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CA 30.07.2022(Tamil Version) 

 
1. புலிகள் உச்சி மாநாடு 

➢ புலிகள் உச்சி மாநாடு சசன்னையில் நடத்தப்படும் என்று முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.  
➢ ததசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கைக்குப்படி 264 புலிகள் உடன் 

இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் எண்ைிக்ணகயில் சுமார் 10% தமிழ்நாட்டில் தான் 

உள்ளது. 
 
2. ஆசிய கடற்கனை வினையாட்டுப் ப ாட்டி 

➢ ஆசிய கடற்கணை விணளயாட்டுப் தபாட்டிகள் சசன்னையில் நடத்தப்படுவணத 

உறுதி சசய்ய தவண்டுசமன முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தகட்டுக் சகாண்டார். 

➢ தமிழக அைசின் தவண்டுதகாணள ஏற்று 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் ஆசிய 

கடற்கணை விணளயாட்டுப் தபாட்டிகணள தமிழகத்தில் நடத்துவதற்கு ஒலிம்பிக் 

கவுன்சில் நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் சகாள்ணகஅளவில் 

ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 

3. சர்வபேச நிேி ஆோைத்னே நிர்ணயிக்கும் நாடுகள்  ட்டியலில் இந்ேியா 
➢ சர்வததச நிதியாதாை சூழணல நிர்ையிக்கும் நாடுகளாக அசமரிக்கா,பிரிட்டன், 

சிங்கப்பூர் உள்ளிட்டணவ திகழ்ந்து வரும் நிணலயில்  அப்படியலில் 
இந்தியாவும் இணைந்துள்ளதாக பிைதமர் நதைந்திை தமாடி சதரிவித்துள்ளார். 

➢ குஜைாத்தின் காந்திநகர் அருதக உள்ள குஜைாத் சர்வபேச நிேி சோழில்நுட்  
(கிஃப்ட்)  நகரில் சர்வததச நிதி தசணவகள் ஆணையத்துக்கு (ஐஎஃப்எஸ்சிஒ) 

      பிைதமர் தமாடி சவள்ளிக்கிழணம அடிக்கல் நாட்டினார். 
➢ ததசிய பங்குச்சந்ணத சர்வததச நிதிச் தசணவகள் ணமயம் சிங்கப்பூர் 

பரிவர்த்தணன நிறுவனம் ஆகியவற்ணற ஒருங்கிணைக்கும் தளத்ணதயும் அவர் 

சதாடங்கி ணவத்தார். 
➢ மத்திய நிதியணமச்சர் நிர்மலா சேீாைாமன்.  

➢ குஜைாத் முதல்வர் பூப ந்ேிை  ட்படல் 

 
4. இந்ேியா முேலிடம் ட்விட்டர் அறிக்னக 

➢  த்ேிரிக்னகயாைர் உள் ட சில ஊடக நிறுவைங்கள் சவைியிடும் 

 ேிவுகனை நீக்க பகாருவேில் இந்தியா உலக அளவில் முதல் இடத்தில் 

உள்ளதாக ட்விட்டர் சதரிவித்துள்ளது. 

➢ தமலும் twitter கைக்கு விவைங்கணள சதரிவிக்க தகாருவதிலும் 

அசமரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா 19 சதவதீ பங்களிப்புடன் 

இைண்டாவது இடம் வகிக்கிறது. 
➢ கைக்குகளின் உள்ளடக்க பதிவுகணள அகற்றுவதற்கு 326 சட்டரீதியான 

தகாரிக்ணககள்சபறப்பட்டது. 
➢ அேிக ட்சமாக 114 சட்டரீதியான தகாரிக்ணககள் இந்தியாவிடம் இருந்து 

சபறப்பட்டது. 
➢ இணத அடுத்து துருக்கியிடம் இருந்து 78 தகாரிக்ணககளும், ைஷ்யா  55, 

பாகிஸ்தானிடம் இருந்து 48 தகாரிக்ணககளும் வைப்சபற்றதாக ட்விட்டர் 

சதரிவித்துள்ளது. 
 
5. நிேிப்  ற்றாக்குனற 

➢ மத்திய அைசின் நிதிப் பற்றாக்குணற முதல் காலாண்டில் ஆண்டுக்கான 

இலக்கில் 21.2 சேவேீத்னே எட்டியுள்ளது. 
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➢ இது குறித்து சபாதுக் கைக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் (சிஜிஏ) சவள்ளிக்கிழணம 

சவளியிட்ட புள்ளி விவைத்தில் சதரிவித்துள்ளதாவது: நிதி பற்றாக்குணற 

என்பது அைசின் சமாத்த சசலவினத்திற்கும் வருவாய்க்கும் இணடயிலான 

வித்தியாசமாகும். 
➢ இது அைசுக்கு ததணவயான சமாத்த கடன்கணள எடுத்துக்காட்டுவதாக உள்ளது.  
➢ முந்ணதய நிதி ஆண்டின் இதத காலகட்டத்தில் நிதி பற்றாக்குணற ஆனது 

ஒட்டுசமாத்த ஆண்டு இலக்கில் 18.2% காைப்பட்டது. 
 
6. இந்ேியாவில் சசல்வ வைம் மிக்க ச ண்கள் 

➢ நாட்டில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டில் சசல்வ வளம் மிக்க அதிகம் உள்ள 

சபண்களின் பட்டியணல பகாட்டக்-ஹூருன் நிறுவைங்கள் இணைந்து 

சவளியிட்டுள்ளன அந்த அறிக்ணகயின் முக்கிய விவைங்கள்: 
➢ தைாஷினி நாடார் சதாடர்ந்து இைண்டாவது ஆண்டாக  ட்டியலில் முேலிடம். 

  

பைாஷிைி நாடார் 
மல்பஹாத்ைா 

சஹச்சிஎல் 
சடக்ைாலஜிஸ் 

புதுசடல்லி முேலிடம் 

ஃ ல்குைி நாயர் னநக்கா மும்ன  இைண்டாம் இடம் 
கிைண் மஜும்ோர்- ஷா  பயாகான் ச ங்களூர் மூன்றாம் இடம் 

 
நீலிமா பமாடா  ர்ேி ேிவிஸ் 

பல ைட்டரிஸ் 
னஹேைா ா
த் 

நான்காம் இடம் 

ைாோ பவம்பு பஜாபஹா சசன்னை ஐந்ோம் இடம் 
லீைா காந்ேி ேிவாரி யூஎஸ்வி மும்ன  ஆறாம் இடம் 
அனு அகா & சமஹர் 
புதும்ஜி 

சேர்பமக்ஸ் பூபை ஏழாம் இடம் 

பநகா நர்சகபட கன்ப்ளுயண்ட்  ாபலா 
அல்படா 

எட்டாமிடம் 

வந்ேைா லால் டாக்டர் லால்  ாத் 
பலப்ஸ் 

புது ேில்லி ஒன் ோம் இடம் 

பைணு முஞ்சால் ஹபீைா ஃ ின் 
கார்ப் 

புது ேில்லி  த்ோம் இடம் 

 
 

CA 30.07.2022 (English Version) 
 

1. Tiger Summit 

➢ Chief Minister M. K. Stalin has announced that Tiger Summit will be held in Chennai. 

➢ According to the National Tiger Conservation Commission, Tamil Nadu is home to about 10% of India's 

tiger population with 264 tigers. 

 

2. Asia Coast Games 

➢ Chief Minister M. K. Stalin requested to ensure that Asian Beach Games are held in Chennai. 

➢ It has been agreed in principle in the meeting of the Olympic Council Executive Committee to host the 

Asian Beach Games in January 2024 in Tamil Nadu following the request of Tamil Nadu Government. 

 

3. India in the list of countries determining the source of international funding 

➢ Prime Minister Narendra Modi has said that India has also joined the US, Britain and Singapore as the 

countries that determine the international financial environment. 

➢ International Financial Services Commission (IFSCO) at Gujarat International Financial Technology 
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(GIFT) near Gandhinagar, Gujarat, Prime Minister Modi laid the foundation stone on Friday. 

➢ He also launched a platform to integrate the National Stock Exchange, International Financial Services 

Center and Singapore Exchange. 

➢ Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. 

➢ Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel. 

 

4. India First Twitter Report 

➢ Twitter says that India ranks first in the world in requesting the removal of posts published by some 

media organizations, including journalists. 

➢ India is also second only to USA in the demand for twitter account details with 19 percent share. 

➢ Received 326 legal requests to remove content records of accounts. 

➢ Maximum 114 statutory requests received from India. 

➢ Following this, Twitter reported that 78 requests were received from Turkey, 55 from Russia and 48 

from Pakistan. 

 

5. Lack of funds 

➢ Central government's fiscal deficit reached 21.2 percent of the annual target in the first quarter. 

➢ In this regard, the Controller General of Accounts (CGA) said in the statistics released on Friday: Fiscal 

deficit is the difference between the total expenditure and revenue of the government. 

➢ It represents the total borrowings required by the government. 

➢ Fiscal deficit during the same period of the previous financial year was seen at 18.2% of the overall 

annual target. 

 

6. Wealthy women in India 

➢ Kotak-Hurun companies have jointly released the list of the richest women in the country in 2021 Key 

details of the report: 

➢ Roshini Nadar topped the list for the second consecutive year. 
 

 

 

  

 

Roshini Nadar Malhotra HCL Technologies New Delhi First 

Falguni Nair  Naika Mumbai second  

Kiran Majumdar- Shah Biokhan Bangalore Third 

Neelima Moda Bardi Divis Laboratories Hyderabad Forth 

Radha Vembu Joho Chennai Fifth  

Leena Gandhi Tiwari USV Mumbai Sixth 

Anu Agha & Meher 

Pudumji 

Thermax Pune Seventh 

Nega Nargede Confluent Palo Alto Eight 

Vandana Lal Dr. Lal Path Labs New Delhi Ninth 

Renu Munjal Hero Fin Corp New Delhi Tenth 
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