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செளிநாடு ொழ் இந்தியரக்ள் குடியுரிடம (OCI) சநறிமுடறகள் ............................................................................ 30 

ஆனந்தம்.......................................................................................................................................................................................... 30 
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உலக சநாய்த்தடுப்பு மற்றும் தளொடங்கள் உெ்சி மாநாடு 2021 ............................................................................ 60 

2030 ஆம் ஆண்டில் உலகம் : சபாதுக் கணக்சகடுப்பு அறிக்டக ............................................................................. 61 

17ெது BIMSTEC அடமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு ................................................................................................................................ 61 

ARWU தரெரிடெ 2020 .................................................................................................................................................................. 62 

H1B நுடழவு இடெவு (VISA) தடட நீடிக்கப்படவில்டல ................................................................................................. 63 

E9 முன்சனடுப்பு ............................................................................................................................................................................ 63 

மிகப்சபரிய  தடடயில்லா ெரத்்தக ஒப்பந்தம் ............................................................................................................... 64 

லிட்டில் குரு ..................................................................................................................................................................................... 65 

ஆகாய விமானப் சபாக்குெரத்து ஒப்பந்தம் .................................................................................................................... 65 

உலகளாவிய உணவுக் சகாள்டக அறிக்டக 2021 .......................................................................................................... 65 

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அசமரிக்கத் துருப்புக்கடளத் திரும்பப் சபறுதல் ................................................. 66 

இடணயதள உள்ளடக்ககக குறியீடு 2021 ........................................................................................................................... 66 

S-400 டிடரயம்ப் SA21 க்சரௌலர் .............................................................................................................................................. 67 

“எனது உடல் எனது” அறிக்டக ............................................................................................................................................... 67 

3000 ெருடங்கள் பழடமயான நகரம் ................................................................................................................................... 67 

சுதந்திரக் கடல் சபாக்குெரத்து .............................................................................................................................................. 68 

நாணய கண்காணிப்புப்  பட்டியல் ...................................................................................................................................... 69 

சஹன்சல கடவுெ ்சீட்டுக் குறியீடு ......................................................................................................................................... 69 

உலககக பத்திரிக்டககக சுதந்திரகக குறியீடு 2021......................................................................................................... 70 

மரண தண்டடன பற்றிய உலகளாவிய மறுசீராய்வு .................................................................................................. 70 

ஆஸ்திசரலியா–இந்தியா இந்சதா–பசிபிக் சபருங்கடல் முன்சனடுப்பு .............................................................. 71 

குறிப்பிட்ட அளவில் கெடல சகாள்ள டெக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ............................................. 72 

நிம்பஸ் திட்டம் .............................................................................................................................................................................. 73 

இட்ரிஸ் சடபி.................................................................................................................................................................................. 73 
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தண்ணீர் ொர்ந்த விடளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மற்றும் ொகெ அடமப்பு ............................................................. 136 

AIBA 2021 .......................................................................................................................................................................................... 136 

முக்கிய தினங்கள் ............................................................................................................................................................................. 137 

காந்தியின் கட்டாக் ெருடகயின் 100ெது ெருடம் ........................................................................................................ 137 

குரு சதக் பகதூரின் 400ெது பிறந்தநாள்.......................................................................................................................... 137 

உலக மதி இறுக்கத்திற்கான விழிப்புணரவ்ு தினம் – ஏப்ரல் 02 ............................................................................. 137 

ெரெ்சதெ குழந்டதகள் புத்தக தினம்................................................................................................................................. 138 

உலகக் சகாண்டாட்ட தினம் – ஏப்ரல் 03 ........................................................................................................................... 139 

சுரங்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் சுரங்கம் சதாடர்பான நடெடிக்டககளில் உதவி 

ஆகியெற்றிற்கான ெரெ்சதெ தினம் – ஏப்ரல் 04 ........................................................................................................... 139 
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TNPSC துளிகள் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான Asia Money அமமப்பின் சிறந்த வங்கி விருது வழங்கும் விழாவில் 

HDFC வங்கி சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்களுக்கான இந்தியாவின் சிறந்த வங்கி என 

ததரவ்ு செய்யப் பட்டுள்ளது. 

o Asia Money விருதுகள் யாருக்கு வழங்கப்பட தவண்டும் என்ற முடிவினன மூத்தப் 

பத்திரிக்னகயாளரக்ள் சகாண்ட ஒரு அணியால் தமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 அடுத்த மாதம் நனடசபற உள்ள ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளால் ஏற்பாடு செய்யப் படும் 

காலநிமல பற்றிய காசணாலி மாநாட்டில் கலந்து சகாள்ள பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி 

உட்பட உலகின் 40 தனலவரக்ளுக்கு அசமரிக்க அதிபர ் த ா பிடன் அனழப்பு விடுத்து 

உள்ளார.் 

o இம்மாநாடு வலுவான காலநினல ொர ்நடவடிக்னககனள தமற்சகாள்வதன் அவசியம் 

மற்றும் சபாருளாதார நன்னமகனள குறிப்பிட்டுக் காட்டுவதற்ககன்று நடத்தப் 

படுவதாகும்.  

 முதன்முமறயாக, வங்காள விரிகுடாவில் நமடகபறும் “லா சபசரௌஸ்” எனப்படும் 

பிரான்சு நாட்டின் ஒரு கடற்பனடப் பயிற்சியில் இந்தியக் கடற்பனடயும் இனணய உள்ளது. 

o அசமரிக்கா,  ப்பான் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய QUAD என்ற அமமப்மபச ்சசரந்்த 

மற்ற மூன்று நாடுகள் இப்பயிற்சியில் பங்தகற்க உள்ளன. 

 துமறமுகங்கள், கப்பல்கள் மற்றும் நீரவ்ழிப் சபாக்குவரத்திற்கான இமண அமமசச்ர ்

மான்சுக் மான்டவியா அவரக்ள் சூரத்தின் ஹசிரா துமறமுகத்திலிருந்து மடயூ 

வமரயிலான பயணியர ்கப்பல் சசமவயிமனத் கதாடங்கி மவத்தார.் 

o இத்தமகய சசமவ நாட்டிசலசய இது சபான்ற வமகயில் முதன்முமறயானதாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று சுபாஷ்குமார ்என்பவர,் எண்கணய் மற்றும் இயற்மக 

எரிவாயுக் கழகத்தின் தனலவர ் மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநராக கூடுதல் 

சபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

o ஏற்கனதவ தனலவர ்மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ்பதவி வகிதத் ெசி ெங்கர ் 2021 ஆம் 

ஆண்டு மாரெ் ் 31 அன்று ஒய்வு சபற்றனதயடுத்து அவர ்இப்பதவியின் கபாறுப்னப 

ஏற்றுள்ளார.் 

 2003 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட சரவ்சதச சகரட் தினம் ஒவ்சவார ்ஆண்டும் ஏப்ரல் 04 

ஆம்  நாள் ககாண்டாடப் படுகிறது.  

o சகரட்டின் நன்மமகமளப் பற்றியும் அதன் நற்பண்புகமளப் பற்றியும் உலகம் 

முழுவதும் கதரியப் படுத்துவதற்காக சவண்டி இத்தினம்  கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 ஐ.நா. கபாதுசச்மபயானது ஏப்ரல் 05 ஆம் நாளிமன சரவ்சதச மனசாட்சித் தினமாக 

அறிவித்துள்ளது. 

o உலகம் முழுவதும் அமமதி மற்றும் அன்பிமன வளரப்்பமத சநாக்கமாகக் ககாண்டு 

இத்தினம் கமடபிடிக்கப்படுகின்றது. 

 சதரத்ல் ஆமணயத்தின் முயற்சிகளுக்கு உதவி கசய்யும் வமகயில் கசன்மன சுங்கத் 

துமற அமமப்பானது “நீலக் கழுகு நடவடிக்மக (ஆபசரஷன் புளு ஈகில்)” எனப்படும் ஒரு 

நடவடிக்மகமய சமற்ககாண்டுள்ளது. 
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o இந்த நடவடிக்மகயானது தமிழ்நாட்டில் வாக்காளரக்மளக் கவரந்்திழுக்க பணம் 

மற்றும் மதிப்பு மிக்க கபாருட்கமளக் கடத்தி அவற்மற மக்களுக்கு வழங்கும் 

கும்பல்கமளத் தடுப்பதற்காக சமற்ககாள்ளப்பட்டதாகும்.  

 சரவ்சதச தமலயமணச ் சண்மட தினமானது உலகின் பல நகரங்களில் ககாண்டாடப் 

படும் ஒரு நிகழ்வாகும்.  

o இது ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமமயன்று ககாண்டாடப்படுகிறது.  

 ஏப்ரல் 6 ஆம் நாமள சமம்பாடு மற்றும் அமமதி ஆகியவற்றிற்கான விமளயாட்டின் 

சரவ்சதச தினமாக அறிவிக்கும் முடிமவ ஐ.நா.வின் கபாதுச ்  சமப 2013 ஆம் ஆண்டின்  

ஆகஸ்ட்  மாதத்தில் சமற்ககாண்டது.  

o சமூக உள்ளடக்கம், பாலினச ் சமத்துவம் மற்றும் இமளஞரக்ளுக்கு அதிகாரம் 

அளித்தல் சபான்றவற்றிற்கான சக்தி வாய்ந்த ஒரு கருவியாக  விமளயாட்டு 

இருப்பதாக யுகனஸ்சகா நம்புகிறது.  

 ருவாண்டாவில் வாழும் துட்சி மக்களுக்கு எதிராக 1994 ஆம் ஆண்டில் நமடகபற்ற 

இனப்படுககாமலமய நிமனவு கூறும் வமகயில் ஏப்ரல் 7 ஆம் சததியிமன நிமனவு 

நாளாக யுகனஸ்சகா கமடபிடிக்கிறது.  

o இத்தினம் ஹுட்டு தீவிரவாத அரசினால் துட்சி சிறுபான்மமயினருக்கு எதிராக 

நடத்திய இனப்படுககாமலயின் கதாடக்கத்மதக் குறிக்கிறது.  

 உசச்நீதிமன்றத்தின் மிக மூத்த நீதிபதியான நூதலப்பட்டி சவங்கட ரமணா அடுதத் 

இந்தியத் தமலமம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o நீதிபதி ரமணா தற்சபாமதய தமலமம நீதிபதி சரத் அரவிந்த ்பாப்சட அவரக்ள் ஓய்வு 

கபறுவமதயடுத்து 48வது இந்தியத ்தமலமம நீதிபதியாக ஏப்ரல் 24 ஆம் சததியன்று 

கபாறுப்சபற்க உள்ளார.் 

 குஜராத்தில் வன்கசனர ் எனும் பகுதியிமனச ்  சசரந்்த முன்னாள் மத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

துமற அமமசச்ரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திக்விஜய்சிங் சாலா காலமானார.் 

o மூத்த காங்கிரஸ் தமலவரான இவர ் 1982 முதல் 1984 வமரயிலான பிரதமர ்இந்திரா 

காந்தி அவரக்ளின் தமலமமயிலான அரசில் பதவி வகித்த இந்தியாவின் முதல் 

சுற்றுசச்ூழல் துமற அமமசச்ராவார.் 

 உலகின் மிக உயரமான இரயில்சவ சமம்பாலமான கசனாப் பாலத்தின் வமளவுப் 

பகுதியின் கட்டுமானத்மத 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 அன்று வடக்கு இரயில்சவ 

நிரவ்ாகம் நிமறவு கசய்தது. 

o 1.3 கிசலா மீட்டர ் நீளமான இந்தப் பாலம் ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள கசனாப் 

ஆற்றின் படுமகயிலிருந்து 359 மீட்டர ்உயரத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 அபுதாபியில் (ஐக்கிய அரபு அமீரகம்) அமமக்கப் பட்டுள்ள பாராக் அணுசக்தி நிமலயம் 

தான் அரபு நாடுகளின் வரலாற்றில் முதல் அணுசக்தி நிமலயம் ஆகும். 

o இந்த நிமலயம் சமீபத்தில் தான் வணிகரீதியாகச ்கசயல்பட கதாடங்கியது.  

 குனீத் சமாங்கா என்பவமரக் ககௌரவப் படுத்தும் விதமாக ‘Knight of the Order of Arts and 

Letters’ (கசவாலியர ்விருது) என்ற பட்டமானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

o இது பிரான்சின் இரண்டாவது மிக உயரந்்த குடிமமயியல் ககௌரவமாகும், இதற்கு 

முன்னர ் கமரில் ஸ்ட்ரீப், லிசயானாரச்டா டிகாப்ரிசயா மற்றும் புரூஸ் வில்லிஸ் 

சபான்ற கபரிய ஹாலிவுட் நடிகரக்ளுக்கு இது வழங்கப்பட்டது. 
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 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது, நாட்டின் முதல் கபண் விண்கவளி வீரர ் உட்பட அதன் 

விண்கவளித் திட்டத்தில் அடுத்த இரண்டு விண்கவளி வீரரக்ளின் கபயரக்மள 

கவளியிட்டு உள்ளது. 

o ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முதல் கபண் விண்கவளி வீரர ்கநௌரா அல் மத்ரூஷி (Noura 

al-Matroush) ஆவார.் 

 சமம்பட்ட பழம்கபாருட்கள் சமலாண்மம அமமப்பானது சமீபத்தில் சகாவா 

அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

o இது பழங்காலப் கபாருட்கமளச ்சசமித்து மவப்பதற்கான முதல் அமமப்பாகும். 

 பஞ்சாப் மாநிலத்தினுமடய சகாவிட் தடுப்பூசித் திட்டத்தின் ஒரு மதிப்புமிகு தூதராக 

நடிகர ்சசானு சூட் அவரக்ள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 மத்திய வரத்த்க மற்றும் கதாழில்துமற அமமசச்ரான பியூஷ் சகாயல் அவரக்ள் கடல்சார ்

கபாருட்களுக்கான 'இ-சாந்தா' (e-SANTA) எனும் தளத்மத அறிமுகப் படுத்தி உள்ளார.் 

o இந்தத் தளமானது மீன் மற்றும் கடல்சார ்விவசாயிகளுக்கு வரத்்தகத்திற்கான அதிக 

வாய்ப்புகள், சுதந்திரம் மற்றும் வழிகமள வழங்கும். 

 கஜகஸ்தான் மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் நாடுகள், “மத்திய ஆசியா” என்று அமழக்கப் 

படும் வரத்்தக மற்றும் கபாருளாதார ஒத்துமழப்புக்கான ஒரு சரவ்சதச மமயத்தின் 

கட்டுமானத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 பூடான் நாடானது சமீபத்தில் அதன் 93% முதிசயாரக்ளுக்குத்  தடுப்பூசியிமனச ் 

கசலுத்தியுள்ளது. 

o பூடான் நாடானது இந்தியாவிடமிருந்து அஸ்ட்ராகஜகனகா என்ற தடுப்பூசிமயப் 

கபற்றுள்ளது. 

 சண்டிகர ் நகரமானது சமீபத்தில் மசக்கிள் ஓட்டுதலுக்கான இந்த வமகயில் தனது 

முதலாவது வமரவுக் ககாள்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. 

o இந்தியாவில் இவ்வாறு ஒரு நகரம் மசக்கிள் ஓட்டுதலுக்கான ககாள்மகமய 

உருவாக்கியது இதுசவ முதல் முமறயாகும். 

 உலக வங்கி மற்றும் சரவ்சதச நாணய நிதியம் இமணந்து ஏமழ நாடுகளுக்குப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் பருவநிமல நடவடிக்மககளுக்கான நிதி குறிதத்ு ஆசலாசமன 

வழங்குவதற்கான ஒரு தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

o ஏமழ நாடுகளின் கடன் சுமமகமளக் குமறப்பது குறித்த சபசச்ுவாரத்ம்தகளில், 

பருவநிமல மாற்றத்மத சநாக்கிச ் கசயல்பட இரு நிதி அமமப்புகளும் இந்தத் 

தளத்மதப் பயன்படுத்தும். 

 சிலி நாட்டில், ஹரு ஓனி (Haru Oni) என்ற திட்டத்தின் மூலம் 2022 ஆம் ஆண்டில் eFuel என்ற  

எரிகபாருமள உற்பத்தி கசய்ய சபாரச்ஷ நிறுவனமானது சீகமன்ஸ் எனரஜ்ி என்ற 

நிறுவனத்துடன் இமணந்துள்ளது. 

o eFuel என்பது புதிதாக வளரந்்து வரும் காரப்ன் நடுநிமல எரிகபாருள்கள் மற்றும் 

மஹட்சரா காரப்ன் எரிகபாருமளச ்சசரந்்ததாகும். 

 2020-21 காலப்பகுதியில் பிரதான் மந்திரி கிராம சதக் சயாஜனாமவ கவற்றிகரமாக 

அமல்படுத்தியதற்காக ஜம்மு-காஷ்மீரின் உதம்பூர ் ஆனது சதசிய அளவில் முதலிடம் 

வகிக்கிறது. 
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o பிரதான் மந்திரி கிராம சதக் சயாஜனா என்பது கிராமப்புற சமம்பாட்டு 

அமமசச்கத்தினால் கதாடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும், இது வறுமமக் குமறப்பு என்ற 

யுக்தியின் ஒரு பகுதியாக சாமல இமணப்பில்லாத கிராமங்களுக்கு அமனத்து 

வானிமலகளுக்கும் ஏற்ற  சாமல இமணப்பிமன வழங்குகிறது. 

 இந்திய விண்கவளி நிறுவனமான இஸ்சரா நிறுவனம் பிரான்சின் விண்கவளி 

நிறுவனமான CNES அமமப்புடன், மனிதனன விண்சவளிக்கு அனுப்பும் இந்தியாவின் 

முதல் திட்டமான ககன்யானுக்காக இனணந்துப் பணியாற்றுவதற்காக ஒப்பந்தம் 

ஒன்றினில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது.  

o CNES நிறுவனம் பிரான்சின் பயிற்சித ் தளங்களில் இந்திய விமானப் 

கபாறியியலாளரக்ள் மற்றும் CAPCOM திட்டக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவினர் 

ஆகிதயாருக்குப் பயிற்சி அளிக்கும்.  

 ததசியப் புத்தாக்க நிறுவன ஆதலாெனன மன்றத்தின் (National Startup Advisory Council - NSAC) 

முதல் ெந்திப்பானது ெமீபத்தில் நனடசபற்றது. 

o இது சதாழில்துனற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக ஊக்குவிப்புத் துனறயினால் (DPIIT - 

Department for Promotion of Industry and Internal Trade) அனமக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்ெனபயானது, முதன்முனறயாக ஐ.நா. உணவு அனமப்புகள் உெச்ி 

மாநாட்டினன 2021 ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பர ் மாதத்தில் நடத்த உள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது.  

o இந்த உெச்ி மாநாட்டில் இந்தியா ததசிய அளவிலான ஒரு தபெச்ுவாரத்்னதனய 

தமற்சகாள்ளும்.  

 ெரவ்ததெ நாணய நிதியமானது ெமீபத்தில் துனண ெஹாரா ஆப்பிரிக்கப் 

பகுதிகளுக்கான பிராந்திய சபாருளாதாரக் கண்தணாட்டத்னத சவளியிட்டது.  

o இந்த அறிக்னகயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் சமதுவான 

வளரெ்ச்ியினன இப்பகுதி காண உள்ளது.  

 ததசியப் புலனாய்வு அனமப்பானது BRICS நாடுகளுடன் இனணந்து தீவிரவாதிகள் 

இனணய தளங்கனளத ் தவறாக பயன்படுத்துதல் (Misuse of Internet by terrorists) எனும் 

தனலப்பில் ஒரு காசணாலி நிகழ்னவ ெமீபத்தில் ஏற்பாடு செய்தது.  

o 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான BRICS அமமப்பின் தனலனமப் சபாறுப்பினன இந்தியா 

வகிப்பதால் இந்தக் கருதத்ரங்கினன இந்தியா நடத்தியது.  

 பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி அவரக்ள் த ாரட்னின் தஹஷ்னமத ் தபரரசின் இரண்டாம் 

அப்துல்லாவிற்கும் மற்றும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் அந்நாடு நிறுவப்பட்ட 100 ஆம் ஆண்டு 

நினறவு விழாவிற்கான வாழ்த்துகனளத் கதரிவித்தார.்  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது ரசீத ் (Rashid) எனப்படும் ஒரு சுற்றித ்திரியும் ஊரத்ியினன 

(தராவர)் 2024 ஆம் ஆண்டில் நிலவுக்கு அனுப்ப உள்ளது.  

 சமலாண்மமயின் கீழ் வரும் சராசரி கசாத்து குறித்த வரம்பில் (AAUM - Average assets under 

management) ரூ. 5 லட்ெம் தகாடினயக் கடந்த முதல் இந்திய பரஸ்பர நிதியம் SBI நிதி 

தமலாண்னம நிறுவனம் ஆகும். 

o இது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா மற்றும் ஐதராப்பாவின் மிகப்சபரியச ்சொத்து தமலாண்னம நிறுவனமான 

அமுன்டி ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும். 
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 மனஸ் கசயலி (MANAS) என்பது மன நலம் மற்றும் இயல்பு நிமலமமமயத் தருவித்து தரும் 

அமமப்பு (Mental Health and Normalcy Augmentation System) எனப்படும் ஒரு நலவாழ்வுச ்செயலி 

ஆகும். 

o இது பிரதமரின் அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க ஆதலாெனன 

ெனபயினால் (PM-STIAC) ஒரு ததசியத்  திட்டமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 திமரப்பட இயக்குனர ் ராபரச்டா கபனிக்னி 78வது கவனிஸ் சரவ்சதச திமரப்பட 

விழாவில் வாழ்நாள் சாதமனயாளரக்ளுக்கான சகால்டன் லயன் விருமதப் கபற உள்ளார.் 

 கமய்நிகர ் நாணயங்கள் (Crypto currencies) மற்றும் கமய்நிகர ் நாணயங்கள் மூலம் 

கசாத்துக்கமள வாங்குவதற்கு துருக்கி நாடானது தமட விதித்துள்ளது. 

o இந்தத் தமடயானது கமாராக்சகாவின் நாணயங்கள் மீதான தமட 

நடவடிக்மககமளத் கதாடரந்்து நடந்சதறியது, சமலும் இது இந்தியாவிலும் 

கசயல்படுத்தப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இறந்த ஒரு நபரின் தனியுரிமமக்கான உரிமமமய மரபுரிமமயாக கபற முடியாது என்று 

மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீரப்்பளித்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு சம 01 முதல் 18 வயதிற்கு சமற்பட்ட அமனவருக்கும் சகாவிட் – 19 

தடுப்பூசியிமன வழங்குவதற்கு மத்திய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.  

 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 2015 ஆம் ஆண்டின் ஒப்பீட்டளவில் பசுமம இல்ல வாயுக்களின் 

கவளியீட்மட 80% என்ற அளவிற்குக் குமறப்பதற்கான ஒரு திட்டத்திமன இஸ்சரலிய அரசு 

சமீபத்தில் கவளியிட்டு உள்ளது. 

o 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலக்கரிமய மூலமாகக் ககாண்டு கசயல்படும் அமனத்து 

மின் நிமலயங்கமளயும் மூடுவசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

 முன்னாள் தமலமமச ் கசயலாளர ் கிரிஜா மவத்தியநாதன், சதசியப் பசுமமத் 

தீரப்்பாயத்தின் (NGT) சதற்கு கினளயின் நிபுணர ்உறுப்பினராக சபாறுப்தபற்க சென்னன 

உயரநீ்திமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 “கஞ்ொர”் எனப்படும் 8வது இந்திய-கிரக்ிஷ் கூட்டு சிறப்புப் பனடப் பயிற்சி 

கிரக்ிஷ்தானின் தனலநகரான பிஷ்சகக்கில் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

o இப்பயிற்சியில் அதி உயரம்ட்டத்திலான தபார ் முனறகள், மனலொரந்்த தபார ்

முனறகள் மற்றும் தீவிரவாத நடவடிக்னககளுக்கு எதிரான தபார ் முனறகள் 

தபான்றவற்றில் பயிற்சி தமற்சகாள்ளப் படுகிறது. 

 காலநினல மாற்றப் பிரெச்ினனகனள னகயாள்வதில் ஒன்றினணந்துச ்செயல்பட உலகின் 

இரண்டு மிகப்சபரிய மாசு சவளிப்படுத்தும் நாடுகளான சீனாவும் அசமரிக்காவும் ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. 

o இரு நாடுகளும் பாரீஸ் உடன்படிக்னகனயக் கனடபிடிக்கப் பணியாற்றும்.  

 கபங்களூருமவ மமயமாக ககாண்ட வால்மாரட்் முதலீடு கசய்த ஒரு மின்னணு வரத்்தக 

நிறுவனமான பிளிப்காரட்் நிறுவனம் கிளியரட்ிரிப் (Cleartrip) எனப்படும் ஒரு பயணப்பதிவு 

தளத்திமன 40 பில்லியன் டாலருக்கு வாங்க திட்டம் தீட்டியுள்ளது. 

 ஸ்ரீநகமரச ் சசரந்்த சசாலிஹா சபீர ் அவரது கபயமர இந்தியாவின் உலக சாதமனப் 

புத்தகத்தில் இடம் கபற கசய்துள்ளார.் 

o இவர ்ஹப்பா கட்டூன்ஸ் கவிமதக்கு (Zoon Book - சூன் புத்தகம்) புத்துயிர ்அளித்த ஜம்மு 

& காஷ்மீனரெ ்தெரந்்த இளம் மற்றும் முதல் நூல் ஆசிரியர ்ஆவார.் 
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 தப்பிதயாடிய சபாருளாதாரக் குற்றவாளி நீரவ் தமாடினய அந்த நாட்டிலிருந்து 

சவளிதயற்ற ஐக்கிய ரா ்ஜிய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இவர ் பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கியில் ரூ. 14000 தகாடிக்கும் தமலான தமாெடியினன 

செய்துள்ளார.் இதுவனர நடந்ததில், இதுதான் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய தமாெடி 

ஆகும். 

 “Believe – What Life and Cricket Taught Me” என்று தனலப்பிடப்பட்ட சுதரஷ் சரய்னாவின் 

சுயெரினதப் புத்தகம் சவளியாக உள்ளது. 

o இந்தப் புத்தகம் சுதரஷ் சரய்னா மற்றும் வினளயாட்டுத் துனற நூலாசிரியர ் பரத ்

சுந்தசரசன் ஆகிதயாரால் இனணந்து எழுதப்பட்டது. 

 தாஸ்கண்ட்டில் நனடசபற்ற ஆசிய பளுதூக்கும் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

மகளிருக்கான 49 கிதலாகிராம் எனடப் பிரிவில் சவற்றி சபற்று மீராபாய் ொனு புதிய 

உலக ொதனனப் பனடத்துள்ளார.் 

o இப்தபாட்டியில் இவர ்சவண்கலப் பதக்கத்னத சவன்றுள்ளார.் 

 அசமரிக்காவின் நாொ நிறுவனம் தனது ஆரச்டமிஸ் திட்டத்திற்காக எலான் 

மஸ்கினுனடய ஸ்தபஸ் X (Space X) நிறுவனத்னதத ்ததரந்்சதடுத்துள்ளது. 

o இந்நிறுவனம் முதல் வணிகரீதியிலான தனரயிறங்கு விண்கலத்னத உருவாக்க 

உள்ளசதாடு 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் அடுத்த இரண்டு அசமரிக்க விண்சவளி 

வீரரக்னள நிலவுவிற்கு சகாண்டு செல்லவும் உள்ளது.  

 இந்திய இரயில்சவயானது மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் ஆக்சிஜன் சதமவமயப் 

பூரத்்தி கசய்வதற்காக நாடு முழுவதும் மருத்துவத்திற்கான திரவ ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 

ஆக்ஸிஜன் உருமளகமள பசுமம இரயில் பாமதகள் வழியாகக் ககாண்டு கசல்லும் 

‘ஆக்ஸிஜன் விமரவு இரயில்கமள' இயக்க உள்ளது. 

o இந்த இரயில்களின் சவகமான இயக்கத்மத உறுதி கசய்வதற்காக பசுமம இரயில் 

பாமதகள் உருவாக்கப் படுகின்றன. 

 மகரிஷி வால்மீகியின் காவியமான ராமாயணம் குறித்த முதல் இமணயவழிக் 

கண்காட்சிமய சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரத் துமற  அமமசச்ர ் பிரஹலாத ் சிங் பசடல் 

அவரக்ள் திறந்து மவத்தார.் 

o இந்தக் கண்காட்சியானது புதுதில்லியில் உள்ள சதசிய அருங்காட்சியகத்தின் 49 மிகச ்

சிறிய அளவிலான (மினிசயசச்ர)் ஓவியங்கமளக் காட்சிப்படுத்தும். 

 இந்திய விவசாயிகள் கூட்டுறவு உரங்கள் உற்பத்தி நிறுவனமானது குஜராத், உத்தரப் 

பிரசதசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் நான்கு ஆக்ஸிஜன் ஆமலகமள நிறுவ 

உள்ளது. 

o மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் ஆமலயானது புல்பூர ் (உதத்ரப் பிரசதசம்), கசலால் (குஜராத)் 

மற்றும் பாரதீப் (ஒடிசா) ஆகிய இடங்களில் அமமக்கப் படும். 

 ஆந்திரப் பிரசதசத்திலுள்ள விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆமலயிலிருந்து மகாராஷ்டிர 

மாநிலத்திற்கு திரவ ஆக்சிஜமன அனுப்புவதற்கான முதல் ஆக்சிஜன் விமரவு 

இரயிலானது (ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ்) நவி மும்மபயிலிருந்து புறப்பட்டது. 

 நாசாவின் கசவ்வாய்க் கிரக கஹலிகாப்டரான “இன்கஜனியூட்டி” கசவ்வாய்க் கிரகத்தில் 

ஆற்றலூட்டப்பட்டு அதன் மீது பறந்த முதல் விண்கலமாகும். 
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o இன்கஜனியூட்டி எனப்படும் கசவ்வாய்க் கிரக கஹலிகாப்டர ் என்பது, மற்கறாரு 

சகாளில் ஆற்றலால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விண்கலத்மதப் பறக்க மவக்க 

முடியுமா என சசாதிக்க கசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு சூரிய சக்தியினால் 

ஆற்றலூட்டப்பட்ட ஒரு கஹலிகாப்டர ்ஆகும். 

 உலக ஆய்வக விலங்குகளுக்கான தினம் ஒவ்கவாரு வருடமும் ஏப்ரல் 24 ஆம் சததியன்று 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது (ஏப்ரல் 20 முதல் ஏப்ரல் 26 வமர ஆய்வக விலங்கு வாரம்). 

o இத்தினமானது 1979 ஆம் ஆண்டில் கூறாய்விற்கு எதிரான சதசியக் கழகத்தினால், 

ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் விலங்குகளின் “சரவ்சதச நிமனவு நாளாக” 

கதாடங்கப் பட்டது.  

 கஜரம்னியிலிருந்து 23 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மமயங்கள் மற்றும் ககாள்கலன்கள், 

வான்வழியாக இந்தியாவிற்குக் ககாண்டு வரப்பட உள்ளது. 

o தற்சபாது நிலவி வரும் தட்டுப்பாட்டிமனப் சபாக்க கஜரம்னியிலிருந்து ஆக்சிஜன் 

உற்பத்தி மமயங்கள் மற்றும் ககாள்கலன்கமள இந்தியாவிற்கு மருத்துவச ்

சசமவக்கான ஆயுதப் பமட (Armed Forces Medical Service - AFMS) ககாண்டு வர முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

 பமடப்பாற்றமல சமம்படுத்துவமதயும் சமூகத்திற்குச ் சிற்பக்கமல ஆற்றிய 

பங்கிமனயும் அதன் தனித்துவத்மதப் புரிந்து ககாள்வமதயும் சநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ள சரவ்சதச சிற்பக்கமல தினமானது உலகம் முழுவதும் ககாண்டாடப் படும் 

ஒரு நிகழ்வாகும். 

o சரவ்சதச சிற்பக்கமல மமயத்தினால் ஏற்பாடு கசய்யப்படும் இத்தினமானது 

ஒவ்கவாரு வருடமும் ஏப்ரல் மாதத்தின் கமடசி சனிக்கிழமமயன்று (ஏப்ரல் 24, 2021) 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு வருடாந்திர ஆசிய மாநாட்டிற்கான சபாசவா மன்றத்தின் கதாடக்க 

விழாவானது கதன் சீனாவின் மஹனான் மாகாணத்திலுள்ள (Hainan Province) சபாசவாவில் 

(Boao) நமடகபற்றது. 

o இம்மாநாட்டின் கருத்துரு, “மாற்றத்தில் உலகம் : உலகளாவிய ஆட்சிமுமறமய 

வலுப்படுத்தவும், பட்மட மற்றும் சாமல திட்டத்திற்கான ஒத்துமழப்பிமன 

சமம்படுத்தவும் மக சகாருங்கள்” என்பதாகும்.  

 Accenture இந்தியா என்ற நிறுவனத்தின் தமலவரான சரகா M. சமாகன் கமன்கபாருள் 

மற்றும் சசமவகள் நிறுவனங்களுக்கான கூட்டமமப்பின் (National Association  of Software and 

Service Companies – NASSCOM) தமலவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o இந்த கமன்கபாருள் நிறுவனக் குழுவின் 30 ஆண்டுகால வரலாற்றில் தமலமமப் 

கபாறுப்மப வகிக்கும் முதல் கபண்மணி எனும் கபருமமமய இவர ்கபற்று உள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டு உலக சநாய்த் தடுப்பு வாரமானது (ஏப்ரல்  24 முதல் ஏப்ரல் 30 வமர) 

எல்லா இடங்களிலும், வாழ்நாள் முழுவதும் அமனவரின் உடல்நலமனயும் 

தடுப்பூசியானது  எவ்வாறு சமம்படுத்துகிறது என்பமதக் காட்டுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “தடுப்பூசிகள் நம்மம 

ஒன்றிமணக்கின்றன” (Vaccines bring us closer) என்பதாகும்.  

 கதன் ககாரியாவின் LG நிறுவனமானது தனது மகசபசி வணிகதம்த நிறுத்துவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 
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o இந்நிறுவனத்தின் மகசபசி தயாரிப்புப் பிரிவு கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இழப்மபசய 

கண்டு வந்துள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 116 மாவட்டங்களில் மசலரியா அற்ற நிமல உள்ளதாக 

மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துமற அமமசச்ர ்சமீபத்தில் கதரிவிதத்ுள்ளார.் 

o 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மசலரியா சநாய் பாதிப்பு 84.5% குமறந்துள்ளது. 

சமலும் இந்தியாவானது மசலரியா சநாய்ப் பாதிப்பினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகமள  

83.6% என்ற அளவிற்குக் குமறத்துள்ளது. 

 இந்திய-சீன எல்மலயிலுள்ள சசமாலி மாவட்டத்தில் உள்ள நிதி என்ற பள்ளத்தாக்கின் 

சும்னா பனிப்பாமறயில் கவடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

o இந்தியா, சீனா, சநபாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளிலுள்ள பனிப்பாமறகள், 2000 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்கவாரு வருடமும் அதன் கசங்குத்து உயரத்திற்கு இமணயான 

அளவு மற்றும் தனது பனியளவில் பாதியளவு பனியிமன இழந்து வருகின்றன. 

 பசிபிக் தீவுகளில் வாழ்பவரக்ள் மற்றும் ஆசிய அகமரிக்கரக்ள் ஆகிசயாருக்கு எதிராக 

இமழக்கப் படும் கவறுப்பு சாரந்்த குற்றங்களின் அதிகரிப்மபத் தடுப்பதற்காக சவண்டி 

சமீபத்தில் அகமரிக்காவின் கீழமவ ஒரு மசசாதாமவ நிமறசவற்றி உள்ளது. 

o அகமரிக்காவின் அமனத்து மாகாண அரசுகளிலும், கலிசபாரன்ியாவில் தான் அதிகம் 

கவறுப்பு சாரந்்த குற்றங்கள் (Hate Rimes) இமழக்கப்படுகின்றன. 

 கதன் ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்கபரிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான ஃபரஸ்்ட்சரண்ட் வங்கி 

(FirstRand Bank) 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் இருந்து கவளிசயறி உள்ளது.  

o சிட்டிகுரூப் வங்கியிமன அடுதத்ு இந்தியாமவ விட்டு கவளிசயறிய இரண்டாவது 

உலகளாவிய வங்கி ஃபரஸ்்ட்சரண்ட் ஆகும். 

 இந்சதாசனசியக் கடற்பமடக்குச ்  கசாந்தமான ‘சக.ஆர.்ஐ.  நங்கலா – 402’ எனப்படும் 

நீரம்ூழ்கிக் கப்பலின் மீட்புப் பணிகளில் இந்திக்ய கடற்பமடயும் இமணந்துள்ளது. 

o இந்சதாசனசியாவின் 44 வருட பழமமயான இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலானது பாலி 

தீவிற்கு வடக்சக சமற்ககாண்டிருந்த கடற்கமண (Torpedo) சபாரப்் பயிற்சியின் 

சபாது காணாமல் சபானது. 

 CBNAAT என்பது சகாவிட்-19 கதாற்றுப் பரிசசாதமனக்கான ஒரு மாற்று கலன் சாரந்்த 

நியூக்ளிக் அமில கபருக்கச ்சசாதமனயாகும் (Cartridge Based Nucleic Acid and Amplification Test 

– CBNAAT). 

o இது விமரவான சசாதமன முடிவுகமளத் தருவதாகவும் இதற்கான கருவிகள் நாடு 

முழுவதும் எளிதாகக் கிமடக்கின்றன எனவும் கூறப்படுகிறது. 

 “வருணா-2021” எனப்படும் 19வது இந்திய மற்றும் பிரஞ்சு நாடுகளுக்கிமடசயயான 

இருதரப்பு கடற்பமடப் பயிற்சியானது அரபிக் கடலில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

o கடல்சார ் துமறகளில் பாதுகாப்பு, அமமதி மற்றும் நிமலத் தன்மமமய 

சமம்படுத்த ஒருங்கிமணந்த சக்தியாக தங்கள் திறமன நிரூபிக்க இரு நாட்டுக் 

கடற்பமடகளும் தங்களது சபாரத்் திறன்கமள சமம்படுத்த முயற்சிக்கும். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடட்டெ ்செர்ந்த செளிநாடட்ுத் சதாழிலாளர்கள் 

 கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து கவளிநாடுகளுக்குப் பணிக்குச ்கசல்லும் 10 

நபரக்ளுள் ஒருவர ்தமிழ்நாட்மடச ்சசரந்்தவராக உள்ளார.் 

 இக்காலகட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்மகயில் கதாழிலாளரக்மள கவளிநாடுகளுக்கு 

அனுப்பிய இரண்டாவது மாநிலம் தமிழ்நாடாகும். 

 கதாழிலாளரக்மள கவளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதில் முதலிடத்தில் சகரள மாநிலம் 

உள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி  முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்18 வமரயிலான காலகட்டத்தில் 

தமிழ்நாட்டிலிருந்து 13.1 லட்சம் மக்கள் சவமலக்காக கவளிநாடுகளுக்குச ்கசன்றுள்ளனர.் 

 அசத காலகட்டத்தில் சகரள மாநிலத்திலிருந்து 1.9 மில்லியன் மக்கள் சவமலக்காக 

கவளிநாடுகளுக்குச ்கசன்றுள்ளனர.் 

 கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் நாடு முழுவதும் சவமல சதடும் 1.3 சகாடி மக்களின் கமாத்த 

எண்ணிக்மகயில் சகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களின் பங்கு மட்டும் 

ஏறத்தாழ 24% ஆகும். 

 சுமார ்12.6 லட்சம் மக்கள் உத்தரப் பிரசதசத்திலிருந்து கவளிநாடுகளுக்கு சவமலக்காக 

கசன்றுள்ளனர.் 

 இந்தத் தரவுகள் மாநிலங்களமவயில் மத்திய கவளியுறவுத ் துமற இமண அமமசச்ர ் V. 

முரளிதரன் அவரக்ளால் ெமரப்்பிக்கப் பட்டது.  

குறிப்பு 

 4.7 லட்ெம் மக்கள் வந்தத பாரத் என்ற திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு திரும்பியுள்ளனர.்  

 சபருந்சதாற்றின் தபாது உலகம் முழுவதும் சிக்கிக் ககாண்டு துன்பத்தில் தவித்த 

இந்தியரக்னள நாடு திரும்பெ ்செய்வதினன இத்திட்டம் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

விரிொன சுற்றுெச்ூழல் மாசுபாடட்ுக் குறியீடு (CEPI) 

 மூலம், வழித்தடம் மற்றும் ஏற்பிகளின் வழிமுமறகமள (அல்காரிதம்கமள) பின்பற்றி ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்தில் சுற்றுசச்ூழலின் தரத்திமன வமகப்படுத்துவதற்கான ஒரு 

பகுத்தறியும் குறியீடாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டுக் குறியீடு (Comprehensive 

Environmental Pollution Index – CEPI) உள்ளது. 

 CEPI குறியீட்டில் ஏற்படும் மதிப்பின் அதிகரிப்பு சுற்றுெச்ூழல் மீதான தமாெமான 

வினளவுகனளக்  குறிக்கிறது. 

 சடல்லியில் அனமந்துள்ள அறிவியல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் னமயம் (CSE) தமிழ்நாட்டின் 

CEPI மதிப்பு பற்றிய மதிப்பீட்டிமன கசய்துள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டின் கதாழிற்சாமலப் பகுதிகளில் நிலதத்டி நீர ்மிகவும் மாசமடந்துள்ளது.  

 சவலூர ்மாவட்டம் மிகவும் மாசமடந்துள்ள ஆறுகமளக் ககாண்டதாக உள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு CEPI நீரின் மதிப்பின் படி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஐந்து கதாழிற்சாமலப் 

பகுதிகள் தண்ணீருக்கான மதிப்பில் 50க்கும் சமல் ககாண்டுள்ளன. 
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 இவற்றுள், 

o சவலூர ் – வட ஆற்காடு, மணலி மற்றும் திருப்பத்தூர ் ஆகியமவ “மிகவும் 

மாெனடந்துள்ள பகுதிகள்” – 60 மற்றும் அதற்கும் தமற்பட்ட CEPI மதிப்பிமனக் 

ககாண்டுள்ளன. 

o கடலூர ்மற்றும் சகாயம்புத்தூர ்ஆகியமவ “தமாெமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள்” – 

50 மற்றும் 60க்கு இனடப்பட்ட CEPI மதிப்னப சகாண்டுள்ளன. 

 சதால் பதனிடும் கதாழிற்சாமலயிலிருந்து வரும் கழிவுநீர ் மற்றும் மாசுபடுத்திகளான  

கால்சியம், குசளாமரடு மற்றும் இரும்பு ஆகியமவ நிலதத்டி நீருக்கு மிகவும் சமாசமான 

அசச்ுறுத்தலாக உள்ளன.  

 

சூரிய ஆற்றலூடட்ப்பட்ட சகாழி ெளர்ப்புக் காப்புப் சபடட்கம் 

 தமிழ்நாடு கால்நமட மற்றும் விலங்கு அறிவியல் (விலங்கியல்) பல்கமலக் கழகமானது 

பனிமலர ் கபாறியியல் கல்லூரியுடன் இமணந்து சமீபத்தில் சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட 

சகாழி வளரப்்பு காப்புப் கபட்டகம் ஒன்றிமன உருவாக்கியுள்ளது.  

 இது கிராமப்புற மற்றும் சிறிய அளவிலான சகாழிப் பண்மணயாளரக்ளுக்கு 

உதவுவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மின்னணு காப்புப் கபட்டகங்களில், மின்குமறபாடு அல்லது மின்தமட காரணமாக குஞ்சு 

கபாரிக்கப் படும் திறன் (Hatchability) பாதிக்கப் படுவமத இதன் மூலம் தடுக்க முடியும்.  

 

மாரப்ப கவுண்டர் 

 மாரப்ப கவுண்டர ் சகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்திலுள்ள கருப்பராயன்பாமளயத்தில் 1916 

ஆம் ஆண்டு பிறந்தார.் 

 இவர ்1952 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்கவாரு சதரத்லிலும் வாக்களித்து வருபவராவார.் 

 தமிழ்நாடு 1952 ஆம் ஆண்டில் மதராஸ் மாநிலமாக இருந்த சபாது அதன் முதல் 

அரசாங்கத்மதத் சதரந்்கதடுத்தது. 

 இந்தியத் சதசியக் காங்கிரஸ் அத்சதரத்லில் கவற்றி கபற்றது. 

 அதன் ஆட்சிக் காலத்தில் C. இராஜசகாபாலசச்ாரி (1952-1954) மற்றும் K. காமராஜ் (1954 – 

1957) ஆகிசயார ்மாநில முதல்வரக்ளாக பணியாற்றினர.் 
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16ெது தமிழ்நாடு ெட்டமன்றத் சதர்தல் 

 சமீபத்திய 16வது சட்டமன்றத் சதரத்லில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 72.78% வாக்குகள் 

பதிவாகி உள்ளன. 

 83.92% வாக்குப் பதிவுடன் கரூர ்மாவட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 அதமனயடுத்து  அரியலூர ்(82.47%) மற்றும் தரம்புரி (82.35%) ஆகியமவ உள்ளன. 

 கசன்மனயில் 59.06% என்ற அளவில் குமறவான வாக்குகசள பதிவாகியுள்ளன. 

 

 

சதசிய பசுடமத் தீர்ப்பாயத்தின் புதிய உறுப்பினர் 

 கசன்மனயில் உள்ள சதசிய பசுமமத ் தீரப்்பாயத்தின் கதற்கு மண்டலதத்ின் நிபுணர ்

உறுப்பினராக முன்னாள் தமிழக தமலமமச ் கசயலாளர ் கிரிஜா மவத்தியநாதன் 

நியமிக்கப் பட்டார.் 

 கதற்கு மண்டல அமரவ்ில் பணியாற்றும் நிபுணர ் உறுப்பினர் மசபல் தாஸ்குப்தா 

அவரக்ள் ககால்கத்தாவில் உள்ள கிழக்கு மண்டல அமரவ்ிற்கு அனுப்பப் பட்டுள்ளார.் 

 இவரக்ள் புதுடில்லியில் உள்ள சதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயத்தின் முதன்மம அமரவ்ால் 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 இந்த நியமனத்திற்கு மத்திய அரசின் நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இருப்பினும், இந்த நியமனத்திற்கு இமடக்கால தமட விதிக்க கசன்மன உயர ்நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 கிரிஜா மவத்தியநாதன் அவரக்ள் நிரவ்ாக அனுபவம் கபற்றவர், ஆனால் சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிமனகமளக் மகயாள்வதில் அவருக்கு ஐந்து வருட அனுபவம் இல்மல என்று 

நீதிமன்றம் அவதானித்துள்ளது. 

 மத்திய அரசில் அல்லது ஒரு மாநில அரசாங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழல் விஷயங்கமள 

மகயாள்வதில் ஐந்து ஆண்டுகள் உட்பட குமறந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் நிரவ்ாக 
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அனுபவத்மதக் ககாண்டு இருக்க சவண்டும்  சதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயதத்ின் சட்டம் 

பரிந்துமரக்கிறது. 

 சுந்தரர்ாஜன் தமலமமயில் சுற்றுசச்ூழல் கதாடரப்ான பிரசச்ிமனகள் குறித்து சபாராடும் 

ஒரு தன்னாரவ் கதாண்டு நிறுவனமான 'பூவுலகின் நண்பரக்ள்', இது கதாடரப்ாக உயர ்

நீதிமன்றத்மத அணுகியது. 

தேசிய பசுமமே் தீர்ப்பாயச ்சட்டம் 

 சதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயச ்சட்டம், 2010 என்பது ஒரு இந்திய நாடாளுமன்றச ்சட்டமாகும். 

 சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் கதாடரப்ான வழக்குகமள விமரவாக தீரப்்பதற்கு சவண்டி 

ஒரு சிறப்புத் தீரப்்பாயத்மத உருவாக்க இது உதவுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் அரசியலமமப்பு ஏற்பாட்டில் இருந்து உத்சவகம் கபறுகிறது (சரத்து 21 - 

உயிருக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும் பாதுகாப்பு). 

 சிவில் நமடமுமறகள், 1908 என்பதின் கீழ் ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ள விதிமுமறக்குத் இந்த 

தீரப்்பாயம் கட்டுப்படாது,  மாறாக இயற்மக நீதிக்கான ககாள்மககளால் அது வழி 

நடத்தப்படும்.  

 சதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயத்தின் முதன்மம அமரவ்ானது புதுதில்லியில் உள்ளது. 

 இது புசன (சமற்கு), சபாபால் (மத்திய), கசன்மன (கதற்கு) மற்றும் ககால்கதத்ா (கிழக்கு) 

ஆகிய இடங்களில் பிராந்திய அமரவ்ுகமளக் ககாண்டுள்ளது. 

 சதசிய பசுமமத் தீரப்்பாயத்தின் தமலவர ் உசச் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு கபற்ற 

நீதிபதியாவார.் 

 சதசிய பசுமமத ் தீரப்்பாயத்தின் ஒவ்சவார ் அமரவ்ிலும் குமறந்தது ஒரு நீதித்துமற 

உறுப்பினர ்மற்றும் ஒரு நிரவ்ாக நிபுணத்துவ உறுப்பினர ்இருப்பர.் 

 

இ-டாக்ஸி 

 மதராஸ் ஐ.ஐ.டி நிறுவனத்தின் உதவி கபறும் ஒரு புத்தாக்க கதாடக்க நிறுவனமான இ-

பிசளன் என்ற நிறுவனமானது நகரப்்புறப் பயணத்திற்காக சவண்டி ஒரு பறக்கும் 

டாக்ஸிமய வடிவமமத்துள்ளது. 

 இது மக்கமளத் தங்கள் அவரக்ள் சசர சவண்டிய இடத்திற்கு  

o 10 மடங்கு சவகமாக, 

o பாதுகாப்பாக, 

o குமறந்த கபாருளாதார கசலவில், 

o சத்தமில்லாமல் மற்றும் 

o சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பில்லாதவாறு ககாண்டு கசல்ல முடியும். 

 சபட்டரி மூலம் இயங்கும் இந்த டாக்ஸியானது 200 கிசலா தாங்குசுமம ககாண்டிருக்கும். 

 இது இரண்டு பயணிகளுக்கு இடமளிக்கும். 

 இதன் இறுதி முன்மாதிரி 2022 ஆம் ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் தயாராக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 
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உத்திரசமரூர் அருசக அரியெடக கல்செக்கு 

 காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் உத்திரசமரூர ் அருசக விண்ணமங்கலம் கிராமத்தில் அரியவமக 

கல்கசக்கு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 மண்ணில் புமதந்து கிடக்கும் இது 15 ஆம் நூற்றாண்மடச ்சசரந்்ததாகும். 

 3 வரியில் அதில் கல்கவட்டு எழுத்துகள் இருந்தன. 

 

 

செடல உறுதியளிப்புத் திடட்த்தில் தமிழகம் ொதடன 

 இப்சபாது முடிவமடந்த நிதியாண்டில் (2020-21) மகாத்மா காந்தி சதசிய ஊரக சவமல 

உறுதியளிப்புத் திட்டத்மத அமல்படுத்துவதில் தமிழகம் சாதமன பமடத்துள்ளது. 

 நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மாநிலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தனிநபர ்பணி நாட்கள் 30 

சகாடிமயத் தாண்டி உள்ளது. 

 இது 33.4 சகாடி தனிநபர ்பணி நாட்கமளக் ககாண்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில், மாநிலத்திற்கு 27 சகாடி தனிநபர ் பணி நாட்கள் என்ற இலக்மக 

மத்திய அரசு நிரண்யித்து இருந்தது.  

 பின்னர,் அது அந்த இலக்மக 32 சகாடி தனிநபர ்பணி நாட்களாகத் திருத்தியது. 

 கடந்த ஆண்டு தனிநபர ் பணி நாட்கள் இலக்மக மிஞ்சிய மாவட்டங்களில் சசலமும் 

ஒன்றாகும், இது 1.12 சகாடி என்ற அங்கீகரிக்கப் பட்ட தனிநபர ்பணி நாட்களுக்கு எதிராக 

சுமார ்1.24 சகாடி தனிநபர ்பணி நாட்கமள உருவாக்கியுள்ளது. 
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 இயற்மக வள சமலாண்மம, நீரப்் பாதுகாப்பு மற்றும் சதாட்டக்கமல ஆகியவற்றில் 

காஞ்சீபுரத்தின் கசயல்திறன் சிறப்பாக இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

 

கீழடியில் சடரசகாட்டா பகடடகள் 

 ஆறு பக்கங்கமளயுமடய கடரசகாட்டா (கமருகூட்டப்படாத மட்பாண்டப் கபாருள்) 

கபாருளாலான பகமட மற்றும் கிராமனட்டினாலான விவசாயக் கருவிகள் ஆகியமவ 

கீழடியில் நமடகபறும் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் கண்கடக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த ஏழாம் கட்டத்தில், கீழடியில் மூன்று அகழிகளிலும் ககாந்தமகயில் மூன்று 

அகழிகளிலும் மற்றும் அகரத்தில் ஒரு அகழியிலும் அகழாய்வுகள் சமற்ககாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. 

 கருப்பு மற்றும் கசந்நிறத்திலான மட்கல உமடசல்கள் மற்றும் கிராமனட்டாலான 

கலப்மப சபான்ற விவசாயக் கருவிகளின் பாகங்கள் ஆகியமவயும் இங்கு கண்கடடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 இரு கவவ்சவறு கபாருட்களாலான பகமடகள் சமுதாயத்தில் கவவ்சவறு பிரிவுகள் 

இருந்தமதயும் (கசல்வம் பமடத்தவரக்ள் தந்தத்திலான பகமடமய கடரசகாட்டா 

என்பதினால் ஆன பகமடமய ஏமழ மக்களும் பயன்படுத்தினர)் சமலும் 

இந்நாகரகீத்தினர ் எண் கணிதம் சாரந்்த அறிமவயும் வளரத்்து வந்தனர ் என்பமதயும் 

இது குறிக்கிறது. 
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செம்பியன்ஸ் ஆப் செஞ்ெ ்விருது 2020 - மு.க.ஸ்டாலின்   

 திராவிட முன்சனற்றக் கழகத்தின் தமலவர ்மு.க.ஸ்டாலினுக்கு  'சசம்பியன்ஸ் ஆப் சசஞ்ச ்

விருது - 2020' என்ற விருது வழங்கப்பட்டது.  

 இவ்விருதானது இந்தியப் கபாருளாதாரம் மீதான ஊடாடும் மன்றம் என்ற அமமப்பு 

சாரப்ாக வழங்கப் பட்டது. 

 இது சகாவா மாநிலம் தாஜ் விடுதி & சமூக நல மமயத்தில் நமடகபற்ற ஒரு விழாவில் 

ககாடுக்கப்பட்டது. 

 அவருமடய சமூக நலத் திட்டங்களுக்காக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அர்ஜீன் கல்யாண் – 68ெது இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் 

 தமிழ்நாட்மடச ் சசரந்்த அரஜ்ுன் கல்யாண் இந்தியாவின் 68வது கிராண்ட் மாஸ்டர ்

ஆகியுள்ளார.் 

 இவர ் கசரப்ியாவில் நமடகபற்ற “ராபின் ருஜ்னா சசார ் – 3” என்ற கிராண்ட் மாஸ்டர ்

தகுதிக்கான 5வது சுற்றில் டிராகன் சகாசிக் என்பவமர வீழ்த்தி 2500 ELO (Chess rating) 

வரம்பிமன கடந்து இப்பட்டத்மத கவன்று உள்ளார.் 

 IM சரவணன் மற்றும் ஒரு உக்சரனிய கிராண்ட் மாஸ்டரான அகலக்சாண்டர ்

சகாசலாஷ்சாப்சபாவ் ஆகிசயாரிடம் அரஜ்ுன் பயிற்சி கபற்றார.் 

 இவர ்தனது 9வது வயதில் சதுரங்கம் விமளயாடத் கதாடங்கி அடுதத் ஒரு வருடத்தில் FIDE 

(International Chess Federation) தர வரிமசயில் இடம் கபற்றார.் 

 விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 1988 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆகினார.் 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

25 
 

சதசியெ ்செய்திகள் 

ஜல் ஜீென் திட்டம் – புதிய டமல்கல் (ொதடன) 

 4 சகாடி கிராமப்புற வீடுகளுக்கு குடிநீரக்் குழாய் வசதி ஏற்படுத்தி தந்து, ஜல்ஜீவன் திட்டம் 

ஒரு புதிய சாதமனமயப் பமடத்துள்ளது.  

 இத்திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15, அன்று பிரதமர ் சமாடி அவரக்ளால் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின் சநாக்கம் 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்கவாரு கிராமப்புற இல்லங்களுக்கும் 

குடிநீரக்் குழாய் வசதி வழங்க சவண்டும் என்பதாகும். 

 100 சதவீத குடிநீரக்் குழாய் வசதியிமன வழங்கிய முதல் இந்திய மாநிலம் சகாவா ஆகும். 

 அதமனயடுத்து கதலுங்கானா, அந்தமான் மற்றும் நிசகாபர ்தீவுகள் உள்ளன. 

 

 

ஊதாப் புரட்சி 

 ஜம்முவிலுள்ள இந்திய ஒருங்கிமணந்த மருத்துவ நிறுவனம் (IIIM – Jammu) மற்றும் 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துனற ஆராய்ெச்ி ெனப இரண்டும் இமணந்து, நறுமண 

(அதராமா) திட்டத்தின் கீழ் ஊதாப் புரட்சியின் இரண்டாம் கட்டத்னத சதாடங்க உள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

  ம்முவிலுள்ள ததாடாவில் அனடந்த முதல் கட்டத்தின் சவற்றினய அடுத்து இந்த 

அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஊதாப் புரட்சியின் கீழ், ததாடா மாவட்டத்திலுள்ள விவொயிகளின் வருமானம், 

தொள உற்பத்தியிலிருந்து லாசவண்டர ் ொகுபடிக்கு மாறியதன் மூலம் நான்கு மடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. 
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 முதல்முனறயாக அதமனச ்ொகுபடி செய்யும் விவொயிகளுக்கு இலவெமாக லாசவண்டர ்

செடிகள் வழங்கப் பட்டன. 

 இதற்கு முன்பு லாசவண்டர ்ொகுபடி செய்தவரக்ளுக்கு ஒரு செடிக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.6 வனர 

வசூலிக்கப்பட்டது. 

 விவொயிகள் தங்களது உற்பத்திப் சபாருட்கனள விற்பனன செய்ய  ம்மு IIIM 

நிறுவனத்திடமிருந்து உதவியினனப் சபறுவர.் 

 விவொயிகள் லாசவண்டர ் எண்சணய்மயப்  பிரிதச்தடுப்பதற்காக ததாடாவில் CSIR 

நிறுவனம் –  ம்மு IIIM நிறுவனம் ஆகியவற்றால் அனமக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வடிகலன் 

சதாழிற்ொனலக்குத்  தாங்கள் ொகுபடி செய்த லாசவண்டரக்னள சகாண்டு 

செல்வதற்கான உதவியினனப்  சபறுவர.் 

 தற்தபாது, சபரிய அளவிலான லாசவண்டர ்ொகுபடியானது  ம்மு & காஷ்மீரில் மட்டுதம  

செய்யப் படுகிறது. 

 இமாெெ்லப் பிரததெம், அருணாெெ்லப் பிரததெம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநில 

அரசுகள் லாசவண்டர ் ொகுபடினய தமற்சகாள்ளுமாறு விவொயிகனள ஊக்குவித்து 

வருகின்றன. 

ஊதா சபாருளாதாரம் 

 லாசவண்டர ் எண்சணய் லிட்டருக்குக் குனறந்தது ரூ.10,000க்கு விற்பனன செய்யப் 

படுகிறது.  

 லாசவண்டர ்நீரானது லாசவண்டர ்எண்சணயிலிருந்துப் பிரிதச்தடுக்கப்பட இயலும். 

 இது வாெனனப் பத்திகனள (குெச்ிகனள) தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

 வடிகலன்கள் மூலம் பூக்களிலிருந்து னஹட்தராொல் உருவாகிறது. 

 இது தொப்புகள் மற்றும் அனறயின் வாெனன ஆகியவற்றிமன தமம்படுத்தும் சபாருட்கள் 

(room freshners) ஆகியனவ தயாரிக்கப் பயன்படுதத்ப் படுகிறது. 

குறிப்பு 

 2016 ஆம் ஆண்டில், நறுமணமுடன் கூடிய மருத்துவக் குணமிக்க தாவர எண்சணயிமனத் 

தயாரிப்பதற்கு சவண்டி அத்தாவரங்களின் ொகுபடினய அதிகரிப்பதற்காக அதராமா 

மிஷன் (நறுமணத் திட்டம்) எனும் திட்டத்னத மத்திய அரசு சதாடங்கியது. 

 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

27 
 

ULPIN 

 தனித்துவ நிலப்பரப்பு அமடயாள எண் (Unique Land Parcel Identification Number – ULPIN) என்ற 

ஒரு திட்டமானது இந்த ஆண்டு 10 மாநிலங்களில் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்மாதத்திற்குள் நாடு முழுவதும் கதாடங்கப்படும். 

 2008 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட டிஜிட்டல் ரீதியில் இந்திய நில ஆவணங்கமள 

நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தின் (DILRMP) ஓர ் அங்கமாக மக்களனவயில் பாராளுமன்ற 

நினலக்குழு ெமரப்்பித்த ஒரு அறிக்னகயில் இத்திட்டம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் நாட்டிலுள்ள ஒவ்சவாரு நிலத்திற்கும் ஒரு 14 இலக்க அனடயாள எண் 

வழங்கப்படும்.  

 இது “நிலத்திற்கான ஆதார”் எனவும் கூறப்படுகிறது.  

 இந்த எண் கணக்சகடுக்கப்பட்ட ஒவ்சவாரு நிலத்னதயும் அனடயாளம் காணவும் 

இந்தியக் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் சபாதுவாக நிலவும் நில தமாெடிகனளத் தடுக்கவும் 

உதவும். 

 இந்திய கிராமப்புறப் பகுதிகளில் நில ஆவணங்கள் காலாவதியான மற்றும் 

ெரெ்ன்ெக்குரியனவயாக உள்ளது. 

 இதில் அனடயாளம் காணும் முனறயானது நிலப்பரப்பின் அட்ெ மற்றும் தீரக்்க தரனகயின் 

அடிப்பனடயிலானதாகும்.  

 தமலும் இது விரிவானக் கணக்சகடுப்பு மற்றும் புவிொர ் நில அளனவப் படத்னத 

சபாருத்ததாகும். 

 

பலன்கள்  

 இந்த மூல ஆவணம் நில உரினமனய அங்கீகரிக்க உதவும். 

 இது ெந்ததகத்திற்குரிய நில உரினம தகாரிக்னககளுக்கு முற்றுப்புள்ளி னவக்கும். 

 இது அரசு நிலங்கனள எளிதில் அனடயாளம் காண உதவும்.  

 இது தகாத முனறயிலான நிலப் பரிவரத்த்னனகளிலிருந்து நிலத்னதப் பாதுகாத்துக் 

சகாள்ள உதவும். 
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இந்திய சுகாதார நலத்துடறயில் முதலீட்டிற்கான ொய்ப்பு 

 “இந்திய சுகாதார நலத்துமறயில் முதலீட்டிற்கான வாய்ப்பு” என்ற அறிக்மக ஒன்மற நிதி 

ஆசயாக் கவளியிட்டுள்ளது. 

 மருத்துவமமனகள், மருத்துவ சாதனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், மருத்துவக் காப்பீடு, 

கதாமலதூர மருத்துவம், தனியார ் மருத்துவம் மற்றும் மருதத்ுவம் சாரந்்த பயணங்கள் 

(Medical Value Travel) உள்ளிட்ட இந்திய சுகாதாரநலத ் துனறயின் பல்தவறு பிரிவுகளில் 

முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகனள இந்த அறிக்னக குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் சுமார ் 22% என்ற ஒட்டு சமாத்த வருடாந்திர வளரெ்ச்ி வீதத்தில் 

இந்தியாவின் சுகாதார நலத் சதாழில்துனறகள் வளரந்்து வருகின்றன. 

 இந்த வீதத்தில், இந்த வளரெ்ச்ி 2022 ஆம் ஆண்டில் 372 பில்லியன் அசமரிக்க டாலரக்னள 

எட்டும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 

 

AIM – PRIME   

 நிதி ஆசயாக்கின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டமானது (AIM – Atal Innovation Mission) AIM – PRIME 

(Program for Researchers on Innovations, Market - Readiness & Intrepreneurship) திட்டத்மத 

கதாடங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டம் இந்தியா முழுவதுமுள்ள அறிவியல் சாரந்்த உள்ளாரந்்த கதாழில்நுட்பத்  

கதாடக்க மற்றும் துணிகர நிறுவனங்கமள சமம்படுத்தி அவற்றுக்கு ஆதரவு அளித்தமல 

சநாக்கமாகக் ககாண்டதாகும். 

 இந்த வமகயில், இத்திட்டத்னத நாடு முழுவதும் சதாடங்குவதற்காக Bill & Melinda Gates 

அறக்கட்டமளயுடன் அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் னக தகாரத்்துள்ளது. 

 அது Venture – Centre எனும் இலாப தநாக்கமில்லாத சதாழில்நுட்ப வரத்்தகத் சதாடக்க 

நிறுவனங்கனளப் பாதுகாக்கும் அனமப்பினால் அமல்படுத்தப்படும். 

 இத்திட்டத்தின் முதல் சதாகுதியில் வலுவான அறிவியல் ொரந்்த உள்ளாரந்்த 

சதாழில்நுட்ப வரத்்தகச ் சிந்தனனகனள ககாண்டுள்ள சதாழில்நுட்ப 

தமம்பாட்டாளரக்ளுக்கு (ஆரம்பக் கட்டத்திலுள்ள உள்ளாரந்்த சதாழில்நுட்ப சதாடக்க 

நிறுவனங்கள் மற்றும் அறிவியலாளரக்ள் / சபாறியாளரக்ள் / மருத்துவரக்ள்) வாய்ப்பு 

வழங்கப் படும். 

 12 மாதங்களுக்குப் பயிற்சி மற்றும் உதவி வழங்குதல் ஆகியவற்றின் மூலம் குறிப்பிட்ட 

பிரெச்ினனகனளத் தீரப்்பனததய  இத்திட்டம் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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பூர்ெகுடி மற்றும் பழங்குடியினரின் ென நிர்ொக அறிக்டக 

 சமீபத்தில் பூரவ்குடி மற்றும் பழங்குடியினரின் வன நிரவ்ாகம் என்ற தமலப்பில் ஓர ் 

அறிக்மக கவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்மக, ஐ.நாவின் உணவு மற்றும் சவளாண் பாதுகாப்பு அமமப்பு மற்றும் லத்தீன் 

அசமரிக்கா மற்றும் கரீபியன் தீவுகளிலுள்ள பூரவ்குடி மக்களின் தமம்பாட்டிற்கான 

நிதியம் ஆகியவற்றால் சவளியிடப்பட்டது. 

 கரீபியன் மற்றும் லத்தீன் அசமரிக்காவின் பூரவ்குடி மற்றும் பழங்குடியினர ் வாழும் 

பகுதிகளில் காடுகள் அழிப்பு வீதம் கவகு குனறவாக உள்ளது. 

 அப்பகுதியிலுள்ள பிற காடுகனள அதிகாரிகள் பாதுகாப்பமத ஒப்பிடுனகயில் பூரவ்குடி 

மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் தங்கள் பகுதினயெ ் தெரந்்த காடுகனளப் பாதுகாப்பதில் 

சிறந்தவரக்ளாக உள்ளனர ்என்பனத இந்த அறிக்னக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது. 

 அதமொன் நீரப்ிடிப்புப் பகுதிகளில் உள்ள பாதிக்கப்படாத காடுகளில் ஏறத்தாழ 45% 

காடுகள் பூரவ்குடி மக்களின் வாழ்விடப் பகுதிகளில் அனமந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத் 

தக்கதாகும். 

 பூரவ்குடி மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் பாதிக்கப்படாத காடுகளின் பரப்பளவு, 2000 மற்றும் 

2016 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கினடப்பட்ட காலத்தில் 4.9% மட்டுதம குனறந்துள்ளது. 

 இருப்பினும் பூரவ்குடி மக்கள் வாழாத பகுதிகளில் 11.2% வனர குனறந்துள்ளது. 

 

 

இராணுெப் பண்டண 

 இந்திய இராணுவமானது, 132 வருட சசமவக்குப் பிறகு இராணுவப் பண்மணயிமன மாரச் ்

31 அன்று மூடியுள்ளது. 

 பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருந்த காவற்பமட வீரரக்ளுக்குச ் சுகாதாரமான பசும்பால் 

வழங்கும் சநாக்கில் உருவாக்கப்பட்ட பண்மணகசள இராணுவப் பண்மணகளாகும். 

முக்கிய ேகவல்கள்  

 பண்மணகளில் இருந்த கதாழிலாளரக்ள் அந்த அமமப்பிற்குத் கதாடரந்்து சசமவமய 

வழங்க சவண்டும் என்பதற்காக அந்த அமமசச்கத்திற்குள்சளசய அவரக்ள் மீண்டும் 

பணியமரத்்தப் படுவாரக்ள். 

 2012 ஆம் ஆண்டில் Quarter Master General என்ற பிரிவானது இந்தப் பண்னணகனள 

மூடுவதற்குப் பரிந்துனர செய்தது. 

 இதன் பிறகு 2016 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்  மாதத்தில் துனணநினலப் பனடதத்னலவர ் DB 

தெகாட்கர ் (ஓய்வு) தனலனமயிலான குழுவும் இப்பண்னணகனள மூடுவதற்கு பரிந்துனர 

செய்தது. 
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 முதல் இராணுவப் பண்னணயானது அலகாபாத்தில் 1889 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 01 அன்று 

அனமக்கப்பட்டது. 

 சுதந்திரத்திற்கு பிறகு 30,000 மாடுகளுடன் இந்தியா முழுவதும் 130 பண்னணகள் 

உருவாக்கப் பட்டன. 

 1990 ஆம் ஆண்டுகளில் தல மற்றும் காரக்ில் ஆகிய பகுதிகளிலும் கூட இந்தப் 

பண்னணகள் அனமக்கப் பட்டன. 

 இராணுவக் குடியிருப்புகள் நகரப்்புறப் பகுதியிலிருந்து ெற்று சதானலவில் 

அனமந்திருந்ததால் இந்தப் பண்னணகள் அவசியமானதாக இருந்தது. 

 தற்தபாது நகரங்களின் விரிவாக்கத்தால் இராணுவக் குடியிருப்புகளும் நகரங்களுக்கு 

அருகில் வந்து அனமந்துள்ளன.  

 இதனால் திறந்தகவளிச ் ெந்னதகளிலிருந்தத அதிகளவில் பால் சகாள்முதல் செய்யப் 

பட்டு வருகிறது.  

 பல வருடங்களாக பண்னணயின் நிரவ்ாகத்தில் நிலவும் பல ஊழல் குற்றெெ்ாட்டுகளும் 

இந்தப் பண்னணகள் மூடப்பட்டதற்கான முக்கிய காரணங்களுள் ஒன்றாகும்.  

 இந்தப் பண்னணகள் 1971 ஆம் ஆண்டு தபாரின் தபாது தமற்கத்திய மற்றும் கிழக்கத்தியப் 

பனடகளுக்கும், காரக்ில் தபாரின் தபாது வடக்கிலிருந்தப் பனட வீரக்ளுக்கும், பால் 

வழங்கி ஒரு மகதத்ான தெனவனய நல்கின.  

 

செளிநாடு ொழ் இந்தியர்கள் குடியுரிடம (OCI) சநறிமுடறகள் 

 கவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ள் குடியுரிமமக்கான (Overseas Citizens of India – OCI) உரினமகள் 

மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய ஒருங்கினணந்த பட்டியல் ஒன்னற 

அரசு சவளியிட்டுள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு இந்த உரினமகள் 2005, 2007 மற்றும் 2009 ஆகிய வருடங்களில் அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

 இந்தியாவிற்குப் பயணம் செய்ய OCI அட்னடமயக் ககாண்டுள்ள இந்திய வம்ொவளி 

மக்கள்  மற்றும் சவளிநாடுவாழ் இந்தியரக்ள் தங்களது புதிய கடவுெச்ீட்டு மற்றும் OCI 

அட்னடகளுடன், பனழய கடவுெச்ீட்டினனயும் சகாண்டு வர தவண்டிய அவசியம் இல்னல. 

 தற்தபாதுள்ள OCI சநறிமுனறகளின்படி (2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நனடமுனறயில் 

உள்ளது) 20 வயது வனரயில் (அ) 50 வயதிமன எட்டிய பிறகு OCI அட்னடமயக் 

ககாண்டுள்ளவரக்ளுக்குப்  புதிய கடவுெச்ீட்டு சபறும் தபாது ஒவ்சவாரு முனறயும் புதிய 

OCI அட்னட வழங்கப் படும். 

 இப்தபாது, OCI அட்னடகனள மீண்டும் சபறுவதற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 31 வனர 

கால அவகாெத்னத நீட்டிப்பதற்கு இந்திய அரசு முடிசவடுத்துள்ளது. 

 

ஆனந்தம் 

 மத்திய கல்வித் துமற அமமசச்ர ் ரசமஷ் கபாக்ரியால் “நிொங்”  ம்முவிலுள்ள இந்திய 

தமலாண்னமக் கல்வி நிறுவனத்தில் “ஆனந்தம் : மகிழ்ெச்ிக்கான மமயம்” என்ற ஒரு 

னமயத்தினனத்  திறந்து மவத்தார.் 

 இந்த மமயம் 2021 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் கல்வி முமறமய மாற்றுவமத 
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சநாக்கமாக ககாண்ட சதசிய கல்விக் ககாள்மக 2020 உடன் ஒன்றிமணகிறது.  

 “ஆனந்தம் : மகிழ்ெச்ிக்கான னமயம்” எனும் கருத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ள முதன்னம 

நடவடிக்னககள் ஐந்து  சபரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அனவ  

o ஆதலாெனன வழங்குதல், 

o முழுனமயான ஆதராக்கியம், 

o மகிழ்ெச்ியின் தமம்பாட்டிற்காக ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட படிப்புகள், 

o ஆராய்ெச்ி மற்றும் தனலனம, 

o ஆசிரியரக்ள் தமம்பாடு 

 

இந்திய இரயில்செ மின்னணுமயமாக்கல் : புதிய ொதடன 

 2020 – 21 ஆம் ஆண்டில் இந்திய இரயில்சவ அதிக அளவிலான பயணப் பிரிவுகமள 

மின்மயமாக்கிச ்சாதமன பமடத்துள்ளது. 

 இது ஒசர ஆண்டில் 6,015 கி.மீ. கதாமலவிற்குப் பாமதமய மின்மயமாக்கியுள்ளது.  

 இது 2019-20 ஆம் ஆண்டின் சாதமனமயவிட 37% அதிகமாகும். 

 

 

இந்தியப் சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அறிக்டக 

 சமீபத்தில், புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துமற அமமசச்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் சதசியப் புள்ளி விவரங்கள் நிறுவனமானது (National Statistical Office - NSO) 

இந்தியப் சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அறிக்னகயினன சவளியிட்டுள்ளது. 
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 நாட்டில் பாலினங்களுக்கினடதய நிலவும் நினலனமனயச ்சித்தரித்துக் காட்டும் முக்கிய 

ெமூக – சபாருளாதாரக் குறிகாட்டிகனள இந்த அறிக்னக ஒருங்கினணத்து வழங்குகிறது. 

மக்கள்சதாடகப் புள்ளி விெரங்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உத்சதசிக்கப்பட்ட மக்கள் கதாமக 136.13 சகாடிகளாகும். 

 2001 ஆம் ஆண்டில் 933 ஆக இருந்த பாலின விகிதம் 2011 ஆம் ஆண்டில் 943 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. 

 பாலின விகிதத்தில் கடல்லியானது மிக அதிக உயரம்வக் கண்டுள்ளது, அதமன அடுத்து 

சண்டிகர,் அருணாசச்லப் பிரசதசம் ஆகியமவ உள்ளன. 

 அசத சமயம் டாமன் மற்றும் மடயூ பாலின விகிதத்தில் மிகப்கபரிய வீழ்சச்ிமயக் 

கண்டுள்ளது. 

சுகாதார புள்ளிவிெரம் 

 25 முதல் 29 வயது வமரயிலான கபண்களில் வயது சாரந்்த கருவுறுதல் விகிதம் 146.4 ஆக 

உள்ளது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் 39 ஆக இருந்த குழந்மத இறப்பு வீதம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 32 ஆக 

குமறந்துள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் கமாத்த கருவுறுதல் வீதம் 2.3 

ஆக இருந்தது.  

 அது 2018 ஆம் ஆண்டில் நகரப்்புறப் பகுதிகளில் 1.7 ஆக இருந்தது.  

 2007-09 ஆண்டுகளில் 212 ஆக இருந்த தாய்சசய் இறப்புவீதம் 2016-18 ஆண்டுகளில் 113 ஆக 

குமறந்துள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் 13 ஆக இருந்த பருவத்தினர ் கருவுறுதல் வீதம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

12.2ஆக குமறந்துள்ளது. 

 சதசிய குடும்பச ்சுகாதாரக் கணக்ககடுப்பு 5 என்ற ஆய்வின் படி (NHFS-5) கிட்டத்தட்ட 100% 

பிறப்பு வீதமானது தகாவா, தகரளா, லட்ெத்தீவு ஆகியவற்றில் கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் 1000 தபருக்கு 0.07 ஆக இருந்த HIV சதாற்று 2019 ஆம் ஆண்டில் 0.05 ஆக 

குனறந்துள்ளது.  

கல்வி  

 2011 ஆம் ஆண்டில் 73 ஆக இருந்த இந்தியாவின் கல்வியறிவு வீதம் 2017 ஆம்  ஆண்டில் 77.7 

ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 கல்வியறிவு வீதத்தில் இரா ஸ்தான், பீகார,் உத்தரப் பிரதெதம் ஆகிய மாநிலங்களில் 

பாலின இனடசவளி அதிகமாக உள்ளது. 

 15 வயதான சபண்களில் 8.3 ெதவீதத்தினர ்மட்டுதம பட்டப் படிப்பு முடித்துள்ளனர.் 

 அதத ெமயம் அதத வயதிற்குட்பட்ட ஆண்களில் 12.8 ெதவீதத்தினர ் பட்டப்படிப்பு 

முடித்துள்ளனர.் 

 8% மாணவிகதள 10 ஆம் வகுப்பு வனர கல்வினயத் சதாடரந்்துள்ளனர.்  

சபாருளாதாரப் பங்தகற்பு 

 வருடாந்திர சதாழிலாளர ்ெக்தி ஆய்வு (PLFS - Periodic Labour Force Survey) 2018-19 என்பதின் 

படி, கிராமப்புற பகுதிகளில் பணியிலுள்ள நபரக்ளின் எண்ணிக்னக விகிதம் ஆண்களில் 
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52.1 மற்றும் சபண்களில் 19 ஆகும். 

 அது நகரப்்புற பகுதிகளில் ஆண்களில் 52.7 மற்றும் சபண்களில் 14.5 ஆகும். 

 15 வயதுமடய சபண்கள் ஒரு மணி தநரத்திற்குப் கபறப்படும் ெராெரி ஊதியமானது 

அதிகபட்ெமாக அந்தமான் மற்றும் நிதகாபர ் தீவுகளில் கபறப் படுகிறது (ஒரு மணி 

தநரத்துக்கு ரூ.147). 

 டாமன் மற்றும் னடயூ, ஒடிொவில் இவரக்ள் குனறந்தபட்ெ ஊதியத்மத  சபறுகின்றனர.் 

 15 வயதுமடய ஆண்கள், ஒரு மணி தநரத்திற்குப் கபறப்படும் ெராெரி ஊதியமானது 

அதிகபட்ெமாக லட்ெத்தீவு மக்களால் கபறப்படுகிறது (ஒரு மணிதநரத்திற்கு ரூ.121). 

முடிவுகள் எடுப்பதில் பங்சகற்பு 

 2020 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அனமெெ்ரமவயில் சபண்களின் பங்தகற்பு 9.26% ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டு மக்களனவத் ததரத்லில், 437.8 மில்லியன் சபண் வாக்காளரக்ள் 

இருந்தனர.் 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டு ததரத்லுடன் ஒப்பிடுனகயில் (397 மில்லியன்) அதிகமாகும். 

 பஞ்ொயத்து ரா ் (கிராம உள்ளாட்சி) அனமப்புகளில் இரா ஸ்தான், உத்தரகாண்ட் 

மற்றும் ெத்தீஸ்கர ் ஆகிய மாநிலங்களில் சபண்களின் பங்தகற்பு அதிகமாக காணப் 

படுகிறது. 

 

முழுெதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில்செ மண்டலம் 

 சமற்கு மத்திய இரயில்சவ மண்டலமானது, முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட நாட்டின் 

முதல் இரயில்சவ மண்டலமாகியுள்ளது.  

 இந்த மண்டலம் தற்சபாது 3012 கி.மீ. நீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட பாமதமயக் 

ககாண்டு இயங்குகிறது. 

 இரயில்சவ பாமதகமள மின்மயமாக்குதல் என்பது  

o எரிகபாருள் சசமிப்பு,  

o பயண சநரத்மதக் குமறதத்ல்,  

o சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு சபான்ற பல்சவறு நன்மமகமள வழங்கும். 
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ெங்கல்ப் செ சித்தி 

 இந்தியப் பழங்குடியினர ் கூட்டுறவுச ் சந்மதப்படுத்துதல் சமம்பாட்டு நிறுவனமானது 

(TRIFED – Tribal Co-operative Marketing Development Federation Ltd) சங்கல்ப் சச சித்தி 

எனப்படுகின்ற கிராமம் மற்றும் டிஜிட்டல் இமணப்புப் பயணத் திட்டத்திமனத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது ஏப்ரல் 01 அன்று கதாடக்கப் பட்ட ஒரு 100 நாள் பயணத் திட்டமாகும். 

 இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய தநாக்கம் வன் தன் விகாஸ் தகந்திராக்கனள செயல்படெ ்

செய்வததயாகும். 

 

ஓடட்ுனர் உரிமத்திற்கான சதசியப் பதிசெடு 

 சமீபத்தில் சாமலப் சபாக்குவரத்து அமமசச்கமானது ஓட்டுனர ்உரிமத்திற்கான சதசியப் 

பதிசவடு உருவாக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.  

 நாட்டில் சபாலியான ஓட்டுநர ் அட்மடகமள ஒழிப்பதற்காக இம்முடிவு சமற்ககாள்ளப் 

பட்டது.  

 கபரும்பாலான மாநிலங்கள் ஏற்கனசவ சதசியத ் தகவல் மமயத்தின் சாரதி என்ற 

தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளன.  

 இந்த மாநிலங்களுக்குப் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ததசியப் பதிதவட்டிற்கு மாறுமாறு 

வலியுறுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

அரியெடக சநாய்களுக்கான சதசியக் சகாள்டக 

 சமீபத்தில் சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமசச்கமானது அரிய வமக சநாய்களுக்கான 

சதசியக் ககாள்மக 2021 என்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  
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 இக்ககாள்மக, 

o உள்நாட்டிசலசய ஆராய்சச்ி சமற்ககாள்தல் மற்றும் மருந்துகமள உள்நாட்டிசலசய 

உற்பத்தி கசய்தல் சபான்றவற்றில் கவனம் கசலுதத்வும்,  

o அரியவமக சநாய்களுக்கான மருத்துவச ்கசலமவக் குமறக்கவும்,  

o அந்சநாய்கமள முன்கூட்டிசய தடுக்க அவற்மற ஆரம்பக் கட்டத்திசலசய ஆய்வு 

கசய்து கண்டறிதல் சபான்றவற்மறயும் சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 அந்சநாய்கமள ஆய்வு கசய்ய உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துமற அமமத்த நிதான் 

சகந்திராக்கள் உதவும் 

 சுமார ் எட்டு சுகாதார நிறுவனங்கள் அரிய வமக சநாயின் சிறப்புமிகு மமயங்களாக 

நியமிக்கப்பட்டு உள்ளன.  

 இந்த மமயங்களுக்கு ஒசர முமறயாக ரூ.5 சகாடி நிதி வழங்கப்படும்.  

 அரிய வமக சநாய்களுக்குச ் சிகிசம்ச அளிப்பதற்காக ராஷ்டிரிய ஆசராக்ய நிதியின் 

கீழ், இந்திய அரசு ரூ.20 லட்சம் நிதி உதவி வழங்குவதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்த நிதி உதவி 40% மக்களுக்கு வழங்கப்படும். 

 கபாதுவாக வறுனமக் தகாட்டிற்குக் கீழுள்ள மக்களுக்கு மட்டுதம ராஷ்டிரிய ஆதராக்கிய 

நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.  

 இந்தியாவில் காணப்படும் அரிய வனக தநாய்கள்,  

o முதன்னம தநாய் எதிரப்்புக் குனறபாட்டு தநாய்கள்,  

o நீரம்த்திசு அழற்சி (சிஸ்டிக் ஃனபப்தராசிஸ்), 

o பாம்ப்தப தநாய், 

o கவுெெ்ர ்தநாய், 

o தபப்ரி தநாய்,  

o தமப்பிள் சிறுநீரக தநாய் மற்றும் இதர பல ஆகியனவாகும்.  

குறிப்பு : 

 ஒவ்சவார ் ஆண்டும் பிப்ரவரி 28 ஆம் நாள் அரியவமக சநாய் தினமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 

ெர்ெசதெ காசணாலி சதர்தல் பார்டெயாளர்கள் திடட்ம் 2021 

 இந்தியத் சதரத்ல் ஆமணயம் சரவ்சதச காகணாலி சதரத்ல் பாரம்வயாளரக்ள் திட்டத்மத 

நடத்தி இருக்கிறது. 

 இத்திட்டம் அசாம், சகரளா, புதுசச்சரி, தமிழ்நாடு மற்றும் சமற்கு வங்கம் ஆகிய 

மாநிலங்களில் நமடகபற்ற சட்டமன்றத்  சதரத்லின்சபாது சமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 இதன்கீழ், சதரத்ல் முமறகள், வாக்குச ் சாவடிகமளத் தயார ் கசய்தல், மாற்றுத் 

திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்குச ் கசய்யப்படும் வசதிகள் சபான்றவற்மறப் 

பற்றிய தகவல்கமள பிரதிநிதிகள் கதரிந்து ககாள்ளும் வமகயில்  வாக்குச ்சாவடிகமளக் 

காகணாலி மூலம் பாரக்்கும்  வசதி கசய்யப்பட்டது. 

 கபருந்கதாற்றுக் காலத்தில் சுதந்திரமான, நியாயமான, கவளிப்பமடயான, சிறப்பான 

மற்றும் பாதுகாப்பான சதரத்மல நடத்துவசத இதன் சநாக்கமாகும். 
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 ஆப்கானிஸ்தான், ஆஸ்திசரலியா, வங்காள சதசம், மற்றும் பூடான் உள்ளிட்ட 26 நாடுகள் 

மற்றும்  3 சரவ்சதச அமமப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து சுமார ் 106 பிரதிநிதிகள் 

இத்திட்டத்தில் சசரக்்கப் பட்டுள்ளனர.்  

 

 

ஒருங்கிடணந்த சுகாதார (உடல்நல) தகெல் தளம் 

 சமீபத்தில் மத்திய சுகாதாரத ் துமற அமமசர் ் டாக்டர ் ஹரஷ்வரத்ன் ஒருங்கிமணந்த 

சுகாதார தகவல் தளதம்தத் கதாடங்கி மவதத்ார.் 

 சுகாதாரத்துமற அமமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, இத்தமகய சமம்பட்ட கண்காணிப்பு 

முமறமய சமற்ககாள்ளும் முதல் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 இத்தளம் ஒருங்கிமணந்த சநாய் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும்.  

 ஒருங்கிமணந்த சநாய் கண்காணிப்புத் திட்டமானது சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல 

அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்குகிறது.  

 இத்தளமானது நாட்டில் சநாய் கண்காணிப்பிமன வலுப்படுத்துவமத சநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

 இந்த சநாக்கமானது கதாற்றுசநாய்களுக்கான பரவலாக்கப்பட்ட மாநிலம் சாரந்்த ஒரு 

கண்காணிப்பு முமறமய நிறுவுவதன் மூலம் அமடயப்படும்.  

 இத்தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் மகசபசிச ் கசயலிகள், சுகாதார வசதிகளுக்கான 

புவிசார ்குறியிடுதல் சபான்றவற்றின் மூலம் நிகழ்சநரத் தகவல்கமள வழங்குதல் ஆகும்.  

 இத்தளமானது சிறப்பான மருத்துவ வசதிமய நல்குவசதாடு சுகாதாரம் (உடல்நலம்) 

கதாடரப்ான தரவுகமள இரகசியமாக சமற்ககாள்வமதயும் சநாக்கமாகக் ககாண்டு 

உள்ளது.  

 இத்தளம் நாட்டின் கவவ்சவறு மாவட்டங்களில் நிலவும் சநாய்கமளப் பற்றிய 

தகவல்கமளக் ககாண்டிருக்கும்.  

 இத்தகவல்கள் ASHA பணியாளரக்ள் மற்றும் ANM பணியாளரக்ள் மூலமாக தெகரிக்கப் 

படும்.  

 ஒருங்கினணந்த சுகாதார தகவல் தளம் 2004 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்டது.  

 இத்திட்டத்திற்கு உலக வங்கி உதவி வழங்குகிறது.  

 தநாய்தச்தாற்றினன வினரவில் கண்டறிந்து நடவடிக்னக தமற்சகாள்வதத இத்திட்டத்தின் 

முக்கிய தநாக்கமாகும்.  
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சபட்சராலுடன் எத்தனால் கலப்பு – புதிய ொதடன 

 

 எத்தனால் வழங்கீட்டில், வருடத்தின் (2020-21) முதல் நான்கு மாதங்களில் இந்தியா 7.2% 

என்ற சதவிகிதத்திற்கும் தமலான அளவிமன எட்டியுள்ளது.  

 இந்தியா இந்நினலனய எட்டியது இதுதவ முதல்முனறயாகும்.  

 இது 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் எத்தனானல சபட்தராலுடன் கலப்பதற்கான ெதவிகித  

இலக்கான 10% என்ற அளமவ அனடவதற்கான பானதமய சநாக்கி இட்டுச ்கசல்கிறது.  

எத்தனால் கலப்புே் திட்டம் 

 இத்திட்டம் 2003 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ், எண்கணய் சந்மதப்படுத்தும் நிறுவனங்கள், பின்வரும் முன்னுரிமம 

வரிமசயின் அடிப்பமடயில்,  எத்தனாமலப் கபறுமாறு அறிவுறுதத்ப் பட்டுள்ளன.  

o கரும்பு  

o B-ரக கன ெரக்்கனரக் கழிவுகள்  

o C- ரக கன ெரக்்கனரக் கழிவுகள்  

o தெதமனடந்த உணவு தானியங்கள்  

 

இந்தியா H2 கூட்டணி   

 உலகின் முக்கிய ஆற்றல் மற்றும் கதாழில்துமற அமமப்புகள் ஒன்றிமணந்து இந்தியா H2 

கூட்டணி எனப்படும் ஒரு புதிய கூட்டணிமய அமமத்துள்ளன.  

 இக்கூட்டணிமய அமமப்பதற்கான முன்கனடுப்பிமன ரிமலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

மற்றும் சாரட்் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ ஆகிய நிறுவனங்கள் இமணந்து கதாடங்கியுள்ளன.  

 இந்த இந்தியா H2 கூட்டணி (IH2A) முக்கியமாக மஹட்ரஜன் கதாழில்நுட்பங்கமள 

வணிகமயமாக்குதலில் ஈடுபாடு கசலுத்தும். 

 இது இந்தியாவில் மஹட்ரஜன் சாரந்்த கபாருளாதாரம் மற்றும் கபாருள் வழங்கீட்டுச ்

சங்கிலி  அமமப்புகமள ஊக்குவிப்பதற்காக பணியாற்றும்.  

முக்கிய த ாக்கங்கள் 

 இந்தியாவில் மஹட்ரஜன் சாரந்்த கபாருளாதாரம் மற்றும் வழங்கீட்டு அமமப்மப 

உருவாக்குதல். 
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 நீல மற்றும் பசுமம மஹட்ரஜன் உற்பத்தி கசய்தல் மற்றும் சசமித்தல் சபான்றவற்மற 

சமம்படுத்துதல். 

 மஹட்ரஜன் பயன்படுத்தும் கதாழிற்சாமலப் பகுதிகமள உருவாக்குதல்.  

 மஹட்ரஜனால் ஆற்றலூட்டப்பட்ட கலன்களால் இயங்கும் சபாக்குவரத்திமன 

அதிகரிதத்ல். 

 

உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் திடட்ம் 

 மத்திய அமமசச்ரமவ “White goods” (கவள்மளப் கபாருட்கள்) எனப்படும் மின்னணு 

சாதனங்களுக்கான (குளரச்ாதனங்கள் மற்றும் LED பல்புகள்) உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு 

(Production linked Incentive - PLI) திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 இத்திட்டம் உலகளாவிய முதலீடுகமள ஈரக்்கும் எனவும், கபருமளவில் சவமல வாய்ப்மப 

உருவாக்கும் எனவும், ஏற்றுமதிகமள கணிசமான அளவில் சமம்படுதத்ும் எனவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் கபாருட்களுக்கு 4% முதல் 6% வமரயிலான ஊக்கத் 

கதாமகயானது குளிரச்ாதனங்கள் மற்றும் LED பல்புகள் சபான்றவற்றின் தயாரிப்பில் 

ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு வழங்கப்படும். 

 

 

அன்னமயா முன்சனடுப்பு   

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமசச்ர ் சமீபத்தில் “அன்னமயா” எனப்படும் 

பழங்குடியினர ்கூட்டமமப்மபத் கதாடங்கி மவத்துள்ளார.்  

 பழங்குடியினர ் விவகாரத்துமற அமமசச்கத்துடன் இமணந்து சுகாதார மற்றும் 

குடும்பநலத் துமற அமமசச்கம் இந்த முன்கனடுப்பிமனத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்த முன்கனடுப்பிற்கு பில் மற்றும் கமலிந்தா சகட்ஸ் அறக்கட்டமள மற்றும் பிரமல் 

அறக்கட்டமள ஆகியமவ உதவி கசய்யும்.  
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 இந்த முன்கனடுப்பின் முக்கிய சநாக்கம் இந்தியாவில் வாழும் பழங்குடியினச ்

சமுதாயத்தினரின் சுகாதார மற்றும் ஊட்டச ்சத்து முமறமய சமம்படுத்துவசத ஆகும்.  

 

திடரப்படெ ்ொன்றிதழ் சமல்முடறயீடட்ுத் தீர்ப்பாயம் – கடலப்பு   

 இந்திய அரசானது ஒரு அவசரச ் சட்டத்தின் மூலம் திமரப்படச ் சான்றிதழ் 

சமல்முமறயீட்டுத் தீரப்்பாயத்மத (Film Certificate Appellate Tribunal - FCAT) கமலத்து உள்ளது.  

 தீரப்்பாயங்கள் சீரத்ிருத்தங்கள் (முமறப்படுத்துதல் மற்றும் சசமவ விதிமுமறகள்) 

அவசரச ் சட்டம், 2021 என்ற சட்டமானது திமரப்படச ் சட்டம், 1952 என்ற சட்டத்திமனத் 

திருத்தி அமமக்கிறது. 

 இசச்ட்டம் அந்தச ்சட்டத்தில் சில பிரிவுகமள நீக்கி மற்ற பிரிவுகளில் ”தீரப்்பாயம்” எனும் 

வாரத்்மதமய விடுத்து ”உயரநீ்திமன்றம்” எனும் வாரத்்மதமய அதனுள் உள் நுமழத்து 

அசச்ட்டத்மதத் திருத்தி அமமத்துள்ளது.  

 இதன்படி, மத்திய திமரப்படத் தணிக்மக வாரியத்தின் (Central Board of Film Certification - 

CBFC) சான்றிதமழ எதிரத்்து வழக்கிட சவண்டுகமன்றாசலா அல்லது சான்றிதழ் 

தரவில்மல என்றாசலா திமரப்படத் தயாரிப்பாளரக்ள் இனி உயரநீ்திமன்றத்மத அணுக 

சவண்டும்.   

 

SUPACE – உெெ்நீதிமன்றம்   

 இந்திய உசச்நீதிமன்றம் “SUPACE”  எனப்படும் (Supreme Court Portal for Assistance in Courts 

Efficiency) நீதிமன்றங்கள் திறன்பட கசயல்பட உதவுவதற்கான உசச்நீதிமன்ற 

இமணயதளம்) கசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) தளம் ஒன்றிமனத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இத்தளத்தின் மூலம் வழக்குகள் பதிவு கசய்யப்படும் சநரங்களில் கபறப்படும் 

அதிகளவிலான தரவுகமள மகயாளுவதற்கான இயந்திர ரீதியிலான கற்றமல 

சமம்படுத்த உசச்நீதிமன்றம் எண்ணியுள்ளது.  

சசயற்மக நுண்ணறிவுக் குழு 

 நீதிபதி L. நாசகஷ்வர ராவ், உசச்நீதிமன்றத்தின் கசயற்மக நுண்ணறிவுக் குழுவின் 

தமலவராவார.் 

 இந்தியத் தமலமம நீதிபதி (CJI) S.A. பாப்சட அவரக்ள், கசயற்மக நுண்ணறிவுக் குழுவின் 

முதல் தமலவராவார.் 

 S.A. பாப்சட 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியத் தமலமம நீதிபதியாக கபாறுப்சபற்றார.் 

 

ஒடிொ இதிகாெத்தின் இந்தி சமாழிசபயர்ப்பு 

 பிரதமர ் நசரந்திர சமாடி அவரக்ள் சமீபத்தில் “ஒடிசா இதிகாசத்தின்” இந்தி கமாழிப் 

கபயரப்்பிமன கவளியிட்டார.் 

 இப்புத்தகம் இதுவமரயில் ஒடியா மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய கமாழிகளில் மட்டுசம 

கவளியானது. 

 சங்கரல்ால் புசராகித் இப்புத்தகதம்த இந்தியில் கமாழிப்கபயரத்்துள்ளார.் 
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ஒடிசா இதிகாசம் 

 இப்புத்தகம் உத்கல் சகசரி டாக்டர.் ஹசரகிருஷ்ண மகாசதபினால் எழுதப்பட்டது. 

 அவர ் இப்புத்தகத்மத அகமத்நகர ் சகாட்மடச ் சிமறயில் சிமறப்பட்டிருந்த சபாது 

எழுதினார.் 

 இவர ் இங்கு 1942 மற்றும் 1945 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட இரண்டாண்டு 

காலங்களுக்கு சிமற மவக்கப் பட்டிருந்தார.் 

 ஹசர கிருஷ்ண மகாசதப் ஒடிசாவின் முதல் முதலமமசச்ர ்ஆவார.் 

 இவர ்உத்கல் சகசரி என்று பிரபலமாக அமழக்கப்பட்டார.் 

 

SARTHAQ 

 மத்தியக் கல்வி அமமசச்ர ் ரசமஷ் கபாக்ரியால் நிசாங் அவரக்ள், பள்ளிக் கல்விக்கான 

சதசிய கல்விக் ககாள்மகமய அமலாக்குவதற்கான “தரமான கல்வி மூலம் மாணவரக்ள் 

மற்றும் ஆசிரியரக்ளின் முழுமமயான சமம்பாடு” எனப்படும் (SARTHAQ – ‘Students and 

Teachers‘ Holistic Advancement through Quality Education) திட்டத்மதத் கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இத்திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டின் சதசிய கல்விக் ககாள்மகயின் இலக்குகள் மற்றும் 

குறிக்சகாள்கமள அமடய உதவும். 

 SARTHAQ திட்டம் கல்வி அமமசச்கத்தின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் கல்வியறிவு துமறயினால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டம்  இந்திய சுதந்திர தினத்தின் 75வது ஆண்டுக் ககாண்டாட்டமான ‘அம்ரித் 

மசகாத்சவ்’ என்ற நிகழ்வின் ஒரு அங்கமாக கவளியிடப்பட்டது.  

 இத்திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டு சதசிய கல்விக் ககாள்மகயின் கசயல்திட்டமாகும். சமலும் 

இது அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான அமலாக்கத்திமன கசயல்படுத்தச ்கசய்வதற்கான ஒரு 

திட்டமாகும். 

 சமலும் ரசமஷ்  கபாக்ரியால் புதுதில்லியில் நமடகபற்ற 2020 ஆம் ஆண்டின் சதசிய 

கல்விக் ககாள்மக மீதான அமலாக்கம் பற்றிய ஒரு உயரந்ிமலக் குழுவிற்கும் தமலமம 

தாங்கினார.்  

 

மத உரிடம 

 அண்மமயில் நடந்த வழக்கில், தங்கள் மதத்மதத் சதரவ்ு கசய்ய மக்களுக்குச ்சுதந்திரம் 

இருப்பதாக உசச் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 மதத்மத ஏற்கவும், பின்பற்றவும், பரப்பவும் அரசியலமமப்பின் கீழ் மக்களுக்கு உரிமம 

உண்டு (பிரிவு 25). 

 மத நம்பிக்மக என்பது தனியுரிமமக்கான அடிப்பமட உரிமமயின் ஒரு பகுதியாகும். 

 அரசியலமமப்பு அமரவ்ின் தீரப்்பானது ஏற்கனசவ  வாழ்க்மக, ககௌரவம் மற்றும் சுதந்திர 

உரிமமயுடன் இமத சமன் கசய்து, தனியுரிமமக்கான உரிமமயின் மீற முடியாத 

தன்மமமய உறுதி கசய்துள்ளது 
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டிக்கா உத்ெெம் 

 பிரதமர ் நசரந்திர சமாடி அவரக்ள் சமீபத்தில் மாநில முதலமமசச்ரக்ளிடம் “டிக்கா 

உத்சவம்” என்ற நிகழ்மவ ஏற்பாடு கசய்யுமாறு சவண்டுசகாள் விடுதத்ு உள்ளார.் 

 டிக்கா உத்சவம் ஒரு தடுப்பூசித் திருவிழாவாகும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 14 வமர நமடகபற உள்ளது. 

 இந்தத் திருவிழாவின் முக்கிய சநாக்கமானது, முடிந்தவமர மக்கள் பலருக்குத் தடுப்பூசி 

இடுவதாகும். 

 இது COVID-19 தடுப்பூசியின் பூஜ்ஜிய விரயம் குறித்தும் கவனம் கசலுத்தும். 

 COVAXIN மற்றும் COVISHIELD ஆகியமவ தற்சபாது இந்தியாவில் நிரவ்கிக்கப்படும் இரண்டு 

முக்கிய COVID-19 தடுப்பூசிகள் ஆகும். 

 

 

AICTE லீலாெதி விருதுகள் 2020 

 ஆறு உயரக்ல்வி நிறுவனங்களுக்கு அகில இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்விக் குழுவின் (AICTE 

– All India Council for Technical Education) லீலாவதி விருதுகள் 2020 வழங்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இது 'கபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல்' என்ற கருப்கபாருமள அடிப்பமடயாகக் 

ககாண்டிருந்தது. 

 இந்த விருதிற்கு, 12 ஆம் நூற்றாண்டின் “லீலாவதி” என்ற புத்தகத்தின் கபயரிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தப் புத்தகத்மதக் கணிதவியலாளர ்இரண்டாம் பாஸ்கரா என்பவர ்எழுதி உள்ளார.் 

 லீலாவதி என்பவர ்இந்தியக் கணிதவியலாளர ்இரண்டாம் பாஸ்கராவின் மகளாவார.் 

சவற்றியாளரக்ள் 

 'மகளிர ் கதாழில்முமனசவார'் எனும் துமண கருப்கபாருளில் தமிழ்நாட்டின் சசானா 

கதாழில்நுட்பக் கல்லூரிமயச ் சசரந்்த SWEAT அமமப்பானது (Sona Women Entrepreneurship 

and Training) கவன்றுள்ளது. 

 இரண்டாம் இடமானது, 'டிஜிட்டல் கல்வியறிவு' எனும் துமணக் கருப்கபாருளின் கீழ் 

பாரதிய விதய்ா பீடத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 புசனவின் சமலாண்மம மற்றும் கதாழில்முமனசவார ் சமம்பாட்டு நிறுவனமானது 

'கல்வியறிவு' என்ற துமண கருப்கபாருளின் கீழ் விருமத கவன்றது. 
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 சமலும், மகாராஷ்டிராவின் வால்சந்த் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்மதச ் சசரந்்த WIT என்ற 

மகளிர ் சுகாதாரக் கூட்டணியானது 'மகளிர ் உடல்நலம்' எனும் துமண கருப்கபாருளின் 

கீழ் விருமத கவன்றது. 

 இவரக்மளத் தவிர, தியாகராஜர ்பாலிகடக்னிக் கல்லூரிமயச ்சசரந்்த கசல்வி சரடியன்ட்  

சீதா அவரக்ள் 'சட்ட விழிப்புணரவ்ு' எனும் பிரிவில் விருமத கவன்று உள்ளார ,் அசத சமயம் 

தமிழ்நாட்டின் புனித சஜாசப் கபாறியியல் கல்லூரிமயச ் சசரந்்த கசல்வி பரித்ரானா , 

'தற்காப்பு' பிரிவில் விருமத கவன்று உள்ளார.் 

 

சுசில் ெந்திரா 

 தற்சபாமதய சதரத்ல் ஆமணயரான (Election Commissioner) சுசில் சந்திரா அடுத்த இந்தியத ்

தமலமம சதரத்ல் ஆமணயராக (Chief Election Commissioner - CEC) நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இவர ்இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர ்இராம்நாத் சகாவிந்த் அவரக்ளால் இந்தியாவின் 24வது  

தமலமம சதரத்ல் ஆமணயராக நியமிக்கப் பட்டார.் 

 இவர ்தற்சபாமதய இந்தியத் தமலமம சதரத்ல் ஆமணயர ்சுனில் அசராராமவ அடுதத்ு 

பதவி ஏற்க உள்ளார.் 

 இந்தியத் சதரத்ல் ஆமணயமானது தமலமம சதரத்ல் ஆமணயர், இரண்டு சதரத்ல் 

ஆமணயரக்ள் என்று மூன்று உறுப்பினரக்மளக் ககாண்டது. 

 இவர ் இந்தியத் சதரத்ல் ஆமணயத்திற்குத் தமலமமசயற்கும் இரண்டாவது இந்திய 

வருவாய்ப் பணி (IRS) அலுவலர ்ஆவார.் 

 இந்தப் கபாறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய வருவாய்ப் பணி அலுவலர ் S. 

கிருஷ்ணமூரத்்தி ஆவார.் 

 இவர ் 2004 ஆம் ஆண்டு நமடகபற்ற மக்களமவத் சதரத்மல, 13வது தமலமம சதரத்ல் 

ஆமணயராக சமற்பாரம்வயிட்டார.் 

 

ஸ்புடன்ிக் V 

 ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் V எனப்படும் தடுப்பூசியிமன அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு 

உபசயாகிப்பமத அங்கீகரிக்க இந்தியத் தமலமம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகம் (Drugs 

Controller General of India – DCGI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சகாவிசீல்ட் மற்றும் சகாசவக்சின் ஆகியவற்மறயடுத்து இந்த தடுப்பு மருந்தானது 

அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு என்ற கட்டுப்பாட்டகத்தினால் அங்கீகரிக்கப் பட்ட 

மூன்றாவது தடுப்பூசியாகும். 

 இதுபற்றி சகாவிட்-19 கதாற்றுக்கான தடுப்பூசி நிரவ்கிப்பு மீதான சதசிய நிபுணர ்

குழுவின் சந்திப்பில் (National Expert Group on Vaccine Adminsitration for Covid – 19 NEGVAC) 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

 இக்குழுவின் தமலவர ்நிதி ஆசயாக்கின் உறுப்பினர ்(சுகாதாரம்) VK. பால் ஆவார.் 

 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசியானது கடந்த ஆண்டு ரஷ்யாவினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 ரஷ்யாவின் தடுப்பூசிமய உபசயாகிக்க பதிவு கசய்த அதிக மக்கட்கதாமகயுமடய நாடு 

இந்தியாவாகும். 

 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய 60வது நாடு இந்தியா ஆகும்.  
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 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிமய உற்பத்தி கசய்வதற்கான ஒரு முன்னணி உற்பத்தி 

மமயமாகவும் இந்தியா உள்ளது.  

 சமலும் மஹதரபாத்தில் அமமந்துள்ள டாக்டர ்கரட்டி ஆய்வகம் என்ற மருந்து நிறுவனம், 

இந்தியாவில் இந்தத் தடுப்பூசிமய உற்பத்தி கசய்து வழங்குவதற்காக ரஷ்யாவுடன் 

ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.  

 ககாசரானா மவரசுக்கு எதிராக தடுப்பூசிமயப் பதிவு கசய்த (ஆகஸ்ட் 2020) உலகின் 

முதல் நாடு ரஷ்யாவாகும்.  

 

டரசினா சபெச்ுொர்த்டத 2021 

 பிரதமர ் நசரந்திர சமாடி அவரக்ள் 6வது மரசினா சபசச்ுவாரத்்மதமயத் கதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 இதில் கடன்மாரக்்கின் பிரதமர ் கமட்சட பிரட்ரிக்கசன் மற்றும் ருவாண்டாவின் அதிபர ்

பால் ககாசம ஆகிசயார ்காகணாலி மூலம் பங்சகற்றனர.் 

 சமலும் ஆஸ்திசரலியப் பிரதமர ்ஸ்காட் சமாரிசனும் இதில் பங்சகற்றார.் 

 இப்சபசச்ுவாரத்்மத புவிசார ் கபாருளாதாரம் மற்றும் புவிசார ் அரசியல் சபான்றமவ 

மீதான இந்தியாவின் முதன்மம மாநாடாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவார ்ஆண்டும் நடதத்ப்படுகிறது. 

 இது கவளியுறவுத்துமற அமமசச்கம் மற்றும் அப்சரவ்ர ் ரிசரச் ் பவுண்சடசன் என்ற 

அறக்கட்டமள ஆகியவற்றால் இமணந்து ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது.  

 

சகாவிட் சதாற்றால் பாதிக்கப்படட் நாடு 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று இந்தியாவானது சகாவிட் -19 கபருந்கதாற்றால் 

பாதிப்புக்குள்ளான உலகின் இரண்டாவது மிக சமாசமான நாடாக மாறியுள்ளது. 

 இப்சபாது உலகில் அதிக எண்ணிக்மகயில் சகாவிட்-19 கதாற்று பாதிப்புக்கு 

உள்ளாசனார ்பட்டியலில் அகமரிக்காவிற்கு அடுத்து இந்தியா உள்ளது. 

 இதில் நாட்டில் மிக சமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

 

கும்பசமளா 2021 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ஹரித்வாரின் கங்மக நதிக் கமரயில் ஹரித்வார ்

கும்பசமளா ஆனது நமடகபற்றது. 

 இது சுமார ்12 வருடத்திற்கு ஒருமுமற ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இது உத்தரப் பிரசதசத்தின் பிரயாக்ராஜ் / அலகாபாத் (கங்மக-யமுனா சரஸ்வதி 

நதிகளின் சங்கமம்), உத்தரகாண்ட் (கங்மக) ஹரிதவ்ார,் மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் 

(சகாதாவரி) மற்றும் மத்தியப் பிரசதசத்தின் உஜ்மஜன் (ஷிப்ரா) ஆகிய நான்கு நதிக் 

கமரசயார யாத்திமரத் தளங்களில் நமடகபறுகிறது. 
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சபாஷன் கியான் 

 இது உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டசச்த்து குறித்த சதசிய டிஜிட்டல் தரவுக் களஞ்சியமாகும். 

 அசசாகா பல்கமலக்கழகத்தின் சமூகம் மற்றும் நடத்மத மாற்றத்திற்கான மமயம், பில் 

மற்றும் கமலிண்டா சகட்ஸ் அறக்கட்டமள மற்றும்  நிதி ஆசயாக் ஆகியமவ இமணந்து 

கூட்டாக இமத அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

HGCO19 

 இந்தியாவின் எம்.ஆர.்என்.ஏ அடிப்பமடயிலான சகாவிட் -19 சசாதமன தடுப்பூசியான - 

HGCO19 என்பதின் மருத்துவ ஆய்வுகளுக்காக அது கூடுதல் அரசாங்க நிதியுதவிமயப் 

கபற்றுள்ளது. 

 இந்த நிதி ‘மிஷன் சகாவிட் சுரக்சா’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அகமரிக்காவின் எச.்டி.டி பசயாகடக் காரப்்பசரஷனுடன் இமணந்து புசனமவச ் சசரந்்த 

உயிரித ் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமான கஜசனாவா பசயாஃபாரம்ாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனம் 

இமத உருவாக்கியுள்ளது. 

 

 

ஹால்மார்க் தர சநறிகள் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1 முதல் தங்கத்திலான கமலப்கபாருட்கள் மற்றும் தங்க 

நமககமளக் கட்டாயமாக தர அமடயாளப் படுத்துவமத அரசாங்கம் சநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  
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 தற்சபாது, தங்கத்தின் தரத்மதக் குறிப்பிடுவது நாட்டில் தன்னாரவ்மாக உள்ளது. 

 தங்க நமககள் மற்றும் கமலப்கபாருட்களுக்குத் தங்க ஹால்மாரக்்கிங் (தரக்குறியீடு) 

ஆனது தூய்மமச ்சான்றிதமழ வழங்குகிறது. 

 இந்தப் புதிய விதிமுமறகளின் கீழ் மூன்று தர நமககள் மட்டுசம இப்சபாது குறிக்கப் 

படுகின்றன. 

 அமவ 14 காரட், 18 காரட் மற்றும் 22 காரட் ஆகும். 

 முன்னதாக, பத்து வமகயிலான தரங்களில் தங்க நமககள் ஹால்மாரக்் கசய்யப் பட்டன. 

 புதிதாகக் ககாண்டு வரப்படும்  தங்கத்திற்கான ஹால்மாரக்் தரக்குறியீடானது நான்கு 

குறியீடுகமளக் ககாண்டிருக்கும். 

 அமவ தூய்மம (காரட்டில்), பிஐஎஸ் குறியீடு, மதிப்பீட்டு மமயத்தின் கபயர ் மற்றும் 

நமகக்கமடக்காரரின் அமடயாளக் குறியீடு என்பதாகும். 

 இந்தியத் தர நிரண்யச ்சட்டம், 2016 என்ற சட்டமானது இந்தியாவில் தங்க ஹால்மாரக்்கிங் 

முமறமயக் கட்டாயமாக்கியது. 

 

 

சஹஃப்டகன் நிறுெனம் 

 பாரத் பசயாகடக் நிறுவனத்திடமிருந்து சஹஃப்மகன் நிறுவனத்திற்கு கதாழில்நுட்பப் 

பரிமாற்றம் சமற்ககாள்வதற்கு இந்திய அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 சஹஃப்மகன் நிறுவனத்தில் தடுப்பூசிகமள உற்பத்தி கசய்ய மத்திய அரசானது 

மஹாராஷ்டிராவிற்கு ஓர ்ஆண்டு கால அவகாசமளித்துள்ளது.  

 இது இந்தியாவின் பழமமயான உயிரி மருந்து ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும்.  

 இது 1899 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர ்வால்கமர ்மாரக்டகாய் சஹஃப்மகன் அவரக்ளால் நிறுவப் 

பட்டது.  

 இந்நிறுவனம் சான்ஸ் கபமரல் என்ற இடத்தில் அமமந்துள்ளது.  

 சான்ஸ் கபமரல் என்பது பம்பாய் ஆளுநரின் ஒரு அலுவல் குடியிருப்பாகும்.  

 இது தற்சபாது மும்மபப் பல்கமலக்கழகத்துடன் இமணக்கப்பட்டுள்ளது.  
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தீர்ப்பாயங்கள் சீர்திருத்தம் (சீரடமப்பு மற்றும் பணி நிபந்தடனகள்) அெெர ெட்டம், 

2021 

 இது சட்டம் மற்றும் நீதித்துமற அமமசச்கத்தால் முன்கமாழியப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அவசரச ்சட்டத்மதக் குடியரசுத் தமலவர ்பிறப்பித்துள்ளார.் 

 இது ஏற்ககனசவ இருக்கும் சில சமல்முமறயீட்டு அமமப்புகமள கமலக்கச ்கசய்வசதாடு 

அவற்றின் கசயல்பாடுகள் (சமல்முமறயீடுகமள விசாரிப்பது சபான்ற கசயல்பாடுகள்) 

சபான்றவற்மற ஏற்ககனசவ இருக்கும் நீதித்துமற அமமப்புகளுக்கு மாற்றச ்கசய்கிறது. 

 தீரப்்பாயங்களின் தமலவரக்ள் மற்றும் உறுப்பினரக்ள் ஒரு சதரத்ல் மற்றும் சதரவ்ுக் 

குழுவின் பரிந்துமரயின் சபரில் மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுவர ்என இது கூறுகிறது. 

 சமலும் இசச்ட்டம் அக்குழுவின் உள்ளடக்க உறுப்பினரக்மளத் சதரந்்கதடுப்பது 

இந்தியாவின் தமலமம நீதிபதி அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு உசச்நீதிமன்ற 

நீதிபதியால் சமற்ககாள்ளப்படும் எனவும் கூறுகின்றது. 

 பதவிக்காலம் – ஒரு தீரப்்பாயத்தின் தமலவர ் 4 வருடங்கள் என்ற ஒரு பதவிக் 

காலத்மதசயா அல்லது அவர ் 70 வயதிமன அமடயும் வமரசயா, இதில் எது முன்பாக 

வருகின்றசதா அது வமரயில் அப்பதவியிமன வகிப்பார.் 

 

 ஒரு தீரப்்பாயத்தின் மற்ற இதர உறுப்பினரக்ள் 4 வருடங்கள் என்ற ஒரு பதவிக் 

காலத்மதசயா அல்லது அவர ் 67 வயதிமன அமடயும் வமரசயா, இதில் எது முன்பாக 

வருகின்றசதா அதுவமரயில்  அப்பதவியிமன வகிப்பர.் 

Transfer of functions of key appellate bodies as proposed under the Ordinance 

Acts Appellate body Proposed entity 

The 

Cinematograph 

Act, 1952 

Appellate 

Tribunal 
High Court 

The Trade 

Marks Act, 1999 
Appellate Board High Court 

The Copyright 

Act, 1957 
Appellate Board 

Commercial Court or the Commercial Division 

of a High Court* 

The Customs 

Act, 1962 

Authority for 

Advance Rulings 
High Court 

The Patents Act, 

1970 
Appellate Board High Court 

The Airports 

Authority of 

India Act, 1994 

Airport Appellate 

Tribunal 

Central government, for disputes arising from 

the disposal of properties left on airport 

premises by unauthorised occupants. 

High Court, for appeals against orders of an 

eviction officer. 
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 இந்த அவசரச ்சட்டம், 2017 ஆம் ஆண்டின்  நிதியியல் சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து பின்வரும் 

தீரப்்பாயங்கள் / சமல்முமறயீட்டு ஆமணயங்கமள நீக்கியுள்ளது.  

o 1994 ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானநிமல ஆமணயச ்சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப் பட்ட 

விமான நிமலய சமல்முமறயீட்டுத் தீரப்்பாயம் 

o 1994 ஆம் ஆண்டு வரத்த்க முத்திமரச ் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

சமல்முமறயீட்டு மன்றம் 

o 1961 ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச ் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட முன்கூட்டிய 

விதிகளுக்கான ஆமணயம்  

o 1952 ஆம் ஆண்டின் ஒளிப்பதிவுச ் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுதத்ப்பட்ட திமரப்படச ்

சான்றிதழ் சமல்முமறயீட்டுத் தீரப்்பாயம் 

 இந்தத் தீரப்்பாயங்களில் மக்கள் கபருமளவில் வழக்குத் கதாடுப்பவராக இருப்பது 

இல்மல. 

 2017 ஆம் ஆண்டின் நிதியியல் சட்டத்தின்படி, ஒசர மாதிரியான கசயல்பாட்மடக் 

ககாண்டிருப்பதன் அடிப்பமடயில் ஏழு தீரப்்பாயங்கள் கமலக்கப்பட்டசதாடு அல்லது 

ஒன்சறாகடான்று இமணக்கப்பட்டசதாடு அவற்றின் எண்ணிக்மக 20 என்பதிலிருந்து 19 

என்பதாக குமறக்கப்பட்டது. 

தீர்ப்பாயங்கள் 

 தீரப்்பாயம் என்பது ஒரு பகுதியளவு நீதித்துமற சார ்அமமப்பாகும். 

 இது நிரவ்ாகம் அல்லது வரி கதாடரப்ான விவகாரங்கமளத் தீரக்்கச ் கசய்வது சபான்ற 

விவகாரங்கமளக் மகயாள ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 அசலாக அமவ அரசியலமமப்பின் ஒரு பகுதியாக கதாடங்கப்படவில்மல. 

 42வது திருத்தச ் சட்டம் ஸ்வரன்சிங் குழுவின் பரிந்துமரகளின் சபரில் இந்த 

விதிமுமறகமள அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இந்தத் திருத்தம் அரசியலமமப்பில் தீரப்்பாயங்கள் என்பமதச ்சசரத்்தசதாடு 323A மற்றும் 

323B என்ற இரண்டு ெரத்துகனளக் சகாண்டிருக்கும் பகுதி XIV-A என்பனதயும் அறிமுகப் 

படுத்தியது.  

 

இந்திய ஆற்றல் தளம் 

 நிதி ஆசயாக் ஆனது சமீபத்தில் இந்திய ஆற்றல் தளம் (India Energy Dashboards) பதிப்பு 2.0 

என்ற தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இது நாட்டில் பயன்பாடு, விமல நிரண்யம், உற்பத்தி, ஆற்றல் விநிசயாகம் கதாடரப்ான 

தரவுகளுக்கு ஒரு ஒற்மறச ்சாளர அணுகமல வழங்கும். 

 இது கசௌபாக்யா, PRAAPTI, UJALA மற்றும் வித்யுத் PRAVAH சபான்ற சில திட்டங்களிலிருந்தும் 

தரவுகமள வழங்கும். 

 இது மத்திய மின்சார ஆமணயம், கபட்சராலியம் மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமசச்கம் 

மற்றும் நிலக்கரிக் கட்டுப்பாட்டாளர ் அமமப்பு அகியவற்றிலிருந்துத ் தரவுகமள 

வழங்கும். 

 இந்திய ஆற்றல் தளம் பதிப்பு 1.0 ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப் பட்டது. 
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கியான்ொபி மசூதி தகராறு 

 இந்திய கதால்கபாருள் ஆய்வுத் துமறமய வாரணாசியில் உள்ள கியான்வாபி 

மசூதியானது காஷி விஸ்வநாத ் சகாயிலின் மீது கட்டப்பட்டதா என்பமதத் தீரம்ானிக்க 

ஒரு ஆய்வு நடத்துமாறு உத்தரப் பிரசதசத்தில் உள்ள ஒரு உரிமமயியல் நீதிமன்றமானது 

சகட்டுக் ககாண்டு உள்ளது. 

 1669 ஆம் ஆண்டில் அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் ஒரு சகாயில் இடிக்கப்பட்ட பின்னர ் அந்த 

இடத்தில் மசூதி கட்டப்பட்டதாக ஒரு வழக்கு கதாடுக்கப் பட்டமத அடுத்து இந்த 

உத்தரவானது பிறப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தகராறுக்கும் பாபர ்மசூதி தகராறுக்கும் உள்ள சவறுபாடு என்னகவன்றால் பாபர ்

மசூதி தகராறு ஆனது வழிபாட்டுத் தலங்கள் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம் , 1991 என்ற 

சட்டத்துடன் கதாடரப்ுமடயது. 

 

கிராம சுகாதாரப் புள்ளிவிெர அறிக்டக 2019/20 

 சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமமசச்கமானது சமீபத்தில் கிராம சுகாதாரப் புள்ளி விவர 

அறிக்மகமய கவளியிட்டது. 

 அந்த அறிக்மகயின்படி, ஒட்டு கமாத்த அளவில் சமூக சுகாதார மமயங்களில் சிறப்பு 

மருத்துவரக்ளின் (specialist doctors) எண்ணிக்மக பற்றாக்குமறயாக உள்ளது. 

 ஒட்டு கமாத்தமாக கிராமப்புறங்களில் உள்ள சமூக சுகாதார மமயங்களில் 76.1% என்ற 

அளவில் சிறப்பு மருத்துவரக்ளின் எண்ணிக்மக பற்றாக்குமறயாக உள்ளது. 

 

Transport 4 All (T4All) ெொல் 

 வீட்டுவசதி & நகரப்்புற விவகாரங்கள் துமற அமமசச்கமானது சபாக்குவரத்து மற்றும் 

சமம்பாட்டுக் ககாள்மக நிறுவனத்துடன் இமணந்து இத்திட்டத்மதத் கதாடங்கி உள்ளது. 

 அமனத்து குடிமக்களின் சதமவகமளயும் பூரத்்தி கசய்யும் சநாக்கில் கபாதுப் 

சபாக்குவரத்திமன சமம்படுத்துவதற்கான தீரவ்ுகமள உருவாக்கிட சவண்டி  நகரங்கள், 

குடிமக்கள் குழுவினர ் மற்றும் கதாடக்க நிறுவனங்கமள ஒன்றிமணப்பசத இதன் 

சநாக்கமாகும். 

 அமனத்துப்  கபாலிவுறு நகரங்கள்,  ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் மற்றும் மாநிலங்களின் 

தமலநகரங்கள் மற்றும் 5 லட்சத்திற்கும் சமலான மக்கள் கதாமக உமடய அமனத்து 

நகரங்களும் இந்த சவாலிற்கு தகுதியானமவயாகும். 

 

பாலின ொம்ொத் 

 பாலின சாம்வாத் (Gender Samvaad) என்பது தீனதயாள் அந்த்தயாதயா தயா னா – ததசிய 

ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம் மற்றும் Initiative for What Works to Advance Women and Girls in 

Economy (கபாருளாதாரத்தில் கபண்கமளயும் சிறுமிகமளயும் சமம்படுதத் என்ன கசய்ய 

சவண்டும் என்பதற்கான முன்கனடுப்பு) எனப்படும் திட்டத்துடன் இனணந்து 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 இம்முயற்சியிலிருந்துப் சபறப்படும் அனுபவங்கனள பகிரந்்து சகாள்ள ஒரு சபாதுவான 

தளத்தினன உருவாக்குவதத இதன் தநாக்கமாகும். 
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 தீனதயாள் அந்த்தயாதயா தயா னா – ததசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டதத்ின் கீழான 

பாலினம் ொரந்்த நடவடிக்னககள் குறித்து சபரிய அளவில் ஒரு விழிப்புணரன்வ 

உருவாக்குவதத இம்முயற்சியின் தநாக்கமாகும்.  

 

புத்திொலியாக உண்தல் நகரங்கள் ெொல் 

 இமத வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரஞ்களுக்கான அமமசச்கம் அறிமுகப் 

படுத்தியது. 

 இந்தியாவின் சரியாக உண் என்ற திட்டத்தின் கீழ் பல்சவறு முயற்சிகமள 

சமற்ககாள்வதற்கும் அளவிடுவதற்கும் நகரங்கள் சமற்ககாண்ட முயற்சிகமள 

அங்கீகரிப்பதற்கான ஒரு சபாட்டியாக இந்த சவால் கருதப்படுகிறது. 

 அமனத்துப் கபாலிவுறு நகரங்கள்,  ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் / மாநிலங்களின் 

தமலநகரங்கள் மற்றும் 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கதாமக ககாண்ட நகரங்கள் 

இந்தச ்சவாலில் பங்சகற்கலாம். 

 

 

ஐ.நா.வின் மூன்று அடமப்புகளுக்கு இந்தியா சதர்வு 

 சமீபத்தில் ஐ.நா.வின் கபாருளாதார மற்றும் சமூக மன்றத்தின் கீழ் இயங்கும் ஐ.நாவின் 

மூன்று அமமப்புகளுக்கு இந்தியா சதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அமவ,  

o குற்றத் தடுப்பு மற்றும் நீதி வழங்கும் ஆமணயம் (CCPCJ - Commission on Crime Prevention 

and Criminal Justice) 

o பாலினச ் சமத்துவம் மற்றும் கபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கான ஐ.நா 

அமமப்பின் நிரவ்ாக வாரியம் (ஐ.நா. கபண்கள் அமமப்பு), 

o உலக உணவுத் திட்டத்தின் நிரவ்ாக வாரியம் (WFP - World Food Programme) 

ஆகியமவயாகும். 

 இந்த மூன்று அமமப்புகளுக்கும் இந்தியா ஒரு முழுமமயான ஒப்புதல் முமறயில் 

(acclamation) சதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்புதல் முமறயில், ஒரு உறுப்பினர ் நாட்டிமனத் சதரந்்கதடுப்பதற்கு 

வாக்ககடுப்புப் பயன்படுத்தப் படுவதில்மல. 

 இருப்பினும், மற்ற உறுப்பினர ் நாடுகள் இரகசிய வாக்ககடுப்பின் மூலமாகசவ இந்த 

அமமப்பிற்குத் சதரந்்கதடுக்கப் படுகின்றன. 
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ஒப்புேல் முமறயில் தேர் ்சேடுே்ேல்  

 ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பிற்கு எந்தப் பிரசச்ிமனயும் அற்ற (clean slate) ஒரு உறுப்பினர ்

நாடு சதரந்்கதடுக்கப்பட முன்கமாழியப்படும் சபாது ஒப்புதல் முமறயில் வாக்ககடுப்பு 

நடத்தப் படும். 

 Clean Slate என்றால் அந்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவமர எந்தகவாரு பிரசச்ிமனயுமற்ற 

அல்லது எந்தகவாரு விதிமீறலும் அல்லாத நிமல என்பதாகும்.  

 

OPCW அடமப்பின் செளியுறவுத் தணிக்டகயாளர் 

 இந்தியாவின் தமலமம கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்கிரிஷ் சந்திர முரம்ூ, (CAG – Comptroller 

Auditor General) இரசாயன ஆயுதங்கமளத் தமட கசய்வதற்கான அமமப்பின் (Organisation 

for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) கவளியுறவுத ் தணிக்மகயாளராக 2021 ஆம் 

ஆண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கபாறுப்பு ஏற்று உள்ளார.் 

 இந்த நியமனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 அன்று நமடகபற்ற OPCW அமமப்பின் 

அரசுகளின் மாநாட்டில் சமற்ககாள்ளப்பட்ட சதரத்ல் முமறபாடுகளின் சபாது 

சமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 சமலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு OPCW அமமப்பின் நிரவ்ாக சமபயின் ஒரு உறுப்பினராக 

ஆசியப் பகுதியிமனப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தச ் கசய்ய  இந்தியா சதரந்்கதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 OPCW என்பது இரசாயன ஆயுதங்கள் மீதான உடன்படிக்மகமய அமல்படுத்தும் ஒரு 

அரசுகளுக்கிமடசயயான அமமப்பாகும். 

 இது 1997 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29 அன்று நமடமுமறக்கு வந்தது. 

 

யூரியாவிற்கான மானியத்திற்கு மத்திய அடமெெ்ரடெ ஒப்புதல் 

 சமீபத்தில் TFL நிறுவனத்தில் தயாரிக்கவிருக்கும் யூரியாவிற்கு மானியம் வழங்க 

கபாருளாதார விவகாரங்கள் மீதான மத்திய அமமசச்ரமவயானது ஒப்புதல் வழங்கி 

உள்ளது. 

 TFL என்றால் தால்கசர ்உரத் கதாழிற்சாமல (Talcher Fertilizer Plant) என்பதாகும். 

 TFL என்பது அரசின் கீழ் இயங்கும் ஒரு உரத் கதாழிற்சாமலயாகும். 

 TFL நிறுவனம் ஒடிசாவில் ஒரு புதிய உரதக்தாழிற்சாமலமயத ்கதாடங்கவுள்ளது. 

 இதக்தாழிற்சாமலயானது நிலக்கரி வளிமமாக்கல் (Coal Gasification) முமறயின் மூலம் 

யூரியாவிமன உற்பத்தி கசய்யும். 

 இதக்தாழிற்சாமலயிமன நிறுவ இந்திய அரசானது மானியம் வழங்குகிறது. 

 இந்தியாவில் நிலக்கரி வளிமமாக்கல் முமறயின் மூலம் மண்ணிற்குத் சதமவயான 

மநட்ரஜன் நிமறந்த ஊட்டசச்த்திமன தயாரிக்கும் ஒசர கதாழிற்சாமல இதுவாகும். 

 தால்கசர ் உரத ் கதாழிற்சாமலயானது இந்திய உரங்கள் கூட்டுறவுக் கழகம், ராஷ்ட்ரிய 

ககமிக்கல்ஸ் மற்றும் கபரட்ிமலசரஸ்் நிறுவனம், GAIL மற்றும் Coal India நிறுவனம் 

ஆகியமவ இமணந்து நடத்தும் ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும். 

 இதக்தாழிற்சாமலமய அமமப்பதற்கான ஒப்பந்தமானது  சீனாவில் அமமந்துள்ள 

வுகான் கபாறியியல் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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இந்தியாவின் கெெ்ா எண்சணய் உற்பத்தியில் வீழ்ெச்ி 

 கபட்சராலியம் மற்றும் இயற்மக எரிவாயுத் துமற அமமசச்கமானது 2021-21 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தரவுகமள சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

 இந்தத் தரவுகளின் படி, இந்தியாவின் கசச்ா எண்கணய் உற்பத்தியானது 30.5 மில்லியன் 

டன்களாக குமறந்துள்ளது. 

 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டில் அதன் உற்பத்தி 32.17  மில்லியன் டன்களாக இருந்தது. 

கசச்ா எண்சணய் உற்பே்தி 

 முந்மதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் கசச்ா 

எண்கணய் உற்பத்தியானது 5% குமறந்துள்ளது. 

 எண்கணய் மற்றும் இயற்மக எரிவாயு நிறுவனமானது 2019-20 ஆம் நிதி ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டில் 2% என்ற அளவிற்குக் குமறவான 

எண்கணய்மய உற்பத்தி கசய்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டில் ONGC நிறுவனம் உற்பத்தி கசய்த எண்கணய்யின் அளவு 20.2 

மில்லியன் டன்களாகும்.  

 ஆயில் இந்தியா லிமிகடட் நிறுவனமானது 5.4% அளவிற்கு குமறவான எண்கணமயசய 

உற்பத்தி கசய்துள்ளது.  

இயற்மக எரிவாயு உற்பே்தி  

 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டில் இயற்மக எரிவாயுவின் உற்பத்தியானது 28.67 பில்லியன் கன 

மீட்டரக்ளாக இருந்தது. 

 இது 2019-20 ஆம் ஆண்டு உற்பத்திமய விட 8% குமறவாகும். 

 இருப்பினும், 2021 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் மாதத்தில் ரிமலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ தனது 

கிருஷ்ணா-சகாதாவரி வடிகால் பகுதிகமளச ்சாரந்்த எண்கணய் உற்பத்தி மமயங்களில் 

(KG basinfield) உற்பத்திமயத் கதாடங்கியதால் இந்தியாவின் ஒட்டு கமாதத் இயற்மக 

எரிவாயு உற்பத்தியானது உயரத் கதாடங்கியது.  

 கிருஷ்ணா-சகாதாவரி வடிகால் பகுதிகளில் ரிமலயன்ஸ் தனது இயற்மக எரிவாயு 

உற்பத்தியிமன 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் கதாடங்கியது. 
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 இப்பகுதியில் தற்சபாது ஒரு நாமளக்கு 1.3 மில்லியன் கனமீட்டர ் அளவுக்கு இயற்மக 

எரிவாயு உற்பத்தி கசய்யப்படுகிறது.  

 

WEF நிறுெனத்தின் உலகளாவிய ஆற்றல் மாற்றக்  குறியீடு   

 இக்குறியீடானது ஒரு நிமலயான, ஆற்றல்மிகு, எளிதில் அணுகக் கூடிய மற்றும் 

உள்ளாரந்்த ஆற்றல் முமறக்கு மாறுவதற்கு எந்த அளவிற்குத் தயார ்நிமலயில் உள்ளன 

என்று 115 நாடுகளிமடசய ஒரு மதிப்பீட்டிமன சமற்ககாள்கிறது. 

 இக்குறியீடு மூன்று பரிமாணங்களின் அடிப்பமடயில் கணக்கிடப்படுகிறது. 

 அமவ கபாருளாதார சமம்பாடு மற்றும் வளரச்ச்ி, நிமலப்புத ் தன்மம, ஆற்றல் மற்றும் 

உற்பத்தி மற்றும் ஆற்றமல அணுகுவதற்கான குறிகாட்டிகள் ஆகியனவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய ஆற்றல் மாற்றக் குறியீட்டில் 53 என்ற மதிப்புடன் 

இந்தியா 87வது இடத்தில் (115 நாடுகளில்) உள்ளது. 

 இக்குறியீடானது உலகப் கபாருளாதார மன்றத்தினால் அதன் “2021 ஆம் ஆண்டு திறம் 

வாய்ந்த ஆற்றல் மாற்றத்திமன சமம்படுத்துதல்” எனும் அறிக்மகயில் கவளியிடப் 

படுகிறது. 

 இக்குறியீட்டில் ஸ்வீடன், நாரச்வ மற்றும் கடன்மாரக்் ஆகிய நாடுகள் முதல் இடங்களில் 

உள்ளன. 

 இந்த அறிக்மகயானது Accenture நிறுவனத்துடன் இமணந்து உலகப் கபாருளாதார 

மன்றத்தினால் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகமகயின் 2021 ஆம் ஆண்டு பதிப்பானது திறம் வாய்ந்த ஆற்றல் மாற்ற 

அறிக்மகயின் (ETI – Effective Energy Transition) 10 ஆம் ஆண்டு நிமறவிமனக்  குறிக்கிறது. 

 ஆசியப் பகுதியில் மசலசியா முதலிடத்திலும் (13 நாடுகளில்) இந்தியா 9வது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

 

மின்னணு சொத்து அடட்டகள் 

 சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் மின்னணு கசாத்து அட்மடகள் (E-Property Cords) வழங்கும் 

திட்டத்மத பிரதமர ்நசரந்திர சமாடி கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இந்த அட்மடகள் சதசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினக் ககாண்டாட்டங்கமளகயாட்டி 

வழங்கப் பட்டன. 

 சுவாமித்வா திட்டமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் சதசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தன்று 

கதாடங்கப் பட்டது. 

 சுவாமித்வா திட்டம் என்பது கிராமப்புற பகுதிகளில் சமம்பட்ட கதாழில் நுட்பங்கமளப் 

பயன்படுத்திக் கிராமங்கமளக் கணக்ககடுத்தல் மற்றும் வமரபடமிடுதல்,  பணிகமள 

சமற்ககாள்ளுதல் ஆகியனவாகும். 

 இத்திட்டமானது இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் ஒருங்கிமணந்த கசாத்து சரி 

பாரப்்பிற்கான ஒரு தீரவ்ிமன வழங்குவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், 2020 மற்றும் 2024 ஆகிய கால கட்டங்களுக்கிமடசய 

வமரபடமிடலானது நிமலவாரியாக (Phase-wise) சமற்ககாள்ளப்படும். 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் நிலப்பரப்புகள் ஆளில்லா விமானங்கமள (Drones) பயன்படுத்தி 

வமரபடமிடப் படும்.  

 

 சமலும் கதாடரச்ச்ியாக இயங்கும் குறிப்பு வழங்கும் மமயங்கள் (Continuously Operating 

Reference Station – CORS) வரம்புகமள நிரண்யம் கசய்யப் பயன்படுத்தப்படும். 

 தற்சபாது இத்திட்டமானது கரந்ாடகா, மஹாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரசதசம், உத்தரகாண்ட் 

மற்றும் உத்தரப் பிரசதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டுசம நமடமுமறப்படுத்தப் பட்டு 

வருகிறது. 

இே்திட்டே்தின் குறிக்தகாள்கள் 

 இது கடன் கபறுவதற்கு நிலங்கமளச ் கசாத்துகளாக முன்மவக்கலாம் என்பதால் 

கிராமப்புற பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு நிதிநிமலத் தன்மமமய வழங்க இயலும். 

 இது நிலங்கள் பற்றிய தகவல்கமள துல்லியமாக பதிவு கசய்ய உதவும்.  

 இது சிறந்த கிராம திட்டமிடலுக்கு உதவும். 

 கிராமப் பஞ்சாயத்து சமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு இத்திட்டம் ஆதரவளிக்கும். 

 கிராமப் பகுதிகளில் கசாத்து கதாடரப்ான தகராறுகமள தீரக்்க இத்திட்டம் உதவும்.  

 

பதப்படுத்தப்படட் உணவுப் சபாருட்களின் ஏற்றுமதியில் 27% அதிகரிப்பு 

 2020-21 ஆண்டில் ஏப்ரல் – பிப்ரவரி ஆகிய மாதங்களுக்கு இமடப்பட்ட காலத்தில் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்களின் உற்பத்தி 26.51% என்ற அளவிற்கு உயரந்்து 

உள்ளது. 

 இக்காலகட்டத்தில் இவற்றின் ஏற்றுமதி ரூ.43,798 சகாடி ஆகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் பதப்படுத்தப்பட்ட காய்கறிகள் மற்றும் மது பானங்களின் ஏற்றுமதி 

40% உயரந்்துள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிலும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்களின் ஏற்றுமதி உயரும் என 

சவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்கள் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

ஆமணயம் (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority – APEDA) 

கதரிவித்துள்ளது. 
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 மத்திய கிழக்கு நாடுகள், அகமரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளில் 

பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், பருப்புகள் சபான்றவற்றிற்கான சதமவ 

அதிகரித்திருப்பசத இதற்கான முக்கிய காரணமாகும்.  

 

உலகளாவிய ஆற்றல் ஆய்வு அறிக்டக 

 சரவ்சதச எரிசக்தி முகமமயானது (International Energy Agency – IEA)  சமீபத்தில் உலகளாவிய 

ஆற்றல் ஆய்வு அறிக்மகயிமன கவளியிட்டது. 

இ ்தியாவில் 

 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவானமத விட இந்த ஆண்டில் காரப்ன் மட ஆக்மசடு கவளியீடு 

1.4% அதிகமாக உள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றலிலிருந்து உற்பத்தி கசய்யப்படும் ஆற்றலின் அதிகரிப்பிமன 

விட நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி கசய்யப்படும் ஆற்றல் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கப் பட 

இருக்கின்றது. 

 நிலக்கரியின் சதமவயானது 9% அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 பாரஸ்ீ உடன்படிக்மகயின் கீழ் தனது கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அளவில் காரப்ன் 

கவளியீட்டின் தீவிரத்மத 33% என்ற அளவிலிருந்து 35% வமர குமறப்பதற்கு இந்தியா 

உறுதி சமற்ககாண்டுள்ளது. 

 தற்சபாது, இந்தியாவின் காரப்ன் மட ஆக்மசடின் கவளியீடு உலகளாவியச ்சராசரிமய 

விட 60% என்ற அளவிற்குக் குமறவாகசவ உள்ளது.  

 

இரடட்ட மாறுபாடு ெடிெ திரிபிடன ெமநிடலப் படுத்தும் சகாொக்சின் 

 சகாவாக்சின் தடுப்பூசியானது சகாவிட்-19 கதாற்றின் இரட்மட மாறுபாடு வடிவ (Double 

Mutant Strain) திரிபிமன சமநிமலப் படுத்துவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் 

(ICMR) கதரிவித்துள்ளது. 
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 பிசரசில் மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் சகாவிட்-19 மாற்றுருகளுக்கு 

(Variant) எதிராக சகாவாக்சின் தடுப்பூசியின் சமநிமலயாக்கும் திறமன சதசிய 

நசச்ுயிரியல் மமயம் (National Institute of Virology – NIV) சமீபத்தில் நிருபித்துக் காட்டி உள்ளது. 

 B.1.617 என்பது சமீபத்தில் பரவி வரும் சகாவிட்-19 மவரசின் ஒரு இரட்மட மாறுபாடு வடிவ 

திரிபு ஆகும். 

 இது E484Q மற்றும் L452R சபான்ற மாறுபாடுகமளயும் ககாண்டுள்ளது. 

 

இரடட்ட மாறுபாடு ெடிெத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு - சகாவிசீல்ட் 

 B.1.617  என்ற தன்மம மாறிய நசச்ுயிரிக்கு எதிராக சகாவிசீல்ட் தடுப்பு மருந்து பாதுகாப்பு 

அளிப்பதாக கசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியியல் மமயமானது (CCMB - Centre for Cellular 

and Molecular Biology) சமீபத்தில் கதரிவித்துள்ளது. 

 இது இரட்மட மாறுபாடு வடிவ திரிபு எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் தடுப்பூசிகள் ஆய்வுக் கூடத்தில் (கண்ணாடிக் குடுமவயில்) சமற்ககாள்ளப்படும் 

நடுநிமலயாக்கும் தன்மம மதிப்பீட்டிமனப் பயன்படுத்தி (Vitro neuralisation assay) இந்த 

இரட்மட மாறுபாடு வடிவத ்திரிபிற்கு எதிராக பரிசசாதிக்கப் பட்டன. 

 ஆய்வுக்கூட நடுநிமலயாக்கும் தன்மம என்ற ஒரு மதிப்பீட்டு முமறயானது நசச்ுயிரியின் 

நககலடுப்பிமனத் தடுக்கும் திறமன சநாகயதிரப்்புப் கபாருள் ககாண்டுள்ளதா என 

கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

RESPOND திடட்ம் 

 கடல்லியின் இந்தியத் கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் விண்கவளி கதாழில் நுட்பப் 

பிரிவினால் (Space Technology Cell – STC) கதாடங்கப்பட்ட 8 கூட்டு ஆராய்சச்ித ்

திட்டங்களுக்கு இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி மமயம் உதவி வழங்குவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

 இஸ்சரா நிறுவனமானது தனது RESPOND என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த திட்டத்திற்கு 

உதவுவதாக கதரிவித்து உள்ளது. 

 1970 ஆம் ஆண்டுகளில் இஸ்சராவானது RESPOND (ஆராய்சச்ிக்கான நிதி உதவி) என்ற 

திட்டத்திமனத்  கதாடங்கியது. 
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சகாவிராப் 

 கரக்பூரின் இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமானது தனது முதன்மம சுகாதார 

தயாரிப்பான சகாவிராப் என்ற ஒரு கருவியிமன (COVIRAP) கவற்றிகரமான வணிகப் 

படுத்தியுள்ளது. 

 சகாவிட்-19 மற்றும் அதற்கு சமற்பட்ட கதாற்றுசநாய்கமளக் கண்டறிய இந்த புதிய 

சநாய்க் கண்டறியும் கதாழில் நுட்பம் உதவும். 

 இந்த மகயடக்கமான கருவிமயப் பயன்படுத்தி ஒரு சுருட்டப்பட்ட பஞ்சு (Swab) மூலம் 

சசகரிக்கப்பட்ட மனிதனின் மாதிரிகளிலிருந்து சகாவிட் -19 கதாற்மறக் கண்டறியும் 

சசாதமனமய நடதத் இயலும். 

 

 

இந்திய விளம்பரங்களில் பாலினப் பாரபட்ெம் மற்றும் உள்ளடக்கம் 

 யுனிகசப் மற்றும் ஊடக பாலினப் பாரபட்சம் மீதான கீனா திவாஸ் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றால் சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்மக இதுவாகும். 

 இதில் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் ஒளிபரப்பப்பட்ட 1000க்கும் சமற்பட்ட 

கதாமலக்காட்சி மற்றும் யூடியூப் விளம்பரங்கள் பற்றி ஒரு ஆய்வு சமற்ககாண்டது. 

 இன்று வமர இந்திய விளம்பரங்களில் கபண்கமள நிற ரீதியாகவும், கவரச்ச்ி ரீதியாகவும் 

குறிப்பிடுவசதாடு அவரக்மள வீட்மடத் தவிர கதாழில்சாரந்்த அல்லது மற்ற எந்தகவாரு 

ஆமசகளும் இல்லாதவரக்ளாகசவ குறிப்பிடுகின்றனர.் 

 விளம்பரங்களில் கபண்கமளத் தவறாகவும் அவரக்ளுக்குத் தீங்கு விமளவிக்கும் 

வமகயிலும் அவரம்ளக் குறிப்பிடுவது கபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீது கபரும் 

பாதிப்பிமன உண்டாக்குகிறது. 

 

CCSCH – 5ெது அமர்வு 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆமணயமானது (FSSAI) நறுமணப் 

கபாருட்கள் மற்றும் சமமயல் சாரந்்த மூலிமகப் கபாருட்கள் மீதான சகாகடக்ஸ் குழுவின் 

(CCSCH - Codex Committee on Spices and Culinary Herbs) 5வது அமரவ்ிமன கதாடங்கி மவதத்து. 

 CCSCH குழுவானது சகாகடக்ஸ் உணவூட்டப் கபாருட்களுக்கான ஆமணயத்தின் கீழ் (Codex 

Alimentarius Commission – CAC) நிறுவப்பட்டது. 

 நறுமணப் கபாருட்கள் மற்றும் சமமயல் சாரந்்த மூலிமகப் கபாருட்கமள உலகத் 
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தரத்திற்கு உயரத்்துவதற்காக CCSCH நிறுவப்பட்டது. 

 இக்குழு இந்தியாவிமனத் தமலமமயாகவும் இந்திய நறுமணப் கபாருட்கள் (Spices Board 

India) வாரியதம்தச ்கசயலகமாகவும் ககாண்டு 2013 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப் பட்டது. 

தகாசடக்ஸ் உணவூட்டப் சபாருட்களுக்கான ஆமணயம் 

 இது 1963 ஆம் ஆண்டில் அமமக்கப்பட்டது. 

 இது ஐ.நா.வின் உணவு மற்றும் சவளாண் அமமப்பு மற்றும் உலக சுகாதார அமமப்பு 

ஆகியவற்றால் இமணந்து உருவாக்கப்பட்ட அரசுகளுக்கிமடசயயான ஒரு அமமப்பு 

ஆகும். 

 

பிரதான் மந்திரி கரப்ீ கல்யாண் அன் சயாஜனா 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜுன்  வமர பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன் சயாஜனாவின் கீழ் 5 

கிசலாகிராம் உணவு தானியங்கமள இலவசமாக வழங்க உள்ளதாக இந்திய அரசு 

சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 சதசிய உணவு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 2013 என்ற சட்டத்தின் கீழ், சுமார ் 80 சகாடி 

பயனாளிகளுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 இத்திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்மாதத்தில் நுகரச்வார ்விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் 

கபாது விநிசயாகத் துமற அமமசச்கத்தினால் கதாடங்கி மவக்கப்  பட்டது. 

 

கடுகு ொகுபடி 

 9 மில்லியன் டன் நிலங்கமளக் கடுகு சாகுபடிக்கு உட்படுத்திக் ககாண்டு வருவதாக 

சவளாண் மற்றும் விவசாய நலத் துமற  அமமசச்கம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

 இது 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்குள் கடுகு உற்பத்தியிமன 17 மில்லியன் டன்களாக உயரத்்தும். 

 தற்சபாது நாட்டில் அதிக அளவில் கடுகு உற்பத்தி கசய்யும் மாநிலமான இராஜஸ்தான் 

இந்தியாவின் கமாத்த கடுகு உற்பத்தியில் 40.82% உற்பத்தியிமனச ்கசய்கிறது. 

 

 

ெரெ்சதெெ ்செய்திகள் 

உத்திொர் ஒத்துடழப்பு ஒப்பந்தம் 

 ஈரான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் தங்களது இருதரப்பு உறவிமன ‘உத்திொர ்

கூட்டாண்னம நினலக்கு’ தமம்படுத்துவதற்காக 25 ஆண்டு ஒத்துனழப்பு ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தம் தனியார ் துனறயில் ஒத்துனழப்பு மற்றும் சீனாவின் பட்மட மற்றும் 

சாமல என்ற திட்டத்தில் ஈரானின் பங்கு ஆகியவற்னற தமம்படுத்துவதில் ஈடுபாடு 

செலுத்தும். 

 ஈரான் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளின் கபாருளாதாரத் தமடகளின் கீழ் கதாடரும் 

சமயத்தில் இது சமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 
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 ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் ஈரானின் சபாருளாதாரச ் செயல்பாடுகனள கவகுவாக 

குமறத்து உள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது சீனாவின் வாங்க் மற்றும் அவருக்கு இமணயான பதவியிமனக் 

ககாண்ட ஈரானின்  வாத் ெரஃீப் ஆகிதயாருக்கினடதய னகசயழுத்தானது.  

 

பியூ ரிெர்ெ ்சென்டரின் ஒரு ஆய்ெறிக்டக 

 ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகமளச ் சசரந்்த (Pew Research Centre) பியூ ரிெரெ் ்சென்டிரின் ஒரு 

ஆய்வறிக்னகயின்படி, நடுத்தர வரக்்கத்னதெ ்  தெரந்்த (அ) ஒரு நானளக்கு 10 டாலரக்ள் 

முதல் 20 டாலரக்ள் வனர ெம்பாதிக்கும் இந்தியரக்ளின் எண்ணிக்னக சுமார ் 32 

மில்லியனாக குனறந்துள்ளது. 

 நடுத்தர வரக்்கத்தினரின் எண்ணிக்னக சபருந்சதாற்றுக்கு முந்னதய கால மதிப்பீட்டு 

அளவான 99 மில்லியனிலிருந்து தற்சபாது 66 மில்லியனாக குனறந்துள்ளது. 

 ஒரு நானளக்கு 2 டாலரக்ள் அல்லது அதற்கு குனறவாக ஈட்டும் ஏனழ மக்களின் 

எண்ணிக்னக தற்சபாது 75 மில்லியனாக உயரந்்துள்ளதாக பியூ சென்டர ் மதிப்பிட்டு 

உள்ளது.  

 

 

Heart of Asia மாநாட்டின் 9ெது அடமெெ்ர்கள் மாநாடு 

 சமீபத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் கதாடரப்ான ‘ஆசியாவின் இதயம் – இஸ்தான்புல் 

நமடமுமறயின்’ 9வது அனமெெ்ரக்ள் மாநாட்டில் கலந்து சகாள்வதற்காக சவளியுறவுத் 

துனற அனமெெ்ர ் S. ச ய்ெங்கர ் அவரக்ள் த கிஸ்தானின் தனலநகனரச ்

சென்றனடந்தார.்  
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 இந்த மாநாடு இஸ்தான்புல் நமடமுமறயின் ஒரு அங்கமாகும்.  

 இந்த மாநாடு துொன்தப நகரத்தில் நடத்தப் பட்டது.  

 

2020 ஆம் ஆண்டு மனித உரிடமகள் அறிக்டக   

 இந்த அறிக்மக அகமரிக்காவின் உள்துமறயால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்னகயானது நாடுவாரியாக மனித உரினமகளின் நினலனயப் பற்றிய 

விவாதங்கனளக் சகாண்டுள்ளது.  

 இது ஒவ்கவாரு வருடமும் அகமரிக்காவின் நாடாளுமன்றத்தில் (Congress) ெமரப்்பிக்கப் 

படுகின்றது. 

முக்கியமான விபரங்கள் 

 கருத்துச ் சுதந்திரத்மத அரசு கவகுவாக ஆதரித்தாலும், தங்களது கருத்து 

அறிக்மககளிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் இந்திய அரசிமன விமரச்ிக்கும் 

பத்திரிக்மகயாளரக்ள் கதாடரந்்து துன்புறுத்தப் படுவதும் அவரக்மளத் தடுப்புக் 

காவலில் மவப்பதும் கதாடரக்ிறது.  

 இமணயதள நிறுவனங்களிடமிருந்துப் பயனாளிகளின் தரவுகமளப் கபறுவதற்கான 

அரசின் சகாரிக்மககள் வியக்கத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளன.  

 அரசானது 2019 ஆம் ஆண்டில் சபஸ்புக்கிடமிருந்து 49,382 தரவுகமளப் கபறுவதற்கான 

சகாரிக்மககமள விடுத்துள்ளது. இது 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 32% அதிகமாகும்.  

 அதத காலகட்டத்தில் அரசின் தகாரிக்னக கூகுளிடம் 69%மும், டிவிட்டரிடம் 68%மும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

ெஜ்ர பிரகார் 2021 

 சமீபத்தில் இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகளின் சிறப்புப் பமடகள் ‘வஜ்ர 

பிரகார ்2021’ எனும் ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிமய சமற்ககாண்டன.  

 இப்பயிற்சி இமாசச்லப் பிரசதசத்தில் நமடகபற்றது.  

 இமணந்து திட்டமிடுதல் மற்றும் கசயல்பாட்டு உத்திகள் சபான்ற துமறகளில் சிறந்த 

நமடமுமறகள் மற்றும் அனுபவங்கமளப் பகிரந்்து ககாள்ளுதல் மற்றும் இரு நாடுகளின் 

சிறப்புப் பமடகளின் இயங்குதிறமன சமம்படுத்துதல் சபான்றமவ இப்பயிற்சியின் 

சநாக்கங்களாகும்.  

 இரு நாடுகளின் சிறப்புப் பமடகளின் இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சியானது ஒருமுமற இந்தியா 

என்ற முமறயிலும் மற்கறாரு முமற ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகள் என்ற முமறயிலும்  

சமற்ககாள்ளப் படும்.  

 சிறப்புப் பமடகள் என்பது ரகசியமான, தீவிரவாத எதிரப்்பு மற்றும் மற்ற பிற சிறப்புச ்

கசயல்பாடுகமள சமற்ககாள்ளும் ஒரு நாட்டின் ஆயுதப் பமடகளாகும்.  

 இமாசச்லப் பிரசதசத்திலுள்ள பக்சலாவில் அமமந்துள்ள சிறப்புப் பமடகள் பயிற்சிப் 

பள்ளியில் சமற்ககாள்ளப்பட்ட இந்தப் பயிற்சி 11வது கூட்டுப் பயிற்சியாகும்.  

 10வது வஜ்ர பிரகார ் பயிற்சி 2019 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகளில் உள்ள 

சியாட்டிலில் நடத்தப் பட்டது.  
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முதல் இந்திய – சகாரியப் பூங்கா 

 கடல்லி இராணுவக் குடியிருப்புப் பகுதியில் அமமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் 

இந்திய ககாரிய நட்புறவுப் பூங்காவிமன மத்திய அமமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் 

ககாரியக் குடியரசின் சதசியப் பாதுகாப்பு அமமசச்ர ்திரு. சூ வூக் ஆகிசயார ்இமணந்து 

திறந்து மவத்தனர.் 

 இந்தியப் பாதுகாப்பு அமமசச்கம், இந்திய இராணுவம், கடல்லி இராணுவக் குடியிருப்பு 

வாரியம், ககாரியத் தூதரகம் மற்றும் இந்திய ககாரியப் சபார ் மூதத்ப் பமட வீரரக்ள் 

சங்கம் ஆகியவற்மறக் கலந்தாசலாசிதத்ு இப்பூங்கா உருவாக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 1950 – 53 ஆகிய ஆண்டுகளில் நமடகபற்ற ககாரியப் சபாரக்ளில் பங்சகற்ற 21 நாடுகளில் 

இந்தியாவும் ஓர ் அங்கமாகப் பணியாற்றியமத நிமனவு கூறும் ஒரு நிமனவுச ்

சின்னமாகவும் இப்பூங்கா திகழும். 

 

Carnival – COV  

 ககாசரானா மவரசுக்கு எதிரான முதல் விலங்குத் தடுப்பூசி ரஷ்யாவில் உருவாக்கப் 

பட்டுப் பதிவு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இது அந்த நாட்டின் சவளாண் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு கண்காணிப்பு நிறுவனமான  

Rosselkhoznadzor என்ற அமமப்பால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தடுப்பூசி Carnivac – Cov எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 

‘SHANTIR OGROSHENA’ 2021 

 ‘SHANTIR OGROSHENA’ 2021 (அமமதியின் முன்சனாடி) எனப் கபயரிடப்பட்ட ஒரு பன்னாட்டு 

இராணுவப் பயிற்சியானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 04, முதல் ஏப்ரல் 12 வமர வங்காள 

சதசத்தில் நமடகபற உள்ளது. 

 இப்பயிற்சியின் கருத்துரு, “வலுவான அனமதி காப்பு நடவடிக்னககள்” (Robust Peace Keeping 

Operation) என்பதாகும். 

 இப்பயிற்சியானது  

o வங்காள ததெத்தின் ‘ததெத ்  தந்னத’ எனப் தபாற்றப்படும் பங்கபந்து சஷக் முஜிபூர ்

ரஹ்மான் அவரக்ளின் பிறந்த நாள் நினறவு மற்றும்  

o நாட்டின் 50வது சுதந்திர தினம்  

    ஆகியவற்னற நினனவு கூரவ்தற்காக நடத்தப்படுகிறது. 

 

உலக சநாய்த்தடுப்பு மற்றும் தளொடங்கள் உெச்ி மாநாடு 2021 

 HOPE  கூட்டமமப்பின் முதல் உலக சநாய்த் தடுப்பு மற்றும் தளவாடங்கள் உசச்ி மாநாடு 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள அபுதாபியில் நமடகபற்றது. 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ்வரத்ன் காகணாலி 

மூலம் இந்த மாநாட்டில் பங்சகற்றார.் 

 இம்மாநாட்டில் “ஆசியா மீது கவனம் செலுத்துதல் : ஆசியா முழுவதும் தடுப்பூசி உற்பத்தி 

மற்றும் பங்கீடு” பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. 
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 டாக்டர ்ஹரஷ்்வரத்ன் இந்தியாவின் தடுப்பூசி நிரவ்ாகத ்திட்டம் பற்றியும் தகாவிசீல்டு 

மற்றும் தகாவாக்சின் எனப்படும் இரண்டு இந்தியத ் தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கம் 

பற்றியும் இம்மாநாட்டில் குறிப்பிட்டு உனரயாற்றினார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் 45 (அ) அதற்கு சமற்பட்ட வயதுள்ள அனனத்துக் 

குடிமக்களும் தடுப்பூசி தபாட்டுக் சகாள்வதற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான ெமீபத்திய 

முடிவினனயும் அவர ்குறிப்பிட்டார.் 

 HOPE கூட்டனமவு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள முன்னணித் சதாழிற்ொனல 

நிறுவனங்களுடன் சதாடரப்ு ககாண்டுள்ள ஒரு சபாது - தனியார ்கூட்டாண்னம ஆகும். 

 தடுப்பூசியின் உலகளாவியப் பங்கீட்டிற்காக இந்தக் கூட்டனமவு இனணந்து 

செயல்படுவதற்கு உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 

2030 ஆம் ஆண்டில் உலகம் : சபாதுக் கணக்சகடுப்பு அறிக்டக 

 இந்த அறிக்மக சமீபத்தில் UNESCO அமமப்பினால் சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்னகயானது தம 2020 மற்றும் செப்டம்பர ் 2020 ஆகியவற்றுக்கு இனடப்பட்ட 

காலகட்டத்தில் தமற்சகாள்ளப்பட்ட கணக்சகடுப்பின் அடிப்பனடயில் சவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2030 ஆம் ஆண்டில் அனமதியான ெமூகத்திற்கு மிகப்சபரிய 

ெவால்களாக 

o காலநினல மாற்றம், 

o வன்முனற மற்றும் தமாதல், 

o பல்லுயிரப்் சபருக்கத்தின் இழப்பு மற்றும் பாகுபாடு மற்றும் ெமத்துவமின்னம, 

o தண்ணீர ்மற்றும் வீட்டுவெதி, உணவுத ்தட்டுப்பாடு ஆகியனவ இருக்கும். 

 கணக்சகடுப்பில் பங்தகற்றவரக்னளப் சபாருத்தவனர 2030 ஆம் ஆண்டில் எதிர ்

சகாள்ளவிருக்கும் பல்தவறு சிக்கல்களுக்குக் கல்வி ஒன்தற முக்கிய தீரவ்ாக இருக்கும். 

 இருப்பினும், வட அசமரிக்கரக்ள் (அசமரிக்கா, கனடா) கல்வியில் அல்லாது 

அறிவியமலதய நம்புகின்றனர.் 

 கல்வினயத் தவிரத்்து ெரவ்ததெ ஒத்துனழப்தப இதற்கு மற்றுகமாரு தீரவ்ாக இருக்கும். 

 

17ெது BIMSTEC அடமெெ்ர்கள் ெந்திப்பு 

 சமீபத்தில்  நமடகபற்ற 17வது பல்துமறத் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் கபாருளாதார 

ஒத்துமழப்பிற்கான வங்காள விரிகுடா முன்கனடுப்பின் (Bay of Bengal Initiative Multi-sector 

Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) அனமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பில் இந்திய சவளியுறவுத் 

துனற அனமெெ்ர ்பங்தகற்றார.் 

 இலங்னகயின் தனலனமயிலான இெெ்ந்திப்பு காசணாலி மூலம் நனடசபற்றது. 

 BIMSTEC அனமப்பில் ஏழு நாடுகள் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளன. 

 இந்த ஏழு நாடுகளில் இந்தியா, தநபாளம், இலங்னக, பூடான் மற்றும் வங்காளததெம் 

ஆகியனவ சதற்காசியானவெ ்தெரந்்தனவயாகும். 
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 தாய்லாந்து மற்றும் மியான்மர ்ஆகியனவ சதன்கிழக்கு ஆசியானவெ ்தெரந்்தனவ ஆகும்.  

 

 

ARWU தரெரிடெ 2020 
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 2020 ஆம் ஆண்டு உலகப் பல்கமலக்கழகங்களின் கல்விசார ்தரவரிமசயில் 15 இந்தியப் 

பல்கமலக் கழகங்கள் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 இது ஷாங்காய் தரவரிமச எனவும் அமழக்கப் படுகிறது. 

 இதில் பங்சகற்ற அமனத்து இந்தியப் பல்கமலக்கழகங்களும் 501 - 600 எனும் பிரிவில் 

இடம் கபற்று உள்ளன.  

ARWUமவப் பற்றிய ேகவல்கள் 

 ARWU (Academic  Ranking of World Universities) உலகப் பல்கனலக்கழகங்களின் கல்விொர ்

தரவரினெ என்பது ஷாங்காய் தரவரினெ ஆதலாெக அனமப்பால் தயாரிக்கப் படுகிறது.  

 இது உயரக்ல்வி, நுண்ணறிவு மற்றும் ஆதலாெனன குறித்த ஆராய்ெச்ிக்காகதவ என்று 

அரப்்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சுதந்திரமான அனமப்பு ஆகும். 

 இந்த அனமப்பு 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த தரவரினெயினன சவளியிட்டு வருகிறது.  

 

H1B நுடழவு இடெவு (VISA) தடட நீடிக்கப்படவில்டல 

 H1B நுமழவு இமசவிற்கான தமடமய நீட்டிக்க அகமரிக்க அதிபர ்சஜா பிடன் இது வமர 

எந்த அறிவிப்பும் கவளியிடவில்மல.  

 இந்தத் தமட கடந்த ஆண்டில் டிரம்ப் நிரவ்ாகத்தால் ககாண்டு வரப்பட்டது.  

 இந்தத் தமட மாரச் ்31 ஆம் நாசளாடு காலாவதியாகிவிட்டது.  

 H-1B என்பது குடியுரிமம கபறாதவரக்ளுக்கான (non - immigrant) ஒரு நுனழவு இனெவு 

ஆகும்.  

 இந்த நுனழவு இனெவு, கருத்தியல் ொரந்்த அல்லது சதாழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் ககாண்ட 

சவளிநாட்டுத் சதாழிலாளரக்னளப் பணி நியமனம் செய்ய அசமரிக்க நிறுவனங்களுக்கு 

அனுமதி அளிக்கிறது.  

 

E9 முன்சனடுப்பு   

 E9 நாடுகளின் கல்வி அமமசச்ரக்ள் ஆசலாசமனச ் சந்திப்பிற்கு இந்தியக் கல்வி 

அமமசச்ர ்தமலமம தாங்கினார.்  

 இந்த சந்திப்பு, தரமான கல்வி எனும் நீடித்த சமம்பாட்டு இலக்கு எண் 4 என்பதமன 

அமடவதற்கான ஏற்பாடுகமளத ் துரிதப்படுத்த டிஜிட்டல் கல்விமுமறமய அதிகரிதத்ல் 

எனும் E9 முன்சனடுப்பு பற்றியதாகும்.  

 ஐ.நா.வின் தனலனமயில் 1993 ஆம் ஆண்டில் E9 கூட்டாண்னம முதன்முதலில் நிறுவப் 

பட்டது.  

 வங்காளததெம், பிதரசில், சீனா, எகிப்து, இந்தியா, இந்ததாதனசியா, சமக்சிதகா, 

னநஜீரியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியனவ E9 நாடுகளாகும்.  

 இந்த முன்சனடுப்பு நீடித்த தமம்பாட்டு இலக்கு எண் 4 என்பதற்கான செயல்பாட்டு 

நிரல்கனள (Agenda) தமம்படுத்துவனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு மூன்று உலகளாவிய கல்வி மாநாட்டு முன்னுரினமகளின் உள்ள கல்வி 

முனறகளில் வினரவான மாற்றத்னத ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இது தமற்சகாள்ளப் பட்டது.  
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 அந்த மூன்று முன்னுரினம நினலகள்  

o ஆசிரியரக்ளுக்கு உதவுதல்,  

o திறன் தமம்பாட்டில் முதலீடு செய்தல் மற்றும்  

o டிஜிட்டல் பிளவினனக் குனறத்தல். 

 

மிகப்சபரிய  தடடயில்லா ெர்த்தக ஒப்பந்தம் 

 விரிவான பிராந்திய கபாருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு (RCEP - Regional Comprehensive 

Economic Partnership) சிங்கப்பூர ்ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 இது சீனா தமலமமயிலான உலகின் மிகப்கபரிய தமடயில்லா வரத்்தக ஒப்பந்தம் ஆகும். 

 இவ்வாறு கசய்ததில், அதில் பங்கு கபறும் 15 நாடுகளில் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்த முதல் நாடாக  சிங்கப்பூர ்உருகவடுத்துள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தம் நமடமுமறக்கு வர குமறந்தபட்சம் ஆறு ஆசியான் மற்றும் மூன்று 

ஆசியான் அல்லாத உறுப்பு நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட சவண்டும். 

 

 கசயல்படுத்தப்பட்டதும், இந்த ஒப்பந்தம் உலகின் மிகப்கபரிய தமடயில்லா வரத்்தக 

ஒப்பந்தமாகும், சமலும் இது உலக மக்கள்கதாமகயில் மூன்றில் ஒரு பங்மகயும், உலகப் 

கபாருளாதாரத்தில் சுமார ்30%  என்ற அளவிமனயும் உள்ளடக்கும். 

 இந்த ஒப்பந்தம் 10 ஆசியான் கபாருளாதாரங்கள் மற்றும் ஆஸ்திசரலியா, சீனா, ஜப்பான், 

நியூசிலாந்து மற்றும் கதன் ககாரியா ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய பல நாடுகளின் 

வரத்்தக ஒப்பந்தமாகும். 
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 RCEP ஒப்பந்தம் 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் மககயழுத்தானது. 

 இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டில் இதிலிருந்து விலகியது. 

 

லிடட்ில் குரு 

 

 “லிட்டில் குரு” எனப்படும் சமஸ்கிருதம் கற்கும் கசயலி இந்திய உயர ்ஆமணயத்தின் (High 

Commission India) இந்திரா காந்தி கலாசச்ார மமயத்தினால் (IGCC) வங்காள சதசத்தில் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த சமஸ்கிருதம் கற்கும் கசயலியானது இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகள் மன்றத்தினால் 

(ICCR) நடத்தப்படும் பிரசச்ாரத்தின் ஓரஅ்ங்கமாகும். 

 இந்த கசயலி விமளயாட்டு முமறயில் அமமந்த உலகின் முதல் சமஸ்கிருதம் கற்கும் 

கசயலியாகும். 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவரக்ள், சமய அறிஞரக்ள், இந்திய இலக்கிய ஆசிரியரக்ள் 

(Indologists) மற்றும் வரலாற்றாசிரியரக்ள் ஆகிசயாரிமடசய சமஸ்கிருத கமாழிமய 

ஊக்குவிப்பமத இந்த கசயலி சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ஆகாய விமானப் சபாக்குெரத்து ஒப்பந்தம் 

 இலங்மகயுடன் ஆகாய விமானப் சபாக்குவரத்து (Air bubble) ஒப்பந்தத்மத இந்திய 

அரசானது இறுதி கசய்துள்ளது. 

 இது தகுதியான அமனத்துப் பயணிகமளயும் இரு நாடுகளுக்கு இமடசய பயணிக்க 

அனுமதிக்கும். 

 இந்தியா இலங்மகயுடனான ஆகாய விமானப் சபாக்குவரத்து ஒப்பந்தத்மத இறுதி 

கசய்ததின் மூலம் இது சாரக்் பிராந்தியத்தில் இது சபான்ற 6வது ஏற்பாடாகவும், 

கமாத்தத்தில் இது சபான்ற 28வது ஏற்பாடாகவும் இது அமமந்துள்ளது. 

 ஒரு இருதரப்பு ஆகாய விமானப் சபாக்குவரத்து ஒப்பந்தமானது  கபருந்கதாற்றின் சபாது 

முன்நிபந்தமனகளுடன் இரு நாடுகளுக்கு இமடயிலான விமானப் சபாக்குவரத்மதத ்

தமடயற்ற வமகயில் கதாடரவ்தற்கான ஒரு வழிமுமறயாகும். 

 

உலகளாவிய உணவுக் சகாள்டக அறிக்டக 2021 

 இமதப் பன்னாட்டு உணவுக் ககாள்மக ஆராய்சச்ி நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு இது "சகாவிட் -19 கதாற்றுக்குப் பிறகு உணவு அமமப்பு முமறகமள 
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மாற்றுவது" (Transforming Food Systems After COVID-19) என்ற கருப்கபாருமள 

அடிப்பமடயாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 சுமார ் 95 மில்லியன் மக்கள், கபரும்பாலும் ஆப்பிரிக்காவில், தீவிர வறுமமயில் 

வாழ்கின்றனர.் 

 

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அசமரிக்கத் துருப்புக்கடளத் திரும்பப் சபறுதல் 

 ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அகமரிக்கா தனது அமனத்து துருப்புக்கமளயும் திரும்பப் 

கபறப் சபாவதாக அகமரிக்க அதிபர ்பிடன் சமீபத்தில் அறிவித்தார.் 

 அகமரிக்கா அறிவித்த புதிய காலக்ககடு 09/11 தாக்குதல்களின் இருபதாம் ஆண்டு 

நிமறவுடன் ஒத்துப் சபாகிறது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், அகமரிக்காவும் அதன் சநட்சடா நட்பு நாடுகளும் 

பதினான்கு மாதங்களில் அமனத்துத் துருப்புக்கமளயும் திரும்பப் கபறுவதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டன. 

 

இடணயதள உள்ளடக்கக் குறியீடு 2021  

 கபாருளாதார நிபுணரக்ள் அடங்கிய புலனாய்வுப் பிரிவானது (EIU - Economist Intelligence 

Unit) தபஸ்புக் நிறுவனத்துடன் இனணந்து இனணயதள உள்ளடக்க குறியீடு 2021 என்ற ஒரு 

குறியீட்டினன சவளியிட்டுள்ளது.  

 இதில் உலகளவில் இந்தியா 49வது இடத்தில் உள்ளது,  

 இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இந்த இடத்னத (49வது) பகிரந்்து சகாள்கின்றன.  

 இக்குறியீடானது தபஸ்புக் நிறுவனத்தினால் சதாடங்கப்பட்டு EIU அமமப்பினால் 

தமம்படுத்தப் பட்டு உள்ளது.  

 இதில் உள்ள முதல் 5 நாடுகள்,  

o ஸ்வீடன், 

o அசமரிக்கா, 

o ஸ்சபயின், 

o ஆஸ்திதரலியா மற்றும் 

o ஹாங்காங் ஆகும். 
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S-400 டிடரயம்ப் SA21 க்சரௌலர் 

 வான்வழிப் பாதுகாப்பு அனமப்பான S-400 டினரயம்ப் SA21 க்சரௌலனர இந்தியாவிற்கு 

வழங்க ரஷ்ய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இது நீண்ட வரம்புனடய நிலப்பரப்பிலிருந்து வானில் உள்ள ஒரு இலக்னகத் தாக்கி 

அழிக்கும் ஏவுகனணயாகும்.  

 இந்தப் பாதுகாப்பு அனமப்னப வாங்கிய முதல் நாடு சீனாவாகும்.  

 சீனானவயடுத்து ெவுதி அதரபியா, இந்தியா, துருக்கி மற்றும் சபலாரஸ் ஆகிய நாடுகள் 

தற்தபாது இந்த அனமப்னப வாங்கியுள்ளன. 

 

“எனது உடல் எனது” அறிக்டக 

 சமீபத்தில் ஐ.நா.வின் மக்கள்கதாமக நிதியத்தின் (UNFPA - United Nations Population Fund) ‘my 

body is my own’ (எனது உடல் எனது) என தனலப்பிடப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டு உலக 

மக்கள்சதானக நிலவர அறிக்னகயினன சவளியிட்டுள்ளது.  

 உடல்ொரந்்த சுயஉரினம மீதான அறிக்னகயினன ஐ.நா. சவளியிடுவது இதுதவ முதல் 

முனறயாகும்.  

 57 வளரந்்து வரும் நாடுகனளெ ் தெரந்்த சபண்களில் கிட்டத்தட்ட பகுதியளவினருக்கு 

தங்களது உடல் ொரந்்த முடிவுகனள தமற்சகாள்வதற்கு உரினம இல்னல.  

 இதனுள் கருத்தனட, உடல்நலம் தபணுதல் (அ) அவரக்ளின் பாலியல் சாரந்்தமவ 

தபான்றனவயும் உள்ளடங்கும்.  

 75% நாடுகள் மட்டுதம கருத்தனடனய முழுனமயாகவும் ெமமாகவும் உபதயாகிக்க ெட்ட 

ரீதியில் உறுதி செய்துள்ளது.  

 

 

3000 ெருடங்கள் பழடமயான நகரம் 

 எகிப்து நாடு தனது லக்சர ் பகுதி என்பதின் அருகில் 3000 வருடங்கள் பழமமயான 

கதாமலந்த நகரம் ஒன்றிமனக் கண்டறிந்து உள்ளது. 

 இது மநல் நதியின் சமற்குக் கமரசயாரத்தில் அமமந்து இருக்கின்றது. 
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 இது அசடான் எனும் கடவுள் மற்றும் மூன்றாம் அகமன்சஹாகடப் என்ற மன்னர ்

ஆகிசயாருடன் கதாடரப்ுமடயதாகும். 

 இது 3000 வருடங்களுக்கு முந்மதய ஒரு கபாற்காலமான சபசராக்கள் (pharaohs) 

காலத்மதச ் சசரந்்த, இதுவமரயில் எகிப்தில் கண்டறியப்பட்ட மிகப்கபரிய பண்மடய 

நகரமாகும். 

 முமறயாக அகடன் எனப் கபயரிடப்பட்ட இந்த நகரம் கபாதுவாக “சதானலந்து தபான 

தங்க நகரம்” என்று அமழக்கப்படுகின்றது. 

 

 

சுதந்திரக் கடல் சபாக்குெரத்து 

 அகமரிக்கக் கடற்பமட சமீபத்தில் லட்சத்தீவு அருசக இந்தியப் கபருங்கடல் பகுதியில் 

சுதந்திரக் கடல் சபாக்குவரத்து என்ற ஒரு நடவடிக்மகமய நடத்தியுள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்மகயின் சபாது, அகமரிக்க சபாரக்் கப்பலானது இந்தியாவின் முன் ஒப்புதல் 

கபறாமல் இந்தியாவின் பிரத்திசயக கபாருளாதார மண்டலத்திற்குள் நுமழந்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் சட்டத்தின் கருத்துப்படி, கப்பல்கள் தமது பிரத்திசயக 

கபாருளாதார மண்டலத்மதப் பயன்படுத்துவமத அந்த நாடுகளால் தடுக்க முடியாது. 

 இருப்பினும், இந்தியச ் சட்டங்களின்படி, எந்தகவாரு கவளிநாட்டு இராணுவமும் 

இந்தியாவின் பிரத்திசயக கபாருளாதார மண்டலத்தில் எந்தகவாரு நடவடிக்மகமயயும் 

கசய்வதற்கு முன்னர ்கதரிவிக்க சவண்டும். 

 வளரும் நாடான இந்தியா, அதன் EEZ மண்டலத்மத இன்னும் முழுமமயாக ஆராய 

சவண்டும். 
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நாணய கண்காணிப்புப்  பட்டியல் 

 அகமரிக்க கருவூலமானது இந்த அறிக்மகமய கவளியிட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அமரயாண்டு அறிக்மகயின் இந்த ஏப்ரல் பதிப்பானது பிகடன் 

நிரவ்ாகத்திலிருந்து கவளியிடப்படும் முதல் அறிக்மகயாகும். 

 இது அகமரிக்காவின் 20 மிகப்கபரிய வரத்த்கப் பங்காளிகளின் நாணய நமடமுமறகமள 

மதிப்பாய்வு கசய்கிறது. 

 அகமரிக்காமவப் கபாறுத்தவமர, சவண்டுகமன்சற பணமதிப்மபக் குமறப்பது என்பது  

ஒரு நாட்டின் நாணயத்திற்கும் அகமரிக்க டாலருக்கும் இமடயிலான மாற்று விகிதத்மதப் 

பாதிக்கிறது. 

 இது சரவ்சதச வரத்த்கத்தில் நியாயமற்ற முமறயில் நன்மமகமளப் கபற்றிட சவண்டி 

கசய்யப் படுகிறது. 

 அவரக்ளின் நாணய நமடமுமறகள் கதாடரப்ாக கவளியிடப்படும் ‘கண்காணிப்புப்  

பட்டியலில்’ (Monitoring List) உள்ள 11 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 அகமரிக்காவுடனான இந்தியாவின் வரத்்தக உபரி 2020 ஆம் ஆண்டில் 24 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 இந்தியாமவயும் சசரத்்து இந்தப் பட்டியலில் உள்ள மற்ற 10 நாடுகள் சீனா, ஜப்பான், 

ககாரியா, கஜரம்னி, அயரல்ாந்து, இதத்ாலி, மசலசியா, சிங்கப்பூர,் தாய்லாந்து மற்றும் 

கமக்சிசகா ஆகியனவாகும். 

 இந்த முமற, சீனாமவ அந்தப் பட்டியலில் இருந்து அகமரிக்கா நீக்கியுள்ளது. 

 இருப்பினும், மதவான் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

 

சஹன்சல கடவுெ ்சீடட்ுக் குறியீடு 

 

 இந்த அமமப்பானது, உலகில் பயணத்திற்கு மிகவும் ஏதுவான கடவுச ் சீட்டுகள் பற்றி 

ஆய்வு கசய்து அதன் பட்டியமல கவளியிடுகிறது. 

 நுமழவு இமசவுச ் சீட்டு (Visa) இன்றியும் அல்லது ஒரு நாட்டிற்குச ் சென்ற பின் அங்கு 

நுனழவு இமசவு கபற்றும் (Visa-on-Arrivals) இந்தியக் குடிமக்கள் சுமார ் 58 இடங்களுக்குப் 

பயணிக்க இயலும் என்பதின் அடிப்பமடயில் இந்தியா இப்பட்டியலில் 84வது இடத்தில் 

உள்ளது.  

 ஜப்பான், சிங்கப்பூர ் மற்றும் கஜரம்னி, கதன் ககாரியா ஆகியமவ முமறசய முதல் 3 

இடங்களில் உள்ளன.  
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உலகப் பத்திரிக்டகச ்சுதந்திரக் குறியீடு 2021 

 எல்மலகமளக் கடந்த நிருபரக்ள் எனும் ஒரு இலாப சநாக்கமில்லா அமமப்பானது 

சமீபத்தில்  இக்குறியீட்டிமன கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அமமப்பு 180 நாடுகமள இதில் தரவரிமசப் படுத்தியுள்ளது. 

 இக்குறியீட்டில் இந்தியா 142வது இடத்தில் உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிலும் இந்தியா இசத இடத்தில் தான் இருந்தது. 

 நாரச்வ முதலிடத்திலும் அதமனயடுத்து பின்லாந்து மற்றும் கடன்மாரக்் ஆகிய 

நாடுகளும் இதில் உள்ளன.  

 2020 ஆம் ஆண்டிலும் நாரச்வ முதலிடம் பிடித்திருந்தது. 

 இக்குறியீட்டின் கமடசி இடத்தில் எரித்ரியா (Eritrea) உள்ளது. 

 180 நாடுகளில் சீனா 177வது இடத்தில் உள்ளது. 

 இதில் வடககாரியா 179வது இடத்திலும் துரக்்கமனிஸ்தான் 178வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இந்த அறிக்மகயானது பிசரசில், ரஷ்யா மற்றும் கமக்சிசகா ஆகிய நாடுகளுடன் 

“சமாசமான நாடுகள்” (“BAD” category) என்ற பிரிவில் இந்தியாமவயும் வமகப்படுத்தி 

உள்ளது. 

 இந்தியாமவப் பத்திரிக்மகயாளரக்ளுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நாடுகளுள் ஒன்று என 

இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 

 

மரண தண்டடன பற்றிய உலகளாவிய மறுசீராய்வு 

 சமீபத்தில் அம்கனஸ்டி இன்டரச்நஷனல் என்ற அமமப்பு உலகளாவிய மரண தண்டமன 

பற்றிய மறுசீராய்விமன கவளியிட்டுள்ளது. 

 அம்கனஸ்டி இன்டரச்நஷனல் கவளியிட்ட அறிக்மகயின்படி, 18 நாடுகளில் சுமார ் 483 

மரண தண்டமனகள் நிமறசவற்றப் பட்டுள்ளன. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், நிமறசவற்றப்பட்ட மரண தண்டமனகளின் எண்ணிக்மக 657 ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2020 ஆம் ஆண்டில் நிமறசவற்றப்பட்ட மரண 

தண்டமனகளின் எண்ணிக்மக 26%  உயரந்்துள்ளது. 

 சீனா, ஈரான், எகிப்து, ஈராக் மற்றும் சவுதி அசரபியா சபான்ற நாடுகள் என்ற வரிமசயில் 

அதிக எண்ணிக்மகயிலான மரண தண்டமனகள் நிமறசவற்றப் பட்டு உள்ளன. 

 483 தண்டமனகளில் 16 கபண்களுக்கு மரண தண்டமன நிமறசவற்றப்பட்டுள்ளது.  

 அவரக்ள் எகிப்து, சவுதி அசரபியா, ஈரான் மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகமளச ்சசரந்்தவரக்ள் 

ஆவர.் 
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 இந்தியா, கத்தார,் ஓமன் மற்றும் தாய்வான் ஆகிய நாடுகள் மீண்டும் மரண 

தண்டமனமய விதிக்கத் கதாடங்கியுள்ளன. 

 ஈரான் நாட்டில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 100 ஆக இருந்த மரண தண்டமனயின் எண்ணிக்மக 

2020 ஆம் ஆண்டில் பாதியாக குமறந்து 45 ஆக உள்ளது.  

 சவுதி அசரபியாவில் அதன் எண்ணிக்மக 85% குமறந்துள்ளது. 

 சிரசச்சதம், தூக்கிலிடுதல், மின்சார அதிரவ்ு வழங்குதல், துப்பாக்கிச ் சூடு மற்றும் விஷ 

ஊசி சபான்ற மரண தண்டமன விதிக்கும் முமறகமள இந்நாடுகள் பின்பற்றின. 

 

 ஈரான் நாடு, மூன்று நபரக்ளுக்கு அவரக்ள் 18 வயதிற்கும் குமறவான வயதில் கசய்த 

குற்றத்திற்காக மரண தண்டமன விதித்து இருந்தது. 

 சபாமதப் கபாருள் கதாடரப்ான குற்றங்களில் சீனா, ஈரான் மற்றும் சவுதி அசரபியா 

ஆகிய நாடுகள் குமறந்தபட்சம் 30 சபருக்கு மரண தண்டமன விதித்துள்ளன. 

 இந்தியா, சீனா, வங்க சதசம், வட ககாரியா, வியட்நாம், மற்றும் தாய்வான் ஆகிய ஆசிய – 

பசிபிக் நாடுகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் மரண தண்டமனகமள விதித்துள்ளன.  

 பாகிஸ்தான், சிங்கப்பூர ் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் மரண தண்டமன எதுவும் 

விதிக்கப்படவில்மல. 

 சீனா உலகளவில் அதிக எண்ணிக்மகயில் மரண தண்டமன விதிக்கும் நாடாகும். 

 இருப்பினும் சீனாவில் விதிக்கப்படும் மரண தண்டமனகளின் சரியான எண்ணிக்மக 

விவரம் கதரிவதில்மல. 

குறிப்பு 

 சாத் (Chad) நாடானது எந்தகவாரு குற்றங்களுக்கும் மரண தண்டமன விதிப்பமத நிறுத்தி 

விட்டது.  

 மரண தண்டமன விதிப்பமத நிறுத்திய 22வது அகமரிக்க மாநில அரசு ககாலராசடா 

ஆகும். 

 

ஆஸ்திசரலியா–இந்தியா இந்சதா–பசிபிக் சபருங்கடல் முன்சனடுப்பு 

 ஆஸ்திசரலிய நாடானது இந்சதா-பசிபிக் கபருங்கடல் முன்கனடுப்பின் கீழ் ரூ. 81.2 

மில்லியன் (1.4 மில்லியன் ஆஸ்திசரலிய டாலர)் கதாமகயிமன வழங்குவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 
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 இந்சதா-பசிபிக் கபருங்கடல் முன்கனடுப்பானது (Indo – Pacific Oceans Initiative – IPOI) 2019 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் நமடகபற்ற கிழக்காசிய உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர ்

நசரந்திர சமாடியால் முன்கமாழியப்பட்டது. 

 கடல்சார ்எல்மலகமள வலுப்படுத்துவசத இம்முன்கனடுப்பின் முக்கிய சநாக்கம் ஆகும்.  

கூட்டாண்மம பற்றிய ேகவல்கள் 

 இந்த முன்கனடுப்பு ஒரு சுதந்திரமான மற்றும் அமனவருக்குமான வளமான ஒரு இந்சதா-

பசிபிக் பகுதிமய உருவாக்க ஆதரவு வழங்கும். 

 இதில் உதவித் கதாமகமயப் கபற விண்ணப்பிப்பதற்கு ஒரு நிறுவனம் (அ) அமமப்பானது 

இந்தியாவில் (அ) ஆஸ்திசரலியாவில் அமமந்திருப்பசதாடு, அந்த நிறுவனம் இரு 

நாடுகளில் ஏசதனும் ஒன்றுடன் கூட்டாண்மம நிறுவனங்கமளக் ககாண்டிருக்க 

சவண்டும். 

 

குறிப்பிடட் அளவில் கெடல சகாள்ள டெக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 

 சரவ்சதச மதச ் சுதந்திரத்மதக் கண்காணிக்கும் அகமரிக்க அரசு நிறுவனமானது 

கதாடரச்ச்ியாக இரண்டாவது ஆண்டும் இந்தியாவிமனக் குறிப்பிட்ட அளவில் கவமல 

ககாள்ள மவக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் (Country of Particular Concern - CPC) சசரக்்கப்  

பரிந்துமர கசய்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு CPC பட்டியலில் சசரக்்கப்பட பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ள மற்ற புதிய 

நாடுகள் ரஷ்யா, சிரியா மற்றும் வியட்நாம் ஆகியமவயாகும். 

 

 

 USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) அமமப்பினால் ஏற்கனசவ CPC 

பட்டியலிலிருக்கும் நாடுகளுள் மறுபடியும் பட்டியலில் சசரக்்கப் பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

நாடுகள் பரம்ா, சீனா, எரிதர்ியா, ஈரான், மநஜீரியா, வடககாரியா, பாகிஸ்தான், சவுதி 

அசரபியா, தஜிகிஸ்தான் மற்றும் துரக்்கமனிஸ்தான் ஆகியமவ ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு கண்காணிப்புப் பட்டியலில் சசரக்்கப்பட்ட கியூபா மற்றும் 

நிகரகுவாவுடன் சசரத்்து ஆப்கானிஸ்தான், அல்ஜீரியா, அசரக்பய்ஜான், எகிப்து, 
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இந்சதாசனசியா, ஈராக், கஜகஸ்தான், மசலசியா, துருக்கி மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தான் 

ஆகிய நாடுகளும் “சிறப்பு கண்காணிப்புப் பட்டியலில்” சசரக்்கப்பட பரிந்துமரக்கப்  

பட்டுள்ளன. 

 

நிம்பஸ் திடட்ம் 

 இஸ்சரலிய அரசானது தனது இராணுவ மற்றும் கபாதுத் துமற நிறுவனங்களுக்கு சமகக் 

கணிமமச ்சசமவகமள (Cloud Services) வழங்குவதற்கு சவண்டி கூகுள் மற்றும் அசமசான் 

ஆகிய வமலதள சசமவ வழங்கும் நிறுவனங்கமளத் சதரந்்கதடுத்து உள்ளது. 

 “நிம்பஸ் திட்டம்” எனப் கபயரிடப்பட்ட இத்திட்டமானது நான்குக் கட்டங்களில் 

அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 நிம்பஸ் திட்டமானது 1 பில்லியன் அகமரிக்க டாலரக்ள் மதிப்பில் அமல்படுத்தப்பட 

உள்ளது.  

 இத்திட்டமானது இஸ்சரலில் சமகக் கணிமமத் தளங்கமள உருவாக்கும்.  

 இத்தளங்கள் கடுமமயான பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் இஸ்சரலிய 

எல்மலக்குள்சளசயத் தகவல்கமளப் பாதுகாத்து மவத்திருக்கும். 

 

இட்ரிஸ் சடபி 

 ஆப்பிரிக்காவில் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய தமலவரக்ளுள் ஒருவரான சாட் நாட்டின் 

அதிபரான  இட்ரிஸ் கடபி 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  20 அன்று உயிரிழந்தார.் 

 அந்த நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் கிளரச்ச்ியாளரக்ளுடனான சமாதலில் அவர ்

காயமமடந்தமதயடுத்து அவர ்உயிரிழந்தார.் 

 அவரின் வயது 68 ஆகும். 

 ஏப்ரல் 11 ஆம் சததி நமடகபற்ற அதிபர ்சதரத்லில் கடபி கவற்றி கபற்றார.் 

 இது அவரது ஆறாவது பதவிக் காலமாக இருந்திருக்கும். 

 இட்ரிஸ் கடபி சாட் நாட்டில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக பதவியில் இருந்தார.் 

 

ஆஸ்திசரலியா மற்றும் சீனாவின் படட்ட மற்றும் ொடல ஒப்பந்தம்   

 சதச நன்மமக்காக பட்மட மற்றும் சாமல முன்கனடுப்பின் ஒப்பந்தங்கமள ரத்து 

கசய்வதாக ஆஸ்திசரலிய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் விக்சடாரிய மாகாண அரசு சீனாவுடன் இரண்டு ஒப்பந்தங்கமள 

சமற்ககாண்டது. 

 அந்த மாகாணத்தில் உட்கட்டமமப்பிமன சமம்படுத்துவதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் 

மககயழுத்தானது. 

 அந்த மாகாணத்தில் சீன முதலீடுகமள ககாண்டு வரும் சநாக்கில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

இரண்டாவது ஒப்பந்தம் சமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 இந்த இரு ஒப்பந்தங்களும் சீனாவின் பட்மட மற்றும் சாமல எனும் முன்கனடுப்பின் கீழ் 

சமற்ககாள்ளப் பட்டன. 
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 சமீபத்தில் இந்த இரு ஒப்பந்தங்கமளயும் ஆஸ்திசரலிய அரசு ரத்து கசய்துள்ளது. 

குறிப்பு 

 2020 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர ் மாதத்தில் ஆஸ்திசரலிய அரசு, ஆஸ்திசரலிய கவளிநாட்டு 

உறவுகள் (மாகாணம் மற்றும் ஒன்றியச ்சீரமமப்பு) சட்டத்திமன அறிமுகப் படுத்தியது. 

 கவளிநாடுகள் மற்றும் மாகாண அரசுக்கு இமடசய சமற்ககாள்ளப்பட்ட எந்தகவாரு 

ஒப்பந்தத்மதயும் ரத்து கசய்தவற்கு ஆஸ்திசரலிய அரசிற்கு இசச்ட்டம் அதிகாரம் 

அளிக்கிறது.  

 ஒப்பந்தங்களால் சதச நன்மம பாதிக்கப்படும் எனும் நிமல வரும் சபாது அந்த நாட்டு 

அரசு இந்த நடவடிக்மகயிமன சமற்ககாள்ளலாம். 

 

எத்திசயாபியாவில் அெெர நிடல 

 சமீபத்தில் தனது நாட்டின் கவவ்சவறு பகுதிகளில் வன்முமறகள் கவடித்தமதயடுத்து 

அம்ஹாரா பகுதியின் கதன்பகுதிகளில் அவசர நிமலமய எத்திசயாபியா அறிவித்து 

உள்ளது.  

 ஒசராசமா பழங்குடியினத் தமலவர ் ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு கவளிசய சுட்டுக் ககால்லப் 

பட்டமதத் கதாடரந்்து அப்பகுதியில் வன்முமற கவடிதத்ுள்ளது. 

 இதனால் ஒசராசமா இன மக்களுக்கும் அம்ஹாரா பகுதியின் பாதுகாப்புப் 

பமடயினருக்கும் இமடசய சமாதல் அதிகரித்துள்ளது. 

 

இம்பாக்ட ்தரெரிடெ – 2021   

 ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ி சமம்பாட்டு இலக்குகள் கதாடரப்ாக பல்கமலக் 

கழகங்கமள மதிப்பிடும் ஒசர உலகளாவிய கசயல்திறன் அட்டவமண மடம்ஸ் 

உயரக்ல்வி கதாடரப்ான இம்பாக்ட் (தாக்கம்) என்ற தரவரிமசயாகும். 

 நிமலத் தன்மமயில் சிறந்து விளங்கும் உலகின் 100 முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள் 

பட்டியலில் இடம் கபற்ற ஒசர இந்தியப் பல்கமலக்கழகம்  தமிழ்நாட்டிலுள்ள அம்ரித ்

விஷ்வ வித்யா பீடமாகும் (81வது இடம்). 

 பட்டியலின் முன்னணி இடங்களான 100 முதல் 200 வமரயிலான கல்வி நிறுவனங்கள் 

எனும் பிரிவில் இடம் கபற்ற மற்ற இரு இந்திய நிறுவனங்கள், கரந்ாடகாவிலுள்ள JSS 

உயரக்ல்வி பல்கமலக்கழகம் மற்றும் பஞ்சாபிலுள்ள லவ்லி ப்கராஃகபஷனல் பல்கமலக் 

கழகம் ஆகியமவயாகும்.  

 உலகளவில், மான்கசஸ்டர ் பல்கமலக் கழகம், (ஐக்கிய ராஜ்ஜியம்) சிட்னி பல்கமலக் 

கழகம் (ஆஸ்திசரலியா) மற்றும் RMIT பல்கமலக் கழகம் (ஆஸ்திசரலியா) ஆகியமவ முதல் 

3 இடங்கமளப் கபற்றுள்ளன. 

 இப்பட்டியலில் 75 கல்வி நிறுவனங்களுடன் அதிக நிறுவனங்கமளக் ககாண்ட நாடாக 

ரஷ்யாவும் அதமனயடுத்து 73 கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஜப்பானும் இடம் கபற்று உள்ளன.  
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

முக்கிய நிதியியல் மாற்றங்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 01 முதல் நமடமுமறக்கு வரும் முக்கிய நிதியியல் மாற்றங்கள் 

கீசழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

புதிய ஊதிய விதிகள் 

 புதிய இழப்பீட்டு விதிகளின் படி, கமாத்த ஊதியம் (அ) இழப்பீட்டுத் கதாமகயில் படித் 

கதாமகயானது 50 சதவிகிதத்திற்கு சமல்  மிஞ்சக் கூடாது. 

 அதாவது அடிப்பமட ஊதியமானது 50 சதவீதமாக இருக்க சவண்டும். 

 இந்த விதிக்கு இணங்க முதலாளிகள் சம்பளத்தின் அடிப்பமட ஊதியக் கூறுகமள 

அதிகரிக்க சவண்டும்.   

 இதனால் பணிக் ககாமடத் கதாமக மற்றும் கதாழிலாளரக்ள் வருங்கால மவப்பு நிதி 

ஆகியவற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் உயரவ்ு ஏற்படும். 

புதிய சோழிலாளரக்ள் வருங்கால மவப்பு  ிதி வரி விதிகள் 

 2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மக சமரப்்பிக்கப்பட்ட சபாது மத்திய நிதியமமசச்ர ்

நிரம்லா சீதாராமன் ஏப்ரல் 01 முதல் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சத்திற்கும் சமலான 

கதாழிலாளர ்வருங்கால மவப்பு நிதிக்கு அளிக்கப்படும் பங்களிப்பின் மீதான வட்டிக்கு 

வரி விதிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார.் 

 ரூ.2.5 லட்சம் வமரயிலான வருங்கால மவப்பு நிதிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். 

 கதாழிலாளர ்வருங்கால மவப்பு நிதியிலிருந்துப் கபறப்படும் வட்டிக்கு தற்சபாது உள்ள 

வரி விதிமுமறகளின் கீழ் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 

 இருப்பினும் ஏப்ரல் 01 முதல் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சத்திற்கும் சமலான கதாழிலாளர ்

வருங்கால மவப்பு நிதி மீதான வட்டிக்கு (கதாழிலாளரின் பங்களிப்பிற்கு மட்டும்) வரி 

விதிக்கப்படும்.  

சபாது துமற வங்கிகள் இமணப்பு 

 ஏழு கபாதுத்துமற வங்கிகளில் கணக்கு மவத்திருப்பவரக்ள் தங்களது கணக்குப் புத்தகம் 

(Pass book) மற்றும் காதொனலப் புத்தகம் (Cheque book) ஆகியவற்னறப் புதுப்பிக்க 

தவண்டும், ஏசனனில் 2021 ஆம் ஆண்டின்  ஏப்ரல் 01 முதல் அனவ செயல்படாது.  

 அந்த வங்கிகள் வி யா வங்கி, ததனா வங்கி, காரப்்பசரஷன் வங்கி, அலகாபாத் வங்கி, 

ஆந்திரா வங்கி, ஓரியண்டல் காமரஸ்் வங்கி மற்றும் யுனிசடட் இந்திய வங்கி 

ஆகியவனவாகும்.  

 ஏசனனில் இந்த ஏழு வங்கிகளும் ஏப்ரல் 01 முதல் மற்ற பிற வங்கிகளுடன் இனணக்கப் பட 

உள்ளது. 

 இனணக்கப்பட உள்ள வங்கிகள், 

o ததனா வங்கி மற்றும் வி யா வங்கி ஆகியனவ பதராடா வங்கியுடனும், 

o ஓரியன்டல் காமரஸ்் வங்கி மற்றும் யுனிசடட் இந்திய வங்கி  ஆகியனவ பஞ்ொப் 

ததசிய வங்கியுடனும்,  

o காரப்்பதரஷன்  வங்கி மற்றும் ஆந்திரா வங்கி ஆகியனவ யூனியன் இந்திய 

வங்கியுடனும்  
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o அலகாபாத் வங்கியானது இந்தியன் வங்கியுடனும் இனணக்கப்பட உள்ளன. 

தானாக பணப்பிடித்தம் செய்ெடத ெங்கிகள் ரத்து செய்ேல்  

 இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் (RBI) புதிய விதிமுனறகளின் காரணமாக ஏப்ரல் 01 முதல் டிடிஎெ ்

(DTH), னகதபசி, அகலக் கற்மற, மின்ொரம், தண்ணீர ் மற்றும் இதர வெதிகளுக்கான 

கட்டணங்கனளத் தானாக பிடிதத்ம் செய்யும் முனறனய வங்கிகள் ரத்து செய்ய உள்ளன. 

 

4 சபாதுத்துடற ெங்கிகளில் மூலதன முதலீடு 

 வட்டியில்லாப் பத்திரங்கமள வங்கிகளுக்கு வழங்குவதன் மூலம் 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 

அரசுக்குச ்கசாந்தமான நான்கு வங்கிகளில் ரூ.14,500 சகாடிமய மூலதன முதலீடு கசய்ய 

உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 அரசுக்குச ்கசாந்தமான அந்த நான்கு வங்கிகள் 

o சென்ட்ரல் இந்தியா வங்கி  

o இந்தியன் ஓவரச்ீஸ் வங்கி 

o பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும்  

o UCO வங்கி 

 இது நடப்பு நிதியாண்டான 2020 – 21 ஆம் ஆண்டில் சபாதுத்துனற வங்கிகளுக்கு அரசு 

செலுத்த தவண்டிய சமாத்த மூலதன முதலீட்டுத் சதானகயான ரூ.20,000 தகாடினய 

நினறவு சபறெ ்செய்கிறது. 

 முன்னதாக 2020 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதத்தில் பஞ்ொப் மற்றும் சிந்து வங்கியில் ரூ.5,500 

தகாடி முதலீடு செய்யப்பட்டது.  

 

 

காசியாபாத் நகர் நிகாம் – மும்டப பங்கு ெர்த்தகம் 

 காசியாபாத் நகர ்நிகாமானது BSE பங்குச ்சந்மதயில் தன்மனப் பதிவு கசய்து ககாண்டு 

உள்ளது 
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 மும்மப பங்கு வரத்்தகத்தின் (Bombay Stock Exchange – BSE) பத்திரதன்தப் பயன்படுத்தி 

தனியார ் பங்குகளின் அடிப்பனடயில் நகராட்சிப் பத்திரங்கனள வழங்கி ரூ.150 தகாடி 

வனர காசியாபாத் நகர ்நிகாம் நிதி திரட்டியுள்ளது.  

 நாட்டில் நகராட்சிக் கழகத்தால் வழங்கப்பட்ட முதல் பசுனமப் பத்திரம் இதுவாகும். 

 இந்தத் சதானகயானது காசியாபாத்திலுள்ள இந்திரபுரத்தில் மூன்றாம் நினல கழிவுநீர ்

சுத்திகரிப்பு நினலயம் அனமக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.  

 ரூ.240 சகாடி மதிப்பிலான இத்திட்டத்திற்கு நிதியளிக்க இதக்தாமக பயன்படுத்தப் படும். 

 இந்தச ் சுத்திகரிப்பு நிமலயங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீமரத் கதாழிற்சாமலகளில் 

மீண்டும் உபசயாகிக்க வழிவமக கசய்யும். 

 உத்தரப் பிரசதச மாநிலத்தில், நிதி திரட்டிய இரண்டாவது நகராட்சிக் கழகம் காசியாபாத் 

நகர ்நிகாமாகும். 

 இதற்கு முன்பு லக்சனா நகராட்சி கழகமானது BSE பங்குச ் சந்மதயில் தன்மனப் பதிவு 

கசய்துள்ளது. 

 

டிஜிடட்ல் பணெழங்கீடட்ு முடறயில் இந்தியா முன்னணி 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் (UK) அனமந்துள்ள பணவழங்கீட்டு அனமப்பு நிறுவனமான ACI 

என்ற நிறுவனமானது டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டு முனற பற்றிய ஒரு அறிக்னகனய 

ெமீபத்தில் சவளியிட்டது.  

 இவ்வறிக்னகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா அதிக எண்ணிக்னகயிலான நிகழ்தநர 

இமணயவழிப் பணப் பரிவரத்த்னனகனள தமற்சகாண்டுள்ளது. 

 Paytm. Phonope, Bharatpe, Pine Labs தபான்ற தளங்களின் மூலம் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் 

பணவழங்கீடு தமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்துடன் ஒப்பிடுனகயில் ஒருங்கினணக்கப்பட்ட 

பணவழங்கீட்டு இனடமுகத்தின் (UPI – United Payment Interface) மூலம் தமற்சகாள்ளப் படும் 

பரிவரத்்தனனகள் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்தில் 18.7% உயரந்்துள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் UPI பரிவரத்்தனனகள் ரூ.4.25 லட்ெம் தகாடிகள் 

ஆகும்.  

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்தில் ரூ.5.05 லட்ெம் தகாடிகளாகும்.  

 இமணயதளப் பரிவரத்்தனனகளின் எண்ணிக்னகயில் சீனா, அசமரிக்கா, 

சதன்சகாரியா, ஐக்கிய ரா ்ஜியம் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகனள விட இந்தியா 

முன்னணியில் உள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் மின்னணு பணப் 

பரிவரத்்தனனகளின் பங்கு 50% என்ற அளவிமன மிஞ்சும். 

 

சிறுசெமிப்புத் திட்டங்கள் 

 நிதி அமமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் சதசிய சசமிப்பு நிறுவனமானது, நாட்டின் 

சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கு அதிக அளவில் பங்களித்த மாநிலம் என்று சமற்கு வங்க 

மாநிலத்மத அறிவித்துள்ளது.  
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 கமாத்தத் கதாகுப்பு நிதிக்கு இம்மாநிலம் 15% பங்கிமன வழங்கியுள்ளது. 

 இம்மாநிலம் சிறுசசமிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவமர, ரூ.90,000 சகாடி வமர வசூலித்து 

உள்ளது. 

 இதமனயடுத்து உத்தரப் பிரசதசம் இரண்டாம் இடத்திமனப் கபற்றுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரசதசம் ரூ.69.660 சகாடி ரூபாயிமன வசூலித்துள்ளது. 

 மகாராஷ்டிரா மூன்றாமிடத்தில் உள்ளது 

 மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ரூ.63.026 சகாடி என்ற கணக்கில் 10.57% பங்களித்துள்ளது. 

 குஜராத் நான்காமிடத்தில் உள்ளது. 

 குஜராத் மாநிலம் ரூ.48,645 சகாடி என்ற கணக்கில் 8.16% பங்கிமன அளித்துள்ளது. 

 ரூ.28,598 சகாடி என்ற கணக்கில் 4.8% உடன் தமிழ்நாடு ஐந்தாமிடத்திலுள்ளது. 

 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளின் சபாருளாதார மற்றும் ெமூக கணக்சகடுப்பு 

2021 அறிக்டக  

 

 “சகாவிட் 19 கதாற்றுக்குப் பிந்மதய காலகட்டத்தில் மீண்டு வந்த கபாருளாதாரங்கமள 

சநாக்கி” எனும் ஒரு தமலப்பிலான ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளின் கபாருளாதார 

மற்றும் சமூக கணக்ககடுப்பு 2021 என்ற ஒரு அறிக்மகயானது சமீபத்தில் 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மக ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் ஆகியவற்றிற்கான 

கபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆமணயத்தால் (UNESCAP – பல Economic and Social Commission 

for Asia and Pacific) சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2021-22 நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளரெ்ச்ி 7% 

அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 முந்னதய நிதி ஆண்டு சபருந்சதாற்றின் தாக்கத்தின் காரணமாக வழக்கமான வரத்்தக 

நினலயில் 7.7% வீழ்ெச்ியிமனக் கண்டது. 

UNESCAP 

 UNESCAP என்பது ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு பிராந்திய 

வளரச்ச்ிப் பிரிவு நிறுவனம் ஆகும். 

 இந்த அமமப்பில் இந்தியா உட்பட ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியத்மதச ் சசரந்்த 53 

உறுப்பினர ்நாடுகளும் 9 துமண உறுப்பினர ்நாடுகளும் உள்ளன. 
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சபார்ப்ஸ் ெருடாந்திர சகாடீஸ்ெரர்கள் குறியீடு 

 சபாரப்்ஸ் வருடாந்திர உலக சகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டில் கதாடரந்்து நான்காவது 

வருடமாக அசமசான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்கசஃப் கபசசாஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார.்  

 

 

 84.5 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர ் என்ற நிகர கசாத்து மதிப்புடன் இந்தியாவின் 

சகாடீஸ்வரரான முசகஷ் அம்பானி 10வது இடத்தில் உள்ளார.்  

 2,755 சகாடீஸ்வரரக்மள உள்ளடக்கிய இந்த 35வது சபாரப்்ஸ் உலக சகாடீஸ்வரரக்ள் 

பட்டியலானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06 ஆம் சததியன்று கவளியிடப்பட்டது.  

 இப்பட்டியலானது 2021 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்05 முதலான பங்குச ்சந்மத விமலகள் மற்றும் 

சந்மத நிலவரங்கமளப் பயன்படுத்திச ்கசாத்துக்களின் அடிப்பமடயில் தயாரிக்கப்பட்டு 

உள்ளது.  

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

80 
 

உலக சபாருளாதாரக் கண்சணாடட்ம்   

 சரவ்சதச நாணய நிதியமானது தனது புதிய கண்சணாட்ட அறிக்மகயில் இந்தியாவின் 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வளரச்ச்ி வீதமானது 12.5% ஆக இருக்கும் எனக் கூறியுள்ளது.  

 இதன்மூலம் இந்தியா GDP வளரச்ச்ியில் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 சமம்பட்ட கபாருளாதாரம் ககாண்ட நாடுகளில் கூட 12.5% வளரச்ச்ி என்பது மிக 

உயரந்்ததாகும்.  

 

 

RXIL 

 RXIL என்பது இந்திய வரவுகள் பரிமாற்றச ்சந்மத ஆகும். (Receivables Exchange of India)  

 சமீபத்தில் மாதாந்திர அளவான ரூ.1000 சகாடிமய கடந்த முதல் TREDS தளமாக RXIL தளம் 

உருகவடுத்து உள்ளது. 

 இத்தளத்தில் சமற்ககாள்ளப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் (அளவில்) ஏப்ரல் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

ரூ.69 சகாடியிலிருந்து மாரச் ்2021 ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,105 சகாடி வமர அதிகரித்து உள்ளன.  

 இது நாட்டின் கபாருளாதார மீட்சிமயக் குறிக்கிறது.  

 சமலும் சகாவிட்-19 கபருந்கதாற்றினால் சமாசமாக பாதிக்கப்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் 

நடுத்தர நிறுவனங்களின் வளரச்ச்ி மீட்சியமடவமதயும் இது குறிக்கிறது.  

குறிப்பு  

 RXIL 2016 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 இது இந்திய சிறு கதாழில் சமம்பாட்டு வங்கி (SIDBI) மற்றும் இந்திய சதசியப் பங்கு சந்மத 

லிமிகடட்டின் ஒரு கூட்டுக் குழுமமாகும்.  

 இது TReDS’ என்ற தளத்திமன இயக்குகிறது.  
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TREDS  

 TREDS என்பது பல நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர கதாழில் 

நிறுவனங்களுக்கு (MSME) நிதியளிக்க உதவும் ஒரு மின்னணு கதாழில்நுட்பத் தளமாகும். 

 TREDS தளத்தில் உள்ள மூன்று முக்கிய பங்சகற்பு அமமப்புகள், 

o சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கள் (விற்பமனயாளரக்ள்) 

o நிதி வழங்குசவார ்மற்றும்  

o கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் (வாங்குபவர)் ஆகியனவாகும். 

 RBI வங்கியின் கூற்றுப்படி, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மட்டுசம TREDS-

தளத்தில் விற்பமனயாளரக்ளாக பங்சகற்க இயலும்.  

 

மது கிராந்தி தளம் மற்றும் சதன் விற்படன முடனயங்கள்   

 மத்திய சவளாண் துமற அமமசச்ர ் நசரந்திரசிங் சதாமர ் அவரக்ள் இந்தியாவில் சதன் 

உற்பத்தித் திட்டத்மத சமம்படுத்த மது கிராந்தி தளம் மற்றும் இந்தியாவின் சதசிய 

சவளாண் கூட்டுறவுச ் சந்மதயிடல் கூட்டமமப்பின் (NAFED) சதன் விற்பமன 

முமனயங்கமளத் கதாடங்கி மவத்தார.்  

 மது கிராந்தித ்தளமானது சதசிய சதனீக்கள் வாரியத்தின் முன்கனடுப்பாகும்.  

 இது சதசிய சதனி வளரப்்பு மற்றும் சதன் உற்பத்தித் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப் படுகிறது.  

மதுகிர ்தி ேளம் 

 இத்தளமானது டிஜிட்டல் தளத்தில் சதனின் மூலப்கபாருள் மற்றும் சதன் சாரந்்த 

உற்பத்திப் கபாருட்கள் சபான்றவற்றிமனக் கண்டறிய உதவும்.  

 சமலும் சதனின் தரம் மற்றும் சதனில் கலப்படம் கசய்ய பயன்படுத்தப்படும் மூலத்மதக் 

கண்டறியவும் இத்தளம் உதவும்.  

 சதன் உற்பத்தி, சந்மதப்படுத்துதல், சதனீ வளரப்்பு மற்றும் விற்பமனயில் ஈடுபடும் 

அமனத்துப் பங்குதாரரக்ளின் தகவல்களும் இத்தளத்தில் சசமிக்கப்படும்.  

தேன் விற்பமன முமனயங்கள் 

 இமவ சதன் விற்பமன கசய்வதற்கான சிறப்பு முமனயங்களாகும்.  

 இது NAFED அமமப்பால் இயக்கப் படுகிறது.  

NAFED 

 NAFED என்பது இந்தியாவின் சதசிய சவளாண் கூட்டுறவுச ் சந்மதயிடல் கூட்டமமப்பு 

(National Agricultural Cooperative marketing Federation) ஆகும்.  

 NAFED 14 முதல் 15 வமரயிலான சதன் விற்பமன முமனயங்கமள உருவாக்கி உள்ளது.  

 சமலும் உருவாக்கப்பட உள்ள 200 முக்கிய NAFED கமடகளில், சமலும் பல சதன் விற்பமன 

முமனயங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.  

 இது சதன் விற்பமனக்கான சந்மத சாரந்்த உதவிமய வழங்கும்.  

குறிப்பு  

 டிஜிட்டல் தளத்மத உருவாக்குவதற்கான கதாழில்நுட்ப மற்றும் பங்குதாரர ்வங்கி என்பது 

இந்தியன் வங்கியாகும்.  

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

82 
 

 இத்தளத்மத இயக்குவதற்காக சதசிய சதனீக்கள் வாரியத்துடன் இந்தியன் வங்கி ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளது.  

 

ஒருங்கிடணந்த சுகாதார தகெல் அடமப்பு 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துமற அமமசச்ர ் டாக்டர ் ஹரஷ்் வரத்ன் 

ஒருங்கிமணந்த சுகாதார தகவல் அமமப்பிமன காகணாலி மூலம் கதாடங்கி மவதத்ார.்  

 இது ஒருங்கிமணந்த சநாய் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் (IDSP - Integrated Disease Surveillance 

Programme) சமம்பட்ட பதிப்பு ஆகும்.  

 இத்துடன் சமம்பட்ட டிஜிட்டல் ரீதியிலான சநாய் கண்காணிப்பு அமமப்பிமன 

சமற்ககாண்டுள்ள உலகின் முதல் நாடாக இந்தியா உருகவருத்துள்ளது.  

 சமலும் (புவிசார ் பரவல், கணக்கில் சசரக்்கப்பட்ட சநாய்களின் எண்ணிக்மக மற்றும் 

உருவாக்கப்பட்ட தரவுகளின் அளவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில்) இது உலகின் 

மிகப்கபரிய ஆன்மலன் சநாய் கண்காணிப்பு தளமாகும்.  

 சதசிய சநாய்க் கட்டுப்பாட்டு மமயம் மற்றும் உலக சுகாதார அமமப்பு ஆகியமவ 

இத்தளத்மத உருவாக்குவதில் இமணந்துள்ளன.  

 இத்தளம் சதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார திட்டத்துடன் ஒத்திமசந்து ‘ஆத்ம நிரப்ர ் சுவசதஷ் 

பாரத்’ எனும் இலக்மக அமடய உதவும் 

 இத்தளம் 33 சநாய்கமளக் கண்காணித்து டிஜிட்டல் முமறயில் நிகழ்சநர தரவுகமள 

வழங்கும் திறனுமடயதாகும்.  

 

RBI ெங்கியின் ெமீபத்திய அறிவிப்புகள் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI) பண வழங்கீட்டு அமமப்புகமள இயக்குபவரக்மள RTGS 

மற்றும் NEFT சபான்ற மமயப்படுத்தப்பட்ட பணவழங்கீட்டு முமறகளின் (Centralised 

Payment Systems – CPS) சநரடி உறுப்பினராவதற்கு அனுமதி வழங்க முடிவு கசய்துள்ளது.  

 ஆன்மலன் பணவழங்கீட்டு முமறகளில் இது ஒரு முக்கியமான கசயல்பாடாகும். 

 கடந்த சில ஆண்டுகளாக பண வழங்கீட்டு முமறயில் (prepaid) பணவழங்கீட்டு கருவிகள் 

(PPI) வழங்குசவார,் அட்மட வழங்கும் அமமப்புகள், ATM  இயந்திரங்கள் இயக்கும் வங்கி 

சாரா அமமப்புகள் (WLA), TReDS தளம் சபான்ற வங்கி சாரா நிறுவனங்களின் அளவும் 

முக்கியத்துவமும் அதிகரித்துள்ளதாக RBI குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 

நிதி உள்ளடக்க குறியீடு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (RBI) ஆண்டுசதாறும் ஜூமல மாதத்தில் நிதி உள்ளடக்கக் 

குறியீட்டிமன கவளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இது மாரச் ்மாதம் முடிவமடந்த கடந்த நிதி ஆண்டிற்கான குறியீடாகும். 

 நாட்டில் நிதி உள்ளடக்கத்தின் பரவமலக் கணக்கிடுவதற்காக பல பரிமாணங்களின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு நிதி உள்ளடக்கக் குறியீட்மடத ் தயாரித்து கவளியிட உள்ளதாக RBI 

கூறியுள்ளது.  
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ெழிெடகக்கான முன்பண ெரம்புகள் உயர்வு – RBI   

 ஸ்ரீ சுதீர ் ஸ்ரீவஸ்தவா தமலமமயிலான குழுவின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில் மாநில 

அரசுகள்/ஒன்றியப் பிரசதச அரசுகளின் வழிவமகக்கான முன்பண வரம்பிமன ரூ.32,225 

சகாடியிலிருந்து (2016 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி  மாதத்தில் நிரண்யிக்கப் பட்டது) ரூ.47,010 

சகாடியாக RBI  உயரத்்தியுள்ளது. இது சுமார ்46% உயரவ்ாகும்.  

 உயரத்்தப்பட்ட இமடக்கால வழிவமகக்கான முன்பண வரம்பான (WMA) ரூ.51,560 

சகாடியிமன சமலும் ஆறு மாதங்களுக்கு (அதாவது 2021 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 1, முதல் 

கசப்டம்பர ்30 வமர) RBI நீட்டித்துள்ளது.  

 

சபருந்சதாற்றிடன எதிர்சகாண்ட செற்றி நிறுெனங்கள் மீதான ஒற்றுடம ெரி 

 கபருந்கதாற்றிமன எதிரக்காண்ட கவற்றி நிறுவனங்கள் மீதான ஒற்றுமம வரியிமன 

சரவ்சதச நாணய நிதியம் (IMF) சமீபத்தில் அறிவிதத்து.  

 அதாவது, சகாவிட்–19 கபருந்கதாற்றினால் ஏற்பட்ட கநருக்கடி காலங்களில் வளம் கபற்ற 

நிறுவனங்கள் அக்காலகட்டத்தில் கடுமமயாக பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு 

இமணயாக இருக்கும் வமகயில் கூடுதல் வரிமய கசலுத்த சவண்டும். 

 இது ஒரு தற்காலிக வரி ஆகும். 

 இது சமீபத்திய சுகாதார கநருக்கடியின் சபாது அதிகரிதத் சமூக சமத்துவமின்மமமயக் 

குமறப்பதற்காக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஒற்றுமம வரி (Solidarity tax) 1991 ஆம் ஆண்டில் சமற்கு மற்றும் கிழக்கு கஜரம்னி 

ஆகியமவ ஒன்றிமணந்த பிறகு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

  

நுகர்சொர் நம்பிக்டக ஆய்வு 

 சமீபத்தில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரச்வார ் நம்பிக்மக ஆய்வறிக்மகமய 

கவளியிட்டது. 

 இந்த ஆய்வானது நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் சுமார ் 5,000 நபரக்ளிமடசய 

சமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 இந்த ஆய்வு கீழ் உள்ள ஐந்து கபாருளாதாரக் குறியீடுகள் குறித்த நுகரச்வாரின் 

கருத்துகளின் அடிப்பமடயில் நடத்தப் படுகிறது. 

o சவமல வாய்ப்பு நிமல, 

o கபாருளாதார சூழல், 

o விமலவாசி நிலவரம், 

o கசலவினம் மற்றும்  

o வருமானம் 

 நுகரச்வார ் நம்பிக்மக ஆய்வில் தற்கால நிலவரக் குறியீடு மற்றும் எதிரக்ால 

எதிரப்ாரப்்புகள் குறியீடு (Current Situation Index and Future Expectations Index) என்ற இரு முக்கிய 

குறிகாட்டிகள் உள்ளன. 
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முக்கியே் ேகவல்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 55.5 புள்ளிகளாக இருந்த நுகரச்வார ் நம்பிக்மக 

குறியீடு 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் 53.1 புள்ளிகளாக குமறந்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 117.1 ஆக இருந்த எதிரக்ால எதிரப்ாரப்்புகள் குறியீடு 

2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் 108.8 ஆக குமறந்தது. 

 இக்குறியீடானது 100க்கு சமல் இருந்தால் அது நம்பிக்மகமயயும் 100க்கு குமறவாக 

இருந்தால் அவநம்பிக்மகமயயும் குறிக்கிறது. 

 

அரசுப் பிடணயங்கடள டகயகப்படுத்தும் திடட்ம் 

 சமீபத்தில், இந்திய ரிசரவ்் வங்கி GSAP 1.0 எனப்படும் அரசுப் பிமணயங்கமள 

மகயகப்படுத்தும் திட்டத்திமன (Government Security Acquisition Programme) அறிவித்து 

உள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், ரூ.1 டிரில்லியன் மதிப்பிலான (அல்லது ஒரு லட்சம் சகாடி ரூபாய்) 

அரசுப் பத்திரங்கமள மத்திய வங்கி வாங்கிக் ககாள்ளும். 

 முதலில் ரூ.25,000 சகாடி மதிப்பிலான மகயகப்படுத்துதலானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 

அன்று சமற்ககாள்ளப்படும். 

 GSAP 1.0 திட்டம் பத்திரச ்சந்மதக்கு மிக அதிக ஆதரவிமன அளிக்கும். 

 இந்த ஆண்டு அரசின் கடன் வாங்குதல் (borrowing) அதிகரித்ததால் இந்தியச ் சந்மதயில் 

எந்தகவாரு இமடயூறும் ஏற்படாது என்பமத இந்திய ரிசரவ்் வங்கி உறுதி கசய்ய 

சவண்டும்.  

 

ஆஹார் கிராந்தி 

 சீரான ஊட்டசச்த்துமடய உணவின் சதமவமயப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்வப் 

பரப்புவசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும். 

 அமனத்து உள்ளூர ் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகமள எளிதாக கபறுவதின் 

முக்கியத்துவத்மத உணரச ்கசய்வதும் இதன் சநாக்கமாகும். 

 இத்திட்டம் விஞ்ஞான பாரதி (விபா) மற்றும் உலகளாவிய இந்திய அறிவியலாளரக்ள் 

மற்றும் கதாழில்நுட்ப வல்லுநரக்ள் மன்றம் (Global Indian Scientist and Technocrats forum – GIST) 

ஆகியவற்றால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இதன் குறிக்சகாள், “நல்ல உணவு – நல்ல அறிவாற்றல்” என்பதாகும். 

 “ஏராளமாக நிலவும் பசி மற்றும் சநாய்கள்” என்றமழக்கப்படும் இந்தியாவும் ஒட்டு 

கமாத்த உலகமும் எதிரக்காள்ளும் வித்தியாசமானப் பிரசச்ிமனமய எதிரக்காள்ளச ்

கசய்வதற்காக இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமலும் 2021 ஆம் ஆண்டிமன, சரவ்சதசப் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஆண்டாகவும், 

ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பு அறிவித்துள்ளது. 

 ஐ.நா.வின் 3வது நீடித்த சமம்பாட்டு இலக்கு, அமனத்து வயதினருக்கும் ஆசராக்கியமான 

வாழ்வு மற்றும் நல்வாழ்மவ சமம்படுத்துதமல உறுதி கசய்தல் என்பமத 

வலியுறுத்துகிறது.  
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பணெழங்கீடட்ு ெங்கிகளின் அதிகபட்ெ இருப்புத் சதாடக 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பணவழங்கீட்டு வங்கிகளில் ஒரு நாளின் முடிவில் இருக்கக் 

கூடிய அதிகபட்ச இருப்புத் கதாமகயின் வரம்மப சமம்படுத்தியுள்ளது. 

 இது ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாக உயரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

பணவழங்கீட்டு வங்கிகள் 

 இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் கருத்தியல் கசய்யப்பட்ட ஒரு புது மாதிரியான 

வங்கியாகும். 

 இது மற்ற வங்கிகமளப் சபால இருக்கும் அசத சமயத்தில் சிறிய அல்லது 

வமரயறுக்கப்பட்ட அளவில் இயங்கும் ஒரு வங்கியாகும் (ஏரக்டல் ககாடுப்பனவு வங்கி , 

இந்திய அஞ்சலக ககாடுப்பனவு வங்கி சபான்றமவ). 

 இந்த வங்கிகளால் கடன் மற்றும் கடன் அட்மடகமள வழங்க முடியாது. 

 அசத சமயம் நடப்புக் கணக்கு மற்றும் சசமிப்புக் கணக்குகள் இரண்மடயும் இத்தமகய 

வங்கிகளால் இயக்க முடியும். 

 இமவ ஏடிஎம் அட்மடகள் அல்லது பற்று அட்மடகமள வழங்கலாம் மற்றும் இமணய 

வழியில் அல்லது மகசபசி மூலம் வங்கிச ்சசமவமய வழங்கலாம். 

 பாரதி ஏரக்டல் நிறுவனமானது இந்தியாவின் முதல் பணவழங்கீட்டு வங்கிமய 

அமமத்தது. 

 

சிறப்பு மறுநிதியளிப்பு ெெதி 2021 

 சதசிய வீட்டுவசதி வங்கியானது சமீபத்தில் “சிறப்பு மறுநிதியளிப்பு வசதி” 2021 என்ற 

வசதியிமன அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இந்த வசதிக்கு ரூ.10,00 சகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த முதன்மம கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்குக் குறுகிய கால மறுநிதியளிப்பு ஆதரமவ வழங்குவசத இந்த வசதியின் 

முக்கிய சநாக்கமாகும். 

 

சிறப்பு ொக்களிப்பு உரிடமகள் 

 சமீபத்தில் G20 குழுவின் நிதி அமமசச்ரக்ள், அதன் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்குப் புதிதாக  

சிறப்பு வாக்களிப்பு உரிமமகமள அளித்திட சரவ்சதச நாணய நிதியத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்து உள்ளது. 

 சரவ்சதச நாணய நிதியம் அதன் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு 650 மில்லியன் அகமரிக்க 

டாலர ் என்ற மதிப்பிலான சிறப்பு வாக்களிப்பு உரிமமகமள அளித்திட அனுமதிக்கப் 

பட்டு உள்ளது.  

சிறப்பு ொக்களிப்பு உரிடமகள் 

 இது ஒரு சரவ்சதச மகயிருப்புச ்கசாத்து ஆகும். 

 இது 1969 ஆம் ஆண்டில் சரவ்சதச நாணய நிதியதத்ால் அதன் உறுப்பினர ் நாடுகளின் 

அலுவல்பூரவ் மகயிருப்புகளுக்குப் பதிலீடு கசய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இந்தச ் சிறப்பு வாக்களிப்பு உரிமமகளின் மதிப்பானது உலகின் 5 நாணயங்களின் 

அடிப்பமடயில் நிரண்யம் கசய்யப்பட்டு உள்ளது.  

 அமவ அகமரிக்க டாலர,் ஜப்பானிய கயன், சீனாவின் கரன்மின்பி, பிரிட்டிஷாரின் 

பவுண்ட் ஸ்கடரல்ிங் மற்றும் யூசரா ஆகியனவாகும். 

 இந்தச ்சிறப்பு வாக்களிப்பு உரிமமகளின் மதிப்பு தினந்சதாறும் கணக்கிடப் படுகின்றது. 

 சரவ்சதச நாணய நிதியத்தில் ஓர ்  உறுப்பு நாட்டின் வாக்களிக்கும் சக்தியானது சிறப்பு 

வாக்களிப்பு உரிமமகளின் அடிப்பமடயில் கணக்கிடப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்பமடயில் 

அமமந்திருக்கின்றது. 

 இது ஒரு நாட்டின் கபாருளாதார நிமலமமயின் அடிப்பமடயில் முதன்மமயாக 

இருக்கின்றது. 

 

ெருடாந்திர ெளர்ெச்ிக் குழுவின் 103ெது ெந்திப்பு 

 இந்தியாவிலிருந்து மத்திய நிதி மற்றும் கபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான அமமசச்ர ்

நிரம்லா சீதாராமன் இக்கூட்டத்தில் கலந்து ககாண்டார.் 

 இந்தக் கூட்டத்தில் அவர ் இந்தியா, வங்கசதசம், பூடான் மற்றும் இலங்மக ஆகிய 

நாடுகமளப் பிரதிநிதிதத்ுவப் படுத்தினார.்  

 அக்கூட்டத்தில் அவர ் இந்தியாவானது ஆத்ம நிரப்ர ் கதாகுப்புத் திட்டத்தின் கீழ், ஒட்டு 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மதிப்பில் 13 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான அளவாக 27.1 

டிரில்லியன் ரூபாய் என்ற அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு உள்ளமத அறிவித்தார.் 

 

இந்தியாவில் சபட்சராலிய நுகர்வு 

 இந்தியாவின் கபட்சராலிய நுகரவ்ு குறித்த ஒரு அறிக்மகமய கபட்சராலிய அமமசச்கம் 

சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

 அந்த அறிக்மகயின்படி, நாட்டின் எரிகபாருள் நுகரவ்ு முந்மதய ஆண்மட விட 2020-21 ஆம் 

ஆண்டில் 9.1% குமறந்துள்ளது. 

 1998-99 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு கபட்சராலிய நுகரவ்ு அதிகபட்சமாக சுருங்குவது இதுசவ 

முதல் முமறயாகும். 

 

இந்தியாவின் கடன் விகிதம் 

 COVID-19 கதாற்று கநருக்கடியால் இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் 

கடனுக்குமான விகிதமானது 74% என்ற அளவில் இருந்து 90% ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று 

சரவ்சதச நாணய நிதியம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டில் 99% ஆக அதிகரிக்க உள்ளது. 

 கபாருளாதார மீட்சிக்குப் பிறகு இது 80% ஆகக் குமறக்கப்படுவதாக அந்த சரவ்சதச நிதி 

அமமப்பு கதரிவிதத்ுள்ளது. 

 கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கடன் விகிதம் என்பது அதன் நாணயத்தின் அலகுகளில் 

அளவிடப்பட்ட அரசாங்கத்தின் கடனுக்கும் அசத அலகில் அளவிடப்பட்ட கமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் இமடயிலான ஒரு விகிதமாகும். 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

87 
 

 கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கடன் விகிதம் குமறவாக உள்ளது என்பதற்கான 

அரத்்தம் அந்த நாடு சமலும் கடன்கமள வாங்காமல் கடன்கமளத் திருப்பிச ் கசலுத்த 

சபாதுமான அளவிற்குப் கபாருட்கள் மற்றும் சசமவகமள உற்பத்தி கசய்து அவற்மற 

விற்பமன கசய்வது என்பதாகும். 

 இந்தியாவின் கடன் மற்றும் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் விகிதம் 1991 ஆம் ஆண்டு 

முதல் 70% ஆக உள்ளது. 

 இந்தியாவில் கபாதுக் கடன் என்பது மத்திய அரசின் கமாத்தப் கபாறுப்பாகும், இது 

இந்தியாவின் கதாகுப்பு நிதியிலிருந்துச ்கசலுத்தப்பட சவண்டும். 

 

சுதர்ென் சென் குழு 

 நிதித் துமறயில் கசாத்துக்கள் புனரமமப்பு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகனளப் பற்றி 

விரிவான மறுசீராய்வினன தமற்சகாள்ளவும் அதிகரித்து வரும் ததனவனயப் பூரத்்தி 

செய்ய  சதமவயான கபாருத்தமான நடவடிக்மககமள பரிந்துமர கசய்யவும் சுதரச்ன் 

கசன் தமலமமயில் ஒரு குழுவிமன இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அமமத்துள்ளது. 

 வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து வாராக் கடன்கமள (NPAs) வாங்கும் ஒரு 

சிறப்பு நிதி நிறுவனதம சொத்துப் புனரனமப்பு (asset reconstruction companies) 

நிறுவனங்களாகும்.  

 இந்நிறுவனங்கள் இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டனவ ஆகும். 

 

ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா முதன்டம நிதி ெழங்கும் திடட்ம் 

 கருத்திற்கான ஆதாரம், முன்மாதிரி உருவாக்கம், உற்பத்திப் கபாருள்களின் சசாதமன, 

சந்மத நுமழவு, மற்றும் வணிகமயமாக்கல் சபான்றவற்றிமன சமற்ககாள்ள கதாடக்க 

நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும்.  

 ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா என்ற முன்கனடுப்புத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்ட ஐந்தாண்டு 

நிமறவின் சபாது நடத்தப்பட்ட “பிராரம்ப் : ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா ெரவ்ததெ உெச்ி 

மாநாட்டின்” (Prarambh: StartupIndia International Summit) தபாது இத்திட்டம் அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இத்திட்டம் முதன்னம நிதி வழங்குதல், புதுனமகனள ஆதரிதத்ல், மாற்றம் மிக்க புதிய 

சயாசமனகமள ஆதரிதத்ல், அமலாக்கத்திமனச ் கசயல்படுத்துதல் மற்றும் கதாடக்க 

நிறுவனம் சாரந்்த ஒரு புரட்சிமயத் கதாடங்க வழிவமக கசய்தல் சபான்றவற்மற 

சமற்ககாள்ள உதவும். 

 அடுத்த 4 ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 945 சகாடி கதாமகயிமனப் பிரித்து வழங்க அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

 கதாடக்க நிறுவனங்களுக்கு உதவும் 300 ஊக்கப்படுத்து அமமப்புகள் (incubators) மூலம் 

சுமார ் 3600 சதாடக்க நிறுவனங்கள் இத்திட்டம் மூலம் ஆதரவளிக்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 ஒப்புதலளிப்புத் துனற : சதாழில் துனற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்க ஊக்குவிப்புத் 

துனறயாகும். 
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கடலில் குப்டபகள் செருெடதத் தடுத்தல் 

 இதற்கான ஒப்பந்தம் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் குடியரசிற்கும் கஜரம்னியக் 

கூட்டாட்சிக் குடியரசிற்குமிமடசய மககயழுத்தானது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள், ஒருமுமற பயன்படுத்தப்படும் கநகிழிப் கபாருட்கமள 

ஒழிப்பதற்கான இந்தியாவின் இலக்கிமன அமடய இந்திய நாட்டிற்கு உதவும். 

 சமீபத்தில் இந்தியா மற்றும் கஜரம்னி ஆகியமவ “கடல் சூழலில் நுமழயும் கநகிழிப் 

கபாருட்கமள தடுக்கும் நகரங்கள்” என்ற கருத்து மீதான ஒரு ஒப்பந்தத்னத 

தமற்சகாண்டன. 

 கடலில் தெரும் குப்னபகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள மீன்பிடித் சதாழில் மற்றும் சுற்றுலாத ்

துனறனய சவகுவாக பாதிக்கவும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஒரு அபாயமாகவும் உள்ளன. 

 நுண்ணிய சநகிழிப் சபாருட்கள் பற்றி அதிகரித்து வரும் பயத்தாலும் அனவ உணவுெ ்

ெங்கிலியில் உள்நுனழயும் அபாயம் உள்ளதாலும் இது சபாதுச ்சுகாதாரதன்தப் சபரிதும் 

பாதிக்கிறது. 

 இத்திட்டம் முக்கியமாக தகரளா, உத்தரப் பிரததெம், மற்றும் அந்தமான் மற்றும் 

நிக்தகாபர ்தீவுகள் ஆகிய பகுதிகளில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 இத்திட்டம் குறிப்பாக தபாரட்் பிதளயர,் சகாெச்ி மற்றும் கான்பூர ்தபான்ற நகரங்களுக்கு 

இதற்கான ஆதரவினன வழங்கும். 

 உலகளவில் கடலில் தெரும் குப்னபகளுக்கு  இந்தியா பன்னிரண்டாவது சபரிய மூல 

ஆதாரமாக உள்ளது. 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் கடலில் தெரும் குப்னபகளுக்கு 5வது சபரிய மூல ஆதாரமாக 

இந்தியா மாறும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 சபருங்கடலில் கலக்கும் 90% சநகிழிப் சபாருட்களில் 15% முதல் 20% வனரயிலான 

சநகிழிப் சபாருட்கள் உலகின் அதிக மாசுபடுத்தும் 10 நதிகளின் மூலமாகதவ கலக்கப் 

படுகிறது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 அவற்றுள் இரு நதிகளான கங்மக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆகிய நதிகள் இந்தியாவில் 

அனமந்து உள்ளன. 

 

சமகா உணவுப் பூங்கா 

 சமீபத்தில் இத்தாலியானது, குஜராத்தின் கமஹ்சானா மாவட்டத்தில் உள்ள ஃபனிதர ்

என்ற நகரில்  அதன் முதல் “கமகா உணவுப் பூங்காமவ” அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இது நாட்டில் கதாடங்கப்பட்ட முதல் இத்தாலிய-இந்திய உணவுப் பூங்கா திட்டமாகும். 

 கமகா உணவுப் பூங்கா என்பது உணவுப் பதப்படுத்தும் துமற அமமசச்கத்தினால் 

கசயல்படுத்தப்படும் ஒரு திட்டமாகும். 

 பண்மணகளில் இருந்து பதப்படுத்துதல் மற்றும் நுகரச்வார ் சந்மதகளுக்கு சநரடி 

இமணப்மப ஏற்படுத்துவசத இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய சநாக்கமாகும். 

 

2021 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான ெரி ெசூலிப்பு 

 நிதி அமமசச்கமானது 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான வரி வசூல் கணக்குகமள 

சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 
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 நிதி அமமசச்கத்தின் கூற்றுப் படி, 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான சநரடி வரி வசூல் ரூ.9.45 

லட்சம் சகாடியாகும். 

 சநரடி வரி வசூலில் தனிநபர ் வருமான வரி வசூல்களும் கபருநிறுவனம் மீதான வரி 

வசூல்களும் அடங்கும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் வசூலிக்கப்பட்ட தனிநபர ் வருமான வரியானது ரூ.4.88 லட்சம் 

சகாடியாகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் வசூலிக்கப்பட்ட கபரு நிறுவனங்கள் மீதான வரியானது (அல்லது 

கபருநிறுவன வரி) ரூ.4.57 லட்சம் சகாடியாகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த சநரடி வரி வசூலானது ரூ.12.06 லட்சம் சகாடி ஆகும். 

 2021 ஆம் நிதி ஆண்டின் வரி வசூலானது திருத்தியமமக்கப்பட்ட இலக்கிமன 5% 

விஞ்சியுள்ளது. 

 2021 ஆம் நிதி ஆண்டின் வரி வசூல், அதற்கு முந்மதய நிதி ஆண்டின் வரி வசூமல விட 10% 

குமறவாகும். 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயில், இந்திய அரசு சநரடி வரிகளின் வாயிலாக 

ரூ.13.19 லட்சம் சகாடி வசூலாகும் என கணித்திருந்தது. 

 இருப்பினும், இது சகாவிட்-19 கபருந்கதாற்றுக்கு முன்பு கணிக்கப் பட்டது. 

 கபருந்கதாற்றுக்குப் பிறகு, இந்த மதிப்பீடானது ரூ.9.05 லட்சம் சகாடியாக குமறக்கப் 

பட்டது. 

 

இந்தியாவில் அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடுகள் 

 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவானது அந்நிய கதாகுப்பு முதலீடுகமள அதிகம் கபறும் 

நாடாக உருகவடுத்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டில் கபற்ற நிகர அந்நிய கதாகுப்பு முதலீடானது  ரூ.2.74 லட்சம் 

சகாடியாகும். 

 அந்நிய கதாகுப்பு முதலீடு (Foreign Portfolio Investment – FPI) என்பது மற்ற நாடுகளின் 

முதலீட்டாளரக்ள் நம் நாட்டில் பாதுகாப்புப் பத்திரங்கள் மற்றும் கசாத்துகமள 

வாங்குவதாகும். 

 அந்நிய கதாகுப்பு முதலீடு என்பது ஒரு நாட்டில் அமமந்துள்ள ஒரு தனிநபர ் (அ) ஒரு 

நிறுவனமானது மற்கறாரு நாட்டில் உள்ள ஒரு வணிகத்தில் முதலீடு கசய்வதாகும். 

 கதாகுப்பு முதலீடானது ஒரு குறுகிய கால நடவடிக்மகயாகும் ஆனால் சநரடி முதலீடானது 

ஒரு நீண்ட கால நடவடிக்மகயாகும்.  

 

ஏஸ் மணி நிசயா ெங்கி 

 ஏஸ்சவர ்பின்கடக் சரவ்ீசஸ் (fintech services company) எனப்படும் நிதித் கதாழில்நுட்ப சசமவ 

நிறுவனம் ஏஸ் மணி நிசயா வங்கி (Ace Money Neobank) எனப்படும் சகரளாவின் முதல் 

நிசயா வங்கிமய கதாடங்கியுள்ளது. 

 இதற்காக அந்நிறுவனம் YES வங்கி மற்றும் ICICI வங்கியுடன் இமணந்திருக்கின்றது. 
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 ஏஸ்சவர ் என்பது சகரளாவிமன மமயமாகக் ககாண்ட எனப்படும் ஒரு நிதித் 

கதாழில்நுட்ப சசமவ நிறுவனம் ஆகும் 

 ஏஸ் மணி வங்கியின் சசமவகள் சகரளாவின் அமனத்துப் பஞ்சாயத்துகளிலும் வழங்கப் 

படும். 

 ிதயா வங்கிகள் 

 இமவ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அமமந்திருக்கும் வழக்கமான வங்கிகமள சபால் 

அல்லாது முழுவதுமாக இமணயவழியில் கசயல்படும் ஒரு வமகயான டிஜிட்டல் 

வங்கியாகும். 

 Chqbook (Chqbook.com) என்பது மளிமகக் கமடகள், வணிகரக்ள், சவதியியலாளரக்ள் 

மற்றும் மற்ற உரிமமயாளரக்ள் சபான்ற சிறிய வணிக உரிமமயாளரக்ளுக்கான 

இந்தியாவின் முதல் நிசயா வங்கியாகும். 

 Fampay என்பது பதின்ம வயதினருக்கான இந்தியாவின் முதல் நிசயா வங்கியாகும். 

 Finin என்பது நுகரச்வாருக்காக முழு அளவில் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் நிசயா 

வங்கியாகும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

கடலடி கம்பிெடங்கள் 

 சிங்கப்பூர,் இந்சதாசனசியா மற்றும் வட அகமரிக்கா ஆகிய நாடுகமள 

இமணப்பதற்காக இரண்டு புதிய கடலடி கம்பிவடங்கமள (Undersea cables) அனமப்பதற்கு 

தபஸ்புக் (முக நூல்) நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது கூகுள் மற்றும் பிராந்தியத் தகவல் சதாடரப்ு நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றுடன் இனணந்து தமற்சகாள்ளப் படுகிறது. 

 இத்திட்டம் இந்தப் பகுதிகளுக்கினடதயயான இனணயதள வெதினய தமம்படுத்தச ்

கசய்வதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 Echo மற்றும் Bifrost எனப் சபயரிடப்பட்ட இந்தக் கம்பிவடங்கள்  ாவா கடனலக் கடக்கும் 

ஒரு பலதரப்பட்ட பானதயினூதட செல்லும் முதல் இரண்டு கம்பிவடங்கள் ஆகும்.  

CIISCO ெழிமுடறகள் 

 சூரியனின் உள் ஒளிவட்டப் பகுதியிலிருந்து ஒளிவட்டப் கபாருள் கவளிசயற்றத்திமன 

(Coronal Mass Ejection – CMEs) அனடயாளம் காணுவதற்கான (CIISCO) வழிமுனறகள் (Algorithms) 

இந்தியாவால் சூரியனுக்கு அனுப்பப்படும் முதல் விண்கலமான ‘ஆதித்யா L1’ என்ற 

விண்கலத்தில் (CIISCO – Coronal Mass Ejections Identification in Inner Solar Corona) பயன்படுத்தப் 

படும்.  

 CIISCO ஆனது ஆரியபட்டா கண்காணிப்பு அறிவியல் ஆராய்ெச்ி னமயம் (ARIES) மற்றும் 

சபல்ஜியத்தின் ராயல் ஆய்வகம் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய வழிமுனறகள் சூரியனின் கீழ்மட்ட ஒளிவட்ட (சகாதரானா) பகுதியில் 

அதிதவகமாக நனடசபறும் ஒளிவட்டப் சபாருள் சவளிதயற்றத்னதக் கண்டறியவும் 

அதமனக் கண்காணிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 
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ஒளிெட்ட (சகாசரானா) சபாருள் செளிசயற்றம் (CME) 

 இது சூரியனிலிருந்து கவளிவரும் காந்தப்புலக் சகாடுகளால் திரிக்கப்பட்ட கபரிய வாயுக் 

குமிழ்கள் ஆகும். 

 இமவ விண்கவளியில் பல்சவறு இமடயூறுகமளயும் புவிகாந்தப் புயல்கள், கசயற்மகக் 

சகாள் கசயலிழப்பு மற்றும் மின்தமட சபான்றவற்மறயும் ஏற்படுத்தச ்கசய்கின்றன.  

 

LHC 

 ஸ்விட்சரல்ாந்திலுள்ள லாரஜ்் ஹாட்ரன் ககாமலடரில் (Large Hadron Collider – LHC)  உள்ள 

இயற்பியலாளரக்ள் இயற்மகயின் ஒரு புதிய விமசமயக் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 LHC என்பது உலகின் மிகப்சபரிய மற்றும் அணுத்துகள்கனள அதிதவகதத்ில் முடுக்கி 

விடும் உலகின் மிகவும் ெக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆய்வுக் கூடமாகும். 

 இது ஐதராப்பிய அணுெக்தி ஆராய்ெச்ி மன்றத்தின் (CERN – European Council for Nuclear 

Research’s) வளாகத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர ்10 ஆம் சததியன்று  முதன்முதலில் ஆரம்பிக்கப் பட்டது. 

 இது அணுத் துகள்கனள அதன் பானதயின் ஊடாக அதன் ஆற்றனல அதிகரிக்கச ்

கசய்வதற்கு சவண்டி அவற்னற முடுக்கி விடுவதற்காக 27 கி.மீ. கதாமலவிற்கு மீக்கடத்தி 

காந்த வனளயங்களுடன் கூடிய ஒரு அனமப்னபக் சகாண்டுள்ளது.  

 இது புதராட்டான் – புதராட்டான் என்ற ஒரு தமாதனல ஏற்படுத்தும் வனகயில் 

வடிவனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முடுக்கிகளின் உள்தள, அவற்மற தமாதச ் கசய்வதற்கு முன்னால் ஒளியின் 

தவகத்திற்கு இனணயான இரு உயர ்ஆற்றல் துகள் ஒளிக்கற்னறகள் செல்லும். 

 அதி உயர ் சவற்றிடத்தில் னவக்கப்பட்ட இரு தனித்தனி ஒளிக்கற்னறக் குழாய்களின் 

ஊடாக இந்த ஒளிக்கற்னறகள் எதிசரதிர ்தினெயில் பயணிக்கும். 

 மீக்கடத்தி மின்காந்தங்கள் வழி நடத்தும் வலுவான காந்தப் புலத்தினால் இனவ முடுக்கி 

வனளயங்கனளச ்சுற்றி இயக்கப் படுகின்றன. 

 

 

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

92 
 

டபக்கால் – GVD  

 சமீபத்தில்  ரஷ்ய அறிவியலாளரக்ள் மபக்கால் – GVD (Gigaton Volume Detector) எனப்படும் 

நீருக்கு அடியில் அனமந்த உலகின் மிகப்சபரிய நியூட்ரிதனா சதானலதநாக்கினய 

னபக்கால் ஏரியில் அனமதத்னர.் 

 னபக்கால் ஏரி னெபீரியாவில் அனமந்துள்ள உலகின் மிகவும் ஆழமான ஏரியாகும். 

 இது உலகிலுள்ள நியூட்ரிதனாக்கனளக் கண்டறியும் மூன்று மிகப்சபரிய 

சதானலதநாக்கிகளுள் ஒன்றாகும்.  

 மற்ற இரண்டு சதானல தநாக்கிகள், 

o சதன் துருவத்தில் அனமந்துள்ள ஐஸ்கியூப் (Ice cube) மற்றும் 

o மத்தியத் தனரக்கடலில் அனமந்துள்ள (ANTARES) அன்டாரஸ்ீ ஆகியனவாகும். 

 இந்தத் சதானலதநாக்கி நியூட்ரிதனாக்கள் எனப்படும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத 

அடிப்பனடப் சபாருட்கனள (துகள்கனள) விரிவாக ஆய்வு செய்யவும் அதற்கான 

மூலப்சபாருனளத் தீரம்ானிக்கவும் உள்ளது.  

 

பார்டெயற்சறாருக்கான சதாடு உணர்வுடடய கடிகாரம் 

 இது தநரத்னதத ்துல்லியமாக உணர சவண்டி பாரன்வயற்தறாருக்கு உதவியாக இருக்கும். 

 இந்த கடிகாரம் கான்பூரின் இந்தியத் கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனப் தபராசிரியர ்

சித்தாரத்்தா பாண்டா மற்றும் விஷ்வரா ் ஸ்ரீவஸ்தவா ஆகிதயாரால் உருவாக்கப் பட்டது.  

இந்த கடிகாரத்டதப் பற்றியே் தகெல்கள் 

 இக்கடிகாரத்னதப் பயன்படுத்துபவர,் அதன் சதாடு உணரவ்ு மணி குறிகாட்டியினனத் 

சதாட்டு அனத ஸ்தகன் செய்ய தவண்டும். 

 சவவ்தவறு அதிரவ்னலகள் மூலம், அந்த கடிகாரம் தநரம் பற்றிய தகவல்கனளப் 

பயனாளிக்கு வழங்கும்.  

 இதன் மூலம் பயனாளி தநரத்னத அறிய இயலும். 

 

தாெர – பூெச்ி மரபணு (ஜீன்) பரிமாற்றம் 

 

 சமீபத்தில், சீன அறிவியலாளரக்ள் தாவரங்களிலிருந்துப் பூசச்ிகளுக்கு மரபணுக்கள் 

பரிமாற்றப் படுவமதக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 கபாதுவாக மரபணுப் பரிமாற்றங்கள் ஒசர குடும்பத்திற்கிமடயில் (இனங்களுக்கு) தான் 

நமடகபறும். 
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 இங்கு கவள்மள ஈக்கள் (White Flies) எனப்படும் பூெச்ிகள் தாவரங்களில் உள்ள டி.என்.ஏவின் 

ஒரு பகுதியிமன அவற்றின் மரபணுவுடன் இனணத்துக் ககாள்ளச ்கசய்கின்றன. 

 இந்த இனணக்கப்பட்ட மரபணு BtPMaT1ஆகும். 

 சவள்னள ஈக்கள், அவற்றிற்சகதிராக தாவரங்கள் உருவாக்கும் நெச்ுப் சபாருட்கனள 

நடுநினலப்படுதத் சவண்டி இந்த மரபணுக்கனளப் பயன்படுத்தும். 

குறிப்பு 

 ஒரு இனத்திலிருந்து மற்சறாரு இனத்திற்கு மரபணுப் பரிமாற்றப்படுதல் என்பது 

கினடமட்ட மரபணுப் பரிமாற்றம் எனப்படுகிறது.  

 

செெ்ொயில் நில அதிர்வுகள்   

 கசவ்வாய்க் கிரகத்திலுள்ள நாசாவினுமடய இன்மசட் என்ற தமரயிறங்கு விண்கலத்தில் 

(Lander) 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்  மாதம் முதல் இந்நாள் வனரயில் 500 நில 

அதிரவ்ுகளுக்கும் தமலாக பதிவாகியுள்ளது.  

 ெமீபத்தில் ஏற்பட்ட அதிரவ்ுகள் 3.3 மற்றும் 3.1 என்ற அளவில் பதிவாகியுள்ளன.  

 இனவ செரச்பரஸ் ஃபாதெ (Cerberus Fossae) எனப்படும் பகுதியில் இருந்து உருவாகி உள்ளன.  

 செவ்வாய்க் தகாளானது நில அதிரவ்ு ரீதியில் செயல்பாட்டில் உள்ளது என்பனத இந்தத் 

தகவல்கள் நிரூபணம் செய்கின்றன. 

 

இன்சஜனியூட்டி சஹலிகாப்டர்  
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 நாசாவின் இன்கஜனியூட்டி மினி-கஹலிகாப்டர ் ஆனது கசவ்வாய்க் கிரகத்தின் 

சமற்பரப்பில் தமரயிறக்கப்பட்டது.  

 இந்த அதி இலகுரக (Ultra light) விண்கலம் பிப்ரவரி 18 அன்று செங்தகாளில் தனரயிறங்கிய 

சபரச்ெவரன்ஸ் ஊரத்ியுடன் இனணக்கப் பட்டிருந்தது.  

 புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஒரு ெதவீதம் மட்டுதம சகாண்ட அந்த வளிமண்டலத்தில் 

பறப்பதற்கு இன்ச னியூட்டி முயற்சிக்கும்.  

 இது கடினமானது என்றாலும் நமது தகாளின் ஈரப்்பின் மூன்றில் ஒரு பங்தக சகாண்ட 

அக்தகாளின் ஈரப்்பு வினெ இதற்கு உதவும்.  

 இன்ச னியூட்டி பறக்கும் தபாது உயரச்தளிவுத் திறன் சகாண்ட (High resolution) 

புனகப்படங்கனள எடுக்கும்.  

 

சொல்ஃப்-சரசயட் நட்ெத்திரங்கள் 

 இந்திய வானியலாளரக்ள் ஒரு மீவுளிர ் விண்முகில் சவடிப்பினன (Supernova explosion) 

கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 அவரக்ள் இதனன தவால்ஃப்-தரசயட் நட்ெத்திரங்கள் அல்லது WR (Wolf-Rayet) 

நட்ெத்திரங்கள் எனப்படும் மிகவும் சவப்பமான நட்ெத்திரங்களின் ஒரு சதாகுப்பு என 

அனடயாளம் கண்டுள்ளனர.்  

 மீவுளிர ்விண்முகில் சவடிப்பானது தபரண்டத்தில் அதிகளவிலான ஆற்றனல சவளியிடும் 

ெக்தி வாய்ந்த ஒரு ஒளிரக் கூடிய நட்ெத்திர சவடிப்பு ஆகும். 

 இத்தனகய மாற்றங்கனள நீண்ட நாட்களுக்குக் கண்காணிப்பது என்பது சவடிக்கும் 

நட்ெத்திரங்களின் இயல்னபயும் சவடிக்கும் அவற்றின் பண்புகனளயும் பற்றி புரிந்து 

சகாள்வதற்கான வழினய ஏற்படுத்தும்.  

 தமலும் மிகப்சபரிய நட்ெத்திரங்களின் எண்ணிக்னகனய கணக்கிடவும் இது உதவும்.  

 

சடங்குடெ விடரவில் கண்டறிதல்   

 கடல்லி இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமற்பரப்பு 

சமம்படுத்தப்பட்ட இராமன் நிறப்பிரிமவச ் சாரந்்த (SERS - Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy) ஒரு மகயடக்கமான கருவிமய உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 இது கடங்குமவ முன்கூட்டிசய கண்டறிய உதவும்.  

 சமலும் இது ஒரு மணிசநரத்திற்குள் கடங்கு சசாதமன முடிவுகமள வழங்கும்.  

 கடங்குமவ முன்கூட்டிசய கண்டறிதல் என்பது சநாயாளியின் உடல்நிமல 

சமாசமமடவமதத் தடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.  

 இதற்கான ஆராய்சச்ிக்கு கல்வி அமமசச்கத்தின் IMPRINT இந்தியா எனும் திட்டம் நிதி 

உதவி வழங்குகிறது.  

 

காமா கதிரிடன செளியிடும் அண்டம் 

 இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அரிதான மற்றும் கவகு கதாமலவில் அமமந்த காமா 

கதிரிமன கவளியிடும் அண்டம் ஒன்றிமனக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 
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 புதிதாக கண்டறியப்பட்ட அந்த அண்டத்திற்கு NLS1 (குறுகிய பட்மடயுமடய கசய்கபரட்் 1 

– Narrow Line Seyfert 1) அண்டம் எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அண்டங்கள் AGN (Active Galactic Nuclei) அல்லது கசயல்பாட்டிலுள்ள அண்டம் சாரந்்த 

அணுக்கருக்கள் என்று வமகப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

 சாதாரணமான அண்டங்களுடன் ஒப்பிடுமகயில், இமவ ஆயிரம் மடங்கு ஆற்றமல 

கவளியிடும். 

 நுண்ணமல, சரடிசயா, அகசச்ிவப்பு, ஒளி அமல, X-கதிர,் புற ஊதா மற்றும் காமா கதிர ்

சபான்ற அமலக்கற்மற வடிவில் கண்டறியப் பட்டுள்ள இந்த துடிப்பான அண்டங்களின் 

உமிழ்வுகள் விண்மீன் சாராத (கவப்பமற்ற) வமகமயச ்சாரந்்தமவ ஆகும்.  

 அகமரிக்காவின் ஹவாயில் அமமந்துள்ள நிலத்தில் அமமந்த உலகின் மிகப்கபரிய 

கதாமலசநாக்கிகளுள் ஒன்றான சுபாரு கதாமலசநாக்கி இதற்குப் பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 சபரண்டம் சுமார ் 4.7 பில்லியன் ஆண்டுகள் என்ற வயதில் இருந்த சபாது தான் இந்த 

அண்டம் உருவாகியுள்ளது. 

 சபரண்டத்தின் தற்சபாமதய வயது 13.8 பில்லியன் ஆண்டுகளாகும். 

 மநனிடாலிலுள்ள ஆரய்பட்டா அறிவியல் அராய்சச்ி கண்காணிப்பு நிறுவனத்தின் 

(Aryabhatta Research Institute of Observational Science – ARIES) அறிவியலாளரக்ளால் இது 

கண்டறியப் பட்டது.  

 இது இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துமறயின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 

தன்னாட்சி நிறுவனமாகும்.  

Redshift (சிவப்புப் பக்க சபயரச்ச்ி) 

 1929 ஆம் ஆண்டில் எட்வின் ஹப்பில் என்பவர ் சபரண்டம் விரிவமடகிறது என்று 

அறிவித்ததிலிருந்து அண்டங்கள் நம்மிடமிருந்து விலகிச ் கசல்கின்றன என்பது 

கவனத்தில் ககாள்ளப் பட்டது. 

 இவ்வாறு குறுகிக் ககாண்சட வரும் அண்டங்களிலிருந்து வரும் அமலநீள வடிவிலான 

ஒளியானது சிவப்புப் பக்கப் கபயரச்ச்ி எனப்படுகிறது. 

 அதாவது அண்டங்கள் எவ்வளவு கதாமலவில் உள்ளசதா அமதப் கபாறுதத்ு ஒளியின் 

அமலநீளம் சிவப்பாகவும் சிகப்புப் பக்கப் கபயரச்ச்ியின் மதிப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும்.  

 அத்தமகய அண்டங்கள் சிவப்புப் பக்கப் கபயரச்ச்ி அண்டங்கள் என வமகப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன.  

 

ஒடிஸி 

 ஒடிஸியின் 20வது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கும் வமகயில் நாசாவானது சமீபத்தில் 

கசவ்வாய்க் கிரகத்தின் படத்மத கவளியிட்டது. 

 கசவ்வாயில் உள்ள மணற்குன்றுகமள காட்டும் புமகப்படங்கமள அது கவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 ஒடிஸி என்பது கசவ்வாய்க் கிரகத்தில் இன்று வமர நீடித்திருக்கும் ஒரு விண்கலமாகும். 

 இது 2001 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 அன்று ஏவப்பட்டது. 

 இது 2001 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்24 அன்று கசவ்வாய்க் கிரகதம்தச ்கசன்று அமடந்தது. 
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சரம்சடசிவிர் மருந்து 

 இந்திய அரசானது கரம்கடசிவிர ்மருந்மத ஏற்றுமதி கசய்வமதத் தமட கசய்துள்ளது. 

 ககாசரானா மவரஸுக்கு எதிரான சபாராட்டத்தில் கரம்ட்சிவிர ் ஒரு முக்கிய மவரஸ் 

எதிரப்்பு மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது. 

 இது எசபாலாவுக்கு சிகிசம்சயளிக்க சவண்டி 2014 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 பின்னர ் இது SARS மற்றும் MERS ஆகிய கதாற்று சநாய்களுக்குச ் சிகிசம்சயளிக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

விலங்குெழித் சதாற்று மீதான WHO ெழிகாடட்ுதல்கள் 

 உலக சுகாதார அமமப்பு, ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் அமமப்பு மற்றும் விலங்கு 

ஆசராக்கியத்திற்கான உலகளாவிய அமமப்பு ஆகியமவ இந்தப் புதிய 

வழிகாட்டுதல்கமள வகுத்துள்ளன. 

 விலங்குவழித் கதாற்று (ஜூசனாசிஸ்) என்பது ஒரு கதாற்று சநாயாகும், இது 

விலங்குகளிலிருந்து மனிதரக்ளுக்குப் பரவுகிறது. 

 இந்த சநாய்க் கிருமிகள் மவரஸ், பாக்டீரியா அல்லது ஒட்டுண்ணியாக இருக்கலாம். 

 அமவ சநரடித் கதாடரப்ு, நீர,் உணவு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மூலம் மனிதரக்ளுக்குப் 

பரவுகின்றன. 

 

 

ஆர்டிமிஸ் திடட்ம் 

 சதசிய விண்கவளிப் பயணம் மற்றும் விண்கவளி நிரவ்ாகத் திட்டம் அல்லது நாசா தனது 

ஆரட்ிமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நிலவின் மீது கவள்மளயர ் அல்லாத முதலாவது 

நபமர அனுப்ப  திட்டமிட்டுள்ளது. 

 கூடுதலாக, நாசா அத்திட்டத்தின் கீழ் நிலவின் மீது ஒரு கபண்மணயும் முதல் முமறயாக 

அனுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 ஆரட்ிமிஸ் திட்டம் என்பது ஒரு மனிதனின் சரவ்சதச விண்கவளிப் பயணத் திட்டம் ஆகும். 

 இத்திட்டத்தின் முதன்மமயான சநாக்கம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக நிலவின் கதன் 

துருவப் பகுதிக்கு ஒரு மனித விண்கவளிப் பயணத்மதச ்கசலுத்துவது என்பதாகும். 
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ஈரான் அணுெக்தி திட்டம் 

 

 ஈரான் தனது சதசிய அணுசக்தித் கதாழில்நுட்பத் தினத்மத முன்னிட்டு அதன் 

சநட்டான்ஸ் அணுமின் உற்பத்தி நிமலயத்தில் சமம்பட்ட அணுசக்தி மமய விலக்கிகமள 

சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 ஈரான் தனது யுசரனியம் விநிசயாகதம்த 60 சதவீத தூய்மமக்கு என்ற அளவில் 

கசறிவூட்டத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 ஈரான் முதன்முமறயாக இந்த நிமலக்கு வந்துள்ளது. 

 இது ஓர ்ஆயுதம் தயாரிப்பதிற்குத் சதமவயான மிக கநருக்கமான நிமலயாகும். 

 2015 அணுசக்தி ஒப்பந்தம் என்று அமழக்கப்படும் கூட்டு அணுசக்தித் திட்டத்தின் கீழ், 

ஈரான் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்மகயிலான அளவில் மட்டுசம யுசரனிய கசறிவூட்டல் மமய 

விலக்குகமள பயன்படுத்த இயலும். 

 இருப்பினும், 2018 ஆம் ஆண்டு சம மாதத்தில், கடானால்ட் டிரம்பின் தமலமமயிலான 

அகமரிக்க அரசானது இந்த ஒப்பந்தத்மத மகவிட்டு விட்டு ஈரான் மீதான கபாருளாதாரத ்

தமடகமள மீண்டும் விதித்தது. 

 சஜா பிடனின் தமலமமயின் கீழான தற்சபாமதய அகமரிக்க அரசு இமதத் திரும்ப 

நீக்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது. 

மமயவிலக்கி 

 இது ஓர ்ஊடகத்தில் உள்ள துகள்கமளப் பிரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

 ஓர ் அணு மமயவிலக்கியில், யுசரனியம் 235 ஆனது யுசரனியம் 238 என்பதிலிருந்துப் 

பிரிக்கப் படுகிறது. 

 அணு உமலயில் பயன்படுத்தப்படும் அணு எரிகபாருளானது அதன் இயற்மகயான 

கசறிவூட்டமல விட, அதாவது யுசரனியம் 238 என்பமத விட யுசரனியம் 235 என்ற  

ஐசசாசடாப்பின் கசறிவு அதிகமாக இருக்க சவண்டும். 

 யுசரனியம் 235 ஆனது யுசரனியம் 238 என்பமத விட அதிக கதிரியக்கம் ககாண்டது ஆகும். 
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நாசனா நுகர்வி 

 மத்தியக் கல்வி அமமசச்ர ் சமீபத்தில் உலகின் முதல் நுண் உணரவ்ி அடிப்பமடயில் 

அமமந்த சிறு அளவு கவடிகபாருட்கமளக் கண்டுபிடிக்கும் கருவியான (Explosive Trace 

Detection) “நாசனா நுகரவ்ி” என்ற ஒரு கருவியிமன (NanoSniffer) அறிமுகப் படுத்தினார.் 

 பம்பாய் ஐ.ஐ.டி நிறுவனத்தால் உதவி கபறும் ஒரு புதத்ாக்க கதாடக்க நிறுவனமான 

நாசனாஸ்னிஃப் கடக்னாலஜிஸ் (NanoSniff Technologies) என்ற ஒரு நிறுவனத்தால் இது 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 நாசனா நுகரவ்ியால் பத்து வினாடிகளுக்குள் கவடிகபாருட்கமளக் கண்டறிய முடியும். 

 இதனால் அமனத்து வமகயான, இராணுவம் மற்றும் தனிநபர ்தயாரிக்கும் வழக்கமான 

கவடிகபாருட்கமளக் கண்டறிய முடியும். 

 இதனால் நாசனா கிராம் அளவு கவடிகபாருட்கமளக் கூட கண்டறிய முடியும். 

 Explosive Trace Detection என்பது சிறிய அளவிலான கவடிகபாருட்கமளக் கண்டறியப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கதாழில்நுட்பமாகும். 

 இந்த  கதாழில்நுட்பத்தின் மூன்று முக்கிய பண்புகள் உணரத்ிறன், குமறந்த எமட மற்றும் 

அளவு ஆகியனவாகும். 

 

‘மிகவும் செள்டளயான’ ெண்ணப் பூெச்ுகள் 

 அகமரிக்க கபாறியியலாளரக்ள் இதுவமர இல்லாத அளவில் மிகவும் கவள்மளயான 

வண்ணப்பூசச்ுகமள (paint) உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்தத் தீவிர கவள்மள வண்ணப்பூசச்ானது சபரியம் சல்சபட்டால் ஆனது. 

 இது அதமன மிகவும் கவண்மமயாக்குகிறது. 

 இது பிற்பகல் சநரங்களில் வலுவான சூரிய ஒளியின் கீழ் அவற்றின் சுற்றுப்புறச ்சூழமல 

விடக் குமறவாக 8 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவில் சுற்றுப்புறதம்தக்  குளிரவ்ிக்கச ்கசய்யும். 

 வண்ணப்பூசச்ு சமற்பரப்புகள் இரவில் சுற்றுப்புறச ் சூழமல விட 19 டிகிரி பாரன்ஹீட் 

அளவில் சுற்றுப்புறத்மதக் குளிராக மவத்திருக்க முடியும். 

 இந்த வண்ணப் பூசச்ானது “வாண்டப்ளாக்” எனப்படும் மிகவும் கருமமயான ஒரு கருப்பு 

வண்ணப் பூசச்ுக்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கும். 

 அதனால் இது 99.9 சதவீதம் என்ற அளவிற்குப் புலனுறு ஒளிமய உறிஞ்சும் தன்மம 

ககாண்டதாக இருக்கும். 

 

SpO2 ஆக்சிஜன் அடமப்பு 

 தீவிரமான உயரம்ட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் வீரரக்ளுக்கும் அப்பகுதிகளிலுள்ள 

சகாவிட் – 19 சநாயாளிகளுக்கும் SpO2 அடிப்பனடயிலான துனணநினல ஆக்சி ன் 

வழங்கீட்டு அனமப்பு ஒன்றினனப் பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பு 

(DRDO) உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தத் தானியங்கி அமமப்பானது SpO2 (செறிவூட்டப்பட்ட இரத்த ஆக்சி ன் நினல) 

அளவின் அடிப்பனடயில் துனணநினல ஆக்சி னன வழங்கி சபரும்பாலான 

சூழ்நினலயில் இறப்பினன ஏற்படுத்தும் ஆக்சி ன் குனறபாட்டு நினலனய 
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(னஹப்பாக்சியா) தநாயாளிகள் அனடயாமல் தடுக்கிறது.  

 னஹப்பாகிசியா என்பது திசுக்கமள அனடயும் ஆக்சி னின் அளவு உடலின் அனனத்து 

ஆற்றல் ததனவனயயும் பூரத்்தி செய்ய தபாதுமானதாக இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு 

நினலயாகும். 

 

லூனா விண்செளி திட்டம் 

 ரஷ்ய விண்சவளி நிறுவனமான “ராஸ்தகாஸ்மாஸ்” 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர ்

மாதத்தில் நிலவின் பனி நினறந்த சதன்துருவத்திற்கு “லூனா 25” எனப்படும் 

விண்கலத்தினன அனுப்ப உள்ளது. 

 “லூனா 24” எனப்படும் முந்னதய விண்கலம் 1976 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில்  

தொவியத் ஒன்றியத்தால் அனுப்பப்பட்டது. 

 இந்த அனமப்பானது நிலவின் சதன்துருவத்தின் தமற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள நீரினனப் 

பற்றி ஆய்வு ஒன்மற தமற்சகாள்ள இந்த விண்கலத்னத அனுப்ப உள்ளது. 

 

ரஷ்யாவின் விண்செளி நிடலயம் 

 ரஷ்யா தனது கசாந்த விண்கவளி நிமலயம் ஒன்றிமன அமமத்து 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

அதமன விண்கவளியின் சுற்றுப் பாமதயில் நிமலநாட்டுவதற்கான பணிகமள 

கதாடங்கியுள்ளது. 

 சரவ்சதச விண்கவளி நிமலயத் திட்டத்திலிருந்து கவளிசயறும் முடிமவ ரஷ்யா 

ஆசலாசித்து வருகிறது. 

 அகமரிக்க நிறுவனமான ஸ்சபஸ் X நிறுவனத்தின் கவற்றிகரமான முதல் விண்கவளி 

திட்டத்திற்குப் பிறகு, கடந்த ஆண்டில் சரவ்சதச விண்கவளி நிமலயத்திற்கு 

விண்கவளிக்கு மனிதமன அனுப்பும் தனது திட்டத்தின் முன்னுரிமமமய ரஷ்யா இழந்து 

உள்ளது. 

சரவ்தேச விண்சவளி  ிமலயம் 

 இந்நிமலயம் 1998 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இதில் ரஷ்யா, அகமரிக்கா, கனடா, ஜப்பான் மற்றும் ஐசராப்பிய விண்கவளி நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் ஈடுபாடும் அடங்கும். 

 சரவ்சதச விண்கவளி நிமலயமானது (International Space Station – ISS) புவியின் தாழ்மட்ட 

சுற்றுப் பாமதயில் அமமந்த (low Earth orbit) ஒரு மாதிரி விண்கவளி நிமலயமாகும் 

(கசயற்மகயாக வாழ்வதற்கான சூழ்நிமல ஏற்படுத்தப்பட்ட துமணக் சகாள்). 

 ISS ஆனது வான்-உயிரியல், வானியல், எரிகல் பற்றிய அறிவியல், இயற்பியல் மற்றும் இதர 

பிரிவுகளில் அறிவியல் குறித்த சசாதமனகள் சமற்ககாள்ளப் படுவதற்கான ஒரு 

விண்கவளி சூழல் சாரந்்த ஆய்வகமாக கசயல்படுகிறது.  

 ISS ஆனது புவிமய 93 நிமிடங்களில் சுற்றி வந்து ஒரு நாமளக்கு 15.5 சுற்றுகமள நிமறவு 

கசய்கிறது. 
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காஸ்மிக் சராஸ் 

 நாசா சமீபத்தில் “காஸ்மிக் சராசின்” (அண்டங்களில் சராஜா வடிவ அமமப்பு) 

புமகப்படத்மத கவளியிட்டது. 

 காஸ்மிக் சராஸ் என்பது நாசாவின் ஹப்பிள் விண்கவளி கதாமலசநாக்கி எடுத்த ஒரு 

புமகப்படமாகும். 

 ArP 273 என்ற அண்டங்களின் ஊடாக ஏற்படும் இமடவிமனகமள இப்படம் 

பிரதிபலிக்கிறது. 

 

ArP 273 

 இது ஆண்ட்சராசமடா விண்மீன் கதாகுப்பில் அமமந்துள்ளது. 

 இது புவியிலிருந்து 300 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் கதாமலவில் உள்ளது. 

 இது UGC 1810 மற்றும் UGC 1813 ஆகிய சுருள் வடிவ அண்டங்களின் ஒரு கதாகுப்பாகும். 

 UGC 1810 ஆனது UGC 1813 என்பமத விட 5 மடங்கு கனமானதாகும். 

 UGC 1810 அண்டமானது சராஜா வடிவில் உருமாறிய ஒரு தட்டிமனக் ககாண்டுள்ளது. 

 இசச்ிமதவானது UGC 1813 அண்டத்தின் கீழமமந்த ஈரப்்பு விமசயின் காரணமாக 

ஏற்பட்டது. 

 இது ஹப்பிள் விண்கவளி கதாமலசநாக்கியினால் புமகப்படகமடுக்கப் பட்டது. 
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டெராஃபின் 

 சமீபத்தில் இந்தியத் தமலமம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகமானது (DCGI - Drug Controller General 

of India) “மவராஃபின்மன” என்ற மருந்திமனப் பயன்படுத்த “கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய 

அவசரகாலப் பயன்பாட்டு ஒப்புதமல” வழங்கியுள்ளது.  

 மவராஃபின் மருந்தானது கஹப்பமடட்டிஸ் B மற்றும் C சபான்ற சநாய்களுக்குச ் 

சிகிசம்சயளிக்கப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 தற்சபாது மிதமான சகாவிட்-19 கதாற்று ஏற்பட்டவரக்ளுக்கு சிகிசம்சயளிக்க இது 

பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 கதாற்று ஏற்பட்ட ஆரம்ப நிமலயிசலசய மவராஃபின்னின் முதல் தவமணமய (Dose) 

வழங்குவது சகாவிட்-19 சநாயாளிகள் விமரவில் குணமமடய உதவும். 

 ஆக்சிஜன் வழங்குவதற்கான சதமவமய இது குமறக்க உதவும். 

 மவராஃபின் மருந்து சகாவிட்-19 சநாயில் மிதமான கதாற்றுகளிலிருந்து மீளும் காலத்மத 

சமம்படுத்துகிறது. 

 மவராஃபின்னில் சிகிசம்சயளிக்கப்படும் 91.15% இளம்பருவ சநாயாளிகள் ஏழு நாட்களில் 

RT-PCR சசாதமனயில் சகாவிட் கதாற்றிலிருந்து குணம் அமடந்துள்ளதாக மசடஸ் 

நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது. 

 மசடஸ் நிறுவனமானது மசசகாவ்-டி எனப்படும் சகாவிட்-19 தடுப்பூசி தயாரிப்பிலும் 

ஈடுபட்டு வருகிறது.  

 

யுனிகார்ன் கருந்துடள 

 பால்கவளி அண்டலத்திலுள்ள மிகச ் சிறிய கருந்துமள ஒன்றிமன அறிவியலாளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது நமது சூரிய மண்டலத்திற்கு மிக அருகில் உள்ளது. 

 அவரக்ள் இதற்கு “யுனிகாரன்்” எனப் கபயரிட்டுள்ளனர.் 

 

 

MOXIE 

 நாசாவின் 2020 ஆம் ஆண்டுத் திட்டமான கசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கான கபரச்ீவரன்ஸ் என்ற  

விண்கலனானது (Rover) சமீபத்தில் காரப்ன் மட ஆக்மசமட ஆக்சிஜனாக மாற்றியது.  
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 மற்கறாரு சகாளில் இவ்வாறு கசய்யப்படுவது இதுசவ முதல்முமறயாகும். 

 இந்த விண்கலனின் முன்பகுதியில் கபாருத்தப்பட்ட MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource 

Utilization Experiments) எனும் கருவியினால் இசச்ாதமன சமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 MOXIE என்பது “இயந்திர மரம்” (Mechanical Tree) எனவும் அமழக்கப் படுகிறது. 

 காரப்ன் மூலக்கூறுகமள காரப்ன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளாக பிரிக்க இக்கருவி 

மின்சாரம் மற்றும் சவதியியமலப் பயன்படுத்துவதால் இதற்கு இவ்வாறு கபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது காரப்ன் சமானாக்மசமட ஒரு துமணப் கபாருளாகத் தருகிறது.  

 

SHIELDS திட்டம் 

 நாசா சமீபத்தில் நியூ கமக்சிசகாவிலுள்ள ஒயிட் சான்ட்ஸ் ஏவுகமண தளத்திலிருந்து 

(White Sands Missile Range)  SHIELDS என்ற திட்டத்திமன விண்ணில் ஏவியது. 

 இது அயனிசக்சறிவு மண்டலத்திலுள்ள (Heliosphere) நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு 

இமடப்பட்ட துகள்களிலிருந்து கவளிப்படும் ஒளியிமன ஆய்வு கசய்வதற்கான ஒரு 

திட்டமாகும்.  

 SHIELDS என்பது “Spatial Heterodyne Interferometric Emission Line Dynamics Spectrometer” ஆகும். 

 இது 300 கிசலாமீட்டர ்உயரம் வமர பறக்கக் கூடியதாகும். 

 இந்த உயரத்தில், சூரியக் குடும்பத்திற்கும் அப்பால் உள்ள துகள்களிலிருந்து  கவளிப்படும் 

ஒளியிமன SHIELDS திட்டம் ஆய்வு கசய்ய இயலும்.  

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

திமிங்கல சுறா மீன் 

 ஒடிொ கடற்கனரயில் திமிங்கல சுறா மீன் ஒன்று மீனவரக்ளால் மீட்டு எடுக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 ஆனமகள், திமிங்கலங்கள் மற்றும் சுறாக்கள் தபான்ற சபரிய கடல்ொர ்விலங்குகளுக்கு 

இது ஒரு முக்கியமான உயிரினமாகும்.  

 உடலில் புள்ளிகளுடன் கூடிய திமிங்கல சுறாவானது சபருங்கடலிலுள்ள மிகப்சபரிய 

மீனாகும்.  

 இது மீனவ சமாழியில் “Gentle Giant” என அனழக்கப் படுகிறது. 

 இது ஒரு “Filters Feeder” சுறாவாகும்.  

 அதாவது மற்ற சுறாமீன்கனளப்  தபால இது மாமிெம் உண்ணாது என இதற்குப் 

சபாருளாகும். 

 இது கடல்நீனர வடிகட்டி சிறிய அளவிலான மிதனவ உயிரிகனள உட்சகாள்ளும். 
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 இந்தியாவில் மிகப்சபரிய அளவிலான திமிங்கல சுறாக் கூட்டங்கள் கு ராத் கடல் 

பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 

 வங்காள விரிகுடாப் பகுதியில் ஆந்திரப் பிரததெ கடற்பகுதிகளில் மட்டுதம காணப் 

படுகின்றன. 

 திமிங்கல சுறாக்கள் உலகின் அனனத்து சவப்பமண்டலப் சபருங்கடல் பகுதிகளிலும் 

காணப் படுகின்றன.  

 

சீறத் சதாடங்கிய மவுண்ட் சமராபி எரிமடல  

 இந்சதாசனஷியாவின் அடிக்கடி ககாந்தளிக்கக் கூடிய மவுண்ட் கமராபி எரிமமல, 

மீண்டும் கவடித்துள்ளது. 

 இது காற்றில் அதிக உயரத்திற்கு சாம்பல்கமளத் கதறித்து எறிந்தது. 

 இது அதன் மமலச ் சரிவுகளில் கநருப்புக் குழம்பு மற்றும் குப்மபகமள கவளியிட்டு 

வருகிறது. 

 2,968 மீட்டர ் உயரமுமடய இந்த எரிமமல பண்மடய நகரமான சயாக்யகரத்ாவிற்கு 

அருசகயுள்ள அதிக கநருக்கமான மக்கள்கதாமகமயக் ககாண்ட ஜாவா தீவில் அமமந்து 

உள்ளது. 

 இது இந்சதாசனசியாவின் அடிக்கடி சீறும் பன்னிகரண்டு எரிமமலகளுள் ஒன்றாகும்.  

 சமலும் சமீபத்தில் இது அடிக்கடி சீறியுள்ளது.  

 

மசகந்திரகிரி உயிர்க்சகாளக் காப்பகம் 

 ஒடிசா அரசு, அந்த மாநிலத்தின் கதற்குப் பகுதியிலுள்ள மசகந்திரகிரியில் 

அம்மாநிலத்தின் இரண்டாவது உயிரக்் சகாளக் காப்பகத்மத அமமப்பதற்காக 

முன்கமாழிந்துள்ளது.  

 சிம்லிபால் உயிரக்்சகாளக் காப்பகமானது ஒடிசாவின் முதல் உயிரக்்சகாளக் காப்பகம் 

ஆகும். 

 அது 1996 ஆம் ஆண்டில் உயிரக்்சகாளக் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அறிவிக்கப்பட உள்ள இந்த மசகந்திரகிரி உயிரக்்சகாளக் காப்பகம் கிழக்குத் கதாடரச்ச்ி 

மமலகளில் அமமந்த கஜபதி மற்றும் கஞ்சம் மாவட்டங்கமள உள்ளிட்ட பகுதி வமர 

பரவியுள்ளது.  

 மசகந்திரகிரி மமலயின் சூழலியலமமவு கதன் இந்தியா மற்றும் இமயமமலயின் 

தாவரம் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு இமடப்பட்ட ஓர ் இமடநிமலப் பகுதியாக உள்ளது.  

 மசகந்திரகிரியில் எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய பழங்குடியினர ்குழுமவச ்சசரந்்த (PVTG - 

particularly vulnerable tribal group) செௌரா இனத்தவர ்மற்றும் காந்தா இனத்தவர ் சபான்ற 

பழங்குடியினர ்வசிக்கின்றனர.்  

 ெரவ்ததெ இயற்னகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் படி (IUCN), ஒடிொவிலுள்ள அெச்ுறுத்தல் 

நினலயில் உள்ள மருத்துவக் குணம் ககாண்ட தாவரங்களின் 41 இனங்களில் 29 இனங்கள் 

அந்த உயிரக்் தகாளக் காப்பகப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.  
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சமற்குே் சதாடர்ெச்ி மடலயில் ஒரு புதிய ெண்ணத்துப் பூெச்ி இனம் 

 

 அனனத்து இந்திய ஆராய்ெச்ிக் குழு ஒன்றால் தமற்குத் சதாடரெ்ச்ி மனலயிலிருந்து ஒரு 

பட்டாம்பூெச்ி இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுதவ முதல்முனறயாகும். 

 தமற்குத் சதாடரெ்ச்ி மனலயில் னலதகனிட் பட்டாம்பூெச்ி (Lycaenid butterfly) இனத்தின் ஒரு 

புதியக் குழுமத்னத ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 இக்குழுமமானது நாக்காடுபா தபரினத்தினனெ ்(Nacaduba genus) தெரந்்ததாகும்.  

 இந்த வண்ணத்துப் பூெச்ிகளுக்கு ராமொமியின் ஆறுவரி நீல வண்ணத்துப் பூெச்ி மற்றும் 

‘சிதலான் வரயன்நீலி’ (Ramaswami’s Six Line blue and Ceylon Varayanneeli) என்று சபயரிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 

கியூசலக்ஸ் சகாசு 

 பருவ நிமலகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மற்றும் கவப்பநிமல உயரவ்ு சபான்றவற்றால் 

கியூகலக்ஸ் (அ) கபாதுவான வீட்டுக் ககாசு கடல்லி முழுவதும் மீண்டும் கதன்பட 

கதாடங்கியுள்ளன. 

 தூய்மமயான நீரில் இனப்கபருக்கம் கசய்கின்ற, கடங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா சபான்ற 

சநாய்கமளப் பரப்பும் ஏடிஸ் எஜிப்தி ககாசுக்கள் (Aedes aegypti) சபான்று அல்லாது 

கியூகலக்ஸ் ககாசுக்கள் தூய்மமயற்ற சதங்கிய நீரில் இனப்கபருக்கம் கசய்கின்றன. 

 கியூகலக்ஸ் ககாசுக்கள், ஜப்பானிய மூமளக் காய்சச்ல் சநாய், கவஸ்ட் மநல் மவரஸ் 

மற்றும் யாமனக்கால் சநாய் சபான்ற சநாய்கமளப் பரப்பும் சநாய் பரப்பிகளாகும். 

 இமவ மனித உடலின் கவப்பம் மற்றும் மனிதன் கவளியிடும் காரப்ன் மட ஆக்மசடு 

ஆகியவற்மறக் கண்டறிந்து மனிதரக்மளக் கடிக்கின்றன. 

 

பாரம்பரியப் பல்லுயிர்ப் சபருக்கத் தளம் – மகாராஷ்டிரா   

 மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது சிந்துதுரக்் மாவட்டத்திலுள்ள தமற்குத ் சதாடரெ்ச்ி 

மனலயில் அம்தபாலி எனும் பகுதினயப் பல்லுயிரப்் சபருக்க பாரம்பரியத் தளமாக 

அறிவித்து உள்ளது. 

 அரிதான நன்னீர ்மீன் இனங்கள் இங்கு கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ஸ்கிஸ்துரா ஹிரண்யதகஷி (Schistura Hiranyakeshi) எனப் சபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய நன்னீர ்

மீன் இனத்தினன தத ாஸ் தாக்கதர மற்றும் அவரது குழு கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 தத ாஸ் தாக்கதர முதலனமெெ்ர ்உத்தவ் தாக்கதரயின் மகனாவார.் 
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 இந்த மீன்கள் சிந்துதுரக்் மாவட்டத்தின் ெவந்த்வாடி தாலுக்காவிலுள்ள அம்தபாலியின் 

அருதக காணப் படுகின்றன. 

 ஸ்கிஸ்துரா மீன் ஆக்சி ன் நினறந்த நீரந்ிமலகள் மற்றும் ஓனடகளில் வாழும் ஒரு சிறிய 

வண்ண மயமான மீனாகும்.  

 இதற்கு முன்பு அந்த மாநில அரசு,  

o அல்லப்பள்ளியின் மகினம – கட்சிதராலி மாவட்டம் 

o லன்தடார ்தகாரி பூங்கா –  ல்காதவான் 

o கதணஷ் கிந்த் – பூனா 

o மமரிஸ்டிகா ெதுப்புநிலத ்தாவரங்கள் – சிந்துதுரக்் மாவட்டம் 

ஆகியவற்னறப் பாரம்பரிய பல்லுயிரப்் சபருக்கத ்தளங்களாக அறிவித்துள்ளது.  

 

 

பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள்  

 ஸ்ரீ நகரிலுள்ள தால் ஏரி மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள இதர ஐந்து ஏரிகள், 

பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட உள்ளன. 

 காஷ்மீர ்பகுதியிலுள்ள வுலார,் தால், மநகீன் ஏரி ஆகியமவ மற்றும் ஜம்மு பகுதியிலுள்ள 

சனாசர,் மனாஸ்பல் மற்றும் பூரம்ண்டல் ஏரி ஆகியமவ பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்களாக 

அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. 

 பூரம்ண்டல் ஏரி சசாட்டா காசி எனவும் அமழக்கப்படுகிறது.  

 ஜம்மு & காஷ்மீர ்தமலமமச ்கசயலாளர ்தமலமமயிலமமந்த ஜம்மு & காஷ்மீர ்ஈரநில 

ஆனணயத்தின் ெந்திப்பின் தபாது இம்முடிவானது தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

 ஜம்மு & காஷ்மீரில் சவவ்தவறு ஈரநிலங்கனளப் பற்றிய தகவல்கனள தெகரித்து,  

o சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு ெட்டம், 1986 மற்றும்  

o ஈரநிலம் (பாதுகாப்பு & தமலாண்னம) விதிகள் ஆகியவற்றின் கீழ்  

அவற்னறக் சகாண்டு வருவதற்கான ஒரு பரிந்துனரனய வழங்குமாறு அதன் 

தனலனமச ்செயலாளர ்அதன் வனத்துனறக்கு ஆனணயிட்டு உள்ளார.்  
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 அம்மாநில வனத்துனறயானது ஈரநிலங்கள் பற்றிய புவிொரந்்த தரவுகளின் டிஜிட்டல் 

விவரங்கனளத் தயாரித்தல், ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் உருவாக்குதல் 

தபான்றவற்றிற்கான ஒரு முதன்னம துனறயாகும். 

 

ஜப்பானின் செர்ரி மலர்கள் பூத்துள்ளன 

 

 வழக்கமாக  ப்பானின் செரர்ி மரங்கள் ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் முழுனமயாக பூக்கும். 

 இம்முனற அதற்குப் பத்து நாட்கள் முன்பாகதவ செரர்ி மரங்கள் பூத்துள்ளன.  

  ப்பானின் செரர்ி மலரக்ள் முன்கூட்டிதய பூப்பது இதுதவ முதல்முனறயாகும். 

 இதற்கு முன்பு  ப்பானின் செரர்ி மரங்கள் முன்கூட்டிதய பூத்த நிகழ்வு 1200 

வருடங்களுக்கு முன்புதான் ஆகும்.  

 இந்த வருடம் காலநினல மாற்றத்தின் காரணமாக வழக்கத்னத விட முன்கூட்டிதய செரர்ி 

மரங்கள் பூக்கும் நினலனய அனடந்து விட்டன. 

 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன் புள்ளி விெரங்கள் அறிக்டக 2021 

 இந்த அறிக்னக ெரவ்ததெ புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிறுவனத்தினால் (IRENA – International 

Renewable Energy Agency) சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்னக, 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 260 GW புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

உற்பத்தித்  திறன் அதிகரித்துள்ளதாக கூறுகிறது.  

 காற்று மற்றும் சூரிய ஆற்றலின் 91% புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தித ்

திறனுடன், 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிகரிக்கப் பட்ட 80%க்கும் தமற்பட்ட அனனத்துப் புதிய 

மின்ொர உற்பத்தித் திறன்களும் புதுப்பிக்கத்தக்க வமக ஆற்றமலச ்சாரந்்தனவ ஆகும்.  

 உலகின் மிகப்சபரிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்மதயான சீனா கடந்த ஆண்டில் 136 GW 

திறன் என்ற அளவிற்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தித் திறனன நிறுவி உள்ளது.  

 அசமரிக்காவானது 29 GW என்ற அளவிற்கு ஆற்றல் உற்பத்தித் திறனன நிறுவியுள்ளது.  

 உலகளவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தித் திறன் 30% ஆக உள்ளது.  

 2015 ஆம் ஆண்டு பாரீஸ் உடன்படிக்னகயின் கீழ் ஒப்புக் சகாண்டபடி, நீண்ட நாள் 

இலக்கினன அனடயும் முயற்சியில் பல்தவறு நாடுகள் புனதபடிவ 

எரிசபாருள்களிலிருந்துப்  புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசபாருளுக்கு மாறி வருகின்றன.  
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மூன்று படட்டகள் உடடய கூம்பலகன் குருவி (RoseFinch) 

 பம்பாய் சதசிய இயற்மக வரலாற்றுச ் சமூக அமமப்பின் அறிவியலாளரக்ள் ஒரு புதிய 

பறமவ இனத்மதக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 அது மூன்று பட்மடகளுமடய கூம்பலகன் குருவி (Three banded RoseFinch) என அமடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புதிய பறமவ இனம் அருணாசச்லப் பிரசதசத்தின் உயரந்ிமல ஊசியிமலக் 

காடுகள் பற்றிய ஆராய்சச்ியின் சபாது கண்டறியப்பட்டது.  

 இப்பறமவயானது கூம்பலகன் வமக பறமவ இனத்மதச ்சாரந்்தது. 

 இந்தப் பறமவகள் ஆஸ்திசரலியா மற்றும் துருவப் பகுதிகள் தவிர உலகின் அமனத்துப் 

பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது.  

 

 

காலநிடல மாற்றத் தளம் 

 பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிமல சாரந்்த நடவடிக்மககளுக்காக நிதி வழங்குதல் பற்றி 

ஏமழ நாடுகளுக்கு அறிவுமர வழங்குவதற்கான தளம் ஒன்றிமன உலக வங்கி மற்றும் 

சரவ்சதச நாணய நிதியம் (IMF) கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த இரு நிதி நிறுவனங்களும் ஏமழ நாடுகளின் கடன் சுமமமயக் குமறப்பதற்கான 

சபசச்ுவாரத்்மதயில் காலநிமல மாற்றம் எனும் காரணிமய முன்கனடுக்க 

இத்தளத்திமன உபசயாகிக்கும். 

 உலக வங்கி மற்றும் சரவ்சதச நாணய நிதியத்தின் கூற்றுப்படி இரு உலகளாவியப் 

பிரசச்ிமனகள் உள்ளன.  

 அமவயாவன  

o ஏமழ நாடுகளின் அதிக கடன் சுமமமய மறுசீரமமத்தல் (அ) குமறப்பதற்கான சதமவ. 

o காலநிமல மாற்றதம்த ஏற்படுத்தும் புமதபடிவ எரிகபாருள்களின் மாசு 

கவளிசயற்றத்மதக் குமறப்பதற்கான சதமவ. 

 எனசவ, காலநிமல மாற்றதம்த கடன் மறுசீரமமப்புச ் கசயல்பாடுகளில் சசரப்்பது 

இவற்மறக் குமறப்பதற்கு ஊக்கமளிக்கும். 
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சிலிக்கா ஏரியில் டால்பின்கள் (ஓங்கில்)   

 டால்பின் கணக்ககடுப்பு குறித்த இறுதித் தரவுகமள ஒடிசா அரசானது கவளியிட்டு 

உள்ளது. 

 சிலிக்காவில் டால்பின்களின் எண்ணிக்மக கடந்த ஆண்மட விட இந்த ஆண்டு இரு 

மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. 

 சிலிக்கா ஏரியில் இந்த ஆண்டு 188 டால்பின்கமள வன அதிகாரிகள் கண்டுள்ளனர ,் இது 

2020 ஆம் ஆண்டில் 163 ஆக இருந்தது. 

 இந்தக் கணக்ககடுப்பின் சபாது மூன்று வமக இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 ஐராவதி, பாட்டில்-மூக்கு மற்றும் ஹம்சபக் டால்பின்கள் இந்த ஆண்டு காணப்பட்டன. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் டால்பின் கணக்ககடுப்பு அறிக்மகயில் கஹிரம்ாதா ஆனது 

டால்பின்களின் மிகப்கபரிய வசிப்பிடம் என்றும் கதரிய வந்துள்ளது. 

 அருகிவரும் ஆலிவ் ரிட்லி கடல் ஆமமகமளப் பாதுகாக்க 1997 ஆம் ஆண்டில் கஹிரம்ாதா 

ஒரு கடல் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 கஹிரம்ாதா கடற்கமரயானது உலகிசலசய அதிகளவில் கடல் ஆமமகள் முட்மடயிடும்  

இடமாகும். 

 சிலிக்கா ஏரியானது இந்தியாவின் மிகப்கபரிய உவர ்நீர ்ஏரியாகும். 

 டால்பின்கள் இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1972 என்ற சட்டத்தின் அட்டவமண 

I, அருகி வரும் உயிரினங்களுக்கான சரவ்சதச வரத்்தகத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின் பின் 

இமணப்பு I, இடம்கபயர ் உயிரினங்கள் கதாடரப்ான ஒப்பந்தத்தின் பின் இமணப்பு II, 

பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச ்சங்கத்தின் சிவப்புப் பட்டியல்  (அருகி வரும் இனம்) 

ஆகியவற்றில் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

டூம்ஸ்சட பனிப்பாடற 

 இது த்மவட்ஸ் பனிப்பாமற எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது அண்டாரட்ிகாவில் அமமந்துள்ளது. 

 இது 120 கி.மீ. அகலமுமடயது. 

 

 இப்பனிப்பாமற முன்பு எதிரப்ாரக்்கப் பட்டமத விட விமரவாக உருகி வருகிறது. 
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 அதன் அளவு (1.9 லட்சம் சதுர கி.மீ) காரணமாக, உலகின் கடல் மட்டத்மத 10 அடி 

உயரத்்தும் அளவிற்கு இது நீரிமனக் ககாண்டுள்ளது.  

 

செயின்ட ்வின்சென்ட் தீவு 

 சமீபத்தில் லா சாஃப்ரியரி என்ற ஒரு  எரிமமல கவடித்துச ்சிதறியது.  

 இந்த எரிமமலயானது கசயின்ட் வின்கசன்ட் மற்றும் கிரிகனமடன்ஸ் ஆகிய தீவுகமள 

சாம்பலாலும் எரிமமல சிமதவுப் கபாருட்களாலும் சூழும் வமகயில் தீவிரமாக கவடித்து 

வருகிறது. 

 கசயின்ட் வின்கசன்ட் கரீபியன் கடலிலுள்ள ஒரு எரிமமலத் தீவு ஆகும். 

 இது கரீபியன் கடலிலுள்ள அந்த நாட்டின் மிகப்கபரிய தீவு ஆகும்.  

 

 

FSRU 

 இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் சசமிப்பு மற்றும் மறுவளிமயமாக்கல் பிரிவு (FSRU - Floating 

Storage and Regasification Unit) மகாராஷ்டிராவின் ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள எச-்

எனரஜ்ியின் கஜய்கர ்முமனயத்திற்கு வந்துள்ளது.  

 FSRU அடிப்பமடயிலான திரவமாக்கப்பட்ட இயற்மக எரிவாயு முமனயங்கள் ஆனது 

இயற்மக எரிவாயு இறக்குமதி திறனின் சவகத்மதச ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு பாதிப்பு எதுவு 

ஏற்படாத வமகயில் மற்றும் திறமமயான முமறயில் சமம்படுத்துவதற்கான திறமன 

வழங்குவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளன. 

 இந்தத் துமறமுகமானது மகாராஷ்டிராவின் முதல் ஆழமான மற்றும் 24 × 7 மணி சநரமும் 

கசயல்படும் ஒரு தனியார ்துமறமுகமாகும். 

 இது 56 கி.மீ நீளமுள்ள கஜய்கர-்தசபால் இயற்மக எரிவாயுக் குழாய்க்கு 

மறுவளிமயமாக்கல் கசய்யப்பட்ட திரவ இயற்மக எரிவாயுமவ வழங்கும். 
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நிதி நிறுெனங்களுக்கான பருெநிடல மாற்ற மசொதா 

 நியூசிலாந்து சமீபத்தில் நிதி நிறுவனங்களுக்கான பருவநிமல மாற்றம் குறித்த 

மசசாதாமவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த மசசாதாவானது உலகிசலசய முதல் வமகயானதாகும். 

 நியூசிலாந்து நாடானது காரப்மன கவளியிடுவதில் நடுநிமலயாக மாறுவதற்கான 

காலக்ககடுவாக 2050 ஆம் ஆண்மட நிரண்யித்துள்ளது. 

 

டஹட்ரஜன் ெடட்சமடஜ 

 முதல் மாதிரியான மஹட்ரஜன் வட்டசமமஜயானது  "மஹட்ரஜன் கபாருளாதாரம் - புது 

தில்லி சபசச்ுவாரத்்மத 2021" என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 கபட்சராலிய மற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமமசச்கத்தின் கீழ், எரிசக்தி மன்றம் (TEF) 

மற்றும் இந்தியப் கபட்சராலியத் கதாழில் கூட்டமமப்பு (FIPI - Federation of Indian Petroleum 

Industry) ஆகியவற்றால் இதற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மஹட்ரஜன் கபாருளாதாரம் என்பது ஒரு நாட்டின் ஆற்றல் மற்றும் சசமவகளில் 

கணிசமான பகுதிமய வழங்கும் வணிக எரிகபாருளாக மஹட்ரஜமன நம்பியுள்ள ஒரு 

கபாருளாதாரமாகும். 

 'மஹட்ரஜன் கபாருளாதாரம்' என்ற கசால் 1970 ஆம் ஆண்டில் ஜான் சபாக்ரிஸால் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 

இந்தியாவில் சபஸ்புக் நிறுெனத்தின் முதல் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உற்பத்தி 

நிடலயம்   

 இந்தியாவில் ‘Clean Max’ எனப்படும் ஒரு உள்ளூர ்நிறுவனத்திடமிருந்து ஒரு புதுப்பிக்கக் 

கூடிய ஆற்றலினனப் சபறுவதற்கு தபஸ்புக் நிறுவனம் ெமீபத்தில் ஒரு ஒப்பந்தத்தினன 

தமற்சகாண்டுள்ளது.  

 இந்தியாவில் தபஸ்புக் நிறுவனத்தின் முதல் புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் உற்பத்தி 

நினலயம் இதுவாகும்.  

 இந்நினலயம் கரந்ாடகாவில் அனமந்துள்ளது.  

 

ஃபுகுஷிமா அணு உடல விபத்து 

 ஃபுகுஷிமா அணுமின் நிமலயத்திலிருந்து 1 மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான அளவில் 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கதிரியக்க நீமர கவளிசயற்றும் திட்டத்திற்கு ஜப்பானிய அரசானது 

சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சரவ்சதச அணுசக்தி அமமப்பின் கூற்றுப்படி, ஃபுகுஷிமா அணுமின் நிமலயத்திலிருந்து 

அந்த நீமர கவளிசயற்றுவது என்பது உலகின் பிற இடங்களில் அணுசக்தி ஆமலகளில் 

இருந்து கழிவுநீமர கவளிசயற்றுவமதப் சபான்றசத ஆகும். 

 ட்ரிட்டியத்மத மட்டும் விட்டு விட்டு அசுத்தமான தண்ணீமர கவளியிட ஜப்பான் திட்டம் 

தீட்டிள்ளது. 
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 மற்ற கதிரியக்கக் கழிவுகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது ட்ரிட்டியமானது குமறவான தீங்மக 

மட்டுசம விமளவிக்கும். 

 இது மனித சருமத்தில் ஊடுருவ சபாதுமான சக்திமய கவளியிடுவதில்மல. 

 2011 ஆம் ஆண்டில், ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் மற்றும் சுனாமி காரணமாக அந்த அணுசக்தி 

ஆமலயில் அணுசக்தி சபரிடர ்ஏற்பட்டது. 

 சரவ்சதச அணுசக்தி நிகழ்வு அளவில் நிமல 7 என வமகப்படுத்தப்பட்ட இது மிகவும் 

கடுமமயான ஒரு அணு விபத்து ஆகும். 

 

செயற்டகத் தீவுகள் 

 மாலத்தீவு அரசாங்கமானது குமறந்தது மூன்று கசயற்மகத் தீவுகமள காலநிமல 

மாற்றம் காரணமாக அதிகரித்து வரும் கடல் மட்டத்திமனச ் சமாளிதத்ிட சவண்டி  

உருவாக்கி வருகிறது. 

 மாலத்தீவுகள் உலகின் மிகக் தாழ்வான நிலப்பரப்புகளில் ஒன்றாகும். 

 இந்த பவளத் தீவுகளின் நிலப்பரப்புகளில் சுமார ்80% கடல் மட்டத்திலிருந்து 1 மீட்டருக்கும் 

குமறவாகசவ உள்ளன. 

 

இந்தியக் காண்டாமிருக சதாடலசநாக்குத் திட்டம் 2020 

 ஒற்மறக் ககாம்பு ககாண்ட காண்டாமிருகங்கள் அசாமின் மனாஸ் சதசியப் பூங்காவிற்கு 

இடமாற்றம் கசய்யப் பட்டமதயடுத்து இந்த திட்டம் நிமறவு கபறவு உளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், குமறந்தது 22 காண்டாமிருகங்கள் பாபிசடாரா வனவிலங்குச ்

சரணாலயம் (12) மற்றும் காசிரங்கா சதசியப் பூங்கா (10) ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து 2008 

ஆம் ஆண்டு முதல் அசாமுக்குள் உள்ள மனாஸ் சதசியப் பூங்காவிற்கு மாற்றப் 

பட்டுள்ளன. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டமானது அசாம் வனத்துமற , 

இயற்மகக்கான உலகளாவிய நிதிக்கான இந்தியப் பிரிவு, சபாசடாலாந்து பிராந்திய 

மன்றம் மற்றும் சரவ்சதச காண்டாமிருக அறக்கட்டமள ஆகியவற்றின் கூட்டுத் 

திட்டமாகும். 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் அசாமில் ஏழு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 

காண்டாமிருகங்களின் எண்ணிக்மகமய 3,000 என்ற அளவிற்கு உயரத்்தும் ஒரு 

இலக்மகக் ககாண்ட வமகயில் காண்டாமிருகங்களுக்கான பணிப்பிரிவு என்ற 

அமமப்பால் 2005 ஆம் ஆண்டில் வடிவமமக்கப் பட்டது. 

 பாபிசடாரா வனவிலங்குக் காப்பகம், ராஜீவ் காந்தி ஒராங் சதசியப் பூங்கா, காசிரங்கா 

சதசியப் பூங்கா, மனாஸ் சதசியப் பூங்கா, லாசகாவா வனவிலங்குச ் சரணாலயம், 

புராசச்சபாரி வனவிலங்குச ் சரணாலயம் மற்றும் திப்ரு மசசகாவா வனவிலங்குச ்

சரணாலயம் ஆகியமவ பாதுகாக்கப்பட்ட ஏழு பகுதிகளாகும். 

 இப்சபாது அசாமில் நான்கு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டுசம இந்த ஒற்மறக் ககாம்பு 

காண்டாமிருகங்கள் காணப்படுகின்றன, அமவ பாபிசடாரா வனவிலங்குக் காப்பகம், 

ராஜீவ் காந்தி ஒராங் சதசியப் பூங்கா, காசிரங்கா சதசியப் பூங்கா மற்றும் மனாஸ் 

சதசியப் பூங்கா ஆகும். 
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 ஒற்மற ககாம்பு காண்டாமிருகம் இந்தியாவில் மட்டுசம காணப்படுகிறது. 

 இந்தியக் காண்டாமிருகம் என்றும் அமழக்கப்படும் இது காண்டாமிருக இனங்களில் 

மிகப்கபரியதாகும். 

 

 

உலக காலநிடல அறிக்டக 2020 

 

 உலக வானினல அனமப்பானது ெமீபத்தில் இந்த அறிக்னகயினன சவளியிட்டு உள்ளது. 
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 2011-2020 என்ற பத்தாண்டுகள் தான் மிகவும் சூடான பத்தாண்டாக பதிவாகியுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டானது பதிவாகிய மூன்று சூடான வருடங்களுள் ஒன்றாகும். 

 வட இந்தியப் சபருங்கடலில் உருவான மிகவும் தெதம் வினளவித்த சவப்ப மண்டல புயல் 

அம்பன் புயல்  ஆகும். 

 இப்புயல் 2020 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் இந்திய வங்க ததெ எல்னலயருதக கனரனயக் 

கடந்தது.  

 

சதசிய காலநிடலப் பாதிப்பு அறிக்டக 

 அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப துனறயானது ெமீபத்தில் ததசிய காலநினலப் பாதிப்பு 

அறிக்னகயினன சவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்னக தற்தபானதய காலநினல அபாயங்கள் மற்றும் பாதிப்னப ஏற்படுத்தும் 

முக்கியக் காரணிகள் ஆகியவற்மறப் சபாறுத்து இந்தியாவில் மிகவும் 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கனள அனடயாளம் காணுகிறது. 

 இந்த அறிக்னகயின் படி, நாட்டின் எட்டு கிழக்கு மாநிலங்கள் காலநினல மாற்றத்தால் 

அதிகம் பாதிக்கப்படக் கூடும். 

 அனவ மிதொரம், பீகார,் தமற்கு வங்காளம், அருணாெெ்லப் பிரததெம், ெத்தீஸ்கர,் ஒடிொ, 

 ாரக்்கண்ட் மற்றும் அொம் ஆகியனவாகும். 

 அொம்,  ாரக்்கண்ட் மற்றும் பீகார ்ஆகியனவ 60%க் என்ற அளவிற்கும் தமலான “அதிகம் 

பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாவட்டங்கள்” எனும் பிரிவினனெ ் தெரந்்த மாவட்டங்கனளக் 

சகாண்டு உள்ளன.  

  ாரக்்கண்ட் 0.67 எனும் அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குறியீட்டினனப் சபற்றுள்ளது.  

  ாரக்்கண்ட்னட அடுத்து மிதொரம், ஒடிொ, ெத்தீஸ்கர,் அொம், பீகார ் மற்றும் 

அருணாெெ்லப் பிரததெம் ஆகியனவ இக்குறியீட்டில் இறங்குவரினெயில் உள்ளன. 

 இனவ “ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்கள்” என சபயரிடப் பட்டு 

உள்ளன. 

 மகாராஷ்டிரா 0.42 என்ற மிகக்குனறவான பாதிப்புக்குள்ளாகும் குறியீட்டு அளவினனப் 

சபற்றுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிரானவத் தவிர தகாவா, தகரளா, தமிழ்நாடு ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் 

மிகவும் குனறவான பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்களாக உள்ளன. 

 இனவ “மிகவும் குனறவான பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்கள்” எனப் சபயரிடப் பட்டு 

உள்ளன. 
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டலடரடு விண்கல் சபாழிவு 

 இது ஒவ்கவாரு வருடமும் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஏற்படும். 

 இந்த விண்கல் கபாழிவின் பிரகாசமான பகுதி மலரா விண்மீன் கதாகுப்பில் 

அமமந்துள்ளது. 

 விண்கல் கபாழிவின் பிரகாசமான பகுதி  (radiant) என்பது விண்கற்கள் விழத் சதாடங்கும் 

பானதயின் ஒரு புள்ளி  ஆகும். 

 இது ஒரு நடுத்தர வலுவுனடய விண்கல் சபாழிவு என வனகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 இனவ C/1861G1 தாட்ெர ் எனப்படும் ஒரு வால்நட்ெத்திரம் விட்டுெ ் சென்ற தூசுப்படலம் 

அல்லது குப்னபகளால் உருவாக்கப் படுகின்றன. 

 இதனன வட துருவத்திலிருந்து நன்கு பாரக்்க இயலும். 

 புவியானது வால்நட்ெத்திரத்தின் பானதனயக் கடக்கும் தபாது இந்த விண்கல் சபாழிவு 

ஏற்படும். 

 புவியானது அதன் அருகில் செல்லும் தபாது வால்நட்ெத்திரத்தின் (Comet) எஞ்சிய பகுதிகள் 

புவியின் ஈரப்்பு ெக்தியினால் ஈரக்்கப்படும். 

 இனவ புவியின் ஈரப்்பு வினெயினால் ஈரக்்கப் படுவதால் புவினய தநாக்கி நகரத் 

சதாடங்கும். 

 அப்தபாது புவியின் வளிமண்டலத்தால் உருவாக்கப்படும் உராய்வின் காரணமாக அனவ 

தீப்பற்றி எரியும். 

 இந்த எரியும் எஞ்சிய பானறகள் இரவு வானில் ஒரு ஒளிக்கற்னற தபான்று ததாற்றம் 

அளிக்கும்.  

 இனவ விண்கல் சபாழிவு எனப்படும்.  

 

கரபீியன் எரிமடலயிலிருந்து ெல்பர் டட ஆக்டெடு 

 கரீபியனில் எரிமமல கவடிப்பிலிருந்து (La Soufriere volcano eruption) சல்பர ்மட ஆக்மசடு 

(SO2) என்ற உமிழ்வானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 ஆம் சததி அன்று இந்தியாமவ 

அமடந்தது. 

 இது நாட்டின் வடக்குப் பகுதிகளில் மாசின் அளமவ அதிகரித்து அமில மமழமய 

ஏற்படுத்தும் என்ற அசச்த்மதத் தூண்டி உள்ளது. 

 இமத உலக வானிமல அமமப்பு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. 

 பூமியின் வளிமண்டலத்தின் இரண்டாவது அடுக்கான பமடயடுக்கு மண்டலத்தில் 

சல்சபட் தூசிப் படலத் துகள்கள் (sulphate aerosol particles) நுமழந்ததற்கான 

ஆதாரங்கமளயும் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 ஏசராசசால்கள் சூரியனில் இருந்து வரும் கதிரவ்ீசம்சப் பிரதிபலித்து மீண்டும் அமத 

விண்ணிற்கு அனுப்பி, பூமியின் கீழடுக்கு மண்டலத்மதக் குளிரவ்ிக்கின்றன. 

 புமதபடிவ எரிகபாருட்கமள மின் உற்பத்தி நிமலயங்கள் மற்றும் பிற கதாழில்துமற 

நிறுவனங்கள் எரிப்பசத வளிமண்டலத்தில் SO2 கவளிப்படுவதற்கு ஒரு மிகப்கபரிய 

ஆதாரமாக உள்ளது. 
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ெடட்ுெடிெ கால் சகாண்ட செௌொல் 

 இந்தியாவில் முதல்முமறயாக மூங்கிலில் வசிக்கும் ஒட்டும் தன்மம ககாண்ட 

வட்டுகமளயுமடய கவௌவாமல சமகாலயாவில் கண்டறிந்து உள்ளது. 

 இது சமகாலயாவின் சநாங்கிகலம் வனவிலங்குச ் சரணாலயத்தில் (Nongkhyllem Wildlife 

Sanctuary) காணப்பட்டுள்ளது. 

 வட்டுவடிவ கால் ககாண்ட கவௌவால் ஆனது சமகாலயாவின் கவௌவால் இனங்களின் 

எண்ணிக்மகமய 66 ஆக உயரத்்தியுள்ளது, இது இந்தியாவின் எந்த மாநிலதம்த விடவும் 

அதிகமாகும். 

 

 

ஒளி மாசுபாடு 

 கசயற்மகக் சகாள்களிலிருந்து வரும் ஒளி மாசுபாடானது வானியல் அசச்ுறுத்தமல 

ஏற்படுத்துகிறது என்பமத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 பூமிமயச ் சுற்றி வரும் கசயற்மகக் சகாள்கள் மற்றும் விண்கவளிச ் சிமதவுகளானது 

இரவு சநர வானத்தின் பிரகாசத்மத அதிகரிக்கும். 

 இரவு சநர வானத்தின் ஒட்டு கமாத்தப் பிரகாசமானது புவிக் கிரகத்தின் இயற்மக ஒளி 

மட்டங்கமள விட 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கப் படும். 

 இத்தமகய ஒளி மாசுபாடு நமது பிரபஞ்சத்மத அவதானிக்கும் வானியலாளரக்ளின் 

திறமனத் தடுக்கக் கூடும். 

 பூமிமயச ்சுற்றி 9,200 டன்களுக்கும் அதிகமான விண்கவளிப் கபாருட்கள் உள்ளன. 

 விண்கவளிச ் சிமதவுகள் ஒன்சறாடு ஒன்று சமாதும் அபாயத்மத ஏற்படுத்துவசதாடு 

மட்டுமல்லாமல், மற்ற விண்கவளிப் கபாருட்களுடன் சசரந்்து ஒளி மாசுபாட்டிற்குப் 

பங்களிக்கிறது. 

 விண்கவளிப் கபாருட்களிலிருந்துப் பிரதிபலிக்கப்பட்டுச ் சிதறடிக்கப்பட்ட சூரிய 

ஒளியானது பூமியில் இருக்கும் கதாமலசநாக்கிகளால் சமற்ககாள்ளப்படும் 

அவதானிப்புகளில் சகாடுகளாகத் சதான்றும். 

 இது இரவு சநர வானில் விண்கவளி கபாருட்களின் ஒட்டுகமாத்தத் தாக்கதம்த மதிப்பீடு 

கசய்யும் முதல் ஆராய்சச்ியாகும். 

 முன்னதாக இரவு சநர வானில் வானியலாளரக்ளின் படங்கமளப் பாதிக்கும் தனிப்பட்ட 

கசயற்மகக் சகாள்கள் மற்றும் விண்கவளிச ் சிமதவுகளின் தாக்கம் பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

 இதன் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஸ்சலாவாக்கியாவில் உள்ள ககாமினியஸ் என்ற பல்கமலக் 

கழகத்மதச ்சசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 
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அனல் மின் நிடலயங்களுக்கான விதிமுடறகள் 

 இந்த விதிமுமறகமள மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அமமசச்கமானது இப்சபாது திருத்தி உள்ளது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் துகள்மப் கபாருட்கள், சல்பர ்மட ஆக்மசடு மற்றும் மநட்ரஜனின் 

ஆக்மசடுகளுக்கான உமிழ்வு அளவுகமள அறிவித்து இருந்தது. 

 இவற்மற 2017 ஆம் ஆண்டில் மின் நிமலயங்கள் பின்பற்ற சவண்டுகமன அது விதித்து 

இருந்தது. 

 இது இப்சபாது சதசிய தமலநகரப்  பிராந்தியத்தின் 10 கிசலாமீட்டருக்குள் உள்ள 

பகுதிகளில் மற்றும் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கதாமக ககாண்ட நகரங்களில் 

2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் புதிய உமிழ்வு விதிமுமறகளுக்கு இணங்க கவப்ப மின் 

நிமலயங்கமள அனுமதிக்கிறது. 

 மநட்ரஜன் (NOx), சல்பர ் மட ஆக்மசடு (SO2) மற்றும் துகள்மப் கபாருட்கள் (PM) 

ஆகியவற்றின் ஆக்மசடுகள், நிலக்கரிமய எரிக்கும் மின் உற்பத்தி நிமலயங்களிலிருந்து 

வரும் முதன்மம மாசுபடுத்திகளாகும். 

 நாட்டில் கமாத்த கதாழில்துமற உமிழ்வுகளில் துகள்மப் கபாருட்களின் 60 சதவீதம்; SO2 

உமிழ்வின் 45 சதவீதம் ; NOx உமிழ்வின் 30 சதவீதம்; மற்றும் பாதரச உமிழ்வின் 80 சதவீதம் 

சபான்ற அதிகமான உமிழ்வுகளுக்கு அனல் மின் நிமலயங்கள் காரணம் ஆகின்றன. 

 சமலும் அமனத்துத ்கதாழில்துமற நிறுவனங்களாலும் எடுக்கப்படும் கமாதத் நன்னீரில் 

70 சதவீதத்திற்கு சமற்கூறிய அனல் மின் நிமலயங்கள் கபாறுப்பாகும். 

 

நீல இயற்டகக் கூடட்ணி   

 நீல இயற்மகக் கூட்டணி என்பது ஐந்து முக்கிய பங்குதாரரக்ள் மற்றும் சில இலாப 

சநாக்கமற்ற அமமப்புகளின் ஒரு உலகளாவியக் கூட்டாண்மமயாகும்.  

 இதன் முக்கியப் பங்குதார அமமப்புகள் சரவ்சதசப் பாதுகாப்பு அமமப்பு, உலக 

சுற்றுசச்ூழல் வசதி, பியூ கதாண்டு அறக்கட்டமள, மமன்கடரூ அறக்கட்டமள மற்றும் 

ராம் மற்றும் கமலானி வால்டன் அறக்கட்டமள ஆகியமவயாகும்.  

 நீல இயற்மகக் கூட்டணி  2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20 அன்று கதாடங்கப்பட்டது.  

 இக்கூட்டணி ஐந்தாண்டுகளில் உலகப் கபருங்கடலில் 5% அளவிமனப் பாதுகாப்பமத 

சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  
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 இக்கூட்டணி ஏழு கபருங்கடல் பகுதிகமளப் பாதுகாப்பமத இலக்காகக் ககாண்டு 

உள்ளது.  

 அமவ, 

o அண்டாரட்ிகா 

o கசசல்ஸ் 

o கனடா 

o பலாவு 

o சமற்கு இந்தியப் கபருங்கடல் 

o ஃபிஜி 

o கதன் அட்லாண்டிக் கபருங்கடலில் உள்ள டிரிஸ்டன் டா குன்ஹா தீவு  

ஆகியனவாகும்.  

குறிப்பு  

 கபருங்கடல்கள் ஆனது வானிமல, மமழப்  கபாழிவு மற்றும் காற்றில் ஆக்சிஜன் அளவு 

ஆகியவற்மறச ்சீரமமப்பதால் மனித வாழ்விற்கு மிகவும் முக்கியமானமவ ஆகும்.  

 கபருங்கடல்கள் தற்சபாது மாசுபாடு, பருவநிமல மாற்றம் மற்றும் அதிகமாக 

மீன்பிடித்தல் சபான்றவற்றினால் மிகப்கபரிய அபாயத்தில் உள்ளன.  

 

சபாட்சடசமாடபலக்ஸ் சகாசரானா டெரஸ் 

 உயிரியல் வல்லுநரான ஹலீஸ் இப்ராஹிமி என்பவர,் தான் புதிதாகக் கண்டறிந்தப் 

பூசச்ிக்கு ககாசரானா மவரஸ் நிமனவாக ஒரு கபயர ்சூட்டியுள்ளார.் 

 இந்த பூசச்ி இனங்கள் “Accursed Mountains” (சபிக்கப்பட்ட மமலகள்) பகுதிகளில் 

(ககாசசாவாவின் சமற்கத்திய கஜஸ்ககத் இ கநமுனா சதசியப் பூங்கா) காணப் 

படுகின்றன.  

 இவற்றிற்கு தற்சபாது “கபாட்சடசமாமபலக்ஸ் ககாசரானா மவரஸ்” எனப் கபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இப்பூசச்ி இனங்கள் இந்த சதசியப் பூங்கா பகுதிமயச ்சசரந்்த பூரவ்ீக இனங்களாகும். 

 இந்தப் புதிய பூசச்ி இனங்கள் திறந்தகவளி மற்றும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீட்டர் 

வமரயிலான உயரம்ட்டப் பகுதிகளில் வாழும் சிறிய பூசச்ிகளாகும். 

 சகடிஸ்ஃப்மள இனங்கள் (Caddisfly species) பற்றிய அவரது ஆய்வின் சபாது நீரம்ின் 

நிமலயம் கட்டப்பட்டதனால் கடகானிட் நதியானது கடுமமயாக சமாசமமடந்து 

வருவமதயும் அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்தனர.் 

 அந்த நதியின் குறுக்சக நீரம்ின் நிமலயம் அமமப்பதால் ஏற்படும் விமளவானது, 

மனிதரக்ள் மீது ககாசரானா மவரஸ் ஏற்படுத்திய தாக்கத்திற்குச ்சமமானதாகும். 

 எனசவ, அங்கு கண்டறியப்பட்ட இப்புதிய இனத்திற்கு ககாசரானா மவரசின் கபயர ்

சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

சடகமனட்  தி 

 இது கவாயிட் டிரின் நதியின் கிமள ஆறு ஆகும். 

 மவசசாகி கடகானியின் மடாலயம் கடகாமனட் நதிக்கமரயில் அமமந்துள்ளது. 
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 இது ஒரு யுகனஸ்சகா உலகப் பாரம்பரியத் தளமாகும். 

 இந்நதியானது அட்ரியாட்டிக் கடலில் கலக்கிறது. 

 

இரண்டாெது உலகப் சபருங்கடல் மதிப்பீடட்ு அறிக்டக 

 ஐக்கிய நாடுகள் சமீபத்தில் இரண்டாவது உலகப் கபருங்கடல் மதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயிமன கவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயானது உலகம் முழுவதிலிருந்தும் ஐக்கிய நாடுகளின் உறுப்பினர ்

நாடுகளால் நியமிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான அறிவியலாளரக்ளின் உமழப்பாகும். 

 இந்த அறிக்மக 2015 ஆம் ஆண்டில் கவளியிடப்பட்ட முதல் உலகப் கபருங்கடல் மதிப்பீட்டு 

அறிக்மகயின் கதாடரச்ச்ி ஆகும்.  

முக்கிய ேகவல்கள் 

 இதன் படி கபருங்கடல்களில் உயிரற்ற பகுதிகளின் (Dead Zone) எண்ணிக்மக 

இரட்டிப்பாகி உள்ளன. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் 400 ஆக இருந்த உயிரற்ற பகுதிகளின் எண்ணிக்மக 2019 ஆம் ஆண்டில் 

700 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 90% சதுப்புநிலக் கடல்புற்கள் மற்றும் ஈரநிலத்தின் தாவர இனங்கள் கபரும் அழிவிமன 

எதிரச்நாக்கியுள்ளன. 

 30% கடல்பறமவ இனங்கள் அழிவின் ஆபத்மத எதிரச்நாக்கியுள்ளன. 

 10% கபருங்கடல் மட்டுசம ஆராயப் பட்டு ஆய்வு சமற்ககாள்ளப் பட்டது. 

 1990 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கபருங்கடல்களில் நிலவும் கவப்பத்தின் அளவு இரண்டு 

மடங்கிற்கும் சமல் அதிகமாகியுள்ளது. 

 15% மணல் நிமறந்த கடற்கமரகள் பின்னமடவிமன எதிரச்நாக்கியுள்ளன. 

உயிரற்ற பகுதி  

 ஒரு உயிரற்ற பகுதி என்பது ஆக்சிஜன் குமறபாட்டிமன (மஹபாக்சியா) குறிக்கும் ஒரு 

கசால்லாகும். 

 மிகப்கபரிய உயிரற்ற பகுதி அரபிக்கடலில் அமமந்துள்ளது 

 இது ஓமன் வமளகுடாவில் கிட்டத்தட்ட 63,700 சதுர மமல்கமள உள்ளடக்கியது 

சபாலாகும். 

 

காலநிடல உெச்ி மாநாடு 

 அகமரிக்காவினால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட காகணாலி மூலம் நமடகபற்ற இந்த உசச்ி 

மாநாட்டில் சுமார ்40 உலக நாடுகளின் தமலவரக்ள் பங்சகற்றனர.் 

 இந்தியாவின் தனிநபர ்காரப்ன் தடமானது உலக சராசரி அளவிமன விட 60% குமறவு என 

பிரதமர ்சமாடி இந்த மாநாட்டில் கதரிவித்தார.் 

 சமலும் இம்மாநாட்டில் இந்திய-அகமரிக்க காலநிமல மற்றும் தூய ஆற்றல் ககாள்மக 

2020 என்ற ஒரு கூட்டாண்மமயும் கதாடங்கப்பட்டது. 

 அகமரிக்காவுடன் இமணந்து 450 GW அளவிலான புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றமல 

இந்தியாஉற்பத்தி கசய்ய உள்ளது.  
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

சிக்சமா திருவிழா 

 இந்த ஆண்டு வசந்தகால திருவிழாவின் அணிவகுப்புகள் நமடகபறாது என சகாவா அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

 இதற்கான முக்கியக் காரணம் திடீகரன சகாவிட் – 19 கதாற்றுப் பாதிப்புகள் 

உயரந்்துள்ளசத ஆகும். 

 சிக்சமா சகாவா மாநிலத்தில் நமடகபறும் மிகப்கபரிய வசந்தகால திருவிழாவாகும்.  

 இது ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் நமடகபற இருந்தது. 

 சிக்சமா திருவிழா என்பது சகாவாவில் பழங்குடியினர ் சமுதாயதத்ால் ககாண்டாடப் 

படுகிற ஒரு வளமான மற்றும் கபான் கநல் அறுவமடயிமனக் ககாண்டாடும் ஒரு 

திருவிழாவாகும்.  

 வசந்த காலம் கதாடங்குவமதக் குறிக்கும் இந்த திருவிழாவானது குன்பீஸ், ககௌடாஸ் 

மற்றும் கவளிப்ஸ் சபான்ற விவசாய சமுதாயத்தினரால் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 சகாசடசமாதினி, சகாபா மற்றும் புகாதி சபான்றமவ இவ்விழாவில் பங்சகற்பவரக்ள் 

சமற்ககாள்ளும் நாட்டுப்புற நடனங்கள் ஆகும்.  

 

 

சிடறெெ்ாடல ொசனாலித் திடட்ம்   

 “டின்கா டின்கா” என்ற அறக்கட்டமளயானது மாநில அரசுடன் இமணந்து ஹரியானா 

சிமறசச்ாமலகளில் “சிமறசச்ாமல வாகனாலி” என்ற திட்டத்மத கதாடங்கியுள்ளது.  

 சிமறசச்ாமல வாகனாலி என்பது மகதிகளால் சிமறசச்ாமலக்கு உள்சளசய இயக்கப் 

பட்டு நடத்தப் படுகின்ற ஒரு வாகனாலியாகும்.  

 வளாகத்திற்குள்சளசய உள்ள காட்சிப்படக் கூடத்திலிருந்து ஒலிபரப்பப்படும் 

நிகழ்சச்ிகள் மகதிகள் தங்கியிருக்கும் அமறகளிலுள்ள ஒலிப்கபருக்கிகள் மூலம் 

அவரக்மளச ்கசன்றமடயும்.  

 மகதிகளின் பமடப்பாற்றமல கவளிக் ககாணரவ்தும், அரத்த்முள்ள வமகயில் ஓர ் 

ஈடுபாட்டிமன அவரக்ளுக்கு வழங்குவதும் இதன் சநாக்கமாகும்.  
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ொடழப்பழ திருவிழா - குஷிநகர் 

 உத்தரப் பிரசதச அரசு குஷிநகரில் “வாமழப்பழ திருவிழாவிமன” ஏற்பாடு கசய்து 

உள்ளது. 

 இதில் குமறந்தது 35 விவசாயிகள் மற்றும் கதாழில்முமனசவாரக்ள் பங்சகற்றனர.்  

 பாரம்பரிய நிறுவனங்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக அம்மாநில அரசு 2018 ஆம் ஆண்டில் “ஒரு 

மாவட்டம் ஒரு உற்பத்திப் கபாருள்” (One District One Product - ODOP) எனும் திட்டத்னத 

உருவாக்கியது.  

 குஷிநகரில், வானழ மர இனழகளிலிருந்து (banana fibres) தயாரிக்கப்படும் உற்பத்திப் 

சபாருட்கள் ODOP திட்டத்தினால் ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இதன் பிறகு குனறந்தபட்ெம் 4,000 விவொயிகள் வானழச ் ொகுபடியில் ஈடுபடுத்தப் 

பட்டுள்ளனர.்  

 

அஷ்பக் உல்லா கான் விலங்கியல் பூங்கா 

 சமீபத்தில், உத்தரப் பிரசதச முதல்வர ்சயாகி ஆதித்யநாத் சகாரக்பூரில் சாகித் அஷ்பக் 

உல்லா கான் விலங்கியல் பூங்காவிமனத் திறந்து மவதத்ார.்  

 இது பூரவ்ாஞ்சலில் அமமந்த முதலாவது மற்றும் அந்த மாநிலத்தின் மூன்றாவது 

விலங்கியல் பூங்காவாகும்.  

 இந்தப் பூங்காவிற்கு சுதந்திரப் சபாராட்ட வீரரான சாகித் அஷ்பக் உல்லா கானின் கபயர ்

சூட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

ஆற்றல் திறன்மிகு நகரங்கள் 

 இரண்டு பசுமம ஆற்றல் திறன்மிகு நகரங்கமளக் ககாண்ட முதல் இந்திய மாநிலமாக 

பீகார ்மாற உள்ளது.  

 அந்த இரு நகரங்கள் ராஜ்கிர ்மற்றும் புத்த கயா ஆகும்.  

 இமவ 2023 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆற்றல் திட்டம் மூலம் சூரிய ஆற்றமலப் கபறும்.  

 இந்த நகரங்கமள இயக்குவதற்கான ஆற்றலானது இந்திய சூரிய ஆற்றல் கழகத்தினால் 

(Solar Energy Corporation of India - SECI) உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வழங்கப் படும்.  

 இத்திட்டத்னத அமல்படுத்துவதற்காக பீகார ்மாநில அரசு, லக்கிெராய் மற்றும் பாகல்பூர ்

ஆகிய இடங்களில் 500 கமகாவாட் திறனுனடய சூரிய ஆற்றல் நினலயங்கனள அனமக்க 
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உள்ளது.  

SECI 

 இது சூரிய ஆற்றல் துமறக்காகசவ என்று பிரத்திசயகமாகச ் கசயல்படும் ஒசர மத்திய 

கபாதுத் துமற நிறுவனம் (CPSU) ஆகும்.  

 இது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் அனமெெ்கத்தின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் செயல்படுகிறது.  

 இக்கழகம் ததசிய சூரிய ஆற்றல் திட்டத்னதச ் செயல்படுத்தும் வனகயில் 2011 ஆம் 

ஆண்டில் அனமக்கப் பட்டது.  

 இத்திட்டம்  வஹரல்ால் தநரு ததசிய சூரிய ஆற்றல் திட்டம் எனவும் அனழக்கப் படுகிறது.  

 

உத்கல் திொஸ் – ஏப்ரல் 01 

 உத்கல் திவாஸ் (அ) உத்கலா திபாசா ஒவ்கவாரு வருடமும் ஏப்ரல் 01 அன்று ஒடிசா 

மாநிலம் உருவாக்கப் பட்டமத நிமனவு கூறும் வமகயில் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 ஆங்கிசலயரின் ஆட்சியின் கீழ் ஒடிசாவானது தற்சபாமதய பீகார,் சமற்கு வங்காளம் 

மற்றும் ஒடிசா ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய வங்காள மாகாணத்தின் ஓர ் அங்கமாக 

இருந்தது. 

 இந்த மாநிலம் ஆரம்பத்தில் ஒரிசா என்றமழக்கப்பட்டது.  

 ஆனால் அதமன ஒடிசா என்று கபயர ்மாற்றம் கசய்ய 2011 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் 

ஒரிசா மசசாதா மற்றும் அரசியலமமப்பு (113வது திருத்தம்) என்ற மசசாதாவிமன 

மக்களமவ நிமறசவற்றியது.  

 

சபண்களுக்கான இலெெப் சபருந்து ெெதி   

 ஏப்ரல் 01 முதல் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அந்த மாநில அரசால் இயக்கப்படும் சபருந்துகளில் 

கபண்கள் இலவசமாகப் பயணம் கசய்யலாம். 

 அதன் மாநில முதலமமசச்ர ் அமரீந்தர ் சிங் தமலமமயிலான மாநில அமமசச்ரமவ 

இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது, அம்மாநிலதம்தச ் சசரந்்த சுமார ் 1.31 சகாடி கபண்களுக்குப் பயன் 

அளிக்கும். 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் கதாமக கணக்ககடுப்பின்படி, பஞ்சாப்பின் மக்கள்கதாமக 2.77 

சகாடியாகும் (1,46,39,465 – ஆண்கள் மற்றும் 1,31,03,873 – கபண்கள்). 

 

5 லட்ெம் மதிப்பிலான சுகாதாரக் காப்பீடு ெழங்கும் முதல் மாநிலம்   

 மாநிலத்தின் அமனத்துக் குடிமக்களுக்கும் இலவச சுகாதாரக் காப்பீட்டு வசதியிமன 

வழங்கும் முதல் மாநிலமாக இராஜஸ்தான் மாறியுள்ளது. 

 இத்திட்டம் 2021-22 ஆம் ஆண்டு மாநில நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இராஜஸ்தான் மாநிலமானது கட்டணமற்றக் காப்பீட்டுத் திட்டமான “Mediclaim” எனப்படும் 

சிரஞ்சீவி சுகாதாரத் திட்டம் என்ற  திட்டத்திற்கான பதிவினனத் சதாடங்கி உள்ளது. 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்சவாரு குடும்பமும் ரூ.5 லட்ெம் வனரயிலான அளவிற்கு 

வருடாந்திர சுகாதாரக் காப்பீட்டினனப் சபறுவர.் 

 

பண்டண ொர்ந்த சூரிய ெக்தி நிடலயத்டத அடமக்கும் முதல் மாநிலம் 

 இராஜஸ்தான் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் காரப்்பசரஷன் லிமிகடட் நிறுவனமானது (RRECL - 

Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd) இரா ஸ்தானின் ச ய்ப்பூரில் உள்ள தகாட்புத்லி 

பகுதியின் பதலாஜி கிராமத்தில் இந்தியாவின் முதல் பண்னண ொரந்்த சூரிய ெக்தி 

நினலயத்னத அனமதத்ுள்ளது.  

 இது PM-KUSUM (Pradhan Mantri – Kisan Urja  Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan) என்ற திட்டத்தின் 

கீழ் அனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

PM-KUSUM 

 இத்திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டில் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அனமெெ்கத்தால் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் விவொயிகளின் வருமானத்னத இரட்டிப்பாக்கும் 

முயற்சிகளுள் ஒன்றாகும். 

 இத்திட்டம் நிதி மற்றும் நீர ் ஆகியவற்னறத ் சதாடரந்்து வழங்குவதனன தநாக்கமாக 

சகாண்டு சதாடங்கப்பட்டது. 

 

ெட்டமன்றத்தில் புதிய விதிகள் – ஹரியானா அரசு   

 மாநிலச ் சட்டமன்றத்தின் ஒழுங்குமுமறமய (decorum) கனடபிடிப்பதற்காக சவண்டி 

ஹரியானா மாநில அரசு பல்தவறு புதிய விதிமுனறகனள இனணத்துள்ளது.  

 இந்த புதிய விதிமுனறகளின்படி, அனவ, ஒவ்சவாரு முனற கூடும்தபாதும் குனறந்த பட்ெம் 

இரு அனமெெ்ரக்ள் அதில் கட்டாயம் இடம் சபற்றிருக்க தவண்டும்.  

 அங்கு ஏற்படும் அமளியின் சபாது, அனவ உறுப்பினரக்ள் ஆவணங்கனளக் கிழிக்கக் 

கூடாது.  

 அனவக் கூட்டத்தின் தபாது உறுப்பினரக்ளால் தகட்கப் படும் தகள்விகள் 150 

வாரத்்னதகளுக்கு மிகாமல் இருக்க தவண்டும் என இந்தப் புதிய விதி கூறுகிறது.  

 இது அனவயில் தகட்கப்படும் தகள்விகளுக்குச ் ெரியான பதினல வழங்கவும் சரியான 

சதளினவ அனமெெ்ரக்ள் சபறவும் உதவும்.  

 மற்றுசமாரு புதிய விதிமுனறயின்படி, துனணக் தகள்விகள் கீழ்க்காணும் ஏததனும் 

சிக்கல்கனளக் சகாண்டிருந்தால் அக்தகள்வி முனறயற்றது என ெபாநாயகர ்கூறலாம். 

அனவயாவன,  

o ஒருசவமள அக்தகள்வி பிரதானக் தகள்வியிலிருந்து எழுப்பப் படவில்னலசயனில்,  

o ஒருசவமள அது தகவல்கனளக் தகாருவதற்கு பதில் தகவல்கனள வழங்கினால்,  

o ஒருசவமள அக்தகள்வி ஒரு கருத்தின் ஒப்புதனலதய அல்லது நிராகரிப்னபதயா 

தவண்டினால்,  

o ஒருசவமள அக்தகள்வியானது தகள்விகள் சதாடரப்ான ஏததனும் ஒரு விதிகனள 

மீறினால்.  
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 மற்றுகமாரு புதிய விதி விதான் ெபாவின் (ெட்டமன்றத்தின்) ெபாநாயகரால் 

அனமக்கப்பட்ட குழுக்களானது பரிந்துனர செய்தால் அதன்சமல் சரியான காலத்தில் 

நடவடிக்னக கண்டிப்பாக எடுக்கப்பட தவண்டும் என்று கூறுகிறது.  

 

மாஸ்க் அபியான் – ஒடிொ   

 ஒடிசா முதல்வர ்நவீன் பட்நாயக் சமீபத்தில்  14 நாட்களுக்கான ‘மாஸ்க் அபியான்’ என்ற 

முன்கனடுப்பிமனத் கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இந்த முன்கனடுப்பின் முக்கிய சநாக்கம் முகக்கவசம் (Mask) அணிவமத பழக்கமாக்க 

கசய்வசதயாகும். 

 தற்சபாது அதிகரித்து வரும் சகாவிட்-19 கதாற்றுகமளக் கட்டுப்படுத்துவதில் இது கபரும் 

பங்கிமன ஆற்றும். 

 

சதர்தல் பத்திரங்கள் நன்சகாடடயாளர் சபயர்   

 ஜாரக்்கண்ட் முக்தி சமாரச்ச்ா (JMM) கட்சியானது தனக்கு சதரத்ல் பத்திரங்கள் மூலம் 

நன்ககாமட வழங்கிய நிறுவனத்தின் கபயமர அறிவித்த முதல் கட்சியாகும். 

 கட்சியின் 2019-20 ஆம் ஆண்டின் பங்களிப்பு அறிக்மகயில் ரூ.1 சகாடி நன்ககாமட 

வழங்கப் பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஜாரக்்கண்டின் அந்த ஆளும் கட்சியினுமடய பங்களிப்பு அறிக்மகயின் படி, அலுமினியம் 

மற்றும் தாமிரம் தயாரிக்கும் நிறுவனமான ஹிண்டால்சகா இந்த நன்ககாமடமய 

வழங்கியுள்ளது.  

 

சஜகன்னன்னா வித்யா தீசென்ன திடட்ம் 

 ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் முதல்வர ் Y.S.கஜககன்சமாகன் கரட்டி சமீபத்தில் 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கஜகன்னன்னா வித்யா தீகவன்ன என்ற திட்டத்தின் கீழ் ரூ.672 சகாடி 

மதிப்பிலான முதல் தவமணமய வழங்கி கதாடங்கி மவதத்ார.்  

 இது 10.88 லட்சம் மாணவரக்ளுக்குக் கல்விக் கட்டணத்மதத் திரும்பச ்கசலுதத்ியது.  

 இது வமர கஜகன்னன்னா விதய்ா தீகவன்ன திட்டத்தின் கீழ் கமாத்தமாக ரூ.4,879 சகாடி 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இத்திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கம் நிதி கநருக்கடியின் காரணமாக தமது கல்விக் 

கட்டணங்கமளச ் கசலுத்த இயலாத அமனத்து மாணவரக்ளுக்கும் ஊக்கத் கதாமக 

வழங்குவதாகும்.  

 இத்திட்டம் உயரக்ல்வி கபற விரும்பும் மாணவரக்ளுக்கு உதவுவதில் அதிக ஈடுபாடு 

கசலுத்துகிறது.  

 இத்திட்டம் மாநிலத்தின் 14 லட்சத்திற்கும் சமலான மாணவரக்ளுக்குக்  கல்விக்  

கட்டணத்திமனத் திரும்ப வழங்குவமத சநாக்கமாக ககாண்டுள்ளது.  

 இத்திட்டம் சநரடியாக இதக்தாமகயிமன அந்த மாணவரக்ளின் அம்மாக்களின் வங்கிக் 

கணக்கில் கசலுத்தும்.  

 இதற்கு முன்பு இதக்தாமகயானது கல்லூரிகளின் உரிமமயாளரக்ள் கணக்கில் கசலுத்தப் 

பட்டது.  

https://www.shankariasacademy.com/
https://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

124 
 

பிரபலமானெரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அனில் தார்சகர் 

 புகழ்சபற்ற ஒரு பத்திரிக்னகயாளரும் பதிப்பாசிரியருமான அனில் தாரச்கர ்ெமீபத்தில் 

காலமானார.் 

 மும்னப ெரவ்ததெ இலக்கியத் திருவிழாமவ நிறுவியரும் அதன் இயக்குநரும் இவதர 

ஆவார.் 

 “Debonair’, ‘Mid-day’, ‘The independent’ மற்றும் ‘The Illustrated weekly of India’ தபான்ற பல இந்திய 

இதழ்களின் பதிப்பாசிரியராக தாரச்கர ்பணியாற்றியுள்ளார.் 

 இவர ் மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்தினர பற்றிய “The Romance of Salt” எனும் ஒரு 

புத்தகத்னதயும் எழுதியுள்ளார.் 

 

ெர்ெசதெ ெனப் பாதுகாெலர் விருது 

 இராஜாஜி புலிகள் காப்பகத்தின் வனப் பாதுகாவலர ்மகிந்தர ்கிரி மதிப்புமிக்க சரவ்சதச 

வனப் பாதுகாவலர ்விருதிமன கவன்றுள்ளார.் 

 ஆசியாவிசலசய இந்த விருமதப் கபறும் ஒசர வனப் பாதுகாவலர ்இவசர ஆவார.் 

 வனப் பாதுகாப்பிற்காக இவர ்ஆற்றிய கதாண்டிற்காக சவண்டி இந்த விருது வழங்கப்பட 

உள்ளதாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இவ்விருது சரவ்சதச இயற்மகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (IUCN) மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கான உலக ஆனணயம் (WCPA) ஆகியவற்றால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவ்விருது IUCN + WCPA, ெரவ்ததெ வனப் பாதுகாவலர ் கூட்டனமப்பு, உலகளாவிய 

வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு அனமப்பு மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு நட்பு நாடுகள் 

ஆகியவற்றால் ஒன்றினணந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த விருது 2020 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த விருது உலசகங்கிலும் உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணி புரியும் வனப் 

பாதுகாவலரக்ள் தமற்சகாள்ளும் அொதாரணப் பணிகனள முன்னினலப்படுத்தி 

அவற்மறப் பாராட்டும் தநாக்கில் வழங்கப்படுகிறது.  

 

 

ெரஸ்ெதி ெம்மான் 2020 

 புகழ்கபற்ற மராத்திய எழுத்தாளர ் டாக்டர ் சரண்குமார ் லிம்பாசல 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சரஸ்வதி சம்மான்  என்ற விருதிமனப் கபற உள்ளார.்  
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 இந்த விருது அவருமடய “Sanatan” எனும் புத்தகத்திற்காக வழங்கப்பட உள்ளது.  

 இந்த விருது ரூ.15 லட்ெ ரூபாய் பரிசு, ஒரு ொன்றிதழ், கவுரவ மானல (Plaque) ஆகியவற்னற 

உள்ளடக்கியது.  

 இந்த விருது நாட்டின் மிகவும் மதிப்பு மிக்க மற்றும் உயரிய இலக்கிய விருதாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விருதாகும்.  

 இது 1991 ஆம் ஆண்டில் KK பிரல்ா அறக்கட்டமளயால் சதாடங்கப்பட்டதாகும். 

 டாக்டர ்லிம்பாதலவின் “Sanatan” புத்தகம் 2018 ஆம் ஆண்டில் சவளியிடப்பட்டது.  

 “Sanatan” பட்டியல் இனத்தவரக்ளின் தபாராட்டங்கள் குறித்த ஒரு முக்கிய ெமூக மற்றும் 

வரலாற்று ஆவணமாகும்.  

 

 

தாதாொகிப் பால்சக விருது 

 திரு. ரஜினிகாந்த் இந்த ஆண்டிற்கான மதிப்பு மிக்க தாதாசாகிப் பால்சக விருது வழங்கி 

கவுரவிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 ரஜினிகாந்த் 1975 ஆம் ஆண்டில் கவளியான K. பாலெெ்ந்தரின் அபூரவ் ராகங்கள் என்ற 

திமரப்படத்தின் மூலம் சினிமாவிற்குள் அறிமுகமானார .் 

 அவர ் தமிழ் சினிமாவில் 45 வருடத்திற்கும் தமலாக தினரப்பயணத்னத தமற்சகாண்டு 

உள்ளார.் 

விருது பற்றிய தகெல்கள் 

 இந்தியத் தினரப்படத் துனறயில் வழங்கப்படும் உயரிய விருது தாதாொகிப் பால்தக 

விருதாகும். 

 இவ்விருது தினரப்பட விழா இயக்குநரகத்தால் வழங்கப் படுகிறது. 

 இந்திய தினரப்படத் துனறயின் வளரெ்ச்ிக்கும் தமம்பாட்டிற்கும் பணியாற்றிய 

நபரக்ளுக்காக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 துண்டிரா ் தகாவிந்த ்பால்தக அவரக்ளின் நினனவாக இவ்விருதிற்கு இப்சபயர ்சூட்டப் 

பட்டது. 

 பால்தக  இந்திய தினரப்படத் துனறயின் தந்னதயாகப் தபாற்றப்படுகிறார.்  

 இவ்விருது 1969 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இவ்விருனதப் சபறுபவர ்ஒரு சுவரண் கமலப் பதக்கம், ஒரு ொல்னவ மற்றும் ரூ.10 லட்ெம் 

பரிசுதச்தானக ஆகியவற்மறப் கபறுவார.்  

 

 

கலிங்க ரத்னா ெம்மான் 

 ஒடிசாவில் பிறந்த ஆந்திரப் பிரசதச ஆளுநர ்பிஷ்வபூஷன் ஹரிசச்ந்திரன் அவரக்ள், 2021 

ஆம்  ஆண்டிற்கான கலிங்க ரத்னா சம்மான் விருதிமனப் கபற்றுள்ளார.் 

 இந்த மதிப்பு மிக்க விருது கட்டாக்கில் உள்ள சரளா பவனில் நமடகபற்ற சரளா சாகித்திய 

சன்சதின் 40வது ஆண்டுவிழாவின் சபாது வழங்கப்பட்டது. 

 “மாத்ரூபாொ”, “பாொ  லகா”, “ராணா பிரதாப்”, “அஷ்டசிகா மானசி” மற்றும் “ெங்கிராம 

ெரினகி” ஆகியனவ இலக்கியத்திற்கு என்று அவர ் பனடத்த சில முக்கியப் 

பங்களிப்புகளாகும்.  

 

அறிவியல் ஆராய்ெச்ிக்கான GD பிர்லா விருது   

 சபராசிரியர ் சுமன் சக்கரபரத்்தி, அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான 30வது GD பிரல்ா 

விருதுக்குத் ததரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 சபாறியியல் அறிவியல் மற்றும் கட்டுப்படியாகக் கூடிய சுகாதார வெதிகளுக்கான 

சதாழில்நுட்பத்னத உருவாக்குவதில் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றிற்காக அவர ்ஆற்றிய 

சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இவர ் கரக்பூரில் உள்ள இந்தியத ் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் இயந்திரப் 

சபாறியியல் துனறயில் பணியாற்றும் ஒரு ஆசிரியராவார.்  

 அறிவியல் அல்லது சதாழில்நுட்பத்தின் எந்த ஒரு பிரிவிலும் மூலதன மற்றும் சிறப்பான 

பங்களிப்பினன ஆற்றும் 50 வயதிற்கு கீழ் உள்ள சிறந்த இந்திய அறிவியலாளரக்னள 

அங்கீகரிப்பதற்காக அறிவியல் ஆராய்ெச்ிக்கான GD பிரல்ா விருது வழங்கப் படுகிறது.  

 

துரிங் விருது 2020   

 ஆல்பிரடு V. ஆதஹா அவரக்ள் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கணினி அனமப்புகள்  

கூட்டனமப்பின் A.M. துரிங் விருதினன சவன்றுள்ளார.்  
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 ஆதஹா அவருடன் நீண்ட நாட்களாக இனணந்து பணி புரியும் ச ஃப்ரி தடவிட் உல்சமன் 

என்பவருடன் இவ்விருதினனப் பகிரந்்து சகாள்கிறார.்  

 இந்த துரிங் விருதானது கூகுள் நிறுவனம் வழங்கும் நிதி உதவியுடன் 1 மில்லியன் டாலர ்

பரிசுத் சதானகமய உள்ளடக்கியதாகும்.  

 

ெந்திரா நாயுடு காலமானார் 

 இந்தியாவின் முதல் கபண் கிரிக்ககட் வரண்மனயாளர ் (Commentator) சந்திரா நாயுடு 

காலமானார.் 

 இவர ் நாட்டின் முதல் கடஸ்ட் கிரிக்ககட் சபாட்டியின் அணித்தமலவர ் C.K. நாயுடுவின் 

புதல்வியாவார.் 

 இவர ் 1977 ஆம் ஆண்டில் இந்தூரில் சநஷனல் சாம்பியன்ஸ் பாம்சப (தற்சபாது மும்மப) 

மற்றும் MCC ஆகிய அணிகளுக்கு இமடசய நமடகபற்ற சபாட்டியின் சபாது அவருமடய 

முதல் வரண்மனமய (உமரமய) ஆற்றினார.் 

 இவர ் “C.K. Nayudu : A Daughter Remebers on her late Father” என்ற தமலப்பிலான ஒரு 

புத்தகத்மதயும் எழுதியுள்ளார.் 

 

சதவி ெங்கர் அெஸ்தி விருது 2020 

 புகழ்கபற்ற சதவிசங்கர ் அவஸ்தி விருது இந்திய உமரநமடயாளர,் பத்திரிக்மகயாளர ்

மற்றும் விமரச்கரான அசுத்சதாஷ் பரத்வாஜூக்கு வழங்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இவ்விருது அவருமடய “பிதர் – வத்” எனும் பமடப்பிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 அசசாக் வாஜ்பாய், நந்த்கிசஷார ் ஆசச்ாரய்ா மற்றும் இராசஜந்திர குமார ் உள்ளிட்ட 

சதரவ்ுக் குழு இவமர சதரந்்கதடுதத்து. 

 இந்தப் புத்தகம் ஆங்கில கமாழியில் “The Death Trap” எனும் கபயரில் கவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது.  

 

ெர்ெசதெ ெனெெ்ரகர் விருது 

 இராமநாதபுரம் வனசச்ரகர ் S. சதீஷிற்கு சரவ்சதச வனப்பாதுகாவலர ் விருது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இவ்விருது சரவ்சதச இயற்மகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (IUCN - International Union for 

Conservation of Nature), பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கான உலக ஆமணயம் (WCPA - World 

Commission on Protected Areas), சரவ்சதச வனசச்ரகர் கூட்டமமப்பு, உலகளாவிய 

வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு அமமப்பு மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு நட்பு நாடுகள் 

ஆகியவற்றால் ஒன்றிமணந்து அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 இவ்விருதிமனப் கபறும் 10 நபரக்ளுள் இவரும் ஒருவராவார.் 

 சதீஷ் உத்தரகாண்ட்டிலுள்ள இராஜாஜி சதசியப் பூங்காமவ சசரந்்த மசகந்திர 

கிரியுடனும், கம்சபாடியா, மியான்மர,் ரஷ்யா, ஜாரஜ்ியா, ஸாம்பியா, மடகாஸ்கர,் 

சகாட்டிவார ் (ஜவரி சகாஸ்ட்) மற்றும் ககாலம்பியா ஆகிய நாடுகமளச ் சசரந்்த எட்டு 

வனப் பாதுகாவலரக்ளுடன் இவ்விருதிமனப் பகிரந்்து ககாள்கிறார.் 
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வீர்ணி விருது 

 இந்தியத் தடகள வீரர ் (Sprinter) தூத்தி சந்த் அவரக்ள் சத்தீஸ்கரின் முதல் வீரண்ி 

விருதிற்குத் சதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இவ்விருது சத்தீஸ்கர ்மாநில அரசால் வழங்கப்படுகிறது. 

 இவ்விருது விமளயாட்டுத ் துமற உட்பட கவவ்சவறு துமறகளில் இந்தியப் கபண்களின் 

பங்களிப்பிற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. 

குறிப்பு 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இத்தாலியில் நமடகபற்ற உலகப் பல்கமலக்கழகப் சபாட்டிகளில் 

தங்கம் கவன்ற முதல் இந்தியப் கபண்மணி இவராவார ் 

 இவர ்2018 ஆம் ஆண்டு ஜகரத்்தா ஆசியப் சபாட்டிகளின் 100 மற்றும் 200 மீட்டர ்பிரிவில் 

கவள்ளிப் பதக்கம் கவன்றவராவார.் 

 இமவ தவிர தூத்தி அவரக்ள், 100 மீட்டர ்கதாமலவிமன 11.22 வினாடிகளில் கடந்து சதசிய 

அளவில் சாதமன புரிந்துள்ளார.் 

 

 

இளெரெர் பிலிஃப் காலமானார் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் அரசி இரண்டாம் எலிசகபத்தின் கணவர ் இளவரசர் பிலிஃப் 

காலமானார.் 

 இவரின் வயது 99 ஆகும். 

 70 ஆண்டுகளாக பிரிட்டிஷ் ராஜ வம்சத்தின் முக்கிய நபராக இளவரசர ்பிலிஃப் திகழ்ந்து 

வந்தார.் 

 இவர ் அலுவல் முமறயில் எடின்கபரக்்கின் பிரபு (The Duke of Edinburg) என்று அமழக்கப் 

பட்டார.்  

 

பூனம் குப்தா 

 ககாள்மக சாரந்்த ஆசலாசமன வழங்கும் (think tank) சதசியப் பயன்பாட்டு கபாருளாதார 

ஆராய்சச்ி மன்றத்தின் (National Council of Applied Economic Research – NCAER) புதியப் கபாது 

இயக்குநராக பூனம் குப்தா கபாறுப்சபற்க உள்ளார.் 
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 இப்பதவிமய வகிக்கும் முதல் கபண் இவராவார.் 

 NCAER வளாகத்திற்கு 1959 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்31 அன்று ஜவஹரல்ால் சநரு அடிக்கல் 

நாட்டினார.் 

 

BAFTA விருதுகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரிட்டிஷ் அகாதமி திமரப்பட விருதுகள் (BAFTA) பிரிட்டிஷ் 

திமரப்பட மற்றும் கதாமலக்காட்சி நிறுவனமான BAFTA அமமப்பினால் (British Academy of 

Film and Television) அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஆஸ்காருக்கு இமணயான இந்த பிரிட்டிஷ் விருதுகள் சதசிய மற்றும் சரவ்சதச 

திமரப்படத் துமறயில் சிறந்து விளங்குசவாருக்கு வழங்கப்படும். 

 சிறந்த திமரப்படம் – Nomadland. 

 சிறந்த இயக்குநர ்– சாலி சாசவா (Nomadland). 

 

 

இந்தியப் சபண் மல்யுத்த வீராங்கடனகள் – சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கிற்குத் சதர்வு 

 நமடகபறவிருக்கும் சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக் சபாட்டிக்குத் சதரவ்ாகியுள்ள முதல் இந்திய 

இளம் கபண் மல்யுத்த வீராங்கமன சசானம் மாலிக் ஆவார.் 

 இவர ்ஹரியானாமவச ்சசரந்்த இந்தியப் கபண் மல்யுத்த வீராங்கமனயாவார.் 

 ஹரியானாமவச ்சசரந்்த அன்சு மாலிக் என்பவரும் இப்சபாட்டிக்குத் சதரவ்ான மற்கறாரு 

கபண் மல்யுத்த வீராங்கமனயாவார.் 

 இருவரும்  கசகஸ்தானின்  அல்சமட்டி நகரில் நமடகபற்ற ஆசிய ஒலிம்பிக் தகுதிப் 

சபாட்டியில் சதரந்்கதடுக்கப்பட்டனர.்  

 விசனஷ் சபாகத் ஏற்கனசவ ஒலிம்பிக் சபாட்டிகளுக்குத் சதரவ்ாகியுள்ளார.் 

 அதிகாரப்பூரவ்மாக XXXII ஒலிம்பியாய்டு சபாட்டிகள் மற்றும் 2020 சகாமடக்கால 

ஒலிம்பிக் சபாட்டிகள் (அ) சடாக்கிசயா 2020 என  அமழக்கப்படும் 2020 ஆம் ஆண்டு 

சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக் சபாட்டிகள் ஒரு சரவ்சதச பலதரப்பட்ட விமளயாட்டுப் சபாட்டி 

நிகழ்வாகும். 

 

கஞ்ெம் செங்கட சுப்டபயா 

 இவர ்சமீபத்தில் தனது 107வது வயதில் இயற்மக எய்தினார.் 
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 இவர ்ஒரு மூத்த கன்னட கமாழி எழுத்தாளர ்ஆவார ்

 இவர ்கபாதுவாக கன்னட கமாழி மற்றும் கலாசச்ாரத்தின் நடமாடும்  கமலக் களஞ்சியம் 

என அமழக்கப் படுபவராவார.் 

 

 

ரால் காஸ்ட்சரா – கியூபா 

 ரால் காஸ்ட்சரா (89) ஆளும் கியூப நாட்டு கம்யூனிச (கபாதுவுமடமம) கட்சியின் 

தமலமமப் கபாறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார.் 

 இவர ்கவளிசயறியதுடன் கியூபாவில் 1959 ஆம் ஆண்டிலிருந்துத் கதாடங்கிய கிட்டத்தட்ட 

60 ஆண்டுகால குடும்ப அரசியல் முடிவுக்கு வந்தது. 

 எனசவ, 60 ஆண்டுகளில் முதல்முமறயாக கியூபாவின் சமதரம்வாத (சசாசலிச) அரசில் 

காஸ்ட்சராவின் தமலமம இனி இருக்காது. 

 

 இரண்டு முமற கியூபாவின் அதிபராக பணியாற்றிய ரால் காஸ்ட்சரா 2018 ஆம் ஆண்டில் 

அப்கபாறுப்பில் இருந்து விலகினார.் 

 இவர ் அதிபர ் கபாறுப்புகமள 2018 ஆம் ஆண்டில் 60 வயதான மிகுவல் மடயாஸ் 

சகனலிடம் (Miguel Diaz-Canel) ஒப்பமடத்தார.் 

 மடயாஸ் சகனல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அடுத்த புதிய கபாதுச ் கசயலாளராக 

சதரந்்கதடுக்கப் பட உள்ளார.் 
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பின்னணி 

 பிடல் காஸ்ட்சரா 50 வருடங்களுக்குக் கியூபாமவ வழி நடத்தினார.்  

 அவர ் தனது சசகாதரர ் ராலுடன் இமணந்து 1959 ஆம் ஆண்டில் சரவ்ாதிகாரியான  

புல்கஜன்சிசயா படிஸ்டாவிமன (Fulgencio Batista) பதவியிலிருந்து கவளிசயற்றினார.் 

 பிரிட்டன் அரசி எலிசகபத் மற்றும் தாய்லாந்தின் அரசர ் பூமிசபால் அதுல்யசதஜ் 

ஆகிசயாமரயடுத்து நீண்ட நாட்கள் ஆட்சி கசய்த உலகின் மூன்றாவது அதிபர ்

இவராவார.் 

 2011 ஆம் ஆண்டில் பிடல் காஸ்ட்சராமவயடுத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமலவராக ரால் 

கபாறுப்சபற்றார.் 

 இவர ் 2014  ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்க அதிபர ் ஒபாமாவுடன் சில ஒப்பந்தங்கமள 

சமற்ககாள்ள கியூபாவின் சமதரம்வாத அரசிமன வழி நடத்தினார.் 

 இது 1960 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முதன்முமறயாக அகமரிக்காவிற்கு கியூபாவின்  

கபாருளாதாரத்தில் நுமழய அனுமதியளிதத்து.  

 

ொர்லஸ் சகஷ்சக 

 அசடாப்பின் இமண நிறுவனரான சாரல்ஸ் ககஷ்சக தனது 81வது வயதில் 

அகமரிக்காவின் கலிசபாரன்ியாவில் காலமானார.் 

 உலகின் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சகாப்பு வடிவமான PDF (Portable Document 

Format) என்ற கமன்கபாருமள உருவாக்க இவர ்உதவினார.் 

 ககஷ்சக 1982 ஆம் ஆண்டில் ஜான் வாரன்ாக் உடன் இமணந்து அசடாப் நிறுவனத்மத 

நிறுவினார.்  

 

 ககஷ்சக பரவலாக சக் (Chuck) என்று அமழக்கப்பட்டார.் 

 1990 ஆம் ஆண்டுகளில், வாரன்ாக் "சகம்லாட் திட்டம்" என்று அமழக்கப்படும் ஒரு 

திட்டத்மத முன்கனடுத்து நடத்தினார.் 

 

நடிகர் விசெக் 

 தமிழ் திமரப்பட நடிகர ்விசவக் அவரக்ள் சமீபத்தில் தனது 59 வயதில் காலமானார.் 

 2009 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசானது அவரின் கமலக்கான பங்களிப்புக்காக பத்மஸ்ரீ 

விருமத வழங்கியது. 
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 என்.எஸ். கிருஷ்ணனின் (கமலவாணர)் வழி வந்த இவர ் சின்னக் கமலவாணர ் என்று 

அமழக்கப் பட்டார.் 

 இந்திய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏ. பி. சஜ. அப்துல் கலாம் அவரக்ளின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 

2010 ஆம் ஆண்டில் விசவக் அவரக்ள் பசுமம கலாம் என்ற திட்டத்மதத் கதாடங்கினார.் 

 கநகிழி மாசுபாடு இல்லாத தமிழகத்திற்கான பிரசச்ாரம் என்பதற்கான ஒரு தூதராக அவர ்

நியமிக்கப் பட்டார.் 

 

 

பிரியங்கா சமாஹித்சத   

 

 சமற்கு மகாராஷ்டிராவின் சதாராமவச ் சசரந்்த பிரியங்கா சமாஹித்சத அவரக்ள் 

அன்னபூரண்ா மமலச ்சிகரத்தில் ஏறி சாதமன ஒன்மறப் பமடத்துள்ளார.்  

 இவர ்அந்த உயரதம்தத் கதாட்ட முதல் இந்தியப் கபண் மமல ஏறும் நபராவார.்  

 அன்னபூரண்ா மமலச ்சிகரம் உலகின் 10 உயரிய மமலச ்சிகரங்களுள் ஒன்றாகும்.  

 அன்னபூரண்ா மமலச ் சிகரம், ஏறுவதற்கு மிகவும் கடினமான மமலகளுள் ஒன்றாகவும் 

கருதப் படுகிறது. 

 

டமதாசொளு நரசிம்மன் 

 முன்னாள் இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஆளுநர ் மமதாசவாளு நரசிம்மன் அவரக்ள் தனது 94 

வயதில் இயற்மக எய்தினார.்  

 இவர ் 1977 ஆம் ஆண்டின் சம முதல் நவம்பர ் வமரயிலான காலகட்டத்தில் ரிசரவ்் 

வங்கியின் ஆளுநராக பணியாற்றினார.்  

 சமலும் இவர ்1991 ஆம் ஆண்டில் நிதி அமமப்பின் மீதான குழுவிற்கும், 1998 ஆம் அண்டில் 

வங்கித் துமற சீரத்ிருத்தங்கள் குறிதத் குழுவிற்கும் தமலவராக பணியாற்றினார.்  

 இவர ்இந்திய வங்கிச ்சீரத்ிருதத்ங்களின் தந்மத என்றறியப் படுகிறார.்  
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ெங்கா சகாஷ் 

 புகழ்கபற்ற வங்க கமாழிக் கவிஞரான சங்கா சகாஷ் அவரக்ள் சமீபத்தில் தமது 89வது 

வயதில் காலமானார.் 

 இவர ் ஞானபீட விருது மற்றும் சாகித்திய அகாதமி விருது ஆகிய விருதுகமளப் 

கபற்றுள்ளார.் 

 இவர ் 1977 ஆம் ஆண்டில் தனது ‘பாபர ் எர ் பிராரத்்தனா’ (Babar-er Prarthana) என்ற 

புத்தகத்திற்காக சாகித்திய அகாதமி விருதிமனப் கபற்றார.் 

 இவருக்கு 1999 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப் பட்டது. 

 2011 ஆம் ஆண்டில் சங்கா சகாஷிற்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கப் பட்டது.  

 

சநல்ென் மண்சடலா உலக மனிதசநய விருது 2021 

 Diplomatic Mission Global Peace (உலக அமமதிக்கான ராஜ்ஜிய திட்டம்) என்பதினால் வழங்கப் 

படும் உலக அமமதிக்கான கநல்சன் மண்சடலா உலக மனிதசநய விருது 2021 என்ற 

விருதிமன ருமானா சின்ஹா சசஹால் கவன்றுள்ளார.் 

 இவர ்ஆந்திரப் பிரசதசத்தின் மஹதராபாத்மதச ்சசரந்்த கதாழில் முமனவராக மாறிய 

ஒரு  கமன்கபாருள் கபாறியாளர ்ஆவார.் 

 கவவ்சவறு கபாருட்கள் மற்றும் உயிரி சிமதவிற்குட்படாத கபாருட்கமள மறு சுழற்சி 

கசய்து, அவற்மற இயங்கக் கூடிய வமகயிலான பசுமமப் கபாருட்களாகவும் 

புதுமமயான கபாருட்களாகவும் மாற்ற அவர ்ஆற்றிய பங்கிற்காக இந்த விருது அவருக்கு 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

ஆஸ்கர் 2021 – முதல் ஆசியப் சபண் 

 சசாலி சாசவா என்பவர ் அகாதமி விருதுகளில் சிறந்த இயக்குநர ் விருது கபற்ற முதல் 

ஆசியப் கபண்  மற்றும் இரண்டாவது கபண் இயக்குனர ்ஆவார.்  

 சீனாவில் பிறந்த இவர ்கநாமாட்லாண்ட் என்ற திமரப்படத்மத இயக்கியசதாடு அதற்குத ்

திமரக்கமத எழுதி அப்படத்மதத ் கதாகுத்தும் உள்ளார.் 

 சகத்ரன்ீ மபக்சலாவ் என்பவர ் (Katheryn Bigelow) சிறந்த இயக்குநருக்கான ஆஸ்கர ்விருது 

கபற்ற முதல் கபண் ஆவார.் 

 இவர ்ஹரட்்லாக்கர ்என்ற படத்திற்காக 2010 ஆம் ஆண்டில் இவ்விருதிமனப் கபற்றார.் 
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விடளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

இரண்டு கின்னஸ் உலக ொதடனகள் 

 இந்திய ராணுவத்தின் துமணநிமல பமடத்தமலவர ் பாரத் பன்னு இரண்டு கின்னஸ் 

உலக சாதமனமயப் பமடத்துள்ளார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்முதல் அவர ்தனிநபராக சமற்ககாண்ட விமரவான மசக்கிள் 

ஓட்டத்திற்காக இது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவரின் முதல் சாதமனயானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்10 அன்று சல முதல் மணாலி 

(472 கி.மீ. கதாமலவு) வமரயில் கவறும் 35 மணி 25 நிமிடங்களில் அவர ் சமற்ககாண்ட 

மசக்கிள் பயணமாகும். 

 இவரது இரண்டாவது சாதமன 5,942 கி.மீ. நீளமுமடய தங்க நாற்கரப் பாமதயில் அவர ்14 

நாட்கள், 23 மணி 52 நிமிடம் என்ற சநரத்தில் மசக்கிள் பயணம் சமற்ககாண்டதாகும்.  

 தங்க நாற்கரப் பாமத கடல்லி, மும்மப, கசன்மன மற்றும் ககால்கத்தா ஆகிய 

பகுதிகமள இமணக்கின்றது. 

 

சநத்ரா குமணன் 

 படசகாட்டுதல் சபாட்டியில் ஒலிம்பிக்கிற்குத் தகுதி கபற்ற முதல் இந்தியப் கபண்மணி 

என்ற கபருமமமய சநத்ரா குமணன் கபற்றார.் 

 ஒலிம்பிக்கின் படசகாட்டும் சபாட்டிக்குத் தகுதி கபறும் 10வது இந்தியர ்இவராவர.் 

 

2021 ஆம் ஆண்டு விஸ்சடன் கிரிக்சகடச்டர்ஸின் அல்சமனாக்   

 இந்தப் பதிப்பில் 1971 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வமரயில் ஒவ்கவாரு 

பத்தாண்டிலிருந்தும் ஒரு கிரிக்ககட் வீரரின் கபயர ் சதரந்்கதடுக்கப் பட்டு அவருக்குப் 

பட்டம் சூட்டப்படும். 

o கபில் சதவிற்கு 1980களின் ODI கிரிக்சகட் வீரர ்எனும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.  

o ெெச்ின் சடண்டுல்கருக்கு 1990களின் ODI கிரிக்சகட் வீரர ்எனும் பட்டமும்,  

o முத்னதயா முரளிதரனுக்கு 2000களின் ODI கிரிக்சகட் வீரர ்எனும் பட்டமும்  

o விராட் தகாலிக்கு 2010களின் விஸ்சடன் அல்சமனாகின் ODI கிரிக்சகட் வீரர ்எனும் 

பட்டமும் சூட்டப்பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் ெரவ்ததெ கிரிக்சகட் வாரியமானது விராட் தகாலியினன 

பத்தாண்டிற்கான ICC ஆண் ODI கிரிக்சகட் வீரர ்எனவும் பத்தாண்டின் ICC ஆண் கிரிக்சகட் 

வீரர ்எனவும் அங்கீகரித்துள்ளது.  

 இங்கிலாந்தின் ஆல் ரவுண்டரான சபன் ஸ்சடாக்ஸ் 2020 ஆம் ஆண்டில் விஸ்சடனின் 

முன்னணி கிரிக்சகட் வீரராகப் புகழ் சூட்டப்பட்டார.்  

 தமற்கிந்திய ஆல்ரவுண்டரான கீரன் கபால்லாரட்ுக்கு உலகின் முன்னணி T20 கிரிக்சகட் 

வீரர ்எனும் பட்டம் வழங்கப் பட்டது.  
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2021 சீனியர் ஆசிய மல்யுத்தப் சபாட்டி 

 இது கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டியில் நடத்தப் பட்டது. 

 இது 34வது பதிப்பாகும். 

 இதில் பதக்கப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இடம் கபற இந்தியா 14 பதக்கங்கமள 

கவன்றது. 

 இதில் 5 தங்கம், 3 கவள்ளி மற்றும் 6 கவண்கலப்  பதக்கங்கள் அடங்கும். 

 ஈரான் மற்றும் கஜகஸ்தான் தலா 17 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளன. 
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தண்ணீர் ொர்ந்த விடளயாடட்ுப் சபாடட்ிகள் மற்றும் ொகெ அடமப்பு 

 தண்ணீர ் சாரந்்த விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மற்றும் சாகச அமமப்பு (Water sports & 

Adventure Institute – WSAI) ஒன்றிமன உத்தரகாண்டிலுள்ள கதகிரி அமணக்கட்டில் இந்திய 

திகபத்திய எல்மலக் காவல்பமட நிறுவியுள்ளது.  

 இந்த அமமப்பானது முதல்வர ்திராத்சிங் ராவத் மற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமமசச்ர ்

கிரண் ரிஜூஜூவினால் திறந்து மவக்கப் பட்டது. 

 அவுலியிலுள்ள (Auli) இந்திய திகபத்திய எல்மலக் காவல்பமடயின் மமலசயற்ற மற்றும் 

பனிசச்றுக்குப் சபாட்டிகள் நிறுவனம் இமத சுயாதீனமாக இயக்கும்.  

 இந்த அமமப்பானது வான், நீர ்மற்றும் நிலம் சாரந்்த விமளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மற்றும் 

சாகச நிகழ்வுகளில் பயிற்சி வழங்கும்.  

 

AIBA 2021 

 AIBA 2021 உலக இமளஞர ்குத்துசச்ண்மட சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் இந்தியப் கபண்கள் 

ஒரு வரலாற்றுச ்சாதமனயிமனப் பமடதத்ுள்ளனர.் 

 கமாத்தமாக எட்டு இந்தியரக்ள் இதில் இறுதிப் சபாட்டிக்குத் சதரவ்ாகியுள்ளனர.் 

 இதில் 7 சபர ்கபண்கள் ஆவர.்  

 சமலும் அவரக்ள் தங்கள் பிரிவுகளில் தங்கம் கவன்றுள்ளனர.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

காந்தியின் கடட்ாக் ெருடகயின் 100ெது ெருடம் 

 ஒடிசா மாநிலத்திற்கு மகாத்மா காந்தி முதன்முதலாக வருமக தந்த 100வது ஆண்டு 

நிமறவிமன ஒடிசா அரசு ககாண்டாடுகிறது (மாரச் ்23).  

 இவ்விழாவில் ’காந்தியின் ஒடிசா வருமகயின் 100வது வருடம்‘ குறித்து இமணய வழியில் 

ஒரு நிமனவு தபால் தமலயிமன மத்திய அமமசச்ர ்சஞ்சய் சதாத்சர கவளியிட்டார.் 

 மகாத்மா காந்தி 1921  ஆம் ஆண்டு மாரச் ்23 அன்று ஒடிசா மாநிலத்திற்கு வருமக தந்த 

சபாது இங்கு தங்கியிருந்தார.் 

 

குரு சதக் பகதூரின் 400ெது பிறந்தநாள் 

 குரு சதக் பகதூரின் பிறந்தநாள் நிமறவு நாள் ஏப்ரல் 01 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 17 ஆம் நூற்றாண்டில் சீக்கியரக்மளயும் இந்துக்கமளயும் இஸ்லாமியத்திற்கு மாறுமாறு 

கட்டாயப் படுத்திய ஒரு சட்டத்திலிருந்து அவரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கிய இவரது 

பணிக்காக இவர ்கவகுவாக சபாற்றப் படுகிறார.் 

 குரு நானக்கின் ககாள்மககமளப் பரப்புவதற்காக காஷ்மீர ் மற்றும் அசாம் சபான்ற 

நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு அவர ்நீண்ட தூரப் பயணங்கமள சமற்ககாண்டார.் 

 இவர ் இஸ்லாமிய மதத்மத ஏற்றுக் ககாள்ள மறுத்ததால் முகலாயப் சபரரசர் 

ஔரங்கசீப்பின் ஆமணப் படி கடல்லி நகரில் தூக்கிலிடப்பட்டார.் 

 இவரது மகனான குரு சகாபிந்த் சிங் சீக்கியரக்ளின் கமடசி குரு ஆவார.் 

குரு சதக் பகதூர் 

 குரு சதக் பகதூர ்தியாக மால் என்பது இவரது இயற்கபயராகும். 

 குரு சதக் பகதூர ்எனும் கபயர ்ஹரச்காபிந்த் அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது.  

 

 

உலக மதி இறுக்கத்திற்கான விழிப்புணர்வு தினம் – ஏப்ரல் 02 

 இத்தினம், மதி இறுக்கத்துடன் உள்ளவரக்மள மக்கள் புரிந்து ககாள்ளச ் கசய்யவும் 

அவரக்மள ஏற்றுக் ககாள்ளச ் கசய்யவும் அவரக்ளுக்கு உலகளாவிய ஆதரவிமன 

அதிகரிக்கச ் கசய்யவும் சவண்டி மக்கமள ஊக்குவிப்பதற்கு என்று கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 
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 மதி இறுக்கம் என்பது சமூகம் மற்றும் கமாழித் கதாடரப்ுகளில் குமறபாடு, 

கசய்தமதசயத் திரும்பத் திரும்பச ் கசய்தல் மற்றும் குமறவான ஆரவ்ம் என்ற 

குமறபாடுகள் ககாண்ட ஒரு நரம்பியல் வளரச்ச்ிக் சகாளாறு சநாயாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “பணியிடங்களில் தெரத்்துக் சகாள்ளுதல் : 

சபருந்சதாற்றுக்குப் பிந்னதய உலகில் உள்ள ெவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்” ('Inclusion in 

the Workplace: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World') என்பதாகும். 

 

 

ெர்ெசதெ குழந்டதகள் புத்தக தினம் 

 இது இமளயவரக்ளுக்கான  புத்தகங்கள் குறிதத் சரவ்சதச வாரியத்தினால் (International 

Board on Books for Young People – IBBY) அனுெரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வு ஆகும். 

 IBBY வாசிப்பின் மீதான தநசிப்னப ஈரப்்பதற்காகவும் குழந்னதகளின் புத்தகங்கள் குறித்த 

தகவனலப் பரப்புதற்குமான ஒரு இலாப தநாக்கமில்லா அனமப்பாகும். 

 1967 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இத்தினம் அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “வாரத்்னதகளின் இனெ” (The Music of Woods) என்பது 

ஆகும்.  
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உலகக் சகாண்டாட்ட தினம் – ஏப்ரல் 03 

 உலகக் ககாண்டாட்ட தினத்மதக் ககாண்டாடுவதற்கான முதல் சிந்தமன 1996 ஆம் 

ஆண்டில் “Flight : A Quantum Fiction Novel” எனப்படும் புதிய புதினம்  சவளிவந்தனத அடுத்து 

ததான்றியது. 

 நன்னம வாய்ந்த நன்னம்பிக்னகயுள்ள அனனத்னதயும் சரவ்சதச அளவில் 

சகாண்டாடுவமதசய இத்தினம் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 மனிதத் தன்னமயினனக் சகாண்டாடும் இந்தத் தினமானது ஒற்றுனம, தவற்றுனம 

மற்றும் அனமதியான ெகவாழ்வு தபான்றவற்னற ஊக்குவிப்பமத சநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

சுரங்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் சுரங்கம் சதாடர்பான 

நடெடிக்டககளில் உதவி ஆகியெற்றிற்கான ெர்ெசதெ தினம் – ஏப்ரல் 04 

 சபாரக்ளில் உபசயாகிக்கும் கவடிகபாருட்களில் எஞ்சியப் கபாருட்களின் தீய விமளவுகள்  

பற்றிய விழிப்புணரம்வ மக்களிமடசய பரப்புவதற்காக சவண்டி இத்தினம்  

கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “விடாமுயற்சி, கூட்டாண்னம மற்றும் 

வளரெ்ச்ி” (Perseverance, Partnership, and Progress) என்பதாகும். 

 2005 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 08 அன்று ஐ.நா. சபாதுச ் ெனபயானது ஒவ்சவாரு வருடமும் 

ஏப்ரல் 04 ஆம் நாள் சுரங்கம் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் சுரங்கம் சதாடரப்ான 

நடவடிக்னககளில் உதவி ஆகியவற்றிற்கான ெரவ்ததெ தினமாக கனடபிடிக்கப்படும் என 

அறிவித்தது. 

 

 

சதசிய கடல்ொர் தினம் – ஏப்ரல் 05 

 இந்த வருடம் இந்தியா 58வது சதசிய கடல்சார ்தினத்மதக் ககாண்டாட இருக்கிறது. 

 கண்டங்களுக்கிமடப்பட்ட வரத்்தகம் மற்றும் கபாருளாதாரம் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரம்வப் பரப்புவதற்காக இத்தினம் 1964 ஆம் ஆண்டில் முதன்முமறயாக 

ககாண்டாடப் பட்டது. 
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 இந்திய அரசின் “ஆத்ம நிரப்ார ்பாரத்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் “தகாவிட்-19 கதாற்றுக்கு  

அப்பாற்பட்ட நினலயான கப்பல் தபாக்குவரத்து” என்பதத இந்த ஆண்டிற்கான   

கருத்துருவாகும்.  

 

உலக சுகாதார தினம் 2021 – ஏப்ரல் 07 

 

 இத்தினம் நமது மருத்துவரக்ளின் தமலயாயப் பங்களிப்பிமனயும் உலக சுகாதார 

அமமப்பின் கவற்றிகமளயும் அங்கீகரிக்கும் வமகயில் ஒவ்கவாரு வருடமும் 

ககாண்டாடப் படுகிறது.  

 சுகாதாரம் என்பது உடல்நலம் மட்டுமின்றி மனம் மற்றும் சமூகம் சாரந்்த நலனுமாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுகாதார தினத்தின் கருத்துரு, “சிறந்த, ஆசராக்கியமான 

உலமக உருவாக்குதல்” (Building a Fairer, healthier world) என்பதாகும்.  

 

ெர்ெசதெ சராமானியர்கள் தினம் – ஏப்ரல் 08 

 சரவ்சதச சராமானியரக்ள் தினமானது சராமானியர ் கலாசச்ாரத்மதக் ககாண்டாடவும் 

சராமானிய மக்கள் எதிரக்காள்ளும் பிரசச்ிமனகள் பற்றி விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்தவும் 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 இத்தினம் லண்டன் அருசக உள்ள கசல்ஸ்ஃபீல்டில் 1971 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 முதல் ஏப்ரல் 

12 வமர நமடகபற்ற சராமானியப் பிரதிநிதிகளின் முதல் மாகபரும் சரவ்சதச 

சந்திப்பிமன நிமனவு கூறும் வமகயில் ககாண்டாடப் படுகிறது.  

 1990 ஆம் ஆண்டு முதல் சரவ்சதச சராமானிய தினமானது சரவ்சதச சராமானிய 

ஒன்றியத்தால் ககாண்டாடப் படுகிறது.  
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CRPC வீரர்கள் தினம் – ஏப்ரல் 09 

 

 மத்திய ரிசரவ்் காவல் பமட (CRPF) வீரரக்ள் தினம் அப்பமடயின் வீரரக்ளுக்கு கபருமம 

சசரக்்கும் வமகயில் ககாண்டாடப்படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டு 56வது CRPF வீரரக்ள் தினமாகும். 

 1965 ஆம் ஆண்டில் இசத நாளில்தான் குஜராத்தின் ரான் ஆப் கட்ச ் பகுதியில் அமமந்த 

சரத்ா சாவடியில் அத்துமீறி நுமழந்த பாகிஸ்தானிய ராணுவத்திமனத் சதாற்கடித்து, CRPF 

அமமப்பின் ஒரு சிறிய பமட வரலாறு பமடதத்து. 

 

உலக சமடெப் பந்தாட்ட (சடபிள் சடன்னிஸ்) தினம் – ஏப்ரல் 06 

 உலக சமமசப் பந்தாட்ட தினமானது சரவ்சதச சமமசப் பந்தாட்டக் கூட்டமமப்பின் 

முன்கனடுப்பாகும்.  

 இத்தினம் உலகின் ஒவ்கவாரு பகுதியிலும் உலகளவில் சமமசப் பந்தாட்ட விமளயாட்மட 

ஊக்குவிப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் ஆண்டுசதாறும் கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 சமலும் இத்தினம் சமம்பாடு மற்றும் அமமதிக்கான சரவ்சதச விமளயாட்டுத ்

தினத்மதயும் குறிக்கிறது.  

 பாலினச ் சமத்துவம் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் சபான்றவற்மற ஊக்குவிக்க சமமசப் 

பந்தாட்டத்மதப் பிரபலமாக்கவும், உலகளாவியதாகவும், அமனத்மதயும் 

உள்ளடக்கியதாகவும் (popular, universal and inclusive) அமத மாற்றுவதற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு 

உலக சமமசப் பந்தாட்ட தினம் ஈடுபாடு கசலுத்தும். 
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 2021 ஆம் ஆண்டு உலக சமமசப் பந்தாட்ட தினமானது ஐ.நா.வின் 5வது நீடித்த சமம்பாட்டு 

இலக்கான பாலினச ்சமத்துவத்மத அமடவமத சநாக்கமாகக் ககாண்டு உள்ளது.  

 

உலக சஹாமிசயாபதி தினம் – ஏப்ரல் 10 

 உலக சஹாமிசயாபதி தினமானது சஹாமிசயாபதி பற்றியும் மருத்துவ உலகில் அதன் 

பங்கிமனப் பற்றியும் விழிப்புணரவ்ிமனப் பரப்புவதற்காக ஒவ்கவாரு வருடமும் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இத்தினம் கஜரம்னியின் மருத்துவரான டாக்டர ் கிறிஸ்டியன் பிரட்ரிக் சாமுசவல் 

கஹன்சமனின் பிறந்த நாளிமன நிமனவு கூறுகிறது. 

 இவர ்சஹாமிசயாபதி எனப்படும் மாற்று மருத்துவ முமறமய நிறுவியவர ்ஆவார.் 

 இந்த ஆண்டு (2021) கஹன்சமனின் 266வது பிறந்த நாளாகும். 

 ஆயுஷ் அமமசச்கத்தின் மத்திய சஹாமிசயாபதி ஆராய்சச்ி மன்றமானது (CCRH – Central 

Council for Research in Homeopathy) உலக சஹாமிசயாபதி தினத்தன்று புதுகடல்லியில் ஓர ்

இரண்டு நாள் அறிவியல் மாநாட்டிமன ஏற்பாடு கசய்தது. 

 இம்மாநாட்டின் கருத்துரு, “சஹாமிசயாபதி – ஒருங்கிமணந்த மருத்துவத்திற்கானப் 

பாமத” (Homeopathy – Roadmap for Integrative Medicine) என்பதாகும்.  

 

பாதுகாப்பான தாய்டமக்கான சதசிய தினம் – ஏப்ரல் 11 

 பாதுகாப்பான தாய்மமக்கான சதசிய தினம் இந்திய கவள்மள நாடா கூட்டிமணவின் 

(WRAI – White Ribbon Alliance India) ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 கரப்்ப காலத்தில் குழந்மத பிறப்பின் சபாதான நலம் மற்றும் மகப்சபறு வசதிகமளப் 

சபாதுமான அளவில் மகளிர ்கபறுவதமன உறுதி கசய்வதற்காக இத்தினம் கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 சமலும் இத்தினம் கஸ்தூரிபாய் காந்தியின் பிறந்த நாமளயும் குறிக்கிறது. 

 கஸ்தூரிபாய் காந்தி சதசத் தந்மத சமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியின் மமனவி ஆவார.் 

 1800 நிறுவனங்களின் கூட்டமமப்பான WRAI அமமப்பின் சவண்டுசகாளுக்கு இணங்க 

2003 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு ஏப்ரல் 11 ஆம் சததியிமனப் பாதுகாப்பான 

தாய்மமக்கான சதசிய தினமாக அறிவிதத்து. 

 பாதுகாப்பான தாய்மமக்கான சதசிய தினத்மத சமூக ரீதியில் அறிவிதத் உலகின் முதல் 

நாடு இந்தியா ஆகும். 

 

உலக பார்கின்ென் தினம் - ஏப்ரல் 11 

 இது ஒரு நரம்பு மண்டலக் சகாளாறாகும். 

 இந்த நாள் லண்டமனச ் சசரந்்த டாக்டர ் சஜம்ஸ் பாரக்ின்சனின் பிறந்த நாமளக் 

குறிக்கிறது. 

 பாரக்ின்சன் சநாயின் அறிகுறிகளுடன் ஆறு நபரக்மள முமறயாக விவரிதத் முதல் நபர ்

இவராவார.் 
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 இந்த ஆண்டிற்கான  கருத்துரு, பாரக்ின்சன் மற்றும் பாரக்ின்சன் கவனிப்பில் மன 

ஆசராக்கியம் (Mental Health in Parkinson’s and Parkinson’s Care) என்பதாகும். 

 

மனித விண்செளிப் பயணத்திற்கானப் பன்னாடட்ு நாள் - ஏப்ரல் 12 

 

 ஐ.நா கபாதுச ்சமபயானது ஏப்ரல் 12 ஆம் சததிமய மனித விண்கவளிப் பயணத்திற்கான 

பன்னாட்டு நாளாகக் ககாண்டாடுவதாக அறிவிதத்து. 

 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று முதலாவது மனித விண்கவளிப் பயணமானது யூரி 

காகரினால் சமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 சசாவியத் குடிமகனான இவர ்விண்கவளியில் பயணம் கசய்த முதல் மனிதராவார.் 

 சமலும் 1981 ஆம் ஆண்டின்  ஏப்ரல் 12 ஆம் சததியன்று ககாலம்பியாவின் 1வது விண்கவளி 

விண்கலமான எஸ்.டி.எஸ்-1 என்ற விண்கலமானது விண்ணில் ஏவப் பட்டது. 

 1963 ஆம் ஆண்டின் ஜூன் 16 ஆம் சததியன்று வாலண்டினா கதரஸ்சகாவா பூமிமயச ்

சுற்றி வந்த முதல் கபண்மணி ஆனார.் 

 1969 ஆம் ஆண்டின் ஜூமல 20 ஆம் சததியன்று நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சந்திரனின் சமற்பரப்பில் 

கால் மவத்த முதல் மனிதர ்ஆனார.் 

 அப்பல்சலா மற்றும் சசாயுஸ் ஆகியமவ முதல் அகமரிக்க-ரஷ்ய விண்கவளி 

விமானங்களாகும். 

 

ஜாலியன்ொலா பாக் படுசகாடல நாள் - ஏப்ரல் 13 

 ஜாலியன்வாலா பாக் படுககாமல என்பது 1919 ஆம் ஆண்டில் அமிரத்சரஸின் 

ஜாலியன்வாலா பாக் என்ற இடத்தில் நடந்த சம்பவத்மதக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு இசச்ம்பவத்தின் 102வது ஆண்டு நிமறவாகும். 

 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ஆம் சததியன்று மபசாகி என்ற பண்டிமகமயக் ககாண்டாட 

சவண்டி ஜாலியன்வாலா பாக்கில் மக்கள் கூடினர.் 
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 காவல் அதிகாரி கஜனரல் டயர ் தனது பமடகளுக்கு அங்கு இருந்த மக்கமளச ் சுடுமாறு 

உத்தரவிட்டார.் 

 இதன் பின்னர,்  இமத விசாரிக்க ஹண்டர ்கமிஷன் அமமக்கப்பட்டது. 

 ஆனால் கஜனரல் டயரின் நடவடிக்மகமயப் பஞ்சாப் துமணநிமல ஆளுநர ் சர ்

மமக்சகல் ஓ டயர ்பாராட்டியிருந்தார.் 

 

 

அம்சபத்கர் சஜயந்தி - ஏப்ரல் 14 

 இந்த ஆண்டு, அம்சபத்கர ் கஜயந்தியானது புகழ்கபற்ற இத்தமலவரின் 130வது பிறந்த 

நாமளக் குறிக்கிறது. 

 அம்சபத்கர ்கஜயந்தியானது இந்தியாவில் சமத்துவ தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இது இந்தியா முழுவதும் அலுவல்பூரவ் கபாது விடுமுமறயாக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 அவர ்1891 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 14 ஆம் சததியன்று மத்திய மாகாணத்தில் (தற்சபாமதய 

மத்தியப் பிரசதசம்) உள்ள நகரப்்புற மற்றும் இராணுவப் பகுதியான ‘சமாவ்' என்ற நகரில் 

பிறந்தார.் (இப்சபாது இது அதிகாரப்பூரவ்மாக டாக்டர ் அம்சபத்கர ் நகர ் என்று 

அமழக்கப்படுகிறது ) 

 இவர ்சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்டம் மற்றும் நீதித் துமற அமமசச்ராவார ்(1947 முதல் 

1951 வமர). 

 இவர ்இந்திய அரசியலமமப்பின் தந்மத என்று புகழப்படுகிறார.் 

 இவர ்1956  ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்6 அன்று தில்லியில் காலமானார.் 

 1990 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மிக உயரந்்த சிவில் ககௌரவமான பாரத ரத்னா 

விருதானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 1990 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 முதல் மற்றும் 1991 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 வமரயிலான 

காலகட்டம் “சமூக நீதிக்கான ஆண்டு” என்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சமபயானது 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் அம்சபத்கர ்

கஜயந்திமயக் ககாண்டாடியது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு முதல், ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள், இந்திய மாநிலமான மகாராஷ்டிராவில் அறிவு 

தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

ICCR நிறுெப்படட் நாள் - ஏப்ரல் 09 

 இந்தியக் கலாசச்ார உறவுகளுக்கான மன்றமானது (ICCR - Indian Council for Cultural Relations) 

தனது 71வது அறக்கட்டமள தினத்மத ககாண்டாடுகிறது. 

 இது 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமமசச்ரான கமௌலானா அபுல் 

கலாம் ஆசாத் அவரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 இது ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாகும். 

 இது இந்தியாவிற்கும் உலகிற்கும் இமடயிலான கலாசச்ார உறவுகள் மற்றும் பரஸ்பர 

புரிந்துணரவ்ு ஆகியவற்மற வளரப்்பது மற்றும் பலப்படுத்துவது என்ற சநாக்கத்துடன் 

உள்ளது. 

 மற்ற நாடுகளுடனும் மக்களுடனும் கலாசச்ாரப் பரிமாற்றங்கமள சமம்படுத்தச ்

கசய்வமதயும் இது சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது 1965 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட சரவ்சதச புரிதலுக்கான 

ஜவஹரல்ால் சநரு விருமதயும் நிரவ்கிக்கிறது. 

 

சதருொழ் குழந்டதகளுக்கான பன்னாடட்ு நாள் - ஏப்ரல் 12 

 இது 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளவில் ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 இது கதருவாழ் குழந்மதகளின் மனிதசநயம், கண்ணியம் மற்றும் எதிரப்்பு உணரவ்ு 

ஆகியவற்மற அங்கீகரிப்பதற்காகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 குழந்மதகளின் உரிமமகள் கதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப்பந்தத்தில் (1990) 

கதருவாழ் குழந்மதகளுக்கும் உரிமம உண்டு. 
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37ெது சியாெச்ின் தினம் - ஏப்ரல் 13 

 1984 ஆம் ஆண்டின் இந்த நாளில், ஆபசரஷன் சமகதூத் என்ற நடவடிக்மகமயத ்

கதாடங்கும் விதமாகப் பிலாஃபாண்ட் லா என்ற கணவாயில் இந்தியத் துருப்புக்கள் 

முதலில் மூவரண்க் ககாடியிமன ஏற்றினர.் 

 காஷ்மீரில் சியாசச்ின் பனிப்பாமறயின் மீதான கட்டுப்பாட்மடக் மகப்பற்ற இந்திய 

ஆயுதப் பமடகள் சமற்ககாண்ட ஒரு நடவடிக்மகயின் குறியீட்டுப் கபயர ்இதுவாகும். 

 சியாசச்ின் ஆனது உலகின் மிக உயரந்்த சபாரக்்களமாகும். 

 இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இமடயிலான சியாசச்ின் சமாதலில் பிலாஃசபாண்ட் 

லா கணவாய் ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருந்தது. 

 லடாக்கில் உள்ள பிலாஃசபாண்ட் லா கணவாய் ஆனது இந்திய துமணக் கண்டத்மதயும் 

சீனாமவயும் இமணக்கும் பண்மடய பட்டுவழிப் பாமதயில் உள்ளது. 

 சால்சடாசரா கணவாய் என்றும் அமழக்கப்படும் இது இமயமமலயில் உள்ள சால்சடாசரா 

முகட்டில் அமமந்துள்ள ஒரு மமலப்பாமத ஆகும். 
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ெர்ெசதெ டர்பன் தினம் - ஏப்ரல் 13 

 இது 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவார ்ஆண்டும் ஏப்ரல் 13 அன்று ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 சீக்கியரக்ள் தமலப்பாமகமய (டரப்ன்) தங்கள் மதத்தின் ஒரு கட்டாயப் பகுதியாக 

மவக்க சவண்டும் என்ற கடுமமயான சதமவ குறித்த விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்தச ்

கசய்வமத இது சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் டரப்ன் தினமானது குரு நானக் சதவின் 552வது பிறந்த நாள் மற்றும் 

மபசாகி பண்டிமக சபான்றவற்மறக் குறிக்கிறது. 

 

உலக ொகாஸ் சநாய் தினம் – ஏப்ரல் 14 

 இத்தினம் முதன்முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 இதமன உருவாக்க 2019 ஆம் ஆண்டு நமடகபற்ற உலக சுகாதார மன்றத்தின் 72வது 

கூட்டத்தில் இதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.  

 இந்த சநாய் கமதுவாக வளரவ்தாலும் அரசியல் ரீதியான பலம் இல்லாத மற்றும் சரியான 

சுகாதார நலம் இல்லாத ஏமழ மக்கமளசய இது முக்கியமாக பாதிப்பதாலும் இந்சநாய் 

கபரும்பாலும் கவளிக் ககாணரப்படுவதில்மல. 

 இந்சநாய் உலகம் முழுவதும் உள்ள வளரந்்து வரும் நாடுகளின் குமறந்த வருமானமுமடய 

மக்கமளப் பாதிக்கும் ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல சநாய் (Neglected Tropical 

disease – NTD) என வனகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 இத்தினம் உலக சுகாதார அனமப்பினால் குறிப்பிடப்பட்ட 11 அலுவல்ொர ்உலகளாவிய 

சபாது சுகாதாரப் பிரெெ்ாரங்களுள் ஒன்றாகும்.  

 இந்தநாய்க்கு பிதரசில் நாட்டின் டாக்டர ் காரர்ஸ் ரினபதரா  ஸ்டிதியாதனா ொகாஸ் 

என்பவரின் சபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ் தான் இந்தநாயின் முதல் தாக்குதனல 1909 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று 

கண்டுபிடித்தார.் 

 

 

சதசிய தீயடணப்புெ ்செடெ தினம் – ஏப்ரல் 14 

 இந்தத் தினமானது மீட்பு நடவடிக்மகயின் சபாது தீயமணப்பு வீரரக்ள் ஆற்றும் மகத்தான 

துணிவு மிக்க வீரத்திமன நிமனவு கூர கமடபிடிக்கப்படுகிறது.  
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 மும்மப தீயமணப்புப் பமடயின் தீயமணப்பு வீரரக்ள் மற்றும் அலுவலரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

கசலுத்துவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இவரக்ள் 1944 ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் துமறமுகத்தில் சபாரட்் ஸ்டிக்மகன் (Fort Stikine) 

எனப்படும் கப்பலில் ஏற்பட்ட ஒரு கபரிய தீயிமன அமணக்கும் சபாராட்டத்தில் 

உயிரிழந்தனர.்  

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, ”தீயினால் ஏற்படும் ஆபத்துகமளத் தணிப்பதற்காக தீ 

அமணப்புப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கமளப் பராமரிதத்ல்”. 

 

 

உலகப் படடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்க தினம் – ஏப்ரல் 15   

 “உலகளாவிய இலக்குகள்” எனப்படும் ஐ.நா.வின் நீடித்த சமம்பாட்டு இலக்கிமன 

சநாக்கிய முன்சனற்றத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்கமளத் தீரப்்பதில் பமடப்பாற்றல் மற்றும் 

புத்தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரம்வ உருவாக்குவசத இதன் 

சநாக்கமாகும்.  

 இத்தினம் முதன்முதலில் 2018 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது.  

 

உலக கடல தினம் – ஏப்ரல் 15 

 இத்தினம் யுகனஸ்சகாவின் பங்குதார அமமப்பான சரவ்சதச கமல கூட்டமமப்பபு என்ற 

அமமப்பினால் (IAA - International Association of Art) அறிவிக்கப்பட்டது.  
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 இத்தினம் முதன்முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டு சகாண்டாடப்பட்டது.  

 லிதயானாரத்டா டாவின்சி அவரக்ளுக்கு மரியானத செலுத்தும் வனகயில் அவரது பிறந்த 

நாள் ததரந்்சதடுக்கப்பட்டது.  

 இவர ்ஒரு இத்தாலிய ஓவியர,் சிற்பி, கட்டிடக்கனல வல்லுநர,் வனரவாளர,் கட்டுனரயாளர,் 

சபாறியியலாளர ்மற்றும் அறிவியலாளர ்ஆவார.்  

 இவர ் உலக அனமதி, கருத்துச ் சுதந்திரம் தபான்ற பலவற்றின் அனடயாளமாக 

ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.்  

 

திருநர் நலன் தினம் – ஏப்ரல் 15 

 2008 ஆம் ஆண்டில் அப்சபாமதய திமுக ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் 

முதலாவது திருநர ்நல வாரியத்மத ஏற்படுத்தியது. 

 2006 ஆம் ஆண்டில் அப்சபாமதய முதல்வர ் திரு கருணாநிதி அவரக்ள் முந்மதய 

அமடகமாழியான அரவாணி என்பமத நீக்கி விட்டு, அதற்குப் பதிலாக மிகுந்த 

கண்ணியமான திருநங்மக என்ற வாரம்தமய அவரக்ளுக்குச ்சூட்டினார.்  

 சமூக நல்வாழ்வுத் துமறயின் கீழ் அந்தப் கபயசராடு ஒரு நலவாரியம் அமமக்கப் பட்டது. 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15 ஆம் சததி, உசச்நீதிமன்றம், சதசிய சட்ட உதவிகள் 

மமயம் எதிர ் இந்திய ஒன்றியம் என்ற வழக்கில் திருநர ் சமூகத்மத மூன்றாம் 

பாலினத்தவர ்என அங்கீகரித்து தனது தீரப்்மப  வழங்கியது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு, அப்சபாமதய அதிமுக தமலமமயிலான அரசாங்கம் திருநங்மக என்ற 

பதத்மத மூன்றாம் பாலினத்தவர ்என்ற பதத்திற்கு மாற்றியது. 

 

 

இமாெெ்ல தினம் – ஏப்ரல் 15 

 இமாசச்லம் என்பது பனி சூழ்ந்த பகுதி என்பதாகும். 

 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 ஆம் சததி, தமலமம ஆமணயரால் நிரவ்கிக்கப்படக் கூடிய 

ஒரு மாகாணமாக இமாசச்ல் உருவாக்கப்பட்டது. 

 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25 ஆம் சததி இது ஒரு “C” பிரிவு மாநிலமாக மாற்றப்பட்டது. 

 பின்பு 1970 ஆம் ஆண்டில், பாராளுமன்றம் இமாெெ்லப் பிரததெம் எனும் ெட்டத்னத 

இயற்றியது. 
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 அது முதல் இமாெெ்லப் பிரசதசம் ஒரு முழுனமயான மாநிலமாக உருசவடுதத்து. 

 இமாெெ்லப் பிரசதசத்திற்கு மாநிலம் என்ற ஓர ்அலுவல்பூரவ் அங்கீகாரமானது 1971 ஆம் 

ஆண்டு  னவரி 25ம் தததி அன்று அளிக்கப்பட்டது. 

 

உலக ஆதரவுக் குரல் தினம் – ஏப்ரல் 14 

 ஆதரவுக் குரல் எனும் நிகழ்விமனக் ககாண்டாடுவதற்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட ஓர் 

உலகளாவிய வருடாந்திர நிகழ்வு இது ஆகும். 

 1999 ஆம் ஆண்டில் பிசரசிலில் ஒரு சிறியக் ககாண்டாட்டத்துடன் இது கதாடங்கப் பட்டது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு 'ஒரு உலகம் பல குரல்கள்' என்பதாகும் 

 

பன்னாடட்ு டஹக்கூ கவிடத தினம் - ஏப்ரல் 17 

 இது மஹக்கூ அறக்கட்டமளயின் ஒரு முன்கனடுப்பாகும்.  

 மஹக்கூ என்பது ஜப்பானியக் கவிமதகளின் ஒரு பண்மடய வடிவமாகும். 

 

உலக இரத்தப்சபாக்கு சநாய் தினம் - ஏப்ரல் 17 

 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு “Adapting to change: sustaining care in a new world” என்பதாகும். 

 இது ‘ஹீசமாபிலியா உலகக் கூட்டமமப்பின்’ (World Federation of Haemophilia) ஒரு 

முன்கனடுப்பாகும். 

 ஃபிராங்க் ஷ்னாபலின் அவரக்மளக் ககௌரவிக்கும் விதமாக அவரது பிறந்தநாளான 

ஏப்ரல் 17 இதற்காக சதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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உலகப் பாரம்பரிய தினம் - ஏப்ரல் 18 

 

 இது நிமனவுசச்ின்னங்கள் மற்றும் தளங்களுக்கான சரவ்சதச தினம் என்றும் அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது 1982  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18, அன்று சரவ்சதச நிமனவுச ் சின்னங்கள் மற்றும் 

தளங்களுக்கான மன்றத்தால் (ICOMOS-International Council on Monuments and Sites) 

முன்கமாழியப் பட்டு, 1983 ஆம் ஆண்டில் யுகனஸ்சகா கபாதுச ் சமபயால் அது 

அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு “Complex Pasts: Diverse Futures” (சிக்கலான கடந்த 

காலங்கள்: பன்முகத் தன்மம ககாண்ட எதிரக்ாலங்கள்) என்பதாகும். 

 தற்சபாது, இந்தியாவில் 38 உலகப் பாரம்பரிய தளங்கள் உள்ளன, அவற்றில் 30 பண்பாட்டு 

ரீதியிலான பாரம்பரியத் தளங்களும், 7 இயற்மக ரீதியிலான பாரம்பரியத ் தளங்களும் 

மற்றும் 1 கலப்புத் தளமும் உள்ளது. 

 கஞ்சன்ஜங்கா சதசியப் பூங்கா  என்பது கலப்புத் தளம் ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் கஜய்ப்பூர ் நகரமானது கலாசச்ாரப் பட்டியலின் கீழ் இந்தியாவின் 

38வது தளமாக சதரந்்கதடுக்கப் பட்டது  

 இந்திய நாடானது, தளங்களின் எண்ணிக்மகயில் உலகளவில் ஆறாவது இடத்தில 

உள்ளது. 

 இது வமரயில் சீனா, இத்தாலி, ஸ்கபயின், கஜரம்னி மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியமவ மட்டுசம 

இந்தியாமவ விட இந்தப் பட்டியலில் அதிக தளங்கமளக் ககாண்டு உள்ளன. 

 

ஐ.நா.வின் சீன சமாழி நாள் - ஏப்ரல் 20 

 இந்த நிகழ்வானது ஐ.நா. கபாதுத ்தகவல் துமறயால் 2010 ஆம் ஆண்டில்  துவங்கப் பட்டது. 

 இந்நாள் சகங்ஜிக்கு (Cangjie) கபருமம சசரக்்கும் விதமாக சதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இது பன்கமாழி மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்மமமயக் ககாண்டாடுவமத 

சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 அந்த அமமப்பின் ஆறு அலுவல்பூரவ் கமாழிகமளயும் சமமாகப் பயன்படுத்துவமத 

ஊக்குவிப்பதும் இதன் சநாக்கமாகும். 

 சகங்ஜி என்பவர ் சீனாவில் புராண காலத்திய மனிதராவார ,் அவர ் சுமார ் 5,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீன எழுத்துக்கமள கண்டுபிடித்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

 ஐ.நா.வில் ஆறு அலுவல்பூரவ் கமாழிகள் உள்ளன. 

 அமவ அரபு, சீனம், ஆங்கிலம், பிரஞ்சு கமாழி, ரஷ்ய கமாழி மற்றும் ஸ்பானிய கமாழி 

ஆகியனவாகும். 

 

 

குடிடமப் பணியாளர் நாள் - ஏப்ரல் 21 
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 அரசு ஊழியரக்ளின் முயற்சிகமளயும் பணிகமளயும் ஊக்குவிக்கும் சநாக்கத்துடன் 

இந்நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமமசச்ரான சரத்ார ்வல்லபாய் பசடல் அவரக்ள், 

1947 ஆம் ஆண்டில் கடல்லியின் கமட்கால்ஃப் இல்லத்தில் குடிமமப் பணி அதிகாரிகளுக்கு 

மத்தியில் வரசவற்புமர ஆற்றினார.் 

 அவர ்குடிமமப் பணியாளரக்மள ‘இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம்’ என்று குறிப்பிட்டார.் 

 அவர ்நவீன அகில இந்தியச ்சசமவகளின் தந்மத என்று கருதப்படுகிறார.் 

 அகில இந்தியச ்சசமவகளானது இந்திய நிரவ்ாக சசமவ, இந்திய வனச ்சசமவ மற்றும் 

இந்திய காவல் சசமவ ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது. 

 பிரிட்டிஷ் கவரன்ர ் கஜனரல் காரன்்வாலிஸ் அவரக்ள் (1786-93) "இந்தியாவின் சிவில் 

சசமவகளின் தந்மத" என்று அமழக்கப் பட்டார.் 

 

உலக கல்லீரல் தினம் – ஏப்ரல் 19 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “உங்கள் கல்லீரனல ஆதராக்கியமாகவும் 

தநாயின்றியும் னவத்திருங்கள்” (Keep your liver healthy and disease-free) என்பதாகும். 

 இத்தினம் உடலில் இரண்டாவது சபரிய உறுப்பான கல்லீரனலப் பற்றிய 

விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்காக ஒவ்சவார ்ஆண்டும் கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 மூனளனயத் தவிரத்்து, உடலின் இரண்டாவது சபரிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான 

உடலுறுப்பு கல்லீரலாகும். 

 கல்லீரல் தநாய்கள் சஹப்பனடட்டிஸ் சநாயான A, B மற்றும் C, மது மற்றும் மருந்து 

ஆகியவற்றால் உண்டாகின்றன. 

 னவரஸ் ொரந்்த சஹப்பனடட்டிஸ் தநாயானது மாெனடந்த உணவு மற்றும் நீரினன 

உட்சகாள்வதாலும், பாதுகாப்பற்ற பாலியல் செயல்பாடுகளாலும் மருந்துகனள தவறான 

முனறயில் உட்சகாள்வதாலும் ஏற்படுகிறது.  

 

புவி தினம் – ஏப்ரல் 22 

 ஐ.நா.வின் கபாதுச ் சமப 2009 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்திமன சரவ்சதச புவி அன்மன 

தினமாக அறிவித்தது. 
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 இது உலகின் மிகப்கபரிய சுற்றுசச்ுழல் இயக்கமாகும். 

 இது 1970 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான புவி தினத்தின் கருத்துரு, “நமது பூமியிமன மீட்சடடுப்தபாம்” 

(Restore Our Earth) என்பதாகும்.  

 

ெர்ெசதெ தகெல் மற்றும் சதாடலசதாடர்பு சதாழில்நுட்பத்தில் சபண்கள் தினம் – 

ஏப்ரல் 22 

 இத்தினம் ஐ.நாவின் சரவ்சதச கதாமலகதாடரப்ு ஒன்றியத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது.  

 இந்த உலகளாவிய இயக்கம் கபண்கமள ஊக்குவிக்கும் சநாக்கில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது அறிவியல், கதாழில்நுட்பம், கபாறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) ஆகியவற்னறக் 

கருத்தில் சகாள்ள சபண்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு இத்தினத்தின் 10வது ஆண்டு நினறவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Connected Girls, creating Brighter Futures” 

(இமணக்கப் பட்ட சிறுமிகள், பிரகாசமான எதிரக்ாலத்திமன உருவாக்குதல்) என்பது 

ஆகும். 

 

 

உலக சஹாமிசயாபதி விழிப்புணர்வு ொரம் 
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 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 முதல் ஏப்ரல் 16 வமரயிலான வாரம் உலக சஹாமிசயாபதி 

விழிப்புணரவ்ு வாரமாகும். 

 இது சாமுசவல் கஹன்சமன் பிறப்பிமனக் ககாண்டாடுவதற்காக கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 இவர ்சஹாமிசயாபதியின் தந்மதயாவார.் 

 

உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிடம தினம் – ஏப்ரல் 23 

 உலக புத்தக தினம் யுகனஸ்சகாவினால் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 ஏப்ரல் 23 ஆனது உலக இலக்கியத்திற்கான அமடயாள சததியாகும். 

 1616 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தில்தான் கசரவ்ான்டிஸ், சசக்ஸ்பியர ் மற்றும் இன்கா 

காரம்சலாசசா டிலா சவகா ஆகிய அமனவரும் உயிரிழந்தனர.் 

 எனசவ இந்த மகத்தான இலக்கிய அறிஞரக்ளுக்குக் ககௌரவமளிக்கும் வமகயில் 

இத்தினம் சதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. 

 ஜியாரஜ்ியாவின் தமலநகரமான திப்லிசி (Tbilisi) ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான  உலக 

புத்தகத் தமலநகரமாக சதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. 

 தற்சபாமதய கபருந்கதாற்றிமன நிமனவில் மவத்து இந்த ஆண்டிற்கான உலக புத்தக 

தினத்தின் கருத்துருவாக “To Share a Story” என்ற வாக்கியம் இருக்கும். 

 இந்த ஆண்டு உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிமம தினத்மதக் ககாண்டாடும் வமகயில் 

யுகனஸ்சகாவானது “Bookface” என்ற ஒரு சவாமல உருவாக்கியுள்ளது. 

 

ஆங்கில சமாழி தினம் – ஏப்ரல் 23 

 ஐ.நா.வால் அனுசரிக்கப்படும் இத்தினமானது வில்லியம் சசக்ஸ்பியரின் பிறந்த தினம் 

மற்றும் இறந்த தினமாக குறிக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினமானது ஐ.நாவின் ஆறு அலுவல் கமாழிகளில் ஒவ்கவாரு கமாழிக்கும் கமாழி 

அனுசரிப்பு தினங்கமள உருவாக்குவதற்காக உலகளாவிய தகவல் கதாடரப்ு துமறயின் 

2010 ஆம் ஆண்டின் முன்கனடுப்பின் காரணமாக கமடபிடிக்க கதாடங்கப் பட்டது.  

 ஐ.நாவின் ஆறு அலுவல் கமாழிகளின் கமாழி தினங்கள் பின்வருமாறு 

o அரபு (டிசம்பர ்18) 

o சீனம் (ஏப்ரல் 20), 

o ஆங்கிலம் (ஏப்ரல் 23), 

o பிரஞ்சு (மாரச் ்20) 

o ரஷ்யம் (ஜுன் 06) 

o ஸ்பானியம் (ஏப்ரல் 23) 
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சதசியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் தினம் 

 பஞ்சாயத்து ராஜ் அமமப்பானது உள்ளாட்சி அரசின் ஒரு பழமம வாய்ந்த அரசு 

முமறயாகும். 

 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பஞ்சாயத்து நிரவ்ாக முமறயில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் 

(73வது திருத்தம்) இயற்றப்பட்டதன் மூலம் ஒரு கபரிய மாற்றம் ககாண்டு வரப் பட்டது.  

 இசச்ட்டம் 1993 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 24 ஆம் சததியிலிருந்து நமடமுமறக்கு வந்தது. 

 முதல் சதசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டு ககாண்டாடப்பட்டது. 

 அதன் பிறகு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் ஏப்ரல் 24 ஆம் சததி சதசியப் பஞ்சாயத்து 

ராஜ் தினமானது ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

உலகக் கால்நடட மருத்துெ தினம் – ஏப்ரல் 24 

 இத்தினம் ஏப்ரல் மாதத்தின் நான்காம் சனிக்கிழமமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021  ஆம் ஆண்டில் இத்தினம் ஏப்ரல் 24 ஆம் சததியன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகக் கால்நமட மருத்துவ தினத்திற்கான கருத்துரு, “சகாவிட்-19 

கநருக்கடி காலங்களில் கால்நமட மருத்துவரக்ளின் பங்களிப்பு” (Veterinarian response to the 

COVID-19 crisis) என்பதாகும்.  

 இத்தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டில் உலகக் கால்நமட மருத்துவக் கூட்டமமப்பினால் (WVA 

– World Veterinory Association) உருவாக்கப்பட்டது. 

 விலங்குகள் மற்றும் சமூகத்தின் ஆசராக்கியத்திற்காக கால்நமட மருத்துவரக்ள் ஆற்றும் 

பங்களிப்பிமனக் ககாண்டாடுவதற்காக இத்தினம் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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அடமதிக்கான பன்னாடட்ு முடறடம மற்றும் அரசியல் செயலாண்டம 

திறனுக்கான ெர்ெசதெ தினம் – ஏப்ரல் 24 

 இத்தினம் ஐக்கிய நாடுகளால் முதன்முமறயாக 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 ஐ.நா.வின் மூன்று தூண்கமள சமம்படுத்தவும் அதற்கு ஆதரவளிக்கவும் பன்னாட்டு 

முமறமம மற்றும் சரவ்சதச ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்றின் மதிப்புகமளப் பாதுகாப்பது 

அடிப்பமடயான ஒன்று என கருதி ஐ.நா. அமமப்பு இத்தினத்திமன அறிவித்தது. 

 அமமதி & பாதுகாப்பு, மனித உரிமமகள் மற்றும் வளரச்ச்ி ஆகியமவ ஐ.நா.வின் மூன்று 

தூண்களாகும்.  

 இது அமமதியான முமறயில் நாடுகளுக்கிமடசய நிலவும் தகராறுகமள தீரப்்பதற்கான 

ஐ.நாவின் சாசனம் மற்றும் ககாள்மககமள மீண்டும் உறுதி கசய்யும் தினமாகும். 

 

உலக மசலரியா தினம் – ஏப்ரல் 25 

 இக்ககாடிய சநாயிமனக் கட்டுப்படுத்த அவசர நடவடிக்மககமள சமற்ககாள்ளச ்

கசய்வதமன இத்தினம் சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 அசனாபிலஸ் கபண் ககாசுக்கள் அவற்றின் உமிழ்நீரின் மூலமாக பிளாஸ்சமாடியம் 

ஒட்டுண்ணிகமளப் பரப்பி மசலரியாமவ ஏற்படுத்துகின்றன. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “மசலசியா அற்ற நிமல எனும் இலக்மக 

அமடதல்” (Reaching the zero malaria target) என்பதாகும். 

 

 

ெர்ெசதெ சபராளர்கள் தினம் – ஏப்ரல் 25 

 ஐ.நாவின் உறுப்பினர ் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சபராளிகளின் பங்கிமன பற்றி 

விழிப்புணரவ்ிமன ஏற்படுத்த உலகம் முழுவதும் இத்தினம் கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினம் சான்பிரான்சிஸ்சகா மாநாட்டின் முதல் நாளிமனக் குறிக்கிறது.  

 சான் பிரான்சிஸ்சகா மாநாடு என்பது சரவ்சதச அமமப்பு மீதான ஐக்கிய நாடுகள் 

மாநாடு எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு சான்பிரான்சிஸ்சகா மாநாட்டின் 75வது நிமறவு ஆண்டாகும். 
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 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 02, அன்று ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சமபயானது ஏப்ரல் 25 ஆம் 

சததியிமன சரவ்சதச சபராளரக்ள் தினமாக அறிவித்தது.  

 

ெர்ெசதெ செர்சனாபில் சபரிடர் நிடனவு நாள் – ஏப்ரல் 26 

 1996 ஆம் ஆண்டு கசரச்னாபில் சபரிடரின் தாக்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சரவ்சதச கசரச்னாபில் சபரிடர ்நிமனவு நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினம் கபாதுவாக அணு ஆற்றலின் அபாயங்கள் குறித்த விழிப்புணரவ்ிமனயும் 

ஏற்படுத்துகிறது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் இந்த நிமனவு நாளிமன அறிவித்தது. 

 1986 ஆம் ஆண்டில் இசத நாளில்தான் உக்மரனில் உள்ள கசரச்னாபில் அணுசக்தி 

மமயத்திலுள்ள அணு உமல ஒரு  சபரழிவிமன உண்டாக்கும் வமகயில் கவடித்தது. 

 

 

உலக அறிவுொர் சொத்து தினம் – ஏப்ரல் 26 

 தினசரி வாழ்வில் காப்புரிமம, வரத்்தகக் குறியீடு மற்றும் கதாழிற் வடிவமமப்பு (Patents. 

Trademark and designs) சபான்றமவ ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் பற்றி விழிப்புணரம்வ 

ஏற்படுத்தவும் பமடப்பாற்றமலக் ககாண்டாடுவதற்கும் இத்தினம் கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 இத்தினத்தின் இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “அறிவுசார ்கசாத்து மற்றும் சிறு & நடுத்தர 

நிறுவனங்கள் : உங்கள் கருத்துகமள சந்மதப் படுத்துங்கள்” (IP and SMES : Take Your Ideas to 

Markets) என்பதாகும். 
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 கபாருளாதாரத்தில் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பங்கிமன சமம்படுத்தவும் 

அறிவுசார ் கசாத்துரிமமகமளப் பயன்படுத்தி ஒரு வலுவான சபாட்டித் தன்மம மிகுந்த 

ஒரு வணிகமாக எவ்வாறு அதமன மாற்றலாம் என்பதமன ஊக்குவிப்பசத இதன் 

சநாக்கமாகும்.  

 

சதாழிலாளர் நிடனவு நாள் – ஏப்ரல் 28 

 உயிரிழந்த மற்றும் காயமமடந்த கதாழிலாளரக்ளுக்கான சரவ்சதச நிமனவு நாள் 

என்றும் இந்த நாள் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது உலகளவில், 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் சரவ்சதச கதாழிற்சங்க கூட்டமமப்பால் 

(International Trade Union Confederation) ஏற்பாடு கசய்யப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு ‘Health and Safety is a fundamental workers‘ right‘ 

(ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு கதாழிலாளரின் அடிப்பமட உரிமம) 

என்பதாகும். 

 சவமலயின் சபாது அல்லது சவமலயால் ஏற்படும் சநாய்களால் உயிரிழந்த 

கதாழிலாளரக்மள நிமனவில் ககாள்வசத இதன் சநாக்கம். 

 

பணியில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியத்திற்கான உலக தினம் - ஏப்ரல் 28 

 உலகளவில் கதாழில் ரீதியான விபத்துகள் மற்றும் சநாய்கமளத ் தடுப்பமத 

ஊக்குவிப்பதற்கும், பணியிடத்தில் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்மப உறுதி 

கசய்வதற்குமான ஒரு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்கும் சவண்டி இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருப்கபாருள் 'Anticipate, prepare and respond to crises - 

Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems' (சிக்கல்கமள எதிரப்ாரத்்து அதற்குத ்

தயாரப்டுத்திக் ககாண்டு அதமன எதிரச்நாக்குதல்: தற்சபாது தாக்குப் பிடிக்கும் 

வமகயிலான சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அமமப்புகளில் முதலீடு கசய்தல்) 

என்பதாகும். 

 இந்த நாமள சரவ்சதச கதாழிலாளர ் அமமப்பானது (International Labour Organization) 2003 

ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கிறது. 
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ெர்ெசதெ நடன தினம் - ஏப்ரல் 29 

 இந்த நாளானது நடனத்தின் மதிப்பு மற்றும் அதன் முக்கியதத்ுவத்மதக் ககாண்டாடச ்

கசய்வசதாடு நிகழ்வுகள் மற்றும் திருவிழாக்கள் மூலம் இந்தக் கமல வடிவத்தில் 

பங்சகற்மபயும் கல்விமயயும் ஊக்குவிக்கிறது. 

 ஜீன்-ஜாரஜ்ஸ் சநாவரச்ர (Jean-Georges Noverre) என்பவரது பிறந்த நாமளக் குறிக்கும் 

வமகயில் இந்த நாள் சதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ்'நவீன பாசல நடனத்மத உருவாக்கியவர '் என்று அமழக்கப்படுகிறார.் 

 இந்த ஆண்டின் சரவ்சதச நடன தினத்திற்கான கருத்துரு ‘Purpose of dance’ (நடனத்தின் 

சநாக்கம்) என்பதாகும். 

 யுகனஸ்சகாவின் கமல நிகழ்சச்ிகளுக்கான முக்கியப் பங்காளியான சரவ்சதச நாடக 

நிறுவனத்தின் நடனக் குழுவால் 1982 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாள் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத் தினம் - ஏப்ரல் 30 

 இது இரட்மட இலக்குகமள அமடவதற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது ஏமழ மக்களின் ஆசராக்கியம் மற்றும் நலமன சமம்படுத்தச ் கசய்திட 

எண்ணுவசதாடு அவரக்ளுக்கு காப்பீட்டு பலன்கமளயும் ஏற்படுத்தித ் தருவதற்கு 

எண்ணுகின்றது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் தினம் 2018 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் பிரதமர ் சமாடியால் 

துவக்கி மவக்கப் பட்டது. 

 இது உலகின் மிகப்கபரிய சுகாதார நலத் திட்டமாகும். 

 இந்த வருடத்திற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு “உங்கள் ஆசராக்கியத்மதப் பாதுகாப்பீர,் 

உங்கள் கசல்வத்மதச ்சசமிப்பீர”் என்பதாகும். 
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இதரெ ்செய்திகள் 

”Names of the women” புத்தகம் 

 “Names of the women” எனும் புத்தகம் ஜீத் தாயில் என்பவரால் எழுதப் பட்டது.  

 இப்புத்தகம் சமயப் சபாதமனகளில் ஒடுக்கப்பட்ட, குமறக்கப்பட்ட (அ) மமறக்கப் பட்ட 

கபண்களின் பங்கு பற்றி கூறுகிறது.  

 ஜீத் தாயில் “Narcopolis” எனும் புத்தகத்திற்கு மிகவும் பிரபலமான ஒரு புகழ்சபற்ற 

எழுத்தாளர ்ஆவார.்  

 இவரது “Narcopolis” புத்தகம் 2012 ஆம் ஆண்டு தமன்புக்கர ்பரிசிற்கு பரிந்துனரக்கப் பட்டது. 

தமலும் சதற்காசிய இலக்கியத்திற்கான DSC பரிசினன இப்புத்தகம் சவன்று உள்ளது.  

 இவரது ெமீபத்திய புத்தகமான “Low”, 2020 ஆம் ஆண்டில் சவளியானது.  

 

 

சிலிக்கா ஏரி 

 ஒடிசாவிலுள்ள சிலிக்கா ஏரி ஒரு காலத்தில் வங்காள விரிகுடாவின் ஒரு அங்கமாக 

இருந்தது. 

 இது  சகாவாவிலுள்ள சதசியக் கடலியல் நிறுவனத்தின் கடல்சார ் கதால்லியல்  துமற 

சமற்ககாண்ட ஒரு ஆய்வின் படி கூறப்படுகிறது.  

குறிப்பு 

 சிலிக்கா ஏரி ஆசியாவின் மிகப்கபரிய ஒரு உவரநீ்ர ்ஏரியாகும்.  

 சிலிக்கா ஏரி ஒடிசாவின் பூரி, கரத்ா மற்றும் கஞ்சம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரந்து 

விரிந்திருக்கும் ஓர ்உவரநீ்ர ்காயல் ஆகும். 

 இது வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் தயா ஆற்றின் முகத்துவாரப் பகுதியில் அமமந்து 

உள்ளது. 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய காயல் இதுவாகும். 

 சமலும் நியூ சகலசடானியாவிலுள்ள புதிய சகலசடானியன் பவளப்பாமறத ் திட்டுகமள 

அடுத்து உலகின் மிகப்கபரிய காயலும் இதுசவயாகும்.  
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 இது ராம்சார ்தளங்களின் பட்டியலிலும் யுகனஸ்சகாவின் தற்காலிக உலகப் பாரம்பரியத் 

தளங்களின் பட்டியலிலும் சசரக்்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

உலகளாவியப் பாலின இடடசெளி அறிக்டக 

 உலகப் கபாருளாதார மன்றமானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவியப் பாலின 

இமடகவளி அறிக்மகயிமன கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தரவரிமசயில் இந்தியாவின் நிமல 28 இடங்கள் கீழ் கசன்றுள்ளது. 

 இக்குறியீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 156 நாடுகளில் இந்தியா 140வது இடத்தில் உள்ளது. 

 இத்துடன் இந்தியாவானது கதற்காசியாவின் மூன்றாவது சமாசமான நிமலயிலுள்ள நாடு 

எனும் நிமலமய அமடந்துள்ளது. 

 சமலும் கபாருளாதாரப் பங்சகற்பு மற்றும் வாய்ப்பு ஆகிய துமணக் குறியீட்டிலும் 

சரிமவக் கண்டுள்ளது. 

 இந்தப் பரிமாணங்களில் இந்தியாவின் பாலின இமடகவளி இந்த ஆண்டில் 3% 

விரிவமடந்துள்ளதாக இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது.  

 இது இந்நாள் வமரயில் 32.6% என்ற அளவிற்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் 23.1% ஆக இருந்த கபண் அமமசச்ரக்ளின் எண்ணிக்மக 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 9.1% ஆக குமறந்துள்ளது. 

 கபண் கதாழிலாளர ்பங்சகற்பு வீதம் 24.8% என்ற அளவிலிருந்து 22.3% என்ற அளவிற்குக் 

குமறந்ததும் இந்தியாமவப் பின்னமடவிற்கு இட்டுச ்கசன்ற காரணிகளில் ஒன்று ஆகும். 

 கதாழில்முமற மற்றும் கதாழில்நுட்பம் ஆகிய துமறகளில் கபண்களின் பங்கு 29.2% என்ற 

அளவாக குமறந்துள்ளது. 

 உயரம்ட்டப் பணி நிமல மற்றும்  சமலாண்மம நிமலகளிலும் கபண்களின் பங்கு 

குமறவாக உள்ளது.  

 இவற்றுள் 14.6% என்ற அளவிற்கு மட்டுசம கபண்கள் கபாறுப்பு வகிக்கின்றனர.்  

 சமலும் 8.9% நிறுவனங்கள் மட்டுசம உயரம்ட்ட அளவில்  கபண் சமலாண்மம 

அதிகாரிகமளக் ககாண்டு இயங்குகின்றன. 

 இந்தியாவில் கபண்கள் ஈட்டும் வருவாய் ஆண்களின் வருவாயில் 1/5 பங்கு மட்டுசம 

உள்ளது.  
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 இதுசவ உலகளாவிய பாலினக் குறியீட்டில் இந்தியா கமடசி 10 இடங்களில் இருப்பதற்குக் 

காரணமாகும்.  

குறிப்பு 

 இந்தியாவின் அண்மட நாடுகளில் சநபாளம் 106வது இடத்திலும், ஆப்கானிஸ்தான் 156வது 

இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 153வது இடத்திலும், இலங்மக 116வது இடத்திலும் மற்றும் பூடான்  

130வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இந்தப் பகுதிகளில் ஒட்டு கமாத்த பாலின இமடகவளியானது 62.3% என்ற அளவிற்கு 

உள்ளது. 

 கதற்காசியப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகள் 

மட்டுசம இந்தியாமவக் விட குமறவான தரவரிமசயில் இடம் கபற்றுள்ளன. 

 12வது முமறயாக ஐஸ்லாந்து ஆனது இந்தக் குறியீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் 153 நாடுகளுள் இந்தியா 112வது இடத்தில் இருந்தது.  

 

 

மல்லிகா சீனிொென் – PESB ொரியத்தின் தடலெர் 

 நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமவக் குழுவானது பத்மஸ்ரீ மல்லிகா சீனிவாசமன 

கபாதுத் துமற நிறுவனங்கள் சதரவ்ு வாரியத்தின் (Public enterprises Selection Board - PESB)  

தமலவராக நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இவர ் டிராக்டரக்ள் மற்றும் சவளாண் கருவிகள் (TAFE - Tractors and Farm Equipment)) 

நிறுவனத்தின் தனலவர ்மற்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ்ஆவார.் 

 TAFE நிறுவனமானது இந்திய அளவில் 2வது மற்றும் உலகின் மூன்றாவது அளவில் 

டிராக்டரக்மள உற்பத்தி செய்யும்  ஒரு கபரிய நிறுவனமாகும். 

 மத்திய சபாதுத்துனற நிறுவனங்களில் (CPSEs) உயரந்ிரவ்ாகப் பதவிகனள நியமிக்கும் 

சபாறுப்பு சபாது நிறுவனங்கள் ததரவ்ு வாரியத்திடம் உள்ளது.  

குறிப்பு 

 PESB வாரியத்தின் தனலவராக ஒரு தனியார ்துனற நிபுணர ்நியமிக்கப்படுவது இதுதவ 

முதன்முனறயாகும். 

 இவர ் PESB வாரியத்தின் தனலவராக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அல்லது 65 வயது எட்டும் 

வனர அந்தப் பதவியிலிருப்பார.் 
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 இதற்கு முன்னாள் அப்பதவியிலிருந்த முன்னாள் நிதிச ்செயலாளர ்ராஜீவ் குமாருக்குப் 

பிறகு இவர ்இப்சபாறுப்பினன ஏற்றுள்ளார.்  

 

 

ஏப்ரல் 14 – சபாது விடுமுடற 

 டாக்டர ்B.R. அம்தபத்கர ்அவரக்ளின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல் 14 ஆம் சததியிமன ஒரு  சபாது 

விடுமுனறயாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 டாக்டர ்B.R. அம்தபத்கர ்இந்திய அரசியலனமப்புெ ்ெட்டத்தின் சிற்பி ஆவார.் 

 இந்தியா ஏற்கனதவ ஒவ்சவாரு வருடமும் இவரது பிறந்தநானள அம்தபத்கர ்ச யந்தியாக 

சகாண்டாடி வருகிறது. 

 இந்த ஆண்டிலிருந்து ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள் சபாது விடுமுனறயாக கனடபிடிக்கப்படும் என 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 14 ஆனது அம்தபத்கரின் 130வது பிறந்த தினம் ஆகும்.  

 

சநாசயதிர்ப்புெ ்ெக்தியிலிருந்துத் தப்பிக்கும் சகாசரானாவின் புதிய ெடிெம்   

 சநாகயதிரப்்புச ் சக்தியிலிருந்துத் தப்பிக்கும் சகாவிட்-19 மவரசின் புதிய வடிவமானது 

சமற்கு வங்காளத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளதாக நிபுணரக்ள் கதரிவித்துள்ளனர.்  

 இந்தப் புதிய SARS – COV2 என்ற வடிவமானது ஒரு நபர ் இதற்கு முன்பு மவரசினால் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மவரசிற்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகமளக் ககாண்சட 

இருந்தாலும் அந்த சநாகயதிரப்்புச ் சக்தியிலிருந்து விடுபட்டு அந்நபருக்கு பாதிப்மப 

ஏற்படுத்தும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தன்மம மாறிய மவரஸ் ஆனது சகாவிட்-19 மவரசின் இரட்மட மாறுபாடு 

வடிவத்மத ஒதத்ுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் 18 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்களில் குறிப்பாக 

மஹாராஷ்டிராவில் கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. 
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 மகாராஷ்டிராவில் எடுக்கப்பட்ட 15-20% மாதிரிகளில் இவ்வடிவ மவரஸ் கண்டறியப் 

பட்டுள்ளது. 

 B.1.618 எனப்படும் ககாசரானா மவரசின் புதிய வடிவம் ஆனது சநாகயதிரப்்பு 

சக்தியிலிருந்துத் தப்பிக்கும் புதிய வடிவ ககாசரானா மவரஸ் ஆகும். 

 இது E484K உள்ளிட்ட ஒரு மாறுபட்ட மரபணு வடிவ கதாகுதியாக வமகப்படுத்தப்  

பட்டுள்ளது. 

 சமற்கு வங்காளத்தில் B.1.618 வமகயின் விகிதம் கணிசமாக அதிகரித்து வருவதாக 

அறிவியலாளரக்ள் கதரிவிக்கின்றனர.்  

 

ெம்பந்த் ஃபின்செர்ெ்வின் உரிமம்   

 சமாசடியின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சம்பந்த் ஃபின்கசரவ்் பிமரசவட் லிமிகடட்டின் 

உரிமத்திமன ரத்து கசய்யும் முன்னர ் இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது காரணம் சகட்புக் 

குறிப்பாமணயிமன (Show Cause Notice) அளிதத்ுள்ளது. 

 சமீபத்திய மாதங்களில் அந்நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பு குமறந்தபட்ச ஒழுங்குமுமறக்கு 

கீசழ கசன்றதாலும் அதன் நிதிநிமல மீட்சிநிமலமய விட சமாசமமடந்ததாலும் இந்த 

ஆமண வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சம்பந்த் நிறுவனம் ஒரு வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனம் மற்றும் சிறு நிதி நிறுவனமாக (NBFC 

– MFI) பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் கநறிமுமறகளின்படி, வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் அவற்றின் 

ஒட்டு கமாத்த ஆபத்து நிமறந்த கசாத்துக்களில் 15% என்ற அளவிற்கு குமறயாது நிமல – 

I மற்றும் நிமல – II என்ற மூலதனங்கமளக் ககாண்ட குமறந்தபட்ச மூலதன நிமலமயக் 

கமடபிடிக்க சவண்டும். 

 சம்பந்த் ஃபின்கசரவ்் பிமரசவட் லிமிகடட் 1992 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் தமலமமயகம் ஒடிசாவில் உள்ளது.  
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