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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)
OCTOBER 2022 CURRENT AFFAIRS
PERSONALITIES
1. The Central Government has recently constituted a committee under the
chairmanship of Kirit Parikh to control and reduce the continuous increase in LPG
gas prices.
எல்பிஜி காஸ் விலைலை கட்டுப்படுத்தவும் குலைக்கவும் கிரித் பரீக் தலைலைைில்
ஒரு குழுலவ ைத்திை அரசு சைீ பத்தில் அலைத்தது.

2. Luiz Inacio Lula da Silva on October 30, 2022, emerged as the President of Brazil
for the third time after he defeated the incumbent President Jair Bolsonaro.
லூைிஸ் இனாசியைா லுைா டா சில்வா அக்யடாபர் 30, 2022 அன்று, தற்யபாலதை
ஜனாதிபதி ஜஜய்ர் யபால்சனாயராலவ யதாற்கடித்த பின்னர் மூன்ைாவது முலைைாக
பியரசிைின் ஜனாதிபதிைாக உருஜவடுத்தார்.

3. Rishi Sunak becomes the first Indian-origin Prime Minister of U.K. from Britain’s
Conservative Party. Sunak succeeded the throne after Liz Truss resigned within 45
days of her appointment.
பிரிட்டனின் கன்சர்யவடிவ் கட்சிைில் இருந்து U.K-வின் முதல் இந்திை வம்சாவளி
பிரதைரானார் ரிஷி சுனக். ைிஸ் ட்ரஸ் நிைைிக்கப்பட்ட 45 நாட்களுக்குள் ராஜினாைா
ஜசய்த பின்னர் சுனக் அரிைலைக்கு வந்தார்

4. Saudi Crown Prince and the newly appointed Prime Minister of the Kingdom,
Mohammed bin Salman is expected to visit India for a short one-day visit on
November 14, 2022.
சவூதி அயரபிை இளவரசர் ைற்றும் புதிை பிரதைராக நிைைிக்கப்பட்டுள்ள முகைது
பின் சல்ைான், நவம்பர் 14, 2022 அன்று குறுகிை ஒரு நாள் பைைைாக இந்திைா
வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
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5. Roger Binny, the highest wicket-taker of India's triumphant 1983 World Cup
campaign, has been officially elected as the 36th Board of Control for Cricket in
India (BCCI) president.
யராஜர்

பின்னி,

இந்திை

கிரிக்ஜகட்

கட்டுப்பாட்டு

வாரிைத்தின்

(பிசிசிஐ)

36வது

தலைவராக அதிகாரப்பூர்வைாக யதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டார்.

6. The Swedish parliament elected Ulf Kristersson the conservative Moderate Party
leader as the Prime Minister.
கட்சிைின்

தலைவரான

உல்ஃப்

கிைிஸ்ஜடர்சலன

பிரதைராக

ஸ்வடன்
ீ

நாடாளுைன்ைம் யதர்ந்ஜதடுத்தது.

7. President Droupadi Murmu appointed Justice D.Y Chandrachud as the new chief
justice of India. Justice Chandrachud will take his official oath on November 9, 2022.
He will be the 50th CJI and will succeed Justice UU Lalit.
ஜனாதிபதி திஜரௌபதி முர்மு இந்திைாவின் புதிை தலைலை நீதிபதிைாக நீதிபதி
டி.ஒய் சந்திரசூட்லட நிைைித்தார். நீதிபதி சந்திரசூட் நவம்பர் 9, 2022 அன்று தனது
உத்தியைாகப்பூர்வப் பதவிப் பிரைாைத்லத யைற்ஜகாள்கிைார். அவர் 50வது தலைலை
நீதிபதிைாக இருப்பார்.

8. The Iraqi parliament elected Kurdish politician Abdul Latif Rashid as the new
president.
புதிை

அதிபராக

குர்திஷ்

அரசிைல்வாதி

அப்துல்

ைத்தீப்

ரஷித்லத

ஈராக்

நாடாளுைன்ைம் யதர்ந்ஜதடுத்தது.

9. Pankaj Tripathi has been named the “National Icon” of the election commission of
India.
பங்கஜ்

திரிபாதி

இந்திை

யதர்தல்

ஆலைைத்தின்

"யதசிை

சின்னம்"

என்று

ஜபைரிடப்பட்டுள்ளார்.

PLACES
10. International Thirukkural Conference 2022 was held in Coimbatore.
சர்வயதச திருக்குைள் ைாநாடு 2022 யகாலவைில் நலடஜபற்ைது.

11. Himachal Pradesh has become the first ‘smoke-free state’ in India.
இைாச்சைப்

பிரயதசம்

இந்திைாவின்

முதல்

'புலக

இல்ைாத

ைாநிைைாக'

ைாைியுள்ளது.

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87

Page 2

முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com

12. Dhaka, Bangladesh, hosts the 20th Dhaka International Film Festival.
வங்காளயதசத்தின்

டாக்கா,

20வது

டாக்கா

சர்வயதச

திலரப்பட

விழாலவ

நடத்துகிைது.

13. Hyderabad won the ‘World Green City Award” 2022 at the International Association
of Horticulture Producers (AIPH) 2022, organized in Jeju, South Korea.
ஜதன்

ஜகாரிைாவின்

ஜஜஜூவில்

ஏற்பாடு

ஜசய்ைப்பட்ட

யதாட்டக்கலை

உற்பத்திைாளர்களின் சர்வயதச சங்கம் (AIPH) 2022 -இல், லைதராபாத் 'உைக பசுலை
நகர விருலத" 2022 ஜவன்ைது.

14. DefExpo 2022 has been formally inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on
October 19, 2022, at Mahatma Gandhi Convention and Exhibition Centre in
Gandhinagar.
காந்திநகரில் உள்ள ைகாத்ைா காந்தி ைாநாடு ைற்றும் கண்காட்சி லைைத்தில், DefExpo
2022 பிரதைர் நயரந்திர யைாடிைால் முலைைாகத் ஜதாடங்கப்பட்டது.

15. Youth from 70 countries will participate in a Global Youth Climate Summit which will
be inaugurated on October 20, 2022, in Khulna, Bangladesh.
வங்கயதசத்தின்
உைகளாவிை

குல்னாவில்

இலளஞர்

அக்யடாபர்

காைநிலை

உச்சி

20,

2022

ைாநாட்டில்

அன்று
70

ஜதாடங்கப்படும்

நாடுகலளச்

யசர்ந்த

இலளஞர்கள் பங்யகற்பார்கள்.

16. Indore has been ranked as the cleanest city in India for the sixth time in a row in
Swachh Survekshan Awards.
ஸ்வச் சர்யவக்ஷன் விருதுகளில் இந்திைாவின் தூய்லைைான நகரைாக இந்தூர்
ஜதாடர்ந்து ஆைாவது முலைைாகத் யதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளது.

17. At least 141 people have lost their lives because of the collapse of British era bridge
in Morbi, Gujarat. While 177 people were saved, several others are missing.
குஜராத்தின் யைார்பிைில் பிரிட்டிஷ் காைத்து பாைம் இடிந்து விழுந்ததில் குலைந்தது
141

யபர்

உைிரிழந்துள்ளனர்.

177

யபர்

காப்பாற்ைப்பட்ட

நிலைைில்,

பைர்

காைவில்லை.

18. India Space Congress 2022 (ISC 2022) was organized from October 26 to 28 this
year in New Delhi.
இந்திை விண்ஜவளி காங்கிரஸ் 2022 (ISC 2022) இந்த ஆண்டு அக்யடாபர் 26 முதல்
28 வலர புது தில்ைிைில் ஏற்பாடு ஜசய்ைப்பட்டது.
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19. The 14th edition of the World Spice Congress is set to be organized in Mumbai,
Maharashtra from February 16 to 18 next year.
உைக ைசாைா காங்கிரஸின் 14 வது பதிப்பு ைகாராஷ்டிராவின் மும்லபைில் அடுத்த
ஆண்டு பிப்ரவரி 16 முதல் 18 வலர ஏற்பாடு ஜசய்ைப்பட்டுள்ளது.

20. The second edition of the UN World Geospatial International Congress is being
organized in Hyderabad, Telangana from October 10 to 14 this year.
ஐநா உைக புவிசார் சர்வயதச காங்கிரஸின் இரண்டாவது ைாநாடு ஜதலுங்கானா
ைாநிைம் லைதராபாத்தில் இந்த ஆண்டு அக்யடாபர் 10 முதல் 14 வலர ஏற்பாடு
ஜசய்ைப்பட்டுள்ளது

21. 5G telephony service was rolled out by Prime Minister Narendra Modi at the 6th
Edition of India Mobile Congress 2022 organized at Pragati Maidan in New Delhi.
புதுதில்ைிைில்

உள்ள

பிரகதி

லைதானத்தில்

ஜைாலபல் காங்கிரஸ் 2022 இன் 6வது ைாநாட்டில்

ஏற்பாடு

ஜசய்ைப்பட்ட

இந்திை

பிரதைர் நயரந்திர யைாடிைால் 5G

ஜதாலையபசி யசலவ அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது

AWARD
22. India’s ranking in the World Press Freedom Index - has fallen down to 150th
position from last year’s 142nd rank out of 180 countries
உைக பத்திரிலக சுதந்திரக் குைிைீட்டில் இந்திைாவின் தரவரிலச, கடந்த ஆண்டு 180
நாடுகளில் 142 வது இடத்தில் இருந்து 150 வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது.

23. The former German chancellor Angela Merkel will receive the 2022 UNHCR Nansen
Refugee Award.
யஜர்ைனிைின் முன்னாள் அதிபர் ஏஞ்சைா ஜைர்க்கல் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான UNHCR
நான்ஜசன் அகதி விருலதப் ஜபறுவார்.

24. India has been ranked 107 out of 121 countries in the Global Hunger Index 2022.
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான உைகளாவிை பசி அட்டவலைைில் 121 நாடுகளில்
இந்திைா 107 வது இடத்தில் உள்ளது.

25. Shehan Karunatilaka, a Sri Lankan author wins the Booker prize for “The Seven
Moons of Maali Almeida”. Booker Prize is one of the most prestigious rewards in the
world.
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ஜஷைான் " ைாைி அல்யைடாவின் ஏழு நிைவுகள் " நூலுக்கான புக்கர் பரிலச
இைங்லக எழுத்தாளர் கருைாதிைகா ஜவன்றுள்ளார். புக்கர் பரிசு என்பது உைகின்
ைிகவும் ைதிப்புைிக்க ஜவகுைதிகளில் ஒன்ைாகும்.

26. Ben S.Bernanke, Douglas W. Diamond, and Philip H.Dybvig have been awarded
Nobel Prize in 2022 in Economy. The laureates are awarded with the Nobel prize
for research on banks and financial crises.
ஜபன் எஸ்.ஜபர்னான்யக, டக்ளஸ் டபிள்யூ. டைைண்ட் ைற்றும் பிைிப் எச்.டிப்விக்
ஆகியைார் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜபாருளாதாரத்திற்கான யநாபல் பரிசு ஜபற்றுள்ளனர் .
வங்கிகள் ைற்றும் நிதி ஜநருக்கடிகள் குைித்த ஆராய்ச்சிக்காக பரிசு ஜபற்ைவர்களுக்கு
யநாபல் பரிசு வழங்கப்படுகிைது.

27. Alain Aspect, John F. Clauser, and Anton Zeilinger are awarded with Nobel Prize
2022 in Physics. The winners are honoured with a prestigious prize for their
experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and
pioneering quantum information science.
அலைன் ஆஸ்ஜபக்ட், ஜான் எஃப். கிளாசர் ைற்றும் அன்டன் ஜஜைிைிங்கர் ஆகியைார்
இைற்பிைலுக்கான

யநாபல்

பரிசு

2022

வழங்கப்படுகின்ைனர்.

ஜபல்

ஏற்ைத்தாழ்வுகலள ைீ ைி, குவாண்டம் தகவல் அைிவிைைில் முன்யனாடிைாக இருந்த,
சிக்கிை

ஃயபாட்டான்களுடன்

யசாதலன

ஜசய்ததற்காக

ஜவற்ைிைாளர்களுக்கு

ைதிப்புைிக்க பரிசு வழங்கப்படுகிைது.

28. The French author Annie Ernaux has been awarded the Noble Prize 2022 in
Literature. She has been awarded for the courage and clinical acuity through which
she uncovers the roots, estrangements, and collective restraints of personal memory.
பிஜரஞ்சு எழுத்தாளர் அன்னி எர்னாக்ஸ் இைக்கிைத்திற்கான யநாபல் பரிசு 2022
வழங்கப்பட்டது.
கூட்டுக்

தனிைனித

கட்டுப்பாடுகள்

நிலனவாற்ைைின்

ஆகிைவற்லை

யவர்கள்,

பிரிவிலனகள்

ஜவளிப்படுத்திை

லதரிைம்

ைற்றும்
ைற்றும்

ைருத்துவக் கூர்லைக்காக அவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

29. Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, and K. Barry Sharpless are awarded with the
Nobel Prize 2022 in Chemistry.
கயராைின் ஆர். ஜபர்யடாஸி, யைார்டன் ஜைல்டல் ைற்றும் யக. பாரி ஷார்ப்ஜைஸ்
2022

ஆம்

ஆண்டிற்கான

யவதிைிைலுக்கான

யநாபல்

பரிசு

விருது

வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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30. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 Nobel Peace Prize
to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights
organization Memorial and the Ukrainian human rights organization Center for
Civil Liberties.
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான அலைதிக்கான யநாபல் பரிலச ஜபைாரலஸச் யசர்ந்த ைனித
உரிலை

வழக்கைிஞர்

அஜைஸ்

பிைாைிைாட்ஸ்கி,

ரஷ்ை

ைனித

உரிலைகள்

அலைப்பான ஜையைாரிைல் ைற்றும் உக்யரனிை ைனித உரிலைகள் அலைப்பான
சிவில் ைிபர்டீஸ் லைைம் ஆகிைவற்றுக்கு வழங்க யநார்யவ யநாபல் கைிட்டி முடிவு
ஜசய்துள்ளது

31. The SASTRA Ramanujan Prize was recently bestowed to Yunqing Tang – an
Assistant Professor at the University of California
சாஸ்த்ரா

ராைானுஜன்

பரிசு

சைீ பத்தில்

கைியபார்னிைா

பல்கலைக்கழகத்தில்

உதவிப் யபராசிரிைரான யுன்கிங் டாங்கிற்கு வழங்கப்பட்டது

32. Svante Pääbo was conferred the Nobel Prize in Medicine.Sv ante Pääbo received
the Nobel Prize in Medicine for his pioneering works in the field of paleogenomics – a
branch of science dealing with the reconstruction and analysis of genomic information
obtained extinct species.
Svante Pääbo அக்யடாபர் 3, 2022 அன்று ைருத்துவத்திற்கான யநாபல் பரிசு ஜபற்ைார்.
இது அழிந்துயபான உைிரினங்களின் ைறுசீரலைப்பு ைற்றும் பகுப்பாய்வு ஜதாடர்பான
அைிவிைைின் கிலளைான யபைியைாஜஜயனாைிக்ஸ் துலைைில் அவரது முன்யனாடி
பைிகளுக்காக வழங்கப்பட்டது.

SPORTS
33. Defending Champion Spain defeated Colombia by 1-0 to win FIFA U-17 Women’s
World Cup 2022 at the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai on October 30, 2022.
அக்யடாபர் 30, 2022 அன்று நவி மும்லபைில் உள்ள D.Y பாட்டீல் ஸ்யடடிைத்தில்
நடப்பு சாம்பிைன் ஸ்ஜபைின் 1-0 என்ை யகால் கைக்கில் ஜகாைம்பிைாலவ வழ்த்தி
ீ
FIFA U-17 ைகளிர் உைகக் யகாப்லப 2022 ஐ ஜவன்ைது.

34. Aman Sehrawat creates history by winning a gold medal at the U-23 World
Wrestling Championships in wrestling. He became the first Indian wrestler to win
the gold medal in Pontevedra, Spain.
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உைக ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப் ைல்யுத்தத்தில் தங்கப் பதக்கம் ஜவன்று வரைாறு
பலடத்தார் அைன் ஜசஹ்ராவத். ஸ்ஜபைினின் ஜபான்ஜடஜவட்ராவில் தங்கப் பதக்கம்
ஜவன்ை முதல் இந்திை ைல்யுத்த வரர்
ீ
என்ை ஜபருலைலைப் ஜபற்ைார்.

35. India’s Greco-Roman wrestler Sajan Bhanwala won a historic Bronze in the 77kg
division. Sajan bagged India’s first Greco-Roman medal in U-23 Wrestling World
Championship.
இந்திைாவின் கியரக்க-யராைன் ைல்யுத்த வரர்
ீ
சஜன் பன்வாைா 77 கியைா பிரிவில்
ஜவண்கைம்

ஜவன்ைார்.

U-23

ைல்யுத்த

உைக

சாம்பிைன்ஷிப்பில்

இந்திைாவின்

முதல் கியரக்க-யராைன் பதக்கத்லத சஜன் ஜபற்ைார்.

36. The Fifth Khelo India Youth Games 2022 is set to be organized in Madhya Pradesh
from January 31 to February 11 next year.
ஐந்தாவது Khelo India Youth Games 2022 அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 31 முதல் பிப்ரவரி 11
வலர ைத்திைப் பிரயதசத்தில் ஏற்பாடு ஜசய்ைப்பட்டுள்ளது.

ECONOMY
37. Tata and Airbus will soon manufacture transport planes for the military in Gujarat.
டாடா

ைற்றும்

ஏர்பஸ்

நிறுவனங்கள்

குஜராத்தில்

ராணுவத்தினருக்கான

யபாக்குவரத்து விைானங்கலள விலரவில் தைாரிக்கவுள்ளன.

38. The International Monetary Fund cuts its projection of India’s economic growth to
6.8% in 2022.
சர்வயதச நாைை நிதிைம் இந்திைாவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சிலை 2022 இல் 6.8%
ஆகக் குலைக்கிைது.

SCIENCE AND TECH, DEFENCE
39. Germany inaugurated the world's first hydrogen-powered train, Coradia iLint, on
24 August 2022.
லைட்ரஜனில் இைங்கும் உைகின் முதல் ரைிைான

Coradia iLint-லவ ஜஜர்ைனி

ஆரம்பித்து லவத்தது.

40. Indian Space Research Organization launched its first commercial mission of
Launch Vehicle Mark 3(LVM3) M2 satellite.

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87

Page 7

முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com
இந்திை விண்ஜவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஏவுகலை வாகன ைார்க் 3 (LVM3) M2
ஜசைற்லகக்யகாளின் முதல் வைிகப் பைிலை அைிமுகப்படுத்திைது.

41. Indian Space Research Organization (ISRO) to launch Chandrayaan-3, the third
mission to the moon, in June 2023.
இந்திை

விண்ஜவளி

ஆராய்ச்சி

நிறுவனம்

(இஸ்யரா)

நிைவுக்கு

மூன்ைாவது

பைைைான சந்திரைான்-3 ஐ ஜூன் 2023 இல் விண்ைில் ஜசலுத்த உள்ளது.

42. India’s first micro category drone type certification was received by Asteria
Aerospace Limited for its primitive designed A200 drone from the Directorate
General of Civil Aviation(DGCA).
இந்திைாவின் முதல் லைக்யரா வலக ட்யரான் வலக சான்ைிதலழ ஆஸ்டீரிைா
ஏயராஸ்யபஸ் ைிைிஜடட் அதன் பழலைைான வடிவலைக்கப்பட்ட A200 ட்யரானுக்கு
சிவில் விைானப் யபாக்குவரத்து இைக்குநரகத்திைிருந்து ( DGCA) ஜபற்ைது.

43. The Tiger Triumph exercise was jointly conducted by the United States and Indian
militaries in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
ஆந்திர ைாநிைம் விசாகப்பட்டினத்தில் அஜைரிக்கா ைற்றும் இந்திை ராணுவத்தினர்
இலைந்து லடகர் ட்லரைம்ப் பைிற்சிலை நடத்தினர்.

44. Asia’s largest Compressed Bio Gas (CBG) plant launched in Lehragaga, Punjab.
பஞ்சாபின் ஜைஹ்ராககாவில் ஆசிைாவின் ைிகப்ஜபரிை சுருக்கப்பட்ட உைிர் வாயு
(CBG) ஆலை ஜதாடங்கப்பட்டது.

45. The seventh edition of maritime exercise IBSAMAR was organized from October 10
to 12 in South Africa. Exercise IBSAMAR is a joint maritime exercise between South
Africa, Brazil and India.
ஏழாவது கடல்சார் பைிற்சி IBSAMAR ஜதன்னாப்பிரிக்காவில் அக்யடாபர் 10 முதல் 12
வலர ஏற்பாடு ஜசய்ைப்பட்டது. IBSAMAR பைிற்சி என்பது ஜதன்னாப்பிரிக்கா, பியரசில்
ைற்றும் இந்திைா ஆகிை நாடுகளுக்கு இலடயைைான ஒரு கூட்டு கடல் பைிற்சி
ஆகும்.

46. The Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S) – China’s first spacebased solar telescope – was launched recently.
விண்ஜவளி அடிப்பலடைிைான யசாைார் அப்சர்யவட்டரி (ASO-S) - சீ னாவின் முதல்
விண்ஜவளி

அடிப்பலடைிைான

சூரிை

ஜதாலையநாக்கி

-

சைீ பத்தில்

ஜதாடங்கப்பட்டது.
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47. The first indigenously-developed multirole light combat helicopters named Prachand
were inducted into the Indian Air Force.
இந்திை விைானப்பலடைில் உள்நாட்டியையை உருவாக்கப்பட்ட முதல் ைல்டியரால்
லைட் யபார் ஜைைிகாப்டர்கள் பிரசாந்த் என்று ஜபைரிடப்பட்டது.

DAY
48. World Food Day is observed on October 16.
உைக உைவு தினம் அக்யடாபர் 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.

49. World Students’ Day is observed on 15th October each year.
ஒவ்ஜவாரு

ஆண்டும்

அக்யடாபர்

15ஆம்

யததி

உைக

ைாைவர்

தினம்

அனுசரிக்கப்படுகிைது.

50. International Day of Girl Child is observed on October 11 each year.
ஜபண் குழந்லதகளுக்கான சர்வயதச தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்யடாபர் 11
அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.

OTHERS
51. E-Vaadagai, a mobile app to help farmers get farm machineries on rent.
E- Vadagai, விவசாைிகளுக்கு விவசாை இைந்திரங்கலள வாடலகக்கு ஜபை உதவும்
ஜைாலபல் ஜசைைி.

52. Kerala High Court is all set to become India’s first paperless court.
முதல் காகிதம் இல்ைாத நீதிைன்ைைாக யகரள உைர்நீதிைன்ைம் ைாை உள்ளது.

53. The Government of Uttar Pradesh will begin teaching medical and engineering
courses in Hindi as well.
உத்தரப்பிரயதச அரசு, ைருத்துவம் ைற்றும் ஜபாைிைிைல் படிப்புகலள இந்திைிலும்
கற்பிக்கத் ஜதாடங்கும்.

54. One Nation One Fertiliser. Under the scheme, it is compulsory for companies to
market all subsidized fertilizers under a single brand 'Bharat'.
ஒயர நாடு ஒயர உரம் . இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ், நிறுவனங்கள் அலனத்து ைானிை
உரங்கலளயும்

'பாரத்'

என்ை

ஒயர

பிராண்டின்

கீ ழ்

சந்லதப்படுத்துவது

கட்டாைைாகும்.
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55. The Indian Railways recently flagged off the first indigenously-made aluminium
goods train rake in Odisha.
சைீ பத்தில் இந்திை ரைில்யவ உள்நாட்டியையை தைாரிக்கப்பட்ட முதல் அலுைினிை
ரைில் யரக் ஒடிசாவில் ஜகாடிைலசத்து அைிமுகப்படுத்திைது.

56. India’s first flex-fuel car, “Toyota Corolla Altis”. Flex fuel cars can run on flexible
fuels including ethanol, petrol, or a blend of petrol and ethanol.
இந்திைாவின் முதல் ஃப்ஜளக்ஸ்-எரிஜபாருள் கார், “ஜடாயைாட்டா கயராைா ஆல்டிஸ்
. ஃப்ஜளக்ஸ் எரிஜபாருள் கார்கள் எத்தனால், ஜபட்யரால் அல்ைது ஜபட்யரால் ைற்றும்
எத்தனாைின் கைலவ உள்ளிட்ட ஜநகிழ்வான எரிஜபாருளில் இைங்கும்.

57. The Tamil Nadu government notifies the country's first Kadavur slender loris
sanctuary on October 12, 2022. The sanctuary will be covering 11,806 hectares in
the Karur and Dindigul districts of the State.
நாட்டின் முதல் கடவூர் ஸ்ஜைண்டர் யைாரிஸ் சரைாைைம் அக்யடாபர் 12, 2022
அன்று தைிழ்நாடு அரசு அைிவித்தது. இந்த சரைாைைம் ைாநிைத்தில் கரூர் ைற்றும்
திண்டுக்கல் ைாவட்டங்களில் 11,806 ஜைக்யடர் பரப்பளவில் இருக்கும்.

58. Prime Minister Narendra Modi has declared Modhera in Gujarat’s Mehsana district
as first 24*7 solar powered villages in India.
குஜராத்தின் ஜைஹ்சானா ைாவட்டத்தில் உள்ள ஜைாயதராலவ இந்திைாவின் முதல்
24*7 சூரிை சக்தி கிராைைாக பிரதைர் நயரந்திர யைாடி அைிவித்துள்ளார்.
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