
 

[DOCUMENT SUBTITLE] 
TYPIST 5 

[COMPANY NAME] | [Company address] 



                            

 

 

1 
 

 

 
TNPSC துளிகள் ............................................................................................................................................................................................ 9 

தமிழ்நாடு செய்திகள் ........................................................................................................................................................................... 20 

தமிழ்நாட்டில் குழந்ததகளுக்குத் தாய் பாலூடட்ல் மீதான கவனம் – 2020 ஆம் ஆண்டின் அறிக்தக

 ...................................................................................................................................................................................................... 20 

தமிழ்நாட்டின் 38வது மாவட்டம் ..................................................................................................................................... 20 

காவிரி-தவதக-குண்டாறு நதிகள் இதணப்பு ...................................................................................................... 21 

விண்சவளியில் கன ெதுரங்கள் .................................................................................................................................... 21 

தமிழ்நாடு புற்றுநநாய் பதிவுத் திடட்ம் ....................................................................................................................... 22 

மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய ததலதம நீதிபதி .................................................................................... 22 

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிதமகள் ஆதணயத்தின் புதிய ததலவர ்...................................................... 23 

காவிரியின் நீரப்்பாென அதமப்தப நவீனப்படுத்துதல் மற்றும் மீடச்டடுத்தல் ...................................... 23 

பல்லுயிர் சூழல் பாரம்பரிய மண்டலங்கள் .............................................................................................................. 23 

சவள்ளத்ததத் தடுக்கும் திட்டம் .................................................................................................................................... 24 

நம்ம திருவண்ணாமதல செயலி ................................................................................................................................. 24 
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ொகர் அன்நவஷிகா .......................................................................................................................................................... 128 

ஹீலிநயா இயற்பியல் திடட்ங்கள் ............................................................................................................................... 128 

எெ ்3 ராக்சகட ்....................................................................................................................................................................... 129 

அஸ்மி ...................................................................................................................................................................................... 129 

ரக்சிதா அவெர ஊரத்ி ...................................................................................................................................................... 130 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ரத்த ஓடட் மதடமாற்றுக் குழாய்..................................................................... 130 

அசபல் 370 விண்மீன் திரள்கள் .................................................................................................................................... 131 

குவாண்டம் கணினியியல் பயன்பாடுகள் ஆய்வகம் ........................................................................................ 131 

நவர ்மண்டல ஈரப்பதம் ................................................................................................................................................... 131 

லாங்ஆப்ஸ் திட்டம் ............................................................................................................................................................ 132 

திடீர ்இதடயடுக்கு மண்டல சவப்பமாதல் ............................................................................................................. 132 

திறன்மிகு வான்சவளி எதிர்ப்பு ஆயுதம் (SAAW) .................................................................................................. 133 

NGC 2808 ................................................................................................................................................................................... 133 

பாரக்்கர ்சூரிய ஒளி ஆய்வுத் திடட்ம் ......................................................................................................................... 134 

பிரபஞ்ெத்தின் ஓதெ ......................................................................................................................................................... 134 

தடடட்னில் கிராகன் மநர .............................................................................................................................................. 135 

மீரக்ட ்நரடிநயா அதல சதாதலநநாக்கி ................................................................................................................. 136 

நீலநிற தாதரக் கீற்று மின்னல் ................................................................................................................................... 136 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் .................................................................................................................................................................... 137 

இந்தியாவின் மாநில அளவிலான நநாய்ப் பிரெச்ிதன முன்சனடுப்பு ..................................................... 137 

ெர்வநதெ நீலக் சகாடிகள் ............................................................................................................................................... 137 

பனிப் நபரூழிக் கால காண்டாமிருகம் ..................................................................................................................... 138 
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TNPSC துளிகள் 

❖ 7வது உலகத் தமிழ்ப் பபொருளொதொரக் கருத்தரங்கு மற்றும் பமய்நிகர ் உலகப் 

பபொருளொதொர மொநொடு 2020 ஆகியவவ கொப ொலி வொயிலொக புதுசச்சரி முதல்வரொன 

நொரொய  சுவொமி அவரக்ளொல் துவக்கி வவக்கப் பட்டது. 

o இது உலகத் தமிழர ்பபொருளொதொர அவமப்பு மற்றும் மதரொஸ் சமம்பொட்டுச ்சமூகம் 

ஆகியவற்றினொல் ஒருங்கிவ க்கப்பட்டன. 

❖ இந்தியொவின் இவளய கிரொ ்ட ் மொஸ்டரக்ளொன நிகொல் சரின்,  D குசகஷ் மற்றும் 

பப ் சரவ்தேச மாஸ்டரான ரக்சிோ ரவி ஆகித ார ்ஒவ்பவொருவரும் FIDE ஆன்லைன் 

உைகக் தகடட்ஸ் மற்றும் இலைஞர ் விலரவு சசஸ் சாம்பி ன்ஷிப்பிை் ேங்கப் 

பேக்கே்லே சவன்று தங்களது சவற்றில ப் பதிவு சச ்துை்ைனர.் 

❖ உலகளொவிய குடும்ப தினம் அபமரிக்கொவில் ஒவ்பவொரு வருடத்திலும் ஜனவரி 1ம் 

சததியன்று ஒரு உலகளொவிய அவமதி மற்றும் பகிரவ்ு தினமொக பகொ ்டொடப் 

படுகிறது. 

❖ ஆந்திர மொநில அரசு ‘பபடல ்டரிகி இல்லு’ (அவனத்து ஏவழகளுக்கும் வீடுகள்) என்ற 

ஒரு திட்டத்தின் கீழ் வீட்டு மவன விநிசயொகத் திட்டத்வதத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ சீரம் இந்தியொ நிறுவனமொனது குழந்வதகளுக்கொக சவ ்டி உள்நொட்டிசலசய 

தயொரிக்கப் பட்ட நொட்டின் முதல் நிசமொனியொ தடுப்பூசியொன நிசமொசில் (PNEUMOSIL) 

என்ற ஒரு தடுப்பூசிவய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்திய எ ்ப ய்க் கழகம் ஆனது எ ்ப ய் சுத்திகரிப்பு நிவலயங்களின் 

விவசயொழிகளுக்கொக சவ ்டி (turbines) நொட்டின் முதல் பதொவலநிவலக் 

க ்கொ ிப்பு முவறவய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

o வைதரொபொத்தில் அவமந்துள்ள இந்தத் திட்டத்வத BHEL மற்றும் பஜனரல் 

எலக்ட்ரிக் நிறுவனங்களின் கூட்டு நிறுவனமொன BGGTS (BHEL-GE Gas Turbine Services) 

பசயல்படுத்துகிறது. 

❖ நொட்டின் முதல் எத்தனொல் ஆவலவய பபொது-தனியொர ்கூட்டின் கீழ் தனது மொநிலத்தில் 

அவமக்கும் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் சத்தீஸ்கர ்அரசொனது வகபயழுத்து இட்டு உள்ளது. 

❖ மகரந்தச ் சசரக்்வகக்கு உதவும் உயிரினங்களுக்கொன இந்தியொவின் முதல் பூங்கொ 

(Pollinator park) ஆனது உத்தரகொ ்ட் மொநிலத்தின் வநனிடொல் மொவட்டத்தில் உள்ள 

ைொல்டுவொனி என்ற இடத்தில் நிறுவப் பட்டுள்ளது.  

o மகரந்தச ் சசரக்்வகக்கு உதவும் உயிரினங்களில் சதனீக்கள், பறவவகள், 

பட்டொம்பூசச்ிகள், அந்துப் பூசச்ிகள், வ ்டுகள், குளவிகள், பவளவொல்கள் மற்றும் 

சிறிய பொலூட்டிகள் ஆகியவவ அடங்கும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ் 30 அன்று ஐசரொப்பிய ஒன்றியம்-இங்கிலொந்து வரத்்தகம் 

மற்றும் ஒத்துவழப்பு ஒப்பந்தமொன பிபரக்ஸிட் வரத்்தக ஒப்பந்தத்தில் ஐசரொப்பிய 

ஒன்றியத்தின் தவலவரக்ள் வகபயழுத்திட்டனர.் 

❖ வி ்பவளிவய அவமதியொகப் பயன்படுத்த இரு நொடுகளுக்கிவடசய ஒதத்ுவழப்வப 

சமம்படுத்தும் விதமொக இந்தியொவிற்கும் பூடொனிற்கும் இவடயிலொன ஒரு புரிந்து ரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அவமசச்ரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o பவளிப்புற வி ்பவளி ஒப்பந்தத்வத ஐக்கிய நொடுகள் சவப 1963 ஆம் ஆ ்டில் 

நிவறசவற்றியது. 

❖ ஆஸ்திசரலிய அரசொனது அதன் பழங்குடி மக்கவளக் பகௌரவிப்பதற்கொக சவ ்டி 

அதன் சதசிய கீதத்வதத் திருத்துகிறது. 
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❖ 2021 ஆம் ஆ ்டில் எஸ்சதொனியொ, பரொகுசவ மற்றும் படொமினியன் குடியரசு உள்ளிட்ட 

மூன்று நொடுகளில் இந்தியத் தூதரக அலுவலங்கவளத் பதொடங்க மத்திய 

அவமசச்ரவவ தனது ஒப்புதவல அளித்துள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆ ்டிற்கொன பதொழிலொளர ் வருங்கொல வவப்பு நிதி மீது 8.5% என்ற 

அளவிலொன வட்டி விகிதத்வத மத்திய பதொழிலொளர ் துவற அவமசச்கம் அறிவித்து 

உள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் அபமரிக்க பவள்வள மொளிவகயொனது 2026 ஆம் ஆ ்டிற்குள் சந்திரனில் 

முதலொவது அணு உவலவய அவமப்பதற்கொன ஒரு அறிவிக்வகவய பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ 14வது வொர கரப்்ப கொலம் வவர கருக்கவலப்புகவள சமற்பகொள்வவத அரப்ஜன்டினொ 

நொடு சட்டப் பூரவ்மொக்கியுள்ளது. 

❖ இரயில்சவ வொரியத்தின் தவலவரொன வி.சக. யொதவ் என்பவருக்கு சிறந்த பபொறியொளர ்

விருது - 2020 என்ற விருதொனது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்திய ரயில்சவயில் நவீனமயமொக்கல் மற்றும் சீரத்ிருத்தங்களுக்கு அவர ்பசய்த 

சிறப்பொன பங்களிப்பிற்கொக பபொறியியல் மற்றும் பதொழில்நுட்ப நிறுவனதத்ினொல் 

இந்த  விருதொனது  அவருக்கு  வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சத்தீஸ்கர ்மொநிலத்தின் அ ிவகுப்புக் கொட்சியகமொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு குடியரசு 

தின அ ிவகுப்பிற்கொக பதொடரச்ச்ியொக இர ்டொவது முவறயொகத் சதரவ்ு பசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

o இந்த அ ிவகுப்புக் கொட்சியகமொனது சத்தீஸ்கரின் பழங்குடியினப் பகுதிகளில் 

பயன்படுத்தப் படும் நொட்டுப்புறக் கவலகவள அதன் கலொசச்ொரச ்  சூழலுடன் 

கொ ்பிக்க உள்ளது. 

❖ சீனொவின் பதொழிலதிபரொன ஜொங் ஷொன்ஷன் என்பவர ் முசகஷ் அம்பொனிவய 

பின்னுக்குத் தள்ளி ஆசியொவின் பபரிய ப க்கொரரொக உருபவடுத்துள்ளொர.் 

❖ கிழக்கு இரயில்சவயின் முன்னொள் பபொது சமலொளர ் சுனீத ் சரம்ொ அவரக்ள், புதிய 

இரயில்சவ வொரியத் தவலவரொகவும் தவலவம நிரவ்ொக அதிகொரியொகவும் நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளொர.் 

❖ இந்திய உருக்கு ஆவ யத்தின் (Steel Authority of India Limited) புதிய தவலவரொக சசொமொ 

ம ்டல் அவரக்ள் பபொறுப்சபற்றுள்ளொர.் 

o இவர ்இந்திய உருக்கு ஆவ யத்தின் முதல் பப ் தவலவரொவொர.் 

❖ கிசொன் கல்யொ ் என்ற ஒரு திட்டத்வத உத்தரப் பிரசதச அரசொனது பதொடங்க உள்ளது. 

o உத்தரப் பிரசதச மொநிலத்தின் அவனதத்ு சட்டமன்றத் பதொகுதிகவளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உழவரக்ளின் வருமொனத்வத இரட்டிப்பொக்கச ்

பசய்வவத இது சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ பஞ்சொப் அவமசச்ரவவயொனது சமீபத்தில் பஞ்சொப் மொநில தரவுக் பகொள்வகக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o ஒரு விரிவொன தரவுக் பகொள்வகவய வகுத்த இந்தியொவின் முதல் மொநிலமொக இது 

திகழ்கிறது. 

❖ சக.சிவனின் பதவிக் கொலத்வத சமலும்  ஒரு வருட கொலத்திற்கு நீட்டிக்க (2022 ஜனவரி 

14 வவர) அவமசச்ரவவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o இவர ் தற்சபொவதய வி ்பவளித் துவறயின் பசயலொளர ் மற்றும் இந்திய 

வி ்பவளி ஆரொய்சச்ி அவமப்பின்  பதவி வழித் தவலவரொவொர.் 
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❖ பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு அவமப்பொனது அதன் 63வது ஆ ்டு 

பதொடக்க தினத்வத  2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 01 அன்று அனுசரித்தது. 

o இது 1958 ஆம் ஆ ்டில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ சகொவொவின் 14 வயதொன லிசயொன் பமன்சடொன்கொ இத்தொலியில் நவடபபற்ற பவரக்னி 

சகொப்வபயில் பவற்றி பபற்றதன் மூலம் இந்தியொவின் 67வது பசஸ் கிரொ ்ட் மொஸ்டர ்

ஆனொர.் 

o தமிழ்நொட்டின் ஜி.ஆகொஷுக்குப் பிறகு இந்த ஆ ்டு கிரொ ்ட ் மொஸ்டரொன 

இர ்டொவது இந்தியர ்லிசயொன் ஆவொர.் 

❖ இந்திய உள்துவற அவமசச்ர ் சதசியக் கொவல் சக-9 என்ற இதவழப் புது தில்லியில் 

பவளியிட்டொர.் 

o இது சக 9 என்ற கொவல் சசவவகள், கொவல் நொய்கள் சபொன்றவவ பற்றிய நொட்டின் 

முதல் மொதிரியொன பவளியீடொகும். 

❖ கஜகஸ்தொன் நொடு சமீபதத்ில் மர  த ்டவனவய ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

❖ தூரத்ரஷ்ன் பதொவலக்கொட்சி மற்றும் அகில இந்திய வொபனொலியில் இர ்டொவது 

அதிக எ ் ிக்வகயிலொன பொரவ்வயொளரக்வள பொகிஸ்தொன் பபற்றுள்ளது. 

❖ குவறந்த விவல பகொ ்ட மற்றும் எளிதில் பகொ ்டு பசல்லக் கூடிய ஆக்ஸ்சபொரட்ு-

அஸ்ட்ரொபஜபனகொ சகொவிட் - 19 தடுப்பூசிவய பவளியிட்ட உலகின் முதல் நொடு 

பிரிட்டன் ஆகும். 

❖ 2017 ஆம் ஆ ்டின் உலக அழகிப் சபொட்டியின் பவற்றியொளரொன மனுஷி சில்லர,் 

பொலின அடிப்பவடயிலொன வன்முவறகள் குறித்து ஒரு விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுத்தச ்

பசய்வதற்கொக #OrangeTheWorld என்ற உலகளொவிய முயற்சிக்கு ஐக்கிய நொடுகள் 

பப ்கள் அவமப்பொல் சதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளொர.்  

❖ புதுசச்சரி அரசொனது புதுசச்சரி ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் வறுவமக் சகொட்டிற்குக் கீழ் 

உள்ளவரக்ளுக்கொக அங்கு குடும்ப அட்வட வவத்துள்ளவரக்ள் ஒவ்பவொருவருக்கும் 

ரூ.200 பபொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ கொதி மற்றும் கிரொமத் பதொழிற்துவற ஆவ யமொனது கொதி இந்தியொவின் அதிகொரப் 

பூரவ் மின் வரத்்தகத் தளமொன ”ekhadindia.com” என்ற தளத்வத ஆரம்பித்து உள்ளது.  

❖ மே்தி  கைாசச்ாரே ்துலற அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்கும் பாட்டி ாைாவிை் உை்ை 

வடக்கு மண்டை கைாசச்ார லம ம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ் நிறுவனம் ஆகி லவ 

இலணந்து ஜம்மு காஷ்மீர ்தேசி  நாட்டுப்புற நடனே ்திருவிழாலவ நடே்தின. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன குடியரசு தின அ ிவகுப்பின் சிறப்பு விருந்தினரொக 

இந்தியொவிற்கு வரவிருந்த இங்கிலொந்துப் பிரதமர ்சபொரிஸ் ஜொன்சன் அவரக்ள் தனது 

பய த்வத ரதத்ு பசய்து உள்ளொர.் 

❖ மதச ்சுதந்திர மசசொதொ-2020 என்ற ஒரு மசசொதொவவ ஓர ்அவசர சட்டமொக பிரகடனப் 

படுத்த சவ ்டி மத்தியப் பிரசதச அவமசச்ரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o முன்னதொக, உத்தரப் பிரசதசமும் இமொசச்லப் பிரசதசமும் இசத சபொன்ற 

சட்டங்கவள இயற்றியுள்ளன. 

❖ தமிழக முதல்வர ்எடப்பொடி சக.பழனிசொமி அவரக்ள் ஒவ்சவொர ்ஆ ்டும் வதப்பூசம் 

நொளொனது ஒரு மொநில அரசுப் பபொது விடுமுவறயொக அளிக்கப் படும் என்று அறிவித்து 

உள்ளொர.் 

❖ இந்திய அரசு, சமற்கு வங்க மொநில அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவவ இவ ந்து 

சமற்கு வங்கத்தின் பகொல்கத்தொவில் உள்நொட்டு நீரவ்ழிப் சபொக்குவரத்தின்  

கட்டவமப்வப சமம்படுதத்ுவதற்கொக 105 மில்லியன் அபமரிக்க டொலர ் மதிப்பிலொன 

திட்டம் ஒன்றில் வகபயழுே்திட்டுள்ளன. 

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


                            

 

 

12 
 

❖ சமீபத்தில் தில்லி அரசொனது சதசியத் தவலநகரப் பகுதிகளில் பள்ளிக் குழந்வதகள் 

சுமந்து பசல்லும் புத்தகப் வபகளின் எவடகவளக் குவறப்பதற்கொக சவ ்டி சில 

வழிகொட்டுதல்கவள பவளியிட்டுள்ளது. 

o அதன்படி ஒன்றொம் வகுப்பு முதல் பத்தொம் வகுப்பு வவர பயிலும் பள்ளிக் 

குழந்வதகளின் புத்தகப் வபகளின் எவடயொனது பள்ளிக் குழந்வதகளின் உடல் 

எவடயில் 10% அளவிற்கும் அதிகமொக இருக்கக் கூடொது. 

❖ இந்தியொவின் 51வது சரவ்சதசத் திவரப்படத் திருவிழொவின் சரவ்சதசத் தவலவம 

நடுவரொக அரப்ஜன்டினொவவச ் சசரந்்த பொப்சலொ சீசர ் என்பவர ் அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளொர.் 

❖ சமீபத்தில் உலக வங்கியொனது உலகப் பபொருளொதொர வொய்ப்புகள் என்ற ஒரு 

அறிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளது. 

o இந்த அறிக்வகயின்படி, இந்தியப் பபொருளொதொரமொனது 2020-21 ஆம் ஆ ்டில் 9.6% 

என்ற அளவிற்குச ்சரிவவடய இருக்கின்றது. 

❖ மத்தியக் கல்வித் துவற அவமசச்ர ் ரசமஷ் பபொக்ரியொல் நிஷொங்க் மற்றும் மத்திய 

ஜவுளி மற்றும் பப ்கள் & குழந்வத தமம்பாட்டுே் துலற அலமசச்ரான ஸ்மிரிதி 

இராணி ஆகித ார ் ‘டா ்காே்ோன் 2021’ (Toycathon - 2021) என்ற ஒரு நிகழ்வவே் 

சோடங்கி லவே்துை்ைனர.் 

o இது உை்நாட்டு விலை ாட்டுப் சபாம்லமகைின் உற்பே்தில  ஊக்கப்படுே்ே 

இருக்கின்றது. 

❖ யுனிசசப் அவமப்பொனது ஜனவரி 01 அன்று உைகிை் 3,71,504 குழந்லேகை் பிறந்து 

உை்ைோக அறிவிே்துை்ைது. 

o 59,995 குழந்லேப் பிறப்புகள் என்ற ஒரு எ ் ிக்வகயுடன் இந்தி ாவானது 

புே்ோண்டு அன்று உலகின் அதிக எண்ணிக்லகயிைான குழந்லேப் பிறப்புகலைப் 

பதிவு சச ்துை்ைது. 

❖ மே்தி ப் சபடத்ராலி ே் துலற அலமசச்ரான ேரத்மந்திர பிரோன் அவரக்ை் 

இந்தி ாவின் புைம்சப ர ் சோழிைாைரக்ளுக்கொன முேைாவது தகவல் பிரிலவ 

குஜராே்திை் உை்ை சூரேத்ிை் திறந்து லவே்துை்ைார.் 

o இது அந்நகரின் பை்தவறு சோழிற்சாலைகைிை் பணி ாற்றும் ஒடிசா மொநிலப் 

புைம்சப ர ்சோழிைாைரக்ளுக்கு உேவ இருக்கின்றது. 

❖ ஆ ்கள் கிரிக்பகட ் படஸ்ட் சபொட்டியில் முதல் பப ் நடுவர ் என்ற பபருவமவய 

ஆஸ்திசரலியொவின் கிளொரி சபொசலொசக் பபற்றுள்ளொர.் 

o சிட்னி கிரிக்பகட ் வமதொனத்தில் பதொடங்கும் ஆஸ்திசரலிய-இந்திய பதொடரின் 

மூன்றொவது படஸ்டில் நொன்கொவது நடுவரொக (Fourth Umpire) அவர ் பங்சகற்க 

உள்ளொர.் 

❖ லடொக் பிரொந்தியத்தின் பமொழி, நிலம் மற்றும் கலொசச்ொரத்வதப் பொதுகொப்பதற்கொக 10 

சபர ்பகொ ்ட ஒரு குழுவவ அவமக்க மத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

o அரசொங்கத்தின் இக்குழுவிற்கு உள்துவற இவ  அவமசச்ர ் ஜி கிஷன் பரட்டி 

அவரக்ள் தவலவம தொங்குவொர.் 

❖ தனது மொநிலத்தில் உள்ள இவளஞரக்ள் தற்சொரப்வடய சவ ்டி மத்தியப் பிரசதச 

மொநிலமொனது 'Launch Pad Scheme' என்ற திட்டத்வத வகுத்துள்ளது. 

❖ கடவுளின் பபயவரப் பயன்படுத்தி ஒரு பபொருவள விளம்பரம் பசய்வது மற்றும் அதில் 

பதய்வீக சக்தி இருப்பதொகக் கூறுவது சட்டவிசரொதமொனது என்று மும்வப உயர ்

நீதிமன்றம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
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❖ பஞ்சொப் முதல்வரொன அமசரந்திர சிங் அவரக்ள் உயரந்ிவலப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி 

மொ விகளுக்கு இலவச மொதவிடொய்ச ்சுகொதொரத் து ிகவள வழங்குவதற்கொக ஒரு 

திட்டத்வதத் பதொடங்கியுள்ளொர.் 

o சமலும் அம்மொநிலத்தில் உள்ள குடிவசகளில் வொழ்பவரக்ளுக்கு பசொத்துரிவம 

வழங்குவதற்கொக பசீரொ என்ற ஒரு திட்டத்வதயும் அவர ்பதொடங்கி உள்ளொர.் 

❖ மத்தியப் பிரசதசம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதசம் ஆகிய மொநிலங்களுக்குப் பிறகு 

மத்திய நிதித்துவற அவமசச்கத்தினொல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரப்்புற உள்ளொட்சி 

அவமப்புச ் சீரத்ிருத்தங்கவள சமற்பகொ ்ட மூன்றொவது மொநிலம் பதலுங்கொனொ 

ஆகும். 

❖ சமீபத்தில் பிரதமர ் சமொடி தவலவமயிலொன பபொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன 

மத்திய அவமசச்ரவவயொனது ஜம்மு கொஷ்மீரின் பதொழிற்துவற சமம்பொட்வட 

ஊக்கப்படுத்துவதற்கொக சவ ்டி ஒரு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o இது அந்தத் திட்டத்திற்கொக ரூ.28,400 சகொடி நிதிவய ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ பப ் குழந்வதகளின் கல்விவய ஊக்குவிப்பதற்கொக, இசத வவகவயச ்சசரந்்த ஒரு 

முதல் முயற்சியொக அசொம் மொநில அரசொனது பள்ளிகளில் வகுப்புகவளப் 

புறக்க ிக்கொமல் பசல்லும் பப ் குழந்வதகள் ஒரு நொவளக்கு ரூ.100 ஊக்கத் 

பதொவக பபறுவொரக்ள்  என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ பஜரம்னியின் ஒரு புதிய சட்டத்தின்படி, 4 நிரவ்ொகிகள் மற்றும் அதற்கும் சமற்பட்ட 

நிரவ்ொகிகவளக் பகொ ்ட பட்டியலிடப்படட் நிறுவனங்கள் தங்களது நிரவ்ொகக் 

குழுவில் குவறந்தது 1 பப ் உறுப்பினவரயொவது நியமிக்க சவ ்டும்.  

o பஜரம்னியில் பொலின இவடபவளிவயக் குவறப்பதற்கொக சமற்பகொள்ளப்பட்ட 

பல தன்னொரவ் முயற்சிகள் சதொல்வியவடந்தவத அடுத்து இந்தச ் சட்டம் 

முன்பமொழியப் பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியொவின் தவலவமப் பயிற்சியொளரொன ரவி சொஸ்திரி அவரக்ள், ”இந்தியொவின் 71 

ஆ ்டு கொல படஸ்ட் சபொட்டி : ஆஸ்திதரலி ாவிை் சவற்றிக்கான ப ணம்” என்ற ஒரு 

புே்ேகே்லே சவைியிட்டுை்ைார.் 

o இந்ேப் புே்ேகமானது  1947/48 ஆம் ஆ ்டிலிருந்து ஆஸ்திதரலி ாவில் இந்தி ா 

சமற்பகொ ்ட முேை் 12 சுற்றுப் ப ணங்கலைப் பிரதிபலிக்கின்றது. 

❖ சிறு நிதியி ை் வங்கிக்கு மாறி  முேைாவது நகரப்்புற கூட்டுறவு வங்கி சிவாலிக் 

சமரக்்கண்லடை் கூட்டுறவு வங்கி ஆகும். 

o இது உே்ேரப் பிரதேசம், மே்தி ப் பிரதேசம், திை்லி மற்றும் உே்ேரகொண்ட் ஆகி  

மாநிைங்கைிை் சச ை்படுகின்றது. 

❖ திரிபுரா மாநிை அலமசச்ரலவ ானது 2018 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் வலர அரசி ை் 

வன்முலறகைாை் உயிரிழந்ேவரக்ைின் சநருங்கி  மற்றும் அடுதத்க் கட்ட  

உறவினரக்ளுக்கு அரசு தவலை வழங்க முடிவு சச ்துை்ைது.  

❖ மே்தி ப் பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்கமானது கடற்பலடப் புே்ோக்கம் மற்றும் 

உை்நாட்டு மயமொக்கல் என்ற ஒரு  அலமப்லபே ்சோடங்கியுை்ைது.  

❖ படஸ்ட் கிரிக்பகட ்தரவரிவசயில் நியூசிலொந்து அ ி முதலிடத்வதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

o நியூசிலொந்து அ ியொனது தரவரிவச வரலொற்றில் முதல் முவறயொக இந்தச ்

சொதவனவய அவடந்துள்ளது. 

❖ ‘Specified Skilled Worker' என்பது பதொடரப்ொக இந்தியொவுக்கும் ஜப்பொனுக்கும் 

இவடயிலொன ஒரு ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுதத்ிட மத்திய அவமசச்ரவவ தனது 

ஒப்புதவல அளித்துள்ளது. 
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o இது இந்தியொவிலிருந்து ஜப்பொனுக்கு பதொழிலொளரக்ள் மற்றும் திறவமயொன 

பதொழில்நுட்ப நிபு ரக்வள அனுப்ப வழிவவக பசய்யும். 

❖ சமூக ஊடக நிறுவனமொன ட்விட்டர ் நிறுவனமொனது அபமரிக்க அதிபர ் படொனொல்ட ்

டிரம்பின் க க்வக நிரந்தரமொக நிறுத்தி வவத்துள்ளது. 

❖ வட பகொரியத ் தவலவர ்கிம் ஜொங்-உன் சமீபத்தில் அபமரிக்கொவவ தனது நொட்டின் 

"மிகப்பபரிய எதிரி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர.் 

❖ பதலுங்கொனொ உயரநீ்திமன்றத்தின் முதல் பப ் தவலவம நீதிபதியொக ஹிமொ சகொலி 

என்ற நீதிபதி பதவிசயற்றுள்ளொர.் 

❖ ஆவட வடிவவமப்பொளரொன சத்யொ பொல் தனது 79 வயதில் கொலமொனொர.் 

o அவர ் இந்தியொவில் L’Affaire என்ற சசவலக் கவடயின் முதல் பிரிவவத் 

பதொடங்கினொர.் 

❖ பஞ்சொப் மொநிலமொனது ஜனவரி மொதத்வத 'தீயன் டி சலொை்ரி' என்ற திட்டமொக பப ் 

குழந்வதகளுக்கு அரப்்ப ிக்கிறது. 

o சலொை்ரி என்பது ஆ ்டுசதொறும் ஜனவரி 13 ஆம் சததி பகொ ்டொடப்படும் வட 

இந்தியொவின் அறுவவடத் திருவிழொவொகும். 

❖ உலகின் மிகப்பபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டமொனது மத்தியப் 

பிரசதசத்தில் பொயும் நரம்வத நதியின் ஓம்கொசரஸ்வர ்அவ யில் கட்டவமக்கப்பட 

உள்ளது. 

o இந்தத் திட்டத்திற்கு சரவ்சதச நிதியியல் கழகம், உலக வங்கி மற்றும் மின் 

பதொடரவமப்பு ஆகிய 3 அவமப்புகள் உதவி பசய்யவுள்ளன. 

❖ கரந்ொடக மொநில முதல்வரொன B.S. எடியூரப்பொ அவரக்ள் பபங்களூருவில் கிரிஷி 

சஞ்சீவினி வனம்  என்ற ஒன்வறத் பதொடங்கியுள்ளொர.் 

o இது நீர,் ம ் சபொன்றவற்வற ஆய்வு பசய்வதற்கொக விவசொயத் துவறவயச ்

பசன்றவடவதற்கொகவும் விவளசச்வல அதிகப்படுத்துவதற்கு சவ ்டி 

பூசச்ிகவளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொன தீரவ்ுகவளப் பரிந்துவரப்பதற்கொகவும் 

பதொடங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ சநதொஜி சுபொஷ் சந்திர சபொஸின் 125வது பிறந்த தினத்வதக் பகொ ்டொடுவதற்கொக 

பிரதமர ்தவலவமயிலொன ஒரு உயரந்ிவலக் குழுவொனது அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

o இது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 23 ஆம் சததி பதொடங்கி 1 ஆ ்டு கொல 

அனுசரிப்பிற்கொன பசயல்பொடுகவள முடிவு பசய்யும். 

❖ மிகவும் வயதொன மற்றும் தற்பபொழுது உயிர ்வொழ்ந்துக் பகொ ்டிருக்கும் ஒலிம்பிக் 

சொம்பியனொன அக்னிஸ் பகபலட்டி என்பவர ்தற்சபொது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 09 

அன்று 100 வயவத எட்டினொர.் 

o இவர ்ஒலிம்பிக் விவளயொட்டுப் சபொட்டிகளில் ஜிம்னொஸ்டிக்ஸ் பிரிவில் ைங்சகரி 

அ ிக்கொக 10 பதக்கங்கவள பவன்றுள்ளொர.் 

❖ பிசலொபமனொ புயலொனது ஸ்பபயின் நொட்டில் மிகக் கடுவமயொன பனிப் பபொழிவவ 

உருவொக்கியுள்ளது.  

❖ ஸ்ரீவிஜயொ விமொனம் என்ற இந்சதொசனஷியொவின் பய ிகள் விமொனமொனது 

ஜகொரத்்தொ பகுதியில் உள்ள  கடலில் விழுந்து பநொறுங்கியது. 

o கடலில் விழுந்த இந்த சபொயிங் 737-500 வவக விமொனமொனது ஜகொரத்்தொவிலிருந்து 

இந்சதொசனஷியொவின் சபொரன்ிசயொ தீவில் உள்ள சபொன்டியொனொக் என்ற 

பகுதிக்குச ்பசன்றவடய சவ ்டி பய ிக்க ஆரம்பித்தது. 
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❖ டிவிட்டர ்(சுட்டுவர) நிறுவனமொனது வன்முவற சமலும் ஏற்படும் என்ற ஒரு அசச்த்தின் 

கொர மொக அபமரிக்கொவின் அதிபர ் பதவியிலிருந்து பவளிசயறும் படொனொல்டு 

டிரம்பின் க க்வக நிரந்தரமொக முடக்கியுள்ளது. 

❖ விவசொயிகளின் சபொரொட்டங்கவள அரசொங்கம் வகயொளுவவத விமரச்ித்த உசச் 

நீதிமன்றம் 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 12 அன்று மூன்று சவளொ ் சட்டங்கவளயும் 

அமல்படுத்துவவத மறு அறிவிப்பு ஒன்வற அறிவிக்கும் வவர நிறுத்தி வவத்துள்ளது. 

❖ 51வது சரவ்சதச திவரப்பட விழொவில், வங்க சதசமொனது கவனம் பசலுத்தப் படும் ஒரு 

நொடொக இருக்கும். 

o இது சகொவொவில் நடத்தப் படும். 

❖ பிசரசிலுக்கு சகொவொக்சின் மருந்திவன வழங்குவதற்கொக பிரிசீசொ 

பமடிகபம ்சடொஸ் என்ற ஒரு நிறுவனதத்ுடன் (Precisa Medicamentos) பொரத் பசயொபடக் 

நிறுவனம் ஒப்பந்தம் ஒன்வறச ்பசய்துள்ளது. 

❖ பயங்கரவொத அசச்ுறுத்தலுக்குத் தீரவ்ு கொ  சவ ்டி எட்டு அம்ச நிகழ்சச்ி நிரல் 

ஒன்வற பவளியுறவு அவமசச்ரொன பஜய்சங்கர ்முன்பமொழிந்து உள்ளொர.் 

o ‘1373 ஆம் தீரம்ொனம் ஏற்றுக் பகொள்ளப்பட்டு 20 ஆ ்டுகளுக்குப் பிறகு 

பயங்கரவொதத்வத எதிரத்்துப் சபொரொடுவதில் சரவ்சதச ஒத்துவழப்பு’ குறித்த UNSC 

அவமப்பின் பபொது விவொதத்தில் அவர ்இவத முன்பமொழிந்தொர.் 

❖ 10 பயிற்சி விமொனங்கள் மற்றும் 83 சதஜஸ் இலகு ரக சபொர ்விமொனங்கவள வொங்க 

மத்திய அவமசச்ரவவ தனது ஒப்புதவல அளித்துள்ளது. 

o சதஜஸ் விமொனமொனது உள்நொட்டில் வடிவவமக்கப்பட்டு மற்றும் தயொரிக்கப்பட்ட 

ஒரு நொன்கொம் தவலமுவற இலகு ரக சபொர ்விமொனமொகும். 

❖ இரொணுவத் தளபதியொன அபிலொஷ் டொமி அவரக்ள் இந்தியக் கடற்பவடயிலிருந்து 

ஓய்வு பபற்றொர.் 

o உலவகசய தனியொகவும் மற்றும் பொய்மரப் படகில் உதவி எதுவுமின்றியும் சுற்றி 

வந்த முதலொவது இந்தியர ்இவரொவொர.் 

❖ சமீபத்தில் மத்திய அவமசச்ரவவயொனது அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்ப 

ஒத்துவழப்பிற்கொன இந்திய-ஐக்கிய அரபு அமீரகப் புரிந்து ரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ சமீபத்தில் மே்தி  வரத்்தக மற்றும் பதொழிற்துவற அவமசச்கமொனது புதிய 

அயல்நொட்டு வரத்்தகக் பகொள்வக 2021-26 என்ற பகொள்வகவய அறிவித்துள்ளது. 

o இது இந்தியொவவ 2024 ஆம் ஆ ்டில் 5 டிரில்லியன் அபமரிக்க டொலர ்அளவிலொன 

பபொருளொதொர நொடொக மொற்றுவவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ ”கிழக்கு சநொக்கியப் பொரவ்வ : சீனாவிை் புே்ேே ்துறவிகை் மற்றும் புரட்சி ாைரக்ை்” 

என்பது பரொமிலொ ோபர ்அவரக்ைாை் எழுேப்பட்ட ஒரு புதி  புே்ேகமாகும். 

❖ இந்தி ாவின் முன்னாை் ேலைலமே் தேரே்ை் ஆலண ரான எஸ் ஒ ் குதரஷி அவரக்ை் 

”மக்கள்பதொவக பற்றி  புதிர ் : இந்தி ாவிை் இஸ்ைாம், குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

அது பதொடரப்ொன அரசி ை்” என்ற ஒரு புே்ேகே்லே எழுதியுை்ைார.் 

❖ சசரர்ி மைரே்் திருவிழாவின் 4வது பதிப்பானது மணிப்பூரிை் உை்ை மாதைாவிை் 

காசணாலி வாயிைாகே் சோடங்கி லவக்கப் பட்டது.  

o மணிப்பூர ்மொநிலமொனது இந்ேே ்திருவிழாலவ 2017 ஆம் ஆண்டு முேை் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் சகாண்டாடி வருகின்றது.  

❖ பப ்கள் 2022 ஆம் ஆ ்டிலிருந்து இரொணுவ பவடப் பிரிவில் விமொனிகளொக சசரக்்கப் 

படவுள்ளனர.்  
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o தற்பபொழுது வவர, பப ்கள் விமொனப் பவடப் பிரிவில் அலுவலகப் ப ிகவளசய 

(விமொனி தவிர மற்ற ப ிகள்) கவனித்து வந்தனர.் 

❖ இந்திய இரொணுவமொனது ”சுவிட்ச”் எனப்படும் அதிக உயர வவகயிலொன ஆளில்லொ 

குட்டி விமொனங்கவளக் பகொள்முதல் பசய்வதற்கொக ”ஐடியொசபொரஜ்்” என்ற ஒரு 

நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் வகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியொ விடுதவலயொனதிலிருந்து தற்பபொழுது வரலொற்றில் முதன்முவறயொக, 2021-22 

ஆம் ஆ ்டிற்கொன நிதிநிவல அறிக்வகயொனது சகொவிட்–19 சநொய்த ் பதொற்றின் 

கொர மொக கொகிதமற்ற முவறயில் தயொரிக்கப்பட உள்ளது. 

o பபொதுவொக, நிதிநிவல அறிக்வகயொனது 100 ப ியொளரக்ள் ஏறத்தொழ 15 நொட்கள் 

ஒருங்கிவ ந்து அசச்ிடப்பட்டுத் தயொரிக்கப்படும். 

❖ பிரதமர ்அவரக்ள் பசன்வனயிலிருந்து குஜரொத்தில் உள்ள சகவொடியொவிற்கு வொரொந்திர 

இரயில் சசவவ ஒன்வறத ்பதொடங்கி வவத்தொர.் 

o பசுவமக் கட்டவமப்புச ் சொன்றிதவழப் பபற்ற இந்தியொவின் முதலொவது இரயில் 

நிவலயம் குஜரொத்தில் உள்ள சகவொடியொ இரயில் நிவலயமொகும். 

❖ இந்தியொவின் முதலொவது வொக்கொளரொன ஷியொம் சர ் சநகி (103) அவரக்ள் 2021 ஆம் 

ஆ ்டு ஜனவரி 17 அன்று இமொசச்லப் பிரசதசத்தின் கின்னொவுர ் மொவட்டத்தில் 

நவடபபற்ற பஞ்சொயதத்ுத் சதரத்லில் வொக்களித்தொர.் 

o 1952 ஆம் ஆ ்டு நவடபபற்ற பபொதுத் சதரத்லில் வொக்களித்த முதல் வொக்கொளர ்

என நம்பப்படும் இவர ்1917 ஆம் ஆ ்டு ஜூவல 01 அன்று பிறந்தொர.் 

❖ மத்தியக் கல்வித் துவற அவமசச்ரொன ரசமஷ் பபொக்ரியொல் ”நிஷொங்க்” அவரக்ளுக்கு, 

அவர ் ஆற்றிய இலக்கியப் ப ிக்கொக சவ ்டி கனடொவின் இந்தி எழுத்தொளரக்ள் 

சங்கத்தினொல் ”சொகித்ய கவுரவ் சம்மன்” என்ற விருோனது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ தகாவாவிை் நடே்ேப் பட்ட இந்தி  சரவ்தேசே ் திலரப்படே் திருவிழாவின் 51வது 

பதிப்பானது பிஸ்வொஜித ் சட்டரஜ்ி என்பவருக்கு இந்ே ஆண்டின் சிறந்த இந்தி  

ஆளுலம என்ற பட்டே்லே வழங்கி உள்ளது. 

o இவர ்ஒரு முதுசபரும் நடிகர,் ே ாரிப்பாைர,் இ க்குநர,் இந்தி சமாழிப் பாடகர ்

மற்றும் வங்காை சினிமா துலறல ச ்சாரந்்ேவர ்ஆவார.் 

❖ கரந்ாடக காை்நலடகை் வலேே ்ேடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அவசரச ்சட்டம், 2020 என்ற 

சட்டமொனது ஜனவரி 18 ஆம் சததியிலிருந்து நலடமுலறக்கு வந்ேது. 

o இந்ே அவசரச ் சட்டமானது மாடுகை், காலைகை், அலனே்து வ திலும் உை்ை 

எருதுகை் மற்றும் 13 வ திற்கும் குலறவான ஆ ் அல்லது பப ் எருலமகவளக் 

பகொல்வவதத் ேலட சச ்கின்றது. 

❖ ஐக்கி  நாடுகை் மனிே உரிலமகை் மன்றமானது பிஜி நொட்டிவன 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ேலைவராகே ்தேரந்்சேடுே்துை்ைது.   

❖ இந்தியொவொனது வங்க சதசத்திற்கு 2 மில்லியன் என்ற அளவிற்கு சகொவிஷீல்டு 

தடுப்பூசிகவள நன்பகொவடயொக அளிக்கவுள்ளது. 

o சகொவிஷீல்டு என்ற தடுப்பூசியொனது உள்நொட்டிசலசய இந்தியொவின் சீரம் 

நிறுவனத்தினொல் உற்பதத்ி பசய்யப் படுகின்றது. 

❖ சநபொளத்வதச ்சசரந்்த மவலசயற்ற வீரரக்ள் குளிர ்கொலத்தில் உலகின் இர ்டொவது 

மிக உயரமொன சிகரமொன சக2 சிகரத்தில் ஏறிய முதலொவது குழுவினர ்ஆவர.் 

o இந்த சிகரமொனது கொரசகொரம் வரம்பில் கில்ஜிட்-பலுசிஸ்தொன் எல்வலப் புறத்தில் 

அவமந்துள்ளது. 

❖ சமற்கு வங்கத்தில் உள்ள மகொநந்தொ என்ற வனவிலங்குச ் சர ொலயத்தில் ஒரு 

பறவவத் திருவிழொவொனது நடத்தப்பட உள்ளது. 
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o சமற்கு வங்கத்தில் இசத வவகவயச ்சசரந்்த ஒரு திருவிழொ நடத்தப்படுவது இதுசவ 

முதல்முவறயொகும்.  

❖ பிரதமர ்நசரந்திர சமொடி அவரக்ள் 1000 சகொடி மதிப்பு பகொ ்ட ”ஸ்டொரட்் அப் இந்தியொ 

பதொடக்க நிறுவனங்களுக்கொன நிதிவய” பதொடங்கியுள்ளொர.் 

o இது ”பிரொரம்ப் : ஸ்டாரட்் அப் இந்தி ா சரவ்தேச மாநாடு - 2021” என்ற மொநொட்டில் 

அறிவிக்கப் பட்டது.  

❖ அபமரிக்கொவில் பதவியிலிருந்து பவளிசயறும் டிரம்ப் அரசொங்கமொனது உய்கூர ்

முஸ்லீம்களுக்கு எதிரொன சீனொவின் பகொடுவமகவள ”இனப் படுபகொவலயொக” 

அறிவித்துள்ளது. 

o உய்கூரக்ள் சீனொவின் அதிகொரப் பூரவ்மொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 55 இன  

சிறுபொன்வமயினரக்ளில் ஒருவரொக அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளனர.் சமலும் இவரக்ள் 

வடசமற்கு சீனொவில் உள்ள ஜின்ஜியொங் மொகொ தத்ில் உள்ள உய்கூர ்தன்னொட்சிப் 

பகுதிவயப் பூரவ்ீகமொகக் பகொ ்டுள்ளனர.் 

❖ இந்தியொவொனது சகொவிட்-19 பதொற்று சநொய்க்கொன தடுப்பூசிகவள மியொன்மர,் பூடொன், 

வங்கசதசம், சநபொளம், மொலத் தீவுகள் மற்றும் பசசல்ஸ் ஆகிய 6 நொடுகளுக்கு 

விநிசயொகிக்க உள்ளது. 

o சகொசவக்ஸின் ஆனது இந்திய மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகத்துடன் இவ ந்து 

பொரத் பசயொபடக்கினொல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உை்நாட்டுே ் ேடுப்பூசி ாகும். 

தகாவிஷீை்டு ஆனது ஆக்ஸ்தபாரட்ு பை்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆஸ்ட்ராசஜதனகா 

என்ற நிறுவனத்தினாை் ே ாரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தோதனசி ாவின் கிழக்கு ஜாவா மாகாணே்திை் அலமந்துை்ை சசதமரு என்ற ஒரு 

எரிமலை ானது சமீபேத்ிை் சவடிே்துச ்சிேறி து. 

❖ பாரே ் ஸ்சடட ் வங்கி, ஐசிஐசிஐ, எசட்ிஎப்சி ஆகி  வங்கிகை் உை்நாட்டு முலறசார ்

முக்கி மான வங்கிகைாக சோடரவ்ோக இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி அறிவிேத்ுை்ைது. 

❖ ”அப்துை் கைாம் – நிலனவுகளுக்கு மரணமிை்லை” என்ற புே்ேகமானது மலறந்ே 

குடி ரசுே் ேலைவரின் உடன் பிறந்தோர ்மகைான ஏ பி தஜ எம்  நசீமா மலறக்கா ர ்

அவரக்ைாை் எழுேப் பட்டது. 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசானது நாக்பூரிை் உை்ை தகாரவ்ாடா சரவ்தேச உயிரி ை் 

பூங்காலவ ”பாைாசாசைப் ோக்கதர தகாரவ்ாடா சரவ்தேச உயிரி ை் பூங்கா” என்று 

மறு சப ரிட்டுை்ைது.  

❖ சகொவிட் -19 தடுப்பூசி சபொடும் நிரவ்ொகத்திற்கொன ஒரு அதிகொரமளிக்கப்பட்ட குழுவின் 

தவலவரொக ஆர.்எஸ். சரம்ொ என்பவவர மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

o இவர ் இந்திய பதொவலத் பதொடரப்ு ஒழுங்குமுவற ஆவ யத்தின் முன்னொள் 

தவலவரொக இருந்தொர.் 

❖ இவ ய தளங்கள் மற்றும் பமொவபல் பசயலிகள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் தளங்கள் 

மூலமொக கடன் வழங்குவது பதொடரப்ொக பஜயந்த ்குமொர ்டொஷ் தவலவமயிலொன ஒரு 

பசயற்குழுவவ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அவமதத்ுள்ளது. 

❖ பீகொர ்முதல்வர ்நிதீஷ்குமொர ்அம்மொநிலத்தின் முதல் பறவவத்  திருவிழொவொன ‘கல்ரவ்’ 

என்ற ஒரு விழொவிவன நொகி-நக்தி என்ற பறவவகள் சர ொலயத்தில் துவக்கி 

வவத்துள்ளொர.் 

❖ தரவு மற்றும் பகுப்பொய்வுக்கு சவ ்டி கூகுள் சமகச ் சசமிப்பு கூட்டுச ் சிறப்பு 

அம்சத்திற்கொன அங்கீகொரத்வதப் பபற்று உள்ளதொக இன்சபொசிஸ் சமீபத்தில் 

அறிவித்து உள்ளது. 
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❖ முதலவமசச்ர ்பஜய்ரொம் தொக்கூர ்அவரக்ள் இமொசச்லப் பிரசதசத்தின் முதல் இவ ய 

வழி இவளஞர ் வொபனொலி நிவலயமொன ”சரடிசயொ ஹில்ஸ்-யங்கிஸ்தொன் கொ தில்” 

(Radio Hills-Youngistan Ka Dil) என்பவதத் பதொடங்கி வவத்துள்ளொர.் 

❖ ைவுரொ-கல்கொ விவரவு ரயிலுக்கு ‘சநதொஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்று பபயர ்மொற்றம் பசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

o இந்த ரயில் கிழக்கு இந்திய மொநிலமொன சமற்கு வங்கொளத்தின் பகொல்கத்தொவில் 

உள்ள ைவுரொவவ வடசமற்கு மொநிலமொன ைரியொனொவில் உள்ள கல்கொவுடன் 

இவ க்கிறது. 

❖ பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு அவமப்பொனது சொவலப் சபொக்குவரத்து 

மற்றும் பநடுஞ்சொவல அவமசச்கத்துடன் ஒரு புரிந்து ரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

வகபயழுதத்ு சபொட்டு உள்ளது. 

o இந்த ஒப்பந்தம் நீடித்த மற்றும் நிவலயொன புவிசொர ்சபரிடரக்வள நிரவ்கிப்பவத 

சமம்படுத்துவதற்கும் பலப்படுத்துவதற்கும் ஆகும். 

❖ இலங்வகவயச ்சசரந்்த பந்து வீசச்ொளரொன லசித் மலிங்கொ அவரக்ள் குழுமக் கிரிபகட் 

சபொட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பபற முடிபவடுத்து இருக்கிறொர.் 

o இவர ் 2008 ஆம் ஆ ்டு முதல் இந்தியன் பிரீமியர ்லீக்கில் மும்வப இந்தியன்ஸ் 

அ ியின் சொரப்ொக விவளயொடினொர.் 

❖ சமீபத்தில் கரந்ொடக மொநில முதல்வர ் B.S எடியூரப்பா அவரக்ை் அவதைாக்னா என்ற  

சமன்சபாருலைே் சோடங்கி வவத்துை்ைார.் 

o இந்ே சமன்சபாருைானது 1800 திட்டங்களுக்கு ஏற்பட்ட சசைவினங்கை் மற்றும் 

அனுமதி வழங்கை் குறிேே்த் ேரலவ அணுக மாநிை அரலச அனுமதிக்கும். 

❖ பொகிஸ்தொன் நொடொனது ஷொஹீன்-3 எனும் ஏவுகவ வய பவற்றிகரமொக சசொதவன 

பசய்துள்ளது. 

o இது அணுசக்தி திறன் பகொ ்ட, 2,750 கி.மீ. வரம்புள்ள, தவரயிலிருந்து தவரயில் 

உள்ள இலக்வகத் தொக்கும் ஒரு ஏவுகவ  ஆகும். 

❖ அபமரிக்கொவொனது உலக சுகொதொர அவமப்பிற்கு வழங்கப்படும் (WHO) தனது நிதி 

வழங்குதவல மீ ்டும் பதொடங்கியுள்ளது.  

o WHO அவமப்பிற்கு மிகப்சபரி  நிதிப் பங்கைிப்பாைர ்அசமரிக்கா ஆகும். 

❖ ஆந்திரப் பிரதேச மாநிை அரசானது சபாது விநித ாகப் சபாருட்கலை வீடுகளுக்தகச ்

சசன்று தநரடி ாக வழங்கே ்ே ாராகியுை்ைது. 

o ஏற்சகனதவ இது தபான்ற ஒரு திட்டே்லே திை்லி மொநில அரசு ஏற்கனசவ 

சச ை்படுே்திக் சகாண்டு இருக்கின்றது. 

❖ திரிபுரா மாநிை அரசானது ேனது மாநிைே்திை் 6 ஆம் வகுப்பு முேை் 12 ஆம் வகுப்பு 

வலர பயிலும் அலனே்து மாணவிகளுக்கும் இைவச மொதவிடொய்த்  துணிகை் வழங்கப் 

படும் என்று அறிவிே்துை்ைது. 

o இந்ே புதி  திட்டமானது ”கிதஷாரி சுசச்ிோ அபி ான்” என்று அலழக்கப்படும்.  

❖ மே்தி ப் பிரதேச அரசானது விதிஷா மாவட்டே்திை் மின்சார மானி ே்திற்காக 

தநரடிப் ப ன் பரிமாற்றே் திட்டே்லேே ்சோடங்கியுை்ைது. 

o இது தபான்ற ஒரு திட்டம் இந்தி ாவிை் சச ை்படுேே்ப்படுவது இதுதவ முேை்முலற 

ஆகும். 

❖ ஒடிசொ மொநில முதல்வரொன நவீன் பட்நொயக் அவரக்ள் வருடொந்திர பதொசொலி சதசியக் 

வகவிவனப் பபொருட்கள் க ்கொட்சிவய புசவசனஸ்வரில் பதொடங்கி வவதத்ொர.் 
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o இது கிழக்கு இந்தியொவில் மிகவும் புகழ்பபற்ற வகத்தறி மற்றும் வகவிவனப் 

பபொருட்கள் க ்கொட்சிகளில் ஒன்றொக விளங்குகின்றது. 

❖ சமகொலய மொநில முதல்வரொன கொன்ரொட் K சங்மொ அவரக்ள் இந்தியொவின் நீளமொன 

சொவல வவளவு சமம்பொலமொன ”வொக்சரவ் தமம்பாைே்லே” சமகொலயொவின் கிழக்குக் 

கொசிக் குன்றுகள் மொவட்டத்தில் உள்ள சசொை்பொரில் திறந்து வவத்தொர.் 

❖ இந்சதொ-திபபத்திய எல்வலக் கொவல் துவறயொனது குல்மொரக்்கில் நவடபபற்ற இறுதிப் 

சபொட்டியில் லடொக்வக பவன்று இந்தியப் பனி  ைொக்கிக் கூட்டவமப்பின் 10வது சதசிய 

பனி  ைொக்கி சொம்பியன்ஷிப் சகொப்வபவய பவன்றுை்ைது. 

o ைடாக்கானது இந்தி ாவிை் பனி ைொக்கியின் தவலநகரமொகக் கருதப் படுகின்றது. 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத் துவறயொனது அறிவியல் ஆரொய்சச்ிக் 

கட்டுவரகவள பவளியிடுவதில் சீனொ மற்றும் அபமரிக்கொவிற்கு அடுத்து மூன்றொவது 

இடத்தில் இந்தியொ உள்ளதொக அறிவித்துள்ளது. 

❖ மத்திய ஆயுதக் கொவல் பவடக்கொன ஆயுஷ்மொன் பொரத் சுகொதொர திட்டத்வத மத்திய 

உள்துவற அவமசச்ர ்அமித் ஷொ பதொடங்கி வவதத்ொர.் 

❖ ைரிதத்ுவொவரச ் சசரந்்த பத்பதொன்பது வயது மொ வியொன ஸ்ரீஸ்தி சகொஸ்வொமி 

என்பவர ் சதசியப் பப ் குழந்வத தினத்தில் உத்தரகொ ்ட் மொநிலத்தில் ஒரு நொள் 

முதல்வரொக பதவி ஏற்றுள்ளொர.் 

❖ இமொசச்லப் பிரசதசமொனது தனது 50வது மொநில தினத்வத 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 25 

அன்று பகொ ்டொடியது. 

o இது 1971 ஆம் ஆ ்டு 25 ஜனவரி அன்று இந்தியொவின் 18வது மொநிலமொக 

உருபவடுத்தது. 

❖ முதல் பி.டி.ஆர ்(சபொசடொலொ ்ட் பிரொந்திய ம ்டலம்) ஒப்பந்த நொள் 2021 ஆம் ஆ ்டு 

ஜனவரி 24 அன்று அசொமில் பகொ ்டொடப் பட்டது. 

❖ ஸ்பபயினில் 590 பமகொவொட் திறன் பகொ ்ட சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிவலயம் 

கட்டும் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஸ்பபயினும் பிரொன்சும் சமீபத்தில் வகபயழுத்திட்டன. 

o இது ஐசரொப்பொவின் மிகப்பபரிய ஒரு சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிவலயமொக 

அவமயும். 

❖ இஸ்சரலின் படல் அவிவ் நகரத்தில் (Tel Aviv) ஒரு தூதரகத்வத அவமக்க ஐக்கிய அரபு 

அமீரக அவமசச்ரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதொபியிலும் தனது தூதரகத்வத இஸ்சரல் அதிகொரப் 

பூரவ்மொக திறந்துள்ளது. 

❖ தநபாை நாட்டுப் பிரேமரான தக பி சரம்ா ஒலி அவரக்ை் நாடாளுமன்றே்லேக் 

கலைக்கும் ேனது முடிவிற்காக ஆளும் சநபாை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து நீக்கப் 

பட்டுை்ைார.் 

❖ திை்லி மற்றும் சிக்கிம் ஆகி வற்றிற்கிலடத  முேைாவது வணிக ரீதியிைான 

விமானச ்தசலவ ானது சோடங்கப் பட்டுை்ைது. 

o இந்ே விமானமானது நாட்டின் 100வது விமான நிலை மான சிக்கிம் மாநிைே்திை் 

உை்ை பக் ாங் விமான நிலை ே்திை் ேலரயிறங்கி து.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டில் குழந்ததகளுக்குத் தாய் பாலூட்டல் மீதான கவனம் – 2020 ஆம் 

ஆண்டின் அறிக்தக 

❖ தமிழ்நொட்டில் 34% குழந்வதப் பிறப்புகள் அறுவவச ் சிகிசவ்ச முவறயின் மூலம் 

நிகழ்கின்றன. 

❖ இது உலக சுகொதொர அவமப்பு நிர ்யித்த உசச் வரம்பான 15% என்ற அளவவ விட 

அதிகமாகும். 

❖ இது மற்ற இதர மாநிைங்கைிை் பதிவாகியுை்ை சவகத்வத விட மிகவும் அதிகமானது 

ஆகும். 

❖ சமாே்ே அறுலவச ்சிகிசல்சயிை், 26% சபாது சுகாோர நிலை ங்கைிலும் 51% ேனி ார ்

நிலை ங்களிலும் நிகழ்கின்றன. 

❖ குழந்லேகளுக்குத் ோ ்ப்பாை் ஊட்டை் என்ற மதிப்பப ் ின் அடிப்பலடயிை் மற்ற 

மாநிைங்கைிலடத  ேமிழ்நாடானது 10வது இடே்திை் ேரவரிலசப்படுே்ேப் பட்டுை்ைது. 

❖ இந்தத் தரவு மே்தி  சுகாோரே ்துலற அலமசச்கே்தின் தேசி  சுகாோரே் திட்டம் 

என்ற திட்டே்தினாை் வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

 

தமிழ்நாட்டின் 38வது மாவட்டம் 

❖ தமிழக முதல்வர ்சக.பழனிசொமி அவரக்ள் டிசம்பர ்28 ஆம் சததி புதிதொக அவமக்கப் 

பட்ட மயிலொடுதுவற மொவட்டத்வதத் பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ மொநிலத்தின் 38வது மொவட்டமொனது நொகப்பட்டினம் மொவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய மொவட்டம் மயிலொடுதுவற, சீரக்ொழி, தரங்கம்பொடி, மற்றும் குத்தொலம் 

ஆகிய நொன்கு தொலுகொக்கவள உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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காவிரி-தவதக-குண்டாறு நதிகள் இதணப்பு   

❖ கொவிரி-வவவக-கு ்டொறு ஆகிய நதிகவள இவ க்கும் திட்டத்திற்கொன அடிக்கல் 

2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரியில் சபொடப் பட உள்ளது. 

❖ கொசவரி நதிவய வவவக நதியுடன் இவ ப்பதற்கொக சவ ்டிகரூர ் மொவட்டத்தின் 

மொயனூரிலிருந்து 255.60 கிசலொமீட்டர ் நீளமுள்ள ஒரு கொல்வொவய அவமப்பது இந்தத் 

திட்டத்தில் அடங்கும். 

❖ இந்த இவ ப்புக் கொல்வொயொனது கரூர,் திருசச்ி, புதுக்சகொட்வட, சிவகங்வக, 

ரொமநொதபுரம் மற்றும் விருதுநகர ்ஆகிய மொவட்டங்கள் வழியொக பசல்லும். 

 

 

விண்சவளியில் கன ெதுரங்கள்   

❖ தமிழ்நொட்வடச ்சசரந்்த ரியொஸ்தீன் எனும் மொ வர ்வி ்பவளியில் கன சதுரங்கள் 

(க்யூப்ஸ் இன் ஸ்சபஸ்) எனும் உலகளொவிய ஒரு சபொட்டியில் கலந்து பகொ ்டொர.் 

❖ அவரது 37 மிமீ அளவிலொன ஃபபம்சடொ வவக பசயற்வகக் சகொள்களொன விஷன் சொட் 

வி1 மற்றும் வி2 ஆகியவவ உலகின் மிக இலகுவொன ஃபபம்சடொ வவக பசயற்வகக் 

சகொளொக  இடம் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தச ்பசயற்வகக் சகொள் 2021 ஆம் ஆ ்டின் ஆகஸ்ட் மொதத்தில் ஆர.்பி. 6 என்ற ஒரு 

திட்டத்தின் கீழ் நொசொவின் சுழிய அழுத்தம் பகொ ்ட ஒரு ஆய்வு பலூன் மூலம் 

வி ் ில் ஏவப்படும் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

❖ சொஸ்த்ரொ பல்கவலக்கழகத்தின் ஒரு மொ வரொன ரியொஸ்தீன் தஞ்சொவூரில் உள்ள 

கரந்வத என்ற பகுதிவயச ்சசரந்்தவர ்ஆவொர.் 

❖ கியூப்ஸ் இன் ஸ்சபஸ் என்ற ஒரு சபொட்டிவய 11 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட 

மொ வரக்ளுக்கொக நொசொவின் ‘ஐடூடுல் எடுயுங்க்’ (idoodle Eduinc) என்ற அவமப்பு 

ஏற்பொடு பசய்துள்ளது. 
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தமிழ்நாடு புற்றுநநாய் பதிவுத் திட்டம் 

❖ புற்றுசநொய் நிறுவனம் மற்றும் மொநில சுகொதொரத் துவற இவ ந்து தமிழ்நொடு 

புற்றுசநொய் பதிவுத் திட்ட அறிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ 1,00,000 என்ற அளவிலொன மக்கள்பதொவகயின் மீதொன புற்றுசநொயின் நிகழ்வு 

விகிதமொனது ஆ ்களில் க ்டறியப் பட்டுள்ள 74.4 என்ற விகிதத்வதக் கொட்டிலும் 

அதிகமொக பப ்களில் 93.9 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. 

❖ இது உலகின் எந்தபவொரு புற்றுசநொய் பதிவகத்தொலும் மதிப்பிடப் பட்ட அளவில் ஒரு 

மிக உயரந்்த எ ் ிக்வகயொகும். 

❖ புற்றுசநொய்கள் மீதொன அதிகபட்ச புற்றுசநொயின் நிகழ்வு விகிதமொனது (CIR - Crude 

Incidence Rate) ஆனது பசன்வனயிலும் (140.8), குவறந்த பட்ச அளவிலொன விகிதமொனது 

கிருஷ் கிரியிலும் (48.5) கொ ப் பட்டுள்ளது. 

❖ பசன்வனயில் பப ்களுக்கு மத்தியில் கொ ப் பட்டுள்ள மொரப்கப் புற்றுசநொயின் 

பொதிப்பொனது நொட்டில் மிக அதிகமொனதொகும் (1,00,000 பப ்களுக்கு 46.4). 

 

 

மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய ததலதம நீதிபதி 

❖ நீதிபதி சஞ்சிப் பொனரஜ்ிவய மதரொஸ் உயர ் நீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியொக 

நியமிக்க உசச் நீதிமன்றம் பரிந்துவரத்துள்ளது. 

❖ இவர ்மதரொஸ் உயர ்நீதிமன்றத்தின் 50வது தவலவம நீதிபதியொக இருப்பொர.் 
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❖ தற்சபொது இவர ்கல்கத்தொ உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியொக ப ியொற்றி வருகிறொர.் 

❖ தற்சபொவதய தவலவம நீதிபதி ஏ.பி. சொஹி அவரக்ள் டிசம்பர ்31 அன்று பதவி ஓய்வு 

பபற்றொர.் 

 

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிதமகள் ஆதணயத்தின் புதிய ததலவர் 

❖ மதரொஸ் உயர ் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பபற்ற நீதிபதி S.பொஸ்கரன், தமிழ்நொடு மொநில 

மனித உரிவமகள் ஆவ யத்தின் புதிய தவலவரொக பபொறுப்சபற்றொர.் 

❖ அவர ்தமிழக ஆளுநரொல் நியமிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ முதலவமசச்ர,் மொநில சட்டமன்றத்தின் சபொநொயகர,் உள்துவற அவமசச்ர ் மற்றும் 

எதிரக்்கட்சித் தவலவர ் ஆகிசயொர ் அடங்கிய ஒரு குழுவொல் இந்த ஆவ யத்தின்  

உறுப்பினரக்ளொகவும், தவலவரொகவும் நியமனம் பசய்யப் படுசவொர ்பரிந்துவரக்கப் 

படுவொரக்ள். 

❖ ஓய்வு பபற்ற உயர ்நீதிமன்ற நீதிபதி மீனொ குமொரியின் பதவிக் கொலத்திற்குப் பின்னர ்

கடந்த 2019 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ்மொதம் முதல் இந்தப் பதவி கொலியொக இருந்தது. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் பிப்ரவரி மொதத்தில், இந்த ஆவ யத்தின் தற்கொலிகத் தவலவரொக 

நீதிபதி பஜயசச்ந்திரன் என்பவர ்நியமிக்கப் பட்டிருந்தொர.் 

 

காவிரியின் நீர்ப்பாென அதமப்தப நவீனப்படுத்துதல் மற்றும் மீட்சடடுத்தல் 

❖ தமிழ்நொடு மொநில அரசொனது கொவிரி துவ  ஆற்றுப் படுவகயின் நீரப்்பொசன 

அவமப்வப நவீனப்படுத்துதல் மற்றும் மீட்படடுதத்ல் ஆகியவற்றிற்கொக ரூ.350 சகொடி 

ரூபொய் மதிப்பிலொன ப ிவய சமற்பகொள்ள முடிவு பசய்துள்ளது.  

❖ இது பின்வருவனவற்வற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

o தஞ்சொவூர ்மொவட்டத்தின் பூதலூர ்மற்றும் திருவவயொறு. 

o விழுப்புரம் மொவட்டத்தில் உள்ள நந்தன் கொல்வொவய வலுப்படுதத்ுதல். 

o ஈசரொடு மொவட்டத்தில் உள்ள பவொனி சொகர ் அவ  மற்றும் கொளிங்கரொயன் 

அவ களுக்கிவடசய 7 தடுப்பவ கவளக் கட்டவமத்தல்.  

❖ 69 கிசலொ மீட்டர ்தூரத்திற்கு பவொனி ஆறு மற்றும் அதன் துவ யொற்றுப் பகுதிகளில் 

பல்சவறு இடங்களில் 7 தடுப்பவ கள் கட்டவமக்கப்பட உள்ளன. 

❖ முன்பமொழியப்பட்ட இந்த பசயற்வக நீசரற்று அவமப்புகள் சத்தியமங்கலம், டிஎன் 

பொவளயம், சகொபிபசடட்ிப் பொவளயம் மற்றும் அந்தியூர ் ஆகிய பகுதிகளில் 

கட்டவமக்கப் பட உள்ளன. 

 

பல்லுயிர் சூழல் பாரம்பரிய மண்டலங்கள் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் ரீதியொக பொதிக்கப்படும் மூன்று பகுதிகவள தமிழ்நொடு மொநில அரசு 

அவடயொளம் க ்டுள்ளது.  

❖ அவவயொவன 

o மதுவரயில் அரிட்டொபடட்ி,  

o திருபநல்சவலியில் வொவககுளம் மற்றும்  

o சகொவவயில் உள்ள தமிழ்நொடு சவளொ ் பல்கவலக்கழகம் ஆகியனவொகும். 

❖ விவரவில் இவவ பல்லுயிர ்சூழல் ம ்டலங்களொக அறிவிக்கப்படும். 
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அரிட்டாபட்டியைப் பற்றி 

❖ பபொ.ஆ.மு. இர ்டொம் நூற்றொ ்டு (பபொது ஆ ்டிற்கு முன்) கொலத்து தமிழ் பிரொமி 

கல்பவட்டுகள் அரிட்டொபட்டியில் அவமந்துள்ள கழிஞ்சமவலயில் கொ ப் 

படுகின்றன. 

❖ அரிட்டொபட்டியில் கிவடத்த ஒரு கல்பவட்டு இதற்கு முன்னர ் இக்கிரொமத்வத 

‘பொதிரிக்குடி’ என்று அவழத்தவதக் குறிக்கிறது. 

❖ பநல்சவலி சிழியன் மற்றும் இலஞ்சி இமயவன் ஆகிய இருவரும் இந்தக் குவகயில் 

சம த் துறவிகளுக்குத் தங்குமிடம் அளித்ததொகக் கல்பவட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன 

❖ பொ ்டிய ஆட்சிக் கொலத்தில், அரிட்டொப்பட்டி கிரொமம் ‘பதன்பரப்பு  நொட்டின்’ ஒரு 

பகுதியொக இருந்தது.   

❖ இந்தக் குவகக்கு அருகில், ஒரு பழங்கொல சம  தீரத்்தங்கரரின் சிற்பம் கொ ப் 

படுகிறது. 

❖ இந்தச ்சிற்பத்தின் கீழ் கொ ப்படும் 10 ஆம் நூற்றொ ்வடச ் சசரந்்த வட்படழுத்துக் 

கல்பவட்டு ஒன்று கழிஞ்சமவலயொனது முன்பு 'திருப்பிவ யொன் மவல' என்று 

அவழக்கப் பட்டதொகக் கூறுகிறது. 

❖ இந்தக் கிரொமத்தின் மற்றுபமொரு முக்கியமொன பொரம்பரிய இடம் இலகுலீசர ்என்ற ஒரு 

அரிய சிற்பதத்ுடன் கூடிய 8 ஆம் நூற்றொ ்வடச ் சசரந்்த ஒரு குவடவவர சிவன் 

சகொயிலொகும். 

❖ சதயவரம்ன் விக்ரம பொ ்டியன் கொலத்வதச ்சசரந்்த ஒரு கல்பவட்டு மற்பறொரு சிவன் 

சகொவிலில் கொ ப்படுகிறது. 

 

சவள்ளத்ததத் தடுக்கும் திட்டம் 

❖ ஆசிய உள்கட்டவமப்பு முதலீட்டு சமம்பொட்டு வங்கியுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்வத 

தமிழ்நொடு நீரவ்ளத் துவற இறுதி பசய்துள்ளது. 

❖ நீர ் சசமிப்புத் திறவன அதிகரிக்கவும், அழிந்து சபொன நீரந்ிவலகளின் 

இவ ப்புகவள மீட்படடுக்கவும், மிகவும் பொதிக்கப்படக் கூடிய பகுதிகளில் 

பவள்ளத்வதத் தடுக்கவும் சவ ்டி ஒரு பயனுள்ள நீர ் சமலொ ்வம முவறவய 

உருவொக்க இந்தத் திட்டமொனது வடிவவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதில் பசன்வன, கொஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர ் மற்றும் கடலூர ் ஆகிய 

மொவட்டங்கள் அடங்கும். 

 

நம்ம திருவண்ணாமதல செயலி 

❖ இது மொவட்ட நிரவ்ொகத்திற்கும் பபொதுமக்களுக்கும் இவடயில் சிறந்த தகவல் 

பதொடரப்ுகவள உறுதி பசய்வதற்கொன ஒரு வகசபசி பசயலியொகும். 

❖ இது ஒரு தனியொர ் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் மொவட்ட நிரவ்ொகத்தொல் உருவொக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது திருவ ் ொமவல மொவட்டம் பற்றிய அவனத்துத் தகவல்கவளயும் பகொ ்டு 

இருக்கும். 
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பதழய நொறு 

❖ பவழய சசொற்றில் உள்ள நு ்ம உயிரப்் பபொருட்களின் (புசரொபயொடிக்ஸ்) தொக்கத்வத 

ஆய்வு பசய்ய 600 சநொயொளிகளுடன் கூடிய ஓர ் ஆரொய்சச்ி திட்டத்வத மொநில 

சுகொதொரத் துவற சமற்பகொ ்டுள்ளது. 

❖ கிசரொன் சநொய் மற்றும் குடல்பு ் அழற்சி சபொன்ற குடல் அழற்சி சநொய்களுக்குச ்

சிகிசவ்சயளிப்பதில் இவதப் பயன்படுதத்ுவவத இந்தத் திட்டம் ஆய்வு பசய்யும். 

❖ குடல் அழற்சி சநொய்களுக்கொன சிகிசவ்சயில் பபொதுவொக ஸ்டீரொய்டு மருந்துகள், 

சநொய்த் தடுப்பொற்றல் ஒடுக்கிகள், புற்றுசநொய் எதிரப்்பு மருந்துகள் மற்றும் சில 

சந்தரப்்பங்களில் அறுவவ சிகிசவ்சயின் தவலயீடு ஆகியன அடங்கும். 

 

 

PMAY விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் நகரப்்புறத்திற்கொன பிரதொன் மந்திரி ஆவொஸ் சயொஜனொ (Pradhan 

Mantri Awas Yojana Urban) என்ற திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதில் இந்தியொவின் சிறந்த 

பசயல்திறன் பகொ ்ட ஒன்றியப் பிரசதசத்திற்கொன விருவதப் புதுசச்சரி பபற்று 

உள்ளது. 

❖ இந்த விருதுக்கு புதுசச்சரி இர ்டொவது முவறயொக சதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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பி எெ ்பாண்டியன் நிதனவு மணிமண்டபம் 

❖ தமிழக முதல்வர ் எடப்பொடி பழனிசொமி அவரக்ள் முன்னொள் சட்டமன்ற 

சபொநொயகரொன பிஎச ்பொ ்டியனின் சிவலவயயும் துவ  முதல்வரொன ஓ. பன்னீர ்

பசல்வம் அவரக்ள் பி.எச.் பொ ்டியனின் ம ிம ்டபத்வதயும் திருபநல்சவலி 

மொவட்டத்தின் சசரன்மொசதவியில் உள்ள சகொவிந்தப்சபரியில் திறந்து வவத்தனர.் 

❖ இவர ் 1985 ஆம் ஆ ்டு முதல் 1989 ஆம் ஆ ்டு வவர தமிழ்நொடு சட்டமன்றத்தின் 

சபொநொயகரொகப் ப ியொற்றினொர.் 

❖ இவர ்திருபநல்சவலியில் 1990 ஆம் ஆ ்டில் மசனொன்ம ியம் சுந்தரனொர ்பல்கவலக் 

கழகத்வத ஏற்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கொற்றினொர.் 

 

 

A மாதவன் 

❖ சமீபத்தில் தமிழ் எழுத்தொளரொன A மொதவன் (87) சகரளொவின் திருவனந்ே புரே்திை் 

காைமானார.் 

❖ இவர ்ேனது ”இைக்கி ச ்சுவடுகை்” என்ற கட்டுலரகைின் சோகுப்பிற்காக 2015 ஆம் 

ஆ ்டிை் சாகிே்  அகாேமி விருலேப் சபற்றுை்ைார.் 

❖ இவர ்2009 ஆம் ஆ ்டிை் கலைமாமணி விருலேப் சபற்றுை்ைார.் 

❖ ேமிழ்நாடு அரசினாை் எழுே்ோைரக்ை் மற்றும் கலைஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு 

மிக உ ரி  சகௌரவ விருது இதுவாகும். 
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நவதலவாய்ப்பின்தம விகிதம் 

❖ இது இந்தியப் பபொருளொதொரக் க ்கொ ிப்பு வமயத்திடமிருந்து பபற்ற ஒரு தரவொகும். 

❖ இந்தியொவின் சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதமொனது 2020 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ்

மொதத்தில் 9.06% ஆக இருக்கின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டு முழுவதும் கிரொமப்புற சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதமொனது 

நகரப்்புற சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதத்வத விட அதிகமொக இருப்பது இதுசவ 

முதல்முவற ஆகும்.  

❖ இந்தியொவொனது பகொரொனொ பபொது முடக்கத் தொக்கத்தின் கொர மொக 2020 ஆம் 

ஆ ்டில் ஏப்ரல் (23.5%) முதல் ஜுன் (10.18%) வவரயில் மிக அதிக அளவில் 

சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதத்வதக் க ்டுள்ளது.  

❖ மொநிலங்கவளப் பபொறுத்த வவரயில், 2020 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ் மொதத்தில் 

ைரியொனொ (32.5%) மற்றும் இரொஜஸ்தொன் ஆகிய மொநிலங்கள் மிக அதிக அளவிலொன  

சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதத்வதயும் ஒடிசொ (0.2%) மற்றும் தமிழ்நொடு (0.5%) ஆகிய 

மொநிலங்கள் மிகக் குவறந்த அளவிலொன சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதத்வதயும் 

க ்டுள்ளன. 

❖ தமிழ்நொட்டில் சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதமொனது கடந்த 5 ஆ ்டுகளில் இல்லொத 

அளவொக 2020 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ்மொதத்தில் 0.5% என்ற அளவிற்குக் குவறந்துள்ளது. 

❖ தமிழ்நொட்டில் சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதமொனது பபொது முடக்கத் தளரவ்ுகள் குறித்த  

வழிகொட்டுதல்களுடன் ஒரு சநரடித் பதொடரவ்ப பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஏப்ரல் மொதத்தில் முழுப் பபொது முடக்கத்தின் சபொது, தமிழ்நொட்டின் சவவல 

வொய்ப்பின்வம விகிதமொனது 49.8% ஆக இருந்தது. 

❖ இது அந்தக் கொலகட்டத்தில் சதசிய சவவலவொய்ப்பின்வம விகிதமொன 23.5% என்ற 

அளவவ விட அதிகமொக இருந்தது.  

❖ தமிழ்நொடொனது 2020 ஆம் ஆ ்டு அக்சடொபர ் மொதத்தில் 41 மில்லியன் மனித 

நபரக்ளுக்கொன ப ி நொட்கள் என்ற அளவில் அதிக சவவலவொய்ப்வபக் பகொ ்டு 

இருந்தது, இது மற்ற மொநிலங்களிவடசய மிகவும் அதிகமொகவும் கடந்த ஆ ்வட விட 

151% அதிகரிப்வபயும் பகொ ்டுள்ளது.  
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மாணவரக்ளுக்கு இலவெ இதணய இதணப்பு (நடட்டா) 

❖ தமிழ்நொடு மொநில அரசொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி மொதத்திலிருந்து 2021 ஆம் 

ஆ ்டு ஏப்ரல் மொதம் வவர 9.69 லட்சம் கல்லூரி மொ வரக்ளுக்கு ஒரு நொவளக்கு 2 ஜிபி 

என்ற அளவில் இலவச இவ ய இவ ப்புகவள (Data Card) வழங்க உள்ளது.  

❖ இது மொ வரக்ள் இவ யதள வகுப்புகளில் தங்கு தவடயின்றி கலந்து பகொள்ள 

வழிவவக பசய்யும். 

❖ அரசு மற்றும் அரசு உதவி பபறும் கவல &  அறிவியல் கல்லூரிகள், பதொழில்நுட்பக் 

கல்லூரிகள், பபொறியியல் கல்லூரிகள், ஊக்கத ்பதொவக பபறும் தனியொர ்கல்லூரிகள் 

ஆகியவற்றில் பயிலும் மொ வரக்ள் இந்தத் திட்டத்திற்குத ்தகுதியுவடயவரக்ளொவர.் 

❖ இந்த இவ ய இவ ப்புக் கருவிகள் தமிழ்நொடு மின்னணுக் கழகத்தினொல் 

வழங்கப்பட உள்ளன. 

 

தமிழ்நாட்டில் மதழப் சபாழிவு  

❖ தமிழகம் முழுவதும் ஜனவரி மொதத்தில் அதிக அளவிலொன ஒரு மவழப் பபொழிவு 

அளவிவனப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

❖ தமிழகம் அவனத்து 37 மொவட்டங்களிலும் முதல் முவறயொக அதிக அளவு மவழப் 

பபொழிவிவனப் பதிவு பசய்துள்ளது. 

❖ ஜனவரி மொதத்தில் பபய்த தமிழ்நொட்டின் பமொத்த மவழயின் அளவு 15.5 மி.மீ. ஆகும். 

 

தமிழ்நாடு மாநில விருதுகள் 

❖ முதலவமசச்ர ் எடப்பொடி சக பழனிசொமி அவரக்ள் 2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன மொநில 

அரசு விருதுகவளயும் 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன திருவள்ளுவர ்விருவதயும் 2020 ஆம் 

ஆ ்டிற்கொன சித்திவரத் தமிழ் புத்தொ ்டு விருது மற்றும் தமிழ் பசம்மல் விருது 

ஆகிய விருதுகவளயும் அறிவித்தொர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன தமிழ் பசம்மல் விருதுகளுக்கொக 38 மொவட்டங்களில் இருந்து 

முப்பத்பதட்டு தமிழ் அறிஞரக்ள் சதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ எழுத்தொளர ்கி ரொஜநொரொய ன் அவரக்ள் உ.சவ.சொ விருதிற்குத் சதரவ்ு பசய்யப் பட்டு 

உள்ளொர.் 

o அவர ்கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்வத என்று புகழப் படுகிறொர.் 

o கரிசல் வட்டொர வழக்கு அகரொதி என்ற ஒரு அகரொதிவய அவர ்எழுதியுள்ளொர.் 

❖ கம்பர ்விருதொனது எச.்வி.ை ்சடவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o அவர ்முன்னொள் முதல்வர ்எம்.ஜி.ரொமசச்ந்திரனுக்கு பநருக்கமொனவரொக ஒரு மூத்த 

அரசியல்வொதியொக இருந்தொர.் 

o இவர ்கம்ப ரொமொய த்வத ஆங்கிலத்தில் பமொழிபபயரத்்துள்ளொர.் 

திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள் 

o 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன திருவள்ளுவர ்விருது - முவனவர ்வவவகச ்பசல்வன் 

o தந்வத பபரியொர ்விருது - அ. தமிழ்மகன் உசசன் 

o அ ் ல் அம்சபத்கர ்விருது - வரகூர ்அ. அரு ொசச்லம்,  

o சபரறிஞர ்அ ் ொ விருது - அமரர ்திரு. கடம்பூர ்எம்.ஆர.் ஜனொரத்்தனன் 

o பபருந்தவலவர ்கொமரொசர ்விருது - முவனவர ்ச. சதவரொஜ்  
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o மகொகவி பொரதியொர ்விருது - கவிஞர ்பூவவ பசங்குட்டுவன் 

o பொசவந்தர ்பொரதிதொசன் விருது - அறிவுமதி (எ) மதியழகன் 

o தமிழ்த் பதன்றல் திரு.வி.க. விருது - வி.என். சொமி 

o முத்தமிழ்க் கொவலர ்கி.ஆ.பப. விசுவநொதம் விருது - முவனவர ்வீ. சசதுரொமலிங்கம். 

சித்தியரத் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விருதுகள் 

o 2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன தமிழ்த் தொய் விருது - வி.ஜி.பி. உலகத் தமிழ்ச ்சங்கம் 

o கபிலர ்விருது - பச. ஏழுமவல 

o உ.சவ.சொ விருது - கி. இரொஜநொரொய ன் 

o கம்பர ்விருது - மருத்துவர ்எச.்வி. ை ்சட 

o பசொல்லின் பசல்வர ்விருது - நொவக முகுந்தன் 

o உமறுப் புலவர ்விருது - ம. அ. வசயத் அசன் (எ) பொரிதொசன் 

o ஜி.யு.சபொப் விருது - பஜரம்ன் நொட்வடச ் சசரந்்த முவனவர ் திருமதி உல்ரீசக 

நிசகொலஸ் 

o இளங்சகொவடிகள் விருது - மொ. வவத்தியலிங்கன் 

o அம்மொ இலக்கிய விருது - முவனவர ்தி. மகொலட்சுமி 

o சிந்தவனச ்சிற்பி சிங்கொரசவலர ்விருது - ஆ. அழசகசன் 

o மவறமவலயடிகளொர ்விருது - மவற. தி. தொயுமொனவன்  

o அசயொத்தி தொசப் ப ்டிதர ்விருது - முவனவர ்சகொ.ப. பசல்லம்மொள் 

o அருட்பபருஞ்சசொதி வள்ளலொர ்விருது - முவனவர ்ஊரன் அடிகள் 

o கொவரக்கொல் அம்வமயொர ்விருது - முவனவர ்சமொ. ஞொனப்பூங்சகொவத 

o தமிழர ்தந்வத சி.பொ. ஆதித்தனொர ்நொளிதழ் விருது - தினம ி நொளிதழ் 

o சி.பொ. ஆதித்தனொர ்வொர இதழ் விருது - கல்கி வொர இதழ் 

o சி.பொ. ஆதித்தனொர ்மொத இதழ் விருது - பசந்தமிழ் மொத இதழ் 

o சதவசநயப் பொவ ர ்விருது - முவனவர ்கு. சிவம ி 

o வீரமொமுனிவர ்விருது - ைொங்கொங்வகச ்சசரந்்த முவனவர ்கிரிசகொரி சஜம்ஸ் 

o சிறந்த பமொழிப்பபயரப்்பொளர ் விருது - சசொ. சசசொசச்லம், முவனவர ் இரொம. 

குருநொதன், ப. கு சசகர,் முவனவர ்பத்மொவதி விசவகொனந்தன், சு. சஜொதிரல்தொ 

கிரிஜொ, பஜ. இரொம்கி (எ) இரொமகிருட்டினன், சுவொமி விமூரத்்தொனந்தர,் மீரொ 

ரவிசங்கர,் திலகவதி, கிருட்டின பிரசொத ்

o 2019 ஆம் ஆ ்டிற்கொன முதலவமசச்ர ்க ினித் தமிழ் விருது - சச. இரொஜொரொமன் 

மதுயர உலகத் தமிழ்ச ்சங்க விருதுகள்  

o 2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன இலக்கிய விருது - பிரொன்சு நொட்வடச ்சசரந்்த முவனவர ்

அபலக்சிஸ் சதவரொசு சசன்மொரக்் 

o இலக்க  விருது - இலங்வகவயச ் சசரந்்த சபரொசிரியர ் அரு ொசலம் 

ச ்முகதொசு 

o பமொழியியல் விருது - சிங்கப்பூவரச ்சசரந்்த முவனவர ்சுபொ தி ் ப்பன். 
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சதால்லியல் அகழாய்வுகள் 

❖ தமிழ்நொடு பதொல்லியல் துவறயொனது சமலும் 7 தளங்களில் அகழொய்வுகவள 

சமற்பகொள்ளவும் 2 இடங்களில் நிகழ்சநர ஆய்வுகவள சமற்பகொள்ளவும் முடிவு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ மொநிலத் பதொல்லியல் துவற மற்றும் பல்சவறு பல்கவலக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட 

பல்சவறு நிறுவனங்களொல் 10 அகழொய்வுத் திட்டங்களுக்கும் சமற்பட்ட திட்டங்கவள 

தமிழ்நொடு சமற்பகொள்வது இதுசவ முதல் முவறயொகும். 

❖ இந்த அகழொய்வுகள் பின்வரும் இடங்களில் சமற்பகொள்ளப்பட உள்ளன. 

o சிவகங்வக மொவட்டத்தில் கீழடி மற்றும் அதவனச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகள் 

o தூத்துக்குடி மொவட்டத்தில் ஆதிசச்நல்லூர,் சிவகவல, பகொற்வக மற்றும் அதவனச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகள். 

o ஈசரொடு மொவட்டத்தில் பகொடும ல் 

o கிருஷ் கிரி மொவட்டத்தில் மயிலொடும்பொவற 

o அரியலூர ்மொவட்டத்தில் கங்வக பகொ ்ட சசொழபுரம் மற்றும் மொளிவகசமடு 

❖ புதிய கற்கொலத ்தளத்வதக் க ்டறிவதற்கொக ஒரு நிகழ்சநர (துவறசொர)் ஆய்வொனது 

கிருஷ் கிரி, சவலூர,் தரம்புரி, திருவொ ் ொமவல மற்றும் சசலம் ஆகிய 

மொவட்டங்களில் சமற்பகொள்ளப்பட உள்ளது. 

❖ மற்பறொரு துவறசொர ்ஆய்வொனது தொமிரபர ி நதி நொகரிகத்வதக் க ்டறிவதற்கொக 

திருபநல்சவலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மொவட்டங்களில் சமற்பகொள்ளப்பட உள்ளது.  

❖ சரம்ொ பொரம்பரியக் கல்வி வமயமொனது திருவள்ளூர ் மொவட்டதத்ில் உள்ள 

பசன்ரொயன்பொவளயத்தில் அகழொய்வவ சமற்பகொள்ள அனுமதி சகொரியுள்ளது, 

அழகப்பொ பல்கவலக்கழகமொனது சிவகங்வக மொவட்டத்தில் உள்ள இலந்தகவரயில் 

அகழொய்வவ சமற்பகொள்ள தனது பரிந்துவரவயச ்சமரப்்பித்துள்ளது.  

❖ தமிழ்ப் பல்கவலக்கழகமொனது சகொயம்புத்தூரில் உள்ள மூலப் பொவளயத்தில் 

அகழொய்வவ சமற்பகொள்வதற்கொன பரிந்துவரவயயும் மதரொஸ் பல்கவலக் 

கழகமொனது சவலூர ் மொவட்டத்தில் உள்ள வொசவலயில் அகழொய்வவ 

சமற்பகொள்வதற்கொன பரிந்துவரவயயும் தமிழ்நொடு திறந்தநிவல பல்கவலக் 

கழகமொனது புதுக்சகொட்வடயில் உள்ள பபொற்பவனக் சகொட்வடயில் அகழொய்வவ 

சமற்பகொள்வதற்கொன அனுமதிவயயும் சகொரியுள்ளன. 
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மருத்துவர் ”ொந்தா” மதறவு 

 

❖ சமீபத்தில் இவர ்ஜனவரி 19 அன்று கொலமொனொர.் 

❖ இவர ்ஒரு இந்தியப் புற்றுசநொயியல் நிபு ர ்மற்றும் பசன்வனயில் உள்ள அவடயொறு 

புற்றுசநொய் வமயத்தின் தவலவர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ்1955 ஆம் ஆ ்டில் புற்றுசநொய் வமயத்தில் சசரந்்தொர.்  

❖ 2013 ஆம் ஆ ்டில், முன்னொள் முதல்வரொன பஜயலலிதொ அவரக்ள் இவருக்கு 

”அவ்வவயொர ்விருது” வழங்கி பகௌரவித்தொர.் 

❖ டொக்டர ் முத்துலட்சுமி பரட்டி அவரக்ள் 1954 ஆம் ஆ ்டில் பசன்வனயில் உள்ள 

அவடயொறில் புற்றுசநொய் வமயத்வத அவமத்தொர.் 

 

தமிழ்நாட்டில் நகாவிட் தடுப்பூசி முகாம் 

❖ தமிழ்நொடு முதல்வர ்எடப்பொடி சக பழனிசொமி அவரக்ள் ஜனவரி 16 அன்று சகொவிட் – 19 

தடுப்பூசித் திட்டத்வதத் பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ இது மதுவரயில் உள்ள ரொஜொஜி அரசு மருத்துவமவனயில் பதொடங்கி வவக்கப்பட்டது. 

❖ முதலொவது சகொவிஷீல்டு தடுப்பூசியொனது டொக்டர ் பசந்தில் என்பவருக்கு பசலுத்தப் 

பட்டது. 

❖ இவர ்தமிழ்நொடு அரசு மருத்துவரக்ள் சங்கத்தின் தவலவரொக உள்ளொர.் 
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தமிழ்நாட்டு வாக்காளரக்ள் 

❖ தமிழ்நொட்டில் பமொத்தம் 6.26 சகொடி வொக்கொளரக்ள் உள்ளனர.் 

❖ இதில் 3.18 சகொடி பப ்கள், 3.08 சகொடி ஆ ்கள் மற்றும் மூன்றொம் பொலினத்வதச ்

சசரந்்த 7,200க்கும் சமற்பட்டவரக்ள் ஆகிசயொர ்அடங்குவர.் 

❖ இம்மொநிலத்தில் ஆ ் வொக்கொளரக்வள விட பப ் வொக்கொளரக்ள் அதிகமொக 

உள்ளனர.் 

 

❖ பசங்கல்பட்டு மொவட்டதத்ில் உள்ள சசொழிங்கநல்லூர ்சட்டமன்றத் பதொகுதியில் அதிக 

எ ் ிக்வகயிலொன வொக்கொளரக்ள் உள்ளனர ்(6,94,845 வொக்கொளரக்ள்). 

❖ பசன்வனயில் உள்ள துவறமுகச ் சட்டமன்றத் பதொகுதியொனது மிகக் குவறந்த 

வொக்கொளரக்வள (1,76,272 வொக்கொளரக்ள்) பகொ ்டுள்ளது. 

❖ தற்சபொவதய அரசொங்கத்தின் பதவிக் கொலம் 2021 ஆம் ஆ ்டின் சம 2 ஆம் சததியுடன் 

முடிவவடவதொல், தமிழகத்தின் 234 சட்டமன்றத் பதொகுதிகளுக்கொன சதரத்ல் சம 

மொதத்தில் நவடபபறும். 

 

தமிழ்நாடு ெட்டமன்றத்தில் உருவப் படங்கள் 

❖ தமிழ்நொடு முதல்வர ் அவரக்ள் ஓமந்தூரொர ் ரொமசொமி பரட்டியொர,் வ.உ.சிதம்பரம் 

பிள்வள மற்றும் பரமசிவன் சுப்பரொயன் ஆகிசயொரின் அசல் உருவப் படங்கள் 

தமிழ்நொடு சடட்மன்றத்தில் விவரவில் திறக்கப் படும் என்று சமீபத்தில்  அறிவித்து 

உள்ளொர.் 

❖ இதற்கு முன்பு அவர ்2019 ஆம் ஆ ்டு ஜூவல 20 அன்று மொநிலத்தின் சட்டமன்றத்தில் 

சுதந்திரப் சபொரொட்ட வீரரொன எஸ்.எஸ்.ரொமசொமி பவடயொசச்ியொர ்அவரக்ளின் உருவப் 

படத்வதத் திறந்து வவதத்ொர.்  

❖ எஸ் எஸ் ரொமசொமி பவடயொசச்ியொர ்அவரக்ளின் உருவப்படமொனது சட்டமன்றத்தில் 

திறந்து வவக்கப் பட்ட 12வது உருவப் படமொகும்.  
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❖ இவர ்1952 ஆம் ஆ ்டில் தமிழ்நொடு உவழப்பொளர ்கட்சிவயத் பதொடங்கினொர.் 

 

❖ 1954 ஆம் ஆ ்டில் இவர ் மவறந்த K காமராஜர ் அவரக்ைின் ேலைலமயிைான 

அலமசச்ரலவயிை் ஒரு அலமசச்ராகப் பணி ாற்றினார.் 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு முேை் திருவை்ளுவர,் மகாே்மா காந்தி, பி.ஆர.் அம்தபே்கர,் சபரி ார,் 

ராஜாஜி, K. காமராஜர,் பசும்சபான் முே்துராமலிங்கே் தேவர,் அறிஞர ் அண்ணா, 

காயிதே மிை்ைே், எம்.ஜி. ராமசச்ந்திரன் மற்றும் சஜ. சஜ ைலிோ ஆகித ாரின் உருவப் 

படங்கை் திறந்து வவக்கப் பட்டுை்ைன. 

 

ொதிவாரியான கணக்சகடுப்பு - குலநெகரன் ஆதணயம் 

❖ முன்னொள் உயர ்நீதிமன்ற நீதிபதி குலசசகரனின் தவலவமயில் முதல்வர ்எடப்பொடி சக 

பழனிசொமி அவரக்ள் ஓர ்ஆவ யத்வத அவமதத்ுள்ளொர.் 

❖ இது தமிழகத்தில் சொதிவொரியொன தரவுகவளச ்சசகரிப்பவதத் துவங்கும். 

❖ சொதிவய அடிப்பவடயொகக் பகொ ்டு மக்கள் பதொவகவய அறிய தமிழகம் முழுவதும் 

ஒரு க க்பகடுப்பு சமற்பகொள்ளப்படும் என்று மொநில அரசு சமீபத்தில் அறிவித்து 

இருந்தது. 

❖ அரசு சவவலவொய்ப்பில் ஒரு குறிப்பிடட் வரக்்கத்தின் மீதொன பிரதிநிதித்துவத்தின் 

சபொதொவமவய எடுத்துக் கொட்டி அளவிடக் கூடிய வவகயிலொன தரவுகவளச ்சசகரிக்க 

சவ ்டி அவனத்து மொநிலங்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்ட உசச்நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் 

பின்ன ியில் இந்த முடிவு எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் படட்ொளி மக்கள் கட்சியின் பதொ ்டரக்ள் அரசொங்க சவவல மற்றும் அரசுக் 

கல்வியில் வன்னியரக்ளுக்கு 20% இடஒதுக்கீடு சகொரி பசன்வன முழுவதும் 

சபொரொட்டங்களில் ஈடுபடட்னர.் 

❖ சமலும் உசச்நீதிமன்றதத்ில் நிலுவவயில் உள்ள தமிழகத்தின் 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

பதொடரப்ொன வழக்வக நடத்துவதற்கு சவ ்டி சொதி வொரியொன தரவுகளும் இதற்கு 

சதவவப் படுகின்றன. 

❖ 1950களுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் இது சொரந்்து அவமக்கப் பட்டுள்ள முதல் குழு இதுசவ 

ஆகும். 

 

S.No Portrait Unveiled on Unveiled by 

1 C. Rajagopalachari 24 June 1948 Jawaharlal Nehru 

2 Mahatma Gandhi 23 August 1948 C. Rajagopalachari 

3 Thiruvalluvar 22 March 1964 Zakir Hussain 

4 C. N. Annadurai 6 October 1969 Indira Gandhi 

5 K. Kamaraj 18 August 1977 Neelam Sanjiva Reddy  

6 Periyar E. V. Ramasamy 9 August 1980 Jothi Venkatachalam 

7 B. R. Ambedkar 9 August 1980 Jothi Venkatachalam 

8 U. Muthuramalingam Thevar  9 August 1980 Jothi Venkatachalam 

9 Muhammad Ismail Sahib 9 August 1980 Jothi Venkatachalam 

10 M. G. Ramachandran 31 January 1992 J. Jayalalithaa 

11 J. Jayalalithaa 12 February 2018 P. Dhanapal 

12 S. S. Ramaswami Padayachi  19 July 2019 Edappadi K. Palaniswami  
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தமிழ்நாட்டின் பின்னணி 

❖ 1969 ஆம் ஆ ்டில் ஏ.என்.சட்டநொதன் தவலவமயிலொன முதல் பிற்படுத்தப்பட்சடொர ்

ஆவ யமொனது தமிழ்நொட்டில் இருந்த பல்சவறு சொதிகள் குறித்த  மக்கள் 

பதொவகவயத் தீரம்ொனிக்க சவ ்டி சுதந்திரத்திற்கு முந்வதய மக்கள் பதொவக 

க க்பகடுப்புத் தரவுகவளப் பயன்படுத்தியது. 

❖ 1983 ஆம் ஆ ்டில், சஜ.ஏ.அம்பொசங்கர ் தவலவமயிலொன இர ்டொவது பிற்படுத்தப் 

பட்சடொர ் வகுப்பு ஆவ யமொனது வீட்டுக்கு வீடு க க்கீடு என்ற முவறயின் மூலம் 

சொதி வொரியொன சமூகப்-பபொருளொதொர மற்றும் கல்வி மீதொன க க்பகடுப்வப 

நடத்தியது. 

❖ இது 1985 ஆம் ஆ ்டில் ஓர ்அறிக்வகவயச ்சமரப்்பித்தது. 

❖ தற்சபொதுள்ள 69% ஒதுக்கீட்வடப் பொதுகொக்க மொநில அரசொனது தமிழ்நொடு பிற்படுத்தப் 

பட்ட வகுப்புகள், பட்டியல் சொதியினர ்மற்றும் படட்ியல் பழங்குடியினர ்சடட்ம் என்ற ஒரு 

சட்டத்வத இயற்றியுள்ளது. 

❖ இது 1994 ஆம் ஆ ்டில் 76வது திருத்த்தின் மூலம் அரசியலவமப்பின் ஒன்பதொவது 

அட்டவவ யில் சசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திைாவில் சாதிவாரிைான மக்கள் ததாயக கணக்தகடுப்பு 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டின் சபொதொன மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்பின் சபொது இதர 

பிற்படுத்தப்பட்சடொர ்பற்றிய தரவுகவளச ்சசகரிக்க மத்திய அரசொனது முடிவு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆ ்டில் சமூகப்-பபொருளொதொர க க்பகடுப்பு நடத்தப்பட்ட சபொதிலும், 1931 

ஆம் ஆ ்டிற்குப் பிறகு இது சபொன்ற தரவுகவளச ் சசகரிக்கும் முதல் பபொது மக்கள் 

பதொவக க க்பகடுப்பு இதுவொகும். 

❖ இது 1931 ஆம் ஆ ்டு இந்திய மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்புக்குப் பிறகு முதல் சொதி 

அடிப்பவடயிலொன மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்பொகும். 

❖ 1992, 1997 மற்றும் 2002 ஆகிய ஆ ்டுகளில் சமற்பகொள்ளப்பட்ட மூன்று மக்கள் பதொவக 

க க்பகடுப்புகளுக்குப் பின்னர,் இந்தியொவில் வறுவமக் சகொட்டுக்குக் கீசழ 

வொழ்கின்ற பல்சவறு நலத் திட்டங்கவளப் பபறும் குடும்பங்கவள அவடயொளம் கொ  

சவ ்டி இந்திய அரசு நடத்திய நொன்கொவது க க்பகடுப்பொகும். 

❖ சமூகப் பபொருளொதொர மற்றும் சொதிவொரியொன மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்பு என்பது 

மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்வபப் சபொன்று அல்லொமல் தனியொக நடத்தப்பட்டது. 

❖ மக்கள்பதொவக க க்பகடுப்பு முவறயொனது 1948 ஆம் ஆ ்டின் மக்கள் பதொவக 

க க்பகடுப்புச ்சட்டத்தொல் நிர ்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இவத கிரொமப்புறங்களில் மத்திய ஊரக வளரச்ச்ி அவமசச்கமும் நகரப்்புறங்களில்  

மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற வறுவம ஒழிப்பு அவமசச்கமும் சமற்பகொ ்டன. 
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❖ 1931 ஆம் ஆ ்டிற்குப் பிறகு முதல்முவறயொக, இதர பிற்படுத்தப்பட்சடொர ் மக்கள் 

பதொவக பற்றிய தரவுகளும் 2011 ஆம் ஆ ்டில் சசகரிக்கப்பட்டன. 

❖ முதல் சொதிவொரியொன க க்பகடுப்பொனது இந்தியொவில் 1881 ஆம் ஆ ்டில் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ 1941 ஆம் ஆ ்டில், இர ்டொம் உலகப் சபொரின் கொர மொக மக்கள் பதொவக 

க க்பகடுப்பு முயற்சியொனது நிறுத்தப் பட்டது. 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட சொதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர ்நிரலொனது 1961 ஆம் ஆ ்டு முதல் 

மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்புச ்சீட்டுகளில் சசரக்்கப்பட்டது.  

❖ முதலொவது பிற்படுத்தப்பட்சடொர ் வகுப்பு ஆவ யம் 1953 ஆம் ஆ ்டில் 

அரசியலவமப்பின் 340வது பிரிவின் கீழ் கொக்கொ கொசலக்கர ்என்பவரின் தவலவமயில் 

அவமக்கப் பட்டது. 

❖ 1979 ஆம் ஆ ்டில், இர ்டொவது பிற்படுத்தப்பட்சடொர ் வகுப்பு ஆவ யமொனது 

ம ்டல் அவரக்ளின் தவலவமயில் கீழ் அவமக்கப்பட்டது. 

❖ ம ்டல் ஆவ யத்தின் அறிக்வகயின்படி, பட்டியலிடப்பட்ட சொதிகள் மற்றும் 

பழங்குடியினர ்எ ் ிக்வகயொனது பமொத்த மக்கள் பதொவகயில் 22.56 சதவீதம் ஆகும். 

❖ ம ்டல் ஆவ யமொனது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினவர 52 சதவீதமொக 

க க்கிட்டு இருந்தது. 

❖ இது 1931 ஆம் ஆ ்டின் மக்கள் பதொவக க க்பகடுப்பின் அடிப்பவடயில் பசய்யப் 

பட்டது. 

❖ இதனொல் அரசு சவவலகள் மற்றும் அரசுப் பல்கவலக்கழகங்களில் 49.5 சதவீத இட 

ஒதுக்கீடு வழங்க சநரந்்தது. 

❖ இது முதன்முவறயொக இதர பிற்படுத்தப்பட்சடொர ் பிரிவினருக்கு வழங்கப் பட்ட 27 

சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கொன அறிவிப்வப உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ வி.பி.சிங் தவலவமயிலொன அரசொங்கத்தொல் 1990 ஆம் ஆ ்டில் இது பசயல்படுத்தப் 

பட்டது. 

 

ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா குழு 

❖ முதல்வர ் பழனிசொமி அவரக்ள் குடும்பன், பன்னொடி, கவடயன், பள்ளர,் கொலொடி, 

வத்திரியன் மற்றும் சதசவந்திர குலத்தொன் என்ற பட்டியல் இனத்தவரின் 7 துவ ப் 

பிரிவுகள் சதசவந்திரகுல சவளொளர ்என்று அவழக்கப்படும் என்று அறிவிதத்ுள்ளொர.் 

❖ இது ைன்ஸ்ரொஜ் வரம்ொ தவலவமயிலொன ஒரு குழு வழங்கிய பரிந்துவரயின் 

அடிப்பவடயில் சமற்பகொள்ளப் பட்டதொகும். 
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❖ இது சதசவந்திர குல சவளொளர ்சமூகம் மற்றும் புதிய தமிழகம் கட்சி ஆகியவற்றின்  

ஒரு மிக நீ ்ட கொலக் சகொரிக்வகயொகும். 

❖ தமிழ்நொடு மொநில அரசொனது சதசவந்திரகுல சவளொளர ் சமூகத்தின் கீழ் இந்த 7 

துவ ப் பிரிவுகவளயும் சசரக்்க மத்திய அரசிற்குப் பரிந்துவரக்க உள்ளது. 

❖ ஆனொல் அவரக்ளது சமூகப்-பபொருளொதொர நிவலவமயின் கொர மொக, அந்தச ்

சமூகமொனது கல்வி மற்றும் ப ி வொய்ப்புகளில் அசத இடஒதுக்கீட்வடசய பதொடரந்்து 

பபற உள்ளது. 

❖ எனினும், அந்தச ்சமூகத்தின் ஒரு இதரக் சகொரிக்வகயொன பட்டியல் இனதத்வர ்என்ற 

பிரிவிலிருந்து தங்கவள நீக்க சவ ்டும் என்ற சகொரிக்வகயொனது அரசிடம் இன்னும் 

நிலுவவயில் உள்ளது.  

 

 

நதசியெ ்செய்திகள் 

இந்த ஆண்டின் விஞ்ஞானி விருது 

❖ டிஆரட்ிஓ விஞ்ஞொனியொன சைமந்த ்குமொர ்பொ ்சட அவரக்ள் டிஆரட்ிஓ அவமப்பின்  

”இந்த ஆ ்டிற்கொன விஞ்ஞொனி விருது” வழங்கி பகௌரவிக்கப் பட்டொர.் 

❖ பவ ்கழவலக்கொன ”லூக்தகாசின்” எனப்படும் மூலிலக மருந்லே தமம்படுே்தி திை் 

இவரின் பங்கைிப்பிற்காக சவ ்டி இவருக்கு இந்ே விருோனது வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ “லூக்தகாசின்” என்ற மருந்து இம மலைப் பகுதியிை் காணப்படும் மூலிலககலைப் 

ப ன்படுே்தி உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ சவண்கழலை என்பது ஒரு உடலின் சில பகுதிகைிை் தோலின் மீதொன நிற 

இழப்புகைாை் அறி ப்படும் ஒரு சுய சநொபயதிரப்்புக் குவறபொட்டுப் பிரசச்ிலன ஆகும். 

 

ஜம்மு காஷ்மீர் மாவட்ட வளரெ்ச்ி ஆதணயத் நதரத்ல் 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டு ஆகஸ்ட ்05 அன்று சரத்து 370 நீக்கப் பட்டதற்குப் பிறகு ஜம்மு கொஷ்மீர ்

ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் நவடபபறும் முதலொவது சதரத்ல் இதுவொகும். 

❖ பரூக் அப்துல்லொ தவலவமயிலொன குப்கொர ் பிரகடனத்திற்கொன மக்கள் கூட்ட ி  

இத்சதரத்லில் மிகப்பபரிய பவற்றிவயப் பபற்றுள்ளது. 

❖ பமொத்தமுள்ள 280 இடங்களில், இந்தக் கூட்ட ியொனது 110 இடங்களில் பவற்றி 

பபற்றுள்ள அசத சமயம்  பிசஜபி ஆனது 75 இடங்களில் பவற்றி பபற்று ஒற்வற 

மிகப்பபரிய கட்சியொக உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ குப்கொர ்கூட்ட ியொனது சதசிய மொநொட்டுக் கட்சி மற்றும் மக்கள் ஜனநொயகக் கட்சி 

உள்ளிட்ட 6 பிரொந்தியக் கட்சிகவள உள்ளடக்கியதொகும்.  

 

நகாவிட்-19 தடுப்பூசி நொததனப் பயிற்சி   

❖ குஜரொத,் அசொம், ஆந்திரொ மற்றும் பஞ்சொப் ஆகிய நொன்கு மொநிலங்களில் சகொவிட ்

தடுப்பூசி குறித்து மீது ஒரு சசொதவனப் பயிற்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் தடுப்பூசி சசொதவனகள் இந்திய மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகத்தொல் இவ ந்து 

வழங்கப்படும். 
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❖ சீரம் இந்தியொ நிறுவனமொனது ஏற்கனசவ ஆக்ஸ்சபொரட்ு-அஸ்ட்ரொபசபனகொ 

நிறுவனத்தின் சகொவிட் -19 பதொற்று குறித்த ‘சகொவிஷீல்ட்’ என்ற தடுப்பூசியிவனச ்

சுமொர ்50 மில்லியன் அளவில் தயொரித்துள்ளது. 

❖ புசனவவச ் சசரந்்த சீரம் இந்தியொ நிறுவனமொனது உலகின் மிகப்பபரிய தடுப்பூசி 

உற்பத்தியொளரொகும். 

❖ மருந்துக் கட்டுப்பொட்டொளர ்அவமப்பொன இந்திய மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகமொனது  

ஒரு அவசரப் பயன்பொட்டு ஒப்புதலுக்கொக சவ ்டி மூன்று தடுப்பூசிகவளப் பரிசீலித்து 

வருகிறது - அவவ அஸ்ட்ரொபஜபனகொ, ஃவபசர/்பசயொன்படக் மற்றும் உள்நொட்டு 

நிறுவனமொன பொரத ்பசயொபடக் உருவொக்கிய ஒரு தடுப்பூசி ஆகியன ஆகும். 

❖ இந்தியொவில் எட்டு சகொவிட் -19 தடுப்பூசிகள் பவவ்சவறு கட்ட சசொதவனகளின் கீழ் 

உள்ளன, இதில் மூன்று உள்நொட்டிசலசய தயொரித்தவவ ஆகும். 

❖ இதில் ஆக்ஸ்சபொரட்ு-அஸ்ட்ரொபஜபனகொ தடுப்பூசியொன சகொவிஷீல்ட், இந்திய 

மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகம்-பொரத் பசயொபடக் இவ ந்து தயொரித்த தடுப்பூசியொன 

சகொவொக்சின், ரஷ்யொவின் தடுப்பூசியொன ஸ்புட்னிக்-வி மற்றும் வஜடஸ் கடிலொவின் 

தடுப்பூசியொன வஜசகொவ்-டி ஆகியவவ அடங்கும். 

❖ சமலும் சீரம் இந்தியொவின் என்விஎக்ஸ்-சகொவி 2373 மற்றும் பஜனீவொவின் எசஜ்ிசி 019 

ஆகியவற்றுடன் சசரத்த்ு பொரத் பசயொபடக் மற்றும் பசயொலொஜிக்கல் இ லிமிபடட ்

ஆகியவற்றின் பபயரிடப்படொத இர ்டு தடுப்பூசிகள் ஆகியவவயும் இதில் அடங்கும். 

 

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் நயாஜனா விருதுகள் 

❖ வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகொரங்களுக்கொன  அவமசச்கம் விசொகப்பட்டினம் 

மொநகரொட்சிவயச ் சிறப்பொக பசயல்படும் உள்ளொட்சி அவமப்பொக சதரவ்ு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ ஆந்திரொவொனது சிறந்த மொநிலப் பிரிவில் மூன்றொவது இடத்வதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இதில் சிறந்த பசயல்திறன் பகொ ்ட ஒரு நகரொட்சி அவமப்பொக உத்தரப் 

பிரசதசத்தின் மிரச்ொபூர ்பவன்றுள்ளது. 

❖ வடகிழக்கு மற்றும் மவலப்பொங்கொன மொநிலங்களின் கீழ் பிரதொன் மந்திரி ஆவொஸ் 

சயொஜனொ – நகரப்்புறம் என்ற திட்டத்வதச ்பசயல்படுத்தியதில் சிறந்த பசயல்திறன் 

பகொ ்ட மொநிலமொக திரிபுரொ சதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ பிரதொன் மந்திரி ஆவொஸ் சயொஜனொ என்ற திட்டம் "அவனவருக்கும் வீடு" வழங்குவவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆ ்டின் மொரச் ் 31 ஆம் சததிக்குள் 20 மில்லியன் நகரப்்புற ஏவழகளுக்கு 

மலிவு விவலயிலொன வீடுகவள வழங்குவவத இது சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது.  

❖ சமலும் பிரதமர ்சமொடி  2019-20 ஆம் ஆ ்வடக் ‘கட்டுமொனத் பதொழில்நுட்ப ஆ ்டு’ 

என்றும் அறிவித்திருந்தொர.் 

 

டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகளின் 6வது பதிப்பு 2020 

❖ இந்நிகழ்சச்ித் தகவல் பதொழில்நுட்ப அவமசச்கத்தின் ஒரு நிறுவனமொன சதசிய 

தகவல் வமயத்தொல் நடத்தப் பட்டது. 

❖ டிஜிட்டல் இந்தியொ விருதுகளொனது இந்தியொவின் சதசியத் தரவு தளம் என்ற 

அவமப்பின் கீழ் நிறுவப் பட்டது. 

❖ இதன் சநொக்கம் "அரசொங்க சசவவ விநிசயொகத்வத டிஜிட்டல் முவறயில் மொற்றப் 

படுவவத" ஊக்குவிப்பதொகும். 
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❖ இந்த விருதுகவள பவல்ல மத்திய, மொநில அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் ‘பவளிநொட்டில் 

உள்ள இந்தியத் தூதரகங்கள்’ மட்டுசம தகுதியொனவவ ஆகும். 

 

❖ இந்த ஆ ்டின் பதிப்பில் இர ்டு புதிய பிரிவுகள் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

அவவ, 

o பகொள்வள சநொய்க் கொலத்தில் புத்தொக்கம் மற்றும் 

o முன்மொதிரியொன தயொரிப்புகள் பிரிவில் விருதுகள் என்பவவயொகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் டிஜிட்டல் இந்தியொ விருதில் ைரியொனொ தனது மின்-ஆளுவம 

முயற்சிகளுக்கொக முதல் இடத்வதப் பபற்றுள்ளது. 

❖ மின்-ஆளுவம முயற்சிகளில் தமிழகம் இர ்டொவது இடத்திலும், உத்தரப் பிரசதசம் 

மற்றும் சமற்கு வங்கொளம் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

❖ மொநிலம்/ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் டிஜிட்டல் நிரவ்ொகத்தில் சிறந்து விளங்குதல் என்ற 

பிரிவில் தமிழகம் தங்கப் பதக்கத்வத பவன்றுள்ளது. 

❖ தபொல் துவறயொனது தங்கப் பதக்கத்வதயும், நீதித்துவறயின் கீழ் உள்ள இந்தியொவின் 

உசச்நீதிமன்றத்தின் மின்னணு-குழுவொனது அவமசச்கம்/துவறயினுள் சிறந்த 

டிஜிட்டல் ஆளுவமப் பிரிவில் பிளொட்டினம் பதக்கத்வதயும் பவன்றுள்ளது. 

❖ சிறந்த டிஜிட்டல் ஆளுவமப் பிரிவில் ைரியொனொவொனது பிளொட்டினப் பதக்கத்வதயும் 

உத்தரப் பிரசதசம் பவள்ளிப் பதக்கத்வதயும் பவன்றுள்ளது. 

❖ பகொள்வள சநொய்க் கொலத்தில் புத்தொக்கம் என்ற பிரிவில் பீகொர ் மொநிலம் பவள்ளிப் 

பதக்கத்வத பவன்றுள்ளது. 

 

நாகாலாந்து  - அதமதி குதலந்த பகுதி 

❖ மத்திய உள்துவற அவமசச்கமொனது 2020 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ் 30 அன்று 

நொகொலொந்வத 1958 ஆம் ஆ ்டு ஆயுதப் பவட (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) சட்டத்தின் கீழ், 

சமலும் ஆறு மொதங்களுக்கு 'அவமதி குவலந்த பகுதி' என்று அறிவித்துள்ளது. 

❖ நொகொலொந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு தசொப்தங்களொக ஆயுதப் பவட (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் உள்ளது. 

❖ ஆயுதப் பவட (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) சட்டமொனது 1958 ஆம் ஆ ்டு முதல் 

இந்தியொவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் நவடமுவறயில் உள்ளது. 

❖ உள்துவற அவமசச்கமொனது முன்னதொக ஆயுதப் பவட (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) 

சட்டத்வத சமகொலயொ மொநிலம் மற்றும் அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தில் உள்ள சில 

இடங்கள் ஆகிய இடங்களில் இருந்து முழுவமயொக திரும்பப் பபற்றது. 

❖ தற்சபொது, நொகொலொந்து, ம ிப்பூர ் (இம்பொல் மொநகரொட்சி தவிர), அசொம், 

அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தின் சில மொவட்டங்கள் ஆகிய இடங்களில் மட்டுசம ஆயுதப் 

பவட (சிறப்பு அதிகொரங்கள்) சட்டமொனது நவடமுவறயில் உள்ளது. 
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❖ மொநில ஆளுநசரொ அல்லது மத்திய அரசசொ ஒரு மொநிலம் அல்லது ஒன்றியப் பிரசதசம் 

முழுவவதயும் அல்லது அதன் ஒரு பகுதிவய மட்டும் ஒரு அவமதி குவலந்த பகுதியொக 

அறிவிக்க முடியும். 

 

 

ஆர் பி திவாரி குழு   

❖ பல்கவலக்கழக மொனியக் குழுவொனது (University Grants Commission) ஆர ் பி திவொரி 

என்பவரின் தவலவமயில் ஏழு உறுப்பினரக்ள் பகொ ்ட ஒரு குழுவவ அவமத்துள்ளது. 

❖ கல்லூரிச ் சசரக்்வகக்கு ஒசர முவறயொன தளத்வத வழங்குவதற்கொக மத்திய 

பல்கவலக் கழகங்களில் அடுத்த கல்வியொ ்டிலிருந்து இளங்கவல மடட்த்தில் ஒரு 

பபொதுவொன நுவழவுத் சதரவ்வ நடத்துவதற்கொன நவடமுவறச ்சிக்கல் குறிதத்ு இந்தக் 

குழு பரிசீலிக்கும். 

❖ புதிய சதசியக் கல்வி பகொள்வகயொனது (NEP - National Education Policy) இந்தத்  

சதரவ்ுகளுக்குப் பயிற்சி பபறுவதற்கொன சதவவவய அகற்ற நுவழவுத் சதரவ்ுகளின் 

எ ் ிக்வகவய குவறக்கப் பரிந்துவரக்கிறது. 

❖ NEP பரிந்துவரயொனது பசயல்படுத்தப்பட்டொல், சதசியத் சதரவ்ு முகவமயொனது நிறுவப் 

படும். 
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ராம்நகாபால் ராவ் குழு   

❖ தில்லியின் இந்தியத் பதொழில்நுட்ப நிறுவனத்வதச ் சசரந்்த வி ரொம்சகொபொல் ரொவ் 

என்பவரின் தவலவமயில் மத்தியக் கல்வி அவமசச்கமொனது ஒரு குழுவவ அவமத்து 

உள்ளது. 

❖ இந்தியத் பதொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் மொ வர ் சசரக்்வக மற்றும் ஆசிரியர ்

ஆட்சசரப்்பில் இடஒதுக்கீட்வட அமல்படுதத்ுவதற்கொன நடவடிக்வககவள பரிந்துவர 

பசய்வதற்கொக சவ ்டி இது அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 23 இந்தியத் பதொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டில் இருந்து விலக்கு அளிக்க 

சவ ்டும் என்று இந்தக் குழு பரிந்துவரத்துள்ளது. 

❖ இந்தியத் பதொழில்நுட்ப நிறுவனங்கவள "சிறந்த நிறுவனங்கள்" (Institutions of Excellence) 

பட்டியலில் சசரக்்க சவ ்டும் என்று இந்தக் குழு அறிவுறுத்துகின்றது. 

 

 

விஸ்டாநடாம் சுற்றுலா ரயில்  சபட்டிகள்   

❖ புதிய விஸ்டொசடொம் சுற்றுலொ ரயில் பபட்டிகளின் சசொதவன ஓட்டதவ்த இந்திய 

ரயில்சவ பவற்றிகரமொக முடித்துள்ளது. 

❖ இந்த ரயில் பபட்டிகள் பசன்வனயில் உள்ள ஒருங்கிவ ந்த ரயில்  பபட்டித் 

பதொழிற்சொவலயொல் தயொரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ விஸ்டொசடொம் சுற்றுலொ ரயில் பபட்டிகள்  க ் ொடி சமற்கூவர மற்றும் பரந்த 

சொளரங்களின் மூலம் சிறந்த கொட்சி ஆகியவற்வற வழங்குவதற்கொக உருவொக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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❖ தற்சபொது இந்தியொவில் 13 விஸ்டொசடொம் சுற்றுலொ ரயில்  பபட்டிகள் இயக்கப்பட்டு 

வருகின்றன.  

❖ அரக்குப் பள்ளத்தொக்கு, தொதர ்மற்றும் மடகொசவொன், டொரஜ்ிலிங் - இமயமவல ரயில்சவ, 

கொங்க்ரொ பள்ளத்தொக்கு ரயில்சவ, கல்கொ - சிம்லொ ரயில்சவ, நீலகிரி மவல ரயில், 

மொசதரன் மவல ரயில்சவ ஆகிய இடங்களில் அவவ இயக்கப் படுகின்றன. 

 

உலகளாவிய பிரவசி ரிஷ்டா தளம் மற்றும் தகநபசி செயலி 

 

❖ இந்தச ் பசயலிவய மதத்ிய பவளியுறவுத ் துவற அவமசச்கம் அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ இது உலகம் முழுவதும் வொழும் 3.12 சகொடி இந்தியப் புலம் பபயரந்்சதொவர இவ க்க 

உதவும். 

❖ புதிதொக உருவொக்கப் பட்டுள்ள இந்தத் தளமொனது இந்தியப் புலம்பபயர ்

உறுப்பினரக்வளப் பதிவு பசய்வதற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

❖ இதில் PIOகள் (இந்திய வம்சொவளியினர)், NRIகள் (பவளிநொடு வொழ் இந்தியரக்ள்) மற்றும் 

OCIகள் (பவளிநொடு வொழ் இந்தியரக்ள்) ஆகியவவ அடங்கும். 

 

குஜராத்தில் உள்ள  ராஜ்நகாட்டில் எய்ம்ஸ் 

❖ குஜரொத்தின் ரொஜ்சகொட்டில் அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்திற்கு பிரதமர ்

அடிக்கல் நொட்டினொர.் 

❖ இது பிரதொன் மந்திரி சுவஸ்திய சுரக்சொ சயொஜனொ என்ற திட்டத்தின் கீழ் மத்திய 

சுகொதொர மற்றும் குடும்ப நலத் துவற அவமசச்கத்தொல் நிறுவப் படுகின்றது. 

❖ இதன் ப ிகள் 2022 ஆம் ஆ ்டின் மத்தியில்  நிவறவவடயும் என்று எதிரப்ொரக்்கப் 

படுகின்றது. 

❖ ரொஜ்சகொட் நகரில் உள்ள எய்ம்ஸ் ஆனது நொட்டின் 16வது நிறுவனமொக இருக்கும். 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் ஜொரக்்க ்டின் திசயொகர ் நகரில் உள்ள எய்ம்ஸ் நிறுவனமொனது 

கவடசியொக பசயல்பொட்டிற்கு வந்த ஒரு எய்ம்ஸ் நிறுவனமொகும். 

❖ இந்த நிறுவனங்கள் ஒரு பொரொளுமன்றச ்சட்டத்தொல் சதசிய முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

நிறுவனங்களொக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இதில் முன்சனொடி நிறுவனமொன புது தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் நிறுவனமொனது 1956 

ஆம் ஆ ்டில் நிறுவப் பட்டது. 

❖ அதன் பின்னர,் சமலும் 22 நிறுவனங்கள் அறிவிக்கப் பட்டன. 
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தலட் ஹவுஸ் (ஒளிரும் வீடு) திட்டங்கள் 

❖ வலட் ைவுஸ் திட்டங்கள் இந்தியொவில் புதிய தவலமுவறக்கொன சிறந்த உலகளொவிய 

மொற்றுத் பதொழில்நுட்பங்கள், பபொருட்கள் மற்றும் பசயல்முவறகள் முதன்முவறயொக 

கட்டுமொனத் துவறயில் பபரிய அளவில் வரவுள்ளவத எடுத்துக் கொட்டுகின்றன. 

❖ இவவ உலகளொவிய வீட்டுவசதித் பதொழில்நுட்ப சவொல்-இந்தியொ (Global Housing 

Technology Challenge - GHTC) என்பதின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் பதொடங்கப் பட்ட இது பிரதொன் மந்திரி ஆவொஸ் சயொஜனொ (நகரம்) 

என்ற திட்டத்தின் கீழ் சமற்பகொள்ளப் படுகிறது. 

❖ GHTC ஆனது வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகொரங்கள் துவற அவமசச்கத்தினொல் 

பதொடங்கப் பட்டது. 

❖ இது குஜரொத்தின் ரொஜ்சகொட், உத்தரப் பிரசதசத்தின் லக்சனொ, மதத்ியப் பிரசதசத்தின் 

இந்தூர,் ஜொரக்்க ்டின் ரொஞ்சி, தமிழ்நொட்டின் பசன்வன மற்றும் திரிபுரொவின் 

அகரத்லொ ஆகிய இடங்களில் சமற்பகொள்ளப்படும். 

 

 

ெமூக நீதிக்கான அன்தன சதரொ நிதனவு விருதுகள் 2020 - 16வது பதிப்பு 

❖ இது 2004 ஆம் ஆ ்டு முதல் ஆ ்டுசதொறுசமொ அல்லது இர ்டு ஆ ்டுகளுக்கு ஒரு 

முவறசயொ வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இது ைொரம்னி அறக்கட்டவளயின் ஒரு முன்பனடுப்பொகும். 

❖ ைொரம்னி அறக்கட்டவளயொனது சமூக நீதித்துவறயில் பசயல்படும் ஒரு சரவ்சதச 

தன்னொரவ்த் பதொ ்டு நிறுவனம் ஆகும். 

❖ இவத டொக்டர ் ஆபிரகொம் மத்தொய் அவரக்ள் 2005 ஆம் ஆ ்டில் மும்வபயில் 

உருவொக்கினொர.் 

❖ இதுசவ Missionaries of Charity (கருவ ச ்சவபகள்) எனும் அவமப்பின் உயர ்தவலவர ்

சசகொதரி பிசரமொ அவரக்ளொல் ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்ட ஒசர விருதொகும். 

❖ Missionaries of Charity என்பது 1950 ஆம் ஆ ்டில் கல்கத்தொவில் அன்வன பதரசொ 

அவரக்ளொல் துவங்கப் படட் ஒரு அவமப்பொகும். 

❖ இந்த ஆ ்டில் இந்த விருதுகளுக்கொன கருத்துரு 'Celebrating Compassion in Times of Covid' 

/ சகொவிட் கொலத்தில் இரக்கக் கு த்வதக் பகொ ்டொடுதல் என்பதொகும். 

❖ இந்த ஆ ்டு இந்த விருதிவனப் பபற்றவரக்ள் பின்வருமொறு 

o டொக்டர ்அந்சதொ ி ஃபொசி (அபமரிக்கொ) 

o தந்வத ஃசபபிசயொ ஸ்டீவனொஸி (மிலன், இத்தொலி) 

o கிறிஸ்டியன் ஃப்ரொகொஸி மற்றும் அபலஸொ ்டச்ரொ சரொமொசயொலி (இத்தொலி) 
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o டொக்டர ்பிரதீப் குமொர ்(பசன்வன) 

o ஐ.பி.எஸ் சஞ்சய் பொ ்சட ( மகொரொஷ்டிரொ) 

o விகொஸ் க ் ொ (மன்ைொட்டன், அபமரிக்கொ) மற்றும். 

o சக.சக.வஷலஜொ (சுகொதொர அவமசச்ர,் சகரளொ). 

 

இந்தியாவில் அவெர காலப் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் 

❖ இந்தியொவின் தவலவம மருந்துக் கட்டுப்பொட்டு அவமப்பொனது (DGCI) ”சகொவிஷீல்டு” 

மருந்திவனக் கட்டுப்பொடு பகொ ்ட ஒரு அவசர கொலப் பயன்பொட்டு ஒப்புதலுக்கொக  

பரிந்துவர பசய்துள்ளது.  

❖ தகாவிஷீை்டு ேடுப்பு மருந்ோனது இந்தி ாவின் சீரம் மருந்து நிறுவனே்தினாை் 

ே ாரிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ இது ஆக்ஸ்தபாரட்ு பை்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரிட்டலனச ் தசரந்்ே ஒரு மருந்து 

நிறுவனமான ஆஸ்ட்ரா சஜதனகா ஆகியவற்றினொல் இவ ந்து  ே ாரிக்கப் பட்டு 

உை்ைது. 

❖ இந்தி ாவிை் இந்ே மருந்ோனது புதனவிை் உை்ை சீரம் இந்தி  நிறுவனே்தினாை் 

ே ாரிக்கப் பட்டு சந்லேப் படுே்ேப்பட உை்ைது.  

❖ இந்தி ாவிை் ஒப்புேை் அைிக்கப்பட்ட முேைாவது ேடுப்பு மருந்து இதுவாகும்.  

❖ இந்தி ாவின் மே்தி  மருந்துகை் ேரநிர ்யக்  கட்டுப்பாட்டு அலமப்பானது பாரே ்

பத ாசடக்கின் சகாரானா லவரஸ் ேடுப்பு மருந்தொன தகாதவக்ஸின் மருந்தின் 

மீதொன அவசர காைப் ப ன்பாட்டிற்கு ஒப்புேை் அைிப்பேற்காக சவ ்டி DGCI 

அவமப்பிற்குப் பரிந்துலர பசய்துை்ைது. 

❖ இேன் மூைம் வை்லுநர ்குழுவிடமிருந்து சந்லேப்படுே்துேலுக்கொன ஒப்புேலைப் சபற்ற 

இரண்டாவது ேடுப்பு மருந்து பாரே ்பத ாசடக்கின் தகாதவக்ஸின் மருந்து ஆகும். 

❖ இந்ே 2 ேடுப்பு மருந்துகளும் 2 அைவுகைிை் சகாடுக்கப்பட தவண்டும், சமலும் இலவ 2 

முதல் 8oC சவப்ப நிலையிை் தசமிேத்ு லவக்கப்பட தவண்டும்.  

 

 

தான்நென் ெம்மான் 

❖ 96வது தொன்சசன் இவசத் திருவிழொவொனது மத்தியப் பிரசதசத்தின் குவொலியரில்  

நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தத் திருவிழொவொனது அக்பரின் அவவயில் இருந்த 9 அறிஞரக்ளில் ஒருவரொன 

தொன்சசன் என்பவருக்கு மரியொவத பசலுேத்ுகின்றது. 

❖ புகழ்சபற்ற சந்தூர ் இலசக் கலைஞரான பண்டிட் சதீஷ் வி ாஸ் என்பவருக்கு 

தொன்சசன் சம்மொன் விருோனது வழங்கப் பட்டுை்ைது. 
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❖ தபாபாலிை் உை்ை அபினவ் கைா பரிசே் நிறுவனே்திற்கு ராஜா மான்சிங் தோமர ்

விருோனது வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

 

 

மனித உரிதமகள் பிரிவு 

❖ சமீபத்தில் இந்திய இரொணுவமொனது இந்தியொவின் பவடத ்தளபதியின் தவலவமயில் 

ஒரு புதிய மனித உரிவமகள் பிரிவவ உருவொக்கியுள்ளது.  

❖ இந்தப் பிரிவொனது அவமதி சீரக்ுவலந்த பகுதிகளில் இந்திய இரொணுவத்தின் 

பசயல்பொடுகளில் அதிக அளவிலொன பவளிப்பவடத் தன்வம மற்றும் சநரவ்ம 

ஆகியவற்றிற்கொக உருவொக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ இரொணுவத் தளபதி பகௌதம் சவ்ைொன் அவரக்ள் புது தில்லியில் உள்ள இரொணுவத் 

தவலவமயகத்தில் முதலொவது கூடுதல் மனித உரிவமகள் பிரிவு பபொது இயக்குநரொக 

பபொறுப்சபற்றுக் பகொ ்டொர.்  

 

விக்ரம் – 1  

 

❖ ஐதரொபொத்தில் உள்ள இந்திய வி ்பவளி ஸ்டொரட்் அப் நிறுவனமொன ஸ்வகரூட் 

வி ்பவளி நிறுவனமொனது கலொம்-5 எனப்படும் தனது முதலொவது திட ரொக்சகட் உந்து 

நிவல அவமப்வப பவற்றிகரமொக சசொதவன பசய்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம், இந்தியொவின் முதலொவது தனியொர ் வடிவவமப்பு மற்றும் சமம்பொட்டு 

ரொக்பகட்டொன விக்ரம்-1 ஆனது பசயல்பொட்டு நிவலவய சநொக்கி பநருங்கியுள்ளது. 

❖ கலொம் -5 ஆனது விக்ரம்–1 ரொக்பகட்டில் பபொருத்தப்பட இருக்கும் அசத உந்து பபொருள், 

பபொருட்கள் மற்றும் இவடமுகம் ஆகியவற்றுடன் அசத விவசப் பபொறிவயயும்  

பயன்படுத்துகின்றது. 
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❖ விக்ரம்-1 ரொக்பகட் ஆனது மூன்று திட-திரவ எரிபபொருள் நிவலகள் மற்றும் 1 திரவ-

எரிபபொருள் நிவல என 4 என்ஜின்களொல் பசயல்படுத்தப்படுகின்றது.  

 

லடாக்கில் வானிதல ஆய்வு தமயம் 

❖ மத்தியப் புவி அறிவியல் அவமசச்ர ்டொக்டர ்ைரஷ்்வரத்ன் அவரக்ள், சமீபத்தில் லடொக் 

ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் ஒரு வொனிவல ஆய்வு வமயத்வதத் திறந்து வவத்தொர.் 

❖ லடொக்கில் அவமந்துள்ள முதல் வொனிவல ஆய்வு வமயம் இதுவொகும். 

❖ இது 3,500 மீட்டர ்உயரத்தில் அவமந்துள்ள இந்தியொவின் மிக உயரந்்த வொனிவல ஆய்வு 

வமயமொகும். 

❖ பகொல்கத்தொ, குவைொத்தி, மும்வப, புது தில்லி, பசன்வன மற்றும் நொக்பூர ் ஆகிய 

இடங்களில் ஆறு பிரொந்திய வொனிவல வமயங்கவள இந்திய வொனிவல ஆய்வுத ்

துவற பகொ ்டுள்ளது. 

 

 

ொகர்மாலா கடல் விமான நெதவத் திட்டம் 

❖ சில சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட வழித் தடங்களில் சொகரம்ொலொ கடல் விமொன சசவவத ்

திட்டத்வத இந்திய அரசு பதொடங்க உள்ளது. 

❖ அகமதொபொத்தில் உள்ள பகவடியொ மற்றும் சபரம்தி ஆற்றங்கவரக்கு இவடசயயொன 

கடல் விமொனச ்சசவவயொனது ஏற்கனசவ பசயல்பொட்டில் உள்ளது. 

❖ இது பிரதமர ் நசரந்திர சமொடி அவரக்ளொல் 2019 ஆம் ஆ ்டு அக்சடொபர ் 31 அன்று 

திறந்து வவக்கப் பட்டது. 

❖ தற்சபொது நொட்டில் பசயல்படும் ஒசர கடல் விமொனச ் சசவவ இதுசவயொகும். 

❖ முன்பமொழியப் பட்டுள்ள வழித்தடங்கள் பின்வருமொறு  

o அந்தமொன் மற்றும் நிக்சகொபொர ்தீவுகள் 

o லட்சத் தீவுகள் 

o மும்வப 

o துவொரகொ, குஜரொத் 

o கொ ்ட்லொ, குஜரொத ்

o யமுனொ நதிக்கவர, படல்லி 

o கவுகொத்தி நதிக்கவர, அசொம் 

o உம்ரொன்சசொ நீரத்்சதக்கம், அசொம் 
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o கிந்த்சி அவ , மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் 

o எரொய் அவ , மகொரொஷ்டிரொ ஆகும். 

 

 

சகாெச்ி-மங்களூரு இயற்தக எரிவாயு குழாய் 

❖ பிரதமர ்நசரந்திர சமொடி இந்தக் குழொய்த் திட்டத்வத ஜனவரி 5 ஆம் சததி நொட்டுக்கு 

அரப்்ப ித்தொர.் 

❖ இந்தக் குழொயின் நீளம் 444 கிசலொமீட்டர ்ஆகும். 

❖ இந்தக் குழொய் சகரளொவின் எர ்ொகுளம், திருசச்ூர,் பொலக்கொடு, மலப்புரம், 

சகொழிக்சகொடு, க ்ணூர ் மற்றும் கொசரச்கொடு மொவட்டங்கள் வழியொக பசன்று 

கரந்ொடகொவின் தட்சி ொ கன்னட மொவட்டத்தில் உள்ள மங்களூருவில் பசன்று 

முடிவவடகிறது. 

❖ இது இந்திய எரிவொயு ஆவ ய நிறுவனத்தொல் பசயல்படுத்தப் படுகின்றது. 
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தில்லி தமிழ் அகாடமி 

❖ தமிழ் பமொழி மற்றும் கலொசச்ொரத்வதப் பொதுகொக்க தில்லி அரசொனது தமிழ் 

அகொடமிவய அவமத்துள்ளது. 

❖ சமலும் இது முன்னொள் மொநகரொட்சி கவுன்சிலர ் மற்றும் தில்லி தமிழ் சங்கத்தின் 

தற்சபொவதய உறுப்பினரொன N. ரொஜொவவ இந்த அகொடமியின் துவ த் தவலவரொக 

நியமித்துள்ளது. 

❖ 2004 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியொவில் பசம்பமொழியொக வவகப்படுத்தப்பட்ட முதல் பமொழி 

தமிழ் ஆகும். 

❖ படல்லி அரசு ஏற்கனசவ சமஸ்கிருதம், உருது, இந்தி, பஞ்சொபி, வமதிலி மற்றும் 

சபொஜ்புரி பமொழிகளுக்கொன அகொடமிகவள நடத்தி வருகிறது. 

❖ இந்தி, உருது, பஞ்சொபி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியவவ படல்லி அரசின் அலுவல்பூரவ் 

பமொழிகள் ஆகும். 

 

நதசிய அளவியல் கருத்தரங்கம் 2021 

❖ இது அறிவியல் மற்றும் பதொழில்துவற ஆரொய்சச்ி மன்றம் நிறுவப்பட்ட 75வது ஆ ்டு 

பகொ ்டொட்டமொன 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 4, அன்று நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது அறிவியல் மற்றும் பதொழில்துவற ஆரொய்சச்ி மன்றம் - சதசிய இயற்பியல் 

ஆய்வகம் என்ற நிறுவனத்தொல் தில்லியில் ஏற்பொடு பசய்யப் பட்டது. 

❖ இந்த மொநொட்டிற்கொன கருத்துரு “சதசத்தின் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ிக்கொன அளவியல்” 

என்பதொகும். 

❖ இந்நிகழ்வில் சதசிய அணுவியல் சநர அளவீட்டு முவற  மற்றும் பொரதிய நிரச்தஷக் 

திரவியொ ஆகியவற்வற பிரதமர ்அவரக்ள் நொட்டுக்கு அரப்்ப ித்தொர.் 

❖ 2.8 நொசனொ பநொடிகள் என்னும் துல்லியதத்ுடன் இந்திய நிவலயொன சநரதவ்த சதசிய 

அணுவியல் சநர அளவீட்டு முவற வழங்கும். 

❖ அவர ்சதசிய சுற்றுசச்ூழல் தரநிவல ஆய்வகத்திற்கும் அடிக்கல் நொட்டினொர.் 

 

நவளாண் -ஹாக்கத்தான் 2020 

❖ இது சபசச்ுவொரத்்வதகவள சமற்பகொள்ளவும் புதுவமகவள விவரவுபடுதத்ுவதற்கும் 

சவ ்டி நவடபபற்ற ஒரு மிகப்பபரிய இவ ய வழிக் கூட்டமொகும். 

❖ புதுபடல்லியின் பூசொவில் உள்ள இந்திய சவளொ ் ஆரொய்சச்ி நிறுவனத்துடன் 

இவ ந்து சவளொ ்வம, ஒத்துவழப்பு மற்றும் உழவர ்நலதத்ுவறயொல் இது ஏற்பொடு 

பசய்யப் பட்டது. 

❖ இந்த 2 மொத கொல நிகழ்வு இந்திய சவளொ ் வரலொற்றில் முதல் மற்றும் மிகப்பபரிய 

ஒரு இவ ய வழி நிகழ்வொகும். 

 

4வது உலகளாவிய ஆயுர்நவத திருவிழா 

❖ 4வது உலகளொவிய ஆயுரச்வத விழொவொனது 2021 ஆம் ஆ ்டின் சம மொதத்தில் 

சகரளொவின் பகொசச்ியில் நவடபபற உள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் கருத்துரு ‘ஆயுரச்வத மருத்துவச ் சுற்றுலொ : இந்தியொவின் நம்பகத் 

தன்வமவய உ ரத்ல்’ என்பதொகும். 
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❖ இது உலகம் முழுவதும் எங்கும் நடத்தப் படொத மிகப்பபரிய ஒரு ஆயுரச்வதம் சொரந்்த 

நிகழ்வொக அவமயும். 

 

 

மாநிலங்களதவ - குதறந்த எண்ணிக்தகயிலான அமர்வுகள் 

❖ மொநிலங்களவவயில் எந்த ஒரு ஆ ்டிலும் இல்லொத அளவொக 2020 ஆம் ஆ ்டில் மிகக் 

குவறவொக, அல்லது 33 நொட்களில் மட்டுசம அவவ நடவடிக்வககள் நவடபபற்றுள்ளன. 

❖ பட்பஜட் கூட்டத் பதொடர ் மற்றும் மவழக்கொலக் கூட்டத் பதொடர ் ஆகிய 

நொடொளுமன்றத்தின் இரு பதொடரக்ளின் அமரவ்ுகளும் சகொவிட்-19 சநொய்த் பதொற்றின் 

கொர மொக குவறக்கப்பட்டன. 

❖ 31 அமரவ்ுகள் எனத் திட்டமிடப் பட்டிருந்த பட்பஜட் கூட்டத் பதொடரொனது 23 அமரவ்ொகக் 

குவறக்கப் பட்டது.  

❖ அசத சபொன்று, மவழக்கொலக் கூட்டத் பதொடரொனது கடுவமயொன கட்டுப்பொடுகளின் 

கொர மொக 18 அமரவ்ுகள் மட்டுசம என திட்டமிடப் பட்டிருந்தது, ஆனொல் 10 அமரவ்ுகள் 

மட்டுசம நடத்தப் பட முடிந்தது. 

❖ ஒரு ஆ ்டில் 50 நொட்களுக்கும் குவறவொக சமலவவ நடவடிக்வககள் நவடபபற்றது 

இதுவவர 3 முவற மட்டுசம.  
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❖ 1999 ஆம் ஆ ்டில் 48 நொட்களும் 2004 ஆம் ஆ ்டில் 46 நொட்களும் 2008 ஆம் ஆ ்டில் 

46 அமரவ்ுகளும் நவடபபற்றன. 

❖ ஆனொல் 2020 ஆம் ஆ ்டில், மொநிலங்களவவயின் பசயல்திறனொனது 82.7% ஆக 

இருந்தது, இது கடந்த 11 ஆ ்டுகளில் மிக அதிக வருடொந்திர பசயல்திறன் ஆகும். 

❖ பட்பஜட் கூட்டத் பதொடரின் சபொது 12 மசசொதொக்கவளயும் மவழக்கொலக் கூட்டத ்

பதொடரின் சபொது 27 மசசொதொக்கவளயும் சசரத்்து 2020 ஆம் ஆ ்டில் 

மொநிலங்களவவயினொல் பமொத்தம் 39  மசசொதொக்கள் நிவறசவற்றப் பட்டுள்ளன.  

 

உலகின் நீளமான இரயில் நிதலய நதடநமதட   

❖ 1400 மீட்டர ் நீளம் மற்றும் 10 மீட்டர ்அகலத்துடன் உலகின் மிக நீளமொன இரயில்சவ 

நிவலய நவடசமவட கரந்ொடகொவின் ைுப்ளி இரயில் நிவலயட்டில் அவமக்கப்பட 

உள்ளது. 

❖ பதன் சமற்கு இரயில்சவயின் தவலவமயகம் ைுப்ளி ஆகும். 

❖ தற்பபொழுது பசயல்பொடட்ில் உள்ள மிக நீ ்ட இரயில்சவ நவடசமவடவயக் பகொ ்டு 

இருப்பது (1366 மீட்டர)் உத்தரப் பிரசதசத்தில் உள்ள சகொரக்பூர ்இரயில்சவ நிவலயம் 

ஆகும். இதில் 2வது இடத்தில் (1180 மீட்டர)் இருப்பது சகரளொவில் உள்ள பகொல்லம் 

இரயில் நிவலயமொகும்.  

 

 

தாதா ொஹிப் பால்நக சதன்னக  விருதுகள் 2020 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன தொதொ சொஹிப் பொல்சக பதன்னக விருதுகளுக்கொன  

பவற்றியொளரக்ள் பதலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மவலயொள பமொழித ்

திவரப்படங்களில் இருந்து அறிவிக்கப் பட்டுள்ளனர.்  

❖ தமிழ்த் திவரப்படத் துவறயிலிருந்து, அசுரன் திவரப்படத்தில் தனது அபொர 

நடிப்பிற்கொக சிறந்த நடிகர ் என்ற விருவத தனுஷ் பபற்றுள்ளொர.் சமலும் ரொட்சசி 

திவரப்படத்திற்கொக சிறந்த நடிவகக்கொன விருவத சஜொதிகொ பபற்றுள்ளொர.்  

❖ பொரத்்திபன் அவரக்ள் ஒத்த பசருப்பு அளவு 7 என்ற புகழ்பபற்ற அவருவடய 

திவரப்படத்திற்கொக சிறந்த இயக்குநருக்கொன விருவதப் பபற்றுள்ளொர.்  

❖ அஜிே ் அவரக்ை் ேமிழ்ே ் திலரப்படங்கைிை் மிகவும் பை்துலறசார ் நடிகர ் என்ற 

விருலேப் சபற்றுை்ைார.்  
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அண்டார்டிகாவிற்கு 40வது அறிவியல் பயணம் 

❖ இந்தியொ அ ்டொரட்ிகொவிற்கு 40வது அறிவியல் பய த்வதத் துவங்கியுள்ளது. 

❖ இது இக்க ்டத்திற்கொன இந்தியொவின் 40 ஆ ்டுகொல அறிவியல் முயற்சிவயக் 

குறிக்கிறது. 

❖ சகொவொவிலிருந்து ஒரு பனி வகுப்புக் கப்பலொன எம்.வி.வொசிலி சகொசலொவ்னின் (ice-class 

vessel MV Vasiliy Golovnin) என்ற கப்பல் மூலம் இந்தப் பய ம் பதொடங்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இந்தியொ தனது அ ்டொரட்ிக் ஆரொய்சச்ிகவள 1981 ஆம் ஆ ்டில் பதொடங்கியது. 

❖ இந்தியொ அ ்டொரட்ிகொ க ்டத்தில் வமத்ரி, தட்சி  கங்சகொத்ரி மற்றும் பொரதி 

என்று 3 நிரந்தர ஆரொய்சச்ி தளங்கவளக் கட்டியுள்ளது. 

❖ தற்சபொது, அ ்டொரட்ிகொவில் பொரதி மற்றும் வமத்ரி என்ற இர ்டு பசயல்பொட்டு 

நிவலயங்கவள இந்தியொ பகொ ்டுள்ளது. 

❖ சகொவொவில் உள்ள துருவ மற்றும் பபருங்கடல் ஆரொய்சச்ிக்கொன சதசிய வமயமொனது 

பமொத்த இந்திய அ ்டொரட்ிக் திட்டத்வதயும் நிரவ்கிக்கின்றது. 
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மிதக்கும் சூரிய ஒளி ஆற்றல் திட்டம் 

❖ உலகின் மிகப்பபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி ஆற்றல் திட்டத்வத இந்திய அரசு 

பசயல்படுத்த உள்ளது. 

❖ மத்தியப் பிரசதசத்தின் நரம்தொ ஆற்றில் உள்ள ஓம்கொசரஷ்வர ்என்ற அவ யில் இது 

கட்டப்பட உள்ளது. 

❖ மிதக்கும் சூரிய மின் உற்பத்தி நிவலயம் என்பது நீரின் சமற்பரப்பில் மிதக்கும் 

கட்டவமப்புகளில் நிறுவப்படும் சூரிய ஒளி தகடுகவளக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்தத் திட்டத்திற்கொன நிதி உதவிவய சரவ்சதச நிதிக் கழகம் மற்றும் உலக வங்கி 

வழங்கவுள்ளன. 

 

 

மத்திய எழில்முற்றத்  திட்டம் 

❖ மத்திய எழில்முற்றத் திட்டத்வத முன்பனடுத்துச ் பசல்ல உசச் நீதிமன்றம் அனுமதி 

அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டம் புதுதில்லியில் உள்ள லூத்சதயன் சதொட்டத்தில் உள்ள 86 ஏக்கர ்

நிலத்வதப் புதுப்பிப்பவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 
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❖ இதில் இந்திய அரசொங்கத்தின் முக்கியக் கட்டவமப்புகளொன ரொஷ்டிரபதி பவன், 

பொரொளுமன்றம், இந்திய நுவழவு வொயில், வடக்கு மற்றும் பதற்கு பதொகுதி 

அலுவலங்கள் ஆகியவவ அடங்கும். 

❖ தற்சபொவதய பொரொளுமன்றமொனது 1927 ஆம் ஆ ்டில் ஆங்கிசலயரக்ளொல் கட்டப் 

பட்டது. 

 

வதரவு ஆரக்்டிக் சகாள்தக 

❖ சமீபத்தில் இந்திய அரசொனது வவரவு ஆரக்்டிக் பகொள்வகவய பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ மத்தியப் புவி அறிவியல் துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் பசயல்படும் சதசிய துருவ 

மற்றும் கடல் ஆரொய்சச்ி வமயமொனது ஆரக்்டிக் பகொள்வகவய நவடமுவறப்படுத்தும் 

ஒரு தவலவம நிறுவனமொகச ்பசயல்பட உள்ளது. 

❖ இந்தக் பகொள்வகயொனது ஆரக்்டிக்கில் வசிப்பவரக்வள, அதிலும் குறிப்பொக அங்கு 

வொழும் சமூகத்தினவர இமயமவலப் பகுதிகளில் வொழ்பவரக்ளுடன் இவ ப்பவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ ஆரக்்டிக் பகுதியின் வளங்கள் ஆய்வு பசய்யப் பட்டு, அவவ நீடித்த அளவில் 

பயன்படுத்தப் படுவவத இந்தக் பகொள்வகயொனது உறுதி பசய்கின்றது. 

❖ இந்தக் பகொள்வகயின்கீழ், இந்தியொவொனது ஆரக்்டிக் ஆவ யத்தின் விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுவறகளுக்கு கட்டுப்படுவவத உறுதி பசய்கின்றது. 

❖ இந்தியொவொனது 2013 ஆம் ஆ ்டில் ஆரக்்டிக் ஆவ யத்தில் பொரவ்வயொளர ் நொடு 

என்ற தகுதியிவனப் பபற்றது. 

❖ இந்தியொவின் பொரவ்வயொளர ் நொடு என்ற தகுதிநிவலயொனது 2018 ஆம் ஆ ்டில் 

அடுத்த 5 ஆ ்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஆங்கிசலசய ஆட்சியின் கீழ் இந்தியொவொனது 1920 ஆம் ஆ ்டில் ஸ்வொல்சபரட்ு 

ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ 2008 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியொவொனது நொரச்வயின் ஸ்வொல்சபரட்ின் வந ஆல்சந்த் என்ற 

இடத்தில் ”ஹிமொத்ரி” எனப்படும் ஆரொய்சச்ித் தளதவ்த ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

 

நமற்குப் பிராந்தியத்திற்கான  பிரத்திநயக ெரக்குத் தடம்   

❖ சமற்குப் பிரொந்தியத்திற்கொன பிரத்திசயக சரக்குத் தடத்தின் 306 கி.மீ நீளமுள்ள புதிய 

பரவொரி - புதிய மதொர ்என்ற பிரிவவ பிரதமர ்திறந்து வவத்தொர.் 
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❖ இந்தப் புதிய பொவதயொனது ரொஜஸ்தொனின் மதொர ்மற்றும் ைரியொனொவின் பரவொரி 

பகுதிகளுக்கு இவடசயயொன வ ிக நடவடிக்வககளுக்கொகப்  பயன்படும். 

❖ இந்த நிகழ்வின் சபொது, 1.5 கி.மீ நீளமுள்ள உலகின் முதல் இரட்வட அடுக்கு பகொ ்ட 

சரக்குப் பபட்டக இரயிவலயும் பிரதமர ்சமொடி அவரக்ள் துவக்கி வவத்தொர.் 

❖ இது ைரியொனொவின் அட்படலி முதல் ரொஜஸ்தொனின் கிஷன்கர ் வவர மின்சொர 

இழுவவ மூலம் இயக்கப் படுகிறது. 

❖ சமற்குப் பிரொந்தியத்திற்கொன பிரத்திசயக சரக்குத் தடமொனது உத்தரப் பிரசதசத்தின் 

தொத்ரி முதல் மகொரொஷ்டிரொவின் மும்வப வவர பசல்கிறது. 

❖ இந்தப் பொவதயொனது உத்தரப் பிரசதசம், தில்லி சதசிய தவலநகரப் பகுதி, ைரியொனொ, 

ரொஜஸ்தொன், குஜரொத் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொ ஆகிய மொநிலங்கள் வழியொக பசல்கிறது. 

❖ சமற்குப்  பிரொந்தியத்திற்கொன பிரத்திசயக சரக்குத் தடமொனது உத்தரப் பிரசதசத்தின் 

குரஜ்ொவில் கிழக்குப் பிரொந்தியத்திற்கொன பிரத்திசயக சரக்குத் தடத்வதச ்

சந்திக்கிறது. 

 

 

செங்குத்து மற்றும் கிதடமட்ட இடஒதுக்கீடுகள் 

❖ பசளரவ் யொதவ் வழக்கின் மூலம், பசங்குத்து மற்றும் கிவடமட்ட ஆகிய இரு வவக 

இடஒதுக்கீடுகளுக்கிவடசயயொன இருதிவச தொக்கத்தின் மீது சட்டத்தின் நிவலவம 

குறித்த ஒரு நிவலப்பொட்வட உசச் நீதிமன்றம் பதளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

❖ இவ்வழக்கில் உத்தரப் பிரசதச அரசின் உத்தரவிற்கு எதிரொக உசச் நீதிமன்றம் தீரப்்பு 

அளித்துள்ளது. 

❖ பசங்குத்து இடஒதுக்கீடு என்பது பட்டியல் சொதிகள், பட்டியல் பழங்குடியினர ்மற்றும் 

இதர பிற்படுத்தப்படட் வகுப்பினருக்கொன இடஒதுக்கீட்வடக் குறிக்கிறது. 

❖ கிவடமட்ட இடஒதுக்கீடு என்பது பப ்கள், முதிசயொரக்ள், மற்றும் மொற்றுத ்

திறனொளிகள் சபொன்ற இதர வவகப் பயனொளிகளுக்கு பசங்குத்து இடஒதுக்கீட்டில்  

வழங்கப் படும் சம வொய்ப்வபக் குறிக்கிறது. 
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ராஸ்திரிய காமநதனு ஆநயாக் 

❖ இது அதிக அதிகொரம் பபற்ற ஒரு நிரந்தர ஆசலொசவனக் குழுவொகும். 

❖ பூரவ்ீக பசு இனங்களின் பொதுகொப்பு, நிவலயொன வளரச்ச்ி மற்றும் மரபணு சமம்பொடு 

ஆகியவற்றுக்கொன திட்டங்கவள உருவொக்க இது மத்திய அரசுக்கு உதவுகிறது. 

❖ இது ரொஷ்டிரிய சகொகுல் திட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கிவ ந்த பகுதியொக பசயல்படும். 

❖ நவீன மற்றும் விஞ்ஞொன அடிப்பவடயில் கொல்நவட வளரப்்வப ஒழுங்கவமப்பதற்கும், 

அந்த இனங்கவளப் பொதுகொப்பதற்கும் அவற்வற சமம்படுதத்ும் நடவடிக்வககவள 

எடுப்பதற்கும் சவ ்டி இது அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியத் தர நிர்ணய முகதம (BIS) 

❖ இது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 06 அன்று தனது நிறுவன தினத்வதக் பகொ ்டொடியது. 

❖ இது மத்திய நுகரச்வொர ் விவகொரம், உ வு & சபாது விநித ாகே் துலற 

அலமசச்கே்தின் கீழ் சச ை்படும் இந்தி த் தேசி த் ேர நிரண்  அலமப்பாகும். 

❖ இந்தி ே் ேர நிரண்  முகலமச ் சடட்ம், 2016 என்ற சட்டமொனது BIS முகவமவயத ் 

தேசி த் ேர நிரண்  அலமப்பாக மாற்றி து.  
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இந்தியாவின் நீள் சவட்டு ரீதியிலான வயது முதிரெ்ச்ி சதாடர்பான ஆய்வு 

❖ மத்திய சுகொதொரத ்துவற அவமசச்ரொன டொக்டர ்ைரஷ்் வரத்ன் அவரக்ள் இந்தியொவின் 

நீள் பவட்டு ரீதியில் (Longitudinal Ageing Study of India - LASI) வயது முதிரச்ச்ி பதொடரப்ொன 

ஒரு ஆய்வவ பவளியிட்டுள்ளொர.்  

❖ இது இந்தி ாவின் மக்கள் பதொவகயில் மூத்த மக்களொல் ஏற்படும் சபாருைாோர, 

சுகாோர மற்றும் சமூகே் தீரவ்ுகை் மற்றும் விலைவுகள் குறித்த அறிவி ை்சார ்

ஆ ்வின் முழு அைவிைான ஒரு தேசி  ஆ ்வாகும். 

❖ இந்ே அறிக்லக ானது முதித ாரக்ளுக்கு சவ ்டி தேசி  மற்றும் மாநிை அைவிைான 

திட்டங்கை் மற்றும் சகாை்லககளுக்கான ஒரு அடிப்பலடல  அைிக்க உை்ைது. 

❖ இது மே்தி  சுகாோர & குடும்ப நைே ் துலற அலமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள தேசி  

முதி வரக்ை் சுகாோர நைே ்திட்டேத்ினாை் தமற்சகாை்ைப் பட்டுை்ைது. 

❖ இந்ே அறிக்லக ானது மும்லபயிை் உை்ை சரவ்தேச மக்கை் சோலக அறிவி ை் 

லம ே்தினாை் ே ாரிக்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ முதித ாரக்ளுக்கான சகாை்லககை் மற்றும் திட்டங்கலை வகுப்பேற்கான 

இந்தி ாவின் முேைாவது மற்றும் உைகின் மிகப்சபரி  ஆ ்வு இதுவாகும். 

❖ இது இந்தி ாவின் அலனே்து மாநிைங்கை் (சிக்கிம் மாநிைே்லேே ்ேவிரே்்து) மற்றும் 

ஒன்றி ப் பிரதேசங்கலை உை்ைடக்கியுை்ைது.  

முக்கிய அம்ெங்கள் 

❖ இந்தியொவில் 2050 ஆம் ஆ ்டிை் 319 மிை்லி ன் அளவில் மூே்ேக் குடிமக்கை் இருப்பர,் 

இது 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கட் சோலகக் கணக்சகடுப்பினாை் அலட ாைம் காணப் 

பட்டுை்ை முதித ாரக்லை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும். 

❖ இதிை் 75% முதித ாரக்ை் ஒன்று அை்ைது அேற்கு தமற்பட்ட அளவில் நாை்படட் 

தநா ்கைாலும் 40% முதித ாரக்ை் ஒன்று அை்ைது அேற்கு தமற்பட்ட அளவில் உடல் 

குவறபொடுகளொலும் 20% முதித ாரக்ை் மன நைமின்வமயொலும் பாதிக்கப் பட்டு 

இருப்பர.் 
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EDUCON 2020 

❖ மத்தியக் கல்வித் துவற அவமசச்ரொன ரசமஷ் பபொக்ரியொல் நிஷொங்க் அவரக்ள் 

சரவ்சதச அகொந்த் (Akhand) கருத்தரங்கொன ”EDUCON 2020” என்ற ஒன்வறக் கொப ொலி 

வொயிலொகத் பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கிற்கொன கருத்துரு, ”உலக அவமதிவய மீட்படடுப்பதற்கொக சவ ்டி 

இவளஞரக்வள மொற்றுவதற்கொன ஒரு கல்விவயக் பகொ ்டு சசரத்்தல்” என்பதொகும். 

❖ இந்தக் கருத்தரங்கொனது பஞ்சொப் மத்தியப் பல்கவலக்கழகம் மற்றும் உலகக் கல்வி 

ஆரொய்சச்ிக் கூட்டவமப்பு ஆகியவற்றினொல் ஒருங்கிவ க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

16வது பிரவசி பாரதிய திவாஸ் (PBD) 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 09 அன்று மே்தி  சவைியுறவுே் துலற 

அலமசச்கே்தினாை் ஒருங்கிலணக்கப் பட்டது. 

❖ இந்ே ஆண்டிை் இதற்கொன கருே்துரு, ”சு  சாரப்ு இந்தி ாவிற்குப் பங்கைிே்ேை்” என்பது 

ஆகும்.  

❖ இந்ே நிகழ்வானது ேலைலம விருந்தினரான சுரினாமின் அதிபரான சந்திரிகா 

பிரசாே ்சந்தோகி என்பவரின் ேலைலம உலரல யும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தி ாவின் வைரச்ச்ியிை் சவைிநாடு வாழ் இந்தி ச ்சமூகே்தின் பங்கைிப்லபக் 

குறிப்பேற்காக ஜனவரி 09 அன்று அனுசரிக்கப்ப டுகின்றது. 

❖ 1915 ஆம் ஆண்டிை் இந்ே தினே்ேன்று காந்தி அவரக்ை் சேன்னொப்பிரிக்காவிலிருந்து 

இந்தி ாவிற்குே் திரும்பினார.்  

❖ PBD மாநாடுகை் 2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நடத்தப் படட்ன. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு முேை், PBD ஆனது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற நடே்ேப் படுமாறு 

இேன் சச ை்வடிவே்திை் மாற்றம் சச ் ப் பட்டுை்ைது.  

 

 

சதாற்றுநநாய் எதிர்சகாள்தலுக்கான புத்தாக்கக் கூட்டிதணவு ஆய்வகம் 

❖ அறிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பம், சுகொதொரம் மற்றும் குடும்ப நலன் மற்றும் புவி 

அறிவியல் அவமசச்ரொன டொக்டர ்ைரஷ் வரத்ன் அவரக்ள் சமீபத்தில் CEPI (Coalition for 

Epidemic Preparedness Innovations) ஆய்வகத்வதத் திறந்து வவத்தொர.் 

❖ CEPI ஆய்வகத்தின் வமயப்படுத்தப்பட்ட வவலயவமப்பு ஆய்வகங்களொக உலகளவில் 

நிறுவப்பட்டுள்ள ஏழு ஆய்வகங்களில் இதுவும் ஒன்றொகும். 

❖ இது ைரியொனொவின் ஃபரிதொபொத்தில் உள்ள Translational Health Science & Technology 

Institute' என்ற நிறுவனதத்ில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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❖ சசொதவன மற்றும் அளவுத் திருத்த ஆய்வகங்களுக்கொன சதசிய அங்கீகொர 

வொரியத்தொல் இந்த ஆய்வகம் அங்கீகொரம் பபற்றுள்ளது. 

❖ அவனத்து சகொவிட் - 19 தடுப்பூசி உருவொக்குநரக்ளும் இந்த அவமப்வபத ் தடுப்பூசி 

பசலுத்தப்படுசவொரின் சநொபயதிரப்்புத் திறவன மதிப்பிடுவதற்கு சவ ்டி 

இலவசமொகப் பயன்படுதத்ிக் பகொள்ளலொம். 

❖ CEPI என்பது சமுதொய அக்கவற பகொ ்ட பபொது, தனியொர ் மற்றும் குடிவம 

அவமப்புகளுக்கிவடசயயொன ஒரு புதுவமயொன கூட்டொ ்வம ஆகும்.  

❖ இது எதிரக்ொல பதொற்றுசநொய்கவளத் தடுப்பதற்கொன தடுப்பூசிகவள உருவொக்கிட 

சவ ்டி 2017 ஆம் ஆ ்டில் டொசவொஸில் பதொடங்கப்பட்டது. 

 

NFHS 5 கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ சதசிய குடும்ப சுகொதொரக் க க்பகடுப்பு 5 (NFHS - National Family Health Survey 5) மீதொன  

தவறொன க ்டுபிடிப்புகவள ஆரொய சுகொதொர மற்றும் குடும்ப நல அவமசச்கமொனது 

ஒரு பதொழில்நுட்ப நிபு ர ்குழுவவ அவமத்துள்ளது. 

❖ இது மக்கள் பதொவக, இனப்பபருக்கம் மற்றும் குழந்வத ஆசரொக்கியம், குடும்ப நலன், 

ஊட்டசச்த்து பற்றிய முக்கிய குறிகொட்டிகளின் உ ்வமத் தரவுகவள பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ NFHS 5 ஆய்வின் முதல் கட்ட ஆய்வொனது 2019-20 கொலகட்டத்தில் 22 மொநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரசதசங்கவள உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. 

❖ NFHS ஆய்வின் நொன்கு சுற்று ஆய்வுகள் (1992–93, 1998–99, 2005–06 மற்றும் 2015–16) 

இந்தியொவில் பவற்றிகரமொக முடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ NFHS ஆய்வின் அவனத்துச ்சுற்றுகளும் மும்வபயில் உள்ள சரவ்சதச மக்கள் பதொவக 

அறிவியல் நிறுவனத்தொல் நடத்தப் படுகிறது. 
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முக்கிைக் கண்டுபிடிப்புகள் 

❖ மொற்று நிவல கருவுறுதலின் விகிதமொன 2.1 ஆனது க க்பகடுக்கப்பட்ட 22 

மொநிலங்களில் 19 மொநிலங்கள்/ ஒன்றியப் பிரசதசங்களில் அவடயப் பட்டுள்ளது. 

❖ ம ிப்பூர ் (2.2), சமகொலயொ (2.9) மற்றும் பீகொர ் (3.0) ஆகிய 3 மொநிலங்களில் மட்டுசம 

பமொத்த கருவுறுதல் விகிதமொனது தற்சபொவதய மொற்று நிவல விகிதங்கவள 

(replacement levels) விட அதிகமொக உள்ளது. 

❖ ஒட்டு பமொத்தக் கருத்தவட பரவல் விகிதமொனது இமொசச்லப் பிரசதசம் மற்றும் சமற்கு 

வங்கம் ஆகிய மொநிலங்களில் (74%) அதிகமொக உள்ளது. 

❖ நொகொலொந்து, சமகொலயொ மற்றும் அசொம் தவிர அவனத்து மொநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் மூன்றில் இர ்டு பங்கு குழந்வதகள் முழுவமயொக சநொய்த் 

தடுப்பொற்றல் பகொ ்டிருக்கிறொரக்ள். 

❖ சிக்கிம், அசொம், சகொவொ மற்றும் ஜம்மு & கொஷ்மீர ்ஆகியவவ பிறந்த குழந்வத இறப்பு 

விகிதம், குழந்வத இறப்பு விகிதம் மற்றும் ஐந்து வயதுக்குட்பட்சடொர ்இறப்பு விகிதம் 

ஆகியவற்றில் சரிவவக் க ்டுள்ளன. 

❖ சமகொலயொ, ம ிப்பூர ்மற்றும் அந்தமொன் & நிக்சகொபொர ்தீவுகள் ஆகியவற்றில் பிறந்த 

குழந்வத இறப்பு விகிதம், குழந்வத இறப்பு விகிதம் மற்றும் ஐந்து வயதுக்கு 

உட்பட்சடொர ் இறப்பு விகிதம் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் குழந்வத இறப்புகள் 

அதிகரித்துள்ளன. 

❖ க க்பகடுக்கப்பட்ட அவனத்து மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்களில், 

பீகொர ் மொநிலம் மூன்று பிரிவுகளிலும்  ஒரு வயதுக்குட்பட்ட மற்றும் ஐந்து 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்வத இறப்பு விகிதத்தில் மிக அதிகமொக இருப்பவதக் 

கொட்டியுள்ளது, அசத சநரத்தில் மிகக் குவறந்த இறப்பு விகிதம் சகரளொவில் 

பதிவொகியுள்ளது. 

❖ பபரும்பொலொன இந்திய மொநிலங்களில்  ஒரு வயதுக்குட்பட்ட மற்றும் ஐந்து 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்வத இறப்புகளொனது குவறந்துள்ளது. 

❖ பபரும்பொன்வமயொன மொநிலங்கள் 952 அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட அளவில் சொதொர  

பொலின விகிதத்வதக் பகொ ்டு  உள்ளன. 

❖ இது பதலுங்கொனொ, இமொசச்லப் பிரசதசம், சகொவொ, தொத்ரொ நகர ் ைசவலி & வடயு 

டொமன் ஆகிய இடங்களில் 900 என்ற எ ் ிக்வகக்குக் கீசழ உள்ளது. 

❖ 2014 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆ ்டுகளுக்கிவடயில் பிறந்த குழந்வதகள் முந்வதய 

தவலமுவறவய விட அதிகமொக ஊட்டசச்த்து குவறபொட்வடக் பகொ ்டுள்ளனர.் 

❖ சதசிய குடும்ப சுகொதொரக் க க்பகடுப்பு 3 (2005-06) மற்றும் சதசிய குடும்ப சுகொதொரக் 

க க்பகடுப்பு 4 (2015-16) ஆகியவற்றுக்கு இவடயில் குழந்வத ஊட்டசச்த்துக் 

குவறபொட்டில் இந்தியொ முன்சனற்றம் க ்டொலும், நொடு இப்சபொது 

குழந்வதகளிவடசய ஊட்டசச்த்துக் குவறபொட்டின் அடிப்பவடயில் மீ ்டும் 

சமொசமொன நிவலக்குத் திரும்பியுள்ளது. 

❖ அதிக அல்லது மிக உயரந்்த இரத்தச ் சரக்்கவர உள்ள ஆ ்களின் சதவீதம் அதிக 

அளவில் சகரளொவிலும் (27%), அவதத் பதொடரந்்து சகொவொவிலும் (24%) உள்ளது. 

 

AGMUT பிரிவில் ஜம்மு-காஷ்மீர்   

❖ மத்திய அரசொனது அகில இந்தியச ்சசவவகளுக்கொன ஜம்மு-கொஷ்மீர ்அதிகொரிகவள 

AGMUT (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, and Union Territory) - அரு ொசச்லப் பிரசதசம், 

சகொவொ, மிசசொரம் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் ஆகிய ப ியிடப் பிரிவுடன் 

இவ த்துள்ளது. 
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❖ ஜம்மு-கொஷ்மீர ்மறுசீரவமப்புச ்சட்டம் 2019 என்ற சட்டத்வதத் திருத்துவதற்கொன ஒரு 

அவசரச ்சடட்ம் மூலம் இது பசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்த நடவடிக்வகயொனது குறிப்பிட்டுள்ள ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் மற்றும் 

மொநிலங்களில் ப ியமரத்்தப்பட்ட அதிகொரிகள் ஜம்மு-கொஷ்மீரில் ப ிபுரிய 

அனுமதிக்கும். 

❖ அகில இந்தியச ்சசவவகளொனது ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்ஓஎஸ் அதிகொரிகவள 

உள்ளடக்கியதொகும். 

 

குடிமக்கதள தமயமாகக் சகாண்ட சீர்திருத்தங்கள் 

❖ மத்தியப் பிரசதசம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதசம் ஆகிய மொநில அரசுகளுக்கு 1,004 சகொடி 

ரூபொய் அளவிலொன கூடுதல் நிதி உதவிவய மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. 

❖ மூலதனச ்பசலவினங்களுக்கொக சவ ்டி மொநிலங்களுக்கு என்று புதிதொக பதொடங்கப் 

பட்ட சிறப்பு உதவித் திடட்த்தின் கீழ் இது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இரு மொநிலங்களும் குடிமக்கவள வமயமொகக் பகொ ்ட நொன்கு சீரத்ிருதத்ங்களில் 

மூன்வற நிவறவு பசய்துள்ளன. 

❖ இவவ ஒரு நொடு ஒசர சரஷன் அட்வட சீரத்ிருத்தங்கள், எளிதில் வ ிகம் 

பதொடங்குவதற்கொன சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் நகரப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்புகளின் 

சீரத்ிருத்தங்கள் ஆகியவற்வற நிவறவு பசய்துள்ளன. 

❖ 4வது சீரத்ிருத்தம் பயன்பொட்டுச ்சீரத்ிருத்தம் மற்றும் மின் துவற சீரத்ிருத்தம் ஆகும். 

 

 

NCAVES இந்தியா மன்றம் 2021 

❖ NCAVES (Natural Capital Accounting and Valuation of the Ecosystem Services) என்றொல் இயற்வக 

மூலதனக் க க்கியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அவமப்புச ் சசவவகளின் மதிப்பீடு 

என்பதொகும். 

❖ இது புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலொக்கத் துவற அவமசச்கத்தொல் ஏற்பொடு பசய்யப் 

பட்டு வருகிறது. 
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❖ இந்தத் திட்டத்தில் பங்சகற்கும் ஐந்து நொடுகளில் இந்தியொவும் ஒன்றொகும். 

❖ மற்ற 4 நொடுகள் பிசரசில், சீனொ, பதன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் பமக்சிசகொ 

ஆகியனவொகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்திற்கு ஐசரொப்பிய ஒன்றியம் நிதியளிக்கிறது. 

 

 

இரயில்நவயின் அதிகபட்ெ நவகம் 

❖ மத்திய இரயில்சவத் துவற அவமசச்கமொனது 1280 கிசலொ மீட்டர ்பதொவலவிற்கு ஒரு 

ம ி சநரத்திற்கு 130 கிசலொ மீட்டர ் சவகம் என்ற அளவில் இந்திய இரயில்களின் 

சவகதவதக் க ிசமொக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்த அதிகரிப்பொனது தங்க நொற்கரம் – தங்க எதிரச்கொ  வழிப் பொவதயில் (GQ – GD) 

1612 கிசலொ மீட்டர ்பதொவலவிற்கு சமற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

❖ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த வழித்தடமொனது துவ்வொடொ - விஜயவொடொ பிரிவவத ்தவிர 

பதற்கு மத்திய இரயில்சவயில் உள்ள GQ – GD பொவத முழுவவதயும் உள்ளடக்க 

உள்ளது. 

❖ தங்க நொற்கரத் திட்டம் (GQ – Golden Quadrilateral) என்பது இந்தியொவின் மிக முக்கியமொன 

பதொழிற்துவற, சவளொ ் மற்றும் கலொசச்ொர வமயங்கவள இவ க்கும் ஒரு சதசிய 

பநடுஞ்சொவல அவமப்பொகும். 

❖ இது இந்தியொவின் 4 மிக முக்கிய பமட்சரொ நகரங்களொன தில்லி (வடக்கு), பகொல்கத்தொ 

(கிழக்கு), மும்வப (சமற்கு), பசன்வன (பதற்கு) ஆகியவற்வற இவ தத்ு நொற்கர 

வடிவத்வத உருவொக்குகின்றது.  

❖ இந்தியொவில் சமற்பகொள்ளப்படும் மிகப்பபரிய பநடுஞ்சொவலத ் திட்டம் மற்றும் 

உலகின் 5வது மிகப்பபரிய திட்டம் இதுவொகும். 

❖ இந்திய இரயில்சவயின் 18 ம ்டலங்களில் பதற்கு மத்திய இரயில்சவயும் ஒன்றொகும். 

❖ இது பதலுங்கொனொ, மகொரொஷ்டிரொ, கரந்ொடகொ மற்றும் ஆந்திரப் பிரசதசம் ஆகிய 

மொநிலங்களில் பரவியுள்ளது. 

❖ இதன் தவலவமயகம் பசகந்திரொபொத்தில் உள்ளது.  
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2021 ஆம் ஆண்டிற்கான குடியரசு தின விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் 

❖ சுரிநொமின் இந்திய வம்சொவளிவயச ் சசரந்்த அதிபரொன சந்திரகொபிரசொத் சந்சதொகி 

அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆ ்டு குடியரசு தின விழொவின் சிறப்பு விருந்தினரொகக் கலந்து 

பகொள்ள உள்ளொர.் 

❖ இதற்கு முன்பு சுரிநொமின் அதிபர ் பிரவசி பொரதிய திவொஸ் மொநொட்டில் சிறப்பு 

விருந்தினரொகக் கலந்து பகொ ்டொர.் 

❖ ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்தின் பிரதமரொன சபொரிஸ் ஜொன்சனின் இந்தியப் பய ம் ரத்து 

பசய்யப் பட்டுள்ளவதத் பதொடரந்்து இவர ் சிறப்பு விருந்தினரொகக் கலந்து பகொள்ள 

உள்ளொர.்  

❖ சுரிநொம் இதற்கு முன்னர ்டசச்ு நொட்டின் கொலனியொக இருந்தது. 

❖ இங்கு இந்திய வம்சொவளி மக்கள் மிகப்பபரிய பூரவ்க்குடி குழுக்களொக உள்ளனர.் 

❖ சுரிநொம் ஆனது பதன் அபமரிக்கொவின் வடகிழக்கு அட்லொ ்டிக் கடற்கவரயில் 

அவமந்துள்ள ஒரு நொடொகும்.  

 

இந்தியாவின் நகாவிட் – 19 தடுப்பூசி இயக்கம் 

❖ இந்தியொவொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 16 ஆம் சததியிலிருந்து உலகின் 

மிகப்பபரிய தடுப்பூசி இயக்கத்வதத் பதொடங்கியது. 

❖ இந்தியொவில் தயொரிக்கப்பட்ட 2 தடுப்பூசிகளுக்கு அவசர கொலப் பயன்பொட்டு ஒப்புதல் 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியொவின் தவலவம மருந்துக் கட்டுப்பொட்டகமொனது சகொவிஷீல்டு மற்றும் 

சகொசவக்ஸின் ஆகிய 2 தடுப்பு மருந்துகளுக்கு அவசர கொலப் பயன்பொட்டு ஒப்புதவல 

வழங்கியுள்ளது.  

❖ மத்திய அரசொனது இந்த இயக்கத்தின் கீழ் 30 சகொடி மக்களுக்கு தடுப்பூசி வழங்க 

முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ பதொடக்கத்தில் இது சுகொதொரப் ப ியொளரக்ள், முன்களப் ப ியொளரக்ள் மற்றும் 50 

வயதிற்கும் சமற்பட்ட மக்கள் ஆகிசயொருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 
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❖ பயனொளிகளுக்கு ஆக்ஸ்சபொரட்ு - ஆஸ்ட்ரொபஜசனகொவின் சகொவிஷீல்டு மற்றும் பொரத ்

பசயொபடக்கின் சகொசவக்சின் ஆகிய 2 தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. 

❖ சகொவிஷீல்டு தடுப்பூசியொனது ரூ.200 (1 தடுப்பூசி) என்ற விவலயில் கிவடக்கப் பபற 

உள்ளது. 

❖ நிகழ் சநரத ்தகவலொனது ஒரு தனித்துவ டிஜிட்டல் தளமொன ”சகொ-வின்” என்ற தடுப்பூசி 

சமலொ ்வம அவமப்பில் கிவடக்கப் பபறும். 

❖ இது சகொவிட ்தடுப்பு மருந்து நு ் றிவு அவமப்பு என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் 

மயமொக்கப்பட்ட தளமொகும். 

❖ இதற்கொக மக்கள் தொங்களொகசவ சகொ-வின் தளம் அல்லது பசயலியில் பதிவு பசய்ய 

சவ ்டும். 

 

 

நதசிய இதளஞர் நாடாளுமன்றம் 

❖ பிரதமர ்அவரக்ள் சதசிய இவளஞர ்நொடொளுமன்றத்தில் உவரயொற்றினொர.் 

❖ இது 18 வயது முதல் 25 வயதுக்குட்பட்டவரக்ளின் கருத்வதக் சகட்பதற்கொக சவ ்டி 

ஒருங்கிவ க்கப் பட்டது. 

❖ இது சுவொமி விசவகொனந்தரின் பிறந்த தினத்வத அனுசரிப்பதற்கொக ஜனவரி 12 அன்று 

நடத்தப்பட்டது. 

❖ சமலும் இந்திய அரசொனது சுவொமி விசவகொனந்தரின் பிறந்த தினத்வத சதசிய 

இவளஞர ்தினமொகக் பகொ ்டொடுகின்றது. 

❖ முதலொவது சதசிய இவளஞர ்நொடொளுமன்றமொனது ”புதிய இந்தியொவின் குரலொக இரு, 

தீரவ்ுகவளக் க ்டுபிடி  மற்றும் பகொள்வககளுக்குப் பங்களி” என்ற கருத்துருவின் கீழ் 

2019 ஆம் ஆ ்டில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ மத்திய இவளஞர ்விவகொரங்கள் மற்றும் விவளயொட்டுத் துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் 

உள்ள சதசிய சசவவத் திட்டமொனது சதசிய இவளஞர ் நொடொளுமன்றத்வத 

ஒருங்கிவ க்கின்றது.  
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அடல் நமம்படுத்தும் ஆய்வகங்கள் (ATL) 

❖ சமீபத்தில் இந்திய வி ்பவளி ஆரொய்சச்ி நிறுவனமொனது நொடு முழுவதும் 100 அடல் 

சமம்படுத்து ஆய்வகங்கவள ஏற்று நடத்தவுள்ளதொக அறிவித்துள்ளது.  

❖ நிதி ஆசயொக் ஆனது  ATL திட்டத்வத (Atal Tinkering Labs) ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ATL ஆய்வகங்கள் அடல் புத்தொக்கத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ அடல் புத்தொக்கத் திட்டமொனது நொடு முழுவதும் பதொழில் முவனவு மற்றும் புத்தொக்கம் 

ஆகியவற்வற ஊக்குவிப்பதற்கொகத் பதொடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

குடியரசு தின சிறப்பு விருந்தினர் 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டின் குடியரசு தினக் பகொ ்டொட்டங்களில் சிறப்பு விருந்தினரொக 

பவளிநொட்டுத் தவலவரக்ள் யொரும் இருக்க மொட்டொரக்ள் என்று பவளியுறவு 

அவமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ 50 ஆ ்டுகளுக்கும் சமலொக குடியரசு தின அ ிவகுப்பில் எந்தபவொரு பவளிநொட்டுத் 

தவலவரும் பங்சகற்கொதது இதுசவ முதல் முவறயொகும். 

 

பாரம்பரிய பாதுகாப்புக் குழு 

❖ ஒரு புதிய நொடொளுமன்றக் கட்டிடத்வத நிரம்ொ ிக்க பொரம்பரிய பொதுகொப்புக் 

குழுவொனது தனது ஒப்புதவல அளித்துள்ளது. 

❖ இது நகரப்்புற விவகொர அவமசச்கத்தின் கீழ் அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ பொரம்பரியக் கட்டிடங்கவளப் பொதுகொப்பதற்கொக படல்லி கட்டிட சட்ட விதிகள் 1983 

என்ற சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் இது அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ படல்லி மற்றும் அவதச ் சுற்றியுள்ள கட்டிடங்கள் மட்டுசம இந்தச ் சடட்ங்களொல் 

நிரவ்கிக்கப் படுகின்றன. 

  

அதனத்துப் சபண்கள் விமான ஓட்டுனர் குழு 

❖ ஏர ் இந்தியொவொனது சமீபத்தில் அவனத்துப் பப ்கள் விமொன ஓட்டுனர ் குழுவொல் 

இயக்கப் படும் ஒரு மிக நீ ்ட இவட விடொத விமொனத்வத இயக்கியது. 

❖ விமொனப் பொவதயொக துருவப் பொவதயில் பறப்பதன் மூலம் எரிபபொருள் நுகரவ்ு, 

பறக்கும் சநரம் மற்றும் கொரப்ன் தடம் ஆகியவற்வற இந்தப் புதிய பொவதயொனது  

கட்டுப்படுத்துகிறது. 
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❖ இந்த விமொனம் ஏர ்இந்தியொவின் சபொக்குவரத்துப் பொவதகளில் நீ ்ட தூரமொக சுமொர ்

14,000 கிமீ (8,698 வமல்) பய ம் பசல்லக் கூடியது ஆகும், சமலும் இது 

இந்தியொவிலிருந்து பசன்று மீ ்டும் நொடு திரும்பும் வவகயில் மிக நீ ்ட சநரம் 

பய ம் பசல்லும் ஒரு விமொனமொகும் (சதொரொயமொக 16 ம ிசநரம்). 

❖ இதில் சகப்டன் சசொயொ அகரவ்ொல், சகப்டன் பொபகரி தன்மொய், சகப்டன் அகன்ஷொ 

சசொனொவொரி மற்றும் சகப்டன் சிவொனி மன்ைொஸ் ஆகிய நொன்கு பப ்கள் அடங்குவர.் 

❖ இவரக்ள் 17 ம ி சநர அளவிற்கு விமொனப் பய ம் சமற்பகொ ்டனர.் 

❖ இந்த விமொனப் பய ம் அபமரிக்கொவின் சொன் பிரொன்சிஸில் பதொடங்கப்பட்டது. 

❖ இது பபங்களூருவில் உள்ள பகம்பகவுடொ சரவ்சதச விமொன நிவலயதத்ில் தவர 

இறங்கியது. 

❖ பறக்கும் தூரத்வதப் பபொறுத்த வவர, இந்தப் பொவத உலகின் முதல் 10 மிக நீ ்ட 

விமொனப் பொவதகளில் ஒன்றொகும். 

❖ உலகிசலசய அதிக எ ் ிக்வகயிலொன அளவில் பப ் விமொனிகவள ஏர ்இந்தியொ 

பகொ ்டுள்ளது. 

 

 

காயகல்ப் விருதுகள் 2019-20 

❖ இந்த விருதுகள் மத்திய சுகொதொர மற்றும் குடும்ப நலதத்ுவற அவமசச்கத்தொல் 

வழங்கப் படுகின்றன. 

❖ இவவ உயர ்தரத்துடன் சசரத்்து சுகொதொரமொக மற்றும் சுத்தமொக விளங்கும் சுகொதொர 

நிறுவனங்களுக்கு ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்த விருதொனது 1000 படுக்வககளுக்கும் சமல் உள்ள மருத்துவமவனகள் அல்லது 

பதொகுதி ஏ என்ற பிரிவவச ்சசரந்்த மத்திய அரசு சுகொதொர நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப் 

படுகின்றது. 

❖ ஜம்மு கொஷ்மீரில் உள்ள ரியொஸி மொவட்ட மருத்துவமவனக்கு முதல் பரிசொனது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஜவைரல்ொல் சநரு முதுநிவல மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆரொய்சச்ி நிறுவனத்திற்கு 

(ஜிப்மர)் இத்திட்டத்தின் கீழ் 2வது பரிசொனது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ புவசனஸ்வரில் உள்ள எய்ம்ஸ் நிறுவனமொனது தூய்வமக்கொக இவ்விருதுகளின் பிரிவு 

பி என்பதின் கீழ் சிறந்த மத்திய அரசு மருத்துவமவன என்ற பரிவசப் பபற்றுள்ளது. 
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30வது நதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு விருதுகள் 2020 

❖ இந்த விருதொனது இந்திய அரசின் மத்திய மின்சொரத் துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

ஆற்றல் பசயல்திறன் முகவமயினொல் நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்வின் சபொது, தன்னொரவ் அடிப்பவடயிலொன ஒரு உயரத்ர கொட்சிப்படத ்

பதொவலக்கொட்சி மற்றும் கொற்றழுத்திகளுக்கொன தரங்கள் மற்றும் குறியிடல் 

திட்டமொனது பதொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சமலும் ”சொத்தி” (SAATHEE) என்ற ஒரு ேைமும் சோடங்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ இது ஆற்றை் சச ை்திறன் மீோன வருடாந்திர இைக்குகை் மற்றும் முன்தனற்றம் 

குறிே்ே மாநிை வாரி ான சச ை்பாடுகை் எனும் ஒரு தமைாண்லம ேகவை் அவமப்புத் 

ேைமாகும். 

❖ இது மே்தி  அறிவி ை் மற்றும் சோழிை்நுட்பே் துலறயின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ ஒடிசாவின் பாரதீப் எ ்ப ய் சுே்திகரிப்பு நிறுவனமானது ”சபட்தராலி ம் 

சுே்திகரிப்புே் துலறயிை்” முேை் பரிலசப் சபற்றுை்ைது. 

 

 

பிரதான் மந்திரி சகௌெல் விகாஸ் நயாஜனா 3.0 

❖ இது 2020-21 ஆம் ஆ ்டுத் திட்டக் கொலக் கட்டதத்ின் சபொது 8 இலட்சம் நபரக்ளுக்கு 

பயிற்சியளிப்பதின் மீது கவனம் பசலுத்த உள்ளது. 

❖ இது மத்திய திறன் சமம்பொடு மற்றும் பதொழில்முவனசவொர ்துவற அவமசச்கத்தொல் 

சமற்பகொள்ளப் படுகின்றது. 

❖ இது புதிய இந்தியொ மற்றும் சகொவிட் பதொடரப்ொன திறன்கள் ஆகியவற்றின் மீது 

கவனம் பசலுத்துகின்றது. 

❖ 3வது கட்டத்தின் கீழ், 729 பிரதொன் மந்திரி பகௌசல் சகந்திரொ வமயங்கள் அவமக்கப் 

படவுள்ளன. 

❖ 200ற்கும் சமற்பட்ட ஐடிஐ நிறுவனங்கள் திறன் இந்தியொ திட்டத்தின் கீழ் உருவொக்கப் 

படவுள்ளன. 

❖ பிரதமர ்2015 ஆம் ஆ ்டு ஜூவல 15 அன்று திறன் இந்தியொ திட்டத்வதத் பதொடங்கி 

வவத்தொர.் 

❖ இந்தத் திட்டமொனது பிரதொன் மந்திரி பகௌசல் விகொஸ் சயொஜனொ பதொடங்கப் பட்டதின் 

மூலம் உத்சவகம் பபற்றுள்ளது. 

❖ திறன் சமம்பொடு குறித்த சதசியக் பகொள்வகயொனது 2022 ஆம் ஆ ்டில் 50 சகொடி 

மக்களுக்கு திறன் அளிப்பதற்கொன இலக்கு ஒன்வற நிர ்யித்துள்ளது. 
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இந்திய உணவுக் கழகம் 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 14 அன்று இந்திய உ வுக் கழகத்தின் 75வது நிறுவன 

தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது மே்தி  நுகரத்வார ் விவகாரங்கை், உணவு மற்றும் சபாது விநித ாகே் துலற 

அலமசச்கே்தின் கீழ் சச ை்படும் ஒரு சட்டப்பூரவ் அலமப்பாகும். 

❖ இது ேனது முேைாவது மாவட்ட அலுவைகே்லே ேமிழ்நாட்டின் சநற்கிண்ணமான 

ேஞ்சாவூலர அடிப்பலட ாகக் சகாண்டு 1965 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14 அன்று 

ஏற்படுே்ேப் பட்டது. 

❖ இேன் ஆரம்ப காைே ் ேலைலம கம் சசன்லன ஆகும், அேன் பிறகு இேன் 

ேலைலம கம் புதுதிை்லிக்கு மாற்றப் பட்டது. 

 

ஸ்காெ ்ெவால் விருது 

❖ மத்தியப் பழங்குடியின விவகொரங்கள் துவற அவமசச்ரொன அரஜ்ுன் மு ்டொ 

அவரக்ளுக்கு ஸ்கொச ்சவொல் விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது அதனது மின் ஆளுவக, தகவல் பதொழில்நுட்பத்வத அடிப்பவடயொகக் பகொ ்ட 

முன்பனடுப்புகள், இதர மொற்றத்திற்கொன முன்பனடுப்புகள் ஆகியவற்றிற்கொக 

சவ ்டி மத்தியப் பழங்குடியின விவகொரங்கள் துவற அவமசச்க்கத்திற்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

பிராரம்பாஹ் – ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ெர்வநதெ மாநாடு 2021 

❖ ஸ்டொரட்் அப் இந்தியொ (புதிதொகத் பதொழில் பதொடங்குதல்)  சரவ்சதச மொநொடொனது 

ஸ்டொரட்் அப் இந்தியொ முன்பனடுப்பு பதொடங்கப்பட்டதின் 5 ஆ ்டுகவளக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ இது இந்தியொ முழுவதிலும் பதொழில்முவனவின் உறுதித் தன்வமவய ஊக்குவிப்பதில் 

முக்கியப் பங்கொற்றுகின்றது. 
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❖ இது மத்திய பதொழிற்துவற ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நொட்டு வரத்்தகத் துவறயொல் 

நடத்தப் படுகின்றது. 

❖ இந்த மொநொட்டின் முதலொவது தினமொனது பிம்ஸ்படக் ஸ்டொர ் அப் மொநொட்வட 

நடத்துவதற்கொக அரப்்ப ிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் எத்தனால் கலப்பு   

❖ 2025 ஆம் ஆ ்டுக்குள் பபட்சரொலுடன் 20% எத்தனொல் கலக்கப் படும் ஒரு இலக்வக 

அவடய இந்தியொ திட்டமிட்டுள்ளது.  

❖ இது அதன் முந்வதய இலக்வக விட ஐந்து ஆ ்டுகள் முன்னதொகசவ இருக்கும். 

❖ இது விவல உயரந்்த கசச்ொ எ ்ப ய் இறக்குமதிவயச ்சொரந்்திருப்பவதக் குவறக்க 

உதவும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் இலக்கின் படி 2022 ஆம் ஆ ்டில் 10% எத்தனொல் கலப்பவத எட்ட 

சவ ்டும் என அரசொங்கம் இலக்கு நிர ்யித்திருந்தது. 

❖ இதன் பபொருள் 90% பபட்சரொலுடன் 10% எத்தனொல் கலப்பு என்பசதொடு சமலும் 20% 

கலப்பு விகிதத்வத 2030 ஆம் ஆ ்டுக்குள் எட்டுதல் என்பதொகும். 

❖ 80%க்கும் அதிகமொன அளவில் தனது கசச்ொ எ ்ப ய்யின் சதவவவயப் பூரத்்தி 

பசய்ய இந்தியொ பவளிநொட்டு வழங்குநரக்வள நம்பியுள்ளது. 
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இந்தியாவின் முதல் தீயதணப்புப் பூங்கா 

❖ ஒடிசொவின் முதல்வர ் நவீன் பட்நொயக் இந்தத் ‘தீயவ ப்புப் பூங்கொவவ’ திறந்து 

வவத்தொர.் 

❖ தீ பொதுகொப்பு நடவடிக்வககள் குறித்த விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுத்துவது சபொன்று 

அவமந்துள்ள இது நொட்டின் ஒரு முதல் முயற்சியொகும். 

❖ இது புவசனஷ்வரில் உள்ள ஒடிஷொ தீ மற்றும் சபரிடர ் பயிற்சி நிறுவனத்தின் 

வளொகத்தினுள் அவமந்து இருக்கின்றது. 

❖ சமலும் ஒடிசொ தீயவ ப்புச ்சசவவயின் ‘அக்னிஷொம சசவொ’ என்ற ஒரு பசயல்பொட்டு  

இவ யத் தளத்வத பமய்நிகர ்தளத்தில் அவர ்பதொடங்கி வவத்தொர.் 

 

 

இந்திய வானிதல ஆய்வுத்  துதற 

❖ இந்திய வொனிவல ஆய்வு வமயமொனது தனது 146வது துவக்க தினத்வத 2021 ஆம் 

ஆ ்டு ஜனவரி 15 அன்று பகொ ்டொடியது. 

❖ இது கல்கத்தொவில் 1875 ஆம் ஆ ்டில் நிறுவப்படட்து. 

❖ இது இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அவமசச்கத்தின் ஓர ்அவமப்பொகும். 

❖ இது வொனிவல ஆய்வு, வொனிவல முன்னறிவிப்பு மற்றும் நில அதிரவ்ு ஆகியவற்றிற்குப் 

பபொறுப்பொன ஒரு முதன்வம நிறுவனமொகும். 

❖ உலக வொனிவல அவமப்பின் ஆறு பிரொந்திய சிறப்பு வொனிவல வமயங்களில் இதுவும் 

ஒன்றொகும். 

❖ வட இந்தியப் பபருங்கடல் பிரொந்தியத்தில் பவப்ப ம ்டலச ் சூறொவளிகளுக்கொன 

எசச்ரிக்வககவள முன்னறிவித்து அவற்வறப் பரப்புதல் மற்றும் அவற்றுக்குப் 

பபயரிடுதல் ஆகிய பபொறுப்புகவள இது பகொ ்டு உள்ளது. 

❖ இதில் மலொக்கொ நீரச்ச்ந்தி, வங்கொள விரிகுடொ, அரபிக் கடல் மற்றும் பொரசீக வவளகுடொ 

ஆகியவவ அடங்கும். 

 

ொக்ெம் விழிப்புணர்வு பிரெெ்ாரம் 

❖ பபட்சரொலிய மற்றும் இயற்வக எரிவொயு அவமசச்கமொனது சமீபத்தில் சொக்சம் என்ற 

ஒரு விழிப்பு ரவ்ு பிரசச்ொரத்வதத் பதொடங்கியது. 

❖ பசுவம ஆற்றல் குறித்த விழிப்பு ரவ்வ பரப்புவதற்கொக இந்த பிரசச்ொரம் பதொடங்கப் 

பட்டது. 
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❖ இது மக்கவள வமயமொகக் பகொ ்ட ஒரு மொத கொல அளவிலொன எரிபபொருள் 

பொதுகொப்புப் பிரசச்ொரமொகும். 

 

 

இந்தியாவின் முதலாவது ”சதாழிலாளர் இயக்க அருங்காட்சியகம்” 

❖ இந்தியொவின் முதலொவது பதொழிலொளர ் இயக்க அருங்கொட்சியகமொனது சகரளொவின் 

ஆலப்புழொவில் பதொடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது உலகத் பதொழிலொளர ்இயக்கத்தின் வரலொற்வற எடுத்துக்கொட்ட உள்ளது. 

 

குடியரசு தின அணி வகுப்பு 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு குடியரசு தின அ ிவகுப்பில் புதிதொக வொங்கப்பட்ட ரசபல் சபொர ்

விமொனங்கள் கொட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன. 

❖ ரசபல் சபொர ்விமொனங்கள் ஏகவலவொ உருவொக்கத்தின் ஒரு பகுதியொக இருக்கும். 

❖ ஏகவலவொ உருவொக்கமொனது 1 ரசபல் சபொர ் விமொனம், 2 மிக் 29எஸ் மற்றும் 2 

ஜொக்குவொர ்ரக விமொனங்கவளக் பகொ ்டிருக்கும்.  

 

மத்தியத் தத்சதடுப்பு வள ஆதணயம் 

❖ சமீபத்தில் மத்தியத் தத்பதடுப்பு வள ஆவ யமொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 15 

அன்று தனது 6வது வருடொந்திர தினத்வதக் பகொ ்டொடியது. 

❖ இதற்கு 2015 ஆம் ஆ ்டு சிறொர ்நீதியியல் சட்டத்தொல் ஒரு சட்டப்பூரவ் அவமப்பு என்ற 

அங்கீகொரம் வழங்கப்பட்டது. 

❖ இது மத்தியப் பப ்கள் மற்றும் குழந்வதகள் சமம்பொட்டுத் துவற அவமசச்கத்தின் 

கீழ் பசயல்படுகின்றது. 

❖ இது இந்தியக் குழந்வதகளின் தத்பதடுப்பிற்கொன ஒரு தவலவம அவமப்பொக 

பசயல்படுகின்றது. 
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ஸ்ரீ நொம்நாத் ஆலய அறக்கட்டதள 

❖ பிரதமர ் நசரந்திர சமொடி அவரக்ள் இந்த அறக்கட்டவளயின் அடுத்தத ் தவலவரொக 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ முன்னொள் பிரதமரொன பமொரொஜி சதசொய் அவரக்ளுக்குப் பிறகு இப்பதவிவய வகிக்கும் 

2வது பிரதமர ்இவரொவொர.்  

❖ இந்த ஆலயமொனது குஜரொத்தில் உள்ளது. 

❖ சசொம்நொத் ஆலயமொனது சிவனின் 12 சஜொதிரல்ிங்கத் தளங்களில் முதலொவது தளமொக 

இருப்பதொக நம்பப் படுகின்றது. 

❖ இந்துக் சகொவில் கட்டிடக் கவலயின் பொ ியில் மீ ்டும் கட்டப்பட்ட தற்சபொவதய 

சசொம்நொத் ஆலயமொனது 1951 ஆம் ஆ ்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.  

❖ இந்தக் சகொவிலின் மறுகட்டுமொனமொனது இந்தியொவின் முன்னொள் உள்துவற 

அவமசச்ரொன வல்லபொய் பசடல் அவரக்ளின் ஆவ யின் கீழ் பதொடங்கப் பட்டது. 
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பராக்கிராம் திவாஸ் 

❖ மத்திய அரசொனது சநதொஜி சுபொஷ் சந்திர சபொஸின் பிறந்த தினத்வதத ்

பகொ ்டொடுவதற்கொக ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் ஜனவரி 23 ஆம் சததிவய பரொக்கிரொம் 

திவொஸ் என்ற தினமொக அனுசரிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆ ்டு சநதொஜி சுபொஷ் சந்திர சபொஸின் 125வது பிறந்த தினமொகும். 

❖ 1942 ஆம் ஆ ்டில் பஜரம்னியின் பபரல்ினில் உள்ள இந்தியொவிற்கொன சிறப்பு 

முகவமயில் உள்ள இந்தியப் சபொர ் வீரரக்வளக் பகொ ்ட இந்தியப் பவடப் பிரிவு 

மற்றும் பஜரம்ொனிய மற்றும் இந்திய அதிகொரிகளொல் சுபொஷ் சந்திர சபொஸிற்கு 

சநதொஜி என்ற படட்மொனது வழங்கப் பட்டது. 

 

 

குளிரக்ால மதலநயற்றம் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய மவலசயற்றக் கூட்டவமப்பொனது திரிசூல் சிகரத்திற்கு குளிரக்ொல 

மவலசயற்றப்  பய த்வத சமற்பகொள்வதற்கொக அரஜ்ுன் வொஜ்பொய் என்பவரின் 

தவலவமயிலொன 3 நபரக்வளக் பகொ ்ட ஒரு குழுவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியொவில் மவலசயற்றப் பய ங்கள் என்பது பபொதுவொக பருவ கொலதத்ிற்கு முன்பு 

மற்றும் பருவ கொலத்திற்குப் பின்பு என்ற இரு கொலங்களில் மட்டுசம சமற்பகொள்ளப் 

படும். 

❖ 2010 ஆம் ஆ ்டில் தனது 16வது வயதில் எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் மீது ஏறிய இளம் வயது 

இந்தியர ்அரஜ்ுன் வொஜ்பொய் என்பவர ்ஆவொர.் 

❖ திரிசூல் சிகரமொனது உத்தரகொ ்ட்டின் சமற்கு குமொவூன் என்ற மவலத ் பதொடரில்  

அவமந்துள்ளது. 

 

நதசியப் நபரிடர் மீட்புப் பதட (NDRF – National Disaster Responsive Force) 

❖ NDRF ஆனது ஜனவரி 18 அன்று ேனது 16வது உருவொக்கத் தினே்லே அனுசரிேே்து. 

❖ இது நாட்டின் சிறப்பு வா ்ந்ே பை்திறன் சகாண்ட ஒரு மனிே சந ப் பலட ாகும். 

❖ இது தபரிடர ்தமைாண்லமச ்சடட்ம், 2005 என்ற சடட்த்தின் கீழ் அலமக்கப்பட்டுை்ைது.  

❖ இது 2006 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16 அன்று சச ை்பாட்டிற்கு வந்ேது. 
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❖ இது தேசி ப் தபரிடர ்தமைாண்லம ஆலண ே்தின் (NDMA) கீழ் உை்ைது.  

❖ NDMA அவமப்பின் ேலைவர ்பிரேமர ்ஆவார.் 

❖ இந்தி ாவிை் தபரிடரக்லை தமைாண்லம சச ்வது மாநிை அரசின் சபாறுப்பாகும். 

❖ இ ற்லகப் தபரிடர ் தமைாண்லமக்கான மே்தி  அரசின் ”ேலைலம அலமசச்கம்” 

மே்தி  உை்துலற அலமசச்கமாகும். 

 

இந்தியாவின் முதலாவது வாடதக விமானம்   

❖ ைரியொனொ மொநில முதல்வரொன மசனொகர ் லொல் கட்டொர ் அவரக்ள் நொட்டின் 

முதலொவது சிறிய வொடவக விமொனச ்சசவவவயத் பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ இந்த சசவவயொனது தனது முதலொவது நிவலயில் ச ்டிகரிலிருந்து ஹிசொர ் வவர 

பசயல்பட உள்ளது. 

❖ இது மத்திய அரசின் உடொன் திட்டத்தின் கீழ் பசயல்பட உள்ளது.  

 

 

ஓட்டுநர் இல்லாத சமட்நரா  

❖ பொரத் எரத்் மூவரஸ்் நிறுவனமொனது  மும்வப பபருநகரப் பகுதி சமம்பொட்டு 

ஆவ யத்திற்கொக ”ஓட்டுநர ்இல்லொத பமட்சரொ இரயிவல ” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது மத்தியப் பொதுகொப்புத் துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள பொதுகொப்பு பபொதுத ்

துவறப் பபொருட்கவள உற்பத்தி பசய்யும் ஒரு நிறுவனமொகும்.  
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குெச்ி காளான் 

❖ உலகில் மிகவும் அதிக விவல பகொ ்ட கொளொன்களில் ஒன்றொன குசச்ிக் கொளொனிற்கு 

புவிசொர ்குறியீடொனது சகொரப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஜம்மு கொஷ்மீரின் சதொடொ மொவட்டத்தில் விவளகின்றது.  

 

 

இந்திய புத்தாக்கக் குறியீடு 2020 

❖ இது நிதி ஆசயொக்கினொல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டின் முதலொவது பதிப்பொனது 2019 ஆம் ஆ ்டு அக்சடொபரில் 

பவளியிடப் பட்டது. 

❖ இது உலகப் புத்தொக்கக் குறியீட்டின் வரிவசயில் தயொரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டின் கீழ், மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்கள் ஆகியவற்றின்  

பசயல்பொடுகவளத் திறனுள்ள வவகயில் ஒப்பிடுவதற்கொக அவவ 17 பபரிய 

மொநிலங்களொகவும் 10 வடகிழக்கு மற்றும் மவலப் பிரசதச மொநிலங்களொகவும் 9 

நகரப்்புற மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்களொகவும் பிரிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ நொட்டில் மிகவும் புத்தொக்கம் பபற்ற ஒரு பபரிய மொநிலமொக கரந்ொடக மொநிலம் தனது 

நிவலவயத் தக்க வவதத்ுக் பகொ ்டுள்ளது.  

 

❖ இதற்கு அடுத்து மகொரொஷ்டிரொ 2வது இடத்திலும் தமிழ்நொடு மூன்றொவது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் பீகொர ்கவடசி இடத்தில் தரவரிவசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ வடகிழக்கு/மவலப் பிரசதச மொநிலங்களிவடசய இமொசச்லப் பிரசதச மொநிலம் 

முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ ஒன்றியப் பிரசதச/நகர மொநிலங்களிவடசய தில்லி முதலிடத்வதப் பிடிதத்ுள்ளது.  
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நகள்வி நநரம்  

❖ இது 2020 ஆம் ஆ ்டில் மவழக்கொலக் கூட்டத் பதொடரின் சபொது அரசினொல் நிறுத்தி 

வவக்கப் பட்டது. 

❖ ஜனவரி 29 ஆம் சததியன்று பட்பஜட் கூட்டத் பதொடருக்கொகப் பொரொளுமன்றம் கூடும் 

சபொது இது மீ ்டும் பசயல்பொட்டிற்கு வரும். 

❖ ஒவ்பவொரு நொடொளுமன்ற அமரவ்ின் முதல் 1 ம ி சநரம் சகள்வி சநரம் என்று 

வவரயறுக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது அவவயின் நவடமுவற விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இரு அவவகளின் முன்னிவலத் தவலவரக்ளும் மொநிலங்களவவ மற்றும் மக்களவவ 

ஆகிய அவவகளில் சகள்வி சநரத்வத நடத்துவதற்கு இறுதி அதிகொரதவ்தப் பபற்று 

உள்ளவரக்ளொவர.்  

❖ இர ்டு அவவகளிலும் சகள்வி சநரமொனது அந்தத் பதொடரின் அவனத்து நொட்களிலும் 

நவடபபறும். 

❖ ஆனொல் பின்வரும் 2 நொட்களுக்கு மட்டும் இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o மத்திய வளொகத்தில் இரு அவவகவளச ் சசரந்்த நொடொளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளிவடசய குடியரசுத் தவலவர ் உவரயொற்றும் சபொது சகள்வி 

சநரமொனது இருக்கொது. 

o நிதியவமசச்ர ்நிதிநிவல அறிக்வகவயத் தொக்கல் பசய்யும் தினத்தன்றும் சகள்வி 

சநரமொனது இருக்கொது. 

 

STARStreak வான் பாதுகாப்பு அதமப்பு 

❖ பிபரஞ்சு பன்னொட்டு நிறுவனமொன தொசலஸ் ஆனது பொரத் வடனமிக்ஸ் லிமிபடட ்

நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்வறச ்பசய்துள்ளது. 

❖ இது STARStreak என்ற வொன் பொதுகொப்பு அவமப்பின் உற்பத்தியில் கூட்டொக ப ி புரிய 

உள்ளது. 

❖ STARStreak என்பது ஒரு குறுகிய தூர வரம்பிவனக் பகொ ்ட நிலத்திலிருந்து இருந்து 

வொனில் உள்ள இலக்வகத் தொக்கும் ஏவுகவ  ஆகும். 

❖ இதன் குவறந்தபட்ச வரம்பு 0.3 கி.மீ மற்றும் அதிகபட்ச வரம்பு 7 கி.மீ. ஆகும். 

❖ இது மொக் 3 சவகத்தில் பய ிக்கிறது. 

❖ மொக் என்பது ஒலியின் சவகமொகும். 
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15வது இந்தியா டிஜிட்டல் உெச்ி மாநாடு 

❖ இது இந்திய இவ யம் மற்றும் வகசபசி கழகதத்ின் ஒரு முதன்வம நிகழ்வொகும். 

❖ இந்த ஆ ்டு உசச்ிமொநொட்டின் கருத்துரு ‘ஆத்ம நிரப்ர ்பொரத் - புதிய தசொப்தத்தின் 

ஆரம்பம்’ என்பதொகும். 

❖ இது அரசொங்கத்தின் ‘உலகத்திற்கொக உருவொக்கு’ (Make for the World) என்ற 

முன்பனடுப்பிற்கு ஏற்ப இருக்கும். 

 

 

IFFI திதரப்பட விழா 

❖ சகொவொவில் நவடபபற்ற இந்தியொவின் சரவ்சதசத் திவரப்பட விழொவின் (IFFI - 

International Film Festival of India) 51வது பதிப்பில் இத்தொலிய ஒளிப்பதிவொளர ்

விட்சடொரிசயொ ஸ்சடொரொசரொவுக்கு வொழ்நொள் சொதவனயொளர ்விருது வழங்கப்பட்டது.  

❖ 51வது இந்திய சரவ்சதசத் திவரப்பட விழொவொனது வங்கசதசத்தின் மீது கவனம் 

பசலுதத்ுகிறது. 

❖ IFFI ஆனது ஆசியொவின் பழவமயொன மற்றும் இந்தியொவின் மிகப்பபரிய திவரப்பட 

விழொவொகும். 
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குடிமக்கதள தமயப்படுத்திய சீர்திருத்தங்கள் 

❖ ஒசர நொடு ஒசர சரஷன் அட்வட முவறவயச ்பசயல்படுத்துதல், வ ிகம் பசய்வவத 

எளிதொக்கும் சீரத்ிருதத்ம், நகரப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு/பயன்பொட்டுச ்

சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் மின்துவற சீரத்ிருத்தங்கள் ஆகியவவ குடிமக்கவள 

வமயமொகக் பகொ ்ட நொன்கு சீரத்ிருத்தங்களொக அவடயொளம் கொ ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ்சீரத்ிருத்தங்கள் நிதி அவமசச்கத்தின் பசலவினங்கள் துவறயொல் (Department of 

Expenditure) நிர ்யிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ மத்திய அரசொனது மொநிலங்களின் கடன் வொங்கும் வரம்வப அவரக்ளின் பமொத்த 

மொநில உற்பத்தியில் 2% என்ற அளவிற்கு உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இது ஆத்ம நிரப்ர ்பொரத ்பதொகுப்பின் ஒரு பகுதியொக இருந்தது. 

❖ சகொவிட்-19 பதொற்றுசநொயொல் முன்வவக்கப்பட்ட சவொல்கவளக் கருத்தில் பகொ ்டு 

2020 ஆம் ஆ ்டு சம 17 அன்று இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ மற்ற மொநிலங்களுடன் ஒப்பிடுவகயில் ஆந்திரப் பிரசதசம் மற்றும் மத்தியப் 

பிரசதசம் மட்டுசம ஒசர நொடு ஒசர சரஷன் அட்வட முவற, வ ிகம் பசய்வவத 

எளிதொக்கும் சீரத்ிருத்தங்கள், நகரப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு/பயன்பொட்டுச ்

சீரத்ிருத்தங்கள் என்ற மூன்று சீரத்ிருத்தங்கவள நிவறவு பசய்துள்ளன.  

❖ 'நகரப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு சீரத்ிருத்தங்கவள' பவற்றிகரமொக சமற்பகொ ்ட 

நொன்கொவது மொநிலமொக ம ிப்பூர ்திகழ்கிறது. 

❖ முன்னதொக, பதலுங்கொனொ, ஆந்திரப் பிரசதசம் மற்றும் மத்தியப் பிரசதசம் ஆகியன 

நகரப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்புகளின் சீரத்ிருத்தங்கவள பவற்றிகரமொக நிவறசவற்றி 

உள்ளன. 

❖ வ ிகம் பசய்வவத எளிதொக்கும் சீரத்ிருத்தங்கவள பவற்றிகரமொக சமற்பகொ ்ட 

நொட்டின் 8வது மொநிலமொக சகரளொ உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ ஆந்திரொ, கரந்ொடகொ, மத்தியப் பிரசதசம், ஒடிசொ, ரொஜஸ்தொன், தமிழ்நொடு மற்றும் 

பதலுங்கொனொ ஆகிய ஏழு மொநிலங்கள் இந்த சீரத்ிருத்தங்கவள ஏற்கனசவ 

நிவறசவற்றியுள்ளன. 

❖ ஒசர நொடு ஒசர சரஷன் அட்வட முவறவய அமல்படுத்திய 11வது மொநிலமொக தமிழகம் 

உருபவடுத்துள்ளது. 

❖ ஆந்திரப் பிரசதசம், சகொவொ, குஜரொத,் ைரியொனொ, கரந்ொடகொ, சகரளொ, மத்தியப் 

பிரசதசம், பதலுங்கொனொ, திரிபுரொ மற்றும் உத்தரப் பிரசதசம் ஆகியவவ பிற 

மொநிலங்களொகும். 

❖ உத்தரப் பிரசதசம் இதில் அதிகப் பயனவடகிறது, அதவனயடுத்து  கரந்ொடகொ மற்றும் 

குஜரொத்வத ஆகிய மொநிலங்கள் இதில் உள்ளன. 

 

ஆதார ்சீராய்வு மனுக்கள் 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமொனது தனது அமரவ்ில் ஒரு பபரும்பொன்வம அடிப்பவடயில், 

அதன் 2018 ஆம் ஆ ்டின்  தீரப்்வப சீரொய்வு பசய்யக் சகொரும் பதொடர ்மனுக்கவளத் 

தள்ளுபடி பசய்துள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆ ்டுத் தீரப்்பொனது நொடொளுமன்றத்தில் ஆதொர ் சட்டதவ்த ப  

மசசொதொவொக நிவறசவற்ற சவ ்டி அதற்கு சொன்றளித்த மக்களவவ சபொநொயகரின் 

முடிவவயும் அது நொடொளுமன்றத்தில் நிவறசவற்றப் பட்டவதயும் உறுதி பசய்தது. 

❖ இது மொநிலங்களவவயில் பபரும்பொன்வம ஒப்புதல் பபறொமசலசய ப  மசசொதொவொக 

நிவறசவற்ற வழிவவக பசய்கின்றது. 
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❖ ஆதொர ்சட்டத்தின் 7வது பிரிவொனது நலத் திட்டங்களின் கீழ் மொனியங்கள், சசவவகள் 

அல்லது பயன்களுக்கொன பசலவினமொனது இந்தியத் பதொகுப்பு நிதியிலிருந்து 

சமற்பகொள்ளப் படும் என்று கூறுகின்றது. 

❖ இதன் கொர மொக இந்த மசசொதொவொனது ப  மசசொதொவொக நிவறசவற்றத் தகுதி 

பபற்றுள்ளது.  

 

கவெ ்பயிற்சி 

❖ இந்திய இரொணுவமொனது அந்தமொன் கடல் மற்றும் வங்கொள விரிகுடொவில் மிகப்பபரிய 

அளவிலொன கூட்டு இரொணுவப் பயிற்சியொன ”கவச”் என்ற பயிற்சிவய நடத்தவுள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது அந்தமொன் மற்றும் நிக்சகொபர ்பவடக் கட்டுப்பொட்டகத்தின் கீழ் 

நடத்தப்படவுள்ளது. 

❖ இது இந்தியக் கடற்பவட, இந்தியத் தவரப்பவட, இந்திய விமொனப் பவட மற்றும் 

இந்தியக் கடசலொரக் கொவற் பவட ஆகியவற்வற உள்ளடக்கவுள்ளது. 

❖ இது இந்தியொவின் அவனத்து 3 பவடகளின் கூட்டுப் சபொரத்் திறன்கவள 

வலுப்படுத்துவவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது.  

 

 

7வது MASCRADE 

❖ மத்திய சுகொதொரத் துவற அவமசச்ரொன டொக்டர ்ைரஷ் வரத்ன் அவரக்ள் “MASCRADE -

2021” என்பதின் 7வது பதிப்லபே் சோடங்கி லவேத்ுை்ைார.் 
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❖ MASCRADE என்பது கடே்ேை் மற்றும் தபாலி ான வரே்்ேகே்திற்கு எதிரான இ க்கே்லே 

(Movement against Smuggled and Counterfeit Trade) குறிக்கின்றது. 

❖ இது FICCI அவமப்பினாை் நடே்ேப்பட்டது.  

 

ஷரம் ெக்தி தளம் 

❖ மத்தியப் பழங்குடியின விவகொரங்கள் துவற அவமசச்கமொனது ஷரம் சக்தி 

எனப்படும் ஒரு சதசிய புலம்பபயர ்உதவித் தளத்வதத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இது புலம்பபயர ்பதொழிலொளரக்ளுக்கொக சவ ்டி மொநில மற்றும் சதசிய அளவிலொன 

திட்டங்களின் சுமூகமொன அமலொக்கத்திற்கு திறனுள்ள வவகயில் உதவ இருக்கின்றது. 

❖ பழங்குடியின புலம்பபயரந்்சதொர ்குறித்த மொநில அளவிலொன தரவவ வமய அளவில் 

இவ க்கும் வவகயில் மத்தியப் பழங்குடியின விவகொரங்கள் துவற அவமசச்கம் 

பசயல்படுவது இதுசவ முதன்முவறயொகும். 

❖ இது அவரக்ளின் எ ் ிக்வகக்கொக மட்டும் அல்லொமல் அவரக்வள அந்தத் 

திட்டங்களுடன் இவ ப்பதற்கொகவும் அறியப்படுகின்றது. 

❖ சகொவொ ஆனது தனது புதிய புலம்பபயரவ்ுப் பிரிவின் மூலம் தரவுச ்சசகரிப்பு குறித்த 

துவறச ்சசொதவனயில் முன்ன ியில் உள்ளது.  

 

ொர்டு ஹாவா நடவடிக்தக 

❖ இது எல்வலப் பொதுகொப்பு பவடயொல் இரொஜஸ்தொனின் சமற்கு எல்வலயில் பதொடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இந்ே நடவடிக்லகயின் தநாக்கம் இந்ேப் பகுதியிை் அடர ்மூடுபனியின் காரணமாக 

நிகழும் ஊடுருவை் நிகழ்வுகலைக் கண்காணிப்போகும். 

 

வாசுகி இரயில் 

❖ சத்தீஸ்கரில் உள்ள பதன்கிழக்கு மத்திய இரயில்சவ ம ்டலமொனது மிகவும் நீளமொன 

சரக்கு இரயிவல பவற்றிகரமொக இயக்கியுள்ளது. 

❖ இதில் ஐந்து சரக் சரக்கு இரயில்கவள 3.5 கி.மீ தூரத்திற்கு ஒசர இரயிலொக 

இவ த்ததன் மூலம் இது பசய்யப்பட்டது. 

❖ இதற்கு ‘வொசுகி’ என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது பிலொய் மற்றும் சகொரப்ொ இரயில் நிவலயங்களுக்கு இவடயில் 224 கி.மீ தூரத்வத 

நிவறவு பசய்தது. 

❖ பதன்கிழக்கு மத்திய இரயில்சவ சமீபத்தில் இர ்டு சரக்கு இரயில்கவள இயக்கி 

உள்ளது. 

❖ அவவ அவற்றின் நீளம் கொர மொக பபரும் கவனத்வத ஈரத்்துள்ளன. 

❖ அந்த இர ்டு சரக்கு இரயில்களின் பபயரக்ள் ‘சசஷ் நொக்’ மற்றும் ‘சூப்பர ்

அனசகொ ்டொ’ ஆகும். 

 

அம்சபக்ஸ் (AMPHEX) – 21   

❖ இது ஒரு நீரிலும் நிலப்பகுதியிலும் நடத்தப் படும் முப்பவடகளின் ஒரு மிகப்பபரிய 

கூட்டுப் பவடப் பயிற்சியொகும். 

❖ இது அந்தமொன் நிக்சகொபர ்தீவில் நடத்தப் பட்டது. 
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❖ இதில் இந்தியக் கடற்பவடக் கப்பல்கள், இந்திய இரொணுவத் துருப்புகள் மற்றும் 

இந்திய விமொனப் பவடவயச ்சசரந்்த பல்சவறு வவகயொன விமொனங்கள் பங்கு பபற்று 

உள்ளன. 

 

 

ஜீவன் ரக்ொ பதக் சதாடர் விருதுகள் 

❖ குடியரசுத் தவலவர ் ரொம்நொத் சகொவிந்த் அவரக்ள் 40 நபரக்ளுக்கு இந்த விருதிவன 

வழங்குவதற்கு சவ ்டி தனது ஒப்புதவல வழங்கியுள்ளொர.் 

❖ இந்த விருதுகளில் உத்தம் ஜீவன் ரக்சொ பதக்கம் (8), சரச்வொட்டம் ஜீவன் ரக்சொ பதக்கம் 

(1) மற்றும் ஜீவன் ரக்சொ பதக்கம் (31) ஆகியவவ உள்ளடங்கும். 

❖ சரச்வொட்டம் ஜீவன் ரக்சொ பதக்கம் என்பதில் ஒரு விருதொனது சகரளொவவச ் சசரந்்த 

மவறந்த முகம்மது முதின் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஜீவன் ரக்சொ பதக்கம் என்ற விருதுகள் மற்பறொரு நபவரக் கொப்பொற்றுவதன் மூலம் 

மனிதரக்ளின் நடவடிக்வகவய பவளிப்படுத்திய நபரக்வளக் பகௌரவிப்பதற்கொக 

சவ ்டி வழங்கப் படுகின்றது. 

 

 

e-EPIC 

❖ இந்தி ே் தேரே்ை் ஆலண மானது வாக்காைர ் அலட ாை அட்லடயின் திருே்ே 

முடி ாே டிஜிட்டை் பதிப்லப சவைியிட்டுை்ைது. 

❖ இது மின்னணு வாக்காைர ்புலகப்பட அலட ாை அட்லட (e-EPIC) எனப்படுகின்றது. 

❖ இந்த e-EPIC ஆனது பிடிஎப் வடிவில் அசச்ிடப்பட முடியும். 
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❖ இது டிஜி லொக்கர ்தபான்றவற்றிை் ஆன்லைனிை் (நிகழ் தநரே்திை்) தசமிக்க முடியும். 

❖ இது ஆவணே்லே விலரவாக வழங்குேை் மற்றும் எைிோக அணுகுதை் ஆகி வற்றிற்கு 

வழி வலக சச ்கின்றது. 

❖ வாக்காைர ் புலகப்பட அலட ாை அட்லட ானது 1993 ஆம் ஆ ்டிை் அறிமுகப் 

படுே்ேப் பட்டது. 

❖ அப்சபாழுது இந்தி ாவின் ேலைலமே ்தேரே்ை் ஆலண ராக டிஎன் தசஷன் அவரக்ை் 

பதவியில் இருந்ோர.் 

❖ இவர ்இந்தி ாவின் 10வது ேலைலமே் தேரே்ை் ஆலண ராக (1990-1996) நி மிக்கப் 

பட்டார.் 

 

சிதறெெ்ாதல சுற்றுலா 

❖ மகொரொஷ்டிரொ மொநில அரசொனது புசனவில் உள்ள எரவொடொ சிவறயிலிருந்து 

”சிவறசச்ொவல சுற்றுலொவவ” பதொடங்க முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ மகொத்மொ கொந்தி, சமொதிலொல் சநரு, சலொக்மொனிய திலகர,் ப ்டித ஜவைரல்ொல் சநரு, 

சசரொஜினி நொயுடு, சரத்ொர ்வல்லபொய் பசடல் மற்றும் சுபொஷ் சந்திர சபொஸ் ஆகிசயொர ்

ஆங்கிசலய ஆட்சியின் கீழ் எரவொடொ சிவறயில் சிவற வவக்கப்பட்ட சில 

முக்கியமொன சுதந்திரப் சபொரொட்ட வீரரக்ளொவர.் 
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வீரதீர விருதுகள் 2021 

 

❖ குடியரசுத் தவலவர ்ரொம்நொத் சகொவிந்த் அவரக்ள் ஆயுதப் பவட வீரரக்ளுக்கு வீரதீர 

விருதுகவள வழங்கினொர.் 

❖ இது இந்தி ாவின் 72வது குடி ரசு தினக் சகாண்டாட்டே்தின் தபாது அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது 01 மகாவீர ்சக்ரா, 05 கீரே்த்ி சக்ரா, 05 வீர ்சக்ரா, 07 சசௌரியொ சக்ரா ஆகி வற்லற 

உை்ைடக்கியுை்ைது. 

❖ மகாவீர ்சக்ரா விருோனது 16வது பீகார ்பலடப் பிரிவின் பலடே ்ேைபதி ான மலறந்ே 

சந்தோஷ் பாபு அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுை்ைது.  

 

பத்மா விருதுகள் 2021 

❖ இந்தியொவில் 72வது குடியரசு தின விழொவிவன முன்னிட்டு, 119 ஆளுவமகள் விருது 

வழங்கி பகௌரவிக்கப் பட்டனர.் 

❖ இந்த விருதுகள் ரொஷ்டிரபதி பவனில் நவடபபற இருக்கும் ஒரு விருது வழங்கும் 

விழொவில் இந்தியக் குடியரசுத் தவலவரொல் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் 7 பதம் விபூஷன், 10 பே்ம பூஷன் மற்றும் 102 பே்ம ஸ்ரீ விருதுகை் 

ஆகியன அடங்கியுை்ைன.  

❖ இதில் விருது சபறும் சபண்கைின் எண்ணிக்லக 29 ஆகும். 

❖ இது சவைிநாட்லடச ்தசரந்்ே 10 நபரக்ை், 16 மலறந்ே விருோைரக்ை் மற்றும் 1 திருநர ்

விருோைர ்ஆகித ாலர உை்ைடக்கியுை்ைது.  
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பத்மா விருதுகள் பற்றி 

❖ இது நாட்டின் உ ரி  குடிமக்கை் விருதுகைிை் ஒன்றாகும். 

❖ இந்ே விருோனது பே்ம விபூஷ ், பே்ம பூஷ ், பேம் ஸ்ரீ ஆகி  3 பிரிவுகைிை் வழங்கப் 

படுகின்றது.  

 

 

பாரத் பர்வ் 2021 

❖ இது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 26 முதல் ஜனவரி 31 ஆம் சததி வவர நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ இது இந்தியொவின் எழுசச்ிமிகு உறுதிப்பொட்வடக் பகொ ்டொடுகின்றது. 

❖ இது ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் மத்திய சுற்றுலொத ்துவறயினொல் நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ இது தற்சொரப்ு இந்தியொ மற்றும் ஒசர பொரதம் உன்னத பொரதம் ஆகியவற்றின் மீது 

கவனம் பசலுத்தும் கருத்துருவுடன் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  
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ெர்வநதெெ ்செய்திகள் 

அண்டார்டிகாவில் நகாவிட்-19 

❖ சகொவிட்-19 பதொற்று பரவிய கவடசியொன க ்டம் அ ்டொரட்ிகொ ஆகும். 

❖ இந்தக் பகொள்வள சநொயொனது தற்சபொது பூமியில் உள்ள அவனத்துக் க ்டங்களிலும் 

பரவி உள்ளது. 

❖ சிலி நொட்வடச ் சசரந்்த அதிகொரிகள் அ ்டொரட்ிகொவில் உள்ள 2 இரொணுவத் 

தளங்களில் சகொவிட் சநொய்த் பதொற்வற உறுதி பசய்துள்ளனர.் 

 

மிஷன் ொகர் III 

❖ இது தற்சபொவதயக் பகொள்வள சநொய் கொலத்தின் சபொது நட்பு நொடுகளுக்கு 

இந்தியொவொல் சமற்பகொள்ளப் படும் மனிதொபிமொன உதவி மற்றும் சபரிடர ்நிவொர  

உதவிகளின் ஒரு பகுதியொகும். 

❖ பிரதமர ் நசரந்திர சமொடியின் சொகர ் (பிரொந்தியத்தில் அவனவருக்கும் பொதுகொப்பு 

மற்றும் வளரச்ச்ி) பற்றிய பொரவ்வக்கு ஏற்ப இந்தப் ப ி சமற்பகொள்ளப் படுகிறது. 

❖ இந்தப் பய த்தின் ஒரு பகுதியொக இந்திய கடற்பவடக் கப்பலொன கில்தொன் என்ற ஒரு 

கப்பலொனது கம்சபொடியொவில் உள்ள சிைொனுக்வில் என்ற துவறமுகத்திற்கு 

(Sihanoukville Port) வந்துள்ளது. 

❖ முன்னதொக, மிஷன் சொகர ் II என்ற திட்டத்தின் கீழ், ஐ.என்.எஸ். ஐரொவத் எனும் 

கப்பலொனது டிஜிபூட்டி, சூடொன், பதற்கு சூடொன் மற்றும் எரித்ரியொ ஆகிய நொடுகளுக்கு 

உ வு உதவிகவள வழங்கியது. 

 

ஐந்து கண்கள் வதலப்பின்னல் அதமப்பு   

❖ ஜப்பொன் தற்சபொது ஐந்து க ்கள் வவலப்பின்னல் என்ற அவமப்பில் ஆறொவது 

க ் ொகச ்சசர உள்ளது. 

❖ இது ஆஸ்திசரலியொ, கனடொ, பிரிட்டன், அபமரிக்கொ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய ஐந்து 

நொடுகவள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ இவவ சீனொ மற்றும் வட பகொரியொ ஆகிய நொடுகளொல் அதிகரித்து வரும் 

அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிரொக பதிலளிக்க ஒன்றிவ க்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஐந்து க ்கள் வவலப்பின்னல் என்ற கூட்டவமப்பின் சதொற்றத்வத 1941 ஆம் ஆ ்டின் 

ஆகஸ்ட் மொதத்தில் பவளியிடப்பட்ட அட்லொ ்டிக் சொசனத்தில் கொ லொம். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் ஜூன் மொதத்தில், இந்த ஐந்து நொடுகள் சீனொவவத் தனிவமப் 

படுத்த சவ ்டி ஒரு பபொருளொதொர ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டன. 

❖ ஐந்து க ்கள் வவலப்பின்னல் அவமப்பில் இந்தியொ, பதன் பகொரியொ மற்றும் ஜப்பொன் 

ஆகிய மூன்று ஜனநொயக நொடுகவளச ்சசரக்்க அபமரிக்கொ முயன்று வருகிறது. 
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நிரந்தரமற்ற UNSC உறுப்பினர் 

❖ ஐ.நொ. பொதுகொப்புக் குழுவின் (UNSC -  UN Security Council) நிரந்தரமற்ற உறுப்பினரொக 

இந்தியொ தனது இர ்டு ஆ ்டு பதவிக் கொலத்வத 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 1, அன்று 

பதொடங்கியது. 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் சவபயின் சக்தி வொய்ந்த ஓர ் இடத்வத இந்தியொ பபறுவது இது 

எட்டொவது முவறயொகும். 

❖ அதன் மற்ற நொன்கு நொடுகள் அயரல்ொந்து, பகன்யொ, பமக்சிசகொ மற்றும் நொரச்வ 

ஆகியனவொகும். 

❖ இந்தியொ 2021 ஆம் ஆ ்டின் ஆகஸ்ட் மொதத்திலும் மீ ்டும் 2022 ஆம் ஆ ்டின் ஒரு 

மொதத்திலும் UNSC அவமப்பின் தவலவமப் பபொறுப்வப ஏற்கும். 

❖ இந்தச ் சவபயின் தவலவமப் பதவியொனது ஒவ்சவொர ் உறுப்பினரக்ளிடமும் ஒரு 

மொதத்திற்கு அகர வரிவசப்படி சுழற்சி முவறயில் வழங்கப் படுகிறது. 
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GAVI வாரியம் 

❖ தடுப்பூசிகள் மற்றும் சநொய்த் தடுப்புக்கொன உலகளொவிய கூட்ட ியொல் (GAVI - Global 

Alliance for Vaccines and Immunisation) மத்திய சுகொதொர அவமசச்ர ்ைரஷ்் வரத்ன் GAVI 

வொரியத்தில் ஒரு உறுப்பினரொக நியமிக்கப்படுவதற்கு சவ ்டி பரிந்துவரக்கப் பட்டு 

உள்ளொர.் 

❖ அவர ்GAVI வொரியத்தில் பதன்கிழக்குப் பகுதி பிரொந்திய அலுவலகம் (SEARO - South East 

Area Regional Office) / சமற்கு பசிபிக் பிரொந்திய அலுவலகம் (WPRO - Western Pacific Regional 

Office) ஆகிய பிரொந்தியங்கவளப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தவுள்ளொர.் 

❖ இவர ்மியனொமரின் மின்ட்ஹிட்வி என்பவருக்குப்  பின்னர ்இப்பதவியில் அமரவ்ொர.் 

❖ இவர ்இந்தப் பதவிவய 2021 ஆம் ஆ ்டு முதல் 2023 ஆம் ஆ ்டு வவர வகிப்பொர.் 

❖ டொக்டர ்ைரஷ்் வரத்ன் உலக சுகொதொர அவமப்பின் தவலவரொகவும் சதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டு உள்ளொர.் 

❖ GAVI என்பது 2000 ஆம் ஆ ்டில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு சரவ்சதச அவமப்பொகும். 

❖ இது பபொது மற்றும் தனியொர ் துவறகவள ஒன்றிவ க்கும் ஒரு உலகளொவிய 

தடுப்பூசிக் கூட்ட ி ஆகும். 

❖ “அவனவருக்குமொன சநொய்த் தடுப்பு” என்ற சநொக்கத்வத அவடய இது 

பசயல்படுகிறது. 

 

 

எல்தலகதலக் கடந்த நிருபரக்ள் 

❖ கடந்த ஆ ்டு மட்டும் உலகளவில் குவறந்தது 50 ஊடகவியலொளரக்ள் மற்றும் ஊடக 

ஊழியரக்ள் பகொல்லப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் 53 ஆக இருந்த இந்தக் பகொவலகளின் எ ் ிக்வகயொனது ஒட்டு 

பமொத்த அளவில் தற்பபொழுது குவறந்துள்ளது. 

❖ பமக்ஸிசகொ நொடொனது 2020 ஆம் ஆ ்டில் ஊடகவியலொளரக்ளுக்கு மிக சமொசமொன 

நொடொக இருக்கின்றது. 

❖ இதில் ஆப்கொனிஸ்தொவனத் பதொடரந்்து ஈரொக் நொடொனது இர ்டொவது இடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ எல்வலகவளக் கடந்த நிருபரக்ள் அறிக்வகயின் கூற்றுப் படி இந்தத ் தரவொனது 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

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


                            

 

 

86 
 

❖ இது பிரொன்சின் பொரிவசத் தவலவமயிடமொகக் பகொ ்டு பசயல்படும் ஒரு சரவ்சதச 

இலொப சநொக்கற்ற மற்றும் ஒரு அரசு சொரொ நிறுவனமொகும். 

 

 

ஐஎன்எஸ் சிந்துவீர் 

❖ இது அதிகொரப் பூரவ்மொக மியொன்மர ்கடற்பவடயில் சசரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ மியொன்மர ்கடற்பவடயின் முதல் மற்றும் ஒசர நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் இதுவொகும். 

❖ இதற்கு மியொமர ் பமொழியில் யுஎம்எஸ் மின்சய தீன்கொத்து என்ற பபயரொனது 

பகொடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியொ மற்பறொரு நொட்டிற்கு வழங்கிய முதலொவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் இதுவொகும். 

 

 

நகாவிட் தடுப்பு மருந்து அவெரக் காலப் பயன்பாடு 

❖ அஸ்ட்ரொபஜபனகொ மற்றும் ஆக்ஸ்சபொரட்ு பல்கவலக்கழகத் தடுப்பூசிகவள அவசர 

கொலத்தில் வழங்க இங்கிலொந்து அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தியொவின் சீரம் நிறுவனமொனது இங்கிலொந்தில் தடுப்பூசிகவள வழங்க அஸ்ட்ரொ 

பஜபனகொவுடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய தடுப்பூசி ஒரு வவரஸ் பரவல் தடுப்பூசியொகும். 

❖ ஏற்கனசவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட எம்ஆரஎ்ன்ஏ தடுப்பூசிகவள விட இது சவறு வழியில் 

பசயல்படுகின்றது. 

❖ ஒரு வவரஸ் பரவல் தடுப்பூசி ஆனது டிஎன்ஏ வடிவத்தில், SARS-CoV-2 மரபணுக்கவள 

வழங்க மற்பறொரு பிரதிபலிப்பற்ற ஒரு வவரவஸப் பயன்படுத்துகின்றது. 
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ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் புத்தாண்டு சகௌரவப் பட்டியல் 

❖ ஏழு முவற ஃபொரம்ுலொ ஒன் சொம்பியன் பட்டம் பவன்ற பலவிஸ் ைொமில்டனுக்கு 

ஐக்கிய ரொஜ்ஜியத்தின் புத்தொ ்டு பகௌரவப் பட்டியலில் வீரத்திருமகன் அல்லது 

வநட்ைூட் என்ற பட்டமொனது வழங்கப் பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டு நவம்பர ்மொதத்தில் துருக்கி கிரொ ்ட் பிரிக்ஸில் ைொமில்டன் தனது 

ஏழொவது உலக சொம்பியன் பட்டத்வத பவன்றொர.் 

❖ இந்த பவற்றியின் மூலம், அவர ்வமக்சகல் ஷூசமக்கரின் உலகச ்சொதவனவய சமன் 

பசய்தொர.் 

❖ இவர ்2020 ஆம் ஆ ்டு அக்சடொபர ்மொதத்தில் வமக்சகல் ஷூசமக்கரின் ஒட்டு பமொத்த 

சொதவனயொன 91 பவற்றிகவள சமன்  பசய்து  அவரது சொதவனவய முறியடித்துள்ளொர.்  

❖ இந்த பவற்றியின் மூலம், அவரது பமொத்த பவற்றியின் எ ் ிக்வக 95 ஆக உள்ளது. 

❖ இங்கிலொந்தின் வநட்ைூட் மற்றும் சடம்ைூட ் பகௌரவம் ஆனது இவடக் கொலக் 

கட்டத்திற்கு முந்வதயதொகும்.  

❖ இது ஆ ்களுக்கு 'சர'் என்ற பட்டத்வதயும் மற்றும் பப ்களுக்கு 'சடம்' என்ற 

பட்டத்வதயும் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் வைதரொபொத்வதச ்சசரந்்த  டொக்டர ்ரகு ரொம் பில்லொரிபசட்டியும்  

இடம் பபற்றுள்ளொர.் 

 

 

ெர்வநதெ நிதிெ ்நெதவ தமயங்கள் ஆதணயம் 

❖ இது சரவ்சதசப் பத்திரங்கள் ஆவ யத்தின் ஒரு இவ  உறுப்பினரொகி உள்ளது. 

❖ இந்தியொவின் முதல் சரவ்சதச நிதிச ் சசவவ வமயமொனது குஜரொத ் சரவ்சதச நிதி 

பதொழில்நுட்ப நகரத்தில் அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

அணுெக்தி தகவல் பரிமாற்றம் 

❖ பொகிஸ்தொனும் இந்தியொவும் தங்கள் அணுசக்தி நிறுவல்களின் பட்டியவலப் பரிமொறிக் 

பகொள்ளும் ஒரு வருடொந்திர நவடமுவறவய சமற்பகொ ்டன. 

❖ இது 1988 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ்31, அன்று வகபயழுத்தொனது. 

❖ ஒவ்சவொர ்ஆ ்டும் ஜனவரி 1 ஆம் சததியன்று  இரு நொடுகளும் தங்களது அணுசக்தி 

நிறுவல்கள் மற்றும் வசதிகவள ஒருவருக்பகொருவர ்பதரிவிக்க சவ ்டும் என்ற விதி 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ளது. 

❖ இது 1992 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 1 முதல் பதொடரச்ச்ியொக சமற்பகொள்ளப் பட்டு 

வருகின்றது. 
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நகாவிட் செயலி 

❖ சமீபத்தில் உலக சுகொதொர அவமப்பொனது (WHO) “WHO தகாவிட்-19 சச லி” எனப்படும் 

தகாவிட்-19 லகதபசிச ்சச லில ே் சோடங்கியுை்ைது.  

❖ இந்ேச ்சச லி ானது ஆங்கிைம், அரபி, தபாரச்ச்ுக்கை், பிசரஞ்சு, சீனம், ஸ்பானியம்,  

ரஷ் ா ஆகி  7 சவவ்தவறு சமாழிகைிை் கிலடக்கின்றது.  

 

 

4 ஆசியத் நதயிதல அறுவதடத் தளங்கள் 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் உ வு மற்றும் சவளொ ் அவமப்பொனது (FAO) மூன்று நாடுகைிை் 4 

ஆசி ே ் தேயிலை அறுவலடே ் ேைங்கலை உைக அைவிை் முக்கி மான தவைாண் 

ேைங்கைாக (Globally Important Agricultural Sites - GIAHS) அறிவிே்துை்ைது.  

❖ அலவ பின்வருமாறு:  

o சீனாவின் யுனான் மாகாணே்திை் உை்ை பியூர ் பாரம்பரி  தேயிலை தவைாண் 

அலமப்பு 

o பாரம்பரி  மரே ்ோவர அலமப்பு – ஜப்பான் 

o புதசாவ்ஹ் மை்லிலகே் தேயிலைே் ேைம் – சீனா 

o பாரம்பரி  ஹதடாங்க் தேயிலை தவைாண் அலமப்பு – சேன் சகாரி ா 
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❖ சீனாவிை் உை்ை யுனான் மாகாணமானது உைகின் தேயிலைக்கான பிறப்பிடமாகக் 

கருேப் படுகின்றது.  

❖ உைகின் மிகப்சபரி  தேயிலை உற்பே்தி ாைர ் நாடு சீனா ஆகும், அசத சமயம் 

இந்தி ா 2வது இடே்திை் உை்ைது.  

❖ இந்தி ாவிை் தேயிலைப் பயிரிடலொனது 19 ஆம் நூற்றாண்டிை் தொன் ஆங்கிசலயரொல் 

அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டது.  

❖ தேயிலை ஆனது இந்தி ாவிை் அஸ்ஸாம், தமற்கு வங்காைம் மற்றும் தகரைா ஆகி  

மாநிைங்கைிை் உற்பே்தி சச ் ப்படுகின்றது.  

 

கடல்ொர் ஒத்துதழப்பு 

❖ இந்தியக் கடசலொரக் கொவற்பவடயொனது கடல்சொர ் ஆரொய்சச்ி மற்றும் மீடப்ு 

நடவடிக்வககளுக்கொக 7 ஆசிய நொடுகளுடன் புரிந்து ரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

வகபயழுத்திட்டுள்ளது.  

❖ அவவ ஜப்பொன், பிலிப்வபன்ஸ், தொய்லொந்து, மியொன்மர,் இலங்வக, இந்சதொசனசியொ 

மற்றும் வியட்நொம் ஆகிய நொடுகள் அடங்கும்.  

 

டாம்பன் வரி 

❖ பிரிட்டன் அரசொனது ”டொம்பன் வரி” எனப்படும் மகளிர ்சுகொதொரப் பபொருட்கள் மீதொன 

வரிவய ஒழித்துள்ளது. 

❖ இது மொதவிடொய் சுழற்சி சம்பந்தப்பட்ட வறுவமப் பிரசச்ிவனவய ஒழிக்கும் ஒரு 

நடவடிக்வகயொகும். 

❖ இந்தியொ, ஆஸ்திசரலியொ மற்றும் கனடொ ஆகிய நொடுகள் ஏற்பகனசவ இந்த வரிவய 

ஒழித்துள்ளன. 

❖ மொதவிடொய் கொலப் பபொருட்கவள (சுகொதொரப் பபொருட்கள்) இலவசமொக வழங்கிய 

உலகின் முதலொவது நொடு ஸ்கொட்லொந்து ஆகும்.  

 

மலாலா யூசுப்ொய் ெட்டம் 

❖ பொகிஸ்தொன் பப ்களுக்கொக அபமரிக்கொவொனது இந்தச ் சட்டத்வத சமீபத்தில் 

நிவறசவற்றியது. 

❖ 2020 மற்றும் 2022 ஆ ்டுகளுக்கு இவடயில் பொகிஸ்தொன் பப ்களுக்கு குவறந்தது 

50% அளவிற்கு கல்விக்கொன உதவித் பதொவகவய சரவ்சதச அபிவிருத்திக்கொன ஐக்கிய 

அபமரிக்க நிறுவனம் வழங்க சவ ்டும் என்று இந்தச ்சட்டம் சகொருகிறது. 

❖ மலொலொ என்பவர ்பொகிஸ்தொனிய பப ் கல்விக்கொன ஒரு ஆரவ்லர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ்2014 ஆம் ஆ ்டில் மிகக் குவறந்த வயதில் சநொபல் பரிவசப் பபற்றவர ்ஆவொர.் 

 

தமத்ரி நெது பாலம்   

❖ இது ஃபபனி ஆற்றின் சமல் அவமக்கப்பட்ட ஒரு பொலமொகும். 

❖ இது பதற்கு திரிபுரொவவ வங்கசதசத்தின் ரொம்கருடன் இவ க்கிறது. 

❖ இது வங்கசதசத்தின் சிட்டகொங் துவறமுகத்திற்கு அணுகும் வசதியிவன வழங்க 

இருக்கிறது. 

❖ தற்சபொது, வடகிழக்கு மொநிலங்களுக்கு கடவல அணுகுவதற்கொன ஒசர வரத்்தக இடம் 

சமற்கு வங்கத்தின் ைொல்தியொ துவறமுகமொகும். 
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ஆசியாவின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் கூட்டாண்தம 

❖ இந்தியொவொனது 2023 ஆம் ஆ ்டு வவர அடுத்த 3 ஆ ்டுகளுக்கு ஐயூசிஎன் (IUCN) 

அவமப்பொல் ஆதரவளிக்கப்படுகின்ற ஆசியொவின் பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

கூட்டொ ்வமயின் (Asia Protected Areas Partnership - APAP) இவ -தவலவமத்துவ 

நொடொகத் சதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ சேன் சகாரி ாவிற்கு மாற்றாக இந்தி ா அந்ேப் பேவில  ஏற்க உை்ைது.  

❖ APAP ஆனது பன்னாட்டு இ ற்லகப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் ஆசி க் கிவளயினாை் 

ேலைலம ோங்கப் படுகின்றது.  

 

 

திடீர் சவள்ளத்திற்கான  வழிகாட்டுெ ்நெதவகள் 

❖ இந்தியொவொனது பதற்கு ஆசியொவிற்கொக இந்தச ்சசவவவயத் பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியொ, வங்க சதசம்,  பூடொன், சநபொளம் மற்றும்  இலங்வக ஆகிய பதற்கு ஆசிய 

நொடுகளுக்கொகத் பதொடங்கப்பட்ட இசத வவகவயச ் சசரந்்த முதலொவது சசவவ 

இதுவொகும்.  

❖ இது இந்திய வொனிவல அவமப்பினொல் வடிவவமக்கப்பட்ட ஒரு வலுவொன அவமப்பு 

ஆகும். 

 

 

கடல் இறக்தகயுடன் கூடிய  ஆளில்லா விமானம் 

❖ சீனொவொனது கடல் இறக்வகயுடன் கூடிய  (வையி) கிவளடர ்எனப்படும் நீருக்கடியில் 

இயங்கும் ஆளில்லொ விமொனங்கவள இந்தியப் பபருங்கடலில் நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ இவவ பல மொத கொல அளவில் இயங்கக் கூடியவவயொகும், சமலும் இவவ 

கடற்பவடயின்  உளவுதத்ுவற சநொக்கங்களுக்கொக பயன்படும். 

❖ இவவ ஒரு வவக 'நீருக்கடியில் இயங்கும் ஆளில்லொ வொகனம்' (Un-crewed Underwater 

Vehicle) ஆகும். 
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அசமரிக்கப் பாராளுமன்றத்தில் கலவரம் 

❖ அதிபர ்படொனொல்ட் டிரம்பின் ஆதரவொளரக்ள் வொஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ள அபமரிக்கப் 

பொரொளுமன்ற (Capitol Building) கட்டிடத்திற்குள் அத்து மீறி நுவழந்தனர.் 

❖ 1800 ஆம் ஆ ்டில் கட்டப்பட்ட இந்தக் கட்டிடம், அபமரிக்க கொங்கிரஸ் அவவ கூடும் 

இடமொகும். 

❖ அதிபரொக சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சஜொ பிடனின் சதரத்ல் பவற்றிவய அதிகொரப் 

பூரவ்மொக அங்கீகரிக்க அபமரிக்க கொங்கிரஸ் கூட்டப் பட்டது. 

❖ ஏற்கனசவ நடக்கும் வன்முவற ஆரப்்பொட்டங்களுக்கு சமலும் தூ ்டுதல்கவளத ்

தடுக்கும் விதமொக அதிபர ்ட்ரம்பின் ட்விட்டர ்க க்கு 12 ம ி சநரம் முடக்கப்பட்டது. 

❖ 25வது சட்டத் திருத்தத்வதச ்பசயல்படுத்தவும், டிரம்வபப் பதவியில் இருந்து நீக்கவும் 

துவ  அதிபரொன வமக் பபன்வஸ பலர ்வலியுறுத்தியதொகக் கூறப்படுகிறது. 

❖ 25வது சட்டத் திருத்தமொனது ஓர ்அபமரிக்க அதிபர ்அல்லது துவ  அதிபர ்எவ்வொறு 

பவற்றி பபறலொம் அல்லது எவ்வொறு பதவி மொற்றம் நிகழும் என்பதற்கொன 

நவடமுவறகவள வகுக்கிறது. 

❖ இந்தச ்சட்டத ்திருத்தத்தின் படி, பதவியில் இருக்கும் சபொது அதிபர ்இறந்து விட்டொல் 

அல்லது ரொஜினொமொ பசய்து விட்டொல் அல்லது பதவியில் இருந்து நீக்கப் படட்ொல் 

துவ  அதிபர,் அதிபர ்பபொறுப்வப ஏற்கலொம். 

❖ அபமரிக்கொவின் 35வது அதிபர ்ஜொன் சக பகன்னடி படுபகொவல பசய்யப்பட்ட பின்னர ்

1965 ஆம் ஆ ்டு ஜூவல 6, அன்று கொங்கிரஸொல் இந்த 25வது திருத்தம் 

முன்பமொழியப்பட்டது. 

 

 

அடுத்த அசமரிக்க அதிபர் 

❖ அபமரிக்கொவின் அடுத்த அதிபரொக சஜொ பிடனின் பவற்றிவய அபமரிக்க கொங்கிரஸ் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ பிடன் 270 வொக்குகவளத் தொ ்டி பபரும்பொன்வமவய பவன்றுள்ளொர.் 

❖ 306 வொக்குகள் சஜொ பிடனுக்கு ஆதரவொகவும், 232 வொக்குகள் தற்சபொவதய அதிபர ்

படொனொல்ட் டிரம்பிற்கு ஆதரவொகவும் அவமந்துள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 20 ஆம் சததி அபமரிக்கொவின் அடுத்த அதிபரொக சஜொ பிடன் 

பதவிசயற்பொர.் 
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உணவு விதலக் குறியீடு 

❖ சமீபத்தில் உ வு மற்றும் சவளொ ் அவமப்பொனது இந்தக் குறியீட்வட பவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது பதொடரந்்து 7வது மொதமொக 2020 ஆம் ஆ ்டின் டிசம்பர ்மொதத்தில் உயரந்்துள்ளது. 

❖ இது தொனியங்கள், பொல் பபொருட்கள், என்ப ய் வித்துக்கள், இவறசச்ி மற்றும் 

சரக்்கவர ஆகியவற்றின் சரவ்சதச விவலகளில் ஏற்படும் மொதொந்திர மொற்றங்கவள 

அளவிடுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டில், உ வு விவலக் குறியீடொனது 97.9 புள்ளியொக உள்ளது. 

❖ இது மூன்று ஆ ்டு கொலத்தில் மிகவும் அதிகமொகும், இது 2019 ஆம் ஆ ்டுடன் 

ஒப்பிடப் படும் சபொது 3.1% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ உ வு விவலக் குறியீடட்ின் மிக அதிகபட்ச உயரவ்ொனது 2011 ஆம் ஆ ்டில் நிகழ்ந்து 

உள்ளது. 

 

 

ப்ளூம்சபரக்் செல்வந்தரக்ள் குறியீடு 

❖ இது உலகின் 500 பசல்வந்தரக்வளத் தரவரிவசப்படுத்துகின்றது.  

❖ இதில் அசமசொன் நிறுவனரொன பஜப் பபசசொஸ் என்பவவரப் பின்னுக்குத் தள்ளி 

எலொன் மஸ்க் என்பவர ்உலகின் பசல்வந்த நபரொக உருபவடுத்துள்ளொர.் 

❖ எலொன் மஸ்க் என்பவர ் ஸ்சபஸ்-எக்ஸ் மற்றும் படஸ்லொ ஆகியவற்றின் தவலவமச ்

பசயல் அதிகொரியொக உள்ளொர.்  
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ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புெ ்ெதபயின் (UNSC) தீவிரவாத எதிர்ப்புக் குழு 

❖ இந்தியொவொனது UNSC மன்றத்தின் 3 முக்கி  அலமப்புகளுக்குே் ேலைலம 

ோங்குமாறு தகட்டுக் சகாை்ைப் பட்டுை்ைது. 

❖ இந்தி ாவானது இந்ேே ்தீவிரவாே எதிரப்்புக் குழுவிற்கு 2022 ஆம் ஆ ்டிை் ேலைலம 

ோங்க உை்ைது. 

❖ இந்ேக் குழுவானது அசமரிக்காவின் நியூ ாரக்்கிை் உை்ை உைக வரே்்ேக லம ே்தின் 

மீோன 9/11 ோக்குேலைே் சோடரந்்து 2011 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ் மாேே்திை் 

அலமக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தி ாவானது இந்ேக் குழுவிற்குக் கலடசி ாக 2011-12 ஆம் ஆ ்டிை் ேலைலம 

ோங்கி து.  

❖ சமலும் இந்தி ாவானது தொலிபான் ேலடக் குழு மற்றும் லிபி ா ேலடக் குழு 

ஆகி வற்றிற்கும் சசரத்த்ு ேலைலம ோங்க உை்ைது.  

 

VOC-202012/01 

❖ ஐக்கிய ரொஜ்ஜியத்தின் மொறுபட்ட சகொவிட் - 19 சநொய்க் கிருமியொனது 41க்கும் சமற்படட் 

நொடுகளில் க ்டறியப் பட்டுள்ளதொக உலக சுகொதொர அவமப்பு சமீபத்தில் 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது முதலில் பதன்னொப்பிரிக்கொவில் க ்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ புசனவின் சதசிய நு ்ணுயிரியல் நிறுவனம் இந்த வவரவஸ பவற்றிகரமொக 

தனிவமப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தியொ சமீபத்தில் INSACOG (Indian SARS-CoV-2 மரபணு கூட்டவமப்பு) ஆய்வகங்கவள 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது NIBMG பகொல்கத்தொ, ILS புவசனஸ்வர,் NIV புசன, CCS புசன, CCMB வைதரொபொத,் CDFD 

வைதரொபொத,் InSTEM பபங்களூரு, நிம்ைொன்ஸ் பபங்களூரு, IGIB படல்லி, NCDC படல்லி 

ஆகிய பத்து ஆய்வகங்களின் கூட்டவமப்பொகும். 
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சதற்காசிய எரிெக்தி குழு   

❖ இது பவளியுறவுத ் துவற விவகொரங்களுக்கொன அவமசச்கத்தொல் நிறுவப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்னொள் மத்திய மின்துவற பசயலொளர ் ரொம் வினய் ஷொஹி தவலவம 

தொங்குவொர.் 

❖ இதன் சநொக்கம் பதற்கொசியொவவ வமயமொகக் பகொ ்ட ஒரு எரிசக்தி பொதுகொப்புக் 

கட்டவமப்வப உருவொக்குவதொகும். 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் உலகின் சபரும் பணக்காரர்   

 

❖ ப்ளூம்பபரக்் பில்லியனரக்ள் குறியீட்டின்படி, அபமரிக்கொவின் எலொன் மஸ்க் 

அபமரிக்கொவின் பஜஃப் பபசசொவஸ விஞ்சி உலகின் பபரும் ப க்கொரர ்ஆனொர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டு நிலவரப்படி, உலகளவில் அதிக எ ் ிக்வகயிலொன பபரும் 

ப க்கொரரக்ளின் தொயகமொக அபமரிக்கொ உள்ளது. 

❖ ஃசபொரப்்ஸ் பத்திரிவகயின் அறிக்வகப் படி, சீனொ (389), பஜரம்னி (107), இந்தியொ (102) 

ஆகியவவ அபமரிக்கொவவத் பதொடரந்்து அடுத்த 3 இடங்களில் உள்ளன. 

 

சதற்காசியா பலதரப்பு ெந்திப்பு 

❖ பதற்கொசியொவவச ் சசரந்்த நொடுகளுடன் சீனொ தனது மூன்றொவது பலதரப்பு சபசச்ு 

வொரத்்வதவய நடத்தியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியொ, பூடொன் மற்றும் மொலத்தீவவத் தவிர இந்தப் பிரொந்தியத்தின் ஒவ்பவொரு 

நொட்வடயும் ஒன்றிவ தத்ுள்ளது. 

❖ மூன்று சபசச்ுவொரத்்வதயிலும் பொகிஸ்தொன் மற்றும் சநபொளம் கலந்து பகொ ்டு 

உள்ளன. 
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எெ-்1பி நுதழவு இதெவு விதிகள் 

❖ அபமரிக்க நிரவ்ொகமொனது மீ ்டும் ஒரு முவற எச-்1பி நுவழவு இவசவு விதிகவளத் 

திருத்தியுள்ளது. 

❖ தற்பபொழுது இந்த நுவழவு இவசவு விதிகள் தகுதியுள்ள வி ் ப்பதொரரக்வளத் 

சதரந்்பதடுப்பதற்கொக உயர ் ஊதியம் மற்றும் திறன்களுக்கு முன்னுரிவம அளிக்க 

உள்ளது. 

❖ ப ி நுவழவு இவசவுத ்சதரவ்ின் பவழய குலுக்கல் முவற தற்பபொழுது பின்பற்றப் பட 

மொட்டொது. 

❖ அபமரிக்கொவின் எச-்1பி நுவழவு இவசவு என்பது அபமரிக்க நிறுவனங்கள் அதன் 

தனித்துவப் ப ிகளில் பட்டதொரி நிவலயிலொன ப ியொளரக்வளப் ப ியமரத்்த 

அனுமதிக்கும் ஒரு புலம்பபயரவ்ுத ்தன்வமயற்ற நுவழவு இவசவு ஆகும்.  

 

'சகாள்தள நநாய்க்குப் பிந்ததய உலகில் இந்திய நகரங்கள்’ அறிக்தக 

❖ இந்த அறிக்வக உலகப் பபொருளொதொர மன்றத்தொல் பவளியிடப் பட்டது. 

❖ இது நகரங்களின் மிக முக்கியமொன சவொல்கவள எடுத்துக் கொட்டுகிறது. 

❖ ஒவ்பவொரு நிமிடமும் சரொசரியொக 25-30 சபர ்கிரொமப் புறங்களிலிருந்து நகரங்களுக்கு 

குடிபபயரக்ின்றனர ்என்று இந்த ஆய்வில் க ்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ சமலும் அவனத்து நகரப்்புறக் குடும்பங்களிலும் சுமொர ்35% சபரொல் சந்வத விவலயில் 

வீடுகவள வொங்க முடியொது என்று இந்த ஆய்வு கூறியுள்ளது. 

 

எநபாலா தடுப்பூசியின் இருப்பு 

❖ இது சமீபத்தில் நொன்கு சரவ்சதச சுகொதொர மற்றும் மனிதொபிமொன அவமப்புகளொல் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ அவவ உலக சுகொதொர அவமப்பு, பமடிசின்ஸ் சொன்ஸ் ஃபிரொன்டியரஸ்், சரவ்சதச 

பசஞ்சிலுவவ சங்கம் மற்றும் பசம்பிவற சங்கங்களின் கூட்டவமப்பு மற்றும் 

யுனிபசப் ஆகியனவொகும். 

❖ எதிரக்ொலத்தில் எசபொலொ சநொய் பவடிப்வபக் கட்டுப்படுத்த சவ ்டி சுவிட்சரல்ொந்தில் 

இது நிறுவப் பட்டது. 

❖ உலக சுகொதொர நிறுவனம் எசபொலொ தடுப்பூசிகளின் ஒரு உலகளொவியக் வகயிருப்வப 

நிறுவ அழுத்தம் பகொடுக்கிறது. 

❖ திடீர ் சநொய் பவடிப்பின் சபொது உதவ GAVI தடுப்பூசிக் கூட்ட ியொனது தடுப்பூசிக் 

வகயிருப்புக்கு சவ ்டிய நிதி உதவிவய வழங்கும். 

 

கடல் கண்காணிப்பு – 21 (SPR Vigil) 

❖ இந்தியக் கடற்பவடயொனது கடசலொரப் பொதுகொப்புப் பயிற்சியின் 2வது பதிப்வபத ்

பதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது கடற்கவரசயொரப் பொதுகொப்பு மற்றும் கடல்சொர ் பொதுகொப்புப் 

பிரிவில் இந்தியொவின் தயொர ் நிவலவய ஆய்வு பசய்வவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தியக் கடற்பவடயினொல் நடத்தப்படும் இந்தப் பயிற்சியொனது இந்தியொவின் கடற் 

பகுதியொன 7516 கிசலொ மீட்டர ் முழுவதிலும் மற்றும் இந்தியொவின் சிறப்புப் 

பபொருளொதொர ம ்டலங்களிலும் நடத்தப்பட உள்ளது. 
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❖ இது 13 கடற்கவரசயொர மொநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரசதசங்கவள உள்ளடக்க 

உள்ளது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் பதொடக்கப் பதிப்பொனது 2019 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரியில் நிகழ்ந்தது. 

❖ கடல் க ்கொ ிப்பு என்பது ”ட்சரொசபக்ஸ்” எனப்படும் கட்டுப்பொட்டு அளவிலொன 

முக்கியப் பயிற்சிவய சநொக்கிய ஒரு நடவடிக்வகயொகும். 

❖ இந்தியக் கடற்பவடயொனது ட்சரொசபக்ஸ் பயிற்சிவய 2 ஆ ்டுகளுக்கு ஒரு முவற 

நடத்துகின்றது. 

❖ ட்சரொசபக்ஸ் என்பது பவப்ப ம ்டல பிரொந்திய அளவிலொன தயொர ் நிவல மற்றும் 

பசயல்பொட்டுப் பயிற்சி என்பவதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது இந்திய விமொனப் பவட, இந்திய இரொணுவம் மற்றும் இந்தியக் கடற்பவட ஆகிய 

பவடகள் பங்சகற்கும் வவகயிலொன ஒரு பவடகளுக்கு இவடயிலொன இரொணுவப் 

பயிற்சியொகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது இந்தியக் கடற்பவட, இந்திய விமொனப் பவட, இந்திய கொலொட் 

பவட மற்றும் இந்தியக் கடசலொரக் கொவல் பவட ஆகியவற்றின் சபொரக்்கொலத் தயொர ்

நிவலவயச ்சசொதிப்பதற்கொக நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ முதலொவது ட்சரொசபக்ஸ் பயிற்சியொனது 2005 ஆம் ஆ ்டில் நடத்தப்பட்டது.  

 

 

சஹன்லி கடவுெ ்சீட்டுக் குறியீடு 

❖ இது சரவ்சதச வொன்பவளிப் சபொக்குவரத்து மன்றதத்ினொல் பவளியிடப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீடொனது கடவுச ் சீட்டு வவத்துள்ளவரக்ள் நுவழவு இவசவு இல்லொமல் 

பசன்று வந்துள்ள இடங்களின் எ ் ிக்வகயின் அடிப்பவடயில் பவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது.  

❖ சநபொளம் மற்றும் பொகிஸ்தொன் ஆகியவவ ”கடவுச ் சீட்டு வவத்துக் பகொள்வதற்கு 

உகந்த வவகயில் அல்லொத மிக சமொசமொன கடவுச ்சீட்டு” என்ற பிரிவில் பதொடரந்்து 

நீடிக்கின்றன. 

❖ இதில் ஜப்பொன் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

❖ ஜப்பொன் நொட்டுக் குடிமக்கள் 191 நொடுகளுக்குப் பய ம் சமற்பகொள்ள முடியும். 

❖ இதில் சிங்கப்பூர ்2வது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியொ 85வது இடத்தில் உள்ளது. 
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நாட்டினால் ஆதரிக்கப்படும் தீவிரவாதம்  

❖ அபமரிக்க அரசொனது கியூபொவவ அரசொல் ஆதரவளிக்கப் படும் ஒரு தீவிரவொத நொடொக 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ ட்ரம்ப் நிரவ்ொகத்தின் இந்த நடவடிக்வகயொது ஒபொமொ நிரவ்ொகத்தின் முந்வதய 

முடிவவ மொற்றியவமத்துள்ளது.  

❖ சமீபத்தில் சூடொன் நொடொனது இஸ்சரல் – சூடொன் இருதரப்பு உறவு இயல்பொக்கல் 

ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திடுவதற்கொக இதிலிருந்து நீக்கப் பட்டது. 

❖ தற்பபொழுது ஈரொன், சிரியொ மற்றும் வட பகொரியொ ஆகியவவ தீவிரவொதத்திற்கு 

ஆதரவளிக்கும் நொடுகளின் பட்டியலில் உள்ளன. 

❖ இந்தப் பட்டியலொனது முதன்முதலில் ஈரொக், லிபியொ, சிரியொ மற்றும் பதற்கு ஏமன் 

ஆகிய நொடுகளுடன் 1979 ஆம் ஆ ்டில் பவளியிடப்பட்டது. 
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டிஜிட்டல் மதிப்பீட்டுத் தரவரிதெயின் 3வது பதிப்பு – 2020  

 

❖ இது மொஸ்டரக்ொரட்ு நிறுவனத்துடன் இவ ந்து டப்ட்ஸ் பல்கவலக் கழகத்தின் (Tufts 

University) பிபளட்சர ்பள்ளியினொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த 3வது பதிப்பில் வளரும் பபொருளொதொரங்களிவடசய இந்தியொவொனது 4வது 

இடத்தில் தரவரிவசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

❖ இதில் சீனொ முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ ”வளரும் பபொருளொதொரங்கள்” என்பது மிகவும் சவகமொக டிஜிட்டல் மயமொன மற்றும் 

இன்னும் வளரும் சவ ்டிய நொடுகவளக் குறிக்கின்றது. 

❖ இந்தியொ கடந்த 4 ஆ ்டுகளில் தனது இவ யத் பதொடரவ்ப இர ்டு மடங்கொக்கி 

உள்ளது. 

❖ இந்தியொவொனது 2023 ஆம் ஆ ்டில் 350 மில்லியன் திறன்சபசிகவள அதிகரிக்கும் 

சநொக்கத்துடன் பசயல்பட்டு வருகின்றது.  

 

டிரம்ப் மீதான பதவி நீக்கெ ்செயல்முதற 

❖ படொனொல்ட் டிரம்ப் இர ்டு முவற பதவி நீக்கச ் பசயல்முவற நிவறசவற்றப்பட்ட  

முதல் அபமரிக்க அதிபரொவொர.் 

❖ அபமரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சவபயொல் 232 - 197 வொக்குகள் என்ற விகிதத்தில் அவர ்மீது 

பதவி நீக்கச ்பசயல்முவற நிவறசவற்றப்பட்டது . 

❖ அபமரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சவபயில் சபொதுமொன வொக்குகவளப் பபற்ற பிறகு, இந்தத் 

தீரம்ொனமொனது அடுத்து அபமரிக்க பசனட்டிற்குச ்பசல்லும். 

❖ அபமரிக்கொவின் சமல் சவபயொன பசனட் ஒரு விசொரவ வய அவமக்கும். 

❖ இருப்பினும், ஜனவரி 20 ஆம் சததிக்கு முன்பு அவத அந்த சவப நடத்த வொய்ப்பில்வல. 

❖ ஜனவரி 20 ஆம் சததி, ஜனொதிபதியொக சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சஜொ பிடன் 

அபமரிக்கொவின் அடுத்த ஜனொதிபதியொக பதவிசயற்கிறொர.் 

❖ இதன் பபொருள் படொனொல்ட் டிரம்ப் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படும் அபொயத்திலிருந்து 

தப்பிப்பொர.் 
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❖ மூன்று அபமரிக்க அதிபரக்ள் மீது கொங்கிரஸொல் பதவி நீக்கச ் பசயல்முவற 

நிவறசவற்றப் பட்டுள்ளது – அவரக்ள் படொனொல்ட ்டிரம்ப், ஆ ்ட்ரூ ஜொன்சன் மற்றும் 

பில் கிளி ்டன். 

❖ அவரக்ளில், டிரம்ப் மட்டுசம ஒசர பதவிக் கொலதத்ில் இர ்டு முவற குற்றஞ்சொட்டப் 

பட்டுள்ளொர.் 

❖ இருப்பினும், எந்தபவொரு அபமரிக்க ஜனொதிபதியும் இதன் மூலம் பதவியில் இருந்து 

நீக்கப் படவில்வல. 

பதவி நீக்கம் தசைல்படுத்தப்படும் முயற 

❖ முதலொவதொக, அபமரிக்கொவின் பிரதிநிதிகள் சவப ஜனொதிபதிக்கு எதிரொன 

குற்றசச்ொட்டுகளுக்கு வொக்களிக்க சவ ்டும். 

❖ சொதொர  பபரும்பொன்வமயுடன் வொக்குகள் நிவறசவற்றப்படட் பின்னர,் அந்நொட்டின் 

அதிபர ்பதவி நீக்கம் பசய்யப்படுவொர.் 

❖ இருப்பினும், அதிபர ்பதவியில் இருந்து அவரக்ள் நீக்கப்படுவதில்வல. 

❖ அடுத்த கட்டத்தில், சமல் சவப, அதொவது அபமரிக்க பசனட் ஆனது நீதிமன்றம் சபொல 

கூட்டப் படுகிறது. 

❖ பசனட்டில் மூன்றில் இர ்டு பங்கு நபரக்ள் வொக்களித்தொல் தொன் அதிபர ்பதவியில் 

இருந்து நீக்கப் படுவொர.் 

 

. 

பாலஸ்தீன நதெத்தின் நதரத்ல்கள் 

❖ 14 ஆ ்டுகளுக்குப் பிறகு பொலஸ்தீனம் 2021 ஆம் ஆ ்டில் அதன் முதல் சதசிய 

சதரத்வல நடத்த உள்ளது. 

❖ பொரொளுமன்றம், அதிபர ் மற்றும் சதசிய மன்றத் சதரத்ல்கள் ஆகிய மூன்று 

சதரத்ல்களும் பொலஸ்தீனத்தில் 2021 ஆம் ஆ ்டில் நடத்தப்படும். 

❖ 2007 ஆம் ஆ ்டில் ைமொஸ் ஆனது கொசொ பகுதிவய வகப்பற்றியதிலிருந்து ைமொஸ் 

மற்றும் ஃபத்தொ ஆகிய இர ்டு பொலஸ்தீனியக் குழுக்களும் ஒருவருக்பகொருவர ்

எதிரொக இருந்து வருகின்றன. 

❖ இருப்பினும், 2020 ஆம் ஆ ்டின் பசப்டம்பரில், இரு குழுக்களும் துருக்கியில் சந்தித்து 

பொரொளுமன்றம் மற்றும் அதிபர ் ஆகியவற்றுக்கொன சதரத்ல்கவள நடத்த ஒப்புக் 

பகொ ்டன. 
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❖ அதிபர ் மை்மூத் அப்பொஸ் அடுத்த சதரத்ல் வவர பொலஸ்தீன அதிபரொக இருக்க 

ஒப்புக்பகொ ்டொர.்  

❖ ஆனொல் அவர ்சமற்குக் கவரப் பகுதியில் மட்டுசம அதிபரொக அங்கீகரிக்கப் படுகிறொர,் 

ைமொஸ் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள கொசொ பகுதியொல் அல்ல. 

❖ பொலஸ்தீனத்தின் முதல் பொரொளுமன்ற மற்றும் அதிபர ்சதரத்ல்கள் 1996 ஆம் ஆ ்டில் 

நடத்தப் பட்டன. 

❖ பொலஸ்தீனிய சதசிய ஆவ யமொனது ஃபத்தொ என்ற கட்சி ஆதிக்கம் பசலுதத்ும் 

விதத்தில் ஒரு பல கட்சி முவறவயக் பகொ ்டுள்ளது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெர்வநதெ இடம்சபயர்வு சிறப்பம்ெங்கள் 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் சவப சமீபத்தில் “2020 ஆம் ஆ ்டிற்கொன சரவ்சதச இடம்பபயரவ்ு  

சிறப்பம்சங்கள்” என்ற அறிக்வகவய பவளியிட்டது. 

❖ அந்த அறிக்வகயின்படி, இந்திய புலம்பபயரந்்சதொர ்எ ் ிக்வக உலகிசலசய மிகப் 

பபரியதொகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டு நிலவரப்படி இந்தியொவில் இருந்து 18 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன 

மக்கள் இந்தியொவுக்கு பவளிசய பவளிநொடுகளில் வசித்து வருகின்றனர.் 

❖ இவரக்ள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (3.5 மில்லியன்), சவுதி அசரபியொ (2.5 மில்லியன்) 

மற்றும் அபமரிக்கொ (2.7 மில்லியன்) சபொன்ற பல முக்கிய நொடுகளில் பரவியுள்ளனர.் 

❖ இந்தியொவில் இருந்து அதிக எ ் ிக்வகயிலொன புலம்பபயரந்்சதொவரக் பகொ ்ட 

மற்ற நொடுகள் ஓமன், ஆஸ்திசரலியொ, குவவத், கனடொ, கத்தொர,் பொகிஸ்தொன் மற்றும் 

இங்கிலொந்து ஆகும். 

❖ பமக்ஸிசகொ, சீனொ, ரஷ்யொ மற்றும் சிரியொ ஆகியவவ அதிகளவில் புலம்பபயரந்்சதொர ்

மக்கவளக் பகொ ்ட மற்ற இதர நொடுகளொகும். 

❖ சரவ்சதச புலம்பபயரந்்சதொரின் வமயமொக அவமந்துள்ள ஒரு மிகப்பபரிய நொடு 

அபமரிக்கொ ஆகும். 

❖ அவதத் பதொடரந்்து பஜரம்னி, சவுதி அசரபியொ, ரஷ்யொ மற்றும் இங்கிலொந்து 

ஆகியவவ உள்ளன. 
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உலக சுகாதார அதமப்பின் (WHO) நிர்வாக வாரியத்தின் 148வது அமர்வு 

❖ இந்தியொவின் டொக்டர ் ைரஷ்் வரத்ன் அவரக்ள் இந்த அமரவ்ிற்குத ் தவலவம 

தொங்கினொர.் 

❖ இவர ் 2020 ஆம் ஆ ்வட அறிவியலின் ஆ ்டு என்றும் 2021 ஆம் ஆ ்வட உலக 

ஒற்றுவம மற்றும் உயிர ்பிவழத்தலிற்கொன ஆ ்டு என்றும் கூறியுள்ளொர.் 

 

 

உலகளாவிய பிரிட்டன், உலகளாவிய தரகர் 

❖ சமீபத்தில் சத்தம் ைவுஸ் நிறுவனமொனது பிபரக்ஸிட்டிற்குப் பிறகு ஐக்கிய 

இரொஜ்ஜியத்தின் பவளியுறவுக் பகொள்வகக்கொன ஒரு பசயல்திட்டத்வதப் 

பரிந்துவரக்கும் ஒரு அறிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்வகயொனது இந்தியொவவ சீனொ, சவுதி அசரபியொ மற்றும் துருக்கி ஆகிய 

நொடுகளுடன் சசரந்்து ”கடினமொன நொன்கு” நொடுகளில் ஒன்றொக வவகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்வகயொனது ”உலகளொவிய பிரிட்டன், உலகளொவியத் தரகர”் என்று 

பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ சமலும் சத்தம் ைவுஸ் நிறுவனமொனது ”ரொயல் சரவ்சதச விவகொரங்கள் வமயம்” 

என்றும் அவழக்கப் படுகின்றது. 

 

பாதலவனப் நபார் வீரன் – 21 பயிற்சி 

❖ இது இந்திய விமொனப் பவட மற்றும் பிபரஞ்சு வொன்பவளிப் பவட ஆகியவற்றிற்கு 

இவடசய நடத்தப்படும் ஒரு இரு தரப்புப் பயிற்சியொகும். 

❖ இந்த ஆ ்டில் இது ரொஜஸ்தொனில் உள்ள சஜொத்பூரில் நடத்தப்பட உள்ளது. 

❖ பிபரஞ்சு வொன்பவளிப் பவட மற்றும் இந்திய விமொனப் பவட ஆகியவவ ”கருடொ” 

எனப்படும் விமொனப் பவடப் பயிற்சியின் 6 பதிப்புகளில் பங்சகற்றுள்ளன. 

❖ கருடொ என்ற பதொடர ் பயிற்சியுடன் சசரத்த்ுக் கூடுதலொக பொவலவனப் சபொர ் வீரன் 

பயிற்சி  21 என்ற பயிற்சியொனது நடத்தப்படுகின்றது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெதபயில் (UNGA) வாக்களிக்கும் உரிதம 

❖ ஈரொன் நொட்டுடன் சசரத்்து லிபியொ, வநஜர,் மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு, கொங்சகொ 

பிசரசவில்லி, ஜிம்பொப்சவ மற்றும் பதற்கு சூடொன் ஆகிய 6 நொடுகள் UNGA அவமப்பில்  

ேங்கைது வாக்கைிக்கும் உரிலமல  இழந்துை்ைன. 

❖ இந்ே நாடுகை் ேங்கைது நிலுலவே ்சோலகயிலனச ்சசலுே்ேே் ேவறி விடட்ன. 
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ததடயற்ற வான்சவளி ஒப்பந்தம் (OST) 

❖ ரஷ்யொவொனது OSTவிலிருந்து (Open Skies Treaty) விலகுவதொக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது 30 நொடுகளுக்கு இவடயிலொன ஒரு ஒப்பந்தமொகும். 

❖ இது ஆயுதமற்ற உளவுத் துவற விமொனங்கவள இதில் உறுப்பினரொக உள்ள இதர மற்ற 

நொடுகளின் வொன்பவளிப் பகுதியில் பறக்க அதன் உறுப்பினர ்நொட்வட அனுமதிக்கச ்

பசய்கின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டில் அபமரிக்கொவொனது OSTவிலிருந்து விலகுவதொக அறிவித்தது. 

❖ OST ஆனது தசாவி ே ் யூனி ன் பிரிக்கப் பட்டேற்குப் பின்பு 1992 ஆம் ஆ ்டிை் 

லகச ழுே்திடப் பட்டது. 

 

 

D10 நாடுகள் 

❖ ஐக்கி  இராஜ்ஜி மானது இந்தி ா, ஆஸ்திதரலி ா மற்றும் சேன் சகாரி ா ஆகி  

நாடுகலை ”விருந்தினர ்நாடுகைாக” G7 மாநாட்டிை் கைந்து சகாை்ை அலழப்பு விடுே்து 

உை்ைது. 

❖ ஒரு நாடு G7 அவமப்பிை் உறுப்பு நாடாக தவண்டுசமனிை், அந்ே நாடு அதிக நிகர 

தேசி  வைம் மற்றும் உ ர ்மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீடு ஆகி வற்லறக் கட்டா ம் 

சகாண்டிருக்க தவண்டும். 

❖ இது ஐக்கி  இராஜ்ஜி ேத்ிை் ஜுன் மாேே்திை் நடே்ேே் திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ D10 குழுவொனது G7 அவமப்பில் உை்ை அலனே்து நாடுகவளயும் சசரத்த்ு கூடுதலொக 

இந்தியொ, ஆஸ்திசரலியொ மற்றும் பதன் பகொரியொ ஆகிய நொடுகவளயும் பகொ ்டு 

இருக்கும். 

❖ D10 என்பது உைகிை் உை்ை 10 மிகப்சபரி  ஜனநா க நாடுகை் என்பலேக் 

குறிக்கின்றது.  

❖ G7 ஆனது 1975 ஆம் ஆ ்டிை் அலமக்கப் பட்டது. 

❖ அசமரிக்கா, கனடா, சஜரம்னி, பிரான்சு, ஜப்பான், இே்ோலி, ஐக்கி  இராஜ்ஜி ம் 

ஆகி லவ இதிை் உறுப்பு நாடுகைாக உை்ைன.  
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❖ ரஷ் ாவானது 1998 ஆம் ஆ ்டிை் இந்ேக் குழுவிை் உறுப்பு நாடாக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

இலணே்துக் சகாை்ைப் பட்டது. 

❖ இேன் மூைம் G7 ஆனது G8 ஆக மாறி து. 

❖ எனினும் 2014 ஆம் ஆ ்டிை் ரஷ் ாவானது ேனது துருப்புகலை கிழக்கு உக்லரனுக்கு 

அனுப்பி கிரிமி ாலவக் லகப்பற்றி ோை் இேர G8 நாடுகை் ரஷ் ாலவக் கடுலம ாக 

விமரச்ிே்ேன. 

❖ இேன் மூைம் 2014 ஆம் ஆ ்டிை் G8 ஆனது மீண்டும் G7 ஆக மாறி து. 

 

 

டிரன்நஹட்டா 

❖ டிரன்தஹட்டா என்ற ஒரு கும்பைானது சேன் அசமரிக்காவிலிருந்து ஐதராப்பாவிற்குை் 

அதிக அைவு சகொக்பகயின் சபாருலைக் கடேத்ுவேற்கு காரணமாக இருப்போக 

இே்ோலி நாட்டு அரசு நம்புகின்றது. 

❖ இது இே்ோலியின் காைப்ரி ா பகுதியிை் இருக்கும் புகழ்சபற்ற இே்ோலி க் கும்பல் 

ஆகும். 

❖ சட்ட அமைாக்க ஒே்துலழப்பிற்கான ஐதராப்பி  ஒன்றி  மன்றேத்ின் படி, 

டிரன்தஹட்டா கும்பலொனது உைகிை் மிகவும் வலிலம ாக கட்டலமக்கப்பட்ட ஒரு 

குற்றக் குழுவாக உை்ைது.  

 

தாரி சூ நதி 

❖ சீனொவொனது அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தில் ஒரு புதிய கிரொமத்வதக் கட்டவமத்து 

உள்ளதொக பசயற்வகக் சகொள் படங்கள் கொட்டுகின்றன. 
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❖ இந்தக் குடியிருப்புகள் அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தில் உள்ள தொரி சூ நதிக் கவரயில் 

அவமந்துள்ளன. 

❖ இந்தக் கிரொமமொனது மக்சமொகன் சகொட்டிற்குத் பதற்கில் அவமந்துள்ளது. 

 

தமட்நடாகாண்டிரியல் டிஎன்ஏ அடிப்பதடயிலான நகாவிட்-19 நொததன 

 

❖ அபமரிக்கொவவச ் சசரந்்த விஞ்ஞொனிகள் சகொவிட் – 19 சநொயொளிகளின் இரத்த 

மொதிரியில் வமட்சடொகொ ்டிரியல் டிஎன்ஏவவ அளவிடுவதற்கொக ஒரு புதிய விவரவு 

சகொவிட் – 19 சசொதவனவய உருவொக்கியுள்ளனர.் 

❖ வமட்சடொகொ ்டிரியல் டிஎன்ஏ என்பது பபொதுவொக பசல்களின் ஆற்றல் 

உற்பத்தியகங்களுக்குள் இருக்கும் ஒரு தனித்துவ மரபணு வவகப் பபொருளொகும். 

❖ இந்தச ் சசொதவனயொனது அதிக வவரஸ் அபொயத்வதக் பகொ ்டுள்ள மக்கவளக் 

க ்டறிவதற்கு மிகவும் உதவிகரமொனதொக இருக்கும். 

❖ வமட்சடொகொ ்டிரியல் டிஎன்ஏ ஆனது உடல் பசல்களின் உயிரணு ஆற்றல் 

நு ்ணுறுப்புகளில் அவமந்துள்ளது.  

❖ வமட்சடொகொ ்டிரியொ ஆனது உ வில் உள்ள ரசொயன ஆற்றவல அடிசனொவசன் 

டிவரபொஸ்சபட்டொக (ATP) மாற்றுகின்றது. 

❖ ATP ஆனது ேலசச ் சுருக்கம் மற்றும் நரம்புே் தூண்டை் பரவை் ஆகி வற்றிற்கான 

ஆற்றலை வழங்குகின்றது. 

❖ வமட்சடொகொ ்டிரியல் டிஎன்ஏ ஆனது தொயிடமிருந்து பபறப் படுகின்றது. 

❖ மனிதரக்வளத் தவிரத்்து, வமட்சடொகொ ்டிரியல் டிஎன்ஏ ஆனது பொசிகள் மற்றும் 

பூஞ்வசகளிலும் கொ ப் படுகின்றது. 

❖ வமட்சடொகொ ்டிரியல் பசல்லின் ஆற்றல் வமயம் என்றும் அவழக்கப்படுகின்றது. 

 

டாநவாஸ் சகாள்தக உெச்ி மாநாடு 

❖ டொசவொஸ் பகொள்வக உசச்ி மொநொடொனது உலகப் பபொருளொதொர மன்றத்தொல் ஏற்பொடு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்த ஆ ்டு சிங்கப்பூரில் நவடபபற உள்ளது. 

❖ உலகப் பபொருளொதொர மன்றத்தின் “Great Reset Initiative” (பபரும் சீரவமப்புத் திட்டம்) 

என்ற ஒரு முன்பனடுப்பொனது டொசவொஸ் பகொள்வக உசச்ி மொநொட்டின் சபொது 

பதொடங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்த உசச்ி மொநொட்டின் மீதொன கருத்துரு “ஒருங்கிவ ந்த மற்றும் நிவலயொன 

உலகத்திற்கொன பங்குதொரரக்ள்”  என்பதொகும். 
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❖ 2021 ஆம் ஆ ்டில், உலகப் பபொருளொதொர மன்றம் தனது டொசவொஸ் கூட்டத்தில் ஒரு 

புதிய இரட்வட உசச்ி மொநொட்டு வடிவத்வதக் பகொ ்டு வந்துள்ளது. 

❖ ஒன்று வழக்கமொன டொசவொஸ் பகொள்வக உசச்ி மொநொடு, மற்பறொன்று புதிய 

மிகப்பபரிய பபரும் சீரவமப்புத் திட்ட  முன்பனடுப்பு (Great Reset Initiative ) என்பதொகும். 

❖ அடிப்பவடயில், சகொவிட்-19 பநருக்கடியிலிருந்து உலகளொவியப் பபொருளொதொரத்வத 

மீட்க இந்தப் புதிய முயற்சி பதொடங்கப்படுகிறது. 

 

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகம் 

❖ பவகு எளிதில் தீவிரமொக பொதிக்கப்படக் கூடிய இலக்குகளுக்கு எதிரொன பயங்கரவொத 

அசச்ுறுத்தல்கவள எதிரப்கொள்ள இது ஓர ்உலகளொவிய திட்டத்வத அறிமுகப் படுத்தி 

உள்ளது. 

❖ இது ஐ.நொ. நொகரிகங்களின் கூட்ட ி மற்றும் ஐ.நொ. பிரொந்தியத்திற்கிவடயிலொன குற்ற 

மற்றும் நீதி ஆரொய்சச்ி நிறுவனத்துடன் இவ ந்து பசயல்படுகிறது. 

❖ இது பன்னொட்டுக் கொவலகம் மற்றும் ஐ.நொ. பயங்கரவொதக் குழுவின் நிரவ்ொக 

இயக்குநரகத்துடன் இவ ந்து கலந்தொசலொசிக்கப் பட்டு வருகிறது. 

 

 

உலகளாவிய தாக்குதல் திறன் குறியீடு 

❖ இது சொத்தியமொன இரொணுவ வலிவமயின் அடிப்பவடயில் உலக அளவில் நொடுகவள 

வரிவசப்படுத்துகிறது. 

❖ இக்குறியீடு ஆனது 138 நொடுகவளத் தரவரிவசப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ நீ ்டகொல தொக்குதல் மற்றும் தற்கொப்பு இரொணுவப் பிரசச்ொரங்களின் அடிப்பவடயில் 

நொடுகள் மதிப்பீடு பசய்யப் பட்டுள்ளன. 
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❖ இந்தக் குறியீட்டில் அபமரிக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அவதத் பதொடரந்்து ரஷ்யொ உள்ளது. 

❖ சீனொ மூன்றொவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இக்குறியீட்டில் இந்தியொ நொன்கொவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ பொகிஸ்தொன் இரொணுவமொனது இஸ்சரல், கனடொவவ விஞ்சி உலகின் 10வது மிக சக்தி 

வொய்ந்த நொடொக அதன் இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

 

வீட்டிலிருந்து பணி செய்தல் – திதரமதறவிலிருந்து  நாகரகீமான பணிக்கு  

❖ இது சரவ்சதச பதொழிலொளர ்அவமப்பு பவளியிட்ட ஓர ்அறிக்வகயொகும். 

❖ சகொவிட்-19 பதொற்றுசநொய் பரவியதொல், உலகில் பபருமளவு பதொழிலொளரக்ள் 

வீட்டிலிருந்த படிசய ப ி பசய்ய துவங்கி விட்டனர.் 

❖ இந்த அறிக்வக வீட்டிலிருந்துப் ப ி பசய்தல் பற்றிய புரிதவல சமம்படுத்துவசதொடு 

பவழய மற்றும் புதிதொக வீட்டிலிருந்துப் ப ிபுரிசவொரின் முவறயொன ப ி 

நிவலவமக்கு வழிவகுக்கும் பகொள்வக வழிகொட்டுதவலயும் வழங்க முற்படுகிறது. 

 

 

அசமரிக்காவின் புதிய அதிபர் - நஜா தபடன் 

❖ ஜனநொயகக் கட்சிவயச ் சசரந்்த சஜொ வபடன் அவரக்ள் 2021 ஜனவரி 20 அன்று 

அபமரிக்கொவின் 46வது அதிபரொக பதவிசயற்றொர.் 

❖ அபமரிக்கப் பொரொளுமன்றக் கட்டிடத்தின் சமற்கு  முகப்பில் நிகழ்த்தப்பட்ட 59வது 

அதிபர ்பதவிசயற்பு விழொவில் அதிபரொக சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சஜொ வபடன் மற்றும் 

துவ  அதிபரொக சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட கமலொ ைொரிஸ் ஆகிசயொர ்பதவிசயற்றனர.் 

❖ 78 வயதில் பதவிசயற்கும் இவர ்மிகவும் வயதொன அபமரிக்க அதிபரொவொர.் 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் அபமரிக்க அதிபர ் சதரத்லொனது வபடன் அபமரிக்க அதிபர ்

பதவிக்குப் சபொட்டியிடும் மூன்றொவது முவறயொகும். 

❖ அவரது முதல் முயற்சி 1988 ஆம் ஆ ்டிலும் மற்றும் இர ்டொவது முயற்சி 2008 ஆம் 

ஆ ்டிலும் சமற்பகொள்ளப்பட்டது. 

❖ இவர ் 2008 முதல் 2016 வவர இர ்டு பதவிக் கொலத்திற்கு முன்னொள் அதிபர ் பரொக் 

ஒபொமொவின் நிரவ்ொகத்தின் கீழ் அபமரிக்கொவின் துவ  அதிபரொக ப ியொற்றினொர.் 

❖ அடுத்துப் பதவிசயற்ற கமலொ ைொரிஸ் அவரக்ள் அபமரிக்கொவின் முதல் பப ், 

ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய-அபமரிக்க இனத்வதச ்சசரந்்த துவ  அதிபரொவொர.் 
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❖ 2016 ஆம் ஆ ்டில், அபமரிக்கொவின் பசனட்டில் ப ி புரிந்த முதல் பதற்கொசிய 

அபமரிக்க மற்றும் இர ்டொவது ஆப்பிரிக்க அபமரிக்கப் பப ்ம ி என்ற 

பபருவமவய இவர ்பபற்றொர.் 

❖ டிரம்பின் 45வது அபமரிக்க அதிபர ்பதவியொனது ஜனவரி 20 மதியம் முடிவுக்கு வந்தது. 

❖ இந்தப் பதவிசயற்பு விழொவில் முன்னொள் அதிபரக்ளொன பொரக் ஒபொமொ, பில் 

கிளி ்டன் மற்றும் ஜொரஜ்் டபிள்யூ புஷ் ஆகிசயொர ் ஒன்றுபட்ட பங்களிப்வப 

வழங்கினர.் 

❖ படொனொல்ட் டிரம்ப் இந்த விழொவவ முழுவதுமொக தவிரத்்தொர.் 

 

 

15 நிர்வாக ஆதணகள் – அசமரிக்கா  

❖ சஜொ வபடன் தனது நிரவ்ொகத்தின் முதல் நொளில் 15 நிரவ்ொக ஆவ களில் 

வகபயழுத்திட்டுள்ளொர.்  

❖ இவர ்கடந்த 4 ஆ ்டுகளில் இவருக்கு முன்பு அதிபரொக இருந்த படொனொல்டு ட்ரம்பின் 

முக்கியக் பகொள்வககவளச ்பசயல்பொட்டிலிருந்து நீக்கியுள்ளொர.் 

❖ அதிபர ் சஜொ வபடனொல் வகபயழுத்திடப்பட்ட முதல் நிரவ்ொக ஆவ  பகொசரொனொ 

வவரஸ் பிரசச்ிவனக்கு சவ ்டி வமய அரசின் எதிரவ்ிவனவய வலுப்படுத்துவவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்ட சகொவிட்-19 குறித்ததொகும்.  

❖ இந்த ஆவ யொனது பபொது இடங்களில் பபொது மக்கள் சமூக இவடபவளிவயக் 

கவடபிடிப்பது மற்றும் முகக் கவசம் அ ிவது ஆகியவற்வறக் கடட்ொயமொக்கி 

உள்ளது. 

❖ ட்ரம்பின் ஒரு திட்டமொன பமக்சிசகொவுடனொன எல்வலச ்சுவர ்கட்டுமொனத்வத நிறுத்தி 

வவத்தல், பொரிஸ் கொலநிவல ஒப்பந்தத்தில் மீ ்டும் இவ தல், முஸ்லீம் பய த ்

தவடவய முடிவுக்குக் பகொ ்டு வருதல் ஆகியவவ அவரின் இதர சில முக்கிய 

ஆவ களொகும். 

❖ சமலும் இவர ் உலக சுகொதொர அவமப்பிலிருந்து அபமரிக்கொ பவளிசயறுவவதயும் 

நிறுத்தி வவதத்ுள்ளொர.் 

❖ சமலும் இவர ்முக்கியமொன எக்ஸ்எல் என்ற குழொய்த் பதொடர ்திட்டத்திற்கு வழங்கப் 

பட்ட அதிபரது  ஒப்புதவலயும் ரதத்ு பசய்துள்ளொர.் 

❖ XL முக்கிய குழொய்த் பதொடர ் அவமப்பு என்பது அபமரிக்கொ மற்றும் கனடொ ஆகிய 

நொடுகளுக்கு இவடயில் சமற்பகொள்ளப்படும் ஒரு எ ்ப ய் குழொய்த் பதொடர ்

அவமப்பொகும். 
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❖ சமலும் இவர ் மக்கள் பதொவகக் க க்பகடுப்பிலிருந்து அபமரிக்கக் குடியுரிவம 

அல்லொதவரக்வள விலக்கும் ட்ரம்ப் நிரவ்ொகத்தின் திட்டத்வத நீக்குதல் பதொடரப்ொன 

ஒரு ஆவ யிலும் வகபயழுத்திட்டுள்ளொர.் 

 

உலகின் மிகப் பழதமயான குதக ஓவியம் 

❖ உலகின் மிகப் பழவமயொனதொக அறியப்பட்ட குவக ஓவியமொனது இந்சதொசனசிய 

நொட்டில் உள்ள லியொங் படசடொங்ஜ்ஜின் என்ற ஒரு சு ் ொம்புக் கல் குவகயில் 

க ்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சிவப்புக் கொவி நிறத்வதப் பயன்படுத்தி வவரயப்பட்ட இந்த ஓவியமொனது 

இந்சதொசனஷியொவின் சுலொசவசி தீவில் மட்டுசம கொ ப்படும் ஒரு கொட்டுப் 

பன்றிவயக் கொட்டுகின்றது. 

❖ சுலொசவசி பன்றியின் ஓவியமொனது உலகின் மிகப் பழவமயொன ஒரு விலங்கின் 

மீதொன தற்பபொழுது இருக்கும் ஒரு உருவப் படமொகும். 

 

 

ெல்வாநடார் முண்டி ஓவியம் 

❖ சமீபத்தில் இத்தொலி 16வது நூற்றொ ்வடச ் சசரந்்த ”சல்வொசடொர ் மு ்டி” என்ற 

ஓவியத்வத மீட்படடுத்துள்ளது. 

❖ இது லிசயொனரச்டொ டொ வின்சியின் உலகின் மிகவும் விவல மதிப்பு மிக்க ஓவியமொகும்.  

❖ இந்த ஓவியமொனது இசயசு தனது வலது வகவயக் குறுக்கொக வவத்து 

புத்பதழுசச்ியுடன் து ி பநய்து பகொ ்டிருக்கும் ஒரு வசவகவயக் குறிக்கின்றது. 

❖ லிசயொனரச்டொ டொ வின்சி இத்தொலிவயச ்சசரந்்த ஒரு பல்துவற வல்லுநர ்ஆவொர.் 

❖ பல்துவற வல்லுநர ் என்பது பல்சவறு துவறகளின் மீது அறிவவக் பகொ ்ட தனி 

நபவரக் குறிக்கின்றது.  
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உலக அபாயங்கள் அறிக்தக 2021 

❖ உலகப் பபொருளொதொர மன்றமொனது (WEF) தனது 16வது பதிப்பொன உலக அபொயங்கள் 

அறிக்வக, 2021 என்ற அறிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்ே அறிக்லகயிை் உை்ை அம்சங்கை்  ாவும் WEF மன்றத்தின் பரந்ே ேலைலமே்துவச ்

சமூகங்கைின் 650 உறுப்பினரக்ைாை் தமற்சகாை்ைப்பட்ட உைக அபா க் கருே்ோக்க 

ஆ ்வின் அடிப்பலடயிை் தமற்சகாை்ைப்பட்டோகும். 

❖ காைநிலைச ்சச ை்பாட்டுே் தோை்விகை், சோற்று தநா ்கை் மற்றும் சபரழிவிற்கான 

ஆயுேங்கை் ஆகி லவ ோக்கங்கைினாை் ஏற்படும் முேை் 3 இடங்கைிலுை்ை 

அபா ங்கைாகும். 

❖ அடுே்ே 10 ஆண்டுகைிை் ஏற்பட இருக்கும் அபொயங்களில் முேை் 3 இடங்கைிை் உை்ை 

அபா ங்கை் காைநிலைச ் சச ை்பாட்டுே் தோை்விகை், கடுலம ான வானிலை 

மற்றும் மனிேரக்ளொல் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழை் சீரழிவு ஆகி லவ ாகும். 

 

 

உணவுப் பாதுகாப்பு அறிக்தக 

❖ இது “உ வுப் பொதுகொப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்தின் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பிரொந்தியக் 

க ்ச ொட்டம் 2020 : ஊட்டசச்த்வத சமம்படுத்துவதில் தொய் மற்றும் குழந்வதயின் 

உ வு முவறகள்” என்பதொகும். 

❖ இது சகொவிட்-19 பதொற்று சநொய் பவடிப்பிற்கு முன்னசர இந்தப் பகுதியில் 1.9 பில்லியன் 

மக்கள் ஆசரொக்கியமொன உ வவப் பபற முடியொமல் இருப்பவதக் க ்டறிந்துள்ளது.  

❖ இந்ே அறிக்லக ானது ஐக்கி  நாடுகை் உணவு மற்றும் தவைாண் அலமப்பு, ஐக்கி  

நாடுகை் குழந்லேகை் நிதி ம், உைக உணவுே ் திட்டம் மற்றும் உைக சுகாோர 

அலமப்பு ஆகி வற்றினாை் இலணந்து சவைியிடப்பட்டுை்ைது. 

❖ ஆசி  மற்றும் பசிபிக் பகுதியிை் ஊட்டசச்ே்து குறிே்ே உைக சுகாோர மன்றத்தின் 

இலக்குகை் 2030 மற்றும் நீடிே்ே வைரச்ச்ிக்கான இைக்குகை் (SDG 2 - பட்டினியின்வம) 

ஆகி வற்லற தநாக்கி ச ்சச ை்பாடுகை் குறிேத்ு ஐக்கி  நாடுகை் நிறுவனே்தினாை் 

இலணந்து சவளியிடப்பட்ட மூன்றாவது வருடாந்திர அறிக்லக இதுவாகும்.   
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அணு ஆயுதங்களின் ததட மீதான ஒப்பந்தம் 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 22 அன்று ”அணு ஆயுதங்களின் தவட மீதொன ஒப்பந்தம்” 

எனப்படும் அணு ஆயுதங்கள் மீதொன தவடக்கொன முதலொவது ஒப்பந்தமொனது 

நவடமுவறக்கு வந்தது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமொனது அணு ஆயுதங்கவள முழுவமயொக ஒழிக்கும் சநொக்கம் பகொ ்ட, 

சட்டப்பூரவ்மொக  அவனவவரயும் கட்டுப்படுத்தும் முதலொவது ஒப்பந்தமொகும். 

❖ இந்த ஒப்பந்தமொனது 2017 ஆம் ஆ ்டில் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சவபயினொல் 

ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டது. 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகளின் 120 உறுப்பு நொடுகளினொல் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

❖ எனினும், அணு ஆயுதங்கவள வவத்திருக்கும் ஐக்கிய நொடுகளின் 9 உறுப்பு நொடுகளும் 

இதற்கு ஆதரவளிக்கவில்வல. 

❖ அபமரிக்கொ, பிரிட்டன், ரஷ்யொ, சீனொ, பிரொன்சு, பொகிஸ்தொன், இந்தியொ, இஸ்சரல் மற்றும் 

வட பகொரியொ ஆகியவவ இந்த 9 நொடுகளொகும்.  

❖ இந்தியொவொனது அணு ஆயுதங்களின் தவட மீதொன ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதரவளிக்க 

வில்வல. 

❖ இந்தியொவொனது அணு ஆயுத நொடுகளுக்கு எதிரொக ”முதலில் பயன்படுத்துவதில்வல” 

என்ற சகாை்லகல யும் அணு ஆயுேமற்ற நாடுகளுக்கு எதிராக அணு ஆயுேங்கலைப் 

ப ன்படுே்துவதிை்லை என்ற சகாை்லகல யும் கலடபிடிக்க உறுதி பூண்டுை்ைது.  

❖ இந்தி ாவானது அணுப் பிளவுப் சபாருட்கை் நிறுத்த ஒப்பந்ேம் குறிே்ே சமாோனப் 

தபசச்ிலும் ஈடுபட உறுதி பூண்டுை்ைது.  

❖ FMCT (Fissile Material Cut Off Treaty) என்பது முன்பமொழியப்பட்டுள்ள ஓரு சரவ்தேச 

ஒப்பந்ேம் ஆகும். 

❖ இந்ே ஒப்பந்ேமானது சசறிவூட்டப்பட்ட யுதரனி ம் மற்றும் புளூட்தடானி ே்தின் 

உற்பே்தில ே் ேலட சச ்கின்றது. 

❖ தமலும் இந்தி ாவானது அணு ஆயுேப் பரவை் ேடுப்பு ஒப்பந்ேம் மற்றும் விரிவான 

அணு ஆயுேதசாேலனே் ேலட ஒப்பந்ேம் ஆகி வற்றிை் லகச ழுே்திடவிை்லை. 
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ஆசிய ஒத்துதழப்புக் கருத்தரங்கு 

❖ இது ”புதிய, வழக்கமொன மற்றும் பொதுகொப்பொன மற்றும் ஆசரொக்கியமொனச ்சுற்றுலொ” 

என்பதின் கீழ் நடத்தப்படட்து. 

❖ தமலும் ஆசி  ஒே்துலழப்புக் கருே்ேரங்கு நாடுகை், இந்ேச ் சந்திப்பின் முடிவிை் 

”அங்காரா பிரகடனே்லேயும்” ஏற்றுக் சகாண்டனர.் 

 

அதமதி மற்றும் ெகிப்புத் தன்தம கலாெெ்ாரத்தத நமம்படுத்துவதற்கான 

தீர்மானம் 

❖ ஐக்கிய நொடுகள் சவபயொனது அவமதி மற்றும் சகிப்புத்தன்வம கலொசச்ொரத்வத 

வளரப்்பதற்கொன ஒரு தீரம்ொனத்வத சமீபத்தில் நிவறசவற்றியது. 

❖ இந்தத் தீரம்ொனம் உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கும் மதத் தளங்கவளப் பொதுகொத்திட 

பசய்வவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் தீரம்ொனம் "மதத் தளங்கவளப் பொதுகொக்க அவமதி மற்றும் சகிப்புத் தன்வம 

கலொசச்ொரத்வத ஊக்குவித்தல்" என்ற தவலப்பில் இருந்தது. 

❖ இந்தத் தீரம்ொனமொனது மதத் தளங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் ஆகியவற்றுக்கு  எதிரொக 

சமற்பகொள்ளப் படும் குற்றங்கவளக் க ்டிக்கிறது. 

❖ வலுக்கட்டொயமொக மதம் மொற்றுவவதயும் இந்தத் தீரம்ொனம் க ்டிக்கிறது. 

❖ இந்தத் தீரம்ொனத்வத இந்தியொ ஆதரித்து இருக்கின்றது. 
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புதிய START ஒப்பந்தம் 

❖ அபமரிக்க அதிபர ் சஜொ பிடன் சமீபத்தில் புதிய START (Strategic Arms Reduction Treaty) 

ஒப்பந்தத்வத ஐந்து ஆ ்டுகள் நீட்டிக்க முன்பமொழிந்துள்ளொர.் 

❖ புதிய START ஒப்பந்தமொனது அபமரிக்கொவிற்கும் ரஷ்யொவிற்கும் இவடயில் 2010 ஆம் 

ஆ ்டில் ப்ரொக் (பசக் குடியரசின் தவலநகரம்) நகரத்தில் வகபயழுத்தொனது. 

❖ இது 2011 ஆம் ஆ ்டில் நவடமுவறக்கு வந்தது. 

❖ அபமரிக்கொ மற்றும் ரஷ்யொ ஆகிய நொடுகளின் அணு ஆயுத உற்பத்தி மற்றும் 

பயன்பொட்வடக் குவறக்க இது வகபயழுத்தொனது. 

 

 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

எளிதில் சதாழில் சதாடங்குதல் மீதான சீர்திருத்தங்கள் 

❖ எளிதில் பதொழில் பதொடங்குதல் மீதொன சீரத்ிருத்தங்கவள நிவறவு பசய்த 6வது 

மொநிலம் இரொஜஸ்தொன் ஆகும். 

❖ எளிதில் பதொழில் பதொடங்குதல் மீதொன சீரத்ிருதத்ங்கவள நிவறவு பசய்துள்ள மற்ற 5 

மொநிலங்கள் ஆந்திரப் பிரசதசம், மத்தியப் பிரசதசம், கரந்ொடகொ, தமிழ்நொடு மற்றும் 

பதலுங்கொனொ ஆகிய 5 மொநிலங்களொகும். 

❖ இந்தத் திட்டமொனது எளிதில் பதொழில் பதொடங்குதல் மீதொன சீரத்ிருத்தங்கவள 

சமற்பகொ ்ட மொநிலங்களுக்குக் கூடுதல் கடன் பபறுவதற்கொன அனுமதிவய 

இவ ப்பவத சநொக்கமொக பகொ ்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி, மத்திய  அரசொனது மொநிலங்களின் கடன் வரம்வப அதன் 

பமொத்த மொநில உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 2% என்ற அளவிற்கு சமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஒரு தேசம் ஒரு குடும்ப அட்லடே ் திட்டம், எைிதிை் சோழிை் சோடங்குவேற்கான 

சீரத்ிருே்ேங்கை், நகரப்்புற உை்ைாட்சி அலமப்பு அை்ைது ப ன்பாடு மற்றும் 

மின்துலறச ்சீரத்ிருே்ேங்கை் ஆகி லவ தமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ை சீரத்ிருே்ேங்கைாகும். 

 

 

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


                            

 

 

113 
 

இந்தியாவின் முதல் ெமூகத் தாக்கப் பத்திரங்கள் 

❖ புசனவில் உள்ள பிம்ப்ரி சின்சவ்ொட் மொநகரொட்சி மற்றும் ஐக்கிய நொடுகளின் 

சமம்பொட்டுத் திட்டமொனது இந்தியொவின் முதல் சமூகத் தொக்கப் பத்திரத்வத 

உருவொக்குவதற்கொன ஒரு புரிந்து ரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ பத்திரத்துடன் பதொடரப்ுவடய ஒரு பபொது நலத ் திட்டத்தின் பசலவவ மொநகரொட்சி 

நிரவ்ொகமொனது ஏற்கும். 

❖ ஒரு சமூகத் தொக்கப் பத்திரமொனது அடிப்பவடயில் சிறந்த சமூக விவளவுகளுக்குப் 

ப ம் பசலுத்துகிற வவகயில் அவமந்த பபொதுத் துவற அதிகொரத்துடன் சபொடப் 

பட்டுள்ள ஒரு ஒப்பந்தமொகும். 

 

 

ரிெர்வ் வங்கியின் நபாக்கு மற்றும் செயல்பாட்டு அறிக்தக, 2020 

❖ இது வங்கித் துவறயின் பசயல்திறன் பற்றிய தகவல்கவள வழங்குகின்றது. 

❖ இதில் வங்கி சொரொ நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் ஆகியவவ 

அடங்கும். 

❖ இந்த அறிக்வகயொனது வங்கி ஒழுங்குமுவறச ் சட்டம், 1949 என்ற சட்டத்தின் 

வரிவசயில் அவமந்த ஒரு சட்டரீதியொன ஆவ மொகும்.  

❖ வ ிக வங்கிகளின் பமொத்த வொரொக் கடன் விகிதமொனது 2019 ஆம் ஆ ்டு மொரச் ்

மொதத்தில் 9.1 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஆம் ஆ ்டு பசப்டம்பர ் மொதத்தில் 7.5 

சதவீதமொகக் குவறந்துள்ளது. 

❖ பட்டியிலிடப் பட்ட வ ிக வங்கிகளின் அபொய அளவுள்ள பசொத்து விகிதத்திற்கொன 

மூலதனமொனது 2019 ஆம் ஆ ்டு மொரச் ்மொததத்ில் 14.3 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஆம் 

ஆ ்டு பசப்டம்பரில் 15.8 சதவீதமொக அதிகரித்து உள்ளது. 

❖ இது பபொதுதத்ுவற வங்கிகவள மறு மூலதனமொக்க உதவியுள்ளது. 
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BFSI மூவர்ஸ் மற்றும் நஷக்கர்ஸ் 2020 

❖ இது விஸிகி என்ற நிறுவனம் (Wizikey Firm) பவளியிட்ட ஒரு அறிக்வகயொகும்.  

❖ அந்த அறிக்வகயின்படி, HDFC, ICICI மற்றும் SBI ஆகியவவ 2020 ஆம் ஆ ்டின் முதல் 

மூன்று இடத்வதப் பிடிதத் வங்கிகளொகும். 

❖ கூகுள் சப மற்றும் ஃசபொன் சப ஆகியவவ நொட்டின் சிறந்த ஒருங்கிவ ந்த ப  

வழங்கீட்டு வசதிகளொகும். 

❖ இதில் கூகுள் சப முதலிடத்தில் உள்ளது, அவதத் பதொடரந்்து ஃசபொன் சப உள்ளது. 

❖ நவீன வங்கிகள் (Neo Banks) பிரிவில் சயொசனொ முதலிடத்திலும் அவதத் பதொடரந்்து 

நிசயொ மற்றும் சகொடக் 811 ஆகிய வங்கிகளும் உள்ளன. 

 

ஆகாஷ் ஏவுகதண  ஏற்றுமதி 

❖ பொதுகொப்பு உபகர ங்களில் 5 பில்லியன் அபமரிக்க டொலர ் அளவிற்கு ஏற்றுமதிவய 

இலக்கொகக் பகொள்ளும் சநொக்கில் ஆகொஷ் ஏவுகவ வய ஏற்றுமதி பசய்ய மத்திய 

அவமசச்ரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ ஆகொஷ் ஏவுகவ  என்பது நிலப்பரப்பில் இருந்து வொனில் உள்ள இலக்வகத் தொக்கும் 

அழிக்கும் வவகயில் 25 கி.மீ வரம்பிவனக் பகொ ்ட குறுகிய தூரம் பொயும்  ஒரு 

உள்நொட்டு ஏவுகவ  ஆகும். 

❖ இது ஒருங்கிவ ந்த வழிகொட்டப் பட்ட ஏவுகவ  சமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் (1984) கீழ் 

பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு அவமப்பொல் உருவொக்கப் பட்டது. 

❖ இது 2014 ஆம் ஆ ்டில் விமொனப் பவடயிலும், 2015 ஆம் ஆ ்டில் இந்திய 

இரொணுவத்திலும் சசரக்்கப் பட்டது. 
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டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டுக் குறியீடு 

 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி இந்தக் குறியீட்வட பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ RBI ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேே்திலிருந்து அலர ாண்டு அடிப்பலடயிை் 

டிஜிட்டை் பணவழங்கீட்டுக் குறியீட்லட சவைியிட உை்ைது. 

❖ இது இந்தி ாவிை் தநரடிப் பணமற்ற பரிமாற்றங்கைின் வைரச்ச்ில  அைவிடுவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது.  

❖ இேற்கான அடிப்பலட ஆண்டு 2018 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்மாேமாகும்.  

❖ இந்ேக் குறியீடானது கடட்ண சசலுேத்ுநரக்ை், கடட்ண (பணவழங்கீட்டு) சச ை்பாடு, 

பணவழங்கீட்டுக் கட்டலமப்பு, தேலவசார ்கூறுகை் மற்றும் விநித ாகக் கூறுகை் & 

நுகரத்வாலர லம மாகக் பகொள்தல் என 5 மிகப்சபரி  கூறுகலைக் சகாண்டுை்ைது.  

 

நிதலயான பயணக் காப்பீட்டுக் சகாள்தக 

❖ இந்திய கொப்பீட்டு ஒழுங்குமுவற மற்றும் சமம்பொட்டு ஆவ யமொனது சமீபத்தில் 

“நிவலயொன பய க் கொப்பீட்டுக் பகொள்வகவய” முன்பமொழிந்துள்ளது. 

❖ உள்நொட்டு மற்றும் சரவ்சதசப் பய ங்களின் சபொது கொப்பீட்டுத் பதொவகவய உறுதி 

பசய்வசத இந்தக் பகொள்வகயின் சநொக்கமொகும். 

 

வியட்நாமுக்கான இந்தியாவின் அரிசி ஏற்றுமதி 

❖ வியட்நொம் நொடொனது இந்தியொவில் இருந்து அரிசிவய இறக்குமதி பசய்யத ்பதொடங்கி 

உள்ளது. 

❖ எனினும் உலகில் அரிசி ஏற்றுமதியில் மூன்றொவது இடத்தில் வியட்நொம் உள்ளது. 

❖ குவறந்த உள்நொட்டு விநிசயொகத்தின் கொர மொக வியட்நொமில் உள்ளூர ்விவலகள் 

கடந்த ஒன்பது ஆ ்டுகளில் மிகவும் அதிகமொக உயரந்்துள்ளன. 

❖ சமலும், இந்திய அரிசியின் விவலகள் மிகவும் வரசவற்கக் கூடியதொக உள்ளன. 
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TRIFOOD பூங்காக்கள் 

❖ பழங்குடியினர ்விவகொர அவமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் டிவரஃபபட் (பழங்குடியினர ்

கூட்டுறவுச ் சந்வதப்படுத்துதல் சமம்பொட்டுக் கூட்டவமப்பு) மத்தியப் பிரசதசத்தில் 

TRIFOOD பூங்கொக்கவள அவமப்பதற்கொக அகில் பொரதிய வனவொசி கல்யொ ் 

ஆசிரமத்துடன் ஒரு புரிந்து ரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டது. 

❖ TRIFOOD என்பது பழங்குடியினர ்விவகொர அவமசச்கம், உ வு பதப்படுத்தும் பதொழில் 

அவமசச்கம் மற்றும் டிவரஃபபட் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியொகும். 

❖ இது 2020 ஆம் ஆ ்டு ஆகஸ்ட் மொதத்தில் வன் தன் சயொஜனொ என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

பதொடங்கப் பட்டது. 

 

ெரக்கு மற்றும் நெதவகள் வரி (GST) வசூல் 

❖ டிசம்பர ்மொதத்தில் GST வசூைானது எப்சபாழுதும் இை்ைாே வலகயிை் அதிக அளவொக 

ரூ.1.5 இைட்சம் தகாடி ரூபொய்  சமாே்ே வருவா ாக வசூைாகியுை்ைது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாே GST வசூைானது கடந்ே ஆண்டு இதே காைகட்டே்திை் 

வசூைானலே விட 12% அதிகமாகும். 

❖ நவம்பர ் மாேே்திற்கான GST ஆனது டிசம்பர ் மாேே்திை் வசூலிக்கப்பட்டது என்பது 

குறிப்பிடே் ேக்கது.  

 

 

சகாடுப்பனவுகள் உள்கட்டதமப்பு நமம்பாட்டு நிதி 

❖ இந்த நிதிவய இந்திய ரிசரவ்் வங்கி பசயல்படுதத்ுகிறது. 

❖ இது மூன்றொம் அடுக்கிலிருந்து ஆறொம் அடுக்கு வவர ஒவ்பவொரு வருடமும் 30 லட்சம் 

வங்கிச ் சசவவ புள்ளிகவளச ் சசரப்்பதன் மூலம் ப ம் ஏற்பு உள்கட்டவமப்வப 

அதிகரிப்பதொகும். 

❖ இது வடகிழக்கு மொநிலங்கள் மீது சிறப்புக் கவனம் பசலுத்தும். 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் துவ  ஆளுநர ்பிபி கொனுங்சகொ தவலவமயில் ஓர ்ஆசலொசவனக் 

குழுவொனது இதன் நிரவ்ொகத்திற்கொக அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 
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ெட்டப்பூர்வ நிறுவன அதடயாளங் காட்டிகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது ரூ.50 சகொடி அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட அவனத்து நிதிப் 

பரிமொற்றங்களுக்கும் சவ ்டி சட்டப்பூரவ் நிறுவன அவடயொளங் கொட்டிகவள (Entity 

Identifiers) கட்டொயமொக்கியுள்ளதொக அறிவித்துள்ளது. 

❖ உலகம் முழுவதும் நிதியியல் நடவடிக்வககளில் ஈடுபட்டுள்ள  அவனத்துப் 

பங்கொளரக்வளயும் தனித்துவ முவறயில் அவடயொளம் கொ ்பதற்கு இந்த 20 இலக்க 

எ ் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.  

❖ இது மிகப்பபரிய அளவிலொன ப ப் பரிமொற்றங்கவள மிகவும் பநருங்கிய முவறயில் 

க ்கொ ிக்க வங்கிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுவற நிறுவனங்களுக்கு உதவ உள்ளது.  

 

 

2020-21 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 

❖ மத்தியப் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலொக்கத் துவற அவமசச்கமொனது 2020-21 

நிதியொ ்டிற்கொன முதலொவது சமம்படுத்தப் படட் க ிப்வப  (First Advance Estimates - 

FAE) பவளியிட்டுள்ளது.  

❖ சதசிய வருமொனத்தின் சமம்படுத்தப்பட்ட க ிப்பொனது இந்த அவமசச்கத்தின் கீழ் 

உள்ள சதசியப் புள்ளியியல் அலுவலகத்தினொல் பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ GDP என்பது ஒரு நிதியொ ்டில் ஒரு நொட்டிற்குள் உற்பத்தி பசய்யப்பட்ட அவனதத்ு 

இறுதிநிவல சரக்கு மற்றும் சசவவகளின் பமொத்த மதிப்பொகும். 

❖ இதன்படி, 2020-21 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியொவின் GDP ஆனது 7.7% ஆகக் குவறய 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்தக் குவறதலொனது சவளொ ் துவறவயத் தவிர மற்ற அவனத்துத ்துவறகளிலும் 

ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. 

❖ 2021-21 நிதியொ ்டில் இந்திய உற்பத்தித ்துவறயொனது 9.4% என்ற அளவிற்குக் குவறய 

இருக்கின்றது, அசத சநரத்தில் சவளொ ் துவறயொனது 3.4% என்ற அளவில் 

வளரச்ச்ியவடயும் என்று க ிக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ 2019-20 நிதியொ ்டில் 4.2% வளரச்ச்ியொனது பதிவு பசய்யப் பட்டது.  
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ஒற்தறெ ்ொளர அடிப்பதடயில் அனுமதி வழங்கும் முதற 

❖ மத்திய உள்துவற அவமசச்ர ் அமித் ஷொ அவரக்ள் நிலக்கரிச ் சுரங்கங்களுக்கு 

”ஒற்வறச ்சொளர அடிப்பவடயில் அனுமதி வழங்கும் முவறவய” பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ இது நிலக்கரிச ் சுரங்கங்களின் சுமூகமொன பசயல்பொடுகளுக்கு அனுமதிவயப் 

பபறுவதற்கொன ஒரு நிகழ்சநரத் தளமொகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டின் ஜுன் மொதத்தில், பிரதமர ் அவரக்ள்  ஆத்மநிரப்ர ் பொரத ்

அபியொனின் கீழ் கூறப்பட்டுள்ளவற்றின் ஒரு பகுதியொக வ ிக ரீதியொன 

சுரங்கங்களுக்கொக 41 நிலக்கரிச ்சுரங்கங்களின் ஏலத்வத பதொங்கி வவத்தொர.் 

❖ இந்தியொவொனது உலகின் 4வது மிகப்பபரிய நிலக்கரி உற்பத்தியொளர ்நொடொக இருந்த 

சபொதிலும் உலகில் 2வது மிகப்பபரிய நிலக்கரி இறக்குமதியொளர ் நொடொக 

விளங்குகின்றது.  

❖ 1973 ஆம் ஆ ்டில் நிலக்கரித் துவறயொனது சதசியமயமொக்கப் பட்டது. 

❖ இது உள்நொட்டு நிலக்கரியொனது பபொதுத் துவற நிறுவனங்களொல் மட்டுசம சதொ ்டி 

எடுக்க முடியும் என்பவத குறிக்கின்றது. 
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இந்தியாவின் 7வது வரத்்தக் சகாள்தக மறு ஆய்வு 

❖ இந்தியொவின் 7வது வரத்த்கக் பகொள்வக மறு ஆய்வின் இர ்டொவது அமரவ்ொனது 

உலக வரத்்தக அவமப்பில் (WTO) நிவறவுற்றது.  

❖ 7வது வரத்்தகக் பகொள்வக மறு ஆய்வின் இறுதி அமரவ்ு இதுவொகும். 

❖ வரத்்ததகக் பகொள்வக மறு ஆய்வு என்பது WTO அவமப்பின் க ்கொ ிப்புச ்

பசயல்முவறயின் கீழ் உள்ள ஒரு முக்கியமொன பசயல்முவறயொகும். 

❖ இதற்கு முன்பு, இந்தியொவின் இறுதியொன வரத்்தகக் பகொள்வக மறு ஆய்வொனது 2015 

ஆம் ஆ ்டில் சமற்பகொள்ளப் பட்டது. 

 

நிதியியல் நிதலப்புத் தன்தம குறித்த அறிக்தக (FSR) 

❖ இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொல் (RBI) பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது 2 ஆ ்டுகளுக்கு ஒரு முவற பவளியிடப்படும் ஒரு அறிக்லக ாகும். 

❖ இது 22வது பதிப்பாகும். 

❖ இந்ே அறிக்லகயின் படி, வங்கிகைின் நிகர வொராக் கடனானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

சசப்டம்பர ்மாேே்திை் 13.5% ஆக அதிகரிக்க உை்ைது. 

❖ இது அடிப்பவட அைவீட்டின் கீழ் 2020 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்மாேே்திை் 7.5% ஆக 

இருந்ேது. 

❖ RBI நிதியியல் நிவலப்புத் தன்வம குறித்த அறிக்வகயொனது நிதியியல் நிவலப்புத் 

தன்வம மற்றும் சமம்பொட்டு மன்றத்தினொல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ நிதியியல் நிவலப்புத் தன்வம மற்றும் சமம்பொட்டு மன்றத்தின் தவலவர ்மத்திய நிதித ்

துவற அவமசச்ரொவொர.் 

❖ இந்த மன்றத்தின் கருத்தொக்கமொனது 2008 ஆம் ஆ ்டில் ரகுரொம் குழுவினொல் முன் 

பமொழியப் பட்டது. 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாழில்முதனவுத் தளம் 

❖ நிதி ஆசயொக் மற்றும் ஃபிளிப்கொரட்் ஆகியவவ இவ ந்து ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட 

பப ்கள் பதொழில்முவனவுத் தளத்வதத் பதொடங்கியுள்ளன. 

❖ இது நொட்டில் பப ்களொல் நடத்தப்படும் வ ிகத்வத முன்பனடுப்பவதயும் 

சமம்படுத்துவவதயும் சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 
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❖ இதன் கருத்துரு, ”பப ்கள் முதலில், அவனவருக்குமொன வொய்ப்புகள்” என்பதொகும். 

❖ இந்த தளத்திற்கொன கருத்தொக்கமொனது முதன்முதலில் நிதி ஆசயொக்கின் தவலவமச ்

பசயல் அதிகொரியொன அமிதொப் கொந்த் அவரக்ளொல் முன்பமொழியப்பட்டது. 

❖ இது 2017 ஆம் ஆ ்டில் வைதரொபொத்தில் நடத்தப்பட்ட 8வது உலகத் பதொழில் 

முவனசவொர ்மொநொட்டில் அவமக்கப்பட்டது. 

 

சபருநிறுவன ெமூகப் சபாறுப்பு 

❖ பபருநிறுவன விவகொரங்கள் அவமசச்கமொனது சகொவிட ் - 19 தடுப்பூசி இடுதல் 

பதொடரப்ொன விழிப்பு ரவ்ுத் திட்டங்கள் மற்றும் பபொது சமம்பொட்டுப் பிரசச்ொரங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கொக சவ ்டி பசலவழித்த நிதிவய பபருநிறுவன சமூகப் பபொறுப்பு 

நடவடிக்வக என வவகப்படுத்த அனுமதித்துள்ளது. 

❖ நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 என்ற சட்டத்தின் ஏழொவது பட்டியலின்படி இவவ 

அனுமதிக்கப்பட்ட சமூகப் பபொறுப்பு ரவ்ு நடவடிக்வககளின் கீழ் வரும். 

 

இரும்புத் தாதுக் சகாள்தக 

❖ சமீபத்தில் இந்திய இரயில்சவயொனது ஒரு புதிய இரும்புத் தொதுக் பகொள்வகக்கு 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தக் பகொள்வகயொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு பிப்ரவரி 10 அன்று நவடமுவறக்கு வர 

உள்ளது. 

❖ இரும்புத் தொதுக் பகொள்வகயொனது தொது அடுக்குகளின் ஒதுக்கீடு மற்றும் இரும்புத் 

தொதுவவக் பகொ ்டு பசல்லுதல் ஆகியவற்வற நிரவ்கிக்கின்றது. 

❖ இந்தக் பகொள்வகயொனது உள்நொட்டு உற்பத்திச ் பசயல்பொடுகளுக்கொக சவ ்டி 

இரும்புத் தொதுவின் இயக்கத்திற்கு அதிக முன்னுரிவம அளிக்க இருக்கின்றது.  

❖ இரும்புத் தொதுவொனது இந்திய இரயில்சவயின் 2வது மிக முக்கிய இயக்கப் பபொருளொக 

உள்ளது. 

❖ இரும்புத் தொது மற்றும் எஃகு ஆகியவவ இவ ந்து இந்திய இரயில்சவயின் பமொத்த 

சரக்கு இயக்கத்தில் 17%  அளவிவனக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ சத்தீஸ்கர,் கரந்ொடகொ, மத்தியப் பிரசதசம், ஒடிசொ, ஜொரக்்க ்ட், மகொரொஷ்டிரொ, சகொவொ, 

சகரளொ, தமிழ்நொடு, இரொஜஸ்தொன் ஆகியவவ இரும்புத் தொதுவவ உற்பத்தி பசய்யும் 

மிக முக்கிய மொநிலங்களொகும். 

 

சநாடித்தல் மற்றும் திவால் குறியீட்டின் பிரிவு 32A 

❖ சமீபே்திை் இந்தி  உசச் நீதிமன்றமானது சநாடிே்ேை் மற்றும் திவாை் குறியீட்டின் 

பிரிவு 32A என்ற பிரிவின் சசை்லுபடிே்  ேன்லமல  உறுதி சச ்துை்ைது. 

❖ இந்ேே ் தீரப்்பின் கீழ், இந்தி  உசச் நீதிமன்றமானது சபருநிறுவனக் 

கடனாைிகளுக்கான சவற்றிகரமான ஏைோரரக்ை் விசாரலண ஆலண ே்தினாை் 

(அமைாக்கே ் துலற அை்ைது சசபி தபான்ற இேர சட்டப்பூரவ் அலமப்புகை்) 

தமற்சகாை்ைப்படும் எந்ேசவாரு விசாரலணகளிலிருந்தும் பொதுகொப்பு பபறுவர ்என்று 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ பிரிவு 32A ஆனது சபருநிறுவனக் கடனாைிகை் மற்றும் அவரக்ைின் சசாே்திற்குப் 

பாதுகாப்பு அைிக்கின்றது. 
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நதசிய முகமில்லா அபராதத் திட்டம் 

❖ அபரொத வழக்குகள் ஆனது சதசிய முகமில்லொத் த ்டவன வமயத்திற்கு ஒதுக்கப் 

படுவதொகவும், முகமில்லொ அபரொதத் திட்டத்தின் கீழ் அவவ 2021 ஆம் ஆ ்டின் சதசிய 

முகமில்லொ மதிப்பீட்டு வமயத்தொல் விசொரிக்கப்பட சவ ்டும் என்றும் மதத்ிய சநரம்ுக 

வரிகள் வொரியம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ அவனத்து அபரொத வழக்குகளும் வருமொன வரிச ் சட்டம், 1961 என்ற சட்டத்தின் கீழ் 

விசொரிக்கத் பதொடங்கப்பட்டன. 

❖ வரி பசலுத்தத் தவறுசவொருக்கு அபரொதம் விதிப்பதற்கொக சவ ்டி ஒருசொரப்ற்ற மற்றும் 

பவளிப்பவடயொன இவ யவழி முகமில்லொ முவறவய இது பகொ ்டிருக்கும். 

 

வங்கியியல் அல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்களின் (NBFC) மீதான ஒழுங்குமுதற 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியொனது (RBI) வங்கி அல்லொத நிதியியல் நிறுவனங்களின் (NBFC) 

வலுவான ஒழுங்குமுலறக்காக 4 நிலை சகாண்ட ஒரு அலமப்லப உருவாக்கியுை்ைது.  

❖ இந்ே 4 நிலை சகாண்ட அலமப்பானது கீழ் அடுக்கு, லம  அடுக்கு, தமை் அடுக்கு 

மற்றும் சாே்தி முை்ை தமை் அடுக்கு ஆகி வற்லற உை்ைடக்கியுை்ைது. 

❖ RBI ஆனது NBFC நிறுவனங்களில் உள்ள கீழடுக்கில் தொமதமொக பசலுத்தப்படும் 

கொலத்வதப் பபொறுதத்ு வொரொக் கடனின் வவகப்பொட்வட 180 நொட்களிலிருந்து 90 

நொட்களொகக் குவறக்கப் பரிந்துவரத்துள்ளது.  

❖ NBFC மீதொன ஒழுங்குமுலற மற்றும் தமற்பாரல்வப் சபாறுப்பானது இந்தி  ரிசரவ்் 

வங்கிச ்சட்டம், 1934 என்ற சட்டத்தின் கீழ் RBI  வசம் உை்ைது. 

NBFC பற்றி 

❖ NBFC என்பது நிறுவனங்கள் சடட்ம், 1956 என்ற சட்டத்தின் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்ட ஒரு 

நிறுவனமொகும். 

❖ NBFC சகொரிக்வக வவப்பு நிதிவய ஏற்றுக் பகொள்ளொது. 

❖ சமலும் இவவ ப வழங்கீடு மற்றும் தீரவ்ு முவறயின் ஒரு பகுதி அல்ல. 

 

மத்திய நிதிநிதல அறிக்தக தகநபசிெ ்செயலி 

❖ மத்திய நிதியவமசச்ர ்அவரக்ள் மத்திய நிதிநிவல அறிக்வக சமரப்்பிக்கப்படுவதற்கு 

முன்னதொக ”மத்திய நிதிநிவல அறிக்வக வகசபசிச ்சச லில ” சோடங்கி உை்ைார.் 

❖ இந்ேக் லகதபசிச ் சச லி ானது நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ை் மற்றும் சபாது 

மக்கைாை் நிதிநிலை அறிக்லக சோடரப்ான ஆவணங்கலை எவ்விே ேங்கு 

ேலடயுமின்றி அணுகுவேற்காகே் சோடங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ நிதிநிலை அறிக்லக ானது ேற்சபாழுது முேன்முலற ாக முழுவதுமாக காகிேப் 

ப ன்பாடு அை்ைாே வலகயிை் சமரப்்பிக்கப்பட உை்ைது.  
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2020 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய நநரடி முதலீடு (FDI) 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டில் சீனொவொனது அந்நிய சநரடி முதலீட்டில் உலகின் முதல் இடத்தில் 

உள்ள நொடொக அபமரிக்கொவவ முந்தியுள்ளது.  

❖ இது வரத்்தகம் மற்றும் சமம்பொடு குறித்த ஐக்கிய நொடுகள் கருத்தரங்கின் ஒரு 

தரவொகும். 

 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

டிஜிட்டல் சபருங்கடல் 

❖ பபருங்கடல் சமலொ ்வமத் தரவு குறித்த டிஜிட்டல் தளங்களில் இதுசவ முதலொவது 

ஆகும். 

❖ இது பபருங்கடல் தகவல் சசவவகளுக்கொன இந்தியத் சதசிய வமயம் (INCOIS -  Indian 

National Centre for Oceanic Information Services) என்ற அவமப்பொல் உருவொக்கப் பட்டது. 

❖ INCOIS என்பது புவி அறிவியல் அவமசச்கத்தின் கீழ் ஒரு தன்னொட்சி அவமப்பொகும். 

 

ருத்தினீயம் 106 வில்தல   

❖ மும்வபயின் பொபொ அணு ஆரொய்சச்ி வமயமொனது முதலொவது உள்நொட்டு ருத்சதனியம் 

106 வில்வலவய உருவொக்கியுள்ளது. 

❖ க ் புற்றுசநொய் சிகிசவ்சயின் மீதொன சிகிசவ்சக்கொக இது உருவொக்கப்படும். 
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ெஹாயக்-என்.ஜி 

❖ இது ஒரு வொன்குவட மிதவவ (பொரொசூட்) அவமப்வபக் பகொ ்டு உள்நொட்டிசலசய 

உருவொக்கப்பட்ட, கொற்றில் இறங்கக் கூடிய முதலொவது கலன் ஆகும். 

❖ விமொனத்திலிருந்துப் பொதுகொப்பொகப் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு, பொரொசூட்டொனது சைொயக்-

என்.ஜி த ் ீரில் பொதுகொப்பொக இறங்குவவதக் கட்டுப்படுத்தும். 

❖ இவதப் பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி சமம்பொட்டு அவமப்பு மற்றும் அபவன்படல் என்ற ஒரு 

தனியொர ்நிறுவனம் ஆகியவற்றொல் வடிவவமக்கப் பட்டன. 

 

 

ொர்ஸ் Cov-2ன்  ஐக்கியப் நபரரசு திரிபு   

❖ இந்திய மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகமொனது (Indian Council of Medical Research - ICMR) 

ஐக்கியப் சபரரசில் க ்டுபிடிக்கப்பட்ட பகொரொனொ வவரஸ் திரளின் மற்பறொரு 

திரிவப பவற்றிகரமொகப் பிரித்பதடுத்து ஆய்வு பசய்துள்ளது. 

❖ சமலும் ICMR ஆனது எந்தபவொரு நொடும் இதுவவர புதிய பகொரொனொ வவரஸ் திரவள 

பவற்றிகரமொகப் பிரித்பதடுத்து ஆய்வு பசய்யவில்வல என்று கூறியுள்ளது.  

❖ இது முதன்முதலில் ஐக்கியப் சபரரசில் உருவொகியுள்ளது.  
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பாட்னா வானிதல ஆய்வகம்                                                               

❖ இது ஆஸ்திரியொவின் பஜனீவொவில் உள்ள உலக வொனிவல அவமப்பிடமிருந்து 

நூற்றொ ்டு நிவனவு அனுசரிப்பு நிவலயம் என்ற அந்தஸ்வதப் பபற்றுள்ளது.  

❖ பொட்னொ வொனிவல ஆய்வகம் ஆனது 1867 ஆம் ஆ ்டில்  உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இந்தி  வானிலை அலமப்பானது முலற ாக 1875 ஆம் ஆ ்டில் உருவாக்கப்பட்டது.  

 

மரத்தாலான  செயற்தகக்நகாள்கள் 

❖ ஜப்பொனிய ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் 2023 ஆம் ஆ ்டில் வி ் ிற்கு மரத்தொலொன 

பசயற்வகக் சகொள்கவளச ்பசலுத்த உள்ளனர.் 

❖ இது வி ்பவளி சிவதவுகளின் மீதொன சிக்கவலத் தீரக்்கும். 

❖ பூமியின் வளிம ்டலதத்ில் மீ ்டும் நுவழயும் அவனத்து பசயற்வகக் சகொள்களும் 

எரிந்து சிறிய அலுமினொ துகள்கவள உருவொக்குகின்றன. 

❖ இந்தச ்சிவதவுகள் பல ஆ ்டுகளொக சமல் வளிம ்டலத்தில் மிதக்கின்றன. 

❖ ஆனொல் இந்தப் புதிய பசயற்வகக் சகொள்கள் மரதத்ொல் ஆனவவ ஆகும். 

❖ இவவ பூமிக்குத் திரும்பும் சபொது தீங்கு விவளவிக்கும் பபொருட்கவள 

வளிம ்டலத்தில் பவளியிடொமல் எரிக்கும். 

❖ இந்தச ் பசயற்வகக் சகொள்கள் தமது சசவவவய முடித்த பின்பும் அல்லது அவவ 

பசயலிழந்து சபொனொலும் எந்தக் கழிவுகவளயும் வி ்பவளியில் விடொது. 

 

 

மாறுபக்க சகாழுப்பு அளவுகள் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய உ வுப் பொதுகொப்பு மற்றும் தர நிர ்ய ஆவ யமொனது 

அவனத்து உ ் த ் தகுந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட எ ்ப ய்கள், கொய்கறி 

பகொழுப்புகள், வனஸ்பதி, பசயற்வக பவ ்ப ய், துரித உ வுப் பபொருட்கள் 

மற்றும் கலப்பு பகொழுப்புகள் ஆகியவவ 3% அல்லது அதற்கும் குவறவொன அளவில் 

மட்டுசம மொறுபக்கக் பகொழுப்புகவளசய பகொ ்டு இருக்க சவ ்டும் என்று 

அறிவித்துள்ளது.  

❖ சமலும் இது மொறுபக்கக் பகொழுப்வப 2022 ஆம் ஆ ்டில் 2% ஆகக் குவறப்பவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ 2011 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியொ முதன்முதலொக மொறுபக்க பகொழுப்பு அளவவ 10% அளவில் 

பகொ ்டு இருக்க சவ ்டும் என்ற வரம்பிற்கு ஒரு ஆவ வயப் பிறப்பித்து இருந்தது.  
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❖ சமலும் இது 2015 ஆம் ஆ ்டில் 5% ஆகக் குவறக்கப் பட்டது.  

❖ உலக சுகொதொர அவமப்பொனது 2023 ஆம் ஆ ்டில் மொறுபக்கக் பகொழுப்பின் 

உலகளொவிய அளவிலொன ஒழிப்பிற்கு சவ ்டி சவ ்டுசகொள் ஒன்வற விடுத்துள்ளது. 

❖ மொறுபக்க பகொழுப்புகள் கொய்கறி எ ்ப ய்களின் வைட்ரஜசனற்ற முவறச ்

பசயல்பொடுகளின் சபொது பசயற்வகயொக உருவொக்கப்படுகின்றன. 

❖ இவவ பகுதியளவில் வைட்ரஜசனற்றம் பசய்யப்பட்ட கொய்கறி 

எ ்ப ய்களிலிருந்து உற்பத்தி பசய்யப் படுகின்றன. 

❖ இந்தப் பகுதியளவு வைட்ரஜசனற்றம் பசய்யப்பட்ட எ ்ப ய்யொனது மொறுபக்க 

பகொழுப்பிற்கு மிக முக்கிய ஒரு ஆதொரமொக விளங்குகின்றது. 

❖ மொறுபக்க பகொழுப்பின் நுகரவ்ொனது இருதய சநொய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றது. 

❖ உலகில் மொறுபக்க பகொழுப்பு குறித்த அதிக சுவம கொர மொக மிக அதிக இருதய 

சநொய் பொதிப்புகவள இந்தியொ பகொ ்டுள்ளது.  

 

 

வளியடுக்கு சவப்பமயமாதல் 

❖ திடீர ்வளியடுக்கு பவப்பமயமொதல் நிகழ்வுவொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 5 அன்று 

நடந்தது. 

❖ உலகின் அதிக பகுதிகளில் நிலவும் மிகவும் குளிரொன வொனிவலக்கு இதுசவ 

கொர மொக இருக்கும். 

❖ இர ்டு சிறிய ‘குழந்வத’ சுழல்களொகப் பிரிந்துள்ள இந்த வவக துருவ சுழல் மிகவும் 

ஆபத்தொன ஒரு வவகயொகும். 

❖ துருவ சுழல் என்பது பூமியின் இரு துருவங்கவளயும் சுற்றியுள்ள குவறந்த அழுத்தம் 

மற்றும் குளிரந்்த கொற்று நிலவுகின்ற ஒரு பபரிய பகுதியொகும். 

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


                            

 

 

126 
 

 

 

IN வரம்பு எல்தல 

❖ இந்தியத் சதசிய இவ யப் பரிவரத்்தவன நிறுவனமொனது விருப்பமுள்ள 22 

உத்திசயொகப்பூரவ் இந்திய பமொழிகளில் ஏசதனும் ஒன்றில் இலவச சரவ்சதச மயப் 

படுத்தப்பட்ட வரம்பு எல்வலயின் பபயவர (Internationalized Domain Name) வழங்குவதொக 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ முன்பதிவு பசய்த ஒவ்பவொருவரின் IN வரம்பு எல்வலக்கும் இது கிவடக்கும். 

❖ சரவ்சதச மயப்படுத்தப் பட்ட வரம்பு எல்வலயின் பபயவர ஏற்றுக் பகொள்ளச ்

பசய்வவதயும் உள்ளூர ்பமொழி உள்ளடக்கத்தின் பபருக்கத்வதயும் தூ ்டுவதற்கொக 

இந்தச ்சலுவக உருவொக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியொவின் சதசிய இவ யப் பரிமொற்ற நிறுவனம் என்பது ஒரு இலொப சநொக்கற்ற 

அவமப்பொகும். 

❖ இது 2003 ஆம் ஆ ்டு முதல் இந்தியக் குடிமக்களுக்கு இவ யத் பதொழில்நுட்பத்வதப் 

பரப்புவதற்கொக சவ ்டி பசயல்படுகிறது. 
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ெகுனா சநல் (அரிசி) சதாழில்நுட்ப முதற (SRT) 

❖ இது பஞ்சொப் மற்றும் ைரியொனொவில் தொளடி எரிப்வப ஒழிக்க உதவும். 

❖ இந்த சுழிய உழுதல் முவற என்பது அறுவவட முவறயில் ஒரு தனித்துவப் பொதுகொப்பு 

சவளொ ் வவகயொகும். 

❖ இந்த முவறயொனது நிரந்தரமொக ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலங்களில் உழுதல், சசற்றுழவு, 

நொற்றுகவள மொற்றி நடுதல் ஆகியவவ இல்லொமல் பநல் மற்றும் அது பதொடரப்ுவடய 

சுழற்சிப் பயிரக்வளப் பயிரிட உதவ இருக்கின்றது. 

❖ SRT iron forma tool ஆனது  முன்சப க ிக்கப்பட்ட இவடபவளிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் இருக்க சவ ்டிய பயிரக்ளின் எ ் ிக்வக என்ற அளவில்  துல்லியமொக 

பயிரக்வள நட உதவ இருக்கின்றது. 

 

காதி பிராக்ரித்திக் ொயம் 

 

❖ மத்திய அவமசச்ரொன நிதின் கட்கரி அவரக்ள் ”கொதி பிரொக்ரித்திக் சொயத்வத” 

பவளியிட்டு உள்ளொர.் 

❖ இது பொக்டீரியொ எதிரப்்பு மற்றும் பூஞ்வச எதிரப்்புப் ப ்புகளுடன் நசச்ற்ற 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த ஒரு சொயமொகும்.  

❖ இது மொட்டுச ்சொ த்வத முக்கியப் பபொருளொகக் பகொ ்டு தயொரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒரு ம மற்ற மற்றும் விவல குவறந்த சொயமொகும்.  

❖ இசத பிரிவில் இசத வவகவயச ் சசரந்்த முதலொவது பபொருள் இதுவொகும். 

❖ கொதி மற்றும் கிரொமத ் பதொழிற்துவற ஆவ யம் இந்த கொதி பிரொக்கிரித்திக் 

சொயத்வத உருவொக்கியுள்ளது. 

❖ இது பநகிழி குழம்புச ் சொயம் மற்றும் கலங்கிய சொயம் என 2 வடிவங்களில் 

கிவடக்கின்றது. 

❖ இந்தச ் சொயமொனது பொதரசம், ஈயம், ஆரப்சனிக், குசரொமியம் மற்றும் சகட்மியம் 

சபொன்ற கடின உசலொகங்கள் இல்லொமல் உள்ளது.  
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ொகர் அன்நவஷிகா 

 

❖ மத்தியப் புவி அறிவியல் துவற அவமசச்ரொன ைரஷ் வரத்ன் அவரக்ள் கடற்கவர 

ஆரொய்சச்ி வொகனமொன ”சொகர ் அன்சவஷிகொவவ” பசன்வனத் துவறமுகத்தில் 

பதொடங்கி வவத்தொர.் 

❖ இந்த வொகனமொனது சுற்றுசச்ூழல் குறியீட்வட சமற்பகொள்ளவும் கடற்கவரசயொரப் 

பகுதி மற்றும் கடல் பகுதியில் ஆழ அளவியவல சமற்பகொள்வதற்கொகவும் சவ ்டி 

(நீருக்கடியில் உள்ளவற்வற ஆய்வு பசய்ய) பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.  

❖ இது பசன்வனயில் அவமந்துள்ள சதசியக் கடல் பதொழில்நுட்ப வமயத்தினொல் 

ஆரொய்சச்ிப் பயன்பொடுகளுக்கு சவ ்டிப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இது சமற்கு வங்கத்தின் பகொல்கத்தொவில் உள்ள வடட்டொகொரக்் வொகன் என்ற ஒரு 

நிறுவனத்தொல் கட்டவமக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

ஹீலிநயா இயற்பியல் திட்டங்கள் 

❖ நொசொனது பூமிக்கு அருகில் வி ்பவளிக் கொலநிவலவய இயக்கக் கூடிய சூரியன் 

மற்றும் சூரியக் குடும்பத்வத ஆய்வு பசய்வதற்கொக சவ ்டி 2 ஹீலிசயொ இயற்பியல் 

திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இவவ ஒன்றிவ ந்து, பின்வருவனவற்றிற்கு நொசொவின் பங்களிப்பொனது சூரியன் 

மற்றும் பூமி ஆகியவவ ஒன்றுக்பகொன்று இவ க்கப்பட்ட அவமப்பு என்பவதப் 

புரிந்து பகொள்ள உதவ இருக்கின்றது. 

o வலுவொன புற ஊதொ உயர ் உற்பத்தி ஒளிக்கதிர ் ஆய்வுத் பதொவலசநொக்கி 

எப்சிசலொன் திட்டம் (Extreme Ultraviolet High - Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon 

Mission - EUVSAT) 

o சசறிவு மின்தனாட்ட சீமன்  உருவப் பட ஆ ்வு  (Electrojet Zeeman Imaging Explorer - EZIE) 

EUVST 

❖ ஜப்பான் விண்சவைி ஆ ்வு நிறுவனமானது இேரப் பங்காைரக்ளுடன் இலணந்து 

EUVST எப்சிதைான் திட்டேல்ே (சூரி  ஒைி சி - EUVST திட்டம்) முன்சனடுக்கின்றது. 

❖ இது 2026 ஆம் ஆ ்டிை் சசலுே்ேப்பட சவ ்டி  இைக்கு நிரண்யிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ இது ஒரு சூரி  ஒைிே் சோலைதநாக்கி ாகும். 

EZIE 

❖ இது 2024 ஆம் ஆ ்டிை் சசலுே்ேப்பட உை்ைது. 
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❖ இது அதராராலவ பூமியின் காந்ே மண்டைே்துடன் இலணக்கும் பூமியின் 

வைிமண்டைே்திை் உை்ை மின்தனாட்டங்கலைப் பற்றி ஆ ்வு சச ் வுை்ைது. 

❖ காந்ே மண்டைமானது சூரி  ஒைிச ் சச ை்பாடுகை் மற்றும் இேரக் கூறுகளுக்கு 

எதிரவ்ிலன ாற்றுகின்றது.  

 

எெ ்3 ராக்சகட் 

❖ ஜப்பொன் வி ்பவளி ஆய்வு நிறுவனம் (ஜொக்ஸொ) 2021 ஆம் ஆ ்டில் எச ் 3 எனும் 

ரொக்பகட்வட வி ் ில் பசலுத்த உள்ளது. 

❖ இது அடுத்த தவலமுவறப் சபொக்குவரத்துத ் பதொழில்நுட்பங்களுக்கு வழி வகுக்க 

உதவும். 

 

அஸ்மி 

❖ இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டு 9 மிமீ இயந்திர வகத் துப்பொக்கிவய (பிஸ்டல்) இந்திய 

இரொணுவம் மற்றும் பொதுகொப்பு ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு அவமப்பு ஆகியவவ 

இவ ந்து உருவொக்கியுள்ளன. 

❖ இதற்கு  'அஸ்மி' என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இதன் பபொருள் சுய மரியொவத, கடின உவழப்பு மற்றும் பபருவம என்பதொகும். 

❖ புசனவில் உள்ள DRDO நிறுவனத்தின் ஆயுத ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு நிறுவனம் 

மற்றும் சமொவ் நகரில் உள்ள இரொணுவக் கொலொட்பவட பயிற்சிப் பள்ளி ஆகியவவ 

இவ ந்து இந்தத் துப்பொக்கிவய உருவொக்கி வடிவவமத்துள்ளன. 
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ரக்சிதா அவெர ஊர்தி 

❖ பொதுகொப்பு  ஆரொய்சச்ி மற்றும் சமம்பொட்டு அவமப்பு மற்றும் மத்திய ரிசரவ்் கொவல் 

பவட ஆகியவவ இவ ந்து சிறப்பொன முவறயில் தயொரிக்கப்பட்ட இருசக்கர வொகன 

அவசர ஊரத்ிவயத் (ரக்சிதொ) பதொடங்கி வவத்துள்ளன. 

 

❖ இந்த இரு சக்கர வொகன அவசர ஊரத்ியொனது மருத்துவ அவசர நிவல நிகழ்வின் 

சபொதும் நக்சலொல் பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கொயமவடந்த இரொணுவப் பவட 

வீரரக்ள் மீதொன அவசர கொல மீட்புத் சதவவவயப் பூரத்்தி பசய்வதற்கொகவும் சவ ்டி  

பதொடங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அவசர ஊரத்ிகள் ரொயல் என்பீல்டு இரு சக்கர வொகனத்தில் பபொருத்தப்  பட்டு  

உள்ளன. 

❖ சிவப்புப் பபருவழிப் பொவத என்பது நக்சவலட் மற்றும் மொசவொயிஸ்ட் நடவடிக்வககள் 

அதிகமொக உள்ள இந்தியொவின் கிழக்கு, மத்திய மற்றும் பதற்கில் உள்ள 

மொநிலங்களின் சில பகுதிகளொகும்.  

 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ரத்த ஓட்ட மதடமாற்றுக் குழாய் 

❖ திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சித்திவரத ் திருநொள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் 

பதொழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் சி.எஸ்.ஐ.ஆரின் சதசிய வி ்பவளி ஆய்வகங்கள் 

ஆகியவவ இவ ந்து இரத்த ஓட்டத்தின் திவசவய மவடமொற்றும் ஒரு குழொவய 

உள்நொட்டிசலசய உருவொக்கியுள்ளன. 

❖ இது இந்தியொவில் தயொரிக்கப்படும் முதல் தயொரிப்பொகும். 
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❖ இது இறக்குமதி பசய்யப்படும் குழொய்கவள விடவும் விவல குவறவொனது ஆகும். 

❖ மூவளயில் உள்ள தமனிகளின் அவடப்பிலிருந்து இரத்த ஓட்டத்வதத் திவச திருப்ப 

இது பயன்படுகிறது. 

❖ இது இதயத்தில் உள்ள துவள பவகு சிறப்பொக கு மவடய உதவும் ஒரு சொதனமொகும். 

 

அசபல் 370 விண்மீன் திரள்கள் 

❖ நொசொ சமீபத்தில் அபபல் 370 எனப்படும் ஒரு பபரிய வி ்மீன் திரளின் படத்வதப் 

பகிரந்்துள்ளது. 

❖ இது பூமியிலிருந்து நொன்கு பில்லியன் ஒளி ஆ ்டுகள் பதொவலவில் அவமந்துள்ள ஒரு 

வி ்மீன் கூட்டமொகும். 

❖ இந்த வி ்மீன் திரளொனது பசட்டஸ் எனப்படும் வி ்மீன் பதொகுப்பில் அவமந்து 

உள்ளது. 

❖ இது நொசொ விஞ்ஞொனிகளொல் தி டிரொகன் என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

குவாண்டம் கணினியியல் பயன்பாடுகள் ஆய்வகம் 

❖ மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் பதொழில்நுட்பத் துவற அவமசச்கமொனது அசமசொன் 

இவ யச ் சசவவகள் நிறுவனத்துடன் இவ ந்து குவொ ்டம் க ினியியல் 

பயன்பொடுகள் ஆய்வகத்வத உருவொக்க இருப்பதொக அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்த நடவடிக்வகயொனது அசமசொனின் பிரொக்கட் என்ற சமகக் க ினி அவமப்வப  

அடிப்பவடயொகக் பகொ ்ட குவொ ்டம் க ினியியல் சசவவவயத ்சதரந்்பதடுக்கப் 

பட்ட ஆரொய்சச்ியொளரக்ள், விஞ்ஞொனிகள் அணுக வழிவவக பசய்கின்றது. 

 

நவர ்மண்டல ஈரப்பதம் 

❖ சமீபத்தில் நொசொவொனது ம ் ின் முதல் 39 அங்குலங்கள் சபொன்ற சவர ்

ம ்டலத்தில் ம ் ஈரப்பதத்தின் க ிப்வப பவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இதன்படி, பகொன்யொ சமபவளியொனது மிகக் குவறந்த சவர ்ம ்டல ஈரப்பதத்வதக் 

பகொ ்டுள்ளது. 
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❖ பகொன்யொ சமபவளிகள் துருக்கியில் அவமந்துள்ளன. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆ ்டுடன் ஒப்பிடப் படும் சபொது 2020 ஆம் ஆ ்டில் 38% என்ற 

அளவிற்குக் குவறந்த மவழப் பபொழிவவப் பபற்றுள்ளது. 

❖ உலகில் மிகக் குவறந்த சவர ்ம ்டல ஈரப்பதத்வத இந்தப் பகுதி பபறுவதற்கு இதுசவ 

முக்கியக் கொர மொகும். 

❖ இந்தக் க ிப்பொனது GRACE-FO என்ற பசயற்வகக் சகொள் தரவின் அடிப்பவடயில் 

சமற்பகொள்ளப் பட்டுள்ளது.  

 

லாங்ஆப்ஸ் திட்டம் 

❖ இது இங்கிலொந்துக்கும் ஜப்பொனுக்கும் இவடயிலொன ஒரு கூட்டுமுயற்சியொகும். 

❖ இந்த நடவடிக்வகயின் கீழ், ஜப்பொன் மற்றும் இங்கிலொந்து ஆகிய நொடுகவளச ்சசரந்்த 

விஞ்ஞொனிகள் புகுஷிமொ சபொன்ற பவழய அணுசக்தி நிவலயங்கவள அகற்ற புதிய 

மற்றும் பொதுகொப்பொன பதொழில்நுட்பங்கவள உருவொக்குவொரக்ள். 

❖ இது சுனொமி மற்றும் பூகம்பங்களொல் கடுவமயொக சசதமவடந்துள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டம் நீ ்ட சரொசபொ கரங்கவளப் பயன்படுத்துவதொல் "லொங்ஆப்ஸ் திட்டம்" 

என்று அவழக்கப் படுகிறது. 

 

திடீர் இதடயடுக்கு மண்டல சவப்பமாதல் 

❖ பதன்னிந்தியொவொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 01 முதல் ஜனவரி 17 வவர 

ஆகியவற்றிற்கு இவடப்பட்ட கொலக் கட்டத்தில் மிக அதிகப்படியொன மவழப் 

பபொழிவவ (வழக்கத்வத விட 10  மடங்கு அதிகமொக) பபற்றுள்ளது. 

❖ விஞ்ஞொனிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தக் குளிரக்ொல மவழப் பபொழிவொனது ஆரக்்டிக் 

பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர ்இவடயடுக்கு ம ்டல பவப்பமொதல் கொர மொக ஏற்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ திடீர ் இவடயடுக்கு ம ்டல பவப்பமொதல் என்பது துருவ இவடயடுக்கு பவப்ப 

நிவலயொனது 50 டிகிரி பசல்சிஷியஸ் வவர அதிகரிக்கும் ஒரு நிகழ்வொகும். 

❖ இது வட அவரக் சகொளத்தில் சமற்குக் கொற்றுகளின் பஜட ்துருவக் கொற்சறொட்டமொனது 

இயற்வகயொக ஏற்படும் வொனிவல அவமப்புகளினொல் பொதிக்கப்படுவதற்கு முன்பொக 

ஏற்படுகின்றது. 

❖ இது பபொதுவொக துருவ சுழல் கொற்று என்றும் அவழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது துருவப் பகுதிகளில் ஏற்படும் குவறந்த கொற்றழுத்தத்தின் ஒரு சுழற்சிக் கூம்பு 

ஆகும். 

❖ இது குளிரக்ொலத்தில் வலுவொனதொக இருக்கும். 

❖ இது துருவ மற்றும் நடுப்பகுதி அட்சசரவகப் பகுதிகளுக்கிவடசய நிலவும் பவப்ப 

நிவலயில் ஏற்படும் மொற்றத்தின் கொர மொக நிகழ்கின்றது. 

❖ இது இவடயடுக்கு ம ்டலத்தில் சுழல்கின்றது.  

❖ அடுக்கு ம ்டலம் என்பது புவியின் சமற்பரப்பில் 10 கிசலொ மீட்டரிலிருந்து 50 கிசலொ 

மீட்டர ்உயரம் வவர பரவியுள்ள வளிம ்டல அடுக்கொகும். 
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திறன்மிகு வான்சவளி எதிர்ப்பு ஆயுதம் (SAAW) 

❖ சமீபத்தில் இந்துஸ்தொன் விமொன நிறுவனமொனது ைொக் விமொனத்திலிருந்து SAAW 

என்ற ஆயுதத்வத (Smart Anti Airfield Weapon) பவற்றிகரமொக சசொதவன பசய்துள்ளது. 

❖ SAAW ஆனது பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி சமம்பொட்டு அலமப்பினாை் உருவொக்கப் பட்டு 

உை்ைது. 

❖ SAAW ஆனது இந்தி  ஹாக் என்ற ஒரு கப்பலிலிருந்து ஏவப்பட்ட முேைாவது திறன்மிகு 

ஆயுேமாகும். 

❖ இது நீண்ட வரம்பு சகாண்ட துை்லி  வழிகாட்டலுடன் கூடிய ஒரு வான்சவைி எதிரப்்பு 

ஆயுேமாகும். 

❖ சபாதுவாக SAAW என்பது ஒரு குண்டாகும் (bomb). 

❖ இந்தி  அரசானது இந்தி க் கடற்பலட மற்றும் இந்தி  விமானப் பலட ஆகிய 

பவடகளுக்காக SAAW திட்டே்திற்கு ஒப்புேை் வழங்கியுை்ைது. 

 

 

NGC 2808 

❖ இந்திய வொனியற்பியல் நிறுவனமொனது (Indian Institute of Astrophysics - IIA) நமது 

பொல்பவளி ம ்டலத்தின் மிகப்பபரிய உரு ்வட வடிவத் பதொகுப்பில் ஒரு அரிய 

பவப்பமொன புற ஊதொ நிற பிரகொசமிகு நட்சத்திரங்கவளக் க ்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது UVIT என்ற பதொவலசநொக்கியின் உதவியுடன் க ்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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❖ UVIT என்பது புறஊோ படே ்சோலைதநாக்கி (Ultra Violet Imaging Telescope) என்பலேக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ இது ஆஸ்ட்சரொசொட் என்ற சச ற்லகக் தகாைிை் சபாருே்ேப்பட்டுை்ைது. 

❖ ஆஸ்ட்தராசாட் என்பது இந்தி ாவின் முேைாவது பை்தவறு அலை நீைம் சகாண்ட ஒரு 

வான்சவைி சச ற்லக தகாைாகும். 

❖ புற ஊோ படே ் சோலைதநாக்கி என்பது மூன்றிை் ஒன்றாக உை்ை படே ் சோழிை் 

நுட்பமாகும். 

❖ இது புறஊோவிற்கு அருகிலுை்ை, புைப்படக் கூடி  மற்றும் புற ஊோவிற்கு அப்பால் 

உை்ை அலைநீைங்கலை ஆ ்வு சச ்யும். 

❖ NGC 2808 ஆனது குலறந்ேது 5 ேலைமுலற நட்சே்திரங்கலைக் சகாண்டிருக்கும் என்று 

நம்பப் படுகின்றது. 

❖ IIA என்பது இந்தி  அரசின் மே்தி  அறிவி ை் மற்றும் சோழிை்நுட்பே ்துலறயின் கீழ் 

உை்ை ஒரு ேன்னாட்சி நிறுவனமாகும். 

 

பாரக்்கர் சூரிய ஒளி ஆய்வுத் திட்டம் 

❖ பொரக்்கர ் சூரிய ஆய்வு பசயற்வகக் சகொளொனது 7வது முவறயொக பவற்றிகரமொக 

சூரியவனச ்சுழன்று வந்துள்ளது. 

❖ இது சூரியனின் சமற்பரப்பிலிருந்து 8.4 மில்லியன் வமல்கவள (13.5 மில்லியன் கிசலொ 

மீட்டரக்ள்) கடந்துள்ளது. 

❖ நொசொவின் பொரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுத் திட்டமொனது சூரியனின் நமது புரிதல் குறித்து  

தனது தரவுகவள அளிக்கின்றது. 

❖ இதற்கு முன்பு எந்தபவொரு பசயற்வகக் சகொளும் பசன்றிரொத வவகயில் சூரியனின் 

வளிம ்டலத்தின் உள்சள சூரியனின் சமற்பரப்பிற்கு மிக பநருக்கமொக இது 

பய ிக்க உள்ளது. 

 

 

பிரபஞ்ெத்தின் ஓதெ 

❖ சமீபத்தில் இது ஈரப்்பு அவலகளுக்கொன வட அபமரிக்க நொசனொ பைட்ஸ் எனும் ஒரு 

ஆய்வகத்தினொல் க ்டறியப் பட்டது. 

❖ விஞ்ஞொனிகளின் கூற்றுப்படி, ஹம் எனும் ஓவச ஆனது ஈரப்்பு அலைகைினாை் 

உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 
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❖ இது ”பை்சர”் எனப்படும் சச ை்பாடற்ற நட்சே்திரே்தின் ஒரு வலகயிலிருந்து சவைி 

வருகின்றது. 

❖ இந்ே நட்சே்திரங்கை் சபாதுவாக ஒரு வவக நியூடர்ான் நட்சேத்ிரங்கைாகும். 

❖ முேன்முலற ாக இந்ே வலக ஓலச ானது ஒரு பை்சர ் தமாேலினாை் தகட்கப் 

படுகின்றது. 

❖ இேற்கு முன்பு விஞ்ஞானிகை் இது தபான்ற ஒரு ஓலசல க் கண்டுபிடிே்துை்ைனர.் 

❖ எனினும், அலவ ஒரு கருந்துலை இலணப்பினாை் ஏற்பட்டலவ ாகும். 

❖ கருந்துலை இலணப்பினாை் ஏற்பட்ட இந்ே வலக ஓலச ானது லிதகா என்ற 

ஆ ்வகே்தினாை் கண்டறி ப்பட்டது. 

 

தடட்டனில் கிராகன் மநர 

❖ வடட்டனில் (சனிக் சகொளின் சந்திரன்) உள்ள மிகப்பபரியக் கடலொனது அதன் 

வமயத்தில் ஆயிரம் அடி ஆழத்தில் இருப்பதொக ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் சமீபத்தில் 

க ்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ கிரொகன் மசர என்பது வடட்டனின் வட துருவத்தில் அவமந்துள்ள மிகப்பபரிய திரவப் 

பகுதியொகும். 

❖ இது ஈத்சதன் மற்றும் மீதச்தன் ஆகியவற்றொல் ஆனது. 

❖ இது கொசினி என்ற வி ்கலத்தின் வி ்பவளி ஆய்வு மூலம் க ்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ நொசொ, இத்தொலிய வி ்பவளி நிறுவனம் மற்றும் ஐசரொப்பிய வி ்பவளி நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் ஒத்துவழப்பின் கீழ் கொசினி உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ வடட்டவனச ்சுற்றி வந்த முதல் வி ்கலம் கொசினி ஆகும். 

❖ கிரொகன் மசரவில் உள்ள ஒரு தீவுக்கு “பமய்டொ இன்சுலொ” என்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ பூமிவயத ்தவிர சவறு ஒரு கிரகத்தில் அல்லது சந்திரனில் பபயரிடப்பட்ட முதல் தீவு 

இதுவொகும். 
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மீரக்ட் நரடிநயா அதல சதாதலநநாக்கி 

❖ மீரக்ட் என்ற சரடிசயொ அவல பதொவலசநொக்கியொனது பதன்னொப்பிரிக்கொவின் வடக்கு 

முவனயில் அவமந்துள்ளது. 

❖ இது சமீபத்தில் இர ்டு மொபபரும் சரடிசயொ அவல வி ்மீன் திரள்கவளக் 

க ்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration) என்ற க க்பகடுப்பின் 

கீழ் வி ்மீன் திரள்கள் (Galaxy) க ்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ க ்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த வி ்மீன் திரள்கள் இதற்கு முன்னர ் க ்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மற்றவற்வற விட 93 சதவீதம் பபரியவவ. 

❖ இறுதியொன சதுர கிசலொமீட்டர ்பரப்பு  (Square Kilometre Array - SKA) பதொவலசநொக்கியின் 

நொன்கு முன்சனொடிகளில் மீரக்ட் பதொவலசநொக்கியும் ஒன்றொகும். 

❖ SKA என்பது பதன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் ஆஸ்திசரலியொவில் கட்டப்பட்ட, அரசுகளுக்கு 

இவடசயயொன ஒரு சரடிசயொ அவல பதொவலசநொக்கித் திட்டமொகும். 

❖ SKA என்பது உலகின் ஒரு மிகப்பபரிய சரடிசயொ அவல பதொவலசநொக்கிவய 

உருவொக்குவதற்கொன ஒரு சரவ்சதச முயற்சியொகும். 

 

நீலநிற தாதரக் கீற்று மின்னல் 

❖ சரவ்சதச வி ்பவளி நிவலயத்திலுள்ள விஞ்ஞொனிகள் இடி சமகங்களிலிருந்து சமல் 

சநொக்கி எழும்பி வரும் ஒரு பிரகொசமொன நீலநிற மின்னல் அவலவயக் க ்டறிந்து 

உள்ளனர.்  

❖ இடியின் தமற்பகுதியிலிருந்து வரும் மின் உமிழ்வுகைின் காரணமாக இது தபான்ற 

நீைநிறே் தொவரக் கீற்று மின்னல்கவள நிைே்திலிருந்துக் கண்காணிப்பது மிகவும் 

கடினமாகும். 

❖ ஆனாை், விண்சவைியிலிருந்து ஒருவர ்இலே மிக எைிோகக் காணைாம். 

❖ நீைநிறத் தொவரக் கீற்று மின்னல்கள் வழக்கமான மின்னை் உமிழ்வுகைாகே ்

சோடங்குகின்றன.  

❖ இது ஒரு இடியிை் தமற்புற தநர ்முலனப் பகுதி மற்றும் அ னிப் பகுதிக்கு தமதை உள்ள 

எதிரம்லற மவறப்பு அடுக்கு ஆகி வற்றிற்கிலடத  உருவாகின்றது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இந்தியாவின் மாநில அளவிலான நநாய்ப் பிரெச்ிதன முன்சனடுப்பு 

❖ இது இந்திய மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக் கழகம், இந்திய பபொது சுகொதொர அவமப்பு மற்றும் 

சுகொதொர அளவுகள் & மதிப்பீடுகளுக்கான லம ம் ஆகி வற்றின் ஒரு கூட்டு மு ற்சி 

ஆகும். 

❖ இந்ே அறிக்லகயின் படி, 2019 ஆம் ஆ ்டிை் காற்று மாசுபாடானது 1.7 மிை்லி ன் என்ற 

எ ் ிக்வகயில் இந்தி ரக்லைக் சகான்றுை்ைது. 

❖ இது நாட்டிை் நிகழும் சமாே்ே இறப்புகைிை் 18% இறப்புகலைப் பதிவு சச ்துை்ைது. 

❖ கடந்ே 20 ஆண்டுகைிை் (1990-2019) வீட்டிற்குை்தை ஏற்படும் காற்று மாசுபாடானது 64% 

அளவிற்கு குவறவொன இறப்புகளுக்கு வழி வகுே்துை்ைது. 

❖ ஆனொல் திறந்ேசவைிக் காற்று மாசுபாட்டின் மூைம் ஏற்படும் இறப்பானது இந்ேக் 

காைக்கட்டே்தில் 115% என்ற அைவிை் அதிகரிே்துை்ைது. 

❖ இதிை் காற்று மாசுபாட்டினாை் ஏற்படும் நுலரயீரை் தநா ்ப் பாதிப்பானது அதிகப் 

பங்லகக் சகாண்டுை்ைது.  

❖ இந்தி ாவானது காற்று மாசுபாட்டினாை் ஏற்படும் இறப்புகை் மற்றும் முதிரொ 

இறப்புகைின் காரணமாக 1.4% அளவிற்கு சமாே்ே உை்நாட்டு உற்பே்தில  (ரூ.2,60,000 

தகாடி) இழந்துை்ைது. 

❖ காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக ஏற்படும் சபாருைாோர இழப்பானது ஒரு  

மாநிைத்தின் சமாே்ே உை்நாட்டு உற்பே்தியின் சேவீேத்தின் அடிப்பவடயில் மே்தி  

இந்தி  மாநிைங்கை் மற்றும் வட இந்திய மாநிைங்கைிை் அதிகமாக உை்ைது. 

❖ இலவ உே்ேரப் பிரதேசம் (சமாே்ே மொநில உை்நாட்டு உற்பே்தியிை் 2.2%) மற்றும் பீகார ்

(சமாே்ே மொநில உை்நாட்டு உற்பே்தியிை்  2%) ஆகி  மொநிலங்களில் அதிகமாக 

உை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் திை்லி ானது காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக அதிகமான ேைா 

தனிநபர ் சபாருைாோர இழப்லபப் பதிவு சச ்துை்ைது, இேற்கு அடுே்ே இடே்திை் 

ஹரி ானா மாநிைம் உை்ைது.  

 

ெர்வநதெ நீலக் சகாடிகள் 

❖ கடற்கவரகளுக்கொன நீலக் பகொடி திடட்மொனது சரவ்சதச அளவில் அரசு சொரொ மற்றும் 

இலொப சநொக்கற்ற அவமப்பொன சுற்றுசச்ூழல் கல்விக்கொன அறக்கட்டவள (Foundation 

for Environmental Education - FEE) என்ற அவமப்பொல் இயக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்தியொவில் கப்பட ்(சகரளொ), சிவரொஜ்பூர ்(குஜரொத)், சகொக்லொ (வடயு), கொசரச்கொட ்

மற்றும் பொதுபித்ரி (கரந்ொடகொ), ருஷிபகொ ்டொ (ஆந்திரப் பிரசதசம்), சகொல்டன் (ஒடிசொ) 

மற்றும் ரொதொநகர ் (அந்தமொன் & நிக்சகொபொர ் தீவுகள்) ஆகிய இடங்களில் ஏற்றப் 

பட்டது. 

❖ இந்த 8 கடற்கவரகளுக்கொக சவ ்டி சரவ்சதச நீலக் பகொடிச ்சொன்றிதவழ இந்தியொ 

பபற்றுள்ளது. 

❖ FEE என்ற அவமப்பு பிரொன்சில் 1985 ஆம் ஆ ்டில் பதொடங்கப்பட்டது. 

❖ இது சபொன்று 560க்கும் சமற்பட்ட கடற்கவரகவளக் பகொ ்ட பட்டியலில் ஸ்பபயின் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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பனிப் நபரூழிக் கால காண்டாமிருகம் 

❖ ரஷ்யொவில் வசபீரியொவின் யொகுட்டியொவில் விஞ்ஞொனிகளொல் முழுவமயொக 

சிவதவுறொத ஒரு கொ ்டொமிருகத்தின் உடல் க ்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 20,000 முதல் 50,000 ஆ ்டுகள் வவர பழவமயொனது என்று கூறப் படுகிறது. 

❖ ரஷ்யொவில் பபரம்ொஃப்சரொஸ்ட் (Permafrost) என்ற நிரந்தரப் பனி உருகுவதொல் இது 

பதரிய வந்தது. 

❖ ரஷ்யொவின்  சுமொர ்65% பகுதி  நிரந்தரப் பனி அவமப்பொல் சூழப்பட்டுள்ளது. 

❖ பபரம்ொஃப்சரொஸ்ட ் என்பது குவறந்தபட்சம் இர ்டு வருடங்களுக்கு முற்றிலும் 

உவறந்து கிவடக்கும் ஒரு வவக நிலமொகும். 

❖ பபரம்ொஃப்சரொஸ்ட் ஆனது பவப்பநிவல மற்றும் கொலத்தின் அடிப்பவடயில் 

வவரயறுக்கப் படுகிறது. 

❖ பபரம்ொஃப்சரொஸ்ட் ஆனது ரஷ்யொ, கனடொ மற்றும் அபமரிக்கொவில் (அலொஸ்கொ) 

கொ ப் படுகிறது. 

 

 

மதிசகட்டான் நொதல நதசியப் பூங்கா 

❖ மதிபகட்டொன் சசொவல சதசியப் பூங்கொவவச ்சுற்றியுள்ள 1 கிசலொ மீட்டர ்பகுதியொனது 

சுற்றுசச்ூழல் தொங்கு ம ்டலமொக (Eco-Sensitive Zones - ESZ) அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ இந்ே அறிவிக்லக ானது 1986 ஆம் ஆ ்டின் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்புச ் சட்டம் 

என்பதின் கீழ் மே்தி  சுற்றுசச்ூழை், வனம் மற்றும் காைநிலை மாற்றே் துலற 

அலமசச்கே்தினாை் சவைியிடப் பட்டுை்ைது. 
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❖ மதிசகட்டான் தசாலை தேசி ப் பூங்காவானது தகரைாவிை் உை்ை தமற்குே் சோடரச்ச்ி 

மலையின் சேற்குப் பகுதிகளில்  அலமந்துை்ைது. 

❖ இது ஏைக்கா ் மலைப் பகுதியின் அசை் காடுகைின் எஞ்சியுை்ை கலடசிப் பகுதி ாக 

விைங்குகின்றது. 

❖ இது தகரைா மற்றும் ேமிழ்நாடு ஆகி  2 மாநிைங்களுடன் ேனது எை்லை வரம்லபப் 

பகிரந்்துை்ைது. 

❖ நியூட்ரிதனா ஆ ்வு லம ே்தின் கட்டலமப்பிற்காக குறிக்கப் பட்ட இந்ே பகுதி ானது 

தேனியிை் உள்ளது. 

❖ இது மதிசகட்டான் தசாலை தேசி ப் பூங்காவின் கிழக்குப் பகுதியிை் அலமந்துை்ைது. 

❖ இந்ேப் பகுதி ானது ESZ ஆக அறிவிக்கப் படவிை்லை. 

❖ ESZ அை்ைது சுற்றுசச்ூழலி ை் ரீதியொக எைிதிை் பாதிப்புக்குை்ைாக கூடி  பகுதிகை் 

என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகை், தேசி ப் பூங்காக்கை், மற்றும் வனவிைங்குச ்

சரணாை ங்கலைச ்சுற்றியுை்ை 10 கிதைா மீடட்ர ்வரம்பிற்குை் உை்ை பகுதிகைாகும். 

❖ ESZகைாக அறிவிக்கப் படுவேன் தநாக்கம் இது தபான்ற பகுதிகலைச ் சுற்றிலும் 

ஏற்படும் நடவடிக்லககலை ஒழுங்குபடுே்துேை் மற்றும் அவற்வற தமைாண்லம 

சச ்ேை் ஆகி வற்றின் மூைம்  அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகவள ”அதிரச்ச்ில ே ்

ோங்கக் கூடி  பகுதிகைாக” உருவாக்கப் படுதல் என்பதொகும். 

❖ தமலும் இலவ உ ரி  பாதுகாப்புப் பகுதிகைிலிருந்து குலறந்ே பாதுகாப்புப் 

பகுதிகவளப் பிரிக்கும் வவகயில் ஒரு மாறுநிலை மண்டைமாக சச ை்படுகின்றன. 

 

நகாலார் இதல-மூக்கு சவளவால் 

❖ இந்த பவளவொல்கவள அழிவிலிருந்து கொப்பொற்ற கரந்ொடக வனத்துவற முயற்சிகவள 

சமற்பகொள்கிறது. 

❖ இது இந்தியொவில் அதுவும் கரந்ொடகொவின் ஒசர ஒரு குவகயில் மட்டுசம கொ ப் 

படுகிறது. 

❖ சரவ்சதச இயற்வகப் பொதுகொப்பிற்கொன ஒன்றியமொனது இந்த இனத்தின் நிவலவய  

'மிகவும் அருகி வரும் ஒரு உயிரினமொக' வவரயறுத்துள்ளது. 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிதல 

❖ இந்திய வொனிவல ஆய்வு வமயமொனது (Indian Meteorological Department - IMD) 2020 ஆம் 

ஆ ்டிை் இந்தி ாவின் காைநிலை குறிே்ே ேனது அறிக்லகல  சமீபத்தில் 

சவைியிட்டுை்ைது. 
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❖ IMD ஆனது முக்கி மாக வட இந்தி ப் சபருங்கடை் பகுதிகளுக்கு வானிலை 

முன்னறிவிப்புகலை வழங்குேை் மற்றும் பு ை்கைின் உருவாக்கம் குறிே்ேே் 

ேகவை்கலை அைிக்கின்றது. 

❖ வட இந்தி ப் சபருங்கடை் பகுதி ானது மைாக்கா நீரச் ்சந்தி, அரபிக் கடை், வங்காை 

விரிகுடா மற்றும் பாரசீக வலைகுடா ஆகி வற்லற உை்ைடக்கியுை்ைது. 

❖ IMDயின் தகவல்படி, 2020 ஆம் ஆ ்டொனது 1901 ஆம் ஆண்டு முேை் மிகவும் 

சவப்பமான 8வது ஆண்டாகும். 

❖ கடந்ே பே்ோண்டு காைே்திை், 2019-20 ஆ ்டொனது மிகுந்த சவப்பமான ஆண்டாகப் 

பதிவாகி து. 

❖ உே்ேரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார ்ஆகி லவ கடுலம ான வானிலையின் காரணமாக 

மிகவும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிைங்கைாகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டிை் இடி மற்றும் மின்னை் காரணமாக 215 இறப்புகை் நிகழ்ந்துை்ைன. 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டிை் இந்தி ாவிை் வருடாந்திர சராசரி புவிதமற்பரப்பு சவப்ப 

நிலை ானது வழக்கே்லே விட அதிகமாக இருந்ேது. 

❖ உைக வானிலை அலமப்பின்படி, உைக சராசரி தமற்பரப்பு சவப்பநிலை ானது +1.2oC 

என்ற அளவில் அதிகமொகப் பதிவாகி து. 

❖ சேன்தமற்குப் பருவக் காற்றின் தபாது சப ்ே பமொத்த மலழப் சபாழிவானது 

வழக்கே்லே விட அதிகமாக இருந்ேது. 

❖ 1961 மற்றும் 2010 ஆகிய ஆ ்டுகளுக்கிலடத  கணக்கிடப்பட்ட நீண்ட காை சராசரி 

அைவு 109% ஆகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆ ்டிை் 5 பு ை்கை் வட இந்தி ப் சபருங்கடலிை் உருவாகின. 

❖ ஆம்பன், புசரவி, நிசரக்ா, நிவர ்மற்றும் கதி ஆகி லவ அந்ே 5 பு ை்கைாகும். 

❖ இந்ேப் பு ை்கைிை் நிசரக்ா மற்றும் கதி ஆகி லவ அரபிக் கடலிலும் மற்றவவ 

வங்காை விரிகுடாவிலும் உருவாகின. 

 

மனித வனவிலங்கு நமாததலெ ்ெமாளிப்பதற்கான ஆநலாெதனக் குழு   

❖ மனித-வனவிலங்கு சமொதவல நிரவ்கிப்பதற்கொன ஆசலொசவனக்கு சவ ்டித் சதசிய 

வனவிலங்கு வொரியம் சமீபத்தில் தனது ஒப்புதவல அளித்துள்ளது. 

❖ வனவிலங்குப் பொதுகொப்புச ் சட்டம், 1972 என்ற சட்டத்தின் கீழ் மனித-வனவிலங்கு 

சமொதவலச ்சமொளிக்க கிரொமப் பஞ்சொயத்துகளுக்கு அதிகொரம் வழங்க இது திட்டம் 

தீட்டியுள்ளது. 

❖ சதசிய வனவிலங்கு வொரியத்தின் ஆசலொசவனயொனது கொட்டுப் பூவனவய (Caracal) 

அருகி வரும் உயிரினங்களின் பட்டியலில் சசரத்்துள்ளது. 

 

அண்டார்டிக் ஓநொன் துதள 

❖ ஓசசொன் அடுக்கில் மிக ஆழமொன மற்றும் மிகப்பபரிய இவடபவளி பகொ ்டிருந்த ஒரு 

அ ்டொரட்ிக் ஓசசொன் துவளயொனது மூடப்பட்டுள்ளது. 

❖ அ ்டொரட்ிக்கின் மீது ஆ ்டுசதொறும் நிகழும் ஓசசொன் துவளயொனது 2020 ஆம் 

ஆ ்டின் ஆகஸ்ட் மொதத்தின் நடுவில் இருந்து சவகமொக வளரந்்து அக்சடொபர ்

மொதத்தின் பதொடக்கத்தில் பபரியதொனது. 

❖ இந்தத் துவளயின் விரிவொக்கம் ஒரு வலுவொன, நிவலயொன மற்றும் குளிர ் துருவ 

சுழற்சி மற்றும் வளியடுக்கு ம ்டலத்தில் மிகவும் குளிரொன பவப்பநிவல 
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ஆகியவற்றொல் இயக்கப் படுகிறது. 

❖ இசத வொனிவலக் கொர ிகள் ஒரு சரித்திர நிகழ்வொன 2020 ஆம் ஆ ்டின் ஆரக்்டிக் 

ஓசசொன் துவள அவடபடுதல் என்ற நிகழ்விற்கும் பங்களித்தன. 

❖ ஒரு துருவ சுழற்சி என்பது துருவப் பிரொந்தியங்களில், குவறந்த அழுத்தப் பகுதியொன, 

மற்றும் குளிரந்்த கொற்றின் ஒரு பபரும் பரப்பொகும். 

❖ குளிரக்ொலத்தில், வட துருவத்தில் உள்ள துருவ சுழற்சி விரிவவடந்து, குளிரந்்த கொற்வற 

பதற்கு சநொக்கி அனுப்புகிறது. 

❖ ஓசசொன் துவள என்பது ஓசசொன் படலத்வத பமல்லியதொக மொற்றுவதொகும்.  

❖ குளிரச்ச்ியொன பவப்பநிவலயொல் இது தனது அளவில் பலப்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ இவட அடுக்கு ம ்டலத்தில் பவப்பநிவல உயரத் பதொடங்கும் சபொது, ஓசசொன் 

விரிவவடதல் குவறந்து, துருவ சுழற்சியொனது  பலவீனமவடகிறது. 

❖ மனிதனொல் உருவொக்கப் பட்ட ரசொயனங்கள் இவட அடுக்கு ம ்டலத்தில் உள்புகுந்து 

துருவ சுழற்சி உள்சள குவிகின்றன. 

❖ சூடொன பவப்பநிவல ஆதிக்கம் பசலுத்துவதொல் இது தனது அளவில் சுருங்கத ்

பதொடங்குகிறது.  

❖ துருவ சுழலொனது ஓசசொன் அடுக்கின் பவப்பநிவலவயக் குளிரச்ச்ியொக வவத்து 

இருப்பதொல் 2020 ஆ ்டின் அ ்டொரட்ிக் துவளயொனது வழக்கத்திற்கு மொறொக இருக்க 

வவக்கப் பட்டிருந்தது. 

 

 

இந்தியாவில் பறதவக் காய்ெெ்ல் திடீர்ப் சபருக்கம் 

❖ இந்தியொவில் பறவவக் கொய்சச்லொனது இமொசச்லப் பிரசதசத்தில் கொட்டு வொத்துகள், 

சகரளொவில் வொத்துகள், ரொஜஸ்தொன் மற்றும் மத்திய பிரசதசத்தில் கொகங்கள் ஆகிய 

உயிரினங்களில் பதிவொகியுள்ளது. 

❖ இது ைரியொனொவிலும் கொ ப்பட்டுள்ளது. 

❖ பறவவக் கொய்சச்ல் என்பது இன்ஃப்ளூயன்ஸொ வவக ஏ வவரஸொல் ஏற்படும் ஒரு 

பதொற்று சநொயொகும். 

❖ இன்ஃப்ளூயன்ஸொ வவக ஏ வவரஸில் பல வவககள் உள்ளன. 

❖ எச5்என்1 திரிபு ஆனது மனிதரக்ளுக்குத் பதொற்றும் முதல் இன்ஃப்ளூயன்ஸொ வவரஸ் 

ஆகும். 
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❖ உலக சுகொதொர அவமப்பின் கூற்றுப் படி, எச5்என்1 ஆனது ஒருவரிடமிருந்து 

மற்பறொருவருக்குப் பரவுவதில்வல. 

❖ இந்த வவரஸொனது பவப்பத்தின் கொர மொக அதிக உ ரத்ிறன் பகொ ்டுள்ளது 

மற்றும் சவமயல் பவப்பநிவலயில் இது இறக்கிறது. 

 

 

ஆசிய நீர்ப்பறதவ கணக்சகடுப்பு 

❖ இர ்டு நொள் நிகழ்வொன ஆசிய நீரப்்பறவவ க க்பகடுப்பு - 2020 ஆனது ஆந்திரப் 

பிரசதசத்தில் பதொடங்கியது. 

❖ இது 1987 ஆம் ஆ ்டில் பதொடங்கப் பட்டு ஆ ்டுசதொறும் நடக்கும் ஒரு நிகழ்வொகும். 

❖ இதன் முக்கிய சநொக்கம் நீரப்்பறவவகள் மற்றும் சதுப்புநிலங்களின் நிவலவயக் 

க ்கொ ிப்பதொகும். 

❖ இது ஆ ்டுசதொறும் பம்பொய் இயற்வக வரலொற்றுச ் சங்கம் மற்றும் சரவ்சதச 

சதுப்புநிலங்களுக்கொன நிறுவனம் ஆகியவற்றொல் ஒருங்கிவ க்கப்படுகிறது. 

 

கராகல் (காட்டுப்பூதன) 

❖ இது ரொஜஸ்தொன் மற்றும் குஜரொத் ஆகிய மொநிலங்களின்  சில பகுதிகளில் கொ ப் 

படுகின்ற அளவில் ஓரளவு பபரியதொக இருக்கும் கொட்டுப்பூவனயொகும் (கரொகல்). 

❖ வனவிலங்குகளுக்கொன சதசிய வொரியம் ஆனது இந்தியொவில் வனவிலங்கு 

பதொடரப்ொன அவனதத்ு விவகொரங்களுக்குமொன உசச் அவமப்பொகும். 

❖ 2003 ஆம் ஆ ்டில் அவமக்கப்பட்ட இது பிரதமரின் தவலவமயில் இயங்குகிறது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கொலநிவல மொற்றம் என்ற துவறயின் அவமசச்ர ்

இவ்வொரியத்தின் துவ த் தவலவரொக உள்ளொர.் 

❖ இது வனவிலங்கு (பொதுகொப்பு) சடட்ம், 1972 என்ற சட்டத்தின் கீழ் அவமக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப் பூரவ்மொன அவமப்பொகும். 

❖ பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகளொன சதசியப் பூங்கொக்கள் மற்றும் வனவிலங்குச ்

சர ொலயங்கள் சபொன்றவற்றிற்கு (அரசொங்கத ் திட்டங்கள் உட்பட) இது ஒப்புதல் 

அளிக்கிறது. 
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”ஒநர நகாள்” மாநாடு 

❖ இந்த மொநொடொனது இயற்வகப் பொதுகொப்வப முன்கூட்டிசய சமற்பகொள்வவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ இந்த மொநொட்டின் கருத்துரு, ”இயற்வகக்கொக அவனவரும் ஒருங்கிவ ந்து 

பசயல்படுதல்” என்பதொகும். 

❖ இந்த மொநொட்வட ஐக்கிய நொடுகள், உலக வங்கி மற்றும் பிரொன்சு ஆகியவவ 

இவ ந்து நடத்தின. 

❖ 2015 ஆம் ஆ ்டில் சமற்பகொள்ளப்பட்ட புகழ்பபற்ற பொரிஸ் ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு 

இதன் முதலொவது மொநொடொனது 2017 ஆம் ஆ ்டில் நடத்தப்பட்டது. 

 

 

நமலாண்தம செயல்திறன் மதிப்பீடு 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துவற அவமசச்ரொன பிரகொஷ் ஜவ்சடகர ்அவரக்ள் நொட்டில் உள்ள 

146 சதசியப் பூங்கொக்கள் மற்றும் வனவிலங்குச ்சர ொலயங்கள் மீதொன சமலொ ்வம 

பசயல்திறன் மதிப்பீட்வட பவளியிட்டுள்ளொர.் 

❖ நொட்டில் சமற்பகொள்ளப்படும் இசத வவகவயச ் சசரந்்த முதலொவது அறிக்வக இது 

ஆகும். 
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❖ தற்பபொழுது இந்தியொவொனது நொட்டின் பமொத்தப் புவிப் பரப்பில் 5% பரப்பிவன 

உள்ளடக்கக் கூடிய வவகயில் 903 பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகவளக் பகொ ்ட ஒரு 

வவலயவமப்பிவனக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ சமற்கு வங்கத்தின் ஜல்தொபொரொ சதசியப் பூங்கொ மற்றும் ரொய்கன்ஞ் வனவிலங்குச ்

சர ொலயம், இமொசச்லப் பிரசதசத்தின் பபரும் இமயமவல சதசியப் பூங்கொ, தீரத்்தன் 

வனவிலங்குச ் சர ொலயம் மற்றும் சொய்ஞ் வனவிலங்குச ் சர ொலயம் ஆகியவவ 

இந்தியொவில் உள்ள முதன்வமயொன 5 சதசியப் பூங்கொக்கள் மற்றும் சர ொலயங்கள் 

ஆகும்.  

❖ உத்தரப் பிரசதசத்தின் ஆவமகள் வனவிலங்குச ் சர ொலயம் மற்றும் உத்தரப் 

பிரசதசத்தின் பஜய் பிரகொஷ் நொரொய ் பறவவகள் சர ொலயம் ஆகியவவ கவடசி 

இடங்களில் தரவரிவசப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

 

 

பூெச்ிகளின் இறுதிநிதல  அழிவுகள் 

❖ சமீபத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள பூசச்ியியல் வல்லுநரக்ள் சதசிய  அறிவியல் 

கழகத்தின் கருத்தரங்கில் கலந்து பகொ ்டனர.் 

❖ பூசச்ியியல் வல்லுநரக்ளின் படி, பூசச்ிகளின் எ ் ிக்வகயொனது மிக சவகமொகக் 

குவறந்து வருகின்றது. 

❖ பூமியொனது ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் தனது பூசச்ி இனங்களில் 2% அளவிவன இழந்து 

வருகின்றது. 

❖ விஞ்ஞொனிகள் இதவன ”பூசச்ிகளின் இறுதிநிவல  அழிவுகள்” என்று பபயரிட்டுள்ளனர.் 

❖ பூசச்ிகளின் இறுதிநிவல அழிவுகளுக்கொன முக்கியமொன கொர ங்கள் பின்வருமொறு 

o பூசச்ிக் சகாை்லிகை் 

o காைநிலை மாற்றம் 

o ஒலி மாசுபாடு 

o கலைக் சகாை்லி 

o ஊடுருவை் இனங்கை் 

o நிைப் ப ன்பாட்டிை் மாறுபாடுகை் 

o தீவிர தவைாண்லம 
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❖ பூசச்ிகைின் எண்ணிக்லகக் குலறவானது வட அசமரிக்கா மற்றும் ஐதராப்பாவின் சிை 

பகுதிகைிை் மிகவும் அதிகளவில் நிகழ்ந்து வருகின்றது. 

❖ பூசச்ிகைின் அழிவு விகிேமானது பறலவகை், பாலூட்டிகை் மற்றும் ஊரவ்ன 

ஆகி வற்றின் அழிவு விகிேே்லே விட 8 மடங்கு அதிகமானோகும்.  

 

ஏற்றுக் சகாள்ளல் இதடசவளி அறிக்தக 2020 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தினொல் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்வகயொனது கொலநிவல மொற்றதத்ிற்கொன ஏற்றுக் பகொள்ளவல 

முன்கூட்டிசய சமற்பகொள்வதற்கு சதசிய மற்றும் சரவ்சதச முயற்சிகள் குறித்து 

அறிவிக்கின்றது. 

❖ இந்த அறிக்வகயொனது வளரும் நொடுகளுக்கொன கொலநிவல மொற்றத்தின் 

தொக்கங்களுக்கொன மொற்றியவமக்கப்பட்ட வருடொந்திர மதிப்பொனது 2050 ஆம் 

ஆ ்டில் 4 மடங்கொக இருக்கும் என்பவதக் க ்டறிந்துள்ளது. 

❖ மொற்றியவமக்கப்பட்ட நிதியியல் இவடபவளி என்பது மொற்றியவமக்கப்படட் விவல 

மற்றும் மொற்றியவமக்கப்பட்ட நிதி ஆகியவற்றிற்கிவடசயயொன ஒரு வித்தியொசம் 

ஆகும். 

 

மிகப்சபரிய சபரும் பசுதமெ ்சுவர் முன்சனடுப்பு 

❖ சமீபத்தில் சசைல் மற்றும் சகொரொவிற்கொன பபரும் பசுவமச ்சுவர ்முன்பனடுப்பொனது 

பல்லுயிரப்் பபருக்கத்திற்கொன ஒரு சகொள் மொநொட்டில் 14 பில்லியன் அபமரிக்க டொலர ்

நிதியுதவிவயப் பபற்றுள்ளது. 

❖ இது 8000 கிசலொ மீட்டர ் நீளம் மற்றும் 15 கிசலொ மீட்டர ் அகலம் பகொ ்ட அளவில் 

மரங்கள், தொவரத் திரள், புல்பவளிகள் மற்றும் தொவரங்கவள வளரப்்பதன் மூலம் 100 

மில்லியன் ஆப்பிரிக்கரக்ளின் வொழ்க்வகவய மொற்றுவவத  சநொக்கமொகக் 

பகொ ்டுள்ளது. 

 

❖ இது ஆப்பிரிக்கொவின் தவலவமயிலொன ஒரு முன்பனடுப்பொகும். 

❖ இது 17 ஐக்கிய நொடுகளின் நீடித்த வளரச்ச்ிக்கொன இலக்குகளில் 15 இலக்குகளுக்குத் 

தனது பங்களிப்வபச ்பசலுத்த உள்ளது. 

❖ இந்த திட்டமொனது 2030 ஆம் ஆ ்டில் 100 மில்லியன் பைக்சடர ்அளவிலொன சீரழிந்த 

நிலத்வத மீட்படடுப்பவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது.  
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❖ இந்ே முன்சனடுப்பிற்காக சாட், புரக்ிதனா பதசா, எரிே்திரி ா, எே்தித ாப்பி ா, மாலி, 

லநஜர,் சமௌரிட்டானி ா, லநஜீரி ா, சூடான், சசனகை், டிஜிசபௌட்டி ஆகி  நாடுகை் 

இலடயீட்டு மண்டைங்கைாகே் தேரந்்சேடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிை் நிைச ் சமநிலைல  அலடவதே பாலைவனமயமாேலைே ்

ேடுப்பேற்கான ஐக்கி  நாடுகை் ஒப்பந்ேே்தின் முக்கி க் குறிக்தகாைாகும்.  

 

மின்னணுக் கழிவு அறிக்தக 

❖ இது மத்திய மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் சமீபத்திய ஒரு அறிக்வகயொகும். 

❖ 2018-19 ஆம் ஆ ்டில் நொட்டில் உற்பத்தி பசய்யப் பட்டதொக மதிப்பிடப்பட்ட 

மின்னணுக் கழிவுகளில் பவறும் 10 சதவீதத்வதயும், 2017-18 ஆம் ஆ ்டில் உற்பதத்ி 

பசய்யப் பட்டவற்றில் பவறும் 3.5 சதவீதத்வதயும் இந்தியொ சசகரித்துள்ளது. 

❖ இந்தியொ 2017-18 ஆம் ஆ ்டில் 708,445 டன் மின்னணுக் கழிவுகவளயும், 2018-19 ஆம் 

ஆ ்டில்  771,215 டன் மின்னணுக் கழிவுகவளயும் உற்பத்தி பசய்துள்ளது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆ ்டில் இந்த எ ் ிக்வக 32 சதவீதம் உயரந்்து 1,014,961 டன்களொக 

உள்ளது. 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்கமொனது மின்னணுக் கழிவு சமலொ ்வம விதிகள், 2016 

என்ற விதிகவள வகுத்துள்ளது. 

❖ இது விரிவொக்கப்பட்ட உற்பத்தியொளர ் பபொறுப்பின் ஒரு பகுதியொக பவழய, 

பயன்படுத்த இயலொத மின்னணு தயொரிப்புகவளச ் சசகரிப்பதற்கும் சசரத்்து 

உற்பத்தியொளரக்வளப் பபொறுப்சபற்க வவக்கிறது. 

 

மிகப்சபரிய 'மிதக்கும்' சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிதலயம் 

❖ பகொசச்ின் சரவ்சதச விமொன நிவலயமொனது சகரள மொநிலத்தில் 452 கிசலொவொட் திறன் 

பகொ ்ட, மிகப்பபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிவலயங்களில் ஒன்வற 

நிறுவி உள்ளது. 

❖ இது பசயற்வகயொன இர ்டு ஏரிகளுக்கு சமல் அவமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ் பசயற்வக ஏரிகளில் இருந்து வரும் நீரொனது சகொல்ஃப் வமதொனத்தின் 

புல்பவளிகள் மீது நீரப்்பொசனம் பசய்ய பயன்படுதத்ப் படுகிறது. 

❖ பகொசச்ின் விமொன நிவலயமொனது 2015 ஆம் ஆ ்டில்  சூரிய சக்தியில் இயங்கும் 

உலகின் முதல் விமொன நிவலயமொக உருபவடுத்தது. 
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இந்தியாவில் முதல் ததலமுதற எத்தனால் உற்பத்தி 

❖ உ வு மற்றும் பபொது விநிசயொகத் துவறயொனது முந்வதய திட்டத்வத மொற்றி 

அவமத்து மொற்றியவமக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்வத அறிவித்துள்ளது. 

❖ சமலும் இது நிதி உதவிவய விரிவுபடுத்துவதற்கும் சசரத்்துப்  பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

❖ இந்திய உ வுக் கழகத்திலிருந்துப் பபறப்படும் மக்கொசச்சொளம் மற்றும் அரிசி 

அகியவற்றிலிருந்து எத்தனொல் தயொரிக்க சவ ்டிய வடிசொவலகவள அவமப்பவத 

அரசொங்கம் ஊக்குவிக்கிறது. 

❖ இது 2025 ஆம் ஆ ்டில் 20% அளவிலொன கலவவவய அவடவவதயும், நொட்டில் 

எத்தனொல் உற்பத்தித் திறனின் சதவவவயப் பூரத்்தி பசய்வவதயும் சநொக்கமொகக் 

பகொ ்டுள்ளது. 

❖ எ ்ப ய் சதவவகவளப் பூரத்்தி பசய்வதற்கொக சவ ்டி இறக்குமதிவயச ்சொரந்்து 

இருப்பவதக் குவறக்கும் சநொக்கில் 2030 ஆம் ஆ ்டளவில் இந்தியொவுக்குச ்சுமொர ்1,000 

சகொடி லிட்டர ்எத்தனொல் சதவவப்படும். 

❖ இந்தியொ தற்சபொது 684 சகொடி லிட்டர ் அளவிற்கு எத்தனொவல உற்பதத்ி பசய்யும் 

திறவனக் பகொ ்டு உள்ளது. 

❖ முதலொம் தவலமுவற (1 ஜி) எத்தனொல் ஆனது  தொனியங்கள் (அரிசி, சகொதுவம, பொரல்ி, 

மக்கொச ் சசொளம் மற்றும் சசொளம்), கரும்பு மற்றும் சரக்்கவர வள்ளிக் கிழங்கு 

சபொன்றவற்றின்  தீவனப் பபொருட்களிலிருந்து தயொரிக்கப் படுகிறது. 

 

❖ இந்த நடவடிக்வக சரக்்கவரத் துவற மற்றும் விவசொயிகளுக்குப் பயனுள்ளதொகக் 

கருதப் படுகிறது. 

❖ 2016-17 ஆ ்வடத் தவிர, 2010-11 ஆம் ஆ ்டிலிருந்து நொட்டில் சரக்்கவர அதிக அளவில் 

உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு வருகிறது (அப்சபொது வறட்சி கொர மொக உற்பத்தி 

குவறந்தது). 

 

பங்கப்பூர் ஓநாய் ெரணாலயம் 

❖ சகொப்பல் மொவட்டத்தில் பங்கப்பூரில் உள்ள வற ்ட நிலங்களில் முதல் முவறயொக 

‘ஓநொய் சர ொலயம்’ ஒன்வற அவமக்க கரந்ொடக மொநில வனவிலங்கு வொரியம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தியச ் சொம்பல் நிற ஓநொய் ஆனது மித வறட்சி மற்றும் வறட்சியொன பகுதிகளில் 

வொழ்கின்ற சொம்பல் ஓநொய் என்ற ஒருவவக இனதவ்தச ்சசரந்்ததொகும். 

❖ இது தக்கொ ப் பீடபூமியின் வற ்ட புல்பவளிப் பகுதிகளில் வொழ்கிறது. 
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இயற்தகக்கான பன்னாட்டு நிதியத்தின் அறிக்தக 

❖ இது கொடுகள் அழிப்புத ்தளங்களில் கடந்த 10 ஆ ்டுகளில் 43 மில்லியன் பைக்சடர ்

நிலங்கள் அழிக்கப் பட்டுள்ளதொக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது பதன் அபமரிக்கொ, ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் பதன் கிழக்கு ஆசியொ ஆகியவற்றில் 

உள்ள 29 தளங்கள் உலகக் கொடுகள் இழப்பின் பொதியளவு இழப்பிற்கு கொர மொக 

உள்ளவதக் க ்டறிந்துள்ளது. 

❖ பிசரசிலில் உள்ள அசமசொன் மற்றும் பசரர்ொசடொ , பபொலிவியொவில் உள்ள அசமசொன், 

பரொகுசவ, அரப்ஜன்டினொ, மடகொஸ்கர,் இந்சதொசனசியொவில் உள்ள சுமதர்ொ மற்றும் 

சபொரன்ிசயொ மற்றும் மசலசியொ ஆகியவவ கடுவமயொக பொதிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 

புதிய எறும்பு இனங்கள் 

❖ அரிய வவகயில் புதிய எறும்பு இனங்களொனது தமிழ்நொடு மற்றும் சகரளொவில் 

க ்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அசத இனத்தின் மற்ற வவக இனங்களிலிருந்து உ ரவ்ிகளின் எ ் ிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில் சவறுபடுகிறது. 

❖ ஒசசரியொ சஜொஷி (Ooceraea Joshii) என்ற வவகயொனது சகரளொவின் சபரி ார ்புலிகை் 

காப்பகே்திை் கண்டறி ப்பட்டுை்ைது. 

❖ ஒதசரி ா சடகாதமரா (Ooceraea decamera) என்ற வவகயொனது மதுலரயிை் உை்ை 

அழகர ்தகாவிலிை் கண்டறி ப்பட்டுை்ைது. 

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


                            

 

 

149 
 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

புதிய அனுபவம் மண்டபம் 

❖ பசவகல்யொனில் ‘புதிய அனுபவம் ம ்டபதத்ிற்கு' கரந்ொடக முதல்வர ் பி.எஸ். 

எடியூரப்பொ அடிக்கல் நொட்டினொர.் 

❖ இந்தக் கட்டிடமொனது கல்யொ ிச ் சொளுக்கிய பொ ியிலொன கட்டிடக் கவலகவளப் 

பின்பற்றிக் கட்டப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 12 ஆம் நூற்றொ ்டின் கவிஞர ்மற்றும் தத்துவஞொனியொன  பசவ ் ொ  வொழ்ந்த 

ஒரு இடமொகும். 

❖ 12 ஆம் நூற்றொ ்டில் கரந்ொடகொவில் கொலசச்ூரி வம்சத்தின் மன்னர ் முதலொம் 

பிஜ்ஜலொவின் கொலத்தில் தத்துவஞொனி பசவ ் ொ வொழ்ந்துள்ளொர.் 

❖ வசச்னொஸ் என்று பிரபலமொக அறியப் படும் தனது கவிவதத் பதொகுப்பு  மூலம் சமூக 

விழிப்பு ரவ்வப் பரப்பியவர ்பசவ ் ொ ஆவொர.் 

 

 

அருணாெெ்லப் பிரநதெத்தில்  வநனடியம் 

❖ வசனடியம் என்ற உசலொகமொனது அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தின் படசபொ மற்றும் 

தமொங் பகுதியில் உள்ள சபலிசயொ - புசரொபடசரொசசொயிக் கொரப்சனசியன் பயவலட ்

என்ற வவக பொவறகளில் க ்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியொவில் வசனடியத்தின் மீதொன ஒரு முதன்வம இருப்பின் முதலொவது பதிவு 

அறிக்வக இதுவொகும். 
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❖ இந்த அகழொய்வொனது இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு அவமப்பினொல் சமற்பகொள்ளப் பட்டு 

உள்ளது.  

❖ வசனடியம் என்பது எஃகு மற்றும் வடட்டொனியத்வத வலுப்படுதத்ுவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் உயரம்திப்பு பகொ ்ட ஒரு உசலொகமொகும்.  

❖ அரு ொசச்லப் பிரசதசத்தில் கொ ப்படும் வசனடியத்தின் கனிமமயமொக்கல் என்பது 

புவியியல் ரீதியொக சீனொவின் வசனடியம் இருப்பொன கொரப்சனசிய சஷல் வவக என்ற 

படிமத்தில் உள்ள”கல் நிலக்கரிவய” சபொன்றதொகும்.  

❖ இந்த உயர ் வசனடியப் பபொருளொனது 16% வவர நிர ்யிக்கப்பட்ட கரிமப் 

பபொருளுடன் உள்ள கிரொவபட்டுடன் பதொடரப்ுவடயதொகும்.  

❖ வசனடியம் வவக எஃகு ஆனது பல்சக்கரங்கள் , மிதிவ ்டிச ் சட்ட்ங்கள், அசச்ுகள் 

மற்றும் இதர முக்கியப் பபொருட்களில் பயன்படுதத்ப்படுகின்றது.  

❖ உலகில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 85% வசனடியமொனது எஃகு சசரக்்வகப் பபொருளொகப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

❖ இந்தியொவொனது வருடொந்திரமொக 3360 பமட்ரிக் டன்கள் என்ற அளவில் வசனடியத்வத 

நுகரக்ின்றது. 

❖ இது உலகினொல் நுகரப்படும் வசனடியத்தின் அளவில் 4% அளவுவடயதொகும். 

❖ சீனொவொனது உலக  வசனடியத்தில் 57% அளவவ உற்பத்தி பசய்து 44% வசனடியத்வத 

நுகரக்ின்றது. 

❖ சீனொவில் அதிக வசனடியம் இருப்புகள் உள்ளன, இதற்கு அடுத்து ரஷ்யொ  மற்றும் பதன் 

ஆப்பிரிக்கொவில் அதிக அளவில் வசனடியம் இருப்புகள் உள்ளன. 

 

 

கமலம் பழம் 

❖ டிரொகன் பழத்வத கமலம் என்று பபயர ்மொற்ற குஜரொத் மொநில அரசு முடிவு பசய்து 

உள்ளது. 

❖ கமலம் என்றொல் சமஸ்கிருதத்தில் தொமவர என்று பபொருள் . 

❖ இந்தப் பழத்தின் பவளிப்புற வடிவம் தொமவர மலவரப் சபொன்று ஒத்திருப்பதொல் இந்த 

மறுபபயரிடுதல் பசய்யப் பட்டுள்ளது. 
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ராட்டில் நீர் மின் திட்டம் 

❖ மத்திய அவமசச்ரவவயொனது ரொட்டில் நீர ்மின் திட்டத்திற்கொன முதலீட்டிற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. 

❖ ரொட்டில் நீர ் மின் திடட்மொனது ஜம்மு கொஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரசதசத்தின் கிஸ்துவொர ்

மொவட்டத்தில் உள்ள பசனொப் நதியின் மீது அவமந்துள்ளது.  

 

 

மாநில நிறுவன தினம் 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 21 அன்று, சமகொலயொ, ம ிப்பூர ்மற்றும் திரிபுரொ ஆகியவவ 

தங்கள் மொநில நிறுவன தினத்வதக் பகொ ்டொடின. 

❖ மூன்று மொநிலங்களும் 1972 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 21 அன்று தங்கள் மொநில அந்தஸ்வதப் 

பபற்றன. 

❖ வடகிழக்குப் பகுதிகள் (மறுசீரவமப்பு) சட்டம், 1971 என்ற சட்டமொனது இந்தியொவின் 

வடகிழக்குப் பிரொந்தியத்தின் எல்வலகவள மொற்றியவமத்தது. 

❖ முந்வதய சுசதச மொநிலங்களொன திரிபுரொ மற்றும் ம ிப்பூர ் 1949 ஆம் ஆ ்டு 

அக்சடொபர ்மொதத்தில் இந்தியொவுடன் இவ க்கப்பட்டன. 

❖ 1970 ஆம் ஆ ்டு ஏப்ரல் 2 அன்று அசொம் மொநிலத்திற்குள்ளிருந்து ஒரு தன்னொட்சி 

மொநிலமொக சமகொலயொ உருவொக்கப்பட்டது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பாவனா காந்த் 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டு குடியரசு தின அ ிவகுப்பில் கலந்து பகொள்ள இருக்கும் முதலொவது 

பப ் சபொர ்விமொனி பொவனொ கொந்த் ஆவொர.் 

❖ இவர ் இந்திய விமொனப் பவடயின் அ ிவகுப்பின் ஒரு பகுதியொக கலந்து பகொள்ள 

உள்ளொர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆ ்டில் இவர ் சபொர ் நடவடிக்வககவள சமற்பகொள்வதற்கு தகுதி பபற்ற 

இந்தியொவின் முதலொவது பப ் சபொர ்விமொனியொக உருபவடுத்தொர.் 

❖ இவர ் 2020 ஆம் ஆ ்டு மொரச் ் மொதத்தில் இந்தியக் குடியரசுத் தவலவர ் ரொம்நொத் 

சகொவிந்த் அவரக்ளிடமிருந்து நொரி சக்தி புரஸ்கர ்என்ற விருவதப் பபற்றொர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆ ்டில் இந்திய விமொனப் பவடயில் இவ க்கப்பட்ட முதல் பப ் சபொர ்

விமொனிகளில் இவரும் ஒருவரொவொர.் 
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நிலக்கரித் துதற அதமெெ்ரின் விருது 

❖ மத்திய சுரங்கங்கள் மற்றும் நிலக்கரித் துவற அவமசச்ரொன பிரகலொத் சஜொஷி 

அவரக்ள் நிலக்கரித் துவறக்கொன அவமசச்ரின் விருவத மத்திய நிலக்கரித் துவற 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கினொர.் 

❖ இது இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் (Coal India Ltd - CIL) கிவள நிறுவனமொகும். இதன் 

தவலவமயகம் ஜாரக்்கண்ட்டின் ராஞ்சியிை் அலமந்துை்ைது.  

❖ தமலும் அலமசச்ர ் நாட்டிை் சிறந்ே மற்றும் நீடிே்ே நிைக்கரிச ் சுரங்கே்லே 

ஊக்குவிே்ேலுக்காக ஏற்படுே்ேப்பட்ட இதே விருதிலன CIL நிறுவனத்தின் கிலை 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கினார.் 

❖ வடக்கு நிைக்கரி நிறுவனமானது நிைக்கரி உற்பே்தியிை் தனது ேலைசிறந்ே 

சச ை்பாட்டிற்காக இந்ே விருலேப் சபற்றுை்ை அசத சமயம் சேன் நிைக்கரி 

நிறுவனமானது நீடிே்ே சுரங்கே்திற்காக இந்ே விருலேப் சபற்றுை்ைது. 

 

 

தமக்நகல் மற்றும் சஷய்லா சஹல்டு பரிசு 2021 

❖ பபரக்்லியில் உள்ள கலிசபொரன்ியொ பல்கவலக்கழகத்வதச ் சசரந்்த ஸ்ரீவஸ்தவொ,  

மற்றும் EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) நிறுவனத்தின் ஆடம் மொரக்ஸ் 

மற்றும் சயல் பல்கவலக்கழகத்வதச ்சசரந்்த சடனியல் ஆலன் ஸ்பீல்சமன் ஆகிசயொர ்

2021 ஆம் ஆ ்டின் வமக்சகல் மற்றும் பஷய்லொ பைல்டு பரிவசப் பபறுவொரக்ள். 

❖ நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவொ என்பவர ்ஓர ்இளம் இந்திய க ிதவியலொளர ்ஆவொர.் 

❖ கடிசன்-சிங்கர ் க க்கு மற்றும் ரொமொனுஜன் வவரபடங்கள் குறித்த நீ ்டகொலக் 

சகள்விகளுக்கு அவர ்தீரவ்ு க ்டதற்கொக இந்த விருது வழங்கப் படுகிறது. 
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பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரிய பால புரஸ்கர் விருது 2021 

❖ இது 21 மொநிலங்கள் / ஒன்றியப் பிரசதசங்களின் 32 மொவட்டங்கவளச ் சசரந்்த 32 

குழந்வதகளுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ புத்தொக்கம், கல்வி, விவளயொட்டு, கவல மற்றும் கலொசச்ொரம், சமூகச ்சசவவ மற்றும் 

து ிசச்ல் ஆகிய துவறகளில் தனித்துவமொன திறன்களும் சிறப்பொன சொதவனகளும் 

பபற்ற குழந்வதகளுக்கு இந்திய அரசொல் இது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த விருது முன்னர ்தனித்துவமொன சொதவனக்கொன சதசிய குழந்வத விருது என்று 

அவழக்கப் பட்டது. 

❖ இது 18 வயதிற்கு உட்பட்ட தனித்துவமொன சொதவனயொளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

இந்தியொவின் மிக உயரிய விருதொகும். 

❖ பப ் மற்றும் குழந்வதகள் சமம்பொட்டு அவமசச்கம் இந்த விருதுகவள 1996 ஆம் 

ஆ ்டில்  அறிமுகப் படுத்தியது. 

 

 

விதளயாட்டுெ ்செய்திகள்   

ெர்வநதெக் கிரிக்சகட் மன்றத்தின் (ICC) தொப்தத்திற்கான கிரிக்சகட் மீதான 

உயர்நிதல விருது 

❖ இந்திய அ ியின் முன்னொள் தவலவரொன எம்.எஸ். சதொனி அவரக்ள் இந்த விருதிவன 

பவன்றுள்ளொர.் 

❖ 2011 ஆம் ஆ ்டில் நடந்த ஒரு படஸ்ட் சபொட்டியின் சபொது ஒரு விசனொதமொன 

முவறயில் ரன் அவுட் என அறிவிக்கப்பட்ட முன்னொள் இங்கிலொந்து கிரிக்பகட் வீரரொன 

இயொன் பபல் என்பவவரத் திரும்ப அவழத்து விவளயொடச ்பசொன்னவமக்கொக இவர ்

இந்த விருவத பவன்றுள்ளொர.்  

❖ இந்தியொவின் விரொட் சகொலி தசொப்தத்திற்கொன ICC ஆண்கை் கிரிக்சகட் வீரருக்கான சர ்

சகரப்ீை்டு தசாபரஸ்் விருதிலன சவன்றுை்ைார.் 

❖ ஆஸ்திதரலி ாவின் எை்லிஸ் சபரி தசொப்தத்திற்கொன ICC சபண்கை் கிரிக்சகட ்

வீரருக்கான ரா ்சச்சை் தஹதஹா-பிைிண்ட் விருலே சவன்றுை்ைார.் 

❖ இதர விருதுகை் பின்வருமாறு 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC ஆண்கை் சடஸ்ட் சபொட்டி கிரிக்சகட் வீரர ் – ஸ்டீவ் ஸ்மிே் 

(ஆஸ்திதரலி ா) 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC ஆண்கை் ஒருநாை் சபொட்டி கிரிக்சகட் வீரர ்– விராட் தகாலி 

(இந்தி ா) 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC ஆண்கை் 20 இருபது சபொடட்ி கிரிக்சகட ்வீரர ்– ரஷீே ்கான் 

(ஆப்கானிஸ்ோன்) 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC ஆண்கை் துவ நிவல கிரிக்சகட் வீரர ்– வகல் தகாயட்சசர ்

(ஸ்காட்ைாந்து) 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC சபண்கை் ஒருநாை் சபொட்டி கிரிக்சகட் வீரர ்– எை்லிஸ் சபரர்ி 

(ஆஸ்திதரலி ா) 

o தசொப்தத்திற்கொன ICC சபண்கை் 20 இருபது சபொட்டி கிரிக்சகட் வீரர ் - எை்லிஸ் 

சபரர்ி (ஆஸ்திதரலி ா) 
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o தசொப்தத்திற்கொன ICC சபண்கை் துவ நிவல கிரிக்சகட் வீரர ்– காே்ரின் பிவரஸ் 

(ஸ்காட்ைாந்து) 

 

 

ஏகதலவா புரஸ்கர் 

❖ இந்தியப் பப ்கள் ைொக்கி அ ி வீரொங்கவ யொன நமீதொ சதொசபொ என்பவருக்கு 

அந்த விவளயொட்டில் அவருவடய சிறந்தப் பங்களிப்பிற்கொக புகழ்பபற்ற “ஏகலைவா 

புரஸ்கர”் என்ற விருோனது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ இவர ்2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் 1 முேை் 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்31 வலர தேசி  மற்றும் 

சரவ்தேச அைவிை் தன்னுவடய சிறந்ே பங்கைிப்பிற்காக சகௌரவிக்கப் பட்டுள்ளொர.் 

❖ இது 1993 ஆம் ஆ ்டில் இம்பொக்ட் என்ற ஒரு நிறுவனத்தினொல் நிறுவப் படட்தொகும். 

❖ இது ஒரு நொட்டின் இைம் விலை ாட்டு வீரரக்லை ஊக்குவிப்பேற்காக வழங்கப் 

படுகின்றது. 

 

 

உலகக் கால்பந்து விருதுகள் 

❖ சபொரச்ச்ுக்கல் நொட்டின் கொல்பந்து வீரரொன கிறிஸ்டியசனொ பரொனொல்சடொ அவரக்ள் 

நூற்றொ ்டின் சிறந்த வீரரொகப் பட்டம்  சூட்டப் பட்டுை்ைார.் 

❖ துபாயிை் நலடசபற்ற உைகக் கொல்பந்து விருதுகை் வழங்கும் விழாவிை் இந்ே 

விருோனது அவருக்கு வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

❖ சப ரன்் முனிச ் என்ற அ ியின் பயிற்சி ாைரான ஹான்சி பிைிக் என்பவர ்

ஆண்டின் சிறந்ே பயிற்சி ாைர ்என்ற விருலேப் சபற்றுை்ைார.் 

❖ தமலும் சப ரன்் முனிச ்ஆண்டின் சிறந்த சங்கம் என்ற விருலேயும் சபற்றுை்ைது.  
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❖ ரி ை் தமட்ரிட் நூற்றாண்டின் சிறந்த சங்கம் என்ற விருலேப் சபற்றுை்ைது. 

❖ மான்சசஸ்டர ்சிட்டி என்ற சங்கத்தின் தமைாைரான சபப் கொரட்ி ாதைா நூற்றாண்டின் 

சிறந்ேப் பயிற்சி ாைர ்என்ற விருலே சவன்றுை்ைார.்  

 

 

டி நடராஜன் 

❖ ஆஸ்திசரலியொவில் ஒசர சுற்றுப் பய த்தின் சபொது கிரிக்பகட்டின் மூன்று 

வடிவங்களிலும் சரவ்சதச அளவில் அறிமுகமொன முதல் இந்தியக் கிரிக்பகட் வீரர ்

என்ற பபருவமவய நடரொஜன் பபற்று உள்ளொர.் 

❖ தமிழ்நொட்டு வீரர ்ஆஸ்திசரலியொவிற்கு ஒரு  பயிற்சிப் பந்து வீசச்ொளரொக பசன்றொர.் 

❖ இவர ் தமிழ்நொட்டில் சசலம் அருசக உள்ள சின்னப்பம்பட்டி என்ற ஒரு கிரொமத்தில் 

பிறந்தொர.் 

 

 

முதலாவது நகநலா இந்தியா குளிரக்ால விதளயாட்டுப் நபாட்டிகள் 

❖ சகசலொ இந்தியொ ஜொன்ஸ்கர ்குளிரக்ொல விவளயொட்டுப் சபொட்டிகள் திருவிழொவொனது 

லடொக்கில் இருக்கும் கொரக்ில் மொவட்டத்தில் உள்ள ஜொன்ஸ்கரில் பதொடங்கியது. 
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❖ இது லடொக்கில் குளிரக்ொல சுற்றுலொப் பய ிகளுக்கொன ஒரு இடமொக ஜொன்ஸ்கவர 

ஊக்கப்படுத்துவவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ இது பனி ைொக்கிப் சபொட்டிக்கொன ஒரு வமயமொக லடொக்வக ஊக்கப்படுத்துவவத 

சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது.  

 

 

கிறிஸ்டியாநனா சரானால்நடா 

❖ கொல்பந்து வரலொற்றில் தற்சபொது இவர ்ஒரு கிளப் சொரப்ொகவும் ஒரு நொட்டின் சொரப்ொகவும் 

அதிக சகொல் அடித்தவர ்எனும்  சொதவனவயப் பவடத்துள்ளொர.் 

❖ இவர ்ஒரு சபொரத்்துக்கீசியக் கொல்பந்து வீரரொவொர.் 

❖ இவர ்ஐந்து முவற சபலன் டி'ஓர ்என்ற விருவத பவன்றவர ்ஆவொர.் 

❖ சூப்பர ்இத்தொலியக் சகொப்வபயில் ஜுபவன்டஸ் கிளப் சொரப்ொக தனது 760வது சகொவல  

இவர ்அடித்தொர.் 

❖ முன்னதொக பிசரசிலின் பீசல 757 சகொல்கவள அடிதத்ிருந்தொர.் 

❖ ஆஸ்திரிய-பசக் நொட்டின் ஜொம்பவொன் சஜொசப் பிகொன் 759 சகொல்கவள அடித்து உள்ளொர.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக பார்தவயற்நறார் எழுத்து முதற (பிசரய்லி) தினம் – ஜனவரி 04 

❖ பொரவ்வயற்சறொர ் எழுதத்ு முவறவயக் க ்டுபிடித்தவரொன லூயிஸ் பிபரய்லி 

அவரக்ள் பிரொன்ஸில் 1809 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 04 அன்று பிறந்தொர.் 

❖ இந்தக் க ்டுபிடிப்பிற்கு இவருவடயப் பங்களிப்வப அனுசரிக்கும் விதமொகவும் 

இவவர நிவனவு கூறும் விதமொகவும் ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் இவருவடய பிறந்த 

தினமொன ஜனவரி 04 ஆனது உலக பிபரய்லி தினமொக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது பொரவ்வயற்சறொர ் மற்றும் பகுதியளவு பொரவ்வயுவடய நபரக்ளுக்கொன மனித 

உரிவமகவள முழுவமயொகப் பூரத்்தி பசய்வதற்கொன ஒரு தகவல் பதொடரப்ு முவறயொக 

பிபரய்லியின் முக்கியதத்ுவம் குறித்து விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுத்தச ் பசய்வதற்கொக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆ ்டு நவம்பர ் மொதத்தில் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சவபயினொல் 

அதிகொரப் பூரவ்மொக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, 2019 ஆம் ஆ ்டு முதல் அனுசரிக்கப் 

பட்டு வருகின்றது. 

 

 

நபாரினால்  ஆதரவற்நறார் ஆனவரக்ளுக்கான  உலக தினம் – ஜனவரி 06 

❖ இது உலக அளவில் வளரந்்து வரும் மனித சநய மற்றும் சமூகப் பிரசச்ிவனயொக 

உருபவடுத்துள்ள சபொரினொல் ஆதரவற்சறொர ் ஆனவரக்ளின் பிரசச்ிவனகவளக் 

கவளவவத சநொக்கமொகக் பகொ ்டுள்ளது. 

❖ சபொரினொல்  ஆதரவற்சறொர ்ஆனவரக்ளின் உலக தினமொனது ‘SOS Enfants en Detresses’ 

என்ற ஒரு பிபரஞ்சு அவமப்பினொல் பதொடங்கப் பட்டது. 

❖ இர ்டொம் உலகப் சபொரொனது சபொலந்தில் 3,00,000 ஆதரவற்சறொர ் மற்றும் 

யுசகொஸ்சலவியொவில் 2,00,000 ஆதரவற்சறொர ்என்று ஐசரொப்பொவில் மட்டும் மில்லியன் 

க க்கில் ஆதரவற்சறொரக்வள உருவொக்கியுள்ளது.  
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மராத்தி பத்திரிதக நாள் - ஜனவரி 6 

❖ 1832 ஆம் ஆ ்டின் ஜனவரி 6 ஆம் சததி அன்று பொல்சொஸ்திரி ஜம்சபகர ் அவரக்ள் 

'தரப்ன்' எனும் முதல் பசய்தித் தொவளத் பதொடங்கினொர.் 

❖ சமலும் இதுசவ மரொத்தி பமொழியில் பவளி வந்த முதல் பசய்தித்தொள் ஆகும். 

❖ ஜம்சபகர ்அவரக்ள் மரொத்தி பத்திரிவகயியலின் தந்வத என்று அவழக்கப்படுகிறொர.் 

❖ சமலும் 1812 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 6 ஆம் சததியன்சற மகொரொஷ்டிரொ மொநிலத்தின் 

பகொங்கன் பகுதியில் இவர ்பிறந்தொர.் 

 

உலக இந்தி தினம் - ஜனவரி 10 

 

❖ முதல் உலக இந்தி தினம் முதன்முதலில் 2006 ஆம் ஆ ்டில் முன்னொள் பிரதமர ்டொக்டர ்

மன்சமொகன் சிங் அவரக்ளொல் அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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❖ இது உலகின் முதல் இந்தி மொநொட்டின் ஆ ்டு நிவறவவக் குறிக்கின்றது. 

❖ அது முன்னொள் பிரதமர ் இந்திரொ கொந்தி அவரக்ளொல் 1975 ஆம் ஆ ்டில் ஏற்பொடு 

பசய்யப் பட்டது. 

❖ இந்தி பமொழி சமஸ்கிருதத்திலிருந்து உருவொனது, சமலும் அது சதவநொகரி எழுத்தில் 

எழுதப் பட்டுள்ளது. 

❖ உலகின் நொன்கொவது அதிகம் சபசப் படும் பமொழிகளில் இந்தியும் ஒன்றொகும். 

❖ இந்தி எழுத்தொளரக்ள், சிந்தவனயொளரக்ள் மற்றும் தத்துவஞொனிகள் ஆகிசயொவரக்  

பகளரவிப்பதற்கொக ஒவ்சவொர ்ஆ ்டும் பசப்டம்பர ்14 ஆம் சததி அன்று இந்தி திவொஸ் 

பகொ ்டொடப் படுகிறது. 

❖ 1949 ஆம் ஆ ்டு பசப்டம்பர ் 14 அன்று அரசியலவமப்பு நிர ்யச ் சவபயொனது 

சதவநொகரி எழுத்தில் எழுதப்பட்ட இந்தி பமொழிவய அதிகொரப் பூரவ் பமொழியொக 

ஏற்றுக் பகொ ்டவதக் குறிக்க இந்நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

நதசிய ொதலப் பாதுகாப்பு வாரம் 

❖ இது இந்தியொவில் ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் ஜனவரி 11 ஆம் சததி ஜனவரி 17 ஆம் சததி வவர 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

❖ இது சொவலப் பொதுகொப்பு குறித்து விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுத்துவதற்கொகவும் சொவல 

விபத்துகவளக் குவறப்பதற்கொகவும் உயிவரக் கொப்பதற்கொகவும் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியொவொனது 32வது சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு வொரத்வத 

அனுசரிக்கின்றது. 

❖ முதன்முதலில் 1989 ஆ ்டில் சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு வொர விழிப்பு ரவ்ொனது  

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டில் 32வது சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு வொரத்தின் கருதத்ுரு, ”உனது 

குடும்பத்வதக் கொப்பதற்கொக சவ ்டி பொதுகொப்பொக இரு” என்பதொகும். 

❖ இந்தியொவின் சதசியப் பொதுகொப்பு ஆவ யமொனது ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் சதசிய 

சொவலப் பொதுகொப்பு வொரத்வத மத்திய சொவலப் சபொக்குவரத்து மற்றும்  

பநடுஞ்சொவலத் துவற அவமசச்கத்துடன் இவ ந்து அனுசரிக்கின்றது.  
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நதசிய இதளஞர் தினம் – ஜனவரி 12 

 

❖ இது சுவொமி விசவகொனந்தரின் பிறந்த தினத்வத அனுசரிப்பதற்கொகத் சதரந்்பதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆ ்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, ”சதசத்வதக் கட்டவமப்பதற்கொக 

இவளஞர ்சக்திவய வலுப்படுத்துதல்” என்பதொகும். 

❖ இவர ் 1863 ஆம் ஆ ்டில் பகொல்கத்தொவில் நசரந்திரநொத் தத்தொ என்ற பபயரில் 

பிறந்தொர.்  

❖ 1985 ஆம் ஆ ்டு முதல் இந்தியொவில் இதத்ினமொனது ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

❖ விசவகொனந்தர ் ரொமகிருஷ்  மடம் மற்றும் இரொமகிருஷ் ொ இயக்கத்வதத் 

பதொடங்கினொர.் 

❖ இவர ் 1893 ஆம் ஆ ்டில் சிகொசகொவில் உலக மதங்களின் நொடொளுமன்றத்தில் 

இந்துத்துவத்வத அறிமுகப் படுத்தினொர.் 

❖ ”அபமரிக்கொவின் சசகொதர சசகொதரிகசள” என்ற இவருவடய உவரக்கொக இவர ்பவகு 

சிறப்பொக அறியப்படுகின்றொர.் 

 

முன்னாள் ஆயுதப் பதட வீரரக்ள் தினம் – ஜனவரி 14 

❖ இத்தினமொனது 2017 ஆம் ஆ ்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

❖ இத்தினமொனது முன்னொள் ஆயுதப் பவட வீரரக்ளின் உயிரத்் தியொகத்வத 

அனுசரிப்பதற்கொகவும் சமலும் இந்திய ஆயுதப் பவடயில் ப ியொற்றியவரக்ளுக்கு 

மரியொவத பசலுதத்ுவதற்கொகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இதத்ினமொனது ஆரம்பத்தில் தற்கொலிக சபொர ்நிறுத்த தினம் எனப்பட்டது. 

❖ தற்கொலிகப் சபொர ் நிறுத்தத் தினமொனது உலகம் முழுவதும் நவம்பர ் 11 அன்று 

பகொ ்டொடப் படுகின்றது. 

❖ முதலொவது தற்கொலிகப் சபொர ்நிறுத்தத் தினமொனது முதலொம் உலகப் சபொர ்நிவறவு 

பபற்ற தினத்வதக் குறிப்பதற்கொக 1919 ஆம் ஆ ்டு நவம்பர ்11 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ எனினும், இந்தியொவில் இத்தினமொனது 1926 ஆம் ஆ ்டில் கொங்கிரஸினொல் 

நிவறசவற்றப் பட்ட ஒரு தீரம்ொனத்தின் மூலம் முதன்முவறயொக அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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முதலாவது நதசிய ொதலப் பாதுகாப்பு மாதம் 2021 

❖ சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு மொதமொனது இந்தியொவில் சொவல விபத்துகவளக் 

குவறப்பதற்கொகவும் சொவலப் பொதுகொப்பு குறிதத்ு ஒரு விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுத்தச ்

பசய்வதற்கொகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது ஜனவரி 18 ஆம் சததியிலிருந்து பிப்ரவரி 17 ஆம் சததி வவர கவடபிடிக்கப்பட 

உள்ளது. 

❖ இது சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு மொதத்தின் முதலொவது பதிப்பொகும்.  

❖ இது சதசிய சொவலப் பொதுகொப்பு வொரத்திற்கு மொற்றொகக் கவடபிடிக்கப் படுகின்றது. 

 

 

நதசிய இதளஞர் திருவிழா 

❖ மத்திய இவளஞர ் விவகொரங்கள் மற்றும் விவளயொட்டுத் துவற அவமசச்கமொனது 

நொட்டில் இந்த மொதத்தின் 12 ஆம் சததியிலிருந்து ஒரு வொர கொல அளவுள்ள சதசிய  

இவளஞர ்திருவிழொவவ நடத்தியது. 

❖ ஒவ்பவொரு ஆ ்டும் இந்தத் திருவிழொவொனது இவளஞரக்ளின் சக்தியொக கருதப் 

படுகின்ற சுவொமி விசவகொனந்தரின் பிறந்த தினத்வத அனுசரிப்பதற்கொக சவ ்டி 

பகொ ்டொடப் படுகின்றது. 
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❖ இது சதசிய ஒருங்கிவ ப்பு முகொம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு முக்கியச ்

பசயல்பொடொக 1995 ஆம் ஆ ்டில் பதொடங்கியது.  

❖ சநரு யுவ சகந்திர சங்கதன் மற்றும் சதசிய சசவவத் திட்டத்துடன் இவ ந்து இந்திய 

அரசொனது இந்தத் திருவிழொவவ நடத்துகின்றது.  

 

 

இராணுவ தினம் – ஜனவரி 15 

❖ இது அப்சபொவதய தவலவமத் தளபதியொன 5 நட்சத்திரத் தர வரிவசவயக் பகொ ்ட 

சக எம் கரியப்பொவவ அங்கீகரிப்பதற்கொகக் பகொ ்டொடப்படுகின்றது. 

❖ இவர ் 1949 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 15 அன்று தளபதியொன சர ் பிரொன்சிஸ் பட்சர ்

என்பவரிடமிருந்து இந்திய இரொணுவத்தின் முதலொவது தவலவமத ் தளபதியொக 

பபொறுப்சபற்றுக் பகொ ்டொர.்  

❖ இந்தியொவின் கவடசி ஆங்கிசலயத் தவலவமத ்தளபதி பட்சர ்என்பவரொவொர.்  

❖ கரியப்பொ 1947 ஆம் ஆ ்டுப் சபொரில் இந்தியப் பவடகள் பவற்றி பபற்றிடச ்பசய்தொர.்  

❖ 5 நட்சத்திரத் தரவரிவச பகொ ்ட தளபதி என்ற பட்டத்வத வவத்திருந்த 2 இந்திய 

ரொணுவ அதிகொரிகளில் இவரும் ஒருவரொவொர.் 

❖ இதில் மற்பறொருவர ்தளபதி (Field Marshal) சொம் மொசனக்சொ என்பவரொவொர.் 
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43 வது சகாக்நபாநராக் நாள் - ஜனவரி 19 

❖ பகொக்சபொசரொக் என்ற பமொழியின் வளரச்ச்ிவயக் பகொ ்டொட சவ ்டி திரிபுரொவில் 

இது பகொ ்டொடப் படுகிறது. 

❖ பகொக்சபொசரொக் பமொழியொனது திரிபுரொவின் அதிகொரப்பூரவ் பமொழியொகும். 

❖ இசத நொளில் பகொக்சபொசரொக் பமொழியொனது 1979 ஆம் ஆ ்டில் அம்மொநிலத்தின் 

அதிகொரப்பூரவ் பமொழியொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ முன்னொள் முதலவமசச்ர ்நிருபன் சக்ரவரத்்தி தவலவமயிலொன அம்மொநிலத்தின் முதல் 

இடது முன்ன ி அரசொங்கம் இவத சமற்பகொ ்டது. 

 

 

நதசியப் சபண் குழந்ததகள் தினம் – ஜனவரி 24 

❖ இது 2008 ஆம் ஆ ்டில் இந்திய அரசு மற்றும் மத்தியப் பப ்கள் மற்றும் குழந்வதகள் 

நல அவமசச்கத்தினொல்  பதொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது குவறந்து வரும் குழந்வதப் பொலின விகிதத்தின் பிரசச்ிவன குறித்து ஒரு 

விழிப்பு ரவ்வ ஏற்படுதத்ும் சநொக்குடனும் பப ் குழந்வதகள் வொழ்வதற்கு உகந்த 

சநரம்வறயொன சுற்றுசச்ுழவல உருவொக்கும் சநொக்குடனும் சவ ்டி நொடு முழுவதும் 

பகொ ்டொடப்பட்டு வருகின்றது. 
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❖ இந்தியொவொனது 2021 ஆம் ஆ ்டில் ஜனவரி 21 ஆம் சததியில் பதொடங்கி ஜனவரி 26 

ஆம் சததி வவர சதசியப் பப ் குழந்வதகள் வொரத்வத அனுசரிக்கின்றது. 

❖ பஞ்சொப் மொநில அரசொனது 2021 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி மொதத்வத ”பப ் குழந்வதகள் 

மொதமொக” அறிவித்துள்ளது. 

❖ இேன் கருே்துரு, ”சபண் குழந்லேகளுக்காக கை்வில  மாற்றி லமே்ேை்” என்பது 

ஆகும். 

 

ெர்வநதெக் கல்வி தினம் – ஜனவரி 24 

❖ 2018 ஆம் ஆ ்டு டிசம்பர ் 03 அன்று ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுச ் சவபயொனது இந்தத் 

தினத்வத சரவ்சதசக் கல்வி தினமொக அறிவிப்பதற்கொன ஒரு தீரம்ொனத்வத ஏற்றுக் 

பகொ ்டது. 

❖ இந்த ஆ ்டிற்கொன இதன் கருத்துரு, ”சகொவிட்-19 தவலமுவறக்கொனக் கல்விவய 

மீட்படடுத்தல் மற்றும் புதத்ுயிர ்பபறச ்பசய்தல்” என்பதொகும். 

❖ நீடித்த வளரச்ச்ிக்கொன இலக்கு – 4 ஆனது 2030 ஆம் ஆ ்டில் ”அவனவவரயும் 

உை்ைடக்கி  மற்றும் சமமான ேரம் சகாண்ட கை்வில  உறுதி சச ்ேை் மற்றும் 

அலனவருக்கும் வாழ்நாை் முழுவதும் கற்றலுக்கான வா ்ப்புகலை ஊக்குவிே்ேை்” 

என்பலே தநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது.  

❖ குழந்லே உரிலமகை் குறிே்ே ஐ.நா. ஒப்பந்ேமானது 1989 ஆம் ஆ ்டிை் ஏற்றுக் 

சகாை்ைப் பட்டது. 

 

 

நதசிய வாக்காளரக்ள் தினம் – ஜனவரி 25 

❖ இது 1950 ஆம் ஆ ்டில் இந்தியத் சதரத்ல் ஆவ யம் நிறுவப்பட்ட தினத்வதக் 

குறிப்பதற்கொக முதன்முவறயொக 2011 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 26 அன்று பதொடங்கப் 

பட்டது. 

❖ இத்தினத்திற்கொன கருத்துரு, ”நமது வொக்கொளரக்வள அதிகொரமளிக்கப்பட்டவரக்ளொக, 

விழிப்புடன் உள்ளவரக்ளொக, பொதுகொப்பொன மற்றும் தகவல் பதரிந்தவரக்ளொக 

மொற்றுதல்” என்பதொகும். 

❖ இந்தியொவின் அப்சபொவதய தவலவமத் சதரத்ல் ஆவ யர ்சுகுமொர ்பசன் என்பவற் 

ஆவொர.்  
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நதசிய சுற்றுலா தினம் – ஜனவரி 25 

❖ இந்தியொவின் சதசிய சுற்றுலொ தினமொனது ஜனவரி 25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ சமலும் இந்தியொவொனது ஐக்கிய நொடுகள் உலக சுற்றுலொ தின (பசப்டம்பர ் 27) 

அனுசரிப்பிலும் கலந்து பகொள்கின்றது. 

 

ெர்வநதெ சுங்க தினம் – ஜனவரி 26 

 

❖ இந்த ஆ ்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, ”சுங்கங்கள் நிவலயொன விநிசயொகச ்

சங்கிலிக்கொக  மீட்படடுப்பு, புதுப்பித்தல் மற்றும் தொங்கு தன்வமவய சமம்படுத்துதல்” 

என்பதொகும். 

❖ இது உலக சுங்க அவமப்பினொல் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ இவ்வவமப்பொனது சரவ்தேச சங்கங்கை் மற்றும் சரவ்சதச எை்லைக் கட்டுப்பாட்டு 

விவகாரங்களுக்காக என்று பிரே்தித கமாக அரப்்பணிக்கப்பட்ட ஒதர சரவ்தேச 

அலமப்பாகும்.  

 

71வது உத்தரப் பிரநதெ நாள் - ஜனவரி 24 

❖ உத்தரப் பிரசதச தினக் பகொ ்டொட்டமொனது 2021 ஆம் ஆ ்டில் ஜனவரி 24 முதல்  

ஜனவரி 26 வவர நவடபபற்றது. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன உத்தரப் பிரசதச தினத்தின் கருத்துரு ‘சுயச ்சொரப்ு பகொ ்ட 

உத்தரப் பிரசதசம், பப ்கள், இளம் விவசொயிகள் மற்றும் அவனவருக்குமொன 

வளரச்ச்ி என்பதற்கொன மரியொவத’ (Respect for self-reliant Uttar Pradesh, women young farmers, 

development of all) என்பதொகும். 

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


                            

 

 

167 
 

❖ இந்த நிகழ்வில் உத்தரப் பிரசதச முதல்வர ் சயொகி ஆதித்யநொத் அவரக்ள் ‘உதயம் 

சொரதி’ என்ற பசயலி  ஒன்வற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளொர.் 

❖ இது ஒரு மொவட்டம் ஒரு பபொருள் தயொரிப்பு (One District One Product) என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

பதொடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 1950 ஆம் ஆ ்டில் இசத நொளில் தொன் உத்தரப் பிரசதச மொநிலம் மறு பபயரிடப் 

பட்டது. 

❖ முன்னதொக இது  ஐக்கிய மொகொ ம் (United Provinces) என்று அவழக்கப்பட்டது. 

 

 

உலக இனப்படுசகாதல நிதனவு தினம் - ஜனவரி 27 

❖ இர ்டொம் உலகப் சபொரின் சபொது நிகழ்ந்த சபரழிவின் சசொகத்வத நிவனவு கூரும் 

வவகயில் ஜனவரி 27 அன்று இது ஒரு சரவ்சதச நிவனவு நொளொக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ இது 1945 ஆம் ஆ ்டு ஜனவரி 27, அன்று சசொவியத் துருப்புக்களொல் ஆஷ்விட்ஸ்-

பிரப்கசனொவில் அவமந்த நொஜி பவடயின் அடிவம மற்றும் படுபகொவல முகொவம 

விடுவித்த நொவளக் குறிக்கிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆ ்டிற்கொன கருத்துரு "இருளில் பவளிசச்மொக இருங்கள்" என்பதொகும். 

❖ முதல் முவறயொக, இந்த ஆ ்டு ஐக்கிய நொடுகள் சவபயும் யுபனஸ்சகொவும் 

இவ ந்து ஒரு பதொடரச்ச்ியொன நிகழ்வுகவள ஏற்பொடு பசய்யவுள்ளது. 
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உலக சதாழு நநாய் தினம் – ஜனவரி 31 

 

❖ இது சரவ்சதச அைவிை் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜனவரி மாேே்தின் கலடசி ஞாயிறன்று 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது சோழுதநாயின் பபொது விழிப்புணரல்வ அதிகரிப்பலே தநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உை்ைது.  

❖ சோழுதநா ானது ஹன்சசன் தநா ் (Hansen’s disease) என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தி ாவானது அதிக அைவில் இந்ே தநா ் குறித்த பாதிப்புகலைக் சகாண்டுை்ைது. 
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