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இலகுொன சமட்பரா இரயில்.................................................................................................................................................. 48 

அஸ்ெகந்தம் .................................................................................................................................................................................. 48 

பதசிய ஆராய்ெச்ி அைக்கட்டகள ......................................................................................................................................... 49 
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சுோலாம் ........................................................................................................................................................................................ 108 

கரும்பிை்கு இதுெகர இல்லாத அளவிலான நியாய மை்றும் இலாப விகல .................................................... 109 

மலபார் பயிை்சி .......................................................................................................................................................................... 109 

கடை்பகடப் பயிை்சி – இந்தியா மை்றும் பிலிப்கபன்ஸ் ........................................................................................... 110 
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குொண்டம் கணினி உருெகக் கருவித் சதாகுப்பு....................................................................................................... 149 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் .................................................................................................................................................................. 150 

ெரெ்பதெ தூய காை்று ஊக்கத் திட்டம் – இந்தூர் ............................................................................................................ 150 

பூமியின் சுை்றுெ்சூழல் எல்கல மீறிய தினம் 2021 ........................................................................................................ 151 

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


                   
 

8 
 

மின்கழிவுகள் உை்பத்தி ........................................................................................................................................................... 151 

சிறுத்கதகள், இகண இகரயுண்ணிகள் மை்றும் சபரிய தாெர உண்ணிகளின் நிகல – 2018 .............. 152 

பெளப் பாகைககளப் பாதிக்கும் ென்ஸ்கிரன்ீ பலாென்களுக்குத் தகட – தாய்லாந்து .............................. 153 

ஆக்ஸ்பாம் அகமப்பின் அறிக்கக .................................................................................................................................... 153 
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ஸ்ரீபெொ ெரெ்பதெ விருது ....................................................................................................................................................... 177 

EASE சீர்திருத்தக் குறியீட்டு விருது 2021 ............................................................................................................................ 178 

டாக்டர் சகயில் ஓம்செட் ......................................................................................................................................................... 178 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் .............................................................................................................................................................. 179 

இகணயெழி ெதுரங்கப் பபாட்டி ......................................................................................................................................... 179 
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TNPSC துளிகள் 

 அனைத்து அரசுப் பணிகளிலும் திருநங்னகச ் சமுதாயத்திைருக்கு இடஒதுக்கீடு 

வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலமாக கரந்ாடக மாநிலம் மாறியுள்ளது. 

o அம்மாநில அரசாைது அவரக்ளுக்கு 1% இட ஒதுக்கீட்டினை வழங்குகிறது.  

 ககை்யா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் இனணந்து உலக கல்வி உசச்ி 

மாநாட்டினை லண்டை் நகரில் நடத்துகிை்றை. 

o கல்விக்காை உலகளாவிய கூட்டினணவிற்காக வவண்டி 5 பில்லியை் டாலர ் எை்ற 

அளவிற்கு நிதி திரட்டுவவத இம்மாநாடு நடத்தப் படுவதை் வநாக்கமாகும். 

 இந்தியாவிை் வகாடீஸ்வர முதலீட்டாளராை ராவகஷ் ஜுை்ஜுை்வாலா ‘ஆகாஷா ஏர’் 

எைப்படும் தைது கசாந்த, குனறந்த வினல ககாண்ட, விமாைச ் வசனவ நிறுவைத்னதத ்

கதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார .் 

o எரப்ிஎை்பி மற்றும் பார ்வகபிடல் வமவைஜ்கமை்ட் ஆகிய நிறுவைங்கள் ஆகாஷா ஏர ்

நிறுவைத்தில் முதலீடு கசய்யும் நிறுவைங்களாகும். 

 மிக்சிகை் மாகாணத்னதச ் வசரந்்த 25 வயதாை னவவதகி வதாங்வர எை்பவர் 2021 ஆம் 

ஆண்டு அழகிப் வபாட்டியில் மிஸ் இந்தியா-அகமரிக்கா பட்டத்தினை கவை்றுள்ளார.் 

o கதக் எனும் இந்தியப் பாரம்பரிய நடைக்கனலயில் அவர ் ஆற்றிய  சிறந்த 

அரங்வகற்றத்திற்காக இந்த வபாட்டியில் அவருக்கு ‘மிஷ் வடலண்டட்’ (Miss Talented) 

எை்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 

 பிவரசில் நாட்டிை் ரிவயா டி கஜைீவராவிலுள்ள சிட்டிவயா பரவ்ல மாரக்்ஸ் தளம் எனும் 

இயற்னகத் வதாட்டமாைது யுகைஸ்வகாவிை் உலகப் பாரம்பரியத் தளங்கள் பட்டியலில் 

வசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

o பிவரசில் நாட்டிை் இயற்னக கட்டிடக்கனல வல்லுநர ் பரவ்ல மாரக்்சிை் நினைவாக 

இந்த இடத்திற்கு இப்கபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

 சரவ்வதச நாணய நிதியமாைது, வகாவிட் – 19 கபருந்கதாற்றிை் இரண்டாவது அனலயிை் 

காரணமாக 2021 – 22 ஆம் நிதி ஆண்டிற்காை இந்தியாவிை் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

மீதாை வளரச்ச்ியினை 9.5% ஆக கணித்துள்ளது.  

o இதற்கு முை்பாக இந்தியாவிை் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிை் வளரச்ச்ியாைது 

12.5% ஆக கணிக்கப் பட்டிருந்தது.   

 பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்கத்திை், கீழ் இயங்கும் இராணுவ உற்பத்தித் துனறயாைது 

‘சிறப்பாை இராணுவ அனமப்பிற்காை புதிய கண்டுபிடிப்புகள்’ (Innovations for Defence 

Excellence (iDEX)) எனும் மத்திய அரசிை் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o சுமார ்300 சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்கள், புத்தாக்க நிறுவைங்கள் மற்றும் 

புதுனமப் பனடப்பாளரக்ளுக்கும், சுமார ் 20 பங்குதாரர ் புத்தாக்க நிறுவை 

அனமப்புகளுக்கும் பாதுகாப்பு புதுனம கண்டுபிடிப்பு அனமப்பிை் மூலம் வவண்டிய 

நிதி உதவினய வழங்குவவத இத்திட்டத்திை் முதை்னம வநாக்கமாகும். 

 ஜப்பாை் மற்றும் சுவிட்சரல்ாந்து ஆகியவற்னறயடுத்து அதிக அந்நியச ் கசலாவணி 

இருப்புகனளக் ககாண்டுள்ள நாடாக தற்வபாது சீைா திகழ்கிறது. 

o இந்தியா அதிக அந்நியச ்கசலாவணி இருப்புகளுடை் ரஷ்யானவப் பிை்னுக்குத் தள்ளி 

நாை்காம் இடத்தினைப் கபற்றுள்ளது. 
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 திவ்யா நயன் (Divya Nayan) என்ற பெயரில் ொரவ்வயற்றறாருக்கான தனிெ்ெட்ட வாசிெ்புக் 

கருவிவய சண்டிகரிலுள்ள சிஎஸ்ஐஆர-்மத்திய அறிவியல் கருவிகள் நிறுவனம் (CSIR-

Central Scientific Instruments Organisation (CSIO)) உருவாக்கியுள்ளது. 

o இந்தக் கருவிவயெ் ெயன்ெடுத்தி, எந்த அசச்ிடெ்ெட்ட அல்லது டிஜிட்டல் 

ஆவணத்வதயும் குரல் வழியாக அணுகலாம். 

 2021 ஆம் நிதியாண்டில் கடன்கவளத் தள்ளுெடி பசய்த பொதுத்துவற வங்கிகளின் 

ெட்டியலில் ஸ்றடட் ொங்க் ஆஃெ் இந்தியா (State Bank of India) முதலிடத்தில் உள்ளது. 

o இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்கவள முவறறய யூனியன் ொங்க் ஆஃெ் இந்தியா 

மற்றும் ெஞ்சாெ் றநஷனல் வங்கி ஆகியவவ பெற்றுள்ளன. 

 BRICS நாடுகளிை் தீவிரவாத எதிரப்்பு ஒத்துனழப்பினை வலுப்படுத்துவதற்காக வவண்டி 

BRICS தீவிரவாத எதிரப்்புச ்கசயல்திட்டமாைது உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

o இது குறித்த ஒரு விவாதமாைது BRICS அனமப்பிை் தீவிரவாத எதிரப்்புச ் கசயற் 

குழுவிை் 6வது சந்திப்பில் நனடகபற்றது. 

 மியாை்மர ் நாட்டு இராணுவமாைது அவசர நினலனய வமலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. 

o இராணுவ அரசாைது தை்னை “தற்காலிக அரசு” எைப் கபயரிட்டு மிை் ஆங்க் 

ஹலாய்ங் எை்பவனரப் பிரதமராக நியமித்துள்ளது. 

 அசாம் மற்றும் மிவசாரம் ஆகிய மாநில முதல்வரக்ள் தங்களது மாநிலங்களுக்கு 

இனடயிலாை எல்னலப் பகுதியில் நிலவும்  பதற்றமாை ஒரு சூழ்நினலனயக் குனறக்க 

முயற்சி வமற்ககாண்டுள்ளைர.் 

o இந்த இரு மாநிலங்களும் 164.6 கி.மீ. கதானலவிலாை பதற்றம் மிக்க எல்னலனயப் 

பகிரந்்து ககாள்கிை்றை. 

 அனைவருக்கும் வகாவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்கிய (100%) முதல் இந்திய நகரமாக 

புவவைஷ்வர ்உருகவடுத்துள்ளது. 

o 55 னமயங்களில் எல்லா வநரங்களிலும் தடுப்பூசி வசனவனய வழங்கி வரும் 

புவவைஷ்வர ்மாநகராட்சிக் கழகத்திற்கு இப்கபருனம வசரும். 

 வநஷைல் ஜிவயாகிராஃபிக் எனும் கதானலக்காட்சி நிறுவைமாைது துபாயிை் ‘Museum of 

the Future’ எனும் ஒரு அருங்காட்சியகத்தினை உலகிை் மிக அழகாை 

அருங்காட்சியகங்களுள் ஒை்றாக பட்டியலிட்டுள்ளது.  

o அதனுனடய கட்டிடக்கனல மற்றும் அதிநவீை கதாழில்நுட்பப் புதுனமக்காக வவண்டி 

இந்த அங்கீகாரமாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 அகமரிக்க அதிபர ் வஜா பிடை் மற்றும் ஈராக் பிரதமர ் முஸ்தபா அல் காதிமி ஆகிவயார், 

2021 ஆம் ஆண்டிை் இறுதியில் ஈராக்கில் வமற்ககாள்ளப் படும், அகமரிக்கப் வபார ்

பணினய முனறப்படி நிறுத்துவதற்காை ஒப்பந்தம் குறித்து அறிவிதத்ைர். 

 உலகளாவிய முதல் 100 இடங்களில் இருந்து கவளிவயறி மும்னப மற்றும் கபங்களூரு 

ஆகியனவ முனறவய 106 மற்றும் 110 ஆகிய இடங்களில் உள்ளை. 

o QS சிறந்த மாணவரக்ளுக்காை நகரங்கள் தரவரினசயிை் சமீபத்தியப் பதிப்பில் இந்த 

தகவல்கள் கதரிவிக்கப் பட்டுள்ளை. 

 இை்டஸ்இந்த் வங்கியினை ஒரு முகனம வங்கியாகச ் கசயல்படுவதற்கு இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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o இை்டஸ்இந்த் வங்கியாைது ஒரு முகனம வங்கியாக அரசிைால் இயக்கப்படும் 

அனைத்து வனகயாை வணிகம் கதாடரப்ாை பரிவரத்்தனைகனளயும் 

வமற்ககாள்வதற்கு தகுதி கபறுகிறது. 

 ஆகஸ்ட் 04 அை்று சரவ்வதச பனடசச்ிறுதன்த திைமாைது (Clouded Leopard Day) 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

o இத்திைமாைது சரவ்வதச அளவிலாை விழிப்புணரன்வயும், காப்பகங்கள் மற்றும் 

வைப்பகுதிகளில் பனடசச்ிறுத்னதகளிை் எண்ணிக்னகனய அதிகரிப்பதற்காை 

முயற்சினயயும் உருவாக்குகிறது. 

 ரூரக்்கியிை் இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவைமாைது “உத்தரகாண்ட் பூகம்ப 

எசச்ரிக்னகச ்கசயலினய” கவளியிட்டுள்ளது. 

o இது இந்தியாவிை் முதலாவது பூகம்ப முை்கைசச்ரிக்னகக்காை னகவபசிச ்

கசயலியாகும். 

 அகமரிக்காவில் நடதத்ப்படும் கல்லூரிச ் வசரக்்னகக்காை தரநினலத் வதரவ்ுகளாை SAT 

மற்றும் ACT ஆகியவற்றில் சிறப்பாை மதிப்கபண்னணப் கபற்றதற்காக 11 வயதாை 

இந்திய அகமரிக்கச ் சிறுமி நடாசா கபரி எை்பவனர உலகிை் சிறந்த மாணவரக்ளில் 

ஒருவராக அகமரிக்காவிை் முை்ைணி பல்கனலக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. 

o கல்வி மதிப்பீட்டுத் வதரவ்ு (SAT) மற்றும் அகமரிக்கக் கல்லூரித் வதரவ்ு (ACT) ஆகிய 

இரண்டும், ஒரு மாணவனரக் கல்லூரிச ் வசரக்்னகக்கு அனுமதிக்கலாமா எை்பது  

குறித்து நிரண்யிப்பதற்காக பல்வவறு கல்லூரிகளால் நடதத்ப்படும் தரநினலத ்

வதரவ்ுகளாகும். 

 இந்திய அரசு, மத்திய நீர ் வள ஆனணயம், 10 பங்வகற்பு மாநிலங்களிை் அரசுப் 

பிரதிநிதிகள் மற்றும் உலக வங்கி ஆகியனவ இனணந்து நீண்ட கால அளவிலாை 

அனணப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்காை ஒரு கசயல்திட்டத்தில் னககயழுத்திட்டுள்ளை. 

o இந்தியாவிை்  பல்வவறு மாநிலங்களிலுள்ள அனணகளிை் பாதுகாப்பு மற்றும் 

கசயல்திறை் ஆகியவற்னற வமம்படுத்துவதில் இந்தச ்கசயல்திட்டம் உதவும். 

 ஆக்சிஸ் வங்கியாைது தைது வாட்ஸ்அப் வழி வங்கிச ் வசனவயில் ஒரு மில்லியை் 

எை்பதிற்கும் வமலாை வாடிக்னகயாளரக்னளப் கபற்று ஒரு புதிய னமல்கல்னல 

கடந்துள்ளது.  

o 2021 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாதத்தில் ஆக்சிஸ் வங்கியாைது வாட்ஸ் அப் தளத்தில் 

தைது வங்கிச ்வசனவனய அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஒரு புதிய னஹட்ரஜை் உற்பத்தி வழிமுனறனய கவளிக் 

ககாணரந்்துள்ளைர.் 

o கவளிப்புறக் காந்தப்புலத்திை் முை்ைினலயில் (magneto-electrocatalysis) வமற் 

ககாள்ளப்படும் நீர ்மிை்ைாற்பகுப்பு மூலம் னஹட்ரஜனை உற்பத்தி கசய்வவத இந்தப் 

புதிய வழிமுனறயாகும்.  

 இந்திய ஹாக்கி மகளிர ்அணியிை் தனலனமப் பயிற்சியாளர ்ஸ்வஜாரட்் மரிஜ்வை (Sjoerd 

Marijne) தைது பதவியில் இருந்து விலகி உள்ளார.் 

o வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் கவண்கலப் பதக்கத்திற்காை பிரிட்டை் அணிக்கு 

எதிராை இந்திய அணியிை் வபாட்டி தாை் இந்திய அணியுடைாை தைது கனடசிப் 

பணி எை்று அவர ்கதரிவித்து உள்ளார.் 
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 வந்தைா கட்டாரியா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் ஹாட்ரிக் வகால் அடித்த முதல் இந்திய 

ஹாக்கி வீராங்கனை எனும் கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார.்  

o வடாக்கிவயாவிலுள்ள ஓய் ஹாக்கி அரங்கில் நனடகபற்ற வபாட்டியில் கதை் 

ஆப்பிரிக்க அணியினை 4-3 எை்ற வகால் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி கவற்றி 

கபற்ற வபாட்டியில் இசச்ாதனையாைது நிகழ்தத்ப்பட்டது.  

 அத்தியாவசியப் பாதுகாப்பு (இராணுவ) வசனவகளில் ஈடுபடும் உற்பத்தி அலகுகளில் 

வபாராட்டங்கள், பணிமனை அனடப்பு மற்றும் வவனல நிறுத்தம் வபாை்றவற்னற தனட 

கசய்வதற்கு மத்திய அரசிற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு மவசாதாவினைப் 

பாராளுமை்றம் நினறவவற்றியுள்ளது. 

o இராணுவத்திற்குத் வதனவப்படும் கபாருட்கள் (அ) உபகரணங்கனளத் தயாரிப்பதில் 

ஈடுபட்டுள்ள உற்பத்தி அலகுகள் (அ) துனறகவள அத்தியாவசிய இராணுவச ்

வசனவகள் ஆகும்.  

 ரஷ்ய நாட்டு ஆய்வுப் கபட்டகமாை நவ்கா அதை் இலக்குடை் இனணக்கப் பட்டனத 

அடுத்து சரவ்வதச விண்கவளி நினலயம் தைது பயணத்னத நிறுத்தியுள்ளது. 

o நவ்கா எை்பது ரஷ்ய நாட்டிை் ராஸ்வகாஸ்மாஸ் எை்ற நிறுவைத்திை்   நிதியுதவியுடை் 

உருவாக்கப் பட்ட சரவ்வதச விண்கவளி நினலயத்திை் ஒரு பல்பயை்பாட்டு ஆய்வகப் 

கபட்டகம் ஆகும்.  

 G20 நாடுகளிை் கலாசச்ார அனமசச்ரக்ளிை் முதல் சந்திப்பாைது இத்தாலியிலுள்ள வராம் 

நகரில் நடத்தப் பட்டது.  

o கவலாசியம் மற்றும் கபலாவசா பாரக்பரிைி ஆகியனவ G20 மாநாட்னட வராமில் 

நடத்திை. 

 C.A. பவாைி வதவி ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் இந்தியாவிை் சாரப்ாக பங்வகற்கும் முதல் 

இந்திய வாள்வீசச்ு வீரர ்எனும் கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார்.  

o பவாைி கசை்னையில் பிறந்தவராவார .் 

 ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 04 ஆம் வததி அை்று வதசிய எலும்பு மற்றும் மூட்டு திைமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o இத்திைமாைது எலும்பு மூட்டுக்கனள ஆவராக்கியமாக னவத்துக் ககாள்வது குறித்த 

அவசியம் பற்றி விழிப்புணரன்வப் பரப்புகிறது. 

 தமிழ்நாட்டில் நனடகபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை  பாரத் வகசரி டங்கல் எை்ற மல்யுத்தப் 

வபாட்டியில் இந்திய மல்யுத்த வீரர ்லபாை்சு சரம்ா கவற்றி கபற்றுள்ளார.் 

o உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உருவாை 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதுவனர நிலவிய 

நீண்டகால இனடகவளினய உனடத்து அந்த மாநிலத்திற்காை பாரத் வகசரி எை்ற 

பட்டத்தினை இவர ்கவை்றுள்ளார.் 

 லடாக் ஒை்றியப் பிரவதசத்தில் ஒரு மத்தியப் பல்கனலக்கழகத்னத (சிந்து மத்தியப் 

பல்கனலக் கழகம்) நிறுவுவதற்காை மவசாதாவாைது மக்களனவயில் நினறவவற்றப் 

பட்டது.  

o வல மற்றும் காரக்ில் உள்ளிட்ட லடாக்கிை் அனைத்துப் பகுதிகளிை் கல்வித் 

வதனவனயயும் இந்தப் பல்கனலக் கழகம் பூரத்்தி கசய்யும்.  

 சரவ்வதச மை்ைிப்பு திைமாைது நம்னமச ் சுற்றியுள்ளவரக்ளிடம் மை்ைிப்பு வகாரச ்

கசய்வனதயும் மை்ைிப்பனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டதாகும்.  
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o ஆகஸ்ட் மாதத்திை் முதலாவது ஞாயிறை்று (01-08-2021) உலகம் முழுவதும் சரவ்வதச 

மை்ைிப்பு திைம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 சமீபத்தில், தமிழ்நாடு பாடத்திட்ட அறிவுனரக் குழுவிை் ஒரு உறுப்பிைராக சுப. வீர 

பாண்டியனை நியமித்து  தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளது. 

 மிை்ைணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்கமாைது 2021 ஆம் ஆண்டு 

அக்வடாபர ்மாதத்தில் இந்தியாவிை் முதலாவது இனணய ஆளுனக மை்றமாைது (Internet 

Governance Forum) நடத்தப் படும் எை அறிவித்துள்ளது. 

o இம்மை்றமாைது “டிஜிட்டல் இந்தியாவிற்காை உள்ளாரந்்த இனணயம்” எனும் ஒரு 

கருத்துருவுடை் நடத்தப்படும். 

 2020 ஆம் ஆண்டில் வதசியக் கல்விக் ககாள்னகனயச ்கசயல்படுத்துவது கதாடரப்ாை  ஒரு 

ஆனணனய கவளியிட்ட இந்தியாவிை் முதல் மாநிலமாக கரந்ாடகா மாறி உள்ளது. 

o இக்ககாள்னகயாைது தற்வபானதய கல்வியாண்டு (2021-22) முதல் நனடமுனறக்கு 

வரும். 

 நியமைங்களுக்காை அனமசச்ரனவக் குழுவாைது இந்திய அனமசச்ரனவச ் 

கசயலாளராை ராஜீவ் ககௌபாவிை் பணிக் காலத்தினை வமலும் ஓர ் ஆண்டுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. 

o இவரிை் பதவிக் காலம் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30 ஆம் வததிவயாடு நினறவனடய 

இருந்தது. 

 கநகிழிகளால் ஆை வதசியக் ககாடிகனள மக்கள் பயை்படுத்தாது இருப்பனத உறுதி 

கசய்யுமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரவதச அரசுகனள மத்திய அரசு வகட்டுக் 

ககாண்டுள்ளது. 

o சுதந்திர திை விழாக் ககாண்டாட்டங்கனள முை்ைிட்டு இந்த அறிவிப்பாைது 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 பாரதிய உத்வயாக் வியாபார ் மண்டல் அனமப்பிை் நிறுவை திைத்திை் நினைவாக 

ஆகஸ்ட் 09 ஆம் வததியாைது இந்தியாவில் வதசிய வாரத்்தகரக்ள் திைமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது.  

o இத்திைத்னதகயாட்டி மத்திய வரத்்தக மற்றும் கதாழில் துனற அனமசச்ர ் பியூஷ் 

வகாயல் வரத்்தகரக்ளினடவய உனரயாற்றிைார .்  

 டிஜிட்டல் வங்கி வமாசடிகள் குறித்து மக்கனள எசச்ரிப்பதற்காக வவண்டி, கபாது 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரம் ஒை்றினை இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்த புதியப் பிரசச்ாரத்திற்காக ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் தங்கம் கவை்ற நீரஜ் 

வசாப்ராவினை இந்திய ரிசரவ்் வங்கி நியமிதத்ுள்ளது.  

 முதலாவது வை்தை் வருடாந்திர விருது விழாவில் (2020-21) நாகாலாந்து மாநிலத்திற்கு ஏழு 

வதசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

o இந்தியப் பழங்குடியிைர ் கூட்டுறவுச ் சந்னதப்படுதத்ுதல் வமம்பாட்டு நிறுவைத்திை் 

34வது நிறுவைத் திைத்திை் ககாண்டாட்டத்திை் வபாது இந்த விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டை. 

 கிவரக்கத்திை் இரண்டாவது மிகப்கபரிய தீவாை ஈவியா’ எை்ற தீவிை்  வடக்கு முனையில் 

கபரிய அளவில் காட்டுத்தீ கதாடரந்்து எரிந்து ககாண்வட உள்ளது. 
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o காட்டுத்தீ எை்பது காடுகள், புல்கவளிகள் வபாை்ற இயற்னகயாை நிலப் பரப்புகளில் 

எதிரப்ாராத விதமாக ஏற்படும் தீ விபத்து ஆகும். 

 வகாவாக்சிை் தடுப்பு மருந்தினை உற்பத்தி கசய்வதற்காக, கதற்கு குஜராத்திலுள்ள 

அங்கவலஷ்வர ்எை்னுமிடத்தில் பாரத் பவயாகடக் நிறுவைத்திை் உற்பத்தி னமயத்தினை 

நிறுவுவதற்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

o வகாவாக்சிை் எை்பது இந்திய நாட்டிவலவய உருவாக்கப்பட்ட முதல் வகாவிட்-19 தடுப்பு 

மருந்தாகும்.  

 75வது சுதந்திர திைத்திை் கருத்துரு, “Nation First Always First” எை்பதாகும்.  

o இந்த ஆண்டு நாட்டிை் 75வது சுதந்திர திைமாைது கசங்வகாட்னடயில் 

ககாண்டாடப்பட உள்ளது. 

 உலககங்கிலுமுள்ள யானைகளிை் வளங்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக்காக ஒவ்வவார ்

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் வததியை்று உலக யானைகள் திைமாைது அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது. 

o உலக யானைகள் திைமாைது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 அை்று கதாடங்கப் பட்டது. 

 ஈராைிை் புதிய அதிபர ் இப்ராஹிம் னரசி, முகமது கமாக்பர ் எை்பவனர அந்நாட்டிை் 

முதலாவது துனண அதிபராக நியமித்துள்ளார.் 

o முகமது கமாக்பர,் கசட்டாட் எைப்படும் ஒரு அறக்கட்டனளக்கு பல ஆண்டுகளாக 

தனலனம தாங்கி வந்தவராவார.் 

 கடல்லியிை் முதலனமசச்ர ் அரவிந்த் ககஜ்ரிவால் வதசியத் தனலநகரில் முகமற்ற 

வபாக்குவரத்துச ்வசனவனயத் கதாடங்கி னவத்துள்ளார.் 

o இந்த முை்கைடுப்பிை் கீழ், வாகைங்களுக்காை ஓட்டுநர ் வசாதனைகள் மற்றும் 

தகுதிச ் வசாதனைகள் தவிர, 33 வபாக்குவரத்துச ் வசனவகள் முழுவதுமாக முகமற்ற 

மற்றும் இனணய தளச ்வசனவயாக மாற்றப்படும்.  

 ககாவராைா காரணமாக ஆதரவற்ற நினலயில் தவிக்கும் குழந்னதகளுக்கு கல்வியிலும், 

வவனலவாய்ப்பிலும் 1% இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு முடிவு 

கசய்துள்ளது.  

o வயது, வதரவ்ுக் கட்டணம், கல்வி உதவிதக்தானக, பட்டியலிைச ் சாதியிைருக்குக் 

கல்விக் கட்டணத்னதத் திரும்பச ் கசலுத்துதல் உள்ளிட்டச ் சலுனககனள வழங்கவும் 

அம்மாநில அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.  

 சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்கமாைது 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை கநகிழிக் கழிவு வமலாண்னமத ்

திருத்த விதிகனள சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

o இந்தப் புதிய விதிகளாைது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள்  “குனறவாைப் பயை்பாடு மற்றும் 

அதிகளவில் குப்னபயாக குவிக்கப்படும்” ஒற்னறப் பயை்பாட்டு கநகிழிப் 

கபாருட்கனளத் தனட கசய்ய வினழகிை்றது. 

 சாஃப்ட்கவாரத்்தி (SoftWorthy) எனும் இந்திய நிறுவைத்திற்கு அகமரிக்காவிை் மதிப்பு மிக்க 

வதசிய அறிவியல் அறக்கட்டனளயிை் புத்தாக்கப் பிரிவு அணி விருதாைது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

o விருது கபற்றுள்ள சாஃப்ட்கவரத்்தி நிறுவைத்திை் திட்டமாைது ஓட்டுநரில்லா 

வாகைங்கள் மற்றும் ஆற்றல் கசயல்திறனுடை் கூடிய ஸ்மாரட்் கட்டிடங்கள் வபாை்ற 

புதிய கதாழில்நுட்பப் பயை்பாடுகளிை் வமம்பாட்டில் ஈடுபாடு கசலுதத்ுகிறது.  
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 கதாற்றுவநாயிை் தாக்கத்திைால் பாதிக்கப்பட்ட 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில், 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 141 ஆக இருந்த இந்தியக் வகாடீஸ்வரரக்ளிை் எண்ணிக்னகயாைது 136 ஆக 

குனறந்துள்ளது. 

o வருமாை வரி விவரங்களுக்காை அறிக்னகயில் அறிவிக்கப்பட்ட கமாத்தக் கூட்டு 

வருமாைத்திை் அடிப்பனடயில் இந்தத்  தகவல் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஒவ்வவார ் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 13 அை்று சரவ்வதச ஓநாய் திைமாைது அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது. 

o இந்தக் காட்டு நாய் வனக உயிரிைம் பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக இந்த திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.  

 ஒவ்வவார ் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 13 ஆம் வததியை்று உலக உடலுறுப்பு தாை திைமாைது 

கனடபிடிக்கப் படுகிறது. 

o உடலுறுப்பு தாைத்திை் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தவும் இறந்த 

பிறகு உடல் உறுப்புகனள தாைம் கசய்ய மக்கனள ஊக்குவிக்கவும் வவண்டி இந்த 

திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 கஸ்ைவி எை்றனழக்கப்படும் நிலத்திலிருந்து நிலத்தினை வநாக்கிப் பாயக் கூடிய 

அணுசக்தித் திறை் ககாண்ட உந்துவினச ஏவுகனணயிை் ஒரு வசாதனையினை 

பாகிஸ்தாை் நாடு கவற்றிகரமாக  வமற்ககாண்டுள்ளது. 

o இது இராணுவ உத்திசார ் பனடகளிை் கசயல்பாட்டுத ் தயார ் நினலனய உறுதி 

கசய்வதை் வநாக்கில் வமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் வததியை்று உலக பல்லிகள் திைமாைது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o பல்லிகள் அழிந்து வருவது குறித்த விழிப்புணரன்வ மக்களினடவய ஏற்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அை்று வதசிய னஹட்ரஜை் 

திட்டத்தினை  கசங்வகாட்னடயிலிருந்துத் கதாடங்கி னவதத்ார.் 

o இத்திட்டமாைது பசுனம னஹட்ரஜைிை் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்காை ஓர் உலக 

னமயமாக இந்தியானவ உருவாக்குவதற்கு வினழகிறது. 

 இந்திய மகளிர ் ஹாக்கி அணியிை் வீராங்கனை வந்தைா கட்டாரியா அவரக்ள் 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திை் கபண்கள் அதிகாரமளிப்பு மற்றும் குழந்னத வமம்பாட்டுத் 

துனறயிை் விளம்பரத் தூதராக கசயல்பட உள்ளார.் 

 புதுகடல்லியிலுள்ள அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் கல்வி நிறுவைமாைது, தைது 

வளாகத்தினுள்வளவய ஒரு தீயனணப்பு நினலயதன்த அனமத்த முதல் இந்திய 

மருத்துவமனை எை்று உருகவடுத்துள்ளது. 

o இதற்காக AIIMS நிறுவைமாைது கடல்லி தீயனணப்புச ் வசனவயுடை் னகவகாரத்்து 

உள்ளது. 

 வபாலந்திை் வ்வராக்லாவில் நனடகபற்ற இனளவயார ் உலக சாம்பியை்ஷிப் வபாட்டியில் 

புதிய 21 வயதிற்குட்பட்ட உலக சாம்பியைாக வகாமாலிகா பாரி எை்பவர ் சாதனை 

ஒை்னறப் பனடத்துள்ளார.் 
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o தீபிகா குமாரினய அடுத்து 21 வயதிற்குட்பட்வடார ் மற்றும் 18 வயதிற்குட்பட்வடார ்

ஆகிவயாருக்காை உலக சாம்பியை் ஆகிய இரு பட்டங்கனளயும் கவை்ற இரண்டாவது 

இந்தியப் கபண்மணி இவவர ஆவார.் 

 15 வயதாை இளம் வயது இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ் கரௌைக் சத்வாைி இத்தாலியில் 

நனடகபற்ற 19வது ஸ்பிலிம்கபரவ்கா ஓபை் கசஸ் வபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளார.் 

o கரௌைக் சத்வாைி நாக்பூனரச ்வசரந்்தவராவார.் 

 ஆப்காைிஸ்தாைிை் முதல் துனண அதிபர ் அம்ருல்லா சாவல தை்னைத் தை்னை 

ஆப்காைிஸ்தாைிை் சட்டமுனறயிலாை தற்காலிக அதிபராக அறிவித்துள்ளார.் 

 உத்தரப் பிரவதச அரசாைது சஹ்ராை்பூரிை் திவயாபந்த் எனுமிடத்தில் தீவிரவாத 

எதிரப்்புக் குழு பனடகளுக்காை ஒரு பயிற்சி னமயத்தினை நிறுவுவதற்கு முடிவு கசய்து 

உள்ளது. 

o திவயாபந்த் எனுமிடமாைது உத்தராஞ்சல் மற்றும் ஹரியாைா மாநில எல்னலயில் 

அனமந்துள்ளது. 

 ஆகஸ்ட் 19 ஆம் வததியாைது வருடாந்திர சரவ்வதச ஒராங்குட்டாை் திைமாகும். 

o இந்த சரவ்வதச நிகழ்வாைது, மிகவும் அருகி வரும் ஒராங்குட்டாை் இைங்களிை் 

பாதுகாப்பினை வமம்படுத்துவனதயும் அவற்றிை் வாழ்விடத்திை் நலை் வபணுவனத 

ஊக்குவிப்பனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு உலக தடகள U20 சாம்பியை்சிப் வபாட்டிகளாைது ககை்யாவிலுள்ள 

னநவராபியில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

o உலக U20 சாம்பியை்சிப் வபாட்டிகளாைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 17 முதல் ஆகஸ்ட் 

22 வனர நடத்தப் படுகிை்றை. 

 ஆம்வவ இந்திய நிறுவைமாைது ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனை னசக்வகாம் மீராபாய் 

சானுனவ, ஆம்வவ மற்றும் அதை் நியூட்ரினலட் ரக தயாரிப்புப் கபாருட்களுக்காை 

விளம்பரத் தூதராக நியமித்துள்ளது. 

o பளு தூக்கும் வீராங்கனையாை சானு, 2020 வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளிை் 

மகளிருக்காை 49 கிவலா எனடப் பிரிவில் கவள்ளிப்பதக்கம் கவை்றவராவார.் 

 லிவயாகைல் கமசி, பாரச்ிவலாைாவுடைாை 21 ஆண்டு காலப் பயணத்திற்குப் பிறகு அந்த 

அணியிலிருந்து விலகி பாரஸ்ீ கசயிை்ட் கஜரம்ாய்ை் கால்பந்து அணியில் 

இனணந்துள்ளார.் 

o பாரச்ிவலாைா அணி எை்பது அவர ்தைது கதாழில்முனற கால்பந்து வினளயாட்னடத ்

கதாடங்கிய அணியாகும். 

 சீைாவிை் வதசியப் பாராளுமை்றமாைது மூை்று குழந்னதகள் ககாள்னகயினை ஒரு 

சட்டமுனறயாக்கியுள்ளது. 

o சீைாவிை் பிறப்பு விகிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவினைத ் தடுக்கும் வநாக்கில்                                

மூை்று குழந்னதகள் ககாள்னகயாைது ஒரு முக்கிய ககாள்னகயாகக் கருதப் 

படுகிறது. 

 கடல்லி முதல்வர ் அரவ்ிந்த் ககஜ்ரிவால் அவரக்ள் கை்ைாட் எை்னுமிடத்தில் பாபா கரக் 

சிங் மாரக்் எனுமிடத்தில் நாட்டிை் முதலாவது பைிப்புனக வகாபுரத்தினை திறந்து 

னவத்தார.் 
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o இந்தப் பைிப்புனக வகாபுரமாைது ஒவ்கவாரு விநாடிக்கும் 1000 கை மீட்டர ்

அளவிலாை காற்னறச ்சுத்தம் கசய்து, கடல்லியில் நிலவும் pm2.5 மற்றும் pm10 ஆகிய 

மாசுக்களிை் அளனவக் குனறக்கும். 

 ஒவ்வவார ் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் வததியாைது உலக ஃவபஷை் (நாகரகீப் பாணி) 

திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

o இத்திைமாைது அடிப்பனடயில் ஃவபஷை் துனறனயக் ககாண்டாடுவதற்கும், நமது 

அை்றாட வாழ்வில் இத்துனறயிை் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரன்வப் 

பரப்புவதற்கும் வவண்டி கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 மதுனர ஆதீைத்திை் புதிய சை்ைிதாைமாக ஹரிகர வதசிகப் பரமாசச்ாரிய 

சுவாமிகளுக்குப் பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

o இவர ்293வது மதுனர ஆதீைமாகப் கபாறுப்வபற்பார.் 

 ஹரியாைா முதல்வர ்மவைாகர ்லால் கட்டார,் ஹிசார ்விமாை நினலயத்னத மகாராஜா 

அக்ரவசை் சரவ்வதச விமாை நினலயம் எைப் கபயர ் மாற்றம் கசய்வதாக 

அறிவித்துள்ளார.் 

o ஹிசார ்விமாை நினலயமாைது ஓர ்உள்நாட்டு விமாை நினலயமாகும்.  வமலும் இது 

DGCA உரிமம் கபற்ற மாநிலத்திை் முதல் கபாதுத்துனற விமாை நினலயம் ஆகும். 

 லாத்வியாவிை் னரகா எை்னுமிடத்தில் நனடகபற்ற RTU ஓபை் பிளிட்ஸ் கசஸ் (சதுரங்கம்) 

வபாட்டியில் (RTU Open blitz chess title) R. பிரக்ஞாைந்தா கவற்றி கபற்று உள்ளார.் 

o R. பிரக்ஞாைந்தா, கிராண்ட்மாஸ்டர ் பட்டத்னதப் கபற்ற 5வது இளம்வயது நபர ்

ஆவார.் 

 தமிழ்நாட்னடச ் வசரந்்த மூத்த பா.ஜ.க. தனலவர ் இல. கவணசை் மணிப்பூரிை் புதிய 

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o நஜ்மா கஹப்துல்லா ஓய்வு கபற்றனதயடுத்து அம்மாநில ஆளுநர ் பதவி காலியாக 

இருந்தது. 

 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வமலும் 100 நிலநடுக்க ஆய்வகங்கனள                            

(observatories) நிறுவும் எை அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப அனமசச்ர ் ஜிவதந்தர ் சிங் 

கூறியுள்ளார ் 

o வமலும், இந்த ஆண்டிை் இறுதிக்குள் நாட்டில் வமலும் 35 நிலநடுக்க ஆய்வகங்கள் 

நிறுவப் படும் எைவும் அனமசச்ர ்அறிவித்துள்ளார.் 

 துருக்கி நாட்டிை் அதிபர ் கரகசப் தயிப் எரவ்டாகை் (Recep Tayyip Erdogan), தமது நாடு                                               

ஒரு வபாதும் ஐவராப்பிய அகதிகளிை் புகலிடமாக மாறாது எை எசச்ரித்துள்ளார.் 

o ககாவராைா னவரஸ் கபருந்கதாற்றிைால் அதிகரித்த அதிக வவனலயிை்னம 

உள்ளிட்ட பல சிக்கல்களுடை் அந்நாடு வபாராடி வருவதால், துருக்கி நாட்டில் 

புலம்கபயரந்்வதாருக்கு எதிராை உணரவ்ு அதிகமாக உள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு ரிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டிகளில் தங்கம் கவை்ற மாரியப்பை் தங்க 

வவலுவிற்குப் பதிலாக, ஆசியப் வபாட்டிகளில் தங்கம் கவை்ற கதக்சாந்த் கதாடக்க 

விழாவில் வதசியக் ககாடினய ஏந்தி இந்திய அணினய வழி நடத்துவார.்  

o மாரியப்பை் வடாக்கிவயாவிற்கு கசை்ற விமாைத்தில் வகாவிட்-19 கதாற்றுள்ள 

அயல்நாட்டுப் பயணியுடை் அவர ்கதாடரப்ில் இருந்ததாக இந்திய பாராலிம்பிக் குழு 

கதரிவிதத்து.  
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 தமிழக அரசாைது மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவனலவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத ்

திட்டத்திை் வரினசயில் ரூ.100 வகாடி மதிப்பிலாை  ஒரு நகரப்்புற  வவனலவாய்ப்புத் 

திட்டத்னத நனடமுனறப் படுதத் உள்ளது. 

o நகரப்்புற ஏனழ மக்களிை் வாழ்வாதாரதன்த வமம்படுத்துவதற்காக வவண்டி இது 

கதாடங்கப்பட உள்ளது.  

 காபூலில் இருந்து தைது குடிமக்கனளயும் ஆப்கை் தரப்பிைனரயும் கவளிவவற்றச ்

கசய்வதற்காக வவண்டி இந்தியா வமற்ககாள்ளும் ஒரு சிக்கலாை நடவடிக்னகக்கு 

“ஆபவரஷை் வதவி சக்தி” எைப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 கரந்ாடகானவயடுத்து 2020 ஆம் ஆண்டிை் வதசிய கல்விக் ககாள்னகயினை 

அமல்படுத்திய 2வது இந்திய மாநிலமாக மத்தியப் பிரவதசம் உருகவடுதத்ுள்ளது. 

 தீவு நாடாை தைது நாட்டில் பண வழங்கீட்டிற்காக இனணய சங்வகதப்                                        

பணத்தினை அங்கீகரித்து ஒழுங்குமுனறப் படுத்தப் வபாவதாக கியூப அரசு 

அறிவித்துள்ளது.  

o கியூப நாட்டில் கதாழில்நுட்ப ஆரவ்லரக்ள் மத்தியில் இனணய சங்வகதப் பணம் 

பிரபலமனடந்ததாலும் அவரக்ள் டாலரக்னளப் பயை்படுத்துவது கடிைமாைனதத ்

கதாடரந்்தும் இந்த முடிவாைது வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 ஆகஸ்ட் 26 ஆம் வததியாைது அகமரிக்க நாடாளுமை்றக் காங்கிரசிைால் மகளிர ்சமத்துவ 

திைமாக அறிவிக்கப் பட்டது.  

o இந்த வததியாைது கபண்களுக்கு வாக்குரினம வழங்குவதற்காை 1920 ஆம்                             

ஆண்டிை் அரசியலனமப்பிை் 19வது திருத்தத்திை் நினைவாக வதரந்்கதடுக்கப் 

பட்டது.  

 இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ் S.P.  வசதுராமை், பாரச்ிவலாைா ஓபை் கசஸ் வபாட்டியில் 

கவற்றி கபற்றுள்ளார.்  

o அதில் இந்திய நாட்னடச ் வசரந்்த காரத்்திவகயை் முரளி மூை்றாமிடத்னதப் கபற்று 

உள்ளார.் 

 குடியரசுத் தனலவர ் ராம்நாத் வகாவிந்த ் அவரக்ள் தமிழக ஆளுநர ் பை்வாரிலால் 

புவராகித்னத ஏற்கைவவயுள்ள (தமிழகம்) அவரது பணிகவளாடுச ் வசரத்்து பஞ்சாபிை் 

ஆளுநராகவும் நியமித்துள்ளார.்  

o சண்டிகர ்ஒை்றியப் பிரவதசத்திை் நிரவ்ாகியாகவும் இவர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்தியை் ஆயில் எண்கணய் நிறுவைமாைது மதுரா சுத்திகரிப்பு                                                              

னமயத்தில் இந்தியாவிை் முதலாவது பசுனம னஹட்ரஜை் ஆனலயினைக் கட்டனமக்க 

உள்ளது.  

o இந்தியாவிை் மிகப்கபரிய எரிகபாருள் சுத்திகரிப்பு மற்றும் கசச்ா எண்கணய் 

ஏற்றுமதி நிறுவைமாை இந்தியை் ஆயில் நிறுவைம், னஹட்ரஜை் எரிகபாருனள 

உருவாக்குவது மட்டுமிை்றி உயிரி எரிகபாருள் உற்பத்தினயயும் விரிவாக்கத் 

திட்டமிட்டுள்ளது.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கீழடியில் செள்ளி நாணயம் 

 சிவகங்னகயிலுள்ள கீழடியில் நனடகபற்று வரும் 7 ஆம் கட்ட அகழாய்வில் அசச்ு 

கபாறிக்கப்பட்ட கவள்ளி நாணயம் ஒை்று கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்த நாணயங்கனளப் பயை்படுத்தி இப்பகுதியிை் மக்கள் 

வட இந்தியாவுடை் வணிகம் கசய்துள்ளைர ்எை்பனத இது குறிக்கிறது. 

 இந்த நாணயத்தில் கபாறிக்கப்பட்டுள்ள சந்திரை், சூரியை், கானள, எருது மற்றும் 

வடிவியல் குறியீடுகள் கீழடியிை் மக்கள் வரத்்தகச ் சமுதாயத்திைர ் எை்பனதக் 

குறிக்கிறது. 

 அசச்ு கபாறிக்கப்பட்ட கவள்ளி நாணயங்கள் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டிை் மகாஜைபத 

காலத்திலிருந்து புழக்கத்தில் இருந்தை.  

 

 

தமிழறிஞர் இரா. இளங்குமரனார் காலமானார் 

 தமிழக அரசிை் திரு.வி.க. விருது கபற்ற மூத்த தமிழறிஞராை இரா. இளங்குமரைார ்

அவரக்ள் சமீபத்தில் காலமாைார.்  

 அவருக்கு வயது 94 ஆகும்.  

 இவர ்கநல்னல மாவட்டத்தில் வாழவந்தாள்புரம் எை்ற கிராமத்தில் பிறந்தவர ்ஆவார.் 

 இவர ் முழுனமயாக கினடக்கப் கபறாத குண்டலவகசி காப்பியத்னதத் தை்னுனடய 

கற்பனைத் திறைால் முழுனம கசய்தவர ்ஆவார.்  
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 அவர ்அந்நூலினை 1958 ஆம் ஆண்டில் மதுனர மீைாட்சி அம்மை் வகாயிலில் அரங்வகற்றம் 

கசய்தார.் 

 1963 ஆம் ஆண்டில் இவர ் எழுதிய திருக்குறள் கட்டுனரத் கதாகுப்பு எை்ற நூனல 

அப்வபானதயப் பிரதமர ்வநரு கவளியிட்டார.் 

 

இரண்டாெது திருநங்கக  துகணக் காெல் ஆய்ொளர் - தமிழ்நாடு 

 தமிழகத்திை் முதல் திருநங்னக துனணக் காவல் ஆய்வாளராக 2017 ஆம் ஆண்டு வசலம் 

மாவட்டத்னத வசரந்்த பிரித்திகா யாஷிைி வதரச்ச்ி கபற்றார.் 

 அவருக்கு அடுத்தபடியாக, தற்வபாது திருவண்ணாமனல மாவட்டதன்தச ் வசரந்்த 

சிவை்யா எனும் திருநங்னக தமிழகத்திை் இரண்டாவது துனணக் காவல் ஆய்வாளராக 

வதரச்ச்ி கபற்றுள்ளார.் 

 சிவை்யா திருவண்ணாமனல மாவட்டம், பாவுப்பட்டு கிராமத்தில் வசிக்கிறார.் 

 

 

தமிழக ெட்டப் பபரகெயின் 100ெது ஆண்டு நிகைவு 

 கசயிை்ட் ஜாரஜ்் வகாட்னடயில் அனமந்துள்ள சட்டப்வபரனவயிை் நூற்றாண்டு நினறவு 

விழாக் ககாண்டாட்டத்தினைக் குடியரசுத் தனலவர ் ராம்நாத் வகாவிந்த் அவரக்ள் 

கதாடங்கி னவத்தார.் 

 வமலும் 5 முனற முதலனமசச்ராகப் பணியாற்றிய திரு. மு. கருணாநிதி அவரக்ளிை் 

உருவப் படத்னதயும் திரு. வகாவிந்த் அவரக்ள் திறந்து னவத்தார.் 

 கடந்த 40 ஆண்டுகளில் மாநிலத்திை் ஒரு முக்கிய நபரிை் உருவப் படமாைது குடியரசுத் 

தனலவரால் திறந்து னவக்கப்படுவது இதுவவ முதல் முனறயாகும். 

 1977 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அப்வபானதய குடியரசுத் தனலவர ்N. சஞ்சீவ் கரட்டி 

அவரக்ள் முை்ைாள் முதல்வர ் K. காமராஜர ் அவரக்ளுனடய உருவப் படதன்தத் திறந்து 

னவத்தார.் 
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தககொல் தமிழர் – N. ெங்கரய்யா 

 

 மூத்த மாரக்்சிஸ்ட் கம்யூைிஸ்ட் தனலவர ் N. சங்கரய்யா முதலாவது தனகசால் தமிழர ்

விருதினைப் கபற உள்ளார.்  

 இந்த விருதாைது தமிழ்கமாழியில் சிறந்து விளங்குபவரக்னளக் ககௌரவிப்பதற்காக 

வவண்டி இந்த ஆண்டு  தி.மு.க அரசிைால் நிறுவப்பட்டது. 

 கசை்னையில் நனடகபற உள்ள சுதந்திர திை விழாவிை் வபாது முதலனமசச்ர ் மு.க. 

ஸ்டாலிை் அவரக்ள் திரு. சங்கரய்யாவிற்கு  இந்த விருதினை வழங்குவார.் 

 இந்த விருதாைது 10 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் கதானகனயயும் ஒரு பாராட்டுப் 

பத்திரத்னதயும் உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

ென்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீடு 

 வை்ைியர ்சமுதாயத்திைருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 10.5% உள்ஒதுக்கீட்டினை அமல்படுத்துமாறு 

தமிழக அரசு ஆனண ஒை்னறப்  பிறப்பித்துள்ளது. 

 இந்த இடஒதுக்கீடாைது இந்தக் கல்வியாண்டு முதல் அரசுப் பணிகளிலும் அரசு கல்வி 

நிறுவைங்களிலும் அமல்படுதத்ப்படும். 

 

சபாை்பகனக் பகாடக்டயில் அகழாய்வு 

 தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்ர ் சிவா V. கமய்யநாதை் புதுக்வகாட்னடயிை் 

கபாற்பனைக் வகாட்னடயில் தமிழ்நாடு திறந்தகவளி பல்கனலக்கழகத்திைால் 

வமற்ககாள்ளப்பட உள்ள கதால்லியல் அகழாய்வுகனளத் கதாடங்கி னவத்தார். 

 பல ஆண்டுகளுக்கு முை்பு கபாற்பனைக் வகாட்னடயில் ஒரு வகாட்னட இருந்ததாக 

தகவல்கள் உள்ளை. 

 இப்பகுதியில் கண்கடக்கப்பட்டுள்ள சாை்றுகள் 1,800 ஆண்டுகளுக்கு முந்னதயனவ எைத்  

கதால்லியலாளரக்ள் கூறுகிை்றைர.் 

 2013 ஆம் ஆண்டில் கதால்லியல் துனற மாணவரக்ள் சிலர ்1,800 ஆண்டுகள் பழனமயாை 

கால்வாய் ஒை்னறக் கண்டறிந்தைர.் 
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திருெச்ி கார்கபன் 

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள திருசச்ி பனடக்கலை் கதாழிற்சானலயாைது உயர ்கதாழில்நுட்ப மிக்க 

மற்றும் குனறவாை ஒலி எழுப்பக்கூடிய புதிய ரக துப்பாக்கினய அறிமுகம் கசய்துள்ளது. 

 இது திருசச்ி காரன்பை் (திரிகா) எை அனழக்கப்படுகிறது. 

 இது திருசச்ி தாக்குதல் ரக துப்பாக்கியிை் (Trichy Assault Rifle) சிறிய வடிவமாகும். 

 

அரசுப் பள்ளி மாணெர்களுக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு 

 வரவிருக்கும் கல்வியாண்டு முதல் கதாழில்முனறப் படிப்பிற்காைச ் வசரக்்னககளில் 

அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 7.5% உள்ஒதுக்கீட்டினை வழங்குவதற்கு தமிழக அரசு 

முடிவு கசய்துள்ளது.  

 இதில் கபாறியியல், வவளாண் கல்வி, கால்நனட மருத்துவம், மற்றும் மீை்வளம் ஆகிய 

படிப்புகள் அடங்கும்.  

 இவத வபாை்ற இடஒதுக்கீட்டுக் ககாள்னகயாைது 2020-21 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 

மருத்துவப் படிப்புச ்வசரக்்னககளில் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிை்றது. 

 

மக்ககளத் பதடி மருத்துெம்  

 தமிழக முதல்வர ் மு.க. ஸ்டாலிை் அவரக்ள் ஆகஸ்ட் 05 அை்று மக்களுக்கு வீடு வதடி 

மருத்துவச ்வசனவகனள வழங்குவதற்காக வவண்டி “மக்கனளத் வதடி மருத்துவம்” எனும் 

ஒரு சுகாதார நலத ் திட்டத்தினை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள ஓசூரில் கதாடங்கி 

னவத்தார.் 

 இந்த ஆண்டிை் இறுதிக்குள் மாநிலம் முழுவதும் இந்தச ்வசனவனய விரிவுபடுத்துவதற்கு 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

 இத்திட்டமாைது இவத சமயத்தில் இந்து சமய அறநினலயத்துனற அனமசச்ர் P.K. வசகர் 

பாபு மற்றும் கசை்னை மாநகராட்சி ஆனணயர ் ககை்தீப் சிங் வபடி ஆகிவயாரால் 

கசை்னையிலும் கதாடங்கி னவக்கப்பட்டது.  

 

தமிழ் அர்ெெ்கன 

 இந்து சமய அறநினலயத் துனற அனமசச்ர ்P.K. வசகரப்ாபு  தமிழகத்திலுள்ள 47 முக்கியக் 

வகாவில்களில் ‘அை்னைத் தமிழ் அரச்ச்னை’ எனும் திட்டத்னதத் கதாடங்கி னவத்தார .் 

 பக்தரக்ளிை் வவண்டுவகாளிை் வபரில், அரச்ச்கரக்ள் தமிழில் ‘வபாற்றி’ (அரச்ச்னை) 

மந்திரத்னதத் தமிழில் பாடுவாரக்ள். 

 14 கவவ்வவறு ‘வபாற்றிகளிை்’ கதாகுப்புகளாைது ஏற்கைவவ தயாரிக்கப்பட்டு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரச்ச்கரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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பகாயம்பத்தூர் இரயில் நிகலயம் – பிளாட்டினம் தரநிகல  

 வகாயம்பத்தூர ் இரயில் நினலயமாைது இந்தியப் பசுனம கட்டிடக் கழகத்திடமிருந்து 

(Indian Green Building Council - IGBC) பிளாட்டிைம் தரநினலனயப் கபற்றுள்ளது.  

 இந்த நினலயிலாை பசுனமச ்சாை்றிதனழப் கபற்ற கதற்கு இரயில்வவயிை் ஒவர இரயில் 

நினலயமும், 6வது இந்திய இரயில் நினலயமும் இதுவவ ஆகும். 

 வகாயம்பத்தூர ்தவிர, IGBC அனமப்பிை் பிளாட்டிைம் தரச ்சாை்றிதனழப் கபற்றுள்ள மற்ற 

5 இரயில் நினலயங்கள் கசகந்திராபாத், புதுகடல்லி, கஜய்ப்பூர,் விசாகப் பட்டிைம் மற்றும் 

அசை்வசால் ஆகியைவாகும்.  

 இந்திய இரயில்வவயிை் சுற்றுசச்ூழல் இயக்குநரகத்திை் ஆதரவவாடு ‘பசுனம இரயில் 

நினலயத் தரநினல முனறயினை’ IGBC உருவாக்கியது. 

 இது இரயில் நினலயங்கள் பசுனமக் கருப்கபாருட்கனள ஏற்றுக் ககாள்வனத 

எளிதாக்குவதற்காைதாகும்.  

 நினலயச ் கசயல்பாடு மற்றும் வமலாண்னம காரணமாக ஏற்படும் வமாசமாை 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகனள குனறப்பதில் இது உதவும்.    
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இந்திய ஆணழகன் பபாட்டி 

 கடல்லியில் நடந்த இந்திய ஆணழகை் வபாட்டியில் கசை்னை சட்டக் கல்லூரி 

இறுதியாண்டு மாணவர ் கவுஷிக் ராம், ‘மிஸ்டர ் இந்தியா’, ‘மிஸ்டர ் தமிழ்நாடு’ ஆகிய 2 

பட்டங்கனளயும் கபற்று கவற்றிக் வகாப்னபனயத் தட்டிசக்சை்றார.் 

 கடல்லி அருவக ஆக்ராவில் ‘இந்திய ஆணழகை் - 2021’ எை்ற வபாட்டியாைது, ‘ஸ்டார’் னலப்’ 

எை்ற அனமப்பிை் மூலம் நடத்தப்பட்டது. 

 

செள்கள அறிக்கக – தமிழகப் சபாருளாதாரம் 

 தமிழக நிதி மற்றும் மைிதவள வமம்பாட்டுத ் துனற அனமசச்ர ் P.T.R. பழைிவவல் 

தியாகராஜை் கசை்னையிலுள்ள தனலனமச ் கசயலகத்தில் மாநிலத்திை் நிதிநினல 

குறித்த கவள்னள அறிக்னகயினை கவளியிட்டார .்  

 தமிழகத்தில்  கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நனடகபற்ற நிதி முனறவகடுகள் குறித்து இந்த 

கவள்னள அறிக்னக வமற்வகாளிட்டுக் காட்டியுள்ளது.  

 தமிழகத்தில் 2006-11 ஆகிய ஆண்டுகளில் 10.15% ஆக இருந்த கமாத்த மாநில உள்நாட்டு 

உற்பத்தியிை் சராசரி வருடாந்திர வளரச்ச்ி வீதமாைது 2016-20 ஆகிய ஆண்டுகளில் 7.22% 

ஆகக் குனறந்துள்ளது எை இந்த அறிக்னகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 கடந்த 8 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் வருவாய்ப் பற்றாக்குனற வமாசமாகி வருகிறது.  

 2020-21 ஆம் நிதியாண்டிற்காை வருவாய்ப் பற்றாக் குனறயாைது கமாத்த மாநில 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.16% ஆகும். 

 அரசுக் கடை்கள் அதிகரித்து வருவதால் மாநிலத்திை் நிதிப்பற்றாக் குனறயாைது 

பிரதாைமாக அதிகரித்து வருகிறது. 

 நிதிப் பற்றாக்குனறயாைது கமாதத் மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.43% ஆக உள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒவ்கவாரு குடும்பத்திை் வபரிலும் 2,63,976 ரூபாய் கபாதுக் கடை் 

உள்ளது.  

 கபாதுக் கடைாைது கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 26.69% ஆகும்.  

 மாநிலத்திை் கசாந்த வரி வருவாயில் கணிசமாை அளவில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.  
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 2020-21 ஆம் ஆண்டில் மாைியங்களாைது வருவாய்ச ் கசலவிைத்தில் 27.06% ஆகவும், 

கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.21% ஆகவும் உயரந்்துள்ளது. 

 மிை்சாரத்திற்காை மாைியமாைது கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் அதிக 

பட்சமாக 1.10% ஆக உள்ளது. 

 உணவு மாைியமாைது கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.49% ஆக உள்ளது. 

 வபாக்குவரத்து மீதாை மாைியமாைது கமாத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.19% ஆக 

உள்ளது.  

 

சிைந்த மாநகராட்சி, நகராட்சி & பபரூராட்சி 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை தமிழகத்திை் சிறந்த மாநகராட்சிக்காை முதல்வர ் விருதுக்கு 

தஞ்சாவூர ்மாநகராட்சி வதரவ்ு கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 சிறந்த நகராட்சியாக முதல் பரிசுக்கு உதனக நகரமும், இரண்டாம் பரிசுக்கு 

திருசக்சங்வகாடு நகரமும் மற்றும் மூை்றாம் பரிசுக்கு சிை்ைமனூர ் நகரமும் 

வதரவ்ாகியுள்ளை. 

 சிறந்த வபரூராட்சியாக முதல் பரிசுக்கு திருசச்ியிை் கல்லகுடி , இரண்டாம் பரிசுக்கு 

கடலூரிை் வமல்பாட்டம்பாக்கம், மூை்றாம் பரிசுக்கு சிவகங்னகயிை் வகாட்னடயூர ்

ஆகியனவ வதரவ்ாகியுள்ளை. 

 

முதலாம் இராபேந்திர பொழனின் பிைந்த தினம் 

 தமிழகச ்சுற்றுலா, கலாசச்ாரம் மற்றும் இந்து சமய அறநினலயத் துனறயாைது முதலாம் 

இராவஜந்திர வசாழைிை் பிறந்த நாளாைது அரசு விழாவாகக் ககாண்டாடப் படும் எை்று 

அறிவித்துள்ளது. 

 முதலாம் இராவஜந்திர வசாழைிை் பிறந்த நாளாைது தமிழ் மாதமாை ஆடி மாதத்தில் 

திருவாதினர நட்சத்திரத்தில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 11 ஆம் நூற்றாண்னடச ்வசரந்்த வசாழப் வபரரசராை இவர ்வசாழரக்ளிை் தனலநகரினை 

இை்னறய அரியலூர ் மாவட்டத்திலுள்ள கங்னக ககாண்ட வசாழபுரம் எை்னுமிடத்திற்கு 

மாற்றி அங்கு கபருவுனடயார ்ஆலயம் ஒை்னறயும் கட்டியவராவார.் 

 இந்த ஆலயமாைது யுகைஸ்வகாவிை் உலகப் பாரம்பரியத் தளங்களுள் ஒை்றாக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது.  
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மின்னணு நிதிநிகல அறிக்கக (இ-படச்ேட்) – தமிழ்நாடு 

 வதரத்லில் கவற்றி கபற்ற பிறகாை தி.மு.க அரசிை் முதல் பட்கஜட்டினை (நிதிநினல 

அறிக்னக) நிதி அனமசச்ர ்பி.டி.ஆர.் பழைிவவல் தியாகராஜை் சமரப்்பிதத்ார.் 

 ஒரு மாநிலம் காகிதமில்லாத வனகயிலாை நிதி நினல அறிக்னகயினைத் தாக்கல் 

கசய்வது இந்தியாவிவலவய இதுதாை் முதல்முனறயாகும். 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்காை வருவாய்ப் பற்றாக்குனறயாைது யதாரத்த்மற்ற வனகயில் 

வழக்கமாை நினலக்கு மாறாை இனடக்கால பட்கஜட் மதிப்பீடாை 41,417.30 வகாடி 

ரூபாயிலிருந்து திருத்தி அனமக்கப்பட்ட பட்கஜட் மதிப்பீட்டில் 58,692.68 வகாடியாக உயரும் 

எை எதிரப்ாரக்்கப் படுகிை்றது. 

 மாநிலத்திலுள்ள காடுகள் மற்றும் மரங்களிை் கமாத்தப் பரப்பளனவ 33% ஆக 

அதிகரிப்பதற்காை பசுனம தமிழகத் திட்டத்தினை திரு. ராஜை் அறிவித்தார.் 

 வமலும் பருவநினல மாற்ற ஏற்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்னககள் மீது ஈடுபாடு 

கசலுத்தும் வனகயிலாை தமிழ்நாடு பருவநினல மாற்றத் திட்டத்தினையும் அவர ்

கதாடங்கி னவத்தார.் 

 இத்திட்டத்திற்காக 500 வகாடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் கூட்டுறவுக் கடை் வழங்கும் சங்கங்கள் கசலுத்த வவண்டிய 

2,756 வகாடி ரூபாய் கடனையும் தள்ளுபடி கசய்வதாக அரசு அறிவித்து உள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு இதுவனரயில் 36,000 வகாடி ரூபாய் கடை் கபற்று உள்ளது.  

 கடை் கபறுதலில் மற்ற மாநிலங்களினடவய தமிழகம் முதல் இடத்தில் உள்ளது.  

 

மதுகர ஆதினத்தின் தகலகம மடாதிபதி 

 பழம்கபரும் னசவ மடங்களுக்காை குருக்களில் ஒருவராை அருணகிரிநாத ஞாை 

சம்பந்த வதசிக பரமாசச்ரியார ்தைது 77வது வயதில் காலமாைார.் 

 இவர ்மதுனர ஆதீைத்திை் 292வது மடாதிபதி ஆவார.் 

 இந்த மடாலயமாைது கிட்டத்திட்ட 1300 ஆண்டுகளுக்கு முை்பு நிறுவப்பட்டதாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

 இது னசவத் துறவி திருஞாை சம்பந்தரால் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகும்.  
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பெளாண் படச்ேட் – தமிழ்நாடு 

 

 வவளாண்னமக்காை முதலாவது பிரத்திவயகமாை பட்கஜட் (34220 வகாடிகள்) 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 அை்று  தமிழக சட்டசனபயில் தாக்கல் கசய்யப்பட்டது. 

 தண்ணீர ் வளத்தினை நியாயமாை முனறயில் பயை்படுத்துவதற்காை திட்டம் ஒை்று 

கசயல்படுத்தப்படும். 

 1.5 லட்சம் கஹக்வடர ்பரப்பளவில் நுண்ணீர ்சிறு பாசை வசதிகள் (micro-irrigation structures) 

அனமக்கப்படும். 

 5 வருட காலக்கட்டத்தில் கனலஞரிை் அனைத்து கிராம ஒருங்கினணந்த வவளாண் 

வளரச்ச்ித் திட்டத்தினை அரசு கசயல்படுத்தும். 

 இது அனைத்து கிராமங்களிலும் ஒட்டு கமாத்த வவளாண் வளரச்ச்ினயயும் 

தை்ைினறனவயும் உறுதி கசய்வதற்காை ஒரு திட்டமாகும். 

 தமிழகத்தில் கிணற்று நீரப்் பாசைத்திற்காை அதிகரித்து வரும் மிை்சாரத் வதனவனயப் 

பூரத்்தி கசய்வதற்காக வவண்டி சூரிய சக்தியிைால் இயங்கும் பம்புகனள உபவயாகிக்க 

ஊக்குவிப்பதற்காை ஒரு  திட்டத்தினையும் மாநில அரசு கசயல்படுத்த உள்ளது. 

 

சுதந்திர தின விழா விருதுகள் – தமிழ்நாடு   

 தமிழக முதல்வர ் மு.க. ஸ்டாலிை் அவரக்ள் னதரியம் மிக்க மற்றும் துணிசச்ல் மிக்க 

நிறுவைத்திற்காை கல்பைா சாவ்லா விருதினை P. சண்முகப்பிரியா எை்பவருக்கு அவரது 

மனறவிற்குப் பிறகு வழங்கிைார.்  
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 மனறந்த டாக்டர ் P. சண்முகப் பிரியா மதுனரயிலுள்ள அனுப்பாைடி ஆரம்ப சுகாதார 

நினலயத்தில் பணிபு ரிந்து வந்த ஒரு மருத்துவ அலுவலர ்ஆவார.் 

 டாக்டர ் A.P.J. அப்துல் கலாம் விருதாைது பாரதிதாசை் பல்கனலக்கழகத்திை் சிறந்த 

வபராசிரியர ்டாக்டர ்M. லக்சுமணை் எை்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 மூத்த கம்யூைிஸ்ட் தனலவரும் நூறு வயனத எட்டிய தனலவருமாை N. சங்கரய்யா 

அவரக்ளுக்கு முதலாவது தனகசால் விருதினை முதல்வர ்வழங்கிைார.் 

 கிண்டியிலுள்ள அரசு ககாவராைா மருத்துவமனையிை் இயக்குநர ் K. நாராயணசாமி 

அவரக்ளுக்கு முதலனமசச்ரிை் சிறந்த நனடமுனறகளுக்காை விருதாைது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 மாற்றுத் திறைாளி மாணவரக்ளிை் சுயாதீைமாைக் கற்றனல எளிதாக்கியதற்காக 

பிரசிகடை்சி கல்லூரிக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஔனவயார ்விருதாைது சாந்தி துனரசாமி எை்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 தூத்துக்குடினயச ் வசரந்்த கிவரஸ் பானு எை்பவருக்கு சிறந்த மாற்றுப் பாலிைத்தவர ்

விருதாைது  வழங்கப்பட்டது.  

 

அகனத்து ொதியினரும் அர்ெெ்கர்களாக நியமனம் 

 

 தி.மு.க அரசாைது, பல்வவறு சமூகங்கனளச ் வசரந்்த 24 பயிற்சி கபற்ற ‘அரச்ச்கரக்னள’ 

பல்வவறு வகாவில்களில் அரச்ச்கரக்ளாக நியமித்துள்ளது. 

 இந்து சமய அறநினலயத ் துனறயால் நடத்தப்படும் தமிழகத்திலுள்ள வகாயில்களில் 

ஏற்கைவவ இரண்டு பிராமணரல்லாத அரச்ச்கரக்ள் நியமிக்கப் பட்டிருந்தைர.் 

 முதலாவது அரச்ச்கராக மாரிசாமி எை்பவர ்மதுனரயிலுள்ள ஒரு ஐயப்பை் வகாயிலில் 2018 

ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 இரண்டாவதாக தியாகராஜை் எை்பவர ்மதுனரயிலுள்ள கவணசை் ஆலயம் ஒை்றில் 2020 

ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 தற்வபாது, சுகாஞ்சைா வகாபிநாத் எை்பவர ் கசை்னையிலுள்ள வதனுபுரிஸ்வரர ்

வகாயிலில் ஒரு ஓதுவாராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இதை் மூலம் தமிழ்நாட்டிை் முதல் கபண் ஓதுவார ் எனும் கபருனமனய இவர ் கபற்று 

உள்ளார.் 
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தமிழ்நாடு மை்றும் சுதந்திரப் பபாராட்டம் 

 

 தமிழக அரசாைது இந்திய சுதந்திரப் வபாராட்டத்தில் தமிழகம் ஆற்றியப் பங்களிப்பினை 

விவரிக்கும் ஒரு ஆவணத்தினைத் கதாகுத்து கவளியிட உள்ளது. 

 கசை்னையில் சிவாைந்தா சானல மற்றும் காமராஜர ் சானல சந்திப்பில் ஒரு நினைவுத் 

தூணினை முதலனமசச்ர ்ஸ்டாலிை் அவரக்ள் திறந்து னவத்தார.் 

 75வது சுதந்திர திைத்திை் நினைவாக இந்த தூணாைது எழுப்பப் பட்டுள்ளது.  

 வமலும் இவர,் சுதந்திரப் வபாராட்ட வீரரக்ளுக்காை ஓய்வூதியத்னத 17,000 ரூபாயிலிருந்து 

18,000 ரூபாயாகவும் அவரக்ளிை் குடும்ப ஓய்வூதியத்னத 8,500 ரூபாயிலிருந்து 9,000 

ரூபாயாகவும் உயரத்்தி அறிவித்தார.் 

 மதுனரயிலுள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகமாைது புைரனமக்கப்படும் எைவும் 

முதலனமசச்ர ்கதரிவிதத்ார.் 

 

பண்கடயகால குத்துொள் கண்டுபிடிப்பு – தமிழ்நாடு   

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள ககாந்தனக கிராமத்தில் கண்கடடுக்கப்பட்ட புனதயுண்ட தாழி 

ஒை்றில் துருப்பிடித்த இரும்பு குத்துவாள் ஒை்று கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ககாந்தனக பகுதியாைது கீழடி நாகரிகத்திை் ஒரு புனதயிடப் பகுதியாகக் கருதப்  

படுகிறது. 

 எலும்புகள், ஆயுதங்கள் மற்றும் இதர சிலப் கபாருட்கவளாடு புனதக்கப்பட்ட தாழிகள் 

இங்கு கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 இந்த வனகயிலாை ஆயுதமாைது சங்க காலத்திய வீரரக்ளால் (கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு 

முதல் கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வனர) பயை்படுத்தப்பட்டது. 

 கதால்லியல் சாை்றுகளிை் அடிப்பனடயில், சங்க காலமாைது முை்பு கணிக்கப் பட்டனத 

விட முை்ைதாகவவ சுமார ் கி.மு. 600 ஆம் ஆண்டிவலவய கதாடங்கியதாக சில 
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ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கூறுகிை்றைர.் 

 

 

தமிழக படச்ேடட்ின் சிைப்பம்ெங்கள் 

 9 மாதங்களாக இருந்த கபண்களுக்காை மகப்வபறு விடுப்புக் காலமாைது 12 மாதங்களாக 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 பழைியில் ஒரு புதிய சித்தப் பல்கனலக்கழகமாைது நிறுவப்பட உள்ளது.  

 வகாயம்புத்தூரில் ஒரு பாதுகாப்புத் கதாழில்துனறப் பூங்காவாைது நிறுவப்பட உள்ளது. 

 அடுத்த 10 ஆண்டுகளில், ‘பசுனம இயக்க’ முை்கைடுப்பிை் ஒரு பகுதியாக கபரிய அளவில் 

மரக்கை்றுகள் நடும் இயக்கமாைது நடத்தப்படும்.  

 சிறு கிராமங்களில் (குக்கிராமம்) அடிப்பனட வசதிகனள வழங்குவதற்காக அண்ணா 

மறுமலரச்ச்ித் திட்டமாைது கதாடங்கப்படும். 

 திருசச்ிராப்பள்ளியில் ஒரு புதிய ஒருங்கினணந்த வபருந்து நினலயம் மற்றும் வணிக 

வளாகங்கள் நிறுவப்பட உள்ளை. 

 கசை்னையிலுள்ள நந்தம்பாக்கத்தில் ஒரு ஃனபைாை்சில் கடக் சிட்டியாைது (நிதியியல் 

கதாழில்நுட்ப நகரம்) கட்டனமக்கப் படும்.   

 

பெளாண் படச்ேட் – முக்கிய நடெடிக்கககள் 

 இயற்னக வவளாண்னமக்காக வவளாண் துனறயிை் கீழ் ஒரு தைிப் பிரிவு உருவாக்கப் 

படும். 

 ‘கிராமப்புற இனளவயார ் வவளாண் திறை் வமம்பாட்டுத் திட்டமாைது’ கசயல்படுத்தப் 

படும். 

 இது கல்வி கற்ற இனளஞரக்னள தங்களது கசாந்த ஊரக்ளில் விவசாயத்தினை அடுத்த 

கட்டத்திற்குக் ககாண்டு கசல்ல ஊக்குவிக்கும். 

 ஒருங்கினணந்த வவளாண் அனமப்பாைது கசயல்படுதத்ப்படும். 

 இயற்னகப் வபரிடரக்ளிலிருந்து விவசாயிகனளப் பாதுகாப்பதற்காக வவண்டி வவளாண் 

மண்டலக் குழுக்கள் அனமக்கப்படும். 

 கசை்னையில் வவளாண்னமக்ககை தைி அருங்காட்சியகம் அனமக்கப்படும். 

 ஒட்டை்சத்திரம் மற்றும் பண்ரூட்டி ஆகிய இடங்களில் நவீை குளிரப்தைக் கிடங்குகள் 

அனமக்கப்படும். 
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 குை்னூர ் மற்றும் வகாத்தகிரி எல்னலயில் அனமந்துள்ள எடப்பள்ளி கிராமத்தில் 

ஒருங்கினணந்த கிராமப்புற வவளாண் சந்னத வளாகமாைது அரசிைால் அனமக்கப் 

படும். 

 கசை்னை மாநகராட்சியிலுள்ள ககாளத்தூரில் ‘நவீை வவளாண் சந்னதப்படுத்துதல் 

னமயமாைது’ அனமக்கப்படும். 

 கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அருவக உள்ள ஜீனூர ்எை்னுமிடத்தில் ஒரு புதிய வதாட்டக் கனலக் 

கல்லூரியாைது நிறுவப்படும். 

 ஈவராடு அருவகயுள்ள பவாைி சாகர ் எனுமிடத்தில் மஞ்சள் ஆராய்சச்ி னமயமாைது 

நிறுவப் படும். 

 

தனி பெளாண் படச்ேடக்டத் தாக்கல் செய்த 3ெது மாநிலம் – தமிழ்நாடு   

 தைி வவளாண் பட்கஜட்னட (நிதிநினல அறிக்னக) தாக்கல் கசய்த 3வது மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு மாறியுள்ளது.  

 கரந்ாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரவதசம் ஆகிய மாநிலங்கனளயடுத்து தமிழகமாைது 

தைிகயாரு வவளாண் பட்கஜட்னடத் தாக்கல் கசய்துள்ளது.  

 வவளாண்னமக்ககை தைிகயாரு பட்கஜட்னட தாக்கல் கசய்யும் நனடமுனறயாைது 2011 – 

12 ஆம் ஆண்டில் கரந்ாடக மாநிலத்திைால் கதாடங்கப்பட்டது.  

 இதனைத் கதாடரந்்து 2013 – 14 ஆம் ஆண்டில் ஆந்திரப் பிரவதசமும் தாக்கல் கசய்தது.  

குறிப்பு 

 இந்திய அரசியலனமப்பிை் 202வது சட்டப்பிரிவாைது ஒரு மாநிலமாைது ஒரு நிதி 

ஆண்டிை் வருவாய் மற்றும் கசலவிைங்களிை் மதிப்பீட்டு அறிக்னகயினை (கபாதுவாக 

‘பட்கஜட்’ (அ) வருடாந்திர நிதிநினல அறிக்னக எை கூறப்படுகிறது) தாக்கல் கசய்வதற்கு 

வழிவனக கசய்கிறது.  

 

ஆசிரியர்களுக்கான பதசிய விருது   

 மத்திய அரசிைால் வழங்கப்பட்ட ஆசிரியரக்ளுக்காை வதசிய விருதினைப் 

கபற்றவரக்ளுள் ஆஷா வதவியும் ஒருவராவார.்  

 இவர ் திருசச்ியிலுள்ள பிராட்டியூர ் எனுமிடத்தில் அனமந்த பஞ்சாயதத்ு ஒை்றிய 

நடுநினலப் பள்ளியிை் தனலனம ஆசிரினய ஆவார.்  

 இவர ் இந்த விருதிற்காக இந்தியாவிலிருந்து வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 44 ஆசிரியரக்ளுள் 

ஒருவரும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 2 ஆசிரியரக்ளுள் ஒருவரும் ஆவார.்  

 தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்த விருதினைப் கபறும் 2வது ஆசிரினய D.லலிதா எை்பவர ்ஆவார.்  

 இவர ் கமாடக்குறிசச்ி எனுமிடத்திலுள்ள அரசு கபண்கள் உயரந்ினலப் பள்ளியிை் 

தனலனம ஆசிரினய ஆவார.்   

 

இயல், இகெ, நாடக மன்ை தகலெர் 

 தமிழ்நாடு இயல், இனச, நாடகமை்ற புதிய தனலவராக நடிகரும், முை்ைாள் சட்டமை்ற 

உறுப்பிைருமாை வானக சந்திரவசகர ்நியமைம் கசய்யப்பட்டுள்ளார.் 
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 ஒை்றிய அரசிை் அனமப்பாை சங்கீத நாடக அகாடமியிை் வநாக்கங்கனள மாநில 

அளவில் கசயல்படுத்தவும், தமிழக கனலகனளப் பாதுகாதத்ு வளரக்்கவும், தமிழக அரசிை் 

திட்டங்களால் கனலஞரக்ள் பலைனடயச ் கசய்யவும், பல்வவறு கனல பணிகள் மற்றும் 

திட்டங்கனள கசயல்படுத்தவும் வவண்டி வானக சந்திரவசகனர தமிழ்நாடு இயல், இனச, 

நாடக மை்றத்திை் புதிய தனலவராக நியமித்துள்ளதாக கூறப்பட்டு உள்ளது. 

 இவர ் 1991 ஆம் ஆண்டு கனலமாமணி விருதும், 2003 ஆம் ஆண்டு சிறந்த நடிகருக்காை 

வதசிய விருதும் கபற்றவராவார.் 

 

 

மகைந்த மு.கருணாநிதி அெர்களுக்கு நிகனவிடம் 

 மனறந்த தி.மு.க தனலவரும் முை்ைாள் முதலனமசச்ருமாை மு. கருணாநிதி 

அவரக்ளுக்குச ் கசை்னை காமராஜர ் சானலயிலுள்ள கமரிைாவில் ஒரு நினைவிடம்  

அனமக்கப் பட உள்ளது. 

 ஒரு நவீை தமிழகத்னத உருவாக்குவதில் அவர ் ஆற்றிய முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் 

அளிக்கும் வனகயில் இந்த நினைவிடமாைது அனமக்கப்பட உள்ளது. 

 தமிழக சட்டசனபயிை் 110வது விதியிை் கீழ் முதலனமசச்ர ் ஸ்டாலிை் அவரக்ள் இந்த 

அறிவிப்பினை கவளியிட்டார.் 

 110வது விதியிை் கீழ், எந்தகவாரு விவாதமும் இல்லாமல் நினறவவற்றக் கூடிய வனகயில் 

ஒரு தீரம்ாைத்தினைச ் சட்டசனபயில் அறிவிக்கவவா அல்லது ககாண்டு வரவவா 

முதலனமசச்ருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 
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ககலஞர் நகர பமம்பாடட்ுத் திடட்ம் 

 கனலஞர ்நகர வமம்பாட்டுத் திட்டத்தினை தமிழ்நாடு அரசு கசயல்படுத்த உள்ளது. 

 வகாவிட்-19 கபருந்கதாற்றிைால் தங்களது வவனலகனள இழந்த நகரப்்புற ஏனழ 

மக்களுக்கு வவனலவாய்ப்புகனள வழங்குவவத இத்திட்டத்திை் வநாக்கமாகும். 

 வகாவிட் கதாற்றுவநானயத ்கதாடரந்்து நகரப்்புறங்களில் வவனல வாய்ப்புத் திட்டத்னதத ்

கதாடங்க வவண்டுகமை இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிை் முை்ைாள் ஆளுநர ் C. ரங்கராஜை் 

தனலனமயிலாை குழு பரிந்துனரத்திருந்தது.   

 நகராட்சிகளிலும் வபரூராட்சிகளிலும் சமூக நலக் கூடம், சந்னதகள், நவீை நூலகங்கள் 

உள்ளிட்ட உள்கட்டனமப்பு இதை் மூலம் உருவாக்கப் படும். 

 

மாநகராட்சிக் கழகங்களாக மாை்ைப் படட் நகராட்சிகள் 

 தாம்பரம், காஞ்சிபுரம், கும்பவகாணம், கரூர,் கடலூர ் மற்றும் சிவகாசி ஆகிய 

நகராட்சிகள் மாநகராட்சிக் கழகங்களாகத் தரம் உயரத்்தப்பட்டுள்ளை. 

 பல்லாவரம், கசம்பாக்கம், பம்மல் மற்றும் அைகாபுத்தூர ் ஆகிய நகராட்சிகள் மற்றும் 

அதை் அருகிலனமந்த நகரப் பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துகனள இனணத்து 

தாம்பரம் மாநகராட்சிக் கழகமாைது உருவாக்கப்படும். 

 இந்த தரம் உயரத்்தும் நடவடிக்னகயாைது ஏற்கைவவ உள்ளாட்சி அனமப்புகளிை் 

வதரந்்கதடுக்கப் பட்ட பிரதிநிதிகளிை் பதவியில் இனடயிடாது.  

 அவரக்ளிை் பதவிக் காலம் முடியும் வனர அவரக்ள் அந்தந்தப் பதவியிலிருப்பர.்  

 

உயர்கல்வி அகமெெ்ரின் அறிவிப்புகள் 

 திருவாரூர ் மாவட்டத்திை் கூத்தநல்லூரில் ஒரு மகளிர ் கல்லூரி உட்பட 10 கனல மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரிகனள மாநில அரசு திறக்க உள்ளது. 

 விருதுநகர ் மாவட்டத்தில் திருசச்ுழி, கள்ளக்குறிசச்ி மாவட்டத்தில் திருக்வகாவிலூர,் 

ஈவராடு மாவட்டத்தில் தாளவாடி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒட்டை்சத்திரம், 

திருகநல்வவலி மாவட்டத்தில் மானூர,் திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் தாராபுரம், தரம்புரி 

மாவட்டத்தில் எரியூர,் புதுக்வகாட்னட மாவட்டத்தில் ஆலங்குடி மற்றும் வவலூர ்

மாவட்டத்தில் வசரக்்காடு ஆகிய பகுதிகளில் புதிய கல்லூரிகள் அனமக்கப்பட உள்ளை. 

 எல்லாப் பகுதிகளிலும் மாணாக்கர ் வசரக்்னகனய அதிகரிப்பது மற்றும் சமமாை உயர ்

கல்வினய வழங்குவவத இதை் வநாக்கமாகும. 

 அடுத்த ஆண்டு முதல் கட்டிடப் கபாறியியல் மற்றும் இயந்திரப் கபாறியியல் பாடப் 

பிரிவுகளில் பட்டயக் கல்வி பாடப் பிரிவுகள் தமிழில் கவளியிடப்படும். 

 ஈவராட்டிலுள்ள சானல மற்றும் வபாக்குவரத்து கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவைமாைது 

அரசுப் கபாறியியல் கல்லூரியாக மாற்றப்படும். 

 

சிைந்த மூன்ைாம் பாலினத்தெர் – கிபரஸ் பானு 

 30 வயதாை சமூக ஆரவ்லர ் திருநங்னக கிவரஸ் பானுவிற்கு தமிழக அரசிை் முதலாவது 

“சிறந்த மூை்றாம் பாலிைத்தவர”் எை்ற விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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 சமுதாயத்திை் நை்னமக்காக அவர ் ஆற்றிய வசனவகளுக்காக வவண்டி அவருக்கு இந்த 

விருதாைது வழங்கப் பட்டுள்ளது.   

 இந்த விருதாைது தமிழக சமூக நலம் மற்றும் மகளிர ் அதிகாரமளிப்புத் துனறயிைால் 

வழங்கப் படுகிறது.  

 திருநங்னகச ் சமுதாயத்திைனரயும் சமுக நலனுக்காக அவரக்ள் ஆற்றும் 

பங்களிப்பினையும் அங்கீகரிக்கும் வனகயில் தமிழக அரசிைால் முதை்முனறயாக இந்த 

விருதாைது அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  

 

 

சதாழில்முகைப் படிப்புகளில் மாநில அரசுப் பள்ளி மாணாக்கர்களுக்கு 7.5% இட 

ஒதுக்கீடு 

 மாநில அரசுப் பள்ளி மாணாக்கரக்ளுக்கு “முை்னுரினம அடிப்பனடயில்” 7.5% இட 

ஒதுக்கீட்டினை வழங்குவதற்காை ஒரு மவசாதாவினை தமிழக சட்டசனப ஏற்றுக் 

ககாண்டுள்ளது.  

 இது பல்கனலக்கழகங்கள், தைியார ் கல்லூரிகள், அரசு உதவி கபறும் மற்றும் அரசுக் 

கல்லூரிகளில் அளிக்கப்படும் கபாறியியல், வவளாண்னம, கால்நனட மருத்துவம், 

மீை்வளம், சட்டம் மற்றும் இதர கதாழில்முனறப் படிப்புகளில் இளங்கனலப் பட்டப் 

படிப்பிற்காை வசரக்்னகயில் கசயல்படுத்தப்படும். 

 இந்த இட ஒதுக்கீட்டினைப் கபற மாணாக்கரக்ள் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வனர 

தமிழகத்திலுள்ள மாநில அரசுப் பள்ளிகளில் கல்வி பயிை்றிருக்க வவண்டும்.  

 அரசுப் பள்ளிகளில் பயிை்ற மாணாக்கரக்ளுக்கும் தைியார ் பள்ளிகளில் பயிை்ற 

மாணவரக்ளுக்கும் இனடவய ஒரு உண்னமயாை சமத்துவ நினலனயக் ககாண்டு 

வருவதற்காக வவண்டி ஓர ்உறுதிபாட்டு நடவடிக்னகயினை வமற்ககாள்ள இந்த மவசாதா 

முயல்கிறது. 
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 அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ள் மற்றும் தைியார ் பள்ளி மாணவரக்ள் ஆகிவயாரினடவய 

“நனடமுனறயில் சமத்துவமிை்னம” நிலவி வருவது நீதிபதி D. முருவகசை் குழு சமரப்்பித்த 

ஒரு அறிக்னகயிை் மூலம் கதரிய வருகிறது. 

 

 

சிங்காரெ ்சென்கன 2.0 

 

 தமிழக முதல்வர ்சிங்காரச ்கசை்னைத் திட்டத்னதப் புதுப்பித்து இருக்கிறார.் 

 1996 ஆம் ஆண்டு உள்ளாட்சித ் வதரத்லில் திமுக கவற்றி கபற்ற பிறகு கசை்னையிை் 

வமயராக இருந்த மு.க. ஸ்டாலிை் கசை்னை நகனரக் குப்னபயற்ற ஒரு நகரமாக 

மாற்றவும் வமம்பாலங்கள் உள்ளிட்ட சானல உள்கட்டனமப்பு வசதிகவளாடு தரம் 

உயரத்்தவும் வவண்டி “சிங்காரச ் கசை்னை” எை்ற ஒரு தனலனமத ் திட்டதத்ிை் கீழ் பல 

திட்டங்கனள வகுத்தார.் 

 இத்திட்டத்திை் 2வது பதிப்பாைது தூய்னமயாை மற்றும் பசுனமயாை நகரமாக்கல் 

திட்டத்தினைத் கதாடரச ்கசய்வவதாடு நகரிை் கடற்கனர, கலாசச்ாரம் மற்றும் வாழ்க்னக 

முனறனய நல்ல முனறயில் பயை்படுத்தவும் ஈடுபாடு கசலுத்துவனத வநாக்கமாகக்  

ககாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தில் குப்னபகள் மற்றும் சுவகராட்டிகள் இல்லாத கசை்னை எை்ற திட்டமும் 

அடங்கும்.  
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 வமலும்,  இது ஒவ்கவாரு வீட்டிற்கும் தண்ணீர ்குழாய் இனணப்பு மற்றும் கழிவுநீர ்குழாய் 

இனணப்பு மற்றும் தரமாை கழிவனறகனளப் பயை்படுத்துதல் வபாை்ற வசதிகனளயும் 

உள்ளடக்கும். 

 ‘கசை்னை திைம்’ மற்றும் ‘கசை்னை சங்கமம்’ உள்ளிட்டக் கலாசச்ார நிகழ்வுகளும் இதில் 

ஊக்குவிக்கப்படும்.  

 

இலங்கக தமிழ் அகதிகளுக்கான நலத்சதாகக 

 மாநிலத்திலுள்ள சிறப்பு முகாம்களில் வாழும் இலங்னகத ்தமிழ் அகதிகளிை் நலனுக்காக 

317.40 வகாடி ரூபாய் உதவித் கதானகயினை தமிழக முதல்வர ்மு.க. ஸ்டாலிை் அவரக்ள் 

அறிவித்துள்ளார.்  

 தமிழ்நாட்டிலுள்ள இலங்னக அகதிகள் முகாம்களில் வீட்டுவசதி மற்றும் உள்கட்டனமப்பு 

வசதிகனள உறுதி கசய்வதற்காக  இதக்தானக ஒதுக்கப்படும் எை்று முதல்வர ்கூறிைார.் 

 முகாம்களில் உள்ள இலங்னக தமிழ் அகதிகளுக்கு மாதாந்திர உதவித் கதானகயினை 

ஏற்கைவவ தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. 

 ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்காை மாதாந்திர உதவித் கதானக 1000 ரூபாயிலிருந்து 1500 

ரூபாயாகவும் மற்ற உறுப்பிைரக்ளுக்காை உதவித் கதானக 750 ரூபாயிலிருந்து 1000 

ரூபாயாகவும் 12 வயதிற்கு கீழாை குழந்னதகளுக்காை உதவித் கதானக 250 

ரூபாயிலிருந்து 400 ரூபாயாகவும் உயரத்்தப்படும். 

 இைிவமல் இலங்னகத் தமிழ் அகதிகள் முகாம் இலங்னகத் தமிழர ்மறுவாழ்வு முகாம் எை 

அனழக்கப் படும். 

 

ஆசிரியர் தகுதித் பதர்வு 

 ஆசிரியர ்தகுதித ்வதரவ்ுச ்சாை்றிதழாைது வாழ்நாள் முழுவதும் கசல்லுபடியாக்கப் படும் 

எை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இதற்கு முை்பு இது 7 ஆண்டுகள் வனர மட்டுவம கசல்லுபடியாகும். 

 இந்த ஆனணயாைது ஆசிரியர ் பணிவசரப்்பு வாரியத்திைால் ஏற்கககைவவ வழங்கப் 

பட்ட ஆசிரியர ்தகுதித் வதரவ்ு சாை்றிதழ்களுக்கும் கபாருந்தும்.  
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பதசியெ ்செய்திகள் 

ரஃபபல் பகடப்பிரிவு – ஹாசிமாரா  

 வமற்கு வங்கத்திை் ஹாசிமாராவிலுள்ள விமாைப் பனட னமயத்திை் 101வது பனடப் 

பிரிவில் கஜட் விமாைங்கள் அதிகாரப்பூரவ் முனறயில் இனணத்து, இந்திய விமாைப் 

பனட தைது இரண்டாவது ரஃவபல் வபார ்விமாைப் பனடப் பிரிவினைத் கதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்திய விமாைப் பனடயாைது இதுவனரயில் 26 ரஃவபல் கஜட் விமாைங்கனள எட்டுத ்

கதாகுதிகளாகப் பனடயில் இனணத்துள்ளது, இதற்கு முந்னதயத் கதாகுதியாைது ஜூனல 

21 அை்று இனணக்கப்பட்டது. 

 ‘Falcons of Chamb and Akhnoor’ எை்று புகழப்படும் இந்தப் பனடப் பிரிவாைது பாலம் (Palam) 

எை்னுமிடத்தில் 1949 ஆம் ஆண்டு வம 01 அை்று உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது அை்னறயக் காலங்களில் ஹாரவ்ரட்ு, ஸ்பிட்ஃனபர,் வவம்னபர,் Su-7 மற்றும் MiG-21M 

வபாை்ற விமாைங்கனள இயக்கியது. 

 வமலும் 1965 மற்றும் 1971 ஆம் ஆண்டுகளில் நனடகபற்ற இந்திய-பாகிஸ்தாைியப் 

வபாரக்ளிலும் இப்பனடயாைது பங்வகற்றது. 

 நம்பர ் 17 வகால்டை் ஆவராவ்ஸ் (Golden Arrows) எைப்படும் முதலாவது ரஃவபல் பனடப் 

பிரிவாைது அம்பாலாவில் அனமந்துள்ளது. 

 

 

திருநங்கககளுக்கான கரிமா கிரஹாஸ் 

 சமுதாயம் சாரந்்த தை்ைாரவ் அனமப்புகளிை் உதவியுடை் திருநங்னககளுக்காை கரிமா 

கிரஹாஸ் அனமக்கப்பட்டு வருகிை்றது. 

 திருநங்னககளுக்கு பாதுகாப்பாை இருப்பிட வசதினய வழங்கும் வநாக்வகாடு 12 

காப்பிடங்கள் அனமக்கப்பட்டு வருகிை்றை. 

 இது வபாை்ற காப்பிடங்கள் மகாராஷ்டிரா, கடல்லி, வமற்கு வங்காளம், ராஜஸ்தாை், பீகார,் 

சத்தீஸ்கர,் தமிழ்நாடு மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் அனமக்கப்பட்டு வருகிை்றை. 
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கடல்ொர் பபாக்குெரத்திை்கான உதவிகள் மபொதா 2021 

 பாராளுமை்றமாைது 2021 ஆம் ஆண்டு கடல்சார ் வபாக்குவரத்திற்காை உதவிகள் 

மவசாதாவினை நினறவவற்றியுள்ளது. 

 இந்த மவசாதாவாைது 1927 ஆம் ஆண்டு கலங்கனர விளக்கச ்சட்டத்தினை ரத்து கசய்து 

அதற்குப் பதிலாக இதனைச ்சட்டமாக்க உள்ளது.  

 இந்தியாவில் கடல்சார ்வபாக்குவரத்திற்காை உதவிகனள வமம்படுத்துதல், பராமரிதத்ல் 

மற்றும் வமலாண்னம கசய்தல் ஆகியவற்றுக்காை ஒரு கட்டனமப்பினை இந்த மவசாதா 

வழங்க முனைகிறது.  

 இந்த மவசாதாவிை் படி மாவட்டங்களுக்காை தனலனம இயக்குநர ,் துனணத் தனலனம 

இயக்குநரக்ள் அல்லது இயக்குநரக்ள் ஆகிவயானர மத்திய அரசு நியமிக்க உள்ளது. 

 அதை் தனலனம இயக்குநர,் இந்தப் வபாக்குவரத்திற்காை உதவிகள் கதாடரப்ாை 

விசயங்களில் மத்திய அரசிற்கு அறிவுனர வழங்குவார.் 

 இதை் விதிமுனறகளாைது கடற்கனரவயாரப் பகுதிகள், கண்டத் திட்டு மற்றும் சிறப்புப் 

கபாருளாதார மண்டலம் ஆகியனவ உள்ளிட்ட பல்வவறு கடல்சார ்மண்டலங்கள் உட்பட 

ஒட்டு கமாத்த நாட்டிற்கும் கபாருந்தும். 

 

 

மகளிர் பெகலொய்ப்பின்கம விகிதம் – இந்தியா  

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 5.1% ஆக இருந்த மகளிர ்வவனலவாய்ப்பிை்னம விகிதமாைது 2019-

20 ஆம் ஆண்டில் 4.2% ஆக குனறந்துள்ளது. 

 வதசியப் புள்ளிவிவர நிறுவைம் வமற்ககாண்ட வருடாந்திர கதாழில்வள கணக்ககடுப்பில் 

இந்தத் தரவுகள் கூறப்பட்டுள்ளை. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிை் 24.5% ஆக இருந்த மகளிர ்கதாழில்வளப் பங்வகற்பு வீதமாைது 2019-

20 ஆம் ஆண்டில் 30% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவனலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திை் 

கீழ் உருவாக்கப்பட்ட கமாத்த வவனலவாய்ப்பில் (நாள் கணக்கில்) மகளிரிை் பங்கு சுமார ்

207 வகாடியாக உயரந்்துள்ளது.  
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சிைார் நீதி (குழந்கத நலன் மை்றும் பாதுகாப்பு) திருத்த மபொதா 

 இந்த மவசாதாவாைது சமீபத்தில் நினறவவற்றப்பட்டது. 

 குழந்னத ததக்தடுப்பு மற்றும் குழந்னத நலை் குறித்த விசயங்களில் கூடுதல் மாவட்ட 

நீதிபதிகள் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதிகளிை் பங்கினை இந்த மவசாதா அதிகரிக்க 

முனைகிறது.   

 இந்த மவசாதாவாைது 2015 ஆம் ஆண்டு சிறார ்நீதிச ்சட்டத்தினைத் திருத்த உள்ளது. 

 ஒரு குடினமயியல் நீதிமை்றத்திைால் ஆனண வழங்கப்பட்ட பிை்ைவர குழந்னத 

ததக்தடுப்பு உறுதிபடுத்தப் படும் எை இசச்ட்டம் கூறுகிறது. 

 நீதிமை்றத்திற்குப் பதிலாக கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி மற்றும் மாவட்ட நீதிபதி அந்த 

ததக்தடுப்பு ஆனணனய வழங்குவார ் எை்று இந்தப் புதிய மவசாதா மாற்றியனமக்க 

உள்ளது.  

 

 

ெட்டார சமாழிகளில் உயர்கல்வி 

 அகில இந்தியத் கதாழில்நுட்பக் கல்வி மை்றமாைது கல்லூரிகளில் நாட்டிை் வட்டார 

கமாழிகளில் வமலும் பல பாடத்திட்டங்கனள வழங்குவதற்காக அதற்காை மூல 

ஆதாரங்களிை் தரவு தளத்தினை உருவாக்கி வருவதாக அறிவித்துள்ளது.  

 கதாழில்நுட்பக் கல்வி துனறயில் வட்டார கமாழிகனள வமம்படுத்துவதற்காக இந்த 

முயற்சியாைது வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 எட்டு மாநிலங்களிலுள்ள 14 கபாறியியல் கல்லூரிகளாைது 5 இந்திய கமாழிகளில் 

கபாறியியல் படிப்பினைத் கதாடங்க உள்ளது. 

 அனவ வங்காளம், இந்தி, கதலுங்கு, தமிழ் மற்றும் மராத்தி. 

 

மருத்துெ மை்றும் பல்மருத்துெக் கல்லூரிகளில் இடஒதுக்கீடு 

 அகில இந்திய இட ஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்திை் (All India Quota – AIQ) கீழ், மருதத்ுவ மற்றும் 

பல்மருத்துவத்திற்காை இளங்கனல மற்றும் முதுகனலப் படிப்புகளுக்கு இதர 

பிற்படுதத்ப்பட்வடார ் வகுப்பிைருக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டினையும் கபாருளாதார ரீதியில் 

நலிவனடந்த பிரிவிைருக்கு 10% இட ஒதுக்கீட்டினையும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.  

 அரசு மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளிை் இளங்கனலப் படிப்பில் 15% இடமும் 

முதுகனலப் படிப்பில் 50% இடமும் வவற்று மாநில மாணவரக்ளிை் வசரக்்னகக்காக 

குடியிருப்புத் தகுதி வதனவயற்ற இடங்களாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை.  
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 மீதமுள்ள இடங்கள் ஆைது அந்தந்த மாநிலத்திை் மாணவரக்ளுக்கு மட்டுவம ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளை. 

 AIQ திட்டமாைது உசச்நீதிமை்றத்திை் ஆனணயிை் கீழ் 1986 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 

 

 

உறுதிபடுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு / புலிகளின் தரநிகலகளில் இந்தியாவின் 14 

புலிகள் காப்பகங்கள் 

 இந்தியாவிலுள்ள 14 புலிகள் காப்பகங்களாைது உலகளாவிய உறுதிபடுத்தப்பட்ட 

பாதுகாப்பு/புலிகளிை் தரநினலகளிை் அங்கீகாரத்னத (Conservation Assured / Tiger Standards 

– CA/TS)   கபற்றுள்ளை. 

 அந்த 14 புலிகள் காப்பகங்கள் : அசாமில் உள்ள மைாஸ், காசிரங்கா, ஒராங்; மத்தியப் 

பிரவதசத்தில் உள்ள சாத்பூரா, கை்ஹா, பை்ைா; மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கபஞ்ச;் பீகாரில் 

உள்ள வால்மீகி, உத்தரப் பிரவதசத்தில் உள்ள துத்துவா, வமற்கு வங்காளத்திை் 

சுந்தரவைக்காடுகள்; வகரளாவில் உள்ள பரம்பிக்குளம்; கரந்ாடகாவில் உள்ள பந்திப்பூர் 

மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முதுமனல, ஆனைமனல ஆகியை ஆகும். 
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 2013 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப்பூரவ்மாகத் கதாடங்கப்பட்ட CA/TS (Conservation Assured | Tiger 

Standards) எை்ற அங்கீகாரமாைது உலகளாவியப் புலிகள் வாழிட நாடுகள் எை்ற 

கூட்டனமப்பிைால் ஓர ்அங்கீகாரத்  தரநினலயாக ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது.  

 இது இங்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட இைங்களிை் தரமாை வமலாண்னமக்காக வவண்டி 

குனறந்தபட்ச தரநினலகனள நிரண்யித்து அது கதாடரப்ாை வளங்காப்பு பகுதிகளில் 

இந்தத் தரநினலகளிை் மதிப்பீட்டினையும் வமற்ககாள்ளச ்கசய்கிறது. 

 

பதசிய ஊனீரியல் கணக்சகடுப்பு  (மாநில அளவில்) 

 

 மத்தியப் பிரவதச மக்களினடவய புதிய ககாவராைா னவரசிற்கு எதிராை வநாய் எதிரப்் 

கபாருள் ஆைது அதிகம் (79%) காணப்படுகிை்றது. 

 இதனையடுத்து ராஜஸ்தாை் (76%) மற்றும் பீகார ்(75%) ஆகியனவ உள்ளை. 

 கணக்கிடப்பட்ட 21 மாநிலங்களில் வகரள மாநில மக்களினடவய குனறவாை அளவவ 

இனவ காணப்படுகிை்றை. 

 வகரளானவ அடுதத்ு அசாம் (50%) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (58%) மாநில மக்களினடவய 

குனறவாை வநாய் எதிரப்்கபாருள் பிரிவுகள் காணப்படுகிை்றை. 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி கழகத்திை் வதசிய சீவராலாஜி (வநாய் எதிரப்் கபாருளியல்) 

வமற்ககாண்ட கணக்ககடுப்பில் இந்தத்  தரவுகள் ககாடுக்கப்பட்டு உள்ளை. 

 

ெம்பந்தர் 

 ஆஸ்திவரலியாவிை் வதசிய கனலக் காட்சிக் கூடமாைது தைது ஆசிய கனலத ்

கதாகுப்பிலிருந்து சம்பந்தர ் உள்ளிட்ட 14 கனலப் பனடப்புகனள இந்தியாவிற்குத் 

திரும்பத்  தர உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 12 ஆம் நூற்றாண்டிை் நடைமாடும்  ஒரு குழந்னதத ் – துறவியாை சம்பந்தர ் வசாழ 

வம்சத்னதச ்வசரந்்தவராவார.் 

 சம்பந்தர ்நாயை்மாரக்ளுள் ஒருவராவார.் 

 நாயை்மாரக்ள் 6 முதல் 9 ஆம் நூற்றாண்டு வனரயில் கதை்ைிந்தியாவில் கவகுவாக 

புகழ்கபற்று திகழ்ந்த 63 முைிவரக்ளிை் ஒரு குழுவாகும். 
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 பக்திக் கவினதகள் மற்றும் பாடல்கள் மூலம் சிவ வழிபாட்டினைப் பிரபலப் படுத்தச ்

கசய்ததில் இவரக்ள் முக்கியப் பங்கு வகிதத்ைர.்  

 

 

லித்தியம் ஆய்வுத் திட்டங்கள்   

 இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு அனமப்பாைது அரசிை் ஆற்றல் பாதுகாப்புத் திட்டத்திை் கீழ் 

ஆந்திரப் பிரவதசம், அருணாசச்லப் பிரவதசம், ஜாரக்்கண்ட், சத்தீஸ்கர,் ராஜஸ்தாை் 

மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏழு லித்தியம் ஆய்வுத் திட்டங்கனள 

வமற்ககாண்டுள்ளது. 

 இராஜஸ்தாை் மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலும் அணுசக்தித் துனறயிை் கீழ் 

இயங்கும் அணுசக்தி கைிமங்கள் ஆய்வு மற்றும் ஆராய்சச்ிக்காை இயக்குநரகத்திைால் 

லித்தியம் ஆய்வுகள் வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை. 

குறிப்பு 

 லித்தியம் அயைி மிை்கலை்களிை் தயாரிப்பு மற்றும் இதரப் பயை்பாடுகளுக்கு 

இந்தியாவில் வபாதுமாை அளவு லித்தியம் வளங்கள் இல்னல. 

 கபரும்பாலாை லித்தியம் மிை்கலை்கள் நாட்டினுள் இறக்குமதி கசய்யப்படுகிை்றை. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெகபயின் ஆகஸ்ட ்மாத தகலகம – இந்தியா   

 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சனபயில் தனலனமப் கபாறுப்பினை 

இந்தியா ஏற்றுள்ளது. 

 தீவிரவாதத்திற்கு எதிராை வபார,் கடல்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் அனமதி காப்பு ஆகிய 

மூை்று முக்கியப் பகுதிகளில் பல்வவறு நிகழ்வுகனள இந்தியா ஏற்பாடு கசய்ய உள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அனவக்காை நிரந்தர இந்தியப் பிரதிநிதி S. திருமூரத்்தி அவரக்ள் ஐக்கிய 

நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சனபயிை் ஆகஸ்ட் மாத கசயல் திட்டங்கள் குறித்த 

கசய்தியாளரக்ள் சந்திப்பினை நடதத் உள்ளார .் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 01 அை்று ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சனபக்காை 

இந்தியாவிை் 2 ஆண்டு கால நிரந்தர உறுப்பிைரல்லாத கபாறுப்பு துவங்கியது. 

 இது 2021 – 22 ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்புச ் சனபயிை் நிரந்தர உறுப்பிைரல்லாத 

கபாறுப்பிை் வபாதாை இந்தியாவிை் முதலாவது தனலனமப் கபாறுப்பாகும். 
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மூபலாபாய சபட்பராலிய இருப்புகள் (ெளங்கள்) திட்டம் 

 

 மூவலாபாய கபட்வராலிய வளங்கள் திட்டத்திை் (strategic petroleum reserves) இரண்டாம் 

கட்டத்திை் கீழ், சண்டிவகால் மற்றும் படூர ்ஆகிய இடங்களிலுள்ள 6.5 மில்லியை் கமட்ரிக் 

டை் வசமிப்பு திறை் ககாண்ட னமயங்களில் வமலும் இரண்டு வணிக மற்றும் மூவலாபாய 

னமயங்கள் அனமக்கப்பட உள்ளை. 

 இந்திய அரசிை் மூவலாபாய கபட்வராலிய வளங்கள் திட்டத்திை் முதலாம் கட்டத்திை் கீழ் 

மூை்று இடங்களில் கமாத்தம் 5.33 மில்லியை் கமட்ரிக் டை் வசமிப்புத் திறை் ககாண்ட 

கபட்வராலியச ்வசமிப்பு கிடங்குகள் நிறுவப்பட்டை. 

 அனவ, 

o விசாகப்பட்டிைம்,  

o மங்களூரு மற்றும்  

o படூர.் 

 மூவலாபாய கபட்வராலிய வளங்கள் (இருப்புகள்) எை்பது இயற்னகப் வபரிடர், வபார ் (அ) 

இதரப் வபரழிவுகளிை் வபாது வழங்கீட்டில் ஏற்படும் இனடயூறு வபாை்ற எந்தகவாரு கசச்ா 

எண்கணய் கதாடரப்ாை கநருக்கடினயயும் சமாளிப்பதற்காக வவண்டி னவத்திருக்கப் 

படும் மிகப்கபரியச ்வசமிப்புக் கிடங்கு ஆகும். 

 

சிக்கிம் பிரிவிை்கான பநரடித் சதாடர்பு இகணப்பு 

 இந்திய மற்றும் சீை நாட்டு இராணுவங்கள் வடக்கு சிக்கிம் பிரிவில் ஒரு வநரடித் கதாடரப்ு 

இனணப்பினை நிறுவியுள்ளை. 

 இப்பகுதியிலுள்ள அசல் எல்னலக் வகாட்டுப் பகுதிகளில் நம்பிக்னகத் தை்னமனய 

அதிகரிக்கும் கபாருட்டு இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த வநரடித் கதாடரப்ு இனணப்பாைது, வடக்கு சிக்கிமிை் வகாங்ரா லா எை்ற 

பகுதியிலுள்ள இந்திய இராணுவத்திற்கும் திகபத்திய தை்ைாட்சிப் பகுதியிை் கம்பா சாங் 

எை்ற பகுதியிலுள்ள சீை மக்கள் விடுதனல இராணுவத்திற்கும் இனடவய நிறுவப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது 3,488 கி.மீ. நீளமாை அசல் எல்னலக் வகாட்டிை் ஊடாக கட்டுப்பாட்டு அலுவலரக்ளுக்கு 

இனடவய வழங்கப்பட்டுள்ள 6வது வநரடித் கதாடரப்ு இனணப்பு ஆகும். 

 தற்வபாது கிழக்கு லடாக், அருணாசச்லப் பிரவதசம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய பகுதிகள் 

ஒவ்கவாை்றிலும் இரண்டு வநரடித் கதாடரப்ு இனணப்புகள் உள்ளை. 

 

 

இ-ரூபி டிஜிடட்ல் பணெழங்கீடட்ு முகை 

 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 அை்று பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி ‘இ-ரூபி டிஜிட்டல் 

பணவழங்கீட்டு முனற’ எை்ற ஒரு முனறயினைத் கதாடங்கி னவத்தார .் 

 இ-ரூபி எை்பது இனணயவழி ரசீது அடிப்பனடயிலாை ஒரு பணவழங்கீட்டு முனற ஆகும். 

 இது அரசிற்கும் பயைாளிகளுக்கும் இனடவயயாை கதாடரப்ுகனள வனரயறுக்கச ்

கசய்வதற்காகத் கதாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

 இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட மற்றும் வவறு எவருக்கும் கசை்றனடயா வண்ணம் அரசிை் 

நலத் திட்டப் பலை்கள், குறிப்பிட்ட பயைாளிகனள கசை்றனடவனத இதத்ளம் உறுதி 

கசய்கிறது. 
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 இ-ரூபி எை்பது பயைாளிகள் பற்று அட்னடகள், டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டுச ்கசயலிகள் (அ) 

இனணய வங்கி வசதி வபாை்றவற்னறப் பயை்படுத்தாமவலவய ரசீதினைப் கபறச ்கசய்து 

ஒரு முனற பணம் கசலுத்தக் கூடிய கசயல்முனறயாகும். 

 இந்தியத் வதசியக் ககாடுப்பைவு கழகமாைது தைது ஒருங்கினணந்த பணவழங்கீட்டு 

இனடமுகத் தளத்தில் இந்த இ-ரூபி தளத்தினை உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது நிதிச ் வசனவத ் துனற, சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அனமசச்கம் மற்றும் வதசிய 

சுகாதார ஆனணயம் ஆகியவற்றிைால் இனணந்து கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இலகுொன சமட்பரா இரயில் 

 தித்தாகர ்வவகை்ஸ் லிமிகடட் எை்ற நிறுவைமாைது இத்தாலியில் உள்ள தைது ஆனலயில் 

புவை கமட்வரா இரயில்களுக்காை முதல் இரயிலினை அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது.   

 கமாத்தமாக இத்தாலியிலிருந்து 34 இரயில்கள் அனுப்பப்பட உள்ளை. 

 புவை கமட்வரா இரயில் இனணப்பிற்காை இந்த இரயில் கபட்டிகள் இந்தியாவில் 

முதை்முனறயாக அலுமிைியத்னதக் ககாண்டு தயாரிக்கப்படுகிை்றை. 

 நித்தாகர ் வவகை்ஸ் எை்பது வமற்கு வங்காளத்திை் திதத்ாகர ் எை்னுமிடத்தில் 

அனமந்துள்ள இரயில் கபட்டிகள் தயாரிப்பு நிறுவைமாகும்.  

 

 

அஸ்ெகந்தம் 

 ஆயுஷ் அனமசச்கமாைது அஸ்வகந்தத்திை் மீதாை ஒரு மருத்துவப் பரிவசாதனைனய 

வமற்ககாள்ள உள்ளது. 

 இது ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்திலுள்ள லண்டை் சுகாதாரம் மற்றும் கவப்ப மண்டல மருத்துவக் 

கல்லூரியுடை் இனணந்து, வமற்ககாள்ளப்பட உள்ளது. 

 இந்தக் குழுவாைது வகாவிட்-19 கதாற்று மீது இம்மருந்தினுனடய கசயல்திறனைச ்

வசாதித்துப் பாரக்்க உள்ளது. 

 அகில இந்திய ஆயுரவ்வத கல்வி நிறுவைம் மற்றும் லண்டை் சுகாதார மற்றும்  கவப்ப 

மண்டல மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியனவ அஸ்வகந்தத்திை் மீதாை மருத்துவச ்

வசாதனைக்காக வவண்டி ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தினை சமீபத்தில் வமற் ககாண்டை. 

 வகாவிட்-19 வநாயாளிகள் மீது இந்த மருந்தினுனடய கசயல்திறனைக் கண்டறிய வவண்டி 

ஓர ் அயல்நாட்டு நிறுவைத்துடை் ஆயுஷ் அனமசச்கம் னகவகாரப்்பது இதுவவ 

முதல்முனறயாகும். 
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குறிப்பு 

 அஸ்வகந்தத்தினுனடய அறிவியல் கபயர ் விதாைியா வசாம்ைிஃகபரா (withania somnifera) 

எை்பதாகும். 

 இது கபாதுவாக ‘இந்திய குளிரக்ால கசரர்ிப் பழம்’ எை்றும்  அனழக்கப்படுகிறது. 

 

பதசிய ஆராய்ெச்ி அைக்கட்டகள 

 வதசிய ஆராய்சச்ி அறக்கட்டனளயினை நிறுவுவதற்கு இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக 

மத்தியக் கல்வி அனமசச்ர ்தரவ்மந்திர பிரதாை் அறிவித்துள்ளார.் 

 நாட்டிை் ஆராய்சச்ிச ்சூழனல வலுப்படுத்துவவத இதை் முதை்னம வநாக்கமாகும். 

 இது நாட்டிை் கதாழில்துனற, கல்வி நிறுவைங்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி மற்றும் வமம்பாட்டு 

அனமப்புகள் ஆகியவற்னற இனணக்கும் ஓர ்அனமப்பாக கசயல்படும்.  

 

பெகலொய்ப்பின்கமயினால் நிகழும் தை்சகாகலகள் 

 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் அண்டு வனரயிலாை காலகட்டதத்ில் வவனல 

வாய்ப்பிை்னமயிைால் நிகழும் தற்ககானலகளிை் எண்ணிக்னக 24 சதவீதம் 

உயரந்்துள்ளது. 

 வதசியக் குற்றவியல் ஆவணக் காப்பகத்திை் தரவுகளில் இதத்கவல் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 கரந்ாடக மாநிலத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டில் வவனல வாய்ப்பிை்னம காரணமாக அதிக 

எண்ணிக்னகயிலாை (553) தற்ககானலகள் பதிவாகியுள்ளை. 

 இதனையடுத்து மகாராஷ்டிரா மாநிலமும் (452) தமிழ்நாடு மாநிலமும் (251) உள்ளை. 

 

பாதுகாப்பான தளொட ஆெணப் பரிமாை்ைம் 

 இந்திய அரசாைது பாதுகாப்பாை தளவாட ஆவணப் பரிமாற்றத்தினைத் கதாடங்கி 

உள்ளது. 

 தளவாட கசலவிைங்கனளக் குனறப்பதற்கும், தளவாடங்களிை் கசயல்திறை் மற்றும் 

நினலத்தை்னமனய வமம்படுதத்ுவதற்கும் பை்முகத் தை்னமனயப் கபருமளவில் 

ஊக்குவிப்பதற்கும் வவண்டி இந்த முயற்சியாைது வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 பசுனம இல்ல வாயு உமிழ்வினை அளவிடும் ஒரு கணிப்பானும் (கால்குவலட்டர)் இதில் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த டிஜிட்டல் முை்முயற்சிகளாைது அரசிைாலும் எந்தகவாரு தைியார ்

நிறுவைங்களிைாலும் இதுவனர நடவடிக்னக எடுக்கப்படாத சில பகுதிகளிலுள்ள 

இனடகவளிகனள நிரப்புவதற்காக வவண்டி கதாடங்கப்பட்டுள்ளை. 

 

பதசியப் புள்ளி விெரங்கள் நிறுெனத்தின் கணக்சகடுப்பு 

 வதசியப் புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவை அனமப்பாைது 8வது வருடாந்திர கதாழிலாளர ்வளக் 

கணக்ககடுப்பினை சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஜூனல முதல் கசப்டம்பர ்வனரயிலாை காலகட்டத்தில் இந்தியாவிை் 

வவனலவாய்ப்பிை்னம வீதமாைது 13.3% ஆக அதிகரித்துள்ளதாக இந்தக் கணக்ககடுப்பில் 
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கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் ஜூனல முதல் கசப்டம்பர ்வனரயிலாை காலகட்டத்தில் இந்தியாவிை் 

வவனலவாய்ப்பிை்னம வீதமாைது 8.4% ஆக இருந்தது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் மாதத்தில் அனைத்து வயதிைருக்குமாை  கதாழிலாளர ்

வளப்  பங்வகற்பு வீதமாைது 37% ஆகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஏப்ரல் முதல் ஜுை் வனரயிலாை காலகட்டத்தில் வவனல 

வாய்ப்பிை்னம வீதமாைது 20.9% ஆக இருந்தது. 

 

 

மின் விநிபயாகத் துகை குறித்த அறிக்கக 

 இந்தியாவிை் மிை் விநிவயாகத் துனறனய மாற்றியனமக்கும் சீரத்ிருத்த கசயல் 

முனறகனள வழங்குவதற்காை மிை்விநிவயாகத் துனற குறித்த ஒரு அறிக்னகயினை நிதி 

ஆவயாக் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது மிை் விநிவயாகத் துனறயில் ஒரு ககாள்னக உருவாக்கத்தினை வமம்படுத்தச ்

கசய்வதற்காை படிமுனறகனள வழங்கும். 

 இந்த அறிக்னகக்கு “மிை் விநிவயாகத் துனறனய மாற்றியனமதத்ல்” எை்று 

தனலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது நிதி ஆவயாக், RMI மற்றும் RMI India ஆகியவற்றால் இனணந்து தயாரிக்கப்பட்டது .  

 

நீலெ ்சுதந்திர நடெடிக்கக 

 சியாசச்ிை் பைிப்பானறகளில் ஏறுவதற்கு மாற்றுத ் திறைாளிகள் குழு ஒை்னற வழி 

நடத்திச ்கசல்வதற்கு Team Claw எை்ற அனமப்பிற்கு இந்திய அரசாைது அனுமதி வழங்கி 

உள்ளது. 

 இது மாற்றுத்திறைாளிகள் அடங்கிய இப்கபரியக் குழுவிற்கு ஒரு புதிய உலக 

சாதனையாக அனமயும். 

 இந்தப் பயணமாைது நீலச ் சுதந்திர நடவடிக்னகயிை் ஒரு பகுதியாக வமற்ககாள்ளப் 

படுகிறது. 

 நீலச ் சுதந்திர நடவடிக்னகயாைது 2019 ஆம் அண்டில் CLAW Global எனும் ஒரு 

அனமப்பிைால் கதாடங்கப்பட்டதாகும். 
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 CLAW Global எை்பது இந்திய இராணுவம் மற்றும் இந்தியக் கடற்பனடயிை் முை்ைாள் 

சிறப்புப் பனடப்பிரிவு இயக்குநரக்ள் அடங்கிய ஒரு குழுவாகும்.  

 

 

ெர்க்ககர சதாழில்துகைகளுக்கான உரிமக் கடட்ுப்பாடு நீக்கம் – மத்திய அரசு 

 நாட்டில் புதிய சரக்்கனர ஆனலகள் நிறுவுவனத ஊக்குவிக்கும் வனகயில் சரக்்கனர 

கதாழில்துனறகளுக்கு உரிமக் கட்டுப்பாடு முனறனய மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது. 

 நுகரவ்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் கபாது விநிவயாகத் துனற அனமசச்ர ் பியூஷ் 

வகாயல் இந்த அறிவிப்பினை கவளியிட்டார.் 

 அதிக கரும்பு உற்பத்தி எனும் சிக்கலுக்கு ஒரு நீண்டகால தீரவ்ாக கபட்வராலுடை் 

எத்தைானலக் கலப்பதற்காை ஒரு கசயல்முனறக்காக வவண்டி மிதமிஞ்சிய 

கரும்புகனளப் பயை்படுத்துவதற்கு சரக்்கனர ஆனலககனள அரசு ஊக்குவிக்கிறது. 

 இது ஒரு பசுனம எரிகபாருளாக மட்டுமிை்றி கசச்ா எண்கணய் இறக்குமதினயச ்

சாரந்்திருக்கும் அந்நிய கசலாவணினயயும் மிசச்ப்படுத்த உதவும். 

 

உள்நாடட்ுக் கப்பல் பபாக்குெரத்து மபொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டுக் கப்பல் வபாக்குவரத்து எை்ற ஒரு மவசாதாவினை 

பாராளுமை்றம் நினறவவற்றியுள்ளது. 

 இது 1917 ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டு கப்பல் வபாக்குவரத்துச ் சட்டத்திற்கு மாற்றாக 

அமல்படுத்தப் படும். 

 இந்த மவசாதா நாடு முழுவதும் ஒவர மாதிரியாை ஒழுங்குமுனறக் கட்டனமப்னப வழங்க 

முனைகிறது. 

 இது ஒரு மிை்ைணுத் தளத்தில் கப்பல் குறித்த தகவல்கள், அதை் பதிவு மற்றும் 

பணியாளரக்ள் குறித்த விவரங்கனளப் பதிவு கசய்வதற்காை ஒரு னமய தரவுத ்

தளத்தினை வழங்குகிறது. 

 கப்பல்கள், படகுகள், பாய்மரக் கப்பல்கள், ககாள்கலை் ஏந்திச ் கசல்லும் கப்பல்கள் 

மற்றும் பயணப் படகுகள் உள்ளிட்ட இயந்திரமயமாக்கப் பட்ட உள்நாட்டுக் 

கப்பல்களுக்காை வனரயனறனய இம்மவசாதா வழங்குகிறது. 

 உள்நாட்டு நீரந்ினலகளில் கப்பல்கனள இயக்குவதற்கு எை்று அனைத்துக் கப்பல்களும் 

ஆய்வுச ்சாை்றிதழ் மற்றும் பதிவுச ்சாை்றிதழ் வபாை்றவற்னறப் கபற்றிருக்க வவண்டும்.  
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 அவசரகாலத் தயாரந்ினல, மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் 

வபாக்குவரத்தினை அதிகரித்தல் உள்ளிட்ட பல்வவறு  வநாக்கங்களுக்காக பயை்படுத்தும் 

வனகயில் ஒவ்கவாரு மாநிலத்திலும் வமம்பாட்டு நிதி உருவாக்கப் படும்.  

 

பள்ளிக் கல்விக்கான ெமக்ரா சிக்ொ திடட்ம் 

 

 பள்ளிக் கல்விக்காை சமக்ரா சிக்சா திட்டத்தினை 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் 2026 

ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31 வனர வமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் கதாடர மத்திய அனமசச்ரனவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சமக்ரா சிக்சா திட்டமாைது ஆரம்பக் கல்வி முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வனரயில் முழு பள்ளிக் 

கல்வினயயும் உள்ளடக்குவனத வநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு ஒருங்கினணந்த 

திட்டமாகும். 

 இத்திட்டமாைது கல்விக்காை நினலயாை வமம்பாட்டு இலக்கிை் (4) வழிவய உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 அனைத்துக் குழந்னதகளுக்கும் தரமாை கல்வினயக் கினடக்கச ் கசய்தனல இது 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

ஆளுநரின்  மன்னிப்பு அதிகாரம் – உெெ் நீதிமன்ைம்  

 மரண தண்டனைக்குட்பட்டவரக்ள் உள்ளிட்ட அனைத்து வனக னகதிகனளயும் ஒரு 

மாநில ஆளுநர ்மை்ைிக்க முடியும் எை்று உசச் நீதிமை்றம் கூறியுள்ளது. 

 ஒரு சினறக் னகதி குனறந்தபட்சம் 14 ஆண்டுகள் சினறத் தண்டனைனய நினறவு 

கசய்வதற்கு முை்பாகவவ ஆளுநர ்அந்தக் னகதிக்கு மை்ைிப்பு வழங்க இயலும்.  

 குற்றவியல் நனடமுனறச ் சட்டத்திை் 433A எை்ற பிரிவிை் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள சில 

விதிமுனறகனள ஆளுநரிை் மை்ைிப்பு அதிகாரம் மீறுவதாக உசச்நீதிமை்ற அமரவ்ு 

கூறியது. 

 433A பிரிவாைது ஒரு னகதி 14 ஆண்டுகள் சினறத் தண்டனைனய நினறவு கசய்த பிை்ைர ்

மட்டுவம அனதக் குனறக்க முடியும் எை்று கூறுகிறது.  

 உண்னமயில் 161வது சட்டப் பிரிவிை் கீழாை ஆளுநரிை் மை்ைிப்பு அதிகாரமாைது 

மாநில அரசால் கசயல்படுதத்ப் படுகிறவத தவிர ஆளுநரிை் கசாந்த விருப்பால் அல்ல 

எை்றும் உசச் நீதிமை்றம் குறிப்பிட்டது .  
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குறிப்பு 

 இந்திய அரசியலனமப்பிை் 161வது சட்டப் பிரிவாைது சட்டத்திற்குப் புறம்பாக குற்றம் 

புரிந்த எந்தகவாரு நபருக்கும் மை்ைிப்பு வழங்குவதற்கும், அவனரத் தண்டனையிலிருந்து 

விடுவிக்கச ் கசய்வதற்கும், அவருக்குத் தண்டனைனய ரத்து கசய்வதற்கும் (அ) 

இனடநீக்கம் கசய்வதற்கும், தள்ளுபடி கசய்வதற்கும் ஒரு மாநில ஆளுநருக்கு 

அதிகாரத்னத அளிக்கிறது.  

 இப்வபாது வனர, மரண தண்டனை உள்ளிட்ட அனைத்து வழக்குகளிலும் னகதிகனள 

மை்ைிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தனலவருக்கு மட்டுவம உள்ளது. 

 இருப்பினும் ஆளுநருக்காை இந்த விதிமுனறயாைது சமீபத்தில் உசச்நீதிமை்றத்தால் 

மாற்றியனமக்கப் பட்டது.  

 

சநாடிப்பு நிகல மை்றும் திொல் குறியீடு (திருத்தம்) மபொதா 

 பாராளுமை்றமாைது சமீபத்தில் கநாடிப்பு நினல மற்றும் திவால் குறியீடு (திருதத்ம்) 

மவசாதாவினை நினறவவற்றியுள்ளது. 

 இந்த மவசாதாவாைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 04 அை்று அறிவிக்கப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டு 

கநாடிப்பு நினல மற்றும் திவால் குறியீடு (திருதத்ம்) எை்ற ஒரு அவசரச ் சட்டத்திற்கு 

மாற்றாக அறிமுகப் படுத்தப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்த சமீபத்திய திருத்தமாைது சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்களுக்காை ஒரு 

மாற்றுவனக கநாடிப்பு நினலத் தீரவ்ு முனறனய வழங்கும். 

 இந்தத் தீரவ்ு முனறயாைது முை்வப கதாகுத்தனமக்கப்பட்ட கதாகுப்பு நினலத் தீரவ்ு முனற 

எை்று அனழக்கப்படும். 

 வமலும் கபருநிறுவைக் கடைாளிகளிை் கநாடிப்பு நினலச ்சிக்கல்கனள 330 நாட்களுக்குள் 

தீரப்்பதற்காக வவண்டி ஒரு காலவனரயனற நிரண்யிக்கப்பட்ட கசயல் முனறனய 

அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

 இந்தத் தீரவ்ு முனறயாைது கபரு நிறுவை கநாடிப்புநினலத் தீரவ்ுச ் கசயல்முனற 

எைப்படும். 

 இந்த முனறயிை் கீழ், ரூ. 1 லட்சம் அளவிலாை கநாடிப்பு நினலயாக இருந்தால் 

கடைாளிகள் அல்லது கடை் வழங்குநரக்ள் கபருநிறுவை கநாடிப்பு நினலத் தீரவ்ு 

கசயல்முனறனயத் கதாடங்க விண்ணப்பிக்கலாம். 

 கபருநிறுவை கநாடிப்பு நினலத ் தீரவ்ு கசயல்முனறயிை் கீழ் கநாடிப்பு நினலத ் தீரவ்ு 

குறித்து முடிவு கசய்வதற்கு ஒரு கடை் வழங்குநர ்குழுவும் அனமக்கப்படும். 

 

Fortune குபளாபல் 500 பட்டியல் – 2021  

 Fortune நிறுவைத்திை் 2021 ஆம் ஆண்டு குவளாபல் 500 பட்டியலில் ஏழு இந்திய 

நிறுவைங்கள் இடம் கபற்றுள்ளை. 

 ‘Fortune குவளாபல் 500’ எை்பது வணிக வருவாயிை் அடிப்பனடயில் உலகிை் 500 முை்ைணி 

நிறுவைங்கனள தரவரினசப்படுத்தும் ஒரு வருடாந்திரப் பட்டியலாகும். 

 முவகஷ் அம்பாைி தனலனமயிலாை ரினலயை்ஸ் இை்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவைமாைது வருவாய் 

அடிப்பனடயில் இப்பட்டியலில் உயரத்ரவரினசயிலுள்ள ஒரு இந்திய நிறுவைமாகும்.  
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 இது உலக அளவில் 155வது இடத்தில் உள்ளது.  

 உலகளவில் வால்மாரட்் நிறுவைமாைது இந்தப் பட்டியலில் கதாடரந்்து 8 

ஆண்டுகளாகவும் 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் 16வது முனறயாகவும் வருவாய் அடிப்பனடயில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

 

மினர்ொயா சபன்டலி 

 

 புதிதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த இைங்கள் வமற்குத் கதாடரச்ச்ி மனலகளிை் 

கதற்குப் பகுதியில் (வகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு) மட்டுவம காணப்படுகிை்றை. 

 இந்த இைங்களாைது இதுவனர கண்டறியப்பட்ட சிறிய வனக மிைரவ்ரியை் தவனள 

இைங்களில் ஒை்றாகும்.  

 இது னடக்வராகுவளாசிவட எை்ற குடும்பத்னதச ்வசரந்்ததாகும்.  

 கடல்லி பல்கனலக்கழகத்தில் ஒரு முனறயாை ஆய்வகதன்த நிறுவுவதற்கு மகத்தாை 

ஆதரவு மற்றும் ஊக்கத்னத வழங்கிய வபராசிரியர ் தீபக் கபை்டல் எை்பவனரக் 

ககௌரவிக்கும் வனகயில் இந்த இைங்களுக்கு அவருனடயப் கபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பெளாண் தானியங்கு ொனிகல கமயங்கள் 

 இந்திய வாைினல ஆய்வு னமயமாைது வவளாண் தாைியங்கு வாைினல னமயங்கனள 

நிறுவியுள்ளது. 

 மக்களுக்கு, குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு வாைினல முை்ைறிவிப்பினை வழங்குவதற்காக 

வவண்டி இந்த னமயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளை.  
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 இந்திய வவளாண் ஆராய்சச்ிக் கழகத்திை் கட்டனமப்பிை் கீழ் இயங்கும் கிருஷி 

விஞ்ஞாை் வகந்திர னமயங்களில் அனமந்துள்ள மாவட்ட வவளாண் வாைியல் னமய 

அலகுகளில் இது நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

 கிராமிை் கிருஷி கமௌசம் வசவா எனும் திட்டத்திை் கீழ் வட்டார அளவிலாை வவளாண் 

வாைியல் ஆவலாசகச ் வசனவகனள வழங்குவதற்காக வவண்டி 200 மாவட்ட வவளாண் 

வாைியல் னமயங்களில் வவளாண் தாைியங்கு வாைினல னமயங்கள் நிறுவப் பட்டு 

உள்ளை.  

 

சிைப்பு விகரவு நீதிமன்ைங்கள் 

 1023க்கும் வமற்பட்ட சிறப்பு வினரவு நீதிமை்றங்கனள வமலும் இரண்டு வருடங்களுக்கு 

(ஏப்ரல் 2021 – மாரச் ் 2023) மத்திய அரசிை் நிதியுதவி கபறும் திட்டமாக கதாடருவதற்கு 

மத்திய அரசாைது சமீபத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 இதில் 389 பிரத்திவயக வபாக்வசா (பாலியல் ரீதியிலாை குற்றங்களிலிருந்து சிறாரக்னளப் 

பாதுகாத்தல்) நீதிமை்றங்களும் அடங்கும். 

 இதற்காை மத்திய அரசிை் பங்காைது நிரப்யா நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும். 

 வினரவு நீதிமை்றங்கள் குறித்த பரிந்துனரயாைது 2000 ஆம் ஆண்டில் 11வது நிதி 

ஆனணயத்திைால் வழங்கப்பட்டது.  

 

கடல் மீன்ெளம் மீதான பதசியக் சகாள்கக, 2017 

 இந்திய நீரந்ினலகளில் கடல்மீை் பிடித்தனல ஊக்குவிப்பதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டு கடல் 

மீை்வளம் மீதாை வதசியக் ககாள்னகயினை (National Policy on Marine Fisheries – NPMF) அரசு 

அறிவித்துள்ளது.  

 நீலப் புரட்சினய ஊக்குவிப்பதில் ஈடுபாடு கசலுத்தும் நீல வளரச்ச்ி முை்கைடுப்பினை 

வமம்படுத்துவதற்காை வழிகாட்டுதனல NPMF வழங்கும். 

 இந்தியாவிை் தற்கால மற்றும் எதிரக்ாலத் தனலமுனறயிைரிை் நை்னமக்காக 

நினலயாை மீை்பிடி முனற மூலம் இந்தியாவிை் பிரத்திவயகப் கபாருளாதார 

மண்டலத்திை் கடல்வாழ் வளங்களிை் ஆவராக்கியம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஒருனமப்பாட்டினை உறுதி கசய்வனத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 NPMF ககாள்னகயிை் உத்திகளாைது 7 தூண்கனள அடிப்பனடயாகக் ககாண்டது.  

 அனவ நினலயாை வமம்பாடு, மீைவரக்ளிை் சமூக-கபாருளாதார வமம்பாடு, துனண 

நிறுவைங்களினடவய ககாள்னக, கூட்டினணவு, தனலமுனறகளுக்கினடவயயாை 

சமத்துவம், பாலிை நீதி மற்றும் முை்கைசச்ரிக்னகமிக்க அணுகுமுனற ஆகியை ஆகும்.  

 

ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த் 

 இந்தியாவிை் முதலாவது உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட விமாைந் தாங்கிக் கப்பலாை 

ஐ.எை்.எஸ் விக்ராந்த் தைது முதலாவது கடல்பயணச ்வசாதனைனய வமற்ககாண்டது.  

 இந்தியாவினுள்வளவய இராணுவ உபகரணங்கனள உற்பத்தி கசய்வதனை இது 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டில் முழுனமயாக கசயல்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படும்.  
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 கடற்பனடயாைது இக்கப்பனலப் பனடயில் இனணத்து அதை் பிை்பு விமாைச ்

வசாதனைகனள வமற்ககாள்ள உள்ளது.  

 விமாைச ் வசாதனையிை் வபாது ரஷ்ய நாட்டுத் தயாரிப்பாை MiG 29K  வபார் 

விமாைங்களிை் ஏற்ற இறக்கச ்வசாதனைகள் வமற்ககாள்ளப் படும். 

 ஐ.எை்.எஸ் விக்ராந்த் கப்பலாைது 44000 டை் எனட ககாண்ட விமாைந் தாங்கிக் 

கப்பலாகும்.  

 இது வகரளாவிை் ககாசச்ியில் அனமந்துள்ள அரசுக்குச ் கசாந்தமாை ககாசச்ிை் கப்பல் 

கட்டும் தளத்தில் கட்டனமக்கப்பட்டது.  

 

ஐ.என்.எஸ். கஞ்ெர் 

 இந்தியக் கடற்பனட கப்பலாை ஐ.எை்.எஸ் கஞ்சர ் ஒடிசாவிலுள்ள வகாபாலபுரத்தில் 

அனமந்த பழனம வாய்ந்த கடற்கனரத ்துனறமுகத்திற்கு வருனக புரிந்த முதல் இந்தியக் 

கடற்பனடக் கப்பலாகும்.  

 அசாதி கா அம்ரித் மவகாத்சவ் மற்றும் சுவரண்ிம் விஜய் வரஷ்் ஆகிய 

ககாண்டாட்டங்களிை் ஒரு பகுதியாக இந்த இரண்டு நாட்கள் அளவிலாை வருனகயாைது 

ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டது.  

 இது 75வது சுதந்திர திைம் மற்றும் 1971 ஆம் ஆண்டு வபாரிை் 50 ஆம் ஆண்டு நினறவு 

ஆகியவற்னற நினைவு கூரும் வனகயில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.  

 

உலகின் மிக உயரமான ொகல – லடாக்  

 

 லடாக்கிை் உம்லிங்லா கணவாயில், எல்னலச ் சானலகள் அனமப்பாைது உலகிை் மிக 

உயரமாைச ்சானலனய அனமதத்ு அதற்கு அஸ்பால்ட் பூசச்ினைப் பூசியுள்ளது.  

 உலகிை் உயரமாை, வாகைத்திைால் பயணிக்க ஏதுவாை இந்தச ்சானலயாைது 19,300 அடி 

உயரத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 இந்தச ்சானலயிை் நீளம் 52 கி.மீ. ஆகும். 

 இசச்ானலயாைது கிழக்கு லடாக்கிை் சுகமர ் பிரிவிலுள்ள முக்கிய நகரங்கனள 

இனணக்கும் உம்லிங்லா கணவாயினூடாக கசல்கிறது. 
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 2031 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் அணுெக்தித் திைன் 

 இந்தியாவிை் அணுசக்தித் திறைாைது 2031 ஆம் ஆண்டில் தற்வபாது உள்ள 6,780 கமகா 

வாட் திறைிலிருந்து 22,480 கமகாவாட் திறைாக உயரும் எை எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்தியாவில் தற்வபாது 22 அணு உனலகள் உள்ளை.  

 காக்ரபார ் அணு உனல-3 (700 கமகாவாட்) ஆைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாதத்தில் 

மிை்சாரக் கட்டனமப்வபாடு இனணக்கப்பட்டது. 

 8000 கமகாவாட் திறனுனடய 10 அணு உனலகள் தற்வபாது கட்டுமாைப் பணியில் உள்ளை.  

 அதில் பாரதிய நபிக்யா வித்யுத் நிகாம் லிமிகடட் நிறுவைத்தால் கட்டனமக்கப்பட்டு 

வரும் 500 கமகாவாட் திறனுனடய முை்மாதிரி அதிவவக உற்பத்தி உனலயும் உள்ளடங்கும். 

 கூடுதலாக, ஒவ்கவாை்றும் 700 கமகாவாட் திறை் ககாண்ட உள்நாட்டிவலவயத ்தயாரிக்கப் 

பட்ட அழுத்த கைநீர ் உனலகள் (Pressurized Heavy Water Reactors) கதாடர ் முனறயில் (fleet) 

நிறுவப்பட உள்ளை. 

 

 

பட்டியலினப் பழங்குடியினர் படட்ியகலத் திருத்துெதை்கான மபொதா 

 2021 ஆம் ஆண்டு அரசியலனமப்பு (பட்டியலிைப் பழங்குடியிைர)் ஆனண (திருத்தம்) எை்ற 

ஒரு மவசாதாவினை மாநிலங்களனவ நினறவவற்றியுள்ளது.  

 இந்த மவசாதாவாைது 1950 ஆம் ஆண்டு அரசியலனமப்பு (பட்டியலிைப் பழங்குடியிைர)் 

ஆனணயினைத் திருத்தி அனமக்கிறது. 

 இம்மவசாதா, அருணாசச்லப் பிரவதசத்திை் அவபார ் வனக பழங்குடியிைனர 

அறிவிக்கப்பட்ட பட்டியலிைப் பழங்குடியிைர ்பட்டியலிலிருந்து நீக்குகிறது. 

 இது சில குறிப்பிட்ட பழங்குடியிைருக்குப் பதிலாக இதர சில பழங்குடியிைனர அந்தப் 

பட்டியலில் வசரக்்கிறது.  

 அனவ தாய் காம்தி, மிஷ்மி-கமாை் (மிஜீ மிஷ்மி), இடு (மிஷ்மி) மற்றும் தவராை் (திகாரு 

மிஷ்மி) ஆகியைவாகும்.  

 அரசியலனமப்புச ் சட்டமாைது, கவவ்வவறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் 

பிரவதசங்களில் பட்டியலிைப் பழங்குடியிைனரக் குறிப்பிடுவதற்கு குடியரசுத் 

தனலவருக்கு அதிகாரமளிக்கிறது.  

 வமலும் அறிவிக்கப்பட்டப் பட்டியலிைப் பழங்குடியிைரிை் பட்டியனலத் திருத்தி 

அனமக்கவும் அது பாராளுமை்றத்திற்கு அனுமதி வழங்குகிறது.  
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தரமான உை்பத்தி முகைக்கான ொன்றிதழ் – பகாொக்சின்  

 பாரத் பவயாகடக் நிறுவைத்திைால் தயாரிக்கப்பட்ட வகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தாை 

’வகாவாக்சிை்’ ஹங்வகரி நாட்டு ஆனணயத்திடமிருந்து தரமாை உற்பத்தி முனறனயப் 

பிை்பற்றியதற்காைச ்சாை்றிதனழப் கபற்றுள்ளது. 

 இது ஐவராப்பிய ஒழுங்குமுனற அனமப்புகளிடமிருந்து பாரத் பவயாகடக் கபற்ற 

முதலாவது EUDRAGDMP இணக்கச ்சாை்றிதழாகும். 

 

 

TRIFED நிறுெனத்தின் 34ெது நிறுென தினம்  
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 இந்தியப் பழங்குடியிைர ் கூட்டுறவுச ் சந்னதப்படுத்துதல் வமம்பாட்டு நிறுவைமாைது 

(TRIFED – Tribal Co-operative Marketing Development Federation Limited) ஆகஸ்ட் 06 அை்று தைது 

34வது நிறுவை திைத்னதக் ககாண்டாடுகிை்றது. 

 TRIFED நிறுவைமாைது 1987 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 அை்று நிறுவப்பட்டது. 

 பழங்குடியிைரிை் சமூக-கபாருளாதார வமம்பாடு எனும் உயரிய வநாக்வகாடு ஒரு வதசிய 

அளவிலாைக் கூட்டுறவு அனமப்பாக இது நிறுவப்பட்டது.  

 

சுயபுணரகமப்புப் சபாருட்கள் 

 ககால்கத்தாவிை் இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவைமாைது கரக்பூரிை் 

இந்தியத் கதாழில் நுட்பக்  கல்வி நிறுவைத்துடை் இனணந்து தனகவுமிை் மூலக்கூறு 

படிகங்கனள (piezoelectric molecular crystals) உருவாக்கியுள்ளது.  

 இந்தப் படிகங்கள் தைது இயந்திரப் பழுதுகனள இயந்திர வமாதல்களால் உருவாகும் 

மிை்னூட்டங்கனளக் ககாண்டு தாமாகவவ பழுது கசய்து ககாள்கிை்றை. 

 இந்திய அரசிை் அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துனறயில் ஆதரவு கபற்ற இந்த 

ஆராய்சச்ியாைது ‘Science’ எனும் இதழில் கவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தனகவுமிை் மூலக்கூறு படிகங்கள் 

னபபிரவசால் கரிமப் படிகங்கள் (bipyrazole organic crystals) எை்று அனழக்கப் படுகிை்றை. 

 

பதசிய விெொயிகள் தரவுதளம் 

 டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட நிலப்பதிவவடுகனளக் ககாண்டு ஒை்றிய வதசிய விவசாயிகள் 

தரவுதளத்தினை உருவாக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 விவசாயிகளுக்குச ் கசயல்திறை்மிக்க மற்றும் தைிப்பயைாக்கப்பட்டச ்  வசனவகனள 

(personalized services) வழங்க இது உதவும். 

 வவளாண் அனமசச்கமாைது மிை்ைணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அனமசச்கத்திை் 

ஆவலாசனைவயாடு வவளாண் துனறக்காை ஒரு தரவுக் ககாள்னகனய உருவாக்கும் 

பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.  

 

சநகிழி கலக்கப்படட் ககவிகனக் காகிதம் 

 காதி மற்றும்  கிராமத் கதாழில்துனற ஆனணயமாைது (KIVC - Khadi and Village Industries 

Commission) தைது புதுனமமிக்க கநகிழி கலக்கப்பட்ட னகவினை காகிதத்திற்காை 

காப்புரினமனயப் கபற்றுள்ளது.  

 இந்த காகிதமாைது REPLAN (REducing PLAstic from Nature - இயற்னகயிலிருந்து கநகிழினய 

நீக்குதல்) எை்ற திட்டத்திை் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுவச ்பாரத் அபியாை் திட்டத்திற்காை KVIC அனமப்பிை் உறுதிப்பாட்டிை் ஒரு பகுதியாக 

2018 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பரில் இத்திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இது இந்தியாவில் இவ்வனகயிலாை முதல் திட்டமாகும். 

 னகவினைக் காகிதம் உருவாக்கப்படும் வபாது கநகிழிப் கபாருட்கள் சினதக்கப்பட்டு, 

தரம் குனறக்கப்பட்டு, நீரம்மாக்கப்பட்டு காகிதக் கூழுடை் வசரத்்துப் பயை்படுத்தப் 

படுகிை்றை. 
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இந்தியாவின் முதலாெது இருதயெ ்செயலிழப்பு பபயாடாங்க் 

 

 வகரளாவிலுள்ள ஸ்ரீசித்தினரத ் திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவைத்திலுள்ள இருதயச ் கசயலிழப்பிற்காை வமம்பட்ட ஆராய்சச்ி மற்றும் சிறப்பு 

வதசிய னமயத்தில் நாட்டிவலவய முதை்முனறயாக இருதய கசயலிழப்பு பவயாபாங்க் 

(உயிரிவங்கி) ஆைது அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இருதயச ் கசயலிழப்பு வநாயாளிகளில் ஆவராக்கிய வினளவுகனளக் காட்டும் மரபணு, 

வளரச்ினத மற்றும்  புரதவியல் குறிகாட்டிகனளப் பற்றி ஆய்வு வமற்ககாள்வதற்காக 

வவண்டி இந்த பவயாபாங்க் திறக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

நீதிபதி மை்றும் மக்கள்சதாகக இகடபயயான விகிதம்  

 இந்தியாவில் நீதிபதி மற்றும் மக்கள்கதானக இனடவயயாை  விகிதமாைது 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 1 மில்லியை் மக்களுக்கு 21.03 நீதிபதிகள் எை்று இருந்தது.  

 இந்த விகிதமாைது 2018 ஆம் ஆண்டில் 1  மில்லியை் மக்களுக்கு 19.87 நீதிபதிகள் எைவும், 

2019 ஆம் ஆண்டில் 20.39 நீதிபதிகள் எைவும் இருந்தது.  

 இந்தியாவில் 25 உயரநீ்திமை்றங்கள் உள்ளை. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் 31 ஆக இருந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட உசச்நீதிமை்ற நீதிபதிகளிை் 

எண்ணிக்னகயாைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 34 ஆக உயரந்்துள்ளது.  

 2014 ஆம் ஆண்டில் 906 ஆக இருந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயரநீ்திமை்ற நீதிபதிகளிை் 

எண்ணிக்னகயாைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1079 ஆக உயரந்்துள்ளது.  

 2014 ஆம் ஆண்டில் 19,518 ஆக இருந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாவட்ட மற்றும் கீழ்நினல 

நீதிமை்ற நீதிபதிகளிை் எண்ணிக்னகயாைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 24,225 ஆக 

உயரந்்துள்ளது.  
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இந்திய விமான நிகலயப் சபாருளாதார ஒழுங்குமுகை ஆகணயம் (திருத்தம்) 

மபொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு இந்திய விமாை நினலயப் கபாருளாதார ஒழுங்குமுனற ஆனணய 

(திருத்தம்) மவசாதாவினைப் பாராளுமை்றம் நினறவவற்றியுள்ளது.  

 இந்த மவசாதா கதானலதூரப் பகுதிகளுக்கு விமாைச ் வசனவயினை விரிவுபடுத்துமாறு 

சிறிய விமாை நினலயங்கனள ஊக்குவிக்கிறது.  

 2008 ஆம் ஆண்டு இந்திய விமாை நினலயப் கபாருளாதார ஒழுங்குமுனற ஆனணயச ்

சட்டத்திை் கீழாை கபரிய விமாை நினலயம் எனும் வனரயனறனய மாற்றி அனமத்து 2008 

ஆம் ஆண்டு இந்திய விமாை நினலயப் கபாருளாதார ஒழுங்குமுனற ஆனணயச ்

சட்டத்னத (Airports Economic Regulatory Authority) இம்மவசாதா திருத்தி அனமக்க உள்ளது.  

 இந்தத் திருத்தத்தில் 35 லட்சம் வனர வருடாந்திர பயணிகள் வபாக்குவரத்னதக் 

ககாண்டுள்ள ஒரு விமாை நினலயமாைது ‘கபரிய விமாை நினலயம்’ எை்று 

வனரயறுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இதற்கு முை்பு விதிக்கப்பட்டிருந்த பயணிகள் வபாக்குவரத்து வரம்பாைது 15 லட்சம் 

ஆகும்.  

 

 

பிளிங்கனின் இந்திய ெருகக 

 அகமரிக்காவிை் கவளியுறவுத்துனற கசயலாளராகப் கபாறுப்வபற்றுள்ள பிளிங்கை் 

சமீபத்தில் தைது முதல் இந்தியப் பயணத்னத வமற்ககாண்டார.் 

 கவளியுறவுத்துனற அனமசச்ர ் S. கஜய்சங்கருடைாை விரிவாை வபசச்ுவாரத்்னதக்குப் 

பிறகு, பிளிங்கை் பிரதமர ்வமாடி அவரக்னளச ்சந்தித்தார .் 

 ஆப்கைிஸ்தாைிை் நினல, இந்வதா-பசிபிக் பகுதிகளில் ஈடுபாடு மற்றும் வகாவிட்-19 

எதிரப்்பு நடவடிக்னககள் உள்ளிட்ட பல்வவறு விஷயங்கள் இந்தப் வபசச்ு வாரத்்னதயில் 

இடம் கபற்றை.  

 

ோன்ென் & ோன்ென் தடுப்பு மருந்தின் அெெரகாலப் பயன்பாட்டிை்கு அனுமதி 

 இந்தியாவில் ஜாை்சை் & ஜாை்சை் (Johnson and Johnson’s) நிறுவைத்திை் வகாவிட்-19 

ஒற்னறத ் தவனணத் தடுப்பு மருந்திை் அவசரகாலப் பயை்பாட்டிற்கு அனுமதி வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இதவைாடுச ் வசரத்்து இந்தியாவில் தற்வபாது ஐந்து தடுப்பு மருந்துகள் அவசரகாலப் 

பயை்பாட்டில் உள்ளை. 

 ஜாை்சை் வகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்து (Janssen COVID-19) எைவும் அனழக்கப்படும் இந்தத் 
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தடுப்பு மருந்தாைது கநதரல்ாந்தில் னலடை் எை்னுமிடத்திலுள்ள ஜாை்சை் வவக்சிை்ஸ் 

(Janssen Vaccines) எை்ற நிறுவைத்திைால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 

 

பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் ெக்ொர்த்த அபியான் திடட்ம் 

 

 இத்திட்டத்திை் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 வனரயில் ஏறக்குனறய 5 வகாடி 

பயைாளிகள் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் 4 வகாடி வபருக்குப் பயிற்சி வழங்கப் 

பட்டுள்ளதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமாைது மாநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரவதசங்களில் உள்ள கிராமப் புறப் 

பகுதிகளில் வசிக்கும் 6 வகாடி நபரக்ளுக்கு டிஜிட்டல் கல்வியறினவ வழங்கச ்

கசய்வதற்காக வவண்டி கதாடங்கப்பட்டதாகும்.  

 டிஜிட்டல் ரீதியாக நிலவும் இனடகவளினய நிரப்புவனதயும் குறிப்பாக கிராமப்புற 

மக்கனள இலக்காக னவத்து டிஜிட்டல் கல்வினயப் புகுத்துவதனையும் வநாக்கமாகக் 

ககாண்டு இத்திட்டமாைது கதாடங்கப்பட்டது.  

 இத்திட்டத்தில் பட்டியலிைச ் சாதியிைர ,் பட்டியலிைப் பழங்குடியிைர,் சிறுபாை்னம 

மக்கள்ர,் வறுனமக் வகாட்டிற்குக் கீழ் உள்ளவரக்ள், கபண்கள், மாற்றுத் திறைாளிகள் 

வபாை்ற சமுதாயத்திை் விளிம்புநினலப் பிரிவிைரும் உள்ளடங்குவர.்  

 இத்திட்டமாைது டிஜிட்டல் இந்தியா எை்ற திட்டத்திை் கீழ் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த திட்டமாைது இந்தியாவிை் கிராமப்புறப் பகுதிகளுக்கு மட்டுவம கபாருந்தும். 

 குடும்பத்தில் ஓர ் உறுப்பிைர ் கூட டிஜிட்டல் கல்வியறிவினைப் கபறாத அனைத்துக் 

குடும்பங்களும் இத்திட்டத்திை் கீழ் பயை்கபற தகுதி கபறுகிை்றை. 

 இத்திட்டத்திை் கீழ் தகுதியுனடய குடும்பத்திலிருந்து 14 முதல் 60 வயதிற்குட்பட்ட ஒரு 

நபருக்கு மட்டும் பயிற்சி வழங்கப்படும்.  
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உள்நாடட்ு நுகழவு அனுமதி முகை நீக்கம் – லடாக்  

 

 லடாக் ஒை்றியப் பிரவதசத்திை் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச ் கசல்ல விரும்பும் 

அனைத்துக் குடிமக்களும் உள்நாட்டு நுனழவு அனுமதி கபறும் முனறனய (Inner Line Permit 

– ILP) லடாக் நிரவ்ாகம் ரத்து கசய்துள்ளது.  

 நிவயாமா, நுப்ரா மற்றும் வல & காரக்ில் மாவட்டத்திலுள்ள உள்ள பகுதிகள் வபாை்ற 

எல்னலப் பகுதிகளிை் சுற்றுலா வட்டாரப் பகுதிகளில் கவளிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் 

பயணிகள் தங்குவதற்காை நாள் வரம்பாைது ஏழு நாட்களிலிருந்து 15 நாட்களாகத் 

தளரத்்தப் பட்டுள்ளது.  

 ILP (Inner Line Permit) எை்பது ILP அனமப்பிை் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதிகளில் வருனக தர 

விரும்புவவார ்(அ) அப்பகுதினயச ்சாராவதார ்(அ) அங்கு தங்க விரும்புவவார ்னவத்திருக்க 

வவண்டிய ஒரு ஆவணமாகும்.  

 தற்வபாது அருணாசச்லப் பிரவதசம், மணிப்பூர,் மிவசாரம் மற்றும் நாகாலாந்து உள்ளிட்ட 4 

வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இந்த அனமப்பிை் கீழ் உள்ளை.  

 

பொதகனத்  தள சதாழில்நுட்பம் குறித்த ெர்ெபதெ மாநாடு 

 வசாதனைத் தள கதாழில்நுட்பம் குறித்த மிை் மற்றும் மிை்ைணுப் கபாறியாளர ்

நிறுவைத்திை் 2வது சரவ்வதச மாநாடாைது சமீபத்தில் காகணாலி வாயிலாக நடத்தப் 

பட்டது.  

 இந்த மாநாடாைது ஒடிசாவிை் சந்திப்பூரிலுள்ள ஒருங்கினணந்த வசாதனைத் தள 

அனமப்பிைால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.  

 இந்த நிகழ்சச்ியில் உலகிை் பல்வவறு வபசச்ாளரக்ள், பாதுகாப்பு (இராணுவ) 

அனமப்புகளிை் வசாதனை மற்றும் மதிப்பீடுகள் கதாடரப்ாை பல்வவறு துனறகளில் 

வமற்ககாண்ட கதாழில்நுட்பச ்சாதனைகனள முை் னவப்பாரக்ள்.  

 

ெயத் தல்ொர் 2021 

 இந்தியக் கடற்பனடயும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை் கடற்பனடயும் அபுதாபியிை் 

கடற்கனரயருவக ‘சயத ் தல்வார ் 2021’ எனும் இரு தரப்பு கடற்பனடப் பயிற்சியினை 

வமற்ககாண்டை. 

 இரு கடற்பனடகளுக்குமினடவயயாை ஒருங்கினணப்பு மற்றும் இனணதிறனை 

வமம்படுத்துவவத இப்பயிற்சியிை் முதை்னம வநாக்கமாகும். 

 இந்தியக் கடற்பனடயாைது ஐ.எை்.எஸ். ககாசச்ி எனும் கப்பலுடை் இரண்டு 

ஒருங்கினணந்த ‘சீ கிங் MK42B’ எை்ற கஹலிகாப்டரக்னள பாரசீக வனளகுடாவில் நிறுத்தி 

உள்ளது. 
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உே்ொலா - 2 திட்டம்  

 உஜ்வாலா எை அனழக்கப்படும் அரசிை் இலவச LPG இனணப்புத் திட்டத்திை் 2வது 

பதிப்பினை பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் திறந்து னவக்க உள்ளார .் 

 இத்திட்டத்திை் 2வது பதிப்பாைது வதரத்ல் நனடகபற உள்ள உதத்ரப் பிரவதச மாநிலத்தில் 

ஆகஸ்ட் 10 அை்று கதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்திை் முதலாவது பதிப்பாைது உத்தரப் பிரவதசத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

கதாடங்கப் பட்டது. 

 உஜ்வாலா – 2 திட்டத்திை் 2வது பதிப்பிை் கவளியீடாைது முதல் பதிப்பிை் ஒரு 

வகாடியாவது LPG இனணப்பினை உத்தரப் பிரவதசத்திை் மவஹாபா மாவட்டத்தில் 

வழங்கும் ஒரு நிகழ்னவயும் வசரத்்து பிரதமர ் வமாடி அவரக்ள் மூலம் காகணாலி 

வாயிலாக நிகழ்த்தப் பட உள்ளது.  

 

 

PM – DAKSH  

 

 மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத்துனற அனமசச்ர.் டாக்டர.் வீவரந்திர குமார ்

அவரக்ள் ‘PM - DAKSH’ எைப்படும் ஒரு இனணயதளம் மற்றும் னகவபசிச ் கசயலினய 

கவளியிட்டுள்ளார.் 

 இலக்கு நிரண்யிக்கப்பட்டக் குழுக்கனள திறை்வமம்பாட்டுத் திட்டங்கனள அணுகச ்

கசய்வவத இதை் வநாக்கமாகும். 
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 PM – DAKSH எை்பது பிரதாை் மந்திரி தக்சதா அவுர ்குஷால்டா சம்பை் ஹித்கிரஹி (Pradhan 

Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi) வயாஜைா எை்பதாகும். 

 

லட்ெத்தீவில் தண்ணீர் மாளிகககள் 

 லட்சத்தீவு ஒை்றியப் பிரவதசத்தில் உள்ள இயற்னக அழனக வநாக்கி சுற்றுலாப் 

பயணிகனள ஈரக்்கும் வனகயில் மாலத்தீவு பாணியிலாை தண்ணீர ் மாளினககள் 

லட்சத்தீவில் வினரவில் அனமக்கப்பட உள்ளை.  

 இது இந்தியாவில் இது வனகயிலாை முதல் திட்டமாகும். 

 இந்த மாளினககள் ஆைது லட்சத்தீவிலுள்ள மிைிக்காய், சுவஹலி மற்றும் கத்மத் ஆகிய 

தீவுகளில் நிறுவப்பட உள்ளை. 

 இனவ கபாது - தைியார ்கூட்டினணவிை் கீழ் கட்டனமக்கப்பட உள்ளை. 

குறிப்பு 

 லட்சத்தீவாைது அரபிக்கடலில் அனமந்துள்ள 36 தீவுகளிை் ஒரு தீவுக் கூட்டமாகும். 

 லட்சத்தீவிை் தனலநகர ்கவரட்டி ஆகும். 

 இது வகரள உயரநீ்திமை்றத்திை் வரம்பிை் கீழ் உள்ளது. 

 இது கமாத்தம் 36 தீவுகனளக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஆைால் ‘பரலி I’ எைப்படும் ஒரு தீவாைது கடல் அரிப்பிை் காரணமாக நீரில் மூழ்கி 

விட்டது. 

 

கலப்பு பகாவிட் தடுப்பு மருந்து  

 ஒரு தவனண வகாவிட்சீல்ட் மற்றும் அதனைத் கதாடரந்்து ஒரு தவனண வகாவாக்சிை் 

கசலுத்திக் ககாள்ளுதல் பாதுகாப்பாைது மற்றும் சிறப்பாை வநாய் எதிரப்்புச ் சக்தினய 

உருவாக்குகிறது.  

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்திைால் வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இது 

கதரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ’இந்தியாவிை் உத்தரப் பிரவதசத்தில் வகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்து கலப்பு குறித்த சீரற்றத ்

தை்னம : பை்முகத்தை்னமயிை் பாதுகாப்பு மற்றும் வநாய் எதிரப்்புத் திறை் மதிப்பீடு‘ 

(Serendipitous Covid-19 Vaccine-Mix in Uttar Pradesh, India: Safety and Immunogenicity Assessment of a 

Heterologous Regime’) எை்று தனலயிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வாைது இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் 

கழக அறிவியலாளர ்ரஜிைிகாந்த் எை்பவர ்தனலனமயில் வமற்ககாள்ளப் பட்டது.  

 

விலங்கு டி.என்.ஏ ஆய்ெகம்  

 வராகிணி எை்னுமிடத்திலுள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகத்தில் கடல்லியிை் முதலாவது 

விலங்கு டி.எை்.ஏ. ஆய்வகமாைது அனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 வைவிலங்குத் தடயவியல் எை்பது குற்றவியல் விசாரனணப் பிரிவிை் புதிய துனற ஆகும்.  

 பசுவனத, சட்டவிவராதமாை விலங்கு விற்பனை மற்றும் இது வபாை்ற விலங்குகள் 

கதாடரப்ாை பல்வவறு வழக்குகனள உரிய வநரத்தில் தீரத்்து னவப்பதற்கு கடல்லி 

காவல்துனறயாைது இந்த விலங்கு டி.எை்.ஏ. ஆய்வகத்தினைப் பயை்படுத்தும்.    
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127ெது அரசியலகமப்புத் திருத்த மபொதா  

 மத்திய அரசாைது 127வது அரசியலனமப்பு (திருத்தம்) மவசாதா, 2021 எை்ற ஒரு 

மவசாதாவினை 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 09 அை்று மக்களனவயில் அறிமுகம் கசய்தது. 

 பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பிை மக்கனள அனடயாளம் காண்பது குறிதத் மாநிலங்களிை் 

அதிகாரத்னத மீட்கடடுப்பதற்காக 102வது அரசியலனமப்பு திருத்த மவசாதாவிை் சில 

விதிமுனறகனள கதளிவுபடுத்துவதற்காக வவண்டி இந்த மவசாதாவாைது 

பாராளுமை்றத்தில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

குறிப்பு 

 இந்திய அரசியலனமப்பிை் 15(4), 15(5) மற்றும் 16(4) ஆகிய சட்டப்பிரிவுகள் சமூக மற்றும் 

கல்வி ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைரிை் பட்டியனல அறிவிப்பதற்கும் அவரக்னள 

அனடயாளம் காண்பதற்கும் மாநில அரசிற்கு அதிகாரம் அளிக்கிை்றை. 

 மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் நனடமுனற ரீதியில் தைிதத்ைியாக இதர 

பிற்படுதத்ப்பட்வடார ்வகுப்பிைர ்பட்டியனலத் தயாரிக்கிை்றை.  

 

 

ெர்லா துக்ரால் 

 

 இந்தியாவிை் முதல் கபண் விமாைியாை சரல்ா துக்ரால் அவரக்ளிை் 107வது பிறந்த நாள் 

அை்று (2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08) கூகுள் நிறுவைம் அவருக்கு ககௌரவம் வழங்கியது. 
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 துக்ரால் அவரக்ளிை் பிறந்த நானளகயாட்டி கூகுள் தளம் ஒரு டூடுனள (Doodle) 

வடிவனமத்து கவளியிட்டது.  

 1914 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த இவர ் 1000 மணி வநரம் பறந்ததற்குப் பிறகு ‘A’ தர 

உரிமத்தினைப் கபற்ற முதல் கபண் எனும் கபருனமனயப் கபற்றவராவார். 

 

இரயில் மதத் 

 இந்திய இரயில்வவ நிறுவைமாைது ‘இரயில் மதத’் எைப்படும் ஒரு ஒருங்கினணந்த 

ஒற்னறத ்தீரவ்ு முனறனயத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 பல்வவறு வநாக்கங்களுக்காகப் பயை்படுத்தப்பட்ட பல்வவறு உதவி அனமப்புகனள இது 

ஒை்றாக இனணத்துள்ளது.  

 அனைத்து வனகயாை விசாரனணகள் மற்றும் புகார ் அளிப்பதற்கு இரயில்வவ 

அனமசச்கத்திை் 139 எை்ற இலவச அனழப்பு எண்னணப் பயை்படுத்தலாம். 

 இந்த உதவி னமய வசதியாைது 12 கமாழிகளில் முழு வநரமும் கசயல்பாட்டில் இருக்கும்.  

 

இந்தியாவின் 5-அம்ெத் திட்டம் 

 இந்தியப் பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சனபயிை் 

அனைத்து நாடுகளுக்குமாை உயரந்ினல விவாதத்திற்குத் தனலனம ஏற்றார.் 

 பிை்பு, கடல்சார ் பாதுகாப்பு குறித்த இந்தியாவிை் தனலனமத்துவ அறிக்னகயினை 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சனப (United Nations Security Council – UNSC) ஏற்றுக் ககாண்டது. 

 UNSC அனமப்பிை் உயரந்ினல விவாதத்திற்குத் தனலனம தாங்கிய முதல் இந்தியப் 

பிரதமர ்எனும் கபருனமனயப் பிரதமர ்வமாடி அவரக்ள் கபற்றுள்ளார்.  

 இந்த உயரந்ினல விவாதத்திை் கருத்துரு, “கடல்சார ் பாதுகாப்பிை் வமம்பாட்டிற்காை 

சரவ்வதச ஒத்துனழப்பு” (Enhancing Maritime Security – A Case for International Cooperation) 

எை்பதாகும். 

 கடல்சார ் ஒத்துனழப்னப அதிகரிப்பதற்காக 5 அம்சத் திட்டத்தினை பிரதமர ் வமாடி 

தாக்கல் கசய்தார.்  

 அனவ, 

o கடல் வரத்்தகத்திற்காைத் தனடகனள அகற்றுதல் 

o கடல்சார ்பிரசச்ினைகனள அனமதியாை முனறயில் தீரத்த்ல், 

o இயற்னகப் வபரிடரக்ள் மற்றும் கடற்ககாள்னள (அரசு சாராத நிறுவைங்கள்) 

ஆகியவற்றால் வரும் அசச்ுறுத்தல்கனள எதிரக்காள்தல்.  

o கடல்வளங்கனளப் பாதுகாத்தல் 

o முனறயாை கடல்சார ்இனணப்பினை (உள்கட்டனமப்பு) ஊக்குவித்தல் ஆகும். 

 

ெகமயல் எண்சணய்கள் குறித்த பதசிய திட்டம் – பாமாயில்  

 விவசாயிகளிை் வருமாைத்னத அதிகரிக்கும் வனகயிலாை பாமாயில் உற்பத்திக்காை 

புதிய வதசிய முை்கைடுப்பினை பிரதமர ்வமாடி அறிவித்துள்ளார.்  
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 இத்திட்டத்திை் வநாக்கம் மற்றும் குறிக்வகாள்கள் பிை்வருமாறு 

o சனமயல் எண்கணய் உற்பத்தியில் தை்ைினறனவ அனடதல் 

o வினலயுயரந்்த பாமாயில் இறக்குமதிகளால் ஆதிக்கப்படுத்தப் பட்டுள்ள உள்நாட்டுச ்

சனமயல் எண்கணய் மீதாை வினலகனள கட்டுப்படுத்துதல். 

o 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்குள் உள்நாட்டுப் பாமாயில் உற்பத்தியினை 3 மடங்காக 

உயரத்்தி அதனை 11 லட்சமாக உயரத்்துதல்.  

 வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் அந்தமாை் – நிக்வகாபர ்தீவுகளுக்கு இத்திட்டத்திை் கீழ் 

சிறப்பு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். 

குறிப்பு 

 உலகிவலவய அதிகளவில் தாவர சனமயல் எண்கணய்னய உபவயாகிக்கும் நாடு 

இந்தியாவாகும்.  

 உலகிவலவய அதிகளவில் உபவயாகிக்கப் படும் தாவர எண்கணய் பாமாயில் ஆகும்.  

 

இந்தியாவின் முதிபயார் மக்கள்சதாகக 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 138 மில்லயைாக இருக்கும் இந்திய முதிவயார ்மக்கள் கதானகயாைது 

(60 மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட வயதிைர)் 2031 ஆம் ஆண்டில் 194 மில்லியைாக உயரும் (41% 

உயரவ்ு) எைக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வதசியப் புள்ளிவிவர அலுவலகத்திை் 2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிை் முதிவயார ்

மக்கள்கதானக எனும் அறிக்னகயில் இதத்கவலாைது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயிை்படி, வகரள மாநிலம் அதிக முதிவயார ் மக்கள் கதானகயினைக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இதனையடுத்து தமிழ்நாடு மாநிலம் உள்ளது. 

 இதில் இமாசச்லப் பிரவதசம் மூை்றாமிடத்தில் உள்ளது. 

 இதில் பீகார,் உத்தரப் பிரவதசம் மற்றும் அசாம் ஆகியனவ குனறவாை விகிதத்னதக் 

ககாண்டுள்ளை. 
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தீர்ப்பாயெ ்சீர்த்திருத்தங்கள் மபொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு தீரப்்பாயச ் சீரத்்திருதத்ங்கள் மவசாதாவாைது பாராளுமை்றத்தில் 

நினறவவற்றப் பட்டது. 

 பல்வவறு சட்டங்களிை் கீழ் அனமக்கப்பட்ட 9 வமல்முனறயீட்டுத் தீரப்்பாயங்கனள ரத்து 

கசய்வதற்காக இந்த மவசாதாவாைது இயற்றப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் தீரப்்பாயங்களில் நிலுனவயிலுள்ள அனைத்து வழக்குகளும் உயரநீ்திமை்றம் (அ) 

வணிக நீதி மை்றத்திற்கு இடமாற்றப் படும். 

 இந்த மவசாதாவாைது பல்வவறு தீரப்்பாயங்களிை் தனலவர ் மற்றும் உறுப்பிைரக்ள் 

ஆகிவயாரது கபாறுப்பிற்காக வவண்டிய கபாதுவாை விதிமுனறகள் மற்றும் 

நிபந்தனைகனளயும் வழங்குகிறது.  

 

உலகின் உயரமான நடமாடும் விமானப் பபாக்குெரத்துக் கடட்ுப்பாடட்ு 

பகாபுரங்கள் 

 லடாக் பகுதியிலுள்ள வமம்படுத்தப்பட்ட தனரயிறக்கத் தளத்தில் உலகிை் உயரமாை 

நடமாடும் விமாைப் வபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுக் வகாபுரங்களுள் ஒை்னற இந்திய 

விமாைப் பனட கட்டனமத்துள்ளது. 

 இந்தக் கட்டுப்பாட்டு வகாபுரங்கள் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இயங்கும் நினலயாை 

இறக்னகயுனடய விமாைங்கள் மற்றும் கஹலிகாப்டரக்ளிை் கசயல்பாடுகனளக் 

கட்டுப்படுத்துவதில் உதவும். 

 வமலும், கிழக்கு லடாக் பகுதியில் MiG-29 மற்றும் ரஃவபல் உள்ளிட்ட வபார ்

விமாைங்கனளயும் இந்திய விமாைப் பனட பணியமரத்்தி வருகிறது.  

 

N கலன் ரக கார்கள் – ஹூண்டாய்  

 ஹூண்டாய் வமாட்டார ் இந்தியா லிமிகடட் நிறுவைமாைது 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் தைது முதலாவது N னலை் ரக காரக்னள அறிமுகம் கசய்ய உள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது.  

 இந்த கதை்ககாரிய கார ் தயாரிப்பு நிறுவைத்திை் கூற்றுப்படி, N னலை் ரக காரக்ள் 

வாடிக்னகயாளரக்ளுக்கு வமாட்டார ்ஸ்வபாரட்் பாணியிலாை அனுபவத்தினை வழங்கும். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட i30 ரக கார ்தாை் முதலாவது N ரக கார ்ஆகும். 

 இந்தியாவில் N னலை் ரக காரக்ள் i20 மூலம் அறிமுகப்படுத்தப் படும்.  

 

காபகாரி இரயில் நடெடிக்கக 

 உத்தரப் பிரவதச அரசாைது ‘காவகாரி சதித ் திட்டம்’ எனும் வரலாற்றுப் புகழ்கபற்ற ஒரு 

விடுதனல இயக்க நிகழ்வினை “காவகாரி இரயில் நடவடிக்னக” எைப் கபயர ் மாற்றம் 

கசய்துள்ளது. 

 ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்காக 1925 ஆம் ஆண்டில் காவகாரி எை்னுமிடத்தில் இரயில் 

ககாள்னளயில் ஈடுபட்டதற்காகத் தூக்கிலிடப்பட்ட புரட்சியாளரக்னள ககௌரவிக்கும் 

விதமாக இந்தப் கபயர ்மாற்றம் வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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குறிப்பு 

 இந்த இரயில் ககாள்னளயாைது லக்வைாவிற்கு அருகில் காவகாரி எை்னுமிடத்தில் 

நனடகபற்றது. 

 ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் மற்றும் அஸஃபகுல்லா காை் ஆகிவயார ்இதற்காைத் திட்டங்கனள 

வகுத்தவரக்ளாவர.் 

 இவரக்ள் இந்துஸ்தாை் குடியரசுக் கூட்டணினயச ்வசரந்்தவரக்ளாவர்.  

 இக்ககாள்னளயில் ஈடுபட்டதற்காக ராம் பிரசாத் பிஸ்மில், அஸ்ஃபகுல்லா காை் மற்றும் 

வராஷை் சிங் ஆகிவயார ்1927 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்19 அை்று தூக்கிலிடப் பட்டைர.் 

 

 

அல் சமாசஹத் அல் ஹிந்தி 2021  

 இந்தியா மற்றும் சவுதி அவரபியா ஆகிய நாடுகள் அல் கமாகஹத் அல் ஹிந்தி 2021 

எைப்படும் தங்களது முதல் கடற்பனடப் பயிற்சியினை வமற்ககாள்ள உள்ளை.  

 இப்பயிற்சியில் பங்வகற்பதற்காக இந்தியாவிை் வழிகாட்டு ஏவுகனண அழிப்புக் 

கப்பலாை ஐ.எை்.எஸ் ககாசச்ி சவுதி அவரபியானவச ்கசை்று அனடந்துள்ளது.  

 இந்தியா மற்றும் சவுதி அவரபியா ஆகிய நாடுகளினடவய வளரந்்துவரும்  பாதுகாப்பு 

மற்றும் இராணுவ ஒத்துனழப்புகளிை் பிரதிபலிப்னப இந்த கூட்டுக் கடற்பனடப் பயிற்சி 

கவளிப்படுத்தும்.  

 அபுதாபியிை் கடற்கனரயருவக வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திை் 

கடற்பனடயுடைாை கடற்பனடப் பயிற்சிக்குப் பிறகு ஐ.எை்.எஸ். ககாசச்ி கப்பல் சவுதி 

அவரபியானவச ்கசை்று அனடந்தது.  

ஐ.என்.எஸ். ககொச்சி 

 இது ககால்கத்தா ரகதன்தச ் வசரந்்த, வரடாரில் புலப்படாமல் மனறய வல்ல வனகயில் 

அனமந்த இரண்டாவது வழிகாட்டு ஏவுகனண அழிப்புக் கப்பலாகும். 

 இது Project 15A எனும் குறியீட்டுப் கபயரிை் கீழ், இந்தியக் கடற்பனடக்காக வவண்டி 

கட்டனமக்கப் பட்டது.  

 இக்கப்பலாைது மும்னபயிலுள்ள மசகாை் டாக் லிமிகடட் (Mazagon Dock Limited) எை்ற 

நிறுவைத்திைால் கட்டனமக்கப்பட்டது.  

 இது 2015 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ்மாதத்தில் இந்தியக் கடற்பனடயில் இனணக்கப் பட்டது. 
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ஜிஎஸ்எல்வி - FI0 - EOS - 3  

 

 புவி வனரபட கசயற்னகக் வகாளினை (GISAT-I) ஜிஎஸ்எல்வி  - FI0 – EOS – 3 ராக்ககட் மூலம் 

சரியாை சுற்றுப் பானதயில் கசலுத்துவதற்காை இந்தியாவிை் முயற்சி கவற்றி 

கபறவில்னல. 

 இஸ்வராவிை் ஜிஎஸ்எல்வி – FI0 ராக்ககட்டாைது ஸ்ரீஹரிக்வகாட்டாவிலுள்ள சதீஷ் தவாை் 

விண்கவளி னமயத்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது.  

 இது EOS-3 எனும் புவிக் கண்காணிப்பு கசயற்னகக்வகாளினை விண்ணில் கசலுத்த 

இருந்தது.  

 கதாழில்நுட்பக் வகாளாறு காரணமாக கினரவயாகஜைிக் வமல்நினல எரியூட்டல் 

நிகழ்வாைது ஏற்படாமல் வபாகவவ இது வதால்வியில் முடிந்தது.  

 

மலபார் கடை்பகடப் பயிை்சிகள் 

 குவாட் நாடுகளிை் கடற்பனடகள் இந்வதா பசிபிக் பகுதியிலுள்ள குவாம் கடற்கனரயருவக 

வருடாந்திர மலபார ்கடற்பயிற்சிகனள வமற்ககாள்ள உள்ளை. 

 இந்தியா, அகமரிக்கா, ஜப்பாை் மற்றும் ஆஸ்திவரலியா ஆகியனவ குவாட் நாடுகள் ஆகும். 

 மலபார ் கடற்பனடப் பயிற்சிகளிை் வநாக்கமாைது நாை்கு குவாட் நாடுகளிை் 

கடற்பனடகளுக்கினடவய இனணந்து கசயல்படும் ஒரு தை்னமயினை  வமம்படுத்தச ்

கசய்வதாகும்.  

 

குகைசயாலி சீர்பெக ஏவுககண – நிர்பய்  

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வமம்பாட்டு அனமப்பாைது நிரப்ய் எைப்படும் நடுத்தர 

வரம்புனடய குனறகயாலி சீரவ்வக ஏவுகனணயினை (medium-range subsonic cruise missile) 

கவற்றிகரமாக வசாதனை கசய்துள்ளது. 
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 இது ஒடிசாவிை் கடற்கனரயருவக அனமந்துள்ள சந்திப்பூரிலுள்ள ஒருங்கினணந்த 

வசாதனைத் தளத்தில் வசாதிக்கப்பட்டது.  

 நிரப்ய் எை்பது உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவிை் முதலாவது கதாழில் நுட்ப 

சீரவ்வக ஏவுகனண ஆகும். 

 உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட கதாழில்நுட்ப சீரவ்வக ஏவுகனணயாை நிரப்ய் எை்ற 

ஏவகனணயாைது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மாைிக் எனும் சுழல்வினச எந்திரத்னதக் 

ககாண்டு கவற்றிகரமாகப் பரிவசாதிக்கப்பட்டது. 

 உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட உந்துதிறை் எந்திரம் மூலம் ஓர ் ஏவுகனணயினை 

கவற்றிகரமாக வசாதித்துப் பாரப்்பது இதுவவ முதல்முனறயாகும். 

 

பதசிய ொகனக் கழிவுக் சகாள்கக 

 

 பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் சமீபத்தில் வதசிய வாகைக் கழிவுக் ககாள்னகயினை 

(National Vehicle Scrappage Policy) கவளியிட்டார.் 
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 இக்ககாள்னகயாைது ‘தை்ைாரவ் வாகைத் கதாடர ் நவீைமயமாக்கல் திட்டம்’ எைவும் 

அனழக்கப்படுகிறது. 

 இக்ககாள்னகயாைது இந்திய வாகைங்கனள நவீைமயமாக்குவனத வநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 வமலும் சானலகளில் இயங்கத் தகுதியற்ற வாகைங்கனளச ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

முனறயிலும் அறிவியல் ரீதியிலும் அகற்றுவதற்கும் வவண்டி இக்ககாள்னக வழிவனக 

கசய்கிறது. 

 இக்ககாள்னகயாைது மாசற்ற, கநரிசல் இல்லாத மற்றும் வசதியாை வபாக்குவரத்தினை 

அனடதல் எை்ற 21 ஆம் நூற்றாண்டுக்காை இந்தியாவிை் ஒரு குறிக்வகாளுடை் ஒத்துப் 

வபாகிறது. 

 இக்ககாள்னகயிை்படி, வாகைங்கள் இறுதியாக அகற்றப் படுவதற்கு முை்பு , 

அங்கீகரிக்கப் பட்ட மற்றும் தாைியங்கு னமயங்கள் மூலம் அறிவியல் ரீதியாக 

வசாதிக்கப் படும். 

 

பஹ்கரன் நாட்டிை்கு ஆப்பிள்கள் ஏை்றுமதி – APEDA  

 

 வவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்கள் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு 

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

இமாசச்லப் பிரவதச வதாட்டக்கனல உற்பத்திப் கபாருட்களிை் சந்னதப் படுத்துதல் 

மற்றும் பதப்படுத்துதல் கழக நிறுவைத்துடை் இனணந்து 5 தைித்துவ மிக்க ஆப்பிள் 

வனககள் அடங்கிய முதல் சரக்குப் கபட்டகத்தினை பஹ்னரை் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 

கசய்துள்ளது. 

 புதிய நாடுகளுக்கு வவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபாருட்கனள ஏற்றுமதி 

கசய்வனத ஊக்குவிப்பதற்காக வவண்டி இது வமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது.  
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 டாரக்் பவராை் காலா, ராயல் கடலீசியஸ், ஸ்காரக்லட் ஸ்பர,் கரட் வவலாக்ஸ் மற்றும் 

வகால்டை் கடலிசியஸ் உள்ளிட்ட 5 ஆப்பிள் வனககள் பஹ்னரை் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 

கசய்யப் பட்டுள்ளை.  

 முதல் சரக்குப் கபட்டகமாைது APEDA நிறுவைத்தில் பதிவு கசய்துள்ள DM 

எண்டரப்ினரகசஸ் எனும் நிறுவைத்திைால் ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டது. 

 இந்த ஆப்பிள்களாைது, முை்ைணி விற்பனையாளராை அல் ஜசிரா குழுமத்திைால் 

நடத்தப் படும் ஆப்பிள் விளம்பர நிகழ்சச்ியில் காட்சிப்படுதத்ப்பட உள்ளை. 

 ஆப்பிள் விளம்பர நிகழ்சச்ியாைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அை்று நனடகபறும் 75வது 

இந்திய சுதந்திர திைக் ககாண்டாட்டத்தில் கதாடங்குகிறது. 

 

யாகனகள் மை்றும் புலிகளுக்கான சபாதுக் கணக்சகடுப்பு 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் அகில இந்திய யானைகள் மற்றும் புலிகள் கணக்ககடுப்பில் ஒரு புதிய 

கணக்ககடுப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு கநறிமுனறனயப் பிை்பற்றுவதற்கு இந்தியா  

திட்டமிட்டுள்ளது.  

 புதிய கநறிமுனறகளிை்படி, யானைகள் மற்றும் புலிகளுக்காக வவண்டி ஒரு கபாதுக் 

கணக்ககடுப்பு முனறயினை இந்தியா வமற்ககாள்ளும்.  

 தற்வபாது, புலிகள் கணக்ககடுப்பாைது 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனறயும், யானைகள் 

கணக்ககடுப்பாைது 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனறயும் வமற்ககாள்ளப்படுகிை்றை. 

 சமீபத்தில் கவளியாை 2018-19 ஆம் ஆண்டு கணக்ககடுப்பிை்படி இந்தியாவில் 2,997 

புலிகள் உள்ளை. 

 சமீபத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டில் வமற்ககாள்ளப்பட்ட கணக்ககடுப்பிை்படி இந்தியாவில் 

29,964 யானைகள் உள்ளை. 
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கெப்புத் சதாகக காப்பீடு மை்றும் கடன் உத்திரொதக் கழகம் (திருத்தம்) மபொதா, 

2021 

 இந்த மவசாதாவாைது சமீபத்தில் பாராளுமை்றத்திைால் நினறவவற்றப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த மவசாதாவாைது 1961 ஆம் ஆண்டிை் னவப்புத் கதானக காப்பீடு மற்றும் கடை் 

உத்திரவாதக் கழகச ்சட்டத்தினைத் திருத்தி அனமக்க உள்ளது. 

 ஒரு னவப்புத் கதானகயாளருக்கு மீது அவரக்ளிை் வங்கி னவப்புத் கதானகனய 

அணுகுவதற்குத் தனட விதிக்கப் பட்டிருந்தால், அவரக்ளிை் காப்பீட்டுத் கதானகனய 

அணுகுவதற்கு கால வரம்பிற்கு உட்பட்ட அனுமதியினைப் கபற்றிட இந்த மவசாதா 

வழிவனக கசய்கிறது.  

 இந்தக் காப்பீட்டு னவப்புத் கதானகனய இனடக்கால அடிப்பனடயில் னவப்புத் 

கதானகயாளரக்ளுக்குச ் கசலுத்துவது அக்கழகத்திை் கபாறுப்பு எை இந்த மவசாதா 

கூறுகிறது.  

 இக்கழகம் இந்த னவப்புத் கதானகனய அதற்காை வதனவ எழுப்பப் கபற்ற 90 

நாட்களுக்குள் னவப்புத் கதானகயாளரக்ளுக்கு வழங்கிட வவண்டுகமை இம்மவசாதா 

வனரயறுதத்ுள்ளது. 

 இந்த மவசாதா குறித்து உனரயாற்றிய நிதி அனமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமை் காப்பீட்டு 

வரம்பாைது ஒரு லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சமாக உயரத்்தப்பட்டுள்ளதாக கதரிவித்தார.்  

 

 

Fit India Freedom Run 2.0 

 மத்திய இனளவயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் வினளயாட்டுத ் துனற அனமசச்ர ் அனுராக் 

தாகூர,் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13 ஆம் வததியை்று Fit India Freedom 2.0 எனும் வதசிய 

அளவிலாை நிகழ்னவத ்கதாடங்கி னவத்தார.் 

 ஆசாதி கா அம்ருத் மவகாத்சவ் எை்ற ககாண்டாட்டத்திற்காக இது கதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்நிகழ்சச்ியாைது 75 தைித்துவமிக்க இடங்களில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்நிகழ்வாைது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ்02 அை்று நினறவனடகிறது.  

 இக்காலக் கட்டத்திை் வபாது ஒவ்கவாரு மாவட்டம் மற்றும் ஒவ்கவாரு கிராமதன்தச ்

வசரந்்த மக்கள் இந்த Freedom run எை்ற இயக்கத்தில் பங்வகற்பர.்  
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 இந்நிகழ்வாைது புதுகடல்லியிலுள்ள வமஜர ் தயாை் சந்த் வதசிய னமதாைத்திலிருந்து 

ககாடியனசத்துத் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தியரக்னள ஆவராக்கியமாைவரக்ளாக மாற்ற ‘ஃபிட்ைஸ் கி வடாஸ் ஆதா கந்தா வராஸ்’ 

(Fitness ki dose aadha ghanta roz) எனும் ஒரு முழக்கத்வதாடு ஒவ்கவாரு இல்லத்னதயும் 

கசை்றனடயும் வண்ணம் இந்திய அரசாைது இத்திட்டத்னதத ்கதாடங்கி னவத்துள்ளது. 

 Fit India Freedom Run நிகழ்விை் முதல் பதிப்பாைது 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அை்று 

கதாடங்கி அக்வடாபர ்02 அை்று முடிவனடந்தது. 

 

ெருடாந்திர சதாழிலாளர் ெக்தி ஆய்வு (2019-2020) 

 இது வதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகத்திைால் 2017 ஆம் ஆண்டில் கணிைியால் எடுக்கப் 

பட்ட இந்தியாவிை் முதை் முதலாை ஒரு ஆய்வாகும். 

 இதில் 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்காை வருடாந்திர கதாழிலாளர ் சக்தி ஆய்விை் முக்கியத் 

தகவல்கள் சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டை.  

 2017-18 மற்றும் 2019-20 ஆகிய காலக்கட்டத்திை் இனடயில் வவனலவாய்ப்பிை்னம 

வீதத்தில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் கதாழிலாளர ்சக்தி பங்வகற்பு வீதத்தில் ஏற்பட்ட உயரவ்ு 

ஆகியவற்றிை் நம்பகத் தை்னமனயக் காட்டும் முழு நீளத் தகவல்ககனள இந்த 

ஆய்வறிக்னக வழங்குகிறது. 

 வமலும் வழக்கமாை வவனலவாய்ப்பிை்னம வீதத்தில் ஏற்பட்ட சரிவாைது 2017-18 ஆம் 

ஆண்டில் 6.1% ஆகவும், 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 5.8% ஆகவும் வமலும் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 

4.8% ஆகவும் இருந்ததாக இந்த ஆய்வறிக்னக கதரிவிக்கிறது.  

 36.9% ஆக இருந்த நாட்டிை் கதாழிலாளர ் சக்தியாைது மக்கள்கதானக விகிதாசச்ார 

அடிப்பனடயில் 37.5% ஆகவும், பிை்பு 2019-20 ஆம் ஆண்டில் அது 40.1% ஆகவும் 

உயரந்்துள்ளதாக இந்த அறிக்னக கதரிவிக்கிை்றது. 

 கபாருளாதாரத்திை் கமய்வளரச்ச்ி விகிதமாைது 7 சதவீதத்திலிருந்து 4.2% ஆக சரிந்த 

காலக்கட்டத்திை் மத்தியில் இது வபாை்ற வநரம்னறயாை வபாக்குகள் ஏற்பட்டுள்ளை. 

 இதை்மூலம், கடந்த காலங்களில் வவனலவாய்ப்பற்ற வளரச்ச்ி எனும் முரண்பாட்டு 

நினலயிலிருந்து ‘வளரச்ச்ியற்ற வவனலவாய்ப்பு’ எனும் முழு வட்டத்திற்குள் இந்தியா 

நுனழந்துள்ளதாகத் கதரிகிறது. 
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மருத்துெர் மை்றும் மக்கள்சதாகக விகிதம் 

 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆயிரம் மக்களுக்கு ஒரு மருதத்ுவர ்எனும் விகிததன்த அனடதல் 

எை்ற உலக சுகாதார அனமப்பிை் இலக்னக அனடவதில் இந்தியா நை்றாக கசயலாற்றி 

வருகிறது. 

 வமலும் இந்தியாவில் 11 லட்சமாக இருந்த மருத்துவமனைப் படுக்னககளிை் 

எண்ணிக்னகயாைது 22 லட்சமாக உயரத்்தப்பட உள்ளது.  

 இந்திய நாடாைது கடந்த 75 ஆண்டுகளில், சுகாதாரத ் துனறயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 

முை்வைற்றத்னத அனடந்துள்ளது. 

 சுதந்திரம் கபற்ற வபாது 28 வயதாக இருந்த சராசரி வாழ்நாள் ஆயுட்காலமாைது தற்வபாது 

70 வயதினை கநருங்கியுள்ளது. 

 

செயை்ககக்பகாள் சதாகலபபசி ெெதி 

 அசாம் மாநிலத்திலுள்ள காசிரங்கா வதசியப் பூங்காவாைது கசயற்னகக்வகாள் 

கதானலவபசி இனணப்பு வசதியினைப் கபற்ற முதல் இந்திய வதசியப் பூங்காவாக 

மாறியுள்ளது. 

 வவட்னடயாடுதனலத் தடுத்தல் மற்றும் ஒருங்கினணந்தச ் கசயல்பாட்டினை உறுதி 

கசய்தல் ஆகியவற்றில் உதவி வழங்குவதற்காை இந்த நடவடிக்னககயாைது நாட்டிவலவய 

முதல் வனகயாைதாகும்.  

 பி.எஸ்.எை்.எல் நிறுவைம் ஆைது இதற்காை வசனவ வழங்குநர ்அனமப்பாக கசயல்படும் 

அவத வநரத்தில், இதை் மாதாந்திரச ் கசலவிைங்களுக்கு அப்பூங்காவிை் அதிகாரிகள் 

கபாறுப்வபற்பர.்  

 

முதிபயார்களுக்கான ொழ்க்ககத் தரக் குறியீடு 2021 

 பிரதமருக்காை கபாருளாதார ஆவலாசக சனபயிை் தனலவர ் டாக்டர.் பிவபக் வதப்ராய் 

2021 ஆம் ஆண்டு முதிவயாரக்ளுக்காை வாழ்க்னகத் தரக் குறியீட்டினை கவளியிட்டார.் 

 இந்தக் குறியீடாைது இந்தியாவில் முதிவயாரக்ளிை் வாழ்க்னகத ் தரம் பற்றி 

மதிப்பிடுகிறது. 

 இது வபாட்டித்திறை் கல்வி நிறுவைத்திைால் (Institute for Competitiveness) உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயாைது இந்திய மாநிலங்களிை் மக்களுனடய முதுனம எய்தலிை் 

பிராந்திய ரீதியிலாை பாங்கினை அனடயாளம் கண்டு, இந்தியாவினுனடய முதிவயார ்

மக்கள்கதானகயிை் ஒட்டு கமாத்த நல்வாழ்னவயும் மதிப்பீடு கசய்கிறது.  

 இக்குறியீடாைது, நிதியியல் ரீதியிலாை நல்வாழ்வு, சமூக நல்வாழ்வு, சுகாதார அனமப்பு 

மற்றும் வருமாை இழப்பிை்னம நினல வபாை்ற நாை்கு முக்கிய களங்களிலுள்ள 45 

கவவ்வவறு குறிகாட்டிகனள மதிப்பீடு கசய்கிறது.  

 இந்த 4 களங்களில் சுகாதார அனமப்புக் களமாைது (domain of Health System) 66.97 எை்ற 

அளவில் அதிகபட்ச வதசிய சராசரினயயும், அதனைத் கதாடரந்்து சமூக நல்வாழ்வு (62.34), 

நிதியியல் ரீதியிலாை நல்வாழ்வு (44.7) மற்றும் வருமாைம் இழப்பிை்னம நினல (33.03) 

வபாை்ற குறியீடுகளும் உயரன்வக் கண்டுள்ளை.  
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 இந்தக் குறியீடாைது அதிக முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள், ஒப்பீட்டளவில் 

முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள், ஒை்றியப் பிரவதசம் மற்றும் வடகிழக்கு 

மாநிலங்கள் ஆகிய 4 பிரிவுகளில் முதிவயாரக்ளுக்காை வாழ்க்னகத ் தரக் குறியீட்னட 

வழங்குகிறது.  

 அதிக முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் ராஜஸ்தாை் மாநிலம் முதலிடத்னதப் 

கபற்றுள்ளது. 

 ஒப்பீட்டளவிலாை முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் (Relatively Aged States) 

இமாசச்லப் பிரவதசம் முதலிடத்னதப் கபற்றுள்ளது.  

 அதிக முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள் எை்ற பிரிவாைது 5 மில்லியனுக்கும் வமற்பட்ட 

முதிவயானரக் ககாண்டுள்ள மாநிலங்களாகும். 

 ஒப்பீட்டளவில் முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவாைது 5 மில்லியனுக்கும் 

குனறவாை முதிவயாரக்னளக் ககாண்டுள்ள மாநிலங்களாகும். 

 சண்டிகர ்மற்றும் மிவசாரம் ஆகியனவ முனறவய ஒை்றியப் பிரவதசம் மற்றும் வடகிழக்கு 

மாநிங்கள் ஆகிய பிரிவில் முதல் இடத்னதப் கபற்றுள்ளை. 

 ஒை்றியப் பிரவதசப் பிரிவில், ஜம்மு & காஷ்மீர ்குனறவாை மதிப்னபப் கபற்றுள்ளது. 

 வடகிழக்குமாநிலங்கள் பிரிவில், அருணாசச்லப்பிரவதச மாநிலமாைது குனறவாை 

மதிப்னபப் கபற்றுள்ளது.  

 அதிக முதிவயானரக் ககாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் கதலுங்காைா மாநிலமாைது 

குனறவாை மதிப்னபப் கபற்றுள்ளது. 

 ஒப்பீட்டளவில் முதிவயானரக் ககாண்டுள்ள மாநிலங்கள் பிரிவில் குஜராத் மாநிலமாைது 

கனடசி இடத்னதப் கபற்றுள்ளது.  

 

‘Honour First’ 

 இந்தியக் கடற்பனடயாைது உள்கட்டனமப்பு வமம்பாட்டு நிதி வழங்கீட்டு நிறுவைத்துடை் 

ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்னத வமற்ககாண்டுள்ளது.  

 இது ‘Honour First’ எனும் வசதினயத ்கதாடங்கிய முதல் வங்கியாகும். 

 ‘Honour First’ எை்பது இந்தியக் கடற்பனடயிை் ஊழியரக்ள் மற்றும் மூத்த பனட வீரரக்ளுக்கு 

வங்கிச ்வசனவனய வழங்குவதற்காை ஒரு முதை்னமயாை காப்பீட்டு வங்கி வசதியாகும். 

 

பதெப் பிரிவிகனயின் நிகனவு தினம் 

 ஆகஸ்ட் 14 ஆம் வததியாைது வதசப் பிரிவினை நினைவு திைமாக அனுசரிக்கப்படும் எை 

பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் அறிவித்துள்ளார.் 

 இது ‘விபாஜை் விபிசிகா ஸ்மிருதி திவாஸ்’ (Vibhajan Vibhishika Smriti Diwas) எை்றும் 

அனழக்கப் படும். 

 1947 ஆம் ஆண்டில் நாட்டிை் பிரிவினையிை் வபாது நிகழ்ந்த மக்களிை் வபாராட்டங்கள் 

மற்றும் தியாகங்களிை் நினைவாக இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 
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மரபணு மாை்ைப்பட்ட பொயாபீன் 

 பிளவுப்படுதத்ப்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட வசாயாபீை்கனள இறக்குமதி கசய்வதற்கு 

அனுமதி வழங்குவது எை்று மத்திய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இது வகாழி தீவைத்திற்காை ஒரு மூலப்கபாருளாகும். 

 மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு பயிர ் அல்லது தாவரம் எை்பது நவீை உயிரித் கதாழில் 

நுட்பத்திை் பயை்பாட்டிை் மூலம் கபறப்பட்ட மரபணுப் கபாருட்களிை் ஒரு புதிய 

கலனவயாகும்.  

குறிப்பு 

 மரபணு கபாறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழுவாைது மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிரக்ளிை் வணிக 

ரீதியிலாை கவளியீட்டினை அனுமதிப்பதற்காை ஒரு உசச்நினல அனமப்பு ஆகும். 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநினலகள் ஆனணயமாைது இந்தியாவில் 

இறக்குமதி கசய்யப்பட்ட பயிரக்னள ஒழுங்குமுனறப் படுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் கபற்ற 

ஒரு ஆனணயமாகும்.  

 

ராம்ொர் பட்டியலில் புதிய ஈரநிலங்கள் 

 இந்தியாவிலுள்ள வமலும் 4 ஈரநிலங்கள் ராம்சார ்பட்டியலில் வசரக்்கப்பட்டுள்ளை.  

 இனவ ராம்சார ்உடை்படிக்னகயிை் படி உலக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈர நிலங்களாக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளை.  

 அந்த 4 இடங்கள்,  

o வதால் – குஜராத்  

o வாத்வாைா – குஜராத்  

o சுல்தாை்பூர ்– ஹரியாைா மற்றும்  

o பிந்தாவாஸ் – ஹரியாைா 

 தற்வபாது இந்தியாவிலுள்ள ராம்சார ் தளங்களிை் எண்ணிக்னகயாைது 46 ஆக 

உயரந்்துள்ளது.  
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IBSA நாடுகளின் சுை்றுலா அகமெெ்ர்கள் மாநாடு 

 இந்தியா, பிவரசில் மற்றும் கதை் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளிை் சுற்றுலாத் துனற 

அனமசச்ரக்ளிை் சந்திப்பினை இந்தியா காகணாலி வாயிலாக நடத்தியது.  

 இந்திய சுற்றுலாத் துனறயிை் அனமசச்ர ் G. கிசை் கரட்டி இசச்ந்திப்பிற்குத் தனலனம 

ஏற்றார.்  

 உறுப்பிைர ் நாடுகளினடவய சுற்றுலா சாரந்்த ஒத்துனழப்பினை வமம்படுத்தச ்

கசய்வதற்காை ஒரு தளமாக இது அனமயும்.   

 

நாசி ெழித்  தடுப்பு மருந்து – BBV154 

 

 ககாவராைா னவரசுக்கு எதிராை இந்தியாவிை் முதலாவது நாசி வழித் தடுப்பு 

மருந்தாைது உயிரித ் கதாழில்நுட்பத் துனறயிை் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் கட்ட மருத்துவப் 

பரிவசாதனைக்கு வவண்டிய அனுமதியினைப் கபற்றுள்ளது. 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்தாைது பாரத் பவயாகடக் நிறுவைத்திைால் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்தாைது இந்தியாவில் மைித மருத்துவப் பரிவசாதனைக்கு உட்படுத்தப் 

படும் இது வபாை்ற முதல் வனக வகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்தாகும். 

குறிப்பு 

 பாரத் பவயாகடக் நிறுவைமாைது BBV154 எைப்படும் முதலாவது நாசி வழித் தடுப்பு 

மருந்தினை உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது ஒரு புதிய அடிவைானவரஸ் வநாய்க் கடத்தி ஆகும்.  

 இந்த மருந்து வகாவிட் – 19 கதாற்றிற்கு எதிராக வவண்டி வநாய் எதிரப்்புச ் சக்தினய 

உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு  உள்நாசி தடுப்பு மருந்தாகும். 

 

ெந்பத பாரத் இரயில்கள் 

 இை்னும் 75 வாரங்களில் நாட்டிலுள்ள பல்வவறு பகுதிகள் 75 வந்வத பாரத் இரயில்கள் 

மூலம் இனணக்கப் படும் எை பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் அறிவித்தார.்  

 நனடகபற்றுக் ககாண்டிருக்கும் ‘ஆசாதி கா அம்ரித ் மவகாத்சவ்’ எை்ற நிகழ்விை் 

நினைவாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ‘ஆசாதி கா அம்ரித் மவகாத்சவ்’ எை்பது பிரித்தாைிய ஆட்சியிடமிருந்து விடுதனலப் 

கபற்ற 75 ஆம் ஆண்டு நினறவினைக் குறிக்கும் வனகயிலாை மத்திய அரசிை் ஒரு 

முை்கைடுப்பாகும். 

 வந்வத பாரத் எை்பது உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு நடுத்தர அதிவவக 

இரயிலாகும். 

 

டீெல் – பநரடி விை்பகன 

 பாரத் கபட்வராலியக் கழக நிறுவைமாைது அதிவவக டீசலினை வீட்டுக்கு வீடு கசை்று 

விநிவயாகம் கசய்யும் வசதினயத் கதாடங்கியுள்ளது.  

பொரத் கபட்ரரொலியக் கழகம் 

 இது கபட்வராலியம் மற்றும் இயற்னக எரிவாயு அனமசச்கத்திை் கீழ் இயங்கும், இந்திய 

அரசிற்குச ்கசாந்தமாை ஒரு எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவைம் ஆகும்.  

 இதை் தனலனமயகம் மும்னபயில் அனமந்துள்ளது. 

 இந்த நிறுவைமாைது ககாசச்ிை் மற்றும் மும்னப ஆகிய இடங்களிலுள்ள மிகப்கபரிய 

எண்கணய் சுத்திகரிப்பு நினலயங்கனள இயக்குகிறது.  

 இது இந்தியாவிை் 2வது மிகப்கபரிய துனணநினல எண்கணய் நிறுவைமாகக் கருதப் 

படுகிறது.  

 

மாணவிகளுக்கான கெனிக் பள்ளிகள்   

 இந்தியா  முழுவதுமுள்ள னசைிக் பள்ளிகளில் இைி மாணவிகளுக்கும் வசரக்்னகக்கு 

அனுமதி வழங்கப்படும் எை பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் அறிவித்தார.்  

 2.5 வருடங்களுக்கு முை்பு மிவசாரத்திலுள்ள னசைிக் பள்ளிகளில் கபண்களுக்கு 

முதை்முதலில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

 னசைிக் பள்ளிகள் எை்பது னசைிக் பள்ளிகள் சங்கம் எை்ற அரசிை் ஓர ் அனமப்பிை் 

மூலம் நிறுவப்பட்டு வமலாண்னம கசய்யப்படும் ஒரு பள்ளி ஆகும். 

 இது பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்கத்திை் கீழ் இயங்குகிறது.  

 இது 1961 ஆம் ஆண்டில் அப்வபானதயப் பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்ர ் V.K. கிருஷ்ண 

வமைை் அவரக்ளால் திட்டமிடப்பட்டு நிறுவப்பட்டது.  

 தற்வபாது இந்தியாவில் 33 னசைிக் பள்ளிகள் உள்ளை. 
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ஆை்ைலில் தை்ொர்பு – 2047 

 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ‘ஆற்றலில் தற்சாரப்ு அனடதல்’ எை்ற ஒரு இலக்னக இந்தியா 

நிரண்யித்துள்ளது. 

 இது இந்திய சுதந்திரத்திை் நூற்றாண்டு நினறவு ஆண்டினைக் குறிக்கிை்றது (2047). 

 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆற்றல் உற்பத்தியில் தற்சாரப்ு அனடந்த இந்தியாவினை 

உருவாக்குவதற்கு வவண்டி கபட்வராலியத்திற்குப் பதிலாக மற்ற வனகயிலாை 

ஆற்றனலப் பிரவயாகிக்கச ் கசய்வதற்காை ‘சுழற்சிப் கபாருளாதாரத் திட்டம்’ (Mission 

Circular Economy) எை்ற ஒரு திட்டத்னதயும் பிரதமர ்அறிவித்துள்ளார.் 

 ஆற்றலில் தற்சாரப்ு அனடவதற்காை கசயல்திட்டங்கள் பிை்வருமாறு 

o கபாருளாதாரத்தில் இயற்னக எரிவாயுவிை் பயை்பாட்டினை அதிகரித்தல் 

o அழுத்தப்பட்ட இயற்னக எரிவாயு வனலயனமப்பு மற்றும் குழாய்வழி இயற்னக 

எரிவாயு வனலயனமப்பு வபாை்றவற்னற இந்தியா முழுவதும் அனமத்தல் மற்றும் 

o கபட்வராலில் 20% எத்தைால் கலனவ மற்றும் மிை்வாகைப் வபாக்குவரத்து.  

 

 

ென்சிகரய்யா 

 நகரப்்புற சுய உதவிக் குழுக்களிை் தயாரிப்புப் கபாருட்கனளச ் சந்னதப்படுத்தச ்

கசய்வதற்காக வவண்டி ‘சை்சினரய்யா’ (SonChiraiya) முத்தினர மற்றும் சிை்ைத்தினை 

வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் அனமசச்கமாைது கவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த முை்கைடுப்பாைது நகரப்்புற சுய உதவிக் குழுப் கபண்களிை் தயாரிப்புப் 

கபாருட்களுக்காை அதிகரித்துள்ள கதரிவு நினல (increased visibility) மற்றும் ஒரு 

உலகளாவிய அணுகனல வநாக்கிய சரியாை பானதக்காை ஒரு படியாக அனமயும். 
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பல்பெறு திடட்ங்களின் கீழ் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ெழங்கீடு 

 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் பல்வவறு திட்டங்களிை் கீழ் ஏனழ மக்களுக்கு கசறிவூட்டப் பட்ட 

அரிசியினை வழங்க உள்ளதாக பிரதமர ்நவரந்திர வமாடி அறிவித்தார.் 

 ஏனழப் கபண்கள் மற்றும் ஏனழக் குழந்னதகளிை் மத்தியில் நிலவும் ஊட்டசச்த்துக் 

குனறபாடு மற்றும் அவசியமாை ஊட்டசச்த்துகள் இல்லாதிருத்தல் வபாை்றனவ 

அவரக்ளிை் வளரச்ச்ிக்குத் தனடயாக உள்ளது எை்ற கருத்திை் அடிப்பனடயில் இந்த 

முடிவாைது வமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 2013 ஆம் ஆண்டு வதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்திை் கீழ் இயங்கும் கவவ்வவறு 

திட்டங்களிை் கீழ், அரசாைது அரிசியினை விநிவயாகிக்க உள்ளது.  

 

 

TAPAS 

 சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அனமசச்கமாைது உற்பத்தித ் திறை் மற்றும் 

வசனவகனள வமம்படுத்துவதற்காை பயிற்சி (TAPAS – Training for Augmenting Productivity and 

Serices) எைப்படும் இனணயத் தளம் ஒை்னறத ்கதாடங்கியுள்ளது.  

 இது சமூகப் பாதுகாப்பு சாரந்்த படமாக்கப்பட்ட விரிவுனரகள் / பாடங்கள் மற்றும் 

இனணயப் புத்தகங்கள் வபாை்றவற்னற வழங்குவதற்காக கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 TAPAS எை்பது சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அனமசச்கத்திை் வதசிய சமூகப் 

பாதுகாப்பு நிறுவைத்திை் ஒரு முை்கைடுப்பாகும்.  

 

‘IndiGau’ 

 டாக்டர ் ஜிவதந்திர சிங் ‘இை்டிகாவ்’ (Indigau) எைப்படும் இந்தியாவிை் முதலாவது 

கால்நனட மரபணு சிப் (சில்லு) ஒை்றினை கவளியிட்டார.் 

 கிர,் கை்க்கரஜ், சாஹிவால், ஓங்வகால் வபாை்ற உள்நாட்டுப் பூரவ்ீகக் கால்நனட 

இைங்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக இது கவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த சில்லாைது (chip) உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துனறயிை் கீழாை, னஹதராபாத்தில் 

உள்ள வதசிய விலங்கு உயிரித் கதாழில்நுட்ப நிறுவைத்திை் அறிவியலாளரக்ளால் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 இது சிறந்த பண்புகனளக் ககாண்ட நமது நாட்டிை் கால்நனட இைங்கனளப் பாதுகாத்தல் 

எனும் இலக்னக அனடவதிலும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளிை் வருமாைத்னத 

இரட்டிப்பாக்குதலில் வமற்ககாள்ளப்படும் முயற்சிகளிலும் உதவும். 

 

ெடிெகமப்பு ெள கமயம் – சென்கன 

 மத்திய ஜவுளித்துனற அனமசச்கமாைது கசை்னையில் உள்ள கநசவாளர ் வசனவ 

னமயத்தில் ஒரு வடிவனமப்பு வள னமயத்னத அனமத்து வருகிறது. 

 னகத்தறித ் துனறயில் சிறப்பாை வடிவனமப்பு அம்சத்தினை உருவாக்குவவத இதை் 

வநாக்கமாகும்.   

 கநசவாளரக்ள், ஏற்றுமதியாளரக்ள், தயாரிப்பாளரக்ள் மற்றும் வடிவனமப்பாளரக்ள் 

தங்களது மாதிரிகள் / தயாரிப்புப் கபாருட்கனள வமம்படுத்துவதற்காக வவண்டி இந்த 

வடிவனமப்புக் களஞ்சியங்கனள அணுகச ்கசய்வதும் இதை்  வநாக்கமாகும்.  

 மத்திய ஜவுளித்துனற அனமசச்கமாைது இதற்காக வதசிய ஆனட வடிவனமப்புத் 

கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவைத்துடை் னகவகாரத்்துள்ளது. 

 இவத வபாை்ற வள னமயங்கள் ஏழு னமயங்களில் முை்வப அனமக்கப் பட்டுள்ளை.  

 அவற்றுள் காஞ்சிபுரத்தில் அனமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு னமயமாைது சமீபத்தில் திறந்து 

னவக்கப் பட்டது.  

 

 

நீரியல் ொனிகலப் பபரிடர்கள் பை்றிய தரவுகள் 

 நீரியல் வாைினலப் வபரிடரக்ளால் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 6,800 

வபரக்ள் உயிரிழந்துள்ளைர.்  

 நீரியல் வாைினலப் வபரிடரக்ளுள் திடீர ் கவள்ளப்கபருக்கு, நிலசச்ரிவு மற்றும் புயல் 

ஆகியனவ அடங்கும். 

 அனைத்து மாநிலங்கனளக் காட்டிலும் வமற்கு வங்காளத்தில் (964 உயிரிழப்புகள்) அதிக 

உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளை. 

 இது நீரியல் வாைினலப் வபரிடரக்ளால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளில் 14% ஆகும். 

 வமற்கு வங்காளம் தவிர மத்தியப் பிரவதசத்தில் 833 உயிரிழப்புகளும் அதனைத ்

கதாடரந்்து வகரளாவில் 708 உயிரிழப்புகளும் பதிவாகியுள்ளை. 
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 அந்த இரு மாநிலங்களிலும் ஏற்பட்ட அதிக அளவிலாை உயிரிழப்புகள் கவள்ளத்திைால் 

ஏற்பட்டனவயாகும். 

 தமிழ்நாட்டில் 201 உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளை. 

 

இந்துஸ்தான் – 228 

 இந்துஸ்தாை் ஏவராைாட்டிக்ஸ் லிமிகடட் நிறுவைமாைது ‘இந்துஸ்தாை் – 228’  எனும் 

பயணிகள் விமாைத்தினை உருவாக்குவதற்காக அதை் தனரகளச ் வசாதனைனய 

கவற்றிகரமாக வமற்ககாண்டது.  

 UDAN எனும் ஒரு பிராந்திய இனணப்புத் திட்டத்தினை ஆதரிக்கும் வநாக்வகாடு 

இந்துஸ்தாை்–228 விமாைமாைது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விமாைமாைது மாநிலங்களுக்கு உள்வள மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இனடவய எை்ற 

வனகயிலாை விமாைப் வபாக்குவரத்திற்காக விமாை இயக்குநர ் நிறுவைங்கள் மற்றும் 

மாநில அரசுகளால் பயை்படுத்தப் படும். 

 இந்துஸ்தாை் நிறுவைமாைது அரசிற்குச ் கசாந்தமாை ஒரு விமாைம் மற்றும் 

பாதுகாப்புசார ்நிறுவைமாகும். 

 இதை் தனலனமயகம் கபங்களூருவில் அனமந்துள்ளது.  

 

 

பாரத் இகணயெெதித் திட்டம் 

 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிலுள்ள 6 லட்சம் கிராமங்களுக்கு பாரத் இனணய 

வசதித் திட்டத்திை் கீழ் இனணய இனணப்பு வசதி கினடக்கும்.  

 ஒவ்கவாரு வீட்டிற்கும் இனணய வசதி வழங்குதல் மற்றும் குடும்பத்திை் ஒவ்கவாரு 

உறுப்பிைருக்கும் மலிவு வினலயிலாை சாதைத்திை் உதவியுடை் இனணய வசதினய 

வழங்குதல் எை்ற தைது குறிக்வகானள வநாக்கி அரசு கசயல்பட்டு வருகிறது. 

பொரத் இணைய முன்கனடுப்பு 

 இது பாரத் பிராட்வபண்ட் கநட்கவாரக்் லிமிகடட் எை்ற ஒரு நிறுவைத்திைால் 

அமல்படுத்தப்படும் ஒரு முதை்னமத் திட்டமாகும்.  

 இந்தச ்சிறப்புப் பயை்பாட்டு நிறுவைமாைது 1956 ஆம் ஆண்டு நிறுவைங்கள் சட்டத்திை் 

கீழ், இந்திய அரசிைால் நிறுவப்பட்டது. 
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விருக்ெபராபன் அபியான் – 2021   

 நிலக்கரி அனமசச்கத்திை் விருக்சவராபை் அபியாை் 2021 திட்டமாைது 2021 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 19 அை்று கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிலக்கரித் துனறயில் ஆசாதி கா அம்ரித் மவகாத்சவ் ககாண்டாட்டத்திை் கீழ் இது ஒரு 

முக்கிய நிகழ்வாக நனடகபற உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்னககளில் சுற்றுசச்ுழல் நினலத்தை்னமனய இது ககாண்டு வரும். 

 நிலக்கரி அனமசச்கத்திை் நிலக்கரிப் கபாதுத் துனற நிறுவைங்களாைது ‘Go Greening’ 

எனும் ஒரு இயக்கத்தினை இந்த ஆண்டில் கதாடங்க உள்ளை. 

 பல பகுதிகள் உயிரி-மீட்பு அல்லது மரம் நடுதல் திட்டத்திை் கீழ் ககாண்டு வரப்படும். 

 விருக்சவராபை் அபியாை் 2021 திட்டத்னதத் கதாங்குவது ‘Go Greening’ இயக்கத்திற்கு 

சரியாை உந்துதனல வழங்கும். 

 இத்திட்டமாைது மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கங்கள் மற்றும் பாராளுமை்ற விவகாரங்கள் 

துனற  அனமசச்ர ்பிரகலாத் வஜாசி எை்பவரால் கதாடங்கி னவக்கப்படும். 

 

NDA பதர்வில் சபண்களின் பங்பகை்பு 

 வதசிய பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவைத் வதரவ்ில் கபண்களும் பங்வகற்பதற்கு வவண்டி 

உசச்நீதிமை்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 NDA (National Defence Academy) நுனழவுத் வதரவ்ில் கபண்களும் பங்வகற்பதற்கு அனுமதி 

வவண்டி குஷ் கலரா எை்பவர ்மனு தாக்கல் கசய்தார.் 

 இந்த மனுவாைது அரசியலனமப்பிை் சட்டப்பிரிவு 14, 15, 16 மற்றும் 19 ஆகியவற்றிை் 

மீதாை விதிமீறல்கனள எடுத்துக்காட்டி வலியுறுத்தியுள்ளது.  

NDA  

 NDA எை்பது இந்திய ஆயுதப் பனடகளிை் கூட்டுப் பாதுகாப்பு (இராணுவ) வசனவப் பயிற்சி 

நிறுவைமாகும். 

 இது மகாராஷ்டிராவிை் புவை நகரில் கதக்வஸ்லா (Khadakwasla) எை்னுமிடத்தில் 

அனமந்துள்ளது.  
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 இது உலகிை் முதலாவது முத்தரப்புச ்வசனவகளுக்காை பயிற்சி நிறுவைமாகும்.   

 

 

மாணாக்கர் சதாழில்முகனவுத் திட்டம் 3.0 

 அடல் வமம்பாட்டு ஆய்வகங்களிை் இளம் கண்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்காை மாணாக்கர ்

கதாழில்முனைவுத ்திட்டத்திை் 3வது பதிப்பாைது கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இத்திட்டமாைது லா பவுண்வடசை் டசால்ட் சிஸ்கடம்ஸ் எை்ற அனமப்புடை் இனணந்து 

நிதி ஆவயாக்கிை் அடல் புத்தாக்க திட்டத்திைால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்திை் 3வது பதிப்பிை் கருத்துரு, “Made in 3D – Seed The Future  Entrepreneurs Program” 

எை்பதாகும்.  

 இத்திட்டத்திை் கீழ், ஒவ்கவாருப் பள்ளியிலிருந்தும் 6 மாணாக்கரக்ள் மற்றும் ஓர ்ஆசிரியர ்

அடங்கிய குழுவிற்கு, அவரக்ளிை் கசாந்தப் புத்தாக்க நிறுவைம் மற்றும் அதை் 

வடிவனமப்னப உருவாக்குவதற்காை ஆதார நிதியாைது (Seed Funding) வழங்கப் படும். 

 

சகாங்கன் பயிை்சி 2021 

 இந்தியக் கடற்பனட மற்றும் பிரிட்டைிை் கடற்பனடக்கு இனடவயயாை வருடாந்திர 

இருதரப்புப் பயிற்சியாை ‘ககாங்கை் பயிற்சி’ எை்ற ஒரு பயிற்சியினை வமற் 

ககாள்வதற்காக இந்தியக் கடற்பனடக் கப்பலாை தாபர ்எை்ற கப்பல் இங்கிலாந்திலுள்ள 

வபாரட்்ஸ்மவுத் (Portsmouth) துனறமுகத்தினைச ்கசை்றனடந்தது. 

 இந்த இருதரப்பு கடற்பனடப் பயிற்சியாைது 2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்கவாரு 

வருடமும் வமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

 இரு நாடுகளிை் கடற்பனடகளுக்கு இனடவயயாை இனண கசயல்பாடு, இனணதிறை் 

மற்றும் ஒருங்கினணப்பு ஆகியவற்னற வமம்படுத்துவதற்காக இப்பயிற்சியாைது 

வமற்ககாள்ளப் படுகிறது. 

 பிரிட்டை் கடற்பனடயிை் சாரப்ாக அதை் HMS கவஸ்ட் மிை்ஸ்டர ் எை்ற கப்பலாைது 

பங்வகற்கிை்றது.  
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அம்ரித் மபகாத்ெெ் ஸ்ரீெக்தி ெொல் – 2021 

 மத்திய மிை்ைணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்ர ் அஷ்விைி 

னவஷ்ணவ், 2021 ஆம் ஆண்டு அம்ரித் மவகாத்சவ் ஸ்ரீசக்தி எை்ற சவாலினைத் கதாடங்கி 

னவத்தார.்  

 கபண்களிை் பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகாரமளிப்பு ஆகியவற்னற எளிதாக்கும் வனகயில், 

கபண் கதாழில்முனைவவாரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட கதாழில்நுட்பத் தீரவ்ுகனள 

ஊக்குவிப்பதற்காக இது கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 மகளிரக்ளுக்கு அவரக்ளது முழுத் திறனையும் அனடவதற்காை அதிகாரத்தினை 

வழங்குவவத இதை் வநாக்கமாகும்.   

 

 

இருதரப்பு கடை்பகடப் பயிை்சி – இந்தியா மை்றும் வியடந்ாம் 

 இந்தியக் கடற்பனட மற்றும் வியட்நாம் நாட்டினுனடய மக்களிை் கடற்பனட ஆகியனவ 

இனணந்து கதை் சீைக் கடலில் ஓர ் இருதரப்புக் கடற்பனடப் பயிற்சியினை 

வமற்ககாண்டை.  

 இரு கடற்பனடகளுக்கும் இனடவயயாை பாதுகாப்பு உறவுகனள வலுப்படுதத்ும் வநாக்கில் 

இப்பயிற்சியாைது வமற்ககாள்ளப் படுகிறது.  

 இந்தியா சாரப்ாக INS ரை்விஜய் மற்றும் INS வகாரா ஆகிய கப்பல்கள் இப்பயிற்சியில் 

ஈடுபடுகிை்றை. 

 வியட்நாட் சாரப்ாக VPNS லி தாய் வதா (HQ – D12) எனும் வபாரக்்கப்பலாைது இப்பயிற்சியில் 

ஈடுபடுகிறது.  
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 இந்த இருதரப்புப் பயிற்சியாைது இரு கடற்பனடகளுக்கும் இனடவயயாை வலுவாை 

பினணப்பினை ஒருங்கினணப்பனத வநாக்கமாகக் ககாண்டதும், இந்தியா – வியட்நாம் 

இனடயிலாை பாதுகாப்பு உறவுகனள வலுப்படுத்துவதற்குமாை மற்கறாரு படியாகவும் 

கருதப்படுகிறது.  

 இந்தியக் கடற்பனடக் கப்பல்கள் இந்தியாவிை் 75வது சுதந்திர திைத்தினை வியட்நாமில் 

ககாண்டாடியது, இந்தப் பயிற்சியிை் ஒரு சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும். 

 

ெகமயல் எண்சணய்களுக்கான பதசிய திடட்ம் 

 

 சனமயல் எண்கணய்களுக்காை ஒரு வதசிய திட்டத்திற்கு அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  

 அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் உள்நாட்டிவலவய பாமாயில் உற்பத்தினய ஊக்குவிக்கும் 

கபாருட்டு இந்த ஒப்புதலாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இறக்குமதி மீது இந்தியா சாரந்்திருக்கும் சூழ்நினலனயத் தளரத்த் இது உதவும்.  

 பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி அவரக்ள் ஆகஸ்ட் 15 அை்று இந்தப் புதிய மதத்ிய அரசுத ்

திட்டத்தினை அறிவித்தனதத் கதாடரந்்து இந்த முடிவாைது வமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

இத்திட்டம் குறித்த தகவல்கள்  

 சனமயல் எண்கணய்களுக்காை வதசிய திட்டமாைது மத்திய அரசிை் நிதி உதவியினைப் 

கபறும் ஒரு திட்டமாகும்.   

 இத்திட்டமாைது ‘வதசிய உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் – பாமாயில் திட்டத்தினை’ 

உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.  

 இது ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத் திட்டத்திை் வரினசயில் கதாடங்கப்பட்டதாகும்.  

 சனமயல் எண்கணய்களுக்காை வதசிய திட்டமாைது 2025 – 26 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

கூடுதலாக 6.5 லட்சம் கஹக்வடர ் பரப்பளவில் பாமாயில் உற்பத்தினயப் கபருக்கும் 

வநாக்வகாடு கதாடங்கப்பட்டது.  

 இது 10 லட்சம் கஹக்வடர ்எனும் இலக்னக அனடய முனைகிறது. 
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UNITE AWARE 

 ஐ.நா.விை் அனமதிகாப்புப் பனடயிைனர பாதுகாப்பதில் உதவுவதற்காக “UNITE AWARE” 

எனும் கதாழில்நுட்பத் தளத்தினைத் கதாடங்குவதாக கவளியுறவுத்துனற அனமசச்ர ்

S.கஜய்சங்கர ்அறிவித்தார.்  

 நியூயாரக்்கிலுள்ள ஐ.நா. தனலனமயகத்தில் நனடகபற்ற “கதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

அனமதிகாப்பு” எை்பது குறித்த ஐ.நா. பாதுகாப்பு அனவயிை் ஒரு உயரந்ினல 

விவாதத்திற்கு தனலனமவயற்னகயில் அவர ்இந்த அறிவிப்பினை கவளியிட்டார.்  

 UNITE AWARE எை்பது, ஐ,நா.விை் அனமதிகாப்பு வீரரக்ளுக்கு நிலப்பரப்பு கதாடரப்ாை 

தகவல்கனள வழங்குவதற்காக வவண்டி இந்தியாவிைால் உருவாக்கப்பட்ட னகவபசி 

கதாழில்நுட்பத் தளமாகும்.  

 அவரக்ளிை் பாதுகாப்னப உறுதி கசய்வதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது ஐ.நா.விை் அனமதிகாப்பு நடவடிக்னககள் துனற மற்றும் நடவடிக்னக சாரந்்த 

ஆதரவுத் துனற ஆகியவற்றுடை் இனணந்து உருவாக்கப்பட்டது.  

 

உபார்பத சிதாபர நிதி 

 நிதி அனமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமை் உயர ் லட்சியமிக்க உபாரவ்த சிதாவர நிதி எனும் 

திட்டத்னதத் கதாடங்கி னவக்க உள்ளார.் 

 ஏற்றுமதி சாரந்்த நிறுவைங்கள் மற்றும் கதாடக்க நிறுவைங்களுக்காக வவண்டி இது 

கதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 உபாரவ்த சிதாவர நிதியாைது EXIM வங்கி மற்றும் SIDBI ஆகியவற்றால் இனணந்து 

அனமக்கப் பட்டதாகும். 

 இது லக்வைாவில் கதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 வமலும் அவர ் ‘உதத்ரப் பிரவதசத்திலிந்து ஏற்றுமதிப் வபாக்குகள், வாய்ப்புகள் மற்றும் 

ககாள்னகயிை் கண்வணாட்டங்கள்’ எை்ற இந்தியா எக்சிம் வங்கியிை் ஆய்வினையும் 

கவளியிட்டார.் 

 உபாரவ்த சிதாவர திட்டமாைது உலகளாவிய வதனவகனளப் பூரத்்தி கசய்யும் அவத 

வவனளயில் உள்நாட்டு அரங்கில் ஜாம்பவாை்களாகத் திகழும் இந்திய 

நிறுவைங்கனளயும் அனடயாளம் காணும். 

 இந்த நிதியாைது இந்திய நிறுவைங்களுக்காை கதாகுப்பு ஆதரவு, கடை் மற்றும் 

கதாழில்நுட்ப உதவிகளிை் ஒரு கலனவயாகும். 

 

பமம்படுத்தப்பட்ட ொஃப் சதாழில்நுடப்ம் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பாைது ஒரு வமம்படுத்தப்பட்ட சாஃப் 

கதாழில்நுட்பத்தினை உருவாக்கியுள்ளது. 

 எதிரந்ாட்டு ஏவுகனணகளிலிருந்து இந்திய விமாைப்பனடயிை் கஜட் வபார ்

விமாைங்கனளப் பாதுகாப்பவத இதை் வநாக்கமாகும். 

 சாஃப் எை்பது உலகம் முழுவதுமுள்ள இராணுவங்களால் பயை்படுதத்ப்படும் மிை்ைணு 

முனற எதிரப்்பு கதாழில்நுட்பமாகும். 
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 இது கஜட் வபார ் விமாைங்கள் (அ) கடற்பனட கப்பல்கள் வபாை்ற உயர்மதிப்புனடய 

இலக்குகனள வரடாரக்ளிலிருந்தும் எதிரி நாட்டிை் ஏவுகனண அனமப்புகளிை் வரடிவயா 

அதிரக்வண் வழிகாட்டு முனறகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பதற்காக வவண்டி பயை்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

 

சபாதுத் துகை நிறுெனங்கள் குறித்த ஆய்வு 2019 – 20 

 நிதி அனமசச்கத்திை் கபாதுத் துனற நிறுவைங்கள் துனறயாைது, பல்வவறு மத்தியப் 

கபாதுத் துனற நிறுவைங்களிை் கசயல்திறை் குறித்த ஆய்வினை ஆண்டிற்கு ஒரு முனற 

கவளியிடுகிறது. 

 60வது கபாதுத் துனற நிறுவைங்கள் குறித்த ஆய்வாைது (2019-20) சமீபத்தில்  கவளியிடப் 

பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 அை்னறய நிலவரப்படி இந்த ஆண்டில் கபாதுத் துனற 

நிறுவைங்கள் குறித்த ஆய்விை் வரம்பில் 366 மத்தியப் கபாதுத ்துனற நிறுவைங்கள் இடம் 

கபறுகிை்றை. 

 இவற்றுள் 256 மத்தியப் கபாதுத்துனற நிறுவைங்கள் கீழ் கசயல்பட்டுக் ககாண்டு 

இருக்கிை்ற வவனளயில் 96 மத்தியப் கபாதுத்துனற நிறுவைங்கள் கட்டுமாைப் 

பணியிலும் மீதமுள்ளனவ மூடப்படும் நினல/ தீரவ்ு காண வவண்டிய நினலயிலும் உள்ளை. 

குறிப்பு 

 மத்தியப் கபாதுத்துனற நிறுவைங்கள் மகாரத்ைா, நவரத்ைா மற்றும் மிைிரத்ைா எை 

மூை்று பிரிவுகளாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

 தற்வபாது 10 மகாரத்ைா, 14 நவரத்ைா மற்றும் 74 மிைிரத்ைா பிரினவச ்வசரந்்த மத்தியப் 

கபாதுத்துனற நிறுவைங்கள் உள்ளை. 
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இந்தியாவின் முதல் சபண் தகலகம நீதிபதி 

 இந்தியத் தனலனம நீதிபதி N.V. ரமணா தனலனமயிலாை உசச்நீதிமை்ற நியமைக் 

குழுவாைது (ககாலீஜியம்) உசச்நீதிமை்றத்திை் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்படுவதற்கு 

வவண்டி மூை்று கபண் நீதிபதிகள் உள்ளிட்ட 9 நீதிபதிகளிை் கபயரக்னளப் பரிந்துனர 

கசய்துள்ளது.  

 உசச்நீதிமை்ற நியமைக் குழுவிைால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட 3 கபண் நீதிபதிகள் கரந்ாடகா 

உயரநீ்திமை்றத்திை் நீதிபதி B.V. நாகரத்ைா, கதலங்காைா உயர ்நீதிமை்றத்திை் நீதிபதி 

ஹீமா வகாஹ்லி மற்றும் குஜராத் உயரநீ்திமை்றத்திை்  நீதிபதி கபலா M. திரிவவதி 

ஆகிவயார ்ஆவர.்  

 உசச்நீதிமை்ற நியமைக் குழுவிை் பரிந்துனரயாைது மத்திய அரசிைால் பரிசீலிக்கப் 

பட்டால், இந்த மூை்று கபண் நீதிபதிகளுள் கரந்ாடகா உயரநீ்திமை்றத்திை் நீதிபதி B.V. 

நாகரத்ைா அவரக்ள், 2027 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிை் முதல் கபண் தனலனம 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்படலாம். 

 

இந்தியாவின் முதலாெது மின்ொர ொகனங்களுக்கு ஏை்ை ெககயிலான 

சநடுஞ்ொகல 

 சூரிய சக்தி ஆற்றல் அடிப்பனடயிலாை மிை்சார வாகை மிை்னூட்ட நினலயங்களிை் 

கட்டனமப்வபாடு கடல்லி-சண்டிகர ் கநடுஞ்சானலயாைது இந்தியாவிை் முதலாவது 

மிை்சார வாகைங்களுக்கு ஏற்ற வனகயிலாை கநடுஞ்சானலயாக மாறியுள்ளது.  

 இந்த நினலயங்களிை் கட்டனமப்பாைது பாரத் கைரக மிை்கதாழிற்சானல 

நிறுவைத்திைால் (BHEL) அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது கைரக கதாழில்துனற அனமசச்கத்திை் கலப்பு & மிை்சார வாகைங்களிை் உற்பத்தி 

மற்றும் அவற்னறத் துரிதமாை நனடமுனறக்குக் ககாண்டு வருதல் (முதற் கட்டம்) எை்ற 

திட்டத்திை் (FAME – I)  கீழ் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ஆபராக்கிய தாரா 2.0 

 ஆவராக்கிய தாரா 2.0 எனும் நிகழ்வாைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 அை்று சுகாதாரத் 

துனற அனமசச்ர ்மாை்சுக் மாண்டவியாவால் கதாடங்கி னவக்கப் பட்டது. 

 ஆயுஷ்மாை் பாரத் – ஜை் ஆவராக்கிய வயாஜைாவிை் எல்னலனய அதிகரிப்பதை் 

வநாக்கில் இது கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 
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 வமலும் இது ஆயுஷ்மாை் பாரத் திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணரன்வ 

உருவாக்குவனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்விை் வபாது, சுகாதார அனமசச்ர ் பிை்வரும் முை்கைடுப்புகனளத் கதாடங்கி 

னவத்தார.் அனவ, 

o அதிகார ்பத்ரா, 

o ஆயுஷ்மாை் மித்ரா மற்றும் 

o அபிநந்தை் பத்ரா 

 பிரதாை் மந்திரி ஜை் ஆவராக்கிய வயாஜைா திட்டத்திை் கீழாை பயைாளிகள் 

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும்வபாது அவரக்ளுக்கு அதிகார ் பதர்ா எை்பனவ 

வழங்கப் படும். 

 இந்தப் பத்திரமாைது, அந்தப் பயைாளிகள் இலவச மற்றும் கட்டணமில்லாச ் சுகாதார 

வசனவகனளக் வகாரும் வனகயிலாை அவரக்ளிை் உரினமகள் குறித்த ஒரு 

விழிப்புணரன்வ அவரக்ளுக்கு வழங்கும். 

 அபிநந்தை் பத்ரா எை்பது “ஒரு நை்றி குறிப்பு” ஆகும். 

 இது பிரதாை் மந்திரி ஜை் ஆவராக்கிய வயாஜைா திட்டத்திை் கீழ் சிகிசன்ச கபற்று வீடு 

திரும்பும் பயைாளிகளுக்கு வழங்கப்படும். 

 ஆயுஷ்மாை் மித்ரா எை்பது பிரதாை் மந்திரி ஜை் ஆவராக்கிய வயாஜைா திட்டத்திை் கீழ் 

தகுதியாை பயைாளிகனளச ் சரிபாரக்்கும் கசயல்முனறயில் குடிமக்கனளப் பங்வகற்க 

ஊக்குவிப்பதற்காக கதாடங்கப்பட்ட ஒரு முை்கைடுப்பாகும். 

 வமலும் இது ஆயுஷ்மாை் அட்னடகனளப் கபறுவதற்கும் பயைாளிகளுக்கு உதவும். 

 

 

மணிராங்க் சிகரத்தில் முப்பகடகளின் அகனத்து மகளிர் அணி 

 முப்பனடகளிை் அனைத்து மகளிர ்மனலவயறும் அணியாைது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

15 அை்று மணிராங்க் சிகரத்தில் கவற்றிகரமாக ஏறியது.   

 மணிராங்க் சிகரமாைது (21,625 அடி) இமாசச்லப் பிரவதசத்தில் உள்ளது. 

 ‘ஆசாதி கா அம்ருத் மவகாத்சவ்’ எை்ற நிகழ்விை் நினைவாக அவரக்ள் அங்கு வதசியக் 

ககாடினய ஏற்றிைர.் 

 இந்த அணியாைது இந்திய விமாைப் பனடத் தளபதி பாவைா கமஹ்ராவிை் 

தனலனமயில் வழி நடதத்ப் பட்டது. 
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இந்தியப் பாதுகாப்பு புத்தாக்க நிறுென ெொல் – 5ெது பதிப்பு 

 இந்தியப் பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் இந்தியப் பாதுகாப்பு 

கதாடக்க நிறுவை சவாலிை்  (Defence India Start-up Challenge – DISC) 5வது பதிப்பினைத் 

கதாடங்கி னவத்தார.்  

 DISC ஆைது பாதுகாப்புப் புத்தாக்க அனமப்பிை் சிறப்பாை பாதுகாப்பு வசனவக்காை 

புத்தாக்கங்கள் எனும் திட்டத்திை் கீழ் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தச ் சவாலாைது பாதுகாப்பு மற்றும் விண்கவளித் துனறயில் தை்ைினறவு 

அனடவதற்கும், அவற்றில் புத்தாக்கம் மற்றும் கதாழில்நுட்ப வமம்பாட்டினை 

ஊக்குவிப்பதற்குமாைதாகும். 

 இந்த சவாலாைது அடல் புத்தாக்க திட்டத்துடை் இனணந்து பாதுகாப்பு 

அனமசச்கத்திைால் கதாடங்கப் பட்டதாகும். 

 வதசிய ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்புத் துனறகளில் முை்மாதிரிகனள உருவாக்கவும் (அ) 

தயாரிப்புப் கபாருட்கள் மற்றும் தீரவ்ுகனள வணிகமயமாக்கவும் வவண்டி கதாடக்க 

நிறுவைங்கள், சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவைங்கள் மற்றும் புத்தாக்க நிறுவைங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு ஆதரவு வழங்கும் வநாக்கத்வதாடு இது கதாடங்கப் பட்டது. 

 

 

சபாருளாதார ெளர்ெச்ிக் கழக நிறுெனம் – புதிய அதிபர் 

 15வது நிதி ஆனணயத்திை் தனலவர ் N.K. சிங் கபாருளாதார வளரச்ச்ிக் கழக 

நிறுவைத்திை் (Institute of Economic Growth Society – IEG) புதிய தனலவராகத் வதரந்்கதடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.்  

 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் IEG நிறுவைத்திை் தனலவராக இருந்து வந்த முை்ைாள் பிரதமர ்

டாக்டர ்மை்வமாகை் சிங் அவரக்னளயடுத்து இவர ்இந்தப் பதவினய ஏற்று உள்ளார.்  

கபொருளொதொர வளர்சச்ிக் கழகம் 

 இது வமம்பட்ட ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக்காகப் பயை்படுத்தப்படும் தை்ைாட்சி 

ககாண்ட ஒரு பல்துனற னமயமாகும். 
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 1952 ஆம் ஆண்டில் VKRV ராவ் எை்பவரால் நிறுவப்பட்ட இக்கழகமாைது 1958 ஆம் ஆண்டில் 

தாை் கசயல்படத் கதாடங்கியது. 

 இது புதுகடல்லியிலுள்ள கடல்லி பல்கனலக்கழகத்திை் வளாகத்தினுள் அனமந்து உள்ளது. 

 

 

பபரிடர் பமலாண்கம – இந்தியா மை்றும் ெங்காள பதெம் 

 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் இந்தியாவிற்கும் வங்காளவதசத்திற்கும் இனடவய 

னககயழுத்தாை வபரிடர ் வமலாண்னம மீதாை புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய 

அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமாைது இந்தியாவிை் உள்துனற அனமசச்கத்திை் கீழாை 

வதசியப் வபரிடர ் வமலாண்னம ஆனணயத்திற்கும் வங்காளவதசத்திை் வபரிடர ்

வமலாண்னம & நிவாரண அனமசச்கத்திற்கும் இனடவய வமற்ககாள்ளப் பட்டது. 

 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமாைது வபரிடர ்வமலாண்னம, கநகிழ்திறை் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்னககள் துனறகளில் ஒதத்ுனழப்பினை வமம்படுத்தச ் கசய்வதற்கு எை்று 

உள்ளதாகும். 

 

கெபகாெ்–டி தடுப்பு மருந்து 
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 இந்தியத் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அனமப்பாைது னசடஸ் வகடிலா 

நிறுவைத்திை் னசவகாவ்-டி எனும் தடுப்பு மருந்திை் அவசரகாலப் பயை்பாட்டிற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 னசவகாவ்-டி தடுப்பு மருந்தாைது இந்தியாவிவலவய உருவாக்கப்பட்ட, டி.எை்.ஏ. 

அடிப்பனடயிலாை உலகிை் முதல் வகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தாகும். 

 12 வயது சிறுவரக்ள் மற்றும் அதற்கும் வமற்பட்ட இளம் பருவத்திைர ் உள்ளிட்ட 

நபரக்ளுக்கு இம்மருந்தாைது வழங்கப்படும்.  

 னசடஸ் வகடிலா நிறுவைமாைது வகாவிட் சுரக்சா எை்ற திட்டத்திை் கீழ் உயிரி 

கதாழில்நுட்பத் துனறயுடை் இனணந்து இந்தத் தடுப்பு மருந்தினை உருவாக்கி உள்ளது.  

 உயிரித் கதாழில்நுட்பத் கதாழில்துனற ஆராய்சச்ி உதவிக் கழகதத்ிைால் இது 

கசயல்படுத்தப் படும்.  

 இது மூை்று தவனணயில் கசலுத்தக்கூடிய ஒரு தடுப்பு மருந்து ஆகும். 

 னசடஸ் வகடிலா நிறுவைமாைது வகடிலா கஹல்த்வகர ் லிமிகடட் எைவும் அனழக்கப் 

படுகிறது. 

 இதை் தனலனமயகம் குஜராத்திலுள்ள அகமதாபாத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 

சிறு ெணிகக் கடன் முன்சனடுப்பு 

 வபஸ்புக் இந்தியா நிறுவைமாைது “சிறு வணிகக்கடை் முை்கைடுப்பு” எனும் புதிய 

முை்கைடுப்பினைத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த முை்கைடுப்பாைது ‘இை்டிஃனப’ எனும் ஒரு முை்ைணி ஆை்னலை் தளத்துடை் 

இனணந்து கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது சுயாதீை கடை்வழங்குநர ் பங்குதாரரக்ளிை் உதவியுடை் வபஸ்புக்கில் விளம்பரம் 

கசய்யும் சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகரக்ள், வினரவாக கடை் உதவினயப் கபறுவதற்கு 

வவண்டிய உதவியினை வழங்கும்.   

 வபஸ்புக் நிறுவைமாைது இத்தனகய முை்கைடுப்பினைத் இந்தியாவில் தாை் முதை் 

முனறயாகத் கதாடங்குகிறது. 

 

AK – 103 துப்பாக்கி 

 AK – 103 ரக துப்பாக்கிகனள உடைடியாக வாங்குவதற்காை ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் னககயழுத்திட்டுள்ளை.  

 இந்த ஒப்பந்தமாைது காலாட்பனடயினை நவீைமயமாக்குவதற்காை மிகப்கபரிய 

திட்டத்திை் ஓர ்அங்கமாக வமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ரக துப்பாக்கிகளாைது இந்வதா-ரஷ்ய துப்பாக்கி தயாரிப்புக்காை தைியார ்

நிறுவைத்துடை் (Indo-Russia Rifles Private Limited) இனணந்து தயாரிக்கப்படும். 

 இது உத்தரப் பிரவதசத்திலுள்ள அவமதி மாவட்டத்தில் அனமந்த வகாரவ்ா கிராமத்தில் 

அனமந்துள்ள ஒரு துப்பாக்கி தயாரிப்பு நிறுவைமாகும்.  
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இந்தியாவின் மிக உயரமான மூலிககப் பூங்கா 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திை் சவமாலி மாவட்டத்திலுள்ள மைா கிராமத்தில் அனமந்த 

இந்திய-சீை எல்னல அருவக, இந்தியாவிை் மிக உயரமாை மூலினகப் பூங்காவாைது (11,000 

அடி) திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பூங்காவாைது பல்வவறு வனகயாை மருத்துவம் மற்றும் கலாசச்ாரம் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆல்னபை் (alpine) இைங்கனளப் பாதுகாக்கும் வநாக்கில் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த இைங்களிை் பரவல் மற்றும் வாழ்விட சூழலியல் பற்றிய ஒரு ஆராய்சச்ினய 

வமற்ககாள்வனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டு இது அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மலபார் கலகம் – 1921   

 

 மாப்பில்லா கலகம் (அ) மலபார ்கலகமாைது வமாப்லா கலகம் (வமாப்லா கலவரம்) எைவும் 

அனழக்கப்படுகிறது. 
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 1921 ஆம் ஆண்டிை் மலபார ் கலகமாைது மலபார ் பகுதியில் (வடக்கு வகரளா), 

பிரிதத்ாைிய மற்றும் இந்து நிலக்கிழாரக்னள எதிரத்்து வமாப்லாக்களால் (மலபார ்

முஸ்லீம்) 19வது மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு கதாடர ்

கலவரத்திை் உசச்நினலயாகும்.  

 கிலாஃபத் இயக்கத்திை் ஓர ் அங்கமாகத் கதாடங்கப்பட்ட இந்த எழுசச்ியாைது, 

வகரளாவிை்  மலப்புரம் மாவட்டத்திை் பகுதிகளில் நனடகபற்றது.  

 இது வரியம் குை்ைத் குஞ்சஹமது ஹாஜி எை்பவர ்தனலனமயிலாை ஓர ்ஆயுதவமந்தியக் 

கிளரச்ச்ி ஆகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டாைது இந்த எழுசச்ியிை் 100வது நினறவு ஆண்டாகும்.  

 

ஹீருன் குபளாபலின் மிகவும் மதிப்பு மிக்க 500 நிறுெனங்களின் பட்டியல் – 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஹீருை் குவளாபலிை் மிகவும் மதிப்புமிக்க 500 நிறுவைங்களிை் 

பட்டியலில், ஆப்பிள் நிறுவைமாைது உலகிை் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவைமாகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

 உலகிை் முதல் ஆறு மதிப்புமிக்க நிறுவைங்கள் எனும் நினலயிலிருந்து மாறாமல் 

இருக்கும் நிறுவைங்கள் ஆப்பிள், னமக்வராசாஃப்ட், அவமசாை், ஆல்பாகபட், வபஸ்புக் 

மற்றும் வடை்கசை்ட் ஆகியைவாகும்.  

 உலகளவிலாை 243 நிறுவைங்களுடை் அகமரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இப்பட்டியலில் 12 நிறுவைங்களுடை் இந்தியா 9வது இடத்தில் உள்ளது.  

 

 

INSACOG ஆய்வு 

 இந்தியாவில் வகாவிட்-19 கபருந்கதாற்று கதாடரந்்து ஏற்படுவது பிை்வரும் 

காரணங்களால் தாை் எை INSACOG ஆய்வாைது குறிப்பிட்டுள்ளது.  

o கடல்டா மாற்றுரு 

o பாதிப்புக்குள்ளாகும் வனகயிலாை மக்கள்கதானக 

o வநாய்ப் பரவனலத் தடுப்பதில் தடுப்பு மருந்திை் கசயல்திறைிை் குனறபாடு 

 INSACOG எை்பது இந்தியாவிலுள்ள மரபணு வரினசப்படுத்துதலுக்காை ஒரு அரசக் 

கூட்டனமப்பாகும்.  
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ேலகன்யகா 

 அந்தமாை் & நிவகாபர ்தீவுகளில் குனட வபாை்ற வடிவனமப்புடை் கூடிய கதாப்பி வபாை்ற 

அனமப்புனடய ஒரு புதிய கடல்பாசி இைமாைது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய கடல்பாசி இைத்திற்கு சமஸ்கிருத வாரத்ன்தயாை ‘ஜலகை்யகா’ எனும் 

வாரத்்னதனயக் கருத்தில் ககாண்டு ‘அகசட்டபுவலரியா ஜலகை்யவக’ எை்று 

கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இதை் கபாருள் ‘கடல் கதய்வம் (அ) கடல் கை்ைி’ எை்பதாகும். 

 இந்த இைமாைது இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட அகசட்டபுவலரியா இைத்னதச ் வசரந்்த 

முதலாவது இைமாகும். 

 

 

ARMY – 2021 

 மாஸ்வகாவில் குபிை்கா எை்னுமிடத்தில் நனடகபறும் ‘ARMY – 2021’ எனும் சரவ்வதச 

இராணுவத் கதாழில்நுட்ப மை்றத்தில் இந்தியாவிை் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

வளரச்ச்ி அனமப்பாைது பங்வகற்கிறது.  

 ‘ARMY – 2021’ மை்றத்தில், பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பாைது 

உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட தைது LCA வதஜாஸ் ரக வபார ் விமாைம், அரஜ்ுை் 

பிரதாை பீரங்கி (MKIA), பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகனணகள் உள்ளிட்ட பிற 

தயாரிப்புகள் வபாை்றவற்னற இந்தியா சாரப்ாக காட்சிப்படுத்தும்.  
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குறிப்பு 

 ‘ARMY – 2021’ எனும் சரவ்வதச இராணுவத் கதாழில்நுட்ப மை்றமாைது, இராணுவ 

உபகரணங்கனளக் காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் கசயல்விளக்கம் வபாை்றவற்றிற்காை 

வாய்ப்புகனள வழங்குவதற்காக வவண்டி ரஷ்யக் கூட்டனமப்பிை் இராணுவ 

அனமசச்கத்திைால் ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது.  

 ‘ARMY – 2021’ எை்பது 7வது சரவ்வதச இராணுவத ்கதாழில்நுட்ப மை்றமாகும்.  

 

 

கெர்-அல்-பஹ்ர் கடை்பகடப் பயிை்சி 

 னசர-்அல்-பஹ்ர ்– கடலிை் சீற்றம் (Zair-Al-Bahr - Roar of the sea) 2021 எனும் 2வது இருதரப்பு 

கடற்பனடப் பயிற்சியாைது பாரசீக வனளகுடாவில் நடதத்ப்பட்டது.  

 இந்தப் பயிற்சியாைது இந்தியக் கடற்பனடக்கும் கத்தார ்அமீரக கடற்பனடக்கும் இனடவய 

நடத்தப் பட்டது.  

 இந்தக் கடற்பனடப் பயிற்சியில் பங்வகற்பதற்காக இந்தியக் கடற்பனடக் கப்பலாை 

திரிகந்த் எனும் வழிகாட்டப்பட்ட, ஏவுகனணயுடை் கூடிய வரடாரில் புலப்படாத வபாரக்் 

கப்பலாைது கத்தாரிை் தனலநகராை வதாஹானவ (Doha) வந்தனடந்தது.  

 இப்பயிற்சியாைது தீவிரவாதம், கடல்ககாள்னள மற்றும் கடல்சார ்பாதுகாப்பு ஆகியனவ 

குறித்த ஈடுபாட்டினை ககாண்டு வமற்ககாள்ளப்பட்டது. 
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நகர்ப்புை கூடட்ுைவு ெங்கிகள் மீதான N.S. விஸ்ெநாதன் குழு 

 நகரப்்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்காை அனமப்பு குறிதத்ப் பரிந்துனரகனள வழங்கச ் 

கசய்வதற்காக N.S. விஸ்வநாதை் தனலனமயிலாை குழு ஒை்றினை இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

நியமித்துள்ளது. 

 இக்குழுவாைது, னவப்புத் கதானகயிை் அடிப்பனடயில் அவற்றிை் அளவிற்கு ஏற்ப 

பல்வவறு மூலதை ஏற்றத் தாழ்வு விகிதம் மற்றும் ஒழுங்குமுனற விதிகனளப் பரிந்துனர 

கசய்வதற்காக அனமக்கப்பட்டது.  

குழுவின் பரிந்துணரகள் 

 நகரப்்புறக் கூட்டுறவு வங்கிகனள 4 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் எை இக்குழு 

பரிந்துனரத்துள்ளது. அனவ 

o பிரிவு I – ரூ. 100 வகாடி வனர னவப்புத் கதானக உள்ளனவ. 

o பிரிவு II – ரூ. 100 வகாடி முதல் ரூ.1000 வகாடி வனர னவப்புத் கதானக உள்ளனவ. 

o பிரிவு III – ரூ. 1000 வகாடி முதல் ரூ.10000 வகாடி வனர னவப்புத் கதானக உள்ளனவ. 

o பிரிவு IV – ரூ. 10000 வகாடிக்கும் வமல் னவப்புத் கதானக உள்ளனவ. 

 இந்தப் பிரிவுகளுக்காை இடர ் உண்டாக்கும் கசாத்துகளிை் விகிதமாைது 9% முதல் 15% 

வனரயிலாை வித்தியாசத்தில்இருக்கலாம் எை இக்குழு பரிந்துனரக்கிறது. 

 IV ஆம் பிரிவு சாரந்்த நகரப்்புறக் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு Basel III விதிமுனறகனளப் 

பிை்பற்றலாம். 

 நகரப்்புறக் கூட்டுறவு வங்கிகளிை் கவவ்வவறு பிரிவுகளில் கபறப்படும் தங்க நனகக் 

கடை்கள், வீட்டுக்கடை் மற்றும் பத்திரம் வழங்கப்படாத கடை்களுக்கு வவண்டி  தைித் 

தைி வரம்புகனள இக்குழு பரிந்துனரக்கிறது. 

 வமற்பாரன்வ நடவடிக்னகயுடை் கூடிய ஒரு கட்டனமப்பாைது இரு குறிகாட்டிகள் எனும் 

ஒரு அணுகுமுனறனயப் பிை்பற்ற வவண்டும்.  

 தற்வபாதுள்ள மூை்று குறிகாட்டிகள் அணுகுமுனறக்குப் பதிலாக நிகர வாராக்கடை் 

மற்றும் இடர ் உண்டாக்கும் கசாத்து விகிதம் ஆகியனவ மூலம் அளவிடப்படும் 

கசாத்துக்களிை் தரம் மற்றும் மூலதைம் ஆகியவற்னற மட்டுவம இது கருதத்ில் ககாள்ள 

முடியும்.  

 

யுக்தாரா தளம் 

 இந்திய அரசாைது புவை் தளத்திை் கீழ் ‘யுக்தாரா’ எைப்படும் ஒரு புதிய புவிசார ்

திட்டமிடல் தளத்தினைத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய தளமாைது கதானல உணரவ்ு முனற மற்றும் புவிசார ் தகவல் அனமப்பு 

அடிப்பனடயிலாை தரவு ஆகியவற்றினைக் ககாண்டு புதிய MGNREGA (மகாத்மா காந்தி 

வதசிய ஊரக வமம்பாட்டுத் திட்டம்) வசதிகனள ஏற்படுத்த உதவும். 

 வமலும், பல்வவறு வதசிய ஊரக வமம்பாட்டுத ் திட்டங்களிை் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 

புவியிடக் குறியீடுகளிை் களஞ்சியமாகவும் இது கசயல்படும். 

 இது இஸ்வரல் மற்றும் ஊரக வமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கம் ஆகியனவ இனணந்து 

உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

 புவிசார ்தளமாை புவை் எை்பது இஸ்வராவிை் ஒரு பலதரப்பட்ட தகவல் தளமாகும்.  
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 இது கசயற்னகக் வகாள் புனகப்படங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வுத் திறை்கள் ஆகியவற்னற 

வழங்குகிறது. 

 

 

உள்நாடட்ிபலபய தயாரிக்கப்படட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட ெக்கர நாை்காலி – 

‘நிபயாபபால்ட்’ 

 கசை்னையிை் இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவைமாைது ‘நிவயாவபால்ட்’ எைப்படும் 

உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்டு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட நாட்டிை் முதல் சக்கர 

நாற்காலினய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இதனைச ் சானலகளில் மட்டுமில்லாது சமைற்ற நிலப் பரப்புகளிலும் பயை்படுத்தச ்

கசய்யலாம். 

 இது 25 கி.மீ/மணி எை்ற அதிகபட்ச வவக வரம்னபக் ககாண்டது.  

 இது லித்தியம் – அயைிக் கலைால் இயக்கப்படுகிறது.  

 

 

பகடப்பிரிவு தகலகமத் தளபதி ஆகும் 5 சபண் அதிகாரிகள் 

 இந்திய இராணுவத்திை் வதரவ்ு வாரியமாைது முதல்முனறயாக 5 கபண் அதிகாரிகனள 

பனடப் பிரிவு தனலனமத் தளபதி எை்ற பதவிக்கு உயரத்்தியுள்ளது.  

 இந்த 5 கபண் அதிகாரிகளும் ஏற்கைவவ 26 வருடச ்வசனவனய நினறவு கசய்து உள்ளைர.்  

 பனடப்பிரிவு தனலனமத் தளபதி (கரை்ல்) எனும் பதவிக்கு  உயரத்்தப்பட்ட அந்த 5 கபண் 

அதிகாரிகள் பிை்வருமாறு 

o மிை்ைணு மற்றும் இயந்திர கபாறியாளரக்ள் பனடப்பிரிவிை் துனணத்தளபதி நவ்நீத் 

துகால் மற்றும் துனணத் தளபதி வசாைியா ஆைந்த், 

o சமிக்னஞ பனடப்பிரிவிை் துனணத்தளபதி சங்கீதா சரத்ைா, கபாறியாளரக்ள் 

பனடப்பிரிவிை் துனணத்தளபதி ரிசச்ா சாகர ் மற்றும் துனணத்தளபதி ரனீு கை்ைா 

ஆகிவயாராவர.் 
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 இதற்கு முை்பாக, இராணுவக் கல்விப் பனட, இராணுவத் தனலனம சட்ட அதிகாரி மற்றும் 

இராணுவ மருத்துவப் பனட ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் கபண் அதிகாரிகள் மட்டுவம 

பனடப்பிரிவு தனலனமத் தளபதி எை்ற பதவிக்கு உயரவ்ு அளிக்கப்பட தகுதி 

உனடயவரக்ளாக அளவுவகால் நிரண்யிக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

 

நாராயண் ராபன ககது 

 மகாராஷ்டிரா முதல்வர ் உத்தவ் தாக்கவரவிற்கு எதிராக மத்திய அனமசச்ர ் நாராயண் 

ராவை கதரிவித்த கூற்னறத் கதாடரந்்து அவர ்னகது கசய்யப்பட்டார.் 

 மத்திய அனமசச்ர ்(அ) பாராளுமை்ற உறுப்பிைரக்ள் சில சலுனககனளக் ககாண்டிருப்பர ்

எைினும் ஆைால் அவற்றில் கபரும்பாலைனவ பாராளுமை்றக் கூட்டத் கதாடர ்நடப்பில் 

இருக்கும் வபாது மட்டுவம கினடக்கும். 

 பாராளுமை்ற கூட்டத் கதாடர ்நனடகபறாத வபாது, காவல் துனற (அ) பிற சட்ட அமலாக்க 

முகவரக்ள் மத்திய அனமசச்ரனவயிை் அனமசச்னர ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் னகது 

கசய்யலாம். 

 ஆைால் மாநிலங்களனவயிை் நனடமுனறகள் மற்றும் பணி நடத்னத விதிகளிை் 222A 

எை்ற பிரிவிை் கீழ், னகது கசய்யப்படுவதற்காை காரணம் மற்றும் இடம் குறித்து 

மாநிலங்களனவத ்தனலவரிடம் காவல் துனறவயா (அ) னகது உதத்ரவினைப் பிறப்பிக்கும் 

நீதிபதிவயா கதரிவிக்க வவண்டும். 

 அனவத் தனலவர ்இதனை மாநிலங்களனவயில் கவளியிடுவார.்  

குறிப்பு 

 பாராளுமை்றக் கூட்டத் கதாடர ் கதாடங்குவதற்கு 40 நாட்கள் முை்பும், நனடகபற்றுக் 

ககாண்டிருக்கும் வபாதும் மற்றும் அது நினறவுற்ற பிறகு 40 நாட்கள் வனரயிலும் ஒரு 

மத்திய அனமசச்ர ்(அ) பாராளுமை்ற உறுப்பிைர ்தாம் னகது கசய்யப் படுவதில் இருந்து 

பாதுகாப்பினைப் கபறுகிறார.் 

 எைவவ உரினமயியல் நனடமுனறச ் சட்டத்திை் 135வது பிரிவிை் கீழ், பாராளுமை்ற 

மனழக் காலக் கூட்டத ் கதாடர ் இந்த மாதத்திை் கதாடக்கத்தில் முடிவனடந்ததால் ஒரு 

குடினமயியல் வழக்கில் னகது கசய்யப்படுவதிலிருந்து நாராயண் ராவை பாதுகாப்பு 

கபறுகிறார.் 

 எைினும், அவரது இந்த னகது குற்றவியல் வழக்கில் உள்ளதாகும். 

 வமலும் னகதிலிருந்துப் பாதுகாப்பு கபறுதல் எனும் சலுனகயாைது குற்றவியல் குற்றங்கள் 

அல்லது தடுப்புக் காவல்களிலிருந்துப் பாதுகாப்பு வழங்காது. 
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உலகளாவிய உை்பத்தி இடர்க் குறியீடு 

 

 இந்தியா ஓர ்உலகளாவிய உற்பத்தி னமயமாக உருகவடுத்துள்ளது. 

 இந்திய நாடாைது அகமரிக்காவினைத் திறம்பட்ட முனறயில் பிை்னுக்குத் தள்ளி உலகிை் 

இரண்டாவது மிகவும் விரும்பத்தகு உற்பத்தி னமயமாக மாறியுள்ளது. 

 மற்ற நாடுகனள விட ஒரு விரும்பத்தகு உற்பத்தி னமயமாக உற்பத்தியாளரக்ள் மத்தியில் 

இந்தியா வளரந்்து வரும் விருப்பத்தினை இது குறிக்கிறது.  

 இந்தப் பட்டியலில் சீைா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தியாவிை் இந்தத் தரநினல 2021 ஆம் ஆண்டு கஷ்வமை் & வவக்பீல்டிை் உலக உற்பத்தி 

இடரக்் குறியீட்டில் (Cushman & Wakefield’s 2021 Global Manufacturing Risk Index) பிரதிபலிக்கிறது. 

 இக்குறியீடாைது ஐவராப்பா, அகமரிக்கா மற்றும் ஆசிய பசிபிக் பகுதிகளில் உள்ள 47 

நாடுகனளத்  தரவரினசப்படுத்துகிறது. 

 

பபாக்குெரத்தில் கரிம நீக்கத்திை்கான மன்ைம்   

 நிதி ஆவயாக் மற்றும் இந்தியாவிலுள்ள உலகவளக் கல்வி நிறுவைம் ஆகியனவ 

இனணந்து ‘வபாக்குவரத்தில் கரிம நீக்கத்திற்காை மை்றத்தினை’ இந்தியாவில் 

கதாடங்கியுள்ளை. 

 இதில் இந்தியாவிற்காை அமலாக்கப் பங்குதாரர ்நிதி ஆவயாக் ஆகும். 

 ஆசியாவில் பசுனம இல்ல வாயுக்களில் உசச் நினலனய (வபாக்குவரத்துத் துனறயில்) 

குனறப்பவத இதை் வநாக்கமாகும். 

 இந்த மை்றமாைது NDC ஆசியாவிற்காை வபாக்குவரத்து முை்கைடுப்பு (NDC-TIA [Nationally 

Determined Contributions–Transport Initiative for Asia]) எை்ற திட்டத்திை் கீழ் கதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 NDC-ஆசியாவிற்காை வபாக்குவரத்து முை்கைடுப்பு (TIA 2020-2023) எை்பது சீைா, இந்தியா 

மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் வபாக்குவரத்துத் துனறயில் கரிம நீக்கம் 

கசய்வதற்காை ஒரு விரிவாை அணுகுமுனறனய ஊக்குவிப்பதற்காை ஏழு 

அனமப்புகளிை் கூட்டுத் திட்டமாகும்.  

 

 

இ-ஷ்ராம் தளம் 

 கதாழிலாளர ் மற்றும் வவனல வாய்ப்பு அனமசச்கமாைது இ-ஷ்ராம் தளத்தினைத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் தளமாைது முனறசாரா கதாழிலாளரக்ளிை் (ஷ்ரம் வயாகிஸ்) குறித்த வதசிய 

அளவிலாை தரவுத் தளமாக விளங்கும். 

 முனறசாரா கதாழிலாளரக்னள அனடயாளம் காணுதல் எை்ற பணியினை இத்தளம் 

வமற்ககாள்ளும். 

 சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கனள இவரக்ளிடம் ககாண்டு வசரப்்பதில் இத்தளம் உதவும். 

 பதிவு கசய்யப்பட்ட கதாழிலாளரக்ளுக்கு 12 இலக்க தைித்துவ எண்ணுடை் கூடிய இ-

ஷ்ராம் அட்னடயாைது வழங்கப்படும். 

 இந்த நடவடிக்னகயாைது மத்திய அரசிை் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கனள 

ஒருங்கினணக்கும். 

 

 

ெரலாை்றுெ ்சிைப்புமிக்க ொரக் சகாண்டாட்டங்கள் 

 மத்திய தகவல்  மற்றும் ஒளிபரப்பு அனமசச்ர ் அனுராக் தாகூர ் ‘அசாதி கா அம்ரித ்

மவகாத்சவ்’ எை்ற ககாண்டாட்டத்திற்காை கதாடர ்நிகழ்வுகனளத் கதாடங்கி னவத்தார.் 

 அந்த அனமசச்கத்திைால் கதாடங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வுகள், இளம், புதிய மற்றும் 

சிறப்புமிக்க இந்தியாவிை் இலட்சியங்கள் மற்றும் கைவுகளுடை், கடந்த கால சுதந்திரப் 

வபாராட்டத்திை் மதிப்புகள் மற்றும் மகினமகள் ஆகியவற்றிை் ஒருங்கினணப்னப 

கவளிப்படுத்துவனத வநாக்கமாகக் ககாண்டனவ ஆகும். 
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 தாகூர ் ‘ஜாை் பாகிதாரி மற்றும் ஜை் அந்வதாலை்’ (Jan Bhagidari and Jan Andolan) எை்ற ஒரு 

ஒட்டு கமாத்தக் கருத்திை் கீழ் நாடு முழுவதிலிமிருந்தும் பங்வகற்பினை ஈரக்்கும் 

வனகயிலாை ஒரு வரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க வாரத்தினை (Iconic Week) கதாடங்கி னவத்தார.் 

 

 

GUAREX 

 வவளாண் கபாருட்கள் பிரிவில் இந்தியாவிை் முதல் துனறசார ்குறியீடாை “GUAREX” எை்ற 

குறியீடு வதசியப் பண்டக வனகயீட்டுப் பரிமாற்ற நிறுவைத்திைால் கவளியிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிளவுபட்ட ககாத்தவனர மற்றும் ககாத்தவனர வினதகள் மீதாை 

வருங்கால ஒப்பந்தங்களிை் கசயல்பாட்டினை நிகழ்வநர அடிப்பனடயில் கண்காணிக்கும் 

ஒரு வினல அடிப்பனடயிலாை குறியீவட GUAREX ஆகும்.  

 

 இந்தக் குறியீடாைது மதிப்புத் கதாடரில் பல வாய்ப்புகனள வழங்கும். 
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 இக்குறியீட்டில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிளவுபடுத்தப்பட்ட ககாத்தவனர மற்றும் ககாத்த 

வனர வினதகளிை் மதிப்பு முனறவய 63% மற்றும் 37% ஆகும். 

 இந்தியா உலகிை் மிகப்கபரிய ககாத்தவனர உற்பத்தி நாடாகும். 

 ராஜஸ்தாை் நாட்டிை் முை்ைணி ககாத்தவனர உற்பத்தியாளராக திகழ்கிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் சபண் தகலகம நீதிபதி 

 உசச்நீதிமை்ற நியமைக் குழுவிைால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட 9 கபயரக்ளும் மத்திய 

அரசிைால் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளை.  

 இது 2027 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் முதல் கபண் தனலனம நீதிபதி நியமிக்கப் 

படுவதற்காை வழினய வகுத்துள்ளது.  

 அந்த 9 கபயரக்ளில் நீதிபதி ஹீமா வஹாலி, நீதிபதி B.V. நாகரத்ைா, நீதிபதி வபலா திரிவவதி 

ஆகிய மூை்று நீதிபதிகளும் அடங்குவர.் 

 பணி மூப்பு நினலயிை் படி நீதிபதி நாகரத்ைா 2027 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிை் தனலனம 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்படலாம். 

 

 

KAZIND – 21   
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 5வது இந்திய-கசகஸ்தாை் கூட்டுப் பயிற்சி ஒத்தினகயாை “KAZIND-21” எை்ற பயிற்சி 2021 

ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 30 முதல் கசப்டம்பர ்11 வனர நடத்தப் பட உள்ளது.  

 இராணுவ அரசு முனறனம நடவடிக்னகயிை் ஒரு அங்கமாக இந்த கூட்டுப் பயிற்சி 

ஒத்தினகயாைது நடத்தப் பட உள்ளது.  

 இது கசகஸ்தாை் உடைாை உத்திசார ்உறவுகனள வலுப்படுதத் வினழகிறது.  

 கசகஸ்தாைிை் ஆயிஷா பிபி எை்னுமிடத்தில் இப்பயிற்சியாைது வமற்ககாள்ளப் படும்.  

 பீகார ்பனடப் பிரிவிை் பட்டாளத்திைர ்இந்திய இராணுவம் சாரப்ாக இதில் பங்வகற்பர.்  

 

m-RNA அடிப்பகடயிலான இந்தியாவின் முதல் பகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்து 

 இந்தியாவிை் முதலாவது m-RNA அடிப்பனடயிலாை வகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்திற்காை 

இரண்டாம் கட்ட மற்றும் மூை்றாம் கட்டப் பரிவசாதனைகளுக்கு இந்தியத் தனலனம 

மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அனமப்பாைது அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

  m-RNA அடிப்பனடயிலாை இந்த முதல் வகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தாைது HGC019 எை 

அனழக்கப் படுகிறது.  

 இது அகமரிக்காவிை் HDT பவயாகடக் காரப்்பவரஷை் எை்ற ஒரு நிறுவைத்துடை் 

இனணந்து புவைவிலுள்ள ஒரு உயிரித் கதாழில்நுட்ப நிறுவைமாை கஜவைாவா பவயா 

பாரம்ாசிட்டிக்கல்ஸ் லிமிகடட் நிறுவைத்திைால் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

சுோலாம் 

 ஜல்சக்தித் துனற அனமசச்கமாைது ‘சுஜாலாம்’ (SUJALAM) எைப்படும் ஒரு ‘100  நாட்கள் 

அளவிலாை பிரசச்ாரத்னத‘ கதாடங்கியுள்ளது.  

 கிராம அளவில் கழிவுநீர ் வமலாண்னமனய வமற்ககாள்வதை் மூலம் திறந்தகவளிக் 

கழிப்பிடமற்ற உபரி வனக கிராமங்கனள வமலும் அதிகளவில் உருவாக்க வவண்டி இது 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  
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கரும்பிை்கு இதுெகர இல்லாத அளவிலான நியாய மை்றும் இலாப விகல 

 கரும்பு விவசாயிகளுக்காக இதுவனர இல்லாத அளவில் அதிகமாை நியாய & இலாப 

வினலயினை (Fair & Renumerative Price – FRP) வழங்க மத்திய அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  

 கரும்பிற்காை FRP ஆைது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.290 ஆக உயரத்்தப் பட்டுள்ளது.  

 இது 10% மீள்விை் அடிப்பனடயில் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதில் மீள்வாைது 9.5% எை்ற அளவிற்குக் குனறவாக இருந்தால் விவசாயிகளுக்கு ஒரு 

குவிண்டாலுக்கு ரூ.275 எை்ற வினலயில் FRP ஆைது வழங்கப்படும்.  

 அக்வடாபர ்மாதம் முதல் கசப்டம்பர ்மாதம் வனரயிலாை சந்னதப்படுத்துதல் ஆண்டிற்கு 

FRP உயரத்்தப் பட்டுள்ளது.  

 FRP எை்பது விவசாயிகளிடமிருந்து சரக்்கனர ஆனலகளால் வாங்கப்படும் கரும்பிற்காை 

குனறந்தபட்ச வினலயாகும்.  

 இந்த வினலயாைது வவளாண் கசலவிைம் மற்றும் வினலகள் மீதாை ஆனணயத்திை் 

பரிந்துனரகளிை் அடிப்பனடயில் மத்திய அரசிைால் நிரண்யிக்கப்படுகிறது. 

 

 

மலபார் பயிை்சி 

 நாற்கரப் பாதுகாப்புப் வபசச்ுவாரத்்னத அனமப்பிை் (அல்லது குவாட்) நாை்கு உறுப்பிைர ்

நாடுகளுனடய (இந்தியா, அகமரிக்கா, ஜப்பாை் மற்றும் ஆஸ்திவரலியா) கடற்பனடகள் 

25வது மலபார ்பயிற்சியில் பங்வகற்கிை்றை. 

 இது பசிபிக் கபருங்கடலிலுள்ள குவாம் கடற்கனரயருவக கதாடங்கியது. 
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 மலபார ் பயிற்சியாைது 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா இனடவய ஓர ்

இருதரப்பு கடற்பனடப் பயிற்சியாகத் கதாடங்கப்பட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பாை் இனணந்தனதயடுத்து  இப்பயிற்சி ஒரு முத்தரப்பு 

பயிற்சியாக மாறியது. 

 

 

கடை்பகடப் பயிை்சி – இந்தியா மை்றும் பிலிப்கபன்ஸ் 

 இந்தியா மற்றும் பிலிப்னபை்ஸ் ஆகிய நாடுகள் கதை்சீைக் கடலில் சமீபத்தில் ஒரு 

கடற்பனடப் பயிற்சினய வமற்ககாண்டை. 

 இந்தியக் கடற்பனடயாைது ஐ.எை்.எஸ். ரை்விஜய் எை்ற ஏவுகனண தாக்குதல் கப்பனலயும் 

ஐ.எை்.எஸ். வகாரா எை்ற வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகனண வபாரக்் கப்பனலயும் இப்பயிற்சியில் 

ஈடுபடுத்தியது.  

 பிலிப்னபை்ஸ் கடற்பனடயாைது BRP அை்வடாைிவயா லூைா எைப்படும் ஒரு பீரங்கிக் 

கப்பலினை இப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தியது.  

குறிப்பு 

 கதை்சீைக் கடலாைது சீை இராணுவத்திை் வளரந்்து வரும் விரிவாக்கத்னதச ் சந்தித்து 

வருகிறது.  

 

கஹட்ரேன் மின்பகுப்பு பல்முகனத் சதாழிை்ொகல 

 ஒஹ்மியம் நிறுவைமாைது இந்தியாவிை் முதலாவது பசுனம னஹட்ரஜை் மிை்பகுப்பு 

பல்முனைத் கதாழிற்சானலனயத ்கதாடங்கியுள்ளது. 

 அகமரிக்கானவச ் வசரந்்த ஒஹ்மியம் இை்டரவ்நஷைல் எை்ற ஒரு நிறுவைமாைது 

கரந்ாடகாவிை் தனலநகர ்கபங்களூருவில் இந்தியாவிை் முதலாவது பசுனம னஹட்ரஜை் 

மிை்பகுளிகனள (Electrolytes) தயாரிக்கும் அலகினைத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இதக்தாழிற்சானலயாைது இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட புவராட்டாை் பரிமாற்றச ்

சவ்வுடை் (Proton Exchange Membrane) கூடிய னஹட்ரஜை் மிை்பகுளிகனளத் தயாரிக்கும். 

 னஹட்ரஜை் மற்றும் ஆக்சிஜை் ஆகியவற்னறப் பிரிப்பதற்கு வவண்டி புதுப்பிக்கத் தக்க 

ஆற்றல் வளங்களிலிருந்துப் கபறப்பட்ட ஆற்றனல அது பயை்படுத்துகிறது. 

 பசுனம னஹட்ரஜை் எை்பது புனதபடிமங்களிலிருந்து கபறப்படும் நீல னஹட்ரஜனுக்கு 

மாற்றாக புனதபடிமம் அல்லாத ஆற்றல்களிலிருந்து கபறப் படுவதாகும். 
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மாபல இகணப்புத் திட்டம் 

 மாலத்தீவு அரசாைது மாவல இனணப்புத் திட்டத்னதக் கட்டனமப்பதற்காக AFCONS 

எைப்படும் ஒரு மும்னப நிறுவைத்துடை் ஒப்பந்தம் வமற்ககாண்டுள்ளது.  

 இந்த உள்கட்டனமப்புத் திட்டமாைது மாலத்தீவில் இந்தியாவிைால் வமற்ககாள்ளப் படும் 

மிகப்கபரிய ஒரு திட்டமாகும்.  

 இதில் வில்லிங்லி, குல்ஹிஃபல்ஹீ மற்றும் திலாஃபுசி (Villingli, Gulhifalhu and Thilafushi) வபாை்ற 

அண்னடத் தீவுகளுடை் மாலத்தீவிை் தனலநகர ் மாவலனய இனணக்கும் கனரப்பால 

இனணப்பு மற்றும் 6.74கி.மீ. பாலமாைது கட்டனமக்கப்படும். 

 400 மில்லியை் டாலர ்கடை் சாரப்ு கதாடர ்வரினசயில் (line of credit) 100 மில்லியை் டாலர ்

மாைியத்தில் இந்தியா இத்திட்டத்திற்கு நிதி வழங்கி வருகிறது.  

 கடை் சாரப்ு கதாடர ் எை்பது மாைியம் அல்ல, ஆைால் வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு 

சலுனக வட்டி வீதத்தில் வழங்கப்படும் வனகயில் கடை் கபறும் அரசு திருப்பிச ்கசலுத்த 

வவண்டிய ஒரு ‘குனறந்த வட்டி கடை்’ ஆகும். 

 

 

WEP Nxt 

 நிதி ஆவயாக், சிஸ்வகா நிறுவைத்துடை் இனணந்து ‘WEP Nxt’ எைத் தனலப்பிடப்பட்ட 

மகளிர ் கதாழில் முனைவுத் தளத்திை் (Women Entrepreneurship Platform) இரண்டாம் 

கட்டத்தினைத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது இந்தியாவில் மகளிர ் கதாழில்முனைவினை ஊக்குவிப்பதற்காகத் கதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 இது 2017 ஆம் ஆண்டில் நிதி ஆவயாக் அனமப்பிைால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 WEP எை்பது பல்வவறு பிை்ைணினயச ் வசரந்்த கபண்கனள ஒை்று திரட்டி வளங்கள், 

ஆதரவு மற்றும் கற்றல் வபாை்றவற்னற அணுகுவதற்காை ஏராளமாை வாய்ப்புகனள 

வழங்கும் ஓர ்ஒை்றினணந்த தளமாகும். 

 WEP Nxt எை்பது WEP தளத்திை் அடுத்த கட்டமாகும். 

 

EASE 4.0 

 

 மத்திய நிதி மற்றும் கபருநிறுவைங்கள் விவகாரத் துனற அனமசச்ர ்நிரம்லா சீதா ராமை், 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்காை ‘EASE 4.0’ எைப்படும் கபாதுத்துனற வங்கிகளுக்காை சீரத்ிருத்த 

நிரல்களிை் 4வது பதிப்பினை கவளியிட்டார.் 

 இது ஓர ் எளினமப்படுத்தப்பட்ட, கதாழில்நுட்ப வசதியுடை் கூடிய ஒரு கூட்டு வங்கி 

முனறயாகும். 

 EASE 4.0 எை்பதிை் முக்கிய கருத்துரு, “கதாழில் நுட்ப வசதி ககாண்ட, எளினமயாக்கப் பட்ட 

மற்றும் கூட்டு வங்கி முனற” எை்பதாகும்.  

 EASE எை்பதை் விரிவாக்கம் Enhanced Access & Service Excellence (வமம்படுத்தப்பட்ட அணுகல் 

மற்றும் சிறப்பாை வசனவ) எை்பதாகும். 

 

NERDSD இலக்கு குறியீடட்ு அறிக்கக மை்றும் முகப்புப் பக்கம் 

 வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள மாவட்டங்களுக்காை முதலாவது நினலயாை வமம்பாட்டு 

இலக்கு குறியீட்டு அறிக்னக மற்றும் ஒரு முகப்புப் பக்கமாைது 2021-22 (North Eastern Region 

District Sustainable Development (NERDSD) Goal Index Report and Dashboard) சமீபத்தில் 

கவளியிடப்பட்டது.  

 இது இந்தியாவில் இந்த வனகயிலாை முதலாவது பிராந்திய வாரியிலாை மாவட்ட 

நினலயாை வமம்பாட்டுக் குறியீடாக இருக்கும். 

 இந்தக் குறியீடாைது நிதி ஆவயாக் மற்றும் வட கிழக்கு பகுதித் துனற அனமசச்கம் 

ஆகியவற்றிை் கூட்டு முயற்சியிைால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது எட்டு மாநிலங்களிலும் உள்ள மாவட்டங்களிை் கசயல்திறனை மதிப்பிடும். 

 இந்தப் பட்டியலில் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகனள அனடவதில் கிழக்கு சிக்கிம் மாவட்டம் 

முை்ைினலயில் இருக்கிை்றது 
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 நாகாலாந்திை் கிப்பயர ்மாவட்டம் இந்தப் பட்டியலில் கனடசி இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

ஆனந்தா ககபபசி செயலி 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமாைது தைது முகவரக்ள் மற்றும் இனடத்தரகரக்ள் 

வருங்கால வாடிக்னகயாளரக்னள ஈரப்்பதற்கு ஏதுவாக “ஆைந்தா னகவபசி கசயலி” 

எை்பனதத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 ANANDA எை்றால் ஆத்ம நிரப்ர ்முகவர ்– புதிய வணிக டிஜிட்டல் கசயலி (Atma Nirbhar Agents 

New Business Digital Application) எை்பதாகும்.  

 ANANDA எை்பது புதிய வணிக கசயல் முனறகளுக்காை ஒரு காகிதமற்ற தீரவ்ாகும்.  

 

காெபநாய் ஒழிப்புக் கூடட்ிகணவு ொரியத்தின் தகலெர் 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அனமசச்ர,் மாை்சுக் மாண்டவியா அவரக்ள் 

காசவநாய் ஒழிப்புக் கூட்டினணவு வாரியத்திை் தனலவராகப் கபாறுப்வபற்றார.் 

 அவர ்உடைடியாக பதவிப் கபாறுப்புகனள ஏற்று 2024 ஆம் ஆண்டு வனர அந்தப் பதவியில் 

நீடிப்பார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஐக்கிய நாடுகளிை் காசவநாய் கதாடரப்ாை இலக்குகனள 

அனடவதற்காக காசவநாய் ஒழிப்புக் கூட்டினணவு  கசயலகம், பங்குதாரரக்ள் மற்றும் 

காசவநாய் சமூகத்திைரக்ள் ஆற்றும் முயற்சிகனள இவர ்முை்ைிை்று வழிநடத்துவார.்  

 இந்தக் கூட்டினணவாைது, ஒரு கபாதுச ்சுகாதாரப் பிரசச்ினையாக திகழும் காசவநானய 

அகற்றும் முயற்சியாக 2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  
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SAMRIDH திட்டம் 

 

 தயாரிப்புப் கபாருளில் புதுனம, வமம்பாடு மற்றும் வளரச்ச்ிக்காை புத்தாக்க 

நிறுவைங்களுக்காை  வழிகாட்டுத் திட்டமாைது (Start-up Accelerators of MeitY for pRoduct 

Innovation, Development and growth [SAMRIDH] programme) மிை்ைணு மற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்ப  அனமக்கத்திைால் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 SAMRIDH திட்டமாைது தங்களது தயாரிப்புப் கபாருட்கனள வமம்படுத்துவதற்கும் தங்களது 

வணிகத்னத முை்வைற்றுவதற்காை முதலீடுகனளப் கபறுவதற்கும் முை்கைடுத்துச ்

கசல்ல வவண்டிய நினலயில் தயாராக உள்ள வளரந்்து வரும் இந்திய கமை்கபாருள் 

தயாரிப்பு புத்தாக்க நிறுவைங்களுக்காை ஒரு உகந்த தளத்தினை உருவாக்கும். 

 இந்த நினலயில் புத்தாக்க நிறுவைங்களுக்குத் வதனவப்படும் நிதி உதவி வழிகாட்டல் 

மற்றும் இதர உதவிகனள இது வழங்கும்.  

 

INDIASize 

 ஜவுளித்துனற அனமசச்கம் மற்றும் வதசிய ஆனட வடிவனமப்புக் கல்வி நிறுவைம் 

ஆகியனவ இனணந்து, அளவு நினலகளில் உள்ள குழப்பத்னதப் வபாக்கும் கபாருட்டு 

இந்தியா அளவு எை்ற கணக்ககடுப்பினைத் கதாடங்கியுள்ளை. 

 இதற்கு INDIASize எைத் தனலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவிை் ஆயத்த ஆனடத் துனறயில் ஒரு புதிய தரப்படுத்தப்பட்ட அளவு 

அட்டவனணயினை அறிமுகம் கசய்யும் வநாக்கத்வதாடு இந்த முை்கைடுப்பாைது 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 தற்வபாது 18 நாடுகள் மட்டுவம தங்களது கசாந்த அளவு அட்டவனணகனளக் 

ககாண்டுள்ளை. 
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“Shared Density 2021” - பாதுகாப்புப் பயிை்சி 

 சீைா, மங்வகாலியா, தாய்லாந்து மற்றும் பாகிஸ்தாை் ஆகிய நாடுகளிை் இராணுவங்கள் 

“Shared Density 2021” எைப்படும் ஒரு பை்ைாட்டு அனமதிகாப்புப் பயிற்சியில் பங்வகற்க 

உள்ளை. 

 இது சீைாவிை் மத்திய கஹைாை் மாகாணத்திலுள்ள கூட்டு ஆயுத உத்திசார ் பயிற்சித் 

தளத்தில் சீை மக்கள் விடுதனல இராணுவத்திைால் நடத்தப்படும். 

 இது நாை்கு நாடுகள் ஈடுபடும் முதலாவது வநரடி பை்ைாட்டு அனமதிகாப்புப் பயிற்சி 

ஆகும்.  

 கபரும்பாலும் வசாங்யுவாை் (அ) வசாங்சுவவா (Zhongyuan or Zhongzhou) எை்றும் குறிப்பிடப் 

படும் கஹைாை் (Henan) மாகாணம் எை்பது நிலப்பரப்பால் சூழப்பட்ட சீை 

மாகாணமாகும்.  

 

அதிகம் கண்காணிக்கப்படட் நகரங்கள் 

 

 உலகிை் அதிகம் கண்காணிக்கப்பட்ட நகரங்கள் குறித்த தரவுகளில், ஒரு சதுர னமல் கல் 

கதானலவிற்கு 1,826.6 அளவிலாை வகமராக்களுடை் இந்தியத் தனலநகர ் புது கடல்லி 

முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 இதில் கசை்னை மூை்றாமிடத்தில் உள்ளது.  

 வமலும் இதில் லண்டை் இரண்டாமிடத்திலும் மும்னப 18வது இடத்திலும் உள்ளை.   
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இந்தியா-சேர்மனி கூடட்ுப் பயிை்சி 

 இந்தியா மற்றும் கஜரம்ைி ஆகிய நாடுகளிை் கடற்பனடகள் ஏகடை் வனளகுடாவில் ஒரு 

கூட்டுப் பயிற்சினய வமற்ககாண்டை. 

 இப்பயிற்சியில் கஹலிகாப்டர ் தனரயிறக்கம், வதடல் மற்றும் னகப்பற்றுதல் வபாை்ற 

நடவடிக்னககளும் அடங்கும். 

 இந்தியக் கடற்பனடயிை் வபாரக்் கப்பலாை ‘திரிகந்த்’ எை்ற கப்பலாைது கஜரம்ைி 

நாட்டிை் வபாரக்் கப்பலாை ‘கபய்கரை்’ எை்ற கப்பலுடை் இனணந்து இப்பயிற்சியில் 

ஈடுபட்டது. 

 ஏகடை்  வனளகுடா பகுதியில் கடற்ககாள்னளக்கு எதிராை வராந்துப் பணிகளுக்காக 

ஐ.எை்.எஸ். திரிகந்த் கப்பலாைது பணியமரத்்தப் படும். 

 இப்பயிற்சியாைது கடல்சார ் துனறயில் இரு நாடுகளுக்கினடவயயாை ஒரு இனணச ்

கசயல்பாட்டினை வமம்படுத்தவும் சிறந்த நனடமுனறகனளப் பரிமாறிக் ககாள்ளவும் 

உதவியது. 

 இந்தியா மற்றும் கஜரம்ைி ஆகியனவ 2006 ஆம் ஆண்டில் கடற்ககாள்னள எதிரப்்பு 

ஒத்துனழப்பு ஒப்பந்தத்தினை வமற்ககாண்ட பிறகு, இரு நாடுகளிை் கடற்பனடகளும் 2008 

ஆம் ஆண்டில் முதலாவது கூட்டுப் பயிற்சியினை வமற்ககாண்டை. 

 

தீபார் பீல் ெனவிலங்குெ ்ெரணாலயம் 

 சுற்றுசச்ூழல், வைம் மற்றும் பருவநினல மாற்றத் துனற அனமசச்கமாைது அசாமிை் 

குவஹாத்தியிை் கதை்வமற்கு முனையிலுள்ள தீபார  ் பீல் எை்ற வைவிலங்குச ் 

சரணாலயத்திை் சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு மண்டலத்தினை அறிவித்துள்ளது.  

 தீபார ்பீல் எை்பது அசாமிலுள்ள மிகப்கபரிய நை்ைீர ்ஏரிகளுள் ஒை்றாகும். 

 இது ஒரு முக்கியப் பறனவ வாழிடமாக இருப்பனதத் தவிர அந்த மாநிலத்திை் ஒவர 

ராம்சார ்தளமாகவும் உள்ளது.  
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குறிப்பு 

 சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு மண்டலங்கள் (அ) சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக பாதிப்பனடயக் கூடிய 

பகுதிகள் எை்பனவ பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதிகள், வதசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் 

வைவிலங்குச ் சரணாலயங்கள் வபாை்றவற்னறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுற்றுசச்ூழல், 

வைம் மற்றும் பருவநினல மாற்றத ் துனற அனமசச்கத்திைால் அறிவிக்கப் படும் 

பகுதிகளாகும்.  

 ஆைால் 1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தில் “சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு 

மண்டலங்கள்” எை்பது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்னல.  

 

காண்டீெ் பயிை்சி 

 ‘காண்டீவ்’ (காண்டீபம்) எைப்படும் ஒரு வார அளவிலாை வருடாந்திரப் பயிற்சியிை் 3வது 

பதிப்பாைது வதசிய பாதுகாப்புப் பனடயிைால் நடத்தப்பட்டது.  

 வதசிய மாதிரிப் பயிற்சிகளிை் ஒரு அங்கமாக ஒருங்கினணந்த கமாண்வடா பனடப் 

பயிற்சிகள் தீவிரவாத எதிரப்்புப் பனடயாை வதசியப் பாதுகாப்புப் பனடயிைால் (National 

Security Guard – NSG) நடத்தப்பட்டது.  

 பினணக் னகதியாக்குதல் மற்றும் கடத்தல் வபாை்ற சூழ்நினலகளில் அவற்னற எதிரத்்து 

கசயல்படும் வநரம் மற்றும் எதிரவ்ினை வபாை்றவற்னறச ் வசாதிப்பதற்காக வவண்டி 

இப்பயிற்சி வமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 ‘காண்டீவ்’ எை்பது மகாபாரதத்தில் வரும் அரஜ்ுைைிை் வில்லினுனடய கபயராகும். 

 NSG ஆைது தீவிரவாதம் மற்றும் கடதத்ல் ஆகிய அசச்ுறுத்தல்கனள எதிர ்ககாள்வதற்காக 

கமாண்வடா நடவடிக்னககனள வமற்ககாள்ளிட வவண்டி 1984 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கூட்டு 

தீவிரவாத எதிரப்்புப் பனடயாக உருவாக்கப்பட்டது.  
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ெரெ்பதெெ ்செய்திகள் 

செரண்டிபிடட்ி ெகபயர்  

 உலகிை் மிகப்கபரிய சனபயர ் கிளஸ்டர ் (sapphire cluster) இலங்னகயில் கண்கடடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இதை் எனட 510 கிவலாகிராம் அல்லது 2.5 மில்லியை் காரட் ஆகும். 

 இந்தக் கல்லுக்கு ‘கசரண்டிபிட்டி சனபயர’் எை்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

K2 சிகரத்தில் ஏறிய இளம் ெயது வீரர் 

 பாகிஸ்தானைச ் வசரந்்த 19 வயதாை மனலவயறும் வீரர ் ஓருவர ் K2 சிகரத்தினை ஏறிய 

உலகிை் இளம் வயது வீரர ்எனும் சாதனைனயப் பனடத்துள்ளார். 

 K2 சிகரமாைது உலகிை் இரண்டாவது உயரமாை சிகரமாகும். 

 லாகூனரச ் வசரந்்த கசஹ்வராஷ் காசிப் எை்பவர ் ஒரு குடுனவயில் நிரப்பப் பட்ட 

ஆக்சிஜைிை் உதவிவயாடு 8611 மீட்டர ் உயரம் ககாண்ட அந்தச ் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை 

பனடத்துள்ளார.் 

 பாகிஸ்தாை், வநபாளம் மற்றும் சீைா ஆகிய நாடுகளில் உலகிை் 14 உயரிய சிகரங்கள் 

அனமந்துள்ளை, இனவ 8000ers எைவும் அனழக்கப்படுகிை்றை. 

 K2 மற்றும்  நங்க பரவ்தம் உள்ளிட்ட ஐந்து 8000 மீட்டர ் உயர சிகரங்கள் பாகிஸ்தாைில் 

அனமந்துள்ளை. 
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7 புதிய உலகப் பாரம்பரியத் தளங்கள் பெர்ப்பு 

 உலகப் பாரம்பரியத ் தளங்கள் குழுவாைது யுகைஸ்வகாவிை் உலகப் பாரம்பரியத் 

தளங்கள் பட்டியலில் வமலும் ஏழு தளங்கனளச ்வசரத்்துள்ளது. 

 இவற்றுள் நாை்கு தளங்கள் அதை் வளமாை உயிரிப் பல்லுயிரப்் கபருக்கத்திற்காக 

இப்பட்டியலில் வசரக்்கப்பட்டுளளை. அனவ, 

o அமாமி – ஒஷிமா தீவு, வடாகுவைாஷிமா தீவு, ஒகிைாவா தீவிை் வடப்பகுதி மற்றும் 

இரிவயாவமாட் தீவு (ஜப்பாை்) 

o ககட்வடால் எனும் ககாரிய நாட்டிை் ஓதப்பகுதி (ககாரியா) 

o காங் கிரசச்ை் வைப்பகுதி (தாய்லாந்து) மற்றும் 

o ககால்கிக் மனழக்காடுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள் (ஜாரஜ்ியா) 

 அதில் வசரக்்கப் பட்டுள்ள மூை்று கலாசச்ாரத் தளங்களாவை, 

o கடை்மாரக்்கிை் நீரப்் பாதுகாப்பு வரம்பு, 

o துருக்கியிலுள்ள அரஸ்்லாை்வடப் மனல கதால்கபாருள் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் 

o கபல்ஜியம் மற்றும் கநதரல்ாந்திலுள்ள நல்வாழ்வு காலைிகள் (குடியிருப்புகள்) 

 

உலகளாவிய பமம்பாடட்ிை்கான முத்தரப்பு ஒத்துகழப்பு 

 ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் ஒை்றினணந்துச ் கசயல்படுத்துவதற்காை ஒரு 

உலகளாவிய வமம்பாட்டுக் கூட்டாண்னம ஒப்பந்தத்தினை இந்தியா மற்றும்  அகமரிக்கா 

இரண்டும் இனணந்து வமலும் 5 ஆண்டுகளுக்குப் புதுப்பித்துள்ளது. 

 வட்டார இனணப்பு, தூய்னமயாை ஆற்றல் மற்றும் வபரிடர ்அபாயக் குனறப்பு உள்ளிட்ட 

முக்கியப் பிரசச்ினைகளில் இனவ ஒை்றினணந்து கசயல்படும். 

 உலகளாவிய வமம்பாட்டிற்காை முத்தரப்பு ஒத்துனழப்பு குறித்த வழிகாட்டுதல் 

ககாள்னககளிை் அறிக்னகயினுனடய 2வது திருத்தத்தில் இரு நாடுகளும் 

னககயழுத்திட்டுள்ளை. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் னககயழுத்தாை வழிகாட்டுதல் ககாள்னககளிை் அறிக்னக 

ஒப்பந்தமாைது மூை்றாம் தரப்பு நாடுகளில் குறிப்பாக ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளில் வமம்பாட்டு ஒத்துனழப்பிற்காை கட்டனமப்பினை வழங்குகிை்றது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தில் வமற்ககாள்ளப்பட்ட 2வது திருத்தமாைது இதை் காலவரம்னப 2026 

ஆம் ஆண்டுகசப்டம்பர ்மாதம் வனர நீட்டித்துள்ளது. 

 

முகெர் ஒழுங்குமுகை (திருத்தம்) மபொதா 

 வங்கி அல்லாத கடை் வழங்கும் நிறுவைங்களுக்கு முகவர ்வசனவனய வழங்குவதற்காை 

மவசாதாவாைது பாராளுமை்றத்தில் நினறவவற்றப்பட்டது. 

 இந்த மவசாதாவாைது சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவைங்களுக்கு நிவாரணம் அளித்து, 

சுமூகமாை மூலதைச ்சுழற்சினயயும் நல்லமுனறயாை பணப் புழக்கத்தினையும் உறுதி 

கசய்வதில் அந்த நிறுவைங்களுக்கு உதவும். 

 தற்வபாதுள்ள முகவர ்ஒழுங்குமுனறச ்சட்டமாைது 2011 ஆம் ஆண்டில் இயற்றப் பட்டது.  
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 இது ஒரு வங்கி அல்லாத நிதியியல் நிறுவைமாைது முகவர ்வணிகத்தினை ஒரு முதை்னம 

வணிகமாகக் ககாண்டிருந்தால் மட்டுவம இந்த வவனலனயத் கதாடரவ்தற்கு அனுமதி 

வழங்கும் வனகயில் இந்திய ரிசரவ்் வங்கிக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது.  

 அதாவது அந்த நிறுவைத்திை் பாதிக்கும் வமலாை கசாத்துகள் பயை்படுத்தப்பட்டு 

முகவர ்வணிகத்திை் மூலம் வருவாய் ஈட்டப்பட வவண்டும். 

 இந்த மவசாதாவில் இந்த வரம்பாைது நீக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

உலகளாவியப் புககயிகலத் சதாை்று குறித்த அறிக்கக 2021 

 “உலக சுகாதார அனமப்பினுனடய உலகளாவியப் புனகயினலத் கதாற்று குறித்த 

அறிக்னக 2021: புதிய மற்றும் வளரந்்து வரும் தயாரிப்புகள் குறித்த கண்காணிப்பு” (WHO 

report on the global tobacco epidemic 2021: Addressing new and emerging products) எனும் 

அறிக்னகயாைது முதல் முனறயாக மிை்ைணு சிககரட்டுகள் மற்றும் இதர ENDS எனும் 

கபாருட்கள் குறித்த தரவுகனள வழங்கியுள்ளது. 

 ENDS எை்பது மிை்ைணு நிவகாட்டிை் வழங்கீட்டுப் கபாருட்கள் (Electrotic Nicotin Delivery 

Systems - ENDS) ஆகும். 

 ஒவ்வவார ்ஆண்டும் 8 மில்லியனுக்கும் வமலாைவரக்ள் புனகயினலக்குப் பலியாகிை்றைர ்

எை இந்த அறிக்னகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 இவற்றுள் 7 மில்லியனுக்கும் வமலாை உயிரிழப்புகள் வநரடிப் புனகயினலப் 

பயை்பாட்டிை் காரணமாக ஏற்படுகிறது.  

 சுமார ் 1.2 மில்லியை் உயிரிழப்புகள், புனக பிடிப்பவரக்ளுக்கு அருகிலுள்ள புனகப் 

பிடிக்கும் பழக்கமில்லாதவரக்ளுக்கு ஏற்படுகிறது  

குறிப்பு 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமாைது மிை்ைணு சிககரட்டுகள் மற்றும் இதர ENDS 

கபாருட்களுக்கு முழுனமயாக தனட விதிக்குமாறு பரிந்துனரதத்ுள்ளது.       
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ஆப்பிரிக்க ெம்ொெளி  மக்களுக்கான நிரந்தர மன்ைம் 

 ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்களுக்காை ஒரு நிரந்தர மை்றத்தினை நிறுவுவதற்காை 

தீரம்ாைத்திற்கு ஐக்கிய நாடுகள்  கபாதுச ்சனபயாைது ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த நிரந்தர மை்றமாைது இைவாதம், இைகவறி, இைப்பாகுபாடு மற்றும் சகிப்புத ்

தை்னமயிை்னம குறிதத் சவால்கனள எதிரக்காள்வதற்காை நிபுணத்துவ 

ஆவலாசனைகனள வழங்கும். 

 இந்த தீரம்ாைமாைது 193 உறுப்பிைரக்ள் ககாண்ட உலக அனமப்பிை் ஒருமித்த 

கருத்திைால் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டது. 

 இந்தப் புதிய மை்றமாைது 10 உறுப்பிைரக்னளக் ககாண்டிருக்கும். 

 அனைத்துப் பிராந்தியங்களிலிருந்தும் 5 உறுப்பிைரக்ள் இதற்காக ஐக்கிய நாடுகள்  

கபாதுச ்சனபயிைால் வதரந்்கதடுக்கப்படுவர.்  

 மற்ற 5 உறுப்பிைரக்ள், பிராந்தியக் குழுக்கள் மற்றும் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்கள் 

அனமப்புகளிை் ஆவலாசனையுடை் மைித உரினமகள் சனபயிைால் நியமிக்கப் படுவர.் 

 

பன்னாடட்ு சூரியெக்தி கூடட்ிகணவு கட்டகமப்பு ஒப்பந்தம் – சேர்மனி  

 பை்ைாட்டு சூரியசக்தி கூட்டினணவு கட்டனமப்பு ஒப்பந்தத்தில் னககயழுத்திட்ட 5வது 

நாடாக கஜரம்ைி மாறியுள்ளது.  

 இக்கூட்டினணவு ஒப்பந்தத்தில் இனணவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் அனவயிை் அனைத்து 

உறுப்பிைர ்நாடுகளுக்கும் அனுமதி வழங்குவதற்காக  வமற்ககாள்ளப் பட்ட திருத்தங்கள் 

நனடமுனறக்கு வந்தனதயடுத்து இது சாத்தியமாைது. 

குறிப்பு 

 இதற்கு முை்பு பை்ைாட்டு சூரியசக்தி கூட்டினணவிற்காை உறுப்பிைர ் அந்தஸ்து 121 

நாடுகளுக்கு மட்டுவம வனரயறுக்கப் பட்டிருந்தது.  

 அனவ கவப்பமண்டலப் பகுதியினுள் பகுதியளவு அல்லது முழுவதுமாக அனமந்துள்ள 

நாடுகள் ஆகும்.  

 இந்த வனரயனறயாைது கஜரம்ைி வபாை்ற மிகப்கபரிய சூரியசக்தி கபாருளாதார 

நாடுகள் இந்தக் கூட்டினணவில் இனணய அனுமதிக்கவில்னல. 

 

இப்ராஹிம் கரசி 

 ஈராைிை் புதிய அதிபராக இப்ராஹிம் னரசி அதிகாரப் பூரவ்மாகப் பதவிவயற்றார.் 

 ஜுை் மாதம் நனடகபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு ஈராைிய அதிபர ்வதரத்லில் 62% வாக்குகளுடை் 

இவர ்கவற்றி கபற்றார.் 

 60 வயதாை னரசி ஹாசை் ரூஹாைினய (Hassan Rouhani) அடுத்து அவர ் அந்தப் 

பதவியினை ஏற்றுள்ளார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் முதல் ஈராைிை் தனலனம நீதிபதியாகவும் அவர ் பணியாற்றி 

உள்ளார.்  
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ஃபபார்ப்ஸ் நிகழ்பநர பகாடீஸ்ெரர்கள் படட்ியல் 

 லூயிஸ் வூயிட்டாை் எை்ற நிறுவைத்திை் தனலவர ் கபரை்ாரட்ு அரை்ால்டு, அவமசாை் 

நிறுவைர ் கஜஃப் கபவசானஸப் பிை்னுக்குத் தள்ளி உலகிை் கபரும் பணக்காரராக 

உருகவடுத்துள்ளார.்  

 ஃவபாரப்்ஸ் நிகழ்வநர வகாடீஸ்வரரக்ள் பட்டியலில் இந்தத் தகவலாைது கூறப்பட்டு 

உள்ளது. 

 கடஸ்லா மற்றும் ஸ்வபஸ் X ஆகியவற்றிை் தனலவர ் எலாை் மஸ்க் மூை்றாமிடத்தில் 

உள்ளார.் 

 

DBS ெங்கி  

 ஃபிைாை்சியஸ் னடம்ஸ் பத்திரிக்னகயிை் கவளியீடாை தி வபங்கர ் எனும் இதழால்  

டிஜிட்டல் வங்கிச ் வசனவயில் மிகவும் புதுனமமிக்க வங்கிக்காை ஒரு உலகளாவிய 

கவற்றியாளராக DBS வங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஆசிய-பசிபிக் பகுதியிை் கவற்றியாளராகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த 

வங்கியாைது அதை் பாதுகாப்பாை அணுகல் முனற மற்றும் கதானல உணரவ்ுச ்

கசயல்பாட்டுத் தீரவ்ுகள் ஆகியவற்றிற்காக இனணயவழிப் பாதுகாப்புப் பிரிவிலும் 

கவற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்து.  

 யூவராமணி பிராந்திய விருது விழாவில் DBS வங்கியாைது ஆசியாவிை் சிறந்த வங்கி 

எைவும் ஆசியாவிை் சிறந்த டிஜிட்டல் வங்கி எைவும் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 

பபரிடர் சநகிழ்திைன் உள்கடட்கமப்பிை்கான கூடட்ணி 

 வபரிடர ் கநகிழ்திறை் உள்கட்டனமப்பிற்காை கூட்டணியில் இை்று வனர 25 நாடுகள் 

மற்றும் 7 சரவ்வதச அனமப்புகள் உறுப்பிைராக இனணந்துள்ளை.  

 இக்கூட்டணியிை் புதிய உறுப்பிைரக்ளாக வங்காளவதசமும் கைடாவும் இனணந்து 

உள்ளை.  

 2019 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர ் 23 அை்று நனடகபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பருவநினல 

நடவடிக்னக உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர ் உனரயாற்றிய வபாது வபரிடர ்

கநகிழ்திறை் உள்கட்டனமப்பிற்காை கூட்டணினயத் கதாடங்கி னவத்தார.் 
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 உள்கட்டனமப்பு, இடர ் வமலாண்னம, நிதிவழங்கல், தரநினலகள் மற்றும் மீட்பு 

வழிமுனறகள் ஆகிய துனறகளில் ஆராய்சச்ி மற்றும் அறிவுப் பகிரன்வ ஊக்குவிப்பவத 

இதை் முதை்னம வநாக்கமாகும். 

 

 

கில்கிட் – பல்திஸ்தான்  

 மூவலாபயமிக்க வனகயில் அனமந்துள்ள கில்கிட் – பல்திஸ்தாை் பகுதிக்கு தற்காலிக 

மாகாண அந்தஸ்து வழங்குவதற்காை ஒரு சட்டத்தினைப் பாகிஸ்தாை் நாட்டு 

அதிகாரிகள் இறுதி கசய்துள்ளைர.்  

 கில்கிட் – பல்திஸ்தாை், இந்தியாவிை் சரச்ன்ச மிகுந்த பகுதிகளுள் ஒை்றாகும். 

 இது லடாக் ஒை்றியப் பிரவதசத்திை் வடக்கு முனையில் அனமந்துள்ள உயரமாைப் 

பிராந்தியத்திை் ஒரு பகுதியாகும். 

 இது பாகிஸ்தாை், ஆப்காைிஸ்தாை் மற்றும் சீைா ஆகியவற்றிை் எல்னலயாக 

அனமந்திருப்பதால் மூவலாபயமிக்கப் பகுதியாக உள்ளது.   

 

 இது 1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுடை் இனணக்கப்பட்டு முை்ைாள் சுவதச மாகாணமாை 

ஜம்மு & காஷ்மீரிை் ஒரு பகுதி எை இந்தியா  இப்பகுதி மீது உரினம வகாருகிறது.  

 இருப்பினும் பழங்குடியிைப் வபாராளிகள் மற்றும் பாகிஸ்தாை் இராணுவம் 

ஆகியவற்றிை் பனடகயடுப்னபத ் கதாடரந்்து 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 04 முதல் 

இப்பகுதியாைது பாகிஸ்தாைிை் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.  
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 தற்வபாது கில்கிட் – பல்திஸ்தாை் ஒரு தை்ைாட்சி பகுதியாகும். 

 இந்த மவசாதா நினறவவற்றப்பட்டப் பிறகு இது பாகிஸ்தாைிை் 5வது மாகாணமாக 

மாறும்.  

 தற்வபாது பாகிஸ்தாைில் பலுசச்ிஸ்தாை், னகபர ் பக்துை்க்வா, பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து 

ஆகிய 4 மாகாணங்கள் உள்ளை. 

 

ொங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பின் நீதி அகமெெ்ர்கள் ெந்திப்பு  

 இந்த 3 நாட்கள் அளவிலாை சந்திப்பாைது தஜிகிஸ்தாைில் நனடகபற்றது.  

 தஜிகிஸ்தாை் நாட்டிை் நீதித் துனற அனமசச்ர ் M.K. அசுரிவயாை் இந்தச ் சந்திப்பிற்குத்  

தனலனம ஏற்றார.் 

 இந்தியா, கசகஸ்தாை், சீைா, கிரக்ிஷ் குடியரசு, பாகிஸ்தாை், ரஷ்யக் கூட்டனமப்பு, 

தஜிகிஸ்தாை் மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தாை் ஆகிய நாடுகளிை் சட்டம் & நீதித் துனற  

அனமசச்கத்திை் அனமசச்கரக்ள், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணரக்ள் ஆகிவயார ்

இசச்ந்திப்பில் பங்வகற்றைர.் 

 மத்தியச ் சட்டத் துனற அனமசச்ர ் கிரண் ரிஜூஜு காகணாலி வாயிலாக இசச்ந்திப்பில் 

பங்வகற்றார.் 

 சட்டம் மற்றும் நீதித் துனறக்காை இனண அனமசச்ர ் வபராசிரியர் S.P. சிங் பாவகல் 

அவரக்ளும் இசச்ந்திப்பில் கலந்து ககாண்டார .்  

 

மார்பர்க் கெரஸ் பநாய் 

 வமற்கு ஆப்பிரிக்காவிை் கதற்கு குக்ககவடா மாகாணத்தில் மாரப்ரக்் னவரஸ் வநாய் 

பதிவாகியுள்ளனத உலக சுகாதார அனமப்பு உறுதி கசய்துள்ளது.  

 கவௌவால்களால் பரப்பப் படுகிை்ற இந்த னவரசாைது 88%  வனரயில் உயிரிழப்பு 

வீதத்தினைக் ககாண்டதாகும்.  

 மாரப்ரக்் னவரசாைது குருதிப் வபாக்குக் காய்சச்னல ஏற்படுத்தக் கூடிய, எவபாலா 

வநானய உண்டாக்கும் அவத னவரஸ் குடும்பத்னதச ் வசரந்்த ஒரு தீவிரமாை னவரஸ் 

வநாயாகும்.  

 

உலக இகளபயார் பமம்பாடட்ுக் குறியீடு, 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டு உலக இனளவயார ்வமம்பாட்டுக் குறியீட்டில் இடம்கபற்ற 180 நாடுகளில் 

இந்தியா 122வது இடத்தினைப் கபற்றுள்ளது. 

 181 நாடுகளிை் இனளவயார ் வமம்பாடு குறித்து மூை்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுனற 

கவளியிடப்படும் இந்தக் குறியீட்டினை காமை்கவல்த் கசயலகம் கவளியிடுகிறது. 

 உலககங்கிலும் உள்ள 181 நாடுகளிை் இனளவயாரக்ளிை் நினலனய இக்குறியீடாைது 

மதிப்பிடுகிறது.  

 இக்குறியீட்டில் முதை்முனறயாக சிங்கப்பூர ்நாடு முதலிடத்தினைப் கபற்றுள்ளது.  

 இதனையடுத்து, சுவலாவவைியா, நாரவ்வ, மால்டா மற்றும் கடை்மாரக்் ஆகிய நாடுகள் 

உள்ளை. 

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


                   
 

125 
 

 சாட், மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு, கதற்கு சூடாை், ஆப்காைிஸ்தாை் மற்றும் னநஜர ்

ஆகியனவ இக்குறியீட்டிை் கீழ்நினலயிலுள்ள நாடுகளாகும்.  

 

 

DABUS – காப்புரிகம  

 உலகிவலவய முதை்முனறயாக ஒரு ‘கசயற்னக நுண்ணறிவு’ அனமப்பிற்கு கதை் 

ஆப்பிரிக்க நாடு காப்புரினமயினை வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த காப்புரினமயாைது பிை்ை வடிவியல் அடிப்பனடயிலாை உணவுக் ககாள்கலனுடை் 

(food container based on fractal geometry) கதாடரப்ுனடய DABUS எனும் கசயற்னக நுண்ணறிவு 

அனமப்பிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 DABUS எை்பது (Device for the autonomous boot strapping of Unified Sentience) ஸ்டீபை் தாவலர ்

எை்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கசயற்னக நுண்ணறிவு அனமப்பாகும்.  

 

ஆசியான் பிராந்திய மன்ைத்தின் செளியுைவு அகமெெ்ர்களின் 28ெது ெந்திப்பு 

 ஆசியாை் பிராந்திய மை்றத்திை் கவளியுறவு அனமசச்ரக்ளிை் 28வது சந்திப்பில் 

பங்வகற்ற இந்தியப் பிரதிநிதிக் குழுவிற்கு கவளியுறவுத் துனற இனண அனமசச்ர ்டாக்டர.் 

ராஜ்குமார ்ரஞ்சை் சிங் தனலனம வகித்தார.் 

 இந்தச ்சந்திப்பாைது புருவை தாருசலாம் தனலனமயில் நனடகபற்றது. 

 ஆசியாை் பிராந்திய மை்றத்திை் அனமசச்ரக்ள் இனணந்து இனளவயார், அனமதி மற்றும் 

பாதுகாப்பினை வமம்படுத்துவதற்காை கசயல்பாட்டு நிரல்கள் குறித்த ஒரு இனண 

அறிக்னகனய ஏற்றுக் ககாண்டுள்ளைர.் 

 

சகாபரானா கெரஸ் சதாடர்பான கண்டுபிடிப்புகளின் தரெரிகெ 

 உலக நாடுகளுக்காை ககாவராைா னவரஸ் கதாடரப்ாை கண்டுபிடிப்புகளிை் தர 

வரினசயில் இந்தியா ஆறு இடங்கள் பிை்தள்ளப்பட்டு 32வது இடத்னதப் கபற்றுள்ளது. 

 UNAIDS அனமப்பிை் சுகாதாரப் புதுனமப் பரிமாற்ற அனமப்புடை் இனணந்து ஸ்டாரட்் அப் 

பிளிங்க் (StartupBlink) எை்ற அனமப்பிைால் உருவாக்கப்பட்ட அறிக்னகயில் 

இத்தகவலாைது கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 கபருந்கதாற்றினை எதிரக்காள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட புதுனமயாை தீரவ்ுகளிை் 

அடிப்பனடயில் உலகிை் முதல் 40 நாடுகனளயும் முதல் 100 நகரங்கனளயும் இந்த 

அறிக்னக தரவரினசப்படுத்துகிறது.  

 இந்தியாவிை் கபங்களூரு (49வது) மற்றும் புதுகடல்லி (55வது) ஆகிய இரு நகரங்கள் முதல் 

100 இடங்களில் உள்ளை. 

 இந்த ஆண்டு இந்தியாவில் வகாவிட் கதாடரப்ாை 15 புதுனமயாை கண்டுபிடிப்புகள் 

வமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளை. அனவ பிை்வருமாறு 

o தடுப்பு நடவடிக்னகயில் நாை்கு கண்டுபிடிப்புகள் 

o உதவி மற்றும் ஆதரவு நடவடிக்னககளில் மூை்று,  

o தகவல் வழங்கீட்டில் ஒை்று, 

o சிகிசன்ச வழங்கலில் மூை்று மற்றும் 

o பரிவசாதனையில் நாை்கு 

 அகமரிக்க நாடாைது இந்தப் பட்டியலில் கதாடரந்்து முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

 

Wolf – Warrior இராேதந்திரமுகை 

 சீை கவளியுறவுத் துனற அனமசச்கமாைது சமீபத்தில் அகமரிக்கா, ஆஸ்திவரலியா 

மற்றும் பிற நாடுகளுக்கு எதிராக ஒரு அதிகரிக்கப்பட்ட அளவில் தைது கடுனமயாைப் 

வபாக்கினை வமற்ககாண்டு உள்ளது.  

 ‘Wolf-Warrior இராஜதந்திர முனற’ எை்று அனழக்கப்படும் இந்தப் புதிய 

அணுகுமுனறயாைது சீை நாட்டிற்குள் பிரபலமாக உள்ளது. 
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 இது சீைாவிை் பழனமயாை, கசயலற்ற மற்றும் தாழ்நினலயிலாை ஒரு இராஜதந்திர 

அணுகுமுனறனய உறுதியாை, கசயல்திறை்மிக்க மற்றும் உயரந்ினலயிலாை ஒை்றாக 

மாற்றுவனத ஊக்குவிக்கிறது. 

 Wolf Warrior மற்றும் Wolf Warrior II ஆகியனவ சீை சிறப்புப் பனடப் பிரிவிை் முகவரக்னள 

முை்ைினலப்படுத்தும் வனகயில் சீைாவில் கவற்றி கபற்ற சிறப்புத் தினரப்படங்கள் 

ஆகும். 

 அந்தத் தினரப்படங்களிை் பாணியில் கபயரிடப்பட்ட Wolf-Warrior எனும் இராஜதந்திர 

அணுகுமுனறயாைது, சீைாவிை் வதசநலை்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக கபரும்பாலும் 

வமாதல் ரீதியிலாை வழிகனளக் னகயாண்ட சீை அரசிை் ராஜ்ஜிய அதிகாரிகளிை் 

நடவடிக்னககள் குறித்து விவரிக்கிை்றது. 

 

SEACAT கடை்பகடப் பயிை்சி   

 சிங்கப்பூரில் அகமரிக்கக் கடற்பனடயிைால் நடத்தப்பட்ட கதை்கிழக்காசிய 

ஒத்துனழப்பு மற்றும் பயிற்சி எனும் ஒரு இராணுவப் பயிற்சியில் இந்தியக் கடற்பனட 

பங்வகற்றது.  

 இனணச ் கசயல்பாடுகனள வமம்படுத்துவதும் கடல்சார ் பாதுகாப்பு கதாடரப்ாை 

சிக்கல்கனளப் பகிரவ்தும் விதிமுனறகள் அடிப்பனடயிலாை சரவ்வதச 

ஒழுங்குமுனறனயக் காப்பதும் இதை் முக்கிய வநாக்கமாகும்.  

 இது 20வது இராணுவப் பயிற்சியாகும். 

 இது முதை்முனறயாக 2002 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது.   

 

 

காபூலில் தாலிபன் பகடகள்   

 ஆப்காைிஸ்தாை் அரசாைது தாலிபை் பனடகளிடம் சரணனடந்தனதயடுதத்ு அந்நாட்டு 

அதிபர ்அஷ்ரஃப் காைி தைது ராஜிைாமா குறிதத்ு அறிவித்துள்ளார.்  

 இனதத் கதாடரந்்து ஆப்காைிஸ்தாை் அதிபர ் அஷ்ரப் காைி தஜிகிஸ்தானுக்குத் தப்பிச ்

கசை்றார.்  

 ஆப்காைிஸ்தாைிை் இராணுவப் பனடகளாைது தனலநகர ் காபுனல தாலிபை்களிடம் 

ஒப்பனடத்தது.  

 தாலிபை் பனடத ்தனலவர ்அப்துல் காைி பராதர,் ஆப்காைிஸ்தாைிை் புதிய அதிபராகப் 

கபாறுப்வபற்க உள்ளார.்  
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SAGO 

 உலக சுகாதார அனமப்பாைது புதிய ஆவலாசக வசனவக் குழு ஒை்னற உருவாக்கி உள்ளது.  

 இதற்கு புதிய வநாய்க் கிருமிகளிை் வதாற்றம் குறித்த சரவ்வதச அறிவியல் ஆவலாசக 

வசனவக் குழு எை (International Scientfic Advisory Group for Origins of Novel Pathogens - SAGO) 

கபயரிடப் பட்டுள்ளது.    

 வருங்காலத்தில், கபருந்கதாற்னற ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லனமயுடை் கூடிய புதிய 

வநாய்க் கிருமிகளிை் வதாற்றத்னதப் பற்றிய முனறயாை ஆய்வினை வமற்ககாள்ளச ்

கசய்வதும், உலக சுகாதார அனமப்பிற்கு இது குறித்த வமம்பாட்டு ஆவலாசனைகனள 

வழங்குவதுவம இதை் கசயல்பாடு ஆகும்.  

 SARS – CoV – 2 எனும் னவரசிை் வதாற்றத்தினைக் கண்டறிவதிலும் இந்தக் குழு ஈடுபட 

உள்ளது.  

 

சதை்காசியாவின் பதர்தல் பமலாண்கம அகமப்புகளின் மன்ைம் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை கதற்காசிய வதரத்ல் வமலாண்னம அனமப்புகளிை் 

மை்றத்தினுனடய 11வது வருடாந்திரச ் சந்திப்பாைது இந்திய தனலனமத் வதரத்ல் 

ஆனணயரும், இம்மை்றத்தினுனடயத ் தனலவருமாை சுசீல் சந்திரா அவரக்ளால் 

கதாடங்கி னவக்கப்பட்டது.  

 இவவராடு வதரத்ல் ஆனணயரக்ள் ராஜீவ்குமார ்மற்றும் A.C. பாண்வட ஆகிவயாரும் இதில் 

பங்வகற்றைர.் 

 இந்தக் காகணாலி வாயிலாை சந்திப்பாைது பூடாைிை் வதரத்ல் ஆனணயத்திைால் 

ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 

 தங்க முத்துக்கனளக் ககாண்ட இம்மை்றத்திை் சிை்ைமாைது ஜைநாயகம், 

கவளிப்பனடத் தை்னம, பாரபட்சமிை்னம மற்றும் ஒதத்ுனழப்பிை் நித்திய மதிப்புகனளக் 

குறிக்கிறது.  

 இந்தச ் சந்திப்பாைது ‘வதரத்ல்களில் கதாழில்நுட்பப் பயை்பாடு’ (Use of Technology in 

Elections) எனும் கருப்கபாருளிை் கீழ் நடதத்ப் பட்டது.  
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சதாகல உணர்வு செயை்ககக்பகாள் தரவுப் பகிர்வில் ஒத்துகழப்பு   

 BRICS நாடுகளாைது (பிவரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீைா மற்றும் கதை்  ஆப்பிரிக்கா) 

கதானல உணரவ்ு கசயற்னகக்வகாள் தரவுப் பகிரவ்ில் ஒத்துனழப்பிற்காை ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் னககயழுத்திட்டுள்ளது.  

 இந்த ஒப்பந்தமாைது BRICS நாடுகளிை் விண்கவளி நிறுவைங்களுனடய குறிப்பிட்ட 

கதானல உணரவ்ு கசயற்னகக் வகாள்களிை் ஒரு கமய்நிகர ் கதாகுப்பினை உருவாக்கி 

அந்தந்த நாடுகளிை் விண்கவளி னமயங்கள் தரவுகனளப் கபற வழி வகுக்கும்.  

 இந்த BRICS ஒப்பந்தமாைது, இந்தியாவிை் தனலனமயிை் கீழ் னககயழுத்தாைது.   

 

இந்தியாவில் வியட்நாம் தூதரக அலுெலகம்   

 வியட்நாம் நாடாைது இந்தியாவில் தைது முதல் தூதரக அலுவலகத்தினை 

கபங்களூருவில் திறந்துள்ளது.  

 N.S. ஸ்ரீைிவாச மூரத்்தி எை்பவனர தைது தூதராக வியட்நாம் நியமித்துள்ளது.  

 இந்திய நாடாைது வியட்நாமிை் 26வது முதலீட்டுப் பங்குதாரர ்நாடு ஆகும்.  

 வியட்நாம் நாடாைது கதை் கிழக்காசிய நாடுகள் கூட்டினணவில் இந்தியாவிை் 4வது 

மிகப்கபரிய வரத்த்கப் பங்குதார நாடாகும்.  

 

சகாலராபடா ஆை்றுப்படுகக – தண்ணீர் பை்ைாக்குகை 

 வரலாற்றில் இல்லாத வறட்சி காரணமாக ககாலராவடா ஆற்றுப்படுனகயில் தண்ணீர ்  

பற்றாக்குனற நிலவுவதாக முதல்முனறயாக அகமரிக்காவிை் மதத்ிய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

 2000 ஆம் ஆண்டு முதல், ககாலராவடா ஆற்றுப்படுனகயில் நீடித்த வறட்சியாைது 

கதாடரந்்து நிலவி வருகிறது. 

 இந்த கதாடர ் வறட்சியாைது, பல ஆண்டுகளாக நீரத்்வதனவனயப் பூரத்்தி கசய்து வந்த 

இந்த ஆற்றுப் படுனகயிலுள்ள நீரத்்வதக்கங்களிை் நீரம்ட்டங்கனள குனறக்க வழி 

வகுத்துள்ளது. 

 மீயட் ஏரி மற்றும் பாகவல் ஏரி (Lake Mead and Lake Powell) ஆகியனவ இந்த தண்ணீரப்் 

பற்றாக்குனறக்கு உள்ளாை இரு ஏரிகளாகும்.  
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 ககாலராவடா நதியாைது ராக்கி மனலகளிலிருந்து கதை்வமற்கு அகமரிக்காவிலும் 

கமக்சிவகாவிலும் பாய்கிை்றது. 

 இந்த நதிக்காை நீரவ்ரத்தாைது ராக்கி மற்றும் வாசாட்ச ் மனலகளிலுள்ள பைிப் 

பானறகள் உருகுவதை் மூலம் கினடக்கிை்றை.  

 

 

ஆப்கானிஸ்தானில் ஏை்படட்ுள்ள மாை்ைங்கள் 

 முல்லா அப்துல் கைி பராதர ் ஆப்காைிஸ்தாைிை் புதிய அதிபராக அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 அந்த நாட்டிை் கபயராைது “ஆப்காைிஸ்தாைிய இஸ்லாமிய அமீரகம்” எை மாற்றப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஷஹாதாவுடை் (shahadah) கூடிய ஒரு கவள்னளக் ககாடியாைது மீண்டும் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 

 

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் படட்ினி நிகல 

 உலக உணவுத் திட்டமாைது ஆப்காைிஸ்தாை் நாட்டு மக்கள் தீவிரமாை பட்டிைி 

நினலனய எதிரக்காள்கிை்றைர ்எை்று கூறியுள்ளது.  

 இது கடந்த மூை்று ஆண்டுகளில் ஆப்காைிஸ்தாை் எதிரக்காள்ளும் மூை்றாவது வறட்சி 

ஆகும்.  
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 இந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட வறட்சியாைது நாட்டில் நிலவிய வமாதல்கவளாடு ஒை்றினணந்து 

ஏற்பட்டுள்ளது.  

 உலக உணவுத் திட்டம் எை்பது உணவு சாரந்்த உதவிகள் வழங்குவதற்காை ஐக்கிய 

நாடுகள் அனமப்பிை் ஒரு கினள அனமப்பாகும்.  

 இது உலகிை் மிகப்கபரிய மைிவநய அனமப்பாகும்.  

 1961 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த அனமப்பிை் தனலனமயகமாைது வராமில் 

அனமந்துள்ளது.  

 

குழந்கதகளின் பருெநிகல இடர்க் குறியீடு 

 “பருவநினல கநருக்கடி எை்பது ஒரு குழந்னத உரினமகள் கநருக்கடி : குழந்னதகளிை் 

பருவநினல இடரக்் குறியீட்டினை அறிமுகப்படுத்துதல் (The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: 

Introducing the Children’s Climate Risk Index)” எனும் அறிக்னகயினை யுைிகசஃப் 

கவளியிட்டுள்ளது.  

 இக்குறியீடாைது புயல் மற்றும் கவப்பக்காற்று வபாை்ற பருவநினல மற்றும் சுற்றுச ்சூழல் 

இடரக்ளில் குழந்னதகளிை் கவளிப்பாட்டிை் அடிப்பனடயில் நாடுகனளத் தரநினலப் 

படுத்துகிறது.  

 பாகிஸ்தாை், வங்காளவதசம், ஆப்காைிஸ்தாை் மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாை்கு 

கதற்காசிய நாடுகளில் உள்ள குழந்னதகள் பருவநினல கநருக்கடியில் அதிகப் 

பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் நினலயில் உள்ளைர.்  

 இனவ முனறவய 14, 15, 25 மற்றும் 26வது இடங்களில் உள்ளை.  

 இக்குறியீடாைது, கபண்கள் மற்றும் குழந்னதகளுக்கு சமூக-கபாருளாதார ரீதியில் 

பாதகமாை வினளவுகள் ஏற்பட வழி வகுப்பவதாடு, மீண்டும் மீண்டும் உருவாகி வரும் 

சுற்றுசச்ூழல் இடரக்ளாக உள்ள கவள்ளப்கபருக்கு மற்றும் காற்று மாசுபாடு 

வபாை்றவற்றுடை் கூடிய 33 மிக அதிக இடர ் உள்ள நாடுகளில் ஒை்றாக இந்தியானவ 

னவத்துள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் மாசுபட்ட காற்றுனடய உலகிை் 30 நகரங்களுள் 21 நகரங்கள் 

இந்தியாவில் இருந்தை.  
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3 ெயது குழந்கதகளுக்கான பகாவிட் எதிர்ப்சபாருள் பொதகன – இஸ்பரல்   

 3 வயது குழந்னதகளுக்காை வகாவிட் எதிரப்்கபாருள் (ஆை்டிபாடி) வசாதனைனய  

இஸ்வரல் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது தடுப்பூசி வபாடப்படாத, ககாவராைா னவரசிற்கு எதிராை எதிரப்்கபாருட்கனளப் 

(ஆை்டிபாடினய) கபற்ற இனளவயாரக்ளிை் சரியாை எண்ணிக்னகனயப் கபறுவதற்காக 

கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 பள்ளிகள் திறக்கப்படுவனதத் கதாடரந்்து இந்த வசாதனைகள் கதாடங்கப் பட்டு உள்ளை. 

 12 வயது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்டக் குழந்னதகளுக்குத் தடுப்பூசி கசலுத்துவனத 

இஸ்வரல் ஏற்கைவவ கதாடங்கி விட்டது. 

 

செப்பமண்டலப் புயல் – சஹன்றி 

 கஹை்றி எைப் கபயரிடப்பட்ட ஒரு கவப்ப மண்டலப் புயலாைது வமற்கு வராவட தீவிை் 

அருவக சமீபத்தில் கனரனயக் கடந்தது. 

 வராவட தீவு எை்பது அகமரிக்காவிை் நியூ இங்கிலாந்து பகுதியிலுள்ள ஒரு மாகாணம் 

ஆகும். 

 பரப்பளனவப் கபாருத்தவனர இது அகமரிக்காவிை் மிகசச்ிறிய மாகாணமாகும். 

 30 ஆண்டுகளில் நியு இங்கிலாந்து பகுதினயத் தாக்கிய முதல் சூறாவளி இதுவாகும். 

 

 

100% புகதபடிமமை்ை கஹட்ரேன் 

 ஸ்வீடைிலுள்ள பசுனம எஃகு உற்பத்தி நிறுவைமாை ‘HYBRIT’, நிலக்கரினயப் 

பயை்படுத்தாமல் தயாரிக்கப்பட்ட எஃகினை உலகிவலவய முதல்முனறயாக  தைது 

வாடிக்னகயாளருக்கு விநிவயாகம் கசய்துள்ளது.  

 இந்த எஃகாைது னஹட்ரஜை் ஊடு வழி இரும்புத் தயாரிப்புத் கதாழில்நுட்பத்னத (Hydrogen 

Breakthrough Ironmaking Technology) ககாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்நிறுவைம் தைது தயாரிப்புப் கபாருளிை் வசாதனை ஓட்டத்திை் ஒரு பகுதியாக இந்தப் 

புனதபடிமமற்ற எஃகினை வால்வவா குழுமத்திற்கு விநிவயாகிக்கத ்கதாடங்கி உள்ளது.  
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உலகப்  சபாருளாதார மன்ைத்தின் ‘நிகலயான பமம்பாட்டின் தாக்கம்’ குறித்த 

உெச்ி மாநாடு – 2021   

 உலகப் கபாருளாதார மை்றத்திை் ‘நினலயாை வமம்பாட்டிை் தாக்கம்’ குறித்த ஒரு 

வருடாந்திர உசச்ி மாநாடாைது சுவிட்சரல்ாந்திலுள்ள கஜைீவாவில் 2021ஆம் ஆண்டு 

கசப்டம்பர ்20 முதல் 23 வனர நனடகபற உள்ளது.  

 ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சனப இந்த ஆண்டிற்காை இந்த உசச்ி மாநாட்னட “சமமாை, 

உள்ளாரந்்த மற்றும் நினலயாை மீள்வினை வடிவனமதத்ல்” எை்ற ஒரு கருப்கபாருடை் 

நடத்துகிறது.   

 

 

பாதுகாப்பான நகரங்களின் குறியீடு 2021 

 ‘கடை்மாரக்் நாட்டிை் தனலநகராை வகாபை்வஹகை், 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை  

பாதுகாப்பாை நகரங்களிை் குறியீட்டில்’ மதிப்பிடப்பட்ட 60 உலக நாடுகளுள் உலகிை் 

பாதுகாப்பாை நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடாைது கபாருளாதார நுண்ணறிவு அலகு (EIU) எை்ற அனமப்பிைால் 

கவளியிடப் படுகிறது. 

 யாங்வகாை் நகரம் இப்பட்டியலில் கனடசி இடத்தில் உள்ளது. 

 இதில் புதுகடல்லி 48வது இடத்திலும் மும்னப 50வது இடத்திலும் உள்ளை. 
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Fatah – 1   

 பாகிஸ்தாை் நாடாைது Fatah – 1 எை்ற ஏவுகனணயினை கவற்றிகரமாகப் பரிவசாதித்து 

உள்ளது. 

 Fatah – 1  எை்பது பாகிஸ்தாை் நாட்டிைால் உருவாக்கப்பட்ட வழிகாட்டப்பட்ட பல ஏவு 

தளங்களில் இருந்து கசலுதத்ப்படும் முனறயிலாை (ராக்ககட்) ஒரு ஏவுகனண 

அனமப்பாகும்.  

 பாகிஸ்தாை் இராணுவமாைது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் சாகீை் I-A எைப்படும் 

ஒரு நடுத்தர வரம்புனடய உந்துவினச ஏவுகனணயினை கவற்றிகரமாகப் 

பரிவசாதித்துள்ளது.  

 

உலகின் உயரமான ராடட்ினம் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள துபாயில் உலகிை் மிகப்கபரிய மற்றும் உயரமாை 

ராட்டிைமாைது திறக்கப்பட உள்ளது. 

 250 மீ உயரமாை (820 அடி) ‘அயிை் துபாய்’ எை்றனழக்கப்படும் இந்த ராட்டிைமாைது 

புளூவாட்டரஸ்் தீவில் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது தற்வபாது உலகிை் உயரமாை ராட்டிைமாக திகழும் லாஸ்வவகாசில் அனமந்த ‘னஹ 

வராலர’் எை்ற ஒரு ராட்டிைத்னத விட உயரமாைதாகும். 
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ஹொனா குகைபாடட்ு பநாய் 

 ஹவாைா குனறபாட்டு வநாய் எை்று குறிப்பிடப்படும் ஒரு மரம் வநாய் வியட்நாமிை் 

ஹாவைாய் எை்னுமிடத்தில் சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

 ஹவாைா குனறபாட்டு வநாயாைது 2016 ஆம் ஆண்டில் கியூபாவில் தங்கியிருந்த 

அகமரிக்க அரசிை் கவளியுறவுத் துனற அதிகாரிகளினடவய முதை்முதலில் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டது.  

 ஹவாைாவில் தங்கியிருந்த அகமரிக்க அரசிை் கவளியுறவுத் துனற மற்றும் ஊழியரக்ள் 

வித்தியாசமாை ஒலிகனளக் வகட்ட பிை்பு வித்தியாசமாை உடல் உணரவ்ுகனள உணரந்்து 

உடல்நினல சரியில்லாமல் வபாைதாக கதரிவித்தைர.்  

 வதசிய அறிவியல் கல்விக் கழகத்திை் சமீபத்திய அறிக்னகயில் “குறிப்பிட்ட” நுண்ணனல 

கதிர ் வீசச்ு தாை் இதற்காை ஒரு நம்பத் தகுந்த காரணமாக இருக்கலாம் எைக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 
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எப்சபாழுதும் உள்ள (என்டமிக்) நிகலகய எடட்ும் பகாவிட்-19 சதாை்று 

 உலக சுகாதார அனமப்பிை் தனலனம அறிவியாலாளர ்டாக்டர ்கசௌமியா சுவாமி நாதை் 

வகாவிட்-19 கதாற்றாைது எை்டமிக் அல்லது எப்கபாழுதும் உள்ள நினலனய எட்டக் கூடும் 

எைக் கூறியுள்ளார.்  

 இந்த அறிவிப்பிை் மூலம், சில மக்களுக்குத் கதாற்று ஏற்பட்டாலும் பிை்வரும் 

காரணங்களிை் அடிப்பனடயில் கதாற்றுப் பரவல் விகிதம் குனறவாைது முதல் மிதமாைது 

வனர இருக்கும் எை்று கதரிய வருகிறது. அந்தக் காரணங்களாவை 

o இயற்னகயாை வநாகயதிரப்்பு 

o தடுப்பூசியால் தூண்டப்பட்ட வநாகயதிரப்்பு மற்றும் 

o புவியியல் இடம் சாரந்்த மக்கள்கதானக  

 SARS-Cov-2 கதாற்றாைது இை்னும் சில வருடங்களில் சாதாரண சளினய விட குனறந்த 

தாக்கத்னதக் ககாண்ட ஒரு நினலக்கு மாறி விடும் எை ஒரு மாதிரி ஆய்வில் கூறப் 

பட்டுள்ளது.  

குறிப்பு 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மக்கள்கதானகயிை் மத்தியில் நிலவும் ஒரு வநாய் 

அல்லது கதாற்றுவநாய் காரணி கதாடரந்்து அப்பகுதியில் நிலவி வருதல் (அ) வழக்கமாக 

பரவி வருதல் எை்பனதக் குறிப்பவத எை்டமிக் நினலயாகும். 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

முன்பததியிட்ட ெருமான ெரிெ ்ெட்டப்பிரிவு நீக்கம் 

 நிதி அனமசச்ர ்  நிரம்லா சீதாராமை் வருமாை வரிச ் சட்டத்திை் விதிமுனறகனள ரத்து 

கசய்வதற்காை ஒரு மவசாதாவினைப் பாராளுமை்றத்தில் அறிமுகப் படுத்தி உள்ளார.் 

 இந்த மவசாதாவாைது வவாடஃவபாை், ககயிரை்் மற்றும் இதர சில நிறுவைங்களிை் மீது 

1961 ஆம் ஆண்டு வருமாை வரிச ்சட்டத்திை்  முந்னதய திருதத்ங்களிை் கீழ் வகாரப்பட்ட 

வகாரிக்னககனளத் திரும்பப் கபறுகிறது.  

 இந்த மவசாதாவாைது கவளிநாட்டு முதலீடுகனள ஈரக்்க முனைகிறது.  

 2012 ஆம் ஆண்டு வம 28 ஆம் வததிக்கு முை்பு பரிமாற்றம் வமற்ககாள்ளப் பட்டிருந்தால், 

முந்னதய காலத்திை் திருத்தங்களிை் படி வருங்காலத்தில் எந்தகவாரு மனறமுக 

இந்தியச ் கசாத்துப் பரிமாற்றத்திற்கும் வரி வகாரிக்னக விடுக்கப்படாது எை இந்த 

மவசாதா கூறுகிறது.  

 

 

செல்ெெ ்சிைப்புமிக்க கிராமம் 

 குஜராத்திலுள்ள மதாபர ்கிராம மக்கள் 17க்கும் வமற்பட்ட வங்கிகளில் 5000 வகாடி ரூபாய் 

மதிப்பிலாை னவப்புத் கதானகயினை னவத்துள்ளைர.் 

 இதை் மூலம் குஜராத்திலுள்ள மதாபர ் கிராமம் உலகளவில் கசல்வச ் சிறப்புமிக்க 

கிராமமாக திகழ்கிறது. 

 மதாபர ்கிராமம் குஜராத்திை் கட்ச ்மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 

ரூ.3 டிரில்லியன் ெந்கத மூலதனத்கத எட்டிய 4ெது தகெல் சதாழில்நுட்ப நிறுெனம் 

– HCL  

 HCL கடக்ைாலஜீஸ் நிறுவைத்திை் சந்னத மூலதைமாைது முதல்முனறயாக 3 டிரில்லியை் 

ரூபானய எட்டியுள்ளது. 

 டாடா ஆவலாசக வசனவ நிறுவைம், இை்ஃவபாசிஸ் மற்றும் விப்வரா ஆகியவற்னற அடுத்து 

இந்த னமல்கல்னல எட்டியுள்ள 4வது இந்திய தகவல் கதாழில்நுட்ப நிறுவைம் HCL 

நிறுவைம் ஆகும். 
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 டாடா மற்றும் இை்ஃவபாசிஸ் ஆகியவற்றிற்கு அடுதத்படியாக வருவாய் அடிப்பனடயில் 

3வது மிகப்கபரிய ஒரு தகவல் கதாழில்நுட்பச ்  வசனவ நிறுவைமாக HCL கடக்ைாலஜீஸ் 

நிறுவைம் திகழ்கிறது. 

 

 

ெந்கத மூலதனம் – TCS   

 டாடா ஆவலாசக வசனவ நிறுவைமாைது (Tata Consultancy Services – TCS) 13 லட்சம் வகாடி 

ரூபாய் அளவிலாை சந்னத மதிப்பினைக் கடந்த இரண்டாவது இந்திய நிறுவைமாக 

மாறியுள்ளது. 

 ரினலயை்ஸ் நிறுவைத்னதத் கதாடரந்்து TCS 2வது இடத்தினைப் கபற்றுள்ளது. 

 TCS நிறுவைத்திை் தனலனமயகம் மும்னபயில் அனமந்துள்ளது.  
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நிதி உள்ளடக்கக் குறியீடு – RBI 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியாைது நாட்டில் நிதி உள்ளடக்கத்திை் பரவனல அளவிடுவதற்காை 

கூட்டு நிதி உள்ளடக்கக் குறியீட்டினை (Financial Inclusion – FI) அறிவித்துள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் முடிவனடந்த காலகட்டத்தில் 43.4 ஆக இருந்து FI 

குறியீட்டுடை் ஒப்பிடுனகயில் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் முடிவனடந்த கால 

கட்டத்திற்காை FI குறியீடாைது 53.9 ஆக உள்ளது.  

FI குறியீடு பற்றிய தகவல்கள் 

 இந்த வருடாந்திரக் குறியீடாைது ஒவ்கவாரு வருடத்திை் ஜூனல மாதத்திலும் 

கவளியிடப்பட உள்ளது.  

 இக்குறியீடாைது அரசு மற்றும் அந்தந்த துனறகளிை் ஒழுங்குமுனற அனமப்புகளிை் 

ஆவலாசனைவயாடு ஓய்வூதியத் துனற, வங்கி, முதலீடுகள், காப்பீடுகள், மற்றும் தபால் 

ஆகிய துனறகள் பற்றிய விவரங்கனள உள்ளடக்கியது. 

 0 முதல் 100 வனரயிலாை ஒற்னற மதிப்பில் பல்வவறு நிதி உள்ளடக்க அம்சங்கள் குறித்த 

தகவல்கனள இந்தக் குறியீடு கவளிப்படுத்துகிறது.  

 இங்கு 0 எை்பது முழுனமயாை நிதி உள்ளடக்கத்னதக் குறிக்கிறது. 

 100 எை்பது நினறவாை நிதி உள்ளடக்கதன்தக் குறிக்கிறது. 

 இது எந்தகவாரு அடிப்பனட ஆண்டும் நிரண்யிக்கப்படாமல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

புளூம்சபர்க் பகாடீஸ்ெரர்கள் குறியீடட்ில் ராதாகிஷன் தமானி 

 Dmart (டிமாரட்்) பல்கபாருள் அங்காடிகளிை் வகாடீஸ்வர நிறுவைதாரராை ராதா கிஷை் 

தமாைி புளூம்கபரக்் வகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டிை் முதல் 100 இடங்களில் இடம் 

கபற்றுள்ளார.் 

 இக்குறியீடாைது நிகர கசாத்து மதிப்பிை் அடிப்பனடயில் உலகிை் முை்ைணி 

வகாடீஸ்வரரக்னளத் தரவரினசப்படுத்துகிறது. 

 தமாைி இப்பட்டியலில் 98வது இடத்தில் உள்ளார.் 
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ஐசிஐசிஐ, ஸ்டான்ொர்ட் மை்றும் HSBC - ‘பரிமாை்று ெணிக ஒப்பந்தம்’ 

 ஐசிஐசிஐ வங்கியாைது HSBC மற்றும் ஸ்டாண்டரட்ு சாரட்ரட்ு வங்கி ஆகிய 

வங்கிகளுடைாை இந்தியாவிை் முதலாவது பரிமாற்று வணிக ஒப்பந்தத்தினை (Swaption) 

துவங்கியுள்ளது. 

 உள்நாட்டு கடை் கசாத்துக்களுள் வமலும் அதிக கவளிநாட்டு நிதிகனள ஈரப்்பதற்கு, 

உலகத் தரம் வாய்ந்த தீரவ்ுகனள அறிமுகப்படுத்த வவண்டியுள்ள நாட்டிை் வட்டி விகித 

ககாணரவ்ுச ்சந்னதகளில் இடர ்வமலாண்னமக்காை ஒரு புதிய சகாப்தத்னத உருவாக்க 

இது வழிவகுக்கிறது.  

 ‘பரிமாற்று வணிக’ வட்டி விகித ககாணரவ்ுச ் சந்னத முனறயாைது உள்நாட்டு 

கடை்வாங்கு நிறுவைங்களுக்கும் முதலீட்டாளரக்ளுக்கும் உயரந்்து வரும் விகித 

சூழ்நினலயில் நிதிச ் கசலவுகனளக் கட்டுப்படுத்தவும், வீழ்சச்ியுறும் சூழ்நினலயில் 

முதலீட்டு வருமாைத்னதத் தக்க னவக்கவும் உதவ வவண்டும். 

 இந்திய ரிசரவ் வங்கியாைது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுை் மாதத்தில் பரிமாற்று வணிக முனற 

ஒப்பந்தம் குறித்த வழிகாட்டுதல்கனள கவளியிட்டது.  

  

உலகளாவிய இகணய ெங்பகதப் பண ஏை்புக் குறியீடு – 2021   

 

 உலகளவிலாை இனணய சங்வகதப் பண (crypto) ஏற்புக் குறியீட்டில் வியட்நானமத் 

கதாடரந்்து இந்தியா 2வது இடத்னதப் கபற்றுள்ளது. 

 இது கசயிை் அைாலிசிஸ் எை்ற கதாடர ் சங்கிலி கதாழில்நுட்ப தரவுத ் தளத்திைால் 

கவளியிடப்படும் உலகளாவிய இனணய சங்வகதப் பண ஏற்புக் குறியீட்டில் கூறப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்னகயிை்படி, ரிப்பிள், எத்வதரியம் மற்றும் பிட்காயிை் வகஷ் ஆகியவற்னற 

அடுத்து இந்தியாவில் பிட்காயிை் மிகவும் பிரபலமாைதாக உள்ளது.  
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இகணயெழிப் பாதுகாப்பு பல்முகன நன்சகாகடயாளர் அைக்கட்டகள நிதி 

 உலக வங்கியாைது பரவலாை டிஜிட்டல் வமம்பாட்டுக் கூட்டினணவு எனும் ஒரு 

தனலனமத்துவத ் திட்டத்திை் கீழ் புதிய இனணயவழிப் பாதுகாப்புப் பல்முனை 

நை்ககானடயாளர ்அறக்கட்டனள நிதி (Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund) எை்ற ஒை்னறத ்

கதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.   

 இந்தப் புதிய நிதியாைது இனணயப் பாதுகாப்பு வமம்பாட்டுச ் கசயல்பாட்டு நிரல்கனள 

சிறப்பாக வனரயறுத்து, அவற்னற முனறயாகச ் கசயல்படுத்துவனத வநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

 உலக வங்கிகளிை் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி வழங்கலில் இனணயப் பாதுகாப்பு 

கருதுவகாள்களிை் கணிசமாை வினளவுகளிை் பிரதிபலிப்னப உறுதி கசய்ய இது 

உதவுகிறது. 

 எஸ்வதாைியா, கஜரம்ைி, ஜப்பாை் மற்றும் கநதரல்ாந்து ஆகிய நாடுகனளச ் வசரந்்த 

நை்ககானடயாளரக்ளிை் பங்களிப்புகளாைது இந்த அறக்கட்டனள நிதினய கதாடங்க 

வழி வகுத்தது. 

 

பதசியப் பணமாக்கல் சதாடர் திடட்ம் 

 நிதி அனமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமை் வதசியப் பணமாக்கல் கதாடர ் திட்டத்தினைத் 

கதாடங்கி னவத்தார.் 

 அடுத்த 4 ஆண்டுகளில் விற்கப்பட இருக்கும் அரசிை் உள்கட்டனமப்பு சாரந்்த 

கசாத்துகனளப் பட்டியலிடுவதற்காை முயற்சிகனள இது வமற்ககாள்கிறது.  

 இது அரசிை் உற்பத்தித் துனற (பிரவுை்ஃபீல்டு) உள்கட்டனமப்பு சார ் கசாத்துகளிை் 4 

ஆண்டு கதாடர ்திட்டத்தினை உள்ளடக்கியதாகும்.  

 2021-22 ஆம் ஆண்டு மத்திய நிதிநினல அறிக்னகயில் உள்கட்டனமப்பிற்காை புத்தாக்க 

மற்றும் மாற்று நிதி வழங்கனல உருவாக்குவதற்காக வவண்டி அரசிை் கசாத்துக்கனளப் 

பணமாக்குதல் குறித்து கபருமளவில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு, பல முக்கிய 

அறிவிப்புகளும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டது. 
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100 பில்லியன் டாலர் ெந்கத மூலதனத்கதக் கடந்த இன்பபாசிஸ் நிறுெனம் 

 மிகப்கபரிய தகவல் கதாழில்நுட்ப நிறுவைமாை இை்வபாசிஸ் நிறுவைத்திை் பங்குகள் 

சந்னத மூலதைத்தில் 100 பில்லியை் டாலர ்எை்ற  மதிப்னபக் கடந்தது. 

 இந்த னமல்கல்னல அனடந்த 4வது இந்திய நிறுவைம் இதுவாகும்.  

 மற்ற மூை்று இந்திய நிறுவைங்கள் ரினலயை்ஸ் இை்டஸ்ட்ரஸ்ீ, டாடா ஆவலாசக வசனவ 

நிறுவைம் மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியைவாகும்.  

 

 

பாரத்பப – புதிய செயலி   

 பாரத்வப நிறுவைமாைது “12% club” எைப்படும் கசயலி ஒை்னறத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 இது 12% வருடாந்திர வட்டி வீதம் வனர முதலீடு கசய்யவும் மற்றும் வருமாைம் ஈட்டவும் 

அல்லது அவத வீதத்தில் கடை் கபறவும் வாடிக்னகயாளரக்ளுக்கு வழி வனக கசய்கிறது.  

 

 இந்தச ் கசயலிக்காகவும் கடை் வழங்கு ஏற்பாடுகளுக்காகவும் வவண்டி பாரத்வப 

நிறுவைம் கலை்கடை்கிளப் (LenDenClub) எை்ற ஒரு நிறுவைத்துடை் (இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியிைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி சாரா நிதியியல் நிறுவைம்) னகவகாரத்்து 

உள்ளது.  

 வாடிக்னகயாளரக்ள் 12% Club கசயலியில் கடை் வழங்குதனல வதரவ்ு கசய்வதை் மூலம் 

எப்வபாது வவண்டுமாைாலும் அதில் தங்கள் வசமிப்னப முதலீடு கசய்யலாம். 

 இது தவிர, 12% Club கசயலியில் 3 மாத காலத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் வனர பினணயற்றக் 

கடை்கனள வாடிக்னகயாளரக்ள் கபற இயலும்.  
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அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

குறுகிய காமா கதிர் செடிப்புகள் 

 இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வவறு நாடுகனளச ் வசரந்்த வாைியலாளரக்ள் குழு ஒை்று மிகக் 

குறுகிய, சக்தி வாய்ந்த கதிரவ்ீசச்ு கவடிப்பினைக் கண்டறிந்துள்ளைர.் 

 இது ஒரு விநாடி வனர நீடிதத்து.  

 இது பிரபஞ்சத்திை் தற்வபானதய வயதிை் பாதியளவு காலமாக புவினய வநாக்கி நகரந்்து 

வருகிறது. 

 நாசாவிை் கபரம்ி – காமா கதிர ் விண்கவளி கதானலவநாக்கியால் கண்டுபிடிக்கப் பட்ட 

இந்த கவடிப்பாைது ஒரு மிகப்கபரிய நட்சத்திரத்திை் கசயலிழப்பிைால் ஏற்பட்ட 

மிகக்குறுகிய காமா கதிர ்கவடிப்பாக கூறப்படுகிறது. 

 

 

உலகின் முதல் மறுபதிவு செய்யக் கூடிய ெணிக செயை்ககக்பகாள்  

 ஐவராப்பிய விண்கவளி நிறுவைமாைது உலகிை் முதலாவது மறுபதிவு கசய்யக் கூடிய 

வணிக கசயற்னகக் வகாளினை விண்ணில் கசலுதத் உள்ளது.  

 இது யூகடல்சாட் குவாண்டம் (Eutelsat Quantum) எை்று அனழக்கப்படுகிறது.  

 இது ஏரியை் 5 ராக்ககட்டினுனடய விண்கவளி தாங்கு கபாருளிை் ஓர ்அங்கமாக லத்தீை் 

அகமரிக்காவிலுள்ள கயாைா விண்கவளி னமயத்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப் பட உள்ளது.  

 யூகடல்சாட் குவாண்டம் ஆைது ஐவராப்பிய விண்கவளி நிறுவைத்திை் கூட்டினணவுத் 

திட்டத்திை் கீழ், யூகடல்சாட் மற்றும் வமனுவபக்சரர ் ஏரப்ஸ் எனும் கசயற்னகக்வகாள் 

இயக்குநர ்அனமப்புடை் இனணந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும்.  

 குவாண்டம் கசயற்னகக் வகாளாைது ஆசியா முதல் வமற்கு ஆப்பிரிக்கா வனரயில் 

மிகப்கபரிய புவியியல் பகுதிகளுக்கு 15 ஆண்டு காலம் வனரயில் வசனவயினை 

வழங்கும். 
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நிொர் செயை்ககக்பகாள் 

 வமம்பட்ட வரடார ் வனரபடமிடுதல் முனறனயப் பயை்படுத்தி உலக நிலப்பரப்பில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கனள அளவிடுவதற்காை இஸ்வரா மற்றும் நாசா ஆகிய 

நிறுவைங்களால் இனணந்து உருவாக்கப்பட்ட NISAR (நாசா – இஸ்வரா சிந்கதட்டிக் 

அப்கபரச்ர ் வரடார)் எை்ற கசயற்னகக்வகாளாைது 2023 ஆம் ஆண்டிை் முற்பகுதியில் 

விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. 

 இது ஒரு இரட்னட வரினச (L கற்னற மற்றும் S கற்னற) வரடார ் வனரபடமிடுதல் 

திட்டமாகும். 

 இது நிலம், தாவரங்கள் மற்றும் தாழ்கவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் ஏற்படும் சிறு 

மாற்றத்தினையும் அளவிடக் கூடியது. 

 நாசா நிறுவைமாைது L கற்னறயிலாை (band) SAR மற்றும் அதை் இனண அனமப்புகனள 

உருவாக்கி வருகிறது. 

 இஸ்வரா நிறுவைமாைது S கற்னறயிலாை SAR விண்கவளி கலம், ஏவுகலம் மற்றும் இதர 

ஏவுகல அனமப்புகள் ஆகியவற்னற உருவாக்கி வருகிறது. 

 NISAR ஆைது இஸ்வரா மற்றும் நாசா ஆகியவற்றிை் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு 

ஒை்றினணவு ஆகும். 

 2015 ஆம் ஆண்டில் முை்ைாள் அகமரிக்க அதிபர ்பாரக் ஒபாமா அவரக்ள் இந்தியாவிற்கு 

வருனக புரிந்த வபாது இந்தியாவும் அகமரிக்காவும் இத்திட்டத்தினை வமற்ககாள்ள 

ஒப்பந்தம் வமற்ககாண்டை. 

 

ெனி மை்றும் புவி 

 சைிக் வகாளும் புவியும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 அை்று ஒை்றுக்ககாை்று அருகருவக 

வந்தை. 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நிகழும் இந்நிகழ்வாைது இரண்டு வகாள்களும் தைது சுற்றுப் 

பானதயில் சூரியனைச ் சுற்றி வருனகயில் ஒை்றுக்ககாை்று அருவக வரும் வபாது  

ஏற்படுகிறது.  

 அறிவியல் ரீதியாக இந்நிகழ்வு ‘Opposition’ (எதிரப்்பு) எை்றனழக்கப் படுகிறது.  
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நிலவின் பமை்பரப்பில் நீர் மூலக்கூறுகள் 

 இஸ்வராவிை் சந்திரயாை் – 2 விண்கலமாைது நீரிை் வமற்பரப்பில் நீரியல் மூலக் கூறுகள் 

இருப்பனதக் கண்டறிந்துள்ளது.  

 நிலவில் 29 டிகிரி வடக்கு மற்றும் 62 டிகிரி வடக்கு அட்சவரனககளுக்கு இனடப்பட்ட 

பகுதிகளில் OH மற்றும் H2O ஆகியவற்றிை் கதளிவற்ற தடயங்களும் பரவலாை சந்திர 

நீவரற்றமும் உள்ளது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்பாைது ‘Science’ எை்ற இதழில் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 நீர ்மூலக்கூறுகள் அல்லது னஹட்ராக்னசல் உருவாக்கமாைது விண்கவளிச ்சினதவு (space 

weathering) எனும் கசயல்முனறயால் ஏற்படுவதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கூறுகிை்றைர .் 

 நிலவிை் வமற்பரப்பில் சூரியக்காற்று வீசும் வபாது விண்கவளிச ் சினதவு 

நனடகபறுகிை்றது. 

 

உயிருள்ள மூகளயிலுள்ள புரதங்ககளக் கண்டறிய புதிய முகை 

 உயிருள்ள விலங்கிை் மூனளயிலுள்ள கவவ்வவறு வனகயாை நியூராை்களினுள் உள்ள 

புரதங்கனள அனடயாளம் காண்பதற்காை புதிய மற்றும் கவற்றிகரமாை அணுகுமுனற 

ஒை்னற ஆராய்சச்ியாளரக்ள் முதை்முனறயாக கவளிக் ககாணரந்்து உள்ளைர.் 

 இந்தப் புதிய ஆய்வாைது நாரத்் கவஸ்டரை்் பல்கனலக்கழகம் மற்றும் பிட்ஸ்பரக்் 

பல்கனலக்கழகம் ஆகியவற்றால் வமற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

குறிப்பு 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் வமற்ககாண்ட இந்தப் புதிய ஆய்வில் ஒரு உயிருள்ள எலியிை் 

மூனளயிலுள்ள ஒரு துல்லியமாை இடத்திற்கு ஒரு கநாதியினைக் ககாண்டுச ்

கசல்வதற்காை ஒரு னவரசினை அவரக்ள் வடிவனமத்துள்ளைர.் 

 வசாயா பீை்களிலிருந்து கபறப்பட்ட இந்த கநாதியாைது அதைருவக உள்ள புரதங்கனள 

ஒரு குறிப்பிட்ட துல்லியமாை இடத்தில் மரபணு ரீதியாக இனணக்கிை்றது. 

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


                   
 

146 
 

 இந்தத் கதாழில்நுட்பமாைது உயிருள்ள நியூராை்களினுள்ள உள்ள ஒட்டு கமாத்த 

புரதங்கனளயும் புனகப்படகமடுத்து, பிை்ைர ் ஒரு நிறமானல மாைினயக் (spectroscopy) 

ககாண்டு பகுப்பாய்வு கசய்கிறது. 

 

சபன்சில் இகழகயப் பயன்படுத்தி பகாவிட ்பரிபொதகன 

 அகமரிக்காவிலுள்ள கபை்சில்வவைியா பல்கனலகக்கழகத்திை் அறிவியலாளரக்ள் ஒரு 

புதிய மலிவாை, வினரவாை மற்றும் துல்லியமாை வகாவிட் பரிவசாதனை முனறனய 

உருவாக்கியுள்ளைர.் 

 இது SARS-Cov-2 னவரனசக் கண்டறிவதற்கு வவண்டி கிரானபட்டால் (graphite) ஆை 

மிை்முனைகனளப் பயை்படுத்துகிறது.  

 இதுவவ கபை்சில் இனழயிலுள்ள கபாருளாகும்.  

கிரொணபட் 

 கிரானபட் எை்பது காரப்ை் தைிமத்தினுனடய ஒரு படிக வடிவமாகும்.  

 கிரானபட்டில் காரப்ை் அணுக்கள் அறுவகாண (hexagonal) அனமப்பில் அனமக்கப் 

பட்டிருக்கும்.  

 இது பிளாம்பாவகா (plumbago) எை்றும் அனழக்கப் படுகிறது.  

 

 

கடபனாெர்களின் அழிவுக்குக் காரணமான குறுங்பகாளின் பதாை்ைம் 

 புவியிலிருந்து னடவைாசர ் இைத்னதவய ஒட்டு கமாத்தமாக அழித்த  ஒரு 

குறுங்வகாளாைது கமக்சிவகா அருவக வமாதி இருந்தது. 

 இந்த மிகப்கபரியப் பானறயாைது சிக்ஸ்யுலப் இம்வபக்டர ் (Chicxulub impactor) எை 

அனழக்கப் படுகிறது. 

 னடவைாசரக்ள் மற்றும் இதர சில உயிரிைங்களிை் ஒட்டு கமாதத் அழிவாைது 66 

மில்லியை் ஆண்டுகளுக்கு முை்பு நனடகபற்றது. 

 இது மீவசாவசாயிக் சகாப்தத்திை் முடிவாகப் கபருமளவில் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டது. 
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ெரலாை்று முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ‘அணுக்கரு இகணவு’ 

 கலிஃவபாரை்ியாவிை் இயற்பியலாளரக்ள், மூை்று கால்பந்தாட்ட னமதாைங்கள் 

அளவிலாை வலசனரப் பயை்படுத்தி, அணுக்கரு இனணவிலிருந்து மிகப்கபரிய 

அளவிலாை ஆற்றனல உருவாக்கியுள்ளைர.்  

 ஒரு புதிய தூய ஆற்றல் மூலத்தினை உருவாக்குவதற்காை நம்பிக்னகனய இது 

அளிக்கிறது.  

 இந்த வசாதனையில், னஹட்ரஜைிை் இரு ஐவசாவடாப்புகனள அறிவியலாளரக்ள் 

பயை்படுத்தி ஹீலியத்தினை உருவாக்கியுள்ளைர.் 

 

 

பகாவிட்-19 மை்றும் காெபநாய் சதாை்றுபநாய்களின் இகணவு – ஆய்வு 

 பிவரசில், ரஷ்யா, இந்தியா மற்றும் கதை் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகனளச ் வசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் மருத்துவரக்ளிை் கூட்டனமப்பாைது இந்த நாடுகளில் 

காசவநாய் மற்றும் வகாவிட்-19 கபருந்கதாற்றுகளிை் தாக்கம் மற்றும் ஒை்றினணவு 

குறித்த ஆய்வினை வமற்ககாள்வதற்கு ஒத்துனழப்பு வழங்கியுள்ளதாக இந்தியாவிை் 

அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப அனமசச்கமாைது கதரிவித்துள்ளது. 

 ககாவராைா கதாற்றுப் பாதிப்புகளில் பிவரசில், இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் கதை் 

ஆப்பிரிக்கா ஆகியனவ தற்வபாது 2வது முதல் 5வது வனரயிலாை இடங்களில் உள்ளை. 

 வமலும் இந்த நாடுகள் உலகிவலவய அதிக காசவநாய் பாதிப்புனடய நாடுகளாக உலக 

சுகாதார அனமப்பிைால் அறிவிக்கப்பட்ட 24 நாடுகள் பட்டியலில் இடம் கபற்றுள்ளை. 

 வமலும் பிரிக்ஸ் நாடுகளில் மருந்து எதிரப்்புத் திறனுனடய காசவநாய் பாதிப்புகளும் 

அதிக அளவில் உள்ளை. 

 

குறுங்பகாள் 2016 AJ193 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 21 அை்று கபரிய குறுங்வகாள்  ஒை்று புவினயக் கடந்து 

கசை்றது.  

 2016 AJ193 எைப் கபயரிடப்பட்ட இந்தக் குறுங்வகாளாைது அதை் 5.91 ஆண்டு சுற்றுப் 

பானதயில் சூரியனை வநாக்கி உள்ளீரக்்கப் படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.  

 இந்தக் குறுங்வகாளாைது அபாயமிக்க சாத்தியக் கூறு உள்ள குறுங்வகாள் எைவும் ஆைால் 

வமாதல் நிகழ்வது குறிதத் அபாயம் எதுவும் இதில் இல்னல எைவும் நாசா/JPL 

அனமப்புகளால் வனகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  
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நிலவில் சூரியனால் தூண்டப்படட் மாை்ைம் கண்டுபிடிப்பு   

 வட அரிவசாைா பல்கனலக்கழகத்திை் அறிவியலாளரக்ள் வமற்ககாண்ட ஆய்வாைது 

கசயல்பாட்டிலிருக்கும் நிலவிை் வமற்பரப்பினைப் புரிந்து ககாள்வதற்காை சில 

தடயங்கனளக் குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளது.  

 இந்த ஆய்வில், புவியில் இயற்னகயாகவவ காணப்படும் சிறிய இரும்பு நுண்துகள்கள் 

நிலவிை் எல்லா பகுதிகளிலும் காணப்பட்டை.  

 முை்பு நினைத்ததற்குப் பதிலாக, நிலவிை் இரும்பு நுண்துகள்களுக்கு சூரியக் கதிர ்வீசச்ு 

தாை் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பனத ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்து உள்ளைர.்  

குறிப்பு  

 குறுங்வகாள்கள் மற்றும் சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு ஆகியனவ நிலவிை் மண் மற்றும் பானற 

ஆகியவற்னற உனடக்கச ்கசய்வதை் மூலம் இரும்பு நுண்துகள்கள் உருவாகிை்றை. 

 நிலனவச ் சுற்றி வரும் கசயற்னகக் வகாள்களிை் உபகரணங்கள் மீதிருந்து இந்த நுண் 

துகள்கள் கண்டறியப்படுகிை்றை. 

 

செெ்ொய்க் கிரக மாதிரிகள் – JAXA   

 

 ஜப்பாை்  விண்கவளி ஆய்வு நிறுவைமாைது (JAXA) அகமரிக்கா மற்றும் சீைா 

ஆகியவற்றிற்கு முை்பாகவவ கசவ்வாய்க் கிரகத்திை் மண் மாதிரிகனளப் புவிக்குக் 

ககாண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது.  

 JAXA நிறுவைமாைது வபாவபாஸ் எை்ற துனணக் வகாளிை் மீது 2024 ஆம் ஆண்டில் ஓர் 

ஆய்வுக் கலத்தினைத் தனரயிறக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 10 கிராம் அளவிலாை மண் மாதிரினயப் கபற்று அதனை 2029 ஆம் ஆண்டில் புவிக்குக் 

ககாண்டு வருவவத இதை் பணியாகும்.  

 வபாவபாஸ் எை்பது கசவ்வாய்க் கிரகத்திை் துனணக்வகாள் ஆகும். 

 கசவ்வாய்க் கிரக கபாருட்கவளாடுச ் வசரத்்து வபாவபாஸ் மண் மாதிரிகனளயும் ஆய்வு 

கசய்வதை் மூலம் கசவ்வாய்க் கிரகத்திை் உயிரக்்வகாள பரிணாமம் பற்றி அறிய முடியும் 

எை அறிவியலாளரக்ள் நம்பிக்னக ககாண்டுள்ளைர.் 
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மூன்று கருந்துகளகளின் இகணவு கண்டறியப்பட்டது 

 

 இந்தியாவிை் வாைியல் இயற்பியலாளர ் குழு ஒை்று 3 மிகப்கபரிய கருந்துனளகளிை் 

அரிதாை ஒை்றினணதல் நிகழ்வினைக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 அந்த மூை்று ஒை்றினணவு கருந்துனளகளும் டூகாை் (Toucan) விண்மீை் திரளிலுள்ள 

அண்டங்களிை் ஒரு அங்கமாகும்.  

 இந்தக் கண்டுபிடிப்பாைது,  

o முதலாவது இந்திய விண்கவளி ஆய்வுக்கலமாை ASTROSAT எை்பதில் உள்ள புற ஊதாக் 

கதிர ்வனரபடத் கதானலவநாக்கி,  

o சிலியிலுள்ள மிகப்கபரிய கதானலவநாக்கியிை் மீது கபாருத்தப்பட்ட MUSE எைப்படும் 

ஐவராப்பிய ஒருங்கினணந்த தள ஒளியியல் கதானலவநாக்கி, 

o கதை் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள ஒளியியல் கதானலவநாக்கியிலிருந்துப் கபறப்படும் 

அகசச்ிவப்புப் புனகப்படங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்துப் கபறப்பட்ட தரவுகனளப் 

பயை்படுத்திக் கண்டறியப்பட்டது. 

 

குொண்டம் கணினி உருெகக் கருவித் சதாகுப்பு 

 மிை்ைணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அனமசச்கமாைது இந்தியாவிை் முதலாவது 

‘குவாண்டம் கணிைி உருவகக் கருவித் கதாகுப்பினை’ (Qsim - Quantum Computer Simulator 

Toolkit’) கவளியிட்டுள்ளது.  

 இது இந்தியாவிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வனகயிலாை முதல் கருவித் கதாகுப்பு 

ஆகும். 

 குவாண்டம் கணிைிகளிை் உதவிவயாடு நிரலாக்கத்திை் நனடமுனற அம்சங்கனளக் 

கற்றுக் ககாள்வதற்கும் புரிந்து ககாள்வதற்கும் இது ஒரு முக்கியக் கருவியாகும். 

 இந்தக் கருவித் கதாகுப்பாைது  ரூரக்்கியிை் இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவைம், C-

DAC மற்றும் கபங்களூருவிை் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவைம் ஆகியவற்றிை் 

அறிவியலாளரக்ளால் இனணந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது மிை்ைணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அனமசச்கத்திை் ஆதரவு மற்றும் நிதி 

உதவியுடை் உருவாக்கப்பட்டது. 
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சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ெர்ெபதெ தூய காை்று ஊக்கத் திடட்ம் – இந்தூர்   
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 மத்தியப் பிரவதசத்திை் இந்தூர ்நகரம் அல்லது இந்தியாவிை் தூய்னமயாை நகரமாைது 

சரவ்வதச தூய காற்று ஊக்கத் திட்டத்திற்கு வவண்டி வதரவ்ாை ஒவர இந்திய நகரமாகும். 

 இந்தத் திட்டமாைது 5 ஆண்டுகளுக்குச ்கசயல்படுத்தப்படும். 

 இது இந்தூர ்மாநகராட்சி கழகம் மற்றும் மத்தியப் பிரவதச மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

ஆகியவற்றிை் ஒத்துனழப்புடை் நகரிை் காற்று மண்டலத்னத சுத்திகரிக்கச ்

கசய்வதற்காை ஒரு திட்டமாகும். 

 

பூமியின் சுை்றுெச்ூழல் எல்கல மீறிய தினம் 2021 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் பூமியிை் சுற்றுசச்ூழல் எல்னல மீறிய திைமாைது கிட்டத்தட்ட ஒரு 

மாதம் முை்ைதாக ஜூனல 29 அை்று நிகழ்ந்தது. 

 மாசு உமிழ்வுகளிை் அதிகரிப்பு மற்றும் உயிரிப் பல்லுயிரப்் கபருக்க இழப்புகள் 

ஆகியவற்றிை் காரணமாக இது முை்ைதாகவவ ஏற்பட்டுள்ளது.  

 இந்த வததியாைது உலகளாவியத ் தடப்பினணயம் எை்ற அனமப்பிைால் ஒவ்வவார ்

ஆண்டும் அறிவிக்கப் படுகிறது.  

 புவியாைது ஒரு வருடத்திற்குத் வதனவயாை இயற்னக வளங்கனள ஒரு ஆண்டில் மீண்டும் 

தயாரிப்பதற்குள் அவற்னற மைித இைம் முழுனமயாகப் பயை்படுத்திய ஒரு திைவம 

பூமியிை் சுற்றுசச்ூழல் எல்னல மீறிய திைமாகும்.  

 பூமியிை் சுற்றுசச்ூழல் எல்னல மீறிய திைம் எனும் கருத்துருவாக்கமாைது ஆை்ட்ரூ சிம்ஸ் 

எை்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

மின்கழிவுகள் உை்பத்தி  

 கடந்த ஆண்னடவிட 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிை் மிை்கழிவு உற்பத்தியாைது 31.6% 

அதிகமாக உள்ளது.  

 சுற்றுசச்ூழல், வைங்கள் மற்றும் காலநினல மாற்றம் அனமசச்ர ்அஷ்விைி குமார ்கசௌவப, 

இந்தத் தகவனல மாநிலங்களனவயில் கதரிவித்தார .்  
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 இந்திய அரசிை் சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்கமாைது மிை்கழிவுகளாக கருதப்படக் கூடிய 21 

வனகயாை மிை் மற்றும் மிை்ைணு உபகரணங்கனள அறிவித்துள்ளது. 

 

சிறுத்கதகள், இகண இகரயுண்ணிகள் மை்றும் சபரிய தாெர உண்ணிகளின் 

நிகல – 2018  

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்கமாைது 2018 ஆம் ஆண்டு சிறுத்னதகள், இனண 

இனரயுண்ணிகள் மற்றும் கபரிய தாவர உண்ணிகள் நினல (Union Environment Ministry has 

released a new report titled- Status of Leopards, Co-predators and Megaherbivores-2018) எை்று 

தனலப்பிடப்பட்ட புதிய அறிக்னகயினை கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயாைது 2021 ஆம் ஆண்டு உலகப் புலிகள் திைமாை ஜூனல 29 அை்று 

கவளியிடப் பட்டது.  

 இந்த அறிக்னகயிை்படி,  

o இந்தியாவிலுள்ள சிறுத்னதகளிை் அதிகாரப்பூரவ்மாை எண்ணிக்னகயாைது 2014-18 

காலகட்டத்திலிருந்து 63% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

o அதிக எண்ணிக்னகயிலாை சிறுதன்தகள் மத்தியப் பிரவதசத்தில் இருப்பதாக 

கணக்கிடப் பட்டுள்ளை, அனதயடுத்து கரந்ாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளை. 

சிறுத்ணத பற்றிய தகவல்கள் 

 அறிவியல் கபயர ்– பாந்கதரா பாரட்ஸ் 

 இது 1972 ஆம் ஆண்டு இந்திய வைவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்திை் முதல் 

அட்டவனணயில் இடம் கபற்றுள்ளது. 

 இது CITES அனமப்பிை் I பட்டியலில் வசரக்்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது IUCN சிவப்புப் பட்டியலில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இைமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 தற்வபாது சிறுத்னதகளிை் 9 துனண இைங்கள் அனடயாளம் காணப்பட்டுள்ளை.  

 அனவ ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா ஆகியப் பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகிை்றை.  
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பெளப் பாகைககளப் பாதிக்கும் ென்ஸ்கிரன்ீ பலாென்களுக்குத் தகட – தாய்லாந்து   

 நாட்டிை் அனைத்து கடல்சார ் வதசியப் பூங்காக்களிலுள்ள பவளப் பானறகனளப் 

பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் வவதிப்கபாருட்கள் அடங்கிய சை்ஸ்கிரை்ீ வலாசை்கனள 

உபவயாகிக்க தாய்லாந்து அரசு தனட ஒை்னற விதித்துள்ளது. 

 சை்ஸ்கிரை்ீகளில் உள்ள 4 கபாருட்கள் பவளப்பானற லாரவ்ாக்கனள அழிதத்ு, அவற்றிை் 

இைப்கபருக்கத் தை்னமனயத் தடுக்கிை்றை எைவும், பவளப்பானறகளில் கவளிரத்னல 

ஏற்படுத்துகிை்றை எைவும் தாய்லாந்து வளங்காப்புத் துனற கூறுகிறது.  

 ஆக்சிகபை்வசாை், ஆக்டிைாக்வசட், 4-கமத்தில் கபை்சிலிை் காம்பர ் (கற்பூரம்) அல்லது 

பியூட்னடல்பாராபிை் ஆகியவற்னறக் ககாண்டுள்ள வலாசை்களுக்குத் தனட விதிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இவத வபாை்று பசிபிக் தீவாை பலாவு மற்றும் அகமரிக்கத ் தீவாை ஹவாய் 

ஆகியவற்றிலும் சை்ஸ்கிரை்ீ வலாசை்களுக்குத் தனட விதிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

ஆக்ஸ்பாம் அகமப்பின் அறிக்கக 

 ஆக்ஸ்பாம் அனமப்பாைது “Tightening the Net” எை்று தனலப்பிடப்பட்ட புதிய அறிக்னக 

ஒை்றினை சமீபத்தில் கவளியிட்டது. 

 பல நாடுகளால் அறிவிக்கப்பட்ட நிகர-சுழியக் காரப்ை் இலக்குகள் ஆைது காரப்ை் 

உமிழ்வுகனளக் குனறப்பதற்காை அவற்றிை் முை்னுரினமயிலிருந்து விலகச ்

கசய்வதற்காை ஆபத்து மிக்க மாற்றாக இருக்கலாம் எை இந்த அறிக்னகயில் கூறப் 

பட்டுள்ளது.  

 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகிை் அதிகப்படியாை காரப்ை் உமிழ்வினை நீக்குவதற்கு 

சுமார ் 1.6 பில்லியை் கஹக்வடர ் அளவிலாை காடுகள் வதனவ எை இந்த அறிக்னக 

கூறுகிறது.  

 உலக கவப்பமயமாதனல 1.5C எை்ற அளவிற்குக் கீழ் குனறப்பதற்கும், பருவநினல 

மாற்றத்திைால் ஏற்படும் மீள முடியாத வசதங்கனளத் தடுப்பதற்கும் 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் உலகிை் காரப்ை் உமிழ்வினை 2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்த நினலயிலிருந்து 

45% வனர குனறக்க வவண்டும்.  

 தற்வபாது உமிழ்வினைக் குனறக்கத் திட்டமிட்டுள்ள நாடுகளிை் முயற்சியாைது 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 1% குனறப்பினை மட்டுவம நல்கும்.  

 

அரபிக்கடலில் அடிக்கடி உருொகும் புயல்கள் : இந்திய ொனிகல ஆய்வு 

கமயத்தின் ஆய்ெறிக்கக 

 தீவிரமாை வாைினல நிகழ்வுகளிை் 50 ஆண்டுகால (1970-2019) தரவுநினலகளிை் 

அடிப்பனடயில் இந்திய வாைினல ஆய்வு னமயத்திைால் வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வாைது சமீபத்திய தசாப்தத்தில் தீவிரமாை புயல்கள் உள்ளிட்ட வமாசமாை 

வாைினல நிகழ்வுகள் ஏற்படுவது அதிகரித்துள்ளதாக கதரிவிக்கிை்றது.  

 உலகம் முழுவதும் சராசரி கவப்பநினலயில் கணிசமாை உயரவ்ு ஏற்பட்டுள்ளது.  

 1891-2020 ஆகிய காலக்கட்டத்திை் வபாது வட இந்தியப் கபருங்கடலில் உருவாை 

புயல்களிை் கடந்தகாலத் தரவுகனள மதிப்பிடுனகயில்,  
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o 1990 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அரபிக்கடலில் சமீபத்திய சில ஆண்டுகளில் அதி தீவிரப் 

புயல்கள் உருவாவது அதிகரித்துள்ளது எைவும் 

o வங்காள விரிகுடாவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லாமல் அவத நினலயில் உள்ளதாகவும் 

கதரிய வருகிை்றது. 

 

பருெநிகல மாை்ைம் 2021 அறிக்கக 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் அனவயிை் பருவநினல கதாடரப்ாை அரசுகளுக்கினடவயயாை 

குழுவாைது சமீபத்தில் ஒரு புதிய அறிக்னகனய கவளியிட்டது.  

 இந்த அறிக்னகயாைது, உலகளாவிய பருவநினல மாற்றம் மற்றும் உலகச ்சமுதாயங்கள் 

மீது அது ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் குறித்த ஒரு எசச்ரிக்னகனய (கரட் அலரட்்) 

விடுத்துள்ளது. 

 ‘பருநினல மாற்றம் 2021 : இயற்பியல் அறிவியல் அடிப்பனட’ எைப்படும் இந்த 

அறிக்னகயாைது 1988 ஆம் ஆண்டில் பருவநினல கதாடரப்ாக அரசுகளுக்கு 

இனடவயயாை குழு கதாடங்கப் பட்டதிலிருந்து, இந்த அனமப்பிைால் கவளியிடப் 

பட்டுள்ள 6வது மதிப்பீட்டு அறிக்னகயாகும். 

 உலகளாவிய கவப்பநினலயாைது கதாழில்துனறக் காலத்திற்கு முந்னதய 

நினலயிலிருந்து கவறும் 20 ஆண்டுகளுக்குள் 1.5-2 டிகிரி கசல்சியஸ் வனர உயரும் எை 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது எை்ற திடுக்கிடும் தகவலாைது இந்த அறிக்னகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 இந்த அறிக்னகயாைது பருவநினல மாற்றத்திை் பிராந்திய அளவிலாை வினளவுகனளக் 

கணிப்பதற்காை IPCC குழுவிை் முதல் அறிக்னகயாகும்.  

 ‘தீவிரமாை கவப்ப அனலகள்’ எை்பனவ இந்தியாவிற்காை முதல் சவாலாக இருக்கும். 

 தீவிர மனழப் கபாழிவிைால் ஏற்படும் கவள்ளப் கபருக்கம் கதற்காசியா மற்றும் இந்தியா 

ஆகிய பகுதிகள் முழுவதும் அதிகரிக்கும்.  

 

House Fresh அறிக்கக 

 2020 ஆம் ஆண்டில் உத்தரப் பிரவதசத்திை் காசியாபாத ்நகராைது உலகிை் 50 மாசுபட்ட 

நகரங்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.  

 இந்தத் தகவலாைது House Fresh எனும் ஒரு பிரித்தாைிய நிறுவைத்திைால் தயாரிக்கப் 

பட்ட அறிக்னகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 சிை்சியாங் மாகாணத்திலுள்ள வஹாடாை் எனும் சீை நகராைது உலகிை் மிகவும் 

மாசுபட்ட நகராக கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயிை்படி 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகிை் மிகவும் மாசனடந்த நாடாக 

வங்காளவதசம் உள்ளது. 

 தூய்னமயாை காற்றுள்ள நகரங்கள் பட்டியலில் ஆஸ்திவரலியாவிை் ஜுட்புரி (Judbury) 

நகரம் முதலிடத்னதப் கபற்றுள்ளது.  

 

கிகாலி திருத்தம் 
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 ஓவசாை் அடுக்கினைப் பாதுகாப்பதற்காக 1989 ஆம் ஆண்டிை் மாண்ட்ரியல் 

வகாட்பாட்டிை் மீது வமற்ககாள்ளப்பட்ட கிகாலி திருத்தத்தினை இந்தியா சமீபத்தில் 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

 கிகாலி திருத்தத்திை் கட்டனமப்பு நாடுகளுள் ஒை்றாக இருந்த வபாதிலும் அதனை 

அங்கீகரிப்பதற்காை தைது முடினவ அறிவிதத் கனடசி நாடு இந்தியா ஆகும்.  

 மாண்ட்ரியல் வகாட்பாட்டில், னஹட்வரா ஃபுளூவரா காரப்ை்கனள நீக்குவது குறித்த 

கிகாலி திருத்தத்னத வமற்ககாள்வதற்காக ருவாண்டாவில் வபசச்ுவாரத்்னத (2016) 

வமற்ககாள்ளப் பட்டது.  

 இந்தத் திருத்தத்திை் கீழ், மாண்ட்ரியல் வகாட்பாட்டிை் கீழாை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

வாயுக்கள் எனும் பட்டியலில் னஹட்வரா ஃபுளூவரா காரப்னையும் வசரப்்பதற்கு உலக 

நாடுகள் ஒப்புக் ககாண்டை. 

 இந்தத் திருத்தத்திை் கீழ், னஹட்வரா ஃபுளூவரா காரப்ைிை் பயை்பாடாைது 2050 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முை் 85% வனரக் குனறக்கப்பட வவண்டும். 

 இந்திய நாடாைது இந்த இலக்னக 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் அனடய வவண்டும்.  

 வளரச்ச்ியனடந்த நாடுகள் 2036 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த இலக்கினை அனடதல் வவண்டும்.  

 சீைாவிற்கு 2045 ஆம் ஆண்டாைது இலக்காக நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

கிரன்ீலாந்து சிகரத்தில் மகழ 

 கிரை்ீலாந்து சிகரத்தில் கவப்பநினலயாைது 10 ஆண்டுகளுக்குள் 3வது முனறயாக 

உனறநினலக்கு வமவல கசை்றதை் காரணமாக வரலாற்றிவலவய முதை்முனறயாக 

அங்குப் பைிப்கபாழிவிற்குப் பதிலாக மனழப்கபாழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 1950 ஆம் ஆண்டில் பதிவு கசய்யப்படத் கதாடங்கியது முதல், கிரை்ீலாந்து கபற்ற 

மனழப்கபாழிவிவலவய இது தாை் அதிகை மனழ எை அகமரிக்க வதசியப் பைிப் கபாழிவு 

மற்றும் பைிக்கட்டித் தரவு னமயமாைது கூறியுள்ளது.  

குறிப்பு 

 கிரை்ீலாந்து ஆைது ஆரக்்டிக் மற்றும் அட்லாண்டிக் கபருங்கடல்களுக்கு இனடவய 

அனமந்த உலகிை் மிகப்கபரிய தீவாகும்.  

 இத்தீவிை் வமற்பரப்பில் முக்கால் பகுதி ஆைது பைியால் மூடப்பட்டிருக்கும்.  

 

புதிய விலங்குகள் கண்டுபிடிப்பு 2020 

 அைிமல் டிஸ்கவரிஸ் 2020 (புதிய விலங்குகள் கண்டுபிடிப்பு 2020) எை்பது இந்திய 

விலங்கியல் ஆய்வு அனமப்பிைால் சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்ட ஒரு ஆவணமாகும்.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிை் விலங்குகள் பட்டியலில் 557 புதிய இைங்கள் வசரக்்கப் 

பட்டுள்ளனத இது கதளிவுபடுத்துகிறது.  

 இதில் 407 புதிய இைங்களும் 150 புதிய பதிவுகளும் அடங்கும். 

 தற்வபாது இந்தியாவிலுள்ள விலங்கிைங்களிை் எண்ணிக்னக 1,02,718 இைங்களாக 

உயரந்்துள்ளது.  

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


                   
 

157 
 

 

ரசரக்்கப்பட்ட சில இனங்கள் 

 டிரிகமரசரஸ் சலாசர ் (Trimeresurus salazar) எனும் புதிய புல்விரியை் பாம்பு இைமாைது 

அருணாசச்லப் பிரவதசத்தில் கண்டறியப்பட்டது.  

 னலவகாடை் கடக்ககைை்சிஸ் (Lycodon deccanensis) எனும் தக்காண கவள்ளிக் வகால் 

வனரயை் பாம்பிைமாைது கரந்ாடகாவில் கண்டறியப்பட்டது.  

 ஸ்கபவராகடகா கபங்களூரு (Sphaerotheca Bengaluru) எைப்படும் கபாந்து அனமக்கும் 

தவனளயிைத்திற்குப் கபங்களூரு நகரிை் நினைவாகப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 னசரியாஸ் அஞ்சனல (Xyrias anjaalai) எைப்படும் புதிய ஆழ்கடல் விலாங்கு மீை் இைமாைது 

வகரளாவில் கண்டறியப்பட்டது.  

 கினளவபாவதாரக்ஸ் கியூடினககயை்சிஸ் (Glyptothorax giudikyensis) எனும் ஒரு புதிய 

ககளுத்தி மீை் இைமாைது மணிப்பூரில் கண்டறியப்பட்டது. 

 க்னளஸ்டர ் காவலடாை்சிஸ் (Clyster galateansis) எனும் புதிய வண்டிைமாைது நிவகாபர ்

உயிரக்் வகாளப் பகுதியில் கண்டறியப்பட்டது. 

 மிவயாட்டிஸ் கப் ஃப்வரட்டர ் (Myotis cf. frater) எனும் ஒரு புதிய கவௌவால் இைமாைது 

முதை்முனறயாக உதத்ரகாண்டில் கதை்பட்டுள்ளது. 

 சூகதரா சிட்ரிைா கிப்வசாை்ஹில்லி (Zoothera citrina gibsonhilli) எனும் ஒரு கசந்தனல 

பூங்குருவி இைமாைது அந்தமாை் & நிவகாபர ் தீவுகளிலுள்ள நாரக்காண்டம் தீவில் 

முதை்முனறயாக கதை்பட்டுள்ளது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

ராோ மிர்ெெ்ா ஏை்றுமதி 

 நாகாலாந்திலிருந்து சுமார ் 250 கிவலாகிராம் அளவிலாை ராஜா மிரச்ச்ா லண்டனுக்கு 

ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ராஜா மிரச்ச்ா ஆைது நாகா கிங் சில்லி (மிளகாய்) எைவும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 இது நாகலாந்திலிருந்து வமற்ககாள்ளப்படும் முதல் ஏற்றுமதி ஆகும். 

 2008 ஆம் ஆண்டில் ராஜா மிரச்ச்ாவிற்குப் புவிசார ்குறியீடு வழங்கப்பட்டது. 

 ஸ்வகாவில் கவப்ப அலகுகளிை் அடிப்பனடயில் உலகிை் காரமாை மிளகாய்கள் 

பட்டியலில் இது கதாடரந்்து முதல் ஐந்து இடங்களில் இடம் கபற்றுள்ளது. 

 

 

இளஞ்சிெப்பு (பிங்க்) பாதுகாப்புத் திடட்ம் 

 வகரள மாநில காவல்துனறயாைது இளஞ்சிவப்பு பாதுகாப்புத் திட்டம் எனும் புதிய ஒரு 

முை்கைடுப்பினைத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது கபாது, தைியார ்மற்றும் இனணயதளம் (டிஜிட்டல்) ஆகிய பகுதிகளில் கபண்கனளப் 

பாதுகாப்பதற்காை திட்டமாகும். 

 வரதட்சனண கதாடரப்ாை பிரசச்ினைகள், இனணய வழியிலாை வை்முனறகள் மற்றும் 

கபாது இடங்களில் அவமதிப்பு வபாை்ற பல பிரசச்ினைகனளத்  தடுப்பனத இத்திட்டம் 

வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  
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பதெரண்யா திடட்ம்  

 மத்தியப் பிரவதசத்தில் ஆயுஷ் மருத்துவத்னத ஊக்குவிப்பதற்கும் அதனை வவனல 

வாய்ப்புடை் இனணப்பதற்கும் வவண்டி அம்மாநில அரசாைது ‘வதவரண்யா’ எை்ற 

திட்டத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 மாநிலத்திலுள்ள பழங்குடியிைர ் வாழ் பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு வவனல 

வாய்ப்பினை வழங்குவதற்காக வவண்டி இத்திட்டமாைது கதாடங்கப் பட்டு உள்ளது.  

 ஆயுஷ் மருந்துகளிை் உற்பத்திக்காை முழுனமயாை மதிப்புத் கதாடராைது 

வதவராண்யா திட்டம் மூலம் உருவாக்கப்படும்.  

 சுய உதவிக் குழுக்களும் இப்பணியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்க உள்ளை.  

 

கிருஷிகர்ணா திடட்ம்  

 கிருஷிகரண்ா திட்டத்திை் கீழ், ஒரு வனகயாை பசுனம இல்லமாை சிறிய பாலிதீை் 

கூடமாைது (பாலிஹவுஸ்) கட்டனமக்கப்படும்.  

 இது வகரள மாநிலத்தில் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது வதசிய வவளாண் வதாட்டக்கனலச ் சங்கம், நீடித்த வளரச்ச்ிக்காை அறக்கட்டனள 

மற்றும் Qore 3 இை்வைாவவசை்ஸ் ஆகியவற்றிை் ஒரு கூட்டு முயற்சி ஆகும். 

 

சிறுத்கதகளின் டி.என்.ஏ. விெரக்குறிப்பு – ஒடிொ  

 ஒடிசா மாநிலத்திை் வைம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் துனறயாைது அம்மாநிலத்தில் 

சிறுத்னதகளுக்காை (leopards) டி.எை்.ஏ. விவரக் குறிப்பினை வமற்ககாள்ள முடிவு 

கசய்துள்ளது.  

 சிறுத்னதகளிை் உயிரிழப்பு மற்றும் வவட்னடக்காரரக்ள் மற்றும் வியாபாரிகளிடமிருந்து 

வதால் மற்றும் இதர உறுப்புகள் னகப்பற்றப்படுவனத அடுத்து அவற்றிை் வதாற்றக் 

காரணத்னதக் கண்டறிந்து அதனை உறுதி கசய்ய இந்த கசயல்முனற உதவும்.  

 இது சிறுத்னதகனள வவட்னடயாடுதல் உள்ளிட்ட வைவிலங்கு சாரந்்த குற்றங்களுக்கு 

எதிராை வபாராட்டத்னத வலுப்படுத்தும்.      
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இரடக்டெ ்ொகல சுரங்கப் பாகத  

 திருசச்ூர ் - பாலக்காடு  வதசிய கநடுஞ்சானலயில் அனமந்த வகரளாவிை் முதலாவது 

இரட்னடச ் சானல  சுரங்கப் பானதயாை குதிரை் சுரங்கப் பானதயிை் ஒரு பக்கத்தில் 

வபாக்குவரத்து கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது வகரள மாநிலத்திை் முதலாவது சுரங்கப்பானதச ்சானலயாகும். 

 இது தமிழ்நாடு மற்றும் கரந்ாடகம் ஆகிய மாநிலங்களுக்காை வபாக்குவரத்து 

இனணப்னபப் கபருமளவில் வமம்படுத்தும். 

 1.6 கி.மீ. நீளமாை இந்த சுரங்கப் பானதயாைது வபசச்ி - வழைி (Peechi-Vazahani) எை்ற 

வைவிலங்குச ்சரணாயலத்திை் ஊடாக அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

குை்ைம் மை்றும் குை்ைவியல் கண்காணிப்பிை்கான ெகலயகமப்பு 

 ஹரியாைா மாநில அரசாைது 100% மதிப்புடை் குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் 

கண்காணிப்பிற்காை வனலயனமப்பில் முதலிடதன்தப் கபற்றுள்ளது.  

 அதில் குஜராத் மாநிலம் இரண்டாமிடத்னதப் கபற்றுள்ளது.  

 அதில் இமாசச்லப் பிரவதசம் மூை்றாவது இடத்தில் உள்ளது.  
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SKOCH விருதுகள் – பமை்கு ெங்காளம் 

 வமற்கு வங்காள அரசாைது தைது வணிகத்னத எளினமயாக்கல் முை்கைடுப்பிை் கீழாை 

திட்டங்களுக்காக 4 SKOCH  விருதுகனளப் கபற்றுள்ளது.  

 அம்மாநிலத் திட்டமாை ‘சில்பசக்தி’ எனும் இனணயவழி ஒற்னறச ் சாளரத ் தளமாைது 

பிளாட்டிைம் விருதினைப் கபற்றுள்ளது.   

 அம்மாநிலத்திை் நகரப்்புறப் பகுதிகளுக்காை பதிவுச ்சாை்றிதனழ இனணயவழி மூலம் 

தாமாகப் புதுப்பிக்கும் முனறயாைது தங்க விருதினைப் கபற்றுள்ளது. 

 அம்மாநிலத்திை் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வரத்்தக உரினமகனள இனணய வழியில் 

வழங்குதல் மற்றும் இ-நதிக்கரை் ஆகியனவ இரண்டு கவள்ளி விருதுகனள கவை்று 

உள்ளை. 

 

 

தகெல் சதாழில்நுடப்த் துகைக்கான ராஜீெ் காந்தி விருது 

 முை்ைாள் பிரதமர ்ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளிை் நினைவாக மகாராஷ்டிரா அரசு ஒரு புதிய 

விருதினை அறிவித்துள்ளது. 

 தகவல் கதாழில்நுட்பத் துனறயில் சிறப்பாக பணியாற்றுபவரக்ளுக்கு வவண்டி இந்த 

விருதாைது வழங்கப்படுகிறது. 

 மகாராஷ்டிராவில் ராஜீவ் காந்தி விருதாைது, தகவல் கதாழில்நுட்பத ் துனறயில் 

குறிப்பிடத் தக்கப் பணிகனள வமற்ககாண்டு வரும் நிறுவைங்களுக்கு வழங்கப்படும்.   
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இந்தியாவின் முதலாெது தண்ணீர் உபரி நகரம் 

 இந்தியாவிை் தூய்னமயாை நகரமாை இந்தூர ் நகரமாைது தற்வபாது ‘சுவச ் சரவ்வக்சை் 

2021’ எை்ற ஆய்விை் கீழ் தண்ணீர ்உபரி நகரம் எை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

 இந்தூர ்நகரமாைது மத்திய அரசிடமிருந்து இதற்காை சாை்றிதனழப் கபற்றுள்ளது. 

 ஆறுகள் மற்றும் வடிகால்களில் தூய்னம நினலனயப் வபணி காக்கும் நகரங்களுக்கு 

இசச்ாை்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.  

 சுவச ் சரவ்வக்சை் திட்டமாைது சுவச ் பாரத் அபியாை் திட்டத்திை் கீழ் கதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

நகரப் பகுதிகளில் ென ெளங்களுக்கான உரிகமகள் 

 நகரப்பகுதிகளில், சமூக வை வளங்களுக்காை உரினமகனள (Community Forest Resource 

Rights) அங்கீகரித்துள்ள முதல் மாநிலமாக சத்தீஸ்கர ்மாறியுள்ளது.  

 4,217 கஹக்வடர ் அளவிலாை காடுகள் பரவியுள்ள தம்தாரி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 

மக்களிை் உரினமகனள அம்மாநில அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 

 2006 ஆம் ஆண்டிை் வை உரினமகள் சட்டத்திை் கீழ், ஒட்டு கமாத்தச ் சமூகம் (அ) 

கிராமத்திைால் உபவயாகிக்கப்படும் எந்தகவாரு வை வளங்கனளயும் பாதுகாப்பதற்கும், 

புைரனமப்பதற்கும் (அ) அதை் வளங்கனளக் காப்பதற்கும் (அ) பராமரிப்பதற்கும் வவண்டி 

கிராம சனபகளுக்கு சமூக வைவள உரினமகளாைது வழி வகுக்கிறது.  

 

ெண்ணக் குறியீடட்ு முகை – பகாவிட் தடுப்பு நடெடிக்கக 

 கடல்லி அரசாைது நகரில் புதிதாக ககாவராைா னவரஸ் கதாற்று அதிகரிப்பனதக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக தரப்படுத்தப்பட்ட எதிரப்்புச ்கசயல்திட்டத்னத வகுத்துள்ளது. 

 வண்ணக் குறியீட்டு முனறயிலாை தரப்படுத்தப்பட்ட எதிரப்்புச ் கசயல்திட்டமாைது 

கடல்லியில் தடுப்பு நடவடிக்னககனள அறிவிப்பதில் நிலவும் நிரவ்ாக தாமதங்கனள 

தடுக்கும். 

 அரசிைால் அறிவிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளாைது மஞ்சள், ஆம்பர,் ஆரஞ்ச ்மற்றும் சிவப்பு 

வபாை்ற வண்ணக் குறியீட்டு முனறயிலாை எசச்ரிக்னக அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளை. 
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 மஞ்சளாைது மிகக் குனறந்த நினலயிலாை எசச்ரிக்னக ஆகும். 

 சிவப்பு எசச்ரிக்னகயாைது நகனர முழு ஊரடங்கிை் கீழ் ககாண்டு வருவதற்காை ஒரு 

உசச்க் கட்ட எசச்ரிக்னக ஆகும். 

 

 

அொம் கால்நகடப் பாதுகாப்பு மபொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு கால்நனடப் பாதுகாப்பு மவசாதாவாைது அசாம் மாநில சட்ட சனபயில் 

சமீபத்தில் நினறவவற்றப்பட்டது.  

 இது கால்நனடகனள கவட்டுதல், இனறசச்ியினை உட்ககாள்ளுதல் மற்றும் அவற்னற 

இடம் மாற்றுதல் வபாை்றவற்னற ஒழுங்குமுனறப்படுத்த வினழகிறது. 

 இந்த மவசாதாவாைது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கால்நனட நல 

அலுவலரிடமிருந்து அவசிய சாை்றிதனழப் கபறாமல் ஒருவர ் கால்நனடயினை 

கவட்டுவனதத் தனட கசய்கிறது. 

 ‘கால்நனட’ எனும் கசாற்கூறில் எருதுகள், கானளகள், பசுக்கள், கிடாரிகள், கை்றுகள், 

ஆண் மற்றும் கபண் எருனமகள் மற்றும் எருனமக் கை்றுகள் ஆகியனவ அடங்கும். 
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முதலாெது ஆளில்லா விமானத் தடயவியல் ஆய்ெகம் மை்றும் ஆராய்ெச்ி கமயம் 

 இந்தியாவிை் முதலாவது ஆளில்லா விமாைத் தடயவியல் ஆய்வகம் மற்றும் ஆராய்சச்ி 

னமயமாைது வகரளாவில் அனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 னசபரவ்டாம் எை்பது வகரளக் காவல்துனறயிை் ஒரு கதாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி மற்றும் 

வமம்பாட்டு னமயமாகும்.  

 இந்த னமயமாைது அங்கீகரிக்கப்படாத ஆளில்லா விமாைங்கனளக் கண்காணிக்கச ்

கசய்வதிலும், காவல்துனறயிை் பயை்பாட்டிற்காக வவண்டி ஆளில்லா விமாைங்கனள 

உற்பத்தி கசய்வதிலும் உதவும்.  

 இந்த ஆய்வக மற்றும் ஆராய்சச்ி னமயமாைது ஆளில்லா விமாைங்களிை் பயை்பாடு 

மற்றும் அசச்ுறுத்தல் அம்சங்கள் குறித்து ஆராயும்.   

 

பதெ பக்தர்கள் தினம் – மணிப்பூர் 

 மணிப்பூரிை் சுதந்திரத்னதக் காப்பதற்காக தங்களது உயிரக்னளத் தியாகம் கசய்த 

வீரரக்ளிை் நினைவாக ஆகஸ்ட் 13 ஆம் வததியாைது மணிப்பூரில் வதசபக்தரக்ள் திைமாக 

அனுசரிக்கப் பட்டது.  

 சினறயில் அனடக்கப்பட்டிருந்த திவகந்திரஜித் மற்றும் தங்கல் ஆகிவயார ் 1891 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13 அை்று கவளிவய ககாண்டு வரப்பட்டு வபாவலா னமதாைத்திை் அருவக 

உள்ள ஓர ்இடத்தில் கபாது மக்கள் மத்தியில் தூக்கிலிடப்பட்டைர.்  

 மணிப்பூர ்மாநிலமாைது இவரக்ள் தூக்கிலிடப்பட்ட திைத்தினை வதசபக்தரக்ள் திைமாக 

அனுசரிக்கிை்றது.  

 

 

மரபணு ெங்கி – புதுசடல்லி 

 உலகிை் 2வது மிகப்கபரிய புதுப்பிக்கப்பட்ட வதசிய மரபணு வங்கினய மத்திய வவளாண் 

மற்றும் விவசாயிகள் நல அனமசச்ர ்நவரந்திர சிங் வதாமர ்கதாடங்கி னவதத்ார.் 

 இது புதுகடல்லியிை் புசா எனுமிடத்திலுள்ள வதசிய தாவர மரபணு வள வாரியத்தில் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அதிநவீை வதசிய மரபணு வங்கியாைது வினதகளிை் மரபினை – 20C கவப்ப 

நினலயில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாத்து னவப்பதற்காை கஜரம்் பிளாச வசதினய 

வழங்குகிறது.  
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ஸ்மார்ட் சுகாதார அடக்டகள் – ஒடிொ   

 

 ஒடிசா முதல்வர ் நவீை் பட்நாயக் அம்மாநில மக்களுக்காக வவண்டி ஸ்மாரட்் சுகாதார 

அட்னடத் திட்டத்தினை அறிவித்தார.் 

 இத்திட்டமாைது பிஜு ஸ்வஸ்திய கல்யாண் வயாஜைா எனும் ஒரு திட்டத்திை் கீழ் 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முை்கைடுப்பாைது, மாநிலத்திை் சுகாதாரச ் வசனவ  வழங்கீட்டு முனறனய 

மாற்றியனமப்பது மட்டுமிை்றி, நாட்டிை் சுகாதாரத் துனறயில் ஒரு வரலாற்னற 

உருவாக்குவனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஸ்மாரட்் சுகாதார அட்னடகள் மூலம் ஒவ்கவாரு குடும்பமும் ஒரு ஆண்டுக்கு ரூ.5 

லட்சம் வனரயிலாை சிகிசன்சயினைப் கபற இயலும்.  

 ஒரு குடும்பத்திை் கபண் உறுப்பிைரக்ள் இந்த அட்னட மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.10 லட்சம் 

வனரயிலாை பயை்கனளப் கபற இயலும். 

 மக்களுக்கு இவ்வனகயிலாை ஸ்மாரட்் சுகாதார அட்னடகனள வழங்கிய முதல் இந்திய 

மாநிலம் ஒடிசாவாகும்.  

 

அலிகரின் சபயர் மாை்ைம் 

 அலிகரிை் ஜில்லா பஞ்சாயத்து பரிசத் அனமப்பாைது அலிகர ்எை்ற கபயனர ஹரிகர ்எை 

மாற்றுவதற்காை ஒரு தீரம்ாைத்தினை நினறவவற்றியுள்ளது. 

 இந்தத் தீரம்ாைமாைது புதிதாக வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மாவட்டப் பஞ்சாயத்து அனமப்பிை் 

முதல் கூட்டத்தில் ஒருமைதாக நினறவவற்றப்பட்டது. 

 இந்தத் தீரம்ாைமாைது இறுதி முடிவிற்காக தற்வபாது உத்தரப் பிரவதச அரசிடம் அனுப்பப் 

பட்டுள்ளது. 
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குறிப்பு 

 உத்தரப் பிரவதச அரசாைது ஏற்கைவவ பல இடங்களில் அதை் கபயரக்னள மாற்றி 

உள்ளது.  

 அனவ பிை்வருமாறு, 

o ஃனபசாபாத் எை்பனத அவயாத்தியா எைவும்,  

o அலகாபாத் எை்பனத பிரயாக்ராஜ் எைவும்,  

o முகல்சாராய் எை்பனத தீை்தயால் உபத்யாய் நகர ்எைவும் மாற்றியுள்ளது. 

 

ஒரு ககதியின் ொழ்க்கக 

 கபலகாவியிை் ஹிண்டல்கா மத்திய சினறசச்ானலயிை் அதிகாரிகள் (கரந்ாடகா), 

சினறக் னகதிகளிை் வாழ்க்னகனய சாமாைிய மக்கள் 24 மணிவநரம் வனர வாழ்ந்து 

பாரப்்பதற்கு வவண்டி அனுமதிப்பதற்காை ஒரு புதிய முை்கைடுப்பினைக் ககாண்டு 

வந்துள்ளைர.்  

 இந்த சுற்றுலா கருதத்ு முனறயாைது, ‘A day in the life of a prisoner’ (னகதியிை் வாழ்க்னகயில் 

ஒரு நாள்) எை்பதாகும்.  

 சினறத்துனற அதிகாரிகள் இந்த முை்கைடுப்பினை அமல்படுத்துவதற்காக 

அரசாங்கத்திை் ஒப்புதனல  வவண்டி காத்திருக்கிறாரக்ள். 

 

ஆந்திரப் பிரபதெத்தில் 3 தண்ணீர் உபரி நகரங்கள்   
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 மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகார அனமசச்கமாைது சுவச ் பாரத் திட்டம் 

மற்றும் சுவச ் சரவ்வவக்சை் மதிப்பீடு ஆகியவற்றிை் கீழ், ஆந்திரப் பிரவதசத்திை் 3 

நகரங்களுக்குத் ‘தண்ணீர ்உபரி’ சாை்றிதனழ வழங்கியுள்ளது.  

 ஒை்றுக்கும் வமற்பட்ட தண்ணீர ் உபரி சாை்றிதழ் கபற்ற நகரங்கனளக் ககாண்ட முதல் 

மாநிலமாக ஆந்திரப் பிரவதசம் மாறியுள்ளது.  

 அந்த மூை்று நகரங்களாவை; 

o  விசாகப்பட்டிைம் மாநகராட்சிக் கழகம்,  

o விஜயவாடா மாநகராட்சிக் கழகம், 

o திருப்பதி மாநகராட்சிக் கழகம்  

 இந்தியாவில் கமாத்தம் 9 நகரங்களுக்கு “தண்ணீர ்உபரி” சாை்றிதழ் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ொஞ்சுொ திருவிழா – அொம்   

 அசாமில் நனடகபறும் வாஞ்சுவா திருவிழாவில் பங்வகற்கும் வபாது திவா பழங்குடியிைர் 

தங்களது பாரம்பரிய நடை நிகழ்சச்ினய நிகழ்த்துவர.் 

 நல்ல முனறயிலாை அறுவனடனயக் ககாண்டாடுவதற்காக வவண்டி திவா 

பழங்குடியிைர ்இத்திருவிழானவ நடதத்ுகிை்றைர.் 

 லாலுங் எை்றும் அறியப்படும் இந்த திவா பழங்குடியிைர ் அசாம் மற்றும் வமகாலயா 

ஆகிய மாநிலங்களில் வசிக்கும் பழங்குடியிைச ்சமூகத்திைர ்ஆவர.் 

 அருணாசச்லப் பிரவதசம் மற்றும் மணிப்பூர ்ஆகியவற்றிை் சில பகுதிகளிலும் இவரக்ள் 

வாழ்கிை்றைர.்  

 இந்தப் பழங்குடியிைர ் அசாம் மாநிலத்தினுள் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைராக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளைர.் 

 இவரக்ள் ஜும் அல்லது சுழற்சி முனற வவளாண்னம எை்ற ஒரு முனறனய 

வமற்ககாள்கிறாரக்ள். 
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ொத்ெல்யா திட்டம் 

 மகாராஷ்டிரா அரசாைது, வகாவிட்-19  கதாற்றிைால் தங்களது கணவரக்னள இழந்த 

கபண்களுக்கு உதவுவதற்காக வவண்டி வாத்சல்யா திட்டம்” எை்ற ஒரு சிறப்புத் 

திட்டத்தினைத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 வாத்சல்யா திட்டமாைது அந்த கபண்களுக்குப் பல வசனவகனளயும் 18 வனகயாை 

பயை்கனளயும் ஒவர அனமப்பிை் கீழ் வழங்கும்.  

 இத்திட்டத்திை் கீழ், சஞ்சய் காந்தி நிராதார ்வயாஜைா மற்றும் கரக்ுல் வயாஜைா ஆகிய 

திட்டங்கள் கபண்களுக்குப் பயைளிக்கும்.  

 இத்திட்டமாைது அம்மாநிலத்திை் கபண்கள் மற்றும் குழந்னத வமம்பாட்டுத் துனற 

அனமசச்கத்தால் கசயல்படுதத்ப் படுகிறது.  

 

பகெயடுக்குப் பிரிவின் உட்பிரிவு – ஹரியானா 

 பனசயடுக்குப் பிரிவிற்காை வனரயனறகனள நிரண்யிக்கும் வபாது பிற்படுத்தப்பட்ட  

வகுப்பிைனர முழுவதுமாக கபாருளாதார அடிப்பனடயில், உட்பிரிவுகளாகப்  பிரித்து 

வனகப்படுத்தி ஹரியாைா அரசு இரண்டு அறிவிப்புகனள கவளியிட்டு உள்ளது.  

 ஹரியாைா அரசிை் இந்த அறிவிப்னப உசச்நீதிமை்றம் ரத்து கசய்துள்ளது. 

 பனசயடுக்குப் பிரிவிைனர வருமாை வரம்பிை் அடிப்பனடயில் மட்டுவம வனகப் 

படுத்தப்பட்ட ஹரியாைா அரசிை் அறிவிப்பாைது இந்திரா சஹாைி வழக்கிை் தீரப்்பில் 

அறிவித்தனத மீறியதாக உசச்நீதிமை்றம் கூறியுள்ளது. 

 பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பிைரில் பனசயடுக்குப் பிரிவிை் வரம்பினை நிரண்யிப்பதற்கு 

முை்பாக, கபாருளாதார வனரயனற மட்டுமிை்றி சமூகம், கல்வி மற்றும் இதர 

காரணிகளுயும் கருத்தில் ககாள்ளப்பட வவண்டும். 
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பிரபலமானெரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்தியாவின் சிைந்த சிறுெணிக செை்றியாளர்கள் – ஐக்கிய நாடுகள் ெகப  

 ஐக்கிய நாடுகள் சனபயிைால் அறிவிக்கப்பட்ட உலகளாவிய சிறந்த சிறு வணிகங்கள், 

வபாட்டியிை் கவற்றியாளரக்ள் பட்டியலில் இந்தியானவச ் வசரந்்த மூை்று நிறுவைங்கள் 

இடம் கபற்றுள்ளை. 

 இந்தப் வபாட்டியாைது ஐ.நா.விை் உணவு அனமப்பு முனறகள் உசச்ி மாநாட்டிற்கு 

தகுந்தவாறு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. 

 அந்த மூை்று கவற்றி நிறுவைங்களாவை : ஊரஜ்ா கடவலப்கமண்ட் கசால்யூசை்ஸ் 

இந்தியா, எடிபில் ரூட்ஸ் பினரவவட் லிமிகடட் மற்றும் தாரு வநசச்ுரல்ஸ் ஆகியை ஆகும். 

 

 

நாடச்ெஸ்ட் குரூப் எர்த் ஹீபராஸ் விருது 

 மத்தியப் பிரவதசத்திை் சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமாைது அதை் சிறப்பு வாய்ந்த 

வமலாண்னமக்காக புவிப் பாதுகாவலர ்பிரிவில் நாட்கவஸ்ட் குரூப் எரத்் ஹீவராஸ் (NatWest 

Group Earth Heroes award) எை்ற விருதினைப் கபற்றுள்ளது. 

 சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமாைது வஹாசங்காபாத் மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 இது நாட்டிை் பழனமயாை ஒரு வளம் கசறிந்த காடாகும்.  

 சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமாைது மத்திய இந்தியப் பகுதியிை் சூழல் அனமப்பிை் 

ஆை்மாவாக (soul of the eco-system of the central region of India) கருதப்படுகிறது. 

 

பலாகமான்யா திலகர் விருது 2021 
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 னசரஸ் பூைாவாலா எை்பவருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை மதிப்புமிக்க வதசிய 

வலாகமாை்யா திலகர ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது.  

 இவர ்பூவையிலுள்ள இந்திய சீரம் நிறுவைத்திை் நிறுவைராவார.்  

 வகாவிட் – 19 கபருந்கதாற்றிை் வபாது அவர ்ஆற்றிய பணிகளுக்காக வவண்டி அவருக்கு 

இந்த விருதாைது வழங்கப்பட உள்ளது.  

 இந்த விருதாைது முதை்முதலாக 1983 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டது.   

 

மகாராஷ்டிரா பூஷன் விருது 2021 

 மகாராஷ்டிரா முதல்வர ்உத்தவ் தாக்வர தனலனமயிலாை மகாராஷ்டிர பூஷை் வதரவ்ுக் 

குழுவாைது புகழ்கபற்ற பிை்ைணிப் பாடகி ஆஷா வபாை்ஸ்வல அவரக்னள இந்த 

மதிப்புமிக்க விருதிற்கு வவண்டி ஒருமைதாக வதரவ்ு கசய்துள்ளது.  

 ஆஷா வபாை்ஸ்வல இந்தித் தினரப்படத்துனறயிை் பிை்ைணி பாடல்களுக்கு மிகவும் 

பிரபலமாைவராவார.்  

 ஆஷா வபாை்ஸ்வல அவரக்ள் இனச வரலாற்றிவலவய அதிகளவில் பாடல்கள் பதிவு 

கசய்யப் பட்ட இனசக்கனலஞர ் எை கிை்ைஸ் உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 இந்திய அரசாைது இவருக்கு 2000 ஆம் ஆண்டில் தாதா சாவகப் பால்வக விருதினையும், 

2008 ஆம் ஆண்டில் பத்ம விபூசை் விருதினையும் வழங்கி ககௌரவிதத்து.  

 இவர ்பிை்ைணிப் பாடகி லதா மங்வகஷ்கர ்அவரக்ளிை் சவகாதரி ஆவார.்   

 

 

ஈஸ்னர் விருது  

 வனரகனல நிபுணர ் ஆைந்த ராதாகிருஷ்ணை் எை்பவருக்கு நனகசச்ுனவ 

கதாழில்துனறயிை் வில் ஈஸ்ைர ்விருதாைது வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 நனகசச்ுனவ உலகில் இந்த விருதாைது ஆஸ்கருக்கு இனணயாகக் கருதப்படுகிறது.  

 இந்த விருதாைது ஒவ்வவார ்ஆண்டும் வழங்கப் படுகிறது.  

 ராதாகிருஷ்ணை் கவை்றுள்ள “சிறந்த ஓவியர/்பல்லூடக கனலஞர ்(உள் அனமப்பு கனல)” 

விருதாைது வனரகனல புனைக்கனதயிை் கனல மற்றும் வனரபடங்கனள 

உருவாக்குபவருக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது.  
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 ராதாகிருஷ்ணை் ஐக்கிய ராஜ்ஜியதன்தச ் வசரந்்த வண்ணவியல் ஓவியர ் ஜாை் 

பியரச்னுடை் இந்த விருதினைப் பகிரந்்து ககாள்கிறார.் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்னதச ் வசரந்்த நூலாசிரியர ் ராம் வி எை்பவரிை் 145 பக்க வனரகனல 

புதிைப் புத்தகமாை ‘Blue in Green’ எனும் புத்தகத்திற்காை அவரக்ளதுப் பனடப்பிற்காக 

இந்த விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இப்புத்தகமாைது இவமஜ் காமிக் எனும் பதிப்பகத்தால் கவளியிடப்பட்டது.   

 

இந்தியத் தகலகமக் கணக்கு கடட்ுப்பாடட்ாளர் 

 தீபக் தாஸ் எை்பவர ் தனலனமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலராக கபாறுப்பினை 

ஏற்றுள்ளார.் 

 இவர ்25வது தனலனமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர ் (Controller General of Accounts – 

CGA) ஆவார.் 

 தனலனமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர ்எை்பவர ்அரசியலனமப்பிை் 150வது சட்டப் 

பிரிவிை்படி அரசிை் கணக்கு னவப்பு அதிகாரி ஆவார .் 

 

கடை்பகட அதிகாரிகளின் புதிய துகணத் தகலெர் 

 

 துனணக் கடற்பனடத் தனலவர ் S.N. வகாரவ்மட் கடற்பனட அதிகாரிகளிை் துனணத் 

தனலவராகப் கபாறுப்வபற்றுள்ளார .் 

 இவர ் துனணக் கடற்பனடத் தனலவர ் G. அவசாக் குமார ் எை்பவனர அடுத்து அந்தப் 

பதவியினை ஏற்றுள்ளார.் 

 இவர ்அதி விசிஷ்த ்வசவா (Ati Vishisht Seva Medal - AVSM)) பதக்கம் மற்றும் நவ்வசைா பதக்கம் 

(Nausena Medal - NV) ஆகியவற்னறப் கபற்றவராவார .்  

 

பபராசிரியர் C.R. ராெ் நூை்ைாண்டு நிகனவுத் தங்கப்பதக்கம் 

 இந்தியப் கபாருளாதாரக் கழக அறக்கட்டனளயாைது வபராசிரியர ்C.R. ராவ் நூற்றாண்டு 

நினைவுத் தங்கப்பதக்க விருதிற்கு இரண்டு புகழ்கபற்றப் கபாருளாதார வல்லுநரக்னளத் 

வதரவ்ு கசய்துள்ளது.  

 புகழ்கபற்ற கபாருளாதார வல்லுநரக்ள் ஜகதீஷ் பகவதி மற்றும் C. ரங்கராஜை் 

ஆகிவயாருக்கு முதலாவது வபராசிரியர ் C.R. ராவ் நூற்றாண்டு நினைவு தங்கப்பதக்க 

விருதாைது வழங்கப்பட்டது.  
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 பகவதி அவரக்ள் ககாலம்பியா பல்கனலக்கழகத்திை் கபாருளாதாரம், சட்டம் மற்றும் 

பை்ைாட்டு உறவுகள் ஆகிய துனறகளிை் வபராசிரியர ்ஆவார்.  

 C. ரங்கராஜை் அவரக்ள் பிரதமருக்காை கபாருளாதார ஆவலாசகக் குழுவிை் முை்ைாள் 

தனலவரும், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிை் முை்ைாள் ஆளுநரும் ஆவார .்  

 இது அளவீட்டுப் கபாருளாதாரம் மற்றும் அதிகாரப்பூரவ்ப் புள்ளி விவரங்களிை் 

தத்துவாரத்த்மாை மற்றும் பயை்பாட்டு அம்சங்கள் துனறயில் வாழ்நாள் அளவிலாை 

பங்களிப்பினை ஆற்றிய ஓர ் இந்திய அல்லது இந்திய வம்சாவளினயச ் வசரந்்த 

வல்லுநருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற வழங்கப்படும் விருதாகும்.  

 

 

டாக்டர் திருதி பானர்ஜி – இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு கமயத்தின் புதிய  இயக்குநர் 

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு னமயத்திை் புதிய இயக்குநராக டாக்டர ் திருதி பாைரஜ்ி 

அவரக்னள நியமிப்பதற்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 எைவவ, கடந்த 100 ஆண்டுகளில் முதல்முனறயாக இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

னமயத்திற்கு ஒரு கபண் இயக்குநர ்நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு னமயமாைது 1916 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதத்தில் நிறுவப் 

பட்டது.  

 இதை் தனலனமயகம் ககால்கத்தாவில் அனமந்துள்ளது.  

 இது 16 பிராந்திய னமயங்கனளக் ககாண்டுள்ளது.  

 இது சுற்றுசச்ூழல், வைம் மற்றும் பருவநினல மாற்றத ் துனற அனமசச்கத்திை் கீழ் 

இயங்குகிறது.  

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு னமயமாைது 1949 ஆம் ஆண்டு முதல் கபண் 

அறிவியலாளரக்னளப் பணியமரத்்த கதாடங்கியது.  

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு னமயத்திை் முதல் கபண் ஊழியர ் மீரா மை்சுகாைி (Mira 

Mansukhani) எை்பவராவார.் 

 

பமேர் தயான் ெந்த் பகல் ரத்னா விருது 

 ராஜீவ்காந்தி வகல் ரத்ைா விருதாைது வமஜர ்தயாை் சந்த ்வகல் ரத்ைா விருது எைப் கபயர ்

மாற்றப்படும்.  

 தயாை் சந்த் அவரக்ளிை் பிறந்த திைமாைது வதசிய வினளயாட்டு திைமாகக் 

ககாண்டாடப் படுகிறது.  

 இவர ்ஒலிம்பிக் ஹாக்கிப் வபாட்டியில் மூை்று முனற தங்கப் பதக்கம் கவை்றவர ்ஆவார.்  
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குறிப்பு 

 இந்த விருதாைது 1991-92 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 இந்த விருதினைப் கபற்ற முதல் நபர ் சதுரங்க வினளயாட்டு ஜாம்பவாை் வீரராை 

விஸ்வநாதை் ஆைந்த் ஆவார.்  

 

 

பரகா ெர்மா 

 வதசிய மகளிர ் ஆனணயத்திை் தனலவராை வரகா சரம்ா அவரக்ளிை் பதவிக் காலம் 

வமலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ககாவராைா கபருந்கதாற்றுக் காலங்களில் வீடுகளில் தைியாக சிக்கித் தவிக்கும் 

முதியவரக்ளுக்கு உதவுவதற்காக வவண்டி “Happy to Help” எனும் சிறப்புப் பனடப் பிரினவ 

உருவாக்கியதில் வரகா சரம்ா முை்வைாடியாக திகழ்ந்தார .்  

 வமலும் கபருந்கதாற்றுக் காலங்களில் மகளிர ் தங்களது வழக்குகனளப் பதிவு 

கசய்வதற்காக வவண்டி ஒரு வாட்ஸ்அப் எண்ணினைத் கதாடங்கியதற்காகவும் வசரத்்து 

அவருக்குப் பாராட்டுகள் வழங்கப் பட்டை.  

 

Order of British Columbia விருது 

 

 இந்திய வம்சாவளினயச ் வசரந்்த கதாழில்முனைவர ் அஜய் தில்வாரிக்கு கைடாவிை் 

மதிப்பு மிக்க விருதாை ‘Order of British Columbia’ எை்ற விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 திரு. தில்வாரி கைடாவிை் மிகப்கபரிய வாகை உற்பத்திக் குழுமத்திை் (தில்வாரி குழுமம்) 

உரினமயாளர ்ஆவார.் 

 இவர ்தற்வபாது ‘Order of British Columbia’ விருதினைப் கபற்ற 16 சிறந்த நபரக்ளில் ஒருவராக 

மாறியுள்ளார.் 

 

புரூசனல் பதக்க விருது 

 பூடாை் நாட்டிலுள்ள இந்தியாவிை் உதவி கபற்ற, மாங்க்கடசச்ு நீரம்ிை் நினலயத ்

திட்டத்திற்கு புரூகைல் பதக்க விருதாைது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதாைது லண்டைிலுள்ள கட்டிடப் கபாறியாளரக்ள் நிறுவைத்திைால் வழங்கப் 

படுகிறது.  

 கதாழில்துனறயில் சிறந்த கட்டிடப் கபாறியியல் வல்லுைராக திகழ்வனதக் குறிக்கும் 

வனகயில் இந்த விருதாைது வழங்கப்படுகிறது.   

 மாங்கடசச்ு நீரம்ிை் நினலயத் திட்ட ஆனணயத்திை் தனலவர ் லிவயாை்வடா வலாக்நாத் 

சரம்ாவிடம் இந்த விருதாைது ஒப்பனடக்கப்பட்டது.  

 மாங்கடசச்ு திட்டத்திற்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டதற்கு அதை் சமூக மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் சார ்நற்சாை்றுகளும் ஒரு காரணம் ஆகும்.  

 ஒவ்கவார ் ஆண்டும் 2.4 மில்லியை் டை் அளவிலாை பசுனம இல்ல வாயு உமிழ்வினை 

இத்திட்டம் குனறக்கும்.  

 புரூகைல் பதக்க விருதாைது உலககங்கிலும் உள்ள மிகப்கபரிய திட்டங்கள் மற்றும் 

அனமப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விருதாகும். 

 

AI பகம் பெஞ்ெர் விருது 

 

 நாஸ்காம் அனமப்பிைால் நடத்தப்பட்ட Xperience-AI  எனும் உசச்ி மாநாட்டில் கதலுங்காைா 

அரசாைது AI வகம்வசஞ்சர ்எை்ற விருதினை கவை்றது.  

 ‘கசயற்னக நுண்ணறினவப் பயை்படுத்தி மக்கனளக் கண்காணித்தல்’ எனும் அரசிை் 

முை்கைடுப்பிற்காக இந்த விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஸ்டாரட்்அப் அவிவராஸ் எை்பது இத்திட்டத்திற்காை ஒரு கதாழில்நுட்பப் பங்குதார 

அனமப்பு ஆகும்.  
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வீரதீர விருதுகள் 

 இராணுவப் பனடகளிை் உயர ் தளபதியாை குடியரசுத் தனலவர ் இராம்நாத் வகாவிந்த் 

அவரக்ள் ஆயுதப்பனடகள், காவல்துனற மற்றும் துனண இராணுவ ஊழியரக்ள் 

ஆகிவயாருக்காை 144 வீரதீர விருதுகனள வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார.்  

 ஜம்மு & காஷ்மீர ்காவல்துனறயிை் துனண உதவி ஆய்வாளர ்பாபு ராமிற்கு அவசாக் சக்ரா 

(மரணத்திற்குப் பிறகு) விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீர ் காவல்துனறயிை் காவலர ் அட்லஃப் ஹுனசை் பத் (மரணத்திற்குப் 

பிறகு) எை்பவருக்கு கீரத்்தி சக்ரா விருதாைது வழங்கப்பட்டது. 

 வமலும் கசௌரிய சக்ரா, பர ் வதா வசைா பதக்கம், வாயு வசைா பதக்கம் மற்றும் வசைா 

பதக்கம் ஆகியனவயும் வழங்கப்பட்டை. 

 

 

பதசிய இகளபயார் விருது 

 

 கதலங்காைாவிை் கரீம்நகர ்மாவட்டத்னதச ்வசரந்்த முகமது ஆசம் எை்பவருக்கு வதசிய 

இனளவயார ்விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மகத்தாை தனலனமத்துவ குணாதிசயங்கனளக் ககாண்டுள்ளதை் காரணமாக இவருக்கு 

இந்த விருதாைது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ் இரத்த தாைம், உடலுறுப்பு தாைம் கதாடரப்ாை பல விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகனளயும் மற்றும் ஹரிதா ஹரம் எை்ற திட்டத்திை் கீழ் மரக்கை்று நடுதல் 

திட்டங்கனளயும் நடத்தியுள்ளார.் 
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காங்கிரசினல் தங்கப் பதக்கம் 

 மகாத்மா காந்தி  அவரக்ளுக்கு (மரணத்திற்குப் பிறகு) மதிப்பு மிக்க காங்கிரசிைல் தங்கப் 

பதக்கமாைது (Congressional Gold Medal) வழங்கப்பட உள்ளது. 

 அனமதி மற்றும் அகிம்னச வழினய ஊக்குவித்ததற்காக வவண்டி  மகாத்மா காந்தி 

அவரக்ளுக்கு இவ்விருதாைது வழங்கப்பட உள்ளது.  

 இந்தப் பதக்கமாைது அகமரிக்காவிை் உயரிய குடினம விருதாகும். 

 இந்தப் பதக்கத்தினை கபறும் முதல் இந்தியர ்மகாத்மா காந்தி ஆவார.்  

 

மகி காஜி 

 சுவடாகு (Sudoku) எனும் ஒரு புதிர ் வினளயாட்னட உருவாக்கிய மகி காஜி (Maki Kaji) 

காலமாைார.் 

 இவர ்சுவடாகுவிை் தந்னத எை அனழக்கப்படுகிறார.் 

 இவர ்ஜப்பானைச ்வசரந்்தவர ்ஆவார.்  

 

 

தீக்ொ ஷிண்பட 

 தீக்சா ஷிண்வட எை்பவர ்அகமரிக்க விண்கவளி நிறுவைமாை நாசாவிை் சிறுபாை்னம 

வசனவ நிறுவைத்திை் காகணாலி வாயிலாை வதாழனமக் குழுவிை் ஒரு உறுப்பிைராகத் 

வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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 இவர ்அவுரங்காபாத்னதச ்வசரந்்த 14 வயது சிறுமி ஆவார.் 

 இவர ்கருந்துனள குறித்த வகாட்பாடு ஒை்னற எழுதிைார.் 

 ‘We live in Black Hole?’ எை்ற இவரது ஆராய்சச்ிக் கட்டுனரயாைது 2021 ஆம் ஆண்டு வம 

மாதத்தில் சரவ்வதச அறிவியல் மற்றும் கபாறியியல் ஆராய்சச்ி இதழிைால் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் பட்டது.  

 

சமல்பபார்ன் விருதுகள்  2021 – இந்தியத் திகரப்பட விருதுவிழா 

 

 சமீபத்திய கமல்வபாரை்் விருதுகளிை் இந்தியத் தினரப்பட விருது விழாவில் ஃவபமிலி 

வமை் 2 தினரப்படத்திை் நடிகரக்ள் மவைாஜ் பாஜ்பாயி மற்றும் சமந்தா அக்கிவைைி 

ஆகிவயார ்விருதுகனள கவை்றுள்ளைர.்  

 சிறந்த தினரப்படத்திற்காை விருதாைது ‘சூரனரப் வபாற்று’ எை்ற தினரப்படத்திற்கு 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 சிறந்த நடிகருக்காை விருதாைது (தினரப்படம்) சூரய்ா சிவக்குமாருக்கு (சூரனரப் வபாற்று) 

வழங்கப்பட்டது.  

 சிறந்த இயக்குைருக்காை விருதாைது அனுராக் பாசு (லூவடா) எை்பவருக்கு வழங்கப் 

பட்டது.  

 

ஸ்ரீபெொ ெர்ெபதெ விருது 

 கரந்ாடக மாநில அரசாைது ஸ்ரீபசவா சரவ்வதச விருதிற்கு ஸ்ரீபசவலிங்க பட்டவதவரு 

எை்பவனரத் வதரவ்ு கசய்துள்ளது. 

 இவர ்பால்கி ஆை்மீக மடத்திை் ஒரு மூத்த தீரக்்கத் தரிசி ஆவார.் 

 கபங்களூருவில் ரவீந்திர கலாவசத்திரத்தில் கை்ைடம் மற்றும் கலாசச்ார அனமசச்ர ் V. 

சுைில் குமார ்இவ்விருதினை அவருக்கு வழங்க உள்ளார.் 

 70 வயதாை இவர ் பிடார ் மாவட்டத்திலுள்ள லிங்காயத் சமய நிறுவைத்தில் 50 

ஆண்டுகளுக்கும் வமல் தம் வாழ்வினைக் கழித்துள்ளார.்  
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EASE சீர்திருத்தக் குறியீடட்ு விருது 2021 

 மத்திய நிதி மற்றும் கபருநிறுவை விவகாரங்கள் அனமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமை்  EASE 3.0 

விருதுகனள அறிவித்துள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை EASE சீரத்ிருதத்க் குறியீட்டு விருதுகளிை் ஒட்டு கமாத்த 

கவற்றியாளர ்பாரத ்ஸ்வடட் வங்கியாகும்.  

 பாங்க் ஆப் பவராடா இரண்டாமிடத்திலும் யுைியை் பாங்க் ஆஃப்  இந்தியா 

மூை்றாமிடத்திலும் உள்ளை. 

 இந்தியை் வங்கி, அடிப்பனட கசயல்திறைில் நல்ல முை்வைற்றத்திற்காை விருதினை 

கவை்றது. 

 

 

டாக்டர் சகயில் ஓம்செட ்

 அகமரிக்காவில் பிறந்த புகழ்கபற்ற ஆராய்சச்ியாளரும் அம்வபத்கரியக் ககாள்னக 

மற்றும் தலித் இயக்கம் குறித்த எழுத்தாளருமாை டாக்டர.் ககயில் ஓம்கவட் (Dr. Gail Omvedt) 

மகாராஷ்டிராவிை் காசிவகாைில் காலமாைார.்  

 அகமரிக்காவிை் மிை்ைவசாட்டா மாகாணத்திலுள்ள மிை்ைப்வபாலிஸ் எனுமிடத்தில் 

பிறந்த டாக்டர ்ஓம்கவட் அவரது உயரக்ல்வினய முடித்த பிறகு இந்தியா வந்தார.் 
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 தலித், ஏனழ மற்றும் அடித்தட்டு மக்கள், விவசாயிகள், கபண்கள் மற்றும் இதர கபாதுப் 

பிரசச்ினைகளுக்காை பல்வவறு சமூக இயக்கங்களில் அவர ் தை்னை ஈடுபடுத்திக் 

ககாண்டார.்  

 

 

 

விகளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

இகணயெழி ெதுரங்கப் பபாடட்ி 

 கடல்லினயச ் வசரந்்த இளம் வயது வந்திகா அகரவ்ால் வதசிய மகளிர ் இனணயவழி 

சதுரங்கப் வபாட்டியில் கவற்றி கபற்றுள்ளார.் 

 அதில் வமற்கு வங்காளத்திை் அரப்ிதா முகரஜ்ி இரண்டாமிடத்னதப் கபற்றுள்ளார.் 

 அதில் தமிழ்நாட்னடச ் வசரந்்த ஸ்ரீஜா வசஷாத்திரிதூக் (Sreeja Seshadritook) மூை்றாம் 

இடத்னதப் கபற்றுள்ளார.் 

 அதில் மகாராஷ்டிராவிை் கசௌமியா சுவாமிநாதை் மற்றும் தமிழகத்னதச ் வசரந்்த R. 

னவசாலி ஆகிவயார ்முனறவய 4வது மற்றும் 5வது இடங்கனளப் கபற்றுள்ளைர .் 

 ஜூைியர ் ஓபை் வபாட்டிப் பிரிவில் தமிழ்நாட்டிை் V.S. ராகுல் முதலிடதன்தப் கபற்று 

உள்ளார.்                 
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பி.வி. சிந்துவின் ொதகன 

 

 சீைானவச ் வசரந்்த ‘ஹி பிங்ஜியாவவா’ எை்பவனர வீழ்த்தியனத அடுதத்ு இரண்டு 

ஒலிம்பிக் பதக்கங்கனள கவை்ற முதல் இந்தியப் கபண்மணி எனும் கபருனமனய பி.வி. 

சிந்து கபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்ஒலிம்பிக்கில் கவள்ளிப் பதக்கம் கவை்ற முதல் இந்தியப் கபண்மணி ஆவார.் 

 2016 ரிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் பி.வி. சிந்து தைது முதல் ஒலிம்பிக் பங்வகற்பில் 

மகளிருக்காை வபட்மிண்டை் ஒற்னறயர ்பிரிவில் கவள்ளிப் பதக்கத்தினை கவை்றார.் 

 வடாக்கியா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் இவர ்கவண்கலப் பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளார.் 

 சுசில் குமானர அடுத்து தைிநபர ் வபாட்டிகளில் 2 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கனள கவை்ற 

இரண்டாவது இந்திய வினளயாட்டு வீரர ்எனும் கபருனமனய பிவி சிந்து கபற்று உள்ளார.் 

 சுசில் கமார ் 2008 ஆம் ஆண்டில் கபய்ஜிங்கில் நனடகபற்ற மல்யுத்தப் வபாட்டியில் 

கவண்கலப் பதக்கத்தினையும் 2012 ஆம் ஆண்டில் லண்டை் வபாட்டியில் கவள்ளிப் 

பதக்கத்தினையும் கவை்றுள்ளார.் 

 2012 ஆம் ஆண்டிை் லண்டை் ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் அதிகபட்சமாக இந்தியா கமாத்தம் 6 

பதக்கங்கனளப் கபற்றது. 

 

பாரா ஒலிம்பிக் கருத்துருப் பாடல் செளியீடு 

 மத்திய இனளவயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் வினளயாட்டுத ் துனற அனமசச்ர ் அனுராக் 

சிங் தாகூர,் இந்திய பாரா ஒலிம்பிக் குழுவிைருக்காை கருத்துருப் பாடனல 

புதுகடல்லியில் கவளியிட்டார.்  

 இந்தப் பாடலுக்கு “கர ்வத கமல் தூ” எை்று தனலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பாடனல இயக்கிப் பாடியவர ்சஞ்சீவ் சிங் ஆவார். 

 இவர ்லக்வைானவச ்வசரந்்த திவ்யாங்க் கிரிக்ககட் வீரராவார். 

 வடாக்கிவயாவில் நனடகபறும் பாரா ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் 9 வினளயாட்டுத ்

துனறகளில் 54 பாரா வினளயாட்டு வீரரக்ள் பங்வகற்கிை்றைர .் 

 

லாெ்லினா பபார்பகாசஹய்ன் 

 லாவ்லிைா இந்தியாவிற்கு மூை்றாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்னத கவை்று தந்துள்ளார.் 

 69 கிவலா எனடப் பிரிவிற்காை அனரயிறுதிப் வபாட்டியில் துருக்கினயச ் வசரந்்த 

புகசைாஸ் சரவ்மைலினய வீழ்த்தி லாவ்லிைா கவண்கலப் பதக்கத்தினை கவை்று 

உள்ளார.் 
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 வமரி வகாம் அவரக்னளயடுத்து லாவ்லிைா வபாரவ்காகஹய்ை் ஒலிம்பிக்கில் கவண்கலப் 

பதக்கத்னத கவை்ற இரண்டாவது இந்தியப் கபண் குத்துசச்ண்னட வீராங்கனை ஆவார.் 

 ஒலிம்பிக் பதக்கத்னத கவை்ற முதல் அசாமியப் கபண்மணி எனும் கபருனமனயயும் 

இவர ்கபற்றுள்ளார.் 

 புகழ்கபற்ற குத்துசச்ண்னட வீரரக்ள் வமரி வகாம் மற்றும் விவஜந்தர ் சிங் ஆகிவயானர 

அடுத்து ஒலிம்பிக் கவண்கலப் பதக்கத்தினை கவை்ற 3வது இந்தியக் குதத்ுசச்ண்னட 

வீராங்கனையும் இவவர ஆவார.் 

 வமரி வகாம் மற்றும் விவஜந்தர ் சிங் ஆகிவயார ் முனறவய 2012 ஆம் ஆண்டு லண்டை் 

ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டு கபய்ஜிங் ஒலிம்பிக்ஸ் ஆகிய வபாட்டிகளில் 

கவண்கலப் பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளைர.் 

 

 

ரவிக்குமார் தாஹியா செள்ளிப் பதக்கத்திகன சென்ைார் 

 ஒலிம்பிக் இறுதிப் வபாட்டியிை் ஆடவருக்காை 57 கிவலாகிராம் ஃப்ரஸ்ீனடல் பிரிவில் ரஷ்ய 

ஒலிம்பிக் குழுவிை் சவூர ் உகுவவயிடம் வதால்வியுற்றனதத ் கதாடரந்்து இந்திய மல்யுத்த 

வீரர ்ரவிக்குமார ்தாஹியா கவள்ளிப் பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளார.் 

 இது வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் இந்தியாவிற்குக் கினடதத்ுள்ள 5வது 

பதக்கமாகும். 

 வமலும் இது இந்த ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்தியாவிற்குக் கினடத்துள்ள  2வது கவள்ளிப் 

பதக்கம் ஆகும்.  

 K.D. ஜாதவ், சுசில் குமார,் வயாவகஷ்வர ் தத ் மற்றும் சாக்சி மாலிக் ஆகிவயானரயடுத்து 

ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் பதக்கம் கவை்ற 5வது இந்திய மல்யுத்த வீரர ்ரவிக்குமார ்ஆவார .் 
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இந்திய ஆடெர் ஹாக்கி அணி – செண்கலப் பதக்கம் 

 கவண்கலப் பதக்கத்திற்காை ஆடவர ்ஹாக்கிப் வபாட்டியில், இந்திய அணியாைது 5 – 4 

எை்ற வகால் கணக்கில் கஜரம்ைி அணியினை வீழ்த்தி ஒரு வரலாற்றுச ்சாதனையினை 

நிகழ்த்தியது. 

 இது இந்தியா தைது 8வது தங்கப்பதக்கத்னத கவை்ற 1980 ஆம் ஆண்டிை் மாஸ்வகா 

ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளுக்குப் பிறகு 41 ஆண்டுகள் கழித்து இந்திய ஹாக்கி அணிக்குக் 

கினடத்த முதல் கவற்றியாகும்.  

 இது ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் இந்திய ஹாக்கி அணிக்குக் கினடத்த மூை்றாவது கவண்கலப் 

பதக்கமாகும். 

 

பே்ரங் புனியா – செண்கலப் பதக்கம் 

 

 இந்திய மல்யுத்த வீரர ்பஜ்ரங் புைியா ஒலிம்பிக் மல்யுத்தப் வபாட்டிகளில் ஆடவருக்காை 

65 கிவலா ப்ரஸ்ீனடல் பிரிவில் கவண்கலப் பதக்கத்தினை கவை்று உள்ளார.் 

 கசகஸ்தாைிை் கதௌலத் நிசாஸ்கபவகாவ் எை்பவனர 8 - 0 எை்ற வகால் கணக்கில் 

வீழ்த்தியனதயடுத்து இவ்கவண்கலப் பதக்கத்தினை அவர ்கவை்றுள்ளார.் 

 ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் கவற்றி கபற்ற 6வது இந்திய மல்யுத்த வீரர ் எனும் கபருனமனய 

இவர ்கபற்றுள்ளார.்  

 ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் பதக்கம் கவை்ற மற்ற மல்யுத்த வீரரக்ள் K.D. ஜாதவ், சுசில் குமார,் 

வயாவகஷ்வர ்தத், சாக்சி மாலிக் மற்றும் ரவிக்குமார ்தாஹியா ஆகிவயார ்ஆவர .் 

 2012 ஆம் ஆண்டு லண்டை் ஒலிம்பிக் வபாட்டிக்குப் பிறகு ஒவர வபாட்டியில் இரண்டு 

இந்திய மல்யுத்த வீரரக்ள் பதக்கம் கவல்வது இதுவவ இரண்டாவது முனறயாகும். 

 

நீரே் பொப்ரா – தங்கப் பதக்கம் 

 வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியிை் ஈட்டி எறிதல் வபாட்டியில் நீரஜ் வசாப்ரா 

இந்தியாவிற்காை தங்கப் பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளார.் 

 87.58 மீ தூரம் ஈட்டி எறிந்ததை் மூலம் அவர ்தங்கப் பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளார.் 
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 2008 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் 10மீ ஏர ்னரஃபில் பிரிவில் அபிநவ் பிந்த்ரா கவை்ற 

தங்கப் பதக்கத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவிற்குக் கினடத்துள்ள முதல் தங்கப் பதக்கம் 

இதுவாகும்.  

 நீரஜ் வசாப்ரா இந்தியாவிற்காக ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் முதலாவது தடகளப் வபாட்டிப் 

பதக்கத்தினை கவை்றுள்ளார.்  

 இவர ்ஹரியாைாவிை் பாைிபட் எனும் இடத்னதச ்வசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 நீரஜ் வசாப்ராவிை் தங்கப் பதக்கத்வதாடு வசரத்்து கமாத்தம் 7 பதக்கங்கவளாடு இந்தியா 

தைது 32வது ஒலிம்பிக் வபாட்டியிை் பங்வகற்பினை நினறவு கசய்துள்ளது. 

 இதுவவ வகானடகால ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்திய நாட்டிை் சிறப்பாை பங்வகற்பாக 

கருதப் படுகிறது.  

 

 

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகள் 2021 மை்றும்  இந்தியா   

 இந்த சரவ்வதசப் பல்வினளயாட்டு நிகழ்வுகள் ஜப்பாைிலுள்ள வடாக்கிவயாவில் 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஜூனல 23 ஆம் வததி கதாடங்கி ஆகஸ்ட் 08 வனர நடத்தப் பட்டை.  

 வடாக்கிவயா 1964 (வகானடகாலம்), சப்வபாவரா 1972 (குளிரக்ாலம்) மற்றும் நகாவைா 1998 

(குளிரக்ாலம்) வபாட்டிகனள நடத்தியதற்குப் பிறகு ஜப்பாை் நாடு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகனள 

நடத்துவது நாை்காவது முனறயாகும்.  

 இது தவிர, வகானடகாலப் வபாட்டிகனள இரண்டு முனற நடத்தும் முதல் ஆசிய நகரம் 

வடாக்கிவயா ஆகும்.  

 113 பதக்கங்களுடை் ஒட்டுகமாத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் அகமரிக்கா முதலிடத்தில் 

உள்ளது.  

 1 தங்கம், 2 கவள்ளி மற்றும் 4 கவண்கலப் பதக்கங்கள் உள்ளிட்ட 7 பதக்கங்கனள இந்தப் 

வபாட்டியில் இந்திய அணியிைால் கவல்ல முடிந்தது.  

 இந்திய நாடாைது கமாதத்ம் 86 நாடுகள் அடங்கிய பதக்கப் பட்டியலில் 48வது இடத்தில் 

உள்ளது.  

 கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இது மிக உயரிய தரநினல ஆகும்.  

 கவண்கலப் பதக்கம் கவை்ற பஜ்ரங் புைியா ஒலிம்பிக் நினறவு விழாவில் இந்தியக் 

ககாடினயச ்சுமந்து அணினய வழி நடத்திைார.்  
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குறிப்பு 

 ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்திய மகளிர ் ஹாக்கி அணியாைது முதை்முனறயாக 

அனரயிறுதி வனர அனடந்து வரலாறு பனடத்துள்ளது.  

 வகால்ஃப் வபாட்டியில் அதிதி அவசாக் 4வது இடத்தினைப் கபற்றார.்  

 படகு கசலுத்தும் வீராங்கனை அரஜ்ூை் லால் ஜாத் மற்றும் அரவ்ிந்த் சிங் ஆகிவயார ் 

ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் அனரயிறுதி வனர முை்வைறிய முதல் இந்திய இரட்னட ஸ்கல்ஸ் 

இனண (Indian double sculls pair) ஆவர.்  

 ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளுக்குத் வதரவ்ாை முதல் இந்திய வாள்வீசச்ு வீரர ்பவாைி வதவி ஆவார.்        

 

Flame of Hope (நம்பிக்ககயின் சுடர்)  

 ஜப்பாைியத் தனலநகரமாைது முை்வைாக்கிச ் கசல்லுதல் எனும் கசய்திவயாடு ‘Flame of 

Hope’ அல்லது நம்பிக்னகயிை் சுடர ்எை்ற ககாடினயப் பாரீசிடம் ஒப்பனடதத்து.  

 வமலும் வகாவிட் – 19 கபருந் கதாற்றிைால் தங்கள் உயிரினை இழந்தவரக்னளயும் அது 

நினைவு கூரந்்தது.  

 Flame of Hope எை்ற சுடரிற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் சிகாவகா பாரக்் டிஸ்டிரிக்ட் 

எை்னுமிடத்தில் நினைவிடம் அனமக்கப்பட்டது.  

 Flame of Hope ஆைது சிறப்பு ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளிை் சிை்ைமாகும்.  

 சிறந்த ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளாைது மாற்றுத் திறைாளிகளுக்காை உலகிை் மிகப் கபரிய 

வினளயாட்டு அனமப்பாகும்.    

  

சடஸ்ட் பபாடட்ிகளில் அதிக விக்சகடட்ுககள வீழ்த்திய 3ெது வீரர்  

 வஜம்ஸ் ஆை்டரச்ை் கடஸ்ட் வபாட்டிகளில் 619 விக்ககட்டுகனள வீழ்தத்ிய அைில் 

கும்ப்வளனவப் பிை்னுக்குத் தள்ளி, கடஸ்ட் வபாட்டிகளில் அதிக விக்ககட்டுகனள 

வீழ்த்திய 3வது வீரர ்எனும் கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார.்  

 163 வபாட்டிகளில் 621 விக்ககட்டுகனள இவர ்வீழ்த்தியுள்ளார .்  

 ஆை்டரச்ை் வவகப்பந்து வீசச்ாளரக்ளில் அதிக விக்ககட்டுகனள வீழ்த்தியவரும், 600 

விக்ககட்டுகனள வீழ்த்திய குழுவினைச ்வசரந்்த ஒவர வவகப்பந்து வீசச்ாளரும் ஆவார்.  
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 இந்திய அணிக்கு எதிராை நாட்டிங்காம் கடஸ்ட் வபாட்டியிை் 3வது நாளில் இந்தச ்

சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது. 

 

 

ெர்ெபதெ இராணுெ விகளயாடட்ுப் பபாடட்ிகள் 

 ரஷ்யாவில் நனடகபற உள்ள 2021 ஆம் ஆண்டிை் சரவ்வதச இராணுவ வினளயாட்டுப் 

வபாட்டிகளில் இந்திய இராணுவம் பங்வகற்க உள்ளது.  

 இந்திய இராணுவத்திை் 101 உறுப்பிைரக்ள் இப்வபாட்டியில் பங்வகற்க உள்ளைர.் 

 சரவ்வதச இராணுவ வினளயாட்டுப் வபாட்டிகளாைது ரஷ்யாவிை் பாதுகாப்பு 

அனமசச்கத்திைால் ஒவ்வவார ் ஆண்டும் நடத்தப்படும் ஒரு ரஷ்ய இராணுவப் வபாட்டி 

நிகழ்சச்ியாகும்.  

 இப்வபாட்டியாைது முதை்முதலில் 2015 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் பட்டது.  

 இப்வபாட்டிகளாைது வபார ்(வார)் ஒலிம்பிக்ஸ் எைக் குறிப்பிடப் படுகிை்றது. 

 

ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்சகட் பெர்ப்பு 

 2028 ஆம் ஆண்டிை் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் கிரிக்ககட்னடச ்

வசரப்்பதற்காை பிரசச்ாரத்தினை சரவ்வதச கிரிக்ககட் மை்றம் உறுதி கசய்துள்ளது.  

 கிரிக்ககட் வபாட்டியாைது இதுவனரயில் ஒருமுனற மட்டுவம ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 1900 ஆம் ஆண்டு பாரீசில் நனடகபற்ற வபாட்டிகளில் அது நடத்தப் பட்டது. 

 பிரிட்டை் மற்றும் பிராை்சு நாட்டு அணிகள் மட்டுவம அப்வபாட்டியில் பங்வகற்றை. 

 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் – இந்திய அணி 

 நனடகபறவிருக்கும் வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் பங்வகற்பதற்காக 

மிகப்கபரிய இந்திய அணி அனுப்பி னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 9 வினளயாட்டுத் துனறகனளச ்வசரந்்த  54 பாரா-வினளயாட்டு வீரரக்ள் (மாற்றுத ்திறை் 

வீரரக்ள்) இப்வபாட்டிகளில் பங்வகற்க உள்ளைர.் 
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 2020 ஆம் ஆண்டு வகானடகால பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளாைது ஜப்பாைிலுள்ள 

வடாக்கிவயாவில் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 24 அை்று கதாடங்கி கசப்டம்பர ் 05 வனர 

நனடகபற உள்ளை. 

 

ஹர்சித் ராோ 

 2021 ஆம் ஆண்டு பீல் மாஸ்டரஸ்் ஓபை் (Biel Masters Open) கசஸ் வபாட்டியில் கடைிஸ் 

வவக்கைர ்எை்பவருக்கு எதிராை ஆட்டத்தினைச ்சமை் கசய்தனதயடுதத்ு ஹரச்ித ்ராஜா 

கிராண்ட் மாஸ்டராக மாறியுள்ளார.்  

 ராஜா இந்தியாவிை் 69வது கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆவார.்  

 இவர ்புவைனவச ்வசரந்்தவராவார.் 

 

 

இந்திய ஹாக்கி அணி – ஒடிொவின் நிதி உதவி 

 ஒடிசா அரசாைது இந்திய ஹாக்கி அணிகளுக்கு வமலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு நிதி வழங்க 

உள்ளது.  

 தற்வபானதய நிதி வழங்குதல் காலமாைது 2023 ஆம் ஆண்வடாடு முடிவனடகிறது.  

 இந்த மாநில அரசாைது வதசிய ஹாக்கி அணிகளுக்கு நிதி வழங்குவனத 2018 ஆம் 

ஆண்டில் கதாடங்கியது.   
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படாக்கிபயா 2020 – பகாகடகால பாராலிம்பிக் பபாடட்ிகள் 

 இப்வபாட்டிகள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 24 அை்று கதாடங்கி கசப்டம்பர ் 05 வனர 

நடத்தப் படுகிை்றை.  

 இந்தப் வபாட்டிகளுக்காை அதிகாரப் பூரவ்ச ்சிை்ைம் ஆைது ‘Someity’ எை்பதாகும். 

 இதில் ஏழு வபர ்ஆடும் கால்பந்தாட்டத்திற்குப் பதிலாக முதல்முனறயாக அனலச ்சறுக்கு 

மற்றும் பாட்மிண்டை் மற்றும் வடக்வாண்வடா ஆகியனவ அறிமுகப் படுத்தப் பட உள்ளை. 

 2020 ஆம் ஆண்டு வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் இந்தியா தைது மிகப் கபரிய 

அணியினைக் களமிறக்க உள்ளது.  

 9 வினளயாட்டுத் துனறகனளச ் வசரந்்த 54 தடகள வீரரக்ள் இதில் பங்வகற்க உள்ளைர.்  

 2016 ஆம் ஆண்டு ரிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் 19 இந்திய வீரரக்ள் மட்டுவம 

பங்வகற்றைர.்  

 ஈட்டி எறியும் வீரர ் வதவவந்திர ஜஜாரியா (ரிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டியில் தங்கம் 

கவை்றார)் மற்றும் உயரம் தாண்டுதல் வீரர ் மாரியப்பை் தங்கவவலு ஆகிவயார ்

தற்வபானதய இந்திய அணியில் இடம் கபற்றுள்ள இரண்டு பாராலிம்பிக் சாம்பியை்கள் 

ஆவர.்  

 வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் இந்தியாவிை் முதல் மாற்றுத ் திறைாளிப் 

படகு கசலுத்தும் வபாட்டியாளராக (Paracanoe) பிராசச்ி யாதவ் பங்வகற்க உள்ளார.்  

 அவைி வலகரா, பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் பங்வகற்க உள்ள முதல் இந்திய பாரா 

துப்பாக்கிச ்சுடுதல் வீராங்கனை ஆவார.்  

 இப்வபாட்டிகளுக்குத் வதரவ்ாை முதல் ஆடவர ் வில்வித்னத வீரரக்ள் ஹரவ்ிந்தர ் சிங் 

மற்றும் விவவக் சிகாரா ஆகிவயார ்ஆவர.்  

 அனுராக் தாக்கூர ் மற்றும் நிசித் பிரமாைிக் ஆகிவயார ் பாராலிம்பிக்ஸ் 

வபாட்டிகளுக்காை ‘கர ்வத கமால் தூ’ எனும் பாடனல கவளியிட்டைர.்  

 இந்தப் பாடனல சஞ்சீவ் சிங் எனும் திவ்யாங் கிரிக்ககட் வீரர ் இனசயனமத்துப் பாடி 

உள்ளார.் 

 

 

மகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதல் பபாடட்ியில் செள்ளிப் பதக்கம் – கெலி சிங் 

 ஜாை்சியில் பிறந்த னசலி சிங், னநவராபியில் நனடகபற்ற உலகத் தடகள U20 சாம்பியை் 

சிப் வபாட்டியில் மகளிருக்காை நீளம் தாண்டுதல் வபாட்டியில் 6.59 மீ எை்ற அளவில் நீளம் 

தாண்டி கவள்ளிப் பதக்கத்தினை கவை்றார.்  
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 கவறும் 0.01 மி.மீ. வித்தியாசத்தில் அவர ் தங்கப் பதக்கம் கவல்லும் வாய்ப்பினை 

இழந்தார.் 

 ஸ்வீடை் நாட்னடச ் வசரந்்த மாஜா அஸ்காக் எை்பவர ் தங்கப் பதக்கத்தினை (6.60 மீ) 

கவை்றார.் 

 

 

NBA பபாட்டியில் பிரின்ஸ்பால் சிங் 

 பிரிை்ஸ்பால் சிங், தைது அணித் தரப்பிைராை சாக்ரகமை்வடா கிங்க்ஸ் அணி, 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்காை NBA வகானடக்கால வபாட்டியில் கவை்றனதயடுத்து NBA வபாட்டினய 

கவை்ற அணியினைச ்வசரந்்த முதல் இந்தியர ்எை்ற கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார.் 

 6 அடி 9 அங்குலம் உயரமுனடய முை்கள ஆட்டக் காரராை இவர ் NBA வபாட்டிகளிை் 

எந்தகவாரு நினலயிலும் சாம்பியை் வராஸ்டர ் பட்டம் கபற்ற அணியிை் அங்கமாகத் 

திகழும் முதல் இந்தியை் எை்று வரலாறு பனடத்துள்ளார.் 

 பாஸ்டை் கசல்டிக்ஸ் அணிக்கு எதிராை சாம்பியை்சிப் வினளயாட்டில் கிங்ஸ் அணி 

முை்வைறி சாம்பியை் பட்டத்னத கவை்றுள்ளது.  
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பாவினா பபடல் – செள்ளிப் பதக்கம் 

 பாரா ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளில் கவள்ளிப்பதக்கம் கவை்ற முதல் இந்திய வடபிள் கடை்ைிஸ் 

வீரராக குஜராத்திை் பாவிவீைா பவடல் வரலாறு பனடத்துள்ளார.்  

 இவர ் 2020 ஆம் ஆண்டு வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் வபாட்டிகளில் மகளிர ் ஒற்னறயர ்

வபாட்டியிை் 4 ஆம் பிரிவில்  கவள்ளிப் பதக்கத்தினை கவை்றார.்  

 சீைாவிை் சூ யிங் (Zhou Ying) எை்பவரிடம் இவர ்வதால்வியுற்றார.்  

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

நண்பர்கள் தினம் 2021 – ஆகஸ்ட ்01 

 இந்தியாவில் நண்பரக்ள் திைமாைது ஆகஸ்ட் மாதத்திை் முதல் ஞாயிறை்று 

ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 இந்நாளில், நமது வாழ்நாளிை் வபாது நாம் உருவாக்குகிை்ற மற்றும் நம்னம வளமாகவும் 

மகிழ்சச்ியாகவும் மாற்றுகிை்ற நட்பிை் பினணப்பினைக் ககௌரவிக்கும் வனகயில் நாம் 

இத்திைத்னதக் ககாண்டாடுகிவறாம். 

 இத்திைமாைது முதை்முனறயாக 1958 ஆம் ஆண்டில் பராகுவவ நாட்டில் சரவ்வதச நட்பு 

திைமாக முை்கமாழியப் பட்டது. 

 இருப்பினும் இத்திைமாைது முதை்முதலாக 1930களில் வஜாய்ஸ் ஹால் எை்பவர ்நிறுவிய 

ஹால்மாரக்் காரட்ுஸ் எனும் நிறுவைத்தில் வதாை்றியதாக நம்பப் படுகிறது. 

 

பதசிய மகல ஏறுதல் தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

 நியூயாரக்் மாகாணத்திலுள்ள அதிவராை்டாக் மனலகளில் உள்ள 46வது சிகரத்தில் 

கவற்றிகரமாக ஏறி சாதனை ஒை்னறப் பனடத்த பாபி வமத்தியூஸ் மற்றும் அவரது நண்பர ்

வஜாஸ் வமடிகை் ஆகிவயானரக் ககௌரவிக்கும் விதமாக இத்திைமாைது உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 1965 ஆம் ஆண்டில் எவகரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்தியை் எனும் கபருனமனய 

அவதார ்சிங் சீமா  எை்பவர ்கபற்றார.் 
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 1984 ஆம் ஆண்டில் எவகரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்தியப் கபண்மணி எனும் 

கபருனமனய பசவ்சந்திரி பால் (30வது வயதில்) கபற்றார.் 

 

இஸ்லாமிய மகளிர் உரிகமகள் தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

 முத்தலாக் முனறக்கு எதிராக இயற்றப்பட்ட சட்டத்னதக் ககாண்டாடும் வனகயில் நாடு 

முழுவதும் இஸ்லாமிய மகளிர ்உரினமகள் திைமாைது கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 முதலாவது இஸ்லாமிய மகளிர ்உரினமகள் திைமாைது 2020 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 2019 ஆம் அண்டு ஆகஸ்ட் 01 அை்று இந்திய அரசாைது முத்தலாக் முனறக்கு எதிராை 

சட்டத்னத இயற்றியது. 

 இசச்ட்டமாைது முனறயாக 2019 ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய மகளிர ்(திருமண உரினமகளிை் 

பாதுகாப்பு) சட்டம் எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

 இசச்ட்டமாைது இஸ்லாமிய ஆண்கள் உடைடியாக விவாகரத்து கசய்யும் ஒரு 

முனறயினைத் தனட கசய்கிறது.  

 

உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல்  ொரம் – ஆகஸ்ட ்01 – 07  

 தாய்மாரக்ளுக்கும் குழந்னதகளுக்கும் தாய்ப்பால் ஊட்டுதலால் ஏற்படும் நை்னமயிை் 

முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்காக ஒவ்வவார ் ஆண்டும் இந்த 

உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல் வாரமாைது கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்காை கருத்துரு, “Protect Breastfeeding : A shared Responsibility” எை்பதாகும். 

 இந்த வருடாந்திர நிகழ்வாைது 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகத் தாய்ப்பால் ஊட்டல் கசயல் 

கூட்டினணவு, உலக சுகாதார அனமப்பு மற்றும் யுைிகசப் ஆகிய அனமப்புகளால் 

அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிை்றது. 

 

 

ஹிபராசிமா தினம் – ஆகஸ்ட ்06 

 இந்த நாள் இரண்டாம் உலகப் வபாரிை் வபாது ஹிவராசிமா நகரிை் மீது அணுகுண்டு 

வீசப்பட்ட நினறவு ஆண்டினைக் குறிக்கிறது. 
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 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 அை்று, ஜப்பாைிலுள்ள ஹிவராசிமா நகரிை் மீது அகமரிக்கா 

அணுகுண்டு  வீசிய ககாடூர சம்பவம் நடந்வதறியது.  

 1945 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் உலகப் வபானர முடிவுக்குக் ககாண்டு வரும் வநாக்வகாடு 

இந்த தாக்குதலாைது வமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 அனமதினய ஊக்குவிப்பதற்காகவும் அணுசக்தி மற்றும் அணு ஆயுதங்களிை் ஆபத்து 

குறித்த விழிப்புணரன்வப் பரப்புவதற்காகவும் வவண்டி இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது.  

 

பதசிய ககத்தறி தினம் – ஆகஸ்ட ்07 

 இந்தியக் னகத்தறித ்கதாழில்துனறயிை் மரபினை உணரத்்தும் வனகயில் இந்தியா தைது 

7வது வதசிய னகத்தறி திைத்தினைக் ககாண்டாடியது.  

 ‘னகத்தறியாைது இந்தியாவிை் மரபு’ (Handloom, an Indian legacy) எை்பவத இந்த 

ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துருவாகும். 

 சுவதசி இயக்கத்தினை நினைவு படுத்தவும், நாட்டிை் கபாலிவுமிக்க துணி இனழகள் 

மற்றும் வண்ணமயமாை கநசவு முனறகனளக் ககாண்டாடவும் இந்த திைமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்தியக் னகத்தறித் கதாழில்துனறயிை் மரபினை கவளிப்படுத்தவும் நாட்டிலுள்ள 

கநசவாளரக்னளக் ககௌரவிக்கவும் நாடு முழுவதும் இத்திைம் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இத்திைமாைது முதை்முதலாக 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசிைால் அனுசரிக்கப் 

பட்டது.  

 

 

ெர்ெபதெ பூகனகள் தினம் – ஆகஸ்ட் 08 

 இத்திைமாைது 2002 ஆம் ஆண்டில் சரவ்வதச விலங்கு நல நிதியத்திைால் கதாடங்கப் 

பட்டது.  

 பூனைகள் னவத்திருப்பதற்காை வதனவகனளயும் விருப்பங்கனளயும் ஊக்குவிக்கச ்

கசய்வதற்கும் பூனை உரினமயாளரக்ள் தங்கள் கசல்லப் பிராணிகளுடைாை 

பினணப்பினை வமலும் அதிகரிப்பதற்காை புதிய வழிகனளக் கண்டறிய ஊக்குவிக்கச ்
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கசய்வதற்கும் வவண்டி விலங்குகள் உரினம நல அனமப்பாைது இதத்ிைத்தினை 

அனுசரிக்கிை்றது.  

 இந்த ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, “Be cat curious – Training for cats and their humans” 

எை்பதாகும்.   

 

நாகொகி தினம் – ஆகஸ்ட் 09 

 ஜப்பாை் நாடாைது ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 09 ஆம் வததியினை நாகசாகி திைமாக 

நினைவு கூரக்ிறது.  

 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 09 அை்று அகமரிக்க இராணுவம் ஜப்பாைிை் நாகசாகி நகர ்மீது 

அணுகுண்டினை வீசியது.  

 இதற்கு “Fat - man” எை்று குறியீட்டுப் கபயரிடப்பட்டது.   

 

 

உலகப் பழங்குடியின மக்களின் ெர்ெபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 09 

 உலகப் பழங்குடியிை மக்களிை் உரினமகனளப் பாதுகாப்பதற்காக இத்திைமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு வபாை்ற உலகப் பிரசச்ினைகனள வமம்படுத்துவதில் 

பழங்குடியிை மக்கள் வமற்ககாள்ளும் சாதனைகள் மற்றும் பங்களிப்புகளுக்கு 

அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காகவும் இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  
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 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, “Leaving no one behind : Indigenous Peoples and 

the call for a new social contract” எை்பதாகும்.  

 இத்திைமாைது 1994 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்

சனபயிைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

செள்களயபன செளிபயறு தினம் – ஆகஸ்ட் 09  

 

 ஆகஸ்ட் கிராந்தி திை் அல்லது கவள்னளயவை கவளிவயறு இயக்கத்திை் 79வது நினறவு 

ஆண்டாைது இந்த வருடம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08 ஆம் வததி அை்று மகாத்மா காந்தி அவரக்ள் பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சினய முடிவுக்குக் ககாண்டு வருவதற்காை ஒரு கதளிவாை அனழப்னப விடுத்து, 

மும்னபயில் நனடகபற்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் குழு மாநாட்டில் கவள்னளயவை 

கவளிவயறு இயக்கத்னதத ்கதாடங்கிைார.்  

 கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவிை் வதால்விக்குப் பிறகு, மும்னபயிலுள்ள வகாவாலியா வடங்க் 

னமதாைத்தில் வமற்ககாண்ட தைது கவள்னளயவை கவளிவயறு உனரயில் “கசய் அல்லது 

கசத்து மடி” எனும் முழக்கத்தினை காந்திஜி எழுப்பிைார.் 

 

உலக சிங்கங்கள் தினம் – ஆகஸ்ட் 10 

 விலங்குகளிை் ராஜா எைப்படும் சிங்கங்கள் பற்றியும் அவற்னற பாதுகாக்கச ்

கசய்வதற்குமாை முயற்சிகனள வமற்ககாள்வது பற்றியும் விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்த 

கசய்வதற்காக இந்த நாளாைது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, “Slow Elimination of African Lion” எை்பது 

ஆகும்.  

 இது 2013 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 பூனை இைத்னதச ் வசரந்்த இந்த விலங்காைது IUCN அனமப்பிை் சிவப்புப் பட்டியலில் 

அருகி வரும் ஒரு இைமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த கம்பீரமாை விலங்காைது புலிக்கு அடுத்தபடியாக ஃகபலிவட (Felidae - பூனை இைம்) 

குடும்பத்னதச ்வசரந்்த இரண்டாவது மிகப்கபரிய இைமாகும்.  
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உலக உயிரி எரிசபாருள் தினம் – ஆகஸ்ட ்10 

 வழக்கமாை புனதப் படிம எரிகபாருள்களுக்கு ஒரு மாற்றாக புனதப் படிமம் சாரா 

எரிகபாருள்கள் இருப்பதை் முக்கியத்துவத்னத பற்றிய ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 உயிரி எரிகபாருள் துனறயில், அரசு வமற்ககாண்டுள்ள பல்வவறு முயற்சிகனளயும் 

இத்திைம் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் இத்திைத்திற்காை கருத்துரு, “சிறந்த சுற்றுசச்ூழலுக்காக உயிரி 

எரிகபாருட்கனள ஊக்குவித்தல்” எை்பதாகும்.  

 இத்திைமாைது 2015  ஆம் ஆண்டு முதல் கபட்வராலியம் மற்றும் இயற்னக எரிவாயுத ்

துனற அனமசச்த்திைால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிை்றது.  

 இத்திைமாைது சர ் ரூடால்ஃப் டீசல் அவரக்ளிை் ஆராய்சச்ி வசாதனைகனளக் 

ககௌரவிக்கிறது.  

 இவர ் 1893 ஆம் ஆண்டில் கடனல எண்கணனயக் ககாண்டு ஓர ் இயந்திரத்னத 

இயக்கிைார.்  

 

ெர்ெபதெ இகளபயார் தினம் – ஆகஸ்ட் 12 

 உலககங்கிலும் உள்ள இனளவயாரிை் பிரசச்ினைகள் குறித்து அரசுகள் மற்றும் மற்ற 

அனமப்புகளிை் கவைத்னத ஈரப்்பதற்காக வவண்டி ஒவ்கவாரு வருடமும் சரவ்வதச 

இனளவயார ்திைம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 சமுதாயத்திை் முை்வைற்றத்திற்காக இனளவயார ் சமுதாயம் வமற்ககாண்டு வரும் 

முயற்சிகனள அங்கீகரிக்கும் வனகயில் இத்திைமாைது கனடபிடிக்கப் படுகிை்றது.  

 இந்த ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, “உணவு முனறனய மாற்றுதல் : மைிதை் 

மற்றும் புவியிை் நலனுக்காக இனளவயார ் சமுதாயத்திை் மூலமாை புத்தாக்கம்” 

(Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health) எை்பதாகும்.  

 இத்திைமாைது 2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 அை்று முதை்முனறயாக அனுசரிக்கப் 

பட்டது.  

 

 

பதசிய நூலகர்கள் தினம் – ஆகஸ்ட ்12 

 ஒவ்வவார ் ஆண்டும் பத்மஸ்ரீ டாக்டர ் S.R. ரங்கநாதை் அவரக்ளிை் பிறந்த திைமாைது 

வதசிய நூலகரக்ள் திைமாக அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.  
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 இந்தியாவில் நூலக வமம்பாட்டிற்காக இவர ்கபரும் பங்கு ஆற்றியவராவார.் 

 இந்த ஆண்டு இவருனடய 129வது பிறந்த நாளாகும். 

 இவர ் நூலக அறிவியல், தகவல் அறிவியல் மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிை் 

தந்னத எை அனழக்கப்படுகிறார.் 

 

 

ெர்ெபதெ இடதுகக பழக்கமுள்பளார் தினம் – ஆகஸ்ட் 13 

 இடதுனக பழக்கமுனடயவரக்ளிை் தைித்துவத்தினையும்  வவறுபாடுகனளயும் 

ககாண்டாடுவதற்கும், வலது னக பழக்கமுனடயவரக்ள் நிரம்பிய உலகில் இடதுனக 

பழக்கமுனடயவரக்ள் எதிரக்காள்ளும் நை்னமகள் மற்றும் தீனமகள் குறித்த 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்கும் வவண்டி ஒவ்வவார ் ஆண்டும் இத்திைமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இடதுனக பழக்கமுனடயவரக்ள் வலது னக பழக்கமுள்ள தங்களது சகாக்கனள விட 

வாய்கமாழித் திறைில் சிறந்தவரக்ளாக இருக்கலாம் எை ஆக்ஸ்வபாரட்ு பல்கனலக் 

கழகத்திை் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திைமாைது முதை்முதலில் 1976 ஆம் ஆண்டில் கலப்ட்வஹண்டரஸ்் இை்டரவ்நஷைல் 

(Lefthanders International) எை்ற நிறுவைத்திை் நிறுவைர ் டீை் R. வகம்பல் எை்பவரால் 

கதாடங்கப்பட்டது.  

 

பதசிய துக்க தினம் (ெங்காள பதெம்) – ஆகஸ்ட ்15   

 வங்காள வதசத்திை் நிறுவை அதிபர ் வஷக் முஜிபூர ் ரஹ்மாை் அவரக்ளுனடய 46வது 

தியாக திைத்தினை வங்காளவதசம் அனுசரித்து வருகிறது.  

 1975 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அை்று இரவு சில இராணுவ வீரரக்ளால் பங்கபந்து வசக் 

முஜிபூர ்ரஹ்மாை் படுககானல கசய்யப் பட்டார.்   
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உலக ப்ர-ீடயாபட்டீஸ் (நீரிழிவுக்கு முந்கதய நிகல) தினம் – ஆகஸ்ட் 14 

 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் வததியாைது உலகம் முழுவதும் உலக ப்ரீ-

டயாபட்டீஸ் (Prediabetes) திைமாக அனுசரிக்கப்படும்.  

 இத்திைமாைது ப்ரீ-டயாபட்டீஸ் குறித்த ஒரு விழிப்புணரவ்ினை ஏற்படுத்துவனதயும் 

நீரிழிவு வநாயிை் அதிகரிப்பு வீதத்தினைக் குனறப்பனதயும் வநாக்கமாகக் ககாண்டு 

உள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் வததியாைது முதலாவது உலக ப்ரீ-டயாபட்டீஸ் 

திைமாகும்.  

 உலக நீரிழிவு வநாய் திைத்திற்கு (நவம்பர ் 14) 90 நாட்கள் முை்பாக இத்திைமாைது 

வதரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 நீரிழிவு வநாய்க்கு முந்னதய நினலனய மாற்றுவதற்கும் அது வமை்வமலும் முை்வைறி 

முழுனமயாை நீரிழிவு நினலனய அனடவனதத் தடுப்பதற்கும் ஏற்ப வாழ்க்னக முனறனய 

மாற்றுவதற்கு அறிவியல் ரீதியாக 90 நாட்கள் வதனவப்படும் எை்பவத இதற்காை ஒரு 

காரணமாகும்.  

 ப்ரீ-டயாபட்டீஸ் எை்பது இரத்தத்திை் சரக்்கனர அளவு அதை் இயல்பாை அளனவ விட 

சற்று அதிகமாக இருப்பதும்,  ஆைால் 2 ஆம் வனக நீரிழிவு வநாயாக (வமாசமாை 

வாழ்க்னக முனறயில் உருவாை) வனகப்படுத்தப்படும் அளவிற்கு இல்லாத வனகயிலும் 

உள்ள ஒரு உடல்நினல ஆகும்.  

 

உரிகம மாை்ை தினம் – ஆகஸ்ட் 16 

 புதுசவ்சரி ஒை்றியப் பிரவதசமாைது இந்த ஆண்டு தைது 60வது உரினம மாற்ற திைத்னதக் 

ககாண்டாடுகிறது.  

 1954 ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர ் 18 அை்று வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு கபாது வாக்ககடுப்பு  

மூலம் புதுசவ்சரி விடுதனல கபற்றது.  

 ஆைால் பிரஞ்சு மற்றும் இந்திய அரசுகளுக்கினடவய வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு 

ஒப்பந்தமாைது 1962 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16 அை்று தாை் பிரஞ்சு பாராளுமை்றத்திைால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  
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 ஆக, புதுசவ்சரினயப் கபாறுத்தவனரயில் உரினம மாற்ற திைம் தாை் அது உண்னமயில் 

சுதந்திரம் கபற்ற திைமாகும்.  

 

 

நெ்பராஷ் முபாரக் தினம் – ஆகஸ்ட ்16 

 பாரசீகரக்ளிை் புத்தாண்டாைது நவ்வராஷ் எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

 நவ்வராஷ் எை்பதை் கபாருள் புதிய திைம் எை்பதாகும். 

 இது ஈராைிய தீரக்்கதரிசி வஜாராஸ்டர ் எை்பவரால் (Zoroaster) உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

திருவிழா ஆகும். 

 

 

உலக மனிதபநய தினம் – ஆகஸ்ட் 19 

 மைிதவநய நடவடிக்னககனள வமற்ககாள்னகயில் தங்களது உயினர இழந்த அல்லது 

உயினரப் பணயம் னவத்த மைித வநயமிக்க ஊழியரக்ள் மற்றும் கதாழிலாளரக்ள் 

ஆகிவயாருக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் வனகயில் ஒவ்வவார ் ஆண்டும் இத்திைமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 12வது உலக மைிதவநய திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, ‘The Human Race : a global challenge for Climate 

Action in Solidarity with people who need it the most’ எை்பதாகும்.  

 ஆகஸ்ட் 19 ஆம் வததியாைது, பாக்தாத்திலுள்ள ஐ.நா. தனலனமயகத்திை் மீது நிகழ்த்தப் 

பட்ட குண்டு கவடிப்பில் ஈராக் நாட்டிற்காை கபாதுச ் கசயலாளரிை் அப்வபானதய 
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சிறப்புப் பிரதிநிதியாை சரக்ிவயா வியரா டி கமல்வலா (Sérgio Vieira de Mello) எை்பவரும் 

அவரது 21 சக ஊழியரக்ளும் ககால்லப் பட்டனத நினைவு கூறும் திைமாகும்.  

 இத்திைமாைது முதை்முதலில் 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 அை்று கனடபிடிக்கப் பட்டது. 

 

 

உலகப் புககப்பட தினம் – ஆகஸ்ட ்19 

 புனகப்படகமடுப்பனத ஒரு கபாழுதுவபாக்காக வமற்ககாள்வனத ஊக்குவிக்கவும் 

உலககங்கிலும் உள்ள புனகப்படக் கனலஞரக்னள உலவகாடு தங்களது ஒரு 

புனகப்படத்னதப் பகிரந்்து ககாள்ள ஊக்குவிக்கவும் வவண்டி ஒவ்வவார ்ஆண்டும் உலகப் 

புனகப்பட திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 முதலாவது அதிகாரப்பூரவ்மாை உலகப் புனகப்பட திைமாைது 2010 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

19 அை்று கனடபிடிக்கப் பட்டது. 

 உலகப் புனகப்பட திைத்திை் வதாற்றமாைது பாதரச ஆவி மூலம் நிழற்படகமடுக்கும் 

முனறயிை் (Daguerreotype) கண்டுபிடிப்பிலிருந்துத் கதாடங்கியது.  

 இது 1837 ஆம் ஆண்டில் பிரஞ்சுக்காரரக்ளாை லூயிஸ் டாகுவவர ் மற்றும் வஜாசப் 

னநஸ்வபார ்நீப்ஸ் ஆகிவயாரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புனகப்படச ்கசயல்முனற ஆகும்.    

 

அக்ெய் உர்ோ திொஸ் – ஆகஸ்ட் 20 

 இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலிை் வமம்பாடு மற்றும் ஏற்பு குறித்த ஒரு 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்வவார ் ஆண்டும் அக்சய் உரஜ்ா திவாஸ் எனும் 

திைமாைது (புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திைம்) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இத்திைமாைது 2004 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிை் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் 

வளங்கள் அனமசச்கத்திைால் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திைமாைது இந்தியாவிை் முை்ைாள் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளிை் பிறந்த 

நாளிை் நினைவாக வதரந்்கதடுக்கப்பட்டது.  
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உலக சகாசு தினம் – ஆகஸ்ட் 20 

 மவலரியா ஏற்படுவதற்காை காரணங்கள் மற்றும் அதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம் எை்பது 

குறித்த ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்வவார ் ஆண்டும் உலக ககாசு 

திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மவலரியாவிைால் ஏற்படும் வநாய்கனள எதிரக்காள்வதில் பணியாற்றி வரும் சுகாதார 

நல அலுவலரக்ள், தை்ைாரவ் நிறுவைங்கள் மற்றும் இதர சிலரிை் முயற்சிகனள 

குறிப்பிட்டுக் காட்டுவதற்காக வவண்டி இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டு இத்திைத்திற்காை கருத்துரு, “மவலரியா அற்ற நினல எனும் இலக்னக 

அனடதல்” எை்பதாகும். 

 வமலும், இத்திைமாைது 1897 ஆம் ஆண்டில், கபண் ககாசுக்கள் மைிதரக்ளினடவய 

மவலரியானவப் பரப்புகிை்றை எை்பனதக் கண்டுபிடித்த பிரித்தாைிய மருத்துவர ் சர ்

கராைால்டு வராஸ் எை்பவருனடய கண்டுபிடிப்பினையும் நினைவு கூறுகிறது. 

 1902 ஆம் ஆண்டில் வராஸ் அவரக்ள் மருத்துவத்திற்காை வநாபல் பரிசினைப் கபற்று, இந்த 

விருதினைப் கபற்ற முதல் பிரித்தாைியர ்எனும் கபருனமனயப் கபற்றார.் 

 

ெத்பெனா திொஸ் – ஆகஸ்ட ்20 

 மனறந்த முை்ைாள் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளுனடய பிறந்த நாளினை நினைவு 

கூறும் வனகயில் ஒவ்வவார ் ஆண்டும் இந்தியாவில்  இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் பட்டு 

வருகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டாைது  முை்ைாள் பிரதமர ் ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளிை் 77வது பிறந்தநாள் 

நினறவு ஆண்டாகும். 

 அவர ்இறந்த ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு 1992 ஆம் ஆண்டில் ராஜீவ் காந்தி சத்பவைா எனும் 

விருதினை இந்திய வதசிய காங்கிரஸ் கதாடங்கியது. 

 மனறந்த ராஜீவ் காந்தி அவரக்ள் தமது 40 வயதிவலவய இந்தியாவிை் இளம் வயது 

பிரதமராகப் கபாறுப்வபற்றார.்  
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ெமஸ்கிருத ொரம் – ஆகஸ்ட் 19 முதல் 25 ெகர 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 முதல் 25 ஆம் வததி வனர சமஸ்கிருத வாரமாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்தப் பண்னடயகால கமாழினய ஊக்குவிப்பதற்கும் பிரபலமாக்குவதற்காகவும் 

வவண்டி சமஸ்கிருத வாரமாைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.  

 இது விஷ்வ சமஸ்கிருத திைம் எைவும் அனழக்கப்படுகிறது.  

 

உலக முதிபயார் தினம் – ஆகஸ்ட் 21 

 முதிவயாரக்னளப் பாதிக்கும் பிரசச்ினைகள் குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தவும் 

அவரக்ளுக்கு ஆதரவு, ககௌரவம் மற்றும் ஊக்குவிப்பினை வழங்கவும் அவரக்ளிை் 

சாதனைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும் வவண்டி இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இத்திைமாைது 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்14 அை்று ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சனபயிைால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திைமாைது முதிவயாரக்ளுக்கும் அவரக்ளிை் பிரசச்ினைகளுக்கும் வசரத்்து ஒரு 

திைத்னத அரப்்பணிப்பதற்காக வவண்டி 1988 ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்காவிை் முை்ைாள் 

அதிபர ்கராைால்டு ரகீை் அவரக்ளால் அதிகாரப் பூரவ்மாக நிறுவப் பட்டது. 

 

தீவிரொதத்தினால், பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கான ெர்ெபதெ நிகனவு மை்றும் 

அஞ்ெலி தினம் – ஆகஸ்ட் 21 

 ஐக்கிய நாடுகளாைது ஒவ்வவார ் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் வததியினை 

தீவிரவாதத்திைால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்காை சரவ்வதச நினைவு மற்றும் அஞ்சலி 

திைமாக அனுசரிக்கிறது. 

 உலகம் முழுவதும் தீவிரவாதத் தாக்குதல்களிை் காரணமாக தாக்கப்பட்ட, காயம் 

அனடந்த, அதிரச்ச்ியனடந்த (அ) உயிரிழந்த நபரக்ளுக்கு அஞ்சலி கசலுத்துவதற்காக 

வவண்டி இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த திைமாைது 2017 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்சனபயிைால் நிரண்யிக்கப் 

பட்டது. 
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 இது முதை்முதலாக 2018 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்காை இத்திைத்திை் கருத்துரு, “இனணப்புகள்” (Connections) எை்பது ஆகும். 

 

 

ெமஸ்கிருத தினம் – ஆகஸ்ட் 22 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் வததியாைது சமஸ்கிருத திைமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது. 

 இத்திைமாைது ஷ்ரவண மாதத்திை் முழு நிலவு (கபௌரண்மி) திைத்தை்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 வமலும் இத்திைம் ஒவ்வவார ்ஆண்டு ரக்சா பந்தை் திைத்தினையும் குறிக்கிறது. 

 உலக சமஸ்கிருத திைமாைது முதை்முனறயாக 1969 ஆம் ஆண்டில் ரக்சா பந்தை் 

நாளை்று இந்திய அரசிைால் அறிவிக்கப்பட்டது.  

 

மதம் (அ) நம்பிக்கக ொர்ந்த ென்முகைகளில் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கான 

ெர்ெபதெ நிகனவு தினம் – ஆகஸ்ட் 22 

 சமயம் (அ) நம்பிக்னக சாரந்்த சுதந்திரம் குறித்த மைித உரினமகனள ஊக்குவிக்கச ்

கசய்வதற்காை ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பிை் முயற்சிகளிை் ஓர ் அங்கமாக சமய 

வை்முனறகளில் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு உதவுவதை் முக்கியதத்ுவத்னத வலியுறுத்தும் 

விதமாக இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது முதை்முதலாக 2019 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இதற்காை தீரம்ாைமாைது வபாலந்து நாட்டிை் கவளியுறவு அனமசச்ர ்ஐகசக் சாபுவடாவிச ்

எை்பவரால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 

பதசிய பதனக்ீகள் தினம் 2021 – ஆகஸ்ட் 21 

 அகமரிக்காவில் ஒவ்வவார ் ஆண்டிலும் ஆகஸ்ட் மாதத்திை் 3வது சைிக்கிழனம எை்பது 

வதசிய வதைீக்கள் திைமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டு இத்திைம் ஆகஸ்ட் 21 (சைிக்கிழனம) அை்று நிகழ்ந்தது.  

 இத்திைமாைது முதை்முதலில் 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22 அை்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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சென்கன தினம் – ஆகஸ்ட ்22 

 ஆகஸ்ட் 22 அை்று கசை்னை தைது 382வது பிறந்த திைத்னத (உருவாை திைம்) 

ககாண்டாடியது.  

 1639 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22 அை்று மதராசப்பட்டிைம் எனும் கிராமத்னத விஜய நகரப் 

வபரரசிடம் இருந்து கிழக்கிந்திய கம்கபைி வாங்கியது.  

 கசை்னை திைத்னதக் ககாண்டாடுவது எை்ற கருதத்ாைது 2004 ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 

 

ஸ்டாலினியொதம் மை்றும் நாசிெம் ஆகியெை்றினால் பாதிக்கப்படட்ெர்ககள 

நிகனவு கூறுெதை்கான ஐபராப்பிய தினம் – ஆகஸ்ட் 23 

 இத்திைமாைது சில நாடுகளில் கருப்புப் பட்னட திைம் எைவும் அனழக்கப்படுகிறது.  

 இது சரவ்ாதிகார ஆட்சியிைால் குறிப்பாக ஸ்டாைிய வாதம், வகுப்புவாதம், நாசிசம் 

மற்றும் பாசிசம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவரக்னள நினைவு கூரவ்தற்காை ஒரு 

சரவ்வதச திைமாகும்.  

 இது “தீவிரவாதம், சகிப்புத் தை்னம மற்றும் ஒடுக்குமுனற” ஆகியனவ நிராகரிக்கப் 

படுவனதக் குறிக்கிறது. 

 இத்திைமாைது 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐவராப்பிய ஒை்றியத்திைால் அனுசரிக்கப் பட்டு 

வருகிறது.  

 வமாவலாவடாவ் – ரிப்பை்வராப் எை்ற ஒரு ஒப்பந்தம் னககயழுத்தாை வததியுடை் 

ஒை்றினணயும் வனகயில் ஆகஸ்ட் 23 ஆம் வததியாைது வதரந்்கதடுக்கப்பட்டது.  

 வமாவலாவடாவ் – ரிப்பை்வராப் ஒப்பந்தமாைது 1939 ஆம் ஆண்டில்  USSR மற்றும் நாஜி 

கஜரம்ைி இனடவய வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இல்லாத ஒப்பந்தமாகும்.  
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அடிகம ெர்த்தகம் மை்றும் அதன் ஒழிப்பிகன நிகனவு கூறுெதை்கான ெர்ெபதெ 

நிகனவு தினம் – ஆகஸ்ட ்23 

 அடினம வரத்்தகத்திைால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரிை் நினைவாக வவண்டி அடினம 

வரத்்தகத்திை் துயரத்னதப் பாதிக்கும் வனகயில் ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பிைால் 

இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 1791 ஆம் ஆண்டில் கசயிை்ட்-கடாமிங்வகாவில் புரட்சியில் ஈடுபட்டு அடினம 

வரத்்தகத்தினையும் மைிதவநயமற்றச ் கசயல்கனளயும் முடிவுக்கு ககாண்டு 

வருவதற்காை பானதக்கு வழிவகுத்த ஆண்கள் மற்றும் கபண்கள் ஆகிய அனைவரிை் 

நினைவாக இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

உலகத் சதாழில்முகனபொர் தினம் – ஆகஸ்ட் 21   

 பங்குதாரரக்ளினடவய கதாழில் முனைவு, புதத்ாக்கம் மற்றும் தனலனமத்துவம் குறித்த 

ஒரு விழிப்புணரன்வ உருவாக்குவதற்காக வவண்டி ஆண்டுவதாறும் உலக 

கதாழில்முனைவவார ்திைமாைது உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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 ஒரு வணிக நிறுவைத்னதத் கதாடங்கும் தைிநபரிை் முயற்சிகனள அங்கீகரித்துப் 

பாராட்டுவதற்காகவும் இத்திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 சரவ்வதச வணிகக் கூட்டனமப்பாைது முை்ைிை்று உலகத் கதாழில் முனைவவார ்

திைத்னதக் ககாண்டாட உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு அனழப்பு விடுக்கிறது. 

 கதாழில்முனைவினை ஆதரிப்பதற்காக இந்திய அரசிைால் கதாடங்கப்பட்ட சில 

முை்கைடுப்புகள், ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா திட்டம் மற்றும் பிரதாை் மந்திரி முத்ரா 

வயாஜைா ஆகியைவாகும். 

 

உலக தண்ணீர் ொரம் – ஆகஸ்ட் 23 முதல் 27 ெகர   

 உலக தண்ணீர ்வாரமாைது ஸ்டாக்வஹாம் சரவ்வதச தண்ணீர ்நிறுவைத்திைால் 1991 ஆம் 

ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும்.  

 உலகளாவிய அளவிலாை தண்ணீர ் கநருக்கடிகனள எதிரக்காள்ளவும் சரவ்வதச 

வமம்பாடு குறித்த பிரசச்ினைகனள நிவரத்்தி கசய்யவும் வவண்டி இந்த நிகழ்வாைது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 2021ஆம் ஆண்டிற்காை உலக தண்ணீர ் வாரத்திை் கருத்துரு, “Building Resilience Faster” 

எை்பதாகும்.   

 

ெர்ெபதெ நாய்கள் தினம் – ஆகஸ்ட ்26 

 நாய் வளரப்்பு பற்றியும் அவற்றிற்குப் பாதுகாப்பாை மற்றும் அை்பாைச ் சூழனல 

வழங்குவதை் முக்கியத்துவத்தினையும் பற்றிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சரவ்வதச நாய்கள் திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இத்திைமாைது அகமரிக்காவில் வகாலீை் னபவக (Colleen Paige) எை்பவரால் 2004 ஆம் 

ஆண்டில் வதசிய நாய்கள் திைமாக கதாடங்கப் பட்டது. 

 

அணுெக்தி பொதகனக்கு எதிரான ெர்ெபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 29 

 ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சனபயாைது ஆகஸ்ட் 29 ஆம் வததியினை அணுசக்தி 

வசாதனைக்கு எதிராை சரவ்வதச திைமாக அறிவித்தது. 

 அணு ஆயுதங்களிை் வசாதனை கவடிப்புகளிை் வினளவுகள் பற்றியும் (அ) எந்தகவாரு 

அணுசக்தி கவடிப்பிை் வினளவினைப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ினையும் கல்வினயயும் 

அதிகரிப்பதற்காகவும் அணுசக்தி ஆயுதமற்ற உலனக உருவாக்குதல் எை்ற இலக்னக 

அனடவதற்காை ஒரு வழிமுனறயாக அணுசக்தி ஆயுதங்களிை் பயை்பாடு நிறுதத்ப் பட 

வவண்டியதை் அவசியம் குறித்தும் இந்தத ்தீரம்ாைம் அனழப்பு விடுக்கிறது.  

 இந்தத் தீரம்ாைமாைது கசகஸ்தாை் குடியரசிைால் முை்கமாழியப் பட்டது.  

 2010 ஆம் ஆண்டாைது அணுசக்தி வசாதனைக்கு எதிராை முதலாவது சரவ்வதச 

திைத்னதக் குறிக்கிை்றது. 
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பதசிய விகளயாடட்ு தினம் – ஆகஸ்ட் 29 

 இந்திய ஹாக்கி ஜாம்பவாைாை வமஜர ் தயாை் சந்த ் அவரக்ளிை் பிறந்தநாளிை் 

நினைவாக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 அவர ் தற்வபாதுள்ள பிரயாக்ராஜ் (உத்திரப் பிரவதசம்) எனுமிடத்தில் 1905 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 29 அை்று பிறந்தார.் 

 இவர ் 1936 ஆம் ஆண்டில் நனடகபற்ற கபரல்ிை் ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் தங்கம் கவை்ற 

இந்திய ஹாக்கி அணியிை் தனலவராக இருந்தவராவார.்  

குறிப்பு 

 பி.டி. உஷா உடை்பாரி எை்றும், சசச்ிை் கடண்டுல்கர ் மாஸ்டர ் பிளாஸ்டர ் எை்றும் 

அனழக்கப்படுவது வபால வமஜர ்தயாை் சந்த் அவரக்ள் ‘ஹாக்கி விசாரட்ு’ எை  அனழக்கப் 

படுகிறார.்  

 

 

சதலுங்கு சமாழி தினம் – ஆகஸ்ட் 29 
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 ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 29 அை்று கதலுங்கு கமாழி திைம் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இத்திைமாைது  கதலுங்குக் கவிஞர ் கிடுகு கவங்கட ராமமூரத்்தி அவரக்ளிை் பிறந்த 

நாவளாடு ஒை்றி வருமாறு வதரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 கதலுங்கு கமாழியாைது ‘கிழக்கிை் இத்தாலிய கமாழி’ எைக் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

 

ஆள்கடத்தலுக்கு உள்ளானெர்கள் குறித்த ெர்ெபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 30 

 உறவிைரக்ளுக்கும் சட்டப்பூரவ்ப் பிரதிநிதிகளுக்கும் கதரியாத வனகயில் வமாசமாை 

சூழ்நினலகளில் அனடத்து னவக்கப்பட்டிருக்கும் தைி நபரக்ளிை் நினல குறித்த 

கவைத்னத ஈரப்்பதற்காக வவண்டி இத்திைமாைது உருவாக்கப்பட்டது.  

 இத்திைமாைது ஒவ்வவார ்ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 அை்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 21 அை்று ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சனபயிைால் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 ஆள்கடத்தலுக்கு உள்ளாை அனைத்து நபரக்ளிை் பாதுகாப்பிற்குமாை சரவ்வதச 

உடை்படிக்னகயிை் கீழ் நாடுகளிை் தங்களது கடனமகனளப் பூரத்்தி கசய்வனதக் 

கருத்தில் ககாள்வனதயும் இந்த திைம் வழி வகுக்கிறது. 

 

 

சிறுசதாழில் தினம் – ஆகஸ்ட் 30 

 இந்தியாவில் ஒவ்வவார ் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 அை்று வதசிய சிறுகதாழில் திைமாைது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 ஓர ் ஆண்டில் இனவ அனடந்த ஒட்டுகமாத்த வளரச்ச்ித்திறை் மற்றும் வமம்பாட்டு 

வாய்ப்புகள் ஆகியவற்னற ஊக்குவிப்பதனை வநாக்கமாகக் ககாண்டு இத்திைம்  

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 சிறுகதாழில் எை்பது தற்வபாதுள்ள சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவைங்களுக்கு 

சமசச்ீராை வளரச்ச்ினய வழங்கும் ஓர ்ஊடகமாகவும் உள்ளது.  

 வமலும் அரசிை் நிதி வளத்தினை வமம்படுத்துவதற்காக புதிய கதாழிற்சானலகனள 

நிறுவுவதற்கும் இது உதவியினை வழங்குகிறது. 
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ெர்ெபதெ திமிங்கலெ ்சுைா தினம் – ஆகஸ்ட் 30 

 இந்த அற்புதமாை கடல்வாழ் உயிரிைத்தினைக் ககாண்டாடுவதற்கும் அது பற்றிய 

விழிப்புணரன்வ அதிகரிப்பதற்கும் இத்திைமாைது நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 திமிங்கலச ் சுறாக்களிை் எண்ணிக்னக கவகுவாக குனறந்து வருவதால் அவற்னறப் 

பாதுகாப்பது மிகுந்த அவசியமாகும்.  

 2016 ஆம் ஆண்டில் திமிங்கலச ் சுறா பாதிக்கப்பட்ட உயிரிைத்திலிருந்து அருகி வரும் 

இைமாக மறுவனகப் படுத்தப்பட்டது.  

 

அதிகப்படியான மருந்து உடச்காள்ளல் குறித்த விழிப்புணர்விை்கான ெர்ெபதெ 

தினம் – ஆகஸ்ட ்31 

 இத்திைமாைது 2001 ஆம் ஆண்டில் கமல்வபாரை்ிை் கசயிை்ட் கில்டா (St Kilda) 

எை்னுமிடத்தில் அனமந்த தி சால்வவசை் ஆரம்ினயச ் வசரந்்த சால்லி கஜ ஃபிை் 

எை்பவரால் கதாடங்கப்பட்டது.  

 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்திைமாைது கபை்ைிங்வடாை் இை்ஸ்டிடியூட் எனும் 

ஆஸ்திவரலிய லாபவநாக்கமற்ற கபாதுச ் சுகாதார அனமப்பிைால் ஒருங்கினணக்கப் 

பட்டு வருகிறது.  

 உலகிை் மிக வமாசமாை கபாதுச ்சுகாதார கநருக்கடிகளுள் ஒை்றாை அதிகப் படியாை 

மருந்து உட்ககாள்ளல் பற்றி விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்வும் ஆதார அடிப்பனடயில் அதிக 

மருந்து உட்ககாள்ளனலத் தடுத்தல் மற்றும் மருந்து ககாள்னக பற்றி விவாதிக்கவும் அது 

குறித்து நடவடிக்னக எடுக்கவும் வவண்டி இத்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
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இதரெ ்செய்திகள் 

பதசிய அந்துப்பூெச்ி ொரம் - ேூகல 17/25, 2021 

 இந்த ஆண்டிை் வதசிய அந்துப்பூசச்ி (Moth) வாரமாைது அதை் 10வது ஆண்டு நினறனவக் 

குறிக்கிறது. 

 வதசிய அந்துப்பூசச்ி வாரமாைது அந்துப்பூசச்ிகளிை் அழகு, வாழ்க்னகச ்சுழற்சி மற்றும் 

அதை் வாழ்விடங்கள் ஆகியவற்னறக் ககாண்டாடுகிறது.  

 இது உலகம் முழுவதும் ஜூனல மாதத்திை் கனடசி வாரத்திை் வபாது அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது. 

 வதசிய அந்துப்பூசச்ி வாரமாைது 2012 ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்காவில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இது நியூ கஜரச்ியிலுள்ள ஃபிரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் ப்ரூை்ஸ்விக் சுற்றுசச்ூழல் ஆனணயம் 

(Friends of the East Brunswick Environmental Commission) எனும் ஒரு இலாப வநாக்கமற்ற 

அனமப்பிைால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

ஸ்ககட்ராக்ஸ் உலக விமான நிகலய விருது தரெரிகெ – 2021 

 இந்த தரவரினசயிை் படி, கடல்லியிை் இந்திரா காந்தி பை்ைாட்டு விமாை நினலயம் 2021 

ஆம் ஆண்டில் உலகிை் 50 முை்ைணி விமாை நினலயங்களுள் ஒை்றாக இடம் 

கபற்றுள்ளது.  

 கடல்லி விமாை நினலயமாைது 45வது இடத்திலுள்ளது. 

 இந்தத் தரவரினசனயப் கபற்ற முதல் இந்திய விமாை நினலயம் இதுவாகும். 

 கடல்லி விமாை நினலயமாைது கதாடரந்்து 3வது ஆண்டாக இந்தியாவிை் சிறந்த விமாை 

நினலயமாகத் திகழ்கிறது.  

 மும்னப, னஹதராபாத் மற்றும் கபங்களூரு வபாை்ற விமாை நினலயங்களும் உலகிை் 100 

முை்ைணி விமாை நினலயங்களுள் இடம் கபற்றுள்ளை. 

 உலகிை் 3 முை்ைணி விமாை நினலயங்கள் 
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o வதாஹா ஹமத் (Doha Hamad) பை்ைாட்டு விமாை நினலயம் 

o வடாக்கிவயா ஹவைடா (Tokyo Haneda) விமாை நினலயம் மற்றும் 

o சிங்கப்பூரிை் சாங்கி (Changi) விமாை நினலயம் ஆகியை ஆகும். 
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