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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

NOVEMBER 2022 CURRENT AFFAIRS 

 

AWARDS (விருதுகள்) 

Sl.No. AWARDS PERSON 

1.  National Intellectual Property 

Awards 2021 and 2022  
தேசிய அறிவுசார் சசாத்து 
விருதுகள் 2021 மற்றும் 2022 

The Indian Institute of Technology 

Madras (IIT Madras)  
இந்ேிய சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 
சமட்ராஸ் (ஐஐடி சமட்ராஸ்) 

2.  PMAY-U Awards 2021 

PMAY-U விருதுகள் 2021 

Top performers are Uttar Pradesh, 

Madhya Pradesh, Tamil Nadu 

உத்திரப்பிரததசம், மத்தியப் 
பிரததசம், தமிழ்நாடு ஆகியவவ 
சிறந்த சசயல்திறன் சகாண்டவவ. 

3.  SKOCH award for women and child 

development  
சபண்கள் மற்றும் குழந்தே 
தமம்பாட்டிற்கான SKOCH விருது 

Lakshmir Bhandar Scheme (Kerala) 

லட்சுமிர் பந்ேர் ேிட்டம் (தகரளா) 

 

4.  National Florence Nightingale Award 

2021 தேசிய புதளாரன்ஸ் 

தநட்டிங்தகல் விருது 2021 

Shashikala Pandey and Ganga Joshi 

(Uttarkhand) 

சசிகலா பாண்தட மற்றும் கங்கா 
த ாஷி (உத்தரகாண்ட்) 

5.  Arjuna Awards  
அர்ஜுனா விருதுகள் 

Praggnanandhaa (Grandmaster)  
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 Elavenil Valarivan (Shooter) 
பிரக்ஞானந்ோ   (கிராண்ட்மாஸ்டர்)  
இளதவனில் வளரிவன் (சுடுேல்) 

6.  Satyajit Ray Lifetime Achievement 

Award 2022.  
சத்யஜித் தர வாழ்நாள் 
சாேதனயாளர் விருது 2022. 

Carlos Saura     (Spanish Film Director) 

கார்தலாஸ் சசௌரா (ஸ்பானிஷ் 
ேிதரப்பட இயக்குனர்) 

 

7.  UNESCO Madanjeet Singh Prize 

2022  

UNESCO மேன்ஜீத் சிங் பரிசு 2022. 

Franca Ma-ih Sulem Yong 

(For promotion of peace and tolerance) 

Franca Ma-ih Sulem Yong 
(அதமேி மற்றும் சகிப்புத்ேன்தமதய 
தமம்படுத்துவேற்காக) 

8.  Indira Gandhi Prize for Peace, 

Disarmament and Development 

2021 

இந்திரா காந்தி அமைதி ைற்றுை் 

வளரச்ச்ிக்கான பரிசு 2021 

Pratham (NGO) 

பிரதம் (NGO) 

9.  Indian Film Personality of the Year 

20222022 ஆம் ஆண்டின் இந்ேியத் 

ேிதரப்பட ஆளுதம 

Chiranjeevi (Telugu superstar) 

சிரஞ்சீவி (சேலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார்) 

 

10.  Champions of the Earth Award 2022  
சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் எர்த் விருது 
2022 

Dr. Purnima Devi Barman  (Indian 

wildlife biologist) 

டாக்டர் பூர்ணிமா தேவி பர்மன் 
(இந்ேிய வனவிலங்கு உயிரியலாளர்) 

 

SPORTS (விளளயாட்டு) 

➢ T20 World Cup 2022 winner- England (by beating Pakistan) 

டி20 உலகக் தகாப்தப 2022 - இங்கிலாந்து சவற்றி (பாகிஸ்ோதன வழீ்த்ேி) 
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➢ India will host the Women’s World Boxing Championships in 2023 at 

Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. 

2023 ஆம் ஆண்டு புதுேில்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் தநரு ஸ்தடடியத்ேில் 
சபண்கள் உலக குத்துச்சண்வட சாம்பியன்ஷிப்வப இந்ேியா நடத்ேவுள்ளது. 

➢ Kabaddi World Cup 2025 will be held in the West Midlands region of the United 

Kingdom (first time held in out of Asia) 

கபடி உலகக் தகாப்வப 2025 united kingdom சவஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பகுேியில் 

நதடசபறும் (ஆசியாவிற்கு சவளிதய முேல் முதறயாக) 

➢ FIFA U-17 Women’s World Cup 2022 -  Spain (by beating Columbia) 

FIFA U-17 மகளிர் உலகக் தகாப்தப 2022 - ஸ்சபயின் (சகாலம்பியாதவ வழீ்த்ேி) 
➢ India’s Greco-Roman wrestler Sajan Bhanwala won a historic Bronze in U-23 

World wrestling championship in 77kg division. 

இந்ேியாவின் கிதரக்க-தராமன் மல்யுத்ே வரீர் ச ன் பன்வாலா 77 கிதலா 
பிரிவில் U-23 உலக மல்யுத்ே சாம்பியன்ஷிப்பில் சவண்கலம் சவன்றார். 

DAYS (முக்கிய நாட்கள்) 

Date Event 

31st Oct – 6th Nov 
Vigilance Awareness week /  

விஜிசலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரம் 

14th November Childrens day / குழந்தேகள் ேினம் 

19th November 
International Men’s Day / சர்வதேச ஆண்கள் 

ேினம் 

20th November 
World Children’s Day / உலக குழந்தேகள் 

ேினம் 

26th November Constitution day / அரசியலதமப்பு நாள் 
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CLIMATE CHANGE (காலநிளல மாற்றம்) 

➢ On November 1, 2022, the Climate Policy Factbook was released by Bloomberg 

NEF and Bloomberg Philanthropies 

நவம்பர் 1, 2022 அன்று, Bloomberg NEF மற்றும் Bloomberg Philanthropies 
ஆகிதயாரால் காலநிவல சகாள்வக புத்தகம் சவளியிடப்பட்டது. 

➢ The Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too Slow – Climate adaptation 

failure puts world at risk” was released by the United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

Adaptation gap report 2022: மிகக் குதறவு, மிக சமதுவாக - காலநிதல ேழுவல் 

தோல்வி - உலதக ஆபத்ேில் ஆழ்த்தும்" என்று ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் 

ேிட்டத்ோல் (UNEP) சவளியிடப்பட்டது. 

➢ State of the Global Climate in 2022 report was released by the World 

Meteorological Organization (WMO) 

2022 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய காலநிதல அறிக்தகதய உலக வானிதல 

அதமப்பு (WMO) சவளியிட்டது. 

➢ Mangrove Alliance for Climate (MAC) was launched at the 27th UN Climate 

Change Conference (COP27). 

காலநிதலக்கான சதுப்புநிலக் கூட்டணி (MAC) 27வது UN காலநிதல மாற்ற 

மாநாட்டில் (COP27) சோடங்கப்பட்டது. 

➢ Saudi Arabia recently committed 2.5 billion USD to the Middle East Green 

Initiative. 

சவூேி அதரபியா சமீபத்ேில் மத்ேிய கிழக்கு பசுதம முயற்சிக்கு 2.5 பில்லியன் 
அசமரிக்க டாலர்கதள வழங்கியது. 

➢ India’s Long-Term Low Emission Development Strategy was launched by the 

Union Minister for Environment, Forest and Climate Change at the COP27. 

இந்ேியாவின் நீண்ட கால குதறந்ே உமிழ்வு தமம்பாட்டு உத்ேிதய COP27 இல் 
சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிதல மாற்றத்ேிற்கான மத்ேிய அதமச்சரால் 
சோடங்கப்பட்டது. 
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➢ The Methane Alert and Response System (MARS) was launched at the 27th 

Conference of Parties (COP27) to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change held in Sharm El-Sheikh, Egypt. 

எகிப்ேின் ஷர்ம் எல்-தஷக்கில் நதடசபற்ற காலநிதல மாற்றம் சோடர்பான 
ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டதமப்பு 27வது மாநாட்டில் (COP27) மீத்தேன் எச்சரிக்தக 
மற்றும் விழிப்புணர்வு அதமப்பு (MARS) சோடங்கப்பட்டது. 

➢ Climate Change Performance Index 2023 was released jointly by Germanwatch, 

New climate institute and the climate action network. 

காலநிதல மாற்ற சசயல்ேிறன் குறியடீு 2023 தஜர்மன்வாட்ச், புேிய காலநிதல 

நிறுவனம் மற்றும் காலநிதல நடவடிக்தக அதமப்பால் சவளியிடப்பட்டது. 

➢ The United Nation’s COP27 climate summit recently approved the creation of the 

“Loss and Damage” Fund to compensate economically vulnerable countries for 

the damages caused by climate-linked disasters. 

ஐக்கிய நாடுகளின் COP27 காலநிதல உச்சிமாநாடு சமீபத்ேில் காலநிதல 
சோடர்பான தபரழிவுகளால் ஏற்படும் தசேங்களுக்கு சபாருளாோர ரீேியாக 
பாேிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க "இழப்பு மற்றும் தசதம்" 
நிேிதய உருவாக்க ஒப்புேல் அளித்ேது. 

➢ The International Drought Resilience Alliance (IDRA) was launched in the COP27 

to the UNFCC. 

சர்வதேச வறட்சி ோங்கும் கூட்டணி (IDRA) COP27 இல் UNFCCC ஆல் 
சோடங்கப்பட்டது. 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பம்) 

 
➢ Indian scientists have developed the country’s first Overhauser Magnetometer, an 

instrument that helps lower the cost of sensing experiments used in geomagnetic 

sampling. 

இந்ேிய விஞ்ஞானிகள் நாட்டின் முேல் ஓவர்ஹவுசர் தமக்னதடாமீட்டதர 
உருவாக்கியுள்ளனர், இது புவி காந்ே மாேிரியில் பயன்படுத்ேப்படும் உணர்ேிறன் 
தசாேதனகளின் சசலதவக் குதறக்க உேவுகிறது. 
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➢ The Ministry of New & Renewable Energy announced recently that the National 

Bio Energy Programme will be implemented until 2025-26. 

தேசிய உயிரி ஆற்றல் ேிட்டம் 2025-26 வதர சசயல்படுத்ேப்படும் என்று புேிய 
மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி அதமச்சகம் சமீபத்ேில் அறிவித்ேது. 

➢ The Government of India has granted the environmental clearance for the 

indigenously developed genetically modified (GM) mustard seeds. 

உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட (GM) கடுகு 
விதேகளுக்கு இந்ேிய அரசு சுற்றுச்சூழல் அனுமேி வழங்கியுள்ளது.  

➢ India is set to launch Vikram-S on November 15 from Indian Space Research 

Organisation’s launchpad at Sriharikota India’s first privately developed rocket. 

இந்ேியாவின் முேல் ேனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட விக்ரம்-எஸ் ராக்சகட்வட 
ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள இந்ேிய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ேின் 
ஏவுேளத்ேில் இருந்து நவம்பர் 15 ஆம் தேேி இந்ேியா ஏவ உள்ளது. 

➢ Artemis 1 is the first integrated flight test of  NASA’s Deep Space Exploration 

Systems.  

ஆர்ட்சடமிஸ் 1 என்பது நாசாவின் ஆழமான விண்சவளி ஆய்வு அதமப்புகளின் 
முேல் ஒருங்கிதணந்ே விமானச் தசாேதன ஆகும். 

➢ ISRO successfully made the 200th consecutive launch of the multipurpose 

sounding rocket RH200 from Thiruvananthapuram’s Thumba coast. 

ேிருவனந்ேபுரத்ேின் தும்பா கடற்கதரயிலிருந்து பல்தநாக்கு ஒலிக்கும் RH200 
ராக்சகட்வட சோடர்ந்து 200வது முதறயாக இஸ்தரா சவற்றிகரமாக ஏவியது. 

➢ The Indian Council of Historical Research (ICHR) and the Indian Space Research 

Organization (ISRO) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to 

launch the project titled History of Indian Science and Technology. 

இந்ேிய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப வரலாறு என்ற ேிட்டத்தே சோடங்க 

இந்ேிய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICHR) மற்றும் இந்ேிய விண்சவளி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் தகசயழுத்ேிட்டுள்ளன. 

➢ SpaceX launched the Falcon Heavy rocket from Kennedy Space Center in Florida. 

ஃப்தளாரிடாவில் உள்ள சகன்னடி விண்சவளி தமயத்ேில் இருந்து ஃபால்கன் 
சஹவி ராக்சகட்தட ஸ்தபஸ் X ஏவியது. 
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➢ Chennai-based space tech startup Agnikul Cosmos recently opened India’s first 

private launchpad and mission control centre at the Satish Dhawan Space Centre 

(SDSC) in Sriharikota, Andhra Pradesh. 

சசன்தனதய ேளமாகக் சகாண்ட விண்சவளி சோழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் 
அக்னிகுல் காஸ்தமாஸ் சமீபத்ேில் இந்ேியாவின் முேல் ேனியார் ஏவுேளம் 
மற்றும் ேிட்ட கட்டுப்பாட்டு தமயத்தே ஆந்ேிரப் பிரதேசத்ேின் 
ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் உள்ள சேீஷ் ேவான் விண்சவளி தமயத்ேில் (SDSC) 
ேிறந்து தவத்ேது. 

➢ Astronomers has discovered the closest-known Black Hole Gaia BH1 to Earth 

using the International Gemini Observatory. 

சர்வதேச சஜமினி ஆய்வகத்தேப் பயன்படுத்ேி வானியலாளர்கள் பூமிக்கு மிக 
அருகில் உள்ள கயா பிசெச்1 கருந்துதளதய கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

➢ Cochin Shipyard has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the 

Inland Waterways Authority of India to build the country’s first hydrogen fuel 

cell catamaran vessel for Varanasi in UP. 

உ.பி.யில் உள்ள வாரணாசிக்கு நாட்டின் முேல் தஹட்ரஜன் எரிசபாருள் சசல் 
கப்பதல உருவாக்க, சகாச்சி கப்பல் கட்டும் நிறுவனம், இந்ேிய உள்நாட்டு 
நீர்வழிகள் ஆதணயத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் (MoU) 

தகசயழுத்ேிட்டுள்ளது. 

➢ India’s first National Repository for Life Science data was unveiled recently. It was 

established at the Regional Biotechnology Center Faridabad, Haryana. 

இந்ேியாவின் முேல் தேசிய வாழ்க்தக அறிவியல் களஞ்சியம் சமீபத்ேில் 
சவளியிடப்பட்டது. இது ஹரியானாவில் உள்ள ஃபரிோபாத் பிராந்ேிய உயிரி 
சோழில்நுட்ப தமயத்ேில் நிறுவப்பட்டது. 

TAMILNADU (தமிழ்நாடு) 

➢ The Tamil Nadu government issued a statement saying Raja Raja Chola's birth 

anniversary, on November 3, would be celebrated as a government event from 

this year onwards. 

நவம்பர் 3-ம் தேேி ராஜ ராஜ தசாழன் பிறந்ேநாள் இந்ே ஆண்டு முேல் அரசு 
விழாவாகக் சகாண்டாடப்படும் என்று ேமிழக அரசு அறிக்தக சவளியிட்டது. 
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➢ Tamil Nadu government has notified the Cauvery South Wildlife Sanctuary on 

as the state’s 17th wildlife sanctuary. 

காவிரி சேற்கு வனவிலங்கு சரணாலயத்தே மாநிலத்ேின் 17வது வனவிலங்கு 
சரணாலயமாக ேமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

➢ India’s first multi model logistics park (MMLP) is being set up in Mappedu village 

in Thiruvallur district by Reliance. 

ேிருவள்ளூர் மாவட்டத்ேில் உள்ள மப்தபடு கிராமத்தில் ரிதலயன்ஸ் 
நிறுவனத்ோல் இந்ேியாவின் முேல் பல மாேிரி ேளவாட பூங்கா (எம்.எம்.எல்.பி). 

➢ PM Modi flagged off Chennai-Mysuru Vande Bharat Express from Bengaluru. It 

is India’s fifth and south India’s first Vande Bharat Express. 

சபங்களூருவில் இருந்து சசன்வை-வமசூரு வந்தத பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிதல 
பிரேமர் தமாடி சகாடியதசத்து சோடங்கி தவத்ோர். இது இந்ேியாவின் 
ஐந்ோவது மற்றும் சேன்னிந்ேியாவின் முேல் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். 

➢ The biggest unit to manufacture Apple iPhone in India is coming up near Hosur 

near Bengaluru. 

இந்ேியாவில் ஆப்பிள் ஐதபான் ேயாரிக்கும் மிகப்சபரிய யூனிட் சபங்களூரு 
அருதக ஓசூரில் வருகிறது. 

➢ Prime Minister Narendra Modi inaugurated the event Kaasi Tamil Sangam in 

Varanasi.  It is a month-long event organised by the Union Education Ministry. 

வாரணாசியில் காசி தமிழ் சங்கம் என்ற நிகழ்தவ பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி 
சோடங்கி தவத்ோர். இது மத்ேிய கல்வி அதமச்சகத்ோல் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட 
ஒரு  நிகழ்வு ஆகும். 

➢ The Tamilnadu government has created the new post of Director General of 

Audit to oversee all audit departments. 

அதனத்து ேணிக்தகத் துதறகதளயும் கண்காணிக்கும் வதகயில் ேணிக்தகத் 

துதற இயக்குநர் என்ற புேிய பேவிதய ேமிழக அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

➢ The state government of Tamil Nadu recently issued a notification declaring 

Madurai district’s Arittapatti and Meenakshipuram villages as the state’s first 

biodiversity heritage site 
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மதுதர மாவட்டம் அரிட்டாபட்டி மற்றும் மீைாட்சிபுரம் கிராமங்கதள 
மாநிலத்ேின் முேல் பல்லுயிர் மரபுச் சின்னமாக அறிவித்து ேமிழக அரசு 
சமீபத்ேில் ஒரு அறிவிப்தப சவளியிட்டது. 

INDIA (இந்தியா) 

➢ The country’s largest Miyawaki urban forest spread over 18 acres is hosted by 

Kavaguda(Hyderabad). 

18 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள நாட்டின் மிகப்சபரிய மியாவாக்கி நகர்ப்புற காடு 
காவாகுடாவில் (தஹேராபாத்) அதமந்துள்ளது. 

➢ Digital Shakti Campaign 4.0 was launched recently by National Commission for 

Women (NCW). Digitally empower and skill women and girls to ensure their safety 

in cyberspace. 

டி ிட்டல் சக்தி பிரச்சாரம் 4.0 சமீபத்ேில் தேசிய மகளிர் ஆதணயத்ோல் (NCW) 
சோடங்கப்பட்டது. இதணயசவளியில் சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் 
பாதுகாப்தப உறுேிசசய்ய டிஜிட்டல் அேிகாரம் மற்றும் ேிறன். 

➢ The 25th National Conference on e-Governance will be organized on November 

26 and 27 will be held in Katra (Jammu and Kashmir). 

மின் ஆளுதமக்கான 25வது தேசிய மாநாடு நவம்பர் 26 மற்றும் 27ம் தேேி 
கத்ராவில் (ஜம்மு காஷ்மீர்) நடத்ேப்படும். 

➢ IDFC Bank, in association with the National Payments Corporation of India (NPCI), 

recently launched FIRSTAP – India’s first sticker-based debit card. 

IDFC வங்கி, இந்ேிய தேசிய சகாடுப்பனவுக் கழகத்துடன் (NPCI) இதணந்து 
சமீபத்ேில் FIRSTAP - இந்ேியாவின் முேல் ஸ்டிக்கர் அடிப்பதடயிலான சடபிட் 
கார்தட அறிமுகப்படுத்ேியது. 

➢ The Garuda Shakti Military Exercise is a bilateral joint special force exercise 

between India and Indonesia. 

கருட சக்தி இராணுவப் பயிற்சி என்பது இந்ேியாவிற்கும் 
இந்தோதனசியாவிற்கும் இதடயிலான இருேரப்பு கூட்டு சிறப்புப் பதடப் 
பயிற்சியாகும். 
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➢ 53rd International Film Festival of India (IFFI) ends in Panaji, Goa – Golden 

Peacock Award for Best Film was bagged by the Spanish language film ‘I have 

Electric Dreams’ directed by Valentina Maurel. 

53வது இந்ேிய சர்வதேச ேிதரப்பட விழா (IFFI) தகாவாவின் பனாஜியில் 
நிதறவதடந்ேது - சிறந்ே ேிதரப்படத்ேிற்கான தகால்டன் பீகாக் விருதே 
வாலண்டினா மாரல் இயக்கிய ஸ்பானிஷ் சமாழித் ேிதரப்படமான ‘ஐ தெவ் 
எலக்ட்ரிக் ட்ரீம்ஸ்’ சபற்றது. 

➢ ‘Ikshak’ was launched on November 26 in Chennai. The vessel was set sail in the 

Bay of Bengal. 

இக்ஷாக்’ நவம்பர் 26 அன்று சசன்தனயில் சோடங்கப்பட்டது. கப்பல் வங்காள 
விரிகுடாவில் புறப்பட்டது. 

➢ Andaman & Nicobar filed its first application for the Geographical Indication tag for 

the Nicobari hodi craft.  The hodi is the Nicobari tribe’s traditional craft. 

அந்ேமான் & நிக்தகாபார் நிதகாபரி தொடி தகவிதனப்சபாருளுக்கான 
புவியியல் குறிச்சசால்லுக்கான முேல் விண்ணப்பத்தே ோக்கல் சசய்ேது. 
தஹாடி என்பது நிக்தகாபரி பழங்குடியினரின் பாரம்பரிய தகவிதனப் 
சபாருளாகும். 

➢ India’s first floating financial literacy camp was organized recently by India Post 

Payments Bank (IPPB). 

இந்ேியாவின் முேல் மிேக்கும் நிேியியல் கல்வியறிவு முகாம் சமீபத்ேில் 
இந்ேிய அஞ்சல் கட்டண வங்கியால் (IPPB) ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. 

➢ India has launched the official website of the Shanghai Cooperation Organisation 

(SCO) as it will host the next SCO summit as a chairman of organisation in 2023 

The theme of the event is “For a SECURE SCO”. 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பின் (SCO) அேிகாரப்பூர்வ வதலத்ேளத்தே 

இந்ேியா சோடங்கியுள்ளது, ஏசனனில் 2023 ஆம் ஆண்டில் அதமப்பின் 
ேதலவராக அடுத்ே SCO உச்சிமாநாட்தட நடத்தும் இந்ே நிகழ்வின் 

கருப்சபாருள் “For a SECURE SCO”. 

➢ Prime Minister dedicated the 600 MW Kameng Hydro Power Station to the nation 

It is situated in Arunachal Pradesh’s West Kameng district. 
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அருணாச்சல பிரதேசத்ேின் தமற்கு கசமங் மாவட்டத்ேில் அதமந்துள்ள 600 
சமகாவாட் கசமங் நீர் மின் நிதலயத்தே பிரேமர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். 

➢ Prime Minister will inaugurate the greenfield ‘Donyi Polo airport’ at Hollongi in 

Itanagar (Arunachal Pradesh). 

இட்டாநகரில் (அருணாச்சலப் பிரதேசம்) தஹாதலாங்கியில் ‘தடானி தபாதலா 
விமான நிதலயத்தே’ பிரேமர் ேிறந்து தவக்கிறார். 

➢ Madhya Pradesh’s (Ujjain), will soon boast the world’s first Vedic clock.  It will be 

synced with the position of the Sun. 

மத்ேியப் பிரதேசத்ேின் (உஜ்தஜனி), விதரவில் உலகின் முேல் தவே 

கடிகாரத்தேப் சபருதமப்படுத்ேவுள்ளது. இது சூரியனின் நிதலயுடன் 
ஒத்ேிதசக்கப்படும். 

➢ Wangala festival is one of the most popular festivals among the Garo 

communities of Meghalaya.  It is a harvest festival that is held in honour of Saljong, 

the Sun-God of fertility. 

தமகாலயாவின் காதரா சமூகத்ேினரிதடதய வங்காலா ேிருவிழா மிகவும் 
பிரபலமான பண்டிதககளில் ஒன்றாகும். இது கருவுறுேலின் சூரியக் கடவுளான 
சல்தஜாங்கின் நிதனவாக நதடசபறும் அறுவதடத் ேிருவிழாவாகும். 

➢ The Union Education Ministry’s Department of School Education and Literacy 

released the Performance Grading Index (PGI). 

மத்ேிய கல்வி அதமச்சகத்ேின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்ேறிவுத் துதற 
சசயல்ேிறன் ேரவரிதசக் குறியடீ்தட (PGI) சவளியிட்டது. 

➢ Citizen Perception Survey – 2022 It is conducted as part of the Ease of Living 

Index. 

இது எளிோக வாழும் குறியடீ்டின் ஒரு பகுேியாக நடத்ேப்படுகிறது. 

➢ Justice D Y Chandrachud took charge as the 50th Chief Justice of India.  He will 

serve as CJI for a period of two years. 

இந்ேியாவின் 50வது ேதலதம நீேிபேியாக நீேிபேி டி ஒய் சந்ேிரசூட் 
சபாறுப்தபற்றார். அவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ேதலதம நீேிபேியாக பேவி 
வகிப்பார். 

➢ The 22nd Law Commission of India has been constituted with Justice (retd) Rituraj 

Awasthi as its head. 
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இந்ேியாவின் 22வது சட்ட ஆதணயம் அேன் ேதலவராக நீேிபேி (ஓய்வு) 
ரிதுராஜ் அவஸ்ேிதய சகாண்டு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ The State of Food and Agriculture (SOFA)2022  is one of the annual flagship 

reports released by the UN Food and Agriculture Organization (FAO). 

உணவு மற்றும் தவளாண்தம நிதல (SOFA)2022 என்பது UN உணவு மற்றும் 
தவளாண்தம அதமப்பு (FAO) சவளியிட்ட வருடாந்ேிர முேன்தம 
அறிக்தககளில் ஒன்றாகும். 

➢ The fourth edition of the ‘Innovations for You’ coffee table book was launched 

recently by Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog. It is success stories of 

startups that are supported through the 3 flagship programmes implemented.  

அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன் (AIM), நிேி ஆதயாக் மூலம் ‘உங்களுக்கான 
புதுதமகள்’ காபி தடபிள் புத்ேகத்ேின் நான்காவது பேிப்பு சமீபத்ேில் 
சவளியிடப்பட்டது. சசயல்படுத்ேப்பட்ட 3 ஃபிளாக்ஷிப் ேிட்டங்கள் மூலம் 
ஸ்டார்ட்அப்களின் சவற்றிக் கதேகள் ஆேரிக்கப்படுகின்றன. 

WORLD NEWS (உலகச ்தசய்திகள்) 

➢ Baliyatra made it into the Guinness World Record for making 22,000 paper boats 

in 35 minutes. 

35 நிமிடங்களில் 22,000 காகிேப் படகுகதள உருவாக்கி கின்னஸ் உலக 
சாேதனயில் இடம்பிடித்ேது பலியாத்ரா. 

➢ The World Energy Outlook 2022 report was released by the International Energy 

Agency. 

உலக எரிசக்ேி அவுட்லுக் 2022 அறிக்தக சர்வதேச எரிசக்ேி நிறுவனத்ோல் 
சவளியிடப்பட்டது. 

➢ 17th G20 Summit was held at Bali (Indonesia). The two-day summit is themed 

“Recover Together, Recover Stronger”. 

17வது G20 உச்சி மாநாடு பாலியில் (இந்தோதனசியா) நதடசபற்றது. இரண்டு 
நாள் உச்சிமாநாடு "ஒன்றாக மீட்தபாம், வலிதமயாக மீட்தபாம்" என்ற 
கருப்சபாருளில் உள்ளது. 

➢ Switzerland is now home to the world’s longest passenger train.  The train has 

100 coaches, measures 1910 metres and consists of 4,550 seats. 
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சுவிட்சர்லாந்து இப்தபாது உலகின் மிக நீளமான பயணிகள் ரயிலின் ோயகமாக 
உள்ளது. இந்ே ரயிலில் 100 சபட்டிகள், 1910 மீட்டர்கள் மற்றும் 4,550 இருக்தககள் 
உள்ளன. 

➢ The US Food and Drug Administration recently approved Tzield – the first drug to 

delay the onset of Type 1 diabetes. 

அமைரிக்க உணவு ைற்றுை் ைருந்து நிரவ்ாகை் சமீபேத்ில் Tzield ஐ 

அங்கீகரித்துள்ளது - இது வதக 1 நீரிழிவு தநாதயத் ோமேப்படுத்தும் முேல் 
மருந்து. 

➢ Global Gender Wealth Equity Report was jointly developed by WTW and the 

World Economic Forum (WEF). 

Global Gender Wealth Equity Report , WTW மற்றும் World Economic Forum (WEF) 
ஆகியவற்றால் கூட்டாக உருவாக்கப்பட்டது. 

➢ International Gita Mahotsav was taking place in Kurukshetra, Haryana. 

ஹரியானா மாநிலம் குருதக்ஷத்ேிரத்ேில் சர்வதேச கீோ மதஹாத்ஸவ் நடந்து 
சகாண்டிருந்ேது. 

➢ The first edition of the India-Mozambique-Tanzania Trilateral Exercise 

commenced at Tanzania. 

இந்ேியா-சமாசாம்பிக்-ோன்சானியா முத்ேரப்பு பயிற்சியின் முேல் பேிப்பு 
ோன்சானியாவில் சோடங்கியது. 

➢ Hyderabad, Chennai and New Delhi, have emerged as three of the top data 

centre markets in the Asia-Pacific (APAC) region. It was according to a report by 

Knight Frank. 

தஹேராபாத், சசன்தன மற்றும் புது ேில்லி, ஆசிய-பசிபிக் (APAC) 
பிராந்ேியத்ேில் மூன்று சிறந்ே ேரவு தமய சந்தேகளாக உருசவடுத்துள்ளன. 
இது தநட் ஃபிராங்கின் அறிக்தகயின்படி. 

➢ The three-day apex-level regional strategic dialogue of the Indian Navy, the "Indo-

Pacific Regional Dialogue 2022" (IPRD-2022) held in New Delhi. 

இந்ேிய கடற்பதடயின் மூன்று நாள் உச்சநிதல பிராந்ேிய  உதரயாடல், புது 
ேில்லியில் நதடசபற்ற "இந்தோ-பசிபிக் பிராந்ேிய உதரயாடல் 2022" (IPRD-2022). 

&&&&& 
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