
        

    

1. ‘உலக மக்கள்த ொகக நிலை’ குறித்த அறிக்கககை 

தெளியிடுகிற நிறுெனம் எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) UNFPA  

இ) IMF 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ஐநா மக்கள்த ாகக நிதியம் (UNFPA) சமீபத்தில், ‘State of 

World Population: Seeing the Unseen: The case for action 

in the neglected crisis of unintended pregnancy’ என்ற 

அறிக்கககய தவளியிட்டது. 

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, உலதகங்கும் ஆண்டுத ாறும் 

உண்டாகும் தமாத் ம் 121 மில்லியன் கருவுறு லில் 

கிட்டத் ட்ட சரிபாதி, திட்டமிடப்படா கவ ஆகும். உலக 

அளவில், கருவுறு கலத்  விர்க்க விரும்பும் 257 

மில்லியன் தபண்கள், பாதுகாப்பான மற்றும் நவீன கருத் 

 கட முகைககளப் பயன்படுத்துவதில்கல. 

 

2. ‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ என்ற டிஜிட்டல்  ளத்க  அறிமுகப்படுத்திை 

அகமப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்  

இ) இந்திய த ர் ல் ஆகையம் 

ஈ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் 

✓ இந்திய  கலகம நீதிபதி NV ரமைா, டிஜிட்டல்  ளமான 

‘Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ 

(FASTER)’ஐ அறிமுகஞ்செய்துவைத்தார். 

✓ இந் த்  ளம் நீதிமன்ை அதிகாரிகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட 

மின்னணு  கவல்த ாடர்பு அகலவரிகசமூலம் வழக்கு 

சம்பந் ப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக ஆகைகளின் 

மின் நகல்ககள அனுப்ப பயன்படும். இது நீதிமன்ைத்தின் 

அகனத்து வககயான ஆகைககளயும் உள்ளடக்கியது. 

 

3. ‘மந் ன்’ என்ற ஐடிைொ ொகன த ொடங்கிை ஒழுங்கொற்று 

அகமப்பு எது? 

அ) RBI 

ஆ) NABARD 

இ) SEBI  

ஈ) IRDAI 

✓ SEBI  கலவர் மா பி பூரி புச் BSE, NSE, NSDL, CDSL, 

KFintech, CAMS, LinkInTime மற்றும் MCX உள்ளிட்ட 

பல்தவறு நிறுவனங்களுடன் இகைந்து ஆறு வார கால 

‘மந் ன்’ என்னும் ஐடியாதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்தியாவில் பத்திரச்சந்க  த ாடர்பான தயாசகனகள் 

மற்றும் புதுகமயான தீர்வுககள உருவாக்க இது உ வும். 

 

 

 

4. ‘பிர ொன் மந்திரி சங்கரொலைொ’ அகமந்துள்ள மொநிலம் / 

UT எது? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) உத் ரகாண்ட் 

ஈ) குஜராத் 

✓ இந்தியப் பிர மர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ‘பிர ான் 

மந்திரி சங்கராலயா அருங்காட்சியகம், B R அம்தபத்கரின் 

பிைந் நாகளசயாட்டி ஏப்.14 அன்று திைக்கப்படவுள்ளது.  

✓ தில்லியில் உள்ள தநரு நிகனவு அருங்காட்சியகத்க  

ஒட்டி 10,000 ச மீட்டர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்  

அருங்காட்சியகம் இதுவகர 14 இந்தியப் பிர மர்களின் 

வாழ்க்கககய உள்ளடக்கியது. 

 

5. 2022 – ‘MSMEகள் குறித்த பிரம்மொண்ட சர்ெத ச 

உச்சிமொநொட்கட’ நடத்துகிற நகரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) தசன்கன 

இ) புது தில்லி  

ஈ) தடராடூன் 

✓ MSME அகமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் அகம ாபாத்தில் 

உள்ள இந்திய த ாழில்முகனதவார் வளர்ச்சி நிறுவனம் 

(EDII), ஆகியகவ புது தில்லியில் அகமந்துள்ள இந்திய 

பன்னாட்டு கமயத்தில், ‘MSMEகள் குறித்  பிரம்மாண்ட 

சர்வத ச உச்சிமாநாட்கட’ ஏற்பாடு தசய் ன. 

✓ இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்டில் இந்தியா மற்றும் உலகம் 

முழுவதும் உள்ள த ாழில்முகனதவார், கல்வியாளர்கள், 

தகாள்கக வகுப்பாளர்கள், த ாழில்துகை  கலவர்கள், 

த ாழிற்சங்கங்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், சமூக  ாக்க 

நிறுவனங்கள், MSMEகள் மற்றும் சுயஉ வி குழுக்கள் 

பங்தகற்ைன. 

 

6. கடதலொரங்களில்  ட்பதெப்ப நிகலகை தமம்படுத்தும் 

புதிை திட்டம் த ொடங்கப்பட்டுள்ள மொநிலங்கள் எகெ? 

அ)  மிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

ஆ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா  

இ) ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா & தகரளா 

ஈ) கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா & ஒடிஸா 

✓ ஆந்திர பிரத சம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிஸா ஆகிய 

மாநிலங்களின் கடதலாரப் பகுதிகளின் காலநிகலத் 

 ன்கமகய தமம்படுத்தும் திட்டத்க  நடுவண் அரசு 

த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ இத்திட்டம் தமாத் ம் $130.269 மில்லியன் டாலர் (சுமார் 

`1,000 தகாடி) தசலவில் தமற்தகாள்ளப்படுகிைது. இதில் 

43.419 மில்லியன் டாலர் மானியமும் அடங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.02  

இ) ஏப்ரல்.03 

ஈ) ஏப்ரல்.04 

✓ உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளானது ஆட்டிசம் 

உள்ளவர்கள் அன்ைாடம் சந்திக்கும் சவால்கள் குறித்  

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவக  தநாக்கமாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. ஆட்டிசம் ஸ்தபக்ட்ரம் தகாளாறு (ASD) பற்றிய 

விழிப்புைர்கவ பரப்புவ ற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஏப்ரல்.2ஆம் த தி உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ ‘Inclusion in the Workplace’ என்பது நடப்பு 2022ஆம் 

ஆண்டில் வரும் உலக ஆட்டிசம் விழிப்புைர்வு நாளுக்கா 

-னக் கருப்தபாருளாகும். 

 

8. ‘த சிை கடல்சொர் நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05  

ஈ) ஏப்ரல்.07 

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.5 அன்று த சிய கடல்சார் 

நாகள இந்தியா தகாண்டாடுகிைது. இந்  ஆண்டு இ ன் 

59ஆவது நாகளக் குறிக்கிைது. “Sustainable Shipping 

beyond Covid-19” என்பது இந்  ஆண்டில் (2022) ைரும் 

இந்நாளுக்காைக் கருப்தபாருளாகும். சர்வத ச வர்த் கம் 

மற்றும் தபாருளா ாரம்பற்றிய விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்  

1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் மு லில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

9. உலக சுகொ ொர நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஏப்ரல்.01 

ஆ) ஏப்ரல்.03 

இ) ஏப்ரல்.05 

ஈ) ஏப்ரல்.07  

✓ உலக சுகா ார அகமப்பு மற்றும் இன்னபிை த ாடர்புகடய 

அகமப்புகளின் அனுசரகையின்கீழ் உலகம் முழுவதும் 

சுகா ாரம் குறித்  விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்காக 

ஏப்.7 உலக சுகா ார நாளாகக் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

“Our Planet, Our Health” என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் 

வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும். 

 

10. ‘கடம்100 - இம்பொக்ட் விருதுகளில்’ இடம்தபற்றுள்ள 

இந்திை ஆளுகம யார்? 

அ) விராட் தகாலி 

ஆ) சிவகார்த்திதகயன் 

இ) தீபிகா படுதகான்  

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய நடிகக தீபிகா படுதகான், ‘Live Love Laugh’ 

அைக்கட்டகளமூலம்  ாம் தமற்தகாண்ட மனநலந்த ாடர் 

-பான  னது பணிக்காக, ‘TIME 100 – இம்பாக்ட் விருது’ 

வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டார். இது, தீபிகா படுதகான், 

கடம் இ ழிடமிருந்து தபறும் இரண்டாவது விருது ஆகும். 

 

 

1. ஒகமக்ரானின் புதிய வகக: மும்கபயில் மு ல் பாதிப்பு 

ஒகமக்ரானின் புதிய உருமாற்ை வககயான எக்ஸ்இ 

கதரானா தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மு ல் நபர் 

மும்கபயில் கண்டறியப்பட்டுள்ளார். 

ஒகமக்ரான் வககயான பிஏ.2 தீநுண்மிகயவிட எக்ஸ்இ 

வகக தீநுண்மி 10 ச வீ ம் தவகமாகப் பரவக்கூடியது. 

இந் ப் புதிய வகக தீநுண்மி முந்க ய கதரானா 

வககககளவிட தவகமாகப் பரவக்கூடியது என்று உலக 

சுகா ார அகமப்பும் த ரிவித்துள்ளது. 

 

2. மூன்று மா ங்களில் கடலில் விடப்பட்ட21,000 ஆலிவ் 

ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் 

தசன்கனயில் வனத்துகை சார்பில் அகமக்கப்பட்ட 

தபாறிப்பகம்மூலம் கடந்  மூன்று மா ங்களில் 21,338 

ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 

உலகில் உள்ள 7 வககயான கடல் ஆகமகளில் மிகவும் 

சிறிய உடல் அகமப்கபக் தகாண்டுள்ளது ஆலிவ் ரிட்லி 

ஆகமகள். பங்குனி மா த்தில் இகவ முட்கட இடுவ ால் 

‘பங்குனி ஆகமகள்’ என்றும்  மிழில் இகவ 

அகழக்கப்படுகின்ைன. 

அழியும் நிகலயில் உள்ள உயிரினமாக சர்வத ச 

இயற்கக பாதுகாப்புச் சங்கத் ால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

இகவ, 2 ½ அடி நீளமும், அகலமும் தகாண்டகவயாகும். 

12 மு ல் 15 ஆண்டுகளில் பருவத்க  அகடயும் இந்  

ஆகமகள்,  ான் பிைந்  கடற்ககரக்கு வந்து முட்கடயிட்டு 

குஞ்சு தபாறிக்கும்  ன்கம தகாண்ட ாகும்.  மிழகத்தின் 

கடற்ககரகளில் ஜனவரி மா ம் மு ல் ஏப்ரல் மா ம் வகர 

முட்கடயிடும். ஒரு தபண் ஆகம 50 மு ல் 190 வகர 

முட்கடயிட்டு 45 நாள் மு ல் 60 நாள்களுக்குள் குஞ்சு 

தபாறிக்கும். 

அச்சுறுத் ல்: 1,000 ஆலிவ் ரிட்லி ஆகமக்குஞ்சுகள் 

பிைந் ால் அதில் 1 மட்டுதம உயிர்வாழ்வ ாக ஆய்வுகள் 

கூறுகின்ைன. மீன்பிடிக்கப் பயன்படும் இழுகவ 

வகலயில் சிக்கி உயிரிழப்பது, தவளிச்சத்க  தநாக்கி 

நகருந் ன்கமதகாண்ட ஆகமக்குஞ்சுகள் கடதலாரத்தில் 

தபாருத் ப்பட்டுள்ள அதிக திைனுள்ள மின்விளக்குககள 

தநாக்கிச்தசல்வ ால் பிை இகர உன்னிகள், நீர்ச்சத்து 

குகைபாட்டால் உயிரிழக்கின்ைன. கடற்ககரயில் இடும் 

முட்கடககள நாய், நரி உண்பது, தபாதுமக்கள் சிலர் 

எடுத்துச்தசல்வதுதபான்ை காரைங்களாலும், சுற்றுச் 

சூழல் பாதிப்பாலும் இவற்றின் இனப்தபருக்கம் குகைந்து 

வருகிைது. 

21,000 ஆகமக் குஞ்சுகள்:  ற்தபாது வகர 21,338 

ஆகமக் குஞ்சுகள் கடலில் விடப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 



        

    

3. 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு: மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

2023-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் 

மாநாடு  மிழ்நாட்டில் நடத் ப்படும் எனப் தபரகவயில் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார். 

 மிழ்நாடு சட்டப்தபரகவயில் 110-ஆவது விதியின் கீழ் 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு: வரும் தம மா த்தில் 

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நடக்கவுள்ள உலகப்தபாருளா ார 

அகமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்திலும், தஜர்மனி நாட்டில் 

ஹாதனாவர் நிகழ்விலும், ஜூன் மா த்தில் இங்கிலாந்தில் 

நகடதபைவுள்ள ‘Global of Shore Wind’ நிகழ்விலும், 

ஜூகல மா த்தில் அதமரிக்கா நாட்டிலும், முன்னணி 

மு லீட்டாளர்ககளச் சந்தித்து,  மிழ்நாட்டின் த ாழில் 

வளர்ச்சிக்குத் த கவயான மு லீடுககள ஈர்ப்ப ற்கான 

முயற்சிகள் ஏற்தகனதவ த ாடங்கியுள்ளன. 

எல்லாவற்றுக்கும் முத் ாய்ப்பாக 2023-ஆம் ஆண்டு 

இறுதியில் உலக மு லீட்டாளர்கள் மாநாடு  மிழகத்தில் 

சிைப்பாக நடத் ப்படும் என்ைார் மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின். 

 

4.  மிழகத்தில் புக சாக்ககடகள் தூய்கமப்படுத்தும் 

பணியில் 214 தபர் பலி: நாட்டில் அதிகபட்சம் 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 

அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 தபர் புக சாக்ககடகய 

தூய்கமப்படுத்தும் பணியின்தபாது உயிரிழந்  ாக 

மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ளது. 

கடந்  1993-ஆம் ஆண்டு மு ல் இதுவகர, நாட்டில் 971 

தபர் புக சாக்ககடககளத் தூய்கமப்படுத்தும் பணியின் 

தபாது இைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக  மிழ்நாட்டில் 214 

தபர் உயிரிழந் னர். அ கனத்த ாடர்ந்து குஜராத்தில் 156 

தபர், உத் ர பிரத சத்தில் 106 தபர் பலியாகியுள்ளனர். 

 

5. இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் அதிக 

உயிரிழப்பு: நிதின் கட்கரி 

பன்னாட்டளவில் இந்தியாவில் ான் சாகல விபத்துகளால் 

அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவ ாக நாடாளுமன்ைத்தில் 

மத்திய சாகலப் தபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சாகலகள் துகை 

அகமச்சர் நிதின்கட்கரி கவகல த ரிவித் ார். 

தஜனீவாவில் உள்ள சர்வத ச சாகலக்கூட்டகமப்பு 

தவளியிட்ட உலக சாகல விபத்துகள் புள்ளிவிவரங்கள் - 

2018-இன்படி, சாகல விபத்துகளின் எண்ணிக்ககயில் 

இந்தியா மூன்ைாமிடம் வகிக்கிைது. சாகல விபத்தில் 

பலியாதனார்களின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா மு ல் 

இடமும், காயமகடந் வர்களின் எண்ணிக்ககயில் 3ஆம் 

இடமும் வகிக்கிைது. 

தமலும் கடந்  2020-இல் சாகல விபத்தில் பலியானவர் 

-களில் 69.8 ச வீ த்தினர் 18-45 வயதுக்குட்பட்தடார் 

ஆவர். நாட்டில் 22 பசுகமவழி தநடுஞ்சாகலககள 

(`1,63,350 தகாடி மதிப்பில் 2,485 கிமீ தூர 5 விகரவுச் 

சாகலகள், `1,92,876 தகாடி மதிப்பில் 5,816 கிமீ அணுகு 

தநடுஞ்சாகலகள்) தமம்படுத்  உத்த சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. தவளாண் ஏற்றுமதி `3.79 லட்சம் தகாடிகய எட்டி 

சா கன 

இந்தியாவின் தவளாண் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `3.79 

லட்சம் தகாடிகய (5,000 தகாடி டாலர்) எட்டி வரலாற்று 

உச்சத்க த் த ாட்டுள்ளது. 

அரிசி, தகாதுகம, சர்க்ககர, இ ர  ானியங்கள் மற்றும் 

இகைச்சிதபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர இல்லா  

அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கடந்  நிதியாண்டில் (2021-22)-இல் தவளாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி (கடல் & த ாட்டப்தபாருட்கள் 

உட்பட) 5,000 தகாடி டாலர்ககள (சுமார் `3.79 லட்சம் 

தகாடி) கடந்துள்ளது. இது தவளாண் ஏற்றுமதியில் 

இதுவகர எட்டப்படா  அதிகபட்ச அளவாகும். 

வணிக நுண்ைறிவு மற்றும் புள்ளியியல் துகை 

 கலகம இயக்குநர் தவளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, 

2021-22 ஆண்டில் தவளாண் ஏற்றுமதி 19.92% 

அதிகரித்து 5,021 தகாடி டாலர்ககளத் த ாட்டுள்ள ாகத் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விவசாயிகளின் வருவாகய தமம்படுத்தும் பிர மரின் 

த ாகலதநாக்குப் பார்கவகய நனவாக்க கடந்  இரு 

ஆண்டுகளில் இந் ச் சா கன தபரிதும் உ விடும். அரிசி 

`73,321 தகாடி (965 தகாடி டாலர்), தகாதுகம `16,639 

தகாடி (219 தகாடி டாலர்), சர்க்ககர `34,951 தகாடி (460 

தகாடி டாலர்) மற்றும் பிை  ானியங்கள் `8,205 தகாடி 

(108 தகாடி டாலர்) தபான்ை முக்கிய தபாருள்கள் இதுவகர 

இல்லா  வககயில் அதிக ஏற்றுமதி எட்டப்பட்டுள்ளன. 

அரிசிக்கு உலகச் சந்க யில் கிட்டத் ட்ட 50 ச வீ  

பங்களிப்கப இந்தியா ககப்பற்றியுள்ளது. 

கடல்சார் தபாருள்களின் ஏற்றுமதி `58,581 தகாடியாக 

(771 தகாடி டாலர்) உள்ளது. இ ன்மூலம் தமற்கு வங்கம், 

ஆந்திர பிரத சம், ஒடிஸா,  மிழ்நாடு, தகரளம், 

மகாராஷ்டிரம், குஜராத் ஆகிய கடதலார மாநிலங்களில் 

உள்ள விவசாயிகள் பயனகடகின்ைனர். 

மசாலா தபாருள்களின் ஏற்றுமதி த ாடர்ந்து இரண்டாவது 

ஆண்டாக (`30,392 தகாடி) 400 தகாடி டாலர்ககள 

எட்டியுள்ளது. மிகப்தபரிய அளவில் விநிதயாகப் 

பிரச்கனககள எதிர்தகாண்டதபாதிலும், காபி ஏற்றுமதி 

மு ல் முகையாக `7,598 தகாடிகய (100 தகாடி டாலர்) 

கடந்துள்ளது. இ ன்மூலம் கர்நாடகம், தகரளம் மற்றும் 

 மிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள காபி விவசாயிகள் 

பயனகடந்துள்ளனர். 

மத்திய தசய்தி  கவல் பிரிவு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் 

இது த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. முதகஷ் அம்பானி மு லிடம், அ ானி இரண்டாம் இடம்: 

இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? - 

தபார்ப்ஸ் பட்டியல் 

2022-க்கான இந்தியாவின் டாப் 10 தகாடீஸ்வரர்கள் 

பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது தபார்ப்ஸ். இதில் முதகஷ் 

அம்பானி மு லிடத்திலும், அ ானி இரண்டாம் இடத்திலும் 

உள்ளனர். 



        

    

அதமரிக்காவின் பிரபல வணிக பத்திரிகக நிறுவனமான 

‘தபார்ப்ஸ்’ ஆண்டுத ாறும் உலகின் மு ல்நிகல 

தகாடீஸ்வரர்கள் பட்டியகல தவளியிடுவது வழக்கம். 

அந்  வககயில் நடப்பாண்டுக்கான பட்டியகலயும் 

தபார்ப்ஸ் தவளியிட்டுள்ளது. இந் ப் பட்டியலில் தமாத் ம் 

2,668 தகாடீஸ்வரர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர். அவர்களின் 

தமாத்  தசாத்து மதிப்பு 12.7 டிரில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கள் என த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுமார் $219 பில்லியன் டாலர்ககள  னது தசாத்து 

மதிப்பாக தகாண்டுள்ள தடஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் 

உலக தகாடீஸ்வரர்களில் மு லிடத்தில் உள்ளார். 

அதமசான் நிறுவனர் தஜப் தபதசாஸ் $171 பில்லியன் 

டாலர்கள் தசாத்து மதிப்புடன் 2ஆவது இடத்தில் உள்ளார். 

உலக அளவில் தகாடீஸ்வரர்ககள அதிகம் தகாண்டுள்ள 

நாடுகளில் இந்தியா மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 

தபார்ப்ஸ் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்தியாவின் மு ல் 

10 தகாடீஸ்வரர்கள் யார் யார்? 

10ஆம் இடத்தில் தகாட்டக் மகிந்திரா வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குநர் உ ய் தகாட்டக், 9ஆமிடத்தில் மருந்துககளத் 

 யாரித்து வரும் சன் பார்மா நிறுவனர் திலீப் சாங்க்வி, 

8ஆம் இடத்தில் ஆதித்யா பிர்லா, 7ஆவது இடத்தில் ஓ பி 

ஜிண்டால், 6ஆவது இடத்தில் ஆர்சிலர் மிட்டல் நிறுவனத் 

 கலவராக உள்ள லட்சுமி மிட்டல், 5ஆவது இடத்தில் டி-

மார்ட் நிறுவனர் ரா ாகிஷன்  மானி, 4ஆவது இடத்தில் 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிர்வாக இயக்குநர் கசரஸ் 

பூனவல்லா, 3ஆவது இடத்தில்  மிழகத்தில் பிைந் வரான 

HCL நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஷிவ் நாடார், 2ஆவது 

இடத்தில் துகைமுகங்கள், விமான நிகலயங்கள், 

நிலக்கரி, மின் உற்பத்தி மற்றும் ரியல் எஸ்தடட் மு லான 

த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் அ ானி குழும நிறுவனர் 

தகௌ ம் அ ானி, மு ல் இடத்தில் தபட்தரா தகமிக்கல், 

எண்தைய் மற்றும் எரிவாயு, தடலிகாம் மற்றும் ரீதடயில் 

மாதிரியான த ாழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரிகலயன்ஸ் 

குழுமத்  கலவர் முதகஷ் அம்பானி உள்ளனர். 

டாப் 10 உலக தகாடீஸ்வரர்களில் பத் ாவது இடத்தில் 

உள்ளார் அம்பானி. 

 

8. கல்கி வாழ்க்கக வரலாறு ஆங்கிலத்தில் தவளியீடு 

புகழ்தபற்ை ‘தபான்னியின் தசல்வன்’ நாவகலப் பகடத்  

எழுத் ாளர் கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தியின் வாழ்க்கக 

வரலாறு ஆங்கிலத்தில் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘Kalki Krishnamurthy: His Life on Times’ என்னும் தபயரில் 

அந்நூல் பகடக்கப்பட்டுள்ளது. மு ல் நூகல தபற்றுக் 

தகாண்டார் தசன்கன உயர்நீதிமன்ைத்தின் முன்னாள் 

நீதிபதி தக சந்துரு. 

கல்கியின் வாழ்க்கக வரலாறு கடந்  1973இல்  மிழில் 

தவளியீடு கண்டது. அந்நூகல ஆங்கிலத்தில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார் கல்கியின் தபத்தியான தகௌரி 

இராமநாராயைன். 

 


