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The Padma Awards 2022 were presented to a diversified list of
recipients.
பத்ம விருதுகள் 2022 இம்முறை பலதரப்பட்ட நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
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ஆசிரியர் உறர

நீண்ட இறடவவேிக்குப் பிைகு தமிழ்நாடு அரசின் வபாது பணியாேர்
ளதர்வாறணயத்தால் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A,
குரூப் 3, குரூப் 4
மற்றும் இதர பணிகளுக்கான விேம்பரங்கள் வரக்கூடிய
சூழ்நிறலயில் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ேதாக அறமந்த நமது JSR நடப்பு
வசய்திகள் ஜனவரி 2022 மாதத்திற்குரிய இதழ் வவேியிடுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி
அறடகிளைன்.
இந்த இதழ் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ேதாக, அறனத்து நடப்பு
நிகழ்வுகறே பல்ளவறு ளகாணங்கேில், சுலபமாக மனதில் பதிய றவத்துக்
வகாள்வதற்காக
பல்ளவறு
தறலப்புகேின்
கீ ழ்
பிரித்து
உங்களுக்கு
வழங்கப்படுகிைது.
கடந்த
காலங்கேிலும்,
தமிழ்நாடு
அரசு
வபாது
பணியாேர்
ளதர்வாறணயத்தால்
வவேியிடப்பட்ட
வபாது
அைிவு
வினாத்தாள்கேில்
வரக்கூடிய அறனத்து நடப்பு நிகழ்வு ளகள்விகளுக்கும் விறடகள் இருக்கும்
அேவிற்கு நம்முறடய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கான இதழ் சரியான முறையில்
வதாகுத்து வழங்கப்பட்டு வந்துள்ேது.
எனளவ, அறனத்து ளபாட்டி ளதர்வுகளுக்கு தயாராகும் நண்பர்களும்
இந்த மாத இதறழ வதாடர்ந்து வாங்கி படித்து, வரக்கூடிய அறனத்து
ளதர்வுகேிலும் எழக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகள் வதாடர்பான ளகள்விகளுக்கு
சுலபமாக விறடயேித்து, அறனவரும் ளதர்ச்சி வபற்று அரசு பதிவுகறே
அங்கீ கரிக்க என்னுறடய வாழ்த்துக்கறே வதரிவித்துக் வகாள்கிளைன்.
ளமலும், நமது JSR பப்ேிளகஷன் மூலம் தமிழ்நாடு அரசு வபாது
பணியாேர் ளதர்வாறணயத்தின்
வவேியிடப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி
வபாது அைிவு பாடத்திற்கான ஒவ்வவாரு பாடத்திற்கும் தனித்தனி புத்தகங்கள்
வவேியிடப்பட்டுள்ேது. தற்ளபாறதய வபாதுத்தமிழ் பாடத்திற்கான இலக்கணம்,
இலக்கியம்
மற்றும்
தமிழ்
அைிஞர்களும்,
தமிழ்த்
வதாண்டும்
என
தனித்தனியாக மூன்று புத்தகங்கள் வவேியிடப்பட்டு உள்ேது. எனளவ, இந்தத்
ளதர்வுக்கு படித்து வரும் ளதர்வர்கள் உங்களுக்கு ளதறவயான அறனத்து
புத்தகங்கறேயும் நமது JSR பப்ேிளகஷனில் வபற்று படித்து பயன் வபறுமாறு
ளகட்டுக்வகாள்கிளைன்.

ஜீவிதா சீனிவாசன்
ஆசிரியர்
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➢

Xiomara Castro was sworn in as the first woman president of
Honduras. Honduras is a Central American country. Its capital is
Tegucigalpa.
ள

ாண்டுராஸின்

பதவிளயற்ைார்.

➢

ள

முதல்

வபண்

ாண்டுராஸ்

அதிபராக

ஒரு

மத்திய

சிளயாமாரா
அவமரிக்க

காஸ்ட்ளரா

நாடு.

இதன்

தறலநகரம் வடகுசிகல்பா.

The Government of India has appointed Anantha Nageswaran as the
new Chief Economic Advisor. He is a former member of Prime Minister
Economic Advisory Council.
இந்திய

அரசு

அனந்த

நாளகஸ்வரறன

புதிய

தறலறம

வபாருோதார

ஆளலாசகராக நியமித்துள்ேது. இவர் பிரதமர் வபாருோதார ஆளலாசறனக்

➢

குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினர் ஆவார்.

Content creator and actress Prajakta Koli become India’s first UN
Development Programme (UNDP) Youth Climate Champion.
உள்ேடக்க உருவாக்குனரும் நடிறகயுமான பிரஜக்தா ளகாலி இந்தியாவின்

➢

முதல் ஐநா வேர்ச்சித் திட்டத்தில் (UNDP) இறேஞர் காலநிறல சாம்பியன்
ஆனார்.

Dr. S Somanath, an experienced rocket scientist, has been named as the
next chairman and Space Secretary of the Indian Space Research
Organisation (ISRO).
அனுபவம் வாய்ந்த ராக்வகட் விஞ்ஞானி டாக்டர். எஸ் ளசாமநாத், இந்திய

➢

விண்வவேி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (இஸ்ளரா) அடுத்த தறலவர் மற்றும்
விண்வவேி வசயலாேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ோர்.

Pierre-Olivier Gourinchas has been named the next Chief Economist
of the International Monetary Fund (IMF).
சர்வளதச

நாணய

நிதியத்தின்

(IMF)

அடுத்த

தறலறமப்

வபாருோதார

Pierre-Olivier Gourinchas நியமிக்கப்பட்டுள்ோர்.
The Government approved the proposal to appoint Lieutenant General
Manoj Pande as the next Vice Chief of Army Staff.
நிபுணராக

➢

அடுத்த துறணத் தேபதியாக வலப்டினன்ட் வஜனரல் மளனாஜ் பாண்ளடறவ

➢

நியமிக்கும் திட்டத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அேித்துள்ேது.

JC Chaudhry, one of India's top numerologists, has set the first-ever
Guinness World Record in Numerology.
ளஜ.சி.வசௌத்ரி,

பறடத்துள்ோர்.

எண்

கணிதத்தில்

முதல்

கின்னஸ்

உலக
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அளசாக்

குமார்

கங்றக

தூய்றமக்கான

ளதசிய

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ோர்.

இயக்கத்தின்

வபாது

Vinay Kumar Tripathi, a 1983 batch Indian Railway Service officer, has
been appointed as the new Chairman and Chief Executive Officer of
the Railway Board.
1983 ளபட்ச் இந்திய ரயில்ளவ ளசறவ அதிகாரியான வினய் குமார் திரிபாதி,
ரயில்ளவ வாரியத்தின் புதிய தறலவர் மற்றும் தறலறம நிர்வாக
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ோர்.

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ
➢

The first geological park of India will be built in Lamheta, Jabalpur in
Madhya Pradesh.
இந்தியாவின்

➢

முதல்

பூங்கா

மத்திய

பிரளதசத்தில்

ட்டாவில் கட்டப்படும்.

உள்ே

The first Graphene innovation centre of the country is set up in Kerala.
This is the first research and development centre being established for
graphene.
நாட்டின்

முதல்

கிராவபனின்

அறமக்கப்பட்டுள்ேது.

➢

புவியியல்

ஜபல்பூரில் உள்ே லாம்வ

கண்டுபிடிப்பு

கிராவபனுக்காக

மற்றும் ளமம்பாட்டு றமயம் இதுவாகும்.

றமயம்

நிறுவப்பட்ட

முதல்

ளகரோவில்
ஆராய்ச்சி

The Central Government recently approved to build a plastic park at
Ganjimutt, Managaluru, Karnataka.
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ே கஞ்சிமுட்டில் பிோஸ்டிக் பூங்கா
அறமக்க மத்திய அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல் அேித்துள்ேது .

éUJfŸ
➢

The Transparency International recently released the Corruption
Perception Index. According to the index, India ranked 85 among the
world countries.
டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்ளநஷனல் சமீ பத்தில் ஊழல் புலனாய்வு குைியீட்றட
வவேியிட்டது.

➢

இந்த

இடத்தில் உள்ேது.

குைியீட்டின்படி,

உலக

நாடுகேில்

இந்தியா

85வது

The Padma Awards 2022 are being presented to a diversified list of
recipients.
பத்ம

விருதுகள்

வழங்கப்படுகின்ைன.

2022

இம்முறை

பலதரப்பட்ட

வபறுநர்களுக்கு
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The late CDS, Bipin Rawat and Kalyan Singh are to be presented with
Padma Vibhushan posthumously
மறைந்த சிடிஎஸ், பிபின் ராவத் மற்றும் கல்யாண் சிங் ஆகிளயாருக்கு

➢

மரணத்திற்குப் பின் பத்ம விபூஷன் விருது வழங்கப்பட உள்ேது.

Cyrus Poonawala, the founder of SII (Serum Institute of India) will receive
Padma Bhushan. He is the man behind the popular “COVISHIELD”.
SII (சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா) நிறுவனர் றசரஸ் பூனாவாலா பத்ம

➢

பூஷன் விருறத
இருப்பவர் அவர்.

வபறுகிைார்.

பிரபலமான

"COVISHIELD"

க்குப்

பின்னால்

Former West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee and
former General Secretary late EMS Namboodirpad are among the two
personalities who refused the Padma Awards, from state.
ளமற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் முதல்வர் புத்தளதவ் பட்டாச்சார்ஜி மற்றும்

➢

முன்னாள் வபாதுச் வசயலாேர் மறைந்த இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிர்பாத் ஆகிளயார்
பத்ம விருதுகறே மறுத்த இருவர்கேில் அடங்குவர்.

National Award for e-Governance 2020-21 (Silver) was recently conferred
to Mon District Administration of Nagaland.
மின்

➢

ஆளுறமக்கான

விருது

2020-21

(வவள்ேி)

சமீ பத்தில்

HDFC Bank is voted Best Private Bank in India at the Global Private
Banking Awards 2021.
உலகோவிய

➢

ளதசிய

நாகாலாந்தின் ளமான் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

தனியார்

வங்கி

விருதுகள்

2021

இல்

HDFC

இந்தியாவின் சிைந்த தனியார் வங்கியாகத் ளதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது.

வங்கி

The Golden Globe Awards were held behind closed doors. "The Power
Of The Dog" was named Best Film (Drama), while its director, "Jane
Campion," was named Best Director.
ளகால்டன்

குளோப்

விருதுகள்

மூடிய

கதவுகளுக்குப்

பின்னால்

நறடவபற்ைன. "தி பவர் ஆஃப் தி டாக்" சிைந்த திறரப்படமாக (நாடகம்)

➢

ளதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது,
அளத
ளநரத்தில்
அதன்
இயக்குனர்
ளகம்பியன்" சிைந்த இயக்குனராக ளதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்.

"ளஜன்

President Ram Nath Kovind will award Olympian Neeraj Chopra the
Param Vishisht Seva Medal on the eve of Republic Day.
ஒலிம்பிக் வரர்
ீ
நீரஜ் ளசாப்ராவுக்கு குடியரசுத் தறலவர் ராம்நாத் ளகாவிந்த்
பரம் விசிஷ்ட் ளசவா பதக்கத்றத வழங்குகிைார்.

bghUshjhu ãfœÎfŸ
➢

The Union government transferred its shares in Air India to Tata Sons
subsidiary, Talace.
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Air India பங்குகறே டாடா சன்ஸ் துறண நிறுவனமான டளலஸுக்கு
மத்திய அரசு மாற்ைியது.
Smriti Manadhana of India has won the ICC Women Cricketer of the
year 2021. She is the second woman player to win the award in the world.
2021

➢

Kaw;rp!!
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ஆம்

ஆண்டுக்கான

ஐசிசி

மகேிர்

கிரிக்வகட்

வராங்கறனக்கான
ீ

விருறத இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மனதானா வவன்றுள்ோர். உலக அேவில்
இவ்விருறத வவன்ை இரண்டாவது வபண் வராங்கறன
ீ
இவர்.

The International Monetary Fund (IMF) released its World Economic
Outlook on January 25, 2022.
சர்வளதச
நாணய
நிதியம்
(IMF)
கண்ளணாட்டத்றத வவேியிட்டது.

தனது

உலகப்

வபாருோதாரக்

The Global economic growth will decreas from 5.9% in 2021 to 4.4% in
2022. It will further reduce to 3.8% in 2021.
உலகோவிய வபாருோதார வேர்ச்சி 2021 இல் 5.9% ஆக இருந்து 2022 இல்
3.8% ஆக குறையும்.
IMF projects now
9% growth for India’s economy in 2022-23. In
October assessment, growth was forecasted at 8.5% in 2022-23.
4.4% ஆக குறையும். இது 2021 இல்

➢

2022-23 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருோதாரத்திற்கு 9% வேர்ச்சிறய
IMF கணித்துள்ேது. அக்ளடாபர் மதிப்பீட்டில், 2022-23ல் வேர்ச்சி 8.5% ஆக

➢

இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டது.

The World Bank recently approved a loan of thousand crores of
rupees for the West Bengal government.
ளமற்கு வங்க அரசுக்கு, உலக வங்கி சமீ பத்தில் ஆயிரம் ளகாடி ரூபாய்

➢

➢

கடனுதவி அேித்தது .

The Russian central
cryptocurrencies.

bank

proposed

to

crack

down

the

ரஷ்ய மத்திய வங்கி கிரிப்ளடாகரன்சிகறே முைியடிக்க முன்வமாழிந்தது.

The first BRICS 2022 Sherpa meeting was held recently. The two day
meeting was chaired by China. China thanked India for its hosting in
2021.
முதல் BRICS 2022 வஷர்பா கூட்டம் சமீ பத்தில் நறடவபற்ைது. இரண்டு நாள்
கூட்டம் சீனா தறலறமயில் நறடவபற்ைது. 2021ல் இந்தியா நடத்தியதற்கு

➢

சீனா நன்ைி வதரிவித்தது.

The Securities and Exchange Board of India, SEBI launched the Saarthi
mobile application. The application provides information about security
markets
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வசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்ளசஞ்ச் ளபார்டு ஆஃப் இந்தியா, வசபி சார்த்தி
வமாறபல்

➢

அப்ேிளகஷறன

அைிமுகப்படுத்தியது.

சந்றதகள் பற்ைிய தகவல்கறே வழங்குகிைது.

பயன்பாடு

பாதுகாப்பு

The state of Karnataka has inked an agreement with the Singaporebased LNG Alliance Company to build the state's first LNG terminal
in Mangalore.
மாநிலம்

மங்களூரில்

மாநிலத்தின்

முதல்

எல்என்ஜி

முறனயத்றத

உருவாக்க சிங்கப்பூறரச் ளசர்ந்த எல்என்ஜி அறலயன்ஸ் நிறுவனத்துடன்
ஒப்பந்தம் வசய்துள்ேது.
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➢

Rafael Nadal won his 21st Grand Slam title. He beat Daniil Medvedev at
the Australian Open Final to grab his Grand Slam. With this Nadal has
become the first player to win 21 grand slam titles
ரளபல் நடால் தனது 21வது
ஆஸ்திளரலிய ஓபன் இறுதிப்

கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்றத வவன்ைார்.
ளபாட்டியில் ளடனியல் வமட்வவளடறவ

வழ்த்தி
ீ
தனது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்றத றகப்பற்ைினார். இதன் மூலம்
21 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறே வவன்ை முதல் வரர்
ீ
என்ை வபருறமறய

➢

நடால் வபற்றுள்ோர்.

China is the first country to host both summer and winter Olympic
games. China is creating artificial snow flakes for the winter Olympics to
be held in 2022.
ளகாறட மற்றும் குேிர்கால ஒலிம்பிக் ளபாட்டிகறே நடத்தும் முதல் நாடு
சீனா. 2022-ம் ஆண்டு நறடவபை உள்ே குேிர்கால ஒலிம்பிக் ளபாட்டிக்காக

➢

சீனா வசயற்றகயாக பனி வசதில்கறே உருவாக்கி வருகிைது.

The Olympic Gold medal winner Neeraj Chopra was honoured with the
Prama Vishisht Seva Medal. Neeraj Chopra brought fame to India by
winning the country’s first athletic gold medal.
ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வவன்ை நீரஜ் ளசாப்ராவுக்கு பிரமா விருது

➢

வழங்கப்பட்டது விஷிஷ்ட் ளசவா பதக்கம். நீரஜ் ளசாப்ரா, நாட்டின் முதல்
தடகே தங்கப் பதக்கத்றத வவன்று இந்தியாவுக்குப் புகழ் ளசர்த்தார்.

P V Sindhu won the 2022 Syed Modi India International Badminton
பிவி சிந்து 2022 றசயத் ளமாடி இந்தியா இன்டர்ளநஷனல் ளபட்மிண்டறன

➢

வவன்ைார்.

Novak Djokovic was deported from Australia as he did not take the
COVID Vaccine and was considered a threat to the country.
ளநாவக் ளஜாளகாவிச்

ஆஸ்திளரலியாவில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டார்,

ஏவனனில் அவர் ளகாவிட் தடுப்பூசி
அச்சுறுத்தலாக கருதப்பட்டார்.

எடுக்கவில்றல

மற்றும்

நாட்டிற்கு

Kf;fpa jpdq;fs;
➢

Every year, the National Voters Day is celebrated on January 25.

➢

Every year the National Tourism Day is celebrated on January 25.

➢
➢

ஜனவரி 25 ஆம் ளததி ளதசிய வாக்காேர் தினம் வகாண்டாடப்படுகிைது.
ளதசிய சுற்றுலா தினம் ஜனவரி 25 அன்று வகாண்டாடப்படுகிைது.

The International Day of Education is observed on January 24.
சர்வளதச கல்வி தினம் ஜனவரி 24 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.

Every year the National Girl Child Day is celebrated on January 24.
ளதசிய வபண் குழந்றதகள் தினம் ஜனவரி 24 அன்று வகாண்டாடப்படுகிைது.
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ISRO is likely to launch “Aditya-L1 mission” to study the sun, in year
2022. The Aditya-L1 mission will be placed into a point called L1 Lagrange
point. This mission will be ISRO’s 2nd space-based astronomy mission
after AstroSat.
2022 ஆம் ஆண்டில் சூரியறன ஆய்வு வசய்வதற்காக "ஆதித்யா-எல்1
மிஷன்" ஏவ வாய்ப்புள்ேது. ஆதித்யா-எல்1 மிஷன் எல்1 லக்ளரஞ்ச்
பாயின்ட் எனப்படும் புள்ேியில் றவக்கப்படும். ஆஸ்ட்ளராசாட்டிற்குப் பிைகு

➢

இஸ்ளராவின்
இதுவாகும்.

2வது

விண்வவேி

அடிப்பறடயிலான

வானியல்

பணி

The Exercise Paschim Lehar is conducted to enhance the cooperation
among the different naval commands in the Indian Navy. It involves
Indian Army and Indian Air Force as well.
இந்திய

கடற்பறடயில்

உள்ே

பல்ளவறு

கடற்பறட

கட்டறேகளுக்கு

இறடளயயான ஒத்துறழப்றப ளமம்படுத்துவதற்காக பாஸ்கிம் வல
ர்
பயிற்சி நடத்தப்படுகிைது. இதில் இந்திய ராணுவம் மற்றும் இந்திய

➢

விமானப்பறடயும் அடங்கும்.

Pilot Shivangi Singh is India’s first Woman Rafale pilot. She was a
part of the Indian Air Force Tableau at the Republic Day celebrations.
விமானி

ஷிவாங்கி

சிங்

இந்தியாவின்

முதல்

வபண்

ரஃளபல்

விமானி

ஆவார். அவர் குடியரசு தின விழாவில் இந்திய விமானப்பறடயில் ஒரு

➢

பகுதியாக இருந்தார்.

The Border Security Force, BSF launches Operation Sard Hawa.
Under the operation, the BSF increases the surveillance in the Pakistan
border.
எல்றலப்

பாதுகாப்புப்

பறட,

பிஎஸ்எஃப்

ஆபளரஷன்

சர்த்

வாறவத்

வதாடங்கியது. இந்த நடவடிக்றகயின் கீ ழ், பாகிஸ்தான் எல்றலயில் BSF

➢

கண்காணிப்றப அதிகப்படுத்தியுள்ேது.

Facebook parent company Meta's new "artificial intelligence
supercomputer" will be the fastest across the planet by the center of the
year 2022.
ளபஸ்புக் தாய் நிறுவனமான வமட்டாவின் புதிய "வசயற்றக நுண்ணைிவு
சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்" 2022 ஆம் ஆண்டின் றமயத்தில் கிரகம் முழுவதும்

➢

ளவகமாக இருக்கும்.

The Indian Navy and the Russian Navy are participating in the PASSEX
exercise in the Arabian Sea.
இந்திய

கடற்பறட

மற்றும்

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ேன.

ரஷ்ய

கடற்பறட

அரபிக்கடலில்
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On January 27, 2022, the first goods train reached the Rani Gaidinliu
station of Manipur. This is the first freight train to enter Manipur after
75 years.
முதல் சரக்கு ரயில் மணிப்பூரின் ராணி றகடின்லியு நிறலயத்றத
அறடந்தது. 75 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மணிப்பூருக்குள் நுறழயும் முதல்

➢

சரக்கு ரயில் இதுவாகும்.

Recently, the Supreme Court of India refused to lay down any yardstick
to grant reservation in promotion in government jobs to Scheduled
Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs).
சமீ பத்தில், இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம், பட்டியல் சாதியினர் (எஸ்சி) மற்றும்
பழங்குடியினர் (எஸ்டி) அரசுப் பணிகேில் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீ டு

➢

வழங்க எந்த அேவுளகாறலயும் வகுக்க மறுத்தது.

The Lok Sabha secretariat launched a new app titled “Digital Sansad”
on January 27, 2022. The digital sandad app was launched to make it
easier for people to follow proceedings in Parliament and their lawmakers.
ளலாக்சபா வசயலகம் ஜனவரி 27, 2022 அன்று "டிஜிட்டல் சன்சாத் " என்ை
புதிய வசயலிறய அைிமுகப்படுத்தியது. மக்கள் பார்லிவமன்ட் மற்றும்
அவர்கேின்

➢

சட்டமியற்றுபவர்கறே

எேிதாகப்

பின்வதாடர்வறத

எேிதாக்கும் வறகயில் டிஜிட்டல் சந்தட் ஆப் வதாடங்கப்பட்டது.

Central government announced its decision to convert around 150 villages
into ‘Villages of Excellence’ across 12 States. These villages will be
converted into Villages of Excellence, with technical assistance from Israel
government.
12 மாநிலங்கேில் உள்ே 150 கிராமங்கறே 'சிைந்த கிராமங்கோக' மாற்ை
மத்திய அரசு முடிவு வசய்துள்ேது. இந்த கிராமங்கள் இஸ்ளரல் அரசின்

➢

வதாழில்நுட்ப உதவியுடன் சிைந்த கிராமங்கோக மாற்ைப்படும்.

The United States (US) and European Union (EU) announced that they
are working together on guaranteeing energy security in Europe and
Ukraine.
அவமரிக்கா

➢

(அவமரிக்கா)

மற்றும்

ஐளராப்பிய

ஒன்ைியம்

(EU)

ஐளராப்பா

மற்றும் உக்றரனில் எரிசக்தி பாதுகாப்றப உறுதி வசய்வதில் இறணந்து
வசயல்படுவதாக அைிவித்தன .

As per G20 People’s Climate Vote 2021 Report, around 67% of the
youth in India consider climate crisis as a global emergency.

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87

Page 13

gapw;rp!

Kaw;rp!!
www.jsriasacademy.com

Nju;r;rp!!!

G20 மக்கள் காலநிறல வாக்கு 2021 அைிக்றகயின்படி, இந்தியாவில் 67 %
இறேஞர்கள் காலநிறல வநருக்கடிறய உலகோவிய அவசரநிறல என்று

➢

கருதுகின்ைனர்.

Peru is a South American country. The Government of Peru recently
declared an environmental emergency due to oil spill.
வபரு ஒரு வதன் அவமரிக்க

➢

நாடு.

எண்வணய்

கசிவு

காரணமாக

நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் அவசரநிறலறய சமீ பத்தில் அைிவித்தது.

வபரு

India celebrated 125th Birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose.
His birth anniversary is also marked as “Parakram Diwas or Courage
Day.
ளநதாஜி

சுபாஷ்

சந்திரளபாஸின்

125வது

பிைந்தநாறே

இந்தியா

வகாண்டாடியது. அவரது பிைந்தநாள் " பராக்ரம் " என்றும் குைிக்கப்படுகிைது

➢

திவாஸ் அல்லது றதரிய நாள்.

The World Economic Forum recently published the Global Cyber
security Outlook 2022.
உலகப் வபாருோதார மன்ைம் சமீ பத்தில் உலகோவிய றசபர் பாதுகாப்பு

➢

அவுட்லுக் 2022 ஐ வவேியிட்டது.

Mission Amanat has been launched by Indian Railways to assist
travelers in tracking down their misplaced possessions.
மிஷன்

➢

அமநாத்,

இந்திய

ரயில்ளவயால்,

பயணிகேின்

தவைான

உறடறமகறேக் கண்டைிய உதவுவதற்காகத் வதாடங்கப்பட்டுள்ேது

Union Education Minister Dharmendra Pradhan launched the 'Padhe
Bharat' 100-day Reading Campaign on 1 January. The Padhe Bharat
Campaign was launched to help students improve their academic
performance.
மத்திய கல்வி அறமச்சர் தர்ளமந்திர பிரதான் ஜனவரி 1 ஆம் ளததி ' பளத

பாரத்' 100 நாள் வாசிப்பு பிரச்சாரத்றத வதாடங்கினார். பளத பாரத்
பிரச்சாரம் மாணவர்கேின் கல்வித் திைறன ளமம்படுத்த உதவும் வறகயில்
வதாடங்கப்பட்டது.
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