C.A.28.05.2022 (Tamil Version)
1. "டூம்ப்

ஆஃப்

சண்ட்"

லுக்கக

பன்பறநக

இந்

ழுத்ர்

க ஞ்சன ஸ்ரீ-க்கு சர்தச புக்கர் ிருது ங்கப்தட்டுள்பது. "ரட் ச"
ன்று ஹந்ில் ழுப்தட்ட இந் ல் 80 து ரதண் ணது தன்
தருத்ல் இந் - தகஸ்ன் திரிிறணின்ததது இன்ணல்கறப
குநப்திடும் றகில் இந் ல் ழுப்தட்டுள்பது.
2. ரிசக்த்துறநில்

னக்கரிின்

தன்தட்றட

படிவுக்கு

2035-க்குள்

ரகண்டு ஜ 7 - டுகள் உறுதற்றுள்பது.
3. இனங்றக அதரின் அகத்ற குறநத்து டலன்நத்துக்கு கூடுல்
அகங்கறப ங்க றக ரசய்பம் 21-து சட்ட ருத் தசற
ிறில் றநதறுது ன்று பத் அசல் றனர்கள் படிவு
ரசய்துள்பக கல்கள் ரபிகபள்பது.
4. கத்ல் தசனம் உள்பிட்ட 9 ட்டங்கபில் தத் ரட் ட்டத்ற
ரங்குற்கண

புரிந்துர்வு

எப்தந்ங்கள்

ரசன்றண

றனற

ரசனகத்ல் கல் ரல்நுட்தில் அறச்சர் தண
பன்ணிறனில்
அரிலூர்,

றகரழுத்ணது.

கடலூர்,

ர்புரி,

ிழுப்பும்,ஈதடு,

கள்பக்குநச்ச,

தசனம்,

ங்கஜ்

ரதம்தலூர்,

ீனகரி

ஆக

ட்டங்கபில் இருக்கும் 3001 ஊட்சகலம் தத் ட்டத்ன் பனம்
அகண்ட அறனக்கற்றந தசறற ரதரும் ன்று அறச்சர் தண ங்கஜ்
ரரிித்துள்பர்.
5. ருணத்துக்கு அகக ரசத்துகறப தசர்த் க்கல் ஹரிண
பன்ணள் பல்ர் ஏம் திகஷ் ரசௌனவுக்கு 4 ஆண்டுகள் சறந
ண்டறணபம், 50

னட்சம்

அதபம் ித்து ரடல்ன

சதி சநப்பு

ீன்நம் ீர்ப்தபித்துள்பது.
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6. ரசஸ்ஸதிள் ஸ்டர்ஸ் ஆன்றனன் ரசஸ் ததட்டிில் இந்ின் இபம்
கண்ட்

ஸ்டர்

திக்ஞணந்

இண்டம்

இடம்

திடித்துள்பர்.

இறுச்சுற்நல் சண ர்
ீ
டிங்னரறண ர்ரகண்டர். தலும் இந்ன்
ஆில்

றுணத்ன்

சர்தில்

ிறபட்டு

க
ீ

திக்ஞணந்

இறத்துக்ரகள்பப்தட்டர்.
7. ரசன்றணில் தற்று

(27.5.2022)

றடரதற்ந ிில் சுகத்துறந

அறச்சர் சுப்திின் கர்திிகள் PICME 2.0 இறபத்ல் ங்கள்
கர்தத்ற சுக தவு ரசய்து ரிச் ண் ரதறும் சற ரடங்க
றத்ர். PICME இறத்பத்ல் கர்ப்திிகபின் ிங்கள் கர்தப்தவு
பல்

குந்ற

திநந்து

5

ஆண்டுகள்

ற

தவு

உள்பது.

இந்

இறத்பம் ப்ல் 2008-ம் ஆண்டு தச கனல் றத்ல்
உருக்கப்தட்டது.
8. ரசங்கல்தட்டு அசு ருத்துக்கல்லூரி ருத்துறணில் ஊட்டச்சத்து
பூங்கற அறச்சர்கள் .த.அன்தசன்

ற்றும் .சுப்திின்

ஆகதர் தற்று (27.5.2022) ரடங்க றத்ணர்

C.A.28.05.2022 (English Version)
1. Indian writer Gitanjali Sri has been awarded the International Booker Prize for the first time
for her novel "Tomb of Sand". Written in Hindi as "Red Samadhi", the novel is about an 80year-old woman who suffered during her teenage years during the Indo-Pakistani partition.
2. The G7 countries are committed to ending the use of coal in the energy sector by 2035.
3. It has been reported that senior political leaders have decided that the 21st Amendment
Bill, which seeks to reduce the powers of the Sri Lankan president and give additional
powers to parliament, will be passed soon.
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4. Memorandums of Understanding (MoUs) were signed in 9 districts in Tamil Nadu, including
Salem, in the presence of Information Technology Minister Mano Thankaraj at the Chennai
General Secretariat. Minister Mano Thankaraj said that all the 3001 panchayats in
Villupuram, Erode, Perambalur, Ariyalur, Cuddalore, Dharmapuri, Kallakurichi, Salem and
Nilgiris districts will be able to avail broadband service through the Bharat project.
5. Former Delhi Chief Minister Om Prakash Chaudhary has been sentenced to four years in jail
and fined Rs 50 lakh by a Delhi CBI special court in a case of amassing wealth in excess of his
income.
6. Pragyananda, India's youngest Grand Master, has finished second in the Chessable Masters
online chess tournament. In the final, the Chinese player faced Dingliren. Pragyananda was
also inducted as an athlete on behalf of Indian Oil.
7. At a function held in Chennai yesterday (27.5.2022), Health Minister Subramanian launched
the facility for pregnant women to register their pregnancy on the PICME 2.0 website and
get a rich number. Pregnancy details on the PICME website are recorded from pregnancy to
birth to 5 years. This website was created in April 2008 by the National Center for
Informatics.
8. Ministers Thamo Anparasan and Ma Subramanian inaugurated the Nutrition Park at
Chengalpattu Government Medical College Hospital yesterday (27.5.2022).
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