;ly; Nyhf; mjhyj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ b[pl;ly; Nyhf; mjhyj; epYitapy; cs;s jfuhWfs; my;yJ tof;FfSf;F 
Ke;ija epiyapy; cs;s jfuhWfisj; jPh;f;f gad;gLj;jg;gLk;.  

✓ ,e;j mikg;gpy;> jdpegh;fSk; epWtdq;fSk; khw;W Kiw jfuhW jPh;T  
nghwpKiwapd;fPo; ve;jnthU Neubj; njhlh;Gk; ,y;yhky; xNu jsj;jpy; 
Md;iyd; %yk; jfuhWfisj; jhf;fy; nra;J jPh;f;f KbAk;.  
 

➢ fyhr;rhuk; kw;Wk; Rw;Wyh %yjdk;  
✓ Gdpj efukhd thuzhrp - ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; Kjy; ‘fyhr;rhuk; 

kw;Wk; Rw;Wyh jiyefukhf’ mwptpf;fg;gLk;.  
✓ cWg;gpdh; ehLfspilNa kf;fspilNaahd njhlh;Gfs; kw;Wk; Rw;Wyhit 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Gjpa Row;rp Kaw;rpapd;fPo; thuzhrp 2022-23Mk; 
Mz;bw;fhd ~q;if $l;LwT mikg;gpd; ‘fyhr;rhuk; kw;Wk; Rw;Wyh 
jiyefukhf’ khWk;.  

✓ ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;G vd;gJ [{d; 15> 2001 md;W ~hq;fhapy; 
epWtg;gl;l muRfSf;fpilNaahd xU mikg;ghFk;.  

✓ nga;[pq;ifj; jiyikaplkhff; nfhz;l ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;G> rPdh> 
u~;ah> f[f];jhd;> fph;fp];jhd;> c];ngfp];jhd;> ,e;jpah kw;Wk; ghfp];jhd;  
Mfpa vl;L cWg;gpdh;fisf; nfhz;l nghUshjhu kw;Wk; ghJfhg;Gf; 
$l;lzpahFk;.  
 

➢ ,e;jpahtpd; mope;JtUk; nkhopfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Nrkpj;jYf;fhd jpl;lk; 
(Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages of 
India) 

✓ mope;JtUk; 117 ,e;jpa nkhopfisg; ghJfhg;gjw;fhf> ‘,e;jpahtpd; 
mope;JtUk; nkhopfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Nrkpg;gpw;fhd jpl;lk;;’ vdg;gLk; 
jpl;lj;ij murhq;fk; njhlq;fpAs;sJ.  

✓ SPPEL jpl;lj;jpd;fPo;> ik#Utpy; cs;s ,e;jpa nkhopfSf;fhd kj;jpa 
epWtdk;> 10>000f;Fk; Fiwthd kf;fshy; Ngrg;gLk; ,e;jpahtpd; midj;J 
jha;nkhopfs; / nkhopfspd; ghJfhg;G> ghJfhj;jy; kw;Wk; Mtzg;gLj;jy; 
Mfpatw;wpy; nray;gLfpwJ.  
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➢ ,e;jpahtpd; KjyhtJ cyfshtpa Gy;ypad; ghpkhw;wk; (India’s First 
Global Bullion Exchange) 

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb nts;spf;fpoik ehl;bNyNa Kjd;Kiwahf ,e;jpah 
,d;lh;Ne~dy; Gy;ypad; vf;];NrQ;r; (India International Bullion Exchange) 
kw;Wk; NSE IFSC-SGX ,izg;ig fhe;jpefhpd; fpg;l; efuj;jpy; njhlq;fpdhh;.  
,J khepy jiyefUf;F ntspNa F[uhj; murhq;fj;jhy; mikf;fg;gl;l 
rh;tNjr epjpr;Nrit ikakhFk;.  

✓ ,e;jpah cyfpd; ,uz;lhtJ nghpa jq;f Efh;Nthh; MFk;.  IIgpvf;];-I 
mikg;gjw;fhd eltbf;if> tpiykjpg;gw;w cNyhfj;jpw;fhd re;ijapy; 
ntspg;gilj; jd;ikiaf; nfhz;L tUtjw;fhd ,e;jpahtpd; Kaw;rpahff; 
fUjg;gLfpwJ.  
 

➢ ghy; ];tuh[; Nghh;l;lypd;fPo;> “CiSS nrayp” njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.  
✓ Njrpa Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizak; (National Commission 

for the Protection of Child Rights) ‘rpIv];v];’ nraypia 
mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ Njrpa Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizaj;jpd; Nghh;l;ly;> njU 
#o;epiyfspy; cs;s Foe;ijfspd; (Children in Street Situations) kWtho;T 
nray;Kiwf;F cjTk; vd;W vjph;ghhh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ rpwhh; ePjpr; rl;lk;> 2015,d;fPo; cUthf;fg;gl;l ,e;jr; nraypahdJ> midj;J 
khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrq;fspypUe;Jk; njU #o;epiyfspy; tsUk; 
Foe;ijfspd; juitg; ngWtjw;Fk;> mth;fspd; kPl;G kw;Wk; kWtho;T 
nray;Kiwfisf; fz;fhzpg;gjw;Fk; gad;gLj;jg;gLfpwJ. 

 
➢ Njrpa mstpy; jPh;khdpf;fg;gl;l gq;fspg;G (Nationally Determined 

Contribution)  
✓ Mf];l; 3 md;W> xd;wpa mikr;rui- ghhp]; xg;ge;jj;jpd;fPo; ehl;bd; 

GJg;gpf;fg;gl;l Njrpamstpyhd jPh;khdpf;ffg;gl;l gq;fspg;Gf;F xg;Gjy; 
mspj;jJ.  

✓ Njrpa mstpy; jPh;khdpf;fg;gl;l gq;fspg;G vd;gJ jd;dhh;t fhyepiy 
eltbf;if ,yf;Ffisf; Fwpf;fpwJ.  ,J 2070fFs; ‘epfu g+[;[pa’ 
ckpo;it milAk; ePz;l fhy ,yf;if milAk;.  

✓ GJg;gpf;fg;gl;l Njrpa mstpyhd jPh;khdpf;fg;gl;l gq;fspg;gpd;gb> 2005Mk; 
Mz;bypUe;J 2030Mk; Mz;bw;Fs; mjd; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapd; 
ckpo;T jPttpuj;ij 45 tpOf;fhL Fiwf;fTk;> 2030Mk; Mz;Lf;Fs; 
Gijgbt vhpnghUs; mbg;gilapyhd vhprf;jp Mjhuq;fspy; ,Ue;J 50 
tpOf;fhL xl;L nkhj;j kpd;rhu rf;jp epWtg;gl;l jpwid milaTk; ,e;jpa 
jw;NghJ cWjpg+z;Ls;sJ.  

 
➢ cyfpd; kpfg;nghpa kpjf;Fk; #hpa rf;jp  
✓ cyfpd; kpfg;gnhpa kpjf;Fk; #hpa kpd;rf;jp epiyak; kj;jpag;gpuNjrj;jpy; 

fl;lg;gl cs;sJ. 
✓ cyfpd; kpfg;nghpa kpjf;Fk; #hpa Miy vd;W $wg;gLk; kj;jpag; 

gpuNjrj;jpd; fhz;l;thtpty; fl;lg;gl cs;s kpjf;Fk; #hpa kpd; epiyak;> 
2022-23Mk; Mz;Lf;Fs; 600 nkfhthl; kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;Ak;.  

✓ ,e;jj; jpl;lk; 3000 Nfhb &gha;f;F Nky; nryT gpbf;Fk; vd;W 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
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✓ rkPgj;jpy;> ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa kjpf;Fk; #hpa rf;jp jpl;lk; 
njYq;fhdhtpy; nray;ghl;Lf;F te;jJ.   
 

➢ Fw;wtpay; eilKiw (milahsr;) rl;lk;> 2022  
✓ Fw;wtpay; eilKiw (milahsr;) rl;lk;> 2022 – ifjpfis milahsk; 

fhZk; rl;lk;> 1920f;Fg; gjpyhf Mf];l; 4 Kjy; eilKiwf;F te;Js;sJ. 
✓ Gjpa rl;lk; Fw;wthspfs; kw;Wk; gpw egh;fis milahsk; fhz kw;Wk; 

Fw;wtpay; tp~aq;fspy; tprhuiz kw;Wk; gjpTfis ghJfhf;Fk; 
Nehf;fq;fSf;fhf mstPLfis vLf;f mq;fPfhpf;fpwJ.   
 

✓ [f;jPg; jd;fh;  
✓ Njrpa [dehaff; $l;lzp Ntl;ghsUk;> Nkw;F tq;f Kd;dhs; MSeUkhd 

[fjPg; jd;fh; ehl;bd; 14tJ Jiz FbauRj; jiytuhfg; gjtpNaw;whh;.  
✓ ehlhSkd;wj;jpy; rdpf;fpoik eilngw;w 16tJ Jiz FbauRj; 

jiytUf;fhd Njh;jypy; nry;YgbahFk; 710 thf;Ffspy; 528 thf;Ffis 
,th; ngw;whh;.  

 
✓ rf;~k; mq;fd;thb kw;Wk; Ngh~d; 2.0  
✓ ,e;jj; jpl;lk; 15tJ epjp Mizaj;jpd; fhykhd 2021-22 Kjy; 2025-26 tiu 

nray;gLj;j murhq;fj;jhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ rf;~d; mq;fd;thb kw;Wk; Ngh~d; 2.0 MdJ xU xUq;fpize;j 

Cl;lr;rj;J MjuTj; jpl;lkhFk;.  
✓ ,J Foe;ijfs;> gUtg; ngz;fs;> fh;g;gpzpg; ngz;fs; kw;Wk; ghY}l;Lk; 

jha;khh;fSf;F Cl;lr;rj;J Fiwghl;bd; rthy;fis vjph;nfhs;s Kay;fpwJ.  
➢ fhyh- mrhh;  
✓ 2023f;Fs; fhyh mrhiu ehl;iltpl;L xopf;f ,e;jpah ,yf;F 

eph;zapj;Js;sJ.  
✓ 2030-f;Fs; ,e;j Nehia xopf;f Ntz;Lk; vd;w cyf Rfhjhu mikg;gpd; 

,yf;iftpl ,e;jpahtpd; ,yf;F Kd;dzpapy; cs;sJ.  
✓ fhyh mrhh; vd;gJ yP~;Nkdpahrp]; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ.  yP~;Nkdpah 

vd;w xl;Lz;zpahy; ,e;j Neha; Vw;gLfpwJ.   
✓ ,e;j xl;Lz;zp kzy; <f;fs; fbg;gjd;%yk; guTfpwJ.  

 
➢ ,e;jpah fp cjhd; (India ki Udaan) 
✓ njhopy;El;g [hk;gtdhfpa $Fs; - ,e;jpah Rje;jpuk; mile;J 75 Mz;L 

fhy gazj;jpy; ,e;jpah mile;Js;s Kf;fpa iky;fw;fis glk;gpbf;f 
]’,e;jpah fp cjhd;’ vd;w Gjpa jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ fle;j 75 Mz;Lfspy; ,e;jpahtpd; mirf;f Kbahj kw;Wk; mopahj 
kdg;ghd;ikia fUg;nghUshff; nfhz;L $Fs; fiy kw;Wk; fyhr;rhu 
mikg;G ,ijr; nray;gLj;JfpwJ.  

✓ Jbg;ghd Md;iyd; jpl;lkhd ‘,e;jpah fp clhd;’ ,e;jpah;fspd; 
gq;fspg;GfisAk;> 1947 Kjy; ,e;jpahtpd; ghpzhk tsh;r;rpiaAk; mjd; 
tskhd fhg;gfq;fs; %yk; fiy tpsf;fg;glq;fshff; fhl;LfpwJ.  

 
➢ ghNj rNyh (Badhe Chalo) 
✓ fyhr;rhu mikr;rfk; - Njr gf;jpapd; Mokhd czh;it tsh;f;fTk;. ,e;jpa 

,isQh;fis ,izf;fTk; ‘ghNj rNyh’ vd;w xU gpur;rhuj;ijj; 
njhlq;fpAs;sJ.  
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✓ ,e;jpah Rje;jpuk; mile;J 75 Mz;Lfs; epiwtile;jijf; nfhz;lhLk; 
tifapy; ‘Rje;jpu jpd mKjg; ngUtpoh’ jpl;lj;jpd; njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ ghNj rNyh ehL KOtJk; cs;s ,isQh;fisAk; kf;fisAk; xNu 
jsj;jpy; ,izf;Fk;.   
 

➢ 2024 ghhp]; xypk;gpf;fpy; ,e;jpah ,y;yk;  
✓ hpiyad;]; ,z;l];l;hP]; ypkpnll; kw;Wk; ,e;jpa xypk;gpf; rq;fk; - ghhp]; 

xypk;gpf;]; 2024 ,y; Kjd;Kiwahf ,e;jpah ,y;yk; mikg;gJ cs;slf;fpa 
ePz;l fhy $l;lhz;ikia mwptpj;Js;sd.  

✓ ,e;j ,izg;G ,e;jpa tpisahl;L tPuh;fspd; nray;jpwid cah;j;jTk;> 
Njrpa tpisahl;L $l;likg;GfSf;F Mjutspf;fTk; kw;Wk; cyf mstpy; 
rpwe;j tpisahl;L ehlhf ,e;jpahtpw;F ew;rhd;wpjo;fisg; ngw;Wj;juTk; 
cjTk;.  
 

➢ kpd;rhu (jpUj;j) kNrhjh 2022 
✓ ehlhSkd;wj;jpd; kiof;fhyf; $l;lj; njhlhpy; kpd;rhu (jpUj;j) kNrhjh 

2022I ,e;jpa muR jhf;fy; nra;jJ.  
✓ mwpKfg;gLj;jg;gl;l gpwF> ,e;j kNrhjh gq;Fjhuh;fSld; tphpthd 

MNyhridf;fhf vhprf;jpf;fhd ehlhSkd;w epiyf;FOTf;F mDg;gg;gl;lJ.  
✓ rkPgj;jpa kNrhjh kpd;rhu rl;lk; 2003,y; gy jpUj;jq;fis Kd;nkhopfpwJ 

kw;Wk; kpd;rhuj;ijj; jdpahh; kakhf;Ftjw;fhd mbj;jsj;ijAk; 
mikf;fpwJ.  
 

➢ 2[p vj;jdhy; Miy  
✓ Mf];l; 10Mk; Njjp> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – cs;ehl;bNyNa 

cUthf;fg;gl;l 2[p (,uz;lhk; jiyKiw) njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp> 
gz;izf; fopTfspy; ,Ue;J vj;jdhy; jahhpf;Fk; &.900 Nfhb Miyia 
`hpahdhtpy; jpwe;J itj;jhh;.  

✓ fhnzhyp fhl;rp %yk; ,e;jf; $l;lj;jpy; ciuahw;wpa gpujkhpd; $w;Wg;gb> 
,e;j njhopy;El;gk; nly;yp kw;Wk; mjd; Rw;Wg; Gwq;fspy; tpttrhaf; 
Fg;igfis vhpg;gjhy; Vw;gLk; fhw;W khRghl;ilf; Fiwf;f cjTk;.  

✓ ,e;j Miy> ehl;bNyNa Kjd;Kiwahf. muR elj;Jk; ,e;jpad; Mapy; 
fhh;g;gNu~d; ypkpnll; epWtdj;jhy; mjd; ghdpgl; Rj;jpfhpg;G tshfj;jpy; 
fl;lg;gl;lJ.  

 
➢ %dwhk; ghypd tpkhdpfs;  
✓ tpkhdg; ghJfhg;G xOq;FKiw mikg;G %d;whk; ghypd tpkhdpfSf;fhff; 

fjitj; jpwe;J itj;Js;sJ.  
✓ Mh;tKs;s tpkhd Mlk; `hhp kw;Wk; xl;Lnkhj;j %d;whk; ghypdj;jtUf;F 

xU nghpa ntw;wpahf> ghyp khw;W rpfpr;ir my;yJ mWit rpfpr;iria 
Kbj;j %d;whk; ghypdj;jth;fs; gwf;fj; jFjpahdth;fs; vd;W mwptpf;f 
mDkjpf;Fk; Gjp kUj;Jt topfhl;Ljy;fis tpkhdg; ghJfhg;G xOq;FKiw 
mikg;G Kjd;Kiwahf tbtikj;Js;sJ.  
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➢ xd;wpa muR gpujkhpd; efh;g;Gw tPLfl;Lk; jpl;lj;jpw;fhd (PMAY-Urban 
Scheme) fhyf;nfLit ePl;bj;Js;sJ.  

✓ gpujk ke;jphp Mth]; Nah[dh – efh;g;Gw jpl;lj;ij 31> 2024 tiu ePl;bf;f 
xd;wpa mikr;ruit Gjd;fpoik xg;Gjy; mspj;jJ.  ,jdhy; jpl;lj;jpd;fPo; 
mDkjpf;fg;ggl;l tPLfis Kbf;f KbAk; vd;W mjpfhhpfs; njhptpj;jdh;.  

✓ 2022Mk; Mz;l Mf];l; 15Mk; Njjpf;Fs; 112 Nfhb tPLfisf; fl;Lk; 
Nehf;fj;Jld; 2015Mk; Mz;L ,e;jj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;lJ.  Vw;fdNt 
mDkjpf;fg;gl;l tPLfs; KbtilAk; tifapy; brk;gh; 31> 2024 tiu ePl;bf;f 
mikr;ruit xg;Gjy; mspj;jJ.   
 

➢ ];iky; (SMILE)-75 
✓ Mf];l; 12 md;W> r%f ePjp kw;Wk; mjpfhukspj;jy; mikr;rfk; - 

milahsk; fhzg;gl;l 75 efuhl;rpfspy; gpr;ir vLf;Fk; egh;fspd; tphpthd 
kWtho;Tf;fhf ‘];iky;-75’ vd;w Kaw;rpiaj; njhlq;fpaJ.  

✓ ,e;jpah Rje;jpuk; ngw;W 75 Mz;Lfs; Kbtiltijf; nfhz;lhLk; Rje;jpu 
jpd mKjg; ngUtpohtpd; xU gFjpahf ,e;j Kaw;rp njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ ,e;j Kd;Kaw;rpahdJ ,e;j mikr;rfj;jpd; jw;Nghija ];iky; (Support 
for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise-
SMILE)(tho;thjhuk; kw;Wk; epWtdq;fSf;fhd tpspk;G epiy jdp 
egh;fSf;fhd MjuT) jpl;lj;jpd; xU gFjpahf njhlq;fp itf;fg;gl;Ls;sJ.   
,jw;fhf 2025-2026 tiu &.100 Nfhb xJf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; njhopy;KidNthh; mikr;rfk; (Ministry of Skill 
Development and Entrepreneurship -MSDE) 

✓ njhopy;El;g ngUepWtdkhd ikf;Nuhrhg;l; - ehl;bd; muR Copah;fSf;F 
vjph;fhyj;jpw;fhf jahh;epiyj; jpwd;fis toq;Ftjw;fhf jpwd; Nkk;ghL 
kw;Wk; njhopy;KidNthh; mikr;rk; kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;L Mizak; 
Mfpatw;Wld; $l;L Nrh;e;Js;sJ.  

✓ xd;wpa murpd; fpl;lj;jl;l 25 kpy;ypad; muR Copah;fspd; nray;ghl;L 
fzpdp fy;tpawpit Nkk;gLj;Jtij ,e;jf; $l;lhz;ik Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.   

✓ ‘ikf;Nuhrhg;l; b[pl;ly; cw;gj;jpj; jpwd;fspy; vk;v];b, %yk; jpwd; 
cUthf;fk;’ vd;w jpl;lj;jpd;fPo; ,e;j mikg;G njhlq;fg;gl;lJ.  
 

➢ epuf;~j;uh Nr Mjrhjp mgpahd; (Niraksharta Se Azadi Abhiyaan) 
✓ kj;jpag; gpuNjrj;jpy; cs;s kz;l;yh khtl;lk; - 100 tpOf;fhL fy;tpawpT 

ngw;w ,e;jpahtpd; Kjy; goq;Fb khtl;lkhf khwpAs;sJ.  
✓ 2011,y; elj;jg;gl;l Ma;Tfs;> kz;l;yh khtl;lj;jpd; fy;tpawpT tpfpjk; 68 

tpOf;fhL vd;W Fwpg;gpLfpd;wd.  
✓ 2020Mk; Mz;L Rje;jpu jpdj;jpypUe;J njhlq;fg;gl;l ‘epuf;~h;jh Nr Mrhjp 

mgpahd;’ vd;w gpur;rhuj;jpd;%yk; fy;tpawpT tpfpj rhjid rpwe;j 
FOg;gzpf;F ,J xU rpwe;J vLj;Jf;fhl;L MFk;.  
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➢ khepy gy;fiyf;fof Muha;r;rp rpwg;G ikak; (State University Research 
Excellence -SERB-SURE) 

✓ mwptpay; kw;Wk; nghwpapay; Muha;r;rp thhpak; (The Science and Engineering 
Research Board -SERB) – rkPgj;jpy; ‘khepy gy;fiyf;fof Muha;r;rp rpwg;gG 
vd;w xU Gjpa jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ muR kw;Wk; jdpahh; gy;fiyf; fofq;fs; kw;Wk; fy;Y}hpfisr; Nrh;e;j> 
mwptpay;> nghwpapay; kw;Wk; msT r%f mwptpay; Mfpatw;wpd; vy;iyg; 
gFjpfspy; nray;gLk; Muha;r;rpahsh;fSf;F ,e;jj; jpl;lk; Muha;r;rp 
Mjuit toq;FfpwJ.  
 

➢ Ie;J jPh;khdq;fs; (Panch Pran) 
✓ 76-tJ Rje;jpu jpdj;jd;W GJjpy;ypapy; cs;s nrq;Nfhl;ilapd; 

muz;kidfspy; ,Ue;J ehl;L kf;fSf;F ciuahw;wpa gpujkh;> nghpa 
jPh;khdq;fis tFf;f miog;G tpLj;jhh; kw;Wk; ehL Rje;jpuk; ngw;w 
E}w;whz;lhfpa 2047f;Fs;> Rje;jpug; Nghuhl;l tPuh;fspd; fdTfis 
epiwNtw;Wtjw;fhf ‘Ie;J jPh;khdq;fis (Panch Pran) cr;rhpj;jhh;.  

✓ tsh;e;j ,e;jpahTf;fhd cWjpg;ghL> fhydpj;Jt kdg;ghd;ikapd; RtLfis 
mfw;Wjy;> ekJ ghuk;ghpak;> ekJ xw;Wikapd; gyk; kw;Wk; Fbkf;fspd; 
flikfis Neh;ikAld; epiwNtw;Wjy; Mfpa Ie;J cWjpnkhopfspy; 
,e;jpah;fs; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk; vd;W gpujkh; $wpdhh;.  ,ij gpujkUk; 
Kjyikr;rh;fSk; nra;aNtz;Lk;.   
 

➢ `h; fh; [y; (Har Ghar Jal) 
✓ Nfhth kw;Wk; a+dpad; gpuNjrkhd jhj;.uh efh; `Ntyp kw;Wk; lhkd; ila+ 

- KiwNa ehl;bd; Kjy; ‘`h; fh; [y; (xt;nthU tPl;bw;Fk; jz;zPh;) 
rhd;wspf;fg;gl;l khepyKk; a+dpad; gpuNjrq;fshfTk; Mfpd.  

✓ Nfhth kw;Wk; a+dpad; gpuNjrj;jpy;> fpuhk rigfs;%yk; epiwNtw;wg;gl;l 
jPh;khdj;jpd;%yk; midj;J fpuhkq;fisr; Nrh;e;j kf;fSk; jq;fs; tPLfis 
‘`h; fh; [y;’ tPLfs; vd;W mwptpj;jdh;.  

✓ [y; [Ptd; ,af;fj;jpd; fPo;> ahUk; tpLgltpy;iy vd;gij cWjp nra;Ak; 
tifapy;> fpuhkq;fspy; cs;s midj;J tPLfSf;Fk; Foha;fs; %yk; 
ghJfhg;ghd FbePh; fpilf;fpwJ vd;W ,e;jj; jPh;khdk; rhd;wspf;fpwJ.  
 

➢ ODF gps]; fpuhkq;fs;  
✓ xU yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd (1>01>462) Xbvg; gps]; fpuhkq;fs vd;w 

iky;fy;iy ,e;jpah vl;bAs;sJ.  ,jpy; rpwg;ghf nrayhw;wpa Ie;J 
khepyq;fs; njYq;fhdh> jkpo;ehL> xbrh> cj;jug; gpuNjrk; kw;Wk; ,khr;ryg; 
gpuNjrk; MFk;.  

✓ ,e;j khepyq;fspy; mjpfgl;r fpuhkq;fs; jpwe;jntsp kyk; fopj;jy; ,y;yhj 
fpuhkq;fs; vd;W mwptpf;fg;gl;Ls;sd.  

✓ ekJ ehl;il jpwe;jntsp kyk; fopj;jy; ,y;yhj ehlhf khw;Wtjw;fhf 
2014y;> gpujkh; Nkhb> J}a;ik  ,e;jpah jpl;lj;ijj; njhlq;fpdhh;.  

✓ mf;Nlhgh; 2> 2019 md;W> fpuhkg;Gw ,e;jpah jpwe;jntsp kyk; fopj;jy; 
,y;yhj ehlhf khwpaJ.  

➢ i`l;u[d; vhpnghUs; nry; NgUe;J (Hydrogen Fuel Cell Bus) 
✓ Mf];l; 21 md;W> xd;wpa mikr;rh; lhf;lh;. [pNje;jpu rpq; - ,e;jpahtpd; 

Kjy; cs;ehl;L i`l;u[d; vhpnghUs; nry; NgUe;ij kfhuh~;buh khepyk; 
GNdtpy; mwpKfg;gLj;jpdhh;.  
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✓ i`l;u[d; vhpnghUs; nry; NgUe;J rpv];IMh; - mwptay; kw;Wk; 
njhopy;Jiw Muha;r;rp fTd;rpy; kw;Wk; NfgpIb ypkpnll; vd;w jdpahh; 
epWtdj;jhy; cUthf;fg;gl;lJ.  

✓ i`l;u[d; vhpnghUs; nry; i`l;u[d; kw;Wk; fhw;iwg; gad;gLj;jp 
kpd;rhuj;ij cUthf;FfpwJ.  ,e;jr; nray;ghl;by; ntg;gk; kw;Wk; jz;zPh; 
kl;LNk cw;gj;jp nra;ag;gLfpwJ.  

✓ ,e;j kpd;rhuk; thfdj;ij Kd;Ndhf;fp nrYj;Jtjw;F kpd;rhu Nkhl;lhh;fshy; 
gad;gLj;jg;gLfpwJ.  

 
➢ mfpy ,e;jpa kUj;Jt mwptpay; fof ikaq;fSf;F (AIIMS) jiyth;fspd; 

ngah;fs; itf;fg;gl cs;sd 
✓ ,e;jpah KOtJk; gutpAs;s> jw;NghJ mtw;wpd; ,Ug;gplq;fshy; mwpag;gLk; 

20f;Fk; Nkw;gl;l mfpy ,e;jpa kUj;Jt mwptpay; fof ikaq;fs;. ,dpNky; 
jdpg; ngah;fshy; miof;fg;gl cs;sd.  

✓ 23 va;k;]; kUj;Jtkidfspy; ngUk;ghyhdit xd;wpa Rfhjhuk; kw;Wk; 
FLk;g ey mikr;rfj;jplk; ngah; gl;baiy rkh;g;gpj;Js;sd.  

✓ Kd;Ndhb epWtdkhfpa va;k;];> GJ jpy;yp 1956,y; epWtg;gl;lJ.  mjd; 
gpd;dh; NkYk; 24 epWtdq;fs; mwptpf;fg;gl;Ls;sd.  [dthp 2022 epytug;gb 
19 epWtdq;fs; ,aq;fp tUfpd;wd.  NkYk; Ie;J epWtdq;fs; 2025f;Fs; 
nray;glj; njhlq;Fk; vd vjph;hghh;f;fg;gLfpd;wd.  

 
➢ uh~;l;hpa GU];fh; Nghh;l;ly; (Rashtriya Puruskar Portal) 
✓ murhq;fj;jpd; gy;NtW mikr;rfq;fs;> Jiwfs; kw;Wk; Kfikfspd; 

midj;J tpUJfisAk; xNu jsj;jpd;fPo; nfhz;L tUtjw;fhf ,e;jpa muR 
uh~;l;hpa GU];fhh; Nghh;l;liy mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. 

✓ ,e;jpa murhq;fj;jhy; epWtg;gl;l gy;NtW tpUJfSf;F jdpegh;fs; my;yJ 
epWtdq;fis ghpe;Jiuf;f xt;nthU Fbkfd; my;yJ mikg;Gf;Fk; ,e;j 
nghJthd Nghh;l;ly; cjTfpwJ vd;W cs;Jiw mikr;rfk; xU 
mwpf;ifapy; njhptpj;Js;sJ.   
 

➢ fh;gh (Garba) 
✓ ,e;jpah – And];Nfhtpd; mUtkhd fyhr;rhu ghuk;ghpaj;jpy; 

nghwpf;fg;gLtjw;fhf ‘fh;gh’ vd;w xU eld tbtj;ijg; ghpe;Jiuj;Js;sJ.  
✓ ,J mq;fPfhpf;fg;gl;lhy;> And];Nfhthy; gl;bayplg;gl;l F[uhj;jpd; Kjy; 

mUtkhd fyhr;rhu ghuk;ghpakhf fh;gh eldk; khWk;.  
✓ fh;gh vd;gJ eldj;jpd; xU tbtk;.  mNj Nghy mJ xU kj kw;Wk; r%f 

epfo;Tk; MFk;.  
 

➢ Njrpa Rfhjhu Mizak; (National Health Authority)  
✓ r%f ePjp kw;Wk; mjpfhukspj;jy; mikr;rfk; - %d;whk; ghypdj;jth;fSf;F 

tphpthd kUj;Jtg; nghjpia toq;Ftjw;fhf Njrpa Rfhjhu Mizaj;Jld; 
Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.  

✓ tpspk;Gepiy jdpegh;fSf;fhd tho;thjhuk; kw;Wk; epWtdq;fSf;fhf 
(];iky;) jpl;lj;ij Rfhjhuk; kw;Wk; FLk;g ey mikr;rfj;jpd; ‘MA~;khd; 
ghuj; jpl;lj;Jld;’ ,izg;gjd;%yk; ,J nra;ag;gLfpwJ.  

✓ ,jd;%yk; %d;whk; ghypdj;jth;fSf;F muRj; jpl;lj;jpd;fPo;> rPuikg;G 
mWit rpfpr;ir  Nghd;w ,ytr trjpfis toq;Fk; cyfpd; Kjy; ehL 
vd;w ngUikia ,e;jpah ngWk;.  
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➢ xU ehL> xNu cuk; (One Nation, One Fertiliser) 
✓ Mf];l; 27 md;W> xd;wpa urhazk; kw;Wk; cuq;fs; Jiw mikr;rh; kd;Rf; 

khz;ltpah – ‘xU ehL xNu cuk;’ jpl;lk; mf;Nlhgh; 2> 2022 Kjy; 
ehLKOtJk; nray;gLj;jg;gLk; vd;W njhptpj;jhh;.  

✓ ,e;j Kd; Kaw;rpapd; xU gFjpahf> xd;wpa murpd; cu khdpaj; jpl;lkhd 
‘gpujk ke;jphp ghujpa [hDh;tuf; ghpNah[dh’ (Pradhanmantri Bharatiya 
Janurvarak Pariyojana) jpl;lj;jpd;fPo; cw;gj;jp nra;ag;gLk; gaph; 

Cl;lr;rj;Jfs; epWtdq;fisg; nghUl;gLj;jhky; ‘ghuj;’ vd;w xNu gpuhz;l; 
ngahpNyNa tpw;gid nra;ag;gLk;.  
 

➢ Mrhjp Fnt];l; (Azadi Quest) 
✓ xd;wpa jfty; kw;Wk; xypgug;Gj;Jiw mikr;rh; mDuhf; jhf;$h; - 

,e;jpahtpd; Rje;jpug; Nghuhl;;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;l Md;iyd; fy;tp 
nkhigy; Nfk;fspd; njhluhd ‘Mrhjp Fnt];l;’I Mf];l; 24 md;W 
njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Mrhjp Fnt];l; vd;gJ midj;J taJ tPuh;fSf;fhfTk; Ntbf;ifahd 
tpisahl;Lld; ClhLk; fw;wYf;fhf tbtikf;fg;gl;l Md;iyd; Nfk;fspd; 
njhFg;ghFk;.  
 

➢ rpwe;j Mh;tKs;s khtl;lk; (Best Aspirational District) 
✓ epj;jp MNahf; - cj;jufz;l; khepyj;jpy; cs;s Gdpj efukhd `hpj;thiu 

ehl;bd; rpwe;j yl;rpa khtl;lkhf mwptpj;Js;sJ.  
✓ mbg;gilf; fl;likg;Gf; fUg;nghUspy; ,e;j khtl;lk; Kjyplj;ijg; 

ngw;Ws;sJ. NkYk;> Mh;tKs;s khtl;lq;fs; jpl;lj;jpd;fPo; Ie;J 
msTUf;fs;kPJ NkYk; tsh;r;rpf;fhf 3 Nfhb &ghia $Ljyhfg; ngWtjw;F 
jFjp ngw;Ws;sJ.  

✓ ehl;bd; kpfTk; gpd;jq;fpa khtl;lq;fspy; rpytw;iw tpiuthfTk; jpwk;glTk; 
khw;Wtjw;fhf 2018 [dthpapy; Mh;tKs;s khtl;lq;fs; jpl;lk; 
njhlq;fg;gl;lJ.   

 
➢ kpd;fyf; fopT Nkyhz;ik tpjpfs; (Battery Waste Management Rules), 

2022 
✓ Rw;Wr;#oy;> tdk; kw;Wk; fhyepiy khw;w mikr;rfk; - fopT Ngl;lhpfspd; 

Rw;Wr; #oYf;F cfe;j Nkyhz;ikia cWjp nra;tjw;fhf kpdf;fyf;f 
fopT Nkyhz;ik tpjpfs;> 2022I ntspapl;lJ.  

✓ Mf];;l; 24 md;W ntspaplg;gl;l ,e;j Gjpa tpjpfs;> kpd;fyq;fs; 
(Nkyhz;ik kw;Wk; ifahSjy;) tpjpfs;> 2001f;Fg; gjpyhf 
,aw;wg;gl;Ls;sd.  

✓ ,e;j tpjpfs;> kpd;fyq;fspd; cw;gj;jpahsh;fs; (,wf;Fkjpahsh;fs; cl;gl) 
fopT kpd;fyq;fisr; Nrfhpj;jy; kw;Wk; kWRow;rp nra;jy;-GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
fopTfspy; ,Ue;J kPl;nlLf;fg;gl;l nghUl;fisg; Gjpa Ngl;lhpfshfg; 
gad;gLj;Jjy; Mfpatw;wpw;F nghWg;ghd tphpthf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh; 
nghWg;G (Extended Producer Responsibility) vd;w fUj;ij mbg;gilahff; 
nfhz;lJ.   
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➢ gztPf;f ml;ltizapy; njYq;fhdh khepyk; 8.32 tpOf;fhL msTld; 
Kjyplj;jpy; cs;sJ.  

✓ ,e;jpahtpd; rpy;yiw gztPf;fk; [dthpapy; 6  tpOf;fhL fle;jjpy; ,Ue;J 
nghUshjhuj;jpw;F xU tPo;r;rpahf tpsq;FfpwJ.  

✓ 2022Mk; Mz;bd; Kjy; VO khjq;fspy; Efh;Nthh; tpiyf; FwpaPl;lhy; 
mstplg;gLk; nkhj;jg; gztPf;fk; ruhrhpahf 6.8 tpOf;fhlhf ,Ue;jNghjpYk;> 
nfhs;if tFg;ghsh;fs; eph;zapj;j 6 tpOf;fhl;bw;F Nky; rfpg;Gj; jd;ik 
tuk;Gf;F Nky;> njYq;fhdh> Nkw;F tq;fhsk; kw;Wk; rpf;fpk; Mfpa 
khepyq;fspy; cs;s Efh;Nthh;> fpuhkg;Gw kw;Wk; efh;g;Gwq;fSf;fhd rpy;yiw 
gztPf;fk; ruhrhpahf KiwNa 8.32 tpOf;fhL> 8.06 tpOf;fhL kw;Wk; 8.01 
tpOf;fhL vd;w  tpiyfspy; nrq;Fj;jhd cah;it vjph;nfhz;ldh;.  
 

➢ tdtpyq;F (ghJfhg;G) jpUj;j kNrhjh 2021 [Wild Life (Protection) 
Amendment Bill, 2021] 

✓ ,e;jr; rl;lk; fhl;L tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtuq;fspd; mope;J tUk; 
caphpdq;fspy; rh;tNjr th;j;jfk; njhlh;ghd khehl;il nray;gLj;Jtjw;F 
toptFf;fpwJ.  

✓ ,e;j kNrhjh> Mf;fpukpg;G md;dpa ,dq;fspd; ,wf;Fkjp> th;j;jfk;> 
cilik my;yJ ngUf;fk; Mfpatw;iw xOq;FgLj;jTk; epWj;jTk; xd;wpa 
muRf;F mjpfhuk; mspf;fpwJ.  

✓ caphpdq;fSf;fhd Vw;Wkjp> ,wf;Fkjp mDkjpfis toq;Ftjw;fhd 
Nkyhz;ik mjpfhuk; kw;Wk; mJ Fwpj;J muRf;F 
MNyhridtoq;Ftjw;fhd mwptpay; mjpfhuj;;ijAk; ,e;j kNrhjh 
toq;FfpwJ.  

 
➢ ifJ nra;ag;gl;l Nghijg; nghUs; Fw;wthspfs; gw;wpa Njrpa 

xUq;fpize;j juTj; jsk; (National Integrated Database on Arrested 
Narco-offenders - NIDAAN ) 

✓ ifJ nra;ag;gl;l Nghijg; nghUs; Fw;wthspfspd; ,e;jpahtpd; Kjy; juTj; 
jsj;ij Nghijg; nghUs; fl;Lg;ghl;L gzpafk; cUthf;fpAs;sJ.  

✓ ,J Nghijg; nghUs; xUq;fpizg;Gg; nghwpKiw Nghh;l;lypd; xU 
gFjpahFk;.  

✓ ,e;j ,aq;FjskhdJ IrpN[v]; (,il-nray;glf;$bnaFw;wtpay; ePjp 
mikg;G) kw;Wk; kpd;-rpiw (xU fpsTl; mbg;gilapyhd nrayp) 
fsQ;rpaj;jpy; ,Ue;J mjw;fhd juTfisg; ngWfpwJ. 

 
➢ Njrpa jhdpaq;fp ifNuif milahs mikg;G (National Automated 

Fingerprint Identification System - NAFIS) 
✓ Njrpa jhdpaq;fp ifNuif milahs mikg;G> Mf];l; 16> 2022 md;W 

mkpj; ~hthy; njhlq;fg;gl;lJ.   
✓ Njrpa jhdpaq;fp ifNuif milahs mikg;ghdJ> Njrpa Fw;w Mtzf; 

fhg;gfj;jhy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j mikg;G ikag;gLj;jg;gl;l ifNuif 
juTj; jsj;ijg; gad;gLj;jp tof;Ffis vspjhfTk; tpiuthfTk; jPh;f;f 
cjTk;.  

➢ xU %ypif> xU ju epiy (One Herb, One Standard) 
✓ MA~; mikr;rfk; kw;Wk; Rfhjhuk; kw;Wk; FLk;g ey mikr;rfk; - ‘xU 

%ypif> xNu juk;’ vd;w ,yl;rpaj;ij miltjw;fhf if Nfhh;j;Js;sd. 
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✓ ,e;j Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk;> ‘xU %ypif. xU juepiy’ia 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; vspjhf;Ftjw;Fk; mikr;rfq;fSf;F ,ilapyhd 
xj;Jiog;ig ehLfpwJ.  

✓ jw;NghJ> MAh;Ntjk;> rpj;jh> Adhdp kw;Wk; N`hkpNahgjp kUe;jfq;fspy; 
,e;jpa kUe;jfj;Jld; xg;gpLk;NghJ gy;NtW juepiyfs; kw;Wk; gy;NtW 
gFg;gha;T Kiwfs; ntspaplg;gl;Ls;sd.  

✓ ‘xU %ypif – xU juepiy’ Kaw;rpapd;%yk; ,e;j njsptpd;ikia 
ePf;Ftij MA~; mikr;rfk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ 30tJ njd;kz;ly fTd;rpy; $l;lk;  
✓ xd;wpa cs;Jiw mikr;rh; mkpj; ~h – njd;dpe;jpa khepyq;fs; kw;Wk; 

a+dpad; gpuNjrq;fspd; 30tJ njd; kz;ly fTd;rpy; $l;lj;ij nrg;lk;gh; 3> 
2022 md;W jpUtde;jGuj;jpy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ jkpof Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd;> Nfus Kjyikr;rh; gpduhap tp[ad;> 
fh;ehlf Kjyikr;rh; grtuh[; nghk;ik> njYq;fhdh fth;dUk;> GJr;Nrhp 
Jizepiy MSeUkhd ($Ljy; nghWg;G jkpopir nrse;juuh[d; MfpNahh; 
$l;lj;jp; fye;J nfhz;ldh;.  
 

➢ tsUk; ,e;jpahTf;fhd gpujk ke;jphp gs;spfs; (Pradhan Mantri Schools For 
Rising India) 

✓ nrg;lk;gh; 5 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – ehL KOtJk; cs;s 14500 
gs;spfs; tsUk; ,e;jpahTf;fhd gpujk ke;jphp gs;spfshf juk; 
cah;j;jg;gLk; vd;W mwptpj;jhh;.  

✓ Mrphpah; jpdj;ij Kd;dpl;L gpujkh; Nkhb ,e;j mwptp;g;ig ntspapl;lhh;.  
✓ xd;wpa murpd; epjpAjtp ngWk; ,e;jg; gs;spfs;> Njrpa fy;tpf; nfhs;if 

2020d; midj;J $WfisAk; fhl;rpg;gLj;JtNjhL> Kd;khjphpahd gs;spfshf 
nray;gLtNjhL> mUfpYs;s gpw epWtdq;fSf;F topfhl;LjiyAk; toq;Fk;.  
 

➢ fhh;lt;ah ghij (Kartavya Path)  
✓ uh[;gj; kw;Wk; nrd;l;uy; tp];lh Gy;ntspfspd; ngah; fhh;lt;ah ghij vd;W 

ngah; khw;wk; nra;ag;gLtjhf  ,e;jpa muR mwptpj;Js;sJ. ,e;j KbT 
,e;jpahtpy; cs;s gphpl;b~; fhydpapd; kPjq;fis mfw;Wk; vd;W 
$wg;gLfpwJ.  

✓ uh[;gj; kw;Wk; nrd;l;uy; tp];lh Gy;ntspfspd; ngaiu khw;Wk; Nehf;fj;Jld; 
nrg;lk;gh; 7 md;W $ba rpwg;Gf; $l;lj;jpw;Fg; gpwF ,e;j KbT 
vLf;fg;gl;lJ.  
 

➢ gpujkhpd; fhrNeha; Kf;j; ghuj; mgpahd; (Pradhan Mantri TB Mukt Bharat 
Abhiyaan) 

✓ nrg;lk;gh; 9 md;W> FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;K – fhr Neha; vjph;g;Gg; 
gpur;rhukhfpa ‘gpukhpd; fhrNeha; Kf;j; ghuj; mgpahd;’ jpl;lj;ij 
nka;epfuhfj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ fhrNeha; xopg;Gj; jpl;lj;jpd; Kf;fpa mq;fkhd epf;~a; kpj;uh jpl;lj;ijAk; 
FbauRj; jiyth; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ epf;~a; kpj;uhtpd; Kd;Kaw;rpahdJ fhrNehia xopg;gjw;fhd r%f MjuT 
vd;w fUj;ij mbg;gilahff; nfhz;lJ.  
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✓ Kd;djhf jpUj;jg;gl;l Njrpa fhrNeha; fl;Lg;ghl;Lj; jpl;lk; vd;W 
mwpag;gl;l Njrpa fhrNeha; xopg;Gj; jpl;lk;> 2025Mk; Mz;lstpy; 
,e;jpahtpy; fhrNeha; Rikia %Nyhgha hPjpahff; Fiwg;gij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ,e;jpahtpd; Njrpa ghJfhg;G fTd;rpy; nrayfk; (India's National Security 

Council Secretariat) 
✓ ,e;jpahtpd; Njrpa ghJfhg;G fTd;rpy; nrayfk; kw;Wk; ,q;fpyhe;J muR – 

nrg;lk;gh; 6> 2022 md;W 26 ehLfSf;F nka;epfuhf uhd;rk;Nth; 
(ransomware) gapw;rpia ntw;wpfukhf elj;jpaJ.  

✓ Njrpa irgh; ghJfhg;G xUq;fpizg;ghsh; (National Cyber Security 
Coordinator) jiyikapy; ,e;jpahthy; elj;jg;gLk; rh;tNjr vjph; 
uhd;rk;Nth; Kd;Kaw;rpahdJ nurpypad;]; xh;f;fpq; F&g; ,d; xU gFjpahf 
,e;j gapw;rp ,Ue;jJ.  
 

➢ rpWj;ij kW mwpKf jpl;lk; (Cheetah Re-introduction Project)  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb 2022 nrg;lk;gh; 17 md;W rpWj;ijia kPz;Lk; 

mwpKfg;gLj;Jk; jpl;lj;ijj; njhlq;Ffpwhh;.  
✓ nrg;lk;gh; 10> 2022 md;W GtNd];thpy; eilngw;w caphpay; g+q;fh 

,af;Feh;fSf;fhd Njrpa khehl;bd; njhlf;ff; $l;lj;jpy; mth; ,jidj; 
njhptpj;jhh;.  

✓ ,jw;fhf ekPgpahtpy; ,Ue;J rpWj;ijfs; nfhz;L tug;gLk;.  
✓ 1950 fspy; ,e;jpahtpy; ,Ue;J fhzhky; Nghd rpWj;ijia kPz;Lk; 

mwpKfg;gLj;JtJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;. 
 

➢ ,e;jpah kpd; cghp ehlhf khWfpwJ (India Becomes Power Surplus 
Nation)  

✓ ehl;by; kpd;rhuk; cghpahf cw;gj;jpahfpwJ.  ehk; KO ehl;ilAk; xNu 
fl;lkhf ,izj;Js;Nshk;> tpepNahf Kiwia gyg;gLj;jpAs;Nshk;.  

✓ ,e;j eltbf;iffshy; fpuhkg;Gwq;fspy; 22 kzp NeuKk;> efh;g;Gwq;fspy; 23.5 
kzp NeuKk; kpd;rhuk; fpilf;fpwJ.  mLj;j fl;lkhf> kypT tpiyapy; 24 
kzp NeuKk; thuj;jpd; VO ehl;fspYk; cj;juthj kpd;rhuk; toq;fg;gLk;.  
 

➢ uf;jd; mk;hpj; kNfhj;rt; (Raktdaan Amrit Mahotsav) 
✓ uf;jd; mk;hpj; kNfhj;rt; nrg;lk;gh; 17 Kjy; njhlq;FfpwJ.  
✓ ehL jOtpa khngUk; ,uj;j jhd ,af;fk; ‘uf;jd; k;hpj; kNfhj;rt;’ vd;W 

miof;fg;gLfpwJ.  ,J Njrpa jd;dhh;t ,uj;j jhd jpdkhd mf;Nlhgh; 1> 
2022 tiu njhlUk;.  

✓ 2021 tUl Gs;sp tptuq;fspd;gb> ,e;jpahtpd; tUlhe;jpu ,uj;jj; Njit 
Rkhh; 1.5 Nfhb a+dpl;fs; MFk;.  
 

➢ ,e;jpahtpd; KjyhtJ ];tr; R[y; gpuNjrk; (India’s 1st Swachh Sujal 
Pradesh) 

✓ me;jkhd; kw;Wk; epf;Nfhghh; jPTfs; ,e;jpahtpd; KjyhtJ ];tr; R[y; 
gpuNjrkhf mwptpf;fg;gl;ld.  

✓ me;jkhd; epf;Nfhghh; jPTfis ,e;jpahpd; Kjy; ];tr; R[y; gpuNjrkhf 
xd;wpa [y; rf;jpj; Jiw mikr;rh; fN[e;jpurpq; n~fhtj; mwptpj;Js;shh;.  
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✓ ,g;NghJ> me;jkhd; kw;Wk; epf;Nfhghh; jPtpd; midj;J fpuhkq;fSk; `h; fh; 
[y; vd rhd;wspf;fg;gl;L> jpwe;jntsp kyk; fopj;jy;  ,y;yhjit vd 
rhpghh;f;fg;gl;Ls;sd.  

 
➢ Njrpa jsthlf; nfhs;if (National Logistics Policy) 
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb njrpa jsthlf; nfhs;ifia nrg;lk;gh; 17 md;W GJ 

jpy;ypapy; njhlq;fp itj;jhh;.  kw;w tsh;e;j ehLfSld; xg;gpLk;NghJ> 
,e;jpahtpy; jsthlr; nryTfs; mjpfkhf ,Ug;gjhy;> Njrpa jsthlf; 
nfhs;ifapd; Njit czug;gl;lJ.  

✓ cyfr; re;ijapy; ,e;jpa nghUl;fspd; Nghl;bj; jd;ikia mjpfhpf;f> 
,e;jpahtpd; ruf;F nryTfisf; Fiwg;gjw;F Njrpa jsthlf; nfhs;if 
cjTk;.  

✓ Njrpa jsthlf; nfhs;ifahdj fjprf;jp Njrpa ngUe;jpl;lj;jpw;F 
Cf;fkspf;Fk;.  
 

➢ FNdh Njrpa g+q;fh (Kuno National Park)  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – nrg;lk;gh; 17 md;W kj;jpag; gpuNjrj;jpy; cs;s 

FNdh Njrpa g+q;fhtpy; rpwg;G milg;gpy; vl;L Mg;gphpf;f rpWj;ijfis 
tpLtpj;jhh;. 

✓ fhl;L njd;dhg;gphpf;f rpWj;ijfs; ,e;jpahtpNyh my;yJ MrpahtpNyh 
my;yJ NtW ve;j fz;lj;jpNyh mwpKfg;gLj;jg;gLtJ ,JNt Kjy; Kiw 
MFk;.  

✓ ,e;jpa murpd; rpw;wpdq;fs; kPl;Gj; jpl;lj;jpd;fPo; mope;J tUk; ,dq;fs; 
mtw;wpd; tuyhw;W ,aw;if tho;tplq;fspy; kPl;nlLf;fg;gLfpd;wd.   
 

➢ nfs~y; jpf;~he;j; rkNuh ;̀ (Kaushal Dikshant Samaroh) 
✓ nrg;lk;gh; 17 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – njhopy;Jiw gapw;rp 

epWtdq;fspd; Kjy; IbI gl;lkspg;G tpohtpy;> ‘nfs~y; jPf;~he;j; 
rkNuh ;̀’ epfo;r;rpapy; ciu epfo;j;jpdhh;.  

✓ gpujkh; jdJ nka;epfh; ciuapd;NghJ> ‘jpwd;> kWjpwd; kw;Wk; Nkk;ghL’ 
Mfpatw;wpd; Kf;fpaj;Jtj;ij typAWj;jpdhh;.  NkYk; xU R%fkhd 
khw;wj;ij cUthf;f khzth;fis njhlh;e;J GJikfis cUthf;FkhW 
typAWj;jpdhh;.  

 
➢ cyfshtpa Rw;Wr; #oy; trjp rpwpa khdpaj; jpl;lk; (Global Environment 

Facility Small Grants Programme) 
✓ Rw;Wr; #oy;. tdk; kw;Wk; fhyepiy khw;w mikr;rfk; - cyfshtpa 

Rw;Wr;#oy; trjp rpW khdpaj; jpl;lj;ijf; $l;lhfj; njhlq;fpAs;sJ.  
✓ If;fpa ehLfspd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (United Nations Development 

Programme) kw;Wk; vhprf;jp kw;Wk; ts epWtdk; (The Energy and 
Resources Institute) Mfpatw;Wld; ,ize;j ,e;jj; jpl;lk; rkPgj;jpy; 
njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ ,J Rw;Wr;#oiyg; ghJfhj;jy; kw;Wk; kPl;nlLg;gjpy; ftdk; nrYj;Jk; 
jpl;lq;fSf;F epjp kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfis toq;f Kay;fpwJ.  
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➢ Njrpa Foe;ijfs; chpikfs; ghJfhg;G Mizak; (National Commission 
for Protection of Child Rights)  

✓ Foe;ij chpikfs; ghJfhg;Gf;fhd Njrpa Mizak; - Foe;ij chpikfs; 
kPwy;fSf;F vjpuhf fhyf;nfLTf;Fs; Fiw jPh;f;fg;gLtij cWjp 
nra;tjw;fhf “E-Baal Nidan” Nghh;l;lypy; gy Gjpa mk;rq;fisr; 
Nrh;j;Js;sJ.  

✓ rpwhh; ePjp> Nghf;Nrh (POCSO)> njhopyhsh; kw;Wk; fy;tp Nghd;w 
tp~aq;fspd; mbg;gilapy; Gfhh;fisg; gphpg;gJ Gjpa mk;rq;fspy; mlq;Fk;.  

✓ ,e;jg; Nghh;l;ly; Gfhh;fSf;F jPh;T fhZk; nray;Kiwia Gfhh;jhuUf;F 
‘ntspg;gilahf’ nra;Ak; kw;Wk; tof;Ffis rhpahd Neuj;jpy; jPh;g;gjw;F 
Mizaj;jpw;F cjTk;.  
 

➢ Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G fTd;rpy; (Export Promotion Council)  
✓ xd;wpa muR – kUe;Jj; Jiwapd;fPo; kUj;Jt rhjdq;fSf;fhd Vw;Wkjp 

Cf;Ftpg;G fTd;rpiy mikg;gjw;F xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  
✓ ,e;j eltbf;ifahdJ ,e;jpahtpy; ,Ue;J kUj;Jt rhjdq;fspd; 

Vw;Wkjpia mjpfhpf;Fk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
✓ ,e;jf; fTd;rpypd; jiyikafk; cj;jug; gpuNjrj;jpd; fpNul;lh; neha;lhtpy; 

,Uf;Fk;. gpuhe;jpa mYtyfq;fs; Me;jpug;gpuNjrj;jpy; (AMTZ> 
tprhfg;gl;bdj;jpy;) kw;Wk; njYq;fhdhtpy; (Ijuhghj;jpy;) ,Uf;Fk;.  
 

➢ rz;bfh; tpkhd epiyaj;jpw;F gfj; rpq;fpd; ngah; itf;fg;gLk;  
✓ rz;bfh; tpkhd epiyaj;jpw;F ~h`Pj; gfj; rpq;fpd; ngaiu itf;Fk; 

Kbit gpujkh; eNue;jpu Nkhb mwptpj;jhh;. 
✓ ,e;j Rje;jpug; Nghuhl;l tPuUf;F mQ;ryp nrYj;Jk; tifapy; nrg;lk;gh; 25> 

2022 md;W ,e;j KbT vLf;fg;gl;Ls;sJ.   
 

➢ gfj; rpq;fpd; 115tJ gpwe;j ehs;: 28 nrg;lk;gh; 2022.  
✓ gfj; rpq; nrg;lk;gh; 28> 1907 md;W gQ;rhgpy; cs;s gq;fh fpuhkj;jpy; 

gpwe;jhh;. 
✓ Mq;fpNya Ml;rpahsh;fspd; ml;^opaq;fSf;F mth; mbgzpa kWj;jjhy;> 

1931Mk; Mz;L khh;r; 23Mk; Njjp mtuJ ez;gh;fs; uh[;FU kw;Wk; Rf;Njt; 
MfpNahUld; Mq;fpNya Ml;rpahsh;fshy; J}f;fpyplg;gl;lhh;.  

✓ jdJ 23tJ tajpy; mth; jpahfk; mile;jhh;. 
✓ mth; ‘,d;Fyhg; [pe;jhghj;’ vd;w Kof;fj;ij toq;fpdhhh;.   

 
➢ [y;J}j; (Jaldoot) 
✓ ePh;kl;lk; Ntfkhff; Fiwe;J tUtjhy;> gy gFjpfs; twl;rpapy; js;sg;gLk; 

mghaj;jpy; cs;s epiyapy;> ehL KOtJk; epyj;jb ePh; kl;lj;ijf; 
fz;fhzpf;f Cuf tsh;r;rp kw;Wk; gQ;rhaj;J uh[; mikr;rfq;fs; ,ize;J 
cUthf;fpAs;s [y;J}j; vd;w ifg;Ngrp nraypia xd;wpa muR nrt;tha;f; 
fpoik mwpKfg;gLj;jpaJ.  

✓ xt;nthU fpuhkj;jpYk; cs;s ,uz;L my;yJ %d;W jpwe;jntsp 
fpzWfspd; ePh;kl;lj;ij Mz;Lf;F ,uz;L Kiw> Nk 1 Kjy; 31 tiu> 
gUt kiof;F Ke;ija fhyj;jpYk;> mf;Nlhgh; 1 Kjy; 31 tiuapYk;> gjpT 
nra;tjw;F ,e;jr; nrayp gad;gLj;jg;gLk;.  
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➢ mf;hpmlhg;l; (AgriAdapt) 
✓ fhyepiy khw;wj;jpd; mghaq;fs; kw;Wk; rthy;fis vjph;j;Jg; Nghuhl> cyf 

ts epWtdk; (World Resources Institute) Njrpa mf;Nuh mwf;fl;lis 

(National Agro Foundation) cld; ,ize;J> gpuhe;jpa kw;Wk; rh;tNjr 
mstpy; jl;g ntg;g epiyfspd; mbg;gilapy; tptrhapfs; jq;fs; 
eltbf;iffisj; jpl;lkpl cjTk; ,ytr Md;iyd; fUtpia 
cUthf;fpAs;sJ.  

✓ mf;hpmlhg;l; nrayp%yk;> tptrhapfs; jq;fs; trjpfisg; ghjpf;Fk; 
epiyikfisg; Ghpe;J nfhz;L NkYk; jftywpe;j tzpf KbTfis vLf;f 
KbAk;.  

 
➢ Nkf; rf;uh eltbf;if (Operation Megh Chakra) 
✓ rpwhh; ghypay; J~;gpuNahfk; njhlh;ghd jfty;fisg; gug;Gtjw;Fk;> 

gfph;tjw;Fk; vjpuhf> ,e;jpah KOtJk; 20 khepyq;fs; kw;Wk; xU a+dpad; 
gpuNjrj;jpy; cs;s 59 ,lq;fspy;> kj;jpa Gydha;Tg; gphpT rdpf;fpoik 
Nrhjid elj;jpaJ.  

✓ epa+rpyhe;jpy; cs;s mjpfhhpfsplkpUe;J ngwg;gl;l jftypd; mbg;gilapy; 
,d;lh;Nghypd; rpq;fg;g+h; rpwg;Gg; gphptplkpUe;J ngwg;gl;l cs;sPLfisj; 
njhlh;e;J> ‘Nkf; rf;uh’ vd;W Fwpaplg;gl;l eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 
➢ ghg;Gyh; gpuz;l; Mg; ,e;jpah (Popular Front of India) 
✓ nrg;lk;gh; 28 md;W> xd;wpa muR ghg;Gyh; gpuz;l; Mg; ,e;jpah kw;Wk; mjd; 

$l;lhspfs;> Jiz epWtdq;fs; my;yJ Kd;dzp epWtdq;fSf;F> 
Ie;jhz;LfSf;F rl;l tpNuhj eltbf;iffs; (jLg;G) rl;lk;> 1967,d;fPo; 
‘rl;l tpNuhj rq;fk;’ vd;W mwptpj;jJ.  

✓ ,e;j mikg;gpd; jiyth;fs; kw;Wk; gzpahsh;fs;> gaq;futhj 
eltbf;iffs;> gaq;futhj epjpAjtp> gaq;futhj gapw;rp njhlh;ghd 
eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;sJ fz;lwpag;gl;lJ.  

 
➢ gpujkhpd; fhpg; fy;ahz; md;d Nah[dh (Pradhan Mantri Garib Kalyan 

Anna Yojana -PMGKAY) 
✓ nrg;lk;gh; 28 md;W> xd;wpa muR – gpujkhpd; fhpg; fy;ahz; md;d Nah[dh 

jpl;lj;ij NkYk; %d;W khjq;fSf;F 2022 brk;gh; tiu ePl;bg;gjhf 
mwptpj;jJ.  

✓ khh;r; 2020,y; Nfhtpl; 19 ngUe;njhw;W gutpajpy; ,Ue;J xt;nthU khjKk; 
fpl;lj;jl;l 80 Nfhb gadhspfSf;F 5 fpNyh ,ytr czT jhdpaq;fis 
toq;Fk; jpl;lj;jpd; vl;lhtJ fl;lk; ,J MFk;.  
 

➢ kj;jpag; gpuNjrj;jpd; Gypfs; fhg;gfj;jpy; Nfhtpy;fs;> Gj;j Fiffs; 
fz;Lgpbf;fg;gl;ld  

✓ ,e;jpa njhy;ypay; Jiw ,e;j Mz;bd; njhlf;fj;jpy; 2Mk; E}w;whz;ilr; 
Nrh;e;j Gj;j Fiffs;> ];J}gpfs; kw;Wk; gpuhkp fy;ntl;Lfisf; fz;lwpe;jJ.  

✓ kj;jpag; gpuNjrj;jpy; cs;s ghe;jt;fh; Gypfs; fhg;gfj;jpy; 9 Kjy; 11 Mk; 
E}w;whz;L tiuapyhd ,e;Jf; Nfhapy;fSk;> mNj fhyfl;lj;ijr; Nrh;e;j 
cyfpd; kpfg;nghpa tuh` rpw;gKk; fz;Lgpbf;fg;gl;ld.  
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➢ te;Nj ghuj; 2.0  
✓ fhe;jpefh; kw;Wk; Kk;ig ,ilNa Gjpa kw;Wk; Nkk;gLj;jg;gl;l te;Nj ghuj; 

vf;];gpu]; ,uapiy gpujkh; eNue;jpu Nkhb njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ ,e;jg; Gjpa ,uapy;> kw;w te;Nj ghuj; ,uapy;fis tpl 16 tpdhbfs; 

Ntfkhf> mjhtJ 129 tpdhbfspy; kzpf;F 160 fpkP Ntfj;ij vl;Lk;.  
✓ mjpfgl;r Ntfj;ij vl;Ltjw;F fpl;lj;jl;l xU fpkP J}uk; Xl Ntz;Lk;.  

 
➢ 5tJ uh~;bhpa Ngh~d; kh (5th Rashtriya Poshan Maah) 2022 
✓ xd;wpa murpd; ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs; Nkk;ghl;L mikr;rfk; 2022Mk; 

Mz;l nrg;lk;gh; 1 Mk; Njjp Kjy; 30 Mk; Njjp tiu 5tJ uh~;bhpa 
Ngh~d; kh 2022I nfhz;lhLfpwJ.  

✓ fh;g;gpzpg; ngz;fs;> ghY}l;Lk; jha;khh;fs;. Foe;ijfs; kw;Wk; gUtg; 
ngz;fSf;fhd Cl;lr;rj;J tpisTfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd ,e;jpa murpd; 
Kd;Ndhbj; jpl;lk; ,JthFk;.  

✓ ,J khh;r; 8> 2018 md;W rh;tNjr kfsph; jpdj;jd;W gpujkuhy; 
njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ POSHAN - “Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition 
Abhiyaan”. (KOikahd Cl;lr;rj;ij miltjw;fhd gpujkhpd; cahpa 
jpl;lk; ,JthFk;.  

✓ kp~d; Ngh~d; 2.0> Cl;lr;rj;J cs;slf;fk;> tpepNahfk;> mTl;hPr; kw;Wk; 
MNuhf;fpak;> MNuhf;fpak; kw;Wk; Neha;> Cl;lr;j;J Fiwghl;Lf;F vjpuhf 
Neha; vjph;g;G rf;jpia tsh;f;Fk; tpisTfis tYg;gLj;Jk; xU MjuT 
Kaw;rpahfj; njhlq;fg;gl;lJ.  
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jpl;lq;fs; 

➢ ‘AVSAR’ jpl;lk;  
✓ “AVSAR” (Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region – 

gpuhe;jpaj;jpd; jpwikahd iftpidQh;fSf;fhd ,lkhf tpkhd epiyak;) 
jpl;lj;jpd;fPo;> ,e;jpa tpkhd epiya Mizaj;jhy; ,af;fg;gLk; xt;nthU 
tpkhd epiyaj;jpYk;> 100-200 rJu mb gug;gsT Ra cjtpf; FOf;fSf;F 
xJf;fg;gLk;.  

✓ ,J Ra cjtpf; FOf;fSf;F jq;fs; cs;Sh; jahhpg;Gfshd nghwp> rpg;gk; 
nra;ag;gl;l tj;jy;fs;> CWfha;fs; Nghd;wtw;iw tpkhd epiyaq;fspy; 
itj;J tpw;gid nra;tjw;F xU tha;g;G mspg;gjhf ,Uf;Fk;.  

✓ Ra cjtpf; FOf;fspd; cs;Sh; jahhpg;Gfis Cf;Ftpg;gjd;%yk; 
mth;fSf;F MjuT mspg;gNj ,e;j Kaw;rpapd; Nehf;fkhFk;.  

 
➢ fpuhk ];tuh[; jpl;lk;  
✓ gQ;rhaj;J uh[; epWtdq;fspd; eph;thf jpwd;fis Nkk;gLj;Jk; jpl;lkhd 

uh~;l;hpa fpuhk; ];tuh[; mgpahid> 2025-26 tiu njhlh;tjw;F> nghUshjhu 
tptfhuq;fSf;fhd mikr;ruitf; FO> Gjd;fpoik xg;Gjy; mspj;jJ.  

✓ uh~;l;hpa fpuhk; ];tuh[; mgpahdpd; mq;fPfhpf;fg;gl;l jpl;lk; 2.78 
,yl;rj;jpw;Fk; mjpfkhd fpuhkg;Gw cs;shl;rp mikg;GfSf;F cjTk;.  

✓ “fpuhkq;fspy;> MNuhf;fpakhd fpuhkq;fspy;> Foe;ij el;G fpuhkq;fspy;> 
jz;zPh; NghJkhd msT cs;s fpuhkq;fspy;> Rj;jkhd kw;Wk; gRikahd 
fpuhkq;fspy;> fpuhkq;fspy; jd;dpiwT cs;fl;likg;Gfspy;> r%f 
ghJfhg;ghd fpuhkq;fspy;> ey;yhl;rpAld; $ba fpuhkq;fspy; tWik ,y;yhj 
kw;Wk; Nkk;gl;l tho;thjhuj;ij Nehf;fpAk; tsh;r;rpia Vw;gLj;jTk; 
nray;gLk;” vd;W mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  
 

➢ gpujkhpd; c[;thyh Nah[dh (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)  
✓ ,j;jpl;lk; Kjypy; Nk 1> 2016 md;W cj;jug; gpuNjrj;jpy; cs;s 

gy;ypahtpy; gpujkh; eNue.jpu Nkhbahy;> khh;r; 2020f;Fs; vl;L Nfhb 
,izg;Gfis ntspapLk; ,yf;Fld; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ gpujkhpd; c[;thyh Nah[dh jpl;lj;jpd;fPo; ,Jtiu xd;gJ Nfhbf;Fk; Nky; 
,izg;Gfs; toq;fg;gl;Ls;sd. gpujkhpd; c[;thyh Nah[dh 2.0 jpl;lk; 2021-
22,y; njhlq;fg;gl;lJ.  NkYk; xU Nfhb ,izg;Gfis tpLtpg;gjw;fhf 
,e;j Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 
➢ gpujkhpd; [Ptd; N[hjp gPkh Nah[dh> gpujkhpd; Ruf;~h gPkh Nah[dh kw;Wk; 

mly; ngd;~d; Nah[dh  
✓ gpujkhpd; [Ptd; N[hjp gPkh Nah[dh> gpujkhpd; Ruf;~h gPkh Nah[dh kw;Wk; 

mly; ngd;~d; Nah[dh Mfpa %d;W r%fg; ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs; 
njhlq;fg;gl;L VO Mz;Lfis epiwT nra;Js;sd. 

✓ ,e;jj; jpl;lq;fis gpujkh; eNue;jpu Nkhb Nk 9> 2015 md;W Nkw;F tq;f 
khepyk; nfhy;fj;jhtpy; ,Ue;J njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ gpujkhpd; [Ptd; N[hjp gPkh Nah[dh> gpujkhpd; Ruf;h gPkh Nah[dh Mfpa 
,uz;Lk; Fiwe;j fl;lz fhg;gPl;Lj; jpl;lq;fshFk;.  mNj rkak; mly; 
ngd;~d; Nah[dh vd;gJ tof;fkhd Xa;t+jpaj;ij toq;Ftjd;%yk; 
KjpNahh; Njitfisg; g+h;j;jp nra;Ak; jpl;lkhFk;.   
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➢ ek];Nj (NAMASTE) jpl;lk;  
✓ xd;wpa muR – Mf];l; 17 Kjy; rhf;filfs; kw;Wk; fopTePh; njhl;bfis 

Rj;jk; nra;tjw;fhd ‘ve;jpukakhf;fg;gl;l Jg;GuT Rw;Wr; #oy; mikg;Gf;fhd 
Njrpa nray; jpl;lkhfpa – ek];Nj jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lk;> FbePh; kw;Wk; Rfhjhuj;Jiw> r%f ePjp kw;Wk; mjpfhukspj;jy; 
mikr;rfk; kw;Wk; tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhu mikr;rfk; 
Mfpatw;wpd; $l;L Kaw;rpahFk;.  

✓ Jg;GuTg; gzpafspy; caphpog;Gfs; Vw;glhjJ> Jg;GuTj; njhopyhshh;fs; 
kdpj kyg; nghUl;fSld; Neubahf njhlh;G nfhs;shjJ kw;Wk; midj;J 
fopTePh; kw;Wk; nrg;bf; Nlq;f; Jg;GuTg; gzpahsh;fSk; khw;W 
tho;thjhuj;jpw;fhd mZfiyg; ngWtJ Nghd;w tpisTfis miltij 
,J Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ xNu ehL> xNu cuk; (One Nation, One Fertiliser) 
✓ xd;wpa muR ‘xNu ehL> xNu cuk;’ jpl;lj;ij mky;gLj;j Mizapl;Ls;sJ.  
✓ ,e;jg; Gjpa jpl;lk;> ‘ghuj;’ vd;w xw;iw gpuhz;l; ngahpy; ehL KOtJk; 

cs;s cu gpuhz;Lfspy; xNu rPuhd jd;ikiaf; nfhz;L tUtij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lk; midj;J cw;gj;jpahsh;fisAk; tzpf epWtdq;fisAk; 
‘ghuj;’ vd;w xNu th;j;jf ngahpd;fPo; cug; nghUl;fis tpw;f 
typAWj;JfpwJ.  
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ePjpkd;wj; jPh;g;G 

➢ 152 Mz;Lfs; goikahd fhydpj;Jt fhy Njrj;JNuhf rl;lk;  
✓ 152 Mz;Lfs; goikahd fhydpj;Jt fhy Njrj;JNuhfr; rl;lj;ij cr;r 

ePjp kd;wk; epWj;jp itj;Js;sJ.  
✓ ,e;jpa jz;lidr; rl;lk; gphpT 124V-,d;fPo; 152 Mz;Lfs; goikahd Njrj; 

JNuhfr; rl;lj;ij xd;wpa muR kWghprPyid nra;Ak; tiu jpwk;gl epWj;jp 
itf;f Ntz;Lk; vd;W cr;r ePjp kd;wk; cj;jutpl;Ls;sJ.  

 
➢ nrg;lk;gh; 7 md;W> nrd;id cah;ePjp kd;wk; - jkpo;ehL muRg; gzpahsh; 

Njh;thizak; nghJ Ntiytha;g;gpy; ngz;fs; gphptpdUf;fhd ,l xJf;fPl;L 
tpjpia neLf;fhf my;yhky; fpilkl;lkhf kl;LNk mky;gLj;j Ntz;Lk; 
vd;W cj;jutpl;lJ.  

➢ jiyik ePjpgjp vk;.vd;. gz;lhhp kw;Wk; ePjpgjp vd;. khyh MfpNahh; 
mlq;fpa mkh;T> murpayikg;G rl;lg;gphpT 16 (2)> ghypd mbg;gilapy; 
nghJ Ntiytha;g;gpy; ghFghL fhl;Ltij jil nra;fpwJ vd;W 
njhptpj;jJ. 

➢ midj;J xJf;fPl;bYk; ngz;fSf;F 30 tpOf;fhL ,l xJf;fPL toq;Fk; 
jkpo;ehL muRg; gzpahsh; Njh;thizaj;jpd; nfhs;ifia mjpfhhpfs; 
jpUj;jk; nra;ahtpl;lhy;> mJ murpayikg;Gr; rl;lj;jpw;F Kuzhdjhff; 
fUjg;gLk; vd;W ePjp kd;wk; njhptpj;Js;sJ.  
 

➢ kUj;Jt Kiwapy; fh;g;gj;ij mopg;gjw;fhd rl;lk; (Medical Termination of 
Pregnancy Act) 

✓ nrg;lk;gh; 29 md;W> cr;r ePjp kd;wk; - xt;nthU fh;g;gpzpg; ngz;Zk;> 
mtsJ jpUkz epiyiag; nghUl;gLj;jhky;> %d;whk; jug;gpdhpd; xg;Gjy; 
my;yJ mq;fPfhuk; ,y;yhky; fUf;fiyg;igj; Njh;T nra;a cs;shh;e;j 
chpik cs;sj vd;W jPh;g;gspj;jJ.  

✓ ePjpgjpfs; b.xa;. re;jpu#l;> V.v];. Nghgz;zh kw;Wk; N[.gp. ghh;jpthyh 
MfpNahh; mlq;fpa mkh;T. jpUkzkhfhj my;yJ jdpikapy; ,Uf;Fk; 
ngz;fs; kUj;Jt Kiwapy; fh;g;gj;ij mopg;gjw;fhd rl;lk; kw;Wk; mjd; 
tpjpfspd;gb> 24 thuq;fs; tiu ghJfhg;ghd fUf;fiyg;Gf;F 
tpz;zg;gpf;fyhk; vd;W $wpAs;sJ.  

✓ cyf ghJfhg;ghd fUf;fiyg;G jpdj;jd;W jw;nrayhf toq;fg;gl;l ,e;jj; 
jPh;g;G> fUf;fiyg;igj; jPh;khdpg;gjpy; ngz; Rahl;rpia typAWj;JfpwJ.  
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rh;tNjr nra;jpfs; 
 

➢ ghfp];jhdpd; 23tJ gpujkh;  
✓ ghfp];jhdpd; 23tJ gpujkuhf me;ehl;bd; vjph;fl;rpj; jiyth; n~gh]; 

n~hPg;> me;ehl;L ehlhSkd;wj;jpy; eilngw;w thf;nfLg;G %yk; Nghl;bapd;wp 
Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.  

✓ rkPgj;jpy; ehlhSkd;wj;jpy; eilngw;w ek;gpf;if thf;nfLg;G %yk; 
ePf;fg;gl;Ls;s ,k;uhd; fhDf;Fg; gpwF> 70 tajhd ,e;j ghfp];jhd; K];ypk; 
yPf; jiyth; gpujkuhfj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.  

✓ N~gh]; n~hPg; ghfp];jhd; Kd;dhs; gpujkh; eth]; n~hPg;gpd; rNfhjuh; 
Mthh;.   

 
➢ If;fpa ehLfspd; nghUshjhu kw;Wk; r%f fTd;rpy; (United Nations 

Economic and Social Council)  
✓ If;fpa ehLfspd; nghUshjhu kw;Wk; r%f fTd;rpypd; ehd;F 

mikg;GfSf;F ,e;jpah Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ r%f Nkk;ghl;L Mizak;> jd;dhh;t njhz;L epWtdq;fSf;fhd FO kw;Wk; 

tsh;r;rpf;fhd mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g Mizak; Mfpatw;wpw;F 
,e;jpah Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ r%f Nkk;ghl;L Mizak;> Nfhgd;N`fd; gpufldk; kw;Wk; nray;jpl;lj;ijr; 
nray;gLj;Jtjw;F nghWg;ghFk;. muR rhuh epWtdq;fSf;fhd FO vd;gJ 
nghUshjhu kw;Wk; r%f fTd;rpypd; xU epiyf; FO MFk;.  

 
➢ l;tpl;lh;  
✓ NfhB];tuuhd vNyhd; kh];f; Vg;uy; 25 md;W> 54.20 lhyh; kjpg;gpyhd 

gq;FfSld; midj;J nuhf;fg; ghpth;j;jidapd; %yKk; Rkhh; 44 gpy;ypad; 
(Rkhh; &.3>365 Nfhb) tpiyapy; l;tpl;liug; ngWtjw;fhd xg;ge;jj;ij 
Vw;gLj;jpf; nfhz;lhh;.  

✓ kh];f; Vg;uy; 4 md;W l;tpl;lhpd; 9.2 tpOf;fhL gq;Ffis thq;fpdhh;.   
gpd;dh; Vg;uy; 14 md;W jdJ ifafg;gLj;Jk; Kaw;rpia mwptpj;jhh;.  mij 
jdJ ‘rpwe;j kw;Wk; ,Wjpahd rYif’ vd;W mioj;jhh;.  

✓ g;Sk;ngh;f; gpy;ypadh;]; ml;ltizf; FwpaPl;bd;gb> kh];f; 257 gpy;ypad; 
lhyh; nrhj;J kjpg;Gld; cyfpd; kpfg; nghpa gzf;fhuuhf tpsq;Ffpwhh;.  
 

➢ ghf; yhq; (nts;is buhfd;) (Bach Long (White Dragon)) 
✓ tpal;ehk; - tlNkw;F Nrhd; yh khfhzj;jpy; ghf; yhq; (nts;is buhfd;) 

vd;W ngahplg;gl;l ‘cyfpd; kpf ePskhd’ fz;zhb mbg;gilapyhd 
ghyj;ijj; jpwe;J itj;Js;sJ.  

✓ ,e;jg; ghyj;jpd; KO ePsk; 632 kPl;lh; (2>073 mb). xNu Neuj;jpy; 450 Ngh; 
tiu gazpf;ff;$ba gpuhd;rpy; cUthf;fg;gl;l nkd;ikahd fz;zhbahy; 
,e;jj; jiu fl;likf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ ,e;j ghyj;jpd; fz;zhb mbg;gFjp 40 kpkP jbkd; nfhz;l #g;gh; nlk;gh;L 
fpsh]; Ngdy;fspy; %d;W mLf;Ffshy; MdJ> ,J gpnuQ;R epGzh;fshd 
nrapz;l;-Nfhigdhy; jahhpf;fg;gl;lJ.  
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➢ 2025Mk; Mz;il Nehf;fpa I.eh – Mw;wy; jpl;lk;  
Nk 4 md;W> If;fpa ehLfs; rig – midtUf;Fk; J}a;ikahd> kypthd 
vhprf;jp kw;Wk; epfu g+[;[pa ckpo;Tf;fhd khw;wj;ij Mjhpg;gjw;fhf> 2025I 
Nehf;fpa I.eh-Mw;wy; nray; jpl;lj;ijj; njhlq;Ftjhf mwptpj;jJ.  
fle;j nrg;lk;ghpy; vhprf;jp njhlh;ghd cah;kl;l ciuahlypd;NghJ gy;NtW 
gFjpfspy; cs;s mikg;Gfshy; cWjpaspf;fg;gl;lij epiwNtw;WtNj 
,jd; Nehf;fkhFk;.  
,e;j epfo;tpd; NghJ> xU ‘vdh;[p fhk;ghf;l; Mf;~d; nel;nthh;f;’ ck; 
njhlq;fg;gl;lJ.  

 
➢ /ngh;bdhz;l; khh;Nfh]; [{dpah;  
✓ Nk 10 md;W> Kd;dhs; rh;thjpfhhp /ngh;bdhz;l; khh;Nfhrpd; kfd; 

/ngh;bdhz;l; khh;Nfh]; [{dpah;- gpypg;igd;]; mjpgh; Njh;jypy; 
ntw;wpngw;wjhf mwptpj;jhh;.  

✓ mth; mjpfhug+h;tkw;w thf;F vz;zpf;ifapy; 31 kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd 
thf;Ffisg; ngw;Ws;shh;.  ,J mtuJ neUq;fpa Nghl;bahsuhd jhuhsthj 
Ntl;ghsuhd nydp uhg;nuNlhtpd; vz;zpf;ifia tpl ,uz;L klq;Ff;Fk; 
mjpfk; MFk;.  

✓ khh;Nfh]; [{dpah; [{d; khj ,Wjpapy; [dhjpgjpahf MW Mz;L 
gjtpf;fhyj;ijj; njhlq;Fthh;.  

 
➢ Fuq;F mk;ik (Monkeypox) 
✓ vypfs; Nghd;w ghjpf;fg;gl;l tpyq;FfsplkpUe;J kdpjh;fSf;Fg; gutpa 

Fuq;F mk;ikapd; Kjy; ghjpg;ig ,q;fpyhe;J cWjpg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ Fuq;F mk;ik vd;gJ Fuq;F mk;ik iturhy; Vw;gLk; xU mhpa tif 

NehahFk;.  ,J ghf;gphpNl FLk;gj;jpy; cs;s Mh;j;Njhghf;itu]; vd;w 
Nghpdj;ijr; Nrh;e;jJ.  ,J kf;fspilNa vspjpy; guthJ.  

 
➢ ,yq;if  
✓ ,e;j E}w;whz;by; flidj; jpUg;gpr; nrYj;jhj Kjy; Mrpa grpgpf; ehlhf 

,yq;if khwpAs;sJ.  
✓ flidj; jpUg;gpr; nrYj;jhj epiy KjyPl;lhsh;fsplk; xU ehl;bd; 

ew;ngaiuf; nfLf;Fk;.  rh;tNjr re;ijfspy; Njitg;gLk; gzj;ij fldhf 
thq;Ftijf; fbdkhf;Fk;.  ,J mjd; ehzak; kw;Wk; nghUshjhuj;jpd; 
kPjhd ek;gpf;ifia NkYk; Nrjg;gLj;Jk;.  

 
➢ ];if gphpl;[; (Sky Bridge) 721 
✓ cyfpd; kpf ePskhd njhq;F ghykhfpa ‘];if gphpl;[; 721’ Rw;Wyhg; 

gazpfSf;fhf nrf; Fbaurpy; jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ Vwf; Fiwa ,uz;L Mz;Lfshf ,e;jg; ghyk; fl;lg;gl;L> Nk 13 md;W 

mjpfhug+h;tkhfj; jpwf;fg;gl;lJ.  
➢ fphpkpad; - fhq;Nfh uj;jf; frpT fha;r;ry; (Crimean-Congo haemorrhagic 

fever)  
✓ <uhf;fpy; %f;fpy; ,Ue;J ,uj;jk; frpAk; fha;r;ryhy; kf;fs; ,uj;jk; ,oe;J 

kuzkilfpwhh;fs;.  
✓ cyf Rfhjhu mikg;gpd; $w;Wg;gb> fphpkpad; - fhq;Nfh ,uj;jf; frpT 

fha;r;ry; vd;W miof;fg;gLk; ,e;j Neha; ,e;j Mz;L 111 Neh;Tfspy; 19 
,wg;Gfis Vw;gLj;jpAs;sJ.  
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➢ Jh;f;fpNa (Turkiye) 
✓ JUf;fp murhq;fj;jpd; Ntz;LNfhSf;Fg; gpwF> JUf;fpia> Jh;f;fpNa’ vd;W 

mjpfhug+h;tkhf mq;fPfhpf;f If;fpa ehLfs; rig xg;Gf; nfhz;lJ.  
✓ JUf;fp ntspAwTj; Jiw mikr;rh; nkt;Y}l; fTNrhf;S (Mevlut 

Cavusoglu) [{d; 1 md;W I.eh nghJr; nrayhsh; md;NlhdpNah 

Fl;nlnuRf;F vOjpa fbjj;jpy;> midj;J tpfhuq;fSf;Fk; ‘JUf;fp’ 
vd;gjw;Fg; gjpyhf ‘Jh;f;fpNa’ vd;gijg; gad;gLj;JkhW Ntz;LNfhs; 
tpLj;Js;shh;.  
 

➢ fQ;rhit rl;lg;;g+h;tkhf;fpa Kjy; Mrpa ehL  
✓ kUj;Jtg; gad;ghl;bw;fhf fQ;rhit rl;lg+h;tkhf;fpa Kjy; Mrpa ehL vd;w 

ngUikia jha;yhe;J ngw;Ws;sJ.  
✓ ,g;NghJ jha;yhe;jpy;> khp[{thdh kw;Wk; rzy; nghUl;fis tsh;g;gJ kw;Wk; 

th;j;jfk; nra;tJ my;yJ Neha;fSf;F rpfpr;iraspf;f jhtuj;jpd; 
ghfq;fisg; gad;gLj;JtJ ,dp Fw;wkhfhJ.  Mdhy; Nghijg; nghUspd; 
nghOJNghf;F gad;ghL ,d;Dk; rl;l tpNuhjkhfNt cs;sJ.  

 
➢ Fuq;F mk;ik (Monkeypox) 
✓ [_iy 23 md;W> cyf Rfhjhu mikg;G – Fuq;F mk;ikia rh;tNjr 

nghJ Rfhjhu mtruepiyahf mwptpj;jJ.   
✓ ,e;jf; Fuq;F mk;ik rpy thuq;fspy; l[d; fzf;fhd ehLfspy; gutp 

gy;yhapuf; fzf;fhd kf;fisg; ghjpj;Js;sJ.  
✓ Neha;f;fl;Lg;ghL kw;Wk; jLg;Gf;fhd mnkhpf;f ikaq;fspd;gb> Nk 

khjj;jpypUe;J 75 ehLfspy; Fuq;F mk;ikahy; fpl;lj;jl;l 16>000 Ngh; 
ghjpf;fg;gl;Ls;sjhfg; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

➢ yp];gd; gpufldk; (Lisbon Declaration) 
✓ If;fpa ehLfs; rigapd; 198 cWg;G ehLfs;;> [_iy 1> 2022 md;W fly; 

ghJfhg;G Fwpj;j yp];gd; gpufldj;ij xU kdjhf Vw;Wf; nfhz;ld.  
✓ ,uz;lhtJ I.eh ngUq;fly; khehL yp];gd; gpufldj;Jld; Kbtile;jJ. 
✓ ,e;jg; gpufldj;Jf;F ‘vq;fs; ngUq;fly;> vq;fs; vjph;fhyk;> 

eltbf;iff;fhd miog;G’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ.  
 

✓ gpfuldk;  
✓ 2030f;Fs; Fiwe;jgl;rk; 30 tpOf;fhL Njrpa fly; kz;lyq;fisg; 

ghJfhj;jy;. 
✓ 2040f;Fs; fhh;gd; rkepiyia miltJ. 
✓ fly; mkpykakhf;fy;> fhyepiy kPs;jd;ik kw;Wk; fz;fhzpg;G gw;wpa 

Muha;r;rpf;F epjp xJf;fPL  
✓ fly; mtru epiyia vjph;nfhs;tjw;fhf mwptpay; mbg;gilapyhd kw;Wk; 

GJikahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.  
✓ ngz;fs; kw;Wk; rpWkpfSf;F mjpfhuk; mspg;gjd;%yk; mth;fspd; 

gq;Nfw;ig mjpfhpj;J xU epiyahd fly;rhh;e;j nghUshjhuj;ij 
cUthf;Ftjd;%yk; ePbj;j tsh;r;rp ,yf;F 14 (jz;zPhpd;fPo; tho;f;if)I 
nray;gLj;j MjuT mspj;J 
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✓ ehLfspd; 200-iky; (322 fpNyhkPl;lh;) gpuj;jpNaf nghUshjhu 
kz;lyq;fSf;F ntspNa mike;Js;s Njrpa mjpfhu tuk;gpw;F mg;ghw;gl;l 
gFjpfspy; gy;Yaph;  ngUf;fj;ijg; ghJfhj;jy;. 

✓ ,e;jpah: 
✓ flNyhu J}a;ik fly; gpur;rhuj;ij (Swachh Sagar, Surakshit Sagar) 

Nkw;nfhs;Sjy;.   
 
➢ Nkf; &jh;/Nghh;L (Mack Rutherford) 
✓ ngy;[pak; - gphpl;b~; ,isQuhd Nkf; &jh;/Nghh;L – Mf];l; 24 md;W 

jiuapwq;fpa gpwF> rpwpa tpkhdj;jpy; jdp ahf cyifr; Rw;wp te;j ,isa 
egh; vd;w ngUikiag; ngw;whh;.  

✓ gazj;jpd;NghJ 17 taij vl;bapUe;j Nkf; &jh;/Nghh;L gy;Nfhpahtpd; 
jiyefuhd NrhgpahTf;F mUfpy; jdJ gzpia Kbj;J ,uzL fpd;d]; 
cyf rhjidfisg; ngw;whh;.  

 
➢ cyfd; kpff; Fiwe;j fUTWjy; tpfpjk; (World’s Lowest Fertility Rate) 
✓ njd; nfhhpah – ntspaplg;gl;l kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd;gb> fle;j 

Mz;L cyfpd; kpff; Fiwe;j nkhj;j fUTWjy; tpfpjj;jpw;fhd jd; nrhe;j 
rhjidia Kwpabj;jJ.  

✓ fUTWjy; tpfpjk; - xU ngz;zpd; ,dg;ngUf;f Mz;Lfspy; ruhrhpahfg; 
gpwe;j Foe;ijfspd; vz;zpf;if – 2021Mk; Mz;by; MwhtJ Mz;lhf 0.81 
Mff; Fiwe;Js;sJ.  ,J xU tUlj;jpw;F Kd;G 0.84 Mf ,Ue;jJ vd;W 
nfhhpa Gs;sptptuq;fs; njhptpf;fpd;wd.  

✓ njd; nfhhpahtpd; gpwg;G tpfpjk; 2015 Kjy; Fiwe;J tUfpwJ.  NkYk;> 
2020,y; ,e;j ehL Kjy; Kiwahf gpwg;Gfistpl mjpfkhd ,wg;Gfisg; 
gjpT nra;jJ.  
 

➢ i`l;u[d; ,uapy;fs;  
✓ i`l;u[d; ,uapy;fis mwpKfg;gLj;jpa Kjy; ehlhf n[h;kdp tpsq;FfpwJ.  
✓ i`l;u[dpy; ,aq;Fk; cyfpd; Kjy; ,uapyhd Coradia iLint-I 24 Mf];l; 

2022 md;W n[h;kdp njhlq;fpaJ.  
✓ n[h;kdpapd; gpuhe;jpa topj;jlj;jpy; nkhj;jk; 14 i`l;u[d; Mw;wy; 

,uapy;fs; ,af;fg;gLk;. my;];lhk; epWtdj;jhy; jahhpf;fg;gLk; ,e;j 
,uapy;fs; Fiwe;j msT rj;jj;Jld; ,af;Fk;Nghj ePuhtp kw;Wk; 
mOj;jg;gl;l ePiu kl;LNk ntspapLk;.  

 
➢ yp]; bu]; (Liz Truss) 
✓ ,q;fpyhe;J ntspAwT mikr;rUk;> fd;rh;Ntbt; fl;rpapd; jiytUkhd yp]; 

bu]; - nrg;lk;gh; 5Mk; Njjp ,q;fpyhe;jpd; mLj;j gpujkuhfj; Njh;T 
nra;ag;gl;lhh;. 

✓ Nlhhp jiyikg; Nghl;bapy; yp]; bu]; jdJ Nghl;bahsuhd Kd;dhs; 
epjpaikr;rh; hp~p Rdf;ifj; (Rishi Sunak) Njhw;fbj;J ntw;wp ngw;whh;.  

✓ Rdf;fpd; 42.6 tpOf;fhL thf;FfSf;F vjpuhf bu]; 57.4 tpOf;fhL 
cWg;gpdh;fspd; thf;Ffisg; ngw;whh;.  

✓ khh;fnul; jhl;rh; kw;Wk; njurh Nk MfpNahUf;Fg; gpwF gphpl;ldpd; %d;whtJ 
ngz; gpujkh; yp]; bu]; Mthh;.   
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➢ kd;dh; %d;whk; rhh;y]; (King Charles III) 
✓ kd;dh; %d;whk; rhh;y]; - nrg;lk;gh; 10 md;W 70 Mz;Lfspy; eilngWk; 

Kjy; Nrh;f;iff; fTd;rpy; tpohtpy; kd;duhf mjpfhug;g+h;tkhf 
mwptpf;fg;gl;lhh;.  

✓ ,e;j tpoh> 1837 Mk; Mz;L Kjy; rpwg;ghf Vw;ghL nra;ag;gLk; eld tpoh 
MFk;.  ,J gf;fpq;`hk; muz;kidf;F mUfpy; cs;s ba+lh; muR 
,y;ykhd nrapd;l; N[k;]; muz;kidapy; eilngw;wJ.  

✓ rhh;y]; jdJ jhahh; ,uz;lhk; vyprngj; ,we;jTld; jhdhfNt Gjpa 
kd;duhf Mdhh;.  
 

➢ `q;Nfhp  
✓ nrg;lk;gh; 15 md;W> INuhg;gpa ghuhSkd;w cWg;gpdh;fs; - `q;Nfhp ,dp 

xU ‘KO’ [dehafehL my;y vd;Wk;> Mdhy; Njh;jy; vNjr;rjpfhuj;jpd; 
fyg;gpd Ml;rp vd;Wk; xU fl;Lg;ghlw;w mwpf;ifapy; mwptpj;jdh;.  

✓ `q;Nfhpf;F vjpuhf 433 cWg;gpdh;fs; MjuTld; jPh;khdk; epiwNtw;wg;gl;lJ.  
12 cWg;gpdh;fs; jPh;khdj;jpw;F vjpuhf thf;fspj;jdh;. 28 Ngh; 
thf;fspf;ftpy;iy.  rl;lkpaw;Wgth;fs; `q;Nfhpapd; murpayikg;G kw;Wk; 
Njh;jy; mikg;Gfs;> ePjpj;Jiw Rje;jpuk;> rhj;jpahd Coy;> nghJ 
nfhs;Kjy; KiwNfLfs;. LGBTQ+ chpikfs;> Clfq;fs;> fy;tp kw;Wk; kj 
Rje;jpuq;fs; Fwpj;j ftiyfis vOg;gpdh;.   
 

➢ ,yq;iff;F ,Ujug;Gf; fld; toq;Ftjpy; ,e;jpah> rPdhit gpd;Df;Fj; 
js;sp Kd;NdwpAs;sJ 

✓ 2022Mk; Mz;bd; ehd;F khjq;fspy; ,e;jpah nkhj;jk; 968 kpy;ypad; 
mnkhpf;f lhyh;fis ,yq;iff;F fldhf toq;fpAs;sJ.  fle;j 2017-2021 
tiuapyhd Ie;J tUlq;fspy;> ,yq;iff;F kpfg;nghpa ,Ujug;G fld; 
toq;fpa ehL rPdh MFk;.  

✓ I.eh-Tf;fhd ,e;jpahtpd; epue;jug; gpujpepjp Urpuh fk;Ngh]; (Ruchira 
Kamboj) $Wifapy;> ,yq;iff;F czT kw;Wk; epjp cjtpahf ,e;jpah 
fpl;lj;jl;l 4 gpy;ypad; lhyh;fis toq;fpAs;sJ vd;W njhptpj;jhh;.  

 
➢ fphPd; /gpd;]; `g; (Green Fins Hub) 
✓ If;fpa ehLfspd; Rw;Wr; #oy; jpl;lk; (The United Nations Environmental 

Programme) epiyahd fly; Rw;Wyhit Nkk;gLj;Jtjw;fhf cyfpd; Kjy; 

cyfshtpa b[pl;ly; jskhd ‘fphPd; /gpd;]; `g;’-ImwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ ,J ,q;fpyhe;ijr; Nrh;e;j njhz;L epWtdkhd hP/g; cy mwf;fl;lis 

(Reef-World Foundation) cld; ,ize;J njhlq;fg;gl;Ls;sJ. 
✓ cynfq;fpYk; cs;s iltpq; kw;Wk; ];Nehh;nfy;ypq; MgNul;lh;fSf;F 

epiyahd jPh;Tfisg; gad;gLj;Jtjd; mth;fspd; md;whl eilKiwfspy; 
vspikahd> nryT Fiwe;j khw;wq;fisr; nra;a ,e;jj; jsk; cjTk;.   

 

➢ [pahh;[pah nkNyhdp (Giorgia Meloni) 
✓ [pahh;[pah nkNyhdp – nrg;lk;gh; 25 md;W eilngw;w Njh;jypy; ngw;w 

kfj;jhd ntw;wpf;Fg; gpwF ,j;jhypapd; Kjy; ngz; gpujkuhfg; gjtpNaw;f 
cs;shh;.  

✓ ,uz;lhk; cyfg;Nghh; kw;Wk; ghrprj; jiytuhd ngdpl;Nlh KNrhypdpf;Fg; 
gpd;dh; ehL kpfTk; tyJrhhp murhq;fj;jpd;fpo; tUtJ ,JNt Kjy; Kiw 
MFk;.  
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,e;jpah kw;Wk; ,ju ehLfs; 
 

➢ ,e;jpah –M];jpNuypah nghUshjhu xj;Jiog;G kw;Wk; th;j;jf xg;ge;jk; 
(India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement) 

✓ th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;Jiw mikr;rh; gpa+~; Nfhay; kw;Wk; mtUf;F 
,izahd M];jpNuypa mikr;rh; lhd; nl`hd; - Vg;uy; 2> 2022 md;W 
eilngWk; xU nka;epfh; tpohtpy; ,e;jpah – M];jpNuypah nghUshjhu 
xj;Jiog;G kw;Wk; th;j;jf xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpLthh;fs;.  

✓ nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspy; th;j;jfj;ij cs;slf;fpa ,e;j xg;ge;jk;> 
ehLfSf;F ,ilapyhd %Nyhgha cwTfis NkYk; tYg;gLj;Jtij 
Nehf;fkhff; nfhz;l xU rkepiyahd kw;Wk; rkkhd xg;ge;jkhFk;.  

 
➢ 4tJ ,e;jpah – mnkhpf;fh 2f;F ,uz;L (2+2) mikr;rh;fs; epiyapyhd 

Ngr;R thh;j;ij  
✓ 4tJ ,e;jpah – mnkhpf;fh 2f;F ,uz;L mikr;rh;fs; epiyapyhd Ngr;R 

thh;j;ij 11 Vg;uy; 2022 md;W eilngWk;. 
✓ ,e;jpaf; FOtpw;F cs;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; kw;Wk; ntspAwTj; 

Jiw mikr;rh; n[a;rq;fh; MfpNahh; jiyik Vw;fpd;wdh;.  
✓ mnkhpf;f murpd; gpujpepjpfshf mnkhpf;f ntspAwTj;Jiw nrayhsh; 

Mz;ldp gpspq;fd; kw;Wk; ghJfhg;Gr; nrayhsh; yhapl; M];bd; MfpNahh; 
tpsq;Fth;.   

 
➢ ,e;jpah kw;Wk; gpd;yhe;J  
✓ ,e;jpahTk; gpd;yhe;Jk; - Fthz;lk; fk;g;a+l;bq; Fwpj;j ,e;Njh –gpd;dp~; 

nka;epfh; nel;nthh;f; ikaj;ijj; njhlq;Ftjhf mwptpj;jd.  mjw;fhd 
Kiwahd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;Ls;sd.  

✓ Fthz;lk; fk;g;a+l;bq;fpw;fhd nka;epfh; nel;nthh;f; ikaj;jpw;fhf IIb> 
nkl;uh];> IIv];,Mh; (IISER) GNd kw;Wk; rp-lhf; (C-DAC) GNd Mfpa 
%d;W Kjd;ik epWtdq;fis ,e;jpa jug;G milahsk; fz;Ls;sJ.  

➢ ,e;jpah kw;Wk; khyj;jPTfs; - buhd;kp~d; ,z;lh;fndf;~d; (Transmission 
Interconnection)  

✓ 26 Vg;uy; 2022 md;W khyj; jPtpd; Rw;Wr; #oy;> fhyepiy khw;wk; kw;Wk; 
njhopy;El;g mikr;rh; mkpehj; n~sdhit xd;wpa kpd;rhuk; kw;Wk; Gjpa 
kw;Wk; GJg;gpf;fj;jf;f vhprf;jp mikr;rh; Mh;.Nf. rpq; re;jpj;jhh;.  

✓ ,uz;L jiyth;fSk; ,uz;L Ghpe;Jzh;T xg;ge;jq;fis Kd;nkhope;jdh; - 
xd;W Mw;wy; xj;Jiog;G kw;Wk; kw;nwhd;W xU #hpad;> xU cyfk;> xU 
fphpl;-,d; fPo; xd;Nwhnlhd;W ghpkhw;wk;.   

✓ GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; ghpkhw;wj;jpw;fhd ghpkhw;w ,ilj; njhlh;ig epWt 
,U jiyth;fSk; Kd;nkhope;jdh;.  

 
➢ ,e;jpah kw;Wk; INuhg;gpa xd;wpak;  
✓ ,e;jpah kw;Wk; INuhg;gpa a+dpad; - jq;fs; %Nyhgha cwit 

Mog;gLj;Jtjw;fhf xU $l;;L th;j;jf kw;Wk; njhopy;El;g fTd;rpiy 
mikg;gjw;F xg;Gf; nfhz;Ls;sd.  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb kw;Wk; INuhg;gpa Mizaj;jpd; jiyth; ch;Ryh thd; 
nlh; Nyad; ,ilapy; rkPgj;jpy; Vg;uy; 25 md;W eilngw;w $l;lj;jpy; 
fTd;rpy; njhlq;FtJ njhlh;ghd cld;ghL vl;lg;gl;lJ.  
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✓ ,e;jpahTld; ifnaOj;jpl;lijg; Nghd;w njhopy;El;g xg;ge;jj;ij INuhg;gpa 
xd;wpaj;Jld; nra;Js;s xNu ehL mnkhpf;fh vd;gjhy; ,e;j xg;ge;jk; 
Kf;fpaj;Jtk; ngWfpwJ.  

 
➢ ,e;jpah – n[h;kdp muRfSf;fpilNaahd MNyhridfs; (India-Germany 

Inter Governmental Consultations)  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb 1 Nk 2022 md;W %d;W INuhg;gpa ehLfSf;fhd 

jdJ mjpfhug;g+h;t gazj;jpd; Kjy; fl;lkhf n[h;kdpapd; ngh;ypd; efiur; 
nrd;wile;jhh;.  

✓ 6tJ ,e;jpah-n[h;kdp muRfSf;F ,ilapyhd ciuahlypd;NghJ NkhbAk;> 
n[h;kd; mjpgh; Xyh/g; ];Nfhy;Rk; ,izj; jiytuhf ,Ug;ghh;fs;.  
 

➢ ,uz;lhtJ ,e;jpah – ehh;bf; cr;rp khehL  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – Nk 4 md;W nld;khh;f;fpy; cs;s Nfhgd;N`fdpy; 

eilngw;w ,uz;lhtJ ,e;jpah – ehh;bf; cr;rp khehl;by; gq;Nfw;whh;.  
✓ ,e;j cr;rp khehl;by; nld;khh;f;> gpd;yhe;J> I];yhe;J> RtPld; kw;Wk; ehh;Nt 

Mfpa ehLfspd; gpujkh;fs; fye;J nfhz;ldh;.  
✓ 2018,y; ];lhf;N`hkpy; eilngw;w Kjy; ,e;jpah-ehh;bf; cr;rp 

khehl;bypUe;J ,e;jpah-ehh;bf; cwTfspd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gha;T 
nra;tjw;fhd tha;g;ig ,e;j cr;rp khehL toq;fpaJ.  

 
➢ nrOikf;fhd ,e;Njh- grpgpf; nghUshjhu fl;likg;G (Indo-Pacific 

Economic Framework for Prosperity) 
✓ mnkhpf;f mjpgh; N[h igld; - ,e;jpah kw;Wk; 12 Muk;g $l;lhsp 

ehLfSld; ,ize;J nrOikf;fhd ,e;jpah – grpgpf; nghUshjhuf; 
fl;likg;ig njhlq;fpdhh;.  

✓ njhopy;El;gf; fz;Lgpbg;G kw;Wk; cyfshtpa nghUshjhuj;ij 
tiuaWg;gjw;F ,e;j Kf;fpakhd ,e;Njh-grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; cwTfis 
tYg;gLj;Jtij ,e;Njh-grpgpf; nghUshjhu fl;likg;G Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ,e;jpah> ekPgpah  
✓ ,e;jpahTk; ekPgpahTk; [_iy 20> 2022 md;W tdtpyq;F ghJfhg;G kw;Wk; 

gy;Yaph;fspd; epiyahd gad;ghL Fwpj;j Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; 
ifnaOj;jpl;ld. 

✓ ,e;j Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpd;fPo;> ehl;by; rpWj;ijia kPz;Lk; mwpKfg;gLj;j 
,U ehLfSk; xj;Jiof;Fk;.  1952,y; ,e;jpahtpy; rpWj;ij mope;Jtpl;ljhf 
mwptpf;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;j xg;ge;jj;jpd;fPo;> ehd;F Mz; kw;Wk; ehd;F ngz; rpWj;ijfs; mlq;fpa 
rpWj;ijfspd; Kjy; njhFjp Mf];l; khjk; ekPgpahtpy; ,Ue;J ,e;jpahtpw;F 
tUk;.   

 
➢ 4tJ ,e;jpah – tq;fhsNjrk; Mz;L ghJfhg;G ciuahly;  
✓ Mf];l; 11 md;W> ,e;jpahTk; tq;fhsNjrKk; - ,uhZtj;jpw;fpilna mjpf 

<LghLfs;> jpwd; fl;likg;G kw;Wk; ghJfhg;G njhopy;Jiw xj;Jiog;G 
Nghd;w ,Ujug;G ghJfhg;G cwTfis NkYk; mjpfhpf;f xg;Gf; nfhz;ld.   

✓ GJ jpy;ypapy; eilngw;w 4tJ ,e;jpah-tq;fhsNjr tUlhe;jpu ghJfhg;G 
Ngr;Rthh;j;ijapd;NghJ ,J KbT nra;ag;gl;lJ.  
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➢ [g;ghd; - fhyepiy khw;wk; Fwpj;j Ivk;b $l;lhz;ik  
✓ ,e;jpa thdpiy Ma;Tj; JiwahdJ> [g;ghd; muR kw;Wk; fhyepiy khw;wk; 

njhlh;ghd If;fpa ehLfspd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;Jld; (United Nations 
Development Programme) $l;L Nrh;e;Js;sJ.  ,e;jpahtpy; cs;s 10 
khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrq;fspy; fhyepiy eltbf;ifia 
tpiuTgLj;Jk; Kaw;rpia mit njhlq;fpAs;sd.  

✓ epfu – g+[;[pa ckpo;it miltjw;fhd Kaw;rpap;y> ,e;j Kaw;rp Njrpa 
mstpy; jPh;khdpf;fg;gl;l gq;fspg;Gf;F  Mjuit toq;Fk;.  ,J jl;gntg;g 
epiyiaj; jhq;Fk; tsh;r;rpiaAk; cWjp nra;Ak;.  
 

➢ epidT mQ;ry; jiy  
✓ xU jdpj;Jtkhd eltbf;ifahf. vfpg;J ehl;bd; mQ;ry; JiwahdJ – 

vfpg;Jf;Fk; ,e;jpahTf;Fk; ,ilapyhd 75 Mz;L fhy ,uh[je;jpu 
cwTfisf; nfhz;lhLk; tifapy; epidT jghy; jiyia ntspapl;Ls;sJ.  

✓ Mf];l; 18> 1947 md;W ,e;jpahtpd; Rje;jpuj;ij vfpg;J mq;fPfhpj;jNghJ 
vfpg;Jf;Fk; ,e;jpahTf;Fk; ,ilapyhd ,uh[je;jpu cwTfs; njhlq;fpd.  

✓ ,e;j ,uz;L ehLfs; 1950fspy; neUf;fkhfp 1955,y; xU tuyhw;W el;G 
xg;ge;jj;ij Kbj;jd.  
 

➢ ,e;jpah – tq;fhsNjr $l;L ejpfs; Mizak; (India-Bangladesh Joint 
Rivers Commission) 

✓ ,e;jpahTk; tq;fhsNjrKk; - F~pahuh ejpapd; ePiu ,ilf;fhykhf gfph;e;J 
nfhs;tJ njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpd; ciuia ,Wjp nra;Js;sd.  

✓ 12 Mz;L ,ilntspf;Fg; gpwF Mf];l; 25 md;W nly;ypapy; eilngw;w 
,e;jpah – tq;fhsNjr $l;L ejpfs; Mizaj;jpd; 38tJ mkh;T 
mikr;rh;fs; mstpyhd $l;lj;jpy; xg;ge;jj;jpd; ciu ,Wjp nra;ag;gl;lJ.  

✓ ,e;j xg;ge;jj;jpd;fPo;> jphpGuhtpy; cs;s rg&k; efhpd; FbePh;j; Njitfisg; 
g+h;j;jp nra;tjw;fhf> mf;Nlhgh; 2019 ,e;jpah- tq;fhsNjr Ghpe;Jzh;T 
xg;ge;jj;jpd;gb> /ngdp Mw;wpd; ePh; cl;nfhs;Sk; ,lj;jpd; tbtikg;G kw;Wk; 
,Ug;gplj;ij ,U jug;gpdUk; ,Wjp nra;jdh;.  

 

➢ ,e;jpah kw;Wk; vfpg;J  
✓ nrg;lk;gh; 19 md;W. ,e;jpahTk; vfpg;Jk; - ghJfhg;Gj; Jiwapy; xj;Jiog;ig 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Ghpe;Jzh;T xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;ld. 
✓ ghJfhg;Gj; Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; nfa;Nuhtpy; vfpg;J ghJfhg;Gj; 

Jiw mikr;rh; n[duy; KfkJ [hfpAld; ,Ujug;G Ngr;Rthh;j;ij 
elj;jpdhh;.  

✓ ,uz;L jiyth;fSk; $l;L ,uhZt gapw;rp. gapw;rp> ,iz jahhpg;G kw;Wk; 
ghJfhg;G cgfuzq;fisg; guhkhpj;jy; Nghd;wtw;iw Nkk;gLj;jTk; KbT 
nra;Js;sdh;.   

 

➢ Mrpa gid vz;nza; $l;lzp (Asian Palm Oil Alliance)  
✓ Mrpahtpy; ,Ue;J ghkhapy; ,wf;Fkjp nra;Ak; Ie;j nghpa ehLfspd; 

jiyik rikay; vz;nza; njhopy; rq;fq;fs; - Mrpa gid vz;nza; 
$l;lzpia cUthf;fpAs;sd.  

✓ ,e;jj; jiyik rikay; vz;nza; njhopw; rq;fq;fs; $l;lzpahdJ 
,e;jpah> ghfp];jhd;> ,yq;if> tq;fhsNjrk; kw;Wk; Neghsj;jpd; jiyik 
fiug;ghd; gphpj;njLf;Fk; rq;fq;fshy; njhlq;fg;gl;lJ. 

✓ Mrpa gpuhe;jpaj;jpd; gid vz;nzapd; kpfg;nghpa ,wf;Fkjpahsuhf ,e;jpah 
cs;sJ kw;Wk; cyfshtpa ,wf;Fkjpapy; 15 tpOf;fhl gq;F tfpf;fpwJ.   
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khehLfSk; cr;rp khehLfSk; 

➢ ,e;jpah - ,q;fpyhe;J tpa+f vjph;fhy kd;wk;  
✓ ntsptptfhu mikr;rh; v];.n[a;rq;fh; kw;Wk; gphpl;lhdpa ntsptptfhu 

mikr;rh; vyprngj; l;u]; MfpNahh;> khh;r; 31> 2022 md;W> KjyhtJ 
,e;jpah- ,q;fpyhe;J tpa+f vjph;fhy kd;wj;jpy; ciuahw;wpdhh;.  

✓ ,Ujug;G re;jpg;gpd;NghJ> ,e;jpahTk; gphpl;lDk;> tYthd nghUshjhu> 
%Nyhgha kw;Wk; ghJfhg;G cwTfis Mjupg;gNjhL> ,iwahz;ik> 
gpuhe;jpa xUikg;ghL> I.eh. rhrdk; kw;Wk; rh;tNjr rl;lk; Mfpatw;wpd; 
nfhs;iffis epiyepWj;Jtjw;F miog;G tpLj;jd.  

 
➢ fpof;F Mrpa cr;rp khehL gl;liw (East Asia Summit Workshop) 
✓ ,e;jpahTk; rpq;fg;g+Uk;> fpof;F Mrpa cr;rp khehl;Lg; gl;liwf;F Vw;ghL 

nra;jd. 
✓ kPd;tsk;> fhy;eil guhkhpg;G kw;Wk; ghy;tsj;Jiw mikr;rfk; kw;Wk; 

rpq;fg;g+h; muR Mfpait 12 Vg;uy; 2022 md;W rl;ltpNuhjkhd> 
Gfhuspf;fg;glhj kw;Wk; fl;Lg;ghlw;w kPd;gpbj;jy; Fwpj;j nka;epfh; fpof;F 
Mrpa cr;rp khehl;L gl;liwf;F Vw;ghL nra;jd.  

✓ ,jpy; M];jpNuypah> fk;Nghbah> rPdh> ,e;NjhNdrpah> epa+rpyhe;J> nfhhpa 
FbauR cs;spl;l ehLfs; gq;Nfw;wd.   

 
➢ ePh;topfs; khehL (Waterways Conclave) 2022 

,e;jpa cs;ehl;L ePh;topfs; Mizak; - Vg;uy; 11 kw;Wk; 12Mk; Njjpfspy; 
mrhkpd; jpg;Ufhhpy; ‘ePh;topfs; khehL 2022’ I Vw;ghL nra;Js;sJ.  

✓ gpujkhpd; fjp rf;jp Ne~dy; Njrpa ngUe;jpl;lk; (Gati Shakti National 
Masterplan) ,d; mgpyhi~fSf;F ,zq;f> tlfpof;F gpuhe;jpaj;jpy; 
nghUshjhu eltbf;iffis mjpfhpf;fTk;> Ntiytha;g;G cUthf;fj;ij 
mjpfhpf;fTk;> gy;khjphp jpl;lq;fspd; tpiuthd tsh;r;rpia Nehf;fkhff; 
nfhz;Lk; ePh;topfs; khehL Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

➢ nrkpfhd; (Semicon) 2022 khehL  
✓ Vg;uy; 29 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb - ,e;jpahtpd; Kjy; nrkpfhd; 2022 

khehl;il ngq;fSUtpy; njhlq;fp itf;fpwhh;.  
✓ ,e;j khehL> kpd;dDtpay; kw;Wk; jfty; njhopy;El;g mikr;rfj;jhy; Vg;uy; 

29 Kjy; Nk 1 tiu ngq;fSU Ibrp fhh;Nldpahtpy; elj;jg;gLk;.  
✓ ,e;j khehl;bd; fUg;nghUs; - cyfj;jpw;fhf ,e;jpahtpy; tbtikg;G kw;Wk; 

cw;gj;jp: ,e;jpahit ‘nrkpfz;lf;lh; Njrkhf khw;Wjy;”. 
 

➢ cyfshtpa MA~; KjyPL kw;Wk; Gj;jhf;f cr;rp khehL (Global AYUSH 
Investment and Innovation Summit)  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb Vg;uy; 20> 2022 md;W fhe;jpefhpy; 3 ehs; cyfshtpa 
MA~; KjyPL kw;Wk; fz;Lgpbg;G cr;rp khehl;ilj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ cyf mstpy; ,e;jpahit cyfshtpa MA~; ,yf;fhf 
fl;bnaOg;Gtjw;fhf> ,yhgfukhd KjyPLfis <h;g;gij Nehf;fkhff; 
nfhz;L ,e;j cr;rp khehL elj;jg;gl;lJ.  

✓ kpf cah;e;j jukhd MA~; jahhpg;GfSf;Fg; gad;gLj;jg;gLk; rpwg;G MA~; 
Kj;jpiuia ,e;jpah tpiutpy; ngWk;.  

https://www.jagranjosh.com/current-affairs/pms-gujarat-visit-global-ayush-investment-and-innovation-summit-and-khel-mahakumbh-1650438080-1?ref=list_ca
https://www.jagranjosh.com/current-affairs/pms-gujarat-visit-global-ayush-investment-and-innovation-summit-and-khel-mahakumbh-1650438080-1?ref=list_ca
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➢ M`hh; (AAHAR) -2022 
✓ Mrpahtpd; kpfg;nghpa rh;tNjr czT kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; fz;fhl;rp 

(AAHAR-2022)apd; 36tJ gjpg;G Vg;uy; 26 kw;Wk; 30> 2022f;F ,ilapy; GJ 
jpy;ypapy; cs;s gpufjp ikjhdj;jpy; eilngw;wJ.  

✓ Ntshz;ik kw;Wk; gjg;gLj;jg;gl;l czTg; nghUl;fs; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L 
Mizak; (Agricultural and Processed Food Products Export Development 
Authority) ,e;jpa th;j;jf Nkk;ghl;L mikg;Gld; (India Trade Promotion 
Organization) ,ize;J ,e;jf; fz;fhl;rpia Vw;ghL nra;Js;sJ.  

 
➢ ,e;jpahTk; ,q;fpyhe;Jk; ‘Nuhl;Nkg;; 2030’I Vw;Wf; nfhz;ld.  
✓ 4 Nk 2021 md;W eilngw;w nka;epfh; cr;rp khehl;by;> gpujkh; NkhbAk;> 

mtuJ ,izahd ,q;fpyhe;J gpujkh; Nghhp]; [hd;rDk; xU ‘tphpthd 
%Nyhgha $l;lhz;ikf;F’ ,Ujug;G cwTfis cah;j;Jtjw;fhd xU 
,yl;rpakhd ‘rhiy tiuglk; 2030’I Vw;Wf; nfhz;ldh;.  

 
➢ ,uz;lhtJ cyfshtpa Nfhtpl;-19 cr;rp khehL  
✓ mnkhpf;f mjpgh; N[h igldpd; miog;gpd;Nghpy; gpujkh; eNue;jpu Nkhb 12 

Nk 2022 md;W ,uz;lhtJ cyfshtpa Nfhtpl; cr;rp khehl;by; 
gq;Nfw;fpwhh;.  

✓ ngUe;njhw;W Neha; Nrhh;itj; jLj;jy; kw;Wk; Maj;jj;jpw;F Kd;Dhpik 
mspg;gJ vd;w jiyg;gpy; gpujkh; Nkhb jdJ fUj;Jf;fis toq;Fthh;.  
 

➢ tpaf;fj;jf;f ,e;jpah rh;tNjr fg;gy; khehL (Incredible India 
International Cruise Conference) 2022 

✓ xd;wpa JiwKfq;fs;> fg;gy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ePh;topfs; mikr;rh; 
rh;ghde;jh NfhNdhthy;> Nk 14> 2022 md;W Kk;igapy; Kjy;> ‘tpaf;fj;jf;f 
,e;jpah rh;tNjr fg;gy; khehl;L 2022’ Ij; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;j khehl;il JiwKfq;fs;> fg;gy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ePh;topfs; 
mikr;rfk;> ,e;jpa th;j;jf kw;Wk; njhopy;Jiw $l;likg;G kw;Wk; Kk;ig 
JiwKf Mizak; Mfpait Vw;ghL nra;jpUe;jd.  
 

➢ gphpf;]; ntspAwTj;Jiw mikr;rh;fs; $l;lk;  
✓ rPdh – Nk 19 md;W fhnzhyp fhl;rp thapyhf gphpf;]; ntspAwT 

mikr;rh;fs; $l;lj;ij elj;JfpwJ.  
✓ ntspAwTj;Jiw mikr;rh; v];. n[a;rq;fh;> Ie;J cWg;gpdh;fisf; nfhz;l 

FOtpy; ,Ue;J jdJ rfhf;fSld; gq;Nfw;fpwhh;. 
✓ gphpf;]; 2022,d; ikaf; fUj;J> ‘cyf tshr;rpf;fhd Gjpa rfhgjj;jpy; 

cah;ju gphpf;]; $l;lhz;ik Cf;Ftpg;G’ vd;gjhFk;.  
 

➢ ckh[pd; (Umagine) njhopy;El;gk; kw;Wk; fz;Lgpbg;G cr;rp khehL  
✓ %d;W ehs; njhopy;El;gk; kw;Wk; fz;Lgpbg;G cr;rp khehlhfpa ‘cNk[pd;’ 

njhlf;fg; gjpg;G ,e;j Mz;L nrg;lk;gh; 21 Kjy; 23 tiu eilngWk;.  
✓ ,e;j tpohit jkpo;ehL Mz;LNjhWk; elj;Jk;.  
✓ ,J fhyepiy njhopy;El;gk;> Rfhjhu njhopy;El;gk;> fy;tp njhopy;El;gk;> 

Ntshz; njhopy;El;gk;> ntg; 3.0 kw;Wk; Mo; njhopy;El;gk;> ];khh;l; 
cs;fl;likg;G> ];khh;l; kw;Wk; gRik cw;gj;jp> gNahnlf;> gpshl;/ghh;k;fs; 
kw;Wk; [pf; nghUshjhuk;> fphpNal;bt; ,z;l];l;hp kw;Wk; r%f 
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njhopy;KidT cs;spl;l tsh;e;J tUk; njhopy;El;gq;fspy; ftdk; 
nrYj;Jk;.  
 

➢ cyfg; nghUshjhu kd;wk; (World Economic Forum) 
✓ Rtpl;rh;yhe;jpd; lhNth]py; eilngw;w cyfg; nghUshjhu kd;wj;jpd; Ie;J 

ehs; tUlhe;jpuf; $l;lk; - Nk 26> 2022 md;W epiwtile;jJ.  
✓ ,e;jf; $l;lk; Kjypy; [dthp17 Kjy; 21 tiu elj;jj; jpl;lkplg;gl;bUe;jJ.  

Mdhy; Xkpf;uhd; khWghl;bd; ntbg;G fhuzkhf xj;jpitf;fg;gl;lJ.  
 

➢ ehb (NADI)- 3 Mrpa rq;fk ejp khehL  
✓ ntspAwTj;Jiw mikr;rh; v];. n[a;rq;fh; - Nk 27 md;W mrhkpd; 

nfs`hj;jpapy;,uz;L ehs; ehb-3 Mrpa rq;fk ejp khehl;ilj; njhlq;fp 
itj;jhh;.  

✓ ehb vd;gJ xU rh;tNjr ejp khehL MFk;.  ,J tq;fhs tphpFlh kw;Wk; 
njd;fpof;F Mrpa gpuhe;jpaj;jpy; $l;Lg; ghh;itapy; ftdk; nrYj;JfpwJ.  

 
➢ Njrpa kfsph; rl;lkd;w cWg;gpdh;fs; khehL 2022  
✓ ,e;jpaf; FbauRj; jiyth; uhk;ehj; Nfhtpe;j; mth;fs; Nk 26> 2022 md;W 

jpUtde;jGuj;jpy; Njrpa kfsph; rl;lkd;w cWg;gpdh;fs; khehL 2022Ij; 
njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ‘Rje;jpuj; jpUehs; mKjg; ngUtpoh’ epfo;r;rpapd; xU gFjpahf> ,e;j 
,uz;L ehs; khehL Nfus rl;lkd;wj;jhy; elj;jg;gl;lJ.  
 

➢ 75tJ cyf Rfhjhu rig  
✓ 75tJ cyf Rfhjhu rig- ];tpl;rh;yhe;jpd; n[dpthtpy; Nk 28> 2022 md;W 

epiwtile;jJ.  
✓ Nfhtpl;-19 ngUe;njhw;Wf;Fg; gpwF Nehpy; eilngw;w Kjy; Rfhjhuf; $l;lk; 

,JthFk;.  
✓ ‘mikjpf;fhf MNuhf;fpak;. MNuhf;fpaj;jpw;fhf mikjp’ vd;gNj ,e;j Mz;L 

Rfhjhug; Nguitapd; fUg; nghUs; MFk;.  
✓ ,e;j Rfhjhu rig mjd; tUlhe;jpuf; $l;lj;ij Nk 22> 2022 md;W 

njhlq;fpaJ.  
 

➢ njhopy;Jiw fhh;gdpwf;fk; cr;rp khehL (Industrial Decarbonization 
Summit) 2022 

➢ [{d;; 16 md;W> rhiyg;Nghf;Ftuj;J kw;Wk; neLQ;rhiyfSf;fhd xd;wpa 
mikr;rh; epjpd; fl;fhp – ‘njhopy;Jiw fhh;gdpwf;f cr;rp khehL 2022’- 
2070f;Fs; fhh;gd; eLepiyikf;fhd rhiy tiuglj;ij GJ jpy;ypapy; 
njhlq;fp itj;jhh;.  

➢ fhh;gdpwf;fk;> epiyj;jd;ik> nfhs;if rpf;fy;fs;> fhyepiy khw;wk;> 
Kjypait njhlh;ghd gy;NtW Muha;r;rpj; jiyg;Gfspy; ,e;j cr;rp khehL 
ftdk; nrYj;jpaJ.  

 
➢ cd;Nk~; (Unmesh)` 
✓ %d;W ehl;fs; rh;tNjr ,yf;fpa tpohthd ‘cd;Nk~;’ - ,khr;ryg; 

gpuNjrj;jpd; rpk;yhtpy; cs;s tuyhw;W rpwg;G kpf;f nfa;l;b jpNal;lhpy; 
eilngw;wJ.  
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✓ [{d; 16 md;W fyhr;rhuj; Jiw ,izaikr;rh; mh;[{; uhk; Nkfthy; ,e;j 
tpohitj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Mrhjp fh mk;hpj; kN`hj;rtpd; xU gFjpahf khepy fiy kw;Wk; 
fyhr;rhuj; Jiwapd; MjuTld; xd;wpa fyhr;rhu mikr;rfk; kw;Wk; rhfpj;a 
mfhlkp ,ize;j ,e;j tpohit ehl;bNyNa Kjd; Kiwahf Vw;ghL 
nra;Js;sJ.  

✓ ‘cd;Nk~; - ntspg;ghl;bd; nfhz;lhl;lk;’ vd;w jiyg;gpy; eilngw;w ,e;j 
tpoh> ,Jtiu ehl;by; eilngw;w tpohtpNyNa kpfg;nghpa rh;tNjr ,yf;fpa 
tpohthFk;.  
 

➢ ,e;jpah - ,q;fpyhe;J fhkd;nty;;j; J}juf mfhlkp jpl;lk; (India-UK 
Commonwealth Diplomatic Academy Programme) 

✓ [{d; 25 md;W> ,e;jpah kw;Wk; ,q;fpyhe;J - xU $l;L ,e;jpah - ,q;fpyh;J 
fhkd;nty;j; bg;sNkbf; mfhlkp jpl;lj;ij epWTtjhf mwptpj;jd. 

✓ GJ jpy;ypapy; eilngWk; ,e;j mfhlkp epfo;r;rpahdJ> midj;J 
fhkd;nty;j; cWg;G ehLfisr; Nfh;e;j ,sk; J}jh;fSf;Fk; cyfshtpa 
rthy;fs; Fwpj;j epGzj;Jtk; kw;Wk; gapw;rpia toq;Fk;.  

✓ ,e;j cr;rp khehl;bd; fUg;nghUs; - nghJthd vjph;fhyj;ij toq;Fjy;: 
,izj;jy;> GJikg;gLj;Jjy;> khw;Wjy; vd;gjhFk;.  

 
➢ cyf efh;g;Gw kd;wk;  
✓ efh;g;Gw ,aw;if mbg;gilapyhd jPh;TfSf;fhd ,e;jpahtpd; Kjy; Njrpa 

$l;lzp jsk; - rkPgj;jpy; Nghye;jpy; ele;j 11tJ cyf efh;g;Gw kd;wj;jpy; 
njhlq;fg;gl;lJ. 

✓ ,J fhLfSf;fhd efuq;fs; (Cities4Forests) Kd;Kaw;rpapd;fPo;> efh;g;Gw 
tptfhuq;fSf;fhd Njrpa epWtdk;> efuq;fSf;fhd fhyepiy ikak; 
(NIUA C-Cube)>  cyf ts epWtdk; ,e;jpah kw;Wk; mth;fspd; 
gq;Fjhuh;fshy;  njhlq;fg;gl;lJ.  

 
➢ tpyq;F Rfhjhu cr;rp khehL 2022 (Animal Health Summit 2022) 
✓ xd;wpa kPd;tsk;> fhy;eil guhkhpg;G kw;Wk; ghy;tsj;Jiw mikr;rh; 

gh;N~hj;jk; &ghyh – ehl;bd; Kjy; ‘tpyq;F Rfhjhu cr;rp khehL 2022I’ 
GJ jpy;ypapy; cs;s vd;Vv];rp (NASC) tshfj;jpy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;j khehl;bd; Kf;fpa Nehf;fk;> ehl;bd; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J 
ghJfhg;G> fpuhkg;Gw tUkhdk; kw;Wk; nropg;G kw;Wk; xl;Lnkhj;j nghUshjhu 
tsh;r;rpapd; gue;j Nehf;fj;ij Nehf;fp tpyq;Ffspd; MNuhf;fpaj;jpd; 
Kf;fpaj;Jtj;ijg; Ghpe;J nfhs;tjhFk;.  

 
➢ cyf mikjp kd;wk; 2022 (World Peace Forum 2022) 

✓ rpq;Fth gy;fiyf; fofj;jhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l cyf mikjp kd;wj;jpd; 
10tJ gjpg;G 2022- nga;[pq;fpy; [_iy 5 md;W epiwtile;jJ.  

✓ ,J ‘rh;tNjr ];jpuj;jd;ikiag; ghJfhj;jy;: nghJj; jd;ik> tphpthd 
jd;ik kw;Wk; xj;Jiog;G’ vd;w fUg;nghUspd;fPo; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

➢ ,aw;if tptrha khehL  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb 10 [_iy 2022 md;W fhnzhyp fhl;rp %yk; ,aw;if 

tptrha khehl;by; ciuahw;wpdhh;.  
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✓ F[uhj;jpy; cs;s #uj;jpy; ,e;j khehL Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.  
✓ #uj;jpy;; ,aw;if tptrhaj;ij Vw;Wf; nfhz;l Mapuf;fzf;fhd tptrhapfs; 

kw;Wk; gpw midj;J gq;Fjhuh;fspd; gq;Nfw;G ,ij xU ntw;wpf; fijahf 
khw;wpaJ.  

 
➢ I2A2 (I2U2) 
✓ [_iy 14 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – ehd;F ehLfs; FOthd ‘I2A2’ 

,d; Kjy; nka;epfh; cr;rp khehl;by; mnkhpf;f mjpgh; N[h igld;> ,];Nuy; 
gpujkh; ahh; yhgpl; kw;Wk; If;fpa muG vkpNul;]; mjpgh; KfkJ gpd; raPj; 
my; e`;ahd; MfpNahUld; ,ize;jhh;.  

✓ ,e;j cr;rp khehl;bd;NghJ> czT ghJfhg;G kw;Wk; Rj;jkhd vhprf;jpapy; 
ftdk; nrYj;Jk; Kaw;rpfis jiyth;fs; $l;lhf mwptpj;jdh;.  

✓ I2A2 (,e;jpahTk; ,];NuYk; ,uz;L ‘I’fs;> mnkhpf;fhTk; kw;Wk; If;fpa 
muG vkpNulLk; ,uz;L ‘A’f;fs; MFk;) 

✓ ,];Nuy;> mnkhpf;fh kw;Wk; If;fp muG vkpNul;Rld; ,ize;J ehL KOtJk; 
fl;lg;gLk; ‘czTg; g+q;fhf;fSf;F’ ,e;jpah ‘nghUj;jkhd epyj;ij’ 
toq;Fk;.  

 
➢ Mrpa gpuhe;jpa kd;wf; $l;lk;  
✓ Njh;jy; Mizak; Mf];l; 11 md;W Mrpa gpuhe;jpa kd;w $l;lj;ij 

nka;epfuhf elj;JfpwJ. ‘vq;fs; Njh;jy;fis cs;slf;fpajhfTk;> mZff; 
$bajhfTk;> gq;Nfw;gjhfTk; khw;Wjy;’ vd;w fUg;nghUspy; ,e;j gpuhe;jpa 
kd;wf; $l;lk; eilngWk;.  

✓ cyfshtpa cr;rp khehL kw;Wk; gpuhe;jpa kd;wf; $l;lq;fs; cyfshtpa 
Njh;jy; [dehafj;ij tYg;gLj;j mwpTrhh; kw;Wk; epWtd mzpjpul;liy 
Cf;Ftpf;fpd;wd.  
 

➢ rh;tNjr ghJfhg;G Fwpj;j kh];Nfh khehL – 2022  
✓ rh;tNjr ghJfhg;G 2022 gw;wpa kh];Nfh khehL Mf];l; 15 Kjy; Mf];l; 

17> 2022 tiu eilngw;wJ.   
✓ ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq;> Mf];l; 16k; Njjp nka;epfuhf ,e;j 

KO khehl;by; ciuahw;wpdhh;.  
✓ ghJfhg;G mikr;rh; jdJ ciuapy;> If;fpa ehLfs; rigapd; fl;likg;gpy; 

tphpthd rPh;jpUj;jj;ij typAWj;jpdhh;.  
 

➢ ,e;jpah – jha;yhe;j $l;L Mizaf; $l;lk;  
✓ ,e;jpah – jha;yhe;J $l;L Mizaf; $l;lk; Mf];l; 17> 2022 md;W 

ghq;fhf;fpy; eilngw;wJ. ,e;jf; $l;lj;jpy; ntspAwTj;Jiw mikr;rh; v];. 
n[a;rq;fh; fye;J nfhz;lhh;.  

✓ ,e;jpahTk; jha;yhe;Jk; jq;fsJ J}juf cwTfis epWtpajd; 75 Mz;Lfs; 
epiwitf; nfhz;lhLfpd;wd.  

✓ 8tJ ,e;jpah-jha;yhe;J $l;L Mizaf; $l;lk; 10 mf;Nlhgh; 2019 md;W 
GJ jpy;ypapy; eilngw;wJ.  
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➢ ghJfhg;G mikr;rh;fs; khehL  
✓ ghJfhg;Gj; Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; - ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; 

ghJfhg;G ke;jphpfs; khehl;by; gq;Nfw;gjw;fhf %d;W ehs; gazkhf Mf];l; 
23 md;W c];ngfp];jhd; jiyefh; jh~;fz;l; nry;fpwhh;.  

✓ rPd ghJfhg;G mikr;rh; n[duy; nta;/ngq;Nf kw;Wk; u~;a ghJfhg;G 
mikr;rh; nrh;[p N~ha;F MfpNahUk; ,e;j ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; 
$l;lj;jpy; gq;Nfw;ghh;fs; vd;W vjph;ghh;f;fpwJ.  

✓ Mf];l; 24k; Njjp eilngWk; ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; $l;lj;jpy; 
mth; jdJ ciuia toq;f cs;shh;.  
 

➢ ,e;jpah Rj;jkhd fhw;W cr;rp khehL (India Clean Air Summit)  
✓ ,e;jpa Rj;jkhd fhw;W cr;r5p khehl;bd; ehd;fhtJ gjpg;G 23 Mf];l; 2022 

md;W ngq;fShpy; njhlq;fpaJ.  
✓ ,J fhw;W khRghL Ma;T ikak; kw;Wk; mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; 

nfhs;if Ma;T ikak; Mfpatw;why; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  
✓ ikaf;fUj;J: ‘tho;f;iff;fhd chpik: mwptpaypd; ikaj;jpy; Fbkf;fs;’ 

vd;gjhFk;.  
 

➢ ,e;jpah – gpNurpy; $l;L Mizaf; $l;lk;  
✓ ,e;jpa ntspAwTj;Jiw mikr;rh; lhf;lh;. v];. n[a;rq;fh; Mf;];l; 24> 2022 

md;W gpNurpypahtpy; mtuJ gpNurpypa ,izahd fhh;Nyh]; /gpuhd;rhTld;> 
8tJ ,e;jpah – gpNurpy; $l;L Mizaf; $l;lj;jpw;Fj; jiyik jhq;fpdhh;.  

✓ ,jpy; ,lk; ngw;w tpthjq;fs; th;j;jfk; kw;Wk; KjyPLfs;> rikay; 
vz;nza;fs; kw;Wk; jhJf;fs;> Rfhjhuk;> kUe;J Kjypadtw;iw 
cs;slf;fpajhFk;.  
 

➢ Njrpa ghJfhg;G cj;jpfs; khehL 2022  
✓ cs;Jiw mikr;rh; mkPj;~h rkPgj;jpy; ‘Njrpa ghJfhg;G cj;jpfs; khehL 

2022’I njhlq;fp itj;J ciuahw;wpdhhh;.  
✓ gaq;futhj vjph;g;G> jPtpukakhf;fy;> vjph; Kul;L l;Nuhd; njhopy;El;gk;> 

fphpg;Nlh fud;rpfs; njhlh;ghd gpur;rpidfs;> khNthap];l; mikg;Gfspd; 
rthy;fs; cs;spl;l Njrpa ghJfhg;gpd; gy;NtW tp~aq;s; ,e;j khehl;by; 
tpthjpf;fg;gl;ld.  

 
➢ Cjg;gLk; VNuhildkpf; nlrpyNul;lh; (Inflatable Aerodynamic Decelerator) 
✓ nrg;lk;gh; 3 md;W> ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; (,];Nuh) –

Cjg;gLk; VNuildkpf; nlrpyNul;lh; %yk; xU Gjpa njhopy;El;gj;ij nra;J 
fhl;baJ.  

✓ ,e;j Cjg;gLk; VNuhildkpf; nlrpyNul;lh; Jk;ghtpy; cs;s TERLS,y; 
,Ue;J Nuhfpdp xyp vOg;Gk; uhf;nfl;by; ntw;wpfukhf Nrhjid 
nra;ag;gl;lJ.  

✓ ,J tpf;uk; rhuhgha; tpz;ntsp ikaj;jhy; tbtikf;fg;gl;L 
cUthf;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;jg; Gjpa njhopy;El;gk; vjph;fhy gzpfSf;F gy gad;ghLfSld;$ba 
Nfk; NrQ;ruhf ,Uf;Fk; vd;W fUjg;gLfpwJ.  
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➢ fpof;F nghUshjhu kd;wk; (Eastern Economic Forum)  
✓ nrg;lk;gh; 7 Mk; Njjp> gpujkh; eNue;jpu  Nkhb – tpshbNth];lhf;fpy; 

eilngw;w fpof;Fg; nghUshjhu kd;wj;jpd; 7tJ gjpg;gpd; KO mkh;tpy; 
nka;epfuhff; fye;J nfhz;lhh;. 

✓ 2015,y; epWtg;gl;l ,e;j kd;wk;> njhiyJ}u u~;a J}u fpof;fpy; tsh;r;rpia 
Cf;Ftpf;f Kay;fpwJ.  

✓ gpujkh; Nkhb jdJ ciuapd;NghJ> Mh;f;bf; gpur;rpidfspy; u~;ahTldhd 
jdJ $l;lhz;ikia tYg;gLj;j ,e;jpah Mh;tkhf cs;sjhfTk;> vhprf;jpj; 
Jiwapy; xj;Jiog;gjw;fhd ‘kfj;jhd Mw;wiy’ vLj;Jiuj;jhh;.   
 

➢ ,uz;lhtJ ,e;jpah –[g;ghd; 2+2 cr;rp khehL  
✓ ,e;j ,uz;L ehLfSf;F ,ilapyhd ghJfhg;G ,e;j xj;Jiog;G cr;rp 

khehl;bd; Kf;fpa mk;rq;fspy; xd;whFk;.  
✓ jh;k fhh;bad; kw;Wk; kyghh; cs;spl;l ,Ujug;G kw;Wk; gyjug;G ,uhZtg; 

gapw;rpfisj; njhlu cWjpg; gLj;Jk; mNj Ntisapy;> kpy gyjug;Gg; 
gapw;rpapy; [g;ghid ,e;jpah tuNtw;wJ.  

✓ ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpy;> Fwpg;ghf Mspy;yhj jiu 
thfdk; (Unmanned Ground Vehicle) kw;Wk; NuhNghbf;]; Mfpatw;wpy; 
jw;Nghija xj;Jiog;ig tphpTgLj;Jtjpy; ,e;j cr;rp khehL ftdk; 
nrYj;JfpwJ.  
 

➢ cyf ghy;ts cr;rp khehL 2022  
fpNul;lh; neha;lhtpy; cs;s ,e;jpah vf;];Ngh nrd;lh; kw;Wk; khehl;by; 
rh;tNjr ghy;ts $l;likg;G cyf ghy;ts tcr;rp khehL (International 
Dairy Federation’s World Dairy Summit) 2022I gpujkh; eNue;jpu Nkhb 
njhlq;fp itj;jhh;.  
 

➢ ,izaf; Fw;wg; Gydha;T kw;Wk; Gydha;T cr;rp khehL 2022 (Cyber 
Crime Investigation and Intelligence Summit 2022)  
4tJ ,izaf; Fw;wg; Gydha;T kw;Wk; Gydha;T cr;rp khehL 2022> 
kj;jpag; gpuNjr fhty; Jiwahy;> ,izaf; Fw;wq;fisj; jpwk;glj; jLf;Fk; 
tifapy; fhty;Jiw Jiz Ma;thsh;fs; kw;Wk; %j;j tprhuiz 
mjpfhhpfspd; mwpT kw;Wk; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf Vw;ghL 
nra;ag;gl;lJ.  
 

➢ 22tJ ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;G (Shanghai Cooperation Organisation) 
cr;rp khehL  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – 22tJ ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;gpd; cr;rp 
khehl;by; gq;Nfw;gjw;fhf nrg;lk;gh; 15Mk; Njjp c];ngfp];jhdpd; 
rkh;fz;l;l efUf;F te;J Nrh;e;jhh;.  

✓ ,e;j cr;rp khehl;bd;NghJ> Kf;fpakhd> gpuhe;jpa kw;Wk; rh;tNjr 
gpur;rpidfs;> ~hq;fha; xj;Jiog;G mikg;G tphpthf;fk; kw;Wk; FOtpw;Fs; 
NkYk; Mokhd xj;Jiog;ig gpujkh; Nkhb ghpkhwpf; nfhs;thh;.  

✓ [{d; 2001,y; ~hq;fhapy; ,e;j mikg;G njhlq;fg;gl;lJ.  ,e;j ~hq;fha; 
xj;Jiog;G mikg;G mjd; MW epWtd cWg;gpdh;fshd rPdh> f[f];jhd;> 
fph;fp];jhd;> u~;ah> j[pfp];jhd; kw;Wk; c];ngf];jhd; cl;gl vl;L KO 
cWg;gpdh;hfisf; nfhz;Ls;sJ.  

✓ ,e;jpahTk; ghfp];jhDk; 2017,y; KO cWg;gpdh;fshf ,ize;jd.  
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➢ czT kw;Wk; tptrhaj;jpw;fhd jhtu kugpay; tsq;fSf;fhdrh;tNjr 
xg;ge;jk; (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture)  

✓ Ntshz; mikr;rh; eNue;jpu rpq; Njhkh; - czT kw;Wk; Ntshz;ikf;fhd 
jhtu kugZ tsq;fSf;fhd rh;tNjr xg;ge;jj;jpd; MSk; FOtpd; 9tJ 
mkh;it nrg;lk;gh; 19 md;W GJ jpy;ypapy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;j MW ehs; epfo;tpy; gy ehLfspd; Gfo;ngw;w tpQ;Qhdpfs;> 
tsthsh;fs; kw;Wk; gpujpepjpfs; gq;Nfw;fpd;wdh;.  

✓ gaph;fspd; gd;Kfj; jd;ikapy; tptrhapfs; kw;Wk; cs;Sh; r%fj;ij 
mq;fPfhpg;gNj ,e;j xg;ge;jj;jpd; Nehf;fkhFk;.  

 
➢ cyf ePh; fhq;fpu]; kw;Wk; fz;fhl;rp (World Water Congress and 

Exhibition) 2022 
✓ ,e;jpah – Nfhgd;N`fdpy; eilngw;w cyf ePh; fhq;fpu]; kw;Wk; fz;fhl;rp 

2022y; \,e;jpahtpy; efh;g;Gw fopT ePh; #o;epiy’ vd;w jiyg;gpy; 
nld;khh;f;Fld; xU $l;L nts;is mwpf;ifia ntspapl;lJ. 

✓ ,J gr;ir i`l;u[d;> GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; kw;Wk; fopTePh; Nkyhz;ik 
Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;Jk; ,e;Njh-Nldp~; ,Ujug;G gRik %Nyhgha 
$l;lhz;ikapd; tpisthFk;.  

✓ rh;tNjr ePh; rq;fj;jpd; cyf ePh; fhq;fpu]; kw;Wk; fz;fhl;rpapd; 2022 gjpg;G 
‘rPh;kpF thof;$ba efuq;fSf;fhd ePh;h;’ vd;w fUg;nghUspd; mbg;gilapy; 
mike;jJ.   

 

➢ mq;fd; (ANGAN) 2022 
✓ %d;W ehs; rh;tNjr khehL mq;fd; 2022 – rkPgj;jpy; nrg;lk;gh; 16> 2022 

md;W epiwtile;jJ.  
✓ ‘fl;blq;fspy; g+[;[pa-fhh;gd; khw;wj;ij cUthf;Fjy;’ vd;w 

fUg;nghUspd;fPo; eilngWk; khehl;bd; ,uz;lhtJ gjpg;G ,JthFk;.  
✓ mq;fd; vd;gJ Augmenting Nature by Green Affordable New-habitat 

(gRik kypT Gjpa tho;tplj;jhy; ,aw;ifia Nkk;gLj;Jjy;) vd;gijf; 
Fwpf;Fk;.  

✓ mq;fd; 2.0 MdJ ,e;Njh-Rtp]; fl;bl Mw;wy; jpwd; jpl;lj;jpd; (Building 
Energy Efficiency Project) fPo; kpd;rf;jp mikr;rfj;jpd; vhprf;jp jpwd; 

gzpafk; (Bureau of Energy Efficiency) My; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.   
 

➢ fpUj;ah (KRITAGYA) 3.0 
✓ ,e;jpa Ntshz; Muha;r;rp fTd;rpy; - \gaph; Nkk;ghl;bw;fhd tpiuTg; 

ngUf;fj;ij’ Cf;Ftpg;gjw;fhf Njrpa mstpyhd N`f;fj;jhdhfpa 
‘fpUjf;ah 3.0’I rkPgj;jpy; Vw;gL nra;Js;sJ. 

✓ gaph; mwptpay; gphpTld; ,ize;j ,e;j N`f;fj;jhd; elj;jg;gl;lJ. 
‘fpUj;fah’ vd;w ngahpy;> fpwp (KRI) vd;gJ fphp~piaf; Fwpf;fpwJ. mjhtJ 

tptrhak; vd;gijf; Fwpf;fpwJ.  TA vd;gJ  njhopy;El;gj;ijf; Fwpf;Fk;> 
Taknik kw;Wk; GYA vd;gJ mwpitf; Fwpf;fpwJ.   
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FOf;fs; 

➢ fphpl; ghpf; FO (Kirit Parikh Committee)  
✓ jput ngl;Nuhypa vhpthAtpd; tpiy njhlh;e;J mjpfhpj;J tUtijf; 

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhfTk;> Fiwf;fTk; xd;wpa muR rkPgj;jpy; fphpl; ghpf; 
jiyikapy; xU FOit mikj;jJ. 

✓ ,e;jf; FO cs;ehl;L vhpthA cw;gj;jpf;fhd rpwe;j tpiyf;fhd topfis 
KbT nra;Ak;. ,e;j khj ,Wjpf;Fs; mwpf;if rkh;g;gpf;fg;gLk; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ Xvd;[prp> hpiyad;]; Nghd;w epWtdq;fs; jahhpf;Fk; vhpthA tpiyia 
eph;zak; nra;tjw;fhd #j;jpuj;ijAk; ,e;jf; FO Ma;T nra;Ak;.  

✓ efu vhpthA tpepNahfj;jpy; <Lgl;Ls;s jdpahh; epWtdq;fspd; gpupjpepjpfs;. 
nghJ vhpthA epWtdq;fspd; gpujpepjpfs; ,jpy; Nrh;f;fg;gl;Ls;sdh;.   
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ghJfhg;G 

➢ ‘tUzh’ flw;gilg; gapw;rp  
✓ ‘tUzh’ vd;W ngahplg;gl;Ls;s ,Ujug;G flw;gilg; gapw;rpapd; 20tJ 

gjpg;ig  ,e;jpah kw;Wk; gpuhd;]; ,ize;J mugpf; flypy; khh;r; 30 Kjy; 
Vg;uy; 3> 2022 tiu elj;Jfpd;wd.  

✓ ,uz;L flw;gilfSf;Fk; ,ilNaahd ,Ujug;G flw;gilg; gapw;rpfs; 1993 
Kjy; eilngw;W tUfpd;wd.  ,e;jg; gapw;rpf;F 2001,y; ‘tUzh’ vd;W 
ngahplg;gl;lJ. 
  

➢ rPkh jh;~d; jpl;lk;  
✓ xd;wpa cs;Jiw kw;Wk; $l;LwTj; Jiw mikr;rh; mkpj; ~h> F[uhj;jpd; 

gd];fe;jh khtl;lj;jpy; ,e;jpah – ghfp];jhd; vy;iyapy; cs;s 
ehlhngl;by; rPkh jhprd jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ekJ vy;iyapy; cs;s vy;iyg; ghJfhg;Gg; gil tPuh;fspd; tho;f;ifiaAk; 
gzpiaAk; Fbkf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F xU tha;g;ig toq;Fk; 
Nehf;fj;Jld; ,e;jj; jpl;lk; njhlq;fg;gl;lJ.  

 
➢ n`ypdh (HELINA)  (n`ypfhg;lh; mbg;gilapyhd ehfk;) 
✓ Vg;uy; 12 md;W> ,e;jpah – cs;ehl;bNyNa cUthf;fg;gl;l n`ypfhg;lhpd; 

kw;nwhU ntw;wpfukhd Nrhjidia ylhf;fpy; mjpf cauj;jpy; Vtg;gl;l 
gPuq;fp vjph;g;G topfhl;Lk; VTfiz ‘n`ypdh’ (n`ypfhg;lh; mbg;gilapyhd 
ehfk;) (Helicopter-based NAG)I elj;jpaJ.  

✓ ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L epWtdk;> ,e;jpa ,uhZtk; kw;Wk; 
,e;jpa tpkhdg;gil Mfpatw;wpd; tp Q;Qhdpfs; FOf;fs; $l;lhf ,e;jr; 
Nrhjidia elj;jpaJ.  
 

➢ nyg;bdd;l; n[duy; kNdh[; ghz;Nl  
✓ nyg;bdd;l; n[duy; kNdh[; ghz;Nl – n[duy; vk;vk; eutNdtplk; ,Ue;J 

mLj;j uhZt jsgjp gjtpia ngw;Wf; nfhs;fpwhh;.  
✓ ,e;j epakdk; %yk;> 12 ,yl;rk; Ngh; nfhz;l gilf;F jiyik jhq;Fk; 

nghwpahsh;fspd; fhh;g;]py; epakpf;fg;gl;l Kjy; mjpfhhp vd;w ngUikia 
ghz;Nl ngWthh;.  

✓ Nk 6k; Njjp 60 tajhFk; nyg;bdd;l; n[duy; ghz;Nl> 29tJ uhZtj; 
jsgjpahf Vg;uy; 30k; Njjp gjtpNaw;fpwhh;.  

 
 

➢ ehl;Nghy;nuf;]; (NATPOLREX)-VIII 
✓ ,e;jpa flNyhu fhty; gil> ,uz;L ehs; Njrpa mstpyhd khR vjph;g;G 

gapw;rpahd ‘ehl;Nghy;nuf;];-8’ vl;lhtJ gjpg;ig> vg;uy; 19> 2022 md;W 
Nfhthtpd; Nkhh;Kfht; JiwKfj;jpy; njhlq;fpaJ.  ghJfhg;Gj;Jiwr; 
nrayhsuhy;> fly; frpT jahhpg;Gg; gapw;rp njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;jg; gapw;rpapy; 22 el;G ehLfs; kw;Wk; rh;tNjr mikg;Gfisr; Nrh;e;j 29 
ghh;itahsh;fs; kw;Wk; ,yq;if kw;Wk; tq;fhsNjrj;jpy; ,Ue;J ,uz;L 
flNyhu fhty;gilf; fg;gy;fs; cl;gl 50 Kfikfisr; Nrh;e;j 85f;Fk; 
Nkw;gl;l gq;Nfw;ghsh;fs; fye;J nfhs;fpd;wdh;.  
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➢ Ivd;v]; thf;~Ph; ePh;%o;fpf; fg;gy; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ  
✓ Guh[f;l;-75d; MwhtJ ];fhh;gPd; ePh;%o;fpf; fg;gyhd Ivd;v]; thf;~Ph;> Vg;uy; 

20> 2022 md;W Kk;igapy; Vtg;gl;lJ.  
✓ ,e;jf; flw;gilf; fg;gy; ,g;NghJ ,e;jpa flw;gilapy; Nrh;f;fg;gLtjw;F 

Kd;G JiwKfk; kw;Wk; flypy; gy;NtW Nrhjidfs; kw;Wk; 
NrhjidfSf;F cl;gLj;jg;gLk;.  

✓ Guh[f;l;-75,d; ];fhh;g;gPd; tif ePh; %o;fpf; fg;gy;fspy; filrpahf Ivd;v]; 
thf;~Ph; cs;sJ.  

 
➢ bg; fnzf;l; (DefConnect) 2.0 
✓ ghJfhg;G mikr;rh; uh[;ehj; rpq; Vg;uy; 22> 2022 md;W> ghJfhg;G rpwg;Gf;fhd 

fz;Lgpbg;Gfs;> ghJfhg;G fz;Lgpbg;G mikg;G (Innovations for Defence 
Excellence, Defence Innovation Organisation) Vw;ghL nra;j bg; fnzf;l; 
2.0I jpwe;J itf;fpwhh;.  

✓ nly;ypapy; eilngWk; ,e;j epfo;tpy; ghJfhg;Gj; Jiwapy; ,e;jpahtpd; 
Kd;dzp njhopy;fspy; ,Ue;J Vuhskhd fz;Lgpbg;ghsh;fs; kw;Wk; 
KjyPl;lhsh;fs; <h;f;fg;gLthh;fs;.  

 
➢ ghJfhg;G rpwg;GfSf;fhd fz;Lgpbg;GfSf;fhd jpl;lk; (Scheme for 

Innovations for Defence Excellence) 
✓ ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; nts;spf;fpoik md;W> bg; fnzf;l; 

2.0d;NghJ> ghJfhg;Gj; njhlf;fq;fis Cf;Ftpf;Fk; tifapy;> ghJfhg;G 
rpwg;Gf;fhd gpiuk; kw;Wk; MwhtJ b/ngd;]; ,e;jpah ];lhh;l; -mg; rthiy 
(Defence India Start-up Challenge) mwpKfg;gLj;jpdhh;. 

✓ ,e;jg; ghJfhg;G rpwg;GfSf;fhd fz;Lgpbg;GfSf;fhd jpl;lk; - ,e;jj; 
Jiwapy; njhlh;e;J tsh;e;J tUk; ];lhh;l; mg;fSf;F cjTtjw;fhf 1.5 
Nfhbf;F Nky; 10 Nfhb tiu MjuT Njitg;gLk; gpiuk; jpl;lq;fSf;F 
Mjutspg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ Ivd;v]; #uj; kw;Wk; Ivd;v]; cjafphp njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.  
✓ ,e;jpa flw;gilapd; mopg;G Nghh;f;fg;gyhd Ivd;v]; #uj; kw;Wk; Ivd;v]; 

Nghh;f;fg;gy; cjafphp Mfpatw;iw Nk 17> 2022 md;W kj;jpa 
ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Ivd;v]; #uj; ‘Guhn[f;l; 15 gp’ jpl;lj;jpd;fPo; ehd;fhtJ kw;Wk; filrp 
kiwKf vjph;g;G ehrfhu fg;gy; MFk;.  Ivd;v]; cjafphp vd;gJ 
‘Guhn[f;l; 17V’ jpl;lj;jpd; xU ,e;jpa flw;gil Nghh;;f;fg;gy; MFk;.  

 
➢ fhh;g;gl; (CORPAT) 
✓ ,e;jpa flw;gil-tq;fhsNjr flw;gil xUq;fpize;j Nuhe;Jg; (Coordinated 

Patrol) gilapd; ehd;fhtJ gjpg;G njhlq;fpaJ. 
✓ ,e;j Nuhe;Jg; gapw;rp tlf;F tq;fhs tphpFlhtpy; njhlq;fp Nk 22 Kjy; 23 

tiu njhlUk;.  
 

➢ Nfg;ld; mgpyh~h guhf;  
✓ `hpahdhtpy; Nuh`jf;ifr; Nrh;e;j Nfg;ld; mgpyh~h guhf; - ,e;jpa 

,uhZtj;jpd; Kjy; ngz; Nghh; tpkhdp Mdhh;.  
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✓ nly;yp njhopy;El;g gy;fiyf; fofj;jpy; nghwpapay; gl;ljhhpahd 26 taJ 
guhf;> ehrpf;fpy; cs;s fhk;ghf;l; Mh;kp VtpNa~d; gapw;rp gs;spapy; 
fLikahd gwf;Fk; gapw;rpia ntw;wpfukhf Kbj;j 37 ,uhZt 
mjpfhhpfspy; xUth; Mthh;.  

 
➢ Nghq;Nfhrhfh;  
✓ ,e;jpa flw;gil- tq;fNjr flw;gilapd; ,Ujug;G %d;whtJ gjpg;G 

gapw;rpahd ‘Nghq;Nfhrhfh;’ – Nk 24> 2022 md;W tq;fhsNjrj;jpd; 
Nghh;l;Nkhq;yhtpy; njhlq;fpaJ.  

✓ ,e;jg; gapw;rpahdJ> ,U flw;gilfSf;F ,ilNa flw;rhh; gapw;rpfs; kw;Wk; 
nray;ghLfs; %yk; mjpf mstpy; ,aq;Fk; jpwd; kw;Wk; $l;L nray;ghl;L 
jpwd;fis tsh;g;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ ,e;jpa tpkhdg; gilapy; Nghh; tpkhdpfspy; je;ij – kfs; FO tuyhW 

gilj;jJ. 
✓ Nghh; tpkhdpfs; Vh; fkNlhh; rQ;ra; rh;kh kw;Wk; ,e;jpa tpkhdg;gilapd; 

gwf;Fk; mjpfhhp mdd;ah- n[l; tpkhdq;fspy; gwf;Fk; Kjy; je;ij – kfs; 
N[hb vd;w ngUikiag; ngw;wjd; %yk; ehl;bd; ,uhZt tpkhdg; 
gazj;jpy; tuyhw;iw vOjpAs;sdh;.  

✓ Gwf;Fk; mjpfhhp mdd;ah kw;Wk; mtuJ je;ij Vh; fklhh; rQ;ra; ~h;kh – 
Nk 30 md;W gpjhhpy; cs;s ,e;jpa tpkhdg;gil epiyaj;jpy; `hf;-132 
Nkk;gl;l n[l; gapw;rpahsh;fs; (Advanced Jet Trainers) vd;w mNj 
mikg;gpy; gwe;jdh;.  
 

➢ Mf;dp 4 fz;lk; tpl;L fz;lk; ghAk; VTfiz (Agni-IV Ballistic Missile) 
✓ Nk 6 md;W> ,e;jpah – mZrf;jpj; jpwd; nfhz;l mf;dp – 4 fz;lk; tpl;L 

fz;lk; ghAk VTfiz Nrhjidia elj;jpaJ> ,J 4>000 fpkP J}uk; nrd;W 
jhf;Fk; jpwd; nfhz;lJ.  ,J %Nyhgha gilfspd; (strategic forces 
command) ‘nray;ghl;Lf; fl;likg;gpy; ,uT gadh; Nrhjidapd;’ xU 
gFjpahFk;.  

✓ ,uz;L epiy mf;dp-4 fz;lk; tpl;L fz;lk; ghAk; VTfizahdJ> xbrh 
flw;fiuapy; cs;s tPyh; jPT vd;W Kd;dh; mwpag;gl;l lhf;lh;. VgpN[ 
mg;Jy; fyhk; jPtpy; ,Ue;J ,uT 7.30 kzpastpy; mjd; ‘KO tPr;rpw;fhf’ 
gwf;Fk; Nrhjid nra;ag;gl;lJ.  
 

➢ Rk;g;hpjp – vf;]; (SAMPRITI-X) 
✓ ,e;jpahTf;Fk; tq;fhsNjrj;jpw;Fk; ,ilapyhd ‘rk;g;hpl;b- vf;]; vd;w 

uhZtg; gapw;rp tq;fhsNjrj;jpy; cs;s [N~hh; ,uhZt epiyaj;jpy; [{d; 
5 Kjy; [{d; 16> 2022 tiu elj;jg;gl;lJ.  

✓ ‘rk;gphpb-vf;];’ vd;gJ ,Ujug;G ghJfhg;G xj;Jiog;G gapw;rpahFk;.  ,J 
,aq;Fjsk; kw;Wk; xj;Jiog;gpd; mk;rq;fis tYg;gLj;jTk; tphpTgLj;jTk; 
nra;fpwJ.  

 
➢ ,e;j; - ,e;Njh fhh;gl; (IND-INDO CORPAT) 
✓ me;jkhd; kw;Wk; epf;Nfhghh; fkhz;bd; ,e;jpa flw;gil gphpTfSf;Fk; 

,e;NjhNdrpa flw;gilf;Fk; ,ilapyhd 38tJ ,e;jpah - ,e;NjhNdrpah 
xUq;fpize;j Nuhe;J [{d; 13 Kjy; 24> 2022 tiu me;jkhd; fly; kw;Wk; 
kyhf;fh [yre;jpapy; elj;jg;gLfpwJ.  
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✓ 38tJ fhh;gl; vd;gJ ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ngUe;njhw;Wf;Fg; 
gpe;ija Kjy; xUq;fpize;j Nuhe;J MFk;.  
 

➢ gphpj;tp –II 
✓ ,e;jpah – gpUj;tp 2 FWfpa J}u VTfizia xUq;fpizf;fg;gl;l Nrhjid 

jsj;jpy; ,Ue;J rkPgj;jpy; [{d; 15 md;W xbrhtpd; re;jpg;g+hpy; ,Ue;J 
ntw;wpfukhf ,uT VtpaJ.  

✓ gpUj;tp 2> 350 fpkP J}uk; nrd;W jhf;Fk; fz;lk; tpl;L fz;lk; nrd;W 
jhf;Fk; VTfiz MFk;.  ,J 500- 1000 fpfp Nghh;j;jsthlq;fisr; Rke;J 
nry;Yk; jpwd; nfhz;lJ kw;Wk; jput ce;Jtpir ,ul;il ,ae;jpuq;fshy; 
,af;fg;gLfpwJ.  
 

➢ Vf;]; fhz; Fnt];l; 2022 (Ex Khaan Quest 2022) 
✓ ,;e;jpa ,uhZtk; - kq;Nfhypahtpy; eilngWk; gd;dhl;L mikjp fhf;Fk; 

gapw;rpahd ‘vf;]; fhz; Fnt];l; 2022’,y; gq;Nfw;fpwJ.  
✓ ,e;jg; gapw;rpapy; ,e;jpah cl;gl 16 ehLfisr; Nrh;e;j uhZt tPuh;fs; 

gq;Nfw;fpd;wdh;.  
✓ [{d; 6Mk; Njjp njhlq;fpa ,e;j 14 ehs; gapw;rpahdJ> xj;Jiog;ig 

Nkk;gLj;Jjy;> ,uhZt cwTfSf;F ,uhZtj;ijf; fl;bnaOg;Gjy;> 
mikjp MjuT eltbf;iffis Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; gq;Nfw;Fk; 
ehLfspilNa ,uhZtj; jahh;epiy Mfpatw;iw Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
➢ mgpah]; (ABHYAS) 
✓ ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L mikg;G – [{d; 29> 2022 md;W 

xbrhtpy; cs;ehl;L ‘mgpah];’ – mjpNtfkhf milaf;$ba thd;top 
,yf;if (High-speed Expendable Aerial Target) ntw;wpwfukhf Nrhjpj;jJ.  

✓ xbrhtpy; tq;fhs tphpFlh flw;fiuapy; cs;s re;jpg;g+hpy; cs;s 
xUq;fpize;j Nrhjidj; njhlhpy; ,e;j Nrhjid eilngw;wJ.  

 
➢ ,e;jpa tpkhdg; gil Nghh; tpkhdpfspy; je;ij-kfs; FO tuyhw;iw 

cUthf;FfpwJ.  
✓ Nghh; tpkhdpfs; Vh; fkNlhh; rQ;ra; rh;kh kw;Wk; ,e;jpa tpkhdg; gilapd; 

gwf;Fk; mjpfhhp mdd;ah – n[l; tpkhdq;fspy; gwf;Fk; Kjy; je;ij-kfs; 
N[hb vd;w ngUikiag; ngw;wjd;%yk; ehl;bd; ,uhZt tpkhdg; 
gazj;jpy; tuyhw;iw Vw;gLj;jpAs;sdh;.  

✓ gwf;Fk; mjpfhhp mdd;ah kw;Wk; mtuJ je;ij Vh; fkNlhh; rQ;ra; ~h;kh – 
Nk 30 md;W gpjhhpy; cs;s ,e;jpa tpkhdg; gil epiyaj;jpy; `hf;-132 
ml;thd;];L n[l; l;nua;dh;]; vd;w mNj mikg;gpy; gwe;jdh;.  
 

➢ Jdfphp  
✓ xd;wpa ghJfhg;G mikr;rh; uh[;ehj; rpq;- [_iy 15 md;W nfhy;fj;jhtpy; 

cs;s `_f;sp Mw;wpy; ,uz;lhtJ gp17V kiwKf Nghh;f;fg;gyhd 
‘Jdfphp’ia nrYj;jpdhh;.  

✓ ,e;j ‘Jdfphp’> fly;> thdk; kw;Wk; ePUf;fbapy; ,Ue;J vjphpfis mopf;Fk; 
gy ghpkhz jpwd;fisf; nfhz;l cyfj; juk; tha;e;j kiwKf 
Nghh;f;fg;gyhf ,Uf;Fk; vd;W VTjypd;NghJ ghJfhg;G mikr;rh; $wpdhh;.  
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➢ Ivd;v]; rpe;Jj;th[; (INS Sindhudhvaj) 
✓ Ivd;v]; rpe;Jj;th[; - 35 Mz;Lfs; ehl;bw;F Nrit nra;j gpd;dh; [_iy 

16> md;W tprhfg;gl;bdj;jpy; gzpapy; ,Ue;J tpyf;fpf;f nfhs;sg;gl;lJ.  
✓ rpe;Jj;th[; ePh;%o;fpf; fg;gyhdJ> mjd; Nritapd;NghJ> cs;ehl;by; 

cUthf;fg;gl;l Nrhdhh; USHUS> cs;ehl;by; cUthf;fg;gl;l 
nraw;iff;Nfhs; jfty; njhlh;G mikg;Gfshd Uf;kzp kw;Wk; vk;v];v];> 
,dh;~pay; NetpNf~d; rp];lk; kw;Wk; cs;ehl;L lhh;gpNlh /gah; fz;l;Nuhy; 
rp];lk; Mfpatw;wpd; nray;ghL cl;gl gy Kjd;ikfisf; nfhz;bUe;jJ.  

✓ Ivd;v]; rpe;Jj;th[; 1987,y; u~;ahtplk; ,Ue;J thq;fg;gl;l xU fpNyh-
tif ePh;%o;fpf;f fg;gy; MFk;.   
 

➢ Ivd;v]; tpf;uhe;j;  
,e;jpahtpd; Kjy; cs;ehl;L tpkhdk; jhq;fp Nghh;f;fg;gyhd> Ivd;v]; 
tpf;uhe;j; -[_iy 28 md;W nfhr;rp fg;gy; fl;Lk; jsj;jhy; ,e;jpa 
flw;gilf;F toq;fg;gl;lJ.  
fpl;lj;jl;l &.20>000 Nfhb nrytpy; fl;lg;gl;l 45>000 ld; vil nfhz;l 
Ivd;v]; tpf;uhe;;j; Nghh;f;fg;gy; Mf];l; 15 Mk; Njjp ,af;fg;gLk; vd;W 
njhpfpwJ.  
,e;jpah jw;NghJ xU jdp tpkhdk; jhq;fp fg;giy ,af;FfpwJ.  ,e;j 
Ivd;v]; tpf;ukhjpj;ah> u~;ahtpypUe;J 2.33 gpy;ypad; lhyh;fSf;F 
thq;fg;gl;l ,uz;lhk; ju (second-hand) fg;gy; MFk;.  

 
➢ fd; `py;  
✓ MgNu~d; tp[apd;NghJ ,e;jpa MAjg; gilfspd; ntw;wp kw;Wk; 

jpahfj;ijf; Fwpf;Fk; tifapy; fhh;fpy; buhrpy; cs;s ghapz;l; 5140 vd;w 
kiyr; rprfuk; ‘fd; `py;’ vd;W kWngahplg;gl;lJ.  

✓ 1999Mk; Mz;L ghfp];jhDldhd Nkhjypd;NghJ ,e;jpa MAjg;gilfspd; 
ntw;wpapy; gPuq;fp gilg;gphpT Mw;wpa Kf;fpa gq;if nfsutpf;Fk; tifapy; 
,e;j eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ MgNu~d; tp[apy; ‘fhh;fpy;’ vd;w fTut gl;lj;ijg; ngw;w midj;J gPuq;fpg; 
gilg;gphpTfisAk; Nrh;e;j tPuh;fs; Kd;dpiyapy; ,e;j tpoh elj;jg;gl;lJ.  

 
➢ Ex (tpal;ehk; ,e;jpah ,Ujug;G uhZtg; gapw;rp) VINBAX 2022 
✓ tpal;ehk;-,e;jpah ,Ujug;G uhZtg; gapw;rpapd; 3tJ gjpg;G “Ex VINBAX 

2022” Mf];l; 1 Kjy; 20> 2022 tiu `hpahdhtpy; cs;s rz;bke;jphpy; 
elj;jg;gLfpwJ.  

✓ ,e;j Ex VINBAX 2022 ,d; fUg;nghUs; ‘xU nghwpahsh; epWtdk; kw;Wk; 
xU kUj;Jtf; FOtpd; gzpakh;j;jy; kw;Wk; mikjp fhf;Fk; 
eltbf;iffSf;fhd If;fpa ehLfspd; FOtpd; xU gFjpahf ,Uj;jy;’ 
vd;gjhFk;.  ,e;jg; gapw;rp ,e;jpah kw;Wk; tpal;ehk; ,ilNaahd ,Ujug;G 
cwTfis NkYk; tYg;gLj;Jk;.  
 

➢ AL NAJAH-IV 
✓ ,e;jpah-Xkd; $l;L uhZtg; gapw;rpapd; 4tJ gjpg;G ‘AL NAJAH-

IV’ uh[];jhdpy; k`h[d; /gPy;l; /gah; NuQ;r;Rfspd; ntspehl;Lg; gapw;rp 
Kidapy; njhlq;FfpwJ.  
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✓ ,e;jg; gapw;rp Mf];l; 01 Kjy; 13> 2022 tiu ,e;jpa uhZtk; kw;Wk; Xkd; 
uhay; Mh;kp;F ,ilNa eilngWfpwJ.  Ex AL NAJAH IV gapw;rpapd; 3tJ 
2019 khh;r; 12 Kjy; 25 tiu k];fl;by; eilngw;wJ.  
 

➢ gpl;r; gpshf; (Pitch Black) 
✓ ,e;jpah – ehd;F Sukhoi-30MKI Nghh; tpkhdq;fs;> xU rp-17 FNshg;kh];lh; 

3 %Nyhgha Vh;yp/g;lh; kw;Wk; Ivy;-78 kpl; Vh; vhpnghUs; epug;Gk; tpkhdk; 
Mfpatw;8iw Kf;fpa ‘gpl;r; gpshf;’ thd; Nghh; gapw;rpf;fhf mDg;g cs;sJ.  

✓ M];jpNuypahtpy; ,e;j khjk; eilngWk; gapw;rpapy; 17 ehLfisr; Nrh;e;j 
100 tpkhdq;fs; kw;Wk; 2.500 uhZt tPuh;fs; gq;Nfw;fpd;wdh;. 

✓ ,e;j Mz;L ,e;j gpl;r; gpshf; gapw;rpapy; M];jpNuypah kw;Wk; ,e;jpahitj; 
jtpu> mnkhpf;fh> ,q;fpyhe;J> fdlh> gpuhd;;];> n[h;kdp. ,e;NjhNdrpah> 
[g;ghd;> kNyrpah> nejh;yhe;J> epa+rpyhe;J> gpypg;igd;];> nfhhpah FbauR> 
rpq;fg;g+h;> jha;yhe;J kw;Wk; If;fpa muG mkPufk; Mfpa ehLfSk; 
gq;Nfw;Fk;.  
 

➢ flw;gilapd; ngz; tpkhdpfs; Gjpa ghlg;gphpit cUthf;fpAs;sdh; 
✓ ,e;j tifapy; elj;jg;gLk; Kjyhtjhd Rej;jpu fly;rhh; gzp ehhp 

rf;jpiaf; fhl;rpag;gLj;jpaJ.  
✓ ,e;jpa flw;gilapy; Ie;J mjpfhhpfs;> Nlhh;dpah;-228 tpkhdj;jpy;> mNugpa 

fly; Kjy; midj;Jk; ngz;fshy; Md Rje;jpukhd fly;rhh; csT kw;Wk; 
fz;fhzpg;G gzpia Kbj;J tuyhW gilj;jdh;.  

✓ ‘,e;j tuyhw;W rpwg;G kpf;f gapw;rpia Kd;dpl;L ngz; mjpfhhpfs; gy 
khjq;fs; jiu gapw;rp kw;Wk; tphpthd gzp tpsf;fq;fisg; ngw;wdh;’ vd;W 
flw;gil njhptpj;Js;sJ.  

✓ ,e;j tpkhdj;ij> tpkhdpfs; nyg;bddl; ~pthq;fp kw;Wk; nyg;bdd;l; mg+h;t 
fPl; kw;Wk; je;jpNuhgha kw;Wk; nrd;rhh; mjpfhhhpfs; nyg;bdd;l; g+[h 
ghz;lh kw;Wk; Jiz nyg;bndd;l; g+[h n~fhtj; MfpNahhUld; kp~d; 
fkhz;lh; nyg;bdd;l; rp.b.Mh;. MQ;ry; ~h;kh jiyik jhq;fp ,af;fpdhhh;.  
 

➢ ];ifiyl; (Skylight) 
✓ ,e;jpa ,uhZtk; rkPgj;jpy; ‘];ifiyl;’ vd;w FwpaPl;Lg; ngahpy; xU nghpa 

ghd;-,e;jpah gapw;rpia elj;jpaJ.  
✓ vjphpfs; jhf;Fjy; elj;jpdhy;> ekJ i`nlf; nraw;iff;Nfhs; jfty; 

njhlh;G mikg;Gfspd; nray;ghl;L jahh;epiy kw;Wk; typikia Nrhjpf;f 
,e;j gapw;rp njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ [_iy 25 Kjy; 29 tiu ];ifiyl; gapw;rpapd;NghJ uhZtk; ylhf; Kjy; 
me;jkhd; kw;Wk; epNfhghh; jPTfs; tiu midj;J nraw;iff;Nfhs; jfty; 
njhlh;G nrhj;Jf;fisAk; nray;gLj;jpaJ.  
 

➢ t[;u gpu`hh; (Vajra Prahar) 
✓ Mf];l; 8 md;W> ,e;jpahTk; mnkhpf;fhTk; - ,khr;ryg; gpuNjrj;jpy; jq;fs; 

cauLf;F rpwg;Gg; gilfSf;F ,ilNa ‘t[;u gpu`hh;’ Nghhh; gapw;rpiaj; 
njhlq;fpd. 

✓ Mf];l; 8 Kjy; 28 tiu gf;Nyhtpy; cs;s rpwg;Gg; gilg; gapw;rpg; 
gs;spapy; ,e;jg; gapw;rp eilngWfpwJ. ,J t[;u  gpu`hh; gapw;rpapd; 13tJ 
gjpg;ghFk;.   
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➢ ‘`pk; l;Nuhd;-v-jhd;’ (Him Drone-a-thon) jpl;lk;  
✓ ,e;jpa l;Nuhd; $l;likg;Gld; ,ize;J `pk; l;Nuhd;-V-Njhd; jpl;lj;ij 

,e;jpa uhZtk; njhlq;fpAs;sJ.  ,e;j Kaw;rpahdJ ghJfhg;G cw;gj;jpapy; 
jd;dk;gpf;ifAld; ,ize;J nray;gLfpwJ. 

✓ Kd;dzp JUg;Gfspd; Njitfisg; g+h;j;jp nra;tjw;fhd ghijia 
cilf;Fk; l;Nuhd; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,e;jpa l;Nuhd; Rw;Wr;#oy; 
mikg;Gf;F tha;g;Gis toq;Ftij ,J Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.   

 
➢ mnkhpf;f flw;gilf; fg;gypd; Kjy; gOJ  
✓ brd;id vz;Z}hpy; cs;s vy; mz;l; b epWtdj;jpd; fl;Lg;gs;sp fg;gy; 

fl;Lk; jsj;jpw;F mnkhpf;f flw;gil fg;gy; gOJ kw;Wk; guhkhpg;gGg; 
gzpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf te;jJ.  

✓ ,J ,e;jpa – mnkhpf;f uhZt$l;LwTf;F Gjpa %Nyhgha ghpkhzj;ijr; 
Nrh;f;fpwJ.  

✓ ,e;jpa fg;gy; fl;Lk; jsj;jpy; Kjd;Kiwahf mnkhpf;f flw;gil fg;gy; 
gOJghhh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ Vg;uy; 2022,y;,e;jpah – mnkhpf;fh 2+2 ciuahlypd;NghJ mnkhpf;f 
flw;gilahdJ ,e;jpa fg;gy; fl;Lk; jsq;fspd; Nritfs; kw;Wk; 
epGzj;Jtj;ijg; gad;gLj;jpf; nfhs;syhk; vd;W ,e;jpah Kd;nkhope;jJ.  
 

➢ cjuhrf;jp (Udarashakti) 
Mf];l; 12 md;W> Fthe;jhd; tpkhd jsj;jpy; eilngWk; ‘cjhuhrf;jp’ 
vd;w ,Ujug;G tpkhdg; Nghh; gapw;rpapy; gq;Nfw;gjw;fhf ,e;jpa tpkhdg;gil 
– kNyrpahtpw;Fg; Gwg;gl;lJ.  
,e;jpa tpkhdg;gil kw;Wk; uhay; kNyrpad; tpkhdg;gil Mh;vk;Vvg; 
,ilNa elj;jg;gLk; Kjy; ,Ujug;G gapw;rp,JthFk;.  

✓ ,e;jpa tpkhdg;gil ehd;F RNfha; -30 vk;NfI Nghh; tpkhdq;fs;> xU rp-17 
FNshg; kh];lh;-3 tpa+f J}f;F tpkhdk; kw;Wk; xU Ivy;-78 eLthdpy; 
vhpnghUs; epug;|Gk; tpkhdj;Jld; thd; gapw;rpapy; gq;Nfw;fpwJ. mNj rkak; 
Mh;vk;Vvg; u~;a tk;rhtspiar; Nrh;e;j RNfha;-300 vk;Nfvk; tpkhdk; gwf;Fk;.  
 

➢ F-INSAS 
✓ jpy;ypapy; eilngw;w gy;NtW ghJfhg;G k;Wk; %Nyhgh mikg;Gfspd; 

ntspaPl;L tpohtpy;> ,e;jpag; ghJfhg;G mikr;rh; uh[;ehj; rpq;> ,e;jpa 
uhZtj;jplk; kpfTk; vjph;ghh;f;fg;gl;l tUq;fhy fhyhl;gil tPuiu xU 
mikg;ghf (F-INSAS) xg;gilj;jhh;.  

✓ F-INSAS ,d; KO fpahpy; VNf-203 jhf;Fjy; Jg;ghf;fp cs;sJ.  ,J xU 
u~;a tk;rhtsp vhpthA %yk; ,af;fg;gLk;> gj;jphpif Cl;lg;gl;l 
Njh;e;njLf;fg;gl;l jP jhf;Fjy; Jg;ghf;fp MFk;.  
 

➢ VL-SRSAM VTfiz  
✓ ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L mikg;G kw;Wk; ,e;jpa flw;gil 

Mfpait cs;ehl;bNyNa tbtikf;fg;gl;L cUthf;fg;gl;l nrq;Fj;J 
VTfiz FWfpa J}u VTfizia (VL-SRSAM) xbrh flw;fiuapy; cs;s 
re;jpg;g+hpy; cs;s xUq;fpize;j Nrhjid vy;iyapy; ntw;wpfukhf Nrhjid 
nra;jJ.  
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✓ nrq;Fj;J VTjy; jpwid ep&gpg;gjw;fhf xU flw;gilf; fg;gypy; ,Ue;J 
mjpNtf Mspy;yh thd;top ,yf;Ff;F vjpuhf tpkhdr; Nrhjid 
elj;jg;gl;lJ.  
 

➢ N[hNuhthh; jpl;lk; (Project Zorawar) 
✓ ,e;jpa uhZtk; - ‘N[huhthh;’ jpl;lj;jpdfPo;> caukhd gFjpfspy; tpiuthfg; 

gad;gLj;Jtjw;Fk;> ,af;Ftjw;Fk; VJthF cs;ehl;L jahhpg;ghfpa 
vilFiwe;j lhq;fpfis mwpKfk; nra;Js;sJ.  

✓ ,e;j lhq;fpfs;> cz;ikahd vy;iyf; fl;Lg;ghl;Lf; Nfhl;Lg;gFjp topahf 
mjpf vz;zpf;ifapyhd mNjNghd;w ftre; jhq;fpfis rPdh 
thpirg;gLj;Jtij vjph;nfhs;tjw;fhf gad;gLj;jg;gLk;.  

✓ ylhf;fpd; ntw;wpahsh; vd;W miof;fg;gl;l [k;Ktpd; Nlhf;uh kd;dh; uh[h 
Fyhg; rpq;fpd; fPo; gzpahw;wpa uhZt n[duy; N[huhth; rpq; f ;̀Y}hpahtpd; 
epidthf ,e;jj;jpl;lj;jpw;F ‘N[huhth;’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ rhnuf;]; (SAREX)-2022 
✓ 10tJ Njrpa fly;rhh; Njly; kw;Wk; kPl;Gg; gapw;rp (rhnuf;];-2022)- Mf];l; 

27 md;W ghJfhg;Gr; nrayhsh; mth;fshy; njhlq;fp itf;fg;gl;lJ. 
✓ Njrpa fly;rhh; Njly; kw;Wk;kPl;G thhpaj;jpd;fPo; elj;jg;gLk; ,e;j ,uz;L 

ehs; gapw;rp ,e;jpa flNyhu fhty; gilahy; elj;jg;gLfpwJ.  
✓ ,e;jg; gapw;rpapy; 16 el;G ehLfisr; Nrh;e;j 24 ghh;itahsh;fs; fye;J 

bfhs;fpd;wdh;.  
✓ ,uz;L Mz;LfSf;F xUKiw eilngWk; ,e;jg; gapw;rpapd; fUg;nghUs;> 

‘fly; gazpfspd; ghJfhg;ig Nehf;fpa jpwd; Nkk;ghL’ vd;gjhFk;.  
 

➢ Ivd;v]; tpf;uhe;j; (INS Vikrant)   
✓ gpujkh; Nkhb Kjy; cs;ehl;L tpkhdk; jhq;fpf; fg;gyhd Ivd;v]; 

tpf;uhe;ij> 2 nrg;lk;gh; 2022 md;W nfhr;rpapy; cs;s nfhr;rpd; ~pg;ahh;l; 
ypkpnll; epWtdj;jpy; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Gjpa flw;gilf; nfhbiaAk; (ep~hd;) mth; ntspapl;lhh;.  
✓ 45>000 ld; vil nfhz;l ehl;bd; kpfg; nghpa Nghh;f;fg;gy; xU tUl fld; 

Nrhjidia Kbj;Js;sJ.  20>000 Nfhb nrytpy; ,e;j Nghh;f;fg;gy; 
fl;lg;gl;lJ. 

✓ Ivd;v]; tpf;ukhjpj;ah fl;Lkhdj;ijj; njhlh;e;J> ,J ehl;bd; ,uz;lhtJ 
tpkhdk; jhq;fp Nghh;f;fg;gyhFk;.   

 
➢ Nth];lhf; gapw;rp (Exercise Vostok) - 2022 
✓ Nth];lhf; - 2022 gapw;rp u~;ahtpd; fpof;F uhZt khtl;lj;jpy; cs;s 

gap;w;rp ikjhdj;jpy; njhlq;fpaJ.  gyjug;G %Nyhgha kw;Wk; Nghh;g; gapw;rp 
nrg;lk;gh; 01 Kjy; nrg;lk;gh; 07> 2022 tiu eilngWk;.  

✓ ,e;jg; gapw;rpapy; rPdh> ,e;jpah kw;Wk; gy ehLfspy; ,Ue;J 50>000 
JUg;Gfs; <LgLthh;fs;.  ,e;jpa uhZtf;FOtpy; 7/8 iugps;]; tPuh;fs; 
cs;sdh;.  
 

➢ l;Nuhd; mbg;gilapyhd fz;zPh; Gif tPr;rp (Drone-based Tear Smoke 
Launcher) 
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✓ Kjd; Kiwahf> vy;iyg; ghJfhg;Gg; gil> fytuq;fs; kw;Wk; gpw 
tifapyhd $l;lq;fs; Nghd;wtw;iwf; fl;Lg;gLj;Jk; l;Nuhd; mbg;gilapyhd 
fz;zPh; Gif yhQ;riu cUthf;fpAs;sJ.  

✓ Fthypahpd; Njfd;g+hpy; cs;s mjd; fz;zPh; Gifg; gphpT> rl;lk; xOq;F 
Nkyhz;ikapy; Mspy;yh thd; top thfdq;fs; / l;Nuhd;fspy; ,Ue;J 
ntbkUe;Jfis tPRtjw;fhd ‘l;Nuhd; bah; ];Nkhf; yhQ;riu’ 
cUthf;fpAs;sJ vd;W vy;iyg; ghJfhg;Gg; gil nts;spf;fpoik md;W xU 
mwpf;ifapy; njhptpj;Js;sJ.   
 

➢ ,e;jpa flw;gil – Gjpa nfhb  
✓ ,e;jpa fl;wgil – kuhl;ba Ml;rpahsh; rj;ugjp rpth[papd; vz;Nfhz muR 

Kj;jpiuahy; <h;f;fg;gl;l Gjpa nfhbiag; ngw;Ws;sJ.  
✓ Kd;dhs; nfhbahdJ> Rje;jpuj;jpw;F Ke;ija fhydpj;Jt fhyj;jpd; 

vr;rkhd fhd;ldpy; %th;zj;Jld; $ba nrapdl; [hh;[]; rpYitiaf; 
nfhz;bUe;jJ.  

✓ ,e;j Gjpa nts;isf; nfhbapy; ,uz;L $Wfs; cs;sd – Nky; ,lJ 
fhz;ldpy; Njrpaf; nfhb kw;Wk; gwf;Fk; gf;fj;jpd; ikaj;jpd; flw;gil 
ePy-jq;f vz;Nfhzk;. 

✓ vz;Nfhzj;jpy; ,ul;il jq;f vz;Nfhz vy;iyfs; cs;sd.  mjpy; jq;f 
Njrpa rpd;dk; ‘rj;aNkt n[aNj” ePyNjtehfhp vOj;jpjy; xU eq;$uj;jpd; 
Nky; jq;fp xU ftrj;jpd; Nky; nghUj;jg;gl;Ls;sJ.   

✓ vz;NfhzkhdJ jq;f Njrpa rpd;dj;ij cs;slf;fpa ,ul;il jq;f 
vz;Nfhz vy;iyfis ePy Njtehfhp vOj;jpy; ‘rj;aNkt n[aNj’ vd;W 
xU eq;$uj;jpd; Nky; itj;J xU Nflaj;jpd;Nky; nghUj;jg;gl;Ls;sJ.  

✓ Nflaj;jpd; fPNl> vz;Nfhzj;jpw;Fs;> xU jq;f ghh;lh; hpg;gd; kw;Wk; 
flw;gilapd; ‘rhk; Neh tUzh’ vd;w nghd; Njtehfhp vOj;jpy; 
nghwpf;fg;gl;l flw;gilapd; nghd;nkhopAld; flw;gil ePy gpd;dzp cs;sJ.  
 

➢ vy;rpV Nj[h]; khh;f; 2 ky;bNuhy; /igl;lh; n[l; (LCA Tejas Mark 2 
Multirole Fighter Jet) 

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapyhd ghJfhg;Gf;fhd mikr;ruitf; FO – 
cs;ehl;L tpkhdj;jpd; mjpf jpwd; kw;Wk; rf;jp tha;e;j gjpg;ghd vy;rp 
Nj[h]; khh;f; 2 ky;bNuhy; Nghh; tpkhdj;ij cUthf;Fk; jpl;lj;jpw;F 
rkPgj;jpy; xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  

✓ Nj[h]; khh;;f-1 ,yFuf tpkhdk; vd;wNghjpYk;> Nj[h]; khh;r; 2 eLj;ju 
vil nfhz;l tpkhdkhf ,Uf;Fk;> NkYk; ,J vjph ehLfspd; jhf;Fjy; 
eltbf;iffSf;Fg; gad;gLk; tifapy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ kz;zpypUe;j thd; VTfizf;F tpiuthd vjph; tpid Nkw;gug;G (Quick 
Reaction Surface to Air Missile) 

✓ ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L mik;G kw;Wk; ,e;jpa uhZtk; 
Mfpait xbrh flw;fiuapy; cs;s re;jpg;g+hpy; cs;s xUq;fpize;j 
Nrhjidj; jsj;jpypUe;J tpiuT vjph;tpid Nkw;gug;G VTfiz mikg;gpd; 
MW tpkhdr; Nrhjidfis ntw;wpfukhf Kbj;Js;sd.  

✓ ,e;jpa ,uhZtj;jpd; kjpg;gPl;Lr; Nrhjidfspd; xU gFjpahf tpkhd 
Nrhjidfs; elj;jg;gl;ld.  
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➢ jhuhfphp (Taragiri) 
✓ ,e;jpa flw;gilapd; jpl;lk; 17V-d; %d;whtJ kiwKf Nghh;f;fg;gyhd 

jhuhfphp’ Kk;igapy; njhlq;fg;gl;lJ vd;W krfhd; lhf; ~pg; gpy;lh;]; 
(Mazagon Dock Shipbuilders) epWtdk; njhptpj;jJ.  

✓ ,e;jf; fg;gy; xU xUq;fpize;j fl;Lkhd Kiwiag; gad;gLj;jp 
fl;lg;gl;Ls;sJ.  ,jpy; gy;NtW Gtpapay; ,lq;fspy; `y; gpshf; fl;Lkhdk; 
kw;Wk; vk;bvy; ,y; ];ypg;Ntapy; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epWTjy; Mfpait 
mlq;Fk;.  
 

➢ gh;tj; gpu`hh; (Parvat Prahar) 
✓ ,e;jpa ,uhZtk; - ylhf; gFjpapy; 14000 mb cauj;jpy; 20 ehs; 

gapw;rpahfpa ‘gh;tj; gpu`hh;’I elj;jp tUfpwJ.  
✓ uhZtj; jiyik jsgjp kNdh[; ghz;Nl rkPgj;jpy; ylhf; gFjpf;Fr; nrd;W 

gapw;rpia Ma;T nra;jhh;.  
✓ ,e;jg; gapw;rpapy; ,uhZtj;jpd; midj;J Gjpa Kf;fpa tPuh;fSk; fye;J 

nfhz;ldh;.  
✓ ,e;j gh;tj; gpu`hiu ,e;jpa ,uhZtj;jpd; xd; ];biuf; fhh;g;]; 

elj;JfpwJ.  
 

➢ [pnkf;]; (JIMEX) 
✓ ,e;jpah kw;Wk; [g;ghd; - ,g;NghJ tq;fhs tphpFlhtpy; ,Ujug;G ;[pnkf;];’ 

flw;gil Nghh; gapw;rpia elj;jp tUfpd;wd. 
✓ ,jw;fpilapy;> gy ehLfspd; ‘ffhL’ Nghh; gapw;rpfspy; gq;Nfw;gjw;fhf 

,e;jpa Nghh;f;fg;gy; kw;Wk; fly; Nuhe;J tpkhdk; Mfpait M];jpNuypah 
nrd;wile;jd.  

✓ ,e;j ,uz;L gapw;rpfSk; ,e;jpahtpd; kw;w ‘Fthl;’ ehLfshd [g;ghd; 
kw;Wk; M];jpNuypahTld; nghpa mstpy; ghJfhg;G cwTfis 
Nkk;gLj;jpajw;fhd vLj;Jf; fhl;LfshFk;.   
 

➢ fhfhL gapw;rp 2022 (Excercuse Kakadu 2022) (KA22) 
➢ ,e;j ffhL 2022 (NfV22) vd;gJ M];jpNuypahtpd; tlf;Fg; gpuNjrj;jpd; 

jiyefuhd lhh;tpdpy; M];jpNuypa flw;gilahy; elj;jg;gLk; gd;dhl;Lg; 
gapw;rpahFk;.  

➢ ,J uhay; M];jpNuypa tpkhdg;gilapd; MjuTld; uhay; M];jpNuypa 
flw;gilahy; ,e;j Mz;L nrg;lk;gh; 12 Kjy; 24 tiu eilngWk;.  

➢ ,e;j ,uz;L thu fhy ,Ugjhz;L fly; gapw;rpapy; 22 ehLfisr; Nrh;e;j 
Rkhh; 3000 gzpahsh;fs;> 15 Nghh;f;fg;gy;fs; kw;Wk; 30f;Fk; Nkw;gl;l 
tpkhdq;fs; cs;sd.  

➢ ,e;jpa flw;gil rhh;gpy; Ivd;v]; rj;Guh kw;Wk; gp8I fly;rhh; Nuhe;J 
tpkhdq;fs; gq;Nfw;fpd;wd.  

➢ ,e;j rh;tNjr gapw;rpapd; fUg;nghUs; \$l;lhz;ik> jiyik kw;Wk; el;G’ 
vd;gjhFk;.  

 
➢ mgah]; (Abhyas)-01/22 
✓ ,e;jpa-mnkhpf;f flNyhu fhty;gil $l;Lg; gapw;rp mgpah]; -01/22 – 

nrg;lk;gh; 19 md;W nrd;id flw;fiuapy; elj;jg;gl;lJ.  
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✓ ,e;jg; gapw;rpapy; gy;NtW flw;gil jpl;lq;fs;> Njly; kw;Wk; kPl;G> 
flw;nfhs;isah; vjph;g;G eltbf;if kw;Wk; flypy; fg;gy;fis 
xUq;fpizj;j $l;L Nghh;bq; Mfpait mlq;Fk;.  

✓ ehd;F ehs; gazkhf te;jpUf;Fk; mnkhpf;fhtpd; flNyhu fhty; gilapd; 
fl;lh; kpl;n[l; ,e;jg; gapw;rpapy; fye;J nfhz;lJ.  
 

➢ ep];jh; (Nistar) kw;Wk; ‘epGd;’  
✓ ,e;jpa flw;gil> tprhfg;gl;bdj;jpy; ‘ep];lhh;’ kw;Wk; ‘epGd;’ Mfpa ,uz;L 

ePh;%o;fp MjuT fg;gy;fis mwpKfg;gLj;jpaJ.  
✓ ePh;%o;fp MjuT fg;gy;fs; (Diving Support Vessels) cs;ehl;bNyNa 

tbtikf;fg;gl;L ,e;jpa flw;gilf;fhf tprhfg;gl;bdj;jpy; cs;s 
,e;J];jhd; fg;gy; fl;Lk; epWtdj;jpy; fl;lg;gl;Ls;sd.  ,e;jpahtpy; 
cUthf;fg;gl;l Kjy; tif fg;gy;fs; ,it.  

 

முக்கியமான இராணுவப் பயிற்சிகளின் பட்டியல் 

gapw;rpapd; ngah; நாடுகளால் நடத்தப்பட்டது இடம் 

வவாஸ்டாக் 2022 இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 
ரஷ்யாவின் கிழக்கு இராணுவ 

மாவட்டம் 

ககன் ஸ்டிரரக் 
இந்திய ராணுவம் மற்றும் 

இந்திய விமானப்பரட 
பஞ்சாப் 

ஜிமமக்ஸ் 2022 இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் வங்காள விரிகுடா 

கூட்டு கடல்சார் 

பயிற்சி 
(ரைஜரீியாவின் 

முதல் கூட்டு 

ைடவடிக்ரக 

வரிரசப்படுத்தல்) 

இந்தியா மற்றும் ரைஜரீியா கினியா வரளகுடா 

அப்யாஸ்-01/22 
இந்தியா & அமமரிக்காவின் 

கடவ ார காவல்பரட 
மசன்ரன கடற்கரர, தமிழ்ைாடு 

பர்வத் பிரஹார் 

இந்திய ராணுவத்தின் ஒன் 

ஸ்டிரரக் கார்ப்ஸால் 

ைடத்தப்பட்டது 

 டாக் 

வஜ்ர பிரஹார் 

2022 
இந்தியா மற்றும் அமமரிக்கா இமாச்ச  பிரவதசத்தின் பக்வ ா 
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வின்பாக்ஸ்-2022 வியட்ைாம் மற்றும் இந்தியா சண்டிமந்திர், ஹரியானா 

பிட்ச் பிளாக் 2022 
இந்தியா மற்றும் 

ஆஸ்திவர ியா 
ஆஸ்திவர ியாவின் டார்வின் 

யுத் அபியாஸ் 

2022 
இந்தியா மற்றும் அமமரிக்கா உத்தரகாண்டின் அவு ி 

ரிம் ஆஃப் தி 
பசிபிக் 2022 

(RIMPAC 2022) 

இந்தியா உட்பட 26 ைாடுகள் 

ஜாயின்ட் வபஸ் வபர்ல் 

ஹார்பர்ஹிக்காம் (JBPHH), 

ஹவாய், ஓஹு தீவில் உள்ள 

அமமரிக்க இராணுவ தளம் 

கடல்சார் 

கூட்டாண்ரம 

பயிற்சி (MPX) 

ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா அந்தமான் கடல் 

IND-INDO CORPAT 

(38வது இந்தியா-

இந்வதாவனசியா 

ஒருங்கிரைந்த 

வராந்துப் பயிற்சி) 

இந்தியா மற்றும் 

இந்வதாவனசியா 

அந்தமான் கடல் மற்றும் 

ம ாக்கா ஜ சந்தி 

கான் குமவஸ்ட் 

2022 

பன்னாட்டுப் 

பயிற்சி 

மங்வகா ியா மற்றும் 

இந்தியா 

மங்வகா ியாவின் 

ஜனாதிபதி 
உக்னாகின் குவரல்சுக் 

அவர்களால் துவக்கப்பட்டது 

சம்ப்ரிதி-எக்ஸ் 
இந்தியா மற்றும் 

பங்களாவதஷ் 

பங்களாவதஷில் உள்ள ஜவஷார் 

இராணுவ ைிர யம் 

வடக்கு 

அட் ாண்டிக் 

ஒப்பந்த அரமப்பு 

(வைட்வடா) பயிற்சி 
 

• டிஃமபன்டர் 

ஐவராப்பா 2022 

(DE22) 

• ஸ்விஃப்ட் 

மரஸ்பான்ஸ் 2022 

(SR22) 

வபா ந்து மற்றும் பிற 8 

ைாடுகள் 

எக்ஸர்ரசஸ் ஸ்விஃப்ட் 

மரஸ்பான்ஸ் என்பது 

வருடாந்திர அமமரிக்க 

இராணுவ ஐவராப்பா மற்றும் 

ஆப்பிரிக்கா பன்னாட்டுப் 

பயிற்சிப் பயிற்சியாகும். 

கிழக்கு ஐவராப்பா, ஆர்க்டிக் உயர் 

வடக்கு, பால்டிக் மற்றும் பால்கன் 
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கடற்பரட பயிற்சி 
வபாங்வகாசாகர் 

2022 

இந்தியா மற்றும் 

பங்களாவதஷ் 
வபார்ட் வமாங் ா, பங்களாவதஷ் 

CORPAT 
இந்தியா மற்றும் 

பங்களாவதஷ் 

வடக்கு வங்காள விரிகுடா, 

இந்திய கடற்பரட-பங்களாவதஷ் 

கடற்பரட (IN-BN) 

இந்தியப் 

மபருங்கடல் 

கடற்பரட 

சிம்வபாசியம் 

(IONS கடல்சார் 

பயிற்சி IMEX-22 

பங்களாவதஷ், பிரான்ஸ், 

இந்தியா மற்றும் ஈரான் 

ஆகியவற்றின் 

கடற்பரடகள் 

வகாவா (அவரபிய கடல்) 

கூட்டுப் பயிற்சி 
LAMITIYE-2022 

இந்தியா மற்றும் சீமஷல்ஸ் சீமஷல்ஸ் பாதுகாப்பு அகாடமி 

கடற்பரட பயிற்சி 
வருைா 2022 

இந்தியா & பிரான்ஸ் அரபிக் கடல் 

கூட்டு சிறப்புப் 

பரடப் பயிற்சி 
'கஞ்சர் 2022 

இந்தியா மற்றும் 

கிர்கிஸ்தான் 

சிறப்புப் பரடப் பயிற்சிப் பள்ளி, 
பக்வ ா, இமாச்ச ப் பிரவதசம் 

ஒருங்கிரைந்த தீ 

சக்தி உடற்பயிற்சி 
பயிற்சி கிருபன் 

சக்தி 

இந்திய ராணுவத்தின் 

திரிசக்தி கார்ப்ஸ் ைடத்தியது 

வமற்கு வங்காளத்தின் 

சி ிகுரிக்கு அருகில் உள்ள 

டீஸ்டா ஃபலீ்ட் ஃரபரிங் 

வரஞ்ச்ஸ் (TFFR). 

தர்ம கார்டியன் 

2022 
இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் 

மவளிைாட்டு பயிற்சி முரன, 

மப காவி (மபல்காம், கர்ைாடகா) 

ப தரப்பு 

இராணுவ பயிற்சி 
குளிர் eltbf;if 
2022 

வடக்கு அட் ாண்டிக் 

ஒப்பந்த அரமப்பு (வைட்வடா) 

ைடத்தியது 

ைார்வவ 

கடவ ார 

பாதுகாப்பு பயிற்சி 
'பிரஸ்தான்' 

இந்தியாவின் வமற்கு 

கடற்பரட கட்டரளயால் 

ைடத்தப்பட்டது 

ஓஎன்ஜிசி fly; Nkk;ghl;L jsk ; 

மும்ரப 
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இருதரப்பு 

கடல்சார் பயிற்சி 
SLINEX-21 

இ ங்ரக மற்றும் இந்தியா 
விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரப் 

பிரவதசம் 

சுரக்ஷா கவச் 2 

மகாராஷ்டிரா 

காவல்துரறயுடன் இந்திய 

இராணுவத்தின் "அக்னிபாஸ் 

பிரிவு" ைடத்தப்பட்டது 

லுல் ாைகர், புவன 

கூட்டுப் பயிற்சி 
டஸ்ட் ிக் 

(எக்ஸ்டஸ்ட் ிக்)-

2022 

இந்தியா மற்றும் 

உஸ்மபகிஸ்தான் 
யாங்கியாரிக், உஸ்மபகிஸ்தான் 

விமானப் பயிற்சி 
கிழக்கு பா ம்-VI 

இந்தியா மற்றும் ஓமன் 

வஜாத்பூர், ராஜஸ்தானில் 

உள்ள விமானப்பரட 

ைிர யம் 

ரசன்ய 

ரைவக்ஷத்திரம் –
2021 

இந்திய ராணுவம் 
இந்தூர் 

இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுரற 

ப தரப்பு 

கடற்பரட பயிற்சி 
MILAN 2022 
  
  

கிழக்கு கடற்பரட 

கட்டரளயால் 

ைடத்தப்பட்டது. 

தீம் - 'வதாழரம - 

ஒருங்கிரைப்பு - 

ஒத்துரழப்பு' 

விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரப் 

பிரவதசம் & இந்திய 

கடற்பரட 

மி ன் 2022 
இந்திய கடற்பரடயின் 

ப தரப்பு கடற்பரட பயிற்சி 
இந்தியப் மபருங்கடல் பகுதி 

ைீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு 

வபார் 

(ASW) 

உடற்பயிற்சி 
கடல் 

டிராகன்-22 

• ைடத்தப்பட்டது – 

அமமரிக்கா 

• பங்வகற்கும் ைாடுகள் – 

அமமரிக்கா, 

ஆஸ்திவர ியா, கனடா, 

இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் 

மதன் 

மகாரியா 

ஆண்டர்சன் விமானப்பரட 

தளம், 

குவாம் தீவு 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guam
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பாஸ்கிம் ம ஹர் 

2022 அல் து XPL-

22 

இந்திய கடற்பரடயால் 

ைடத்தப்பட்டது 
அரபிக் கடல் 
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nghUshjhuk; 

➢ nkhj;j thp tuTfs; (Gross Tax Receipts) 
ehl;bd; nkhj;j thp tuTfs; - 2021-22,y; &.27.1 ,yl;rk; Nfhbia vl;baJ.  
tYthd nghUshjhu kPl;rp kw;Wk; mjpf thp-,zf;fj;ijj; njhlh;e;J 
tUkhdk;> ngUepWtd thpfs;> Rq;fk; kw;Wk; [pv];b Mfpatw;wpypUe;J 
nghpa tUtha; fpilj;jNj ,jw;Ff; fhuzk; MFk;.  
mjpf t#y; 23 Mz;Lfspy; 11.7 tpOf;fhL Mf cah;e;j thp-[pbgp 
tpfpjj;jpw;F toptFj;jJ.  
xd;wpa gl;n[l; kjpg;gPLfs; &.22.2 ,yl;rk; Nfhbf;F vjpuhf> cz;ikf;F 
Ke;ija Gs;sp tptuq;fspd;gb tUtha; tuTk; nkhj;jk; &.27.1 ,yl;rk; 
Nfhb MFk;.  
,J fle;j Mz;L tUtha; t#yhd 20.3 ,yl;rk; Nfhbia tpl 34 
tpOf;fhL tsh;r;rpiaf; fhl;LfpwJ.  
 

➢ vfpg;J ,e;jpahit NfhJit tpepNahf];jh; vd;W mq;fPfhpj;Js;sJ.  
✓ cyfpy; NfhJikia mjpfk; ,wf;Fkjp nra;Ak; ehLfspy; vfpg;Jk; xd;W.  

mJ jw;NghJ u~;ah kw;Wk; cf;iudpy; ,Ue;J ngUk;ghyhd NfhJikia 
,wf;Fkjp nra;fpwJ.  NfhJik tpepNahf];juhf ,e;jpahtpw;F 
toq;fg;gl;Ls;s ,e;j mq;fPfhuk;> xU Gjpa tha;g;ig Vw;gLj;jpf; 
nfhLj;Js;sJ.  

✓ Vkd;> Mg;fhdp];jhd; kw;Wk; ,e;NjhNdrpah Nghd;w ehLfSf;F NfhJik 
Vw;Wkjpia mjpfhpf;f APEDA Kaw;rpf;fpwJ.  

 
➢ nrhj;ijg; gzkhf;Fjy;  
✓ nrhj;J gzkhf;Fjy; %yk; muR &.96>000 Nfhbia t#ypj;Js;sJ.  
✓ 2022 epjpahz;by;> nrhj;Jg; gzkhf;Fjy; %yk; 96>000 Nfhbfis 

t#ypj;jd;%yk; muR mjd; ,yf;fhd &.88>000 Nfhbiaj; jhz;bAs;sJ.  
✓ ,e;j Mz;L gzkhf;fg;gLk; nrhj;Jfspd; gl;baiy epjp MNahf; gy;NtW 

mikr;rfq;fSld; ,ize;J jahhpj;J tUfpwJ.  
 

➢ rh;tNjr ehza epjpak; (International Monetary Fund)  
✓ rh;tNjr ehza epjpaj;jpd; rkPgj;jpa fzpg;gpd;gb> ,e;jpahtpd; nghUshjhuk; 

- elg;G epjpahz;by; (2022-23) 8.2 tpOf;fhL tsh;r;rpailAk; vd 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

✓ Kd;djhf ,e;j epWtdk; 9 tpOf;fhL tsh;r;rpiaf; fzpj;Js;sJ. 
tsh;r;rpapy; fLikahd tPo;r;rpf;F cf;iud; kPjhd u~;ahtpd; gilnaLg;Ng 
fhuzkhff; fUjg;gLfpwJ.   

 
➢ [pv];b- Vg;uy;  
✓ ruf;F kw;Wk; Nrit thpapd; khjhe;jpu t#y; - 2022 Vg;uypy; ,Jtiu 

,y;yhj msTf;F &.1.67 ,yl;rk; Nfhbia vl;bAs;sJ.  
✓ nkhj;j [pv];b t#y; Vg;uy; 2022,y; Kjy; Kiwahf &.1.5 ,yl;rk; 

NfhbiaAk; njhlh;e;J gj;jhtJ khjkhf &.1 ,yl;rk; NfhbiaAk; 
jhz;bAs;sJ.   

✓ khh;r; khj ghpth;j;jidfspd; mbg;gilapy; Vg;uy; khjj;jpy; tUtha; t#y; 
tsh;r;rpahdJ etk;gh; 2021f;Fg; gpwF kpf tpiuthd tphpthf;fkhFk;.  

. 
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➢ nug;Ngh tPjk;  
✓ Nk 4 md;W> ,e;jpa hprth;t; tq;fp – mjd; Kf;fpa fld; tpfpjk; my;yJ 

nug;Ngh tpfpjj;ij 40 mbg;gilg; Gs;spfshy; 4.40 tpOf;fhL Mf cah;j;jp 
cldbahf mkYf;Ff; nfhz;Lte;jJ. 

✓ gztpay; nfhs;iff; FO nug;Ngh tpfpjj;jpy; jpl;lkplg;glhj cah;itr; 
nra;j Kjy; epfo;T ,JthFk;. 

✓ kj;jpa tq;fp nuhf;f ,Ug;G tpfpjj;ijAk; 50 mbg;gilg; Gs;spfs; msTf;F 
cah;j;jpaJ.   

 
➢ me;epa Neub KjyPL Kd;vg;NghJk; ,y;yhj msTf;F 83.57 gpy;ypad; 

lhyuhf mjpfhpj;J cs;sJ  
✓ 2021-22 epjpahz;by; me;epa Neub KjyPL ‘vg;NghJk; ,y;yhj msTf;F’ 

83.57 gpy;ypad; lhyiuj; njhl;Ls;sJ. 
✓ ,ij cyfshtpa KjyPl;lhsh;fspilNa ,e;jpahtpd; me;j];Jf;F ‘xg;Gjy;’ 

vd;W th;j;jfk; kw;Wk; njhopy;Jiw mikr;rfk; $WfpwJ.   
 

➢ 4tJ fhyhz;by; [pbgp 3.5 tpOf;fhL kl;LNk tsh;r;rpailaf; $Lk;: ICRA 
✓ 2021 mf;Nlhgh; Kjy; brk;gh; tiuapyhd fhyhz;by; 5.4 tpOf;fhL Mf 

,Ue;j ,e;jpahtpd; [pbgp tsh;r;rp 2021-22Mk; Mz;bd; ehd;fhtJ 
fhyhz;by; 3.5 tpOf;fhL Mff; Fiwaf;$Lk; vd;W kjpg;gPl;L epWtdkhd 
IrpMh;V fzpj;Js;sJ.  

✓ nghUshjhuj;jpd; nkhj;j kjpg;G $Ljy; [dthp kw;Wk; khh;r; 2022f;F 
,ilapy; 2.7 tpOf;fhL Mf nkJthf caUk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
,J Ke;ija fhyhz;by; 4.7 tpOf;fhlhf ,Ue;jJ.  

 
➢ jkpo;ehl;by; vg;bI g;Nsh> 2021-22y; 30.1 tpOf;fhL cah;fpwJ  
✓ jkpo;ehL 2020-21 Mk; Mz;by; ngw;w 17>208 Nfhbapy; ,Ue;J 30.1 tpOf;fhL 

mjpfhpj;J 22>396 Nfhb me;epa Neub KjyPl;Lld; 2021-22 epjpahz;il 
Kbj;jJ.  

✓ kj;jpa th;j;jfk; kw;Wk; njhopy; mikr;rfj;jpd;fPo; cs;s njhopy; kw;Wk; 
cs;ehl;L th;j;jfj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd Jiwapd; juTfspd;gb> lhyh; 
mbg;gilapy; 2020-21y; Rkhh; 2.3 gpy;ypad; lhyuhf ,Ue;j me;epa Neub 
KjyPL 2021-22y; Rkhh; 3 gpy;ypad; lhyuhf mjpfhpj;Js;sJ.  

 
➢ ehd;fhtJ fhyhz;by; xl;L nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp (Q4 GDP growth) 

4.1 tpOf;fhlhf FiwfpwJ  
✓ ,e;jpahtpd; xl;Lnkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp> [dthp Kjy; khh;r;  

tiuapyhd ehd;fhtJ fhyhz;by; kpff; Fiwe;j msthf 4.1 tpOf;fhL 
Mff; Fiwe;Js;sJ.  Ke;ija fhyhz;by; 5.4 tpOf;;fhlhf ,Ue;j ,J 
cw;gj;jp msT Fiwe;jjhy; Fiwa Nehpl;lJ. nrt;tha; md;W 
ntspaplg;gl;l jw;fhypf Njrpa tUkhd kjpg;gPLfs; ,ijf; fhl;Lfpd;wd. 
,jd; tpisthf> KO Mz;L tsh;r;rp Kd;djhff; fzpf;fg;gl;l 8.9 
tpOf;fhL Ntfj;ij tpl gpg;uthpapy; rw;W Fiwthf 8.7 tpOf;fhlhf 
,Ue;jJ.   

✓ Xl;L nkhj;jkhf [dthp – khh;r; 2022 fhyhz;by; [ptpV tsh;r;rpahdJ 
Ke;ija fhy fl;lj;jpy; 4.7 tpOf;fhL ,Ue;J 3.9 tpOf;fhlhf Fiwe;jJ.  
,jpy; ftiyaspf;Fk; tifapy;> cw;gj;jpj; Jiwapd; cw;gj;jp Ke;ija 
Mz;iltpl 0.2 tpOf;fhL Fiwe;Js;sJ.  
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➢ 22 epjpahz;by; epjp gw;whf;Fw 6.7 tpOf;fhL Mf Nkk;gLj;jg;gl;lJ.  
✓ Mjpf thp t#y; fhuzkhf> Kf;fpakhf 6.9 tpOf;fhL vd;w jpUj;jg;gl;l 

gl;n[l; kjpg;gPl;il tpl epjpg; gw;whf;Fiw 22 epjpahz;L xl;L nkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 6.71 tpOf;fhL Mf Nkk;gl;lJ.  

✓ Xd;wpa murpd; tUtha; nryTj; juit ntspapl;L> jiyik fzf;Ff; 
fl;Lg;ghl;lhsh; (Controller General of Accounts) epjpg; gw;whf;Fiw 
KOikahd mbg;gilapy; 15>86>537 Nfhb (jw;fhypfk;) vd;W $wpdhh;.  Epjp 
mikr;rfk; gpg;uthpapy; gw;whf;Fiw 15>91>089 Nfhb my;yJ nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapy; 6.9 tpOf;fhL vd kjpg;gpl;bUe;jJ.  

 
➢ ruf;F kw;Wk; Nrit thp  

Nk khjj;jpy; ruf;F kw;Wk; Nrit thpapd; nkhj;j tUtha; t#y; &.1>40>885 
Nfhbahf ,Ue;jJ.  ,J Vg;uy; 2022,y; ,Jtiu ,y;yhj mjpfgl;r 
t#iytpl 16 tpOf;fhL FiwthFk;.  
 

✓ 2017Mk; Mz;by; [pv];b njhlq;fg;gl;ljpy ,Ue;J> khjhe;jpu [pv];b t#y; 
ehd;fhtJ KiwahfTk;> khh;r; 2022 Kjy; njhlhe;J %d;whtJ khjkhfTk; 
&.1.40 ,yl;rk; Nfhbiaj; jhz;bAs;sJ.  
 

➢ GDP tsh;r;rp Kd;dwptpg;G 
✓ Mjpfhpj;J tUk; gztPf;fk;> tpepNahfr; rq;fpypj; jlq;fy;fs; kw;Wk; Gtprhh; 

murpay; gjl;lq;fs; Mfpait kPl;rpiaf; Fiwg;gjhy;> elg;G epjpahz;bw;fhd 
,e;jpahtpd; nghUshjhu tsh;r;rp fzpg;ig nrt;thad;W cyf tq;fp 7.5 
tpOf;fhL Mff; Fiwj;Js;sJ.  

✓ cyf tq;fp elg;G epjpahz;bw;fhd ,e;jpahtpd; tsh;r;rpf; fzpg;ig 7.5 
tpOf;fhlhff; Fiwj;Js;sJ.  ,J mjd; Ke;ija fzpg;ghd 8.7 
tpOf;fhl;bypUe;J mjpf msthf 1.2 tpOf;fhL Gs;spfs; FiwT MFk;.  
 

➢ ehzaf; nfhs;iff; FO (Monetary Policy Committee) 
✓ [{d; 8 md;W> hprh;t; tq;fpapd; Mw cWg;gpdh;fisf; nfhz;l ehzaf; 

nfhs;iff; FO – gz tPf;fj;ijf; fl;Lg;gLj;Jk; Kaw;rpapy; nfhs;if 
nug;Ngh tpfpjj;ij 50 mbg;gilg; Gs;spfs; (miu tpOf;fhL) cah;j;Jtjw;F 
xU kdjhf thf;fspj;jJ.  

✓ 90 tpOf;fhl;bw;Fk; mjpfkhd tq;fp tPl;Lf; fld;fs; nug;Ngh tpfpjj;Jls; 
,izf;fg;gl;Ls;sjhy;> hprh;t; tq;fpapd; eltof;if mlkhdr; nryTfis 
mjpfhpf;Fk;.  

✓ ,e;j Mz;Lf;fhd cz;ikahd xl;L nkhj;j cs;ehl;L tsh;r;rp tpfpjk; 7.2 
tpOf;fhL Mfj; jf;f itf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ 90 tpOf;fhl;bw;Fk; mjpfkhd tq;fp tPl;Lf; fld;fs; nug;Ngh tpfpjj;Jld; 
,izf;fg;gl;Ls;sjhy;> hprh;t; tq;fpapd; eltbf;if mlkhdq;fspd; tpiyia 
mjpfhpf;Fk;.  

✓ ,e;j Mz;bd; cz;ikahd xl;L nkhj;j cs;ehl;L tsh;r;rp tpfpjk; 7.2 
tpOf;fhl;by; cs;sJ.  

 
➢ Ruf;Ffs; kw;Wk; Nrit thp – [{d;  
✓ [{d; 2022,y; nkhj;j ruf;F kw;Wk; Nrit thp tUtha; &.1>44>616 Nfhb 

vd;W epjp mikr;rh; eph;kyh rPjhuhkd; mwptpj;jhh;.  
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✓ [{d; 2022f;fhd tUtha; fle;j Mz;L ,Nj khjj;jpy; [pv];b tUthahd 
&.92>800 Nfhbia tpl 56 tpOf;fhL mjpfkhFk;.  

✓ [{d; 2022,y; nkhj;j [pv];b t#y; ,Jtiu ,uz;lhtJ mjpf t#y; 
MFk;.  
 

➢ Rpy;yiw gztPf;fk; 7.04 tpOf;fhL Mff; FiwfpwJ.  
✓ ,e;jpahtpd; rpy;yiw gztPf;fk;> Vg;uypy; Vwf;Fiwa vl;L Mz;Lfspy; 

,;y;yhj 7.79 tpOf;fhL Mf ,Ue;jJ Nk khjj;jpy; 7.04 tpOf;fhL Mf 
rpwpjsT Fiwe;Js;sJ.  ,J njhlh;e;J Ie;jhtJ khjkhf Efh;Nthh; 
nrYj;Jk; tpiyapy; 6 tpOf;fhL mjpfkhf ,Ug;gijg; gpujpgypf;fpwJ.  

✓ fpuhkg;Gw Efh;Nthh; vjph;nfhs;Sk; gz tPf;fk; Vg;uy; khjj;jpy; 8.38 
tpOf;fhl;by; ,Ue;J Nk khjj;jpy; 7.01 tpOf;fhlhff; Fiwe;Js;sJ.  

✓ fpuhkg;Gw Efh;Nthh; vjph;nfhs;Sk; gztPf;fk; Vg;uy; khjj;jpy; 8.38 
tpOf;fhl;bypUe;J Nk khjj;jpy; 7.01 tpOf;fhL Mff; Fiwe;Js;sJ.  
Mdhy; efh;g;Gwq;fspy; cs;s FLk;gq;fspd; tpiythrpapd; Ntfk; 
khje;NjhWk; jl;ilahdJ.  ,J Vg;uy; khjj;jpy; 7.09 tpOf;fhl;by; ,Ue;J 
Nk khjj;jpy; 7.0  tpOf;fhL Mf ,Ue;jJ.   

 
➢ nkhj;j tpiy gztPf;fk; (Wholesale Prices Inflation)  
✓ ,e;jpahtpd; nkhj;j tpiy gztPf;fk; Vg;uy; khjj;jpy; 15.1 tpOf;fhL Mf 

,Ue;jJ Nk khjj;jpy; 15.9 tpOf;fhL vd;w Gjpa rhjidia vl;bAs;sJ 
vd;W nrt;tha;f;fpoik ntspaplg;gl;l mjpfhug;g+h;t jfty;fs; 
njhptpf;fpd;wd.  nkhj;j tpiy gztPf;fk; 10f;F Nky; njhlh;e;J 14tJ 
khjkhf cs;sJ> Nk 2021,y; gztPf;fk; 13.1 tpOf;fhL Mf ,Ue;jJ. 

✓ Vg;uy; khjj;jpy; 38.7 tpOf;fhL MfTk; khh;r; khjj;jpy; 318 tpOf;fhL 
MfTk; ,Ue;j vhpnghUs; kw;Wk; rf;jp gztPf;fk; NkYk; 40.6 tpOf;fhL Mf 
mjpfhpj;Js;sJ. nkhj;j tpiy gztPf;fk; czTf;FwpaPl;bd; mbg;gilapyhd 
gztPf;fk;> khh;r; khjj;jpy; 9.3 tpOf;fhL Mf ,Ue;JJ Vg;uy; khjj;jpy; 8.9 
tpOf;fhlhff; Fiwe;jJ.  ,J Nk khjj;jpy; 10.9 tpOf;fhL kPz;Lk; 
cah;eJ.  Nk khjj;jpy; 8.9 tpOf;fhL Fiwe;jJ.  Nk khjj;jpy; 10.9 
tpO;ffhL Mf cah;e;jJ.  jpq;fsd;W ntspaplg;gl;l juTfspd;gb> rpy;yiw 
gz tPf;fk; Vg;uy; khjj;jpy; 7.79 tpOf;fhlhf ,Ue;jJ Nk khjj;jpy; 7.04 
tpOf;fhL Mf rpwpjsT Fiwe;Js;sJ.  

 
➢ cyf nghUshjhuf; fz;Nzhl;lk;  
✓ rh;tNjr ehza epjpaj;jpd; rkPgj;jpa cyfg; nghUshjhuf; 

fz;Nzhl;lj;jpd;gb> ,e;jpag; nghUshjhuk; - elg;G epjpahz;by; (2022-23) 7.4 
tpOf;fhL tsh;r;rpailAk; vd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

✓ cf;iudpy; Vw;gl;Ls;s Nghhpd; jhf;fk;> mjpfhpj;J tUk; gztPf;f 
mOj;jq;fs; kw;Wk; tpiuthd tl;b tpfpj cah;Tfs; fhuzkhf ,e;j 
mikg;gpd; Ke;ija Kd;dwptpg;G 8.2 tpOf;fhl;il tpl ,J kpfTk; 
Fiwthf cs;sJ.  

✓ rh;tNjr ehza epjpaj;jpd; rkPgj;jpa fzpg;Gfs;> elg;G epjpahz;L kw;Wk; 
mLj;j epjpahz;by; ,e;jpah jdJ Ntfkhf tsh;e;J tUk; Kf;fpa 
nghUshjhuf; Fwpiaj; jf;f itj;Jf; nfhs;s cjTfpwJ.  
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➢ [pv];b t#y; - [_iy  
✓ [_iy khjj;jpw;fhd [pv];b t#y; - &.1.48 ,yl;rk; Nfhbahf cs;sJ.  

,J Gjpa thpKiw mwpKfg;gLj;jg;gl;ljpy; ,Ue;J ,uz;lhtJ mjpfgl;r 
khj t#y; MFk;.  

✓ fle;j Mz;L ,Nj khjj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l [pv];b tUthahd 
&.1>16>393 Nfhbia tpl elg;G [_iy khj t#y; 28 tpOf;fhL mjpfk; 
MFk;.  

✓ ,jw;F Kd;> [pv];b t#y; khh;r; khjj;jpy; Mz;L ,Wjp tpw;gidf;fhf 
Vg;uy; 2022,y; ,Jtiu ,y;yhj msTf;F &.168 ,yl;rk; Nfhbiag; gjpT 
nra;Js;sJ.  
 

➢ ehzaf; nfhs;iff; FO (Monetary Policy Committee) 
✓ Mf];l; 5 md;W> ,e;jpa hprh;t; tq;fpapd; ehzaf; nfhs;iff; FO – 

nug;Ngh tpfpjj;ij 50 mbg;gilg; Gs;spfs; cah;j;jp 4.9 tpOf;fhl;by; 
,Ue;J 5.4. tpOf;fhlhf cah;j;jpaJ.  ,J 2019f;Fg; gpwF kpf mjpfk; 
MFk;.  

✓ ,e;j mjpfhpg;Gld;> hprh;t; tq;fpapd; MSeh; rf;jpfhe;j jh];> nfhNuhzh 
ngUe;njhw;wpd;NghJ mwptpf;fg;gl;l midj;J tpfpjf; Fiwg;GfisAk; 
jpUk;gg; ngw;Ws;shh;. NkYk;> ngUe;njhw;Wf;F Ke;ija 5.15 tpOf;fhL 
msitAk; fle;Js;shh;.  

✓ elg;G epjpahz;by; nug;Ngh tl;b tpfpjj;ij njhlh;e;J cah;j;JtJ ,J 
%d;whtJ KiwahFk;.  
 

➢ TIN 2.0 ,aq;Fjsk; (Platform) 
✓ Nfushitr; Nrh;e;j /ngluy; tq;fp – tUkhd thpj; Jiwapd; bd; 2.0 

jsj;jpy; mjd; NgNkz;l; Nfl;Nt jsj;ijg; gl;baypl;ll ,e;jpahtpd; Kjy; 
tq;fpahf khwpAs;sJ.  

✓ bd; 2.0 ,aq;Fjsk; ,e;j Mz;l [_iy 1 Mk; Njjp Neuiyf;F te;jJ 
kw;Wk; ghpth;j;jidfSf;F ‘Ngnkz;l; Nfl;Nt’ ,af;fg;gl;lJ. 

✓ fl;lz EioT thapy; thp nrYj;JNthUf;F NkYk; xU fl;lz tpUg;gj;ij 
toq;FfpwJ.  mth;fs; ,g;NghJ fpnubl;/nlgpl; fhh;L> AgpI> neg;l;> 
Mh;b[pv]; kw;Wk; ,iza tq;p Nghd;w Kiwfisg; gad;gLj;jp vspjhfg; 
gzk; nrYj;jyhk;.  

 
➢ Njrpa Gs;spapay; mYtyfk; (National Statistical Office)  
✓ ,e;jpg; nghUshjhuk; - Mf];l; 31 md;W Njrpa Gs;spapay; mYtyfk; 

ntspapl;l juTfspd;gb> fle;j xU tUlj;jpy; kpf tpiuthd tsh;r;rpiag; 
gjpT nra;Js;sJ.  

✓ ,e;j epjpahz;bd; Kjy; fhyhz;bd; (Vg;uy;-[{d;) nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp 
13.5 tpOf;fhL mjpfhpj;Js;sJ.  ,J nfhNuhdh ngUe;njhw;why; ce;jg;gl;l 
rhpitj; njhlh;e;J fle;j Mz;L ,Nj fhyfl;lj;jpy; fhzg;gl;l 20.1 
tpOf;fhL tsh;r;rpia tpl mjpfk; MFk;.  

✓ 13.5 tpOf;fhL tsh;r;rp fle;j %d;W fhyhz;Lfspy; kpf Ntfkhf cs;sJ – 
Ke;ija fhyhz;by; (Q4FY22) 4.1 tpOf;fhL> 22Mk; epjpahz;bd; brk;gh; 
2021 fhyhz;by; 5.4 tpOf;fhl kw;Wk; nrg;lk;gh; 2021 fhyhz;by; 8.4 
tpOf;fhlL tsh;r;rp.    
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➢ ruf;Ffs; kw;Wk; Nritfs; thp (The Goods and Services Tax) t#y; - 
Mf];l; 2022 

✓ ruf;Ffs; kw;Wk; Nritfs; thp t#y; - Mz;Lf;F 28 tpOf;fhL cah;e;J 
Mf];l; 2022y; Rkhh; &.1.43 ,yl;rk; Nfhbahf ,Ue;jJ.  

✓ njhlh;e;J MwhtJ khjkhf &.1.4 yl;rk; Nfhb t#y; fpilj;Js;sJ.  
✓ Mf];l; 2022,y; nkhj;j [pv];b tUtha; &.1>43>612 Nfhbahf ,Ue;jJ.  

,jpy; kj;jpa [pv];b &.24>710 Nfhb> khepy [pv];b &.30>951 Nfhb> 
xUq;fpize;j [pv];b &.77>782Nfhb kw;Wk; nr]; &.10>168 Nfhb MFk;.  
 

➢ ,e;jpah – Ie;jhtJ nghpa nghUshjhuk;  
✓ ,e;jpah ,q;fpyhe;ij gpd;Df;Fj; js;sp cyfpd; Ie;jhtJ nghpa 

nghUshjhukhf khwpAs;sJ. nghUshjhu ty;Yeh;fs; kw;Wk; tzpf 
eph;thfpfs;> mjpf nghUshjhu tsh;r;rpahy; ,e;jpahtpd; epiy tUk; 
Mz;Lfspy; njhlh;e;J Nkk;gLk; vd;W vjph;ghh;j;jdh;. mnkhpf;fh> rPdh> 
[g;ghd; kw;Wk; n[h;kdp Mfpa ehLfs; kl;LNk ,e;jpahittpl nghpa 
nghUshjhuq;fisf; nfhz;l ehLFs; MFk;.  ,q;fpyhe;J jw;NghJ 
,e;jpahTf;F mLj;jgbahf MwhtJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
 

➢ /gpl;r; kjpg;gPLfs; (Fitch Ratings) 
✓ /gpl;r; kjpg;gPLfs; - cah;e;j gztPf;f msTfs; kw;Wk; mjpf tl;b 

tpfpjq;fisf; fhuzk; fhl;b> elg;G epjpahz;by; ,e;jpahtpd; nghUshjhu 
tsh;r;rpia 7 tpOf;fhL Mff; Fiwj;jd.  

✓ ,e;j epWtdk; jdJ cyfshtpa nghUshjhuf; fz;Nzhl;lk; nrg;lk;gh; 
2022I nrg;lk;gh; 15 md;W ntspapl;lJ.  

✓ [{d; khjj;jpy;> 2022-23Mk; Mz;Lf;fhd ,e;jpahtpd; nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jp 7.8 tpOf;fhL Mf ,Uf;Fk; vd;W /gpl;r; kjpg;gPLfs; fzpj;jpUe;jd. 

✓ ,e;j kjpg;gPl;L epWtdk; mjd; Ke;ija kjpg;gPlhd 7.4 tpOf;fhl;bypUe;J 
24Mk; epjpahz;by; tsh;r;rp 6.7 tpOf;fhL Mff; FiwAk; vd;W 
fzpj;Js;sJ.     
 

➢ cyf tq;fpapd; epjpf; fofkhd rh;tNjr epjpf; fofj;jplk;,e;jpahtpw;Ff; 
fld; toq;Ftij mjpfhpf;FkhW epjpaikr;rh; typAWj;jpdhh;  

✓ cyf tq;fpapd; jdpahh; Jiw KjyPl;Lg; gphpthd rh;tNjr epjpf; fofk; 
(International Finance Corporation) mLj;j ,uz;L Mz;Lfspy; 
,e;jpahtpw;fhd flid 2 gpy;ypad; lhyUf;Fk; mjpfkhfTk;> mLj;j %d;W 
ehd;F Mz;Lfspy; 3-3.5 gpy;ypad; lhyuhfTk; mjpfhpf;f Ntz;Lnkd;W 
typAWj;jpAs;shh;.   

✓ jpq;fsd;W jpUkjp rPjhuhkidr; re;jpj;j Iv/g;rpapd; eph;thf ,af;Feh; 
kf;jhh; bNahg;> Ivg;rp jdJ ,e;jpa KjyPLfis mjphpf;f ‘nra;yjpwd; 
tha;e;j mZFKiwia’ filgpbf;Fk; vd;Wk;> ehl;il ‘cw;gj;jp ikakhf 
khw;Wtjw;fhd Kaw;rpf;fhf> rpW> FW kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fSf;F 
epjpAjtpia tphpTgLj;Jk; vd;Wk; $wpdhh;.   
 

➢ Mrpa tsh;r;rp tq;fp (Asian Development Bank)) 
✓ Mrpa tsh;r;rp tq;fp - ,e;jpahtpd; 2022-23 bghUshjhu tsh;r;rpf; 

fz;Nzhl;lj;ijf; Fiwj;Js;sJ.  
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✓ ,e;j eltbf;ifahdJ nkJthd cyfshtpa Njit kw;Wk; vz;nza; 
kw;Wk; gpw nghUl;fspd; cah;e;j tpiyapypUe;J gztPf;f mOj;jq;fis 
eph;tfpg;gjw;fhd tl;b tpfpjq;fs; mjpfhpj;J tUtijg; gpd;gw;WfpwJ.  

✓ Mrpa tsh;r;rp tq;fp 2022-23 epjpahz;by; mjd; Mrpa tsh;r;rpf; 
fz;Nzhl;lj;jpd; GJg;gpg;gpy; 7 tpOf;fhL tsh;r;rpia fzpj;Js;sJ.  ,J 
Vg;uy; khjj;jpy; 7.5 tpOf;fhL Mf ,UfFk; vd;W fzpf;fg;gl;lJ.  

✓ 2023-24f;fhd tsh;r;rpf; fz;Nzhl;lKk;$l Ke;ija 8.0 tpOf;fhl;bypUe;j 7.2 
tpOf;fhlhff; Fiwf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ FNshgy; /gpd;nlf; /ng];l; (Global Fintech Fest) 2022 
✓ ,e;jpa hprh;t; tq;fpapd; MSeh; rf;jp fhe;j jh]; - FNshgy; /gpd;nlf; 

/ng];l; 2022,;dnghJ %d;W Kf;fpa Kaw;rpfisj; njhlq;fpdhh;.  
✓ njhlq;fg;gl;l Kaw;rpfspy; AgpI. AgpI iyl; kw;Wk; ghuj; gpy;Ng fpuh];-

ghh;lh; gpy; Ngnkz;l;fspy; &Ng fpnubl; fhh;L mlq;Fk;.  
✓ ,Jnrg;lk;gh; 19 Kjy; 22 tiu Kk;igapy; \xU epiyahd epjp cyfj;ij 

cUthf;Fjy; - cyfshtpa cs;slf;fpa> gRik’ vd;w fUg;nghUSld; 
Vw;ghl nra;ag;gl;lJ.  
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epakdq;fs; 

➢ I.eh jiyikr; nrayhsh;> fhyepiyf; FOtpy; xU ,e;jpaiuj; Njh;T 
nra;Js;shh;.  

✓ Gtp ntg;gkiljYf;F vjpuhd eltbf;ifia Nkk;gLj;Jtjw;fhf I.eh 
nghJr; nrayhsh; md;NlhdpNah Fl;nlurhy; mikf;fg;gl;l cah;kl;lf; 
FOtpd; cWg;gpduhf nly;ypiaj; jskhff; nfhz;l vhprf;jp Rw;Wr; #oy; 
kw;Wk; ePh; fTd;rpypd; jiyik eph;thf mjpfhhp mUzhgh Nfh~; 
epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  

✓ jpU Nfh~; %d;W Mrpah;fspy; xUtuhthh;.  NkYk; epGzh; FOtpy; 
gzpahw;Wk; xNu njw;fhrpatUk; mtNu Mthh;.  

  
➢ Nfjd;[p gpuTd; [hf;rd;  
✓ mnkhpf;f tuyhw;wpy; xU Kf;fpaj; jPh;g;gpy;> mnkhpf;f nrdl; - Vg;uy; 7 

md;W ehl;bd; cr;r ePjpkd;wj;jpy; mkUk; Kjy; fWg;gpdg; ngz; vd;W 
Nfjd;[p gpuTd; [hf;rid cWjpg;gLj;jpaJ.  

✓ FbauRf; fl;rpapd; %d;W nrdl;lh;fshd #rd; fhypd;];> yprh Kh;Nfht;];fp 
kw;Wk; kpl; Nuhk;dp MfpNahh; MSk; [dehaff; fl;rpapd; 50 
cWg;gpdh;fSld; Nrh;e;J mtUf;F Mjuthf thf;fspj;jijj; njhlh;e;J> 
mnkhpf;f nrdl; 53-47 thf;Ffs; tpj;jpahrj;jpy; ,e;j tuyhw;W Kbit 
vLj;jJ.   

 
➢ kj;jpa muRg; gzpahsh; Njh;thizaj;jpd; (UPSC) Gjpa jiyth;  
✓ Gfo;ngw;w mwpQUk; fy;tpahsUkhfpa kNdh[; Nrhdp> kj;jpa gzpahsh; 

Njh;thizaj;jpd; Gjpa jiytuhf Mfpwhh;.  
✓ jw;NghJ kj;jpa muRg;gzpahsh; Njh;thizaj;jpd; cWg;gpduhf cs;s 

lhf;lh;. kNdh[; Nrhdp> ehl;bd; Kjd;ikahd muR Ml;Nrh;g;G Kfikapd; 
jiytuhf jw;NghJ epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  

✓ jpU. Nrhdp> ,jw;F Kd;ghf> ,uz;L gy;fiyf; fofq;fspd; Jiz 
Nte;juhfTk; gzpahw;wpAs;shh;.   

 
➢ V.Nf. #l;  
✓ xd;wpa murpd; Kjd;ik mwptpay; MNyhrfuhf m[a; Fkhh; #l; 

epakpf;fg;gl;Ls;sjhf> gzpahsh; mikr;rfk; Gjd;fpoik ntspapl;l 
Mizapy; njhptpj;Js;sJ. 

✓ mth; mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; fz;Lgpbg;G MNyhridf; FOtpd; 
(Science, Technology and Innovation Advisory Council) xU cWg;gpduhf 
cs;shh;. 

✓ ,e;j mikg;gpy; xd;gJ Kf;fpa gzpfs; mlq;fpAs;sd: ,aw;ifnkhop 
nkhopngah;g;G> Fthz;lk; vy;iyg;Gwk;> nraw;if Ez;zwpT> Njrpa gy;Yaph; 
,af;fk;> kpd;rhu thfdq;fs;> kdpj MNuhf;fpaj;jpw;fhd caph; mwptpay;> 
foptpypUe;J nry;tk;> Mokhd fly; Ma;T kw;Wk; Gjpa ,e;jpahtpd; 
fz;Lgpbg;Gfspd; tsh;r;rpia Jhpjg;gLj;Jjy;.   

 
➢ epj;jp MNahf; - Gjpa Jizj; jiyth;  
✓ uh[pt; Fkhh; uh[pdhkhitj; njhlh;e;J epj;jp MNahf;fpd; Jizj; jiytuhf 

Rkd; Nf. nghpia muR nts;spf;fpoik md;W epakpj;jJ.   
✓ jpU. nghp> Nk 1> 2022 md;W gjtpNaw;ghh;. 
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➢ ,k;khDNty; Nkf;uhd;  
✓ ,k;khDNty; Nkf;uhd; - jdJ Nghl;bahsuhd kiud; yp ngd;id tPo;j;jp> 

Vg;uy; 24 md;W gpuhd;rpd; [dhjpgjpahf NkYk; Ie;J Mz;Lfs; gjtpapy; 
,Uf;Fk; tz;zk; Njh;T nra;ag;gl;lhh;.  

✓ ,e;j ntw;wpapd;%yk;> 2002y; N[f;]; rpuhf;fpw;Fg; gpwF ,uz;lhtJ Kiwahf 
ntw;wp ngw;w Kjy; [dhjpgjp Mdhh; kf;Nuhd;.  

 
➢ [hd; yP (John Lee) 
✓ Nk 8 md;W> `hq;fhq; - Nghl;bapd;wp Njh;jYf;Fg; gpwF [hd; yPia mjd; 

mLj;j jiytuhf Kiwg;gb cWjp nra;jJ.  
✓ [hd; yP> `hq;fhq;fpd; [dehaf-rhh;G ,af;fj;jpd; kPjhd xLf;FKiwia 

Nkw;ghh;itapl;l xU rPd MjuT fLikahd ghJfhg;Gj; jiyth; Mthh;.  
 

➢ uzpy; tpf;fpukrpq;Nf  
✓ ,yq;ifapd; vjph;fl;rpj; jiytUk; Kd;dhs; gpujkUkhd uzpy; tpf;ukrpq;Nf 

Nk 12Mk; Njjp 26tJ gpujkuhf gjtpNaw;whh;.  
✓ 73tajhd If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; jiyth; tpf;fpukrpq;Nf> [dhjpgjp 

Nfhj;jga uh[gf;N~tpdhy; gpujkuhf gjtpg; gpukhzk; nra;J itf;fg;gl;lhh;.  
 

➢ uh[pt; Fkhh;  
✓ jw;Nghija jiyikj; Njh;jy; Mizah; R~py; re;jpuh rdpf;fpoik Xa;T 

ngWtij mLj;J> Nk 15 Mk; Njjp jiyikj; Njh;jy; Mizauhf> 
jw;Nghija Njh;jy; Mizah; uh[Pt; Fkhh; gjtpNaw;ghh; vd;W kj;jpa rl;lk; 
kw;Wk; ePjp mikr;rfk; tpahof;fpoik md;W mwptpj;jJ.  

 
➢ flypd; Nehtf; (Katalin Novak) 
✓ fl;lypd; Nehtf; - `q;Nfhpapd; Kjy; ngz; mjpguhf Nk 10 md;W 

gjtpNw;whh;.  ,th; mLj;j Ie;jhz;L fhyj;jpw;F gjtpapy; ,Ug;ghh;.  
✓ FLk;g tptfhuq;fSf;fhd ,yhf;fh ,y;yhj mikr;ruhf ,Ue;j 

murhq;fj;jpd; Kd;dhs; cWg;gpduhd Nehtf;> 44 tajpy; ehl;bd; kpfTk; 
,isa taJ mjpgUk; Mthh;.  

 
➢ N~f; nkhfkJ gpd; raPj; my; e ;̀ahd; (Sheikh Mohammedbin Zayed Al 

Nahyan) 
➢ If;fpa muG vkpNul;rpd; /ngluy; fTd;rpy; - Nk 14 md;W ehl;bd; mjpguhf 

nghJthf vk;gp,rl; vd;W Fwpg;gplg;gLk; N~f; KfkJ gpd; raPj; my; 
e ;̀ahd; mth;fisj; Njh;e;njLj;jJ.  

➢ mth; Nk 13 md;W 73 tajpy; ,we;j N~f; fyP/gh gpd; raPj; my; 
e ;̀ahDf;Fg; gjpyhf epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  

 
➢ a+d; Rf; Nahy; (Yoon Suk-yeol) 
➢ a+d; Rf;-Nahy; - rkPgj;jpy; Nk 10> 2022 md;W rpNahypd; Njrpa 

rl;lkd;wj;jpy; eilngw;w tpohtpy; njd; nfhhpa mjpguhf gjtpNaw;whh;.  
➢ Kf;fpa goikthj kf;fs; fl;rpapd; 61tajhd a+d;> khh;r; 2022,y; cyfpd; 

10 tJ nghpa nghUshjhuj;ij topelj;Jtjw;fhf xU fLikahd Njh;jypy; 
ntw;wp ngw;whh;.  
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➢ vyprngj; Nghh;d;  
✓ vyprngj; Nghh;d; - Nk 16 md;W gpuhd;rpd; Gjpa gpujkuhf epakpf;fg;gl;lhh;.  
✓ 1991-1992y; Nrhryp];l; mjpguhd /gpuhq;Nfhap]; kpj;jpuhz;bd; fPo; gpujkuhf 

,Ue;j vbj; fpnu]Df;Fg; gpwF me;jg; gjtpia tfpf;Fk; ,uz;lhtJ ngz; 
Nghh;d; Mthh;.  
 

➢ me;Njhzp my;ghdP]; (Anthony Albanese) 
✓ M];jpNuypahtpd; 2022 /ngluy; Njh;jypy; ];fhl; Nkhhprdpd; ypguy; - 

Ne~dy; $l;lzpf;F vjpuhf njhopw;fl;rp ntw;wpiag; gjpT nra;jijj; 
njhlh;e;J> me;Njhzp my;ghdP]; - M];jpNuypahtpd; 31tJ gpujkuhfg; 
gjtpNaw;f cs;shh;.  

 
➢ nll;Nuh]; mjNdhk; nfg;Nua]; (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 
✓ cyf Rfhjhu mikg;gpd; jiyik ,af;Feh; nll;Nuh]; mjNdhk; nfg;Nua]; 

- Nk 24 md;W I.eh Rfhjhu mikg;gpd; cWg;G ehLfshy; ,uz;lhtJ 
Ie;jhz;L fhyj;jpw;F kPz;Lk; epakpf;fg;gl;lhh;. 

✓ vj;jpNahg;gpahitr; Nrh;e;j Kd;dhs; muR mikr;ruhd nll;Nuh];> Nfhtpl;-
19I vjph;nfhz;L Nkyhz;ik nra;jjpy; cyf Rfhjhu epWtdj;jpw;F 
topfhl;bahf ,Ue;Js;shh;.   

 
➢ uhN[~; g+~d;  
✓ Kf;fpa cyf Rfhjhu FOtpd; jiytuhf Rfhjhu nrayhsh; Mf cs;shh;.  
✓ xd;wpa Rfhjhu nrayhsh; uhN[~; g+~d;> 75J cyf Rfhjhu rigapd; gp 

FOtpd; jiytuhf epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  
✓ ,e;j Mz;L> ,e;jf; FOthdJ cyf Rfhjhu mikg;Gf;fhd gl;n[l;> 

ghypay; Ruz;ly; jLg;G kw;Wk; rPh;jpUj;jq;fs; cs;spl;l gy Kf;fpakhd 
gpur;rpidfs; Fwpj;J tpthjpj;J mwpf;if jahhpf;Fk;.  

 
➢ guNk~;tud; ma;ah;  
✓ Xa;T ngw;w muR Copauhfpa guN];tud; ma;ah; - murpd; nfhs;if 

rpe;jidf; FOthd epjp MNahf;fpd; Gjpa jiyikr; nray; mjpfhhpahf 
epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  

✓ jpU. mkpjhg; fhe;jpd; MW Mz;L gjtp;f;fhyk; [{d; 30 Mk; NjjpAld; 
Kbtile;j gpwF ,th; me;jg; gjtpia Vw;Wf; nfhs;thh;.  

✓ jpU. guNk];tud; J}a;ik ,e;jpah ,af;fj;ij mwpKfg;gLj;Jtjpy; Kf;fpa 
gq;F tfpj;jth;  
 

➢ jgd; Fkhh; Njfh (Tapan Kumar Deka) 
✓ csTj; Jiwapd; Gjpa jiytuhf jgd; Fkhh; Njfh epakpf;fg;gl;lL;s;shh;.  
✓ xd;wpa muR 24 [{d; 2022 md;W %j;j Igpv]; mjpfhhp jgd; Fkhh; 

Njfhit Gydha;Tg; gzpafj;jpd; ,af;Feuhf epakpj;jJ.  
 

➢ Vf;ehj; ~pz;Nl  
✓ [{d; 30 md;W> rptNrdh jiyth; Vf;ehj; ~pz;Nl> kfhuh~;buhtpd; 20tJ 

Kjy;tuhf gjtpNaw;whh;.  mNj Neuj;jpy; gh[f jiytUk; Kd;dhs; 
Kjy;tUkhd NjNte;jpu gl;dhtp]; Jiz Kjy;tuhfg; gjtpNaw;whh;.  
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➢ Nfjd;[p [hf;rd;   
✓ mnkhpf;fhtpd; Rg;hPk; Nfhh;l;by; gzpahw;Wk; Kjy; fWg;gpd ngz; vd;w 

ngUikia Nfjd;[p [hf;rd; ngw;Ws;shh;.  
✓ 51 tajhd mth; [dehaff; fl;rpapd; mjpgh; N[h igldhy; ,g;gjtpf;F 

epakpf;fg;gl;lhh;.  
  

➢ epjp eltbf;if gzpf;F (Financial Action Task Force) 
,e;jpa tk;rhtspiar; Nrh;e;j b. uh[hFkhh; - cyfpd; gaq;futhj vjph;g;G 
epjp epWtdkhd epjpeltbf;if gzpf;FOtpd; jiytuhfg; nghWg;Ngw;Ws;shh;.  
rpq;fg;g+hpd; uh[h Fkhh;> rpq;fg;g+hpd; cs;Jiw mikr;rfk; kw;Wk; 
fhty;Jiwapy; 35 Mz;LfSf;Fk; Nkyhd jiyikj;Jtk; kw;Wk; 
nray;ghl;L mDgtk; ngw;wth;.  
 

➢ khepyq;fsit  
✓ [_iy 6k; Njjp muR – gok;ngUk; ,iraikg;ghsh; ,isauh[h> jlfs 

tPuhq;fid gp.b.c~h> ‘ghFgyp’ kw;Wk; ‘Mh;Mh;Mh;’ glj;jpd; trdfh;j;jh 
Nf.tp. tp[Nae;jpu gpurhj; kw;Wk; jh;k];jyh Nfhtpy; jiyth; tPNue;jpu 
n`f;fNl – Mfpa ehd;F njd;dpe;jpa gpugyq;fis khepyq;fsitf;F 
ghpe;Jiuj;jJ.  
 

➢ uzpy; tpf;fpukrpq;f  
✓ ,yq;if ehlhSkd;wj;jpy; eilngw;w mjpgh; Njh;jypy; jw;fhypf mjpgh; 

uzpy; tpf;ukrpq;Nf 134 thf;Ffs; ngw;W ntw;W ngw;Ws;shh;.  
✓ ,yq;ifapd; xd;gjhtJ nray; mjpfhuk; nfhz;l mjpguhf mth; njhpT 

nra;ag;gl;Ls;shh;.  
✓ 44 tUlq;fspy; Kjd; Kiwahf ,yq;if ehlhSkd;wk; Neubahf mjpgiuj; 

Njh;T nra;jJ.  
 

➢ jpNd~; Fzth;j;jd  
✓ ,yq;ifapy;> ,yq;ifapd; Gjpa gpujkuhf jpNd~; Fzth;j;jd 22 [_iy 

2022 md;W gjtpNaw;Wf; nfhz;lhh;.  
✓ MW Kiw gpujkuhf ,Ue;j uzpy; tpf;fpurpq;f ehl;bd; Gjpa [dhjpgjpahf 

gjtpg; gpukhzk; nra;j xU ehs; fopj;J Fzth;j;jdhtpd; epakdk; 
eilngw;wJ.  
 

➢ ,z;lh;kpl; fpy;  
✓ cyf tq;fp - ,d;lh;kpl; fpy; jiyikg; nghUshjhu epGzuhfTk;> gy;jug;G 

tsh;r;rp tq;fpapy; tsh;r;rp nghUshjhuj;jpw;fhd %j;j Jizj; jiytuhfTk; 
epakpf;fg;gl;lhh;.  

✓ mtuJ epakdk; ,e;j Mz;L nrg;lk;gh; 1 Kjy; mkYf;F tUfpwJ.  
✓ ,th;> mnkhpf;fg; nghUshjhu epGzh; fhh;nkd; nua;d;`hh;l;Lf;Fg; gpd; me;jg; 

gjtpf;F tUthh;.  
✓ cyf tq;fpapd; jiyth; Nltpl; khy;ghrpd; $w;Wg;gb> nghUshjhu Gtpapay; 

Fwpj;j nry;thf;Fkpf;f 2009 cyf tsh;r;rp mwpf;iff;F fpy; jiyik 
jhq;fpdhh;. 
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➢ rQ;ra; mNuhuh  
✓ [_iy 31 md;W> xd;wpa cs;Jiw mikr;rfk; - 1988 Ngl;r; jkpo;ehL Nflh; 

Igpv]; mjpfhhpahfpa rQ;ra; mNuhuhit nly;ypapd; Gjpa fhty; 
Mizauhf epakpj;jJ.  

✓ jw;NghJ ,e;jpa jpngj;jpa vy;iyf; fhty;Jiwapd; jiytuhfg; gzpahw;wp 
tUk; mNuhuh Mf];l; 1Mk; Njjp nly;yp fhty; Mizauhfg; 
nghWg;Ngw;fpwhh;.  

✓ Fw;wkw;w Neh;ikahd mjpfhhhpahff; fUjg;gLk; mNuhuh> tdf; 
nfhs;isf;fhud; tPug;gdpd; nfhl;lj;ij xopj;jjw;fhf tPuk; kw;Wk; tPur; 
nraYf;fhd kjyikr;rhpd; tPug; gjf;fj;ijg; ngw;wwtuhthh;.  
 

➢ tp];tehjd; Mde;j;  
✓ Gfo;ngw;w ,e;jpa nr]; tPuUk;> Ie;J Kiw cyf rhk;gpaDkhd 

tp];tehjd; Mde;j;> rh;tNjr nr]; $l;likg;gpd; (International Chess 
Federation) Jizj; jiytuhfj; Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;shh;.  

✓ 44tJ nr]; xypk;gpahl; Nghl;bAld; nrd;idapy; eilngw;wWk; rh;tNjr 
nr]; $l;likg;gpd; NghJ cyf nr]; mikg;ghd rh;tNjr nr]; 
$l;likg;Gf;fhd Njh;jy; eilngw;wJ.  
 

➢ vd;. fiyr;nry;tp  
✓ mwptpay; kw;Wk; njhopy;Jiw Muha;r;rp fTd;rpy;> mjd; 80 Mz;L fhy 

tuyhw;wpy; Kjy; Kiwahf xU ngz; jiytiu ,af;Feuhf epakpj;Js;sJ.  
✓ jw;NghJ jkpo;ehL fhiuf;Fbapy; cs;s rpv];;IMh;-nrd;l;uy; vy;f;l;Nuh 

nfkpf;fy; hprh;r; epWtdj;jpy; (CSIR-Central Electro Chemical Research 
Institute) ,af;Feuhf cs;s vd;. fiyr;nry;tp> ,g;NghJ 38 Ma;tfq;fs; 
kw;Wk; fpl;lj;jl;l 4500 tpQ;Qhdpfspd; tiyaikg;ig topelj;Jthh;.  
NkYk; mth; ,uz;L Mz;LfSf;F ,e;jg; gjtpia tfpg;ghh; vd;W xd;wpa 
muR ntspapl;l xU Fwpg;G njhptpf;fpwJ.   
 

➢ epjp~; Fkhh;   
✓ If;fpa [djh js; jiyth; epjp~; Fkhh; gPfhh; khepyj;jpd; Kjyikr;ruhf 

8tJ Kiwahf Mf];l; 10> 2022md;W MSeh; khspifapy; cs;s uhN[e;jpu 
kz;lgj;jpy; gjpNtw;wwhh;. 

✓ Mh;N[b jiyth; Nj[];’tp ahjt; khepyj;jpd; Jiz Kjy;tuhf gjtp 
Vw;Wf; nfhz;Lk;.   
 

➢ ePjpaurh; yypj; ,e;jpahtpd; 49tJ jiyik ePjpgjpahf epakpf;fg;gl;lhh;.  
✓ FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;K jdJ epakd cj;jutpy; 

ifnaOj;jpl;lijj; njhlh;e;J ePjpgjp cja; cNk~; yypj;> Gjd;fpoikad;W 
,e;jpahtpd; 49tJ jiyik ePjpgjpahf epakpf;fg;gl;lhhh;. 

✓ ePjpaurh; vd;.tp. ukzh jiyik ePjpgjp gjpapypUe;J Mf];l; 27 md;W 
tpilngw;wijj; njhlh;e;J> ePjpgjp yypj; nghWg;Ngw;Wf; nfhz;lhh;.  ePjpgjp 
yypj; etk;gh; 8 Mk; Njjp gjtpapy; ,Ue;J tpyFtjhy;> %d;W 
khjq;fSf;Fk; Fiwthd fhyj;jpw;F gjtpapy; ,Ug;ghh;.  
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➢ ePjpaurh; vk;. Jiu];thkp   
✓ nrd;id cah; ePjpkd;wj;jpd; %j;j ePjpgjpahd vk;. Jiu];thkp> nrg;lk;gh; 

13Mk; Njjp Kjy; ,e;j ePjpkd;wj;jpd; jw;fhyp jiyik ePjpgjpahf 
epakpf;fg;gl;Ls;shhh;.  

✓ jw;Nghija jiyik  ePjpgjp KdP];th;ehj; gz;lhhp nrg;lk;gh; 12Mk; Njjp 
gjtp tpyFfpwhh;.  

✓ ,e;j ePjpkd;wj;jpw;F Gjpa jiyik ePjpgjp epakpf;fg;gLk; tiu my;yJ 
nrg;lk;gh; 22Mk; Njjp Xa;T ngWk; tiu ePjpaurh; Jiu];thkp ,e;jg; 
gjtpapy; ,Ug;ghh;.  

 
➢ ePjpaurh; b. uh[h  
✓ nrd;id cah;ePjp kd;wj;jpd; %j;j ePjpgjp b.uh[h- nrg;lk;gh; 22 Kjy; 

cah;ePjpkd;wj;jpy; jw;fhypf jiyik ePjpgjpahf epakpf;fg;gl;lhh;.  
✓ ,jw;fhd mwptpg;ig kj;jpa rl;l mikr;rfk; nrg;lk;gh; 19 md;W 

ntspapl;lJ. 
✓ jw;Nghija jiyik ePjpgjp vk;. Jiu];thkp> nrg;lk;gh; 21Mk; Njjp Xa;T 

ngWfpwhh;.  
✓ Nk 25> 1961,y; gpwe;j ePjpgjp uh[h> kJiu muR rl;lf; fy;Y}hpapy; rl;lg; 

gbg;ig Kbj;J [{d; 22> 1988,y; tof;fwpQuhfr; Nrh;e;jhh;.  
 

➢ gpvk; Nfh;]; (PM CARES) Fund  
✓ gpujk ke;jphp mYtyf mwpf;ifapd;gb> %j;j njhopyjpgh; uj;jd; lhlh> 

Kd;dhs; cr;r ePjpkd;w ePjpgjp Nf.b. jhk]; kw;Wk; Kd;dhs; kf;fsit 
Jiz rghehafh; fhpah Kz;lh MfpNahh; gpvk; Nfh;;]; epjpapd; 
mwq;fhtyh;fshf epakpf;fg;gl;Ls;sdh;.  

✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb jiyikapy;> gpvk; Nfh;]; epjpaj;jpd; mwq;fhtyh; FO 
$l;lk; eilngw;wJ.  ,jpy; xd;wpa cs;Jiw mikr;rh; mkpj; ~h kw;Wk; 
xd;wpa epjpaikr;rh; eph;kyh rPjhuhkd; MfpNahh; fye;J nfhz;ldh;.  

 
➢ rTjp mNugpahtpd; gpujkh;  
✓ nkhfk;kJ gpd; ry;khd; rTjp mNugpahtpd; gpujkuhf epakpf;fg;gl;Ls;shh;.  
✓ rTjp mNugpahtpy;> kd;dh; ry;khd; gpd; mg;Jy; m[p]; jdJ kfDk; 

thhpRkhd ,sturh; KfkJ gpd; ry;khid uh[;aj;jpd; gpujkuhf epakpj;jhh;.  
 

➢ nyg;bdd;l; n[duy;mdpy; rTfhd;  
✓ nrg;lk;gh; 28md;W> xd;wpa muR – nyg;bdd;l; n[duy; mdpy; nrs`hid> 

fle;j Mz;L Nk khjk; fpof;F uhZtf; fkhz;l; jsgjpahf ,Ue;J Xa;T 
ngw;w rPd epGziu> ehl;bd; mLj;j ghJfhg;Gg; gilj; jsgjpahf epakpj;jJ.   

✓ 61 tajhd nrsfhd;> jw;NghJ Njrpa ghJfhg;G MNyhrfh; m[pj; Njhty; 
kw;Wk; Njrpa ghJfhg;G fTd;rpy; nrayfj;jpd; uhZt Nyhrfuhf gzpahw;wp 
tUfpwhh;.  
 

➢ Mh;. ntq;fl;ukzp  
✓ ,e;jpaf; FbauRj; jiyth;> 28nrg;lk;gh; 2022 md;W %j;j tof;fpwQh; Mh;. 

ntq;fl;ukzpia ,e;jpahtpd; Gjpa ml;lhhh;dp n[duyhf %d;W 
Mz;LfSf;F epakpj;jhh;.  

✓ jw;Nghija ml;lhhh;zp n[duy; Nf.Nf. NtZNfhghypd; gjtpf;fhyk; 
nrg;lk;gh; 30> 2022 md;W Kotiltjhy; mtUf;Fg; gjpyhf jpU. 
ntq;fl;ukzp epakpf;fg;gLfpwhh;.  
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➢ ePjpaurh; re;jpu#l;  
✓ FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;K> Njrpa rl;l Nritfs; Mizaj;jpd; 

nray; jiytuhf ePjpaurh; re;jpu#l;il epakpj;Js;shh;.  
✓ Njrpa rl;l Nritfs; Mizaj;jpd; rl;l Nritfs; mjpfhurigrl;lk;> 

1987,d;fPo; cUthf;fg;gl;lJ.  ,J r%fj;jpd; eype;j gphptpdUf;F ,ytr 
rl;l Nritfis toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

 
 

Sl.  பதவி நபர் 

1 புதிய பாதுகாப்புப் பரடத் தர வர் 
ம ப்டினன்ட் மஜனரல் அனில் 

சவுகான் 

2 இந்தியாவின் புதிய அட்டர்னி மஜனரல் 
மூத்த வழக்கறிஞர் 

ஆர்.மவங்கடரமைி 

5 NPCI இன் MD மற்றும் CEO 
திலீப் அஸ்வப (மீண்டும் 

ைியமிக்கப்பட்டார்) 

8 ஹாக்கி இந்தியா தர வர் திலீப் டிர்கி 

9 ஐசிஎம்ஆர் இயக்குைர் மஜனரல் டாக்டர் ராஜவீ் பால் 

10 
ைல் ாட்சிக்கான வதசிய ரமயத்தின் 

இயக்குைர் மஜனரல் (NCGG) 
பாரத்  ால் 

11 PM CARES ைிதியின் அறங்காவ ர்கள் ரத்தன் டாடா 

12 MD & CEO IndusInd வங்கிapd; CEO சுமந்த் கத்பா ியா 

14 
இந்திய ஆட்வடாமமாரபல் 

உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தர வர் 
விவனாத் அகர்வால் 

15 

பைவமாசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் 

(பிஎம்எல்ஏ) கீழ் வமல்முரறயடீ்டு 

தீர்ப்பாயத்தின் தர வர் 

தர ரம ைீதிபதி முனஸீ்வர் 

பண்டாரி 

16 
ஜப்பானுக்கான இந்தியாவின் அடுத்த 

தூதர் 
சிபி ஜார்ஜ் 

18 எரித்திரியாவுக்கான இந்திய தூதர் பிரகாஷ் சந்த் 

19 இண்டிவகாவின் CEO படீ்டர் எல்பர்ஸ் 
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20 
கனடாவுக்கான இந்தியாவின் அடுத்த 

உயர் ஆரையர் 
சஞ்சய் வர்மா சஞ்சய் வர்மா 

21 தமிழ்ைாடு மமர்கன்ரடல் வங்கியின் MD & 

CEO 
கிருஷ்ைன் சங்கரசுப்ரமைியம் 

22 
வதசிய சட்ட வசரவகள் ஆரையத்தின் 

(NALSA) ைிர்வாக தர வர் 
ைீதிபதி டி.ஒய்.சந்திரசூட் 

25 

அகி  இந்திய வாமனா ியின் (AIR) 

மசய்திச் வசரவப் பிரிவின் இயக்குைர் 

மஜனரல் 

வசுதா குப்தா 

Sl. No பதவி நபர் 

1 சவுதி அவரபியாவின் பிரதமர் முகமது பின் சல்மான் 

2 மடகாஸ்கருக்fhd இந்திய தூதர் பண்டாரு வில்சன்பாபு 

3 இத்தா ியின் முதல் மபண் பிரதமர் ஜார்ஜியா மமவ ானி 

4 அங்வகா ா ஜனாதிபதி 
வஜாவா லூமரன்வகா (மீண்டும் 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார்) 

5 
அமமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்தியாவின் 
தர ரம ைிர்வாக அதிகாரி 

சஞ்சய் கண்ைா 

6 மனித உரிரமகளுக்கான ஐ.ைாtpd; mLj;j 
cjtp Mizah; 

வவால்கர் துர்க் 

7 
இங்கி ாந்து அரமச்சரரவயில் 
உள்துரற மசய ாளர் 

சுமயல் ா பிவரவர்வமன் 

8 ,q;fpyhe;jpd; புதிய பிரதமர்  ிஸ் டிரஸ் 

Sl. No பதவி நபர் 

1 
ைிதி ைடவடிக்ரக பைிக்குழு (FATF) 
தர வர் 

டி.ராஜா குமார் 
(சிங்கப்பூர்) 

2 
மதற்கு சூடானில் ஐக்கிய ைாடுகள் 
சரபயின் பரடத் தளபதி (UNMISS) 

ம ப்டினன்ட் மஜனரல் வமாகன் 

சுப்ரமைியன் 
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3 

சர்வவதச விவசாய 

வமம்பாட்டு ைிதியத்தின் (IFAD) புதிய 
தர வர் 

அல்வாவரா  ாரிவயா 

4 
இந்தியாவுக்கான வங்காளவதசத்தின் 
அடுத்த உயர் ஆரையர் 

முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான் 

5 
சர்வவதச ஹாக்கி சம்வமளனத்தின் (FIH) 
மசயல் தர வர் 

சீஃப் அகமது 

(எகிப்தி ிருந்து) 

6 

சர்வவதச துரறமுகங்கள் மற்றும் 
துரறமுகங்களின் சங்கத்தின் (IAPH) 
இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிைிதி 

என்னரசு கருவைசன் 

7 

உலக வங்கியில் வளர்ச்சிப் 
பபாருளாதாரத்திற்கான தலலலைப் 
பபாருளாதார நிபுணர் ைற்றும் மூத்த 
துலணத் தலலவர் 
 

இண்டர்மிட் கில் 
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tpUJfs; 

➢ 64tJ Mz;L fpuhkp tpUJfs;  
✓ ,e;jpa mnkhpf;f ,irf;fiyQh; /gy;Fdp ~h kw;Wk; mnkhpf;fhtpy; gpwe;j 

ngq;fSiur; Nrh;e;j hpf;fp Nf[; -  Vg;uy; 3Mk; Njjp 64tJ tUlhe;jpu fpuhkp 
tpUJfspy; Nfhg;igfis ntd;wdh;.  

✓ jdJ Nkilg;ngauhf /ghYitf; nfhz;l> epa+ahh;f;ifr; Nrh;e;j 
,irf;fiyQh;> /ghy;Fdp> ‘v fyh;/Gy; Nth;y;l;’f;fhf rpwe;j 
Foe;ijfSf;fhd ,ir My;gj;jpw;fhd fpuhkp tpUij ntd;whh;.  

✓ ‘bitd; ill;];’ glj;jpw;fhf Nf[; rpwe;j epa+ V[; My;gk; gphpit ntd;whh;.  
,jw;fhf mth; jp Nghyprpd; buk;kuhd ];Bth;l; Nfhy;Nyz;Lld; ,ize;J 
gzpahw;wpdhh;.  

 
➢ kzypd; fy;yiw (Tomb of Sand) 
✓ Vg;uy; 7Mk; Njjp> vOj;jhsh; fPjhQ;ryp =apd; ‘Nlhk;g; Mg; rhz;l;’ ehty;- 

rh;tNjr Gf;fh; ghpRf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;l Kjy; ,ejp nkhop Gidfij 
gilg;ghFk;.  

✓ £50,000 ,yf;fpag; ghpRf;fhf> cynfq;fpYk; cs;s ,ju Ie;J 

jiyg;GfSld;> ‘Nlhk;g; Mg; rhz;l;’ Nghl;bapLk;.  ,J MrphpaUf;Fk; 
nkhopngah;g;ghsUf;Fk; ,ilapy; rkkhfg; gphpf;fg;gLfpwJ.  

✓ ,e;jg; Gj;jfj;ij nla;rp uhf;nty; Mq;fpyj;jpy; nkhopngah;j;jhh;.  
  

➢ 2022Mk; Mz;bd; rpwe;j cyf gj;jphpif Gifg;glk;  
✓ Kd;dhs; fk;Y}g;]; ,e;jpad; ciwtplg; gs;spf;F mUfpy; vLf;fg;gl;l 

Gifg;glk; 2022Mk; Mz;bd; cyf rpwe;j gj;jphpif Gifg;glkhf Njh;T 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

✓ ,e;jg; Nghl;bapd; 67 Mz;L fhy tuyhw;wpy; Kjy; Kiwahf> kdpjh;fs; 
ahUNk ,y;yhj Gifg;glk; ,e;j Mz;bd; cyf rpwe;j gj;jphpif 
Gifg;glkhfj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;sJ.  

✓ fk;Y}g;]; ,e;jpad; ciwtplg; gs;spapy; ,we;j Foe;ijfis epidT$Uk; 
tifapy;> vl;kz;lidr; Nrh;e;j Gifg;glf; fiyQuhd Mk;gh; gpuhf;fd; 
vLj;jJ ,e;j Gifg;glk; MFk;.  

 
➢ KjyhtJ yjh jPdhehj; kq;Nf];fh; tpUJ  
✓ yjh kq;Nf];fh; vd;w %j;j ghlfpapd; epidthf epWtg;gl;l yjh jPdhehj; 

kq;Nf];fh; tpUJ gpujkh; eNue;jpu Nkhbf;F toq;fg;gl cs;sJ.  
✓ Njrj;jpw;Fk; r%fj;jpw;Fk; Mw;wpa jd;dykw;w Nritf;fhf ,e;j tpUij 

gpujkh; Nkhb ngWfpwhh;.  
 

➢ njhONeha;f;fhd rh;tNjr fhe;jp tpUJ 2021  
✓ 2021Mk; Mz;Lf;fhd njhONeha;f;fhd rh;tNjr fhe;jp tpUij> rz;bfiur; 

Nrh;e;j lhf;lh; g+~d; FkhUf;Fk;. F[hj;jpd; r ;̀Nahf; F~;jh af;dh 
mwf;fl;lisf;Fk;> GJjpy;ypapy; eilngw;w tpohtpy;> FbauR Jizj; 
jiyth; vk;. ntq;ifah ehAL toq;fpdhh;.  

✓ njhONeha; Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;jpajw;fhfTk;> mjdhy; 
ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F rpfpr;ir mspj;jjw;fhfTk; lhf;lh;. g+~d; Fkhh; kw;Wk; 
r ;̀Nahf; F~;jh af;dh mwf;fl;lisf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gl;lJ.  
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➢ GJik tpUJ  
✓ nrd;id – tPl;Ltrjp kw;Wk; efh;g;Gw tptfhuq;fs; mikr;rfk; toq;fpa 

tpUJ tif GJik tpUjpd;fPo; Nfhtpl;-19f;F rpfpr;ir mspj;jikf;fhf 
rpwe;j efuj;jpw;fhd tpUij ntd;Ws;sJ.  

✓ ,e;j khefuk; ];khh;l; rpl;b gphptpYk; ePh;epiy kWrPuikg;Gf;fhd tpUijAk; 
ngw;Ws;sJ.  
 

➢ kpd;-Kd;nkhopT mikg;G (e-Proposal System) 
✓ Nkfhyah murpd; jpl;lkply; Jiwapd; ‘,-Kd;nkhopT mikg;G’ vd;w 

jiyg;gpyhd xU Kf;fpa Kd;Kaw;rpahdJ – Gfo;ngw;w I.eh tpUij 
ntd;wJ – jfty; rq;f kd;wj;jpd; ghpRfspy; cyf cr;rp khehL 2022  

✓ Nkfhyah vz;lh;gpiu]; fl;likg;gpd; xU gFjpahd ‘,-Kd;nkhopT 
mikg;G’> muRj; Jiwfspy; cs;s Nfhg;Gfspd; 75 tpOf;fhL Ntiyfis 
mfw;w Kay;fpwJ.  

✓ cyfk; KOtjpYk; cs;s rpwe;j 360 jpl;lq;fspy; ,Ue;J Nkfhyah 
Njh;e;njLf;fg;gl;lJ.  

 
➢ tpl;yp jq;f tpUJ (Whitley Gold Award) 
✓ Gfo;ngw;w gdpr;rpWj;ij epGzh; kw;Wk; tdtpyq;F ghJfhg;G epGzh; rhUjj; 

kp];uh kjpg;Gkpf;f tpl;yp jq;f tpUij ntd;Ws;shh;.  
✓ Mrpahtpd; caukhd kiy Rw;Wr; #oy; mikg;Gfspy; nghpa g+id 

,dq;fspd; ghJfhg;G kw;Wk; kPl;gjpy; goq;Fb r%fq;fis <LgLj;Jtjpy; 
mth; Mw;wpa gq;fspg;gpw;fhf mtUf;F tpUJ toq;fg;gl;lLs;sJ.  

✓ ,J mtuJ ,uz;lhtJ tpl;yp /gz;l; /ghh; Ner;rh; tpUJ MFk;.  mth; 
2005 ,y; Kjy; tpUijg; ngw;whh;.  

 
➢ cyf czT ghpR  
✓ Ntshz; tpQ;Qhdp kw;Wk; fhyepiy epGzuhd rpe;jpah Nuhnrd;];tPf; cyf 

czTg; ghpir ntd;whh;.  
✓ mth; tpz;ntsp Ma;TfSf;fhd ehrh Nfhlhh;l; epWtdj;jpy; %j;j Muha;r;rp 

tpQ;Qhdp Mthh;.  
✓ cyf czTg; ghpR mwf;fl;lis tpUJ Nuhrd; ];tPf;if Ntshz; khjphp 

,il xg;gPL kw;Wk; Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; epWtduhf mq;fPfhpj;Js;sJ.  
 

➢ Gypl;rh; ghpR  
✓ /gPr;rh; Nghl;Nlhfpuhgp gphptpy; 2022Mk; Mz;Lf;fhd kjpg;Gkpf;f Gypl;rh; ghpR 

ngw;w ehd;F ,e;jpah;fspy; Gifg;gl gj;jphpifahsh; Nldp~; rpj;jpf;Fk; 
xUth; Mthh;.  

✓ uha;l;lh;]; nra;jp epWtdj;ijr; Nrh;e;j rpj;jpf; kw;Wk; mtuJ rfhf;fshd 
ml;dhd; mgpb> rd;dh ,h;~hj; kl;^ kw;Wk; mkpj; Nlt; MfpNahh; ,e;j 
tpUij ntd;Ws;sdh;.  

✓ Gypl;rh; ghpir rpj;jpf; nty;tJ ,J ,uz;lhtJ KiwahFk;. 
✓ mth; 2021y; nfhy;yg;gl;lhh;.  

 
➢ uhay; jq;fg; gjf;fk; 2022  
✓ mfkjhghj;ijr; Nrh;e;j Gfo;ngw;w fl;blf; fiyQh; ghy;fpU~;tpjy;jh]; 

Njh~p- fl;blf;fiyf;fhd cyfpd; kpf cah;e;j tpUJfspy; xd;whd uhay; 
jq;fg;ggjf;fk; 2022 toq;fp nfsutpf;fg;gl;lhh;.  
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✓ uhay; jq;fg;gjf;fk; kw;Wk; fl;blf;fiyf;fhd Nehgy; ghpR vd 
miof;fg;gLk; gphpl;];fh; fl;blf;fiy ghpR Mfpa ,uz;ilAk; jq;fs; 
tho;ehspy; ngw;w mhpjhd egh;fspy; gp.tp. Njh~pAk; xUth; Mthh;.  

 
➢ m];lh; fhh;bad; FNshgy; eh;rpq; tpUJ  
✓ khh;rgpl; fTz;b nu/guy; kUj;Jtkidapy; gzpGhpAk; nfd;a nrtpypah; 

md;dh fghNy Jgh – Nk 12 md;W> Kjy; M];lh; fhh;bad; FNshgy; 
eh;rpq; tpUij ntd;whh;.  

✓ fy;tpia Mjhpj;jjw;fhfTk;> ,staJ jpUkzj;jpw;F vjpuhf gpur;rhuk; 
nra;jjw;fhfTk; kw;Wk; mtuJ r%fj;jpy; ngz; gpwg;GWG;G rpijT Nghd;w 
fhyhtjpahd fyhr;rhu eilKiwfis vjph;j;J Nghuhbajw;fhfTk;; cyfpd; 
rpwe;j nrtpypah; vd;w tpUij mth; ngw;whh;.  
 

➢ rq;fPj fyhepjp tpUJfs;  
✓ kpa+rpf; mfhlkp Qhapw;Wf;fpoik md;W 2020> 2021 kw;Wk; 2022Mk; 

Mz;LfSf;fhd rq;fPj fyhepjp tpUJ ntd;wth;fis mwptpj;jJ.  
✓ 2020Mk; Mz;bw;fhd tpUJf;F nea;Ntyp Mh;. re;jhdNfhghyDk;> 2021Mk; 

Mz;bw;fhd tpUJf;F jpUth&h; gf;jtj;ryKk;> 2022Mk; Mz;Lf;F yhy;Fb 
[p.N[. Mh;. fpU~;zd; kw;Wk; [p.N[. Mh; tp[ayl;Rkp MfpNahUk; Njh;T 
nra;ag;gl;ldh;.  
 

➢ cyfshtpa Rfhjhu jiyth;fs; tpUJ (Global Health Leaders Award) 
✓ cyf Rfhjhu mikg;G – 2022Mk; Mz;bwfhd ‘cyfshtpa Rfhjhu 

jiyth;fs;’ tpUij ,e;jpahtpd; 10 ,yl;rk; M~h gzpahsh;fSf;F> 
Nfhtpl;-19,d;NghJ mth;fs; Mw;wpa NritfSf;fhf toq;fpAs;sJ.  

✓ xU M~h gzpahsh; vd;gth; xU mq;fPfhuk; ngw;w r%f Rfhjhu Mh;tyh; 
Mthh;.  ,th; ,e;jpahtpd; Njrpa fpuhkg;Gw Rfhjhu ,f;fj;jpd; xU gFjpahf 
Rfhjhu kw;Wk;FLk;g ey mikr;rfj;jhy; epWtg;gl;l xU r%f Rfhjhu 
gzpahsUk; Mthh;.  

 
➢ kzy; fy;yiw (Tomb of Sand) 
✓ ,e;jpa ehtyhd ‘Nlhk;g; Mg; rhz;l;’ rh;tNjr Gf;fh; ghpir ntd;Ws;sJ.  
✓ ,e;jpa vOj;jhsh; fPjhQ;ryp = kw;Wk; mnkhpf;f nkhopngah;g;ghsh; nla;rp 

uhf;nty; MfpNahh;> ‘Nlhk;g; Mg; rhz;l;’f;fhd rh;tNjr Gf;fh; ghpir 
ntd;wdh;.  ,e;j ehty; Kjypy; ,e;jpapy; vOjg;gl;lJ.  ,J cynfq;fpYk; 
,Ue;J Mq;fpyj;jpy; nkhopngah;f;fg;gl;l Gidfijfis mq;fPfhpf;Fk; 
cahpa tpUij ntd;w Kjy; ,e;jpa nkhop Gj;jfk; vd;w ngUikiag; 
ngw;Ws;sJ.  

 
➢ fPjhQ;ryp =  
✓ fPjhQ;ryp =apd; ,e;jp ehtyhd ‘Nlhk;g Mg; rhz;l;’ kjpg;Gkpf;f 2022Mk; 

Mz;Lf;fhd rh;tNjr Gf;fh; ghpir ntd;w Kjy; ,e;jpa nkhop Gj;jfk; vd;w 
ngUikiag; ngw;Ws;sJ. 

✓ mth; ,e;j tpUij mnkhpf;fhtpd; nth;khd;by; trpf;Fk; nla;rp 
uhf;nty;Yld; gfph;e;J nfhz;Ls;shh;. nla;rp uhf;nty;> fPjhQ;ryp =apd; ‘nul; 
rkhjp’ vd;w ehtiy Mq;fpyj;jpy; nkhopngah;j;J ‘kzy; fy;yiw’ vd;W 
ngahpl;lhh;.  
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➢ Kjy;thpd; ngz;fs; ghJfhg;Gj; jpl;l tpUJfs;  
➢ gpwg;gpd;NghJ ghypd tpfpjj;ij Nkk;gLj;jpajw;fhf [{d; 16Mk; Njjp> 

nrd;idapy; eilngw;w tpohtpy;> Nfhit> jQ;rht+h;> f&h; khtl;lq;fspd; 
Ml;rpj; jiyth;fSf;F Kjy;th; K.f. ];lhypd; gjf;fq;fis toq;fpdhh;.  

➢ 2022Mk; Mz;bw;fhd Kjyikr;rhpd; ngz;fs; ghJfhg;Gj; jpl;l tpUJfspd; 
xU gFjpahf khtl;l Ml;rpj; jiyth;fSf;F ,e;j gjf;fq;fs; 
toq;fg;gl;ld.  
 

➢ rhe;jp ];t&g; gl;ehfh; ghpR  
✓ mwptpay; Jiwapy; kpfTk; kjpg;Gkpf;f tpUjhff; fUjg;gLk; mwptpay; kw;Wk; 

njhopy;El;gj;jpw;fhd Kjy; rhe;jp ];t&g; gl;ehfh; ghpR ,e;jpa murhy; 
toq;fg;gLfpwJ.  ,e;j tpUij 1958,y; jkpofj;ijr; Nrh;e;j Nf.v];. 
fpU~;zd; ngw;whh;.   

✓ mth; jdJ topfhl;bAk; kw;Wk; Nehgy; ghpR ngw;wtUkhd rp.tp. uhkDld; 
neUf;fkhf gzpahw;wpdhh;.  
 
 

➢ ];ifl;uhf;]; cyf tpkhd epiya tpUJfs; (Skytrax World Airport 
Awards) 2022 

✓ rkPgj;jpy; ghhprpy; eilngw;w kjpg;Gkpf;f ];ifl;uhf;]; cyf tpkhd epiya 
tpUJfs; 2022,y; ,e;jpah kw;Wk; njw;fhrpahtpd; rpwe;j gpuhe;jpa tpkhd 
epiyaj;jpw;fhd tpUij ngq;fSUtpd; nfk;NgfTlh rh;tNjr tpkhd 
epiyak; ngw;wJ.  

✓ cyf mstpy; elj;jg;gl;l xU fzf;nfLg;gpy;> rpwe;j thbf;ifahsh; Nrit 
nfhz;l tpkhd epiyaj;jpw;F thf;fspf;Fk; thbf;ifahsh;fshy; 
kjpg;gplg;gl;l gpd;dh; ,e;j tpkhd epiyak; ntw;wpahsuhfj; Njh;T 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 
➢ khpdh tpahNrht;];fh (Maryna Viazovska) 
✓ cf;iudpd; nkhpdh tpahNrht;];fh – fzpjj;jpw;fhd Nehgy; ghpR vd;W 

miof;fg;gLk; /gPy;l;]; gjf;fk; ngw;w ,uz;lhtJ ngz;kzp Mdhh;.  
✓ n`y;rpd;fpapy; eilngw;w tpohtpy;> 37 tajhd fpa;tpy; gpwe;j fzpjg; 

Nguhrphpauhd tpahNrht;];fh> %d;W ntw;wpahsh;fSk; kjpg;Gkpf;f ,e;j 
tpUij ntd;whh;.  
 

➢ 68tJ Njrpa jpiug;gl tpUJfs;  
✓ 2020Mk; Mz;bw;fhd 68tJ Njrpa jpiug;gl tpUJfspd; ntw;wpahsh;fs; 

[_iy 22 md;W GJ jpy;ypapy; mwptpf;fg;gl;ldh;.  
✓ jkpo; jpiug;glkhd ‘#uiug; Nghw;W’ rpwe;j jpiug;glk;> rpwe;j ebfh; kw;Wk; 

rpwe;j ebiff;fhd Njrpa tpUij ntd;wJ.  
✓ ~hypdp c~h ehah; kw;Wk; ,af;Feh; Rjh nfhq;fuh MfpNahUf;F rpwe;j 

jpiuf;fijf;fhd tpUijaAk;> rpwe;j ,ir ,af;FeUf;fhd (gpd;dzp ,ir) 
tpUij [p.tp. gpufh~; FkhUf;Fk; ,g;glk; ngw;Wj;je;jJ.  

✓ m[a; Njt;fhd; ebj;j ‘jd;`h[p: jp md;rq; thhpah;’ jpiug;glk; 
Njt;fhDf;F rpwe;j ebfUf;fhd tpUijAk;> KOikahd nghOJNghf;if 
toq;Fk; rpwe;j gpugykhd jpiug;glj;jpw;fhd tpUijAk; ntd;wJ.  ‘#uiug; 
Nghw;W’ glj;jpw;fhf rpwe;j ebfUf;fhd tpUij #hpahTld; gfph;e;J 
nfhz;lhh; Njt;fhd;.   
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➢ rh; tpd;];ld; rh;r;rpy; jiyikj;Jt tpUJ  
✓ cf;iud; mjpgh; NthNyhbkph; n[nyd;];fp – rh;  tpd;];ld; rh;r;rpy; 

jiyikj;Jt tpUJ rkPgj;jpy; toq;fp nfsutpf;fg;gl;lhh;.  
✓ [_iy 26 md;W rh;r;rpy; FLk;g cWg;gpdh;fs; fye;J nfhz;l tpohtpy; 

,q;fpyhe;J gpujkh; Nghhp]; [hd;rd; ,e;j tpUij toq;fpdhh;.  
✓ n[yd;];fp tPbNah ,izg;G %yk; ,e;j tpUij Vw;Wf; nfhz;lhh;.  

[hd;rd; kw;Wk; ,q;fpyhe;jpd; MjuTf;F ed;wpAk; njhptpj;Jf; nfhz;lhh;.  
 

➢ fhyr;RtL  
✓ ‘fhyr;RtL’ ntspaPl;lhsuhd fz;zd; Re;juk; - nrthypah; bvy; Mh;l;Nu 

Ne~dy; L nkhpl;> iel; Mg; jp Mh;lh; Mg; jp nkhpl;bw;F gpuhd;]; muR 
Njh;T nra;jJ.  

✓ gpuhd;rpd; nrthypah; tpUJ ngw Njh;T nra;ag;gl;ljw;fhfTk;> gjpg;gfj; 
Jiwapy; ,e;jpahTf;Fk; gpuhd;]; ehl;Lf;Fk; ,ilapyhd cwit 
Nkk;gLj;jpajw;fhfTk; Kjy;th; K.f. ];lhypd; fz;zd; Re;juj;jpw;F tho;j;J 
njhptpj;jhh;.  
 

➢ f[; nfsut; tpUJ  
✓ xd;wpa murpd; Rw;Wr; #oy;. tdq;fs; kw;Wk; gUtepiy khw;w mikr;rk; - 

,e;j Mz;Lf;fhd ‘f[; nfsut;’ tpUJf;F kyghh; goq;Fbapd r%fj;ijr; 
Nrh;e;j Ie;J ahidg; ghfd;fisj; Njh;T nra;Js;sJ.  

✓ ,e;j ghfd;fs; Nfhak;Gj;J}h; khtl;lk; Midkiy Gypfs; fhg;gfj;jpy; 
thy;ghiwapy; cs;s NfhopfKj;jp kw;Wk; tufhspahh; ahidfs; Kfhk;fspy; 
gzpGhpfpd;wdh;.  

✓ fhl;L ahidfisg; ghJfhg;gjw;fhfg; ghLgLk; egh;fSf;F ,e;j tpUJ 
toq;fg;gLfpwJ.  

✓ Mf];l; 12k; Njjp Nfushtpy; cs;s nghpahW ahidfs; ruzhyaj;jpy; 
eilngWk; cyf ahidfs; jpdf; nfhz;lhl;lj;jpd;NghJ me;j ahidg; 
ghfd;fspy; gpupjpfs; ,e;j tpUijg; ngWth;.  

 
✓ jifrhy; jkpoh;  
✓ khepy muR – Mz;LNjhWk; toq;Fk; ‘jifrhy; jkpoh;’ tpUij ,e;j Mz;L 

%j;j fk;a+dp];l; jiytUk;> Rje;jpug; Nghuhl;l tPuUkhd Mh;. 
ey;yfz;;ZTf;F toq;Ftjhf mwptpj;jJs;sJ.  

✓ jkpofk; kw;Wk; jkpoHfspd; eyDf;fhf Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;ig toq;fpa 
rpwe;j egh;fSf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gLfpwJ.  

✓ ,e;j tpUJ &.10 ,yl;rk; nuhf;fg; ghpR kw;Wk; Rje;jpug; Nghuhl;lj;jpy; tpUJ 
ngw;wthpd; gq;if tpsf;Fk; rhd;wpjioAk; nfhz;lJ.  
 

➢ dPal rNgam Duston 
✓ jpbgj;jpa Md;kPfj;jiyth; jyha; yhkhTf;F ylhf;fpd; cahpa rptpya;d 

fTutkhd 'dPal rNgam Duston' toq;fp nfsutp;f;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ kdpj Fyj;jpw;F mth; Mw;wpa kj;jhd gq;fspg;gpw;hf mth; 

nfsutpf;fg;gl;lhh;.  
 

➢ mnkhpf;f ghuk;ghpa thy; Mg; /Ngk; (US Heritage Wall of Fame) 
✓ ukjhh; rpq;: mnkhpf;f ghuk;ghpa thy; Mg; /Ngk; gw;wpa Kjy;,e;jpa 

cstpayhsh;.  
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✓ mfkjhghj;; gy;fiyf; fof Nguhrphpah; uhkjh; rpq;> mnkhpf;fhtpy; cs;s 
nrhirl;b /ghh; gh;rdhypl;b mz;l; Nrh~pay; irf;fhfy[papd; ‘n`hpHNl[; 
thy; M/;g; /Ngk;’ gl;bapyy; ,lk; ngw;Ws;shh;. 

✓ ,jd;%yk;> ,e;jg; ngUikiag; ngw;w ,;jpahtpd; xNu r%f cstpayhsh; 
vd;w ngUikia mth; ngw;Ws;shh;. r%f cstpay; kw;Wk; eph;thfj;jpw;fhd 
mtuJ mrhjhuz gq;fspg;GfSf;fhf v];gpv];gp My; mth; 
nfsutpf;fg;gl;lhhh;.   
 

➢ nrthypah; tpUJ (Chevalier de la Legion d’Honneur) 
✓ %j;j fhq;fpu]; jiytUk; jpUtde;jGuk; vk;gpAkhd rrp j&Uf;F gpuhd;]; 

ehl;bd; cahpa tpUjhd nrthypah; b yh ny[pad; b `hD}h; tpUij 
toq; gpuhd;]; muR KbT nra;Js;sJ.  

✓ Clf mwpf;ifapd;gb> mtuJ vOj;Jf;fs; kw;Wk; Ngr;RfSf;fhf fhq;fpu]; 
jiyth;fSf;F tpUJ toq;f gpnuQ;R murhq;fk; KbT nra;Js;sJ.  
 

➢ Rje;jpu jpdj;jpd; 75tJ Mz;L tpohtpy; jkpo;ehL tpUJfs;  
➢ jiyrhy; jkpoh;  
✓ jkpofk; kw;Wk; jkpoh;fspd; tsh;r;rpf;F Mw;wpa rpwe;j gq;fspg;gpw;fhf> 

KJngUk; fk;a+dp];l; jiyth; ey;yfz;ZTfF> Mf];l; 15Mk; Njjp> kjy;h; 
K.f. ];lhypd;. \jifrhy; jkpoh;’ (Gdpjj; jkpoh;) tpUij toq;fpdhhh;.  
 

➢ lhf;lh;.V.gp.n[. mg;Jy; fyhk; tpUJ  
✓ Mz;LNjhWk; toq;fg;gLk; lhf;lh;.V.gp.n[. mg;Jy; fyhk; tpUJ> nrd;idg; 

gy;fiyf; fofk; kw;Wk; ghujpahh; gy;fiyf; fofq;fspd; Kd;dhs; 
JizNte;juhd v];. ,f;dhrpKj;JTf;F ,e;j Mz;L toq;fg;gl;lJ.  

 
➢ fy;gdh rht;yh tpUJ  
✓ ehfg;gl;bdk; khtl;lk;> fPo;NtSh; fpuhkj;ijr; Nrh;e;j gp. vopyurpf;F> ePr;ry; 

njhpahj epiyapYk;> Fsj;jpy; %o;fpa ,uz;L Foe;ijfisj; Jzpr;ryhff; 
fhg;ghw;wpajw;fhf> ,e;j Mz;Lf;fhd fy;gdh rht;yh tpUJ toq;fp 
nfsutpf;fg;gl;lJ.  
 

➢ cq;fs; njhFjpapy; Kjy;th; tpUJ  
✓ Kjy;thpd; Kfthpj; Jiwapy; Nkw;ghh;it nghJkf;fs; Fiw jPh;f;Fk; 

mYtyh; v];. yl;Rkpgphpah> cq;fs; njhFjpapy; Kjy;tUf;fhd tpUijg; 
ngw;whh;.   

✓ ,e;jj; Jiwapy; njhopy;El;gk; njhlh;ghd gzpfis xUq;fpizj;J rpwg;ghf 
gzpahw;wpaikf;fhf mtUf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gl;lJ.  

 
➢ Kjyikr;rhpd; rpwe;j eilKiwfSf;fhd tpUJ  
✓ Kjyikr;rhpd; rpwe;j eilKiwfs; tpUJ - ,e;j Mz;L ,uz;L Jiwfs; 

kw;Wk; Ie;J khtl;lq;fSf;F Rje;jpu jpdj;jpd; 75tJ Mz;L tpohtpy; 
toq;fg;gl;lJ.  

✓ Ntshz; ,ae;jpuq;fis Md;iydpy; gzpakh;j;Jk; ,--thlif vd;w ifNgrp 
nraypia cUthf;fpajw;fhf khepy Ntshz; nghwpapay; JiwfF ,e;j 
tUJ toq;fg;gl;lJ.  
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✓ NkYk;> iftplg;gl;l> tajhd kw;Wk; kdeyk; ghjpf;fg;gl;lth;fis 
kPl;gjw;fhd fhty; fuq;fs; vd;w rpwg;G Kaw;rpf;fhf nrd;id ngUefu 
fhty;Jiwf;F tpUJ toq;fg;gl;lJ. 

✓ khw;Wj; jpwdhspfspd; tho;f;ifia khw;wpaikj;jjw;fhf> nrq;fy;gl;L 
khtl;l r%f ey mYtyh; rq;fPjh tPu re;jhdk; tpUJ ngw;whh;.  

✓ rptfq;if ePh;epiyfSf;F Gj;Japh; Cl;baikf;fhf rptfq;if khtl;l 
Kd;dhs; Ml;rpah; n[. n[afhe;jk;> tpUJ ngw;whh;.  

✓ kw;w khtl;lq;fisg; nghWj;jtiu> $iu kioePh; Nrfhpg;Gf;fhf jpz;Lf;fy; 
khtl;lKk;> ‘jha;Nfh; ney;iy’ jpl;lj;jpw;fhf jpUney;Ntyp khtl;lKk;> 
‘rpwFfs; nrq;fy;’ Kaw;rpf;fhf jpUts;Sh; khtl;lKk; tpUJ ngw;wd.  

✓ ngz;fspd; eyDf;fhf Mw;wpa NritfSf;fhd tpUJfSf;fhf> 
ehfg;gl;bdj;jpy; Mh;. Nutjp epWtpa ‘thdtpy; mwf;fl;lis’ rpwe;j 
epWtdkhfj; Njh;T nra;ag;gl;lJ.  

✓ ngz;fspd; eyDf;fhf Mw;wpa Nritfisg; ghuhl;b> lhf;lh;. [p. gq;f[k;> 
‘r[we’k r%f Nrtfh;’ vd;w tpUij ntd;whh;.   

 
➢ khepy ,isQh; tpUJ  
✓ fle;j Mf];l; 15 Mk; Njjp nrd;idapy; eilngw;w 75tJ Rje;jpu jpd 

tpohtpy; r%fg; gzpf;fhf Kfk;kJ M~pf;fpw;F Kjy;thpd; khepy ,isQh; 
tpUij Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; toq;fpdhh;.  

✓ ,e;j tpUJ 1 ,yl;rk; ghpRj; njhif> gjf;fk; kw;Wk; ghuhl;Lg; gj;jpuk; 
nfhz;lJ.  

✓ ePyfphpiar; Nrh;e;j 29 tajhd ,e;j M~pf;> chpik Nfhug;glhj cly;fspd; 
fz;zpakhd ,Wjpr; rlq;Ffis cWjp nra;tjw;fhf jdJ tho;f;ifia 
mh;g;gzpj;Js;shh;.  
 

➢ Kjyikr;rhpd; ey; MSif tpUJ  
✓ jpUney;Ntyp khtl;lk; - NgW fhy ,wg;G tpfpjj;ij fl;Lf;Fs; nfhz;L 

tur; nra;jjw;fhf Kjyikr;rhpd; ey; MSif tpUij ntd;wJ.  
✓ xU fhyj;jpy; mjd; cah; NgW fhy ,wg;G tpfpjj;jpw;Fg; ngah; Nghd ,e;j 

khtl;lk;> rpy Mz;LfSf;F Kd;G khepy ruhrhpahd 65f;F vjpuhf 100 vd;w 
NgWfhy ,wg;G tpfpjj;ijg; ngw;wpUe;jJ.  

✓ njhopy;El;gk; kw;Wk; nghJ Rfhjhu epGzj;Jtk; Mfpatw;iw 
xUq;fpizf;Fk; ‘jha;Nfh;’ Kiwia nray;gLj;JtNj ,e;j ntw;wpapd; 
,ufrpak; MFk;.  
 

➢ fhh;g;gNul; ik ];lhk;g; (Corporate My Stamp) 
✓ nrd;id cah;ePjp kd;wj;jpd; ,e;Njh-ruhnrdpf; fl;bl tshfj;jpd; 160tJ 

Mz;ilf; Fwpf;Fk; Kj;jpiu- Mf];l; 15 md;W jiyik ePjpgjp 
KdP];th;ehj; gz;lhhp mth;fshy; ntspaplg;gl;lJ.  

✓ jiyik ePjpgjp Njrpaf; nfhbia Vw;wpa gpd; ,e;jpa jghy; Jiwapd; 
‘fhh;g;gNul; il ];lhk;g;’ jpl;lj;jpd;fPo; Kj;jpiuia ntspapl;lhh;.  
 

➢ And];Nfh mikjpg; ghpR 2022  
✓ Kd;dhs; n[h;kd;mjpgh; VQ;ryhnkh;f;fy; mth;fspd; ‘mfjpfis tuNtw;Fk; 

Kaw;rpfSf;fhf’ 2022Mk; Mz;Lf;fhd And];Nfh mikjpg; ghpR 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  
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✓ 2015 Nfhilapy;> mfjpfs; INuhg;ghtpw;Fs; Eioe;J nfhz;bUe;jNghJ> 
nkh;f;nfy; jdJ ehl;bd; vy;iyfisj; jpwe;J n[h;khdpah;fSf;F ‘ph; 
~h/ngd;jh];’ \ehq;fs; ,ijr; nra;a KbAk;’ vd;W gpugygkhf mwptpj;jhh;.  

 
➢ Gypl;rh; ghpR 2022 
✓ mnkhpf;fhtpd; ,d;irlh; ,iza ,jopy; gzpGhpAk; tq;fhsNjrj;jpy; gpwe;j 

/g`;kpjh mrpk; 2022Mk; Mz;Lf;fhd Gypl;rh; ghpRf;Fj; Njh;T 
nra;ag;gl;Ls;shh;.  

✓ tpsf;fkhd mwpf;if kw;Wk; th;zid (Illustrated Reporting and 
Commentary) vd;w gphptpd;fPo; mtUf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gl;lJ.  
 

➢ ypgh;l;b gjf;fk; 2022  
✓ ypgh;l;b gjf;fk; 2022 cf;iud; mjpgh; NthNyhbkph; n[nyd;];fpf;F ,e;j 

,iyAjph;fhyj;jpy; toq;fg;gLk;.  
✓ ‘u~;a nfhLq;Nfhd;ikf;F vjpuhf Rje;jpuj;ij tPuj;Jld; ghJfhj;jjw;fhff’ 

mf;Nlhgh; khjk; xU tpohtpy; n[nyd;];fp nfsutpf;fg;gLthh; vd;W Njrpa 
murpayikg;G ikak; mwptpj;Js;sJ.  
 

➢ Nf. ,uhkr;re;jpud;  
✓ ,uhkehjGuk; khtl;lk; nrk;gq;Fbiar; Nrh;e;j Nf. ,uhkr;re;jpud; vd;gtNu 

jkpofj;jpy; ,Ue;J Njrpa ey; Mrphpah; tpUJf;Fj; Njh;e;njLf;fg;gl;l xNu 
Mrphpah; Mthh;.  

✓ 40 tajhd ,uhkr;re;jpud;> fPok;ghs; fpuhkj;jpy; cs;s Cuhl;rp xd;wpa 
njhlf;fg; gs;spapy; ,uz;lhk; tFg;G Mrphpauhf cs;shh;.  

✓ koiyah; gs;sp Kjy; fy;Y}hp tiu Foe;ijfis topelj;Jk; 
xUq;fpize;j fpuhk Nkk;ghl;L khjphp fy;tpf;fhf mth; rpwe;j Mrphpah; 
tpUijg; ngWfpwhh;.  
 

➢ /g`;kpjh mrpk; (Fahmida Azim) 
✓ tq;fhsNjrj;jpy; gpwe;j XtpaUk; vOj;jhsUkhd /g1;kpjh mrpk; - 2022Mk; 

Mz;Lf;fhd Gypl;rh; ghpRf;F ‘tpsf;fg;gl mwpf;if kw;Wk; th;zid’ vd;w 
gphptpd;fPo; Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.  

✓ me;Njhdp nly; Nfhy;> N[h~; Mlk;;]; kw;Wk; thy;l; `pf;fp MfpNahUld; 
kjpg;Gkpf;f ,e;j tpUJf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;l ehd;F gj;jphpifahsh;fspy; 
,tUk; xUth; Mthh;.  

✓ ,d;irlh; Md;iyd; ,jOf;fhf ca;Fh;fspd; rPd mlf;FKiw Fwpj;j 
mth;fspd; gzpf;fhf mth;fSf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ jptpjh uha;  
✓ Mf];l; 28 md;W> Kk;igapy; cs;s gpugy ];LbNah];> k`hyf;~;kpapy; 

eilngw;w kp]; jpth Adpth;]; Nghl;bapy;> jptpjh uha; - LIVA Miss Diva 
Universe 2022 vd;w gl;lj;ij ntd;whh;.  
 

➢ rhfpj;a mfhlkpapd; ghy; rhfpj;a Gu];fhh; 2022  
✓ ghy; rhfpj;a Gu];fhh; tpUJ 23 nkhop vOj;jhsh;fSf;Fk;> At rhfpj;a 

Gu];fhh; tpUJ 24 nkhopfspd; vOj;jhsh;fSf;Fk; toq;fg;gLfpwJ.  
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✓ ghy; rhfpj;a Gu];fhh; gphptpy;> gQ;rhgp nkhopapy; ,e;j Mz;L tpUJ 
toq;fg;gltpy;iy.  

✓ jkpopy; ky;ypfhtpd; tPL vd;w E}Yf;fhf [p. kPdhl;rpf;F ghy rhfpj;a 
Gu];fhh; tpUJ toq;fg;gLk;.  

✓ jkpopy; At Gu];fhh; tpUJ gh. fhspKj;J vOjpa jdpj;jpUf;Fk; muspfspd; 
kjpak; vd;W E}Yf;F toq;fg;gLfpwJ.  

 
➢ n[duy; kNdh[; ghz;Nl  
✓ ,e;jpa uhZt jsgjp n[duy; kNdh[; ghz;Nl – Neghs uhZtj;jpd; 

nfsut n[duy; gl;lj;ij Neghs mjpgh; gpj;ah Njtp gz;lhhp rkPgj;jpy; 
nrg;lk;gh; 5Mk; Njjp fhj;khz;Ltpd; toq;fpdhh;. 

✓ n[duy; ghz;Nl jdJ ,kakiy Njrj;jpw;fhd jdJ gazj;jpd;NghJ 
Neghsj;jpd; jiyefhpy; cs;s [dhjpgjpapd; mjpfhug;g+h;t ,y;ykhd 
‘~ply;epth]py;’ eilngw;w rpwg;G tpohtpy; nfsutpf;fg;gl;lhh;.   
 

➢ n`h;kd; nf];ld; tpUJ (Hermann Kesten Award) 
✓ rhjp> ghypdk; kw;Wk; ,d xLf;FKiwf; fUg;nghUspy; mth; Mw;wpa gzpia 

mq;fPfhpf;Fk; tifapy; n`h;kd; nf];ld; tpUJ ,e;j Mz;L> nrd;idapy; 
gpwe;j rhjp vjph;g;Gg;Nghuhsp> ehtyhrphpah; kw;Wk; ftpQuhd kPdh fe;jrhkpf;F 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. 

✓ mth;ftpij kw;Wk; ciueil ,uz;ilAk; gad;gLj;jpAs;shh; kw;Wk; ,e;J 
ypl; ghpR kw;Wk; Gidfij;fhd ngz;fs; ghpR Nghd;w gy;NtW ,yf;fpa 
tpUJfSf;Fj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.   
 

➢ ,e;jpah cah; ,uj;j mOj;jf; fl;Lg;ghl;L Kaw;rp India Hypertension 
Control Initiative) 

✓ 2022 I.eh. ,d;lh; Vn[d;rp lh];f; /Nghh;;]; kw;Wk; cyf Rfhjhu mikg;gpd; 
rpwg;Gj; jpl;lkhd Muk;g Rfhjhug; ghJfhg;G tpUJ ,e;jpah cah; ,uj;j 
mOj;jf; fl;Lg;ghl;L Kd;Kaw;rpf;fhf ,e;jpahTf;F toq;fg;gl;lJ.   

✓ nrg;lk;gh; 21> 2022 md;W epa+ ahh;;f;fpy; eilngw;w I.eh nghJr; rigapd; 
gf;f epfo;tpy; I.eh tpUJ toq;fg;gl;lJ.  
 

➢ jhjhrhNfg; ghy;Nf tpUJ  
✓ gok;ngUk; ebifahd M~h gNuf; 2020Mk; Mz;Lf;fhd jhjhrhNfg; ghy;Nf 

tpUJ ngWgtuhf mwptpf;fg;gl;L> mtUf;F 52tJ tpUJ toq;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ mth; 95f;Fk; Nkw;gl;l glq;fspy; ebj;Js;shh;.  1998-2001 tiu kj;jpa 

jpiug;gl rhd;wpjo; thhpaj;jpd; jiytuhf ,Ue;jhh;. jhjhrhNfg; ghy;Nf 
tpUJ ,e;jpa rpdpkhtpd; cahpa tpUjhFk;.  
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சைீபத்திய விருதுகள் ைற்றும் பகௌரவங்கள் 

விருதுகள் விருது பபற்றவர் களம் 

ராமன் மகவசவச 

விருதுகள் 2022 

• Sotheara Chhim 
(கம்வபாடியா) – மன 

ஆவராக்கியத்திற்காக 

 

• மபர்னாமடட் மாட்ரிட் 

(பி ிப்ரபன்ஸ்) – 

குழந்ரத பாதுகாப்பு 

முயற்சிக்காக 

 

• Tadashi Hattori (ஜப்பான்) 

– வியட்ைாமியர்களுக்கு 

சிகிச்ரச அளித்த உள்ளூர் 

மருத்துவர்களுக்கு 

பயிற்சி அளிக்க 

 
• Gary Bencheghib 
(இந்வதாவனசியா) – கடல் 

பிளாஸ்டிக் 

மாசுபாட்டிற்கு எதிரான 

வபாராட்டம் 

அரசு வசரவயில் சிறந்த 

பங்களிப்பு 

சர்வவதச சுற்று ா 

விருது 2023 
வமற்கு வங்காளம் 'க ாச்சாரத்திற்கான சிறந்த இடம். 

பிரான்சின் உயரிய 

சிவி ியன் 

மகௌரவமான 'ரைட் 

ஆஃப் தி லீஜியன் ஆஃப் 

ஹானர்' 

சுவாதி பிரமல் 

வதசிய மற்றும் சர்வவதச அளவில் 

வைிகம் மற்றும் மதாழில்துரற, 

அறிவியல், மருத்துவம், கர  

மற்றும் க ாச்சாரம் ஆகிய 

துரறகளில் பங்களிப்பு. 

மஜர்மன் PEN விருது 

இந்திய எழுத்தாளர் 

மற்றும் கவிஞர் மீனா 

கந்தசாமி 

துன்புறுத்தப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் 

மற்றும் பத்திரிரகயாளர்களின் 

உரிரமகளுக்காக ைிற்பது. 

ராைி எ ிசமபத் II 

ஆண்டின் சிறந்த மபண் 

விருது 

இந்திய வம்சாவளிரயச் 

வசர்ந்த சுமயல் ா 

பிராவர்வமன் 

இங்கி ாந்தில் சிறந்த சாதரனகள் 

புரிந்த மதற்காசியர்கரள 

மகௌரவிக்க. 
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விமான ைிர ய 

வசரவ தர விருது-2022 

மகாச்சின் சர்வவதச 

விமான ைிர யம் 

 ிமிமடட் 

உ களாவிய விமானப் 

வபாக்குவரத்துத் துரறயில் மிக 

உயர்ந்த மகௌரவம். 

52வது தாதாசாவகப் 

பால்வக விருது 
ஆஷா பவரக் 

இந்திய சினிமாவின் வளர்ச்சி 
மற்றும் வளர்ச்சிக்கு சிறந்த 

பங்களிப்பு 

 தா மங்வகஷ்கர் 

விருது 

• குமார் சானு 

• ரஷவ ந்திர சிங் 

• ஆனந்த்-மி ிந்த் 

ஒளி இரச துரறயில் சிறந்து 

விளங்குவரத ஊக்குவிக்க 

சிறந்த சாகச சுற்று ாத் 

த ம் 
உத்தரகாண்ட் சாகச சுற்று ா த ம் 

மிஸ் திவா யுனிவர்ஸ் 

2022 
திவிதா ராய் (கர்ைாடகா) அழகுப் வபாட்டி 

 ிபர்ட்டி மமடல் 2022. 

உக்ரரன் ஜனாதிபதி 
வவாவ ாடிமிர் 

மஜம ன்ஸ்கி 
மனிதாபிமான முயற்சிகள் 

யுமனஸ்வகா அரமதி 
பரிசு 2022 

மஜர்மனியின் முன்னாள் 

அதிபர் ஏஞ்ச ா மமர்கல் 

அரமதிரய வமம்படுத்தும் 

முயற்சி 

Lisbon Triennale 

Millennium bcp வாழ்ைாள் 

சாதரனயாளர் விருது 

மமரினா தபசும் 

கட்டிடக்கர  மற்றும் 

இடஞ்சார்ந்த ைரடமுரறயில் 

பங்களிப்பு 

பிரான்சின் உயரிய 

சிவி ியன் விருது 

"மசவா ியர் டி  ா 

ம ஜியன் டி'ஹானூர்" 

சசி தரூர் எழுத்துகள் மற்றும் உரரகள் 

யுஎஸ் மஹரிவடஜ் 

வால் ஆஃப் ஃவபம் 

இந்தியப் வபராசிரியர் 

ராமதர் சிங் 

ஆளுரம மற்றும் சமூக 

உளவியல் (SPSP) 

மிஸ் இந்தியா யுஎஸ்ஏ 

2022 

இந்திய வம்சாவளி 
இளம்மபண் ஆர்யா 

வால்வவகர் (வர்ஜனீியா) 

அழகுப் வபாட்டி 
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மிஸ் டீன் இந்தியா 

யுஎஸ்ஏ 
தன்வி குவராவர் அழகுப் வபாட்டி 

'dPal rNgam Duston' 

விருது ( டாக்கின் 

உயரிய சிவி ியன் 

விருது) 

த ாய்  ாமா 
மனிதகு த்திற்கு மகத்தான 

பங்களிப்பு 

'ஜனாதிபதியின் 

ைிறங்கள் மரியாரத•  
“ஜனாதிபதியின் 

ைிறங்கள்” tpUJ என்பது 

மாைி ங்கள் மற்றும் 

யூனியன் 

பிரவதசங்களின் 

ராணுவம், துரை 

ராணுவம் மற்றும் 

வபாலீஸ் பரடகளுக்கு 

வழங்கப்படும் மிக 

உயர்ந்த கவுரவமாகும். 

தமிழ்ைாடு காவல்துரற ராணுவம், வபாலீஸ் அ ங்காரம் 

 

ஃமபமினா மிஸ் 

இந்தியா வவர்ல்ட் 

2022 

சீனி மஷட்டி 

(கர்ைாடகாரவ 

வசர்ந்தவர்) 

அழகுப் வபாட்டி அல் து அழகுப் வபாட்டி 

ஃபலீ்ட்ஸ் மமடல் 2022 

(கைிதத்திற்கான 

வைாபல் பரிசு என்றும் 

அரழக்கப்படுகிறது) 

உக்வரனிய 

கைிதவிய ாளர் 

மரினா 

வியாவசாவ்ஸ்கா 

கைிதம் 

ஜப்பானின் 'ஆர்டர் 

ஆஃப் தி ரரசிங் சன்' 

விருது 

சன்மார் 

குழுமத்தின் 

துரைத் தர வர் 

ைாராயைன் குமார் 

ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இரடயி ான மபாருளாதார உறவுகரள 

வலுப்படுத்துதல் 



 

144 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

அன்ரன மதரசா 

ைிரனவு விருது 

(மகாராஷ்டிரா 

அரசாங்கத்தால்) 

தியா மிர்சா (UNEP 

வதசிய 

ைல்ம ண்ை தூதர்) 

சமூக ைீதி 

சர்தார் பவடல் சிறந்த 

ICAR இன்ஸ்டிடியூட் 

விருது 2021 

வதசிய வவளாண் 

ஆராய்ச்சி 
வம ாண்ரம 

அகாடமி 
(NAARM). NAARM 

இன் தர வர் 

சீனிவாச ராவ். 

விவசாய ஆராய்ச்சி 

குவளாபல் எனர்ஜி 
பரிசு 2022 

இந்திய வம்சாவளி 
வபராசிரியர் 

மகௌசிக் 

ராஜவசகரா 

ஆற்றல் திறன்மிக்க மதாழில்நுட்பங்களில் 

பங்களிப்பு 

மரியாரதக்குரிய 

துரை (CH) 

அகமது சல்மான் 

ருஷ்டி 
…… 

புரனகரதக்கான 

மபண்கள் பரிசு 2022 
ரூத் ஓமசக்கி வடிவம் & மவறுரமயின் புத்தகம் 

யுமனஸ்வகா மன்னர் 

ஹமத் பின் இசா 

அல்-க ிஃபா பரிசு 

கல்வி அரமச்சகம் 

(MoE) 

கல்வியில் தகவல் மற்றும் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட்பம் (ICT). 

மிஸ் இந்தியா 2022 

உ களவில் 
குஷி பவடல் 

இந்தியாவுக்கு மவளிவய ைீண்ட கா மாக 

இயங்கும் இந்தியப் வபாட்டி விருதுகள் 

L'OEil D'Or விருது 2022 மஷௌனக் மசன் ஆவைப்படம் 



 

145 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

வி சாந்தாராம் 

வாழ்ைாள் 

சாதரனயாளர் 

விருது 

புகழ்மபற்ற 

ஆவைப்படத் 

தயாரிப்பாளரும் 

எழுத்தாளருமான 

சஞ்சித் ைர்வவகர் 

திரரப்படங்கள் 

ஆர்டர் ஆஃப் தி 
பிரிட்டிஷ் எம்பயர் 

(OBE) விருது 

கிவஷார் 

மஜயராமன் 

(இந்தியா மற்றும் 

மதற்காசிய 

பிராந்தியத்திற்கான 

வரால்ஸ் ராய்ஸ் 

தர வர்) 

 

வைாய்த்தடுப்பு 

சாம்பியன் விருது 

வரடிவயா ஜாக்கி 
உமர் ைிசார் (மதற்கு 

காஷ்மீரரச் வசர்ந்த 

ஆர்.வஜ. உமர் 

 

உ கின் அதிக 

ஊதியம் மபறும் 

விரளயாட்டு 

வரீர்களின் முதல் 10 

பட்டியல் 2022 

 ிவயானல் 

மமஸ்ஸி 
கால்பந்து 

2022 பு ிட்சர் பரிசுகள் 

ைான்கு இந்தியர்கள் 

1. அட்னான் அபிடி 

2. சன்னா இர்ஷாத் 

மட்டூ 

3. அமித் வடவ் 

4. மரறந்த 

வடனிஷ் சித்திக் 

இதழியல் 

2022 சர்வவதச புக்கர் 

பரிசு 

மை ின் கல் ரற 

ைாவலுக்கு 

கீதாஞ்ச ி ஸ்ரீ 

ைாவல் 

விட் ி தங்க விருது 

202 

புகழ்மபற்ற 

பாதுகாவ ர் 

மற்றும் 

பனிச்சிறுத்ரத 
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ைிபுைர் சாருதத் 

மிஸ்ரா 

உ க உைவு பரிசு 

2022 

ஒரு அமமரிக்க 

வவளாண் 

விஞ்ஞானி மற்றும் 

கா ைிர  ைிபுைர் 

சிந்தியா 

வராமசன்ஸ்வகீ் 

கா ைிர  மைருக்கடி மற்றும் உைவு 

உற்பத்தி 

ராயல் தங்கப் பதக்கம் 

2022 

இந்திய 

கட்டிடக்கர  

ைிபுைர் 

பால்கிருஷ்ை 

விட்டல்தாஸ் 

வதாஷி 

கட்டிடக்கர  

2022 வாங்கரி 

மாத்தாய் வன 

சாம்பியன்ஸ் விருது 

வகமரூனிய 

ஆர்வ ர் மசசி ி 
என்ட்மஜமபட் 

காடுகரளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் 

காடுகரள ைம்பியுள்ள மக்களின் 

வாழ்க்ரகரய வமம்படுத்துதல் 

முதல் ஆஸ்டர் 

கார்டியன்ஸ் 

குவளாபல் ைர்சிங் 

விருது 2022 

அன்னா கபாவ  

துபா (மகன்யாவின் 

மார்சாபிட்ரடச் 

வசர்ந்த மசவி ியர்) 

 

6 வதசிய விருதுகள் 

கர்ைாடக விகாஸ் 

fpuhkpd; (வகவிஜி) 
வங்கி 

அடல் மபன்ஷன் வயாஜனாவின் (APY) 

பதிவின் கீழ் சிறந்த சாதரன 
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2022 இல் விஸ்டனின் 

'ஆண்டின் சிறந்த 

கிரிக்மகட் வரீர்கள்' 

5 கிரிக்மகட் வரீர் 

1. வராஹித் சர்மா 

(இந்தியா) 

2. ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

(இந்தியா) 

3. மடவவான் 

கான்வவ 

(ைியூசி ாந்து) 4. 

ஒல் ி ராபின்சன் 

(இங்கி ாந்து) 

5. வடன் வான் 

ைீமகர்க் (மதன் 

ஆப்பிரிக்கா) 

மட்ரடப்பந்து 

2022 ஆம் ஆண்டின் 

உ க விரளயாட்டு 

வரீர் 

வமக்ஸ் 

மவர்ஸ்டாப்பன் 
விரளயாட்டு 

2022 ஆம் ஆண்டின் 

உ க விரளயாட்டு 

வரீாங்கரன  ாரஸ் 

எர ன் தாம்சன்-

வஹரா 
விரளயாட்டு 

ஸ்டாக்வஹாம் ைீர் 

பரிசு மபற்றவர் 2022 

வில்ஃப்ரரட் 

ப்ரூட்ஸார்ட் 
சுற்றுச்சூழல் 

சரஸ்வதி சம்மான் 

2021 
அம்தரஷ் மிஸ்ரா கவிஞர் மற்றும் இ க்கியவாதி 

கட்டரமக்கப்பட்ட 

சூழ ில் சிறந்து 

விளங்குவதற்கான 

IBC விருதுகள் 2021 

அடல் 

சுரங்கப்பாரத 
 

முதல்  தா தீனாைாத் 

மங்வகஷ்கர் விருது 

2022 

ைவரந்திர வமாடி மருந்து & மருத்துவ சாதனம் 
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2021 இந்தியாவின் EY 

மதாழில்முரனவவார் 

Nykaa அழகு 

சாதனப் 

மபாருட்களின் 

ைிறுவனர் & CEO - 
ஃபால்குனி ைாயர் 

சிறந்த மதாழில்முரனவவார் 

மதாழுவைாய்க்கான 

சர்வவதச காந்தி 
விருது 2021 

பூஷன் குமார் & 

சஹ்வயாக் குஷ்ட 

யாக்னா டிரஸ்ட் 

மதாழுவைாய் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரம் 

சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் தி 
எர்த் விருது 2021 

சர் வடவிட் 

அட்டன்பவரா 
வாழ்ைாள் சாதரன 

காமன்மவல்த் 

பாயிண்ட் ஆஃப் 

ர ட் விருது 

கிவஷார் குமார் 

தாஸ் 

"பிடியாவனாண்வடா" ஒரு கல்வி 
தன்னார்வ அரமப்பு 

 

ஆண்டின் சிறந்த விரளயாட்டு 

ைட்சத்திரம் (ஆண்) விருது 
ைீரஜ் வசாப்ரா (ஈட்டி எறிதல்) 

ஆண்டின் சிறந்த விரளயாட்டு 

ைட்சத்திரம் (மபண்) விருது 
மீராபாய் சானு (பளு தூக்குதல்) 

BBC இந்திய விரளயாட்டு 

வரீாங்கரன (ISWOTY) 2021 
இந்திய பளுதூக்கும் வரீாங்கரன மீராபாய் சானு 

விரளயாட்டு ஐகான் விருது 
இந்திய சர்வவதச கிரிக்மகட் அைியின் முன்னாள் 

வரீர் சுவரஷ் மரய்னா 

பிரிட்ஸ்கர் கட்டிடக்கர  பரிசு 2022 டிமபவடா பிரான்சிஸ் மகவர 

புள்ளியியல் இயற்பியல் துரறயில் 

பங்களிப்புக்காக வபால்ட்ஸ்வமன் 

பதக்கம்2022 

இந்திய இயற்பிய ாளர் தீபக் தார் 

2022 ஆம் ஆண்டின் கவர்னர் விருது 

மரிவயா மார்மசல் கல்ம ல் (மரிவயா மார்மசல்) 

[பாங்வகா மசன்ட்ரல் டி சி ியின் ஆளுைர் (BCCH – 

சி ியின் மத்திய வங்கி)] 
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ஆண்டின் சிறந்த MSME வங்கிக்கான 

ASSOCHAM விருதுகள் (தனியார் 

பிரிவில்) விருது 

கர்ைாடக வங்கி  ிமிமடட்        

2020-21 ைிதியாண்டிற்கான சிறந்த 

மசயல்திறனுக்கான வதசிய விருது 
ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் வங்கி (வஜ&வக வங்கி) 

அவசாசிவயட்டட் வசம்பர்ஸ் ஆஃப் 

காமர்ஸ் அண்ட் இன்டஸ்ட்ரி 

(ASSOCHAM) விருது 

CtrlS, மதலுங்கானாவின் ரஹதராபாத்தில் உள்ள 

ஒரு வடட்டா மசன்டர் ைிறுவனம். 

ஜிடி (கன்ஷ்யாம் தாஸ்) பிர் ா 

விருது அறிவியல் ஆராய்ச்சி 2022 

மபாருள் அறிவியல் துரறயில் அவரது சிறந்த 

பங்களிப்பிற்காக ைாராயண் பிரதான். 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஏமபல் பரிசு 

படன்னிஸ் பார்பனல் சல்லிவன் அதன் பரந்த 

மபாருளில் இடவியல் மற்றும் குறிப்பாக அதன் 

இயற்கைிதம், வடிவியல் மற்றும் இயக்கவியல் 

அம்சங்களில் அவரது பங்களிப்புகளுக்காக. 

 

வைதாஜி விருது 2022 
ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் 

(பிரதமர்) ஷின்வசா அவப 

பாரத ரத்னா டாக்டர் அம்வபத்கர் விருது 2022 
ஹிந்தி ைடிரக ஹர்ஷா ி 
மல்வஹாத்ரா 

விரளயாட்டுக்கான ரைட்ஹூட் 
மவஸ்ட் இண்டீஸ் அைியின் 

முன்னாள் வகப்டன் கிரளவ்  ாயிட் 

எண் கைிதத்தில் முதல் கின்னஸ் உ க சாதரன 

 இந்தியாவின் சிறந்த எண் கைித 

வல்லுனர்களில் ஒருவர்: 

வஜ.சி.மசௌத்ரி 
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68வது ததசிய திலரப்பட விருதுகள் 

1. சிறந்த திரரப்படம் சூரரரப் வபாற்று 

2. சிறந்த ைடிகர் 
சூரரரப் வபாற்றுக்கு சூர்யாவும், 

தன்ஹாஜிக்காக அஜய் வதவ்கனும் 

3. சிறந்த ைடிரக சூரரரப் வபாற்றுக்கு அபர்ைா பா முரளி 

4. சிறந்த இயக்குனர் 
சச்சிதானந்தன் வக.ஆர்., அய்யப்பனும் 

வகாஷியும் 

5. சிறந்த ஒளிப்பதிவு அவிஜாத்ரிக் 

6. சமூகப் பிரச்சிரனகளில் 

சிறந்த படம் 

'ைீதி தாமதமானது ஆனால் வழங்கப்பட்டது & 

மூன்று சவகாதரிகள் 

7. இந்தியில் சிறந்த 

திரரப்படம் 
டூல்சிதாஸ் ஜூனியர் 

 

 

 

ஆஸ்கார்: 94வது அகாடமி விருதுகள் 2022 (winners name in English) 

வலக பவற்றியாளர்கள் 

முன்னைி பாத்திரத்தில் சிறந்த ைடிகர் வில் ஸ்மித், "கிங் ரிச்சர்ட்" 

முன்னைி பாத்திரத்தில் சிறந்த ைடிரக 
மஜசிகா சாஸ்மடய்ன் (டாமி ஃவபயின் 

கண்கள் 

சிறந்த படம் வகாடா (CODA) 

சிறந்த சர்வவதச திரரப்படம் எனது காரர ஓட்டுங்கள் (Drive my Car) 

ஆவைக் குறும் மபாருள் கூரடப்பந்து ராைி (The Queen of Basketball) 

சிறந்த இயக்கம் வஜன் வகம்பியன் (ைாயின் சக்தி 
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Gfo;ngw;w egh;fs; 

➢ Ch;trp fhe;jp  
✓ Kjd;Kiwahf> xd;wpa fyhr;rhu mikr;rfk; - Njrpa fyhr;rhu epjpaj;jpd; 

fTd;rpy; kw;Wk; nraw;FOtpd; mjpfhug;g+h;tkw;w cWg;gpduhf jpUeq;ifAk; 
Mh;tyUkhfpa Ch;trp fhe;jpia epakpj;Js;sJ.  

✓ mth; khepyj;jpd; fpuhkg;Gw jpUeq;iffSf;fhf ,uz;L jrhg;jq;fSf;Fk; 
Nkyhf gzpahw;wp tUfpwhh;.  
 

➢ uhft; rhjh kw;Wk; uhjpfh Fg;jh  
✓ Mk; Mj;kp fl;rpj; jiyth; uhft; rhjh> vnly;tP]; gu];gu epjpa jiyik 

eph;thf mjpfhhp uhjpfh Fg;jh kw;Wk; cf;iudpa Jizg; gpujkUk; b[pl;ly; 
ghpkhw;w mikr;rUkhd ikf;ifNyh /ngNlhNuht; MfpNahh; cyfg; 
nghUshjhu kd;wj;jhy; 2022Mk; Mz;Lf;fhd ,sk; cyfj; jiyth;fs; 
gl;baypy; ,lk; ngw;Ws;sdh;.  

 
➢ fkp hPl;lh n~h;gh  
✓ Neghsj;jpd; Gfo;ngw;w kiyNaw;w tPuuhd fkp hPl;lh n~h;gh- cyfpd; 

kpfcaukhd rpfukhd vtnu];l; rpfuj;ij 26tJ Kiwahf Vwp rhjid 
gilj;Js;shh;.  mth; fle;j Mz;L jhd; epfo;j;jpa rhjidia jhNd 
Kwpabj;Js;shh;.  

✓ hPl;lh Kjd; Kjypy; 1994,y; vtnu];l; rpfuj;jpy; Vwpdhh;.  mjd; gpd;dh;> 
fpl;lj;jl;l xt;nthU Mz;Lk; me;j cr;rpf;F gazq;fis Nkw;nfhz;L 
tUfpwhh;.  

 
➢ Njtrfhak; gps;is  
✓ Njtrfhak; gps;is – Nk 15 md;W thbfdhy; Gdpjuhf mwptpf;fg;gl;l 

Kjy; ,e;jpag; ghkuh; Mdhh;.  
✓ ekJ ehl;bypUe;J nrd;w Ke;ija Gdpjh;fs; vy;yhk; kjthjpfshfTk;> 

fd;dpah];jphpfshfTk; kw;Wk; Njthyaj;ijr; Nrh;e;j ghjphpahh;fshfTk; 
,Ue;Js;sdh;.  

✓ Njtrfhak; gps;is jkpo;ehl;bd; fd;dpahFkhp khtl;lj;jpy; ,e;Jthfg; 
gpwe;J 18Mk; E}w;whz;by; fpwp];jt kjj;jpw;F khwpdhh;.  

 
➢ nfd;ld; $y;  
✓ Nk 15 md;W> 48 tajhd ,q;fpyhe;lJ ehl;ilr; Nrh;e;j nfd;ld; $y; - 

cyfpd; kpf caukhd vtnu];l; rpfuj;ij 16J Kiwahf Vwpdhh;.  
✓ ,e;j rhjidiaj; njhlh;e;J> Neghsj;ijr; Nruhj kw;Wk; ,q;fpyhe;ijr; 

Nrh;e;j ,e;j rhjidia epfo;j;jpa Kjy; tPuh; vd;w ngUikia mth; 
ngw;whh;.  

 
➢ f;~hkh gpe;J  
✓ F[uhj;jpd; tNjhjuhitr; Nrh;e;j 24 tajhd ~hkh gpe;J – [{d; 11 Mk; 

Njjp md;W ‘Ra-fhjy;’ kw;Wk; ‘Ra Vw;G’ mbg;gilapy; jd;idj; jhNd 
jpUkzk; nra;J nfhs;sj; jahhuhfptpl;lhh;.  

✓ gpe;Jtpd; ‘Ra jpUkdk;’ F[uhj;jpNyNa> ,e;jpahtpNyNa $l Kjy; 
jpUkzkhf ,Uf;fyhk;.  
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✓ ,e;j tifahd mhpa cwT ‘jdpahh; kzk;’ my;yJ ‘xU egh; 
jdf;Fj;jhNd jpUkzk; nra;J nfhs;tijf;’ Fwpf;Fk; ‘Rajhu kzk;’ vd;W 
miof;fg;gLfpwJ.  

 
➢ nfdpr;rp N`hhp (Kenichi Horie) 
✓ 83 tajhd [g;ghdpa rhfrf;fhuh;> nfdpr;rp N`hhp – grpgpf; KOtJk; 

jdpahf> ,iltplhj gazj;ij ntw;wpfukhf Kbj;j %j;j egh; Mdhhh;.   
✓ nfdpr;rp khh;r; khjk; rhd; gpuhd;rp];Nfhtpy; cs;s xU glF JiwKfj;ij 

tpl;L ntspNawpa gpwF> 69 ehl;fspy; jdJ buhd;];-grpgpf; gazj;ij 
Kbj;J> [g;ghdpd; Nkw;F flw;fiuapy; cs;s fpa; [yre;jpia te;jile;jhh;.  

✓ 1962Mk; Mz;by;> [g;ghdpd; ,Ue;J rhd; gpuhd;rp];Nfhtpw;F grpgpf; 
KOtJk; xU jdp Mshf ,iltplhj gazj;ij ntw;wpfukhf Kbj;j 
cyfpd; Kjy; egh; nfdpr;rp Mdhh;.  
 

➢ ,q;fpyhe;J ,uhzp ,uz;lhk; vyprngj;  
✓ [{d; 12 md;W> ,q;fpyhe;jpd; uhzp ,uz;lhk; vyprngj; - gpuhd;rp]; Y}ap]; 

14f;Fg; gpwF> tuyhw;wpy; cyfpd; ,uz;lhtJ kpf ePz;lfhy kd;duhf 
jha;yhe;jpd; kd;diu Ke;jpdhh;.  

✓ 96 tajhd ,uhzpapd; 70 Mz;L fhy Ml;rpiaf; Fwpf;Fk; tifapy; 
gpshl;bdk; tpohit gpuk;khz;l epfo;TfSld; ,q;fpyhe;J nfhz;lhbaJ.  

✓ 1927Kjy; 2016 tiu 70 Mz;Lfs; 126 ehl;fs; Ml;rp nra;j jha;yhe;jpd; 
kd;dh; g+kpghy; mJy;aNji[ jw;NghJ uhzp gpd;Df;Fj; js;sp kw;nwhU 
rhjidiag; gilj;Js;shh;.  

✓ gpuhd;rpd; 14Mk; Y}ap 1643 Kjy; 1715 tiu 72 Mz;Lfs; kw;Wk; 110 
ehl;fs; Ml;rpAld; ePz;l fhyk; Ml;rp nra;j kd;duhf ,Ue;jpUf;fpwhh;.  

 
➢ F~p gNly; 
✓ F~p gNly;> 2022Mk; Mz;Lf;fhd kp]; ,e;jpah cyf mofpg;gl;lk; 

ntd;wtuhf mwptpf;fg;gl;lhh;.  
✓ ,J ,e;jpahtpw;F ntspNa kpf ePz;l fhykhf eilngWk; ,e;jpag; 

Nghl;bahFk;.  
✓ mth; ,q;fpyhe;jpy; gNahnkbf;fy; khztp Mthh;;. 

 
➢ my;Y}hp rPjhuhk uh[{ 
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – Me;jpug; gpuNjrj;jpd; fpof;F Nfhjhthp khtl;lj;jpy; 

cs;s gPkhtuj;jpy; my;Y}hp rPjhuhk uh[{tpd; 30 mbntz;fyr; rpiyia 
[_iy 4> 2022 md;W jpwe;J itj;jhh;.  

✓ [_iy 4> 1897,y; gpwe;j my;Y}hp rPjhuhk uh[{> fpo;f;Fj; njhlh;r;rp kiyg; 
gFjpapy; cs;s goq;Fbapd r%fq;fspd; eyd;fisg; ghJfhg;gjw;fhf 
Mq;fpNyh;fSf;F vjpuhfg; Nghuhbajw;fhf epdiT$wg;gLfpwhh;.  

 
➢ rpdp n~l;b  
✓ tpvy;rprp /ngkpdh kp]; ,e;jpah fpuhz;l; igdypy; fh;ehlfhtpd; rpdp n~l;b 

/ngkpdh kp]; ,e;jpah Nth;y;L 2022 gl;lj;ij ntd;wtuhf mwptpf;fg;gl;lhh;.  
✓ ,g;NghJ mth; 71 tJ cyf mofpg; Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; gpupjpepjpahfg; 

gq;Nfw;ghh;.  
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➢ fPjh Nfhgpehj;  
✓ ,e;jpahtpy; gpwe;j fPjh Nfhgpehj; - rh;tNjr ehza epjpaj;jpd; ‘Kd;dhs; 

jiyikg; nghUshjhu epGzh;fspd; Rthpy;’ ,lk; ngw;w Kjy; ngz; kw;Wk; 
,uz;lhtJ ,e;jpauhdhh;. 

✓ 2003 kw;Wk; 2006f;F ,ilapy; rh;tNjr ehza epjpaj;jpy; jiyikg; 
nghUshjhu epGzuhfTk;> Muha;r;rp ,af;FeuhfTk; ,Ue;j uFuhk; uh[d; 
,e;j nfsutj;ijg; ngw;w Kjy; ,e;jpah; Mthh;.  

✓ 2018 mf;Nlhghhpy; rh;tNjr ehza epjpaj;jpy; jiyikg; nghUshjhu 
epGzuhf epakpf;fg;gl;l Nfhgpehj;> gpd;dh; fle;j Mz;L brk;ghpy; rh;tNjr 
ehza epjpaj;jpd; Kjy; Jiz eph;thf ,af;Feuhf gjtp cah;T ngw;whh;.   
 

➢ gy;ytp rpq;  
✓ njd; nfhhpahtpd; NahR efhpy; eilngw;w ,Wjpg; Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; 

gy;ytp rpq; jpUkjp Adpth;]; bitd; gl;lj;ij ntd;Ws;shh;.  
✓ ,e;jpahtpd; fhd;g+iur; Nrh;e;j ,th;> 110 ehLfspy; ,Ue;J gq;Nfw;w ,e;jg; 

Nghl;bapy; jdJ ehl;bw;Fg; ngUik Nrh;j;Js;shh;.  
 

➢ nfsjk; mjhdp  
✓ mjhdp FOkj;jpd; jiyth; nfsjk; mjhdp /Nghh;g;]; hpay;-ilk; 

gpy;ypadh;fs; gl;baypy; [_iy 20 md;W> ikf;Nuhrhhg;l; ,iz epWtdh; 
gpy; Nfl;ir Ke;jp cyfpd; 4tJ gzf;fhuh; Mdhh;.  

✓ [_iy 21 epytug;gb 116.3 gpy;ypad; lhyh; epfu kjpg;Gld;> mjhdp 4tJ 
,lj;jpyk;> gpy;Nfl;]; 105.1 gpy;ypad; lhyh; epfu kjpg;Gld; 5tJ ,lj;jpYk; 
cs;sdh;. mjhdpiatpl %d;W Ngh; kl;LNk gzf;fhuh;fs; Mth; - nl];yh 
jiyth; vNyhd; k];f; (252.2 gpy;ypad; lhyh; epfu kjpg;G)> Y}ap]; ca;l;ld; 
jiyik eph;thf mjpfhhp ngh;dhh;;l; mh;dhy;l; (156.5 gpy;ypad; lhyh;) kw;Wk; 
mNkrhd;; epWtdh; n[/g; ngNrh]; (149.9 gpy;ypad; lhyh;).  
 

➢ Nuh~;dp ehlhh; ky;N`hj;uh  
➢ vr;rpvy; nlf;dhy[p]; thhpR Nuh~;dp ehlhh; ky;N`hj;uh – U.84.330 Nfhbf;F 

Nky; nrhj;JSld;> njhlh;e;J ,uz;lhtJ Mz;lhf ehl;bd; gzf;fhug; 
ngz;kzp vd;w ngaiug; ngw;Ws;shh;.  

➢ ,uz;lhtJ ,lj;ij <-fhkh;]; epWtdkhd ief;fhtpd; epWtdh; /ghy;Fdp 
ehah; ngw;whh;.  mth; gNahfhdpd; fpuz; k[{k;jhh;-~hTf;Fg; gjpyhf &.57.520 
Nfhb nrhj;JfSld; ,e;jpahtpd; gzf;fhu ngz;kzpMdhh;.  
 

➢ kdp~h NuhNgl;lh  
✓ kdp~h NuhNgl;lh- ghfp];jhdpy; Jiz fhty; fz;fhzpg;ghsh; (bv];gp) Md 

Kjy; ,e;J ngz;kzp vd;w tuyhw;iwg; gilj;Js;shh;.  
✓ NuhNgl;lh fle;j Mz;L rpe;J gg;spf; rh;tP]; fkp~d; Njh;tpy; Njh;r;rp ngw;W 

152 ntw;wpahsh;fspd; jFjp gl;baypy; 16tJ ,lj;ijg; gpbj;jhh;.  
✓ ghfp];jhdpd; rpe;J khfhzj;jpy; cs;s [Nfhghj;ijr; Nrh;e;j kdp~h 

NuhNgl;lh> 26 tajhdth;.  
✓ cyfg; nghUshjhu kd;wj;jpd; ‘cyfshtpa ghypd ,ilntsp 

FwpaPl;bd;gb’> ghfp];jhd; 153 ehLfspy; 151tJ ,lj;jpy; cs;sJ. 
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➢ lhf;lh; g+yh me;Njhzp (Dr Poola Anthony) 
✓ Ijuhghj; kiwkhtl;l Nguhah; lhf;lh;. g+yh me;Njhzp – Mf];l; 27 md;W 

mjpfhug;g+h;tkhf fhh;bdyhf epakpf;fg;gl;l Kjy; jypj; Mdhh;.  
✓ 60 tajhd me;Njhzp> 1992y; ghjphpahuhf epakpf;fg;gl;L 2008y; fh;D 

y; gp~g;ghf epakpf;fg;gl;lhh;.  
 

➢ nfsjk; mjhdp  
✓ Mf];l; 30 md;W> njhopyjpgh; nfsjk; mjhdp – nl];yh]; vNyhd; k];f; 

kw;Wk; mNkrhdpd; n[/g; ngNrh]; MfpNahUf;Fg; gpd; cyfpd; %d;whtJ 
gzf;fhuh; Mdhh;.  

✓ mjhdp FOkj;jpd; jiytuhd mjhdp GSk;ngh;f; gpy;ypadh; FwpaPl;by; Kjy; 
%d;W ,lq;fSf;Fs; Eioe;j Kjy; Mrphpah; Mthh;.  ,J g+kpapy; cs;s 
gzf;fhuh;fis juthpirg;gLfpwJ.  

 
➢ lhf;lh; ghz;Luq; fhd;NfhN[  
✓ nrg;lk;gh; 2 md;W> ,e;jpa Ntshz; tpQ;Qhdp lhf;lh; ghz;Lq; fhd;Nfh[papd; 

rpiy – nkf;rpNfhtpy; yj;jPd; mnkhpf;fhtpd; goikahd Ntshz; gy;fiyf; 
fofkhf rhg;gpq;Nfh gy;fiyf; fofj;jpy; epWtg;gl;lJ.  

✓ lhf;lh; fhd;NfhN[ (1883-1967) xU rpwe;j ,e;jpa Gul;rpahsh;> mwpQh;> 
Ntshz; tpQ;Qhdp kw;Wk; murpay;thjp Mthh;. 

✓ 1947,y; ,e;jpahit Rje;jpu ehlhf mq;fPfhpj;j Kjy; ehL nkf;rpNfh  
 

➢ nfsjk; mjhdp  
✓ gpy;ypadh; njhopyjpgh;> nfsjk; mjhdp – nrg;lk;gh; 16 md;W /Nghh;g;]; 

hpay; -ilk; gpy;ypadh;fs; gl;baypd;gb> mNkrhdpd; n[/g; ngNrhi]f; 
fhl;bYk; cyfpd; ,uz;lhtJ gzf;fhuh; Mdhh;.  

✓ 155 gpy;ypad; lhyh; epfu kjpg;Gld;> mjhdp ngNrhi] tpl ,d;l;uhNlapy; 
Rkhh; 5 gpy;ypad; lhyh;fs; Kd;dpiyapy; ,Ue;jhh;.  

✓ ,Jtiu 2022Mk; Mz;by;> mjhdp FOkj; jiythpd; epfu kjpg;G Rkhh; 70 
gpy;ypad; lhyh; cah;e;Js;sJ.  ,J cynfq;fpYk; cs;s 
gpy;ypadh;fspilNa kpfg;nghpa mjpfhpg;G MFk;.  
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Gj;jfq;fSk; Mrphpah;fSk; 

➢ neUg;G uhzp (Queen of Fire) 
✓ tpUJngw;w Foe;ijfs; vOj;jhsUk; tuyhw;whrphpaUkhd Njtpfh uq;fhr;rhhp> 

‘Fapd; Mg; /gah;’ vd;w xU Gjpa ehtiy vOjpAs;shh;.  
✓ ,J [hd;rp uhzp yl;Rkpghapd; fijia Muha;fpwJ.  

 
➢ ‘,e;Njh- ghfp];jhd; Nghh; 1971 – tpkhd tPuh;fspd; epidTfs; (INDO-PAK 

WAR 1971- Reminiscences of Air Warriors) 
✓ ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq;> ‘,e;Njh-ghfp];jhd; Nghh; 1971- thd; 

tPuh;fspd; epidTfs;’ vd;w Gj;jfj;ij ntspapl;lhh;.  
✓ Vh; khh;~y; [f;[Pj; rpq; kw;Wk; F&g; Nfg;ld; i~Nye;jpu Nkhfd; MfpNahh; 

,e;jg; Gj;jfj;ijj; njhFj;Js;sdh;.  ,e;E}ypy; 50 ];th;zpk; fl;Liufs; 
Kd;dhs; giltPuh;fshy; tphpthf tpthpf;fg;gl;Ls;sd.  

 
➢ ikz;l; kh];lh;: xU rhk;gpadpd; tho;f;ifapypUe;J nty;yf; $ba ghlq;fs;  
✓ ,e;jg; Gj;jfj;jpd; ngah; ‘ikz;l; kh];lh;: tpd;dpq; nyrd;]; /g;uk; v 

rhk;gpd;]; iy/g; (Mind Master: Winning Lessons from a Champion's Life). 
,ij vOj;jhsh; gj;jphpifahsh; #rd; epdDld; tp];tehjd; Mde;j; 
vOjpAs;shh;.  

✓ ,e;jg; gjpg;gpy;> njhw;WNehia mLj;J epr;rakw;w jd;ik kw;Wk; Ntfkhf 
khwp tUk; cz;ikfis vt;thW topelj;JtJ vd;gJ Fwpj;j Nghd]; 
mj;jpahak; cs;sJ.  

 
➢ mk;Ngj;fhh; kw;Wk; Nkhb  
✓ Kd;dhs; FbauRj; jiytu; uhk;ehj; Nfhtpe;j; nrg;lk;gh; 16Mk; Njjp 

‘mk;Ngj;fUk; NkhbAk;: rPh;jpUj;jthjpfspd; rpe;jidfis epiwNtw;Wgthpd; 
eilKiw’ vd;w Gj;jfj;ij ntspapl;lhh;. 

✓ ,e;jg; Gj;jfk; gp.Mh; mk;Ngj;fhpd; tho;f;if gzpfs; kw;Wk; rhjidfs; 
tpsf;FfpwJ.  

✓ ,J lhf;lh;. mk;Ngj;fhpd; ,yl;rpaq;fSf;Fk; Gjpa ,e;jpahtpd; tsh;r;rpg; 
gazj;jpw;Fk; ,ilNa xU xUq;fpizg;ig Kd;itf;fpwJ.   
 

➢ kdk; epiwe;j kf;fs; Nrit  
✓ ,e;jg;  Gjpa Gj;jfk; ,e;jpahtpy; MSehpd; gq;ifg; gw;wpa xU ghh;itia 

toq;FfpwJ.  
✓ kdk; epiwe;j kf;fs; Nrit vd;Dk; Gj;jfk;> xbrhtpd; Kd;dhs; MSeuhd 

vk;.vk;. uhN[e;jpud; mth;fspd; epidTf;Fwpg;Gg; Gj;jfk; MFk;.   
✓ ,J khzth;fs; kw;Wk; rptpy; rh;tP]; Mh;tyh;fs; Kjy; muR mYtyfj;jpy; 

gzpahw;Wgth;fs; tiu gy thrfh;fSf;F xU Fwpg;Gg; Gs;spahf ,Uf;Fk; 
vd;W jkpof MSeh; Mh;.vd;. utp rdpf;fpoik njhptpj;jhh;.  
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முக்கியமான புத்தகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர் மசப்டம்பர் 2022 

புத்தகங்களின் பபயர் நூலாசிரியர் 

சூரியனமஸ்கரின் பின்னால் உள்ள 

அறிவியல் 
டாக்டர் முன்ஜ்பரா கலுபாய் 

ரடகர் ஹில் ின் ஹவீரா சுவபதார் வமஜர் வயாவகந்திர யாதவ் 

Ambedkar and Modi – Reformer’s 
Ideas Performer’s Implementation 
அம்வபத்கரும் வமாடியும் – 

சீர்திருத்தவாதிகளின் சிந்தரனகரள 

ைிரறவவற்றுபவரின் மசயல்படுத்தல் 

முன்னாள் குடியரசுத் தர வர் ராம்ைாத் 

வகாவிந்த் அவர்களால் மவளியிடப்பட்டது 

பின்வனாக்கிப் பார்க்கும் இந்திய வங்கி 
- சுதந்திரம் அரடந்து 75 ஆண்டுகள் 

டாக்டர் அசுவதாஷ் ராரவிகர் 

இ வச வழீ்ச்சி: வாழ்வுடன் எனது 

பரிவசாதரனகள் 
மல் ிகா சாராபாய் 

வைரு முதல் வமாடி வரர 

இந்தியாவின் மபாருளாதாரம்:: ஒரு 

சுருக்கமான வர ாறு 

பு ப்வர பா கிருஷ்ைன் 

ரஸ்டி ஸ்ரகஸ் & வகால்டன் 

விண்ட்ஸ் 
சன்னித்யா சர்மா 

A New India: Selected Writings 2014-19 
மவங்ரகயா ைாயுடு அவர்களால் 

மதாடங்கப்பட்டது 

 ாக் டவுன் பாடல் வரிகள் 

(கவிரதகளின் மதாகுப்பு) 

• சஞ்சுக்தா தாஷ் 

 

• ஒடிசா முதல்வர் ைவனீ் பட்ைாயக்கால் 

மவளியிடப்பட்டது 
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1. 'மனைிர கள், தருைங்கள் மற்றும் 

ைிரனவுகள். 

 

2. 'முதல் குடிமகன்' 

3. 'ஜிவயாமமட்ரிகரள விளக்குதல் - 

ராஷ்டிரபதி பவனின் தளம்' 

இந்த மூன்று புத்தகங்கரளயும் மத்திய தகவல் 

மற்றும் ஒளிபரப்புத்துரற அரமச்சர் அனுராக் 

தாக்கூர் மவளியிட்டார். 

 

பதவி வி கும் குடியரசுத் தர வர் ராம்ைாத் 

வகாவிந்த் மற்றும் அவரது முன்வனாடிகளின் 

சி  அரிய புரகப்படங்கள் இதில் 

காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

திலீப் குமார்: ஒரு புராைக்கரதயின் 

ைிழ ில் 
ரபசல் ஃபரூக்கி 

மக்மவஹான் வரி: ஒரு நூற்றாண்டு 

முரண்பாடு 

தேதே சிங் (அருைாச்ச  பிரவதசத்தின் 

முன்னாள் கவர்னர் மற்றும் முன்னாள் ராணுவ 

தளபதி மஜனரல்). 

ஸ்வாதிைாத ஸங்க்ராம் ை ஸர்விவரா 
ைீனாட்சி தலகி (மத்திய மவளியுறவு மற்றும் 

க ாச்சாரத் துரற இரை அரமச்சர்) 

'க ாச்சாரத்தின் மூ ம் இரைத்தல்', 

(Connecting through Culture) 

மவளிவிவகார அரமச்சர் எஸ்.மஜய்சங்கர் 

துவக்கி ரவத்தார் 

ரமண்ட் மாஸ்டர்: ஒரு சாம்பியனின் 

வாழ்க்ரகயி ிருந்து மவற்றிப் 

பாடங்கள் 

விஸ்வானந்தன் ஆனந்த் 

மவற்றிக்கான மவற்றி சூத்திரம் வினித் கர்னிக் 

gukhh;jk; (njYq;F Gj;jfk;) 
KRBHN சக்ரவர்த்தி, மாைி  வதர்தல் 

ஆரையத்தின் மசய ாளர், ஆந்திர பிரவதசம் 

(AP) 

இந்திய-பாகிஸ்தான் வபார் 1971-

விமான வரீர்களின் ைிரனவுகள் 

புத்தகத்ரத மதாகுத்தவர்கள்: ஏர் மார்ஷல் 

ஜக்ஜதீ் சிங் மற்றும் குரூப் வகப்டன் ரஷவ ந்திர 

வமாகன். 

 ிசன் டு யுவர் ஹார்ட்: தி  ண்டன் 

அட்மவன்ச்சர் 
ரஸ்கின் பாண்ட் 

தர வர்கள், அரசியல்வாதிகள், 

குடிமக்கள்: இந்தியாவின் அரசிய ில் 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்திய ஐம்பது 

ரஷீத் கித்வாய் 
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ைபர்கள் 

வடீு என்று அரழக்கப்படும் இடம் (A 
Place called Home) 

ப்ரீத்தி மஷனாய் 

இந்தியாவில் காவல்துரற 

சீர்திருத்தங்களுக்கான வபாராட்டம்: 

ஆட்சியாளரின் காவல்துரற முதல் 

மக்கள் காவல்துரற 

பிரகாஷ் சிங், முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி 

மைருக்கடி வைரம்: ைவரந்திர வமாடியின் 

வதசிய பாதுகாப்பு மைருக்கடிகள் 
டாக்டர் ஸ்ரீராம் மசௌ ியா 

மைருப்பு ராைி (Queen of Fire) வதவிகா ரங்காச்சாரி 

பிர்சா முண்டா - ஜன்ஜாதியா ைாயக் வபராசிரியர் அவ ாக் சக்ரவால் 

ரடகர் ஆஃப் டிராஸ்: வகப்டன் அனுஜ் 

ைய்யார், 23, கார்கில் ஹவீரா 
மீனா ைய்யார் 

அரசிய ரமப்ரப எழுதிய சிறுவன்: 

மனித உரிரமகள் பற்றிய 

குழந்ரதகளுக்கான ைாடகம் 

ராவஜஷ் தல்வார் 

வமாடி@20: ட்ரீம்ஸ் மீட் மட ிவரி 

 

[இது பிரதமர் ைவரந்திர வமாடியின் 

கடந்த 20 ஆண்டுகா  அரசியல் 

வாழ்க்ரகரய எடுத்துக்காட்டுகிறது, 

குஜராத் முதல்வராக (CM) இருந்து 

இந்தியாவின் பிரதமர் வரர] 

BlueKraft Digital Foundation மூ ம் 

மவளியிடப்பட்டது   

வகடயம்: வகாவிஷீல்டு  (The Shield: 

covishield) 

பிரகாஷ் குமார் சிங் 

 

[இயக்குனர், அரசு மற்றும் ஒழுங்குமுரற 

விவகாரங்கள், சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா 

(SII)] 
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2030ஐ வைாக்கிய இந்திய விவசாயம்   

மத்திய வவளாண்ரம மற்றும் விவசாயிகள் 

ை த்துரற அரமச்சர் (MoA &FW) ைவரந்திர சிங் 

வதாமர் மவளியிட்டார். 

இந்தியாவின் கா ைிர  அபாயங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு tiuglk; - (மாைி ம்: 

தமிழ்ைாடு) 

இந்திய வானிர  ஆய்வுத் துரறயால் (IMD) 

மதாடங்கப்பட்டது 

தி  ிட்டில் புக் ஆஃப் ஜாய்   

த ாய்  ாமா மற்றும் வபராயர் மடஸ்மண்ட் 

டுட்டு 

 

[14வது த ாய்  ாமா – மடன்சின் கியாட்வசா ] 

மைிக்கட்டு உறுதி: ஒரு சுயசரிரத   

(Whist Assured: An Autobiography) 

முன்னாள் இந்திய கிரிக்மகட் வகப்டன் 

குண்டப்பா ரங்கைாத விஸ்வைாத்தின் சுயசரிரத 

 

இலண ஆசிரியர் - மூத்த பத்திரிரகயாளர் ஆர் 

மகௌசிக் 

இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் 

மதாழி ாளர்களின் பங்கு 

மதாழி ாளர் துரற அரமச்சர் பூவபந்திர யாதவ் 

மவளியிட்டார் 

இந்திய பாப் ராைி: உஷா உதுப்பின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாழ்க்ரக வர ாறு 

 

[இந்தி தர ப்பு "உல் ாஸ் கி ைாவ்".]   

விகாஸ் குமார் ஜா 

ரவஸ்-கிரண்: ஒரு பார்ரவ 

[ அறிவுசார் மசாத்துரிரமகள் 

(மபண்கள் விஞ்ஞானி திட்டம்-C (WOS-

C) திட்டத்தில்) 75 மபண் 

விஞ்ஞானிகளின் மவற்றிக் 

கரதகரளக் மகாண்டுள்ளது.]  

டாக்டர் ஜிவதந்திர சிங் மவளியிட்டார் 

உங்களில் ஒருவன் -1 தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டா ின் சுயசரிரத  



 

160 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

தி கிவரட் மடக் வகம்: புவிசார் அரசியல் 

மற்றும் ைாடுகளின் விதிகரள 

வடிவரமத்தல் 

அனிருத் சூரி, இந்திய இன்டர்மைட் ஃபண்டின் 

ைிறுவன பங்குதாரர் மற்றும் ைிர்வாக இயக்குனர் 

(MD). 

தி ப்ளூ புக்: எ ரரட்டர்ஸ் ஜர்னல் அமிதவ குமார் 

ராகுல் பஜாஜ்: ஒரு அசாதாரை 

வாழ்க்ரக 
கீதா பிரமல் 

“பருவமரழ”- காதல் மற்றும் 

ஏக்கத்தின் கவிரத 
அபய் குமார் (புரனப்மபயர் அபய் வக) 

தி கிராசிங் 
மன்ஜதீ் மான், இந்திய வம்சாவளிரயச் 

வசர்ந்தவர் 

இந்தியா, அதுவவ பாரதம்: 

கா னித்துவம், ைாகரிகம், 

அரசிய ரமப்பு 

வஜ சாய் தீபக் 

டிஜிட்டல் யுகத்தில் கண்ைியம்: ைம் 

அரனவருக்கும் மதாழில்நுட்ப 

வவர கரள உருவாக்குதல் 

வரா கண்ைா 

அச்சமற்ற ஆட்சி    
கிரண் வபடி, புதுச்வசரி முன்னாள் ம ப்டினன்ட் 

(ம ப்டினன்ட்) மற்றும் ஓய்வு மபற்ற ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி 

வகால்டன் பாய் ைீரஜ் வசாப்ரா ைவ்தீப் சிங் கில் 

அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 
சகரிகா வகாஷ், மூத்த பத்திரிரகயாளர் மற்றும் 

கட்டுரரயாளர் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா உறவுகள்: 

மாறிவரும் எல்ர கள் 
தூதர் ராஜவீ் குமார் பாட்டியா 

மனிதாபிமானம்: அமமரிக்கா எப்படி 

அரமதிரய ரகவிட்டது மற்றும் 

வபாரர மீண்டும் கண்டுபிடித்தது 

சாமுவவல் மமாயின் 
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ஸ்ரீைிவகதன் வர ாறு: கிராமப்புற 

கட்டுமானத்தில் ரவநீ்திரைாத் தாகூரின் 

முன்வனாடி பைி   
உமா தாஸ் குப்தா 

அடுத்த மதாற்றுவைாரயத் தடுப்பது 

எப்படி 

ரமக்வராசாப்ட் கார்ப்பவரஷனின் இரை 

ைிறுவனர் பில் வகட்ஸ் 

காக்க வவண்டிய வதசம் பிரியம் காந்தி-வமாடி 

அடங்காரம: வாழ்க்ரக, வவர  

மற்றும் தர ரமத்துவம் பற்றிய ஒரு 

உரழக்கும் மபண்ைின் குறிப்புகள் 

அருந்ததி பட்டாச்சார்யா ( பாரத ஸ்வடட் 

வங்கியின் (SBI) முன்னாள் தர வர்) 

காந்தியின் மகார யாளி: ைாதுராம் 

வகாட்வசவின் உருவாக்கம் மற்றும் 

இந்தியாரவப் பற்றிய அவரது கருத்து 

மடல் ிரயச் வசர்ந்த பத்திரிரகயாளர் திவரந்திர 

வக. ஜா 

$10 டிரில் ியன் கனவு முன்னாள் ைிதி மசய ாளர்: சுபாஷ் சந்திர கார்க் 

எ  ிட்டில் புக் ஆஃப் இந்தியா: 

சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகரளக் 

மகாண்டாடுகிறது 

ரஸ்கின் பாண்ட் 

பிர்சா முண்டாவின் புராைக்கரத 

துஹின் ஏ சின்ஹா 

• இரை ஆசிரியர் – அங்கிதா வர்மா 

• மவளியிட்டவர் – மகாராஷ்டிர ஆளுைர் பகத் 

சிங் வகாஷ்யாரி 

India’s Women Unsung Heroes 
அமர் சித்ரா கதாவுடன் இரைந்து க ாச்சார 

அரமச்சகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது 

ஆபவரஷன் காத்மா 
பத்திரிக்ரகயாளர்கள் ஆர்சி கஞ்சூ மற்றும் 

அஷ்வினி பட்ைாகர் 

Bose : The Unfold Story of An 
Inconvenient Nationalist 

சுயசரிரத - சந்திரச்சூர் வகாஸ் 
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mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; Rw;Wr; #oy; 

➢ kpfTk; ntg;gkhd khh;r; khjk;  
✓ khh;r; 2022 khjk; - ,e;jpa thdpiy Ma;Tj; Jiwapd; juTfspd;gb> 1901Mk; 

Mz;L Kjy; ,e;jpahtpy; gjpT nra;ag;gl;l tuyhw;wpy;> kpfTk; ntg;gkhd 
khh;r; khjkhf ,Ue;jJ.  

✓ khh;r; 2010,d; midj;J Neu ruhrhp mjpfgl;r ntg;gepiy gjpitAk; tpl 
,e;j Mz;L ntg;gepiy gjpT mjpfhpj;Js;sJ.  

✓ 2010,y; ,e;jpahtpd; ruhrhp khjj;jpd; xU ehs; ntg;gepiy 33.09 bfphp 
nry;rpa]; Mf cah;e;Js;sJ.  ,Ug;gpDk;> khh;r; 2022 ,y;> mjd; ruhrhp 
khjhe;jpu ehs; ntg;gepiy 33.1 bfphp nry;rpa]; Mf gjpthfp> me;j 
khjj;jpw;fhd midj;J fle;jfhy ntg;gg; gjpTfisAk; tpQ;rpaJ.  
  

➢ Gtp fhe;jg; Gay; (Geomagnetic Storm) 
✓ Vg;uy; 7Mk; Njjp Gtp fhe;jg; Gay; g+kpiaj; jhf;Fk; vd;W 

vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
✓ khh;r; 3Mk; Njjp #hpadpy; ,Ue;J ,io ntbj;jjhy; Gay; Vw;gl;lJ. 

vd;XVV mikg;G ,e;jg; Gtp fhe;jg; Gaiy [p1 vd tifg;gLj;jpAs;sJ.  
mjhtJ ,J xU rpwpa Gay; MFk;.  

✓ xU Gtp fhe;jg; Gay; kpd; fl;lq;fspy; Vw;w ,wf;fq;fis Vw;gLj;jyhk;> 
Fiwe;j  Gtp Rw;Wg; ghijapy; cs;s nraw;iff; Nfhs;fspy; rpwpa 
jhf;fj;ij Vw;gLj;jyhk; kw;Wk; mNuhuhf;fis mjpf cauj;jpw;F 
cah;j;jyhk;.  

 
➢ xNu khjphpahd ,ul;il tpahod; (Near-Identical Twin – Jupiter) 
✓ thdpayhsh;fs; - g+kpapy; ,Ue;J 17>000 xsp Mz;Lfs; njhiytpy; xU 

el;rj;jpuj;ijr; Rw;wp tUk; tpahoidg; NghyNt ,Uf;Fk; xU fpufj;ijf; 
fz;Lgpbj;Js;sdh;.  

✓ ekJ #hpa FLk;gj;jpy; cs;s 5tJ fpufk; - tpahod; MFk;.  ,J mjd; 
gpufhrkhd tz;zq;fSf;F ngah; ngw;wJ kw;Wk; Gaypd; ngUk; Row;rpahy; 
Mjpf;fk; nrYj;JfpwJ.  

✓ epiwiag; nghWj;jtiu> K2-2016-BLG-0005Lb vd;W miof;fg;gLk; 
vf;N]hg;shndl;> fpl;lj;jl;l tpahoidg; NghyNt cs;sJ.  

 
➢ ghypnrd;l;hpf; nraw;if Koq;fhy; (Polycentric Prosthetic Knee) 
✓ Vg;uy; 8Mk; Njjp> IIb nkl;uhrpd; Muha;r;rpahsh;fs; - ehl;bd; Kjy; 

Kiwahf cs;ehl;bNyNa cUthf;fg;gl;l ghypnrd;l;hpf; nraw;if 
Koq;fhiy mwpKfg;gLj;jpdh;.  

✓ Gjpjhf cUthf;fg;gl;l ,e;j Koq;fhiy NkYk; tisf;f KbAk;> 
elf;Fk;NghJ epiyj;jd;ikia toq;FfpwJ kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 
rhjdq;fspy; Ie;jpy; xU gq;F kl;LNk ,jw;F nrythFk;.  

✓ ‘flk;’ (ghjk;) vd;W ngahplg;gl;l ehd;F-gl;b Koq;fhy; %l;lhdJ 160 bfphp 
my;yJ mjw;Fk; Nkw;gl;l Koq;fhy; tisit toq;FfpwJ.  vdNt> 
gadh;fs; NgUe;Jfs;> Ml;Nlhf;fs; kw;Wk; tz;bfs; Nghd;w nehpryhd 
,lq;fspy; mkuyhk;.  
 

  

https://www.jagranjosh.com/current-affairs/geomagnetic-storm-2022-april-know-meaning-and-effect-on-earth-1649317951-1?ref=list_ca
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➢ Mf;rpak;-1 (Ax-1) ,af;fk;  
✓ xU tuyhw;W Kd;Ndw;wkhf> Mf;rpak;-1 gzpf;FO cWg;gpdh;fs; - rh;tNjr 

tpz;ntsp epiyaj;jpw;Fs; Eioaj; jahh; epiyapy; cs;sdh;.  
✓ Vg;uy; 8Mk; Njjp> Njrpa VNuhehl;bf;]; kw;Wk; tp;zntsp eph;thf mikg;G 

(ehrh) kw;Wk; Mf;rpak; ];Ng]; Mfpatw;wpd; xUq;fpize;j gzpf;FOthdJ. 
/ghy;fd; 9 uhf;nfl;by; ];Ng]; vf;rpd; buhfd; Nfg;#y; ‘vz;lth;’ ,y; 
cs;s rh;tNjr tpz;ntsp epiyaj;jpw;Fs; ntw;wpfukhf Vtg;gl;lJ.  

✓ rh;tNjr tpz;ntsp epiyaj;jpw;F tpz;ntsp tPuh;fis Vw;wpr; nry;Yk; Kjy; 
jdpahh; tpz;ntspg; gazk; ,JthFk;.  

 
➢ td tpyq;FfSf;fhd rl;l chpikfs;  
✓ td tpyq;FfSf;F rl;lg;g+h;t chpik toq;fpa Kjy; ehlhf <f;tlhh; 

MfpAs;sJ.  
✓ <f;tlhhpd; cahpa ePjpkd;wk; v];l;nuy;ypl;lh vd;w fk;gsp Fuq;fpd; tof;if 

tprhhpf;Fk;NghJ mtw;wpw;F chpikfis mq;fPfhpf;f KbT nra;jJ.  
✓ ,aw;if chpikfs;> Rw;Wr; #oypd; rl;lg+h;t chpikfis mq;fPfhpf;fpwJ 

kw;Wk; kPz;Lk; cUthf;FfpwJ.  
✓ Kd;djhf ,aw;ifia xU rl;lg;g+h;t epWtdkhf mq;fPfhpj;j cyfpd; Kjy; 

ehlhf <f;tlhh; MdJ.  
➢ Kjd; Kjypy; ,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gl;l Nlhh;dpah; tpkhdk;  
✓ ,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gl;l HAL Dornier Do-228 ,d; Kjy; tpkhdj;ij 12 

Vg;uy; 2022 md;W rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J mikr;rh; N[hjpuhjpj;ah vk;. 
rpe;jpah nfhbairj;Jj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;j tpkhdk; mrhkpd; jpg;Ufhpy; ,Ue;J mUzhr;ry gpuNjrj;jpd; ghrpfhl; 
tiuapYk;> ,Wjpahf mrhkpd; ypyhghp tiuapYk; ,af;fg;gLk;.  

 
➢ ikd;thf;];: ,e;jpahtpd; vjph;fhy ntg;gkhd jLg;g+rp  
✓ ,e;jpahtpy;> Nfhtpl;-19 my;yJ rhh;]; Nfhtpl;2f;F vjpuhd xU vjph;fhy 

jLg;g+rp cUthf;fg;gl;L tUfpwJ.  ,jw;F Fsph;gjdNkh my;yJ Fsph; 
rq;fpyp Nrkpg;gfNkh Njitg;gltpy;iy.  

✓ ,e;j ntg;g jLg;g+rpia ngq;fSUitr; Nrh;e;j ikd;thf;]; epWtd 
Ma;tfq;fs; cUthf;fpd.  me;j epWtdk; ,e;jpa mwptpay; fofj;jpy; 
Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ.  

 
➢ NubNah mf;~; (Radio Aksh) 
✓ ghh;itaw;NwhUf;fhd ,e;jpahtpd; Kjy; thndhyp Nrdy; njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ ghh;itaw;NwhUf;fhd ehl;bd; Kjy; thndhyp Nrdy;> ‘NubNah mf;~;’ vd;w 

ngahpy; ehf;g+hpy; njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ ,J fy;tp tsq;fs; kw;Wk; MbNah Gj;jfq;fis jilapd;wp mZFtjw;F 

ghh;itaw;NwhUf;F cjTk;.  
 

➢ tpz;ntsp nrq;fw;fs; (Space Bricks) 
✓ ,e;jpa mwptpay; fofk; kw;Wk; ,];Nuh Mfpatw;wpd; FO xd;W> nrt;tha;f; 

fpuf rpKyz;l; kz;izg; (Martian Simulant Soil) gad;gLj;jp ‘tpz;ntsp 

nrq;fw;fis’ cUthf;Fk; Gjpa El;gj;ij cUthf;fpAs;sJ.  
✓ Ez;Zaph; J}z;lg;gl;l fhy;irl; kiog;nghopT – rhpahd #o;epiyapy;> rpy 

ghf;Bahf;fs; fhy;rpak; fhh;gNdl;ilj; J}z;Lfpd;wd – mit nrt;tha;fpuf 
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rpKyz;l; kz;izg; gad;gLj;jp nrq;fw;fis cUthf;f KbAk; vd;gij 
,e;jf; FO ep&gpj;Jf; fhl;bAs;sJ.  

✓ ,e;jf; fz;Lgpbg;G nrt;tha; fpufj;jpy; vjph;fhy kdpj FbNaw;wq;fis 
eph;khzpf;f cjTk; jpwidf; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ Mf;bdpnkd;]; Nfhah]; (Actinimenes koyas) 
✓ tpQ;Qhdpfs;> yl;rj;jPtpy; Gjpa tif ,why; ,dj;ijf; fz;Lgpbj;Js;sdh;. 
✓ ,e;jpa Ntshz; Muha;r;rpf; fofk; - kPd; kugZ ts Njrpa gzpafk; 

(ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources)Ir; Nrh;e;j tpQ;Qhdpfs; 
,e;j Gjpa tif ,whiyf; fz;Lgpbj;Js;sdh;.  

✓ ,e;jg; Gjpa rpw;wpdj;jpw;F> yl;rj;jPTfspy; cs;s cs;@h; r%fj;jpd; 
epidthf ‘Mf;bdpnknd]; Nfhah];’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ ,];Nuh 2024 tPd]; ,af;fk;  
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; tPd]; fpufj;jpd; Nkw;gug;gpw;F fPNo 

cs;sij Ma;T nra;tjw;fhf xU tpz;fyj;ij mDg;Gk; vd;W tpz;ntsp 
mikg;gpd; jiyth; v];. Nrhk;ehj; mwptpj;jhh;. 

✓ ,];Nuh 2024 brk;ghpy; ,e;jg; gzpiaj; njhlq;Fk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
mjd; gpwF xU tUlj;jpw;F jpl;lkplg;gl;l Rw;Wg; ghij Row;rpiaAk; 
jpl;lkpl;Ls;sJ.   

 
➢ ];nyz;lh; Nyhhp]; (Slender Loris) 
✓ f&h;> jpz;Lf;fy; kw;Wk; jpUr;rp khtl;lq;fis xl;bAs;s tdg;gFjpfis 

];nyz;lh; Nyhhp]; tdtpyq;F ruzhyakhf mwptpj;J jkpo;ehL muR 
Miz gpwg;gpj;jTld;> 1972-Mk; Mz;L tdtpyq;F ghJfhg;Gr; rl;lk; 
ml;ltiz 1d;fPo; ghJfhf;fg;gLk; mope;J tUk; tpyq;fhd ];nyz;lh; 
Nyhhp];> Nkk;gl;l ghJfhg;G kw;Wk; tho;tplg; ghJfhg;igg; ngw cs;sJ.  

 
➢ mrhdp Gay;  
✓ Nk 9 Mk; Njjp ,e;jpa thdpiy Ma;T ikak;> jPtpu Gay; ‘mrhdp’ mLj;j 

48 kzp Neuj;jpy; tYtpof;f tha;g;Gs;sJ vd;W $wpaJ. 
✓ mrhdp Gay; ,e;jg; gUtj;jpd; Kjy; #whtspg; Gay; MFk;.  
✓ mrhdp vd;why; rpq;fs (,yq;if) nkhopapy; ‘Nfhgk;’ vd;W nghUs; MFk;.  

 
➢ jDR V (Sagittarius A) 
✓ Nk 12 md;W> thdpayhsh;fs; - ghy;tPjp tpz;kPdpd; ikaj;jpy; jDR V 

vdg;gLk; xU kpfg;nghpa fUe;Jis ,Ug;gjhf mwptpj;jdh;.  
✓ fUe;Jis ,Ug;gij cWjpg;gLj;Jk; Kjy; Neub ghh;it ,JNtahFk;. 
✓ fUe;Jisfs; vdg;gLgit tpz;ntspapd; gFjpfshFk;.  mq;F <h;g;G tpir 

kpfTk; jPtpukhf ,Uf;Fk;> xsp cl;gl vJTk; ntspNaw KbahJ.  
 

➢ PHESGO 
✓ gd;dhl;L kUe;J epWtdkhd Nuhr; - khh;gfg; Gw;W NehahspfSf;F rpfpr;ir 

mspf;Fk; tifapy; ‘PHESGO’ vd;w xU Gjpa kUe;ij mwpKfk; nra;a 
cs;sjhf mwptpj;Js;sJ.  

✓ PHESGO vd;gJ ngh;n[l;lh (pertuzumab) kw;Wk; n`h;nrg;bd; 

(trastuzumab) kw;Wk; i`Y}NuhdpNl]; Mfpatw;wpd; fyitahFk;.  
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✓ ,J Gw;WNeha; rpfpr;ir tuyhw;wpy; cyfpd; Kjy; Njhyb epiyahd Nlh]; 
cUthf;fk; MFk;.  
 

➢ kdpj kjpg;gplg;gl;l jpl uhf;nfl; g+];lh; (Human-Rated Solid Rocket 
Booster- HS200) 

✓ ,];Nuh – Nk 13 md;W =`hpNfhl;lhtpy; cs;s rjP~; jthd; tpz;ntsp 
ikaj;jpy; ffd;ahd; jpl;lj;jpw;fhd kdpj kjpg;gPL nra;ag;gl;l jpl uhf;nfl; 
g+];lh; (HS200) ,d; epiyahd Nrhjidia ntw;wpfukhf Kbj;jJ.  

✓ re;jpuhad;-2 cl;gl ,e;j VTfiz thfdj;jpd; ntw;wpfukhd VTfizapd; 
mbg;gilapy;> ffd;ahd; gzpf;fhd VTfizahf [pv];vy;tp-vk;Nf3 
milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ 5[p Nrhjid gLf;if (testbed) 
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – rkPgj;jpy; Nk 17 md;W fhnzhyp fhl;rp %yk; 

eilngw;w ,e;jpa njhiyj; njhlh;G xOq;FKiw Mizaj;jpd; nts;sp 
tpoh nfhz;lhl;lj;jpy; ehl;bd; Kjy; 5[p Nrhjidg; gLf;ifiaj; jpwe;J 
itj;jhh;.  

✓ ,e;j Nrhjidg; gLf;ifahdJ njhlf;fepiy epWtdq;fs; kw;Wk; 
njhopy;Jiwapdh; jq;fs; jahhpg;Gfis cs;ehl;by; Nrhjid nra;J 
rhpghh;f;fTk; kw;Wk; ntspehl;L trjpfisr; rhh;e;jpUg;gijf; Fiwf;fTk; 
cjTk;.  

 
➢ nryh kf;fhf; (Sela Macaque) 
✓ Gjpa mUzhry Fuq;Ff;F Nryh gh]pd; ngah; ,lg;gl;lJ. 
✓ gioa cyf Fuq;Ffspd; xU Gjpa ,dk;> ‘nryh kf;fhf;’ Gtpapay; hPjpahf 

mUzhr;ry kf;fhf;fpypUe;J 13>700 mb cauj;jpy; mike;Js;s fpof;F 
,kakiyf; fzthahd Nryhthy; gphpf;fg;gl;lJ.   

➢ guk; nghUs; #g;gh; fzpdp  
✓ guk; nghUs; vd;gJ vd;Ib jpUr;rpuhg;gs;spapy; ehl;Lf;F mh;g;gzpf;fg;gl;l 

mjpetPd #g;gh; fzpdp MFk;.  
✓ guk;nghUs; #g;gh; fk;g;a+l;bq; trjp Njrpa #g;gh; fk;g;a+l;bq; ,af;fj;jpd; 

2Mk; fl;lj;jpd;fPo; epWtg;gl;Ls;sJ.  
✓ guk; rpj;jp-V1 MdJ 5.26 gPl;lhgpshg; jpwd; nfhz;l Njrpa #g;gh; fk;g;a+l;bq; 

,af;fj;jpd;fPo; cUthf;fg;gl;l ,e;jpahtpd; mjpNtfkhd #g;gh; fzpdp 
MFk;.  
 

➢ rph;fhd; VTfizia u~;ah Nrhjid nra;jJ  
✓ rph;fhd; i`g;gh;Nrhdpf; VTfizia u~;ah rdpf;fpoik ntw;wpfukhf 

Nrhjpj;jJ. 
✓ ,e;j VTfiz> Nguz;l;]; flypy; epWj;jg;gl;bUe;j ml;kpuy; Nfhh;~;Nfht; 

Nghh;f; fg;gypy; ,Ue;J Vtg;gl;L> Mh;f;bf;fpy; cs;s nts;isf; flypy; 1000 
fp.kP njhiytpy; epWj;jg;gl;bUe;j ,yf;ifj; jhf;fpajhf ghJfhg;G 
mikr;rfk; njhptpj;Js;sJ.  
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➢ mUfpy; trpf;ff;$ba vf;N]hgpshndl; rh;Nt (Closeby Habitable Exoplanet 
Survey’ - CHES) 

✓ rPd tpQ;Qhdpfs; - tpz;ntspapy; rhj;jpakhd fhydpj;Jtj;jpw;fhd 
thof;$ba vf;N]hgpshndl;fisf; fz;lwptjw;fhf> ‘mUfpy; trpf;ff;$ba 
vf;N]hgpshndl; rh;Nt’ vd;w ngahpy; xU tpz;ntspj; jpl;lj;ij 
Kd;nkhope;Js;sdh;.  

✓ ,e;jj;jpl;lj;jpd;fPo;> kdpjh;fs; thof;$ba xU fpufj;ijf; fz;lwpa> rPd 
tpz;ntsp epWtdk; tpz;ntspapy; nry;Yk; njhiyNehf;fp %yk; thdj;ij 
Ma;T nra;Ak;.  

 
➢ cyfpd; mjpNtf #g;gh; fzpdp  
✓ mnkhpf;fhtpdhy; cUthf;fg;gl;l /gpuz;bah; vd;w fzpdp> [g;ghdpd; 

/GfhFit tpQ;rp cyfpd; mjpNtf #g;gh; fzpdpahf khwpAs;sJ.  
✓ /gpuz;bah; mnkhpf;f vhprf;jpj; Jiwapd; Xf; hpl;[; Njrpa Ma;tfj;jpw;fhf 

fl;lg;gl;lJ.  ,J ypd;khh;f; ngQ;r;khh;f; ];Nfhuhdh 1.1 vf;]h /g;shg;ig 
vl;bAs;sJ.  

✓ ,J vf;]h]; Ntfj; jilia cilj;j cyfpd; Kjy; #g;gh; fzpdp vd;w 
ngUikiaAk; ngw;Ws;sJ.  
 

➢ jput fz;zhb njhiyNehf;fp  
✓ ,e;jpah – cj;jufhz;bd; iedplhy; khtl;lj;jpy; cs;s Njt];jy; 

Ma;tfj;jpy; jdJ Kjy; ‘jput fz;zhb njhiyNehf;fpia’ mikj;Js;sJ.  
✓ ,J Mrpahtpd; kpfg;nghpa rh;tNjr jput fz;zhb njhiyNehf;fp MFk;.  

,J ,kakiyapy; 2>450 kPl;lh; cauj;jpy; epWtg;gl;Ls;sJ.  
✓ ,J Mh;agl;lh Ma;T mwptpay; fofj;jpd; (Aryabhatta Research Institute of 

Observational Sciences) Njt];jy; fz;fhzpg;G tshfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ epytpd; Gtpapay; tiuglk;  
✓ rPdh – epytpd; Gjpa tphpthd kw;Wk; KO mstpyhd Gtpapay; tiuglj;ij 

ntspapl;Ls;sJ.  
✓ ,e;j cah;njspTj; jpwd; epyg;gug;G tiuglk; rPdhtpd; re;jpu Ma;T NrQ;r; 

(Chang’e) jpl;lj;jpd; juTfspd; mbg;gilapy; cUthf;fg;gl;lJ.  
✓ re;jpudpd; ,e;j Gjpa tphpthd Gtpapay; tiuglk; 1:2>500>000  msT 

nfhz;ljhFk; kw;Wk; ‘,d;Wtiu cs;s tiuglq;fspNyNa kpfTk; tphpthdJ 
MFk;.  

✓ ,J mwptpay; Muha;r;rp> Ma;T kw;Wk; epytpy; ,wq;Fk; js Njh;T 
Mfpatw;wpy; ngUk; gq;fspg;ig mspf;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

 
➢ kht;rpd;uhk; (Mawsynram) 
✓ Nkfhyaj;jpd; kht;rpd;uhk; - cyfpd; kpfTk; <ukhd ,lk; - [{d; 17 md;W 

xU ehspy; kpf mjpf msT kiog; nghopit gjpT nra;jJ.  
✓ [{d; 16Mk; Njjp fhiy 8.30 kzp Kjy; [{d; 17Mk; Njjp fhiy 8.30 kzp 

tiu kht;rpd;uhkpy; gjpthd kioapd; msT> ,Jtiu [{d; khjj;jpy; 
,e;jpahtpy; nga;j ruhrhp kiog; nghopit tpl 16 klq;F mjpfk; MFk;.  

✓ khtpr;duhkpy; gjpthd 24 kzp Neu kio msthd 1003.6 kpkP> [{d; 7> 1966 
md;W Ke;ija gjpthd 945.4 kpkP msittpl mjpfk; MFk;.  
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✓ g+kpapy; ,uz;lhtJ <ukhd ,lkhd rpuGQ;rpapy; 972 kpkP kio nga;Js;sJ.  
,J xNu ehspy; nga;j %d;whtJ kpf mjpf msT MFk;.  

 
➢ lhtpd;rp  gps]; kw;Wk; nthplh]; (DAVINCI+ and VERITAS) 
✓ ehrh- g+kpapd; kpf mUfpy; cs;s kw;Wk; #hpadpypUe;J ,uz;lhtJ ,lj;jpy; 

cs;s tPd]; fpufj;jpw;F ,uz;L gazq;fisj; Njh;e;njLj;Js;sJ.  
✓ ,e;jg; gzpfs; lhtpd; gps]; kw;Wk; nthplh]; vd miOf;fg;gLfpd;wd.  
✓ lhtpd;rp vd;gJ ‘Mo;e;j tspkz;ly tPd]; ,d;nt];bNf~d; Mg; Nehgy; 

thAf;fs;> Ntjpapay; kw;Wk; ,Nk[pq;’ (Deep Atmosphere Venus 
Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) vd;gjd; RUf;fkhFk;. 

✓ nthplh]; vdg;gLk; ,uz;lhtJ gzpahdJ ‘tPd]; vkprp tpl;b> 
NubNahrapd;];> ,d;rhh;> NlhNghfpuhgp kw;Wk; ];ngf;l;Nuh];Nfhgp’ (Venus 
Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) vd;gjd; 
RUf;fkhFk;.   
 

➢ cyfpd; kpfg;nghpa ghf;Bhpak;   
✓ cyfpd; kpfg;nghpajhf mwpag;gl;Ls;s ghf;Bhpak; ny];]h; mz;byp]py; 

cs;s FthlY}g;gpy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ.  ,e;j ghf;Bhpah Rkhh; 1 
nrd;bkPl;lh; ePsk; nfhz;lJ.  

✓ rJg;G epyj;jpy; %o;fpa mOfpa ,iyfspy; ,e;j uhl;rj nts;is ghf;Bhpak; 
gJq;fp ,Ug;gJ fz;lwpag;gl;lJ. ,e;j rkPgj;jpa fz;Lgpbg;G rhjhuz 
fz;Zf;Fj; njhpAk; kw;Wk; ,J nts;is ,io tbtj;jpy; cs;sJ.  
 

➢ cl;hpFNyhpah /gh;nry;yhl;lh (Utricularia furcellata) 
✓ ,e;jpahtpd; jhtutpay; Ma;T kw;Wk; cj;jufh;l; tdj;Jiw – cj;jufhz;l; 

khepyk; kz;ly;> rNkhyp khtl;lj;jpy;> Rkhh; 4.800 mb cauj;jpy; 
cl;hpFNyhpah /gh;nry;yhl;lh vd;w khkpr cz;zp jhtuj;ijf; 
fz;Lgpbj;Js;sdh;.   

✓ Nkw;F ,kakiyapy; ,e;j jhtuk; fz;lwpag;gLtJ ,JNt Kjy; Kiw 
MFk;.  

✓ ,e;j jhtuj;jpd; rkPgj;jpa fz;Lgpbg;ig 104 Mz;Lfs; goikahd [g;ghdpa 
,johd ‘[g;ghdpa jhtutpay;’ Mtzg;gLj;jpAs;sJ.  
 

➢ [p rhl;- 24 nraw;iff; Nfhs; (GSAT-24 Satellite) 
✓ [prhl;-24 nrw;iff; Nfhs; MdJ – gpnuQ;R epWtdkhd Vhpd;];Ng]; jdJ 

Vhpad; 5 tpz;ntsp VTfiz thfdj;jpy; [{d; 23 md;W gpnuQ;R 
fahdhtpy; cs;s nfsNuhtpy; ,Ue;J ntw;wpfukhf Vtg;gl;lJ.  

✓ epa+[;Ng]; ,e;jpah ypkpnll; (NSIL)f;fhf ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp 

epWtdj;jhy; (ISRO) cUthf;fg;gl;l [prhl;-24 vd;gJ> 4180 fpNyh vilAs;s 
24 NfA Ngz;l; jfty; njhlh;G nraw;iff; Nfhs; MNFk;.  ,J bbvr; 
gad;ghl;Lj; Njitfisg; g+h;jpj nra;tjw;fhf ghd; ,e;jpah ftNu[; MFk;.  

 
➢ cyfpd; kpfg;gnghpa ed;dPh; kPd;  
✓ [{d; 27 md;W> fpd;d]; cyf rhjidfs; mikg;G - ,e;j khj 

njhlf;fj;jpy; fk;Nghbahtpd; kPfhq; Mw;wpy; fz;Lgpbf;fg;gl;l 13 mb 
ePsKs;s> 293 fpNyh vilAs;s ];bq;Nu cyfpd; kpfg;nghpa ed;dPh; kPd; 

https://www.jagranjosh.com/current-affairs/worlds-largest-bacterium-discovered-first-to-be-visible-with-naked-eye-1656056214-1?ref=list_ca
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[{d; 13 md;W tlf;F fk;Nghbahtpd; ];lq; l;nuq; khtl;lj;jpy; kPdth;fshy; 
gpbf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ ngz; uhl;rj ed;dPh; kPd; [{d; 13 md;W tlf;F fk;Nghbahtpd; ];bq; l;nuq; 
khtl;lj;jpy; kPdth;fshy; gpbf;fg;gl;lJ.  

 
➢ gpv];vy;tp-rp53 (PSLV-C53) 
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; -%d;W rpq;fg;g+h; nraw;iff; Nfhs;fis 

mtw;wpd; Rw;Wg; ghijapy; epiyepWj;jpa gpv];vy;tp-rp 53 uhf;nfl;il 
ntw;wpfukhf tpz;zpy; nrYj;jpaJ.  

✓ ,e;j uhf;nfl;bd; ehd;fhtJ epiy gpd;dh; g+kpia tl;lkplj; njhlq;fpaJk; 
mwptpay; NrhjidfSf;fhd Rw;Wg;ghij jskhf khwpaJ.  
 

➢ Mrhjprhl; (AzaadiSAT) 
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; - Nghplh;fspd;NghJ jfty; njhlh;G 

Fwpj;j ehNdh nraw;iff;Nfhs; kw;Wk; njhopy;El;g tpsf;fkhfpa Mrhjprhl;-
I mwpKfg;gLj;j cs;sJ.  

✓ ehL KOtJk; cs;s 75 muRg; gs;spfisr; Nrh;e;j 750 khztpfs; 
nraw;iff;Nfhs; jahhpg;gpy; <Lgl;Ls;sdh;.  NkYk; ,J mz;zh gy;fiyf; 
fofj;jpy; xNu nraw;iff; Nfhshf xUq;fpizf;fg;gLk;.  
 

➢ gpNthl; (Pivot) 
✓ IIb nrd;id Muha;r;rpahsh;fs; - jdpegh;fspy; Gw;WNehia cz;lhf;Fk; 

kugZf;fis milahsk; fhzf;$ba ghijia cilf;Fk; fUtpia 
cUthf;fpAs;sdh;.  

✓ nraw;if Ez;zwpT mbg;gilapyhd ‘gpNthl;’ vd;w fUtpahdJ> 
Nehahspfspd; kugZ Ra tptuj;jpd; mbg;gilapy; jdpg;gl;l rpfpr;ir 
cj;jpfis tFf;f cjTk;.  

 
➢ ghg;-/Ngk; (POP-FAME) 
✓ mnkhpf;f yhud;];-ngh;f;yp Ma;tfj;jpd; tpQ;Qhdpfs; = ];l;nug;Nlhikr]; 

,dj;ijr; Nrh;e;j ghf;Bhpahtpy; ,Ue;J vhpnghUis cUthf;fpAs;sdh;.  ,J 
jw;NghJ gad;ghl;by; cs;s uhf;nfl; vhpnghUisf; fhl;bYk; mjpf Mw;wiy 
toq;FfpwJ.  

✓ tpQ;Qhdpfs; ,e;jg; Gjpa vhpnghUSf;F ‘ghg;-/Ngk;’ vd;W ngahpl;Ls;sdh;.  
,J ghyp irf;Nshg;NuhgNdl;ll; nfhOg;G mkpyk; nkj;jpy; v];lh; vd;gijf; 
Fwpf;fpwJ.  
 

➢ epa+ ];Ng]; ,e;jpah ypl; (New Space India Ltd) 
➢ Rw;Wg; ghijapy; nray;gLk; gj;J jfty; njhlh;G nraw;iff; Nfhs;fs; - 

tpz;ntsp rPh;jpUj;jq;fisj; J}z;Ltjw;fhf murhq;fj;jplk; ,Ue;J 
tpz;ntsp nghJj; Jiw epWtdkhfpa epa+ ];Ng]; ,e;jpah ypl;-Lf;F 
khw;g;gl;Ls;sd.  

➢ me;j gj;J jfty; njhlh;G nraw;iff; Nfhs;fs; - [prhl;-8> [prhl;-10> [prhl;-
12Mh; (rpvk;v];-01)> [prhl;-14> [prhl;-15> [prhl;-16> [prhl;-17> [prhl;-18 kw;Wk; 
[prhl;-31 MFk;.  

➢ cyfshtpa tpz;ntspg; nghUshjhuj;jpy; ehl;bd; gq;if Nkk;gLj;Jtjw;F 
epa+ ];Ng]; ,e;jpah ypl;-,d; gq;if tYg;gLj;Jtij Nehf;fkhff; nfhz;l 
tpz;ntspj; Jiw rPh;jpUj;jq;fspd; xU gFjpahf ,e;jg; ghpkhw;wk; cs;sJ.  
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mWit rpfpr;ir NuhNghbf; mikg;G  
✓ GJjpy;ypapd; uh[Pt; fhe;jp Gw;WNeha; epWtdk; kw;Wk; Muha;r;rp ikak;> 

,e;jpahtpy; jahhpf;fg;gl;l Kjy; mWit rpfpr;ir NuhNghbf; mikg;ig 
epWtpAs;sJ. 

✓ ,e;j rhjdj;jpw;F ‘v];v];I-ke;j;uh’ vd;W ngahplg;gl;Ls;sJ.  
✓ ,J cyfg; Gfo;ngw;w NuhNgh ,ja mWit rpfpr;ir epGzuhd lhf;lh;. Rjph; 

gp. =t];jthtpd; rpe;ijapy; cUthdJ MFk;.   
 

➢ rke;jh fpwp];Nlh/Nghnul;b (Samantha Cristoforetti) 
✓ ,j;jhypiar; Nrh;e;j rke;jh fpwp];Nlh/Nghnul;b – [_iy 21 md;W rh;tNjr 

tpz;ntsp epiyaj;jpw;F ntspNa tpz;ntsp eilg; gazj;ij Nkw;nfhz;l 
Kjy; INuhg;gpa ngz; tpz;ntsp tPuhq;fid Mdhh;.  

✓ fpwp];Nlh/Nghnul;bAld; u~;a tpz;ntsp tPuh; Xnyf; Mh;nlkpNat; 
tpz;ntspg; gazj;jpy; ,ize;jhh;.  ,e;j N[hb g+kpf;F NkNy 400 
fpNyhkPl;lh; njhiytpy; Mwiu kzp Neuj;ij nrytpl;lJ.  
 

➢ ,k;thndf;]; (Imvanex) 
✓ INuhg;gpa Mizak; - Fuq;F fha;r;rYf;F vjpuhfg; gad;gLj;Jtjw;fhf 

nghpak;ik jLg;g+rpahfpa ,k;thndf;i] mq;fPfhpj;Js;sJ.  
✓ [_iy 23 md;W> cyf Rfhjhu epWtdk; Fuq;F mk;ik Neha; fpsh;r;rpia 

cyfshtpa Rfhjhu mtru epiyahf mwptpj;jJ.  ,J 72 ehLfspy; 
fpl;lj;jl;l 16>000 Ngiu ghjpj;Js;sJ. ,J kpfg;nghpa vr;rhpf;if kzpahFk;.  

✓ mnkhpf;fhtpYk; fdlhtpYk; Fuq;F mk;ik Neha; jLg;Gf;fhd 
mq;fPfhuj;ijg; ngw;w xNu jLg;g+rp ,k;thndf;]; MFk;.  
 

➢ rFuh[pkh vhpkiy  
✓ [g;ghdpd; fpa+~{ jPtpy; mike;Js;s rFuh[pkh vhpkiy ntbj;Jr; 

rpjwpajhy;> mg;gFjp kf;fs; ntspNaw;wg;gl;ldh;.  
✓ mjpfhhpfs; vr;rhpf;if msit mjpfgl;rkhf 5 Mf cah;j;jpAs;sdh;.   
✓ ,J ,g;NghJ 21Mk; E}w;whz;bd; mjpfhug;g+h;t kpfg;nghpa ntbg;G vhpkiy 

MFk;.  
 

➢ N[k;]; ntg; njhiyNehf;fp  
✓ cyfpd; kpf rf;jptha;e;j njhiyNehf;fpahd N[k;]; ntg; njhiyNehf;fp> 

gpugQ;rj;jpd; kpfg; goikahd tpz;kPidf; fz;Lgpbj;Js;sJ.  
✓ gpugQ;rk; ntWk; 300 kpy;ypad; Mz;Lfs; goikahdNghJ ,Ue;j 

tpz;kPd;fis ,e;jj; njhiyNehf;fp fz;lwpe;jJ.  
✓ ,Jtiu fz;lwpag;gl;l gpugQ;rj;jpd; kpfg; goikahd tpz;kPd; jpus;fs; - 

GLASS-z11 kw;Wk; GLASS-z13 MFk;.  
 

➢ mf;dpFy; fh];Nkh]; epWtdk; ,e;jpahtpd; Kjy; uhf;nfl; vQ;rpd; 
njhopw;rhiyia nrd;idapy; jpwe;jJ.  

✓ Kg;ghpkhzj;jpy; mr;rplg;gl;l uhf;nfl; vQ;rpd;fis cUthf;Ftjw;Fk;> mjd; 
nrhe;j cgNahf uhf;nfl;LfSf;Fkhd ,ae;jpuq;fisj; jahhpg;gjw;Fk; ,e;j 
trjp> Nrh;f;if cw;gj;jp njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;Jk;.  

✓ ,d;-];Ng]; (,e;jpa Njrpa tpz;ntsp Cf;Ftpg;G kw;Wk; mq;fPfhu ikak;) 
jiyth; gtd; Nfhaq;fh Kd;dpiyapy; lhlh rd;]; jiyth; vd;. 
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re;jpuNrfud; kw;Wk; ,];Nuh jiyth; v];. Nrhkehj; MfpNahuhy; ,J 
ntspaplg;gl;lJ.  

 
➢ Nfhy; (GOAL -Going Online as Leaders)  
✓ Nk 2020y; xU Kd;Ndhbj; jpl;lkhfj; njhlq;fg;gl;l ,J brk;gh; 2021f;Fs; 

Kbf;fg;gl;lJ.  
✓ ,J topfhl;b vd;w fUj;jpd;%yk; goq;Fbapd ,isQh;fs; kw;Wk; 

ngz;fSf;F b[pl;ly; mjpfhukspg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpw;F nkl;lh (KfE}y; ,e;jpah epWtdk;) KOikahf 

epjpAjtpia mspf;fpwJ.  
✓ %d;W Kf;fpa mk;rq;fSf;fhd gapw;rpfs; toq;fg;gl;ld: 

o njhlh;G kw;Wk; tho;f;ifj; jpwd;  
o b[pl;ly; ,Ug;ig ,af;Fjy; 
o jiyikj;Jtk; kw;Wk; njhopy;KidT  

 
➢ Mrhjprhl; (AzaadiSAT) 
✓ 750 gs;sp khztpfs; ,ize;J jahhpj;j nraw;iff; Nfhis ,];Nuh 

Mf];l; 7Mk; Njjp tpz;zpy; nrYj;j cs;sJ.  
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk;> ,e;jpa Rje;jpu jpdk; neUq;fp tUk; 

Ntisapy;> 2022 Mf];l; 7Mk; Njjp Mrhjprhl; vd;w jdpj;Jtkhd 
nraw;iff; Nfhis tpz;zpy; nrYj;jTs;sJ.  

✓ Rje;jpuj;jpd; 75tJ Mz;L epiwitf; Fwpf;Fk; Rje;jpu jpd mKjg; 
ngUtpoh nfhz;lhl;lq;fspd; xU gFjpahf Mrhjprhl; njhlq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

✓ Rw;Wr; #oy; Ez;zwpT vf;];g;Nshuh; (Environmental Insights Explorer) 
✓ kfhuh~;buhtpy; cs;s xsuq;fhghj; -$Fspy; ,Ue;J Rw;Wr; #oy; Ez;zwpT 

vf;];g;Nshuh; jutpd; mjpfhug+h;t ntspaPl;ilf; fz;l ehl;bd; Kjy; efukhf 
khwpAs;sJ.  

✓ xsuq;fhghj;Jf;fhf Rw;Wr;#oy; Ez;zwpT vf;;];g;Nshuhh; Nl~;Nghh;il 
rkPgj;jpy; GJ nly;ypapy; $Fs; mwpKfg;gLj;jpaJ.  

✓ $Fs; epWtdk; Rw;Wr;#oy; Ez;zwpt vf;];g;Nshuh; vd;w xU mk;rj;ij 
cUthf;fpAs;sJ.  ,J efuq;fSf;F fhh;gd; ckpo;T Mjhuq;fis mstpl 
cjTfpwJ.   gFg;gha;T elj;JfpwJ kw;Wk; fhw;W khRghl;il vjph;nfhs;s 
cjTk; ckpo;itf; Fiwg;gjw;fhd cj;jpfisf; fz;lwpa cjTfpwJ.  
 

➢ u~;ah <uhdpa nraw;iff; Nfhis VTfpwJ  
✓ u~;ahtpd; uhf;nfl; xd;W nrt;tha;f;fpoik <uhdpa nraw;iff; Nfhis 

ntw;wpfukhf tpz;zpy; nrYj;jpaJ.  
✓ f[f];jhdpy; u~;ah Fj;jiff;F vLj;j igNfhD}h; VTjsj;jpy; ,Ue;J 

nrt;tha;f;fpoik kh];Nfh Neug;gb fhiy 8.52 kzpf;F (0552 [pvk;b) 
NrhA]; ;uhf;nfl; Gwg;gl;lJ. Vtg;gl;l Rfkhh; xd;gJ epkplq;fSf;Fg; gpwF> 
mJ fahk; vd;w <uhdpa nraw;iff; Nfhis Rw;Wg; ghijapy; 
epiyepWj;jpaJ.  ,J ghurPf tpQ;Qhdp ckh; fahkpd; ngauhy; 
miof;fg;gLfpwJ.  
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➢ Fiwe;j cau v]; Nfg; Nkhl;lh;h (Low Altitude Escape Motor) 
✓ Mf];l; 10 md;W> ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; (,];Nuh)- 

=`hpNfhl;lhtpy; ,Ue;J f;& v];Nfg; rp];lj;jpd; Nyh My;bba+l; v];Nfg; 
Nkhl;lhiu ntw;wpwfukhf Nrhjid nra;jjhff; $wpaJ.  

✓ f;& v];Nf;g rp;];lk;> ffd;ahd; kp~dpd; f;& khl;a+iy vLj;Jr; nrd;W 
tpz;ntsp tPuh;fisf; fhg;ghw;WfpwJ.  

✓ tpkhdj;jpd; Muk;g fl;l;lj;jpy; gzp epWj;jg;gl;lhy;> VTfiz 
thfdj;jpypUe;J f;& khl;a+iyvLj;Jr; nry;y> f;& v];Nfg; rp];lj;jpw;Fj; 
Njitahd ce;Jjiy Fiwe;j cau v];Nfg; Nkhl;lhh; toq;FfpwJ.  
 

➢ ijyrpd; my;yJ lh];Nkdpad; Gyp (Thylacine or Tasmanian Tiger) 
✓ 1930fspy; mope;J Nghd ijyhrpd; my;yJ lh];Nkdpad; ilfiu> 

khh;Rgpay;> kugZ vbl;bq; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp kPz;Lk; cah;g;gpf;f 
15 kpy;ypad; lhyh; jpl;lj;jpjy; mnkhp;fh kw;Wk; M];jpNuypahtpy; cs;s 
tpQ;Qhdpfs; ,q;fpAs;sdh;.  

✓ ,e;jg; gFjpapd; ,oe;j Rw;Wr; #oy; rkepiyia kPl;nlLf;f tpyq;Ffis 
mjd; nrhe;j ,lkhd lh];Nkdpahtpw;F kPz;Lk; mwpKfg;gLj;Jtij 
,yl;rpa jpl;lk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ irypol;lhy; (Xylitol) 
✓ rh;f;f;iuf;F khw;Wk; ‘irypl;lhy;’  
✓ IIb nfs`hj;jp> fUk;Gr; rf;ifapy; ,Ue;JirypNlhiyg; ghJfhg;ghf 

cUthf;f my;l;uhrTz;l; %yk; nehjpj;jy; nray;Kiwia cUthf;fpAs;sJ.  
,J fUk;Fs eRf;Ftjhy;  fpilf;F; Jizg;nghUs; MFk;.  

➢ nrh;ththf; (CERVAVAC) 
✓ xd;wpa mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gj;Jiw mikr;rh; lhf;lh;. [pNje;jpu rpq; 

- fh;g;gg;ig tha;g; Gw;W Nehiaj; jLg;gjw;fhf cs;ehl;bNyNa 
cUthf;fg;gl;l ‘nrh;ththf;’ vd;w jLg;g+rpia nrg;lk;gh; 1 Mk; Njjp GJ 
jpy;ypapy; cs;s ,e;jpa rh;tNjr ikaj;jpy; mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ [{d; 15 md;W> 9 taJ Kjy; 26 taJf;F Nkw;gl;l fh;g;gg;ig tha;g; Gw;W 
NehahspfSf;F Fthl;hpNtyd;l; kdpj ghg;gpNyhkh itu]; jLg;g+rp 
(Quadrivalent Human Papillomavirus vaccine) f;F ,e;jpa kUe;Jf; 

fl;Lg;ghl;lhsh; jiyth; (Drugs Controller General of India) kw;Wk; ,jw;Fg; 
nghWg;ghd epGzh; FO  xg;Gjy; mspj;jJ.  
 

➢ rpndh;[p  
✓ kpd;dZtpay; kw;Wk; jfty; njhopy;El;g mikr;rfj;jpd;fPo; cs;s ,e;jpa 

fzpdp mtru epiyg; gjpyspg;Gf; FO (Indian Computer Emergency 
Response Team (CERT-In) – rkPgj;jpy; 13 ehLfspd; gq;Nfw;Gld; irgh; 

ghJfhg;Gg; gapw;rp’rpndh;[pia’ tbtikj;J elj;jpaJ.  
✓ ,J uhd;rk;Nth; kw;Wk; ,izatop kpul;b gzk; gwpj;jy; jhf;Fjy;fSf;F 

vjpuhf gpiza gpd;dilit cUthf;f cWg;G ehLfspilNa rpwe;j 
eilKiwfisg; ghpkhwpf; nfhs;tij Nehf;fkhff; nfhz;lJ. 

✓ uhd;rk;Nth; jhf;Fjy;fis vjph;nfhs;tjw;fhd nel;nthh;f; gpd;dilia 
cUthf;Fjy;’ (Building Network Resiliency to counter Ransomware 
Attacks) vd;gJ ,e;jg; gapw;rpapd; fUg;nghUshFk;.   
 



 

172 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

➢ ];Ng]; vf;];Ngh 2022 (Space Expo 2022)  
✓ nrg;lk;gh; 5 md;W> ,];Nuh jiyth; v];. Nrhkehj; - ngq;fSU ];Ng]; 

vf;];Ngh 2022 (BSX-2022) ,d; 7tJ gjpg;igj; njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ ,e;j %d;W ehs; fz;fhl;rpapy; Rkhh; gj;J ehLfisr; Nrh;e;j 100f;Fk; 

Nkw;gl;l epWtdq;fs; kw;Wk; mikg;Gfisr; Nrh;e;jth;fs; gq;Nfw;ghh;fs;. 
✓ ngq;fSU ];Ng]; vf;];Ngh 2022,y; M];jpNuypah njhlh;e;J %d;whtJ 

Mz;lhf Kf;fpa gq;Fjhuh; ehlhf cs;sJ.  
✓ 1000f;Fk; Nkw;gl;l gpupjpepjpfs; fye;J nfhz;l khehl;by;> ‘,e;jpahtpy; Gjpa 

,lj;ij tsh;g;gJ’ mjd; Kf;fpa fUg;nghUshf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

➢ ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19  
✓ ghuj; gNahnlf; epWtdj;jhy; cUthf;fg;gl;l ,e;jpahtpd; Kjy; ehrp top 

nrYj;jf;$ba Nfhtpl;-19 jLg;g+rp> 18 taJ kw;Wk; mjw;F Nky; 
cs;sth;fSf;F Kjd;ik Neha;j; jLg;Gf;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19  (rpk;gd;rp mbNdhitu]; ntf;lhh;L) 
kWrPuikg;G  jLg;g+rp ghJfhg;gpy; mjd; jhf;fj;ijj; jPh;khdpf;f kjpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;sjhf ,e;j epWtdk; Fwpg;gp;l;Ls;sJ.  
 

➢ KjyhtJ Rthrpf;ff;$ba Nfhtpl;-19 jLg;g+rp Ad5-nCoV 
✓ Nfhtpl;-19 jLg;g+rpapd; Crp ,y;yhj> cs;spOf;Fk; gjpg;ig mq;fPfhpj;j 

Kjy; ehlhf rPdh khwpAs;sJ.  
✓ jpahd;[pid jiyikaplkhff; nfhz;l cw;gj;jpahsuhd Nfd;rpNdh 

gayh[pf;]; jahhpj;j cyfpd; Kjy; cs;spOf;ff; $ba Nfhtpl;-19 jLg;g+rp 
Ad5-nCoV f;F rPd kUe;J fl;Lg;ghl;lhsh;fs; mikg;G xg;Gjy; 
mspj;Js;sJ. 

✓ Njrpa kUj;Jtg; nghUl;fs; eph;thfk;> ‘fhd;tpOrpah Vh;’ vd;W ngahplg;gl;l 
CLUtf;$ba jLg;g+rpia mtru fhyg; gad;ghl;bw;F Cf;Ftpg;gjw;fhf 
mDkjpj;jJ.  

✓ mjd; Muk;g xd;-~hl;> Nfhtpl; 19 mwpFwpfisj; jLg;gjpy; 66 tpOf;fhL 
gaDs;sjhfTk;> fLikahd Neha;f;F vjpuhf 91 tpOf;fhL gaDs;sjhfTk; 
,Ug;gJ fz;lwpag;gl;lJ.  
 

➢ lhh;f; ];if hprh;t; (Dark Sky Reserve)  
✓ ,e;j tifapy; Kjd; Kiwahf> mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gj; Jiw> 

,e;jpahtpd; Kjy; lhh;f; ];if hprh;t;-I ylhf;fpy; cs;s `hd;Nyapy; 
mLj;j %d;W khjq;fspy; mikg;gjhf mwptpj;Js;sJ.  

✓ fly; kl;lj;jpypUe;J Rkhh; 4500 kPl;lh; cauj;jpy; cs;s `d;Ny> 
njhiyNehf;fpfis toq;FfpwJ kw;Wk; thdpay; Ma;TfSf;F cyfpd; 
kpfTk; cfe;j jsq;fspy; xd;whff; fUjg;gLfpwJ.  
 

➢ mf;dpFy; fh];Nkh];  
✓ ,e;jpahtpd; jdpahh; tpz;ntsp ];lhh;l; mg; epWtdq;fspy; xd;whf mf;dpFy; 

fh];Nkh];> mjd; Kg;ghpkhz> mr;rplg;gl;l uhf;nfl; vQ;rpd; tbtikg;G 
kw;Wk; cw;gj;jpf;fhd Kjy; fhg;Ghpikiag; ngw;Ws;sJ.  

✓ 2022Mk; Mz;bd; gpw;gFjpapy; Vtg;gl cs;s mf;dpghd; uhf;nfl;il ,af;Fk; 
mf;dpnyl; uhf;nfl; vQ;rpDf;fhf ,e;j epWtdj;jpw;F fhg;Ghpik 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  
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➢ ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk;> nrd;id (The Indian Institute of Technology, 
Madras) 

✓ ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk;> nrd;id – Igpvk; Fthz;lk; nel;nthh;f;fpy; 
,ize;j Kjy; ,e;jpa epWtdk; MFk;.  

✓ rkPgj;jpa xj;Jiog;ghdJ> khzth;fs;> Muha;r;rpahsh;fs; kw;Wk; 
njhlh;Gila epWtdq;fSf;F ehl;by; Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;bw;F 
Mjuthf Igpvk; epWtdj;jpd; Nkk;gl;l Fthz;lk; fk;g;a+l;bq; mikg;Gfisg; 
gad;gLj;j cjTk;.  

✓ Igpvk; Fthz;lk; nel;nthh;f;fpd; cWg;gpduhf> nrd;id ,e;jpa 
njhopy;El;gf; fofk;> Fthz;lk; fzpdpfSf;fhd fpsTl;; mbg;gilapyhd 
mZfiyg; ngWk;.  

✓ ,e;jf; fzpdpfSf;F g+[;[pa nfy;tpd; (-273 bfphp nry;rpa];) trjpfSf;F 
kpff; Fiwe;j ntg;gepiy Njitg;gLfpwJ.  mit ehl;by; ,d;Dk; 
fpilf;ftpy;iy.  
 

➢ /g;nsf;];-vhpnghUs; thfdk; (FFV-SHEV) 
✓ ,e;jpah – vj;jdhy; fye;j ngl;Nuhy; kw;Wk; Ngl;lhpapy; ,aq;ff; $ba 

Kjy; /g;nsf;];-vhpnghUs; fhiu tpiutpy; ngwcs;sJ.  
✓ gpNurpypy; ,Ue;J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l /g;nsf;];-vhpnghUs; typikahd 

fyg;G kpd; thfdk; (flex fuel strong hybrid electric vehicle) Fiwe;j fhh;gd; 
ckpo;T mbg;gilapy; mjd; nray;jpwid kjpg;gpLtjw;fhd xU Kd;Ndhb 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahfg; gad;gLj;jg;gLk;.  

✓ Kjy; /g;nsf;]; vhpnghUs; fhh; Muha;r;rp Nehf;fq;fSf;fhf Vw;fdNt 
,e;jpahtpy; jiuapwq;fpAs;sJ.  ,e;j thfdq;fs; 2024,y; ,e;jpa re;ijapy; 
tpw;gidf;F tUk;.  

 
➢ cyfpd; Kjy; FNshd; nra;ag;gl;l Mh;f;bf; Xeha; ‘khah’ 
✓ rPdhitr; Nrh;e;j tpQ;Qhdpfs; - cyfpd; Kjy; FNshd; nra;ag;gl;l Mh;f;bf; 

Xeha; ‘khahit’ ntw;wpwfukhf cUthf;fpAs;sdh;.  
✓ nga;[pq;if jskhff; nfhz;l kugZ epWtdkhd rpNdh[Pd; 

gNahnlf;dhy[p Nfh ypkpnll; epWtdj;jpy; gzpGhpAk; Muha;r;rpahsh;fshy; 
FNshd; cUthf;fg;gl;lJ.  

✓ Mh;f;bf; Xeha;> nts;is Xeha; my;yJ JUt Xeha; vd;W 
miof;fg;gLfpwJ.  ,J fdlhtpd; uhzp vyprngj; jPTfspd; cah; Mh;f;bf; 
Je;j;uhitr; Nrh;e;jJ.  

 
➢ DART tpz;fyk;  
✓ ,J xU ehrh tpz;fyk; MFk; - g+kpapy; ,Ue;J Rkhh; 10.9 kpy;ypad; 

fpNyhkPl;lh; njhiytpy; cs;s xU rpW Nfhs; kPJ ntw;wpfukhf NkhjpaJ. 
mjd; jhf;fkhdJ tpz;ntspg; ghiwapd; ghijia rpwpJ rpwpjhf khw;Wkh 
vd;gijj; jPh;khdpg;gjw;fhf ,e;j Nrhjid elj;jg;gl;lJ.  

✓ ehrh jdJ lhh;l; tpz;fyj;ij kzpf;F 22>530 fpkP Ntfj;jpy; nrYj;jp> 
fhy;ge;J ikjhdj;jpd; msTs;s xU rpW Nfhs;kPJ NkhJk; Nehf;fj;Jld; 
etk;ghpy; tpz;zpy; nrYj;jpaJ.  

✓ xU rpW NfhSld; mghafukhd Nkhjypd; rhj;jpaj;jpypUe;J g+kpiag; 
ghJfhg;gjw;fhd mjd; fpuf-ghJfhg;G Kd;-Kaw;rpNa> ehrhtpd; Kjy; 
ep&gzk; ,e;j gzpahFk;.  
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✓ ilkhh;g]; (Dimorphos) vd;W miof;fg;gLk; ,e;j Fwpg;gpl;l rpWNfhs; 
g+kpia Nehf;fp tutpy;iy.  ,Ug;gpDk; xU tpyfy; El;gj;ijr; 
Nrhjpg;gjw;fhf ehrhthy; Njh;e;njLf;fg;gl;lJ.  
 

➢ Nuhfpdp Mh;vr;-200  
✓ ,d;Dk; rpy thuq;fspy;> ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; xU 

Fwpg;gplj;jf;f rhjidia mila KbAk; vd;W ek;GfpwJ – mJ Nuhfpdp 
Mh;vr;-200 uhf;nfl;bd; 200tJ ntw;wpfukhd VTjy; MFk;.  

✓ 3.5 kPl;lh; cauKs;s Mh;vr;-200 tspkz;ly Ma;TfSf;fhf ,];Nuhthy; 
gad;gLj;jg;gLk; Nuhfpdp rTz;bq; uhf;nfl; FLk;gj;jpd; ek;gfkhd cWg;G 
MFk;.  ,J tpf;uk; rhuhgha; tpz;ntsp ikak;> Jk;ghtpd;gb> 198 
njhlh;r;rpahd ntw;wpfukhd gazq;fis Kbj;Js;sJ.  

 
➢ khh;]; Nuhth; ngh;rptpaud;]; (Mars Rover Perseverance) 
✓ khh;]; Nuhth; ngh;rptpaud;]; ehd;F ghiw khjphpfisr; Nrfhpj;jJ.  
✓ [_iy Kjy;> ehrhtpd; ngh;rptpaud;]; Nuhth;> nrt;tha; fpufj;jpy; xU 

fhyj;jpy; ejp nly;lhtpy; cUthd ehd;F nky;ypa tz;ly; ghiwfisj; 
Jisapl;L Nrfhpj;Js;sJ.  

✓ ,e;j tifahd ghiwfs; NtnwhU cyfpy; Nrfhpf;fg;gLtJ ,JNt Kjy; 
KiwahFk; - NkYk; Fiwe;j ,uz;L Nfhh;fspy; fhpk Nrh;kq;fs; ,Uf;fyhk; 
vd;gjhy; tpQ;Qhdpfs; cw;rhfkhf cs;sdh;.  ,e;j fhpkr; Nrh;kq;fs; 
ngUk;ghYk; caphpdq;fSld; njhlh;Gilait. 

✓ vy;yhk; rhpahf ele;jhy;> khjphpfs; nrt;tha; fpufj;jpy; ,Ue;J jpUk;gpa 
Kjy; khjphpahf ,Uf;Fk;.  
 

➢ ePyfphp ePy uhgpd; (Sholicola major) 
✓ ePyfphpapy; cs;s Mh;tKs;s xU gwitf; fz;fhzpg;ghshplk; mth; jd; 

tho;ehspy; Gifg;glk; vLf;f tpUk;Gk; gwitfspd; gl;baiyg; gw;wpf; 
Nfl;lhy;> ePyfphp ePy uhgpd; (N~hypNfhyh Nk[h;) fz;bg;ghf me;jg; 
gl;baypy; ,lk; ngWk;.  

✓ ,aw;ifg; ghJfhg;Gf;fhd rh;tNjr xd;wpaj;jhy; (International Union for the 
Conservation of Nature) ‘mope;J tUk; ,dk;’ vd gl;bayplg;gl;l> ePyfphp 
N~hyhfpyp vd;W miof;fg;gLk; ,e;j ,dk; Kjd;ikahf ePyfphpapy; cs;s 
N~hyh fhLfspd; caukhd gFjpfspy; fhzg;gLfpwJ.  
 

➢ fUlh VNuh];Ng]; (Garuda Aerospace) 
✓ nrd;idiar; Nrh;e;j Mspy;yh tpkhdk; jahhpf;Fk; epWtdkhd fUlh 

VNuh];Ng]; - l;Nuhd; tpkhdpfSf;Fg; gapw;rp mspf;fj; Njitahd 
mDkjpfisg; ngw;Ws;sJ.  

✓ ,jd;%yk;> ,e;j epWtdk; ,e;jpahtpd; 31tJ njhiyepiy tpkhdp gapw;rp 
mikg;ghf (Remote Pilot Training Organization) MdJ.  

✓ ,e;j epWtdk; ,g;NghJ 755 khtl;lq;fspy; cs;s xU ,yl;rk; 
,isQh;fSf;F tptrha Nehf;fq;fSf;fhf l;Nuhd;fis rhpahd Kiwapy; 
gad;gLj;JtJ Fwpj;J gapw;rp mspg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ ,ad; #whtsp (Hurricane Ian) 
✓ 4tJ tif Gay; Mfpa ,ad; GNshhplhtpd; njd;Nkw;F flw;fiuiaj; 

jhf;fpaJ.  
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✓ mnkhpf;f tuyhw;wpy; kpfTk; rf;jptha;e;j Gay;fspy; xd;whf tpsq;Fk; ,J 
tPLfs; kw;Wk; fl;blq;fis rPuopj;Js;sJ.  rpy FbapUg;ghsh;fs; jq;fs; 
tPLfis ,oe;Js;sdh;.  

✓ ,J fNah Nfh];lhtpw;F mUNf 150 iky; Ntfj;jpy; mjpfgl;r epiyahd 
fhw;wpd; Ntfj;Jld; epyr;rhpit Vw;gLj;jpaJ.  ,J tif 5I tpl 7 iky; 
Ntfk; kl;LNk Fiwe;jJ.  ,J #whtsp jPtpuj;jpd; r`gph;-rpk;g;rd; #whtsp 
mstpd; kpf cah;e;j epiy MFk;.  
 

➢ ,e;jpahtpd; Kjy; gdpr;rhpT fz;fhzpg;G Nulhh;  
✓ ,e;jpa uhZtk; kw;Wk; ghJfhg;G Gtp jfty; kw;Wk; Muha;r;rp epWtdk; 

(Defence Geoinformatics and Research Establishment) ,ize;J tlf;F 
rpf;fpkpy; gdpr;rhpT fz;fhzpg;G Nulhiu epWtpAs;sd.  

✓ gdpr;rhpTfisf; fz;lwptjw;Fg; gad;gLj;jg;gLtijj; jtpu> epyr;rhpTfisf; 
fz;lwpaTk; ,e;j Nulhiug; gad;gLj;jyhk;.  

✓ gdpr;rhpT Nulhh; ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L mikg;gpd;> ghJfhg;G 
Gtp jfty; kw;Wk; Muha;r;rp epWtdj;jhy; ,af;fg;gl;lJ.  ,J ,kakiyg; 
gFjpapy; ,e;jpa ,uhZtk; vjph;nfhs;Sk; gdpr;rhpT mghaq;fis 
Kd;dwptpg;gjpYk; jzpg;gjpYk; <Lgl;Ls;sJ.   

 
 

t.vz; ஐஐடி பபயர் பதாடர்புலடய பசய்திகள் 

1.  
ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்வபார்ட்ஸ் (ஐஐஎஸ்) 

மபல் ாரி ஐஐடி மமட்ராஸ் உடன் இரைந்து 

'ஸ்மார்ட்பாக்ஸர்' என்ற குத்துச்சண்ரட பகுப்பாய்வுக்கான 

மமன்மபாருரள உருவாக்கியுள்ளது. 

2.  ஐஐடி மடல் ி 

இந்தியாவின் ைகர்ப்புறங்களில் தண்ைரீ் வதங்கும் 

பிரச்சிரனகளுக்கு தீர்வு காணும் வரகயில் மடல் ி ஐஐடி, 

'Ab Prahari' என்ற மமாரபல் மசய ிரய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

3.  ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐபிஎம் குவாண்டம் மைட்மவார்க்கில் இரைந்த முதல் 

இந்திய ைிறுவனமாக ஐஐடி மமட்ராஸ் ஆனது. 

4.  ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

வகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  ிமிமடட் ஐஐடி மமட்ராஸ் உடன் 

இரைந்து ரமக்வரா, சிறு மற்றும் ைடுத்தர 

மதாழில்துரறயில் ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

ைடவடிக்ரககளுக்காக 'எரிசக்திரயச் வசமிக்கும் பைி' 
மதாடங்க உள்ளது. 



 

176 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

5.  ஐஐடி மடல் ி 

மட ிவமடிக்ஸ் வமம்பாட்டு ரமயம் (C-DOT) IOT/M2M, AI/ML, 

ரசபர் மசக்யூரிட்டி மற்றும் 5G உள்ளிட்ட மட ிகாமின் 

பல்வவறு துரறகளில் ஒத்துரழப்புக்காக IIT மடல் ியுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

6.  ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

இந்திய மமாழி மதாழில்நுட்பத்ரத வமம்படுத்துவதற்காக 

ஐஐடி மமட்ராஸ் 'ஏஐ4பாரத்தில் ைிவ கனி ரமயத்ரத' 

மதாடங்கியுள்ளது 

7.  ஐஐடி 

ரஹதராபாத் 

ஐஐடி ரஹதராபாத் விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவின் முதல் 3டி 

அச்சிடப்பட்ட மசயற்ரக கார்னியாரவ உருவாக்கியுள்ளனர். 

8.  ஐஐடி 

கவுகாத்தி 

ஐஐடி குவஹாத்தி, அல்ட்ராசவுண்ட் உதவியுடனான 

மைாதித்தல் முரறரய உருவாக்கி, 'ரச ிட்டால்' என்ற 

பாதுகாப்பான சர்க்கரர மாற்றடீ்ரட உருவாக்கியுள்ளது. 

9.  ஐஐடி 

ரஹதராபாத் 

மத்திய அரமச்சர் டாக்டர் ஜிவதந்திர சிங், ஐஐடி 

ரஹதராபாத்தில் அதன் முதல் வரகயான “மதாழில்நுட்ப 

கண்டுபிடிப்பு ரமயம்” என்ற தன்னாட்சி வழிமசலுத்தல் 

வசதிரய திறந்து ரவத்தார். 

10. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐஐடி மமட்ராஸ் மசயற்ரக நுண்ைறிவு அடிப்பரடயி ான 

கருவியான PIVOT ஐ உருவாக்கியுள்ளது, இது ஒரு தனிைபரின் 

புற்றுவைாரய உருவாக்கும் மரபணுக்கரள கைிக்க முடியும். 

11. ஐஐடி கான்பூர் 

உத்தரபிரவதசம் மற்றும் பகீாரில் உள்ள கிராமப்புற 

மதாகுதிகளில் காற்றின் தர மைட்மவார்க்ரக ைிறுவ ஐஐடி 

கான்பூர் சுமார் 1,400 மசன்சார்கரள ைிறுவும். 

12. ஐஐடி மடல் ி 
சமீபத்தில், ஐஐடி மடல் ியில் மசன்சஸ் வடட்டா 

பைிைிர யம் திறக்கப்பட்டது 

13. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

கல்வி அரமச்சகத்தின் NIRF (National Institutional Ranking 

Framework) தரவரிரசயின் சமீபத்திய பதிப்பில் ஐஐடி 

மமட்ராஸ், இந்தியாவின் ஒட்டுமமாத்த உயர்கல்விக்கான 

சிறந்த ைிறுவனம் என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

14. ஐஐடி வராபார் 

சமீபத்தில், சின்மஜண்டா இந்தியா, ஐஐடி வராபருடன் 

இரைந்து பல்லுயிர் மசன்சார் திட்டத்ரதத் 

மதாடங்கியுள்ளது. 
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15. ஐஐடி கான்பூர் 

IIT கான்பூர் சுகாதாரம் மற்றும் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

உற்பத்தி ஸ்டார்ட்அப்களில் கவனம் மசலுத்த “ைிர்மான்” 
முடுக்கி திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்துகிறது 

16. ஐஐடி கான்பூர் 

சமீபத்தில், பிரசார் பாரதி, ஐஐடி கான்பூருடன் மீடியா மற்றும் 

பிராட்காஸ்ட் மடக்னா ஜிக்கான சிறந்த ரமயத்ரத 

அரமப்பதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் (எம்ஓயு) 

ரகமயழுத்திட்டது. 

17. ஐஐடி 

ரஹதராபாத் 

சமீபத்தில், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ைிறுவனமான கிரீன்வகா, 

ஐஐடி ரஹதராபாத் உடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) 

ரகமயழுத்திட்டது. 

18. காந்திைகர் 

ஐஐடி 

சமீபத்தில், மசண்டர் ஃபார் மடவ ப்மமண்ட் ஆஃப் 

அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் (சி-டாக்) மற்றும் ஐஐடி காந்திைகர் 

ஆகியரவ இந்தியாவின் சமீபத்திய சூப்பர் கம்ப்யூட்டரான 

'பரம் ஆனந்த்'ரவ மவளியிட்டன. 

19. ஐஐடி காரக்பூர் 

IIT காரக்பூரில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்வதா-மகாரியா 

அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப ரமயத்துடன் (IKST) 

இரைந்து இயந்திர கற்றல் மூ ம் படிகப் மபாருட்களின் 

பண்புகரள கைிக்க CrysXPP என்ற முரறரய 

உருவாக்கியுள்ளனர். 

20. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

மனிதர்கள் வதரவயில் ாமல் மசப்டிக் வடங்க்கரள சுத்தம் 

மசய்யும் “வஹாவமாமசப்” என்ற வராவபாரவ ஐஐடி 

மமட்ராஸ் உருவாக்கியுள்ளது . 

21. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐஐடி மமட்ராஸ் ஒருங்கிரைந்த சார  விபத்து 

தரவுத்தளத்ரத (IRAD) உருவாக்கியது 

22. ஐஐடி பாம்வப 

ஐஐடி பாம்வப, கா ைிர  மைருக்கடிரய எதிர்த்துப் 

வபாராடுவதற்கான கா ைிர  தீர்வுகரள உருவாக்க இந்திய 

வானிர  ஆய்வுத் துரறயுடன் ஒப்பந்தக் கடிதத்தில் 

ரகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

23. ஐஐடி மண்டி 
ஐஐடி மண்டி ைீரிழிவு வைாய்க்கு சிகிச்ரசயளிக்கப் பயன்படும் 

PK2 என்ற மருந்து மூ க்கூரற அரடயாளம் கண்டுள்ளது. 

24. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ரஹப்பர்லூப் மதாழில்நுட்பம் மதாடர்பான கூட்டுத் 

திட்டத்தில் பங்வகற்க ஐஐடி மமட்ராஸ் ைிதியளிப்பதற்கு 

ரயில்வவ அரமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

https://www.outlookindia.com/national/iit-madras-introduces-homosep-robots-that-clean-septic-tanks-without-human-assistance--news-201398
https://www.outlookindia.com/national/iit-madras-introduces-homosep-robots-that-clean-septic-tanks-without-human-assistance--news-201398
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25. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

இந்தியாவின் முதல் 5ஜி ஆடிவயா மற்றும் வடீிவயா 

அரழப்ரப மட ிகாம் அரமச்சர் அஷ்வினி ரவஷ்ைவ் 

வசாதரன மசய்தார், இது முழுவதுமாக ஐஐடி மமட்ராஸ் 

வடிவரமத்து உருவாக்கப்பட்டது. 

26. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐஐடி மமட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்தியாவின் முதல் 

உள்ைாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட 'கடம்' என்ற பா ிமசன்ட்ரிக் 

மசயற்ரக முழங்கார  உருவாக்கியுள்ளனர். 

27. ஐஐடி 

கவுகாத்தி 
CO2 ஐப் பிடிக்க ஆற்றல்-திறனுள்ள மதாழில்நுட்பத்ரத 

உருவாக்க NTPC IIT குவஹாத்தியுடன் ஒத்துரழத்துள்ளது. 

28. ஐஐடி 

ரஹதராபாத் 

ஐஐடி ரஹதராபாத் குவாண்டம் இயக்கப்பட்ட அறிவியல் 

மற்றும் மதாழில்நுட்பம் (QuEST) பற்றிய முதல் வதசிய 

சிம்வபாசியத்ரத ைடத்தியது. 

29. ஐஐடி கான்பூர் 

ஐஐடி கான்பூரில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் தாவரங்கரள 

வைாயி ிருந்து பாதுகாக்கும் மக்கும் ைாவனா துகள்கரள 

உருவாக்கியுள்ளனர். 

30. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐஐடி மமட்ராஸ் அதன் வளாகத்தில் உள்ள மான் சட த்தில் 

ஆந்த்ராக்ஸ் இருப்பரதக் கண்டறிந்தது 

31. ஐஐடி 

ரஹதராபாத் 

"ஜவீன் ர ட்"- இந்திய மதாழில்நுட்பக் கழகம் (IIT) 

ரஹதராபாத் உருவாக்கிய ரகயடக்க, மச வு குரறந்த 

மவன்டிவ ட்டர் 

32. ஐஐடி தார்வாட் 
ம ிவு மற்றும் தூய்ரமயான எரிசக்திக்கான உ களாவிய 

சிறப்பு ரமயம் ஐஐடி தார்வாத் மூ ம் மதாடங்கப்பட்டது. 

33. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

'AquaMAP' எனப்படும் புதிய இரடைிர  ைீர் வம ாண்ரம 

மற்றும் மகாள்ரக ரமயம் ஐஐடி மமட்ராஸ் 

உருவாக்கியுள்ளது. 

34. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

புதுரம சாதரன 2021க்கான அடல் தரவரிரசயில் ஐஐடி 

மமட்ராஸ் முத ிடம் பிடித்துள்ளது. 

35. ஐஐடி 

மமட்ராஸ் 

ஐஐடி மமட்ராஸ் இந்தியாவின் முதல் உள்ைாட்டு 

நுண்மசய ிரய "சக்தி" என்ற மபயரில் உருவாக்கியது. 



 

179 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

 

பூங்காக்கள் 

❖ உனா (இமாச்ச ப் பிரவதசம்), பருச் (குஜராத்), மற்றும் கிழக்கு வகாதாவரி (ஆந்திரப் 

பிரவதசம்) ஆகிய மூன்று இடங்களில் (3) பைாத்த ைருந்துப் 

பூங்காக்கலள அரமப்பதற்கு வசதியாக, மருந்துப் பிரிவானது பைாத்த ைருந்து 

பூங்கா தைம்பாட்டுத் திட்டத்லத பசயல்படுத்துகிறது 

❖ சமீபத்தில், தமிழ்ைாட்டின் கிண்டி வதசிய பூங்காவில் முதன்முத ாக நகர்ப்புற 

விலங்கு ைீட்பு லையம் அலைக்கப்பட்டது 

❖ விலன குைார் சக்தசனா படல்லியின் முதல் பல்தநாக்கு மூங்கில் 

கருப்பபாருள் பூங்காவான 'பான்வசரா'விற்கு அடிக்கல் ைாட்டினார்  

❖ மகாராஷ்டிராவின் முதல் "திவ்யாங் பூங்கா" ைாக்பூரில் ைிறுவப்படும். 

❖ சமீபத்தில், பத்மஜா ைாயுடு இமயமர  வி ங்கியல் பூங்கா, வமற்கு வங்காளத்தில் 

உள்ள சிங்கா ி ா வதசிய பூங்காவில் 20 சிவப்பு பாண்டாக்கரள விடுவிக்கும் 

திட்டத்ரதத் மதாடங்கியது. 

❖ இந்தியாவின் முதல் இ-வவஸ்ட் சுற்றுச்சூழல் பூங்காit மடல் ி epWtpAs;sJ. 

❖ ைமீபியாவில் இருந்து 8 ஆப்பிரிக்க சிறுத்ரதகள் மத்திய பிரவதசத்தில் உள்ள 

குவனா-பால்பூர் வதசிய பூங்காவிw;F (KNP) இடமாற்றம் மசய்யப்பட்டன. 

❖ வட இந்தியாவின் முதல் மதாழில்துரற பதயாபடக் பூங்கா ேம்மு 

காஷ்ைீரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது . 

❖ தைிழ்நாடு மாைி  அரசு சிறுைலல ைலலத்பதாடரில் பல்லுயிர் பூங்காலவ 

உருவாக்கி வருகிறது. 

❖ சமீபத்தில், 14வது அசாம் காண்டாைிருகக் கணக்பகடுப்பு ைனாஸ் ததசிய 

பூங்காவில் ைடத்தப்பட்டது . 

❖ ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு ைத்திய பிரததசத்தில் உள்ள லடதனாசர் படிை ததசிய 

பூங்காவில் புலதபடிவ ரடவனாசர் முட்லடகளின் தனித்துவைான பதாகுப்லப 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 
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❖ ைங்தகாலியாவின் குவ்ஸ்குல் ஏரி ததசியப் பூங்கா, யுபனஸ்தகாவால் 

உயிர்க்தகாளக் காப்பகங்களின் உலக tiyaikg;gpy; வசர்க்கப்பட்டுள்ளது . 

❖ கர்நாடகா தனது முதல் ஊனமுற்தறார் நட்பு பூங்காலவ ஜவஹர் ால் பவனின், 

கபன் பூங்காவில் மதாடங்கியுள்ளது. 

வட இந்தியாவின் முதல் njhopy;Jiw caphp njhopy;El;g g+q;fh 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் (J&K) யூனியன் பிரவதசத்தின் (UT) ம ப்டினன்ட் கவர்னர் 

மவனாஜ் சின்ஹா மற்றும் அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்பம் மற்றும் புவி 
அறிவியல் மாைி  அரமச்சர் ஜிவதந்திர சிங் ஆகிவயார் கதுவா மாவட்டத்தில் 

உள்ள காட்டியில் வட இந்தியாவின் முதல் மதாழில்துரற உயிரி மதாழில்நுட்ப 

பூங்காரவ திறந்து ரவத்தனர்.  

❖ இது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மற்றும்  டாக்கின் பல்லுயிர், மருத்துவ மற்றும் 

ைறுமை தாவரங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிரய வமற்மகாள்ளும். 

❖ ,e;j jpl;lj;ij nray;gLj;Jk; mikg;Gfs; அறிவியல் மற்றும் மதாழில்துரற ஆராய்ச்சி 
கவுன்சில் kw;Wk; இந்திய ஒருங்கிரைந்த மருத்துவ ைிறுவனம், (CSIR-IIIM) ஜம்மு. 

கழிவு தைலாண்லை பதாழில்நுட்ப பூங்கா 

❖ வவஸ்ட் டு மவல்த் மிஷனின் கீழ், புதுதில் ியின் கிழக்கு ஜாஃப்ராபாத்தில் 

பரவ ாக்கப்பட்ட கழிவு வம ாண்ரம மதாழில்நுட்ப பூங்கா jpwf;fg;gl;lJ 

❖ இந்தப் பூங்காரவ மத்திய அரசின் முதன்ரம அறிவியல் ஆவ ாசகர் வக.விஜய் 

ராகவன் திறந்து ரவக்கிறார். 

இந்தியாவின் முதல் கழுலதகள் பாதுகாப்பு பூங்கா 

• இந்தியாவின் முதல் கழுரத பூங்காரவ மடல் ியில் உள்ள ஆர்கானிவகா என்ற சமூக 

ைிறுவனத்தால் வ வில் அரமக்கப்பட்டJ. 

சிறப்பு பபாருளாதார ைண்டல அந்தஸ்து பகாண்ட கடற்பாசி பூங்கா 

❖ பிரதம மந்திரி கிசான் சம்பதா வயாஜனா திட்டத்தின் கீழ், சிறப்புப் மபாருளாதார 

மண்ட  அந்தஸ்து மகாண்ட இந்தியாவின் முதல் கடற்பாசி பூங்கா தமிழகத்தில் 
epWtg;gl;lJ. 
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❖ கடற்பாசி பூங்காரவ மாைி  தகவல் மற்றும் ஒ ிபரப்பு, மீன்பிடி, கால்ைரட 

பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துரற அரமச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் திறந்து 

ரவத்தார். 

❖ பிரதம மந்திரி கிசான் சம்பதா வயாஜனா திட்டத்தின் கீழ், 20 ஆயிரம் வகாடி ரூபாய் 

மச வில் இந்தத் திட்டங்கரள மசயல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் முதல் AI & Robotics Park (ARTPARK) 

❖ ைாட்டின் முதல் மசயற்ரக நுண்ைறிவு மற்றும் வராபாட்டிக்ஸ் மதாழில்நுட்ப 

பூங்கா (ARTPARK) கர்ைாடக மாைி ம் மபங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் (IISc) மபங்களூர் மூ ம் ைிறுவப்பட்ட 

ஒரு இ ாப வைாக்கற்ற அறக்கட்டரளயால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

❖ ,g;பூங்கா mikg;gjw;F ரூ. 230 வகாடிரய மத்திய, மாைி  அரசுகள் வழங்கியுள்ளன. 

கிதயாலடிதயா ததசிய பூங்கா 

❖ சமீபத்தில், ராஜஸ்தானில் உள்ள கிவயா ாடிவயா வதசிய பூங்காவில் 

புள்ளிமான்கரளப் பிடித்து முகுந்தரா ஹில்ஸ் பு ிகள் காப்பகத்திற்கு இடமாற்றம் 

மசய்வதற்கு வபாமா மடக்னிக் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது 1971 இல் பாதுகாக்கப்பட்ட சரைா யமாக அறிவிக்கப்பட்டது மற்றும் 10 மார்ச் 

1982 இல் வதசிய பூங்காவாக ைிறுவப்பட்டது. இது உ க பாரம்பரிய தளமாகவும் 

உள்ளது. 

jhன்தடலி முதலல பூங்கா 

❖ இந்தியாவின் இரண்டாவது மற்றும் கர்ைாடகாவின் முதல் முதர  பூங்கா 

கர்ைாடகாவின் தண்வட ியில் உள்ளது. 

நாட்டின் முதல் புவிசார் பூங்கா 

❖ மத்தியப் பிரவதசத்தின் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில் ைர்மதா ைதிக்கரரயில் உள்ள 

 ாம்மஹட்டா கிராமத்தில் ைாட்டின் முதல் புவிசார் பூங்காரவ அரமக்க இந்திய 

புவியியல் ஆய்வு ரமயம் (ஜிஎஸ்ஐ) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்திய சிவில் சர்வஸீ் (ICS) அதிகாரி வில் ியம் ஸ்லீமன் என்பவரால் முதல் 

ரடவனாசர் படிமம்  ாவமட்டா படுக்ரகயில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 
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ஆரவல்லி பல்லுயிர் பூங்கா 

❖ பிப்ரவரி 2, உ க சதுப்பு ைி  தினத்ரதமயாட்டி, ஆரவல் ி பல்லுயிர் பூங்கா 

இந்தியாவின் முதல் "இதர பயனுள்ள பகுதி அடிப்பரடயி ான பாதுகாப்பு 

ைடவடிக்ரககள்" (OECM) தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ஹரியானா மாைி  பல்லுயிர் வாரியத்தின் தர வர் வினதீ் குமார் கர்க் 

கூறுரகயில், “OECM வடக் என்பது இயற்ரக பாதுகாப்புக்கான சர்வவதச 

ஒன்றியத்தால் (IUCN) பாதுகாக்கப்படாத, ஆனால் வளமான பல்லுயிர் 

மபருக்கத்ரத ஆதரிக்கும் பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

தகரளாவின் முதல் தகரவன் பார்க் 

❖ வகரளாவின் முதல் வகரவன் பூங்கா இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள அழகிய 

மர வாசஸ்த மான வாகமனில் கட்டப்படுகிறது. 

❖ மாைி  அரசின் புதிய வகரவன் சுற்று ா மகாள்ரகயின் ஒரு பகுதியாக இந்த பூங்கா 

மபாதுமக்களுக்கு திறக்கப்படும். 

❖ வகாவிட்-19 பரவல் காரைமாக மக்கள் மவளிவய மசல் வவா அல் து 

பயைிக்கவவா முடியாத வைரத்தில் விடுமுரறரயக் கழிப்பதற்கான பாதுகாப்பான 

வழியாக வகரவன் டூரிஸம் மாைி  சுற்று ாத் துரறயால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

இைாச்சல பிரததசத்தின் முதல் பல்லுயிர் பூங்கா 

❖ அழிந்துவரும் இமா ய மூ ிரகப் பாதுகாப்புக்கு பங்களிக்கும் வரகயில், 

ஹிமாச்ச ப் பிரவதசம் அதன் முதல் பல்லுயிர் பூங்காரவப் epWTfpwJ. 

❖ ,g;பூங்கா மண்டிஸ் பு ா பள்ளத்தாக்கில் கட்டப்படுகிறது. இமாச்ச ப் பிரவதச 

வனத் துரறயால் வதசிய இமயமர  ஆய்வுகள் (NMHS) திட்டத்தின் கீழ் 1 வகாடி 

ரூபாய் மச வில் பல்லுயிர் பூங்கா அரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் முதல் kpd;dZf;fopT சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

❖ இந்தியாவின் முதல் மின்னணு கழிவு சுற்றுச்சூழல் பூங்காரவ அரமப்பதற்கு 

மடல் ி அரமச்சரரவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சுற்று ாரவ 

வமம்படுத்துவதற்காக 'மடல் ி திரரப்படக் மகாள்ரக 2022' உருவாக்கவும் 

ஒப்புக்மகாண்டது. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature


 

183 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

ஒராங் ததசிய பூங்கா 

❖ சமீபத்தில், அஸ்ஸாம் அரசாங்கம் ஒராங் வதசியப் பூங்காவின் அளரவ அதன் 

தற்வபாரதய அளரவ விட மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமாக Kjiyfisg; 

பாதுகாப்பதற்காக அதிகரிக்க முடிவு மசய்துள்ளது. 

❖ ஒராங் வதசியப் பூங்கா அசாமின் தர்ராங் மற்றும் வசானித்பூர் மாவட்டங்களில் 

பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் வடக்குக் கரரயில் அரமந்துள்ளது. 

❖ இது 79.28 கிமீ2 (30.61 சதுர ரமல்) பரப்பளரவக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ இது 1985 இல் ஒரு சரைா யமாக ைிறுவப்பட்டது மற்றும் 13 ஏப்ரல் 1999 அன்று 

வதசிய பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

வான் விஹார் ததசிய பூங்கா 

❖ இந்தியாவின் பழரமயான வசாம்பல் கரடி, கு ாவபா, வான் விஹார் வதசிய 

பூங்காவில் இறந்தது. 

❖ வான் விஹார் வதசியப் பூங்கா என்பது மத்தியப் பிரவதசத்தின் வபாபா ில் உள்ள 

ஒரு வதசியப் பூங்கா ஆகும். 

❖ இது 1979 இல் வதசிய பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டது. சுமார் 4.45 கிமீ2 பரப்பளரவக் 

மகாண்டுள்ளது. 

பிதார்கனிகா ததசிய பூங்கா 

❖ சமீபத்தில், பிதார்கனிகா வதசிய பூங்காவில் அரிதான அல்பிவனா உப்பு ைீர் 

முதர  கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ பிதார்கனிகா வதசியப் பூங்கா கிழக்கு இந்தியாவின் ஒடிசாவில் வடகிழக்கு 

தகந்திரபாரா ைாவட்டத்தில் அரமந்துள்ளது. 

❖ இது 19 ஆகஸ்ட் 2002 அன்று ராம்சார் தளமாக ைியமிக்கப்பட்டது. 
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tpisahl;Lfs; 

➢ gPgh (FIFA) cyff; Nfhg;ig 2022  
✓ gPgh cyff; Nfhg;ig 2022,d; 22tJ gjpg;ig elj;Jtjw;fhd FYf;fy; 

Vg;uy; 1 md;W> mij elj;Jk; ehlhd fj;jhhpd; jiyefuhd Njh`htpy; 
epiwtile;jJ.  

✓ fj;jhhpy; etk;gh; 21 Kjy; brk;gh; 18 tiu ,e;jg; Nghl;bfs; elj;jg;gLk;.  
xU kj;jpa fpof;F ehL Kjy; Kiwahf fhy;ge;J cyff; Nfhg;igia 
,g;NghJjhd; elj;JfpwJ.  

✓ ,e;j gPgh mikg;G> ,e;j Mz;Lf;fhd gPgh cyff; Nfhg;ig fj;jhh; 
2022f;fhd mjpfhug+h;t rpd;dkhf yaPg;-I (La'eeb) ntspapl;Ls;sJ.   

✓ yaPg; vd;gJ xU mNugpa nrhy; MFk;.  ,jd; nghUs; kpFe;j jpwikahd 
tPuh; vd;gjhFk;.  

 
➢ Irprp kfsph; fphpf;nfl; cyff; Nfhg;ig 2022  
✓ 2022Mk; Mz;Lf;fhd Irprp kfsph; fphpf;nfl; cyff; Nfhg;igia 

M];jpNuypah ntd;wJ.  
✓ fpwp];l; rh;r;rpy; 71 ud;fs; tpj;jpahrj;jpy; ,q;fpyhe;ij tPo;j;jp M];jpNuypah 

2022 Irprp kfsph; fphpf;nfl; cyff; Nfhg;igia ntd;wJ.  
✓ kfsph; fphpf;nfl; Nghl;bapy; ,Jtiu eilngw;w 12 cyff; Nfhg;igg; 

Nghl;bfspy; 7y; M];jpNuypah ntw;wp ngw;Ws;sJ.  
 

➢ gpv];V (PSA) cyf ,ul;ilah; ];Fth~; rhk;gpad;~pg; Nghl;bfs;  
✓ Vg;uy; 9Mk; Njjp ];fhl;yhe;jpd; fpsh];Nfhtpy; eilngw;w gpv];V cyf 

,ul;ilah; ];Fth~; rhk;gpad;~pg; Nghl;bfspy; ,e;jpah – Kjy; 
jq;fg;gjf;fq;fis ntd;wJ. 

✓ fyg;G kw;Wk; ngz;fs; ,ul;ilah; gphptpy; rTut; Nfhry; kw;Wk; N[h~;dh 
rpd;dg;ghTld; ,ize;J jPgpfh gy;ypfy;> ehl;bw;fhf ,ul;il jq;fg; 
gjf;fq;fis ntd;whh;.   

 
➢ rh;tNjr gs;sp tpisahl;Lf; $l;likg;G [pk;dhrpahl; 2022 (International 

School Sports Federation (ISF) Gymnasiade 2022) 
✓ NkY}h; rpWkp ntspehl;by; eilngWk; tpisahl;Lg; Nghl;bapy; fye;J 

nfhs;tjw;Fj; jFjp ngw;Ws;shh;.  
✓ NkY}iur; Nrh;e;j gPr; thypghy; tPuhq;fidahd Mde;jp> Nk 13 Kjy; 28 

tiu gpuhd;rpd; ehh;kz;bapy; eilngw cs;s rh;tNjr gs;sp tpisahl;Lf; 
$l;likg;G [pk;dhrpahl; 2022f;Fj; jFjp ngw;Ws;shh;.  

 
➢ 71 rPdpah; Njrpa $ilg;ge;J rhk;gpad;~pg;  
✓ jkpof Mlh; mzp – Vg;uy; 10Mk; Njjp nrd;idapy; NeU cs;tpisahl;L 

muq;fpy; eilngw;w Njrpa rPdpah; $ilg; ge;J Nghl;bapy; gQ;rhg; mzpf;F 
vjpuhf tphpthd ntw;wpiag; gjpT nra;J kFlj;ij ntd;wJ.  

✓ ,J jkpofj;jpd; 10tJ Njrpa gl;lkhFk;. 
✓ ngz;fSf;fhd Nghl;bapy; jkpo;ehL mzp %d;whtJ ,lj;ijg; gpbj;jJ.  
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➢ nua;f;[htpf; Xgd; nr]; Nghl;b (Reykjavik Open Chess Tournament) 
✓ [pvk; gpuf;Qhde;jh – Vg;uy; 12 md;W I];yhe;jpy; eilngw;w ngUikf;Fhpa 

nua;f[htpf; Xgd; nr]; Nghl;bapy; ntw;wp ngw;whh;.  
✓ xd;gJ Rw;Wfshf eilngw;w ,e;j ];tp]; Nghl;bapy;> Mh;. gpuQhde;jh 

,Wjpr; Rw;wpy; rf ehl;ltuhd [pvk; b FNfi~j; Njhw;fbj;J> 5>000 a+Nuh 
Kjy; ghpir (5413 lhyh;) ntd;whh;.  

✓ gpg;uthp 2022,y; eilngw;w Md;iyd; Nugpl; nr]; Nghl;bahd Vh;jpq;]; 
kh];lhpd; vl;lhtJ Rw;wpy; cyf rhk;gpad; Nkf;d]; fhh;y;rid Mh;. 
gpuf;Qhde;jh Njhw;fbj;jhh; vd;gij ,q;F epidT $w Ntz;Lk;.   

 
➢ 2026 fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ M]jpNuypahtpd; tpf;Nlhhpah khepyk; 2026Mk; Mz;L fhkd;nty;j; 

Nghl;bfis elj;j cs;sJ.  
✓ 2026 fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; tpf;Nlhhpah khepyj;jpy; cs;s 

fPyhq;> gy;yhul;> ngd;bNfh kw;Wk; fpg;];Nyz;l; Mfpa efuq;fspy; 
elj;jg;gLk;.  

✓ ,e;j tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; njhlf;f tpoh nky;Nghh;d; fphpf;nfl; 
ikjhdj;jpy; eilngWk;.  
 

➢ njU Foe;ijfSf;fhd fphpf;nfl; cyff; Nfhg;ig 2023 (Street Child 
Cricket World Cup 2023) 

✓ njU Foe;ijfSf;fhd fphpf;nfl; cyff; Nfhg;ig 2023 Nghl;bfis ,e;jpah 
elj;j cs;sJ. 

✓ mLj;j Mz;L eilngw cs;s njU Foe;ijfSf;fhd fphpf;nfl; cyff; 
Nfhg;ig Nghl;bapy; gq;Nfw;f 16 ehLfspy; ,Ue;J 22 mzpfs; ,e;jpah 
tuTs;sd.  

✓ ,e;jg; Nghl;bfs;> Irprp cyff; Nfhg;igf;F Kd;ghf> nrg;lk;gh; khjj;jpy; 
eilngWk;. 

✓ ];l;hPl; iry;L Aidnll; (,q;fpyhe;jpy; cs;s njhz;L epWtdk;) kw;Wk; 
Nrt; jp rpy;l;ud; ,e;jpah Mfpa mikg;Gfs; cyff; Nfhg;ig Nghl;bfis 
elj;Jfpd;wd.   
 

➢ 48tJ Xgd; mn[l;nu]; yh Nuhlh nr]; Nghl;b (Ajedrez La Roda Chess 
Tournament) 

✓ cyfpd; %d;whtJ ,isa fpuhz;l; kh];luhfpa b. FNf~; - ];ngapdpy; 
cs;s yh Nuhlhtpy; eilngw;w 48tJ Xgd; mn[l;nu]; yh Nuh nr]; 
Nghl;bapy; ntw;wp ngw;Ws;shh;.  

✓ xd;gJ Rw;Wfs; nfhz;l Nghl;bapy; FNf~; Ml;lkpof;fhky; ,Ue;jhh;.  mth; 
VO Ml;lq;fspy; ntw;wp ngw;W ,uz;by; buh nra;jhh;.  
 

➢ Nldp~; Xgd; ePr;ry; Nghl;bfs;  
✓ ebfh; Mh;. khjtdpd; 16 taJ kfd; Ntjhe;j; khjtd; Nfhgd;N`fdpy; 

eilngw;W tUk; Nldp~; Xgd; Nghl;bfspy; 800 kPl;lh; kw;Wk; 1500 kPl;lh; 
/g;hP ];ily; ePr;ry; Nghl;bfspy; jq;fk; kw;Wk; nts;spg; gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ jw;NghJ eilngw;W tUk; ,e;jg; Nghl;bapy; ,e;jpah ,uz;L jq;fk; kw;Wk; 
xU nts;sp cl;gl %d;W gjf;fq;fis ntd;Ws;sJ.  
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➢ Mrpa rhk;gpad;~pg; - ky;Aj;jk;  
✓ ,e;jpahtpd; rhpjh Nkhh; - ehd;fhtJ Mrpa rhk;gpad;~pg; gjf;fk; ntd;w 

ehl;bd; Kjy; ngz; ky;Aj;j tPuhq;fid Mdhh;.  
✓ `hpahdhtpd; NrhNdgl; khtl;lj;ijr; Nrh;e;j rhpjh> Vg;uy; 21 md;W> 

kq;Nfhypahtpy; eilngw;w cyhd;ghjh; fhd;bndd;ly; Nghl;bapy; 
f[f];jhdpd; lahdh fANkhthit tPo;j;jp ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whh;.  
 

➢ Mrpa ky;Aj;j rhk;gpad;~pg;  
✓ xypk;gpf;fpy; nts;spg; gjf;fk; ntd;w utp Fkhh; jh`pah – Vg;uy; 23 md;W 

kq;Nfhypahtpd; cyhd;ghjhpy; eilngw;w Mrpa ky;Aj;j rhk;gpad;~pg; 
Nghl;bapy; njhlh;e;J %d;W jq;fg; gjf;fq;fis ntd;w Kjy; ,e;jpa 
ky;Aj;j tPuh; Mdhh;.  

 
➢ 83tJ rPdpah; Njrpa kw;Wk; khepyq;fSf;F ,ilNaahd Nlgps; nld;dp]; 

rhk;gpad;~pg; Nghl;bfs; 
✓ Vg;uy; 25 md;W ~py;yhq;fpy; cs;s v];VI cs;tpisahl;L muq;fpy; 

Kbtile;j 83tJ rPdpah; Njrpa kw;Wk; khepyq;fSf;F ,ilNaahd Nlgps; 
nld;dp]; rhk;gpad;~pg;gpy; %j;j tPuh; mr;re;jh ~uj; fky; - Mz;fs; 
xw;iwah; gphptpy; jd;Dila 10tJ Njrpa gl;lj;ij ntd;whh;.  

 
➢ Mrpa Ngl;kpz;ld; rhk;gpad;~pg;  
✓ Mrpa Ngl;kpz;ld; rhk;gpad;~pg; Nghl;bfspy; gp.tp. rpe;J ,uz;lhtJ 

Kiwahf ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whh;.  
✓ mth; miuapWjpg; Nghl;bapy; elg;G rhk;gpadhd; [g;ghdpd; mfhNd 

akhFr;rpaplk; Njhy;tpaile;jhh;.  
 

➢ IWF [{dpah; cyf rhk;gpad;~pg;  
✓ Nk 2 md;W> `h;~jh ~uj; fUl – fpNuf;fj;jpd; n`uhf;ypNahdpy; 

eilngw;w Ilgps;a+vg; [{dpah; cyf rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; jq;fg; gjf;fk; 
ntd;w Kjy; ,e;jpah; vd;w tuyhw;iwg; gilj;jhh;.  

✓ mth; 45 fpNyh vilg; gphptpy; 153 fpNyh viliaj; J}f;fp ntw;wp ngw;whh;.  
mjpy; ];dhl;r; gphptpy; 70 fpNyhTk;> fpsPd; mz;l; n[h;f;fpy; 83 fpNyhTk; 
mlq;Fk;.  

 
➢ 75tJ re;Njh~; Nfhg;ig  
✓ Nk 2k; Njjp kyg;Guk; kQ;Nrhpapy; cs;s igaehL ikjhdj;jpy; eilngw;w 

75J re;Njh~; buhgp Nghl;bapy; Nfush mzp rhk;gpad; gl;lk; ntd;wJ. 
✓ ,J Nfushtpy; VohtJ re;Njh~; Nfhg;ig ntw;wpahFk;.   

 
➢ fhJ NfshNjhh; xypk;gpf;];  
✓ jD~; =fhe;j; - Nk 5Mk; Njjp fhJ NfshNjhh; xypk;gpf;fpy; jq;fg; gjf;fk; 

ntd;w Kjy; ,e;jpah; Mdhh;.   
✓ njYq;fhdhitr; Nrh;e;j 19 tajhd ,e;j Jg;ghf;fp RLk; tPuh;> gpNurpypd; 

fhf;rpah]; Nlh Rypy; ele;j 24 tJ fhJ NfshNjhh; xypk;gpf;fpy; Mlth; 10 
kPl;lh; Vh; iugps; Nghl;bapy; ,Wjpg; Nghl;bapy; cyf rhjidia vl;b 
jq;fg;gjf;fj;ij ntd;whh;.  
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➢ nrrgps; rd;Nt /ghh;nkd;nluh Xgd; nr]; Nghl;b  
✓ Nk 8 md;W> ];ngapdpy; ele;j 1tJ Kjy; ,e;jpa fpuhz;l;kh];lh; b 

FNf~;-rhk;gpad; Mdhh;.  
✓ fle;j thuq;fspy; yh Nuhlh Nghl;bapYk;> nkdhh;fh XgidAk; ntd;w gpwF 

mtUf;F ,J `hl;hpf; gl;lkhf mike;jJ.  
 

➢ mtpdh~; Nrgps;  
✓ mnkhpf;fhtpd; rhd; [{thd; Nfgp];l;uhNdhtpy; ele;j rTz;l; ud;dpq; buhf; 

re;jpg;gpy; ,e;jpahtpd; mtpdh~; Nrgps; 5000 kPl;lh; Xl;lj;jpy; gfJ}h; 
gpurhj;jpd; 30 Mz;Lfhy rhjidia Kwpabj;J> 13:25:65 vd;w Neuj;jpjy; 
Gjpa Njrpa rhjidiag; gilj;jhh;.  

✓ kfhuh~;buhitr; Nrh;e;j 27 tajhd ,th;> 1992y; gfJ}h; gpurhj; mikj;j 
13:29:70 vd;w gioa rhjidia Kwpabj;jhh;.  

 
➢ n[h;ypd; mdpfh  
✓ Nk 12 md;W> gpNurpypy; cs;s fhf;rpah]; Nlh Rypy; ele;J tUk; 24tJ 

Nfhilf;fhy fhJNfshNjhUf;fhd xypk;gpf; Nghl;bapy;> ngz;fs; xw;iwah; 
ghl;kpz;ld; Nghl;bapy; jkpofj;jpd; n[h;ypd; mdpfh %d;W jq;fg; 
gjf;fq;fis ntd;whh;.  

✓ mth; kfspUf;fhd Nghl;bapYk;> fyg;G ,ul;ilah; kw;Wk; ,e;jpa mzp 
Nghl;bfspYk; jq;fk; ntd;whh;.  

✓ kJiu tpy;yhGuj;ijr; Nrh;e;j n[h;ypd; mdpfh vd;w 18 taJ rpWkp 
fhJNfshj> Ngr Kbahj Foe;ij Mthh;.  

 
➢ jhk]; Nfhg;ig  
✓ ,e;jpa Mlth; Ngl;kpz;ld; mzp Kjd; Kiwahf jhk]; Nfhg;igia 

ntd;Ws;sJ. 
✓ 15 Nk 2022 md;W ghq;fhf;fpy; 14 Kiw rhk;gpadhd ,e;NjhNdrpahit 

Njhw;fbj;jJ.  
✓ ,e;jpah ,jw;F Kd;ghf jhk]; kw;Wk; cNgh; Nfhg;ig ,Wjpg; Nghl;bia 

vl;bajpy;iy.  
✓ rPdh> ,e;NjhNdrpah. [g;ghd;> nld;khh;f;> kNyrpah Mfpa ehLfSf;Fg; gpwF 

jhk]; Nfhg;igia ntd;w 6tJ ehL vd;w ngUikia ,e;jpah ngw;Ws;sJ.  
 

➢ epfj; [hPd;  
✓ ,e;jpa Fj;Jr; rz;il tPuhq;fid epfj; [hPd; - ,];jhd;Gy;ypy; eilngw;w 

kfsph; cyf rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; Nk 19 md;W eilngw;w /g;isntapl; 
(52 fpNyh) igdypy; jha;yhe;jpd; [pl;ghq; [_lhki[ 5-0 vd;w fzf;fpy; 
tPo;j;jp ntw;wp ngw;whh;.  

✓ 25tjhd ,e;jj; njYq;fhdh Fj;Jr; rz;il tPuh; ,e;j ntw;wpapd;%yk; 
cyf rhk;gpad; gl;lj;ij ntd;w Ie;jhtJ ,e;jpa Fj;Jr; rz;il tPuh; 
Mdhh;.  

 
➢ %j;j ngz;fs; Njrpa rhk;gpad;~pg;  
✓ rPdpah; Ne~dy;]py; xbrh jdJ Kjy; jq;fj;ij ntd;wJ kw;Wk; 12tJ 

`hf;fp ,e;jpah rPdpah; ngz;fs; Njrpa rhk;gpad;~pg;ig ntd;wJ.  
✓ xbrh kfsph; mzp ,Wjpg; Nghl;bapy; 2-0 vd;w Nfhy; fzf;fpy; fh;ehlfhit 

tPo;j;jpaJ.  
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➢ Mrpa Nfhg;ig – Mz;fs; `hf;fp  
✓ ,e;NjhNdrpahtpd; [hfh;j;jhtpy; 2022y; eilngw;w Mlth; Mrpa `hf;fpf;; 

Nfhg;igapy; ,e;jpah 1-0 vd;w Nfhy; fzf;fpy; [g;ghid tPo;j;jp ntz;fyk; 
ntd;wJ.  

 
➢ gputPd; Fkhh;  
✓ Nlhf;fpNah ghuhypk;gpad; cauk; jhz;Ljy; tPuh; gputPd; Fkhh; - jpwd; 

nfhz;l Nghl;bapy; Nkilapd; Nky; Kbj;j ehl;bd; Kjy; ghuh jlfs tPuh; 
Mdhh;.  

✓ [{d; 4 md;W> F[uhj;jpd; ehbahl;by; eilngw;w 20tJ Njrpa nglNu~d; 
Nfhg;ig [{dpah; A 20 rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; gputPd; Fkhh; gugug;ghd 
jq;fk; ntd;whh;.   

✓ gputPd; jdJ ,uz;lhtJ Kaw;rpapy; 2.06 kP cauk; vwpe;J 16 cly;jpwd; 
nfhz;l cauk; jhz;Lgth;fisf; nfhz;l tYthd ikjhdj;jpy; jq;fk; 
ntd;whh;.  

 
➢ gpnuQ;R Xgd; rhk;gpad;~pg;  
✓ cyfpd; ek;gh; 5 e/Ngy; elhy; - [{d; 5Mk; Njjp ghhprpy; cs;s gpypg; 

rhl;hpahpy; eilngw;w Nghl;bapy; jdJ 14tJ gpnuQ;r; Xgd; rhk;gpad;~pg; 
kw;Wk; 22tJ fpuhz;l; ];yhk; gl;lj;ij ntd;whh;.  

✓ 36 tajhd elhy;> f;Ns-Nfhh;l; Nghl;bapd; tuyhw;wpy;> 1972,y; Mz;l;nu]; 
fpnkNdhtpd; 34 Mz;Lfs; kw;Wk; 305 ehl;fspd; rhjidia Kwpabj;J> mjp 
taJila gl;lj;ij ntd;wth; Mdhh;.  
 

➢ NyhNfh kw;Wk; rpd;dk; - 44tJ nr]; xypk;gpahl;  
✓ khky;yGuj;jpy; mLj;j khjk; njhlq;fTs;s /igl; 44tJ nr]; xypk;gpahl; 

Nghl;bf;fhd rpd;dk; kw;Wk; ‘jk;gp’ rpd;dj;ij jkpof Kjy;th; K.f. 
];lhypd; ntspapl;lhh;.  

✓ jkpopy; jk;gp vd;why; ,isa rNfhjuidf; Fwpf;Fk;.  
✓ jk;gp vd;w rpd;dkhdJ xU khtPuh; MFk;.  jkpo; ghuk;ghpa cilahd 

Nt~;b mzpe;J> xU rl;ilAld;> $g;gpa iffSld; mth; fhzg;gLfpwhh;.  
mth; ntspg;gilahf jkpo; tho;j;JKiwahfpa ‘tzf;fk;’ nrYj;Jfpwhh;.  

✓ ‘rJuq;f ek;gpf;if’ vd;w vOj;Jf;fs; mjd; rl;ilapy; fhzg;gLfpd;wd.  
✓ [_iy 28 Kjy; Mf];l; 10 tiu eilngWk; rh;tNjr Nghl;bapy; 180 

ehLfisr; Nrh;e;j 2000f;Fk; Nkw;gl;l tPuh;fs; gq;Nfw;ghh;fs; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
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➢ ePu[; Nrhg;uh  
✓ ePu[; Nrhg;uh /gpd;yhe;jpy; eilngw;w ghNyh E}h;kp Nfk;]; 2022y; 89.30 kPl;lh; 

J}uk; <l;b vwpe;J jdJ Ke;ija rhjidia Kwpabj;J Gjpa Njrpa 
rhjidiag; gilj;Js;shh;.  

✓ Nlhf;fpNah xypk;gpf; 2022f;Fg; gpwF ,e;j 24 taJ ,isQhpd; Kjy; Nghl;b 
,JthFk;.  mth; Nghl;bapy; nts;spg; gjf;fk; ntd;whh;.  
 

➢ FIFA U-17 kfsph; cyff; Nfhg;ig 2022 
✓ cyf fhy;ge;J mikg;G> /gp/gh kw;Wk; csSh; Vw;ghl;Lf; FO - /gP/gh A-

17 kfsph; cyff; Nfhg;ig 2022 ml;ltizia rkPgj;jpy; [{Pd; 15 md;W 
mwptpj;jJ. 

✓ ngz;fSf;fhd ,e;j nkfh Nghl;bia ,e;jpah elj;JtJ ,JNt Kjy; 
KiwahFk;.  

✓ tFf;fg;gl;Ls;s ml;ltizapd;gb> GtNd];thpy; cs;s fypq;fh tpisahl;L 
ikjhdj;jpy; ,e;jpah jdJ midj;J uTz;l; uhgpd; Ml;lq;fisAk; 
tpisahl cs;sJ.   
 

➢ v];. jdyl;Rkp  
Qhapw;Wf; fpoik md;W f[f];jhdpd; my;khl;bapy; eilngw;w cyf 
jlfsg; Nghl;bahd NfhrhNdht; rh;tNjr jlfsg; Nghl;bapy; 22.89 
tpdhbfspy; ngz;fSf;fhd 200 kPl;lh; Xl;lg;ge;jaj;jpy; jq;fk; 
ntd;wjd;%yk; v];. jdyl;Rkp> f[f];jhdpd; Kd;dhs; Mrpa tpisahl;L 
rhk;gpad; Mfpa Xy;fh r/g;NuhNdhthit Mr;rhpag;ggl itj;jhh;.  
 

➢ [];gphpj; Gk;uh (Jasprit Bumrah) 
✓ ,e;jpa nl];l; fphpf;nfl; Nfg;ld; [];gphpj; Gk;uh - ,q;fpyhe;jpd; 

vl;[;gh];ldpy; kPz;Lk; jpl;lkplg;gl;l Ie;jhtJ nl];by; xNu Xthpy; 
mjpfgl;r ud;fis vLj;J nl];l; cyfpy; rhjid gilj;jhh;.  

✓ [_iy 2 md;W> Gk;uh ];^th;l; gpuhl;bd; 6 rl;lg;g+h;t ge;Jfspy; xNu Xthpy; 
,uz;L rpf;]h;fs; kw;Wk; ehd;F gTz;lhpfSld; 29 ud;fs; vLj;jhh;> 
Gfo;ngw;w gpiuad; yhuhtpd; rhjidia xU ud; tpj;jpahrj;jpy; 
Kwpabj;jhh;.  

 
➢ Xd;]; [gpa+h; (Ons Jabeur) 
✓ Jdprpahtpd; xd;]; [gpa+h; - xU nghpa fpuhz;l;];yhk; ,Wjpg; Nghl;bapy; 

Eioe;j Kjy; tl Mg;gphpf;f kw;Wk; muG ngz;kzp Mdhh;.  
✓ [_iy 7 md;W> tpk;gps;ld; 2022,d; miuapWjpapy; nrd;lh; Nfhh;l;by; 

n[h;kdpapd; lhl;[hdh khpahit %d;W nrl;fspy; Njhw;fbj;J> cyfpd; 
ek;gh; 2 [gPh; jdJ Kjy; fpuhz;l;];yhk; ,Wjpg; Nghl;bf;Fs; Eioe;jhh;.  

 
➢ vnydh iughfpdh  
✓ 17-k; epiy tPuhq;fidahd vypdh iughfpdh – tpk;gps;ld; kfsph; xw;iwah; 

gphptpy; [_iy 9-k; Njjp Jdprpahtpd; 2k; epiy tPuhq;fidahd xd;]; 
[hgpa+iu tPo;j;jp gl;lj;ij ntd;whh;.  

✓ 1962f;Fg; gpwF Kjy; Kiwahf Kf;fpa ,Wjpg; Nghl;bahsh;fs; N[hb 
,lk;ngw;w Kjy; tpk;gps;ld; kfsph; ,Wjpg; Nghl;b ,JthFk;.  

✓ fpuhz;l;];yhk; xw;iwah; gl;lj;ij ntd;w f[f];jhdpd; Kjy; tPuhq;fid 
iughfpdh Mthh;.  
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➢ tpk;gps;ld; - Nehtf; N[hNfhtpr;  
✓ [_iy 10 md;W nrd;lh; Nfhh;l;by; ele;j Mz;fs; xw;iwah; gphpT ,Wjpg; 

Nghl;bapy; Nehtf; N[hNfhtpr;- VohtJ tpk;gps;ld; gl;lj;ijAk;> 21tJ 
fpuhz;l; ];yhk; kFlj;ijAk; epf; fph;fpNah]; kPJ ehd;F nrl; ntw;wpAld; 
ntd;whh;.  

✓ ,J mtuJ M];jpNuypa vjphpAld; N[hnfhtpr;rpd; 32tJ fpuhz;l;];yhk; 
kw;Wk; vl;lhtJ tpk;gps;ld; ,Wjpg; Nghl;bahFk;.  

 
➢ cyf tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 – tpy;tpj;ij  
✓ 2022Mk; Mz;L gh;kpq;fhkpy; (mnkhpf;fh) eilngw;w cyf tpisahl;Lg; 

Nghl;bapy; ,e;jpa fyg;G mzp tpy;tpj;ij N[hbfshd mgpN~f; th;kh 
kw;Wk; N[hjp RNufh ntd;dk; - ntz;fyg; gjf;fk; ntd;wdh;.  

✓ ,J tpy;tpj;ijapy; ,e;jpah ngw;w Kjy; cyf tpisahl;Lg; gjf;fk; kw;Wk; 
1981,y; ,e;epfo;T njhlq;fpajpypUe;J xl;L nkhj;jkhf Ie;jhtJ 
KiwahFk;.  
 

➢ gfthdp Njtp  
✓ ,e;jpahitr; Nrh;e;j 94 tajhd Xl;lg;ge;ja tPuhq;fidahd gfthdp Njtp 

– jk;Nghpy; eilngw;w cyf kh];lh;]; jlfs rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; 100 
kPl;lh; Xl;lg; ge;jaj;jpy; 24.74 tpdhbfspy; Xb jq;fg; gjf;fk; ntd;whh;.   

✓ ,e;j epfo;T 35 taJ kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l Mz; kw;Wk; ngz; 
tpisahl;L tPuh;fSf;fhd jlfs tpisahl;Lf;fhd (jlk; kw;Wk; fsk;) 
cyf rhk;gpad;~pg; Nfypgh; epfo;thFk;.  

 
➢ cyf jlfs rhk;gpad;~pg;  
➢ Kusp =rq;fh; - cyf jlfs rhk;gpad;~pg; ,Wjpg; Nghl;bf;Fj; jFjp ngw;w 

Kjy; ,e;jpa Mz; ePsk; jhz;Ljy; tPuh; Mdhh;. 
➢ =rq;fh; jdJ ,uz;lhtJ Kaw;rpapy; rhpahf 8 kP Fjpj;J> jFjpr; Rw;wpy; 

FUg; gp-apy; ,uz;lhtJ ,lj;ijg; gpbj;jhh; kw;Wk; mnkhpf;fhtpd; Xhpfhdpy; 
xl;L nkhj;jkhf VohtJ ,lj;ijg; gpbj;jhh;.  

➢ cyf jlfs rhk;gpad;~pg; Nghl;bfs; 2022 [_iy 15 Kjy; [_iy 24 tiu 
Xhpfhdpy; eilngWfpwJ.  
 

➢ rpq;fg;g+h; Xgd;  
✓ Kd;dhs; cyf rhk;gpadhd gp.tp. rpe;J- [_iy 17 md;W eilngw;w 

rpq;fg;g+h; Xgdpy; ,e;j Mz;bd; Kjy; #g;gh; - 500 gl;lj;ij ntd;whh;.  
✓ kfsph; xw;iwah; gphpT ,Wjpg; Nghl;bapy; rPdhtpd; thq; [pap-ia tPo;j;jp 

rpe;J ,e;j mz;bd; %d;whtJ gl;lj;ij ntd;whh;.  
✓ Kd;djhf> ,e;j Mz;bd; njhlf;fj;jpy; iraj; Nkhb #g;gh;-300 kw;Wk; 

Rtp]; Xgd; #g;gh; -300 gl;lq;fis rpe;J ntd;wpUe;jhh;.  
 

➢ Iv];v];vg; (ISSF) cyff; Nfhg;ig  
[_iy 18 md;W> njd; nfhhpahtpd; rhq;Nthdpy; eilngw;w Iv];v];vg; 
cyff; Nfhg;igapy; Mz;fSf;fhd Nghl;bapy; jq;fg; gjf;fk; ntd;w 
ehl;bd; Kjy; ];fPl; ~_l;lh; vd;w tuyhw;iw ikuh[; fhd; gilj;jhh;.  
,uz;L xypk;gpf; Nghl;bfspy; ~{l; nra;j xNu ];fPl; ~_l;lh; ikuh[; mthh;.  
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➢ Mrpa ,isQh; kw;Wk; [{dpah; gSJ}f;Fjy; rhk;gpad;~pg;  
✓ [_dpah; gSJ}f;Fk; tPuhq;fid `h;~jh fUl; - [_iy 18 md;W 

c];ngfp];jhdpd; jh~;fz;by; ele;j Mrpa ,isQh; kw;Wk; [{dpah; 
gSJ}f;Fjy; rhk;gpad;~pg;gpy; jq;fg;gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ 18 tajhd GNd gSJ}f;Fk; tPuh;> ,e;j Mz;L Nk khjk; ele;j cyf 
[{dpah; rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; jq;fk; ntd;w Kjy; ,e;jpah; vd;w tuyhW 
gilj;jhh;.  

✓ Mrpa Nghl;bapy; 45 fpNyh vilg; gphptpy; `h;~jh nkhj;jk; 157 fpNyh 
vilia J}f;fp [{dpah; jq;fk; ntd;whh;.  
 

➢ 2028 Nfhilf;fhy xypk;gpf; tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ 2028 Nfhilf;fhy xypk;gpf; kw;Wk; ghuhypk;gpf; Nghl;bfs; mnkhpf;fhtpd; 

yh]; VQ;nry;rpy; elj;jg;gLk;.  
✓ 2028 yh]; VQ;nry;]; xypk;gpf;fpw;fhd njhlf;f tpoh [_iy 14> 2028 md;W 

njhlq;fp [_iy 30 tiu Nghl;bfs; eilngWk;.  
 

➢ rh;/gpq; Ne~dy;]; (Surfing Nationals) 
✓ nrd;id – Mf];l; 1 kw;Wk; 2 Mfpa Njjpfspy; kfhgypGuj;jpy; ehl;bd; 

Kjy; Njrpa rh;/gpq;if elj;j cs;sJ.  
✓ ,e;j epfo;T ‘ghapd;l; gpNuf; NryQ;r;’ vd;W miof;fg;gLk; kw;Wk; ehL 

KOtjpYk; ,Ue;Jk; 80 gq;Nfw;ghsh;fs; ,jpy; gq;Nfw;ghsh;fs; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ ,uz;L tUl ,ilntspf;Fg; gpwF> rh;g; jpUtpoh Mf];l; 5 Kjy; 7 tiu 
nrd;idapy; eilngWfpwJ.  ,e;jpah kw;Wk; ntspehLfspy; ,Ue;J 100f;Fk; 
Nkw;gl;l rh;/gh;]; ,jpy; fye;J nfhs;thh;fs; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
 

➢ kfsph; 50 Xth; cyff; Nfhg;ig 2025,y; eilngw cs;sJ 
✓ ,e;jpah - ,e;j 50 Xth; cyff; Nfhg;igia 2025,y; elj;JfpwJ.  
✓ ,J rk;ge;jkhf> [_iy 26Mk; Njjp gh;kpq;fhkpy; Kbtile;j Irprp 

tUlhe;jpu khehl;bd;NghJ> Irprpapd; Kjd;ik epfo;it gprprpI ntw;wpfukhf 
Vyk; vLj;Js;sJ.  

✓ filrpahf 2013k; Mz;L ,e;jpahtpy; ngz;fs; 50 Xth; cyff; Nfhg;ig 
eilngw;wJ.  

 
➢ tzf;fk; nrd;id  
✓ fpuhkp kw;Wk; M];fhh; tpUJ ngw;w ,iraikg;ghsh; V.Mh;. u ;̀khd;> 

2022Mk; Mz;L eilngwtpUf;Fk; rh;tNjr nr]; xypk;gpahl; Nghl;bf;fhf 
‘tzf;fk; nrd;id’ (tuNtw;G fPjk;)I jahhpj;Js;shh;.  

✓ tpf;Nd~; rptd; ,af;Fk; ,e;j ,ir tPbNahtpy; Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypd;> fpuhz;l; kh];lh; tp];tehjd; Mde;j; ,lk; ngw;Ws;sdh; kw;Wk; 
VMh; u`;khd; ,e;j ikaf; fUj;J ghliy ,iraikj;J ghbAs;shh;.  
 

➢ fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ 2022 fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; [_iy 29Mk; Njjp njhlq;fp> 

Mf];l; 8Mk; Njjp tiu 11 ehl;fs; eilngWk;.  
✓ 22tJ tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; njhlf;f tpoh [_iy 28> 2022 md;W 

,q;fpyhe;jpd; gh;kpq;fhkpy; cs;s mnyf;rhz;lh; ikjhdj;jpy; ,sturh; 
rhh;y]; Kd;dpiyapy; eilngWk;.  
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✓ ,e;j tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; 1800f;Fk; Nkw;gl;l gjf;fq;fs; 
toq;fg;gLfpd;wd.  %d;W Gjpa tpisahl;Lfs; ngz;fs; b20 fphpf;nfl; 3f;F 
3 $ilg;ge;J kw;Wk; 3f;F 3 rf;fu ehw;fhyp $ilg;ge;J Mfpait ,e;j 
Mz;L Nrh;f;fg;gl;Ls;sd.  

✓ tpahod; md;W eilngwTs;s fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bj; njhlf;f 
tpohtpw;fhd ,e;jpahtpd; nfhbia gp.tp. rpe;J kw;Wk; kd;gphPj; rpq; MfpNahh; 
Ve;Jthh;fs; vd;W Gjd;fpoik mwptpf;fg;gl;ldh;.  
 

➢ /igl; (FIDE) 44tJ nr]; xypk;gpahl;  
✓ [_iy 26 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – nrd;id [t`h;yhy; NeU 

cs;tpisahl;L muq;fpy; jkpof Kjy;th; K.f. ];lhypd; Kd;dpiyapy; 
/igl; 44tJ nr]; xypk;gpahl; Nghl;biaj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ Ie;JKiw cyf nr]; rhk;gpadhd tp];tehjd; Mde;j;> xypk;gpahl; 
N[hjpia gpujkh; Nkhb kw;Wk; Kjyikr;rh; K.f ];lhypdplk; xg;gilj;jhh;.  
mijj; njhlh;e;J ,sk; fpuhz;l; kh];lh; Mh;. gpuf;Qhde;jh kw;Wk; gpwhplk; 
toq;fg;gl;lJ.  
 

➢ kPuhgha; rhD  
✓ xypk;gpf;fpy; gjf;fk; ntd;wtUk; V]; gSJ}f;FgtUkhd kPuhgha; rhD- 

fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022,y; ngz;fs; 49 fpNyh gSJ}f;Fjy; gphptpy; 
,e;jpahtpd; Kjy; jq;fg; gjf;fj;ij ntd;whh;.  

✓ xypk;gpf;fpy; nts;spg; gjf;fk; ntd;wth; nkhj;jk; 201 fpNyh (88 fpNyh 
kw;Wk; 113 fpNyh) viliaf; $l;b> fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; 
rhjid gilj;jhh;.  

✓ 27 tajhd rhD> fpsPd; mz;l; n[h;f; kw;Wk; Nlhl;ly; yp/g;by; Nfk;]; 
rhjidia rpwg;ghfr; nra;jhh;.  
 

➢ ,e;jpahtpd; 36tJ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ ,e;jpahtpd; 36tJ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs; - nrg;lk;gh; 27 Kjy; 

mf;Nlhgh; 10> 2022 tiu F[uhj;jpd; MW efuq;fspy; eilngw cs;sJ.  
✓ ,e;j nkfh epfo;tpd; NyhNfh [_iy 22 md;W fhe;jp efhpy; cs;s kfhj;kh 

ke;jphpy; khepy tpisahl;L mikr;rh; kw;Wk; ,e;jpa xypk;gpf; rq;fj;jpd; 
eph;thfpfs; Kd;dpiyapy; ntspaplg;gl;lJ.  

✓ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; rpd;dj;jpy; rh;jhh; ty;ygha; gNlypd; 
xw;Wik rpiy kw;Wk; fph; Mrpa rpq;fk; ,lk; ngw;Ws;sd.  
 

➢ n[h;kp yhy;hpd;Dq;fh (Jeremy Lalrinnunga) 
✓ [_iy 31 md;W> gh;kpq;fhkpy; cs;s fhkd;nty;j; tpisahl;Lfs; 2022,y; 

Njrpa fz;fhl;rp ikaj;jpy; ,e;jpahtpw;fhd ,uz;lhtJ jq;fg; gjf;fj;ij 
n[h;kp yhy;hpd;Dq;fh ntd;whh;.  

✓ n[h;kp ];dhl;r; Kiwapy; 140 fpNyh> fpsPd; mz;l; n[h;f; uTz;l;by; 160 
fpNyh vd nkhj;jk; 300 fpNyh viliaj; J}f;fpdhh;.  

✓ jq;fk; ntd;wjd;%yk;. n[h;kp yhy;hpd;Dq;fh ,uz;L tpisahl;L 
rhjidfis Kwpabj;jhh;.  

✓ I];thiyr; Nrh;e;j 19 tajhd mth; Nfk;]; ];dhl;rp (140 fpNyh) kw;Wk; 
xl;L nkhj;j ypg;l; (300 fpNyh) rhjidia Nkk;gLj;jpdhh;.  
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➢ mr;rpe;jh ~_yp (Achinta Sheuli)  
✓ fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022y; ,e;jpahtpd; gSJ}f;Fk; tPuhq;fidahd 

mr;rpe;jh ~_yp (73 fpNyh gpujpepjp) jq;fg; gjf;fj;ij ntd;whh;.   20 
tajhd mth; 313 fpNyh fpuhk; (];dhl;r; 1`43 fpNyh kw;Wk; fpsPd; mz;l; 
n[h;f;fpy; 170 fpNyh) ,ize;J jq;fj;ij ntd;whh;.  

✓ ,e;jj; njhlhpy; ,e;jpah Vw;fdNt 6 gjf;fq;fis ntd;wjd;%yk;> 
gSJ}f;Fjy; Nghl;bapy; rpwg;ghf nray;gl;L tUfpwJ.  
 

➢ ngz;fs; a+Nuh (Women’s Euro) 2022 
✓ INuhg;gpa rhk;gpad;~pg; ,Wjpg; Nghl;bapy; ,q;fpyhe;J 2f;F 1 vd;w Nfhy; 

fzf;fpy; n[h;kdpia Njhw;fbj;J Kjy; Fwpg;gplj;jf;f kfsph; fhy;ge;J 
rhk;gpad;~pg;igg; ngw;wJ.  

✓ n[h;kdp xU fhh;diu ntw;wpfukhf ntw;wpnfhs;sj; jtwpaijj; njhlh;e;j> 
$Ljy; Neuj;jpd; ,uz;lhtJ fl;lj;jpy; hPgTz;by; f;Nsh nfy;yp Nfhiy 
mbj;J Ml;lj;ij ntd;whh;.  
 

➢ mdh`j; rpq; (Anahat Singh) 
✓ 2022 fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; kpfTk; ,staJ 

jlfs tPuh; Mthh;.  
✓ 14 tajhd ];Fth~; tPuh; mdh`j; rpq;> gh;kpq;fhkpy; eilngw;W tUk; 2022 

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; gq;Nfw;Fk; ,e;jpahtpd; kpfTk; 
,isa taJ jlfs tPuhq;fid Mthhh;.  mth; nly;ypiar; Nrh;e;jth; 
kw;Wk; jw;NghJ 9Mk; tFg;G gbj;J tUfpwhh;.  
 

➢ ngz;fs; Gy;ntsp fpz;z epfo;T (Women’s Lawn Bowl Event) - CWG 2022 
✓ 2022 fhkd;nty;j; Nghl;bapy; ngz;fs; Gy;ntsp fpz;z Nghl;bapy; ,e;jpah 

tuyhw;W rpwg;G kpf;f tifapy; jq;fg; gjf;fj;ij ntd;wJ.  
✓ ngz;fSf;fhd gTz;lhp ,Wjp Ml;lj;jpy; ,e;jpa yhd; gTy;]; mzp 

njd;dhg;gphpf;fhit 17-10 vd;w fzf;fpy; tPo;j;jp tuyhW gilj;Js;sJ. 
✓ yt;yp nrsNg> gpq;fp rTj;hp> ead;Nkhdp Irfpah kw;Wk; &gh uhzp bh;fp 

MfpNahh; mlq;fpa ,e;jpa Gy;ntsp ge;JtPr;R mzp ,e;j epfo;tpy; 
,e;jpahTf;F Kjy; jq;fg;gjf;fj;ij ntd;wJ.  

➢ ,e;jpa ngz;fs; Gy;ntsp fpz;z mzp (Indian Women Lawn Bowls 
Team) 

✓ Mf];l; 2> 2022 md;W gh;kpq;fhkpy; eilngw;W tUk; fhkd;nty;j; 
tpisahl;Lg; Nghl;bapy; ,e;jpa kfsph; Gy;ntspf; fpz;zq;fs; mzp – 
tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f jq;fg; gjf;fj;ij ntd;Ws;sJ.  

✓ ead;Nkhdp irfpah> gpq;fp> yt;yp nrsNg kw;Wk; &gh uhzp bh;fp MfpNahh; 
ngz;fs; ehd;F Gy;ntsp fpz;zq;fs; ,Wjpg; Nghl;bapy; 2018y; nts;spg; 
gjffk; ntd;w njd;dhg;gphpf;fhitj; Njhw;fbj;Jj; jq;fg; gjf;fj;ij 
ntd;wjd;%yk; tuyhw;iwg; gilj;jdh;.  
 

➢ Nlgps; nld;dp];  
✓ gh;kpq;fhkpy; eilngw;w fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bapy;> Mf];l; 2Mk; 

Njjp ele;j Mlth; gphpT ,Wjpg; Nghl;bapy;> Nlgps; nld;dprpy; elg;Gr; 
rhk;gpadhd ,e;jpa mzp – rpq;fg;g+iu tPo;j;jp jq;fg;gjf;fj;ij  ntd;wJ.  
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✓ ~uj; fky;> [p. rj;jpad; kw;Wk; `h;kPj; Njrha; MfpNahiuf; nfhz;l ,e;jpa 
Mlth; mzp> Nghl;bapd;%yk; Njhw;fbf;fg;glhky; ,Wjpg; Nghl;bf;Fs; 
Eioe;jJ.  
 
fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 

➢ Rjph;  
✓ 2022 fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bapy; Mz;fSf;fhd n`tpntapl; ghuh 

gth; yp/g;bq; Nghl;bapy; Rjph; jq;fg; gjf;fk; ntd;whh;.  
✓ Mrpa ghuh Nfk;]; ntz;fyg; gjf;fk; ntd;w Rjph;> jdJ Kjy; 

Kaw;rpapNyNa 208 fpNyh vilia cah;j;jp gpd;dh; 212 fpNyhthf cah;j;jp 
1345 Gs;spfisg; ngw;W tpisahl;L rhjidia Kwpabj;jhh;.  
 

➢ nj[];tpd; rq;fh;  
✓ Mf];l; 3Mk; Njjp fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022,y; Mlth; cauk; 

jhz;Ljypd; ,Wjpg; Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; Nj[];tpd; rq;fh; - ntz;fyg; 
gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ 23 tajhd ,th;> Mz;fSf;fhd cauk; jhz;Ljy; Nghl;bapy; 2.22 kPl;lh; 
J}uk; cauk; jhz;b ehl;bd; Kjy; jlfsg; gjf;fj;ij ntd;whh;.  
 

➢ g[;uq; Gdpah> rhf;~p khypf; kw;Wk; jPgf; Gdpah  
✓ Mf];l; 5Mk; Njjp fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022y; ky;Aj;j epfo;Tfspd; 

njhlf;f ehspy; %d;W ,e;jpa ky;Aj;j tPuh;fs; jq;fg; gjf;fq;fis 
ntd;wdh;.  

✓ xypk;gpf;fpy; gjf;fk; ntd;w g[;uq; Gdpah> rhf;~p khypf; kw;Wk; jPgf; Gdpah 
MfpNahh; md;iwa jpdk; jq;fg; gjf;fq;fis ntd;wdh;.  

 
➢ &ghy; rTj;hp  
✓ &ghy; rTj;hp – 20 taJf;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd jlfs rhk;gpad;~pg;gpd; 

xNu gjpg;gpy; ,uz;L gjf;fq;fis ntd;w Kjy; ,e;jpa jlfs tPuh; Mdhh;.  
✓ Mf];l; 4md;W> mnkhpf;fhtpd; nfhyk;gpahtpy; ele;j cyf 20 tajpw;Ff; 

Fiwthd jlfs rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; 19tajhd &ghy; 400 kPl;lh; 
Xl;lg;ge;jaj;jpy; ntz;fyKk;> 4f;fF 400 kPl;lh; njhlh; Xl;lj;jpy; nts;spAk; 
ntd;whh;.  
 

✓ tpf;Nd~; Nghfl;> utp jh`pah kw;Wk; etPd; Fkhh;  
✓ tpf;Nd~; Nghfl;> utp jh`pah kw;Wk; etPd; Fkhh; - Mf];l; 6> 2022 md;W 

fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022y; ky;Aj;jj;jpy; jq;fg; gjf;fq;fis ntd;wdh;. 
✓ fhkd;nty;j; Nghl;bapy; `hl;hpf; jq;fk; ntd;w Kjy; ,e;jpa ngz; ky;Aj;j 

tPuhq;fid vd;w ngUikiatpf;Nd~; Nghfl; ngw;whh;.  
 

➢ ghtpdh `];Kf;gha; gl;Nly;  
✓ ghuhNlgpd; nld;dp]; Nghl;bapy; ie[Phpahtpd; fpwp];bahdh ,f;gpNahia 

Njhw;fbj;J gtpdh `];Kf;gha; gNly; 3-5 vd;w fzf;fpy; ngz;fs; 
xw;iwah; gphptpy; jq;fk; ntd;whh;.  
 

➢ fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 - ,Wjp ehspy; 5 j;fk;  
✓ vy;Njh]; ghy; kw;Wk; mg;Jy;yh mg+gf;fh; MfpNahh; KiwNa 17.03 kPl;lh;fs; 

kw;Wk; 17.02 kPl;lh;fs; jhz;b jq;fk; kw;Wk; nts;sp;g; gjf;fq;fis 
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ntd;wjd;yk;> Mlth; Kk;Kiw jhz;Ljy; Nghl;bapy; ,e;jpah,uz;L 
tuyhw;W rhjidfisg; gilj;jJ.  

✓ %d;W Fj;Jr; rz;il tPuh;fs; - epfj; [Pd; 9Ngz;fs; iyl;/g;isntapl;)> 
mkpj; gq;fy; (Mz;fs; /g;isntapl;) kw;Wk; epJ fq;fh]; 
(ngz;fs;Fiwe;jgl;r vil) – MfpNahh; jq;fsj gphptppy; ,Wjpg; Nghl;bapy; 
ntd;W jq;fg;gjf;fq;fis ntd;wdh;. Nlgps; nld;dp]; fyg;G ,ul;ilah; 
gphptpy; mre;jh ~uj; fky;> =[h mFyh N[hb jq;fg; gjf;fk; ntd;wJ.  

 

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 – mwpf;if  

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022,y; mjpf gjf;fq;fis ntd;W Kjy; 10 

,lq;fisg; gpbj;j ehLfs;  

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 [_iy 28 Kjy; Mf];l; 8> 2022 tiu 
,q;fpyhe;jpd; gh;kpq;fhkpy; eilngw;wJ.  ,jpy; ,e;jpah 4tJ ,lj;jpy; cs;sJ. 
gjf;fq;fs; mbg;gilapy; ,e;jpah 22 jq;fk;> 16 nts;sp> 23 ntz;fyk; vd 
nkhj;jk 61 gjf;fq;fis ntd;wJ.  
 
fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022 gjf;fg;gl;bay; 
t.vz;. ehL jq;fk; nts;sp ntz;fyk; nkhj;jk; 
1 M];jpNuypah 67 57 54 178 
2 ,q;fpyhe;J 57 66 53 176 
3 fdlh 26 32 34 92 
4 ,e;jpah 22 16 23 61 
5 epa+rpyhe;J 20 12 17 49 
6 ];fhl;yhe;J 13 11 27 51 
7 ie[Phpah 12 9 14 35 
8 Nty;]; 8 6 14 28 
9 njd; Mg;gphpf;fh 7 9 11 27 
10 kNyrpah 7 8 8 23 
 

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022y;  

tpisahl;Lg; Nghl;bfs; thhpahf ,e;jpah ngw;w gjf;fq;fs; 

tpisahl;L jq;fk; nts;sp ntz;fyk; nkhj;jk; 

ky;Aj;jk; 6 1 5 12 

Nlgps; nld;dp]; 4 1 2 7 

gSJ}f;Fjy; 3 3 4 10 

Fj;Jr; rz;il 3 1 3 7 

Ngl;kpd;ld; 3 1 2 6 

jlfsk; 1 4 3 8 

yhd; ngsy;]; 1 1 0 2 

ghuh gth;ypg;bq; 1 0 0 1 

[{Nlh 0 2 1 3 
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`hf;fp 0 1 1 2 

fphpf;nfl; 0 1 0 1 

];Fth~; 0 0 2 2 

 22 16 23 61 

 

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022: ,e;jpahtpw;F gjf;fk; ngw;Wj; 
je;jth;fs; gl;bay;  

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; ,e;jpahtp;w;F jq;fg; gjf;fk; ngw;Wj; 
je;jth;fs;  

1. jq;fk; - gp.tp. rpe;J – Ngl;kpd;ld; kfsph; xw;iwah;.  
2. jq;fk; - yf;~;ah nrd; - Ngl;kpd;ld; Mlth; xw;iwah;  
3. jq;fk; - epfj; [hPd; - Fj;Jr; rz;il kfsph; iyl; gpisntapl;  
4. jq;fk; - tpNd~; Nghfl; - ky;Aj;jk; kfsph; gphP ];ily; 53 fpfp  
5. jq;fk; - utpFkhh; jh`pah – ky;Aj;jk; Mlth; gphP ];ily; 57 fpfp  
6. jq;fk; - etPd; - ky;Aj;jk; Mlh; gphP ];ily; 57 fpfp 
7. jq;fk; - ~uj; fky; = Nlgps; nld;dp]; Mlth; xw;iwah;  
8. jq;fk; - ePj;J – Fj;Jr; rz;il Fiwe;j vil 
9. jq;fk; - mkpj; gq;fs; - Fj;Jr; rz;il gpisntapl;  
10. jq;fk; - g[;uq; Gdpah – ky;Aj;jk; Mlth; gphpP ];ily; 65 fpfp  
11. jq;fk; - rhf;~p khypf; - ky;Aj;jk; - kfsph; gphP ];ily; 62 fpfp  
12. jq;fk; - jPgf; g+dpah – ky;Aj;jk; Mlth; gphP ];ily; 86 fpfp  
13. jq;fk; - kPuhgha; rhD – gSJ}f;Fjy; kfsph; 49 fpfp 
14. jq;fk; - n[nukp yhy;hpd;Dq;fh – gSJ}f;Fjy; Mlth; 67 fpfp  
15. jq;fk; - mr;rpe;jh rpa+sp – gSJ}f;Fjy; Mlth; 73 fpfp  
16. Mlth; - yt;yp nrsNg> gpq;fp> ehad;nkhdp rha;fpah> &gha uhzp jph;fP – 

yhd; ngs]; kfsph; ehy;th;.  
17. jq;fk; - ~uj; fky;> rhj;jpad; QhdNrfud;> `h;kPj; Njrha;> rdpy; n~l;b – 

Nlgps; nld;dp]; Mlth; FO  
18. jq;fk; - Rjph; - ghuh gth;ypg;bq; - Mlth; n`tp ntapl;  
19. jq;fk; - ghtpdh gl;Nly; - Nlgps; nld;dp]; kfsph; xw;iwah; gphpTfs; 3-5  
20. jq;fk; - vy;Njh]; ghy; - Mlht; bhpg;gps; [k;g; 
21. jq;fk; - ~uj; fky;> =[h mFyh – Nlgps; nld;dp]; fyg;G FO 
22. jq;fk; - rhj;tpf; rha;uh[; uhq;fpnul;b kw;Wk; rpuhfl; n~l;b – ghl;kpd;ld; 

kw;Wk; Mlth; ,ul;ilah;.  

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022y; ,e;jpahtpw;fhf nts;spg; gjf;fk; 
ntd;wth;fs;  

1. nts;sp - ,e;jpa kfsph; fphpf;nfl; FO  
2. nts;sp – md;~{ khypf; - ky;Aj;jk; ngz;fs; gphP ];ily; 57 fpfp  
3. nts;is – Kusp = rq;fh; - Mlth; ePsk; jhz;Ljy; p  
4. nts;sp – fplk;gp =fhe;j;> rhj;tpf; rha;uh[;> rkPj; nul;b> yf;~;ah nrd;> 

rpuhf; n~l;b> jphPrh [hyp Mfhh;~p fh~;ag;> m~;tpdp nghd;dg;gh> fhaj;jphp 
Nfhgpre;j;> gp.tp. rpe;J – fyg;G FO – ghl;kpd;ld;  

5. nts;sp - ~uj; fky;> [p. rj;jpad; - Nlgps; nld;dp]; Mlth; ,ul;ilah;.  
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6. nts;sp – tpfh]; jhf;$h; - gSJ}f;Fjy; Mlth; 96 fpfp  
7. nts;sp – R~pyh Njtp ypf;kgk; - [_Nlh kfsph; 48 fpfp 
8. nts;sp – gpe;jpahuhzp Njtp – gSJ}f;Fjy; kfsph; 55 fpfp  
9. nts;sp – Jypfh khd; - [_Nlh kfsph; 55 fpfp  
10. nts;sp – rq;nfl; rh;f;fhh; - gSJ}f;Fjy; Mlth; 96 fpfp 
11. nts;sp – mtpeh~; Nrgps; - Mlth; 3000 kP nrq;Fj;J Vw;wk;  
12. nts;sp – gphpaq;fh Nfh];thkp – kfsph; 10 fpkP ge;ja eil  
13. nts;sp – jpNd~;Fkhh;> re;jd; Fkhh; rpq;> Rdpy; gfJ}h;> etePj; rpq;- yhd; 

ngsy;]; Mlth; - ehy;th;. 
14. nts;sp – mg;Jy;yh mg+gf;fh; - Mlth; Kk;Kiw Fjpj;jy; 
15. nts;sp – rhfh; m`;yhtl; - Fj;Jr; rz;il Mlth; #g;gh; n`tp ntapl;  
16. nts;sp - ,e;jpa Mlth; `hf;fp FO   

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 2022y; ,e;jpahtpw;fhf ntz;fyg; gjf;fk; 
ntd;wth;fs  

1. ntz;fyk; - FUuh[ g+[hhp – gSJ}f;Fjy; Mlth; 61 fpfp 
2. ntz;fyk; - tp[a; Fkhh; ahjt; - [_Nlh Mlth; 60 fpfp 
3. ntz;fyk; - `h;[pe;jh; nfsh; - gSJ}f;Fjy; ngz;fs; 71 fpfp  
4. ntz;fyk; - yt;gphPj; rpq; - gSJ}f;Fjy; Mlth; 109 fpfp  
5. ntz;fyk; - nrsut; nfs~y; - ];Fth~; Mlth; xw;iwah; 
6. ntz;fyk; - Fh;jPg; rpq; - gSJ}f;Fjy; - Mlth; 109 fpfp 
7. ntz;fyk; - nj[];tpd; ~q;fh; - Mlth; cauk; jhz;Ljy; 
8. ntz;fyk; - jpt;ah ff;fud; - ky;Aj;jk; kfsph; 68 fpfp 
9. ntz;fyk; - Nkh`pj; fpNuthy; - ky;Aj;jk; Mlth; 125 fpfp  
10. ntz;fyk; - n[a;];ikd; - Fj;Jr;rz;il kfsph; iyl;ntapl; 60 fpfp 
11. ntz;fyk; - g+[h nfyhl;; - ky;Aj;jk; gphP];ily; kfsph; 57=0 fpfp 
12. ntz;fyk; - g+[h rp`hf; - ky;Aj;jk; gphP];ily; kfshp; 76 fpfp 
13. ntz;fyk; - `{rhKjPd; -= Mlth; Fj;Jr; rz;il /ngjh; ntapl; 
14. ntz;fyk; - jPgf; Ne ;̀uh – ky;Aj;jk; gphP];ily; Mlth; 97 fpfp 
15. ntz;fyk; - Nrhdhy;ngd; gl;Nly; - ghuh Nlgps; nld;dp]; kfsph; xw;iwah; 

gphpT 3-5 
16. ntz;fyk; - Nuh`pj; Nlhf;fh]; - Fj;Jr; rz;il Mlth; nty;lh; ntapl; 67 

fpfp 
17. ntz;fyk; - ,e;jpa kfsph; `hf;fp mzp 
18. ntz;fyk; - re;jPg; Fkhh; - Mlth; 10>000 kP ge;ja eil 
19. ntz;fyk; - md;D uhzp – kfsph; <l;b vwpjy; 
20. ntz;fyk; - nrsut; Nfh~y; kw;Wk; jPgpfh gypf;fy; - ];Fth~; fyg;G 

,ul;ilah; 
21. ntz;fyk; - fplk;gp =fhe;j; - ghl;kpd;ld; Mlth; xw;iwah; 
22. ntz;fyk; - fhaj;hp Nfhgpre;j;> jphPrh [hyp – ghl;kpd;ld;d kfsph; 

,ul;ilah; 
23. [p. rj;jpad; - Nlgps; nld;dp]; Mlth; xw;iwah;.   
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➢ 75tJ ,e;jpa fpuhz;l; kh];lh;  
✓ tp. gpuzt;> UNkdpahtpy; eilngw;w Nghl;bapy; ntw;wpngw;wjd;%yk; 

,e;jpahtpd; 75tJ fpuhz;l; kh];lh; Mdhh;.  
✓ 15 tajhd mth; 2021,y; nrh;gpa Xgdpy; jdJ Kjy; fpuhz;l; kh];lh; 

gl;lj;ijg; ngw;whh;. 
✓ gpuzt; jkpo;ehl;bd; 27tJ fpuhz;l; kh];lh; Mthh;.  

 
➢ 44tJ nr]; xypk;gpahl;  
✓ ,e;jpahtpd; Mz;fs; kw;Wk; ngz;fs; mzp ntz;fyg; gjf;fk; ntd;wJ.  
✓ [_iy 28 md;W nrd;idapy; gpujkh; eNue;jpu Nkhbahy; njhlq;fp 

itf;fg;gl;l 44tJ nr]; xypk;gpahl; Nghl;bfs; Mf];l; 9> 2022 md;W 
epiwtile;jd. 

✓ Xgd; gphptpy; ,e;jpahtpd; ‘gp’ mzp ntz;fyg; gjf;fk; ntd;wJ.  ,e;jpa 
kfsph; ‘V’ mzp %d;whtJ ,lj;ijg; gpbj;jJ.  

✓ mLj;j nr]; xypk;gpahl; Nghl;b 2024 Mk; Mz;L `q;Nfhpapy; cs;s 
Gjhng];by; eilngwcs;sJ.  
 

➢ gthdp Njtp  
✓ fhkd;nty;j; ths;tPr;R rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; gthdp Njtp jq;fk; ntd;whh;.  
✓ ,e;jpahtpd; gthdpNjtp 10 Mf];l; 2022 md;W fhkd;nty;j; ths;tPr;R 

rhk;gpad;~pg; 2022,y; %j;j ngz;fs; Nrgh; jdpegh; gphptpy; jq;fg; gjf;fk; 
ntd;whh;.  

✓ mth; yz;ldpy; ele;j Nghl;bapy; M];jpNuypahtpd; ntNuhdpfh 
thrpNythit 15-10 vd;w fzf;fpy; Njhw;fbj;J gl;lj;ij ntd;whh;.  
 

➢ mtpdh~pd; Nrgps;  
3000 kPl;lh; ];Bg;gps; Nr]py; mtpdh~pd; Nrgps; nts;sp ntw;wp kpfTk; 
tpiykjpg;gw;wjhf cs;sJ.  ,uz;L Kiw cyf rhk;gpaDk;> 2016 hpNah 
xypk;gpf;fpy; jq;fg; gjf;fk; ntd;wtUkhd fhd;nr];y]; fp;g;UNlhit 
mjph;r;rpailar; nra;jjhy; me;jj; jq;fg;g gjf;fj;jpw;F kpFe;j kjpg;G 
cs;sJ.  
 

➢ tpisahl;L tPuh;fSf;F Cf;fj; njhif  
✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 2022Mk; Mz;L gh;kpq;fhkpy; eilngw;w 

fhkd;nty;j; tpisahl;Lg; Nghl;bfspYk;> yz;ldpy; eilngw;w fhkd;nty;j; 
ths;tPr;Rg; Nghl;bapYk; rpwe;J tpsq;fpa jkpofj;ijr; Nrh;e;j tpisahl;L 
tPuh;fSf;F Cf;ffj; njhifia nrt;tha;f;fpoik toq;fpdhh;.  

✓ %d;W jq;fg; gjf;fq;fis ntd;w Nlgps; nld;dp]; tPuh; V. ruj; fkYf;F 
1.80 Nfhb &gha;f;fhd fhNrhiyia jpU. ];lhypd; toq;fpdhh;.  

✓ mth;> Mz;fs; mzpapy; jq;fg; gjf;fk;> Mlth; ,ul;ilah; gphptpy; nts;sp> 
ntz;fyg; gjf;fk; ntd;w Nlgps; nld;dp]; tPuh; [p. rj;jpaDf;F 1 Nfhb 
&gha;f;fhd fhNrhiyia toq;fpdhh;.  

✓ Mz;fs; xw;iwah; kw;Wk; fyg;G ,ul;ilah; gphpTfspy; ntz;fyg; gjf;fk; 
ntd;w ];Fth~; tPu rTth; NfhrYf;F 40 ,yl;rj;jpw;fhd fhNrhiyiaAk; 
mth; toq;fpdhh;.  

✓ fyg;G ,ul;ilah; gphptpy; ntz;fyg;g gjf;fk; ntd;w ];Fth~; tPuhq;fid 
jPgpfh gy;ypfyplk; &.20 ,yl;rj;Jf;fhd fhNrhiyiaAk; mth; toq;fpdhh;.  
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➢ rq;fh; Kj;Jrhkp Rg;gpukzpad;  
✓ nrd;idiar; Nrh;e;j Ngl;kpd;ld; tPuh; rq;fh; Kj;Jrhkp Rg;gpukzpad; - 

Ngl;kpd;ld; cyf $l;likg;G ntspapl;l juthpirapd; mbg;gilapy; Mf];l; 
16 md;W Mz;fs; xw;iwah; gphptpy; Gjpa cyf ek;gh; 1 tPuh; Mdhh;.  

✓ 18tajhd rq;fh;> 2014,y; Mjpj;a N[h~p (kj;jpag; gpuNjrk;)> 2016y; 
njYq;fhdhtpd; rphpy; th;kh kw;Wk; 2017y; cj;jufhz;bd; yf;~;ah nrd; 
MfpNahUf;Fg; gpwF ,e;j rhjidiag; gilj;j jkpofj;jpd; Kjy; ~l;yh; 
MfTk; ,e;jpahtpd; ehd;fhtJ tPuUk; Mdhh;.  
 

➢ kdp~h fy;ahz;  
✓ `hpahdhitr; Nrh;e;j kdp~h fy;ahz; - UEFA rhk;gpad;]; yPf;fpy; 

tpisahba Kjy; ,e;jpa fhy;ge;J tPuh; vd;w ngUikiag; ngw;Ws;shh;.  
✓ 20tajhd ,e;j tPuhq;fid mg;NghNyhd; Nyb]; vg;rp-f;fhf mwpKfkhdhh;.  
✓ ,jd; %yk;> A,vg;V rhk;gpad;]; yPf; vd;w INuhg;gpa fpsg; Nghl;bapy; 

Mz;fs; kw;Wk; ngz;fspy; tpisahLk; Kjy; ,e;jpa fhy;ge;J 
tPuhq;fidahf kdp~h Mdhh;.  
 

➢ Md;bk; gq;fy; (Antim Panghal) 
✓ Md;bk; gq;fy; - 20 taJf;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd cyf rhk;gpad;~pg; 

Nghl;bapy; jq;fk; ntd;w Kjy; ,e;jpa ng;z ky;Aj;j tPuhq;fid Mdhh;.  
✓ Mf];l; 19 md;W> gy;Nfhpahtpd; Nrhgpahtpy; eilngw;w53 fpNyh gphpT 

,Wjpg; Nghl;bapy; Md;bk; 8-0 vd;w fzf;fpy; f[f];jhdpd; ml;ypd; 
~fhNathitj; Njhw;fbj;jhh;.  

✓ Nghl;bapd; 34 Mz;L fhy tuyhw;wpy; Kjy;Kiwahf ,e;jpag; ngz; xUth; 
Nkilapy; Kjyplk; gpbj;Js;shh;.  
 

➢ Mh;. gpuf;Qhde;jh  
✓ Mf];l; 21 md;W> nky;l;thl;lh; rhk;gpad;]; nr]; Rw;Wg; gazj;jpd; 

Md;iyd; epfo;thd kpahkpapd; v/g;bvf;]; fphpg;Nlh Nfhg;igapd; VohtJ 
kw;Wk; ,Wjpr; Rw;wpy; ,e;jpa fpuhz;l; kh];lh; Mh;. gpuf;Qhde;jh – cyfpd; 
ek;gh; 1 Nkfd]; fhh;y;rid ntd;whh;.  

✓ ilgpNuf;rpy; cyf rhk;gpaDf;F vjpuhd ntw;wpapd;%yk;> mnkhpf;fhtpd; 
kpahkpapy; eilngw;w vl;L tPuh;fs; nfhz;l Nugpl; Nghl;bapy; gpuf;Qhde;jh 
,uz;lhtJ ,lj;ijg; gpbj;jhh;.  
 

➢ lakz;l; yPf; Nghl;bfs; (Diamond League Meet) 
✓ xypk;gpf; <l;b vwpjy; rhk;gpadhd ePu[; Nrhg;uh – Mf];l; 26 md;W 

nyhrhdpy; 89.08 kP vwpe;J lakz;l; yPf; Nghl;bapy; ntd;w Kjy; ,e;jpah; 
Mdhh;.  

✓ mtuJ KbT 2023 cyf jlfs rhk;gpad;~pg;gpw;F jFjp ngwTk; cjtpaJ.  
 

➢ BWF cyf rhk;gpad;~pg;  
✓ Mf];l; 27 md;W Nlhf;fpNahtpy; eilngw;w gpvk;lgps;a+ cyf rhk;gpad;~pg; 

Nghl;bapy; rhj;tpf;rha;uh[; uq;fp nul;b kw;Wk; rpuhf; n~l;b – tuyhw;W 
rpwg;G kpf;f ntz;fyk; ntd;wdh;.  

✓ Mlth; ,ul;ilah; Nghl;bapy; ntz;fyk; nty;tJ ,e;jpahTf;F ,JNt 
Kjy; KiwahFk;.  

✓  
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➢ ];khh;l; ghf;rh; (Smartboxer) 
✓ ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk;> nrd;id> fh;ehlfhitr; Nrh;e;j ,d;];igah; 

,d;];bba+l; Mg; ];Nghhh;l;]; cld; ,ize;J Fj;Jr; rz;il gFg;gha;Tj; 
jskhd ‘];khhh;l; ghf;]h;’ xd;iw cUthf;fpAs;sJ.  

✓ Fj;Jr; rz;ilapy; kjpg;ngz;izg; ngWtjw;fhd ehd;F Kf;fpa 
Fzhjpraq;fspy; Fj;Jr;rz;il tPuh;fspd; kjpg;gPLfis toq;f ];khh;l; 
ghf;rh;> mzpaf;$ba nrd;rhh;fs; kw;Wk; tPbNah Nfkuhf;fisg; gad;gLj;Jk;.  

✓ xypk;gpf;fpy; mjpf gjf;fq;fis nty;tij ,yf;fhff; nfhz;l IIb 
nrd;idapd; gy Kaw;rpfspy; ,JTk; xd;whFk;.  

 
➢ mNgf;~h ngh;dhz;l]; (Apeksha Fernandes) 
✓ Mf];l; 31> 2022 md;W eilngw;w cyf [{dpah; ePr;ry; rhk;gpad;~pg; 

Nghl;bapd; ,Wjpg; Nghl;bf;F te;j Kjy; ,e;jpag; ngz;kzp vd;w 
ngUikia mNgf;~h ngh;dhz;l]; ngw;whh;. 

✓ ngh;dhz;l]; jdJ ‘rpwe;j ,e;jpa Neukhf’ 2:18.18 tpdhbfspy; ,Wjpg; 
Nghl;bf;Fj; jFjp ngw;whh;.  

✓ mth; 200 kPl;lh; ngz;fs; gphptpy; 8tJ ,lj;ijg; gpbj;jhh;.  
✓ 8tJ cyf [{dpah; ePr;ry; rhk;gpad;~pg; 2022 Nghl;bfs; Mf];l; 30 Kjy; 

nrg;lk;gh; 4 tiu ngUtpy; cs;s ypkhtpy; eilngWfpd;wd.   
 

➢ gs;sj;JUj;jp glF Fohk; NeU Nfhg;igia ntd;wJ  
✓ 68tJ NeU Nfhg;ig glFg; Nghl;bapy; gs;sj;JUj;jp glF Fohk; 

cWg;gpdh;fs; glNfhl;l kfhNjtpfhL fhl;by; njf;fj;jpy; Rz;ld; (ghk;G 
glF) ntw;wp ngw;wJ.   

✓ ,J nrg;lk;gh; 2022,y; Nfushtpy; cs;s Gd;dklh Vhpapy; eilngw;wJ.  
 

➢ mDgkh cghj;ahahah  
✓ gjpNdO tajhd mDgkh cghj;ahah – [{dpah; ngz;fs; gphptpy; 

,e;jpahtpd; j];dpk; kpUf;fg; gjpyhf Gjpa cyf nek;gh; 1 Mdhh;.  
✓ j];dpKf;Fg; gpwF juthpirapy; Kjyplj;ijg; gpbj;j ,uz;lhtJ ,e;jpag; 

ngz; mDgkh Mthh;.  
✓ gQ;rFyg; ngz;zhfpa mDgkh> gpufh~; gLNfhd; Ngl;kpz;ld; mfhlkpapd; 

jahhpg;G Mthh;.  
 

➢ lakz;l; yPf; 2022 ,Wjpg; Nghl;bfs;  
✓ lskz;l; yPf; 2022 ,Wjpg; Nghl;bfs;: #hpr;rpy; eilngw;w lakz;l; yPf; 

,Wjpg; Nghl;bapy; ePu[; Nrhg;uh ntw;w ngw;wjd; %yk; kw;nwhU rhjidiag; 
ngw;whh;.  

✓ ePu[; Nrhg;uh ,g;NghJ lakz;l; yPf; Nfhg;igia ntd;Ws;shh;.   mijr; 
nra;j Kjy; ,e;jpah; vd;w ngUikiag; ngw;Ws;shh;.  

✓ <l;b vwpjypy; epGzuhd ,e;j tPuh; jdJ ,uz;lhtj Kaw;rpapy; 88.44 kPl;lh; 
J}uk; vwpe;jJ> Nghl;bap;y; ntw;wpw ngw NghJkhdjhf ,Ue;jJ.  
 

➢ mnkhpf;f Xgd;  
➢ ,fh ];tpahnlf; (Iga Swiatek) 
✓ nrg;lk;gh; 10 md;W> Nghye;J nld;dp]; el;rj;jpukhfpa ,fh ];tpahnlf; - 

epa+ahh;f;fpy; cs;s Mh;jh; MN~ tpisahl;L ikjhdj;jpy; eilngw;w 
,Wjpg; Nghl;bapy; cyfpd; ek;gh; 5 Jdprpa Md;]; [gpa+iu Neh;nrl;fspy; 
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Njhw;fbj;J jdJ Kjy; mnkhpf;f Xgd; gl;lj;ijAk; %d;whtj 
fpuhz;l;];yhk; gl;lj;ijAk; ntd;whh;.  

✓ jdJ 10tJ njhopy;Kiw gl;lj;ij ntd;w ];tpahnlf;> mnkhpf;f Xgd; 
gl;lj;ij ntd;w Kjy; Nghye;J  ngz;kzp vd;w ngUikiag; ngw;Ws;shh;.  
 

➢ fhh;Nyh]; my;fuh]; (Carlos Alcaraz)  
✓ 11 nrg;lk;gh; 2022 md;W mnkhpf;f Xgd; Mlth; ,Wjpg; Nghl;bapy; 

ehh;Ntapd; fh];gh; &l;il 6-4> 2-6> 7-6(1)> 6-3 vd;w nrl; fzf;fpy; fhh;Nyh]; 
my;fuh]; Njhw;fbj;J jdJ Kjy; fpuhz;l;];yhk; gl;lj;ijg; ngw;W cyf 
juthpirapy; Kjyplj;jpw;F cah;e;jhh;.  

 
➢ Mrpa Nfhg;ig  
✓ nrg;lk;gh; 11 md;W> Jghapy; cs;s Jgha; rh;tNjr fphpf;nfl; ];Nlbaj;jpy; 

ghfp];jhid tPo;j;jpa ,yq;if> MwhtJ Mrpa Nfhg;ig kw;Wk; b20 
tbtj;jpy; Kjy; gl;lj;ij ntd;wJ.  

✓ 2014Mk; Mz;L Vg;uy; khjj;jpw;Fg; gpwF ,yq;if mzp njhlh;r;rpahf Ie;j 
b20I Nghl;bfspy; ntw;wp ngWtJ ,JNt Kjy; jlitahFk;.  2014Mk; 
Mz;L tq;fhsNjrj;jpy; eilngw;w cyff; Nfhg;igg; gpur;rhuj;jpd; ,Wjpg; 
Nghl;bfs; ,jpy; mlq;Fk;.  
 

➢ cyf ky;Aj;j rhk;gpad;~pg; 2022  
✓ ,e;jpa ky;Aj;j tPuUk; fhkd;nty;j; tpisahl;L 2022y; jq;fg; gjf;fk; 

ntd;wtUkhd tpNd~; Nghfl; - nrg;lk;gh; 14 md;W ngy;fpNuby; 
eilngw;WtUk; cyf ky;Aj;j rhk;gpad;~pg; 2022 ,y; ngz;fs; 53 fpNyh 
gphptpy; ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ tpNd~;> INuhg;gpa rhk;gpadhd ];tPlidr; Nrh;e;j vk;kh khyk;fpnuid 
tPo;j;jp ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whh;.  
 

➢ Nuh[h; ngluh;  
✓ Kd;dhs; cyfpd; ek;gh; 1 kw;Wk; ‘vy;yh fhyj;jpYk; rpwe;jth;’> Nuh[h; 

ngluh; nrg;lk;gh; 15> 2022 md;W rh;tNjr nld;dp]py; ,Ue;J Xa;T 
ngWtjhfmwptpj;jhh;. 

✓ nrg;lk;gh; 23> 2022 md;W njhlq;Fk; Nyth; Nfhg;ig> Nuh[h; ngluhpd; ,Wjpg; 
Nghl;bahf ,Uf;Fk;.  

✓ 41 tajhd  /ngluh;> 8 tpk;gps;ld;> 6 M];jpNuypa> 5 mnkhpf;f Xgd; kw;Wk; 
xU jdpahd gpnuQ;r; Xgd; gl;lj;ij cs;slf;fpa 20 fpuhz;l;];yhk; 
gl;lq;fSld; jd;Dila tpisahl;L tho;f;ifia Kbj;Jf; nfhz;lhh;. 20 
fpuhz;l;];yhk; gl;lq;fis ntd;w cyfpd; Kjy; egh; ,th;jhd;.   

 
➢ 14 taJf;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd cyf ,isQh; nr]; rhk;gpad;~pg;  
✓ nrd;idiar; Nrh;e;j 13 tajhd V.Mh; ,sk;gUjp nrg;lk;gh; 16Mk; Njjp 

UNkdpahtpd; khkpahtpy; eilngw;w 14 taJf;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd 
cyf ,isQh; nr]; rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; jq;fg;g gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ mth; 11 Rw;Wfspy; 9.5 Gs;spfisg; ngw;W ,Wjpr; Rw;wpy; UNkdpahtpd; 
gpypg; khNfhy;il tPo;j;jp gl;lj;ij ntd;whh;.  

✓ ,sk;gUjp nrd;idapy; cs;s =rq;fuh ghy tpj;ahyah Nfhy;ld; [_g;sp 
gs;spapy; vl;lhk; tFg;G gbj;J tUfpwhh;.  
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➢ cyf ky;Aj;j rhk;gpad;~pg;  
✓ ,e;jpa ky;Aj;j tPuUk; xypk;gpf; gjf;fk; ntd;wtUkhd g];uq; Gdpah – 

ngy;fpNuby; eilngw;w cyf ky;Aj;j rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; 
Mz;fSf;fhd 65 fpNyh vilg;gphptpy; ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whh;.  

✓ nugpnr[; Rw;wpy; g[;uq; Mh;Nkdpahtpd; th];nfd; nltd;aid Gs;spfs; 
tpj;jpahrj;jpy; Njhw;fbj;jhh;.  

 
➢ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ gpujkh; eNue;jpu Nkhb – nrg;lk;gh; 29> 2022 md;W F[uhj;jpd; mfkjhghj;jpy; 

cs;s eNue;jpu Nkhb tpisahl;L ikjhdj;jpy; eilngWk; gpuk;khz;l 
njhlf;f tpohtpy; Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfspd; 36tJ gjpg;igj; 
njhlq;fp itf;fpwhh;.  

✓ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfis F[uhj; elj;JtJ ,JNt Kjy; Kiw 
MFk;. 

✓ ,e;jg; Nghl;bapd; fUg;nghUl;fs; ‘tpisahl;Lfspd;%y;k xw;Wikiaf; 
nfhz;lhLjy;’ kw;Wk; ‘[_Nlfh ,e;jpah [pNjfh ,e;jpah’ vd;gjhFk;.  

 
 

தகாலடகால ஒலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2024 பாரிஸ், பிரான்ஸ் 

2. 2028  ாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், அமமரிக்கா 

3. 2032 பிரிஸ்வபன், ஆஸ்திவர ியா 

 

தகாலடகால பாராலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2024 பாரிஸ், பிரான்ஸ் 

2. 2028  ாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், அமமரிக்கா 

3. 2032 பிரிஸ்வபன், ஆஸ்திவர ியா 

 

தகாலடகால இலளஞர் ஒலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் 

Sl.No ஆண்டு இடம் 
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1. 2018 புமவனஸ் அயர்ஸ், அர்மஜன்டினா 

2. 2026 டாக்கர், மசனகல் 

  

குளிர்கால இலளஞர் ஒலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2020 ம ாவசன், சுவிட்சர் ாந்து 

2. 2024 வகங்வான், மதன் மகாரியா 

 

காைன்பவல்த் விலளயாட்டு 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2018 வகால்ட் வகாஸ்ட், ஆஸ்திவர ியா 

2. 2022 பர்மிங்காம், இங்கி ாந்து 

 

ஆசிய விலளயாட்டு 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2022 

Hangzhou, China 
 

எனினும், சமீபத்திய COVID-19 jhf;fj;jhy; 2022 ஆசிய 

விரளயாட்டுப் வபாட்டிகள் ஒத்திரவக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத் 

வததி எதுவும் இதுவரர அறிவிக்கப்படவில்ர . 

2. 2026 ஐச்சி-ைாவகாயா, ஜப்பான் 

3. 2030 வதாஹா, கத்தார் 

4. 2034 ரியாத், சவுதி அவரபியா 

 

FIFA உலகக் தகாப்லப 

Sl.No ஆண்டு இடம் 

1. 2022 கத்தார் 
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2. 2026 கனடா, மமக்சிவகா, அமமரிக்கா. 

 

 
  



 

205 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

epidtpy; epd;wth;fs; 

➢ tp];th jPdjahsd;  
✓ jkpofj;ijr; Nrh;e;j 18 taJ Nlgps; nld;dp]; tPuh; tp~;th jPdjahsd; - 

Vg;uy; 17Mk; Njjp Nkfhyahtpd; hp-Ngha; khtl;lj;jpy; eilngw;w rhiy 
tpgj;jpy; caphpoe;jhh;.  

✓ [dthp khjk; Nluh%dpy; eilngw;w Njrpa juthpir epfo;r;rpapy; 19 
tajpw;Ff; Fiwthd rpWth;fSf;fhd xw;iwah; gl;lj;ij tp~;th 
ntd;wpUe;jhh;.  

 
➢ vy;Ntuh gphpl;Nlh  
✓ Gfo;ngw;w kfsph; `hf;fp tPuhq;fidAk; eph;thfpAkhd vy;Ntuh gphpl;Nlh 

nrt;tha;f;fpoik md;W fhykhdhh;.  mtUf;F taJ 81 MFk;.  
✓ xU rpwe;j tPuhq;fidahfTk; gpd;dh; ngz;fs; `hf;fp rhk;gpadhfTk; ,Ue;j 

vy;Ntuh ,e;jpa mzpapd; kw;Wk; ik#h; mzpfspd; Nfg;ldhf ,Ue;jhh;.  
✓ mth; 1965y; mh;[{dh tpUJ ngw;whh;.  

 
➢ N~f; fyP/gh gpd; raPj;  
✓ If;fpa muG vkpNul;]; mjpgh; N~f; fyP/gh gpd; raPj; fhykhdhh;.  
✓ N~f; fyP/gh gpd; raPj; my; e ;̀ahd; etk;gh; 3> 2004 Kjy; If;fpa muG 

mkPufj;jpd; jiytuhfTk;> mGjhgpapd; Ml;rpahsuhfTk; gzpahw;wpdhh;.  
✓ mtuJ Ml;rpapd;fPo;> If;fpa muG mkPufk; xU tpiuthd tsh;r;rpiaf; 

fz;Ls;sJ.  ,J ehl;il tPL vd;W miof;Fk; kf;fSf;F fz;zpakhd 
tho;f;ifia cWjp nra;jJ.  

 
➢ Nf. rpd;dg;g ghujp  
✓ Kw;Nghf;F jkpo; vOj;jhsh; F. rpd;dg;g ghujp> jdJ 88tJ tajpy;> 

cly;eyf; Fiwthy; ehkf;fy;ypy; jpq;fl;fpoik md;W fhykhdhh;. 
✓ mth; jhfk;> rq;fk;> rh;f;fiu> gtshap> jiyKiw khw;wk;> Ruq;fk; kw;Wk; 

ghiy epy Nuh[h Mfpa VO ehty;fis vOjpdhh;.  
✓ Nkw;F tq;fk; kw;Wk; [hh;fz;by; epyf;fhp Ruq;fj; njhopyhsh;fspd; 

Nghuhl;lq;fisg; gw;wpa mtuJ Ruq;fk; (The mine) ehty; mtUf;Fg; 
Gfiof; nfhLj;jJ.  

✓ jhfk; ehty; tptrhaj; njhopyhsh;fspd; Fwpg;ghf> jypj;Jfspd; Jauq;fis 
tpthpf;fpwJ.  

✓ rpd;dg;g ghujpapd; ehty;fs; 13 nkhopfspy; nkhopngah;f;fg;gl;Ls;sd.  
 

➢ ~pd;Nrh mNg  
✓ [g;ghd; Kd;dhs; gpujkh; ~pd;Nrh mNg [_iy 8 md;W Nkw;F [g;ghdpy; 

cs;s ehuh efhpy; gpur;rhu ciuapd;NghJ Rl;Lf; nfhy;yg;gl;L 67 tajpy; 
,we;jhh;.  

✓ 2020Mk; Mz;by; cly;eyf; fhuzq;fSf;fhf gjtp tpyFtjw;F Kd;ghf> 
njhlh;e;J gjtpapy; ,Ue;j ehl;fspy;> tuyhw;wpy; ePz;l fhyk; gzpahw;wpa 
[g;ghdpa gpujkh; mNg Mthh;.  

 
➢ gp.Nf. rpq;fhy;;  
✓ ‘tpNj~; rQ;rhh; epfhk; ypkpnll;-,d; Kd;dhs; jiyth; gphpN[e;jpu Nf. 

rpq;fhy; 9 [_iy 2022 md;W jdJ 82 taJ tajpy; fhykhdhh;.  
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✓ mth; ‘,e;jpahtpy; ,izaj;jpd; je;ij’ vd;W Fwpg;gplg;gLfpwhh;.  
✓ jpU. rpq;fhy; 1991,y; tpv];vd;vy; ,d; nghWg;ig Vw;gjw;fhf nraw;iff; 

Nfhs; jfty; njhlh;G epWtdkhd ,d;khh;rhl;il tpl;L ntspNawpdhh;.  
 

➢ /gply; thy;nl]; uhNkh]; (Fidel Valdez Ramos)  
✓ gpypg;igd;]; Kd;dhs; mjpgh; /gply; thy;nl]; uhNkh];> Nfhtpl;-19,y; 

rpf;fy;fshy; fhykhdhh;.  mtUf;F taJ 94.  
✓ uhNkh]; 1992 Kjy; 1998 tiu gpypg;igd;rpd; 12tJ mjpguhf gzpahw;wpdhh;.  

mth; njhopypy; uhZt mjpfhhpahf ,Ue;jhh;.  
 

➢ uhNf~; [{d;[{thyh (Rakesh Jhunjhunwala) 
✓ gpugy gq;Fr; re;ij KjyPl;lhsUk;> gNuhgfhuUkhd uhNf~; [{d;[{d;thyh – 

fle;j rpy Mz;Lfshf cly;eyk; njhlh;ghd gy gpur;rpidfSf;Fg; gpwF 
khuilg;G fhuzkhf Kk;igapy; Mf];l; 14 md;W 62 tajpy; fhykhdhh;.  

✓ Mf];l; 7 md;W Kk;igapypUe;J mfkjhghj; tiu tzpf eltbf;iffisj; 
njhlq;fp ,e;jpahtpd; Gjpa tpkhd epWtdkhd mfhrh Vh; epWtdj;jpd; 
,iz epWtduhfTk; mth; tpsq;fpdhh;.  

✓ /Nghh;g;]pd; 2021 gl;baypd;gb> mth; ,e;jpahtpd; 36tJ gzf;fhu gpy;ypadh; 
Mthh;.  
 

➢ kpify; Nfhh;gr;Nrt; (Mikhail Gorbachev) 
✓ Kd;dhs; Nrhtpaj; jiyth; kpify; Nfhh;gr;Nrt; Mf];l; 2022 md;W 

fhykhdhh;. 
✓ jpU. Nfhh;gr;Nrt; Nrhtpaj; fk;a+dp];l; fl;rpapd; nghJr; nrayhsuhfTk;> 

1985y; ehl;bd; cz;ikahd jiytuhfTk; Mdhh;.  
✓ me;j rkaj;jpy;> mth; nghypl;gPNuh vd;W miof;fg;gLk; MSk; FOtpd; 

,isa cWg;gpduhf ,Ue;jhh;.  
✓ mnkhpf;fj; jiyth; nuhdhhy;L hPfDld; Ngr;R thh;;j;ij elj;jp> tuyhw;Wr; 

rpwg;Gkpf;f mZ MAj xg;ge;jj;ij Vw;gLj;jpajw;fhf mikjpf;fhd Nehgy; 
ghpR ngw;whh;.   

 
➢ iru]; kp];jphp (Cyrus Mistry) 
✓ lhlh FOkj;jpd; Kd;dhs; jiyth; iru]; kp];jphp – nrg;lk;gh; 4> 2022 

md;W Kk;ig mUNf ghy;fhpy; eilngw;w rhiy tpgj;jpy; caphpoe;jhh;. 
✓ 54 tajhd kp];jphp> F[uhj;jpd; cj;thlhtpy; ,Ue;J jdJ nkh;rpb]; 

ngd]; [pvy;rp fhhpy; Kk;igf;Fj; jpUk;gpf; nfhz;bUe;jNghJ> me;jf; fhh; 
bitlhpy; NkhjpaJ.   
 

➢ ,uz;lhk; vyprngj; kfhuhzp  
✓ ,q;fpyhe;jpd; ePz;l fhy kd;duhd ,uz;lhk; vyprngj; kfhuhzp – 70 

Mz;LfSf;Fk; Nkyhf gphpl;lhdpa mhpaizapy; jq;fpapUe;j mtuJ jdpahh; 
];fhl;b~; Njhl;lkhd ghy;Nkhuypy; fhykhdhh;.  

✓ uhzp ,uz;lhk; vyprngj; 1926Mk; Mz;L Vg;uy; 21Mk; Njjp vyprngj; 
mnyf;]hz;l;uh Nkhp vd;w ngahpy; ahh;f; ba+f; kw;Wk; lr;r]; (gpd;dh; Mwhk; 
[hh;]; kw;Wk; uhzp vyprngj;) ,d; Kjy; Foe;ijahfg; gpwe;jhh;.  

✓ gpg;uthp 6> 1952,y; jdJ 25 tajpy; jdJ je;ij murh; Mwhk; [hh;[; ,we;j 
gpwF mth; mhpaizf;F te;jhh;.  
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➢ tNyhp ghyp ahNfht;  
✓ tNyhp ghypahNfht;> Nrhtpaj; tpz;ntsp tPuh;> tpz;ntspapy; mjpf Neuk; 

jq;fpapUe;j rhjidiag; gilj;jth; - 80 tajpy; ,we;jhh;. 
✓ 437 ehl;fs; tpz;ntspapy; ,Ue;j ghypaNfhtpd; rhjid [dthp 8> 1994 

md;W njhlq;fpaJ.  mtUk; NkYk; ,UtUk; Nrhtpaj; tpz;ntsp 
epiyakhd kph;-ypUe;J ,uz;L ehs; tpkhdg; gazj;jpy; fpsk;gpdh;.  

✓ kph; thfdj;jpy;,Ue;jNghJ> khh;r; 22> 1995,y; jpUk;Gtjw;F Kd;> ghypaNfht; 
g+kpia 7>000 Kiwf;F Nky; Rw;wp te;jhh;.   
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mwpf;if 
 

➢ cyf tq;fp mwpf;if – tWik  
✓ cyf tq;fpapd; nfhs;if Ma;T mwpf;ifapd;gb ,e;jpahtpy; jPtpu tWik 

tpfpjk; 2011,y; 22.5 tpOf;fhlhf ,Ue;jJ 2019,y; 10.2 tpOf;fhlhff; 
Fiwe;Js;sJ.  

✓ ehl;by; 2011 Kjy; 2019 tiuapyhd fhyfl;lj;jpy; jPtpu tWik 
vz;zpf;ifapy; 123 tpOf;fhL Gs;spfs; Fiwe;Js;sij ,J Rl;bf; 
fhl;LfpwJ.  

✓ efh;g;Gwq;fistpl fpuhkg;Gwq;fspy; rhpT kpf mjpfkhf ,Ue;jJ.  
 

➢ kNyhpah Neh;Tfs; 86.45 tpOf;fhL tPo;r;rp  
✓ cyf kNyhpah jpdj;jd;W> Rfhjhu mikr;rh; jdJ ciuapy;> “Neha; 

fz;lwpjy; kw;Wk; rpfpr;ir kl;Lky;yhky;> ekJ jdpg;gl;l kw;Wk; r%f 
#oypy; J}a;ik> kNyhpah fl;Lg;ghL kw;Wk; jLg;G gw;wpa r%f tpopg;Gzh;T 
Mfpait Neha;f;F vjpuhd ekJ $l;Lg; Nghuhl;lj;jpYk;> 2030f;Fs; 
xopf;fg;gl Ntz;Lk; vd;w ,yf;if miltjw;Fk; rkkhf Kf;fpak; MFk;”.  

✓ ,e;j Mz;bd; fUg;nghUs;> “cyfshtpa kNyhpah Nehapd; Rikiaf; 
Fiwf;fTk; caph;fisf; fhg;ghw;wTk; fz;Lgpbg;Gfisg; gad;gLj;Jq;fs;” 
vd;gjhFk;.  

 
➢ gpwf;Fk;NghJ mjpf ghypd tpfpjk;  
✓ 2020Mk; Mz;L rptpy; GjpT mikg;G mwpf;ifapd; mbg;gilapy; Kf;fpa 

Gs;spapay; Mz;L mwpf;ifapd;gb> ylhf; 2020 ,y; ehl;bNyNa mjpf ghypd 
tpfpjj;ijg; gjpT nra;Js;sJ. mijj; njhlh;e;J mUzhr;ry gpuNjrk;> 
me;jkhd; kw;Wk; epf;Nfhghh; jPTfs;> jphpGuh kw;Wk; Nfush Mfpa khepyq;fs; 
cs;sd.  

✓ gjpT nra;ag;gl;l epfo;Tfspd; mbg;gilapy;> gpwg;gpd;Nghija ghypd tpfpjk; 
kpf mjpfkhf ylhf;fpy; (1104) gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  mijj; njhlh;e;J 
mUzhr;ryg; gpuNjrk; (1011)> me;jkhd; epf;Nfhghh; jPTfs; (984)> jphpGuh (974) 
kw;Wk; Nfush (9690 Mfpatw;wpy; gjpthfpAs;sJ.  

✓ gpwf;Fk;NghJ ghypd tpfpjk; vd;gJ Mapuk; Mz;fSf;F ngz;fspd; 
vz;zpf;ifia Fwpg;gjhFk;.  

 
➢ ,e;jpahtpd; fUTWjy; tpfpjk;  
✓ ,e;jpahtpd; fUTWjy; tpfpjk; 2.2 y; ,Ue;J 2 Mff; Fiwe;Js;sJ.  
✓ ,e;jpahtpd; nkhj;j fUTWjy; tpfpjk; 2015-16y; 2.2 Foe;ijfs; Mf 

,Ue;jJ> ,g;NghJ xU ngz;Zf;F 2 Foe;ijfs; vd;w msTf;Ff; 
Fiwe;Js;sJ vd;W Njrpa FLk;g ey Ma;tpd; rkPgj;jpa gjpg;G fhl;LfpwJ.  

✓ jw;NghJ xU ngz;zpd; nkhj;j fUTWjy; tpfpjk; 2.1 Foe;ijfs; 
fUTWjypd; khw;W epiyf;Ff; Fiwthf cs;sJ.  ,e;j mwpf;ifapd;gb> 25-
49 taJila ngz;fspd; Kjy; gpwg;gpd; ruhrhp taJ 21.2 Mz;Lfs; MFk;.  
 

➢ ghiytdkhf;Fjiy vjph;j;J If;fpa ehLfspd; khehL (United Nations 
Convention to Combat Desertification) 

✓ Nk 11 md;W ntspaplg;gl;l If;fpa ehLfspd; ghiytdkhf;Fjiy vjph;j;Jg; 
NghuhLtjw;fhd khehl;bd; Gjpa mwpf;ifapd;gb> twl;rpapd; vz;zpf;if 
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kw;Wk; fhyk; - 2000Mk; Mz;bypUe;J cyf mstpy; 29 tpOf;fhL 
cah;e;Js;sJ.  

✓ ,e;j mwpf;ifapd;gb> fLikahd twl;rpapd; tpisthdJ 1998 Kjy; 2017 
tiuapyhd 20 Mz;Lfspy; ,e;jpahtpd; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp kjpg;ig 
2-5 tpOf;fhL Fiwj;Js;sjhf kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

✓ mgpl;[hd;> Nfhl; b Ithpapy; eilngw;wW tUk; ghiytdkhf;Fjiy 
vjph;j;J If;fpa ehLfspd; khehl;bd; (COP15) 15tJ mkh;tpd; gpd;ddpapy; 
,e;j mwpf;if ntspaplg;gl;Ls;sJ.  

✓ cyf mstpy;> ,e;j fhyfl;lj;jpy; twl;rpahy; Rkhh; 124 gpy;ypad; lhyh; 
nghUshjhu ,og;G Vw;gl;lJ.  

 
➢ khR kw;Wk; MNuhf;fpak; kPjhd yhd;nrl; Mizak; (Lancet Commission on 

Pollution and Health) 
✓ 2019Mk; Mz;by; cyfshtpa ,wg;Gfspy; 6 ,y; 1 khRghl;Lld; 

njhlh;Gilajhf cs;sJ.  
✓ khRghL 2019,y; fpl;lj;jl;l xd;gJ kpy;ypad; ,wg;Gfis my;yJ cyf 

mstpy; Mwpy; xU ,wg;ig Vw;gLj;jpAs;sJ. khR kw;Wk; MNuhf;fpak; kPjhd 
yhd;nrl; Mizaj;jpd; Ke;ija 2015k; Mz;L gFg;gha;tpy; ,Ue;J ,e;j 
vz;zpf;if khwhky; cs;sJ vd;W Gjd;fpoik jp yhd;nrl; gpshdl;lhp 
n`y;j; gj;jphpifapy; ntspaplg;gl;l mwpf;if $WfpwJ.  

✓ 2019Mk; Mz;by; jp yhd;nrl; ntspapl;l xU mwpf;if> 2019Mk; Mz;by; 
1.67 kpy;ypad; ,e;jpah;fisf; nfhd;Ws;sJ my;yJ nkhj;j ,wg;Gfspy; 18 
tpOf;fhL jPq;F tpistpf;Fk; fhw;why; tpise;Js;sJ.   

 
khepy fhyepiy mwpf;if 2021 
 

➢ ehd;F Kf;fpa fhyepiy Fwpfhl;bfs; - Nk 18> 2022 md;W cyf thdpiy 
mikg;G ntspapl;l ‘fhyepiy epiy’ (State of Climate) mwpf;ifapd;gb> 
2021y; Gjpa rhjidfisg; gilj;jJ.  

➢ gRik ,y;y thA nrwpTfs;> fly; kl;l cah;T> fly; ntg;gk; kw;Wk; fly; 
mkpykakhf;fy; Mfpait 19Mk; E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy; ,e;jf; 
Fwpfhl;bfSf;fhd gjpTfisg; gjpT nra;jjpy; ,Ue;J kpf mjpfkhf 
,Ue;jd.  

➢ fle;j 2015 Mk; Mz;L Kjy; 2021 Mk; Mz;L tiuapyhd VO tUlq;fs; 
cyf mstpy; mjpf ntg;gkhd tUlq;fshfg; gjpthfpAs;sjhf me;j 
mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  

➢ fle;j Mz;L ruhrhp cyf ntg;gepiy njhopy;Jiwf;F Ke;ija (1850-1900) 
msit tpl 1.1 bfphp nry;rpa]; mjpfkhf ,Ue;jJ.  

 
➢ Ntiy cyfk; (World of Work) 
✓ ,e;j cyfk; 11.2 Nfhb Ntiyfis ,oe;jpUf;fyhk;: rh;tNjr njhopyhsh; 

mikg;G.  
✓ ,e;j ‘Ntiy cyfk;’ gy neUf;fbfshy; #og;gl;Ls;sJ vd;W rh;tNjr 

njhopyhsh; mikg;gpd; fz;fhzpg;G mikg;gpd; xd;gjhtJ gjpg;G $WfpwJ.  
✓ 2021,d; filrp fhyhz;by; Fwpg;gplj;jf;f Mjhaq;fSf;Fg; gpwF> 2022,d; 

Kjy; fhyhz;by; cyfstpy; gzpGhpe;j kzp Neuq;fspd; vz;zpf;if> 
ngUe;njhw;Wf;F Ke;ija Ntiytha;g;G epiyia tpl 3.8 tpOf;fhlhff; 
Fiwe;Js;sJ vd;W ,e;j mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  
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✓ ,e;jf; fhyfl;lj;jpy; Rkhh; 11.2 Nfhb Ntiyfs; ,oe;jpUf;fyhk; vd;W ,e;j 
mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  
 

➢ typapypUe;J ,yhgk; (Profiting from Pain) 
✓ jpq;fsd;W ntspaplg;gl;l Gjpa Mf;];ghk; RUf;f mwpf;ifapd;gb> Nfhtpl;-19 

ngUe;njhw;W xt;nthU 30 kzp Neuj;jpw;Fk; xU Gjpa NfhB];tuiu 
cUthf;FfpwJ.  NkYk; 2022k; Mz;by; ,Nj tpfpjj;jpy; xU kpy;ypad; 
kf;fs; jPtpu tWikapy; js;sg;gLthh;fs; vd;Wk; vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
 

✓ cyfg; nghUshjhu kd;wk; 2022,y; lhNthrpy; Ie;J ehs; epfo;Tf;fhf mjd; 
tUlhe;jpu $l;lj;jpw;fhf ‘typapypUe;J yhgk;’ vd;w jiyg;gpy; ,e;j RUf;f 
mwpf;if ntspaplg;gl;Ls;sJ.  
 

✓ 2023f;Fs; 60 tpOf;fhL kpd; fopT kWRow;rp rhj;jpakhFk;.  
 

✓ Rw;Wr; #oy; mikr;rfk; ,e;j thuk; ntspapl;l mwptpf;ifapd;gb> Efh;Nthh; 
nghUl;fs; epWtdq;fs; kw;Wk; kpd;dZ nghUl;fs; jahhpg;ghsh;fs; jq;fsJ 
kpd;dZ fopTfspy; Fiwe;jJ 60 tpOf;fhL Nrfhpf;fg;gLtij 2024 kw;Wk; 
2025Mk; Mz;Lfspy; KiwNa 70 tpOf;fhL kw;Wk; 80 tpOf;fhL Mf 
cah;j;j ,yf;F eph;zapf;fg;gl;Ls;sJ.    

 
➢ rpypfh Nkk;ghl;L Mizak; (Chilika Development Authority) 
✓ cyfpd; Kjy; kPd;gpb g+id fzf;nfLg;G rpypf;fhtpy; vLf;fg;gl;lJ.  
✓ kPd;gpb g+id jpl;lj;Jld; ,ize;J rpypfh Nkk;ghl;L Mizak; elj;jpa 

fzf;nfLg;gpd;gb> Mrpahtpd; kpfg;nghpa cth; ePh; jlhfkhd rpypfh Vhpapy; 
176 kPd;gpb g+idfs; cs;sd.  

✓ ghJfhf;fg;gl;l gFjp tiyaikg;gpw;F ntspNa elj;jg;gl;l kPd;gb g+idapd; 
cyfpd; Kjy; fzf;nfLg;G ,JthFk;.  

 
➢ ];lhf;N`hk; rh;tNjr mikjp epWtdk; (Stockholm International Peace 

Institute)  
✓ [{d; 13 md;W ntspaplg;gl;l rkPgj;jpa ];lhf;N`hk; rh;tNjr mikjp 

epWtd mwpf;ifapd;gb> mnkhpf;fhTk; u~;ahTk; - cynfq;fpYk; cs;s 
nkhj;j mZ MAjq;fspy; 90 tpOf;fhl;ilf; nfhz;Ls;sd.  

✓ nkhj;jk; xd;gJ mZ MAj ehLfsplk; 12>705 mZ MAjq;fs; ,Ug;gjhf 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ vd;W ,e;j mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  

✓ mnkhpf;fh> u~;ah> ,q;fpyhe;J> gpuhd;];> rPdh> ,e;jpah> ghfp];jhd;> ,];Nuy; 
kw;Wk; nfhhpah [dehaf kf;fs; FbauR (tlnfhhpah) Mfpa xd;gJ ehLfs; 
mZ MAjk; itj;jpUf;Fk; ehLfshFk;.  

 
➢ xg;gPl;Lf; Fwpfhl;bfs; - jkpo;ehL  
✓ Nky;epiyg; gs;sp gphptpy;> ekJ khepyk; kw;w khepyq;fis tpl Kd;dzpapy; 

cs;sJ.  
✓ Njrpa ruhrhpahd 58.56 tpOf;fhl;bw;F Vjpuhf khepyj;jpy; nkhj;j Nrh;f;if 

tpfpjk; 80.31 tpOf;fhL MFk;.  khzth; Mrphpah; tpfpjk; 49.98:1f;Fg; gjpyhf 
18.1 Mf cs;sJ. cah;epiyg; gs;sp Kjy; Nky;epiyg; gs;sp tiuapyhd 
khw;wk; tpfpjk; 67.8 tpOf;fhl;bw;F vjpuhf 78.8 tpOf;fhlhf cs;sJ.  
ghypd rkj;Jtf; FwpaPL 1.04f;F vjpuhf 1.26 MfTk; ,Ue;jJ.   
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➢ If;fpa ehLfspd; tho;tplj;jpd; cyf efuq;fs; mwpf;if 2022  

,e;jpahtpy; efh;g;Gw kf;fs; njhif -2035,y; 675 kpy;ypadhf ,Uf;Fk; vd;W 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  ,J rPdhtpd; xU gpy;ypaDf;Fg; gpe;ija ,uz;lhtJ 
kpf mjpfk; MFk;.  
[{d; 29 md;W ntspaplg;gl;l ‘If;fpa ehLfs; - tho;tplj;jpd; cyf 
efuq;fs; mwpf;if 2022’ vd;w mwpf;ifapy; njhptpf;fg;gl;Ls;sJ.  
,e;j mwpf;ifapd;gb> Nfhtpl; njhw;W Neha;f;Fg; gpwF> cyfshtpa efh;g;Gw 
kf;fs; 2050Mk; Mz;L mstpy; NkYk; 2.2 gpy;ypad; mjpfhpf;Fk; vd;W 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

 
➢ cyfpy; czT ghJfhg;G kw;Wk; Cl;lr;rj;J epiy 2022 
✓ ,e;jpahtpy; Cl;lr;rj;J FiwghL cs;sth;fspd; vz;zpf;if 224.3 

kpy;ypadhff; Fiwe;Js;sJ.  
✓ ,e;j mwpf;ifapd;gb> 2021Mk; Mz;by; cyf mstpy; gl;bdpahy; 

ghjpf;fg;gl;lth;fspd; vz;zpf;if 828 kpy;ypaid vl;bAs;sJ.  
✓ ,e;j mwpf;ifapd;gb> ,e;jpahtpy; Cl;lr;rj;J FiwghL cs;sth;fspd; 

vz;zpf;if 2004-06y; 247.8 kpy;ypadhf ,Ue;jJ. 2019-21,; 224.3 
kpy;ypadhff; Fiwe;Js;sJ.  

 
➢ cyf kf;fs; njhif tha;g;Gfs; 2022 
✓ 2023Mk; Mz;by; rPdhit kpQ;rp ,e;jpah mjpf kf;fs; njhif nfhz;l 

ehlhf MfptpLk; vd;W I.eh mwpf;if njhptpj;Js;sJ.  
✓ cyf kf;fs; njhif tha;g;Gfs; 2022 I.eh. nghUshjhuk; kw;Wk; r%f 

tptfhuq;fs; Jiw> kf;fs; njhif gphpT> cyf kf;fs; njhif etk;gh; 
2022,y; 8 gpy;ypadhfTk;> 2030y; Rkhh; 8.5 gpy;ypadhfTk;> 2050y; 9.7 
gpy;ypadhfTk; ,Uf;Fk; vd;W fzpj;Js;sJ.  

✓ 1950f;Fg; gpwF cyf kf;fs; njhif kpff; Fiwe;j Ntfj;jpy; tsh;e;J 
tUfpwJ.  

 
➢ ,e;jpahtpy; FOe;ij ,wg;G tpfpjk; (India’s Infant Mortality Rate)  
✓ ,e;jpahtpy; Foe;ij ,wg;G tpfpjk; - Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wj;ijf; 

fhl;LfpwJ.  2010y; 47 Mf ,Ue;j mJ 2020,y; 28 Mff; Fiwe;Js;sJ.  
,J cyfshtpa Foe;ij ,wg;G tpfpjkhfpa 27 I neUq;FfpwJ.  

✓ ,jpy; kpfTk; Kd;Ndw;wk; fhl;ba khepyq;fs; [k;K kw;Wk; fh~;kPh;> nly;yp 
kw;Wk; Nfush. 

✓ 1971,y; ,e;jpahtpy; Foe;ij ,wg;G tpfpjk; 129Mf ,Ue;jJ.  
✓ Foe;ij (rpR) ,wg;G tpfpjk; vd;gJ xt;nthU Mapuk; gpwg;GfSf;Fk; 

,wf;Fk; xU tUlj;jpw;Fk; Fiwthd Foe;ijfspd; vz;zpf;if vd;W 
tiuaWf;fg;gLfpwJ.  
 

➢ etPd FLk;gj;jpy; ,Uz;l gf;fk; - jkpo;ehL  
✓ 2019-20f;fhd rkPgj;jpa Njrpa FLk;g eyf; fzf;nfLg;gpd; juTfspd;gb> 

jkpo;ehl;by; jpUkzkhd ngz;fspy; 44.7 tpOf;fhl;bdh; jq;fs; tPLfspy; 
cly; kw;Wk; ghypay; td;Kiwia mDgtpg;gjhfj; njhpfpwJ.  

✓ ngz;fSf;F vjpuhd FLk;g td;Kiwapy; ,e;jpahtpNyNa jkpofk; 
,uz;lhtJ ,lj;jpy; cs;sJ.  jkpo;ehl;by; jpUkzkhd ngz;fspy; %d;wpy; 
,uz;L gq;fpw;Fk; mjpfkhd ngz;fs; fztd; td;Kiwahy; fztidg; 
ghh;j;J gag;gLtjhf njhpfpwJ.  
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➢ mbg;gil rhiy Gs;sp tptuq;fs; 
✓ ,e;jpah – 2018-19,y; mjd; rhiy tiyaikg;gpy; fpl;lj;jl;l 1.16 ,yl;rk; 

fp.kP.fisr; Nrh;;j;J nkhj;j ePsj;ij fpl;lj;jl;l 63.32 ,yl;rk; fp.kp Mf 
mjpfhpj;Js;sJ.  

✓ [_iy 20 md;W ntspaplg;gl;l 2018-19Mk; Mz;Lf;fhd mbg;gil rhiyg; 
Gs;sp tptuj;jpy; ,J njhpa te;Js;sJ.  

✓ me;j mwpf;ifapd;gb> 31.03.2019 epytug;gb> ,e;jpah 63>31>757 fpkP 
rhiyfspd; tiyaikg;igf; nfhz;Ls;sJ.  ,J cyfpd; ,uz;lhtJ 
nghpaJ MFk;.  
 

➢ Gjpa [pv];b tpfpjq;fs;  
✓ Gjpa [pv];b tpfpjq;fs; [_iy 18> 2022 Kjy; mkYf;F te;jd.   
✓ Kd;djhfNt Ngf; nra;ag;gl;L Nygps; xl;lg;gLk; gd;dPh;. mhprp> NfhJik> 

nty;yk;> japh; kw;Wk; y];]p Nghd;w jahhpg;Gfs; cl;gl gy czTg; 
nghUl;fspd; tpiy cah;e;Js;sJ.   

✓ md;whlk; tPl;by; cgNahfg;gLj;jg;gLk; ,e;jg; nghUl;fSf;F [_iy 18 
Kjy; 5 tpOf;fhL [pv];b thp tpjpf;fg;gLk;.  

✓ tq;fp NritfSf;fhd [pv];b thpAk; cah;j;jg;gl;Ls;sJ. tq;fp 
NritfSf;fhd Gjpa [pv];b tpfpjq;fs;> fhNrhiyfis toq;Ftjw;F 
tq;fpfs; t#ypf;Fk; fl;lzk; cl;gl 18 tpOf;fhL Mf ,Uf;Fk;.  

 
➢ cyf goq;Fbapd kf;fs; (World’s Indigenous Peoples) 
✓ cyfg; goq;Fb kf;fspd; ,e;j rh;tNjr jpdj;jpy;> ,e;jpa kf;fs; njhiff; 

fzf;nfLg;gpy; (2011) Vwj;jho 11 Nfhb goq;Fbapdh; (v];b vd 
fzf;fplg;gl;lth;fs;) ,e;jpahtpy; tho;fpwhh;fs; vd;gJ njhpa tUfpwJ.  

✓ mth;fs; ,e;jpahtpd; kf;fs; njhifapy; 8.6 tpOf;fhlhf cs;sdh;. cyfpd; 
ve;j ehl;bYk; ,y;yhj msTf;F goq;Fbapd kf;fspy; ,uz;lhtJ nghpa 
vz;zpf;ifapy; cs;sdh;.  
 

➢ Foe;ij ,wg;G  
✓ Foe;ij ,wg;G tpfpjk; 1000 gpwg;GfSf;F 35 Mff; Fiwe;Js;sJ.  
✓ ngw;NwhUf;F topfhl;Lk; tifapy; ghyd; 1000 vd;w Gjpa nraypia muR 

mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ 2014Mk; Mz;by; Mz;Lf;F 1000 gpwg;GfSf;F 45 Foe;ij ,wg;G vd;w 

epiyapypUe;J> 2019Mk; Mz;by; 1000 gpwg;GfSf;F 35 ,wg;ghff; 
Fiwg;gjpy; ,e;jpah tpiuthd Kd;Ndw;wj;ijf; fz;Ls;sJ. 

✓ ‘ghyd; 1000’ Foe;ijfspd; tho;f;ifapd; Kjy; ,uz;L Mz;Lfspy; 
mth;fspd; mwpthw;wy; tsh;r;rpapy; ftdk; nrYj;JfpwJ.  ,e;jr; 
nraypahdJ guhkhpg;ghsh;fSf;F > mth;fspd; md;whl tof;fj;jpy; vd;d 
nra;a KbAk; vd;gJ Fwpj;j eilKiw MNyhridfis toq;fTk; 
re;Njfq;fisj; jPh;f;fTk; cjTk;.   

 
➢ Njrpa Fw;w Mtzf; fhg;gf mwpf;if (National Crime Records Bureau 

Report) 
✓ ,e;jpahtpy; Fw;wq;fs; - Njrpa Fw;w Mtzf; fhg;gfj;jpd; Mz;lwpf;if.  
✓ 2021Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;gl;l Fw;wq;fspd; vz;zpf;ifapy; 7.6 

tpOf;fhL rhpT fhzg;gl;lJ.  
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✓ Nghf;Ftuj;J tpgj;Jfspy; cj;jug; gpuNjrj;jpy; mjpf vz;zpf;ifapyhd 
,wg;Gfs; (24>711) epfo;e;Js;sd.  jkpofj;jpy; mjpf rhiy tpgj;J 
tof;Ffs; gjpthfpAs;sd.  

✓ jw;nfhiyg; gl;bay; - kfhuh~;buh (22207)> jkpo;ehL (18>925)> kj;jpag; 
gpuNjrk; (14>965) kw;Wk; Nkw;F tq;fhsk; (13>500). 

✓ ngz;fSf;F vjpuhd Fw;wq;fspd; tpfpjk; 2021y; 64.5 tpOf;fhlhf 
mjpfhpj;Js;sJ.  

✓ 2021 saw a 7.6 per cent decline in the number of crimes registered. 
 

➢ khjphp gjpT mikg;G (Sample Registration System) Gs;spapay; mwpf;if 
2020  

✓ ,e;jpag; gjpthsh; n[duyhy; rkPgj;jpy; ntspaplg;gl;lJ.  
✓ 2014 Kjy; ,e;jpahtpy; Foe;ij ,wg;G tpfpjk;> 5 tajpw;Fl;gl;l Foe;ij 

,wg;G tpfpjk;> gpwe;j Foe;ij ,wg;G tpfpjk; Mfpatw;wpwy; Fwpg;gplj;jf;f 
rhpT fhzg;gLfpwJ.  

✓ rpR ,wg;G tpfpjk; 2019,y; 1000 gpwg;GfSf;F 30 ,y; ,Ue;J 2020,y; 1000 
gpwg;GfSf;F 28 Mf 2 Gs;spfs; Fiwe;Js;sJ. tUlhe;jpu rhpT tpfpjk; 6.7 
tpOf;fhlhf cs;sJ.  fpuhkg;Gw efh;g;Gw NtWghL 12 Gs;spfshff; 
Fiwe;Js;sJ.  

✓ 5 tajpw;Fgl;l ngz;fspd; ,wg;G tpfpjk; Mz;fis tpl mjpfkhf cs;sJ.  
5 tajpw;Fl;gl;l Mz;fs; ,wg;G tpfpjj;jpy; 4 Gs;spfSk;> 5 tajpw;Fl;gl;l 
ngz;fs; ,wg;G tpfpjj;y; 3 Gs;spfSk; Fiwe;Js;sd.  

✓ cj;jug;gpuNjrk; kw;Wk; fh;ehlfh Mfpa khepyq;fs; 5 Gs;spfs; 5 
tajpw;Fl;l Foe;ijfs; ,wg;G tpfpjj;jpy; mjpfgl;r rhpit mile;jd.  

✓ Gjpjhfg; gpwe;j Foe;ijfspd; ,wg;G tpfpjk; 2019y; 1000 gpwg;GfSf;F 22 
Mf ,Ue;jJ 2020,y; 1000f;F 20 Mff; Fiwe;Js;sJ.  

✓ ,J Mz;Lf;F 9.1 tpOf;fhL rhpthFk;.  
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juthpirg;gl;bay;; 

➢ `{Ud; Muha;r;rp epWtdk;  
✓ `{Ud; Muha;r;rp epWtdk; ntspapl;Ls;s cyfg; gzf;fhuh;fspd; gl;baypy; 

%d;W ,e;jpag; ngz;fs; ,lk; ngw;Ws;sdh;.  
✓ ief;fh epWtdj;jpd; epWtdh; /ghy;Fdp ehah; ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa 

gzf;fhu ngz; gpy;ypadh; Mthh;.  mijj; njhlh;e;J ,uz;lhtJ kw;Wk; 
%d;whtJ ,lq;fis gNahfhd; ,d; fpuz; k[{k;jhh; ~h kw;Wk; N[hN`h 
fhh;g;gNu~dpd; ,iz epWtdh; uhjh Ntk;G MfpNahh; ngw;Ws;sdh;.  
 

➢ kpd;dDtpay; Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp ikaq;fs; (Electronics R&D 
Centres) –nrd;id 

✓ cyf mstpy; Kjy; 100 kpd;dDtpay; vg;bI ,lq;fspy; kpd;dDtpay; 
Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp ikaq;fis ,af;Ftjw;fhd kypthd ,lkhf 
nrd;id cUntLj;Js;sJ.  

✓ 2000 rJu kPl;lh; gug;gstpy; ,Nj Nghd;w 50 ,Uf;iffs; nfhz;l Muha;r;rp 
kw;Wk; tsh;r;rp ikaj;ij ,af;Ftjw;fhd nryT mbg;gilapy; 1.32 
kpy;ypad; lhyh; ,af;fr; nryitf; nfhz;L gpdhq;F ,uz;lhtJ ,lj;jpYk;;> 
Fh;fhd; (1.52 kpy;ypad; lhyh;) kw;Wk; GNd (1.53 kpy;ypad; lhyh;) Mfpait 
%d;whtJ kw;Wk; ehd;fhtJ ,lj;jpYk; cs;sd.  

✓ NkYk;> kpd;dDtpay; Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp eltbf;iffSf;F cyfpd; 
kpfTk; Nghl;bj;jd;ik tha;e;j ,lj;jpd; mbg;gilapy; nrd;id ,uz;lhtJ 
rpwe;j ,lkhf kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

 
➢ epj;jp MNahf; - Mw;wy; kw;Wk; fhyepiy ml;ltiz gl;bay; (NITI Aayog 

- Energy and Climate Index List) 
✓ epj;jp MNahf;fpd; khepy Mw;wy; kw;Wk; fhyepiy ml;ltizapy; nghpa 

khepyq;fSf;fhd gl;baypy; F[uhj; Kjyplj;ijg; gpbj;Js;sJ - ,J 
khepyq;fs; kw;Wk; a+dpad; gpuNjrq;fis b];fhk;fspd; nray;jpwd;> Mw;wy; 
jpwd; kw;Wk; Rw;Wr; #oy; epiyj;jd;ik cs;spl;l MW msTUf;fspy; 
juthpirg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ Mw;wy; jpwidg; nghWj;jtiu> jkpo;ehL kw;Wk; kfhuh~;buh khepyq;fs; 
rpwg;ghfr; nray;gl;ld.  mNj Neuj;jpy; b];fhkpd; nray;jpwd; mbg;gilapy;> 
,uz;L rpwpa a+dpad; gpuNjrq;fshd lhkd; kw;Wk; ila+> jhj;uh ehfh; 
`Ntyp rpwg;ghfr; nray;gl;ld.  
 

➢ ,uhZtj;jpw;fhf mjpfk; nrytopf;Fk; %d;whtJ nghpa ehL  
✓ ,q;fpyhe;J kw;Wk; u~;ahtpw;F mLj;jgbahf cyfpd; %d;whtJ mjpf 

,uhZt nryT nra;Ak; ehlhf ,e;jpah tpsq;FfpwJ.  
✓ ,J Vg;uy; 25 md;W cyfshtpa rpe;jidf; FOthd ];lhf;N`hk; rh;tNjr 

mikjp Muha;r;rp epWtdk; ntspapl;l rkPgj;jpa juTfspd; mbg;gilapy; 
mike;Js;sJ.  

✓ ,Ug;gpDk;> ghJfhg;G Nehf;fq;fSf;fhf ehd;F klq;F nrytopf;Fk; 
rPdhitAk;> 10 klq;F nrytopf;Fk; mnkhpf;fhitAk; tpl ,e;jpah kpfTk; 
gpd;jq;fpNa cs;sJ.  
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➢ cyf gj;jphpif Rje;jpuf; FwpaPL  
✓ cyf gj;jphpif Rje;jpuf; FwpaPl;by; ,e;jpahtpd; juthpir – fle;j Mz;L 

180 ehLfspy; 142tJ ,lj;jpy; ,Ue;jJ> 150 ,lj;jpw;F rhpe;Js;sJ.  
✓ vy;iyfsw;w ep&gh;fshy; Nk 3 md;W ntspaplg;gl;l ,e;jf; FwpaPl;L vz;. 

xt;nthU Mz;Lk; ruhrhpahf %d;W my;yJ ehd;F gj;jphpifahsh;fs; 
nfhy;yg;gLtjhy;> ‘cyfpd; Clfq;fSf;F kpfTk; Mgj;jhd ehLfspy; 
xd;W’ vd ,e;jpahit tifg;gLj;JfpwJ.  

 
➢ cyfg; nghUshjhu epiy kw;Wk; tha;g;Gfs; (World Economic Situation 

and Prospects) 
✓ ,e;jpah - ,e;j epjpahz;by; 6.4 tpOf;fhL tsh;r;rpf; fzpg;Gld; cyfpd; kpf 

Ntfkhf tsUk; nghpa nghUshjhukhf Kjyplj;ijj; jf;f itj;Jf; 
nfhz;Ls;sJ.  

✓ Nk 18> 2022 md;W ntspaplg;gl;l cyfg; nghUshjhu epiy kw;Wk; 
tha;g;Gfs; kj;jpa Mz;L mwpf;if %yk; ,J njhpate;Js;sJ.  

✓ ,e;j mwpf;ifapd;gb> cyfg; nghUshjhuk; ,e;j Mz;L [dthpapy; 4.0 
tpOf;fhL vd;w Ke;ija fzpg;Gf;F vjpuhf 3.1 tpOf;fhL kl;LNk tsUk; 
vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

 
➢ cyf tpkhdg;gil rf;jp FwpaPL 2022 
✓ ,e;jpa tpkhdg; gil %d;whtJ ,lj;jpy; cs;sJ. 
✓ etPd ,uhZt tpkhdq;fspd; cyf iluf;lhp (World Directory of Modern 

Military Aircraft) 2022Mk; Mz;bd; cyf tpkhd rf;jpfspd; juthpiria 
ntspapl;Ls;sJ.  

✓ cyfpd; gy;NtW ehLfspd; gy;NtW tpkhd Nritfspd; nkhj;j rz;il 
typikapd; mbg;gilapy; ,e;jpa tpkhdg;gil cyf tpkhd rf;jp FwpaPl;by; 
%d;whtJ ,lj;jpy; cs;sJ.   

 
➢ Fthf;fuy;yp irkz;l;]; (The Quacquarelli Symonds) 
✓ Fthf;fuy;yp irkz;l;]; - mjd; gy;fiyf; fof juthpirapd; 19tJ 

gjpg;ig [{d; 8 md;W ntspapl;lJ.  
✓ cyf mstpy; Kjy; 5 – vk;Ibfs; (njhlh;e;J 11tJ Mz;lhf) Nfk;gphpl;[;> 

];lhd;Nghh;l;> Mf;];Nghh;L kw;Wk; `hh;thh;l; (,wq;F thpirapy;) – fle;j 
Mz;bypUe;J khwhky; cs;sd.  

✓ ,e;jpag; gy;fiyf; fofq;fspy;> Kjy; 10 ,lq;fspy; cs;s Ie;J gy;fiyf; 
fofq;fs;> ,d;];bba+~d; Mg; vkpdd;]; (Institution of Eminence) 
Fwpr;nrhy; tifiar; Nrh;e;jit MFk;.  

 
➢ Rw;Wr; #oy; nray;jpwd; FwpaPL (Environmental Performance Index) 
✓ Nay; kw;Wk; nfhyk;gpah gy;fiyf; fof Muha;r;rpahsh;fshy; jahhpf;fg;gl;l 

2022 Rw;Wr; #oy; nray;jpwd; FwpaPl;by;> 180 ehLfspy; ,e;jpah – kpff; 
Fiwe;j ju thpirapy; cs;sJ.  

✓ 11 tiffspy; fhyepiy khw;wk;> Rw;Wr; #oy;> nghJ Rfhjhuk; kw;Wk; Rw;Wr; 
#oypd; caph;r; rf;jp cs;spl;l 40 nray;jpwd; Fpwfhl;bfspd; mbg;gilapy; 
,Ugjhz;L juthpirg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
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➢ cyfshtpa njhlf;f epiy Rw;Wr; #oy; mwpf;if (Global Startup 
Ecosystem Report) 

✓ rkPgj;jpy; [{d; 14 md;W ntspaplg;gl;l cyfshtpa njhlf;fepiy 
Rw;Wr;#oy; mwpf;if ,y; Nfush- MrpahtpNyNa ‘kypT jpwd;’ gl;baypy; 
Kjyplj;jpy; cs;sJ.  

✓ ,e;j cyfshtpa njhlf;fepiy Rw;Wr; #oy; juthpirapy; ekJ khepyk; 
ehd;fhtJ ,lj;ijg; ngw;Ws;sJ.  

✓ nfhs;if MNyhrid kw;Wk; Muha;r;rp epWtdkhd ];lhh;l; mg; [PNdhk; 
kw;Wk; cyfshtpa njhopy;KidT tiyaikg;G (Global Entrepreneurship 
Network) Mfpatw;wpy; $l;lhf ,e;j mwpf;if cUthf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ QS ju thpirfs;  
Kk;ig> ngq;fSU> nrd;id kw;Wk; nly;yp – rh;tNjr khzth;fSf;fhd 
rpwe;j 140 efuq;fspd; gl;baypy;> tpUk;gj;jf;f fpa+ v]; juthpirapy;; ,lk; 
ngw;Ws;sd.  

✓ [{d; 29 md;W ntspaplg;gl;l fpa+ v]; rpwe;j khzth; efuq;fspd; juthpir> 
,e;jpahtpd; kpf cah;e;j juthpirapy; cs;s efukhf Kk;igia 
itj;Js;sJ.  

✓ cyf mstpy; Kk;ig 103 tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  mLj;jjhf ngq;fSU 
114tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  

✓ nrd;id (125) kw;Wk; nly;yp (129) Mfpa ,uz;L Gjpa gjpTfSld; ,e;jpah 
jdJ gpujpepjpj;Jtj;ij ,e;j Mz;L ,ul;bg;ghf;fpAs;sJ.  

 
➢ tzpf rPh;jpUj;j nray; jpl;lk; (Business Reforms Action Plan) 
✓ [_d; 30 md;W> xd;wpa epjpaikr;rh; eph;kyh rPjhuhkd; - GJ jpy;ypapy; 

tzpfr; rPh;jpUj;j nray; jpl;lj;ij nray;gLj;Jtjpy; khepyq;fs; kw;Wk; 
a+dpad; gpuNjrq;fspd; 2020Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gPl;L mwpf;ifia 
ntspapl;lhh;.  

✓ ,e;j mwpf;ifapd; rkPgj;jpa Ie;jhtJ gjpg;gpd;gb VO khepyq;fs; - Me;jpuh> 
F[uhj;> `hpahdh> fh;ehlfh> gQ;rhg;> njYq;fhdh kw;Wk; jkpo;ehL Mfpait 
– ‘rpwe;j rhjidahsh;fs;’ vd;W tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

 
➢ Mrpa grpgpf; epiyj;jd;ik FwpaPL (Asia Pacific Sustainability Index) 2021 
✓ ehd;F ,e;jpa efuq;fs; - Mrpa grpgpf; gpuhe;jpaj;jpd; Kjy; 20 epiyahd 

efuq;fspd; gl;baypy;> Mrpa grpgpf; epiyj;jd;ik FwpaPL 2021,d;gb ,lk; 
ngw;Ws;sd.  

✓ ‘Nfhy;ld; ];lhz;lh;l;’ gphptpy; rhjpj;j xNu ,e;jpa efukhd ngq;fSU 
14tJ ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  mijj; njhlh;e;J nly;yp> i`juhghj; 
kw;Wk; Kk;ig Mfpait Mrpa grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; 17> 18 kw;Wk; 20tJ 
,lj;jpy; cs;sd.  

 
➢ khepy juthpirf; FwpaPL  
✓ [_iy 15 md;W> xd;wpa czT mikr;rh; gpa+~; Nfhay; - Njrpa czTg; 

ghJfhg;Gr; rl;lk; (National Food Security Act)> 2013,d; fPo; ,yf;F nghJ 
tpepNahf Kiwia nray;gLj;Jtjw;fhd ‘khepy juthpirf; FwpaPl;bd;’ 
Kjy; gjpg;ig ntspapl;lhh;.  
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✓ xl;L nkhj;jkhf> xbrh> cj;jug; gpuNjrk; kw;Wk; Me;jpug; gpuNjrk; Mfpait 
mjpf kjpg;ngz;fisg; ngw;wd kw;Wk; FwpaPl;by; nghJ tif khepyq;fspy; 
Kjy; %d;W ,lq;fisg; ngw;wd.  

✓ ,e;jf; FwpaPl;by; nghpa khepyq;fspy; jkpo;ehL 9tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
mNj Neuj;jpy; tphpthd ehL mstpyhd FwpaPl;by; 10tJ ,lj;ijg; 
gpbj;Js;sJ.  

 
➢ cyfshtpa ghypd ,ilntspf; FwpaPL 2022  
✓ I];yhe;J – cyfg; nghUshjhu kd;wj;jpd; cyfshtpa ghypd ,ilntspf; 

FwpaPL 2022,y; Kjyplj;ijg; ngw;W> kpFe;j ghypd rkj;Jt ehlhf kPz;Lk; 
ngahplg;gl;Ls;sJ.  

✓ ghypd rkj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; nkhj;jKs;s 146 nghUshjhu ehLfspy; 
,e;jpah 135tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  

✓ 2021,y; nkhj;jKs;s 156 ehLfspy; 140tJ ,lj;ijg; ngw;Ws;sJ 
Kd;Ndw;wkhff; fUjg;gLfpwJ.  Mdhy;> Mdhy; 2012,y; 135 ehLfspy; 
105tJ juthpirapy; ,Ue;J ,J xU fLikahd rhpitr; re;jpj;Js;sJ.  

 
➢ Njrpa epWtd juthpir fl;likg;G (National Institutional Ranking 

Framework)  
✓ IIb nrd;id Njrpa epWtd juthpir 2022y; Kjyplj;jpy; cs;sJ.  

IIv];rp> ngq;fSU ,uz;lhtJ ,lj;ijg; gpbj;jJ.   
✓ xd;wpa fy;tp mikr;rh; jh;Nke;jpu gpujhd; 15 [_iy 2022 md;W GJ 

jpy;ypapy; ntspapl;l epWtd juthpir 2022,y; ,e;jpa mwptpay; fofk;> 
ngq;fSU rpwe;j gy;fiyf; fofkhfTk;> IIb nrd;id> rpwe;j fy;tp 
epWtdkhfTk; cUntLj;Js;sd.  
 

➢ n`d;yp gh];Nghh;l; FwpaPL (Henley Passport Index) 
✓ n`d;yp gh];Nghh;l; FwpaPl;by; ,e;jpa gh];Nghh;l; 87 tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
✓ [g;ghd;> rpq;fg;g+h;> njd; nfhhpah Mfpa ehLfs; cyfpNyNa kpfTk; rf;jp 

tha;e;j gh];Nghh;l;ilf; nfhz;Ls;sd. 
✓ kPjKs;s Kjy; 10 ,lq;fspy; n[h;kdp> ];ngapd;> gpd;yhe;J. yf;rk;gh;f; 

kw;Wk; ,j;jhyp Nghd;w ehLfs; mlq;Fk;.  
 

➢ ,e;jpah GJik FwpaPL (The India Innovation Index) 2021 
✓ ,e;jpah GJik FwpaPL 2021 mwpf;ifia – [_iy 21 md;W GJ jpy;ypapy; 

epj;jp MNahf; ntspapl;lJ.  
✓ epj;jp MNahf;fpd; ,e;jpah GJik FwpaPl;bd; %d;whtJ gjpg;gpy; fh;ehlfh> 

kzpg;g+h; kw;Wk; rz;bfh; Mfpait me;je;j gphpTfspy; Kjyplj;ijg; 
gpbj;Js;sd. 

✓ ‘nghpa khepyq;fs;’ gphptpy; fh;ehlfh kPz;Lk; Kjyplj;ijAk;> njYq;fhdh 
kw;Wk; `hpahdh Mfpait mLj;j ,lq;fisAk; gpbj;Js;sd.  

✓ tlfpof;F kw;Wk; kiy khepyq;fs; gphptpy; kzpg;g+h; Kd;dzpapy; cs;sJ. 
a+dpad; gpuNjrq;fs; kw;Wk; efu khepyq;fs; gphptpy; rz;bfh; Kjyplj;jpy; 
cs;sJ.  

✓ ,e;jpahtpd; GJik FwpaPL vd;gJ ehl;bd; fz;Lgpbg;G Rw;Wr; #oy; 
mikg;gpd; kjpg;gPL kw;Wk; Nkk;ghl;bw;fhd xU tphpthd fUtpahFk;.   
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khepyk; kjpg;ngz; juthpir 
fh;ehlfh 18.01 1 
njyq;fhdh 17.66 2 
`hpahdh 16.35 3 
kfhuh~;buh 16.06 4 
jkpo;ehL 15.69 5 

 
➢ 2022 ghh;r;#d; FNshgy; 500 (2022 Fortune Global 500) 
✓ xd;gJ ,e;jpa nghJ kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fs; - mtw;wpy; IeJ muRf;Fr; 

nrhe;jkhdit kw;Wk; ehd;F jdpahh; Jiwiar; Nrh;e;jit – rkPgj;jpy; 
ntspaplg;gl;l kjpg;Gkpf;f 2022ghh;r;#d; FNshgy; 500 gl;baypy; ,lk; 
ngw;Ws;sd. 

✓ 2021-22Mk; Mz;by; Mz;Lf;F 2.6tpOf;fhL mjpfhpj;J> 97.2 gpy;ypad; lhyh; 
kjp;gpyhd tUkhdj;Jld;> muRf;Fr; nrhe;jkhd fhg;gPl;L epWtdkhd ,e;jpa 
MAs; fhg;gPl;Lf; fofk; ,e;jg; gl;baypy; 98tJ ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  

✓ cyfshtpa FwpaPl;by; ,e;jpa epWtdj;jpw;Ff; fpilj;j kpf cah;e;j ,lk; 
,JNtahFk;.  

✓ ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa jdpahh; tzpf epWtdkhd hpiyad;]; ,z;l];l;hP]; 
ypkpnll; 2021-22y; 93.982 kpy;ypad; lhyh; (939 gpy;ypad; lhyh;) tUthAld; 
2020-21Mz;bypUe;J 49.4 tpOf;fhL mjpfhpj;J 104tJ ,lj;ijg; 
gpbj;Js;sJ.  

✓ ghh;r;#dpd; FNshgy; 500 ,y; hpiyad;]; ,z;l];l;hP]; ypkpnll;bd; juthpir 
xU tUlj;jpy; 51 ,lq;fs; Kd;NdwpAs;sJ. 

✓ muRf;Fr; nrhe;jkhd vz;nza; kw;Wk; vhpthA Ma;T epWtdkhd ,e;jpad; 
Mapy; fhh;g;gNu~d; 28 ,lq;fs; cah;e;J 142tJ ,lj;ijg; gpbj;jJ.  mNj 
Neuj;jpy; vz;nza; kw;Wk; ,aw;if vhpthA epWtdk; 16 ,lq;fs; Kd;Ndwp 
190tJ ,lj;ijg; gpbj;jJ.  

✓ ghuj ];Nll; tq;fp 17 ,lq;fs; Kd;Ndwp 236tJ ,lj;ijAk;> ghuj; 
ngl;Nuhypak; fhh;g;gNu~d; ypkpnll; 19 ,lq;fs; Kd;Ndwp 295tJ ,lj;ijAk; 
gpbj;Js;sJ.  

 
➢ kdpj tsh;r;rpf; FwpaPL (Human Development Index) 
✓ ,e;jpah – If;fpa ehLfspd; tsh;r;rpj; jpl;lj;jpd; 2021 kdpj tsh;r;rpf; 

FwpaPl;by; nkhj;jk; cs;s 191 ehLfspy; 132tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
✓ rkPgj;jpa kdpj tsh;r;rp mwpf;if – ‘epr;rakw;w fhyq;fs;> mikjpaw;w 

tho;f;if> khWk; cyfpy; ekJ vjph;fhyj;ij tbtikg;gJ’ nrg;lk;gh; 8 
md;W ntspaplg;gl;lJ.  

✓ ,e;jj; juthpirapy; Rtpl;rh;yhe;J Kjyplj;jpYk; ehh;Nt kw;Wk; I];yhe;Jk; 
mLj;jLj;j ,lq;fspYk; cs;sd.  

✓ Kd;djhf> 2020 FwpaPl;by; 189 ehLfspy; ,e;jpah 130tJ ,lj;jpy; ,Ue;jJ.  
✓ ghypd rkj;Jtkpd;ik FwpaPl;by; 170 ehLfspy; 0.490 kjpg;Gld; ,e;jpah 

122tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
✓ kdpj tsh;r;rpf; FwpaPL ehd;F Fwp fhl;bfisg; gad;gLj;jp 

fzf;fplg;gLfpwJ – gpwf;Fk;NghJ MAl;fhyk;> ruhrhp gs;spg;gbg;G Mz;Lfs;> 
gs;spg; gbg;gpd; vjph;ghh;f;fg;gLk; Mz;Lfs; kw;Wk; jdpeghpd; xl;Lnkhj;j 
Njrpa tutha; (GNI per capita) 
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➢ gj;k[h ehAL ,kakiy tpyq;fpay; g+q;fh (Padmaja Naidu Himalayan 
Zoological Park) 

✓ Nkw;F tq;fhsj;jpd; lhh;[Pypq;fpy; cs;s gj;k[h ehAL ,khyad; tpyq;fpay; 
g+q;fh – ehl;bNyNa rpwe;j caphpay; g+q;fhth kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

✓ tz;lY}h; caphpay; g+q;fh vd;W gpugykhf miof;fg;gLk; nrd;idapy; 
cs;s mwpQh; mz;zh caphpay; g+q;fh ehl;bd; ,uz;lhtJ rpwe;j caphpay; 
g+q;fhthfj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

➢ mk;hpj; rNuhth; ,af;fk; (Mission Amrit Sarovar) – khepyq;fs; 
✓ cj;jug; gpuNjrk; - gpujkh; eNue;jpu Nkhbapd; yl;rpaj; jpl;lkhd mk;hpj; 

rNuhth; jpl;lj;jpd;fPo;> 8462 Vhpfis eph;khzpj;jjjd;%yk; ehl;bNyNa 
Kjyplj;jpy; cs;sJ. ,J vjph;fhyj;jpw;fhf jz;zPiug; ghJfhg;gij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

✓ 1668 VhpfSld; kj;jpag; gpuNjrk; ,uz;lhtJ ,lj;jpYk;> 1458 VhpfSld; 
[k;K fh~;kPh; %d;whtJ ,lj;jpYk;> 898 VhpfSld; uh[];jhd; ehd;fhtJ 
,lj;jpYk;> 818 VhpfSld; jkpo;ehL Ie;jhtJ ,lj;jpYk; cs;sJ.  
 

➢ “mTl; Mg;jp N~Nlh]; (Out of the Shadows)” ml;ltiz  
,e;jpah –mTl; Mg; jp N~Nlh];’ FwpaPl;bd; xl;L nkhj;j ju thpirapy; 15 
tJ ,lj;jpy; cs;sJ.  
 

✓ ‘mTl; Mg; jp N~Nlh];’ vd;gJ Foe;ij ghypay; Ruz;ly; kw;Wk; 
J~;gpuNahfk; jLg;G kw;Wk; tpisit Ma;T nra;Ak; jug;gLj;Jjy; 
FwpaPlhFk;.  

✓ ,q;fpyhe;J> gpuhd;]; kw;Wk; ];tPld; Mfpait 60 ehLfspd; juthpirapy; 
Kjy; 3 ,lq;fspy; ,lk; ngw;Ws;sd.  

✓ jLg;Gg; gzpapy; ,e;jpah 20tJ ,lj;jpYk;. Foe;ij ghypay; Ruz;ly; kw;Wk; 
J~;gpuNahfk; jLg;Gk; tpistpy; 14tJ ,lj;jpYk; cs;sJ.  
 

➢ cyfshtpa fz;Lgpbg;G FwpaPL (Global Innovation Index) 
✓ ,e;jpah – cyfshtpa fz;Lgpbg;G FwpaPl;L 2022tJ juthpirapy; 6 

,lq;fs; Kd;Ndwp 40tJ ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  
✓ 36 Fiwe;j eLj;ju tUkhdk; nfhz;l nghUshjhu ehLfspy; ,e;jpah Kjy; 

,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  
✓ cyf mwpTrhh; nrhj;J mikg;G ntspapl;l cyfshtpa fz;Lgpbg;G FwpaPL 

2022,d;gb> Rtpl;rh;yhe;J> mnkhpf;fh> RtPld; kw;Wk; nejh;yhe;J Mfpait 
cyfpd; kpfTk; GJikahd nghUshjhu ehLfs; MFk;.  

✓ ,e;jpahTk; JUf;fpAk; (37 ,lj;jpy; cs;sJ) Kjy; Kiwahf Kjy; 40 
,lq;fSf;Fs; Eioe;Js;sd.  ,e;jpah (40) kj;jpa kw;Wk; njw;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; Kd;dzpapy; cs;sJ kw;Wk; 2020,y; Kjy; 50 ,lq;fSf;Fs; 
Eioe;ej gpwF Kjy; 40 ,lq;fis vl;baJ.  
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2022 இன் பவவ்தவறு குறியீடுகளில் இந்தியாவின் தரவரிலச 

 

 

குறியீட்டு 

பவளியிடப்பட்டது  

/ 

பவளியிடப்பட்டது 

இந்தியாவின் 

தரவரிலச 
முதலிடம் பிடித்தது 

மனித 

வளர்ச்சிக் 

குறியடீு - 2021-

22 

ஐக்கிய ைாடுகளின் 

வளர்ச்சித் திட்டம் 

(UNDP) 

132 வது 

முதலிடத்தில்: சுவிட்சர் ாந்து 

 

• சுவிட்சர் ாந்ரதத் மதாடர்ந்து 

ைார்வவ மற்றும் 

ஐஸ் ாந்து. கீழ் நாடு: மதற்கு 

சூடான் 

உ களாவிய 

சுற்றுச்சூழல் 

மசயல்திறன் 

குறியடீு - 2022 

வயல் மற்றும் 

மகா ம்பியா 

பல்கர க்கழக 

ஆராய்ச்சியாளர்க
ள் 

180 வது 

முதலிடம்: மடன்மார்க் 

(உ கின் மிகவும் ைிர யான 

ைாடு) 

 

கீழ் நாடு: இந்தியா 

உ களாவிய 
gl;bdpf; FwpaPL 
- 2022 

ஐரிஷ் உதவி 
ைிறுவனம் கன்சர்ன் 

வவர்ல்டுரவட் 

மற்றும் மஜர்மன் 

அரமப்பான Welt 

Hunger Hilfe 

107 வது 

மப ாரஸ், சி ி, சீனா, 

குவராஷியா உட்பட மமாத்தம் 

17 ைாடுகள் முத ிடத்ரதப் 

பகிர்ந்து மகாண்டன 

உ க 

மகிழ்ச்சி 
அறிக்ரக 2022 

ஐக்கிய ைாடுகளின் 

ைிர யான 

வளர்ச்சி தீர்வு 

tiyaikg;G 

136 வது 

முதல் 3 நாடு: 

 

1. பின் ாந்து 

2. மடன்மார்க் 
3. ஐஸ் ாந்து 
 

கீழ் தரவரிலச:  

ஆப்கானிஸ்தான் 

உ க 

பத்திரிரக 

சுதந்திரக் 

குறியடீு -2022 

எல்ர களற்ற 

ைிருபர்கள் 
150 வது 

முதலிடம்: ைார்வவ 

 

கீழ் தரவரிலச:  

வட மகாரியா 
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cyfshtpa 
fz;Lgpbg;G 
FwpaPL 2022 

உ க அறிவுசார் 

மசாத்து அரமப்பு 

(WIPO) 

40 வது 

முதல் 3 நாடுகள்: 

1.சுவிட்சர் ாந்து 

2. அமமரிக்கா 

3.சுவடீன் 

cyfstpy; 
njhopy; 
KidNthUf;f
hd cfe;j 
,l FwpaPL 

ஸ்டார்ட்அப் 

பிளிங்க் 
20 வது முதலிடம்: அமமரிக்கா 

உ களாவிய 

பா ின 

இரடமவளி 
அறிக்ரக 2022 

உ க மபாருளாதார 

மன்றம் 
135 வது 

முதலிடம்: ஐஸ் ாந்து 

 

கீழ் 

தரவரிலச: ஆப்கானிஸ்தான் 

சர்வவதச 

அறிவுசார் 

மசாத்துக் 

குறியடீு 2022 

US Chamber of 
Commerce Global 
Innovation Policy Centre 

43 வது 

முதல் 3 நாடு 

• 1. அமமரிக்கா 

• 2. ஐக்கிய இராச்சியம் 

• 3. மஜர்மனி 

மஹன் ி 
பாஸ்வபார்ட் 

juthpir 2022 

மஹன் ி & 

பார்ட்னர்ஸ் 

இன்டர்வைஷனல் 

ஏர் டிரான்ஸ்வபார்ட் 

அவசாசிவயஷன் 

(IATA) உடன் 

இரைந்து. 

87 வது கா ாண்
டு 3ல் 

சிறந்த நாடுகள்: 

1. ஜப்பான் 

2. சிங்கப்பூர் 

3. மதன் மகாரியா 

உள்ளடக்கிய 

இரைய 

அட்டவரை 

2021 

எகனாமிஸ்ட் 

இன்ட ிமஜன்ஸ் 

யூனிட் (EIU) 

49 வது முதலிடம்: ஸ்வடீன் 

உ களாவிய 

உைவுப் 

பாதுகாப்பு 

(GFS) juthpir 
2021 

 ண்டரன 

தளமாகக் மகாண்ட 

எகனாமிஸ்ட் 

இம்பாக்ட் 

வடிவரமத்த 

Corteva Agriscience 

ஆல் ஸ்பான்சர் 

மசய்யப்பட்டது 

71 ஸ்டம்ப் 

அயர் ாந்து, ஆஸ்திவர ியா, 

இங்கி ாந்து, பின் ாந்து, 

சுவிட்சர் ாந்து, மைதர் ாந்து, 

கனடா, ஜப்பான், பிரான்ஸ் 

மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய 

ைாடுகள் முத ிடத்ரதப் 

பகிர்ந்துள்ளன. 

https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking
https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking
https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking
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“2022 
cyfshtpa 

கிரிப்வடா 

ehza Vw;G 
juthpir 

பிளாக்மசயின் தரவு 

தளம் சங்கி ி 
பகுப்பாய்வு. 

4 வது முதலிடம்: வியட்ைாம் 

ஜனைாயகக் 

குறியடீு 2021 

மபாருளாதார 

பு னாய்வு பிரிவு 
46 வது முதலிடம்: ைார்வவ 

உ களாவிய 

உற்பத்தி இடர் 

குறியடீு 

அமமரிக்காரவ 

தளமாகக் மகாண்ட 

மசாத்து ஆவ ாசகர் 

குஷ்மன் 

வவக்ஃபலீ்ட் 

2 வது முதலிடம்: சீனா 

பயைம் 

மற்றும் 

சுற்று ா 

வபாட்டித்திற
ன் குறியடீு 

2021 

உ க மபாருளாதார 

மன்றம் 
54 வது 

• முத ிடம்: ஜப்பான் 

• கீழ் ைாடு: சாட் 

• மதற்காசியாவில் இந்தியா 

மதாடர்ந்து சிறந்து 

விளங்குகிறது. 

உ க 
tpkhdg;gil 

சக்தி குறியடீு 

2022 

ைவனீ இராணுவ 

விமானங்களின் 

உ க அரடவு 

(WDMMA) 

இந்திய 

விமானப்பரட
யின் 

தரவரிரச 

(IAF): 3 வது 

• முத ிடம்: அமமரிக்க 

விமானப்பரட 

• 2வது இடத்ரத ரஷ்ய 

விமானப்பரட 

ஆக்கிரமித்துள்ளது 

ரடம்ஸ் உயர் 

கல்வி (THE) 

தாக்க 

தரவரிரச 

2022 

ரடம்ஸ் உயர் 

கல்வி (THE) 
4 வது 

முதல் 3 பல்கலலக்கழகம்: 

1. வமற்கு சிட்னி 
பல்கர க்கழகம் 

(ஆஸ்திவர ியா) 

2. அரிவசானா மாைி  

பல்கர க்கழகம் (அமமரிக்கா) 

3. வமற்கத்திய 

பல்கர க்கழகம் (கனடா) 
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2022 

பாடத்தின்படி 

QS உ க 

பல்கர க்கழ
க தரவரிரச 

QS Quacquarelli 

ரசமண்ட்ஸ் 

• இந்தியன் 

இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆப் 

மடக்னா ஜி(
ஐஐடி)-பாம்வப 

65வது இடம் 

• இந்திய 

மதாழில்நுட்ப 

ைிறுவனம் 

(ஐஐடி)- 

மடல் ி 72வது 

இடம் 

முதல் 3 QS உலக 

பல்கலலக்கழக 

தரவரிலசகள் 2022: 

 

1. மசாசூமசட்ஸ் மதாழில்நுட்ப 

ைிறுவனம் (MIT) 

2. ஆக்ஸ்வபார்டு 

பல்கர க்கழகம் 

3. ஸ்டான்வபார்ட் 

பல்கர க்கழகம் & 

வகம்பிரிட்ஜ் பல்கர க்கழகம் 

யுஎஸ் 

பசுரமக் 

கட்டிடக் 

கவுன்சில் 
juthpir 

அமமரிக்க பசுரம 

கட்டிட கவுன்சில் 

(USGBC) 

3 வது முதலிடம்: சீனா 

உ களாவிய 

டிஜிட்டல் 

திறன்கள் 

குறியடீு 2022 

 

• இது வளர்ந்து 

வரும் 

உ களாவிய 

டிஜிட்டல் 

திறன் 

மைருக்கடி 

மற்றும் 

ைடவடிக்ரக
யின் 

அவசியத்ரத 

எடுத்துக்காட்
டுகிறது 

வசல்ஸ்ஃவபார்ஸ் Kjyplk; 

முதலிடம்: இந்தியா 

 

• டிஜிட்டல் திறன்கள் 

தயார்ைிர யில் இந்தியா 

முன்னைியில் உள்ளது, 

வமலும் 19 ைாடுகளில் அதிக 

தயார்ைிர க் குறியடீ்ரடக் 

மகாண்டுள்ளது. 

உ களாவிய 

பயங்கரவாதக் 

குறியடீு 2022 

மபாருளாதாரம் 

மற்றும் 

அரமதிக்கான 

ைிறுவனம் (IEP) 

12 வது 
முதலிடம்: 9.109 புள்ளிகளுடன் 

ஆப்கானிஸ்தான். 
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எளிதாக 

வைிகம் 

மசய்வதற்கா
ன 

அட்டவரை 

2020 

உ க வங்கி 63 வது முதலிடம்: ைியூசி ாந்து 

உ களாவிய 

திறரம 

வபாட்டித்திற
ன் குறியடீு 

2021 

Adecco Group, INSEAD 

மற்றும் Tata 

Communications 

88 வது 

முதல் 3 நாடுகள்: 

1. சுவிட்சர் ாந்து 

2. சிங்கப்பூர் 

3. அமமரிக்கா 

உ களாவிய 

வாழ்வாதாரக் 

குறியடீு 2022 

(இது உ கில் 

வாழக்கூடிய 

ைகரங்களின் 

பட்டியர  

மவளியிட்டது
) 

மபாருளாதார 

பு னாய்வு பிரிவு 

(EIU) 

• 112 வது - புது 

மடல் ி 
 

• 117 வது - 

மும்ரப 

முதலிடம்: வியன்னா 

(ஆஸ்திரியாவின் தர ைகரம்) 

 

முதல் 3 நாடு: 

1. வியன்னா 

2. வகாபன்வஹகன் 

3. சூரிச் 

QS சிறந்த 

மாைவர் 

ைகரங்களின் 

தரவரிரச 

2023 

உ களாவிய 

உயர்கல்வி 
ஆவ ாசரன 

Quacquarelli Symonds 
(QS) 

103 வது மும்ரப 

 

114 வது மபங்க
ளூரு 

 

125 வது மசன்
ரன 

 

129 வது புது 

தில் ி 

முதலிடம்:  ண்டன் (யுவக)  

சிறந்த மடக் 

ஹப் 

தரவரிரச 

குஷ்வமன் மற்றும் 

வவக்ஃபலீ்ட் 

2 வது - 

மபங்களூரு 

(ஆசியா 

பசிபிக் 

பகுதியில்) 

Kjyplk;: nga;[pq; 
 
Mrpah grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; nga;[pq; 
Kjyplj;jpy; cs;sJ 

 

 

பவவ்தவறு உள்நாட்டு குறியீடு 2022 இல் இந்தியாவின் தரவரிலச 
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அட்டவலண / 

அறிக்லக 

பவளியிடப்பட்டது 

/ 

பவளியிடப்பட்டது 

தரவரிலச கூடுதல் புள்ளிகள் 

இந்திய சுற்று ா 

புள்ளிவிவர 

அறிக்ரக 2022 

சுற்று ா 

அரமச்சகத்தால் 

தயாரிக்கப்பட்டது 

(துரைத் தர வர் 

ஜக்தீப் தன்கர் 

மவளியிட்டார்) 

பவளிநாட்
டு 

சுற்றுலாப் 

பயணிகளு
க்கான 

சிறந்த 

இடங்கள் 

2021: 
1. 

மகாராஷ்டி
ரா 

2. தமிழ்ைாடு 

உள்ைாட்டு 

பார்ரவயாளர்களுக்கான 

சிறந்த இடம் - தாஜ்மஹால். 

 

மவளிைாட்டு 

பார்ரவயாளர்களுக்கான 

சிறந்த இடம் - 

ைிரனவுச்சின்னங்கள் குழு, 

மாமல் புரம், தமிழ்ைாடு 
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'ஸ்வச் சர்வவக்ஷன் 

விருதுகள் 2022 

வடீ்டுவசதி மற்றும் 

ைகர்ப்புற 

விவகாரங்கள் 

அரமச்சகம் 

முதல் 3 

நகரங்கள்: 

1. இந்தூர் 

2. சூரத் 

3. ைவி 
மும்ரப 

 

முதல் 3 

தூய்லையா
ன கங்லக 

நகரம்: 

1. 

ஹரித்வார் 

2. வாரைாசி 
3. ரிஷிவகஷ் 

 

முதல் 

ைாநிலம் 

(100 

நகர்ப்புற 

உள்ளாட்சி 
அலைப்புக
ளுக்கும் 

குலறவான 

ைக்கள் 

பதாலக): 

1. திரிபுரா 

 

முதல் 3 

நகரங்கள் 

(ைக்கள் 

பதாலக > 

ஒரு 

லட்சம்): 

1. பஞ்ச்கனி 
(மகாராஷ்டி
ரா) 

2. படான் 

(சத்தீஸ்கர்) 

3. கர்ஹாட் 

(மகாராஷ்டி

இந்தியாவின் தூய்ரமயான 

ைகரம் என்ற பட்டத்ரத 

மதாடர்ந்து ஆறாவது 

முரறயாக இந்தூர் 

மபற்றுள்ளது 
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ரா)  

வபாஷன் அபியான் 

திட்டத்ரத 

மசயல்படுத்துதல் 

ைிதி ஆவயாக் 

சிறந்த 

மாைி ங்கள் 

(சிறந்த 

மசயல்திற
ன்) 

• 

குரறந்த மசயல்திறன்: 

பஞ்சாப் மற்றும் பகீார் 

(வபாஷன் அபியானின் 

ஒட்டுமமாத்த 

அம ாக்கத்தின் 
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மகாராஷ்டி
ரா (மபரிய 

மாைி  

பிரிவில்) 

 

• சிக்கிம் 

(சிறிய 

மாைி  

பிரிவில்) 

அடிப்பரடயில் மபரிய 

மாைி ங்களில்) 

குரற தீர்க்கும் 

குறியடீு 2022 

ைிர்வாக 

சீர்திருத்தங்கள் 

மற்றும் மபாது 

குரறகள் துரற 

(DARPG) 

முத ிடம்: 

இந்திய 

தனித்துவ 

அரடயாள 

ஆரையம் 

(UIDAI) 

UIDAI ஆனது அரனத்து 

அரமச்சகங்கள்/துரறகளி
லும் ரமயப்படுத்தப்பட்ட 

மபாதுக் குரறகள் ைிவர்த்தி 
மற்றும் கண்காைிப்பு 

அரமப்பு (CPGRAMS) மூ ம் 

மபறப்பட்ட வழக்குகரளத் 

தீர்ப்பதில் முத ிடம் 

வகிக்கிறது. 

NFSA' 2022க்கான 

மாைி  தரவரிரசக் 

குறியடீு 

xd;wpa உைவு 

மற்றும் நுகர்வவார் 

விவகாரங்கள் 

வதசிய 

உைவுப் 

பாதுகாப்புச் 

சட்டத்ரத 

(NFSA) 

மசயல்படுத்
துவதற்கான 

மாைி  

தரவரிரச
யில் ஒடிசா 

முதலிடம் 

பிடித்துள்ள
து. 

ஒடிசாரவத் மதாடர்ந்து 

உத்தரப் பிரவதசம் மற்றும் 

ஆந்திரப் பிரவதசம். 

 

சிறப்புப் பிரிவு 

மாைி ங்களில் திரிபுரா 

முத ிடத்தில் உள்ளது. 

மாைி ங்களின் 

ஸ்டார்ட் அப் 

தரவரிரச 2021 

(3வது பதிப்பு) 

மதாழில் மற்றும் 

உள் வர்த்தகத்ரத 

வமம்படுத்துவதற்கா
ன துரற (DPIIT) 

சிறந்த 

பசயல்திற
ன்: குஜராத் 

மற்றும் 

கர்ைாடகா 

வடகிழக்கு 

(NE) 

மதாழில்முரனவவாரர 

ஊக்குவிப்பதற்காக 

ஸ்டார்ட்அப் சுற்றுச்சூழர  

உருவாக்க எடுக்கப்பட்ட 

முன்முயற்சிகளின் 

அடிப்பரடயில் 

தரவரிரசப்படுத்தப்பட்டுள்
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மாைி ங்க
ளில் 

வமகா யா 

முத ிடத்தி
ல் உள்ளது 

ளது. 

மாைி  ஆற்றல் 

மற்றும் கா ைிர  

குறியடீு 

ைிதி ஆவயாக் 

பபரிய 

ைாநிலங்க
ளில் முதல் 

மூன்று 

ைாநிலங்க
ள் வலக 

1. குஜராத் 

2. வகரளா 

3. பஞ்சாப் 

 

சிறிய 

ைாநிலங்க
ளில் முதல் 

மூன்று 

ைாநிலங்க
ள் வலக 

1. வகாவா 

2. திரிபுரா 

3. மைிப்பூர் 

 

முதல் 

மூன்று 

யூனியன் 

பிரததசங்க
ள் 

 

1. சண்டிகர் 

2. மடல் ி 
3. டாமன் & 

ரடயூ/தாத்
ரா & ைகர் 

ஹவவ ி 

• 6 அளவுருக்கள், 

1. டிஸ்காமின் மசயல்திறன் 

2. ஆற்ற ின் அணுகல், 

ம ிவு மற்றும் 

ைம்பகத்தன்ரம 

3. சுத்தமான ஆற்றல் 

முயற்சிகள் 

4. ஆற்றல் திறன் 

5. சுற்றுச்சூழல் 

ைிர த்தன்ரம 

6. புதிய முயற்சிகள் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில் 

மாைி ங்களின் 

மசயல்திறனின் 

அடிப்பரடயில் தரவரிரச. 
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ஏற்றுமதி 
தயார்ைிர க் 

குறியடீு 2021 

ைிதி ஆவயாக் 

முதல் 3 

ைாநிலம்: 

1. குஜராத் 

2. 

மகாராஷ்டி
ரா 

3. கர்ைாடகா 

 

2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 

ஆளுரக ைிர  

தரவரிரச 

ஸ்வகாச் குழு 

முதல் 3 

ைாநிலங்க
ள்: 

1. ஆந்திரா 

2. வமற்கு 

வங்கம் 

3. ஒடிசா 

SKOCH அறிக்ரக மாைி , 

மாவட்டம் மற்றும் 

மின்னஞ்சல் கட்டுரர அச்சு 

கட்டுரர ைகராட்சி 
மட்டங்களில் பல்வவறு 

திட்டங்களில் மசயல்திறன் 

அடிப்பரடயில். 

இந்திய பத்திரிரக 

சுதந்திர அறிக்ரக 

2021 

உரிரமகள் மற்றும் 

இடர் பகுப்பாய்வு 

குழு 

• முதலிடம் 

(UT): ஜம்மு 

மற்றும் 

காஷ்மீர் 

 

• முதல் 3 

ைாநிலங்க
ள்: 

1. உத்தரப் 

பிரவதசம் 

2. மத்தியப் 

பிரவதசம் 

3. திரிபுரா 

அறிக்ரகயின்படி, ைாட்டில் 

13 ஊடக ைிறுவனங்கள் 

மற்றும் மசய்தித்தாள்கள் 

குறிரவக்கப்பட்டு, 108 

ஊடகவிய ாளர்கள் 

தாக்கப்பட்டனர், 6 

ஊடகவிய ாளர்கள் 

மகால் ப்பட்டனர். 

பட்டியல் சாதியினர் 

(SC) 

மதாழில்முரன
வவார் தரவரிரச 

 

• முதலிடம்:

 மகாராஷ்டி
ரா (96,805 

ைிறுவனங்க
ள்) 

 

• 2 வது : 

தமிழ்ைாடு 

(42,997) 
• 
3 வது ராஜஸ்
தான் (38,517) 

• ைான்காவது, ஐந்தாவது 

மற்றும் ஆறாவது இடங்கள் 

முரறவய உத்தரப் 

பிரவதசம் (36,913 யூனிட்கள்), 

கர்ைாடகா (28,803 

ைிறுவனங்கள்) மற்றும் 

பஞ்சாப் (24,503 யூனிட்கள்) 

ஆகியரவ அடங்கும். 

 

• மபாதுவாக, MSMEகளின் 

ஒட்டுமமாத்த வதசிய 
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அளவில் பட்டியல் சாதி 
மதாழில்முரனவவாருக்கு 

மசாந்தமான 

ைிறுவனங்களின் விகிதம் 6% 

ஆகும். 

இந்திய காடுகளின் 

அறிக்ரக (ISFR)' 2021 

இந்திய வன ஆய்வு 

(FSI) 

பகுதி 
வாரியாக, 

மத்தியப் 

பிரவதசம் 

இந்தியாவி
ல் 

மிகப்மபரிய 

காடுகரளக் 

மகாண்டுள்
ளது 

• முழு 

அறிக்ரக
ரயயும் 

இங்வக 

படிக்கவும்: 

இந்தியாவி
ன் 

காடுகளின் 

அறிக்ரக 

2021 

இந்தியாவின் காடு மற்றும் 

மரங்களின் பரப்பளவு கடந்த 

2 ஆண்டுகளில் 2,261 சதுர 

கிமீ அதிகரித்துள்ளது 

கண்டுபிடிப்பு 

சாதரனகள் 

குறித்த 

ைிறுவனங்களின் 

அடல் தரவரிரச 

(ARIIA) 2021 

fy;tp 
mikr;rfj;jpd; 
“fz;Lgpbg;gpw;fhd 
mYtyfk;”  

ஐஐடி 

பைட்ராஸ் 

முதல் 

இடத்ரதப் 

பிடித்துள்ள
து 

அரனத்து ஐஐடிகள், 

என்ஐடிகள் மற்றும் 

ஐஐஎஸ்சி உட்பட மமாத்தம் 

1,438 உயர் கல்வி 
ைிறுவனங்கள் (HEIs) ARIIA 

தரவரிரசயின் மூன்றாம் 

பதிப்பில் பங்வகற்றன. 

ஸ்மார்ட் சிட்டி 

இன்மடக்ஸ் 2022 

மதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் 

வடிவரமப்பிற்கான 

சிங்கப்பூர் 

பல்கர க்கழகத்து

முதல் 3 

நகரங்கள்: 

1. வபாபால் 

2. இந்தூர் 

3. வாரைாசி 

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் 

மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் 

வளர்ச்சிக்காக 

வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 

ைகரங்களின் அடிப்பரடயில் 

https://gkbooks.in/india-state-of-forest-report/
https://gkbooks.in/india-state-of-forest-report/
https://gkbooks.in/india-state-of-forest-report/
https://gkbooks.in/india-state-of-forest-report/
https://gkbooks.in/india-state-of-forest-report/
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டன் (SUTD) 

இரைந்து 

வம ாண்ரம 

வமம்பாட்டு 

ைிறுவனம் 

பிரயாக்ராஜ் ைாட்டிவ வய 

முத ிடத்தில் உள்ளார். 

 

 

சைீபத்திய அறிக்லககள் 

அறிக்லககள் 

பவளியிடப்ப
ட்டது / 

பவளியிடப்ப
ட்டது 

பபாருள் 

பபாருள் 
தரவரிலச கூடுதல் புள்ளிகள் 

இந்தியாவில் 

மிகவும் 

விர யுயர்ந்
த ைகரங்கள் 

மமர்சரின் 2022 

வாழ்க்ரகச் 

மச வு 

மதிப்படீு 

வாழ்க்ரகச் 

மச வுகள் 

மற்றும் 

தங்கும் 

மச வுகள் 

இரண்டின் 

அடிப்பரடயி
ல் மிகவும் 

விர யுயர்
ந்த ைகரங்கள் 

மும்ரப 

(மிகவும் 

விர  

உயர்ந்த 

ைகரம்) 

• ஆசியாவிவ வய 

மகால்கத்தா மிகக் 

குரறந்த மச வில் 

உள்ள ைகரம். 

• மும்ரபரயத் 

மதாடர்ந்து புது 

மடல் ி, மசன்ரன, 

மபங்களூரு மற்றும் 

ரஹதராபாத். 

"அகதிகள் 

மற்றும் 

பு ம்மபயர்ந்
வதாரின் 

ஆவராக்கியம் 

பற்றிய முதல் 

உ க 

அறிக்ரக". 

உ க சுகாதார 

ைிறுவனம் 

அதிக பைம் 

அனுப்பும் 

ைாடுகள் 

2021 ஆம் 

ஆண்டில் 

பைம் 

அனுப்பியதி
ல் இந்தியா 

முத ிடம் 

மபற்ற ைாடு 

(அமமரிக்க 

டா ர் 87 

பில் ியன்) 

சீனா ($53 பில் ியன்), 

மமக்சிவகா ($53 

பில் ியன்), 

பி ிப்ரபன்ஸ் ($36 

பில் ியன்) மற்றும் 

எகிப்து ($33 பில் ியன்) 

ஆகிய ைாடுகள் 

பட்டிய ில் முதல் 

ஐந்து இடங்களில் 

உள்ளன. 
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உ க 2022 

அறிக்ரகயில் 

உைவு 

பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து 

ைிர  

உ க சுகாதார 

ைிறுவனம் 

(WHO), 

விவசாய 

வமம்பாட்டுக்
கான சர்வவதச 

ைிதியம் (IFAD), 

UNICEF, உ க 

உைவு திட்டம் 

(WFP), மற்றும் 

உைவு 

மற்றும் 

விவசாய 

அரமப்பு (FAO) 

ஊட்டச்சத்து 

குரறபாடுள்
ள ைபர்களின் 

புள்ளிவிவர
ங்கள் பற்றிய 

அறிக்ரக 

…. 

• 2021 ஆம் ஆண்டில் 

உ களவில் 828 

மில் ியன் மக்கள் 

பட்டினியால் 

அவதிப்பட்டனர். 

 

• 2004-06 இல் 247.8 

மில் ியனாக இருந்த 

2019-21 இல் 

இந்தியாவில் 224.3 

மில் ியன் 

ஊட்டச்சத்து 

குரறபாடுள்ள மக்கள் 

இருந்தனர். 

Kantar Brandz, 

2022 'மிக 

மதிப்புமிக்க 

உ களாவிய 

பிராண்டுகள் 

அறிக்ரக 

காந்தார் 

பிராண்ட்ஸ் 

மிகவும் 

மதிப்புமிக்க 

உ களாவிய 

பிராண்டுகள் 

முதல் 4 

மதிப்புமிக்க 

பிராண்ட் 

1. ஆப்பிள் 

2. கூகுள் 

3. அவமசான் 

4. 

ரமக்வராசாப்
ட் 

• முதல் 100 

பட்டிய ில் உள்ள 

இந்தியாவின் முதல் 3 

மதிப்புமிக்க 

பிராண்டுகள் 

1. TCS (தரவரிரச-46 / 

மதிப்பு-50 US$) 

 

2. HDFC வங்கி 
j(தரவரிரச-61 / மதிப்பு-

35 US$) 
 

3. இன்ஃவபாசிஸ் 

(தரவரிரச-64 / மதிப்பு- 

33 அமமரிக்க டா ர்) 
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Kf;fpa jpdq;fs; 

ehs; jpdk; ikaf;fUj;J 
Vg;uy; 2 cyf kjpapWf;f 

tpopg;Gzh;T ehs; 
cyf kjpapWf;f tpopg;Gzh;T jpdk; 
2022f;fhd ikaf; fUj;J> 
‘midtUf;Fk; cs;slq;fpa jukhd 
fy;tp’ vd;gjhFk;. 
 

Vg;uy; 2 rh;tNjr Foe;ijfs; 
Gj;jf jpdk;  

2022Mk; Mz;by;> rh;tNjr 
Foe;ijfs; gj;jf jpdj;ij ,e;j 
Njh;e;njLf;fg;gl;l fUg;nghUSld; 
fdlh elj;JfpwJ: ‘fijfs; 
xt;nthU ehSk; ePq;fs; cau 
cjTk; rpwFfs;” 

Vg;uy; 4 Ruq;f 
tpopg;Gzh;Tf;fhd 
rh;tNjr jpdk; 

rh;tNjr Ruq;f tpopg;Gzh;T 
jpdk; 2022,d; fUg;nghUs;> 
‘ghJfhg;ghd epyk;> ghJfhg;ghd 
gbfs;> ghJfhg;ghd tPL’ MFk;. 

Vg;uy; 5 Njrpa fly;rhh; jpdk; Njrpa fly;rhh; jpdj;jpd; 
fUg;nghUs;> ‘Nfhtpl;-19f;F 
mg;ghy; epiyahd fg;gy; 
Nghf;Ftuj;J’ vd;gjhFk;. 
 

Vg;uy; 6 tsh;r;rp kw;Wk; 
mikjpf;fhd 
rh;tNjr tpisahl;L 
jpdk; 

fUg;nghUs; 2022 – 
‘midtUf;Fk; epiyahd kw;Wk; 
mikjpahd vjph;fhyj;ijg; 
ghJfhg;gJ: tpisahl;bd; 
gq;fspg;G’ 

Vg;uy; 7 cyf Rfhjhu jpdk; fUg;nghUs; 2022 – ‘ekJ 
fpufk;> ekJ MNuhf;fpak;’ 
 

Vg;uy; 7 1994 Uthz;lh 
,dg;gLnfhiyapd; 
rh;tNjr gpujpgypg;G 
jpdk; 

1994Mk; Mz;L Uthz;lhtpy; 
eilngw;w Jl;rp 
,dg;gLnfhiyf;F vjpuhf 
cyfk; KOtJk; Vg;uy; 7 Mk; 
Njjp rh;tNjr gpujpgypg;G 
jpdkhf mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
 

Vg;uy; 10 cyf N`hkpNahgjp 
jpdk; 

kUj;Jt cyfj;jpw;F 
N`hkpNahgjp kw;Wk; mjd; 
gq;fspg;igg; Nghw;Wk; tifapy; 
xt;nthU Mz;Lk; Vg;uy; 10Mk; 
Njjp cyf N`hkpNahgjp jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ.  
 

Vg;uy; 11 cyf ghh;f;fpd;rd; 
jpdk; 

epa+Nuh Bn[ndNubt; Neha; 
gw;wpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf Mz;LNjhWk; 
Vg;uy; 11Mk; Njjp cyf 
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ghh;fpd;rd; jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 11 Njrpa ghJfhg;ghd 
jha;ik jpdk; 

,e;jpahtpy;> fh;g;gk;> gpurtk; 
kw;Wk; gpurtj;jpw;Fg; gpe;ija 
Nritfs; Mfpatw;wpd;NghJ 
ngz;fisg; guhkhpg;gjw;fhf 
nghJkhd mZfiyg; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf 
xt;nthU Mz;Lk; Vg;uy; 11 
md;W Njrpa ghJfhg;ghd 
jha;ik jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 12 kdpj tpz;ntsp 
tpkhdj;jpd; rh;tNjr 
jpdk; 

kdpj Fyj;jpd; tpz;ntsp 
rfhg;jj;jpd; njhlf;fj;ijf; 
Fwpg;gjw;fhfTk;> tpz;ntsp 
mwptpay; kw;Wk; 
njhopy;El;gj;jpd; gq;fspg;ig 
Kd;dpiyg;gLj;Jtjw;fhfTk;> 
kdpj tpz;ntspg; gazj;jpd; 
rh;tNjr jpdk; xt;nthU 
Mz;Lk; mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 13 38tJ rpahr;rpd; 
jpdk; 

‘MgNu~d; Nkf;J}j;’ ,d;fPo; 
,e;jpa ,uhZtj;jpd; 
ijhpaj;ij epidT$Uk; 
tifapy; ,e;j ehs; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 
 

Vg;uy; 13 [hypad; thyhghf; 
gLnfhiyapd; 
103tJ Mz;L 
epidT jpdk; 

fhydpj;Jt eph;thfj;jpw;F 
mlf;FKiw mjpfhuq;fis 
toq;fpa uTyl; rl;lq;fSf;F 
vjpuhf mikjpahd Kiwapy; 
Nghuhl;lk; elj;jpa 
E}w;Wf;fzf;fhd kf;fs;> 
1919Mk; Mz;by; ve;jtpj 
Kd;dwptpg;Gkpd;wp gphpl;b~; 
gilfshy; Rl;Lf; 
nfhy;yg;gl;ldh;.   

Vg;uy; 14 mk;Ngj;fhh; n[ae;jp ghghrhNfg; lhf;lh; gPk; uht; 
mk;Ngj;fhpd; gpwe;j ehis 
epidT$Wk; tifapy; 
mk;Ngj;fhh; n[ae;jp (gPk; 
n[ae;jp vd;Wk; 
miof;fg;gLfpwJ) Vg;uy; 14 
md;W nfhz;lhlg;gLfpwJ.  
 

Vg;uy; 14 cyf rhf]; jpdk; fLikahd ,jak; kw;Wk; 
nrhpkhdg; gpur;rpidfSf;F 
toptFf;Fk; nfhba Nehia 
Kd;dpiyg;gLj;Jtjw;fhf 
xt;nthU Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
fUg;nghUs; 2022 – ‘rhf]; 
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Nehiaj; Njhw;fbf;f xt;nthU 
Neh;itAk; fz;Lgpbj;J mwpf;if 
nra;jy;\ 
 

Vg;uy; 15 ,khr;ryg; gpuNjr 
khepy jpdk; 

1971,y;> ,khr;ryg; gpuNjrk; 
rpk;yhit mjd; jiyefukhff; 
nfhz;L ,e;jpahtpd; 18tJ 
khepykhf cUthdJ. 

Vg;uy; 15 cyf fiy jpdk; cynfq;fpYk; cs;s midj;J 
kf;fSf;Fk; gilg;ghw;wy;> 
GJik kw;Wk; fyhr;rhu gd;Kfj; 
jd;ikia tsh;f;Fk; fiyapd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij typAWj;Jk; 
tifapy; ,e;j jpdk; cyfk; 
KOtJk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 15 Gdpj nts;sp ,NaR fpwp];J rpYitapy; 
miwag;gl;L ,we;jijf; 
Fwpf;Fk; tifapy; ,e;j ehs; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 16 ahidiaf; 
fhg;ghw;Wq;fs; jpdk; 

ahidfs; re;jpf;Fk; Mgj;Jfs; 
kw;Wk; mit tho Ntz;ba 
gy;NtW rpukq;fs; Fwpj;J 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; 
tifapy; xt;nthU Mz;Lk; 
Vg;uy; 16Mk; Njjp ahidiaf; 
fhg;ghw;Wq;fs; jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 16 cyf Fuy; jpdk;  midj;J kf;fspd; md;whl 
tho;tpYk; Fuypd; kfj;jhd 
Kf;fpaj;Jtj;ij ep&gpg;gjw;fhf 
,e;j ehs; mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
 

Vg;uy; 17 cyf P̀Nkhgpypah 
jpdk;  

cyf P̀Nkhgpypah jpdk; 2022d; 
ikaf; fUj;J: ‘midtUf;Fk; 
mZfy;: $l;lhz;ik> nfhs;if> 
Kd;Ndw;wk;’ 

Vg;uy; 18 cyf ghuk;ghpa 
jpdk; 

cyf ghuk;ghpa jpdk; 2022d; 
ikaf; fUj;J> ‘kuG kw;Wk; 
fhyepiy’ 

Vg;uy; 19 cyf fy;yPuy; jpdk; fy;yPuy; Neha;f;fhd fhuzq;fs; 
kw;Wk; fy;yPuypd; KOikahd 
ftdpg;G kw;Wk; mijj; 
jLg;gjw;fhd cjtpf; 
Fwpg;Gfisg; gw;wpa 
tpopg;Gzh;itg; gug;Gtjw;fhf> 
cyf fy;yPuy; jpdk; 
Mz;LNjhWk; Vg;uy; 19 md;W 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Vg;uy; 21 cyf gilg;ghw;wy; 
kw;Wk; GJik jpdk; 

cyf gilg;ghw;wy; kw;Wk; 
GJik jpdk; 2022d; ikaf; 
fUj;J: xj;Jiog;G 
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Vg;uy; 21 Njrpa Fbikg; 
gzpfs; jpdk; 

ehl;by; gy nghJ Nritj; 
Jiwfspy; <Lgl;Ls;s 
mjpfhhpfspd; gzpfisg; 
Nghw;Wk; tifapy;> xt;nthU 
Mz;Lk; Vg;uy; 21Mk; ehis 
Njrpa Fbikg; gzpfs; jpdkhf 
,e;jpah mDrhpj;J tUfpwJ.   
 

Vg;uy; 22 rh;tNjr md;id 
g+kp jpdk; 

2022Mk; Mz;L md;id g+kp 
jpdj;jpd; fUg;nghUs;> ‘vq;fs; 
fpufj;jpy; KjyPL nra;Aq;fs;’ 
vd;gjhFk;.  

Vg;uy; 23 Mq;fpy nkhop jpdk; ,e;j ehs; gpugy vOj;jhsuhfpa 
tpy;ypak; N~f;];gpahpd; gpwe;j 
kw;Wk; ,we;j Mz;L MFk;.  

Vg;uy; 24 Njrpa gQ;rhaj;J 
uh[; jpdk; 

xt;nthU Mz;Lk; fpuhk 
gQ;rhaj;Jfs; %yk; 
gutyhf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; 
njhlf;fj;ijf; Fwpf;Fk; 
tifapy; Njrpa gQ;rhaj;J uh[; 
jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  
 

Vg;uy; 25 cyf kNyhpah jpdk; ikaf; fUj;J 2022: ‘kNyhpah 
Nehapd; Rikiaf; Fiwf;fTk;> 
caph;fisf; fhg;ghw;wTk; 
GJikiag; gad;gLj;Jq;fs;’ 
vd;gjhFk;. 

Vg;uy; 26 cyf mwpTrhh; 
nrhj;J jpdk; 

2022Mk; Mz;bd; cyf 
mwpTrhh; nrhj;J jpdj;jpd; 
ikaf; fUj;J> ‘Igp kw;Wk; 
,isQh;fs;: rpwe;j 
vjph;fhyj;jpw;fhd GJik’ 
vd;gjhFk;.  

Vg;uy; 28 Ntiyapy; ghJfhg;G 
kw;Wk; 
MNuhf;fpaj;jpw;fhd 
cyf jpdk; 

Ntiyapy; ghJfhg;G kw;Wk; 
MNuhf;fpaj;jpw;fhd cyf 
jpdj;jpd; ,e;j Mz;L ikaf; 
fUj;J> ‘xU Neh;kiwahd 
ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhu 
fyhr;rhuj;ij cUthf;Ftjpy; 
gq;Nfw;G kw;Wk; r%f 
ciuahly;’ vd;gjhFk;.  

Vg;uy; 29 rh;tNjr eld jpdk; ,e;j ehs; eldj;jpd; kjpg;G 
kw;Wk; Kf;fpaj;Jtj;ijf; 
nfhz;lhLfpwJ.  epfo;Tfs; 
kw;wk; jpUtpohf;fs; %yk; 
,e;jf; fiy tbtj;jpy; 
gq;Nfw;igAk; fy;tpiaAk; 
Cf;Ftpf;fpwJ. 

Vg;uy; 30 cyf fhy;eil 
jpdk; 

tpyq;Ffspd; Rfhjhug; ghJfhg;G 
kw;Wk; tpyq;Ffs; 
Jd;GWj;jg;gLtijj; jLf;f 
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xt;nthUtUk; Nkw;nfhs;s 
Ntz;ba eltbf;iffs; gw;wpa 
tpopg;Gzh;itg; gug;Gtij 
,e;ehs; Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. 2022Mk; Mz;bd; 
fUg;nghUs;> fhy;eil 
kPs;jd;ikia tYg;gLj;Jjy; 
vd;gjhFk;.  

Vg;uy; 24 Kjy; 30 cyf Neha;j; jLg;G 
thuk; 

,e;j Mz;L cyf Neha;j; 
jLg;G thuj;jpd; fUg;nghUs;> 
‘midtUf;Fk; ePz;l MAs;’ 
vd;gjhFk;.  

 
ehs; jpdk; ikaf;fUj;J 
Nk 1 rh;tNjr njhopyhsh; 

jpdk;  
,J r%fj;jpw;fhd Copah;fspd; 
gq;fspg;Gfs; kw;Wk; jpahfq;fisr; 
nra;tjw;fhd mth;fspd; 
tpUg;gj;ij mq;fPfhpf;fpwJ.  
 

Nk 1 cyf rphpg;G jpdk; cyfk; KOtJk; kfpo;r;rpiag; 
gug;Gtjw;fhf xt;nthU Mz;Lk; 
Nk Kjy; Qhapw;Wf; fpoik cyf 
rphpg;G jpdkhff; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ. 

Nk 2 cyf Ldh jpdk; xt;nthU Mz;Lk; Nk 2 md;W> 
epiyahd kPd;gpb eilKiwfs; 
Fwpj;J kf;fspilNa Ldh kPd; 
gw;wpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf cyf Ldh 
jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

Nk 3 cyf gj;jphpif 
Rje;jpu jpdk; 

,e;j Mz;L cyf gj;jphpif 
Rje;jpu jpdj;jpd; fUg;nghUs; 
‘b[pl;ly; Kw;Wifapd;fPo; 
gj;jphpif’ vd;gjhFk;.  

Nk 4 rh;tNjr jP 
jLg;ghsh;fs; jpdk; 
2022 

cynfq;fpYk; cs;s 
njhopy;Kiw jPaizg;G 
tPuh;fis mq;fPfhpj;J 
nfsutpg;gNj ,e;j ehspd; 
Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  

Nk 5 cyf EiuaPuy; 
cah; ,uj;j mOj;j 
jpdk; 

EiuaPuy; cah; ,uj;j mOj;j 
Neha; gw;wpa tpopg;Gzh;itAk; 
GhpjiyAk; mjpfhpg;gNj ,e;j 
ehspd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  

Nk 5 cyf if Rj;j 
jpdk; 

ikaf;fUj;J 2022- 
ghJfhg;gpw;fhf xd;WgLq;fs;: 
cq;fs; iffis Rj;jk; 
nra;Aq;fs; 

Nk 6 rh;tNjr czT 
,y;yh jpdk; 2022 

,e;j ehspy;> midj;J 
tbtq;fs; kw;Wk; msTfs; 
cs;sth;fisAk; cs;slf;fpa 
ghb N~kpq; Nghd;w 
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elj;ijfis xJf;fp 
itj;Jtpl;L> cliy Vw;Wf; 
nfhs;tJ Fwpj;J kf;fSf;F 
tpopg;Gzh;T Vw;gLj;jg;gLfpwJ.  

Nk 7 cyf jlfs jpdk; 
2022 

cyf jlfs jpdj;jpd; 
mbg;gil Nehf;fk; jlfsj;jpy; 
,isQh;fspd; gq;fspg;ig 
mjpfhpg;gjhFk;.  

Nk 8 cyf md;idah; 
jpdk; 

,e;j ehs; jhapd; epge;jidaw;w 
md;igAk;> Foe;ijfSf;fhf 
mts; nra;j jpahfj;ijAk; 
nfhz;lhLfpwJ.  

Nk 8 cyf nrQ;rpYit 
jpdk; 

2022 cyf nrQ;rpYit 
jpdj;jpd; fUg;nghUs;> ‘kdpj 
Neakhf ,U’ vd;gjhFk;. 

Nk 8 cyf jyrPkpah 
jpdk;q 

ikaf; fUj;J 2022: ‘tpopg;Gld; 
,Uq;fs;. gfpUq;fs;> 
ftdpAq;fs;: jyrPkpah mwpit 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf cyfshtpa 
r%fj;Jld; ,ize;J 
gzpahw;Wjy;” 

Nk 10 cyf Y}g]; jpdk; capUf;F Mgj;jhd 
jd;Dly;jhf;f Nehahd Y}g]; 
gw;wpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf xt;nthU 
Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

Nk 11 Njrpa njhopy;El;g 
jpdk; 2022 

xt;nthU Mz;Lk; ,e;j ehspy; 
mjpfhhpfs;> ,e;jpa 
tpQ;Qhdpfspd; rhjidfSf;fhf 
mth;fis nfsutpf;fpwhh;fs;.  

Nk 12 rh;tNjr nrtpypah; 
jpdk; 

cynfq;fpYk; cs;s 
NehahspfSf;F nrtpypah;fspd; 
tpiykjpg;gw;w kw;Wk; 
jd;dykw;w gq;fspg;Gfis 
nfsutpg;gjw;Fk; 
nfhz;lhLtjw;Fk; Mz;LNjhWk; 
,e;j jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

Nk 12 rh;tNjr jhtu 
MNuhf;fpa jpdk; 

jhtu MNuhf;fpaj;ijg; 
ghJfhg;gJ grpia xopf;fTk;> 
tWikiaf; Fiwf;fTk;> 
gy;Yaph; kw;Wk; Rw;Wr; #oiyg; 
ghJfhf;fTk; kw;Wk; nghUshjhu 
tsh;r;rpia Nkk;gLj;jTk; 
vt;thW cjTk; vd;gJ gw;wpa 
cyfshtpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf If;fpa 
ehLfs; rig Nk 12I rh;tNjr 
jhtu MNuhf;fpa jpdkhf KbT 
nra;jJ.  
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Nk 14 cyf ,lk;ngaUk; 
gwitfs; jpdk; 

,e;j ehs; ,lk; ngaUk; 
gwitfs; re;jpf;Fk; 
gpur;rpidfs; Fwpj;J 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;JfpwJ.  
2022Mk; Mz;bw;fhd ,e;jg; 
gpur;rhuj;jpd; fUg;nghUs; 
‘,lk;ngaUk; gwitfs; kPJ 
xsp khRghl;bd; jhf;fk;’ 
vd;gjhFk;. 

Nk 15 rh;tNjr FLk;gq;fs; 
jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022- FLk;gq;fs; 
kw;Wk; efukakhf;fy; 

Nk 16 rkhjhdj;Jld; 
xd;whf tho;tjw;fhd 
rh;tNjr jpdk; 

cyfk; KOtJk; Nk 16Mk; 
ehs; nfhz;lhlg;gLk; ,e;j ehs;> 
mjd; Mz;L mDrhpg;ghfpa> 
xw;WikahfTk; mikjpahfTk; 
tho kf;fis typAWj;Jtij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

Nk 16 rh;tNjr xsp jpdk; rh;tNjr xsp jpdk; mwptpay;> 
fyhr;rhuk; kw;Wk; fiy> fy;tp 
kw;Wk; epiyahd tsh;r;rpapy; 
xsp tfpf;Fk; gq;iff; 
nfhz;lhLfpwJ. 

Nk 16 Njrpa nlq;F jpdk; nlq;F Fwpj;j tpopg;Gzh;it 
kf;fspilNa gug;GtJ Rfhjhu 
kw;Wk; FLk;g ey 
mikr;rfj;jpd; Kaw;rpahFk; 

Nk 17 cyf cah; ,uj;j 
mOj;j jpdk; 

cah; ,uj;j mOj;jk; jLg;G> 
fz;lwpjy; kw;Wk; rpfpr;irf;fhd 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;jTk; 
Cf;Ftpf;fTk; xt;nthU 
Mz;Lk; Nk 17 Mk; Njjp cyf 
cah; ,uj;j mOj;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

Nk 18 rh;tNjr 
mUq;fhl;rpaf jpdk; 

ikaf; fUj;J- 
‘mUq;fhl;rpafq;fspd; rf;jp’ 

Nk 20 Njrpa mope;J tUk; 
caphpdq;fs; jpdk; 

ikaf; fUj;J – ‘Rw;Wr; #oy; 
kWrPuikg;Gf;fhd Kf;fpa 
rpw;wpdq;fis kPl;nlLj;jy;’ 

Nk 20 cyf NjdP jpdk; 2022Mk; Mz;bd; cyf NjdP 
jpdj;jpd; fUg;nghUs; ‘NjdP 
tsh;j;jypy; <LghL: NjdPf;fs; 
kw;Wk; NjdP tsh;g;G Kiwfspd; 
gd;Kfj; jd;ikiaf; 
nfhz;lhLjy;;’ vd;gjhFk;. 

Nk 21 rh;tNjr Njapiy 
jpdk; 

Njapiy njhopyhsh;fSf;F 
ghJfhg;ghd Ntiy 
epiyikfs;> epahakhd 
th;j;jfk; kw;Wk; Njapiy 
cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jtjw;fhd 
epiyahd #oy; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhd 
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,e;j ehs; mwpag;gLfpwJ.  
Nk 21 gaq;futhj vjph;g;G 

jpdk; 
Kd;dhs; gpujkh; uh[Pt; 
fhe;jpapd; epidT ehshd Nk 
21Mk; Njjp xt;nthU Mz;Lk; 
gaq;futhj vjph;g;G jpdkhff; 
filgpbf;fg;gLfpwJ.  

Nk 22 rh;tNjr caphpay; 
gd;Kfj;jd;ik jpdk; 

ikaf; fUj;J – ‘vy;yh 
caphpdq;fSf;Fs;Sk; xU 
gfpug;gl;l vjph;fhyj;ij 
cUthf;Fjy;’ 

Nk 25 cyf ijuha;L 
tpopg;Gzh;T jpdk; 
2022 

rh;tNjr ijuha;L $l;likg;G. 
‘,J ePq;fs; my;y. ,J cq;fs; 
ijuha;L’ vd;w ikaf; fUj;ij 
mwptpj;Js;sJ. 

Nk 25 rh;tNjr fhzhky; 
Nghd Foe;ijfs; 
jpdk; 2022 

Foe;ijf; flj;jy; gpur;rpidapy; 
ftdj;ij <h;g;gJ> jq;fs; 
Foe;ijfisg; ghJfhg;gjw;fhd 
eltbf;iffs; Fwpj;J 
ngw;NwhUf;Ff; fw;gpj;jy; kw;Wk; 
,Jtiu 
fz;Lgpbf;fg;glhjth;fisf; 
nfsutpg;gJ kw;Wk; 
ngw;wth;fisf; nfhz;lhLtJ 
MfpaitNa ,e;j ehspd; 
Nehf;fq;fshFk;. 

Nk 28 cyf khjtplha; 
Rfhjhu jpdk; 

ikaf; fUj;J: ‘2030f;Fs; 
khjtplhia tho;f;ifapd; 
,ay;ghd gFjpahf khw;Wjy;’ 
 

Nk 28 ngz;fspd; 
MNuhf;fpaj;jpw;fhd 
rh;tNjr eltbf;if 
jpdk; 

2022Mk; Mz;bw;fhd ikaf; 
fUj;J: ‘vjph;j;J epiyj;J 
,Uq;fs;’ 

Nk 29 I.eh mikjp fhf;Fk; 
tPuh;fspd; rh;tNjr 
jpdk; 

2022Mk; Mz;bw;fhd 
fUg;nghUs;> ‘kf;fs;> mikjp 
Kd;Ndw;wk;: $l;lhz;ikfspd; 
rf;jp’ 

Nk 31 cyf Gifapiy 
vjph;g;G jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022: ‘ekJ 
Rw;Wr; #oYf;F mr;RWj;jy;’ 

 
ehs; jpdk; ikaf; fUj;J 
[{d; 1 cyf ghy; jpdk; 2022Mk; Mz;bd;> cyf ghy; jpdk; ‘nla;hp 

nel; [PNuh’ vd;w fUg;nghUis gpd;gw;WfpwJ. 
[{d; 3 cyf kpjptz;b 

jpdk; 
kdpj Kd;Ndw;wk;> epiyj;jd;ik kw;Wk; r%f 
cs;slf;fk; Mfpatw;wpd; milahskhfTk;> 
mikjp fyhr;rhuj;ij Cf;Ftpf;Fk; 
fUtpahfTk; ,e;j jpdk; irf;fps;fisf; 
nfhz;lhLfpwJ.  

[{d; 5 cyf Rw;Wr; #oy; 
jpdk; 

,e;j Mz;L cyf Rw;Wr; #oy; jpd 
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nfhz;lhl;lj;jpd; fUg;nghUs; ‘xNu g+kp’ 
vd;gjhFk;. 

[{d; 7 cyf czT 
ghJfhg;G jpdk; 

,e;j Mz;L> ‘ghJfhg;ghd czT> rpwe;j 
MNuhf;fpak;’ vd;gJ fUg;nghUs; MFk;.  
cyf Rfhjhu epWtdk; cyfshtpa 
gq;Nfw;ig Cf;Ftpf;Fk; gpur;rhuj;ijAk; 
njhlq;fpAs;sJ.  

[{d; 8 cyf%isf; fl;b 
jpdk; 

%isf;fl;b vd;gJ cq;fs; %isapy; cs;s 
mrhjhuz nry;fspd; epiw my;yJ tsh;r;rp 
MFk;.  

[{d; 8 cyf 
ngUq;fly;fs; jpdk; 

cyfg; ngUq;fly; jpdk; 2022f;fhd 
fUg;nghUs; ‘Gj;Japh;g;G: ngUq;flYf;fhd 
$l;L eltbf;if vd;gjhFk;.  

[{d; 12 Foe;ijj; 
njhopyhsh;Sf;F 
vjpuhd jpdk; 

ikaf;fUj;J 2022- ‘Foe;ijj; 
njhopyhsh;fis xopg;gjw;fhd cyfshtpa 
r%fg; ghJfhg;G’ vd;gjhFk;.  

[{d; 14 cyf ,uj;j jhd 
jpdk; 

ikaf;fUj;J 2022 – ‘,uj;j jhdk; nra;J 
xw;Wikapd; nray;> Kaw;rpapy; Nrh;e;J 
capiuf; fhg;ghw;Wq;fs;’ 

[{d; 15 cyf fhw;W jpdk; ,e;j ehspd; Nehf;fk; fhw;whiy Mw;wy; 
kw;Wk; mjd; gad;ghLfs; gw;wpa nghJ 
mwpit mjpfhpg;gjhFk;. 

[{d; 16 cyf fly; Mik 
jpdk;  

,e;j ePh;tho; caphpdj;ij moptpypUe;J 
fhg;ghw;w ,e;j ehs; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  
 

[{d; 17 ghiytdkhjy; 
kw;Wk; twl;rpf;F 
vjpuhd cyf jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022: ‘twl;rpapy; ,Ue;J 
xd;whf vONthk;’ 

[{d; 17 cyf Kjiy 
jpdk; 

Kjiyfspd; mtyepiy Fwpj;J 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;jTk;> vjph;fhyj;jpy; 
mtw;iw mopahky; ghJfhf;fTk; xt;nthU 
Mz;Lk; ,e;j jpdk; mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

[{d; 18 Ml;b];bf; ngUik 
jpdk; 

2022Mk; Mz;bw;fhd fUg;nghUs; ‘ 
gzpaplj;jpy; Nrh;j;jy;: ngUe;njhw;Wf;Fg; 
gpe;ija cyfpy; cs;s rthy;fs; kw;Wk; 
tha;g;Gfs;’ 

[{d; 18 ntWg;G Ngr;ir 
vjph;g;gjw;fhd 
rh;tNjr jpdk; 

ntWf;fj;jf;f Ngr;ir vjph;g;gjw;fhd rh;tNjr 
jpdk;> ntWf;fj;jf;f Ngr;ir vjph;j;Jg; 
Nghuhl Nt;zbajd; mtrpaj;ijAk;> gy;NtW 
r%fq;fSf;F ,ilapy; rfpg;Gj; jd;ik 
kw;Wk; njhlh;ig Nkk;gLj;JtijAk; 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

[{d; 19 rh;tNjr thrpg;G 
jpdk; 

Nfushtpy; E}yfk; kw;Wk; vOj;jwpT 
,af;fj;jpd; je;ij gpvd; gzpf;fhpd; 
epidthf [{d; 19Mk; Njjpia Njrpa 
thrpg;G jpdkhf ,e;jpah nfhz;lhLfpwJ. 

[{d; 19 je;ijah; jpdk;  xU FLk;gj;jpy; ghJfhtyuhfTk; 
MjuthsuhfTk; je;ijfs; trpf;Fk; Kf;fpa 
gq;fpw;F khpahij nrYj;Jtjw;fhf je;ijah; 
jpdk; xt;nthU Mz;Lk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.  
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[{d; 20 cyf mfjpfs; 
jpdk; 

2022Mk; Mz;bw;fhd fUg;nghUs; 
‘ghJfhg;igj; NjLtjw;fhd chpik’ 
vd;gjhFk;.  

[{d; 21 rh;tNjr Nahfh 
jpdk; 

2022Mk; Mz;L ikaf; fUj;J – 
kdpjFyj;jpw;fhf Nahfh 

[{d; 21 cyf ,ir jpdk; ikaf; fUj;J 2022 – re;jpg;Gfspy; ,ir’  
[{d; 21 cyf 

i`l;Nuhfpuhgp 
jpdk; 

2022Mk;Mz;bw;fhdfUg;nghUs;: 
‘i`l;Nuhfpuhgp – If;fpa ehLfspd; 
ngUq;fly; jrhg;jj;jpw;F gq;fspg;G’ 

[{d; 23 rh;tNjr tpjitfs; 
jpdk; 

xt;nthU Mz;Lk; [{d; 23md;W> 
tpjitfspd; chpikfs; kw;Wk; r%fg; 
ghJfhg;ig ntspr;rk; Nghl;Lf; fhl;Ltjw;fhf 
cyfk; KOtJk; rh;tNjr tpjitfs; jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

[{d; 23 rh;tNjr xypk;gpf; 
jpdk; 

2022Mk; Mz;bw;fhd fUg;nghUs;. ‘xd;whf> 
mikjpahd cyfj;jpw;fhf’ vd;gjhFk;.  

[{d; 26 Nghijg; nghUs; 
cgNahfk; kw;Wk; 
rl;l tpNuhj 
flj;jYf;F vjpuhd 
rh;tNjr jpdk; 

Nghijg;nghUs; cgNahfk; kw;Wk; rl;l 
tpNuhj Nghijg; nghUs; th;j;jfk; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf ,e;j ehs; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

[{d; 29 Njrpa Gs;spapay; 
jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022: epiyahd tsh;r;rpf;fhd 
juT vd;gjhFk;. 

[{d; 30 rh;tNjr rpW 
Nfhs;fs; jpdk; 

rh;tNjr rpWNfhs; jpdk; 2022,d; fUg;nghUs; 
‘rpwpaJ mofhdJ’ vd;gjhFk;. 

 
ehs; jpdk; ikaf;fUj;J 
[_iy 1 ruf;F kw;Wk; Nrit 

thp ([pv];b) jpdk; 
ehl;by;gioa kiwKf thp 
Kiwf;Fg; gjpyhf ruf;F kw;Wk; 
Nrit thp mky;gLj;jg;gl;lij 
epidT$Wk; tifapy; xt;nthU 
Mz;L [_iy 1Mk; ruf;F 
kw;Wk; Nrit thp jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

[_iy 1 Njrpa kUj;Jth;fs; 
jpdk; 

r%fj;jpw;F kUj;Jth;fspd; 
jd;dykw;w gq;fspg;ig 
rpwg;gpf;Fk; tifapy; xt;nthU 
Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  ikaf; 
fUj;J – Kd; thpirapy; cs;s 
FLk;g kUj;Jth;fs;.  

[_iy 2 rh;tNjr $l;LwT 
jpdk; 

$l;LwT ,af;fj;jpd; gq;fspg;ig 
rpwg;gpf;Fk; tifapy; [_iy 
2Mk; Njjp ,e;j jpdk; 
filgpbf;fg;gLfpwJ. 
‘$l;LwTfs; xU rpwe;j 
cyfj;ij cUthf;Ffpd;wd’ – 
rh;tNjr Mz;bd; fUg;nghUis 
vjpnuhypf;fpwJ.      

[_iy 6 cyf [_Ndhrp];; vNyhgh> gwitf; fha;r;ry; 
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jpdk; kw;Wk; Nkw;Fiey; itu]; 
Nghd;w> tpyq;Ffspy; ,Ue;J 
kdpjh;fSf;Fg; guTk; Neha;f;F 
vjpuhf toq;fg;gl;l Kjy; 
jLg;g+rpapd; epidthf xt;nthU 
Mz;Lk; [_iy 6 Mk; Njjp 
cyf [_Ndhrp]; jpdk; 
mDrhpr;ff;ggLfpwJ.   

[_iy 7 cyf rhf;nyl; 
jpdk; 2022 

rhf;Nyl; fz;Lgpbf;fg;gl;lij 
epidT$Wk; tifapy; xt;nthU 
Mz;Lk; [_iy 7Mk; Njjp 
cyf rhf;Nyl; jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

[_iy 11 cyf kf;fs; 
njhif jpdk; 

cyf kf;fs; njhif 
gpur;rpidfspd; gpur;rpidfis 
vLj;Jiug;gjw;fhf Mz;LNjhWk; 
cyf kf;fs; njhif jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
ikaf; fUj;J – ‘8 gpy;ypad;  
cyfk;: midtUf;Fk; 
nefpo;r;rpahd vjph;fhyj;ij 
Nehf;fp – tha;g;Gfisg; 
gad;gLj;Jjy; kw;Wk; 
midtUf;Fk; chpikfs; kw;Wk; 
Njh;Tfis cWjp nra;jy;. 

[_iy 15 cyf ,isQh; 
jpwd; jpdk; 

cynfq;fpYk; cs;s 
,isQh;fSf;Fj; Njitahd 
jpwd;fis toq;Ftjd;%yk; 
mth;fs; Ntiytha;g;igg; 
ngWtNj ,e;j ehspd; xNu 
Nehf;fk; MFk;.  2022Mk; 
Mz;bw;fhd fUg;nghUs; 
‘vjph;fhyj;jpw;fhd ,isQh; 
jpwd;fis khw;Wjy;’ 

[_iy 18 ney;rd; kz;Nlyh 
rh;tNjr jpdk; 

2022Mk; Mz;L ney;rd; 
kz;Nlyh rh;tNjr jpdj;jpd; 
fUg;nghUs; If;fpa ehLfs; 
rigapd; $w;Wg;gb> ‘cq;fsplk; 
cs;sijf; nfhz;L> ePq;fs; 
vq;Nf ,Ue;jhYk;> cq;fshy; 
Kbe;jijr; nra;Aq;fs’; 
vd;gjhFk;.  

[_iy 20 cyf rJuq;f  
jpdk; 

cyf rJuq;f jpdk; 
Mz;LNjhWk; [_iy 20 md;W 
cyfk; KOtJk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ. ,e;j ehs; 
1924,y; ghhprpy; rh;tNjr 
rJuq;f $l;likg;G 
(International Chess Federation) 
epWtg;gl;l Njjpiaf; Fwpf;fpwJ.  

[_iy 20 rh;tNjr epyT jpdk; [_iy 20> 1969,y;> mnkhpf;f 
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tpz;ntsp tPuh;fshd ePy; 
Mk;];l;uhq; kw;Wk; g]; My;l;hpd; 
MfpNahh; re;jpu fpufj;ij 
mile;j Kjy; kdpjh;fs; 
Mdhh;fs;.  

[_iy 22 cyf %is jpdk; ,J %isapd; MNuhf;fpa 
gpur;rpidfs; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 2022Mk; 
Mz;Lf;fhd cyf %is 
jpdj;jpd; fUg;nghUs; 
‘midtUf;Fk; %is 
MNuhf;fpak;’ vd;gjhFk;.  

[_iy 23 Njrpa xypgug;G 
jpdk; 

,e;jpahtpy; [_iy 23 md;W 
Njrpa xypgug;G jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  ek; 
tho;tpy; thndhypapd; 
jhf;fj;ij ,e;jpa Fbkf;fSf;F 
epidt+l;LtNj ,e;j ehspd; 
Nehf;fkhFk;.  

[_iy 24 Njrpa tUkhd thp 
jpdk; 

Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd 
tUkhd thpapd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij vLj;Jiuf;f 
Njrpa tUkhd thp jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

[_iy 25 cyfk; ePhpy; 
%o;Ftijj; jLf;Fk; 
jpdk; 

ePhpy; %o;Ftijj; jLg;gjw;fhd 
cyfshtpa thjj;jpw;fhf xU 
jPh;khdj;Jld; If;fpa ehLfs; 
rig ,e;j ehis 
mq;fPfhpj;Js;sJ.  

[_iy 26 fhh;fpy; ntw;wp jpdk; 1999Mk; Mz;L fhh;fpy; Nghhpy; 
ghfp];jhid ,e;jpah ntd;wij 
epidT$Wk; tifapy; xt;nthU 
Mz;Lk; fhh;fpy; ntw;wp jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

[_iy 28 cyf n`gilb]; 
jpdk; 

capUf;F Mgj;jhd itu]; 
Neha; n`gilb];> mjd; 
rpf;fy;fs; kw;Wk; mjd; 
gutiyj; jLg;gjw;fhd topfs; 
kw;Wk; topKiwfs; Fwpj;J 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;j 
xt;nthU Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
ikaf;fUj;J 2022 – 
‘n`gilb]; rpfpr;iria 
cq;fSf;F neUf;fkhff; 
nfhz;L tUjy;;’ 

[_iy 28 cyf ,aw;if 
ghJfhg;G jpdk; 

,aw;if tsq;fspd; 
Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; mtw;iwg; 
ghJfhg;gjw;Fj; Njitahd 
Kaw;rpfs; Fwpj;j tpopg;Gzh;it 
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Vw;gLj;Jtjw;fhf Mz;LNjhWk; 
,e;j jpdk; mDrhpf;fg;gLfpwJ.  
ikaf; fUj;J 2022-
‘,aw;ifAld; ,zf;fkhf 
tho;Nthk;’ 

[_iy 29 rh;tNjr Gypfs; 
jpdk; 

Ntfkhf Fiwe;J tUk; 
Gypfspd; vz;zpf;ifia 
fhg;ghw;Wtjw;fhf vLf;f 
Ntz;ba jFe;j eltbf;if 
Fwpj;J tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf xt;nthU 
Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
filgpbf;fg;gLfpwJ.  

[_iy 30 rh;tNjr el;;G jpdk; If;fpa ehLfs; rigapd; 
$w;Wg;gb> rh;tNjr el;G jpdk; 
kf;fspilNa mikjp kw;Wk; 
r%f ey;ypzf;fj;ij Nkk;gLj;j 
cjTk;.  

[_iy 30 Ms; flj;jYf;F 
vjpuhd cyf jpdk;  

‘njhopy;El;gj;ijg; 
gad;gLj;Jjy; kw;Wk; 
J~;gpuNahfk; nra;jy;’ vd;Dk; 
,e;j Mz;bd; fUg;nghUs;> 
kdpjf; flj;jiy nray;gLj;Jk; 
kw;Wk; jLf;ff;f $ba xU 
fUtpahf njhopy;El;gj;jpd; 
gq;fspg;ig ikakhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

 
 

ehs; jpdk; ikaf;fUj;J 
Mf];l; 1 cyf EiuaPuy; 

Gw;WNeha; jpdk; 
xt;nthU Mz;Lk;> EiuaPuy; 
Gw;WNeha;f;fhd fhuzq;fs; 
kw;Wk; rpfpr;irfs; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf 
Mf];l; 01 Mk; Njjp cyf 
EiuaPuy; Gw;WNeha; jpdkhf 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Mf];l; 1 K];ypk; ngz;fs; 
chpikfs; jpdk; 

‘Kj;jyhf;’ rl;lj;ij 
mky;gLj;jpaijf; nfhz;lhLk; 
tifapy; xtt;nthU Mz;Lk; 
Mf];l; 01Mk; Njjp K];ypk; 
ngz;fs; chpik jpdk; 
filgpbf;fg;gLfpwJ.  

Mf];l; 1-7 cyf jha;g;ghy; thuk; 2022Mk; Mz;Lf;fhd cyf 
jha;g;ghy; thuj;jpd; fUg;nghUs; 
‘jha;g;ghy; mspg;gjw;fhf 
Kd;NdWq;fs;: fy;tp kw;Wk; 
MjuT mspAq;fs; 

Mf];l; 6 `PNuh~Pkh jpdk; ,uz;lhk; cyfg; Nghhpd; 
Kbtpy; 1945Mk; Mz;L 
[g;ghdpd; `PNuh~pkhtpy; 
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mZFz;L tPrg;gl;lij 
epidT$Wk; tifapy; Mf];l; 
6Mk; Njjp `pNuh~pkh jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Mf];l; 7 Njrpa ifj;jwp jpdk; ifj;jwp nerT nra;Ak; 
r%fj;ij nfsutpf;fTk;> 
ifj;jwp Jiwapd; gq;fspg;ig 
mq;fPfhpf;fTk; Njrpa ifj;jwp 
jpdk; Mz;LNjhWk; 
filgpbf;fg;gLfpwJ. 

Mf];l; 7 ez;gh;fs; jpdk; ez;gh;fs; jpdk; xt;nthU 
Mz;Lk; ek; tho;tpy; cs;s 
ez;gh;fSf;fhf 
mh;g;gzpf;fg;gl;l xU rpwg;G 
ehshf nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

Mf];l; 7 <l;b vwpjy; jpdk; Nlhf;fpNahtpy; jlfsg; 
Nghl;bapy; ,e;jpahtpd; Kjy; 
xypk;gpf; jq;fg; gjf;fj;ij 
ntd;w <l;b vwpjy; tPuh; ePu[; 
Nrhg;uhtpd; epidthf 
2021,y;Kjd;Kjypy; ,e;j ehs; 
mDrhpf;fg;gl;lJ.  
 
 

Mf];l; 8 nts;isaNd 
ntspNaW ,af;f 
jpdk; 

nts;isaNd ntspNaW 
,af;fk; Mf];l; 8> 1942y; 
njhlq;fg;gl;lJ> ,e;j 
Neuj;jpy;jhd; ‘nra; my;yJ 
nrj;J kb’ vd;w Gfo;ngw;w 
Kof;fk; kfhj;kh fhe;jpahy; 
toq;fg;gl;lJ.  
 

Mf];l; 9 cyf goq;Fb 
kf;fspd; rh;tNjr 
jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022- ‘ghuk;ghpa 
mwpitg; ghJfhj;jy; kw;Wk; 
gug;Gtjpy; goq;Fbg; ngz;fspd; 
gq;F. 

Mf];l; 9 ehfrhfp jpdk; ehfhrhfp efuj;jpd;kPJ mnkhpf;f 
,uhZtk; mnkhpf;fhtpd; gp-29 
Fz;LtPr;rpy; ,Ue;J ‘Fz;L 
kdpjd;’ (Fat Man) vd;w 
mZFz;il tPrpa jpdj;ij 
epidT$Wk; tifapy; 
xt;nthU Mz;L ehfrhfp jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Mf];l; 10 cyf caph; vhpnghUs; 
jpdk; 

Gijgbtkw;w vhpnghUl;fspd; 
gad;ghL Fwpj;j tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjw;fhf xt;nthU 
Mz;Lk; Mf];l; 10Mk; Njjp 
cyf caphp vhpnghUs; jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

Mf];l; 10 cyf rpq;f jpdk; rpq;fq;fisg; gw;wpa 
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tpopg;Gzh;it gug;GtijAk;> 
mtw;wpd; ghJfhg;ig Nehf;fpg; 
ghLgl Ntz;ba mtruj; 
NjitiaAk; ,e;j ehs; 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

Mf];l; 12 cyf ahidfs; jpdk; ahidfisg; ghJfhg;gJ 
Fwpj;j tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;JtNj cyf ahidfs; 
jpdj;jpd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;.  

Mf];l; 12 rh;tNjr ,isQh;fs; 
jpdk; 

rh;tNjr ,isQh; jpdk; 2022 
gjpg;gpd; fUg;nghUs;> 
‘jiyKiw xw;Wik; vy;yh 
tajpdUf;Fk; xU cyfj;ij 
cUthf;Ftjy;’ vd;gjhFk;. 

Mf];l; 13 cyf cly; cWg;G 
jhd jpdk; 

2022Mk; Mz;bd; cyf cWg;G 
jhd jpdj;jpw;fhd ,e;j 
Mz;bd; fUg;nghUs; ‘ 
cWg;Gfis jhdk; nra;J 
caph;fisf; fhg;Nghk;’ 
vd;gjhFk;.  
 

Mf];l; 13 rh;tNjr ,lJ if 
cgNahfpg;ghsh;fs; 
jpdk; 

tyJ if Mjpf;f cyfpy; 
thOk; ,lJ if gof;f 
kf;fspd; mDgtj;ijg; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf 
,e;j ehs; mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

Mf];l; 14 gphptpid jpfpy; epidT 
jpdk; 

,e;jpah kw;Wk; ghfp];jhdhf 
,e;jpah gphpe;jJ fLikahd 
td;Kiw kw;Wk; tFg;Gthj 
fytuq;fs;> nrhj;J ,og;G 
kw;Wk; jPtputhj vOr;rpf;F 
toptFfj;jJ./ 

Mf];l; 15 ,e;jpa Rje;jpu jpdk; Mf];l; 15> 1947,y;> ,e;jpah 
Mq;fpNyah; Ml;rpapypUe;J 
Rje;jpuk; ngw;wJ kw;Wk; 
Rje;jpukhd kw;Wk; [dehaf 
ehlhf khwpaJ. 

Mf];l; 19 cyf Gifg;gl jpdk; ikaf;fUj;J 2022 – ‘nyd;]; 
%yk; njhw;W Nehia xopj;jy;’ 

Mf];l; 19 cyf kdpjhgpkhd 
jpdk; 

ikaf;f fUj;J 2022- ‘’xU 
Foe;ijia tsh;f;f xU 
fpuhkk; Njit’ vd;w Gfo;ngw;w 
gonkhopia mbg;gilahff; 
nfhz;L ‘,J xU fpuhkj;ij 
vLf;Fk;’ vd;gjhFk;. 
 

Mf];l; 20 cyf nfhR jpdk; 2022 ikaf;fUj;J: ‘kNyhpah 
Neha;r; Rikiaf; Fiwf;fTk;> 
caph;fisf; fhf;fTk; 
GJikiag; gad;gLj;Jq;fs;’ 



 

249 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

Mf];l; 21 cyf %j;j Fbkf;fs; 
jpdk; 

kdpj rKjhaj;jpy; 
KjpNahh;fspd; gq;fspg;ig 
rpwg;gpf;Fk; Nehf;fj;Jld; ,e;j 
jpdk; mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

Mf];l; 21 gq;futhjj;jhy; 
ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F 
rh;tNjr epidT jpdk; 
kw;Wk; mQ;ryp 

2022 ,d; rh;tNjr epidT 
jpdj;jpd; ikaf;fUj;J kw;Wk; 
gaq;futhjj;jhy; 
ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F mQ;ryp 
nrYj;JtJ ‘epidTfs;’ vd;gJ 
If;fpa ehLfs; rigapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

Mf];l; 22 kjk;  my;yJ 
ek;gpf;ifapd; 
mbg;gilapy; 
td;Kiwr; nray;fshy; 
ghjpf;fg;gl;lth;fis 
epidT$Wk; rh;tNjr 
jpdk; 

,e;j ehspy;> rh;tNjr r%fk; 
kj mbg;gilapyhd 
td;Kiwfspy; ,Ue;J 
jg;gpath;fs; kw;Wk; 
ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F khpahij 
nrYj;JfpwJ.  

Mf];l; 23 mbik th;j;jfk; 
kw;Wk; mij 
xopg;gjw;fhd rh;tNjr 
jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022 – 
‘ijhpaj;jpd; fijfs;: 
mbgikj;jdj;jpw;F vjph;g;G 
kw;Wk; ,dntwpf;F vjpuhd 
xw;Wik’ 

Mf];l; 26 rh;tNjr eha;fs; jpdk; nry;yg;gpuhzp filfspy; 
eha;fis thq;fhky; 
jj;njLg;gij Cf;Ftpf;Fk; 
tifapy; Mz;LNjhWk; Mf];l; 
26k; Njjp rh;tNjr eha;fs; 
jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 

Mf];l; 26 ngz;fs; rkj;Jt 
jpdk; 

ngz;fspd; rkj;Jt ehs; 2022 
ikaf;fUj;J: ‘epiyahd 
vjph;fhyj;jpw;fhf ,d;W ghypd 
rkj;Jtk;‘ vd;gjhFk;. 

Mf];l; 29 Njrpa tpisahl;L 
jpdk; 

,e;jpahtpd; mjprpwe;j `hf;fp 
tPuuhd Nk[h; jpahd; re;jpd; 
gpwe;jehisf; Fwpf;Fk; 
tifapy; Mz;lNjhWk; Njrpa 
tpisahl;L jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

Mf];l; 29 mZrf;jp 
NrhjidfSf;F 
vjpuhd rh;tNjr jpdk; 

mZ MAj Nrhjidapd; 
NguopT tpisTfisg; gw;wpa 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;jTk;> 
mZ MAjq;fs; ,y;yhj 
cyfj;ij miltijAk; ,e;j 
ehs; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

Mf];l; 30 Njrpa rpW njhopy; 
jpdk; 

ehl;bd; nghUshjhu 
tsh;r;rpf;fhf rpWnjhopy;fspd; 
vOr;rp kw;Wk; tsh;r;rpiaf; 
nfhz;lhLk; tifapy; xt;nthU 
Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ. 
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Mf];l; 31 Mg;gphpf;f tk;rhtsp 
kf;fSf;fhd rh;tNjr 
jpdk; 

cynfq;fpYk; cs;s 
Mg;gphpf;fh;fs; kw;Wk; Mg;gphpf;f 
tk;rhtspapdhpd; tpjptpyf;fhd 
gq;fspg;Gfis 
Kd;dpiyg;gLj;Jtjw;fhf 
xt;nthU Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

 
ehs; jpdk; ikaf; fUj;J 
nrg;lk;gh; 2 cyf Njq;fha; jpdk;  ikaf; fUj;J 2022 – ‘rpwe;j 

vjph;fhyk; kw;Wk; tho;f;iff;fhf 
Njq;fha; tsh;g;G’ 

nrg;lk;gh; 5 Njrpa Mrphpah; jpdk; ehl;bd; jiyrpwe;j MrphpaUk; 
mwpQUkhd lhf;lh;. rh;tgs;sp 
uhjhfpU~;zdpd; epidthf Mrphah; 
jpdk; mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

nrg;lk;gh; 5 rh;tNjr njhz;L ehs; md;id njurh kiwe;j epidT 
jpdkhd nrg;lk;gh; 5Mk; Njjp 
rh;tNjr njhz;L jpdkhf 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 7 ePy thdj;Jf;fhd 
rh;tNjr J}a;ikahd 
fhw;W jpdk; 

2022Mk; Mz;L epY thdj;Jf;fhd 
rh;tNjr J}a;ikahd fhw;wpd; 
ikaf; fUj;J> ‘ehk; gfph;e;J 
nfhs;Sk; fhw;W’  

nrg;lk;gh; 8 rh;tNjr vOj;jwpT jpdk; ikaf; fUj;J 2022- ‘vOj;jwpT 
fw;wy; ,ilntspfis khw;Wjy;’  

nrg;lk;gh; 8 cyf ,ad;Kiw 
kUj;Jt 
(Physiotherapy) jpdk; 

2022 ikaf;fUj;J: fPy;thjj;ijj; 
jLj;jy; kw;Wk; Nkyhz;ik 

nrg;lk;gh; 9 cyf EV jpdk;  cyfk; KOtJk; Rj;jkhd 
elkhl;lj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
vLj;Jiug;gjw;fhf xt;nthU 
Mz;Lk; cyf EV jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 9 ,kakiy jpdk; ,e;j Mz;L ,kakiy jpdj;jpd; 
fUg;nghUs; ,kakiyia xU 
fhyepiy fl;Lg;ghl;lhsuhf 
epiyepWj;JtjhFk;. 

nrg;lk;gh; 9 jhf;Fjypy; ,Ue;J 
fy;tpiag; 
ghJfhg;gjw;fhd rh;tNjr 
jpdk; 

khzth;fspd; ghJfhg;G kw;Wk; 
ghJfhg;ghd ,lq;fsh gs;spsfis 
Mf;Ftjd; Kf;fpaj;Jtk; Fwpj;j 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;JtNj ,e;j 
ehspd; Nehf;fk; MFk;.  

nrg;lk;gh; 10 cyf jw;nfhiy jLg;G 
jpdk; 

ikaf; fUj;J 2022: ‘nray; %yk; 
ek;gpf;ifia cUthf;Fjy;’ 
 

nrg;lk;gh; 14 ,e;jp jpth];  ,e;jp jpth]; my;yJ ,e;jp jpdk; 
xt;nthU Mz;Lk; ,e;jpahtpd; 
mjpfhug;g+h;t nkhopahf ,e;jp 
gpugykile;jijf; Fwpf;fTk;> ehL 
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KOtJk; mjd; gad;ghl;il 
Cf;Ftpf;fTk; mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 15 nghwpahsh; jpdk; ehl;bd; jiyrpwe;j nghwpahsh; rh; 
Nkhf;~Fz;lk; tp];Nt];tua;ahtpd; 
gpwe;j ehis epidT$Wk; tifapy; 
Mz;LNjhWk; ,e;j jpdk; 
filgpbf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 15 rh;tNjr [dehaf jpdk; ,e;j Mz;L ,e;j ehs;> 
‘[dehafk;> mikjp kw;Wk; 
epiyahd tsh;r;rp ,yf;Ffis 
toq;Ftjw;fhd Clf Rje;jpuj;jpd; 
Kf;fpaj;Jtk;’ Fwpj;J ftdk; 
nrYj;JfpwJ.  

nrg;lk;gh; 16 XNrhd; mLf;ifg; 
ghJfhg;gjw;fhd rh;tNjr 
jpdk; 

XNrhd; mLf;F 2022Ig; 
ghJfhg;gjw;fhd rh;tNjr 
jpdj;jpw;fhd I.eh Rw;Wr; #oy; 
jpl;lj;jhy;mwptpf;fg;gl;l 
fUg;nghUs; ‘g+kpapy; caph;fisg; 
ghJfhf;Fk; cyfshtpa 
xj;Jiog;G’ vd;gjhFk;.  

nrg;lk;gh; 17 cyf Nehahsp ghJfhg;G 
jpdk; 

,e;j 2022Mk; Mz;L cyf 
Nehahsp ghJfhg;G jpdj;jpd; 
fUg;nghUs;> ‘kUe;Jg; ghJfhg;G’ 
vd;gJld; ‘mwpe;J> rhpghh;j;J kw;Wk; 
NfSq;fs;’ vd;w nraYf;fhd 
miog;Gld; ‘ghjpg;G ,y;yhky; 
kUe;J’ vd;w Kof;fj;Jld; 
cs;sJ.  

nrg;lk;gh; 17 rh;tNjr flNyhu 
J}a;ik jpdk; 

,e;j Mz;L Irp[p jdJ 
Kaw;rpfis Gtp mwptpay; 
mikr;rfj;jpd; Kjd;ikj; jpl;lkhd 
‘[;tr; rhfh; -Ruf;~pj; rhfh;’ 
(Rj;jkhd flw;fiu> ghJfhg;ghd 
fly;” cld; xUq;fpizj;Js;sJ.  

nrg;lk;gh; 18 rh;tNjr rk Cjpa 
jpdk; 

Mz;fSf;Fk; ngz;fSf;Fk; 
,ilNa cs;s NtWghL Fwpj;J 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; tifapy; 
xt;nthU Mz;Lk; ,e;j jpdk; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 18 cyf %q;fpy; jpdk; cyf %q;fpy; jpdk; 2022 nrg;lk;gh; 
18 md;W> ,e;j kpfTk; gaDs;s 
jhtuj;ijg; ghJfhg;gJ Fwpj;j 
tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jk; tifapy; 
mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 21 rh;tNjr mikjp jpdk; ,e;j Mz;L rh;tNjr mikjp 
jpdj;jpd; fUg;nghUs;> ,dthjj;ij 
KbTf;Ff; nfhz;L tUjy;> 
mikjpia cUthf;Fjy;’ 
vd;gjhFk;.  
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nrg;lk;gh; 21 cyf my;irkh; jpdk; cyf my;irkh; khjj;jpw;fhd ,e;j 
Mz;bd; fUg;nghUs; 
‘bnkd;~pahit mwpe;J 
nfhs;Sjy;> my;irkh;i] mwpe;J 
nfhs;Sjy;’ vd;gjhFk;.  

nrg;lk;gh; 22 cyf fhz;lhkpUf jpdk; ,e;j Mz;L cyf fhz;lhkpUf 
jpdk; ‘vg;NghJk; Ie;J 
fhz;lhkpUfq;fs;’ vd;w ikaf; 
fUj;Jld; mDrhpf;fg;gLfpwJ.  

nrg;lk;gh; 22 cyf Nuh[h jpdk; 
(Gw;WNehahspfspd; 
eyd;) 

,e;j ehs; Gw;WNeha;f;F vjpuhfg; 
NghuhLk; kf;fis Cf;Ftpj;J 
Mjutspg;gij Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ.  

nrg;lk;gh; 23 rh;tNjr irifnkhop 
jpdk;  

ikaf; fUj;J 2022: ‘irif nkhop 
vq;fis xd;WgLj;JfpwJ’ 
 

nrg;lk;gh; 25 rh;tNjr kfs;fs; jpdk; ek; tho;tpy; md;igAk; 
kfpo;r;rpiaAk;nfhz;L tUk; ek; 
kfs;fisg; Nghw;Wtjw;fhf ,e;j 
ehs; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 

nrg;lk;gh; 25 cyf kUe;jhSeh;fs; 
jpdk; 

Rfhjhu Nkk;ghl;bw;F 
kUe;jhsh;fspd; gq;fspg;ig 
Kd;dpiyg;gLj;Jjjy; kw;Wk; 
ghpe;Jiuj;jy; vd;Dk; Fwpf;Nfhs; 

nrg;lk;gh; 25 cyf MWfs; jpdk; ,e;j Mz;L cyf MWfs; 
jpdj;jpd; fUg;nghUs;> ‘gy;Yaph; 
ngUf;fj;jpw;F ejpfspd; 
Kf;fpaj;Jtk;’ vd;gjhFk;. 

nrg;lk;gh; 26 cyf fUj;jil jpdk; fUj;jil mwpT kw;Wk; FLk;gf; 
fl;Lg;ghL gw;wpa tpopg;Gzh;it 
Vw;gLj;Jtjpy; ,e;j ehs; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. 

nrg;lk;gh; 26  mZ MAjq;fis 
Kw;wpYk; xopg;gjw;fhd 
rh;tNjr jpdk; 

mZ MAjq;fshy; kdpj 
Fyj;jpw;F Vw;gLk; mr;RWj;jy; 
Fwpj;J nghJkf;fsplk; 
tpopg;Gzh;it Nkk;gLj;JtNj ,e;j 
ehspd; Nehf;fkhFk;.  

nrg;lk;gh; 26 cyf Rw;Wr;#oy; 
Rfhjhu jpdk; 

,e;j Mz;L cyf Rw;Wr; #oy; 
Rfhjhu jpdj;jpd; fUg;nghUs; 
‘epiyahd tsh;r;rp ,yf;Ffis 
nray;gLj;Jtjw;fhd Rw;Wr;#oy; 
Rfhjhu mikg;Gfis 
tYg;gLj;Jjy;’ vd;gjhFk;. 

nrg;lk;gh; 27 cyf Rw;Wyh jpdk; ikaf; fUj;J 2022: Rw;Wyh Fwpj;j 
kWrpe;jid 

nrg;lk;gh; 28 cyf Nugp]; 
(ntwpeha;f;fb Neha;) 
jpdk; 

2022Mk; Mz;L ikaf;fUj;J: 
‘xUMNuhf;fpak;> g+[;[pa kuzk;’ 
vd;gjhFk; 
 

nrg;lk;gh; 28 jfty; mZfYf;fhd 2022Mk; Mz;bd; cyfshtpa 
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rh;tNjr cyfshtpa 
jpdk; 

khehl;bd; fUg;nghUs;> ‘nraw;if 
Ez;zwpT> kpd;-MSik kw;Wk; 
jfty; mZfy;’ vd;gjhFk;. 

nrg;lk;gh; 29 cyf ,ja jpdk; ikaf; fUj;J 2022: xt;nthU 
,jaj;jpw;Fk; ,jaj;ijg; 
gad;gLj;Jjy;’ vd;gjhFk;.  

nrg;lk;gh; 29  cyf fly;rhh; jpdk; 2022Mk; Mz;bd; cyf fly;rhh; 
jpdj;jpd; fUg;nghUs;> ‘gRikahd 
fg;gy; Nghf;Ftuj;Jf;fhd Gjpa 
njhopy;El;gq;fs;’ vd;gjhFk;. 

nrg;lk;gh; 30 rh;tNjr nkhopngah;g;G 
jpdk; 

,e;j Mz;Lf;fhd rh;tNjr 
nkhopngah;g;G jpdj;jpd; fUg;nghUs; 
‘jilfsw;w cyfk;’ vd;gjhFk;.  
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jpUtpohf;fs; 

பதுகம்மா பண்டிரக 

❖ பதுகம்மா என்பது மதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரவதசத்தின் சி  பகுதிகளில் 

மபண்களால் மகாண்டாடப்படும் ம ர் திருவிழா ஆகும் 

❖ ஒவ்மவாரு ஆண்டும் சாதவாகன ைாட்காட்டியின்படி பித்ரு அமாவாரச மதாடங்கி 
ஒன்பது ைாட்கள் இந்த விழா மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பதுகம்மா ஒன்பது ைாட்கள் மகாண்டாடப்படுகிறது மற்றும் சாரதா ைவராத்திரி 

மற்றும் துர்கா பூரஜ பண்டிரகயுடன் ஒத்துப்வபாகிறது. 

வராஷ் ஹஷானா 

❖ வராஷ் ஹஷானா யூதர்களின் மிக முக்கியமான விடுமுரற ைாட்களில் 

ஒன்றாகும். 

❖ இது யூத புத்தாண்டின் மதாடக்கத்ரதக் குறிக்கிறது. 

கிங் மிளகாய் (ராஜா மிர்ச்சா) திருவிழா 

❖ ைாகா ாந்தில் முதன்முத ாக ைாகா மிர்ச்சா (ைாகா கிங் மபப்பர்) திருவிழா 2022 

வகாஹிமா மாவட்டத்தின் கீழ் உள்ள சயாஹாமா கிராமத்தில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டது. 

நுகாய் ஜுஹார் 

❖ Nuakhai Juhar இந்தியாவில் ஒரு விவசாய திருவிழா ஆகும், இது புதிய மைல் 

பருவத்தின் மதாடக்கத்ரதக் குறிக்கிறது. 

❖ இவ்விழா மபரும்பாலும் வமற்கு ஒடிசா மற்றும் மதற்கு சத்தீஸ்கர் மக்களால் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

பு ிக ி திருவிழா 

❖ பு ிக்க ி என்றால் சிறுத்ரத ைடனம். 

❖ இது முக்கியமாக இந்தியாவின் வகரள மாைி த்தில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 
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❖ ஆண்டுவதாறும் ைரடமபறும் அறுவரடத் திருவிழாவான ஓைம் பண்டிரகயின் 

வபாது மக்கரள மகிழ்விப்பதற்காக பயிற்சி மபற்ற கர ஞர்களால் இது 

ைிகழ்த்தப்படுகிறது. 

 

ஷுமாங் லீ ா விழா 

❖ 50வது அரனத்து மைிப்பூர் ஷுமாங் லீ ா விழா 2021-2022 இம்பா ில் உள்ள 

அரண்மரன வளாகத்தில் உள்ள இவபாரயமா ஷுமாங் லீ ா ஷாங்ம னில் 

மதாடங்கியது. 

❖ மைிப்பூரில் இது ஒரு பாரம்பரிய ைாடக வடிவமாகும். 

❖ இவ்விழாவில், மபண் கர ஞர்களின் வவடங்கள் அரனத்து ஆண் ைடிகர்களாலும், 

ஆண் கதாபாத்திரங்கள் மபண் கர ஞர்களாலும் ைடிக்கப்படுகின்றன. 

ஹவர ி திகார் திருவிழா 

❖ இது சத்தீஸ்கரில் மகாண்டாடப்படும் பாரம்பரிய பண்ரை திருவிழா. 

❖ ஹவர ி ஷ்ராவை மாதத்தின் மதாடக்கத்ரதக் குறிக்கிறது. 

❖ இது சத்தீஸ்கரின் முதல் திருவிழாவாக கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்த ைல்  சந்தர்ப்பத்தில், விவசாயிகள் தங்கள் விவசாய உபகரைங்கள் மற்றும் 

பசுக்கரள வைங்குகிறார்கள். 

கர்ச்சி திருவிழா 

❖ கர்ச்சி பூரஜ என்பது திரிபுராவில் மகாண்டாடப்படும் ஒரு பழங்குடி 

பண்டிரகயாகும். 

❖ கர்ச்சி என்பதன் வைரடி அர்த்தம் – 'பாவங்கரள சுத்தம் மசய்தல்' 

❖ இந்த திருவிழாவில், 14 மதய்வங்களுக்கு பிரார்த்தரன மசய்யப்படுகிறது. 

வபானலு திருவிழா 

❖ வபானலு திருவிழா என்பது மகாகாளி வதவி வழிபடப்படும் ஒரு இந்து 

பண்டிரகயாகும். 
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❖ இவ்விழா முக்கியமாக மதலுங்கானாவின் இரட்ரட ைகரங்களான ரஹதராபாத் 

மற்றும் மசகந்திராபாத் மற்றும் மதலுங்கானாவின் பிற பகுதிகளில் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

ைாம்பழத் திருவிழா 

❖ மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் மதாழில்துரற அரமச்சர் பியூஷ் வகாயல் , 

மபல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்ஸில் "மாம்பழத் திருவிழாரவ" மதாடங்கி ரவத்தார். 

❖ ஐவராப்பியர்களிரடவய விழிப்புைர்ரவ ஏற்படுத்தவும், இந்திய 

மாம்பழங்களுக்கான சந்ரதரய ஐவராப்பாவில் ஏற்படுத்தவும் மாம்பழத் திருவிழா 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

லபதகா திருவிழா 

❖ ஆண்டுவதாறும் பழரமயான ரபவகா திருவிழா, அஸ்ஸாம் மாைி ம் முழுவதும் 

ஜூன் மாதம் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இவ்விழா முக்கியமாக ரபா பழங்குடியினரால் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஏராளமான பயிர்கள் மற்றும் ைல்  ஆவராக்கியத்ரத மகாண்டு வருவதற்காக 

மகாண்டாடப்படும் திருவிழா 

❖ ரபா ஒரு திமபத்திய-பர்மன் விவசாயம் சார்ந்த சமூகம். 

❖ மபரும்பா ான சமூகத்தினர் வமற்கு வங்கத்தில் கீழ் அஸ்ஸாம், கவரா மர கள் 

மற்றும் வடார் பகுதியில் வசித்து வந்தனர். 

லாபவண்டர் திருவிழா 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப அரமச்சர் டாக்டர் ஜிவதந்திர சிங் திறந்து 

ரவத்தார் 

❖ இந்தியாவின் முதல்  ாமவண்டர் திருவிழா ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் (வஜ&வக) 

வதாடா மாவட்டத்தில் உள்ள பவதர்வா ைகரில் மதாடங்கியது. 

❖ விழாரவ மத்திய அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப அரமச்சர் டாக்டர் ஜிவதந்திர 

சிங் மதாடங்கி ரவத்தார். 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piyush_Goyal
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ஷிருய் லில்லி திருவிழா 

❖ ஷிருய்  ில் ி திருவிழாவின் 4வது பதிப்பு மைிப்பூரின் உக்ருல் மாவட்டத்தில் 

உள்ள ஷிருய் கிராமத்தில் மதாடங்கியது. 

❖ உக்ருல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஷிருய் கிராம ரமதானத்தில் மைிப்பூர் ஆளுைர் 

 ா.கவைசன், முத ரமச்சர் என். பிவரன் சிங்குடன் இரைந்து விழாரவத் 

மதாடங்கி ரவத்தார். 

❖ ஷிரி  ில் ி அல் து  ி ியம் மக் ினிவய மைிப்பூரின் மாைி  ம ர். 

ேம்மு காஷ்ைீரின் முதல் பறலவ திருவிழா 

❖ ைிர யான சுற்றுச்சூழல் சுற்று ாரவ வமம்படுத்தவும், உள்ளூர் மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான இயற்ரக அடிப்பரடயி ான மாற்று ஆதாரங்களுக்கு 

உத்வவகம் அளிக்கவும் பறரவ திருவிழா மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர் மாைி ம் பஹல்காம் மற்றும் தச்சிகம் ஆகிய இடங்களில் 

திருவிழா ைடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

கங்கூர் திருவிழா 

❖ இத்திருவிழா மபரும்பாலும் ராஜஸ்தானின் திருமைமான மபண்களால் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ மகௌரி வதவியின் வழிபாட்ரடக் குறிக்கிறது. 

இயற்லக விழா சார்ஹுல் 

❖ இது ஜார்கண்ட் மாைி த்தில் மகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ சரஹுல் என்பதன் வாய்மமாழி மபாருள் "சல் மரத்ரத வைங்குதல்" என்பதாகும். 

❖ இது ஜார்கண்ட் பகுதியின் ஓரான், முண்டா மற்றும் வஹா பழங்குடியினரால் 

மகாண்டாடப்படும் ஒரு பழங்குடி பண்டிரகயாகும். 

N`h;j; விழா 

❖ வஹரத் அல் து 'ஹர(சிவன்) இரவு', மபாதுவாக மகா சிவராத்திரி என்று 

அரழக்கப்படுகிறது. 



 

258 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்(வஜ&வக) முழுவதும் உள்ள காஷ்மீரி பண்டிட்களால் 

இவ்விழா மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்த திருவிழா பார்வதி வதவியுடன் சிவமபருமானின் திருமைத்ரத குறிக்கிறது. 

தடால் உத்சவ் 

❖ வடால் உத்சவ் திருவிழா முக்கியமாக வமற்கு வங்க மக்களால் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்த விழா பகவான் கிருஷ்ைர் மற்றும் ராரதக்கு அர்ப்பைிக்கப்பட்டு மபௌர்ைமி 
ைாளில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஸ்பிடக் கஸ்டர் திருவிழா 2022 

❖  டாக்கில் மகாண்டாடப்படும் ஸ்பிடக் கஸ்டர் திருவிழா. 

❖ இது அரமதி மற்றும் மசழிப்பின் மகாண்டாட்டமாகும். 

❖ வ  மற்றும்  டாக்கில் உள்ள ஸ்பிடுக் மடா யத்தில் இவ்விழா 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ திருவிழாவின் முக்கிய ஈர்ப்பாக உள்ளூரில் சாம்ஸ் என்று அரழக்கப்படும் 

வண்ைமயமான முகமூடி ைடனம் இருந்தது. 

❖ மடா யத்தின் துறவிகள் ைிகழ்த்தும் வண்ைமயமான முகமூடி ைடனம் . 

தடார்கியா திருவிழா 

❖ அருைாச்ச  பிரவதசத்தில் தவாங் மடா யத்தில் வதார்க்யா திருவிழா 

மதாடங்குகிறது. 

❖ அருைாச்ச  பிரவதசத்தின் மமான்பா பழங்குடியினரால் மகாண்டாடப்படும் 

மூன்று ைாள் திருவிழாக்கள். 

❖ திருவிழாவின் முக்கிய ஈர்ப்பு துறவிகள் மசய்யும் சடங்கு ைடனமான 'ஷா-னா சாம்' 

ஆகும். 
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ைண்டு திருவிழா 

❖ மூன்று ைாட்கள் ைீடிக்கும் "மண்டு திருவிழா" மத்திய பிரவதசத்தின் தார் 

மாவட்டத்தில் உள்ள வர ாற்று ைகரமான மண்டுவில் மதாடங்கியது. 

❖ இந்த திருவிழா, உைவு, இரச, வர ாற்று பாரம்பரியம், கர  மற்றும் 

ரகவிரனப் மபாருட்கள் வபான்ற பண்ரடய மாண்டு ைகரின் ஒவ்மவாரு 

அம்சத்ரதயும் காட்சிப்படுத்துகிறது. 

பண்லடய கஞ்தசாத் திருவிழா 

❖ பண்ரடய கஞ்வசாத் திருவிழா பண்ரடய ைாக் க ாச்சாரத்தின் சின்னமாகும். 

❖ இது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் மசனாப் பள்ளத்தாக்கு பகுதி முழுவதும் மத 

ஆர்வத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ மகௌரி திரிதியாவின் இந்த ைாளில், சிவமபருமானும் பார்வதியும் திருமைம் 

மசய்துமகாண்டதாகவும், அவரது திருமைப் பரிசாக பனியால் ஆன 

சிம்மாசனத்ரத வ ியுறுத்துவதாகவும் ைம்பும் உள்ளூர் மக்களால், முக்கியமாக 

ைாக் பின்பற்றுபவர்களால் இவ்விழா மகாண்டாடப்படுகிறது. 

ைரு ைதஹாத்ஸவ் 

❖ ராஜஸ்தானின் மஜய்சால்மரில் உள்ள வபாகரன் கிராமத்தில் மரு மவஹாத்ஸவ் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 

தைடாரம் ோத்தாரா 2022 

❖ 2022 வமடாரம் ஜதாரா திருவிழா மதலுங்கானாவில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இது வகாயா பழங்குடியினரால் மகாண்டாடப்படும் ைான்கு ைாள் திருவிழாவாகும். 

❖ இது 1998ல் மாைி  விழாவாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

48வது கேுராதஹா நடன விழா 

❖ 47வது கஜுராவஹா ைடன விழா ைத்திய பிரததசத்தின் கேுராதஹாவில் 

பதாடங்கியது. 
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❖ முதல் ைாள் ைிகழ்வானது கீதா சந்திரன் மற்றும் அவரது குழுவினரின் 

பரதைாட்டியம் மற்றும் தீபக் மஹாராஜின் கதக் ைிகழ்ச்சிக்கு 

அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Losoong/Namsoong விழா 

❖ இந்திய மாைி மான சிக்கிம் முழுவதும் ஆண்டுவதாறும் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ வ ாசூங் திருவிழாரவ வசானம் வ ாசூங் என்றும், சிக்கிம் பூட்டியாக்கள் மற்றும் 

ம ப்சாக்களால் ைம்சூங் என்றும் மகாண்டாடுகிறார்கள். 

❖ இது அறுவரட பருவத்தின் மதாடக்கத்ரதக் குறிக்கிறது. 

❖ அமாவாரச கட்ட குர்னதீ் வ ாவவாவின் 1வது ைாளில் ைம்சூங் திருவிழா 

மதாடங்குகிறது. 

வடகிழக்கு திருவிழா 

❖ வடகிழக்கு திருவிழாவின் 9வது பதிப்பு அசாம் மாைி ம் கவுகாத்தியில் 

ைரடமபற்றது. 

❖  விழாரவ அசாம் கவர்னர் ஜகதீஷ் முகி மதாடங்கி ரவத்தார். 
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Kf;fpa ,yf;F Mz;Lfs; 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2022 

❖ பனிஹால் முதல் கத்ரா வலரயிலான ரயில் இலணப்பு நிலறவு.  

❖ 75 லட்சம் சுயஉதவி குழுக்கலள உருவாக்க மத்திய அரசு முன்மமாழிந்தது.  

❖ அரனத்து வவகன்கரளயும் கண்காைிக்க இந்திய ரயில்வவ தரடிதயா-

அதிர்பவண் அலடயாள குறிச்பசாற்கலள (RFID) பயன்படுத்த முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

❖ இந்தியா 2022க்குள் 175 GW புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திலய இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா 2021-22 ஆம் ஆண்டில் உணவு தானிய உற்பத்தி இலக்லக 307 

ைில்லியன் டன்களாக நிர்ணயித்துள்ளது. 

❖ சார ப் வபாக்குவரத்து மற்றும் மைடுஞ்சார கள் அரமச்சகம் (MoRTH) 2021-22 

ைிதியாண்டில் ஒரு நாலளக்கு 40 கிைீ பநடுஞ்சாலலகலள (சாலல) அலைக்கும் 

இலக்லக அலடய உள்ளது . 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் பபட்தராலுடன் எரிபபாருள் தர எத்தனாலல 10% 

கலக்க இந்திய அரசாங்கம் இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது . 

❖ அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப அரமச்சகம், டாக்டர் ஜிவதந்திர சிங், அவர்களின் 

ஒட்டுமமாத்த சமூக-மபாருளாதார வமம்பாட்டிற்காக 2022 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதிக்குள் பட்டியல் பழங்குடியினருக்காக (STS) 30 அறிவியல் பதாழில்நுட்பம் 

ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு (STI) ரமயங்கரள இந்த ரமயம் அரமக்கும் என்று 

அறிவித்துள்ளார் . 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் கா ா-அசாரர ைாட்டில் இருந்து ஒழிக்க மத்திய அரசு 

இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது. 

❖ அருணாச்சல பிரததசம் அலனத்து வடீுகளுக்கும் குழாய் இலணப்புகலள 

வழங்க முன்மமாழிந்துள்ளது . 
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❖ வடகிழக்கு ைாநிலங்களின் அலனத்து தலலநகரங்கலளயும் ரயில் 

பநட்பவார்க்குடன் இலணக்க ரயில்தவ வாரியம் அறிவித்துள்ளது .  

❖ கத்ரா-படல்லி எக்ஸ்பிரஸ் சாலல நலடபாலத மசயல்படும். 

❖ உர உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிலறவு பபறும். 

❖ இந்திய ரயில்தவ தனது அகலப்பாலத வழித்தடங்கலள 100% 

ைின்ையைாக்க திட்டமிட்டுள்ளது . 

❖ விலரவு சிறப்பு நீதிைன்றங்களுக்கான ைத்திய நிதியுதவி திட்டத்லத 2023 

வலர மதாடர ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இஸ்தரா-நாசா கூட்டுப் பணி நிசார் (நாசா-இஸ்தரா பசயற்லக துலள தரடார்) 

பசயற்லகக்தகாள் 2023 இல் ஏவப்பட உள்ளது. 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2024 

❖ இந்தியா 250 பில்லியன் அபைரிக்க டாலர் கடல்சார் 

பபாருளாதாரத்லத அரடய திட்டமிட்டுள்ளது 

❖ இந்திய ரயில்தவ 100% ைின்சாரத்தில் இயங்கும். 

❖ 2024க்குள் சாலல விபத்து இறப்புகலள 50% குலறக்க இந்திய அரசு இ க்கு 

ைிர்ையித்துள்ளது . 

❖ மத்திய அரசு EV விளம்பரத் திட்டைான FAME-II இன் காலக்பகடுலவ 2024 வலர 

நீட்டித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் ஒவ்மவாரு அரசுத் திட்டத்தின் கீழும் கிலடக்கும் அரிசி 2024-க்குள் 

பலப்படுத்தப்படும். 

❖ 2024க்குள் பாரத் பநட் திட்டத்தின் கீழ் ைாட்டின் ஆறு லட்சம் கிராைங்கள் 

இலணய இலணப்பு பபறும். 

❖ 2024க்குள் நிலக்கரி துலறயில் தன்னிலறவு அலடய இந்தியா இலக்கு 

லவத்துள்ளது. 

❖ 2023-24க்குள் 1 பில்லியன் டன் நிலக்கரிலய எட்ட இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது. 
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❖ இந்திய அரசாங்கம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் $5 பில்லியன் ைதிப்புள்ள பாதுகாப்பு 

ஏற்றுைதிகலள இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2025 

❖ காசதநாலய ஒழிக்க இந்தியா இ க்ரக ைிர்ையித்துள்ளது . (பிரதான் மந்திரி டிபி 
முக்த் பாரத் அபியான் கீழ்) 

❖ பால் பதப்படுத்தும் திறன் இரட்டிப்பாகிறது. 

❖ ைத்திய அரசு பிரதான் ைந்திரி பாரதிய ேபனௌஷதி தகந்திராக்களின் (PMBJK) 

எண்ணிக்லகலய 10,500 ஆக உயர்த்த இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது . 

❖ ைத்திய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் ைீன்வள ஏற்றுைதிலய ரூ/- 1 

டிரில்லியனாக உயர்த்த இ க்கு ரவத்துள்ளது. 

❖ இந்திய அரசாங்கம் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 20% எரிபபாருள் தர எத்தனாலல 

பபட்தராலுடன் க க்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இந்தியா முழுவதும் 220 விைான 

நிலலயங்கலள அலைக்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

❖ 2030 முதல் 2025 வலர பபட்தராலில் எத்தனால் கலப்பதற்கான வதசிய உயிரி 

எரிமபாருள் மகாள்ரக-2018 ஐ 20% ஆக மத்திய அரசு திருத்தியுள்ளது. 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2026 

❖ இந்திய அரசாங்கம்  2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் 15% எரிபபாருள் தர எத்தனாலல 

பபட்தராலுடன் கலக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2030 

❖ 2030க்குள் எரிசக்தி க ரவயில் இயற்ரக எரிவாயுவின் பங்ரக 15% ஆக உயர்த்த 

மத்திய அரசு இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது. 

❖ வதசிய ரஹட்ரஜன் இயக்கத்தின் கீழ் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 5 மில் ியன் டன் 

பச்ரச ரஹட்ரஜரன உற்பத்தி மசய்ய இந்தியா இ க்கு ைிர்ையித்துள்ளது. 

❖ இந்திய இரயில்தவ ைிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்ப்பாளராக மாறும். 

❖ ஒடிசா அரசால் குழந்ரத திருமைம் இ வச ஒடிசா. 
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❖ பூஜ்ஜிய சார  விபத்து இறப்புகரள அரடய இந்தியா மசயல்பட்டு வருகிறது. 

❖ இந்திய இரயில்வவயின் ஆற்றல் நுகர்வு 33 பில் ியன் யூனிட்டுகளுக்கு வமல் ஆக 

உள்ளது. 

❖ இந்தியா 100 மில் ியன் டன்கள் (MT) நிலக்கரி வாயுவாக்கத்லத இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ 26 மில் ியன் மஹக்வடர் பாழரடந்த மற்றும் காடுகள் அழிக்கப்பட்ட நிலத்லத 

ைீட்படடுக்கவும், ைி ச் சீரழிவு ைடுைிர ரய அரடயவும் இந்தியா இலக்கு 

நிர்ணயித்துள்ளது . 

❖ உ கின் மிகப்மபரிய சரமயல் எரிவாயு, LPG குடியிருப்புத் துரற சந்ரதயாக 

சீனாரவ இந்தியா முந்திவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் கூடுதலாக 2.5 பில்லியன் டன் கார்பன் சுரப்லப 

உருவாக்கும் இலக்லக இந்தியா எடுத்துள்ளது. 

❖ இந்திய அரசாங்கம் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலல 

அலடய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

❖ 2030க்குள் டீசலில் 5% பதயாடீசலலக் கலப்பலத இந்தியா இ க்காகக் 

மகாண்டுள்ளது . 

❖ 2030க்குள், இந்தியா தனது புலதபடிவைற்ற திறலன 500 ேிகாவாட்டாக 

உயர்த்தும். 

❖ 2030க்குள், இந்தியா தனது ஆற்றல் ததலவகளில் 50 சதவதீத்லத 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் பூர்த்தி பசய்யும். 

❖ இந்தியா இப்தபாது ைற்றும் 2030 க்கு இலடயில் பைாத்த திட்டைிடப்பட்ட 

கார்பன் உைிழ்வில் ஒரு பில்லியன் டன்கலளக் குலறக்கும் . 

❖ 2030க்குள், இந்தியா தனது பபாருளாதாரத்தின் கார்பன் அடர்த்திலய 45%க்கும் 

குலறவாக குலறக்கும். 

❖ உலக தரபிஸ் தினத்தன்று, 2030 ஆம் ஆண்டளவில் வரபிஸ் தநாலய ஒழிக்க, 

நாய்கள் மூ ம் வரபிஸ் ஒழிப்புக்கான வதசிய மசயல் திட்டம் 

மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2031 

❖ மத்திய அரமச்சர் ஜிவதந்திர சிங் அறிவித்தபடி, இந்தியாவின் அணுசக்தி திறன் 

2031-ல் 22,480 பைகாவாட்லட எட்டும். 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2047 

❖ பிரதமர் ைவரந்திர வமாடி 2047-க்குள் 'ஆற்றல் சுதந்திரம்' ஆக இலக்கு 

நிர்ணயித்துள்ளார். 

முக்கியைான இலக்கு ஆண்டு 2070 

❖ இந்தியா 2070க்குள் ' ைிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு' அரடய இ க்கு 

ைிர்ையித்துள்ளது . 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

https://www.myclimate.org/information/faq/faq-detail/what-does-net-zero-emissions-mean/
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பயன்பாடுகள் 

& தபார்டல் 
மூலம் பதாடங்கப்பட்டது தநாக்கம் 

 க்கி பில் ஆப் வகரளா 
ஜிஎஸ்டி ஏய்ப்ரபத் தடுக்க 

வவண்டும் 

மத்ஸ்ய வசது 

மமாரபல் 

பயன்பாடு 

வதசிய மீன்வள வமம்பாட்டு வாரியம் 

இது மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 

ஆர்வமுள்ள பிற 

தரப்பினருக்கு மீன் விரத, 

தீவனம், மருந்து 

வபான்றரவ - மற்றும் மீன் 

வளர்ப்புக்குத் வதரவயான 

வசரவகரள அரடயாளம் 

காை உதவுகிறது. 

இந்திய 

விர்ச்சுவல் 

மஹர்வபரியம்' 

இரைய 

தளம் 

இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு 

வசகரிப்புகளின் பயரன 

அதிகப்படுத்தும் JPEG பட 

வடிவத்தில் உ ர்ந்த 

தாவரங்களின் தரவுத்தளம் 

உத்யம் 

வபார்டல் 
MSME அரமச்சகம் 

இந்தியாவில் உள்ள MSME 

வைிகங்களுக்கு பல்வவறு 

ைன்ரமகரள வழங்க. 

அரசாங்க மின் 

சந்ரத (GeM) 

வபார்டல் 

$l;LwT அரமச்சகம் 
மபாது மகாள்முதலுக்கான 

ஆன்ர ன் தளம் 
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ைிடான் 

வபார்டல் 

(ரகது 

மசய்யப்பட்ட 

வபாரதப்மபா
ருள் 

குற்றவாளிகள் 

பற்றிய வதசிய 

ஒருங்கிரைந்
த தரவுத்தளம்) 

வபாரதப்மபாருள் கட்டுப்பாட்டு fofk; 

(NCB) 

இது வபாரதப்மபாருள் 

குற்றவாளிகள் பற்றிய 

தகவல்கரள வழங்குகிறது 

மாவட்ட 

ைல் ாட்சி 
வபார்டல் 

அருைாச்ச  பிரவதசம் 

மாைி த்தின் ஒவ்மவாரு 

மாவட்டத்தின் 

மசயல்திறரனயும் 

மாதாந்திர அடிப்பரடயில் 

கண்காைிக்கவும். 

மரவபாஸ் வப 

குறு, சிறு மற்றும் ைடுத்தர மதாழில்கள் 

அரமச்சகத்தின் (MoMSME) மத்திய 

அரமச்சர் ைாராயண் டாட்டு ராவன 

"Repos Pay" என்பது ஒரு 

தளமாகும், இதன் மூ ம் 

ஒருவர் மமாரபல் 

எ க்ட்ரிக் சார்ஜிங் 

வாகனத்ரத பயன்பாட்டில் 

(ஆப்) ஆர்டர் மசய்ய ாம் 

மற்றும் அவர்களின் 

வாகனங்கரள சார்ஜ் 

மசய்ய ாம். 

ஃரப-ஜிட்டல் 

குறு, சிறு மற்றும் ைடுத்தர மதாழில்கள் 

அரமச்சகத்தின் (MoMSME) மத்திய 

அரமச்சர் ைாராயண் டாட்டு ராவன 

இது மடக்னா ஜி மூ ம் 

எரிமபாருள் 

வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு 

(இப்வபாது வாங்குங்கள், 

பின்னர் பைம் 

மசலுத்துங்கள்) கடன் 

வழங்கும். 

ICICIdirect 
iLearn 

ஐசிஐசிஐ பத்திரங்கள் (I-Sec) 

முதலீட்டாளர்கள் 

(மதாடக்க அல் து 

ைிபுைத்துவம்) ப  ைிதி 
தயாரிப்புகள் மற்றும் சந்ரத 

தர ப்புகள் பற்றி எளிதாக 
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அறிந்து மகாள்ள ஒரு 

கற்றல் பயன்பாடு. 

ஆதார் 
ஃவபஸ்ஆர்டி 
Aadhar Face Read 

இந்திய தனித்துவ அரடயாள 

ஆரையம் (UIDAI) 

• ஆதார் எண் 

ரவத்திருப்பவரின் 

அரடயாளத்ரதச் 

சரிபார்க்க, முக அங்கீகார 

அம்சத்ரத ஆப்ஸ் 

வழங்குகிறது. 

பரிக்ஷா சங்கம் 
மத்திய இரடைிர க் கல்வி வாரியம் 

(CBSE) 

• CBSE சுற்றறிக்ரக, 

சமீபத்திய CBSE மசய்திகள், 

குறிப்புப் மபாருள், மாதிரித் 

தாள், மாதிரித் தாள், வகள்வி 
வங்கி, பள்ளி முடிவுகள் 

வபான்ற அரனத்து CBSE 

மதாடர்பான 

தகவல்கரளயும் வபார்டல் 

வழங்கும். 

dbtyas-
sports.gov.in அனுராக் சிங் தாக்கூர் 

இந்த வபார்டல் மூ ம், 

விரளயாட்டுத் துரறயின் 

பல்வவறு ஆன்ர ன் 

திட்டங்களான மராக்க 

விருதுகள், வதசிய ை ன் 

மற்றும் விரளயாட்டு 

வரீர்களுக்கான ஓய்வூதியம் 

வபான்றவற்றுக்கு 

விரளயாட்டு வரீர்கள் 

தங்கள் மபயர்கரள பதிவு 

மசய்து மகாள்ள ாம். 

 

tq;fpfs; toq;fpa fld;fs; kw;Wk; khdpaq;fs; 
 

உ க வங்கி 
USD 200 

மில் ியன் 
இந்தியா 

ஹிமாச்ச  பிரவதசம் (HP) 

மின் துரற வமம்பாட்டு 

திட்டத்திற்கு 
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உ க வங்கி 
USD 1 

பில் ியன் 

இந்தியாவின் சுகாதாரத் 

துரற 

இந்தியாவின் 

முதன்ரமயான பிரதான் 

மந்திரி-ஆயுஷ்மான் பாரத் 

சுகாதார உள்கட்டரமப்பு 

இயக்கத்திற்கு (ABHIM) 

ஆதரவளிக்க 

ஆசிய 

வளர்ச்சி 
வங்கி (ADB) 

USD 96.3 

மில் ியன் 
ஹிமாச்ச  பிரவதசம் 

ஹிமாச்ச  பிரவதச 

கிராமப்புற குடிைீர் 

வமம்பாடு மற்றும் 

வாழ்வாதார திட்டத்தின் 

கீழ் பாதுகாப்பான குடிைீர், 

சுகாதார வசரவகள் 

மற்றும் இமாச்ச  

பிரவதசத்தில் ைீர் 

விைிவயாகத்ரத 

வமம்படுத்துதல். 

ஜப்பான் 

சர்வவதச 

ஒத்துரழப்பு 

ைிறுவனம் 

(JICA) 

100,000 

மில் ியன் 

ஜப்பானிய 

மயன் 

(கிட்டத்தட்
ட 6000 

வகாடி.) 

இந்தியா 

மும்ரப-அகமதாபாத் 

அதிவவக ரயில் (MAHSR) 

மூன்றாவது கட்ட 

கட்டுமானத்திற்காக. 

உ க வங்கி 

250 

மில் ியன் 

அமமரிக்க 

டா ர்கள் 

இந்திய அரசு 

இந்திய அரசின் சார ப் 

பாதுகாப்புத் திட்டத்ரத 

மசயல்படுத்தி ஆதரித்தல் 

உ க வங்கி 
மற்றும் ஆசிய 

உள்கட்டரமப்பு 

முதலீட்டு வங்கி 
(AIIB) 

ரூ.7,500 

வகாடி 
குஜராத் 

குஜராத்தின் 'மிஷன் 

ஸ்கூல் ஆஃப் 

எக்ஸ ன்ஸ் திட்டத்ரத' 

மசயல்படுத்த. இந்தத் 

திட்டம் கல்வியின் 

தரத்ரத 

வமம்படுத்துகிறது, 

உள்கட்டரமப்ரப 

வமம்படுத்துகிறது 

மற்றும் திறன்கரள 
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உருவாக்குகிறது, 

ஆசிய வளர்ச்சி 
வங்கி (ADB) 

USD 100 

மில் ியன் 

(ரூ.760 

வகாடி) 

லூயிஸ் ட்வரஃபஸ் 

ைிறுவனம் (LDC), ஒரு 

பிமரஞ்சு ைிறுவனம் 

இந்தியா, 

இந்வதாவனஷியா, 

பாகிஸ்தான், தாய் ாந்து 

மற்றும் வியட்ைாம் 

வபான்ற ைாடுகளில் 

உள்ள சிறு விவசாயிகள் 

மதாற்றுவைாயால் 

(COVID-19) 

முன்ரவக்கப்படும் 

மபாருளாதார 

சவால்களில் இருந்து 

மீண்டு வருவதற்கும், 

கா ைிர  மாற்றத்தின் 

விரளவுகளுக்கு 

அவர்களின் 

பின்னரடரவ 

வமம்படுத்துவதற்கும் 

உதவுதல். 

ஆசிய வளர்ச்சி 
வங்கி (ADB) 

USD 76.25 

மில் ியன் 

(ரூ 551 

வகாடி) 

அகர்த ா ஸ்மார்ட் 

சிட்டி  ிமிமடட் 

(ஏஎஸ்சிஎல்) 

மகாராஜா பரீ் பிக்ரம் 

கல்லூரியின் ஏரிகள் 

மற்றும் ைீர்ைிர கரள 

புதுப்பிக்கவும் மற்றும் 

உஜ்ஜயந்தா 

அரண்மரனரய 

புதுப்பித்து 

மீட்மடடுக்கவும் 
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ஆசிய வளர்ச்சி 
வங்கி (ADB) 

மமாத்தம் 4.6 

பில் ியன் 

அமமரிக்க 

டா ர்கள் 

இந்திய அரசு 

• வகாவிட்-19 

மதாடர்பான உதவிக்கு 

1.8 பில் ியன் டா ர் 

கடன் 

 

• தடுப்பூசி 
மகாள்முதலுக்காக 1.5 

பில் ியன் டா ர் கடன். 

 

• ைகர்ப்புறங்களில் 

ஆரம்ப சுகாதார 

வசரவரய (PHC) 

வலுப்படுத்த 300 

மில் ியன் அமமரிக்க 

டா ர் கடன் 

உ க வங்கி 

115 

மில் ியன் 

அமமரிக்க 

டா ர்கள் 

• $6 மில் ியன் - இந்திய 

அரசு (ைி  வளத்துரற) 

 

• $60 மில் ியன் - 

கர்ைாடக அரசு 

 

• $49 மில் ியன் - ஒடிசா 

அரசு 

கர்ைாடகா மற்றும் ஒடிசா 

மாைி ங்களில் மவகுமதி 
திட்டத்ரத மசயல்படுத்த 

ஆசிய வளர்ச்சி 
வங்கி (ADB) 

$68 

மில் ியன் 

கடன் 

IIFL வஹாம் 
ஃரபனான்ஸ்  ிமிமடட் 

இந்தியாவில் குரறந்த 

வருமானம் மகாண்ட 

மபண்கள் கடன் 

வாங்குபவர்களுக்கு 

ம ிவு விர யில் 

பசுரம வடீுகளுக்கு 

ைிதியுதவி வழங்குதல் 

இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (RBI) 

900 

மில் ியன் 

அமமரிக்க 

டா ர்கள் 

இ ங்ரக 

டா ர்கள் பற்றாக்குரற 

காரைமாக அந்ைிய 

மச ாவைி மைருக்கடி 

மற்றும் கிட்டத்தட்ட 

அரனத்து 

அத்தியாவசிய 

மபாருட்களின் 

பற்றாக்குரறரய 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799348
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799348


 

273 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

சமாளிக்க. 

உ க வங்கி 
ரூ 1000 

வகாடி 
வமற்கு வங்க அரசு 

மட ிமமடிசின் மூ ம் 

மருத்துவ உதவி, 
முதிவயார் மற்றும் 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்
கான ஆதரவு, டிஜிட்டல் 

கட்டைங்களுடன் 

குடிமக்களுக்கு ைிதி 
வசர்த்தல் மற்றும் 

மபாதுத் 

திட்டங்களுக்கான 

ப ன்கரள வழங்குதல் 

வபான்ற சமூகப் 

பாதுகாப்புச் வசரவரய 

வமம்படுத்துதல். 

 

ைாநில அரசு திட்டங்கள் 2022 

நிலல திட்டம் தநாக்கம் 

வமகா யா 
'கிராமப்புற மகால்ர ப்புற 

பன்றி வளர்ப்பு திட்டம் 

பன்றி இரறச்சி விைிவயாகத்தில் 

மாைி த்ரத தன்னிரறவு அரடயச் 

மசய்ய வவண்டும் 

கர்ைாடகா 
உ களாவிய மதாடக்க 

சவால் "மவன்ச்சுரரஸ்" 

உற்பத்தி மற்றும் ைிர த்தன்ரம 

துரறகளில் ஸ்டார்ட்அப்களின் 

வளர்ச்சி ைிர க்கு ஆதரவளிக்க. 

உத்தரப்பிரவதசம் பரிவார் கல்யாண் அட்ரட 
மாைி த்தில் உள்ள ஒவ்மவாரு 

குடும்பத்ரதயும் வரரபடமாக்க 
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ஒடிசா CHHATA திட்டம் 

CHHATA என்பது சமூகப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் மரழைீரர மசயற்ரகயாக 

மமாட்ரட மாடியி ிருந்து ைீர்ைிர  

வரர அறுவரட மசய்வரதக் 

குறிக்கிறது. 

ராஜஸ்தான் 
100 ைாள் ைகர்ப்புற வவர  

உறுதித் திட்டம் 

ைகர்ப்புறங்களில் உள்ள 

குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 

ைாட்கள் வவர  வழங்க வவண்டும் 

தமிழ்ைாடு புதுரம மபன் திட்டம் 

மாைி  அரசுப் பள்ளிகளில் ஐந்தாம் 

வகுப்பு முதல் பன்னிமரண்டாம் 

வகுப்பு வரர படிக்கும் மாைவிகள் 

பட்டப்படிப்பு அல் து டிப்ளவமா 

முடிக்கும் வரர 1000 மாதாந்திர 

உதவித் மதாரக வழங்கப்படும். 

சத்தீஸ்கர் 

முக்யமந்திரி வகாவன்ஷ் 

மமாரபல் சிகிட்ச 

வயாஜனா 

கால்ைரடகளுக்கான மமாரபல் 

மஹல்த்வகர் வசதிகள் 

குஜராத் 
சினிமா சுற்று ாக் 

மகாள்ரக 2022-2027 

திரரப்பட உள்கட்டரமப்ரப 

வமம்படுத்துவதன் மூ ம் சினிமா 

சுற்று ாரவ வமம்படுத்துதல் 

மற்றும் குஜராத்தில் சினிமாவுக்கு 

கவர்ச்சிகரமான வாய்ப்புகரள 

உருவாக்குதல். 

சத்தீஸ்கர் 

'ஹமர் வபட்டி-ஹமர் மான்' 

(எங்கள் மகள் எங்கள் 

மபருரம) பிரச்சாரம் 

மபண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சமூகத்தில் அவர்களின் அதிகாரம் 

ஹரியானா 

முத ரமச்சர் சம கல்வி 
ைிவாரைம், உதவி மற்றும் 

மானியம் (CHEERAG) 

மபாருளாதாரத்தில் ை ிந்த 

பிரிவினருக்கு (EWS) தனியார் 

பள்ளிகளில் வசர்க்ரகக்கு 'இ வச 

கல்வி' வழங்குவரத இது 

வைாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 

 ட்சத்துக்கும் குரறவான 

வருமானம் உள்ள குடும்பங்கரளச் 
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வசர்ந்த மாைவர்கள் இந்தத் 

திட்டத்தின் ப ன்கரளப் மபற ாம். 

வகரளா 

அங்கன்வாடி 

குழந்ரதகளுக்கு முட்ரட 

மற்றும் பால் திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்மவாரு 

குழந்ரதக்கும் 44 வாரங்களுக்கு (10 

மாதங்கள்) வாரத்திற்கு இரண்டு 

ைாட்கள் 125 மில் ி பாலும், 

வாரத்திற்கு இரண்டு முரற 

முட்ரடயும் வழங்கப்படும். 

குஜராத் 
குடும்பம் முதல்-சம்ஜாவத் 

நு சர்னாமு 

இத்திட்டத்தின் கீழ், குடும்பத் 

தகராறுகரளத் தீர்ப்பதற்கும், தீர்வு 

காண்பதற்கும் மாைி த்தின் மாவட்ட 

மற்றும் தாலுகா அளவில் ஒரு குழு 

அரமக்கப்படும். 

ஜம்மு காஷ்மீர் 
பர்வாஸ் சந்ரத இரைப்பு 

திட்டம் 

இது விவசாயம் மற்றும் 

வதாட்டக்கர  அழுகக்கூடிய 

மபாருட்கரள ஏற்றுமதி 
மசய்வதற்கான ஆதரரவ 

வழங்குகிறது 

மதலுங்கானா பதுகம்மா வசர  திட்டம் 

பதுகம்மா பண்டிரகக்காக 

மபண்களுக்கு வசர கள் 

விைிவயாகம் 

உத்தரகாண்ட் 

முக்ய மந்திரி உதியமான் 

கி ாடி உன்னயன் 

வயாஜனா 

விரளயாட்டு உதவித்மதாரக 

திட்டம், அரசு வவர களில் 

விரளயாட்டு வரீர்களுக்கு 4 சதவதீ 

இடஒதுக்கீடு 

உத்தரகாண்ட் பால் வாடிகாஸ் 

உத்தரகண்ட் அங்கன்வாடி 

ரமயங்களில் முன் மதாடக்கக் கல்வி 
முரறரய வமம்படுத்துதல் 

https://www.telegraphindia.com/edugraph/news/uttarakhand-becomes-the-first-indian-state-to-start-bal-vatika-classes/cid/1874496
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சத்தீஸ்கர் 
முக்யமந்த்ரி மஹ்தாரி 

ைியாய ராத் 

மபண்களிரடவய சட்ட 

விழிப்புைர்ரவ பரப்புவரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

மடல் ி மிஷன் குஷால் கர்மி 

தில் ி கட்டிடம் மற்றும் இதர 

கட்டுமானத் மதாழி ாளர்கள் ை  

வாரியத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்ட 

கட்டுமானத் மதாழி ாளர்களுக்கு 

திறன் வமம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிப்பது 

கர்ைாடகா 
சுவாமி விவவகானந்தர் யுவ 

சக்தி வயாஜனா 

ைிதி உதவி மற்றும் திறன் பயிற்சி 
மூ ம் கிராமப்புற இரளஞர்கரள 

வமம்படுத்துவரத வைாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது 

கர்ைாடகா 
ரரதா வித்யாைிதி 
உதவித்மதாரக திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாய 

மைசவாளர்கள், வாடரக வாகன 

ஓட்டுைர்கள் மற்றும் மீனவர்களின் 

குழந்ரதகளுக்கு ரூ.2500 முதல் 

ரூ.11000 வரர கல்வி உதவித்மதாரக 

வழங்கப்படும். 

திரிபுரா 

வித்யா யா சவ ா 

அபியானின் ஒரு பகுதியாக 

"கற்றுக்மகாள்வதன் மூ ம் 

சம்பாதிக்கவும்" 

வகாவிட்-19 மதாற்றுவைாய் 

மவடித்தரதத் மதாடர்ந்து பள்ளிரய 

விட்டு மவளிவயறிய மாைவர்கரள 

மீண்டும் வசர்க்க 

கர்ைாடகா 'பழங்கள்' மமன்மபாருள் 

FRUITS என்பது 'விவசாயி பதிவு 

மற்றும் ஒருங்கிரைந்த பயனாளி 
தகவல் அரமப்பு' என்பதாகும். 

 

இதன் மூ ம் விவசாயிகள் PM Kisan 

கீழ் வைரடி ப ன் பரிமாற்றம் (DBT), 

பயிர்களுக்கான குரறந்தபட்ச 

ஆதரவு விர கள் (MSPs) 

மசலுத்துதல், சிறப்பு ைிதி உதவி, சாதி 
சான்றிதழ் அங்கீகாரம் மற்றும் 

வரஷன் கார்டுகள் வபான்ற ப  

திட்டங்களின் ப ன்கரள 

அணுக ாம். 
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ஹிமாச்ச  

பிரவதசம் 

ஒருமுரற பயன்படுத்தும் 

பிளாஸ்டிக் ரப வபக் 

திட்டம் 

ஒருமுரற பயன்படுத்தக்கூடிய 

பிளாஸ்டிக் ரப வபக் திட்டத்தின் கீழ், 

இமாச்ச  பிரவதச அரசு பள்ளி 
மற்றும் கல்லூரி 

மாைவர்களிடமிருந்து ஒருமுரற 

பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் 

மபாருட்கரள வாங்கும். 

ஹரியானா சுஜல் 

ஹரியானாவில் உள்ள பஞ்ச்கு ா 

பகுதியில் ைீர் விைிவயாகத்ரத 

கண்காைிக்கவும் அதன் ஓட்டத்ரத 

கட்டுப்படுத்தவும் ைீர் பாதுகாப்பு 

முன்வனாடி திட்டம் 

பஞ்சாப் இ-ஸ்டாம்பிங் வசதி 

திறரமரயக் மகாண்டு வரவும், 

மாைி  வருவாய் திருட்ரடத் 

தடுக்கவும், இயற்பியல் முத்திரரத் 

தாள்கரள ஒழிக்க வவண்டும். 

ராஜஸ்தான் 
"அஞ்சல்" மஹல்த் வகர் 

அபியான் 

தாய் மற்றும் சிசு இறப்ரபக் 

குரறப்பதற்காக கர்ப்பிைிப் 

மபண்களுக்கு பிரசவத்திற்கு 

முந்ரதய மற்றும் பிந்ரதய 

கட்டத்தில் அரனத்து மருத்துவ 

உதவிகளும் கிரடப்பரத உறுதி 
மசய்தல் 

தமிழ்ைாடு 
ை யா திரன் - திறன் 

திட்டம் 

இந்தத் திட்டம் மதாழில்துரற 

சிக்கல்கள் பற்றிய அனுபவத்ரத 

வழங்குவவதாடு, திறரமயான 

மாைவர்கரளப் மபறவும் 

மதாழில்துரறக்கு உதவும் 

ஆந்திரப் 

பிரவதசம் 

ஒய்எஸ்ஆர் யந்திர வசவா 

திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஆந்திர மாைி ம் 

குண்டூரில் உள்ள சுட்டுகுண்டா 

ரமயத்தில் முதல்வர் 

ஒய்.எஸ்.மஜகன் வமாகன் மரட்டி 

டிராக்டர்கள் மற்றும் ஒருங்கிரைந்த 

அறுவரட இயந்திரங்கரள 

விைிவயாகித்தார். 
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தமிழ்ைாடு என்னும் எழுத்து திட்டம் 

கற்றல் இரடமவளிரய 

மதிப்பிடுவதற்கும், குரறப்பதற்கும், 1 

முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரரயி ான 

மாைவர்களுக்குப் 

பைிப்புத்தகங்கரள கல்வித்துரற 

வழங்குவவதாடு, தமிழ், ஆங்கி ம் 

மற்றும் கைிதம் ஆகிய 3 

பாடங்களில் பயிற்சியும் அளிக்கும். 

கர்ைாடகா காசி யாத்திரர திட்டம் 

உத்தரபிரவதச மாைி ம் 

வாரைாசியில் உள்ள காசி 
பிஷ்வைாதர் வகாவிலுக்கு புனித 

யாத்திரர வமற்மகாள்ள விரும்பும் 

30,000 யாத்ரீகர்களுக்கு த ா ரூ.5,000 

மராக்கமாக இந்த திட்டம் 

வழங்குகிறது. 

மைிப்பூர் 

"சிறப்பு மற்றும் 

ஆவராக்கியத்திற்கான மரட் 

ஷீல்ட் ரமயம்" 

இந்தியாவின் சிறந்த கல்லூரிகள் 

மற்றும் பல்கர க்கழகங்களில் 

வசர்க்ரகக்கு தகுதியுரடய 

மைிப்பூரின் தாழ்த்தப்பட்ட 

மாைவர்கரள பயிற்சியளிப்பதற்கும் 

ஆவராக்கியத்திற்கும் ஒரு ரமயம். 

ஒடிசா 

இந்தியாவின் முதல் 

ஒ ிம்பிக் மதிப்புகள் 

கல்வித் திட்டம் (OVEP) 

குழந்ரதகள் சுறுசுறுப்பாகவும், 

ஆவராக்கியமாகவும், மபாறுப்புள்ள 

குடிமக்களாகவும் மாறுவதற்கு இந்த 

மதிப்புகள் அடிப்பரடயி ான 

பாடத்திட்டம் மதாடங்கப்பட்டது 

பஞ்சாப் 

'வ ாக் மில்னி' திட்டம் 

(முன்பு, இந்த ைிகழ்ச்சிக்கு 

'ஜந்தா தர்பார்' என்று 

மபயரிடப்பட்டது) 

மக்களின் குரறகரள உடனுக்குடன் 

ைிவர்த்தி மசய்வதற்கான முயற்சிகள் 



 

279 | Page         044-24339436, 044-42867555, 9840226187 

 

தமிழ்ைாடு 

கர ஞரின் அரனத்து 

கிராம ஒருங்கிரைந்த 

வவளாண் வளர்ச்சித் 

திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் மதன்ரன 

மரக்கன்றுகள், வடீ்டில் வளர்க்கும் 

மரக்கன்றுகள், வதாட்டக்கர  

மரக்கன்றுகள், விவசாயத்திற்கு 

வதரவயான மருந்து மதளிப்பான்கள், 

காய்கறி வதாட்டத்திற்கான கிட் 

ஆகியரவ வழங்கப்படும். ஆதி 
திராவிட விவசாயிகளுக்கு வறண்ட 

ைி ங்களில் ஆழ்துரள கிைறுகள் 

அரமக்கவும், மசாட்டு ைீர் பாசனம் 

மசய்யவும், பண்ரைக் குட்ரடகள் 

வதாண்டவும் 100% மானியம் 

வழங்கப்படும். 

பஞ்சாப் 'டிஜிட்டல் வஜ படிவம்' 

மவளிப்பரடத்தன்ரமரயக் 

மகாண்டுவரவும், விவசாயிகளுக்கு 

அதிகாரம் அளிக்கவும், பஞ்சாப் 

மண்டி வாரியம் வாட்ஸ்அப் 

எண்ணுக்கு 'டிஜிட்டல் வஜ படிவத்ரத' 

அனுப்ப முடிவு மசய்துள்ளது. 

உத்தரப்பிரவதசம் பள்ளி சவ ா அபியான் 

மஜய்ச்சந்த்பூர் கட்காரா உத்தரப் 

பிரவதசத்தில் (உ.பி.) உள்ள ஆரம்ப 

மற்றும் வமல்ைிர ப் பள்ளிகளில் 100 

சதவதீ மாைவர் வசர்க்ரகரய உறுதி 
மசய்ய. 

 

மடல் ி 
அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்பு ரமயம்' 

அறிவியல் க ாச்சாரத்ரத ஊக்குவித்தல் 

மற்றும் அறிவியல் மற்றும் 

மதாழில்நுட்பத்தில் திறரமகரள 

வளர்ப்பதற்கான அறிவியல் 

மனப்பான்ரமரய ஏற்படுத்துதல். 

கர்ைாடகா 
மபண்கள்@வவர  

(W@W) திட்டம் 

கர்ைாடக டிஜிட்டல் மபாருளாதார மிஷன் 

(KDEM), KTECH மற்றும் கர்ைாடக திறன் 

வமம்பாட்டுக் கழகம் இரைந்து ஏற்பாடு 

மசய்த சமயங்களில் பைியிடங்களில் 

மபண்களுக்கு சமமான, உள்ளடக்கிய மற்றும் 

சமமான உ கத்ரத உருவாக்குதல் 
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வகரளா 
24/7 WhatsApp Chatbot 

'மாயா' 

வகரளாவில் சுற்று ா சுற்றுச்சூழல் 

மதாடர்பான தகவல் மற்றும் புதுப்பிப்புகரள 

வழங்க 24×7 வவர  மசய்யும் WhatsApp 

chatbot 

புதுச்வசரி 

முதல் வரக 

டிஜிட்டல் பள்ளி 
சுகாதார தளம் 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சுகாதாரத் துரற 

அரனத்து அரசுப் பள்ளி மாைவர்களின் 

தனிப்பட்ட விவரங்கரள அவர்களின் 

உடல்ை ப் பதிவவடுகரளப் பராமரிக்க ஒரு 

வபார்ட்ட ில் அளிக்கும் 

தமிழ்ைாடு 

'ைான் முதல்வன்- 

உ ரக மவல்லும் 

இரளய தமிழகம்' 

திட்டம் ('உ கத்ரத 

மவன்ற முதல் - 

இரளய தமிழகம் 

ைான்) 

மாைவர்களுக்கான திறன் வமம்பாட்டு 

திட்டம் 

திரிபுரா 

முக்யமந்த்ரீ சா 

ஸ்ராமி கல்யாண் 

பிரகல்பா 

இது திரிபுராவின் 7000 வதயிர த் வதாட்டத் 

மதாழி ாளர்கரள சமூகப் பாதுகாப்புத் 

திட்டங்களின் கீழ் மகாண்டுவருகிறது 

அசாம் 

4 ஆண்டு 

வழிகாட்டல் திட்டம் - 

“திட்டம் அவராஹன்” 

அசாமின் மாைவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் 

மற்றும் அவர்களின் திறரமகரள 

வமம்படுத்துதல். 

சத்தீஸ்கர் 

"ராஜவீ் காந்தி 
கிராமீன் பூமிஹனீ் 

கிரிஷி மஸ்தூர் 

ைியாய வயாஜனா" 

சத்தீஸ்கரின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள 

ைி மற்ற மதாழி ாளர்களுக்கு வயாஜனா 3 

தவரைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6000 ைிதியுதவி 
வழங்குகிறது. 

மடல் ி 

"ஸ்மார்ட் கார்டு 

ஆயுத உரிமம்" 

மற்றும் "சாஸ்த்ரா 

மமாரபல் 

பயன்பாடு". 

மடல் ியின் குடிமக்களுக்கு மதாழில்நுட்ப 

ைட்பு டிஜிட்டல் வசரவகரள வழங்க 

 டாக் 
குன்ஸ்ைிவயாம்ஸ் 

திட்டம் 

இத்திட்டமானது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 

90% மானிய விர யில் உதவி சாதனங்கள் 

மற்றும் மதாழில்நுட்பங்கரள வழங்குவரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 
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வமற்கு 

வங்காளம் 

திறந்தமவளி 
வகுப்பரற 'பவர 

சிக்ஷா யா' 

வகாவிட்-19 காரைமாக வமற்கு வங்க அரசு 1 

முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரரயி ான 

மாைவர்களுக்கான திறந்தமவளி 
வகுப்பரறத் திட்டத்ரத 'பவர சிக்ஷா யா' 

(அருகிலுள்ள பள்ளிகள்) மதாடங்கியுள்ளது. 

அசாம் திட்டம் 'ைிராமய் 
அசாமில் மபாது சுகாதார வசரவரய 

டிஜிட்டல் மயமாக்க வவண்டும். 

கர்ைாடகா 
'கிராமா ஒன்' 

முயற்சிகள் 

கிராமப்புறங்களில் ஒவர கூரரயின் கீழ் அரசு 

வசரவகரள வழங்குதல். இத்திட்டத்தின் கீழ் 

100 அரசு வசரவகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

கர்ைாடகா 
மூரள சுகாதார 

முன்முயற்சி 

இந்த முயற்சியானது மனை ப் 

பிரச்சிரனகரளச் சமாளிக்க மக்களுக்கு 

உதவுவரத வைாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. இந்த முயற்சியின் கீழ், 

மனை  வைாயாளிகரள பரிவசாதித்து 

சிகிச்ரச அளிப்பதில் மருத்துவர்களுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

மதலுங்கானா 
'மன ஊரு-மன பாடி' 

ைிகழ்ச்சி 

மதலுங்கானா மாைி  அரசுப் பள்ளிகளில் 

தற்வபாதுள்ள உள்கட்டரமப்பு மற்றும் 

கல்வித் தரத்ரத வமம்படுத்துதல். 

 

இந்திய அரசின் முக்கிய திட்டங்கள் 

ைத்திய அரசின் உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

திட்டம் ஆண்டு 
cs;slf;fk; 
gadhspfs; 

சைீபத்திய 

பதாகுதி 
பவளியீட்டு விலல 

(ரூ./கிதலா) 

மபாது விைிவயாக 

அரமப்பு (PDS) 
1992 midtUf;Fk; —- 

வகாதுரம: 2.34 

அரிசி: 2.89 

புதுப்பிக்கப்பட்ட 

மபாது விைிவயாக 

அரமப்பு (RPDS) 

1992 
பின்தங்கிய 

மதாகுதிகள் 

20 கிவ ா 

உைவு 

தானியங்கள் 

வகாதுரம: 2.80 

அரிசி: 3.77 
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இ க்கு மபாது 

விைிவயாக 

அரமப்பு (TPDS) 

1997 

ஏரழ மற்றும் 

ஏரழ அல் ாத 

ஏபிஎல், பிபிஎல் 

35 கிவ ா 

உைவு 

தானியங்கள் 

பிபிஎல் - வகாதுரம-

4.15 அரிசி-5.65 

ஏபிஎல் - வகாதுரம-

6.10 அரிசி-8.30 

அந்த்வயாதயா 

அன்ன வயாஜனா 
2000 

ஏரழகளில் 

ஏரழகள் 

(பிபிஎல்) 

35 கிவ ா 

உைவு 

தானியங்கள் 

வகாதுரம- 2.00 , 

அரிசி- 3.00 

அன்னபூர்ைா 

திட்டம் 

2000 
ஆதரவற்ற 

மூத்த குடிமக்கள் 

10 கிவ ா 

உைவு 

தானியங்கள் 

இ வசம் 

வதசிய உைவு 

பாதுகாப்பு சட்டம் 
2013 

முன்னுரிரம 

குடும்பங்கள் 

ஒரு ைபருக்கு 

மாதம் 5 

கிவ ா 

வகாதுரம: 2.00 

அரிசி: 3.00 

 

இந்திய அரசாங்கத்தின் ஊதிய வவர வாய்ப்பு திட்டங்கள் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

ஸ்வர்ை மஜயந்தி ஷஹாரி வராஸ்கர் 

வயாஜனா 
1997 

• சுயமதாழில் முயற்சிகள் 

அல் து கூ ி வவர  

வழங்குவரத 

ஊக்குவிப்பதன் மூ ம் 

ைகர்ப்புற வவர யில் ாத 

மற்றும் குரறந்த 

வவர யில் உள்ள 

ஏரழகளுக்கு ஆதாயமான 

வவர வாய்ப்ரப 

வழங்குதல் 

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவர  

உறுதிச் சட்டம் (MGNREGA) 
2005 

• கிராமப்புறங்களில் 

குரறந்தபட்சம் 100 

ைாட்களுக்கு 

உத்தரவாதமான ஊதிய 

வவர வாய்ப்ரப 

வழங்குவதன் மூ ம் 

வாழ்வாதார பாதுகாப்ரப 

https://dfpd.gov.in/basic-plan-overview.htm#:~:text=4.,of%20cost%20under%20the%20scheme.
https://dfpd.gov.in/basic-plan-overview.htm#:~:text=4.,of%20cost%20under%20the%20scheme.
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வமம்படுத்துதல் 

வதசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (NRLM) 2011 

•சுய உதவிக்குழுக்கள் 

மூ ம் ைிர யான ஊதிய 

வவர வாய்ப்பு திட்டம். 

• ைவம்பர் 2015 இல், இந்தத் 

திட்டம் தீன்தயாள் 

அந்தவயாதயா வயாஜனா 

(DAY-NRLM) என 

மறுமபயரிடப்பட்டது. 

வவர க்கான வதசிய உைவு திட்டம் 2004 

• ரகமுரறயாகத் 

திறரமயற்ற உரழப்ரபச் 

மசய்யத் தயாராக இருக்கும் 

அரனத்து இந்திய 

ஏரழகளுக்கும் கூடுதல் 

ஊதிய வவர த் திட்டம் 

சம்பூர்ைா கிராமீன் வராஸ்கர் வயாஜனா 

25 

மசப்டம்பர் 

2001 

• வறுரமக் வகாட்டிற்குக் கீழ் 

வாழும் கிராமப்புற 

மக்களுக்கு வவர  வாய்ப்பு 

மற்றும் உைவு 

வழங்குவரத வைாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

பிரதமரின் வவர வாய்ப்பு உருவாக்கும் 

திட்டம் (PMEGP) 
2008 

வவர யற்வறாருக்கு 

வவர  வாய்ப்பு மற்றும் 

சுயமதாழில் வழங்குவரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டது. 
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வதசிய மதாழில் வசரவ (NCS) 2015 

தற்வபாதுள்ள ைாடு தழுவிய 

வவர வாய்ப்பு 

பரிவர்த்தரனகரள IT-

இயக்கப்பட்ட மதாழில் 

ரமயங்களுடன் 

மாற்றுவரத வைாக்கமாகக் 

மகாண்டது 

கரிப் கல்யாண் வராஜ்கர் அபியான் 2020 

670,000 பு ம்மபயர்ந்த 

மதாழி ாளர்களுக்கு 125 

ைாட்கள் வவர வாய்ப்ரப 

வழங்குவவத இ க்காகும், 

வகாவிட்-19 

மதாற்றுவைாய்களின் வபாது 

கிராமப்புறங்களுக்குத் 

திரும்பும் மமாத்த 

பு ம்மபயர்ந்த 

மதாழி ாளர்களில் 

கிட்டத்தட்ட மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு. 

 

இந்திய அரசின் வறுரம ஒழிப்பு திட்டங்கள் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

ஒருங்கிரைந்த 

ஊரக வளர்ச்சித் 

திட்டம் (IRDP) 

1979 

• மசாத்துக்கரள வாங்குவதற்கு பயனாளிகளுக்கு 

கடன்கரள வழங்குவதன் மூ மும், மசாத்து 

மச வுகளுக்கு மானியம் வழங்குவதன் மூ மும் 

குறு ைிறுவனங்களுக்கு உதவுதல். 

வதசிய முதிவயார் 

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

(NOAPS) 

ஆகஸ்ட் 

15, 1995 

• வயதானவர்களுக்கு (வயது 60-79) மாதம் ரூ.200/- 

ஓய்வூதியம். 

• 80 வயதுக்கு வமற்பட்டவர்களுக்கு மாதம் ரூ.500/- 

வதசிய மகப்வபறு 

உதவித் திட்டம் 
2005 

• இந்த திட்டம் ஒரு கர்ப்பிைி தாய்க்கு மூன்று 

தவரைகளில் ₹6000 மதாரகரய வழங்குகிறது. 
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இந்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம் 

திட்டம் ஆண்டு அலைச்சகம் குறிக்தகாள் 

பிரதான் மந்திரி கிராம் 

சதக் வயாஜனா (PMGSY) 
2001 

ஊரக 

வளர்ச்சி 
அரமச்சகம் 

இரைக்கப்படாத 

கிராமங்களுக்கு அரனத்து 

கா ைிர யிலும் ைல்  

சார  இரைப்ரப 

வழங்குதல். 

சன்சத் ஆதர்ஷ் கிராம் 

வயாஜனா (SAGY) 

11 

அக்வடாபர், 

2014 

ஊரக 

வளர்ச்சி 
அரமச்சகம் 

ஏற்கனவவ உள்ள 

திட்டங்கரள 

மசயல்படுத்துவதன் மூ ம் 

மாதிரி கிராமங்கரள 

வமம்படுத்துதல் மற்றும் 

உள்ளூர் சூழலுக்காக 

வடிவரமக்கப்பட்ட சி  புதிய 

முயற்சிகள், அரவ 

கிராமத்திற்கு கிராமம் 

மாறுபடும். 

ஸ்வாமித்வா (அபாதி 
கிராமங்களின் 

கைக்மகடுப்பு மற்றும் 

கிராமப் பகுதியில் 

வமம்படுத்தப்பட்ட 

மதாழில்நுட்பத்துடன் 

வமப்பிங்) வயாஜனா 

ஏப்ரல் 24, 

2020 

பஞ்சாயத்து 

ராஜ் 

அரமச்சகம் 

ட்வரான்களின் உதவியுடன் 

கிராமங்களில் உள்ள 

மசாத்துக்கரள வமப்பிங் 

மசய்வதன் மூ ம் மசாத்து 

மதாடர்பான சர்ச்ரசகரளக் 

குரறக்க உதவுவரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ஜல் ஜவீன் மிஷன் 2019 
ஜல் சக்தி 
அரமச்சகம் 

2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இந்தியாவின் 

கிராமப்புறங்களில் உள்ள 

அரனத்து வடீுகளுக்கும் 

தனிப்பட்ட வடீ்டுக் குழாய் 

இரைப்புகள் மூ ம் 

பாதுகாப்பான மற்றும் 

வபாதுமான குடிைீரர 
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வழங்குதல். 

ராஷ்ட்ரிய கிராம் 

ஸ்வராஜ் அபியான் 

(RGSA) 

2018 

பஞ்சாயத்து 

ராஜ் 

அரமச்சகம் 

பஞ்சாயத்து ராஜ் 

ைிறுவனங்கரள 

வலுப்படுத்துதல் மற்றும் 

ைிர யான வளர்ச்சி 
இ க்குகரள அரடய 

உதவுதல். 

 

இந்திய அரசின் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

அடல் மபன்ஷன் 

வயாஜனா (APY) 

ஜூன் 1, 

2015 

• 18 முதல் 40 வயதுரடயவர்களுக்கு ₹1,000 முதல் ₹5,000 
வரர மாத ஓய்வூதியம் 

பிரதான் மந்திரி 

சுரக்ஷா பமீா 

வயாஜனா (PMSBY 

2015 

• விபத்துக் காப்படீு 

• ரூ. வரர காப்படீு. 2  ட்சம். 

• தகுதி - 18 முதல் 70 வயது வரர உள்ளவர்களுக்கு 

வங்கிக் கைக்கு உள்ளது. 

• பிரீமியம்- ஆண்டுக்கு ரூ.12 

பிரதான் மந்திரி 

ஜவீன் வஜாதி 
பமீா வயாஜனா 

 வம, 

2015 

• 18 முதல் 50 வயது வரர உள்ளவர்களுக்கும் வங்கிக் 

கைக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கும் கிரடக்கும். 

• பிரீமியம்- ஆண்டுக்கு ரூ.330. 

• ரிஸ்க் கவவரஜ் – எந்த காரைத்திற்காகவும் மரைம் 

ஏற்பட்டால் ரூ.2  ட்சம். 

ஒவர பதவி ஒவர 

ஓய்வூதியம் 

(OROP) திட்டம் 

2014 

• ஒவர பதவியில் ஓய்வு மபறும் ஆயுதப் பரட 

வரீர்களுக்கு, அவர்கள் ஓய்வு மபறும் வததிரயப் 

மபாருட்படுத்தாமல், அவத பைிக்கா த்துடன் ஒவர 

மாதிரியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 
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பிரதான் மந்திரி 

வய வந்தனா 

வயாஜனா 

(PMVVY) 

2017 
• 60 வயது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட மூத்த 

குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் 

இந்தியாவின் சமூக நலத் திட்டம் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

ஒருங்கிரைந்த 

குழந்ரத வளர்ச்சித் 

திட்டம் 

1975 
• 0-6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ரதகளின் ஊட்டச்சத்து 

மற்றும் சுகாதார ைிர ரய வமம்படுத்துதல் 

பிரதான் மந்திரி 

கிராமின் ஆவாஸ் 

வயாஜனா (PMGAY) 

1996 

• இந்தியாவில் உள்ள கிராமப்புற ஏரழகளுக்கு வடீு 

கட்ட ைிதி உதவி வழங்குகிறது. 

• சமமவளிப் பகுதிகளுக்கு ரூ.120,000 மதிப்புள்ள ைிதி 
உதவி. 
• மற்றும் உயர் ைி ப்பகுதிக்கு ரூ.130,000 

பிரதான் மந்திரி 

உஜ்வா ா வயாஜனா 

(PMUY) 

1 வம 

2016 

• வறுரமக் வகாட்டிற்கு கீழ் உள்ள (BPL) 

குடும்பங்களின் மபண்களுக்கு 50 மில் ியன் LPG 

இரைப்புகரள விைிவயாகிக்க. 

பாரத ைிர்மான் 2005 

• கிராமப்புற வடீுகள், ைீர்ப்பாசனத் திறன், குடிைீர், 

கிராமப்புற சார கள், மின்மயமாக்கல் மற்றும் 

கிராமப்புற மதார வபசி வபான்ற கிராமப்புறங்களில் 

உள்கட்டரமப்பு மற்றும் அடிப்பரட வசதிகரள 

உருவாக்குதல் 

பிரதான் மந்திரி 

கிராம் சதக் வயாஜனா 

(PMGSY) 

25 

டிசம்பர் 

2000 

• 500க்கும் வமற்பட்ட மக்கள்மதாரக மகாண்ட 

கிராமப்புறங்களில் இரைக்கப்படாத அரனத்து 

குடியிருப்புகளுக்கும் இரைப்ரப வழங்குதல் 

 

சுகாதாரம் ைற்றும் கல்விக்கான அரசின் திட்டங்கள் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

மதிய உைவு திட்டம் 

(MDMS) 
1995 

• பள்ளி மாைவர்களுக்கு உைவு வழங்குதல் 

மற்றும் அவர்களின் ஊட்டச்சத்து ைிர ரய 

வமம்படுத்துதல். 
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ஆயுஷ்மான் பாரத் 

வயாஜனா 
2018 

• ரூ. காப்படீு வழங்குதல். மருத்துவ 

சிகிச்ரசக்காக ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 

5  ட்சம் 

வதசிய காசவைாய் ஒழிப்பு 

திட்டம் (இந்தியா) 
1997 

• "காசவைாய் இல் ாத இந்தியாரவ" 

அரடவதற்கான மதார வைாக்கு பார்ரவ. 

• TB கட்டுப்பாட்டு வசரவகளுக்கு 

உ களாவிய அணுகர  வழங்குவரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

• இ வசமாக, தரமான காசவைாய் கண்டறிதல் 

மற்றும் சிகிச்ரச வசரவகரள வழங்குகிறது. 

புரிதல் மற்றும் எண்ணுடன் 

வாசிப்பதில் வதர்ச்சிக்கான 

வதசிய முயற்சி (ைிபுன் 

பாரத்) 

2021 

• 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்குள் ைாட்டிலுள்ள 

ஒவ்மவாரு குழந்ரதயும் 3 ஆம் வகுப்பின் 

இறுதிக்குள் அடிப்பரடக் கல்வியறிவு மற்றும் 

எண்ைறிவு (FLN) மபறுவரத உறுதி 
மசய்வதற்காக. 

சர்வ சிக்ஷா அபியான் 2001 

• பிரதம மந்திரி அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயினால் 

மதாடங்கப்பட்டது 

• ஆரம்பக் கல்விரய உ கமயமாக்கல். 

• 6 முதல் 14 வயது வரர உள்ள அரனத்து 

குழந்ரதகளுக்கும் கல்வி கற்பரத 

வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது 

வதசிய எழுத்தறிவு மிஷன் 

திட்டம் 

5 வம 

1988 

• 15-35 வயதுக்குட்பட்ட 80 மில் ியன் 

மபரியவர்கரள கல்வியறிவு மபறச் 

மசய்யுங்கள். 

பிரதான் மந்திரி பாரதிய 

ஜன் ஔஷதி வகந்திரா 

(PMBJK) 

1 

ஜூர  

2015 

• மக்களுக்கு ம ிவு விர யில் தரமான 

மருந்துகரள வழங்குதல் 

வதசிய ஊரக சுகாதார பைி 
(NRHM) 

2005 

• கிராமப்புறங்களுக்கு அணுகக்கூடிய, ம ிவு 

மற்றும் மபாறுப்பு வாய்ந்த தரமான சுகாதார 

வசரவகரள வழங்குதல். 

மபண் மாைவர்களுக்கான 

உதான் திட்டம் 
2014 

• மபண் மாைவர்களிரடவய கல்வி 
வாய்ப்புகரள ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

மபாறியியல் கல்லூரிகளில் குரறந்த மபண் 

வசர்க்ரக விகிதங்களின் சவார  
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எதிர்மகாள்ளுதல். 

 

இந்திய அரசின் ைிதிச் வசர்க்ரக திட்டம் 

திட்டம் ஆண்டு குறிக்தகாள் 

பிரதான் மந்திரி ஜன் 

தன் வயாஜனா (PMJDY) 

28 

ஆகஸ்ட்,2014 

• வங்கிக் கைக்குகள், பைம் அனுப்புதல், 

கடன், காப்படீு மற்றும் ஓய்வூதியம் வபான்ற 

ைிதிச் வசரவகளுக்கு ம ிவு விர யில் 

அணுகர  விரிவுபடுத்துவரத வைாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

ஸ்டாண்ட்-அப் 

இந்தியா 
5 ஏப்ரல் 2016 

• மபண்கள் மற்றும் SC & ST 

சமூகத்தினரிரடவய மதாழில்முரனவுக்கு 

ஆதரவளிக்க. 

  

• இது பட்டிய ிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் 

பழங்குடியினர் மற்றும் மபண்களுக்கு ரூ.10 

 ட்சம் முதல் ₹1 வகாடி வரர வங்கிக் 

கடன்கரள வழங்குகிறது. 

ரமக்வரா யூனிட்ஸ் 

மடவ ப்மமன்ட் 

மற்றும் ரிஃரபனான்ஸ் 

ஏமஜன்சி வங்கி (முத்ரா 

வங்கி) 

8 ஏப்ரல் 2015 

• இது சிறு ைிதி ைிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி 
அல் ாத ைிதி ைிறுவனங்களுக்கு குரறந்த 

கட்டைத்தில் கடன்கரள வழங்குகிறது. 

  

• வங்கி தனது வாடிக்ரகயாளர்கரள மூன்று 

வரககளாக வரகப்படுத்தும் மற்றும் 

அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் 

மதாரககள் வரகயின் அடிப்பரடயில் 

இருக்கும் 

• ஷிஷு -: ரூ.50,000 வரர கடன் 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

• கிவஷார் – அனுமதிக்கப்பட்ட கடன்கள் ரூ. 5 

 ட்சம் 

• தருண் - ரூ.10  ட்சம் வரர கடன் 
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அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

இந்திய அரசின் பபண் நலத்திட்டம் 

 

திட்டம் ஆண்டு அலைச்சகம் குறிக்தகாள் 

ஸ்வதர் 

கிவர 

திட்டம் 

31 வம 

2019 

மபண்கள் மற்றும் 

குழந்ரதகள் 

வமம்பாட்டு 

அரமச்சகம் 

இத்திட்டம், புனர்வாழ்விற்காக ைிறுவன 

ஆதரவு வதரவப்படும் கடினமான 

சூழ்ைிர களில் பாதிக்கப்பட்ட 

மபண்களுக்கு தங்குமிடம், உைவு, உரட 

மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் மபாருளாதார 

மற்றும் சமூக பாதுகாப்ரப வழங்குகிறது. 

 

இந்திய அரசின் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் 

திட்டம் ஆண்டு அலைச்சகம் குறிக்தகாள் 

அக்னிபாத் 

திட்டம் 
2022 

பாதுகாப்பு 

அரமச்சகம் 

ைான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆயுதப் பரடகளின் 

மூன்று வசரவகளில் ைியமிக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் தரத்திற்குக் குரறவான 

வரீர்கரள ஆட்வசர்ப்பு மசய்வதற்காக 

 

உச்சிைாநாடுகள் ைற்றும் ைாநாடுகள்  
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உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 

வஹாமிவயாபதியின் 

மபருரமக்கான உ க 

சுகாதார உச்சி மாைாடு 

ஐக்கிய அரபு 

எமிவரட்ஸ் 

உச்சிமாைாட்டின் கருப்மபாருள்: 

"கா ைிர  மாற்றம் மற்றும் புவி 
மவப்பமரடத ால் ஏற்படும் 

வைாய்கள்" 

14வது CII குவளாபல் 

மமட்மடக் 

உச்சிமாைாடு 

புது தில் ி 

இறக்குமதி சார்ந்திருப்பரத 80% 

இ ிருந்து 30%க்குக் குரறத்து, அடுத்த 

10 ஆண்டுகளில் மருத்துவத் 

மதாழில்நுட்பத்தில் 80% 

தன்னிரறரவ உறுதிப்படுத்துவரத 

இது வைாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ஷாங்காய் 

ஒத்துரழப்பு அரமப்பு 

(SCO) உச்சிமாைாடு 2022 

சமர்கண்ட், 

உஸ்மபகிஸ்தான் 

ஷாங்காய் ஒத்துரழப்பு அரமப்பின் 

(SCO) ைிரந்தர உறுப்பினராக ஈரான் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்வபாது 

SCO 9 உறுப்பு ைாடுகரளக் 

மகாண்டுள்ளது. 

49வது ஜி-7 உச்சி 
மாைாடு 

ஜப்பான் 

2023 மற்றும் 2024 ஜி-7 உச்சி மாைாடுகள் 

முரறவய ஜப்பான் மற்றும் 

இத்தா ியில் ைரடமபறும். 

சர்வவதச பால் 

பண்ரை 

கூட்டரமப்பு (IDF) 

உ க பால் உச்சி 
மாைாடு 2023 

சிகாவகா, அமமரிக்கா 

IDF உ க பால் உற்பத்தி உச்சிமாைாடு 

2023 இன் தீம்: “BE பால் பண்ரை -

எல்ர யற்ற சாத்தியம். முடிவில் ா 

சாத்தியக்கூறுகள்." 

சர்வவதச பால் 

பண்ரை 

கூட்டரமப்பு உ க 

பால் உச்சி மாைாடு 2022 

(IDF WDS 2022 

புது தில் ி 
IDF WDS 2022 இன் கருப்மபாருள் 

ஊட்டச்சத்து மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான பால். 

பு ிகள் எல்ர  

ைாடுகளின் உச்சி 
மாைாடு 2022 

விளாடிவவாஸ்டாக், 

ரஷ்யா 

உச்சிமாைாட்டில் ைிரறவவற்றப்பட்ட 

பு ிகள் பாதுகாப்பு குறித்த 

பிரகடனத்ரத இறுதி மசய்வவத 

கூட்டத்தின் வைாக்கமாகும். 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation
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உ களாவிய AI 

உச்சிமாைாடு 2022 
சவூதி அவரபியா 

உ களாவிய AI உச்சிமாைாட்டின் தீம் 

2022 "மனிதகு த்தின் ைன்ரமக்கான 

மசயற்ரக நுண்ைறிவு" 

இந்தியாவின் 

சுத்தமான காற்று 

உச்சி மாைாடு (ICAS) 

2022 

மபங்களூரு, 

கர்ைாடகா 

ICAS 2022 இன் தீம் 'கா ைிர  

ம ன்ஸ் மூ ம் காற்று 

மாசுபாட்ரடப் பார்ப்பது' 

2022 வைட்வடா உச்சி 
மாைாடு 

ஸ்மபயின் 
2023 வைட்வடா உச்சி மாைாடு 

 ிதுவவனியாவில் ைரடமபறும் 

முதல் இந்திய 

வி ங்கு சுகாதார 

உச்சி மாைாடு 2022 

புது தில் ி 

ைாட்டின் உைவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

பாதுகாப்பின் பரந்த இ க்குகளுக்கு 

வி ங்கு ஆவராக்கியத்தின் 

முக்கியத்துவத்ரதப் 

புரிந்துமகாள்வது. 

ஜித்தா பாதுகாப்பு 

மற்றும் வமம்பாட்டு 

உச்சி மாைாடு 

சவூதி அவரபியா 
உச்சிமாைாட்டின் கருப்மபாருள் 

'பாதுகாப்பு மற்றும் வமம்பாடு, 

17வது ஆசிய ஊடக 

உச்சி மாைாடு 2022 
பிஜி 

இந்த மாைாடு பிராந்தியத்ரதச் வசர்ந்த 

ஒளிபரப்பாளர்களுக்கு ஒளிபரப்பு 

மற்றும் தகவல் பற்றிய தங்கள் 

எண்ைங்கரளப் பகிர்ந்து மகாள்ள 

ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்ரப 

வழங்குகிறது. 

தகவல் சங்கத்தின் 

உ க உச்சி மாைாடு 

(WSIS) 2022 

மஜனவீா, 

சுவிட்சர் ாந்து 

WSIS இன் கருப்மபாருள் "ைல்வாழ்வு, 

உள்ளடக்கம் மற்றும் 

மீள்தன்ரமக்கான ICTகள்: SDG களில் 

முன்வனற்றத்ரத 

விரரவுபடுத்துவதற்கான WSIS 

ஒத்துரழப்பு". 

உ க ைகரங்களின் 

உச்சி மாைாடு 
சிங்கப்பூர் 

WCS 2022 இன் கருப்மபாருள் 

“வாழக்கூடிய மற்றும் ைிர யான 

ைகரங்கள்: வளர்ந்து வரும் 

வலுவானது”. 

வவர  உ க மஜனவீா வவர  உ க உச்சிமாைாடு சர்வவதச 
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உச்சிமாைாடு மதாழி ாளர் அரமப்பால் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டது. (தர ரமயகம்- 

மஜனவீா, சுவிட்சர் ாந்து) 

மதாழில்துரற 

டிகார்பரனவசஷன் 

உச்சிமாைாடு 2022 

புது தில் ி, இந்தியா 

2070க்குள் கார்பன் 

ைடுைிர ரமக்கான வரரபடத்தில் 

கவனம் மசலுத்தப்பட்டது 

I2U2 உச்சிமாைாடு மமய்ைிகர் 

I2U2 முன்முயற்சி என்பது இந்தியா, 

இஸ்வரல், அமமரிக்கா மற்றும் 

ஐக்கிய அரபு எமிவரட்ஸ் 

ஆகியவற்றின் புதிய குழுவாகும். 

 

உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 

குவளாபல் படிதார் 

வைிக 

உச்சிமாைாடு 

(ஜிபிபிஎஸ்) 2022 

சூரத், குஜராத் 

உச்சிமாைாட்டின் கருப்மபாருள் “ஆத்மைிர்பர் 

குஜராத் மற்றும் இந்தியாவிற்கு ஆத்மைிர்பர் 

சமூகம்” 

இந்தியா-ைார்டிக் 

உச்சிமாைாடு 
மடன்மார்க் 

வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட்பங்கள், முதலீடு, 

சுத்தமான எரிசக்தி, ஆர்க்டிக் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

ப வற்றில் ைார்டிக் பிராந்தியத்துடன் 

இந்தியாவின் பன்முக ஒத்துரழப்ரப 

வமம்படுத்துதல் 

உ களாவிய 

வகாவிட் 

உச்சிமாைாடு (GCS) 

அமமரிக்கா 

GCS இன் தீம் மதாற்றுவைாய் வசார்ரவத் தடுப்பது 

மற்றும் தயார்ைிர க்கு முன்னுரிரம 

அளிப்பதாகும் 

குவாட் 

உச்சிமாைாடு 2022 

வடாக்கிவயா, 

ஜப்பான் 

Quad அல் து Quadripartite Security Dialogue என்பது 

இந்தியா, ஜப்பான், அமமரிக்கா மற்றும் 

ஆஸ்திவர ியா ஆகிய ைான்கு ைாடுகளின் 

குழுவாகும். 

 

உச்சிைாநாடுகள் ைற்றும் ைாநாடுகள், ஏப்ரல் 2022 
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உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 

MSMEகளின் 

வபாட்டித்திறன் 

மற்றும் வளர்ச்சி 
உச்சிமாைாடு 

புது தில் ி, 
இந்தியா 

கவனம் மசலுத்தும் தர ப்பு: மதாடரும் வகாவிட்-

19 மதாற்றுவைாய்க்கு மத்தியில் MSME துரறயில் 

வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் 

உ களாவிய ஆயுஷ் 

முதலீடு மற்றும் 

புதுரம உச்சி மாைாடு 

காந்திைகர், 

குஜராத் 

இது அரனத்து ஆயுஷ் அரமப்புகளிலும் ஆயுஷ் 

கல்வி, ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு, 

மதாழில்முரனவு மற்றும் ைீண்டகா  

ஆவராக்கியம் பற்றிய உ களாவிய 

விழிப்புைர்ரவ ஊக்குவிக்கும். 

உ க பால் உச்சி 
மாைாடு (WDS) 2022 

இந்தியா 
WDS இன் தீம்: ஊட்டச்சத்து மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான பால் 

 

உச்சிைாநாடுகள் ைற்றும் ைாநாடுகள், ைார்ச் 2022 

உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 

டிஎஸ்டி - சிஐஐ 

மதாழில்நுட்ப உச்சி 
மாைாடு 

இந்தியா 

(உண்ரமயில்) 

2022 மதாழில்நுட்ப உச்சி மாைாட்டின் கூட்டாளர் 

ைாடு: சிங்கப்பூர் 

பிசினஸ் 

பிளாஸ்டர்ஸ் 

முதலீட்டு உச்சி 
மாைாடு மற்றும் 

எக்ஸ்வபா 

மடல் ி, 
இந்தியா 

இது மாைவர்கள் தங்கள் திட்டங்கரள 

முதலீட்டாளர்களிடம் முன்ரவத்து, அடுத்த 

கட்டத்திற்கு மகாண்டு மசல்வதற்கான 

மூ தனத்ரதப் மபறுவதற்கான வாய்ப்ரப 

வழங்குகிறது. 

5வது பிம்ஸ்மடக் 

உச்சி மாைாடு 
இ ங்ரக 

BIMSTEC இன் தர ரமயகம்- டாக்கா, 

பங்களாவதஷ் 

வரளகுடா வைிக 

உச்சி மாைாடு 

வஜ&வக, 

இந்தியா 

ஹாங்காங், ஐக்கிய அரபு எமிவரட்ஸ் மற்றும் 

சவுதி அவரபியாரவச் வசர்ந்த 33 ைிறுவனங்கள் 

மாைாட்டில் பங்வகற்றன 

 

உச்சிைாநாடுகள் ைற்றும் ைாநாடுகள், பிப்ரவரி 2022 
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உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 

அருங்காட்சியகங்கரள 

மறுவடிவரமப்பதற்கான 

உ களாவிய உச்சி மாைாடு 

மமய்ைிகர் 

மமய்ைிகர் உச்சிமாைாடு ைான்கு பரந்த 

கருப்மபாருள்களுடன் ைடத்தப்படும்: 

 

1. கட்டிடக்கர  மற்றும் 

மசயல்பாட்டுத் வதரவகள் 

2. வம ாண்ரம, வசகரிப்புகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு ைரடமுரறகள்) மற்றும் 

3. கல்வி மற்றும் பார்ரவயாளர்களின் 

ஈடுபாடு. 

ஆப்பிரிக்க யூனியன் 

உச்சிமாைாடு 2022 
எத்திவயாப்பியா 

கவனம்: தீவிர வறுரமரய 

முடிவுக்குக் மகாண்டுவரவும், 

தற்வபாரதய உ களாவிய 

மைருக்கடியின் விரளவுகரளத் 

தீர்க்கவும் வதரவயான 

ைடவடிக்ரககள். 

ஒரு மபருங்கடல் உச்சி 
மாைாடு 

பிமரஸ்ட், 

பிரான்ஸ் 

குறிக்வகாள்கள்: கடல்சார் 

பிரச்சிரனகளில் சர்வவதச 

சமூகத்தின் கூட்டு  ட்சியத்ரத 

உயர்த்துதல் 

உ க ைிர யான வளர்ச்சி 
உச்சி மாைாடு 2022 

புது தில் ி, 
இந்தியா 

உச்சிமாைாட்டின் விவாதங்களின் 

கருப்மபாருள்: முக்கிய ைீவராட்டத்தில் 

ைிர யான வளர்ச்சி மற்றும் கூட்டு 

ைடவடிக்ரகக்கான கா ைிர  

பின்னரடவு. 

ஜி-20 உச்சிமாைாடு 2023 
புது தில் ி, 
இந்தியா 

பிவரசில் மற்றும் மதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆகியரவ முரறவய 2024 மற்றும் 

2025 இல் G-20 உச்சி மாைாடுகரள 

ைடத்தும். 

 

உச்சிைாநாடுகள் ைற்றும் ைாநாடுகள் ேனவரி 2022 

உச்சிைாநாடு இடம் முக்கிய புள்ளிகள் 
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16வது இந்திய டிஜிட்டல் 

உச்சி மாைாடு 
கிட்டத்தட்ட 

உச்சிமாைாட்டின் தீம்: சூப்பர்சார்ஜிங் 

ஸ்டார்ட்அப்கள் 

உ கப் மபாருளாதார 

மன்றத்தின் டாவவாஸ் 

ைிகழ்ச்சி ைிரல் உச்சி 
மாைாடு 

கிட்டத்தட்ட ைிகழ்வின் தீம்: "உ கின் ைிர ." 

இந்தியா - மத்திய ஆசிய 

உச்சி மாைாடு 
இந்தியா 

தூதரக உறவுகரள வலுப்படுத்த இந்தியா 

மற்றும் மத்திய ஆசிய ைாடுகளுக்கு இரடவய 

ைரடமபறும் முதல் சந்திப்பு இதுவாகும். 

 

nra;jpfspy; ,lk;ngw;w Kjy; ngz; 2022 

❖ அதபக்ஷா பபர்னாண்டஸ்: FINA உ க ஜூனியர் ைீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் 2022 இல் 

ஜூனியர் உ க இறுதிப் வபாட்டிக்கு வந்த முதல் இந்தியப் மபண். 

❖ விதனஷ் தபாகட்: மசர்பியாவின் மபல்கிவரடில் ைடந்த உ க மல்யுத்த 

சாம்பியன்ஷிப் 2022ல் மவண்க ம் மவன்ற பிறகு, உ க சாம்பியன்ஷிப்பில் 

இரண்டு பதக்கங்கரள மவன்ற முதல் இந்திய மபண் மல்யுத்த வரீர். 

❖ சாவித்ரி ேிண்டால்: ஆசியாவின் பைக்கார மபண், ைிகழ்வைர ப்ளூம்மபர்க் 

பில் ியனர்கள் குறியடீ்டின் படி. 

❖ நல்லதம்பி கலலபசல்வி: அறிவியல் மற்றும் மதாழில்துரற ஆராய்ச்சி 
கவுன்சி ின் (CSIR) முதல் மபண் இயக்குைர் மஜனரல். 

❖ ைல்யுத்த வரீர் Antim Panghal : உ க U-20 மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 2022 இல் U-20 

உ க சாம்பியனாக முடிசூட்டப்பட்ட முதல் இந்திய மபண் மல்யுத்த வரீாங்கரன. 

❖ ைஞ்சரி ேருஹர்: பகீாரின் முதல் மபண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி. சமீபத்தில் அவர் 

"வமடம் சர்: பகீாரின் முதல் மபண் ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் கரத" என்ற தர ப்பில் 

தனது புத்தகத்ரத மவளியிட்டார். 

❖ கீதா தகாபிநாத்: சர்வவதச ைாைய ைிதியத்தின் (IMF) முன்னாள் தர ரமப் 

மபாருளாதார ைிபுைர்களின் சுவரில் இடம்மபற்ற முதல் மபண். 

❖ பியாலி பசக்: கூடுதல் ஆக்ஸிஜன் இல் ாமல் எவமரஸ்ட் சிகரத்ரத ஏறிய முதல் 

இந்தியப் மபண். 
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❖ லிசா ஸ்ததலகர்: சர்வவதச கிரிக்மகட் வரீர்கள் சம்வமளனத்தின் (FICA) முதல் 

மபண் தர வர். 

❖ பிரியங்கா தைாஹிதத (ைஹாராஷ்டிராவின் சதாராவிலிருந்து): 8,000 

மீட்டருக்கு வமல் ஐந்து சிகரங்கரள ஏறிய முதல் இந்தியப் மபண். 

❖ தகப்டன் அபிலாஷா பராக்: இந்திய ராணுவத்தின் முதல் மபண் வபார் விமானி. 

❖ நீதிபதி தகதன்ேி பிரவுன் ோக்சன்: அமமரிக்காவின் உச்ச ைீதிமன்றத்தில் 

பைியாற்றும் முதல் கறுப்பினப் மபண் 

❖ ைாதபி பூரி புச்: இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தரன வாரியத்தின் (SEBI) முதல் 

மபண் தர வர். 

❖ ரிது கந்தூரி : உத்தரகாண்ட் சட்டசரபயின் முதல் மபண் சபாைாயகர் 

 

❖ சாந்திஸ்ரீ பண்டிட்: ஜவஹர் ால் வைரு மத்திய பல்கர க்கழகத்தின் முதல் மபண் 

VC 

❖ சூசன்தன புல்பவரர் : IKEA இந்தியாவின் முதல் மபண் தர ரம ைிர்வாக அதிகாரி 

(CEO) மற்றும் தர ரம ைிர த்தன்ரம அதிகாரி. 

❖ அல்கா ைிட்டல்: ஓஎன்ஜிசியின் முதல் மபண் தர வர் மற்றும் ைிர்வாக 

இயக்குனர். 

❖ ஆயிஷா ைாலிக்: பாகிஸ்தானின் முதல் மபண் உச்ச ைீதிமன்ற ைீதிபதி 
 

❖ ஷிவாங்கி சிங்: குடியரசு தின அைிவகுப்பில் இந்திய விமானப் பரடயின் முதல் 

மபண் ரஃவபல் வபார் விமான ரப ட். 

 
 
 
 
 


