
SHANMUGAM IAS ACADEMY® 
 

              ISO 9001:2015  YOU DREAM…!  OUR RESPONSE…! 

    

நடப்பு நிகழ்வுகள்  

ஏப்ரல் 7, 2022   



Contact : 9994146662 / 9994427714 www.iasipstnpsc.com / www.shanmugamiasacademy.in 

SHANMUGAM IAS ACADEMY® 
 

               ISO 9001:2015  YOU DREAM…!  OUR RESPONSE…! 
 

 

 ரஷ்யா மீது ப ாருளாதாரதடை - மேடை நாடுகள் முடிவு  

சுருக்கம்:   
❖ உக்டரனின் புச்சா நகரில் ப ாதுேக்கள் துன்புறுத்தி 

 டுபகாடை பசய்யப் ட்ைது பதாைர் ாக, ரஷியா மீது கூடுதல் 

ப ாருளாதாரத் தடைகடள விதிக்க ஐமராப்பிய யூனியனும் 

அபேரிக்கா, பிரிட்ைன் ஆகிய நாடுகளும் முடிவு பசய்துள்ளன.   

❖  ரஷியப்  டையினர் சுோர் ஒரு ோதோக ஆக்கிரமித்திருந்த 

உக்டரன் தடைநகர் கீவின் புகார்ப்  குதியான புச்சாவில், 

அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான ப ாதுேக்கடள  டுபகாடை 

பசய்ததாக உக்டரன் அதிகாரிகள் கூறியது மேற்குைக நாடுகளில் ப ரும் பகாந்தளிப்ட  

ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖  டுபகாடைகளுக்கான எதிர்ப்ட   திவு பசய்யும் வடகயில், தங்கள் நாடுகளிலிருந்து ரஷியத் 

தூதரக அதிகாரிகள் சிைடர பவளிமயறுோறு  ல்மவறு ஐமராப்பிய நாடுகள் உத்தவிட்டுள்ளன. 

❖ ஐமராப்பிய ஆடணயத்தின் 27 உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் ப ல்ஜியம் தடைநகர் 

பிரஸ்பெல்ஸிலுள்ள தடைடேயகத்தில் கூடி, ரஷியா மீது 5-ஆவது கட்ை ப ாருளாதாரத் 

தடைகளுக்கான  ரிந்துடரகளுக்கு ஒருேனதாக ஒப்புதல் அளித்தனர் 

❖ ரஷியாவில் புதிதாக முதலீடு பசய்வதற்கு முழுடேயான தடை விதிப் து, ரஷியாவிலிருந்து 

நிைக்கரி இறக்குேதி பசய்வதற்கு தடை விதிப் து ம ான்ற  ல்மவறு அம்சங்கள் இைம் 

ப ற்றுள்ளன.  

❖  புச்சா  டுபகாடை விவகாரத்தில் ரஷியாடவ தண்டிக்கும் வடகயில் அந்த நாட்டின் மீது 

ஐமராப்பிய யூனியனுைன் இடணந்து அபேரிக்காவும் ப ாருளாதாரத் தடைகடள விதிக்க முடிவு 

பசய்துள்ளது.  

❖  புதிய ப ாருளாதாரத் தடைகளில் ரஷிய நிதி அடேப்புகள், ப ாதுத் துடற நிறுவனங்கள் மீது 

இன்னும் கடுடேயான தடை விதிப் து, ரஷிய அதிகாரிகள் ேற்றும் அவர்களது குடும் த்தினரின் 

பசாத்துகடள முைக்கி அவாா்களுக்கு  யணத் தடை விதிப் து உள்ளிட்ை  ல்மவறு அம்சங்கள் 

இைம் ப ற்றுள்ளதாக பவள்டள ோளிடக பசய்தித் பதாைர் ாளர் பென் சாகி பதரிவித்தார்.  

❖  கூடுதல் ப ாருளாதாரத் தடைகளின் ஒரு  குதியாக, ரஷியாவிலிருந்து ஆண்டுக்கு 400 யூமரா 

(சுோர் ரூ.33,125 மகாடி) ேதிப்பிைான ப ாருள்களின் இறக்குேதிக்குத் தடை விதிப் தற்கான 

நைவடிக்டககடள ஆய்வு பசய்து வருவதாக ஐமராப்பிய யூனியன் தடைவாா் உாா்சுைா 

மவாண்பைாா் லிபயன் பதரிவித்துள்ளார்.  
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13 சர்வமதச வர்த்தக ஒப் ந்தங்கள் - ேத்திய அரசு  

சுருக்கம்:   
❖ சர்வமதச நாடுகளுைன், கைந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியா 13 

சுதந்திர வர்த்தக ஒப் ந்தங்களில் டகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

அதன் டி, இந்தியா தனது வர்த்தக  ங்காளிகளுைன் 13 சுதந்திர 

வர்த்தக ஒப் ந்தங்கடள ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

❖ சமீ த்தில் டகபயழுத்தான இந்தியா-ஆஸ்திமரலியா 

ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ேற்றும் வர்த்தக ஒப் ந்தம் (IndAus 

ECTA), இந்தியா-போரிஷியஸ் விரிவான ப ாருளாதார 

ஒத்துடைப்பு ேற்றும் கூட்டு ஒப் ந்தம் (CECPA) ேற்றும் இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விரிவான 

கூட்டு ஒப் ந்தம் (CEPA) ஆகியடவயும் அைங்கும். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ இந்தியா 6 வடரயறுக்கப் ட்ை முன்னுரிடே வர்த்தக ஒப் ந்தங்களில் டகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இந்த தகவடை வர்த்தகம் ேற்றும் பதாழில்துடற அடேச்சகத்தின் இடண ேந்திரி அனுப்ரியா 

 மைல் ேக்களடவயில் எழுத்துப்பூர்வோக பதரிவித்தார். 

1. இந்தியா-இைங்டக சுதந்திர வர்த்தக ஒப் ந்தம் (FTA) 

2. பதற்காசிய சுதந்திர வர்த்தகப்  குதிக்கான ஒப் ந்தம் (SAFTA) (இந்தியா,  ாகிஸ்தான், 

மந ாளம், இைங்டக,  ங்களாமதஷ், பூட்ைான், ோைத்தீவுகள் ேற்றும் ஆப்கானிஸ்தான்) 

3. இந்தியா-மந ாள வர்த்தக ஒப் ந்தம் 

4. வர்த்தகம், வியா ாரம் ேற்றும் ம ாக்குவரத்து பதாைர் ான இந்தியா-பூைான் ஒப் ந்தம் 

5. இந்தியா-தாய்ைாந்து சுதந்திர வர்த்தக ஒப் ந்தம் - ஆரம்  அறுவடை திட்ைம்  

6. இந்தியா-சிங்கப்பூர் விரிவான ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ஒப் ந்தம் 

7. இந்தியா-ஆசியான் விரிவான ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ஒப் ந்தம்  - ப ாருட்கள், 

மசடவகள் ேற்றும் முதலீட்டு ஒப் ந்தம் (புருமன, கம்ம ாடியா, இந்மதாமனசியா, 

ைாமவாஸ், ேமைசியா, மியான்ேர், பிலிப்ட ன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்ைாந்து ேற்றும் 

வியட்நாம்) 

8. இந்தியா-பதன் பகாரியா விரிவான ப ாருளாதார கூட்டு ஒப் ந்தம்  

9. இந்தியா-ெப் ான் விரிவான ப ாருளாதார கூட்டு ஒப் ந்தம்  

10. இந்தியா-ேமைசியா விரிவான ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ஒப் ந்தம்  

11. இந்தியா-போரிஷியஸ் விரிவான ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ேற்றும் கூட்டு ஒப் ந்தம்  

12. இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விரிவான கூட்டு ஒப் ந்தம்  

13. இந்தியா-ஆஸ்திமரலியா ப ாருளாதார ஒத்துடைப்பு ேற்றும் வர்த்தக ஒப் ந்தம் 

❖ மேற்கண்ை ஒப் ந்தங்களின் ப ாருளாதார தாக்க ேதிப்பீட்டில், ஒப் ந்தம் பசய்யப் ட்ை 

நாடுகளுைனான ஏற்றுேதி ேற்றும் இறக்குேதி ஆகிய இரண்டிலும் வளர்ச்சி ஏற் ட்டுள்ளது 

பதரியவந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

தேசிய சசய்திகள் 
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2023-ம் ஆண்டு இறுதியில் உைக முதலீட்ைாளர்கள் ோநாடு 

சுருக்கம்:   
❖ 2023-ம் ஆண்டு இறுதியில் தமிைகத்தில் உைக முதலீட்ைாளர்கள் ோநாடு நைத்தப் டும் என 

முதைடேச்சர் ஸ்ைாலின் சட்ைப்ம ரடவயில் அறிவித்துள்ளார்.   

❖ ''தமிைக அரசு பதாழில் துடறயில் மேற்பகாண்ை  ல்மவறு 

நைவடிக்டககள் முதலீட்ைாளர்களுக்கு, புதிய பதாழில் 

பதாைங்குமவாருக்கு மிகப்ப ரிய நம்பிக்டகடய இந்த 

அரசின்மீது, தமிழ்நாட்டின் மீது அளித்திருக்கிறது.  

❖ கைந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம் ர் வடரயில் ேட்டும் 

தமிழ்நாட்டில் பவளிநாட்டு மநரடி முதலீடு (Foreign Direct Investment) என் து 41.5 விழுக்காடு 

அதிகரித்துள்ளது.'' 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ சுவிட்சர்ைாந்து, பெர்ேனி, இங்கிைாந்து, அபேரிக்க நாட்டிலும், முன்னணி  முதலீட்ைாளர்கடள 

சந்தித்து, தமிழ்நாட்டின்  பதாழில் வளர்ச்சிக்கு  மதடவயான முதலீடுகடள ஈர்ப் தற்கான 

முயற்சிகள்  ஏற்கனமவ பதாைங்கி விட்ைன என்றும், தமிைகத்தில் அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் 

உைக முதலீட்ைாளர்கள் ோநாடு நைத்தப் டும் என்றும் முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சட்ைப்ம ரடவயில் 

பதரிவித்தார்.  
❖ 2022 ஆண்டு மே ோதத்தில் சுவிட்சர்ைாந்து நாட்டில் நடைப றவுள்ள உைகப் ப ாருளாதார 

அடேப்பின் வருைாந்திர கூட்ைத்திலும், பெர்ேனி நாட்டில் ஹாமனாவர் நிகழ்விலும், ெூன் 

ோதத்தில் இங்கிைாந்தில் நடைப றவுள்ள "க்மளா ல் ஆஃப் ம ார் வின்ட்" (Global Off Shore 

Wind) நிகழ்விலும், ெூடை ோதத்தில் அபேரிக்க நாட்டிலும், முன்னணி முதலீட்ைாளர்கடளச் 

சந்தித்து, தமிழ்நாட்டின் பதாழில் வளர்ச்சிக்குத் மதடவயான முதலீடுகடள ஈர்ப் தற்கான 

முயற்சிகள் ஏற்பகனமவ பதாைங்கி விட்ைன . 
❖ 19ம் மததி மவளாண்  ட்பெட்டை, மவளாண்டே துடற அடேச்சர் எம்.ஆர்.மக. ன்னீர்பசல்வம் 

தாக்கல் பசய்தார். சட்ைப்ம ரடவ தடைடே பசயைகத்தில் உள்ள ம ரடவ ேண்ை த்தில் கைந்த 

ோதம் 18ம் மததி கூடியது.  

❖ தமிைக அரசின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கான ப ாது  ட்பெட்டை நிதியடேச்சர்  ைனிமவல் 

தியாகராென்  தாக்கல் பசய்தார். 

 

குற்றவியல் அடையாள விதிமுடற ேமசாதா 

சுருக்கம்:   
❖ குற்றவியல் அடையாள விதிமுடற ேமசாதாவுக்கு 

ோநிைங்களடவ ஒப்புதல் வைங்கியடதயடுத்து, அந்த ேமசாதா 

நாைாளுேன்றத்தில் நிடறமவறியது.   

❖ குற்றவாளிகள், குற்றச் பசயலில் ஈடு ட்ைதாகக் டகது 

பசய்யப் டும் ந ர்   ஆகிமயாரின் உைல் ேற்றும் உயிரியல் 

அடையாளங்கடள காவல் துடறயினர் மசகரிப் தற்கு 

சட்ைபூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கும் குற்றவியல் அடையாள 

விதிமுடற ேமசாதா முன்னதாக ேக்களடவயில் நிடறமவற்றப் ட்ைது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ேமசாதாடவ ோநிைங்களடவயில் ேத்திய உள்துடற அடேச்சர்   அமித்  ா தாக்கல் பசய்தார் 

‘‘நாட்டின் 100 ஆண்டுகள்  டைடேவாய்ந்த சட்ைத்தில் பதாழில்நுட்  வளாா்ச்சிகடள உட்புகுத்தி 
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விசாரடண நடைமுடறடய வலுப் டுத்துவதும், குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப் டும் விகிதத்டத 

அதிகரிப் தும்தான் குற்றவியல் அடையாள விதிமுடற ேமசாதாவின் மநாக்கம்.   
❖ தற்ம ாது நடைமுடறயில் உள்ள டகதிகள் அடையாளச் சட்ைம், 1920 ஆங்கிமையர்கள் காைத்தில் 

உருவாக்கப் ட்ைது.  
❖ இது நவீன காைத்துக்குப் ம ாதுோனதாக இல்டை.  தனிேனித உரிடேயும், ேனித 

உரிடேகடளயும் மீறும் வடகயில் எந்தபவாரு குடற ாடுகளும் ேமசாதாவில் இைம்ப றாதடத 

அரசு உறுதி பசய்யும். 
❖  உைல் ேற்றும் உயிரியல் அடையாளங்கள் பதாைர் ான தரவுகள் முழுடேயாகப்  ாதுகாக்கப் டும். 
❖ குற்றவியல் அடையாள விதிமுடற ேமசாதா அரசடேப்புக்கு முரணானது; சட்ைவிமராதோனது. 

இந்த ேமசாதாடவ நிடறமவற்றினால், நம்டே நாமே ஏோற்றிக் பகாள்மவாம். 
❖  ஒரு குற்றத்துக்கான தண்ைடன ரூ.100 அ ராதோக இருந்தால், அதற்கும் இந்தச் சட்ைம் 

ப ாருந்தும்.  
❖ இதும ான்ற சட்ைத்தால் ஏழ்டேயானவர்களும், விளிம்பு நிடையில் உள்ளவர்களும்தான் அதிகம் 

 ாதிக்கப் டு வர்களாக இருப் ர்   
❖ இந்தச் சட்ைத்டத காவல் துடற தவறாகப்  யன் டுத்த முடியும்.  நார்க்மகா அனாலிசஸ், 

 ாலிகிராஃப், பிஇஏபி ஆகிய உண்டே கண்ைறியும்  ரிமசாதடனகள் சட்ைவிமராதோனடவ, 

அரசடேப்புக்கு முரணானடவ என் மத கைந்த 2010-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த நாட்டின் சட்ைோக 

உள்ளது.  
❖ இந்த உண்டே கண்ைறியும்  ரிமசாதடனகளும் குற்றவியல் அடையாள விதிமுடற ேமசாதாவில் 

இைம்ப ற்றுள்ளதா என் டத அரசு பதளிவு டுத்த மவண்டும் என்றார்   அவர்   

இதடனத்பதாைர்ந்து, இந்த ேமசாதா குரல் வாக்பகடுப்பு மூைம் நிடறமவற்றப் ட்ைது.  

அரிக்கமேட்டில் ேத்திய பதால்லியல் துடற மீண்டும் அகைாய்வு பசய்ய 

முடிவு 

சுருக்கம்:   
❖ ‘கைல் வாணி த்தில் தமிைர்கள் பகாடிக்கட்டி  றந்தார்கள்’ 

என் தற்கு நிடனவுச் சின்னோக உள்ள அரிக்கமேடு 

 ராேரிப்பின்றி உள்ள சூைலில், ேத்திய பதால்லியல் துடற 

மீண்டும் அங்மக அகழ்வாய்வு பசய்ய முடிவு எடுத்துள்ளது.  

❖ புதுச்மசரி அரியாங்குப் ம் அருமக இருக்கும் அரிக்கமேடு 

 குதி வங்காள விரிகுைா கைலில் இருந்து 3 கி.மீ. 

பதாடைவில் அடேந்துள்ளது. கி.மு.200 முதல் கி.பி.200 வடர இங்கு கைல் வாணி ம் 

நைந்ததற்கான ஆதாரங்கள் அகைாய்வு மூைம் கிடைத்துள்ளன.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ மராோனிய ேன்னன் அகஸ்ைஸ் உருவம் ப ாறித்த நாணயங்கள், ேணிகள், சுடுேண் 

ப ாம்டேகள் கண்பைடுக்கப் ட்ைதன் மூைம், இப் குதியில் இருந்து மராோனியர்களுைன் 

வாணி ம் நைந்தது உறுதிப் டுத்தப் ட்ைது. 

❖ பிரான்ஸ் நாட்டைச் மசர்ந்த பைைாந்தீய், அரிக்கமேட்டின் சிறப்ட  1769-ல் நூைாக பவளியிட்ைார். 

1908-ல் பிபரஞ்சுக் கல்லூரியின் ம ராசிரியர் ைமவா துய்ப்ராய், அரிக்கமேடுப்  குதியில் சிறுவர்கள் 

டவத்து விடளயாடிய  ை வண்ண ேணிகள், ேண் ாண்ை ஓடுகடளச் மசகரித்தார். 

❖ அகஸ்ைஸின் தடை ப ாறிக்கப் ட்ை மகாமேதகப்  தக்கமும், ஒருபுறம் யாடன உருவமும் ேறுபுறம் 

சிங்கம் ப ாறிக்கப் ட்ை மராோனிய நாணயங்களும் கிடைத்தன. 
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❖ அரிக்கமேடுப்  குதியில் கிடைத்த சாயத்பதாட்டி உடறகிணறு, பிராமி எழுத்து அடேந்த  ாடன 

ஓடு, யவனக் குடியிருப்பின் சுவர்  குதிகடள ஆராய்ந்து நூல்களும் பவளிநாட்ைவரால் 

பவளியிைப் ட்ைன.  

❖ தமிைர்கள் கைல் வாணி த்தில் பகாடிகட்டி  றந்தார்கள் என்ற வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

இந்த இைம் தற்ம ாது திறந்தபவளி ேதுக்கூைோகமவ ோறியுள்ளது.  

❖ ேறுபுறமோ ேணல் திருட்டு அதிகளவில் நைக்கிறது. வரைாற்று சின்னங்கடளயும் சிடதத்து 

ேணல் திருட்டுநைக்கிறது.  

❖ இந்திய பதால்லியல்துடற கட்டுப் ாட்டில் உள்ள  குதியில் கூை சர்வ சாதாரணோக ேணடை 

திருடி பசல்கின்றனர். 

 

பிபரய்லி வடிவில் 41 தமிழ்ச் பசவ்வியல் நூல்கள்  

சுருக்கம்:   
❖  ார்டவயற்ற ோற்றுத் திறனாளிகள்  யன்ப றும் வடகயில், 41 

தமிழ்ச் பசவ்வியல் நூல்கடளயும் சந்தி பிரித்து எளிய 

உடரயுைன் பிபரய்லி நூல்களாக பவளியிடும்  ணிகள் 

நடைப ற்று வருவதாக பசம்போழித் தமிைாய்வு ேத்திய 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர் இரா.சந்திரமசகரன் கூறியுள்ளார்.    

❖ பசம்போழித் தமிைாய்வு ேத்திய நிறுவனத்தில்,  ல்மவறு 

வடகயிைான தமிழ் வளர்ச்சிப்  ணிகடள மேற்பகாள்ளப் புதிய 

திட்ைங்கள் வகுக்கப் ட்டுள்ளன. ோதத்துக்கு குடறந்தது ஐந்து 

நூல்கடள பவளியிை மவண்டும் என் டத மநாக்கோகக் பகாண்டு அதற்கான  ணிகள் 

விடரவு டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ இடணயவழியில் பசம்போழித் தமிழ்க் கல்விடயக் கற்றல், பசவ்வியல் சுவடிகடளக் கணினியில் 

மதடுதல்,  ன்னாட்டு ஆய்விதழ் பவளியிடுதல், உைகளாவிய போழிகடளத் தமிழ் போழியுைன் 

ஒப்பிட்டு ஒப்பியல் ஆய்வுகடள மேற்பகாள்ளுதல்,  ன்னாட்டு அளவிைான கருத்தரங்கங்கடள 

நைத்துதல் முதைான  ணிகடள தீவிரோக மேற்பகாண்டு வருகிமறாம்.  

❖  அமதம ான்று புகழும், புைடேயும் வாய்ந்த ம ராசிரிய கடளக் பகாண்டு பசவ்விைக்கிய 

சிறப்புகடளக் காட்சிப் டுத்தி யூடியூப் மூைம்  ரவச்பசய்யும் வடகயில் திட்ைம் வகுக்கப் ட்டுள்ளது.  

❖ நாள்மதாறும் ஒரு அறிஞடர அடைத்துக் காட்சிப் டுத்தும் வடகயில் புதிய வளாகத்தில் உரிய 

வசதிகள் மேற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளன. 

❖   புகழ்ப ற்ற பவளிநாட்டுப்  ல்கடைக்கைங்களில் பசவ்வியல் தமிழ் இருக்டககள் அடேக்கத் 

திட்ைமிைப் ட்டுள்ளது.  

❖ முதல்கட்ைோக இந்மதாமனசியா, தாய்ைாந்து, கம்ம ாடியா, வியட்நாம், ரியூனியன் ஆகிய நாட்டுப் 

 ல்கடைக்கைகங்களில் பசவ்வியல் தமிழ் இருக்டககள் அடேப் தற்குரிய நைவடிக்டககள் 

மேற்பகாள்ளப் ட்டு வருகின்றன. 

❖  ார்டவயற்ற ோற்றுத் திறனாளிகள்  யன்ப றும் வடகயில், 41 தமிழ்ச் பசவ்வியல் நூல்கடளயும் 

சந்தி பிரித்து எளிய உடரயுைன் பிபரய்லி நூல்களாக பவளியிடும்  ணிகள் நடைப ற்று 

வருகின்றன.   

❖  ார்டவயற்ற ோற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இந்நூல்கள் இைவசோக வைங்கப் டும் என்றார். 

http://www.shanmugamiasacademy.in/


Contact : 9994146662 / 9994427714 www.iasipstnpsc.com / www.shanmugamiasacademy.in 

SHANMUGAM IAS ACADEMY® 
 

               ISO 9001:2015  YOU DREAM…!  OUR RESPONSE…! 
 

 

ம ார்ப்ஸ்  ட்டியலில்  இந்திய மகாடீஸ்வரர்கள் - 2022 

சுருக்கம்:   

❖ முமகஷ் அம் ானி, பகௌதம் அதானி ஆகிமயார்  

இந்தியாவின்  ணக்காரர்கள்  ட்டியலில் 1 ேற்றும் 

2ஆவது இைங்கடளப் பிடித்துள்ளனர் .   

❖ உைபகங்கிலும் உள்ள பில்லியனர்களின் 36 வது 

வருைாந்திர தரவரிடச  ட்டியலில்  ை இந்தியர்கள் 

இைம்பிடித்தனர். அந்த வடகயில், ஃம ார்ப்ஸ் 

பவளியிட்ை தகவல் டி, சமீ த்திய  ணக்காரர்கள்  ட்டியலில் அம் ானிகள், அதானிகள், 

மிட்ைல்கள் உட் ை  ைர் இடணந்துள்ளனர். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ அதானி குழுேத்தின் தடைவர் பகௌதம் அதானி, ரிடைன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் 

நிறுவனத்தின் தடைவர் முமகஷ் அம் ானிடய பின்னுக்கு தள்ளி ஆசியாவிமைமய 

ப ரிய  ணக்காரர்கள்  ட்டியலில் முதலிைம் பிடித்துள்ளார். 

❖ உைகளவில் மகாடீஸ்வரர்  ட்டியலில் அமேசான் சிஇஓ பெப் ப சாஸ் முதலிைத்தில் 

உள்ளார். 
❖ முமகஷ் அம் ானி ;   ரிடையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தடைவரான முமகஷ் அம் ானி, 90.7 

பில்லியன் ைாைர் பசாத்து ேதிப்புைன் ஆசியாவின் மிகப் ப ரிய  ணக்காரராகவும், 

உைகின்  த்தாவது  ணக்காரராகவும் தனது இைத்டதத் தக்க டவத்துக் பகாண்ைார். 

❖ பகௌதம் அதானி ேற்றும் குடும் ம் :  ஆசியாவின் இரண்ைாவது ப ரிய  ணக்காரரான 

அதானி குடும் த்தின் நிகர பசாத்து ேதிப்பு $90 பில்லியன் ஆகும். அவர் உைக 

தரவரிடசயில் 11வது இைத்தில் உள்ளார். 

❖ ஷிவ் நாைார் : HCL பைக்னாைஜிஸ் லிமிபைட் நிறுவனர் நாைார், இந்தியாவின் மூன்றாவது 

ப ரிய  ணக்காரர் ஆவர். அவரது பசாத்து ேதிப்பு 22 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.  

❖ ஃம ார்ப்ஸ்  டி, அவரது நிகர ேதிப்பு $28.7 பில்லியன் ஆகும். உைக தரவரிடசயில் 47வது 

இைத்தில் உள்ளார். 

 

 

ஆராய்ச்சி  ணிகளுக்கான மதர்வு நகரங்களில் பசன்டனக்கு 2வது 

இைம் 

சுருக்கம்:   
❖ எைக்ட்ரானிக்ஸ் ப ாருட்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், 

ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம் ாட்டு  ணிகளுக்காக மதர்வு பசய்யும் 

இைங்களில், அன்னிய மநரடி முதலீட்டின் ேதிப்பில், பசன்டன 

இரண்ைாவது இைம் பிடித்துள்ளது.  

❖ ைண்ைன் நாட்டை தடைடேயிைோகக் பகாண்டு, ோதம் 

இருமுடற பவளிவருகிறது, 'எப்.டி.ஐ., இன்ைலிபென்ஸ்' 

இதழ்.இந்த இதழில் உைக அளவில், எைக்ட்ரானிக்ஸ் உதிரி  ாகங்கள் தயாரிக்கும் 

நிறுவனங்களின் தர வரிடசடய, அன்னிய மநரடி முதலீட்டின் அடிப் டையில், முதல் 100 

நகரங்கள் குறித்த  ட்டியடை பவளியிட்ைது. 

  

http://www.shanmugamiasacademy.in/


Contact : 9994146662 / 9994427714 www.iasipstnpsc.com / www.shanmugamiasacademy.in 

SHANMUGAM IAS ACADEMY® 
 

               ISO 9001:2015  YOU DREAM…!  OUR RESPONSE…! 
 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ குடறந்த பசைவில் தரோன ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம் ாட்டு  ணிகளுக்கான மதர்வாகவும் இது 

அடேந்தது. 

❖ ஆய்வில், உைக அளவில் அதிகம் மதர்வு பசய்யும் நகர்களின்  ட்டியலில், பதன்பகாரியா தடைநகர் 

சிமயால் முதல் இைம் பிடித்துள்ளது.இரண்ைாவது இைத்டத, இந்தியாவில் பசன்டன பிடித்துள்ளது. 

❖ நம் நாட்டின் கர்நாைகா ோநிைத்தின் தடைநகர் ப ங்களூரு, ேகாராஷ்டிரா ோநிைத்தின் புமன 

ேற்றும் ஹரியானா ோநிைத்தின் குர்கான் ஆகிய நகரங்களும், அடுத்த 10 இைங் களுக்குள் 

உள்ளன. 

❖ எைக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனங்களின் அன்னிய முதலீட்டின் அடிப் டையில், பசன்டன நகரம் 

ேட்டுமே, ஆண்டுக்கு மிகக் குடறந்த பசயல் ாட்டு பசைடவ ஏற் டுத்துகிறது. 

❖ பசன்டனயில் உள்ள ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம் ாட்டு டேயத்தில்  ணிபுரியும், ந ர்களில் 50 

ம ருக்கு ஆண்டுக்கு 9.54 மகாடி ரூ ாய் ேட்டுமே பசயல் ாட்டு பசைவாகிறது எனக் 

குறிப்பிைப் ட்டுள்ளது. 

❖ இடதயடுத்து, ேமைஷியா நாட்டின் பினாங் நகரில் ஆண்டுக்கு, 10 மகாடி ரூ ாய்; குர்கான் ேற்றும் 

புமனவில், 11.60 மகாடி ரூ ாய் ஆண்டுக்கு பசயல் ாட்டு பசைவாக உள்ளது. 

❖ இதர நாடுகடள ஒப்பிடும் ம ாது, இந்தியாவில் எைட்க்ரானிக்ஸ் பதாைர் ான ப ாருட்கள் 

தயாரிப்புக்கு, குடறவான பசைவு ஏற் டுகிறது. 
❖ பசமி கண்ைக்ைர் ேற்றும் எைக்ட்ரானிக்ஸ் உதிரி  ாகங்கள் தயாரிப்பு துடறயில், ஆராய்ச்சி ேற்றும் 

புதுடேடய கண்டுபிடிப் மத, நாட்டிற்கு முக்கியம் என, பிரதேர் மோடி ஊக்கப் டுத்தி உள்ளார் 

என, அந்த ோத இதழ் பவளியிட்ை பசய்தியில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

 

நுடைவு மதர்வு  அடிப் டையில் ேட்டுமே ோணவர் மசர்க்டக 

சுருக்கம்:   
❖ நுடைவு மதர்வு ோர்க் அடிப் டையில் ேட்டுமே ோணவர் 

மசர்க்டக நடைப ற மவண்டும் என்று ேத்திய 

 ல்கடைக்கைகங்களுக்கு யுஜிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

‘இளநிடை  ட்ை  டிப்புகளில் ோணவர் மசர்க்டகடய 

ப ாது  ல்கடைக்கைக நுடைவு மதர்வு (சியுஇடி) 

ேதிப்ப ண் அடிப் டையில் ேட்டுமே நைத்த மவண்டும்’ 

என்று ேத்திய  ல்கடைக்கைகங்கடள  ல்கடைக்கைக ோனிய குழு (யுஜிசி) மகட்டு 

பகாண்டுள்ளது.   

❖ ‘நாடு முழுவதும் உள்ள 45 ேத்திய  ல்கடைக்கைகங்களில் வைங்கப் டும்  ல்மவறு இளநிடை 

 ட்ை  டிப்புகளில் ோணவர் மசர்க்டகயானது பிளஸ் 2 ேதிப்ப ண் அடிப் டையில் அல்ைாேல் 

ப ாது  ல்கடைக்கைக நுடைவு மதர்வு ேதிப்ப ண் அடிப் டையில் மேற்பகாள்ளப் ை மவண்டும். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ோணவர்களுக்கான குடறந்த ட்ச தகுதி ேதிப்ப ண்டண அந்தந்த  ல்கடைக்கைகங்கமள 

நிர்ணயித்து பகாள்ளைாம்’ என்று யுஜிசி கைந்த ோதம் அறிவிப்பு பவளியிட்ைது.  

❖  ல்மவறு அடேப்புகளும், அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு பதரிவித்து வருகின்றன. ஏடை 

ோணவர்கள் ேத்திய  ல்கடைக்கைகங்களில் மசர்க்டக ப ற முடியாத நிடைடய இது 

உருவாக்கும் என அவர்கள் புகார் பதரிவித்தனர்.  

❖ இதும ான்று எதிர்ப்பு பதரிவித்து வரும் சூைலில், ‘நுடைவு மதர்வு ேதிப்ப ண் அடிப் டையில் 

ேட்டுமே மசர்க்டக நைத்தப் ை மவண்டும்’ என்று யுஜிசி மீண்டும் பதளிவு டுத்தியுள்ளது. 
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❖ இதுபதாைர் ாக அடனத்து ேத்திய  ல்கடைக்கைக துடணமவந்தர்களுக்கும் யுஜிசி பசயைர் 

ரஜ்னீஷ் பெயின் ேத்திய  ல்கடைக்கைகங்கள் ேற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் 

வைங்கப் டும் இளநிடை  ட்ை  டிப்புகளில் ோணவர் மசர்க்டகயானது சியுஇடி ேதிப்ப ண் 

அடிப் டையில் ேட்டுமே மேற்பகாள்ளப் ை மவண்டும் என்று இதன் மூைம் 

பதளிவு டுத்தப் டுகிறது. 

❖ நுண் கடை, நாட்டியம் உள்ளிட்ை நிகழ் கடை, விடளயாட்டு, உைற்கல்வி உள்ளிட்ை பசயல் ாடு 

அடிப் டையிைான சிை இளநிடை  ட்ை  டிப்புகளுக்கான மசர்க்டகயில் கூடுதல் தகுதி 

நடைமுடறகடள பின் ற்றி பகாள்ளைாம் என்று ரஜ்னீஷ் பெயின் பதரிவித்துள்ளார் 

❖ ேத்திய  ல்கடைக்கைகங்களில் மசர்க்டக ப ற விரும்பும் ோணவர்களுக்கு சியுஇடி நுடைவு 

மதர்வு ஒற்டற சாளர மசர்க்டக வாய்ப்ட  ஏற்ப் டுத்தி தரும்’ என்று அந்த நுடைவுத் மதர்டவ 

நைத்தும் மதசிய மதர்வுகள் முகடே (என்டிஏ) சார்பில் பதரிவிக்கப் ட்ைது. இந்த நுடைவுத் மதர்வு 

கணினி அடிப் டையில் (சிபிடி) நைத்தப் டும் என் து குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

ம ரழிவு ஆயுதங்களுக்கு நிதியுதவி பசய்வடதத் தடுக்கும் ேமசாதா 

சுருக்கம்:   
❖ ம ரழிடவ ஏற் டுத்தும் ஆயுதங்கடளத் தயாரிப் தற்கு நிதியுதவி 

வைங்குவடதத் தடை பசய்யும் சட்ைத் திருத்த ேமசாதா, ேக்களடவயில் 

நிடறமவறியது.  

❖ ம ரழிவு ஆயுதங்கள் (சட்ை விமராதச் பசயல்கள்) சட்ைம், கைந்த 2005 

- ஆம் ஆண்டில் இயற்றப் ட்ைது.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ சட்ைத்தில், ம ரழிவு ஆயுதங்கடளத் தயாரிப் தற்கு ேட்டுமே தடை விதிக்கப் ட்டுள்ளது. அதில், சிை 

திருத்தங்கள் மேற்பகாள்ளப் ட்டு, ேக்களடவயில் அந்த ேமசாதா அறிமுகம் பசய்யப் ட்ைது 

❖  ேமசாதா மீது புதன்கிைடே நடைப ற்ற விவாதத்தின்ம ாது, இந்த ேமசாதா நிடறமவறுவது 

காைத்தின் அவசியம் என்று கூறி கட்சி மவறு ாடின்றி அடனத்துக் கட்சி உறுப்பினாா்களும் 

ேமசாதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அடதத் பதாைாா்ந்து குரல் வாக்பகடுப்புைன் ேமசாதா 

நிடறமவற்றப் ட்ைது.   

❖ இந்த ேமசாதாவின் மூைம், ம ரழிவு ஆயுதங்கடளத் தயாரிப் தற்கு நிதியுதவி பசய் வர்களின் 

பசாத்துகடள முைக்கவும்  றிமுதல் பசய்யவும் ேத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப் ட்டுள்ளது.  

முன்னதாக, நடைப ற்ற விவாதத்தின்ம ாது பவளியுறவுத் துடற அடேச்சர் எஸ்.பெய்சங்கர் 

❖ சட்ை திருத்த ேமசாதா நிடறமவறுவதால், இந்தியாவின் மதசப் ாதுகாப்பு மேலும் வலுவடையும்; 

சாா்வமதச அளவில் இந்தியாவின் அந்தஸ்தும் உயரும்.  அண்டேக் காைோக, ம ரழிடவ 

ஏற் டுத்தும் ஆயுதங்களின்  ரவடைத் தடுப் தற்கான நைவடிக்டககடள  சர்வமதச அடேப்புகள் 

தீவிரப் டுத்தி, புதிய கட்டுப் ாடுகடள விதித்து வருகின்றன. 

❖  ஐ.நா.  ாதுகாப்பு கவுன்சில்,  யங்கரவாத நிதி தடுப்பு அடேப்பு (எஃப்ஏடிஎஃப்)ஆகியடவ ம ரழிவு 

ஆயுதங்களுக்கு நிதியுதவி வைங்குவடதத் தடை பசய்துள்ளன என்றார் 
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மவளாண்  ஏற்றுேதி ரூ . 3.79  ைட்சம் மகாடிடய எட்டி சாதடன  

சுருக்கம்:   
❖ நாட்டின் போத்த ப ாருட்கள் ஏற்றுேதி வர்த்தக ேதிப்பு, 2021-- 

22ம் நிதியாண்டில், 31.35 ைட்சம் மகாடி ரூ ாடய 

எட்டியுள்ளது.இந்திய ஏற்றுேதியாளர் கூட்ைடேப்பு (பிமயா )   

❖ தடைவர் சக்திமவல் அறிக்டக:கைந்த 2021 ---- 22ம் 

நிதியாண்டில், நாட்டின் ப ாறியியல் ப ாருட்கள், ப ட்மராலியம், 

ரத்தினம், நடககள், ரசாயனம்,  ருத்தி நுால், துணி, டகத்தறி ப ாருட்கள் ஏற்றுேதி சிறப் ாக 

நடைப ற்றுள்ளது 

.முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ அபேரிக்கா, பநதர்ைாந்து, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், இங்கிைாந்து, ப ல்ஜியம், பெர்ேனி 

நாடுகளுக்கான இந்திய ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளது.  

❖ புதிய வர்த்தக ஒப் ந்தங்கள், ேத்திய அரசின் சலுடககள், நாட்டின் ஏற்றுேதி துடறக்கு ஊக்கம் 

அளித்துள்ளன. 

❖ கைந்த 2021 -- 22ம் நிதியாண்டில், நாட்டின் போத்த ப ாருட்கள் ஏற்றுேதி, 30 ைட்சம் மகாடி 

ரூ ாய் எட்டுவதற்கு பிரதேர் மோடி இைக்கு நிர்ணயித்தார். 

❖ நிதியாண்டின் 11 ோதங்களிமைமய, இந்த இைக்டக கைந்துபசன்றுவிட்மைாம்.கைந்த ோர்ச் ோதமும் 

ஏற்றுேதி வர்த்தகம் சிறப் ாக நைந்துள்ளது.  

❖ நிதியாண்டின் போத்த ஏற்றுேதி, 31 ைட்சத்து 35 ஆயிரம் மகாடி ரூ ாடய எட்டிப்பிடித்துள்ளது. 

அடுத்தடுத்த நிதியாண்டுகளில், ஏற்றுேதி வர்த்தகம் மேலும் சாதடன  டைக்கும் என்ற நம்பிக்டக 

பிறந்துள்ளது.  

உைக சுகாதார தினம் : ஏப்ரல் 7 

சுருக்கம்:   

❖ உைக சுகாதார தினம் என் து ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 7 ஆம் மததி உைக சுகாதார 

விழிப்புணர்வு தினோகும். 

❖ 2022 உைக சுகாதார தினத்தின் கருப்ப ாருள் ‘நேது கிரகம், நேது ஆமராக்கியம்’ 

என் தாகும்.  

❖ இந்த ஆண்டின் கருப்ப ாருள் நேது கிரகம் ேற்றும் அதில் வாழும் ேனிதர்களின் 

நல்வாழ்டவ மநாக்கி உைகளாவிய கவனத்டத பசலுத்துவடத மநாக்கோகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ உைக சுகாதார அடேப்பு (WHO) 1948 இல் முதல் உைக சுகாதார சட டயக் கூட்டியது, 

இது "உைக சுகாதார தினத்டத நிறுவுவதற்கு அடைப்பு விடுத்தது. 

❖ முதல் உைக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் 7, 1950 அன்று நைத்தப் ட்ைது, அதன்பிறகு ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் அந்த மததியில் அது அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

❖ உைக சுகாதார அடேப்பின் முன்னுரிடேப்  குதிடய முன்னிடைப் டுத்த ஒரு குறிப்பிட்ை 

சுகாதாரத் தடைப்ட ப்  ற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற் டுத்துவமத இந்த நாளின் முக்கிய 

குறிக்மகாள். 

முக்கிய தினங்கள் 
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