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வதசிய பனிெ ்ெறுக்கல் ொம்பியன்ஷிப் வபாை்டி ............................................................................................................ 31 
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இயற்டகபப ொன்றிதழ் அளிக்கப்பை்ை கிவி .................................................................................................................... 34 

2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான வதசிய சுகாதாரக் கணக்கு மதிப்பீடுகள் .................................................................. 34 

உலகின் மிக உயரமான தூண் பாலம்................................................................................................................................. 35 

செர்ரி பூக்கள் மலரத்ல் திருவிழா – 2021............................................................................................................................. 35 

1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் வபார ்பற்றிய புத்தகம் .............................................................................. 36 

வதசிய மாணேர ்படை – 73ேது ஸ்தாபன தினம் ........................................................................................................... 36 

India1 பணேழங்கீைட்ுெ ்வெடே நிறுேனம் ........................................................................................................................ 37 

டைை்ரஜன் ஆற்றல் குறித்த முதலாேது ெரே்வதெ மாநாடு ..................................................................................... 38 
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புடதபடிமம் ொரா எரிசபாருள் மூலங்களிலிருந்து 40% மின் உற்பத்தித் திறன் ............................................. 46 

1817 டபக்கா புரை்சி .................................................................................................................................................................... 47 

ZyCov - D ............................................................................................................................................................................................. 47 

தடுப்பு மருந்திற்கான உத்வேக தேடண .......................................................................................................................... 48 

ையரக்ளிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பை்ை ரப்பர் (கிரம்ப் ரப்பர்) ......................................................................... 49 

SRESTHA திை்ைம்............................................................................................................................................................................... 49 

முல்டலப் சபரியாறு அடண குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்டக .................................................................. 49 

சைல்லி-வைராடூன் ேழித்தைம் .................................................................................................................................................. 50 

தூரத்ரெ்ன் வகந்த்ராவின் புவி டமயம் ................................................................................................................................ 51 

மஹிளா மித்ரா பிளஸ் திை்ைம் ............................................................................................................................................... 51 

5ேது ெரே்வதெ அம்வபத்கர் மாநாடு..................................................................................................................................... 52 
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வதரத்ல் ெை்ைங்கள் (திருத்தம்) மவொதா, 2021 ................................................................................................................... 95 

பியாஸ் ேளங் காப்பகத்தில் மீண்டும் அறிமுகப் படுத்தப்படும் கங்டக நீர ்முதடலகள் ........................... 96 
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நறுமண (மொலா) சபாருை்கள் குறித்த புள்ளி விேரங்கள் ஒரு பாரட்ே 2021 ................................................ 120 

வகாவிை்-19 சதாற்றிற்கு எதிரான தடுப்பூசி மற்றும் மாத்திடர ............................................................................ 121 

நாகாலாந்திபப ஆயுதப் படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) ெை்ைத்டத நீக்குேது குறித்து ஆய்வு செய்ய 

உயர்மை்ைக் குழு .......................................................................................................................................................................... 122 
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சபண் சதாழில் முடனவோருக்கான சிறந்த ேங்கி .................................................................................................. 195 
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TNPSC துளிகள் 

 இந்தியக் கடற்படடயின் கப்பல்கள் மற்றும் விமானங்கள் இந்தியப் பபருங்கடலில் 

கடல்சார ்பாதுகாப்பிடன மமம்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி பிரதத்ிமயகமாக நடதத்ப் பட்ட 

முதலாவது பகாழும்பு பாதுகாப்பு மாநாட்டில் பங்மகற்றன. 

o இந்த மாநாட்டின்மபாது இந்தியப் பபருங்கடலில் இந்தியா, மாலத்தீவு மற்றும் 

இலங்டக ஆகிய நாடுகளின் முன்னணி கடல்சார ் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு 

இடடமய பயிற்சிகள் நடதத்ப்பட்டன. 

 கம்பிவடப் மபாக்குவரதத்ிடன (ropeway service) ஒரு பபாதுப் மபாக்குவரதத்ு மசடவயாக 

பதாடங்க உள்ள முதல் இந்திய நகரம் வாரணாசி ஆகும். 

o திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கம்பிவடப் மபாக்குவரத்து வசதியானது காண்ட் ரயில்மவ 

நிடலயம் (வாரணாசி சந்திப்பு) முதல் மதவாலய சதுக்கம் (பகாபடௌலியா) வடர 

அடமக்கப்பட உள்ளது.   

 ஜாவத் எனப் பபயரிடப்பட்டப் புயலானது ஆந்திரப் பிரமதசம், ஒடிசா மற்றும் மமற்கு 

வங்காளம் ஆகிய பகுதிகடளத் தாக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

o சவுதி அமரபிய நாடு பரிந்துடரதத் இந்தப் பபயரானது அரபு பமாழியில் 

தாராளமானது மற்றும் இரக்கமுள்ளது என்று பபாருள்படும்.  

 சீரம் இந்திய நிறுவனமானது இந்மதாமனசியாவிற்கு மகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்துகடள 

வழங்கியுள்ளது.  

o COVAX வடலயடமப்பின் மூலமாக வழங்கப் படும் மநாவாவாக்ஸ் மருந்தின் முதல் 

ஏற்றுமதி இதுவாகும். 

 டிசம்பர ் 06 ஆம் மததியிடன “மைதர்ி திவாஸ்” (நண்பரக்ள் தினை்) என்ற தினைாக 

ககாண்டாட இந்தியாவுை், வங்காளததசமுை் முடிவு கசய்துள்ளன. 

o “மைத்ரி திவாஸ்” என்பது 1971 ஆை் ஆண்டு, டிசம்பர ் 06 அன்று வங்காளததசை் 

விடுதமை கபறுவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு இந்தியா அதமன அங்கீகரித்த ஒரு 

தினதத்ிமனக் குறிக்கிறது. 

 வாரணாசி, புமன, பகால்கத்தா மற்றும் விஜயவாடா விமான நிடலயங்கள், முகத்டத 

அடடயாளம் காணும் பதாழில்நுட்பம் அடிப்படடயிலான அங்க அடடயாளத் பதாழில் 

நுட்பம் சாரந்்த நுடழவு முடறடய முதன்முதலில் அறிமுகப்படுதத் உள்ளன. 

o இந்திய விமான நிடலய ஆடணயமானது டிஜியாத்ரா என்ற பகாள்டகயின் ஒரு 

பகுதியாக இதப்தாழில்நுட்பதத்ிடனச ் பசயல்படுதத்ுவதற்கு NEC காரப்்பமரஷன் 

பிடரமவட் லிமிபடட் என்ற நிறுவனதத்ிடன ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 வாகா எை்மை முதை் தடாரக்ாை் எை்மை வமரயிை் இந்தியாவினாை் வழங்கப்படுை் ைனித 

தநய உதவிப் கபாருட்கமள ஏற்றுக் ககாள்வதற்கு ஆப்கானிய நாட்டுச ் சரக்கு வாகன 

உந்துகளுக்கு அனுைதி வழங்கப்படுை் என்று பாகிஸ்தான் கதரிவித்துள்ளது. 

o பாகிஸ்தானின் மகபர ் ைாவட்டதத்ிை் தடாரக்ாை் எை்மைக் கடவுப்பாமத அமைந்து 

உள்ளது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு கபய்ஜிங் ஒலிை்பிக் ைற்றுை் பாராலிை்பிக் தபாட்டிகளுக்காக ஒலிை்பிக் 

காை தற்காலிகப் தபார ்நிறுதத்ை் கமடபிடிக்கப் படுை். 
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o 2022 ஆை் ஆண்டு, பிப்ரவரி 04 அன்று கதாடங்குை் ஒலிை்பிக் தபாட்டிகளுக்கு முந்மதய 

ஏழு நாட்களிலிருந்து பாராலிை்பிக் தபாட்டிகள் முடிந்து ஏழு நாட்கள் வமரயிை் இது 

கமடபிடிக்கப்படுை். 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது 80 ரஃமபல் மபார ்விமானங்கடள வாங்குவதற்காக மவண்டி 

பிரான்சுடன் 14 மில்லியன் யூமராஸ் மதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்திடன மமற் பகாண்டு 

உள்ளது. 

o ரஃமபல் பஜட் விமானங்களுக்காக இதுவடரயில் டகபயழுதத்ானவற்றுள் ஒரு 

மிகப்பபரிய சரவ்மதச விற்படன ஒப்பந்தம் இதுவாகும்.  

 உலக வனவிலங்கு வளங்காப்புத் தினமானது ஒவ்மவார ் ஆண்டும் டிசம்பர ் 04 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o மவட்டடயாடுதல், கடதத்ல் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளால் அருகி வரும் (அ) 

அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இனங்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்தவும் 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்திய ஸ்குவாஷ் விடளயாட்டின் நாயகர ் பசௌரவ் மகாஷல் மமலசிய ஓபன் 

சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் பவற்றி பபற்ற முதல் இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர ் என்ற ஒரு 

வரலாற்றிடனப் படடத்துள்ளார.் 

o இவர ் பகாலம்பியாவின் மிகுவல் தராட்ரிகஸ் (Miguel Rodriguez) என்ற வீரடர வீழ்தத்ி 

இந்தச ்சாதடனடயப் படடதத்ார.் 

 மதசிய மாணவர ் படடயானது “புனீத் சாகர ் அபியான்” என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழ், 

கடற்கமரகளிலிருந்து கநகிழி ைற்றுை் இதரக் கழிவுகமள அகற்றுவதற்காக  ததசிய 

அளவிைான ஒரு பிரசச்ாரத்மத நடதத்ுகிறது.  

o உள்ளூர ் ைக்கள் ைற்றுை் வருங்காைச ் சந்ததியினரிமடதய தூய்மையான 

கடற்கமரயின் முக்கியதத்ுவை் குறிதத் கசய்திமயப் பரப்புவதத இந்த ஒரு ைாத கால 

அளவிைான பிரசச்ாரதத்ின்  ஒரு தநாக்கைாகுை்.  

 கட்டிபள்ளி சிவ்பாை் என்பவர ்ஓட்டுநர ்உரிைை் கபற்ற இந்தியாவின் முதை் குள்ள ைனிதர ்

ஆவார.்  

o இவர ்மைதராபாத்மதச ்தசரந்்தவர ்ஆவார.்  

 சீனா தனது பை பிை்லியன் டாைர ் ைதிப்பிைான ைண்டைம ைற்றுை் சாமை என்ற 

முன்கனடுப்புத் திட்டத்தின், முதைாவது எை்மைக்கு அப்பாற்பட்ட இரயிமை ைாதவாஸ் 

நாட்டிலிருந்து இயக்கத் கதாடங்கியது. 

o ைாதவாஸ், கதன்கிழக்கு ஆசியாவின் நிைதத்ினாை் சூழப்பட்ட ஒதர நாடு ஆகுை். 

 தமிழகத்தின் முன்னாள் ஆளுநருை் ஒன்றிமணந்த ஆந்திரப் பிரததசதத்ின் முன்னாள் 

முதை்வருைான தகானிகெட்டி தராமசய்யா மைதராபாதத்ிை் காைைானார.் 

o 88 வயதான தராசய்யா, காங்கிரசின் மூத்த  தமைவரக்ளிை் ஒருவராவார.்  

 2024 ஆை் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிை் 9 அணு உமைகள் அமைக்கப்படுை். 

o வடக்கு இந்தியாவின் முதை் திட்டைான இந்தப் புதிய அணு உமையானது 

கடை்லியிலிருந்து 150 கி.மீ. கதாமைவிை் ைரியானாவின் தகாரக்பூரிை் அமைக்கப் பட 

உள்ளது.  

 IDFC FIRST என்ற வங்கியானது Visa என்ற நிறுவனத்துடன் இமணந்து FIRST பிமரதவட் 

இன்ஃமபமனட் என்ற ஒரு அட்மடமய கவளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. 
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o இது நாட்டின் முதைாவது உதைாகக் கடன் அட்மட ஆகுை்.  

 கபப்சிதகா நிறுவனத்தின் பிரபைைான Lay’s என்றஉருமளக் கிழங்கு வற்றை்களுக்காக 

பிரதத்ிதயகைாக வளரக்்கப்படுை் உருமளக்கிழங்கு வமகக்கான ஒரு காப்புரிமைமய 

இந்தியா ரதத்ு கசய்துள்ளது.  

o இது தாவர வமககள் ைற்றுை் விவசாயிகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆமணயை் 

பிறப்பித்த ஒரு உத்தரவிை் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 தற்தபாது உைகிமலமய அதிக அளவில் அந்நியச ் கசைாவணி இருப்மபக் ககாண்டுள்ள 

4வது பபரிய நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. 

o இந்தியாவின் அந்நியச ்கசைாவணி இருப்பு தற்மபாது 640.4 பிை்லியன் டாைரக்ளாக 

உள்ளது. 

 ராணுவதத்ின் 21வது பாரா (துடண ராணுவம்) சிறப்புப் பமடகள் துப்பாக்கிச ் சூடு 

நடத்தியதிை், அசாை் எை்மைக்கு அருதகயுள்ள நாகாைாந்தின் தைான் ைாவட்டத்திை் ஓடிங் 

கிராை ைக்கள் பைர ்ககாை்ைப்பட்டனர.் 

o இந்தச ் சை்பவத்மத கதாடரந்்து, அம்மாநிலத்தின் தகாஹிைாவிை் நடடபபறும் 

புகழ்கபற்ற ைாரன்்பிை் திருவிழா நிறுதத்ப் பட்டது. 

 உைகின் மிகவுை் வயதான கடஸ்ட் கிரிக்ககட் வீரரான எமைன் ஆஷ் தனது 110வது வயதிை் 

காைைானார.் 

o இவர ்(பபண்) 1937 ஆை் ஆண்டிை் ஆஸ்திதரலியாவுக்கு எதிராக இங்கிைாந்து அணியிை் 

அறிமுகைானார.் 

 பஜரை்னியின் புதியப் பிரதைராக (Chancellor) சமூக ெனநாயகக் கட்சிமயச ் தசரந்்த 

ஓைாஃப் ஸ்தகாை்ஸ் (Olaf Scholz) பதவிதயற்கவுள்ளார.் 

o கெரை்னியின் முதை் கபண் பிரதைரான ஏஞ்சைா கைரக்்கலின் 16 ஆண்டு காை 

ஆட்சிக்கு ஸ்தகாை்ஸ் முடிமவக் ககாண்டு வருவார.் 

 இந்திய வை்சாவளிமயச ்தசரந்்த ைருத்துவர,் அனிை் தைனன், நாசாவாை் அதன் எதிரக்ாை 

விண்கவளிப் பணிகளுக்காகத் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட 10 புதிய விண்கவளி வீரரக்ளிை் 

ஒருவராவார.் 

 கதன் அகைரிக்காவிை், Flatbill flycatchers என்ற ஒரு புதிய பறமவ இனை் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டின் நகரப்்புற ஏமழகளுக்கு ைலிவு விமையிை் வீடு வழங்குவதற்காக இந்தியா 

ைற்றுை் ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி இரண்டும் இடணந்து 150 மிை்லியன் டாைர ்மதிப்பிலான 

ஒரு கடன் ஒப்பந்தத்திை் மககயழுதத்ிட்டன. 

 தியாகிகள் (martyrs) எனப் கபயரிடுை் ஒரு முமறயானது அதிகாரப்பூரவ்ப் பபயரிடும் 

முடற என்ற வடகயில் இந்திய நாட்டில் இல்டல என ஒன்றிய உள்துடற விவகாரங்கள் 

அடமசச்கமானது மாநிலங்களடவயில் பதரிவித்துள்ளது.  

 மனித உரிடமகள் மீறல்கள் பதாடரப்ான அக்கடற காரணமாக பபய்ஜிங் குளிரக்ால 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிகடள உத்திசார ் முடறயில் புறக்கணித்த அபமரிக்கா, இங்கிலாந்து 

மற்றும் ஆஸ்திமரலியா ஆகிய நாடுகளுடன் கனடாவும் இடணந்துள்ளது.   

 சிலி நாட்டில் ஓரினச ் மசரக்்டக தம்பதியினர ் திருமணம் பசய்து பகாள்ள மவண்டி 

அனுமதி வழங்கும் சட்டமானது இயற்றப்பட்டுள்ளது. 
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 மணிப்பூர ் அணியானது மூத்த மகளிருக்கான மதசிய கால்பந்து சாம்பியன்சிப் 

பட்டதத்ிடன பவற்றிகரமாகத் தக்க டவத்துக் பகாண்டுள்ளது. 

o மகரளாவின் மகாழிக்மகாட்டில் உள்ள EMS மைதானத்திை் நமடகபற்ற அதன் 

இறுதிப்தபாட்டியிை் இரயிை்தவ அணிமய வீழ்தத்ி ைணிப்பூர ்அணி கவற்றி கபற்றது.  

 மாற்றுத் திறனாளிகளின் திருமணங்கடள மகாவில்களில் இலவசமாக நடத்துவதற்கு 

அனுமதி வழங்கும் திட்டதத்ிடன முதலடமசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் பதாடங்கி டவதத்ார.்  

o இத்திட்டம் இந்து சமய அறநிடலயத் துடறயின் கீழ் உள்ள மகாயில்களுக்குப் 

பபாருந்தும். 

 பாதுகாப்புப் படடயினரின் துப்பாக்கிச ்சூடு சம்பவத்தில் பல பபாது மக்களின் உயிடரப் 

பலி வாங்கியது பதாடரப்ாக மத்திய அரசிற்கும் நாகாலாந்து மாநில அரசிற்கும் மதசிய 

மனித உரிடமகள் ஆடணயம் ஒரு காரணம் மகாரும் அறிவிப்பிடன (மநாட்டீஸ்) 

அனுப்பியது.  

o இந்த விவகாரம் பதாடரப்ாக 6 வாரங்களுக்குள் விரிவான அறிக்டகடயத் தாக்கல் 

பசய்யுமாறு மத்திய இராணுவத் துடறச ்பசயலாளர,் மத்திய உள்துடறச ்பசயலாளர,் 

நாகாலாந்தின் தடலடமச ் பசயலாளர ் மற்றும் அம்மாநிலதத்ின் காவல்துடற 

தடலடம இயக்குநர ்ஆகிமயாருக்கு அந்த ஆடணயம் அறிக்டக அனுப்பியுள்ளது.  

 பிரபாத் குமார ்எழுதிய “Public Service Ethics – A Quest for Naitik Bharat” என்ற புத்தகத்திமன 

இந்தியக் குடியரசுத் துமணத் தமைவர ்M. கவங்கய்யா நாயுடு கவளியிட்டார.் 

o இப்புத்தகைானது கநறிமுமறக் ககாள்மககமள வாழ்க்மகயின் நமடமுமறயாக 

பின்பற்றுை் ைனித குணத்தின் பை பரிைாணங்கமளப் பற்றி எடுதத்ுமரக்கிறது.  

 ஒரு நாள் மபாட்டி மற்றும் சரவ்மதச T20 கிரிக்பகட் தபாட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் 

புதிய தமைவராக தராஹித் சரை்ா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இவர ்விராட் தகாலிமய அடுத்து இந்தப் கபாறுப்பிமன ஏற்கிறார.் 

 15 ைாத நீண்ட காைத்திற்குப் பிறகு, விவசாயிகள் அமைப்பின் தமைவரக்ள் தங்களது 

தபாராட்டத்மத நிறுதத் முடிவு கசய்து 2021 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 11 அன்று கடை்லியின் 

எை்மையிை் தங்களது தபாராட்டக் களங்கமள விட்டு கவளிதயறினர.் 

o ஒன்றிய இந்திய அரசானது குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமை மீதான ஒரு குழுமவ 

அமைப்பதாகவுை், மபாராடிய விவசாயிகள் மீதான வழக்குகமள உடனடியாக 

திருை்பப் கபறுவதாகவுை் உறுதியளித்து விவசாயிகளுக்குக் கடிதை் அனுப்பியமத 

அடுதத்ு  அவரக்ள் இந்த முடிவிமன தைற்ககாண்டனர.் 

 2020 ஆை் ஆண்டிற்கான ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரைளிதத்லுக்கான ததசிய 

விருதுகளானது சமீபத்திை் வழங்கப்பட்டது. 

o ைாற்றுத் திறனாளி நீசச்ை் வீரரான முகைது சாை்ஸ் ஆைை் சயக் சிறந்த ைாற்றுத ்

திறனாளி விமளயாட்டு வீரருக்கான ஒரு விருதிமன கவன்றார.் 

 உைகின் முன்னணி வீராங்கடனயான ஆஸ்திமரலிய நாட்டின் ஆஷ்தை பாரட்்டி (Ashleigh 

Barty), ஆண்டின் சிறந்த WTA வீரருக்கான விருதிமன 2வது முமறயாக கவன்று உள்ளார.் 

o அகைரிக்காவின் ஓபன் சாை்பியன் எைா ரடுகானு இந்த ஆண்டின் புதுமுகைாக ததரவ்ு 

கசய்யப்பட்டார.்  

 ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் பபாதுச ்பசயலாளர ்அன்மடானிமயா குட்படரஸ், மகதப்தரின் 

ரூபசல் என்பவடர ஐக்கிய நாடுகளின் சிறார ் முகடமயான யுனிபசப் அடமப்பின் 
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தடலவராக நியமித்துள்ளார.் 

o பென்ரியட்டா ஃதபார ் என்பவடர அடுதத்ு ரூபசல் அந்தப் பபாறுப்பிடன ஏற்க 

உள்ளார.் 

 அபுதாபி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயதத்ில் லூயிஸ் ொமில்டடனப் பின்னுக்குத் தள்ளி 

மமக்ஸ் பவரஸ்்டஃபன் ஃபாரம்ுலா ஒன் (F1) என்ற உைகப் பந்தயப் தபாட்டியிை் தனது முதை் 

கவற்றிமயப் கபற்றார.் 

o தைக்ஸ் எமிலியன் கவரஸ்்டஃபன் ஒரு கபை்ஜிய நாட்டு கார ்பந்தய வீரர ்ஆவார.்  

 பருவநிடல மாற்றதத்ிடனப் பாதுகாப்பாக மாற்றுவதற்கான ஐ.நாவின் ஒரு வடரவுத ்

தீரம்ானத்திற்கு எதிராக இந்தியா வாக்களிதத்ுள்ளது. 

o இந்த வடரவுத் தீரம்ானமானது டநஜர ் மற்றும் அயரல்ாந்து ஆகிய நாடுகளினால்  

இடணந்து தாக்கல் பசய்யப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான குடியரசுத் தினக் பகாண்டாட்டங்களில் ஒரு முதன்டம 

விருந்தினராகப் பங்மகற்பதற்கு கசகிஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், துரக்்பமனிஸ்தான், 

தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பபகிஸ்தான் மபான்ற 5 மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கு இந்தியா 

அடழப்பு விடுத்துள்ளது. 

o குடியரசுத் தின விழாவில் 5 மத்திய ஆசிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் விருந்தினராக 

பங்மகற்பது இதுமவ முதல் முடறயாகும். 

 சவுதி அமரபியா, அல் அெ்பாப் எனப்படும் தப்லிகி மற்றும் தாவா என்ற குழுடவ 

‘சமூகதத்ிற்கு ஆபத்தானது’ எனக் கூறி தமட கசய்துள்ளது.  

 கடஸ்ைா நிறுவனதத்ின் தமைமை நிரவ்ாக அதிகாரி எைான் ைஸ்க், மடை் இதழிை் ‘2021 

ஆை் ஆண்டிற்கான சிறந்த நபர’் என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளார.் 

o ைஸ்க், ஸ்தபஸ் X எனப்படுை் விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் நிறுவனருை் 

தமைமை நிரவ்ாகியுை் ஆவார.் 

 சரவ்ததச கடை்சார ் அமைப்பு சமபக்கு B நாடுகள் என்ற பிரிவிை் 2022-23 ஆகிய இரு 

ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா மீண்டுை் ததரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

o லண்டனில் தடலடமயகத்டதக் பகாண்டுள்ள இந்தச ் சமபயானது சரவ்ததச 

கடை்சார ்அமைப்பின் நிரவ்ாக அமைப்பாகுை். 

 சரக்்கடர ஏற்றுமதிக்கான மானியங்கள் பதாடரப்ான உலக வரத்்தக அடமப்பின் 

சரச்ட்சகளுக்கான தீரவ்ுக் குழுவுடன் மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஒரு விவாததத்ில் இந்தியா 

மதால்வி அடடந்தது. 

o பிமரசில், ஆஸ்திமரலியா மற்றும் கவுதத்ிமாலா ஆகிய நாடுகள் தாக்கல் பசய்த 

புகாரின் மபரில், இந்தச ் சரச்ட்சகளுக்கான தீரவ்ுக் குழு இந்தியாவிற்கு எதிராக 

தீரப்்பளித்தது.  

 துபாய் அரசானது உலகின் முதலாவது 100% காகிதமற்ற அரசாக மாறியது.  

o இது சுமார ்3 பில்லியன் அளவிலான திரெ்ாம் பணம் (350 மில்லியன் டாலர)் மற்றும் 14 

மில்லியன் அளவிலான மனித உடழப்பு மநரம் மபான்றவற்டறச ்மசமிக்கும்.  

 இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது நாட்டின் மாற்றுதத்ிறனாளி கிரிக்பகட் 

வீரரக்ளுக்காக ஒரு குழுவிடன அடமதத்ுள்ளது. 
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o அதன் தடலவர ் பசௌரவ் கங்குலி மற்றும் பசயலாளர ் பஜய்ஷா ஆகிமயாரின் 

தடலடமயிலான இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இந்த ஒரு முன் 

பமாழிதலுக்கு அனுமதி வழங்கியது.  

 பிரஞ்சு மபஷன் ெவுஸ் என்ற ஒரு பதாடலக்காட்சி நிறுவனமானது லீனா நாயர ்

என்பவடர தனது புதிய உலகத் தடலடம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிதத்து.  

o இவர ்இந்தியாவில் பிறந்த பிரிட்டிஷ் நாட்டவராவார.்  

 மணிப்பூரில் ஒவ்மவார ் ஆண்டும் டிசம்பர ் 12 அன்று நுபி ைாை் என்ற ஒரு தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o பிரிட்டிஷ் காலனிய ஆட்சியிடன எதிரத்த்ு நீதி மவண்டி மபாராடிய மணிப்பூரின் 

துணிசச்ல்மிக்க பபண்மணிகளுக்கு மகதத்ான ஒரு அஞ்சலியிடன பசலுதத்ிட 

மவண்டி இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் மராஜ்கர ் மயாஜனா என்ற திட்டதத்ின் கீழ் அதிக பட்சப் 

பயனாளிகடளக் பகாண்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா (0.64 மில்லியன்) 

முதல் இடதத்ில் இருக்கின்றது 

o இதடனத் பதாடரந்்து தமிழ்நாடு (0.53 மில்லியன்), குஜராத ்(0.44 மில்லியன்), கரந்ாடகா 

(0.32 மில்லியன்) மற்றும் உத்தரப் பிரமதசம் (0.27 மில்லியன்) ஆகிய மாநிலங்களும் 

கடடசி இடதத்ில் பவறும் 43 பயனாளிகளுடன் நாகாலாந்து மாநிலமும் உள்ளன.  

 அதானி பசுடம ஆற்றல் லிமிபடட் என்ற நிறுவனமானது 4,667 MW பசுமை ஆற்றமை 

வழங்குவதற்கு மவண்டி இந்திய சூரியசக்திக் கழகத்துடன் ஒரு ககாள்முதை் ஒப்பந்தத்மத 

தைற்ககாண்டுள்ளது. 

o இது உைகின் மிகப்கபரிய பசுமை மின் ஆற்றை் ககாள்முதை் ஒப்பந்தைாகுை். 

 இந்தியாவின் TVS தைாட்டார ்நிறுவனைானது இந்தியாவிலுள்ள BMW தைாட்டார ்மசக்கிள் 

நிறுவனத்துடன் இமணந்து மின்சார வாகனங்கமளத் தயாரிக்க உள்ளது. 

o Ola Electric ைற்றுை் Ather தபான்ற புதிய யுகதத்ின் புத்தாக்க நிறுவனங்கள் மின்சார 

வாகனங்களிை் தங்களது முதலீட்மட அதிகரித்து வருை் நிமையிை் இந்தக் 

கூட்டணியானது தைற்ககாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 புதுகடை்லியிலுள்ள தைெர ் தயான் சந்த் ததசிய மைதானதத்ிை் நமடகபற உள்ள 

முதைாவது ததசிய அளவிைான தகதைா இந்தியா ைகளிர ்ைாக்கி தபாட்டியிமன ஒன்றிய 

விமளயாட்டுத் துமற அமைசச்ர ் அனுராக் சிங் தாகூர ் அதிகாரப் பூரவ்ைாக கதாடங்கி 

மவத்தார.் 

o இந்திய விமளயாட்டுத் துமற ஆமணயை் ைற்றுை் ைாக்கி இந்தியா ஆகியமவ 

இமணந்து இந்த முதைாவது ததசிய அளவிைான தகதைா இந்தியா தபாட்டியிமன 

நடதத்ுகின்றன. 

 ைகாராஷ்டிராவிை் ைாட்டு வண்டிப் பந்தயத்திமன மீண்டுை் கதாடங்குவதற்கு உசச் 

நீதிைன்றை் அனுைதி அளிதத்ுள்ளது. 

o இந்தப் பந்தயங்கள் 2017 ஆை் ஆண்டு முதை் தமட கசய்யப் பட்டிருந்தன. 

 மத்திய வரத்்தகத் துடற அடமசச்கத்தின் கீழான புவிசார ் குறியீட்டுப் பதிவகமானது 

பீகார ்மாநிலத்தின் மக்கனாவிடன மிதிலா மக்கா எனப் பபயர ்மாற்றம் பசய்வதற்கான 

மனுவிடன ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளது. 

o மிதிலா பகுதியில் தாமடர விடதகடள வளரப்்தபார ் நலனுக்காக மவண்டி இந்த 

நடவடிக்டக மமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 
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 தபால் துடறயில் ஒதத்ுடழப்பிடன மமம்படுதத்ுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகள் டகபயழுத்திட்டன. 

o இரு நாடுகளுக்கு இடடமயயான விரிவான உத்திசார ் மற்றும் பபாருளாதார 

உறவுகளுக்கு ஏற்ப இந்த ஒப்பந்தமானது டகபயழுத்திடப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் குடறகடதத்ிகள் மற்றும் காட்சித ் திடர ஆகியவற்றின் உற்பதத்ிடய 

(semiconductor and display manufacturing) அதிகரிப்பதற்காக 76,000 மகாடி மதிப்பிலான 

உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்கத் பதாடக  என்ற ஒரு திட்டத்திற்கு மத்திய அடமசச்ரடவ 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

o இதத்ுடன், மின்னணுத் துடறக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பமாத்த உற்பதத்ியுடன் கூடிய 

ஊக்கதப்தாடகயானது ரூ.2.30 லட்சம் மகாடியாக உயரந்்துள்ளது. 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநிலதத்ில் உள்ள ைாதவாயிஸ்ட் மபான்ற அடமப்புகளால் பாதிக்கப் பட்ட 

மாவட்டங்களிலுள்ள இடளஞரக்ளின் ஆரவ்த்திடனப் பயன்படுதத்ுவதற்கான 

விடளயாட்டுத் துடற சாரந்்த நடவடிக்டககள் (SAHAY - Sports Action toward Harnessing 

Aspiration of Youth) என்ற ஒரு திட்டதத்ிமன ொரக்்கண்ட் முதைமைசச்ர ் கதாடங்கி 

மவதத்ுள்ளார.் 

o இத்திட்டைானது திறமையுள்ள இளை் விமளயாட்டு வீரரக்மள தைன்மையமடயச ்

கசய்வமத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆை் ஆண்டு ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒலிை்பிக் தபாட்டி விருது விழாவிை் 

இந்திய துப்பாக்கிச ் சுடுை் வீராங்கமன அவனி தைக்ரா “சிறந்த அறிமுக வீராங்கமன” 

என்ற விருமதப் கபற்றார.்  

o தடாக்கிதயா தபாட்டிகளிை் தங்கப் பத்தகத்மத கவன்ற அவரது சாதமனக்காக இந்த 

விருதானது வழங்கப்பட்டது.  

 ைூண்டாய் இந்தியா நிறுவனைானது உன்தஷா கிை் என்பவமர தனது புதிய நிரவ்ாக 

இயக்குநராக நியமிதத்து.  

o சிதயான் சிதயாப் கிை் என்பவரிடமிருந்து இவர ்கபாறுப்புகமள ஏற்க உள்ளார.் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பட்டியலிடப்பட்டப் பணவழங்கீட்டு வங்கிகள் மற்றும் 

பட்டியலிடப்பட்ட சிறு நிதியியல் வங்கிகடள அரசு முகடம வணிகத்டத மமற் 

பகாள்வதற்குத் தகுதியுள்ளனவாக அறிவிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

o இந்த முடிவானது நிதி அடமசச்கத்தின் நிதியியல் துடறயுடன் கலந்தாமலாசிதத்ு 

மமற்பகாள்ளப் பட்டது. 

 இந்தியாவின் முதல் சரவ்மதச நடுவண் மற்றும் இடடயீட்டு டமயம் டெதராபாத் நகரில் 

திறக்கப்பட்டது.  

o இதடன இந்தியத் தடலடம நீதிபதி N.V. ரைணா ைற்றுை் கதைங்கானா முதை்வர ் K. 

சந்திரதசகர ்ராவ் ஆகிதயார ்இமணந்து திறந்து மவத்தனர.்  

 படன்னிஸ் வீராங்கடன எமா ரடுகானு 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான BBCயின் சிறந்த 

விமளயாட்டு வீரர ்என்ற ஒரு கபருமைமயப் கபற்றுள்ளார.்  

o இவர ்டாம் மடாலி (உள்நீசச்ல் வீரர)் மற்றும் ஆடம் பீட்டி (நீசச்ல் வீரர)் ஆகிமயாடர 

வீழ்த்தி அவரக்டள 2வது மற்றும் 3வது இடங்கடளப் பபறச ்பசய்தார.்  

 லட்சத்தீவின் கல்விதத்ுடறயானது பள்ளிகளுக்கு அடனதத்ு ஞாயிற்றுக் கிழடமகளும் 

விடுமுடற தினம் எனவும் 6 நாட்கள் மவடல நாட்கள் எனவும் அதிகாரப் பூரவ்மாக 

அறிவிதத்ுள்ளது.  
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o லட்சத்தீவு ஒன்றியப் பிரமதசமானது முன்பு கவள்ளிக்கிழமையிடன விடுமுமற 

தினைாகக் ககாண்டிருந்தது. 

 சவுதி அமரபியா தப்லிகி ஜமாத் என்ற அடமப்பிற்குத் தடட விதிதத்ுள்ளது.  

o தப்லிகி ஜமாத் என்பது ஓர ்இஸ்லாமிய மதமாற்ற  இயக்கமாகும். 

 பதன் மமற்கு பசிபிக் பபருங்கடலில் உள்ள பிரஞ்சு நாட்டின் ஒரு தீவுப் பிரமதசமான நியூ 

கலிமடானிமயாவில் உள்ள வாக்காளரக்ள் அத்தீவிடனப் பிரான்சு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக 

இடணப்பதற்கு ஆதரவாக வாக்களிதத்ுள்ளனர.் 

o சுதந்திரவாத அடமப்புகளால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு பபாது வாக்பகடுப்பில் 

மமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்த முடிவானது பதன் பசிபிக் பகுதி முழுவதும் பபரிதும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்டது. 

 நியூசிலாந்து நாட்டின் சுகாதாரத் துடற அதிகாரிகள் வழங்கிய ஒரு முன்பமாழிவில் 14 

வயது அல்லது அதற்கு உட்பட்ட சிறுவரக்ள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சிகபரட் 

வாங்குவடதத் தடட பசய்வதற்கான விதிமுடறகள் முன் டவக்கப்பட்டுள்ளன. 

o இந்தச ் சட்டமானது 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார ் ஆண்டும் சிகபரட் 

வாங்குவதற்கான குடறந்தபட்ச வயதிடன உயரத்த்ும். 

 நிகரகுவா நாடானது, சீனாவிற்கு ஆதரவு பதரிவிக்கும் வடகயில் தாய்வான் 

நாட்டுடனான தனது அரசுமுடற உறவுகடள முறிதத்ுக் பகாள்கிறது. 

o தாய்வாடன தனது நாட்டின் ஒரு நிலப் பகுதியாக மீண்டும் ஒன்றிடணப்பதற்கு 

மவண்டி சீனா  மகாருகிறது. 

 இன்டிமகா விமான நிறுவனமானது மடராடூனிலுள்ள இந்தியப் பபட்மராலியக் கல்வி 

நிறுவனதத்ின் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துடற ஆராய்சச்ி சடபயுடன் ஓர ் ஒப்பந்தம் 

மமற்பகாண்டுள்ளது. 

o இது உலகளவில் நிடலயான விமான எரிபபாருடளத் தயாரிதத்ு பயன்படுதத்ச ்

பசய்வதற்கானதாகும். 

 2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான பபரிய வங்கிகளின் பட்டியலில் ஒட்டு பமாதத் டிஜிட்டல் 

பரிவரத்த்டனகளில் முதலிடத்டத பாங்க் ஆஃப் பமராடா பபற்றுள்ளது. 

o டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டுகளுக்கான உத்சவ் பகாண்டாட்டதத்ின் மபாது இந்த 

வங்கிக்கு 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆகிய நிதியாண்டுகளுக்காக டிஜி தான் என்ற 

விருதுகள் வழங்கப் பட்டுள்ளளன. 

 வரகுக் மகாழி என்ற பறடவயின் மிக நீளமான உள்நாட்டு இடம்பபயரவ்ு  வழித் தடமானது 

இராஜஸ்தான் முதல் மகாராஷ்டிராவின் அகமது நகர ் மாவட்டம் வடரயில் நீள்வதாக 

முதல் முடறயாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

o வரகுக் மகாழியானது கானமயில் இனத்டதச ்மசரந்்த அருகி வரும் இனமாகும். 

 O.P. ஜிண்டாை் உைகப் பை்கமைக்கழகைானது மடை்ஸ் உயரக்ை்வி இதழின் 2021 ஆை் 

ஆண்டிற்கான ஆசிய விருதுகள் வழங்குை் விழாவிை் “ஆண்டின் சிறந்த டிஜிட்டை் புதுமை” 

என்ற விருதிமனப் கபற்றுள்ளது. 

o இந்த விருதிற்குத் ததரவ்ான ஒதர இந்தியப் பை்கமைக்கழகை் இதுவாகுை். 

 ககாைை்பியப் பதத்ிரிமகக் கை்வி நிறுவனைானது தி இந்து குழுைத்தின் தமைவர ்ைாலினி 

பாரத்்தசாரதி அவரக்மள 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான தனது முன்னாள் ைாணவர ்விருதிமனப் 

கபறுபவரக்ளுள் ஒருவராக அறிவிதத்ுள்ளது. 
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  காவை்துமறயிை் திருநங்மகச ் சமுதாயதத்ிற்கு 1 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவதாக 

கரந்ாடக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

o காவை் துமறயின் அமனத்து நிமைகளிலும் அவரக்ளுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கப் 

படுை். 

 பிைகடை்பியாவிை் நமடகபற்ற ைதிப்புமிக்க ெூனியர ் US ஓபன் ஸ்குவாஷ் என்ற 

தபாட்டியின் 15 வயதிற்குட்பட்ட கபண்கள் பிரிவிை் இந்திய இளை்சிறுமி அனாைத் சிங் 

என்பவர ்கவற்றி கபற்று வரைாறு பமடத்துள்ளார.் 

o  13 வயது சிறுமியான இவர ்கடை்லிமயச ்தசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 தகாவாக்சின் மருந்திடன உற்பதத்ி பசய்யும் பாரத் பதயாகடக் நிறுவனமானது, 12 முதல் 

18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு இந்தத் தடுப்பூசியிடன பசலுதத்ுவதற்காக என்று 

அதன் அவசரகாைப் பயன்பாட்டிற்கு இந்தியத ் தடலடம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு 

அடமப்பிடமிருந்து அனுைதிமயப் கபற்றுள்ளது. 

 ைரியானா மாநில அரசானது சமீபத்திை், தனது கைாை் வரி சட்டதத்ிை் திருதத்தத்ிடன 

மமற்பகாண்டது. 

o இந்த ைாநிைதத்ிை் ைது அருந்துவதற்குை், மது வாங்குவதற்குை் அை்ைது அடத 

விற்பமன கசய்வதற்குமான ஒரு சட்டப்பூரவ் வயதிடன  25 வயதில் இருந்து 21 

வயதாகக்  குமறப்பதற்கு  இந்தத் திருதத்ம் வழி வகுக்கிறது. 

 HDFC வங்கியானது இந்தியத் தபால் பணவழங்கீட்டு வங்கி உடன் டகமகாரத்த்ுள்ளது. 

o இது பகுதியளவு நகரப்்புறமாக விளங்கும் பகுதிகள் மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் 

வங்கிக் கணக்கு இல்லாத மற்றும் மசடவப் பபறாத சமூகப் பிரிவுகளுக்கு அதன் 

வங்கிச ்மசடவகடள வழங்குவதற்கானதாகும். 

 சாடலயிலும் இரயில்பாடதயிலும் இயங்கும் வடகயிலான உலகின் முதல் இரட்டட 

வடகப் மபாக்குவரத்து வாகனமானது, ஜப்பானின் மடாக்கூஷிமா மாகாணத்தில் உள்ள 

காய்மயா நகரில் அதன் பபாது உபமயாகதத்ிற்கு மவண்டி அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது. 

o அதன் சாடல மற்றும் இரயில்பாடத இயக்கத்டத 15 வினாடிகளில் மாற்ற இயலும். 

 மத்திய சாடலப் மபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாடலத் துடற அடமசச்ர ்நிதின் கட்காரி, 

உத்தரப் பிரமதசத்தில் காஸியாபாத்தின்  டாஸ்னா எனுமிடதத்ில் அடமந்த  கிழக்கத்தியப் 

புறநகர ் விடரவுப் பாடதயில் முதலாவது நுண்ணறிவுப் மபாக்குவரதத்ு அடமப்பிடன 

அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

o மபாக்குவரதத்ில் எதிரப்காள்ளும் துயரங்கடளக் குடறப்பதற்கும் பயணிகளின் 

பாதுகாப்டப அதிகரிப்பதற்குமான ஒரு முயற்சியாக இது பதாடங்கப் பட்டது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் முகமது பபன் சுலயம் என்பவர ்ஜீன் டாட் என்பவருக்கு அடுதத்ு 

சரவ்மதச வாகனத் பதாழில்துடறக் கூட்டடமப்பின் (FIA) முதல் ஐமராப்பிய மதசம் சாராத 

தடலவராகத் மதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

o சரவ்மதச வாகனத் பதாழில்துடற கூட்டடமப்பானது ஃபாரம்ுலா ஒன், உலக ராலி 

சாம்பியன்ஷிப், மவரல்்டு என்டியூரன்ஸ், மற்றும் ஃபாரம்ுலா E மபான்ற கார ்

பந்தயங்களின் மீதான ஒரு ஆளுடகக் குழுவாகும். 

 டிக்டாக் ஊடகமானது 2021  ஆண்டின் மிகப் பிரபலமான வடலதத்ளமாக உருபவடுதத்ு 

மாபபரும் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமான கூகுமள விஞ்சியது. 
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o இது க்ளவுட்ஃப்மளர ்எனும் தகவல் பதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் வழங்கிய  ஓர ்

அறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ் அறிஞாக்ள் சிைை்கபாலி சு.கசை்ைப்பன், முமனவா ் கதா.பரைசிவன், புைவா ்

இளங்குைரனாா,் முருதகச பாகவதா,் சங்கரவள்ளி நாயகை், கச.ராசு ஆகிதயாரின் நூை்கள் 

தமிழ்நாடு அரசால் நாட்டுமடமையாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 முதை்வா ் மருதத்ுவக் காப்பீட்டுத் திட்டதத்ின் பயனாளிகளுக்கான குடுை்ப ஆண்டு 

வருைான உசச் வரை்பு ரூ.1.20 ைட்சைாக உயாத்்தி அரசாமண பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வயானா பநட்பவாரக்் மற்றும் ஃபபடரல்  வங்கி ஆகியவற்றிற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு IBSi – 

உைக நிதித் கதாழிை்நுட்பப் புதத்ாக்க விருது வழங்குை் விழாவிை் ‘மிகவும் கசயை் திறன் 

மிக்க நிதித் கதாழிை்நுட்பக் கூட்டாண்மை வங்கி : திறன்மிக்கது ைற்றுை் தகவமைவு 

மிக்கது’ என்ற விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

o வழங்கீட்டுத் கதாடரமைவு நிதியியமை (Supply Chain Finance) தானியங்கு ையைாக்கி 

எளிமைப்படுதத்ியதற்காக இந்த விருதானது அதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இரண்டு முமற ஒலிை்பிக் பதக்கை் பவன்ற இந்தியப் மபட்மிண்டன் வீராங்கடனயான P.V. 

சிந்து தபட்மிண்டன் உைகக் கூட்டமைப்பின் தடகள வீரரக்ள் ஆமணயதத்ின் ஒரு 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

o 2025 ஆை் ஆண்டு வமர இந்த ஆமணயத்தின் உறுப்பினராகப் பணியாற்ற உள்ள 5 

உறுப்பினரக்ளுள் ஒருவராக 26 வயதான இந்த முன்னாள் உைக சாை்பியன் நியமிக்கப் 

பட்டார.் 

 8வது உைகத் தமிழ் ைாநாடு ைற்றுை் கசன்மன உைகப் கபாருளாதார  உசச்ி ைாநாடு 

டிசை்பர ்27 முதை் 29 வமர கசன்மனயிை் நடதத்ப் பட்டது. 

o இதில் உைகை் முழுவதுமிருந்து 10 தமைசிறந்த தமிழரக்ளுக்கு “உைகத ்தமிழரக்ளின் 

ைணி ைகுடை்” என்ற விருது வழங்கப்படவுை் உள்ளது. 

 35 வருட நீண்ட இமடகவளிக்குப் பிறகு ஸ்ரீநகரிை் உள்ள 126 வருடங்கள் பழமையான 

புனித லூக் ததவாையை் மீண்டுை் திறக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் விலங்குகடள நன்முடறயில் நடத்த விடழகின்ற மக்கள் சாரந்்த 

அடமப்பானது (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals), பாலிவுட் நடிடக ஆலியா 

பட்டிடன 2021ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நபராக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரமதச அரசானது ஜான்சி இரயில்மவ நிடலயத்தின் பபயடர ‘வீராங்கமன 

லட்சுமிபாய் இரயில் நிடலயம்‘ என மாற்றியுள்ளது.  

o ஜான்சி இரயில் நிடலயதத்ின் இந்தப் புதிய பபயரானது ராணி லட்சுமி பாயின் 

நிடனவாக பபயரிடுவதற்கு மவண்டி முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 மபாரச்ச்ுக்கீசியக் கால்பந்தாட்ட ஜாம்பாவானான கிறிஸ்டியாமனா பரானால்மடா 

என்பவரின் உருவச ் சிடலயானது மகாவாவிலுள்ள பனாஜி எனுமிடதத்ில் நிறுவப் பட்டு 

உள்ளது.  

o இடளயத் தடலமுடறயினரிடடமய விடளயாட்டுத் துடறயில் அவரக்டளப் 

பங்மகற்க ஊக்குவிப்பதும் அவரக்ளின் கனடவப் பின்பற்ற பசய்வதும் இதற்கான ஒரு 

மநாக்கமாகும். 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஆளில்லா விமானப் படைப் சிறப்புப் பிரிவு 

 

 பசன்டன மாநகராட்சிக் காவல் துடறக்காக ஒரு ஆளில்லா விமானப்படடச ் சிறப்புப்  

பிரிவிடன உருவாக்குவதற்கு தமிழக அரசு ஆடண ஒன்டறப் பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

 9 ஆளில்லா விமானங்கடளக் பகாண்டு இந்தப் புதிய பிரிவானது உருவாக்கப்படும். 

 இந்த 9 ஆளில்லா விமானங்களில் 6 விடரந்து பசயல்படும் ஆளில்லா விமானங்களும், 2 

நீண்டதூர வரம்புடடய கண்காணிப்பு ஆளில்லா விமானங்களும் மற்றும் ஓர ் உயிர ்

காக்கும் ஆளில்லா விமானமும் அடங்கும்.  

 

கழுவேலி ெதுப்பு நில பறடேகள் ெரணாலயம் 

 விழுப்புரை் ைாவட்டதத்ிை் உள்ள 5,151.60 கைக்தடர ் அளவிலான சதுப்பு நிைங்கமள 

கழுதவலி சதுப்பு நிைப் பறமவகள் சரணாையைாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 1972 ஆம் ஆண்டின் வனவிைங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டதத்ின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒரு 

அதிகாரத்மதப் பயன்படுத்தி இந்த அறிவிப்பானது கவளியிடப்பட்டது. 

 கழுதவலி அை்ைது கலிதவலி சதுப்பு நிைமானது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிகப்கபரிய நீரப்் 

பறமவகள் கூடுை் இடங்களிை் ஒன்றாகுை். 

 ஓர ்அரிய புைை்கபயரந்்த உலாவும் பறடவயான, சாம்பல்நிற வால் உடடய டாட்லர,் நமது 

நாட்டில் இந்தப் பகுதியிலும் புலிகாட் ஏரிப் பகுதிகளில் ைட்டுதை காணப் படுகின்றது. 

 கழுதவலி பறமவகள் சரணாையை் தமிழ்நாட்டின் 16வது பறமவகள் சரணாையைாகத் 

திகழும். 

 

ஒருமுடற மை்டுவம பயன்படுத்தும் ேடகயிலான குருதிப்பகுப்பு ொதனம் 

 பசன்டன கீழ்ப்பாக்கை் அரசு ைருதத்ுவக் கை்லூரி ைருதத்ுவைமனயானது ஒருமுடற 

மட்டுமம பயன்படுதத்ும் வடகயிலான குருதிப் பகுப்பு (dialysis) பசய்யும் முமறமய 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இதிை், முதைமைசச்ரின் விரிவான ைருதத்ுவக் காப்பீட்டுத் திட்டதத்ின் கீழ், ஒவ்கவாரு 
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குருதிப்பகுப்புச ்பசயல்முடறக்கும் ஒரு முடற பயன்படுதத்ித் தூக்கி வீசும் வடகயிலான 

குருதிப் பகுப்புச ்சாதனம் ைற்றுை் AV குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படும். 

 

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான வதசிய விருது 

 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளிப்பதில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழக மாநிலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சரவ்மதச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தன்று (டிசம்பர ்03) புதுபடல்லியில் நடடபபற்ற ஒரு 

விருது வழங்கும்  விழாவில் இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 மசலம் மாவட்டமானது, மறுவாழ்வு மசடவகடள வழங்குவதில் ஒரு சிறந்த மாவட்டம் 

என்பதற்கான விருடதப் பபற்றது. 

 இந்தியாவில் இந்த விருதிடனப் பபற்ற இரண்டு மாவட்டங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.  

 

டநை்டிங்வகல் விருது 

 மதுடரடயச ் மசரந்்த 50 வயது ஆண் பசவிலியரான மடனியல் விஜயராஜ் என்பவருக்கு 

டநட்டிங்மகல் விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 லண்டனில் உயரிய விருதான டநட்டிங்மகல் விருதானது, பசவிலியரக்ளின் மகத்தான 

மசடவடயப் பாராட்டி ஒவ்மவார ்ஆண்டும் வழங்கப்படுகிறது.  

 

தமிழில் முன்சனழுத்துகள் 

 பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சான்றிதழ் பபற விண்ணப்பிக்கும் மாணவரக்ள் தங்கள் 

பபயரக்ளின் முன்பனழுதத்ுகடள (initials) தமிழிை் எழுதுவமதக் கட்டாயை் எனக் கூறி 

தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  

 கபாது ைக்கள் அரசாங்கப் பதிதவடுகளுக்கான விண்ணப்பங்கமளச ் சைரப்்பிக்கும் 

சமயத்திலும் இந்த உத்தரவானது கபாருந்துை். 

 தமிழக ைாநிை அரசானது, ஏற்கனதவ தனது பணியாளரக்மளத் தங்களது கபயர ்ைற்றுை் 

முன்கனழுதத்ுக்கமளத் தமிழிை் மககயாப்பமிடுவதமனக் கட்டாயம் பசய்து உள்ளது.  

 

ஸ்பாஞ்ெ ்சிை்டி (உறிஞ்சு நகரம்) 

 நகரப்்புறத்தில் மடழநீரால் ஏற்படும் பவள்ளத்டதக் கட்டுப்படுத்தப் புதுடமயான நீர ்

மமலாண்டம உத்திகடளக் கடடபிடிக்கவும் பசன்டனடய ஒரு ஸ்பாஞ்ச ் சிட்டியாக 

(உறிஞ்சு நகரமாக) மாற்றவும் பசன்டன மாநகராட்சிப் பணிகடள மமற்பகாள்ளத ்

தயாராக உள்ளது. 

 ஸ்பாஞ்ச ் சிட்டி என்பது நகரப்்புறங்கடள அதிகளவில் நீடர உள்வாங்கக் கூடியதாக 

மாற்றுவதற்கும் மடழநீடர மசமிப்பதற்காக அதிக அளவில் திறந்தபவளிகடள 

அடமப்பதற்குமான ஒரு திட்டமாகும். 

 பசன்டனயின் நீரவ்ளத்துடறயானது, நகரம் முழுவதும் உள்ள சிறிய நீரந்ிடலகளில், நீடர 

மறுமசமிப்பு பசய்யும் வடகயிலான குழாய்கடளத் மதாண்டுவதற்கான சில சாதத்ியக் 

கூறுகடள ஆராய்ந்து வருகிறது.  
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 இது நீரந்ிடலகடள மறுபடியும் நீர ்நிடறந்து இருப்பதற்கு மவண்டிய வடகயில் உதவும்.  

 

 

பள்ளிக்கரடணயில் சூழலியல் பூங்கா 

 

 பள்ளிக்கரடண ஈரநிலப்பகுதியில் 2.5 பெக்மடர ்நிலப்பரப்பில் அடமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

சூழலியல் பூங்காவிடன முதலடமசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் காபணாலி மூலமாக 

திறந்து டவத்தார.்  

 பள்ளிக்கரடண சதுப்பு நில ஈரநிலத்திடன ராம்சார ் உடன்படிக்டகயின் கீழ் ஒரு ஈர 

நிலமாக அறிவிக்கக் மகாரி மதத்ிய அரசிற்கு ஒரு முன்பமாழிதல் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.   

 

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


                   

 

26 
 

JICA மற்றும் தமிழ்நாடு ஒப்பந்தம்  

 

 பதாற்றா மநாய்கடளத் தடுப்பது  மற்றும் அடதக் கட்டுப்படுதத்ுவதற்கான 

கலந்துடரயாடல் ஒப்பந்ததத்ில் ஜப்பான் சரவ்மதச ஒத்துடழப்பு முகடம மற்றும் தமிழக 

அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத ் துடற ஆகியடவ இடணந்து 

டகபயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 பதாற்றா மநாய்கடளத் தடுதத்ல் மற்றும் அதடனக் கட்டுப்படுதத்ுவதில் சுகாதார 

பணியாளரக்ளின் மமலாண்டம மற்றும் பதாழில்நுட்பத் திறன்கடள வலுப்படுத்தச ்

பசய்வதில் இத்திட்டம் கவனம் பசலுதத்ுகிறது.  

 பதாற்றா மநாய்கள் காரணமாக ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளின் அளவானது பமாதத் 

உயிரிழப்புகளில் 63% எனவும், 30 முதல் 70  வயதிற்குட்பட்டவரக்ளின் மத்தியில்  பதாற்றா 

மநாய்கள் காரணமாக உயிரிழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் 23% எனவும் UNICEF 

கதரிவித்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைானது தமிழ்நாடு நகரப்்புற சுகாதார நைதத்ிட்டதத்ுடன் (2016 ஆை் ஆண்டு 

ைாரச் ்ைாததத்ிை் மககயழுத்தான ODA கடன் திட்டை்) இமணந்து கசயை்படுை்.  

 இது தமிழகத்திை் கதாற்றா தநாய்களின் தைைாண்மைமய வலுப்படுதத்ுவதற்காக 

மவண்டி பை நடவடிக்மககமளச ்கசயை்படுதத்ுை். 

 

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாைல் 

 

 தமிழ்த் தாய் வாழ்தத்ுப் பாடடலத் தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பாடலாக அறிவித்து தமிழக 

அரசு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 

 இப்பாடல் கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பபாது நிகழ்சச்ிகளில் 

பாடப் படும் மபாது மாற்றுத் திறனாளிகள் தவிர அடனவரும் எழுந்து நிற்க மவண்டும். 
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இராதாகிருஷ்ணன் – SKOCH விருது 

 

 தமிழ்நாட்டின் சுகாதாரச ் பசயலாளர ் J. இராதாகிருஷ்ணன் அவரக்ளுக்குப் தபரிடர ்

தைைாண்மை ைற்றுை் தணிப்பு நடவடிக்மககளுக்கான SKOCH கபாதுச ் தசமவ என்ற 

விருதானது புது கடை்லியிை் வழங்கப்பட்டது. 

 2004 ஆை் ஆண்டிை் குை்பதகாணை் தீ விபதத்ு, சுனாமி நிவாரணை் ைற்றுை் நாகப் பட்டினை் 

ைாவட்டத்திை் தைற்ககாண்ட ைறுசீரமைப்பு நடவடிக்மககள் முதை் தற்மபாடதய தகாவிட்-

19 கபருந்கதாற்றிமனக் மகயாண்டது வமரயிைான அவரது பணிக்காக இந்த விருதானது 

அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 

இன்னுயிர ்காப்வபாம் – நம்டம காக்கும் 48 திை்ைம் 

 

 முதலடமசச்ர ்மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் இன்னுயிர ்காப்மபாம் – நம்டம காக்கும் 48 என்ற 

திட்டதத்ிடனத் பதாடங்கி டவத்தார.்  

 விபதத்ு நடந்த 48 மணி மநரத்திற்குள் சில குறிப்பிட்ட மருதத்ுவமடனகளில் 

சிகிசட்சக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நபரக்ளுக்கு ஆகும் மருத்துவச ் பசலவுகடள அரமச 

பசலுத்தும் என்படத இதத்ிட்டம் உறுதி பசய்கிறது.  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், அடனதத்ு மருதத்ுவச ்மசடவகளும் உள்ளடக்கப்படும்.  
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 மாநிலம் முழுதும் உள்ள 609 மருத்துவமடனகளில் மக்கள் இதத்ிட்டத்தின் மூலம் பயன் 

பபறலாம். 

 அவற்றுள் 204 அரசு மருத்துவமடனகள் மற்றும் 405 தனியார ் மருத்துவமடனகள் 

அடங்கும்.  

 முதலடமசச்ரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பபற 

தகுதியில்லாத நபரக்ளும் இத்திட்டதத்ின் கீழ் பயன் பபறுவர.்  

 பநடுஞ்சாடலத் துடற மற்றும் மபாக்குவரத்துத ் துடறயின் ஒதத்ுடழப்புடன் இந்த 

இலவசச ்சிகிசட்சயானது வழங்கப்படும்.  

 

மீண்டும் மஞ்ெள்டப திை்ைம் 

 

 தமிழக முதல்வர ் M.K. ஸ்டாலின் மீண்டுை் ைஞ்சள்மப விழிப்புணரவ்ு இயக்கை் என்ற 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முன்கனடுப்பிமனத் கதாடங்கி மவதத்ார.் 

 ைஞ்சள் துணிப்மப (அ) ைஞ்சப்மபமயப் பயன்படுதத்ுவது குறிதத் இந்த விழிப்புணரவ்ு 

இயக்கைானது கநகிழிப் மபகமள உபமயாகிப்படத டகவிட்டு சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

மபகமளப் பயன்படுதத்ிட மவண்டி ைக்கமள ஊக்குவிப்பமத தநாக்கைாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

இன்ை்வகா வதநீர் ேண்டிகள் 

 தமைமைச ் கசயைகதத்ிை் 'இன்ட்தகா மதநீர ் வண்டிகள்' எனப்படும் 20 மதநீர ் மற்றும் 

உணவு விநிமயாக வண்டிகடள முதை்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் ககாடியமசதத்ுத ்

கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இடவ சிறப்புப் பகுதி தைை்பாட்டுத் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தின் (SADP - Special Area 

Development Programme) ஆதரவுடன் Indcoserve’ என்ற நிறுவனத்தின் பை்தவறு ததநீர ்

வமககமள வாடிக்மகயாளரக்ளிடம் விநிமயாகம் பசய்ய உள்ளன. 
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 கசன்மன, தகாயை்புதத்ூர,் திருப்பூர ் மற்றும் நீைகிரி ஆகிய ைாவட்டங்களிை் அடவ 

பணியிை் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளன. 

 

 

முதலடமெெ்ரின் கை்டுப்பாை்டுக் கண்காணிப்பு அடமப்பு 

 தமிழக அரசானது முதலடமசச்ரின் கட்டுப்பாட்டுக் கண்காணிப்பு அமைப்மப அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இதன் மூைை் முதை்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள், ைமழப்பபாழிவின் பாங்குகள், நீரத்் 

ததக்கங்களிை் மசமிக்கப்படும் நீரின் அளவுகள் ைற்றுை் சுகாதாரை் கதாடரப்ான முக்கிய 

விஷயங்கள் குறித்த நிகழ்தநரத் தகவல்கடளப் கபற முடியுை். 

 

 

R. பாரத்்தீபன் – தங்க நுடழவு இடெவுெ ்சீை்டு 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ிடமிருந்து தங்க நுடழவு இடசவுச ்சீட்டிடனப் பபற்ற முதல் தமிழ் 

நடிகர ் என்ற பபருடமடய நடிகரும் திடரப்படத் தயாரிப்பாளருமான R. பாரத்்தீபன் 

பபற்றுள்ளார.் 

 சினிமாத் துடறயில் அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக மவண்டி அவருக்கு இந்த 

அங்கீகாரமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

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


                   

 

30 
 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் தங்க நுடழவு இடசவுச ் சீட்டு என்பது ஐந்து முதல் பதத்ு 

ஆண்டுகள் வடர நீட்டிக்கப்படக்கூடிய, தானாகமவ புதுப்பிக்கப்படக் கூடிய ஒரு நீண்ட 

கால குடியிருப்பு இடசவுச ்சீட்டாகும். 

 பல்மவறுத் துடறகடளச ் மசரந்்த சாதடனயாளரக்ள், பதாழில்திறன் வல்லுநரக்ள், 

முதலீட்டாளரக்ள் மற்றும் சில குறிப்பிட்டத் திறன்கடளக் பகாண்டவரக்ளுக்கு மட்டும் இது 

வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

சதால்காப்பியம் 

 

 பதால்காப்பியதத்ின் இந்தி பமாழிபபயரப்்பிடனயும், தமிழ் பசம்பமாழி இலக்கியத்தின் 

9 படடப்புகளின் கன்னட பமாழிபபயரப்்பிடனயும்  கல்விதத்ுடற இடண அடமசச்ர ்

சமீபதத்ில் பவளியிட்டார.் 

 தமிழ் இலக்கியமானது  தமிழ்க் கவிஞரக்ளின் கூட்டத்தின் (சங்கம்) பபயரிடப்பட்ட சங்க 

காலம் சாரந்்த நூல்கடள உள்ளடக்கியதாகும். 

 பதால்காப்பியரால் இயற்றப்பட்ட பதால்காப்பியம் என்ற நூலானது தமிழ் இலக்கியப் 

படடப்பின் ஆரம்ப காலப் படடப்பாகமவ  கருதப்படுகிறது. 

 இது தமிழ் இலக்கணத்திடனக் குறிதத் ஒரு படடப்பாக இருந்தாலும், அந்தக் கால 

அரசியல் மற்றும் சமூக-பபாருளாதார நிடலடமகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகடளயும் 

வழங்குகிறது. 
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வதசிய பனிெ ்ெறுக்கல் ொம்பியன்ஷிப் வபாை்டி 

 

 சமீபதத்ிை் கடை்லியிை் நடடபபற்ற 59வது ததசிய (ஸ்தகட்டிங்) பனிச ் சறுக்கல் 

சாை்பியன்ஷிப் தபாட்டியிை் அவிக்சித் விெய் விஸ்வநாத் என்பவர ் 4 தங்கை் ைற்றுை் 1 

கவள்ளிப் பதக்கத்திடன கவன்றார.் 

 இவர ் கசன்மனயின் அருை்பாக்கதத்ிை் உள்ள தகாலப் கபருைாள் கசட்டி மவஷ்ணவ் 

தைை்நிமைப் பள்ளியின் ைாணவர ்ஆவார.் 

 அவரது சக அணி வீரரான ஆரய்ா விதவக் விஸ்வநாத் 11 முதை் 14 வயதுக்குட்பட்ட 

இடளமயார ்ஆண்கள் பிரிவிை் 2 கவண்கைப் பதக்கங்கமளயுை் கவன்றார.் 

 

M.S. சுோமிநாதன் வராஜா 

 

 பகாடடக்கானடலச ் மசரந்்த இந்தியாவின் முன்னணி மதாட்டக்கடல வல்லுநரான M.S. 

வீரராகவன் ஒரு புதிய மராஜா வடகடய உருவாக்கி அதற்கு M.S. சுவாமிநாதன் மராஜா 

என்று பபயரிட்டுள்ளார.் 

 பசன்டனயில் உள்ள M.S. சுவாமிநாதன் ஆராய்சச்ி அறக்கட்டடள பவளியிட்ட ஒரு 

அறிக்டகயில் ஊதா நிறம் பகாண்ட இந்த மராஜா வடகயானது ஒரு மநாய் எதிரப்்புச ்

சக்தியிடனக் பகாண்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

 KSG சன் என்ற குழுமதத்ினால் வளரக்்கப்பட்ட மற்பறாரு புதிய வடக மராஜாக்களுக்கு 

"மான்ககாை்பு" என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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 பபங்களூருவில் உள்ள  ஒரு தாவரச ் பசடி வளரப்்பகதத்ில் வளரக்்கப்பட்ட இந்த மராஜா 

வடகயானது ஒரு பிரகாசமான இளஞ்சிவப்பு நிறமுடடய புமளாரிபண்டா வடக மராஜா 

(floribunda rose) ஆகும். 

 

வதசிய விருதுகள் 

 

 சரவ்ததச ைாற்றுத் திறனாளிகள் தினதத்ன்று (டிசம்பர ் 3) புதுதிை்லியிை் ைாற்றுத ்

திறனாளிகளின் சிறந்தப் பணிகளுக்காக குடியரசுத் தமைவர ்ராை்நாத் தகாவிந்த் ததசிய 

விருதுகமள வழங்கினார.் 

 தமிழகத்மதச ் தசாந்்த ஏ.எை்.தவங்கடகிருஷ்ணன், எஸ்.ஏழுைமை, தக.திதனஷ், 

ைாமனக்ஷா தண்டபாணி, தக.தொதி, டி.பிரபாகரன் ஆகிதயாருக்கு இந்த ததசிய விருது 

வழங்கப் பட்டது. 

 

வகாவிை்-19 சதாற்றினால் உயிரிழந்தேரக்ளின் குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் 50,000 

இழப்பீடு 

 

 மகாவிட்-19 பதாற்றினால் உயிரிழந்தவரக்ளின் குடும்பதத்ினருக்கு ரூ.50,000 இழப்பீடு 

வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது. 

 இந்த இழப்பீடுகளானது மாநிலப் மபரிடர ்நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும்.  

 நிவாரணம் மற்றும் ஆயத்த நடவடிக்டககளில் ஈடுபடுபவரக்ளும் இதன் கீழ் பயன் 

பபறுவர.்   

 இந்த நிதியானது 2005 ஆம் ஆண்டின் மபரிடர ்மமலாண்டமச ்சட்டதத்ின் படி உருவாக்கப் 

பட்டதாகும். 
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வதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியப் பழங்குடியினர் மாநாடு 

 

 இந்தியப் பழங்குடியினர ் கூட்டுறவுச ் சந்டதப்படுதத்ுதல் மமம்பாட்டு நிறுவனமானது 

இந்திய பவளியுறவுத் துடற அடமசச்கதத்ுடன் இடணந்து இந்தியப் பழங்குடியின ஆதி 

மமகாத்சவதத்ில் இந்தியப் பழங்குடியினர ்மாநாட்டிடன  ஏற்பாடு பசய்தது. 

 இந்த மாநாடானது உள்ளூர ் மக்களுக்காக குரல் பகாடுத்தல் எனும் பிரதமரின் ஒரு 

பகாள்டகக்கு ஏற்ப ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 சுயச ் சாரப்ுடடய இந்தியாடவ உருவாக்கவும் பழங்குடியினர ் குறிதத் வளமானப் 

பாரம்பரியத்டத சரவ்மதச மக்கள் மதத்ியில் அறிமுகப்படுதத்வும் மவண்டி இந்த மாநாடு 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

குவனா வதசியப் பூங்கா 

 

 2022 ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பிரமதசதத்ிலுள்ள குமனா மதசியப் பூங்காவில் 13 

சிறுத்டதகள் மசரக்்கப்பட உள்ளன. 

 இது உலகின் கண்டங்களுக்கிடடமயயான மிகப்பபரிய ஒரு விலங்குப் பரிமாற்றமாக 

குறிப்பிடப் படுகிறது. 

 இந்த 13 சிறுத்டதகளில் 10 சிறுத்டதகள் பதன்னாப்பிரிக்காவிடனயும் 3 சிறுத்டதகள் 

நமீபியாடவயும் மசரந்்தடவ. 

 69 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (1952 ஆம் ஆண்டில்) கடடசிச ் சிறுத்டதயானது சத்தீஸ்கரில் 

மவட்டடயாடப் பட்டதாக பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

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


                   

 

34 
 

இயற்டகச ்ொன்றிதழ் அளிக்கப்பை்ை கிவி 

 அருணாசச்லப் பிரமசதத்தின் ஜிமரா என்ற பள்ளதத்ாக்கில் விடளயும், இந்தியாவின் 

இயற்டகச ்சான்றிதழ் பபற்ற ஒமர கிவி வடக பழமானது ஆதி மமகாத்சவ் எனப்படும் ஒரு 

மாபபரும் மதசியப் பழங்குடியினர ்திருவிழாவில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்தத ்திருவிழாவானது புதுபடல்லியிலுள்ள டில்லி ொட் (Dilli Hat) எனுமிடதத்ில் நடதத்ப் 

படுகிறது.  

 வடகிழக்குப் பகுதிக்கான இயற்டக மதிப்பீட்டுத் பதாடர ் மமம்பாட்டுத் திடடதத்ின் கீழ் 

கிவி பழத்திற்கு இயற்டகச ் சான்றிதழ் பபற்ற முதல் இந்திய மாநிலம் அருணாசச்லப் 

பிரமதசமாகும். 

 இத்திட்டமானது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்காகத் பதாடங்கப்பட்ட மதத்ிய அரசின் ஒரு 

திட்டமாகும்.  

 

 

2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான வதசிய சுகாதாரக் கணக்கு மதிப்பீடுகள் 

 

 2013-14 ஆம் ஆண்டில் கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிை் 1.15% ஆக இருந்த அரசின் 

சுகாதாரச ் கசைவினங்களின் பங்கானது 2017-18 ஆை் ஆண்டிை் 1.35% ஆக உயரந்்து 

உள்ளது.  

 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான மதசிய சுகாதாரக் கணக்குகள் மதிப்பீடுகளில் இந்தத் 

தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ிய மதிப்பீடுகளானது பபாதுச ் சுகாதார நல அடமப்பின் மீது அதிகரிதத்ு வரும் 

ஒரு நம்பிக்டகடயயும் எடுதத்ுடரக்கின்றது. 

 சுகாதாரம் மற்றும் பமாதத்ச ் சுகாதாரச ் பசலவினங்களுக்காக மவண்டி பவளிநாட்டு 

உதவிகளின் ஒரு பங்கானது குடறந்துள்ளது. 

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


                   

 

35 
 

உலகின் மிக உயரமான தூண் பாலம் 

 

 இந்திய இரயில்மவ நிரவ்ாகமானது மணிப்பூரில் உலகின் மிக உயரமான ஒரு தூண் 

இரயில் பாலத்டதக் கட்டடமதத்ு வருகிறது.  

 மணிப்பூரில் இரயில்மவ நிரவ்ாகம் மமற்பகாள்ளும் இந்தத் திட்டமானது ஜிரிபம் – இம்பால் 

இரயில்மவ பாடதயின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 இந்தப் பாலமானது 141 மீட்டர ்உயரத்தில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 

 மணிப்பூர ்பாலத்தின் பமாத்த நீளமானது 703 மீட்டர ்ஆகும். 

 தற்மபாது ஐமராப்பாவின் மாண்டினீக்மரா எனுமிடத்தில் கட்டடமக்கப்பட்ட 139 மீட்டர ்

உயரமான மலா-ரிமஜகா  (Mala-Rijeka) என்ற உயரம்காபுரப் பாலமானது ஒரு உயரமான 

தூண் பாலமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

செர்ரி பூக்கள் மலரத்ல் திருவிழா – 2021  

 3 நாட்கள் அளவிலான இந்தத் திருவிழாவானது சமீபத்தில் பகாண்டாடப்பட்டது. 

 இத்திருவிழாவானது மமகாலயாவிலுள்ள வாரட்ுஸ் ஏரி மற்றும் மபாமலா டமதானம் 

ஆகிய இரு இடங்களில் நடதத்ப் பட்டது. 

 இந்த வருடாந்திரத் திருவிழாவானது பசரர்ி பூக்கள் மலரத்ல் நிகழ்தலுடன் ஒதத்ுப் 

மபாகிறது.  

 பசரர்ி மரமானது ப்ரூனஸ் பசராமசாய்ட்ஸ் (Prunus Cerasoides) என்றும் அடழக்கப் 

படுகிறது.  
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1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் வபார் பற்றிய புத்தகம் 

 

 இந்திய ராணுவ பஜனரல் MM. நரவதன, “Bangladesh Liberation @ 50 years : “Bijoy“ with Synergy, 

India-Pakistan War 1971” என்ற ஒரு புத்தகத்திடன பவளியிட்டார.் 

 இது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகடளச ் மசரந்்த படடவீரரக்ளின் சுய 

விவரங்களின் ஒரு பதாகுப்பாகும்.  

 இந்தப் புத்தகமானது 1971 ஆம் ஆண்டு மபாரின் வரலாற்று மற்றும் நிகழ்வுப் பதிவுகளின் 

ஒரு பதாகுப்பாகும். 

 இது இந்தியா மற்றும் வங்காளமதசம் ஆகிய இரு நாடுகளின் நூலாசிரியரக்ளால் எழுதப் 

பட்டது. 

 

வதசிய மாணேர் படை – 73ேது ஸ்தாபன தினம்  

 மதசிய மாணவர ் படடயானது நவம்பர ் 28 அன்று தனது 73வது ஸ்தாபனத் தினத்டதக் 

பகாண்டாடியது.  

 இத்தினமானது ஒவ்மவார ்ஆண்டும் நவம்பர ்மாதத்தில் 4வது ஞாயிற்றுக் கிழடம அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மதசிய மாணவர ் படடயானது 1948 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 15 அன்று ராணுவத் துடற 

அடமசச்கத்தின் நிறுவப்பட்டது.  
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 மதசிய மாணவர ் படடமய உலகில் உள்ள ஒரு மிகப்பபரிய சீருடட இடளஞர ்அடமப்பு 

ஆகும். 

 இதன் தடலடமயகமானது புதுபடல்லியில் அடமந்துள்ளது. 

 

 

India1 பணேழங்கீை்டுெ ்வெடே நிறுேனம் 

 

 India1 பணவழங்கீட்டுச ் மசடவ நிறுவனமானது “India1ATMS“ எனப்படும் பவள்டளக் 

குறிப்பீட்டு அடடயாளம் பகாண்ட 10,000 அளவிலான தானியங்கு பண வழங்கீட்டு 

இயந்திரங்கடள (ஏ.டி.எை்) நிறுவி புதிய மைை்கை்மைக் கடந்துள்ளது. 

 India1 நிறுவனமானது ஆஸ்திதரலியாவின் பாங்க்கடக் குழுைத்தாை் ஆதரிக்கப்படுை் ஒரு 

நிறுவனைாகுை்.  

 இந்த நிறுவனைானது இதற்கு முன்பாக BTI Payments என அறியப்பட்டது. 

 10000 ஏ.டி.எை்கமள நிறுவியதன் மூைை், இத்துமறயிை் ைாகபருை் நிறுவனைாக India1 

நிறுவனம் உருபவடுதத்ுள்ளது.  

 India1 ஏ.டி.எம். ஆனது பகுதியளவு நகரப்்புறப் பகுதிகளிலும் மற்றும் கிராமப்புறப் 

பகுதிகளிலும் 2வது மிகப்பபரிய பவள்டளக் குறியீட்டு அடடயாளம் உடடய ஏ.டி.எம். 

நிறுவனமாக மாறியுள்ளது.  

 வங்கி சாரா நிறுவனங்களால் நிறுவப்பட்டு, உரிமம் பபற்று இயக்கப்படும் தானியங்கு  

பண வழங்கீட்டு இயந்திரங்கள் பவள்டளக் குறியீட்டு அடடயாளம்  உடடய ஏ.டி.எம். 

இயந்திரங்கள் ஆகும்.  
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 இந்தியாவில் 1956 ஆம் ஆண்டின் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்ட வங்கி 

சாரா நிறுவனங்கள் இந்த பவள்டளக் குறியீட்டு அடடயாளத்திடனக் பகாண்டு உள்ள 

ஏ.டி.எம் இயந்திரங்கடள இயக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன.  

 

டைை்ரஜன் ஆற்றல் குறித்த முதலாேது ெரே்வதெ மாநாடு 

 

 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மவதிப்பபாருட்கள் மற்றும் உரங்கள் துடற 

அடமசச்கத்தின் இடண அடமசச்ர ் பக்வந்த் கூபா, டெட்ரஜன் ஆற்றல் - பகாள்டக, 

உள்கட்டடமப்பு மமம்பாடு மற்றும் சவால்கள் குறித்த ஒரு முதலாவது சரவ்மதச 

மாநாட்டிடனப் புதுபடல்லியில் பதாடங்கி டவதத்ார.் 

 இந்த மாநாடானது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல்துடற அடமசச்கம், மத்திய 

மின்சார ஆடணயம் மற்றும் மதசிய அனல்மின் கழகம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் 

மத்தியப் பாசன மற்றும் எரிசக்தி வாரியதத்ினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.  

 மின்னாற் பகுப்பிகடள (electrolysers) உற்பதத்ி பசய்வதன் மீதான பசலவினங்கடளக் 

குடறப்பதற்காக டெட்ரஜன் ஆற்றல் உற்பத்திக்கான தீரவ்ுகடளக் கண்டறிய மவண்டி 

டெட்ரஜன் ஆற்றல் பயன்பாட்டின் எதிரக்ாலச ் சவால்கடளப் பற்றி இந்த மாநாட்டில் 

விவாதிக்கப் பட்டது.  

 

வேளாண் ெை்ைங்கடள ரத்து செய்ேதற்கான மவொதா 2021 
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 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்29 அன்று, பாராளுமன்றத்தின் குளிரக்ாலக் கூட்டத் பதாடரின் 

முதல் நாளின் மபாது, மவளாண் சட்டங்கடள ரதத்ு பசய்வதற்கான மமசாதாவிடன (2021) 

இந்தியப் பாராளுமன்றம் நிடறமவற்றியது. 

 மத்திய அரசின் இந்த மூன்று மவளாண் சட்டங்களானது மக்களடவ மற்றும் 

மாநிலங்களடவ ஆகிய இரண்டு அடவகளாலும் ரத்து பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆண்டு மவளாண் சட்டங்கடள ரத்து பசய்வதற்கான இந்த மமசாதாவானது 

மத்திய மவளாண் அடமசச்ர ்நமரந்திரசிங் மதாமரால் தாக்கல் பசய்யப்பட்டது.  

 

இந்திய இளம் தண்ணரீே்ளத் சதாழில்ேல்லுநரக்ள் திை்ைம் 

 முதலாவது இந்திய இளம் தண்ணீரவ்ளத் பதாழில் வல்லுநரக்ள் திட்டமானது 2021 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்29 அன்று காபணாளி வாயிலாக பதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டமானது வழக்கமான திறன் மமம்பாடு மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களிலிருந்து 

மாறுபட்டமதாடு அது தனிதத்ுவம் பகாண்டதாக உள்ளது. 

 இத்திட்டமானது மதசிய நீரியல் திட்டதத்ின்  கீழ் மமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 ஆஸ்திமரலியத் தண்ணீரக்் கூட்டிடணவு என்ற ஒரு அடமப்பானது இத்திட்டதத்ிற்கு 

ஆதரவு அளிக்கிறது. 

 

குளிரக்ாலக் கூை்ைத் சதாைரிலிருந்து 12 மாநிலங்களடே உறுப்பினரக்ள் இடை 

நீக்கம் 

 

 பல்மவறு கட்சிகடளச ் மசரந்்த  12 மாநிலங்களமவ உறுப்பனரக்ள் குளிரக்ாலக் கூட்டத ்

பதாடரிலிருந்து இடடநீக்கம் பசய்யப்பட்டனர.் 

 ஆகஸ்டு மாதத்தில் பாராளுமன்றதத்ின் மடழக் காலக் கூட்டதப்தாடரின் மபாது அவரக்ள் 

மமற்பகாண்ட கட்டுப்பாடற்ற ைற்றுை் வன்முடற நடத்டதகளுக்காக இந்த 

நடவடிக்டகயானது மமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 இளமாறம் கரீம் (CPM), புதைா ததவி தநதை், சாயா வரை்ா, R.தபாரா, மசயது நசீர ்ைூமசன் 

ைற்றுை் அகிதைஷ் பிரசாத் சிங், இந்திய கை்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிதனாய் விஷ்வை், 

திரிணாமுை் காங்கிரஸ் கட்சியின் தடாைா கசன் ைற்றுை் சாந்தா தசத்ரி, சிவதசடனக் 

கட்சியின் பிரியங்கா சதுரத்வதி ைற்றுை் அனிை் ததசாய் ஆகிதயார ் இமட நீக்கை் 

கசய்யப்பட்ட பாராளுைன்ற உறுப்பினரக்ள் ஆவர.் 
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மறுசுழற்சி செய்யப்பை்ை PVC ரக சநகிழிகளிலிருந்து உருோக்கப்பை்ை கைன் 

அை்டைகள் 

 HSBC இந்தியா என்ற நிறுவனமானது இந்தியாவில் முதன்முடறயாக மறுசுழற்சி 

பசய்யப்பட்ட PVC ரக (பாலிவிமனை் குதளாமரடு) கநகிழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட 

கடன் அட்மடகமள அறிமுகை் கசய்துள்ளது. 

 இந்த அட்மடயானது IDEMIA எனப்படுை் ஒரு உைகளாவிய அட்மடத ் தயாரிப்பு 

நிறுவனத்துடன் இமணந்து அறிமுகப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஒற்மறப் பயன்பாடுமடய PVC ரக கநகிழிகமளப் படிப்படியாக குமறப்பதற்குப் 

பங்காற்றுை். 

 இந்த அட்மடகள் 85% ைறுசுழற்சி கசய்யப்பட்ட கநகிழிகளிலிருந்துத் தயாரிக்கப் 

படுகின்றன.  

 

 

இஸ்வரலிய நாை்டின் சைவரான் ஆளில்லா விமானங்கள் 

 

 இந்திய ராணுவமானது இஸ்மரல் நாட்டின் மமம்பட்ட பெமரான் ரக ஆளில்லா 

விமானங்கடளப் பபற்றுள்ளது. 

 இந்த ஆளில்லா விமானங்களின் பயன்பாடானது இந்திய ராணுவதத்ின் கண்காணிப்புத ்

திறன்கடள அதிகரிக்கும்.  
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 லடாக் பகுதியில் சீன அரசின் நடவடிக்டககடளக் கண்காணிப்பதற்கு இது உதவச ்

பசய்கிறது. 

 கிழக்கு லடாக் பிரிவில் உள்ள பமய்யான எல்டலக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் இந்த 

ஆளில்லா விமானங்கள் இயக்கப்படும்.   

 

எல்டலப் பாதுகாப்புப் படை – 57ேது ஸ்தாபன தினம்  

 

 எல்டலப் பாதுகாப்புப் படடயானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 அன்று தனது 57வது 

ஸ்தாபன தினதத்ிடனக் பகாண்டாடியது.  

 இது வங்காளமதசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியவற்றுடனான இந்திய எல்டலடயப் 

பாதுகாக்கும் ஒரு அடமப்பாகும். 

 எல்டலப் பாதுகாப்புப் படடயானது இந்தியாவின் 5 மத்திய ஆயுதக் காவல் படடகளுள் 

ஒன்றாகும். 

 இது இந்தியாவிலுள்ள எல்டலகளின் பாதுகாப்டப உறுதி பசய்வதற்காக 1965 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்பட்ட இந்திய-பாகிஸ்தானியப் மபாரிடனத் பதாடரந்்து 1965 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்01 அன்று நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தப் படடயானது இந்தியப் பிராந்தியத்தின் முதல்கட்டப் பாதுகாப்பு என்று அடழக்கப் 

படுகிறது.  

 

சபாருளாதார ரதீியில் நலிேடைந்த பிரிவினரின் ேடரயடற மதிப்பீை்டுக் குழு 

 இந்திய அரசானது பபாருளாதார ரதீியில் நலிவடடந்த பிரிவினர ் (EWS) குறிதத் 

வடரயடறடய மதிப்பீடு பசய்வதற்கான ஒரு குழுவிடன சமீபத்தில் உருவாக்கியது. 

 இந்தக் குழுவானது அரசு மவடலகள்  மற்றும் அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் பபாருளாதார 

ரீதியில் நலிவடடந்த பிரிவினருக்கு வழங்கப்படும் 10% இடஒதுக்கீட்டின் வடரயடற 

குறிதத்ு ஆய்வு பசய்யும். 

 இந்தப் பிரிடவ நிரண்யம் பசய்யும் வடரயடறகடள இக்குழு மதிப்பீடு பசய்யும். 

 EWS பிரிமவ அமடயாளை் காண்பதிை் பின்பற்றப்படுை் அணுகுமுமறகமள இக்குழு 

ஆய்வு கசய்யுை். 
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 இந்தியாவிை் EWS பிரிமவ அமடயாளை் காண்பதற்கான புதிய வமரயமறமய இந்தக் 

குழு ஆய்வு கசய்து பரிந்துமரக்குை்.  

 

இடணயப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி 

 

 சரவ்மதச பதாடலத் பதாடரப்ு ஒன்றியம் மற்றும் பதாடலத் பதாடரப்ு அடமசச்கத்தின் 

கீழ் இயங்கும் பதாடலத் பதாடரப்ுத் துடற ஆகியடவ இடணந்து 2021 ஆம் ஆண்டு கூட்டு 

இடணயப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியிடன மமற்பகாண்டன.  

 இந்தப் பயிற்சியானது இந்தியாவின் முக்கிய வடலதள உள்கட்டடமப்பு நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றுக்காக நடத்தப்பட்டது.  

 முக்கிய வடலதள உள்கட்டடமப்பு என்பது நாட்டின் பாதுகாப்பிடன உறுதி பசய்வதற்கு 

அவசியமான அடமப்புகள், பசாதத்ுகள் மற்றும் வடலயடமப்புகள் ஆகியனவாகும். 

 இந்தியாவில் இடணயப் பாதுகாப்பின் தயார ் நிடலடய மமம்படுதத்ுவமத இந்தப் 

பயிற்சியின் மநாக்கமாகும். 

 மமலும், இது நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப பசயல்படுதல் திறன் 

ஆகியவற்டற மமம்படுத்துவடதயும் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 

ேருைாந்திரத் சதாழிலாளர் ேளக் கணக்சகடுப்பு 

 மதசியப் புள்ளி விவர அலுவலகமானது வருடாந்திரத் பதாழிலாளர ் வளக் 

கணக்பகடுப்பின் முக்கியத் தகவல்கடள சமீபதத்ில்  பவளியிட்டது. 

 இது ஒரு காலாண்டு அறிக்டக மற்றும் இதன் வரிடசயிலான 10வது அறிக்டகயாகும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு  ஜனவரி முதல் மாரச் ் வடரயிலான காலக் கட்டத்திற்கான ஒரு 

அறிக்டகயாகும். 

 மவடலவாய்ப்பு மற்றும் மவடலவாய்ப்பின்டம மீதான குறிகாட்டிகடள மதிப்பிடச ்

பசய்வமத இதன் முக்கிய ஒரு மநாக்கமாகும். 

 15 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்பட்டவரக்ளிடடமய நிலவும் மவடலவாய்ப்பின்டம வீதம் 

10.3% ஆகும். 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் 13.1% ஆக இருந்த நகரப்்புறப் பபண்களின் மவடலவாய்ப்பின்டம 

வீதமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 11.8% ஆக உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 9.5% ஆக இருந்த நகரப்்புற ஆண்களின் மவடலவாய்ப்பின்டம 

வீதமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 8.6% ஆக உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 43.7% ஆக இருந்த நகரப்்புறத ்பதாழிலாளர ்எண்ணிக்டக வீதமானது 

2021 ஆம் ஆண்டில் 43.1% ஆக உள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் 47.3% ஆக இருந்த நகரப்்புறத ்பதாழிலாளர ்பங்மகற்பு வீதமானது 2021 

ஆம் ஆண்டில் 47.5% ஆக உள்ளது.  

 

 

AIRNxt 

 

 நடடபபற்று வரும் ஆசாதி கா அம்ரித் மமகாதச்வ் என்ற பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இடளஞரக்ள் தங்களது குரல்கடள ஒலிபரப்புவதற்கான ஒரு தளதத்ிடன 

வழங்குவதற்காக AIRNxt என்ற ஒரு புதிய திட்டத்மதத ்கதாடங்க அகிை இந்திய வாகனாலி 

நிறுவனை் முடிவு கசய்துள்ளது.  

 அகிை இந்திய வாகனாலி நிறுவனைானது உள்ளூர ் கை்லூரிகள் மற்றும் பை்கமைக் 

கழகங்கமளச ்தசரந்்த இமளஞரக்மள அதன் நிகழ்சச்ிகளிை் பங்தகற்க அனுைதிதத்ு, அது 

இமளஞரக்மள மையைாகக் ககாண்ட நிகழ்சச்ிகமளப் பற்றி விவாதிக்கவுை் 

நிரவ்கிக்கவுை் அனுைதிக்குை்.  
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Democracy, Politics and Governance – புத்தகம் 

 

 இந்தியக் குடியரசுத் துடணத் தடலவர ் பவங்டகயா நாயுடு அவரக்ள், ஆங்கிலத்தில் 

“Democracy, Polity and Governance” ைற்றுை்  இந்தியிை் “தைாக்தந்தர,் ராெ்நீதி ைற்றுை் தரம்ை்” 

என்று தமைப்பிடப்பட்ட ஒரு புதத்கத்மத கவளியிட்டார.்  

 இந்திய அரசியைமைப்பு ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டதன் 7வது ஆண்டு நிமறவின் தபாது 

இந்தப் புதத்கை் கவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தப் புதத்கத்திமன டாக்டர ்A. சூரியப்பிரகாஷ் என்பவர ்எழுதியுள்ளார.் 

 

Infinity மன்றம்  

 பிரதமர ்நமரந்திர அவரக்ள் Infinity என்ற ைன்றத்திமனத ்கதாடங்கி மவதத்ார.்  

 இந்திய அரசின் கீழ், GIFT நகரை் ைற்றுை் புளூை்கபரக்் ஆகியவற்றுடன் இமணந்து 

சரவ்ததச நிதியியை் தசமவ மையங்கள் ஆமணயைானது இந்த நிகழ்சச்ிமய 

நடதத்ுகிறது.  

 முதைாவது ைன்றத்திை் இந்ததாதனசியா, கதன் ஆப்பிரிக்கா, ைற்றுை் ஐக்கிய ராெ்ஜியை் 

ஆகியமவ பங்குதார நாடுகள் ஆகுை்.  

 இந்த ைன்றைானது ககாள்மக, வணிகை் ைற்றுை் கதாழிை்நுட்பை் ஆகிய துமறகளிை் 

உைகின் முன்னணி நாடுகளின் சிந்தமனகமள ஒன்று தசரக்்குை்.  

 உள்ளாரந்்த வளரச்ச்ிக்காகவுை் ைனித குைதத்ிற்குப் கபருைளவிைான தசமவமய 

வழங்குதற்காகவுை் மவண்டி கதாழிை்நுட்பை் ைற்றுை் புத்தாக்கை் ஆகியவற்மற எவ்வாறு 

நிதியியால் கதாழிை்நுட்பத் துமறயிை் பயன்படுத்தைாை் என்பது குறித்த கசயை்மிக்க ஒரு 

நுண்ணறிவிமனக் ககாண்டு வருவதற்குை் அது பற்றி விவாதிக்கச ் பசய்வதற்குை் 

இை்ைன்றை் வழி வகுக்குை்.  
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G20 முக்கூை்டு அடமப்பில் இந்தியா 

 இந்தியா சமீபத்தில் G20 முக்கூட்டு அமைப்பிை் இமணந்தது.  

 G20 முக்கூட்டு என்ற அமைப்பானது இந்ததாதனசியா, இந்தியா ைற்றுை் இத்தாலி ஆகிய 

நாடுகமள உள்ளடக்கியதாகுை்.  

 அதாவது G20 முக்கூட்டு அமைப்பானது தற்தபாது இந்ததாதனசிய நாட்டின் 

தமைமையிலுை், இதற்கு முன்பு இத்தாலி நாட்டின் தமைமையிலுை், அடுத்தாக 

இந்தியாவின் தமைமையிலுை் இயங்க உள்ளது.  

 முக்கூட்டு என்றாை் மூன்று நாடுகள் ஒன்றிமணந்துச ் கசயை்படுதை் என்று கபாருள் 

ஆகுை்.   

 

 

தற்சகாடலகள் குறித்த அறிக்டக  

 

 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுடகயில் 2020 ஆம் ஆண்டில் சிறு வணிக உரிடமயாளரக்ள் 

மத்தியில் தற்பகாடலகளால் நிகழும் உயிரிழப்புகள் மதசிய அளவில் 30% அதிகரித்தது.  
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 மதசியக் குற்றவியல் ஆவணக் காப்பகதத்ின் 2020 ஆம் ஆண்டு விபத்தினால் ஏற்பட்ட 

உயிரிழப்புகள் மற்றும் தற்பகாடலகள் அறிக்டகயில் இத்தகவல் கூறப் பட்டுள்ளது.  

 மற்ற இந்திய மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு மற்றும் 

கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் ஒட்டு பமாதத்த் தற்பகாடலகளின் எண்ணிக்டக  

என்பது அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது.  

 சுயபதாழில் பசய்பவரக்ள் மத்தியிலான தற்பகாடலகள் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம் 

பதிவாகியுள்ளன.  

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் இருந்தடத விட 36% அதிகரித்துள்ளது.  

 

புடதபடிமம் ொரா எரிசபாருள் மூலங்களிலிருந்து 40% மின் உற்பத்தித் திறன் 

 

 இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் அதன் 40% இைக்மக புமத 

படிமை் சாரா எரிகபாருள் மூைங்களிலிருந்துத் தயாரித்துள்ளன. 

 CoP 21 ைாநாட்டிை் இந்தியா தனது ததசிய அளவிை் நிரண்யிக்கப்பட்ட பங்கீடுகளின் ஒரு 

பகுதியாக, 2030 ஆை் ஆண்டுக்குள் புமதபடிமை் சாரா எரிகபாருட்களிலிருந்து 40% மின் 

உற்பத்தித் திறமன அமைக்குை் இைக்மக எட்டுவதற்கு இந்தியா உறுதியளித்தது. 

 2021 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்ைாததத்ிதைதய இந்தியா தனது இைக்மக எட்டியுள்ளது. 

 இந்தியாவிை் நிறுவப்பட்ட புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றை் திறன் 150.05 GW ஆகுை். 

 அணுசக்தி சாரந்்த மின் உற்பத்தி திறன் 6.78 GW ஆகுை். 

 இது புமதபடிமை் சாரா எரிகபாருள் அடிப்பமடயிை் நிறுவப்பட்ட கைாதத் ஆற்றை் திறமன 

156.83 GW ஆக திரட்டியுள்ளது. 

 இது நிறுவப்பட்ட கைாத்த மின் உற்பதத்ித் திறனான 390.8 GW அளவிை் 40.1% ஆகுை். 
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1817 டபக்கா புரை்சி 

 

 ஒடிசாவின் 1817 ஆை் ஆண்டு மபக்கா புரட்சியிடன ததசியக் கை்வி ஆராய்சச்ி ைற்றுை் 

பயிற்சிக் கழகத்தின் 8 ஆை் வகுப்பு வரைாற்றுப் பாடப் புத்தகதத்ிை் ஒரு தநரவ்ு ஆய்வாகச ்

தசரக்்க உள்ளது. 

 ைத்தியக் கைாசச்ாரத் துடற அமைசச்ர ் கிசன் பரட்டி சமீபத்திை் இந்தப் பரிந்துமரமய 

அளிதத்ுள்ளார.் 

 மபக்காக்கள் என்மபார ்16 ஆை் நூற்றாண்டு முதை் ஒடிசா அரசரக்ளாை் பை்தவறு சமூகக் 

குழுக்களிை் இருந்து பமடயிை் தசரக்்கப்பட்டவர ்ஆவர.் 

 வாடமக இை்ைாத நிைை் (நிஷ்-கர-்ொகிரஸ்்) ைற்றுை் பட்டங்களுக்குப் பதிலாக அவரக்ள் 

பாதுகாப்புச ்தசமவகமள வழங்கினர.் 

 இவரக்ள் ஒடிசாவின் பாரை்பரிய நிை உரிமையாளரக்ளாகவுை், தபார ் வீரரக்ளாகவுை் 

விளங்கினர.் 

 1803 ஆை் ஆண்டிை் கிழக்கிந்தியக் கை்கபனியின் பமடகள் ஒடிசாவின் கபருை்பாைான 

பகுதிகமளக் மகப்பற்றிய தபாது, குரத்ாவின் அரசர ்தனது அதிகாரத்மத இழந்தார.் 

 அதமனத் கதாடரந்்து மபக்காக்களின் ககௌரவை் வீழ்சச்ியுற்றதனாை் அவரக்ள் 

கிழக்கிந்தியக் கை்கபனிமய எதிரத்்துக் கைகை் கசய்தனர.் 

 பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தப் பிரசச்ிமனமய ஆய்வு கசய்வதற்கு வாை்டர ் ஈவர ் என்பவர ்

தமைமையிை் ஓர ்ஆமணயத்மத அமைத்தது. 

 

ZyCov - D 

 மகாவாக்சிடன அடுதத்ு இந்தியாவிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட 2வது தடுப்பு ைருந்து 

மசதகாவ்–டி ஆகுை். 

 மசதகாவ்–டி முதலிை் ஏழு ைாநிைங்களிை் வழங்கப்பட உள்ளது. 

 அமவ தமிழ்நாடு, பீகார,் ைகாராஷ்டிரா, ொரக்்கண்ட், பஞ்சாப், தைற்கு வங்காளை் ைற்றுை் 

உத்தரப் பிரததசை் ஆகியனவாகுை். 

 இந்தத் தடுப்பு ைருந்தானது 12 முதை் 19 வயதிற்குட்பட்ட வயதினருக்கு ைட்டுதை வழங்கப் 

பட உள்ளது. 

 இது 3 தவமணயிைான ஒரு தடுப்பூசி ஆகுை். 
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 இதன் முதை் தவமண 28வது நாளிலுை், இரண்டாவது தவடண 56வது நாளிலுை் 

வழங்கப்படுகிறது. 

 மசதகாவ்–டி, 66% கசயை்திறமன வழங்கியது. 

 இந்தத் தடுப்பு ைருந்தானது கடிைா கைை்தத்கர ் என்ற இந்திய ைருந்து உற்பத்தி 

நிறுவனதத்ினாை் உருவாக்கப்பட்டது.  

 மசதகாவ்–டி ைருந்தானது பிளாஸ்மிட் டி.என்.ஏ. என்பதில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

தடுப்பு மருந்திற்கான உத்வேக தேடண 

 INSACOG (இந்திய  SARS Cov-2 மரபியல் மன்றம்) மன்றமானது சமீபதத்ில் மகாவிட்-19 தடுப்பு 

ைருந்திற்கான உதத்வக தவமணமயப் பரிந்துமரத்தது. 

 40 வயதிற்கு தைற்பட்டவரக்ளுக்கு அதமன வழங்க இது பரிந்துமரத்துள்ளது. 

 நாட்டிை் ஓமைக்ரான் அசச்ுறுதத்ை்கமள நடுநிமைப்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி இந்த 

ஆதைாசமனயானது வழங்கப்படுகிறது. 
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ையரக்ளிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பை்ை ரப்பர ்(கிரம்ப் ரப்பர)் 

 சாடலகள் அடமக்கப்படும் மபாது நிலக்கீழ் நடடபாடதகளில் டயரக்ளிலிருந்து ைறு 

சுழற்சி கசய்யப்பட்ட ரப்பரக்மளப் பயன்படுத்துவதற்கு அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.  

 நிலக்கீழ் நடடபாடதகள், அடித்தள அடுக்கு, பிடணப்பு அடுக்கு ைற்றுை் தைை்தள அடுக்கு 

தபான்று கவவ்தவறு அடுக்குகளிை் கட்டமைக்கப் படுகின்றன. 

 கிரை்ப் ரப்பர ் என்பது டயர ் கழிவுகமள ைறுசுழற்சி கசய்வதன் மூலம் அை்ைது இதர 

ரப்பரக்மள சீரான துணுக்குகளாக ைாற்றுவதன் மூைை் உருவாக்கப்படுை் ைறுசுழற்சி 

கசய்யப்பட்ட ரப்பர ்ஆகுை். 

 

 

SRESTHA திை்ைம் 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதி வகுப்பிடனச ் மசரந்்த மாணவரக்ளுக்காக SRESTHA என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிடன இந்திய அரசு பதாடங்க உள்ளது. 

 இத்திட்டமானது மாணவரக்ளுக்கு இருப்பிட வசதியுடன் கூடிய கல்விடய வழங்கும். 

 இத்திட்டதத்ிடனச ் மதத்ிய சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரமளிப்புத் துடற அடமசச்கம் 

கசயை்படுதத் உள்ளது. 

 

முல்டலப் சபரியாறு அடண குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்டக 

 உலகின் மிகப்பபரிய அடணகளில் 93% அடணகளானடவ 25 நாடுகளில் அடமந்து 

உள்ளதாக இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 ஒரு அடணயின் சராசரி ஆயுட்காலம் 50 ஆண்டுகள் ஆகும். 

 ஆனால் 1895 ஆை் ஆண்டிை் கட்டப்பட்ட முை்மைப் கபரியாறு அமணயானது நிைச ்சரிவு 

ஏற்படுை் அபாயை் உள்ள பகுதியிை் (அவ்வப்தபாது நிைநடுக்கை் ஏற்படுை் பகுதி) 

அமைந்துள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இந்தியாவின் முை்மைப் கபரியாறு அமண உமடந்தாை் 3.5 மிை்லியன் ைக்கள் பாதிக்கப் 

படுவர.் 

 இந்த அமண குறிப்பிடத்தக்க கட்டமைப்பு குமறபாடுகமளக் ககாண்டுள்ளது.  

 தைலுை் இந்த அமணயின் தைைாண்மையானது தகரளா ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஆகிய 

ைாநிைங்களுக்கிமடயிை் ஒரு சரச்ம்சக்குரியப் பிரசச்ிமனயாக உள்ளது. 

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


                   

 

50 
 

 

 

சைல்லி-வைராடூன் ேழித்தைம் 

 பல இதரத் திட்டங்களுடன் மசரத்த்ு படல்லி – மடராடூன் வழித்தடதத்ிடனயும் பிரதமர ்

மமாடி அவரக்ள் பதாடங்கி டவக்க உள்ளார.் 

 இந்த வழித்தடமானது அந்த இரு நகரங்களுக்கு இடடயிலான பதாடலடவ 248 கிமலா 

மீட்டரிலிருந்து 180 கிமலா மீட்டராக குடறக்கும். 

 இந்த வழித்தடம் திறக்கப்பட்டதன் ஒரு முக்கிய மநாக்கமானது வடகிழக்கு படல்லிப் 

பகுதியில் நிலவும் பநரிசடலக் குடறப்பமத ஆகும்.  

இதர திட்டங்கள் 

 120 mw திறனுமடய வியாசி நீரம்ின் நிமையத் திட்டை். 

 ஸ்ரீதகாட் ைற்றுை் ததவப்பிரயாக் ஆகியவற்றுக்கிமடமய இயங்கக் கூடிய வமகயிைான 

சாரத்ாை் சாமைத் திட்டை். 

 ககௌடிை்யா ைற்றுை் பிரை்ைபுரி இமடயிைான 33 கி.மீ. நீளச ்சாமை 

 தடராடூனிை் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாசமனத் திரவிய ைற்றுை் நறுைண ஆய்வகை். 
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தூரத்ரெ்ன் வகந்த்ராவின் புவி டமயம் 

 மத்தியத் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துடற அடமசச்ர ் அனுராக் சிங் தாகூர ் மற்றும் 

உத்தரப் பிரமதச முதல்வர ் மயாகி ஆதித்யநாத ் ஆகிமயார ் இடணந்து, மகாரக்பூரில் 

அடமக்கப் பட்டுள்ள  தூரத்ரச்ன் மகந்தர்ா புவி நிடலயத்திடனத் திறந்து டவத்தனர.் 

 இது உத்தரப் பிரமதசதத்ிலுள்ள 2வது தூரத்ரச்ன் மகந்தரா புவி நிடலயமாக விளங்கும்.  

 இந்த நிகழ்வின்மபாது அகில இந்திய வாபனாலியின் 3 FM நிமையங்களுை் காகணாலி 

வாயிைாக கதாடங்கி மவக்கப்பட்டன. 

 அகிை இந்திய வாகனாலியின் 3 FM நிமையங்கள் எட்டாவாை், ைகிை்பூர ் தகரி ைற்றுை் 

பைமரக் ஆகிய ைாவட்டங்களிை் திறந்து மவக்கப்பட்டன. 

 

 

மஹிளா மித்ரா பிளஸ் திை்ைம் 

 

 தனியார ் கடன் வழங்கும் நிறுவனமான ஃபபடரல் வங்கியானது பபண்களுக்காக, பல 

அம்சங்கள் நிடறந்த ஒரு மசமிப்பு வங்கி வசதிடயத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்த மசமிப்புத் திட்டமானது மஹிளா மித்ரா பிளஸ் என அடழக்கப்படுகிறது.  
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 மமலும், இது பபண்களுக்கு நிதி திட்டமிடல் மற்றும் முதலீடுகடள எளிதாக்குவதற்காக 

வடிவடமக்கப்பட்ட பல்மவறு அம்சங்கடள வழங்குகிறது.  

 இந்தச ் சிறப்பு அம்சங்களில் வீட்டுக்கடன் மீதான ஒரு பிரதத்ிமயக முன்னுரிடம 

அடிப்படடயிலான வட்டி வீதங்கள், வீட்டுக்கடன்கள் மீதான பசயலாக்கக் கட்டணத ்

தள்ளுபடி, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காப்பீட்டு வசதி ஆகியடவ அடக்கும்.  

 

5ேது ெரே்வதெ அம்வபத்கர ்மாநாடு 

 இந்தியக் குடியரசுத் தடலவர ்ராம்நாத் மகாவிந்த் அவரக்ள் புதுபடல்லியில் 5வது சரவ்மதச 

அம்மபதக்ர ்மாநாட்டிடனத் பதாடங்கி டவதத்ார.் 

 இந்த மாநாடானது பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் சாரந்்த சட்ட 

மன்ற உறுப்பினரக்ள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மன்றம் மற்றும் டாக்டர ்

அம்மபதக்ர ்வரத்்தக சடப ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினர ் சமுதாயதத்ின் நலன்கடளக் 

காப்பதற்காக நமது அரசியலடமப்பில் பல விதிமுடறகள் மசரக்்கப்பட்டுள்ளன என்று 

குடியரசுத் தடலவர ்கூறினார.் 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினரின் கல்வி, மற்றும் பபாருளாதார 

நலன்கடள சிறப்புக் கவனத்துடன் அரசு மமம்படுதத் மவண்டும் என்று அரசியல் 

அடமப்பின் 46வது சட்டப்பிரிவு அறிவுறுத்துகிறது. 
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அடணப் பாதுகாப்பு மவொதா – 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு அடணப் பாதுகாப்பு மமசாதாவானது மாநிலங்களடவயில் 

நிடறமவற்றப் பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 அன்று மக்களடவயில் இந்த மமசாதா நிடறமவற்றப் பட்டது.  

 நாட்டில் உள்ள குறிப்பிட்ட அடனதத்ு அடணகளின் பாதுகாப்பான பசயல்பாட்டிடன 

உறுதி பசய்வதற்காக மவண்டி முடறயான கண்காணிப்பு, ஆய்வு, பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு ஆகியவற்றிற்கான வசதியிடன இந்த மமசாதா வழங்குகிறது.   

 ஒரு மதசிய அடணப் பாதுகாப்புக் குழுவிடன நிறுவவும் இந்த மமசாதா வழிவடக 

பசய்கிறது.  

 அது அடணப் பாதுகாப்பு பகாள்டககடள உருவாக்கவும், அதற்கு அவசியமான ஒழுங்கு 

முடறகடளப் பரிந்துடரக்கவும் மவண்டி பணியாற்றும்.  

 நாட்டில் அடணப் பாதுகாப்பு பகாள்டக, வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தரநிடலகடள 

பசயல்படுத்துவதற்காக மவண்டிய பசயல்முடறகடள அமல்படுதத்ும் ஒரு ஒழுங்கு 

முடற அடமப்பாக மதசிய அடணப் பாதுகாப்பு ஆடணயத்திடன நிறுவுவதற்கு இந்த 

மமசாதா வழிவடக பசய்கிறது. 

 மாநில அரசுகள், அடணப் பாதுகாப்பிற்கான மாநிலக் குழுடவ அடமக்கவும் இந்த 

மமசாதா வழிவடக பசய்கிறது.  

 

 

இந்திய இராணுேம் – புதிய சீருடை 

 இந்திய இராணுவமானது “டிஜிட்டை் புதுமை” என்ற வடிவதத்ுடன்  கூடிய ஒரு புதிய மபார ்

சீருடடடய விடரவில் பபற உள்ளது. 

 இந்தப் புதிய சீருடடயானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 அன்டறய இந்திய இராணுவ 

தின அணிவகுப்பில் காட்சிப்படுதத்ப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 இந்திய இராணுவத்தின் இந்தப் புதியச ் சீருடடயானது மகாடடக் காலம் மற்றும் குளிர ்

காலம் ஆகிய இரண்டிலும் நீடித்து உடழக்கும் வடகயில் மிக வசதியாகவும் இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 இது இலகுவாகவும், பருவநிடலக்கு ஏற்பவும் இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  
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ஏகுசேரின் பயிற்சி 

 

 ஏகுபவரின் என்ற பயிற்சியானது இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவு ஆகியடவ இடடயிலான 

ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாகும்.  

 இது இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகளின் இராணுவங்களிடடமய நடதத்ப் படும் 

ஒரு பயிற்சியாகும். 

 ஏகுபவரின் என்பது திமவஹி பமாழியில் “நண்பரக்ள்” என்று கபாருள்படுை்.  

 இது ஒரு இந்ததா ஆரிய கைாழியாகுை்.  

 இந்த கைாழியானது இந்தியா, ைட்சத்தீவு ைற்றுை் ைாைத்தீவு ஆகிய நாடுகளிை் தபசப் 

படுகிறது. 

 இந்தப் பயிற்சியானது 2008 ஆை் ஆண்டு முதை் இந்தியா ைற்றுை் ைாைத்தீவு ஆகிய 

நாடுகளுக்கு இமடதய நடதத்ப்படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆண்டு ஏகுகவரின் பயிற்சியானது ைாைத்தீவிை் நடதத்ப் பட்டது. 
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மைாபரிநிரே்ாண திோஸ் 

 

 டாக்டர ் பாபாசாகிப் அம்மபதக்ர ் அவரக்ளின் நிடனவு நாளானது மொ பரிநிரவ்ாண 

திவாஸ் என அடழக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினம் டிசம்பர ்06 அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 மொ பரிநிரவ்ாணம் என்பது புதத் மததத்ின் முக்கிய குறிக்மகாள்களுள் ஒன்றாகும். 

 இதன் பபாருள் “ைரணத்திற்குப் பின் நிரவ்ாணம்” என்பதாகுை்.  

 பரிநிரவ்ாண் என்பது பாலி கைாழியிை் பரிநிப்பானா என்ற ஒரு கபயரிை் எழுதப் பட்டு 

உள்ளது. 

 பாலி கைாழியானது இந்தியத் துமணக் கண்டத்மதத் தாயகைாகக் ககாண்டது.  

 

ொதிோரிக் கணக்சகடுப்பு - பீகார ்

 மாநிலம் சாரந்்த ஒரு சாதிவாரிக் கணக்பகடுப்பிடன நடத்த பீகார ் மாநிலம் திட்டம் 

தீட்டியுள்ளது.  

பிரசச்ினை 

 2011 ஆம் ஆண்டின் சமூக-பபாருளாதார சாதிவாரிக் கணக்பகடுப்பில் பதிவான சாதி 

வாரியான தரவுகள் “பயனற்றது” என ைத்திய அரசு உசச் நீதிைன்றதத்ிை் கதரிவித்து 

இருந்தது.  

 ஆனாை் 2016 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியத ் தமைமைப் பதிவு ைற்றுை் ைக்கள்கதாமக 

கணக்ககடுப்பு ஆமணயர ்98.87% என்ற அளவில் தனிப்பட்ட சாதி ைற்றுை் சையை் பற்றிய 

தரவானது “பிமழயற்றது” என கிராைப்புற வளரச்ச்ிக்கான நிமைக்குழுவிடை் 

கதரிவித்திருந்தார.்  

ஏன் “பயனற்றது”? 

 1931 ஆை் ஆண்டிை் பதிவான கைாத்த சாதிகளின் எண்ணிக்மக 4,147 என்றுை், அதத சையை் 

2011 ஆம் ஆண்டின் சமூகப் கபாருளாதார சாதிவாரி கணக்ககடுப்பின் புள்ளி விவரங்கள் 

46 ைட்சதத்ிற்குை் அதிகைான அளவில் பை்தவறு சாதிகள் இருப்பதாக காட்டுகின்றன 

என்றுை் அரசு கூறியது.  
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 இதில் கணக்ககடுப்பாளரக்ள் ஒதர சாதியினருக்கு கவவ்தவறு உசச்ரிப்புகடளப் 

பயன்படுத்தியதாை் முழுக் கணக்ககடுப்புை் பயனற்று தபானது.  

 பை சந்தரப்்பங்களிை் கணக்ககடுப்பிை் பங்தகற்றவரக்ள் தங்கள் சாதியிமன கவளிப் 

படுதத் ைறுதத்ு விட்டனர.் 

 

 

ெந்தயாக் 

 இந்தியக் கடற்படடயானது, தனது புதிய மிகப்பபரிய ஆய்வுக் கப்பலான ”சந்தயாக்” 

என்ற கப்பமை ககாை்கத்தாவிை் கடற்பமடயிை் இமணத்தது.  

 இந்த ஆய்வுக் கப்பை்கள், தபாக்குவரத்துப் பாமதகள் ைற்றுை் வழிகமள நிரண்யை் 

கசய்தை் ைற்றுை் துமறமுகங்களின் முழு அளவிைான கடதைார ைற்றுை் ஆழ்கடை் 

அளவிைான நீரியை் ஆய்வுகமள தைற்ககாள்ளுை் திறனுமடயமவ. 

 இந்தக் கப்பை்கள் பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகளுக்காக மவண்டி கடை்சார ் ைற்றுை் 

புவியியை் தரவுகளின் கதாகுப்பு ைற்றுை் கடை்சார ் எை்மை வரை்புகளின் ஆய்வுகமள 

தைற்ககாள்ளுை் திறனுமடயமவ ஆகும்.  

 இதன்மூைை் இது நாட்டின் கடை்சார ்கசயை்திறன்கமள தைை்படுதத்ுகிறது. 

 

இந்தியா – ரஷ்யா 2+2 வபெச்ுோரத்்டத  

 இந்தியா – ரஷ்யா 2+2 அடமசச்ரக்ள் மபசச்ுவாரத்்டதயானது புதுபடல்லியில் நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு அடமசச்ரக்ள் மற்றும் பவளியுறவுத் துடற அடமசச்ரக்ள் 

ஆகிமயாரால் இந்தப் மபசச்ுவாரத்்டத நடத்தப் பட்டது. 
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 இது இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகியடவ இடடமய நடடபபற்ற முதலாவது 2+2 மபசச்ு 

வாரத்்டதயாகும்.  

 இந்தப் மபசச்ுவாரத்்டதயின் மபாது, ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் தற்மபாடதய சூழல் 

பற்றி இரு நாடுகளும் விவாதிதத்ன. 

 இந்தப் மபசச்ுவாரத்்டதயானது இரு நாடுகளுக்கிடடமயயான இராணுவ ஒதத்ுடழப்பு 

மற்றும் கூட்டு மமம்பாட்டிடன விரிவுபடுத்தியது. 

 இந்தப் மபசச்ுவாரத்்டதயின் மபாது, 6 லட்சதத்ிற்கும் அதிகமான அளவில் AK-203 ரக 

துப்பாக்கிகமள வாங்க ரஷ்யாவுடன் இந்தியா ஒப்பந்தை் தைற்ககாண்டது.  

 

இந்தியா ஈடுபாடு செலுத்தும் பகுதிகள் 

 ைத்திய ஆசியாவிை் அதிகளவிை் ஆக்கப் பூரவ்மாக ஈடுபடுவமத இந்தியா முக்கிய 

தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 தன்னிமறவு அமடதை் 

 சுதந்திரைான, தமடயற்ற இந்ததா-பசிபிக் பகுதி  

 

சஜனிசிஸ் இன்ைர்வநஷனல் நிறுேனத்தின் இரை்டை டிஜிை்ைல் தளம் 

 ஒட்டு பமாத்த நகரப்்புற இந்தியாவிற்கான டிஜிட்டல் இரட்டடத் தளத்டத உருவாக்கச ்

பசய்வதற்காக பஜனிசிஸ் இன்டரம்நஷனல் நிறுவனம், ஒரு முழு நகரப்்புற இந்தியா 

அளவிலான தனது திட்டத்டதத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்தப் புத்தாக்கத் திட்டதத்ிடன நிதி ஆமயாக்கின் தடலடம நிரவ்ாக அதிகாரி அமிதாப் 

காந்த் பதாடங்கி டவதத்ார.்  

 மிக துல்லியமான இந்த முப்பரிமாணத் தரவிடன உருவாக்குவது, பதாடலபதாடரப்ு, 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் மபரிடர ் மமலாண்டம மற்றும் அவசரகாலச ்

பசயல்பாடுகள் ஆகியவற்றில் அடுத்தத்  தடலமுடற சாரந்்தக் கட்டடமப்புகடளக் 

பகாண்டு வருவதற்கான பசயல்பாட்டுத் திட்டமிடல்கள், ஸ்மாரட்் கார,் தளவாடங்கள், 

இடணய வரத்்தகம் ஆகியவற்றிற்கான அதிக பதளிவுடன் கூடிய வடரபடமிடுதலில் பல 

பயன்பாடுகள் பதாடங்கப்பட வழிவகுக்கும்.  
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செயற்டகக் கருத்தரிப்பு சதாழில்நுை்பம் (ஒழுங்குமுடற) மவொதா, 2020 

 

 பசயற்டகக் கருத்தரிப்புத் பதாழில்நுட்பதத்ிடன ஒழுங்குமுடறப்படுதத்ுவடத இந்த 

மமசாதா மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 குழந்டதயின்டமக்குச ் சிகிசட்ச அளிக்க இந்தத் பதாழில்நுட்பம் பயன்படுதத்ப் 

படுகிறது. 

 இந்தத் பதாழில்நுட்பதத்ில் ஒரு பபண்ணின் உடலில் இருந்து கருமுட்டடகள் அகற்றப் 

பட்டு விந்தணுவுடன் கலந்து கரு உருவாக்கப் படுகின்றது. 

 இந்த மமசாதாவானது சமீபத்தில் மக்களடவயில் நிடறமவற்றப் பட்டது. 

 

சுேெ ்பாரத் திை்ைம் – நகரப்்புறம் 2.0 

 வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் அடமசச்கம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 

மமம்பாட்டுத் திட்ட அடமப்பு ஆகியடவ புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திடன மமற்பகாண்டு 

உள்ளன. 

 சுவச ் பாரத் திட்டம் நகரப்்புறம் 2.0 என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஒப்பந்தமானது 

டகபயழுத்தானது.  

 நாட்டில் கழிவு மமலாண்டமத் துடறடய வலுப்படுதத்ுவதற்காக இந்த ஒப்பந்தமானது 

மமற்பகாள்ளப் பட்டது.  
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 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், நாட்டில் 75 ஸ்மாரட்் ஸ்வசச்தா மகந்திர 

டமயங்கடள அடமக்க ஐக்கிய நாடுகள் மமம்பாட்டுத் திட்ட அடமப்பு உதவும்.  

 மமலும் முடறபடுத்தப்படாத கழிவுச ்மசகரிப்பு ஊழியரக்டள ஒன்றிடணக்கவும் ஐக்கிய 

நாடுகள் மமம்பாட்டுத் திட்ட அடமப்பு இந்தியாவிற்கு உதவும்.  

 அவரக்டள அரசு நலத் திட்டங்களுடன் இடணப்பதில் இந்தியாவிற்கு இந்த அடமப்பு 

உதவி வழங்கும். 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஐக்கிய நாடுகள் மமம்பாட்டுத் திட்ட அடமப்பு திடக்கழிவு 

மமலாண்டமயிலும் உபமயாகித்த கழிவு நீர ் மமலாண்டமயிலும் இந்தியாவிற்கு உதவி 

வழங்கும்.  

 மமலும், கழிவு மமலாண்டமக்காக நிடலயான ஒரு மாதிரிடய மமம்படுத்தி அடத 

உபமயாகிக்கவும் இந்தியாவிற்கு இந்த அடமப்பு உதவிகடள வழங்கும்.  

 

President’s Standard விருது 

 

 இந்தியக் கடற்படடயின் 22வது ஏவுகடண கப்பலுக்கு 22வது President’s Standard என்ற 

விருதானது வழங்கப்பட்டது.  

 1971  ஆம் ஆண்டின் இந்திய-பாகிஸ்தானியப் மபாரின் மபாது இந்தக் கப்பல், கராசச்ி 

துடறமுகதத்ின் மீது குண்டு வீசி, பாகிஸ்தானியக் கப்பல்கடள மூழ்கச ்பசய்தது. 

 22வது  ஏவுகடண கப்பல் கதாகுதியானது “The Killer” என்றுை் அமழக்கப் படுகிறது. 

 இது கதாடங்கப் பட்டதன் 50வது கவற்றி ஆண்டின் நிமனவாக 2021 ஆை் ஆண்டிை் இந்த 

விருதானது வழங்கப்பட உள்ளது.  

 President’s Standard என்பது இராணுவதத்ிை் வழங்கப்படுை் ஒரு உயரிய விருதாகுை்.  

 இது President’s Colours விருதுகளுக்கு இமணயான அமத ைரியாமதமயக் ககாண்டது.  

 

5ேது இந்தியப் சபருங்கைல் மாநாடு 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியிை் நமடகபற்ற ஐந்தாவது இந்தியப் கபருங்கடை் 

ைாநாடு, உைகளாவிய அதிகார மூலம் ைற்றுை் சரவ்ததச அமைப்பிை் இந்ததா-பசிபிக் 

பகுதியின் முக்கியதத்ுவை் குறிதத்ு ஈடுபாடு கசலுதத்ுகிறது. 

 ஐந்தாவது இந்தியப் கபருங்கடை் ைாநாட்டின் கருதத்ுரு - IOC 2021 - "இந்தியப் கபருங் கடை்: 

சூழலியை், கபாருளாதாரை், கபருந்கதாற்று" (Indian Ocean: Ecology, Economy, Epidemic) 

என்பதாகும். 
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 RSIS சிங்கப்பூர,் இைங்மகயின் ததசியப் பாதுகாப்பு ஆய்வு நிறுவனை் ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தின் உத்திசார ் ஆய்வுகள் ைற்றுை் ஆராய்சச்ிக்கான அமீரக மையை் 

ஆகியவற்றுடன் இமணந்து இந்தியா அறக்கட்டமள என்ற அடமப்பு இந்த மாநாட்டிடன 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

 

ருத்ரா 

 மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பம் & திறன் மமம்பாடு மற்றும் பதாழில் 

முடனவுக்கான இடண அடமசச்ர,் ராஜீவ் சந்திரமசகர,் ருத்ரா என்ற இந்தியாவின் முதல் 

உள்நாட்டுச ்மசடவயகத்டத அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 இது மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் DST (அறிவியல் மற்றும் பதாழில் நுட்பத ்

துடற) ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் மதசிய மீக்கணினி திட்டதத்ின் கீழ் மமம்படுத்தப் பட்ட 

கணினி உருவாக்க டமயதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

வகாரக்பூரில் வமற்சகாள்ளப்படும் வமம்பாை்டுத் திை்ைங்கள் 

 

 உத்தரப் பிரததச ைாநிைத்தின் தகாரக்பூரிை் 3 கபரிய மமம்பாட்டுத ்திட்டங்கமள பிரதைர ்

தைாடி அவரக்ள் கதாடங்கி மவதத்ார.் 

 ைாநிைதத்ின் கபாருளாதார வளரச்ச்ிமய எளிதாக்குை் வமகயிை் இந்தத் திட்டங்கமள 

தகாரக்பூரிை் பிரதைர ்தைாடி அவரக்ள் கதாடங்கி மவத்தார.் 

 தகாரக்பூரிை் பிரதைர ்தைாடி அவரக்ள் கதாடங்கி மவத்த திட்டங்களாவன; 
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o தகாரக்பூர ்உர ஆமை, 

o எய்ை்ஸ் தகாரக்பூர,் ைற்றுை் 

o இந்திய ைருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் புதிய உயரத்ரத் கதாழிை்நுட்ப ஆய்வகை் – 

மகாரக்பூர ்ஆகியனவாகுை். 

 

இடணயப் பாதுகாப்புக் கருத்தரங்கு 

 

 ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கான ஒரு இரண்டு நாள் 

அளவிலான இமணயப் பாதுகாப்புக் கருதத்ரங்மக இந்தியா புது திை்லியிை் நடத்தியது. 

 இந்தக் கருதத்ரங்கிை் ரஷ்யா, சீனா, பாகிஸ்தான், உஸ்கபகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், 

கிரக்ிஸ்தான், கெகஸ்தான் ைற்றுை் தஜிகிஸ்தான் உள்ளிட்ட ஷாங்காய் ஒதத்ுடழப்பு 

அடமப்பின் அமனத்து உறுப்பினர ்நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுை் பங்தகற்க உள்ளனர.் 

 ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பின் பிராந்தியப் பயங்கரவாத எதிரப்்புக் கட்டமைப்பின் 

(RATS - Regional Anti-Terrorist Structure) ஆதரவில் இந்தக் கருத்தரங்கு நடதத்ப் பட்டது. 

 பாகிஸ்தான் நாடு தனது பிரதிநிதிகள் பங்தகற்பமத உறுதி கசய்துள்ளது. 

 

பிபின் ராேத் 

 தமிழகத்தின் குன்னூர ் அருதக கைலிகாப்டர ் விபத்திை் சிக்கிய முப்பமட ராணுவத ்

தமைமைத் தளபதி கெனரை் பிபின் ராவத் காைைானார.் 

 2020 ஆை் ஆண்டிை் இந்தியாவின் முதை் முப்பமட பாதுகாப்புப் பமடத் தளபதியாக இவர ்

பதவிதயற்றார.் 

 IAF Mi 17 V5 கைலிகாப்டர ்இந்த வருதத்தத்ிற்குரிய விபத்திை் சிக்கியது. 

 விங் கைாண்டர ் பிருத்வி சிங் சவுகான் Mi-17V5 என்ற பெலிகாப்டரின் ஓட்டுனராக 

இருந்தார.் 

 முப்பமடக்கான தமைமை அதிகாரி பதவியானது முதன்முமறயாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

முக்கியைான பதவியாகுை். 

 முப்பமடக்கான பாதுகாப்புப் பமடத் தளபதி, புதிய இராணுவ விவகாரத் துமறயின் 

தமைவராகவுை் இருப்பார.் 

 முப்பமடக்கான பாதுகாப்புப் பமடத் தளபதியின் பதவிக்காைை் அதிகபட்சைாக 65 வயது 

ஆகுை். 
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 ைத்தியப் பாதுகாப்புத் துடற அமைசச்ரின் முதன்மை ராணுவ ஆதைாசகராகவுை் இவர ்

இருப்பார.் 

 இவர ்மூன்று பமடகளின் தமைவரக்மள விட பணி அனுபவை் மிக்கவராக இருப்பார.் 

 இவர ் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இமணயை் ைற்றுை் விண்கவளி முகமைகள் ைற்றுை் 

சிறப்புப் பமடகளுக்கான முசத்சமவ முகமையின் தமைவராகவுை் பணியாற்றுவார.் 

 

 

AB-PMJAY திை்ைத்தின் கீழ்ேரும் வநாய்கள் 

 

 தகாவிட்-19 ைற்றுை் கடங்கு தபான்ற தநாய்களுக்கான சிகிசம்சயானது ஆயுஷ்ைான் பாரத ்

- பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்கிய தயாெனா (AB-PMJAY) திட்டதத்ின் கீழ் தசரக்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 AB-PMJAY திட்டத்தின் கீழ் வருை் தநாய்களாை் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் அந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 

குறிப்பிட்ட ‘சுகாதாரப் பைன் குறிதத் கதாகுப்புகமள’ கபறைாை். 
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அேள் மாற்றம் செய்பேள் - புதிய திை்ைம் 

 ததசிய ைகளிர ் ஆமணயைானது இந்தியா முழுவதுைான இந்தத் திறன் தைை்பாட்டுத ்

திட்டதம்த (She is a Changemaker) அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இது அரசியலிை் கபண்களுக்காக கதாடங்கப்பட்டது. 

 

ஆயுதப்படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) ெை்ைம் ரத்து 

 

 நாகாைாந்து முதை்வர ் கநய்பியு ரிதயா ஆயுதப்பமட (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டதம்த 

ரதத்ு கசய்ய தவண்டுை் என்று தகாரினார.் 

 நாகாைாந்தின் தைான் ைாவட்டத்திை் பாதுகாப்புப் பமடயினராை் 14 கபாதுைக்கள் 

ககாை்ைப் பட்டமதத் கதாடரந்்து இது மகாரப் பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ெூன்  மாதத்தில், உள்துமற அமைசச்கை் ஆயுதப்பமடகள் (சிறப்பு 

அதிகாரங்கள்) சட்டத்தின் (AFSPA) படி தைலுை் ஆறு ைாதங்களுக்கு நாகாைாந்து ைாநிைை் 

முழுவமதயுை் "அமைதி குமறவான பகுதி" என்று அறிவித்தது. 

 இந்தச ் சட்டைானது அமைதி குமறவான பகுதிகளிை் கபாது ஒழுங்மகப் பராைரிக்க 

ஆயுதப் பமடகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரத்மத வழங்குகிறது. 

 

பாஷா ெங்கம் 
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 கை்வி அமைசச்கத்தாை் ‘பாஷா சங்கை்’ என்ற டகமபசி கசயலி அறிமுகப் படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஒருவரின் கசாந்த தாய்கைாழிமயத் தவிர ைற்ற கைாழிகளிை் அடிப்பமட உமரயாடை் 

திறன்கமளப் கபறுவதற்கு மவண்டி இந்தப் பயன்பாடு தனிநபரக்ளுக்கு உதவுை். 

 இது ஏக் பாரத் ஷ்தரஷ்த பாரத் என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழ் அரசாங்கதத்ின் ஒரு 

முன்கனடுப்பாகுை். 

 

இ-ெோரி இந்திய மின்ொரப் வபருந்து கூை்ைணி 

 

 இந்தியாடவ மாற்றியடமப்பதற்கான மதசிய நிறுவனமானது (நிதி ஆமயாக்) இ-சவாரி 

இந்திய மின்சாரப் மபருந்து கூட்டணிடயத் பதாடங்கியது.  

 இது நகரப்்புற  இயங்குதிறடன மாற்றியடமப்பதற்கான முன்பனடுப்பின் ஆதரவுடன் 

கன்பவரப்ஜன்ஸ் எனரஜ்ி சரவ்ீஸ் லிமிபடட் மற்றும் இந்தியாவின் உலக வளங்கள் 

நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இடணந்து பதாடங்கப்பட்டது. 

 மின்சாரப் மபருந்துச ்மசடவகடள இந்தியாவில் தடடயின்றி ஏற்றுக் பகாள்வதற்கான ஒரு 

பசயல்முடறடய விரிவுபடுதத்ுவதில் பல்மவறு பங்குதாரரக்ளின் (மத்திய மற்றும் மாநில 

அரசு நிறுவனங்கள், மபாக்குவரதத்ுச ் மசடவ வழங்குநரக்ள், அசல் உபகரண 

உற்பத்தியாளரக்ள்) கருதத்ுகடளப் பகிரந்்து பகாள்வமத இந்த முன்பனடுப்பின் ஒரு 

மநாக்கமாகும்.  

 

ஊை்ைெெ்த்து திை்ைம் 

 கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மபாஷான் அபியான் அல்லது ஊட்டச ் சதத்ு திட்டத்தின் கீழ் 

வழங்கப் பட்ட பமாதத் நிதியில் 56% நிதியிடன மட்டுமம மாநில அரசுகளும் ஒன்றியப் 

பிரமதசங்களும் பயன்படுதத்ியுள்ளன என்று மகளிர ் மற்றும் குழந்டதகள் மமம்பாட்டு 

துடற அடமசச்ர ்ஸ்மிருதி இராணி பாராளுமன்றதத்ில் குறிப்பிட்டார.் 

 குடறவான அளவில் நிதிடயப் பயன்படுத்திய 5 மாநில அரசுகள் மற்றும் ஒன்றிய 

பிரமதசங்கள்; 

o அருணாசச்ைப் பிரததசை் (25.14%) 

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


                   

 

65 
 

o புதுசத்சரி (28.03%) 

o ைடாக் (31.2%) 

o பஞ்சாப் (33.62%) ைற்றுை் 

o உத்தரப் பிரததசை் (33.73%) 

 அதிக அளவிை் நிதிமயப் பயன்படுத்திய 5 ைாநிை அரசுகள் ைற்றுை் ஒன்றியப் 

பிரததசங்கள்; 

o நாகாைாந்து (98.34%) 

o தைகாையா (98.14%) 

o மிதசாரை் (94.22%) 

o சிக்கிை் (93.13%) ைற்றுை் 

o தாத்ரா  & நாகர ்ைதவலி (88.2%) 

 தபாஷான் அபியான் திட்டைானது 2018 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்ைாதத்திை் கதாடங்கப் பட்டது. 

 வளரச்ச்ி குன்றிய நிமை, குமறவான எமடயுடன் குழந்மத பிறத்தை், உட்டசச்தத்ுக் 

குமறபாடு தபான்ற சவாை்கமள ஆண்டுக்கு 3% வமரயில் குமறக்குை் தநாக்கதத்ுடன் 

இந்தத் திட்டைானது கதாடங்கப்பட்டது. 

 2022 ஆை் ஆண்டு வமரயிை் பசச்ிளை் குழந்மதகள், கபண்கள் ைற்றுை் இளை் 

பருவத்தினரிமடதய நிைவுை் இரதத் தசாமகமய ஆண்டிற்கு 3% ஆக குமறக்கவுை் 

இத்திட்டை் முயற்சி கசய்கிறது. 

 

 

பிரதான மந்திரி ஆோஸ் வயாஜனா – கிராமின் திை்ைம்  

 பிரதான ைந்திரி ஆவாஸ் தயாெனா – கிராமின் எனப்படுை் அமனவருக்குமான வீட்டு 

வசதித் திட்டத்திமன 2024 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ் வமரயிை் நீட்டிப்பதற்கு மவண்டி ைத்திய 

அமைசச்ரமவ ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 
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 2021 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்31 வமரயிைான நிைவரப்படி, கட்டி முடிக்கப்படாத 155.75 ைட்சை் 

வீடுகமளக் கட்டி முடிக்க இந்த திட்டதத்ின் கீழ் நிதி உதவி வழங்கப்படுை். 

 இத்திட்டத்மத 2024 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்வமரயிை் நீட்டிப்பதன் மூைை், இத்திட்டதத்ின் கீழ் 

வழங்கப்படுை் 2.95 தகாடி வீடுகள் என்ற இைக்கின் வரை்பிை் மீதமுள்ளக் குடுை்பங்களுக்கு 

அடிப்பமட வசதிகளுடன் கூடிய வீடுகள் கட்ட உதவிகள் வழங்கப் படுை். 

 இது கிராைப்புறப் பகுதிகளிை் அமனவருக்குை் வீடு என்ற ஒரு இைக்மக அமடய 

உதவுகிறது. 

 

 

சகன்–சபை்ோ  நதி இடணப்புத் திை்ைம் 

 

 பகன்-பபட்வா நதி இடணப்புத் திட்டத்திற்கு மதத்ிய அடமசச்ரடவ ஒப்பதல் அளித்து 

உள்ளது.  

 இத்திட்டமானது மதத்ியப் பிரமதசம் மற்றும் உதத்ரப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் 

பரவிக் காணப்படும் புந்மதல்கண்ட் பகுதியில் நிலவும் தண்ணீரப்் பற்றாக்குடறடயப் 

பூரத்த்ி  பசய்யும் என்று உறுதி கூறுகிறது.  

 இத்திட்டமானது மதத்ியப் பிரமதசம் மற்றும் உதத்ரப் பிரமதசத்தில் பயனளிக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  
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ெரயு கால்ோய் வதசியத் திை்ைம் 

 உத்தரப் பிரமதசத்தின் பலராம்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள சரயு கால்வாய் மதசியத ்

திட்டதத்ிடன பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அவரக்ள்  பதாடங்கி டவக்க உள்ளார.் 

 சரயு கால்வாய் திட்டம் உதத்ரப் பிரமதசத்தின் மிகப்பபரியத் திட்டமாகும். 

 இது கிழக்கு உத்தரப் பிரமதசதத்ின் 9 மாவட்டங்களிலுள்ள சுமார ் 25 முதல் 30 லட்சம் 

விவசாயிகளுக்குப் பயனளிக்கும். 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், காக்ரா, ரப்தி, பன்கங்கா, சரயு மற்றும் மராஹினி ஆகிய 5 நதிகள் 

இடணக்கப் பட்டுள்ளன. 

 பமாத்தம் 6,600 கி.மீ. நீளமுடடய இந்த கால்வாய்கள், 318 கி.மீ. நீளமுடடய பிரதான 

கால்வாயுடன் இடணக்கப்பட உள்ளன. 

 

 

உலகப் சபாருளாதார  மன்ற ஆய்வு 

 உலகப் பபாருளாதார மன்றமானது தனது உலகளாவிய ஆய்வில் பின்வரும் 

தகவல்கடளத் பதரிவித்துள்ளது.  

o இந்தியாவில் உள்ள 90% மக்கள் தாங்களும் தங்கள் பணியிடங்களில் உள்ள சக 

ஊழியரக்ளும் தடுப்பூசி மபாட்டுக் பகாள்ள மவண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர.்  

o 93% இந்தியரக்ள் பபாது இடங்களிலும், அல்லது ஒருவருக்பகாருவர ் அருகாடமயில் 

உள்ள மபாதிலும் கட்டாயமாக முகக்கவசம் அணிய மவண்டும் என்று ஒப்புக் 

பகாண்டனர.்  

 

2021 ஆம் ஆண்டில் கூகுளில் அதிகம் வதைப்பை்ைடே 

 கூகுள் இந்தியா நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதடல் மபாக்குகடள 

அறிவித்தமதாடு இந்தியாவில் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதிகம் மதடப்பட்ட சிறந்த 

மதடல்கடளயும் அறிவித்துள்ளது. 

 இதன்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் கிரிக்பகட் மற்றும் மகாவின் (CoWin) ஆகியடவ அதிகம் 

மதடப் பட்டடவ ஆகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் கிரிக்பகட் ஒரு முக்கிய மதடல் மபாக்காக பதாடரந்்தது.  
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 இந்தியன் பிரமீியர ்லீக், மகாவின் மற்றும் ICC T20 உைகக் தகாப்மபப் தபான்றமவ ஒட்டு 

கைாத்த ததடை் வினவை்களின் பட்டியலிை் முதை் மூன்று  இடங்கமளப் பிடிதத்ுள்ளன. 

 யூதரா தகாப்மப ைற்றுை் தடாக்கிதயா ஒலிை்பிக்ஸ் தபான்றமவ முமறதய இப்பட்டியலிை் 

4வது ைற்றுை் 5வது இடங்கமளப் கபற்றுள்ளன. 

 தகாவிட் தடுப்பூசி, ஃபிரீ ஃமபயர ் ரிடீை் தகாட், ஆரய்ன் கான், நீரெ் தசாப்ரா ைற்றுை் 

தகாப்பா அகைரிக்கா தபான்றமவ இப்பட்டியலின் முதை் 10 இடங்களிை் இடை்கபற்ற ைற்ற 

குறிப்பிடத்தக்கத் ததடை்களாகுை். 

 2021 ஆை் ஆண்டிை் கூகுை் இந்தியாவிை் அதிகை் ததடப்பட்ட திமரப்படைானது கெய்பீை் 

ஆகுை்.  

 

 

75ேது ஆண்டு - அரசியலடமப்பு நிரண்ய ெடபயின் முதலாேது அமரவ்ு 

 இந்திய அரசியலடமப்பு நிரண்ய சடபயானது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1946 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்09 அன்று தனது முதல் அமரவ்ிடன நடதத்ியது. 

 இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளிலிருந்தும், மவறுபட்ட பின்னணியிலிருந்தும், மவறு பட்ட 

சிதத்ாந்தங்களிலிருந்தும் புகழ்பபற்ற நபரக்ள், இந்திய மக்களுக்கு ஒரு தகுதி மிக்க 

அரசியலடமப்பிடன வழங்குவதற்கான ஒரு மநாக்கதத்ுடன் ஒன்றிடணந்தனர.் 

 அரசியலடமப்பு நிரண்ய சடப என்ற ஒரு கருதத்ானது முதன்முதலில் M.N. ராய் 

என்பவராை் முன்மவக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவிற்கான அரசியைமைப்பிமன நிறுவுவதற்காக ஓர ் அரசியைமைப்பு நிரண்ய  

சமபமய அமைப்பதற்காக 1935 ஆை் ஆண்டிை் இந்திய ததசியக் காங்கிரஸ் ஒரு அதிகாரப் 

பூரவ் அமழப்பிமன விடுத்தது. 

 1940 ஆை் ஆண்டின் “ஆகஸ்ட் அறிக்மகயின்” மூைை் அரசியைமைப்பு நிரண்ய சமபக்கான 

ஒரு தகாரிக்மகயானது முதன்முமறயாக ஆங்கிதையரக்ளாை் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டது. 

 இறுதியிை் அமைசச்ரமவத் திட்டத்தின் விதிமுமறகளின் கீழ், ஓர ் அரசியைமைப்பு 

நிரண்ய சமபயானது நிறுவப்பட்டது.  

 இது 1946 ஆை் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டது.  
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1971 இந்திய-பாகிஸ்தானியப் வபார் குறித்த புத்தகம் 

 

 ரசன்ா பிஷ்த் ராவத் எழுதிய “1971 : Charge of Gorkhas and Other Stories”  என்ற புதத்கமானது 

சமீபதத்ில் பவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தப் புதத்கமானது 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தானியப் மபாரக்ளின் பல 

உண்டமக் கடதகடள பவளிப்படுத்துகிறது. 

 ஒரு மபார ் விமானப் படடத் தளபதியின் மபார ் விமானம் பாகிஸ்தானுள் விபதத்ிற்கு 

உள்ளானடதயடுத்து அது காணாமல் மபானதன் கடதயிலிருந்து “நவீன இராணுவ 

வரைாற்றிை் கமடசி குக்ரி தாக்குதை்” என்பது வமரயிைான கமதகமள இப்புதத்கை் 

உள்ளடக்கியதாகும்.  
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சகௌதம் சிந்தாமணியின் புத்தகம் 

 பகௌதம் சிந்தாமணி எழுதிய “The Midway Battle : Modi’s Roller-coaster Second Term” என்றப் 

புத்தகதத்ிமன இந்தியக் குடியரசுத் துடணத் தடலவர ்பவளியிட்டார.் 

 இப்புத்தகம் புளூம்ஸ்பபரி இந்தியா என்ற பதிப்பகத்தினால் பவளியிடப்பட்டது. 

 இப்புத்தகம் இந்தியாவின் அரசியல் சூழடலப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 இது தற்மபாடதயப் பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அவரக்ளின் 2வது ஆட்சிக் காலம் பற்றி 

குறிப்பிடுகிறது.  

 இந்தப் புத்தகமானது ஜம்மு & காஷ்மீர ் ைறுசீரமைப்புச ் சட்டை், முத்தைாக் சட்டை், 

குடியுரிமை (திருத்தம்) சட்டை் ைற்றுை் விவசாயச ் சட்டங்கள் தபான்ற பை்தவறுச ்

சட்டங்கள் பற்றி கதளிவாக எடுதத்ுமரக்கிறது.  

 

 

செங்குத்தாக ஏேக் கூடிய குறுகிய ேரம்புடைய நிலம் விை்டு ோனில் பாயும் 

ஏவுகடண 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பானது பசங்குதத்ாக ஏவக்கூடிய 

குறுகிய வரம்புடடய நிலம் விட்டு வானில் பாயும் ஏவுகடணடய பவற்றிகரமாகப் 

பரிமசாதிதத்து. 

 இந்த ஏவுகடணயானது ஒடிசா மாநிலக் கடற்கடரயினருமக சந்திப்பூரில் அடமந்து உள்ள 

ஒருங்கிடணந்தப் பரிமசாதடனத் தளதத்ில் இருந்து பரிமசாதிக்கப்பட்டது.  

 இந்த ஏவுகடணயானது மிகவும் குடறவான உயரதத்ில் உள்ள மின்னணு இலக்கிடன 

மநாக்கி, ஒரு பசங்குத்து ஏவுகலனிலிருந்து ஏவப்பட்டது.  
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ஆயுத விற்படனயில் முன்னணியிலுள்ள முதல் 100 நிறுேனங்களில் 3 இந்திய 

நிறுேனங்கள் 

 

 2020 ஆம் ஆண்டில், ஒருங்கிடணந்த ஆயுத விற்படனயில் முன்னணியிலுள்ள முதல் 100 

நிறுவனங்களில் 3 இந்திய நிறுவனங்கள் இடம் பபற்றுள்ளன.  

 உலகளாவிய அளவில் ஆயுத வரத்்தகத்திடனக் கண்காணிக்கும் ஸ்டாக்மொல்ம் 

சரவ்மதச அடமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் ஒரு புதிய அறிக்டகயில் இதத்கவலானது 

கூறப் பட்டுள்ளது. 

 அந்த 3 இந்திய நிறுவனங்களாவன; இந்துஸ்தான் ஏதரா நாட்டிக்ஸ் லிமிகடட், இந்திய 

ஆயுதத் கதாழிற்சாமை ைற்றுை்  பாரத் எைக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிகடட் ஆகியனவாகுை்.  

 இவற்றுள் இந்திய ஆயுதத் கதாழிற்சாமைமய உள்ளடக்கிய ஆயுதத் கதாழிற்சாமை 

வாரியைானது கமைக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிைாக 7 புதிய கபாதுத் துமற நிறுவனங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டன. 

 இந்த 3 நிறுவனங்கள் 2019 ஆை் ஆண்டிை் ஆயுத விற்பமனயிை் முன்னணியிை் இருந்த 

முதை் 100 நிறுவனங்கள் பட்டியலிலுை் இடை் கபற்று இருந்தன. 
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ேரம்பு நீை்டிக்கப்பை்ை பினாகா ராக்சகை் 

 வரம்பு நீட்டிக்கப்பட்ட பினாகா எனும் (Pinaka - Extended Range) பை்குழாய் உள்ளக ஏவுகை 

அமைப்பானது (Multi Barrel Rocket Launcher System) ராெஸ்தானின் கபாக்ரான் தளதத்ிை் 

கவற்றிகரைாக பரிதசாதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஏவுகல அடமப்பானது புமனயில் அடமந்துள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

மமம்பாட்டு நிறுவனதத்ின் ஆய்வகமான ஆயுத ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனம் 

மற்றும் உயர ் ஆற்றல் சாதன ஆராய்சச்ி ஆய்வகம் ஆகியவற்றால் வடிவடமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

ஜனநாயக உெச்ி மாநாடு 

 

 இரண்டு ஜனநாயக உசச்ி மாநாடுகளில் முதலாவது உசச்ி மாநாட்டிடன அபமரிக்க 

அதிபர ்மஜா டபடன் தடலடமமயற்று நடத்தினார.் 

 இந்தியப் பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் இந்த மாநாட்டில் காபணாலி வாயிலாக 

பங்மகற்று “ெனநாயக உணரவ்ு” ைற்றுை் “பன்மைத்துவ கநறிமுமறகள்” ஆகியமவ 

இந்தியரக்ளிடை் தவரூன்றியுள்ளன என்று குறிப்பிட்டார.்  

 இந்த உசச்ி ைாநாட்டிை் கைாத்தை் 100 நாடுகள் பங்தகற்றன. 

 

இந்திய திறன் அறிக்டக 2022 

 9வது இந்திய திறன்  அறிக்டகயானது (2022) வீபாக்ஸ் என்ற அடமப்பினால் சமீபத்தில் 

பவளியிடப் பட்டது. 
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 அதிக மவடலவாய்ப்புத் திறன்கள் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா தனது 

முதலிடத்டதத் தக்க டவதத்ுள்ள நிடலயில், அதடனத் பதாடரந்்து உத்தரப் பிரமதசம் 

மற்றும் மகரளா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 இந்த அறிக்டகயின் கருதத்ுருவானது, “Rebuilding and Re engineering the Future of Work” 

என்பதாகுை். 

 இந்த அறிக்மகயானது வளரந்்து வருை் இந்தியாவிை் திறன் சாரந்்த ததமவ ைற்றுை் 

வழங்கீடுகளுடன் கபாருந்தக் கூடிய எதிரக்ாை தவமை, கை்வி ைற்றுை் திறன்கள் பற்றிய 

ஒரு முழுநீள அறிக்மகயாகுை்.  

 ைகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஆகியமவ அதிக தவமைவாய்ப்புத் ததமவ 

உமடய 3 ைாநிைங்களாகுை்.  

 78% ததரவ்ாளரக்ளிை் 60 சதவீததத்ிற்குை் தைை் ைதிப்கபண்கமளப் கபற்றுள்ள புதன நகரை் 

மிகவுை் அதிக தவமைவாய்ப்பு வளங்கமளக் ககாண்ட நகரைாகுை்.  

 

 

அேெரெ ்ெை்ைங்களுக்குப் பதிலான மவொதாக்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டு மத்திய ஊழல்தடுப்பு ஆடணய (திருத்தம்) மமசாதா மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டு படல்லி சிறப்புக் காவல் துடற நிறுவல் (திருதத்ம்) மமசாதா ஆகியவற்டற 

மக்களடவ நிடறமவற்றியது.  

 இந்த மமசாதாக்கள் இந்தத் துடறகள் பதாடரப்ாக இந்த ஆண்டில் பிறப்பிக்கப்பட்ட சில 

அவசரச ்சட்டங்களுக்கு ஈடாக இயற்றப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த திருதத்ங்களின்  முக்கிய மநாக்கமானது மத்தியப் புலனாய்வு வாரியம் மற்றும் 

அமலாக்கத் துடறயின் இயக்குநரக்ளின் பதவிக் காலத்டத 5 ஆண்டுகளாக 

நிரண்யிப்பதத ஆகும்.  

 

ெரே்வதெ சூரியெக்திக் கூை்டிடணவிற்குப் பாரட்ேயாளர ்அந்தஸ்து 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சடபயானது சரவ்மதச சூரியசக்தி கூட்டிடணவிற்குப் 

பாரட்வயாளர ்அந்தஸ்திடன வழங்கியுள்ளது.  

 இந்தக் கூட்டிடணவானது சூரியசக்தி சாரந்்த தீரவ்ுகடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

பருவநிடல மாற்றத்திற்கு எதிரான முயற்சிகடள ஒன்று திரட்டுவதற்காக இந்தியா 

மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளின் கூட்டு முயற்சியினால் உருவாக்கப்பட்டது.  
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 2015 ஆம் ஆண்டில் பாரஸ்ீ நகரில் நடத்தப்பட்ட பருவநிடல மாற்றம் பதாடரப்ான ஐக்கிய 

நாடுகள் கட்டடமப்பு மாநாட்டில் பங்குதாரர ் நாடுகளின் 21வது மாநாட்டில் இது பற்றி  

முன்டவக்கப் பட்டது. 

 

 

RATS SCO ெடபயின் தடலடம 

 ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பின் பிராந்திய தீவிரவாத எதிரப்்பு அடமப்பு சடபக்கு 

இந்தியா ஓராண்டு காலம் தடலடம வகிக்க உள்ளது. 

 இந்திய அரசின் மதசியப் பாதுகாப்புச ் சடபச ் பசயலகமானது, இந்திய தரவுப் 

பாதுகாப்புச ் சடபடய ஒரு சிந்தடனசார ் பங்குதாரராகக் பகாண்டு ‘தற்காைதத்ிை் 

நிைவுை் அசச்ுறுத்தை் நிமறந்த சூழலிை் இமணய தளத்மதப் பாதுகாத்தை்’ குறிதத் 2 

நாள்கள் அளவிைான ஒரு கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு கசய்தது.  

 இது ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுக்காக 

ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.  

 

காசி விஷ்ேநாதர ்சபருேழித்தைம் 

 

 பிரதமர ் நமரந்திரமமாடி, வாரணாசியில் காசி விஷ்வநாதர ் பபருவழித் தடதத்ிடனத ்

திறந்து டவத்தார.் 
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 இந்த பபருவழித் தடமானது காசி விஷ்வநாதர ்ஆலயத்திற்கும் கங்டக நதிக் கடரக்கும் 

இடடயில் எளிதில் அணுகும் வடகயிலான பாடதடய உருவாக்குகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 08 அன்று பிரதமர ் மமாடி இந்தத் திட்டத்திற்கு அடிக்கல்டல 

நாட்டினார.் 

 

ஆத்ம நிரப்ார் பாரத் வராஜ்கர் வயாஜனா 

 

 மகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றின் மபாது மவடலவாய்ப்டப உருவாக்குவதற்காக ஆத்ம 

நிரப்ார ்பாரத் மராஜ்கர ்மயாஜனா என்ற திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது.  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் அதிக பயனாளிகடளக் பகாண்டுள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் 

மகாராஷ்டிரா முதலிடதத்ிடனப் பபற்றுள்ளது.  

 மகாராஷ்டிராடவத் பதாடரந்்து குஜராத் மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.  

 

SMARTஅடமப்பு 

 

 இந்திய நாடானது மரடார ் கருவிகளுக்குப் புலப்படாத பதாழில்நுட்பதத்ுடன் கூடிய, 

கூடுதல் சக்தி வழங்கப்பட்ட மீபயாலி ஏவுகடண அடமப்பிடன ஒடிசா கடற்கடர 

அருமகயுள்ள அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து பவற்றிகரமாகப் பரிமசாதிதத்து.  

 SMART என்ற அடமப்பானது, மரடாருக்குப் புலப்படாத வழக்கமான மரடார ் பதாழில் 

நுட்பத்திற்கும் அப்பால் நீரம்ூழ்கி கப்பல்களின் மபார ் எதிரப்்புச ் பசயல்திறன்கடள 
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மமம்படுதத்ுவதற்காக வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 SMART அமைப்பானது தரடாருக்குப் புைப்படாத கதாழிை்நுட்பை் ககாண்ட ஏவுகமண 

கவளியீட்டு அமைப்பு ைற்றுை் வான்குமட மிதமவ வழங்கீட்டு அமைப்பு ஆகியவற்மற 

ஏந்திச ்கசன்றது.  

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி அமைப்பானது இந்தியக் கடற்பமடக்காக 

மவண்டி இந்த ஆயுதத்திமன உருவாக்கியுள்ளது. 

 

சபாது ேகுப்பினர் ஆடணயம் 

 இமாசச்லப் பிரமதச அரசானது கபாது வகுப்பினருக்கான ஓர ் ஆடணயம் அடமக்கப் 

படும் என அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆடணயதத்ிற்கு ‘சாைன்ய வரக்் ஆதயாக்’ எனப் கபயரிடப்படுை். 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் ஆமணயைானது ஏற்கனதவ இைாசச்ைப் பிரததசதத்ிை் 

கசயை்பட்டு வருகிறது.  

 இதற்கு சிை்ைாவின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர ் வீமரந்திர காஷ்யப் என்பவர ்

தடலடம தாங்குகிறார.்  

 

பை்டியலிைப்பை்ை ொதியினர ் மற்றும் பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ் மீதான 

ேன்சகாடுடமகளுக்கு எதிரான வதசிய உதவி எண் 

 மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துடற அடமசச்ர ்டாக்டர ் வீமரந்திர குமார ்

பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மீதான வன் 

பகாடுடமகளுக்கு எதிரான ஒரு மதசிய உதவி எண்ணிடன பவளியிட்டார.் 

 அடனவரின் மீதான பாகுபாட்டிடன முடிவுக்குக் பகாண்டு வந்து அடனவருக்கும் 

பாதுகாப்பிடன வழங்குவடத மநாக்கமாகக் பகாண்ட சட்டதத்ின் விதிகள் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரட்வ உருவாக்குவமத இந்த உதவி எண்ணின் ஒரு மநாக்கம் ஆகும்.  

 14566 என்ற அந்த இலவச உதவி எண்ணானது 24 மணி மநரமும் பசயல்பாட்டில் இருக்கும்.  
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முதலாேது ஆளில்லா விமானக் கண்காை்சி 

 

 மத்தியப் பிரமதசதத்ின் குவாலியர ் நகரில் நாட்டின் முதலாவது ஆளில்லா விமானக் 

கண்காட்சி (drone fair) நடத்தப்பட்டது.  

 இந்திய அரசின் வான்வழிப் மபாக்குவரத்துத் துடற அடமசச்கம், மத்தியப் பிரமதச அரசு 

மற்றும் இந்திய வரத்த்கம் மற்றும் பதாழில்துடற கூட்டடமப்பு ஆகியடவ இடணந்து 

இந்தக் கண்காட்சிடய ஏற்பாடு பசய்தன. 

 

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உெெ்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் திருத்த மவொதா 

 இந்த மமசாதா மீது தனது விவாததத்ிடன நிடறவு பசய்தடதயடுதத்ு மாநிலங்களடவ 

இந்த மமசாதாவிடன மக்களடவக்குத் திரும்ப அனுப்பியடதத் பதாடரந்்து இந்த மமசாதா 

நிடறமவற்றப் பட்டது. 

 இது ஒரு பண மமசாதா என்பதனால் மக்களடவக்குத் திரும்ப அனுப்பப் பட்டது.   

 இந்த மமசாதாவானது 1958 ஆம் ஆண்டு உசச்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் (ஊதியங்கள் மற்றும் 

பணி நிடல) சட்டம் மற்றும் 1954 ஆம் ஆண்டு உயரநீ்திமன்ற  நீதிபதிகள் (ஊதியரக்ள் 

மற்றும் பணிநிடல) சட்டம் ஆகியவற்டறத் திருத்த முடனகிறது.  

 இந்தச ் சட்டங்களானது இந்தியாவிலுள்ள உயரநீ்திமன்ற மற்றும் உசச் நீதிமன்ற 

நீதிபதிகளின் பணிநிடல மற்றும் ஊதியங்கடள ஒழுங்குமுடறப் படுத்துகின்றன. 

 

ஓடமக்ரான் சதாற்டறக் கண்ைறியும் வொதடன 

 SARS-CoV2 டவரசின் ஓடமக்ரான் திரிபிடன பவறும் 90 நிமிடங்களில் கண்டறியும் RT-PCR 

அடிப்பமடயிைான ஒரு பரிதசாதமன முமறமய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உருவாக்கி 

உள்ளனர.் 

 இந்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கடை்லியின் இந்தியத ் கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகதத்ின் 

குஷ்ைா உயிரியை் அறிவியை் கை்வி நிறுவனத்திமனச ்தசரந்்தவராவர.் 

 இந்தச ் தசாதமனயானது SARS-CoV2 டவரசின் இதர திரிபுகளில்  இல்லாத, ஓடமக்ரான் 

திரிபிலுள்ள சில குறிப்பிட்ட பிறழ்வுகடளக் கண்டறிவதன் அடிப்படடயிலானதாகும்.  
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பசுடம டைை்ரஜன் உற்பத்தி 

 பாரத் பபட்மராலிய கழக நிறுவனமானது பாபா அணு ஆராய்சச்ி டமயதத்ுடன் 

இடணந்து பசுடம டெட்ரஜன் உற்பத்திக்கான அல்கடலன் (கார) மின்னாற்பகுப்பு 

பதாழில்நுட்பத்டத உருவாக்க உள்ளது.   

 இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்குகள் மற்றும் பசுடம இல்ல வாயுக்கடளக் 

குடறத்தல் மபான்ற இலக்குகடள அடடவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டிற்கு 

ஆதரவு அளிப்பதற்கான இதத்டகய முதல் வடக முன்பனடுப்பாகும். 

 இது இந்தியாவின் ஆற்றல் கலப்பீட்டில் தற்மபாதுள்ள 38% புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றலின் 

பங்கிடன 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 50 சதவீதமாக உயரத்்த முயல்கிறது. 

 

வபாடத மருந்துகள் மற்றும் உளசேறியூை்டும் சபாருை்கள் (திருத்தம்) மவொதா, 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு மபாடத மருந்துகள் மற்றும் உளபவறியூட்டும் பபாருட்கள் (திருதத்ம்) 

(Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) என்ற ஒரு மமசாதாவானது மக்களடவயில் 

நிடறமவற்றப்பட்டது. 

 இது விதிமுடறகளின் எண்ணிடல் முடறடய மாற்றியடமப்பதற்காக மவண்டி ஒரு 

வாக்கியத்தில் மமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு அசாதாரண திருதத்மாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டு மமசாதாவானது 1985 ஆம் ஆண்டு மபாடத மருந்துகள் மற்றும் 

உளபவறியூட்டும் பபாருட்கள் என்ற சட்டத்திடனத் திருத்தி அடமக்கிறது. 

 இந்தத் திருத்தமானது ஒரு பிரிவு என்பது எடதக் குறிக்கிறது என்பதிடனப் பற்றிய ஒரு 

சட்டப் பிரகடனத்டத உள்ளடக்கியதாகும். 

 இதன்படி, 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2வது பிரிவின் viii-a வகுப்பானது 27வது பிரிவின் viii-b  

வகுப்புடன் ஒதத்ுள்ளது. 

 

ொபைார ்துடறமுகம் 

 

 இந்தியா, ஈரான் மற்றும் உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகியடவ சாபொர ் துடறமுகதத்ிடன 

இடணந்துப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு மபசச்ு வாரத்்டதயில் ஈடுபட்டன.  

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


                   

 

79 
 

 பிராந்திய இடணப்பிடன மமம்படுதத்ுவதில் இந்தத் துடறமுகதத்ின் ஒரு முக்கியப் 

பங்கிடனப் பற்றியும் அடவக் குறிப்பிட்டன. 

 ஓமன் வடளகுடாவின் அருமக அடமந்த ஈரானில் உள்ள சாபொர ் எனுமிடத்தில் 

சாபொர ்கடல்துடறமுகம் அடமதத்ுள்ளது. 

 இதத்ுடறமுகமானது ஈரானின் ஒமர கடற்கடரத் துடறமுகமாகச ்பசயல்படுகிறது. 

 மமலும் இது சாஹித் கலந்தாரி மற்றும் சாஹித ் பபபெஸ்தி எனும் இரு தனித்தனி 

துடறமுகங்கடளயும் உள்ளடக்கியது. 

 

பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு ஆதார் மற்றும் ோக்காளர் அடையாள அை்டை 

ேழங்கல்  

 

 பாலியல் பதாழிலாளரக்ளுக்கு வாக்காளர ் அடடயாள அட்டட, ஆதார ் மற்றும் குடும்ப 

அட்டடகடள வழங்கும் பணிகடளத் பதாடங்கச ் பசய்யுமாறு, மத்திய அரசிற்கு உசச் 

நீதிமன்றம் உதத்ரவிட்டுள்ளது.  

 ஒவ்பவாரு குடிமகனுக்கும் அவரது பதாழிடலக் கருத்தில் பகாள்ளாமல் அடிப்படட 

உரிடமகள் வழங்கப் பட மவண்டும் என்படத இது குறிப்பிடுகிறது.  

 தரப்ார ் மஹிளா சாமான்வயா குழு என்ற ஒரு தன்னாரவ் நிறுவனம் தாக்கல் பசய்த 

மனுடவ விசாரித்த மபாது உசச்நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவிடனப் பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

 மகாவிட்-19 பதாற்றுக் காலங்களில் பாலியல் பதாழிலாளரக்ள் எதிர ் பகாண்ட சில 

பிரசச்ிடனகடள இந்த மனு முன்டவத்தது. 

 

உைனடி ெரிபார்ப்பு  நைேடிக்டகக் கை்ைடமப்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது  வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கடள உடனடி சரிபாரப்்பு 

நடவடிக்டகக் கட்டடமப்பின் கீழ் பகாண்டு வந்துள்ளது. 

 இந்தக் கட்டடமப்பின் கீழ், மூலதன நிடறவு விகிதம், வாராக் கடன்கள் மற்றும் முதல் கட்ட 

மூலதனம் மபான்ற பரிமாணங்கள் நிரண்யிக்கப்பட்ட அளடவ விடக் குடறவாக 

இருக்கும் மபாது வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகடள எதிரப்காள்ளும். 

 வங்கிகள் ஏற்கனமவ இந்தக் கட்டடமப்பின் கீழ் பகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தக் கட்டடமப்பு நிரந்தர டவப்பு நிதிகடளப் பபறும் அடனத்து வங்கி சாரா நிதியியல் 

நிறுவனங்களுக்கும் பபாருந்தும். 

 எனினும் இது அரசிற்குச ் பசாந்தமான வங்கி சாரா நிதியியல் நிறுவனங்கள், வீட்டுக் 

கடன் நிதி நிறுவனங்கள், முதன்டம வழங்குநரக்ள் மற்றும் மமல், இடட மற்றும் உயர ்

அடுக்குகளில் நிரந்தர டவப்பு நிதிகடளப் பபறாத வங்கி சாரா நிதியியல் நிறுவனங்கள் 

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


                   

 

80 
 

ஆகியவற்டறத் தன் வரம்பிற்குள் பகாண்டிருக்காது. 

 வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கான உடனடி சரிபாரப்்பு நடவடிக்டகக் கட்டடமப்பு 

2022 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்01 முதல் பசயல்படுதத்ப்படும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்திலும் அதன் பின்பும் வங்கி சாரா நிதி 

நிறுவனங்களின் நிதிநிடலடயப் பபாறுத்துச ்பசயல்படுதத்ப்படும். 

 

 

இந்தியாவின் முதல் பசுடம டைை்ரஜன் நுண் கை்ைடமப்புத் திை்ைம் 

 அரசிற்குச ் பசாந்தமான மதசிய அனல்மின் கழகமானது ஆந்திரப் பிரமதசத்தில் 

இந்தியாவின் முதல் பசுடம டெட்ரஜன் நுண் கட்டடமப்புத் திட்டத்டதத் பதாடங்கி 

உள்ளது.  

 இத்திட்டமானது  ஆந்திரப் பிரமதசத்திலுள்ள மதசிய அனல்மின் கழகத்தின் விசாகப் 

பட்டினத்தில் உள்ள  சிம்ொத்ரி ஆடலயில் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 சிம்ொதர்ி மதசிய அனல்மின் கழக ஆடலயில் “மின்னாற் பகுப்பிமயப் பயன்படுதத்ி 

மைட்ரெடன உற்பத்தி கசய்யத் திட்டமிடுவததாடு, தனிப்பட்ட ஒரு எரிகபாருள் கசை் 

அடிப்பமடயிைான நுண்கட்டமைப்பிமன உருவாக்குவதிை் ததசிய அனை்மின் கழகை் 

ஈடுபடுை்.  
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அறிவியல் திருவிழா 

 

 மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துடறயின் இடண அடமசச்ர ்டாக்டர ்

ஜிமதந்திர சிங் மகாவாவின் பனாஜி என்னுமிடத்தில் 7வது இந்திய சரவ்மதச அறிவியல் 

திருவிழாவிடனத் பதாடங்கி டவதத்ார.்  

 இந்த 4 நாட்கள் அளவிலான திருவிழாவின் கருதத்ுரு,” ஆசாதிகா அம்ரித் மமகாதச்வ் – 

வளமான இந்தியாவிற்காக புதுடம, அறிவியல், பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

புத்தாக்கத்திடனக் பகாண்டாடுதல்” என்பதாகுை்.  

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


                   

 

82 
 

 முதைாவது இந்திய சரவ்ததச அறிவியை் திருவிழாவானது கடை்லியின் இந்திய கதாழிை் 

நுட்பக் கை்வி நிறுவனத்திை் 2015 ஆை் ஆண்டிை் நமடகபற்றது.  

 அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் பயன்பாட்டிடன ைக்களிடை் ககாண்டு பசல்வதுை் 

அறிவியல் கதாழிை்நுட்பத்மத ைக்களிடை் ைலிவு விமையிை் ககாண்டு கசை்வதுதை 

இந்தத் திருவிழாவின் ஒரு முக்கிய தநாக்கைாகுை்.  

 

இந்தியாவில் மின்ொர ோகனங்கள் 

 மத்தியச ் சாடலப் மபாக்குவரதத்ு மற்றும் பநடுஞ்சாடலகள் துடற அடமசச்ர ் நிதின் 

கட்கரி இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்களின் நிடல பற்றி மாநிலங்களடவயில் 

எடுத்துடரத்தார.்  

 இந்தத் தகவல்களின்படி, பதிவு பசய்யப்பட்ட மின்சார வாகனங்கள் எண்ணிக்டகயில் 

உத்தரப் பிரமதசம் முதலிடதத்ில் உள்ளது.  

 உத்தரப் பிரமதசத்டதத் பதாடரந்்து படல்லி, கரந்ாடகா, பீகார ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

ஆகியடவ அடுதத்டுத்த நிடலயில் உள்ளன. 

 இந்தியாவின் மத்திய அரசானது மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் அது சாரந்்த பபாருட்கள் 

மீதான சரக்கு & தசமவ வரியிமனக் குமறதத்ுள்ளது.  

o மின்சார வாகனங்கள் மீதான சரக்கு ைற்றுை் தசமவ வரி : 5%  (முன்பு 12%) 

o மின்சார வாகனங்களுக்கான மின்தனற்றிகள் & மின்தனற்ற நிமையங்கள் மீதான 

சரக்கு & தசமவ வரி : 5% (முன்பு 18%) 

 

#Care4Hockey பிரெெ்ாரம் 

 

 பஜாஜ் அடலயன்ஸ் என்ற ஒரு பபாதுக் காப்பீடு நிறுவனமானது, இந்தியாவில் 

ொக்கியின் அங்கீகாரத்டத உயரத்த்ச ்பசய்வதற்காக மவண்டி ‘#Care4Hockey’’ எனுை் ஒரு 

பிரசச்ாரத்டத பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த நிறுவனமானது இந்திய மகளிர ்ொக்கி அணியின் தடலவரும் பத்மஸ்ரீ (2020) விருது 

பபற்றவருமான ராணி ராம்பால் அவரக்ளுடன் இடணந்து இந்தப்  பிரசச்ாரதத்ிற்குத் 

தடலடம தாங்குை். 

 இந்தியாவில் ொக்கி விடளயாட்டின் வளரச்ச்ிடய ஒரு அடிமட்ட நிடலயில் இருந்து 

முன்மனற்றுவடத மநாக்கமாகக் பகாண்டமத ‘#Care4Hockey’ என்ற பிரசச்ாரைாகுை்.  

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


                   

 

83 
 

தடலடமப் பணியாளர ் குழுவின் தடலேர ்

 இந்திய இராணுவத் தடலவர ் பஜனரல் MM. நரவதன முப்பமடத் தமைவரக்மள 

உள்ளடக்கிய தமைமைப் பணியாளர ்குழுவின் தமைவராகப் கபாறுப்தபற்றுள்ளார.்  

 2021 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்08 அன்று தமிழ்நாட்டிை் நிகழ்ந்த இந்திய விைானப் பமடக்குச ்

பசாந்தமான கைலிகாப்டர ் விபதத்ிை் இராணுவப் பணியாளர ் தமைவர ் பிபின் ராவத் 

அவரக்ள் உயிரிழந்தமதத் கதாடரந்்து அந்தப் பதவி காலியாக இருந்தது.  

 முப்பமடத் தமைவரக்ளிை் மூதத்வர ்என்பதாை் ராணுவத் தளபதி கெனரை் MM. நரவதன  

தமைமைப் பணியாளர ்குழுவின் தற்தபாமதய தமைவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.்  

 

 

அடனத்திந்திய மாநகராை்சித் தடலேர் மாநாடு 

 

 வாரணாசியில் நடடபபற உள்ள அடனதத்ிந்திய மாநகராட்சித் தடலவர ்மாநாட்டிடன 

(All-India Mayor’s Conference) பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் பதாடங்கி டவதத்ு 

உடரயாற்ற உள்ளார.் 

 உத்தரப் பிரததசத்தின் நகரப்்புற மமம்பாட்டுத் துடறயானது இந்த மாநாட்டிடன ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளது. 

 100 நகரங்களுக்கும் மமற்பட்ட நகரங்களின் மாநகராட்சித் தடலவரக்ள் இந்த மாநாட்டில் 

பங்மகற்க உள்ளனர.் 
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பிரதான் மந்திரி கிரிஷி சிஞ்ொய் வயாஜனா 

 

 பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் தடலடமயிலான பபாருளாதார விவகாரங்கள் மீதான 

அடமசச்ரடவக் குழு 2021-26 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு பிரதான் மந்திரி கிரிஷி சிஞ்சாய் 

மயாஜனா எனும் திட்டதத்ிடன அமல்படுதத்ுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. 

 இத்திட்டதத்ின் ஒரு அங்கமாக விடரவுப் படுதத்ப்பட்ட நீரப்்பாசனப் பயன் திட்டம், நீர ்

நிடல மமம்பாடு மற்றும் ெரம்கத் மகா பானி மபான்ற கூறுகள் 2021-26 ஆகிய காலக் 

கட்டத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இத்திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது.  

 

அணுெக்தி உடலகள் 
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 பிரான்சு நாட்டின் பதாழில்நுட்ப ஒதத்ுடழப்புடன் ஆறு அணு மின் உடலகடள 

அடமப்பதற்கு இந்திய அரசானது ஒரு பகாள்டகசார ்ஒப்புதடல வழங்கியுள்ளது. 

 மகாராஷ்டிராவின் டஜத்தாபூர ் என்னுமிடதத்ில் அணுசக்தி உடலகடள அடமக்கச ்

பசய்வதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது அதடன இந்தியாவின் மிகப்பபரிய அணுசக்தி உற்பத்தி தளமாக மாற்றச ்பசய்யும். 

 உள்நாட்டு மமம்பாடு மற்றும் இறக்குமதி மாற்றீடுகள் மபான்றவற்றிற்கான மவளாண் 

திட்டம் மற்றும் சுகாதாரச ் மசடவகள் மபான்ற துடறகளில் அணுசக்திப் பயன்பாட்டட 

இந்தியாவில் ஊக்குவிப்பதற்கான அடனதத்ு உத்மவகத்திடனயும் அதற்காக இந்திய 

அரசு வழங்க உள்ளது. 

 

சபண்களுக்கான ெை்ைப்பூரே் திருமண ேயது 

 பபண்களின் திருமண வயடத 18 வயதிலிருந்து 21 வயதாக உயரத்த்ுவதற்கான ஒரு 

முன்பமாழிதலுக்கு மதத்ிய அடமசச்ரடவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 தற்மபாது ஆண்களுக்கான குடறந்தபட்ச திருமண வயது 21 ஆகவும் பபண்களுக்கான 

குடறந்தபட்ச திருமண வயது 18 ஆகவும் உள்ளது. 

 இதடன நடடமுடறப் படுத்துவதற்காக மவண்டி குழந்டத திருமண தடடச ்சட்டம் 2006, 

சிறப்புத் திருமணச ் சட்டம் 1954 மற்றும் இந்து திருமணச ் சட்டம் 1955 ஆகியவற்றில் 

திருத்தம் பகாண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 

இயற்டக  விேொயம் மீதான வதசிய மாநாடு 

 இயற்டக விவசாயம் மீதான மதசிய மாநாட்டின் மபாது, பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி நாட்டின் 

விவசாயிகள் மதத்ியில் உடரயாற்றினார.்  

 இந்த மாநாட்டில் விவசாயிகள் மதத்ியில் இயற்டக விவசாயதத்ில் ஈடுபடுவது பற்றியும் 

இதன் நன்டமகள் பற்றிய தகவல்கள் குறிதத்ும் எடுதத்ுடரக்கப்படும். 

 3 நாட்கள் அளவிலான இந்த மாநாடு குஜராதத்ின் ஆனந்த் மாவட்டதத்ில் நடதத்ப் 

படுகிறது. 
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அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணியல் குறியீடு 

 

 அடிப்படட எழுதத்றிவு மற்றும் எண்ணியல் குறியீட்டில் பபரிய மாநிலம் என்ற பிரிவில் 

மமற்கு வங்காளம் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 மபாட்டித்திறன் கல்வி நிறுவனமானது இந்த குறியீட்டிடனத் தயாரிதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடானது 10 வயதிற்குட்பட்ட குழந்டதகளின் எழுதத்றிவு மீதான ஒரு குறி 

காட்டி ஆகும்.  

 பபரிய மாநிலங்கள் பிரிவில், பீகார ்கடடசி இடதத்ில் உள்ளது. 

 ‘சிறிய ைாநிைங்கள்’ பிரிவிை் தகரளா முதலிடதத்ிை் உள்ளது. 

 ஜாரக்்கண்ட் மாநிலமானது மிக மமாசமான மதிப்டபப் பபற்றது.  
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 வடகிழக்கு மாநிலப் பிரிவில் மிமசாரம் முதலிடத்டதப் பபற்றது 

 வடகிழக்கு மாநிலப் பிரிவில் அருணாசச்லப் பிரமதசம் கடடசி இடத்டதப் பபற்றது. 

 ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் பிரிவில் லட்சத்தீவு முதலிடத்டதப் பபற்றது. 

 ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் பிரிவில், ைடாக் கடடசி இடத்டதப் பபற்றுள்ளது.  

 50 சதவீததத்ிற்கும் மமற்பட்ட மாநிலங்கள்  28.05 என்ற மதசியச ் சராசரிக்கும் கீழான 

மதிப்பிடனப் பபற்றுள்ளன. 

 

8ேது இந்தியப் சபருங்கைல் வபெச்ுோரத்்டத 

 

 8வது இந்தியப் பபருங்கடல் மபசச்ுவாரத்்டதயானது சமீபத்தில் நடதத்ப் பட்டது.  

 இந்தப் மபசச்ுவாரத்்டதயானது பவளியுறவு விவகாரங்கள் துடற அடமசச்கம் மற்றும் 

இந்திய உலக விவகாரங்கள் சடப ஆகியவற்றால் இடணந்து நடத்தப்பட்டது.  

 இந்தப் மபசச்ு வாரத்்டதயானது “இந்தியப் கபருங்கடதைார நாடுகள் சங்கத்தின் 

உறுப்பினர ் நாடுகளிை் சுகாதாரை், கை்வி, தைை்பாடு ைற்றுை் வரத்்தகை் 

தபான்றவற்றிற்கான டிஜிட்டை் கதாழிை்நுட்பங்கமள தைை்படுதத்ுதை்” என்ற ஒரு 

கருதத்ுருவுடன் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தியப் கபருங்கடதைார நாடுகள் சங்கை் என்பது இந்தியப் கபருங்கடலுடன் தங்களது 

எை்மைகமளப் பகிரந்்து ககாள்ளுை் 23 நாடுகமள உள்ளடக்கிய ஒரு சரவ்ததச 

அமைப்பாகுை். 

 

SANT ஏவுகடண 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பு மற்றும் இந்திய விமானப் 

படடயானது பபாக்ரான் ரகத்டதச ் மசரந்்த உள்நாட்டிமலமய வடிவடமக்கப்பட்டு 

உருவாக்கப் பட்ட ஒரு பநடுந்தூர பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகடணயிடன பவற்றிகரமாகப் 

பரிமசாதிதத்து. 
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 SANT வடக ஏவுகடணகளானது 10 கி.மீ. தூரம் வடரயிலான இலக்குகடளயும் எதிரக்்க 

வல்லது. 

 ஆயுதப் படடகளுக்கான SANT ஏவுகடணயானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

மமம்பாட்டு அடமப்பின் இதர ஆய்வகங்கள் மற்றும் இதரத் பதாழில்துடறகளுடன் 

இடணந்து டெதராபாத்திலுள்ள இமாரத் ஆராய்சச்ி டமயத்தினால் வடிவடமக்கப் 

பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

சபாதுக் கணக்குக் குழுவின் 100ேது ஆண்டு நிடறவு 

 

 பபாதுக் கணக்குக் குழு  நிறுவப்பட்டதன் 100 ஆண்டு நிடறவிடனப் பாராளுமன்றம் 

பகாண்டாடுகிறது. 

 மான்ட்ஃமபாரட்ு சீரத்ிருத்தங்கள் எனவும் அடழக்கப்படும் 1919 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசுச ் சட்டத்தில் இது பற்றி குறிப்பிட்டடதத் பதாடரந்்து 1921 ஆம் ஆண்டில் பபாது 

கணக்குக் குழு அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது. 

 இந்தக் குழுவானது இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தடலவர ் சமரப்்பிக்கும் 

தடலடமக் கணக்குத் தணிக்டகயாளரின் வருடாந்திரத் தணிக்டக அறிக்டககடள 

மதிப்பீடு பசய்யும் பாராளுமன்றக் குழுக்களில் ஒன்றாகும். 
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 தடலடமக் கணக்குத் தணிக்டகயாளரக்ள் சமரப்்பிக்கும் 3 அறிக்டககள், 

o பங்கீட்டுக் கணக்குகள் மீதான தணிக்டக அறிக்டக 

o நிதிக் கணக்குகள் மீதான தணிக்டக அறிக்டக 

o பபாதுத் துடற நிறுவனங்கள் மீதான தணிக்டக அறிக்டக 

 

நகராை்சித் திைக்கழிவு வமலாண்டமயின் சிறந்த நடைமுடறகள் 

 

 இது இந்திய நகரங்கள் எவ்வாறு தங்களது திடக்கழிவுகடள மமலாண்டம பசய்கின்றன 

என்பது பற்றிய ஒரு விரிவான அறிவுக் களஞ்சியமாகும்.  

 இது நிதி ஆமயாக் அடமப்பினால் உருவாக்கப் பட்டதாகும்.  

 இந்தியாவின் திடக்கழிவு மமலாண்டமத் துடறயானது சில ஆண்டுகளில் ஒரு ஈடு 

இடணயற்ற வளரச்ச்ிடயக் கண்டுள்ளது.  

 சுவச ் பாரத் என்ற திட்டதத்ின் இரண்டாம் கட்டமானது தூய்டம இந்தியாவிற்கான 

முயற்சிகடள மமலும் வலுப்படுத்துவதற்காக மவண்டி பதாடங்கப் பட்டது.  

 ‘கழிவு வாரியான நகரங்கள் : நகராட்சி திடக்கழிவு தைைாண்மையின் சிறந்த 

நமடமுமறகள்’ என்று தமைப்பிடப்பட்ட இந்த அறிக்டகயானது இந்தியாவின் 15 

மாநிலங்களில் 28 நகரங்களின் சிறந்த நடடமுடறகடள ஆவணப்படுதத்ுகிறது.  

 இந்தப் புதிய அறிக்டகயானது நிதி ஆமயாக் மற்றும் அறிவியல் & சுற்றுசச்ூழை் மையை் 

ஆகியமவ இமணந்து நடதத்ிய நாடு தழுவிய ஆய்வு ைற்றுை் கணக்ககடுப்பு குறிதத் 

தகவை்கமளக் குறிப்பிடுகிறது. 

 

விலங்கு இைமாற்றத் திை்ைம் 

 ஆந்திரப் பிரமதசத்தின் விசாகப்பட்டினதத்ில் உள்ள இந்திரா காந்தி விலங்கியல் 

பூங்காவானது தனது விலங்கு இடமாற்றத் திட்டதத்ின் கீழ் புது படல்லியிலுள்ள மதசிய 

விலங்கியல் பூங்காவிடமிருந்து 3 புதிய விலங்குகடளப் பபற்றுள்ளது.  

 இமாலய பவண்கழுதத்ு மடலக்காட்டாடு வங்காள நரி மற்றும்  ஒரு இடண நில்டக மான் 

(இந்திய மான்) ஆகியடவ புதிதாக இங்கு பகாண்டு வரப்பட்ட சில புதிய 

விலங்கினங்களாகும்.  

 இந்தத் திட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் மதத்ிய விலங்கியல் பூங்கா 

ஆடணயத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

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


                   

 

90 
 

 இந்த இடமாற்றமானது 2 கட்டங்களில் பசயல்படுதத்ப்படுகிறது.  

 இந்திரா காந்தி விலங்கியல் பூங்காவானது புது படல்லியின் மதசிய விலங்கியல் 

பூங்காவிடமிருந்து மமலும் ஒரு நீரய்ாடனடயப் பபற உள்ளது.  

 

குழந்டதகளுக்கான வகாவோோக்ஸ் தடுப்பூசி 

 

 உலக சுகாதார அடமப்பானது குழந்டதகளுக்கான மகாமவாவாக்ஸ் தடுப்பூசியின் 

அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியது.  

 அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கான 9வது மகாவிட்-19 பதாற்றிற்கான ஒரு தடுப்பூசியாக 

மகாமவாவாக்ஸ் மருந்திடன உலக சுகாதார அடமப்பு பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 குடறந்த வருமானமுடடய நாடுகளில் தடுப்பூசிடயப் பபறுவதன் வாய்ப்பிடன 

அதிகரிக்கும் மநாக்கதத்ுடன் இந்த நடவடிக்டகயானது மமற்பகாள்ளப்பட்டது.  

 இந்திய சீரம் நிறுவனமானது மகாமவாவாக்ஸ் மருந்திடன அபமரிக்காவின் 

மநாமவாவாக்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து உரிமத்திடனப் ப் பபற்று   உற்பதத்ி பசய்கிறது. 

 இந்த மருந்தானது 21 நாட்கள் இடடபவளியில் இரண்டு தவடணகளில் வழங்கப் 

படுகிறது.  

 

பீகாரில் கூடக ஆந்டத 

 பீகாரின் சுபாவ்ல் என்ற ஒரு மாவட்டத்தில் அரிதாக பதன்பட்ட கூடக ஆந்டதயிடன 

வனதத்ுடறயினர ்மீட்டனர.் 

 கூடக ஆந்டதயானது (Barn owl) பபாதுவாக அபமரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் 

ஐமராப்பாவின் இதரப் பகுதிகடளப் பிறப்பிடமாகக் பகாண்டதாகும்.  

 இந்தியத் துடணக் கண்டத்தில் இது அரிதாகமவ காணப்படுகிறது.  

 இதன் அறிவியல் பபயர ்டடட்மடா ஆல்பா என்பதாகும்.  
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அக்னி P ஏவுகடண 

 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பானது அக்னி P எனுை் அணு 

ஆயுதத்மத ஏந்திச ் கசை்ைக் கூடிய புதிய ரக உந்துவிமச வடக ஏவுகமணயிமன 

கவற்றிகரைாகப் பரிதசாதித்தது.  

 இந்த ஏவுகமணயானது ஒடிசா கடற்கமர அருதக அமைந்த டாக்டர ் A.P.J. அப்துை்கைாை் 

தீவிலிருந்து ஏவி பரிதசாதிக்கப்பட்டது. 

 இது அக்னி-I ைற்றுை் அக்னி-II ஏவுகமணகளின் வழிதத்தான்றை்களாக பாதுகாப்பு 

ஆராய்சச்ி ைற்றுை் தைை்பாட்டு அமைப்பினாை் உருவாக்கப்பட்ட நடுதத்ர வரை்புமடய 

உந்து விமச ஏவுகமணயாகுை். 

 இது உந்து விமச ஏவுகமணகளுக்கான அக்னி வரிமசயிை் 6வது ஏவுகமணயாகுை்.  

 

அவமொன் மீது அபராதம் விதிப்பு 

 இந்தியப் மபாட்டித் திறன் ஆடணயமானது அபமரிக்காவின் இடணயதள  வரத்்தக 

நிறுவனமான அமமசான் நிறுவனத்திற்கு 200 மகாடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தது.  

 மமலும் பியூசச்ர ்ரடீடல் லிமிபடட் நிறுவனத்தின் அடமப்பான பியூசச்ர ்கூப்பன்ஸ் என்ற 

நிறுவனத்துடனான 2019 ஆம் ஆண்டின் அமமசான் ஒப்பந்ததத்ிடனயும் அந்த ஆடணயம் 

நிறுத்தி டவதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ிற்கான ஒப்புதல் பபறும் மபாது அது பற்றிய சில உண்டமகடள 

மடறத்ததற்காக அமமசான் நிறுவனத்திற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. 
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ெக்தி ஜீேன் ஆய்ேகத் திை்ைம் 

 பபண்களுக்கு நிதி சாரந்்த அதிகாரங்கடள அளிப்பதற்காக சக்தி ஜீவன் ஆய்வகத ்

திட்டதத்ிடனத் பதாடங்குவதற்காக மவண்டி ஐக்கிய நாடுகள் மூலதன மமம்பாட்டு 

நிதியதத்ுடன் ஒடிசா அரசு ஒப்பந்தம் மமற்பகாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது பபண்களின் தனிதத்ச ் சுதந்திரம் மற்றும் நிதி சாரந்்த சுதந்திரம் 

பதாடரப்ான தடடகடளத் தகரத்த்ு எறியும். 

 பபண்களின் முழுடமயான மமம்பாட்டிடன மமம்படுதத்ச ் பசய்வதற்காக மவண்டி 

மிஷன் சக்தி எனும் திட்டமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

கை்டுப்பாை்டிற்குை்பை்ை ோன்ேழி விநிவயாக அடமப்பு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பானது கட்டுப்பாட்டிற்குட்பட்ட 

வான்வழி விநிமயாக அடமப்பிடன பசயல் விளக்கம் பசய்து காட்டியது.  

 இந்தச ் பசயல்விளக்கமானது வான்வழி விநிமயாக ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு 

நிறுவனதத்ினால் மமற்பகாள்ளப் பட்டது. 
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 இந்த அடமப்பானது 500 கி.கி. பகாள்ளவு உடடயது.  

 ஆசாதி கா அம்ரித் மமகாதச்வ் நிகழ்வின் பகாண்டாட்ட ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக 

இந்தச ்பசயல்விளக்கம் காண்பிக்கப் பட்டது.  

 ராஜஸ்தானின் மலபுரா எனுமிடத்தில் 5000 மீ உயரதத்ில் அடமந்த ஒரு இடணப்பு 

மண்டலத்திலிருந்து இதன் பசயல்திறன் குறிதத்ு ஒரு பசயல்விளக்கம் மமற்பகாள்ளப் 

பட்டது.  

 

 

நல்லாை்சி ோரம் – டிெம்பர ்20 முதல் 25 ேடர 

 நல்லாட்சி வாரமானது பஞ்சாயதத்ு ராஜ் மற்றும் ஊரக மமம்பாட்டுத் துடற அடமசச்கம் 

மற்றும் பவளியுறவுத் துடற அடமசச்கம் ஆகியடவ இடணந்து நடத்தப் படுகிறது.  

 இது ஆசாதிகா அம்ரித் மமகாதச்வ் நிகழ்வின் ஓர ்அங்கமாக பகாண்டாடப் படுகிறது. 

 இந்த நிகழ்வின்மபாது, நல்லாட்சி வார வடலதளமானது பதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 “பிரஷாசன் காமவான் கி அவுர”் பற்றிய திடரப்படமும் இதில் திடரயிடப்பட உள்ளது. 

 நல்லாட்சி வாரமானது “பிரஷாசன் காமவான் கி அவுர”் என்ற ஒரு கருத்துருவுடன் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 

 

மர்மவகாோ 

 இந்தியாவிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட மரம்மகாவா எனப்படும் மரடார ் கருவிகளுக்குப் 

புலப்படாத அழிப்புக் கப்பலின் முதல் கடல்பயிற்சியிடன அரபிக்கடலில் இந்தியக் 

கடற்படட மமற்பகாண்டது.  

 இந்தப் மபாரக்் கப்பலானது P-15B என்ற திட்டதத்ின் கீழ் கட்டமைக்கப் பட்டது.  

 தபாரச்ச்ுக்கீசிய ஆட்சியிலிருந்து தகாவா விடுவிக்கப்பட்ட 60 ஆண்டு நிமறவுடன் இதன் 

உருவாக்கை் ஒன்றிமணந்து தைற்ககாள்ளப் பட்டது.  
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 ைரை்தகாவா, P-15B திட்டதத்ின் கீழ் உள்நாட்டிதைதய கட்டமைக்கப்படுை் இரண்டாவது 

மிகப்கபரிய தரடாருக்குப் புைப்படாத அழிப்புக் கப்பைாகுை்.  

 இந்தக் அழிப்புகப்பைானது தைசகான் கப்பை்கட்டுை் நிறுவனத்தினாை் கட்டமைக்கப் 

பட்டது.  

 

 

ராஷ்டிரிய ஏக்தா கீதம்  

 பாதுகாப்புத் துடற அடமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் சமீபத்தில் ராஷ்டிரியா ஏக்தா கீதத்டத 

பவளியிட்டார.் 

 இது மதசிய மாணாக்கர ்படட வீரரக்ளால் இயற்றப் பட்டது. 

 இது 22 பமாழிகளில் இயற்றப் பட்டுள்ளது. 

 இது மதசிய ஒருடமப்பாடு என்ற கருப்பபாருடள அடிப்படடயாகக் பகாண்டது.  

 

இந்தியாவில் அதிகரித்துேரும் வதடேயற்ற டகவபசி அடழப்புகள் 

 

 இந்தியாவில் மதடவயற்ற டகமபசி அடழப்புகளின் வீதமானது உலகத் தரவரிடசயில் 

9வது நிடலயிலிருந்து 4வது இடத்திற்கு நகரந்்துள்ளது. 
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 2021 ஆம் ஆண்டில் விற்படன மற்றும் பதாடலபதாடரப்ு மூலம் விளம்பரப் 

படுதத்ுதலுக்கான அடழப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரிதத்தன் காரணமாக 

இந்த நிடல ஏற்பட்டுள்ளது.  

 அடழக்கும் நபரின் அடடயாளம் கண்டு அதில் மதடவயற்ற அடழப்புகடளக் 

கண்டறிந்து அடதத் தடட பசய்யும் நிறுவனமான Truecaller அளித்த சமீபத்திய 

தகவை்களிை் இது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 உைகளவிை் அதிக எண்ணிக்மகயிை் ததமவயற்ற அமழப்புகள் கபறப்படுை் முதை் 3 

நாடுகள் பிதரசிை், கபரு ைற்றுை் உக்மரன் ஆகியனவாகுை். 

 

கங்டக விடரவுெ ்ொடல 

 பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி உத்தரப் பிரமதசதத்ின் ஷாஜொன்பூர ் என்னும இடதத்ில் 

கங்டக விடரவுச ்சாடலக்கான அடிக்கல்டல நாட்டினார.்  

 பணிகள் நிடறவடடந்த பிறகு இது உத்தரப்பிரமதசத்தின் மிக நீளமான விடரவுச ்

சாடலயாக திகழும். 

 கங்டக விடரவுச ்சாடலயானது 594 கி.மீ. நீளமான விடரவுசச்ாடல ஆகும்.  

 

 

வதரத்ல் ெை்ைங்கள் (திருத்தம்) மவொதா, 2021 

 

 மத்திய அரசானது 2021 ஆம் ஆண்டு மதரத்ல் சட்டங்கள் (திருத்த) மமசாதாவிடன 

மக்களடவயில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 
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 இது ஆதார ்எண்டண வாக்காளர ்பட்டியலுடன் இடணப்பதற்கான ஒரு மமசாதா ஆகும். 

 இந்த மமசாதாவானது வாக்காளர ்பட்டியலில் தங்கள் பபயடரப் பதிவு பசய்ய விரும்பும் 

நபரக்ளின் ஆதார ்எண்டண வினவுவதற்கு மவண்டி வாக்காளர ்பதிவு அலுவலரக்ளுக்கு 

அனுமதி வழங்குகிறது.  

 வாக்காளர ் பட்டியலில் ஏற்கனமவ பதிவு பசய்துள்ளவரக்ளிடம் ஆதார ் எண்டண 

வினவுவதற்கும் மசரத்த்ு வாக்காளர ் பதிவு அலுவலரக்ளுக்கு இந்த மமசாதா அனுமதி 

வழங்குகிறது.  

 இந்த மமசாதாவானது 1950 மற்றும் 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதிகள் சட்டத்தின் 

பல்மவறு பிரிவுகடளத் திருதத்ி அடமக்கிறது.  

 

பியாஸ் ேளங் காப்பகத்தில் மீண்டும் அறிமுகப் படுத்தப்படும் கங்டக நீர ்

முதடலகள் 

 பஞ்சாப் மாநில வனவிலங்குச ் சரணாலயப் பிரிவானது பஞ்சாபின் ஆறுகளில் அடர 

நூற்றாண்டிற்கு முன்பாக அழிந்து மபான கங்டக நீர ் முதடலகடள அங்கு மீண்டும் 

அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது.  

 கங்டக நீர ்முதடலகள் (கவியாலிஸ் மகஞ்பசட்டிகஸ் அல்லது கவியல்ஸ்) ஆசிய முதடல 

இனதத்ில் மிகவும் அருகிவரும் இனங்களாகும்.  

 கங்டக நீர ்முதடலகளின் எண்ணிக்டக தூய்டமயான நதியின் ஒரு குறிகாட்டி ஆகும்.  

 

 

பார்வோடேரஸ் 

 கடந்த மாததத்ில் மகாராஷ்டிராவின் அமராவதி நகரில் உள்ள சுமார ் 2000 பசல்லப் 

பிராணிகள் மற்றும் பதருநாய்கள் மகடனன் பாமவா டவரசினால் பாதிக்கப்பட்டன.  

 இது நாய்க்குட்டிகள் மற்றும் நாய்கடளப் பாதிக்கக்கூடிய அதிகம் பதாற்றக்கூடிய ஒரு 

டவரஸ் மநாயாகும்.  
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 இது நாய்களின் குடல்பகுதிடயப் பாதிக்கச ் பசய்வமதாடு இது நாய்க் குட்டிகடளமய 

எளிதில் தாக்குகிறது. 

 இந்த டவரஸ் 1967 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.  

 

 

ஏர் இந்தியா பங்குகள் மற்றும் ைாை்ைா ென்ஸ் குழுமம்  

 ஏர ் இந்தியா, ஏர ் இந்தியா SATS விைான நிமையை் ைற்றுை் ஏர ் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் 

ஆகியவற்மற தடை்ைஸ் என்ற நிறுவனை் மகயகப்படுதத்ுவதற்கு இந்தியப் தபாட்டி 

ஆமணயை் ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது.  

 தடை்ைஸ் என்பது டாடா சன்ஸ் குழுைதத்ிற்குச ்கசாந்தைான ஒரு துமண நிறுவனம ஆகுை்.  

 இந்தியப் தபாட்டி நிறுவனைானது இந்தியாவிலுள்ள முதன்மையான ததசியப் தபாட்டி 

ஒழுங்குமுமற அமைப்பாகுை்.  

 இது கபருநிறுவனங்கள் விவகாரத் துடற என்ற  அமைசச்கத்தின் கீழ் இயங்குை் ஒரு 

சட்டப்பூரவ் அமைப்பாகுை்.  
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ஜம்மு &  காஷ்மீரில் சதாகுதி மறுேடரயடற   

 எல்டல நிரண்ய ஆடணயமானது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் மாவட்டங்களுக்காக முன் 

பமாழியப் பட்ட சட்டமன்றத் பதாகுதிகடள ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கான தனது முதல் 

வடரவில் ஜம்மு பிரிவில் 6 புதிய இடங்கடளயும் காஷ்மீர ் பிரிவில் ஒமர ஓர ் புதிய 

இடதத்ிடனயும் மகாரியுள்ளது.  

 அடவ ஒரு பக்கச ்சாரப்ுடடயது என்றும் அதடன ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாதது எனக் கூறி 

இதடனக் காஷ்மீரிலுள்ள அடனதத்ு அரசியல் கட்சிகளும் நிராகரிதத்ுள்ளன.   

 

 

ஆயுதத்துைன் கூடிய உளவு ோகனம்  

 

 இந்திய இராணுவதத்ின் தடலடமத் தளபதி மமனாஜ் முகுந்த் நரவ்ாமன, பாம்மப 

பபாறியியல் குழுமத்தினால் உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு புதியத் பதாழில் 

நுட்பதத்ுடனான ஆயுதங்களுடன் கூடிய உளவு வாகனத்தின் முதல் பதாகுதியிடன 

பகாடியடசத்து டவதத்ு படடயில் இடணதத்ார.்  

 இந்தப் புதிய ஒரு வாகனமானது இந்திய இராணுவதத்ின் தற்மபாடதய உளவுத ்

திறன்கடள மமம்படுதத்ும்.  

 இது அகமது நகரிலுள்ள வாகன ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் 

பூமனயின் ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனம் ஆகியவற்றினால் இடணந்து 

உருவாக்கப்பட்டு மமதக் ஆயுதத் பதாழிற்சாடலயினால் தயாரிக்கப்பட்டது.  
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ஆசிய வமம்பாை்டு ேங்கி மற்றும் இந்தியாவின் நகரப்்புற வெடேகள்  

 

 இந்தியா முழுவதும் நகரப்்புற மசடவ அணுகடல மமம்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி ஆசிய 

மமம்பாட்டு வங்கியானது 350 மில்லியன் டாலர ்கடன் பதாடகடய வழங்க உள்ளது.  

 நகரப்்புற மசடவ அணுகுமுடறயானது பின்வருபடவ மூலம் மமம்படுத்தப்படும்,  

o மசடவ வழங்கும் முடறகடள மமம்படுதத்ுவதற்கான பகாள்டக நடவடிக்டககள் 

மற்றும் சீரத்ிருத்தங்கடள உத்மவகப்படுத்துதல் மற்றும்  

o நகரப்்புற உள்ளாட்சி அடமப்புகளுக்கு அவற்றின் பசயல்திறன் அடிப்படடயில் 

மத்திய நிதிப் பரிமாற்றங்கள் வழங்குவடத ஊக்குவித்தல். 

  

Convoke 2021-22 

 

 நிதி ஆமயாக் அடமப்பானது பாரத் எண்டரப்ிடரஸ் என்ற நிறுவனதத்ின் சமூகநலப் 

பிரிவான பாரதி அறக்கட்டடளயுடன் இடணந்து 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான Convoke எனும் 

கருதத்ரங்கிடனத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 Convoke என்பது இந்தியா முழுவதும் உள்ள அடனதத்ுப் பள்ளிகளின் ஆசிரியரக்ள், 

கல்வியாளரக்ள், தடலவரக்ள் மீது சிறப்பு கவனம் பசலுத்துவதன் மூலம் கல்விடய 

வழங்குவதில் உள்ள சவால்கடள எதிரப்காள்வடதயும் அதன் தரத்டத வலுப்படுத்தச ்

பசய்வடதயும் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

 Convoke மூலமாக தற்மபாது அவரக்ள் தங்களது சிறிய ஆய்வுக் கட்டுடரகடளப் பகிரந்்து 

பகாள்ள இயலும். 

 இந்த ஆய்வுக் கட்டுடரகடள கல்வியாளர ்குழுமம் ஆய்வு பசய்யும். 

 மதரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுடரகள், 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 

நடத்தப்பட உள்ள மதசிய ஆராய்சச்ிக் கருதத்ரங்கின் மபாது சமரப்்பிக்கப்படும்.  
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ோைடகத் தாய் (ஒழுங்குமுடற) மவொதா, 2019 

 

 இந்த மமசாதாவானது சமீபத்தில் பாராளுமன்றதத்ினால் நிடறமவற்றப்பட்டது.  

 இந்த மமசாதாவானது மதசிய வாடடகத் தாய் வாரியம் மற்றும் மாநில வாடடகத் தாய் 

வாரியங்கடள அடமப்படதயும் வாடடகத் தாய் முடற மற்றும் அதன் பசயல் முடறடய 

ஒழுங்குபடுதத்ுவதற்குமான அதிகாரிகடள நியமிக்கச ் பசய்வடதயும் மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 சட்டப்பூரவ்மாக திருமணமாகி குடறந்தது 5 ஆண்டுகள் நிடறவடடந்த இந்தியத ்

தம்பதிகள் மட்டுமம வாடடகத் தாய் முடறடயத் மதரவ்ு பசய்ய அனுமதிக்கப் படுவர ்என 

இந்த மமசாதா கூறுகிறது.  

 இந்த மமசாதாவானது பபண் மற்றும் ஆண் முடறமய 23 முதல் 50 வயது மற்றும் 26 முதல் 

55 வயதிற்கு உட்பட்ட வடகயில், திருமணமான, குழந்டதயில்லாத இந்தியத ்

தம்பதியினருக்கு பநறிமுடறகளுடன் கூடிய முடறயான வாடடகத் தாய் முடறடயத் 

மதரந்்பதடுக்க அனுமதிக்கிறது. 

 

எண்சணய் மற்றும் ோயு உற்பத்தித்  சதாகுதிகளின் ஏலம் 
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 பபட்மராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு அடமசச்கமானது சுதந்திரமாக உற்பதத்ித ்

பதாகுதிகடளத் மதரந்்பதடுத்து உரிமம் பபறுதல் திட்டதத்ின் கீழான ஏழாவது ஏலச ்

சுற்றிடனத் பதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்த ஏலத்தில் நிலத் பதாகுதிகளில் 5, ஆழமற்ற நீரந்ிடலகளில் 2 மற்றும் ஆழ்கடல் 

பகுதியில் ஒரு என்ற அளவிலான பதாகுதிகளும் அடங்கும்.  

 2016 ஆம்  ஆண்டு முதல் இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், 105 என்ற அளவில் ஆய்வு மற்றும் 

உற்பத்தித் பதாகுதிகளுக்கான 5 சுற்றுகள் நிடறவடடந்துள்ளன.  

 

இந்தியா-மத்திய ஆசியா வபெச்ு ோரத்்டத 

 

 பவளியுறவுத் துடற அடமசச்ர ் S. கெய்சங்கர ் புதுகடை்லியிை் நமடகபற்ற இந்திய -

மத்திய ஆசியா மபசச்ுவாரத்்டதக்கான 3வது சந்திப்பிடனத் தடலடமமயற்று 

நடத்தினார.் 

 கசகஸ்தான், கிரக்ிஸ் குடியரசு, தஜிகிஸ்தான், துரக்்பமனிஸ்தான் மற்றும் 

உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் பவளியுறவு அடமசச்ரக்ள் இந்தச ் சந்திப்பில் 

பங்மகற்றனர.்  

 இவரக்ளது முந்டதயச ்சந்திப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்மாததத்ில் காபணாலி 

வாயிலாக இந்திய அரசினால் நடதத்ப்பட்டது.  

 இந்த 5 நாடுகளில் துரக்்பமனிஸ்தான், உஸ்பபகிஸ்தான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தானுடன் நில எல்டலடயப் பகிரந்்து பகாள்கின்றன. 

 

LogiXtics 

 பதாழில்துடற ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு வரத்த்கத் துடறயானது ‘LogiXtics’ 

எனப்படும் ஒருங்கிடணந்த தளவாட இடடமுகத ் தளதத்ின் மெக்கதத்ான் நிகழ்டவத் 

பதாடங்கியுள்ளது.  

 இது தளவாடத் பதாழில்துடறக்குப் பயனளிக்கும் பல வடகயான சிந்தடனகடள 

ஒன்றிடணப்பதற்கானதாகும். 

 இந்த மெக்கத்தான் நிகழ்சச்ியானது நிதி ஆமயாக் மற்றும் அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் 

ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 அடனத்துப் பங்குதாரரக்ளுக்கும் நிகழ்மநரத் தகவல்கடள வழங்கும் வடகயிலான ஒரு 

பவளிப்படடயான தளதத்ிடன உருவாக்குவதன் மூலம் இந்தியாவில் தளவாடச ்

பசலவினங்கடளக் குடறப்பதற்கும் அதன் பசயல்திறடன மமம்படுதத்ுவதற்கும் மவண்டி 

ஒருங்கிடணந்த தளவாட இடடமுகத் தளமானது வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலகிலுள்ள மற்ற நாடுகடள விட இந்தியாவில் தளவாடச ் பசலவினங்கள் சுமார ் 14% 

அதிகமாகும். 

 இந்தியாவில் ஒருங்கிடணந்த தளவாட இடடமுகத் தளத்திடன உருவாக்குவதற்காக 2021 

ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நிதி ஆமயாக் அடமப்பிடம் மதசிய பதாழில்துடற 

வழித்தட மமம்பாட்டுக் கழகம் வலியுறுத்தியது. 

 

 

பின்ஸ் வீேர் பறடே 

 

 இந்தியாவில் 500க்கும் குடறவான எண்ணிக்டகயில் காணப்படும் பின்ஸ் வீவர ் என்ற 

பறடவயானது அசாமின் சிலப் பகுதிகமளாடு மசரத்த்ு உத்தரகாண்ட் மற்றும் மமற்கு 

உத்தரப் பிரமதசம் மபான்ற மாநிலங்களில் உள்ள தராய் புல்பவளிகளிலும் பபருமளவில் 

காணப் படுகின்றன. 

 தற்மபாது வடரயில் சரவ்மதச இயற்டக வளங்காப்பு ஒன்றியத்தின் சிவப்புப் பட்டியலில் 

எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனமாக குறிப்பிடப்பட்ட பின்ஸ்  வீவர ் பறடவயானது 

(Ploceus megarhynchus) தற்மபாது அருகி வரும் (endangered) இனமாக குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.  

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


                   

 

103 
 

நிதி ஆவயாக் – ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திை்ைம் 

 நிதி ஆமயாக் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுதத்ிட்ட அடமப்பு ஆகியடவ 

உணவுப் பட்டியடலப் பல்வடகப்படுத்தி விரிவுபடுத்திட ஒப்புக் பகாண்டுள்ளன. 

 நிதி ஆமயாக் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்ட அடமப்பு ஆகியவற்றுக்கு 

இடடமயயான கூட்டாண்டமயானது சிறுதானியங்களின் பிரதான பயன்பாட்டில் கவனம் 

பசலுதத்வும், சிந்தடனப் பரிமாற்றதத்ில் சரவ்மதச அளவில் இந்தியா முன்னிடல 

பபற்றிடவும் மவண்டி இந்தியாவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும். 

 2023 ஆம் ஆண்டானது சரவ்மதச சிறுதானிய ஆண்டாக அடழக்கப்படுகிறது. 

 மமலும் உணவு அடமப்புகடள மாற்றியடமப்பதுடன் பருவநிடல மாற்றத்திற்கு ஏற்ப 

தகவடமதத்ல் திறன் மற்றும் சிறு விவசாயிகளுக்கான பநகிழ்திறனுடன் கூடிய 

வாழ்வாதாரத்டத உருவாக்குதல் ஆகியவற்டற இக்கூட்டாண்டம ஒரு மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  

 இந்திய அரசானது சிறுதானிய உற்பதத்ிடய ஊக்குவிதத்ு மமம்படுதத்ுவதற்காக 2018 ஆம் 

ஆண்டிடன சிறுதானியங்களின் ஆண்டாக அனுசரிதத்து.  

 

 

புவியிைத் தகேல் முடறடம அடிப்படையில் தண்ணரீ் ேழங்கீை்டு அடமப்பு 

 இராணுவக் குடியிருப்புகடளச ் மசரந்்த குடிமக்களுக்காக புவியிடத் தகவல் முடறடம 

அடிப்படடயிலான தண்ணீர ்வழங்கீட்டு அடமப்பானது சமீபத்தில் பதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்த மாதிரியானது பாதுகாப்புச ்பசயலாளர ்மற்றும் படல்லியில் பாதுகாப்புத் துடறயில் 

உள்ள பசாதத்ுக்கள் பிரிவின் தடலடம இயக்குநர ் ஆகிமயாரின் வழி காட்டுதலின் கீழ் 

பாஸ்கராசச்ாரய்ா விண்பவளிப் பயன்பாட்டு மற்றும் புவியிடத் தகவல் கல்வி 

நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது தண்ணீர ் வழங்கீட்டு இடணப்பிடத்டத அறிவதற்கு தனது குடிமக்களுக்கு உதவும் 

ஒரு தன்னியக்கமான அடமப்பாகும். 

 இது அருகிலுள்ள தண்ணீர ் குழாய் இடணப்டபத் தானாகமவ நிரண்யிதத்ு தகவல் 

பதரிவிக்கிறது. 

 புவியிடத் தகவல் முடறடம சாரந்்த அடமப்பானது நாட்டில் முதல் முடறயாக டகயாளப் 

பட்டுள்ளது.  

 இது அரசின் குடறந்தபட்ச தடலயீடு (minimum government) என்பதன் அடிப்படடயில் 

ஆனதாகும்.  

 தண்ணீரக்் குழாய் இடணப்பிற்கான அனுமதி வழங்குவதற்கு எந்தபவாரு மனிதத ்

தடலயீடும் மதடவயில்டல என்பதால் இது ‘அதிகபட்ச ஆளுமை’ என்ற கருதத்ிற்கு ஏற்ப 

இயங்குகிறது.  
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விஷிவக அறிக்டக 

 

 ரிடலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிபடட் நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு விஷிமக பசய்தி 

மதிப்பீட்டுத் தரவரிடசயில் இந்திய ஊடகதத்ில் அதிகம் பதன்படும் பபரு நிறுவனம் 

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 பாரத் ஸ்மடட் வங்கியானது இரண்டாமிடதத்ிலும் அதடனத் பதாடரந்்து பாரதி ஏரப்டல், 

இன்மபாசிஸ் மற்றும் டாடா மமாட்டாரஸ்் ஆகிய நிறுவனங்கள் அடுத்தடுதத் 

இடங்களிலும்  உள்ளன. 

 இதில் அதிக மதிப்பு பபற்ற அரசிற்குச ்பசாந்தமான மதசிய அனல்மின் கழகமானது 13வது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 முன்னணிப் பன்னாட்டுப் பபரு நிறுவனங்களுக்கான உலகத் தரவரிடசப் பட்டியலில் 

மபஸ்புக் முதலிடத்திலும் அதடனத் பதாடரந்்து இரண்டாமிடதத்ில் கூகுளின் ஆல்பாபபட் 

நிறுவனமும் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

பிரலய் ஏவுகடண 

 

 உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்ட்ட நிலம் விட்டு நிலம் பாயக் கூடிய பிரலய் என்ற 

ஏவுகடணயின் முதல் பரிமசாதடனயிடன ஒடிசா கடற்கடர அருமக இந்தியா 

பவற்றிகரமாக மமற்பகாண்டது. 
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 இதில் பயன்படுதத்ப்பட்ட திட எரிபபாருளானது பிருதவ்ி பாதுகாப்பு வாகனத்தின் 

அடிப்படடயில் ஆனதாகும். 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

மபாரக்் கள ஏவுகடணயாகும்.  

 இந்த ஏவுகடணயானது APJ அப்துை்கைாை் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்டது.  

 

உலகின் முதல் குறுந்தகேல் வெடேடய விற்கும் வோைவபான் 

 

 மவாடஃமபான் நிறுவனமானது உலகின் முதல் குறுந்தகவல் மசடவயிடன ஒரு மாற்று 

அல்லாத பதத்ிரம் என்ற முடறயில் ஏலம் விடுவதாக அறிவித்துள்ளது.  

 ஒரு நிரந்தரமான மாற்று அல்லாத பதத்ிரமாக நிரண்யிக்கப்பட்ட இந்த குறுந் தகவலின் 

முதல் தகவல் பதாடரப்ு பநறிமுடறகளின் பிரதிக்காக ஒரு ஏலதாரர ்107,000 யூமராக்கடள 

இதற்காக பசலுத்தியுள்ளதாக  அந்த நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 மவாடஃமபான் நிறுவனமானது இந்தத் பதாடகடய மமாதல்கள் மற்றும் வன்முடறகள் 

காரணமாக தங்கள் வீடுகடள விட்டு பவளிமயறக் கட்டாயப்படுதத்ப்பட்ட பல மில்லியன் 

மக்களுக்கு உதவி வழங்குவதற்கான ஐ.நாவின் அகதிகள் முகடமயான ஐக்கிய 

நாடுகளின் அகதிகளுக்கான உயர ்ஆடணயத்திடம் வழங்க உள்ளது.  

 

கும்பல் ேன்முடற மற்றும் கும்பல் சகாடலகள் தடுப்பு மவொதா, 2021 

 ஜாக்கண்ட் மாநில சட்டசடபயானது இந்த மமசாதாவிடன நிடறமவற்றியுள்ளது. 

 அரசியலடமப்பு உரிடமகடள சிறந்த முடறயில் பாதுகாப்படதயும் இந்த மாநிலத்தில் 

கும்பல் வன்முடறகடளத் தடுப்படதயும் இது மநாக்கமாகக் பகாண்டு உள்ளது. 

 இதில் ஒரு திருதத்ம் இடணக்கப்பட்ட பிறகு அம்மமசாதா நிடறமவற்றப்பட்டு அதன் பின் 

ஆளுநரின் ஒப்புதடலப் பபறுவதற்காக அது அனுப்பப்பட்டது. 

 இது அறிவிக்கப்பட்டால் இது மபான்ற சட்டத்டதக் பகாண்டு வந்த மமற்கு வங்காளம், 

இராஜஸ்தான் மற்றும் மணிப்பூர ் ஆகிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஜாரக்்கண்ட் 4வது 

மாநிலமாக இடம் பபறும்.  
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பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் வயாஜனா 

 

 பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் மயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் பயன் பபறுவரக்ளின் பமாத்த 

எண்ணிக்டக 44 மகாடியிடனத் தாண்டியுள்ளது. 

 அதிக கணக்குப் பதிவுகமளாடு உதத்ரப்பிரமதசம் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடதத்ிலும், 

இதடனத் பதாடரந்்து பீகார ் இரண்டாமிடதத்ிலும் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28 அன்று பதாடங்கப்பட்டது. 

 நாட்டிலுள்ள அடனதத்ு மக்களுக்கும் பபாதுவான வங்கி வசதி அணுகல் முடறடய 

வழங்குவமத இதன் மநாக்கமாகும். 

 

ASIGMA செயலி 

 

 இந்திய இராணுவமானது, ASIGMA எனப்படும் ஒரு சைகாைதத்ியச ் கசய்தி அனுப்பும் 

பசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது "இராணுவப் பாதுகாப்பிற்கான உள்நாட்டுச ் கசய்தி அனுப்பும் பசயலி" என 

அமழக்கப் படுகிறது. 

 இது AWAN (இராணுவப் பகுதிக் கட்டடமப்பு) எனும் ஒரு பசய்தி அனுப்பும் பசயலிக்குப் 

பதிலாக அடமயும். 

 AWAN பசயலியானது கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் உள்ளது. 

 இது அரசின் இந்தியாவிமலமய தயாரிப்மபாம் எனும் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 
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ஐஎன்எஸ் குக்ரி 

 

 உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் ஏவுகமண தாங்கிய மபாரக்் 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் குக்ரி (பி49) 32 வருட தசமவக்குப் பிறகு விசாகப்பட்டினதத்ில் 

பணியிலிருந்து விலக்கப் பட்டது. 

 ஐஎன்எஸ் குக்ரி கப்பலானது 1989 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 23 அன்று மசாகான்  கப்பை் 

கட்டும் நிறுவனதத்ினால் கட்டப்பட்டது. 

 இது தைற்கத்திய ைற்றுை் கிழக்கதத்ியக் கடற்பமடகளின் ஒரு அங்கமாக இருந்ததன் 

சிறப்பம்சத்டதக் பகாண்டது. 

 

S-400 ோன்ேழிப் பாதுகாப்பு ஏவுகடண அடமப்பு 

 

 இந்திய விைானப்பமடயானது (IAF) S-400 வான்வழிப் பாதுகாப்பு ஏவுகமண அமைப்பின் 

முதை் பிரிடவ தைற்கு பஞ்சாப் படடப் பிரிவில் இடணத்துள்ளது. 

  இது பாகிஸ்தான் ைற்றுை் சீனா ஆகிய நாடுகள் மமற்பகாள்ளும் வான்வழியிலான 

அசச்ுறுதத்ை்கமள கண்காணிக்கும் பசயல்முடறகடள மமற்பகாள்ளும். 

 S-400 வான்வழிப் பாதுகாப்பு அமைப்பானது ரஷ்யா உடனான ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 

இந்தியாவினால் பபறப்பட்டது. 
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அபியாஸ் 

 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அடமப்பானது ஒடிசாவின் கடற்கடரயில் 

உள்ள சந்திப்பூரில் அடமந்த ஒருங்கிடணந்த மசாதடனத் தளதத்ில் இருந்து உள் 

நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட அபியாஸ் எனும் ஒரு அடமப்பிடன பவற்றிகரமாகப் 

பரிமசாதிதத்து. 

 அபியாஸ் என்பது இந்திய ஆயுதப் படடகளின் வான்வழி இலக்குகடள எதிர ்பகாள்ளும் 

மநாக்கதத்ுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதிமவக விடரவுபடுதத்க் கூடிய வான்வழி இலக்கு 

(HEAT) அடமப்பாகும். 

 இது ஒரு தன்னியக்க அடமப்பின் உதவியுடன் தானாக பறக்கும் வடகயில் வடிவடமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது பபங்களூருவில் அடமந்துள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு 

அடமப்பின் ஆய்வகமான வானியல் மமம்பாட்டு நிறுவனத்தின் (ADE) மூலம் 

உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்டது. 

 

துஷார் கபூர ்– தங்க நுடழவு இடெவுெ ்சீை்டு 

 பாலிவுட் நடிகர ்துஷார ்கபூருக்கு  தங்க நுடழவு இடசவுச ்சீட்டு வழங்கப்பட்டது. 

 10 ஆண்டு காலக் குடியிருப்பு அனுமதிடயப் பபற்ற மமாகன்லால் மற்றும் ஷாருக் கான் 

உள்ளிட்ட இந்தியத் திடரப்பட நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்டக உயரந்்து வரும் இந்தப் 

பட்டியலில் இவரும் இடணகிறார.் 
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 2019 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது ஒரு நீண்ட காலக் குடியிருப்பு 

அனுமதிக்கான புதிய முடறடய நடடமுடறப்படுத்தியது. 

 இது பவளிநாட்டவரக்ள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஒரு மதசிய ஆதரவாளரின்  

உதவியின்றி, அவரக்ளின் வணிகத்தில் 100 சதவீத உரிடமயிடனப் பபற்று வாழவும், 

அந்நாட்டில் மவடல பசய்யவும்  படிதத்ிடவும் வழி வகுக்கிறது. 

 

 

இந்தியா - யூனிகாரன்் நிறுேனங்கடள சகாண்ை முன்னணி நாடுகளுள் 3ேது இைம்  

 

 ஒமர வருடத்தில் 33 "யூனிகாரன்் நிறுவனங்கடள" மசரத்்ததன் மூலம், ஒவ்பவான்றும் 1 

பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான அளவிலான மதிப்புள்ள நிறுவனங்கடளக் பகாண்ட 

நாடுகளின் பட்டியலில் அது ஐக்கிய இராஜ்ஜியதட்தப் பின்னுக்குத் தள்ளி  மூன்றாவது 

இடத்டதப் பிடிக்க இந்தியாவிற்கு வழி அடமத்தது. 

 ெுருன் ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ினால் பதாகுக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி, முதல் இரண்டு 

இடங்கடள வகிக்கும் அபமரிக்காவும் சீனாவும் தங்களது இடங்களில் சற்று முன்மனறி 

உள்ளன. 

 74 சதவீத யுனிகாரன்் நிறுவனங்கள் அபமரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் உள்ளன. 
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ேை்ைார சமாழிப் புத்தாக்கத் திை்ைம் 

 

 இது நிதி ஆமயாக் அடமப்பின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மூலம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது படடப்பாற்றல் மிக்க பவளிப்பாடுகள் மற்றும் பமாழிப் பரிமாற்றங்கடள 

முடறயாகத் துண்டிக்கக் கூடிய வடகயிலான,  புதுடம மற்றும் பதாழில்முடனவுத் 

துடறயில் பமாழி சாரந்்த  தடடகடளக் குடறப்பதற்கான ஒரு முன்முயற்சியாகும். 

 இது படடப்பாளரக்ள் மற்றும் பதாழில்முடனமவார ் ஆகிமயார ்  22 பட்டியலிடப்பட்ட 

பமாழிகளிலும் புத்தாக்கச ்சூழடலப் பபறும் வசதிகடள பசயல்படுத்த முயல்கிறது. 

 அடல் புத்தாக்கத் திட்டமானது 22 பட்டியலிடப்பட்ட பமாழிகள் ஒவ்பவான்றிலும் ஒரு   

வட்டார பமாழிப் படடடயக் கண்டறிந்து அவற்றிற்குப் பயிற்சி அளிக்கும். 

 பமாழியியல் தடடகடளயும் தாண்டி, நாட்டின் பதாடலதூரப் பகுதிகளில் உள்ள 

புதுடமப் படடப்பாளரக்டள மமம்படுதத்ுவதற்கும் இது உதவும். 

 

வரணுகாஜி அடண திை்ைம் - இமாெெ்லப் பிரவதெம் 

 இைாசச்ைப் பிரததசதத்ிை் நிறுவப்பட உள்ள தரணுகாஜி அமணத ் திட்டதத்ிற்கு பிரதைர ்

நதரந்திர தைாடி அவரக்ள் அடிக்கை் நாட்டி உள்ளார.் 

 இந்தத் திட்டை் முடிவடடந்ததும், 40 கைகாவாட் திறன் ககாண்ட ஒரு தைற்பரப்பு மின் 

நிமையத்திை் 200 மிை்லியன் அலகு என்ற அளவில் மின்னாற்றை் உற்பதத்ி கசய்யப்பட 

வாய்ப்புள்ளது. 

 இந்த அமணயின் பகாள்ளளவு ஆனது 498 மிை்லியன் கன மீட்டராக இருக்குை். 

 இது கடை்லி நகரின் 40% குடிநீர ்மதடவடயப் பூரத்த்ி கசய்யுை். 

 கிரி நதியானது யமுமன நதியின் ஒரு துடண நதியாகுை். 
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ஜன கண மன 

 1911 ஆை் ஆண்டு நடடபபற்ற இந்தியத் ததசியக் காங்கிரஸின் கை்கத்தா அைரவ்ிை், 

இந்தியாவின் ததசிய கீதமான ஜன கண மன எனும் கீதம் முதல் முடறயாக 

பகிரங்கைாகப் பாடப்பட்டதன் 110வது ஆண்டு நிமறமவ டிசை்பர ் 27 ஆம் மததியானது 

குறிக்கிறது. 
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 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 அன்று ஜன கண மன கீதமானது, இந்திய அரசியலடமப்பு 

நிரண்யச ்சமபயினாை் ததசிய கீதைாக ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்டது. 

 ரவீந்திரநாத் தாகூர ்அவரக்ள் பாரத பாக்தயா பிதாதா என்ற பாடடல (Bharata Bhagyo Bidhata) 

இயற்றினார.் 

 இதன் முதை் சரணமான ென கண ைன தற்மபாது நமது  ததசிய கீதம் ஆக உள்ளது. 

 

வகாவிை்-19 தடுப்பூசி குறித்து பிரதமர ்வமாடியின் 3 சபரிய அறிவிப்புகள் 

 ஓமிக்ரான் பரவல் மீதான அசச்ுறுதத்லின் ைத்தியிை், குழந்மதகளுக்கான தகாவிட்-19 

தடுப்பூசிமயயுை், சுகாதாரப் பணியாளரக்ள் ைற்றுை் மூத்த குடிைக்களுக்கான பூஸ்டர ்

தவடணகடளச ்பசலுதத்ுமாறும் பிரதைர ்நதரந்திர தைாடி அவரக்ள் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

  2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 03 ஆம் மததி முதை் 15 முதை் 18 வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்மதகளுக்கு தகாவிட் தடுப்பூசி பசலுத்தப்படும். 

 இடண மநாய்ப் பாதிப்புகள் உள்ள மூத்தக் குடிைக்களுக்கு  2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி  10 

ஆம் மததி முதை் பூஸ்டர ்தவடணகள் பசலுத்தப்படும். 

 60 வயதிற்கு தைற்பட்ட இடண மநாய்ப் பாதிப்புகள் உள்ளவரக்ளுக்கு, அவரக்ளுடடய 

ைருத்துவரின் ஆதைாசமனயின் தபரிை் ஒரு முன்கூட்டிய தடுப்பூசி தவடணடயச ்

பசலுதத்ிக் பகாள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் வழங்கப்படும்.  

 சுகாதார ைற்றுை் முன்களப் பணியாளரக்ளுக்கு ெனவரி 10 முதை் ைற்கறாரு 'முன் கூட்டிய 

தடுப்பூசி தவடணயானது'  பசலுதத்ப்படும். 

 

நல்லாை்சிக் குறியீடு 2021 

 இந்தக் குறியீடானது நை்ைாட்சி தினதத்ன்று (டிசை்பர ்25) கவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தக் குறியீடானது, நிரவ்ாகச ் சீரத்ிருதத்ங்கள் ைற்றுை் கபாது மக்கள் குடறதீரப்்புத ் 

துமறயினால் (Department of Administration Reforms and Public Grievances) தயாரிக்கப்பட்டது. 

 அமனத்து ைாநிைங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரததசங்களிை் உள்ள ஆளுடகயின் 

நிமைமய ஒப்பிட்டு ஆளுடகடய தைை்படுதத்ுவதற்குை், நல்ல முடிவுகடள வழங்கும் 

அணுகுமுமறகள் ைற்றுை் நிரவ்ாக முடறகளுக்கு ைாறுவதற்குை் மவண்டிய சில 

கபாருதத்ைான உதத்ிகமள வகுத்து அவற்டறச ் கசயை்படுத்துவதற்கு மவண்டி 

அவற்றிற்கு உதவுவமத இந்தக் குறியீட்டின் ஒரு மநாக்கமாகும். 

பல்வேறு மாநிலங்களின் செயல்திறன் 

 ஒருங்கிமணந்தத ் தரவரிமசயிை் குெராத் முதலிடதத்ிலுை், அதடனத் பதாடரந்்து 

ைகாராஷ்டிரா ைற்றுை் தகாவா ஆகியடவயும் உள்ளன. 

 ஒன்றியப் பிரததசங்கள் பிரிவின் ஒருங்கிடணந்தத் தரவரிமசயிை் கடை்லி முதலிடை் 

பிடித்துள்ளது. 

 துமறகள் சாரந்்த குறியீட்டில், வரத்த்கை் ைற்றுை் கதாழிை் துமறயிை் உத்தரப் பிரததசை் 

முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

 நீதித் துடற மற்றும் பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு என்ற பிரிவில் தமிழ்நாடு முதலிடதத்ில் 

உள்ளது. 
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நிதி ஆவயாக் சுகாதாரக் குறியீடு 2021 

 

 நிதி ஆதயாக் அடமப்பானது 2019-20 ஆை் ஆண்டிற்கான 4வது ைாநிை சுகாதாரக் 

குறியீட்டிடன 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்27 அன்று கவளியிட்டது. 

 "வளமான ைாநிைங்கள், முன்மனறுகின்ற இந்தியா" என்ற தமைப்பிைான இந்த ஒரு 

அறிக்மகயானது, ைாநிைங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரததசங்களின் சுகாதாரம் மற்றும் 

அவற்றின் ஒட்டு பமாத்த நிடலகளில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரிதத்ு வரும் கசயை் 

திறனின் அடிப்பமடயிை் அவற்டறத் தரவரிமசப்படுதத்ுகிறது. 

 சுகாதாரக் குறியீட்டின் கபரிய ைாநிைங்கள் பிரிவில்  தகரளா தனது முதை் இடத்மதத் தக்க 

மவதத்ுக் ககாண்டுள்ள அதத சமயம் உத்தரப் பிரததசை் இதில் மிக தைாசைான நிடலயில் 

உள்ளது. 

 தமிழக மாநிலம் 72.42 ைதிப்கபண்கள் கபற்று இதில் இரண்டாை் இடத்திை் உள்ளது 

 சுகாதாரக் குறியீட்டின் சிறிய ைாநிைங்கள் பிரிவில் மிதசாரை் முதலிடதத்ிலுை், 

நாகாைாந்து கமடசி இடதத்ிலுை் உள்ளது. 
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 ஒன்றியப் பிரததசங்களிை், தாத்ரா & நகர ்ைதவலி ைற்றுை் டாைன் & மடயூ ஆகியடவ 

முதலிடத்திலுை், அந்தைான் & நிக்தகாபார ்கடடசி இடதத்ிலும் உள்ளது. 

 

சபண்களின் திருமண ேயடத 21 ஆக உயரத்்துேதற்கான மவொதா – பாராளுமன்ற 

நிடலக் குழு 

 

 கபண்களின் திருைண வயமத 18 வயதிலிருந்து 21 ஆக உயரத்த்ுவதற்கான 2021 ஆம் 

ஆண்டு குழந்மதத் திருைணத் தடுப்பு (திருதத்ை்) ைதசாதாவானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

டிசை்பர ்21 அன்று ைக்களமவயிை் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 எதிரக்்கட்சிகள் இதற்கு எதிரப்்பு பதரிவிதத்டதயடுதத்ு இந்த ைதசாதாமவ தைலுை் ஆய்வு 

கசய்வதற்காக இதடன நிமைக் குழுவுக்கு அனுப்ப கீழடவ வாக்களிதத்து. 

 கமடசி தநரத்திை் இந்த ைதசாதாமவப் பாராளுமன்ற நிகழ்சச்ி நிரலிை் அறிமுகம் 

பசய்ததற்கு எதிரப்்பு கதரிவிதத்ு, அமத நிமைக் குழுவுக்கு அனுப்ப தவண்டுை் என்று 

எதிரக்் கட்சிகள் வலியுறுத்தின. 

 

குளிரக்ால கூை்ைத்சதாைர் - மக்களடே மற்றும் மாநிலங்களடே 

 பாராளுமன்றதத்ின் மக்களடவயும் மாநிலங்களடவயும் அவற்றின் அசை் கால 

அட்டவமணக்கு ஒரு நாள் முன்னதாகமவ, டிசை்பர ் 22 ஆம் தததியன்று  மததி குறிப்பிடப் 

படாமல் ஒத்தி மவக்கப் பட்டது. 

 இது குளிரக்ாை கூட்டத் கதாடர ்முடிவமடந்தமதக் குறிக்குை் வமகயிை் உள்ளது 

 18 அைரவ்ுகள் நமடகபற்ற மக்களடவயின் குளிரக்ாைக் கூட்டத ் கதாடரிை் மவளாண் 

சட்டங்கள் ரதத்ு ைதசாதா ைற்றுை் ததரத்ை் சட்டங்கள் (திருத்தை்) ைதசாதா தபான்ற முக்கிய 

சட்டங்கள் நிமறதவற்றப் பட்டன. 

 கடந்த ஆகஸ்ட் ைாதை் நமடகபற்ற கூட்டத் கதாடரிை் 12 எதிரக்்கட்சி உறுப்பினரக்ள் 

"கட்டுப்பாடற்ற முமறயிை்" நடந்து ககாண்டதற்காக இமடநீக்கை் கசய்யப்பட்டமதத ்

கதாடரந்்து மமலடவ அதன் அைரவ்ின் தபாது பை தடங்கை்கமள எதிரப்காண்டது. 

 நவை்பர ்29 ஆை் தததியன்று கதாடங்கிய குளிரக்ாைக் கூட்டத் கதாடரானது டிசை்பர ்23 ஆை் 

தததியன்று முடிவமடந்தது. 
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சைல்டமக்ரான் 

 

 கடை்டமக்ரான் என்ற ஒரு புதிய ககாதரானா மவரஸின் திரிபு எதுவும் இை்மை என்று 

விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர.் 

 ஓடமக்ரான் ைற்றுை் கடை்டா வமக டவரசுகளின் ைரபணுக்களின் ஒரு கலடவயானது 

"மிகவுை் ஆபத்தான" கடை்டமக்ரானின் மதாற்றதத்ிற்கு வழி வகுக்கும் என்று இந்த தபாலி 

அறிக்மககள் கூறி வந்தன. 

 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் அேரக்ளின் 150ேது பிறந்தநாள் 

 ஸ்ரீ அரவிந்தர ் அவரக்ளின் 150வது பிறந்த நாமளக் ககாண்டாடுை் வமகயிை் 

அமைக்கப்பட்ட ஒரு உயரந்ிடலக் குழுவின் (High-Level Committee) முதை் கூட்டதத்ிற்கு 

பிரதைர ்நதரந்திர தைாடி  அவரக்ள் தமைமை தாங்கினார.் 
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 புதுசம்சரியில் இருந்து ததசிய இமளஞர ் தினக் ககாண்டாட்டதத்ுடன் மசரத்த்ு  ஸ்ரீ 

அரவிந்தர ்நிடனவு விழாமவயும் கதாடங்க பிரதைர ்அவரக்ள் முன்கைாழிந்தார.் 

 

 

வொயா உணவு - அத்தியாேசியப் சபாருை்கள் 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் மததி வடர 'தசாயா உணமவ' ஒரு அத்தியாவசியப் 

கபாருளாக அறிவிப்பதற்காக மவண்டி 1955 ஆம் ஆண்டின் அதத்ியாவசியப் 

பபாருட்களின் சட்டதத்ின் கீழ் அரசாங்கம் அறிவிப்பிடன பவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்டகயானது சந்டதயில் மசாயா உணவுப் பபாருட்களின் விடலகடள 

உயரத்த்க் கூடிய எந்தபவாரு நியாயமற்ற நடடமுடறகடளயும் (பதுக்கல்,  கள்ளச ்சந்டத 

மபான்றடவ) நிறுதத்ும் என  எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இது மகாழிப் பண்டணகள் மற்றும் கால்நடட உணவு உற்பத்தியாளரக்டளப் மபான்ற 

நுகரம்வாரக்ளுக்கு இந்தப் பபாருட்களின் சரக்குகள் மீதான கிடடக்கும் வாய்ப்புகடள 

அதிகரிக்கும். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் தீவிரோத எதிரப்்புக் குழுவிற்கு இந்தியா தடலடம 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாததத்ில்  ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் தீவிரவாத எதிரப்்புக் 

குழுவிற்கு இந்தியா தடலடம ஏற்கும். 

 இதற்கு முன்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா  இந்தக் குழுவிற்குத ்தடலடம ஏற்றது. 

 துயரம்ிக்க 9/11 தாக்குதலுக்குப் பிறகு 2001 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாததத்ில் ஐக்கிய 

நாடுகள் சடபயின் தீவிரவாத எதிரப்்புக் குழு உருவாக்கப்பட்டது. 

 தீவிரவாதத்திற்கு எதிரானப் மபாராட்டங்கடள முன்மனாக்கி வழி நடத்துவதற்கான 

நடவடிக்டககடள மமற்பகாள்வதற்காக மவண்டி இது உருவாக்கப்பட்டது. 
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சியாமா பிரொத் முகரஜ்ி ருரப்ன் திை்ைம் 

 

 சியாமா பிரசாத் முகரஜ்ி ருரப்ன் என்ற திட்டத்திடனச ் பசயல்படுத்தும் 34 மாநிலங்கள் 

மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்களின் பட்டியலில் பதலுங்கானா முதலாவது இடத்டதப் 

பபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத் ஆகியடவ முடறமய 2வது மற்றும் 3வது 

இடங்கடளப் பபற்றுள்ளன. 

 உள்ளூரப்் பபாருளாதார வளரச்ச்ிடயத் துரிதப்படுதத்ுதல், அடிப்படடச ் மசடவகடள 

மமம்படுதத்ுதல் மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கிராமம் மற்றும் நகரப்்புறம் மீதான 

பதாகுப்புகடள உருவாக்குதல் ஆகியடவ இந்தத் திட்டதத்ின் மநாக்கங்களாகும். 

 

சுத்திகரிக்கப்பை்ை பாமாயில் மீதான இறக்குமதி ேரி குடறப்பு 

 சடமயல் எண்பணய்களின் விடல உயரவ்ிடனக் கருத்தில் பகாண்டு, அடுத்த ஆண்டு 

மாரச் ்மாதம் வடரயில் சுதத்ிகரிக்கப்பட்ட பாமாயிலுக்கான அடிப்படடச ்சுங்க வரிடய 

17.5 சதவீததத்ிலிருந்து 12.5% ஆக அரசாங்கம் குடறத்துள்ளது. 

 உள்நாட்டு விநிமயாகத்டத அதிகரிக்கவும், உள்நாட்டு சில்லடற சந்டதகளில்  விடல 

விகிதங்கடளக் குடறக்கப்பதற்காகவும் மவண்டி இந்த நடவடிக்டகயானது மமற் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 அடிப்படடச ்சுங்க வரியானது (BCD - Basic customs duty) நன்கு குடறக்கப்பட்டதன் மூலம், 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமமாலின் ஆகிய இரண்டு 

பபாருளின் மீதான பசயல்திறன் வரியானது (சமூக நல கலால் வரி உட்பட) 19.25% 

சதவீததத்ிலிருந்து 13.75% ஆக குடறயும். 
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ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிை்ைல் திை்ைத்தின் ஒருங்கிடணந்த சுகாதாரப் சபை்ைகம் 

 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டதத்ுடன் இடணந்து இந்தியாவின் முதலாவது  

ஒருங்கிடணந்த சுகாதாரப் பபட்டகதத்ிடன டாக்பிடரம் படக் என்ற ஒரு நிறுவனம் 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 நாட்டில் ஒருங்கிடணந்த டிஜிட்டல் சுகாதார உள்கட்டடமப்டப மமம்படுதத்ுவதற்காக  

2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டம் பதாடங்கப் 

பட்டது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டதத்ின் ஒருங்கிடணந்த சுகாதாரப் பபட்டகம் ஆனது  

டிஜிட்டல் முடறயிலான மற்றும் சுய-ஒப்புதல் சாரந்்த சுகாதாரத ் தரவு மமலாண்டம 

அடமப்டப எந்தக் கட்டணமும் இல்லாமல் பயனாளிகளுக்கு வழங்கும். 

 இது  சுகாதார ஆவணங்கடள  மின்னணு முடறயில் மசமிதத்ு நிரவ்கிக்கும். 

 

விக்ரம் மிஸ்ரி 

 மதசியப் பாதுகாப்பு சடபச ் பசயலகத்தில் இந்தியாவின் புதிய துடணத் மதசியப் 

பாதுகாப்பு ஆமலாசகராக விக்ரம் மிஸ்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 மிஸ்ரி 1989 ஆம் ஆண்டின் இந்திய பவளியுறவுப்பணி அதிகாரி ஆவார.் 

 தற்மபாது சீன நாட்டிற்கான இந்தியத் தூதராக அவர ்பணியாற்றி வருகிறார.் 

 இவருக்குப் பிறகு  சீனாவுக்கான அடுத்த தூதராக சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்ட பிரதீப் 

குமார ்ராவத் அவரது பதவியிடன ஏற்கவுள்ளார.் 
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மத்திய வெமக் காேல் படை – மகளிர ்படைப்பிரிவு 

 முதல் முடறயாக மிக முக்கிய நபரக்ளுக்கான பாதுகாப்புப் பிரிவில் மத்திய மசமக் 

காவல் படடயில் பயிற்சி பபற்ற மகளிர ் படடப் பிரிவானது Z-Plus வடகப் பாதுகாப்பு 

அளிக்கப் பட்ட நபரக்ளுக்கான பணியில் ஈடுபடுதத்ப் படும்.  

 ைத்திய மசமக் காவல் படடயானது தனது VIP பாதுகாப்புப் பிரிவிை் 32 ைகளிர ்

கமாண்மடாக்கள் பகாண்ட பமடப்பிரிவினர ் அடங்கிய தனது முதை் பமடமய 

உருவாக்கியது.  

 இந்த ைகளிர ் பமடப் பிரிவினர ் புதுகடை்லியிை் Z+ தரத்திலான ஒரு பாதுகாப்பிடனப் 

கபறும் நபரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்குை் பணியிை் ஈடுபடுத்தப் படுவர.்  

 

 

நாடு முழுேதும் உள்ள ஏ.டி.எம். இயந்திரங்கள் 

 

 இந்த ஆண்டின் பசப்டம்பர ் மாத இறுதியில் நாடு முழுவதும் உள்ள தானியங்கு பண 

வழங்கீட்டு இயந்திரங்களின் எண்ணிக்டக 2.13 லட்சத்டதத் தாண்டியுள்ளது.  

 இவற்றில் 47 சதவீததத்ிற்கும் மமலானடவ கிராமப்புறம் மற்றும் பகுதியளவு நகரப் 

பகுதிகளில் உள்ளன.  
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 பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகள் 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்மாதம் வடரயில் 2,13,145 

ஏ.டி.எம்  இயந்திரங்கடள நிறுவியுள்ளதாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் தரவுகள் 

கூறுகின்றன.  

 இதத்ுடன், வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ்மாதம் வடரயில் 

27,837 வங்கி சாரா ஏ.டி.எம் (White Label ATMs) இயந்திரங்கடள நிறுவியுள்ளன.  

 

உலகப் சபாருளாதார மன்ற அை்ைேடண 2022 

 

 இந்திய நாடானது 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகின் 6வது மிகப்பபரிய பபாருளாதார 

நாடாகவும் (பிரான்சு நாட்டிடன விஞ்சி) 2031 ஆம் ஆண்டில் உலகின் 3வது மிகப்பபரிய 

பபாருளாதார நாடாகவும் மாறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பபாருளாதாரம் மற்றும் வணிக ஆராய்சச்ி டமயதத்ின் 2022 ஆம் ஆண்டு உலகப் 

பபாருளாதார மன்ற அட்டவடணயில் இதத்கவல் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 2030 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்காவிடனப் பின்னுக்குத் தள்ளி மிகப்பபரிய பபாருளாதா 

நாடாக சீனா உருபவடுக்கும் எனவும் இந்த வருடாந்திர அட்டவடண கணிதத்து.  

 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகப் பபாருளாதாரம் முதன்முடறயாக 100 டிரில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிடன விஞ்ச இருக்கின்றது. 

 உலகளவில் மகாவிட்-19 பதாற்றினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளில் அபமரிக்கா மற்றும் 

பிமரசில் ஆகியவற்றிற்கு அடுதத்படியாக, அதிக உயிரிழப்புகள் எண்ணிக்டகயுடன் 

இந்தியா 3வது இடத்தில் உள்ளது. 

 2024 மற்றும் 2028 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடடப்பட்ட காலதத்ிலான ஒரு கட்டத்தில் 

இந்தியாவின் மக்கள்பதாடக சீனாடவ முந்தி விடும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 

நறுமண (மொலா) சபாருை்கள் குறித்த புள்ளி விேரங்கள் ஒரு பாரட்ே 2021 

 மவளாண்துடற அடமசச்ர ் நமரந்திர சிங் மதாமர ் நறுமணப் பபாருட்கள் குறிதத் புள்ளி 

விவரங்கள் ஒரு பாரட்வ – 2021 என்று தடலப்பிடப்பட்ட புத்தகதத்ிடன பவளியிட்டு 

உள்ளார.் 
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 இப்புத்தகமானது நாட்டில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பல்மவறு மசாலாப் பபாருட்களின் 

சாகுபடி பரப்பளவு, உற்பத்தி, உற்பத்தித் திறன், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, விடல மற்றும் 

இலாப மதிப்பு மபான்றடவ குறிதத் புள்ளி விவரங்களின் பதாகுப்பாக திகழ்கிறது. 

 இப்புத்தகத்திடன பாக்கு மற்றும் மசாலாப் பபாருட்கள் மமம்பாட்டு இயக்குநரகம்  

பவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புதத்கமானது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மசாலாத் துடறயில் பபற்ற வளரச்ச்ி 

மற்றும் சாதடனகடள குறிப்பிடுகிறது.  

 2014-15 ஆம் ஆண்டில் 67 லட்சம் டன்களாக இருந்த நாட்டின் மசாலாப் பபாருட்களின் 

உற்பத்தியானது 7.9% வருடாந்திர வளரச்ச்ி வீதத்துடன் 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 106 லட்சம் 

டன்களுக்கும் மமல் உயரந்்துள்ளது.  

 

 

வகாவிை்-19 சதாற்றிற்கு எதிரான தடுப்பூசி மற்றும் மாத்திடர 

 மகாரப்ிவாக்ஸ் மற்றும் மகாமவாவாக்ஸ் ஆகிய மகாவிட் பதாற்று தடுப்பூசிகள் மற்றும் 

மமால்னுபிராவிர ் எனும் டவரஸ் எதிரப்்பு மருந்து ஆகியவற்டற அவசரக் காலங்களில் 

இளம்பருவத்தினருக்கு பசலுதத்ுவதற்காக மவண்டி அதன் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய ஒரு 

பயன்பாட்டிற்கு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத் துடற அடமசச்கம் ஒப்புதல் வழங்கி 

உள்ளது.  

 மகாரப்ிவாக்ஸ் தடுப்பூசியானது உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் RBD 

துமணப் புரத அைகு தடுப்பூசி ஆகுை். 

 இது மைதராபாதத்ிலுள்ள பதயாைாஜிகை்-இ என்ற ஒரு நிறுவனத்தினாை் தயாரிக்கப் 

பட்டது. 

 தகாதவாவாக்ஸ் எனுை் நுண்கபாருள் தடுப்பூசியானது புதனயிலுள்ள இந்திய சீரை் 

நிறுவனதத்ினாை் தயாரிக்கப்பட உள்ளது. 

 தைாை்னுபிராவிர ் எனுை் மவரஸ் எதிரப்்பு ைருந்தானது, இளை்பருவதத்ினருக்கு அவசர 

காைங்களிை் கசலுதத்ுவதற்காக கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய பயன்பாட்டிற்காக மவண்டி 

இந்தியாவிை் 13 நிறுவனங்களாை் உற்பத்தி கசய்யப்பட உள்ளது. 
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நாகாலாந்தில் ஆயுதப் படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) ெை்ைத்டத நீக்குேது குறித்து 

ஆய்வு செய்ய உயரம்ை்ைக் குழு  

 

 நாகாலாந்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயுதப்படட (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டத்டத 

திரும்பப் பபறுவதற்கான மகாரிக்டகடய ஆய்வு பசய்வதற்கு ‘5 மபர ் பகாண்ட‘ குழு 

ஒன்டற அடமக்க இந்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது.  

 விமவக் மஜாஷி இந்தக் குழுவிற்குத் தடலடம தாங்குகிறார.்  

 இவர ் இந்தியத் தடலடமப் பதிவாளர ் மற்றும் மக்கள்பதாடகக் கணக்பகடுப்பு 

ஆடணயர ்ஆவார.்  

 மமலும், இவர ்45 நாட்களுக்குள் இதற்கானப் பரிந்துடரகடளச ்சமரப்்பிக்க உள்ளார.்  

 உள்துடற அடமசச்கதத்ின் கூடுதல் பசயலாளர ் பியூஷ் மகாயல் இதன் உறுப்பினர ்

பசயலாளராக பணியாற்றுவார.்  

 நாகாலாந்தின் தடலடமச ் பசயலாளர ் மற்றும் தடலடமக் காவல் இயக்குனர ் மற்றும் 

அசாம் டரபில்ஸ் படடப் பிரிவின் தடலடமக் காவல் இயக்குனர ் ஆகிமயார ் இந்தக் 

குழுவின் இதர உறுப்பினரக்ளாகச ்பசயல்படுவர.்  

 ஆயுதப் படட சிறப்பு அதிகாரங்கள் எனும் சட்டமானது, எவ்விதமான ஒரு முன்கூட்டிய 

பிடியாடண எதுவுமின்றி, எந்த நடவடிக்டககடள மமற்பகாள்ளவும், எவடரயும் டகது 

பசய்யவும் மவண்டி பாதுகாப்புப் படடகளுக்கு அதிகாரமளிக்கிறது.  
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 அந்தப் படடயினர ் ஒருவடரச ் சுட்டுக் பகான்றாலும் அதிலிருந்து அவரக்ள் தப்பித்துக் 

பகாள்வதற்குமான மபாதுமான வாய்ப்டபயும் இசச்ட்டம் தருகிறது.   

 

இந்தியாவின் ோழ்ோதார நிடல குறித்த அறிக்டக 2021  

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் வாழ்வாதார நிடல குறிதத் அறிக்டகயானது,  

கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் விவசாய உற்பதத்ியாளர ் அடமப்புகடள மமம்படுத்தச ்

பசய்வதற்காக மத்திய அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நிதிகளில் பவறும் 1 முதல் 

5% மட்டுமம அடவகடளச ்பசன்றடடந்துள்ளதாக கூறுகிறது.  

 அணுகல் மமம்பாட்டுச ் மசடவ (Access Development Services) எனும் மதசிய வாழ்வாதார 

ஆதரவு அடமப்பானது இந்த அறிக்டகடயத் தயார ்பசய்துள்ளது.  

 சமீபதத்ியக் காலங்களில் அதிகளவில் பதாடங்கப்பட்ட அடமப்புகள் என்பதனால், 

விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர ் அடமப்புகள் (Farmer Producer Companies) குறிதத்ு மட்டுமம 

(2013 ஆம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவானடவ) இந்த அறிக்டக 

பகுப்பாய்வு பசய்துள்ளது.  

 கூட்டுறவு அடமப்பாகமவா (அ) சமுதாய அடமப்புகளாகமவா பதிவு பசய்யப்பட்ட 

விவசாயிகள் உற்பதத்ியாளர ்அடமப்புகளின் எண்ணிக்டக மிகக் குடறவாகும்.  

 

குோண்ைம் ஆய்ேகம்  

 

 இந்திய ராணுவம் மத்தியப் பிரமதசத்திலுள்ள மமாவ் என்னுமிடதத்ில் “குவாண்டம் 

ஆய்வகத்திடன“ நிறுவியுள்ளது.  
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 மதசியப் பாதுகாப்புச ் சடப பசயலகத்தின் உதவியுடன் இந்த ஆய்வகமானது நிறுவப் 

பட்டது.  

 இந்த ஆய்வகமானது மமாவ் எனுமிடதத்ிலுள்ள ராணுவத் தகவல் பதாடரப்ு பபாறியியல் 

கல்லூரியில் நிறுவப்பட்டது.  

 முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த வளரச்ச்ியடடந்து வரும் ஒரு துடறயில் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

பயிற்சிகடள முன்பனடுதத்ுச ்பசல்லும் மநாக்கத்துடன் இது நிறுவப்பட்டது.  

 

நிறுேனங்களின் ொதடனமிக்க புதுடமகள் மீதான அைல்தரேரிடெ – 2021 

 

 ஒன்றியக் கல்வித் துடற அடமசச்கம் இந்த விருதுப் பட்டியடல பவளியிட்டது.  

 இதில் பசன்டனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் முதலிடத்திடனப் 

பபற்றது.  

 பதாழில்நுட்பப் பிரிவில் இந்தியாவிலுள்ள மிகவும் புத்தாக்கம் மிக்க கல்வி நிறுவனம் 

என்ற பபயருடன் இது முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 இதில் பசன்டனயின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகமானது பதாடரந்்து 3வது 

ஆண்டாக இந்த விருதிடனப் பபற்றது.  

 முதல் 10 இடங்களில் இடம்பபற்ற கல்வி நிறுவனங்கள்; முை்மபயின் இந்தியத ்

கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகை், கடை்லியின் இந்திய கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகை், 

ரூரக்்கியின் இந்தியத் கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகை், கான்பூரின் இந்தியத ் கதாழிை் 

நுட்பக் கை்விக் கழகை், கரக்பூரின் இந்தியத ் கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகை், இந்திய 

அறிவியை் கை்வி நிறுவனை் ைற்றுை் மைதராபாதத்ின் இந்தியத் கதாழிை்நுட்பக் கை்விக் 

கழகை் ஆகியனவாகுை்.  
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 கதாழிை்நுட்பம் என்ற பிரிவிை் அரசு ைற்றுை் அரசு உதவி கபறுை் ‘கை்லூரிகள்/கை்வி 

நிறுவனங்கள் பிரிவிை் புதனவிை் உள்ள கபாறியியை் கை்லூரி ைற்றுை் PSG  கதாழிை் நுட்பக் 

கை்லூரி ஆகியன விருதுகமள கவன்றன.  

 ‘கதாழிை் நுட்பை் சாராத கை்வி நிறுவனங்கள்‘ என்ற பிரிவிை் கடை்லியின் இந்திரா காந்தி 

ததசிய திறந்தநிமைப் பை்கமைக்கழகை் ைற்றுை் தகாழிக்தகாட்டிலுள்ள இந்திய 

தைைாண்மைக் கை்வி நிறுவனை் ஆகியன விருதுகமள கவன்றன.      

 

நீர்மின்நிடலயத் திை்ைங்கள்  

 இமாசச்லப் பிரமதசத்தின் மாண்டி என்னுமிடதத்ில் நிறுவப்பட உள்ள ஒரு நீரம்ின் 

நிடலயத்திற்கு பிரதமர ்நமரந்திரமமாடி அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.்  

 30 ஆண்டுகளாக நிலுடவயில் இருந்த மரணுகாஜி அடணத் திட்டதத்ுடன் மசரத்த்ு 

பமாத்தம் 3 நீரம்ின் நிடலயங்கடளப் பிரதமர ்மமாடி அவரக்ள் திறந்து டவதத்ார.்  

 அடவயாவன 

o கசௌவ்ரா – குடு நீரம்ின் நிமையை்  

o லுை்ரி – (முதை் கட்டை்) நீரம்ின் நிமையை்  

o கதௌைாசித் நீரம்ின் நிமையை்  

o தரணுகாஜி அமணத் திட்டை் ஆகுை். 

 

கிராம் உஜாலா திை்ைம்  

 

 அரசிற்குச ் பசாந்தமான கன்பவரஜ்ன்ஸ் எனரஜ்ி சரவ்ீசஸ் லிமிபடட் நிறுவனமானது 50 

லட்சம் LED பை்புகமள (மின் விளக்குகமள) விநிதயாகிதத்ு ஒரு புதிய மைை்கை்மை 

எட்டியுள்ளது.  

 இந்தச ்சாதமனயானது கிராை் உொைா என்ற திட்டத்தின் கீழ் அமடயப்பட்டது.  

 கிராை் உொைா எனும் திட்டைானது கதலுங்கானா, ஆந்திரப் பிரததசை், பீகார,் உத்தரப் 

பிரததசை் ைற்றுை் கரந்ாடகா உள்ளிட்ட ைாநிைங்களிலுள்ள கிராைப்புற வீடுகளிை் 

அைை்படுதத்ப் படுகிறது.  

 2022 ஆை் ஆண்டு ைாரச் ்31 வமரயிை் இத்திட்டை் கசயலிை் இருக்குை்.  
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ெரே்வதெெ ்செய்திகள் 

பாரப்ைாஸ் 

 பிரிட்டிஷ் காலனி நாடாக மாறி சுமார ் 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பாரப்டாஸ் ஒரு 

குடியரசு நாடாக உருபவடுத்துள்ளது. 

 கரீபியத் தீவு நாடான பாரப்டாஸ், அரசி இரண்டாம் எலிசபபத் அவரக்டள தனது நாட்டின் 

அரசின் தடலடம என்றப் பதவியிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. 

 மடம் சான்ட்ரா புருபனல்லா மமசன் என்பவர ் பாரப்டாஸ் நாட்டின் அதிபராகப் 

பபாறுப்மபற்றார.்  

 பாரப்டாஸ் நாடானது, ஆங்கிமலயரக்ளால் அடிடமச ் சமுதாயம் பகாண்ட ஒரு நாடாக 

மாற்றப் பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.  

 இது முதன்முதலில் 1625 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிமலயரக்ளின் காலனி (குடிமயற்றம்) 

பகுதியாக மாறியது. 

 1966 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாடு சுதந்திரம் பபற்றது.  

 

 

உலகின் முதல் மிதக்கும் நகரம் 

 பதன்பகாரியாவில் உலகின் முதல் மிதக்கும் நகரமானது உருவாக்கப்பட உள்ளது.  

 கடல்மட்டம் உயரவ்தால் ஏற்படும் பவள்ளப் பபருக்கிடனச ்சமாளிக்கும் வடகயில் இந்த 

நகரம் அடமக்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த மிதக்கும் நகரம் என்ற திட்டமானது ஐக்கிய நாடுகளின் மனித குடிமயற்றத் திட்டம் 

மற்றும் OCEANX ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகுை். 

 இந்த நகரானது கதன்ககாரியாவின் பூசன் கடற்கமரயிமனகயாட்டிக் கட்டப்படுை்.  

 தைலுை் 2025 ஆை் ஆண்டிற்குள் இந்த நகரை் கட்டி முடிக்கப்படுை் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது.  
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2021 ஆம் ஆண்டின் ோரத்்டத 

 

 அபமரிக்கப் பதிப்பக பவளியீட்டு நிறுவனமான பமரியம்-பவப்ஸ்டர,் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

வாரத்்டதயாக “Vaccine” என்பமத (தடுப்பு ைருந்து) ததரவ்ு கசய்துள்ளது. 

 இந்த நிறுவனைானது 2008 ஆை் ஆண்டு முதை், இவ்வாறு ஆண்டின் வாரத்்மதகமள 

அறிவிதத்ு வருகிறது.  

 2020 ஆை் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயிை் “Vaccine” என்ற வாரத்்டதயின் வடரயடற குறித்த 

மதடல்களானது 601% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 

உலகளாவிய ோழ்க்டகெ ்செலவினக் குறியீடு 2021 

 

 படல் அவிவ் நகரமானது பாரஸ்ீ மற்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நகரங்கடள விஞ்சி உலகின் 

வாழ்வதற்கு மிக விடலயுயரந்்த நகரமாக மாறியுள்ளது.  

 இது பபாருளாதார நுண்ணறிவு அடமப்பின்  2021 ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய வாழ்க்டகச ்

பசலவினக் குறியீட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 அபமரிக்க டாலருக்கு நிகரான இஸ்மரலியப் பணமான பசக்கலின் (shekel) விடல உயரவ்ு 

மற்றும் மளிடக & தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின்  விமை உயரவ்ு காரணைாக கடை் அவிவ் 

2021 ஆை் ஆண்டிை் 5வது இடதத்ிலிருந்து முதலிடதத்ிற்கு முன்தனறியது.  

 பாரீஸ் ைற்றுை் சிங்கப்பூர ்ஆகிய இரண்டு நாடுகளுை் 2வது இடத்திை் உள்ளன. 

 இவற்மறத் கதாடரந்்து சூரிச ்ைற்றுை் ைாங்காங் ஆகியமவ முமறதய 4வது ைற்றுை் 5வது 

இடங்களிை் உள்ளன.  

 சிரியாவின் டைாஸ்கஸ் நகரைானது  உைகின் வாழ்வதற்கு மிகக் குமறந்த கசைவினை் 

ககாண்ட ஒரு நகரைாக தரப்படுத்தப்பட்டது.  
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டகடைடிசுகா ெெச்ிகாரும் 

 டகடெடிசுகா சசச்ிகாரும் (Kyhytysuka sachicarum) என்பது ஒரு சரவ்மதச 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழுவினால் கண்டறியப்பட்ட ஒரு புதிய கடல்சார ் ஊரவ்ன இனம் 

ஆகும். 

 இது அழிந்துவிட்ட ஒரு இனமாகும். 

 மத்திய பகாலம்பியாவில் கண்டறியப்பட்ட புடதபடிமங்களிலிருந்து இது கண்டறியப் 

பட்டது. 

 டகடெடிசுகா என்றால் “கூரம்ையான ஒன்மறக் ககாண்டு கவட்டுதை்” என்று 

கபாருளாகுை். 

 இந்த வாரத்்மதயானது ைதத்ிய ககாைை்பியாவின் பூரவ்ீக கைாழிமயச ்தசரந்்ததாகுை்.  

 

 

UNCTAD அடமப்பின் உலக ேரத்்தக அறிக்டக 

 

 2021 ஆம் ஆண்டின் 3வது காலாண்டுப் பகுதியில் உலக நாடுகளின் பபாருள் இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதிகளின் மதிப்பானது 5.6 டிரில்லியன் டாலடர எட்டியது.  
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 இது காலாண்டுப் பகுதியில் எட்டப்பட்ட ஒரு புதிய சாதடன என்று UNCTAD அறிக்மக 

கூறுகிறது.  

 இந்த அமைப்பின் நவை்பர ் ைாத உைக வரத்்த அறிக்மகயிை் கூறப்பட்டுள்ள புதிய 

கணிப்புகளானது, சரக்குகள் ைற்றுை் தசமவகளின் வரத்்தகம என்பது ஆண்டிற்கு 28 

டிரிை்லியன் டாைமர எட்டுவதாக கூறுகின்றன.  

 இது 2020 ஆை் ஆண்டிலிருந்தமத விட 23 சதவீதமுை், தகாவிட் – 19 கபருந்கதாற்றிற்கு 

முந்மதய நிமையுடன் ஒப்பிடுை் கபாழுது 11 சதவீதமுை் அதிகைாகுை்.    

 

ேணிக மற்றும் நிடலத்தன்டம அறிக்டக  

 இந்தியப் பத்திரப் பரிமாற்ற வாரியமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் வணிகப் பபாறுப்பு மற்றும் 

நிடலத்தன்டம அறிக்டகயிடன அறிமுகம் பசய்தது.  

 இந்த அறிக்டகயானது வணிகப் பபாறுப்பு அறிக்டகக்கு ைாற்றாக அடமயும்.  

 இந்த அறிக்டகயானது நிறுவனங்கள் மற்றும் பல துடறகளில் சுற்றுசச்ூழல், சமூகம் 

மற்றும் ஆளுடக சாரந்்த இலக்குகடள ஒப்பிடுவதற்கான அடித்தளதத்ிடன வழங்கும் ஒரு 

தரப்படுதத்ப் பட்ட அறிக்டக வடிவமாகும். 

 இந்த அறிக்டகயானது, பபாறுப்புமிக்க வணிக நடத்டத மீதான மதசிய வழி 

காட்டுதல்களின் 9 பகாள்மககள் கதாடரப்ான தங்களது கசயை்திறன்கமள கவளிப் 

படுதத்ுைாறு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கமளக் தகாருகிறது.  

 

CARAT பயிற்சி 

 அபமரிக்க இராணுவ வீரரக்ள் மற்றும் வங்கததசக் கடற்பமட வீரரக்ள் ஆகிமயார ் 

இமணந்து 27வது வருடாந்திர ஒதத்ுமழப்புத் தயாரந்ிமை ைற்றுை் பயிற்சிக்கான ஒரு 

கடை்சார ்பயிற்சியிமனத் கதாடங்கின. 

 9 நாட்கள் அளவிைான இந்தப் பயிற்சியானது கபருை்பாைான கடற்பமடத ் திறன்களின் 

மீது கவனை் கசலுதத்ுகிறது.  

 தைலுை் சுதந்திரைான, தமடயற்ற இந்ததா பசிபிக் பகுதிமய உறுதி கசய்வதற்காக 

மவண்டி அகைரிக்காவுை், வங்காளததசமுை் ஒன்றிமணந்து கசயை்படுவதன் திறமன 

எடுத்துமரக்குை் ஒதத்ுமழப்பு நடவடிக்மககமளயுை் இது உள்ளடக்கியது. 

 

உலக இைம்சபயரவ்ு அறிக்டக 2022 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சரவ்மதச  இடம்பபயரவ்ு அடமப்பானது 11வது உலக இடம்பபயரவ்ு 

அறிக்டகயிடன (2022) பவளியிட்டது. 

 1970 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 84 மில்லியனாக இருந்த உலகளாவிய சரவ்மதச இடம் 

பபயரவ்ானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 281 மில்லியனாக உயரந்்துள்ளதாக இந்த அறிக்டக 

கூறுகிறது.  

 அதாவது சரவ்மதச இடம்பபயரவ்ின் விகிதமானது உலக மக்கள் பதாடகயில் 2.3 

சதவீததத்ிலிருந்து 3.6% ஆக அதிகரிதத்ுள்ளது. 
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 மனித மமாதல்கடள விட பருவநிடல மாற்றமம அதிக மக்கடள இடம் பபயரச ் பசய்து 

உள்ளதாக 2022 ஆம் ஆண்டு அறிக்டக கூறியுள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகடளச ் மசரந்்த அதிக எண்ணிக்டகயிலான மக்கள் 

இடம் பபயரந்்து பவளிநாடுகளில் வசிக்கின்றனர.் 

 பவளிநாடுகளில் வசிக்கும் சுமார ் 18 மில்லியன் மக்களுடன், உலகிமலமய அதிக இடம் 

பபயரந்்த மக்கள்பதாடகடயக் பகாண்ட நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் புதிய இயற்டகப் மபரிடரக்ளால் அதிக எண்ணிக்டகயிலான இடம் 

பபயரவ்ிடன ஆசியா கண்டுள்ளது. 

 சீனாவில் சுமார ் 5 மில்லியன் அளவில் இயற்டகப் மபரிடர ் காரணமான புதிய இடம் 

பபயரவ்ுகள் பதிவாகி உள்ளன. 

 இந்தியாவில் சுமார ் 4 மில்லியன் அளவில் இயற்டகப் மபரிடர ் காரணமான புதிய இடம் 

பபயரவ்ுகள் பதிவாகியுள்ளன. 

 

 

உலகக் கூை்டுறவு கண்காணிப்பு அறிக்டக – 2021   

 2021 ஆம் ஆண்டு உலகக் கூட்டுறவு கண்காணிப்பு அறிக்டகயானது சரவ்மதசக் 

கூட்டுறவுச ் சங்கம் மற்றும் கூட்டுறவு & சமூக நிறுவனங்கள் மீதான ஐதராப்பிய 

ஆராய்சச்ி நிறுவனை் ஆகியவற்றாை் கவளியிடப்பட்டது.  

 இந்திய விவசாயிகள் உரக் கூட்டுறவு என்ற நிறுவனமானது உலகின் 300 முன்னணி 

கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் முதலாவது கூட்டுறவு நிறுவனமாக தரப்படுத்தப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இந்தத்  தரவரிடசயானது தனி நிறுவன பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் விற்படன 

அளவிற்கும் உள்ள விகிததத்ின் அடிப்படடயில் ஆனதாகும்.  

 நாட்டின் பமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ி மற்றும் பபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கு இந்திய 

விவசாயிகள் உரக் கூட்டுறவு நிறுவனமானது குறிப்பிடதத்க்க பங்களிப்டப வழங்கச ்

பசய்கிறது என்படத இது குறிக்கிறது.  
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உலகெ ்ெமத்துேமின்டம அறிக்டக 2022 

 பதாண்ணூறுகளின் டமய ஆண்டுக் காலத்திலிருந்து 1% பணக்காரரக்ள் உலகளவில் 38% 

என்ற அளவில் பசல்வ பசழிப்பிடனக் டகயகப்படுத்தியுள்ளனர ் என்று இந்த அறிக்டக 

கூறுகிறது. 

 10% சதவீத பணக்காரரக்ள் 60-80% பசல்வத்டதயும், ஏடழ மக்கள் 5 சதவீததத்ிற்கும் 

குடறவான பசல்வத்டதயும் பகாண்டுள்ளனர ்என்று இந்த அறிக்டக கூறுகிறது. 

 பமாத்தச ் பசாதத்ு மதிப்பின் அடிப்படடயிலான வரி வீதத்துடன் கூடிய முன்மனற்ற 

பசாத்து வரிவீதம் உள்பட பல லட்சங்களுக்கு அதிபதிகள் மீது புதிய பசாதத்ு வரிகடள 

விதிப்பதற்கு இந்த அறிக்டக பரிந்துடரதத்து.  

 1 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக பசாதத்ு டவதத்ிருக்கும் உலக மகாடீஸ்வரரக்ள் மீது 

விதிக்கப்படும் 1% முதல் 3% வடரயிலான பசாதத்ு வரி வீதமானது உலக வருமானதத்ில் 1.6 

சதவீதத்டத உருவாக்கும்.  

 இந்த அறிக்டகயானது அபமரிக்காவின் ொரவ்ரட்ு பல்கடலக்கழக அசச்கதத்ினால் 

(Harvard University Press) பவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 

ஆங் ொன் சூகி 

 ஆங் சான் சூகி ஒரு பரம்ிய அரசியல்வாதி ஆவார.் 

 இவர ்“காந்தியின் குழந்மத”  என்று அடழக்கப் பட்டார.்  

 இவர ்அடமதிக்கான மநாபல் பரிசிடன பவன்றவராவார.்  

 பகாமரானா டவரஸ் பதாற்றுக் கட்டுப்பாடுகடள மீறியதாக மியான்மர ் சிறப்பு 

நீதிமன்றம் இவருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிடறத் தண்டடன விதிதத்ுள்ளது.  
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வகம்ப்ரிை்ஜ் அகராதி – ஆண்டின் ோரத்்டத 

 

 Perseverance (விடா முயற்சி) என்ற வாரத்்டதயானது மகம்ப்ரிட்ஜ் அகராதியினுடடய 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கான வாரத்்டதயாக மதரந்்பதடுக்கப் பட்டது. 

 Perseverance என்ற வாரத்்டதயானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 2,43,000 முடற இடணய தளதத்ில் 

பாரக்்கப் பட்டது. 

 நாசாவின் Perseverance உலாவி எனும் விண்கலமானது பிப்ரவரி 18 அன்று பசவ்வாய்க் 

கிரகதத்ின் மீதான தனது இறுதிப் பயணத்டத மமற்பகாண்டது.  

 

Allyship 

 Allyship என்பது Dictionary.com என்ற நிறுவனதத்ின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த 

வாரத்்மத ஆகும். 

 "DEI" (diversity, equity, and inclusion – பன்முகத் தன்மை, சைத்துவை் ைற்றுை் உள்ளடக்கை்) 

ைற்றுை் "முக்கிய இனக் தகாட்பாடு" ஆகிய கசாற்கள் இந்த ஆண்டு "கூட்டணி" என்ற 

வாரத்்டதயுடன் இந்தத் தளத்திை் உள்ளடீுகளாக அறிமுகைாயின. 
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ோரத்திற்கு 4.5 நாள் வேடல 

 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வாரத்திற்கு ஐந்து தவமை நாட்கள் என்பமத விட குடறந்த அளவில் 

ததசிய தவமை வாரத்திற்கான ஒரு திட்டத்மதச ்கசயை்படுதத் உள்ளது. 

 இது தபான்ற ஒரு ைாதிரிமய கசயை்படுதத்ுை் உைகின் முதை் நாடு என்ற கபருமைமய 

இது கபற்றுள்ளது. 

 

ஆஸ்திவரலியா - சபய்ஜிங் குளிரக்ால ஒலிம்பிக் வபாை்டிகள் 

 சீனாவின் கபய்ஜிங்கிை் பிப்ரவரியிை் நமடகபறுை் குளிரக்ாை ஒலிை்பிக் தபாட்டிகளுக்கு 

ஆஸ்திதரலியா தனது தூதுரக அதிகாரிகமள அனுப்பாது. 

 இந்த நடவடிக்மகயின் மூைை், குளிரக்ாை ஒலிை்பிக் தபாட்டிகளுக்காக மவண்டி மமற் 

பகாள்ளப்பட்ட அகைரிக்காவின் ராெதந்திர புறக்கணிப்பிை் தற்மபாது ஆஸ்திதரலியா 

இமணந்துள்ளது. 

 ஜின்ஜியாங்கிை் உய்குர ் சிறுபான்மையினமர சீனா இனப்படுககாமை கசய்வமத 

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


                   

 

134 
 

அடுதத்ு, விமளயாட்டுப் தபாட்டிகமளப் புறக்கணிக்குை் முடிமவ அகைரிக்கா எடுத்தது. 

 இந்த ஒலிை்பிக்கிை் பங்தகற்க அகைரிக்கா எந்த அதிகாரப்பூரவ் அை்ைது தூதரக 

பிரதிநிதிதத்ுவத்மதயுை் அனுப்பவிை்மை என்று இதற்கு அரத்்தை். 

 ஆனாை், ஒலிை்பிக்கிை் பங்தகற்க அகைரிக்க வீரரக்ளுக்கு அகைரிக்கா அனுைதி அளித்து 

வருகிறது. 

 சீனாவிை் நடக்குை் முதை் குளிரக்ாை ஒலிை்பிக் தபாட்டி இதுவாகுை். 

 2018 ஆை் ஆண்டு கதன் ககாரியாவிை் குளிரக்ாை ஒலிை்பிக் ைற்றுை் 2020 ஆை் ஆண்டு 

ெப்பானிை் தகாமடகாை ஒலிை்பிக் ஆகிய தபாட்டிகளுக்குப் பிறகு, கிழக்கு ஆசியாவிை் 

நமடகபறுை் மூன்று கதாடரச்ச்ியான ஒலிை்பிக் தபாட்டிகளிை் இது கமடசியாக இருக்குை். 

 

 

PANEX-21 

 PANEX-21 என்பது புதனவிை் நமடகபறுை் ைனிதாபிைான உதவி ைற்றுை் தபரிடர ்நிவாரணப் 

பயிற்சி ஆகுை். 

 பிை்ஸ்கடக் (வங்காள விரிகுடா பை்துமற கதாழிை்நுட்ப கபாருளாதார கூட்டுறவிற்கான 

முன்கனடுப்பு) நாடுகளுக்காக இது நடத்தப்படுகிறது. 

 பிை்ஸ்கடக் நாடுகள் பூடான், வங்காளததசை், தநபாளை், மியான்ைர,் இைங்மக, இந்தியா 

ைற்றுை் தாய்ைாந்து ஆகியனவாகுை். 
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ஜனநாயகம் மற்றும் வதரத்ல் உதவிக்கான ெரே்வதெ நிறுேனம் 

 ெனநாயகை் ைற்றுை் ததரத்ை் உதவிக்கான சரவ்ததச நிறுவனதத்ின் ஆதைாசகர ்குழுவிை் 

தசரந்்திட மவண்டி இந்தியாவின் முன்னாள் தமைமைத் ததரத்ை் ஆமணயரான சுனிை் 

அதராராவுக்கு அமழப்பு விடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்தைாமிை் உள்ள அரசுகளுக்கிமடதயயான ஒரு அமைப்பாகுை். 

 1995 முதை் இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவன உறுப்பினரக்ளிை் இந்தியாவுை் ஒன்றாகுை். 

 சுனிை் அதராரா டிசை்பர ் 2018 முதை் ஏப்ரை் 2021 வமர இந்தியாவின் 23வது தமைமைத் 

ததரத்ை் ஆமணயராகப் பணியாற்றினார.் 

 

 

ஆயுத விற்படனகள் பற்றிய தரவு 

 ஸ்டாக்மொம் சரவ்மதச அடமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (Stockholm International Peace 

Research Institute – SIPRI) ஆயுத விற்பமனகள் பற்றிய புதிய தரவிமன பவளியிட்டு உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு பபருந்பதாற்றின் காரணமாக ஆயுதத் பதாழில்துடற பபரிதும் 

பாதிக்கப் படவில்டல என SIPRI தரவுகள் கூறுகின்றன.  

 2019 ஆை் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுடகயில் ஆயுத விற்படனயானது 1.3% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆை் ஆண்டிை் ஆயுத விற்பமனயானது 17% என்ற அளவிற்கு அதிகரிதத்ு உள்ளதனாை் 

ஆயுதத் கதாழிை் துமறயில் உள்ள 100 கபரிய நிறுவனங்களின் ஆயுத விற்பமன 

கதாடரச்ச்ியாக 6வது ஆண்டாக  வளரச்ச்ியிமனக் கண்டுள்ளதாக SIPRI தரவுகள் 

கூறுகின்றன. 

 இது ஏபனனில் 2015 ஆம் ஆண்டில் சீன நிறுவனங்கள் குறித்த தரவுகடள SIPRI 

முதன்முமறயாக தசரத்த்திலிருந்து உள்ள விற்பமனயுடன் ஒப்பிடுமகயிை் ஏற்பட்டது 

ஆகும். 

 ஆயுத விற்பமனயிை் முதை் 100 இடங்களிை் இடை்கபற்ற அதிக எண்ணிக்மகயிைான 

நிறுவனங்கமள அகைரிக்கா ககாண்டுள்ளதாக SIPRI தரவுகள் கூறுகின்றன. 

 அகைரிக்காமவ அடுதத்ு சீன நிறுவனங்கள் அதில் இடை்கபற்றுள்ளன.  
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ஆசிய அதிகாரக் குறியீடு 2021 

 

 ஆசிய-பசிபிக் பகுதியின் விரிவான அதிகாரமுடடய 26 நாடுகளில் ஒட்டுபமாத்தமாக 100 

என்ற மதிப்பிற்கு 37.7 மதிப்புடன் இந்தியா அதிக அதிகாரம் வாய்ந்த 4வது நாடாக 

தரவரிடசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு மலாவி நிறுவனதத்ின் ஆசிய அதிகாரக் குறியீட்டில் (Lowy Institute Asia 

Power Index 2021) கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுடகயில் இந்தியாவின் ஒட்டுபமாதத் மதிப்பானது 2 புள்ளிகள் 

குடறந்துள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில், ஒட்டு பமாதத் மதிப்பபண்களில் கீழ் மநாக்கிய அளவில் குடறந்து 

வரும் 18 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 ஆசிய-பசிபிக் பகுதியில் ஒட்டு பமாதத் அதிகாரங்கடளக் பகாண்ட முதல் 3 நாடுகள்; 

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


                   

 

137 
 

o அகைரிக்கா 

o சீனா ைற்றுை் 

o ெப்பான் ஆகுை் 

 

செவமரு எரிமடல 

 இந்மதாமனசியாவின் கிழக்கு ஜாவாவில் அடமந்துள்ள பசமமரு என்ற ஒரு எரிமடல 

பவடிதத்தில் ஏறதத்ாழ 14 மபர ் பகால்லப்பட்டமதாடு  பன்னிரண்டுக்கும் மமற்பட்மடார ்

காயமடடந்தனர.் 

 கிழக்கு ஜாவாவில் அடமந்த பசமமரு எரிமடலயானது, இந்மதா-ஆஸ்திமரலியத் தட்டு 

யுமரசியத் தட்டின் கீழ் மூழ்கும் ஒரு மண்டலத்தில் அடமந்துள்ள பசயல்பாட்டிலுள்ள ஒரு 

எரிமடலயாகும்.  

 இது ஜாவாவின் மிக உயரிய எரிமடலயாகும்.  

 இந்தப் படடயடுக்கு எரிமடலயானது மகாமமரு  (பபரிய மடல) என்றும் அடழக்கப் 

படுகிறது.  

 சமீபதத்ில் பபய்த கனமடழ காரணமாக பசமமரு எரிடல பவடிதத்து. 

 

 

உலக மவலரியா அறிக்டக 2021 

 உலக சுகாதார அடமப்பானது இந்த அறிக்டகடய பவளியிட்டது.  

 இந்த ஆண்டின் அறிக்டகயானது அடனத்து உலக சுகாதார அடமப்புப்  பகுதிகளிலும் 

உள்ள மமலரியா பரவும் நாடுகளில் இருந்து பபறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படடயில் 

தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஒரு விடரவான நடவடிக்டகயானது எடுக்கப்படாவிட்டால் இந்த மநாய் உடனடியாக 

மீண்டும் எழுசச்ி பபற்று உலகம் முழுவடதயும் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவிடன அதிக 

ஆபத்தில் ஆழ்த்த உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டட விட 2020 ஆம் ஆண்டில் மமலரியாவினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 12% 

அதிகரித்துள்ளன.  
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 பபரும்பாலான பாதிப்புகள், சுமார ் 95% பாதிப்புகள், WHO ஆப்பிரிக்கப் பகுதியின் 

நாடுகளிம் மட்டுமம பதிவாகியுள்ளன.  

 WHO கதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதியிை் 83% பாதிப்புகள் இந்தியாவிை் பதிவாகியுள்ளன.  

 

 

உணவு விடலகள் மீது பருேநிடல மாற்றத்தின் தாக்கம் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் 11 மாதங்களில், பருவநிடல மாற்றம் காரணமாக சராசரி உணவு 

விடலகளானது (பணவீக்கத்டத ஈடு பசய்த பிறகு) கடந்த 46 ஆண்டுகளில் இல்லாத 

அளவில் அதிகமாக இருந்ததாக உணவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பு கூறியுள்ளது.  

 மபரிடரக்ளின் காரணமாக, உலகம் தனது பசயல்திறன்மிக்க பயிர ் மற்றும் கால்நடட 

உற்பத்தியில் 4% வடர இழப்பிடனக் கண்டு வருகிறது. 

 பருவநிடல மாற்றமானது தீவிரமான மற்றும் ஒழுங்கற்ற வானிடல நிகழ்வுகடளத ்

தூண்டி, வறட்சி மற்றும் பவப்ப அடலகடள நீட்டிக்கிறது.  

 இது பரவலான அளவில் பயிரச் ் மசததத்ிற்கு வழி வகுப்பமதாடு, நீண்டகாலப் பயிர ்

விடளசச்டலயும் பாதிக்கிறது. 

 அபமரிக்கா மற்றும் கனடா உள்ளிட்ட முக்கிய மகாதுடம உற்பதத்ி நாடுகளில் நிலவும் 

வறட்சி மற்றும் அதிக பவப்ப நிடல காரணமாக விடல உயரட்வச ் சந்திதத்ுள்ள 

மகாதுடமப் பயிரின் காரணமாக உலகளாவிய உணவு விடலயானது உயரந்்துள்ளது.  

 பபருந்பதாற்றானது ஏற்கனமவ பல மில்லியன் கணக்காணவரக்டள வறுடமயின் 

பிடியில் தள்ளியுள்ள நிடலயில், இந்த விடல உயரவ்ு உலகின் ஏடழகடளமய இன்னும் 

அதிகமாக பாதிக்கிறது.  

 உலகிலுள்ள ஒவ்பவாரு 3வது நபரும் தனக்குப் மபாதுமான உணடவப் பபற முடியாத 

நிடலயில் உள்ளனர.்  
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Reporters without borders (எல்டலகடளக் கைந்த பத்திரிக்டகயாளரக்ள்) என்ற 

அடமப்பின் அறிக்டக  

 

 சீனாவில் ‘உணரத்ிறன் மிக்க’ கருதத்ுகள் பற்றி கசய்தி கவளியிட்டதற்காக ஏறத்தாழ 127 

பத்திரிக்மகயாளரக்ள் தற்தபாது காவலிை் மவக்கப்பட்டுள்ளனர.்  

 இது Reporters without borders என்ற அமைப்பின் ஒரு அறிக்மகயிை் கூறப்பட்டுள்ளது 

 இது ைட்டுமின்றி உைகிதைதய அதிகளவிை் பத்திரிக்மகயாளரக்மளச ் சிமற பிடிக்குை் 

நாடாக சீனா திகழ்வதாகவுை் அந்த அறிக்டக கூறுகின்றது.  

 சீனாவின் ஆளும் கட்சியான சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினால் ‘உணரத்ிறன்மிக்கமவ’ 

எனக் கருதப்பட்ட சில கருத்துகமளப் பற்றி கருத்துக்கடள கவளியிட்டதற்காக இந்த 

பத்திரிக்மகயாளரக்ள்  காவலிை் மவக்கப்பட்டுள்ளனர.் 
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உலகெ ்சுகாதாரப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு உலகச ் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக் குறியீடானது இலாப மநாக்கமற்ற 

அடமப்புகளான அணுசக்தி இடர ் முன்பனடுப்பு மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கான 

ஜான்ஸ் ொப்கின்ஸ் டமயம் ஆகியவற்றால் இடணந்து பவளியிடப்பட்டது.  

 இந்தக் குறியீடானது பதாற்றுமநாய்க் காலம் மற்றும் பபருந்பதாற்று காலங்களுக்குத ்

தயாராகும் நிடலயில் 195 நாடுகளின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் அது பதாடரப்ான 

பசயல்திறன்கடள ஒரு விரிவான முடறயில் மதிப்பிடுதல் மற்றும் தரப்படுத்துதல் 

பசய்யும் அறிக்டகயாகும்.  

 இக்குறியீட்டில் உலகின் ஒட்டுபமாதத்ச ் பசயல்திறன் மதிப்பானது 2019 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்த 40.2 என்ற அளவிலிருந்து 2021 ஆம் ஆண்டில் 38.9 ஆக (100க்கு) சரிந்தது.  

 இது பதாற்று மநாய்கள் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் உலகப் பபாருளாதாரத்தின் மீது மிகப் 

பபரியத் தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியா தனது நிடலயில் 0.8 புள்ளிகள் சரிந்துள்ளதாக இந்த 

அறிக்டக கூறுகிறது. 

 வருங்காலதத்ில் உருவாக உள்ள பதாற்றுமநாய் மற்றும் பபருந்பதாற்று வடகயிலான 

அசச்ுறுதத்ல்களுக்கு உலக நாடுகள் தயாராக இல்டல என இந்த அறிக்டக கூறுகிறது.  

 

 

ஊழல் எதிரப்்பு நாயகரக்ள் 

 ஊழடலத் தடுப்பதிலும், ஊழல் குற்றங்கடள பவளிக் பகாணரவ்திலும் அதடன 

எதிரத்்துப் மபாரிடுவதிலும் தங்களது தடலடமதத்ுவம், டதரியம் மற்றும் தாக்கத்டத 

பவளிப்படுத்திய 12 புதிய ஊழல் தடுப்பு நாயகரக்ளின் பபயரக்டள சமீபத்தில் 

அபமரிக்க பவளியுறவுத் துடற அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சரவ்மதச ஊழல் எதிரப்்பு தினம் மற்றும் ஜனநாயக உசச்ி மாநாட்டிடன முன்னிட்டு 

இவரக்ளின் பபயரக்ள் அறிவிக்கப்பட்டன.  

 அபமரிக்க அதிபர ் மஜா டபடனால் நடத்தப்பட்ட ஜனநாயக உசச்ி மாநாட்டின் மதத்ிய 

கருதத்ுரு ஊழல் எதிரப்்பு என்பதாகும்.  
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உலகெ ்செயல்திறன் (திறடம) தரேரிடெ அறிக்டக 2021 

 சரவ்மதச மமலாண்டம வளரச்ச்ி நிறுவனத்தின் உலக மபாட்டித்திறன் டமயமானது 

“உைகச ்கசயை்திறன் தரவரிமச அறிக்மகயிமன” கவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயிை் 2021 ஆை் ஆண்டின் தரவரிமசயிை் ஐதராப்பா முதலிடை் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 

 உைகளவிைான முன்னணி 100 நாடுகள் இந்தப் பகுதிமயச ்தசரந்்தமவ ஆகும். 

 இதில் சுவிட்சரை்ாந்து தனது முதை் இடத்மதத் தக்க மவதத்ுள்ளது.  

 இதில் இந்தியா 56வது இடத்திை் உள்ளது. 

 

 

பசிபிக் சபருங்கைலில் கைலடிக் கம்பிேைம் 

 மமற்கத்திய நட்பு கூட்டணி நாடுகளான அபமரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியடவ இடணந்து பசிபிக் பபருங்கடலில் ஒரு கடலடிக் கம்பிவடதத்ிடன 

அடமப்பதற்கு மவண்டி கூட்டாக இடணந்து நிதியளிப்பதாக அறிவித்துள்ளன.  

 மமற்கத்திய நட்பு கூட்டணி நாடுகள், இந்தப் பகுதியில் அதிகரிதத்ு வரும் சீனாவின் 
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தாக்கத்டத எதிரக்்க எண்ணுவதனால் 3 சிறிய பசிபிக் நாடுகளில் இடணய வசதிடய 

அதிகரிக்க மவண்டி பசிபிக் பபருங்கடலில் அடமக்கப்படும் இந்தக் கடலடி கம்பி 

வடங்கள் பயன்படுதத்ப் படும். 

 அந்த மமற்கதத்ிய நட்பு நாடுகள் கிரிபாட்டி, நவ்ரூ மற்றும் டமக்மராமனசியாவின் 

கூட்டாட்சி அரசுகள் ஆகியவற்றிற்கு விடரவான இடணயச ் மசடவயிடன வழங்கச ்

பசய்வதற்காக கடலடிக் கம்பி வடத்திடன உருவாக்க உள்ளன. 

 

 

இஸ்வரலியப் பிரதமரின் முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரக அலுேல் பயணம் 

 இஸ்மரலியப் பிரதமர ் நஃப்தாலி பபன்னட் ஐக்கிய அரபு, அமீரகதத்ிற்கான தனது முதல் 

அலுவல் ரீதியிலான பயணதத்ிடன (இஸ்மரலிய அரசத் தடலவரின் முதல் பயணம்) 

பதாடங்கினார.் 

 இஸ்மரல் நாடு எதிரப்்பு பதரிவித்து வரும் 2015 ஆம் ஆண்டின் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் 

பதாடரப்ாக ஈரானுடன் உலக வல்லடம நாடுகள் மபசச்ு வாரத்்டத நடதத்ி வரும் 

மவடளயில் இந்த உதத்ிசார ்பயணமானது மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்க முன்னாள் அதிபர ்

படானால்ட் ட்ரம்ப் அவரக்ளாலும் டகவிடப்பட்டதாகும்.  

 

ஆசிய வமம்பாை்டுக் கண்வணாை்ை அறிக்டக 

 ஆசிய மமம்பாட்டு வங்கியானது இந்த அறிக்டகடயச ்சமீபதத்ில் பவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்டகயானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வளரந்்து வரும் ஆசிய நாடுகளுக்கான 

வளரச்ச்ிக் கணிப்பிடனக் குடறதத்ுள்ளது. 

 ஓடமக்ரான் எனும் புதிய பகாமரானா டவரஸ் மாற்றுரு ஏற்படுத்தியுள்ள நிசச்யமற்ற 

தன்டமக்கு ஏற்ப இந்த மாற்றமானது மமற்பகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 ஆசிய மமம்பாட்டு வங்கியானது, வளரந்்த ஆசிய நாடுகளில் முன்பு கணிக்கப்பட்ட 7.1% 

என்ற பமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ிக்குப் பதிலாக 7.0% வளரச்ச்ிடயக் குறிப்பிட்டு உள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 5.3% வளரச்ச்ி இருக்குபமனக் கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  
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வீடுகளில் கஞ்ொ பயன்பாடு – மால்ைா 

 

 வீடுகளிலும் சுயப் பயன்பாட்டிற்கும் கஞ்சா குறித்த ஒரு பயன்பாட்டிடனச ் சட்டப் 

பூரவ்மாக்கிய முதல் ஐமராப்பிய ஒன்றிய நாடாக மால்டா மாறியுள்ளது.  

 ஒரு புதிய சட்டத்தின் கீழ், 18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்பட்டவரக்ள் 7 கிராம் எடட 

வடரயில் கஞ்சாப் பபாருட்கடள டவத்திருப்பதற்கு அங்கு அனுமதி வழங்கப் பட்டு 

உள்ளது.  

 மமலும் வீட்டில் 4 பசடிகள் வடர வளரப்்பதற்கும் அங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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இரண்ைாம் கிம் ஜாங்கின் 10 ஆம் ஆண்டு நிடனவு தினம்  

 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்17 முதல் 11 நாட்களுக்கு தனது குடிமக்கள் சிரிப்பதற்கும், ைது 

அருந்துவதற்கும், மளிடகப் பபாருட்கள் வாங்குவதற்கும் வட பகாரிய அரசு தடட 

விதித்துள்ளது.  

 வடபகாரிய அரசு அதிகாரிகள் தமது குடிமக்களுக்கு மகிழ்சச்ியின் அறிகுறிகடள எதுவும் 

பவளிப்படுத்த மவண்டாம் என உத்தரவிட்டுள்ளனர.்  

 முன்னாள் தடலவர ் இரண்டாம் கிம் ஜாங்கின் 10 ஆம் ஆண்டு நிடனவு தினதத்ின் ஒரு 

அங்கமாக இந்த உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

ஜீவமா ேடிொறு (சூப்) 

 

 யுபனஸ்மகா அடமப்பானது “ஜீதைா வடிசாறு” எனப்படுை் டெத்தி நாட்டின் ஒரு சூப் 

வமகயிடன தனது ைகத்தான பதாட்டுணர முடியாத கைாசச்ாரப் பாரை்பரிய பட்டியலிை் 

தசரத்்துள்ளது. 

 டெத்தி சூப் (வடிசாறு) சுதந்திரதத்ின் சின்னைாகக் கருதப்படுகிறது.   

 டெத்தி ைக்கள் சூப் அருந்துவதன் மூலம் தங்களது சுதந்திரத்மதக் ககாண்டாடுவர.் 

 அடிடமத் தனதத்ிலிருந்து விடுபட்டதன் நிடனவாக புதத்ாண்டுத் தினதத்ில் 

பாரம்பரியமாக அம்மக்கள் இந்த சூப் வமகமயப் பரிமாறிக் பகாள்கின்றனர.் 
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ராய் புயல் 

 

 ராய் புயலானது பிலிப்டபன்ஸ் நாட்டின் பதன்கிழக்குப் பகுதிடயத் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட 

கனமடழ மற்றும் பவள்ளம் காரணமாக பபரும்பகுதியில் வசிதத் ஆயிரக் கணக்கான 

மக்கள் இடம் பபயரந்்தனர.் 

 ராய் புயலானது 2021 ஆம் ஆண்டில் பிலிப்டபன்ஸ் நாட்டடத் தாக்கிய 15வது பபரிய 

வானிடல சாரந்்த இடர ்(15th major weather disturbance) ஆகும்.  

 இது மவகமாக தீவிரமடடந்து மணிக்கு 120 டமல் மவகத்தில் நிடலயான காற்றுடன் 

வீசியதால் ஒரு அதி தீவிரப் புயல் என வடகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த வடகப்பாடானது அபமரிக்காவின் 5 ஆம் வடக புயடலப் மபான்றது. 

 ராய் புயலானது பிலிப்டபன்ஸ் நாட்டில் ஓபடட் புயல் எனவும் அடழக்கப்படுகிறது.  

 

காளிபாரி வகாவில் 

 

 இந்த இந்து மதக் மகாயிலானது வங்காளமதசத்தில் அடமந்துள்ளது.  
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 இது சமீபதத்ில் 1971 ஆம் ஆண்டில்  பாகிஸ்தானியப் படடகளால் சிடதக்கப் பட்டது.  

 உயரமான கட்டிட அடமப்பிற்குப் பிரபலமான மற்றும் அசலான இந்த ராம்னா காளி பாரி 

மகாவிலானது இடடக் கால வரலாற்றில் கட்டப்பட்டது.   

 1929 ஆம் ஆண்டில், புகழ்பபற்ற துறவி ஆனந்தமயி என்பவரின் பக்தரக்ளுக்காக மவண்டி 

இக்மகாயிலில் கூடுதலாக ஒரு வளாகம் கட்டப்பட்டது.  

 

தணிக்டக செயல்முடற ரத்து – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

 திடரப்பட பவளியீடுகளில் தணிக்டக பசயல்முடறடய நிறுதத்ுவதாக ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 பவளிநாட்டவரக்டள ஈரப்்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக நிரவ்ாகம் 

தணிக்டக பசயல்முடற ரதத்ு பசய்ய முடிவு பசய்தது.  

 சமீபதத்ிய அறிவிப்பின்படி, இஸ்லாமிய உணரவ்ுகடளப் புண்படுதத்ும் உணரச்ச்ி 

கரமான காட்சிகடள அரசு நீக்காது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 மமலும் பாரட்வயாளரக்ளுக்காக 21 வயதிற்கு மமற்பட்டவரக்ள் என்ற ஒரு புதியப் 

பிரிவிடனயும் அந்நாட்டின் நிரவ்ாகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.   

 

ஆசியாவின் ராணி 

 இலங்டகயின் மதசிய இரதத்ினம் மற்றும் ஆபரண ஆடணயமானது இலங்டகயில் உள்ள 

இரத்தினபுரியில் உலகின்  மிகப்பபரிய குருந்தமா (இரத்தினமான) நீலக்கல்டல 

கண்டறிந்துள்ளதாக பதரிவிதத்ுள்ளது.  

 இதன் எடட சுமார ்310 கி.கி. ஆகும்.  

 3 மாதங்களுக்கு முன்பு, இரத்தினபுரியிலுள்ள இரத்தினக் கல்லிலிருந்து இந்த அரிதான 

இரத்தினக் கல்லானது  கண்படடுக்கப்பட்டது.  

 ஒற்டறப் படிகமாக கண்படடுக்கப்பட்ட இந்த நீலக்கல்லிற்கு ஆசியாவின் இராணி என்று 

பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 

 

வகாவிை் சதாற்றின்டம சகாள்டக 

 ொங்காங் அரசானது தனது புதிய ‘தகாவிட் கதாற்றின்மை ககாள்மகமய’ அைை் 

படுதத்ியது.  

 இந்த உத்தியானது உலகளவில் மிகக் கடுடமயான தனிமைப்படுதத்ுதல் முடற மற்றும் 

பரிமசாதடன நடவடிக்டககளுக்கு வழி வகுதத்ுள்ளது.  
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 இக்பகாள்டகயானது அங்கு பதாற்றின் அளடவக் குடறவாக டவதத்ிருக்கிறது.  

 ொங்காங் என்பது சீனாவின் சிறப்பு நிரவ்ாகப் பகுதியாக  திகழும் ஒரு பகுதியாகுை்.  

 இது பதன்சீனாவிலுள்ள பியரல்் நதியின் கிழக்கு கழிமுகப் பகுதியில் அடமந்துள்ளது. 

 

உலக ஊக்கமருந்து எதிரப்்பு முகடம அறிக்டக 

 உலக ஊக்க மருந்து எதிரப்்பு முகடமயானது விதிமுமற மீறை்கள் குறித்த தனது 

அறிக்மகமயச ்சமீபதத்ிை் கவளியிட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இருந்த குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்டக பவகுவாக 

அதிகரிதத்தன் மூலம் உலகின் மிகப்பபரிய ஊக்க மருந்து விதிமுடற மீறல் நாடுகளின் 

பட்டியலில் முதல் 3 இடங்களில் இந்தியா உள்ளது. 

 இதில் ரஷ்யா மற்றும் இதத்ாலிடயத் பதாடரந்்து இந்தியா உள்ளது. 

 

 

சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ை டைவனாெர் கரு 

 கதற்கு சீனாவிை் உள்ள கன்தசா எனுமிடத்தில் 66 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான 

மடதனாசர ்கரு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இந்தக் கருவானது ஒரு பை் இை்ைாத கததராபாட் மடதனாசர ்அை்ைது ஓவிரா ப்தடாதராசர ்

ஆக இருக்கலாம் என்று நை்பப்படுகிறது. 

 இதற்கு தபபி யிங்லியாங் என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கருவின் கண்டுபிடிப்பானது மடதனாசரக்ளுக்குை் நவீன காலதத்ியப் 

பறமவகளுக்குை் இமடயிைான ஒரு கதாடரம்பப் பற்றியக் கூடுதை் புரிதமையுை் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

 இந்தப்  புமதபடிவைானது, கரு "மடிந்த நிடல" எனப்படுை் ஒரு சுருண்ட நிமையிை் 

இருந்தது என்ற தகவடலயும் வழங்குகிறது. 

 பறமவகள் ைதத்ியிை் காணப்படும் இந்த நடதம்தயானது, அமவ குஞ்சு கபாரிக்கச ்

பசய்வதற்கு முந்டதய நிடல என்று கருதப்படுகிறது. 

 நவீனப் பறமவகளின் மடிந்த நிடல என்பது அவற்றின் மடதனாசர ் வடகயிலான 

மூதாமதயரக்ளிடமிருந்து உருவாகி பரிணாம வளரச்ச்ியடடந்தது என்பமதயுை் இது 

குறிக்கிறது. 
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ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெடபயின் தீர்மானம் 2615 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சடபயானது, ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிற்கு  மனிதமநய  

உதவிகடள வழங்குவதற்கு அனுமதிப்பதற்காக மவண்டி, தாலிபன் அடமப்பிற்கு எதிராக 

விதிக்கப்பட்ட சில பபாருளாதாரத் தடடகடள நிறுத்த அனுமதிக்கும் ஒரு தீரம்ானத்டத 

ஒருமனதாக நிடறமவற்றியுள்ளது. 
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 ஆப்கானிஸ்தானில் அவசரமாகத் மதடவப்படும் மனித மநய உதவிகள்  மற்றும்  

அடிப்படட மனிதத் மதடவகடளப் பூரத்த்ி பசய்யும் பிற பசயல்பாடுகளுக்கும் இந்தத ்

தடட நிறுதத்ம் பபாருந்தும். 

 ஒவ்பவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் ஒரு முடற இந்தத் தடட நிறுத்தத்திடன மறு ஆய்வு 

பசய்ய மவண்டும் என இந்தத் தீரம்ானம் (2615) வலியுறுதத்ுகிறது. 

 ஒவ்பவாரு ஆறு மாதங்களுக்கும் ஒரு அவசரகால நிவாரண ஒருங்கிடணப்பாளர ,் உதவி 

வழங்கீடு பற்றியும், பசயலாக்கதத்ின் இடடயில் ஏமதனும் தடடகள் இருந்தால் அது 

பற்றியும் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சடபயிடம் பதரிவிக்க மவண்டும் என்றும் அது 

மகாருகிறது. 

 மனித உரிடமகடள மதிக்கவும் சரவ்மதச மனிதமநயச ் சட்டத்டத கடடபிடிக்கவும் 

மவண்டி "அடனதத்ுத் தரப்பினருக்கும் இத்தீரம்ானம் அடழப்பு விடுக்கிறது". 

 

சபல்ஜியம் - அடனத்து அணுமின் நிடலயங்களும் மூைல் 

 பபல்ஜிய நாட்டு அரசானது  2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் தனது நாட்டில் உள்ள  அடனதத்ு அணு 

மின் நிடலயங்கடளயும் மூடுவதற்கு பகாள்டக ரதீியாக ஒப்புக் பகாண்டு உள்ளது. 

 இருப்பினும், எரிசக்தி விநிமயாகத்டத உறுதிப்படுத்த முடியாவிட்டால், இரண்டு அணு 

உடலகளின் பசயல்படும் காலத்திடன நீட்டிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பிடன வழங்கச ்

பசய்யவும்  மவண்டி அந்நாட்டு அரசாங்கம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 நிடலயான எரிசக்தி ஆதாரங்களுக்கான பாலமாக எரிவாயு உபமயாகத்டதப் 

பயன்படுதத்ுகின்ற அமத சமயத்தில் அணுமின் நிடலயங்களின் பசயல்பாட்டிடனப்  

படிப்படியாக நிறுத்தவும் அந்த நாடு முடிவு பசய்துள்ளது. 

 

இடறெச்ிகளுக்கு முப்பரிமாண அெச்ிடுதலுைன் கூடிய புதிய மாற்றுகள்  

 இஸ்மரலிய நாட்டின் ஒரு உணவுத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மசவரஈ்ட் ஒவ்பவாரு 

வாடிக்டகயாளருக்கும் தனி விருப்ப மயமாக்கப்பட்ட தாவர உணவு வடக சாரந்்த சாரந்்த 

பரக்ர ்வடக உணடவ பவளியிட்டள்ளது.  

 உணடவச ் சடமப்பதற்கு முப்பரிமாண அசச்ிடல் முடறடயப் பயன்படுத்திய முதல் 

நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக மசவரஈ்ட் மாறியுள்ளது.  

 இந்த கதாழிை்நுட்பத்தின் மூைை், வாடிக்மகயாளரக்ள் ஒவ்கவாரு பரக்ரிலுை் எவ்வளவு 

ககாழுப்பு ைற்றுை் எவ்வளவு புரதை் இருக்க தவண்டுை் என்பமதத் ததரவ்ு கசய்யைாை். 

 

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


                   

 

150 
 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

தனியார ்ேங்கிகளுக்கான புதிய விதிமுடறகள் 

 புதிய விதிமுடறகளின் கீழ் வங்கிகளின் பங்குகள் குறித்த விளம்பரதாரரக்ளுக்கான 

வரம்பிடன 15 சதவீததத்ிலிருந்து 26% ஆக  உயரத்்துவதற்கான பரிந்துடரடய இந்திய 

ரிசரவ்் வங்கி ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளது.  

 இருப்பினும், உள்பசயற்குழுவின் பரிந்துடரயின்படி பதாழில்துடற நிறுவனங்கள் 

வங்கிகடள இயக்க அனுமதிக்கலாமா என்பது குறித்து அது இன்னும் ஆராய்ந்து 

வருகிறது.  

 பமாத்தமாக, உள்பசயற்குழுவின் 33 பரிந்துடரகளில் 21 பரிந்துடரகடள இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கி ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் மதத்ிய வாரியதத்ின் இயக்குனரான பிரசன்ன குமார ்

பமாெந்தி இந்த உள்பசயற்குழுவிற்குத் தடலடம வகிக்கிறார.்  

 

ஆண்டிடைப் வபாக்குகள் அறிக்டக 2021 

 

 அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர ் ஆடணயமானது இந்த அறிக்டகடய 

பவளியிட்டது.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் ஏற்பட்ட மமாதல் மற்றும் வன்முடறகளின் 

காரணமாக 33 நாடுகளில் 50.9 மில்லியன் மக்கள் உள்நாட்டிமலமய இடம் பபயரந்்து 

உள்ளனர ்என்று இந்த அறிக்டக கூறுகிறது.  

 84 மில்லியடனக் கடந்த அளவில் உலகளாவிய எண்ணிக்டகயுடன் அதிகரித்து வரும் 

சூழ்நிடலக் கட்டாயத்தினால் இடம் பபயரும் மபாக்கானது (2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து) 2021 

ஆம் ஆண்டிலும் பதாடரந்்தது.  

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


                   

 

151 
 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலிருந்த 82.4 மில்லியன் என்ற அளவிலிருந்து இந்த 

எண்ணிக்டக அதிகரிதத்ு உள்ளது.  

 இது பபரும்பாலும் உள்நாட்டு இடம் பபயரத்லால் ஏற்பட்டதாகும்.  

 புதிய உள்நாட்டு இடம்பபயரத்லில் பபரும்பாலானடவ ஆப்பிரிக்காவில் நிகழ்ந்தன.   

 

இந்திய ேரத்்தகம் மற்றும் சதாழில்துடறக் கூை்ைடமப்பின் புதிய தடலேர ்

 

 ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர ் லிமிகடட் என்ற நிறுவனதத்ின் தமைவர ் ைற்றுை் நிரவ்ாக 

இயக்குனரான சஞ்சீவ் தைத்தா இதன் புதிய தமைவராக கபாறுப்தபற்பார.் 

 இந்திய வரத்்தகை் ைற்றுை் கதாழிை்துமறக் கூட்டமைப்பு இதமன அறிவித்துள்ளது. 

 

RBI நிதிக் சகாள்டக 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் ககாள்மகக் குழுவானது கதாடரந்்து ஒன்பதாவது 

முமறயாக கரப்தபா விகிதத்மத ைாற்றாைை் 4 சதவீதைாக மவதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் குழுவிற்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ் சக்தி காந்த தாஸ் தமைமை 

தாங்கினார.் 

 ரிவரஸ்் கரப்தபா விகிதை் 3.35 சதவீதைாகமவ கதாடருை். 

 ைத்திய வங்கி கமடசியாக ககாள்மக விகிதத்மத 2020  ஆம் ஆண்டு தை 22 அன்று 

திருத்தியது. 
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உலகெ ்ெமத்துேமின்டம அறிக்டக 2021 

 பிரான்டசச ் மசரந்்த உலகச ் சமதத்ுவமின்டம என்ற ஒரு ஆய்வக நிறுவனமானது இந்த 

அறிக்டகயிடன பவளியிட்டது. 

 இந்த நிறுவனத்தின் இடண இயக்குநரான லுகாஸ் சான்பசல் இந்த அறிக்டகடய 

தயாரித்துள்ளார.் 

 புகழ்பபற்ற பிரஞ்சுப் பபாருளாதார நிபுணரான தாமஸ் பிபகட்டி என்பவர ் இதடன 

ஒருங்கிடணத்துள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் பமாத்த மதசிய வருமானத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமான 

அளடவ இந்திய மக்கள் பதாடகயில் பவறும் 1 சதவீதத்தினர ் மட்டுமம பகாண்டு 

உள்ளனர ்என்று இந்த அறிக்டக குறிப்பிடுகிறது.  

 நாட்டின் பமாதத் மக்கள்பதாடகயில் அடித்தட்டிலுள்ள மக்கள் பவறும் 13.1% மட்டுமம 

சம்பாதிக்கின்றனர.் 

 இந்தியா மமற்பகாண்டுள்ளப் பபாருளாதாரச ் சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் தாராள 

மயமாக்கல் மபான்றடவ, பபரும்பாலும் மமல்மட்டத்திலுள்ள 1 சதவீதத்தினருக்கு மட்டுமம 

பலனளிதத்ுள்ளன என்படதயும் இந்த அறிக்டக குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்த அறிக்டக இந்தியாடவப் பணக்கார உயரத்ட்டு மக்கடளக் பகாண்ட ஒரு ஏடழ 

மற்றும் சமத்துவமற்ற நாடாக அடடயாளப் படுத்துகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலுள்ள 1% என்ற அளவிலான பணக்கார மக்கள் பமாதத் 

மதசிய வருமானதத்ில் 22 சதவீததத்ிடனயும், அதன் முதல் 10 சதவீததத்ினர ் 57 

சதவீததத்ிடனயும் பகாண்டுள்ளனர.்  

 வாங்கும் திறன் சமநிடலயின் அடிப்படடயில் 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் வயது 

வந்மதாரின் சராசரி மதசிய வருமானமானது ரூ.2,04,200 ஆகும்.  

 எனினும், நாட்டின் சராசரி பமாத்த மதசிய வருமானமானது, ஏற்றத் தாழ்வுகடள 

மடறக்கும் வடகயில் உள்ளதாக இந்த அறிக்டக பதளிவுபடுத்தியது. 

 

 

Paytm பணேழங்கீை்டு ேங்கி 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது Paytm பணவழங்கீட்டு வங்கிக்குப் பட்டியலிடப்பட்ட வங்கி 

எனுை் அந்தஸ்திமன வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த வங்கியானது 1934 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்திய ரிசரவ்் வங்கிச ் சட்டதத்ின் 2வது 

அட்டவமணயிை் மசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்த வங்கியானது, அதிக நிதிச ் மசடவகள் மற்றும் தயாரிப்புகடளக் பகாண்டு வர 

மவண்டி இந்த ஒப்புதல் உதவும்.  

 

 

டிஜிை்ைல் தங்கத்திற்கான கைன் 

 

 சிவாலிக் சிறுகடன் வங்கியானது இந்தியாவில் முதன்முடறயாக டிஜிட்டல் தங்கத்திற்குக் 

கடன் வழங்கும் முடறடயத் பதாடங்குவதற்காக இந்தியா மகால்டு என்ற நிதித ்

பதாழில்நுட்ப வங்கியுடன் கூட்டிடணவு ஒப்பந்ததத்ிடன மமற்பகாண்டு உள்ளது.  

 இந்த ஒப்பந்தமானது, அந்த வங்கியின்  வாடிக்டகயாளரக்ள் தங்களது டிஜிட்டல் தங்க 

டவப்பிடனப் பயன்படுதத்ி ரூ.60,000 வடரயிலான உடனடி மற்றும் டிஜிட்டல் ரீதியில் 

கடன்கடளப் பபற வழி வகுக்கும்.  

 இது பவறும் 1% மாதாந்திர வட்டியுடன் பதாடங்கும் தங்க நடகக் கடன்கடளயும் 

தடடயின்றி வழங்குகிறது.  

 

சைதர ்

 மியான்மர ்நாட்டின் நிழல் அரசானது படதர ்எனப்படும் உலகின் மிகப்பபரிய இடணய 

சங்மகதப் பணதத்ின் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 படதர ்இடணய சங்மகதப் பணமானது அதிகாரப்பூரவ் பணமாகப் பயன்படுத்தப் படும்.  

 இந்த நடவடிக்டகயானது நிதி திரட்டுவடதயும் பண வழங்கீடுகடளயும் எளிதாக்கும்.   
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bob world wave 

 பாங்க் ஆஃப் பமராடா வங்கியானது “bob world wave“ எனப்படும் அணியக் கூடிய ஒரு 

பணவழங்கீட்டு வசதியிடன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த “bob world wave“ வசதியிடன உருவாக்க பாங்க் ஆஃப் பமராடா இந்திய மதசியப் பண 

வழங்கீட்டுக் கழகதத்ுடன் டக மகாரத்த்து.  

 இது ஏற்கனமவ உள்ள NFC சாரந்்த கதாழிை்நுட்பத்திமனப் பயன்படுதத்ி உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 இந்தத் கதாழிை்நுட்பைானது உைகளவிை் மிகப்கபரிய அளவிை் ஆரவ்த்மதத் தூண்டி 

உள்ளது.  

 தைலுை், கடன் வழங்குை் நிறுவனங்கள் மிகவுை் வசதியான ைற்றுை் பணைற்ற டிஜிட்டை் 

பண வழங்கீட்டு முமறகமள அதிகளவிை் பயன்படுத்துவதற்காக மவண்டி இந்த 

வாய்ப்பிமனப் பயன்படுத்துகின்றனர.் 

 

 

சமாத்த விற்படன பணவீக்கம் 

 இந்தியாவில் வருடாந்திர பமாத்த விற்படன விடல சாரந்்த பணவீக்கமானது 2021 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் அதிக உசச்த்டத எட்டியது.  

 இந்தப் பணவீக்கமானது பதாழில்துடற மற்றும் உணவு விடலகளில், ஏற்பட்ட ஒரு 

உயரவ்ின் காரணமாக துரிதப்படுதத்ப் பட்டு இருக்கிறது.  
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 ஆகமவ இது பணவீக்கத்தினால் அதிகரிதத்ு வரும் பநருக்கடி நிடல குறிதத்ு மிகுந்த  

கவடலகடள எழுப்பியுள்ளது.  

 வருடாந்திர பமாத்த விற்படன விடல சாரந்்த பணவீக்கமானது நவம்பர ்மாததத்ில் 14.23% 

ஆக உயரந்்துள்ளது.  

 இது 2005 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து இதுவடரயில் இல்லாத மிக அதிக உயரவ்ு 

ஆகும்.  

 

 

ஐசிஐசிஐ புரூசைன்சியல் ஆயுள் காப்பீடு 

 

 ஐசிஐசிஐ புரூபடன்சியல் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமானது ஐ.நா.வின் ஆதரவு பபற்ற 

பபாறுப்பு மிக்க முதலீட்டுக் பகாள்டககளில் டகபயழுதத்ிட்ட முதலாவது இந்தியக் 

காப்பீட்டு நிறுவனமாகும்.  

 இது சுற்றுசச்ூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுடகப் பிரசச்ிடனகளுக்காக மவண்டி உறுதிப் 

பாட்டிடன பவளிப்படுதத்ுவதற்கானதாகும்.  

 நிடலத்தன்டமடய மமம்படுத்துவதற்காக IPRULIFE நிறுவனைானது தனது முதலீட்டு 

தைைாண்மைக் கட்டமைப்பிை்   சுற்றுசச்ூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுடக காரணிகடள 

ஒருங்கிடணக்கிறது.  

 UNPRI என்பது ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழை் திட்ட நிதி முன்கனடுப்பு ைற்றுை் ஐ.நா. உைக ஒப்பந்தை் 

தபான்ற ஐக்கிய நாடுகளின் இரு அமைப்புகளுடன் இமணந்து தைற் ககாள்ளப் படுை் ஒரு 

முதலீட்டாளர ்முன்கனடுப்பாகுை்.  
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ேருைாந்திர அந்நிய வநரடி முதலீடு  

 

 2021 – 21 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இதுவடர இல்லாத அளவிற்கு 81.97 பில்லியன் டாலர ்

வருடாந்திர அந்நிய மநரடி முதலீட்டு வரவானது பதிவாகியுள்ளது.  

 கடந்த ஏழு நிதியாண்டுகளிை் அந்நிய தநரடி முதலீட்டு வரவானது 440 பிை்லியன் 

டாைருக்குை் அதிகைாக உள்ளது.  

 இது கடந்த 21 நிதி ஆண்டுகளின் கைாதத் அந்நிய தநரடி முதலீட்டு வரவிை் கிட்டதத்ட்ட 58% 

ஆகுை்.  

 2014 – 2021 ஆகிய ஆண்டுகளிலிருந்து கபறப்பட்ட அந்நிய தநரடி முதலீட்டு வரவுகள் 

முதன்டமயாக சிங்கப்பூர,் கைாரீசீயஸ் அகைரிக்கா, கநதரை்ாந்து ைற்றுை் ெப்பான் ஆகிய 

5 நாடுகளிலிருந்துப் கபறப்பட்டன.    

 

உலகத் தங்கக் குழுமத்தின் ‘இந்தியாவில் தங்க ேரத்்தகம்’ அறிக்டக 
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 2016 முதல் 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடடயில் இந்தியாவில் மமற்பகாள்ளப்பட்ட  தங்க 

விநிமயாகத்தில் 86% இறக்குமதிகமள ஆகும். 

 அதிக இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட்ட மபாதும் நாட்டிற்குள் சரக்கு வரத்து பதாடரந்்து 

அதிகரித்து வருகிறது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 30க்கும் மமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 377 டன் தங்கக் 

கட்டிகடள இறக்குமதி பசய்துள்ளது. 

 இவற்றுள் 55% இறக்குமதியானது சுவிட்சரல்ாந்து (44%) மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (11%) 

என்ற பவறும் இரண்டு நாடுகளிலிருந்து மட்டுமம மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

CSB ேங்கி 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது தனியார ்துமற கடன் வழங்குை் நிறுவனைான CSB வங்கிமய 

'முகடம வங்கி' என்ற பட்டியலில் மசரத்்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நியைனதத்ின் மூைை், ரிசரவ்் வங்கி நிரண்யித்த வழிகாட்டுதலின் கீழ், ைத்திய 

ைற்றுை் ைாநிை அரசுகளின் கபாது வங்கி வணிகதம்த CSB வங்கி தைற்ககாள்ளுை். 

  CSB வங்கி லிமிகடட் (முன்னதாக கத்ததாலிக்க சிரியன் வங்கி லிமிகடட் என அடழக்கப் 

பட்டது) என்பது தகரளாவின் திருசச்ூர ் நகரில் தன் தமைமையகத்மதக் ககாண்ட ஒரு 

இந்தியத் தனியார ்துமற வங்கியாகுை். 

 

 

மிகவும் புத்தாக்கம் மிக்க சிறந்த நடைமுடறகள் 2021 

 

 மதிப்பு மிக்க இந்தியத் பதாழில்துடறக் கூட்டடமப்பின் 2021 ஆம் ஆண்டு டிஜிட்டல் 

பரிமாற்ற விருதானது அல்லது CII DX என்ற விருதானது “மிகவுை் புதத்ாக்கம் மிக்க ஒரு 

சிறந்த நமடமுமற” என்ற பிரிவிை் HDFC வங்கிக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.  

 இந்திய அரசின் பபாதுச ்மசடவ டமயங்களுடன் இடணந்து கிராம அளவிலான நிரவ்ாக 

டமயங்களில் உலகத் தர நிதி உள்ளடக்க நடடமுடறகடளச ் பசயல்படுத்தும் HDFC 

வங்கியின் முயற்சிகளுக்காக இந்த அங்கீகாரைானது வழங்கப்பட உள்ளது.  
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எல்டலகளுக்கிடைப்பை்ை பணேழங்கீடுகள் 

 இண்டஸ்இந்த் என்ற வங்கியானது இந்தியத் மதசியப் பணவழங்கீட்டுக் கழகத்துடன் டக 

மகாரத்த்ுள்ளது. 

 தனது பணப் பரிமாற்ற வழங்கீட்டுப் பங்களிப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஒருங்கிடணந்தப் 

பண வழங்கீட்டு இடடமுகக் குறியீடு மூலமாக, இந்தியாவிற்கு நிகழ்மநரதத்ில் பணம் 

அனுப்பும் வசதிடய வழங்குவதற்கான ஒரு நடவடிக்டக இதுவாகும். 

 எல்டலகளுக்கிடடப்பட்ட பண வழங்கீடுகளுக்காக/பவளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர ்

பணம் அனுப்புதலுக்காக மவண்டி ஒருங்கிடணந்த பணவழங்கீட்டு இடடமுகத்டதப் 

பயன்படுத்த உள்ள முதல் இந்திய வங்கி இதுவாகும்.  

 

 

சிறந்த நிரே்ாகமுடைய சபருநிறுேனங்கள் பை்டியல் பிரிவு 

 

 சிறந்த பபருநிறுவனங்களில் நிரவ்ாகத் திறனிற்கான 21வது ICSI மதசிய விருதுகள் 

வழங்கும் விழாவில், சிறந்த நிரவ்ாகமுடடய நிறுவனங்கள் பட்டியலில் பபரிய நிறுவனம் 

என்ற பிரிவில் HDFC மைஃப் என்ற நிறுவனதத்ிற்கு விருது வழங்கப் பட்டு உள்ளது.  

 HDFC ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனைானது 2000 ஆை் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டது.  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்பெ ்செய்திகள் 

GJ 3676 

 வானியலாளரக்ள் சமீபதத்ில் GJ 3676 என்ற சிறு தகாளிமனக் கண்டறிந்தனர.் 

 இது ைங்கைான சிவப்புக் குள்ள நட்சதத்ிரதத்ிமனச ்சுற்றி வருை் ஒரு சிறிய தகாளாகுை். 

 இது சூரியனிடமிருந்து 31 ஒளி ஆண்டுகள் கதாமைவிை் உள்ளது. 

 GJ 3676 என்பது இதுவமர அறியப்பட்ட இைகுவான கவளிக் தகாள்களிை் ஒன்றாகுை். 

 இந்தக் தகாள் தனது சுற்றுப்பாமதமய 7.7 ைணி தநரதத்ிை் நிமறவு கசய்கிறது. 

 எனதவ இது மிகக் குறுகிய காைை் ககாண்ட தகாள் என அமழக்கப்படுகிறது. 

 

 

IXPE விண்கலம் 

 

 X-கதிர ் முடனவாக்க வடரபடமிடுதலுடன் கூடிய ஒரு ஆய்வுக்கலமானது IXPE என 

அமழக்கப் படுகிறது.  

 இது நாசாவின் ஒரு விண்கவளி ஆய்வகைாகுை். 
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 இது காஸ்மிக் X-கதிரக்ளின் முமனவாக்க நிகழ்மவ அளவிடுை் ஒதர ைாதிரியான 3 

கதாமை தநாக்கிகமளக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தக் கைைானது அயை்பண்புமடய விண்கபாருட்கமள ஆய்வு கசய்கிறது.  

 அதிக ஆற்றலுமடய வானியற்பியை் கசயை்முமறகள் ைற்றுை் அவற்றின் மூைங்கமளப் 

புரிந்துக் ககாள்வதத இந்த ஆய்வுக் கைத்தின் முக்கிய தநாக்கைாகுை். 

 இது பிரபஞ்சை் எவ்வாறு கசயை்படுகிறது என்பது பற்றி அறிவதற்கான நாசாவின் ஒரு 

முதன்மை அறிவியை் தநாக்கிற்கு தைலுை் உதவி (புரிதமை) வழங்குகிறது.  

 

வலெர் தகேல் சதாைர்பு பரிமாணம்   

 

 நாசா தனது முதை் தைசர ்தகவை் கதாடரப்ு அமைப்மப அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 இது பூமியிை் இருந்து 35,000 கிமீ உயரதத்ிை் உள்ள புவி ஒத்திமசவு சுற்றுப்பாமதயிை் 

இருக்குை். 

 LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) என்பது விண்கவளியிை் ஆப்டிகை் (ஒளியியை்) 

தகவை்கதாடரப்ுகளின் மீது தனிதத்ுவைான திறன்கமளக் காண்பிக்குை். 

 தரடிதயா அமைவரிமச அமைப்புகமள விட 10 முதை் 100 ைடங்கு அமைவரிமசமய 

அதிகரிக்க ஆப்டிகை் கதாடரப்ுகள் உதவுை். 

 அகசச்ிவப்பு ஒளிக்கதிரக்மளப் பயன்படுத்தி LCRD பூமிக்கு 1.2 Gbps தவகத்திை் தரமவ 

அனுப்புை். 

 LCRD என்பது நாசாவின் முதை் இருவழியிலான, ஒரு முடன முதல் மறு முடன 

வடரயிலான ஒளியியல் பதாடரப்ு ஆகுை். 

 

பிரம்வமாஸ் மீசயாலிவேக ஏவுகடண 

 பிரை்தைாஸ் மீபயாலிதவக ஏவுகமணயின் விைானப் பதிப்பானது இந்தியாவாை் 

கவற்றிகரைாகச ்தசாதமன கசய்யப்பட்டது. 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் தைை்பாட்டு அமைப்பின் இந்த சமீபதத்ிய முயற்சி, 

இந்தியாவிை் பிரை்தைாஸ் ஏவுகமணகளின் கதாடர ்தயாரிப்புக்கு வழி வகுதத்ுள்ளது. 

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


                   

 

161 
 

 

 

A1 லிவயானாரட்ு ோல்நை்ெத்திரம் 

 

 A1 லிமயானாரட்ு வால்நட்சதத்ிரமானது ஒரு நீண்ட சுற்றுப் பாடத பகாண்ட ஒரு வால் 

நட்சத்திரமாகும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் GJ லிதயானாரட்ு என்பவராை் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. 

 இது 2021 ஆை் ஆண்டிை் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதை் வாை் நட்சத்திரைாகுை். 

 இது 2021 ஆை் ஆண்டிை் டிசை்பர ்18 அன்று பூமிக்கு அருகிை் கடந்து கசை்லுை். 

 இதனாை் 2022 ஆை் ஆண்டு ெனவரி ைாதத்திை் இது சூரியனுக்கு மிக அருகிை் வர உள்ளது. 

 இந்த நீண்டகாை வரை்புமடய வாை் நட்சதத்ிரத்தின் சுற்றுப் பாடத காை வரை்பானது 200 

வருடங்களுக்குை் தைைானதாகுை். 
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X-கதிர் முடனோக்க ேடரபைமிடுதலுைன் கூடிய ஓர ்ஆய்வுக் கலம் 

 நாசா நிறுவனமானது X-கதிர ்முமனவாக்க வமரபடமிடுதலுடன் கூடிய ஆய்வுக் கைை் (அ) 

IXPE எனப்படுை் ஒரு புதிய  X-கதிர ்ஆய்வுக்கைத்திமன விண்ணிை் ஏவியது.  

 கருந்துமள ைற்றுை் இதர உள் அண்டப் கபாருட்களின் ைரை்ங்கமள கவளிக் 

ககாணரவ்மத தநாக்கைாகக் ககாண்டு இது ஏவப்பட்டுள்ளது. 

 இது அபமரிக்காவின் நாசாவிற்குை் இதத்ாலிய விண்கவளி நிறுவனத்திற்குை் 

இமடதயயான ஒரு கூட்டுத் திட்டைாகுை்.  

 

 

OSCAR 1 

 

 OSCAR 1 என்பது OSCAR என்ற  திட்டம் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்ட முதல் பதாழில்சாரா 

மரடிமயா பசயற்டகக் மகாள் ஆகும். 

 OSCAR  என்பது “Orbiting Satellites Carrying Amateur Radio” என்பதன் சுருக்கைாகுை். 

 இது கலிஃதபாரன்ியாவிலுள்ள ைாை்தபாக் எனுமிடத்திை் உள்ள வான்கடன்கபரக்் வான் 

பமடத் தளத்திலிருந்து ஏவப்பட்டது.  

 இந்தச ்கசயற்மகக் தகாளானது 30 × 25 × 12 கச.மீ. என்ற அளவுை் 10 கி.மீ. எமடயுை் ககாண்ட 

ஒரு கசவ்வகப் கபட்டி வடிவிைானதாகுை்.  
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Log4shell 

 Log4shell எனப் பபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய இடணயதளத் தாக்குதலானது இதுவடர 

கண்டறியப் பட்ட மிக மமாசமான இடணயப் பாதுகாப்பு குடறபாடுகளுடன் ஒன்றாக 

கூறப்படுகிறது.  

 இந்தப் பாதிப்பானது பல பபருநிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு முகடம அடமப்புகளால் 

பயன்படுத்தப் படும் பபரும்பாலான பசயலிகளில் உபமயாகப் படுதத்ப்படும் ஒரு பபாது 

மூலப் பதிவு அடமப்பிடன அடிப்படடயாகக் பகாண்டதாகும். 

 இந்தப் பாதிப்பானது பசயலிகடள இயக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பிடனயும் மமலும், 

சாதனம் (அ) பசயல்பாட்டகங்களில் தீங்கு விடளவிக்கும் பமன்பபாருடள இயக்கச ்

பசய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பிடனயும் அந்த மெக்கரக்ளுக்கு (hackers) வழங்கும். 

 

 

பாரக்்கர் சூரிய ஆய்வுக் கலம் 
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 நாசாவின் பாரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுக் கலமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28 அன்று 

சூரியனின் கமரானா பகுதியினுள் பவற்றிகரமாக நுடழந்ததாக சமீபத்திய அறிவியல் 

அறிக்டக கூறியது. 

 கமரானா என்பது சூரிய வளிமண்டலதத்ின் ஒரு பவளிப்புற அடுக்காகும். 

 சூரியனின் தாழ்மட்ட கமரானா அடுக்கினுள் நுடழயும் முதல் விண்கலம் பாரக்்கர ்சூரிய 

ஆய்வுக் கலம் ஆகும்.  

 

சிறிய செயற்டகக்வகாள் ஏவுகலம் 

 

 இந்திய விண்பவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது தனியார ் பங்களிப்புடன் சிறிய 

பசயற்டகக் மகாள் ஏவுகலத்திடன உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.  

 இந்த ஏவுகலமானது 500 கி.மீ. சுற்றளவுடடய ஒரு புவி அல்லது மகாள் சுற்று வட்டப் 

பாடதக்கு 500 கி.கி. எடடயுள்ள பசயற்டகக் மகாடள ஏந்திச ்பசல்லும் திறனுடடயது. 
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 துருவ பசயற்டகக் மகாள் ஏவுகலத்திற்குப் பதிலாக குடறவான பசலவு மற்றும் அதிக 

ஏவுதல் வீதத்துடன், வணிக ரீதியிலான சிறிய பசயற்டகக்மகாள்கடள விண்ணில் 

ஏவுவதற்கான மநாக்கத்துடன் இந்த ஏவுகலமானது உருவாக்கப்படுகிறது.  

 

செவனாபாை்ஸ் 

 உலகின் முதல் உயிருள்ள மராமபாக்களில் இதுவடர கண்டிராத சுயபிரதிபலிப்புத ்

தன்டமடய அறிவியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 இடவ தவடள பசல்கடளப் பயன்படுத்தி ஆய்வகங்களில் உருவாக்கப் பட்டன. 

 பசமனாபாட்ஸ் (Xenobots) என்படவ பல்மவறு உயிரித் திசுக்கடள ஒன்றிடணந்து 

கட்டடமக்கப்பட்ட சில விருப்பச ் பசயல்கடள மமற்பகாள்வதற்காக கணினிகளால் 

வடிவடமக்கப்பட்ட பசயற்டகயான உயிர ்உடடய வடிவங்களாகும்.  

 இவற்றிற்கு ஆப்பிரிக்காவின் நகங்கடளக் பகாண்ட தவடளயின் பபயரானது 

(பசமனாபஸ் மலவிஸ்) சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 உலகின் முதலாவது பசமனாபாட்ஸ் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிரிக்க நகமுடடய 

தவடள பசல்கடள ஒன்று மசரத்்து உருவாக்கப்பட்டன. 

 இந்த பசமனாபாட்ஸ் மனித உடலில் புற்றுமநாய் பசல்கடளக் கண்டறிதல் அல்லது 

கடலில் உள்ள தீங்கு விடளக்கும் நுண் பநகிழிகடளச ் மசகரிப்பது மபான்ற பயனுள்ள 

பசயல்பாடுகடளச ்பசய்ய வருங்காலதத்ில் பயன்படுதத்ப்படலாம்.  

 

 

வியாழனின் துடணக் வகாளின் அருவக பதிவு செய்யப்பை்ை ெத்தம்  
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 வியாழனின் துடணக் மகாளான கனிமமமட அருமக ெுதனா விண்கலதத்ினால் பதிவு 

பசய்யப்பட்ட ஒரு சத்தத்திடன நாசா பவளியிட்டது. 

 சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள மிகப்பபரிய துடணக்மகாளின் ஊடாக இயங்கிய தனது 

ஆய்வுக் கலதத்ின் மூலம் பபறப்பட்ட தகவல்கடள ெுதனா விண்கலம் அனுப்பியது. 

 ெுதனா என்பது வியாழன் தகாமள ஆய்வு கசய்வதற்கான நாசாவின் ஒரு விண்கைை் 

ஆகுை். 

 

நாொ – இஸ்வரா ஆராய்ெச்ித் திை்ைம்  

 

 மகரள மீன்வளம் மற்றும் பபருங்கடல் ஆய்வு பல்கடலக்கழகமானது நாசா – இஸ்மரா 

கூட்டுத் திட்டத்தின் கீழான ஓர ் ஆராய்சச்ித் திட்டத்தில் இடணவதற்கு மவண்டி மதரவ்ு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் பல்கடலக்கழகமானது இஸ்மராவின் விண்பவளிப் பயன்பாட்டு டமயம் மூலம் 

மமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு ஆராய்சச்ித் திட்டதத்ுடன் இடணய உள்ளது.  

 நாசா மற்றும் இஸ்மரா ஆகியடவ இடணந்து விண்பவளியில் ஊடுருவிச ்பசல்லக் கூடிய 

பசயற்டக மரடார ்கருவிடய உருவாக்கி வருகின்றன.  

 இந்தக் கருவியானது புவி வளங்கடள மிகச ் சரியான முடறயில் மதிப்பிடுவதற்கான 

திறன்களுடன் பரந்த பகுதிகளின் மிகத் பதளிவான தரவுகடள வழங்கும். 

 

செயற்டகெ ்சூரியன் 

 

 சீனா தனது "கசயற்மகச ்சூரியன் உருவாக்கச ்பசயல்முடறடய" முன்தனற்றம் அடடயச ்

பசய்வதற்காக அணுக்கரு இமணவுப் பரிதசாதமனமய நடதத்ியது. 

 தைை்பட்ட மீக்கடதத்ல் தடாகாைாக் கவப்பைாக்கை் அமைப்புச ்மசாதடனயானது 2021 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் கைஃபி இயற்பியல் அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் மூைை் 

கதாடங்கப் பட்டது. 
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 கசயற்மகச ் சூரியன் அை்ைது இடண கவப்பைாக்கை் அமைப்பிடன பவப்பம் 

மிகுந்ததாகவும் நீடிதத்தாகவுை் ைாற்றுவதற்கான ஒரு தநாக்கத்துடன் EAST என்ற 

கவப்பைாக்கை் அமைப்புச ்தசாதமனயானது நடதத்ப்பட்டது. 

 மடாகாமாக் அடமப்பானது மைட்ரென் ஐதசாதடாப்புகமள பிளாஸ்ைாவாக மாற்றி, 

பின்னர ் அவற்மற ஒன்றாக இமணத்து ஆற்றமை கவளியிடுவதற்கு மிக அதிக கவப்ப 

நிமைமயப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 

வஜம்ஸ் சேப் விண்சேளி சதாடலவநாக்கி ஆய்வுக் கலம்  

 

 "மஜம்ஸ் பவப் விண்பவளி பதாடலமநாக்கி ஆய்வுக் கலம்" என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு 

அடுத்தத் தடலமுடறத் பதாழில்நுட்பத்டத சாரந்்த ஒரு விண்பவளி பதாடலமநாக்கி 

ஆய்வுக் கலதத்ிடன நாசா விண்ணில் ஏவ உள்ளது. 

 ஏரியன்ஸ்மபஸ் மூலம் இயக்கப்படும் ஏரியன் 5 ராக்பகட்டின் மூலம் இது விண்ணில் 

ஏவப்படும். 

 இதடன நாசா, கனடாவின் விண்பவளி நிறுவனம் (CSA) மற்றும் ஐமராப்பிய விண்பவளி 

நிறுவனம் (ESA) ஆகியடவ இடணந்து உருவாக்கியுள்ளன. 

 நாசாவின் முதன்டமயான வானியற்பியல் ஆய்வுப் பணியாக, இது ெப்பிள் விண்பவளி 

பதாடலமநாக்கி ஆய்வுப் பணிடய பவற்றி பகாள்ளும் வடகயில்  திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 ெப்பிள் விண்பவளி பதாடலமநாக்கி ஆய்வுப் பணியுடன்  ஒப்பிடும் மபாது, இது 

மமம்படுத்தப்பட்ட அகசச்ிவப்பு பதளிவுத் திறன்  மற்றும் உணரத்ிறடன வழங்கும். 

 இது 256வது ஏரியன் ஆய்வுப் பணியாகும். 

 

அப்சரடியூை் 

 அபமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாக அடமப்பானது எச.்ஐ.வி மநாய்த் 

பதாற்டறப் பபறுவதற்கான ஒரு அபாயத்டதக் குடறப்பதற்காக மவண்டி உலகில் முதல் 

முடறயாக ஊசிமுடன மூலம் பசலுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்திற்கு அங்கீகாரம் 

அளிதத்ுள்ளது. 
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 அப்பரடியூட் என்பது ஒரு ஊசி வழி மருந்தாகும். 

 அதன் பபாதுப் பபயர ் "மகமபாட்மடாகிமரவிர ்என்ற, கால நீட்டிப்புடன் ஊசி வழிமய உட் 

பசலுதத்க் கூடிய கலடவ" என்பதாகும். 

 எச.்ஐ.வி பதாற்றுமநாய்த் தடுப்பிற்கான ட்ருவாடா மற்றும் படஸ்மகாவி மபான்ற  தினசரி 

மாதத்ிடரகளுக்கு மாற்றாக இந்த மருந்து வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த மாத்திடரகள், பாலியல் ரீதியாக எச.்ஐ.வி பதாற்றுமநாய்  பரவுவடதத் தடுப்பதில் 

99% வடர பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 இருப்பினும், இது பயனளிப்பதற்கு மவண்டி ஒவ்பவாரு நாளும் எடுத்துக் பகாள்ளப்பட 

மவண்டும். 

 

 

செயற்டக நுண்ணறிவு நீதிபதி  

 

 சீனாவின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள்,  பசயற்டக நுண்ணறிடவப் பயன்படுத்தி மக்கடள 

விசாரித்து தண்டடன விதிக்கும் இயந்திரம் ஒன்டற உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 இது உலகில் இது மபான்ற முதல் வடகயிலான பதாழில்நுட்பமாகும்.  

 இந்த பசயற்டக நுண்ணறிவு நீதிபதி இயந்திரமானது 97 சதவீததத்ிற்கும் அதிகமான 

துல்லியத் தன்டமயுடன் குற்றசச்ாட்டட விசாரிதத்ு தீரப்்பளிக்கும் திறன் பகாண்டது.  

 தைலுை் ஒரு வழக்கில் வாய்பமாழி விளக்கதத்ின் அடிப்படடயில் இது ஒரு குற்றப் 

பத்திரிக்டகடயத் தாக்கல் பசய்கிறது.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

திடீர ்ேறை்சி குறித்த ஆய்வு 

 1980 முதை் 2015 வமரயிைான காைகட்டதத்ிை் உைகளவிை் ஏற்பட்ட திடீர ் வறட்சியின் 

முக்கியப் பகுதிகளிை் ஒன்றாக இந்தியாவுை் உள்ளதாக சமீபதத்ிய ஒரு அறிக்மக 

கண்டறிந்துள்ளது.  

 1951 முதை் 2018 வமரயிை் இந்தியாவிை் பருவைமழக் காைங்களிை் ஏற்பட்ட திடீர ்

வறட்சியினாை் சுைார ் 10-15 சதவிகித அளவில் கநை் ைற்றுை் ைக்காசத்சாளை் பயிரிடப் 

பட்ட நிைங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. 

 21 ஆை் நூற்றாண்டின் இறுதியிை், இந்தியாவிை் கவப்ப ைற்றுை் வறண்ட நிமைகள் 

ஒன்றாக நிகழ்வதன் வீதைானது 5 ைடங்கிற்குை் அதிகைாக உயருை் என்று கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது திடீர ்வறட்சியிை் ஏறத்தாழ 7 ைடங்கு உயரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுை். 

 இந்திய நாடானது பருவைமழக் காலத்தில் உள்ள அளவிடன விட பருவைமழக் காைதத்ிை் 

அதிக வறட்சிமயக் காணுை்.  

 திடீர ்வறட்சி என்பது விமரவாகத் ததான்றுை் அை்ைது தீவிரைமடயுை் வறட்சி நிமை ஆகுை்.  

 இயை்பான ைமழப் கபாழிமவ விட குமறவான ைமழப் கபாழிவுடன் அசாதாரணைாக 

அதிக கவப்பநிமை, காற்று ைற்றுை் கதிரவ்ீசச்ு தபான்ற சூழ்நிமைகளிை் திடீர ் வறட்சி 

ஏற்படுகிறது.  

 

தூய ஆற்றல் மற்றும் பருேநிடலக் கூை்டிடணவு 

 இந்தியா ைற்றுை் ஐதராப்பிய ஒன்றியை் ஆகியமவ தங்களது தூய ஆற்றை் ைற்றுை் 

பருவநிமைக் கூட்டிமணமவ அடுத்த நிமைக்குக் ககாண்டு கசை்ை ஒப்புக் ககாண்டு 

உள்ளன. 

 2016 ஆை் ஆண்டு இந்திய-ஐதராப்பிய ஒன்றிய தூய ஆற்றை் ைற்றுை் பருவநிமைக் 

கூட்டிமணவிமனச ் கசயை்படுதத்ுவதற்காக 2023 ஆை் ஆண்டு வமரயிைான ஒரு 

விரிவான கசயை்திட்டத்திற்கு அமவ இமணந்து ஒப்புதை் அளித்தன. 

 சரவ்ததச சூரியசக்திக் கூட்டிமணவின் பின்னணியிை் இந்திய-ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

ஒதத்ுமழப்மப வலுப்படுத்துவதற்கான கூடுதை் வழிகமள ஆராயவுை் இந்தக் குழு ஒப்புக் 

ககாண்டது. 
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IUCN சிேப்புப் பை்டியலின் அெச்ுறுத்தல் நிடலயிலுள்ள இனங்களில் புதிய பதிவு 

 

 IUCN சிவப்புப் பட்டியலில் உள்ள அழியும் அபாயத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்டகயானது முதல்முடறயாக 40,000 என்ற அளவிடனக் கடந்துள்ளது.  

 சரவ்மதச இயற்டகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் சிவப்புப் பட்டியலிலுள்ள அசச்ுறுத்தல் 

நிடலயிலுள்ள இனங்கள் குறித்த தகவல் புதுப்பிக்கப்பட்டதன் படி, ஈரநிலங்கள் 

அழிக்கப்படுவது உலகளவில் தட்டான்பூசச்ிகளின் (தும்பி) எண்ணிக்டகடயக் 

குடறதத்ுள்ளது. 

 அடவ இனப்பபருக்கம் பசய்யும் பகுதிகளான சதுப்பு நிலங்கள், ஈரநிலங்கள் மற்றும் 

பரந்து விரிந்து ஓடும் ஆறுகள் மபான்றடவ பரவலாக அழிக்கப்படுவதால் அவற்றின் 

எண்ணிக்டகயில் வீழ்சச்ி ஏற்படுகிறது.  

 உலகளவிலான நிடலதத்ன்டமயற்ற மவளாண்டம மற்றும் நகரமயமாக்கலின் 

விரிவாக்கதத்ினாமலமய பபரும்பாலும் இந்த இழப்புகள் தூண்டப்படுகின்றன.  

 இப்பட்டியலில் தற்மபாதுள்ள 1,42,577 இனங்களில் 40,084 இனங்கள் அழிந்து வரும் ஒரு 

அபாயத்தில் உள்ளன.  

 

அை்லாண்டிக் மயமாதல் 

 

 அட்லாண்டிக் மயமாதல் என்ற நிகழ்வானது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திமலமய 

பதாடங்கியதாக சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது.  

 1900 ஆம் ஆண்டு முதல், ஆரக்்டிக் பகுதியிை் 2 டிகிரி பசல்சியஸ் எனும் அளவில் கவப்பை் 

அதிகரித்து உள்ளது. 
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 மாபபரும் அட்லாண்டிக் பபருங்கடலானது ஆரக்்டிக் பபருங்கடல் பாயும் மவகத்டத விட 

அதிமவகமாக பாயத் பதாடங்கியது. 

 இந்த நிகழ்வு, அடுக்குகளுக்கு இடடமயயான மவறுபாட்டிடனக் குடறத்து ஆரக்்டிக் 

கடல்நீடர அட்லாண்டிக் பபருங்கடலுக்கு பநருக்கமான ஒன்றாக மாற்றியது. 

 இந்த நிகழ்வு அட்லாண்டிக் மயமாதல் என அடழக்கப்படுகிறது. 

 ஆரக்்டிக் பபருங்கடல் மற்ற பபருங்கடல்கடள விட மிக மவகமாக பவப்பமடடவதற்கு 

இதுமவ ஒரு காரணமாகும்.  

 

புதிய ஆரக்்டிக் சேப்பநிடல 

 ஆரக்்டிக்  பபருங்கடல் பவப்பநிடலயின் ஒரு புதிய உயரவ்ு என்பதன் மூலம் அதன் பவப்ப 

நிடல 38C  என ஐக்கிய நாடுகள் சமப அதிகாரப் பூரவ்ைாக அங்கீகரித்துள்ளது.  

 இந்த கவப்பநிமையானது 2020 ஆை் ஆணடிை் மசபீரியாவிை் அளவிடப் பட்டது.  

 இந்த நடவடிக்மகயானது பருவநிமை ைாற்றை் குறித்த எசச்ரிக்மகயாக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆை் ஆண்டிை் 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்டுக்குச ் சைைான அளவில் கவப்பை் பதிவாகி 

உள்ளதாக உைக வானிமை ஆய்வு மையை் கதரிவித்துள்ளது. 

 இது ஆரக்்டிக் வமளயத்திற்கு அப்பாைான பகுதிகளிை் பதிவான அதிகபட்ச கவப்ப 

நிமைமயக் குறிக்கிறது. 

 

 

அஸ்வகாை் ேனவிலங்குெ ்ெரணாலயம் – சுற்றுெச்ூழல் தாங்கு மண்ைலம் 

 உத்தரக் காண்ட் மாநிலதத்ின் பித்மதாரக்ர ்மாவட்டத்தில் உள்ள அஸ்மகாட் வன விலங்குச ்

சரணாலயத்டத சுற்றியுள்ள எல்டலப் பகுதிகளானது அஸ்மகாட் வன விலங்குச ்

சரணாலய சுற்றுசச்ூழல் தாங்கு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியானது அஸ்மகாட் வனவிலங்குச ்சரணாலயத்டதச ்சுற்றி 0 

முதல் 22 கி.மீ. வடர பரவியுள்ளது. 

 அஸ்மகாட் வனவிலங்குச ் சரணாலயமானது அருகி வரும் ஒரு உயிரினமான கஸ்தூரி 

மான் இனத்டதயும் அதன் வாழ்விடத்டதயும் பாதுகாப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. 

 அஸ்மகாட் வனவிலங்குச ் சரணாலயமானது கஸ்தூரிமான் பூங்கா எனவும் அடழக்கப் 

படுகிறது. 
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பருேநிடல மற்றும் தூய எரிெக்தி ெோல்கடள எதிரச்காள்ளல் – இந்தியா மற்றும் 

அசமரிக்கா 

 இந்தியா ைற்றுை் அகைரிக்கா ஆகியமவ இமணந்து பருவநிமை ைற்றுை் தூய எரிசக்தி 

சவாை்கமள எதிரக்காள்வதற்கான புதிய பமடப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்குை் ஒரு புதிய 

திட்டதத்ிமன அறிவிதத்ுள்ளன. 

 “கதாழிை்நுட்பை் சாரந்்த எரிசக்தி தீரவ்ுகள் : சுழிய உமிழ்விற்கான புதிய பமடப்புகள்” 

என்பதத இத்திட்டதத்ிற்கான தமைப்பாகுை். 

 இது அகைரிக்க இந்திய அறிவியை் கதாழிை்நுட்ப அறக்கட்டமள நிதியதத்ின் புத்தாக்க 

ைானியத்திமனப் கபறுவதற்கான அமழப்பிமன விடுக்கிறது. 

 இது கதாழிை்நுட்பை் சாரந்்த முன்னணியினமர அமடயாளை் கண்டு அவரக்ளுக்கு ஆதரவு 

வழங்குவததாடு இந்தத் துமறயின் இந்திய – அகைரிக்க அறிவியை் ைற்றுை் 

கதாழிை்நுட்பை் சாரந்்த கூட்டு முயற்சிகளுக்குை் ஆதரவு அளிக்குை்.  
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பேளப்பாடறகள் பற்றிய ஆய்வு 

 

 இந்தியப் பபருங்கடலின் மமற்குப் பகுதியிலுள்ள பபரும்பாலான பவளப் பாடறகள், புவி 

பவப்பமயமாதல் மற்றும் அதிகப்படியான மீன்பிடித்தலின் காரணமாக அடுத்த 50 

ஆண்டுகளில் அழிவிடன எதிரப்காள்ளும் ஒரு அபாயநிடலயில் உள்ளது என புதிய 

ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு நடதத்ிய இந்த ஆய்வில் சீபசல்ஸ் முதல் பதன் ஆப்பிரிக்கா 

வடரயில் உள்ள பவளப்பாடறகள் 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் அழிந்துவிடும் என கூறப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஆய்வானது Nature Sustainability எனும் இதழில் பவளியிடப்பட்டது.  

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

வமகாலயா ஆளில்லா விமானம் – அக்யூல்லா X2 

 இந்தியாவிமலமய முதன்முடறயாக, மமகாலயாவின் மமற்கு காசிமடல மாவட்டதத்ில் 

உள்ள பதாடலதூர ஆரம்ப சுகாதார டமயங்களுக்கு மருந்துகடள வழங்குவதற்காக 

ஆளில்லா விமானமானது பவற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 இந்த டெபிரிடு e-VTOL ஆளிை்ைா விைானை் மூைை் வழங்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதை் 

ைருந்து வழங்கீடானது 25 நிமிடதத்ிற்குள் 25 கி.மீ. தூரை் வமர கசன்று வழங்கப் பட்டது. 
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STREET திை்ைம் 

 மகரள மாநிலச ்சுற்றுலாத் துடறயானது ஏழு மாவட்டங்களில் மதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சில 

இடங்களில் STREET என்ற திட்டத்மதத் கதாடங்க உள்ளது. 

 இது தகரள ைாநிைத்தின் உட்புறம் மற்றும் பதாடலதூரப் பகுதிகளுக்கும் சுற்றுலா 

வசதிடய பகாண்டுச ்பசல்வதற்கான ஒரு திட்டமாகும்.  

 இந்தத் திட்டமானது பரஸ்பான்சிபிள் டூரிசம் மிஷன் (Responsible Tourism Mission) என்ற 

அடமப்பினால் உருவாக்கப்பட்டு ஐக்கிய நாடுகளின் உலகச ் சுற்றுலா அடமப்பின் – 

“உள்ளாரந்்த வளரச்ச்ிக்கான சுற்றுைா” என்ற முழக்கதத்ின் கீழ் பரப்பப்பட்டது. 

 STREET என்பது “Sustainable, Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism hubs” என்பதன் 

சுருக்கைாகுை்.  

 

“Call your Cop” செயலி 

 நாகாலாந்து காவல்துடறயானது “Call your Cop” என்ற ஒரு மகதபசிச ் கசயலியிமன 

சமீபதத்ிை் அதிகாரப்பூரவ்ைாக கவளியிட்டது. 

 இந்தச ் கசயலியானது அம்மாநிலதத்ின் தடலநகரமான ககாஹிைா என்ற நகரத்தில் 

உள்ள காவை்துமறத் தமைமையகதத்ிை் கவளியிடப் பட்டது. 

 இது அை்ைாநிைத்திை் துன்பதத்ிை் உள்ளவரக்ள் உள்ளிட்ட அமனதத்ுக் குடிமக்களும் 

காவல்துடறடய மநரடியாக பதாடரப்ு பகாள்ள உதவும். 

 

40ேது இந்திய ெரே்வதெ ேரத்்தகக் கண்காை்சி  

 

 படல்லியின் பிரகதி டமதானதத்ில் நடடபபற்ற 40வது இந்திய சரவ்மதச வரத்த்கக் 

கண்காட்சியில் பீகார ்மாநிலம் தங்கப் பதக்கத்திடன பவன்றது.  

 சிறந்த மாநில அரசு/ஒன்றியப் பிரமதச காட்சிக்கூடப் பிரிவில் இந்தப் பதக்கமானது 

வழங்கப் பட்டது.  

 அசாம் மாநிலத்தின் காட்சிக் கூடதத்ிற்கு பவள்ளிப் பதக்கமானது வழங்கப்பட்டது.  
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ைாரன்்பில் (இருோெச்ிப் பறடே) திருவிழா 

 

 நாகாலாந்து மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான ொரன்்பில் (இருவாசச்ிப் பறடவ) 

திருவிழாவானது டிசம்பர ்01 அன்று பதாடங்கியது.  

 இது “திருவிழாக்களின் திருவிழா” என்று பரவலாகப் மபாற்றப் படுகிறது.  

 10 நாட்கள் அளவிலான இந்தக் கலாசச்ாரம் மற்றும் சுற்றுலாக் பகாண்டாட்டத்தின் 

பதாடக்கமானது நாகாலாந்து மாநிலதத்ின் ஸ்தாபன தினதத்ுடன் ஒத்துப் மபாகிறது.  

 

நாகாலாந்து மாநில ஸ்தாபன தினம்  

 நாகாலாந்து மாநிலமானது 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 அன்று தனது 59வது மாநில 

ஸ்தாபன தினத்டதக் பகாண்டாடியது.  

 நாகாலாந்திற்கு பகாஹிமா தடலநகராக அறிவிக்கப்பட்டு 1963 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 

அன்று மாநில அந்தஸ்து வழங்கப் பட்டது.  

 இதற்கு முன்பாக, நாகா மடலப் பகுதிகளின் ஒரு தனிப்பகுதிடய உருவாக்குவதற்காக 

நாகா பிரிவின் தடலவரக்ளும் மதத்ிய அரசும் 1957 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஒப்பந்தத்திடன 

மமற்பகாண்டன.  

 இவ்வாறாக, நாகாலாந்திற்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதற்காக 1962 ஆம் ஆண்டு 

நாகாலாந்து மாநிலச ்சட்டமானது பாராளுமன்றதத்ினால் இயற்றப் பட்டது.  

 இந்திய ஒன்றியத்தின் 16வது மாநிலமாக அசாமிலிருந்துப் பிரிக்கப்பட்ட முதல் வட 

கிழக்கு மாநிலம் நாகாலாந்து ஆகும்.   
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President’s Colour விருது 

 இமாசச்லப் பிரமதச காவல்துடறயானது சிம்லாவின் வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க ரிட்ஜ் 

டமதானத்தில் President’s Colour (குடியரசுத் தடலவரின் வரண்ம்) என்ற விருது வழங்குை் 

விழாவிமன நடதத்ியது. 

 இந்த நிகழ்சச்ியிை் ஆளுநர ் அவரக்ள் President’s Colour விருதிமன இமாசச்லப் பிரமதச 

ைாநிைக் காவை்துமறக்கு வழங்கினார.் 

 இந்தப் கபருமைமயப் கபறுை் இந்தியாவின் 8வது ைாநிைக் காவை்பமட இமாசச்லப் 

பிரமதசக் காவல்துடறயாகுை். 

 

RE-HAB திை்ைம் – அொம் 

 

 RE-HAB என்ற திட்டமானது மதனீக்கடளப் பயன்படுத்தி மனித-யாடன மமாதல்கடளக் 

குடறக்கிறது. 

 இத்திட்டமானது சமீபதத்ில் அசாமில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த மவலிகளில் உள்ள மதனீக்கள் மனிதரக்ள் வசிக்கும் இடங்களில் யாடனகளின் 

தாக்குதல்கடளத் தடுக்கின்றன. 

 இந்த முடறயில் யாடனகளுக்கு எவ்விதத் தீங்குமின்றி அடவ விரட்டப்படுகின்றன. 

 மவலிகள் அடமப்பது அல்லது அகழிகள் மதாண்டுவது மபான்றவற்றுடன் ஒப்பிடச ்

பசய்டகயில் இது மிகவும் பசலவு குடறந்ததாகும்.  

 அமத சமயம், இது மதன் உற்பதத்ிடய அதிகரிதத்ு விவசாயிகளின் வருமானத்டதயும் 

அதிகரிக்கிறது.  

 RE-HAB என்ற திட்டமானது காதி மற்றும் கிராமத் பதாழில்துடற ஆடணயத்தினால் 

பசயல்படுதத்ப் படுகிறது. 

 RE-HAB திட்டமானது காதி மற்றும் கிராமத் பதாழில்துடற ஆடணயத்தின் மதசிய 

மதனீக்கள் திட்டத்தின் கீழான ஒரு துடணத் திட்டமாகும். 

 மதனீக் கூட்டங்கமளாடு மசரந்்து மதனீ வளரப்்புப் பபட்டிகடளயும் பயன்படுதத்ுவது 

குறித்த ஒரு விழிப்புணரட்வயும் பயிற்சியிடனயும் வழங்குவதற்காக இதத்ிட்டமானது 

பதாடங்கப் பட்டது.  

 இத்திட்டமானது முதலில் கரந்ாடகா மாநிலத்தில் பதாடங்கப்பட்டது.  
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குஜராத் - முன்னணி உற்பத்தி டமயம் 

 

 குஜராத் மாநிலமானது மகாராஷ்டிராடவப் பின்னுக்குத் தள்ளி நாட்டின் முன்னணி 

உற்பத்தி டமயமாக (manufacturing hub) மாறியுள்ளது. 

 இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (ஆரப்ிஐ) தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2012 முதல் 2020 ஆம் நிதியாண்டிற்கு இடடப்பட்ட காலத்தில் குஜராத் அதன் பமாதத் 

மதிப்புக் கூட்டல் (GVA) உற்பதத்ியில் ஆண்டிற்கு 15.9 சதவீதம் வளரச்ச்ி கண்டுள்ளது. 

 பமாத்த மதிப்புக் கூட்டல் (GVA) உற்பதத்ி என்பது  ஒரு பபாருளாதாரதத்ில் சரக்குகள் 

மற்றும் மசடவகளின் விநிமயாகத்டத அளவிடும் ஒரு பபாருளாதார அளவீடு ஆகும். 

 

காேல்துடற ஆடணய அடமப்பு – வபாபால் மற்றும்  இந்தூர்  

 மபாபால் மற்றும் இந்தூர ் ஆகிய நகரங்களில் காவல்துடற ஆடணய அடமப்பிடன 

பசயல்படுத்துவதற்கு மத்தியப் பிரமதச அரசு அறிவிப்பு ஒன்டற விடுதத்ுள்ளது. 

 இந்த அறிவிப்பின் மூலம், இரு நகரங்களிலும் ADG அந்தஸ்து ககாண்ட காவை்துமற 

ஆமணயரக்ள் நியமிக்கப்படுவர.் 

 இரு ைாவட்டங்களிை் உள்ள இந்த காவை்துமற ஆமணயரக்ளுக்கு உதவ இரண்டு IG 

(தமைமை ஆய்வாளர)் அந்தஸ்து பபற்ற அலுவைரக்ளுை் 9 SP அந்தஸ்து (தமைமை 

கண்காணிப்பு அலுவைர)் பபற்ற அலுவைரக்ளுை் நியமிக்கப்படுவர.்  

 இந்தக் காவல்துடற ஆடணய அடமப்பின் கீழ், காவல்துடற ஆடணயர ்மாவட்ட நிரவ்ாக 

அதிகாரியிடம் இணங்கி கீழ்ப்படிய மவண்டியதில்டல. 
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டைதரப்ூர் ெதுப்பு நிலம் 

 மத்திய கங்டகத் தடுப்படணடய ஒட்டியடமந்த டெதரப்ூர ்சதுப்பு நிலமானது 1971 ஆம் 

ஆண்டு சதுப்பு நிலங்கள் மீதான ராம்சார ் உடன்படிக்டகயின் கீழ் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது மமற்கு உத்தரப் பிரமதசதத்ிலுள்ள பிஜ்னூர ் எனுமிடதத்ிலிருந்து சுமார ் 10 கி.மீ. 

பதாடலவில் உள்ளது. 

 உத்தரப் பிரமதசம் தற்மபாது 9 ராம்சார ்சதுப்புநிலங்கடளக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தச ் சதுப்பு நிலமானது நமாமி கங்கா என்ற தடலடமத் திட்டத்தின் கீழ், கங்டக 

நதியுடன் மசரத்்து ஒரு மாதிரி சதுப்பு நிலமாகவும் அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது.  

 இதத்ுடன் இந்தியாவில் பமாதத்ம் 47 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சதுப்புநிலங்கள் உள்ளன. 

 

 

டிஜிதான் விருதுகள் 

 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துடற அடமசச்கத்தினால் நிறுவப் 

பட்ட விருதான  டிஜிதான் விருதுகளில் 2 விருதுகள் கரந்ாடகா வங்கிக்கு வழங்கப் பட்டு 
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உள்ளன. 

 தனியார ் வங்கி பிரிவின் கீழ் BHIM-UPI வடக பரிவரத்்தமனகளிை் கதாடரந்்து 2 

ஆண்டுகளுக்கு (2019-20 & 2020-21) அதிக சதவீத இைக்மக அமடயுை் வங்கிகளுக்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

பக்ஸா புலிகள் காப்பகத்தில் ேங்காளப் புலி 

 

 மமற்கு வங்காளதத்ின் அலிபுரத்ுவார ்மாவட்டத்தில்  உள்ள பக்ஸா புலிகள் காப்பகத்தில் 

டவக்கப்பட்டுள்ள புடகப்படக் கருவியில் ஒரு ராயல் வங்காளப் புலி பதன்பட்டுள்ளது 

(பதிவாகியுள்ளது). 

 பக்ஸா புலிகள் காப்பகத்தில் கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக எந்த ஒரு புலியும் 

புடகப்படம் எடுக்கப்படவில்டல என்பதால் இந்தப் பதிவு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

பதிவாகும்.  

 கடடசியாக 1998  ஆம் ஆண்டில் ஒரு புலியானது புடகப்படக் கருவியில் பதிவானது.  

 

மாஜி ேசுந்தரா பாைத் திை்ைம் 

 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கான ஒரு விரிவான பாடதத்ிட்டத்திடன 

அறிமுகப்படுதத்ும் பணியில் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.  

 இது அடுத்த தடலமுடறயினருக்குப் பருவநிடல பற்றிய உணரவ்ு மற்றும் பசுடமயின் 

மதிப்புகள் மபான்றவற்டறப் புகுதத்ுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும்.  

 இந்தப் புதியப் பாடதத்ிட்டமானது சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் பருவநிடல மாற்றத ் துடற 

மற்றும் UNICEF ஆகியவற்றாை் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் பாடதத்ிட்டத்திற்கு “ைாஜி வசுந்தரா பாடத்திட்டை்” எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது 1 ஆை் வகுப்பு முதை் 8 ஆை் வகுப்பு வமரயிைான ைாணவரக்ள் ைத்தியிை் பருவ நிமை 

ைாற்றை் தபான்ற பிரசச்ிமனகள் குறிதத்ுப் பயன்பாட்டு அடிப்பமடயிைான ஒரு 

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுை் தநாக்கதத்ுடன்  அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  
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முதல் FM ோசனாலி நிடலயம் – லைாக்  

 லடாக் ஒன்றியப் பிரமதசதத்ின் தடலநகரான மல நகரில் அதன் முதல் FM வாகனாலி 

நிமையைானது  நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த முதல் வாபனாலி நிடலயதத்ிடன லடாக்கிற்கான ஆமலாசகர ் உமாங் நருைா 

என்பவர ்திறந்து டவத்தார.் 

 மல & காரக்ிை் ஆகியவற்றிற்கான அதிரக்வண் ஆனது 91.1  FM  ஆகுை்.  

 இது ஒரு வட்டார அளவிை் 50 கி.மீ. தூரை் வமரயிை் கசயை்படுை். 
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சகால்கத்தாவின் துரக்ா பூடஜ 

 

 யுபனஸ்மகா அடமப்பானது பகால்கதத்ாவில் நடடபபறும்  துரக்ா பூடஜயிடன 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தனது மகதத்ான பதாட்டுணர முடியாத கலாசச்ாரப் பாரம்பரியங்கள் 

பட்டியலில் மசரத்்துள்ளது. 

 இது 331 ஆண்டுகள் பழடமயான நகரம் மற்றும் மமற்கு வங்காள மாநிலதத்ின் 

மிகப்பபரிய சமயத் திருவிழாவிற்கு ஒரு சரவ்மதச அங்கீகாரதத்ிடன வழங்குகிறது.  

 இதில் துரக்ா பூடஜ மசரக்்கப்பட்டதன் மூலம், மகதத்ான பதாட்டுணர முடியாத 

கலாசச்ாரப் பாரம்பரியங்கள் பட்டியலில் மசரக்்கப்பட்ட இந்தியப் பாரம்பரியங்களின் 

எண்ணிக்டகயானது 14 ஆக அதிகரிதத்ுள்ளது.   

 

பீகார ்மாநிலம் – சிறப்பு அந்தஸ்து  

 பீகார ்மாநிலத்திற்குச ்சிறப்பு மாநில அந்தஸ்து வழங்க மவண்டும் என்ற தனது 15 ஆண்டு 

கால மகாரிக்டகடய முதலடமசச்ர ்நிதீஷ்குமார ்மீண்டும் எழுப்பியுள்ளார.் 

 நிதி ஆமயாக் அடமப்பின் சமீபத்திய அறிக்டகயானது பீகார ் மாநிலதத்ிடன வளரச்ச்ி 

வீதம் மற்றும் மனித மமம்பாட்டுக் குறியீடுகளின் அடிப்படடயில் கீழ்நிடலயிலுள்ள 

மாநிலமாக குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 பீகாரின் வருடாந்திர தனிநபர ் வருமானமானது மதசிய அளடவ விட குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் பின்தங்கியுள்ளது.  

 இந்த அறிக்டகயின்படி, பீகார ் மாநிலதத்ின் மக்கள்பதாடகயில் 51.91 சதவிகிதம் மபர ்

வறுடமக் மகாட்டிற்குக் கீழ் உள்ளனர.்  

 பள்ளிக் கல்வியிலிருந்து இடடயிமலமய விலகுதல், குழந்டதகளிடடமய ஊட்டசச்த்துக் 

குடறபாடு, தாய் நலம் மற்றும் சிசு இறப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் பீகார ்

மமாசமான நிடலயில் உள்ளது.  
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 அரசியலடமப்புச ்சட்டத்தில் சிறப்பு அந்தஸ்திற்கான விதிமுடறகள் எதுவும் இடம் பபற 

வில்டல.  

 மற்ற மாநிலங்கடளவிட ஒப்பீட்டளவில் பின்தங்கிய இதர மாநிலங்களுக்கு மதத்ிய அரசு 

நிதி உதவி அளிக்கிறது.  

 இந்த வடகப்பாடானது 1969 ஆம் ஆண்டில் 5வது நிதி ஆடணயதத்ின் பரிந்துடரயின்  

மபரில் மமற்பகாள்ளப்பட்டது.  

 

 

வகாோ இளஞ்சிேப்பு (பிங்க்) காேல் படை 

 

 மகாவா முதலடமசச்ர ் மகாவா இளஞ்சிவப்பு காவல் படடடயத் பதாடங்கி டவதத்ு 

உள்ளார.்  

 இப்படட கடற்கடரப் பகுதிகளில் மராந்து பசல்வதுடன் பபண்கள் துஷ்பிரமயாகம் 

அல்லது விபதத்ுகள் குறிதத்ு ஏமதனும் புகாரளிதத்ால் உதவிகடள வழங்கும். 

 இந்தப் படடயானது பபண்களுக்கு மட்டுமின்றி குழந்டதகளுக்கும் மவண்டிய ஒரு 

பாதுகாப்பிடன வழங்கும். 
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T – வெது பாலம்   

 மகாநதி ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட T – தசது என்ற பாைதத்ிடன ஒடிசா முதை்வர ்நவீன் பட் 

நாயக் திறந்து மவத்தார.் 

 கட்டாக் ைாவட்டத்திை் ைகாநதி ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள T – தசது என்ற இந்தப் 

பாைைானது ஒடிசாவின் மிக நீளைான பாைைாகுை். 

 இந்தப் பாைைானது படை்பாவிலுள்ள தகாபிநாத்பூர ் ைற்றுை் பங்கியிலுள்ள மபததஸ்வர ்

ஆகிய பகுதிகமள ைகாநதி ஆற்றின் நடுதவ அமைந்த சிங்கநாத் பிதா எனுை் பகுதியுடன் 

இமணக்கிறது. 

 இந்தப் பாைைானது ஆங்கிை எழுத்தான ‘T’ வடிவிை் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

மகிழ்ெச்ிக்கான பாைத்திை்ைம்  

 

 உத்தரப் பிரமதசதத்ில் உள்ள ஆரம்பநிடலப் பள்ளிகளில் மகிழ்சச்ிக்கான பாடத ்

திட்டதட்த அமல்படுதத்ுவதற்கான நடவடிக்டககள் மமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

 சத்தீஸ்கர ்மற்றும் படல்லி ஆகியவற்டறயடுத்து இந்த நடவடிக்டகடய மமற் பகாள்ளும் 

3வது மாநிலம் உதத்ரப் பிரமதசமாகும். 

 இந்தப் பாடத்திட்டமானது 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வடரயிலான பள்ளி 

மாணவரக்ளுக்கு அறிமுகப்படுதத்ப் படும். 

 இது அவரக்ள் குடும்பம், சமூகம், இயற்டக மற்றும் நாடு ஆகியவற்றுடன் தங்கடள 

இடணதத்ுக் பகாள்ள உதவும். 

 

நிடலயான முடறயில் வேளாண்டம – ஆந்திர பிரவதெம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் உணவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பானது ஆந்திரப் பிரமதச 

அரசுடன் ஓர ்ஒப்பந்தம் மமற்பகாண்டுள்ளது. 

 இது விவசாயிகளுக்குச ் சரியான மவளாண் நில மமலாண்டம நடவடிக்டககள் மற்றும் 

நிடலயான மவளாண் முடறகள் பற்றி பயிற்சி அளிப்பதற்கானதாகும். 
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 உணவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பு தவிர, இந்திய மவளாண் ஆராய்சச்ி சடபயும் இந்தத் 

திட்டதத்ில் தனது ஒதத்ுடழப்பிடன வழங்குகிறது. 

 

 

பஞ்ொப் – மாநிலத் திருவிழா 

 பஞ்சாப் முதல்வர ் சரண்ஜித் சிங் சன்னி, பகவான் கிருஷ்ணா பல்ராம் ஜகன்னாத் ரத 

யாத்ராவிடன வருடாந்திர மாநிலத் திருவிழாவாக அறிவிதத்ுள்ளார.்  

 இதற்கான அறிவிப்பானது 25வது  ஸ்ரீபகவான் கிருஷ்ண பல்ராம் ஜகன்னாத் ரத 

யாத்ராவிடனக் பகாடியடசதத்ுத் பதாடங்கி டவதத் மபாது பவளியிடப்பட்டது.  

 

இலேெ திறன்வபசி திை்ைம் 

 உத்தரப் பிரமதசத்தின் மயாகி ஆதித்யநாத் அரசானது டிசம்பர ் 25 அன்று இலவச 

திறன்மபசி திட்டத்திடனத் பதாடங்க உள்ளது. 

 டிசம்பர ் 25 ஆம் மததியானது மூத்த பா.ஜ.க தடலவரும்  முன்னாள் பிரதமருமான அடல் 

பிொரி வாஜ்பாய் அவரக்ளின் பிறந்த நாளாகும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பட்டப்படிப்பு மற்றும் அதற்கு மமல்நிடலயில் இறுதியாண்டு 

பயிலும் மாணவரக்ளுக்கு திறன்மபசிகள் மற்றும் வடரபட்டிடககள் ஆகியவற்டற அந்த 

மாநில அரசு வழங்க உள்ளது.  

 

மதமாற்ற எதிரப்்பு மவொதா 
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 “2021 ஆம் ஆண்டு கரந்ாடக ைத சுதந்திர உரிமைச ் சட்டமானது” கரந்ாடக மாநிலச ்

சட்டைன்றதத்ிை் நிமறதவற்றப்பட்டது. 

 இந்த ைதசாதாவானது ைதைாற்ற எதிரப்்பு ைதசாதா என்று மிகவும் பிரபைைாக அறியப் 

படுகிறது. 

 இந்த ைதசாதாவானது எதிரக்் கட்சிகளால் "ைக்களுக்கு விதராதமானது", 

"ைனிதாபிைானைற்றது", "அரசியைமைப்பிற்கு எதிரானது", "ஏமழகளுக்கு எதிரானது" 

ைற்றுை் "ககாடுமை மிக்கது" என்று குறிப்பிடப்பட்டு எதிரக்்கப்படுகிறது. 

 குரை் வாக்ககடுப்பின் மூைை் இந்த ைதசாதாவானது நிமறதவற்றப்பட்டது. 

 இந்த ைதசாதாவானது ைதச ்சுதந்திர உரிமைமயப் பாதுகாக்குை். 

 பைாத்காரை், தவறாக சித்தரிதத்ை், வற்புறுத்தை், தகாத கசை்வாக்கு, வசீகரை் அை்ைது 

தைாசடியான வழிகளின் மூலம் ஒரு ைதத்திலிருந்து ைற்கறாரு ைததத்ிற்குச ் சட்ட 

விதராதைாக ைாற்றுவமதயுை் இது தமட கசய்கிறது. 

 

சைல்லியின் முதலாேது ஆசிரியர் பல்கடலக்கழகம் 

 கடை்லியின் முதலாவது ஆசிரியர ் பை்கமைக்கழகதத்ிடன நிறுவுவதற்கு கடை்லி 

அமைசச்ரமவ ஒப்புதை் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த பை்கமைக்கழகமானது 12 ஆை் வகுப்புக்குப் பிறகு நான்கு ஆண்டு கால அளவிலான 

ஒரு ஒருங்கிமணந்த ஆசிரியர ்கை்விப் படிப்டப  வழங்குகிறது. 

 கடை்லி ஆசிரியர ்பை்கமைக்கழகமானது ஒரு  கபாது பை்கமைக்கழகைாக திகழும். 

 கடை்லியின் பல்மவறுப் பள்ளி நிடலகளில் சிறந்த தரைான ஆசிரியரக்மளத் தயார ்

கசய்வதற்காக இது அரப்்பணிக்கப்படுை். 
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மாநில சபாதுப் பிரிவு ஆடணயம் - பஞ்ொப் 

 பஞ்சாப் முதல்வர ் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தடலடமயிலான பஞ்சாப் மாநில 

அடமசச்ரடவயானது, இடஒதுக்கீடு இல்லாத வகுப்பினருக்காக "மாநில பபாதுப்பிரிவு 

ஆடணயத்டத" அடமப்பதற்கு  ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆடணயமானது இட ஒதுக்கீட்டிடனப் பபறாத வகுப்பினரின் நலன்கடளப் 

பாதுகாப்பமதாடு, அவரக்ளுக்கான பல்மவறு அரசு நலத் திட்டங்கடளத் திறம்படச ்

பசயல்படுதத்வும் உதவும். 

 இட ஒதுக்கீடு இல்லாத வகுப்டபச ் மசரந்்த ஏடழகளின் நலனுக்காகமவ மவண்டி இந்த  

ஆடணயம் பசயல்படும். 

 பஞ்சாப் தவிர, இமாசச்லப் பிரமதசம் மற்றும் மதத்ியப் பிரமதசம் ஆகிய மாநிலங்களும்  

"மாநில பபாதுப் பிரிவு ஆடணயத்டத" அடமதத்ுள்ளன. 

 

உலக ெங்கீத் தான்வென் திருவிழா 

 

 97வது உலக சங்கீத் தான்மசன் திருவிழாவானது மத்தியப் பிரமதசதத்ின் குவாலியரில் 

பதாடங்கியது. 

 ஐந்து நாட்கள் நடடபபறும் இந்த உலக சங்கீத் தான்மசன் திருவிழாவானது டிசம்பர ் 25 

முதல் டிசம்பர ்30 வடர நடடபபற உள்ளது. 

 ஓம்காமரஸ்வர ் எனுமிடத்தில் அடமந்திருக்கும் சிதத்நாதர ் மகாயிடலக் மையைாகக் 

ககாண்டு இதற்கான மமடடயானது அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மகாராஷ்டிரா அரசின் ெக்தி மவொதா 

 மகாராஷ்டிரா மாநில அரசாங்கத்தின் 2020 ஆம் ஆண்டு சக்தி குற்றவியல் சட்டங்கள் 

(மகாராஷ்டிரா திருத்தம்) மமசாதா, பபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் பாலியல் 

வன்முடற வழக்குகளுக்கு மரணத் தண்டடனடய விதிக்கப் பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

 இதில் ஒரு புகாரிடனப் பதிவு பசய்த நாளிலிருந்து  30 நாட்களுக்குள் அந்தப் புகாரின் 

மீதான ஆய்விடன முடிப்பதற்கு காலவரம்பு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதற்கு முந்டதய மமசாதாவின் விதிமுடறகள்படி பபண்கள் மீது வன்முடற மமற் 

பகாண்ட தனிநபரக்ள், ஒரு  முன்பனசச்ரிக்டக தடுப்புப் பிடணயிடனப் பபறுவதற்கு 

இருந்த வாய்ப்பிடன  இது ரதத்ு பசய்தது. 
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 இது குறிதத்ு மூதத் வழக்கறிஞரக்ளிடமிருந்து ஆமலாசடன பபற்ற பிறகு  இந்தப் புதிய 

பரிந்துடரகள் இதடன ரத்து பசய்தன. 

 பபாய்யான பாலியல் புகாரக்டள அளிப்பவரக்ளுக்கு குடறந்தது ஒரு வருட சிடறத ்

தண்டடன முதல் அதிகபட்சமாக மூன்று வருட சிடறத் தண்டடன வடரயும், 1 லட்சம் 

அபராதமும் விதிப்பதற்கான விதிமுடறகடள இந்த மமசாதா  உருவாக்கியது. 

 

 

 

 

பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

BRICS திடரப்பை விருது விழா 

 6வது BRICS திடரப்பட விருதுகளானது மகாவாவில் நடடபபற்ற 52வது இந்திய சரவ்மதச 

திடரப்பட விருது விழாவில் (IFFI)அறிவிக்கப்பட்டது.  

 முதல்முடறயாக, BRICS திமரப்பட விழாவானது IFFI விழாவுடன் இமணந்து நடத்தப் பட்டது. 

 கதன் ஆப்பிரிக்கத் திமரப்படைான “பராகத்” ைற்றுை் ரஷ்யத் திமரப்படைான “The Sun 

above me never sets” ஆகியமவ சிறந்தத் திமரப்படத்திற்கான விருமதப் பகிரந்்து 

ககாண்டன. 

 “Barakat” திமரப்படதத்ிமன எமி கெப்தா என்பவருை் “The sun above me never sets” 

திமரப்படதத்ிமன லியுதபாவ் தபாரிதசாவா என்பவருை் இயக்கியுள்ளனர.்  
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 ைனித உணரவ்ுகமள சினிைா பாணியிை் அற்புதைாக சிதத்ரித்தது ைற்றுை் அற்புதைான 

திமரக்கமத ஆகியவற்றிற்காக மவண்டி இந்தப் படங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப் பட்டன.  

 தமிழ் நடிகர ் தனுஷ் அசுரன் திடரப்படதத்ில் தனது நடிப்பிற்காக சிறந்த நடிகர ்

விருதிடனப் பபற்றார.் 

 

 

ைரை்்ேந்தி பிஷ்த் 

 இந்திய மடல ஏறுதல் அறக்கட்டடளயின் முதல் பபண் தடலவராக மதரந்்பதடுக்கப் பட்ட 

ஒரு பபருடமடய ெரஷ்்வந்தி பிஷ்த் என்பவர ்பபற்றுள்ளார.்  

 இவர ் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்டதச ் மசரந்்த ஒரு புகழ்பபற்ற மடல ஏறும் வீராங்கடன 

ஆவார.்  

 இந்திய மடல ஏறுதல் அறக்கட்டடளயானது 1958 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 

சிறந்தப் பத்திரிக்டகக்கான IPI இந்திய விருதுகள் – 2021   

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்தப் பதத்ிரிடகக்கான சரவ்மதசப் பத்திரிடக நிறுவன 

விருதானது NDTV கதாமைக்காட்சியின் ஸ்ரீனிவாசன் கெயின் ைற்றுை் ைரியை் அைாவி 

ஆகிதயாருக்குை் Week இதழின் ைக்சுமி சுப்ரைணியன் ைற்றுை் பானு பிரகாஷ் சந்திரா 

ஆகிதயாருக்குை் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரததசதத்ிை் ‘ைவ் ஜிகாத’் என்ற கபயரிை் இந்துப் கபண்கமளத் திருைணை் 

கசய்து ககாண்டதாக கூறி முஸ்லீை் சமூகத்மதச ் தசரந்்த இமளஞரக்ள் மீது பதிவு 

கசய்யப்பட்ட, வலுக்கட்டாய ைதைாற்ற வழக்குகளின் உண்மைத் தன்மையற்ற நிமை 

குறித்த அவரக்ளின் அறிக்மகக்காக மவண்டி கெயின் ைற்றுை் அைாவி ஆகிதயாருக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.  

 சிரியா ைற்றுை் ஈராக் ஆகிய நாடுகளின் உள்நாட்டுப் தபாரினாை் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளிை் உள்ள அகதிகள் முகாை்களிை் சிக்கித் தவிக்குை் இந்தியரக்மள, குறிப்பாக 

கபண்கமளக் கண்டறிதை் குறிதத் ஒரு அறிக்மகக்காக The Week இதழின் சுப்ரைணியன் 

ைற்றுை் பிரகாஷ் சந்திரா ஆகிதயாருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப் பட்டது.  
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இந்திய ெரே்வதெத் திடரப்பை விருது ேழங்கும் விழா (IFFI) 

 52வது இந்திய சரவ்மதசத் திடரப்பட விருது வழங்கும்  விழாவானது மகாவா நகரில் 

நடடபபற்று நிடறவடடந்தது. 

 முதல்முடறயாக இந்த IFFI விருது விழாவுடன் மசரத்்து BRICS திமரப்பட விருது விழாவுை் 

நடதத்ப் பட்டது.  

 இந்த விருது வழங்குை் விழாவிை் திமரதத்ுமறயிை் பமடப்பாற்றை் மிக்க 75 இளை் 

சிந்தமனயாளரக்ளுக்கு விருதுகள் வழங்கப் பட்டன.  

 உத்தரப் பிரததச ைாநிைைானது திமரப்படப் படப்பிடிப்பிற்கு மிக உகந்த ைாநிைைாக 

ததரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பராக் அகரே்ால் 

 இந்திய வம்சாவளிடயச ் மசரந்்த பதாழில்நுட்ப நிரவ்ாகி பராக் அகரவ்ால் டிவிட்டர ்

நிறுவனதத்ின் புதிய தடலடம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 இவர ்தற்மபாது இளம் தடலடம நிரவ்ாக அதிகாரியாக மாறியுள்ளார.் 

 எனினும் 37 வயதான அகரவ்ாலும் மாரக்் சுகரப்பரக்்கும் ஒமர வயதுடடயவர ்ஆவர.் 
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நைன இயக்குனர் சிேெங்கர ்  

 புகழ்பபற்ற நடன இயக்குனரும் நடிகருமான சிவசங்கர ் மாஸ்டர ் பதலுங்கானாவின் 

டெதராபாத்தில் காலமானார.்  

 இவர ்தமிழ்நாட்டின் பசன்டன நகரில் 1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்07 அன்று பிறந்தார.் 

 இவர ்‘ைைதீரா’ என்ற திமரப்படத்திற்காக மவண்டி ‘சிறந்த நடன இயக்குனருக்கான’ ஒரு 

ததசிய விருதிமனப் கபற்றார.் 

 

 

ஸ்ைாரை்்அப் இந்தியா கிராண்ை் வெலஞ்ெ ்2021 

 சாஸ்கன் பமடிபடக் நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஸ்டாரட்்அப் இந்தியா கிராண்ட் 

மசலஞ்ச ்என்ற மபாட்டியின் மருதத்ுவச ்சாதடனப் பிரிவில் ஒரு பவற்றியாளராக மதரவ்ு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இது மகரளாடவச ்மசரந்்த ஒரு புதத்ாக்க நிறுவனம் ஆகும்.  

 மமலும் இந்த தினமானது அஞ்சனி மமசல்கர ் என்ற அறக்கட்டடளயின் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான அஞ்சனி மமசல்கர ் உள்ளாரந்்தப் புத்தாக்க விருதின் பவற்றியாளராக 

சமீபதத்ில் மதரந்்பதடுக்கப்பட்டது.  
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ைாக்ைர ்M.S. சுோமிநாதன் விருது  

 

 பதலங்கானா மாநில மவளாண் பல்கடலக் கழகதத்ின் துடண ஆளுநரான மபராசிரியர ்

பஜயசங்கர ் V.பிரவீன் ராவ், 2018-2019 ஆை் ஆண்டிற்கான டாக்டர ் M.S. சுவாமி நாதன் 

விருதிமன (7வது) கபற்றுள்ளார.்  

 இது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற வழங்கப்படுை் ததசிய விருதாகுை்.  

 இது இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் ஓய்வு கபற்ற ஊழியரக்ள் சங்கை் ைற்றுை் 

நுசிவீடு சீட்ஸ் லிமிகடட் (Nuziveedu Seeds Limited) ஆகியவற்றாை் வழங்கப் படுகிறது.  

 

கமலாவதவி ெை்வைாபாத்யாய் NIF புத்தகப் பரிசு 2021 
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 ‘Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism’ என்ற தடலப்பிடப்பட்ட சுயசரிடதயானது 4வது 

கமலாமதவி சட்மடாபாத்யாய் NIF புதத்கப் பரிசின் (2021) கவற்றியாளராக அறிவிக்கப் 

பட்டது.  

 தின்யார ் பதடை் என்பவராை் எழுதப்பட்ட இந்தப் புத்தகைானது ைாரவ்ரட்ு பை்கமைக் 

கழக அசச்கதத்ினாை் கவளியிடப் பட்டது.  

 இப்புத்தகை் தாதாபாய் கநௌதராஜி அவரக்ளின் வாழ்க்மக நிகழ்வுகள் ைற்றுை் ைரபுகமள 

கவளிப்படுதத்ுகிறது.   

 மமலும் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் காலத்திய இந்திய மதசிய இயக்கங்களின் வரலாற்றுப் 

பின்னணிடயயும் இப்புத்தகம் பகாண்டுள்ளது.  

 

மிகவும் அதிகாரம் ோய்ந்த 50 சபண்மணிகள்  

 Fortune India இதழானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் மிகவும் அதிகாரம் வாய்ந்த 

50 பபண்மணிகளின் பட்டியடலச ்சமீபதத்ில் பவளியிட்டது. 

 நிதி அடமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் முதலிடத்திலும் ரிடலயன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிதா 

அம்பானி இரண்டாம் இடதத்ிலும் இதில் உள்ளனர.்  

 Fortune India கவளியிட்ட இந்தப் பட்டியலிை் உைக சுகாதார அமைப்பின் தமைமை 

அறிவியைாளர ் கசௌமியா சுவாமிநாதன் ைற்றுை் சரவ்ததச நாணய நிதியத்தின் கீதா 

தகாபிநாத் ஆகிதயாருை் இடை் கபற்றுள்ளனர.் 

 இப்பட்டியலிை் இடை்கபற்ற ைற்றப் கபண்ைணிகள் கடசி தாைஸ், சுசிதத்ா எைா, கிரண் 

ைசூை்தார ்ஷா, கரட்டி சதகாதரிகள் ைற்றுை் ஈஷா அை்பானி ஆகிதயார ்ஆவர.்  

 

 

நிொமுதீன் பஸ்தி திை்ைம் – பாரம்பரிய விருதுகள் 

 யுபனஸ்மகா அடமப்பானது சமீபத்தில் படல்லியின் நிசாமுதீன் பஸ்தி திட்டதத்ிற்கு 2 

பாரை்பரிய விருதுகமள வழங்கியது. 
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 இத்திட்டதத்ின் வளங்காப்பு முயற்சிகளுக்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 இது நிமைத்தன்மை விருது ைற்றுை் சிறப்பு விருது ஆகிய இரு விருதுகமளப் கபற்றது. 

 நிசாமுதீன் பஸ்தி திட்டைானது ஒரு நகரப்்புற ைறுசீரமைப்புத் திட்டைாகுை். 

 இது நிசாமுதீன் பஸ்தியின் 7 நூற்றாண்டு காை பழமையானக் குடிதயற்றதத்ின் பிளவு பட்ட 

ைண்டைங்கமள கவற்றிகரைாக ஒருங்கிமணதத்து. 

 

 

கீதா வகாபிநாத் 

 

 இந்திய அபமரிக்கரான கீதா தகாபிநாத், சரவ்ததச நாணய நிதியத்தின் முதை் துமண 

நிரவ்ாக இயக்குநராகப் கபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

 இந்த அமைப்பின் முக்கியப் கபாறுப்மப ஏற்ற முதை் இந்தியர ்இவமர ஆவார.் 

 அதில் நிரவ்ாக இயக்குனர ் பதவிக்கு அடுதத் படியாக துமண நிரவ்ாக இயக்குனர ் பதவி 

உள்ளது. 
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பிரதீப் ஷா  

 பிரதீப் ஷா மதசியச ் பசாதத்ு மறுசீரடமப்பு நிறுவனதத்ின் தடலவராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 இவர ்இந்தஏ்சியா என்ற ஒரு நிதி ஆமலாசக நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்ஆவார.் 

 இந்தியாவின் முதை் ைற்றுை் மிகப்கபரிய வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனமான HDFC ைற்றுை் ஒரு 

தரவரிமசப்படுதத்ுை் நிறுவனைான கிரிசிை் ஆகியவற்மற நிறுவிய கபருமைக்கு 

உரியவர ்ஷா ஆவார.்  

 

 

அவொம் டபபே் விருது 

 அசாம் திவாஸ் என்ற ஒரு நிகழ்சச்ியின்மபாது, பிரபல பதாழிலதிபர ் ரதத்ன் டாட்டா 

அவரக்ளுக்கு “அசாை் மபபவ்” விருதிமன வழங்க அசாை் அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.  

 இது அந்த ைாநிைத்தின் மிக உயரியக் குடிமை விருதாகுை்.  

 அசாை் ைாநிைத்திை் புற்றுதநாய் சிகிசம்சக்காக அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 

மவண்டி இந்த விருதானது அவருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.  

 

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


                   

 

195 
 

சிப்ரியன் ஃவபாயாஸ் பரிசு 

 புகழ்பபற்ற இந்திய அபமரிக்கக் கணிதவியலாளர ் நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவா முதலாவது 

சிப்ரியன் ஃமபாயாஸ் பரிசிற்குத் மதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 அபமரிக்கக் கணிதவியல் சமூகதத்ினால் மமற்பகாள்ளப்பட்ட இயக்கவியல் மதற்றதத்ில் 

இவர ்ஆற்றிய அதிகப் பங்கிற்காக மவண்டி இவருக்கு இந்தப் பரிசானது வழங்கப் பட்டது.  

 மபராசிரியர ் ஸ்ரீவஸ்தவாவுடன் ஆடம் மாரச்ஸ் மற்றும் மடனியல் ஸ்பீல்மமன் ஆகிய 

இருவரும் இப்பரிசிடனப் பபற்றனர.்  

 

 

சபண் சதாழில் முடனவோருக்கான சிறந்த ேங்கி 

 

 4வது உலக SME நிதி விருது வழங்கும் விழாவிை் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கபண் கதாழிை் 

முமனதவாரக்ளுக்கான சிறந்த வங்கியாக ESAF SFB (SFB - சிறு நிதியியல் வங்கி) வங்கி 

குறிப்பிடப் பட்டது. 

 இது தகரளாவின் திருசச்ூரிை் உள்ளது. 

 இந்த விருதானது அகைரிக்காவிலுள்ள SME நிதி ைன்றதத்ினாை் உருவாக்கப் பட்டது.  

 இந்தியாவிலுள்ள வணிகச ் தசமவகள் கபறாத ைற்றுை் குமறவான அளவில் 

தசமவயிமனப் கபறுை் குடுை்பங்களின் கபண்களுக்கு சிறுகடன்கள் வழங்குவது 

உள்ளிட்ட கபாது நிதி அணுகை், வாழ்வாதாரை் ைற்றுை் கபாருளாதார தைை்பாடு 

ஆகியமவ மூைைாக SFB வழங்குை் பாலினச ்சைதத்ுவ வாய்ப்புகளுக்காக மவண்டி இந்த 

அங்கீகாரைானது வழங்கப் பட்டது.  
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ைாக்ைர ்மாம்பள்டளக்களத்தில் ொரதா வமனன் 

 டாக்டர ்சாரதா மமனன் தனது 98வது வயதில் காலமானார.் 

 இவர ் இந்தியாவின் முதல் பபண் மனநல மருத்துவரும், மனநலக் கல்வி நிறுவனதத்ில் 

நீண்ட காலம் தடலவராக பணிபுரிந்தவரும் ஆவார.் 

 இவர ் 1961 ஆம் ஆண்டில் மனநலக் கல்வி நிறுவனதத்ின் முதல் பபண் மமல் 

அதிகாரியாகப் பபாறுப்மபற்றார.் 

 இவர ் 1984 ஆம் ஆண்டில் மனநல மருதத்ுவர ் ஆர ் தாராவுடன் இடணந்து 

ஸ்கிமசாஃப்ரினியா ஆராய்சச்ி அறக்கட்டடளடய (SCARF India - Schizophrenia Research 

Foundation) நிறுவினார.் 

 மனமநாயால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளிக்கின்ற ஒரு சமூகம் 

சாரந்்த தளமான ஆஷாடவயும் (ASHA) அவர ்நிறுவினார.் 

 இவர ் கரந்ாடக மாநிலத்தின் மங்களூருவில் ஒரு மடலயாளிக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர ்

ஆவார.் 

 இவரது சமூகப் பணிகளுக்காக 1992 ஆம் ஆண்டில் இவர ் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கி 

பகௌரவிக்கப்பட்டார.் 

 

 

கல்வி வமம்பாை்டிற்கான யிைான் பரிசு 2021 

 

 ருக்ைணி பானரஜ்ிக்கு 2021 ஆை் ஆண்டின் கை்வி தைை்பாட்டுக்கான யிடான் பரிசு 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பரிசு உைகின் மிக உயரிய கை்வி விருதாகுை். 

 கற்றை் விமளவுகமள தைை்படுத்துவதிை் அவர ் ஆற்றியப் பணிக்காக அவருக்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ருக்ைணி பானரஜ்ி பிரதாை் கை்வி அறக்கட்டமளயின் தமைமை நிரவ்ாக அதிகாரி ஆவார.் 
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ஞானபீை விருது 

 அசாமிய கவிஞர ் நிை்ைணி பூகன் ெூனியர ் 56வது ஞானபீட விருமதயுை், ககாங்கணி 

நாவைாசிரியர ்தாதைாதர ்கைௌதசா 57வது ஞானபீட விருமதயுை் கவன்றனர.் 

 இது நாட்டின் பழமையான ைற்றுை் மிக உயரந்்த ஒரு இைக்கிய விருதாகுை். 

 இது ஒவ்தவார ் ஆண்டுை் இந்திய எழுத்தாளரக்ளுக்கு பாரதிய ஞானபீட அமைப்பினாை் 

வழங்கப் படுை் ஒரு இைக்கிய விருது ஆகும். 

 இது 1961 ஆை் ஆண்டிை் நிறுவப்பட்டது. 

 இது இந்திய கைாழிகளிலுை் ஆங்கிைத்திலுை் எழுதுை் இந்திய எழுத்தாளரக்ளுக்கு ைட்டுதை 

வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

வபாரப்்ஸ் இதழின் உலகின் அதிகாரம் ோய்ந்த 100 சபண்களின் பை்டியல் – 2021  

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மபாரப்்ஸ் இதழின் உலகின் அதிகாரம் வாய்ந்த 100 பபண்களின் 

பட்டியலில் இந்திய நிதித் துடற அடமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் 37வது இடதத்ிடனப் 

பபற்றுள்ளார.் 

 இது இத்தடகய ரீதியிலான 18வது பட்டியலாகும். 

 இவர ்பதாடரந்்து 3வது ஆண்டாக இப்பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ளார.் 
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 இவர ்2020 ஆம் ஆண்டில் 41வது இடத்திடனயும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 34வது இடத்திடனயும் 

பபற்றிருந்தார.் 

 இந்தியாவின் 7வது பபண் மகாடீஸ்வரரான ஃபால்குனி நாயர,் இப்பட்டியலில் 88வது 

இடத்டதப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 இப்பட்டியலில் 4 இந்தியப் பபண்கள் மட்டுமம இடம் பபற்றுள்ளனர.்  

 பமக்பகன்சீ ஸ்காட் இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

 கமலா ொரஸ்ீ இப்பட்டியலில் 2வது இடத்டதப் பிடித்துள்ளார.்  

 

மனிதரக்ளுக்கான இந்தியத் தயாரிப்புகள் கல்வி நிறுேனத்தின் ேருைாந்திர ஆய்வு 

 ரிடலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனத்தின் தடலவர ் முமகஷ் அம்பானி மற்றும் அவரது 

மடனவி நிதா அம்பானி ஆகிமயார ் அதிகாரமிக்கத் தம்பதியினர ் என்ற பட்டியலில் 

முதலிடத்டதப் பபற்றுள்ளனர.் 

 மனிதரக்ளுக்கான இந்தியத்  தயாரிப்புகள் கல்வி நிறுவனத்தின் வருடாந்திர ஆய்வில் 

இந்தத் தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ரன்வீர ்சிங் மற்றும் தீபிகா படுமகான் இதில் இரண்டாவது இடத்டதப் பபற்றுள்ளனர.் 

 இதில் விராட் மகாலி மற்றும் அனுஷ்கா சரம்ா 3வது இடத்டதப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

 மனிதரக்ளுக்கான இந்தியத்  தயாரிப்புகள் கல்வி நிறுவனமானது இந்த ஆண்டு 

முதன்முடறயாக வணிகத் தம்பதியினடர  இப்பட்டியலில் மசரத்த்ுள்ளது.  

 

 

ராயல் (அரசு) தங்கப் பதக்கம் 2022 

 கட்டிடக் கடலக்கான உலகின் உயரிய விருதிடன ராயல் (அரசு) தங்கப் பதக்கமானது 

(2022) கட்டிடக்கடல நிபுணர ்பாலகிருஷ்ண மதாஷி என்பவருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.  

 94 வயதான மதாஷி தனது கற்பிதத்ல் மற்றும் பயிற்சி மூலமாக இந்தியாவிலும் அதன் 

அருகடமந்த பகுதிகளிலும் கட்டிடக்கடலயின் மபாக்கில் மிகுந்த தாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்ியுள்ளார.்  

 ராயல் தங்கப் பதக்கமானது அரசி இரண்டாம் எலிசபபத் அவரக்ளால் தனிப்பட்ட 

முடறயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகும்.  

 கட்டிடக் கடலயின் மமம்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க  தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ிய ஒருவர ்

அல்லது குழுமத்திற்கு இந்தப் பதக்கமானது வழங்கப்படுகிறது. 
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பிரபஞ்ெ அழகி 2021 

 

 70வது பிரபஞ்ச அழகிப் மபாட்டியானது (2021) இஸ்மரல் நாட்டின் எய்லாட் எனுமிடதத்ில் 

நடத்தப் பட்டது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரபஞ்ச அழகிப் பட்டதட்த ெரன்ாஸ் சந்து பவன்று அதன் 

மூலம் ஒரு வரலாறு படடத்ததன் மூலம் இந்தப் பட்டத்டத இந்தியா 21 ஆண்டுகள் கழித்து 

நம் நாட்டிற்குக் பகாண்டு வந்துள்ளது. 

 21 வயதான பசல்வி சந்து பஞ்சாடபச ்மசரந்்தவர ்ஆவார.்  

 இதில் பராகுமவ நாட்டின் நாடியா பபபரய்ரா 2வது இடத்டதப் பபற்றார.் 

 இதில் பதன் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் லாபலலா மிஸ்மவன் 3வது இடத்டதப் பபற்றார.் 

 சந்துவிற்கு முன்பாக 2 இந்தியரக்ள் மட்டுமம பிரபஞ்ச அழகிப் பட்டத்டத பவன்று 

உள்ளனர.்  

 அந்த இருவர,் 1994 ஆம் ஆண்டில் சுஷ்மிதா பசன் மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டில் லாரா ததத்ா 

ஆகிமயார ்ஆவர.்  
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ைாக்ைர ்ஐைா  S. ஸ்கை்ைர் மனிதவநயெ ்சொற்சபாழிவு விருது 

 10வது வருடாந்திர டாக்டர ்ஐடா  S. ஸ்கட்டர ்ைனிததநயச ்கசாற்கபாழிவு விருதானது (2021) 

அசிை் பிதரை்ஜி அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இவ்விருது மவலூரின் கிறித்துவ மருதத்ுவக் கல்லூரி மற்றும் அபமரிக்காடவச ் மசரந்்த 

மவலூர ் CMC அறக்கட்டமள ஆகியவற்றாை் இமணந்து கூட்டாக உருவாக்கப் பட்டது 

ஆகும். 

 அசிை் பிதரை்ஜி, விப்தரா லிமிகடட் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனத் தமைவருை் அசிை் 

பிதரை்ஜி என்ற அறக்கட்டமளயின் நிறுவனருை் ஆவார.்  

 அசிை்  பிதரை்ஜி சமூகத்திற்கு ஆற்றிய கதான்றிற்கு ஒரு அங்கீகாரைளிக்குை் வமகயிை் 

இந்த விருதானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 2001 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த அறக்கட்டமளயானது,  

o கை்விதத்ுமறயிை் ைகதத்ானப் பங்களிப்பு அளிதத்ு வருகிறது. 

o கபங்களூருவிை் அசிை் பிதரை்ஜி பை்கமைக்கழகதம்த நடத்தி வருகிறது ைற்றுை் 

o பை இைாப தநாக்கைற்ற நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கி ஆதரவளிக்கிறது.  

 

 

இராமானுஜன் பரிசு 2021 
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 வளரந்்து வரும் நாடுகளின் இளம் கணிதவியலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ராமானுஜன் 

பரிசானது (2021) இந்தியக் கணிதவியலாளர ் நீனா குப்தா என்பவருக்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 மகண்முடற அல்லது பபாருத்த முடற இயற்கணித வடிவியல் மற்றும் பரிமாற்ற 

இயற்கணிதம் (affine algebraic geometry and commutative algebra) ஆகியவற்றில் இவரது 

சிறந்தப் பங்களிப்பிற்காக மவண்டி இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 மபராசிரியர ் நீனா குப்தா, பகால்கத்தாவிலுள்ள இந்தியப் புள்ளி விவரக் கல்வி 

நிறுவனதத்ில் பணி புரியும் ஒரு கணிதவியலாளர ்ஆவார.் 

 இராமானுஜர ்பரிசிடன பவன்ற 3வது பபண்மணி இவர ்ஆவார.் 

 இந்த விருதானது முதன்முடறயாக 2005 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதானது அப்துஸ் சலாம் சரவ்மதச மதற்ற இயற்பியல் டமயதத்ினால் அறிவியல் 

மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துடற மற்றும் சரவ்மதச கணித ஒன்றியம் ஆகியவற்றுடன் 

இடணந்து வழங்கப்படுகிறது.  

 

வொனாலி காரக்் 

 

 மசானாலி காரக்், ொரவ்ரட்ு பல்கடலக்கழகதத்ில் பல்லுயிரப்் பபருக்கம் குறித்த ஒரு 

மதிப்பு மிக்க முதுகடல ஆதரவுக் கல்வி படிப்பிற்கான ஒரு வாய்ப்பிடனப் பபற்று 

உள்ளார.் 

 மசானாலி காரக்் படல்லிப் பல்கடலக் கழகதத்ில் உள்ள ஒரு ஆராய்சச்ியாளர ்ஆவார.் 

 இவர ்இந்தியா, இலங்டக மற்றும் இந்மதாமனசியா ஆகிய நாடுகடளச ்மசரந்்த 50 புதிய 

தவடள இனங்கடளப் பற்றி விவரித்துள்ளார.்  

 

DBS இந்திய ேங்கி 

 DBS இந்திய வங்கி என்ற ஒரு வங்கிக்கு எகனாமிக் டடம்ஸ் இதழின் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சிறந்த வங்கி, நிதிச ் மசடவ மற்றும் காப்பீட்டு வசதி விருதுகளானது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அந்த விருதுகளாவன,  
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o புதுடமமிக்க API/தமடயற்ற வங்கிமுமறப் பிரிவிை் DBS rapid (நிகழ்தநரAPI) வசதி 

விருது. 

o ‘சிறந்த டிஜிட்டை் நுகரத்வார ் அனுபவ முன்கனடுப்பு’ பிரிவிை் நுண்ணறிவு வங்கி 

முமற விருது.  

 

 

ெசி தரூரின் புதிய புத்தகம் 

 “Pride, Prejudice மற்றும் Punditry” என்று  தடலப்பிடப்பட்ட சசி தரூரின் 23வது புதத்கமானது 

பதலுங்கானாவின் டெதராபாத் நகரில் பவளியிடப்பட்டது. 

 இவர ் முன்னாள் மத்திய அடமசச்ரும் தற்மபாடதய மக்களடவயின் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரும் ஆவார.் 

 நவீன இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய அரசியல் மபான்ற சில குறிப்பிட்டத ்

தடலப்புகளுக்பகன பதத்ு பகுதிகள் இப்புத்தகதத்ில் உள்ளன. 

 இவர ் “An Era of Darkness” என்ற தனது புதத்கத்திற்காக 2019 ஆை் ஆண்டிை் சாகித்திய 

அகாடமி விருதிமன கவன்றுள்ளார.்  
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குமார மங்கலம் பிரல்ா 

 அபமரிக்காவின் சிலிகான் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் அடமந்துள்ள Indus Entrepreneurs (TiE) 

என்ற நிறுவனைானது வணிகப் பரிைாற்றங்களிை் ஆண்டின் சிறந்த உைகளாவிய 

கதாழிை்முமனவராக குைார ைங்கலை் பிரை்ாவிமன அறிவித்துள்ளது.  

 இதன் மூைை் இந்த விருதிடனப் பபற்ற முதல் இந்தியத் பதாழிலதிபர ் என்ற ஒரு 

பபருடமயிடன பிரல்ா பபற்றுள்ளனர.் 

 பபருந்பதாற்றுக் காலங்களில் இந்தக் குழுமதத்ில் அவர ் ஆற்றிய அசாதாரணப் 

பங்களிப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 துபாயில் நடடபபற்ற Indus Entrepreneurs உைக உசச்ி ைாநாட்டு விருது விழாவிை் இந்த 

விருதானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 

பூைானின் உயரிய குடிடம விருது 

 

 பூடான் அரசு தனது உயரியக் குடிடம விருதான நகடாக் பபல்கி மகாரம்லா விருதிடன 

பிரதமர ்மமாடி அவரக்ளுக்கு வழங்கி பகௌரவித்துள்ளது.  

 பூடானின் பிரதமர ் மலாட்டாய் பசரிங் பூடானின் உயரிய விருதிற்கு பிரதமர ் மமாடி 

அவரக்ளின் பபயடர அறிவித்தார.்  

 பூடான் அரசுடன் இந்தியா நட்புறவுடன் நடந்து பகாண்டதற்குப் பாராட்டு பதரிவிக்கும் 

வடகயில் இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

 இது பல்மவறு அரசுகளினால் மமாடிக்கு வழங்கப் பட்ட 10வது சரவ்மதச விருதாகும். 
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இளம் புவியியல் அறிவியலாளர் விருது 

 கான்பூரின் இந்தியத் பதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்டதச ் மசரந்்த மராமபஷ் மகாயல் 

இளம் புவியியல் அறிவியலாளர ்விருதிடன பவன்றுள்ளார.் 

 இந்தியப் புவியுரு மாதிரி மற்றும் கணக்கீட்டு பமன்பபாருடள உருவாக்கியதில் அவரது 

தனிதத்ுவமிக்கப் பங்களிப்பிற்கு அங்கீகரிக்கும் வடகயில் இந்த விருதானது அவருக்கு 

வழங்கப் பட்டது. 

 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட நம்பிக்டகக்குரிய அறிவியலாளரக்ளுக்கு 

ஒவ்மவார ்ஆண்டும் இளம் புவியியல் அறிவியலாளர ்விருதும் தங்கப் பதக்கமும் வழங்கப் 

படுகிறது. 

 இது ராஷபுடி காமாக்சி என்பவரின் நிடனவாக வழங்கப்படுகிறது. 

 ராஷபுடி காமாக்சி புவியியல் மற்றும் புவியியல் சாரந்்த ஆய்வுகளில் ஒரு வலுவான 

ஈடுபாடு உடடய ஒரு மூமலாபாயம் மிக்க ஆய்வாளர ்ஆவார.் 

 

 

ெரே்வதெ கைல்ொர் அடமப்பு விருது 

 

 சரவ்மதச கடல்சார ் அடமப்புச ்  சடபயானது இந்தியக் கடற்படட இந்திய கடமலாரக் 

காவற்படட மற்றும் tugboat Ocean Bliss என்ற கப்பலின் பயணிகள் ைற்றுை் தமைவர ்

ஆகிதயாருக்குப் பாராட்டுச ்சான்றிதமழ வழங்கியது.  

 M/T New Diamond என்ற கப்பலின் மீட்புப் பணிகளுக்கான ஒரு தனிதத்ுவை் மிக்க மற்றும் 

துணிசச்ைான முயற்சிகளுக்காக மவண்டி இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தியக் கடற்பமட, இந்தியக் கடதைாரக் காவற்பமடகளின் வீரரக்ள் ைற்றுை் tugboat 

Ocean Bliss என்ற கப்பலின் பயணிகள் ைற்றுை் தமைவர ்ஆகிதயாரின் மீட்புக் குழுவானது 

நிமையான ைற்றுை் பயன்மிக்க தீயமணப்பு நடவடிக்மககமள இதற்காக மவண்டி 

தைற்ககாண்டனர.் 

 அவரக்ள் கப்பமைக் கடற்கமரயிடன மநாக்கி இயக்கச ் கசய்து, கடலில் பபரும் 

உயிரிழப்மபத் தடுதத்மதாடு மட்டுமல்லாமல், கபருை் கடை் ைாசிமனத் தடுக்கவும் 

பசய்தனர.் 

 

உலகில் மிகவும் வபாற்றப்படும் ஆண்கள் 

 பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அவரக்ள் உலகில் மிகவும் மபாற்றப்படும் 20 ஆண்கள் பட்டியலில் 

8வது இடத்டதப் பபற்றுள்ளார.் 

 YouGov எனுை் தரவு ைதிப்பாய்வு நிறுவனை் தைற்ககாண்ட கணக்ககடுப்பிை் இது கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 இதில் பிரதைர ் தைாடி அவரக்ள் ஷாருக்கான், அமிதாப் பசச்ன் ைற்றுை் விராட் தகாலி 

ஆகிதயாமர விட முன்னிமையிை் உள்ளார.் 

 இந்தப் பட்டியைானது 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான உைகிை் அதிகை் தபாற்றப்படுை் இந்தியப் 

கபண்களான பிரியங்கா தசாப்ரா, ஐஸ்வரய்ா ராய் பசச்ன் ைற்றுை் சுதா மூரத்்தி 

ஆகிதயாமரயுை் ககாண்டுள்ளது.  

 

 

வமாஹித் சஜயின் 

 எகானமிக் டடம்ஸ் இதழின் மமாஹித் பஜயின் இந்திய பசய்தித்தாள் சங்கத்தின் 

தடலவராக 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்குத் மதரந்்பதடுக்கப் பட்டார.் 

 இந்தச ் சங்கமானது நாட்டிலுள்ள பத்திரிக்டக, இதழ்கள் மற்றும் வார இதழ்களின் 

பவளியீட்டு நிறுவனங்களுக்கான உயரம்ட்ட அடமப்பாகும். 
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 பெல்த ்  & தி ஆன்டிகசப்டிக் இதழின் L. ஆதீமூைை் என்பவமர அடுதத்ு இவர ் அந்தப் 

கபாறுப்பிடன ஏற்க உள்ளார.் 

 

 

காந்தி வைாபி கேரன்ர் – சதலுங்குப் புத்தகம் 

 இந்தியக் குடியரசுத் துடணத் தடலவர ் M. கவங்கய்யா நாயுடு அவரக்ள் “காந்தி தடாபி 

கவரன்ர”் (Gandhi Topi Governor) என்ற கதலுங்குப் புதத்கத்திமன கவளியிட்டார.்  

 இது ஆந்திரப் பிரமதசத்தின் அலுவல் பமாழி ஆடணயதத்ின் தடலவரும் பத்ம ஸ்ரீ விருது 

பபற்றவருமான டாக்டர.் யாரல்கடா லட்சுமி பிரசாத் என்பவரால் எழுதப்பட்டது.  

 இந்தப் புத்தகமானது வழக்கறிஞர ்இட்புகண்டி ராகமவந்திர ராவ் (Idpuganti Raghavendra Rao) 

அவரக்ளின் வாழ்க்டகப் பற்றி விவரிக்கிறது.  

 ராவ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து ைதத்ிய ைாகாணங்களின் ஆளுநர,் சுதந்திரப் தபாராட்ட 

வீரர ்ைற்றுை் சட்டைன்ற உறுப்பினராகவுை் திகழ்ந்தார.் 

 

 

ைாக்ைர், வரகா செௌத்ரியின் புத்தகம்  

 டாக்டர.் மரகா பசௌதர்ி எழுதிய “India’s Ancient Legacy of Wellness” என்ற புத்தகைானது 

சமீபதத்ிை் கவளியிடப்பட்டது. 

 இது உைக டிஜிட்டை் தினக் ககாண்டாட்டத்தின் தபாது கவளியிடப்பட்டது. 

 இப்புத்தகைானது புதத்ுயிர ் கபறவுை் தவமைமயத ் திறை்பட கசய்யவுை் உதவுை் 

நடவடிக்மகயான இயற்மகயுடன் கநருங்கி வாழ்வது ைனிதரக்ளுக்கு எவ்வளவு மிக 

முக்கியை் என்பது பற்றி எடுதத்ுமரக்கிறது. 
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தங்க மயில் சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்டம விருது 2021 

 

 எஃகு அடமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய எஃகு ஆடணய நிறுவனத்திற்கு 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான தங்கமயில் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டம விருதானது வழங்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்த நிறுவனமானது பதாடரந்்து 3 ஆண்டுகளாக இந்த விருதிடனப் பபற்று வருகிறது. 

 இந்த விருதானது சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டமயில் குறிப்பிடதத்க்க சாதடனகடளப் 

படடதத் நிறுவனங்களுக்கு உலக சுற்றுசச்ூழல் அறக்கட்டடள என்ற அடமப்பினால் 1998 

ஆம் முதல் வழங்கப்படுகிறது. 

 

அலிமிைன் செயிதி 

 சீனாவின் மிக வயதான நபரான அலிமிென் பசயிதி, சின்சியாங் உய்குர ் தன்னாட்சிப் 

பகுதியில் தனது 135வது வயதில் காலமானார.்  

 கஷ்கர ்மாகாணத்திலுள்ள சுமல கவுண்டி மாவட்டத்தின் மகாமுபசரிக் நகரிடனச ்மசரந்்த 

அலிமிென் 1886 ஆம் ஆண்டு  ஜுன் 25 அன்று பிறந்தார.் 
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 2013 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மிக வயதான நபரக்ளின் பட்டியலில் இவர ் முதலிடம் 

பபற்றார.் 

 மகாமுபசரிக் நகரானது 90 வயதிற்கு மமற்பட்டவரக்டள அதிகம் பகாண்ட ‘நீண்ட 

ஆயுளுடடய நகரமாக’ அறியப் படுகிறது. 

 

 

வகை் பிளாஞ்செை் 

 

 ஆஸ்கார ்விருது பபற்ற மகட் பிளாஞ்பசட்டிற்கு (Cate Blanchett) பிரஞ்சு சினிைாத் துடறயில் 

உயரிய விருதான Cesar d’ Honneur என்ற விருதானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 வாழ்நாள்  சாதடன விருதான Cesar d’ Honneur விருதானது 2022 ஆை் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 

அன்று பாரஸ்ீ நகரிை் நமடகபற உள்ள விழாவிை் இவருக்கு வழங்கப்படுை். 

 ைாரட்ின் ஸ்கார ் சி. இயக்கிய ‘The Aviator’ என்ற திமரப்படத்திை் ைமறந்த திமர 

நட்சத்திரைான தகதர்ின் கைப்பரன்் என்பவரின் கதாபாதத்ிரத்திை் நடித்ததற்காக 

பிளாஞ்கசட் தனது முதை் ஆஸ்கார ்விருதிமனப் கபற்றார.் 

 2013 ஆை் ஆண்டிை் வுட்டி ஆகைன் தயாரிதத்ு கவளியிட்ட “Blue Jasmine” என்ற ஒரு 

திமரப்படதத்ிற்காக இவர ்தனது 2வது ஆஸ்கார ்விருதிமனப் கபற்றார.் 
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மிகவும் புத்தாக்கம் மிக்க கல்வி நிறுேனம் 

 

 ரூரக்்கியின் இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமானது பதாழில்துடற புத்தாக்க 

விருதுகளுக்காக மவண்டி மதிப்பு மிக்க இந்தியத் பதாழில்துடறக் கூட்டடமப்பினால் 

மதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த நிறுவனமானது இந்த ஆண்டில், மிகவும் புத்தாக்கம் மிக்க ஆராய்சச்ி நிறுவனம் 

என்ற பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்டதப் பபற்றுள்ளது. 

 கடந்த ஆண்டு இந்த நிறுவனமானது அதன் கண்டுபிடிப்புகளின் எண்ணிக்டகடய 

கணக்கில் பகாண்டு “ஆண்டின் சிறந்த புத்தாக்கை் மிக்க கை்வி நிறுவனை்” என்று 

அறிவிக்கப்பட்டது.  

 

தடலடமத்துே உறுதிப்பாை்டிற்கான ஐ.நா. சபண்கள் விருது, 2021 

 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிராந்திய ஆசிய-பசிபிக் பபண்கள் அதிகாரமளிப்பு பகாள்டககள் 

என்ற விருது வழங்கும் விழாவில் திவ்யா பெக்மட என்பவருக்குத் தடலடமத்துவ 

உறுதிப்பாட்டிற்கான ஐ.நா. பபண்கள் விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ் கரந்ாடகாவின் உடுப்பி பகுதிடயச ் மசரந்்த, இந்தியப் பருவநிடல நடவடிக்டகத் 

துடறயின் ஒரு பதாழில்முடனமவார ்ஆவார.் 

 மபபயரு சுற்றுசச்ூழல் மசடவகள் என்ற தனது அடமப்புடன் மசரந்்து பருவநிடல 

நடவடிக்டக முயற்சிகள் மூலமாக பாலினச ் சமதத்ுவத்டத முன்மனற்றுவதற்காக அவர ்

ஆற்றி வரும் பதாடர ் முயற்சிகளுக்காக மவண்டி இந்த விருதானது அவருக்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  
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அன்டன சதரொ நிடனவு விருது 

 

 சுற்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைர ்டாக்டர ்அனிை் பிரகாஷ் தொஷிக்கு 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சமூக 

நீதிக்கான அன்மன கதரசா நிமனவு விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 டாக்டர ்அனிை் பிரகாஷ் தொஷிக்கு இந்த ஆண்டு பத்ை பூஷன் விருதும் வழங்கப் பட்டது. 

 எரத்் ஷாட் பரிசிடன கவன்ற விதய்ுத் தைாகன் ைற்றுை் உத்தரகாண்ட் ைாநிைத்மதச ்

தசரந்்த இளை் சுற்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைர ் ரித்திைா பாண்தட ஆகிதயாருை் இந்த விருமதப் 

கபற்றுள்ளனர.் 

 

துஷார் கபூரின் முதல் புத்தகம் 

 துஷார ்கபூர ் ‘Bachelor Dad’ என்ற தடலப்பில் தனது முதல் புதத்கத்திடன எழுதி உள்ளார.் 

 இவர ்2016 ஆம் ஆண்டில் வாடடகத் தாய் மூடற  மூலம் தனது  மகன் லக்சயா கபூருக்கு 

ஒற்டறத் தந்டதயானார.் 

 அவர ் இந்தப் புதியப் புத்தகதத்ில் ஒற்டறத் தந்டதயாக அவர ் வாழ்ந்து வரும் தனது 

வாழ்க்டகப் பயணத்டதப் பகிரந்்துள்ளார.் 

 

 

வபராயர் சைஸ்மண்ை் டுை்டு 

 கதன்னாப்பிரிக்காவின் நிறகவறிக்கு எதிரான நாயகரும், நாட்டின் ஒரு தாரம்ீக திமச 

காட்டி என்று வரண்ிக்கப்பட்டவருமான மபராயர ் படஸ்மண்ட் டுட்டு, சமீபதத்ிை் 

காலமானார.் 
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 அவரது எளிதான நமகசச்ுமவ ைற்றுை் சிறப்பியை்பு மிக்க புன்னடகக்காகவும், 

எை்ைாவற்றுக்குை் தைைாக அமனதத்ு வண்ணத்தினரின் சமுதாயம் சாரந்்த அநீதிகளுக்கு 

எதிராக அவர ் ஆற்றிய அயராதப் தபாராட்டங்களுக்காகவும் மவண்டி அவர ் நிடனவு 

கூறப்படுகிறார.் 

 கதன்னாப்பிரிக்காவிை் கவள்மளச ் சிறுபான்மைச ் சமுதாயத்தினரின் ஆட்சிமய 

எதிரத்்துப் தபாராடியதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு அமைதிக்கான தநாபை் பரிசு 

வழங்கப்பட்டது. 

 1994 ஆம் ஆண்டில் கநை்சன் ைண்தடைா அவரக்ள் அந்த நாட்டின் முதை் கறுப்பின 

அதிபரான மபாது, கதன்னாப்பிரிக்காமவ விவரிக்கும் வடகயில் "வானவில் மதசம்" என்ற 

ஒரு வாரத்்மதமய அவர ்உருவாக்கினார.் 

 அபமரிக்க நாட்டின் முதல் கறுப்பினத ் தடலவரும், அகைரிக்காவின் முன்னாள் 

அதிபருமான பாரக் ஒபாைா, டுட்டுமவ ஒரு "தாரம்ீக திமசகாட்டி" (moral compass) என்று 

பாராட்டினார.் 

 

 

உலக  சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் பருேநிடல நைேடிக்டக குடிமகன் விருது 2021 

 

 விரல் சுதிரப்ாய் மதசாய் அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 குஜராதத்ின் பசுடம மனிதன் அல்லது பசுடம மனிதன் என்று பிரபலமாக அறியப் படும் 

இவர ்சூரத் நகடரச ்மசரந்்த ஒரு பதாழிலதிபர ்ஆவார.் 

 பருவநிடல மாற்றத்திற்கான இந்தக் பகௌரவதட்த பபற்ற ஒமர இந்தியர ் என்ற ஒரு  

பபருடமடய மதசாய் பபற்றுள்ளார.் 
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ஆண்டின் சிறந்த சதன் ஆப்பிரிக்கர ்விருது 

 டாக்டர ் இம்தியாஸ் சூலிமான் என்பவருக்கு மமவ்ரிக் எனும் ஒரு தினசரிப் பத்திரிக்டக 

நிறுவனதத்ினால் வழங்கப்படும் ஆண்டிற்கான சிறந்த பதன் ஆப்பிரிக்கர ் என்ற ஒரு 

விருதானது வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இவர ்இந்திய வம்சாவளிடயச ்மசரந்்த மக்கள் மசடவயாளரும் மற்றும் “Gift of the Givers” 

எனுை் ஒரு தபரிடர ்நிவாரணக் குழுவின் நிறுவனருை் ஆவார.்  

 இந்த அறக்கட்டமள ைற்றுை் நிவாரண அமைப்பானது நிைநடுக்கை் தபான்ற இயற்மகப் 

தபரிடராை் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிை் நிவாரணப் பணிகமளயுை் தபாரினாை் 

பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிை் ைக்களுக்கு உதவிகமளயுை் வழங்கியுள்ளது.  

 

 

எை்ேரட்ு O.வில்ென் 

 

 இவர ்தனது 92வது வயதில் காலமானார.் 

 அபமரிக்க அறிவியலாளர,் மபராசிரியர ்மற்றும் நூலாசிரியரான இவரது பூசச்ிகள் பற்றிய 

ஆய்வு மற்றும் புவிடயக் காப்பதற்கான ஒரு அறிவுப் பூரவ்மான எசச்ரிக்டக குறிதத் 

ஆய்வானது இவருக்கு ‘டாரவ்ினின் இயை் வாரிசு’ என்ற ஒரு புமனப் கபயமரப் கபற்றுத ்

தந்தது.  

 இவர ்சமூக உயிரியலின் தந்டத என்றும் உயிரிப் பன்முகதத்ன்டமயின் தந்டத என்றும் 

அடழக்கப் படுகின்றார.் 

 1978 ஆை் ஆண்டிை் On Human Nature ைற்றுை் 1990 ஆை் ஆண்டிை் The Ants என்ற புதினை் சாரா 

புத்தகங்களுக்காக மவண்டி புலிட்சர ்பரிசுகமள இவர ்கவன்றுள்ளார.்  
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வதசிய இனப்சபருக்கப் பாதுகாப்பு விருது 2021 

 மகரளாவின் மன்னுத்தியிலுள்ள ஒரு மகாழி வளரப்்புத ் திட்டமான அடனத்திந்திய 

ஒருங்கிடணந்த ஆராய்சச்ித் திட்டத்திற்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 பதலிசம்சரி வடக இனதத்ின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்சச்ி நடவடிக்டககளுக்காக 

மவண்டி இந்த மதிப்பு மிக்க விருதிடன இந்த அடமப்பு பபற்றது.  

 பதலிசம்சரி என்ற இனமானது மகரள மாநிலதத்ிடனப் பிறப்பிடமாக பகாண்டு, அங்கு 

மட்டுமம காணப்படும் ஒரு வடக மகாழி இனமாகும்.   

 

 

 

 

விடளயாை்டுெ ்செய்திகள் 

வபலன் டி ‘ஓர ்விருது சபற்றேரக்ள் பை்டியல் 2021  

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மபலன் டி ‘ஓர ்விருதிடன லிமயானல் பமசி பபற்றுள்ளார.் 

 லிமயானல் பமசி தனது முந்டதயச ் சாதடனடய முறியடித்து 7வது முடறயாக இந்த 

விருதிடனப் பபற்றுள்ளார.் 

List of all winners during the 2021 Ballon d’Or awards ceremony: 

 Kopa trophy (best player under 21) – Barcelona’s Pedri 

 Best Striker of the Year award – Lewandoski 

 Women’s Ballon d’Or 2021 – Barcelona’s Alexia Putellas 

 Yachine Trophy 2021 – PSG’s Gianluigi Donnarumma 

 Men’s Ballon d’Or 2021 – PSG’s Lionel Messi. 

 Club of the Year award – Chelsea 
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 இவடரத் பதாடரந்்து கிறிஸ்டியாமனா பரானால்மடா இந்த விருதிடன 5 முடற 

பவன்றுள்ளார.் 

 மபலன் டி ‘ஓர ் விருதானது விடளயாட்டுத் துடறயில் மிகவும் மதிப்புமிக்க தனிநபர ்

பகௌரவமாகக் கருதப்படும் ஒரு வருடாந்திர விருதாகும். 

 இந்த விருதானது பிரான்சு புட்பால் என்ற ஒரு பிரஞ்சு நாட்டுப் பத்திரிக்டகயினால் 

வழங்கப் படுகிறது. 

 இது முதன்முடறயாக 1956 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டது.  

 இங்கிலாந்டதச ்மசரந்்த ஸ்டான்லி மமத்யூ இந்த விருதிடனப் பபற்ற முதல் நபர ்ஆவார.்  

 

ரவிெெ்ந்திரன் அஸ்வினின் புதிய ொதடன 

 ரவிசச்ந்திரன் அஸ்வின், படஸ்ட் மபாட்டிகளில் அதிக விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய  

இந்தியாவின் 3வது வீரராக (418 விக்பகட்டுகள்) மாறியுள்ளார.் 

 இவர ்சுழற்பந்து வீசச்ாளர ்ெரப்ஜன் சிங்கிடன விஞ்சினார.் 

 கான்பூரில் உள்ள கிரன்ீபாரக்் டமதானத்தில் இந்திய அணிக்கும் நியூசிலாந்து அணிக்கும் 

இடடமய நடடபபற்ற முதலாவது படஸ்ட் மபாட்டியின் 5வது நாளன்று இந்த 

சாதடனயானது நிகழ்த்தப்பட்டது. 

 இவர ் கிவி எனப்படும் நியூசிலாந்து அணியின் துடணத் தடலவர ் டாம் லாதத்ம் 

என்பவடர வீழ்த்தி இந்தச ்சாதடனடய எட்டினார.் 

 

 

ATP வெலஞ்ெர ்வபாை்டி 

 இந்திய படன்னிஸ் வீரர ் ராம்குமார ் ராமநாதன் பெ்டரனில் உள்ள மனாமா என்னும் 

இடதத்ில் நடடபபற்ற ATP தசைஞ்சர ் தபாட்டியிை் தனது முதை் ஒற்மறயர ் பிரிவுப் 

பட்டத்டத பவன்றார.்  

 இவர ்ரஷ்யாவின் எவ்பகனி கரல்வ்ஸ்கி (Evgeny Karlovskiy) என்பவடர வீழ்த்தினார.் 

 ராம்குமார ்ராமநாதன் பசன்டனடயச ்மசரந்்தவராவார.்  
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உலகத் தைகள விருதுகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகத் தடகள விருது விழாவில் ஓய்வு பபற்ற இந்திய ஓட்டப் 

பந்தய வீராங்கடன அஞ்சு பாபி ஜாரஜ்் அவரக்ளுக்கு ‘ஆண்டின் நாயகி விருதானது‘ 

வழங்கப் பட்டது. 

 இவர ் 2005 ஆம் ஆண்டு IAAF உைகத் தடகள இறுதிப் தபாட்டிகளிை் தங்கை் கவன்றவர ்

ஆவார.்  

 

 இவர ் 2003 ஆம் ஆண்டில் பாரஸ்ீ நகரில் நடடபபற்ற உலகத் தடகள சாம்பியன்சிப் 

மபாட்டிகளில் நீளம் தாண்டுதல் மபாட்டியில் பவண்கலப் பதக்கம் பவன்ற முதல் இந்தியத் 

தடகள வீரர ்ஆவார.்  

 ஒலிம்பிக் சாம்பியன்களான ஜடமக்காவின் எடலன் தாம்சன் பெராெ் மற்றும் 

நாரம்வயின் காரஸ்்படன் வாரம்ொல்ம் ஆகிமயார ் ஆண்டின் சிறந்த உலகத் தடகள 

வீரரக்ளாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளனர.்    

Category Winners 

World Athletes of the Year Elaine Thompson-Herah and Karsten Warholm 

Female Rising Star Athing Mu 

Male Rising Star Erriyon Knighton 

Member Federations Award 
Federacion Costarricense de Atletismo (Costa 

Rica) 

Inspiration Award Mutaz Barshim and Gianmarco Tamberi 

President’s Award 
Peter Diamond, Executive Vice President of 

NBC Olympic Programming 

Coaching Achievement Award Bobby Kersee 

Woman of the Year Award Anju Bobby George 

Jean-Pierre Durand World Athletics 

Photograph of the Year 

Photograph by Ryan Pierse of the women’s 

high jump qualifying at the Tokyo Olympic 

Games 
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அஜாஸ் பவைல் 

 

 ஒரு படஸ்ட் இன்னிங்ஸ் மபாட்டியில் 10 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய 3வது வீரர ்என்ற ஒரு 

பபருடமடய அஜாஸ் பமடல் பபற்றுள்ளார.் 

 இந்தச ்சாதடனடய நிகழ்த்திய முதல் நியூசிலாந்து பந்து வீசச்ாளர ்அஜாஸ் ஆவார.் 

 முை்மபமயப் பிறப்பிடைாகக் ககாண்ட நியூசிலாந்து சுழல் பந்து வீசச்ாளர ்அஜாஸ் பமடல், 

மும்டபயின் வான்கமட அரங்கில் (Wankhede Stadium) நடடபபற்ற இந்திய அணிக்கு 

எதிரான மபாட்டியில் இந்தச ்சாதடனடயப் படடதத்ார.் 

 ஜிம் மலகர ் மற்றும் அனில் கும்ப்மள ஆகிமயாடரயடுத்து படஸ்ட் மபாட்டியின் ஒமர 

இன்னிங்சில் 10 விக்பகட்டுகடள வீழ்தத்ிய 3வது கிரிக்பகட் வீரர ் என்ற பபருடமடய 

அஜாஸ் பபற்றார.் 

 இந்தியா இதிை் 325 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 

 

 

வைவிஸ் வகாப்டப 2021 

 ரஷ்ய படன்னிஸ் கூட்டடமப்பு 2021 ஆம் ஆண்டு மடவிஸ் மகாப்டபடய பவன்றது. 

 மடவிஸ் மகாப்டப இறுதிப் மபாட்டியானது ரஷ்யாவின் ஆன்ட்மர ரூப்மலவ் மற்றும் மடனில் 

பமட்பவபடவ் ஆகிமயாரிடடமய நடடபபற்றது. 
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 மடனிஸ் பமட்பவபடவ் இந்தப் மபாட்டியில் பவன்று ரஷ்ய படன்னிஸ் கூட்டடமப்பிற்கு 

பவற்றிடயப் பபற்று தந்தார.் 

 ஆன்ட்ரி ரூப் மலவ் மிகவும் மதிப்பு மிக்க வீரராக மதரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

 மடவிஸ் மகாப்டபப் மபாட்டியானது படன்னிஸ் உலகக் மகாப்டப எனவும் அடழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது ஆடவர ்படன்னிஸ் மபாட்டிக்கான சரவ்மதச அணிப் தபாட்டியாகுை். 

 ைகளிருக்கான தடவிஸ் தகாப்மபப் தபாட்டியானது பிை்லீ ஜீன் கிங் தகாப்மப எனப் 

படுகிறது. 

 இப்தபாட்டியானது சரவ்ததச கடன்னிஸ் கூட்டமைப்பினாை் நடத்தப்படுகிறது. 

 

BWF உலகக் வகாப்டபப் வபாை்டி 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு BWF உைகக் தகாப்மபயின் இறுதிப் தபாட்டியானது இந்மதாமனசியாவின் 

பாலியில் இந்தியாவின் P.V.  சிந்துவிற்குை் பதன் ககாரியாவின் தசதயாங்கிற்குை் இமடதய 

நமடகபற்றது.  

 இதில் தசதயாங் பவற்றிக் தகாப்மபயிமனயுை், சிந்து கவள்ளிப் பதக்கத்திமனயுை் 

கவன்றனர.்  

 2021 ஆை் ஆண்டு BWF உைகக் தகாப்மபயின் ஆடவர ் ஒற்மறயர ் பிரிவிை் விக்டர ்

ஆக்கசை்சன் பவற்றிக் தகாப்மபயிமன கவன்றார.் 

 இப்தபாட்டியானது தபட்மின்டன் உைகக் கூட்டமைப்பினாை்  நடதத்ப்படுகிறது.  

 BWF உைகக்தகாப்மபப் தபாட்டியானது 2 ஆை் தர தபட்மின்டன் தபாட்டித் கதாடராகுை் 

(Grade 2 Badminton tournament series).  

 இது ஒற்மறயர ் (ஆண்கள் ைற்றுை் கபண்கள்) ைற்றுை் இரட்மடயர ் (ஆண்கள், கபண்கள் 

ைற்றுை் கைப்பு) பிரிவுகளிை் முன்னணி உைகத் தர வீரரக்ளிமடதய நடதத்ப்படுகிறது.  

 

ஆசிய அணி ஸ்குோஷ் ொம்பியன்சிப் வபாை்டிகள் 

 ஆசிய அணி ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்சிப் மபாட்டியின் இறுதிப் மபாட்டியில் இந்திய 

அணிடய வீழ்தத்ி மமலசிய அணி பவற்றி பவற்றது.  

 இதற்கு முன்பு 1981 மற்றும் 2012 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடந்த இவ்வாறான மபாட்டிகளிலும் 

இந்தியா மதால்வியுற்றது.  

 இறுதிப் மபாட்டியில் ொங்காங் அணிடய வீழ்தத்ி மமலசியாவின் மகளிர ்அணி பவற்றி 

பபற்றது.  

 கடந்த முடற 2008 ஆம் ஆண்டு குடவத் நாட்டில் நடடபபற்ற சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் 

மமலசிய ஆடவர ்மற்றும் மகளிர ்அணி பவற்றி பபற்றன.  

 

2022 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் வபாை்டிகடள அசமரிக்கா புறக்கணிப்பு 

 2022 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் மபாட்டிகடளப் புறக்கணிப்பதாக அபமரிக்க அரசு சமீபதத்ில் 

அறிவித்தது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் மபாட்டிகள் சீனாவின் பபய்ஜிங்கில் நடடபபற உள்ளது. 

 "சீனாவின் மனித உரிடம பதாடரப்ான பகாடுடமகமள" தமது புறக்கணிப்பிற்கு ஒரு 

முக்கியக் காரணம் என்று அபமரிக்கா மமற்மகாள் காட்டி கூறியுள்ளது. 

 அபமரிக்கா இந்தப் புறக்கணிப்பிற்கு "இராஜதந்திரம் சாரந்்த  புறக்கணிப்பு" என்று 

பபயரிட்டுள்ளது. 

 அதாவது, ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளில் பங்மகற்க அபமரிக்கா எந்த அதிகாரப்பூரவ் அல்லது 

தூதரகப் பிரதிநிதித்துவத்டதயும் அனுப்பவில்டல என்று அரத்்தமாகும். 

 ஆனால், ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளில் பங்மகற்க அபமரிக்க வீரரக்ளுக்கு அபமரிக்கா அனுமதி 

அளிதத்ு வருகிறது. 

 சீனா மமற்பகாள்ளும் பின்வரும் மனித உரிடம மீறல் பதாடரப்ான அட்டூழியங்ச ்

பசயல்களுக்காக அபமரிக்கா ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளில் பங்மகற்படத புறக்கணிக்கச ்

பசய்கிறது. 

o தாய்வான் மற்றும் திபபதத்ில் நிலவும் சூழ்நிடலகள் 

o ொங்காங்கில் மமற்பகாள்ளப்படும் அடக்குமுடற 

o சின்ஜியாங்கில் (Xinjiang) சிறுபான்டம இனதத்வரான முஸ்லிம் உய்குரக்டள 

துஷ்பிரமயாகம் பசய்தல். 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் BWF ஆை்ைநாயகரக்ள் 

 கடன்ைாரக்்கின் விக்டர ்ஆக்கசை்கசன் ைற்றுை் சீனாவின் மததபய் நகடரச ்மசரந்்த மத 

சூ யிங் ஆகிதயார ்முமறதய 2021 ஆை் ஆண்டின் ஆண் ைற்றுை் கபண் ஆட்ட நாயகரக்ளாக 

தபட்மிண்டன் உைகக் கூட்டமைப்பாை் (BWF) ததரவ்ு கசய்யப்பட்டனர.் 

 விக்டர ்ஆக்கசை்சன் ஒலிை்பிக் சாை்பியன் ஆவார.் 

 டாய் சூ யிங் (Tai Tzu Ying) தடாக்கிதயா விமளயாட்டுப் தபாட்டியிை் கவள்ளிப் பதக்கை் 

கவன்றவர ்ஆவார.் 
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விராை் வகாலியின் புதிய ொதடன 

 சரவ்ததச கிரிக்ககட்டின் பை்தவறு வடகயான மபாட்டிகளில் 50 கவற்றிகமளப் பபற்ற 

முதை் கிரிக்ககட் வீரர ்என்ற கபருமைமய விராட் தகாலி கபற்றார.் 

 முை்மப கடஸ்ட் மபாட்டியில் இந்திய அணி 372 ரன்கள் விதத்ியாசதத்ிை் நியூசிைாந்து 

அணிடய வீழ்தத்ியடதயடுத்து அவர ்இந்தச ்சாதடனடயப் படடதத்ார.் 

 தகாை்லியின் இந்த கவற்றியானது, அவரது 153 ODI கவற்றிகள் ைற்றுை் 59 T20I கவற்றிகள் 

ஆகியவற்டறக் கணக்கில் பகாண்டதாகும்.  

 சரவ்ததச கிரிக்ககட்டிை் இத்தடகய சாதமனமயப் பமடத்த ஒதர வீரராக அவர ்தன்டன 

நிடலநிறுத்திக் பகாண்டார.் 

 

FIH இடளவயார் ஆைேர ்ைாக்கி உலகக் வகாப்டப 2021 

 

 ஓடிசாவின் புவமனஸ்வர ் நகரில் நடடபபற்ற இடளமயார ் ஆடவர ் ைாக்கி உைகக் 

தகாப்மபயின் இறுதிப் தபாட்டியிை், கெரை்னி அணிடய 4-2 என்ற தகாை் கணக்கிை் 

வீழ்த்தி அரக்ென்டினா அணி தகாப்மபமய கவன்றது. 

 கவண்கைப் பதக்கதத்ிற்கான ஒரு தபாட்டியிை் இந்திய அணி, பிரான்ஸ் அணியிடம் 

ததாை்வி அமடந்தது. 

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


                   

 

220 
 

ஆசிய இடளவயார் பாரா விடளயாை்டு வபாை்டிகள் 2021 

 

 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான (பாரா) 4வது ஆசிய இடளமயார ் விடளயாட்டுப் 

மபாட்டிகளில் இந்திய அணி 41 பதக்கங்கடள (12 தங்கம், 15 பவள்ளி, 14 பவண்கலம்) 

பவன்றது. 

 இந்தப் மபாட்டியானது பெ்டரனின் ரிஃபர ்நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தப் மபாட்டியானது அந்த நாட்டின் உள்நாட்டு அரசின் உதவியுடன் பெ்டரனின் 

மதசிய பாராலிம்பிக் குழுவினால்  நடத்தப்பட்டது. 

 5வது ஆசிய இடளமயார ் பாரா (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கானது) விடளயாட்டுப் 

மபாட்டிகளானது (2025) உஸ்பபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரில் நடத்தப்படும்.  

 

காமன்சேல்த் பளுதூக்குதல் ொம்பியன்சிப் வபாை்டிகள் 

 உஸ்பபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில் நடடபபறும் காமன்பவல்த் பளுதூக்குதல் 

சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் இந்தியப் பளுதூக்கும் வீராங்கடன ஜில்லி தலாபபமெரா 

தங்கம் பவன்றார.்  

 இவர ் பமாத்தம் 322 கி.கி. எடடடயத் தூக்கி ஸ்நாட்ச ் பிரிவில் (147 கி.கி) ஒரு மதசியச ்

சாதடனடயயும் படடத்தார.் 

 அடுத்த ஆண்டு காமன்பவல்த் மபாட்டிகளுக்கு மநரடியாகத் மதரவ்ான 3வது இந்தியப் பளு 

தூக்கும் வீரர ்என்ற பபருடமடயயும் இவர ்பபற்றார.்  

 இதற்கு முன்பாக அசிந்தா சிமயாலி (73 கி.கி) தங்கம் பவன்றடதத் பதாடரந்்து அவர ்

காமன்பவல்த் மபாட்டிகளுக்குத் மதரவ்ானார.்  

 

செஸ் (ெதுரங்க) ொம்பியன்சிப் வபாை்டி 
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 உலக சதுரங்க சாம்பியனான மாக்னஸ் காரல்்சன் (Magnus Carlsen) தனது பட்டத்டதத் தக்க 

டவதத்ு, துபாயில் நடடபபற்ற FIDE உைக சாை்பியன்சிப் தபாட்டியிை் கவற்றி 

கபற்றுள்ளார.் 

 இவர ் ரஷ்யாவின் கநதபாை்னியாசச்ிமய வீழ்தத்ினார.்  

 காரை்்சன் தனது 5வது உைக சாை்பியன் பட்டத்மத பவன்று உள்ளார.்  

 

ஆசிய ொம்பியன்சிப் துடுப்புப் வபாை்டி 

 

 தாய்லாந்தில் நடடபபற்ற ஆசிய சாம்பியன்சிப் துடுப்புப் மபாட்டியில், இந்திய  அணி 2 

தங்கம் மற்றும் 4 பவள்ளி உள்பட பமாத்தம் 6 பதக்கங்கடள பவன்றது. 

 அரவ்ிந்த் சிங் மித எடட ஆடவர ் ஒற்டறயர ்பிரிவில் தங்கப் பதக்கதத்ிடனயும் அவரது சக 

வீரரக்ள் 3 பவள்ளிப் பதக்கங்கடளயும் பவன்றனர.் 

 மித எடட ஆடவர ்இரட்டடயர ்பிரிவில் இந்தியாவின் ஆசிஷ் புகாத் மற்றும் சுக்ஜிந்தர ்சிங் 

பவள்ளிப் பதக்கத்திடன பவன்றனர.்  

 

AIBA அடமப்பின் சபயர ்மாற்றம் 
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 சரவ்மதச குதத்ுச ்சண்டடச ்சங்கமானது AIBA என்ற தனது பபயர ்சுருக்கதத்ிடன IBA என 

ைாற்றியுள்ளது. 

 அபமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடடபபற உள்ள 2028 ஆை் ஆண்டு ஒலிை்பிக் 

தபாட்டிகளிை் இந்தப் தபாட்டிமயச ் தசரப்்பதற்கான சிை நிரவ்ாகச ் சீரத்ிருத்தத் 

கதாகுப்புகமள ஏற்றுக் ககாள்வதற்கு இது உறுதியளிக்கிறது. 

 

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான TOPS தைகள வீரரக்ள் பை்டியல்  

 இடளமயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் விடளயாட்டுத் துடற அடமசச்கத்தின் ஒலிம்பிக் 

உதவித் திட்ட அடமப்பின் சந்திப்பில் ஒலிம்பிக் டமதானமம இலக்கு என்ற திட்டதத்ின் 

கீழ் உதவி பபறுவதற்கான 148 தடகள வீரரக்ளின் பட்டியல் பவளியிடப்பட்டது.  

 இந்த 148 தடகள வீரரக்ளில் 20 புதிய முகங்களும், ஏழு ஒலிம்பிக் பிரிவுகள் மற்றும் 6 

மாற்றுத் திறனாளி ஒலிம்பிக் பிரிவுகளில் இதர வீரரக்ளும் உள்ளடங்குவர.் 

 இந்தத் திட்டமானது இந்தியாவின் முன்னணித் தடகள வீரரக்ளுக்கு உதவி வழங்கச ்

பசய்வதற்கான ஒரு முயற்சி ஆகும். 

 இத்திட்டமானது  2014 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

லூயிஸ் ைாமில்ைன் – வீரத்திருமகன் விருது  

 

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


                   

 

223 
 

 ஏழு முடற பாரம்ுலா-ஒன் சாம்பியன் பட்டம் பபற்ற பிரிட்டடனச ் மசரந்்த லூயிஸ் 

ொமில்டன், கார ் பந்தயதத்ில் அவர ் புரிந்த சாதடனகளுக்காக ‘வீரதத்ிருைகன்’ என்ற 

விருதிமனப் கபற்று உள்ளார.்  

 லூயிஸ் ைாமிை்டன் 103 கார ்பந்தயங்களிை் அதிக கவற்றிகமளப் கபற்றவர ்என்ற ஒரு 

சாதமனமயப் பமடதத்ுள்ளார.் 

 வீரத்திருைகன் பட்டத்மத கவன்ற 4வது F1 பந்தய வீரர ்ைாமிை்டன் ஆவார.் 

 இருப்பினுை், கார ் பந்தயங்களில் கலந்து பகாள்ளும் சமயத்திமலமய இந்த விருதிமன 

கவன்தற ஒதர ஒரு வீரர ்லூயிஸ் ைாமிை்டன் ஆவார.் 

 

டைம்ஸ் இதழின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த தைகள வீரர ்– சிவமான் டபல்ஸ் 

 டடம்ஸ் இதழானது 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த தடகள வீரராக அபமரிக்காவின் சிமமான் 

டபல்ஸ் என்பவடர அறிவித்தது.  

 உலகின் மிகவும் புகழ்பபற்ற ஜிம்னாஸ்ட் வல்லுநரும், 4 முடற ஒலிம்பிக் பதக்கம் 

பவன்றவருமான இவர ் மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளின் நான்கு இறுதிப் 

மபாட்டிகளில் இருந்து விலகி தனது மன ஆமராக்கியதத்ிற்கு மிகுந்த முன்னுரிடம 

அளித்ததற்காக பாராட்டப் பட்டார.்  

 பின்னடடவிற்குப் பிறகும்,  24 வயதான இவர ் மடாக்கிமயா மபாட்டிகளில் ஆல் ரவுண்ட் 

பிரிவில் பவள்ளி மற்றும் பவண்கலப் பதக்கத்டத பவன்றார.்  

 

 

SJFI விருதுகள் 
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 இந்திய விடளயாட்டுத் துடற பதத்ிரிக்டகக் கூட்டடமப்பானது இந்தியாவின் முன்னாள் 

கிரிக்பகட் வீரரும் கிரிக்பகட் உடர வழங்குநருமான சுனில் மமனாகர ் கவாஸ்கருக்கு 

தனது மதிப்புமிக்க “SJFI பதக்கதத்ிடன”  (2021) வழங்க முடிவு பசய்து உள்ளது.  

 இந்தப் பதக்கமானது இந்திய விடளயாட்டுத் துடற பத்திரிடகயாளர ் கூட்டடமப்பின் 

உயரிய விருதாகும். 

 இந்தக் கூட்டடமப்பானது மமற்கு வங்காளதத்ின் கல்கத்தாவில் (தற்மபாடதய 

பகால்கத்தா) உள்ள ஈடன் காரட்ன் எனுமிடதத்ில் 1976 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27 அன்று 

நிறுவப் பட்டது. 

 

காமன்சேல்த் பளுதூக்குதல் ொம்பியன்சிப் 

 உஸ்பபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரில் நடடபபற்ற காமன்பவல்த் பளுதூக்குதல் 

சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் ஆடவருக்கான 81 கி.கி. எடடப் பிரிவில் பவற்றிப் பபற்றதன் 

மூலம் அஜய் சிங் இந்தியாவிற்கான 3வது தங்கப்பதக்கத்டத பவன்றார.் 

 மமலும் அஜய் சிங் பமாத்தம் 322 கி.கி. எடடடயத் தூக்கி, ஸ்நாட்ச ்பிரிவில் (147 கி.கி) ஒரு 

மதசியச ்சாதடனடயயும் படடத்தார.் 

 மமலும் பரம்ிங் ொம் என்னுமிடதத்ில் அடுதத் ஆண்டு நடடபபற உள்ள காமன்பவல்த ்

மபாட்டிகளுக்கு மநரடியாகத் மதரவ்ான 3வது இந்தியப் பளுதூக்குதல் வீரர ் எனும் 

பபருடமடயயும் இவர ்பபற்றார.் 

 பஜரிமி லாலரிநுங்கா (67 கி.கி.) மற்றும் அசிந்தா சியூலி (73கி.கி.) ஆகிமயார ்

அவரவரக்ளுக்கான மபாட்டிகளில் தங்கம் பவன்றடதத் பதாடரந்்து ஏற்கனமவ 2022 ஆம் 

ஆண்டு காமன்பவல்த் மபாட்டிகளுக்குத் மதரவ்ாகியுள்ளனர.்  

 

 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

 ஸ்பபயினின் ெூல்வாவில் (Huelva) நடடபபற்ற BWF உைக சாை்பியன்சிப் தபாட்டியின் 

ஆடவர ்ஒற்மறயர ்இறுதிப் தபாட்டியிை் நுமழந்த முதை் இந்திய இறகுப்பந்து வீரர ்என்ற 

பபருடமடயப் பபற்று கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் வரலாறு படடதத்ார.் 

 கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் தற்மபாது உலகத் தரவரிடசயில் 14வது இடத்தில் உள்ளார.் 

 இந்த மதிப்பு மிக்க மபாட்டியில் இறுதிப் மபாட்டிக்குத் மதரவ்ான முதல் இந்திய ஆண் 
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இறகுப் பந்து வீரர ் என்ற பபருடம மட்டுமில்லாமல் P.V. சிந்து ைற்றுை் சாய்னா தநவாை் 

ஆகிதயாமரயடுதத்ு இதிை் ததரவ்ான 3வது இந்திய வீரர ் என்ற கபருமைமயயுை் இவர ்

கபற்றுள்ளார.் 

 

 

BWF உலக ொம்பியன்சிப் 

 மபட்மிண்டன் வீரர ் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் ஸ்பபயினின் ெூல்வா நகரில் நடடபபற்ற BWF 

உலக சாம்பியன்சிப் மபாட்டிகளில் பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்ற முதல் இந்திய வீரர ்என்ற 

பபருடமடயப் பபற்றுள்ளார.் 

 எனினும் இறுதிப் மபாட்டியில் சிங்கப்பூடரச ் மசரந்்த மலாகீன் யூவ் என்பவரிடம் இவர ்

மதால்வியடடந்தார.் 

 BWF உைக சாை்பியன்சிப் தபாட்டியிை் சிங்கப்பூமரச ் தசரந்்த ஒரு ஆண் வீரர ் தங்கை் 

பவை்வதுை் இதுதவ முதை்முமறயாகுை். 

 

 

காமன்சேல்த் பளுதூக்குதல் ொம்பியன்சிப் வபாை்டி 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டு காமன்பவல்த் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்சிப் மபாட்டிகளில் 16 

பதக்கங்களுடன் இந்தியா தனது பங்மகற்பிடன நிடறவு பசய்தது.  
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 இந்த 16 பதக்கங்களுள் 4 தங்கம், 7 பவள்ளி மற்றும் 5 பவண்கலப் பதக்கங்கள் ஆகியன 

அடங்கும்.  

 இப்மபாட்டியானது உஸ்பபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரில் நடதத்ப் பட்டது.  

 அமத சமயம் தாஷ்கண்டில் இதற்கு ஈடாகமவ நடடபபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு உலக பளு 

தூக்குதல் சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் பதக்கம் பவன்ற ஒமர இந்தியர ்பிந்திய ராணி மதவி 

ஆவார.்  

 

 

ைரஜ்ிந்தர ்சிங் 

 

 இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமானது பபய்ஜிங்கில் நடடபபற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

குளிரக்ால ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளில் இந்திய வீரரக்ள் அணியின் தடலவராக (Chef de mission) 

ைரஜ்ிந்தர ்சிங் என்பவமர நியமித்துள்ளது.  

India’s Medal Winners 

Gold medal 

Jeremy Lalrinnunga (67kg) (Men) 

Achinta Sheuli (73kg) (Men) 

Ajay Singh (81kg) (Men) 

Purnima Pandey (+87kg) (Women) 

Silver medal 

Guru Raja (61kg) (Men) 

Lovepreet Singh (109kg) (Men) 

Jhili Dalabehera (49kg) (Women) 

S Bindyarani Devi (55kg) (Women) 

Hazarika Popy (59kg) (Women) 

Harjinder Kaur (71kg) (Women) 

Punam Yadav (76kg) (Women) 

Bronze medal 

Vikas Thakur (96kg) (Men) 

Gurdeep Singh (+109kg) (Men) 

Lalchhanhimi (71kg) (Women) 

R Arockiya Alish (76kg) (Women) 

Anuradha Pavunraj (87kg) (Women) 
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 இவர ்இந்தியப் பனிக்கட்டி டமதான ைாக்கி சங்கத்தின் தமைமைச ்கசயைாளர ்ஆவார.்  

 இவர ் 2018 ஆை் ஆண்டிை் கதன் ககாரியாவின் பிதயான்சங்க் எனுமிடதத்ிை் நமடகபற்ற 

23வது குளிரக்ாை ஒலிை்பிக் தபாட்டிகளிலும் இந்திய வீரரக்ள் அணிக்குத் தமைவராக 

இருந்தார.்  

 

19 ேயதிற்குை்பை்ை சபண்களுக்கான SAFF கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப் வபாை்டி 

 

 19 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களுக்கான SAFF சாை்பியன்ஷிப் இறுதிப் தபாட்டியிை் இந்திய 

அணிடய வீழ்தத்ி வங்கததச ைகளிர ்அணி சாை்பியன் பட்டை் கவன்றது. 

 வங்கததசத்தின் ஷஹீதா அக்டர ்ரிபா இந்த தபாட்டியிை் அதிக தகாை்கடள அடித்தார.் 

 அவர ்'மிக ைதிப்புமிக்க வீராங்கமன' என்ற விருமதப் கபற்றார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் 19 வயதிற்குட்பட்ட கபண்களுக்கான SAFF சாை்பியன்ஷிப் மபாட்டி 

என்பது  SAFF U-19 கபண்கள் சாை்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் 2வது பதிப்பாகும். 

 

ஆசிய ொம்பியன்ஸ் வகாப்டப 

 

 வங்காள மதசதத்ின் டாக்கா நகரில் நடடபபற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஸ் மகாப்டபயின் 

ஆடவர ்ொக்கிப் மபாட்டியில்  4-3 என்ற மகால் கணக்கில் பாகிஸ்தான் அணிடய  வீழ்தத்ி 

இந்திய அணி பவண்கலப் பதக்கதட்த பவன்றது. 

 பதன் பகாரிய அணி 4-2 என்ற மகால் கணக்கில் ஜப்பான் அணிடய வீழ்த்தி சாம்பியன் 

பட்டத்டத பவன்றது. 
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 ஜப்பானின் கன்டா தனகா ஆட்ட நாயகராகவும், இந்தியாவின் சூரஜ் கரம்கரா சிறந்த 

மகால் கீப்பராகவும் பதரிவு பசய்யப்பட்டனர.் 

 இந்தப் மபாட்டியில் பதன் பகாரியாவின் ஜாங் ஜாங்யுன் 10 மகால்கள் அடித்து அதிக மகால் 

அடிதத்வர ்என்ற ஒரு பபருடமடயப் பபற்றார.் 

 

வதசிய பில்லியரை்்ஸ் ொம்பியன்ஷிப் வபாை்டி 

 பங்கஜ் அதவ்ானி தனது 11வது மபாட்டியில் பவன்றதன் மூலம் தனது மதசிய பில்லியரட்்ஸ் 

பட்டத்டதத் தக்க டவத்துக் பகாண்டுள்ளார.் 

 மத்தியப் பிரமதச மாநிலத்தில் உள்ள மபாபாலில் நடடபபற்ற இறுதிப் மபாட்டியில் துருவ் 

சிதவ்ாலா என்பவடர இவர ்மதாற்கடிதத்ார.் 

 இவர ்பபட்மராலிய விடளயாட்டு மமம்பாட்டு வாரிய அணி சாரப்ாக இந்தப் மபாட்டியில் 

பங்மகற்றார.் 

 கியூ ஸ்மபாரட்்ஸ் இந்தியா என்ற அடமப்பினால் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 88வது மதசிய 

பில்லியரட்்ஸ் மற்றும் ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது. 

 

 

அல்டபன் பனிெெ்றுக்கு வபாை்டி 

 மான்டிநீக்மராவில் சரவ்மதசப் பனிசச்றுக்குக் கூட்டடமப்பினால் நடத்தப்பட்ட அல்டபன் 

பனிசச்றுக்குப் மபாட்டியில் இந்தியப் பனிசச்றுக்கு வீரர ் ஆஞ்சல் தாகூர ் கவண்கைப் 

பதக்கத்திடன பவன்றார.் 

 இதன்மூலம், சரவ்மதச அளவில் 2 பதக்கங்கடள பவன்ற முதல் இந்தியப் பனிசச்றுக்கு 

வீரர ்என்ற ஒரு பபருடமடய இவர ்பபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்இதற்கு முன்பு 2018 ஆம் ஆண்டில் பவண்கலப் பதக்கதத்ிடன பவன்றுள்ளார.்  

 இதில் குமராமயசியாவின் பனிசச்றுக்கு வீரர ் மடாரா லிஜீடிக் (Dora Ljutic) தங்கப் 

பதக்கத்திடனயும், டசப்ரஸ் நாட்டின் பனிசச்றுக்கு வீரர ் ஜியாரஜ்ியா எபியானியா 

(Georgia Epiphaniou) பவள்ளிப் பதக்கதத்ிடனயும் பவன்றனர.்  
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மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 4ேது வதசிய வபை்மிண்ைன் ொம்பியன்சிப்  

 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 4வது மதசிய மபட்மிண்டன் சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் 

நிமதஷ்குமார ்இரட்டடத் தங்கம் பவன்றார.்  

 இந்த சாம்பியன்சிப் மபாட்டியானது ஒடிசாவின் புவமனஷ்வர ்நகரில் நடத்தப் பட்டது.  

 ெரியானாவின் நிமதஷ் தனது சக வீரரான தருண் தில்லனுடன் இடணந்து, மாற்றுத ்

திறனாளிகளுக்கான மபாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் பவன்ற, உலகின் முன்னணி 

மஜாடியான பிரமமாத் பகத் மற்றும் மமனாஜ் சரக்ார ் ஆகிமயாடர ஆடவர ் இரட்டடயர ்

இறுதிப் மபாட்டியில் வீழ்த்தி தங்கம் பவன்றார.்  

 இதற்கு முன்பாக நிமதஷ் ஆடவர ்ஒற்டறயர ்பிரிவிலும் தங்கம் பவன்றார.்   

 

 

11ேது ைாக்கி இந்தியா இடளவயார ்வதசிய ொம்பியன்சிப்  

 11வது ொக்கி இந்தியா இடளமயார ்மதசிய சாம்பியன்சிப் மபாட்டியில் உத்தரப் பிரமதச 

அணி பவற்றி பபற்றுள்ளது.  
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 இந்த அணி தமிழ்நாட்டிலுள்ள மகாவில்பட்டியில் நடடபபற்ற இறுதிப் மபாட்டியில் 

சண்டிகர ்அணிடய வீழ்த்தியது. 

 இப்மபாட்டியில் அதிக புள்ளிகடளப் பபற்றவர ்உதத்ரப் பிரமதசதத்ின் சாரத்ா நந்த் திவாரி 

ஆவார.்   

 

 

ரிஷப் பந்த்  

 

 படஸ்ட் மபாட்டிகளில் 100 விக்பகட்டுகடள வீழ்தத்ி அதிமவக இந்திய விக்பகட் கீப்பர ்

என்ற பபருடமயிடன ரிஷப் பந்த் பபற்றுள்ளார.்  

 23 வயதான இவர ்பசஞ்சூரியன் என்னுமிடதத்ில் உள்ள சூப்பர ்ஸ்மபாரட்் பாரக்் என்னும் 

இடதத்ில் நடடபபற்ற பதன் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதல் படஸ்ட் மபாட்டியில் 

இந்தச ்சாதடனடய நிகழ்த்தினார.்  
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 தங்களது 36வது படஸ்ட் மபாட்டியில் இந்த எண்ணிக்டகடய எட்டி சாதடன படடத்த M.S. 

ததானி ைற்றுை் விருத்திைன் சைா ஆகிதயாரின் கூட்டுச ் சாதமனமயயுை் இவர ்

முறியடித்துள்ளார.்  

 பந்த் தனது 26வது கடஸ்ட் தபாட்டியிை் இந்தச ்சாதமனமயப் பமடதத்ார.்  

 

முகமது ஷமி  

 

 படஸ்ட் மபாட்டிகளில் 200 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய 5வது இந்திய மவகப்பந்து வீசச்ாளர ்

என்ற ஒரு பபருடமடயப் பபற்று இந்தியக் கிரிக்பகட் ஜாம்பவான்களில் ஒருவராகத் 

தன்டன முகமது ஷமி நிடல நிறுத்திக் பகாண்டார.்  

 இவர ் பசஞ்சூரியனில் நடடபபற்ற முதலாவது இந்திய பதன் ஆப்பிரிக்க படஸ்ட் 

மபாட்டியின் 3வது நாள் ஆட்டதத்ில் இந்தச ்சாதடனடய நிகழ்தத்ினார.்  

 இந்த மதிப்பு மிக்கப் பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ள கபில் மதவ், ஜவகல் ஸ்ரீநாத், ஜாகீர ்கான் 

மற்றும் இசாந்த் சரம்ா ஆகிமயாருடன் ஷமி இடணந்தார.்  

 ஷமி தனது 55வது படஸ்ட் மபாட்டியில் இந்த உசச்தட்த அடடந்தார.்  

 கபில் மற்றும் ஸ்ரீநாத் ஆகிமயாடரயடுதத்ு இந்தப் பட்டியலில் இடணந்த 3வது இந்திய 

மவகப் பந்து வீசச்ாளர ்இவர ்ஆவார.்   
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக எய்ை்ஸ் தினம் – டிெம்பர ்01 

 HIV பதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கும், எய்ட்ஸ் மநாயினால் உயிரிழந்த 

நபரக்ளுக்கும் ஆதரவளிக்கும் விதமாக இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “End Inequalities, End AIDS” என்பதாகுை். 

 இத்தினைானது முதன்முதலிை 1988 ஆை் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 

 

வதசிய மாசுக் கை்டுப்பாை்டுத் தினம் – டிெம்பர ்02 

 மபாபால் விஷவாயு விபதத்ில் உயிரிழந்தவரக்ளின் நிடனவாக இதத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்தியாவில் மாசுபாட்டடக் கட்டுப்படுதத்ுவதற்கு உதவும் சட்டங்கள் உள்ளது பற்றி 

குடிமக்களுக்குத் பதரியப்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 மற்றும் 03  ஆகிய தினங்களில் மபாபால் விஷவாயு விபதத்ு 

நிகழ்ந்தது.  

 இந்த விபதத்ின் மபாது, மபாபாலில் உள்ள யூனியன் காரட்படு இந்தியா லிமிபடட் என்ற 

பூசச்ிக் பகால்லி மருந்து ஆடலயிலிருந்து பமத்தில் ஐமசாடசமனட் (methyl isocyanate) என்ற 

விஷதத்ன்டமயுள்ள ரசாயனம் கசிந்தது.  

 இது உலகின் மகப்பபரிய பதாழில்துடற சாரந்்த மபரழிவாகக் கருதப்பட்டது.  

 

உலகக் கணித அறிவு தினம் – டிெம்பர் 02 

 கணினிகள் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுவதடனயும் அவற்டற திறம்படப் 

பயன்படுத்த மக்கடள ஊக்குவிப்பதடனயும் மநாக்கமாகக் பகாண்டு இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இது உலபகங்கிலும் உள்ள வளம் குன்றியச ் சமூகங்களில் டிஜிட்டல் கல்வியறிடவ 

ஊக்குவிக்கும் மநாக்கதத்ிடனக் பகாண்டது.  
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 இத்தினமானது முக்கியமாக குழந்டதகள் மற்றும் பபண்கள் மத்தியில் பதாழில்நுட்ப 

திறன்கடள ஊக்குவிக்கிறது. 

 இத்தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் NIIT எனுை் இந்தியக் கணினி நிறுவனத்தின் 20வது 

ஆண்டு நிமறமவக் குறிப்பதற்காக அந்த நிறுவனத்தினாை் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்தினைானது முதலிை் 2001 ஆை் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

அடிடமத்தனத்டத ஒழிப்பதற்கான ெரே்வதெ தினம் – டிெம்பர ்02 

 கடந்த நூற்றாண்டுகளில் காலனித்துவ ஆட்சியாளரக்ளால் பின்பற்றப்பட்ட அடிடமத ்

தன முடறயின் பகாடுடமயான வரலாற்டற இதத்ினம் நிடனவு கூறுகிறது.  

 ஆள்கடதத்ல், பாலியல் சுரண்டல், குழந்டதத் பதாழிலாளர ்முடற, கட்டாயத் திருமணம், 

ஆயுத மமாதலில் குழந்டதகடளக் கட்டாயப்படுதத்ி இடணதத்ல் மபான்ற நவீன கால 

அடிடமத்தனத்திடன ஒழிப்படத இத்தினம் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 

ெரே்வதெ மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் – டிெம்பர ்03 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடப மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல அடமப்புகளால் ஒவ்மவார ்

ஆண்டும் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “மகாவிட் – 19 பபருந்பதாற்றிற்குப் பிந்டதய 

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


                   

 

234 
 

காலதத்ில் உள்ளாரந்்த, அணுகும் வடகயிலான மற்றும் நிடலயான விதத்தில் மாற்றுத ்

திறனாளிகளின் தடலடமதத்ுவம் மற்றும் பங்மகற்பு” (Leadership and participation of persons 

with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19) என்பதாகும். 

 இத்தினமானது முதன்முடறயாக 1992 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சமப 

மூலமாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 

இந்தியக் கைற்படை தினம் – டிெம்பர் 04 

 டிடரடன்ட் என்ற ஒரு நடவடிக்டகடய நிடனவு கூறும் விதமாக ஒவ்மவார ் ஆண்டும் 

இந்தியக் கடற்பமட தினை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த நடவடிக்மகயானது 1971 ஆை் ஆண்டு, இந்தியா - பாகிஸ்தான் தபாரின் தபாது 

கராசச்ித் துமறமுகத்மதத் தாக்குவதற்காக இந்தியக் கடற்பமடயினாை் கதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘இந்தியக் கடற்பமடப் தபாருக்கான தயார ்

நிமையிலுள்ள நை்பகைான ைற்றுை் ஒத்திமசவான பமட’  (Indian Navy – Combat Ready, Credible 

and Cohesive) என்பதாகுை். 

 

ெரே்வதெ ேங்கிகள் தினம் – டிெம்பர் 04   

 நிதியியலின் நிடலயான மமம்பாடுகளில் பலதரப்பு மற்றும் சரவ்மதச மமம்பாட்டு 

வங்கிகளின் முக்கியத்துவதத்ிடன அங்கீகரிப்பதற்காக இதத்ினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 வாழ்க்டகத் தரதத்ிடன மமம்படுத்துவதில் உறுப்பினர ்நாடுகள் அளிக்கும் பங்களிப்பில் 

வங்கி அடமப்புகளின் முக்கியப் பங்கிடன அங்கீகரிக்கும் வடகயில் ஐக்கிய நாடுகள் 

சடபயும் இத்தினத்திடன அனுசரிக்கிறது. 

 

சபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூக வமம்பாை்டிற்கான தன்னாரே்லரக்ளுக்கான 

ெரே்வதெ தினம் – டிெம்பர் 05 

 

 இத்தினமானது சரவ்மதச தன்னாரவ்லர ்தினம் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

 1985 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாது சடபயினால் இதத்ினம் அறிவிக்கப் படுகிறது.  

 உள்ளூர,் மதசிய மற்றும் சரவ்மதச அளவில் இலக்குகடள அடடவதற்காக மவண்டி, 

தன்னாரவ்த்டத ஊக்குவிப்பதற்கான அடமப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட தன்னாரவ்லரக்ள் 
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அடங்கிய தன்னாரவ் அடமப்புகளுக்கு ஐ.நா. வாய்ப்பளிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினதத்ிற்கான கருத்துரு, “Volunteer now for our common future” என்பது 

ஆகுை்.  

 

உலக மண் தினம் – டிெம்பர ்05 

 

 மண்ணின் முக்கியதத்ுவம் குறித்த விழிப்புணரட்வப் பரப்புவதற்காக இதத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இது மக்கள் ஒன்று கூடி மண் வளங்கடளப் பராமரிப்பதற்கான நிடலயான வழி 

முடறகடளப் பற்றிச ்சிந்திப்படத ஊக்குவிக்கச ்பசய்கிறது. 

 தாய்லாந்து அரசரான பூமிதபாை் அதுை்யததெ் (HM King Bhumibol Adulyadej) அவரக்ளின் 

பிறந்த நாளுடன் இது ஒன்றிமணந்து வருவதாை் டிசை்பர ்05 ஆை் தததியானது இதற்காக 

ததரந்்கதடுக்கப் பட்டது. 

 இந்தத் தினதத்ிற்கு முமறயாக அனுைதி வழங்கியவருை் இவதர ஆவார.்  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Halt soil salinization, enhance soil production” 

(ைண்ணிை் உப்புநீர ் புகுவமதத் தடுதத்ு ைண்ணின் உற்பத்தி வளத்மத தைை்படுத்தச ்

பசய்யுங்கள்) என்பதாகுை். 

 

ெரே்வதெ ோன்ேழிப் வபாக்குேரத்து தினம் – டிெம்பர் 07 

 

 உலகின் சமூக மற்றும் பபாருளாதார மமம்பாட்டில் வான்வழிப் மபாக்குவரத்தின் 

முக்கியதத்ுவதத்ிடன அங்கீகரிப்பதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
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 தற்மபாது முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வடரயில் இத்தினதத்ின் கருதத்ுருவாக “உைக 

வான்வழிப் தபாக்குவரத்து தைை்பாட்டிற்கான புதுமைமய தைை்படுதத்ுதை்” (Advancing 

Innovation for Global Aviation Development) என்பது பின்பற்றப்படுை் என முடிவு கசய்யப் 

பட்டுள்ளது.  

 சரவ்ததச வான்வழிப் தபாக்குவரத்து சமப நிறுவப்பட்டதன் 50வது ஆண்டு நிமறவு 

தினதத்ிமனக் ககாண்டாடுவதற்காக 1994 ஆை் ஆண்டிை் இத்தினைானது கதாடங்கப் 

பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சமபயானது 1996 ஆை் ஆண்டிை் இதத்ினத்திமன அறிவிக்கச ்

பசய்தது. 

 

வதசிய ஆயுதப்படை தினம் - டிெம்பர ்07 

 

 இது இந்தியாவின் ததசியக் ககாடி நாள்  தினம் என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 ஆயுதப் பமடகளின் முன்தனற்றதத்ிற்காக ைக்களிடை் இருந்து நிதி தசகரிப்பதத இந்த 

தினம் அனுசரிப்படுவதன் மநாக்கம் ஆகும். 

 இந்தியாவிை் ஆயுதப்பமட ககாடி தினை் 1949 ஆம் ஆண்டு முதை் ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 

இனப் படுசகாடல வபான்ற ஒரு குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பை்ைேரக்ளுக்கான 

நிடனவு மற்றும் அேரக்ளுக்கு மரியாடத செலுத்துேற்கான மற்றும் இத்தடகய 

குற்றத்டதத் தடுப்பதற்கான ஒரு ெரே்வதெ தினம் – டிெம்பர் 09 
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 இந்த சரவ்மதசத் தினமானது ஆண்டுமதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இனப்படுபகாடல உடன்படிக்டக பற்றியும் அதில் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது மபான்ற 

இனப் படுபகாடலடய எதிரப்்பதிலும் அடதத் தடுப்பதிலும் அதன் பங்கு பற்றியும் ஒரு 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துவதும், இதத்டகயக் குற்றங்களால் பவகுவாக பாதிக்கப் 

பட்டவரக்ளுக்கு அஞ்சலி பசலுத்தி அவரக்டளக் பகௌரவிப்பதுவுமம இதத்ினதத்ின் 

மநாக்கமாகும்.  

 

SAARC ொென தினம் – டிெம்பர் 08 

 பிராந்திய ஒதத்ுடழப்பிற்கான பதற்காசியக் கூட்டடமப்பிற்கான சாசன தினமானது 

SAARC சாசனை் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டமத நிமனவு கூறுவதற்காக மவண்டி ஆண்டு 

மதாறும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இந்த அடமப்பின் 37வது ஆண்டு நிடறவு ஆகும். 

 இந்த சாசனமானது வங்காளமதசத்தின் டாக்கா நகரில் நடடபபற்ற முதல் SAARC உசச்ி 

ைாநாட்டிை் SAARC நாடுகளின் அரசத் தமைவரக்ளாை் மககயழுதத்ிடப்பட்டது. 

 இந்த சாசனதத்ிை் மககயழுதத்ிட்ட நாடுகளாவன; வங்காளததசை், பூடான், இந்தியா, 

ைாைத்தீவு, தநபாளை், பாகிஸ்தான் ைற்றுை் இைங்மக ஆகியன. 

 

 

ஆற்றல் ேளங்காப்பு ோரம் – டிெம்பர் 08 முதல் டிெம்பர் 14 ேடர 

 ஆற்றல் அடமசச்கமானது 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் “அசாதிகா அை்ரித் ைதகாதச்வ்” என்ற 

நிகழ்வின் கீழ் ஆற்றை் வளங்காப்பு வாரதத்ிமன அனுசரிக்கிறது. 

 ஆற்றை் கசயை்திறன் வாரியதத்ின் பகாண்டாட்டத்தில் பின்வரும் மூன்று முக்கியச ்

பசயல்பாடுகள் அடங்கும். 

 அடவயாவன,  

o பள்ளிக் குழந்டதகளுக்கான மதசிய ஓவியப் மபாட்டி, 

o பதாழிற்சாடலகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான மதசிய ஆற்றல் வளங்காப்பு 

விருதுகள் மற்றும் 

o மதசிய ஆற்றல் பசயல்திறன் புதத்ாக்க விருதுகள் ஆகியனவாகுை். 
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ெரே்வதெ ஊழல் எதிரப்்பு தினம் – டிெம்பர் 09 

 ஊழல் பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்வும், இந்த உலகளாவிய மநாடய எதிரத்த்ுப் 

மபாராடுவதற்கான வழிகள் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்வும் மவண்டி இந்தத் 

தினமானது உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 உலக அளவில் ஊழலின் மதிப்பானது உலகின் பமாதத் உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் அல்லது 

2.6 டிரில்லியன் டாலரில் சுமார ்5% என அறிக்டககள் கூறுகின்றன. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “உனது உரிமை, உனது பங்கு : ஊழலுக்கு 

எதிரப்பு கதரிவியுங்கள்” என்பதாகுை்.  

 

 

மனித உரிடமகள் தினம் – டிெம்பர ்10 

 இத்தினமானது 1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 10 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அடமப்பினால் 

உலகளாவிய மனித உரிடமகள் பிரகடனம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டது முதல் ஆண்டு 

மதாறும் அனுசரிக்கப் பட்டு வருகிறது. 

 இந்தத் தினமானது நம் அடனவருக்கும் அதிகாரம் அளிக்கும் வடகயில் ஒவ்மவார ்

ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது உலபகங்கிலுமுள்ள மனித உரிடமகளின் ஆதரவாளரக்ள் மற்றும் 
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பாதுகாவலரக்ளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “EQUALITY – Reducing inequalities, advancing 

human rights” (சைதத்ுவை் – சைத்துவமின்மைமயக் குமறத்து ைனித உரிமைமய 

தைை்படுதத்ுதை்) என்பதாகுை்.  

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திற்கான கருதத்ுருவான “சைதத்ுவை்” ைற்றுை் உைகளாவிய 

ைனித உரிமைகள் பிரகடனதத்ின் 1வது பிரிவான அமனதத்ு ைனிதரக்ளுை் 

சுதந்திரதத்ுடனுை், கண்ணியம் மற்றும் உரிமைகள் மபான்றவற்றில் சைத்துவதத்ுடனுை் 

பிறந்த மனிதரக்ள் என்பமவகளுடன் கதாடரப்ுமடயதாகுை்.  

 

 

ெரே்வதெ விலங்கு உரிடமகள் தினம் – டிெம்பர ்10 

 

 விலங்குகள் மீது மனிதரக்ள் நிகழ்தத்ும் பகாடுங்மகான்டம வாய்ந்த பகாடுடமகடள 

நிடனவு கூரவ்மத இதத்ினதத்ின் ஒரு மநாக்கமாகும்.  

 இத்தினமானது உலகளாவிய விலங்கு உரிடமகள் பிரகடனத்டத அங்கீகரிப்பதற்காக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மனிதரக்ளுக்கு உள்ளது மபாலமவ விலங்குகளுக்கு எதிரான பகாடுடமகடள முடிவுக்குக் 

பகாண்டு வரவும், விலங்குகளும் உரிடமகடளக் பகாண்டுள்ளன என்பதனால் அவற்டற 

மரியாடதயுடன் நடதத்ிடவும் மவண்டி இந்தத் தினமானது மனித உரிடமகள் தினத்மதாடு 

இடணந்து அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
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UNICEF தினம் – டிெம்பர ்11 

 குழந்டதகளின் வாழ்டவக் காப்பாற்றுதல், அவரக்ளின் உரிடமகடளப் பாதுகாத்தல் 

மற்றும் சிறுவயது முதல் இளம்பருவம் வடரயில் அவரக்ளின் பசயல்திறன்கடளப் பூரத்்தி 

பசய்ய உதவுதல் மபான்றடவ குறிதத் ஒரு விழிப்புணரட்வப் பரப்புவதற்காக ஒவ்மவார ்

ஆண்டும் UNICEF தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சமபயானது 1946 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 11 அன்று இந்தத ்

தினதத்ிமன அறிவிதத்து. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் சரவ்ததசக் குழந்மதகள் அவசர நிதிமய உறுதி 

கசய்வதற்காக இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிை் கபருந் 

கதாற்றினாை் ஏற்பட்ட இமடயூறுகள் ைற்றுை் கற்றலிை் ஏற்பட்ட இழப்புகளிை் இருந்து 

குழந்மதகமள மீட்க உதவுதை்” என்பதாகுை்.  

 

 

ெரே்வதெ மடல தினம் – டிெம்பர ்11 

 மனித வாழ்வில் மடலகளின் முக்கியதத்ுவதட்தப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 உலபகங்கிலும் உள்ள மடலவாழ் மக்களுக்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் சாதகமான 

மாற்றங்கடளக் பகாண்டு வரும் வடகயில் மடல மமம்பாட்டு மற்றும் கூட்டணிகடள 

உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் தடடகள் குறித்து இந்தத் தினம் எடுத்து 

உடரக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “Sustainable Mountain Tourism” (நிமையான 

முமறயிைான ைமைச ்சுற்றுைா) என்பதாகுை். 

 

ெரே்வதெ நடுநிடலடம தினம் – டிெம்பர் 12 

 சரவ்மதச உறவுகளில் நடுநிடலடமயிடனக் கடடபிடிப்பதன் மதிப்பு குறிதத்ு பபாது 

மக்களிடடமய ஒரு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக மவண்டி ஒவ்மவார ் ஆண்டும் 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இத்தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி  மாததத்ில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்சடபயில் 

ஒரு தீரம்ானதத்ின் மூலம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்டதன் வாயிலாக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

அறிவிக்கப் பட்டது.  

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்17 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது.  
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ெரே்வதெப் சபாதுெ ்சுகாதார ேெதி திை்ை தினம் – டிெம்பர் 12 

 வலுவான மற்றும் பநகிழ்திறன் திறன் மிக்க சுகாதார அடமப்புகள் மற்றும் பல பங்கு 

தாரர ் கூட்டிடணவுடன் கூடிய பபாதுச ் சுகாதார வசதி திட்டம் ஆகியவற்றின் ஒரு 

அவசியம் பற்றிய விழிப்புணரட்வப் பரப்புவமத இத்தினத்தின் மநாக்கமாகும்.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Leave No One’s Health Behind: Invest in health 

systems for all” என்பதாகுை்.  

 

 

வதசிய ஆற்றல் ேளங்காப்பு தினம் 2021 – டிெம்பர ்14 

 

 இத்தினமானது 1991 ஆம் ஆண்டில் மின்துடற அடமசச்கம் இத்தினத்திடன நிறுவியது 

முதல் ஒவ்மவார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 பசுடமயான மற்றும் பிரகாசமான எதிரக்ாலதட்தப் பபறுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த 

வழியாகும் என்பதனால் ஆற்றல் வளங்காப்பு குறித்த ஒரு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ச ்

பசய்வதற்காக மவண்டி இத்தினமானது  அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு என்பது ‘Azadi ka Amrit Mahotsav: Energy Efficient India’  மற்றும் 

and ‘Azadi ka Amrit Mahotsav: Clearer Planet’ என்பதாகும். 
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ெரே்வதெ வதநீர் தினம் – டிெம்பர் 15 

 உலகில் தண்ணீருக்கு அடுத்தப் படியாக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பானம் மதநீர ்ஆகும். 

 முதலாவது சரவ்மதச மதநீர ்தினமானது 2005 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் புதுபடல்லியில் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 எனினும் 2015 ஆம் ஆண்டில், சரவ்மதச மதநீர ் தினதத்ிடன உலகம் முழுவதும் 

விரிவுபடுத்துமாறு ஐ.நாவின் உணவு மற்றும் மவளாண் அடமப்பிடம் இந்திய அரசு 

முன்பமாழிந்தது. 

 

விஜய் திோஸ் – டிெம்பர ்16 

 பவற்றி தினம் எனவும் அடழக்கப்படும் விஜய் திவாஸ் தினமானது இந்தியாவில் 

ஒவ்பவார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய நாடானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 50வது விஜய் திவாஸ் தினத்டதக் பகாண்டாடச ்

பசய்கிறது. 

 இத்தினமானது 1971 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடடபபற்ற மபாரில் பவற்றி 

பபற்ற இந்திய இராணுவப் படட வீரரக்ளின் வீரம் மற்றும் தியாகங்கடள நிடனவு கூறும் 

வடகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தானியப் மபாரானது டிசம்பர ் 03 அன்று பதாடங்கி 13 

நாட்கள் பதாடரந்்து, பின் டிசம்பர ்16 அன்று அதிகாரப் பூரவ்மாக முடிவுற்றது.  

 

பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான ேன்முடறடய முடிவுக்குக் சகாண்டு 

ேருேதற்கான ெரே்வதெ தினம் – டிெம்பர ்17 

 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள பாலியல் பதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிராக இடழக்கப்படும் 

பவறுக்கத் தக்க குற்றங்கள் மீது உலகின் கவனத்டத ஈரப்்பதற்காக இதத்ினமானது 

ஆண்டுமதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக ஒன்றிடணவதற்கும் பாதிக்கப்பட்டவரக்டள நிடனவு 

கூறுவதற்கும் மவண்டி பாலியல் பதாழிலாளரக்ளுக்கு  இத்தினமானது வாய்ப்பிடன 

அளிக்கிறது.  

 “சிவப்புக் குமட” என்பது உைககங்கிலுை் உள்ள பாலியை் கதாழிைாளரக்ளின் 

உரிமைகளுக்கான சின்னைாகுை். 

 2005 ஆை் ஆண்டிை் ஐதராப்பாவிலுள்ள பாலியை் கதாழிைாளர ் உரிமைகள் மீதான 

சரவ்ததசக் குழுவானது சிவப்புக் குமடயிமன பாலியை் கதாழிைாளர ்உரிமைகளுக்கான 

சின்னைாக ஏற்றுக் ககாண்டது. 
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ெரே்வதெப் புலம்சபயர்ந்வதார ்தினம் – டிெம்பர ்18 

 இந்தத் தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் பதாடரப்ான புலம்பபயரத்லுக்கான சரவ்மதச 

அடமப்பு எனும் முகடம மூலமாக ஐக்கிய நாடுகள் அடமப்புகளால் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 உள்நாட்டிமலமய புலம்பபயரந்்த 41 மில்லியனுக்கும் மமற்பட்டவரக்டள உள்ளடக்கிய 472 

மில்லியன் புலம்பபயரந்்மதார ் ஆற்றியப் பங்களிப்புகள் மற்றும் அவரக்ள் எதிர ்

பகாள்ளும் சவால்கடள எடுத்துடரப்பதற்காக இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “Harnessing the potential of human mobility” 

என்பதாகுை். 

 

 

வதசிய சிறுபான்டமயினர ்உரிடமகள் தினம் – டிெம்பர் 18 

 இந்தியாவில் சிறுபான்டமயினருக்கான சுதந்திர உரிடம மற்றும் சம வாய்ப்புகடள 

நிடலநாட்டுவதற்கும் சிறுபான்டமயினரின் பகௌரவம் மற்றும் மரியாடதகள் பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ  ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சடபயானது 1992 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர ் 18 ஆம் மததியிடன 

சிறுபான்டமயினர ்உரிடமகள் தினமாக அறிவிதத்து. 

 

 இந்தியாவில் இது மதசிய சிறுபான்டமயினர ்ஆடணயதத்ின் பபாறுப்பாகும். 

 இந்தியாவில் இந்த ஆடணயமானது 1992 ஆம் ஆண்டில் மதசிய சிறுபான்டமயினர ்

ஆடணயர ்சட்டதத்ின் கீழ் மத்திய அரசினால் நிறுவப்பட்டது. 
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உலக அரபு சமாழி தினம் – டிெம்பர ்18 

 அரபு பமாழியானது மனித இனத்தின் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்டமயின் தூண்களில் 

ஒன்றாகும். 

 இது உலகில் அதிகம் பயன்படுதத்ப்படும் பமாழிகளுள் ஒன்றாகும்.  

 சிறப்பு நடடமுடறகள் மற்றும் நிகழ்சச்ிகடள ஏற்பாடு பசய்வதன் மூலம் இந்த 

பமாழியின் வரலாறு, கலாசச்ாரம் மற்றும் மமம்பாடு குறித்த ஒரு விழிப்புணரட்வ 

ஏற்படுதத்ுவமத இதத்ினதத்ின் ஒரு மநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “அரபு கைாழி ைற்றுை் நாகரகீ கதாடரப்ு” 

என்பதாகுை். 

 

 

60ேது வகாோ சுதந்திர தினம் – டிெம்பர ்19 
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 1961 ஆம் ஆண்டில் மபாரச்ச்ுக்கீசிய நாட்டின் ஆட்சியிலிருந்து மகாவா விடுதடல பபற்ற 

தினமானது மகாவா மாநில சுதந்திர தினமாக அம்மாநிலதத்ில் பகாண்டாடப் படுகிறது.   

 மகாவா 451 ஆண்டுகள் காலம் மபாரச்ச்ுக்கீசியரின் ஒரு குடியிருப்பாக இருந்தது. 

 1961 ஆம் ஆண்டில் ஜவெரல்ால் மநருவின் தடலடமயின் கீழ் இருந்த இந்திய அரசு, 

இந்தியாவிலிருந்து மபாரச்ச்ுக்கீசிய குடியிருப்புகமள அகற்ற ஆபமரஷன் விஜய் என்ற ஒரு 

நடவடிக்டகடய மமற்பகாண்டது. 

 

ெரே்வதெ மனித ஒற்றுடம தினம் – டிெம்பர் 20 

 மவற்றுடமயிை் ஒற்றுடமடயக் பகாண்டாடச ் பசய்வதற்காகவும் ஒற்றுடமயின் 

முக்கியதத்ுவத்டத பற்றி விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்ச ்பசய்வதற்காகவும் மவண்டி இந்தத ்

தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 ஐக்கிய நாடுகளின் ஆயிரமாண்டு பிரகடனதத்ின் படி, சரவ்மதச உறவுகளுக்கு 

மதடவயான இன்றியடமயாத அடிப்படட மதிப்புகளிை் ஒற்றுடமயும் ஒன்றாகும்.  

 

வதசிய கணித தினம் – டிெம்பர ்22 

 

 இத்தினமானது புகழ்பபற்ற கணிதமமடத சீனிவாச ராமானுஜன் அவரக்ளின் பிறந்த 

நாடளக் குறிக்கிறது.  

 இத்தினமானது இந்திய கணித மமடத சீனிவாச ராமானுஜன் அவரக்ளின் (22 டிசம்பர ்1887 

– 26 ஏப்ரல் 1920) 125வது பிறந்த நாடளக் குறிக்கும் வடகயில் 2012 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26 

அன்று அப்மபாடதய பிரதமர ்மன்மமாகன் சிங் அவரக்ளால் அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியாவில் 2012 ஆம் ஆண்டானது மதசிய கணித வருடமாகவும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

கிொன் திோஸ் – டிெம்பர் 23 

 இது மதசிய விவசாயிகள் தினம் எனவும் அடழக்கப்படுகிறது.  

 இந்தத் தினமானது இந்தியாவின் 5வது பிரதமரான பசளதர்ி சரண்சிங் அவரக்ளுடடய 

பிறந்த நாளின் நிடனவாக நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ்விவசாயிகளுக்கு உகந்த வடகயில் பல பகாள்டககடள பவளியிட்டு அவரக்ளின் 

நலனுக்காக பாடுபட்டவர ்ஆவார.் 
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 இவர ் 1979 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 28 முதல் 1980 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 வடர இந்தியப் 

பிரதமராகப் பணியாற்றினார.் 

 

 

5ேது சித்த மருத்துே தினம் - டிெம்பர ்23 

 

 சிதத் ைருத்துவை் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதன் மநாக்கதத்ுடன் இந்தத ்

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ஆயுரத்வதை், தயாகா, இயற்மக ைருதத்ுவை், யுனானி, சித்தா, தசாவா-ரிக்பா ைற்றுை் 

தைாமிதயாபதி அமைசச்கதத்ினால் ஆண்டுததாறுை் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 தமிழ் ைாதைான மாரக்ழியில் ஆயில்யம் நட்சதத்ிரத்திற்கான தினத்தில் வருை் ஒரு 

சிதத்ரான  அகதத்ியரின் பிறந்த நாள் அன்று இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆண்டிை், சித்தர ்தினை்  டிசை்பர ்23 ஆம் மததியன்று வருகிறது. 

 2021 ஆை் ஆண்டில் 5வது சிதத்ர ்தினை் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 5வது சிதத்ர ் தினதத்ிற்கானக் கருத்துரு, "கதாற்றுதநாய்களிை் சிதத் மருதத்ுவத்தின் 

வல்லடம" என்பதாகும்.  

 இது கதாற்று தநாய்கமளக் மகயாள்வதிை் சிதத் மருதத்ுவ முமறயின் ஒரு 

முக்கியதத்ுவத்மதப் கபாதுைக்களுக்கு உணரத்்துகிறது. 
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வதசிய நுகர்வோர் உரிடமகள் தினம் - டிெம்பர ்24 

 

 1986 ஆை் ஆண்டின் இதத நாளில் தான் 1986 ஆம் ஆண்டிற்கான நுகரத்வார ்பாதுகாப்புச ்

சட்டதத்ிற்கு குடியரசுத் தமைவரின் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு அது நமடமுமறக்கு வந்தது. 

 குமறபாடுள்ள கபாருட்கள், தசமவகளிை் குமறபாடு ைற்றுை் நியாயைற்ற வரத்்தக 

நமடமுமறகள் தபான்ற பை்தவறு வமகயான சுரண்டல் முடறகளுக்கு எதிராக 

பயனுள்ளப் பாதுகாப்பு முடறகடள நுகரத்வாருக்கு வழங்குவமத இந்த சட்டை் ஒரு 

தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 உைக நுகரத்வார ் உரிமை தினமானது ஆண்டுததாறுை் ைாரச் ் 15 அன்று ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 

நல்லாை்சி தினம் - டிெம்பர ்25 

 நை்ைாட்சி தினமானது சுஸ்ொசன் திவாஸ் என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்த நாளிை் பாரத ரதன்ா விருது பபற்றவரும் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதைருமான 

அடை் பிைாரி வாெ்பாய் அவரக்ளின் பிறந்தநாளானது நாடு முழுவதும் ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 அடை் பிைாரி வாெ்பாய் மூன்று முமற இந்தியப் பிரதைராக பதவி வகித்தவர ்ஆவார.் 

 அவரது முதை் பதவிக் காைமான 1996 ஆம் ஆண்டில் 13 நாட்கள் ைட்டுதை அவர ் பதவி 

வகிதத்ார.் 

 தனது இரண்டாவது பதவிக் காைதத்ில், பதின்மூன்று மாத காலம் மட்டுமம அவர ் பதவி 

வகிதத்ார.் 

 பின்னர,் 1999 முதை் 2004 ஆம் ஆண்டு வமரயிலான காலக் கட்டதத்ில் அவர ்தனது முழு 

பதவிக் காலத்திடனயும் நிடறவு பசய்தார.் 
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சதாற்றுவநாய் ஆயத்த நிடலக்கான ெரே்வதெ  தினம் – டிெம்பர ்27 

 

 எதிரக்ாலதத்ில்  ஏற்பட உள்ள பபருந்பதாற்றுகளுக்கு மக்கடளத் தயாரப்டுத்துவதும், 

அடனத்து நிடலகளிலான பபருந்பதாற்றுகள் பற்றி அவரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ிடன 

ஏற்படுதத்ச ்பசய்வதுமம இதத்ினதத்ின் ஒரு மநாக்கமாகும். 

 இந்தத் தினமானது கடந்த ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் முதன்முடறயாக அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 பதாற்றுமநாய்களுக்கு எதிரான தயாரந்ிடல, தடுப்பு மற்றும் அதற்கான கூட்டாண்டம 

ஆகியவற்றின் ஒரு முக்கியதத்ுவதத்ிடன வலியுறுதத்ுவதன் அவசியத்டத ஐக்கிய 

நாடுகள் பபாதுச ்சடப இதன் மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளது.  
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	காளிபாரி கோவில்
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	மொத்த விற்பனை பணவீக்கம்
	ஐசிஐசிஐ புரூடென்சியல் ஆயுள் காப்பீடு
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	GJ 3676
	IXPE விண்கலம்
	லேசர் தகவல் தொடர்பு பரிமாணம்
	பிரம்மோஸ் மீயொலிவேக ஏவுகணை
	A1 லியோனார்டு வால்நட்சத்திரம்
	X-கதிர் முனைவாக்க வரைபடமிடுதலுடன் கூடிய ஓர் ஆய்வுக் கலம்
	OSCAR 1
	Log4shell
	பார்க்கர் சூரிய ஆய்வுக் கலம்
	சிறிய செயற்கைக்கோள் ஏவுகலம்
	செனோபாட்ஸ்
	வியாழனின் துணைக் கோளின் அருகே பதிவு செய்யப்பட்ட சத்தம்
	நாசா – இஸ்ரோ ஆராய்ச்சித் திட்டம்
	செயற்கைச் சூரியன்
	ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி ஆய்வுக் கலம்
	அப்ரெடியூட்
	செயற்கை நுண்ணறிவு நீதிபதி

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	திடீர் வறட்சி குறித்த ஆய்வு
	தூய ஆற்றல் மற்றும் பருவநிலைக் கூட்டிணைவு
	IUCN சிவப்புப் பட்டியலின் அச்சுறுத்தல் நிலையிலுள்ள இனங்களில் புதிய பதிவு
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