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பக்கி ிணங்கள் 
 

 1. 05-12-22 
 உக நண் திம் 2022 
 அதன் ிபச்சாபம் "ண்கள்: உவு எங்கு தோடங்குகிநது" 

 
த்ி தெய்ிகள் 

 
1. இந்ிோினிருந்து அிக விலன இநக்குி  
 இந்தினாயிடம் இருந்து ததனில அதிகம் இக்குநதி சசய்யும் ாடுகள் 
ட்டினில் ஐக்கி அபு அீகம் 2-ஆது இடத்துக்கு பன்தியுள்து. 

 ிோ நற்றும் பன்ாள் தசாயினத் ாடுகள் கூட்டலநப்பு இந்தப் 
ட்டினில் பனிடத்ில் உள்து.  

 இந்ாடுகளுக்கு கடந்த ஜயரி பதல் சசப்டம்ர் யலப 38.06 நில்ினன் 
கிதா ததனில ஏற்றுநதி சசய்னப்ட்டுள்து. 

 இந்தினாயின் ட்டுசநாத்த ததனில ஏற்றுநதி கடந்த ஜயரி பதல் 
சசப்டம்ர் யலப 165.58 நில்ினன் கிதாயாக உனர்ந்துள்து.  

 கடந்த ஆண்டு இதத காகட்டத்தில் 142.55 நில்ினன் கிதாயாக இருந்தது. 
 கடந்த ஆண்டுடன் ப்ிடுலகனில் இந்த ஆண்டு ததனில ஏற்றுநதி 
அதிகரித்துள்து. 

 
2. ில்வ வர்வு - யுதிஎஸ்ெி டத் உள்பது 
 'பனில்தய தநாண்லநப்  ணிகளுக்சக தித்துயத்துடன் 
யடியலநக்கப்ட்டிருக்கும் இந்தின பனில்தய தநாண்லநப் ணித் ததர்லய 
(ஐஆர்எம்எஸ்இ) யரும் 2023-ஆம் ஆண்டு பதல் நத்தின ணினார் 
ததர்யாலணனம் (யுதிஎஸ்ெி) டத்த உள்து' என்று பனில்தய அலநச்சகம் 
சதரியித்துள்து. 

 புதிதாக அிபகம் சசய்னப்டும் ஐஆர் எம்எஸ் ததர்யாது பதல்ில 
நதிப்டீு ததர்வு, ிபதா எழுத்துத் ததர்வு நற்றும் தர்பகத் ததர்வு என்று 
இபண்டு கட்டங்காக டத்தப்டும்.  

 அதாயது தகுதியுள் யிண்ணப்தாபர்கள், பதல் கட்டநாக யுிஎஸ்சி சார்ில் 
ஏற்சகதய டத்தப்ட்டு யரும் குடிலநப் ணிகள் (பதல்ில) ததர்யில் 
தகுதி ச தயண்டும். இதில் தகுதி சறும் நாணயர்கள் நட்டுதந 
ஐஆர்எம்எஸ் ிபதா எழுத்துத் ததர்வுக்கு அனுநதிக்கப்டுயர். 
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ிருது 
 
1. ‘கோகி தோிோர் ிருது' 
 நகாகயி ாபதினார் குித்து யிரியா ஆய்வுகல தநற்சகாண்டு அரின 
தகயல்கலத் திபட்டி சயினிட்டு யரும் ாபதி ஆய்யார் 
ஆ.இோ.வங்கடோெனப்ிக்கு இந்த ஆண்டு திநணினின் 'நகாகயி ாபதினார் 
யிருது' யமங்கப்டுகிது. 

 ாபதி ிந்த ாா டிச. 11-ஆம் தததி தூத்துக்குடினில் லடசறும் 
யிமாயில் இந்த யிருலத சதங்காா நாி ஆளுர் டாக்டர் தநிமிலச 
சசௌந்தபபாஜன் யமங்குகிார். 

 ாபதி சதாடர்ாக இயர், தோிின் 'இந்ிோ' கருத்துப்தடங்கள், தோியும் 
.உ.ெி.யும், தோி: 'ிஜோ' கட்டுலகள், தோிின் சுெரிலகள்: கணவு, 
ெின்ண ெங்கன் கல, தோி கருவூனம்: தோி: கிஞனும் கோப்புரிலயும்; 
எழுக, ீ புனன் ஆகி நூல்கலபத் ிிலும் Who Owns That Song?: The 
Battle for Subramania Bharati's Copyright என்ந நூலன ஆங்கினத்ிலும் 
எழுியுள்போர். 

 
ோோடு 

 
1. ஜி20 உிகோரிகள் கூட்டம் உய்பூரில் தோடக்கம் 
 உகின் யிலநநிக்க ஜி20 கூட்டலநப்ின் தலலநப் சாறுப்ல இந்தினா 
ஏற்றுள் ிலனில் அதன் உனபதிகாரிகள் கூட்டம் ோஜஸ்ோன் ோினம் 
உய்பூரில் தோடங்கிது. 

 அடுத்த ஆண்டு சசப்டம்ரில் இந்தினாயில் லடச இருக்கும் ஜி20 
தலயர்கின் உச்சி நாாட்டில் பன்லயக்கப்டயிருக்கும் யர்த்துயரும் 
ாடுகின் தீர்நாத்லத இறுதி சசய்யதற்கா யாய்ப்ாக இந்த 
உனபதிகாரிகள் கூட்டம் அலநத்துள்து என்று அதிகாரிகள் சதரியித்தர். 

 இந்த ான்கு ாள்கள் கூட்டத்தில் ஜி20 உறுப்பு ாடுகின் தலயர்கள் 
நற்றும் யிருந்திர்காக ங்தகற்க அலமப்பு யிடுக்கப்ட்டிருக்கும் 
யங்கததசம். எகிப்து, தநாரீரஸ், சதர் ாந்து, லதஜரீினா, ஒநன், சிங்கப்பூர், 
ஸ்சனின் நற்றும் ஐக்கின அபபு அநீபகம் ஆகின 9 ாடுகின் அதிகாரிகள் 
நற்றும் சர்யததச அலநப்புகின் ிபதிிதிகள் ங்தகற்க உள்ர். 


