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உைக அரசு ொரா நிறுவன தினம் – பிப்ரவரி 27............................................................................................................ 147 

ெரவ்மதெ துருவக் கரடி தினம் - பிப்ரவரி 27 ................................................................................................................... 147 

இந்திய புரதெ ்ெத்து நாள் - பிப்ரவரி 27 ............................................................................................................................. 147 

அரிய மநாய் நாள் - பிப்ரவரி 28............................................................................................................................................ 148 

மதசிய அறிவியை் தினம் - பிப்ரவரி 28 ............................................................................................................................. 148 

இதரெ ்செய்திகள் ..................................................................................................................................................................................................... 149 

ஊழை் கை்மைாட்டக் குறியீடு ............................................................................................................................................ 149 

ஆசிய-பசிபிக் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சுகாதாரக் குறியீடு .................................................................................... 149 

EIU ெனநாயகக் குறியீடு 2020................................................................................................................................................. 150 
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TNPSC துளிகள் 

 கிரிக்ககட் வீரர ் வாஷிங்டன் சுந்தர ் அவரக்ள் வரவிருக்கும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் 

ததரத்லில் கசன்னன மாவட்டத்திற்கான ததரத்ல் தூதராக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 ராஜீவ் ரஞ்சன் மிஸ்ரா அவரக்ள் தமிழகதத்ின் 47வது தனலனமச ் கசயலாளராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o இவர ்தக சண்முகத்னதத் கதாடரந்்து இப்பதவியில் அமரக்ிறார.் 

 பாரத் பதயாகடக்கின் தகாவாக்சின் தடுப்பூசியானது இந்தியாவில் இருந்து லான்கசட் 

ஆய்வு அறிக்னகயில்  தனது தரவுகள் கவளியிடப்பட்ட முதல் தகாவிட்-19 தடுப்பூசி ஆகும். 

 துனணத் தளபதியான சாண்டி பிரசாத் கமாஹந்தி அவரக்ள் எஸ்.தக. னசனினய அடுதத்ு 

இராணுவப் பணியாளரக்ளின் புதிய துனணத் தனலவரானார.் 

 தமகாலயாவின் தனலனமத் ததரத்ல் அதிகாரி அவரக்ள் மாநிலத்தின் ததரத்ல்களில் 

தகவல் கதாழில்நுட்பச ் கசயலிகனள அறிமுகப்படுத்தியதிற்காக தவண்டி ஒரு சிறப்பு 

விருதுக்குத் ததரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இது ‘ததசிய அளவிலான சிறந்த ததரத்ல் நனடமுனறகள் விருதுகள் – 2020’ என்ற 

விருதிற்காக இந்தியத் ததரத்ல் ஆனணயத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிராண்ட் நிதியியல் அறிக்னகயின்படி, டாடா ஆதலாசக நிறுவனமானது (TCS) உலக 

அளவில் மூன்றாவது மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒரு தகவல் கதாழில்நுட்ப தசனவ 

நிறுவனமாகத் தரவரினசப் படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  

o இந்தப் பட்டியலில் TCS நிறுவனதத்ிற்குப் பிறகு, அசென்ெர ் மற்றும் ஐபிஎம் ஆகியன  

உள்ளன. 

 ஐந்தாம் தலலமுலறெ ் செலையின் நிகழ்சநரெ ் சொதலனலய சைற்றிகரமாக 

சமற்சகாண்ட நாட்டின் முதலாைது சதாலலத் சதாடரப்ுச ்செயல்பாட்டு நிறுைனம் பாரதி 

ஏரச்டல் ஆகும். 

o இந்த நிகழ்சநரெ ் சொதலனயானது ஐதராபாத் நகரில் உள்ள ைணிக ரதீியான  

அலமப்பில் சமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது.  

 இந்தியாைானது ஜனைரி 27 அன்று 3 ரஃசபல் சபார ்விமானங்கலளக் சகாண்ட மூன்றாைது 

சதாகுதிலயப் சபற்றுள்ளது.  

 இந்தியா - ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இனடதயயான ‘Act East Forum' என்ற அனமப்பின் 

5வது கூட்டுக் கூட்டமானது சமீபத்தில் புதுதில்லியில் நனடகபற்றது. 

 ஃகபராரி மற்றும் தகாதகா-தகாலா தபான்ற நிறுவனங்களுக்கு அடுதத்ு உலகளவில் 

ஐந்தாவது வலுவான ஒரு நிறுவனமாக (பிராண்டாக) ரினலயன்ஸ் ஜிதயா இடம் கபற்று 

உள்ளது. 

 அகமரிக்காவின் நிதிச ்கசயலாளராக தஜனட் கயல்லன் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o அகமரிக்க வரலாற்றில் இந்தப் பதவினய வகிக்கும் முதல் கபண் இவராவார.் 

 சதசிய சுகாதார ஆலணயமானது ஆரஎ்ஸ் ெரம்ா என்பைலர ஆயுஷ்மான் பாரத் என்ற 

திட்டதத்ின் ஒரு புதிய தலலலமெ ்செயல் அதிகாரியாக நியமிதத்ுள்ளது. 
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o சமலும் இது பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆசராக்கிய சயாஜனா என்றும் அலழக்கப் 

படுகின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 01 அன்று இந்தியப் பிரதமர ்அைரக்ள் செௌரி செௌரா நிகழ்வின் 

நூற்றாண்டுக் சகாண்டாட்டங்கலளக் காசணாலி ைாயிலாகக் சதாடங்கி லைத்தார.் 

o சமலும் இைர ் இந்த நூற்றாண்டு விழாவிற்காக தவண்டி ஒரு பிரத்திசயக அஞ்ெல் 

தலலலயயும் சைளியிட்டுள்ளார.் 

 லாரெ்ன் & டூப்தரா நிறுவனம் ஆனது சதசிய அதிசைக இரயில் கழக நிறுைனத்திடம் 

இருந்து மும்லப அகமதாபாத் புல்லட் இரயில் திட்டத்தின் ஒப்பந்தத்லதப் சபற்று உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு அணி பசராடா அணினய வீழ்தத்ியதன் மூலம் 2ைது னசயத் முஸ்டாக் அலி 

சகாப்லப கிரிக்சகட் சதாடலர சைன்றுள்ளது. 

 சமீபதத்ில், பாகிஸ்தான் தனது புவிசார ்குறியீடு சட்டம் 2020 என்ற சட்டத்தின் கீழ் தனது 

பாஸ்மதி அரிசிக்காக தவண்டி புவிசார ்குறியீட்னடப் கபற்றுள்ளது. 

o பாஸ்மதி அரிசினயத் தனது தயாரிப்பாக அங்கீகரிக்கும் இந்தியாவின் 

நடவடிக்னகக்கு எதிராக ஐதராப்பிய ஒன்றியதத்ில் பாகிஸ்தான் ஒரு வழக்னகத ்

தாக்கல் கசய்துள்ளது. 

 இந்ததாதனசியாவில் மிகவும் உயிரப்்பு நினலயிலுள்ள கமராபி என்ற ஒரு எரிமனலயானது 

சமீபதத்ில் கவடித்து இருக்கின்றது. 

o கமராபி எரிமனலயின் கனடசியான கவடிப்பானது 2010 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. 

 முகநூல் நிறுவனமானது முதல் முனறயாக கஹன்றி தமானினஸ அதன் முதன்னம 

இணக்க அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது. 

 னஹட்ரஜன் எரிசக்தித் திட்டமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்படும் என்று மதத்ிய 

நிதியனமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார.் 

 அதமசான் நிறுவனமானது அதன் தனலனம நிரவ்ாக அதிகாரிப் கபாறுப்பிலிருந்து கஜஃப் 

கபதஜானச விடுவிப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

o அந்த நிறுவனத்தின் புதிய தனலனம நிரவ்ாக அதிகாரியாக ஜாஸி அந்தப் 

கபாறுப்பினன ஏற்பார.் 

 இந்தியப் கபருங்கடல் பிராந்தியப் பாதுகாப்பு அனமசச்ரக்ளின் மாநாட்னட இந்தியா 

நடத்தி உள்ளது. 

o இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு ‘இந்தியப் கபருங்கடலில் தமம்படுத்தப்பட்ட அனமதி, 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஒதத்ுனழப்பு’ என்பதாகும். 

 பிப்ரவரி 03 அன்று முதல் முனறயாக கசன்கசக்ஸ் குறியீடானது 50,000 புள்ளிகளுக்கு தமல் 

கசன்றது. 

 தஸாதஹாவின் நிறுவனர ்ஸ்ரீதர ்தவம்பு ததசியப் பாதுகாப்பு ஆதலாசனனக் குழுவில் ஒரு 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 ரினலயன்ஸ் நிறுவனமானது உலகின் முதல் ‘காரப்ன்-சமநினல எண்கணய்’ சரக்குப் 

கபட்டகத்னத Oxy Low Carbon Ventures (OCLV) என்ற நிறுவனதத்ிடமிருந்துப் கபற்றுள்ளது. 

o OLCV நிறுவனம் என்பது அகமரிக்காவின் ஒரு முக்கிய எண்கணய் நிறுவனமான 

ஆக்ஸிகடண்டல் என்பதின் ஒரு பிரிவாகும். 
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 கதன் ககாரியாவானது உலகின் மிகப்கபரிய கடற்கனரதயார காற்று மின் உற்பதத்ி 

வளாகத்னத அனமக்கவுள்ளது. 

o இது 2050 ஆம் ஆண்டில் காரப்ன் சமநினலனய அனடவனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது இந்தியாவில் டிஜிட்டல் கட்டணச ்தசனவனய வலுப்படுதத்ும் 

தநாக்கதத்ுடன் அனனதத்ு நாட்களிலும் 24 மணி தநரமும் இயங்கும் ஒரு உதவி னமயத் 

தளத்னத அனமக்கவுள்ளது. 

 தபபால் கசால்யூசன்ஸ் என்ற நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 ஆம் தததி முதல் 

இந்தியாவிற்குள் உள்நாட்டுக் கட்டண வழங்கீட்டுச ்தசனவனய நிறுதத்வுள்ளது.  

 ஆயுஷ் அனமசச்கமானது சமீபதத்ில் கபாதுவான தயாகா கநறிமுனறப் பயிற்சி என்ற ஒரு 

திட்டதன்த வகுதத்ுள்ளது. 

 புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித ் துனறயில் இந்தியாவிற்கும் பஹ்னரன் அரசிற்கும் 

இனடயிலான கூட்டுச ் கசயற்குழுவின் முதல் கூட்டமானது இனணய வழியில் 

நனடகபற்றது. 

 இந்திய இராணுவமானது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள குல்மாரக்்கில் மிக உயரந்்த “சதசியக் 

சகாடி சின்னத்திற்கு” அடிக்கல் நாட்டியது. 

o இந்தக் சகாடியானது 100 மீட்டர ்உயரமுனடய ஒரு கம்பத்தின் சமல் ஏற்றப்பட உள்ளது. 

 “பல்சைறு மகிழ்ெச்ியான விபத்துகள் : ைாழ்க்லகயின் நிலனவு கூரத்ல்கள்” என்ற 

தலலப்பு சகாண்ட ஒரு புத்தகமானது இந்தியாவின் முன்னாள் துலணக் குடியரசுத்  

தலலைரான எம் ஹமீது அன்ொரி அைரக்ளால் எழுதப் பட்டு கவளியிடப் பட்டது. 

 ஒடிொ  மாநில அரொனது அலனதத்ுப் பயிரக்ளுக்கும் குலறந்தபட்ெ ஆதார விலல 

சதாடரப்ான எம்.எஸ் சுைாமிநாதன் குழுவின் பரிந்துலரகலளெ ் செயல்படுதத்ிடச ் 

கசய்ைதற்கான தனது சகாரிக்லககலள எடுத்துெ ் சொல்ல மத்திய அரலெ நாட முடிவு 

எடுத்து இருக்கின்றது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் செயலாளரான அண்ட்சடானிசயா குட்சடரஸ் அைரக்ள் 

லமக்சகல் ப்ளூம்சபரக்் என்பவனர தனது காலநினல தநாக்கங்கள் மற்றும் தீரவ்ுகள் 

என்பது குறிதத் சிறப்புத் தூதராக மீண்டும் நியமிதத்ுள்ளார.் 

 அசமரிக்காைானது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிலமகள் ஆலணயதத்ில் மீண்டும் 

இலணைதற்கான நடைடிக்லகலயத் சதாடங்கியுள்ளது. 

o அப்சபாலதய அசமரிக்க அதிபர ் சடானால்டு டிரம்ப் நிரை்ாகம் இந்த உலகளாவிய 

அலமப்பிலிருந்து விலகிய மூன்று ைருடங்களுக்குப் பிறகு இந்த நடைடிக்லகயானது 

சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 கரந்ாடகா மாநில அரொனது விஜயநகரத்லத அம்மாநிலதத்ின் 31ைது மாைட்டமாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியப் பந்து வீெெ்ாளரான இஷாந்த் ெரம்ா அைரக்ள் சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் 300 

விக்சகட்டுகலள வீழ்தத்ிய இந்தியாவின் மூன்றாைது சைகப் பந்து வீெெ்ாளர ் மற்றும் 

ஆறாைது இந்தியப் பந்து வீசச்ாளராக  உருசைடுதத்ுள்ளார.் 

 மத்திய அரொனது “10,000 சைளாண் உற்பதத்ி அலமப்புகளின் உருைாக்கம் மற்றும் 

ஊக்குவிப்பு” என்ற ஒரு புதிய மத்தியத் துலறத் திட்டத்லதத் சதாடங்கியுள்ளது.  
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 புதிய இராணுவத் தனலனமயிலான அரசாங்கத்னத அங்கீகரிக்காததால் 

மியான்மருடனான தனது அனனத்து ராஜதந்திர உறவுகனளயும் நியூசிலாந்து நாடானது 

அதிகாரப் பூரவ்மாக நிறுதத்ியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12, அன்று சீனாவானது சந்திரப் புத்தாண்னடக் ககாண்டாடச ்

கசய்தது.  

o இது எருது ஆண்டினுள் (Year of the Ox) நுனழந்துள்ளது. 

 தடகள வீரரான ஹிமா தாஸ் அவரக்ள் அஸ்ஸாம் அரசால் துனணக் காவல் 

கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்திய ததசியக் ககாடுப்பனவு நிறுவனமானது ‘NPCI PayAuth Challenge’ என்ற ஒன்னறத் 

கதாடங்கவுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அகமரிக்க அதிபர ் மியான்மரில் உள்ள இராணுவத் தனலவரக்ள் மீது கபாருளாதாரத ்

தனடகனள அறிவிதத்ு உள்ளார.் 

o அகமரிக்க அரசாங்கமானது முதல் சுற்று கபாருளாதாரத் தனடகனள அனடயாளம் 

கண்டு, அதன் பிறகு ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகனள விதிக்கும். 

 ெமீபதத்ில் சடாக்கிசயா 2020 ஒலிம்பிக்ஸின் தலலைரான சயாஷிசரா சமாரி அைரக்ள் 

பதவி விலகினார.் 

 இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகியலை பாங்காங் ஏரியின் ைடக்கு மற்றும் சதற்கு கலரப் 

பகுதியில் தங்களது துருப்புகலளத் திரும்பப் சபற்றுக் சகாள்ள ஒப்புக் சகாண்டு உள்ளன. 

 ஆபிரகாம் லிங்கனின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 12 ஆம் தததி அன்று அவருக்கு என்று 

அரப்்பணிக்கப்பட்ட அகமரிக்காவில் உள்ள ஓர ்அருங்காட்சியகமானது முதல் முனறயாக 

மூடப் பட்டுள்ளது. 

 கவவ்தவறுச ்சாதியினருக்கு இனடயிலான திருமணங்கள் மூலமாகத் தான் இந்தியாவில் 

சாதி மற்றும் சமூகப் பதட்டங்கனளக் குனறக்க முடியும் என்று உசச் நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

o சிறப்பு திருமணச ் சட்டம் 1954 ஆனது நாட்டில் உள்ள கவவ்தவறு மதம் மற்றும் 

சாதியினருக்கு இனடயிலான திருமணங்கனளப் பதிவு கசய்ய பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 பிஃபா கிளப் உலகப் தகாப்னபயின் இறுதிப் தபாட்டியில் கஜரம்னியின் தபயரன்் முனிச ்

அணியானது னடகரஸ்் யுஏஎன்எல் என்ற அணினய வீழ்தத்ி தனது ஆறாவது பட்டத்னதத் 

தட்டிச ்கசன்றது. 

 கசய்தி அறிக்னகக்கான தனது வழிகாட்டுதல்கனள மிகக் கடுனமயாக                            

மீறியதற்காக சீனாவில் பிபிசி கசய்தி அனலவரினசனய ஒளிபரப்ப அந்நாடு தனட 

விதித்துள்ளது. 

 ஐக்கிய நாட்டில் பணியாற்றும் இந்திய வம்சாவளினயச ் தசரந்்தவரான அதராரா 

அகான்ஷா அவரக்ள் அதன் அடுத்த கபாதுச ் கசயலாளருக்கான தனது தவட்பு மனுத் 

தாக்கனல அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 புதுசத்சரியானது “Zero Covid by Feb28” (பிப்ரவரி 28க்குள் சுழிய தகாவிட்) என்ற கபயரில் ஒரு 

பிரசச்ாரத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது. 
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o இது அந்த ஒன்றியப் பிரததசத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி இறுதிக்குள் தகாவிட்-

19 கதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் யாரும் இல்லாதவாறு உறுதி கசய்வனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தமக்னா பந்த் அவரக்ள் “The Terrible, Horrible, Very Bad Good News" என்ற ஒரு புதிய புதத்கத்னத 

எழுதியுள்ளார.் 

 உத்தரப் பிரததசதத்ின் பஹ்னரசச்ில், மகாராஜா சுகஹல்ததவ் நினனவிடத்திற்கு பிரதமர ்

அவரக்ள் இனணய வழியில் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 சரவ்ததச சூரிய மின்சக்தி உற்பத்திக் கூட்டனமப்பானது டாக்டர ்அஜய் மாதத்ூனர அதன் 

புதிய தனலனம இயக்குநராக அறிவித்துள்ளது. 

 நீதிபதி புலிதகாரு கவங்கட சஞ்சய் குமார ் அவரக்ள் மணிப்பூர ் உயரநீ்திமன்றத்தின் 

தனலனம நீதிபதியாக பதவிதயற்று உள்ளார.் 

 மரப் கபாம்னமகள், உள்ளூர ் கனலப்கபாருட்கள் மற்றும் னகவினனப் கபாருட்கள் 

ஆகியவற்னற ஊக்குவிக்க மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது பிளிஃப்காரட்் நிறுவனதத்ுடன் 

ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் னககயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 முன்னாள் ஐதராப்பிய மத்திய வங்கியின் தனலவர ் மரிதயா டிராகி அவரக்ள் 

இத்தாலியின் புதிய பிரதமராகப் பதவிதயற்றுள்ளார.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் மூலதன தமம்பாட்டு நிதியமானது இந்திய வம்சாவளினயச ் தசரந்்த 

பிரதீத்ி சின்ஹா என்பவனர தனது நிரவ்ாகச ்கசயலாளராக நியமித்துள்ளது. 

 டாடா குழும நிறுவனமான டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆனது னகதபசி உதிரி பாகங்களின் 

தயாரிப்பு வசதினய அனமப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் னககயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 முன்னாள் அகமரிக்க அதிபர ் டிரம்ப் அவரக்ள் அன்சரல்லா என்ற குழுவின் 

கசயல்பாடுகனளப் கபாறுதத்ு அதனன ஒரு கவளிநாட்டுப் பயங்கரவாத அனமப்பாகவும், 

உலகளாவிய பயங்கரவாதக் குழுவாகவும் சாற்றியனத தஜா பிடன் அவரக்ள் திரும்பப் 

கபற்று உள்ளார.் 

o அன்சரல்லா குழுவானது கஹௌதிஸ் இயக்கம் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 ஆற்றல் கண்தணாட்டம் மீதான 11வது சரவ்ததச ஆற்றல் முகனம – சரவ்ததச ஆற்றல் 

மன்றம் (IEF) - கபட்தராலியம் ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டனமப்பு ஆகியவற்றின்  

கருதத்ரங்கானது சவுதி அதரபியாவின் ஆற்றல் துனற அனமசச்ரான அப்துல் அசிஸ் பின் 

சல்மான் அல் சவுத் என்பவரின் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்டது. 

 அஜய் மல்சஹாதர்ா என்பைர ் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் 

ஆதலாசனனக் குழுவின் தனலவராகத் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியராக 

உருகவடுத்துள்ளார.் 

 மத்திய சுரங்கத் துனற அனமசச்ரான பிரகலாத் தஜாஷி மற்றும் ஒடிசா மாநில 

முதல்வரான நவீன் பட்நாயக் ஆகிதயார ் கூட்டாக ஒடிசாவில் உள்ள 2 சுரங்கங்களில் 

இரும்புத் தாதுவின் உற்பதத்ினயத் கதாடங்கி னவத்தனர.் 

 ஏறக்குனறய 10 அண்னட நாடுகளுடன் ‘தகாவிட் -19 தமலாண்னம: அனுபவம், நல்ல 

நனடமுனறகள் மற்றும் முன்தனாக்கிச ்கசல்லும் வழி’ குறித்த ஒரு கருதத்ரங்கில் பிரதமர ்

அவரக்ள் உனரயாற்றினார.் 
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o "அவசர கால மருத்துவச ் தசனவகளுக்காக" என்று அண்னட நாடுகளினடதய ஒரு 

பிராந்திய விமான மருதத்ுவ ஊரத்ி ஒப்பந்தம் கசய்ய தவண்டி அவர ்அனழப்பு ஒன்னற 

விடுத்து உள்ளார.் 

 துனணநினல இயக்குநரான (கலப்டிகனன்ட் கஜனரல்) பி எஸ் ராஜு அவரக்ள் இந்திய 

இராணுவத்தின் இராணுவ நடவடிக்னககளுக்கான புதிய தனலனம இயக்குநராக 

கபாறுப்தபற்க வுள்ளார.் 

 அசாமின் தரர்ாங் மாவட்டத்தில் கிழக்கு இந்தியாவின் முதல் திறன் பல்கனலக் 

கழகதத்ிற்கு அஸ்ஸாம் முதல்வர ் சரப்ானந்தா தசாதனாவால் அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டி 

உள்ளார.் 

 மாநில அந்தஸ்து கபற்று ஏறதத்ாழ 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,  தற்கபாழுது முதல் 

முனறயாக நாகலாந்து மாநில சட்டமன்றதத்ிற்குள் ததசிய கீதமானது பாடப் பட்டு 

உள்ளது. 

o நாகலாந்து மாநிலமானது 1963 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்01 அன்று மாநில அந்தஸ்னதப் 

கபற்று இந்திய ஒன்றியத்தின் 16வது மாநிலமாக உருவடுதத்து. 

 காகிதமற்ற முனறயில் நிதிநினல அறிக்னகனயத் தாக்கல் கசய்த முதலாவது இந்திய 

மாநிலம் உத்தரப் பிரததசம் ஆகும். 

 உத்தரகாண்ட் மாநில அரசானது, கணவரக்ளின் பரம்பனரச ் கசாத்தில் கபண்களுக்கும் 

உரினமகனள வழங்குவதற்கான அவசரச ்சட்டம் ஒன்னற ககாண்டு வந்துள்ளது. 

 நிகரகுவா நாடானது புவிக்கு அப்பாலான விண்கவளி விவகாரங்கள், சந்திரன் மற்றும் பிற 

விண்கவளி பகுதிகளுக்கான ஒரு புதிய ததசிய அனமசச்கத்னத உருவாக்கியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தகதலா இந்தியா பல்கனலக்கழக வினளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

என்பதின் 2வது பதிப்பானது கரந்ாடகாவில் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 ப்தராகரஸ் எம்எஸ்-16 (Progress MS-16) என்ற ஒரு ஆளில்லா ரஷ்ய சரக்கு விண்கவளிக் 

கலன் கபாருள் விநிதயாகச ் சரக்குகளுடன் சரவ்ததச விண்கவளி னமயத்னத 

கசன்றனடந்தது.  

 இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவு ஆகியனவ சிஃப்வாரு – உதத்ுரு திலாஃபல்கு என்ற இடத்தில் 

ஒரு கடற்பனடத் துனறமுகத்னத தமம்படுதத்ுவதற்காக சில ஒப்பந்தங்களில் 

னககயழுதத்ு தபாட்டுள்ளன. 

 அதயாதத்ியில் (உதத்ரப் பிரததசம்) கட்டுமானதத்ில் உள்ள விமான நினலயதத்ிற்கு 

மரியானத புருதஷாத்தம் ஸ்ரீராம் விமான நினலயம் என்று கபயரிடப்படும். 

 கபில் ததனவ அடுத்து (131 கடஸ்ட்) 100 கடஸ்ட் கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில்                                   

வினளயாடிய இரண்டாவது இந்திய தவகப்பந்து வீசச்ாளராக இஷாந்த் சரம்ா 

உருகவடுத்து உள்ளார.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

குடியரசுத் தலைவரின் காவை் துலைப் பதக்கம் 

 கசன்னன மாவட்டக் காவல் துனற ஆனணயரான மதகஷ் குமார ் அகரவ்ால் மற்றும் 

தமிழ்நாட்னடச ் தசரந்்த இதர 2 காவல் துனற அதிகாரிகள் தங்களது தனித்துவ 

தசனவகளுக்காக தவண்டி குடியரசுத் தனலவரின் காவல்துனற விருதுகளுக்குத ்

ததரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளனர.்  

 இந்த விருதுக்குத் ததரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ள இதர மற்ற 2 காவல் துனற அதிகாரிகள் 

பின்வருமாறு 

o காைல் துலறயின் கூடுதல் தலலலம இயக்குநர ்மற்றும் காைல்துலற ஆய்ைாளரான 

எஸ்.சடவிட்ென் ததவாசிரவ்ாதம். 

o P. மணிகண்ட குமார,் தமிழ்நாடு சிறப்புக் காைல் பலட (பலடப் பிரிவு - IV), சகாலைப் 

புதூர.் 

 

சென்லன மாநகராட்சிப் புத்தாக்க அதிகாரி 

 அழகு பாண்டியன் ராஜா என்பவர ் சென்லன மாநகரின் முதலாவதுப் புத்தாக்க 

அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 நாட்டில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட இது தபான்ற ஒரு முதலாவது நியமனம் இதுவாகும். 

 இைர ்சபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டதத்ின் முதன்லமயான நபராகக் கருதப் படுகின்றார.் 

 இைர ்மதராஸ் கழிவுப் பரிமாற்றம் மற்றும் சபருநகர சென்லன மாநகராட்சி சகாரானா 

கண்காணிப்பு லகசபசிெ ்செயலிலய உருைாக்கியுள்ளார.் 

 

இளம் வயது பாை் புரஸ்கார் விருதின் சவை்றியாளர ்

 குமாரி பிரசித்தி சிங் அவரக்ள் இந்த ஆண்டில் இந்த விருனதப் கபற்ற இளம் வயது 

கவற்றியாளராவார.் 

 7 வயது நிரம்பிய இவர ்கசங்கல்பட்டு மாவட்டத்னதச ்தசரந்்த ஒரு சமூகத் தன்னாரவ்லர ்

ஆவார.்  

 இவர ்பிரசித்தி வனம் என்பதின் நிறுவனர ்ஆவார.்  
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 இவர ் நாட்டில் இளம் வயதில் பழங்கள் நினறந்த வனத்னத உருவாக்கிக் ககாண்டு 

இருப்பதற்காக இந்திய சாதனனப் புத்தகதத்ில் இடம் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 இவர ் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் கபாது இடங்களில் பழங்கள் நினறந்த 8 வனங்கனள 

உருவாக்கியுள்ள இவர ்9000க்கும் தமற்பட்ட மரக்கன்றுகனள நட்டுள்ளார.்  

 

நீரவ்ாழ் உயிரி தனிலமப்படுத்துதை் லமயம் 

 மத்திய மீன் வளம், கால்நனட வளரப்்பு மற்றும் பால்வளத் துனற அனமசச்ரான கிரிராஜ் 

சிங் அவரக்ள் படப்னபயில் ஓர ் நீரவ்ாழ் உயிரினத் தனினமப்படுத்துதல் னமயத்திற்கு 

அடிக்கல் நாட்டினார.்  

 இந்த லமயமானது நன்னீரை்ாழ் உயிரினங்களுக்காக தவண்டி ஒரு பிரதத்ிசயகமான 

சநாய்க் கண்டறிதல் ஆய்ைகத்லத உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 சமலும் இந்தத் திட்டமானது சநாய்த் சதாற்று நீக்கப் பிரிவு, நீர ் மறுசுழற்சி அலமப்பு, 

சைப்பநிலலக் கட்டுப்பாட்டு அனமப்பு (சைப்பமாதல் மற்றும் குளிரத்ல்) மற்றும் 

காற்சறாட்ட ைெதி ஆகியைற்லற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 இந்த லமயத்தின் முக்கிய சநாக்கம் அலங்கார மீன் ைரத்்தகத்லத ைலுப்படுத்த 

உதவுைதாகும். 

 

ஒருங்கிலைந்த மை்றும் உள்ளடக்கிய சபாது மக்கள் குலை தீரப்்பு முதைலமெெ்ர் 

உதவி லமயம் 

 கபாது மக்களின் குனறகனள வினரவாக மற்றும் திறனுள்ள வனகயில் தீரத்த்ு 

னவப்பதற்காக, மாநில அரசானது ஒருங்கினணந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய கபாது மக்கள் 

குனற தீரப்்பு முதலலமெெ்ர ்உதவி லமயத்லத அலமப்பது குறித்த ஒரு அரொலணலய 

சைளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த அலமப்பானது அலனதத்ுத் துலறகளின் உதவி லமயங்கள் மற்றும் சபாது மக்கள் 

குலற தீரப்்பு நலடமுலறகலள ஒருங்கிலணந்து அைற்லற ஒசர தளதத்ில் சகாண்டு ைர 

உதை இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ”1100” என்ற அனழப்பு எண்ணுடன் இனணந்த ஒரு உதவி 

லமயம் அலமக்கப்பட உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு மாநிை விருதுகள் 

 முதல்வர ் எடப்பாடி தக பழனிசாமி அவரக்ள் 72வது குடியரசுத் தினத்தன்று மாநில 

விருதுகனள வழங்கினார.் 

 சுகாதார மற்றும் காவல் துனறகளின் ஊரத்ிகள் முதல் பரினச கவன்று உள்ளன. 

 ஊரக வளரச்ச்ித் துனறக்கு இரண்டாம் பரிசு கினடத்து உள்ளது. 

 சுற்றுலா மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பத் துனற ஆகியனவ மூன்றாம் பரினச கவன்று 

உள்ளன. 

 தசலம் நகர காவல் நினலயம், திருவண்ணாமனல நகர காவல் நினலயம் மற்றும் 

தகாட்டூபுரம் காவல் நினலயம் ஆகியனவ மாநிலத்தின் சிறந்த முதல் மூன்று காவல் 
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நினலயங்களாகத் ததரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

 அதிக அரிசி உற்பத்தித் திறனுக்கான சி நாராயணசாமி நாயுடு விருதானது வடக்கு 

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்கிராமத்னதச ்தசரந்்த ஜி.கசல்வ குமாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தகாயம்புதத்ூர ் மாவட்டத்னதச ் தசரந்்த தக.ஏ.அப்துல் ஜபார ் அவரக்ள் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான தகாட்னட அமீர ்மத நல்லிணக்க விருனதப் கபற்றார.் 

 பின்வரும் நான்கு காவல் துனறயினருக்கு காந்தியடிகள் காவல் பதக்கம் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

o டி.மகுதடஸ்வரி - புனித ததானமயார ்மனல 

o என்.கசல்வராஜு - தசலம் 

o எஸ்.சண்முகநாதன் - ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்மற்றும் 

o எஸ்.இராஜதசகரன் - திருவண்ணாமனல. 

 வீர தீரச ்கசயல்களுக்கான அண்ணா பதக்கத்னதப் கபற்றவரக்ள் 

o பி. முல்னல - LPG உருனள கவடிதத் ஒரு விபதத்ில் இருந்து 26 மாணவரக்னளப் 

காப்பாற்றிய ஆசிரினய.  

o ஏ. பிரகாஷ் - 60 அடி ஆழமான கிணற்றில் விழுந்த யானனனய மீட்பதில் ஈடுபட்ட வனக் 

கால்நனட உதவி அறுனவ சிகிசன்ச நிபுணர.் 

o தலாதகா னபலட் தஜ.சுதரஷ் - இரயிலில் இருந்த 1,500க்கும் தமற்பட்ட பயணிகளின் 

உயினரக் காப்பாற்றியவர ்

o ஆர.் புகதழந்திரன் - மரம் விழுந்ததில் காயமனடந்த காவலரின் உயினரக் 

காப்பாற்றியவர.் 

 

முன்னாள் முதை்வர ்செ.செயைலிதாவின் நிலனவிடம் 

 முன்னாள் முதல்வர ் கஜ.கஜயலலிதாவிற்காக கமரினா கடற்கனரயில் கட்டப்பட்ட 

பிரம்மாண்டமான நினனவிடத்னத ஜனவரி 27 ஆம் தததி தமிழக முதல்வர ்எடப்பாடி தக 

பழனிசாமி திறந்து னவதத்ார.் 
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 அனனத்துக் கடினமான சூழ்நினலகளிலும் இருந்து மீண்கடழுந்த அவரது அரசியல் 

எழுசச்ினயச ் சித்தரிக்க தவண்டி இது ஒரு பீனிக்ஸ் பறனவ தபால உருவாக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 அவரது "மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான்" என்ற முழக்கமானது அவரது கல்லனறயில் 

பிரகாசமாக கபாறிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ஸ்மாரட்் மை்றும் அடுத்த தலைமுலை இருெக்கர வாகனங்கள் 

 ஸ்மாரட்் மற்றும் அடுதத் தனலமுனற இருசக்கர வாகனங்கனள கசன்னன கமரினா 

கடற்கனரயில் முதலனமசச்ர ்எடப்பாடி தக பழனிசாமி அவரக்ள் அறிமுகப் படுதத்ினார.் 

 இது கசன்னனப்  கபருநகர மாநகராட்சி தமற்ககாண்ட முயற்சியின் ஒரு பகுதி ஆகும். 

 மின்கலன் மூலம் இயங்கும் இந்த வாகனங்கள் முழுனமயாக மின்தனற்றம் கசய்யப் 

பட்டால் அனவ 45 கி.மீ.  தூரம் வனர இயங்கும். 

 இவற்னற மிதிதத்ும் இயக்க இயலும். 

 

 

இந்தியத் சதாழிை்நுட்ப நிறுவனம் – மதராசின் கைெெ்ாரத் திருவிழா “ொரங்” 

 மதராஸ் இந்தியத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது அந்நிறுவனதத்ின் ஒரு வருடாந்திர 

கலாசச்ாரத் திருவிழாவான “ொரங்” என்ற விழாவானது  இந்த ஆண்டு இனணய தள 

ரீதியில் நடதத்ப்படும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது.  
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 இது அதன் முதலாைது ஆன்லலன் பதிப்பாகும். 

 இந்த ஆண்டின் ொரங் விழாவிற்கான கருத்துரு “Vintage Vogue” என்பதாகும்.  

 

புதிய திட்டங்கள் மை்றும் நை உதவிகள் 

 தமிழ்நாடு முதல்வர ் எடப்பாடி தக பழனிசாமி அவரக்ள் பிப்ரவரி 13 அன்று பயிரக்் கடன் 

தள்ளுபடி திட்டத்னதத் கதாடங்கி னவத்தார.் 

 மாநில அரசானது இந்தக் கடன் தள்ளுபடிக்காக 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் தததி 

வனர கபறப்பட்ட கடன்கள் என்ற ஒரு காலக் ககடுனவயும் நிரண்யித்துள்ளது. 

 முதல்வர ் அவரக்ள் சிவகங்னக மாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி அகழாய்வுத் தளதத்ில் 7வது 

கட்ட அகழாய்னவத் கதாடங்கி னவதத்ார.் 

 தமலும் இவர ்தூதத்ுக்குடி மாவட்டதத்ில் பாயும் தாமிரபரணி நதியின் குறுக்தக 4 தடுப்பு 

அனணகனளக் கட்டுவதற்காக தவண்டி அதற்கான அடிக்கல்னல நாட்டினார.்  

 

பிரதமராை் சதாடங்கி லவக்கப்பட்ட முக்கியத் திட்டங்கள் 

 

 பிரதமர ்அவரக்ள் தமிழ்நாட்டில் பல்தவறு முக்கியத ்திட்டங்கனளத் கதாடங்கி னவத்தார.்  

 இவர ்பின்வருவனவற்னறத் கதாடங்கி னவத்தார.் 

o கசன்னனக் கடற்கனர மற்றும் அத்திப்பட்டுக்கு இனடதயயான 4வது கமட்தரா இரயில் 

திட்டம்.  

o தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் – கடலூர ் – மயிலாடுதுனற – தஞ்சாவூர ் மற்றும் 

மயிலாடுதுனற – திருவாரூர ் வழித்தடதத்ில் ஒற்னற வழிப்பிரிவின் இரயில்தவ 

மின்சாரமயமாக்கம். 

o மதராஸின் இந்தியத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதத்ில் கண்டுபிடிப்பு வளாகத்திற்கான 

அடிக்கல் திறப்பு. 

o கல்லனணக் கால்வாய் அனமப்பின் நீட்டிப்பு, புனரனமத்தல் மற்றும் நவீன 

மயமாக்கல் ஆகியவற்றுக்கான அடிக்கல் நாட்டுதல்.  
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புதிய சதாழிை்துலை மை்றும் சிறு, குறு மை்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME) 

சதாடரப்ான  சகாள்லககள் 

 பிப்ரவரி 16 அன்று தமிழ்நாடு அரசானது ஒரு புதிய கதாழிற்துனறக் ககாள்னகனய 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது பின்வரும் 4 முக்கிய குறிக்தகாள்கனள அனடவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

o 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 10 இலட்ெம் சகாடி மதிப்புள்ள (135 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர)் 

முதலீடுகலள ஈரத்த்ல் 

o இந்தக் சகாள்லக காலதத்ில் உற்பத்தித் துலறயில் 15% ைருடாந்திர ைளரெ்ச்ிலய 

அலடதல் 

o 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் மாநிலதத்ின் சபாருளாதாரதத்ில் உற்பத்தித் துலறயின் 

பங்களிப்லப தற்சபாழுதுள்ள 25% என்ற அளவிலிருந்து 30% ஆக அதிகரிதத்ல். 

o 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 20 இலட்ெம் சைலலைாய்ப்புகலள உருைாக்குதல் 

MSME சகாள்லககள் 

 சமலும் முதல்ைர ் அைரக்ள் MSME/ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்கள் ஆகியைற்றிற்காக ஒரு 

உறுதியான சூழலலமப்லப ைழங்குைதற்காக MSME சகாள்லகலயயும் சைளியிட்டு 

உள்ளார.் 

 இது பின்ைருைனைற்லற இலக்காக நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

o 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள்  ரூ.2 இலட்ெம் சகாடி அளவில் புதிய முதலீடுகலள ஈரத்த்ல் 

o 20 இலட்ெம் மக்களுக்கு கூடுதல் சைலலைாய்ப்புகலள உருைாக்குதல்.  

 புதிய MSME மற்றும் ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்குச ் சுயச ் ொன்றளிப்பு 

அடிப்பலடயில் 3 ஆண்டு காலதத்ிற்கு உருைாக்கம் மற்றும் செயல்பாடு ஆகியைற்றிற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்கப் படுைதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

 இந்த அலகுகள் 3 ஆண்டு காலம் முடிைலடந்த 1 ஆண்டிற்குள் கட்டாயமாக ஒப்புதலலப் 

சபற்றிருக்க சைண்டும். 

 இந்தப் புதிய சகாள்லகயானது MSME நிறுவனங்களுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ள பல்சைறு 

மானியங்களுக்கான உெெ் ைரம்லப அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 சமலும் MSME நிறுவனங்களுக்குத ்தயார ்நினலயில் உள்ள வசதிகள்/இடங்கள், காப்பிடம் 

மற்றும் மலன ஆகியலை சமம்படுத்தப்பட்டு குலறந்த காலக் குத்தலகக்கு 

ைழங்கப்படும்.  

 

தமிழ்நாட்டிை் எை்சைய் மை்றும் எரிவாயு துலை திட்டங்கள் 

 பிரதமர ் தமாடி அவரக்ள் தமிழ்நாட்டில் முக்கிய எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு துனற 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 ராமநாதபுரம் - தூதத்ுக்குடி இயற்னக எரிவாயு குழாய் திட்டம் மற்றும் கசன்னன 

மணலியில் சி.பி.சி.எல். (கசன்னன கபட்தராலியம் காரப்்பதரஷன் லிமிகடட்) வளாகதத்ில் 

தகதசாலினில் இருந்து கந்தகத்னத நீக்கும் வளாகதன்த பிரதமர ்நாட்டுக்கு அரப்்பணிதத்ு 

னவத்தார.் 

 நாகப்பட்டினதத்ில் அனமயும் காவிரிப் படுனக எண்கணய் சுதத்ிகரிப்பு ஆனல 

வளாகத்திற்கும் தசரத்த்ு அவர ்அடிக்கல் நாட்டினார.் 
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சென்லனயிை் அமமொன் உை்பத்தி பிரிவு 

 அதமசான் கசன்னனயில் தனது உற்பத்தி பிரினவத் கதாடங்கப் தபாவதாக அறிவித்து 

உள்ளது. 

 இது அதமசான் ஃபயர ் டிவி ஸ்டிக் (Fire TV Stick) சாதனங்கனளத் தயாரிக்கத் கதாடங்க 

உள்ளது. 

 இந்த உற்பதத்ிப் பிரிவானது ஃபாக்ஸ்கானின் துனண நிறுவனமான கிளவுட் கநட்கவாரக்் 

கதாழில்நுட்பதத்ுடன் இனணந்து அனமக்கப்படும். 

 

சகாத்தடிலம முலை ஒழிப்பு தினம் 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது பிப்ரவரி 09 ஆம் தததினய ககாத்தடினம முனற ஒழிப்பு 

தினமாக அனுசரிக்க இருப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது தபான்ற ஒரு அறிவிப்னப கவளியிட்ட நாட்டின் முதலாவது மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும்.  

 மத்திய அரசானது 1976 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 09 அன்று ககாதத்டினம முனற ஒழிப்புச ்

சட்டனதக் ககாண்டு வந்தது.  

 

உதவி லமய எை் “1100”  

 கபாது மக்களின் குனறகளுக்கு வினரவில் தீரவ்ு காண்பதற்காக ஒரு “உதவி லமய எண்” 

செலைலய தமிழக முதல்வர ்சதாடங்கி லைத்துள்ளார.் 

 இதன் மூலம், சபாது மக்கள் தங்களது புகாரக்லள “1100” என்ற இலைெ உதவி லமய 

எண்லண அலழப்பதன் மூலம் பதிவு செய்து சகாள்ளலாம். 

 அசத சநரதத்ில் சபாது மக்கள் தங்களது புகாரக்லள ‘cmhelpline@tn.gov.in’ என்ற மின் 

அஞ்ெல் முகைரிக்கும்  அனுப்பலாம். 

 சமலும் சபாது மக்கள் தங்களது திறன் சபசிகலளப் பயன்படுதத்ி “cmhelpline citizen” என்ற 

செயலியின் மூலம் தங்களது புகாரக்லளப் பதிவு செய்யலாம். 
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தமிழ்நாடு இலடக்காை நிதிநிலை அறிக்லக  

 தமிழ்நாட்டில் நனடகபற இருக்கும் ததரத்னல முன்னிட்டு தமிழ்நாடு துனண முதல்வர ்

மற்றும் நிதியனமசச்ரான O. பன்னீர ் செல்ைம் அைரக்ள் இலடக்கால நிதிநிலல 

அறிக்லகலயத் தாக்கல் செய்தார.் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட கணிப்புகளின்படி தமிழ்நாட்டின் சமாதத் மாநில 

உள்நாட்டு உற்பதத்ியானது (GSDP) ரூ. 19.43 இலட்ெம் சகாடியாக உள்ளது. 

 இது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ரூ.23.42 இலட்ெம் சகாடியாக அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது. 

 சகாவிட் சநாய்த் சதாற்றிற்கு எதிரவ்ிலன ஆற்றியதற்காக தமிழ்நாடு அரசிற்கு ரூ.13,352.85 

சகாடி ரூபாய் செலவினமானது ஏற்பட்டுள்ளது. 

 ைறுலமக் சகாட்டிற்குக் கீழ் ைாழும் குடும்பங்கலளெ ் செரந்்த 55.67 இலட்ெம் 

குடும்பங்களின்  முதன்னம வருமானம் ஈட்டுபவரக்ளுக்கு விபத்து மற்றும் உயிரக்் 

காப்பீடானது ைழங்கப் படுகின்றது.  

 அரசுப் பணியாளரக்ளுக்கான மருத்துைக் காப்பீட்டு ைரம்லப 4 இலட்ெத்திலிருந்து 5 

இலட்ெமாக இந்த பட்கஜட் உயரத்்தியுள்ளது.  

 சகாயம்புதத்ூர ் மாைட்டத்தில் உள்ள கள்ளபாலளயதத்ில் ஒரு சதாழிற்துலறப் பூங்கா 

அலமப்பதற்கான அனுமதியானது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஏறதத்ாழ 40 இலட்ெம் வீடுகளுக்கு குடிநீர ்இலணப்பானது ைழங்கப்பட இருக்கின்றது.  

 பிரதம மந்திரி வீட்டு ைெதித் திட்டதத்ின் கீழ் வீடு கட்டுைதற்கான மானியமானது ரூ.70,000 

ஆக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது.  

 கணினி அறிவியல் பாடமானது 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் ைகுப்பு ைலர உள்ள 

மாணை/மாணவிகளுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் பட்டாசுத ் சதாழிற்ொலல லமயமான சிைகாசியில் தீயலணப்பு 

நிலலயங்களின் எண்ணிக்லக அதிகரிக்கப்பட இருக்கின்றன.   

நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

 ரூ.144 சகாடி நிதியானது அம்மா சிறிய மருதத்ுைமலனகளுக்கு (கிளினிக்) ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 உயர ்கல்வித் துலறக்காக ரூ. 5,478.19 சகாடி நிதியானது ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது 8.42% ஆக அதிகரித்து உள்ளது.  

 ரூ.688.48 சகாடி நிதியானது மாற்றுத ் திறன் சகாண்ட நபரக்ளின் நலனுக்காக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது “லரட்ஸ்” (RIGHTS) எனப்படும் ஒரு சிறப்புத ் திட்டத்லத சநாக்கிச ் செலுதத்ப்பட 

உள்ளது.  

 ரூ.6,683 சகாடி நிதியானது சகாயம்புத்தூர ்சமட்சரா திட்டதத்ிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ரூ.7,217 சகாடி நிதியானது மீன் ைளத் துலறக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பள்ளிக் கல்வித் துலறக்கு ரூ.34,181 சகாடியானது ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 விைொயத் துலறக்கான நிதி ஒதுக்கீடானது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான இலடக்கால 

நிதிநிலல அறிக்லகயில் 7.8% என்ற அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 மாநிலதத்ின் விைொயத் துலறக்கு ரூ.1738 சகாடி நிதியானது ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 கூடுதலாக ரூ.5000 சகாடி நிதியானது பயிரக்் கடன் தள்ளுபடிக்காக ஒதுக்கப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இயற்லகப் சபரிடர ் காலதத்ில் சநல் இழப்பிற்கான நிைாரணமானது ஒரு சஹக்சடர ்

நிலத்திற்கு ரூ.13,000 ரூபாயிலிருந்து ரூ.20,000 ஆக உயரத்த்ப்பட்டுள்ளது. 

 ரூ.4371 சகாடி நிதியானது மாநிலத் திருமண உதவித் திட்டதத்ின் கீழ் உள்ள 

பயனாளிகளுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமலும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அரசின் திருமண நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீழ், 12.5 

இலட்ெம் மக்களுக்கு ரூ.1791 சகாடி மதிப்பிலான தங்கம் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

கடன் 

 தமிழ்நாட்டின் ஒட்டு சமாத்தக் கடன் 2022 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்31 ஆம் சததி ைாக்கில் ரூ.5.70 

இலட்ெம் சகாடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்31 ஆம் சததி ைாக்கில் ரூ.4.85 இலட்ெம் சகாடியாக இருக்கும் 

என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 மாநிலமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில்  நிதிப் பற்றாக்குலறக்கு நிதியளிப்பதற்காக 

ரூ.84,686.75 சகாடி அளவிற்கு நிகரக் கடலன ைாங்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வரி வருமானம் மை்றும் நிதிப் பை்ைாக்குலை  

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான இலடக்கால நிதிநிலல அறிக்லகயானது மாநிலதத்ின் ெரக்கு 

மற்றும் செலை ைரி ைருமானம் ரூ.45,395.50 சகாடி என்றும் மதிப்புக் கூட்டு ைரி வருமானம் 

ரூ.56,413.19 சகாடி என்றும் மாநிலதத்ின் கலால் ைரி வருமானம் ரூ.9,613.91 சகாடி என்றும் 

கணிதத்ுள்ளது.  

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலல அறிக்லகயில் (மத்திய நிதிநிலல அறிக்லகயில்) 

மத்திய ைரியின் மூலமான தமிழ்நாட்டின் பங்கானது ரூ.32,849.34 சகாடியிலிருந்து 

ரூ.23,039.46 சகாடியாக (2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட மதிப்பு) குலறக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட கணிப்பில் மாநிலதத்ிற்சக உரிய ைரி 

ைருமானமானது ரூ.1.04 இலட்ெம் சகாடி என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலல மதிப்பீட்டு அறிக்லகயில் இருந்தனத விட 

ரூ.23,561 சகாடி குலறைானது ஆகும். 

 இது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ரூ.1.35 இலட்ெம் சகாடியாக அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஒட்டு சமாத்த ைருமான ரசீதுகள் ரூ.2,18,991.96 சகாடி என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலல அறிக்லகயில் அலனைருக்கும் ைழங்கப்படும் 

ஊதியம், ஓய்வூதியம் ைட்டி மற்றும் திட்டம் சதாடரப்ான செலவினம், ைருைாய் 

செலவினம் ஆகியைற்றிற்கு ரூ.2,60,409.26 சகாடி ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒட்டு சமாதத் ைருைாய்ப் பற்றாக்குலறயானது ரூ.41,417.30 

சகாடி என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான திருதத்ப்பட்ட கணிப்பில் தமிழ்நாட்டின் நிதிப் பற்றாக் 

குலறயானது ரூ.96,884.97 சகாடி என்ற அளவிற்கு உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இது மாநிலதத்ின் GSDPயில் 4.99% ஆகும்.  

 இது 15ைது நிதி ஆலணயதத்ின் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ைரம்பிற்குள் இருக்கும். 

GSDP 

 தமிழ்நாடு 2020-21 ஆம் ஆண்டில் (2020-21 ஆம் ஆண்டின் அடிப்பனட விலலலய 

அடிப்பலடயாகக்  சகாண்டு) 2.02% என்ற அளவில் சநரம்லறயான GSDP ைளரெ்ச்ிலயப் 

பதிவு செய்தது. இது அகில இந்திய அளவில் 7.7% என்ற அளவில் எதிரம்லற ைளரெ்ச்ியாகக் 

கணிக்கப் பட்டிருந்தது.  

 இதில் 5.23% என்ற அளவு பங்குடன் முதல்நிலலத் துலறயானது ைலுைான 

செயல்பாட்டாளராக விளங்கியது. இதில் கால்நலட மற்றும் மீன்ைளத் துலறகள் மிக 

ைலுைான ைளரெ்ச்ிலயப் பதிவு செய்தன.  

 2020-21 ஆம் ஆண்டில்  இரண்டாம் நிலலத் துலறயின் ைளரெ்ச்ி 1.25% என்ற அளவிலும் 

செலைத் துலறயின் ைளரெ்ச்ி 1.64% என்ற அளவிலும் இருந்தது. 
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மதசியெ ்செய்திகள் 

NCLAT சென்லன அமரவ்ு 

 ததசிய நிறுவன சட்ட தமல்முனறயீட்டுத ் தீரப்்பாயதத்ின் (National Company Law Appellate 

Tribunal - NCLAT) கசன்னன அமரன்வ மத்திய நிதி மற்றும் கபருநிறுவன விவகார அனமசச்ர ்

நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் திறந்து னவத்தார.்  

 இது கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, தகரளா, ஆந்திரா, லட்சத்தீவு மற்றும் புதுசத்சரி ஆகிய 

பகுதிகளின் மீது அதிகார வரம்னபக் ககாண்டிருக்கும். 

 

 

குடியரசுத் தின அைி வகுப்பிை் வங்க மதெ இராணுவம் 

 முதன்முனறயாக, வங்க ததச முப்பனடகளின் அணிவகுப்புப் பனடயானது குடியரசுத் தின 

அணிவகுப்பில் பங்கு கபற்றது. 

 இது 1971 ஆம் ஆண்டுப் தபாரில் பாகிஸ்தானிற்கு எதிரான இந்தியாவின் கவற்றினய 

அனுசரிக்கின்றது.  

 இந்தப் சபார ்ைங்க சதெதத்ின் உருைாக்கதத்ிற்கு ைழிைகுதத்து. 

 ைங்க சதெ ஆயுதப் பலடகளின் 122 நபரக்லளக் சகாண்ட ஒரு பலடப் பிரிைானது ைங்க 

சதெ இராணுைம், கடற்பலட, விமானப் பலடலயெ ்செரந்்த வீரரக்லளக் சகாண்டு இதில் 

பங்தகற்றுள்ளது. 

 இது பலடப்பிரிவு தலலலமத் தளபதியான அபு முகம்மது ொஹ்னூர ் ெசைான் மற்றும் 

அைரது துலண அதிகாரிகளால் ைழி நடதத்ப்பட்டது.  

 

அமயாத்தியா மசூதி 

 அதயாதத்ியா மாவட்டதத்ில் கட்டப்பட உள்ள மசூதியானது அகமதுல்லாஹ் சாஹி 

என்பவருக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இது பாபர ்மஸ்ஜித் நிலதத்ிற்குப் பதிலாக வழங்கப்பட்ட பகுதியில் கட்டப்பட உள்ளது. 

 இவருக்கு 1857 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிதலயருக்கு எதிரான முதல் விடுதனலப் தபாரின் 

தபாது ”அவாத் புரட்சியின் கலங்கனர விளக்கம்” என்ற பட்டப் கபயரானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

மதசிய சதாை்ைா மநாய்களுக்கான கை்காைிப்பு ஆய்வு 

 இது சமீபதத்ில் இந்தியாவில் சுகாதார அனமசச்கதத்ினால் கவளியிடப்பட்டது. 

 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான காலகட்டதத்ில் இந்தக் கணக்ககடுப்பு நடதத்ப்பட்டது. 

 இது கதாற்றா தநாய்கள் குறித்த முதலாவது விரிவான ஒரு கணக்ககடுப்பாகும். 

 இந்தக் கணக்ககடுப்பானது 15-69 வயதுனடய நகரப்்புறம் மற்றும் கிராமப் புறம் ஆகிய 

பகுதிகனளச ்தசரந்்த ஆண்கனளயும் கபண்கனளயும் உள்ளடக்கியது ஆகும். 

முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள் 

 இந்தியாவில் ஐந்து கபரியவரக்ளுள் இருவர ்கதாற்றா தநாய்களுக்கான மூன்று அல்லது 

அதற்கு தமற்பட்ட ஆபத்துக் காரணிகனளக் ககாண்டுள்ளனர.் 

 நான்கு கபரியவரக்ளில் ஒன்றுக்கும் தமற்பட்டவரக்ளும் 6.2% இளம் பருவத்தினரும் அதிக 

எனட அல்லது பருமன் ககாண்டுள்ளனர.் 

 பத்து தபரில் மூன்று தபர ்உயர ்இரத்த அழுத்தத்னதக் ககாண்டுள்ளனர.் 

 3 சதவீத தபர ்அதிக இரத்த குளுக்தகாஸ் அளனவக் ககாண்டுள்ளனர.் 

 ஒவ்கவாரு மூன்று கபரியவரக்ளுள் ஒருவர ்மற்றும் நான்கில் ஒரு பங்கு ஆண்கள் கடந்த 12 

மாதங்களில் புனகயினல நுகரவ்ு மற்றும் மது ஆகியவற்னற உட்ககாண்டு உள்ளனர.் 

 

72வது குடியரசு தின அைிவகுப்பின் தனித்துவமான அம்ெங்கள் 

 இந்தியாவின் 72வது குடியரசு நாள் அணிவகுப்பானது ஐந்து தசாப்தங்களில் முதல் 

முனறயாக சிறப்பு விருந்தினர ்யாரும் இல்லாமல் நனடகபற்றுள்ளது. 

 அந்தமான் & நிக்தகாபார ்தீவுகளில் உள்ள துருப்புக்கள் இந்தியாவின் முதல் கபண் தபார ்

விமானியுடன் பங்தகற்றன. 

 ஒன்றியப் பிரததசமான லடாக்கின் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஊரத்ியும் இவ்விழாவில்  

காட்சிப் படுதத்ப் பட்டது. 
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 புதிதாக வாங்கிய ரஃதபல் தபார ்விமானங்களும் இராஜபானத மீது பறந்தன. 

 முன்னாள் ராணுவ வீரரக்ளின் பங்தகற்பும், தமாட்டார ் னசக்கிள் சாகசங்களும் இதில் 

இடம் கபறவில்னல. 

 அணிவகுப்பின் பானதயும் ததசிய அரங்கம் வனர குனறக்கப்பட்டது. 

 அணிவகுப்பு அணிகளின் அளவு வழக்கமான 144 என்ற அளவிலிருந்து 96 ஆக குனறக்கப் 

பட்டது. 

 பாரன்வயாளரக்ளின் எண்ணிக்னக 25,000 ஆக குனறக்கப்பட்டது. 

 அணிவகுப்பில் முதல் முனறயாக 122 உறுப்பினரக்னளக் ககாண்ட வங்கததசதத்ின் குழு 

ஒன்று பங்தகற்றது. 

 

உைகின் மவகமாக வளரும் முதிர்நிலைத் சதாழிை்நுட்பெ ்சூழைலமப்பு 

 கபங்களூரு நகரமானது 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகில் தவகமாக வளரும் முதிரந்ினலத ்

கதாழில்நுட்பச ்சூழலனமப்பு ககாண்ட நகரமாகத் ததரந்்கதடுக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயானது இலண்டன் & பாரட்்னரஸ்் என்ற நிறுவனத்தினால் உருைாக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது தரைரிலெலயக் கணக்கிடுைதற்காக Dealroom.co என்ற நிறுவனதத்ிடமிருந்த தரலை 

ஆய்வு செய்துள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் இலண்டன் நகரம் 2ைது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இதில் முனிெ,் சபரல்ின், பாரிஸ் ஆகிய நகரங்கள் முலறசய 3வது, 4வது, 5ைது இடங்கலளப் 

பிடித்துள்ளது. 

 இதில் மும்லப நகரம் 6ைது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 சமலும் சபங்களூரு நகரமானது உலகில் சதாழில்நுட்ப துணிகர முதலீட்டிற்கான (venture 

capitalist - VC) பிரிவில் 6ைது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது.  

 ஷாங்காய் நகரமானது இந்த உலகப் பட்டியலில் VC பிரிவில் முதலிடத்லதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது.  
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சமய்நிகர் நுை்ைறிவுக் கூறு – மதொஸ்  

 ததசியத் தகவல் னமயச ்தசனவகள் அனமப்பானது (National Informatics Centre Services Inc - 

NICSI) தனது 25வது ஆண்டு நிறுவன தினத்னதக் ககாண்டாடியது.  

 இந்த நிகழ்வில், ஒரு சமய்நிகர ்நுண்ணறிவுக் கூறான ”சதஜாஸ்” ஆனது மதத்ிய மின்னணு 

மற்றும்  தகைல் சதாழில்நுட்பத் துலற அலமெெ்கதத்ினால் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது தரவு தளத்திலிருந்து முக்கியமான தகைல்கனளப் பிரிதச்தடுக்க இருக்கின்றது. 

 இது அரசுெ ் செலைகளின் திறன்கள் மற்றும் சகாள்லக முடிவுகள் தபான்றவற்னற 

சமம்படுதத்ுைதற்கு உதை இருக்கின்றது. 

 தமலும் ”எங்கிருந்தும் பணியாற்றுதல்” என்ற தளமானது சதஜாஸ் உடன் இலணந்து 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது பணியாளரக்ள் எந்தசைாரு இடத்திலிருந்தும் மின்னஞ்ெல், மின்னணு-

அலுைலகம், நாள்காட்டி மற்றும் இதர துலறொர ் செயலிகலள அணுக ைழிைலக 

செய்கின்றது. 

 NICSI ஆனது சதசியத் தகைல் லமயத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றது.  

 

 

பாரத் பமயாசடக்கின் பிபிவி 154 தடுப்பூசி 

 பாரத் பதயாகடக்கின் பிபிவி 154 என்பது நாசி வழிதய கசலுத்தப்படும் வனகயிலான 

(இன்ட்ராதனசல்) தகாவிட் -19 தடுப்பூசினயப் கபறுவதற்கான முதல் முயற்சியாகும். 

 தடுப்பூசிகள் கபாதுவாக தனசகள் அல்லது ததால் மற்றும் தனசகளுக்கு இனடயில் உள்ள 

திசுக்களில் ஊசியின் வழியாக கசலுதத்ப் படுகின்றன. 

 ஆனால் இன்ட்ராதனசல் தடுப்பூசிகள் என்பது நாசிக்குள் மருந்து கதளிக்கப் படுவனதக் 

குறிப்பிடுகிறது. 

 இது உட்கசலுதத்ுவதற்குப் பதிலாக உள்ளிழுக்கப் படுகிறது. 

 ஆனால் தடுப்பூசி கசலுத்துவதற்கான ஒரு கபாதுவான முனற இதுவல்ல. 

 இதுவனரயில், சில காய்சச்ல்களுக்கு மட்டுதம இந்த முனறயில் மருந்து கசலுதத்ப் 

படுகின்றன. 
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IEA உடனான இந்தியாவின் ஒப்பந்தம் 

 சரவ்ததச எரிசக்தி முகனம உறுப்பினரக்ளுக்கும் (IEA - International Energy Agency) இந்திய 

அரசாங்கதத்ிற்கும் இனடயிலான ஒரு  மூதலாபாயக் கூட்டாண்னமக்கான கட்டனமப்பு 

சமீபதத்ில் னககயழுத்தானது. 

 இந்தக் கட்டனமப்பானது பரஸ்பர நம்பிக்னகனயயும் ஒத்துனழப்னபயும் 

வலுப்படுத்துவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது உலகளாவிய எரிசக்திப் பாதுகாப்பு, உறுதி மற்றும் நினலத்தன்னமனய 

தமம்படுதத்ும். 

 இது IEA அனமப்பில் ஒரு முழு உறுப்பினராக இந்தியா உருவாவனத தநாக்கிய ஒரு படியாக 

அனமயும். 

 IEA என்பது அரசுகளுக்கினடதயயான ஒரு தன்னாட்சி அனமப்பாகும். 

 இது கபாருளாதார ஒதத்ுனழப்பு மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பின் கட்டனமப்பின் படி 1974 

ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

லமத்ரி தடுப்பூசி முன்சனடுப்பு 

 இந்த முன்கனடுப்னப இந்தியா அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இது அண்னட நாடுகளுக்கு தகாவிட்-19 தடுப்பூசிகனளப் பரிசளிப்பனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ில், இந்த முயற்சியின் கீழ் இலங்னக மற்றும் பஹ்னரன் ஆகிய நாடுகள் 

இந்தியாவில் இருந்து தகாவிட் -19 தடுப்பூசிகனளப் கபற்றுள்ளன. 

 இந்த முயற்சியின் கீழ் இந்தியா ஏற்கனதவ 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மருந்துகனள 

ஏழு அண்னட நாடுகளுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

 மாலத்தீவு, பூடான், தநபாளம், வங்கததசம், மியான்மர,் கமாரஷீியஸ் மற்றும் கசசல்ஸ் 

ஆகியனவ  அந்த 7 நாடுகளாகும். 

 தகாவிஷீல்டின் வணிக ரீதியான வழங்கல் கமாராக்தகா, பிதரசில் மற்றும் வங்க ததசம் 

ஆகிய நாடுகளுக்கு அளிக்கப் பட்டுள்ளன. 
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மதசிய கடை் ஆலம செயை் திட்டம் 

 இனதப் புதுதில்லியில் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநினல மாற்ற அனமசச்கம் 

கவளியிட்டுள்ளது. 

 கடல் ஆனம கசயல் திட்டத்துடன் தசரத்த்ு ‘Marine Mega Fauna Stranding Guidelines’ என்ற 

விதிமுனறகனளயும் அந்த அனமசச்கம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த இரண்டு ஆவணங்களிலும் சுகாதார ரீதியான பாதுகாப்பு நடவடிக்னககனள 

ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் நடவடிக்னககள் அடங்கும். 

 

“பிரபுத்தா பாரத்தின்” 125வது நிலனவு தினம் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 அன்று  “பிரபுதத்ா பாரத்தின்” 125ைது நிலனவு தினமானது 

அனுெரிக்கப் பட்டது. 

 “பிரபுத்தா பாரத்” என்பது ராமகிருஷ்ணரின் நிலனைாக சதாடங்கப்பட்ட மாதாந்திரப் 

பத்திரிக்லகயாகும். 

 இந்தப் பத்திரிக்லகயானது 1896 ஆம் ஆண்டில் P. அய்யாொமி, B.R. ராஜம் அய்யர,் G.G. 

நரசிம்மாெெ்ாரியா மற்றும் B.V. ொசமஸ்ைர அய்யர ் ஆகிசயாரால் சதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது சுைாமி விசைகானந்தரின் ைழிகாட்டுதலின் கீழ் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பத்திரிக்லகயானது 2 ஆண்டுகளுக்கு சென்லனயிலிருந்துப் பிரசுரித்து 

சைளியிடப் பட்டது. 

 அதன் பிறகு, இந்தப் பதத்ிரிக்லகயானது அல்சமாராவில் இருந்து சைளியிடப் பட்டது. 

 1899 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ிலிருந்து இந்தப் பத்திரிக்லகயானது சகால்கத்தாவில் 

உள்ள அத்லைதா ஆசிரமத்திலிருந்து சைளியிடப் படுகின்றது.  
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இந்திய நீதி அறிக்லக - 2020 

 இது பின்வருவனவற்றுடன் இனணந்து டாடா அறக்கட்டனள அனமப்பால் தயாரிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

o சமூக நீதி னமயம் 

o காமன் காஸ்,  

o தக்ஸ் அனமப்பு  

o சட்டப்பூரவ்க் ககாள்னகக்கான விதி னமயம் மற்றும்  

o காமன்கவல்த் மனித உரினமகள் முன்கனடுப்பு 

 இந்த அறிக்னகயானது நீதினய வழங்குவதற்கான பல்தவறு மாநிலங்களின் திறனன 

ஆய்வு செய்துள்ளது.  

 இதில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட 18 மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது சதாடரந்்து 

2ைது முலறயாக முதலிடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கு அடுதத்ு தமிழ்நாடு மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 இதில் உத்தரப் பிரசதெம் கலடசி இடதத்ில் உள்ளது. 

 சிறிய மாநிலங்களில் சகாவா முதலிடத்லதயும் அருணாெெ்லப் பிரசதெம் கலடசி 

இடத்லதயும் பிடிதத்ுள்ளன. 

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 தனது காைல் துலறயில் (25.3%) அதிக எண்ணிக்னகயில்  சபண்கலளப் பணி 

அமரத்த்ியதற்காக 25 மாநிலங்கலளக் சகாண்ட ஒரு பட்டியலில் பீகார ் முதலிடத்லதப் 

பிடித்துள்ளது.  

 தனது காைல் துலறயில் 20%ற்கும் சமல் சபண்கலளக் சகாண்ட ஒசர மாநிலம் பீகார ்

ஆகும். 

 தமிழ்நாடு ஆனது அதிக ெதவிகித அளவில் (24.8%) சபண் காைல் துலற அதிகாரிகலளக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 இதற்கு அடுதத்ு மிசொரம் ஆனது அதிக ெதவிகித அளவில் (20.1%) சபண் காைல் துலற 

அதிகாரிகலளக் சகாண்டுள்ளது.  

 நாட்டில் உள்ள உயர ்நீதிமன்றங்களில் 29% சபண் நீதிபதிகள் மட்டுசம உள்ளனர.்  

 ஆனால் சிக்கிம் மாநிலத்லதத் தவிர சைறு எந்த மாநிலமும் 20%ற்கும் சமல் சபண் 

நீதிபதிகலளக் சகாண்டிருக்க வில்லல. 

 பீகார,் உத்தரகாண்ட், திரிபுரா மற்றும் சமகாலயா ஆகிய மாநிலங்கள் உயர ் நீதிமன்ற 

அளவில் சபண் நீதிபதிகலளக் சகாண்டிருக்கவில்லல. 

 அதிகாரி மற்றும் பணியாளர ் ஆகிய பணி நினல இரண்டிலும் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி 

பிரிவிற்கான இடஒதுக்கீட்லடப் பூரத்த்ி செய்த ஒசர மாநிலம் கரந்ாடகம் ஆகும்.  

 

கைா உத்ெவம் 

 இது கல்வியில் கனலனய ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு வருடாந்திர விழாவாகும். 

 இது மதத்ியக் கல்வித் துனற அனமசச்கதத்ால் நடதத்ப்பட்டது. 
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 இந்தத் திட்டமானது ராஷ்டிரிய மாதத்ியமிக் சிக்சா அபியான் (RMSA) என்ற திட்டதத்ின் கீழ் 

கதாடங்கப் பட்டது.  

 தற்சபாழுது RMSA ஆனது மற்ற இதர திட்டங்களுடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பள்ளிக் கல்விக்கான ஒரு ஒருங்கிலணந்த திட்டமான “ெமக்ரா சிக்சா” என்பதின் கீழ் 

தற்சபாழுது செயல்படுகின்றது. 

 

குடியரசு தினத்திை்கான காட்சிப்பட அைிவகுப்பின் சவை்றியாளரக்ள் 

 உத்தரப் பிரததசத்தின் இராமர ் தகாயில் காட்சிப் படமானது அனனதத்ுக் காட்சிப் 

படங்களினடதய முதல் இடத்னதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினக் ககாண்டாட்டத்தின் தபாது காட்சிப் படுத்தப் பட்டது. 

o இதன் கருதத்ுரு, “அசயாதத்ியா : உதத்ரப் பிரசதெத்தின் கலாெெ்ாரப் பாரம்பரியம்” 

என்பதாகும். 

 திரிபுரா மாநிலக் காட்சிப் படமானது குடியரசு தினக் காட்சிப் பட அணிைகுப்பில் 2ைது 

இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலக் காட்சிப் படமானது மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரசதெங்களிலடசய மூன்றாைது இடத்லதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

o இதன் கருதத்ுரு, “சதை பூமி – சதய்ைங்களின் இருப்பிடம்” என்பதாகும். 

 மத்தியப் சபாதுப் பணித் துலறயின் காட்சிப் படமானது ஆயுதப் பலட வீரரக்ளின் உயிரத் ்

தியாகங்களுக்கு அஞ்ெலி செலுத்தியதற்காக ஒரு சிறப்புப் பரிலெப் சபற்று உள்ளது. 

o இதன் கருதத்ுரு, “அமர ்ஜவான்” என்பதாகும். 

 

 

MSPயின் கீழ் புதிய சிறிய ரக வன உை்பத்திப் சபாருட்கள் 

 14 புதிய சிறிய ரக வன உற்பத்திப் கபாருட்கனளக் குனறந்தபட்ச ஆதரவு வினலயின் (MSP) 

கீழ் தசரக்்க அரசாங்கம் முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தில் தசார ் ஓடு, மூங்கில் கினளகள், உலர ் விளாம்பழம், உலரந்்த வன 

காளான்  மற்றும்  குவரிகுண்டல் வினத ஆகியனவ தசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 
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8வது இந்திய ெரவ்மதெப் பட்டுக் கை்காட்சி 

 மத்திய ஜவுளித் துனற அனமசச்ரான ஸ்மிருதி இராணி அவரக்ள் காகணாலி வாயிலாக 

8வது இந்திய சரவ்ததசப் பட்டுக் கண்காட்சினயத் கதாடங்கி னவத்தார.் 

 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய பட்டுக் கண்காட்சி இதுவாகும். 

 இந்தக் கண்காட்சியானது இந்தியப் பட்டு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு ஆனணயத்தின் கீழ் 

காகணாலித் தளத்தின் வாயிலாக நடத்தப்படுகின்றது. 

இந்தியாவிை் படட்ு 

 சீனாவிற்கு அடுதத்ு 2ைது மிகப்சபரிய பட்டு உற்பதத்ியாளர ்நாடு இந்தியா ஆகும். 

 உலசகங்கிலும் பட்டின் மிகப்சபரிய நுகரல்ைக் சகாண்ட நாடு இந்தியா ஆகும். 

 ஏறதத்ாழ 97% கெெ்ா மல்சபரி வனக பட்டானது 5 மாநிலங்களில் உற்பத்தி செய்யப் 

படுகின்றது. 

 தமிழ்நாடு, கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரசதெம், சமற்கு ைங்காளம் மற்றும் குஜராத் ஆகியலை 

அந்த 5 மாநிலங்களாகும். 

 ஆந்திரப் பிரசதெதத்ில் உள்ள ஐதராபாத் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சகாபிசெட்டிப் 

பாலளயம் ஆகியனவ முதலில் தானியங்கி பட்டு நூற்பு அலகுகலள ஏற்படுதத்ிய சில 

இடங்களில் ஒன்றாகும்.  

 தமிழ்நாட்டில், மல்சபரி பட்டு உற்பதத்ியானது செலம், ஈசராடு மற்றும்  தரம்புரி ஆகிய 

மாைட்டங்களில் சமற்சகாள்ளப்படுகின்றது.  

 

15வது நிதி ஆலையத்தின் அறிக்லக 

 2021-22 முதல் 2025-26 வனரயிலான நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் 15வது நிதி 

ஆனணயத்தின் இறுதி அறிக்னகயானது பாராளுமன்றதத்ில் சமரப்்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 கபாதுவாக நிதி ஆனணயங்கள் 5 ஆண்டு கால இனடகவளியில் தமது அறிக்லகலயச ்

ெமரப்்பிக்கும்.  

 இந்த அறிக்லகயானது பின்ைரும் 4 சதாகுதிகளில் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

o சதாகுதி I மற்றும் II – முதன்லம அறிக்லக 

o சதாகுதி III – இது மத்திய அரசின் மீது கவனம் கசலுத்துகின்றது. இது இனடக்காலச ்

ெைால்கள் மற்றும் செயல்பட சைண்டிய ைழிகளுடன் தசரத்்து மிக ஆழமாக மிக 

முக்கியத் துலறகலள ஆய்வு செய்கின்றது. 

o சதாகுதி IV – முழுைதும் மாநிலங்களின் மீது கைனம் செலுதத்ுகின்றது. இது ஒை்சைாரு 

மாநிலதத்ின் நிதி நிலலலமலயயும் மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்து ஒை்சைாரு 

மாநிலமும் எதிரச்காள்ளும் முக்கியமான ெைால்கலளக் கலளைதற்காக மாநிலங்கள் 

ைாரியாக தீரவ்ுகலளப் பரிந்துலரக்கின்றது. 

முக்கியமான பரிந்துலரகள் 

 ைளங்களின் கணிப்பு மற்றும் நிலலத் தன்லமலயப் பராமரிப்பதற்காக 41% என்ற 

அளவில் செங்குத்துப் பகிரல்ைத் சதாடரந்்து செயல்படுத்துதல். 

 மாநிலதத்ினால் சமற்சகாள்ளப்படும் சுகாதாரத்தின் மீதான செலவினமானது 2022 ஆம் 

ஆண்டில் அதன் நிதிநிலல அறிக்லகயில் 8%ற்கும் சமல் அதிகரிக்கப்பட சைண்டும். 
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 மின்துலறெ ்சீரத்ிருதத்ங்களின் செயல்பாடுகலளப் சபாறுதத்ு மாநிலங்களும் கூடுதலாக 

கடன் சபறும் ைெதிலய ஏற்படுத்தித் தர சைண்டும்.  

 

இந்தியாவின் முதைாவது ”லக-காை்கள் இழப்பு மருத்துவமலன” 

 இந்தியாவின் முதலாவது னக-கால்கள் இழப்பு மருத்துவமனனயானது சண்டிகரில் உள்ள 

முதுகனல மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி னமயதத்ினால் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது குறிப்பிடதத்க்க ஒத்துனழப்புடன் ஒதர தளதத்ின் கீழ் அதிக வரம்பிலான தசனவகனள 

அளிப்பதன் மூலம் னக-கால்கனள இழந்த தநாயாளிகளின் நலத்னத 

தமம்படுதத்ுவதற்காக அனமக்கப் படுகின்றது. 

 இந்தக் னக-கால் இழப்பு மருத்துவமனனயானது ஒதர தளதத்ின் கீழ் மீட்டுருவாக்கம் 

மற்றும் தநாயாளிகளின் ஆதராக்கியத்திற்கு உதவும் வனகயில் குறிப்பிடத்தக்க 

அனனத்து சிறப்பு வசதிகனளயும் ககாண்டிருக்கும்.  

 

மதசியப் பழங்குடியினர் விழா “ஆதி மம ாத்ஸவ்" 

 ததசியப் பழங்குடினர ் விழாவான “ஆடி மதஹாதஸ்வ்” விழானவ துனணக் குடியரசுத ்

தனலவர ்கவங்னகயா நாயுடு துவக்கி னவத்தார.் 

 இனத இந்தியப் பழங்குடியினர ் கூட்டுறவுச ் சந்னதப்படுதத்ுதல் தமம்பாட்டுக் 

கூட்டனமப்பு நிறுவனம் (TRIFED - Tribal Co-operative Marketing Development Federation Ltd) 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 இது பழங்குடியினக் கலாசச்ாரம், னகவினனப் கபாருட்கள், உணவு வனககள் மற்றும் 

வரத்்தகம் ஆகியவற்னற ஊக்குவிக்கும் ஒரு ககாண்டாட்டமாகும். 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர முயற்சியாகும். 

 

ஏமரா இந்தியா 2021 

 இந்தியாவின் முதன்னம விண்கவளி மற்றும் பாதுகாப்புக் கண்காட்சியின் 13வது 

பதிப்பான ஏதரா இந்தியா 2021 ஆனது கபங்களூரில் உள்ள விமானப் பனட நினலயமான 

கயலஹங்காவில் துவங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது தநரிலும் இனணய வழியிலும் நடத்தப்படுகிறது. 

 இது ஈராண்டுக்கு ஒருமுனற நடத்தப்படும் ஒரு சரவ்ததச நிகழ்வாகும் 

 இந்தப் பதிப்பானது இரண்டு விதமாகவும் நடத்தப் படும் உலகின் முதல் வான்கவளி 

நிகழ்சச்ியாகும். 

 

மாநிைங்களலவயிை் அலைமபசிகலளப் பயன்படுத்துதை் 

 சனபயின் நடவடிக்னககனளப் பதிவு கசய்ய அனலதபசிகனளப் பயன்படுத்துவனத 

எதிரத்்து மாநிலங்களனவத்  தனலவர ் அதன் உறுப்பினரக்னள சமீபத்தில் எசச்ரித்து 

உள்ளார.் 

 அங்கீகரிக்கப்படாத முனறயில் பதிவு கசய்வதும் சமூக ஊடகங்களில் அனதப் 

பரப்புவதும் பாராளுமன்றதத்ின் தனியுரினமகனள மீறுவதாகும். 
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 இது சனபயின் அவமதிப்பு என்றும் கருதப்படும். 

 ராஜ்ய சனபயின் அனறகளுக்குள் அனலதபசிகனளப் பயன்படுத்த நாடாளுமன்ற விதிகள் 

அனுமதிக்காது. 

 

2021 ஆம் ஆை்டிை் இரை்டாவது மிகெ ்செழுலமயான சபாருளாதாரம் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா இரண்டாவது மிகச ் கசழுனமயான கபாருளாதாரமாக 

உருகவடுக்கும். 

 இது சரவ்ததசப் கபாருளாதார தாங்குதிறன் தரவரினச (International Economic Resilience) என்ற 

அறிக்னகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இனத PHD Chamber of Commerce and Industry எனும் அனமப்பு கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தரவரினசயின் முதல் 10 முன்னணிப் கபாருளாதாரங்களில் கஜரம்னி 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் கதன் ககாரியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

யுத் அபியாஸ் கூட்டு இராணுவப் பயிை்சி 

 இந்திய-அகமரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான ‘யுத் அபியாஸின்’ 16வது பதிப்பு 

ராஜஸ்தானில் நடதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

 பிரான்ஸ் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் விமானப் பனடகள் ராஜஸ்தானில் 5 நாள் 

கூட்டுப் பயிற்சினய நடத்திய அடுத்த சில நாட்களில் இந்தப் பயிற்சியானது துவங்க 

உள்ளது. 

 இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்னலக்கு அருகில் நனடகபறவுள்ள இந்தக் கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியானது இரு பனடகளுக்கினடதயயான இயங்குந்தன்னம மற்றும் ஒதத்ுனழப்பு 

ஆகியவற்னற தமம்படுத்துவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் கட்டனளகளின் கீழ் பயங்கரவாத எதிரப்்பு 

நடவடிக்னககள் மீதும் கவனம் கசலுதத்ும். 
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தன்னாரவ் வாகன உலடப்புக் சகாள்லக 

 2022 நிதியாண்டுக்கான மத்திய நிதிநினல அறிக்னகனய வழங்கும் தபாது இந்தத ்திட்டம் 

முன்னவக்கப்பட்டது. 

 இது தகுதியற்ற மற்றும் அதிகளவில் மாசுபடுதத்ும் வாகனங்கனள அகற்ற உதவும். 

 குனறந்த எரிகபாருனளப் பயன்படுத்துகின்ற மற்றும் சுற்றுசச்ூழலிற்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படுதத்ாத வாகனங்கனள ஊக்குவிக்கவும் இது உதவும். 

 இதனால், இது வாகன மாசுபாட்னடயும் இந்தியாவின் எண்கணய் இறக்குமதிக் 

கட்டணங்கனளயும் குனறக்கும். 

 தகுதிச ்தசாதனனகளின் அடிப்பனடயில் இந்த தன்னாரவ் வாகன உனடப்புக் ககாள்னக 

இருக்கும். 

 இதில் தனிப்பயன் வாகனங்கள் என்றால் அதன் ஆயுட்காலம் 20 ஆண்டுகளாகவும், வணிக 

வாகனங்களுக்கு அதன் ஆயுட்காலம் 15 ஆண்டுகளாகவும் தவண்டி நிரண்யிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் ககாள்னக மதத்ிய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்குச ்கசாந்தமான வாகனங்களுக்கு 

2022  ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் கபாருந்தும். 

 

 

விவொய உள்கட்டலமப்பு மை்றும் மமம்பாட்டு வரி (AIDC) 

 மத்திய நிதியனமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான  தனது மதத்ிய 

நிதிநினல அறிக்னகயில் AIDC (Agricultural infrastructure and development cess) என்ற ஒரு வரினய 

விதிக்க முன்கமாழிந்து உள்ளார.் 

 கசஸ் எனப்படும் இந்த வரியானது அனனதத்ுப் கபாருட்களுக்கும் ஒதர மாதிரி 

இருப்பதில்னல, எனதவ இது கபாருளுக்குப் கபாருள் மாறுபடும். 

 இது கபட்தரால் மீது 1 லிட்டருக்கு ரூ.2.5 மற்றும் டீசல் மீது 1 லிட்டருக்கு ரூ.4 என அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இதன் வினளவாக தர அனடயாளம் கசய்யப்படாத கபட்தரால் மற்றும் டீசல் முனறதய ஒரு 

லிட்டருக்கு ரூ .1.4 மற்றும் ரூ .1.8 என்ற கலால் வரி (உற்பத்தி வரி) விதிக்கப் கபறும். 

 தமலும் தர அனடயாளம் கசய்யப்படாத கபட்தரால் மற்றும் டீசல் மீதான சிறப்பு கூடுதல் 

கலால் வரி (SAED - Special Additional Excise Duty) முனறதய லிட்டருக்கு ரூ .11 மற்றும் ரூ .8 என்ற 

அளவில் இருக்கும். 
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 கலப்பு எரிகபாருட்களுக்கு (Blended fuel) கசஸ் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்களிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கப்படும். 

 இதில் எம் - 15 கபட்தரால் மற்றும் இ - 20 கபட்தரால் ஆகியனவ அடங்கும். 

 

பிரதம மந்திரி ஆத்மநிர்பர் ஸ்வஸ்த் பாரத் மயாெனா மை்றும் மிஷன் மபாஷான் 2.0 

 இந்திய நிதியனமசச்ர ்மதத்ிய நிதியுதவினயப் கபறும் இந்த இரண்டு புதிய திட்டங்கனள 

அறிவிதத்ுள்ளார.் அனவ 

o பிரதம மந்திரி ஆத்ம நிரப்ர ்ஸ்வஸ்த் பாரத் தயாஜனா மற்றும் 

o தபாஷான் திட்டம் 2.0 ஆகும். 

 இது ததசிய சுகாதாரத் திட்டதத்தாடுச ்தசரத்த்ு கூடுதலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரதம மந்திரி ஆதம் நிரப்ர ்ஸ்வஸ்த் பாரத் தயாஜனாவானது கூடுதல் சுகாதாரம் மற்றும் 

அதனுடன் கதாடரப்ுனடய உள்கட்டனமப்புகனள நிறுவுவனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 தபாஷான் திட்டம்  2.0 திட்டமானது ஊட்டசச்த்து உள்ளடக்கம், விநிதயாகம் மற்றும் அதன் 

வினளவுகள் ஆகியவற்னற தமம்படுதத்ுவனதயும் பலப்படுதத்ுவனதயும் தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது தபாஷான் அபியான் மற்றும் கூடுதல் சதத்ுணவுத் திட்டத்னத 

ஒன்றினணக்கும். 

 112 இலட்சிய தநாக்கு மாவட்டங்களில் ஊட்டசச்த்து வினளவுகனள தமம்படுதத் இந்த 

தநாக்கம் முயல்கிறது. 

 

புதிய சொத்துப் புனரலமப்பு மை்றும் சொத்து மமைாை்லம நிறுவனம் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் மதத்ிய நிதிநினல அறிக்னகயானது ஒரு புதிய கசாதத்ுப் புனரனமப்பு 

மற்றும் கசாதத்ு தமலாண்னம நிறுவனத்னத உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. 

 புதிய கசாத்துப் புனரனமப்பு மற்றும் கசாத்து தமலாண்னம நிறுவனமானது 

பாதிப்புக்குள்ளான வங்கிகளின் வாராக் கடன்கனளக் கவனிக்கும். 

 இதில் புதிய திருத்தங்கள் இனணக்கப்பட்டு அதனால் கசாதத்ுப் புனரனமப்பு 

னவப்பீட்டாளரக்ள் தங்கள் தசமிப்புகனள எளிதாகவும் சரியான தநரத்திலும் அணுக 

முடியும். 

 இதனால் அது பாதிப்புக்குள்ளான வங்கிகளின் னவப்பீட்டாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 

மின்ொர விநிமயாகெ ்சீரத்ிருத்தத் திட்டம் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய நிதிநினல அறிக்னகயில் 3.05 டிரில்லியன் மதிப்புள்ள ஒரு 

மின்சார விநிதயாக சீரத்ிருத்தத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது மின்சார விநிதயாக நிறுவனங்களின் இழப்புகனளக் குனறக்கவும் அதன் 

கசயல்திறனன தமம்படுத்தவும் உதவும். 

 நிதிநினல அறிக்னகயின் விளக்கதத்ின் தபாது இதற்கான ஒரு கட்டனமப்பும் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 
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 இது நுகரத்வாருக்கு மின்சாரம் வழங்கும் நிறுவனதன்தத் ததரவ்ு கசய்ய ஒரு விருப்பத்னத 

அனுமதிக்கிறது. 

 தமலும் அரசாங்கம் மின்சார திருத்த மதசாதா, 2021 என்ற ஒரு மதசாதானவக் ககாண்டு வர 

பரிசீலித்து ககாண்டு இருக்கின்றது . 

 

நகர்ப்புைத்திை்கான  ெை் ஜீவன் திட்டம் 

 

 ஜல் ஜீவன் திட்டதத்ின் கீழ் நகரப்்புற நீர ்வழங்கல் திட்டமானது நிதிநினல அறிக்னகயில் 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதில் நீரந்ினலகனளப் புனரனமதத்ல் மற்றும் மறுபயன்பாட்டு நீரிலிருந்து 20% அளவிற்கு 

குடிநீர ்வழங்கல் ஆகியனவ அடங்கும். 

 2.68 தகாடி நகரப்்புற வீடுகளில் குழாய் இனணப்புகள் இல்னல என்று தற்தபாது மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 அனனத்து 4,378 சட்ட ரீதியான நகரங்களிலும் குடிநீர ் இனணப்புகளின் 

பற்றாக்குனறனயக்  குனறக்க இந்தத் திட்டம் முயற்சிக்கும். 

 500 நகரங்களில் 2.64 தகாடி என்ற அளவில் கழிவுநீர ் இனணப்புகள் மீதான 

பற்றாக்குனறனயக் குனறப்பதும் இதன் தநாக்கமாகும். 

 இது தற்தபானதய புனரனமப்பு மற்றும் நகரப்்புற மாற்றதத்ிற்கான அடல் திட்டத்தின் கீழ் 

இருக்கும். 

 இந்தத் திட்டதத்ில் நினலயான நன்னீர ் விநிதயாகத்னத அதிகரிக்க நீரந்ினலகனளப் 

புனரனமப்பதும் அடங்கும். 

 தமலும் பசுனமயான இடங்கனள (green spaces) உருவாக்குவதும் இதில் அடங்கும். 

 

சமகா முதலீட்டு ெவுளிப் பூங்காக்கள் (மித்ரா) திட்டம் 

 கமகா முதலீட்டு ஜவுளிப் பூங்காக்கள் (MITRA - Mega Investment Textiles Parks) என்ற ஒரு 

திட்டதன்த அனமக்க நிதியனமசச்ர ்முன்கமாழிந்து உள்ளார.் 
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 இது ஜவுளித் கதாழினல உலகளவில் தபாட்டித் தன்னமயுடன் நீடிக்கச ்கசய்யவும், கபரிய 

முதலீடுகனள ஈரக்்கச ் கசய்யவும், தவனலவாய்ப்பு மற்றும் ஏற்றுமதினய உயரத்்தச ்

கசய்யவும் தவண்டி எண்ணுகின்றது. 

 ஏற்றுமதியில் உலகளாவிய கவற்றியாளரக்னள உருவாக்க இது தயார ் நினல 

வசதிகளுடன் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஒரு உள்கட்டனமப்னப உருவாக்கும். 

 

 

மதசியத் மதாட்டக் கலைக் கை்காட்சி 2021 

 இது 5 நாட்கள் நனடகபறும் ஒரு நிகழ்சச்ியாகும்.  

 இது இந்தியத் ததாட்டக்கனல ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ின் (Indian Institute of Horticultural Research 

- IIHR) வளாகத்தில் நடதத்ப்பட்டது.  

 இது காசணாலி ைாயிலாகவும் சநரடியாகவும் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்தக் கண்காட்சியின் கருதத்ுரு, “புதிதாகத் சதாழில் சதாடங்குதல் மற்றும் எழுெச்ி 

சபறும் இந்தியாவிற்கான சதாட்டக்கலல” என்பதாகும்.  

 IIHR என்பது இந்திய சைளாண் ஆராய்ெச்ிக் கழகதத்ின் ஒரு துலண நிறுைனமாகும்.  
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மகாப்ரா பலடயின் முதைாவது சபை்கள் குழு 

 34 சிஆரப்ிஎப் (CRPF) கபண் பாதுகாப்புப் பனட வீரரக்ள் தகாப்ரா எனப்படும் சிறப்பு வன 

யுத்தப் பகுதி என்ற  கமாண்தடா பனடயில் தசரக்்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 இந்தப் பனடப் பிரிவானது தற்கபாழுது இந்தியாவின் நக்சல் எதிரப்்பு நடவடிக்னகப் 

பிரிவில் பணியமரத்த்ப்பட உள்ளது. 

 தகாப்ரா என்பது இந்தியாவின் மதத்ிய ரிசரவ்் காவல் பனடயின் ஒரு சிறப்பு நடவடிக்னகப் 

பிரிவாகும். 

 இந்த பாதுகாப்புப் பனடப் பிரிவானது ககாரில்லா தபார ் முனற மற்றும் வனங்களில் 

தபாரிடும் முனற ஆகியவற்றில் திறன் கபற்று விளங்குகின்றது. 

 இது நக்சனலட் பிரசச்ினனனயத் தீரப்்பதற்காக 2009 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 

MCA21 பதிப்பு 3.0 

 கபருநிறுவன விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கமானது தரவுப் பகுப்பாய்வு சாரந்்த MCA21 

எனும் திட்டதத்ின் பதிப்பு 3.0 என்பனத அக்தடாபர ் 2021 ஆம் ஆண்டிற்குள் கதாடங்க 

உள்ளது. 

 MCA21 பதிப்பு 3.0 என்பது இந்தியாவின் திட்ட மாதிரியில் அனமந்த ஒரு  மின் -ஆளுனகத் 

திட்டமாகும். 

 இந்தத் திட்டதத்ில் மின்னணு ரீதியில் வழக்குகளுக்குத் தீரப்்பு, மின்னணு -ஆதலாசனன 

மற்றும் இணக்க தமலாண்னம தபான்றனவக்கான கூடுதல் கதாகுதிகள் ஆகியவற்னறக் 

ககாண்டு இருக்கும். 

 

 

மமலும் 26 பெல்ெ மை்டைத் தளங்கள் 

 ஆளில்லா விமானங்களுக்காக (ட்தரான்) தவண்டி தமலும் 26 பசன்ச மண்டலத ் 

தளங்களுக்கு மத்திய அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 அனுமதியில்னலகயனில் அந்த ட்தரான்கள் தமகலழும்பக் கூடாது எனும் கபரு 

வனரமுனறயின் கீழ் ட்தரான்களின் கசயல்பாட்னட எளிதாக்குவதற்காக தவண்டி இந்த 

ஒப்புதல் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதற்கு உள்துனற அனமசச்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு அனமசச்கம் ஆகியன ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளன. 
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 முன்னதாக ஆறு பசன்ச மண்டலத் தளங்களுக்கு அந்த அனமசச்கம் ஒப்புதல் 

அளித்திருந்தது. 

 இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளங்கள் இப்தபாது டிஜிட்டல் ஸ்னக தளதத்ில் (Digital Sky Platform) 

இடம் கபறும். 

 அதன் பிறகு, அனனதத்ுத் தனிப்பட்ட அனடயாள எண் னவதத்ிருப்பவரக்ளுக்கும் 

இனணய வழியில் உடனடியாக பறப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்படும். 

புதிய பசுமம மண்டலத் தளங்கள் 

o அதிகபட்சமாக உத்தரப் பிரததசதத்ில் 8 தளங்கள் 

o ஜாரக்்கண்டில் 6 தளங்கள் 

o சத்தீஸ்கரில் 4 தளங்கள் 

o கதலுங்கானாவில் 2 தளங்கள் 

o தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தமகாலயா, குஜராத், ஒடிசா மற்றும் மிதசாரம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் ஒவ்கவான்றிலும் தலா ஒரு தளம். 

 

பிரதான் மந்திரி உரெ்ா கங்லகத் திட்டம் 

 பிரதமர ் அவரக்ள் நீரம்ப் கபட்தராலிய வாயு (LPG) இறக்குமதி முலனயத்லத நாட்டிற்கு 

அரப்்பணித்தார.் 

 இது 348 கிசலா மீட்டர ்நீளம் சகாண்ட சதாப்கி-துரக்ாபூர ்இயற்லக ைாயு குழாய்த் சதாடர ்

பிரிைாகும்.  

 இது பிரதான் மந்திரி உரஜ்ா கங்லகத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 சமாத்தமாக 2540 கிசலா மீட்டர ் நீளமுள்ள இந்தக் குழாய்த் சதாடரானது உத்தரப் 

பிரசதெம் முதல் ஒடிொ ைலர கட்டலமக்கப்பட்டு ைருகின்றது. 

 தற்சபாழுது இந்தத் திட்டத்தில் சமற்கு ைங்க மாநிலமும் செரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது அடுத்த 2 ஆண்டில் ைாரணாசியில் உள்ள குடும்பங்களுக்கும் அதற்கு அடுத்த 

ஆண்டில் அலதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் (மாநிலங்களில்) ைாழும்  லட்சக் கணக்கான 

குடும்பங்களுக்கும் குழாய் வழியிலான ெலமயல் எரிைாயுலை ைழங்குைலத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

சதாலைவு வாரியான பகிரவ்ு 

 உத்தரப் பிரததசமானது 338 கிதலா மீட்டர ்நீளம் ககாண்ட எரிவாயுக் குழாய்த் கதாடனரப் 

கபறுகின்றது.  

 பீகார ் மாநிலமானது 441 கிதலா மீட்டர ் நீளம் ககாண்ட எரிவாயுக் குழாய்த் கதாடனரப் 

கபறுகின்றது. 

 ஜாரக்்கண்ட் ஆனது 500 கிதலா மீட்டர ் நீளம் ககாண்ட எரிவாயுக் குழாய்த் கதாடனரப் 

கபறுகின்றது. 

 தமற்கு வங்க மாநிலமானது 542 கிதலா மீட்டர ் நீளம் ககாண்ட எரிவாயுக் குழாய்த ்

கதாடனரப் கபற உள்ளது. 

 ஒடிசா மாநிலமானது 718 கிதலா மீட்டர ்நீளம் ககாண்ட குழாய்த் கதாடரின் மூலம் பயன் 

கபறுகின்றது.  
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ஐஎன்எஸ் விராத் உலடப்பு 

 இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது ஐஎன்எஸ் விராத் கப்பல் தமலும் உனடக்கப்படுவதற்குத ்

தனட விதிதத்ுள்ளது. 

 என்விகடக் கடல்சார ் ஆதலாசக நிறுவனமானது ஐஎன்எஸ் விராத் தபாரக்் கப்பனலப் 

கபற்று, அதனனக் கடல்சார ்அருங்காட்சியமாக மாற்ற முடிவு கசய்திருந்தது. 

 இது 1986 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திடமிருந்துப் கபறப்பட்டது. 

 இதற்கு முன்பு, ஐஎன்எஸ் விராத் ஆனது அந்த நாட்டின் ராயல் கடற்பனடயில் எசஎ்ம்எஸ் 

கஹரப்்ஸ் எனும் கபயரில் பணியாற்றியது.  

 இந்தக் கப்பலானது 2017 ஆம் ஆண்டில் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது. 

 அதனனத் கதாடரந்்து இது உனடப்பதற்காக தவண்டி ஸ்ரீ ராம் குழுமத்திற்கு விற்கப் பட்டது. 

 

பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியை் கட்சிகள் 

 பதிவு கசய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளின் எண்ணிக்னக 2010 ஆம் 

ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வனர இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

 இனத ஜனநாயகச ்சீரத்ிருத்தங்களுக்கான சங்கம் கதரிவித்துள்ளது. 

 ஜனநாயக சீரத்ிருதத்ங்களுக்கான சங்கமானது இந்தியாவின் ஓர ் அரசு சாரா 

அனமப்பாகும். 

 புதுதில்லியில் தனலனமயகத்னதக் ககாண்டுள்ள இது 1999 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.  

 இந்தியத் ததரத்ல் ஆனணயத்தில் 2,360 அரசியல் கட்சிகள் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 இதில் 97.50% அங்கீகரிக்கப்படாதனவ ஆகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டில் 1,112 ஆக இருந்த பதிவு கசய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் 

எண்ணிக்னக 2019 ஆம் ஆண்டில் 2,301 ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 பின்வருபனவ அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளாகக் கருதப்படுகின்றன 

o புதிதாகப் பதிவு கசய்யப்பட்ட கட்சிகள் அல்லது 

o மாநிலக் கட்சியாக மாற சட்டமன்றத் ததரத்ல்களில் அல்லது கபாதுத் ததரத்ல்களில் 

தபாதுமான வாக்குகனளப் கபறாதனவ அல்லது 

o பதிவு கசய்யப்பட்டதிலிருந்து ததரத்லில் தபாட்டியிடாத கட்சிகள். 

 பரிந்துனரக்கப்பட்ட நிபந்தனனகளில் ஏததனும் ஒன்னறப் பூரத்த்ி கசய்தால் மட்டுதம ஓர ்

அங்கீகரிக்கப் பட்ட அரசியல் கட்சியானது ஒரு ததசியக் கட்சியாக அல்லது ஒரு மாநிலக்  

கட்சியாக இருக்கலாம். 

 

ொக்ெம் தளம் 

 கதாழில்நுட்பத் தகவல், முன்கணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழுவானது  சாக்சம் என்ற 

தவனலவாய்ப்புக்கான தளத்னத அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது MSMEக்களுக்குத் ததனவப்படும் திறன்சார ் கதாழிலாளரக்னளப் பணியில் 

அமரத்த்ுதனல தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 இது இனடத்தரகரக்ள் மற்றும் கதாழிலாளர ்ஒப்பந்தக்காரரக்னள அகற்ற உதவும். 

 ‘ஷ்ரமிக்ஸ்’ என்பவரக்ளுக்கான (கதாழிலாளரக்ள்) திறன் அட்னடகனள உருவாக்க இந்தத ்

தளம் உதவும். 

 

கடை்பாசி ொகுபடித் திட்டம் 

 கதாழில்நுட்பத் தகவல், முன்கணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழுவானது (Technology 

Information, Forecasting and Assessment Council) ஒரு கடற்பாசி சாகுபடித் திட்டத்னத அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 கடற்பாசிகளின் வணிக ரீதியான விவசாயதன்தயும் அதன் கசயலாக்கத்னதயும் 

ஊக்குவிப்பனத இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 கடற்பாசி சாகுபடியானது ககல்ப் விவசாயம் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 இது கடற்பாசினயப் பயிரிட்டு அறுவனட கசய்யும் ஒரு முனறயாகும். 

 

திவ்ய-த்ரிஷ்டி 2021 

 "திவ்ய-தர்ிஷ்டி 2021" என கபயரிடப்பட்ட இந்திய ராணுவத்தின் ததசியக் கருத்தரங்கு 

மற்றும் இனணய வழி வகுப்பு சமீபதத்ில் நடத்தப்பட்டது. 

 இனத நிலவழியிலான  தபார ்ஆய்வுகளுக்கான னமயம் ஏற்பாடு கசய்தது. 

 இது ‘பல்தவறு தளத்திலான நடவடிக்னககள்: எதிரக்ால முரண்பாடுகள்’ (Multi-Domain 

Operations: Future of Conflicts) என்ற தனலப்பில் நடத்தப் பட்டது. 

 

மனிதக் கழிவுகலள அகை்றும் சதாழிைாளரக்ள் குறித்த தரவு 

 நாடு முழுவதும் கமாத்தம் 66,692 மனிதக் கழிவுகனள அகற்றும் கதாழிலாளரக்ள் (Manual 

Scavengers) அனடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.்  

 அதிக எண்ணிக்லகயில் மனிதக் கழிவுகனள அகற்றும் சதாழிலாளரக்ள் உதத்ரப் 

பிரசதெத்தில் (37,379) அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் 

 இதற்கு அடுதத்ு மகாராஷ்டிராவில் 7378 சதாழிலாளரக்ளும் உதத்ரகாண்ட்டில் 6170 

சதாழிலாளரக்ளும் அலடயாளம் காணப் பட்டுள்ளனர.் 

 கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ொக்கலடகள் மற்றும் கழிவுநீரத் ்சதாட்டிகலளெ ்சுத்தம் செய்யும் 

சபாது ஏறதத்ாழ 340 சதாழிலாளரக்ள் இறந்துள்ளனர.் 

 சமாத்த இறப்புகளில் 75% இறப்புகள் உதத்ரப் பிரசதெம், தமிழ்நாடு, தில்லி, மகாராஷ்டிரா, 

குஜராத,் ஹரியானா, கரந்ாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் பதிைாகி உள்ளன. 

 உத்தரப் பிரசதெம் (52), தமிழ்நாடு (43) மற்றும் தில்லி (36) ஆகியலை இந்தப் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளன.  

 மகாராஷ்டிராவில் 34 இறப்புகளும் ஹரியானா மற்றும் குஜராத்தில் தலா 31 இறப்புகளும் 

பதிைாகியுள்ளன. 
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மாநிைங்களலவ உறுப்பினர ்பதவி துைப்பு 

 திரிணாமுல் காங்கிரனசச ் தசரந்்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான திதனஷ் திரிதவதி 

அவரக்ள் மாநிலங்களனவயில் தனது பதவித் துறப்னப அறிவிதத்ுள்ளார.்  

 2019 ஆம் ஆண்டில் பாரக்பூர ் மக்களனவத் ததரத்லில் ததாற்கடிக்கப்பட்ட பின்பும் கூட 

இவர ்மாநிலங்களனவ உறுப்பினர ்ஆனார.்  

 

2017-2019 காைகட்டத்திை் பயிரக்ள் இழப்பு 

 இந்தியாவானது 18.176 மில்லியன் கஹக்தடர ் நிலப்பரப்பில் மிகப்கபரிய அளவிலான 

பயிரக்ள் இழப்பினனச ்சந்திதத்ு இருக்கின்றது. 

 இது கமாத்த நிகர அளவில் பயிரிடப்பட்ட பகுதியில் 8.5% என்ற அளவில் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 பயிரக்ள் இழப்பானது 2017 முதல் 2019 வனரயிலான காலகட்டத்தில்  ஏற்பட்ட கவள்ளப் 

கபருக்கின் காரணமாக நிகழ்ந்துள்ளது. 

 கமாத்த இழப்புகளில், ஏறத்தாழ 10.68 மில்லியன் கஹக்தடர ் நிலப்பரப்பானது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் மட்டும் பாதிப்பனடந்துள்ளது. 

 இந்தத் தரவின்படி, கவள்ளம் ஏற்படக் கூடிய மாநிலங்களான பீகார,் அொம், உத்தரப் 

பிரசதெம் ஆகியலை மிகக் கடுலமயான சைள்ளதல்தெ ்ெந்தித்துள்ளன. 

 மிகக் கடுலமயான சைள்ளமானது கரந்ாடகா, சகரளா, தமிழ்நாடு, சதலுங்கானா, 

ஆந்திரப் பிரசதெம், மகாராஷ்டிரா, ஒடிொ, மதத்ியப் பிரசதெம், ெத்தீஸ்கர ் மற்றும் 

இராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களிலும் நிகழ்ந்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து மாநிலங்களிலடசய மத்தியப் பிரசதெமானது மிகப் சபரிய 

அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த மாநிலங்கள் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சுழிய ரீதியிலான அளவிதலதய 

பயிரக்ள் இழப்லபப் பதிவு செய்து இருந்தன. 

 ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் அனவ 6.047 மில்லியன் சஹக்சடர ்நிலப்பரப்பில் அதிக 

இழப்லபெ ்ெந்திதத்ுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதைாவது அழுத்தப்பட்ட இயை்லக வாயுவினாை் இயக்கப் படும்  

(CNG) இழுலவ இயந்திரம் 

 மத்திய சானலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சானலத் துனற அனமசச்ரான நிதின் 

கட்கரி அவரக்ள் இந்தியாவின் முதலாவது CNG இழுலை இயந்திரத்லதத் சதாடங்கி 

லைதத்ுள்ளார.் 

 இது ைருடத்திற்கு 1 இலட்ெம் மதிப்பிலான எரிசபாருள் செலலை மிெெ்ப்படுத்த 

விைொயிகளுக்கு உதை இருக்கின்றது. 

 இது அலமெெ்ரின் கசாந்த டீெல் இழுலை இயந்திரம் ஆகும். இலத அைர ் 2012 ஆம் 

ஆண்டில் ைாங்கி உள்ளார.் 

 இது Rawmatt Techno Solutions மற்றும் Tomasetto Achille India ஆகிய நிறுவனங்களினால் 

கூட்டாக CNG இழுலை இயந்திரமாக மாற்றப் பட்டுள்ளது. 
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ட்மராசபக்ஸ் – 21 பயிை்சி 

 கட்டுப்பாட்டக நினலயிலான கசயல்பாட்டுத் தயார ் நினலப் பயிற்சி என்பது இந்தியக் 

கப்பற்பனடயின் ஒரு மிகப்கபரிய பயிற்சியாகும். 

 இது தற்தபானதய புவி-உத்திசார ் சூழலனமப்பில் சிக்கலான பல பரிமாணச ்

சூழலனமப்பில் இந்தியக் கடற்பனடயின் தபாரத்் தயார ் நினலனயச ் தசாதனன 

கசய்வனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 இது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நடதத்ப்படுகின்றது.  

 முதலாவது ட்தராகபக்ஸ் பயிற்சியானது 2005 ஆம் ஆண்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

 

வைிக நம்பிக்லகக் குறியீடு 

 இனத தில்லினயத் தளமாகக் ககாண்ட ஒரு கபாருளாதாரச ் சிந்தனனக் குழுவான 

ததசியப் பயன்பாட்டுப் கபாருளாதார ஆராய்சச்ிக் குழுவானது உருவாக்கியுள்ளது. 

 இக்குறியீட்டின்படி, நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் காலாண்டில் 

வணிக நம்பிக்னகயானது 29.6 சதவீதம் உயரந்்தது. 

 இந்தியா உட்பட பல்தவறு நாடுகளில் தகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் கவளியிடப்பட்டதன் 

காரணமாக இந்த உயரவ்ு ஏற்பட்டது. 

 

மநதாஜி சுபாஸ் ெந்திரமபாஸ் குடியிருப்புப் பள்ளிகள் 

 தநதாஜி சுபாஸ் சந்திரதபாஸ் அவரக்னளக் ககௌரவிக்கும் விதமாக, சமக்ரா சிக்சா என்ற 

திட்டதத்ின் கீழ் நிதியளிக்கப்பட்ட உனறவிடப் பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு அவரது 

கபயரிட மதத்ிய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இதற்கு தநதாஜி சுபாஸ் சந்திரதபாஸ் உனறவிடப் பள்ளிகள்/விடுதிகள் என்று கபயரிடப் 

படும். 

 இதுவனர, பல்தவறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரததசங்களுக்கு கமாத்தம் 1063 

உனறவிட வசதிகள் (383 உனறவிடப் பள்ளிகள் மற்றும் 680 விடுதிகள்) அனுமதிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 
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 இவற்றில், 12 பள்ளிகளும், 19 விடுதிகளும் ததரத்னல எதிரத்நாக்கி இருக்கும் தமற்கு வங்க 

மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளன. 

 

டிஜிட்டை் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 

 இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுனற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆனணயமானது தங்களிடம் காப்பீடு 

னவதத்ுள்ளவரக்ளுக்கு டிஜிலாக்கரில் டிஜிட்டல் காப்பீட்டுத் திட்டங்கனள வழங்குமாறு 

காப்பீடு வழங்கும் நிறுவனங்கனள தகட்டுக் ககாண்டுள்ளது.  

 இந்த நடவடிக்னகயானது கசலவினத்னதக் குனறப்பததாடு மட்டுமல்லாமல் காப்பீட்டுக் 

தகாரிக்னகத் தீரவ்ுச ்கசயல்முனறனய வினரவுபடுத்தவும் தவண்டி உதவ இருக்கின்றது.  

 டிஜிலாக்கர ் என்பது மத்திய அரசினால் கதாடங்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற 

திட்டதத்ின் கீழ் உள்ள ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 இதனனப் பயன்படுதத்ி, குடிமக்கள் அசல் சான்றிதழ்கனள வழங்குபவரிடமிருந்து 

டிஜிட்டல் வடிவில் கசல்லத்தக்க வனகயிலான அதிகாரப்பூரவ் ஆவணங்கனள / 

சான்றிதழ்கனளப் கபற முடியும்.  

 

விக்யான் மொதி திட்டத்தின் இரை்டாவது நிலை 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துனறயானது விக்யான் தஜாதி என்ற 

திட்டதத்ின் 2வது நினலனயத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது பிப்ரவரி 11 அன்று அறிவியலில் கபண்கள் மற்றும் கபண் குழந்னதகள் என்பதின் 

மீதான சரவ்ததச தினக் ககாண்டாட்டதத்ின்தபாது கதாடங்கப்பட்டது. 

 இது அறிவியல் துனறயில் கபண் குழந்னதகளுக்கு நாட்டத்னத ஏற்படுத்தி, தங்களது 

வாழ்க்னகனயக் கட்டனமப்பனத ஊக்குவிப்பதற்காக என்று கதாடங்கப்பட்ட ஒரு 

முன்கனடுப்பாகும். 

 இது STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) என்ற முனறனயக் கற்றுக் 

சகாள்ைதற்காக தவண்டி சிறப்பான குழந்லதகளுக்கான மாற்றத்லத ஏற்படுதத்ும் ஒரு 

நிலலலய  உருைாக்குைலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதம் முதல் 50 ஜைஹர ்நசைாதயா விதய்ாலயாக்களில் 

(JNV) சைற்றிகரமாக செயல்பட்டு ைருகின்றது. 

 தற்சபாழுது இது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு தவண்டி சமலும் 50 JNV-களுக்கு விரிவு படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது.  

 

மகாத்மா காந்தி மதசிய மதாழலமத் திட்டம் 

 திறன் தமம்பாடு மற்றும் கதாழில்முனனதவார ் அனமசச்கமானது சமீபத்தில் 

இந்தியாவின் அனனதத்ு மாவட்டங்களிலும் இந்தத் திட்டதன்த அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டம் முன்னதாக  69 மாவட்டங்களில் கசயல்பட்டு வந்தது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் உள்ள உறுப்பினரக்ள் கல்வி நிபுணதத்ுவம் மற்றும் கதாழில் 

நுட்பத் திறன் ஆகியவற்னறப் கபறுவாரக்ள். 

 இது இரண்டு ஆண்டு கால அளவிலான திறன் கபறும் திட்டமாகும். 
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 இதில் இனணதவார ்21 முதல் 30 வனரயிலான வயதிற்குள் இருக்க தவண்டும். 

 இது சங்கல்ப் என்ற திட்டதத்ின் கீழ் வடிவனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

ராஷ்டிரிய ெமஸ்கிருத மம ாத்ஸவ் 

 தமற்கு வங்கத்தில் 11வது ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருத மதஹாத்ஸவ் துவக்கி னவக்கப் பட்டது. 

 இது மதத்ியக் கலாசச்ார அனமசச்கத்தின் ஒரு முதன்னமத்  திட்டமாகும். 

 இது “ஏக் பாரத் ஸ்தரஷ்தா பாரத்” என்ற திட்டத்தின் கீழ், 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏற்பாடு 

கசய்யப் பட்டு வருகிறது. 

 இது தவற்றுனமயில் ஒற்றுனம என்ற கருத்னதக் ககாண்டாடுவனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 

வைிக ெைை் விலத விநிமயாகத் திட்டம் 

 மத்திய ஜவுளித ் துனற அனமசச்ர ் ஸ்மிருதி இரானி அவரக்ள்  வணிக சணல் வினத 

விநிதயாகத் திட்டத்னதத் கதாடங்கி னவத்தார.் 

 இந்திய சணல் நிறுவனம் மற்றும் ததசிய வினதக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கினடதய 

னககயழுதத்ிடப் பட்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ின் பின்னணியில் இது கதாடங்கப் பட்டது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 1 ஆயிரம் கமட்ரிக் டன் அளவிலான சான்றளிக்கப்பட்ட சணல் 

வினதகனள வணிக ரீதியாக விநிதயாகிக்க இந்த 2020 ஆம் ஆண்டின் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் தகாருகிறது. 

 இந்தியாவில் தங்க இனழப் புரட்சி சணல் உற்பத்தியுடன் கதாடரப்ுனடயது. 

 

இ-ெவானி தளம் 

 இந்திய பாதுகாப்பு அனமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் இ-சவானி தளத்னத அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளார.் 

 இனதப் பயன்படுதத்ி, கன்தடான்கமன்ட் பகுதிகளில் வசிப்பவரக்ள் குடினமப் 

பிரசச்ினனகள் கதாடரப்ாக தங்கள் புகாரக்னளப் பதிவு கசய்யலாம். 

 கன்தடான்கமன்ட் வாரியமானது ஒரு குடினம நிரவ்ாக அனமப்பாகும். 

 இது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அனமசச்கத்தின் கீழ் கசயல்படுகிறது. 

 கன்தடான்கமன்ட் சட்டம் - 2006 என்ற சட்டத்தின் படி ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ள், 

அலுவல் ரீதியான உறுப்பினரக்ள் மற்றும் நியமனம் கசய்யப்பட்ட உறுப்பினரக்ள் 

ஆகிதயாரால் இந்த வாரியமானது அனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

தனியார்மயமாக்கலுக்காக திருத்தங்கள் 

 கபாதுத் துனற வங்கிகளின் (PSB) தனியாரம்யமாக்கல் ைெதிக்காக பின்ைரும் 2 

ெட்டங்களின் மீது திருதத்ங்கள் சமற்சகாள்ளப்பட உள்ளன. 

o ைங்கியியல் நிறுைனங்கள் (நிறுைனங்களின் லகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மாற்றம்) 

ெட்டம், 1970 மற்றும்  
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o ைங்கியியல் நிறுைனங்கள் (நிறுைனங்களின் லகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மாற்றம்) 

ெட்டம், 1980 

 இந்த 2 ெட்டங்கள் 2 நிலலகளில் ைங்கிகளின் சதசியமயமாக்கதத்ிற்கு ைழிைலக 

செய்துள்ளன. 

 தற்சபாழுது PSB வங்கிகனள தனியாரம்யமாக்கல் கசய்வதற்காக இந்தச ் சட்டதத்ின் 

விதிகள் மாற்றப்பட உள்ளன. 

 

மப ெை் ெரம்வக்ென் 

 மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும்  நகரப்்புற விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கம் தசாதனன 

அடிப்பனடயிலான தப ஜல் சரத்வக்சன் என்ற ஒன்னறத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது ஜல் ஜீவன் திட்டம் – நகரப்்புறம் என்பதின் கீழ் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ெமமான நீர ் விநிசயாகத்லத உறுதி செய்ைதற்காகவும் கழிவு நீலர மீண்டும் 

பயன்படுதத்ுைலத உறுதி செய்ைதற்காகவும் நகரங்களில் சமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது. 

 சமலும் இது நீர ்நிலலகலள அலடயாளம் காணவும் உதை இருக்கின்றது.  

 இந்த ெரச்ைக்சன் ஆனது பட்லாபூர,் ஆக்ரா, சுரு, புைசனஸ்ைர,் மதுலர, சகாெச்ி, 

பாட்டியாலா, சூரத,் சராதத்க் மற்றும் தும்கூர ் ஆகிய 10 நகரங்களில் சதாடங்கப்பட 

உள்ளது.  

 

கைக்சகடுப்புகளுக்கான சமன்சபாருள் பயன்பாடுகள் 

 கதாழிலாளர ்மற்றும் தவனலவாய்ப்புத் துனற அனமசச்ரான சந்ததாஷ் கங்வார ்அவரக்ள் 

ஐந்து அகில இந்தியக் கணக்ககடுப்புகளுக்கான கமன்கபாருள் பயன்பாடுகனள 

கவளியிடவுள்ளார.் 

 இதில் புலம்கபயரந்்ததார ்மற்றும் வீட்டு தவனல கசய்தவாரக்ளின் தரவுகளும் அடங்கும். 

 ஐந்து அகில இந்தியக் கணக்ககடுப்புகளுக்குரிய தகள்விகனளயும், கநறிமுனறக் 

னகதயடுகனளயும் அனமசச்ர ்கவளியிடுவார.் 

 இந்த அகில இந்திய ஐந்துக் கணக்ககடுப்புளும் 

o புலம்கபயரந்்த கதாழிலாளரக்ள்  

o வீட்டுதவனல கசய்தவாரக்ள் 

o கதாழில் வல்லுநரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட தவனலவாய்ப்பு 

o தபாக்குவரதத்ு துனறயில் உருவாக்கப்படும் தவனலவாய்ப்பு மற்றும் 

o காலாண்டு அடிப்பனடயிலான நிறுவன தவனலவாய்ப்புக் கணக்ககடுப்பு 

ஆகியவற்னற உள்ளடக்கும். 

 

டிஜிட்டை் நுை்ைறிவுப் பிரிவு 

 தகவல் கதாடரப்ு அனமசச்கமானது டிஜிட்டல் நுண்ணறிவுப் பிரினவ அனமக்க முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

 UCC (unsolicited commercial communication) மற்றும் நிதி தமாசடி வழக்குகள், குறிப்பாக 
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டிஜிட்டல் ககாடுப்பனவுகளில் வழங்கப்படும் புகாரக்னளக் னகயாள இது ஒரு முதன்னம 

அனமப்பாக கசயல்படும். 

 டிஜிட்டல் நுண்ணறிவு பிரினவத் தவிர, தமாசடி நிரவ்ாகம் மற்றும் நுகரத்வார ்

பாதுகாப்பிற்கான கதானலத் கதாடரப்ு தகவல் ஆய்வு அனமப்புகள் 22 உரினம தசனவப் 

பிரிவுகள் அளவில் அனமக்கப்படும். 

 இது கதானலத் கதாடரப்ு வரத்்தக தகவல் கதாடரப்ு வாடிக்னகயாளர ்விருப்பத் ததரவ்ுகள் 

விதிமுனறகள் 2018 (TCCCPR - Telecom Commercial Communications Customer Preferences Regulations 

2018) என்ற விதிமுனறகளின் கீழ் கண்டிப்பான இணக்கத்னதயும் உறுதி கசய்யும். 

 இந்தியாவில் UCC அனமப்னப ஒழுங்குபடுத்துவனத தநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு திருத்தப் 

பட்ட ஒழுங்குமுனறக் கட்டனமப்னப, கதானலதக்தாடரப்ு வரத்த்க தகவல் கதாடரப்ு 

வாடிக்னகயாளர ்விருப்பத் ததரவ்ுகள் மீதான விதிமுனறகள் வழங்குகிறது. 

 

மகாபா ு-பிரம்மபுத்ரா திட்டம்  

 பிரதமர ் அசாமில் ‘மகாபாஹு-பிரம்மபுதர்ா’ திட்டத்னத இனணயவழியில் கதாடங்கி 

னவத்தார.் 

 தரா-பாக்ஸ் கப்பல் நடவடிக்னககளின் கதாடக்கமானது மகாபாஹு-பிரம்மபுத்ரா 

திட்டதத்ின் துவக்கத்னதக் குறிப்பிடுகிறது. 

 தரா-பாக்ஸ் கப்பல் நடவடிக்னககள் நீமதிகாட் & மஜூலி, துப்ரி-ஹட்சிங்கிமாரி மற்றும் 

வடக்கு-கதற்கு குவஹாதத்ி ஆகிய இடங்களுக்கு இனடதய கதாடங்கப்படும். 

 இந்த திட்டதத்ின் கீழ் தஜாகிதகாபாவில் உள்ள உள்நாட்டு நீரப்் தபாக்குவரதத்ு 

நினலயத்தின் கதாடக்கமும் அடங்கும். 

 தமலும் அவர ்துப்ரி புல்பாரி பாலத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 அசாமில் உள்ள துப்ரினய தமகாலயாவில் உள்ள புல்பாரி, துரா, தராங்கிராம் மற்றும் 

தராங்கஜங் ஆகியவற்றுடன் இனணக்கும் வனகயில் பிரம்மபுதர்ா ஆற்றின் மீது இது 

கட்டப்படும். 

 அசாமில் மஜூலி பாலம் கட்டுவதற்காக தவண்டி அவர ்பூமி பூனஜனயயும் கசய்தார.் 

 

மாநிைங்களலவயிை் எதிரக்் கட்சித்  தலைவர ்

 மூதத் காங்கிரஸ் தனலவரான மல்லிகாரஜ்ுன காரத்க அவரக்ள் மாநிலங்களனவயின் 

எதிரக்் கட்சித் தனலவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் 2014 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட காலகட்டத்தில் 

மக்களனவயில் காங்கிரஸ் கட்சின் மக்களனவத் தனலவராகச ்கசயல்பட்டார.் 

 இப்பதவியில் இருக்கும் தற்தபானதய தனலவரான குலாம் நபி ஆசாத்தின் பதவிக் 

காலமானது பிப்ரவரி 15 அன்று முடிவனடந்தது. 
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இந்திய லெலக சமாழி அகராதி 

 மத்திய சமுக நீதி மற்றும் தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கமானது இந்திய னசனக கமாழி 

(Indian Sign Language - ISL) அகராதியின் மூன்றாைது பதிப்லப சைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய பதிப்பானது தினெரி உபதயாகப்படும் 10,000 சொற்கூறுகலளக் 

சகாண்டிருக்கும். 

 சமலும் இது கல்வி, ெட்டம், மருத்துைத் சதாழில்நுட்பம், நிரை்ாகம் மற்றும் விைொயெ ்

சொற் கூறுகள் ஆகிய பலைற்லறயும் உள்ளடக்கி இருக்கும். 

 ISL அகராதியின் இரண்டாைது பதிப்பானது 6,000 சொற்கூறுகளுடன் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

சைளியிடப் பட்டது. 

 இதன் முதலாைது பதிப்பானது 3000 சொற் கூறுகளுடன் 2018 ஆம் ஆண்டில் சைளியிடப் 

பட்டது. 

 

6வது மை் வள (ஆமராக்கிய) அட்லட தினம் 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 19 அன்று இந்தியாவானது மண் வள அட்னட தினத்னத 

அனுசரிக்கின்றது. 

 இது மண் வள அட்னடத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டனத அனுசரிப்பனதயும் இதத்ிட்டத்தில் 

பயன்கள் குறிதத்ு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆண்டானது இந்தத் திட்டம் சதாடங்கப் பட்டதின் 6ைது ஆண்லடக் 

குறிக்கின்றது. 

 பிரதமர ் அைரக்ள் 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 19 அன்று மண் ைள அட்லடத் திட்டத்லத 

இராஜஸ்தானில் உள்ள சூரதக்ாரக்்கில் சதாடங்கி லைத்தார.் 
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“மின்மயமாக்கம் மநாக்கிய பிரெெ்ாரம்” 

 மத்திய சானலப் தபாக்குவரதத்ு கநடுஞ்சானலத் துனற அனமசச்ரான நிதின் கட்காரி 

அவரக்ள் “மின்மயமாக்கம் சநாக்கிய பிரெெ்ாரதல்த” சதாடங்கி லைத்தார.் 

 இந்தப் பிரெெ்ாரமானது மின் ைாகனங்கள் மின்சனற்றுக் கட்டலமப்புகளின் பயன்கள் 

குறிதத்ு விழிப்புணரல்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காகத் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமலும் இந்தப் பிரெெ்ாரமானது இந்தியா முழுைதும் மின்ொரப் சபாக்குைரத்து மற்றும் 

மின்ொரெ ்ெலமயல் ஆகியலை குறிதத்ும் விழிப்புணரல்ை ஏற்படுத்த இருக்கின்றது. 
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சுை்றுப்புைத்லத மமம்படுத்துதை் சதாடரப்ான ெவாை் 

 மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கமானது சுற்றுப் 

புறத்னத தமம்படுத்துதல் கதாடரப்ான சவாலிற்காக தவண்டி 25 நகரங்கனளத ்

ததரந்்கதடுத்துள்ளது. 

 இது கபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் கசயல்படவுள்ளது. 

 இது ஒரு 3 ஆண்டு கால முன்கனடுப்பாகும்.  

 இது கபாது இடங்கள், தபாக்குவரதத்ு, சுற்றுப்புறத் திட்டமிடல் ஆகியவற்னற 

தமம்படுதத்ுவதற்கு என்று ஒரு தசாதனன முயற்சியாக இந்திய நகரங்கள் மற்றும் அதன் 

பங்காளரக்ளுடன் இனணந்து பணியாற்றுவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 தமலும் இது நகர நிறுவனங்களினடதய தரவு தமலாண்னம மற்றும் ஆரம்பக் கால 

குழந்னத நல தசனவகள் மற்றும் வசதிகள் ஆகியவற்னற அணுகுவனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இது இந்திய நகரங்களினடதய குழந்னதகளின் ஆரம்ப காலச ் சூழனல னமயமாகக் 

ககாண்ட அணுகுமுனற குறிதத்ு பிரசச்ாரம் கசய்கின்றது. 

 

100% மநரடிப் பைமை்ை முலையிை் சுங்கக் கட்டை வசூை் 

 இந்திய ததசிய கநடுஞ்சானல ஆனணயமானது நாடு முழுவதும் உள்ள ததசிய 

கநடுஞ்சானல சுங்கக் கட்டண வசூலிப்பகங்களில் 100% தநரடிப் பணமற்ற முனறயிலான 

சுங்கக் கட்டண வசூனல கவற்றிகரமாக எட்டியுள்ளது.  

 ததசிய கநஞ்சானலகளில் உள்ள கட்டண வசூலிப்பகங்களினடதய இருக்கும் அனனதத்ு 

சானலகளும் 2021  ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 16 ஆம் தததி முதல் “ஃபாஸ்சடக்” ொலலகளாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 தற்சபாழுது ைலர நாட்டின் சமாதத் “ஃபாஸ்சடக்” அணுகலானது 87 சதவீதத்லத 

எட்டியுள்ளது. 

 

மாநிை இட ஒதுக்கீட்டு முடிவுகளிை் மத்திய அரசின் பங்கு 

 மாநில அரசு தவனலகள் மற்றும் தசரக்்னககளில் குறிப்பிட்ட சாதிகள் அல்லது 

சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது கதாடரப்ாக தமிழக அரசு எடுதத் முடிவுகளில் 

தனக்கு எந்தப் பங்கும் இல்னல என்று மத்திய அரசு உசச் நீதிமன்றதத்ில் கதரிவிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய அரசானது தமிழ்நாடு பிற்படுதத்ப்பட்தடார,் எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி சட்டம் - 1993' 

(மாநிலத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் இட ஒதுக்கீடு அல்லது அரசு தவனலகளில் 

தவனலவாய்ப்பு வழங்குதல்) என்ற சட்டத்தின் கசல்லுபடிதத்ன்னமனய எதிரத்்து தாக்கல் 

கசய்த மனுவின் மீது இந்தப் பதினல அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த சட்டம் மாநிலதத்ில் 69% இடஒதுக்கீட்னட வழங்குகிறது. 

மத்திய அரசின் நிமலப்பாடு 

 சமூக மற்றும் கல்வி ரதீியாக பின்தங்கிய வகுப்புகளின் மாநிலப் பட்டியலில் எந்தகவாரு 

சாதி / சமூகத்னதயும் தசரப்்பது அல்லது விலக்குவது என்பது மாநில அரசின் 

விருப்பமாகும், எனதவ இந்த விவகாரதத்ில் இந்திய அரசுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்னல. 
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 இது 2018 ஆம் ஆண்டின் அரசியலனமப்பு (102வது திருத்தம்) சட்டத்தில் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள சமூக மற்றும் கல்வி ரதீியாக பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கான மாநிலப் 

பட்டியலிலும் மற்றும் மத்தியப் பட்டியலிலும் சாதிகள் மற்றும் சமூகங்கனளச ்தசரப்்பது 

அல்லது விலக்குவதற்கான நனடமுனறயில் உள்ள தவறுபாட்னட விவரிக்கிறது. 

 சமூக மற்றும் கல்வி ரதீியாக பின்தங்கிய வகுப்புகனள அனடயாளம் கண்டு குறிப்பிடும் 

அதிகாரமானது மதத்ியப் பட்டியனலப் கபாறுத்தவனரயில் அது  பாராளுமன்றத்திடம் 

மட்டுதம உள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டின் அரசியலனமப்பு (102வது திருத்தம்) சட்டதத்ின் படி புதிதாக 

தசரக்்கப்பட்ட பிரிவு 342ஏ என்பதின் கீழ், ஒரு மாநில ஆளுநருடன் கலந்தாதலாசித்த 

பின்னர ்குடியரசுத் தனலவர ்அந்த மாநிலதத்ில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய 

வகுப்பினனச ்தசரந்்த மக்கனள அறிவிப்பார.் 

 

தூக்கிலிடப்படும் முதை் சபை் 

 சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் முதல்முனறயாக ஒரு கபண் தனது குடும்பத்தில் ஏழு 

தபனரக் ககான்றதாக குற்றம் சாட்டப் பட்டு தண்டிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இனத அனனத்து நீதிமன்றங்களும் விசாரித்து மரண தண்டனன விதிதத்ன. 

 இந்தப் கபண் மதுரா சினறயில் தூக்கிலிடப்படுவார.் 

 ஒரு கபண் குற்றவாளினயத் தூக்கிலிடுவதற்கு ஏற்ற வனகயில் அனனத்து வசதிகளும் 

கபாருந்திய ஒதர இந்தியச ் சினற மதுரா சினற ஆகும் . 

 இந்தப் கபண்கள்  தூக்கு தமனடயானது கிட்டத்தட்ட 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் 

முனறயாக மதுரா சினறயில் கட்டப்பட்டது. 

 ஆனால் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர ்எந்தப் கபண்ணும் அங்கு தூக்கிலிடப்படவில்னல. 

 லக்தனானவச ் தசரந்்த ராம்ஸ்ரீ என்ற கபண்ணுக்கு 1998 ஏப்ரல் 6 ஆம் தததி மரண 

தண்டனன விதிக்கப்பட்டது. 

 ஆனால் அவரது மரண தண்டனன பின்னர ்ஆயுள் தண்டனனயாக மாற்றப்பட்டது. 

 

 ரித்வார் கும்பமமளா 2021 

 இந்த ஆண்டு கும்பதமளா விழாவானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 30 வனர 

ஏற்பாடு கசய்யப்படவுள்ளது. 

 கனடசியாக கும்பதமளா விழாவானது மகர சங்கராந்தி தினம் முதல் உத்தரகாண்ட் 

மாநிலதத்ின் ஹரித்வாரில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் கும்பதமளா  12 வருட கால இனடகவளியில் நான்கு இடங்களில் நடத்தப் 

படுகின்றது. 

 கும்பதமளாவில் 3 வனககள் உள்ளன, அனவ பூரண் கும்ப தமளா, அரத்த் கும்ப தமளா 

மற்றும் மகா கும்ப தமளா ஆகும். 
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மதசிய சபாம்லம கை்காட்சி 

 முதல் ததசிய கபாம்னம கண்காட்சியானது பிப்ரவரி 27 முதல் கதாடங்கவுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வின் தபாது, ஐ.ஐ.டி காந்தி நகரின் பனடப்பாற்றல் கற்றல் னமயமானது அதன் 

75 கபாம்னம பனடப்புகனள இந்தக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தும். 

 பனடப்பாற்றல் கற்றலுக்காக இந்த னமயத்னத நடதத்ும் நாட்டின் ஒதர இந்திய 

கதாழில்நுட்பக் கழகம் ஐ.ஐ.டி காந்தி நகர ்ஆகும். 

 இந்தப் கபாம்னம கண்காட்சினய ஜவுளி அனமசச்கம் ஏற்பாடு கசய்து வருகிறது. 

 

 

நிதி ஆமயாக்கின் நிரவ்ாக ஆலையத்தின் 6வது ெந்திப்பு 

 பிரதமர ் அவரக்ள் நிதி ஆதயாக்கின் நிரவ்ாக ஆனணயத்தின் 6வது சந்திப்பிற்குத் 

தனலனம தாங்கினார.் 

 இந்தச ்சந்திப்பின் கசயல் திட்டமானது விவசாயம், உள்கட்டனமப்பு, உற்பத்தி, மனித வள 

தமம்பாடு, கனடமட்ட அளவில் தசனவ விநிதயாகம், சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச ் சத்து 

ஆகியவற்னற உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 தமலும் இந்த 6வது சந்திப்பில் ஒரு ஒன்றியப் பிரததசமாக ஜம்மு காஷ்மீர ் கலந்து 

ககாண்டதுடன் தசரத்த்ு  முதல்முனறயாக லடாக்கும் இதில் கலந்து ககாண்டுள்ளது. 

 

புதுெம்ெரி அரசு ராஜினாமா 

 புதுசத்சரி ஒன்றியப் பிரததசத்தின் முதல்வரான V. நாராயணொமி அைரக்ள் தனது 

அலமெெ்ரலையின் ராஜினாமா கடிதத்லதெ ்ெமரப்்பித்துள்ளார.் 

 புதுெச்ெரி ஒன்றியப் பிரசதெ ெட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் தலலலமயிலான அரசு தனது 

சபரும்பான்லமலய (14 இடங்கள்) இழந்தலதத்  சதாடரந்்து இந்த முடிைானது எடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஒரு சதாடர ் பதவி விலகல்கலள அடுதத்ு, ஆளும் அரசின் உறுப்பினரக்ளின் 

எண்ணிக்லகயானது 12 ஆகக் குலறந்தது.  

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதத்தில் 2 ெட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளும் 2021 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரைரி மாததத்ில் சமலும் 2 ெட்டமன்ற உறுப்பினரக்ளும் பதவி விலகினர.் 
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NAFLD ஒருங்கிலைப்பிை்கான செயை்பாட்டு வழிகாட்டுதை்கள் 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுனற அனமசச்கமானது புற்றுதநாய், நீரிழிவு  

தநாய், இதய தநாய் மற்றும் பக்கவாதம் ஆகியவற்றிற்கான ததசியத் திட்டதத்ுடன் (NAFLD) 

மதுசாரா ககாழுப்புநினற கல்லீரல் தநானய (NPCDCS) ஒருங்கினணப்பதற்கான 

கசயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கனள கவளியிட்டுள்ளது.  

NAFLD- Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

 இது சகாழுப்பு நிலற கல்லீரலின் இரண்டாம் நிலலத் தூண்டுதல் இல்லாமல் கல்லீரலில் 

சகாழுப்பு செரந்்துள்ள ஒரு இயல்பற்ற நிகழ்ைாகும். 

 சமலும் இது லைரஸ் கல்லீரல் அழற்சி, மதுப் பயன்பாடு மற்றும் மருந்தளிப்பு ஆகிய 

தநாய்கனளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.  

NPCDCS- National Programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and 

Stroke 

 இந்தத் திட்டமானது முக்கியமான கதாற்றா தநாய்கனளத் தடுதத்ல் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக 2010 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது மனித வள தமம்பாடு, உள்கட்டனமப்னப வலுப்படுதத்ுதல், 

முன்கூட்டிதய தநாய் கண்டறிதல், சுகாதார ஊக்குவிப்பு, தமலாண்னம மற்றும் தமற்தகாள் 

காட்டல் ஆகியவற்றின் மீது கவனம் கசலுதத்ுகின்றது.  

 

இந்திரதனுஷ் திட்டம் 3.0 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுனற அனமசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் அவரக்ள் 

தீவிரமயமாக்கப்பட்ட இந்திரதனுஷ் திட்டம் 3.0 (IMI 3.0) என்ற திட்டத்னத  அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளார.் 

 இது நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி வழங்குதலின் விரிவாக்கத்னத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 தகாவிட்-19 ககாள்னள தநாய் காலத்தில் தடுப்பூசி கபறுதனல தவற விட்ட குழந்னதகள் 

மற்றும் கரப்்பிணிப் கபண்கள் மீது IMI 3.0 கவனம் கசலுதத்ும். 

 நாட்டின் அனனத்துக் குடிமக்களுக்கும் மலிவு மற்றும் அணுகக் கூடிய வனகயில் 

சுகாதாரச ் தசனவனய வழங்குவதற்காக இந்திரதனுஷ் திட்டம் 2014 ஆம் ஆண்டில் 

கதாடங்கப் பட்டது. 

 

தன்னாட்சிக்கான குழு 

 ஐ.ஐ.டி கவுன்சில் ஆனது தன்னாட்சிக்காக நான்கு குழுக்கனள அனமத்துள்ளது. 

 இந்த கவுன்சில் ஐ.ஐ.டி.களின் முடிவுகனள எடுக்கும் ஒரு முதன்னம அனமப்பாகும். 

 இந்தியத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் நிதியளித்தல் முதல் தரப்படுத்தப்பட்ட 

தன்னாட்சி வனரயிலான பல்தவறு விவகாரங்கள் தமல் இந்தக் குழு கவனம் கசலுத்தும். 

 

‘ ுனார ் ாத்’ கை்காட்சியின் 26வது பதிப்பு 

 புதுடில்லியில் ‘ஹுனார ் ஹாத்’ கண்காட்சியின் 26வது பதிப்னப பாதுகாப்பு அனமசச்ர ்

திறந்து னவதத்ுள்ளார.் 
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 இதன் கருதத்ுரு "உள்ளூர ்கதாழில்களுக்கு ஊக்கம்" (Vocal for Local) என்பதாகும். 

 இது சிறுபான்னம விவகார அனமசச்கத்தின் தனலனமயில் மிகவும் திறனமயான 

னகவினன கனலஞரக்ளுக்கு ஒரு பணித் தளத்னத வழங்குவதற்கான ஒரு முயற்சி ஆகும். 

 

 

தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்லக பயிை்சிக்கான திைன் லமயம் 

 இது உத்தரப் பிரததசதத்ின் பில்குவாவில் திறக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் இவ்வாறான னமயம் அனமக்கப்பட்டிருப்பது இதுதவ முதல் முனற ஆகும். 

 இந்த வசதினய கடல்லினயச ் தசரந்்த பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு 

அனமப்பின் ஆய்வகமான ‘தீ, கவடி கபாருள்  மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு னமயம்’ 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 

கடை்ொர ்இந்தியா உெச்ி மாநாடு 2021 

 கடல்சார ் இந்தியா கமய்நிகர ் உசச்ி மாநாடு-2021 என்ற மாநாட்னடப் பிரதமர ் துவக்கி 

னவக்க உள்ளார.் 

 இது சரவ்ததச பங்காளர ் நாடுகளின் ஒதத்ுனழப்புடன் அறிவு மற்றும் வாய்ப்புகளின் 

பரஸ்பர பரிமாற்றதத்ிற்கான சக்தி வாய்ந்த தளமாக அனமய விரும்புகிறது. 

 இந்திய வரத்த்க மற்றும் கதாழில்துனற பங்காளரக்ளின் கூட்டனமப்பானது (FICCI - 

Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) இந்த உசச்ி மாநாட்டிற்கான ஒரு கதாழில் 

ரீதியான பங்காளர ்ஆகும். 

 

8 புதிய சபாம்லம உை்பத்தி சதாகுதிகள் 

 எட்டு புதிய கபாம்னம உற்பதத்ி கதாகுதிகனள அனமதத்ிட அரசாங்கம் ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் பாரம்பரிய கபாம்னமத் கதாழினல தமம்படுத்துவனத முக்கிய 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் கதாகுதிகள் மரம், அரக்கு, பனன ஓனல, மூங்கில் மற்றும் துணி ஆகியவற்றால் 

கசய்யப்பட்ட கபாம்னமகனளத் தயாரிக்கும். 
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 பின்வரும் மாநிலங்களில் இந்தத் கதாகுதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 

o மத்தியப் பிரததசம்: 3 

o ராஜஸ்தான்: 2 

o கரந்ாடகா: 1 

o உத்தரப் பிரததசம்: 1 மற்றும் 

o தமிழ்நாடு: 1. 

 கரந்ாடகா மற்றும் ஆந்திராவில் ஏற்கனதவ 2 கபாம்னமத் கதாகுதிகள் உள்ளன. 

 

உைகின் மிகப்சபரிய விலளயாட்டு அரங்கத்தின் மறுசபயரிடுதை் 

 அகமதாபாத்தின் தமாட்தடராவில் உள்ள உலகின் மிகப்கபரிய கிரிக்ககட் 

னமதானமானது நதரந்திர தமாடி வினளயாட்டரங்கம் என மறுகபயரிடப் பட்டது. 

 புனரனமக்கப்பட்ட இந்த அரங்கம் முன்கமாழியப்பட்டுள்ள பரந்த சரத்ார ் வல்லபாய் 

பதடல் வினளயாட்டரங்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 குஜராதத்ில் அகமதாபாத்தின் வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள சபரம்தி ஆற்றங் கனரயில் 

220 ஏக்கர ்பரப்பளவில் இந்த வினளயாட்டரங்கம் அனமந்துள்ளது. 

 

 

ெரவ்மதெெ ்செய்திகள் 

உைகின் மிகப்சபரிய நடப்புக் கைக்கு உபரி 

 2020 ஆம் ஆண்டில் கஜரம்னினய முந்தி உலகின் மிகப்கபரிய நடப்புக் கணக்கு உபரி 

ககாண்ட நாடாக சீனா  உருகவடுதத்ுள்ளது. 

 சீனாவின் நடப்புக் கணக்கு உபரியானது 2020 ஆம் ஆண்டில் இருமடங்கு உயரந்்து 310 

பில்லியன் டாலரக்ளாக அதிகரித்துள்ளது. 

 158 பில்லியன் டாலர ்நடப்பு கணக்கு உபரியுடன் ஜப்பான் மூன்றாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 உலகின் மிகப்கபரிய நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குனற ககாண்ட நாடாக அகமரிக்கா 

உள்ளது. 

 

இந்தியா மை்றும் அணுெக்தி ஒப்பந்தம் 

 "அணு ஆயுதங்கனள தனட கசய்வதற்கான ஒப்பந்தத்னத" ஆதரிக்கவில்னல என்று 

இந்தியா சமீபத்தில் ஓர ்அறிவிப்னப கவளியிட்டுள்ளது. 

 ஆயினும், "ஆயுதக் குனறப்பு கதாடரப்ான மாநாட்டில் விரிவான அணு ஆயுதங்கள் மீதான 

ஒரு ஒப்பந்தம்" என்பது குறித்த தபசச்ுவாரத்்னதகனளத் கதாடங்க இந்தியா தனது 

ஆதரனவக் காட்டியுள்ளது. 

 இது ஒருமித்த கருதத்ு அடிப்பனடயில் கசயல்படுகின்ற மற்றும் ஆயுதக் குனறப்பிற்காக 

தபசுகின்ற ஒதர பலதரப்பு மன்றமாகும். 
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உைகப் சபாருளாதார நிலைலம மை்றும் வாய்ப்புகள் அறிக்லக 

 இந்த அறிக்னகனய ஐக்கிய நாடுகளின் வரத்த்க மற்றும் தமம்பாட்டு மாநாடு, ஐந்து 

ஐக்கிய நாடுகளின் பிராந்திய கபாருளாதார ஆனணயங்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் 

கபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துனற இனணந்து கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் கபாருளாதாரம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 7.3 சதவீதமாக வளரும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

ஆை்பா உைக ஒன்றியம் 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள கூகுள் பணியாளரக்ள் அனனவரும் ”ஆல்பா உலகம்” எனப்படும் 

ஒரு சரவ்ததச கதாழிற்சங்க ஒன்றியத்னத உருவாக்கியுள்ளார.் 

 இந்தப் புதிய ஒன்றியமானது கூகுளின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பஃகபட்டின் நினனவாகப் 

கபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஒன்றியமானது ெரை்சதெ கதாழிற்சங்க ஒன்றிய அலமப்பின் (Union Network 

International) ஒதத்ுலழப்புடன் அலமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

செயதி மகாஷ் 

 இந்திய தமம்பாட்டுப் கபாருளாதாரவியல் வல்லுநரான கஜயதி தகாஷ் அவரக்ள் 20 

புகழ்கபற்ற ஆளுனமகளில் ஒருவராக உருகவடுதத்ுள்ளார.் 

 இவர ் ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பினால் ஒரு உயரம்ட்ட ஆதலாசனன வாரியத்தில் 

ஒருவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்த வாரியமானது தகாவிட்-19 தநாய்த் கதாற்றுக்குப் பிந்னதய காலத்தில் தற்தபானதய 

மற்றும் எதிரக்ால சமூகப் கபாருளாதாரச ் சவால்களுக்கு எதிரவ்ினன ஆற்றுவதற்காக 

ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ்கசயலாளருக்குப் பரிந்துனரக்கும். 

 

பலழலமயான அலைகள் குறித்து ஐ.நா.வின் அறிக்லக 

 இந்த அறிக்னக ‘Ageing water infrastructure: An emerging global risk’ என்ற தனலப்பில் 

அனமந்துள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2050 ஆம் ஆண்டில் பூமியில் உள்ள கபரும்பாலான மக்கள் 20 ஆம் 

நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான அனணகள் உள்ள பகுதிகளின் அருகில் 

வாழ்வாரக்ள். 

 உலகம் முழுவதும் 58,700 கபரிய அனணகள் உள்ளன. 

 அவற்றில் கபரும்பாலானனவ 1930 முதல் 1970 வனர 50 முதல் 100 ஆண்டுகள் கால 

ஆயுட்காலதத்ுடன் வடிவனமதத்ுக் கட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தப் பகுப்பாய்வு இந்தியா, பிரான்ஸ், அகமரிக்கா, கனடா, ஜப்பான், ஜிம்பாதப மற்றும் 

ஸாம்பியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள பனழனமயான அனணகள் குறிதத் ஆய்வுகனளயும் 

உள்ளடக்கியது ஆகும். 
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 உலகின் கமாதத் கபரிய அனணகளில் 55% அல்லது சுமார ் 32,716 கபரிய அனணகள் 

இந்தியா, சீனா, கதன் ககாரியா மற்றும் ஜப்பான் என்ற நான்கு ஆசிய நாடுகளில் 

காணப்படுகின்றன.  

 இந்தச ்சிக்கல்கள் 25 நாடுகளில் எதிரக்காள்ளப் படுகிறது. 

 93% கபரிய அனணகள் இந்த 25 நாடுகளில் அனமந்து உள்ளன.   

இந்தியாவில் பமைமமயான அமணகள் 

 இந்தியாவில் 1,115க்கும் தமற்பட்ட கபரிய அனணகள் 2025 ஆம் ஆண்டில் 50 ஆண்டுகள் 

பனழனமயானதாக உருகவடுக்கும். 

 2050 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் 4,250க்கும் தமற்பட்ட கபரிய அனணகள் 50 ஆண்டுகளுக்கும் 

தமலுள்ளதாக இருக்கும். 

 64 கபரிய அனணகள் 2050 ஆம் ஆண்டில் 150 ஆண்டுகளுக்கும் தமலுள்ளதாக இருக்கும். 

 தகரளாவின் முல்னலப் கபரியார ் அனண பழுதனடந்தால், சுமார ் 3.5 மில்லியன் மக்கள் 

ஆபத்திற்குள்ளாவர.் 

 இந்த அனண 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதாகும். 

 

புதிய மாறுபாட்டு ஆய்வுத் திட்டம் 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியமானது ஒரு புதிய மாறுபாட்டு ஆய்வுத் தளத்னதத் கதாடங்கி உள்ளது. 

 இது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்னதச ் தசரந்்த உலகின் முன்தனாடி மரபியல் நிபுணதத்ுவம் 

ககாண்ட ஒரு தளமாகும். 

 இது தகாவிட்-19 னவரஸின் புதிய மாறுபாட்டுத் திரனளக் கண்டறிவதற்காக தவண்டி 

குனறந்த தகவல்கனளக் ககாண்டுள்ள இன்ன பிற  நாடுகளுக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 இந்தத் தளமானது பிற நாடுகளினால் வழங்கப்பட்ட மாதிரிகள் குறிதத்ு தநரடியாக 

பணியாற்றதவா அல்லது ததனவப்பட்டால் நிபுணத்துவ ஆதலாசனன வழங்கதவா 

உள்ளது. 

 தற்கபாழுனதய கதாகுப்னப ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ுடன் பகிராத நாடுகள் உலக சுகாதார 

அனமப்னபத் கதாடரப்ு ககாள்வதின் மூலம் உதவி கபறுவதற்கு தவண்டி விண்ணப்பிக்க 

முடியும்.  

 

பாலினெ ்ெமத்துவம் குறித்த ெரவ்மதெக் கருத்தரங்கு 

 இதன் இரண்டாம் பதிப்பு சபண்கள் தங்கலள நீடிதத்த் சதாழில்முலனசைாரக்ளாக 

மாற்றிக் சகாள்ைதற்கும் சபண்கள் மற்றும் திருநரக்ளின் சபாருளாதாரத் தகுதி 

நிலலலய ைலுப்படுதத்ுைதற்குமான பல்சைறு ைழிகலள சைளிக் சகாணர உள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வின் லமயக் கருத்துரு, ”நீடிதத்   சதாழில்முலனவுத் திறன் மற்றும் ெமூக 

ைணிகத்தில் பாலினம் : அதிகாரமளித்தலில் ஒரு இலடநிலல அலழப்பின் பங்கு“ 

என்பதாக இருக்கும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் சபண்கள் அலமப்புடன் இலணந்து ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது.  
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இந்தியா - பிசரஞ்சு சுை்றுெச்ூழை் ஆை்டு 

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துனற அனமசச்ர ் பிரகாஷ் ஜவ்தடகர ் அவரக்ள் பிகரஞ்சு 

சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்ருடன் இனணந்து இந்தியா - பிகரஞ்சு சுற்றுசச்ூழல் ஆண்னடத் 

கதாடங்கியுள்ளார.்  

 இது 2021-22 ஆம் ஆண்டு காலகட்டதத்ில் பின்ைரும் 5 கருத்துருக்களின் அடிப்பலடயில் 

செயல்பட உள்ளது.  

o காலநிலல மாற்றம் 

o சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு 

o நீடிதத் நகரப்்புற ைளரெ்ச்ி 

o பல்லுயிரப்் சபருக்கப் பாதுகாப்பு 

o புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் செயல் திறனின் சமம்பாடு 
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உைகின் புைக்கைிக்கப்பட்ட சவப்ப மை்டை மநாய்கள் 

 இரண்டாவது வருடாந்திர உலகின் புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல தநாய்கள் தினம் 

2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 அன்று ககாண்டாடப்பட்டது. 

 புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல தநாய்கள் குறித்த 2012 ஆம் ஆண்டின் லண்டன் 

பிரகடனத்தின் ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கும் வனகயில் இந்த நாள் ககாண்டாடப் 

படுகிறது. 

 புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல தநாய்கனள எதிரத்த்ுப் தபாராட தவண்டி 

இந்தியாவும் இதில் இனணந்துள்ளது. 

 புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல தநாய்களானது னவரஸ்கள், புதராட்தடாதசாவா, 

பாக்டீரியா மற்றும் ஒட்டுண்ணிப் புழுக்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் கவப்பமண்டல 

தநாய்த் கதாற்றுகள் ஆகும். 

 எச.்ஐ.வி/எய்ட்ஸ், மதலரியா மற்றும் காசதநாய் தபான்ற முக்கிய தநாய்களுடன் ஒப்பிடப் 

படும் தபாது இனவ குனறவான முக்கியத்துவம் மற்றும் சிகிசன்ச ஆகியவற்னறப் கபறும் 

தநாய்கள் ஆகும். 

 இந்த தநாய்கள் ஏனழ நாடுகளில் வாழும் 1.7 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கனளப் 

பாதிக்கின்றன. 

 புருலி குடல் புண், நிணநீர ்ஃனபதலரியாஸிஸ், தரபிஸ், கடங்கு மற்றும் சிக்குன் குனியா 

தபான்றனவ புறக்கணிக்கப்பட்ட கவப்பமண்டல தநாய்களாகும். 

 

 

மகாவிட்-19 செயை்திைன் குறியீடு 

 ஆஸ்திதரலியச ்சிந்தனனக் குழுவான தலாவி நிறுவனம் சமீபதத்ில் ஒரு தகாவிட்-19 மீதான 

“கசயல்திறன் குறியீட்னட” கவளியிட்டுள்ளது. 

 இக்குறியீட்டின்படி, தகாவிட்-19 கதாற்றுக்கு எதிராக சிறந்த கசயல்திறன் ககாண்ட நாடு 

நியூசிலாந்து  ஆகும். 

 இதில் வியட்நாம் 2வது இடத்னதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 வியட்நானம அடுத்து முனறதய 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய இடங்களில் னதவான், தாய்லாந்து 

மற்றும் னசப்ரஸ் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 
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 இந்தக் குறியீடு 98 நாடுகளின் தகாவிட் -19 சாரந்்த கசயல்திறனன அணுகியுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியா 86வது இடதத்ிலும் அகமரிக்கா 94வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் அண்னட நாடுகளான இலங்னக 10வது இடத்திலும், மாலத்தீவு 25வது 

இடதத்ிலும், தநபாளம் 70வது இடதத்ிலும், பாகிஸ்தான் 69வது இடதத்ிலும், வங்கததசம் 

84வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இந்தக் குறியீட்டின் இறுதி இடத்தில்  பிதரசில் உள்ளது. 

 

 

ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா சதாடக்க நிறுவனங்களுக்கான நிதி 

 ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா கதாடக்க நிறுவனங்களுக்கான நிதி என்ற ஒரு திட்டத்னத ரூ.945 

தகாடி அளவிலான நிதிய மூலதனதத்ுடன் அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது உள்நாட்டு வரத்்தகத்னத தமம்படுதத்ுவதற்கான துனற மற்றும் கதாழில் துனற மூலம் 

கவளியிடப்பட்டது. 

 இது தயாரிப்புகளின் தசாதனன, கருத்து ஆதாரம், சந்னத நுனழவு, மாதிரி தயாரித்தல் 

மற்றும் வணிகமயமாக்கல் ஆகியவற்றிற்காக தவண்டி கதாடக்க நிறுவனங்களுக்கு நிதி 

உதவி வழங்குவனத தநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு திட்டமாகும். 

 

பதிவுகளிை் மிக மமாெமான ஆை்டு  

 சமீபதத்ில் ஐக்கிய நாடுகள்  உலகச ் சுற்றுலா அனமப்பானது 2020 ஆம் ஆண்னட 

“பதிவானதில் சமாெமான ஆண்டு” என்பனத உறுதி செய்துள்ளது. 

 சகாவிட் – 19 சநாய்த் சதாற்லறக் கட்டுப்படுதத்ுைதற்காக தவண்டி  செயல்படுத்தப் பட்ட 

ெரை்சதெப் பயணத் தலடகளால் உலகச ் சுற்றுலாைானது சபருமளவில் பாதிப்பு 

அலடந்துள்ளது. 

 சமலும் சகாவிட்-19 சநாய்த் சதாற்றுப் பிரெச்ிலனயானது 100-120 மில்லியன் சநரடி 

சுற்றுலாத் துலற சைலலைாய்ப்புகலள ஆபத்தில் தள்ளியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத ்

தக்கது.  
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அை்டாரட்ிகாவிை் அரிய வலகத் தாது கை்டுபிடிப்பு  

 ஜாதரானசட் என்ற ஒரு அரிய வனகக் கடல்சார ் தாதுவானது அண்டாரட்ிகா பனி 

மண்டலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது அண்டாரட்ிகா பனி மண்டலதத்ில் ஆழ் துனளயிடுதலின் தபாது கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டது. 

 இதத தபான்று கசவ்வாயில் ஜாதரானசட்டின் இருப்பிற்கான ஒரு தகாட்பாட்டிற்கு இது 

ஆதரவளிக்கின்றது. 

 இந்தத் தாதுக்கள் கசவ்வாயில் அடரத்த்ியான படிவுகனள உருவாக்கும் திறனனக்  

ககாண்டது. 

 ஏகனனில் கசவ்வாய் தகாளானது அண்டாரட்ிகானவ விட அதிக அளவிலான தூசுக்கனளக் 

ககாண்டுள்ளது. 

ஜாரராமைட் 

 ஜாதரானசட் என்பது கசவ்வாயில் உள்ள ஒரு தாதுவாகும். 

 இது புவியில் மிகவும்  அரிதாகக் காணப்படுகின்றது. 

 இது இரும்பு மற்றும் சபாட்டாசியதத்ின் ஒரு ெல்சபட் ஆகும்.  

 இந்தத் தாதுைானது நீர ் மற்றும் அமிலெ ் சூழ்நிலலகளின் மூலம் உருைாகும் திறன் 

சகாண்டது. 

 இது “ஆப்பரச்ூனிட்டி” என்ற ஒரு ஆய்வுக் கலன் மூலம் 2004 ஆம் ஆண்டில் செை்ைாயில் 

முதன்முலறயாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இதர ஜாராலெட் தாதுக்களானது சைள்ளி, சொடியம், ஈயம் மற்றும் அம்சமானியம்  

ஆகியைற்லற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 இந்தத் தாதுைானது முதன்முலறயாக ஆகஸ்ட் பிசரய்தத்ப்ட் என்பைரால் 1852 ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் (UAE) புதிய குடியுரிலமக் சகாள்லக 

 UAE ஆனது தனது புதிய குடியுரினமக் ககாள்னகனய அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அந்த அரசானது ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட (குறிப்பிட்ட) கவளிநாட்டவருக்கு குடியுரினம 

வழங்க முடிவு கசய்துள்ளது. 

 தனது சபாருளாதாரத்தில் அதிக அளவில் சைளிநாட்டைரக்லளப் பங்கு சகாள்ள லைக்கும் 

முதலாைது ைலளகுடா அரபு நாடு UAE ஆகும். 

 இதற்கு முன்பு UAE ஆனது சில சிறப்பு நிகழ்வுகளில் சில சைளிநாட்டைரக்ளுக்குக் 

குடியுரிலமலய ைழங்கியுள்ளது. 

 UAEக்குச ் செலைலய அளிப்பதற்காக அைரக்ளுக்கு அந்நாட்டுக் குடியுரிலம ைழங்கப் 

பட்டது. 
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எடிென் (EDISON) கூட்டிலைவு 

 உலகப் சபாருளாதார மன்றமானது (WEF) அதத்ியாவசிய டிஜிட்டல் உள்கட்டனமப்பு 

மற்றும் தசனவகள் அனமப்புக் கூட்டினணனவ (Essential Digital Infrastructure and Services 

Network - EDISON) கதாடங்கியுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 WEF ஆனது EDISON தளத்திற்குச ்கசயலகமாகவும் ஒரு தளமாகவும் கசயல்படும். 

 இந்தக் கூட்டினணவானது டிஜிட்டல் கபாருளாதாரதத்ிற்கு உலக அளவில் மற்றும் சமமான 

முனறயில் அணுகனல உறுதி கசய்வனத தநாக்கிப் பணியாற்ற இருக்கின்றது.  

  

மநபாள அரொங்கத்தின் நீரம்ின் திட்டம் 

 தநபாளமானது கீழ் அருண் நீரம்ின் திட்டத்னத நிரம்ாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்னத 

இந்தியாவின் சட்லஜ் ஜல் வித்யூத் நிகாம் என்ற நிறுவனதத்ிற்கு வழங்கியுள்ளது  

 இந்த ஒப்பந்தம் கட்டுதல், கசாந்தமாக்கிக் ககாள்தல், இயக்குதல் மற்றும் உரினமனய 

மாற்றிக் ககாடுதத்ல் எனப்படும் BOOT என்ற மாதிரியின் கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது (BOOT 

- Build, Own, Operate, and Transfer). 

 இந்த திட்டதத்ின் மூலம் 679 கமகாவாட் மின்சார உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இது மாகாணம் 1 என்ற பகுதியின் தபாஜ்பூர ் மற்றும் சங்குவாசபா மாவட்டங்களில் 

அனமந்திருக்கும். 

 

2020 ஆம் ஆை்டின் ஆக்ஸ்ஃமபாரட்ு இந்திெ ்சொை் 

 ஆக்ஸ்ஃதபாரட்ு கமாழிகளால் 2020 ஆம் ஆண்டின் இந்தி வாரத்்னதயாக ‘ஆத்மநிரப்ரத்ா’ 

என்ற வாரத்்னத ததரந்்கதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது சுயச ் சாரப்ு  என்பனதக் குறிக்கிறது. 

 இதற்கு முன் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட முந்னதய இந்திச ்கசாற்கள் ஆதார ் (2017), நாரி சக்தி 

(2018) மற்றும் சம்விதான் (2019) ஆகும். 

 ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட இந்த ஆக்ஸ்தபாரட்ு இந்திச ் கசால்லானது கடந்த ஆண்டின் 

கநறிமுனறகள், மனநினல அல்லது சிந்தனனகனளப் பிரதிபலிக்கும் வனகயில் ததரவ்ு 

கசய்யப் பட்டு இருக்கிறது. 

 

மியான்மர் இராணுவப் புரட்சி 3.0 

 மியான்மர ் நாட்டின் இராணுவமானது பிப்ரவரி 1 அன்று புரட்சி கசய்து அதிகாரத்னதக் 

னகப்பற்றியது. 

 1948 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிதலய ஆட்சியிடமிருந்து அந்த நாடு விடுதனலயனடந்த பின்பு 

அந்த நாட்டின் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த 3வது நிகழ்வு இதுவாகும்.  

 1962 ஆம் ஆண்டில், இராணுவமானது முதன்முனறயாக மக்களால் ததரந்்கதடுக்கப் பட்ட 

அரசிடமிருந்து அதிகாரத்னதக் னகப்பற்றியது.  

 அந்தப் புரட்சி 1974 ஆம் ஆண்டில் அந்நாட்டின் கபயனர ”பரம்ிய  ஒன்றிய சொஷலிெக் 

குடியரசு” என்று அதிகாரப் பூரை்மாகப் சபயலர மாற்றியது. 
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 அதன் பிறகு 1988 ஆம் ஆண்டில், மியான்மரின் ஆயுதப் பலடயானது அந்நாட்டில் மீண்டும் 

அதிகாரத்லதக் லகப்பற்றியது.  

 இந்த முலற அது அந்நாட்டின் அதிகாரப்பூரை் சபயலர ”பரம்ிய ஒன்றியம்” என்று 

மாற்றியது.  

 ஆனால் ஓராண்டு கழிதத்ு, அப்சபாலதய ஆட்சியாளர ்பரம்ாலை மியான்மர ்எனப்  கபயர ்

மாற்றும் ஒரு ெட்டத்லதக் சகாண்டு வந்தார.்  

 இது அந்நாட்லட ”மியான்மர ்ஒன்றியம்” என்றாக்கியது.  

 

சநப்டியூன் பிரகடனம் 

 ”மாலுமிகளின் நலம் மற்றும் கப்பல் பணியாளர ் மாற்றம்” குறித்த கநப்டியூன் 

பிரகடனத்தில் உலக அளவில் 400ற்கும் தமற்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அனமப்புகள் 

இனணந்து ககாண்டு இருக்கின்றன. 

 இது தகாவிட்-19 தநாய்த் கதாற்றால் ஏற்பட்ட கப்பல் பணியாளர ் மாற்றம் குறித்த ஒரு 

பிரசச்ினனக்கு கூடிய வினரவில் தீரவ்ு காண்பனத தநாக்கிப் பணியாற்றுவனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

 இதன் 4 முக்கிய தநாக்கங்கள் பின்வருமாறு 

o மாலுமிகலள முக்கியப் பணியாளரக்ளாக அங்கீகரிதத்ு, சகாவிட் – 19 தடுப்பூசி 

ைழங்குைதில் அைரக்ளுக்கு முன்னுரிலம ைழங்குதல்.  

o உயரத்ர சுகாதார சநறிமுலறகலளெ ்செயல்படுதத்ுதல். 

o கப்பல் பணியாளர ் மாற்றங்களுக்கு ைழி செய்ைதற்காக தவண்டி கப்பல் 

செயற்பாட்டாளரக்ள் மற்றும் ொெனங்களுக்கிலடசய இருக்கும் ஒதத்ுலழப்லப 

அதிகரிதத்ல். 

o மாலுமிகளுக்கான முக்கியக் கடல்ொர ் லமயங்களுக்கிலடசய இருக்கும் விமானெ ்

செலைலய உறுதி செய்தல்.  

 

ஆசியா-பசிபிக் சுதந்திர வரத்்தக ஒப்பந்தத்திை் இலையவுள்ள ஐக்கிய ராெ்ஜியம் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜிய அரசாங்கமானது விரிவான மற்றும் முற்தபாக்கான டிரான்ஸ் - பசிபிக் 

கூட்டுறவில் தசரவுள்ளது. 

 இது உலகின் மிகப்கபரிய சுதந்திர வரத்்தக கூட்டாண்னமகளுள் ஒன்றாகும். 

 இது பசிபிக் பகுதியில் வளரந்்த மற்றும் வளரந்்து வரும் 11 கபாருளாதாரங்களால் ஆனது. 

 கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் தததி ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து 

கவளிதயறியது. 

 

அரசு நிரவ்ாக ஆலையம் - மியான்மர ்

 மியான்மரில் உள்ள இராணுவ ஆட்சியானது ஒரு புதிய அரசு நிரவ்ாக ஆனணயத்னத 

ஏற்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த நிரவ்ாக ஆனணயமானது இராணுவதத்ின் தனலனமத் தளபதியான மின் ஆங்க் 

ஹிலாய்ங் என்பவரால் தனலனம தாங்கப்படுகின்றது. 
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 இது கமாத்தம் 11 உறுப்பினரக்னளக் ககாண்டுள்ளது.  

 இந்த 11 உறுப்பினரக்ளில் 8 உறுப்பினரக்ள் இராணுவத்னதச ்தசரந்்தவரக்ளாவர.் 

 

உைகின் முதை் ‘ஆை்ைை் தீவு’ 

 உலகின் முதல் ஆற்றல் தீனவ (Energy island) வடக்குக் கடலில் கட்டும் ஒரு திட்டத்திற்கு 

கடன்மாரக்் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இது ஐதராப்பிய நாடுகளில் உள்ள மூன்று மில்லியன் குடும்பங்களின் மின்சாரத் 

ததனவகனளப் பூரத்த்ி கசய்ய தபாதுமான பசுனம சக்தினய உற்பதத்ி கசய்து தசமிக்கும். 

 ஐதராப்பாவின் மின் கட்டங்களின் ஒருங்கினணப்னப இந்த னமயம் பலப்படுதத்ும். 

 தமலும், இது புதுப்பிக்கத் தக்க வனக மின்சார உற்பத்தினய அதிகரிக்கும். 

 இது ஒரு காலநினல-சமநினல ரீதியில் அனமந்த ஐதராப்பாவிற்கு மிகவும் அவசியம் 

ஆகும். 

 

 

உைக நீடித்த வளரெ்ச்ி மாநாடு 2021 

 இந்தியப் பிரதமர ்அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டின் உலக நீடித்த வளரச்ச்ி மாநாட்னட (World 

Sustainable Development - WSD) கதாடங்கி னவத்தார.்  

 இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, “நமது சபாது எதிரக்ாலத்லத மீண்டும் ைடிைலமத்தல் : 

அலனைருக்குமான பாதுகாப்பான சுற்றுெச்ூழல்” என்பதாகும்.  

 2021 WSD மாநாடானது இந்தத் தலலலம மாநாட்டின் 20ைது பதிப்பாகும். 

 இது ஆற்றல் மற்றும் ைள லமயதத்ினால் நடதத்ப்பட்டது. 
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ஷாதூத் அலை ஒப்பந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகியனவ காபூலில் ஷாதூத் என்ற ஒரு அனணனயக் 

கட்டனமப்பதற்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னககயழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 இது ஆப்கானின் தனலநகரத்தில் குடிநீர ் வசதினய அளிப்பனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இது ஆப்கானிஸ்தானின் 5 நதிநீரப்் படுனககளில் ஒன்றாகும்.  

 

 

டிரம்ப்பின் பதவி நீக்கம் 

 அகமரிக்க கசனட் ஆனது முன்னாள் அதிபர ்கடானால்டு டிரம்ப்பின் 2வது பதவி நீக்கம் 

கசல்லுபடியாகும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த முதல் தசாதனனயானது இந்தத் தீரம்ானத்தின் கசல்லுபடித் தன்னமனயக் 

குறிப்பதாகும். 

 இது டிரம்ப்பின் வழக்குனரஞரக்ள் மற்றும் எதிர ் ஜனநாயகக் கட்சியின் பதவி நீக்க 

தமலாளரக்ள் ஆகிதயாருக்கினடதய நனடகபற்றது. 

 

அமான் பயிை்சி 

 பாகிஸ்தான் கடற்பனடயானது கராசச்ி கடற்கனரயில் அமான் எனும் இராணுவ 

பயிற்சினய ஏற்பாடு கசய்தது. 

 அகமரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து, துருக்கி, ஈரான், இந்ததாதனசியா உள்ளிட்ட 46 

நாடுகள் இதில் பங்தகற்கின்றன. 

 இந்தப் பயிற்சியானது கடல்சார ்உள்கட்டனமப்பு மற்றும் வளங்களுக்கான எதிர ் தந்திர 

உபாயங்கள், நுட்பங்கள் மற்றும் விதிமுனறகனள உருவாக்கி அதன் பிறகு பயிற்சி கசய்ய 

முயல்கிறது. 
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அசமரிக்கா – சமக்சிமகா எை்லை சுை்றுெச்ுவர் திட்டம் 

 முன்னாள் அதிபரான கடானால்டு ட்ரம்பினால் கவளியிடப்பட்ட ஒரு அவசரகால 

உத்தரனவ ரத்து அகமரிக்க அதிபர ்கசய்துள்ளார.் 

 இது அகமரிக்கா-கமக்சிதகா நாடுகளுக்கு இனடயில் ஒரு எல்னல சுற்றுச ் சுவனரக் 

கட்டனமப்பதற்காக கவளியிடப் பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் ட்ரம்ப் நிரவ்ாகமானது ஒரு நிரவ்ாக ஆனணயில் னககயழுத்திட்டது. 

 அந்த நிரவ்ாக ஆனணயானது அகமரிக்கா-கமக்சிதகா நாடுகளுக்கு இனடயில் ஒரு 

எல்னலச ்சுற்றுச ்சுவனரக் கட்டனமப்பதற்காக ஒரு ததசிய அவசர நினலனய அறிவிதத்து. 

 இந்தத் திட்டதத்ிற்கான நிதியளிப்பு கதாடரப்ாக சட்டம் இயற்றுபவரக்ளுடன் ஏற்பட்ட 

கதாடர ்தமாதனலத் கதாடரந்்து இந்த அவசர நினலயானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

நீடித்த மீன் வளம் மை்றும் மீன் வளர்ப்பிை்கான பிரகடனம் 

 மீன்வளக் குழுனவ (Committee on Fisheries-COFI) தசரந்்த உறுப்பினரக்லளக் சகாண்ட 34ைது 

அமரை்ானது நீடித்த மீன்ைளம் மற்றும் மீன் ைளரப்்பிற்கான முதலாைது பிரகடனதத்ிற்கு 

ஆதரைளித்துள்ளது. 

 COFI-34 என்பது ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் சைளாண் அலமப்பின் (UNFAO) மீன் ைளக் 

குழுவின் 34ைது அமரை்ாகும்.  

 இந்தப் பிரகடனமானது ெட்ட விசராத, பதிவு செய்யப்படாத  மற்றும் ஒழுங்குபடுதத்ப் 

படாத மீன் பிடிப்லபத் தடுப்பதற்கான ஒரு ைலுைான நடைடிக்லகக்கு அலழப்பு 

விடுக்கின்றது. 

 சமலும் இது சகாவிட்-19 சநாய்த் சதாற்றின் தாக்கங்களிலிருந்து மீண்டு ைருைதன் 

முக்கியதத்ுைம் குறித்தும் ைலியுறுதத்ுகின்றது. 

 COFI-34 ஆனது 1995 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட சபாறுப்புமிக்க மீன் 

பிடிப்பிற்கான நடத்லத விதிகளின் 25ைது நிலனவு ஆண்லடக் குறிக்கின்றது.  

 இந்த விதியானது உலகம் முழுைதும் நீடித்த மீன்ைளம் மற்றும் மீன் பிடிப்லப சநாக்கிய 

ஒரு முக்கிய ைழிகாட்டுக் கூறாகெ ்செயல்படுகின்றது. 
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பாகிஸ்தான் மபார்ப் பயிை்சி  

 பாகிஸ்தான் இராணுவமானது சிந்து மாகாணதத்ில் உள்ள தார ்பானலவனத்தில் ஒரு மாத 

கால அளவுள்ள ஒரு பயிற்சினய நடதத்ிக் ககாண்டிருக்கின்றது. 

 இது கடுனமயான பானலவனச ் சூழலனமப்பில் பிரசச்ினனக்கான தயார ் நினலனய 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 ஜனவரி 28 ஆம் தததி அன்று கதாடங்கி பிப்ரவரி 28 ஆம் தததி வனர நடத்தப்படும் இந்தப் 

பயிற்சியின் குறியீட்டுப் கபயர ்”ஜிதார-்உல்-ஹடீட்” என்பதாகும். 

 

பதவி நீக்கத்திலிருந்து டிரம்ப் விடுவிப்பு 

 அகமரிக்க கசனட் சனபயானது இரண்டாவது முனறயாக பதவி நீக்கதத்ிலிருந்து 

முன்னாள் அதிபர ்கடானால்டு டிரம்னப விடுவிதத்து. 

 பதவி நீக்கத் தீரம்ான விசாரனண கதாடங்கி 1 வார காலத்திற்குப் பின்பு, குடியரசுக் 

கட்சினயச ்தசரந்்த 7 உறுப்பினரக்ள் உட்பட 57 கசனட் உறுப்பினரக்ள் மட்டுதம அவனர 

தண்டிப்பதற்கு ஆதரவாக வாக்களிதத்னர.் 

 அவனர குற்றவாளி என்று நிரூபிப்பதற்குத் ததனவயான மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

கபரும்பான்னமக்கு, 10 வாக்குகள் குனறவாக, 57-43 என்ற அளவில் வாக்குகள் பதிவாகின. 

 67 வாக்குகள் என்பது எதிரக்ாலதத்ில் பதவினய வகிப்பதிலிருந்து அவனரத் தகுதி நீக்கம் 

கசய்வதற்கு கசனட் சனபனய அனுமதிக்கும்.  

 

புதிய START அணு ஆயுதக் குலைப்பு ஒப்பந்தம் 

 ரஷ்யாவுடனான “புதிய ஸ்டாரட்்” என்ற அணு ஆயுதக் குனறப்பு ஒப்பந்தத்னத அகமரிக்கா 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிதத்ுள்ளது. 

 புதிய மூதலாபாய ஆயுதக் குனறப்பு ஒப்பந்தமானது (New STrategic Arms Reduction Treaty) 2010 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 8, அன்று முனறயாக னககயழுத்தானது. 

 ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, இது 2011 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி 5 அன்று நனடமுனறக்கு வந்தது. 

 புதிய START ஒப்பந்தமானது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5, அன்று காலாவதியாக இருந்தது. 

 ஆனால் இரு தரப்புகளும் இனத தமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

வனர நீட்டிதத்ுள்ளன. 

 

விரிவான சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மை்றும் பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் 

 மத்திய அனமசச்ரனவயானது இந்தியா மற்றும் கமாரஷீியஸ் ஆகியவற்றிற்கினடதய 

விரிவான கபாருளாதார ஒதத்ுனழப்பு மற்றும் பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் என்ற ஒன்றில் 

னககயழுதத்ிடுவதற்கு தனது ஒப்புதனல வழங்கியுள்ளது. 

 இது இந்தியா மற்றும் கமாரஷீியஸ் ஆகியவற்றிற்கினடதயயான ஒரு வனகயான 

தனடயில்லா வரத்த்க ஒப்பந்தமாகும்.  

 இது இரு-வழி வணிகத்னத ஊக்கப்படுதத்ுவதற்காக விதிகனளத் தளரத்்துவனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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கரிமம் குலைந்த புதிய வலக கான்கிரீட் 

 ACC தயார ்நினல கான்கிரீட் நிறுவனமானது “EcoPact” என்ற சபயர ்சகாண்ட தனது கரிமம் 

குலறந்த புதிய வனக கான்கிரீட்லட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது உயர ்செயல்பாடு, நீடித்த மற்றும் சுழல் கட்டலமப்பிற்கான ஒரு பசுலம கான்கிரட்ீ 

ஆகும். 

 இது முதல் நிலலயில் மும்லப மற்றும் லஹதராபாத்தில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டு உள்ளது.  

 

எமபாைா திடீர்ப் சபருக்கம் 

 கினியாவின் சுகாதார அனமசச்கமானது அந்நாடு எதபாலா "கதாற்றுதநாய்க்கு" மதத்ியில் 

இருப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 2013-16 ஆம் ஆண்டில் கவடிதத்த் கதாற்றானது கபரும்பாலும் கினியா, சியரா லிதயான் 

மற்றும் னலபீரியா ஆகிய நாடுகளில் 11,300 தபனரக் ககான்றது. 

 எதபாலா னவரஸ் ஆனது கடுனமயான இரதத்ப் தபாக்கு மற்றும் உறுப்புச ் கசயலிழப்பு 

ஆகியவற்னற ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 இது உடல் திரவங்களுடனான கதாடரப்ு மூலம் பரவுகிறது. 

 

தீவிரவாத எதிர்ப்பு மமொதா 

 பிகரஞ்சு நாடாளுமன்றமானது இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்னத எதிரத்்துப் தபாராடும் ஒரு 

முயற்சியாக தீவிரவாத எதிரப்்பு மதசாதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த  மதசாதாவானது மசூதிகள் மற்றும் மதம்சார ் பள்ளிகளின் மீது அரசாங்கக் 

கண்காணிப்னப வலுப்படுதத்ுவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தமலும் இது பலதார மணம் மற்றும் கட்டாயத் திருமணம் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான 

வலுவான நடவடிக்னககனளயும் தமற்ககாள்ள உள்ளது. 

 இந்த மதசாதாவானது இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்னத ஆராய்ந்துக் கனளவனத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது.  

 இது தீவிரவாதத்னத எதிரத்த்ுப் தபாராடும் தநாக்கத்துடன் உள்ள பிரான்ஸின் விரிவான 

முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இது பிகரஞ்சு நாட்டின் விழுமியங்களின் மீதான மரியானதனய ஊக்கப்படுதத் உள்ளது.  

 

காசைாலி வாயிைான ொரக்் ெந்திப்பு 

 இந்தியாவானது கதற்காசிய பிராந்தியக் கூட்டனமப்னபச ்தசரந்்த உறுப்பு நாடுகளுடன் 

(SAARC) காசணாலி ைாயிலாக சுகாதாரெ ்செயலாளர ்மட்டதத்ிலான ஒரு ெந்திப்லப நடத்த 

உள்ளது. 

 இந்தெ ்ெந்திப்பின் சபாது உறுப்பு நாடுகள் தற்சபாழுது நிலவி ைரும் சகாவிட்-19 கதாற்றுப் 

பிரெச்ிலன குறிதத்ு விைாதிக்க உள்ளனர.் 

 இந்தெ ் ெந்திப்பில் கலந்து சகாள்ள பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கும் அலழப்பு விடுக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 
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 இதற்கு முன்னதாக சகாரானா – 19 சநாய்த் சதாற்றிற்கு எதிரவ்ிலனயாக ொரக்் உறுப்பு 

நாடுகளால் சகாரானா லைரஸ் அைெர கால நிதியமானது உருைாக்கப் பட்டு உள்ளது. 

 இந்த நிதியத்திற்கு இந்தியா 10 மில்லியன் அசமரிக்க டாலலர அளிக்க முன்ைந்து உள்ளது. 

 ொரக்் ஆனது 1985 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்08 அன்று சதாடங்கப்பட்டது. 

 இதன் தலலலமயகமானது சநபாளதத்ில் உள்ள காத்மண்டுவில் அலமந்துள்ளது.  

 

உைக மகாவிட் – 19 தடுப்பூசித் திட்டம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பானது “உலக சகாவிட்-19 தடுப்பூசித் திட்டம்”  ஒன்னறத ்

தயாரிக்குமாறு ஜி20 நாடுகனளக் தகட்டுக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள 10 கசல்வந்த நாடுகள் உலக அளவில் 75% தடுப்பூசிகனள 

வழங்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 உலகில் உள்ள 130 ஏனழ நாடுகள் ஒரு தடுப்பூசி கூட இன்னும் கபறவில்னல. 

 உலக சுகாதார அனமப்பின் தகாதவக்ஸ் எனும் திட்டமானது ஏனழ நாடுகளுக்கு 40 

மில்லியன் என்ற அளவில் ககாரானா  னவரஸ் தடுப்பூசிக்காக ஃபிசர-்பதயான்கடக் என்ற 

நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னககயழுதத்ிட்டுள்ளது.  

 

உைக சூரிய ஒளி வங்கி 

 சரவ்ததச சூரிய ஒளிக் கூட்டனமப்பானது கிளாஸ்தகாவில் நனடகபறவுள்ள ஐக்கிய 

நாடுகளின் காலநினல மாற்றக் கருதத்ரங்கில் உலக சூரிய ஒளி வங்கினய (World Solar 

Bank- WSB) சதாடங்க முடிவு செய்துள்ளது. 

 இந்தக் கருதத்ரங்கானது 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் மாதத்தில் நடத்தத் திட்டமிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 இது காலநிலல ொரந்்த பகுதியில் இந்தியாவில் தலலலமதத்ுைத்லத எடுத்துக் காட்டும் 

முயற்சிக்கு உதை இருக்கின்றது. 

 WSBன் தலலலமயகமானது இந்தியாவில் அலமக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது. 

 இந்தியாவில் அலமக்கப்பட இருக்கும் முதலாைது பன்னாட்டு ைங்கி இதுைாகும். 

 WSB ஆனது அடுதத் 10 ஆண்டுகளில் ISA அனமப்பின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு 50 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர ்நிதிலய ைழங்க முடிவு செய்துள்ளது.  

 

நாஸ்காம் சதாழிை்நுட்பம் மை்றும் தலைலமத்துவம் மன்ைம் 2021 

 நாஸ்காம் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் தனலனமதத்ுவ மன்றதத்ின் (Nasscom Technology and 

Leadership Forum-NTLP) 29வது பதிப்பானது சமீபதத்ில் நடத்தப்பட்டது.  

 இது சதசிய சமன்சபாருள் மற்றும் செலை நிறுைனங்கள் கூட்டலமப்பின் ஒரு முதன்லம 

நிகழ்ைாகும். 

 NTLF 2021 ஆனது “சிறந்த ைழக்கமான நிகழ்லை சநாக்கிய எதிரக்ாலத்லத ைடிைலமதத்ல்” 

என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் நடதத்ப்பட்டது.  
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 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ஆனது நாஸ்காம் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் தலலலமததத்ுவ  

மன்றதத்ின் 29ைது ஆண்லடக் குறிக்கின்றது. 

 

இந்தியா-ஆஸ்திமரலியா சுழை்சி முலை சபாருளாதார ம க்கத்தான் 

 பிரதமர ் அவரக்ள் இந்தியா - ஆஸ்திதரலியா சுழற்சி முனற கபாருளாதார 

தஹக்கத்தானின் (India Australia Circular Economy Hackathon- I-ACE) நிலறவு விழாவில் 

உலரயாற்றினார.் 

 I-ACE ஆனது நிதி ஆசயாக்கின் அடல் புதத்ாக்கத ் திட்டம் மற்றும் ஆஸ்திசரலியாவின் 

காமன்சைல்த் அறிவியல் மற்றும் சதாழிற்துலற ஆராய்ெச்ி அலமப்பு ஆகிய 

அனமப்புகளால் இலணந்து நடத்தப்பட்டது. 

 இதில் இந்தியாவிலிருந்து 39 குழுக்கலளெ ் செரந்்த மற்றும் ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து 33 

குழுக்கலளெ ்தசரந்்த 200 பங்சகற்பாளரக்ள் கலந்து சகாண்டனர.்  

 

சகய்ரன்் ஆை்ைை்  - நடுவர ்தீர்ப்பாயத்தின் தீரப்்பு 

 இந்திய அரசானது 1.2 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர ் மதிப்புள்ள சரவ்ததச நடுவர ்

தீரப்்பாயதத்ின் தீரப்்னப எதிரத்்து தமல் முனறயீடு கசய்ய முடிவு கசய்துள்ளது. 

 வரி கதாடரப்ான ஒரு பிரசச்ினனயில் Cairn Energy Plc என்ற நிறுவனதத்ினால் அந்த வழக்கு 

கவற்றி ககாள்ளப் பட்டது. 

 இந்நிறுவனமானது 2006-07 ஆம் ஆண்டில் அகமரிக்காவின் கஜரச்ியில் உள்ள 

நிறுவனங்களுடன்  இனணந்து பரிவரத்்தனனகனள தமற்ககாண்டது. 

 இது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் உள்ள ககய்ரன்் நிறுவனதத்ிற்கு மூலதன ஆதாயத்திற்கு 

வழிவகுத்தது. 

 இந்த ஆதாயமானது இந்தியாவில் வரி கசலுத்தப்பட தவண்டியதாகும்.  

 எனதவ வரினய ஏய்க்கும் தநாக்கதத்ுடன் ககய்ரன்் நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு கவளிதய 

பரிவரத்த்னனனய தமற்ககாண்டதாக ககய்ரன்் நிறுவனதத்ின் மீது மதத்ிய அரசு குற்றம் 

சுமத்துகின்றது. 

 இந்தியாவானது 104 பில்லியன் அளவில் வரினயச ் கசலுத்துமாறு அந்த நிறுவனதத்ிடம்  

தகாரி வருகின்றது. 

 தமலும் இதற்கு சமமான அளவிலான அபராதத ் கதானகனயயும் கபறப்பட்ட வட்டித ்

கதானகனயயும் தகாரி வருகின்றது.  
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ஆசியப் சபாருளாதார மபெச்ுவாரத்்லத  

 புதன சரவ்ததச னமயமானது இந்த ஆண்டின் ஆசியப் கபாருளாதார தபசச்ு வாரத்்னதயின் 

இனணத் தனலனமயாக இயங்கும். 

 இதில் கவளியறவு விவகார அனமசச்ர ்டாக்டர ்எஸ். கஜய்சங்கர ்அவரக்ள் உனர நிகழ்த்த 

உள்ளார.் 

 ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா, மாலத்தீவு, கமாரஷீியஸ் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகள் இதில் 

பங்தகற்கின்றன. 

 இனத கவளியறவு விவகார அனமசச்கம் மற்றும் ஆசியப் கபாருளாதார உனரயாடல் 

அனமப்பு ஆகியன இனணந்து வழங்கும். 

 இதன் கருதத்ுரு ‘தகாவிட் கதாற்றுக்குப் பிந்னதய உலகளாவிய வரத்த்கம் மற்றும் நிதி 

இயக்கவியல்’ என்பதாகும். 

 

11வது உைக சபட்மராலிய நிைக்கரி காங்கிரஸ் (மாநாடு) – 2021  

 11வது உலக சபட்சராலிய நிலக்கரி மாநாடு – ெரை்சதெக் கருத்தரங்கு மற்றும் கண்காட்சி  

– 2021  என்ற நிகழ்வானது ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பினால் நடதத்ப் பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு, “சபட்சராலியம் நிலக்கரி ைாயு : உற்பத்தியாளர ் மற்றும் 

நுகரச்ைாருக்கான சைற்றிொர ்உத்திலய சநாக்கி” என்பதாகும். 

 

 

உைக எதிரக்ாை எரிசபாருள் மாநாடு 2021 

 உலக எதிரக்ால எரிகபாருள் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி – 2021 என்ற நிகழ்வானது ஆற்றல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பினால் நடத்தப்பட்டது. 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள உலக வணிகத் தனலவரக்ள், எதிரக்ாலத் தனலவரக்ள் 

(மாணவரக்ள்), அரசு, சிறப்புமிகு கண்காட்சியாளர ் ஆகிதயானர ஒருங்கினணக்கச ்

கசய்வதற்கான ஒரு வருடாந்திர மாநாடாகும். 

 இது உலகிற்கான தூய்னமயான எதிரக்ால ஆற்றலில் முதன்னமத் கதாழில்நுட்பத்னத 

எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 
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ஆயுதப் பலடகளிை் சபை்கள் 

 சவுதி அதரபியாவானது கபண்கனள ஆயுதப் பனடகளில் தசரக்்க முடிவு கசய்துள்ளது. 

 தற்கபாழுது, கபண்கள் இராணுவ சீரூனடகளுக்காக தங்களது முழுநீள தமலங்கினய 

மாற்றிக் ககாள்ள முடியும். 

 எனினும், சவுதி அதரபியக் குடியுரினம கபறாதவரக்னள திருமணம் கசய்துள்ள 

விண்ணப்பதாரரக்ள் இந்த ஆட்தசரப்்பு பணிகளுக்குத் தகுதியற்றவரக்ளாவர.் 

 2016 ஆம் ஆண்டின் உலகப் கபாருளாதார மன்றத்தின் உலகப் பாலின இனடகவளி 

அறிக்னகயின்படி, சவுதி அதரபியாவானது பாலின சமநினலயில் கமாதத்முள்ள 144 

நாடுகளில் 141வது இடத்தில் தரவரினசப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 

H5N8 பைலவக் காய்ெெ்ை் – உைகின் முதைாவது பாதிப்பு 

 ரஷ்யாவானது மனிதரக்ளுக்கு பறனவக் காய்சச்லின் H5N8 திரள் பரவுதல் குறிதத் 

முதலாைது பாதிப்லபப் பதிவு செய்துள்ளது. 

 H5N8 என்பது இன்புளுயன்ொ A லைரஸின் ஒரு துலண ைலகயாகும். 

 இது பறலைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளில் காய்ெெ்ல் சபான்ற அறிகுறிகலள 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 மனிதரக்ளுக்கிலடசய இந்தக் காய்ெெ்ல் பரவுதல் குறிதத்ு எந்தசைாரு அறிகுறியும் 

இதுைலர காணப்படவில்லல. 

 தற்சபாழுது ைலர, இது பறலைகள் மற்றும் சகாழியினங்களில் மட்டுசம மிக அதிக 

அளவில் காணப்படுகின்றது. 

 ெமீபதத்ில், மகாராஷ்டிராவின் பீடு மாைட்டத்லதெ ் செரந்்த காக்லக மாதிரிகளில் H5N8 

திரளானது காணப்பட்டுள்ளது.  

 

NAVDEX 21 மை்றும் IDEX 21 

 கடற்பனடப் பாதுகாப்புக் கண்காட்சி (Naval Defence Exhibition - NAVDEX 21) மற்றும் சரவ்ததச 

பாதுகாப்புக் கண்காட்சி (IDEX 21) ஆகியவற்றில் பங்தகற்க இந்தியக் கடற்பனடக் 

கப்பலான பிரலயா என்ற கப்பலானது அபுதாபினய அனடந்துள்ளது. 

 NAVDEX 21 மற்றும் IDEX 21 ஆகியனவ இப்பிராந்தியத்தின் முன்னணி சரவ்ததச கடற்பனட 

மற்றும் பாதுகாப்புக் கண்காட்சிகளில் ஒன்றாகும். 

 பிரலயா கப்பல் ஆனது உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட பிரபல வகுப்பு ஏவுகனண 

தாங்கி கப்பல்களில் இரண்டாவதாகும். 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ெமத்துவமின்லம கிருமி   

 ஆக்ஸ்பாம் அனமப்பானது சமீபத்தில் இந்த அறிக்னகனய கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது சுவிட்சரல்ாந்தின் டாதவாஸில் நடந்த உலகப் கபாருளாதார மன்றதத்ின் துவக்க 

நாளில் கவளியிடப்பட்டது. 

 தகாவிட்-19 கதாற்றுதநாயானது இந்தியா மற்றும் உலககங்கிலும் தற்தபாதுள்ள 

ஏற்றத்தாழ்வுகனள ஆழப்படுத்தியுள்ளது என்று அது கண்டறிந்துள்ளது. 

 அகமரிக்கா, சீனா, கஜரம்னி, ரஷ்யா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகனளத் கதாடரந்்து 

இந்தியா உலகின் ஆறாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இருப்பினும், இந்தியாவில் கபரும் பணக்காரக் தகாடீஸ்வரரக்ள் ஊரடங்கு காலதத்ில் 

தங்கள் கசல்வத்னத 35 சதவீதம் அதிகரிதத்ுள்ளனர.் 

 

 

ெலமயை் எை்சைய்க்கான மதசிய திட்டம் 

 தவளாண் அனமசச்கம் இந்தத் திட்டத்னத முன்கமாழிந்துள்ளது. 

 இது உள்நாட்டில் கினடக்கும் தன்னமனய அதிகரிப்பனதயும் மற்றும் இறக்குமதி 

சாரப்ுநினலனயக் குனறப்பனதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 2020-21 முதல் 2024-25 வனரயிலான காலப்பகுதியில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்தத ்

திட்டம் முன்கமாழியப் பட்டுள்ளது. 

 இது மூன்று துனணத் திட்டங்கனளக் ககாண்டுள்ளது. 

 இனவ மூன்று மூலங்களிலிருந்து எண்கணய் விதத்ுக்கள் மற்றும் சனமயல் 

எண்கணய்களின் உற்பத்தினய அதிகரிக்கும் தநாக்கதத்ுடன் உள்ளன. 

o முதன்னம ஆதாரங்கள் - இதில் வருடாந்திரப் பயிரக்ள், கபருந்ததாட்டப் பயிரக்ள் 

மற்றும் மரத்திலிருந்துப் கபறப்படுகின்ற உணவிற்குப் பயன்படும் எண்கணய் 

விதத்ுக்கள் ஆகியன இதில் அடங்கும். 

o இரண்டாம் நினல ஆதாரங்கள் - இதில் அரிசியின் உமி எண்கணய் மற்றும் பருதத்ி 

வினத எண்கணய் ஆகியனவ அடங்கும். 

o ஒரு நபர ் ஆண்டுக்கு 19.00 கிதலா என்ற அளவில் சனமயல் எண்கணய் நுகரன்வ 

நினலயாக பராமரிப்பதற்கான நுகரத்வார ்விழிப்புணரவ்ு. 
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 இந்தியாவில், 25 மில்லியன் டன் சனமயல் எண்கணய்கள் ததனவப்படுகின்றன. 

 இதில் 60% ததனவ இறக்குமதி மூலம் பூரத்்தி கசய்யப்படுகிறது. 

 

அந்நிய மநரடி முதலீட்டிை் 13% அதிகரிப்பு 

 இந்தியாவானது முந்னதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் கபாழுது அந்நிய தநரடி முதலீட்டில் (FDI) 

13% அதிகரிப்னப, அதாவது 57 பில்லியன் அகமரிக்க டாலர ் அளவிலான அதிகரிப்னபப் 

பதிவு கசய்துள்ளது.  

 உள்நாட்டு உயரவ்ானது டிஜிட்டல் சபாருளாதாரதத்ில் முதலீடு செய்ததன் மூலம் 

அதிகரித்துள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ைரத்த்க மற்றும் சமம்பாட்டுக் கருத்தரங்கின் படி, உலக அளவில் FDIயின் 

மிகப்சபரிய சபறுநர ்நாடாக சீனாைானது அசமரிக்காலை முந்தியுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் FDIயின் அதிகரிப்லபக் கண்ட இரு நாடுகள் இந்தியா மற்றும் சீனா 

ஆகிய நாடுகள் மட்டுசம. 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் அசமரிக்கா சபான்ற ைளரந்்த நாடுகள் உள்ளிட்ட இதர உலக 

நாடுகள் மிகப்சபரிய ெரிலைக் கண்டுள்ளன.  

 

 

இந்தியாவின் புதிய மத்திய வங்கி எை்ம (டிஜிட்டை்) நாையம் 

 இந்தியாவிற்குப் புதிய மதத்ிய வங்கி எண்ம நாணயம் ததனவயா என்று ரிசரவ்் வங்கி 

ஆய்வு கசய்து வருகிறது. 

 இது ஒரு எண்ம நாணயத்னதச ் கசயல்படுதத்ுவதற்கான வழிகனளயும் ஆராய்ந்து 

வருகிறது. 

 புதிய மதத்ிய வங்கி எண்ம நாணயம் என்பது சட்டப்பூரவ் ஒப்பந்தம் மற்றும் எண்ம 

வடிவதத்ில் உள்ள மத்திய வங்கியின் ஒரு கபாறுப்புனடனமயாகும். 

 ஒரு எண்ம நாணயம் என்பது ஓர ் இனறயாண்னம ககாண்ட நாணயதத்ில் குறிப்பிடப் 

படுகிறது. 
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 இது மதத்ிய வங்கியின் இருப்புநினலக் குறிப்பிலும் ததான்றும். 

 இது நாணயதத்ின் ஒரு மின்னணுப் பதிப்பாகும். 

 இனத ஒத்த மதிப்புள்ள பணம் மற்றும் பாரம்பரிய மத்திய வங்கி னவப்பு ஆகியவற்றுடன் 

மாற்றலாம் அல்லது பரிமாறிக் ககாள்ளலாம். 

 

உைகப் சபாருளாதாரக் கை்மைாட்டம் 2021 

 

 சரவ்ததச நாணய நிதியமானது ”உலகப் கபாருளாதாரக் கண்தணாட்டம் 2021” என்ற ஒரு 

அறிக்னகனய கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, இந்தியாவின் கபாருளாதாரமானது 2021 ஆம் ஆண்டில் 11.5% 

என்ற அளவிற்கு வளரச்ச்ியனடய இருக்கின்றது.  

 இதற்கு முன்பு இது 8.8% வளரச்ச்ி அனடயும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வளரச்ச்ியானது 6.8% ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப் பட்டு 

உள்ளது.  

 உலகின் சபாருளாதார ைளரெ்ச்ியானது 2022 ஆம் ஆண்டில் 4.2% ஆக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இரட்லட இலக்க ைளரெ்ச்ிலயப் பதிவு செய்யும் ஒசர நாடாக இந்தியா உருசைடுக்க 

இருக்கின்றது. 

 இந்தியாைானது உலகில் சைகமாக ைளரும் மிகப்சபரிய சபாருளாதார நாடு என்ற 

நிலலலய மீண்டும் பிடிக்கவுள்ளது. 
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ஜி20 சபாதுக் கட்டலமப்பின் கீழ் கடன் சீரலமப்பு 

 ஒரு புதிய கபாதுக் கட்டனமப்பின் கீழ் கடன் மறுசீரனமப்னப அதிகாரப்பூரவ்மாக தகாரிய 

முதல் நாடு சாட் ஆகும். 

 இது “ஜி 20 கபாதுக் கட்டனமப்பு” (G20 Common Framework) அல்லது “Common Framework for Debt 

Treatments beyond the Debt Service Suspension Initiative” என்றும் அனழக்கப் படுகிறது. 

 இனதக் கடந்த ஆண்டு பாரஸ்ீ மன்றதத்ின் உதவியுடன் சீனா மற்றும் இதர மற்ற 20 

நாடுகளின் குழு அறிமுகப் படுதத்ியது. 

 பாரஸ்ீ மன்றம் என்பது முக்கிய கடன் வழங்கும் நாடுகளின் ஒரு அதிகாரிகள் குழு ஆகும். 

 இது 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

25 ஆை்டுக் காைத்திை் குலைந்த அளவிைான தங்கத் மதலவ 

 தகாவிட் - 19  தநாய்த் கதாற்றால் ஏற்பட்ட கபாது முடக்கத்தின் காரணமாக இந்தியாவில் 

தங்கத்தின் ததனவயானது கடந்த 25 ஆண்டு காலத்தில் தற்கபாழுது ஒரு மிகக் குனறந்த 

அளவாக 446.4 டன்களாக உள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 690.4 டன்களாக இருந்தது.  

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவில் சமாதத் அணிகலன் சதலையானது 42% என்ற 

அளவில் குலறந்து 315.9 டன்களாக உள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 544.6 டன்களாக இருந்தது. 

 ஒரு ஆண்டிற்கான சமாதத் முதலீட்டுத் சதலையானது 130.4 டன்களாக, 11% என்ற அளவில் 

குலறந்துள்ளது. 

 இது முந்லதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் சபாழுது 145.8 டன்களாக இருந்தது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தங்கத் சதலையானது மூன்றில் ஒரு பங்கு என்ற 

அளவிற்குக் குலறந்துள்ளது. 

 

அபாய மநரவ்ு அடிப்பலடயிைான உள் தைிக்லக 

 ரிசரவ்் வங்கியானது அபாய தநரவ்ு அடிப்பனடயிலான ஓர ்உள் தணிக்னக முனறனய (risk-

based internal audit system) அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட சில வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் நகரப்்புறக் கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கு இது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதன் விதிமுனறகளின்படி, 5,000 தகாடி ரூபாய் மதிப்பு கசாதத்ு ககாண்டுள்ள,  னவப்புத ்

கதானகனயப் கபறும் அனனதத்ு வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களும் இந்த முனறனயச ்

கசயல்படுதத் தவண்டும். 

 இந்த முனற 2022 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்31 ஆம் தததிக்குள் கசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

குழந்லதகளுக்கான மெமிப்பு வங்கிக் கைக்குத் திட்டம் 

 கபடரல் வங்கியானது “சபட்ஃபரஸ்்ட்” (FedFirst) எனும் திட்டம் சதாடங்கப் பட்டுள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 இது 18 ையதிற்குக் குலறைாக உள்ள குழந்லதகளுக்கான ஒரு சிறப்பு செமிப்பு ைங்கிக் 

கணக்குத் திட்டமாகும். 

 இந்த ைங்கிக் கணக்கானது குழந்லதகளிடம் செமிப்புப் பழக்கத்லத ைளரக்்கவும் 

ஆதராக்கியமாக செலவிடவும் ைழிைலக செய்கின்றது.  

 இது செமிக்க, செலவிட, ைருமானம் ஈட்டுைதற்கான சுதந்திரத்லத குழந்லதகளுக்கு 

ைழங்கவுள்ளது.  

 

 

“ஒமர நாடு ஒமர தீரப்்பாயம்” அணுகுமுலை 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரத்வாரக்ளுக்கான குனற தீரப்்பு அனமப்னப ஒதர 

தீரப்்பாயதத்ின் கீழ் ஒன்றினணக்கவுள்ளது.  

 இது தற்கபாழுது கசயல்பட்டுக் ககாண்டிருக்கும் 3 குனற தீரப்்புத் திட்டங்கனள மாற்ற 

உள்ளது. 

 தற்கபாழுது வங்கியியல், வங்கியல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் 

பரிவரத்த்னனகள் மீதான நுகரத்வாரக்ளுக்கான குனற தீரப்்பிற்காக தனிதத்னியான 

பிரதத்ிதயக தீரப்்பாயத் திட்டங்கள் உள்ளன.  

 

நகர்ப்புை கூட்டுைவு வங்கிகளுக்கான குழு 

 நகரப்்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் குறித்து ஆராய ஒரு நிபுணர ் குழுனவ அனமக்க ரிசரவ்் 

வங்கி முடிவு கசய்துள்ளது. 

 ஒரு இனடக்கால வழிகாட்டுதனல வழங்க, இக்குழு அனனதத்ுப் பங்குதாரரக்னளயும் 

உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

 இந்த வழிகாட்டுதல் அந்தத் துனறனய வலுப்படுதத் உதவும். 

 இது நகரப்்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் புனரனமப்னப வினரவாகச ்கசயல்படுத்த உதவும். 

 இந்த நிறுவனங்கள் கதாடரப்ான பிற முக்கியமான அம்சங்கனளயும் இக்குழு ஆராயும். 

 2020 ஆம் ஆண்டு வங்கி ஒழுங்கு முனறச ் சட்டம் (திருத்தச ் சட்டம்) என்ற சட்டத்தின் 

விதிகளின் படி இந்தக் குழு அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2030 ஆம் ஆை்டிை் உைகின் 3வது மிகப்சபரிய ஆை்ைை் நுகர்மவார் நாடு 

 சரவ்ததச ஆற்றல் நிறுவனமானது (IEA)  ெமீபத்தில் “இந்திய ஆற்றல் கண்சணாட்டம் 2021” 

என்ற தலலப்பு சகாண்ட ஒரு அறிக்லகலய சைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி, 2030 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாைானது சீனா மற்றும் 

அசமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக, உலகின் 3ைது மிகப்சபரிய ஆற்றல் நுகரை்ாளர ்

நாடாக ஐசராப்பிய ஒன்றியத்லத முந்தவுள்ளது.  

 சமலும் இந்த அறிக்லகயானது இந்தியாைானது 2019-2040 காலத்தில் உலகத் சதலையின் 

ைளரெ்ச்ியில் கால் பகுதி ைளரெ்ச்ிலய ஏற்படுதத்ும் என்றும் கூறுகின்றது.  

 

 

8 உறுப்பினரக்ள் நிபுைர ்குழு 

 முதன்னம (நகரப்்புற) கூட்டுறவு வங்கிகள் குறிதத்ு எட்டு தபர ் ககாண்ட நிபுணர ் ஒரு 

குழுனவ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அனமத்துள்ளது. 

 இது சிக்கல்கனள ஆராய்வனதயும், அத்துனறனய வலுப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு 

திட்டதன்தப் பரிந்துனரப்பனதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இக்குழுவிற்கு ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துனண ஆளுநர ் என்.எஸ். விஸ்வநாதன் 

தனலனம தாங்குவார.் 

 

சபருநிறுவன இந்தியா இடரக்் குறியீடு 

 ஐசிஐசிஐ தலாம்பாரட்் நிறுவனமானது ‘கபருநிறுவன இந்தியா இடரக்் குறியீட்னட’ 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இது கதாழிற்சானலகள் மற்றும் நிறுவனங்கனள உள்ளடக்கிய ஓர ் ஒருங்கினணந்த, 

தரப்படுதத்ப்பட்ட கபருநிறுவன இடரக்் குறியீடாக இருக்க முனனகிறது. 

 இது நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகத்னத எதிரக்காள்ளும் இடரக்ளின் அளனவப் புரிந்து 

ககாள்ள உதவும். 

 கவற்றிகரமான இடர ்விலக்குத் திட்டத்னத உருவாக்கவும் இது உதவும். 

 

பருப்பு வலககள் – இந்தியாவின் பங்களிப்பு 

 உலக அளவில் பருப்பு வனககளின் கமாதத் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு 

ஏறதத்ாழ 24% ஆகும். 
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 தமலும் உலக அளவில் பருப்பு வனககளின் மிகப்கபரிய உற்பத்தியாளர ் மற்றும் 

நுகரத்வார ் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 நாட்டின் பருப்பு வனககளின் உற்பத்தியானது கடந்த 5 முதல் 6 ஆண்டுகளில் 14 மில்லியன் 

டன்னிலிருந்து (140 இலட்சம் டன்) 24 மில்லியன் டன்களாக (240 இலட்சம் டன்) வளரச்ச்ி 

அனடந்துள்ளது.  

 

DHFL நிறுவனத்லதக் லகயகப்படுத்தை் 

 திவான் வீட்டு வசதி நிதியியல் கழகமானது (DHFL) பிராமல் குழுமத்தால் னகயகப்படுத்தப் 

படுவற்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கி தனது ஒப்புதனல வழங்கியுள்ளது.  

 தற்கபாழுது பிராமல் குழுமமானது DHFL நிறுவனதன்தக் னகயகப்படுதத்ுவதற்கு தவண்டி 

ததசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்பாயதத்ிடம் அனுமதி கபற தவண்டும். 

 DHFL என்பது னவப்பு-எடுப்பு வசதிக் ககாண்ட ஒரு  வீட்டுவசதி நிதியியல் நிறுவனம் 

ஆகும்.  

 இது இந்தியாவின் 2வது வீட்டுவசதி நிதியியல் நிறுவனமாகும். 

 தற்கபாழுது இந்த நிறுவனமானது திவாலாகியுள்ளது.  

 

கடன் குறித்த IIF அறிக்லக 

 சரவ்ததச நிதியியல் னமயமானது (IIF) உலகக் கடனானது 2020 ஆம் ஆண்டின் முடிவில் 281 

டிரில்லியன் அசமரிக்க டாலலர அளலை எட்டியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இது உலக சமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியில் 335% அளவிற்கும் அதிகமாகும் . 

 அரசியல் மற்றும் ெமூக அழுத்தங்கள் நாடுகனள சமலும் செலவிடும்படி ைற்புறுத்தச ்

கசய்ைதால் 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தக் கடன் ஆனது சமலும் 10 டிரில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர ்என்ற அளவில் அதிகரிக்கும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு முடிவில் கடன் மதிப்பானது 92 டிரில்லியன் அசமரிக்க டாலர ்என்ற 

அதிகரிப்பிற்கு ைழிைகுக்கும்.  
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இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் (RBI) கீழ் ஸ்மடட் மபங்க் ஆப் சிக்கிம் 

 RBI ஆனது ஸ்சடட் சபங்க் ஆப் சிக்கினம தனது ஒழுங்குமுலற விதிகளின் கீழ் சகாண்டு 

ைந்துள்ளது.  

 இது தற்சபாழுது ைலர மற்ற ைங்கிகலளப்  சபால் அல்லாமல் RBI வங்கியினால் 

ஒழுங்குமுலறப் படுத்தப்படவில்லல. 

 தற்சபாழுது வனர, RBI ஆனது சிக்கிம் மாநில அரலெத் தவிரத்்து அலனதத்ு மாநில 

அரசுகளுக்கான ைங்கியாளராக செயல்படுைதற்கான தவண்டிய உரிலமலயயும் 

கடலமலயயும் சகாண்டுள்ளது. 

 இனி இந்த ைங்கியானது மற்ற ைங்கிகலளப் சபால் RBI வங்கியினால் ஒழுங்குமுலறப் 

படுதத்ப் படும். 

 எனினும், அந்த ைங்கியின் உரிலமக் கட்டலமப்பானது மாற்றப்படவில்லல.  

ஸ்மடட் மபங்க் ஆப் சிக்கிம் 

 இது ஒரு தன்னாட்சி அனமப்பாக 1968 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது.  

 இது முழுவதும் சிக்கிம் அரசிற்குச ்கசாந்தமான ஒரு வங்கியாகும். 

 இது ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் சிக்கிம் பிரகடனம் 1968 என்பதின் கீழ் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்த வங்கியானது மாநில அரசிற்கு கருவூல வசதிகனள அளிக்கின்றது.  

 இது சிக்கிம் மாநிலதத்ிற்குள் மட்டுதம கசயல்படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் முதன்லம வரத்்தகப் பங்காளர் 

 சீனாவானது 2020 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் இந்தியாவின் முதன்னம வரத்்தகப் பங்காளர ்

நாடாக உருகவடுதத்ுள்ளது. 

 இதற்குக் காரணம் சீனாவிடமிருந்து கனரக இயந்திரங்கள், கதானலத் கதாடரப்ு 

சாதனங்கள் மற்றும் வீட்டு உபதயாகப் கபாருட்கள் ஆகியவற்றின் இறக்குமதினய 

இந்தியா சாரந்்திருப்பதாகும்.  

 தற்காலிகத் தரவின் படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்த 2 நாடுகளுக்கினடதயயான 

வரத்்தகமானது 77.7 பில்லியன் அகமரிக்க டாலராக உள்ளது. 

 எனினும், 2019 ஆம் ஆண்டு தமற்ககாண்ட வரத்்தகதத்ுடன் ஒப்பிடப் படும் தபாது 

தற்தபானதய வரத்த்கமானது குனறந்துள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில் இது 85.5 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் சீனாவுடனான இந்தியாவின் இருதரப்பு வரத்த்க இனடகவளி 40 

பில்லியன் அகமரிக்க டாலராக உள்ளது.  
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அறிவியை் மை்றும் சதாழிை்நுட்பெ ்செய்திகள் 

ஆகாஷ்-என்ஜி ஏவுகலை 

 இந்த ஏவுகனணனய ஒடிசா கடற்கனரயில் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு 

அனமப்பு கவற்றிகரமாக தசாதனன கசய்துள்ளது. 

 ஆகாஷ்-என்ஜி ஒரு நடுதத்ர தூர வரம்பு ககாண்ட, நடமாடும் வனகயிலான, நிலதத்ில் 

இருந்து விண்ணில் இருக்கும் இலக்னகத் தாக்கும் ஒரு வனக ஏவுகனணப் பாதுகாப்பு 

அனமப்பாகும். 

 இந்த ஏவுகனணயால் வான்வழி அசச்ுறுத்தல்கனளத் தடுக்க முடியும். 

 இது 18,000 மீட்டர ் உயரத்தில் 50-60 கி.மீ தூரதத்ில் ஒரு விமானத்னதக் குறி னவக்கும் 

திறனனக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது இந்திய தனரப்பனட மற்றும் இந்திய விமானப்பனடயுடன் கசயல்பட்டு வருகிறது. 

 சமீபதத்ில் பாதுகாப்பு அனமசச்ரனவக் குழுவானது ஆகாஷ் ஏவுகனணப் பாதுகாப்பு 

அனமப்பின் ஏற்றுமதினய அனுமதிதத்ுள்ளது. 

 

 

உைக விை்சவளிெ ்ொதலன 

 சமீபதத்ில் ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது 143 கசயற்னகக் தகாள்கனள விண்ணில்  

கசலுதத்ியதன் மூலம் உலக விண்கவளிச ்சாதனனனய முறியடிதத்ுள்ளது. 

 இது 2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாததத்ில் இந்தியாவால் கசலுத்தப்பட்ட 104 கசயற்னகக் 

தகாள்கள் என்ற இந்தியாவின் சாதனனனய முறியடித்துள்ளது. 

 ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் விமானத்திற்கான ஏவு வாகனம் பால்கன் 9 ஆகும். 

 இந்தத் திட்டமானது ட்ரான்ஸ்தபாரட்்டர ்-1 என்ற கபயரில் சதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஏவுதலானது ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுவனதத்ின் சிறு செயற்லகக் சகாள் ஏவுப் பகிரவ்ுத ்

திட்டதத்ிற்கான முதலாைது பிரத்திசயகத் திட்டத்லதக் குறிக்கின்றது. 

 செலுதத்ப்பட்ட இந்தச ்செயற்லக சகாள்களுடன் ஸ்சபஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் உலகம் முழுைதும் புவிக்கு அருசக அகலக் கற்னறயிலான இலணயெ ்

செலைலய ைழங்குைலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

”மலைந்து மபான அை்டம்” மீை்டும் கை்டுபிடிப்பு – நாொ  

 நாசாவின் ஹபிள் விண்கவளித் கதானலதநாக்கியானது என்ஜிசி 4535 என்ற ஒரு 

அண்டதத்ின் புனகப்படங்கனள எடுத்துள்ளது. 
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 இது ”மலறந்து சபான அண்டம்” எனவும் அலழக்கப்படுகின்றது.  

 இந்த அண்டமானது 1785 ஆம் ஆண்டில் வில்லியம் கஹரச்க்சல் என்பவரால் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.  

 வில்லியம் கஹரச்க்சல் அவரக்ள் யுதரனஸ் தகானளக் கண்டுபிடித்தவராவார.் 

 இந்த அண்டமானது பூமியிலிருந்து 50 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் சதாலலவில் 

அலமந்துள்ளது. 

 இது விரச்கா சதாகுப்பில் உள்ள சில 2000 அண்டங்களில் மிகப்சபரிய ஒன்றாக உள்ளது.  

 

ஸ்டாரட்ஸ்ட் 1.0 ஏவுகலை  

 ஸ்டாரட்ஸ்ட் 1.0 என்ற ஏவுகனண அகமரிக்காவின் னமதனயில் உள்ள தலாரிங் வரத்்தக 

னமயதத்ிலிருந்து விண்ணிற்கு ஏவப்பட்டது. 

 இது முழுக்க முழுக்க உயிரி எரிகபாருளால் இயக்கப்படும் முதல் வணிகரீதியிலான 

விண்கவளி ஏவுதலாகும். 

 இது அகமரிக்காவின் னமதன தளத்தின்  முதல் வணிக ஏவுதலாகும். 

 இந்த ஏவுகனணனய னமதனனவத் தளமாகக் ககாண்ட ஒரு விண்கவளி நிறுவனமான 

ப்ளூஷிஃப்ட் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 

 இந்த ஏவுகனணகள் கியூப்சாட்ஸ் எனப்படும் சிறிய கசயற்னகக் தகாள்கனள 

விண்கவளியில் மலிவான வினலயில் கசலுதத் உதவும். 

 பாரம்பரியமாக பயன்படுதத்ப்படும் ஏவுகனணகளின் எரிகபாருட்களுடன் ஒப்பிடப் படும் 

தபாது உயிரி எரிகபாருளானது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த வனகயில் நசச்ுத ்

தன்னமயற்றதாக உள்ளது. 

 

விை்சவளிக்கு மக்கலள அனுப்பும் முதை் திட்டம் 

 ஸ்தபஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் ஆனது மக்கனள விண்கவளிக்கு அனுப்பும் முதல் திட்டத்னத 

துவங்கவுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது பால்கன் 9 என்பதின் கீழ் இன்ஸ்பிதரஷன் 4 எனும் திட்டத்னதத் கதாடங்க திட்டம் 

தீட்டியுள்ளது. 

 இது விண்கவளி சுற்றுப்பானதயில் உலகின் கசலுத்தப்படும் முதல் வணிக ரதீியான 

விண்கவளி வீரரக்ள் அடங்கிய  திட்டமாகும். 

 

உைகின் மிகப்சபரிய மரடிமயா சதாலைமநாக்கி 

 சமீபதத்ில் சதுர கிதலா மீட்டர ்கதாகுப்பு ஆய்வகம் (Square Kilometre Array Observatory - SKAO) 

என்ற மன்றமானது சமீபத்தில் தனது ெந்திப்லப நடத்தியது. 

 இந்தெ ் ெந்திப்பின் சபாது, இந்த ஆலணயமானது உலகின் மிகப்சபரிய சரடிசயா 

சதாலலசநாக்கிலய அலமப்பதற்கு தனது ஒப்புதனல ைழங்கியுள்ளது. 

 SKAO என்பது அரசாங்கங்களுக்கினடதயயான ஒரு புதிய அனமப்பாகும். 

 தற்கபாழுது SKAO ஆனது 10 நாடுகனளச ்தசரந்்த அனமப்புகனளக் ககாண்டுள்ளது. 
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அமமக்கப்பட இருக்கும் ரரடிரயா ததாமலரநாக்கி 

 இனத காஸ்மிக் துகள்களால் மூடப்பட்டுள்ள விண்கவளிப் பகுதிகனள (இதுவனர 

கண்டறியப் படாத) கண்டறியவும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத வாயுக்கனளக் கண்டறியவும் 

பயன்படுத்த முடியும். 

 தமற்கண்டனவ கதாடரப்ான வழக்கமான ஒளியினழத் கதானலதநாக்கிகனளக் 

காட்டிலும் இது தவறுபட்டதாகும். 

 சதுர கிதலா மீட்டர ் கதாகுப்பு என்பது உலககங்கிலும் உள்ள மிகப்கபரிய 

கதானலதநாக்கியாகும்.  

 இந்த கதானலதநாக்கியானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய பகுதிகளில்  

அனமக்கப் படவுள்ளது.   

 

2020 ஆம் ஆை்டிை் பதிவான இலையவழிப் பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள் 

 2.9 இலட்சதத்ிற்கும் தமற்பட்ட டிஜிட்டல் வங்கியியல் இனணயவழி குற்ற நிகழ்வுகள் 2020 

ஆம் ஆண்டில் பதிவாகியுள்ளன. 

 இது இந்திய அவசரகாலக் கணினி மீட்பு அணியிடம் உள்ள ஒரு தரவாகும்.  

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த 2,46,514 நிகழ்வுகள் மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த 

1,59,761 நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடும் தபாது தற்கபாழுது அதிகரிதத்ு உள்ளது.  

 

செவ்வாய் பனிக்கட்டி படமிடை் திட்டம் - நாொ 

 மூன்று சரவ்ததச நிறுவனங்களுடன் இனணந்து தராதபானவப் பயன்படுதத்ி கசவ்வாய் 

பனிக்கட்டி படமிடல் திட்டத்னத (Robotic Mars ice mapping mission) கதாடங்க நாசா 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 அந்த 3 நிறுவனங்கள் 

o கனடா விண்கவளி நிறுவனம், 

o ஜப்பான் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் 

o இத்தாலிய விண்கவளி நிறுவனம் ஆகியன ஆகும். 

 கசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு தவண்டி மனிதனின் ஆரம்பக் கட்டப் பயணத்திற்கான 

சாத்தியமான அறிவியல் தநாக்கங்கனள அனடயாளம் காண இந்தத் திட்டம்  உதவும். 

 

கஸ்னவி ஏவுகலை 

 பாகிஸ்தான் நாடானது தனது அணுசக்தி திறன் ககாண்ட, நிலதத்ில் இருந்து நிலதத்ில் 

இருக்கும் இலக்னகத் தாக்கும் வனகயில் அனமந்த, கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் 

ஏவுகனணயான கஸ்னவி என்ற ஏவுகனணனய கவற்றிகரமாக தசாதனன கசய்துள்ளது. 

 இது நிலதத்ில் இருந்து நிலத்தில் இருக்கும் இலக்னகத் தாக்கி அழிக்கும் ஒரு  குறுகிய தூர 

பாலிஸ்டிக் வனக ஏவுகனணயாகும். 

 இது  290 கிதலாமீட்டர ்வனர தாக்கக் கூடிய திறனனக் ககாண்டுள்ளது. 
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 ஜனவரி மாதத்தில் பாகிஸ்தான் நாடானது அணுசக்தி திறன் ககாண்ட நிலத்தில் இருந்து 

நிலத்தில் இருக்கும் இலக்னகத் தாக்கி அழிக்கும் வனகயில் அனமந்த கண்டம் விட்டு 

கண்டம் பாயும் வனக ஏவுகனணயான ஷாஹீன் - 3 என்ற ஒரு ஏவுகனணனயயும் 

தசாதனன கசய்தது. 

 இந்த ஏவுகனணயின் வரம்பு 2,750 கிதலாமீட்டரக்ள் ஆகும். 

 

சிவப்புக் மகாளின் முதை் புலகப்படம் 

 சீனாவின் தியான்கவன்-1 விண்கவளி ஆய்வுக் கலமானது கசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் முதல் 

படத்னதப் பூமிக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

 இனத சீனாவின் ததசிய விண்கவளி நிரவ்ாகம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 ஷியாபகரல்லி பள்ளம் மற்றும் கசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் தமற்பரப்பில் உள்ள பரந்த 

பள்ளதத்ாக்கான வால்ஸ் மரிகனரிஸ் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய கசவ்வாய்க் 

கிரகதத்ின் புவியியல் அம்சங்கனள இது காட்டுகிறது. 

 இந்த விண்கலம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் ஏவப்பட்டது. 

 இந்தப் புனகப்படம் கசவ்வாய்க்  கிரகத்தில் இருந்து சுமார ்2.2 மில்லியன் கிதலா மீட்டர ்

கதானலவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

  

 

அதி உயர வளிமை்டை செயை்லகக் மகாள் (Pseudo Satellite) 

 இந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் நிறுைனமானது ஒரு ஸ்டாரட்் அப் நிறுைனதத்ுடன் 

இலணந்து எதிர ் காலதத்ில் பயன்படுதத்ப்பட இருக்கும் அதி உயர ைளிமண்டல 

செயற்லகக் சகாலள சமம்படுத்திக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

 உலகில் சமம்படுதத்ப்பட்டு ைரும் இசத ைலகலயெ ் செரந்்த முதலாைது செயற்லகக் 

சகாள் இதுைாகும்.  

 இந்தெ ்செயற்லகக் சகாள்கள் சூரிய ஒளி ஆற்றல் மயமாக்கப்பட்டதாக இருக்கும். 
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 இது 2–3 மாதங்களுக்கு ஏறத்தாழ 70,000 அடி உயரத்தில் சநரடி மனிதக் கட்டுப்பாடு 

இல்லாமல் (ஆளில்லா) பறந்து, தகைலலெ ்செகரிக்கும். 

 உலகில் உள்ள எந்தசைாரு நாடும் இதுைலர இந்த மாதிரியில் செயற்லகக்சகாலள 

சமம்படுத்தியதில்லல.  

  

 

அரபு நாட்டின் முதை் செவ்வாய்  கிரகத் திட்டம் 

 கசவ்வாய் கிரகத்திற்கான ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முதல் திட்டமானது அந்தச ் சிவப்புக் 

கிரகத்னத அனடந்துள்ளது. 

 அதன் முதல் முயற்சியில் அது கவற்றிகரமாக கசவ்வாயின் சுற்றுப்பானதயில் 

நுனழந்துள்ளது. 

 இது தஹாப் விண்கலம் என்று அறியப்படுகிறது. 

 

 இது அதன் சுற்றுப்பானதயில் இருப்பனத உறுதிப்படுதத்ி அதற்கான சமிக்னஞனயப் 

பூமிக்கு அனுப்பி உள்ளது. 
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 இந்தச ் சாதனனயின் மூலம் வரலாற்றில், ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது கசவ்வாய்க் 

கிரகத்னத அனடந்த ஐந்தாவது நாடாக உருகவடுதத்ுள்ளது. 

 தமலும், இது அரபு நாட்டின் முதல் விண்கவளித் திட்டமாகும். 

 

சிறு கருந்துலளகளின் செறிவு 

 வானியலாளரக்ள் என்ஜிசி 6397 என்ற கதாகுதியில் சிறு கருந்துனளகளின் ஒரு கசறினவக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்தத் கதாகுப்பின் னமயத்தில் ஒரு மிகப்கபரிய கருந்துனளக்கு மாற்றாக சிறு 

கருந்துனளகளானது கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 என்ஜிசி 6397 கதாகுப்பானது தபரண்டம் அளவிற்குப் பழனமயானதாகும். 

 தமலும் இந்தத் கதாகுப்பானது கால்டுகவல் 86 என்றும் அனழக்கப்படுகின்றது. 

 இது ஏறதத்ாழ 7800 ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் அனமந்துள்ளது.  

 

 

விை்சவளியிை் மனிதரக்ள் சகாள்லக – 2021  

 இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது “விண்சைளியில் மனிதரக்ள்  சகாள்லக – 

2021” என்ற ககாள்னகயின் ஒரு ைலரலை சைளியிட்டுள்ளது. 

 இது விண்சைளி நடைடிக்லகயில் ைழக்கமாக ஈடுபடும் நிறுைனங்கள் அல்லாத 

நிறுைனங்கள் பங்சகற்க ைழிைலக செய்கின்றது. 

 சமலும் இது தனது மனித விண்சைளித் திட்டத்திற்கான சதாழில்நுட்பங்கலளக் 

கட்டலமப்பதற்காக உள்ளூர ் சதாழிற்ொலலகள் மற்றும் புதிய கதாழில் கதாடக்க 

நிறுைனங்கலள ஈரக்்கவும் திட்டமிடுகின்றது.  

 

உள்நாட்டு வலரபடமிடை் தீரவ்ு 

 இஸ்தரா ஆனது “கூகுள் ைலரபடம்” சபான்ற இலணய ைலரபடமிடல் செலைலய 

சமம்படுதத்ுைதற்காக “MapMyIndia” நிறுவனதத்ுடன் இலணந்துள்ளது. 

 MapMyIndia என்பது டிஜிட்டல் ரதீியில் ைலரபடத் தரவுகலளக் கட்டலமக்கின்ற மற்றும் 

பயணத் தீரவ்ுகலள ைழங்கும் ஒரு இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுைனமாகும்.  
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அரெ்ுன் மாரக்் 1ஏ பீரங்கி 

 பிரதான தபாரப்் பீரங்கி அரஜ்ுன் மாரக்் 1ஏ என்ற பீரங்கியினனப் பிரதமர ் அவரக்ள் 

ததசதத்ிற்கு அரப்்பணிதத்ார.் 

 இந்திய இராணுவதத்ுடன் கநருக்கமான ஒருங்கினணப்பில் இனத டிஆரட்ிஓ அனமப்பு 

முழுனமயாக வடிவனமதத்ு உருவாக்கியுள்ளது. 

 இவற்னற கசன்னனயின் ஆவடியில் உள்ள துப்பாக்கித் கதாழிற்சானல வாரியதத்ின் 

கனரக  ஊரத்ி கதாழிற்சானலத் தயாரிக்கும். 

 

 

மிகப்சபரிய சுடசராளி 

 பி.எல். தலசரத்ட எனப்படும் ஒரு மிகப்கபரிய கருந்துனள அல்லது சிற்றனல என்ற 

விண்மீனிலிருந்து (Black hole or blazar) கவளிப்படும் வலுவான சுடகராளிகளுள் ஒன்னற 

இந்திய வானியலாளரக்ள் பதிவு கசய்துள்ளனர.் 

 ஒளியின் தவகத்தில் பயணிக்கும் இனவ மின்தனற்றத் துகள்களின் குவியனல 

கவளியிடுகின்றன. 

 இது பிரபஞ்சதத்ின் மிகவும் ஒளிரும் மற்றும் ஆற்றல் மிக்க கபாருட்களில் ஒன்றாகும். 

 இந்தச ் சுடகராளியின் பகுப்பாய்வு கருந்துனளயின் நினற மற்றும் அந்த உமிழ்வின் 

மூலத்னதக் கண்டறிய உதவும். 

 இது பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வளரச்ச்ியின் கவவ்தவறு கட்டங்களின் மரம்ங்கனள 

ஆராய்வதற்கும் நிகழ்வுகனளக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் வழிவனக கசய்யும். 

 பி.எல். தலசரத்ட பிதளஸர ் (சிற்றனல விண்மீன்) ஆனது 10 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் 

கதானலவில் உள்ளது. 

 

இந்தியாவின் புதிய உடனடி குறுஞ்செய்தி அனுப்புதை் தளம் 

 ததசிய தகவல் னமயமானது “ெந்ததஸ்” (Sandes) என்ற ஒரு செயலிலயத் சதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்த குறுஞ்செய்தி அனுப்புதல் தளமானது ைாஸ்ட்அப் செயலிலயப் சபான்றதாகும். 

 இதலன எந்தசைாரு நபராலும் எந்தசைாரு தகைல் சதாடரப்ிற்காகவும் பயன்படுத்த 

முடியும். 
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 இந்தெ ் செயலியில் பதிவு செய்ைதற்கு லகசபசி எண் அல்லது மின்னஞ்ெல் முகைரி 

மட்டுசம சதலைப்படும். 

 

லடகர் எக்ஸ் – 1  

 ஹீண்டாய் தமாட்டார ் குழுமமானது நடக்கும் மகிழுந்துவின் கசயல்பாட்னட 

அடிப்பனடயாகக் ககாண்ட ஒரு இயந்திரத்னத வடிவனமதத்ுள்ளது. 

 இது “மாற்றம் கபற்ற நுண்ணறிவு ககாண்ட நிலதத்ின் மீதான பயண இயந்திரம்”  என்ற 

விரிைாக்கத்னதக் சகாண்ட “லடகர”் (TIGER - Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) 

என்று அலழக்கப் படுகின்றது. 

 

 இந்த இயந்திரமானது ெைாலான நிலப் பகுதியில் பயணம் செய்யும் திறன் சகாண்ட 

ெக்கரங்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 அதி செயல்திறன் சகாண்ட இந்த இயக்க ைாகனமானது நிலல குலலந்தாசலா அல்லது 

கடினமான நிலப் பகுதியில் பயணம் செய்யத் சதலைப்பட்டாசலா, அதில் நடக்கும் திறன் 

சகாண்டு விளங்குகின்றது.  

 இதனன ஆளில்லா விமானதத்ுடன் இலணக்கப்பட முடியும். 

 அைெரக் காலங்களில் ெரக்குகலள விநிசயாகம் செய்யவும் தவண்டி இதனனப் 

பயன்படுத்த முடியும். 

 பூமியில் மட்டுமல்லாது இதரக் சகாள்களிலும் இதலனப் பயன்படுத்த முடியும். 

 

லபமமா - மின்ொர இரு ெக்கர வாகனம் 

 னப பீம் என்ற நிறுவனமானது மின்சார இரு சக்கர வாகனத்னத ‘னபதமா’ என்ற கபயரில் 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 மதராஸ் ஐ.ஐ.டி நிறுவனமானது இந்தத் கதாடக்க நிறுவனதத்ிற்கு ஆதரவு தருகிறது. 

 இந்த மின்சார இரு சக்கர வாகனத்னதத் திறன்தபசினய விட தவகமாக மின்னூட்டம் 

கசய்ய முடியும். 

 இந்த மலிவான இரு சக்கர வாகனமானது 50 கி.மீ. வரம்னபக் ககாண்டுள்ளது. 
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அஸ்ட்ரா மாரக்் 2 ஏவுகலை 

 அஸ்ட்ரா மாரக்் 2 ஏவுகனணயின் தசாதனனனய இந்தியா வினரவில் கதாடங்க உள்ளது. 

 இந்த ஏவுகனண 160 கி.மீ தூரத்திலிருந்து எதிரி விமானங்கனள வீழ்த்தும் திறன் 

ககாண்டது. 

 அஸ்ட்ரா மாரக்் ஆனது காட்சி வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட, விண்ணிலிருந்து விண்ணில் 

இருக்கும் இலக்னகத் தாக்கி அழிக்கும் வனகயிலான ஒரு ஏவுகனணயாகும் (BVRAAM - 

Beyond visual range missile air-to-air missile). 

 இது மாக் 4.5 என்ற தவகதத்ில் ஒலி தவகத்னத விட 4 மடங்கு அதிதவகமாகப் பறக்கும். 

 

ஐ.என்.எஸ் கரஞ்ெ ்

 இந்தியக் கடற்பனட தனது மூன்றாவது ஸ்காரப்ீன் நீரம்ூழ்கிக் கப்பனல 75வது திட்டத்தின் 

கீழ் கபற்றது. 

 இது ஐ.என்.எஸ் கரஞ்ச ்என்ற கபயரில் தசரக்்கப்படும். 

 கமாத்தம் 6 நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் இந்தியக் கடற்பனடயில் திட்டம் 75 என்பதின் கீழ் 

கட்டப்பட்டு வருகின்றன. 

 இதில் வழங்கப்பட்ட மற்ற இரண்டு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் - காந்ததரி மற்றும் கல்வாரி 

ஆகியனவாகும். 

 

ஆரக்ா சுபா வலக 

 இந்தியத் ததாட்டக்கனல ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது கசவ்வந்தி பூசக்சடியின்  புதிய கசடி 

வனகயான “ஆரக்ா சுபா” என்ற ஒன்லற சமம்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது 2.8% அளவு அதிக கசராட்டீன் சபாருள் உள்ளதற்காக அறியப்படுகின்றது. 

 இந்த செடி ைலகயானது கெெ்ா கசராட்டீன் பிரிதச்தடுக்கப் பட்டதன் காரணமாக 

அழிந்தாலும் கூட இது அதன் மதிப்லபப் சபற்றிருக்கும்.  

 கெெ்ா கசராட்டீன் ஆனது மருத்துைத் துலறயில் அதிக சதலையுலடய சபாருளாக உள்ளது. 

 இந்த கசவ்வந்தி செடி ைலகயானது உயரத்ர மஞ்ெள் கருவிற்காக சகாழி ைளரப்்பில் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 
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ஏமரா – 4 ஏவுகலைக் கவெம் 

 இஸ்தரல் ஆனது அகமரிக்காவுடன் இனணந்து ஒரு புதிய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் 

ஏவுகனணக் கவசமான “ஏசரா – 4” (Arrow-4) என்ற ஒன்லற சமம்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த ஏவுகலணயானது ஈராலனக் கண்காணிக்கும் விதமாக பாதுகாப்பு அலமப்பில் 

மற்சறாரு அடுக்காக சமம்படுத்தப்பட்டு ைருகின்றது. 

 இஸ்சரலின் ஏசரா-2 மற்றும் ஏசரா-3 இலடமறிப்பு ஏவுகலணகள் ஏற்சகனசை பல அடுக்கு 

அலமப்பின் கீழ் செயல்பாட்டில் இருந்து ைருகின்றது.  

 இந்த அலமப்பானது வான்மண்டலம் மற்றும் விண்சைளியில் எதிரை்ரும் ஏவுகலணகலள 

அழிக்கும் திறன் சகாண்டது. 

 இது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகலண ைலகலயெ ்செரந்்ததாகும்.  

 

 

செவ்வாய்க் கிரகத்திை் சபரச்ெவரன்ஸ் தலரயிைக்கம் 

 அகமரிக்காவின் நாசா அனுப்பிய கபரக்சவரன்ஸ் ஊரத்ி ஆனது கசவ்வாய்க் கிரகத்தின் 

தமற்பரப்பில் கவற்றிகரமாக தனரயிறங்கியது. 

 இது கசவ்வாய் என்ற சிவப்புக் கிரகதத்ிலிருந்து அதன் பானறகளின் மாதிரிகனளச ் 

தசகரிக்கும். 

 அங்கு தனரயிறங்கிய பிறகு, இரண்டு ஹசாரட்் தகமராக்கள் (Hazard Cameras - Hazcams) 

அந்த ஊரத்ியின் முன் மற்றும் பின்புறத்திலிருந்துப் புனகப்படங்கனள எடுத்தன. 

 இது தனரயிறங்கும் தபாது எடுக்கப்பட்ட உயர ் கதளிவுத் திறன் ககாண்ட வண்ண சுய-

புனகப்படம் உள்ளிட்ட கசவ்வாய்க் கிரகத்தின் புனகப்படங்கனள அனுப்பியது. 

 கசவ்வாய்க் கிரகதத்ிற்கான கபரக்சவரன்ஸ் திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய குறிக்தகாளானது 

கசவ்வாயில் பண்னடய நுண்ணுயிர ்வாழ்வின் அறிகுறிகனளத் ததடுவனத உள்ளடக்கிய 

ஒரு விண்கவளி உயிரியல் ஆய்வாகும். 

 இது கசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் பறக்கும் முதல் கஹலிகாப்டரான Ingenuity என்ற கருவினயக் 

ககாண்டு கசல்லும். 

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


                   
 

94 
 

 நாசாவானது மற்கறாரு கிரகத்தில் அல்லது கசயற்னகக் தகாளில் ஒரு கஹலிகாப்டனரப் 

பறக்க விடுவது இதுதவ முதல் முனறயாகும். 

 

 

கருப்பு-காை் சகாை்ட ஃசபசரட் விைங்கின் நகலி 

 அகமரிக்க விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலத்திற்கு முன் இறந்த விலங்கின் உனறந்த 

கசல்கனளப் பயன்படுதத்ி அருகி வரும் கருப்பு கால் ஃகபகரட் விலங்னக  கவற்றிகரமாக 

நகலி (குதளான்) கசய்துள்ளனர.் 

 இதற்கு எலிசகபத் ஆன் என்று கபயர ்சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 இது வில்லா என கபயர ் ககாண்ட  கருப்பு-கால் ஃகபகரட் விலங்கின் கசல்லில் இருந்து 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 இது சுமார ்30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தது. 

 இவ்வாறு உள்நாட்னடச ் தசரந்்த அருகி வரும் ஓர ் உயிரினம் அகமரிக்காவில் நகலி 

கசய்யப் படுவது இதுதவ முதல் முனறயாகும். 

 

 

VL-SRSAM ஏவுகலை அலமப்பு 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பானது (DRDO) செங்குத்து நினலயில் 

ஏைக்கூடிய குலறந்த ைரம்பு சகாண்ட நிலப்பரப்பில் இருந்து ைானில் உள்ள இலக்லகத ்

தாக்கும் (Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile - VL-SRSAM)  ஏவுகனணயின்  

சைற்றிகரமான 2 சொதலனகலள நடதத்ியது. 
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 VL-SRSAM ஆனது இந்தியக் கடற்பலடக்காக DRDO அனமப்பினால் உள்நாட்டிசலசய 

ைடிைலமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும்.  

 இது கடல் ைழி இலக்குகள் உள்ளிட்ட மிகக் குறுகிய ைரம்பில் பல்சைறு ைான்ைழி 

இலக்குகலளத் தடுத்து அழிப்பலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

 

ICGSC-453 இலடமறிப்புப் படகு 

 C-453 என்று சபயரிடப்பட்ட இந்தியக் கடசலாரக் காைல்பலடப் படகானது சென்லனயில் 

பணியில் செரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமாத்தமுள்ள 18 இனடமறிப்புப் படகுகளில் 17ைது இலடமறிப்புப் படகு இதுைாகும். 

 இலை லாரெ்ன் & டூப்தரா என்ற நிறுைனதத்ினால் உள்நாட்டிசலசய ைடிைலமக்கப் 

பட்டதாகும்.  

 

செவ்வாய் கிரகத்திை் இருந்து முதை் மகட்சபாலி 

 நாசா அனமப்பானது கசவ்வாய் கிரகதத்ில் இருந்து முதல் தகட்கபாலினய (ஆடிதயா) 

கவளியிட்டது. 

 இது கபரச்கவரன்ஸ் ஊரத்ியால் பதிவு கசய்யப்பட்ட காற்றின் மங்கலான முறிகவாலி 

ஓனசயாகும். 

 ஊரத்ி (தராவர)் தனரயிறங்கிய முதல் காகணாளினயயும் நாசா கவளியிட்டுள்ளது. 

 நாசாவானது கபரச்கவரன்ஸ் ஊரத்ினய 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 30 அன்று விண்ணிற்குச ்

கசலுதத்ியது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 18 அன்று இது கசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் தனரயிறங்கியது. 
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பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகலை 

 இந்தியாவானது உள்நாட்டில் உருவாக்கிய பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகனண 

அனமப்புகளான ‘கஹலினா’ மற்றும் ‘துருவஸ்திரா’ ஆகியவற்னற தபாக்ரானில் 

கவற்றிகரமாக தசாதனன கசய்துள்ளது. 

 கஹலினா (இராணுவப் பதிப்பு) மற்றும் துருவஸ்திரா (விமானப்பனடப் பதிப்பு) ஆகியனவ 

மூன்றாம் தனலமுனற பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகனணகளின் வானூரத்ி வழி 

கசலுதத்ப்படும் பதிப்புகள் ஆகும். 

 அனவ நாக் (NAG) ஏவுகனண அனமப்பு என்றும் அனழக்கப் படுகின்றன. 

 இந்த ஏவுகனண அனமப்புகள், பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பால் 

உள்நாட்டில் வடிவனமக்கப்பட்டு உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இரண்டு ஏவுகனணகளாலும் தநரடியாக தாக்கும் முனற மற்றும் உயரத்திற்குச ் கசன்று 

இலக்குகனளத் தாக்கும் முனற ஆகிய இரண்னடயும் தமற்ககாள்ள முடியும். 

o உயரதத்ிற்குச ்கசன்று தாக்கும் முனற: ஏவுகனண ஏவப்பட்ட பின் தநராக தமதலறி ஒரு 

குறிப்பிட்ட உயரத்தில் பயணித்து பின்னர ்இலக்னகத் தாக்குதல். 

o தநரடி தாக்குதல் முனற: இது குனறந்த உயரத்தில் பயணிதத்ு, இலக்னக தநரடியாக 

தாக்கும். 
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விை்கைத்திை்கு கைிதவியைாளரின் சபயர் 

 விண்கவளி விநிதயாக ஊரத்ியான சிக்னஸ் என்ஜி-15 என்ற சரக்கு விண்கலத்திற்கு  

‘எஸ்.எஸ். தகதர்ின் ஜான்சன் என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது தகத்ரின் ஜான்சன் அவரக்னள ககௌரவிக்கும் விதமாக கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ்ஒரு நாசா கணிதவியலாளர ்ஆவார.் 

 அகமரிக்கக் குழுவின் முதல் விண்கவளிப் பயணமான கமரக்ுரி-அட்லஸ் 6 என்ற 

திட்டதத்ின் கவற்றியில் இவர ்முக்கிய பங்கு வகிதத்ு உள்ளார.் 

 

 

 

சுை்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

சுந்தரவன உயிரக்்மகாளப் பைலவகள் காப்பகம் 

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனமானது இந்த கவளியீட்னட கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்திய சுந்தரவனப் பகுதியில்  428 வனகயான பறனவகள் உள்ளன என்று அது கூறுகிறது. 

 Masked Finfoot மற்றும் Buffy fish owl தபான்ற பறனவகள் இங்கு மட்டுதம பதிவு கசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 
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 இந்திய சுந்தரவனப் பகுதி ஆனது உலகின் மிகப்கபரிய சதுப்புநில வனத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 இது சுந்தரவனப் பகுதி புலிகள் காப்பகத்னத உள்ளடக்கியது. 

 இது ஓர ்உலகப் பாரம்பரிய தளம் மற்றும் ராம்சார ்தளமாகும். 

 இது ராயல் வங்கப் புலிகளின் தாயகமாகும். 

 

காைநிலை ஏை்புத்தன்லம மாநாடு  2021 

 இனத கநதரல்ாந்து அரசு நடத்தியது. 

 2030 ஆம் ஆண்டளவில், 450 ஜிகாவாட் என்ற அளவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தித் 

திறனன இந்தியா இலக்காக னவக்கும். 

 2021 ஐக்கிய நாடுகளின் காலநினல மாற்ற மாநாடு COP26 என்றும் அனழக்கப் படுகிறது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் 26வது காலநினல மாற்ற மாநாடாகும். 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்தகாவில் நனடகபறும். 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டிற்கு ஐக்கிய இராசச்ியம் தனலனம தாங்கும். 

 

16வது உைகளாவிய காைநிலை இடர் குறியீடு 2021 

 இது சமீபதத்ில் கஜரம்னியின் பான் நகனரச ் தசரந்்த கஜரம்ன்வாட்ச ் என்ற தன்னாரவ் 

கதாண்டு நிறுவனத்தால் கவளியிடப்பட்டது. 

 கமாசாம்பிக் மற்றும் ஜிம்பாப்தவ ஆகியனவ 2019 ஆம் ஆண்டில் காலநினல மாற்றத்தால் 

அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு நாடுகளாகும். 

 கடந்த 20 ஆண்டுகளில் (2000-2019), புதவரட்்தடா ரிக்தகா, மியான்மர ் மற்றும் னஹதி 

ஆகியனவ வானினல நிகழ்வுகளின் தாக்கங்களால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளாக 

இருந்தன. 

 இந்தக் குறியீட்டில், இந்தியா ஏழாவது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பருவமனழயானது இயல்னப 

விட ஒரு மாதம் என்ற கால அளவிற்கு நீடித்தது. 
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பசுலம வரி 

 கூடுதல் வரினய விதிக்க சானலப் தபாக்குவரத்து அனமசச்கம் முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இது சானலயில் ஓடும் பனழய வாகனங்களுக்கு விதிக்கப்படும். 

 பசுனம வரியானது மாசு வரி அல்லது சுற்றுசச்ூழல் வரி என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 மாசுபாட்னடக் கட்டுப்படுதத் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 இது மாசுபாட்னட உருவாக்குதவானரயும் வரி கசலுத்த னவக்கும். 

 இது மக்கனளச ்சுற்றுசச்ூழலுக்குப் பாதகமற்ற வாகனங்களுக்கு மாற ஊக்குவிக்கும். 

 பசுனம வரி விதிமுனறகளின் கீழ், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு தமற்பட்ட வாகனங்களுக்குத ்

தகுதிச ்சான்றிதழ் புதுப்பிக்கப்படும் தநரத்தில் பசுனம வரி விதிக்கப்படும். 

 இது சானல வரியில் 10 முதல் 25% வீததத்ில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 

 நகரப் தபருந்துகள் தபான்ற கபாதுப் தபாக்குவரதத்ு வாகனங்கள் குனறந்த பசுனம 

வரினயச ்கசலுதத்ும். 

 இருப்பினும், டிராக்டர ் தபான்ற விவசாயதத்ில் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு 

வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் உைகக் காைநிலை ஆய்வு 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் ஆனது காலநினல மாற்றம் குறித்த தனது மிகப்கபரிய கருதத்ுக் 

கணிப்னப கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது ”ஐக்கிய நாடுகள் உலகக் காலநினல ஆய்வு” எனப்படுகின்றது. 
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 ஐக்கிய நாடுகள் ைளரெ்ச்ித் திட்டமானது இந்த அறிக்லகலயத் தயார ் செய்ைதற்காக 

தவண்டி 50 நாடுகலளெ ் செரந்்த 1.2 மில்லியன் மக்களிடம் ”மக்களின் காலநிலல 

ைாக்சகடுப்லப” நடத்தியுள்ளது. 

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 மூன்றில் இரண்டு பகுதி மக்கள் இதலன ”உலக அைெர நிலலயாக” கருதுகின்றனர.் 

 14 – 18 ையதுலடய 69% மக்கள் ஒரு காலநிலல அைெர நிலல உள்ளதாக கூறுகின்றனர.் 

 60 ையதிற்கு சமற்பட்ட மக்களில் 58% மக்கள் இதலன ஒப்புக் சகாள்கின்றனர.் 

 அசமரிக்காவில்  65% மக்களும் ஆஸ்திசரலியாவில் 76% மக்களும் ரஷ்யாவில் 51% 

மக்களும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு ஆதரைாக உள்ளனர.் 

 மரங்களின் பாதுகாப்பானது பிசரசிலில் 60% ஆதரலையும் இந்சதாசனசியாவில் 57% 

ஆதரலையும் சபற்றுள்ளது.  

 

உைகளாவிய காைநிலை வழக்குகள் அறிக்லக 2021 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பானது தனது “உலகளாவிய காலநினல 

வழக்குகள் அறிக்னக 2021”  என்ற அறிக்னகனய கவளியிட்டுள்ளது. 

 ககாலம்பியா பல்கனலக்கழகதத்ின் காலநினல மாற்றச ் சட்டதத்ிற்கான சபின் 

னமயதத்ின் ஒத்துனழப்புடன் இந்த அறிக்னகனய ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூழல் 

அனமப்பு கவளியிட்டுள்ளது. 

 சமீபதத்ிய ஆண்டுகளில் காலநினல சாரந்்த வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன என்று இந்த 

அறிக்னக எடுதத்ுக் காட்டுகிறது. 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

 கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் காலநினல வழக்குகள் கிட்டதத்ட்ட இரு மடங்காக 

அதிகரித்துள்ளன. 

 இந்த அறிக்னக வழங்கிய தரவுகளின்படி, 2017 ஆம் ஆண்டில் 24 நாடுகளில் 884 வழக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் நிலவரப்படி, 38 நாடுகளிலும் மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றிய 

நீதிமன்றங்களிலும் தாக்கல் கசய்யப்பட்ட வழக்குகள் 1,550 ஆக அதிகரிதத்ுள்ளன. 

 

முதைாவது ெதுப்பு நிைப் பாதுகாப்பு மை்றும் மமைாை்லம லமயம்   

 சதுப்பு நிலப் பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்னமக்கான புதிய னமயமானது வினரவில் 

கசன்னனயில் அனமக்கப்படவுள்ளது. 

 இது சதுப்பு நிலங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்னமக்கான அறிவுசார ்

இனடகவளிகள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்சச்ித் ததனவகனளக் கனளவனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தியாவானது 42 ராம்சார ் தளங்கனள சரவ்ததச முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த சதுப்பு 

நிலங்களாகக்  ககாண்டுள்ளது.  

 இது இந்திய நிலப்பரப்பில் 46% என்ற அளவினன உள்ளடக்கியுள்ளது.  
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கலிமவலி ெதுப்புநிைங்கள் - பைலவகள் ெரைாையம் 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 என்ற சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரம் 

மாவட்ட நிரவ்ாகம் முதல் அறிவிப்னப கவளியிட்டுள்ளது. 

 கலிதவலி சதுப்புநிலங்கனளப் பறனவகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கும் முயற்சியில் இந்த 

அறிவிப்பு கவளியிடப்பட்டது. 

 இது சதுப்பு நிலங்கனளப் பாதுகாப்பதற்கான அவரக்ளின் முயற்சிகனள அதிகரிக்கச ்

கசய்யும். 

 கலிதவலி சதுப்புநிலங்கள் கதன்னிந்தியாவில் இரண்டாவது மிகப் கபரிய உவரநீ்ர ்

ஏரியாகும். 

 முதலாவது மிகப் கபரிய உவரநீ்ர ்ஏரி புலிகாட் ஏரியாகும். 

 கலிதவலி ஏரியானது வங்காள விரிகுடாதவாடு உப்புக் கள்ளி சிற்தறானட மற்றும் 

இனடயந்திட்டு சரணாலயம் வழியாக இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சதுப்புநிலதத்ின் கதற்குப் பகுதியானது 2001 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பாதுகாக்கப் பட்ட 

நிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியாவிை்கான 51வது புலிகள் காப்பகம் 

 

 மத்திய அரசானது தமிழ்நாட்டில் தமகமனல மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்  ஆகியவற்றின் 

வனப் பகுதிகளில் பரவியிருக்கும் சரணாலயங்களுக்கு புலிகள் காப்பக அந்தஸ்து  என்ற 

தகுதி நினலயினன வழங்கியுள்ளது.  

 இது 63 பாலூட்டி இனங்கள் மற்றும் 323 பறனவ இனங்களுக்கு வாழ்விடமாகத ்

திகழ்கின்றது.  

 இது இந்தியாவின் 51வது புலிகள் காப்பகம் மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கான 5வது புலிகள் 

காப்பகம் ஆகும். 

 தமகமனல வனவிலங்குச ் சரணாலயமானது ததனி மற்றும் மதுனர மாவட்டங்களில் 

(தமகமனலக் குன்றுகள் மற்றும் ஏலக்காய் மனலகள்) பரவிக் காணப்படுகின்றது. 

 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் நனர மயிர ் அணில் வனவிலங்குச ் ெரணாலயமானது சகரளாவில் 

சபரியார ்புலிகள் காப்பகதத்ின் பகுதிதயாடுச ்தசரந்்து அலமந்துள்ளது. 

 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட கலடசியான ஒரு புலிகள் காப்பகம் 

அருணாெெ்லப் பிரசதெதத்ில் உள்ள காம்லாங் என்பதாகும்.  
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இந்தியாவின் இடி மின்னலுக்கான மொதலனத் தளம் 

 இந்தியாவின் இடி மின்னலுக்கான முதல் ஆராய்சச்ி தசாதனனத் தளமானது ஒடிசாவின் 

பாலசூரில் நிறுவப் படும். 

 மின்னல் தாக்குதல்களால் ஏற்படும் மனித உயிரிழப்புகள் மற்றும் கசாத்து இழப்புகள் 

ஆகியவற்னறக் குனறக்கும் தநாக்கதத்ுடன் இது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 இது பின்வருவனவற்றின் ஒதத்ுனழப்பில் நிறுவப்படும். அனவ 

o பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பு, 

o புவி அறிவியல் அனமசச்கம், 

o இந்திய விண்கவளி ஆராய்சச்ி அனமப்பு மற்றும் 

o இந்திய வானினல ஆய்வுத் துனற. 

 மத்தியப் பிரததசதத்ின் தபாபால் அருதக பருவமனழக்கான ஒரு தசாதனனத் தளமும் 

அனமக்கப் பட உள்ளது. 

 பருவமனழக்கான ஒரு தசாதனனத் தளம் அனமக்கப்படுவது இம்மாதிரியான ரீதியில் 

இதுதவ முதல் வனகயாகும். 

 

பனிப்பாலை உலடப்பாை் தூை்டப்பட்ட சவள்ளம் 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் சாதமாலி மாவட்டத்தில் உள்ள அலக்நந்தா ஆற்றில் 

பனிசச்ரிவு மற்றும் திடீர ்கவள்ளம் ஏற்பட்டது. 

 இது பனிப்பானறச ்சரிவிற்குப் பிறகு ஏற்பட்டது. 

 இந்தப் பனிசச்ரிவு ஆனது பனிப்பானற உனடப்பு /பிளவு காரணமாக இருக்கலாம். 

 சாதமாலி மாவட்டதத்ின் கரய்னி என்ற கிராமதத்ில் உள்ள ஓர ்ஏரினயயும் இது உனடதத்ு 

உள்ளது. 

 கரய்னி கிராமமானது நந்தாததவி உயிரக்் தகாளக் காப்பகத்தின் எல்னலப் பகுதியில் 

அனமந்துள்ளது. 
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 பனி மற்றும் பனிசச்ரிவு ஆய்வு நிறுவனம் இது குறித்து விசாரித்து வருகிறது. 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பின் கீழ் கசயல்படுகிறது. 

 இந்த உனடப்பால் கதளலிகங்கா நதி மற்றும் ரிஷி கங்கா நதி ஆகியவற்றில் நீர ்மட்டம் 

அதிகரித்து உள்ளது. 

 பனிசச்ரிவானது ரிஷிகங்கா ஆற்றில் உள்ள ரிஷி கங்கா நீரம்ின் நினலயத்னத 

முழுவதுமாகச ்தசதப் படுதத்ி விட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதை் புவிசவப்ப மின் உை்பத்தி திட்டம் 

 இந்தியாவின் முதல் புவிகவப்ப மின் உற்பத்தி திட்டம் கிழக்கு லடாக்கின் புகா 

கிராமத்தில் நிறுவப் படும். 

 புகா கிராமமானது புவிகவப்ப ஆற்றலின் முக்கியப் பகுதியாக விஞ்ஞானிகளால் 

அனடயாளம் காணப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புவி கவப்பத் திட்டம் புவிகவப்பப் புலம் தமம்பாட்டு திட்டம் என்று அனழக்கப் 

படுகிறது. 

 

மாசுபடுத்துமவாரக்லளக் கை்காைிக்க சபாதுமக்கள் தளம் 

 சீனாவின் சுற்றுசச்ூழல் அனமசச்கம் சமீபதத்ில் ஒரு புதிய கபாது தகவல் தளத்னத 

அனமப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது மாசுபடுத்தும் நிறுவனங்களிலிருந்து உமிழ்னவக் கண்காணிக்க கபாதுமக்கனள 

அனுமதிக்கும். 

 இந்தத் தளம் விதிகனள மீறும் கபாதுமக்கள் மீது வழக்குத் கதாடர அதிகாரிகளுக்கு 

உதவும். 

 கபாதுமக்கள் இந்த தமற்பாரன்வனயத் தவிரக்்க முயன்றாலும் இது அவரக்ள் மீது வழக்குத ்

கதாடரும். 

 

மாை்டரின் வாத்து 

 118 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அஸ்ஸாமில் மாண்டரின் வாதத்ு காணப்பட்டு உள்ளது. 

 இது கிழக்கு சீனா மற்றும் கதற்கு ஜப்பானன வாழ்விடங்களாகக் ககாண்ட ஒரு 

வண்ணமயமான வாதத்ாகும். 

 முன்னதாக மாண்டரின் வாதத்ானது 1902 ஆம் ஆண்டில் அசாமில் காணப்பட்டது. 
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தாமிரபரைி நீரப்் பைலவகள் கைக்சகடுப்பின் 11வது பதிப்பு 

 இது திருகநல்தவலி, தூதத்ுக்குடி மற்றும் கதன்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 

நீரந்ினலகளில் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட 10வது நீரப்்பறனவகள் கணக்ககடுப்புடன் ஒப்பிடும் 

கபாழுது அங்கு பறனவகளின் எண்ணிக்னகயானது கணிசமான அளவில் 

அதிகரித்துள்ளனதக் காட்டுகின்றது. 

 அந்தக் கணக்ககடுப்பில் 74 இனங்கனளச ்தசரந்்த 24,411 பறனவகள் காணப்பட்டன. 

 இந்த ஆண்டில், னசபீரியா மற்றும் மங்தகாலியா ஆகியவற்றிலிருந்து வந்த ஆயிரக் 

கணக்கான வலனச தபாகும் பறனவகள் உள்ளிட்ட 73 இனங்கனளச ் தசரந்்த 26,862 

பறனவகள் பதிவு கசய்யப் பட்டுள்ளன.  

 

‘டிக்கின்மொனியா’ விைங்கின் புலதபடிவங்கள் 

 550 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழனமயான ‘டிக்கின்தசானியா’ என்ற பழங்காலத்தில் 

வாழ்ந்த விலங்கின் மூன்று புனதபடிவங்கனள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ு 

உள்ளனர.் 

 இது தபாபாலுக்கு அருகிலுள்ள பீம்தபட்கா பானற வாழிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 இதில் ஒரு புனதபடிவம் 17 அங்குல நீளம் ககாண்டது, மற்ற இரண்டு மிகவும் சிறியனவ 

ஆகும். 

 

 

முதைாவது உயரத்்தப்பட்ட வனவிைங்கு சபருவழிப் பாலத 

 தில்லி – தடராடூன் வினரவுச ் சானலயானது நாட்டின் முதலாவது உயரத்த்ப்பட்ட 

வனவிலங்கு கபருவழிப் பானதயாக விளங்குகின்றது. 

 இந்தத் திட்டமானது 12 கிதலா மீட்டர ் வனர பரந்து விரிந்து, 6 வழிப் பானதயாக ஒரு 

உயரத்த்ப்பட்ட வனவிலங்கு கபருவழிப் பானதனயக் ககாண்டிருக்கும். 

 இந்த வினரவுச ் சானல வனவிலங்குப் பகுதிகனளக் கடக்கும் பகுதிகனளக் ககாண்டு 

இருப்பதால், இது வன விலங்குகனளப் பாதுகாப்பதின் மீது கவனம் கசலுதத்ுகின்றது. 
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ஆலிவ் ரிட்லீ ஆலமகள் – அலட காத்தை் 

 மிகப் கபரிய அளவிலான ஆலீவ் ரிட்லீ அனட காத்தல் நிகழ்வானது புதுசத்சரி 

கடற்கனரயில் கதாடங்கியுள்ளது. 

 புதுசத்சரிக் கடற்கனரயானது இந்த வனக ஆனமகளால் ஒடிசாவிற்குச ் கசல்ல 

பயன்படுத்தப் படும் வலனசப் பானத வழிகளில் ஒன்றாகும். 

 இந்தக் கடற்கனரயானது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972 என்ற சட்டத்தின்  

முதலாவது அட்டவனணயில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த ஆனமகள் கபாதுவாக பசிபிக் ரிட்லீ கடல் ஆனமகள் எனப்படுகின்றன. 

 இது ஐயூசிஎன் (IUCN) பட்டியலில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஒரு இனமாகப் பட்டியலிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 தமலும் இது CITES நிறுவனத்தின் பட்டியல்-I என்பதிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  
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உைகின் மிகெச்ிறிய ஊரவ்ன உயிரினம் 

 உலகின் மிகசச்ிறிய ஊரவ்ன வனகனயச ் தசரந்்த உயிரினமானது மடகாஸ்கரில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஒரு பசத்சாந்தியின் இனமான இது ப்ரூக்ஸியா நானா என்று அனழக்கப்படுகிறது. 

 அறியப்பட்ட 11,500 வனக ஊரவ்னவற்றில் இதுதவ மிகசச்ிறிய இனமாகும். 

 இப்பசத்சாந்தியின் நீளம் 22 மி.மீ ஆகும், அதாவது கமாத்தத்தில் 0.86 அங்குலமாகும். 

 

 

பழலமயான டிஎன்ஏ கை்சடடுப்பு 

 விஞ்ஞானிகள் னசபீரியானவச ் தசரந்்த மாமூத்தின் பற்களிலிருந்து டிஎன்ஏ-னவ 

எடுத்துள்ளனர.் 

 இந்த டிஎன்ஏ ஆனது அந்த மாமூத்தின் கனடவாய்ப் பல்லிலிருந்து பிரிதக்தடுக்கப் பட்டது. 

 இந்த மாமூத்கள் ஏறத்தாழ சில 1.2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட கிழக்கு 

னசபீரியாவில் காணப்பட்டது. 

 இந்த டிஎன்ஏ ஆனது 3 தனிப்பட்ட மாமூதக்ளின் எசச்ங்களிலிருந்துப் பிரிதக்தடுக்கப் 

பட்டு, கதாகுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த உயிரினங்கள் பனியூழிக் கால நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த மிகப்கபரிய பாலூட்டி 

வனககளில் ஒரு இனமாக விளங்கியது. 

 இந்த உயிரினங்கள் மனறந்து தபான எலிபண்னடட்  என்ற மரபணு உயிரினதத்ின் ஒரு 

இனமாகும்.  
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மங்களூரிை் காைப்படும் அரியவலக பைலவகள் 

 Yellow-Billed Babbler, Green Sandpiper மற்றும் Grey-Necked Bunting ஆகிய அரியவனக பறனவகள் 

மங்களூர ்பல்கனலக் கழகத்தில் காணப்பட்டன. 

 பறனவக் கண்காணிப்பாளரக்ள் குழுவானது மங்களூர ் பல்கனலக் கழகதத்ில் 108 

வனகயான பறனவகனளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 மங்களூர ்பல்கனலக் கழகமானது தனது வளாகதத்ில் இந்த பறனவகள் கணக்ககடுப்னப 

நடத்தி  வந்தது. 

 இந்த வளாக பறனவகள் கணக்ககடுப்பானது மிகப்கபரிய வளாக பறனவகள் 

கணக்ககடுப்புத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இனத இந்தியப் பறனவகள் கணக்ககடுப்பு அனமப்பு ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

நீை மை்புழுக்களின் சபருந்திரள் இடப்சபயரவ்ு 

 தமகாலய மாநிலதத்ில் நீல மண்புழுக்களின் இருவழி கபருந்திரள் இடப்கபயரவ்ு குறிதத்ு 

இந்திய விலங்குகள் கணக்ககடுப்பு நிறுவனம் அறிக்னக தயாரிதத்ுள்ளது. 

 மண்புழுக்களின் தமல்தநாக்கிய இடப்கபயரவ்ானது (Uphill migration) ஏப்ரல்-தம 

மாதங்களில் கதாடங்குகிறது. 

 பருவமனழ கதாடங்கியவுடன், அனவ ஆறுகள் மற்றும் நீதரானடகளில் இருந்து 

கவளிப்படுகின்றன. 

 கசப்டம்பர-்அக்தடாபர ் மாதங்களில் தாவரங்கள் வறண்டு, கவப்பநினல மற்றும் 

ஈரப்பதம் குனறயும் தபாது கீழ் தநாக்கி இடப்கபயரவ்ு (Downhill migration) ஏற்படுகிறது. 

 நீல மண்புழுவின் அறிவியல் கபயர ்Perionyx excavates என்பதாகும். 

 இது உரப் புழுக்கள், ப்ளூஸ் அல்லது இந்திய ப்ளூஸ் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 

பாரிஸ் காைநிலை ஒப்பந்தத்திை் அசமரிக்கா மீை்டும் இலைவு 

 அகமரிக்க அதிபர ் தஜா பிடனின் ஆட்சியில் அகமரிக்காவானது பாரிஸ் ஒப்பந்ததத்ில் 

அதிகாரப் பூரவ்மாக மீண்டும் இனணந்துள்ளது. 

 முன்னதாக 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில், அப்தபானதய அதிபர ் கடானால்ட் டிரம்பின் 

உத்தரவின் தபரில் அகமரிக்காவானது அதிகாரப்பூரவ்மாக அந்த ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து 

கவளிதயறியது. 

 முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த பாரிஸ் காலநினல ஒப்பந்தமானது 2015 ஆம் ஆண்டில் 

னககயழுத்தானது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, ஒவ்கவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் பசுனம இல்ல வாயு 

கவளிதயற்றத்னதத் தடுப்பதற்கான உறுதிப்பாட்னட நாடுகள் அதிகப்படுதத்ும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 புவி கவப்பமனடதனல 2 டிகிரி கசல்சியஸுக்கும் குனறவாக கட்டுப்படுதத்ுவதத இந்த 

உலகளாவிய ஒப்பந்ததத்ின் குறிக்தகாளாகும். 
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 இனத 1.5° C ஆகக் கட்டுப்படுதத்ும் முயற்சிகனளத் கதாடரவ்னதயும் இது தநாக்கமாக 

ககாண்டு உள்ளது. 

 

கழுகுகளுக்கு நஞ்ொக அலமயும் மருந்துகளுக்குத் தலட 

 வலி நிவாரணியான கீட்தடாபுதராஃபின் (ketoprofen) எனும் மருந்னதத் தனட கசய்த முதல் 

நாடாக வங்கததசம் மாறியுள்ளது. 

 இந்த வலி நிவாரணியானது கால்நனடகளுக்கு சிகிசன்சயளிப்பதற்காக தவண்டி  

பரவலாக பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 ஆனால் இந்த வலி நிவாரணியானது கழுகுகளுக்கு நசச்ுத் தன்னம வாய்ந்ததாக 

அனமகிறது. 

 2006 ஆம் ஆண்டில் கால்நனடகளின் பயன்பாட்டிற்காக னடக்தளாஃபினாக் (diclofenac) 

எனும் மருந்னதப் பயன்படுதத்ுவனத இந்திய அரசு தனட கசய்துள்ளது. 

 அதரபிய தீபகற்பத்தில் கால்நனடகளின் பயன்பாட்டிற்காக னடக்தளாஃபினாக் 

மருந்தினனத் தனட கசய்த முதல் நாடு ஓமன் ஆகும். 

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

சபாதுெ ்சுகாதாரப் பள்ளி - இராெஸ்தான் 

 இராஜஸ்தான் மாநிலமானது புதிய கபாதுச ் சுகாதாரப் பள்ளி ஒன்னறத் கதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இந்தப் பள்ளியானது கபாதுச ் சுகாதாரத் திறன்கனளக் கட்டனமப்பதில் ககாள்னக 

இனடயீட்னட ஏற்படுதத்ுவதற்காகத் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது இராஜஸ்தானில் நிலவுகின்ற கல்வி மற்றும் நனடமுனறகளுக்கு இனடயிலான 

இனடகவளினயக் குனறப்பதற்கு ஒரு  பாலமாக உதவ இருக்கின்றது. 

 இந்திய சுகாதார தமலாண்னம ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் நினனவாக இந்தப் பள்ளிக்கு 

இப்கபயர ்இடப்பட்டுள்ளது. 

 

2 விலரவு ஓடுபாலதகலளக் சகாை்ட முதைாவது மாநிைம் 

 உத்தரப் பிரததசதத்ில் உள்ள பூரவ்ாஞ்சல் வினரவு வழியில் அனமந்திருக்கும் குதரபாருக்கு 

அருகில் 3300 மீட்டர ்நீளமுனடய ஒரு விமான ஓடுபானத கட்டனமக்கப் பட்டு இருக்கின்றது. 

 இந்தப் புதிய ஓடுபானதயின் மூலம், வினரவுப் பானதயின் மீது 2 ஓடுபானதகனளக் 

ககாண்ட இந்தியாவின் முதலாவது மாநிலம் உத்தரப் பிரததசம் ஆகும். 

 ஏற்கனதவ உதத்ரப் பிரசதெ மாநிலமானது லக்சனா-ஆக்ரா விலரவுப் பாலதயின் மீது ஒரு 

ஓடுபானதனயக் சகாண்டுள்ளது. 

 சபார ் விமானங்களின் அைெர காலத் தலரயிறக்கம் மற்றும் சமல் எழும்புதல் 

ஆகியைற்றிற்காக விலரவுப் பாலதயின் மீது ஓடுபானதயானது அலமக்கப் படுகின்றது. 
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இளம் வாெகரக்ளின் முதை் படகு நூைகம் 

 தமற்கு வங்க தபாக்குவரதத்ுக் கழகமானது இளம் வாசகரக்ளுக்கான முதல் படகு 

நூலகத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 கஹரிதடஜ் புத்தகக் கனடயுடன் இனணந்து இந்நூலகம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு படகில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது இம்மாதிரியான முதல் முயற்சியாகும். 

 இந்தப் படகு நூலகம் ஹூக்ளி ஆற்றில் பயணிக்கும். 

 

 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் சீர்திருத்தங்கலள நிலைமவை்றிய 5வது 

மாநிைம். 

 நகரப்்புற உள்ளாட்சி அனமப்புகளின் சீரத்ிருதத்ங்கனள கவற்றிகரமாக நினறதவற்றிய 

நாட்டின் 5வது மாநிலமாக ராஜஸ்தான் மாறியுள்ளது. 

 இனத மதத்ிய நிதி அனமசச்கதத்ின் கசலவினங்கள் துனற குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 ராஜஸ்தான் இப்தபாது கூடுதல் சீரத்ிருதத்ங்களுடன் இனணக்கப்பட்ட கடனனப் கபற 

தகுதியுனடயது ஆகும். 

 நகரப்்புற உள்ளாட்சி அனமப்புகளின் சீரத்ிருதத்ங்கனள நினறவு கசய்த இதர பிற 

மாநிலங்கள் - மணிப்பூர,் ஆந்திரா, மதத்ியப் பிரததசம் மற்றும் கதலுங்கானா ஆகியன 

ஆகும். 

 

முதை் பாலினப் பூங்கா 

 நாட்டின் முதல் “பாலினப் பூங்கா” தகரளாவில் வினரவில் துவங்கப்படும். 

 மூன்று தகாபுரங்கள் ககாண்ட இந்தப் “பாலினப் பூங்காவானது” பாலினச ்சமத்துவத்னத 

தநாக்கிய அரசின் ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

 பாலினச ் சமதத்ுவம் கதாடரப்ான சரவ்ததச மாநாட்டின் இரண்டாம் பதிப்தபாடுப் 

கபாருந்திய வண்ணம் பிப்ரவரி 11 ஆம் தததி இது துவங்கப்படும். 

 அந்நாளில், சரவ்ததச மகளிர ் வரத்த்க மற்றும் ஆராய்சச்ி னமயதத்ின் அடிதத்ளமும் 

அனமக்கப்படும். 
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”முன்மனாடி நிலைலய மநாக்கி மகரளா” 

 தகரள மாநில முதல்வரான பினராயி விஜயன் அவரக்ள் ”முன்தனாடி நினலனய தநாக்கி 

தகரளா” என்ற ஒன்னறத் கதாடங்கி னவதத்ார.் 

 இது 3 நாட்கள் கால அளவுள்ள காகணாலி வாயிலான ஒரு உலக மாநாடாகும். 

 இது தகரளாவில் நீண்டகால தமம்பாட்டிற்கான கசயல்திட்டத்னத வடிவனமக்கக் 

தகாருகின்றது.  

 இந்த மாநாடானது சகரள மாநில திட்டமிடல் ைாரியதத்ினால் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்தக் கருத்தரங்கானது விைாதங்களுடன் கூடிய 9 கருதத்ுருக்கலள உள்ளடக்கி உள்ளது.  

 

மகரளாவின் முதைாவது தாய்ப்பாை் வங்கி 

 ”வாழ்வின் அமிழ்தம்” எனப்படும் தகரளாவின் முதலாவது தாய்ப்பால் வங்கியானது 

எரண்ாகுளம் அரசு கபாது மருதத்ுவமனனயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ககாசச்ின் குதளாபல் தராட்டரி சங்கத்தின் உதவியுடன் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 இது புதிதாகப் பிறந்த குழந்னதகளுக்குத் தமது தாயால் தாய்ப்பால் அளிக்கப்படாத 

நினலயில் உள்ள புதிதாகப் பிறந்த குழந்னதகளுக்குத் தாய்ப்பால் வழங்குவனத உறுதி 

கசய்யவுள்ளது. 
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கர்நாடகாவிை் லித்தியம் இருப்பு 

 கரந்ாடகாவின் மாண்டியா மாவட்டதத்ில் 1600 டன் லித்தியம் இருப்பனத மத்திய அரசு 

உறுதிப் படுத்தியுள்ளது. 

 மாரல்கல்லா - அல்லபட்னா என்ற பிராந்தியதத்ின் கபக்மாட்னடடு பகுதிகளில் அதன் 

தமற்பரப்பு மற்றும் வனரயறுக்கப்பட்ட தமற்பரப்பு ஆகியவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் இந்த 

ஆய்வு தமற்ககாள்ளப் பட்டது. 

 இனத ஆய்வு மற்றும் ஆராய்சச்ிக்கான அணுத் தாதுக்கள் இயக்குநரகம் (Atomic Minerals 

Directorate for Exploration and Research) தமற்ககாண்டது. 

 AMD (Atomic Minerals Directorate) என்பது அணுசக்தித் துனறயின் கீழ் உள்ள ஒரு பிரிவாகும். 

 இந்தியாவின் முதல் லிதத்ியம் ஆனல 2021 ஆம் ஆண்டில் குஜராதத்ில் அனமக்கப் பட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதை் பனிக்குடிை்  உைவகம் (இக்லூ கஃமப) 

 இது பனியால் கட்டப்பட்ட நாட்டின் முதல் உணவகமாகும். 

 இது ஆசியாவின் மிகப்கபரிய பனிக்குடில்  உணவகமாகும். 

 இது காஷ்மீரின் குல்மாரக்்கில் உள்ள ஸ்னக ரிசாரட்் என்ற உல்லாச விடுதியில் 

அனமந்துள்ளது. 

 இந்த விடுதி இமயமனலயின் பீரப்ாஞ்சல் மனலத் கதாடரில் 2,650 மீட்டர ் உயரதத்ில் 

அனமந்துள்ளது. 

 

 

ஸ்லமை் நடவடிக்லக  

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் ஜனவரி 29 வனர ‘ஸ்னமல் நடைடிக்லக - VII’ என்ற ஒரு 

நடவடிக்னகயின் கீழ், கதலுங்கானாவின் னசபராபாத் தபாலீசார ் 389 குழந்னதகனள 

மீட்டுள்ளனர.் 

 மீட்கப்பட்ட கமாதத்க் குழந்னதகளில், 249 குழந்னதகள் (222 சிறுவரக்ள் மற்றும் 27 

சிறுமிகள்) கதலுங்கானா மாநிலத்னதச ்தசரந்்தவரக்ள் ஆவர ்மற்றும் 140 குழந்னதகள் (114 

சிறுவரக்ள் மற்றும் 26 சிறுமிகள்) 14 பிற மாநிலங்கனளச ்தசரந்்தவரக்ள் ஆவர.் 
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 ‘ஸ்னமல் நடைடிக்லக’ என்பதன் கீழ், காணாமல் தபான குழந்னதகளின் விவரங்கள் 

தரப்ன் என்ற ஒரு கசயலியில் உள்ளிடப்பட்டன. 

 இந்தச ்கசயலியானது கதலுங்கானா காவல்துனற உருவாக்கிய தனித்துவமான ஒரு முக 

அங்கீகார கருவியாகும். 

 

 

ெ ் பாஹிெெ்ா தன் புரஸ்கர ்மமளா 

 ெஹ் பாஹிெெ்ா தன் புரஸ்கர ் சமளாவின் 3ம் பதிப்பானது குைஹாத்தியில் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 அொம் மாநில அரொனது சதயிலலத் சதாட்டப் பகுதிகலளெ ்செரந்்த 7.5 இலட்ெம் தபருக்கு 

நிதியுதவிலய அளிக்கவுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் அொம் மாநில அரொல் சதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது.  
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நிைம் லவத்திருப்பவரக்லள அலடயாளம் காை்பதை்கான 16 இைக்க ஒை்லைக் 

குறியீடு  

 உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது ஒரு தனிதத்ுவ 16 இலக்க ஒற்னறக் குறியீடு வழங்கும் 

ஒரு  முனறனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த ஒற்னறக் குறியீடு அந்த மாநிலதத்ில் உள்ள அனனதத்ு வனகயான நிலம் 

னவத்திருப்பவரக்னளயும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.  

 இதில் முதல் 6 இலக்கங்கள் நிலத்தின் எண்ணிக்னகனய அடிப்பனடயாகக் ககாண்டு 

உள்ளது. 

 இதில் உள்ள அடுத்த 4 இலக்கங்கள் நிலதத்ின் தனிதத்ுவ அனடயாளத்னதக் குறிக்க 

இருக்கின்றது. 

 அதனனயடுதத்ு இதில் உள்ள அடுதத் 4 இலக்கங்கள் நிலத்தின் பிரிவுகளின் 

எண்ணிக்னகனயக் குறிக்கின்றது. 

 கனடசி 2 இலக்கங்கள் அந்தப் பிரிவுகள் கதாடரப்ான விவரங்கனளக் ககாண்டு இருக்கும். 

 குடியிருப்பு, தவளாண்னம மற்றும் வணிகம் சாரந்்த நிலம் என நிலத்தின் பிரினவ (கனடசி 

2 இலக்கங்கள் மூலம்) அனடயாளம் காண முடியும். 

 

பரிவார ்சப ்ொன் பத்ரா (PPP) திட்டம் 

 PPP என்பது ஹரியானாவில் ஒை்சைாரு குடும்பதத்ிற்குமான ஒரு 8 இலக்க தனிதத்ுை 

அலடயாள அட்லட எண் ஆகும்.  

 இது பல்சைறு குடிமக்கள் ொரந்்த செலைகலள எளிதாகவும் சநரடியாகவும் ைழங்க 

ைழிைலக செய்கின்றது. 

 இந்தத் திட்டங்களின் படி அரசாங்கப் பலன்கள் இசத குறியீட்லடப் பயன்படுத்தி அந்தக் 

குடும்பங்களுக்கு சநரடியாக ைழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டதத்ில் உள்ள தனியுரினமச ் ெைால்களின் காரணமாக, இதில் விருப்பதத்ின் 

சபரில் பதிவு செய்து சகாள்ளலாம்  என்று அரொனது கூறியுள்ளது. 

 இது தகுதியுனடயவரக்ள் தங்களுக்கான அரசுப் பயன்கலளப் சபறுைதிலிருந்து ஒருைர ்

கூட விடுபடாமல் இருப்பலத உறுதி செய்ைலத சநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

மின் அலமெெ்ரலவ அமைாக்கம் 

 தனது அனமசச்ரனவயின் கமாத்தச ்கசயலாக்கதன்தயும் காகிதமில்லாமல் பணி ஆற்றச ்

கசய்த நாட்டின் முதல் மாநிலமாக இமாசச்லப் பிரததசம் மாறியுள்ளது. 

 மின் அனமசச்ரனவ என்ற ஒரு கசயலியின் அமலாக்கம் மூலம் இது கசய்யப்பட்டது. 

 அனமசச்ரனவயின் குறிப்பானணனயப் கபறுதல், அனமசச்ரனவக் கூட்டத்னத இறுதி 

கசய்தல், கசயலாளரக்ள் மற்றும் அனமசச்ரக்ள் தபான்ற பல்தவறு நினலகளுக்கான 

அனமசச்ரனவக் குறிப்பானணயில் இருந்து கபறப்பட்ட ஆதலாசனனகள் தபான்ற 

விஷயங்கனள இது னகயாள்கிறது. 
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மின் துலைெ ்சீரத்ிருத்தங்கள் – ஆந்திரப் பிரமதெம் 

 நாட்டில் மின் துனறச ் சீரத்ிருத்தங்கனளச ் கசயல்படுத்திய 2வது மாநிலம் ஆந்திரப் 

பிரததசம் ஆகும்.  

 இந்த மாநிலமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டு வரப்பட்ட மூன்று சீரத்ிருத்தங்களில் 

ஒன்னறச ்கசயல்படுதத்ியுள்ளது. 

 தமலும் இது மின் துனறச ் சீரத்ிருத்தங்கனளத் தவிர ஒரு நாடு ஒரு குடும்ப அட்னட 

சீரத்ிருதத்ம், எளிதில் கதாழில் கதாடங்குதல் கதாடரப்ான சீரத்ிருதத்ங்கள், நகரப்்புற 

உள்ளாட்சி அனமப்புச ்சீரத்ிருத்தங்கள் ஆகியவற்னறயும் நினறவு கசய்துள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு, மதத்ியப் பிரததச மாநிலமானது மின் துனறயில் அந்த சீரத்ிருத்தங்கனள 

தமற்ககாண்டது. 

 

தமபாவன் விஷ்ணுகாட் மின் ஆலை 

 உத்தரகாண்டில் உள்ள ததபாவன் என்னும் இடதத்ிற்கு அருகில் ஏற்பட்ட பனிப்பானறச ்

சரிவானது தற்கபாழுது கட்டுமானப் பணி நனடகபற்று வரும் ததபாவன் விஷ்ணுகாட் 

நீரம்ின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதினயப் பாதித்துள்ளது. 

 அந்த நாளின் அதிகானலப் கபாழுதில், உத்தரகாண்டின் சதமாலி மாவட்டதத்ில் உள்ள 

தஜாஷிமத் என்ற இடதத்ில் இருந்த ஒரு பனிக்கட்டியானது உனடந்தது. 

 இந்த நிகழ்வானது தவுலி கங்னக நதிப் பகுதியில் மிகப்கபரிய அளவில் கவள்ளத்னத 

ஏற்படுதத்ி உள்ளது. 

 ததபாவன்-விஷ்ணுகாட் நீர ்மின் திட்டதத்ின் கட்டுமானப் பணியானது 2006 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பரில் கதாடங்கியது. 

 

 

முக்கிய மந்திரி விக்யான் பிரதிபா பரிக்ொ திட்டம் 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தில்லியில் உள்ள பள்ளிகளில் 9 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 1,000 

மாணவரக்ளுக்கு அறிவியல் உதவித் கதானகயாக ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கப்படும். 

 இந்த உதவித் கதானகயானது பள்ளி அளவிலான இனடநினலக் கல்வி வகுப்புகளில் 

அறிவியல் கல்விக்கு ஊக்கத்னத அளிக்கும். 
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‘ெைாபிமஷகம்’ நீரப்் பாதுகாப்புப் பிரெெ்ாரம் 

 இந்தியப் பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் “ஜலாபிதஷகம் நீரப்் 

பாதுகாப்புப் பிரசச்ாரம்” என்பதின் கீழ் 57,000 நீரக்் கட்டனமப்புகனளத் திறந்து னவதத்ார.் 

 இந்த நீரக்் கட்டனமப்புகள் மத்தியப் பிரததசத்தில் கட்டப் பட்டுள்ளன. 

 நீரப்் பாதுகாப்பு என்ற ஒரு இலக்னக அனடயவும், ஒரு தற்சாரப்ு ககாண்ட மாநிலமாக 

மத்தியப் பிரததசத்னத உருவாக்கவும் இந்த தசமிப்புப் பணிகள் உதவும். 

 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் சீரத்ிருத்தங்கள் நிலைமவை்ைம் 

 நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகள் குறித்த சீரத்ிருத்தங்கலள முழுைதும் சைற்றிகரமாக 

நிலறசைற்றிய இந்தியாவில் உள்ள 6ைது மாநிலம் சகாைா ஆகும். 

 இந்த நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புெ ்சீரத்ிருத்தங்கள் ஆனது செலவினத் துலறயினால் 

உருைாக்கப்பட்டதாகும். 

 இது மாநிலங்களில் உள்ள நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நிதிலய 

ைலுப்படுத்துைலத சநாக்கமாக சகாண்டுள்ளது. 

 இந்தெ ் சீரத்ிருதத்ங்கள் தங்களது குடிமக்களுக்கு சிறந்த சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவு 

ைெதிலய ஏற்படுத்துைதற்கு நகரப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கு அதிகாரம் 

ைழங்குகின்றது. 

 இசச்ீரத்ிருத்தங்கலள சமற்சகாண்ட இதர 5 மாநிலங்கள் ஆந்திரப் பிரசதெம், மதத்ியப் 

பிரசதெம், மணிப்பூர,் இராஜஸ்தான் மற்றும் சதலுங்கானா ஆகியலையாகும்.  

 

'மகாவிட் முன்களப் பைியாளரக்ள்' நிலனவுெச்ின்னம் 

 புவதனஸ்வரில் பிஜு பட்நாயக் பூங்காவில் தகாவிட் முன்களப் பணியாளரக்ளுக்கான 

நினனவுச ்சின்னத்னத அனமக்க ஒடிசா அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இந்தக் ககாள்னள தநானய எதிரத்்து உயினர இழந்த தகாவிட் மாவீரரக்ள் கசய்த 

தியாகத்னதயும் தசனவகனளயும் அங்கீகரிப்பனத இது தநாக்கமாகக் ககாண்டு உள்ளது. 

 

காைநிலை தாங்குந்தன்லம மமம்பாட்டு வழிப்பாலத 

 பீகார ்மாநிலமானது 2040 ஆம் ஆண்டில்  காலநினல தாங்குந்தன்னம மற்றும் குனறந்த 

காரப்ன் தமம்பாடு ஆகியவற்னற அனடவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் 

திட்டத்துடன் (UNEP) புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்  ஒன்றில் லகசயழுதத்ிட்டுள்ளது.  

 UNEP ஆனது பல்தவறு துனறகளின் காரப்ன் வழித் தடங்கனள ஆய்வு கசய்வதற்காக 

பல்துனறனயக் ககாண்ட ஒரு அணிக்குத் தனலனம தாங்க உள்ளது. 

 இதுதபான்ற ஒரு ஒப்பந்தத்னத UNEP அனமப்புடன் னககயழுத்திடும் முதலாவது இந்திய 

மாநிலம் பீகார ்ஆகும். 
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வளரெ்ச்ித் திட்டங்கள் - மகரளா 

 பிரதமர ் அவரக்ள் ககாசச்ியில் உள்ள ஒரு முக்கிய எண்கணய் நிறுவனமான பாரத ்

கபட்தராலியத்தின் புகராப்பிலீனிலிருந்து கபறப்படும் கபட்தராலிய தவதிமத ்

திட்டதன்தத் கதாடங்கி னவதத்ார.் 

 இவர ் கவலிங்டன் தீவில் உள்நாட்டு நீரவ்ழியின் மீதான தரா-தரா படகுச ் தசனவனய 

நாட்டிற்கு அரப்்பணிதத்ார.் 

 இவர ்ககாசச்ின் துனறமுக அறக்கட்டனளயின் சரவ்ததசக் கடல் வள முனனயம் மற்றும் 

ககாசச்ின் கப்பல் கட்டும் தளதத்ின் விக்யான் சாகர ்ஆகியவற்னறத் கதாடங்கி னவதத்ார.் 

 இது இந்தியாவின் முதலாவது முழுனமயான சரவ்ததசக் கடல் வள முனனயமாகும். 

 தமலும் இவர ்ககாசச்ின் துனறமுக அறக்கட்டனளயின் கதற்கு நிலக்கரிப் படுனகக்கான 

அடிக்கல்னலயும் நாட்டினார.் 

 

 

ராெஸ்தான் சிலை விதிகள் - 1951 

 ராஜஸ்தான் அரசானது 1951 ஆம் ஆண்டின் ராஜஸ்தான் சினற விதிகனளத் திருதத்ியது. 

 இந்த நடவடிக்னகயானது சாதி அடிப்பனடயில் தவனல ஒதுக்குவனத நீக்குதனல 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 முன்னதாக, சினறக்குள் நுனழயும் ஒவ்கவாரு நபரிடமும் அவரது சாதி குறித்து தகட்கப் 

பட்டன. 

 அவரக்ளின் சாதி அனடயாளம் காணப்பட்டவுடன் கழிப்பனறகனளச ் சுதத்ம் கசய்தல், 

சினறசச்ானலனயத் துனடப்பது தபான்ற தமாசமான தவனலகள் அவரக்ளுக்கு ஒதுக்கப் 

பட்டன. 

 

'ஒமர மதெம் ஒமர குடும்ப அட்லட முலை' சீரத்ிருத்தம் 

 "ஒதர ததசம் ஒதர குடும்ப அட்னட முனற" என்ற சீரத்ிருதத்த்னத கவற்றிகரமாக 

தமற்ககாண்ட 13வது மாநிலமாக பஞ்சாப் மாறியுள்ளது. 

 இதனால், திறந்தநினலச ் சந்னதக் கடன் மூலம் ரூ.1,516 தகாடி கூடுதல் நிதி 

ஆதாரங்கனளத் திரட்ட அந்த மாநில அரசு தகுதி கபற்றுள்ளது. 
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 இதற்கான அனுமதியானது மத்தியச ்கசலவினங்கள் துனறயால் வழங்கப்பட்டது. 

 

 

சிறிய அருங்காட்சியகங்கள் 

 சிறிய அருங்காட்சியகங்கனள மாநிலத்தில் நிறுவி ஊக்குவிக்கும் முயற்சினய தகரள 

அரசு கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய அருங்காட்சியக இயக்கமானது தகரளம் அருங்காட்சியகம் என்ற 

அனமப்பால் கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது அருங்காட்சியகங்கனள உருவாக்கி நவீனமயமாக்கும் ஓர ்அனமப்பாகும். 

 ககாசச்ி தகாட்னட பகுதியில் உள்ள பாஸ்டன் மாளினகயானது எரண்ாகுளம் மாவட்டப் 

பாரம்பரிய அருங்காட்சியகமாக கசயல்படும் என்றும் அம்மாநில அரசாங்கம் முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

 

மை்டு விழா 

 மத்தியப் பிரததசதத்ின் தார ் மாவட்டதத்ில் உள்ள வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க நகரமான 

மண்டுவில் “மண்டு விழா” கதாடங்கியது. 

 பண்னடய மண்டு நகரதத்ின் ஒவ்தவார ்அம்சத்னதயும் காட்சிப்படுதத்ும் வனகயில் இந்த 

விழா உள்ளது. 

 இந்த விழாவின் தபாது, மண்டுவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட னடதனா சாகசப் பூங்கா மற்றும் 

புனதபடிவ அருங்காட்சியகம் ஆகியனவ திறந்து னவக்கப்பட்டன. 
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“மா” உைவகங்கள் 

 தமற்கு வங்க மாநிலமானது அம்மாநிலதத்ில் உள்ள ஏனழகளுக்கு மிகக் குனறந்த 

வினலயில் உணனவ அளிப்பதற்காக ஒரு புதிய திட்டத்னதத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 இது “மா” உணவகங்கள் என்று அலழக்கப்படுகின்றது. 

 இது ஏலழகளுக்கு மதியதத்ில் மாநில அரொல் மானிய விலலயில் ைழங்கப் படுகின்றது. 

  

 

சகாெச்ி நீர் சமட்மரா திட்டம் 

 ககாசச்ி நீர ் கமட்தராவின் முதல் பானத மற்றும் நீர ் நினலயங்கனள தகரள முதல்வர ்

பினராயி விஜயன் திறந்து னவத்துள்ளார.் 

 இந்தத் திட்டம் அதிநவீனப் படகுகளின் உதவியுடன் அந்த நகரம் முழுவதும் உள்ள 

தீவுகனள இனணக்கிறது. 

 இந்த கமட்தரானவ மட்டும் அல்லாமல், முதல்வர ் பனம்குட்டி பாலத்னதயும் திறந்து 

னவத்தார.் 

 இது கபட்டா பாலம் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 ஒருங்கினணந்த நகர மீளுருவாக்கம் மற்றும் நீரப்் தபாக்குவரதத்ு அனமப்பு என்ற 

திட்டதன்தயும் (Integrated Urban Regeneration and Water Transport System) அவர ் கதாடங்கி 

னவத்தார.் 

 இந்தத் திட்டமானது ககாசச்ியில் 34 கி.மீ தூரதத்ிற்கு ஆறு கபரிய கால்வாய்கனளப் 

புதுப்பிக்கும். 
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உ.பி. அபுதயா திட்டம் 

 தபாட்டித் ததரவ்ுகளுக்கு இலவசப் பயிற்சி அளிக்க தவண்டி உ.பி. அபுதயா எனும் ஒரு 

திட்டதன்த உத்தரப் பிரததச அரசு கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், தபாட்டித் ததரவ்ுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவரக்ளுக்கு இனணய 

வழியில் அல்லது தநரில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கப்படும். 

 இதில் JEE, NEET, NDA, CDS மற்றும் UPSC ஆகியனவ அடங்கும். 

 

KFC கழகத்தின் பை்று அட்லடகள் 

 தகரள நிதியியல் கழகமானது (KFC) விலரவில் பற்று அட்லடகலள சைளியிட உள்ளது. 

 KFC என்பது அரொல் நிரை்கிக்கப்படும் முன்னணியில் உள்ள ஒரு நிதியியல் நிறுைனம் 

ஆகும். 

 இந்த அட்லடகள் சபாதுத் துலற ைங்கிகளால் அலடயாளப்படுதத்ப் படும். 

 இந்த அட்லடகள் ரூசப மற்றும் பிளாட்டினம் அட்னட ைடிைங்களில் சைளியிடப்படும். 

 பற்று அட்லடகலள மாநில அரசின் நிதியியல் கழகம் சைளியிடுைது நாட்டில் இதுசை 

முதல்முலறயாகும்.  

 

உைகின் மர நகரம் 

 

 னஹதராபாத் நகரமானது (கதலுங்கானாவின் தனலநகரம்) ‘2020 ஆம் ஆண்டிற்கான  

உலக மர நகரமாக’ அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆரப்ர ்தட அறக்கட்டனள மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் உணவு மற்றும் தவளாண் 

அனமப்பு இந்த அங்கீகாரத்னத வழங்கியது. 
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 இந்த அறக்கட்டனளயின் இரண்டாம் ஆண்டு திட்டதத்ின் மூலம் உலகின் பிற 51 

நகரங்களுடன் தசரந்்து னஹதராபாத் இந்த அங்கீகாரத்னதப் கபற்றுள்ளது. 

 இதில் கபரும்பாலான நகரங்கள் அகமரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, ஆஸ்திதரலியா 

தபான்ற நாடுகனளச ்தசரந்்தனவ. 

 இந்த அங்கீகாரத்னத கபற்ற ஒதர இந்திய நகரம் இதுதான். 

 

‘ஸ்மனக்பீடியா’ லகமபசி செயலி 

 தகரளாவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள், மருத்துவரக்ள் மற்றும் புனகப்படக் கனலஞரக்ள் 

அடங்கிய குழுவானது “ஸ்தனக்பீடியா” என்ற னகதபசி கசயலினய அறிமுகப் படுதத்ி 

உள்ளது. 

 இது கபாதுமக்களுக்கும் மருதத்ுவரக்ளுக்கும் பாம்பு கடித்தால் சிகிசன்சயளிக்க உதவும் 

வனகயில் பாம்புகள் கதாடரப்ான அனனத்து தகவல்கனளயும் வழங்கும். 

 இந்தச ் கசயலியின் முக்கிய தநாக்கங்கள் - பாம்புகனள அனடயாளம் காண 

கபாதுமக்களுக்கு உதவுவதும், பாம்பு கடித்தவரக்ளுக்கு சரியான தநரத்தில் சரியான 

சிகிசன்சனயப் கபறுவதும், பாம்புகனளப் பற்றிய கட்டுக்கனதகனள விளக்குவதும், 

பாம்புகனளயும் பாம்புக் கடியால் பாதிக்கப்பட்டவரக்னளயும்  பாதுகாப்பதும்  ஆகும். 

 

 

மா ெமமைஸ்வரி ென்னதிக்கான சதாகுப்பு 

 ஒடிசா மாநில அரசானது ‘சமதல’ என்ற ஒரு திட்டத்திற்காக தவண்டி தமலாண்னமப் 

பணிகனளத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 சமதல என்பது சமதலஸ்வரி தகாயில் பகுதி தமலாண்னம மற்றும் உள்ளூர ்கபாருளாதார 

முன்கனடுப்புகள் என்பதாகும். 

 இது சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் பக்தரக்ளுக்கும் கதய்வீக அனுபவத்னத வழங்குவனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 தமற்கு ஒடிசாவின் முதன்னம கதய்வமான மா சமதலஸ்வரியின் சன்னதி மற்றும் அனதச ்

சுற்றியுள்ள 108 ஏக்கர ்நிலத்னத அபிவிருத்தி கசய்வது இந்தத் திட்டதத்ில் அடங்கும். 
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புகலூர் - திருெச்ூர ்மின் விநிமயாக திட்டம் 

 320 கிதலா வாட் புகலூர ் (தமிழ்நாடு) - திருசச்ூர ் (தகரளா) மின் விநிதயாக திட்டத்னத 

பிரதமர ்அவரக்ள் திறந்து னவதத்ார.் 

 இது ஒரு மின்னழுத்த மூல மாற்றி (Voltage Source Convertor - VSC) அடிப்பனடயிலான உயர ்

மின்னழுத்த தநரடி மின்தனாட்ட வனக (High Voltage Direct Current) திட்டமாகும். 

 இது அதிநவீன VSC கதாழில்நுட்பத்னதக் ககாண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் உயர ்

மின்னழுத்த தநரடி மின்தனாட்ட இனணப்னபக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த VSC அடிப்பனடயிலான அனமப்பு HVDC XLPE (குறுக்குவாக்காக இனணக்கப்பட்ட பாலி 

எத்திலீன்) கம்பி வடத்னத தமல்நினல கம்பி வடங்களுடன் ஒருங்கினணப்பதாக உள்ளது. 

 வழக்கமான உயர ் மின்னழுதத் தநரடி மின்தனாட்ட அனமப்புடன் ஒப்பிடும்தபாது இந்த 

இனணப்பு அதன் பரிமாற்றத்தில்  ஏற்படும்  இழப்னபச ்தசமிப்பதுடன் 35-40% அளவிற்கு 

குனறவான நிலப் பயன்பாட்னடயும் ககாண்டுள்ளது. 

 

 

பள்ளிகளுக்கு 100% குழாய் நீர் இலைப்புகள் 

 கதலுங்கானா அரசானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள அனனதத்ுப் பள்ளிகளுக்கும் மற்றும் 

அங்கன்வாடிகளுக்கும் குழாய் நீர ்இனணப்புகனள வழங்கியுள்ளது. 

 நல்ககாண்டா மாவட்டம் மற்ற அனனதத்ு மாவட்டங்கனள விடவும் அதிக பள்ளிகள் 

மற்றும் அங்கன்வாடிகனள இதத்ிட்டத்தின் கீழ் இனணக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டமாகும். 

 முன்னதாக, கதலுங்கானாவானது தகாவாவுடன் தசரந்்து அனனதத்ு வீடுகளுக்கும் குழாய் 

இனணப்புகனள வழங்கியதற்கான ஒதர ஒரு மாநிலமாக உருகவடுதத்து. 

 இது ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் ஜல் சக்தி அனமசச்கத்தின் 100 நாள் சிறப்புப் 

பிரசச்ாரத்தின் கீழ் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 

ம ாஷங்காபாத் நகரத்லத மறுசபயரிடுதை் 

 மத்தியப் பிரததச முதல்வர ் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான், தஹாஷங்காபாத் நகரத்னத 

நரம்தாபுரம் என்று கபயர ்மாற்றுவதாக அறிவித்துள்ளார.் 

 தஹாஷாங் ஷா என்பவரால் இந்நகரத்திற்கு தஹாஷாங்காபாத் என்று கபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இவர ்மால்வாவின் முதல் ஆட்சியாளராக இருந்தார.் 
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 இந்த மாவட்டம் கநரப்ுடா (நரம்தா) பிரிவு மற்றும் கபராரின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. 

 தஹாஷங்காபாத் ஆனது நரம்தா ஆற்றின் குறுக்தக உள்ள அழகான மனலத் 

கதாடரக்ளால் பிரபலமானது. 

 

சிங்கப்பூருக்கு காைா நமக் அரிசி 

 உத்தரப் பிரததசமானது 20 டன்  காலா நமக் அரிசினய சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி கசய்ய 

உள்ளது. 

 இந்த அரிசினய சிதத்ாரத்் நகரின் ‘ஒதர மாவட்டம் ஒதர தயாரிப்பு’ என்றும் மாநில அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த அரிசி புதத்ர ்அரிசி என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. 

 வினரவில்,  காலா நமக் அரிசி திருவிழானவ அம்மாநில அரசு அனுசரிக்க உள்ளது. 

 வாரணாசியின் சரவ்ததச அரிசி ஆராய்சச்ி னமயத்துடன் இனணந்து சித்தாரத்் நகரில்  

காலா நமக் அரிசி ஆராய்சச்ி னமயத்னத அனமக்கவும் இது திட்டமிட்டு உள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதை் டிஜிட்டை் பை்கலைக்கழகம் 

 தகரளாவின் மங்கலாபுரத்தில் உள்ள கடக்தனாசிட்டியில்  டிஜிட்டல் பல்கனலக்கழகம் 

அனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது தகரள மாநிலதத்ில் உள்ள நாட்டின் முதல் டிஜிட்டல் பல்கனலக்கழகம் ஆகும். 

 இது முதுகனலப் படிப்புகள் மற்றும் ஆராய்சச்ிகள் மீது கவனம் கசலுதத்ும். 

 

சநகிழிக் கழிவுகலளப் பயன்படுத்தி அலமக்கப்பட்ட ொலை 

 திரிபுரா அரசானது முதல் முனறயாக மறுசுழற்சி கசய்ய முடியாத கநகிழிக் கழிவுகனளப் 

பயன்படுத்தி சானலகள் அனமக்கத ்கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது கநகிழிக் கழிவுகனளக் குனறதத்ு சுற்றுசச்ூழனல கநகிழி இல்லாமல் மாற்றுவனத 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

மைரக்ள் பதப்படுத்தும் லமயம் 

 கரந்ாடகாவின் ததாட்டக் கனல துனறயானது கபங்களூரின் சரவ்ததச மலர ் ஏல 

நிறுவனத்துடன் (International Flower Auction Bangalore) இனணந்து மலர ் பதப்படுதத்ும் 

னமயத்னத அனமக்கவுள்ளது. 

 விற்கப்படாத பூக்கனளப் பயனுள்ள ஒரு தயாரிப்புகளாக மாற்றுவதற்காக இந்த னமயம் 

அனமக்கப் படும். 

 இந்தியாவில் கமாத்த மலர ்உற்பதத்ியில் 75% கரந்ாடகாவில் உள்ளது. 

 இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒதர மலர ்ஏல னமயமானது கரந்ாடகாவில் உள்ளது. 
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பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

பீகாரின் ”மிதிவை்டிப் சபை்மைி” 

 பீகானரச ்தசரந்்த தஜாதி குமாரி (16 வயது) என்பவருக்கு பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரிய பால 

புரஸ்கர ்விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவர ்பீகாரின் ”மிதிவண்டிப் கபண்மணி” என்று அறியப்படுகின்றார.் 

 இவர ் ததசிய அளவிலான கபாது முடக்கக் காலத்தில் குருகிராமிலிருந்து பீகார ் வனர 

மிதிவண்டியில் பயணம் கசய்துள்ளார.் 

 இந்தப் பயணதத்ின் முழு சமயத்திலும் இவரது தந்னத அந்த மிதிவண்டியின் பின்புறத்தில் 

அமரந்்து ககாண்டு பயணம் கசய்து உள்ளார.் 

 

சிைந்த மதரத்ை் நலடமுலைகள் விருது 

 இந்தியத் ததரத்ல் ஆனணயமானது ”சிறந்த ததரத்ல் நனடமுனறகள் விருது - 2020” என்ற 

விருதிற்காக 17 அதிகாரிகள் மற்றும் அலமப்புகலளத் சதரந்்சதடுத்துள்ளது. 

 இந்த விருதானது ஜனைரி 25 அன்று நலடசபற்ற சதசிய ைாக்காளர ் தின அனுெரிப்பின் 

சபாது ைழங்கப்பட்டது. 

 மலறந்த இந்தியக் காைல்துலறப் பணி அதிகாரி மற்றும் பூரன்ியாவின் தலலலமக் 

காைல் துலற ஆய்ைாளரான பிசனாத் குமார ் அைரக்ளுக்கு இந்த விருதானது ைழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 பூரன்ியா மாைட்டத்தில் சதரத்ல் சதாடரப்ான நலடமுலறகலள ஆய்வு செய்யும் சபாது 

இைருக்கு சகாவிட்- 19 சநாய்த் சதாற்று ஏற்பட்டது. 

 இதுசை அைரது எதிரப்ாராத இறப்பிற்கு ைழி ைகுதத்து. 

 இந்த நிகழ்வின் சபாது ைாக்காளர ் புலகப்பட அலடயாள அட்லடயின் டிஜிட்டல் 

மதிப்பானது (e-EPIC) சைளியிடப் பட்டது.  

 ைாக்காளர ்கல்வியறிவு மற்றும் விழிப்புணரவ்ிற்காக தரடிதயா மிரெ்ச்ிக்கு சதசிய ஊடக 

விருதானது ைழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

The Little Book of Encouragement 

 திகபத்திய ஆன்மீகத் தனலவரான தலாய் லாமா அவரக்ள் ‘The Little Book of Encouragement’ 

என்ற தனது புதிய புதத்கத்னத கவளியிட்டுள்ளார.் 

 அவர ் இந்தப் புதத்கதத்ில் மனிதரக்ளின் மகிழ்சச்ினய ஊக்குவிப்பதற்காக அறிவின் 

தமற்தகாள்கள் மற்றும் கூற்றுகனளப் பகிரந்்துள்ளார.் 

 

பை்டிட் பீம்சென் மொஷியின் நூை்ைாை்டு விழாக் சகாை்டாட்டங்கள் 

 புகழ்கபற்ற மற்றும் பாரம்பரியப்  பாடகர ் பண்டிட் பீம்கசன் தஜாஷியின் நூற்றாண்டு 

விழா 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 04 அன்று ஓராண்டு கால விழாவாக கதாடங்கியது. 

 இவர ்கரந்ாடகானவச ்தசரந்்த ஒரு இந்தியப் பாடகர ்ஆவார.் 
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 இவர ்காயல் (khayal) வனகப் பாடல்கனளப் பாடுவதில் கபயர ்கபற்றவர ்ஆவார.் 

 இவர ் இந்துஸ்தானி பாரம்பரிய இனசயில் கிராணா கரானா (Kirana gharana) என்ற 

வனகயில் புகழ்கபற்றவர ்ஆவார.் 

 இவரது இனச நிகழ்சச்ிகள் நியூயாரக்்கில் சுவகராட்டிகளால் விளம்பரப் படுத்தப் பட்டன. 

 இந்தியானவச ்தசரந்்த ஓர ்இனசக் கனலஞருக்கு முதல் முனறயாக இவ்வாறு நடந்தது. 

 இவர ்ஆண்டுததாறும் சவாய் காந்தரவ் இனச விழானவயும் நடத்தச ்கசய்தார.் 

 இவருக்கு 1998 ஆம் ஆண்டில் சங்கீத நாடக அகாதமி கூட்டாளர ்என்ற விருது  வழங்கப் 

பட்டது. 

 இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத் ரதன்ா விருனத 2009 ஆம் ஆண்டில் இவர ்

கபற்றார.் 

 

இளம் சபை் விமானி 

 காஷ்மீனரச ் தசரந்்த 25 வயதான ஆயிஷா அஜீஸ் என்பவர ் நாட்டின் ஒரு இளம் கபண் 

விமானி ஆவார.் 

 2011 ஆம் ஆண்டில், ஆயிஷா அஜீஸ் தனது 15 வயதில் உரிமம் கபற்ற ஒரு இனளய 

விமானிப் பயிற்சி மாணவி ஆனார.் 

 ரஷ்யாவின் தசாதகால் விமான நினலயத்தில் எம்.ஐ.ஜி-29 என்ற ஒரு கஜட் விமானத்னத 

ஓட்ட இவர ்பயிற்சி கபற்றார.் 

 

உைக வரத்்தக அலமப்பின் (WTO) முதை் சபை் தலைவர ்

 னநஜீரியாவில் பிறந்த நுதகாசி ஓதகான்தஜா – இதவலா என்பவர ் WTO அனமப்பின் 

தலலைராகப் பணியாற்றவிருக்கும் முதலாைது சபண்மணி மற்றும் முதலாைது 

ஆப்பிரிக்கர ்ஆைார.்  

 சதன் சகாரியாவின் ொரப்ாகப் சபாட்டியிட்ட மனுதாரர ்தனது மனுனவத் திரும்பப் சபற்ற 

பிறகு இைர ்சதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 1995 ஆம் ஆண்டில் இது துைக்கப் பட்டதிலிருந்து 6 ஆண்கள் இதன் தலலலம 

இயக்குநரக்ளாகப் பணியாற்றியுள்ளார.் 
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2021 ஆம் ஆை்டின் வனவிைங்குப் புலகப்படவியைாளர ்

 ஆஸ்திதரலியானவச ் தசரந்்த வனவிலங்குப் புனகப்படவியலாளரான ராபரட்் இரவ்ின் 

என்பவர ் மக்களின் விருப்ப விருதுப் தபாட்டியில் ஆண்டின் சிறந்த வனவிலங்குப் 

புனகப்படவியலாளர ்பிரிவில் முதலிடத்னதப் பிடிதத்ு பரினச கவன்றுள்ளார.் 

 “காட்டுத் தீ” என்ற தனலப்பு ககாண்ட ஒரு புனகப்படத்திற்காக இவர ் இந்த விருனத 

கவன்றுள்ளார.் 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் தபரழினவ ஏற்படுதத்ிய ஆஸ்திதரலியக் காட்டுத் தீனயக் காட்டும் 

புனகப்படமாகும். 

 இவர ் ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்தின் தகப் தயாரக்்கில் உள்ள ஸ்டீல் இரவ்ின் 

வனவிலங்குக் காப்பகத்திற்கு அருகில் ஆளில்லா குட்டி விமானத்னதப் பயன்படுத்தி 

இந்தப் புனகப்படத்னத எடுதத்ுள்ளார.் 

 இந்தப் புனகப்படமானது புதரக்ளுக்கினடதய எரிந்துக் ககாண்டிருக்கும் காட்டுத் தீ 

ஆனது இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்து இருக்கும் ஒரு தகாட்னடக் காட்டுகின்றது.  

 

 

வாடிக்லகயாளரின் குரை் விருது 

 கபங்களுரு சரவ்ததச விமான நினலய நிறுவனமானது விமான நினலய ஆனணய 

சரவ்ததச உலகின் “வாடிக்னகயாளரின் குரல்” விருலத சைன்றுள்ளது. 

 சமலும் இந்த விமான நிலலயமானது சகம்பககௌடா ெரை்சதெ விமான நிலலயம் என்றும் 

அலழக்கப்படுகின்றது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சகாவிட்-19 சநாய்த் சதாற்றின் சபாது 

ைாடிக்லகயாளரின் சதலைலயப் பூரத்்தி செய்த மற்றும் தங்களது ைாடிக்லகயாளருக்குத ்

சதாடரந்்து முன்னுரிலம அளித்த விமான நிலலயங்கலள அங்கீகரிக்கின்றது.  

 

மகளிர ்சிைப்புத்துவ விருது 2021 

 அறிவியலில் கபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான சரவ்ததச தினதத்ில், அறிவியல் மற்றும் 

கபாறியியலில் சிறந்து விளங்கியதற்காக ததசிய அறிவியல் கல்வி நிறுவனங்களின் 

நான்கு இளம் கபண்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அறிவியல் மற்றும் கபாறியியல் ஆராய்சச்ி வாரியம் இவ்விருனத வழங்கியுள்ளது. 
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 அறிவியல் மற்றும் கபாறியியல் ஆராய்சச்ி வாரியம் என்பது அறிவியல் மற்றும் 

கதாழில்நுட்பத் துனறயின் சட்டரதீியான அனமப்பாகும். 

 இந்த விருதானது 2013 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இவ்விருனத கவன்றவரக்ள் 

o டாக்டர ்தஷாபனா கபூர ்- தவதியியல் உயிரியல் 

o டாக்டர ்அந்தரா பானரஜ்ி - சுகாதார அறிவியல் 

o டாக்டர ்தசானு காந்தி - நாதனா உயிரித ்கதாழில்நுட்பம் மற்றும்  

o டாக்டர ்ரிது குப்தா - நாதனா கதாழில்நுட்பம். 

 

ICCயின் புதிய தலைலம வழக்குலரஞர ்

 பிரிட்டனனச ்  தசரந்்த மனித உரினமகள் வழக்குனரஞரான கரீம் கான் அவரக்ள் 

சரவ்ததசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் (International Criminal Court - ICC) புதிய 

ைழக்குலரஞராகத் சதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இைர ் இதற்கு முன்பு ஈராக்கில் இஸ்லாமிய மாகாணத் தீவிரைாதக் குழுவினால் 

நிகழ்த்தப்பட்ட குற்றங்கலள ஆராய்ைதற்கான சிறப்பு ஐக்கிய நாடுகள் குழுவிற்குத ்

தலலலம ைகிதத்ார.்  

 ஐக்கிய நாடுகள் 193 உறுப்பு நாடுகலளக் சகாண்டுள்ளது, ஆனால் 123 நாடுகள் மட்டுசம 

ICC அனமப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன. 

 மனித சநயத்திற்கு எதிரான குற்றங்கலள விொரிக்கும் ஒசர நிரந்தர அலமப்பு ICC ஆகும். 

 

 

ெரைாைய வாழ்நாள் மெலவ விருது – 2020 

 இயற்னகயியலாளரும் ஆரவ்லருமான எஸ். திதயாடர ் பாஸ்கரன் அவரக்ள் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சரணாலய வாழ்நாள் தசனவ விருனத கவன்றுள்ளார.் 

 இந்த விருது சரணாலயம் இயற்னக அறக்கட்டனள (Sanctuary Nature Foundation) என்ற 

அனமப்பால் நிறுவப் பட்டது. 

 வனவிலங்குப் பாதுகாப்புக்கான அரப்்பணிப்பின் காரணமாக அவர ் இந்த விருதுக்குத் 

ததரவ்ு கசய்யப் பட்டார.் 

 முன்னதாக தமிழில் இயற்னகனயப் பற்றி எழுதியதற்காக அவருக்கு வாழ்நாள் 

சாதனனயாளர ்விருது (இயல் விருது) வழங்கப் பட்டது. 
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 கடாராண்தடாவில் 2014 ஆம் ஆண்டில் கனடா இலக்கியத் ததாட்டத்தால் இந்த விருது 

அவருக்கு வழங்கப் பட்டது. 

 

 

ஆை்டின் ஸ்மகாெ ்முதை்வர ்

 ஆந்திராவின் முதல்வர ்ஒய்.எஸ். கஜகன் தமாகன் கரட்டி அவரக்ளுக்கு ஆண்டின் ஸ்தகாச ்

முதல்வர ்விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது (Skoch Chief Minister of the Year award). 

 இந்த விருதுக்கான ததரவ்ு, பல்தவறு மாநிலங்களில் திட்ட அளவிலான வினளவுகனள 

ஆய்வு கசய்ததன் அடிப்பனடயில் எடுக்கப் பட்டது. 

 

 

பிராைி மித்ரா மை்றும் ஜீவதயா விருதுகள் 2021 

 இந்திய விலங்கு நல வாரியமானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக என்று 14 பிராணி மிதர்ா 

விருதுகனளயும் மற்றும் ஜீவதயா விருதுகனளயும் வழங்கியுள்ளது. 

 தனிநபரக்ள், நிறுவனங்கள் மற்றும் கபருநிறுவனங்கனள விலங்கு நலன் என்ற துனறயில் 

அவரக்ளின் சிறந்த கசயல்திறனுக்காக  தவண்டி இது அங்கீகரிக்கிறது. 
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TIME பத்திரிக்லகயின் பட்டியை் 

 TIME பத்திரிக்னகயின் “எதிரக்ாலத்லத ைடிைலமக்கும் வனகயில் ைளரந்்து ைரும் 100 

தலலைரக்லள” சகாண்ட ஒரு ைருடாந்தரப் பட்டியலில் பீம் ஆரம்ி அனமப்பின் தனலவர ்

ெந்திர செகர ்ஆொத் இடம் பிடித்துள்ளார.் 

 இந்தப் பட்டியலானது “2021 TIME 100 Next” என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

 சமலும் இது இந்திய ைம்ொைளிலயெ ்செரந்்த 5 ஆளுலமகலளயும் சகாண்டுள்ளது. 

o சுட்டுனரயின் முதன்லம ைழக்குலரஞரான விஜயா சகத்தி 

o ஐக்கிய இராஜ்ஜியதத்ின் நிதி அலமெெ்ரான ரிஷி சுனக் 

o இன்ஸ்டாகாரட்் நிறுைனத்தின் நிறுவனர ் மற்றும் தலலலமச ் செயல் அதிகாரி 

அபூரவ்ா சமதத்ா 

o Get Us PPE என்ற ஒரு இலாப சநாக்கமற்ற அலமப்பின் செயல் இயக்குநர ் மற்றும் 

மருத்துைரான ஷிக்ஷா  குப்தா 

o அட்ொல்ை் என்ற ஒரு இலாப சநாக்கற்ற அலமப்பின் நிறுைனரான சராகன் பவுலூரி 

 

‘Maverick Messiah’ புத்தகம் 
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 துனணக் குடியரசுத் தனலவர ்எம்.கவங்னகயா நாயுடு அவரக்ள் ‘மாவரிக் தமசியா’ என்ற 

புத்தகத்னத கவளியிட்டார.் 

 இந்தப் புத்தகம் ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வரான ‘என் டி ராமராவ்’ அவரக்ளின் 

அரசியல் வரலாறாகும். 

 இனத மூதத்ப் பத்திரினகயாளர ்ரதமஷ் கந்துலா என்பவர ்எழுதியுள்ளார.் 

 

ஆசிய சுை்றுெச்ுழை் அமைாக்க விருது – 2020  

 வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டு முகனமயானது (Wildlife Crime Control Bureau - WCCB)  2020 

ஆம் ஆண்டின் ஆசிய சுற்றுசச்ுழல் அமலாக்க விருனதப் கபற்றுள்ளது. 

 இந்த விருதானது ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுெச்ூழல் திட்டத்தினால் ைழங்கப்படுகின்றது.  

 WCCB ஆனது இந்த விருலத 3 ஆண்டுகளில் 2 முலற சபற்றுள்ளது. 

 WCCB ஆனது புத்தாக்க ைலகப் பிரிவின் கீழ் இந்த ஆண்டில் இந்த விருலதப் சபற்று 

உள்ளது. 

 இதற்கு முன்பு, இந்த முகலமயானது இசத பிரிவின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருலதப் 

சபற்றுள்ளது. 

 WCCB என்பது ைனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) திருதத்ெ ்ெட்டம், 2006 என்ற சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

ஒரு ெட்டப்பூரை் பல்துலறொர ்அலமப்பாகும். 

 இது மதத்ிய சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் ைனத் துலற அலமெெ்கதத்ின் கீழ் இந்திய அரொல் 2008 

ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப் பட்டதாகும். 

 இது நாட்டில் திட்டமிடப்பட்டு நிகழ்தத்ப் படுகின்ற ைனவிலங்கு குற்றங்கனளத் 

தடுப்பதற்காக தவண்டிப் பணியாற்றுகின்றது.  

 

உைக தலைலம காங்கிரஸ் 

 ஸிஃபி கடக்னாலஜிஸின் கமல் நாத் அவரக்ள் உலக தனலனம காங்கிரஸால் ‘ஆண்டின் 

சிறந்த தனலனம நிரவ்ாக அதிகாரி’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்த ஆண்டு, ஆண்டின் சிறந்த வணிகத் தனலவர ் விருதானது தனது 19வது 

உலகளாவியப் பதிப்னபயும் 4வது இந்தியப் பதிப்னபயும் ககாண்டாடியுள்ளது. 

 பி.டி.சி (PTC) இந்திய நிதிச ்தசனவகள் நிறுவனமானது நிதிச ்தசனவகள் பிரிவில் விருனதப் 

கபற்றுள்ளது. 

 

ெரவ்மதெ ஊழை் எதிரப்்பு ொம்பியன் விருது 

 இந்தியானவச ்தசரந்்த சமூக ஆரவ்லரான அஞ்சலி பரத்வாஜ்  அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் 

சரவ்ததச ஊழல் எதிரப்்பு சாம்பியன்ஸ் விருதுக்குத ்ததரவ்ு கசய்யப் பட்டு உள்ளார.் 

 தமலும் 11 உறுப்பினரக்ள் இதில் ஊழல் எதிரப்்பு சாம்பியன்களாக அங்கீகரிக்கப் பட்டு 

உள்ளனர.்  

 “ெதாரக் நாக்ரிக் ெங்சகதன்” என்பதின் நிறுைனர ்அஞ்ெலி ஆைார.் 
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 இது அரொங்கத்தின் சைளிப்பலடத் தன்லம மற்றும் சபாறுப்புலடலம ஆகியவற்னற 

ஊக்குவிக்கும் குடிமக்கள் ொரந்்த ஒரு குழுைாகும். 

 சமலும் இது குடிமக்களின் திறன்மிகு பங்சகற்லபயும் ஊக்கப்படுத்துகின்றது.  

 

 

உைக மனிதவள மமம்பாட்டு காங்கிரஸ் விருதுகள் 

 29வது உலகளாவிய மனிதவள தமம்பாட்டு காங்கிரஸ் விருதுகளில் யூனியன் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா வங்கியானது பல்தவறு பிரிவுகளில் விருதுகனளப் கபற்றுள்ளது. 

o மனித வளத்தில் சிறந்த தசனவ வழங்குநர.் 

o “கற்றல் மற்றும் தமம்பாட்டில் சிறந்து விளங்குவதற்கான” சிறந்த நிறுவனம். 

 அதன் தனலனமப் கபாது தமலாளரான கல்யாண் குமார ்அவரக்ள் "ஆண்டின் தனலனம 

மனித வள அலுவலர"் என்று கபயரிடப் பட்டுள்ளார.் 

 

 

பட்டியை் ெமூகத்தினருக்கான மதசிய ஆலையத்தின் புதிய தலைவர ்

 விஜய் சம்ப்லா ததசிய பட்டியல் சாதிகளுக்கான ஆனணயத்தின் தனலவராக 

கபாறுப்தபற்று உள்ளார.் 

 அவர ்2014 முதல் 2019 வனர முன்னாள் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துனற 

அனமசச்ராக இருந்தார.்  

 பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான ததசிய ஆனணயமானது ஓர ் இந்திய அரசியலனமப்பு 

அனமப்பு நிறுவனமாகும்.  
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 இது பட்டியல் சாதியினரின் மீதான சுரண்டலுக்கு எதிராக பாதுகாப்புகனள வழங்க 

நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 இது பட்டியல் சாதிகளின் சமூக-கபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கும், அவரக்ளுக்கு எதிரான 

அட்டூழியங்கனளத் தடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. 

 இந்திய அரசியலனமப்பின் 338வது சரதத்ு, பட்டியல் சாதியினருக்கான ததசிய 

ஆனணயதத்ுடன் கதாடரப்ுனடயது ஆகும். 

 

அட்ைாை்டிக்லகப்  படகிை் கடந்த மிக இளம் வயது சபை் 

 இங்கிலாந்னதச ் தசரந்்த கபண்ணான ஜாஸ்மின் ஹாரிசன் என்பவர ் அட்லாண்டிக் 

கபருங்கடனலத் தனியாக படகில் கடந்த மிகவும் இளம் வயது கபண் என்ற 

கபருனமனயப் கபற்றுள்ளார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டின் தாலிஸ்கர ்விஸ்கி அட்லாண்டிக் தசலஞ்ச ்என்ற தபாட்டியில் முதலிடம் 

பிடித்ததன் மூலம் அவர ்இந்த சாதனனனய நிகழ்தத்ினார.் 

 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ரஞ்சிக் மகாப்லப - கிரிக்சகட் 

 87 ஆண்டுகளில் முதல் முனறயாக, ரஞ்சிக் தகாப்னபக்கான தபாட்டி ரத்து கசய்யப் 

படுகிறது. 

 இது இந்தியாவின்  முதல் தர உள்நாட்டு கிரிக்ககட் தபாட்டியாகும். 

 இது 1892 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 சட்டமறுப்பு இயக்கம் காரணமாக இது 1930-31 ஆம் ஆண்டு முதல் 1931-34 ஆம் ஆண்டு 

வனர ரதத்ு கசய்யப் பட்டது.   

 உலகப் தபாரக்ளின் தபாதும் முதல் தர கிரிக்ககட் தபாட்டிகனள நடதத்ிய ஒதர நாடு 

இந்தியாவாகும். 
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சடஸ்ட் மபாட்டியிை் அதிக விக்சகட்டுகலள வீழ்த்திய 2வது வீரர ்

 இந்தியாவில் வினளயாடப்பட்ட கடஸ்ட் கிரிக்ககட் தபாட்டிகளில் அதிக விக்ககட்டுகனள 

(268) வீழ்த்திய 2வது கிரிக்ககட் வீரர ் ரவீசச்ந்திரன் அஸ்வின் ஆவார.் இவர ் ஹரப்ஜன் 

சிங்னகப் பின்னுக்குத் தள்ளி 2வது இடத்னதப் பிடித்துள்ளார.்  

 அஸ்வின் இதுவனர 76 தபாட்டிகளில் கமாதத்ம் 394 விக்ககட்டுகனள வீழ்தத்ியுள்ளார.் 

 ஒட்டுகமாதத்மாக ஹரப்ஜன் சிங் 417 விக்ககட்டுகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளார.் 

 619 விக்ககட்டுகளுடன் இந்தியாவின் முன்னணியில் உள்ள அதிக விக்ககட்டுகனள எடுதத் 

வீரர ்அனில் கும்ப்தள ஆவார.்  

 

 

20 கிமைா மீட்டர் நலடபயைத்திை் மதசியெ ்ொதலன 

 பிரியங்கா தகாஸ்சுவாமி அவரக்ள் 20 கி.மீ. நனட பயணதத்ில் ஒரு ததசியச ்சாதனனனய 

முறியடித்துள்ளார.் 

 இவர ்இசச்ாதனனனய 8வது ஓபன் ததசிய மற்றும் 4வது சரவ்ததசப் பந்தய-நனட பயண 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் நிகழ்தத்ினார.்  

 இவர ்1 : 28 : 45 என்ற ஒரு கால அளவில் இலக்லகக் கடந்து அந்தச ்ொதலனனயப்  பலடதத்ு 

உள்ளார.் 

 கடந்த ஆண்டில் இசத நிகழ்வில் பாை்னா ஜாட் என்பவர ் ஏற்படுதத்ிய 1 : 29 : 54 என்ற 

ொதலனலய இைர ்முறியடிதத்ுள்ளார.் 

 இதற்கு முன்பு பிரியங்கா 2017-18 ஆம் ஆண்டில் சதசிய அளவில் 2 சைள்ளிப் 

பதக்கங்கலள சைன்றுள்ளார.் 

 சமலும் இைர ் அகில இந்திய இரயில்சை சபாட்டியில் (2018) ஒரு தங்கப் பதக்கத்லதயும் 

சைன்றுள்ளார.் 

 இைர ் இத்தாலியில் (சராம்) உலக நலட பயண ொம்பியன்ஷிப் மற்றும் ஜப்பானில் 

ஆசியான் நலடபயண ொம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில் பங்சகற்றுள்ளார.்  
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மதசிய மமலெப் பந்தாட்டப் பட்டம் 

 மணிக்கா பதர்ா அவரக்ள் 82வது மூதத்தார ்ததசிய தமனசச ்பந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிப்னப 

கவன்றுள்ளார.் 

 இது நாட்டில் நனடகபறும் மிகவும் புகழ்கபற்ற ஒரு உள்ளரங்கப் கபாழுதுதபாக்கு 

வினளயாட்டாகும். 

 இது கபரும்பாலும் தமற்கு வங்காளம், மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத் ஆகிய 

மாநிலங்களில் வினளயாடப்படுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐடிடிஎப் அனமப்பினால் வழங்கப்பட்ட “திருப்புமுலன நட்ெதத்ிர 

விருலத” சைன்ற ஒசர இந்தியர ்இைராைார.்  

 சமலும் இைர ்2020 ஆம் ஆண்டின் ராஜீை் காந்தி சகல் ரதன்ா விருலதயும் சைன்று உள்ளார.்  

 

 

200 இடது லக மட்லடயாளரக்ளின் விக்சகட்டுகள் 

 கடஸ்ட் கிரிக்ககட்டின் 143 ஆண்டு வரலாற்றில் இடது னக மட்னடயாளரக்ளுக்கு எதிராக 

200 விக்ககட்டுகனள வீழ்த்திய முதல் வீரர ் என்ற கபருனமனய ரவிசச்ந்திரன் அஸ்வின் 

கபற்றுள்ளார.் 

 கசன்னன எம்.ஏ.சிதம்பரம் வினளயாட்டரங்கத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 

இந்தியாவின் இரண்டாவது கடஸ்டின் தபாது அவர ்இந்தச ்சாதனனனய நிகழ்தத்ி உள்ளார.் 

 அஸ்வின் தனது வாழ்க்னகயில் இதுவனர 391 விக்ககட்டுகனள வீழ்தத்ியுள்ளார.் 
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 இடது னக மட்னடயாளரக்ளுக்கு எதிராக கடஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் இரண்டாவது மிக 

கவற்றிகரமான பந்து வீசச்ாளர ் இலங்னகனயச ் தசரந்்த முத்னதயா முரளிதரன் (191 

விக்ககட்டுகள்) ஆவார.் 

 

 

ஆஸ்திமரலிய ஓபன் 2021 

 கசரப்ியானவச ்தசரந்்த உலக முதன்னம கடன்னிஸ் வீரரான தநாவக் தஜாதகாவிக்  தனது 

9வது ஆஸ்திதரலிய ஓபன் பட்டத்னத கவன்றார.் 

 இது தஜாதகாவிக்கின் 18வது கிராண்ட் ஸ்லாம் கவற்றியாகும். 

 இவர ் ரஃதபல் நடால் மற்றும் தராஜர ் கபடரரிடமிருந்து இரண்டு பட்டங்கள் பின் தங்கி 

உள்ளார.் 

 நதவாமி ஒசாகா தனது இரண்டாவது ஆஸ்திதரலிய ஓபன் 2021 கபண்கள் ஒற்னறயர ்

தகாப்னபனயயும் நான்காவது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்னதயும் கவன்றார.் 

 முந்னதய ஆண்டில் US ஓபன் சாம்பியனான உடன் இந்த ஆஸ்திதரலிய ஓபன் தபாட்டியில் 

கவன்றுள்ளார.் 
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 இது தபான்ற கவற்றி இவருக்கு இரண்டாவது முனறயாகும். 

 இப்தபாது அவர ் இரண்டு US ஓபன் பட்டங்கனளயும் (2018, 2020) மற்றும் இரண்டு 

ஆஸ்திதரலிய ஓபன் தகாப்னபகனளயும் (2019, 2021) கபற்றுள்ளார.் 

 

Adriatic Pearl Boxing Tournament  

 மாண்டினீக்தராவின் புட்வாவில் நனடகபற்ற 30வது Adriatic Pearl Boxing தபாட்டியில் 

பாபிதராஜிசானா சானு (51 கிதலா), அருந்ததி சவுதர்ி (69 கிதலா) ஆகிதயார ்இரண்டு தங்கப் 

பதக்கங்கனளப் கவன்றனர.் 

 இந்தப் தபாட்டியில் முன்னதாக தங்கப் பதக்கங்கனளப் கபற்ற மற்ற இந்தியப் கபண்கள் 

குதத்ுச ்சண்னட வீரரக்ள் அல்ஃபியா பதான் (+ 81 கிதலா), வின்கா (60 கிதலா) மற்றும் டி 

சனாமாசச்ா சானு (75 கிதலா) ஆகிதயார ்ஆவர.் 

 இந்தியப் கபண்கள் 10 பதக்கங்களுடன் (5 தங்கம், 3 கவள்ளி மற்றும் 2 கவண்கலம்) சிறந்த 

அணியாக உருகவடுதத்னர.் 

 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடமைாரக் காவை் பலட தினம் – பிப்ரவரி 01 

 இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பனடயானது இந்தியாவின் ஆயுதப் பனடயாகும். 

 இது கடல்சார ்வளங்கனளப் பாதுகாத்துக் கடல்சார ்சட்டத்னத அமலாக்கம் கசய்கின்றது. 

 இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பனடயானது 1977 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 01 அன்று ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. 

 ஆனால் இது கடதலாரக் காவல் பனடச ் சட்டம் 1978 என்ற சட்டதத்ின் மூலம் 1978 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 அன்று ஒரு தனிெச்ுதந்திர ஆயுதப் பலடயாக முலறயாக ஏற்படுதத்ப் 

பட்டது. 
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உைக ெதுப்பு நிைங்கள் தினம் - பிப்ரவரி 02 

 நமது புவிக் கிரகத்திற்கும் மக்களுக்கும் சதுப்பு நிலங்களின் ஒரு முக்கியப் பங்கு குறிதத்ு 

உலகளாவிய விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்த இந்நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த நாள் 1971  ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2, அன்று சதுப்பு நிலங்கள் கதாடரப்ான ஒரு 

ஒப்பந்தத்னத  ஏற்றுக் ககாண்ட நானளக் குறிக்கிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் சதுப்பு நிலங்களுக்கான ராம்சார ்ஒப்பந்தம் னககயழுத்திடப் 

பட்ட 50வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆண்டு உலக சதுப்பு நிலங்கள் தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு 'சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் 

நீர'் என்பதாகும். 

 

 

மனித ெமகாதரத்துவத்திை்கான  ெரவ்மதெ நாள் - பிப்ரவரி 04 

 கவவ்தவறுக் கலாசச்ாரங்கள் மற்றும் மதங்கள் அல்லது நம்பிக்னககள் பற்றிய 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதன் முக்கியதத்ுவத்னதயும், சகிப்புத் தன்னமனய 

தமம்படுதத்ுவனதயும் இது அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு 21 டிசம்பர ் அன்று ஐ. நா கபாதுச ் சனபயானது இந்த நானளக் 

கனடபிடிப்பதற்கான ஒரு தீரம்ானத்னத நினறதவற்றியது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ‘எதிரக்ாலத்திற்கான பானத’ என்பதாகும். 
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உைகப் புை்று மநாய் தினம் – பிப்ரவரி 04 

 இது சரவ்ததசப் புற்றுதநாய்க் கட்டுப்பாட்டகதத்ிற்கான ஒன்றியதத்ினால் (Union for 

International Cancer Control - UICC) தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு உலக ஒருங்கினணப்பு 

முன்கனடுப்பாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகப் புற்றுசநாய் தினதத்ின் கருதத்ுரு, ”நான் மற்றும் என்னால் 

முடியும்” (I Am and I Will) என்பதாகும். 

 உலகப் புற்று சநாய் தினமானது பாரஸீில் நலடசபற்ற முதலாைது புற்றுசநாய்க்கான 

உலக மாநாட்டில் 2000 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுதத்ப்பட்டது. 

 இத்தினமானது UICC ஒன்றியத்தினால் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டின் உலகப் புற்றுசநாய்ப் பிரகடனத்தின் இலக்குகளுக்கு ஆதரவு 

அளிப்பதற்காகத் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

சபை் பிைப்புறுப்புெ ் சிலதவுக்கு எதிராக ெகிப்புத் தன்லமயை்ைாததை்கான 

ெரவ்மதெ தினம் – பிப்ரவரி 06 

 இந்தத ் தினமானது கபண் பிறப்புறுப்புச ் சினதவு குறிதத்ு ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 இது ஆப்பிரிக்காவில், குறிப்பாக வடகிழக்கு, கிழக்கு மற்றும் தமற்கு ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 

பகுதிகளில் முக்கியமாக கசயல்படுத்தப்படுகின்றது.  

 இந்த நனடமுனறக்கு எதிராக உலக சுகாதார அலமப்பானது 1997 ஆம் ஆண்டில் யுனிசெப் 

மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் சதாலக நிதியம் ஆகியைற்றுடன் இலணந்து 

கூட்டறிக்லக ஒன்லற சைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, ”சபண் பிறப்புறுப்புச ் சிலதலை 

ஒழித்தலுக்கு தவண்டிய உலக செயல்படாத தன்லம என்ற காலத்திற்கு தநரமில்னல, 

ஒன்றிலணதல், நிதி மற்றும் நடைடிக்லக ஆகியைற்றிற்கான தருணம்” என்பதாகும்.  

 

 

பாதுகாப்பான இலையத்திை்கான ெரவ்மதெ  நாள் - பிப்ரவரி 09 

 இது முதன்முதலில் 2004 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இது ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் ‘குழந்னதகளுக்கான சிறந்த இனணயம்’ என்ற ஒரு 

ககாள்னகயின் ஒரு பகுதியாகும். 

 ஒவ்தவார ் ஆண்டும் இந்த நாளானது வளரந்்து வரும் இனணயச ் சிக்கல்கனளப் பற்றிய 

விழிப்புணரன்வ அதிகரிப்பனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 இனணய அசச்ுறுதத்ல் தபான்றனவயும் இதில் அடங்கும். 

 தற்தபானதய கவனலகனளப் பிரதிபலிக்கும் தனலப்னப இது ததரவ்ு கசய்கிறது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்கபாருள் ‘நாம் நம்பும் இனணயம்: இனணய உலகில் நம்பகத ்

தன்னமனய ஆராய்தல்’ (An internet we trust: exploring reliability in the online world) என்பதாகும். 

 

 

உைகப் பருப்பு வலககள் தினம் – பிப்ரவரி 10 

 இது ககாண்னடக் கடனல, வறண்ட பீன்ஸ், பயறு வனககள் தபான்ற பருப்பு வனககனள 

ஒரு உலக உணவாக அங்கீகரிக்கின்றது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் பருப்பு வனககள் தினத்திற்கான தீரம்ானது 2013 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் பட்டது. 

 இந்த தினமானது 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 

 

மதசிய குடை்புழு நீக்க நாள் - பிப்ரவரி 10 

 ஒவ்தவார ்ஆண்டும் பிப்ரவரி 10 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10 ஆகிய தததிகள் ததசிய குடல்புழு நீக்க 

நாள்களாக அனுசரிக்கப்படுகின்றன. 

 1-19 வயதிற்குள் உள்ள குழந்னதகளினடதய குடல் புழுக்கனள ஒழிப்பனத இந்நாள் 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
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 இந்தப் புழுக்கள் மண் வழி பரவும் கதாற்றுயிரிகள் என்றும் குறிப்பிடப் படுகின்றன. 

 குடல் புழுக்கள் மனிதக் குடலில் வாழும் ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். 

 அனவ குழந்னதகள் உட்ககாள்ளும் ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் னவட்டமின்கனள 

உட்ககாள்கின்றன. 

 

 

அறிவியை் துலையிை் ெரவ்மதெப் சபை்கள் மை்றும் சபை் குழந்லதகள் தினம் - 

பிப்ரவரி 11 

 2015 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சனபயானது அறிவியல் துனறயில் 

சரவ்ததசப் கபண்கள் மற்றும் கபண் குழந்னதகள் தினத்னத நிறுவ முடிவு கசய்தது. 

 அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துனறயில் பாலினச ் சமதத்ுவத்னத தமம்படுத்தச ்

கசய்வனத இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இத்தினதத்ிற்கான 2021 ஆம் ஆண்டின் கருதத்ுரு "தகாவிட் -19 கதாற்றுக்கு எதிரான 

தபாராட்டதத்ில் முன்னணியில் உள்ள கபண் விஞ்ஞானிகள்" (Women Scientists at the forefront 

of the fight against COVID-19)  என்பதாகும். 
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உைக யுனானி தினம் - பிப்ரவரி 11 

 யுனானி மருதத்ுவ முனற மூலம் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு குறிதத் விழிப்புணரன்வப் 

பரப்புவனத இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது அதன் தநாய்த் தடுப்பு மற்றும் தநாய்த் தீரக்்கும் தத்துவதத்ின் மூலம் கசய்யப் படும். 

 ஹக்கீம் அஜ்மல்கானின் பிறந்த நானளக் குறிக்கும் வனகயில் ஒவ்தவார ்ஆண்டும் இந்த 

நாள் ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 அவர ் ஒரு சிறந்த இந்திய யுனானி மருதத்ுவர ் மற்றும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சுதந்திர 

தபாராளி ஆவார.் 

 இவர ் புதுடில்லியில் உள்ள ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கனலக்கழகத்தின் 

நிறுவனரக்ளில் ஒருவராவார.் 

 முதல் யுனானி தினமானது ஐதராபாதத்ிலுள்ள யுனானி மருதத்ுவத்திற்கான மதத்ிய 

ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 

 

நிதி எழுத்தறிவு வாரம் - பிப்ரவரி 08 - 12 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது 2016 முதல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நிதி எழுதத்றிவு வாரத்னத 

நடத்தி வருகிறது. 

 இது ‘கடன் ஒழுக்கத்னத வளரத்்துக் ககாள்வது மற்றும் ததனவக்தகற்ப முனறயான நிதி 

நிறுவனங்களிடமிருந்துக் கடன் கபறுவனத ஊக்குவித்தல்’ என்பதின் மீது கவனம் 

கசலுத்தும். 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு முனறயான நிறுவனங்களில் இருந்து கடன் மற்றும் கடன் 

வழங்கும்   ஒழுங்கு முனற "Credit Discipline and Credit from Formal Institutions” என்பதாகும். 

 

மதசிய உை்பத்தித் தினம் – பிப்ரவரி 12   

 இந்தத் தினமானது இந்தியாவில் உற்பதத்ித் திறன் கலாசச்ாரத்னத ஊக்குவிப்பதற்காக 

ததசிய உற்பதத்ித் திறன் ஆனணயத்தினால் (NPC) அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 இந்தத் தினமானது 1958 ஆம் ஆண்டில் NPC (National Productivity Council) உருைாக்கப் 

பட்டலதக் குறிக்கின்றது. 

 NPC என்பது மத்திய ைரத்்தக மற்றும் சதாழிற்துலற அலமெெ்கத்தின் சதாழிற்துலற 

மற்றும் உள்நாட்டு ைரத்்தக ஊக்குவிப்புத் துலறயின் கீழ் உள்ள ஒரு தனிெச்ுதந்திர பதிவு 
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செய்யப்பட்ட ெமூகமாகும்.  

 சதசிய உற்பதத்ித் திறன் ைாரமானது பிப்ரைரி 12 முதல் 18 ைலர அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 

 

உைக வாசனாலி தினம் - பிப்ரவரி 13 

 2011 ஆம் ஆண்டில், யுகனஸ்தகாவின் கபாது மாநாடானது அதன் 36வது அமரவ்ில், பிப்ரவரி 

13 ஆம் தததியினன உலக வாகனாலி தினமாக அறிவித்தது. 

 இந்நாள் ஐக்கிய நாடுகள் வாகனாலி அனமப்பின் ஆண்டு தினத்துடன் ஒதத்ுப் தபாகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சரவ்ததச ஒளிபரப்புச ்தசனவயானது  1946 ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 13 

ஆம் தததியன்று நிறுவப்பட்டது. 

 இது 10வது ஆண்டு விழாவாகும். 

 இந்த ஆண்டு பின்வரும் மூன்று துனண கருப்கபாருள்கள் மூலம் இந்நாள் ககாண்டாடப் 

படும். 

 பரிணாமம்: உலகம் மாறுகிறது, வாகனாலி வளரக்ிறது எனதவ வாகனாலி உறுதியானது 

மற்றும் நினலயானது. 

 புத்தாக்கம்: உலகம் மாறுகிறது, வாகனாலி தன்னன மாற்றிக் ககாள்கிறது மற்றும் 

புதுனமகனள உருவாக்குகிறது - வாகனாலி புதிய கதாழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்றது, எங்கு 

தவண்டுமானாலும் பயன்படுதத்க் கூடியதாக உள்ளது, இது எல்லா இடங்களிலும் மற்றும் 

அனனவருக்கும் அணுகக் கூடியது. 

 இனணப்பு: உலகம் மாறுகிறது, வாகனாலி இனணக்கின்றது - இயற்னகப் தபரழிவுகள், 

சமூகப் கபாருளாதார கநருக்கடிகள், கதாற்றுதநாய்கள் தபான்றவற்றின் தபாது நமது 

சமூகத்திற்கு வாகனாலி தமது  தசனவகனள அளிக்கின்றது. 

 

உைக பாங்மகாலின் (எறும்புை்ைி) நாள் - பிப்ரவரி 13 

 உலக பாங்தகாலின் நாளானது பிப்ரவரி மாதத்தின் மூன்றாம் சனிக்கிழனம 

ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 இந்த சரவ்ததச முயற்சியானது பாங்தகாலின் இனங்கள் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 பாங்தகாலின் உயிரினதத்ின் எட்டு வனககளில், இந்தியப் பாங்தகாலின் (Manis crassicaudata) 

மற்றும் சீனப் பாங்தகாலின் (Manis pentadactyla) ஆகியனவ இந்தியாவில் காணப் 

படுகின்றன. 

 இவற்றின் பாதுகாப்பு நினல 

o இந்தியப் பாங்தகாலின்: அருகி வரும் உரியினங்கள். 

o சீனப்  பாங்தகாலின்: மிகவும் அருகி வரும் உரியினங்கள். 

 இந்த இரண்டு இனங்களும் 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் பகுதி I 

என்பதின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 
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ெமராஜினி நாயுடு பிைந்த நாள் / மதசிய மகளிர ்தினம் 2021 

 

 சதராஜினி நாயுடு பிறந்த நாளானது ததசிய மகளிர ்தினமாகக் ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 அவர ் தனது கவினதகள் காரணமாக ‘இந்தியாவின் னநட்டிங்தகல்’ அல்லது ‘பாரத ்

தகாகிலா’ என்ற புனனப் கபயருடன் புகழ் கபற்றார.் 

 இந்த ஆண்டு சதராஜினி நாயுடுவின் 142வது பிறந்த நாளாகும். 

 அவர ் தற்தபானதய உத்தரப் பிரததசமான  ஐக்கிய மாகாணங்களின் முதல் கபண் 

ஆளுநராவார.் 

 1925 ஆம் ஆண்டில் கான்பூரில் நனடகபற்ற இந்தியத ்ததசியக் காங்கிரஸின் தனலவராக 

ததரந்்கதடுக்கப் பட்டார.் 
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ெரவ்மதெ குழந்லதப் பருவ காை புை்றுமநாய் தினம் - பிப்ரவரி 15 

 குழந்னதப் பருவ கால புற்றுதநாய் குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனத இது 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 புற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்னதகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர ,் உயிர ்

பினழத்தவரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது குடும்பங்களுக்கு ஆதரனவ கவளிப்படுத்தச ்

கசய்வனதயும் இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 சிறப்பான இதன் 20வது பதிப்பில், குழந்னதப் பருவ கால புற்றுதநாய் சரவ்ததசம் மற்றும் 

சரவ்ததச குழந்னதப் புற்றுதநாயியல் சங்கம்  ஆகியனவ இனணந்து மூன்று ஆண்டு கால 

பிரசச்ாரத்னத கவளியிடுகின்றன. 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது #throughourhands என்ற ஒரு கருதத்ுருவின் கீழ் திட்டமிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 குழந்னதப் பருவ கால புற்றுதநாய் சரவ்ததசம் என்பதின் பிரசச்ாரமானது #CureAll என்ற 

உத்தியுடன் முழுனமயாக இனணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது குழந்னதப் பருவ கால புற்றுதநாய்க்கான உலக சுகாதார அனமப்பின் உலகளாவிய 

முன்முயற்சியின் ஒரு முக்கிய உத்தியாகும். 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப் பட்டது. 

 

 

ெரவ்மதெ காை் லக வலிப்பு தினம் – பிப்ரவரி 08 

 பிப்ரவரி மாதத்தின் 2வது திங்கள் கிழனமயானது சரவ்ததச கால்-னக வலிப்பு தினமாகக் 

ககாண்டாடப்படுகின்றது. 

 இது கால்-னக வலிப்பு குறிதத்ு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ும் தநாக்கம் ககாண்ட ஒரு 

சிறப்பு நிகழ்வாகும். 

 கால்-னக வலிப்பு என்பது வலிப்புத் தாக்கங்கனள ஏற்படுதத்ும் ஒரு நரம்பு மண்டலப் 

பிரசச்ினனயாகும்.  

 இந்த வலிப்புத் தாக்கதத்ின் கடுனமத் தன்னமயானது நபருக்கு நபர ்தவறுபடும். 
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உைக ெமூக நீதி தினம் – பிப்ரவரி 20 

 இத்தினமானது சமூக நீதியின் மூலம் னகயாளப்படும் நன்னமகள் மற்றும் அது குறித்த 

விவகாரங்களுக்காக அரப்்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு இதத்ினமானது, “டிஜிட்டல் சபாருளாதாரதத்ில் ெமூக நீதிக்கான ஒரு 

அலழப்பு” என்ற கருதத்ுருவுடன் சகாண்டாடப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெலபயனது இத்தினத்லத அனுெரிப்பதற்காக 2007 ஆம் ஆண்டு 

நைம்பர ்26 அன்று தனது ஒப்புதலல ைழங்கியது. 

 

 

அருைாெெ்ைப் பிரமதெம் மாநிை  தினம் - பிப்ரவரி 20 

 1987 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20, அன்று அருணாசச்லப் பிரததசம் ஒரு முழு மாநிலமாக 

உருகவடுத்தது. 

 இது 1972 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 20 ஒன்றியப் பிரததச அந்தஸ்னதப் கபற்றது. 

 பின்னர ்இதற்கு அருணாசச்லப் பிரததசம் என்று கபயர ்மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 
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மிமொரம் மாநிை தினம் - பிப்ரவரி 20 

 மிதசா ஹில்ஸ் பகுதியானது சுதந்திரத்தின் தபாது அசாமுக்குள் லுஷாய் ஹில்ஸ் என்ற 

மாவட்டமாக மாறியது. 

 தமலும், 1954 ஆம் ஆண்டில், இது அசாமின் மிதசா ஹில்ஸ் மாவட்டமாக மறுகபயரிடப் 

பட்டது. 

 மிதசா ததசிய முன்னணியின் மிதவாதிகளுடன் ஓர ்ஒப்பந்தத்தில் னககயழுதத்ிட்ட பிறகு, 

மத்திய அரசு 1972 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றியப் பிரததசத்தின் அந்தஸ்துடன் மிதசாரத்னத 

நிறுவியது. 

 மிதசாரம் மாநிலச ் சட்டம் 1986 என்ற சட்டதத்ின் படி மிதசாரமுக்கு மாநில அந்தஸ்து 

வழங்கப் பட்டது. 

 மிதசாரம் மாநிலம் முனறப்படுதத்ப் பட்டு 1987 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20, அன்று 

மாநிலமாக்கப் பட்டது. 

 

 

ெரவ்மதெ தாய் சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

 இது கமாழியியல் மற்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்னம குறித்த விழிப்புணரன்வ 

ஏற்படுதத்ுவனதயும் பன்கமாழிதத்ுவத்னத தமம்படுதத்ுவனதயும் தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு "Fostering multilingualism for inclusion in education 

and society" (கல்வி மற்றும் சமூகதத்ில் பன்கமாழித் தன்னமனய உள்ளடக்குவனத 

தமம்படுதத்ுவது) என்பதாகும். 
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 இது 1999 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் யுகனஸ்தகா அனமப்பின் கபாது கூடுனகயின் 

தபாது பிரகடனப் படுத்தப்பட்டது. 

 

உைக ொரைர ்தினம் - பிப்ரவரி 22 

 உலக சாரணர ்தினக் ககாண்டாட்டங்கள் ராபரட்் தபடன்-பவல் என்பவரின் பிறந்த நானள 

நினனவு கூரக்ின்றன. 

 இவர ்1857 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார.் 

 இவர ்1908 ஆண்டில் சாரணியத்னத நிறுவியவர ்ஆவார.் 

 சாரணர ்என்பது இனளஞரக்ளுக்கான தன்னாரவ் அரசியல் சாராத ஒரு கல்வி இயக்கம் 

ஆகும். 

 

 

உைக சிந்தலன நாள் - பிப்ரவரி 22 

 இது முதலில் சிந்தனன நாள் என்று அனழக்கப்படுகிறது. 

 இது உலககங்கிலும் உள்ள அனனத்துப் கபண் சாரணரக்ள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பிற 

கபண் குழுக்களால் ககாண்டாடப் படுகிறது. 

 உலககங்கிலும் உள்ள சக சதகாதர சதகாதரிகனளப் பற்றி சிந்திக்க இந்நாள் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இது அவரக்ளின் கவனலகனள நிவரத்த்ி ககாள்ளச ் கசய்வனதயும் வழிகாட்டலின் 

உண்னமயான கபாருனளப் புரிந்து ககாள்ளச ் கசய்வனதயும் தநாக்கமாக ககாண்டு 

உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு ‘அனமதினயக் கட்டனமத்தல்’ என்பதாகும். 
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மத்திய கைாை் வரி தினம் - பிப்ரவரி 24 

 மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வாரியதத்ின் தசனவனயக் ககௌரவிக்கும் விதமாக இந்த 

நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 1944 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24 ஆம் தததியில் மத்திய கலால் மற்றும் உப்புச ்சட்டம் இயற்றப் 

பட்டனத நினனவு கூரும் வனகயில் இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 மத்திய மனறமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியமானது முன்பு கலால் மற்றும் சுங்க வாரியம் 

என்று அனழக்கப்பட்டது. 

 இப்தபாது இது நிதி அனமசச்கத்தின் வருவாய்த் துனறயின் கீழ் உள்ளது. 

 

 

உைக அரசு ொரா நிறுவன தினம் – பிப்ரவரி 27 

 முதன்முனறயாக, உலக அரசு சாரா நிறுவன (NGO) தினமானது, பின்லாந்து நாட்டின 

தலலநகரான சஹல்சிங்கியில் அனுெரிக்கப்பட்டது.  

 2010 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தினமானது லிதத்வனியாவில் பால்டிக் கடல் நாடுகளின் IX 

பால்டிக் கடல் பகுதி NGO மன்ற ஆலணயத்தின் உறுப்பு நாடுகளால் அதிகாரப் பூரை்மாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

 இந்தத் தினதத்ின் முக்கிய சநாக்கம் ெமூகத்தின் சிறப்புமிகு நலனுக்காக மக்கலள NGO 

அனமப்புகளுடன் பங்கு சகாள்ளெ ்செய்ைலத ஊக்குவிப்பதாகும்.  

 

ெரவ்மதெ துருவக் கரடி தினம் - பிப்ரவரி 27 

 இனதத் துருவக் கரடிகள் சரவ்ததச நிறுவனம் ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 புவி கவப்பமனடதல் மற்றும் குனறந்து வரும் கடல் பனிக் கட்டிகள் ஆகியனவ துருவக் 

கரடிகளின் மீது ஏற்படுதத்ும் தாக்கம் குறிதத்ு ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனத இது 

தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

இந்திய புரதெ ்ெத்து நாள் - பிப்ரவரி 27 

 இது இந்தியாவில் புரதச ் சதத்ு சாரந்்த விழிப்புணரவ்ு மற்றும் தபாதுமான புரதசச்தத்ு 

குறித்த திட்டத்திற்கு ஆதரவு திரட்டுவனத தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு 'Powering with Plant Protein' (தாவரப் புரதச ்

சதத்ுடன் பலப்பட தவண்டும்) என்பதாகும். 
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அரிய மநாய் நாள் - பிப்ரவரி 28 

 இது ஒவ்தவார ்ஆண்டும் பிப்ரவரி மாததத்ின் கனடசி நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது அரிய தநாய்களுக்கான விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவததாடு, அரிய தநாய்கள் உள்ள 

நபரக்ளுக்கும் அவரக்ளது குடும்பங்களுக்கும் சிகிசன்ச மற்றும் மருதத்ுவ 

பிரதிநிதிதத்ுவத்திற்கான அணுகனல தமம்படுதத்ுகிறது. 

 அரிய தநாய்களுக்கான ஐதராப்பிய அனமப்பானது 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்நானள 

நிறுவியது. 

 

மதசிய அறிவியை் தினம் - பிப்ரவரி 28 

 இத்தினம் சர ்சந்திரதசகர கவங்கட ராமன் அவரக்ள் ராமன் வினளனவ கண்டுபிடித்தனத 

நினனவு கூரக்ிறது. 

 1930 ஆம் ஆண்டில் இந்தக் கண்டுபிடிப்புக்காக அவர ்தநாபல் பரிசு கபற்றார.் 

 சமூகத்தில் அறிவியலின் பங்கு குறிதத் ஒரு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத் இந்நாள் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டு ததசிய அறிவியல் தினத்தின் கருத்துரு ‘Future of STI: Impact on Education Skills and 

Work’ (இந்தியாவில் அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தின் எதிரக்ாலம் : கல்வி, திறன்கள் 

மற்றும் தவனல மீதான தாக்கம்) என்பதாகும். 

 முதல் ததசிய அறிவியல் தினமானது 1987 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28, அன்று ககாண்டாடப் 

பட்டது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

ஊழை் கை்மைாட்டக் குறியீடு  

 இனத டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டரத்நஷனல் என்ற நிறுவனம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் கமாதத்ம் 180 நாடுகளில் இந்தியாவின் தரவரினச ஆறு இடங்கள் 

குனறந்து 86வது இடத்திற்கு வந்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் கமாத்தம் 180 நாடுகளில் இந்தியா 80வது இடதத்ில் தரவரினச படுத்தப் 

பட்டு உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் சீனா 78வது இடதத்ிலும், பாகிஸ்தான் 124வது இடதத்ிலும் உள்ளது. 

 நியூசிலாந்து மற்றும் கடன்மாரக்் நாடுகள் முதல் இடங்களில் உள்ளன. 

 தசாமாலியா மற்றும் கதன் சூடான் ஆகியனவ கனடசி இடங்களில் உள்ளன. 

 

 

ஆசிய-பசிபிக் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சுகாதாரக் குறியீடு 

 இனதப் கபாருளாதாரப் புலனாய்வுப் பிரிவு என்ற அனமப்பு கவளியிட்டுள்ளது. 

 ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் 11 சுகாதார அனமப்புகளின் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 

சுகாதாரச ் தசனவனய ஏற்றுக் ககாள்வதற்கான தயாரந்ினலனய இந்தக் குறியீடு 

அளவிடும். 

 மதிப்பீடு கசய்யப்பட்ட சுகாதார அனமப்புகளில் இந்தியா, சீனா, சிங்கப்பூர,் 

ஆஸ்திதரலியா, மதலசியா, னதவான், ஜப்பான், தாய்லாந்து, இந்ததாதனசியா, கதன் 

ககாரியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகியனவ அடங்கும். 

 இந்தப் பட்டியலில் சிங்கப்பூர ்சிறந்து விளங்குகிறது. 

 னதவான் இரண்டாவது இடத்னதப் பிடித்துள்ளது. 

 ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகள் முனறதய இந்தக் குறியீட்டின் 

மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடங்களில் உள்ளன. 

 இந்தியா 10வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்ததாதனசியாவானது இறுதியாக 11வது இடதத்ில் உள்ளது. 
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EIU ெனநாயகக் குறியீடு 2020 

 

 வருடாந்திர ஜனநாயகக் குறியீட்டில் இந்தியா இரண்டு இடங்கள் சரிந்து 53வது 

இடதத்ிற்குத் தள்ளப்பட்டது. 

 இனதப் கபாருளாதார நிபுணரக்ள் அடங்கிய புலனாய்வுப் பிரிவு (EIU - Economist Intelligence 

Unit) கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது 167 நாடுகனள ஆய்வு கசய்தது. 

 இது 23 நாடுகனள முழு ஜனநாயக நாடுகளாகவும், 52 நாடுகனள ஜனநாயகம் குன்றி வரும் 

நாடுகளாகவும், 35 நாடுகனள கலப்பு ஜனநாயக நாடுகளாகவும், 57 நாடுகனள 

சரவ்ாதிகார நாடுகளாகவும் வனகப்படுத்தியுள்ளது . 

 2014 ஆம் ஆண்டின் தரவரினசயில் 27வது இடத்தில் இருந்து இந்தியா தற்தபாது 

தரவரினசயில் சரிந்து வந்துள்ளது. 

 அகமரிக்கா, பிரான்ஸ், கபல்ஜியம், பிதரசில் தபான்ற நாடுகளுடன் இந்தியாவும் 

ஜனநாயகம் குன்றி வரும் நாடாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

ொலை விபத்துகள் குறித்து உைக வங்கியின் அறிக்லக 

 உலக வங்கியானது சமீபத்தில் தனது ஒரு அறிக்னகனய “தபாக்குவரதத்ு விபதத்ு 

காயங்கள் மற்றும் குனறபாடுகள்: இந்தியச ் சமூகதத்ின் மீது சுனம” என்ற தனலப்பில் 

கவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, உலகின் வாகனங்களில் 1 சதவீதம் மட்டுதம இந்தியாவில் 

உள்ளது. 
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 ஆனால் சானல விபதத்ுகளால் உலகளாவிய இறப்பில் இந்தியா 11 சதவீதத்னத 

ககாண்டுள்ளது. 

 சானல விபதத்ு காரணமாக இது உலகிதலதய அதிக இறப்பு எண்ணிக்னககனளக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 கிராமப்புற ஏனழ மக்களின் சானல விபதத்ு இறப்புகள் 44 சதவீதமாகும். 

 நகரப்்புற ஏனழ மக்களின் சானல விபதத்ு இறப்புகள் 11.6 சதவீதமாகும். 

 

இமயமலை இளஞ்சிவப்பு உப்புக்கான புவிொர் குறியீடு 

 

 இமயமனல இளஞ்சிவப்பு உப்னபப் புவிசார ்குறியீடாக பதிவு கசய்ய பாகிஸ்தான் முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

 புவிசார ் குறியீடு என்பது சிறப்புத் தயாரிப்புகளுக்கு ககாடுக்கப்படும் அனடயாளம் 

ஆகும். 

 இது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பின்புலத்னதக் ககாண்டுள்ளது மற்றும் அந்தப் 

பிராந்தியதத்ின் ததாற்றம் சாரந்்த குணங்கள் மற்றும் நன்மதிப்னபக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த வினல மதிப்புனடய உப்பு பஞ்சாபில் உள்ள உப்புத் மனலத் கதாடரிலிருந்து எடுக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த மனலத் கதாடர ்தபாதடாஹார ்பீடபூமியின் கதற்கிலும் ஜீலம் ஆற்றின் வடக்கிலும் 

நீண்டுள்ளது. 

 முன்னதாக பாஸ்மதி அரிசினய இந்தியாவின் உற்பத்தியாக பதிவு கசய்வதற்கான 

இந்தியாவின் நடவடிக்னகக்கு எதிராக, பாகிஸ்தான் நாடானது ஐதராப்பிய ஒன்றியதத்ில் 

வழக்கு ஒன்னறத் கதாடரந்்துள்ளது. 
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