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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)
SEPTEMBER 2022 CURRENT AFFAIRS
PERSONALITIES
1. Lt. General Anil Chauhan was appointed as the Chief of Defence Staff (CDS).
லெப்டினன்ட் லெனரல் அனில் ச ௌஹான் பாதுகாப்புப் படைகளின் தடெடை
அதிகாரியாக (சிடிஎஸ்) நியைிக்கப்பட்ைார்

2. R. Venkataramani, a senior advocate in the Supreme Court, has been appointed
as the Attorney General of India for a period of three years.
சுப்ரீம்

ககார்ட்டில்

மூத்த

வழக்கறிஞர்

ஆர்.செங்கடரமணி,

மூன்று

ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அட்ைர்னி லெனரொக நியைிக்கப்பட்டுள்ளார்.

3. Giorgia Meloni is set to become the first female prime minister of Italy.
இத்தாெியின்

முதல்

லபண்

பிரதைராக

ஜார்ஜியா சமல

ானி

பதவிகயற்க

உள்ளார்.

4. The Union Finance Ministry recently set up an expert committee headed by former
SEBI chief M. Damodaran to assess and recommend ways to solve regulatory
issues to boost investments by private equity (PE) and venture capital (VC) in
Indian startups.
இந்திய ஸ்ைார்ட்அப்களில் தனியார் ஈக்விட்டி (PE) ைற்றும் இடர்மிகு புத்த ொழில்
மு லீடு (VC) மூெம் முதலீடுகடள அதிகரிக்க ஒழுங்குமுடற சிக்கல்கடளத்
தீர்ப்பதற்கான வழிகடள ைதிப்பிடுவதற்கும் பரிந்துடரப்பதற்கும் ைத்திய நிதி
அடைச்சகம்

சைீ பத்தில்

முன்னாள்

SEBI

தடெவர்

எம்.

தாலமாதரன்

தடெடையில் ஒரு நிபுணர் குழுடவ அடைத்தது

5. UN Secretary-General Antonio Guterres will propose the appointment of Austria’s
Volker Turk as the next High Commissioner for Human Rights.
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ைனித

உரிடைகளுக்கான

லொல்கர்

டர்க்கக

அடுத்த

நியைிக்க

உயர்

ஐ.நா

ஆணையரொக

ஆஸ்திரியாவின்

லபாதுச்லசயொளர்

அன்கைானிகயா

குட்லைலரஸ் தமொழிந் ொர்.

6. Saudi Arabias’ crown prince, Mohammed bin Salman has been named prime
minister. King Salman bin Abdulaziz also promoted his second son Prince Khalid
to Defense Minister.
சவுதி அகரபியாவின் பட்ைத்து இளவரசர், முகமது பின்

ல்மான் பிரதைராக

நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். ைன்னர் சல்ைான் பின் அப்துல்அெிஸ் தனது இரண்ைாவது
ைகன் இளவரசர் காெித்டத பாதுகாப்பு அடைச்சராக பதவி உயர்வு அளித்தார்

7. Liz Truss was elected as the new Prime Minister of Britain after defeating Rishi
Sunak. Truss succeeds ousted Boris Johnson and will take over as the 3rd female
PM of the UK.
ரிஷி

சுனக்டக

கதாற்கடித்து

பிரிட்ைனின்

புதிய

பிரதைராக

ிஸ்

ட்ரஸ்

கதர்ந்லதடுக்கப்பட்ைார். பதவி நீக்கம் லசய்யப்பட்ை கபாரிஸ் ொன்சனுக்குப் பிறகு
டிரஸ், இங்கிொந்தின் 3ெது சபண் பிரதமராகப் பதவிகயற்கிறார்.

PLACES
8. Prime Minister Modi laid foundation stone for the world’s first CNG terminal in
Gujarat. The world’s first compressed natural gas (CNG) terminal will be set
up close to Gujarat’s Bhavnagar port.
குெராத்தில் உெகின் முதல் CNG முகனயத்திற்கு பிரதைர் கைாடி அடிக்கல்
நாட்டினார்.

உெகின்

முதல்

அமுக்கப்பட்ட

இயற்ணக

எரிவளி

(சிஎன்ெி)

முடனயம் குஜராத்தின் பாவ்நகர் துடறமுகத்திற்கு அருகில் அடைக்கப்படும்.

9. The temple city of Varanasi was nominated as the first-ever SCO Tourism and
Cultural Capital during the recently held SCO Summit.
சைீ பத்தில்
ொரணா ி

நடைலபற்ற
முதல்

SCO

SCO

உச் ிமாநாட்டின்
சுற்றுொ

ைற்றும்

கபாது

ககாயில்

கொச்சார

நகரைான

தடெநகரைாக

பரிந்துடரக்கப்பட்ைது

10. The International Water Association’s World Water Congress and Exhibition was
organized in Denmark from September 1 to 15.
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சர்வகதச நீர் சங்கத்தின் உ

க நீர் காங்கிரஸ் ைற்றும் கண்காட்சி லசப்ைம்பர் 1

முதல் 15 வடர சடன்மார்க்கில் ஏற்பாடு லசய்யப்பட்ைது

11. The 2022 Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit will be organized
in Uzbekistan from September 15 to 16, 2022.
2022 ஷாங்காய் ஒத்துகைப்பு அகமப்பு (SCO) உச் ிமாநாடு லசப்ைம்பர் 15 முதல்
16, 2022 வடர உஸ்சபகிஸ்தானில் ஏற்பாடு லசய்யப்படும்

12. Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina
recently unveiled Unit-1 of Maitree Super Thermal Power Project. It is located at
Rampal in Bagerhat district of Khulna division of Bangladesh.
பிரதைர் நகரந்திர கைாடி ைற்றும் வங்காளகதச பிரதைர் கஷக் ஹசீனா ஆகிகயார்
கமத்ரீ சூப்பர் அனல் மின் திட்டத்தின்

அெகு-1

அர்ப்பைித் னர்.

குல்னா

இது

பங்களாகதஷின்

ஐ

சைீ பத்தில்

பிரிெின்

நொட்டிற்கு

பாகர்ஹாட்

மாெட்டத்தில் ராம்பால் என்ற இைத்தில் அடைந்துள்ளது.

13. The Government of Tamil Nadu has notified the nation’s first “Dugong
Conservation Reserve’ in Palk Bay.
பால்க்

ெிரிகுடாெில்

உள்ள

லத த்தின்

முதல்

"டுலகாங்

கன் ர்லெஷன்

ரி ர்வ்" என தைிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

14. The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha inaugurated
Kashmir’s first multiplex in the Sonawar area of the city.
ெம்மு ைற்றும் காஷ்ைீ ரின் லெப்டினன்ட் கவர்னர் ைகனாஜ் சின்ஹா காஷ்ைீ ரின்
முதல் மல்டிபிளக்ஸ், ல ானாெர் நகரின் பகுதியில் திறந்து டவத்தார்

15. The International Dairy Federation World Dairy Summit was held in India after a
very long period of 48 years from September 12 to September 15, 2022.
சர்வகதச பால் உற்பத்தி கூட்ைடைப்பு உ
முதல் லசப்ைம்பர் 15, 2022 வடர

க பால் உச் ி மாநாடு லசப்ைம்பர் 12

48 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாெில்

நடைலபற்றது

16. Tripura Government has setup India’s 1st Bio-Village at Daspara village of the
state. The Daspara Bio-Village has been developed as a hamlet consisting of 64
families solely dependent on agriculture and fishery.
இந்தியாவின் 1ெது உயிர் கிராமத்கத திரிபுரா அரசு ைாநிெத்தின் தாஸ்பரா
கிராமத்தில்

அடைத்துள்ளது.

விவசாயம்

ைற்றும்
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நம்பியிருக்கும் 64 குடும்பங்கடளக் லகாண்ை குக்கிராைைாக தஸ்பரா உயிர்
கிராமம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது

AWARD
17. India has been ranked 132 out of 191 countries in the recently released Human
Development Report 2021-22 by the United Nations Development Program
(UNDP). Last year the country was ranked 131st.
ஐக்கிய நாடுகளின் கைம்பாட்டுத் திட்ைத்தால் (UNDP) சைீ பத்தில் லவளியிைப்பட்ை
மனித ெளர்ச் ி அறிக்கக 2021-22

இல் இந்தியா

191 நாடுகளில் 132

வது

இைத்டதப் பிடித்துள்ளது. கைந்த ஆண்டு நாடு 131வது இைத்தில் இருந்தது

18. The legendary actress Asha Parekh will be honored with Dadasaheb Phalke
Award.
பழம்லபரும் நடிடக ஆஷா பலரக்கிற்கு தாதாசாககப் பால்கக விருது வழங்கி
லகௌரவிக்கப்படுவார்

SPORTS
19. Roger Federer announced his retirement from the international tennis. The Laver
Cup, which is set to commence on September 23, will be Roger Federer’s final
tournament.
லராஜர்

சபடரர்

சர்வகதச

லைன்னிஸில்

இருந்து

ஓய்வு

சபறுவதாக

அறிவித்தார். லசப்ைம்பர் 23 ஆம் கததி லதாைங்கும் கெவர் ககாப்டப, கராெர்
லபைரரின் இறுதிப் கபாட்டியாகும்

20. The Union Cabinet has approved the signing for hosting the FIFA Under-17
Women’s World Cup 2022 in India.
இந்தியாெில்

FIFA 17 ெயதுக்குட்பட்ட சபண்கள் உ

கக் லகாப்கப 2022

நைத்துவதற்கான டகலயழுத்திை ைத்திய அடைச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது

21. Tokyo Olympic gold medalist Neeraj Chopra has become the first Indian to win
the prestigious Zurich Diamond League Final 2022 in Switzerland.
கைாக்கிகயா ஒெிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் சென்ற நீரஜ் ல ாப்ரா, ைதிப்புைிக்க
சுெிட் ர்

ாந்தில்

நடைலபற்ற

சூரிச்

டயமண்ட்

லீக்

2022

இல்

இறுதிப்

கபாட்டியில் லவன்ற முதல் இந்தியர் ஆனார்.

22. Vinesh Phogat won a bronze medal at the ongoing World Wrestling
Championships 2022 in the women’s 53kg category.
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நைந்துலகாண்டிருக்கும் உ

க மல்யுத்த

ாம்பியன்ஷிப் 2022ல் லபண்களுக்கான

53 கிகொ பிரிவில் ெிலனஷ் லபாகட் செண்க

ப் பதக்கம் லவன்றார்.

ECONOMY
23. The Assam-based Numaligarh Refinery Limited (NRL) is expected to complete
the construction of India-Bangladesh Friendship Pipeline by the end of 2022.
அஸ்ஸாடை தளைாகக் லகாண்ை நுமா

ிகர் ரிஃகபனரி

ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இந்தியா-ெங்காளலத

ிமிசடட் (NRL) 2022

நட்புக் குைாய் கட்டுமானப்

பணிககள முடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

24. The HDFC Bank, the largest private sector bank in India, became the first bank
in the country to issue an Electronic Bank Guarantee (e-BG).
இந்தியாவின் ைிகப்லபரிய தனியார் துடற வங்கியான
ெங்கி உத்தரொதத்கத

HDFC ெங்கி, மின்னணு

(e-BG) வழங்கிய நாட்டிகெகய முதல் வங்கி ஆனது

25. Recently, State Bank of India (SBI) released a research report which states that
India is likely to become the third largest economy in the world by 2029.
Recently, India has overtaken the UK to become the fifth largest economy in
the world. India is now behind the US, China, Japan and Germany in terms of
economy.
சைீ பத்தில், பாரத ஸ்லடட் ெங்கி (SBI) ஒரு ஆய்வு அறிக்டகடய லவளியிட்ைது,
அதில்

இந்தியா

2029

ஆம்

ஆண்டில்

உ

கின்

மூன்றாெது

சபரிய

சபாருளாதாரமாக மாறும் என்று கூறுகிறது
சைீ பத்தில்,

இந்தியா

இங்கிொந்டத

பின்னுக்கு

தள்ளி

உ

கின் ஐந்தாெது

சபரிய சபாருளாதாரமாக மாறியுள்ளது. லபாருளாதாரத்தில் அசமரிக்கா,
ஜப்பான் மற்றும் சஜர்மனிக்கு அடுத்

ன
ீ ா,

நிணையில் இந் ியொ உள்ளது.

26. The Reserve Bank of India has cancelled the license of Maharashtra based
Laxmi Co-operative Bank. The reason is a lack of adequate capital.
ைகாராஷ்டிராடவச் கசர்ந்த ெக்ஷ்ைி கூட்டுறவு வங்கியின் உரிைத்டத இந்திய
ரிசர்வ் வங்கி கபாதிய மூெதனம் இல்ொத காரணத் ொல் ரத்து லசய்துள்ளது

27. India will assume one year of G20 presidency from December 1, 2022, to
November 30, 2023.
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டிசம்பர் 1, 2022 முதல் நவம்பர் 30, 2023 வடர ஜி20 தக

ெர் பதெியை இந்தியா

ஒரு வருைத் ிற்கு ஏற்கும்.

28. India will invite Bangladesh as a guest country to take part in the G20 meeting
during its Presidency.
இந்தியா

தனது

தடெடையின்

கபாது

G20

கூட்டத்தில்

பங்லகற்க

ெங்கலத த்கத ெிருந்தினர் நாடாக அகைக்கும்

29. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani in the 45th AGM announced the
company’s plan to build India’s 1st and World’s Largest Carbon Fibre Plant at
Hazira, Gujarat.
ரிக

யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தடெவர் முககஷ் அம்பானி 45வது ஏெிஎம்-ைில்

இந்தியாவின் 1வது ைற்றும் உ

கின் மிகப்சபரிய கார்பன் ஃகபபர் ஆக

குஜராத்தின்

கட்டுவதற்கான

ஹ ிராெில்

நிறுவனத்தின்

கய

திட்ைத்டத

அறிவித்தார்

SCIENCE AND TECH, DEFENCE
30. The sixth edition of the Japan-India Maritime Exercise (JIMEX 22) was kicked
off on September 11, 2022. The JIMEX 2022 is currently being hosted by the Indian
Navy in the Bay of Bengal.
ஜப்பான்-இந்தியா கடல் ார் பயிற் ியின் ஆறாவது பதிப்பு (JIMEX 22) லசப்ைம்பர்
11, 2022 அன்று லதாைங்கப்பட்ைது. JIMEX 2022 தற்கபாது இந்திய கைற்படையால்
வங்காள விரிகுைாவில் நைத்தப்படுகிறது.

31. Recently, a contingent of soldiers from 7/8 Gorkha Rifles of the Indian Army
arrived in Russia to participate in the multilateral tactical and command
exercise Vostok – 2022 held on 1-7 September 2022.
சைீ பத்தில், 1-7 லசப்ைம்பர் 2022 அன்று நடைலபற்ற பெதரப்பு

ிட்டமிட்ட ைற்றும்

கட்டகளப் பயிற் ியான Vostok – 2022 இல் பங்ககற்க, இந்திய ராணுவத்தின் 7/8
லகார்க்கா கரபிள்கைச் கசர்ந்த வரர்கள்
ீ
ரஷ்யா வந்தனர்.

32. The Central Bureau of Investigation launched a multi-phase operation GARUDA
to dismantle the drug networks with international linkages.
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சர்வகதச லதாைர்புகடளக் லகாண்ை லபாகதப்சபாருள் ெக
அகற்றுெதற்காக ைத்திய புெனாய்வுப் பிரிவு

யகமப்புககள

operation GARUDA என்ற பெ

கட்ை நைவடிக்டகடயத் லதாைங்கியது

33. INS Ajay was decommissioned after 32 years of glorious service. The ceremony
was conducted in a traditional manner at Naval Dockyard, Mumbai.
ஐஎன்எஸ் அஜய் 32 வருை புகழ்லபற்ற கசடவக்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டது.
மும்டப கைற்படை கப்பல் தளத்தில் பாரம்பரிய முடறப்படி விழா நடைலபற்றது

34. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh has said that the first
trial for Gaganyaan will be done by the end of 2023 or at the beginning of 2024.
ககன்யானுக்கான முதல் ல ாதகன 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்ெது
2024 ஆம் ஆண்டின் லதாைக்கத்தில் லசய்யப்படும் என்று அறிவியல் ைற்றும்
லதாழில்நுட்பத் துடற இடண அடைச்சர் ெிகதந்திர சிங் கூறியுள்ளார்.

35. Prime Minister Narendra Modi commissioned INS Vikrant - India’s 1st
Indigenous Aircraft Carrier today at Cochin Shipyard in Kochi.
சகாச் ியில் உள்ள சகாச் ி கப்பல் கட்டும் தளத்தில், இந்தியாவின் முதல்
உள்நாட்டு

விைானம்

தாங்கி

கப்பொன

ஐஎன்எஸ்

ெிக்ராந்கத

பிரதைர்

நகரந்திர கைாடி இன்று லதாைங்கி டவத்தார்.

36. James Webb Telescope finds an Exoplanet: James Webb Telescope has
captured the first image of an Exoplanet, a planet-like body lying outside the realm
of our Solar System
லஜம்ஸ் செப் சதாக

லநாக்கி ஒரு எக்கஸாப்ளாலனட்டைக் கண்டுபிடித்தது:

கெம்ஸ் லவப் லதாடெகநாக்கி நைது சூரிய குடும்பத்தின் எல்டெக்கு லவளிகய
கிைக்கும் ஒரு கிரகம் கபான்ற ஒரு எக்கஸாபிளானட்டின் முதல் பைத்டதப்
பிடித்தது

DAY
37. World Heart Day is observed on September 29.
உெக இதய தினம் ச ப்டம்பர் 29 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

38. World Tourism Day is observed on September 27.
உெக சுற்றுொ தினம் ச ப்டம்பர் 27 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது

39. September 21 is observed as the International Day of Peace.
ச ப்டம்பர் 21 சர்வகதச அடைதி தினைாக அனுசரிக்கப்படுகிறது
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40. Hindi Diwas is observed every year on September 14.
இந்தி தினைாக ஒவ்லவாரு ஆண்டும் ச ப்டம்பர் 14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது

41. The National Teachers Day is observed every year on 5th September.
கதசிய

ஆசிரியர்

தினம்

ஒவ்லவாரு

ஆண்டும்

ச ப்டம்பர்

5

ஆம்

கததி

அனுசரிக்கப்படுகிறது

OTHERS
42. Prime Minister Modi launched the new and upgraded version of Vande Bharat
Express between Gandhinagar and Mumbai.
காந்திநகர் மற்றும் மும்கப இகடலய ெந்லத பாரத் எக்ஸ்பிரைின் புதிய
ைற்றும் கைம்படுத்தப்பட்ை பதிப்டப பிரதைர் கைாடி லதாைங்கி டவத்தார்

43. The Indian government recently launched the JALDOOT App and JALDOOT App
e-brochure.
இந்திய

அரசாங்கம்

சைீ பத்தில்

JALDOOT

ஆப்

ைற்றும்

JALDOOT

ஆப்

ைின்

பிரசுரத்டத அறிமுகப்படுத்தியது.

44. The CBI launched the Operation Megh Chakra to combat the spread of Child
Sexual Abuse Materials online.
ிறுெர்

பா

ியல்

துஷ்பிரலயாகப்

எதிர்த்து சிபிஐ ஆபலரஷன் லமக்

லபாருட்கள்

ஆன்டெனில்

பரவுவடத

க்ராகெத் லதாைங்கியது

45. Poland has opened a new sea waterway to enable ships to sail from the Baltic
Sea and the Bay of Gdansk to ports of Vistula lagoon without relying on Strait
of Pilawa in Russia.
ரஷ்யாவில் உள்ள பி
க்டான்ஸ்க்

ாொ ஜ

ெிரிகுடாெில்

ந்திகய நம்பாமல் பால்டிக் கடல் மற்றும்
இருந்து

ெிஸ்டு

ா

தடாகத்தின்

துடறமுகங்களுக்கு கப்பல்கள் லசல்ெ உதவும் வடகயில் கபாெந்து புதிய கடல்
நீர்ெைிப்பாகதகய திறந்துள்ளது

46. Bihar Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the country’s largest rubber dam
and a steel bridge over the Falgu river near Vishnupad temple in Bihar.
பீகாரில்

உள்ள

ெிஷ்ணுபாத் லகாயிலுக்கு

அருகக

நாட்டின் ைிகப்லபரிய ரப்பர் அகண மற்றும் இரும்பு பா

ஃபல்கு ஆற்றின் மீ து
த்கத பீகார் முதல்வர்

நிதிஷ் குைார் திறந்து டவத்தார்.
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47. With the death of Queen Elizabeth II, Operation London Bridge became active
in Britain. This is a protocol that has been in place since the announcement of the
Queen’s death by Buckingham Palace on 8 September.
இரண்ைாம்
பா

ம்

எெிசலபத்

பிரிட்ைனில்

அரண்ைடனயால்

ைகாராணியின்
லசயல்பட்ைது.

ராணியின்

ைரணத்துைன்,

லசப்ைம்பர்

ைரணம்

8

ஆபலரஷன்

ஆம்

கததி

ண்டன்

பக்கிங்ஹாம்

அறிவிக்கப்பட்ைதிெிருந்து

இது

நடைமுடறயில் உள்ள ஒரு லநறிமுடறயாகும்.

48. Recently an MoU has been signed between Pharmacopoeia Commission for
Indian Medicine and Homeopathy (Ministry of AYUSH) and Pharmacopoeia
Commission of India (Ministry of Health and Family Welfare) to achieve “One
Herb, One Standard”.
சைீ பத்தில் இந்திய ைருத்துவம் ைற்றும் கஹாைிகயாபதிக்கான பார்மலகாலபாயா
கமிஷன்

(ஆயுஷ்

அடைச்சகம்)

ைற்றும்

இந்திய

பார்ைககாகபாயா

கைிஷன்

(சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நெ அடைச்சகம்) ஆகியவற்றுக்கு இடைகய "ஒரு
மூ

ிகக,

ஒரு

தரநிக

"

அடைய

ஒரு

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்தம்

டகலயழுத்தானது

49. Prime Minister Narendra Modi announced the decision to rename the Chandigarh
airport after Shaheed Bhagat Singh. The significant decision has been taken on
September 25, 2022, as a tribute to the freedom fighter.
ண்டிகர் ெிமான நிக

யத்திற்கு ஷாஹீத் பகத்

ிங்கின் சபயகர ைாற்றும்

முடிடவ பிரதைர் நகரந்திர கைாடி அறிவித்தார். சுதந்திரப் கபாராட்ை வ ீரருக்கு
அஞ்செி லசலுத்தும் வடகயில் லசப்ைம்பர் 25, 2022 அன்று குறிப்பிைத்தக்க முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

50. The Government of India banned the Popular Front of India(PFI), its affiliates,
and associates.
பாப்பு

ர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா (PFI), அதன் துடண நிறுவனங்கள் ைற்றும்

கூட்ைாளிகடள இந்திய அரசு தகட ச ய்தது

51. Odisha became the first state to publish an encyclopedia based on tribal
communities. Chief minister Navin Patnaik unveiled the “Encyclopedia of Tribes
in Odisha”
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பைங்குடி

மூகங்ககள

அடிப்படையாகக்

லவளியிட்ை முதல் மாநி

லகாண்ை

கடெக்களஞ்சியத்டத

மாக ஒடி ா ஆனது. ஒடிசாவில் பழங்குடியினரின்

கடெக்களஞ்சியத்டத முதல்வர் நவன்
ீ
பட்நாயக் லவளியிட்ைார்.

52. Shri Rajeev Chandrasekhar, the Minister of State for Electronics and Information
Technology, will launch the pre-production run of India’s first lithium cell
manufacturing facility at Tirupati, Andhra Pradesh.
ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் திருப்பதியில் இந்தியாெின் முதல்
உற்பத்தி நிக

ித்தியம் ச ல்

யத்தின் முன் தயாரிப்பு இயக்கத்டத எெக்ட்ரானிக்ஸ் ைற்றும்

தகவல் லதாழில்நுட்பத் துடற அடைச்சரான ஸ்ரீ ராெீவ் சந்திரகசகர் லதாைங்கி
டவக்கிறார்

53. Hughes Communications India (HCI) in collaboration with the Indian Space
Research Organization (ISRO) officially launched India’s first high throughput
satellite (HTS) broadband internet service.
ஹியூஸ் கம்யூனிலகஷன்ஸ் இந்தியா (HCI) இந்திய விண்லவளி ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்துைன்

(ISRO) இடணந்து

ச யற்ககக்லகாள்

(HTS)

இந்தியாவின்

பிராட்லபண்ட்

முதல் உயர் ச யல்திறன்
இகணய

ல கெகய

அதிகாரப்பூர்வைாக அறிமுகப்படுத்தியது

54. The Ministry of Agriculture has launched several initiatives as a run up to the
International Year of Millets 2023.
ர்ெலத

திகன

ஆண்டு

2023

வடரயில்

லெளாண்

அகமச் கம்

பெ

முயற்சிகடளத் லதாைங்கியுள்ளது
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