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jkpo;ehL TAMIL NADU 

➢ khjphp gs;spfs;  
✓ ngUefu nrd;id khefuhl;rp – IIb Nghd;w ehl;bYs;s Kjd;ikf; fy;tp 

epWtdq;fspd; Nghl;b EioTj; Njh;Tfis vjph;nfhs;s khzth;fisj; 
jahh;gLj;Jk; tifapy; khjphpg; gs;spfis mikf;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ Kjyikr;rhpd; Kjd;ikr; nrayhsh; cjare;jpudpd; rpe;jidapy; cUthdJjhd; 
khjphpg; gs;spfs; jpl;lk; vd;W $wg;gLfpwJ.  

✓ ,jd; njhlf;fkhf Eq;fk;ghf;fj;jpy; cs;s khefuhl;rpg; gs;spahdJ> 
khzth;fSf;F caphpay;> ,aw;gpay;> Ntjpapay;> fzpjk;> Mfpa ghlq;fspy; 
gapw;rp mspf;fj; Njitahd trjpfs; kw;Wk; Ma;tfq;fSld; Kd; khjphp 
gs;spsahf juk; cah;j;jg;gLk;.  
 

➢ PE-VC epWtdq;fs;  
✓ PE-VC epWtdq;fs; jkpo;ehl;L epWtdq;fspy; 3tJ fhyhz;by; 156 lhyh; 

kpy;ypaid KjyPL nra;fpd;wd.  
✓ jdpahh; <f;tpl;b kw;Wk; Jzpfu %yjd epWtdq;fs; 2022Mk; Mz;bd; %d;whk; 

fhyhz;by; jkpo;ehl;ilr; Nrh;e;j epWtdq;fspy; 10 xg;ge;jq;fspy; 156 kpy;ypad; 
lhyiu KjyPL nra;Js;sd.  

 
➢ nfhe;jif mfoha;T ,lk;  

✓ ,Jtiu fz;nlLf;fg;gl;l ths;fspy; kpfTk; ePskhd> 40 nrkP ePsKs;s xU 
,Uk;G ths;> kJiuia mLj;Js;s fPob gFjpf;F cl;gl;l nfhe;jifapy; 
tpahof;fpoik fz;nlLf;fg;gl;lJ.  
 

➢ [y; [Ptd; ,af;fk; - jkpo;ehL  
✓ jkpo;ehL – xd;wpa murpd; [y; [Ptd; ,af;fj;jpd;fPo; ehl;bNyNa Kjyplj;jpy; 

cs;sJ.  
✓ [y; [Ptd; ,af;fk; midj;J fpuhkg;Gw tPLfSf;Fk; ghJfhg;ghd kw;Wk; 

NghJkhd FbePh; toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
✓ mf;Nlhgh; 2 md;W> nly;ypapy; eilngw;w xU tpohtpy;> 2021-22Mk; Mz;bw;fhd 

nray;ghl;L kjpg;gPl;by; Kjyplk; ngw;wjw;fhd ghpir khepy efuhl;rp eph;thf 
mikr;rh; Nf. vd;. NeU kw;wk; Jiwr; nrayhsh; ~pt;jh]; kPdh MfpNahh; 
FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;KtplkpUe;J ngw;wdh;.  

✓ 60 tpOf;fhl;bw;Fk; Fiwthd FLk;gq;fSf;F jdpg;gl;l FbePh; Foha;fis 
toq;fpa khepyq;fspd; gphptpy; ,e;j tpUij jkpo;ehL ngw;Ws;sJ.  
 

➢ Njrpa $l;LwT Efh;Nthh; $l;likg;G (National Cooperative Consumers’ 
Federation)  

✓ nly;lh my;yhj gFjpfspy; ney; nfhs;Kjypy; xU Gjpa epWtdk; tptrhapfspd; 
ftdj;ij <h;j;J tUfpwJ.  

✓ jkpofj;jpy; ney; nfhs;Kjypy; xg;gPl;lstpy; Gjpa gq;Fjhuh; ,Ug;gJ 
tptrhapfspd; ftdj;ij <h;j;J tUfpwJ.  
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✓ ,e;j Mz;L nrg;lk;ghpy; njhlq;fpa 2022-23 nfhs; Kjy; Mz;by; (fhhpg; 
re;ijg;gLj;Jjy; gUtk;)> xd;wpa murpd; Efh;Nthh; tptfhuj; Jiwapd; mjpfhu 
tuk;gpw;Fl;gl;l Njrpa $l;LwT Efh;Nthh; $l;likg;G Rkhh; 10.3 tpOf;fhL 
ney;iyf; nfhs;Kjy; nra;Js;sJ.  
 

➢ ,e;jpahtpd; Kjy; 4.20 nkfh thl; fhw;whiy n[dNul;lh;  
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; 4.20 nkfhthl; fhw;whiy n[dNul;lh; nray;glj; jahuhf 

cs;sJ.  
✓ jpUney;Ntyp khtl;lk; ts;spa+h; mUNf tlyptpisapy; kpfg;nghpa fhw;whiy kpd; 

cw;gj;jpj; jpwd; nfhz;l xw;iw myif gpNurpy; ehl;ilr; Nrh;e;j WEG vd;w 
epWtdk; 88 Nfhb &gha; nrytpy; epWtpAs;sJ.  

✓ ehl;bd; Kjy; 4.20 nkfhthl; fhw;whiy n[dNul;lh;> kpfg;nghpa fhw;whiy kpd; 
cw;gj;jpj; jpwd; nfhz;l xw;iw myF. jpUney;Ntyp khtl;lk; ts;spa+h; mUNf 
tlyptpisapy; epWtg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ jkpo;ehL Md;iyd; #jhl;lj; jil kw;Wk; Md;iyd; tpisahl;Lfs; xOq;FKiw 
tpjp> 2022 (Tamil Nadu Prohibition of Online Gambling and Regulation of 
Online Games Ordinance, 2022) 

✓ jkpo;ehL muR – Md;iyd; #jhl;lk; kw;Wk; Md;iyd; tpisahl;Lfs;> uk;kp 
kw;Wk; Nghf;fh; Mfpatw;iw gzk; my;yJ gpw gq;Ffis itj;J 
tpisahLtijj; jilnra;Ak; murhiziag; gpwg;gpj;Js;sJ.  

✓ fle;j khjk; mikr;ruitapy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l mtrur; rl;l tiuTf;F muR 
mDg;gpa ehshd mf;Nlhgh; 1Mk; NjjpNa jkpof MSeh; Mh;.vd;. utp xg;Gjy; 
mspj;jhh;.  

✓ mtuJ xg;Gjiyj; njhlh;e;J> jkpo;ehL Md;iyd; #jhl;lj; jil kw;Wk; 
Md;iyd; tpisahl;Lfs; xOq;FKiw rl;lk;> 2022 mkYf;F te;jJ.  
 

➢ jf;~h Mspy;yh mikg;Gfs; gpiuNtl; ypkpnll; (Daksha Unmanned Systems 
Private Limited) 

✓ rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J iluf;lh; n[duy; - khzth;fspd; ];lhh;l; mg; a+dpl; 
‘jf;~h Mspy;yh mikg;Gfs; gpiuNtl; ypkpnll;’ %yk; tbtikf;fg;gl;L 
jahhpf;fg;gl;l ehl;bd; Kjy; ngl;Nuhy; %yk; ,af;fg;gLk; l;Nuhd;fSf;F xg;Gjy; 
mspj;Js;sJ.  

✓ tpz;ntps Muha;r;rp khzth;fshy; njhlq;fg;gl;l vk;Ib tpz;ntspj; Jiwahy; 
jf;~h cUthf;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;j Mspy;yh tpkhdq;fspd; gpuj;Naf cw;gj;jp myF xd;iw mk;gj;J}hpy; 
jf;~h epWTfpwJ.  
 

➢ guk;gpf;Fsk; - Mopahh; jpl;lk; (Parambikulam-Aliyar Project) 
 

✓ jz;zPh; jpl;lk; njhlq;Ftijf; Fwpf;Fk; tifapy; xt;nthU Mz;Lk; mf;Nlhghh; 
7-Mk; Njjp nfhz;lhlg;gLfpwJ.  

✓ guk;gpf;Fsk; - MopahW jpl;lk; njhlq;Fk; mf;Nlhgh; 7Mk; Njjp> ePh; Mjhuq;fs;> 
ePh; Nkyhz;ik kw;Wk; Njitahd cs;fl;likg;Gfis cUthf;Ftjd; mtrpak; 



 

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

 

Fwpj;j tpopg;Gzh;it Vw;gLj;Jtjw;fhf xt;nthU Mz;Lk; nfhz;lhlg;gLk; vd;W 
Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; mwptpj;Js;shh;.  

 
➢ jputkhf;fg;gl;l RUf;fg;gl;l ,aw;if vhpthA (Liquefied Compressed Natural 

Gas)  
✓ khepyj;jpy; Kjy; Kiwahf jputkhf;fg;gl;l RUf;fg;gl;l ,aw;if vhpthA 

epiyaj;ij Kjyikr;rh; njhlq;fp itj;jhh;.  
✓ ,uhzpg;Ngl;il khtl;lk; thyh[h jhYf;fhtpy; cs;s khe;jhq;fy; fpuhkk; mUNf 

AG&P gpujj;jpd; jputkhf;fg;gl;l ,aw;if vhpthA epiyaj;ij Kjyikr;rh; K.f. 
];lhypd; jpq;fl;fpoik jpwe;J itj;jhh;.   

 
➢ nkhgpypl;b ghh;f; (Mobility Park) 
✓ rpg;fhl; epWtdk;> nkhgpypl;b ghh;f; njhlq;FtJ Fwpj;j xU Ghpe;Jzh;T 

xg;ge;jj;jpy; gphpl;b~; cah; Mizaj;Jld; ifnaOj;jpl;Ls;sJ.  
✓ fpU~;zfphp khtl;lk; #sfphpapy; vjph;fhy nkhgpypl;b g+q;fhtpw;fhd kh];lh; 

gpshid cUthf;Ftjw;fhd njhopy;El;g cjtpfis toq;Ftjw;fhf jkpo;ehL 
khepy njhopy;fs; Nkk;ghl;Lf;fofk; (rpg;fhl;) kw;Wk; nrd;idapy; cs;s gphpl;b~; 
Jiz cah; Mizak; ,ilNa jpq;fl;fpoik Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; 
ifnaOj;jhdJ.  

 
➢ gpukj ke;jphp kj;];a rk;gjh Nah[dh (Pradhan Mantri Matsya Sampada 

Yojana)  
✓ kj;jpa fly; kPd;ts Muha;r;rp epWtdk; (The Central Marine Fisheries Research 

Institute)> kz;lgk; - kd;dhh; tisFlhtpy; cs;s kiuf;fhah;gl;bdj;jpy; 1.2 
kpy;ypad; gr;ir Gyp ,why; tpijfis mf;Nlhgh; 11 md;W flypy; 
tpLtpj;Js;sJ.  

✓ gpujk ke;jphp kj;];a rk;gjh Nah[dh jpl;lj;jpd;fPo; fly; tsh;g;G jpl;lj;jpd; xU 
gFjpahf ,J nra;ag;gLfpwJ.  

✓ ,e;j Mz;L gpg;uthpapy; jpl;lk; njhlq;fg;gl;ljpy; ,Ue;J nkhj;jk; 19.44 kpy;ypad; 
gr;ir Gyp ,why; tpijfs; ghy;f; tphpFlh kw;Wk; kd;dhh; tisFlhtpy; flypy; 
tsh;f;fg;gl;ld.  
 

➢ cly; cWg;G jhdk;  
✓ khepyj;jpy; cly; cWg;G jhdk; ,e;j Mz;L 10 khjq;fspy; 2021 

vz;zpf;ifiaj; jhz;bAs;sJ.  
✓ 10 khjq;fSf;Fs;> jkpofj;jpy; cly; cWg;G jhdk; Ke;ija Mz;bd; Gs;sp 

tptuq;fistpl mjpfkhf cs;sJ. 
✓ 2021Mk; Mz;by; ,we;j cly; cWg;G nfhilahsh;fspd; vz;zpf;if 60 Mf 

,Ue;jJ. ,e;j Mz;L ,Jtiu 115 ed;nfhilahsh;fis khepyk; gjpT 
nra;Js;sJ. fle;j ehd;F Mz;Lfspy; Mf];l; khjj;jpy; mjpfgl;r 
ed;nfhilfs;-21 Mf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

➢ nky;ypa Nyhhpfs; (Slender Loris) 
✓ f&h; kw;Wk; jpz;Lf;fy; khtl;lq;fspy; mope;JtUk; nky;ypa NyhhpfSf;fhd 

Kjy; ,e;jpa ruzhyaj;ij jkpof muR mwptpj;Js;sJ.  
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✓ ,jw;fhd mwptpg;G mf;Nlhgh; 12Mk; Njjp  Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 
xg;GjYf;Fg; gpwF ntspaplg;gl;lJ.  

✓ f&h; kw;Wk; jpz;Lf;fy; khtl;lq;fspy; cs;s tdg;gFjpapy; nkhj;jk; 11>806 
n`f;Nlh; epyq;fs; ,izf;fg;gl;L ‘flt+h; ];nyz;lh; Nyhhp]; ruzhyak;\ 
mikf;fg;gLk;.  

 
➢ fphPd;gPy;L gy;fiyf; fofq;fs; (Greenfield Universities) 
✓ jkpo;ehL muR – khepyj;jpy; MW fphPd;gPy;L gy;fiyf; fofq;fis mikf;f 

xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  mit ve;jg; gbg;igAk; toq;fyhk; kw;Wk; mtw;wpd; 
nrhe;jf;fl;lzj;ij eph;zapf;fyhk;.  

✓ ,jid cah;fy;tpj;Jiw mikr;rh; Nf. nghd;Kb> mf;Nlhgh; 12Mk; Njjp 
mwptpj;jhh;.  

✓ fphPd;gPy;L gy;fiyf; fofk; vd;gJ jkpo;ehL jdpahh; gy;fiyf; fofq;fs; rl;lk;> 
2019,d; fPo; epWtg;gl;l xU jdpahh; gy;fiyf; fofkhFk;.  

✓ 100 Vf;fh; epyk; kw;Wk; &.50 Nfhb itg;Gj; njhif nfhz;l xU mwf;fl;lis 
fphPd;gPy;L gy;fiyf;fofj;ij epWTtjw;F murplk; tpz;zg;gpf;fyhk;.  
 

➢ CQ;ry;> Njd;rpl;L> fdT Mrphpah; ,jo;fs;  
✓ muRg; gs;sp khzth;fs; kw;Wk; Mrphpah;fSf;fhd ,jo;fis Kjy;th; 

ntspapLfpwhh;.  
✓ gs;sp khzth;fs; kw;Wk; Mrphpah;fspilNa jkpo; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; vOJk; 

gof;fj;ij Cf;Ftpf;Fk; tifapy; gs;spf; fy;tpj; Jiwapd; ‘CQ;ry;’> 
‘Njd;rpl;L’> ‘fdT Mrphpah;’ Mfpa ,jo;fis Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; 
Gjd;fpoik ntspapl;lhh;.  

✓ CQ;ry; kw;Wk; Njd;rpl;L Mfpa ,U khj ,jo;fs; KiwNa 4> 5 kw;Wk; 7-9 
tFg;G khzth;fSf;Fk;> fdT Mrphpah; khj ,jo; Mrphpah;fSf;Fk; MdJ.  
 

➢ Gjpa tpz;ntsp VTfiz JiwKfk; - FyNrfug;gl;bdk;  
✓ jkpo;ehl;bd; FyNrfug;gl;bdj;jpy; Gjpa tpz;ntsp VTfizj; JiwKfj;jpw;fhd 

epyk; ifafg;gLj;Jk; gzp Kbtile;J> mq;F mjpetPd tpz;ntsp VTjsj; 
JiwKfk; mikf;Fk; gzp njhlq;fpAs;sJ.  

✓ Gjpa VTjsk; ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdj;jpw;F fzprkhd msT 
vhpnghUisr; Nrkpf;f cjTk; kw;Wk; rpwpa nraw;iff; Nfhs; VTfiz 
thfdq;fis VTtjw;fhd gpuj;Nafkhd ,lkhfTk; nray;gLk;.  

✓ gzpfs; Kbtile;jTld;> FyNrfug;gl;bdk;> Me;jpuhtpy; cs;s 
=`hpNfhl;lhTf;Fg; gpwF ehl;bd; ,uz;lhtJ tp;z;ntspj; jskhf ,Uf;Fk;.  
 

➢ nrk;nkhopj; jkpo; kj;jpa epWtdk; (Central Institute of Classical Tamil)  
✓ nrk;nkhopj; jkpo; kj;jpa ep|Wtdk; - rpyg;gjpfhuk;> kzpNkfiy> njhy;fhg;gpak;> 

ew;wpid cs;spl;l 46 goq;fhyj; jkpo;f; fhg;gpaq;fis gpnua;yp vOj;jpy; 
ntspaplj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ ,e;j epWtdk;> gpnua;yp gjpg;ig brk;gh; 2022f;Fs; nfhz;L te;J ghh;itaw;w 
khzth;fSf;F ,ytrkhf toq;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

✓ ,e;jj; njhFjpfs; midj;Jk; jkpo; ciu kw;Wk; ftpijfspd; vspa 
tpsf;fq;fisf; nfhz;bUf;Fk;.  
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➢ jkpo;ehL khepy mstpyhd fOFg; ghJfhg;Gf;FO (Tamil Nadu’s State-level 
Committee for Vulture Conservation) 

✓ 2020-25Mk; Mz;bw;fhd fOF ghJfhg;Gf;fhd nray; jpl;lj;ij 
nray;gLj;Jtjw;fhf> murhq;fj;jpw;Fs; xUq;fpizg;gjw;fhf jkpo;ehL muR> fOF 
ghJfhg;Gf;fhd khepy mstpyhd FOitj; njhlq;fpAs;sJ.  

✓ ,e;jpahtpy; 1993 kw;Wk; 2003f;F ,ilapy; 96 tpOf;fhL rhpitf; fz;l 
fOFfisg; ghJfhg;gjw;fhf Njrpa eltbf;ifahy;> khepy mstpyhd fOF 
ghJfhg;Gf; FO cUthf;fk; Kd;nkhopag;gl;lJ.  

✓ ,e;j Kd;nkhopTf;F ,zq;f> khepyj;jpy; fOFfisg; ghJfhg;gjw;fhd epWtd 
fl;likg;ig cUthf;Ftjw;fhf jkpo;ehL muR> khepy mstpyhd fOFg; 
ghJfhg;Gf; FOit mikj;Js;sJ.  
 

➢ gpujkhpd; midtUf;Fk; tPL – efh;g;Gw jpl;lk; (Pradhan Mantri Awas Yojana-
Urban (PMAY-U) Scheme) 

✓ efh;g;Gw efuq;fspy; thOk; midtUf;Fk; tPL toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;l 
gpujkhpd; midtUf;Fk; tPL- efh;g;Gw jpl;lj;ijr; nray;gLj;Jtjpy; jkpo;ehL - 
%d;whtJ rpwe;j nray;jpwd; nfhz;l khepykhf juthpirg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;fPo;> cj;jug; gpuNjrk; kw;Wk; kj;jpag; gpuNjrk; Kjy; ,uz;L 
,lq;fisg; gpbj;Js;sd.  

✓ khefuhl;rpfspy; kJiu khefuhl;rp %d;whtJ ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ.  
 
➢ rhiy trjp (roadEase) 
✓ ngUefu nrd;id khefuhl;rp Nghf;Ftuj;Jf; fhty; Jiw – nrd;idapy; 

Nghf;Ftuj;J> kjpg;gplg;gl;l gaz Neuk; kw;Wk; khw;Wtopfs; Fwpj;j epfo;Neu 
mwptpg;Gfis ntspapLtjw;fhf Gjpa ifg;Ngrp nraypia mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  

✓ ,e;jr; nraypia cUthf;fpa nyg;ld; epWtdj;Jld; ,ize;J> Ntg;Nghpapy; 
cs;s fhty;Jiw Mizah; mYtyfj;jpy;> ‘roadEase’ vd;w Gjpa nraypia> 
fhty;Jiw Mizah; rq;fh; [pthy;> mf;Nlhgh; 20Mk; Njjp mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ Nghf;Ftuj;J nehpry;> rhiy %ly;> tpgj;Jfs;> Nghuhl;lq;fs; my;yJ 
KOikailahj Fbikg; gzpfs; cs;s gFjpfisf; fz;lwpe;J> mjw;Nfw;g 
jq;fs; gazj;ijj; jpl;lkpLtjpy; $Fs; tiuglj;jpy; tpiuthd GJg;gpg;Gfisg; 
ngw ,e;jr; nrayp cjTk;.  

 
➢ fhrp jkpo;rq;fkk;  
✓ ,e;jpa njhopy;El;gf; fofk;> nrd;id – fhrp jkpo;r; rq;fj;jpd; mwpTg; 

gq;fhspahfj; Njh;T nra;ag;gl;Ls;sJ.  
✓ tUk; etk;gh; 16Mk; Njjp Kjy; brk;gh; 20Mk; Njjp tiu thuzhrpapy; ,jw;fhd 

tpoh eilngw cs;sJ.  
✓ fhrp jkpo; rq;fkk; vd;gJ thuzhrp vd;Wk; miof;fg;gLk; fhrpf;Fk;> 

jkpo;ehl;Lf;Fk; ,ilNa cs;s Mokhd fy;tp> nghUshjhu r%f kw;Wk; fyhr;rhu 
cwTfis Kd;dpiyg;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; Vw;gLj;jg;gl;l kj;jpa murpd; xU 
Kaw;rpahFk;.  

✓ jkpo;ehl;ilr; Nrh;e;j fiy> ,yf;fpak;> Md;kpfk; kw;Wk; fy;tpj; Jiwfisr; 
Nrh;e;jth;fs; ,e;j re;jpg;gpy; fye;J nfhs;thh;fs;.  
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➢ jkpo;ehL muR fhyepiy khw;wk; Fwpj;j fTd;rpiy mikj;Js;sJ 
✓ Kjyikr;rh; K.f. ];lhypidj; jiytuhff; nfhz;L> fhyepiy khw;wk; 

njhlh;ghd jkpo;ehL Ml;rp kd;wf; FOit mikf;f jkpo;ehL muR KbT 
nra;Js;sJ.  

✓ Rw;Wr;#oy;> fhyepiy khw;wk; kw;Wk; tdj;Jiwapd; nrayhsh; Rg;hpah rh`_> 
fhyepiy khw;wj;jpw;fhd ghijia cUthf;Fk; Kaw;rpfis khepy muR 
Kd;ndLj;J tUtjhfTk;> jkpo;ehL gRik ,af;fk;> jkpo;ehL fhyepiy khw;wk 
,af;fk; kw;Wk; jkpo;ehL <uepy ,af;fk; Mfpa %d;W Kf;fpa ,af;fq;fis 
mikj;Js;sjhfTk; $wpdhh;.  

✓ fhyepiy khw;w eltbf;ifia jpwk;gl topelj;Jtjw;fhf> jkpo;ehL gRik 
fhyepiy epWtdk; (Tamil Nadu Governing Council on Climate Change) vd;w 
xU rpwg;G Nehf;fj;jpw;fhd thfdj;ijAk;> ,J mikj;Js;sJ.  

 
➢ nrf; FbauR topahf INuhg;gpa re;ijf;Fs; Eiojy; 
✓ nrf; FbauR %yk; INuhg;ghit mZf> jkpofj;jpy; cs;s njhlf;fepiy 

epWtdq;fSf;F cjTk; tifapy; tpiutpy; xU Ghpe;Jzh;T xg;ge;jk; ,Wjp 
nra;ag;gLk; vd;W njd;dpe;jpa th;j;jfk; kw;Wk; njhopy; rq;fj;jpd; (Southern 
India Chamber of Commerce and Industry) jiyth; Mh;.vk;. mUz;> rdpf;fpoik 
md;W njhptpj;jhh;.  

✓ njd;dpe;jpa th;j;jfk; kw;Wk; njhopy; rq;fk;> ,e;j khjj; njhlf;fj;jpy; jkpo;ehL 
muRld; ,ize;j> 33 cWg;gpdh;fisf; nfhz;l cah; mjpfhuk; nfhz;l tzpff; 
FOit nrf; FbauRf;F mioj;Jr; nrd;wJ.  ,e;jj; J}Jf;FOit FW> rpW 
kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; mikr;rh; jh.Nkh. md;gurd; topelj;jpdhh;.  ,e;jj; 
Jiwapd; Kjd;ikr; nrayhsh; mUz; uha;> jiyikapy; 3 Ngh; nfhz;l IVv]; 
mjpfhhpfisf; nfhz;l FO mikf;fg;gl;lJ.  
 

➢ kQ;rs; khefuk;  
✓ ‘kQ;rs; khefuk;’ ,e;jpahtpd; ,uz;lhtJ nghpa kQ;rs; re;ijahFk;.  
✓ kQ;ris epidj;Jg; ghh;j;jhy;> ehl;bd; ,e;jg; gFjpapy; Kjypy; epidTf;F 

tUtJ gpufhrkhd <NuhL kQ;rs; epw  <NuhL kQ;rs; MFk;.  
✓ njYq;fhdh khepyk; ep[hkhghj;Jf;F mLj;jgbahf> <NuhL. ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa 

kQ;rs; re;ijahFk;.  ,e;j efuj;jpw;F kQ;rs; khefuk; vd;W ngah;.  
 
➢ Gtprhh; FwpaPL (GI tag) 
✓ kQ;rspd; kpfg;nghpa cw;gj;jpahsh;> Efh;Nthh; kw;Wk; Vw;Wkjpahsuhf ,e;jpah 

tpsq;FfpwJ.  ehl;bd; nkhj;j tpw;gidapy; 40 tpOf;fhl;bw;Fk; mjpfkhd gq;if 
<NuhL tfpf;fpwJ.  

✓ <NuhL kQ;rs;> 2019Mk; Mz;by; Gtpapay; milahsg; gjpNtl;by; ,Ue;J Gtprhh; 
FwpaPl;ilg; ngw;Ws;sJ.  <NuhL kw;Wk; Nfhak;Gj;J}h; khtl;lq;fspy; 70 Kjy; 75 
tpOf;fhL kQ;rs; cw;gj;jp nra;ag;gLfpwJ.  

 
➢ kdey cjtp vz;. 14416  
✓ Rfhjhuj;Jiw mikr;rh; kh. Rg;gpukzpad;> tpahof;fpoik md;W njhiy kdey 

cjtpf;fhd n`y;g;iyidj; njhlq;fp itj;jhh;.  14416 vd;w vz;iz 
miog;gjd;%yk; 24 kzp Neu Nritahd Tele-MANAS I mZfyhk;.  
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✓ el;Gld; cq;fNshL kdey Nrit vd;w ,e;j Kaw;rpahdJ> njhiyj; njhlh;Gj; 
jsk; %yk; 24 kzp NeuKk; kdey cjtpfis toq;Ftij Nehf;fkhff; 
nfhz;lJ.  kdey kUj;Jth;fSld; MNyhrid Nritfs; kw;Wk; tPbNah 
MNyhridfs; Nrit ,jd;%yk; fpilf;Fk;.  
 

➢ jkpo;ehL ghlE}y; kw;Wk; fy;tpr; Nritfs; fofk; (Tamil Nadu Textbook and 
Educational Services Corporation)  

✓ Kjd; Kiwahf> jkpo;ehL ghlE}y; kw;Wk; fy;tpr; Nritfs; fofk; - ,e;j Mz;L 
fy;Y}hpapy; NrUk; vk;gpgpv]; khzth;fSf;F kUj;Jtg; ghlg; Gj;jfq;fis jkpopy; 
mwpKfg;gLj;j cs;sJ.  

✓ nkhj;jk; ehd;F ghlg;Gj;jfq;fs; ,e;jf; fofj;jpdhy; nkhopngah;f;fg;gl;L> brk;gh; 
khjj;jpw;F Kd; ntspaplg;gLk;.  

✓ ,e;j eltbf;if jkpo;top khzth;fSf;F rpwe;j fUj;jpay; njspT kw;Wk; 
ghlj;ijg; gw;wpa Ghpjiy toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  

✓ xl;L nkhj;jkhf> 25 kUj;Jtg; ghlg;Gj;jfq;fis jkpopy; ntspapl jkpo;ehL 
ghlE}y; kw;Wk; fy;tpr; Nritfs; fofk; jpl;lkpl;Ls;sJ.  
 

➢ KjyhtJ nka;epfh; cz;ik E}yfk; (First Ever Virtual Reality Library) 
✓ jpUr;rp khtl;lk; yhy;Fbapy; cs;s muR fpis E}yfj;jpy; Kjy; nka;epfh; 

cz;ik E}yfj;ij mf;Nlhgh; 29Mk; Njjp gs;spf;fy;tpj;Jiw mikr;rh; md;gpy; 
kNf~; ngha;ahnkhop jpwe;J itj;jhh;.  

✓ Kd;djhf> khepyk; KOtJk; cs;s 76 E}yfq;fspy; Mz;Lf;F xU ,yl;rk; 
khzth;fs; gad;ngWk; tifapy; nka;epfh; cz;ik E}yfq;fs; mikf;fg;gLk; 
vd;W rl;lg;Nguitapy; Kjyikr;rh; K.f. ];lhypd; mwptpj;jhh;.  

✓ xU nka;epfh; cz;ik E}yfk; xU ghlj;ij 360 bfphp Nfhzj;jpy; vspjhfg; 
Ghpe;Jnfhs;tjw;fhd Gjpa mDgj;ij toq;FfpwJ.  

  



 

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

 

khepyq;fs;  

➢ kj Rje;jpuj;jpw;fhd chpik kNrhjh (Right to Freedom of Religion Bill) 
✓ nrg;lk;gh; 30 md;W> fh;ehlf muR – kj Rje;jpuj;jpw;fhd fh;ehlfh ghJfhg;G 

kNrhjh> 2021I epiwNtw;wpaJ.  
✓ fle;j Mz;L ngyfhtpapy; eilngw;w Fsph;fhy $l;lj; njhlhpy;> ,e;j 

kNrhjhit rl;lrigapy; muR jhf;fy; nra;jJ.  
✓ Mdhy;> Nky;rigapy; gh[fTf;F ngUk;ghd;ik ,y;yhjjhy; rh;r;irf;Fhpa kNrhjh 

fle;j khjk; kiof;fhy $l;lj;njhlhpd;NghJ rl;lg;Nguitapy; epiwNtw;wg;gl;lJ.  
 

➢ cyf gRik efu tpUJ 2022 (World Green City Award 2022)  
✓ njYq;fhdhtpd; Ijuhghj; efuk; 14 mf;Nlhgh; 2022 md;W njd;nfhhpahtpd; 

n[[_tpy; eilngw;w rh;tNjr Njhl;lf;fiy cw;gj;jpahsh;fs; rq;fj;jpd; cyf 
gRik efu tpUJ 2022y; xl;L nkhj;j; ‘ctf gRik efu tpUJ 2022’I ntd;wJ.  

✓ ,J ‘nghUshjhu kPl;G kw;Wk; cs;slf;fpa tsh;r;rpf;fhd gRikahd tho;f;if 
(Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth) tpUijAk; ntd;wJ. 

✓ Ijuhghj; efuk; ghhp];> nkf;rpNfh rpl;b> khz;l;hpay; kw;Wk; /Nghh;lNyrh Nghd;w 
efuq;fis tPo;j;jp ntw;wpahsuhf mwptpf;fg;gl;lJ.  
 

➢ uhzpg;g+h; tdtpyq;F ruzhyak; (Ranipur Wildlife Sanctuary) 
✓ cj;jug;gpuNjr mikr;ruit – 1972Mk; Mz;bd; tdtpyq;F (ghJfhg;G) 

rl;lj;jpd;fPo; rpj;u$l; khtl;lj;jpy; cs;s uhzpg;g+h; tdtpyq;F ruzhyaj;jpy; 
khepyj;jpd; ehd;fhtJ Gypfs; fhg;gj;ij mikg;gjw;fhd mwptpg;gpw;F xg;Gjy; 
mspj;jJ.  

✓ uhzpg;g+h; Gypfs; fhg;gfk;> Jj;th> gpypgpj; kw;Wk; mkq;fh; (fhh;ngl; Gypfs; 
fhg;gfj;jpd; jhq;fy;) Mfpatw;Wf;Fg; gpwF cj;jug;gpuNjrj;jpy; ehd;fhtJ Gypfs; 
fhg;gfkhf ,Uf;Fk;.  

✓ mz;il khepykhd kj;jpag; gpuNjrj;Jld; ,J gfph;e;J nfhs;Sk; gz;Nly;fz;l; 
gFjpapy; khepyg; gFjpapy; ,J Kjd;ikahdJk; MFk;.  

 
➢ xbrhtpy; cs;s goq;Fbapdhpd; fiyf;fsQ;rpak;  
✓ xbrh – goq;Fbapd r%fq;fs; gw;wpa fiyf;fsQ;rpaj;ij ntspapl;L mth;fspd; 

tuyhw;W kw;Wk; jdpj;Jtkhd kuGfis Mtzg;gLj;jpa ehl;bd; Kjy; khepykhf 
MdJ.  

✓ xbrhtpy; cs;s goq;Fbapdhpd; fiyf;fsQ;rpaj;ij xbrh Kjyikr;rh; etPd; 
gl;ehaf; ntspapl;lhh;.  

✓ ,e;jf; fiyf;fsQ;rpaj;jpd; Ie;J njhFjpfs;> gl;baypd rhjpfs; kw;Wk; 
goq;Fbapdh; Muha;r;rp kw;Wk; gaw;rp epWtdk; kw;Wk; xbrh khepy goq;Fbapdh; 
mUq;fhl;rpafk; Mfpatw;why; ntspaplg;gl;lJ.  
  



 

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

 

➢ ];tr; rh;Ntf;~d; fpuhkpd;> 2022 tpUJ 
✓ njYq;fhdh ];tr; rh;Ntf;~d; fpuhkpd;> 2022 tpUij ntd;wJ.  
✓ fpuhkg;Gwq;fspy; Rfhjhu epiyikiag; guhkhpj;jikf;fhf njYq;fhdh> jdJ 

fpuhkq;fspd; J}a;ikf;fhf ];tr; rh;Ntf;~d; fpuhkpd; 2022,y; Kjy; ,lj;ijg; 
gpbj;jJ.  

✓ njYq;fhdhTf;F mLj;jgbahf> nghpa khepyq;fs; gphptpy; mhpahdh ,uz;lhtJ 
,lj;ijAk;> jkpo;ehL %d;whtJ ,lj;ijAk; gpbj;jd.  
 

➢ ,e;jpahtpy; fhLfSf;F ntspNa cs;s kuq;fs;  
✓ ,e;jpahtpy; fhLfSf;F ntspNa cs;s kuq;fs; (trees outside forests in India) 

jpl;lk; m];]hk; khepy muR kw;Wk; rh;tNjr tsh;r;rpf;fhd mnkhpf;f Kfik 
Mfpatw;why; $l;lhfj; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;jpahtpy; fhLfSf;F ntspNa cs;s kuq;fs; jpl;lk; fhh;gd; 
thpirg;gLj;Jjiy Nkk;gLj;Jk;> cs;@h; r%fq;fSf;F Mjutspf;Fk;> kw;Wk; 
tptrhaj;jpd; fhyepiy gpd;dilit tYg;gLj;jTk;> mjd;%yk; cyfshtpa 
fhyepiy khw;wj; jzpg;G kw;Wk; jOty; ,yf;Ffis Mjhpf;Fk; vd;Wk; 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ ,J khepyj;jpy; Ntshz; fhL tsh;g;gpd; ghuk;ghpa eilKiwia 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; mstpLtjw;Fk; jdpahh; epWtdq;fis <LgLj;Jtij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ [y; [Ptd; ,af;fk; - F[uhj;  
✓ [y;[Ptd; ,af;fj;jpd;fPo;> 100 tpOf;fhL tPLfSf;Fk; Foha;fs; %yk; jz;zPh; 

toq;Fk; khepykhf F[uhj; khwpAs;sJ.  F[uhj; khepyk; \`h;fh; [y;’ khepykhf 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  

✓ khepyj;jpd; fpuhkg;Gwq;fspy; cs;s midj;J tPLfSf;Fk; ghJfhg;ghd FbePh; 
Foha;fs; %yk; toq;fg;gl;L tUfpwJ.  murpd; juTfspd;gb> khepyj;jpy; 91 
,yl;rj;J 73 Mapuj;J 378 tPLfSf;F Foha; ,izg;Gfs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

✓ `hpahdh kw;Wk; njYq;fhdhTf;F mLj;jgbahf> [y; [Ptd; ,af;fj;ij epiwT 
nra;Ak; %d;whtJ khepykhf F[uhj; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ r/ghy; (SAFAL) 
✓ xbrh Kjyikr;rh; etPd; gl;ehaf; - rkPgj;jpy; mf;Nlhgh; 27 md;W 

tptrhapfSf;fhd nghJthd fld; Nghh;l;lyhd ‘r/ghy;’I mwpKfg;gLj;jpdhh;.  
✓ r/ghy; vd;gJ Simplified Application For Agricultural Loans (tptrhapfSf;fhd 

vspikg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gk;) vd;gijf; Fwpf;fpwJ. NkYk;> ,J ehl;bd; Kjy; 
Md;iyd; tptrhaf; fld; trjp ,izajskhFk;.  

✓ ,e;j Md;iyd; fld; trjpahdJ tptrhapfs; kw;Wk; tptrhaj; njhopy; 
KidNthh;> 40f;Fk; Nkw;gl;l $l;lhsh; tq;fpfspy; ,Ue;J 300f;Fk; Nkw;gl;l fhy 
fld; jahhpg;Gfis mZf mDkjpf;Fk;.   
 

➢ Jh;fhtjp Gypfs; fhg;gfk;  
✓ kj;jpag; gpuNjr tdtpyq;F thhpak; - rkPgj;jpy; Jh;fhtjp Gypfs; fhg;gfk; vd;w 

Gjpa Gypfs; fhg;gfj;ij epWTtjw;F xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  
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✓ gd;dh Gypfs; fhg;gfj;jpd; Gypfs; Gjpjhf cUthf;fg;gl;l Jh;fhtjp Gypfs; 
fhg;gfj;jpy; jq;f itf;fg;gLk;.  

✓ nfd; kw;Wk; ngl;th ejpfis ,izg;gjhy;> gd;dh Gypfs; fhg;gfj;jpd; fhy; 
gFjp ePhpy; %o;Fk; epiy Vw;gl;Ls;sjhy; ,J mtrpakhfpwJ.  

✓ kj;jpag; gpuNjrj;jpd; ehprpq;g+h;> jhNkh kw;Wk; rhfh; khtl;lq;fis cs;slf;fpa 
Gjpa fhg;gfk; 2339 rJu fpkP-fisf; nfhz;bUf;Fk;.  
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Njrpa nra;jpfs;  

➢ 5[p Nritfs;  
✓ mf;Nlhgh; 1Mk; Njjp> GJjpy;ypay; cs;s gpufjp ikjhdj;jpy; eilngw;w 

tUlhe;jpu ,e;jpa nkhigy; khehl;bd; 6tJ gjpg;gpy;> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – 
ehl;by; 5[p Nritfisj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ 5[p mjpNtf nel;nthh;f; Fiwe;jgl;rk; 100 vk;gpgpv]; Ntfj;ijf; nfhz;Ls;sJ.  
✓ 5[p njhiyNgrp Nritia toq;Fk; mnkhpf;fh> nfhhpah> ,q;fpyhe;J> [g;ghd;> 

rPdh kw;Wk; INuhg;gh KOtJk; cs;s ehLfs;> Njh;e;njLf;fg;gl;l ehLfspd; 
gl;baypy; ,e;jpah ,g;NghJ ,ize;Js;sJ.  

✓ Vh;nly; vl;L efuq;fspy; ,e;jr; Nritiaj; njhlq;fpAs;s epiyapy;> [pNah 
jPghtsp Kjy; njhlq;Fk; kw;Wk; NthlNghd; IbahTk; tpiutpy; jd; Nritiaj; 
njhlq;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  

 

 

➢ ,e;jpahtpy; jahhpg;Nghk; jpl;lk; (Make in India) 
✓ xd;wpa murpd; Kd;Ndhbj; jpl;lkhd ‘,e;jpahtpy; jahhpg;Nghk;’ jpl;lk; - nrg;lk;gh; 

25> 2022 md;W vl;L Mz;Lfis epiwT nra;jJ. 
✓ ,e;j Kaw;rpahdJ KjyPl;il Cf;Ftpf;fTk;> GJikfis Cf;Ftpf;fTk;> jpwd; 

Nkk;ghl;il Nkk;gLj;jTk;> ,e;jpahtpy; cw;gj;jp nra;tjw;F tzpf epWtdq;fis 
Cf;Ftpf;fTk; rpwe;j cs;fl;likg;ig cUthf;fTk; Kay;fpwJ.  

✓ %Nyhgha cw;gj;jp kw;Wk; Nritfs; Jiw cl;gl 27 Jiwfspy; ,e;jj; 
jpl;lj;jpy; ehL Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wk; fz;Ls;sJ.   

 
➢ ird; Nyh;d; (Sign Learn) 
✓ xd;wpa muR – rkPgj;jpy; ,e;jpa irif nkhop mfuhjp ifg;Ngrp nrayp ‘ird; 

Nyh;d;’ vd;w ngahpy; mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.  
✓ nrg;lk;gh; 23 md;W rh;tNjr irif nkhopfs; jpdj;ij Kd;dpl;L r%f ePjp 

kw;Wk; mjpfhukspj;jy; ,iz mikr;rh; gpujkh; g+kpf; ,e;j nraypia 
mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ 10>000 nrhw;fisf; nfhz;l ,e;jpa irif nkhop Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp 
ikaj;jpd; ,e;jpa irif nkhop mfuhjpia mbg;gilahff; nfhz;L Gjpa nrayp 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

➢ fprhd; rk;gh;f; ahj;uh  
✓ ,e;jpa Ntshz; Muha;r;rp epWtdk; - mhpahdh kw;Wk; gQ;rhg; Mfpa 

khepyq;fspy; ney; tpisAk; gFjpapy; nrg;lk;gh; 27 Kjy; 29 tiu ‘fprhd; rk;gh;f; 
ahj;jpiu’ia elj;jpaJ.  

✓ ,e;j ahj;jpiuapd; Kf;fpa Nehf;fk;> 3 Gjpa tiffshd IVMh;I gh];kjp 
tiffs; - g+rh gh];kjp 1847> g+rh gh];kjp 1885 kw;Wk; g+rh gh];kjp 1886 gw;wpa 
fUj;Jf;fisg; ngWtjhFk;.  
 

➢ ‘herSTART’ Kaw;rp  
✓ mf;Nlhgh; 4 md;W> FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;K – F[uhj;jpy; ngz;fs; 

jiyikapyhd njhlf;fepiy epWtdq;fis Mjhpg;gij Nehf;fkhff; nfhz;l 
‘n`h;];lhh;l;’ Kaw;rpiaj; njhlq;fpdhh;.  
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✓ ,e;j ‘n`h;];lhh;l;’ jskhdJ ngz; njhopy;KidNthhpd; GJik kw;Wk; njhlf;f 
Kaw;rpfis Cf;Ftpg;gNjhL> gy;NtW muR kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fSld; 
njhlh;G nfhs;sTk; cjTk;.  

✓ ,e;j Kaw;rpapy; Mh;tKs;s ngz; njhopy;KidNthUf;F tsq;fs; kw;Wk; 
gapw;rpj; njhFjpfis ,ytrkhf toq;Ftjw;fhd b[pl;ly; jsk;> mth;fSf;fhd 
b[pl;ly; r%fk; kw;Wk; mth;fspd; ntw;wpf; fijfisg; gug;Gtjw;fhd b[pl;ly; 
ntspaPL Mfpait mlq;Fk;.  

 
➢ “IInvenTiv” 
✓ “IInvenTiv” vdg;gLk; xU nkfh Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;Lf; fz;fhl;rpf;fhf 

Kjd;Kiwahf> ehl;bYs;s midj;J 23 ,e;jpa njhopy;El;g epWtdq;fSk; 
xd;wpizfpd;wd.  

✓ ,e;j ,uz;L ehs; fz;fhl;rp mf;Nlhgh; 14-15> 2022,y; nly;ypapy; cs;s ,e;jpa 
njhopy;El;gf; fofj;jpy; eilngWk;.  

✓ Rje;jpu jpd mKjg; ngUtpoh Kd;Kaw;rpf;F Vw;g ,e;jpahtpd; 75 tJ 
Rje;jpuj;jpd; epidthf ,J Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

➢ mk;Ngj;fhh; Rw;W  
✓ xd;wpa muR – gp.Mh;. mk;Ngj;fUld; njhlh;Gila gy;NtW ,lq;fis 

cs;slf;fpa cj;Njr Rw;Wf;fhf rpwg;G ,uapiy mwpKfg;gLj;j cs;sJ.   
✓ Rw;Wyh mikr;rk; mjd; RNjrp jh;~d; jpl;lj;jpd;fPo; gy;NtW Rw;WfSf;fhd 

nray; jpl;lj;ij tFj;Js;sJ.  
✓ mk;Ngj;fh; Rw;W vd;w fUj;J Kjypy; 2016,y; Kd;nkhopag;gl;lJ.  
✓ ,jpy; mk;Ngj;fhpd; gpwe;j ,lkhd kj;jpag; gpuNjrj;jpd; Nkht;> mth; Gj;j 

kjj;jpw;F khwpa ehf;g+h;> mtuJ filrp Mz;Lfspy; mth; tho;e;j nly;ypapy; 
cs;s FbapUg;G> kw;Wk; mtuJ cly; jfdk; nra;ag;gl; kfhuh~;buhtpy; cs;s 
jhjh; Mfpait mlq;Fk;.  

 
➢ rhh;jf; (Saarthak) 
✓ Iehtpd; ‘rh;tNjr KjpNahh; jpdj;ij’f; Fwpf;Fk; tifapy;> n`y;g;V[; ,e;jpah – 

Kjpath;fspd; kdeyDf;fhd r%f mbg;gilapyhd Kaw;rpahd ‘rhh;jf;’I 
njhlq;fpaJ.  

✓ Njrpa kdeyk; kw;Wk; euk;gpay; mwptpay; epWtdk; (National Institute of Mental 
Health and Neuro Sciences) kw;Wk; KjpNahh;fspd; Rfhjhug; ghJfhg;Gf;fhd Njrpa 
jpl;lk; Mfpait ,ize;J ,e;j Kaw;rpiaj; njhlq;fpAs;sd.  KjpNahh;fspd; 
Rfhjhug; ghJfhg;Gf;fhd Njrpaj; jpl;lk; njhopy;El;g Mjuit toq;Fk;.  

✓ ehL KOtJk; kdr;Nrhh;T kw;Wk; bnkd;~pahthy; ghjpf;fg;gl;l %j;j 
Fbkf;fSf;F kdey Mjuit toq;FtNj ,e;j Kaw;rpapd; Nehf;fkhFk;.  

 
➢ Nkhnjuh - #hpa rf;jp fpuhkk;  
✓ mf;Nlhgh; 9 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – F[uhj;jpy; cs;s ‘Nkhnjuh’it 

ehl;bd; Kjy; 24x7  ‘#hpa rf;jp’ fpuhkkhf mwptpj;jhh;.  
✓ Nkhb jdJ ciuapd;NghJ> Nkhnjuh ,dp #hpa fpuhkk; vd;W miof;fg;gLk; 

vd;W $wpdhh;.  
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✓ Nkhnjuh fpuhkk; F[uhj;jpd; nk`;rhdh khtl;lj;jpypUe;J 25 fpkP njhiytpYk;> 
khepyj; jiyefh; fhe;jpefhpy; ,Ue;J Rkhh; 100 fpkP njhiytpYk; mike;Js;sJ.  

 
➢ ngl;bad; gNd F~hy; (Betiyan Bane Kushal) 
✓ xd;wpa murpd; ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs; Nkk;ghl;L mikr;rk; - ngz;fSf;fhd 

ghuk;ghpakw;w tho;thjhuj;jpy; jpwd; gw;wpa Njrpa khehl;il ‘ngl;bad; gNd 
F~hy;’ vd;w jiyg;gpy; Vw;ghL nra;a cs;sJ.  

✓ mf;Nlhgh; 11> 2022 md;W rh;tNjr ngz; Foe;ij jpdj;ijnahl;b Ngl;b gr;rhNth 
Ngl;b glhNth Kd; Kaw;rpapd; fPo; ,e;j khehL Vw;ghL nra;ag;gLk;.  

✓ ngz; Foe;ijfspd; jpwd;Nkk;ghL kw;Wk; jpwd; Nkk;ghL Fwpj;J ,e;j khehl;by; 
ftdk; nrYj;jg;gLk;.  
 

➢ tpz;ntsp nghUshjhuk; - 2025f;Fs; 13 gpy;ypad; lhyh;fs;  
✓ jdpahh; gq;Nfw;G mjpfhpg;gjd; fhuzkhf nraw;iff;Nfhs; VTjy; Nritg; gphpT 

mjpNtf tsh;r;rpiaf; fhZk; vd;gjhy; 2025Mk; Mz;Lf;Fs; ,e;jpahtpd; 
tpz;ntspg; nghUshjhuk; fpl;lj;jl;l 13 gpy;ypad; lhyh; kjpg;Gilajhf ,Uf;Fk; 
vd;W xU mwpf;if Fwpg;gpLfpwJ.  

✓ ‘,e;jpahtpd; tpz;ntsp Rw;Wr;#oy; mikg;ig cUthf;Fjy; cs;slq;fpa 
tsh;r;rpapy; ftdk; nrYj;Jjy;’ vd;w jiyg;gpyhd mwpf;ifapd;gb> ,e;jpahtpd; 
tpz;ntspg; nghUshjhuk; 2020Mk; Mz;by; 9.6 gpy;ypad; lhyuhf ,Ue;jJ> 
2025Mk; Mz;by; 12.8 gpy;ypaidj; njhLk; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
 

➢ PM-DevINE 
✓ mf;Nlhgh; 12 md;W> xd;wpa mikr;ruit – 15tJ epjpf; FOtpd; kPjKs;s ehd;F 

Mz;LfSf;F (2022-23 Kjy; 2025-26 tiu) – tlfpof;F gpuhe;jpaj;jpw;fhd 
gpujkhpd; Nkk;ghl;L Kd;Kaw;rp (PM-DevINE) vd;w Gjpa jpl;lj;jpw;F xg;Gjy; 
mspj;jJ. 

✓ xd;wpa murpd; 100 tpOf;fhL epjp cjtpAld; nray;gLj;jg;gLk; ,e;jj jpl;lk; 
tlfpof;F gpuhe;jpa Nkk;ghl;L mikr;rfj;jhy; nray;gLj;jg;gLk;.  

✓ ,e;jj; jpl;lk; cs;fl;likg;G cUthf;fk;> MjuT njhopy;fs;> r%f Nkk;ghl;L 
jpl;lq;fs; kw;Wk; ,isQh;fs; kw;Wk; ngz;fSf;fhd tho;thjhuk; Mfpatw;wpy; 
ftdk; nrYj;Jk;.  

✓ gpujkhpd; fjp rf;jp jpl;lj;jpd;fPo; eph;zapf;fg;gl;l Kd;DhpikfSf;F Vw;g 
cs;fl;likg;Gj; jpl;lq;fSf;F epjpaspf;fg;gLk;.   
 

➢ PowerEX 
✓ ,e;jpa fzpdp mtruepiyg; gjpyspg;Gf; FO (Indian Computer Emergency 

Response Team) kw;Wk; kpd; Jiwapy; cs;s fzpdp ghJfhg;G epfo;Tg; 
gjpyspg;Gf; FOf;fs; (CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams in 
Power sector) - ,ize;J gth;vf;]; vDk; ,izag; ghJfhg;Gg; gapw;rpia 
elj;jpapUf;fpd;wd.  

✓ ,e;jg; gapw;rpapd; Nehf;fk; ‘Ib kw;Wk; Xb mikg;Gfspy; ,izatop epfo;Tfis 
mjpfhpg;gJ> gFg;gha;T nra;tJ kw;Wk; gjpyspg;gJ’ MFk;.  ‘Ib kw;Wk; Xb 
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cs;fl;likg;gpy; irgh; J}z;lg;gl;l ,ila+Wfisg; ghJfhj;jy;\ vd;w 
fUg;nghUspd;fPo; ,e;jg; gapw;rp eilngw;wJ.  
 

➢ kp~d; iy/g; ,af;fk; (Mission LiFE movement) (Rw;Wr; #oYf;fhd 
tho;f;ifKiw)  

✓ mf;Nlhgh; 20 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb kw;Wk; Ieh nghJr; nrayhsh; 
md;NlhdpNah Fl;nlnu]; - F[uhj;jpd; nfthbahtpy; cs;s xw;Wik rpiyapy; 
kp~d; iy/g; ,af;fj;ij (Rw;Wr; #oYf;fhd tho;f;if Kiw) njhlq;fp 
itj;jdh;.  

✓ ,J Rw;Wr; #oiyg; ghJfhf;fTk;> fhyepiy khw;wj;ij vjph;j;Jg; NghuhlTk; 
kw;Wk; cyfk; KOtJk; cs;s kf;fspd; ,af;fkhf khw;wTk; ,e;jpah 
jiyikapyhd cyfshtpa Kaw;rpahFk;.  

✓ kWgad;ghL> Fiwj;jy; kw;Wk; kW Row;rpnra;tJ Mfpait ,e;jpahtpd; 
ghuk;ghpak; kw;Wk; fyhr;rhuj;jpd; xU gFjp vd;W gpujkh; eNue;jpu Nkhb jdJ 
ciuapd;NghJ vLj;Jiuj;jhh;.  

 
➢ Ntiytha;g;Gj; jpUtpoh (Rozgar Mela) 
✓ mf;Nlhgh; 22Mk; Njjp md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb> 10 ,yl;rk; Ngiu muRg; 

gzpapy; Nrh;g;gjw;fhd ‘Ntiytha;g;Gj; jpUtpohit’ fhnzhyp fhl;rp thapyhfj; 
njhlq;fp itf;fpwhh;.  

✓ ,e;j Ntiytha;g;G epfo;r;rpiaj; njhlh;e;J> Gjpjhf gjpT nra;j 75>000 
tpz;zg;gjhuh;fSf;F gzpepakdf; fbjq;fs; toq;fg;gLk;.  

✓ ehL KOtjpYk; ,Ue;J Njh;e;njLf;fg;gl;l Gjpa Ml;fs;> ,e;jpa murpd; 38 
mikr;rfq;fs; my;yJ Jiwfspy; gzpapy; NrUthh;fs;.  
 

➢ Njrpa ghlj;jpl;l fl;likg;G (National Curriculum Framework) 
✓ mf;Nlhgh; 20 md;W> xd;wpa muR – Njrpa fy;tpf; nfhs;if 2020,d;gb> %d;W 

Kjy; vl;L taJ tiuapyhd Foe;ijfSf;fhd mbj;jsf; fl;lj;jpw;fhd Kjy; 
Njrpa ghlj;jpl;lf; fl;likg;ig ntspapl;lJ.  

✓ kj;jpa fy;tp kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;L mikr;rh; jh;Nke;jpu gpujhd;> ehL KOtJk; 
cs;s 49 Nfe;jphpa tpj;ahyahf;fspy;> ghy;thbfh (njhlf;fg;g gs;spf;F Ke;ija 
tFg;Gfs;) vd;w Kd;Ndhbj; jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;jpahtpy; %d;W taJf;Fl;gl;l Kd;njhlf;fg; gs;sp Foe;ijfs; Kiwahd 
gs;spf; fy;tp Kiwapd;fPo; nfhz;Ltug;gLtJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;.  
 

➢ njuha; ahidfs; fhg;gfk; (Terai Elephant Reserve)  
✓ xd;wpa muR – cj;jug; gpuNjrj;jpy; cs;s Jj;th – gpypgpl;by; njuha; ahidfs; 

fhg;gfj;ij mikg;gjw;fhf xg;Gjy; mspj;Js;sJ.  
✓ 3>049 r.fpkP gug;gstpy; mike;Js;s ,e;j Gjpa fhg;gfk;> ,e;jpahtpd; 33tJ 

ahidfs; fhg;gfkhfTk;> cj;jpug;gpuNjrj;jpy; ,uz;lhtJ fhg;gfkhfTk; ,Uf;Fk;.  
✓ jkpo;ehL kw;Wk; m];]hk; Mfpa ,uz;l khepyq;fspYk; kpf mjpf msthf jyh 

Ie;J ahidfs; fhg;gfq;fs; cs;sd.  
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➢ cyfshtpa ghuk;ghpaf; fw;fs;  
✓ ,uh[];jhdpy; cs;s ,uz;L ghuk;ghpa fw;fSf;F – cyf ghuk;ghpa fw;fs; vd;w 

me;j];J toq;fg;gl;Ls;sJ.  
✓ my;thhpd; Fthh;l;irl;LfSk;> n[a;ry;khhpd; Rz;zhk;Gf; fw;fSk; ,g;NghJ 

rh;tNjr Gtpapay; mwptpay; rq;fj;jhy; cyfshtpa ghuk;ghpaf; fw;fshf 
milahsk; fhl;lg;gl;l gj;J fw;fspd; gl;baypy; cs;sd.   

✓ Kd;djhf> kf;uhdh khh;gps; kl;LNk ,e;jpahtpy; ,Ue;J rh;tNjr Gtpapay; 
mwptpay; rq;fj;jhy; mq;fPfhpf;fg;gl;bUe;jJ.  
 

➢ Mrpahtpd; kpfg;nghpa RUf;fg;gl;l caph; thA (Compressed Bio Gas)  
✓ xd;wpa ngl;Nuhypak; kw;Wk; ,aw;if vhpthA mikr;rh; `h;jPg; rpq; g+hp – gQ;rhg; 

khepyk; rq;&h; khtl;lj;jpy; cs;s ny ;̀uhffhtpy; ney; itf;Nfhiy 
mbg;gilahff; nfhz;l Mrpahtpd; kpfg;nghpa RUf;fg;gl;l caph; thA 
Miyiaj; jpwe;J itj;jhh;.  

✓ ,e;j MiyahdJ n[h;kdpapd; Kd;dzp gNah vdh;[p epWtdq;fspy; xd;whd 
nth;gpNah V[p %yk; me;epa Neub KjyPl;by; Rkhh; 220 Nfhb &gha; nrytpy; 
njhlq;fp itf;fg;gl;lJ.  

✓ gQ;rhg; Kjy;th; gfte;j; khd; kw;Wk; nth;gpNah ,e;jpah gpiuNtl; ypkpnll;bd; 
%j;j eph;thfKk; mf;Nlhgh; 18 md;W eilngw;w njhlf;f tpohtpy; fye;J 
nfhz;ldh;.  
 

➢ Nkhgh tpkhd epiyak;  
✓ mf;Nlhgh; 26 md;W> rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J jiyik ,af;Feufk; (b[prpV) 

– Nfhthtpy; cs;s Nkhgh tpkhd epiyaj;jpw;F VNuhl;Nuhk; chpkj;ij 
toq;fpaJ.  

✓ [pvk;Mh; FOkj;jhy; fl;lg;gl;l Gjpa fphPd;gPy;L tpkhd epiyaj;ij gpujkh; 
eNue;jpu Nkhb jpwe;J itj;jhh;.  

✓ [pvk;Mh; Nfhth rh;tNjr tpkhdepiya epW|tdk;> [pvk;Mh; tpkhd epiya 
epWtdj;jpd; Jiz epWtdkhdJ> muR-jdpahh; $l;lhz;ik khjphpapd;fPo; 
tbtikg;G> cUthf;fk;> epjp> ,af;fk; kw;Wk; ghpkhw;w mbg;gilapy; tpkhd 
epiyaj;ij Nkk;gLj;JfpwJ.  

 
➢ Rw;Wr; #oy; Nygps; - ePyf; nfhb  
✓ yl;rj; jPtpy; cs;s ,uz;L Gjpa ,e;jpa flw;fiufshd kpdpfha; Jz;b 

flw;fiu kw;Wk; fhl;kl; flw;fiu – cyf mstpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kw;Wk; 
tpUk;gg;gLk; rh;tNjr Rw;Wr;#oy; Nygps; ‘ePyf;nfhb’ toq;fg;gl;lJ.  

✓ ,jd;%yk; ehl;by; ePyf;nfhb rhd;wpjopd;fPo; rhd;wspf;fg;gl;l flw;fiufspd; 
vz;zpf;if 12 Mf cah;e;Js;sJ.   

✓ Kd;djhf> nrg;lk;gh; 2021,y;> jkpo;ehl;bd; Nfhtsk; flw;fiuAk;> GJr;Nrhpapd; 
<ld; flw;fiuAk; ‘ePyf;nfhb’ gl;baypy; ,lk; gpbj;jd.  
 

➢ C-295 Nghf;Ftuj;J tpkhdk;  
✓ mf;Nlhgh; 30Mk; Njjp F[uhj;jpy; rp-295 tpkhd Miyf;F gpujkh; mbf;fy; 

ehl;bdhh;.  
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✓ INuhg;gpa tpkhd epWtdkhd Vh;g]; epWtdj;Jld; ,ize;j lhlh ml;thd;];L 
rp];lk;]; ypkpnll; (Tata Advanced Systems Ltd) %yk; rp-295 Nghf;Ftuj;J 
tpkhdq;fSf;fhd jahhpg;G trjp F[uhj;jpy; cs;s tNjhjuhtpy; mikf;fg;gLk;.   
mf;Nlhgh; 30Mk; Njjp ,e;j Miyf;F gpujkh; eNue;jpu Nkhb mbf;fy; ehl;bdhh;.  

✓ 21>935 Nfhb xg;ge;jj;jpd;gb ,e;jpahthy; thq;fg;gLk; 56 rp-295 tpkhdq;fspy; 40> 
,e;j Miyapy; fl;lg;gLk;.  ,it ,e;jpa tpkhdg;gilAld; Nritapy; cs;s 
kuGtop mt;Nuh tpkhdq;fSf;Fg; gjpyhf gad;gLj;jg;gLk;.   
 

➢ ,ilepiy topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; b[pl;ly; kPbah newpKiwfs; FwpaPL 
(Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) 

✓ mf;Nlhgh; 28 md;W xd;wpa muR – jfty; njhopy;El;g (,ilepiy 
topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; b[pl;ly; kPbah newpKiwfs; FwpaPL) jpUj;j tpjpfs;. 
2022I mwptpj;Js;sJ.  

✓ ,e;jg; Gjpa tpjpfs;> l;tpl;lh;> KfE}y;> a+ba+g;> ,d;];lhfpuhk; Nghd;w 
,ilj;jufh;fs; kw;Wk; gpw r%f Clf jsq;fs; ,e;jpa murpayikg;G tpjpfs; 
kw;Wk; ,e;jpahtpd; ,iwahz;ik rl;lq;fSf;F ,zq;Ftijf; fl;lhakhf;FfpwJ. 

✓ Gjpa tpjpfspd;gb> r%f Clf jsq;fSf;F vjpuhd gadh;fspd; Fiwfis 
epth;j;jp nra;tjw;F %d;W khjq;fspy; Fiwfs; Nky;KiwaPl;Lf; FO 
mikf;fg;gLk;.  
 

➢ kr;R MW  
✓ F[uhj;jpd; Nkhh;gp khtl;lj;jpy; kr;R Mw;wpy; cs;s njhq;F ghyk; - mf;Nlhgh; 30 

md;W ,be;J tpOe;jjpy; Fiwe;jJ 133 Ngh; nfhy;yg;gl;ldh;.  
✓ ,e;j Mq;fpNyah; fhyj;J ghyk;> VO khjq;fshf rPuikg;Gg; gzpfSf;fhf 

%lg;gl;bUe;j epiyapy;> mf;Nlhgh; 26Mk; Njjp (F[uhj;jp Gj;jhz;L jpdk;) 
Rw;Wyhg; gazpfs; kw;Wk; kf;fSf;fhf kPz;Lk; jpwf;fg;gl;lJ.  

✓ ,e;j Mz;L khh;r; khjk;> Nkhh;gpia jskhff; nfhz;l ,-igf;FfisAk; 
jahhpf;Fk; xNuth FOkk; (m[e;jh NkD/Ngf;rhpq; gpiuNtl; ypkpnll;)> Nkhh;gp 
efuhl;rpahy; 15 Mz;LfSf;F ghyj;ij guhkhpf;fTk; eph;tfpf;fTk; xg;ge;jk; 
toq;fg;gl;lJ.  

 

  



 

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

 

rh;tNjr nra;jpfs;  

➢ kd;dh; %d;whk; rhh;y];  
✓ kd;dh; %d;whk; rhh;y]; - Nk 6> 2023 md;W nt];l;kpd;];lh; mNgapy; jp Fapd; 

fd;rhh;l; fkpyhTld; Kb#l;lg;gLthh;.  
✓ ,uz;lhk; vyprngj; kfhuhzpapd; kfdhfpa kd;dh; %d;whk; rhh;y];> nrg;lk;gh; 

8Mk; Njjp uhzp ,we;j gpwF mhpaizapy; Vwpdhh;.  
✓ M];jpNuypah> fdlh> epa+rpyhe;J cs;spl;l 14 fhkd;nty;j; ehLfspd; muR 

jiytuhfTk; mth; nghWg;Ngw;whh;.  
 

➢ fQ;rhit rl;lg+h;tkhf;Fjy;  
✓ mf;Nlhgh; 26 md;W> n[h;kdp – nghOJNghf;F Nehf;fq;fSf;fhf fQ;rhit 

rl;lg+h;tkhf;Fk; jpl;lq;fis mwptpj;jJ.  
✓ mjpgh; Xyh/g; ];Nfhy;]; cWjpaspj;jgb> nghpath;fspilNa nghOJNghf;F 

Nehf;fq;fSf;fhf fQ;rhtpd; fl;Lg;gLj;jg;gl;l tpepNahfk; kw;Wk; Efh;T 
Mfpatw;iw xOq;FgLj;Jtij n[h;kdp Nehf;fkhff;; nfhz;Ls;sJ.  

✓ nghOJ Nghf;F fQ;rhitg; ngWtjw;Fk; itj;jpUg;gjw;Fk; rl;l tuk;G 20 Kjy; 
30 fpuhk; tiu MFk;.  

✓ khy;lhTf;Fg; gpwF fQ;rhit rl;lg+h;tkhf;fpa ,uz;lhtJ INuhg;gpa xd;wpa ehL 
n[h;kdp MFk;.  
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,e;jpah kw;Wk; ,ju ehLfs;  

➢ ntspAwT mikr;rh;fspd; fl;likg;G Ngr;Rthh;j;ij  
✓ ntspAwTj; Jiw mikr;rh; lhf;lh; v];. n[a;rq;fh; - mf;Nlhgh; 10> 2022 md;W 

fhd;nguhtpy; jdf;F ,izahd M];jpNuypa ntspAwTj; Jiw mikr;rh; ngd;dp 
Nthq;Fld; 13tJ ntspAwT mikr;rh;fspd; fl;likg;G Ngr;R thh;j;ijia 
elj;jpdhh;.  

✓ rkPgj;jpa khjq;fspy; Kf;fpakhd mikr;rh;fspd; tUiffs; cl;gl> ,e;jpah-
M];jpNuypah tphpthd %Nyhgha $l;lhz;ikapd; Kd;Ndw;wk; Fwpj;J mth;fs; 
tpthjpj;jdh;.  
 

➢ ,e;jpah – Mg;gphpf;fh ghJfhg;G ngy;Nyh~pg; jpl;lk;  
✓ mf;Nlhgh; 18> 2022 md;W F[uhj;jpd; fhe;jpefhpy; nlg;vf;];Ngh (DefExpo) 2022 

,d; gpd;dzpapy; ,e;jpah-Mg;gphpf;f ghJfhg;G ciuahly; eilngw;wJ. 
✓ ,e;j Ngr;Rthh;j;ijapd;NghJ> ‘,e;jpah-Mg;gphpf;fh ghJfhg;G xj;Jiog;G: 

tha;g;Gfs; kw;Wk; rthy;fs;’ vd;w Gj;jfk; ntspaplg;gl;lJ.  
✓ ‘ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;G xj;Jiog;ig xUq;fpizj;jy; kw;Wk; 

tYg;gLj;Jtjw;fhd cj;jpfis Vw;Wf; nfhs;tJ’ vd;w njhdpg; nghUspy; 
eilngw;w ,e;j epfo;r;rpapy; nkhj;jk; 50 Mg;gphpf;f ehLfs; gq;Nfw;wd.   
 

➢ epN`hd;R (Nihonshu) 
✓ [g;ghd; J}jufk; - kJghdkhd epNahd;~{ - [g;ghdpaj;jpw;fhf Gtprhh; FwpaPL 

Nfhhp tpz;zg;gj;ij jhf;fy; nra;Js;sJ.  
✓ nrd;idapy; cs;s Gtprhh; milahsg; gjpNtl;by; [g;ghidr; Nrh;e;j xU 

jahhpg;G milahsf; FwpaPL Nfhhp tpz;zg;gpg;gJ ,JNt Kjy; Kiw MFk;.  
✓ Fwpg;gpl;l Gtpapay; Njhw;wk; kw;Wk; Gtpapay; Njhw;wj;Jld; neUf;fkhf 

njhlh;Gila Fzhjparq;fisf; nfhz;l jahhpg;GfSf;F Gtprhh; FwpaPl;L 
Fwpr;nrhy; toq;fg;gLfpwJ.  

✓ ,e;jpahtpy;> 1999 Mk; Mz;bd; nghUl;fspd; Gtprhh; FwpaPLfs; (gjpT kw;Wk; 
ghJfhg;G) rl;lj;jpd; tpjpfspd; mbg;gilapy; xU Gtprhh; FwpaPl;L Fwpr;nrhy; 
toq;fg;gLfpwJ.  
 

➢ ,e;jpah ];tPld; Gj;jhf;f jpdk; 2022 (India Sweden Innovation Day 2022) 
✓ 9tJ Mz;L ,e;jpah-];tPld; Gj;jhf;f jpdk; 2022> mf;Nlhgh; 27 md;W 

mDrhpf;fg;gl;lJ.  
✓ ,e;epfo;T epiyahd efh;g;Gw tsh;r;rp kw;Wk; ghJfhg;ghd Nghf;Ftuj;J> tho;f;if 

mwptpay;> Mw;wy;> Rw;Wr; #oy;> Rfhjhuk; kw;Wk; mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gk; 
Nghd;w fsq;fspy; njhlh;Gila gq;Fjhuh;fSld; tphpthd mkh;Tfis 
cs;slf;fpaJ.  

✓ ,e;epfo;r;rpia> \,e;jpah ];tPldpd; gRik khw;wj;ij Jhpjg;gLj;Jjy;’ vd;w 
fUg;nghUspy; ,e;jpah md;ypkpnll; mikg;G elj;jpaJ.  
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jpl;lq;fs;  

➢ Ath (Yuva) 2.0 
✓ ,sk; vOj;jhsh;fSf;F topfhl;Lk; gpujkhpd; jpl;lk; Ath 2.0 (,sk;> tutpUf;Fk; 

kw;Wk; gy;Jiw Mrphpah;fs;) jpl;lk; mf;Nlhgh; 2 md;W njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ ehl;by; thrpg;G> vOJjy; kw;Wk; Gj;jff; fyhr;rhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 30 

tajpw;Fl;gl;l ,sk; kw;Wk; tsUk; vOj;jhsh;fSf;F gapw;rp mspg;gJ xU 
Mrphpah; topfhl;bj; jpl;lkhFk;.  

✓ Ath jpl;lj;jpd; Kjy; gjpg;gpd; Fwpg;gplj;jf;f jhf;fj;ijf; fUj;jpy; nfhz;L> 
fy;tp mikr;rfk; Ath 2.0 jpl;lj;ij mwpKfg;gLj;jpaJ.  
 

➢ gpujkhpd; ghujpa [d; Ch;tuf; ghpNah[dh (Pradhan Mantri Bharatiya Jan 
Urvarak Pariyojana) – xU ehL xU cuk; 

✓ mf;Nlhgh; 17 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb- ,uz;L ehs; gpujkhpd; fprhd; rk;khd; 
rk;Nksk; 2022,d;NghJ> ‘xU Njrk; xU cuk;’ vd;Wk; miof;fg;gLk; ‘gpujkhpd; 
ghujpa [d; Ch;tuf; ghpNah[dh’ jpl;lj;ijj; njhlq;fp itj;jhh;.  

✓ ,e;jg; Gjpa jpl;lj;jpd;fPo;> midj;J cu cw;gj;jp kw;Wk; re;ijg;gLj;Jk; 
epWtdq;fSk; khdpa tpiyapy; toq;fg;gLk; midj;J cuq;fisAk; ‘ghuj;’ vd;w 
xNu gpuhz;bd;fPo; re;ijg;gLj;JtJ fl;lhakhFk;.  

✓ ‘xU ehL> xU cuk;’ vd;w fUj;J> xt;nthU tif cuj;jpw;Fk; ntt;NtW 
gpuhz;LfSf;F ,ilNa jahhpg;G NtWghL ,y;yhjjhy;> gpuhz;l;-Fwpg;gpl;l 
Njh;Tfs; Fwpj;j Fog;gj;ij tptrhapfs; Nghf;f cjTk;.  
 

➢ ngz;fis ikakhff; nfhz;l rptpy; r%f mikg;Gfspd; Njrpa nel;nthh;f;  
✓ ngz;fis ikakhff; nfhz;l rptpy; r%f mikg;Gfspd; Njrpa nel;nthh;f; - 

mf;Nlhgh; 17 md;W nrd;idapy; njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ ,e;jg; Gjpa Kaw;rp INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; MjuTld; njhlq;fg;gl;lJ.  
✓ Gjpjhfj; njhlq;fg;gl;l nel;nthh;f; jdpj;Jtkhd Nritfis toq;Ftjw;fhf 

r%fj;jpd; kpfTk; ghjpf;fg;glf;$ba kf;fs; kw;Wk; ngz;fisr; nrd;wilAk;.  
✓ ,jpy; rptpy; r%f mikg;Gfs; r%fk;> nfhs;if tFg;ghsh;fs;> ngz; 

njhopy;KidNthh;> epjp tPuh;fs; kw;Wk; gpw ngz;fs; mjpfhukspf;Fk; 
epWtdq;fis mlq;fp ,Uf;Fk;.  
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khehLfs; kw;Wk; cr;rp khehLfs;  

➢ Njrpa jho;j;jg;gl;l – goq;Fbapdh; ika khehL (National SC-ST Hub 
Conclave) 

✓ FW> rpW kw;Wk; eLj;ju njhopy;fs; mikr;rfk; - 28 nrg;lk;gh; 2022 md;W 
F[uhj;jpd; mfkjhghj;jpy; ‘Njrpa jho;j;jg;gl;l – goq;Fbapdh; ika khehL’ 
xd;iw Vw;ghL nra;jJ.  

✓ Njrpa jhoj;jg;gl;Nlhh; kw;Wk; goq;Fbapdh; ika jpl;lk; kw;Wk; mikr;rfj;jpd; 
gpw jpl;lq;fs; gw;wpa tpopg;Gzh;it gug;Gtjw;fhf ,e;j khehL Vw;ghL 
nra;ag;gl;lJ.  

✓ ,e;j khehL Mh;tKs;s kw;Wk; Vw;fdNt cs;s jho;j;g;gl;l – goq;Fbapdh; 
njhopy;KidNthUf;F kj;jpa nghJj; Jiw epWtdq;fSld;> kw;w 
gq;Fjhuh;fspilNa fld; toq;Fk; epWtdq;fSld; njhlh;;G nfhs;s xU jsj;ij 
toq;fpaJ.  
 

➢ mnkhpf;fh-,e;jpah tpa+f Rj;jkhd Mw;wy; $l;lhz;ik (US-India Strategic Clean 
Energy Partnership)  

✓ ngl;Nuhypak; kw;Wk; ,aw;if vhpthAf;fhd kj;jpa mikr;rh; `h;jPg; rpq;g+hp kw;Wk; 
mnkhpf;f vhprf;jp nrayh; n[dpgh; fpuhd;N`hy;k; - mf;Nlhgh; 7> 2022 md;W 
mnkhpf;fh - ,e;jpah tpa+f Rj;jkhd Mw;wy; $l;lhz;ik Fwpj;j ke;jphpfs; 
khehl;bw;F jiyik jhq;fpdh;.  

✓ mnkhpf;fh - ,e;jpah fhyepiy kw;Wk; J}a;ikahd Mw;wy; epo;r;rp epuy; 2030 
$l;lhz;ikapd; mwptpg;igj; njhlh;e;J GJg;gpf;fg;gl;l mnkhpf;fh - ,e;jpah tpa+f 
Rj;jkhd Mw;wy; $l;lhz;ik 2021,y; njhlq;fg;gl;lJ.  

✓ 2030 $l;lhz;ik epuyhdJ 5 Kf;fpa J}z;fspy; ftdk; nrYj;JfpwJ – 
nghWg;ghd vz;nza; kw;Wk; vhpthA J}z;> rf;jp kw;Wk; Mw;wy; jpwd; J}z;> 
GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; J}z;> epiyahd tsh;r;rp J}z; kw;Wk; tsh;e;J tUk; 
vhpnghUl;fs; kw;Wk; njhopy;El;g J}z;. 
 

➢ 4tJ n`yp-,e;jpah cr;rp khehL 2022  
✓ rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikr;rh; = N[hjpuhjpj;a vk;. rpe;jpah> 4tJ n`yp 

-,e;jpah cr;rp khehl;il 2022,y; njhlq;fp itj;jhh;.  [k;Ktpy; U.861` 
Nfhbapy; rptpy; vd;fpNst; fl;lg;gLk; kw;Wk; =efhpd; jw;Nghija Kidak; 20>000 
r.kPl;lhpypUe;J 60> rJu kPl;luhf &.15 Nfhbapy; %d;W Kiw tphpTgLj;jg;gLk;.  

✓ 4tJ n`yp - ,e;jpah cr;rp khehL 2022 =efhpy; cs;s N~h;-,-fh~;kPh; rh;tNjr 
khehl;L ikaj;jpy; ‘n`ypfhg;lh;fs; yh];l; iky; fndf;btpl;b’ vd;w 
fUg;nghUSld; njhlq;fg;gl;lJ.  
 

➢ I.eh cyf Gtprhh; rh;tNjr fhq;fpu]; (UN World Geospatial International 
Congress) 

✓ I.eh cyf Gtprhh; rh;tNjr fhq;fpurpd; ,uz;lhtJ gjpg;G – njYq;fhdhtpd; 
Ijuhghj;jpy; mf;Nlhgh; 10 Kjy; 14> 2022 tiu eilngw;wJ.  

✓ If;fpa ehLfspd; nghUshjhuk; kw;Wk; r%f tptfhuq;fs; Jiw Vw;ghL 
nra;jpUe;j ,e;j khehl;il> mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g mikr;rh; [pNje;jpu rpq; 
njhlq;fp itj;jhh;.  
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✓ ,J ,e;jpa murpd; mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g mikr;rfj;jhy; elj;jg;gl;lJ.  
✓ ,e;j khehl;bd; fUg;nghUs; ‘cyfshtpa fpuhkj;ij Gtprhh;ghf ,ayr; nra;jy;: 

ahUk; gpd;jq;fpapUf;f tplf;$lhJ’ vd;gjhFk;.  
 

➢ 90tJ ,d;;lh;Nghy; nghJr; rig (90th Interpol General Assembly) 
✓ mf;Nlhgh; 18 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – GJjpy;ypapy; cs;s gpufjp 

ikjhdj;jpy; 90tJ ,d;lh;Nghy; nghJr; rigapy; ciuahw;wpdhh;.  
✓ If;fpa ehLfs; rigapd; mikjp fhf;Fk; eltbf;iffSf;F Jzpr;ryhd 

Mz;fisAk; ngz;fisAk; mDg;Gtjpy; ,e;jpah Kjd;ikahd gq;fspg;ig 
toq;Ftjhf gpujkh; Fwpg;gpl;lhh;.  

✓ ,e;j epfo;r;rpapy;> gpujkh; Njrpa fhty;Jiw ghuk;ghpaf; fhl;rpiaj; jpwe;J 
itj;jhh; kw;Wk; ITBP FOtpd; mzptFg;G – tz;zq;fspd; Eiothapiyf; 
fz;lhh;.  
 

➢ rh;tNjr #hpa $l;lzp (The International Solar Alliance)  
✓ rh;tNjr #hpa $l;lzp – mf;Nlhgh; 18> 2022 md;W GJ jpy;ypapy; eilngw;w 

mjd; Ie;jhtJ nghJr; rigf; $l;lj;jpy; ‘#hpa trjp’ mwpKfj;jpw;F xg;Gjy; 
mspj;Js;sJ.  

✓ ‘#hpa trjp’ vd;gJ gzk; nrYj;Jk; cj;juthjk; kw;Wk; fhg;gPl;L epjpfs; %yk; 
#hpa rf;jpapy; KjyPLfisj; J}z;Ltjw;F vjph;ghh;f;fg;gLk; xU epjp 
nghwpKiwahFk;.  ,e;j re;jpg;gpd;NghJ> xd;wpa kpd;Jiw mikr;rh; Mh;.Nf. rpq; 
mLj;j ,uz;L Mz;LfSf;F ,e;j rh;tNjr #hpa $l;lzpapd; jiytuhf kPz;Lk; 
Njh;T nra;ag;gl;lhh;.  
 

➢ cyf krhyh fhq;fpu]; (World Spice Congress) 
✓ cyf krhyh fhq;fpurpd; 14tJ gjpg;G – mLj;j Mz;L gpg;uthp 16 Kjy; 18 tiu 

kfhuh~;buhtpd; etp Kk;igapy; eilngw cs;sJ.  
✓ ,e;jpa krhyh thhpak; (tzpfs; kw;Wk; njhopy;Jiw mikr;rfk;) Vw;ghL 

nra;Js;s ,e;j ,uz;L Mz;LfSf;F xUKiw eilngWk; ,e;j khehL> krhyh 
Jiwf;fhd cyfpd; kpfg;nghpa gpuj;jpNaf tzpf jskhFk;.  

✓ 50f;Fk; Nkw;gl;l ehLfspy; ,Ue;J 1000f;Fk; Nkw;gl;l gpujpepjpfs; ,e;epfo;tpd; 
gq;Nfw;ghh;fs; vd;W vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

✓ ‘fz;Nzhl;lk; 2030: khrhyh (epiyj;jd;ik – cw;gj;jpj; jpwd; - GJik – 
xj;Jiog;G – rpwg;ghdJ kw;Wk; ghJfhg;G) vd;w fUg;nghUspd;fPo; ,e;j epfo;T 
eilngWk;.  
 

➢ gaq;futhj vjph;g;Gf; FO (Counter Terrorism Committee)  
✓ ,e;jpah – 2022 mf;Nlhgh; 28 kw;Wk; 29 Mfpa Njjpfspy; KiwNa Kk;ig kw;Wk; 

nly;ypapy; If;fpa ehLfspd; ghJfhg;G fTd;rpypd; gaq;fhuthj vjph;g;Gf; FOtpd; 
rpwg;Gf; $l;lj;ij elj;jpaJ.  

✓ ‘gaq;futhj Nehf;fq;fSf;fhf Gjpa kw;Wk; tsh;e;J tUk; njhopy;El;gq;fisg; 
gad;gLj;Jtij vjph;j;jy;’ vd;w jiyg;gpy; ,e;jf; $l;lk; eilngw;wJ.  
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✓ Kjy; mkh;T mf;Nlhgh; 28 md;W Kk;igapy; cs;s N`hl;ly; jh[;kfhy; Ngyrpy; 
xU Gdpjkhd tpohtpd;%yk; ‘nkd;ikahd njhlf;f mkh;T kw;Wk; 
gaq;futhjj;jhy; ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F mQ;ryp’ njhlq;fpaJ.  
 

➢ ,e;jpa tpz;ntsp fhq;fpu];> Iv];rp 2022  
✓ %d;Wehs; ,e;jpa tpz;ntsp fhq;fpu];> Iv];rp 2022 – mf;Nlhgh; 26 Kjy; 28 

tiu GJjpy;ypapy; eilngw;wJ.  
✓ ,J rhl;fhk; ,z;l];l;hp mNrhrpNard; %yk; ‘mLj;j jiyKiw jfty; njhlh;G 

kw;Wk; tzpfq;fSf;F mjpfhuk; mspf;Fk; ,lj;ij Nkk;gLj;Jjy;’ vdw 
fUg;nghUspd;fPo; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.  

✓ Iv];rp 2022I ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk;> ghJfhg;G mikr;rfk;> epjp 
MNahf;> ,d;-];Ng];> epa+];Ng]; ,e;jpah ypkpnll; kw;Wk; njhiyj; njhlh;Gj; 
Jiw Mfpait Mjhpf;fpd;wd.  

 

 
➢ Njh;jy; Mizaj;jpd; ,uz;L ehs; rh;tNjr khehL  
✓ Njh;jy; Mizak; jpq;fl;fpoik njhlq;fp> Njrpa jiyefhpy; ‘Njh;jy; eph;thf 

mikg;Gfspd; gq;F> fl;likg;G kw;Wk; jpwd;’ vd;w ,uz;L ehs; rh;tNjr 
khehl;il elj;JfpwJ.  

✓ ,e;j khehl;il jiyikj; Njh;jy; Mizah; uh[Pt; Fkhh; njhlq;fp itf;fpwhh;.  
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ghJfhg;G  
 
➢ kpff; FWfpa J}u thd; ghJfhg;G mikg;G (Very Short Range Air Defence 

System) 
✓ ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp mikg;G (DRDO) – rkPgj;jpy; nrg;lk;gh; 27> 

2022 md;W xbrh flw;fiuapy; cs;s re;jpg;g+hpy; ‘kpff; FWfpa J}u thd; 
ghJfhg;G mikg;G’ VTfizia ntw;wpfukhf Nrhjid nra;jJ. 

✓ kpff; FWfpa J}u thd; ghJfhg;G mikg;G vd;gJ kdpjdhy; vLj;Jr; 
nry;yf;$ba thd; ghJfhg;G mikg;G (Man Portable Air Defence System) MFk;. 
,ij  ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp mikg;gpd; Ijuhghj;ijj; jskhff; 
nfhz;l Muha;r;rp ikakhd ,khuj;> gpw ghJfhg;G Muha;r;rp kw;Wk; tsh;r;rp 
mikg;G trjpfs; kw;Wk; gy;NtW ,e;jpa njhopy; $l;lhsh;fSld; ,ize;J 
tbtikj;J cUthf;fpAs;sJ.  

 
➢ ,yF uf Nghh; n`ypfhg;lh; - gpurhe;j;  
✓ mf;Nlhgh; 3> 2022 md;W uh[];jhdpy; cs;s N[hj;g+hpy; ghJfhg;G mikr;rh; 

uh[;ehj; rpq;fhy;; cs;ehl;bNyNa cUthf;fg;gl;l Kjy; ,yFuf Nghh; n`ypfhg;lh; 
,e;jpa tpkhdg;gilapy mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. 

✓ ,e;jpahtpd; Kjy; cs;ehl;L ,yFuf Nghh; n`ypfhg;lh; ‘gpurhe;j;’ - ,e;jpa 
tpkhdg;gilapy; Nrh;f;fg;gl;lJ.  

✓ tpohtpd;NghJ ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; n`ypfhg;lUf;F ‘gpurhe;j;’ 
(fLikahdJ vd;W nghUs;) vd;W ngahpl;lhh;.  
 

➢ ,yFuf Nghh; n`ypfhg;lh; - gpurhe;j;  
✓ ,e;jpahtpd; Kjy; cs;ehl;L ,yFuf Nghh; n`ypfhg;lh; ‘gpurhe;j;’ – mf;Nlhgh; 3> 

2022 md;W uh[];jhdpd; N[hj;g+}; tpkhdg;gil jsj;jpy; ,e;jpa tpkhdg;gilapy; 
,izf;fg;gl;lJ.   

✓ tpohtpd;NghJ ghJfhg;Gj;Jiw mikr;rh; uh[;ehj; rpq; n`ypfhg;lUf;F ‘gpurhe;j;’ 
vd;W ngahpl;lhh;.  
 

➢ IBSAMAR VII 
✓ Ivd;v]; jh;fh~; 10-12 mf;Nlhgh; 22 tiu ,e;jpa> gpNurpy; kw;Wk; njd;dhg;gphpf;f 

flw;gilfspd; $l;L gd;dhl;L fly;rhh; gapw;rpahd 7tJ IBSAMAR ,y; 
gq;Nfw;wJ.   

✓ ,g;rkhpd; Ke;ija gjpg;G njd;dhg;gphpf;fhtpy; 1-13> mf;Nlhgh; 2018 tiu 
elj;jg;gl;lJ.  

✓ ,e;jpa flw;gil rhh;gpy; Ivd;v]; jh;fh~;> Nrlf; n`ypfhg;lh; kw;Wk; kiud; 
fkhz;Nlh gil (khh;Nfh];) tPuh;fs; fye;J nfhz;ldh;.  
 

➢ gpu];jhd; (Prasthan) 
✓ fhf;fpehlhit xl;ba fly;rhh; Nkk;ghl;Lg; gFjpapy; fpof;F flw;gilf; 

fl;lisahy; ‘gpu];jhd;’ vdg;gLk; xU fly;rhh; ghJfhg;Gg; gapw;rp elj;jg;gl;lJ.  



 

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

 

✓ ‘gpu];jhd;’ vd;gJ xU miuahz;L gapw;rp MFk;.  ,J v];Xgp-fis 
rhpghh;f;fTk;> gy;NtW jw;nray; epfo;Tfis epth;j;jp nra;aTk; kw;Wk; fly;rhh; 
ghJfhg;gpw;fhd fl;lis kw;Wk; fl;Lg;ghl;L mikg;ig tYg;gLj;jTk; Nf[p 
gLifapy; elj;jg;gLfpwJ.  

✓ gpu];jhd; ,uz;L ehs; fly; ghJfhg;Gg; gapw;rpahf ,Ue;jJ.   

 
➢ DefExpo 2022 
✓ ehl;bd; kpfg;nghpa tUlhe;jpu ghJfhg;G fz;fhl;rpahd DefExpo 2022 – mf;Nlhgh; 

18 md;W fhe;jp efhpy; ‘Mj;keph;gh;jh’ my;yJ ghJfhg;G cw;gj;jpapy; 
jd;dk;gpf;ifia typAWj;Jk; tifapy; njhlq;fpaJ. 

✓ mf;Nlhgh; 19Mk; Njjp eilngWk; njhlf;f tpohtpy; gpujkh; eNue;jpu Nkhb fye;J 
nfhs;thh; vd ghJfhg;G mikr;rfk; njhptpj;Js;sJ.  

✓ ‘ngUikf;fhd ghij’ vd;w nghUspy;  Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s ,J> ,e;epfo;tpd; 
12tJ gjpg;ghFk;.    
 

➢ ‘Gyp ntw;wp’ gapw;rp  
✓ ,U ehLfSf;Fk; ,ilNa tsh;e;J tUk; %Nyhgha xj;Jiog;Gf;F Vw;g ,e;jpa 

kw;Wk; mnkhpf;f ,uhZtq;fs;> tprhfg;gl;bdj;jpy; %d;W ehs; $l;L kdpjhgpkhd 
cjtp gapw;rpia Nkw;nfhz;ld.  

✓ Gyp ntw;wp gapw;rpahdJ> ,e;jg; gpuhe;jpaj;jpy; Nghplh; epthuzj;ij 
xUq;fpizg;gjw;fhf ,e;jpah kw;Wk; mnkhpf;f ,uhZtq;fSf;F ,ilapyhd 
,uz;lhtJ xj;Jiog;ghFk;.  

✓ Gyp ntw;wp vd;gJ 2022Mk; Mz;by; tprhfg;gl;bdj;jpy; ,e;jpa kw;Wk; mnkhpf;f 
,uhZtq;fs; ,ize;J gzpahw;wpa %d;whtJ KiwahFk;.  

 
➢ mf;dp gpiuk; (Agni Prime) 
✓ ,e;jpah – mf;Nlhgh; 21 md;W xbrh flw;fiuapy; \mf;dp gpiuk;’ vd;w Gjpa 

jiyKiw ghyp];bf; VTfizia ntw;wpfukhf Nrhjid nra;jJ.  
✓ mf;dp gpiuk; VTfizapd; njhlh;r;rpahf %d;whtJ ntw;wpfukhd Nrhjid 

,JthFk;.  
✓ ,J 1000 Kjy; 2000 fpkP tiu nrd;W jhf;Fk; jpwd; nfhz;l ,uz;L fl;l 

Nfdp];lh; VTfizahFk;.  
✓ NkYk;> ,J Nf];liu]; nra;ag;gl;ljhy;> mij uapy; my;yJ rhiyapy; ,Ue;J 

Vtyhk;> ePz;l fhyj;jpw;F Nrkpj;J itf;fyhk; kw;Wk; nray;ghl;Lj; NjitfSf;F 
Vw;g nfhz;L nry;yyhk;.  
 

➢ fUlh 7 (Garuda VII) 
✓ ,e;jpa tpkhdg;gil kw;Wk; gpnuQ;R thd; kw;Wk; tpz;ntspg;gil Mfpait ‘fUlh 

7’ vd;w ,Ujug;G gapw;rpapy; gq;Nfw;f cs;sd.  
✓ ,e;j ,Ujug;G gapw;rp mf;Nlhgh; 26 Kjy; etk;gh; 12 tiu jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 

kw;wk; N[hj;g+hpy; cs;s tpkhdg;gil epiyaj;jpy; eilngWfpwJ.  
✓ ghJfhg;G mikr;rfj;jpd; $w;Wg;gb> ,e;j gapw;rpapy; ,e;jpa tpkhdg;gilapd; 

fg;gypy;,Ue;J> v];A-30vk;NfI> uNgy;> vy;rpV Nj[h]; kw;Wk; [hFthh; Nghh; 
tpkhdq;fs; gq;Nfw;fpd;wd.  

✓ ,J fUlh gapw;rpapd; VohtJ gjpg;G MFk;.  
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➢ SIMBEX 
✓ ,e;jpa flw;gil – rpq;fg;g+h; ,e;jpah fly;rhh; ,Ujug;G gapw;rp (Singapore-India 

Maritime Bilateral Exercise)apd; 29tJ gjpg;ig mf;Nlhgh; 26 Kjy; 30 tiu 
tprhg;gl;bdj;jpy; elj;JfpwJ.  

✓ rpq;fg;g+h; flw;giliar; Nrh;e;j ,uz;L fg;gy;fs;> Mh;v];v]; ];lhy;thh;l; (xU 
typikahd fpsh]; gphpNfl;) kw;Wk; Mh;v];v]; tp[pnyd;]; (xU ntw;wp tFg;G 
fhh;ntl;) gapw;rpapy; gq;Nfw;gjw;fhf tprhfg;gl;bdk; te;jile;jd. 

✓ ,e;j gapw;rp ,uz;L fl;lq;fshf elj;jg;gLfpwJ – tprhfg;gl;bdj;jpy; JiwKfk; 
fl;lk; mf;Nlhgh; 27 tiu> mij;j njhlh;e;J tq;fhs tphpFlhtpy; fly; fl;lk;.  

✓ rpk;ngf;]; njhlh; gapw;rpfs; 1994,y; njhlq;fpd kw;Wk; Muk;gj;jpy; clw;gapw;rp 
yad; fpq; vd;W miof;fg;gl;lJ.   
 

➢ ,e;jpah – nkhrhk;gpf; - jhd;rhdpah Kj;jug;Gg; gapw;rp  
✓ ,e;jpah – nkhrhk;gpf; - jhd;rhdpah Kj;jug;Gg; gapw;rpapd; Kjy; gjpg;G – 

lhd;rhdpah> lhh; v]; ryhkpy; mf;Nlhgh; 27 md;W njhlq;fpaJ.  
✓ ,e;jpa flw;gil rhh;gpy; ,e;jg; gapw;rpapy; topfhl;lg;gl;l VTfiz Nghh;f;fg;gy;> 

Ivd;v]; jh;fh~;> Nrl n`ypfhg;lh; kw;Wk; khh;Nfh]; (rpwg;Gg; gilfs;) Mfpait 
fye;J nfhz;ld. 

✓ ,e;jg; gapw;rp mf;Nlhgh; 29 tiu eilngw;wJ kw;Wk; JiwKfk; kw;Wk; fly; 
fl;lq;fis cs;slf;fpaJ.  

✓ JiwKf fl;lj;jpd; xU gFjpahf> tUif> gyif> NjLjy; kw;Wk; ifg;gw;Wjy; 
Nghd;w jpwd; Nkk;ghl;L eltbf;iffs;> rpwpa MAjg; gapw;rp> $l;L iltpq; 
eltbf;iffs;> Nrjk; fl;Lg;ghL kw;Wk; jP rz;il gapw;rpfs;. kw;Wk; FWf;F js 
tUiffs; jpl;lkplg;gl;ld. 
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epakdq;fs; 

➢ jdQ;ra a~;te;j; re;jpu#l;  
✓ mf;Nlhgh; 17 md;W> FbauRj; jiyth; jpnusgjp Kh;K – etk;gh; 9 Kjy; 

,e;jpahtpd; 50tJ jiyik ePjpgjpahf jdQ;ra a~;te;j; re;jpu#l;il 
epakpj;jhh;.  

✓ ePjpgjp re;jpu#l; jiyik ePjpgjpahf 2024 etk;gh; 10 tiu ,uz;lhz;Lfs; 
,uz;L ehl;fs; gjtpapy; ,Ug;ghh;.  

✓ Vwf;Fiwa xU jrhg;jj;jpy; ,e;jpa jiyik ePjpgjpahf xUth; gjtp tfpf;Fk; 
mjpf fhyk; ,JNtahFk;.  
 

➢ [pahh;[pNah nkNyhdp  
✓ jPtpu tyJrhhp jiytuhd [pahh;[pNah nkNyhdp – mf;Nlhgh; 22 md;W Nuhkpy; 

cs;s Fa;hpdy; muz;kidapy; ,j;jhypa gpujkhf gjtpNaw;whh;.  
✓ nkNyhdp ,j;jhypapy; murhq;fj;jpw;Fj; jiyik jhq;Fk; Kjy; ngz;kzp Mdhh;.  
✓ nrg;lk;gh; 25 md;W eilngw;w Njrpaj; Njh;jypy; mtuJ ,j;jhyp rNfhjuh;fs; 

fl;rp (Brothers of Italy party) mjpf thf;Ffisg; ngw;wJ.  
✓ ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpwF ,j;jhypapd; Kjy; jPtpu tyJrhhp gpujkh; 

nkNyhzp Mthh;.  
 
➢ [p [pd;gpq;  
✓ mf;Nlhgh; 23 md;W> rPd mjpgh; [p [pd;gpq; - rPdf; fk;a+dp];l; fl;rpapd; nghJr; 

nrayhsuhf kPz;Lk; %d;whtJ Ie;jhz;L fhyj;jpw;Fj; Njh;enjLf;fg;gl;lhh;.  
✓ ,jd;%yk;> MSk; fk;a+dp];l; fl;rpapd; jiytuhf kPz;Lk; Njh;e;njLf;fg;gl;ljd; 

%yk; [p tuyhW gilj;jhh;. ,e;j nfsutk; fl;rpapd; epWtdh; khNth NrJq;fpw;F 
kl;LNk fpilj;jpUe;jJ.  

✓ cj;jpNahfg+h;t Xa;TngWk; tajhd 68I fle;jNghjpYk;> 10 tUl gzpf;fhyj;ij 
epiwT nra;j NghjpYk;> Ie;jhz;LfSf;F xUKiw eilngWk; fhq;fpurhy; xU 
ehs; Kd;djhf mth; rf;jp tha;e;j ,e;j kj;jpaf; FOtpw;Fj; Njh;e;njLf;fg;gl;lhh;.  

 
➢ xNu Rfhjhuk; $l;L eltbf;ifj; jpl;lk; (One Health Joint Plan of Action) 
✓ cyf Rfhjhu epWtdk;> czT kw;Wk; Ntshz;ik mikg;G> kw;Wk; tpyq;F 

MNuhf;fpaj;jpw;fhd cyf mikg;G – xU Gjpa ‘xNu Rfhjhuk;’ vd;w $l;L 
eltbf;ifj; jpl;lj;ij ntspapl;ld.  

✓ ,e;j Kjy; $l;L nray;jpl;lkhdJ> kdpj-tpyq;F-jhtu- Rw;Wr;#oy; ,ilKfj;jpy; 
Rfhjhu mr;RWj;jy;fisj; jLj;jy;> fz;lwpjy; kw;Wk; gjpyspg;gjw;fhd 
mikg;GfisAk; jpwidAk; xUq;fpizf;f xU fl;likg;ig cUthf;Ftij 
Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.  
 

➢ tpkhdg;Nghf;Ftuj;J Kfikapd; tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jf; FO (Air Transport 
Committee)  

✓ rh;tNjr rptpy; tpkhdg;Nghf;Ftuj;J mikg;gpd; (IrpVX) ,e;jpag; gpujpepjpahd 
n~/ghyp [{Nd[h mf;Nlhgh; 24 md;W Ieh rpwg;G tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 
mikg;gpd; tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jf; FOtpd; jiytuhfj; Njh;e;njLf;fg;gl;lhh;.  
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✓ IrpVX fTd;rpy; gjtpf;F [{Nd[h xUkdjhfj; Njh;e;njLf;fg;gl;lNghj> 28 
Mz;LfSf;Fg; gpwF ,e;jpah> IrpVXtpy; ,e;j nfsukhd epiyiag; ngw;Ws;sJ.  

✓ IrpVXtpy; ,e;jpahitg; gpuepjpj;Jtg;gLj;jpa Kjy; ngz;kzp [{Nd[h Mthh;.  
 

➢ hp~p Rdf;  
✓ hp~p Rdf; - mjpfhug;g+h;tkhf ,q;fpyhe;jpd; 57tJ gpujk ke;jphpahfTk;> ehl;bd; 

Kjy; Mq;fpNya ,e;jpah;> Kjy; nts;isah; my;yhj kw;Wk; Kjy; ,e;J 
jiyth; Mdhh;.  

✓ gf;fpq;`hk; muz;kidapy; %d;whk; rhh;y]; kd;duhy; murhq;fj;ij mikf;FkhW 
,th; miof;fg;gl;lhh;.  

✓ mf;Nlhgh; 25 md;W> Rdf; 100 vk;.gpf;fhd Ntl;GkDitj; jhz;ba xNu Ntl;ghsh; 
Mdhh;.  ,jd;fhuzkhf mth; jhdhfNt> mLj;j fd;rh;Ntbt; fl;rpapd; jiyth; 
kw;Wk; ,q;fpyhe;J gpujk ke;jphp Mdhh;.  
 

➢ Y}ap]; ,dhrpNah Yyh lh rpy;th (Luiz Inácio Lula da Silva) 
✓ Y}ap]; ,dhrpNah Yyh lh rpy;th Y}yh vdg; gpugykhf mwpag;gLk; Y}ap]; 

,dhrpNah Yyh lh rpy;th – gpNurpy; mjpguhfg; gjtpNaw;Ws;s n[a;h; 
Nghy;rdhNuhitj; Njhw;fbj;J ntw;wp ngw;whh;. 

✓ Yyh lh rpy;thtpd; ntw;wp gpNurpypd; jPtpu tyJrhhp murhq;fq;fspy; xd;wpd; 
Kbitf; Fwpf;fpwJ.   

✓ Kd;djhf 2003 kw;Wk; 2010f;F ,ilapy; gpNurpiy topelj;jpa Y}yh 50.9 
tpOf;fhL thf;Ffs; ngw;W ntw;wp ngw;whh;. mNj Neuj;jpy; Nghy;rdhNuh 49.1 
tpOf;fhL nry;YgbahFk; thf;Ffisg; ngw;whh;.  
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tpUJfs;  

➢ clypaYf;fhd Nehgy; ghpR 2022  
✓ mf;Nlhgh; 3Mk; Njjp> ];tPld; ehl;L kugpay; epGzh; ];th;zNlh ghNgh – 

2022Mk; Mz;bw;fhd clypay; my;yJ kUj;Jtk; gphptpy; Nehgy; ghpR ngw;whh;.  
✓ ntw;wpahsiu ];tPldpd; fNuhypd;];fh epWtdj;jpd; Nehgy; Nguit mwptpj;jJ. 
✓ ‘mope;JNghd N`hkpdpd;fspd; kugZf;fs; kw;Wk; kdpj ghpzhkk; gw;pwa mtuJ 

fz;Lgpbg;GfSf;fhf’ 67 tajhd ghNghTf;F ,e;j tpUJ toq;fg;gl;lJ.  
 

➢ rh];j;uh uhkhD[d; ghpR 2022  
✓ Ad;fpq; lhq; fzpjj;jpy; jdJ gq;fspg;gpw;fhf 2022Mk; Mz;bw;fhd rh];j;uh 

uhkhD[d; ghpirg; ngw;Ws;shh;.  
✓ 2022Mk; Mz;bw;fhd rh];j;uh uhkhD[d; ghpR> mnkhpf;fhtpd; ngh;f;yp> 

fypNghh;dpah gy;fiyf; fofj;jpd; cjtpg; Nguhrphpauhd Ad;fpq; lhq;fpw;F 
toq;fg;gl;lJ.  

 
➢ mnkhpf;fhtpy; tho;ehs; rhjidahsh; tpUJ  
✓ ,e;jpa tk;rhtspiar; Nrh;e;jtUk;> n[duy; ml;lhkpf; FNshgy; fhh;g;gNu~d; 

jiyik eph;thfpAkhd tpNtf; yhy;> mnkhpf;f [dhjpgjp N[h gpldhy; tho;ehs; 
rhjidahsh; tpUij ‘ed;wpAs;s mq;fPfhuj;Jld;’ vd;w Nkw;NfhSld; toq;fp 
nfsutpf;fg;gl;lhh;.  

✓ tpz;ntsp nghwpapaypy; Kidth; gl;lk; ngw;w tpNtf; yhYf;F ,e;j gl;lk; 
toq;fg;gl;lJ.   
 

➢ ,aw;gpaYf;fhd Nehgy; ghpR  
✓ mf;Nlhgh; 4 md;W> uhay; ];tPb~; mfhlkp Mg; rapd;r]; mikg;G – 2022Mk; 

Mz;L ,aw;gpaYf;fhd Nehgy; ghpir %d;W tpQ;Qhdpfshd miyd; M];ngf;l;> 
[hd; vg; fpshrh; kw;Wk; Mz;ld; n[apypq;fh; MfpNahUf;F Fthz;lk; 
,af;ftpaypy; nra;j gzpf;fhf toq;fpaJ.  

✓ ‘rpf;fg;gl;Ls;s /Nghl;lhd;fSld; Nrhjidfs;> ngy; Vw;wj; jho;Tfis kPWjy; 
kw;Wk; Fthz;lk; jfty; mwptpaypd; Kd;Ndhbahf’ mth;fs; ,e;j tpUij 
ntd;Ws;sdh;.  
 

➢ UNHCR ehd;nrd; tpUJ  
✓ Kd;dhs; n[h;kd; rhd;ryh; VQ;ryh nkh;f;fy; - kjpg;Gkpf;f UNHCR ehd;nrd; 

tpUJf;F Njh;T nra;ag;gl;Ls;shh;.  
✓ n[dpthitj; jskhff; nfhz;l I.eh. mfjpfs; epWtdk;> cs;ehl;bYk; 

ntspehl;bYk; tpkh;rdq;fs; ,Ue;jNghjpYk;> 1.2 kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd 
mfjpfSf;F> ngUk;ghYk; rphpahtpypUe;J n[h;kdpf;F Gfyplk; toq;Ftjpy; mth; 
Nkw;nfhz;l Kaw;rpfis mq;fPfhpg;gjw;fhf> Nkh;f;fiy mjd; kpf cahpa 
tpUJf;Fj; Njh;T nra;Js;sJ.   
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➢ NtjpapaYf;fhd Nehgy; ghpR  
✓ mf;Nlhgh; 5Mk; Njjp> 2022Mk; Mz;L NtjpapaYf;fhd Nehgy; ghpR – fpspf; 

nfkp];l;hp kw;Wk; gNah Mh;j;Njhfdy; nfkp];l;hp Mfpa ,uz;L njhopy;El;gq;fis 
cUthf;fpaikf;fhf> fNuhypd; Mh; ngh;l;Nlh]p> Nkhh;ld; nky;ly; kw;Wk; Nf. ghhp 
~hh;g;ny]; MfpNahUf;F toq;fg;gl;lJ.  

✓ ~hh;g;ny]; kw;Wk; nky;lhy; Ntjpapaypd; nray;ghl;L tbtj;jpw;F gpd;tUkhW 
mbj;jsk; mikj;jjhf uhay; ];tPb~; mfhlkp Mg; rapd;r]; $wpaJ – fpspf; 
nfkp;];l;hp- ,jpy; %yf;$W fl;Lkhdj; njhFjpfs; tpiuthfTk; jpwikahfTk; 
xd;wpidfpd;wd.  

 
➢ ,yf;fpaj;jpw;fhd Nehgy; ghpR  
✓ mf;Nlhgh; 7 md;W> ,yf;fpaj;jpw;fhd Nehgy; ghpR – gpnuQ;R ehtyhrphpah; md;dp 

vh;dhf;]{f;F toq;fg;gl;lJ.  mth; ,e;jg; ghpir ntd;w Kjy; gpnuQ;R ngz;kzp 
Mdhh;.  

✓ 1901 Mk; Mz;L ,e;j ghpR cUthf;fg;gl;ljpypUe;J> 82 tajhd vh;dhf;];> ,e;jg; 
ghpir ntd;w 17tJ ngz; vOj;jhsh; Mthh;.  

✓ mth; 20f;Fk; Nkw;gl;l Gj;jfq;fis vOjpAs;shh;.  mtw;wpy; ngUk;ghyhdit 
kpfr; rpwpait.  mit mth; tho;f;ifapy; ele;j epfo;Tfs; kw;Wk; mtiur; 
Rw;wpAs;sth;fspd; tho;f;ifia tpthpf;fpd;wd.  
 

➢ mikjpf;fhd Nehgy; ghpR  
✓ mf;Nlhgh; 7 md;W> mikjpf;fhd Nehgy; ghpR – rpiwapy; milf;fg;gl;l 

ngyhu~;ad; Mh;tyh; mny]; gpahypahl;];fp> u~;a chpikfs; FOthd 
‘nkNkhhpay;’ kw;Wk; cf;iudpd; ‘rptpy; chpikfSf;fhd ikak;’ Mfpatw;wpw;F 
toq;fg;gl;lJ.  

✓ mikjpf;fhd Nehgy; ghpR ntw;wpahsh;fis X];Nyhtpy; cs;s ehh;Nt Nehgy; 
epWtdk; mwptpj;jJ.  

✓ 1980fspd; eLg;gFjpapy; ngyhurpy; Njhd;wpa [dehaf ,af;fj;ijj; 
njhlq;fpath;fspy; kdpj chpik tof;fwpQh; mny]; gpahyp ahl;];fpAk; xUth; 
Mthh;.  
 

➢ 2022Mk; Mz;bw;fhd Nehgy; ghpR ntd;wth;fspd; gl;bay; 
✓ ,aw;gpay; : miyd; M];ngf;l;> [hd; vg; fpshrh;> md;ld; [Pypq;fh; 
✓ Ntjpapay;: fNuhypd; ngh;Nlh]p> Nkhh;ld; nky;ly;> ghhp ~hh;g;ny]; 
✓ kUj;Jtk;: ];thz;l;Nl ghNgh 
✓ ,yf;fpak;: md;dp vh;dhf;]; 
✓ mikjp: mny]; gpahypahl;];fp> epidTr; rpd;dk; kw;Wk; rptpy; chpikfSf;fhd 

ikak; 
✓ nghUshjhuk;: ngd; ngh;dhd;Nf> lf;s]; lakz;l;> gpypg; bg;tpf;.  

 
➢ Njrpa mwpTrhh; nrhj;J tpUJfs; 2021 kw;Wk; 2022  
✓ IIb> nrd;id- Njrpa mwpTrhh; nrhj;J tpUJfs; 2021 kw;Wk; 2022 

toq;fg;gl;Ls;sJ. 
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✓ fhg;Ghpik jhf;fy;> khdpaq;fs; kw;Wk; tzpfkakhf;fYf;fhd rpwe;j fy;tp 
epWtdkhf ,e;jpa murhq;fj;jhy; toq;fg;gLk; tpUJfis ,e;j epWtdk; 
ngw;Ws;sJ.  

✓ ,e;j tpUJ Nfhg;ig> ghuhl;Lg;gj;jpuk; kw;Wk; 1 yl;rk; nuhf;fg; ghpR Mfpatw;iw 
cs;slf;fpaJ.  
 

➢ \kpfTk; gpugykhd Gtprhh; FwpaPL' tpUJ 
✓ njYq;fhdhitr; Nrh;e;j Ijuhghj; `yPk; - ehL KOtJk; Gtprhh; FwpaPL 

me;j];Jld; 17f;Fk; Nkw;gl;l czTg; nghUl;fisf; nfhz;L> ‘kpfTk; gpugykhd 
[pI’ FwpaPl;il ntd;Ws;sJ.  

✓ uk;[hd; fhyj;jpy; mjpfk; cl;nfhs;sg;gLk; gpugykhd czthd Ijuhghj; `yPk; 
czTg; gphptpd;fPOk;> xbrhtpd; fe;jkhy; `y;b tptrhag; gphptpd; fPOk; ,e;j 
tpUijg; ngw;Ws;sd.  
 

➢ 2022 rpe;jid Rje;jpuj;jpw;fhd rfhNuht; ghpR  
✓ INuhg;gpa ghuhSkd;wk; - cf;iud; kf;fSf;F mf;Nlhgh; 19 md;W jdJ 

jiyrpwe;j kdpj chpikfs; ghprhd ‘2022 rpe;jid Rje;jpuj;jpw;fhd rfhNuht; 
ghpir’ toq;fpaJ.  

✓ cf;Nudpa kf;fs; gpg;uthp khjk; njhlq;fpa u~;ahtpd; Mf;fpukpg;Gf;F vjpuhf 
njhlh;e;J Nghuhbajw;fhf tpUJ toq;fp nfsutpf;fg;gl;ldh;.  

✓ ,e;j tpUJ brk;gh; 14 md;W ];l;uh];Ngh;f;fpy; toq;fg;gLk;.  
 

➢ M];^hpah]; ,sturp tpUJ  
✓ mf;Nlhgh; 28 md;W> xypk;gpf; Gfypl mwf;fl;lis kw;Wk; IXrp mfjpfs; xypk;gpf; 

FO - ];ngapdpd; XtpNahtpy; cs;s ,sturp m];̂ hpah]; mwf;fl;lisapd; 
tpisahl;Lf;fhd 2022 ,sturp Mg; m];̂ hpah]; tpUJ toq;fp 
nfsutpf;fg;gl;ld.  

✓ ,e;j tpUij khpahijf;Fhpa uhay; i`d]; ypNahNdhh;> jp gphpd;r]; Mg; 
m];̂ hpah];> IXrp jiyth; jhk]; ghf; mth;fSf;F toq;fpdhh;.  

✓ mtUld; mfjpfs; xypk;gpf; FO cWg;gpdh;fshd vy;l;hpf; nry;yh (Fj;Jr;rz;il) 
kw;Wk; kNrhkh myp [lh (irf;fps; Xl;Ljy;) MfpNahh; Nlhf;fpNah 2020 
xypk;gpf;fpy; Nghl;bapl;ldh;.  
 

➢ ];fhr; tpUJ (SKOCH Award) 
✓ Nkw;F tq;fhsk; - mjd; gpugykhd ‘y;f;~;kph; ge;jh;’ jpl;lj;jpw;fhf ngz;fs; 

kw;Wk; Foe;ijfs; Nkk;ghl;Lg; gphptpy; kjpg;Gkpf;f ];fhr; tpUijg; ngw;Ws;sJ.  
✓ ,ij Kjyikr;rh; kk;jh ghdh;[p mf;Nlhgh; 29 md;W mwptpj;jhh;.  
✓ ,e;jj; jpl;lj;jpd;%yk; mjpfhuk; ngw;w khepyj;jpd;muR kw;Wk; fpl;lj;jl;l ,uz;L 

Nfhb ngz;fis ,e;j tpUJ mq;fPfhpf;fpwJ.  
✓ Nkw;F tq;f muR 25-60 taJf;Fl;gl;l FLk;gj; jiytUf;F epjpAjtp 

toq;Ftjw;fhf Mf];l; 2021 ,y; ,e;jj; jpl;lj;ijj; njhlq;fpaJ.  
✓ ,j;jpl;lj;jpd;fPo; nghJ rhjp gphptpdUf;F khjk; &.500 kw;Wk; jho;j;jg;gl;l kw;Wk; 

goq;Fbapd gphptdUf;F khjk; &.1000 toq;fg;gLfpwJ.  
✓ ,j;jpl;lj;jpw;F epjpaspg;gjw;fhf khepy muR Mz;LNjhWk; Rkhh; &.11000 Nfhb 

nrytopf;fpwJ.  
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➢ rh;tNjr jiyikj;Jt tpUJ  
✓ nrd;idiar; Nrh;e;j ,z;lh;ntd;~d;]; ,iug;ig Fly; kUj;Jth; bv];. 

re;jpuNrfh; - mnkhpf;fd; fhNy[; Mg; fh];l;Nuh vd;buhy[p %yk; rh;tNjr 
jiyikj;Jt tpUJ toq;fp nfsutpf;fg;gl;lhh;.  

✓ ,e;jpaj; Jizf; fz;lk; KOtjpYk; ,Ue;j ,e;j tpUijg; ngWk; Kjy; egh; 
re;jpuNrfh; vd;W $wg;gLfpwJ.  

✓ ,iug;igf; Fly; mwptpaYf;F mth; nra;j fzprkhd gq;fspg;ig mq;fPfhpf;Fk; 
tifapy; ,e;j tpUJ mtUf;F toq;fg;gLfpwJ.  
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Gfo;ngw;w egh;fs;  

➢ md;dh Nk Nthq; - mnkhpf;f ehzaj;jpy; ,lk;ngw;w Kjy; Mrpa mnkhpf;fh;  
✓ `hypTl;by; rPd-mnkhpf;f jpiug;gl el;rj;jpukhd md;dh Nk Nthq;> mnkhpf;f 

ehzaj;jpy; ,lk;ngWk; Kjy; Mrpa-mnkhpf;fh; vd;w ngUikiag; ngw cs;shh;.  
✓ md;dh Nk Nthq;fpd; neUf;fkhd glj;ij rpj;jhpf;Fk; fhy; lhyh; ehzak; 

mf;Nlhgh; 24> 2022 md;W Gof;fj;jpw;F tUk;.  
✓ ,J mnkhpf;f ngz;fs; Fthh;l;lh;]; jpl;lj;jpy; Ie;jhtJ ehzakhf ,Uf;Fk;.  
✓ ,J ‘gytw;wpy; xd;W’ vd;w nghUisf; Fwpf;Fk; “E PLURIBUS UNUM” vd;w 

yj;jPd; nrhw;nwhliuf; nfhz;bUf;Fk;.  
 

Gj;jfq;fSk; Mrphpah;fSk;  

➢ 2022 Gf;fh; ghpR  
✓ ,yq;if vOj;jhsh; n~`hd; fUzhjpyf – jdJ ,uz;lhtJ ehtyhd ‘jp 

nrtd; %d;]; Mg; khyp my;Nklh’ (The Seven Moons of Maali Almeida) vd;w 
Gj;jfj;jpw;fhf 2022Mk; Mz;Lf;fhd Gf;fh; ghpir ntd;Ws;shh;.  

✓ ,e;j ehty; ehl;bd; nfh^ukhd cs;ehl;Lg; Nghhpd; gpd;dzpapy; mikf;fg;gl;l 
xU kuzj;Jf;Fg; gpe;ija jphpy;yh; MFk;.  

✓ \khyp my;Nklhtpd; VO epyTfs;’ Gifg;glf; fiyQhpd; fijiar; nrhy;fpwJ> 
mth; 1990,y; ,we;J tpLfpwhh;.  
 

➢ ,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lk;  
✓ Xa;Tngw;w ePjpgjp VNf vOjpa ‘,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lk; - ,];ehl; thl; ,l; 

,];’ vd;w Gj;jfj;ij epjpaikr;rh; godpNty; jpahfuh[d;> nrd;idapy; 
rdpf;fpoik md;W ntspapl;lhh;.  
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nghUshjhuk; 

➢ [pv];b (xl;Lnkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp) tUtha; - nrg;lk;gh;  
✓ nrg;lk;ghpy; nkhj;j [pv];b tUtha; - 1.47 ,yl;rk; Nfhb &gha; vd;W epjp 

mikr;rfk; njhptpj;Js;sJ.  
✓ njhlh;e;J VohtJ khjkhf &.1.4 ,yl;rk; Nfhbf;F Nky; tUtha; fpilj;Js;sJ.  
✓ nrg;lk;gh; khj tUtha; fle;j Mz;L ,Nj khjj;jpy; [pv];b tuTfistpl 26 

tpOf;fhL mjpfkhf ,Ue;jJ.  

 
➢ 2022-23Mk; Mz;Lf;fhd [pbgp (xl;Lnkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jp) tsh;r;rp 

Kd;dwptpg;G  
✓ mf;Nlhgh; 7 md;W> cyf tq;fp – 2022-23f;fhd ,e;jpahtpd; [pbgp tsh;r;rpf; 

fzpg;ig> mjd; rkPgj;jpa njw;fhrpag; nghUshjhu ikag; GJg;gpg;gpy; mjd; 
Ke;ija kjpg;gPlhd 7.5 tpOf;fhl;bypUe;J 6.5 tpOf;fhlhff; Fiwj;jJ.  

✓ cf;iudpy; ele;J tUk; Nghhpd; jhf;fk;> cyfshtpa tl;b tpfpjq;fs; kw;Wk; 
cah; gztPf;fk; Mfpait ,jw;Ff; fhuzq;fshf Nkw;Nfhs; fhl;lg;gLfpd;wd. 

✓ 2023 epjpahz;bw;fhd ,;jpahtpd; [pbgp tsh;r;rp kjpg;gPl;il cyf tq;fp 
jpUj;jpaJ ,J %d;whtJ KiwahFk;.  

 
➢ ,e;jpahtpd; epfu Neub thp t#y;  
✓ 7.45 ,yl;rk; Nfhbapy;> Neub thp tuT> ,yf;iftpl ghjpiaj; jhz;bAs;sJ.  
✓ 2022-23 epjpahz;by; mf;Nlhgh; 8Mk; Njjp tiu ,e;jpahtpd; epfu Neub thp t#y; 

7.45 ,yl;rk; Nfhbahf cah;e;Js;sJ.  ,J gl;n[l; ,yf;Ffspy; ghjpf;Fk; Nky; 
vd;W xd;wpa epjpaikr;rfk; Qhapw;Wf;fpoik njhptpj;Js;sJ.  

✓ ,J xU tUlj;jpw;F Kd;G,Nj fhyfl;lj;jpy; thp tuTfistpl 16.3 tpOf;fhL 
mjpfkhFk;.  
 

➢ b[pl;ly; tq;fp myFfs; (Digital Banking Units) 
✓ mf;Nlhgh; 16 md;W> gpujkh; eNue;jpu Nkhb – ehL KOtJk; 75 khtl;lq;fspy; 

b[pl;ly; tq;fp myFfis fhnzhyp fhl;rp thapyhf ntsppl;lhh;.  
✓ b[pl;ly; tq;fp myFfs; ep[khd (brick and mortar) tpw;gid epiyaq;fshf 

,Uf;Fk;. mit Nrkpg;Gf; fzf;Ffisj; jpwg;gJ> ,Ug;G rhpghh;g;G> mr;rplg;gl;l 
gh];Gf;> epjp ghpkhw;wk;> epiyahd itg;Gfspy; KjyPL> fld; tpz;zg;gq;fs;> 
toq;fg;gl;l fhNrhiyfSf;fhd epWj;j fl;lz topKiwfs;> fpnubl;-nlgpl; 
ml;ilfSf;F tpz;zg;gpj;jy;> fzf;F mwpf;iffisg; ghh;j;jy;> thp nrYj;Jjy;> 
gpy;fis nrYj;Jjy;> thhpRfis epakdk; nra;jy; Nghd;w gy;NtW b[pl;ly; 
tq;fp trjpfis toq;Fk;.  
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mwptpay;> Rw;Wr;#oy; kw;Wk; njhopy;El;gk;  
 

➢ AVGAS 100 LL 
✓ gp];ld; vQ;rpd; tpkhdq;fs; kw;Wk; Mspy;yh tpz;ntsp thfdq;fSf;fhf 

cs;ehl;bNyNa cUthf;fg;gl;l AVGAS 100 LL> vd;w xU rpwg;G tpkhd 
vhpnghUis xd;wpa muR mwpKfg;gLj;jpaJ. 

✓ ngl;Nuhypak; kw;Wk; ,aw;if vhpthA mikr;rh; `h;jPg; rpq; g+hp rkPgj;jpy; 
nrg;lk;gh; 26> 2022 md;W `pz;ld; tpkhd jsj;jpy; ,e;j vhpnghUis 
mwpKfg;gLj;jpdhh;.  

✓ F[uhj;jpd; tNjhjuhtpy; cs;s ,e;jpad; Mapy; fhh;g;gNu~d; epWtdj;jhy; 
cUthf;fg;gl;l ,e;j vhpnghUs;> rptpy; tpkhdg;Nghf;Ftuj;J ,af;Feufj;jhy; 
Nrhjid nra;ag;gl;L rhd;wspf;fg;gl;lJ.  

✓ AVGAS 100 LL vd;gJ ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l juq;fSld; xg;gpLk;NghJ> cah; 
nry;jpwd; juq;fSld; jahhpg;G tptuf; Fwpg;Gfisf; nfhz;l cah;-Mf;Nld; 
tpkhd vhpnghUs; MFk;.  
 

➢ Nfh];lh (Khosta)-2 
✓ mnkhpf;fhtpy; cs;s th~pq;ld; khfhz gy;fiyf; fof Muha;r;rpahsh;fs; FO 

xd;W – u~;a ntsthy;fspy; Nfh];lh-2 vd;w Gjpa Nfhtpl; Nghd;w ituirf; 
fz;lwpe;Js;sdh;.  

✓ ,e;j itu]; Kjd;Kjypy; 2020,y; fz;lwpag;gl;lJ.  Mdhy; ,e;j itu]; 
kdpjh;fSf;F mr;RWj;jyhf ,Uf;fhJ vd;W tpQ;Qhdpfs; epidj;jdh;.  

✓ ,Ug;gpDk;> th~pq;ld; khfhz gy;fiyf; fof Muha;r;rpahsh;fspd; rkPgj;jpa 
Ma;tpd;gb> Nfh];lh-2 itu]; kdpj capuZf;fisj; jhf;Fk;.  
 

➢ u~Pj;  
✓ If;fpa muG mkPufk; - ,e;j Mz;L etk;ghpy; jdJ Kjy; epyTg; gazkhd 

‘u~Pj;’I njhlq;fj; jpl;lkpl;Ls;sJ.  
✓ Jghapd; MSk; FLk;gj;jpd; ngauhy; miof;fg;gLk; ,e;j u~Pj; Nuhth; etk;gh; 9 

kw;Wk; 15f;F ,ilapY; GNshhplhtpy; cs;s Nfg; fdhntuy; tpz;ntsp 
epiyaj;jpy; ,Ue;J Vtg;gLk;.  

✓ ,e;j Ma;T ];Ng];vf;]; /ghy;fd; 9 uhf;nfl;by; Vtg;gl;L> khh;r; khjk; [g;ghdpa 
tpz;ntsp Nyz;lh; %yk; re;jpudpd; Rw;Wg; ghijapy; epiyepWj;jg;gLk;.  

 
➢ tpNahkpj;uh (Vyommitra) 
✓ ‘gbf;fj; njhpAk;> Ngrj; njhpAk;’: tpNahkpj;uhtpd; jpwikfs; b[pl;ly; fpNu Nkl;lh; 

%yk; cah;fpd;wd.  
✓ ffd;ahd; kdpj tpz;ntsp- tpkhd gazj;jpw;F Kd;djhf Mspy;yh Nrhjidg; 

gazq;fspy; gwf;f ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdj;jhy; tbtikj;J 
cUthf;fg;gl;l kdpj cUthd ,e;j tpNahkpj;uh> ,q;Fs;s ,];Nuh ,d;lh;~pay; 
rp];lk;]; a+dpl;by; tpkhdj;jpw;F Ke;ija jiu Nrhjidf;F cl;gLj;jg;gLfpwJ.  
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➢ Mg;bk]; (Optimus) 
✓ nl];yhtpd; jiyik nray; mjpfhhpahd vNyhd; k];f; - rkPgj;jpy; 

fypNghh;dpahtpd; ghNyh My;lhtpy; eilngw;w nl];yh nraw;if Ez;zwpT jpd 
tpsf;ff; fhl;rpapy; ‘Mg;bk];’ vd;w kdpj cUt NuhNgh Kd;khjphpia 
ntspapl;lhh;.  

✓ ,e;j epfo;r;rpapd;NghJ> NuhNghf;fs; ngUkstpy; jahhpf;fg;gLk; vd;Wk;> 20>000 
lhyUf;Fk; Fiwthd nrytpy; %d;W Kjy; Ie;J Mz;Lfspy; fpilf;Fk; vd;Wk; 
k];f; mwptpj;Js;shh;.  

✓ Mg;bk]; nrbfSf;F jz;zPh; gha;r;RtJ> ngl;bfis vLj;Jr; nry;tJ> cNyhff; 
fk;gpfisj; J}f;FtJ Nghd;w vspa gzpfisr; nra;Ak; tPbNahitAk; mth; 
ntspapl;lhh;.  
 

➢ lhh;l; gzp (DART Mission) 
✓ 2022Mk; Mz;L mf;Nlhgh; 11Mk; Njjp ehrh mjd; ,ul;il rpWNfhs; jpirkhw;w 

Nrhjid (Double Asteroid Redirection Test -DART) gzpapd; KbTfis 
mwptpj;jJ. 

✓ Nrhjid ntw;wpfukhf Kbtile;j epiyapy;> lhh;l; tpz;fyk; tpz;ntspapy; 
rpWNfhspd; ,af;fj;ij khw;Wtjpy; ntw;wpngw;wjhf epWtdk; $wpaJ.  

✓ lhh;l; vd;gj njhopy;El;gj;jpd; Nrhjidahf xU rpWNfhs; kPJ jhf;fj;ij 
Vw;gLj;Jtjw;fhf tbtikf;fg;gl;l xU tpz;fyk; MFk;.  kdpj Fyk; xU thd; 
clypd; ,af;fj;ij khw;WtJ ,JNt Kjd; Kiw MFk;.   
 

➢ cyfpd; Kjy; tpz;ntsp Rw;Wyhg; gazp  
✓ cyfpd; Kjy; tpz;ntsp Rw;Wyhg; gazpahd nld;dp]; bl;Nlh - ];lhh;~pg; 

uhf;nfl;by; re;jpuidr; Rw;wpg; gwf;f vNyhd; kh];f;fpw;Fr; nrhe;jkhd ];Ng]; 
vf;]; epWtdj;Jld; xg;ge;jk; nra;Js;shh;.  

✓ ];Ng]; vf;rpd; $w;Wg;gb> uhf;nfl; MdJ bl;Nlh> 82 kw;Wk; mtuJ kidtp 
mfpNfh MfpNahiu mjd; Nkw;gug;gpy; jiuapwq;fhky; epytpypUe;J 200 fpkP 
njhiyT tiu nfhz;L nry;Yk;. 

✓ xU mnkhpf;f nghwpahsUk; njhopy;KidNthUkhfpa nld;dp]; bl;Nlh> 2001,y; 
rh;tNjr tpz;ntsp epiyaj;jpw;F tUif je;j Kjy; kdpj tpz;ntsp 
Rw;Wg;gazp Mdhh;.   
 

➢ cyfpd; Kjy; Fly; khw;W mWit rpfpr;ir  
✓ xU 13 khj ngz; Foe;ij - ];ngapdpd; Nkl;hpl;by; cs;s kUj;Jtkidapy; 

cyfpd; Kjy; Fly; khw;W mWit rpfpr;ir nra;ag;gl;lJ.  
✓ ,e;jf; Foe;ij jdJ tho;ehspd; Kbtpy; xU ed;nfhilahshplkpUe;J 

mrp;];lhypf; jhdk; %yk; cWg;igg; ngw;wJ.  
✓ ,e;j ed;nfhil Kiwapd; nghUs;> ‘khw;wg;gLk; cWg;G NkhrkilahJ’ 

vd;gjhFk;.  
✓ ed;nfhil kw;Wk; khw;W mWit rpfpr;irf;fhd cyfshtpa fz;fhzpg;gfj;jpd; 

Gs;sptptuq;fspd;gb> cWg;G khw;W mWit rpfpr;irapy; ];ngapd; cyfpy; 
Kd;dzpapy; cs;sJ.  
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➢ nghwp kz;lyk; (Trapping Zone) 
Scientists – have recently discovered a ‘Trapping Zone’ in the Indian Ocean Island 
of Maldives. 

✓ khyj;jPtpd; ,e;jpag; ngUq;fly; jPtpy; tpQ;Qhdpfs; - rkPgj;jpy; xU ‘nghwp 
kz;lyj;ijf;’ fz;Lgpbj;Js;sdh;.  

✓ ,e;jg; nghwp kz;lyk; vd;gJ xU Gjpa Rw;Wr; #oy; mikg;ghFk;> ,J fly; 
Nkw;gug;gpw;F mbapy; 500 kPl;lh; njhiytpy; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.  

✓ nef;ld; khyj; jPT jpl;lj;jpd;fPo; gzpGhpAk; tpQ;Qhdpfshy; ,J 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.  

✓ nef;lhd;fs; flw;fiuapypUe;J tpyfp jpwe;j flypy; thOk; tpyq;Ffs;> mit 
fhw;W kw;Wk; ePNuhl;lq;fspypUe;J Rje;jpukhf ePe;Jfpd;wd.  
 

➢ re;jpuhad; 2 Mh;gpl;lh; (Chandrayaan 2 Orbiter) 
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp ikaj;jpd; (,];Nuh) re;jpuhad; 2 Mh;gpl;lh; - epytpy; 

Nrhbak; Vuhskhf ,Ug;gij Kjd;Kiwahff; fz;lwpe;Js;sJ.  
✓ Mh;gpl;lhpy; cs;s ‘fpsh];’ vd ngahplg;gl;l vf;];Nu ];ngf;l;NuhkPl;lh; 

fUtpahdJ mjd; mjpf czh;jpwd; kw;Wk; nray;jpwDld; Nrhbak; Nfhl;bd; 
Rj;jkhd glq;fis toq;FfpwJ.  

✓ tpz;fyk; 2019y; Rw;Wg; ghijapy; te;jjpypUe;J re;jpu Nkw;gug;ig Ma;T nra;J 
tUfpwJ.  
 

➢ nraw;iff; Nfhs; nrYj;J thfdk; khh;f; (Mark) 3 
✓ ,e;jpa tpz;ntsp Muha;r;rp epWtdk; - Vtfiz thfdk; khh;r; 3 vk;2 nraw;iff; 

Nfhspd; Kjy; gpuj;Naftzpfg; gzpia mf;Nlhgh; 22 es;spuT =`hpNfhl;lhtpy; 
cs;s rjP~; jthd; tpz;ntsp ikaj;jpy; ,Ue;J ntw;wpfukhf VtpaJ.  

✓ ,];Nuhtpd; fdkhd uhf;nfl; vy;tpvk; 3-vk;2> 36 gpuhl;Ngz;l; jfty; njhlh;G 
nraw;iff; Nfhs;fis ,q;fpyhe;ijj; jskhff; nfhz;l xd;ntg; epWtdj;jpw;fhf 
JUt Fiwe;j Gtp Rw;Wg; ghijapy; ntw;wpfukhf epiyepWj;jpaJ. 

✓ 8000 fpNyh vilAs;s nraw;iff; Nfhs;fisr; Rke;J nry;Yk; jpwDf;fhf ,e;j 
thfdk; kpfTk; fdkhd xd;whfTk; miof;fg;gLfpwJ.   
 

➢ #whtsp – rpj;uhq; (Sitrang) 
✓ mf;Nlhgh; 22 md;W> ,e;jpa thdpiy Ma;T ikak; - mf;Nlhgh; 25 mjpfhiyapy; 

bd;Nfhdh jPT kw;Wk; rhz;l;tpg; ,ilNa xU Gjpa #whtsp tq;fhsNjr 
flw;fiuia flf;Fk; vd;W fzpj;Js;sJ.  

✓ 2022Mk; Mz;L gUtkiof;Fg; gpe;ija gUtj;jpd; Kjy; ntg;gkz;ly #whtsp 
mf;Nlhgh; 24Mk; Njjp fpof;F-kj;jpa tq;fhs tphpFlhtpy; cUthf tha;g;Gs;sJ.  

✓ ,e;jg; Gay; cUthdJk;> 2018Mk; Mz;bypUe;J mf;Nlhgh; khjk; tq;fhs 
tphpFlhtpy; cUthFk; Kjy; #whtsp ,JthFk;.  NkYk;> jha;yh;eJ 
ngahpl;ljw;F Vw;g rpj;uhq; vd;W miof;fg;gLk;.  

✓ 2020Mk; Mz;L Kjy; ,e;jpa thdpiy Ma;T ikaj;jhy; milahsk; fhzg;gl;l 
169 Gay;fspy; ,e;jg; ngaUk; xd;whFk;.  
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➢ moptpd; tpspk;gpy; cs;s fpNul; ,e;jpa g];lh;l; gwitfs; (Endangered Great 
Indian Bustards) 

✓ mopAk; epiyapy; cs;s fpNul; ,e;jpa g];lh;l; gwitfs; ,g;NghJ ghfp];jhDf;F 
,lk;ngah;fpwJ?  

✓ fpNul; ,e;jpa g];lh;l; - uh[];jhdpd; khepyg; gwit - ,e;jpahtpd; kpfTk; 
Mgj;jhd epiyapy; cs;s gwitahff; fUjg;gLfpwJ kw;Wk; tdtpyq;F 
ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd;fPo; ghJfhf;fg;gLfpwJ. uh[];jhdpy; Rkhh; 150 vz;zpf;if 
cs;s mJ> mjd; nkhj;j cyf vz;zpf;ifapy; 95 tpOf;fhL MFk;.  

✓ 2019Mk; Mz;by; Nluh^idj; jskhff; nfhz;l ,e;jpa tdtpyq;F epWtdk; 
nray;gLj;jpa jpl;lj;jpd;%yk; fpNul; ,e;jpa g];lh;l;fspd; rpiwg;gpbf;fg;gl;l  
,dg;ngUf;fk; bvd;gp (DNP) ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. If;fpa muG mkPufj;jpd; 
`_guh ghJfhg;Gf;fhd rh;tNjr epjpaj;jhy; Mjhpf;fg;gLk; FOthy; bvd;gp ,y; 24 
fpNul; ,e;jpad; g];lh;l; gwitf; FQ;Rfs; tsh;f;fg;gLfpd;wd.  
 

➢ gpuhrpfh [{d;rpah (Brassica juncea) 
✓ M];jpNuypah – fisf;nfhy;yp rfpg;Gj; jd;ikf;fhf khw;wpaikf;fg;gl;l ‘gpuhrpfh 

[{d;rpah’ vdg;gLk; kugZ khw;wg;gl;l ,e;jpa fLF ,dq;fis tzpf hPjpahf 
gzpaphl xg;Gjy; mspj;Js;sJ. 

✓ kugZ khw;wg;gl;l ,e;jpa fLF cyf mstpy; tzpf hPjpahf mDkjp ngWtJ 
,JNt Kjy; Kiw MFk;.  

✓ ‘gpuhrpfh [{d;rpah’ tiff; fLF cw;gj;jpapy; ,e;jpah Kd;dzpapy; 
,Ue;jNghjpYk;> [pvk; fLfpd; caphpay; ghJfhg;G kw;Wk; fsj; jpwidf; 
fpl;lj;jl;l 20 Mz;Lfshf kjpg;gPL nra;J tUfpwJ.   
 

➢ Kd;Dhpik Neha;f;fpUkpfs; (Priority Pathogens) 
✓ cyf Rfhjhu mikg;G – ‘Kd;Dhpik Neha;f;fpUkpfs;’ vd;W miof;fg;gLk; 

g+Q;ir njhw;Wfspd; Kjy; gl;baiy ntspapl;lJ.  
✓ g+Q;ir Kd;Dhpik Neha;f;fpUkpfspd; gl;baypy; 19 g+Q;irfs; cs;sd.  mit 

kdpj MNuhf;fpaj;jpw;F kpfg;nghpa mr;RWj;jiy Vw;gLj;Jfpd;wd.  
✓ ,e;j Kf;fpakhd FOtpy; mjpf kUe;J-vjph;g;Gg; g+Q;irahfpa> Nfd;blh Mhp]; 

(Candida auris) kw;Wk; fphpg;Nlhfhf;f]; epNah/ghh;kd;;];> m];ngh;[py;y]; 
/gpa+kpNfl]; kw;Wk; Nfd;blh my;gpfhd;]; MfpaitAk; mlq;Fk;.  

✓ mjpf Kd;Dhpik nfhz;l FOtpy; Nfz;blh FLk;gj;ijr; Nrh;e;j gy 
g+Q;irfSk;> Nfhtpl;-19d; NghJ jPtpukhf Neha;tha;g;gl;lth;fspy;> Fwpg;ghf 
,e;jpahtpy; Ntfkhf mjpfhpj;j ‘fUg;G g+Q;ir’ nfhz;l xU FOthd 
KNfhNuy;]; Nghd;w gpw g+Q;irfSk; mlq;fpAs;sd.   
 

➢ xd;ntg; nraw;iff; Nfhs;fs; (OneWeb Satellites)  
✓ xU thuj;jpw;F Kd;G xNu Neuj;jpy; 36 xd;ntg; nraw;iff; Nfhs;fis Rw;Wg; 

ghijapy; epiyepWj;jpaJ xU nghpa rhjid vd;W tpthpj;j gpujkh; eNue;jpu 
Nkhb> ,e;j eltbf;if ehL KOtJk; b[pl;ly; ,izg;ig tYg;gLj;Jk; vd;W 
Qhapw;Wf;fpoik md;W $wpdhh;.  

✓ Nkhb jdJ khd;fp ghj; ciuapy;> ‘,jd; cjtpAld;> njhiyJ}ug; gFjpfs; $l 
ehl;bd; gpw gFjpfSld; vspjhf ,izf;fg;gLk;’ vd;W $wpdhh;.  
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tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  

➢ Nuhrp kPdh ghy;uh[; - Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  
✓ jkpofj;jpd; Nghy; thy;l; tPuhq;fid Nuhrp kPdh ghy;uh[; Njrpa tpisahl;Lg; 

Nghl;bapy; jq;fg; gjf;fk; ntd;W Njrpa rhjidia Kwpabj;jhh;.  
✓ 24 tajhd Nuhrp> 2014,y; tp.v];. RNufhtpd; Ke;ija Njrpa rhjidahfpa 4.15 

kPl;liuf; fle;J 4.20 kP rhjidia vl;bdhh;.  
 
➢ ,e;NjhNdrpahtpy; cs;s fQ;RU`hd; tpisahl;L ikjhdk;  
✓ ,e;NjhNdrpahtpd; fpof;F [hth khfhzj;jpy; cs;s kyhq;fpy; cs;s 

fQ;RU`hd; tpisahl;L ikjhdj;jpy; fhy;ge;J Nghl;bapy; Vw;gl;l nehprypy; 
Fiwe;jJ 170 Ngh; ,we;jdh; kw;Wk; 180 Ngh; fhakile;jdh;.  

✓ mf;Nlhgh; 1Mk; Njjp mNukhtpd; nrhe;j ikjhdj;jpy; eilngw;w ,e;NjhNdrpa 
gphpkpah; yPf; Nghl;bapy; ngh;nrgah Rugah kw;Wk; mNukh kyhq; ,ilNaahd 
Nghl;bapy; ngh;nrgah Rugah 3-2 vd;w fzf;fpy; ntw;wp ngw;wij mLj;J fytuk; 
ntbj;jJ.  
 

➢ /gpgh (FIBA) ngz;fs; $ilg;ge;J cyff; Nfhg;ig  
✓ M];jpNuypahtpd; rpl;dp #g;gh; Nlhkpy; eilngw;w rh;tNjr $ilg;ge;J $l;likg;G 

kfsph; $ilg;ge;J cyff; Nfhg;igia rPdhit (83-61) Njhw;fbj;J mnkhpf;fh 
ntd;wJ. 

✓ mnkhpf;fh;fs; njhlh;r;rpahf ehd;fhtJ gl;lj;ijAk;> nkhj;jk; 11tJ gl;lj;ijAk; 
ngw;W> ghhp]; 2024 xypk;gpf; Nghl;bapYk; xU ,lj;ijg; gpbj;Js;sdh;.   

 
➢ /ghh;Kyh xd; cyf rhk;gpad;~pg;  
✓ nul; Gy; biuth;> Nkf;]; nth;];lhg;gd; - mf;Nlhgh; 9 md;W jdJ /ghh;Kyh xd; 

cyf rhk;gpad;~pg;igj; jf;f itj;Jf; nfhz;lhh;.  
✓ lr;R Xl;Leh; R#fhtpy; tpaj;jF kioahy; Fiwf;fg;gl;l [g;ghdpa fpuhz;l; 

gphpf;ir ntd;whh;> 2022 rhk;gpad;~pg;gpy; mtUf;F 113 Gs;spfs; Kd;dpiy 
fpilj;jJ.  
 

➢ /gp/gh (FIFA) 17 tajpw;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd kfsph; cyff; Nfhg;ig  
✓ /gp/gh 17 tajpw;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd kfsph; cyff; Nfhg;igapd; 7tJ 

gjpg;G – mf;Nlhgh; 11 Kjy; 30> 2022 tiu eilngw cs;sJ.  
✓ ,e;jpah gq;Nfw;Fk; midj;J F&g; ];Nfl; Nghl;bfisAk; elj;Jk; ngUikia 

fypq;fh tpisahl;L ikjhdk; ngWk;.  
✓ Mz;fSf;fhd 2017 /gp/gh 17 tajpw;Ff; Fiwthdth;fSf;fhd cyff; 

Nfhg;igf;Fg; gpwF ,e;jpah ,uz;lhtJ Kiwahf /gp/gh Nghl;bia elj;JfpwJ.  
kw;Wk; /gp/gh ngz;fs; fhy;ge;J Nghl;bia ekJ ehL elj;JtJ ,JNt Kjy; 
KiwahFk;.  
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➢ 36tJ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs;  

✓ mf;Nlhgh; 12 md;W> F[uhj;jpy; eilngw;w 36tJ Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfs; 
- rh;tPr]; ];Nghh;l;]; fl;Lg;ghl;L thhpak;> 61 jq;fg; gjf;fq;fSld; gjf;fg; 
gl;baypy; Kjyplj;ijg; gpbj;jJ.  

✓ 36tj Njrpa tpisahl;Lg; Nghl;bapd; rpwe;j tPuhq;fidahf fh;ehlfhitr; Nrh;e;j 
14 tajhd `h;~pfh uhkr;re;jpud; (6 jq;fk;> 1 ntz;fyk;)> rpwe;j tPuUf;fhd 
tpUij Nfushtpd; r[d; gpufh~; (5 jq;fk;> 2 nts;sp> 1 ntz;fyk;) ntd;wdh;.  
 

➢ ISSF cyf rhk;gpad;~pg; Nghl;bfs;  
✓ vfpg;jpd; nfa;Nuhtpy; eilngw;w Iv];v];vg; cyf rhk;gpad;~pg; Nghl;bapy; 

,e;jpa Jg;ghf;fp RLjy; el;rj;jpuk; Uj;uhq;~; ghl;By; - Mlth; 10 kPl;lh; Vh; iugps; 
Nghl;bapy; cyf rhk;gpadhdhh;.  

✓ ,e;jg; Nghl;bapd; tpisthf> Uj;uhq;~; 2024 ghhp]; xypk;gpf;fpw;fhd ,lj;ijAk; 
ntd;whh;.  

✓ 2006y; jq;fk; ntd;w mgpdt; gpe;j;uhTf;Fg; gpwF 10 kPl;lh; Vh; iugps; gphptpy; 
Uj;uhq;~; ,uz;lhtJ ,e;jpa cyf rhk;gpadhdhh;.  
 

➢ kfsph; Mrpa Nfhg;ig 2022  
✓ mf;Nlhgh; 15 md;W rpy;n`l; rh;tNjr fphpf;nfl; ikjhdj;jpy; eilngw;w 8 

gjpg;Gfspy; 2022 kfsph; Mrpa Nfhg;ig ,Wjpg; Nghl;bapy; ,e;jpah> ,yq;ifiaj; 
Njhw;fbj;J VohtJ gl;lj;ij ntd;wJ.  66 ud;fs; vLj;jhy; ntw;wp vd;w 
,yf;Fld; fskpwq;fpa ,e;jpa mzp 8.3 Xthpy; 2 tpf;nfl; ,og;Gf;F 71 ud;fs; 
vLj;jJ.  

 
➢ <~h rpq;  
✓ njYq;fhdhitr; Nrh;e;j <~h rpq; - mf;Nlhgh; 15Mk; Njjp nfa;Nuhtpy; eilngw;w 

Iv];v];vg; cyf rhk;gpad;~pg; [{dpah; ngz;fSf;fhd 25 kPl;lh; gp];ly; 
Nghl;bapy; jq;fk; ntd;whh;.  

✓ 17 tajhd <~h> rPdhtpd; rpf;Rthd; /ngq;ifj; Njhw;fbj;J> [{dpah; cyf 
rhk;gpadhdhh;.  mNj Neuj;jpy; ntz;fyk; `q;Nfhpapd; kphpak; [hNfhTf;Ff; 
fpilj;jJ.  

 
➢ Nuhrp kPdh ghy;uh[; - Njrpa Xgd; jlfs rhk;gpad;~pg;  
✓ mf;Nlhgh; 15Mk; Njjp ngq;fSUtpy; eilngw;w 61tJ Njrpa Xgd; jlfs 

rhk;gpad;~pg; Nghl;bapd; njhlf;f ehspy; jq;fg; gjf;fk; ntd;W ,uz;L 
thuq;fspy; jdJ ,uz;lhtJ Njrpa rhjidia jkpofj;jpd; Nuhrp kPdh ghy;uh[; 
gilj;jhh;.  

✓ ngq;fSUtpy; cs;s =fz;Buth tpisahl;L ikjhdj;jpy; gl;lj;ij nty;Yk; 
topapy; mth; 4.21 kP J}uk; fle;J> jdJ Ke;ija rhjidahd 4.20 kPl;lh; I 
ntd;whh;.  
 

➢ 2022 Ngyd; b’Xh; gpuhd;]; fhy;ge;J tpUJ (2022 Ballon d'Or France Football 
Award) 

✓ gpnuQ;R Kd;fs tPuh; fhPk; ngd;rpkh – mf;Nlhgh; 17 md;W 2022 Ngyd; b’Xh; 
tpUijg; ngw;whh;.  
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✓ ngd;rpkh jdJ tho;f;ifapy; Kjd; Kiwahf gpuhd;]; fhy;ge;J ,johy; 
toq;fg;gl;l ghpir – ghhprpy; cs;s jpNal;lh; L rhl;nyl;by; ele;j tpohtpy; 
ngw;whh;.  

✓ xU el;rj;jpu 2021-22 rPrdpy; rhk;gpad;]; yPf; kw;Wk; yh ypfh gl;lq;fSf;F 
ngd;rpkh khl;hpl;il topelj;jpdhh;.  

 
பெண் நடுவர்கள் 

 
✓ கத்தாரில் நடக்கவிருக்கும் ஆண்கள் கால்பந்து உலகக் ககாப்பபயில்  முதல் 

மூன்று பபண் நடுவர்கள் இடம்பபற்று வரலாறு பபடக்க உள்ளனர். 
✓ (FIFA) ஃபிஃபாவால் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 36 நடுவர்கள் பட்டியலில் பிரான்சின் 

ஸ்படபானி ஃப்ராபார்ட், ருவாண்டாவின் சலிமா முகன்சங்கா மற்றும் 
ஜப்பானின் கயாஷிமி யமாஷிதா ஆகிகயார் இடம்பபற்றுள்ளனர். 

 
ககக ோ இந்தியோ இளைஞர் விளையோட்டுகள் 

 
✓ அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 31 முதல் பிப்ரவரி 11 வபர கககலா இந்தியா 

இபளஞர் விபளயாட்டுகளின் ஐந்தாவது பதிப்பு, மத்திய பிரகதசத்தில் நடக்க 
உள்ளது. 

✓ இந்த விபளயாட்டு நிகழ்வில் 8,500 க்கும் கமற்பட்ட விபளயாட்டு வரீர்கள் 
மற்றும் விபளயாட்டு வரீர்கள் பங்ககற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ கககலா இந்தியா இபளஞர் விபளயாட்டுப் கபாட்டிகபள நடத்தும் ஐந்தாவது 
மாநிலமாக மத்தியப் பிரகதசம் இருக்கும். 

 
ஃெிஃெோ U-17 மகைிர் உ கக் ககோப்ளெ 

 
✓ அக்கடாபர் 30 அன்று நவி மும்பபயில் உள்ள DY பாட்டீல் 

விபளயாட்டரங்கில் நடந்த FIFA U-17 மகளிர் உலகக் ககாப்பபபய முதல் 
முபறயாக இறுதிப் கபாட்டிக்கு வந்த பகாலம்பியாபவ, நடப்பு சாம்பியனான 
ஸ்பபயின் 1-0 என்ற ககால் கணக்கில் பவன்றது. 

✓ இதன் மூலம், 2018 இல் பவன்ற ககாப்பபபய பாதுகாக்கும் முதல் நாடு 
என்ற பபருபமபய ஸ்பபயின் பபற்றுள்ளது. 

 
ெிபெஞ்ச் ஓென் சூப்ெர் 750 

 
✓ அக்கடாபர் 30 அன்று பிரான்சின் பாரிஸில் நடந்த பிபரஞ்சு ஓபன் சூப்பர் 750 

கபாட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிபரட்டி மற்றும் சிராக் 
பஷட்டி பவற்றி பபற்றனர். 

✓ சூப்பர் 750 கபாட்டியில் பவற்றி பபற்ற முதல் இந்திய கஜாடி என்ற 
பபருபமபய சாத்விக் மற்றும் சிராக் பபற்றுள்ளனர். 
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BWF உ க ஜூனியர் சோம்ெியன்ஷிப் 

 
✓ அக்கடாபர் 30ஆம் கததி ஸ்பபயினின் சான்டாண்டரில் நபடபபற்ற BWF 

உலக ஜூனியர் பூப்பந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியின் ஆண்கள் 
ஒற்பறயர் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் தமிழக வரீர் சுப்பிரமணியன் சங்கர் 
முத்துசாமி - சீன பதகபயின் குகவா குவான் லின்பன எதிர்த்துப் கபாராடி 
கதால்வியபடந்தார். 

✓ இந்த கதால்வியின் மூலம், பசன்பனயில் பிறந்த சங்கர், சிரில் வர்மாவுக்குப் 
பிறகு உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப்பில் பவள்ளி பவன்ற இரண்டாவது 
இந்திய வரீர் ஆனார். 

 
  



 

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

 

நிளனவில் நின்றவர்கள் 

 
மு ோயம் சிங் யோதவ் 

• சமாஜ்வாதி கட்சி (SP) நிறுவனரும், உத்தரப் பிரகதசத்தின் முன்னாள் 
முதலபமச்சருமான முலாயம் சிங் யாதவ் - தனது 82 வயதில் அக்கடாபர் 
10, 2022 அன்று குர்கானில் காலமானார். 

• பல தசாப்தங்களாக இந்தியாவின் மிகப்பபரிய மாநிலமான  
உத்தரபிரகதசத்தின் பகாள்பககபள வடிவபமத்த மிகவும் பசல்வாக்கு மிக்க 
மற்றும் சக்திவாய்ந்த தபலவர்களில் யாதவ் ஒருவர். 

 
சுப்பு ஆறுமுகம் 

• வில்லுப்பாட்டு விரிவுபரயாளர், கபதபசால்லி மற்றும் கலாச்சார சின்னமான 
சுப்பு ஆறுமுகம் வயது பதாடர்பான கநாய்களால் அக்கடாபர் 10 அன்று 
பசன்பனயில் தனது 95 வயதில் காலமானார். 

• பத்மஸ்ரீ விருது பபற்ற இவருக்கு மபனவி மகாலட்சுமி, மகன் காந்தி மற்றும் 
மகள்கள் பாரதி திருமகன் மற்றும் சுப்புலட்சுமி உள்ளனர். 

• வில்லுப்பாட்டு என்பது ஒரு பழங்கால இபசக் கபத பசால்லல் ஆகும், இது 
பபரும்பாலும் ககாவில் திருவிழாக்களில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. 

 
திலீப் மஹோ னோெிஸ் 

• உயிர்காக்கும் ORS மற்றும் பிரபலப்படுத்தப்பட்ட வாய்வழி மறுசீரபமப்பு 
சிகிச்பச (ORT) வளர்ச்சிக்கு பங்களித்த 88 வயதான திலீப் மஹாலனாபிஸ், 

அக்கடாபர் 16 அன்று பகால்கத்தாவில் காலமானார். 
• முதன்பமயாக குழந்பத மருத்துவராகப் பயிற்சி பபற்ற மஹாலனாபிஸ் 

1966 இல் ORT இல் பணிபுரியத் பதாடங்கியகபாது பபாது சுகாதாரத்தில் 
நுபழந்தார். 

• பகால்கத்தாவில் உள்ள ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கபலக்கழக மருத்துவ 
ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான சர்வகதச பமயத்தில் ஆராய்ச்சி 
அறிஞராகப் பணியாற்றினார். 

 
‘உ கின் அழுக்கு மனிதர்’ அகமோவ் ஹோஜி 

• "உலகின் மிகவும் அழுக்கு மனிதர்" என்று அபழக்கப்படும் ஈரானியரான 
அகமாவ் ஹாஜி, தனது 94வது வயதில் பதற்கு மாகாணமான ஃபார்ஸில் 
உள்ள கதஜ்கா கிராமத்தில் காலமானார். 
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• அவர் கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளாக குளிக்காமல் இருந்ததாலும், கமலும் 
அழுக்காக இருப்பது அவபர இவ்வளவு காலம் உயிகராடு பவத்திருந்தது 
என்று அவர் நம்பியதாலும் அவர் இவ்வாறு அபழக்கப்பட்டார். அவரது 
விசித்திரமான சாதபனயின் காரணமாக, 2013 இல் அவரது வாழ்க்பகபய 
விவரிக்கும் ‘The Strange Life of Amou Haji’ என்ற சிறு ஆவணப்படம் 
எடுக்கப்பட்டது. 
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அறிக்ளககள் 
 
வோழும் ககோள் (Living Planet) அறிக்ளக 

• இயற்பகக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF) லண்டனின் விலங்கியல் 
சங்கத்துடன் இபணந்து - 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘லிவிங் பிளானட் 
அறிக்பக’பய அக்கடாபர் 13 அன்று பவளியிட்டது. 

• இந்த அறிக்பகயானது உலகளாவிய பல்லுயிர் மற்றும் பூமியின் 
ஆகராக்கியத்தின் கபாக்குகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு ஆகும். 

• கடந்த 50 ஆண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் பாலூட்டிகள், பறபவகள், நிலநீர் 
வாழிகள், ஊர்வன மற்றும் மீன்கள் கபான்ற வனவிலங்குகளின் 
எண்ணிக்பகயில் 69% சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிக்பக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

• அதிகபட்சமாக 94% சரிவு, இலத்தீன் அபமரிக்கா மற்றும் கரீபியன் 
பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. அகத கநரத்தில், ஆப்பிரிக்காவின் வனவிலங்கு 
மக்கள்பதாபகயில் 66% வழீ்ச்சி பதிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது. கமலும் ஆசியா 
பசிபிக் பகுதியில் 1970-லிருந்து 2018 வபர 55% சரிவு நிகழ்ந்துள்ளது. 

 
இைங்கள  மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

• தமிழ்நாடு மற்றும் உத்திர பிரகதசம் நாட்டிகலகய அதிக எண்ணிக்பகயிலான 
இளங்கபல மருத்துவக் கல்லூரிகபளக் பகாண்டுள்ளது. 

• தரவுகளின்படி, தமிழ்நாடு மற்றும் உத்தரபிரகதசம் (2021-22 இல்) பபாது 
மற்றும் தனியார் இளங்கபல மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அதிக பங்பகக் 
பகாண்டுள்ளன, அபதத் பதாடர்ந்து கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளன. 

• 2011-12 மற்றும் 2021-22 க்கு இபடயில், தனியார் மருத்துவ இடங்களின்  
97% வளர்ச்சிபய ஒப்பிடுபகயில் நாட்டில் உள்ள அரசு MBBS இடங்களின் 
எண்ணிக்பக 155% உயர்ந்துள்ளது. 

 
மனித ஆகெோக்கியத்தில் கோ நிள  மோற்ற பநருக்கடி 

• இந்தியாவில் 2000-04 மற்றும் 2017-21 க்கு இபடயில், 65 வயதுக்கு 
கமற்பட்டவர்களில்  பவப்பம் பதாடர்பான இறப்புகளின் எண்ணிக்பக 55% 
அதிகரித்துள்ளது. 

• மனித ஆகராக்கியத்தில் காலநிபல பநருக்கடியின் கமாசமான உலகளாவிய 
தாக்கங்கள் குறித்த சமீபத்திய லான்பசட் கவுண்ட்டவுன் அறிக்பகயில் இது 
பதரியவந்துள்ளது. 

• இந்த அறிக்பகயின்படி, இந்தியாவில், 2000-04ல் ஆண்டின் சராசரியான 20,000 
இறப்புகள், 2017-21ல் ஆண்டுகளில் 31,000 இறப்புகளாக அதிகரித்துள்ளன. 

• 2017-21 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் இத்தபகய பவப்பம் பதாடர்பான 
இறப்புகள் 68% அதிகரித்து, ஆண்டுகதாறும் 3,10,000 இறப்புகபள எட்டியதாக 
அந்த அறிக்பக குறிப்பிடுகிறது. 
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• கமலும், 1951-60 முதல் 2012-21 வபர, படங்கு பரவுவதற்கு ஏற்ற காலம் 
ஆண்டிற்கு 5.6 மாதங்களாக உயர்ந்துள்ளது. 

 
உ க ஆற்றல் கண்க ோட்டம் 2022 

• அக்கடாபர் 27 அன்று, பாரிபஸ தபலபமயிடமாக பகாண்ட பன்னாட்டு 
ஆற்றல் முகபம (IEA) - அதன் உலக எரிசக்தி கண்கணாட்டம் 2022 
அறிக்பகபய பவளியிட்டது. இது 2025 இல் உலகளாவிய கார்பன் உமிழ்வு 
உச்சத்பத எட்டும் என்று கூறியது. 

• இந்தியாபவப் பற்றிய 524 பக்கங்கள் பகாண்ட அறிக்பகயில், நாட்டின் 
உயரும் மின்சாரத் கதபவபயப் பூர்த்தி பசய்வகத இந்தியாவின் 
முதன்பமயான சவாலாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. 

• இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி மற்றும் எண்பணய் இறக்குமதி 2030 இல் 
உச்சத்பத எட்டும், அகத கநரத்தில் எரிவாயு இறக்குமதி இரட்டிப்பாகும் என்று 
அந்த அறிக்பக கூறுகிறது. 

• 2025 ஆம் ஆண்டில் உலகின் அதிக மக்கள்பதாபக பகாண்ட நாடாக 
மாறுவதால், இந்தியாவின் எரிசக்தி கதபவ 2021 முதல் 2030 வபர 
ஆண்டுகதாறும் 3% க்கும் அதிகரிக்கும் என்று இந்த அறிக்பக கணித்துள்ளது. 

• 2030 ஆம் ஆண்டளவில், புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரம் 35% மின்சாரத்பத 
வழங்கும், கமலும் ஆற்றல் கதபவ அதிகரிப்பில் 60% ஐ பூர்த்தி பசய்யும் 
என்று கூறுகிறது. 

• 2021 இல் கிளாஸ்ககாவில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட COP26 இல், 2070 க்குள் 
இந்தியா நிகர பூஜ்ஜிய உமிழ்வு இலக்பக அபடயும் என்று பிரதமர் நகரந்திர 
கமாடி கூறினார். 

 
உ கைோவிய கோசகநோய் அறிக்ளக 2022 

• உலக சுகாதார நிறுவனம் - உலகளாவிய காசகநாய் அறிக்பக 2022ஐ 
அக்கடாபர் 27, 2022 அன்று பவளியிட்டது. 

• 28 சதவதீத்துடன், உலபகங்கிலும் உள்ள பமாத்த காசகநாயாளிகளின் 
எண்ணிக்பகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு (அல்லது 68.3%)க்கும் அதிகமான 
எண்ணிக்பகபயக் பகாண்ட எட்டு நாடுகளில் இந்தியாவும் உள்ளது. 

• மற்ற நாடுகள் இந்கதாகனசியா (9.2% வழக்குகள்), சீனா (7.4%), பிலிப்பபன்ஸ் 
(7%), பாகிஸ்தான் (5.8%), பநஜரீியா (4.4%), பங்களாகதஷ் (3.6%) மற்றும் 
காங்ககா ஜனநாயக குடியரசு ( 2.9%). 

• இந்த அறிக்பகயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் சுமார் 10.6 
மில்லியன் மக்கள் காசகநாயால் (TB) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது 2020 ஐ விட 
4.5% அதிகம். அகத கநரத்தில் 1.6 மில்லியன் கநாயாளிகள் காசகநாயால் 
இறந்துள்ளனர். 

• கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் காசகநாய் பாதிப்பு 18% 

குபறந்துள்ளது, இது உலக சராசரியான 11% ஐ விட சிறப்பாக உள்ளது. 
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தெவரிளச ெட்டியல் 

 

ஸ்வச் சர்கவக்ஷன் கிெோமின் (SSG) 2022 

• அக்கடாபர் 2 அன்று, மத்திய ஜல் சக்தி அபமச்சர் ககஜந்திர சிங் பஷகாவத் - 
ஸ்வச் சர்கவக்ஷன் கிராமீன் (SSG) 2022 அறிக்பகபய பவளியிட்டு, இந்திய 
ஜனாதிபதி திபரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கினார். 

• இந்த நிகழ்வின் கபாது மத்திய ஜல் சக்தி அபமச்சர் ஸ்வச் சர்கவக்ஷன் 
கிராமீன் (SSG) 2023 மற்றும் ஜல் ஜவீன் சர்கவக்ஷன் (JJS) 2023 
ஆகியவற்பறயும் அறிவித்தார். 

• ஸ்வச் சர்கவக்ஷன் கிராமின் 2022 இன் படி, பதலுங்கானா, ஹரியானா 
மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியபவ கிராமப்புற சுகாதாரத்தின் அடிப்பபடயில் 
அபனத்து பபரிய மாநிலங்களிலும் தூய்பமயானபவயாக உள்ளன. 

 
சமத்துவமின்ளம குறியீட்ளடக் குளறப்ெதற்கோன அறிக்ளக - CRI குறியீடு 

• சமத்துவமின்பமபயக் குபறப்பதற்கான 2022 அறிக்பகயின்படி, 

சமத்துவமின்பமபயக் குபறப்பதில் இந்தியா ஆறு இடங்கள் முன்கனறி 161 
நாடுகளில் 123வது இடத்பதப் பிடித்துள்ளது. 

• சமத்துவமின்பமபய மூன்று பகுதிகளில் அரசாங்க பகாள்பககள் மற்றும் 
பசயல்கபள இந்த குறியடீு அளவிடுகிறது - பபாது கசபவகள் (சுகாதாரம், 

கல்வி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு), வரிவிதிப்பு மற்றும் பதாழிலாளர் 
உரிபமகள் 

• இந்த அறிக்பகயின்படி, சுகாதாரச் பசலவில் உலகிகலகய மிகக் குபறந்த 
பசயல்திறன் பகாண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக, இந்தியா 157 வது இடத்பத 
பபற்றுள்ளது. 

• இந்தியாவின் சுகாதாரச் பசலவு பமாத்த பசலவில் 3.64% ஆகும், இது 
அபனத்து பிரிக்ஸ் மற்றும் அண்பட நாடுகளிலும் மிகக் குபறவு. 

 
உ க ெசி குறியீடு 2022   

• கபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தாபனத் தவிர பதற்காசியாவில் உள்ள 
அபனத்து நாடுகபளயும் விட கமாசமாக, உள்ள உலகளாவிய பசி 
குறியடீ்டில் 121 நாடுகளில் இந்தியா 107 வது இடத்தில் உள்ளது. 

• இந்தியா  29.1 மதிப்பபண்களுடன் ‘தீவிரமான’ பிரிவில் இடம்பபற்றுள்ளது. 
இந்தியாவானது இலங்பக (64), கநபாளம் (81), வங்ககதசம் (84), பாகிஸ்தான் 
(99) ஆகியவற்றுக்கு கீகழ உள்ளது. பதற்காசியாவிகலகய ஆப்கானிஸ்தான் 
(109) மட்டுகம இந்தியாபவ விட கமாசமாகச் பசயல்படும் நாடு. 

• உலக பசி குறியடீு என்பது கன்சர்ன் கவர்ல்டுபவட் (Concern Worldwide) 

மற்றும் பவல்துங்கர்ஹில்ஃப் (Welthungerhilfe) இபணந்து பவளியிடப்பட்ட 
ஒரு சக மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்ட வருடாந்திர அறிக்பகயாகும். இது 
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உலகளாவிய, பிராந்திய மற்றும் நாடு மட்டங்களில் பசிபய விரிவாக 
அளவிடுவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் வடிவபமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
ெ  ெரிமோ  வறுளமக் குறியீடு (MPI) 

• புதிய பல பரிமாண வறுபமக் குறியடீு (MPI), ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் 
திட்டம் (UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்கபார்டு வறுபம மற்றும் மனித கமம்பாட்டு 
முயற்சி (OPHI) ஆகியவற்றால் அக்கடாபர் 17 அன்று ஆக்ஸ்கபார்டு 
பல்கபலக்கழகத்தில் பவளியிடப்பட்டது. 

• MPI 2022 ஆனது “பல்பரிமாண வறுபமபயக் குபறப்பதற்கான பற்றாக்குபற 
கட்டுகபளத் திறத்தல்” என்ற தபலப்பில் பவளியிடப்பட்டது. 

• இந்த அறிக்பகயின்படி, இந்தியாவில் ஏபழகளின் எண்ணிக்பக 2005-06 
மற்றும் 2019-21 க்கு இபடயில் சுமார் 415 மில்லியன் குபறந்துள்ளது. ஒரு 
15 வருட காலப்பகுதியில் - வறுபமயின் நிகழ்வு 55.1% லிருந்து 16.4% ஆக 
பசங்குத்தான சரிபவக் காட்டுகிறது. 

• இந்தியாவிற்கான 2020 மக்கள்பதாபகத் தரவுகளின் அடிப்பபடயில், 
உலகளவில் இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்பகயிலான ஏபழகள் உள்ளனர் 
(228.9 மில்லியன்), அபதத் பதாடர்ந்து பநஜரீியா (2020 இல் 96.7 மில்லியன் 
கணிக்கப்பட்டுள்ளது) உள்ளதாக இந்த அறிக்பக கூறுகிறது. 

• 2019-2021 தரவுகளின்படி, இந்திய மக்கள் பதாபகயில் சுமார் 16.4% 
வறுபமயில் வாழ்கின்றனர் என்றும் அதில் சராசரியாக 42% தீவிர 
வறுபமயில் உள்ளனர் என்றும் பதரிகிறது. 

• இந்த அறிக்பகயின்படி, பதற்காசிய நாடுகளில், ஆண் தபலபமக் 
குடும்பங்கபள விட பபண் தபலபமத்துவக் குடும்பங்கள் ஏழ்பம நிபலயில் 
உள்ள ஒகர நாடு இந்தியா ஆகும். 

 
2022 EdelGive Hurun  இந்திய நன்பகோளடயோைர்கள் ெட்டியல் 

• 2022 EdelGive Hurun  இந்திய நன்பகாபடயாளர்கள் பட்டியலில் HCL Tech 
இன் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார் முதலிடம் பிடித்தார். 

• பதாழிலதிபர் மற்றும் நன்பகாபடயாளரான ஷிவ் நாடார் ஒரு நாபளக்கு 
சராசரியாக ரூ.3 ககாடி வதீம் 1,161 ககாடி ரூபாய் நன்பகாபட 
வழங்கியுள்ளார். 

• ஒவ்பவாரு ஆண்டும் வருடாந்திர பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கும் 
விப்கராவின் அசிம் பிகரம்ஜி, இந்த ஆண்டு 484 ககாடி ரூபாய் வருடாந்திர 
நன்பகாபடயுடன் இரண்டாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார். 

 
பமர்சர் CFA நிறுவன உ க ஓய்வூதிய குறியீடு க க்பகடுப்பு (MCGPI) 

• MCGPI என்பது 44 உலகளாவிய ஓய்வூதிய அபமப்புகளின் விரிவான ஆய்வு 
ஆகும். இது உலக மக்கள் பதாபகயில் 65% ஆகும். இது உலபகங்கிலும் 
உள்ள ஓய்வூதிய வருமான அபமப்புகபள பகுப்பாய்வு பசய்கிறது. 
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• 2022 பமர்சர் CFA நிறுவன உலக ஓய்வூதிய குறியடீு கணக்பகடுப்பின்படி 
(MCGPI) இந்தியா - 44 நாடுகளில் 41வது இடத்தில் உள்ளது. 

• கடந்த ஆண்டு, 43 நாடுகளில் 40வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா, 2020ல், 39 
நாடுகளில் 34வது இடத்தில் இருந்தது. 

• உலகளவில், ஐஸ்லாந்து அதிக குறியடீ்டு மதிப்பப (84.7) பபற்றுள்ளது, 

பநதர்லாந்து (84.6) மற்றும் படன்மார்க் (82.0) ஆகியபவ அடுத்தடுத்த 
இடங்களில் உள்ளன. 

 
பெோது விவகோெ குறியீடு, 2022 

• 2022 பபாது விவகாரக் குறியடீ்டில் 18 பபரிய மாநிலங்களில் சிறந்த 
ஆளுபம பகாண்ட மாநிலமாக ஹரியானா உருபவடுத்துள்ளது. 

• பபங்களூபர தளமாகக் பகாண்ட இலாப கநாக்கற்ற சிந்தபனக் குழுவான 
பபாது விவகார பமயம் (PCI) தயாரித்த பபாது விவகாரக் குறியடீ்டின் 7வது 
பதிப்பு, 2022, கடந்த வாரம் அக்கடாபர் 14 அன்று பவளியிடப்பட்டது. 

• பபரிய மாநிலங்களில், ஹரியானாபவத் பதாடர்ந்து தமிழ்நாடு, ககரளா, 

சத்தீஸ்கர், பஞ்சாப் மற்றும் கர்நாடகா ஆகியபவ உள்ளன. 
• அரசியல் நீதி வழங்கும் முக்கிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு, 

ககரளா மற்றும் மத்தியப் பிரகதசம் முதலிடத்தில் உள்ளன. 
 
QS உ க ெல்கள க்கழக தெவரிளச: நிள த்தன்ளம 2023 

• முதல் "QS உலக பல்கபலக்கழக தரவரிபச: நிபலத்தன்பம 2023" இல் 
இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக IIT-பம்பாய் உருபவடுத்துள்ளது. 

• உலகளவில் பபர்க்லியில் உள்ள கலிகபார்னியா பல்கபலக்கழகம் (USA) 
சிறந்த நிறுவனமாக தரவரிபசப்படுத்தப்பட்டது. 

• அபதத் பதாடர்ந்து இரண்டு கனடாபவச் கசர்ந்த பல்கபலக்கழங்கங்களான, 
படாராண்கடா பல்கபலக்கழகம் (இரண்டாவது) மற்றும் பிரிட்டிஷ் 
பகாலம்பியா பல்கபலக்கழகம் (மூன்றாவது) தரவரிபசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
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முக்கிய தினங்கள் 
 

Njjp mDrhpf;fg;gLk; jpdk; ikaf;fUj;J 
அக்கடாபர் 1 
 

உலக பசவ தினம் 
 

பசவ வாழ்க்பக 
முபறயின் சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் ஆகராக்கிய 
நன்பமகள் பற்றிய 
விழிப்புணர்பவ 
ஏற்படுத்துவகத இதன் 
கநாக்கம் 
 

அக்கடாபர் 1 
 

சர்வகதச முதிகயார் 
தினம் 
 

 “மாறும் உலகில் 
முதியவர்களின் 
மீள்திறன்” 

அக்கடாபர் 2 
 

சர்வகதச அகிம்பச தினம் 
 

மகாத்மா காந்தியின் 
பிறந்த நாளான அக்கடாபர் 
2ஆம் கததி ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் சர்வகதச 
அகிம்பச தினமாக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

 

அக்கடாபர் 2 
 

தூய்பம இந்தியா தினம் 
 

மகாத்மா காந்தியின் 
பிறந்தநாபள 
நிபனவுகூரும் வபகயில் 
தூய்பம இந்தியா தினம் 
பகாண்டாடப்படுகிறது 
 

அக்கடாபர் 3 
 

உலக வாழ்விட தினம் 
 

"இபடபவளிபய 
கவனத்தில் பகாள்கவாம். 
யாபரயும் 
எவ்விடத்பதயும் 
பின்னால் 
விட்டுவிடாமால் 
இருப்கபாம்" 
 

அக்கடாபர் 4 
 

உலக விலங்குகள் தினம் 
 

உலகம் முழுவதும் உள்ள 
விலங்குகளின் நலபன 
கமம்படுத்துவது குறித்த 
விழிப்புணர்பவ 
ஏற்படுத்துவதற்காக 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
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அக்கடாபர் 4ஆம் கததி 
உலக விலங்குகள் தினம் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

அக்கடாபர் 5 
 

உலக ஆசிரியர் தினம் 
 

2022 பமயக்கருத்து: 
"கல்வியின் மாற்றம் 
ஆசிரியர்களிடம் இருந்து 
பதாடங்குகிறது" 
 

அக்கடாபர் 6 
 

உலக பபருமூபள வாத 
தினம் 
 

பபருமூபள வாதம் 
குறித்து உலகளாவிய 
கவனத்பத ஈர்க்கவும், 
அதற்கு உதவுவதற்கான 
வழிகபளக் கண்டறியவும் 

 

அக்கடாபர் 7 

 
 

உலக பருத்தி தினம் 
 

பமயக்கருத்து: 2022 - 

"பருத்திக்கான சிறந்த 
எதிர்காலத்பத பநசவு 
பசய்தல் 

அக்கடாபர் 8 
 

இந்திய விமானப்பபட 
தினம் 
 

கதசத்பத காக்கும் இந்திய 
விமானப்பபட (IAF) 
வரீர்களுக்கு அஞ்சலி 
பசலுத்துவதற்காக 
ஆண்டுகதாறும் இந்த 
தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 
 

அக்கடாபர் 8 
 

உலக இடம்பபயரும் 
பறபவகள் தினம் 
 

 

அக்கடாபர் 9 
 

உலக அஞ்சல் தினம் 
 

2022 உலக அஞ்சல் 
தினத்தின் பமயக்கருத்து 
'ககாளுக்கான(புவி) 
அஞ்சல்' 
 

அக்கடாபர் 10 
 

உலக மனநல தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - 

“அபனவருக்கும் மன 
ஆகராக்கியம் மற்றும் 
நல்வாழ்பவ உலகளாவிய 
முன்னுரிபம 
ஆக்குகவாம்” 
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அக்கடாபர் 11 
 

சர்வகதச பபண் குழந்பத 
தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - 

"நமது காலம் இப்கபாது - 
நமது உரிபமகள், நமது 
எதிர்காலம்" 
 

அக்கடாபர் 12 
 

உலக மூட்டுவலி தினம் 
 

2022 பமயக்கருத்து: "இது 
உங்கள் பகயில், 
பசயல்படு" 
 

அக்கடாபர் 13 
 

கபரிடர் அபாயத்பதக் 
குபறப்பதற்கான சர்வகதச 
தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - 'பல 
அபாய முன்பனச்சரிக்பக 
அபமப்புகள் மற்றும் 
கபரிடர் ஆபத்து தகவல் 
மற்றும் மதிப்படீ்டிற்கான 
கிபடக்கும் தன்பம 
மற்றும் அணுகபல 
2030க்குள் மக்களிடம் 
கணிசமாக அதிகரித்தல்' 

 

அக்கடாபர் 13 

 
 

உலக பார்பவ தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - 

“உங்கள் கண்கபள 
கநசியுங்கள்” 

அக்கடாபர் 14 
 

உலக தரநிபலகள் தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - "ஒரு 
சிறந்த உலகத்திற்கான 
பகிரப்பட்ட பார்பவ" 
 

அக்கடாபர் 14 
 

சர்வகதச மின் கழிவு நாள் 
 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 
பமயக்கருத்து: 'எவ்வளவு 
சிறியதாக இருந்தாலும், 
அபனத்பதயும் 
மறுசுழற்சி பசய்யுங்கள்' 
 

அக்கடாபர் 14 
 

உலக முட்பட தினம் 
 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலக 
முட்பட தினத்தின் 
கருப்பபாருள் 'சிறந்த 
வாழ்க்பகக்கான முட்பட' 
என்பதாகும். 

அக்கடாபர் 15 
டாக்டர் ஏபிகஜ அப்துல்  
 

உலக மாணவர் தினம் 
 

கலாமின் பிறந்தநாபள 
நிபனவுகூரும் வபகயில் 
அக்கடாபர் 15 உலக 
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மாணவர் தினமாக 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 

அக்கடாபர் 15 
 

கிராமப்புற 
பபண்களுக்கான சர்வகதச 
தினம் 
 

பமயக்கருத்து - 
“அபனவருக்கும் நல்ல 
உணபவப் பயிரிடும் 
கிராமப்புறப் பபண்கள்” 

அக்கடாபர் 16 
 

உலக உணவு தினம் 
 

2022 உலக உணவு 
தினத்தின் கருப்பபாருள்  
"யாபரயும் பின்னால் 
விட்டுவிடாதீர்கள்" 
 

அக்கடாபர் 17 
 

வறுபம ஒழிப்புக்கான 
சர்வகதச தினம் 
 

வறுபம ஒழிப்புக்கான 
சர்வகதச தினத்தின் இந்த 
ஆண்டு பமயக்கருத்து  
"நபடமுபறயில் 
அபனவருக்கும் 
கண்ணியம்" என்பதாகும். 
 

அக்கடாபர் 17 
 

உலக அதிர்ச்சி தினம் 
 

இந்த நாள் உலகம் 
முழுவதும் அதிகரித்து 
வரும் விபத்துகள் மற்றும் 
காயங்களால் உருவாகும் 
இறப்பு மற்றும் 
குபறபாடுகளின் விகிதம் 
மற்றும் அவற்பறத் 
தடுக்க கவண்டியதன் 
அவசியத்பத 
எடுத்துக்காட்டுகிறது 
 

அக்கடாபர் 20 
 

உலக எலும்புப்புபர தினம் 
 

உலக எலும்புப்புபர தினம் 
2022 இன் கருப்பபாருள் 
"எலும்பு நலபன கநாக்கி 
முன்கனறுகவாம்" 
 

அக்கடாபர் 20 
 

உலக புள்ளியியல் தினம் 
 

2022க்கான கருப்பபாருள் 
'நிபலயான 
வளர்ச்சிக்கான தரவுகள்' 
 

அக்கடாபர் 20 
 

கதசிய ஒற்றுபம தினம் 
 

ஆயுதப் பபடகபள 
பகௌரவிக்கும் வபகயில் 
இந்த நாள் 
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அனுசரிக்கப்படுகிறது 

 

அக்கடாபர் 21 
 

கதசிய காவல்துபற 
நிபனவு தினம் 
 

கடபமயின் கபாது 
உயிரிழந்த பத்து CRPF 
வரீர்களின் தியாகத்பத 
நிபனவு கூர்கிறது. 
அக்கடாபர் 21, 1959 அன்று 
சீனப் பபடகள் நடத்திய 
தாக்குதலில் பத்து இந்திய 
கபாலீஸார் 
பகால்லப்பட்டனர். 
 

அக்கடாபர் 24 
 

ஐக்கிய நாடுகள் (UN) 
தினம் 
 

1945 இல் ஐக்கிய நாடுகள் 
சபப அதிகாரப்பூர்வமாக 
நிறுவப்பட்டபதக் 
குறிக்கும் வபகயில் 
அக்கடாபர் 24 அன்று 
இந்த நாள் 
பகாண்டாடப்படுகிறது 
 

அக்கடாபர் 24 
 

உலக கபாலிகயா தினம் 
 

கபாலிகயா பசாட்டுமருந்து 
மற்றும் கபாலிகயா 
ஒழிப்பு குறித்த 
விழிப்புணர்பவ 
ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த 
நாள் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

அக்கடாபர் 24 
 

உலக வளர்ச்சி தகவல் 
தினம் 
 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
பல்கவறு நாடுகளின் 
வளர்ச்சிபயச் சுற்றியுள்ள 
பிரச்சபனகள் குறித்து 
விழிப்புணர்பவ ஏற்படுத்த 
இந்த தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 
 

அக்கடாபர் 27 
 

காலாட்பபட தினம் 
 

நாட்டிற்காகப் கபாராடி, 
தங்கள் இன்னுயிபர ஈந்த 
காலாட்பபட  வரீர்களுக்கு 
வரீவணக்கம் பசலுத்தும் 
நாள். 
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அக்கடாபர் 27 
 

ஒலி ஒளி 
பாரம்பரியத்திற்கான உலக 
தினம் 
 

பமயக்கருத்து 2022 - 

“உள்ளடக்கிய, நியாயமான 
மற்றும் அபமதியான 
சமூகங்கபள கமம்படுத்த 
ஆவணப்பட 
பாரம்பரியத்பத 
நிபலநிறுத்தல்” 
 

அக்கடாபர் 28 
 

சர்வகதச இயங்குபட 
தினம் 
 

சர்வகதச இயங்குபட 
திபரப்பட சங்கம் (ASIFA) 
இயங்குபடத்தின் 
சிறப்பபப் 
பாராட்டுவதற்கான 
சர்வகதச இயங்குபட 
தினத்பத (IAD) 
உலகளாவிய நிகழ்வாக 
அறிவித்தது. 
 

அக்கடாபர் 29 

 
 

உலக பசாறிசிரங்கு தினம் 
 

பமயக்கருத்து 
"பசாறிசிரங்கு கநாபய 
ஒழித்தல்” 

அக்கடாபர் 29 
 

சர்வகதச இபணய தினம் 
 

1969 இல் ஒரு 
கணினியிலிருந்து 
மற்பறாரு கணினிக்கு 
மாற்றப்பட்ட முதல் 
மின்னணுச் பசய்திபய 
அனுப்பிய நாள் 
 

அக்கடாபர் 29 
 

உலக பக்கவாதம் தினம் 
 

பக்கவாதத்தின் தீவிர 
தன்பம மற்றும் அதிக 
விகிதங்கபள 
வலியுறுத்துவதற்காக 
அக்கடாபர் 29 அன்று 
உலக பக்கவாதம் தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 

அக்கடாபர் 31 
 

கதசிய ஒற்றுபம தினம் 
 

சர்தார் வல்லபாய் 
பகடலின் பிறந்தநாபள 
நிபனவுகூரும் வபகயில் 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
கதசிய ஒற்றுபம தினம் 
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அல்லது ராஷ்ட்ரிய ஏக்தா 
திவாஸ் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 

அக்கடாபர் 31 
 

உலக நகரங்கள் தினம் 
 

பமயக்கரு "உலகம் 
பசல்ல உள்ளூர் 
பசயல்பாடு" 
 

அக்கடாபர் 31" 
 

உலக சிக்கன தினம் 
 

உலக சிக்கன தினத்தின் 
கருப்பபாருள் "கசமிப்பு 
உங்கபள எதிர்காலத்திற்கு 
தயார்படுத்துகிறது” 

 


