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எல் ொ புயல் ................................................................................................................................................................................... 106
இஸ்தான்புல் உடன் டிக் றக – துருக்கி விலகல் ........................................................................................................... 106
சிைார்

றட வீரர்கள் தடு ் புெ் ெட்டம் ............................................................................................................................... 107

தால் எரிமறல.............................................................................................................................................................................. 107
மனிதர்கறள கடத்துதல் குறித்த அறிக்ற க 2021 .......................................................................................................... 108

5

உலகின் மிக உயரமான மணை் பகாட்றட........................................................................................................................ 108
பஜாசவனல் பமாயிஸ் .............................................................................................................................................................. 109
பவளாண் கண்பணாட்ட அறிக்ற க .................................................................................................................................... 109
சி எனும் றவரசின் ச ருக் கம் குறித்த அறிக்றக – ஆக்ஸ்ஃ ாம் ...................................................................... 110
நிறலயான பமம்

ாட்டு இலக் குகள் அறிக்ற க 2021 ................................................................................................... 110

அண்டார்டிக் உருகுநீ ர் ஏரிகள் .............................................................................................................................................. 112
விர்ஜின் பகலக்டி க் ராக்சகட் விமானம் – ரிெ்ெ ர்ட் பிரான்ென் ................................................................................. 112
உலகின் முதலாவது பகாவிட் -19 இறணத் தடு ் பு மருந் து ....................................................................................... 113
புளூ ஆரிஜின் விண்சவளி ்

யணத்திை் கு அசமரிக்கா ஒ ் புதல் ...................................................................... 113
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TNPSC துளிகள்


உமேஷ் சின்ஹா அவர்களை துளைத் மதர்தல் ஆளையராக ேறுநியேனே் செய் து
அவரது பதவிக் காலத்ளத நீ ட்டிப்பதற்கு அளேெ்ெரளவயின் நியேனக் குழு ஒப்புதல்
அைித்துை் ைது.
o

இது ஓராை்டு காலத்திற்கான ஒரு ஒப்பந்த அடிப்பளடயில் மேற்சகாை் ைப் பட்டு
இருக்கிறது.



தீபிகா குோரி, மகாோலிகா பாரி ேற் றுே் அங் கிதா பகத் ஆகிமயார் அடங் கிய இந்திய
ேகைிர்

வில் வித்ளத

அைியானது

பாரீசில்

நளடசபற் ற

வில் வித்ளத

உலகக்

மகாப்ளபயின் மூன்றாே் கட்டப் மபாட்டியில் தங் கப் பதக்கத்ளத சவன்றுை் ைது.
o


இந்த அைியானது இறுதிப் மபாட்டியில் சேக்சிமகா அைிளயத் மதாற்கடித்தது.

உக்ளரன் ேற்றுே் அசேரிக்கா ஆகிய நாடுகை் கருங் கடலில் “சீ பிரீஸ் டிரில் ஸ்” எனப்படுே்
ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிளயத் சதாடங் கியுை் ைன.
o



இந்த ‘சீ பிரீஸ் டிரில் ஸ்’ பயிற்சியானது 1997 ஆே் ஆை்டு முதல் இன்று வளரயில் 21
முளறகை் மேற்சகாை் ைப் பட்டுை் ைது.

சகௌசிக் பாசு எழுதிய “Policymaker’s Journal : From New Delhi to Washington, DC” என்று
தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு புத்தகோனது விளரவில் சவைியாக உை் ைது.
o

சகௌசிக் பாசு அவர்கை் 2012 ஆே் ஆை்டு முதல் 2016 ஆே் ஆை்டு வளர உலக
வங் கியின் தளலளேப் சபாருைாதார நிபுைராகப் பைியாற் றிய ஒரு இந்தியப்
சபாருைாதார வல் லுநராவார்.



பின்லாந்தில் நளடசபற் ற குர்மதன் விளையாட்டுப் மபாட்டியில் ஈட்டி எறிதல் என்ற வளக
மபாட்டியில் நீ ரஜ் மொப்ரா சவை்கலப் பதக்கத்திளன சவன்றுை் ைார்.
o

இவர் சஜர்ேனியின் மஜாஹன்சென்ஸ் சவட்சடர் ேற் றுே் திரிநாடு ேற் றுே் சடாபாமகா
நாட்டிளனெ் மெர்ந்த சகமொர்ன் வால் மகாட் ஆகிமயாருக்கு அடுத்த நிளலயில்
உை் ைார்.



ேத்திய அரொனது ‘ஆத்ே நிர்பர் கிருஷி’ எனுே் செயலிளயெ் ெமீபத்தில் சவைியிட்டு
உை் ைது.
o

இந்தெ்

செயலியானது

நடவடிக்ளக

எடுக்கத்

தகுந்த

மவைாை்

ொர்ந்த

நுை்ைறிவிளனயுே் (ேை் வளக ேற் றுே் ேை் வைே் மபான்றளவ) வானிளல
முன்சனெ்ெரிக்ளககளையுே் விவொயிகளுக்கு வழங் குகிறது.


குஜராத் ோநில முதல் வர் விஜய் ரூபானி அவர்கை் அகேதாபாத்தின் வத்வா GIDC (Gujarat
Industrial Development Corporation) என்ற பகுதியில் அளேக்கப்பட்டுை் ை நாட்டின் முதலாவது
ஃசபன்டன் வளக கழிவுநீ ர் சுத்திகரிப்பு நிளலயத்திளனத் திறந்து ளவத்தார்.
o

ஃசபன்டன் விளனயூக்க உளலயானது பசுளே சுற் றுெ்சூழல் மெளவக் கூட்டுறவுெ்
ெமுதாயே் எனுே் ஒரு நிறுவனத்தினால் அளேக்கப் பட்டதாகுே் .



அன்சுலா

ராவ்

(ேத்தியப்

பிரமதெத்ளதெ்

மெர்ந்த

ஆல்

ரவுை்டர்)

ஊக்கேருந்து

பரிமொதளனயில் மதர்ெ்சி சபறாததால் நான்கு ஆை்டுகை் தளட விதிக்கப்பட்ட முதல்
சபை் கிரிக்சகட் வீராங் களன ஆவார்.
o

மதசிய ஊக்க ேருந்துத் தடுப்பு அளேப்பினால் இவருக்குத் தளட விதிக்கப் பட்டு
உை் ைது.
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நிதி ஆமயாக்கின் தளலளே நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்தின் பதவிக் காலத்ளத
மேலுே் ஒரு வருடத்திற்கு நீ ட்டித்து ேத்திய அரசு உத்தரவிட்டுை் ைது.
o

நியேனங் களுக்கான

அளேெ்ெரளவக்

பைியாைர்

பயிற்சித்

ேற் றுே்

குழுவின்

துளறயினால்

ஒப்புதளலப்
இந்த

நீ ட்டிப்பு

சபற் ற

பின்னர்

ஆளையானது

பிறப்பிக்கப் பட்டது.


கனடாவின் பிறந்த நாைாக அறியப்படுே் கனடா தினோனது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல
01 ஆே் மததியன்று சகாை்டாடப்படுகிறது.
o

இந்த

தினோனது

கனடாவின்

சுதந்திர

நாளை

நிளனவு

கூறவுே்

அதளனக்

சகாை்டாடுவதற்காகவுே் மவை்டி களடபிடிக்கப் படுகிறது.


ஒவ் மவார் ஆை்டுே்

ஜூளல

01

ஆே்

மததியன்று

ெர்வமதெ

நளகெ்சுளவ

தினே்

களடபிடிக்கப் படுகிறது.
o


இது அசேரிக்க நூலாசிரியரான சவய் மன சரய் னசகல் என்பவரால் சதாடங் கப்
பட்டது.

“Nathuram Godse : The True Story of Gandhi’s Assassin” என்று தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு புத்தகோனது
முே் ளபளயெ் மெர்ந்த பத்திரிக்ளகயாைர் தவால் குல் கர்னி என்பவரால் எழுதப் பட்டது
ஆகுே் .
o

இது 2022 ஆே் ஆை்டில் பான் மேக்மில் லன் இந்தியா என்ற பதிப்பகத்தினால்
சவைியிடப் படுே் .



இந்தியாவின் சவைிநாட்டுக் கடனானது கடந்த ஆை்டிலிருந்து 11.5 பில் லியன் டாலர்
அைவிற் கு உயர்ந்து 2021 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் ோத இறுதியில் 570 பில் லியன் டாலராக
உை் ைது.
o



கடந்த ஆை்டு 20.6 ெதவீதோக இருந்த சவைிநாட்டுக் கடன் ேற்றுே் சோத்த
உை் நாட்டு உற் பத்திக்கிளடமயயான விகிதோனது 2021 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் ோத
இறுதியில் 21.1 ெதவீதோக உயர்ந்துை் ைது.

ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் உலக வானிளல அளேப்பானது அை்டார்டிகாவில் ஒரு புதிய
அதிகபட்ெ சவப்பநிளல அைவாக 18.3 டிகிரி செல் சியஸ் என்ற அைவில் சவப்பே் பதிவாகி
உை் ைதாக சதரிவித்துை் ைது.
o

இந்த சவப்பநிளலயானது எஸ்சபரான்ொ என்ற ஒரு ஆராய் ெ்சி நிளலயத்தில்
(அர்சஜன்டினா) பதிவு செய் யப் பட்டது.



இந்தியா ேற் றுே் காே் பியா ஆகிய நாடுகளுக்கு இளடமயயான ஆளுளக சீர்திருத்தங் கை்
மீதான ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ேத்திய அளேெ்ெரளவ தனது ஒப்புதளல
அைித்துை் ைது.
o

பைியாைர் நிர்வாகே் ேற் றுே் ஆளுளக (ஆட்சி முளற) சீர்திருத்தங் கைில் இரு
நாடுகளுக்கிளடமயயான
இருதரப்பு
ஒத்துளழப்பிளன
நன்கு
வலுப்படுத்தி
மேே் படுத்துவமத இந்த ஒப்பந்தத்தின் மநாக்கோகுே் .



இத்தாலியின் கசீமனா எனுே் இடத்தில் அளேக்கப்பட்டுை் ை இந்திய இராணுவ
நிளனவிடத்திளன இந்திய இராணுவத்தின் தளலளே தைபதி ேமனாஜ் நரவாமன திறந்து
ளவக்க உை் ைார்.
o

இரை்டாே் உலகப் மபாரின் மபாதான ோை்டி கசிமனா மபாரில் (Monte Cassino)
பாசிெப் பளடகைிடமிருந்து இத்தாலிளயக் காப்பாற் றுவதற்காக 5000க்குே் மேற் பட்ட
இந்திய வீரர்கை் தங் கைது இன்னுயிளர இழந்தனர்.
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ளஹதராபாத்ளதெ் மெர்ந்த ேருந்து உற் பத்தி நிறுவனோன லாவ் ரஸ் ஆய் வகோனது 2-டி
ஆக்சி–டி–குளுக்மகாஸ்
(2–DG) எனுே்
மகாவிட்-19 ேருந்தின்
உற் பத்தி ேற் றுே்
விற் பளனக்கான உரிேத்திளனப் சபற் றுை் ைது.
o

லாவ் ரஸ் ஆய் வகத்திற்கான உரிேோனது பாதுகாப்பு ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் வைர்ெ்சி
அளேப்பினால் வழங் கப் பட்டுை் ைது.



பனாசியா பமயாசடக் என்ற நிறுவனோனது இோெ்ெலப் பிரமதெத்திலுை் ை பாடியில்
(Baddi) அளேந்துை் ை தனது ளேயத்தில் ஸ்புட்நிக் V மகாவிட்-19 தடுப்பு ேருந்திளனத்
தயாரிப்பதற் கு மவை்டி இந்தியத் தளலளே ேருந்துக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடே்
இருந்து உரிேத்திளனப் சபற்றுை் ைது.
o

புதுசடல் லியில் அளேந்துை் ை பனாசியா பமயாசடக் நிறுவனோனது ரஷ்ய மநரடி
முதலீட்டு நிறுவனத்துடன் இளைந்துெ் செயலாற்றுகிறது.



ெரக்கு ேற் றுே் மெளவ வரி வசூலானது ஜுன் ோதத்தில் 1 லட்ெே் மகாடி ரூபாய் க்குே் கீழ்
ெரிந்துை் ைது.
o

இதற்கு முன்பு இது சதாடர்ந்து எட்டு ோதங் கைாக ஒரு லட்ெத்ளதத் தாை்டிமய
இருந்தது.



சகாரியன் ஏர் எனுே் விோனப் மபாக்குவரத்து நிறுவனோனது விோனப் மபாக்குவரத்துத்
துளற எனுே் ஊடகத்தின் “2021 ஆே் ஆை்டிற்கான சிறந்த ஏர்ளலன் நிறுவனே் ” என்ற
நிளலளயப் சபற்ற ஒரு நிறுவனோக அறிவிக்கப்பட்டுை் ைது.



அமேொன் நிறுவனத்தின் நிறுவனரான சஜஃப் சபமொஸ் தனது தளலளே நிர்வாகப்
சபாறுப்பிளன ஆன்டி சஜசி என்பவரிடே் ஒப்பளடத்தார்.
o

இவர் வாசிங் டன் மபாஸ்ட், புளூ ஆரிஜின் எனுே் விை்சவைி நிறுவனே் ேற் றுே்
நன்சகாளட மெளவ மபான்றவற்றில் அதிக மநரத்ளதெ் செலவிட விருே் பியுை் ைார்.



உலக ொக்மலட் தினே் அல் லது ெர்வமதெ ொக்சலட் தினோனது ஒவ் மவார் ஆை்டுே்
ஜூளல 07 ஆே் நாைன்று சகாை்டாடப்படுகிறது.
o



இது நேது வாழ் வில் அங் கே் வகிக் குே் ொக்மலட்டுகளைக் சகாை்டாடுே் வளகயில்
அனுெரிக்கப் படுகிறது.

ேத்திய அளேெ்ெர் நிதின் கட்கரி ‘காதி பிரக்ரித் சபயிை்ட்’ என்று சபயரிடப்பட்ட
இந்தியாவிமலமய முதன்முளறயாக ோட்டுெ் ொைத்திலிருந்துத் தயாரிக்கப்பட்ட
சபயிை்ட் (பூெ்சு) வளகளய காசைாலி மூலே் சவைியிட்டார்.
o



மேலுே் , இந்தப் பூெ்சு வளக பற் றி நாடு முழுவதுே் அறியெ் செய் வதற்காக தன்ளன
அந்தப் பூெ்சு வளகயின் விைே் பரத் தூதராகவுே் அறிவித்தார்.

இே் பால் ேற்றுே் அகர்தலா ஆகிய வடகிழக்கு ோநிலப் பகுதிகைில் மேலுே் இரு ெர்வமதெ
விோன நிளலயங் கை் அளேக்கப்பட உை் ைன.
o

அப்பகுதியில்

மபாக்குவரத்து

இளைப்பிளன

மேே் படுத்துவளத

மநாக்கோக

சகாை்டு இந்த முடிவானது மேற்சகாை் ைப் பட்டுை் ைது.


இங் கிலாந்தில் விதிக்கப்பட்டிருந்த முகக்கவெே் அைிதல் , ெமூக விலகல் ேற் றுே்
வீட்டிலிருந்மத பைிபுரிதல் உை் ைிட்ட மகாவிட்-19 ஊரடங் கு கட்டுப்பாடுகை் அளனத்துே்
2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 19 ஆே் மததிமயாடு முடிவளடகிறது.
o

பிரித்தானியப் பிரதேர் மபாரிஸ் ஜான்ென் அவர்கைின் ெமீபத்திய அறிவிப்பில் இது
சதரிவிக்கப் பட்டுை் ைது.
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இந்திய இராணுவோனது ‘12 குறுகிய சநடுக்கமுளடய இளைப்பு அளேப்பு -10 மீ‘
என்பதின் முதலாவது உற் பத்தித் தைத்திளன அளேத்துை் ைது.
o

இது லார்ென் & டூப்மரா லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்துடன் இளைந்து பாதுகாப்பு
ஆராய் ெ்சி

ேற் றுே்

வைர்ெ்சி

அளேப்பினால்

வடிவளேக்கப்பட்டு

உருவாக்கப்

பட்டதாகுே் .


சில திட்டங் கைின் தரநிளலகை்

மீதான பாதுகாப்பிளனக் கருதி அதிஉயர் வளக

வானைாவியக் கட்டிடங் களைக் கட்டளேப்பதற்கு சீனா தளட விதித்துை் ைது.
o


500 மீட்டருக்கு மேல் உயரமுளடய கட்டிடங் களுக்கு இது சபாருந்துே் .

மகரை அரொனது தனது சொந்த இளையதை ஒைிபரப்பு மெளவ வழங் குே் தைத்திற்கான
(OTT - over-the-top) ஒரு திட்டத்திளன முன்சோழிந்துை் ைது.
o

நவே் பர்

01

ஆே்

மததிக்குை்

இதளனத்

சதாடங் குவதற் கு

அே் ோநில

அரசு

திட்டமிட்டுை் ைது.


‘லாே் ப்டா’ எனப்படுே் ஒரு புதிய மகாவிட்-19 ளவரொனது சடல் டா ோற் றுருளவ விட
மிகவுே் ஆபத்தானதாகுே் .
o



dbGENVDC என்பது வாய் வழிப் புற்றுமநாயில் ஏற்படுே் ேரபணு ோறுபாடுகை் குறித்த
உலகின் முதலாவது தரவுத் தைோகுே் .
o



ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்தின் சுகாதார அளேெ்ெகே் இதளனத் சதரிவித்துை் ைது.

இது மதசிய உயிரி ேருத்துவ ேரபியல் நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது.

இந்திய நாட்ளடெ் மெர்ந்த ஹரிக்கா, ேகைிருக்கான துரித ெதுரங் க ொே் பியன்சிப்
மபாட்டியில் இரை்டாமிடே் சபற்றுை் ைார்.
o



இறுதிப் மபாட்டியில்
மதால் வியுற் றார்.

சீனாவின்

ஹியு

யிபான்

(Hou

Yifan)

என்பவரிடே்

இவர்

சுற் றுலாளவ மேே் படுத்துே் முயற்சியில் 46 சகே் மபசகௌடா பாரே் பரியத் தைங் களை
உருவாக்குவதற் கு கர்நாடக ோநில அரசு முடிசவடுத்துை் ைது.
o

இந்தத் தைங் கை் சபங் களூரு நகர்ப்புறப் பகுதி, சபங் களூரு கிராேப்புறப் பகுதி,
இராே் நகரா, சிக்பல் லபுரா ேற் றுே் துே் கூரு ஆகிய ோவட்டங் கைில் அளேக்கப்பட
உை் ைது.



இந்தியத் மதசிய திளரப்பட ஆவைக் காப்பகோனது தனது ஆவைத் சதாகுப்பில் 2014
ஆே் ஆை்டு சவைியான ராஜ் குோர் ஹிராைி இயக்கிய ‘PK’ எனுே் திளரப் படத்தின்
நிழற் பட ேறுநிளலப் படிவத்திளன (camera negative) மெர்க்க உை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.
o



இந்தியத் மதசிய திளரப்பட ஆவைக் காப்பகோனது 1964 ஆே் ஆை்டில் தகவல்
ேற் றுே் ஒைிபரப்பு அளேெ்ெகத்தின் ஓர் ஊடக அளேப்பாக நிறுவப்பட்டது.

மநபாைக் காங் கிரஸ் தளலவர் மஷர் பகதூர் டியூபாளவ (Sher Bahadur Deuba) மநபாைத்தின்
பிரதேராக நியேனே் செய் வதற்கு மநபாை உெ்ெநீ திேன்றே் ஆளை பிறப்பித்துை் ைது.



ேதுளர ேல் லி ேற்றுே் பட்டன் மராஸ், அல் லி, ொேந்தி ேற் றுே் துலுக்கெ் ொேந்தி (செை்டுப்
பூ)

மபான்ற

பாரே் பரிய

ேலர்கை்

அடங் கிய

ஒரு

சபட்டகோனது

ெமீபத்தில்

தமிழ் நாட்டிலிருந்து அசேரிக்கா ேற் றுே் துபாய் மபான்ற நாடுகளுக்கு ஏற் றுேதி செய் யப்
பட்டது.
o

2013 ஆே் ஆை்டில் ேதுளர ேல் லிக்குப் புவிொர் குறியீடு வழங் கப்பட்டது.
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2100 ஆே் ஆை்டிற்குை் சதாழில் துளறக் காலத்திற் கு முன்பு இருந்த சவப்ப
நிளலயிலிருந்து 3.7 டிகிரி செல் சியஸ் என்ற அைவிற் கு சவப்பநிளல அதிகரிக்குே் ஒரு
நிகழ் வானது

ேமலரியா

ேற் றுே்

சடங் கு

மபான்றவற் றின்

அபாயகரோன

சபருந்

சதாற் றிற் கு வழி வகுக்குே் .
o


இது மலன்செட் பிைானிட்டரி சஹல் த் எனுே் அளேப்பினால் சவைியிடப்பட்டுை் ை ஒரு
ஆய் வறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.

நே் பர் 1 மகார்ட் எனுே் அரங் கில் நளடசபற்ற விே் பிை் டன் இளைமயார் ஆடவர் மபாட்டியில்
இந்திய அசேரிக்கர் ெமீர் பானர்ஜி சவற் றி சபற் றார்.
o



இவர் அசேரிக்காவின் விக்டர் லிமவாவ் என்பவளரத் மதாற் கடித்தார்.

உயர்நீதிேன்ற முன்னாை் நீ திபதி R. சுப்ளபயா அவர்கை் சென்ளனயில் அளேந்துை் ை
ோநில நுகர்மவார் குளறதீர்ப்பு ஆளையத்தின் தளலவராகப் சபாறுப்மபற் றுை் ைார்.
o



நீ திபதி சுப்ளபயா அவர்கை் சென்ளன உயர்நீதிேன்றத்தில் தனது பைிக்காலே்
முடிந்தளத அடுத்து ஜுன் ோதத்தில் பைி ஓய் வு சபற் றார்.

அளனத்துக் குடிேக்களுக்குே் சுற் றுலாப் பயைிகளுக்குே் மகாவிட்-19 தடுப்பூசியின்
முதல் தவளைளயெ் செலுத்திய முதல் ஒன்றியப் பிரமதெோக லடாக் உருசவடுத்து
உை் ைது.
o

இதில் புலே் சபயர் சதாழிலாைர்கை் , தங் குே் விடுதி ஊழியர்கை் ேற்றுே் இப்பகுதியில்
பைியாற்றுே் மநபாைக் குடிேக்கை் ஆகிமயாருே் அடங் குவர்.



மபார்ெ்சுக்கல் நாட்டுக் கால் பந்து அைியின் தளலவரான கிறிஸ்டியாமனா சரானால் மடா
யுமரா 2020 மபாட்டியில் அதிக மகால் களைப் சபற் றளதயடுத்து அந்த மபாட்டியின் தங் கக்
காலைியிளன (Golden Boot) சவன்றுை் ைார்.



சகௌதே்
அதானி
தளலளேயிலான
அதானி
குழுேோனது
GVK
குழுேத்தின்
நிர்வாகத்திடமிருந்த “முே் ளப ெர்வமதெ விோன நிளலயத்தின்” நிர்வாகப் சபாறுப்ளபக்
ளகயகப் படுத்தி உை் ைது.
o

இதன் மூலே் இந்தியாவிலுை் ை விோன நிளலய உட்கட்டளேப்பு நிறுவனங் கைிமலமய
ஒரு முன்னைி நிறுவனோக அதானி குழுேே் உருசவடுத்து உை் ைது.



தீபக் கப்ரா அவர்கை் ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளுக்கான சீருடர் மபாட்டியில் (ஜிே் னாஸ்டிக்ஸ்)
நடுவராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் எனுே் சபருளேளயப் சபற்றுை் ைார்.



ேனித ேரபணு திருத்தியளேத்தலின் மேற் பார்ளவ ேற் றுே் ஆளுளே ஆகியவற்றிற்காக
மவை்டிய உலகைாவிய தரநிளலகளை உருவாக்குவதற்கான உலக சுகாதார அளேப்பின்
நிபுைர் ஆமலாெகர் குழுவின் உறுப்பினராக ேனீஷா S. இனே் தார் நியமிக்கப்பட்டுை் ைார்.
o



இவர் ஒரு இந்தியக் குருத்தணு (stem cell) ேற் றுே் மேே் பாட்டு உயிரியிலாைர் ஆவார்.

இஸ்மரல் நாட்டில் தூதரகத்ளத அளேத்த முதல் வளைகுடா நாடு எனுே் சபருளேளய
ஐக்கிய அரபு அமீரகே் சபற் றுை் ைது.
o

இந்தத் தூதரகோனது சடல் அவிவ் பங் குெ் ெந்ளத வைாகத்தில் அளேந்துை் ைது.



ேை்டுவாதி இரயில் நிளலயோனது வடகிழக்கு இரயில் மவயினால் பனாரஸ் இரயில்
நிளலயே் எனப் சபயர் ோற் றப்பட்டது.



ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல 16 அன்று உலகப் பாே் பு தினே் களடபிடிக்கப்படுகிறது.
o

இது உலகே் முழுவதுமுை் ை சுோர் 3,500 பாே் பு இனங் கை் குறித்த விழிப்புைர்ளவ
அதிகரிக்குே் மநாக்கில் களடபிடிக்கப் படுகிறது.
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மநெ்ெர் எனுே் அறிவியல் இதழில் சவைியான சில தகவல் கைின்படி. அமேொன் ேளழக்
காடுகைின் சில பகுதிகைிலுை் ை ேரங் கை் , தான் உறிஞ் சுே் கார்பன் ளட ஆக்ளெளட விட
அதிக அைவு கார்பன் ளட ஆக்ளெளட சவைியிடுகின்றன.
o

ஒரு கார்பன் ஈர்ப்புப் பகுதியாக (கார்பன் ேடு) அமேொன் ேளழக்காடுகைின் பங் கு
குளறந்து வருவது இதன் மூலே் சதரிய வருகிறது.



கர்நாடக முதலளேெ்ெர் B.S. எடியூரப்பா கர்நாடக மின்ொர இருெக்கர வாகன வாடளகத்
திட்டே் 2021 என்ற திட்டத்ளதத் சதாடங் கி ளவத்துை் ைார்.
o

மபருந்து, இரயில் ேற் றுே் சேட்மரா நிளலயங் களை அளடவதில் உை் ை சிரேங் களைக்
குளறத்தல்

ேற்றுே்

அதற்கான பயை மநரத்ளதக் குளறத்தல்

மபான்றவற் ளற

மநாக்கோகக் சகாை்டு இத்திட்டே் சதாடங் கப்பட்டுை் ைது.


“ஜே் மு & காஷ்மீர் ேற்றுே் லடாக் ஆகிய ஒன்றியப் பிரமதெங் களுக்கான சபாது உயர்
நீ திேன்றே் ” என்ற சபயரானது “ஜே் மு & காஷ்மீர் ேற் றுே் லடாக் உயர்நீதிேன்றே் ” என
ோற் றப் பட்டுை் ைது.
o

இதற்கான ஜே் மு & காஷ்மீர் ேறுசீரளேப்பு (சிரேங் களை நீ க்குதல் ) ஆளை, 2021 என்ற
ஒரு
ஆளையில்
ளகசயழுத்திட்டார்.



குடியரசுத்

தளலவர்

ராே் நாத்

மகாவிந்த்

அவர்கை்

ஆசிய-பசிபிக் வர்த்தகக் குழுேத்தின் ஒரு சிறப்பு காசைாலிெ் ெந்திப்பான “ஆசிய பசிபிக்
சபாருைாதார ஒத்துளழப்பு” எனுே் ெந்திப்பிற்கு நியூசிலாந்து நாடு தளலளே ஏற்றது.
o

இந்த ெந்திப்பின் மபாது, விரிவான மகாவிட்-19 மநாய் த் தடுப்பு என்பது உலகைவில்
ேக்களுக்கான ஒரு நன்ளே என்றுே் இந்த சுகாதார சநருக்கடி நிளலயிலிருந்து மீை்டு
வருவதற்குத் தடுப்பு ேருந்துகளை விளரவாக அணுகெ் செய் வது
என்றுே் உலகத் தளலவர்கை் அளனவருே் குறிப்பிட்டுக் கூறினர்.



மிக அவசியே்

ஆை்டுமதாறுே் மேற்சகாை் ைப்படுே் ஹஜ் புனித யாத்திளரக்கு ஆை் பாதுகாவலர்
யாருே் இல் லாேல் சபை்கை் ேட்டுமே இனி பதிவு செய் து சகாை் ைலாே் .
o



ெவுதி அமரபியாவின் ஹஜ் ேற் றுே் உே் ரா அளேெ்ெகோனது இதளனத் சதரிவித்து
உை் ைது.

சஜர்ேனியின் டார்ட்ேை்ட் என்னுமிடத்தில் நளடசபற் ற ஸ்பார்கசென் டிராபி (Sparkassen
Trophy) என்ற ஒரு செஸ் மபாட்டியில் ரஷ்யாவின் விைாடிமிர் க்ரே் னிக் என்பவளர வீழ் ததி
்
விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சவற் றி சபற் றுை் ைார்.



சபாருைாதாரே் ேற் றுே் வர்த்தகப் பிரெ்சிளனகை் மீதான BRICS அளேப்பின் சதாடர்பு
குழுவின் ஒரு ெந்திப்பிற்கு இந்தியா ெமீபத்தில் தளலளே தாங் கியது.



ெர்வமதெ கிரிக்சகட் ேன்றோனது ேங் மகாலியா, தஜகிஸ்தான், ேற் றுே் ஸ்விட்ெர்லாந்து
ஆகிய நாடுகளை தனது உறுப்பினராக மெர்த்துை் ைது.
o

ெர்வமதெ கிரிக்சகட் ேன்றோனது தற்மபாது 106 உறுப்பினர்களுடன் 94 இளை
உறுப்பினர்களையுே் சகாை்டுை் ைது.



ேத்திய சிறுபான்ளேயினர் விவகாரங் கை் துளற அளேெ்ெரான பாஜகவின் முக்தார்
அப்பாஸ் நக்வி ோநிலங் கைளவயின் துளைத் தளலவராக நியமிக்கப் பட்டுை் ைார்.



முன்னாை் இந்திய ேற் றுே் மோஹுன் பாகன் கிைப்பின் கால் பந்து மகால் கீப்பரான
ேளறந்த ஷிபாஜி பானர்ஜிக்கு மோஹன் பாகன் ரத்னா விருதானது வழங் கப் பட உை் ைது.
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o


ஃபிஜிய நாட்டுக் கால் பந்தாட்ட வீரரான ராய் கிருஷ்ைா 2020-21 ஆே் ஆை்டின் சிறந்த
கால் பந்து வீரராகத் மதர்வு செய் யப்பட்டார்.

பாஜக

தளலவர் சுதான்ஷு

மிட்டல்

அவர்கைின்

ராஷ்டிரிய

சுயே் மெவக்

ெங் கே்

(ஆர்எஸ்எஸ்) பற் றிய “RSS: Building India Through SEWA” என்ற புத்தகோனது இப்மபாது சீன
சோழியில் சோழி சபயர்க்கப் பட்டுை் ைது.
o

இது ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் வரலாறு, சித்தாந்தே் ேற்றுே் சகாை் ளககை் ேற் றுே் அளவ
நாட்டில் அடுத்தடுத்து ஏற் படுத்திய தாக்கத்ளதப் பற் றி மபசுகிறது.



ஓய் வூதிய நிதி நிர்வாகத்தில் அந்நிய மநரடி முதலீட்டு வரே் ளப மதசிய ஓய் வூதிய
முளறயின் கீழ் 49 ெதவீதத்திலிருந்து 74 ெதவீதோக உயர்த்த அரொங் கே் அறிவித்து
உை் ைது.
o

❖

மதசிய ஓய் வூதியத் திட்டோனது ஓய் வூதிய நிதி ஒழுங் குமுளற ேற் றுே் மேே் பாட்டு
ஆளையத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

மத்திய மின்துறை அறமச்சர் P.K. சிங் அவர்கள் புதுடெல் லியில் மாநில மின் பகிர்வு
றமயத்திை்கான 9வது ஒருங் கிறைந்த மதிப்பீடுகறள டவளியிெ்ொர்.
o

❖

இது 1986 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பெ்ெ மின்சக்தி நிதியக் கழகத்தின் 36வது நிறுவன
தினமான ஜூறல 17 அன்று டவளியிெப்பெ்ெது.

காவல் துறையினர் அல் லது பிை அரசு அதிகாரிகளால் சிறைக் காவலில் இருப்பவர்
சித்திரவறத டசய் யப்பெ்டுக் டகாறல டசய் யப்படுவறதத் தடுப்பதை்காக வவை்டி
அவை்றைக் குை் ைமாக நிர்ையிக்கும் ஒரு புதிய மவசாதா ஒன்றிறன பாகிஸ்தான்
பாராளுமன்ைம் நிறைவவை் றியுள் ளது.

❖

2021 ஆம் ஆை்டு வகவலா இந்தியா இறளவயார் விறளயாெ்டுப் வபாெ்டிகளானது 2022 ஆம்
ஆை்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் நெத்தப்படும் என ஹரியானா அரசு அறிவித்து உள் ளது.
o

❖

இது 18 வயதிை் குெ்பெ்ெவர்களுக்கான பிரிவில் நெத்தப்பெ உள் ள ஒரு வபாெ்டி ஆகும் .

மாநிலத்தில்

உள் ள அறனத்துக் கர்ப்பிைிப் டபை்களுக்கும்

வகாவிெ்-19 தடுப்பு

மருந்துகறள வழங் குவதை்காக ‘மாத்ரூ கவசம் ’ எனும் ஒரு இயக்கத்றத வகரள அரசு
டதாெங் க உள் ளது.
❖

வவளாை்
உள் கெ்ெறமப்பு நிதியானது மாநில நிறுவனங் கள் அல் லது வவளாை்
டபாருெ்கள் சந்றதக் குழுக்கள் , வதசிய மை் றும் மாநில கூெ்டுைவுச் சங் கங் கள் , சுய
உதவிக் குழுக்களின் சங் கங் கள் மை் றும் விவசாயிகள் உை் பத்தியாளர் அறமப்புகள்
ஆகியவை் றிை் கும் விரிவுபடுத்தப்பெ்டுள் ளது.
o

1

லெ்சம்

வகாடி

ரூபாய்

மதிப்பிலான

வவளாை்

உள் கெ்ெறமப்பு

நிதிறய

விரிவுபடுத்தும் வநாக்கில் இந்த நெவடிக்றகயானது வமை்டகாள் ளப் பெ்டுள் ளது.
❖

இந்துஸ்தான் ஏவரானாடிக்ஸ் லிமிடெெ் நிறுவனமானது உலகின் இலகுரக வபார்
டசயல் பாடுகளுக்கான டஹலிகாப்ெர்களின் முதல் டதாகுதியிறன இந்திய விமானப்
பறெயிெம் ஒப்பறெக்க உள் ளது.

❖

இந்தியக் கெை் பறெயானது அடமரிக்க விை்டவளி நிறுவனமான வபாயிங் என்ை ஒரு
நிறுவனத்திெமிருந்து பத்து P-8I ரக நீ ர்மூழ் கி எதிர்ப்பு வபார் விமானங் கறளப் டபை்று
உள் ளது.

❖

உலகின்

முப்பரிமாை

முறையில்

அச்சிெப்பெ்ெ

முதல்

டநதர்லாந்திலுள் ள ஆம் ஸ்ெர்ொமில் திைக்கப்பெ்டுள் ளது.
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எஃகு

நறெபாலமானது

❖

மாநிலத்தில் இலக்கு நிர்ையிக்கப்பெ்ெ டபாது விநிவயாக முறைறய வமம் படுத்தச்
டசய் வதை்காக வவை்டி இராஜஸ்தான் மாநில அரசானது இந்தியாவிலுள் ள ஐக்கிய
நாடுகளின் உலக உைவு வமம் பாெ்டுத் திெ்ெ அறமப்புப் பிரிவவாடு றகவகார்த்து உள் ளது.

❖

உத்தரகாை்ெ் மாநிலத்தின் குமாவவான் பகுதியில் புதிய அறுவறெ மை்றும் பருவ மறழக்
காலம் டதாெங் கியறத
டகாை்ொெப் படுகிைது.

❖

நிறனவு

கூரும்

வறகயில்

ஹவரலா

என்ை

பை்டிறக

சுவிெ்சர்லாந்தின் லாவ் வசன் என்னுமிெத்றத தறலறமயிெமாகக் டகாை்டு இயங் கி
வரும் சர்வவதச ஒலிம் பிக் குழுவானது தனது முழக்கத்றத ‘Faster, Higher, Stronger-Together’
என மாை்றியுள் ளது.
o

1894 ஆம் ஆை்டு முதல் ‘Faster, Highter, Stronger’ என்பவத ஒலிம் பிக் வபாெ்டிகளின்
முழக்கமாக இருந்து வந்தது.

❖

அஸ்ஸாம் மாநில முதல் வர் ொக்ெர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, வதசிய விறளயாெ்டுப்
வபாெ்டிகளில் பதக்கம் டவன்ை அசாமின் அறனத்து விறளயாெ்டு வீரர்களுக்கும் மாநில
அரசு வவறல வழங் கப் வபாவதாக உறுதியளித்துள் ளார்.

❖

வங் கி மை் றும் நிதிச் வசறவ நிறுவனமான வகால் ெ்வமன் சாக்ஸ், றஹதராபாத்தில் ஒரு
புதிய அலுவலகத்றதத் திைந்துள் ளது.
o

வங் கி மை் றும் நிதிச் வசறவக்கான முக்கிய முதலீெ்டு றமயமாக றஹதராபாத்
வளர்ந்து வருகிைது.

❖

கூகுள் இந்திய நிறுவனத்தின் துறைத் தறலவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான சஞ் சய்
குப்தா 2021-23 ஆம் காலகெ்ெத்திை்கான இந்திய இறையதளம் மை் றும் அறலவபசி
கழகத்தின் தறலவராக வதர்ந்டதடுக்கப் பெ்ெதாக இந்திய இறையதளம்
அறலவபசி கழகம் டதரிவித்துள் ளது.
o

மை் றும்

அவமசான் இந்திய நிறுவனத்தின் மூத்த துறைத் தறலவரும் , இந்திய நாெ்டு
வமலாளருமான அமித் அகர்வாலுக்குப் பின் அவர் இந்தப் பதவிறய ஏை் கிைார்.

❖

மத்திய மின்சாரம் , புதிய மை் றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அறமச்சர் ஆர்.வக. சிங்
அவர்கள் , BEE என்ை (Bureau of Energy Efficiency) எரிசக்திப் பாதுகாப்புக் கெ்டிெக்
குறியீடுகளுக்குக் இைங் க கெ்ெப்பெ்ெ கெ்டிெ வடிவறமப்புகறள ஊக்குவிக்கச்
டசய் வதை்காக NEERMAN விருதுகள் என்ை டபயரில் ஒரு முன்முயை்சிறயத் டதாெங் கி
றவத்துள் ளார்.
o

NEERMAN ஆனது 'National Energy Efficiency Roadmap for Movement towards Affordable & Natural
Habitat' என்பறதக் குறிக்கிைது.

❖

டகால் லம் மாவெ்ெத்தில் உள் ள டபரும் குளத்திை் கு வகரளாவின் முதல் ‘புத்தகக் கிராமம் ’
என்ை அறெடமாழி வழங் கப் பெ்டுள் ளது.

❖

உத்தரகாை்ெ் மாநிலத்தில் ஆறு நதிகள் புத்துயிர் டபறுவதை் காக வவை்டி சில புதிய
திெ்ெங் களுக்கு வதசிய கங் றக நதி மீதான தூய் றமத் திெ்ெமானது ஒப்புதல் அளித்து
உள் ளது.

❖

ஜூளல 22 அன்று உலக நலிந்த X குமராமோமொே் மநாய் விழிப்புைர்வுத் தினோனது
களடபிடிக்கப்பட்டது.
o

இந்த நாைில் உலகின் சவவ் மவறு ெமுதாயத்தினரால் உலகின் முக்கிய இடங் கை்
ேற் றுே் நிளனவுெ் சின்னங் கை் ஆகியளவ ஒைி விைக்குகைால் ஒைிரூட்டப்படுே் .
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❖

ொளலப் மபாக்குவரத்து ேற் றுே் சநடுஞ் ொளலத் துளற அளேெ்ெகத்தின் செயலாைர்
அரோமன கிரிதர் (இந்திய ஆட்சிப்பைி அதிகாரி) அவர்கைிடே் இந்திய சநடுஞ் ொளல
ஆளையத்தின் தளலவர் சபாறுப்பானது கூடுதல் சபாறுப்பாக வழங் கப் பட்டுை் ைது.

❖

பல் களலக்கழக

மெர்க்ளககைில்

திருநங் ளககளுக்கு

விதிக்கப்பட்டிருந்த

வயது

வரே் பிளன மகரை அரசு நீ க்கியுை் ைது.
o
❖

2015 ஆே் ஆை்டில் திருநங் ளககளுக்கான கல் விக் சகாை் ளகளய அறிவித்த முதல்
இந்திய ோநிலே் மகரைாவாகுே் .

லடாக்கில் ஒரு ேத்தியப் பல் களலக்கழகத்ளத நிறுவுவதற் கு ேத்திய அளேெ்ெரளவ
ஒப்புதல் வழங் கியுை் ைது.

❖

நிதி அளேெ்ெகத்தின் இளைெ் செயலாைர் ரஷ்மி ரஞ் ென் தாஸ், ஐ.நா.வின் வரிக் குழுவிற் கு
மவை்டி 2021 முதல் 2025 வளரயிலான காலகட்டத்திற்கு உலகே் முழுவதிலுே் இருந்துத்
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 25 வரித்துளற நிபுைர்களுை்
ஒருவராகத் மதர்ந்சதடுக்கப்
பட்டுை் ைார்.

❖

அதிபர் மஜாசவனல் மோயிஸ் படுசகாளல செய் யப்பட்டளதத் சதாடர்ந்து ளஹத்தி
நாட்டில் நிலவி வருே் அரசியல் கிைர்ெ்சிக்கு ேத்தியில் ளஹத்தியின் புதியப் பிரதேராக
ஏரியல் சஹன்றி (Ariel Henry) சபாறுப்மபற்றுை் ைார்.

❖

சீனாவின் ேத்திய சஹனான் ோகாைத்தில் 1000 ஆை்டுகைில் இல் லாத அைவில் அதிக
ேளழப் சபாழிவு ஏற் பட்டுை் ைது.
o

செங் க்சூவா நகரில்

மூன்று நாட்கைில்

ேட்டுே்

617.1 மி.மீ. அைவிற் கு ேளழப்

சபாழிவானது பதிவாகி உை் ைது.


இந்தியக் குடியரசுத் துளைத் தளலவர் M. சவங் ளகயா நாயுடு அவர்கை் , முன்னாை்
பாராளுேன்ற உறுப்பினர் யலேஞ் சிலி சிவாஜி என்பவர் எழுதிய ‘பல் மலகு பட்டாபிமெகே் ’
எனுே் ஒரு புத்தகத்ளத சவைியிட்டார்.
o

இந்தப்

புத்தகோனது

இந்தியக்

கிராேப்

பகுதிகை்

ேற் றுே்

மவைாை்ளேளய

அடிப்பளடயாகக் சகாை்டு எழுதப் பட்டதாகுே் .


திளரப்பட இயக்குநர் ராமகஷ் ஓே் பிரகாஷ் மேஹ்ரா தனது சுயெரிளதயான “The Stranger in
the Mirror” எனுே் புத்தகத்ளதப் பற் றி அறிவித்துை் ைார்.
o

புகழ் சபற் ற எழுத்தாைர் ரீட்டா ராேமூர்த்தி குப்தா என்பவருடன் இளைந்து இவர்
இந்தப் புத்தகத்ளத எழுதியுை் ைார்.



இந்தியக் கடற் பளடயானது பைியிலுை் ை ேற்றுே் ஓய் வு சபற்ற தனது அளனத்துப்
பைியாைர்கைின் ெே் பைக் கைக்கு ளவப்பிற்காக மகாடக் ேஹிந்திரா வங் கியுடன் ஒரு
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்ளத மேற்சகாை்டுை் ைது.



G20 நாடுகைின் ஆற்றல் ேற் றுே் சுற்றுெ்சூழல் அளேெ்ெர்கை் இத்தாலி நாட்டின்
தளலளேயின் கீழ் மநபிை் ஸ்
எனுமிடத்தில் நளடசபற் ற ஒரு மபெ்சுவார்த்ளதயில்
பங் மகற் றனர்.



லடாக் ஒன்றியப் பிரமதெத்திற்காக மவை்டி ஒரு ஒருங் கிளைந்த பல் பயன்பாட்டு
உை் கட்டளேப்பு மேே் பாட்டுக் கழகத்ளத நிறுவுவதற் கு ேத்திய அளேெ்ெரளவ தனது
ஒப்புதளல வழங் கியுை் ைது.
o

இந்தக்

கழகோனது சதாழில் துளற, சுற் றுலா, மபாக்குவரத்து ேற் றுே்

உை் ளூர்

தயாரிப்புப் சபாருட்கை் ேற் றுே் ளகவிளனப் சபாருட்கைின் ெந்ளதப்படுத்துதல்
ஆகியவற் றிற்காகப் பைியாற்றுே் .
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ஐக்கிய ராஜ் ஜியோனது தனது
உை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.
o

மநாமரா

ளவரசினால்

நாட்டில்

பாதிக்கப்பட்ட

மநாமராளவரஸ்
ேக்கை்

சபருந்சதாற் று

பில் லியன்

கைக்கான

ஏற்பட்டு
ளவரஸ்

துகை் களைப் பரவெ் செய் து இதளன ஒரு சபருந்சதாற் றாக ோற் றக் கூடுே் .


இந்திய மதசிய ேகைிர் கால் பந்தாட்ட அைியின் முன்கை வீரர் நங் கங் மகாே் பாலா மதவி,
2020-21 ஆே் ஆை்டிற்கான அளனத்திந்தியக் கால் பந்தாட்ட கூட்டளேப்பின் சிறந்த
கால் பந்தாட்ட வீராங் களன என்று புகழாரே் சூட்டப்பட்டுை் ைார்.
o

இவர் தற்மபாது, ஸ்காட்லாந்தில் நளடசபற் று வருே் ேகைிர் மபாட்டியில் மரஞ் ெர்ஸ்
உசேன் என்ற அைிக்காக (Rangers Women’s) விளையாடி வருகிறார்.



இந்தியக் கால் பந்து அைியின் மூத்த இந்தியத் தடுப்பாட்ட நிளல வீரர் (எதிரைி
மகால் களை தடுக்குே் வீரர்) ெந்மதஷ்
ஜிங் கான்
2021-21 ஆே் ஆை்டிற்கான
அளனத்திந்தியக் கால் பந்தாட்ட கூட்டளேப்பின் சிறந்த கால் பந்தாட்ட வீரர் என்ற
சபருளேளயப் சபற் றுை் ைார்.
o

இந்தியாவின் ஒரு மூத்த ேத்தியத் தடுப்பாட்ட வீரர் ஒருவர் AIFF அளேப்பினுளடய
ஆை்டின் சிறந்தக் கால் பந்தாட்ட வீரர் எனுே்
முதன்முளறயாகுே் .



பட்டத்திளன சபறுவது இதுமவ

மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைில் நான்கு புதிய விளையாட்டுப் மபாட்டிகை் அறிமுகப்
படுத்தப் பட்டுை் ைன.
o



அளவ கராத்மத (தற்காப்புக் களல), கடல் அளல ெறுக்கு (surfing), ஸ்மகட்மபார்டிங்
ேற் றுே் உயரே் ஏறுதல் மபாட்டி (Sport Climbing) ஆகியனவாகுே் .

முன்னாை் மதர்தல் ஆளையர் அமொக் லவாொ, “An Ordinary Life : Portrait of an Indian Generation”
எனுே் ஒரு புத்தகத்ளத சவைியிட்டுை் ைார்.
o

அமொக்
லவாொ
ஆசிய
மேே் பாட்டு
வங் கியின்
துளைத்
தளலவராக
சபாறுப்பமபற் பதற்காக மவை்டி 2020 ஆே் ஆை்டில் தனது மதர்தல் ஆளையர்
சபாறுப்ளப ராஜினாோ செய் தார்.



நவீன் பட்நாயக் தளலளேயிலான ஒடிொ ோநில அரொனது இந்தியாவிமலமய நகரே்
முழுவதுே் பாதுகாப்பான குடிநீ ர் வெதிளயக் சகாை்ட முதல் நகரே் என்று பூரி நகளர
அறிவித்துை் ைது.



ரஷ்யாவில் நளடசபற உை் ை ஒரு விை்சவைிப் பயிற் சியில் பங் மகற் க மவை்டி அரியலூர்
ோவட்டத்ளதெ் மெர்ந்த ரக்ெயா ேற் றுே் மவதஸ்ரீ ஆகிமயார் மதர்வு செய் யப் பட்டுை் ைனர்.
o



அவர்கை் திருேனூர் அரசு உயர்நிளலப்பை் ைியில் 11 ஆே் வகுப்பு படிக்கின்றனர்.

ஸ்வீடன் நாடானது ெர்வமதெ சூரியெக்திக் கூட்டிளைவிற்கான கட்டளேப்பு மீதான
ஒப்பந்தத்திற் கு ஒப்புதல் வழங் கி இந்த உலக அைவிலான அளேப்பின் உறுப்பினராகி
உை் ைது.
o

ெர்வமதெ

சூரியெக்திக்

கூட்டிளைவானது

புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆற் றல்

ேற் றுே்

நிளலயான மேே் பாடு ஆகியவற் ளற ஊக்கப்படுத்தெ் செய் வளத மநாக்கோகக்
சகாை்டு இந்திய நாட்டினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகுே் .
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தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் நாடு காவல் துறையின் புதிய மை் றும் 30வது தறலறம இயக்குநர் (DGP)


டாக்டர் C. ளெமலந்திரபாபு அவர்கை் தமிழ் நாடு காவல் துளறயின் 30வது தளலளே
இயக்குநராக நியமிக்கப் பட்டுை் ைார்.



இவர் 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 01 ஆே் மததி முதல் சபாறுப்மபற்க உை் ைார்.



இவர் இரை்டு ஆை்டுகை் என்ற ஒரு பதவிக் காலத்ளத 2023 வளரயில் வகிப்பார்.



காவல் துளறயின் நடப்புத் தளலளே இயக்குநரான J.K. திரிபாதி அவர்கை் 2021 ஆே்
ஆை்டு ஜுன் 30 ஆே் மததியன்று ஓய் வு சபற் றார்.



ளெமலந்திரபாபு

இதற் கு

முன்பு

தமிழக

இரயில் மவ

காவல் துளறயின்

தளலளே

இயக்குநராகப் பைியாற் றினார்.


மேலுே் இவர் தமிழக தீயளைப்பு ேற் றுே் மீட்புத் துளறயின் இயக்குநராகவுே் சபாறுப்பு
வகித்துை் ைார்.



தமிழக முதல் வர் மு.க. ஸ்டாலின், தற்மபாளதய டிஜிபி திரிபாதி, உை்துளறெ் செயலாைர்
பிரபாகர் ேற் றுே் தளலளேெ் செயலாைர் இளறயன்பு ஆகிமயாருடனான ஒரு
ஆமலாெளனக்குப் பிறகு ளெமலந்திரபாபுவின் சபயளர அறிவித்தார்.

S. பீட்டர் அல் ப ான்ஸ்


தமிழக முதல் வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கை் ோநில சிறுபான்ளே ஆளையத்திளனத்
திருத்தி அளேத்துை் ைார்.



இதன் தளலவராக முன்னாை் காங் கிரஸ் ெட்டேன்ற உறுப்பினர் S. பீட்டர் அல் மபான்ளெ
நியேனே் செய் துை் ைார்.



திரு.

அல் மபான்ஸ்

அவர்கை்

1989

ேற் றுே்

1991

ஆகிய

ஆை்டுகைில்

சதன்காசி

சதாகுதியின் ொர்பாக ோநில ெட்டேன்ற உறுப்பினராகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்.


ோநில சிறுபான்ளே ஆளையோனது ெேயே் ேற்றுே் சோழிொர் சிறுபான்ளேயினரின்
உரிளேகை் ேற்றுே் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்காக மவை்டி அளேக்கப் பட்டது.



ோநில சிறுபான்ளே ஆளையத்திளன நிறுவுவதற்கான உத்தரவு 1989 ஆே் ஆை்டின் ஒரு
அரொளை மூலே் சதரிவிக்கப்பட்டது.
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இது அன்ளறய முதலளேெ்ெர் மு. கருைாநிதி அவர்கை்
அரசினால் அளேக்கப்பட்டது.

தளலளேயிலான தி.மு.க



இதளன ஒரு ெட்டப்பூர்வ அளேப்பாக ோற் றுவதற்காக 2010 ஆே் ஆை்டில் ெட்டே் ஒன்று
இயற்றப்பட்டது.

கூடங் குளம் – 5வது ஆை் ைல் அலகு


தமிழ் நாட்டின் கூடங் குைத்தில் (திருசநல் மவலி) அளேந்துை் ை அணு உளலயின் 5வது
ஆற் றல் அலகின் கட்டுோனப் பைிகளை ரஷ்யா சதாடங் கியுை் ைது.



கூடங் குைே் அணு உளலயிளனக் கட்டளேப்பதற்கு மராெமடாே் எனுே் ரஷ்ய நிறுவனே்
சதாழில் நுட்பங் களை வழங் குகிறது.



இந்த அணு உளலயானது 1,000 MWe என்ற அைவிலான உற் பத்தித் திறனுளடய ஆறு
அலகுகளைக் சகாை்ட ஒரு உளலயாக உருவாக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டது.



இது இந்தியாவின் முதலாவது சேன்னீர ் அணு உளலயாகுே் (light water reactor).



கூடங் குைே் அணு உளலயானது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய அணு உளலயாகுே் .



இதன் கட்டுோனப் பைிகை் 2002 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் 31 அன்று சதாடங் கப்பட்டது.

மாரிய ் ன் தங் கபவலு – பதசியக் சகாடிறய ஏந்தி அணிறய வழி நடத்தும் வீரர்


மடாக்கிமயா பாராலிே் பிக்ஸ் மபாட்டியில் மதசியக் சகாடிளய ஏந்தி இந்திய அைிளய
வழி நடத்துவதற் கு முன்னைி பாரா உயரே் தாை்டுதல் வீரரான ோரியப்பன் தங் கமவலு
மதர்வு செய் யப்பட்டுை் ைார்.



இது ஆகஸ்ட் 24 அன்று சதாடங் க உை் ைது.



25 வயதான இவர் மகல் ரத்னா விருது சபற் றவராவார்.



இவர் தமிழ் நாட்டிலுை் ை மெலே் ோவட்டத்ளதெ் மெர்ந்தவராவார்.

25

காவல் துறையின் தறலறம இயக்குநறரத் பதர்வு செய் யும் முறை (தமிழ் நாடு)


ளெமலந்திர பாபு, கரை் சின்கா ேற் றுே் ெஞ் ெய் அமராரா ஆகிமயாரின் சபயர்கை்
அடங் கிய ஒரு பட்டியலுக்கு ேத்திய குடிளேப் பைி ஆளையோனது ஒப்புதல் அைித்தது.



அதன் பிறகு தமிழக அரொனது இந்த மூன்று நபர்கைில் ஒருவளரத் மதர்ந்சதடுக்க
மவை்டுே் .



இதில் மதர்ந்சதடுக்கப்படுே் காவல் துளறயின் தளலளே இயக்குநரின் பதவிக் காலே்
இரை்டு ஆை்டுகைாகுே் .



காவல் துளறயின் துளைத் தளலளே இயக்குநர் தகுதியிலுை் ை 30 ஆை்டு காலப் பைிெ்
மெளவளய முடித்தவர்கை் காவல் துளறயின் தளலளே இயக்குநர் சபாறுப்ளப சபற
தகுதியுளடயவராவர்.



ேத்திய குடிளேப் பைி ஆளையோனது இந்த

மதர்வு முளறக்கு, 2006 ஆே் ஆை்டு

பிரகாஷ்சிங் வழக்கில் உெ்ெநீ திேன்றே் அைித்த ஒரு ஆளைளயப் பின்பற் றுகிறது.

யாறனகளின் வாழ் விடங் கறள பமம்

டுத்த புல் சவளிகள் மை் றும் மரங் கள் உள் ள

குதிகறள அறடயாளம் காணுதல்


தமிழ் நாடு மவைாை் பல் களலக்கழகே் ேற் றுே் வனக் கல் லூரி ேற் றுே் ஆராய் ெ்சி
நிறுவனே்

ஆகியளவ

இளைந்து

யாளனகைின்

வாழ் விடங் களை

மேே் படுத்த

அப்பகுதிகைின் புல் சவைிகை் ேற் றுே் ேரங் கை் நிளறந்த பகுதிகளை அளடயாைே்
காணுவதற்கான ஒரு திட்டத்ளத மேற்சகாை்டுை் ைன.


யாளனகளுளடய வாழ் விடங் கைின் புல் சவைிப் பகுதிகை் ேற் றுே் தீவன ேரங் கை் உை் ை
பகுதிகளை மீை்டுே் உருவாக் கி அவற் ளறெ் சீரளேத்து அதன் தரத்ளத உயர்த்துவமத
இதன் மநாக்கோகுே் .



இந்தத் திட்டத்திற்காக எட்டு உறுப்பினர்கை் அடங் கிய குழு ஒன்றிளன வனத்துளற
அளேத்துை் ைது.



இக்குழுவானது ெமீபத்தில் ஓர் இளடக்கால அறிக்ளகளய ெேர்ப்பித்தது.



அதில் யாளனகை் ேற் றுே் பிற தாவர உை்ைிகை் மபான்றளவயுே் உை்ைக் கூடிய 29
வளக புல் இனங் கை் ேற்றுே் 14 தீவன ேர இனங் கை் அளடயாைே் காைப்பட்டு
சதரிவிக்கப் பட்டுை் ைன.



மேலுே் இவற்ளற வைர்ப்பதற்காக வனக் கல் லூரி ேற் றுே் ஆராய் ெ்சி நிறுவனத்தின்
வைாகத்தினுை் மைமய
பட்டுை் ைது.

ஒரு

செடிகை்

பை்ளை

(வைர்ப்பிடே் )

ஒன்றுே்

அளேக்கப்

படாக்கிபயா ஒலிம் பிக்ஸ் – தமிழக வீரர்கள்


முதன்முளறயாக தமிழக தடகைெ் ெங் கத்திலிருந்து ஐந்து விளையாட்டு வீரர்கை் இந்திய
ஒலிே் பிக் அைியில் இடே் சபற் றுை் ைனர்.



அவர்கை் ஆமராக்கிய ராஜீவ் , நாகநந்தன் பாை்டி (ஆடவர் 4 x 400 சதாடர் ஓட்டே் ),
தனலட்சுமி மெகர், மரவதி வீரேைி ேற் றுே் சுபா சவங் கமடென் (கலப்பு 4 x 400 சதாடர்
ஓட்டே் ) ஆகிமயாராவர்.

26

தமிழ் நாடு



ாடநூல் மை் றும் கல் வியியல்

ணிகள் கழகத்தின் தறலவர்

திை்டுக்கல் ஐ. லிமயானி அவர்கை் தமிழ் நாடு பாடநூல் ேற் றுே் கல் வியியல் பைிகை்
கழகத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுை் ைார்.



இந்தக் கழகோனது, புத்தகங் களை அரசுப் பை் ைிகை் ேற்றுே் அரசு உதவி சபறுே்
பை் ைிகளுக்கு இலவெோகவுே் தனியார் பை் ைிகளுக்கு அரசு நிர்ையித்த விளலயிலுே்
அெ்சிட்டு, சவைியிட்டு ேற் றுே் விற் பளன செய் யுே் சபாறுப்பிளனக் சகாை்டுை் ைது.



இந்தக் கழகோனது ஒன்றாே் வகுப்பு முதல் பன்னிரை்டாே் வகுப்பு வளரயிலான பை் ைி
ோைவர்களுக்கு தமிழ் ேற்றுே் ஆங் கிலப் பாடத் திட்டத்திற் கான புத்தகங் களைத் தயார்
செய் கிறது.

பயானிெ்சியரஸ் தமிழியன்சிஸ்


ஊட்டியிலுை் ை அரசு களலக்கல் லூரியின் விலங் கியல் ேற் றுே் வனவிலங் கு உயிரியல்
துளறயிலுை் ை மூலக்கூ று உயிரி பல் லுயிர்ப் சபருக்க ஆய் வகத்தின் ஆராய் ெ்சியாைர்கை்
நீ லகிரியில் ஒரு புதிய சிறகுகை் அற் ற பூெ்சியினே் ஒன்ளறக் கை்டறிந்துை் ைனர்.



1 மி.மீ நீ ைமுளடய பறக்க இயலாத இந்தப் பூெ்சியானது தமிழ் நாட்டில் கை்டறியப்
பட்டுை் ைதால் பமயானிெ்சியரஸ் தமிழியன்சிஸ் என்று இதற் கு சபயர் சூட்டப்பட்டது.



உலகில் இதுவளர இந்த இனத்தின் கீழ் 6 சிற் றினங் கை் ேட்டுமே இருப்பதாக பதிவாகி
உை் ைது.



இந்தெ் சிற் றினங் கை்

சுவிட்ெர்லாந்து, சீனா ேற் றுே்

சகாரியா ஆகிய நாடுகைின்

குைிர்வான உயர்ேட்ட பகுதிகைில் ேட்டுமே காைப்படுகின்றன.
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தமிழ் நாடு அரசு ்


ணியாளர் பதர்வாறணயம் – புதிய உறு ் பினர்கள்

தமிழ் நாடு அரசுப் பைியாைர் மதர்வாளையத்திற் கு நான்கு புதிய உறுப்பினர்களை
தமிழக அரசு நியமித்துை் ைது.



ஆட்சிப்பைி அதிகாரி S. முனியநாதன், மபராசிரியர் K. மஜாதி சிவஞானே் , K. அருை் ேதி
ேற் றுே் A. ராஜ் ேரியசூளெ ஆகிமயார் தமிழக அரொல் நியமிக்கப் பட்ட புதிய
உறுப்பினர்கை் ஆவர்.



இவர்கைின் பதவிக் காலோனது 6 ஆை்டுகை் வளர அல் லது அவர்கை் 62 வயதிளன
எட்டுே் வளரயிலாகுே் .

களிமண் (சடரபகாட்டா) சகாள் கலன் – கீழடி



சிவகங் ளகயிலுை் ை கீழடியில் நளடசபற் று வருே் ஏழாே் கட்ட அகழாய் வின் மபாது
அங் குை் ை ஓர் இடத்தில் சடரமகாட்டா சகாை் கலன் ஒன்று கை்சடடுக்கப்பட்டது.



இது

அதன்

மேற் பரப்பினூமட

செல் லுே்

ஒரு

சிக்கலான

வடிவளேப்புடன்

கூடிய

பட்ளடளயக் சகாை்டுை் ைது.


இது பல அடுக்குகளைக் சகாை்டிருப்பதால் இது வளைய வடிவ கிைற்றின் ஒரு பகுதியா
அல் லது தானியே் மெமிக்குே் ஒரு கலனா என்று சதரியவில் ளல.



இதில் கட்ளட விரல் பதித்தது மபான்ற குழிகளைக் சகாை்ட ஒரு பட்ளடளயயுே்
இளடயிளடமய ஆழோன மகாடுகை் இடப்பட்ட சிறுசிறு ெதுரங் கைாகப் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு
பட்ளடளயயுே் சகாை்டு காைப்படுகிறது.

நீ ரிழிவு மை் றும் ரத்த அழுத்தம் ப ான்ைவை் ைால் ஏை் டும் இை ் ற த் தடுக்க வீடு
பதடி மருத்துவ வெதி வழங் கும் திட்டம் – தமிழ் நாடு


தமிழகே் முழுவதுமுை் ை ேக்கைின் இல் லங் களுக்மக சென்று ேருத்துவ வெதிளயயுே்
நீ ை்டகாலோக
சிறுநீ ரகெ்
செயலிழப்பால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்குே்
நபர்களுக்கு
வீட்டிமலமய டயாலிசிஸ் வெதிளயயுே் ஏற் படுத்தி தருே் வளகயிலான திட்டத்திளனத்
சதாடங் குவதற் கு தமிழக அரசு திட்டமிட்டுை் ைது.



ஒவ் மவார் ஆை்டுே் சதாற் றாமநாயின் காரைோக நிகழுே் 5 லட்ெே் இறப்புகளை 50%
வளர குளறப்பளத மநாக்கோகக் சகாை்டு இது சகாை்டு வரப்பட்டுை் ைது.



வீடு மதடி ேருத்துவ வெதி வழங் குே் திட்டத்திற்கு முன்னதாக 10 நாை் அைவிலான
பரவலான மொதளன திட்டத்ளதத் சதாடங் கி ேக்கைின் இரத்தத்தில் ெர்க்களர அைவு
ேற் றுே் இரத்த அழுத்தே் ஆகியளவ பரிமொதிக்கப்படுே் .
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‘ேக்களை மதடி ேருத்துவே் ’ திட்டத்தின் கீழ் நீ ரிழிவு மநாய் (அ) உயர் இரத்த அழுத்த மநாய்
உை் ைவர்கை் , அரசு ஆரே் ப சுகாதார நிளலயங் கைில் முதன்ளேப் பரிமொதளனக்கு
உட்படுத்தப் பட்டு, ேருத்துவ ஆமலாெளனகை் அவர்களுக்கு வழங் கப் படுே் .

AK. ராஜன் குழு அறிக்றக


நீ ட் மதர்வு குறித்து ேக்கைின் கருத்து பற் றிய தேது அறிக்ளகயிளன A.K. ராஜன் குழு
ெேர்ப்பித்துை் ைது.



சபருே் பாலான ேக்கை் நீ ட் மதர்விற்கு எதிராக கருத்து சதரிவித்துை் ைதாக நீ திபதி ராஜன்
பத்திரிக்ளகயாைர்கைிடே் கூறினார்.



2016 ஆே் ஆை்டில் ோநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நீ ட் மதர்வானது 2018 ஆே் ஆை்டு
வளர நளடமுளறப் படுத்தப் பட வில் ளல, ஆனால் அதன் பிறகு ேருத்துவக் கல் லூரிகைில்
மெர்வதற் கு இத்மதர்வு கட்டாயோக்கப் பட்டது.



கடந்த ஆை்டில்

ோநிலத்திற் கு ஒதுக்கப்பட்ட சோத்த இடங் கைில்

அரசுப் பை் ைி

ோைவர்களுக்கு 7.5 ெதவீத சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டிளன ோநில அரசு அறிமுகப்
படுத்தியது.


இத்திட்டத்தின் கீழ் சுோர் 300 ோைவர்கை் பயனளடந்தனர்.



இந்த ஆை்டு செப்டே் பர் 12 அன்று நீ ட் மதர்விளன நடத்த ேத்தியக் கல் வித் துளற
அளேெ்ெகே் முன்சோழிந்துை் ைது.

ாரதியார்




ல் கறலக்கழகம் – இரண்டு கா ் புரிறமகள்

பாரதியார் பல் களலக் கழகோனது இரை்டு
காப்புரிளேயிளனப் சபற் றுை் ைது. அளவ,

செயல்

முளறகளுக்காக

மவை்டி

o

திடக்கழிவுகைிலிருந்து உமலாகங் களைப் பிரித்சதடுத்தல் ேற் றுே்

o

நீ ரிழிவு மநாய் க்குெ் சிகிெ்ளெயைிக்க ஒரு பழ ேரத்ளத (fruit tree) பயன்படுத்துதல்

முதல் காப்புரிளேயானது துளைப் மபராசிரியர் K. இராேெ்ெந்திரன்
ேற் றுே்
ஆராய் ெ்சியாைர்கை் R. ெரவைக் குோர் ேற் றுே் P.V. ஆனந்த பத்ேநாபன் ஆகிமயாரால்
உருவாக்கப்பட்ட “உமலாகங் களுடன் கூடிய திடக்கழிவுகைிலிருந்து உமலாகங் களைப்
பிரித்சதடுத்தல் ” என்ற முளறக்கு வழங் கப்பட்டுை் ைது.
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இரை்டாவது காப்புரிளேயானது நீ ரிழிவு மநாளயக் குைப்படுத்த சிளெஜியே் முன்டகே்
(Syzygium mundagam - காட்டு நாவல் பழேரே் ) எனுே் பழத்திளனப் பயன்படுத்துே் முளறக்கு
வழங் கப்பட்டுை் ைது.



மபராசிரியர் T. பரிமேலழகன் ேற் றுே் ஆராய் ெ்சியாைர் ராகுல் ெந்திரன் உை் ைிட்டக்
குழுவானது இந்தப் பழ ேரே்
குறித்த ஆராய் ெ்சிளய மேற்சகாை்டு அதன்
பட்ளடகைிலிருந்து சில செயல் மிகு மூலக்கூ றுகளைப் பிரித்சதடுத்து அதளனப் பல் மவறு
மொதளனகளுக்கு உட்படுத்தினர்.

ஓலா ஸ்கூட்டர் சதாழிை் ொறல – கிருஷ்ணகிரி



ஓலா நிறுவனோனது தமிழ் நாட்டில் அளேக்கப்பட்டு வருே் தனது மின்ொர இருெக்கர
வாகனத் சதாழிற் ொளலயின் முதல் கட்டப் பைிகளுக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக பமராடா
வங் கியுடன் 100 மில் லியன் ேதிப்பிலான ஒரு 10 ஆை்டுகால கடன் வழங் குதல்
ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டுை் ைது.



இது இந்திய மின்ொர வாகனத் சதாழிற் துளறயிமலமய மிகப்சபரிய நீ ை்டகால கடன்
வழங் குதல் ஒப்பந்தே் ஆகுே் .



இந்த மின்ொர வாகனத் சதாழிற்ொளலயானது கிருஷ்ைகிரியில் 500 ஏக்கர் பரப்பைவில்
கட்டப்பட்டு வருகிறது.

2,300 ஆண்டுகள்


ழறமயான

சகாடுேைல்

சதால் லியல்

டிக்கிணறு
ஆய் வு

தைத்தில்

முதல்

முளறயாக

2,300

ஆை்டுகை்

பழளேயான படிக்கிைறு ஒன்று கை்டறியப்பட்டுை் ைது.


வசிப்பிடோகவுே் சதாழிற்தைோகவுே் திகழ் ந்த இந்த இடோனது ஈமராடு ோவட்டத்தின்
சென்னிேளல ஒன்றியப் பகுதியில் அளேந்துை் ைது.
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சென்னிேளலயிலிருந்து 15 கி.மீ.
சநாய் யலாற்றின் களரயில் உை் ைது.

சதாளலவில்

அளேந்துை் ை

இந்த

இடோனது



1981 ஆே் ஆை்டு முதல் மேற்சகாை் ைப்பட்ட முந்ளதய சதால் லியல் ஆய் வுகை் , ேைிகை்
ேற் றுே் அரிய கற்கை் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சதாழிற்துளற வைாகே் இங் கு இருந்தளதத்
சதைிவுபடுத்தியுை் ைன.

ஃப ர்டிபரடு ொன்றிதழ் – இன்ட்பகாசெர்வ், நீ ல் கிரிஸ்


இன்ட்மகாசெர்வ் நிறுவனோனது சஜர்ேனியிலுை் ை FLOCERT என்ற அளேப்பிடமிருந்து
ஃமபர்டிமரடு (Fairtrade certification - நியாயோன வர்த்தகே் ) என்ற ொன்றிதளழப் சபற் ற
இந்தியாவின் முதலாவது கூட்டுறவு நிறுவனோக ோறியுை் ைது.



இன்ட்மகாசெர்வ் என்பது நீ லகிரியிலுை் ை மதயிளலத் சதாழிற்ொளலகைின் சதாழில்
துளறக் கூட்டுறவின் தளலளே அளேப்பாகுே் .



இன்ட்மகாசெர்வ்

நிறுவனத்தின்

தளலளே

நிர்வாக

அதிகாரி

சுப்ரியா

ொஹூ,

முதலளேெ்ெர் M.K. ஸ்டாலின் அவர்கைிடமிருந்து ொன்றிதளழப் சபற்றுக் சகாை்டார்.


ஃமபர்டிமரடு

ொன்றிதழ்

என்பது

ெர்வமதெ

அைவில்

புகழ் சபற் ற

உற் பத்திப்

சபாருட்களுக்கான தரெ் ொன்றிதழ் முளறயாகுே் .


சஜர்ேனியின் மபான் (Bonn) எனுே் ஒரு இடத்திளனத் தளலளேயகோகக் சகாை்ட
ஃமபர்டிமரடு இன்டர்மநெனல் அளேப்பானது 72 நாடுகைில் இயங் கி வருகிறது.



இன்ட்மகாசெர்வ் என்பது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மதயிளலக் கூட்டுறவு அளேப்பு
ஆகுே் .

28 பகாடி மரக்கன்றுகள்


வனப்பரப்ளப அதிகரிப்பதற்காக 28 மகாடி ேரக்கன்றுகளை நடுவதற் கு தமிழக அரசு
முடிவு செய் துை் ைது.



1,30,006 ெதுர கி.மீ. புவிப் பரப்புளடய தமிழக ோநிலத்தில் தற்மபாது 23.8 ெதவீதே்
பரப்பைவிற் கு வனப்பகுதிகை் உை் ைன.



இதன் பரப்பைளவ 33 ெதவீதோக உயர்த்துவதற் கு அரசு திட்டமிட்டுை் ைது.



அடுத்த 10 ஆை்டுகைில் யூகலிப்டஸ் மபான்ற ேரங் களை அகற் றி 28 மகாடி ேரக்
கன்றுகளை நடுவதற்கான இயக்கத்தில் அளனத்துத் துளற ேற் றுே் இதர ெமூக நல
ேற் றுே் தன்னார்வ (அரசு ொரா) அளேப்புகளுே் பங் மகற் க உை் ைன.
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மார்க்கண்படய நதியின் குறுக்பக அறண



அை்ளட

ோநிலோன

கர்நாடகாவில்

யார்மகால்

என்னுமிடத்தில் ,

ோர்க்கை்மடய

நதியின் குறுக்மக கட்டப்படுே் அளையானது மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் எதிர்மநாக்கப்
படுே் சதன்சபை்ளை – பாலாறு நதிநீ ர் இளைப்புத் திட்டத்தின் மீது மிகுந்த எதிர்ேளறத்
தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தக் கூடுே் .


கர்நாடகாவானது யார்மகால் அளையில் நீ ளரத் தடுத்துெ் மெமித்தால் சபை்ளை
ஆற் றிற் கு வருே் நீ ர்வரத்து குளறயுே் .



இதனால் பருவ ேளழக்காலத்தின் மபாது ஏராைோன நீ ளரப் சபறுே் கிருஷ்ைகிரி
அளைக்கு வருே் நீ ர்வரத்து குளறக்கப்படுே் .



இது வட தமிழகத்தின் வடிநிலப் பகுதிகைில் மோெோன தாக்கத்ளத ஏற் படுத்துே் .

குறிப் பு



சதன்சபை்ளை – பாலாறு நதிநீ ர் இளைப்புத் திட்டே் மூலோக திருப்பத்தூர்
ோவட்டத்திலுை் ை
வாைியே் பாடியில்
பாயுே்
பாலாற்றிற் கு
சதன்சபை்ளை
ஆற் றிலிருந்து 3 டிஎே் சி அைவு நீ ரானது சகாை்டு வரத் திட்டமிடப் பட்டுை் ைது.



இந்தத்

திட்டத்தின்

மூலே்

மவலூர்,

திருப்பத்தூர் ேற்றுே்

ராைிப்மபட்ளட

ஆகிய

ோவட்டங் கை் பயன்சபறுே் .

தமிழ் வழியில்


யின்ை மாணவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு

தமிழக ோநில அரசுப் பைி நியேனங் கைில் தமிழ் வழியில் பயின்ற ோைாக்கர்களுக்கு
இடஒதுக்கீடு வழங் குே் ெட்டத்ளத அேல் படுத்துோறு சென்ளன உயர்நீதிேன்றத்தின்
ேதுளர கிளையானது ோநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டுை் ைது.



ஒன்றாே் வகுப்பு முதல் கல் லூரி வளர (அ) குறிப்பிடப்பட்ட உயர்கல் வி வளர முழுவதுே்
தமிழ்

வழியில்

பயின்ற ோைாக்கர்கை்

ேட்டுமே இந்தெ் ெட்டத்தின் கீழான 20%

இடஒதுக்கீட்டிளனப் சபற தகுதியுளடயவர்கை் என்பளதயுே் உயர்நீதிேன்றக் கிளை
மீை்டுே் வலியுறுத்தியுை் ைது.


தமிழ் நாடு சபாதுப்பைி மதர்வாளையத்தின் செயலாைர், 2020 ஆே் ஆை்டு குரூப் I பைி
மெர்ப்பில்

இந்த

ஆளைளய

அேல் படுத்துவதிலிருந்து

அைிக்குோறு மகாரினார்.
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ஆளையத்திற் கு

விலக்கு



ஏசனனில் 2020 ஆே் ஆை்டு ஜனவரி ோதத்தில் குரூப் I பைி மெர்ப்பு அறிவிக்கப் பட்டதாக
தமிழ் நாடு சபாதுத் மதர்வாளையே் சதரிவித்துை் ைது.



ஆனால்

தற்மபாளதய

குரூப்

I

பைி

மெர்ப்பிலுே்

(2020)

இந்த

ஆளைளய

அேல் படுத்துோறு சென்ளன உயர்நீதிேன்ற ேதுளர கிளை அறிவுறுத்தியுை் ைது.

தமிழ் நாடு மாநில ெட்ட ்


ணிகள் ஆறணயம்

சென்ளன உயர்நீதிேன்ற நீ திபதி கிருபாகரன் அவர்கை் தமிழ் நாடு ோநில ெட்டப் பைிகை்
ஆளையத்தின் ஒரு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுை் ைார்.



அரசியலளேப்பின் 39A ெட்டப்பிரிவானது, வறுளே அல் லது இதரக் குளறபாடுகைால்
வாடுே் குடிேக்களுக்கு இலவெ ெட்ட மெளவளய வழங் குவதற்கு ோநில அரசுக்கு
வலியுறுத்துகிறது.



1987

ஆே்

ஆை்டு

ெமூகத்தினருக்கு

ெட்டப்

இலவெோன

பைிகை்
ேற்றுே்

ெட்டோனது
தரோன

ெமுதாயத்தின்

ெட்ட

மெளவளய

நலிவளடந்த
வழங் குவளத

அடிப்பளட மநாக்கோகக் சகாை்டுை் ைது.

ஹூண்டாய் நிறுவனத்தில் 1 பகாடி மகிழுந் து உை் த்தி



சதன்சகாரிய நாட்டின் ேகிழுந்து வாகன உற் பத்தி நிறுவனோன ஹூை்டாய் , 10
மில் லியன் வாகனங் களை உற் பத்தி செய் து ஒரு புதிய ளேல் கல் ளல அளடந்துை் ைது.



அது இந்த நிறுவனே் ெமீபத்தில் அறிமுகப் படுத்திய ஹூை்டாய் அல் கொர் (Hyundai
Alcazar) எனுே் ேகிழுந்தாகுே் .



தமிழக முதல் வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கை் அந்த காரின் மீது ளகசயழுத்திட்டார்.



சென்ளனக்கு

அருகிலுை் ை

காஞ் சிபுரே்

ோவட்டத்தின்

இருங் காட்டுக்மகாட்ளட

என்னுமிடத்தில் அளேந்துை் ை ஹூை்டாய் ஆளலயானது 2021 ஆே் ஆை்டில் தனது
25வது ஆை்டில் அடிசயடுத்து ளவக்கிறது.


இது 1996 ஆே் ஆை்டில் கருைாநிதி அவர்கைின் ஆட்சியின் மபாது சதாடங் கப் பட்டது.

சஜர்மனியிலுள் ள சகாபலான்


ல் கறலக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்றக

சஜர்ேனியிலுை் ை சகாமலான் பல் களலக்கழகத்தில் உை் ை தமிழ் இருக்ளகக்கு 1.25 மகாடி
ரூபாய் என்ற அைவில் நிதி உதவி வழங் குவதற் கு தமிழக முதலளேெ்ெர் மு.க. ஸ்டாலின்
அவர்கை் ஆளை ஒன்ளறப் பிறப்பித்தார்.
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இந்தப் பல் களலக்கழகத்தின் தமிழ் இருக்ளகயானது 1963 ஆே் ஆை்டில் டாக்டர் கிைாஸ்
லுட்விக் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.



தமிழ் நாட்டிற் கு சவைிமய உை் ை தமிழ் ப் புத்தகங் கைின் மிகப்சபரிய சதாகுப்புகைில்
இதுவுே் ஒன்றாகுே் .

நிறல ் டுத்த ் ட்ட சதாறலக் கட்டு ் ாட்டுத் து ் ாக்கி
❖

திருச்சிராப்பள் ளியின் ஆயுதத் டதாழிை் சாறலயானது இந்தியக் கெை் பறெயிெம் 12.7 மி.மீ.
M2 NATO என்ை வறகயிலான நிறலப்படுத்தப்பெ்ெ 15 டதாறலக்கெ்டுப்பாெ்டுத்
துப்பாக்கிகறளயும்
இந்தியக்
கெவலார
காவை் பறெயிெம்
அது
வபான்ை
10
துப்பாக்கிகறளயும் வழங் கியுள் ளது.

❖

இறவ இஸ்வரலின் எல் பிெ் சிஸ்ெம் ஸ் எனும் ஒரு நிறுவனத்துெனான டதாழில் நுெ்பப்
பரிமாை்ை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தயாரிக்கப் பெ்ெறவயாகும் .

நீ தி தி முருபகென் குழு
❖

இக்குழுவானது தமிழக முதலறமச்சரிெம் தனது அறிக்றகறயச் சமர்ப்பித்துள் ளது.

❖

இக்குழு ஜுன் 15 அன்று அறமக்கப்பெ்ெது.

❖

டதாழில் நுெ்பப் பாெப்பிரிவுகளில் அரசுப் பள் ளி மாைாக்கர்களின் வசர்க்றக குறித்த
ஆய் விறன இக்குழுவானது வமை்டகாை்ெது.
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❖

எதனால் சுமார் 2 சதவீதத்திை் கும் குறைவான அரசுப் பள் ளி மாைாக்கர்கள் மெ்டுவம
அை்ைா பல் கறலக்கழகத்திலும் 10 சதவீதத்திை் கும் குறைவான மாைாக்கர்கள்
மெ்டுவம

மாநில

அரசின்

கீழ்

இயங் கும்

டபாறியியல்

கல் லூரிகளிலும்

வசர்க்கப்

படுகின்ைனர் என்பது குறித்து இந்த அறிக்றகயில் விவாதிக்கப் பெ்டுள் ளது.
❖

அரசுக் கல் லூரிகளில் டதாழில் முறைப் பாெப்பிரிவுகளுக்கான (மருத்துவக் கல் வி தவிர)
இெ ஒதுக்கீெ்டில்
அவர்களுக்கு முன்னுரிறம வழங் க வவை்டுடமன இக்குழு
பரிந்துறரத்துள் ளது.

அண்ணாமறல

ல் கறலக்கழகம்

❖

இது ஒரு இறைப் பல் கறலக்கழகமாக வமம் படுத்தப்பெ உள் ளது.

❖

விழுப்புரம் , கெலூர், கள் ளக்குறிச்சி மை் றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய 4 மாவெ்ெங் களிலுள் ள
கல் லூரிகள் மை் றும் விழுப்புரத்திலுள் ள ொக்ெர் J. டஜயலலிதா செ்ெப் பல் கறலக்கழகம்
ஆகியறவ அை்ைாமறல பல் கறலக்கழகத்துென் இறைக்கப்பெ உள் ளது.

முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி – முதலீட்டு மாநாடு
❖

2030 ஆம் ஆை்டிை் குள் தமிழகத்தின் டமாத்த உள் நாெ்டு உை் பத்தியானது 1 லெ்சம் வகாடி
ொலராக (அ) ஒரு டிரில் லியன் டபாருளாதாரமாக மாறும் என தமிழக முதல் வர் இந்த
மாநாெ்டில் டதரிவித்தார்.

❖

2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் 23 லெ்சம் வகாடி ரூபாய் அளவிலான
ஈர்ப்பதை்குமான ஒரு இலக்கிறனயும் அவர் நிர்ையித்துள் ளார்.

❖

டசன்றனயில்

நறெடபை் ை

முதலீெ்டு

மாநாெ்டில்
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புதிய

முதலீெ்டிறன

திெ்ெங் களுக்கான

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் தமிழக அரசு றகடயழுத்திெ்டுள் ளது.
❖

இறவ 17,000 வகாடி ரூபாய் அளவிலான முதலீெ்டிறன உள் ளெக்கியதாகும் .

❖

தை் வபாதுள் ள மை் றும் புதிய முதலீெ்ொளர்களுக்காக வவை்டி 24 துறைகளின் கீழ் வரும்
100க்கும் வமை் பெ்ெ வசறவகறள டிஜிெ்ெல் மயமாக்குவதை்காக ஒை் றைச் சாளர தளத்தின்
2வது பதிப்பிறனயும் தமிழக முதல் வர் மு.க.ஸ்ொலின் அவர்கள் டவளியிெ்ொர்.

❖

தமிழ் நாெ்டில் புத்தாக்கம் , ஆராய் ச்சி மை் றும் வமம் பாடு ஆகிய துறைகளில் டதாெக்க
நிறுவனங் கறள ஊக்குவிக்கும் டபாருெ்டு முதலீெ்றெ ஊக்குவிப்பிதை்கான மாநிலத்
தறலறம நிறுவனமான றகென்ஸ் தமிழ் நாடு எனும் ஒரு நிறுவனமானது அடமரிக்க
தமிழ்
டதாழில் முறனவவார்
சங் கத்துென்
ஒரு
புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்திறன
வமை்டகாை்டுள் ளது.

❖

டிஜிெ்ெல் உத்வவக திெ்ெ அறமப்பானது புத்தாக்கம் , ஆராய் ச்சி மை் றும் வமம் பாடு
ஆகியவை் றில் ஈடுபெ்டுள் ள டதாெக்க நிறுவனங் களுக்கு நிதி உதவிறய வழங் கி உள் ளது.

❖

இந்தத் திெ்ெத்திை்காக மாநில அரசு 5 வகாடி ரூபாய் நிதி வழங் கியுள் ளது.

சில முக்கிய முதலீட்டு ஒ ் ந் தங் கள்

❖

மவகந்திரா வவல் டு சிெ்டியில் டென்மார்க் நாெ்டு வாகன உதிரி பாகங் கள் உை் பத்தி
நிறுவனமான றெடநக்சின் உை் பத்தி அலகும் , ஈவராெ்டில் வகாரல் வமனுஃவபக்சரிங்
ஒர்க்சின் உை் பத்தி அலகும் டதாெங் கப் பெ்டுள் ளன.

❖

ஓசூரில் INOX ஏர் பிராெக்ெஸ
் ் (வாயு சாதனங் கள் ) நிறுவனத்தின் திரவ ஆக்சிஜன்
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ஆறலக்கான அடிக்கல் நாெ்ெப்பெ்டுள் ளது.
❖

தூத்துக்குடி, திருடநல் வவலி, திை்டுக்கல் மை் றும் திருப்பூர் ஆகிய இெங் களில் JSW ரிநியூ
எனர்ஜி டூ லிமிடெெ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் .

❖

ஓரகெத்திலுள் ள சிப்காெ் வளாகத்தில் டஜர்மன் நாெ்டின் ZF வாப்வகா நிறுவனத்தின்
ஒப்பந்தம் .

❖

அம் பத்தூரில் சிங் கப்பூர் நாெ்டின் வகபிெ்ொ லாை்ெ் நிறுவனம் வமை் டகாை்டுள் ள
ஒப்பந்தம் .

❖

வகாயம் புத்தூரில் ஸ்ரீவாரு வமாெ்ொர்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் .

❖

சிறுவசரி சிப்காெ் IT பார்க் – TCS Phase III.

வயலின் இறெக் கறலஞர் சிக்கல் R.



ாஸ்கரன்

புகழ் சபற் ற கர்நாடக ேரபு வழி வயலின் இளெக்களலஞர் ‘களலோேைி’ சிக்கல் R.
பாஸ்கரன் ெமீபத்தில் காலோனார்.



திருவாரூர் சுப்பா ஐயர் என்பவரிடே் தனது 11வது வயதில் வயலின் இளெயிளனக் கற் றுக்
சகாை்ட இவர் பின்பு ோயவரே் மகாவிந்தராஜன் பிை் ளையிடே் பயிற்சி சபற் றவராவார்.



இவர் அளனத்திந்திய வாசனாலியின் ஒரு ‘A’ ரக களலஞர் ஆவார்.



இவர் 1976 முதல் 1994 வளரயில் சென்ளன வாசனாலி நிளலயத்தில் கிட்டத்தட்ட 20
ஆை்டுகை் பைி புரிந்து வந்தார்.
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சகாை் றகயில் துறளயிட ் ட்ட சுடுமண் குழாய் கள் கண்டுபிடி ் பு


சகாற் ளகயில் நளடசபற் ற சதால் சபாருை் ஆராய் ெ்சியின் மபாது ஒன்றன்மேல் ஒன்றாய்
அடுக்கப்பட்ட 9 துளையிடப்பட்ட சுடுேை் குழாய் கை் கை்சடடுக்கப் பட்டு உை் ைன.



சகாற் ளகயானது தூத்துக்குடி ோவட்டத்திலுை் ை ஒரு பை்ளடயக் கால நகரோகுே் .



இந்தக் குழாய் கைின் விட்டே் ேற் றுே் உயரே் ஆகியளவ முளறமய 27 செ.மீ. அைவு
உளடயளவ ஆகுே் .

நீ ட் பதர்விலிருந்து தமிழகத்திை் கு விலக்கு அளி ் தை் காக தனி ந ர் மபொதா
மாநிலங் களறவயில் அறிமுகம்


நீ ட் மதர்விலிருந்து தமிழகத்திற் கு விலக்கு அைிப்பதற் காக மவை்டி ேருத்துவக் கல் வி
ெட்டங் கை்

(திருத்தே் )

ேமொதா

2021

என்ற

ஒரு

ேமொதாவிளன

தி.மு.கவின்

ோநிலங் கைளவ உறுப்பினர் P. வில் ென் அறிமுகே் செய் துை் ைார்.


இந்தியாவில் ேருத்துவக் கல் வி சதாடர்பான சில குறிப்பிட்டெ் ெட்டங் களை இந்த ேமொதா
திருத்த உை் ைது.

2500 ஆண்டுகள்


ழறம வாய் ந் த வாள் மை் றும் மண் ாறன

கிருஷ்ைகிரி ோவட்டே் பர்கூளர அடுத்த ேயிலாடுே் பாளறயில் நடத்தப்பட்ட ஒரு
அகழாய் வில் 2 ஆயிரத்து 500 ஆை்டுகை் பழளே வாய் ந்த வாை் ேற் றுே் ேை்பாளன
மதாை்டி எடுக்கப்பட்டன.



அந்த இருே் பு வாைானது 70 சென்டிமீட்டர் நீ ைே் சகாை்டதாகுே் .



அந்த ேை்பாளனயானது 50 சென்டி மீட்டர் அைவு சகாை்டதாகுே் .
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சு ா சவங் கபடென் மை் றும் தனலட்சுமி ஆகிபயாருக்கு அரசு ்


ணி

ஒலிே் பிக்கில் பங் மகற்றுை் ை தமிழ் நாடு வீராங் களனகை் சுபா சவங் கமடென் , ேற் றுே்
தனலட்சுமி

ஆகிமயாருக்கு ோநில அரசுப் பைி வழங் கப்படுே் என்று தமிழ் நாட்டு

விளையாட்டுத் துளற அளேெ்ெர் சேய் யநாதன் கூறியுை் ைார்.


மேலுே் , தமிழ் நாட்டில் 4 இடங் கைில் ஒலிே் பிக் அகாடமி சதாடங் கப்பட்டு, ெர்வமதெ
அைவில் தமிழ் நாட்டு வீரர்களுக்குப் பயிற் சி அைிக்கவுே் நடவடிக்ளக மேற்சகாை் ைப்
படுே் என்றுே் அவர் கூறினார்.

சுந் தரபதவன் குழு


தமிழக அரொனது 13 உறுப்பினர்கை் சகாை்ட நிபுைர் குழு ஒன்ளற அளேத்துை் ைது.



தமிழக

அரசின்

சதாழில் துளறயின்

முன்னாை்

செயலாைர்

N.

சுந்தரமதவன்

இக்குழுவிற் குத் தளலளே தாங் குகிறார்.


இக்குழுவானது தமிழகத்திலுை் ை சிறு, குறு ேற் றுே் நடுத்தர நிறுவனங் கை்

துளற

எதிர்சகாை் ளுே் ெவால் களை ஆராய் ந்து, அத்துளறயின் மீை் விற் கு அவசியோன உடனடி,
இளடக்கால ேற் றுே் நீ ை்டகால நடவடிக்ளககளைப் பரிந்துளரக்குே் .

றமசூர் மை் றும் சென்றனக்கு இறடபயயான 1892 ஒ ் ந் தம்


ஆறுகைின் குறுக்மக புதிய பாெனத் திட்டங் களைெ் செயல் படுத்துவது குறித்து ளேசூர்
ேற் றுே் ேதராஸ் ோநிலங் களுக்கிளடமய (தற் மபாளதய கர்நாடகே் ேற்றுே் தமிழ் நாடு)
1892 ஆே் ஆை்டு ஒப்பந்தே் ஒன்று ளகசயழுத்தானது.



இதன் படி, ஒரு புதிய நீ ர்த்மதக்கே் அல் லது ஒரு அளைளய ளேசூரு அரசு கட்ட
விருே் பினால் ,

அதன்

முழுத்

திட்டத்ளதயுே்

சென்ளன

அரசுக்கு

அனுப்பி

அதன்

ஒப்புதளலப் பைி சதாடங் குவதற் கு முன்மப சபற மவை்டுே் .


அமத

ெேயே் ,

தனது

உரிளேளயப்

பாதுகாப்பதற் குத்

தவிர

மவறு

காரைத்திற்காகவுே் ஒப்புதல் அைிக்க சென்ளன அரசு ேறுக்கக் கூடாது.
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எந்த

ஒரு

பதசியெ் செய் திகள்
சிறு மை் றும் நடுத்தர நிறுவனங் களின் புதிய வறரயறை


சபறுநிறுவன

விவகாரங் கை்

துளற

அளேெ்ெகோனது

சிறு

ேற் றுே்

நடுத்தர

நிறுவனங் கைின் வளரயளறளய விரிவுபடுத்தியுை் ைது.


விரிவுபடுத்தப்பட்ட இந்த வளரயளறயின்படி ஒரு சிறு ேற் றுே் நடுத்தர நிறுவனே் என்பது
250 மகாடி ரூபாய் வளர விற் பளன செய் யக் கூடிய ேற் றுே் 50 மகாடி ரூபாய் வளர
கடன்சபறுே் ஒரு பட்டியலிடப்படாத நிறுவனே் , வங் கி, காப்பீட்டு (அ) நிதி நிறுவனோகுே் .



இதற்கு முந்ளதய வரே் பானது விற் பளனக்கு 50 மகாடி ரூபாயுே் கடன் சபறுதலுக்கு 10
மகாடி ரூபாயாகவுே் நிர்ையிக்கப்பட்டிருந்தது.



தற் மபாது 2021 ஆே் ஆை்டு நிறுவன (கைக்கீட்டுத் தர நிளலகை் ) விதிகைின் கீழ் பல் மவறு
விலக்குகளைப் சபறுவதற் கு சிறு ேற் றுே் நடுத்தர நிறுவனங் களுக்கு அனுேதி வழங் கப்
பட்டுை் ைது.



இது சிறிய நிறுவனங் களுக்கான ஒழுங் குமுளற ொர்ந்த சிக்கல் களைக் குளறக்குே் .

தறலறம வழக்குறரஞர் K.K. பவணுபகா ால்



தவிக் காலம் நீ ட்டி ் பு

தளலளே வழக்குளரஞர் K.K. மவணுமகாபால் அவர்கைின் பதவிக் காலத்திளன மேலுே்
ஒரு வருடத்திற் கு அரசு நீ ட்டித்து உத்தரவிட்டுை் ைது.



திரு. மவணுமகாபால் அவர்கை் 2022 ஆே் ஆை்டு ஜுன் 30 ஆே் மததி வளர அரசின்
தளலளே ெட்ட அதிகாரியாகப் பைியாற்றுவார்.



ேத்திய அரசினால் இவரது பதவிக் காலே் நீ ட்டிக்கப்படுவது இது இரை்டாவது முளற
ஆகுே் .



திரு.

மவணுமகாபால்

அவர்கை்

2017

ஆே்

ஆை்டு

ஜூளல

ோதத்தில்

வழக்குளரஞராக ஒரு மூன்றாை்டு காலத்திற் கு நியமிக்கப்பட்டார்.


2020 ஆே் ஆை்டில் முதன்முளறயாக இவரது பதவிக் காலே் நீ ட்டிக்கப்பட்டது.



89 வயதான இவர் 15வது தளலளே வழக்குளரஞராக சபாறுப்மபற் றார்.
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தளலளே

நாஷா முக்த்


ேத்திய

ாரத் அபியான்
அரொனது

நாஷா

முக்த்

பாரத்

அபியான்

எனுே்

திட்டத்திற் கான

ஒரு

வளலதைத்ளதத் சதாடங் கியுை் ைது.


இது மபாளதப்சபாருை் பயன்பாடு ேற் றுே் அதன் ெட்டவிமராத கடத்தலுக்கு எதிரான
ெர்வமதெ தினத்ளதக் குறிக்குே் வளகயில் சதாடங் கப்பட்ட ஒரு மபாளதப் சபாருை்
பயன்பாட்டிற் கு எதிரான பிரெ்ொரோகுே் .



இந்த வளலதைோனது ெமூக நீ தி ேற் றுே் அதிகாரேைிப்பு அளேெ்ெர் தாவர்ெந்த் சகலாட்
அவர்கைால் துவக்கி ளவக்கப்பட்டது.

மத்திய ் புலனாய் வு அறம ் பு – புதிய சிை ் பு இயக்குநர்


பிரவீன்

சின்ஹாளவ

ேத்தியப்

புலனாய் வு

அளேப்பின்

சிறப்பு

இயக்குநராக

நியமிப்பதற் கு அளேெ்ெரளவயின் நியேனக் குழு ஒப்புதல் அைித்துை் ைது.


இயக்குநர் பதவிளய அடுத்து இந்த அளேப்பின் இரை்டாவது மூத்த நிளலப் பதவியாகக்
கருதப் படுவது சிறப்பு இயக்குநர் பதவியாகுே் .



இந்தப் பதவியானது கடந்த மூன்று ஆை்டுகைாக காலியாக இருந்தது.



இதற்கு முன்பு ராமகஸ் அஸ்தனா என்பவர் இந்தப் பதவியிளன வகித்திருந்தார்.



அளேெ்ெரளவயின் நியேனக் குழு இந்தியப் பிரதேளரத் தளலளேயாகவுே் உை்துளற
அளேெ்ெளரயுே் உை் ைடக்கி இருக்கின்றது.

‘ஒபர நாடு ஒபர குடும்

அட்றட’ திட்டம்



ஒமர நாடு ஒமர குடுே் ப அட்ளடத் திட்டத்ளத அேல் படுத்துோறு அளனத்து ோநில ேற் றுே்
ஒன்றியப் பிரமதெ அரசுகளுக்கு உெ்ெநீ திேன்றே் உத்தரவிட்டுை் ைது.



இந்தத் திட்டோனது 2019 ஆே் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ோதத்தில் சதாடங் கப்பட்டது.



இது 2013 ஆே் ஆை்டு உைவுப் பாதுகாப்பு ெட்டத்தின் கீழ் சதாடங் கப்பட்டது.



நான்கு ோநிலங் கை் இன்னுே் இந்தத் திட்டத்தில் இளையவில் ளல.



அளவ அொே் , ெத்தீஸ்கர், சடல் லி ேற்றுே் மேற்கு வங் காைே் ஆகியவனவாகுே் .

மாடர்னா நிறுவனத்தின் பகாவிட்-19 தடு ் பு மருந்து


இந்தியத் தளலளே ேருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அளேப்பானது ோடர்னா நிறுவனத்தின்
மகாவிட்-19 தடுப்பு ேருந்துகளை இறக்குேதி செய் வதற்காக சிப்லா நிறுவனத்திற் கு
அனுேதி வழங் கியுை் ைது.



சிப்லா முே் ளபயில் அளேந்துை் ை ஒரு ேருந்து உற்பத்தி நிறுவனோகுே் .



இது நாட்டில் அவெரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு அனுேதி வழங் கப்படுே் நான்காவது தடுப்பு
ேருந்தாகுே் .



தற் மபாது இந்தியாவில் மகாவாக்சின், மகாவிசீல் டு ேற் றுே் ஸ்புட்நிக் ஆகிய மூன்று
மகாவிட் தடுப்பு ேருந்துகை் பயன்பாட்டில் உை் ைன.
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னி ் ாறை ஏரிகளின் வறர டம்



ஜல் ெக்தி அளேெ்ெகோனது கங் ளக ஆற் றுப் படுளகயின் அங் கோன பனிப்பாளற
ஏரிகளுளடய புதுப்பிக்கப்பட்ட வளரபடத்திளன சவைியிட்டுை் ைது.



கங் ளக ஆற் றுப் படுளகயில் சுோர் 4,707 பனிப்பாளற ஏரிகை் வளரபடமிடப் பட்டு
உை் ைன.
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0.25 சஹக்மடர் என்ற அைவிற் குே் மேலான நீ ர்ப்பரப்புளடய பனிப்பாளற ஏரிகைானது
ரிமொர்ஸ்ொட் – 2 மநர்க்மகாட்டு புளகப்பட சுய ஆய் வு உைர்வு – IV என்ற செயற் ளகக்
மகாைின் தரவிளனப் பயன்படுத்தி வளரபடோக்கப்பட்டுை் ைன.



இந்த வளரபடோனது இஸ்மராவின் மதசிய சதாளலதூர உைர்வு ளேயத்தின் புவன்
தைத்தில் கிளடக்கப் சபறுகிறது.

சிபு லால் குழு


இன்ஃமபாசிஸ் நிறுவனத்தினுளடய முன்னாை் தளலளே நிர்வாக இயக்குநரான S.D. சிபு
லால் மூன்று உறுப்பினர்களைக் சகாை்ட ஒரு பைிக்குழுவின் தளலவராக நியமிக்கப்
பட்டுை் ைார்.





இந்தப் பைிக்குழுவானது அரசின் ‘கர்ேமயாகி திட்டத்தின்’ மூலே் முக்கிய ஆட்சிப் பைி
சீர்திருத்தங் களைக் சகாை்டு வருவதற் கு
செய் வதற்காக அளேக்கப் பட்டுை் ைது.

மவை்டி

சிக்ொ

நிறுவனருே்

மலாகே்

எனுே்

ஒரு

அளேப்பின்

அரசிற்கு

உதவி

வழங் கெ்

இன்ஃமபாசிஸ்

லிமிசடட்

நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ேற்றுே் முன்னாை் தளலளே நிர்வாக அதிகாரியுோன சிபு
லாளலத் தவிர மகாவிந்த் ஐயர் ேற் றுே் பங் கஜ் பன்ொல் ஆகிமயாருே் இந்தப்
பைிக்குழுவில் இடே் சபற் றுை் ைனர்.


ேத்திய அரொனது மதசிய ஆட்சிப்பைி திறன் மேே் பாட்டுத் திட்டோன கர்ேமயாகி
திட்டத்திற்குெ் ெமீபத்தில் ஒப்புதல் அைித்தது.



நாட்டின்

அளனத்து

ஆட்சிப்

பைிகளுக்குோன

விதிமுளற

அடிப்பளடயிலான

பயிற்சிக்குப் பதிலாக பைிொர்ந்த பயிற்சிமுளறளய ளகயாளுவதற்கான
ோற் றத்ளத ஏற் படுத்துவதற்காகமவ இந்த திட்டோனது சதாடங் கப் பட்டுை் ைது.

ஒரு

‘Anomalies in Law and Justice’ – புத்தகம்



இந்தியத் தளலளே நீ திபதி N.V. ரேைா அவர்கை் உெ்ெநீ திேன்ற முன்னாை் நீ திபதி R.V.
ரவீந்திரனுளடய ‘Anamalies in Law and Justice’ எனுே் புத்தகத்ளத சவைியிட்டார்.



ெட்டே் ேற் றுே் ஒழுங் குமுளறயானது இன்னுே் வைர்ந்து வருகிறது என்பளதப் பற் றியுே்
நீ ை்ட காலோக நீ டித்து வருே் சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காை அதிக ோற் று சிந்தளன
மதளவ என்பளதப் பற் றியுே் ொதாரை ேக்களுக்குப் புரிய ளவப்பமத இந்தப் புத்தகத்தின்
மநாக்கோகுே் .

42

மும் ற


ெமாெ்ொர் – 200வது ஆண்டு
இந்தியாவின் பழளே வாய் ந்த ேற் றுே் தற் மபாதுே் இயங் கி வருே் செய் தித்தாைான
முே் ளப ெோெ்ொர் ஆனது ஜூளல 01 அன்று தனது 200வது ஆை்டில் அடி பதித்தது.



இந்த குஜராத்திய சோழிப் பத்திரிக்ளகயானது முதன்முதலில் 1822 ஆே் ஆை்டில்
சவைியிடப் பட்டது.



இது பார்சி அறிஞரான ஃபர்தூன்ஜி முரஷ்சபன் (Fardoonji Murazban) என்பவரால் நிறுவப்
பட்டது.

NATRAX – இந்தூர்


கனரகத் சதாழில் துளறகை் ேற் றுே் சபாதுத் துளற நிறுவனங் கை் என்ற துளறக்கான
அளேெ்ெர் பிரகாஷ் ஜவ் மடகர் இந்தூரில் அளேக்கப்பட்டுை் ை NATRAX (மதசிய வாகன
மொதளனத் தடங் கை் – National Automotive Test Tracks) எனுே் அதிமவக தடத்திளனத்
சதாடங் கி ளவத்தார்.



இது ஆசியாவின் மிக நீ ைோன அதிமவக தடோகுே் .



இது உலகின் 5வது மிக நீ ைோன அதிமவக தடோகுே் .



இதன் நீ ைே் 11.3 கி.மீ. ஆகுே் .



இது

இருெக்கர

வாகனே்

முதல்

கனரக

இழுசபாறி

இயந்திர

இளைப்பு

ஊர்தி

வளரயிலான அளனத்து உலக அதிமவக வாகனங் கைின் மொதளனக்குோன ஒமர தீர்வாக
அளேயுே் .
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இந்திரஜால்


ளஹதராபாத்தில்

அளேந்துை் ை

சதாழில் நுட்ப

ஆராய் ெ்சி

ேற் றுே்

மேே் பாட்டு

நிறுவனோன க்ரன
ீ ் மராமபாட்டிக்ஸ் (Grene Robotics) என்ற நிறுவனோனது இந்தியாவில்
முதல் முளறயாக உை் நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட ’இந்திரஜால் ’ எனப் படுே் ஆைில் லா
ஒரு விோன எதிர்ப்புக் கவெ அளேப்பிளன வடிவளேத்துக் கட்டளேத்துை் ைது.


இந்தக் கவெ அளேப்பானது 1000 முதல் 2000 ெ.கி.மீ. வளரயிலான பரப்பைளவ தனித்துப்
பாதுகாக்குே் திறளனக் சகாை்டுை் ைது.



வான்வழி ஆபத்துகளை ஆராய் ந்து அதற்கான நடவடிக்ளகளய மேற் சகாை் வதன் மூலே்
வான்வழி தாக்குதல் கைிலிருந்து இது பாதுகாப்பு அைிக்கிறது.



ஆைில் லா வான்வழி விோனங் கை் , சவடிசபாருை் ஆயுதங் கை் , ேற்றுே் குளறந்த மரடார்
வரே் புளடய குறுக்கு சவட்டு இலக்குகை் மபான்றளவ வான்வழியிலான ஆபத்துகைாகுே் .

சுறம ெரக்கு வழித்தடம் – 2 – முதல்

யணம்



கடல் வழி ெரக்குப் மபாக்குவரத்து அளேெ்ெகோனது பசுளே ெரக்கு வழித்தடே் – 2
வழியிலான முதல் பயைத்ளதத் சதாடங் கி ளவத்துை் ைது.



புதிதாக

சதாடங் கப்பட்டுை் ை

இந்த

மெளவயின்

முதல்

கட்டோனது

மபய் ப்பூர்-ஆழிக்கல் ஆகியவற் றுடன்
இளைக்குே் , பிந்ளதயக்
மகரைாவிலுை் ை சகால் லே் துளறமுகமுே் இளைக்கப்படுே் .


உடல்

கடல் ொர்
வர்த்தகத்திளன
மேே் படுத்துவதன்
மூலே்
துளறமுகங் களுக்கிளடமயயான
இளைப்பு
ேற் றுே்
மேே் படுத்துே் .

சகாெ்சிளன

காலகட்டங் கைில்

முக்கிய
ேற் றுே்
இளைதிறளனயுே்

இதர
இது

ருமறனத் தடு ் து குறித்த பதசிய மாநாடு – நிதி ஆபயாக்



தாய் வழி, இைே் பருவ ேற் றுே் குழந்ளதப் பருவ உடல் பருேளனத் தடுப்பது குறித்த ஒரு
மதசிய ோநாடானது நிதி ஆமயாக் அளேப்பினால் நடத்தப்பட்டது.



இந்த ோநாட்டின் தளலவர் டாக்டர் V.K. பால் ேற் றுே் துளைத் தளலவர் டாக்டர். R.
மஹேலதா ஆகிமயார் ஆவர்.



நிதி ஆமயாக் அளேப்பானது உடல் பருேளன ஒரு “அரவேற் ற சதாற் றுமநாய் ” (silent
epidemic) என விவரித்துை் ைது.

யிர் கா ் பீட்டு விழி ் புணர்வு ் பிரெ்ொரம்


மவைாை்ளே ேற் றுே் விவொயிகை் நல அளேெ்ெர் நமரந்திர சிங் மதாேர் ஃபெல் பீே
மயாஜனா திட்டத்திற்கான பயிர் காப்பீட்டு விழிப்புைர்வுப் பிரெ்ொரத்ளதத் சதாடங் கி
ளவத்தார்.



இது பயிர் காப்பீட்டு வாரத்தின் மபாது சதாடங் கப்பட்டது (ஜூளல 1 முதல் ஜூளல 7 வளர).



பிரதான் ேந்திரி ஃபெல் பீே மயாஜனா திட்டோனது 2016 ஆே் ஆை்டு பிப்ரவரி 18 அன்று
சதாடங் கப் பட்டது.



ஒவ் சவாரு விவொயிக்குே் காப்பீட்டு வெதிளய வழங் குே் மநாக்கில் இந்த திட்டோனது
சதாடங் கப் பட்டது.
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கடந்த வருட ேகசூல் தரவுகைில் இருக்குே் வருடாந்திர வைிக (அ) மதாட்டப் பயிர்கை்
உட்பட உைவு ேற் றுே் எை்சைய் வித்துப் பயிர்களுக்குே் இத்திட்டே் மூலே் காப்பீடு
வழங் கப் படுே் .

சதாழில் துறை ஆராய் ெ்சி ஈடு ாட்டு முன்சனடு ் பிை் கான நிதி


அறிவியல் ேற்றுே் சபாறியியல் ஆராய் ெ்சி வாரியோனது இன்சடல்
நிறுவனத்துடன்
இளைந்து
இே் ோதிரியான
முதல்
வளகயிலான

இந்தியா
ஆராய் ெ்சி

முன்சனடுப்பிளனத் சதாடங் கியுை் ைது.


இது “சதாழில் துளற ஆராய் ெ்சி ஈடுபாட்டிற்கான நிதி” (Fund for Industrial Research Engagement
– FIRE) எனப்படுே் .



இது இந்தியாவில் மேே் பட்ட சதாழில் நுட்பே் ொர்ந்த உை் ைார்ந்த ஆராய் ெ்சிகைில் உதவுே் .



இது உை் ைார்ந்த சதாழில் நுட்பப் பகுதிகைில் (செயற் ளக நுை்ைறிவு, இயந்திர கற்றல்
மபான்ற)
சதாழில் துளற
ொர்ந்த
வாய் ப்புகளைக்
ஆராய் ெ்சியாைர்களுக்கு உறுதுளையாக இருக்குே் .

ளகப்பற் றுவதற் கு

இந்திய



அறிவியல் ேற் றுே் சபாறியியல் ஆராய் ெ்சி வாரியோனது அறிவியல்
சதாழில் நுட்பத் துளறயின் கீழ் இயங் குே் ஒரு ெட்டரீதியிலான அளேப்பாகுே் .

ேற் றுே்



FIRE முன்சனடுப்பானது கூட்டு நிதி வழங் கீட்டு முளறயுடன் கூடிய அரசு ேற் றுே்
சதாழில் துளற ஆகியவற் றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகுே் .

புத்தாக்க ஊக்குவி ் பு நிறுவனம் – 2021


இன்சவஸ்ட் இந்தியா நிறுவனத்திற் கு 2021 ஆே் ஆை்டிற் கான உலகின் புத்தாக்க
ஊக்குவிப்பு நிறுவனே் எனுே் ஒரு சபருளே ‘OCO குமைாபல் ’ என்ற நிறுவனத்தால் வழங் கப்
பட்டுை் ைது.
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இன்சவஸ்ட் இந்தியா நிறுவனோனது இந்திய மதசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ேற் றுே்
செயலாக்க நிறுவனே் ஆகுே் .



இது 2009 ஆே் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது.



இது வர்த்தகே் ேற் றுே் சதாழில் துளற அளேெ்ெகத்தின் சதாழில் துளற ேற் றுே் உை் நாட்டு
வர்த்தக ஊக்குவிப்புத் துளறயின் கீழ் ஓர் இலாப மநாக்கமில் லா அளேப்பாக நிறுவப்
பட்டது.



இந்தியா

முழுவதுே்

நிளலயான

முதலீடுகளைெ்

செயல் படுத்துவதற் கான

புதிய

கூட்டிளைவுகளைக் கை்டறிந்து அதளன மேே் படுத்துவதில் உதவுே் துளறொர்ந்த
முதலீடுகைில் இது ஈடுபாடு செலுத்துகிறது.

இந்திய ் ச ருங் கடல் கடை் றடக் கருத்தரங் கம்


7வது

இந்தியப்

சபருங் கடல்

கடற் பளடக்

கருத்தரங் கோனது

பிரான்சு

நாட்டின்

கடற் பளடயினால் ஏற் பாடு செய் யப்பட்டது.


இது இரு ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முளற நளடசபறுே் நிகழ் வாகுே் .



இது 2008 ஆே் ஆை்டு பிப்ரவரி ோதத்தில் சதாடங் கப்பட்ட முக்கியத்துவே் வாய் ந்த
ெர்வமதெ கடல் ொர் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பாகுே் .



பிராந்திய

கடல் ொர்

பிரெ்சிளனகை்

குறித்து

விவாதிக்கவுே்

உறுப்பினர்

நாடுகளுக்கிளடமயயான நட்புறவிளன மேே் படுத்துவதற்குோன ஒரு ேன்றோக இது
திகழ் கிறது.


இந்தக் கருத்தரங் கில் இந்தியப் சபருங் கடலில் நிரந்தரோன நிலப் பிராந்தியத்ளதக்
சகாை்டுை் ை 24 நாடுகை் ேற் றுே் 8 பார்ளவயாைர் நாடுகை் ஆகியளவ பங் மகற் கின்றன.

UDISE + அறிக்றக


ேத்திய கல் வித்துளற அளேெ்ெர் ரமேஷ் சபாக்ரியால் நிொங் அவர்கை் 2019-2020 ஆே்
ஆை்டிற்கான கல் விக்கான ஒருங் கிளைக்கப்பட்ட ோவட்ட அைவிலான தகவல்
அளேப்பு பிைஸ் அறிக்ளகயிளன (Unified District Information System for Education Plus – UDISE +)
சவைியிட்டுை் ைார்.
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இந்த அறிக்ளகயானது இந்தியப் பை் ைிக்கல் வி முளற குறித்த மநர்ேளற ேற் றுே்
எதிர்ேளறயான சில சுவாரஸ்யே் மிக்க உை்ளேத் தகவல் களை எடுத்துளரத்து உை் ைது.



இந்த அறிக்ளகயின்படி, 2019-20 ஆே் ஆை்டில் ஆரே் ப ேற் றுே் உயர்நிளலப் பை் ைிகைில்
சோத்த ோைாக்கர் மெர்க்ளகயானது 13.01 மகாடியாகவுே் ோைவிகை் மெர்க்ளகயானது
12.08 மகாடியாகவுே் இருந்தது.

முதல் ஆளில் லா விண்கலம் – இஸ்பரா


முதலாவது

ஆைில் லா

விை்கலோனது

2020

ஆே்

ஆை்டு

டிெே் பர்

ோதத்திலுே் ,

இரை்டாவது ஆைில் லா விை்கலோனது 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல ோதத்திலுே் ேற் றுே்
களடசி ஆைில் லா விை்கலோனது 2021 ஆே் ஆை்டு டிெே் பர் ோதத்திலுே் விை்ைில்
ஏவப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.


ஆனால் மகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றின் காரைோக இந்த மததிகை் ஒத்தி ளவக்கப் பட்டன.



விை்சவைிக்கு வீரர்களை அனுப்புே் திட்டத்ளதத் சதாடர்ந்து, 2021 ஆே் ஆை்டு டிெே் பர்
ோதத்தில் முதல் ஆைில் லா விை்கலமுே் 2022-23 ஆே் ஆை்டில் இரை்டாவது ஆைில் லா
விை்கலமுே் , அளதத் சதாடர்ந்து ேனித விை்சவைிப் பயைே் திட்டமிடப் பட்டுை் ைது.



இஸ்மராவினுளடய அதிகன எளட சுேக்குே் ஏவுகலோன ஜிஎஸ்எல் வி MK-III என்ற
ஏவுகலோனது இந்தத் திட்டத்திற் குப் பயன்படுத்தப்பட உை் ைது.



ககன்யான் எனப்படுே் இந்த திட்டத்தின் சவற் றியுடன் மெர்த்து, அசேரிக்கா, சீனா ேற் றுே்
ரஷ்யா ஆகியவற்ளறயடுத்து விை்சவைிக்கு ேனிதர்களை அனுப்பிய நான்காவது
சவற் றி நாடாக இந்தியா உருப்சபறுே் .

இந்தியா மை் றும் நீ ர்மின் நிறலயத் திட்டங் கள் – 2030


இந்திய நாடானது 2030 ஆே் ஆை்டுக்குை் 26 GW திறனுளடய (அல் லது 26,000 MW) நீ ர்மின்
நிளலயங் களை நிறுவுே் என கைிக்கப் பட்டுை் ைது.



ெர்வமதெ எரிெக்தி முகளேயினால் சவைியிடப்பட்ட “நீ ர்மின் நிளலய சிறப்புெ் ெந்ளத
அறிக்ளக

–

2030

ஆே்

ஆை்டுக்கான

பகுப்பாய் வு

ேற் றுே்

முன்கைிப்பு”

எனுே்

அறிக்ளகயில் இது கூறப்பட்டுை் ைது.


தற் மபாது இந்தியாவில் இயங் கி வருே் 207 நீ ர்மின் நிளலயங் கைின் ஒட்டு சோத்த திறன்
ஆனது 46,209 MW ஆகுே் .
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2021 ேற் றுே் 2030 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிளடப்பட்ட காலத்தில் உலகைாவிய நீ ர்மின்
நிளலயங் கைின் திறனானது 17% வளர (அ) 230 GW திறன் வளர உயருே் .



2030 ஆே் ஆை்டில் நீ ர்மின் ஆற்றல் துளறயில் உலகைாவிய திறன் வைர்ெ்சியில் 40
ெதவீதத்துடன் சீனா மிகப்சபரிய நீ ர்மின்னாற்றல் ெந்ளதயாக திகழுே் .



உலகின் மிகப்சபரிய நீ ர்மின் நிளலயோனது சீனாவில் உை் ை த்ரீ கார்ஜஸ் என்ற
அளையாகுே் .

அம் ப த்கர் நிறனவு மை் றும் கலாெ்ொர றமயம்


லக்மனாவில் அளேக்கப்பட உை் ை அே் மபத்கர் நிளனவு ேற்றுே் கலாெ்ொர ளேயத்திற்கு
குடியரசுத் தளலவர் ராே் நாத் மகாவிந்த் அவர்கை் அடிக்கல் நாட்டினார்.



இந்தக் கலாெ்ொர ளேயோனது லக்மனாவிலுை் ை ஐஷ்பாக் ஈத்கா என்ற பை் ைி வாெலின்
முன்மன நிறுவப்பட உை் ைது.



இந்த ளேயத்தில் டாக்டர் அே் மபத்கர் அவர்கைின் 25 அடி உயர உருவெ் சிளலயானது
நிறுவப் பட உை் ைது.

மியாொகி மாம்


ழம்

இந்தப் பழோனது ஜப்பான் நாட்டில் உை் ை கியூஷு எனுே் தீவின் தளலநகரான மியாொகி
நகரில் முதன்ளேயாக வைர்க்கப் பட்டது.



இது உலகின் விளலயுயர்ந்த ோே் பழோகக் கருதப் படுகிறது.



இளவ 350 கிராே் வளர எளடயுை் ைதாக இருக்குே் .



இவற்றுை் எதிர் ஆக்சிகரைிகை் , பீட்டா-கமராட்டின் ேற் றுே் ஃமபாலிக் அமிலே் மபான்ற
ஊட்டெ் ெத்துகை் நிளறந்துை் ைன.



ெமீபத்தில் இந்தப் பழவளகயானது ஜபல் பூளரெ் மெர்ந்த ராைி ேற் றுே் பரிஹர் என்ற
தே் பதியினரால் வைர்க்கப் பட்டு வருவது கை்டறியப்பட்டது.

NIPUN


ாரத் முன்சனடு ் பு
ேத்திய அரசு 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 05 ஆே் மததியன்று “NIPUN பாரத் முன்சனடுப்பு”
எனுே் புதிய ஒரு திட்டத்ளதத் சதாடங் கி ளவத்துை் ைது.



NIPUN என்பதன் விரிவாக்கே் “National Initiative for Proficiency in reading with Understanding and
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Numeracy” (புரிதல் ேற் றுே் எை்ைறிவு ஆகியவற்றுடன் கூடிய படிப்பாற் றளலப் சபறெ்
செய் வதற்கான ஒரு மதசிய முன்சனடுப்பு) என்பதாகுே் .


சபாதுவான

கல் வியறிவு

ேற் றுே்

எை்ைறிவு

ஆகியவற்ளறப்

சபறுதளல

உறுதி

செய் வதற்கான ஒரு முயற்சியில் அதற்குத் தக்க சூழ் நிளலகளை இந்த திட்டோனது
வழங் குே் .


2026-27 ஆே் ஆை்டுக்குை் ஒவ் சவாரு குழந்ளதயுே் தனது 3 ஆே் வகுப்பு படிப்பிளன
முடிக்குே்

மபாது

படிப்பாற் றல் ,

எழுத்தாற் றல்

ேற் றுே்

எை்ைறிவு

ஆகியவற் றில்

மபாதுோன கற் றல் திறன்களை அளடவளத இது உறுதி செய் யுே் .


இந்த முன்சனடுப்பானது ெேக்ரா சிக்ொ (Samagra Shiksha) எனுே்

பை் ைிக் கல் வித்

திட்டத்தின் ஒரு அங் கோகெ் செயல் படுே் .


இது ஐந்து அடுக்கிலான அேலாக்கெ் செயல் முளறயாகுே் .



இது அளனத்து ோநில ேற் றுே் ஒன்றியப் பிரமதெங் கைிலுே் மதசிய, ோநில, ோவட்ட,
வட்டார ேற் றுே் பை் ைி நிளலகைில் அளேக்கப்படுே் .



இது புதிய கல் விக் சகாை் ளகளயத் சதாடர்ந்து அதற் மகற் ப உருவாக்கப்பட்டதாகுே் .

தர் ார் முறைக்கு முடிவு


மகாளடகாலத்
ஆகியவற் றுக்கு

தளலநகரான
இளடமய

ஸ்ரீநகர்

இரை்டு

ேற் றுே்

குைிர்கால

ஆை்டுகளுக்கு

தளலநகரான

ஒருமுளற

ஜே் மு

அலுவலகங் களை

ோற் றியளேக்குே் 149 வருட பாரே் பரிய முளறளய துளைநிளல ஆளுநர் ேமனாஜ்
சின்ஹா முடிவுக்கு சகாை்டு வந்துை் ைார்.


ஜே் மு & காஷ்மீரில் தர்பார் இடோற் றத்தின் மபாதான ஊழியர்களுக்கான குடியிருப்பு
வெதிகளை நிர்வாகே் ரத்து செய் துை் ைது.



அே் ோநில ஊழியர்கை் இனிமேல் ஜே் மு அல் லது காஷ்மீர் ோநிலத்தில் நிளலயாகக்
குடியிருப்பர் என்பளத இது குறிக்கிறது.



மடாக்ரா வே் ெ ேன்னர் ேகாராஜா குலாப் சிங் 1872 ஆே் ஆை்டில் தளலநகளர ோற் றுே்
இந்தப் பாரே் பரிய முளறளயத் சதாடங் கி ளவத்ததாக நே் பப்படுகிறது.



1947 ஆே் ஆை்டுக்குப் பிறகு ஜே் மு & காஷ்மீரின் அரசியல் வர்க்கத்தினரால் இந்த முளற
சதாடரப் பட்டது.
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நிலக்கரி உை் த்தி – இந் தியா


இந்தியாவின் சோத்த நிலக்கரி உற் பத்தியானது கடந்த நிதி ஆை்டில் 716.084 மில் லியன்
டன்கைாக குளறந்து 2.02% என்ற அைவிற்குெ் ெரிவிளனக் கை்டுை் ைது.



ெத்தீஸ்கரில் அதிகபட்ெோக
பதிவாகியுை் ைது.

158.409

மில் லியன்

டன்

நிலக்கரி

உற் பத்தியானது



இதளனயடுத்து ஒடிொ (154.150 MT), ேத்தியப் பிரமதெே் (132.531 MT) ேற் றுே் ஜார்க்கை்ட்
(119.296 MT) ஆகியளவ உை் ைன.

CoWin உலக மாநாடு


இந்தியப் பிரதேர் நமரந்திர மோடி CoWin உலக ோநாட்டிளனத் சதாடங் கி ளவத்து அதில்
உளரயாற்றினார்.



இந்த உலக ோநாட்டில் 142 நாடுகளைெ் மெர்ந்த பிரதிநிதிகை் பங் மகற் றனர்.



இந்த ோநாடானது சுகாதார ேற் றுே் குடுே் பநல அளேெ்ெகே் , சவைியுறவு விவகாரங் கை்
அளேெ்ெகே் ேற் றுே் மதசிய சுகாதார ஆளையே் ஆகியவற் றால் இளைந்து
நடத்தப்பட்டது.



இந்தியாவிமலமய உருவாக்கப்பட்ட தனது CoWin தைத்திளன அளனவருக்குோன ஒரு
தைோக ோற் றுவதற் கு இந்தியா முன்வந்துை் ைதால் , இதன் மூலே் அளனத்து (எந்தசவாரு)
நாடுகளுே் இதளனப் பயன்படுத்த இயலுே் .

புதிய ஆளுநர்கள்


இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர் ராே் நாத் மகாவிந்த் எட்டு

ோநிலங் களுக்குப் புதிய

ஆளுநர்களை நியமித்துை் ைார்.


அரசியலளேப்பின் 155 என்ற விதியின்படி, ஒரு ோநிலத்தின் ஆளுநர் குடியரசுத்
தளலவரால் நியமிக்கப்படுவார்.



ஒவ் சவாரு ோநிலத்திற்குே் ஆளுநர்களை நியேனே் செய் வது ஒன்றிய அரசினுளடய
சபாறுப்பாகுே் .
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BOLD திட்டம்


இந்தத் திட்டோனது காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற
ராஜஸ்தானின் உதய் ப்பூரில் உை் ை நிெ்லா ேை்ட்வா எனுே்

ஆளையத்தினால்
ஒரு பழங் குடியினக்

கிராேத்தில் சதாடங் கப் பட்டது.


இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அந்த பகுதியிலுை் ை காலியான, வறை்ட கிராேப் பஞ் ொயத்து
நிலத்தில் 5000 சிறப்பு வளக மூங் கில் செடிகை் நடப்பட்டன.



பாே் பூொதுல் டா ேற் றுே் பாே் பூொ பாலிோர்பா எனுே் இந்தெ் சிறப்பு வளக மூங் கில்
செடிகை் அொமிலிருந்து சகாை்டு வரப்பட்டன.



ஒமர இடத்தில் ஒமர நாைில் அதிக எை்ைிக்ளகயிலான மூங் கில் செடிகளை நடெ் செய் து
காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற ஆளையோனது (Khadi and Village Industries Commission
– KVIC) உலக ொதளனளயப் பளடத்துை் ைது.



BOLD என்பதன் விரிவாக்கே் Bamboo Oasis on Lands in Drought (வறட்சியான நிலங் கைில்
அளேந்த மூங் கில் மொளல) என்பதாகுே் .



இது KVIC அளேப்பினால் சதாடங் கப் பட்டது.



இந்த

முன்சனடுப்பானது

சுதந்திர

தினத்தின்

75வது

ஆை்டு

நிளறவிளனக்

சகாை்டாடுவதற்காக மவை்டி (அொதி கா அே் ரித் ேமகாத்ெவ் என்ற சபயரில் ) KVIC
அளேப்பினால் நடத்தப்பட்ட “காதி மூங் கில் திருவிழாவின்” ஓர் அங் கோக சதாடங் கப்
பட்டது.


பாளலவனோக்களலக் குளறப்பதற்காக வறை்ட ேற் றுே் பகுதியைவு வறட்சியுளடய
பகுதிகைில்

மூங் கில் கை்

நிளறந்த

பசுளே

பகுதியிளன

உருவாக்குவமத

இதன்

மநாக்கோகுே் .

டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திை் கான


ரவலான பிறணய அறம ் பு

வர்த்தகே் ேற் றுே் சதாழில் துளற அளேெ்ெகத்தின் சதாழில் துளற ேற் றுே் உை் நாட்டு
வர்த்தக ஊக்குவிப்புத் துளறயானது டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்கான பரவலான பிளைய
அளேப்பு திட்டத்திளனத் சதாடங் கியுை் ைது.
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இந்தப் பைியானது இந்திய தரங் கை் ேன்றத்திடே் ஒப்பளடக்கப் பட்டுை் ைது.



பரவலான

அே் ெங் கை்

பரவலான மூலங் கை்

ேற் றுே்

பரவலான

பிளைய

சகாை்ட ஒரு செயல் முளறயில்

விதிமுளறகளைக்

சகாை்டு

உருவாக்கப்பட்ட பரவலான

பிளைய அளேப்புகளை மேே் படுத்துவமத இதன் மநாக்கோகுே் .

மத்ெய பெது செயலி


ேத்திய மீன்வைத் துளற, கால் நளடப் பராேரிப்பு ேற் றுே் பால் வைத்துளற அளேெ்ெர்
கிரிராஜ் சிங் , இளையவழிக் கல் விப் படிப்பிற் காக மவை்டி ‘ேத்ெய மெது’ எனுே் ஒரு
ளகமபசி செயலிளய சவைியிட்டார்.



இந்த செயலியானது புவமனஷ்வரிலுை் ை இந்திய மவைாை் ஆராய் ெ்சி கழகத்தின் ேத்திய
நன்னீர ் மீன்வைர்ப்பு நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது.



இதற்கான நிதி உதவியிளன ளஹதராபாத்திலுை் ை மதசிய மீன்வை மேே் பாட்டு வாரியே்
வழங் கியது.



நாட்டின் மீன்வைர்ப்பு விவொயிகளுக்கு ெமீபத்திய நன்னீர ் மீன்வைர்ப்புத் சதாழில்
நுட்பங் களை வழங் குவமத இந்த செயலியின் முதன்ளே மநாக்கோகுே் .
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அறமெ்ெரறவ விரிவாக்கம்


ேத்திய அளேெ்ெரளவயின் ேறுசீரளேப்பு ேற் றுே் விரிவாக்கே் இதர பிற் படுத்தப் பட்ட
வகுப்பினர் ேற் றுே் பட்டியலினெ் ொதியினர் மபான்ற ெமுதாயத்தினர் ஒரு வரலாற் றுெ்
ொதளன அைவில் மெர்க்கப் பட்டுை் ைளதக் கை்டுை் ைது.



43
அளேெ்ெர்கைின்
பதவிமயற் பு
மேற் பார்ளவயில் நடந்மதறியது.

பிரோைோனது

பிரதேர்

மோடி

அவர்கை்



முன்பு 12 அளேெ்ெர்கை் (7 அளேெ்ெரளவ உறுப்பினர்கை் ேற் றுே் 5 இளை அளேெ்ெர்கை் )
ராஜினாோ செய் தனர்.



தற் மபாது

இந்திய

அரசில்

பட்டியலினெ்

ொதியினர்

ெமுதாயத்ளதெ்

மெர்ந்த

12

அளேெ்ெர்களுே் இதர பிற் படுத்தப்பட்ட வகுப்பிளனெ் மெர்ந்த 27 அளேெ்ெர்களுே் இடே்
சபற் றுை் ைனர்.


மேலுே் பட்டியலிடப்பட்ட பழங் குடியினர் வகுப்பிளனெ் மெர்ந்த 8 அளேெ்ெர்களுே் ஒரு
இஸ்லாமியர், ஒரு கிறித்துவர், ஒரு சீக்கியர் ேற்றுே் இரை்டு புத்த ேதத்தவர் உை் ைிட்ட
சிறுபான்ளேயினெ் ெமூகத்ளதெ் மெர்ந்த 5 அளேெ்ெர்களுே் இடே் சபற் று உை் ைனர்.



அளேெ்ெரளவயில் 11 சபை் அளேெ்ெர்களுே் இடே் சபற் றுை் ைனர், அவர்களுை்

2

உறுப்பினர்கை் காபிசனட் அளேெ்ெர்கைாகவுே் ேற் றுே் இதர உறுப்பினர்கை் இளை
அளேெ்ெர்கைாகவுே் சபாறுப்மபற் றனர்.

UPI அடி ் றடயிலான வாகன நிறுத்த வெதி


சடல் லி சேட்மரா ரயில் கார்ப்பமரஷன் நிறுவனோனது இந்தியாவின் முதலாவது FASTag
குறியீட்டு (அ) ஒருங் கிளைக்கப்பட்ட பைவழங் கீட்டு இளடமுகெ் செயலி (Unified Payments
Interface – UPI) அடிப்பளடயிலான ஒரு வாகன நிறுத்த வெதியிளனத் சதாடங் கியுை் ைது.



இந்த வெதியானது நுளழவுப் பதிவு ேற்றுே் கட்டைே் செலுத்துதல் ஆகியவற் றிற்கு ஆகுே்
மநரத்திளனக் குளறப்பதற் காக சதாடங் கப்பட்டுை் ைது.
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இந்த வெதியானது காஷ்மீரி மகட் சேட்மரா இரயில் நிளலயத்தில் சதாடங் கப் பட்டு
உை் ைது.

மத்திய நிதி அறமெ்ெகத்தின் கீழ் ச ாது நிறுவனங் கள் துறை


ேத்திய

அரொனது

கனரகத்

சதாழில் துளற

ேற் றுே்

சபாது

நிறுவனங் கை்

அளேெ்ெகத்ளதப்
பிரித்து
சபாது
நிறுவனங் கை்
துளறயிளன
ேத்திய
அளேெ்ெகத்தினுளடய நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சகாை்டு வந்துை் ைது.


ேத்திய

அரசின்

தனியார்

ேயோக்கல் ,

சொத்துக்களைப்

பைோக்குதல்

நிதி

ேற் றுே்

அரசிற் குெ் சொந்தோன நிறுவனங் கைின் மூலதன செலவினத் திட்டங் கை் மபான்றளவ
சீரளேக்கப்பட்டு ஒருங் கிளைக்கப் படுவளத உறுதி செய் யுே் மநாக்கில் இந்த
நடவடிக்ளகயானது மேற்சகாை் ைப்பட்டுை் ைது.


ஆயுத ்


சபாது நிறுவனங் கை்
ோறியுை் ைது.

துளறயானது

ரிபொதறனத் தளம் - வித்யா

நிதி

அளேெ்ெகத்தின்

ஆறாவது

துளறயாக

ாலன் ச யர்

இந்திய ராணுவோனது குல் ோர்க்கிலுை் ை ஆயுதப் பரிமொதளனத் தைத்திற்கு இந்தியத்
திளரப்பட நடிளக வித்யா பாலனுளடய சபயளரெ் சூட்டியுை் ைது.



சின்னத்திளரயில் தனது திளரப்பயைத்ளத சதாடங் கிய இவர் 20 வருடங் களுக்குே்
மேலாக இந்தியத் திளரத்துளறயில் பைியாற் றி வருகிறார்.



திளரத்துளறக்கு அவர் ஆற்றியப் பங் கைிப்பிற்கு அங் கீகாரே் அைிக்குே் வளகயில் இந்த
ஆயுதப் பரிமொதளனத் தைத்திற் கு அவரது சபயர் சூட்டப்பட்டுை் ைது.
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mRNA தடு ் பு மருந்து சதாழில் நுட் ம்


mRNA தடுப்பு ேருந்து சதாழில் நுட்பத்ளத உருவாக்குவதற்காக பைியாற் றி வருே் இந்திய
ஆராய் ெ்சியாைர்கை் குழுவிற் கு இக்ளனட் ளலஃப் ளென்ஸ் என்ற அறக்கட்டளையானது
நிதி உதவியிளன வழங் கியுை் ைது.



mRNA தடுப்பு ேருந்துகை் மகாவிட்-19 சதாற்றுக்கு எதிராக குறிப்பாக அதன் தீவிரோன
சதாற் றிற் கு எதிராக சிறப்பான முளறயில் செயல் திறன் சகாை்டுை் ைதாக கருதப்
படுகின்றது.



ளபெர் ேற் றுே் ோசடர்னா ஆகிய இரு மகாவிட்-19 தடுப்பு ேருந்துகளுே் mRNA
சதாழில் நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி SARS-Cov-2 ளவரசிற் கு எதிரான பாதுகாப்பிளன
வழங் குகின்றன.

பமாெடி ரீதியிலான குறுஞ் செய் திகள் மீதான அ ராதம்



சதாளலத்சதாடர்பு துளறயானது மோெடி அளழப்பு விடுக்குே் நபர்கை் மீது கடுளேயான
நடவடிக்ளககளை எடுக்குே் சபாருட்டு மோெடி ரீதியிலான குறுஞ் செய் திகை் மீது 10,000
ரூபாய் அபராதத்திளன விதித்துை் ைது.



இந்த புதிய அபராத விதிமுளறகை் ,

55

மாம்


o

0 முதல் 10 வளரயிலான விதிமீறலுக்கு ரூ.1000 என்றுே் ,

o

10-50 வளரயிலான விதிமீறலுக்கு ரூ.5000 என்றுே் ,

o

50 முளறக்கு மேலான விதிமீறலுக்கு ஒரு முளறக்கு ரூ.10,000 என்றுே் அபராதே்
விதிக்கப் பட்டுை் ைன.

ழ ராஜ தந்திரம்
வங் காைமதெ பிரதேர் மஷக் ஹசீனா இந்தியப் பிரதேர் நமரந்திர மோடிக்கு 2600 கிமலா
கிராே் எளட அைவிலான ஹரிபங் கா வளக ோே் பழத்திளனப் பரிொக வழங் கியுை் ைார்.



இந்த ோே் பழங் களைெ் சுேந்து வருே்

வாகனோனது சஜமொரிலுை் ை சபனமபாலி

துளறமுகே் வழிமய வங் காை மதெ – இந்திய எல் ளலளயக் கடந்துை் ைது.


ோே் பழங் கை் இரு நாடுகளுக்கிளடமயயான “நட்பின் சின்னோக” விைங் குகின்றன.



இந்த ஹரிபங் கா வளக ோே் பழோனது வங் காைமதெத்தின் ரங் க்பூர் பகுதியில் வைர்க்கப்
படுகின்றன.

ஐ.என்.எஸ். தா ர்


இந்தியக் கடற் பளடக் கப்பலான தாபர், இத்தாலியக் கடற் பளடயின் ஒரு முதன்ளேப்
மபார்க் கப்பலுடன் இராணுவப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டது.



ஐ.என்.எஸ். தாபர் கப்பலானது இத்தாலியக் கடற் பளடயுடன் இளைந்து , ேத்தியத்
தளரக்கடலில் அப்மபாது நளடசபற் று வந்த பயிற்சியின் ஓர் அங் கோக மநப்பில் ஸ்
துளறமுகத்திற்குை் நுளழந்தது.



திருே் பி வருே் மபாது ளடர்சஹனியன் கடலில் ITS அன்மடானிமயா ோர்ெக்லியா (ITS
Antonio Marceglia) எனுே் கப்பலுடன் இளைந்து கடல் ொர் கூட்டிளைவுப் பயிற்சியிலுே்
ஈடுபட்டுை் ைது.

ாலியா பகாதுறம


புவிொர்

குறியீடு

சபற் ற

பாலியா

வளக

மகாதுளே

அடங் கிய

முதல்

ெரக்குப்

சபட்டகோனது சகன்யா ேற் றுே் இலங் ளக ஆகிய நாடுகளுக்கு குஜராத்திலிருந்து
ஏற் றுேதி செய் யப்பட்டது.


இந்த வளக மகாதுளேயில் புரதெ்ெத்து நிளறந்துை் ைமதாடு, இது மிகுந்த இனிப்புெ்
சுளவளயயுே் சகாை்டுை் ைது.



இந்த வளக மகாதுளேயானது சபருே் பாலுே் குஜராத்தின் பால் (Bhal) எனுே் பகுதியில்
பயிரிடப் படுகிறது.



இந்தப் பயிரானது நீ ர்ப்பாென வெதியின்றி ேளழநீ ளரக் சகாை்டு குஜராத்தில் சுோர் 2
லட்ெே் சஹக்மடர் அைவிலான மவைாை் நிலத்தில் பயிரிடப்படுகிறது.



பாலியா வளக மகாதுளேக்கு 2011 ஆே் ஆை்டு ஜூளலயில் புவிொர் குறியீடு வழங் கப்
பட்டது.



புவிொர் குறியீட்டிற்காக பதிவு செய் த அதன் உரிளேயாைர் குஜராத்திலுை் ை ஆனந்த்
மவைாை் பல் களலக்கழகே் ஆகுே் .
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GUAREX மை் றும் SOYDEX


மதசியப் பை்டக வளகயீட்டுப் பரிோற் றோனது (NCDEX - National Commodity and Derivatives
Exchange) மவைாை் சபாருட்கை் பிரிவில் இந்தியாவிமலமய முதன்முளறயாக துளற
ொர்ந்த குறியீடுகளை சவைியிட்டுை் ைது.



NCDEX ஆனது இந்தியாவின் மவைாை் சபாருட்கை் பரிோற்ற அளேப்பாகுே் .



இந்தக் குறியீடுகைானது GUAREX ேற் றுே் SOYDEX ஆகியனவாகுே் .



இந்தக்

குறியீடுகைானது

குவார்

வளக

ேற்றுே்

மொய்

வளக

ஆகியவற் றின்

செயல் திறளனக் குறிக்குே் .


GUAREX என்பது வருவாய் அடிப்பளடயிலான ஒரு குறியீடாகுே் .



இது நிகழ் மநர அடிப்பளடயில்

குவார் விளத, சுத்திகரிக்கப்பட்ட ேற் றுே்

பிைவுப்

படுத்தப்பட்ட குவார் கே் விளதகை் ஆகியவற்றிற் காக வருங் கால ஒப்பந்தங் கைின்
விளலகைில் ஏற் படுே் ோற் றத்ளதக் கை்காைிக்கிறது.


SOYDEX எனுே் குறியீடுே் , மொயாபீன் ேற்றுே் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மொயா எை்சைய்
ஆகியவற் றிற்கான
வருங் கால
ஒப்பந்தங் கைின்
மீதான
விளலோற் றத்ளதக்
கை்காைிக்கிறது.



இந்த இரு குறியீடுகளுே் விளல குளறந்த சபாருட்களை அளடயாைே் காை்பதற் கு
சகாை் முதல் செய் மவாருக்கு (hedgers) உதவியாக இருக்குே் .



மேலுே் இளவ வர்த்தக உத்திகளையுே்
வழங் குகிறது.



வருங் கால ஒப்பந்தங் கை் என்பது வருங் காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ெேயத்திற்கு முன்மப
நிர்ையிக்கப்பட்ட
விளலயில்
ஒரு
சபாருளை
வாங் குவதற் காகமவா
அல் லது

இடர் மேலாை்ளே நடவடிக்ளககளையுே்

விற் பதற்காகமவா தரநிளலப்படுத்தப் பட்ட ஒரு ெட்ட ரீதியிலான ஒப்பந்தோகுே் .


சகாை் முதல் செய் மவார் (hedger) என்றால் உற் பத்திப் சபாருட்களை வாங் குே் அல் லது
விற் குே் ஒரு தனிநபர் அல் லது நிறுவனோகுே் .
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பிறரயம்


ாரதிசயன்சிஸ்

பஞ் ொபின் பத்தின்டாவிலுை் ை ேத்தியப் பல் களலக்கழகத்தின் தாவரவியலாைர் குழு
ஒன்று கிழக்கு அை்டார்டிகாவில் ஒரு புதிய வளக தாவர இனப் பாசி ஒன்ளறக்
கை்டறிந்து உை் ைது.



இந்தப் பல் களலக்கழகத்ளதெ் மெர்ந்த டாக்டர் ஃசபலிக்ஸ் பாஸ்ட் என்பவர் 2016/17 ஆே்
ஆை்டில்

இந்திய

அை்டார்டிக்

திட்டத்திற்கான

தனது

ஆய் வின்

மபாது

அதன்

லார்செோன் ேளலகைிலுை் ை பாரதி ஆராய் ெ்சி ளேயத்தின் அருமக உை் ை பாளறகைின்
மீது இந்த பாசிகை் இருப்பளதக் கை்டறிந்தார்.


தாவரவியலாைர்கை் இதற் கு ‘பிளரயே் பாரதிசயன்சிஸ்’ எனப் சபயரிட்டுை் ைனர்.



இந்திய அை்டார்டிக் திட்டத்தில் இதுவளர கை்டறியப்பட்ட முதல் ேற் றுே் ஒமர ஒரு தாவர
இனே் ‘பிளரயே் பாரதிசயன்சிஸ்’ என டாக்டர் பாஸ்ட் சதரிவித்துை் ைார்.

ஸ்படாலிஸ் கியா வான்ஹூயிலியானாய் (Stoliczkia vanhnuailianai)


மிமொரே் பல் களலக்கழகத்தின்
ஆராய் ெ்சியாைர்கை்
ஸ்மடாலிஸ் கியா (Stoliczkia)
குடுே் பத்தின் புதிய இனே் ேற் றுே் இந்தியாவின் மூன்றாவது ஸ்மடாலிஸ்கியா இனே்
ஒன்ளறக் கை்டறிந்துை் ைனர்.



இக்குழுவானது இதற் கு ‘ஸ்மடாலிஸ் கியா வான்ஹூயிலியானாய் ’

எனப் சபயரிட்டு

உை் ைது.


புகழ் சபற் ற மிமொரே் ோநில வீரரான வான்ஹூயிலியானாய் ஸ்மடாலிஸ் கியா
என்பவளரக் சகௌரவப்படுத்துே் வளகயில் இதற் கு இவ் வாறு சபயரிடப்பட்டுை் ைது.



இவர் லூொய் ேளலப் பகுதியில் அதிகாரமிக்க தளலவர்கைில் ஒருவராக திகழ் ந்தவர்
ஆவார்.
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கருஞ் சிறுத்றத


தமடாபா அந்மதரி புலிகை் காப்பகே் நமவகாமவான் நக்சிரா புலிகை் காப்பகே் ேற் றுே்
ேகாராஷ்டிராவிலுை் ை

சபஞ் ெ ்

புலிகை்

காப்பகே்

ஆகியவற் றில்

ஒரு

அரிதான

கருஞ் சிறுத்ளத சதன்பட்டுை் ைது.


இளவ சபருே் பாலுே் சதன்மேற்கு சீனா, பர்ோ, மநபாைே் , சதற் கு இந்தியா,
இந்மதாமனசியா ேற் றுே் ேமலசியாவின் சதற்குப் பகுதி ஆகிய பகுதிகைிமலமய காைப்
படுகின்றன.



இந்தியாவில் இளவ சதன்னிந்தியாவின் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் குறிப்பாக கர்நாடக
ோநிலத்தில் காைப்படுகின்றன.



இது ெர்வமதெ இயற் ளகப் பாதுகாப்பு அளேப்பின் சிவப்புப் பட்டியலில் ‘எைிதில் பாதிக்கக்
கூடிய உயிரினங் கை் ’ என்ற பிரிவில் மெர்க்கப்பட்டுை் ைது.

ெபனாஃபி மை் றும் GSK – ஒ ் புதல்


ெமனாஃபி ேற் றுே் கிைாக்மொஸ்மித்க்ளலன் (GSK) ஆகிய நிறுவனங் கை் இந்தியாவில்
தங் கைது மகாவிட்-19 சதாற் றுக்கான தடுப்பு ேருந்துகைின் மூன்றாே் கட்ட ேருத்துவப்
பரிமொதளனளய மேற்சகாை் வதற் கான ஒப்புதளலப் சபற்றுை் ைன.



ெமனாஃபி என்பது பிரான்சு நாட்டின் ஒரு ேருந்து உற் பத்தி நிறுவனோகுே் .



கிைாக்மொஸ்மித்க்ளலன்

ஆனது

பிரித்தானிய

நாட்டின்

ஒரு

ேருந்து

உற் பத்தி

நிறுவனோகுே் .

“The Light of Asia – புத்தகம் ”


“The Light of Asia” எனுே் புத்தகத்ளத சஜய் ராே் ரமேஷ் எழுதியுை் ைார்.



இது புத்தளரக் குறித்த ஒரு காவியக் கவிளதயின் களதளயப் பற் றி கூறுே் புத்தகே் ஆகுே் .



இவர் 1879 ஆே் ஆை்டில் ெர் எட்வின் அர்னால் டு எழுதிய “The Light of Asia” எனுே் காவியக்
கவிளதயின்

சுவாரஸ்யமிக்க

பின்னைியிளனப்

சவைிப்படுத்தியுை் ைார்.
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பற் றி

இப்புத்தகத்தில்

NISHTHA திட்டம் – ஜம் மு & காஷ்மீர் முதலிடம்


பை் ைித் தளலவர்கை் ேற் றுே் ஆசிரியர்கைின் முழு அைவிலான முன்மனற் றத்திற்கான
முன்சனடுப்பு (NISHTHA - National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement) என்ற
திட்டத்தில் ஜே் மு & காஷ்மீர் முதலிடத்தில் உை் ைது.



80600 ஆரே் பக் கல் வி ஆசிரியர்களுக்கு DIKSHA தைத்திளனப் பயன்படுத்தி இளைய
வழியில் பயிற்சி அைிக்கப்பட்டது.



NISHTHA திட்டோனது ஒருங் கிளைந்த ஆசிரியர் பயிற் சி மூலே் பை் ைிக் கல் வியின்
தரத்ளத உயர்த்துவதற் காக சகாை்டு வரப்பட்ட ஒரு திறன் மேே் பாட்டுத் திட்டே் ஆகுே் .



ஆரே் பக் கல் வி நிளலயில் அளனத்து ஆசிரியர்கை் ேற்றுே் பை் ைித் தளலவர்கைின்
திறன்களை வைர்ப்பமத இத்திட்டத்தின் மநாக்கோகுே் .

ஜிகா றவரஸ்


மகரைா ேற் றுே் கர்நாடகா ஆகிய ோநிலங் கைில் ெமீபத்தில் ஜிகா ளவரஸ் சதாற் றுகை்
பதிவாகியுை் ைன.



ஜிகா ளவரொனது, ஏடிஸ் இனத்ளத மெர்ந்த ளவரஸ் சதாற்று ஏற் பட்ட சகாசுக்கைால்
குறிப்பாக ஏடிஸ் எஜிப்தி சகாசுக்கைால் சபருே் பாலுே் பரப்பப்படுகிறது.
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ஏடிஸ் சகாசுக்கை் சடங் கு, சிக்குன்குன்யா
மநாய் களையுே் பரப்புகின்றன.

ேற் றுே்

ேஞ் ெை்

காய் ெ்ெல்

மபான்ற



இளவ வழக்கோக பகல் மநரங் கைில் கடிக்கின்றன, அதிலுே் சபருே் பாலுே் அதிகாளல
(அ) பிற் பகல் மநரங் கைில் கடிக்கின்றன.



சதாற் று ஏற் பட்ட நபராலுே் இந்த ளவரஸ் பரவுகிறது.



இந்த ளவரொனது 1947 ஆே் ஆை்டில் உகாை்டா நாட்டில் உை் ை குரங் குகைில் முதன்
முளறயாக கை்டறியப்பட்டது.



இது 1952 ஆே் ஆை்டில் உகாை்டா ேற் றுே்

ஐக் கிய தான்ொனியக் குடியரசு ஆகிய

நாடுகைில் ேனிதர்கைில் கை்டறியப்பட்டது.

ஒருங் கிறணந் த கரு ் பு கார் ன் வளாகம்


கர்நாடகா ோநிலத்திலுை் ை சபல் லாரியில் அளேக்கப்பட்டுை் ை இந்தியாவின் முதலாவது
ஒருங் கிளைந்த

கருப்பு

கார்பன்

வைாகோனது

சவற் றிகரோக

செயல் படத்

சதாடங் கியது.


இது எப்சிலான் கார்பன் பிளரமவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்தினால் அளேக்கப்
பட்டுை் ைது.



இது எஃகு ஆளலயின் கல் கரி உளலயிலிருந்து சவைியாகுே் மதளவயற் ற வாயுக்களை
(waste coke oven gas) பயன்படுத்துே் வளகயில் இந்தியாவின் முதல் இே் ோதிரியான
வளகயிலான உற் பத்தி ளேயோகுே் .

காதி – வர்த்தகக் குறியீடு



காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற ஆளையோனது ‘காதி’ எனுே் தனது முத்திளரப்
சபயருக்கு சேக்சிமகா, பூடான் ேற்றுே் ஐக்கிய அரபு அமீரகே் ஆகிய நாடுகைில்
வர்த்தகக் குறியீட்டிளன (trademark registration) சபற்றுை் ைது.



காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற ஆளையோனது (Khadi and Village Industry Commission –
KVIC) ஜூளல 09 அன்று பூடானில் வர்த்தகக் குறியீட்டிளனப் சபற் றது.



2021 ஆே் ஆை்டு ஜுன் 28 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இதற் கு வர்த்தகக்
குறியீடானது வழங் கப்பட்டது.
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இவ் வாறாக KVIC முதன்முளறயாக வளைகுடா நாட்டில் தனது வர்த்தகக் குறியீட்ளட
சவற் றிகரோக சபற் றுை் ைது.



2020 ஆே் ஆை்டு டிெே் பர் ோதத்தில் சேக்சிமகா நாட்டில் இதற் கு வர்த்தகக் குறியீடு
வழங் கப் பட்டது.



KVIC என்பது 1957 ஆே் ஆை்டு ஏப்ரல் ோதத்தில் நிறுவப்பட்ட ஒரு ெட்ட ரீதியிலான
அளேப்பாகுே் .



இது 1956 ஆே் ஆை்டு காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற ஆளைய ெட்டத்தின் கீழ் 2வது
ஐந்தாை்டு திட்டத்தின் மபாது நிறுவப்பட்டது.



இது சிறு, குறு ேற்றுே் நடுத்தர நிறுவனங் கை் அளேெ்ெகத்தின் கீழ் இயங் குகிறது.



இதன் தளலளேயகே் முே் ளபயில் உை் ைது.



இது ஆறு ேை்டல அலுவலகங் களைக் சகாை்டு இயங் குகிறது.

“The Ramayana of Shri Guru Gobind Singh Ji” – புத்தகம்


பிரதேர் நமரந்திர மோடி அவர்கை் “The Ramayana of Shri Guru Gobind Singh Ji” (ஸ்ரீகுரு மகாவிந்த்
சிங் அவர்கைின் ராோயைே் ) எனுே் புத்தகத்தின் முதல் நகளலப் சபற் று உை் ைார்.



இப்புத்தகோனது புகழ் சபற் ற வழக்கறிஞரான KTS துைசி அவர்கைின் தாயாரான பல் ஜித்
சகௌர் துைசி (ேளறவு) என்பவரால் எழுதப்பட்டது.



இது இந்திரா காந்தி மதசியக் களல ளேயத்தினால் சவைியிடப்படுகிறது.

இந்தியாவிை் கு ஆ ் பிள் ஏை் றுமதி


ஐக்கிய ராஜ் ஜியோனது 50 ஆை்டுகைில் முதல் முளறயாக இந்தியாவிற் கு ஆப்பிை் களை
ஏற் றுேதி செய் துை் ைது.



ஒரு மேே் படுத்தப்பட்ட வர்த்தகக் கூட்டிளைவின் கீழ் ஆப்பிை் கை் தற் மபாது ஏற் றுேதி
செய் யப் பட்டுை் ைன.



இது 2021 ஆே் ஆை்டு மே ோதத்தில் இரு நாட்டு பிரதேர்கைாலுே் ஏற் றுக் சகாை் ைப்
பட்டது.



மேே் படுத்தப்பட்ட வர்த்தகக் கூட்டிளைவானது ஒரு விரிவான தளடயில் லா வர்த்தக
ஒப்பந்தத்தின் முன்மனாடியாகக் கருதப்படுகிறது.

2வது வருடாந்திர மின்னல் அறிக்றக


இந்தியாவின் 2வது வருடாந்திர மின்னல் அறிக்ளகயானது ெமீபத்தில் சவைியிடப் பட்டது.



இந்த அறிக்ளகயின்படி, இந்தியாவில் மின்னலானது இயற் ளகெ் ெக்திகைால் ஏற் படுே்
உயிரிழப்பிற்கு ஒரு மிகப்சபரிய காரைியாக உை் ைது.



இந்த

அறிக்ளகயின்படி,

மின்னல்

காரைோக

பதிவாகியுை் ைன.


இதளனத் சதாடர்ந்து உத்தரப் பிரமதெே் உை் ைது.
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பீகாரில்

அதிக

உயிரிழப்புகை்



உத்தரப் பிரமதெத்ளதத் சதாடர்ந்து ேத்தியப் பிரமதெே் , ஒடிொ ேற் றுே் ஜார்க்கை்ட்
ஆகியளவ உை் ைன.

பதசிய ஓங் கில் ஆராய் ெ்சி றமயம்


பாட்னாவில் ஒரு மதசிய ஓங் கில் ஆராய் ெ்சி ளேயோனது விளரவில் அளேக்கப்பட
உை் ைது.



இந்த

ளேயத்ளத

அளேப்பது

அருகி

வருே்

கங் ளக

ஆற்று

ஓங் கில் களைப்

பாதுகாப்பதற் கான ஒரு மிகப்சபரிய முதற் படியாக இருக்குே் .


இந்தியாவில் உை் ை 3,000 கங் ளக ஆற் று ஓங் கில் கைில் பாதியைவு பீகாரில் காைப்
படுகின்றன.

முதலாவது


சுறம றஹட்ரஜன் இயங் கு திைன் திட்டம்

NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் லிமிசடட் நிறுவனோனது (NTPC Renewable Energy Ltd – NTPC
REL) லடாக்கில் நாட்டின் முதலாவது ளஹட்ரஜன் இயங் குதிறன் திட்டத்ளத அளேக்க
உை் ைது.
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NTPC REL என்பது மதசிய அனல் மின் கழகத்தின் (National Thermal Power Corporation – NTPC) 100
ெதவீத துளை நிறுவனோகுே் .



புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றளலப் பயன்படுத்தி மின்னாற்பகுப்பு முளற (electrolysis) மூலே்
உற் பத்தி செய் யப்படுே் ளஹட்ரஜனானது பசுளே ளஹட்ரஜன் எனப்படுகிறது.



இது கார்பன் தடே் அறமவ அற்றது ஆகுே் .



இந்தியாவில் மதசிய அைவில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பங் கைிப்பு இலக்குகளை அளடவதற் கு
பசுளே ளஹட்ரஜன் ஆற் றல் ஆனது முக்கியோன ஒன்றாகுே் .



மேலுே் இது வட்டார ேற் றுே் மதசிய அைவில் ஆற்றல் பாதுகாப்பிளனயுே் ஆற் றலிளன
அணுகுந் தன்ளே ேற் றுே் கிளடக்குந் தன்ளே ஆகியவற் ளறயுே் உறுதி செய் கிறது.

ங் க ந்து இருக்றக


வங் காை மதெத்தின் வைர்ெ்சிகை் பற் றி நன்கு புரிந்து சகாை் ைெ் செய் வதற்காக மவை்டி
சடல் லி பல் களலக்கழகத்தில் பங் கபந்து இருக்ளக ஒன்று நிறுவப்பட உை் ைது.



இதளன அளேப்பதற்காக டாக்காவில் சடல் லி பல் களலக்கழகே் ேற் றுே் இந்தியக்
கலாெ்ொர உறவுகை் ேன்றே் ஆகியளவ இளடமய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தே் ஒன்று
ளகசயழுத்தானது.



இது இரு நாடுகைின் சபாதுவான ேரபுகை் மீது கவனே் செலுத்துே் .



இது வங் காைமதெத்தின்
நிறுவனரான மஷக்
சகௌரவிக்குே் வளகயில் அளேக்கப்பட உை் ைது.



மேலுே் அந்நாட்டின் 50வது சுதந்திரப் மபார் நிளறவு நாைிளனயுே் டாக்காவுடனான

முஜிபூர்

ரஹ்ோன்

அவர்களைக்

இந்தியாவின் அரசுமுளற உறவுகளையுே் நிளனவு கூறுே் வளகயிலுே் இது அளேக்கப்
பட உை் ைது.

சவளியுைவுத் துறை அறமெ்ெர் சஜய் ெங் கர் – ஜியார்ஜியா


சவைியுறவுத் துளற அளேெ்ெர் S. சஜய் ெங் கர் அவர்கை் ஜியார்ஜியாவிலுை் ை புகழ் சபற் ற
திபிலிசி பூங் காவில் அளேக்கப்பட்டுை் ை ேகாத்ோ காந்தி சிளலளயத் திறந்து ளவத்தார்.



ஜியார்ஜியாவிற்கான இரை்டு நாை் பயைத்தின் மபாது, சஜய் ெங் கர் அவர்கை் அந்த
நாட்டின் முன்னைித் தளலவர்களுடன் மபெ்சுவார்த்ளத மேற் சகாை்டார்.



மேலுே் அவர் 17 ஆே் நூற்றாை்ளடெ் மெர்ந்த புனித ராைி சகட்டீவா (St. Queen Keteva)
அவர்கைின் நிளனவுெ் சின்னங் களையுே் அங் கு ஒப்பளடத்தார்.



ஜியார்ஜியா நாடானது கிழக்கு ஐமராப்பா ேற்றுே் மேற் கு ஆசியா ஆகியவற் றின்
இளடப்பகுதியில் அளேந்துை் ை இராஜதந்திர ரீதியில் முக்கியத்துவே் வாய் ந்த ஒரு
நாடாகுே் .

குறிப் பு



புனித ராைி சகட்டீவா அவர்கை் தியாகி நிளலளய அளடந்த 17 ஆே் நூற் றாை்ளடெ்
மெர்ந்த ஜியார்ஜியா நாட்டு ராைி ஆவார்.



இவரது

நிளனவுெ்

சின்னங் கை்

பளழய

மகாவா

ோநிலப்

அகஸ்ளடன் பை் ைியில் 2005 ஆே் ஆை்டில் கை்சடடுக்கப்பட்டன.
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பகுதியிலுை் ை

புனித

ஆ ் கானிஸ்தானிலிருந்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் சவளிபயை் ைம்


ஆப்கானிஸ்தானின் கந்தஹார் பகுதியில் பாதுகாப்பு நிளலளேகை் மோெேளடந்து
வருவதன் காரைோக இந்திய தூதரகத்தின் ஊழியர்கை் சிலர் சவைிமயற்றப் பட்டு
உை் ைனர்.



அமத ெேயே் அங் குை் ை இளைத் தூதரகத்தின் அவெரகாலெ் மெளவயானது சதாடர்ந்து
செயல் பட்டு வருகின்றது.



கந்தஹார் ேற்றுே் ேொர் ஆகிய பகுதிகைிலுை் ை 2 இளைத் தூதரங் களுடன் காபூலில் ஒரு
தூதரகத்ளத இந்தியா சகாை்டிருக்கின்றது.



சஹராத் ேற் றுே் ஜலாலாபாத் ஆகிய இடங் கைில் அளேந்த இரு இளைத் தூதரகங் களுே்
முன்மப தேது செயல் பாட்ளட நிறுத்தி விட்டன

ஃ சில் மாம்


ழம்

மேற் கு வங் காைத்தின் ோல் டா ோவட்டத்தில் உற்பத்தி செய் யப்படுே் புவிொர் குறியீடு
சபற் ற ஃபசில் வளக ோே் பழங் கை் அடங் கிய சபட்டகோனது பஹ்ளரன் நாட்டிற் கு
ஏற் றுேதி செய் யப்பட்டது.



இந்தப் சபட்டகோனது APEDA அளேப்பில் பதிவு செய் யப்பட்ட சகால் கத்தாவின் DM
எை்டர்பிளரெஸ் என்ற நிறுவனத்தினால் ஏற் றுேதி செய் யப்பட்டது.



இது பஹ்ளரன் நாட்டின் அல் ஜசீரா குழுேத்தினால் இறக்குேதி செய் யப்பட்டது.



இந்தியாவில்

ோே் பழங் கை்

“பழங் கைின்

ராஜா” (king of

fruits) என்று குறிப்பிடப்

படுகின்றன.


மேலுே் இது பை்ளடயகால மவதங் கைில் “கல் பவிருக்ொ” (வரேைிக்குே் ேரே் ) என்றுே்
குறிப்பிடப் பட்டுை் ைது

10வது P-8I ரக ப ார் விமானம் – ப ாயிங்


இந்தியக் கடற்பளடயானது மபாயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து

10வது P-8I ரக நீ ர்மூழ் கி

எதிர்ப்பு மபார் விோனத்ளதப் சபற்றுை் ைது.


மபாயிங் என்பது அசேரிக்காவிலுை் ை ஒரு விோனத் தயாரிப்பு நிறுவனோகுே் .



இந்தியக்

கடற் பளடயில்

பல

ஆை்டுகைாக

உை் ை

டியூமபாசலவ்

Tu-142

ரக

விோனங் களுக்குப் பதிலாக P-8I ரக விோனங் கை் வழங் கப்பட்டுை் ைன.


8 P-8I ரக மபார் விோனங் களை வாங் குவதற்கான ஒப்பந்தோனது 2009 ஆே் ஆை்டில்
பாதுகாப்பு அளேெ்ெகத்தினால் மேற் சகாை் ைப்பட்டது.



2016 ஆே் ஆை்டில் மேலுே் 4 P-8I ரக விோனங் களை வாங் குவதற்கான ஒப்பந்தமுே்
ளகசயழுத்தானது.

பதசிய ஆயுஷ் திட்டம் நீ ட்டி ் பு


மதசிய ஆயுஷ் திட்டத்ளதத் சதாடர்வதற்கு பிரதேர் நமரந்திர மோடி தளலளேயிலான
ேத்திய அளேெ்ெரளவ ஒப்புதல் அைித்துை் ைது.



இந்தத் திட்டோனது 01-04-2021 முதல் 31-03-2026 வளர நீ ட்டிக்கப்பட்டுை் ைது.
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மதசிய ஆயுஷ் திட்டோனது ேத்திய அரசின் நிதியுதவி சபறுே் ஒரு திட்டோகுே் .



இது ஆயுஷ் அளேெ்ெகத்தினால் அேல் படுத்தப்படுகிறது.



இந்தியா முழுவதுே் ஆயுஷ் சுகாதார மெளவ (அ) ேருத்துவக் கல் விளய வழங் குவதற் கு
முயற்சிக்குே் ோநில (அ) ஒன்றியப் பிரமதெ அரசுகளுக்கு உதவி வழங் குவதன் மூலே்
சுகாதாரெ் மெளவயிலுை் ை குளறகளை இத்திட்டே் நிவர்த்தி செய் கிறது.

நிலக்கரி (Coking coal) மீதான புரிந்துணர்வு ஒ ் ந்தம் – இந்தியா மை் றும் ரஷ்யா


இந்தியா ேற் றுே் ரஷ்யா இளடமய நிலக்கரித் துளறயில் ஒத்துளழப்பிளன மேற் சகாை் ைெ்
செய் வதற்கான

ஒரு

புரிந்துைர்வு

ஒப்பந்தத்திற் கு

ேத்திய

அளேெ்ெரளவ

தனது

ஒப்புதளல வழங் கியுை் ைது.


நிலக்கரியானது எஃகு உற் பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



எஃகு அளேெ்ெகே் (இந்தியா) ேற் றுே் ஆற் றல் அளேெ்ெகே் (ரஷ்யா) ஆகியவற்றுக்கு
இளடமய இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தே் ளகசயழுத்தானது.



எஃகு சதாழில் துளறயின் உை் ைீடடு
் ெ் செலவினத்ளதக் குளறப்பதன் மூலே் ஒட்டு சோத்த
எஃகு சதாழில் துளறக்குே் இந்த ஒப்பந்தே் பயனைிக்க உை் ைது.



இது

எஃகுகைின்

விளலளயக்

குளறத்து

அத்துளறயின்

ெே

பங் கு

ேற் றுே்

உை் ைடக்கத்ளதயுே் மேே் படுத்துகிறது.


நிலக்கரித் துளறயில் ஒத்துளழப்பிற்கான ஒரு நிறுவன அைவிலான செயல் முளற
ஒன்ளறயுே் இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலே் வழங் கப்படுே் .

நிலக்கரி



இது உமலாக நிலக்கரி எனவுே் அளழக்கப்படுகிறது.



இது நல் ல தரோன கற்கரிளய தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



கற்கரி என்பது முதல் தர எஃகு உற்பத்திக்கான ஊது உளல (blast furnace) செயல் முளறயில்
பயன்படுத்தப்படுே் ஒரு அத்தியாவசியோன எரிசபாருை் ேற் றுே் விளனபடு (reactant)
சபாருைாகுே் .
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மாநிலங் களறவத் தறலவர் – பியூஷ் பகாயல்


ேத்திய

அளேெ்ெர்

பியூஷ்

மகாயல்

அவர்கை்

ோநிலங் கைளவயின்

தளலவராக

நியமிக்கப் பட்டுை் ைார்.


தற் மபாது கர்நாடகாவின் ஆளுநராகப் சபாறுப்மபற் றுை் ை தாவர் ெந்த் சகலாட்ளட
அடுத்து இவர் ோநிலங் கைளவத் தளலவராகப் சபாறுப்மபற்க உை் ைார்.



வழக்கோக மூத்தத் தளலவர்கைால் மேற்சகாை் ைப்படுே் இந்த பதவியில் ஒரு இளைய
தளலவர் மெர்க்கப் படுவளத இந்தப் பதவி நியேனே் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.



பியூஷ் மகாயல்

வைிகே் , நுகர்மவார் விவகாரங் கை்

ேற் றுே்

உைவு & சநெவுத்

சதாழில் துளற அளேெ்ெராகப் பைியாற்றி வருகிறார்.


அரசுக் கூட்டங் களையுே் அளவயின் செயல் பாடுகளையுே் ஏற் பாடு செய் வது அளவத்
தளலவரின் சபாறுப்பாகுே் .

இரயில் தண்டவாளத்தின் பமபல அறமந் த இந்தியாவின் முதல் 5 நட்ெத்திர தங் கும்
விடுதி


புனரளேக்கப்பட்ட காந்தி நகர் இரயில் நிளலயத்தின் மேல் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்
பட்டுை் ை ஒரு 5 நட்ெத்திர தங் குே் விடுதியிளனப் பிரதேர் நமரந்திர மோடி அவர்கை்
காசைாலி வாயிலாக திறந்து ளவத்தார்.



இந்தத் திட்டோனது 2017 ஆே் ஆை்டு ஜனவரி ோதத்தில் இந்திய இரயில் மவ நிளலயங் கை்
மேே் பாட்டுக் கழகத்தினால் சதாடங் கப்பட்டது.



இந்தத் தங் குே் விடுதியானது ேகாத்ோ ேந்திரில் நளடசபறுே் கருத்தரங் கே் ேற் றுே்
ோநாடுகை் ஆகியவற் றில் பங் மகற்க வருளக தருே் மதசிய ேற் றுே் பன்னாட்டு
விருந்தினர்களுக்குத் தங் குே் இட வெதிளய வழங் குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுே் .



ேகாத்ோ ேந்திரானது இந்த விடுதிக்கு எதிமர அளேந்துை் ை ஒரு ோநாட்டு ளேயே் ஆகுே் .

இந்தியாவின் மிக ் ச ரிய சூரிய ெக்தி ் பூங் கா – NTPC


மதசிய அனல் மின் கழகோனது (National Thermal Power Corporation – NTPC) குஜராத்தின்
காவடாவிலுை் ை கட்ெ ் பகுதியில் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சூரியெக்தி ஒைி மின்னழுத்த
ளேயத்ளத அளேக்க உை் ைது.
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இந்த சூரிய ஒைி மின் உற் பத்திப் பூங் காவானது 4.75 ஜிகாவாட் /4750 MW திறனுளடயதாக
அளேக்கப் பட உை் ைது.



இந்த ளேயோனது NTPCயின் ஒரு துளை நிறுவனோன NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல்
உற் பத்தி நிறுவனத்தினால் கட்டளேக்கப்பட உை் ைது.

படாக்கிபயா ஒலிம் பிக்ஸ் ஊக்க ் டுத்தும்



ாடல்

பாடகி அனன்யா பிர்லா புகழ் சபற் ற இளெ வல் லுநரான A.R. ரஹ்ோனுடன் இளைந்து
மடாக்கிமயா
ஒலிே் பிக்
மபாட்டிகளுக்குத்
தயாராகுே்
இந்திய
விளையாட்டு
வீரர்களுக்கான உற்ொகமூட்டுே் ஒரு பாடளல சவைியிட்டுை் ைார்.



“இந்துஸ்தான்
மவ”
என்று
தளலப்பிடப்பட்ட
இளெயளேப்பில் அனன்யா பாடியுை் ைார்.

இந்தப்

பாடளல

ரஹ்ோனின்



தகவல் ேற் றுே் ஒைிப்பரப்பு அளேெ்ெர் அனுராக் தாகூருே் இந்தப் பாடலின் சவைியீட்டு
விழாவில் பங் மகற் றார்.

நாட்டின் முதல் தானிய ஏடிஎம்



நாட்டின் முதல் தானிய ஏடிஎே் ஆனது ஹரியானாவின் குருகிராமில் ஒரு முதன்ளேத்
திட்டோக நிறுவப்பட்டுை் ைது.
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இது ஒரு வங் கி ஏடிஎே் இயந்திரே் மபான்றமத ஆகுே் .



இந்த இயந்திரோனது ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் ‘உலக உைவுத் திட்டத்தின்’ கீழ்
நிறுவப் பட்டுை் ைது.



இது “தானியங் கு, பல் சபாருை் , தானிய வழங் கீட்டு இயந்திரே் ” என அளழக்கப் படுகிறது.



மகாதுளே, அரிசி ேற்றுே் சிறுதானியங் கை் ஆகியளவ இந்த இயந்திரத்தின் மூலே்
வழங் கப் படுே் .



தற் மபாது ஃபருக் நகரில் அளேக்கப்பட்டுை் ை ‘தானிய ஏடிஎே் ” இயந்திரத்தின் மூலே்
மகாதுளே விநிமயாகே் சதாடங் கப் பட்டுை் ைது.

பதசியத் தடய அறிவியல்


ல் கறலக்கழகம்

குஜராத்திலுை் ை காந்திநகரில் அளேந்துை் ை மதசியத் தடய அறிவியல் பல் களலக்
கழகத்தில் அளேக்கப்பட்டுை் ை ஆராய் ெ்சி அடிப்பளடயிலான சிறப்பு ளேயத்திளன
உை்துளற அளேெ்ெர் அமித்ஷா திறந்து ளவத்துை் ைார்.



இந்த ளேயோனது நாட்டின் பல் மவறு பகுதிகைில் ளகப்பற்றப்பட்ட ேருந்துகை் ேற்றுே்
மபாளதப் சபாருை் ஆகியவற் ளறப் பற் றிய ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் பகுப்பாய் விலுே் அளவ
எங் கிருந்து கிளடக்கப் சபறுகின்றன என்று கை்டறிவதிலுே் உதவுே் .



மேலுே் இந்தியக் காவல் துளறக்காக மவை்டி, சபை்களுக்கு எதிராக நளடசபறுே்
குற் றங் களை விொரிப்பதற்கான ஒரு காசைாலிப் பயிற்சி ோதிரி ஒன்ளறயுே் உை்துளற
அளேெ்ெர் சதாடங் கி ளவத்தார்.

தகவல் சதாழில் நுட் ெ் ெட்டத்தின் 66A பிரிவின் கீழான முதல் தகவல் அறிக்றக


தனது அதிகார வரே் பின் கீழ் உை் ை காவல் நிளலயங் கைில் 2000 ஆே் ஆை்டு தகவல்
சதாழில் நுட்பெ் ெட்டத்தின் 66A பிரிவின் கீழ் பதிவான அளனத்து முதல் தகவல்
அறிக்ளகயிளனயுே் திருே் பப் சபற மகாருோறு அளனத்து ோநிலங் கை் ேற் றுே் ஒன்றியப்
பிரமதெங் களுக்கு ேத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுை் ைது.



மேலுே் நீ க்கப்பட்ட 66A பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு எதுவுே் செய் யக்கூடாது எனவுே் அரசு
அறிவித்துை் ைது.



தகவல் சதாழில் நுட்பெ் ெட்டத்தின் 66A பிரிவானது, கைினி (அ) ளகமபசி அல் லது
வளரப்பட்டிளக மபான்ற மவறு பிற சதாளலத்சதாடர்பு ொதனங் களைப் பயன் படுத்தி
“அவேதிப்பு” குறுஞ் செய் திகளை அனுப்புே் நபர்களுக்கு அதிகபட்ெே் 3 ஆை்டுகை்
சிளறத் தை்டளனயுே் அபராதமுே் விதிக்கிறது.



இது “சதைிவற் றது ேற் றுே் ஆதிக்கே் மிக்கது” என்று குறிப்பிடப்பட்டளதயடுத்து 2015
ஆை்டு ோர்ெ் 24 அன்று 66A பிரிவிளன ரத்து செய் து உெ்ெநீ திேன்றே் ஆளையிட்டது.



பல குற் றேற் றவர்களை ளகது செய் ய மநர்வதன் காரைோக இது கடுளேயான ெட்டே்
என்று கூறப் படுகிறது.



இது 2015 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் 24 அன்று ஸ்மரயா சிங் கால் Vs இந்திய ஒன்றியே் என்ற
வழக்கில் அரசியலளேப்பிற்குப் புறே் பானது என தீர்ப்பைிக்கப்பட்டது.
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லடாக் மை் றும் சிக்கிம் – புரிந்துணர்வு ஒ ் ந் தம்


லடாக் பகுதியில் ‘பரே் பராகத் கிரிஷி விகாஷ் மயாஜனா’ ேற் றுே் இயற் ளக முளற
மேே் பாட்டு முன்சனடுப்புத் திட்டே் ஆகியவற் ளற அேல் படுத்துவது சதாடர்பாக லடாக்
ஒன்றியப் பிரமதெ நிர்வாகோனது சிக்கிே் ோநில இயற் ளகமுளற ொன்றிதழ் வழங் குே்
நிறுவனத்துடன் ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்ளத மேற்சகாை்டு உை் ைது.



2025 ஆே் ஆை்டுக்குை் லடாக் பகுதிளய இயற் ளகமுளறெ் ொன்றிதழ் சபற் ற ஒரு
ஒன்றியப் பிரமதெோக ோற் றுவமத இதன் மநாக்கோகுே் .



மூன்று கட்டங் கைின் மூலே் இயற் ளகமுளறெ் ொன்றிதழ் நிளலளய (organic status) சபற
ஒன்றியப் பிரமதெ அரசு திட்டமிட்டுை் ைது.



ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் உைவு ேற் றுே் மவைாை் அளேப்பினால் உலகின்
முதலாவது 100 ெதவீத இயற் ளக முளற ோநிலோக சிக்கிே் அறிவிக்கப்பட்டுை் ைது.

UV – C சதாழில் நுட் ம்


புறஊதா – C அல் லது UV – C சதாற் றுநீ க்க சதாழில் நுட்ப அளேப்பானது விளரவில்
இந்தியப் பாராளுேன்றத்தில் அளேக்கப்பட உை் ைது.



SARS – COV – 2 ளவரஸ் காற் று வழிமய பரவுதளல தடுப்பதற்காக இந்த நடவடிக்ளக
மேற்சகாை் ைப் படுகிறது.



இந்த UV – C காற்று குழாய் சதாற் று நீ க்க அளேப்பானது அறிவியல் ஆராய் ெ்சி ேற் றுே்
சதாழில் துளற சதாழில் நுட்ப ேன்றத்தின் ேத்திய அறிவியல் உபகரைங் கை்
அளேப்பினால் உருவாக்கப் பட்டுை் ைது.

மாவட்ட கனிம நிதி


ோநிலங் கைிடமிருந்த ோவட்ட கனிே அறக்கட்டளை நிதியின் முழுக் கட்டுப்பாட்ளடயுே்
ேத்திய அரசு ளகயகப்படுத்தியுை் ைது.



சுரங் கக்

குத்தளகதாரர்கை்

நிதிகைிலிருந்து
சபறுவதற்கான

வழங் குே்

கட்டாயப்

பங் கீடுகைிலிருந்துப்

சபறப்படுே்

எந்தசவாருெ்
செலவினத்திற் காகவுே்
மவை்டிய
நிதிளயப்
ஒப்புதளல வழங் குவதற்கான உரிளேளய ோநிலங் கைிடமிருந்து

ேத்திய அரசு திருே் பப் சபற்றுை் ைது.
குறிப் பு



2015 ஆே் ஆை்டு சுரங் கே் ேற் றுே் கனிேங் கை் மேே் பாட்டு ேற்றுே் ஒழுங் குமுளற
(திருத்தே் )
ெட்டோனது
சுரங் கே்
சதாடர்பான
செயல் பாடுகைினால்
பாதிப்பு
அளடந்தவர்கைின்
நலனுக்காக
அளனத்து
ோவட்டங் கைிலுே்
ோவட்ட கனிே
அறக்கட்டளை நிதியிளன நிறுவுவளத ோநில அரசுகளுக்குக் கட்டாயோக்கியுை் ைது.



குத்தளகதாரர்கை் ோநில அரசுகளுக்கு உரிேத் சதாளக செலுத்துவமதாடு ேட்டுேல் லாது
அந்த உரிேத் சதாளகயில் ஒரு குறிப்பிட்ட ெதவீதத் சதாளகளய இந்த இலாப
மநாக்கேற் ற அறக்கட்டளைகளுக்கு வழங் குவது கட்டாயோக்கப்பட்டுை் ைது.



இந்த

ோவட்ட

கனிே

அறக்கட்டளைகைானது

சுரங் கே்

சதாடர்பான

செயல் முளறகைினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கை் ேற் றுே் பகுதிகைின் நலனுக்காக இந்த
நிதிகளைப் பயன்படுத்த மவை்டுே் .
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பழங் குடியின ேக்கமை இதன் முதன்ளேப் பயனாைிகைாவர்.



இந்தத் திட்டோனது “பிரதான் ேந்திரி கானிஜ் மெத்ரா கல் யாை் மயாஜனா” எனவுே்
அளழக்கப் படுகிறது.

ெர்வபதெ ஒத்துறழ ் பு மை் றும் மாநாட்டு றமயம்


ருத்ராக்ஸ் எனப் சபயரிடப்பட்ட இந்த ளேயோனது வாரைாசியில் அளேக்கப் பட்டு
உை் ைது.



இது

ஜப்பானின்

ெர்வமதெ

ஒத்துளழப்பு

நிறுவனத்தின்

உதவிளயக்

சகாை்டு

கட்டளேக்கப் பட்டுை் ைது.


ேக்கைிளடமய

ெமூக

ேற் றுே்

கலாெ்ொரத்

சதாடர்புகளை

ஏற் படுத்துவதற் கான

வாய் ப்புகளை வழங் குவமத இதன் மநாக்கோகுே் .

றமன்வாக் நிறுவனத்தின் தடு ் பூசி


சபங் களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல் வி நிறுவனோனது (Indian Institute of Science – IISC)
சவப்பத்ளதத் தாங் கக் கூடிய மகாவிட் – 19 தடுப்பு ேருந்தின் செயல் முளறளய
உருவாக்கியுை் ைது.



விலங் குகை் மீது பரிமொதிக்கப்பட்ட மபாது தற் மபாது உை் ை SARS – COV – 2 ளவரசின்
அளனத்து ோற் றுருக்களுக்குே் எதிராக சிறப்பான செயல் திறளன இது சகாை்டு உை் ைது
எனக் கை்டறியப் பட்டது.



இந்த ஆராய் ெ்சி பற் றிய அறிக்ளகயானது ACS சதாற் றுமநாயியல் பத்திரிக்ளகயில்
சவைியானது.



இந்தத் தடுப்பு ேருந்தானது IISC நிறுவனத்தின் உதவி சபற் ற உயிரித் சதாழில் நுட்பப்
புத்தாக்க நிறுவனோன ளேன்வாக்சினால் உருவாக்கப் பட்டுை் ைது.



இந்தத் தடுப்பு ேருந்திளன 37 டிகிரி செல் சியஸ் சவப்ப நிளலயில் ஒரு ோதே் வளர
ளவத்துப் பயன்படுத்தலாே் .



இதளன 100 டிகிரி செல் சியஸ் சவப்பநிளலயில்
பயன்படுத்தலாே் .
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90 நிமிடங் கை்

வளர ளவத்துப்

இந்தியாவின் முதல்

ாட் டாக்சி பெறவ
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மஜவரிலுை் ை சநாய் டா விோன நிளலயே் முதல் பிலிே் சிட்டி வளரயில் பாட் டாக்சி (pod
taxi) மெளவளயத் சதாடங் குவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்ளகளய இந்தியன் மபார்ட்
இரயில் ேற் றுே் மராப்மவ கார்ப்பமரஷன் லிமிசடட் (Indian Port Rail and Ropeway Corporation Ltd)
என்ற நிறுவனோனது தயாரித்துை் ைது.



இந்த இரு பகுதிகளுக்கிளடமய வாகன ஓட்டுநர் இல் லாத
இயக்குவதற்கான திட்டங் கை் இதில் இடே் சபற் றுை் ைன.



இது 14 கி.மீ. தூரத்திற் கான மபாக்குவரத்துெ் மெளவ ஆகுே் .



இது இந்தியாவின் முதல் பாட் டாக்சி மெளவயாக விைங் குே் .

டாக்சி

மெளவளய

இமாலய மறல எருதுகள் – கா ் பீடு


யாக் எனப்படுே் இோலய ேளல எருதுகளுக்குக் காப்பீடு பதிவு செய் வதற்காக
அருைாெ்ெலப் பிரமதெத்தின் மேற் கு காசேங் ோவட்டத்திலுை் ை மதசிய இோலய ேளல
எருது ஆராய் ெ்சி ளேயோனது மதசியக் காப்பீட்டு நிறுவனக் கழகத்துடன் கூட்டிளைவு
ஒன்ளற மேற்சகாை்டுை் ைது.



இந்தக் காப்பீட்டுக் சகாை் ளகயானது வானிளலயால் ஏற் படுே் மபரிடர்கை் , மநாய் கை் ,
மபாக்குவரத்தின் மபாது ஏற் படுே் விபத்துகை் , அறுளவெ் சிகிெ்ளெகை் ேற் றுே் மவளல
நிறுத்தே் (அ) கலவரங் கை் மபான்றவற்றால் ஏற் படுே் அபாயங் கைிலிருந்து இோலய ேளல
எருதிளன ளவத்திருக்குே் உரிளேயாைர்களுக்குப் பாதுகாப்பிளன வழங் குே் .



லடாக் ேற்றுே் ஜே் மு & காஷ்மீர் ஆகிய ஒன்றியப் பிரமதெங் கைில் இோலய ேளல
எருதுகை் அதிக எை்ைிக்ளகயில் உை் ைன.

MH – 60R

ல்

யன் ாட்டு சஹலிகா ் டர்கள்



அசேரிக்கக் கடற்பளடயானது முதல் இரை்டு MH-60R பல் பயன்பாடு சஹலிகாப்டர்களை
இந்தியக் கடற் பளடயிடே் ஒப்பளடத்தது.



இந்தியக் கடற் பளடயானது லாக்ஹீடு ோர்டின் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட 24 MH60R சஹலிகாப்டர்களை வாங் குகிறது.



இளவ உலகின்

மிகவுே்

மேே் படுத்தப்பட்ட கடல் ொர் சஹலிகாப்டர் என

படுபளவயாகுே் .
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கருதப்

பகாவிபஹாம்


ளஹதராபாத்திலுை் ை

இந்தியத்

சதாழில் நுட்பக்

கல் வி

நிறுவனத்தின்

ஆராய் ெ்சியாைர்கை் “மகாவிமஹாே் ” எனப்படுே் விளரவு மின்னணு ேற்றுே் செயற் ளக
நுை்ைறிவு
முளறயினால்
இயங் குே்
மகாவிட்-19
மொதளனக்
கருவிளய
உருவாக்கியுை் ைனர்.


இந்தெ் மொதளனளய ேலிவான விளலயில் வீட்டிமலமய செய் ய இயலுே் .



இந்தெ் மொதளனக் கருவியானது அறிகுறியல் லாத ேற் றுே் அறிகுறியுடன் கூடிய இரை்டு
வளகத் சதாற் றிளனயுே் 30 நிமிடங் களுக்குை் கை்டறிந்து விடுே் .

கிருஷ்ணா மை் றும் பகாதாவரி நதி வாரியங் களின் அதிகார வரம் பு அறிவி ் பு


கிருஷ்ைா ேற் றுே் மகாதாவரி நதி மேலாை்ளே வாரியங் கைின் அதிகார வரே் பிளன
ேத்திய அரசு அறிவித்துை் ைது.



ஆந்திரப் பிரமதெ ேறுசீரளேப்புெ் ெட்டத்தின் கீழ் அளவ
ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த அறிவிப்பு சவைியிடப்பட்டுை் ைது.

உருவாக்கப்பட்ட

ஏழு



வாரியங் கை் நிறுவப்பட்டமதாடு, ஆந்திரப் பிரமதெே் ேற்றுே் சதலுங் கானா ஆகிய
ோநிலங் கைிலுை் ை இரு நதிகைின் படுளககைிலுே் அளேக்கப்படுே் நீ ர்மின் ஆற் றல்
நிளலயே் உை் ைிட்ட அளனத்துத் திட்டங் கைின் செயல் பாட்டு அதிகாரத்ளதயுே் இந்த
வாரியங் களுக்கு ேத்திய அரசு ோற் றியுை் ைது.



இது 2021 ஆே் ஆை்டு அக்மடாபர் 14 முதல் நளடமுளறக்கு வர உை் ைது.



இதற்கான அறிவிப்பானது ஜல் ெக்தி அளேெ்ெகத்தினால் சவைியிடப்பட்டது.



இந்த அறிவிப்பானது கிருஷ்ைா நதிப் படுளகயில் அளேந்த 35 நீ ர்மின் திட்டங் கை்
ேற் றுே் மகாதாவரி நதிப் படுளகயில் அளேந்த 71 நீ ர்மின் திட்டங் கை் ஆகியவற்ளற இந்த
வாரியங் கைின் அதிகார வரே் பிற்குை் சகாை்டு வந்துை் ைது.

பகாவிட் டீக்கா ெங் சுரக்சித் வன் தன் அவுர் உத்யம்


பழங் குடியினர்

நலத்துளற

விவகாரங் கை்

பிரெ்ொரத்ளத சதாடங் கி ளவத்தார்.
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அளேெ்ெர்

அர்ஜுன்

முை்டா

இந்தப்



சகாமரானா ளவரஸ் தடுப்பு ேருந்திற் கு எதிரான “சபாய் த் தகவல் களை” ஒழிக்கவுே் ,
சபாய் த் தகவல் கைில் மேன்மேலுே் கூறப்படுே் கட்டுக்களதகை் , வதந்திகை் மதளவயற் ற
ேற் றுே் தவறான தகவல் களை ஒழிக்கவுே் இந்தப் பிரெ்ொரே் உதவுே் .



இது

பழங் குடியினர்

பகுதிகைில்

‘ஆமராக்கியமுடன்

கூடிய

வாழ் வாதாரங் களை’

மேே் படுத்துதல் ேற் றுே் அவர்கைின் உறுதித்தன்ளே, சபருளே ேற் றுே்
ஆகியவற் ளற மேே் படுத்துதல் மபான்றவற் றில் ஈடுபாடு செலுத்துகிறது.


சுயதிறன்

இந்த பிரெ்ொரோனது யுனிசெஃப் ேற் றுே் உலக சுகாதார அளேப்பு ஆகியவற் றால்
இளைந்து சதாடங் கப்பட்டுை் ைது.



இது மூன்று முக்கிய முழக்கங் களை வழங் கியுை் ைது. அளவ,
o

ஜீவன் – வாழ் க்ளக

o

ஜீவிகா – வாழ் வாதாரே்

o

ஜக்ரூக்தா – விழிப்புைர்வு

இந்தியா – பந ாளம் நட்புைவு இரயில்


ாறதத் திட்டம்

2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 18 அன்று இந்தியாவின் சஜய் நகருக்குே் மநபாைத்தின் குர்தா
பகுதிக்குே் இளடமயயான இரயில் பாளதயின் மொதளன ஓட்டோனது சவற் றிகரோக
மேற்சகாை் ைப்பட்டது.



இந்த இரயில் பாளதயின் சோத்த நீ ைே் 34.50 கிமீ ஆகுே் .



இது இரு நாடுகளுக்கிளடமயயான முதல் இரயில் பாளத இளைப்பாகுே்



இது மநபாைத்தின் ேமஹாத்தாரி ோவட்டத்திலுை் ை குர்தா என்ற பகுதியிளன பீகாரின்
ேதுபானி ோவட்டத்திலுை் ை சஜய் நகருடன் இளைக்கின்றது.



இந்தியா-மநபாைே்

நட்புறவு

இரயில் பாளதத்

திட்டத்தின்

கீழ்

சஜய் நகர்-குர்தா

இரயில் பாளதளய IRCON நிறுவனே் அளேக்கிறது.


இதற்கு இந்திய அரசு நிதியுதவி அைிக்கிறது.



17 கி.மீ. நீ ைே் சகாை்ட இரை்டாவது இரயில் பாளத இளைப்பானது குர்தா பகுதிளய
பங் கஹா என்ற பகுதியுடன் இளைக்க உை் ைது.



17 கி.மீ. நீ ைோன மூன்றாவது இரயில் பாளத இளைப்பானது பங் கஹா பகுதியிளனப்
பர்திபாஸ் என்ற பகுதியுடன் இளைக்க உை் ைது.

NB Driver


சென்ளனயின் இந்திய சதாழில் நுட்பக் கல் வி நிறுவனத்தின் ஆராய் ெ்சியாைர்கை் , NB
Driver (அை்ளேய இயக்கி – Neighbourhood Driver) எனப்படுே் செயற் ளக நுை்ைறிவு
அடிப்பளடயிலான ஒரு கைித ோதிரிளய உருவாக்கியுை் ைனர்.



இது செல் கைில் புற் றுமநாளய உருவாக்குே் சில ோற் றங் களைக் கை்டறிய மவை்டிப்
பயன்படுத்தப் படுகிறது.



புற் றுமநாயின் வைர்ெ்சிக்கு காரைோன அந்த ேரபணு ோற் றங் களைத் துல் லியோக
அறிய டிஎன்ஏ அளேப்பிளன ஆராயுே் சதாழில் நுட்பத்ளத (இதுவளர பயன்படுத்தப்
படாத) இந்த வழிமுளற பயன்படுத்துகிறது.
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கிொன் ொரதி


‘கிொன் ொரதி’ எனுே் ஒரு டிஜிட்டல் தைோனது ெமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது.



இது விவொயிகளுக்குத் தாங் கை் விருே் புே் சோழியில் ‘ெரியானத் தகவல் களை ெரியான
மநரத்தில் ’ சபற உதவுே் .



இந்த முன்சனடுப்பானது சதாளலதூரப் பகுதிகைிலுை் ை விவொயிகளுக்குத் சதாழில்
நுட்ப வெதிகளை வழங் கி அவர்களுக்கான உரிளேளய வழங் குகிறது.

கூகுளின் புதிய பமகக் கணிறம ்


குதி

கூகுை் நிறுவனோனது மதசியத் தளலநகரப் பகுதியான சடல் லியில் தனது புதிய மேகக்
கைிளேப் பகுதிளய (Cloud Region) சதாடங் க உை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.



இது முே் ளபளய அடுத்து இந்தியாவில் அளேக்கப்படுே் இரை்டாவது கூகுை்

மேகக்

கைிளேப் பகுதியாகுே் .


மேலுே் இது ஆசிய பசிபிக் பகுதியில் அளேந்த 10வது மேகக் கைிளேப் பகுதியாகுே் .



உலகே் முழுவதுே் சோத்தே் 26 கூகுை் மேகக் கைிளேப் பகுதிகை் உை் ைன.
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TTX – 2021


இந்தியா, இலங் ளக ேற் றுே் ோலத்தீவு ஆகிய நாடுகைின் முன்னைிப் பாதுகாப்பு
அதிகாரிகை் ‘TTX – 2021’

எனப்படுே் முத்தரப்பு மடபிை் டாப் என்ற ஒரு பயிற்சியில்

காசைாலி மூலே் பங் மகற் றனர்.


இந்தப் பயிற்சியானது மபாளதப்சபாருை் தடுப்பு மபான்ற கடல் ொர் குற்றங் கை் , கடல் ொர்
ஆய் வு ேற் றுே் கடல் பகுதியில் நளடசபறுே் மீட்புப் பைி மபான்றவற் றில் உதவுதல்
ஆகியளவ குறித்து மேற் சகாை் ைப் பட்டது.



இந்த இரை்டு நாை் பயிற் சியானது முே் ளபயிலுை் ை கடல் ொர் மபார் ளேயத்தினால்
ஒருங் கிளைந்து நடத்தப்பட்டது.

சிைந் த பதசிய தளவாடங் கள் விருது


இந்திய அரொனது ஒரு புதிய வளக விருதுகளை வழங் க உை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.



முதல் பிரிவில் மெளவ வழங் குநர் ேற் றுே் தைவாட உை் கட்டளேப்புகளுக்குே் இரை்டாே்
பிரிவில் பல் மவறு பயைர் சதாழில் துளறகளுக்குே் விருதுகை் வழங் கப் படுே் .

ெமத்துவமின்றம அறிக்றக 2021 : இந் தியாவின் ெமத்துவமை் ை சுகாதார நலத்தின்
கறத


இது ஆக்ஸ்ஃபாே் நிறுவனத்தின் ஒரு அறிக்ளகயாகுே் .



இந்த

அறிக்ளகயானது

சபாதுெ் சுகாதார

முளறயில்

செய் யப்படுே்

குளறவானெ்

செலவினோனது சுகாதார நலளன அணுகுவதில் , குறிப்பாக சதாற் றுமநாய் காலங் கைில்
எவ் வாறு ெேத்துவமின்ளேக்கு வழிவகுத்தது என்பளதப் பற் றி எடுத்துளரக்கிறது.


மகாவிட்-19

சபருந்சதாற் றிளனெ் சிறப்பாகக் ளகயாை் வதில் மகரை ோநிலத்ளத ஒரு

சவற் றிகரோன ோநிலோக இந்த அறிக்ளக குறிப்பிட்டுை் ைது.


சதலங் கானா, இோெ்ெலப் பிரமதெே் ேற் றுே் ராஜஸ்தான் ஆகிய ோநிலங் கைில்
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மகாவிட்-19 சதாற் றுகை் குளறவான அைமவ பதிவாகியுை் ைதாக
இந்த அறிக்ளக கூறுகிறது.



அந்த ோநிலங் கை் கடந்த சில வருடங் கைில் பட்டியலினப் பிரிவினர், பட்டியலினப்
பழங் குடியினர்

ேற் றுே்

சபாதுப்

பிரிவு

ேக்கை் சதாளகயினர்

ஆகிமயாரிளடமய

சுகாதாரத் துளறயில் இருக்குே் ஏற் றத்தாழ் வுகளைக் களைந்து வருகின்றன.


அமத ெேயே் சோத்த உை் நாட்டு உற் பத்தியில் சுகாதாரத்திற்கு அதிக செலவினத்ளத
ஒதுக்கியுை் ை அொே் , பீகார் ேற்றுே் மகாவா மபான்ற ோநிலங் கைில் மகாவிட்
சதாற் றிலிருந்து மீை் பவர்கை் எை்ைிக்ளக வீதே் அதிகோக உை் ைது எனவுே் இந்த
அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.



நாட்டின் சோத்த குடுே் பங் கைில் மூன்றில் ஒரு பங் கிற் குே் குளறவான குடுே் பங் கமை
அரசின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தினால் பயன் சபற் று வருகின்றனர்.



இந்தியாவில் சுகாதாரத்திற்காக தனிநபர் ஒருவர் தேது ளகயில் இருந்து செய் யுே் செலவு
வீதோனது (64.2%) உலகெ் ெராெரிளய விட அதிகோகுே் .
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பிளாக்செயின் சதாழில் நுட் ம் – ொன்றிதழ் கள்



பிைாக்செயின் சதாழில் நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி கல் வி ஆவைங் களை சவைியிடுே்
நாட்டின் முதல் ோநிலோக ேகாராஷ்டிரா உருசவடுக்கவுை் ைது.



இதன் மூலே் இந்திய நாடானது இவ் வாறு செயல் படுத்துே் உலகின் நான்காவது நாடாக
ோறவுை் ைது.



தற் மபாது கல் வி ஆவைங் களுக்காக பிைாக்செயின் சதாழில் நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்துே்
நாடுகை் பஹ்ளரன், ோல் டா ேற் றுே் சிங் கப்பூர் ஆகியனவாகுே் .



பிைாக்செயின் என்பது பரவலாக விநிமயாகிக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தளன
மபமரடாகுே் (distributed digital transaction ledger).



பல் மவறு

கைினி

அளேப்புகைில்

தரவு

அல் லது

பதிவுகைின்

ஒமர

ோதிரியான

நகல் களைப் பராேரிக்க இது அனுேதிக்கிறது.


ஆவைங் களை மோெடி செய் வது என்பது பல் மவறு
நிறுவனங் களுக்குக் கடுளேயான ஒரு சிக்கலாக உை் ைது.
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கல் வி

ேற்றுே்

இதர

பிற

இந்திய ்


ாரம்

ரியக் கல் வி நிறுவனம்

இது உத்தரப் பிரமதெ ோநிலத்தின் சநாய் டாவில் உை் ை

சகௌதே புத்தர் நகரில்

கலாெ்ொரத் துளறயின் கீழ் ஒன்றிய அரொல் அளேக்கப்பட உை் ைது.


இந்த வளகயில் அளேக்கப்பட்டு நாட்டில் தனித்து இயங் குே் ஒரு கல் வி நிறுவனோக இது
இருக்குே் .



இந்தியாவின்

சதாட்டுைர

முடியாதப்

பாரே் பரியத்தின்

பாதுகாப்பு

ேற் றுே்

ஆராய் ெ்சியின் மீது கவனே் செலுத்துே் வளகயில் இது ஓர் உலகத் தரே் வாய் ந்த
பல் களலக் கழகோக இருக்குே் .

ள் ளி ் புதுறம தூதர்


யிை் சி திட்டம்

ேத்தியக் கல் வி அளேெ்ெர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் ேற் றுே் ேத்தியப் பழங் குடியினர்
நலன் அளேெ்ெர் திரு அர்ஜுன் முை்டா ஆகிமயார் இளைந்து இந்தத் திட்டத்ளதத்
துவக்கி ளவத்துை் ைனர்.



சதாழில் முளனதல் , புதுளேகை் , தனிநபர் அறிவுொர் சொத்துரிளே, வடிவளேப்புெ்
சிந்தளன, சபாருை் உருவாக்கே் ஆகியவற்றில் 50,000 பை் ைி ஆசிரியர்களுக்கு இது பயிற்சி
அைிக்குே் .

பிறண ஆறணகளின்
❖

ாதுகா ் ான டிஜிட்டல்

ரிமாை் ைம்

இந்திய உச்சநீ திமன்ைமானது இந்தியா முழுவதுமுள் ள சிறைச்சாறலகளுக்குத் தனது
பிறை ஆறைகறளப் பாதுகாப்பாக டிஜிெ்ெல் முறையில் பரிமாை் ைம் டசய் வதை்கான
ஓர் அறமப்பிறனச் டசயல் படுத்த உள் ளதாக அறிவித்துள் ளது.

❖

இதனால் அதிகாரிகள் சிறைக் றகதிகறள விடுவிப்பதை்காக அங் கீகரிக்கப்பெ்ெ காகித
முறை ஆறைகளுக்காக காத்திருக்க வவை்டிய அவசியமில் றல.
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❖

இந்தத் திெ்ெத்றத அமல் படுத்துவதில் உதவுவதை்காக மூத்த வழக்குறரஞர் துஸ்யந்த்
தவவ (Dushyant Dave) அவர்கள் நீ திமன்ை உதவியாளராக நியமிக்கப்பெ்டுள் ளார்.

❖

எந்தடவாரு வழக்கிலும் அது டதாெர்பான தகவல் , நிபுைத்துவம் (அ) நுை்ைறிவு
ஆகியவை் றை வழங் குவதன் மூலம் நீ திமன்ைத்திை் கு வழக்கு விசாரறையில் உதவும்
வறகயில் வழக்வகாடு டதாெர்பில் லாத ஒருவர் “நீ திமன்ை உதவியாளர்” எனப் படுகிைார்.

❖

“நீ திமன்ை உதவியாளர்” (அமிக்கஸ் கியூரி) என்பது “நீ திமன்ைத்தின் நை்பன்” என்ை
டபாருள் டகாை்ெ ஒரு லத்தீன் டசாை்கூைாகும் .

புதிய அறமெ்ெரறவக் குழுக்கள்

❖

பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவயானது டவவ் வவறு
அறமச்சரறவக் குழுக்கறள மாை் றியறமத்துள் ளது.

❖

முக்கியமான அரசியல் , டபாருளாதார,

பாதுகாப்பு மை் றும் முதலீெ்டு விவகாரங் கள்

குறித்து இறுதி முடிவிறன வமை்டகாள் ளும் அறமப்பாக டசயல் படும் வறகயில் எெ்டு
அறமச்சரறவக் குழுக்கள் உள் ளன.
❖

எனினும் முக்கிய அறமச்சர்களின் அதிகாரப் படிநிறலயில் எந்தடவாரு மாை் ைமும்
இல் றல.

❖

பிரதமர்

நவரந்திர

வமாடிக்கு

அடுத்த

நிறலயில்

அரசின்

இரை்ொவது

அதிக

அதிகாரமிக்க நபராக உள்துறை அறமச்சர் அமித் சா டதாெர்ந்து டசயல் படுவார்.
❖

இவர் எெ்டு அறமச்சரறவக் குழுக்களிலும் உறுப்பினராக உள் ளார்.

❖

பிரதமர் நவரந்திர வமாடி எெ்டுக் குழுக்களில் ஆறு குழுக்களுக்கு டதாெர்ந்து தறலறம
தாங் குவார்.

❖

அறவ, நியமனங் கள் , டபாருளாதார விவகாரங் கள் , அரசியல் விவகாரங் கள் , பாதுகாப்பு,
முதலீடு மை் றும் வளர்ச்சி, வவறலவாய் ப்பு மை் றும் திைன் வமம் பாடு ஆகியனவாகும் .
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NEIFM ச யர் மாை் ைம்
❖

அருைாச்சலப் பிரவதசத்தின் பாசிகாெ்டில் உள் ள வெகிழக்கு நாெ்டு மருத்துவக் கல் வி
நிறுவனமானது (NEIFM - North Eastern Institute of Folk Medicine) வெகிழக்கு ஆயுர்வவத மை் றும்
நாெ்டு மருத்துவ ஆராய் ச்சிக் கல் வி நிறுவனம் (NEIARMR - North Eastern Institute of Ayurveda &
Folk Medicine Research) எனப் டபயர் மாை் ைப்பெ்டுள் ளது.

❖

இது ஆயுஷ் அறமச்சகத்தின் கீழ் உள் ள ஒரு தன்னாெ்சி நிறுவனமாகும் .

ஆ பரஷன் ொகர் ஆராக்ொ II
❖

இலங் றக அதிகாரிகளுென் ஒருங் கிறைந்து, டகாழும் பில் இருந்து கிளம் பிய MV X-Press
Pearl என்ை கை்டெய் னர் கப்பலில் ஏை் பெ்ெ டபரும் தீ விபத்றத எதிர்த்து இந்தியக்
கெவலாரக் காவை் பறெயினர் வபாராடினர்.

❖

டதை்காசியக் கூெ்டுைவு சுை் றுச்சூழல் திெ்ெத்தில் (SACEP - South Asia Co-operative Environment
Programme) உறுப்பினராக உள் ள இந்தியக் கெவலாரக் காவல் பறெயானது
பிராந்தியத்தில் கெல் சூழறலப் பாதுகாக்கும் டபாறுப்பில் உறுதியாக உள் ளது.
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இந்தப்

சதாறலதூரெ் ெட்ட திட்டம்
❖

அை்றமயில் , நீ தித்துறை தனது டதாறலதூரச் செ்ெ திெ்ெத்தின் கீழ் டபாதுச் வசறவ
றமயங் கள்

மூலம்

9 லெ்சம்

பயனாளிகறளக் கெந்த தன் சாதறனறய நிறனவு

கூர்ந்துள் ளது.
❖

வழக்காடுதலுக்கு முந்றதய நிறலயில் இருக்கும் வழக்குகளுக்குத் தீர்வு காை 2017 ஆம்
ஆை்டில் மின்னணு மை் றும் தகவல் டதாழில் நுெ்ப அறமச்சகத்துென் இறைந்து செ்ெம்
மை் றும் நீ தி அறமச்சகத்தினால் இது டதாெங் கப்பெ்ெது.

❖

வநரத்றதயும் பைத்றதயும் வீைாக்காமல் யார் வவை்டுமாயினும் செ்ெ ஆவலாசறன
டபை இது உதவுகிைது.

❖

செ்ெ வசறவகள் ஆறையச் செ்ெம் , 1987 என்ை செ்ெத்தின் கீழ் குறிப்பிெப்பெ்டுள் ளபடி
இலவச செ்ெ உதவிக்குத் தகுதியானவர்களுக்கு இந்த வசறவ இலவசமாகும் .

❖

டபாதுச் வசறவகள்

றமயத் திெ்ெமானது மின்னணு மை் றும் தகவல் டதாழில் நுெ்ப

அறமச்சகத்தின் ஒரு முன்டனடுப்பாகும் .
❖

இது இந்தியாவின் கிராமங் களுக்குப் பல் வவறு மின்னணுச் வசறவகறள வழங் கச்
டசய் வதை்கான அணுகல் றமயங் களாகச் டசயல் படுகிைது.

கலா விஸ்வா
❖

இந்தியக்

கலாச்சார

உைவுகள்

மன்ைமானது

‘கலா

விஸ்வா’

என்ை

புதிய

ஒரு

பிரச்சாரத்றதத் டதாெங் கியுள் ளது.
❖

பாரம் பரிய நாெ்டுப்புைக் கறலஞர்கள் , உள் ளூர் கறலஞர்கள் / கிராமப்புைங் களில்
இருந்து வரும்
டகாை்டுள் ளது.

❖

இந்தியக்

றகவிறனஞர்கறள

கலாச்சார

உைவுகள்

டதாெர்பு

மன்ைமானது

டகாள் வறத
டவளியுைவு

இது

வநாக்கமாகக்

விவகாரங் கள்

துறை

அறமச்சகத்தின் நிர்வாகக் கெ்டுப்பாெ்டின் கீழ் உள் ள ஒரு தன்னாெ்சி அறமப்பு ஆகும் .

ஸ்டாண்ட் அ ் இந்தியா திட்டம்
❖

‘ஸ்ொை்ெ் அப் இந்தியா திெ்ெத்தின்’ (Stand Up India Scheme) கால அளறவ 2025 ஆம் ஆை்டு
வறர இந்திய அரசு நீ ெ்டித்துள் ளது.

82

❖

இது பெ்டியல் இனத்வதார், பழங் குடியினர் மை்றும் டபை்கள் ஆகிவயாருக்கு கென்
வழங் கச் டசய் வதை் கும் , அவர்களிறெவயத் டதாழில் முறனவவாறர ஊக்குவிக்கச்
டசய் வதை் கும் வவை்டி 2016 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் பிரதமரால் டதாெங் கப் பெ்ெது.

❖

'கிரீன்ஃபீல் ெ் நிறுவனத்றத' (greenfield enterprise) அறமப்பதில் அவர்கறள ஊக்குவிக்கச்
டசய் வதை்காக இந்தத் திெ்ெம் வங் கிக் கென்கறள வழங் குகிைது.

❖

இங் வக கிரீன்ஃபீல் ெ் என்பது பை்றைத் துறை அல் லாமல் உை் பத்தி, வசறவகள் அல் லது
வர்த்தகத் துறை என்று மெ்டுவம டபாருள் படும் .

பகபலா இந்தியா

ல் கறலக்கழக விறளயாட்டுப் பபோட்டிகள்

❖

இந்த விறளயாெ்டின் இரை்ொவது பதிப்பு மார்ச் 2022 முதல் டபங் களூரில் நறெடபறும் .

❖

இதன் முதல் பதிப்பு 2020 ஆம் ஆை்டில் ஒடிசாவில் நெத்தப் பெ்ெது.

❖

இது

இந்தியாவின்

பல் கறலக்கழகங் கள்

அளவிலான

மெ்ெத்தில்

மிகப்டபரிய

விறளயாெ்டுப் வபாெ்டியாகும் .
❖

இறத இந்திய விறளயாெ்டு ஆறையம் மை் றும் இறளஞர் விவகாரங் கள் மை் றும்
விறளயாெ்டுத் துறை அறமச்சகம் , இந்திய பல் கறலக்கழகங் களின் சங் கம் , இந்திய
ஒலிம் பிக் சங் கம் மை் றும் வதசிய விறளயாெ்டுக் கூெ்ெறமப்பு ஆகியறவ இறைந்து
ஏை் பாடு டசய் கின்ைன.

❖

இது 2018 ஆம் ஆை்டில் வகவலா இந்தியா இறளஞர் விறளயாெ்டுப் வபாெ்டியானது
டவை் றிகரமாக நிறைவவை் ைப் பெ்ெ பின்னர் டதாெங் கப்பெ்ெது.

❖

அந்த விறளயாெ்டுகள் அதன் மூன்ைாவது பதிப்றப 2020 ஆம் ஆை்டில் முடித்தன.

❖

அதன் நான்காவது பதிப்பு 2021 ஆம் ஆை்டில் ஹரியானாவில் நெத்தப் டபறும் .
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97வது அரசியலறம ் புத் திருத்தம் குறித்து உெ்ெ நீ திமன்ைம்
❖

97வது அரசியலறமப்புத் திருத்தத்தின் டசல் லுபடித் தன்றமறய உச்ச நீ திமன்ைம் உறுதி
டசய் துள் ளது.

❖

ஆனால் அது 97வது திருத்தத்தால் வசர்க்கப்பெ்ெ ஒரு பகுதிறய நீ க்கியுள் ளது.

❖

குஜராத் உயர்நீதிமன்ைத்தின் 2013 ஆம் ஆை்டின் தீர்ப்றப ஆதரிக்கும் வறகயில் 97வது
அரசியலறமப்புத் திருத்தத்தின் சில விதிகறள உச்ச நீ திமன்ைம் நீ க்கி உள் ளது.

❖

கூெ்டுைவுச்

சங் கங் கள்

மாநிலப்

பெ்டியலில்

இருப்பதால் ,

அறவ

டதாெர்பாக

நாொளுமன்ைம் செ்ெங் கறள இயை் ை முடியாது என்று உச்ச நீ திமன்ைம் கூறியுள் ளது.
❖

இந்தத் திருத்தமானது கூெ்டுைவுச் சங் கங் கள் டதாெர்பான செ்ெங் கறள இயை்றுவதை்காக
மாநிலங் களுக்குப் பிரத்திவயக அனுமதிறய அளிக்கிைது.

❖

கூெ்டுைவுச் சங் கங் களின் நிர்வாகத்தில் சீரான தன்றமறயக் டகாை்டு வருவதை்காக
இந்தத் திருத்தம் இயை் ைப்பெ்ெதாகவும் , அது மாநிலங் களின் அதிகாரங் கறளப் பறிக்க
வில் றல என்றும் மத்திய அரசு கூறியது.

❖

ஆனால் மத்திய அரசானது இந்த விவகாரத்தில் சீரான தன்றமறய அறெய விரும் பினால் ,
அரசியலறமப்பின் 252வது செ்ெப் பிரிவின் கீழ் இறத அணுகுவவத ஒரு சிைந்த வழியாகும் .

❖

இரை்டு அல் லது அதை்கு வமை் பெ்ெ மாநிலங் களுக்கு வவை்டி அதன் ஒப்புதலின் மூலம்
செ்ெமியை் றும் அதிகாரத்றத அரசியலறமப்பின் 252வது பிரிவு பாராளுமன்ைத்திை்கு
வழங் குகிைது.

விறரவான விொரறண
❖

பீமா வகாவரகான் சாதி வன்முறை வழக்கில் , "விறரவான விசாரறை ஓர் அடிப்பறெ
உரிறம" (speedy trial is a fundamental right”) என்று உச்ச நீ திமன்ைம் கூறியுள் ளது.

❖

இந்தியாவில் , "செ்ெத்தால் வகுக்கப்பெ்ெ நறெமுறைறயத் தவிர வவறு எந்த முறையிலும்
எந்தடவாரு நபரின் வாழ் க்றக அல் லது தனிப்பெ்ெச் சுதந்திரம் பறிக்கப் பெக் கூொது"
என்று இந்திய அரசியலறமப்பின் 21வது செ்ெ பிரிவின் கீழ் உள் ளது என்று உச்ச
நீ திமன்ைம் கூறுகிைது.
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பதசிய ்

❖

ாதுகா ் புெ் ெட்டம் , 1980

மைிப்பூறரச் வசர்ந்த சமூக ஆர்வலர் எவரந்திர டலய் டசாங் வபாம் (Erendra Leichongbom)
என்பவறரச் சிறையிலிருந்து விடுவிக்க உச்சநீ திமன்ைம் உத்தரவு இெ்டுள் ளது.

❖

அவர் தனது சமூக ஊெகப் பதிவுகளுக்காக வவை்டி வதசியப் பாதுகாப்புச் செ்ெத்தின் கீழ்
காவலில் றவக்கப்பெ்ொர்.

❖

அவறரத் டதாெர்ந்து காவலில் றவத்திருப்பது அவரது வாழ் க்றகக்கான அடிப்பறெ
உரிறமயின் மீைல் மை் றும் செ்ெ முறை சார்ந்த மீைல் என்று நீ திமன்ைம் கூறி உள் ளது.

❖

சாதாரைத் தை்ெறனப் பிரிவுகள் கூெ டபாருந்தாத வழக்குகளில் தடுப்புக் காவல்
செ்ெத்றத அரசாங் கம் பயன்படுத்துவதாக நீ திமன்ைம் கவறல டதரிவித்துள் ளது.

❖

வதசியப் பாதுகாப்புச் செ்ெமானது ஒரு தடுப்புக் காவல் செ்ெம் ஆகும் .

SMILE திட்டம்


ெமூக நீ தி ேற்றுே் அதிகாரேைிப்பு அளேெ்ெகோனது SMILE எனுே் (விைிே் பு நிளலயில்
உை் ைவர்களுக்கான வாழ் வாதாரே் ேற்றுே் நிறுவனங் களுக்கு ஆதரவைிக்குே் திட்டே் )
ஒரு திட்டத்ளதத் சதாடங் கியுை் ைது.



இதில்

பிெ்ளெ எடுக்குே்

சதாழிலில்

ஈடுபட்டுை் ைவர்களுக்கு ேறுவாழ் வு அைிக்கெ்

செய் வதற்கான ேத்திய அரசின் விரிவான ஒரு திட்டமுே் அடங் குே் .


இந்தத் திட்டோனது பிெ்ளெ எடுக்குே் சதாழிலில் ஈடுபட்டுை் ைவர்களுக்கான நலத்
திட்டங் கை் உை் ைிட்ட பரவலான நடவடிக்ளககளை உை் ைடக்கியதாகுே் .

வரலாை் று முக்கியத்துவம் வாய் ந் த நகர் ் புை இயை் றக அறம ் புத் திட்டம்


ேத்தியப்

பிரமதெ

அரொனது

குவாலியர்

ேற்றுே்

ஓர்ெ்ொ

ஆகிய

நகரங் கைில்

யுசனஸ்மகாவின் வரலாற் று முக்கியத்துவே் வாய் ந்த நகர்ப்புற இயற் ளக அளேப்புத்
திட்டத்ளத சதாடங் கியுை் ைது.


இந்த இடங் கைானது அவற் றின் வரலாறு ேற் றுே் கலாெ்ொர மேே் பாடு ஆகியவற் ளற
கருத்தில் சகாை்டு யுசனஸ்மகா, இந்திய அரசு ேற் றுே் ேத்தியப் பிரமதெ ோநில அரசு
ஆகியவற் றால் இளைந்து மேே் படுத்தப்படுே் .
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ேத்தியப் பிரமதெத்தின் குவாலியர் ேற்றுே் ஓர்ெ்ொ ஆகிய நகரங் கை் 2020 ஆே் ஆை்டு
டிெே் பர் ோதத்தில் யுசனஸ்மகாவின் நகர்ப்புற இயற் ளக அளேப்புத் திட்டத்தின் கீழ்
உலகப் பாரே் பரியத் தைங் கைாக அறிவிக்கப்பட்டன.

H5N1

ைறவக் காய் ெ்ெல்



இந்தியாவில் H5N1 பறளவக் காய் ெ்ெலின் காரைோக ஏற் பட்ட இந்த ஆை்டின் முதல்
உயிரிழப்பானது பதிவாகியுை் ைது.



இது உலசகங் கிலுே் உை் ை காட்டுப் பறளவ இனங் கைில் இயற் ளகயாகமவ காைப் படுே்
A வளக பறளவக் காய் ெ்ெல் ளவரசினால் ஏற் படுத்தப்படுே் மநாயாகுே் .



A வளக பறளவக் காய் ெ்ெல் ளவரொனது அதன் மேற் பரப்பிலுை் ை இரு புரதங் கைின்
அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்தப் பட்டுை் ைது.



அளவ, சஹோக்குளுட்டினின்

(HA- Hemagglutinin) ேற் றுே்

நியூராமினிமடஸ் (NA -

Neuraminidase) ஆகுே் .


இந்திய நாடானது 2019 ஆே் ஆை்டில் பறளவக் காய் ெ்ெல் அற்ற (H5N1) ஒரு நாடாக
அறிவிக்கப் பட்டது.



இந்த நிளலயானது ேற் றுசோரு சதாற் று ஏற் படுே் வளர ேட்டுமே நீ டித்தது.

உலக சுகாதார அறம ் பின் GMP/COPP ொன்றிதழ்


இந்திய ேருத்துவ ேருந்து உற் பத்திக் கழக நிறுவனோனது தனது 18 ஆயுர்மவத
ேருந்துகளுக்காக மவை்டி உலக சுகாதார அளேப்பின் GMP/COPP ொன்றிதளழப் சபற
விை்ைப்பித்துை் ைது.



GMP என்றால் நல் லமுளறயிலான ஒரு உற் பத்திெ் செயல் முளற (Good Manufacturing Practice –
GMP) என்று சபாருைாகுே் .



சபருே் பாலான

உலக

ேருந்து

நிறுவனங் களுக்கு

தனது

ேருந்துகளை

விற் பளன

செய் வதற் கு உலக சுகாதார அளேப்பின் GMP ொன்றிதழ் அவசியோகுே் .


ேருந்து உற் பத்திப் சபாருை் ொன்றிதழானது (Certificate of Pharmaceutical Product – CPP or COPP)
உலக

சுகாதார

அளேப்பினால்

பரிந்துளரக்கப்பட்ட

ொன்றிதழாகுே் .
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வடிவில்

வழங் கப்படுே்

ஒரு

கமன் அமன் பெது


இந்திய ேற் றுே் பாகிஸ்தான் நாட்டு இராணுவப் பளடகை் கேன் அேன் மெது பாலத்தில்
ஒரு சகாடி ெந்திப்பு நிகழ் விளன நடத்தி இனிப்புகளைப் பரிோறிக் சகாை்டன.



கேன் அேன் மெது வடக்கு காஷ்மீரின் உரி என்னுமிடத்தில் அளேந்துை் ைது.



கேன் அேன் மெது என்பது இந்தியா-பாகிஸ்தான் இளடமயயான நட்புறவுப் பாலமுே் , உரி
ோவட்டத்திலுை் ை இந்திய-பாகிஸ்தான் எல் ளலயின் களடசி இடமுே் ஆகுே் .

புதிய ஆகாஷ் ஏவுகறண


இது பாதுகாப்பு ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் மேே் பாட்டு அளேப்பினால் உருவாக்கப்பட்டு உை் ைது.



இது ஒடிொவின் கடற்களரக்கு அருகிலுை் ை ஒருங் கிளைந்த மொதளனத் தைத்தில்
சவற் றிகரோக பரிமொதளன செய் யப் பட்டது.



இது நிலத்திலிருந்து வானில் பாயக்கூடிய ஒரு ஏவுகளை ஆகுே் .



இது 60 கி.மீ. சதாளலவிலுை் ை இலக்ளகயுே் தாக்கி அழிக்கக் கூடியமதாடு, இதன் மவகே்
2.5 மேக் என்ற அைவிலுே் உை் ைது.
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இயை் றகக் குறியீடு


சபங் களூருவின்

ஜவஹர்லால்

மநரு

மேே் படுத்தப்

பட்ட

அறிவியல்

ஆராய் ெ்சி

ளேயோனது ேதிப்பு மிக்க இயற் ளகக் குறியீட்டுப் பட்டியலில் இடே் சபற்றுை் ைது.


இது சபாருை் வை அறிவியலில் மேே் பாட்டிற்கான உலகின்
நிறுவனங் கை் என்ற ஒரு பட்டியலில் மெர்க்கப்பட்டுை் ைது.

50

முன்னைி

கல் வி



இந்தப் பட்டியல் அந்த நிறுவனத்ளத இயற் ளகக் குறியீட்டுப் பட்டியலின் 50 உயர்ந்து வருே்
நிறுவனங் கை் பட்டியலில் 23வது இடத்தில் ளவத்துை் ைது.



இந்தப் பட்டியலில் இடே் சபற் ற ஒமர இந்திய நிறுவனே் இதுமவ ஆகுே் .



இந்தப் பட்டியலில் சீனாவின் 18 நிறுவனங் கை் , அசேரிக்காவின் 12 நிறுவனங் கை் ேற் றுே்
ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்தின் 2 நிறுவனங் கை் ஆகியளவயுே் இடே் சபற் றுை் ைன.

SKOCH விருது



கெ்ொர் துளை ஆளையர் கீர்த்தி ஜல் லி என்பவருக்கு SKOCH மதசிய சவை் ைி விருதானது
வழங் கப்பட்டுை் ைது.



தினாத்பூர் பகிெ்ொ என்ற கிராேத்திலுை் ை வீடுகைில் ஊட்டெ்ெத்து நிளறந்த தாவரத்
மதாட்டங் களை
அளேப்பதற்கான
ோற் றே்
ேற் றுே்
மேே் பாடு
குறித்த
ஒரு
ஒருங் கிளைந்தத் திட்டோன “புஷ்தி நிர்மபார்“ (ஊட்டெ்ெத்து ொர்ந்த) எனுே் அவரது
திட்டத்திற்காக மவை்டி இந்த விருதானது அவருக்கு வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இந்தக் கிராேோனது இந்திய வங் காைமதெ எல் ளலக்கு அருமக உை் ை கெ்ொர் எனுே்
ோவட்டத்தின் கட்டிமகாரா என்ற வட்டத்தில் அளேந்துை் ைது.



2003 ஆே் ஆை்டில் மதாற் றுவிக்கப்பட்ட SKOCH விருதானது, இந்தியாளவ ஒரு சிறந்த
நாடாக உருோற் றப் பாடுபடுே் ேக்கை் , திட்டங் கை் ேற் றுே் நிறுவனங் கை் ஆகிமயாருக்கு
ஒரு சகௌரவத்ளத அைிக்கிறது.

உலக ்


ல் கறலக்கழகங் களின் உெ்சி மாநாடு
இந்த உெ்சி ோநாடானது ஹரியானாவின் மொனிபட் என்னுமிடத்தில் அளேந்துை் ை O.P.
ஜிந்தால் உலகப் பல் களலகக்கழகத்தினால் ஏற் பாடு செய் யப்பட்டது.
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இந்த உெ்சி ோநாட்டின் கருத்துரு, “Universities of the Future : Building Institutional Resilience, Social
Responsibility
and
Community
Impact”
(வருங் காலத்தின்
பல் களலக்கழகங் கை்
:
நிறுவனங் கைின்

சநகிழ் திறன்,

ெமூகப்

சபாறுப்பு

ேற் றுே்

ெமூக

தாக்கங் கை்

ஆகியவற் ளற உருவாக்குதல் ) என்பதாகுே் .


இந்தியத் துளைக் குடியரசுத் தளலவர் M. சவங் ளகயா நாயுடு அவர்கை் இந்த உெ்சி
ோநாட்டின்
சிறப்பு விருந்தினராக அந்த ோநாட்டிளனத் சதாடங் கி ளவத்து
உளரயாற்றினார்.

ால் ச ாருள் முதலீட்டு பமம்

ாட்டு அறம ் பு



இந்திய அரசின் கால் நளட வைர்ப்பு ேற் றுே் பால் சபாருை் அளேெ்ெகோனது இந்த
அளேப்ளப நிறுவியுை் ைது.



இந்திய நாட்டின் பால் சபாருை் சதாழில் துளறயில் முதலீட்டுகளை ஊக்குவித்தல் ேற் றுே்
அதற்கான வெதிளய ஏற் படுத்துதல் மபான்றவற்றிற் கான ஒரு பிரத்திமயக கவனத்ளத
வழங் குே் மநாக்கில் இந்த அளேப்பானது நிறுவப்பட்டுை் ைது.

CAVACH திட்டம்


இந்தியத் மதசியப் பங் குெ் ெந்ளத நிறுவனத்தின் துளை நிறுவனோன NSE என்ற
அறக்கட்டளையானது இத்தளகயப் புதுளேமிக்க திட்டத்ளதத் சதாடங் கியுை் ைது.



இந்தியாவின் சதாளலதூர ‘உயர்மநாக்கு இலட்சிய ோவட்டங் கைில் ’ தடுப்பூசி வழங் குே்
வெதிளய அதிகரிப்பதற்காக அடிேட்ட பங் குதாரர்கை் ேற் றுே் உை் ைாட்சி நிர்வாக
அளேப்பு ஆகியளவ மேற்சகாை் ளுே் முயற்சிகளை இந்தத் திட்டே் ஒருங் கிளைக்குே் .



இத்திட்டோனது ேகாராஷ்டிராவில் நந்தூர்பர் ேற் றுே் உஸ்ோனாபாத், ராஜஸ்தானில்
கசரௌலி, தமிழ் நாட்டில் ராேநாதபுரே் ேற் றுே் நாகலாந்தில் கிப்ளபர் ஆகிய இடங் கைில்
மேற்சகாை் ைப் படுகிறது.



CAVACH என்றால் சுகாதாரத்திற் கான மகாவிட்-19 உதவி ேற் றுே் தடுப்பு ேருந்து உதவி
வழங் குே் பிரெ்ொரே் (Covid-19

and Vaccination Assistance Campaign for Health) என்று

சபாருைாகுே் .
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ஆளில் லா விமான எதிர் ் புத் சதாழில் நுட் ங் களுக்கான தீர்வு


கான்பூரின் இந்திய சதாழில் நுட்பக் கல் வி கழகோனது ஊடுருவளலக் கை்டறியுே்
அளேப்பு, ஆைில் லா விோன எதிர்ப்புத் சதாழில் நுட்பங் கை் , இளைய அளேப்பு முளற
ேற் றுே் பிைாக் செயின் ஆகியவற் றிற்காக மவை்டி இளையவழி பாதுகாப்பு தீர்வு
முளறகளைக் கை்டறிவதற்காக ஒரு சதாழில் நுட்பப் புத்தாக்க முளனயே் ஒன்ளறத்
சதாடங் கியுை் ைது.



கான்பூரின்

இந்திய

சதாழில் நுட்பக்

கல் வி கழகத்தின்

இந்த

C3i

முளனயோனது

கடினோன உை் கட்டளேப்பு உை் ைிட்ட இளையப் பகுதிகளை பாதுகாப்பதில் ஈடுபடுே் .


இந்திய அரொனது அை்ளட நாடுகைிடமிருந்து, குறிப்பாக சீனாவிடமிருந்து வருே்
அெ்சுறுத்தல் களை எதிர்சகாை் வதற்காக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுே் இளையவழி
பாதுகாப்பு தீர்வுமுளறகளை ஊக்குவித்து வருகிறது.

‘இந்தியாவில் புது ் பிக்கத்தக்க ஆை் ைல் களின் ஒருங் கிறண ் பு’ அறிக்றக


‘இந்தியாவில்
புதுப்பிக்கத்தக்க
ஆற் றல் கைின்
ஒருங் கிளைப்பு
2021’
என்று
தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு அறிக்ளகயிளன நிதி ஆமயாக் ேற் றுே் ெர்வமதெ எரிெக்தி
முளகளே ஆகியளவ இளைந்து சவைியிட்டுை் ைன.



இந்த அறிக்ளகயானது கர்நாடகா, ேகாராஷ்டிரா ேற் றுே் குஜராத் ஆகிய அரசுகளுடன்
மூன்று
ோநிலங் கைில்
மேற் சகாை் ைப்பட்ட
கருத்தரங் குகைின்
முடிவுகளை
அடிப்பளடயாகக் சகாை்டதாகுே் .



புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் வைே் நிளறந்த இந்த ோநிலங் கைால் எதிர்சகாை் ைப்படுே்
ஆற் றல் ோற் ற ெவால் களை புரிந்து சகாை் வதற் காக இந்த அறிக்ளகயானது தயார்
செய் யப் பட்டுை் ைது.



இந்த அறிக்ளகயின்படி, இந்தியாவில் ஆற் றல் அளேப்பானது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
வைங் களை ஆக்கப்பூர்வோக ஒருங் கிளைக்க வல் லது (2022 ஆே் ஆை்டுக்குை் 175GW
ேற் றுே் 2030 ஆே் ஆை்டுக்குை் 450 GW).

எரிெக்தி தீவு அறமத்தல்


இந்திய

அரொனது நாட்டின்

பல் மவறு நகரங் கைில்

எரிெக்தி தீவு அளேப்புகளை

உருவாக்க திட்டமிட்டு வருகிறது.


நாட்டின் மின்ொர முளறளே மீதான தாக்குதல் கைிலிருந்து முக்கியத்துவே் மிகுந்த
மின்ொர உை் கட்டளேப்ளப பாதுகாப்பதற்காக இந்த திட்டே் மேற் சகாை் ைப்பட உை் ைது.



இந்தியாவின்

மிகப்சபரிய

எை்சைய்

சுத்திகரிப்பு

நிளலயங் கை்

அளேந்துை் ை

சபங் களூரு ேற் றுே் ஜாே் நகர் ஆகியளவயுே் இதனுை் அடங் குே் .


ஏற்கனமவ இத்தளகய அளேப்பு முளறளயக் சகாை்டுை் ை முே் ளப ேற் றுே் புதுசடல் லி
ஆகிய நகரங் கை் புனரளேக்கப்படுே் .



இந்த எரிெக்தி தீவு அளேப்பானது உற் பத்தித் திறளனயுே் , செயலிழப்பு ஏற் படுே் மபாது
பிரதான முளறளேயிலிருந்து தாோகமவ விடுபடுே் அே் ெமுே் சகாை்டதாக இருக்குே் .
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ARMEX – 21


பாதுகாப்புத் துளற அளேெ்ெர் ராஜ் நாத் சிங் , இந்திய இராணுவத்தின் பனிெ்ெறுக்குப்
பயைத்ளதக் சகாடியளெத்துத் சதாடங் கி ளவத்தார்.



இப்பயைோனது இோலய ேளலத்சதாடர் பகுதிகைில் நடத்தப்பட்டது.



ARMEX – 21 எனப்படுே் இந்தப் பயைோனது ோர்ெ் 10 அன்று லடாக்கிலுை் ை காரமகாரே்
கைவாயில் சகாடியளெத்துத் சதாடங் கப்பட்டு 119 நாட்கைில் 1,660 கி.மீ. தூரே் கடந்து
ஜூளல 06 அன்று உத்தரகாை்ட்டிலுை் ை ேலரியில் முடிவளடந்தது.



இந்திய
நாட்டிலுே்
இந்திய
இராணுவத்திலுே்
ொகெ
செயல் முளறகளை
ஊக்குவிப்பதற் காக இோலயப் பகுதியின்
ேளலத் சதாடர்கைில் ARMEX-21 பயைே்
மேற்சகாை் ைப்பட்டது.

மாநிலங் களறவ உறு ் பினர் இறடநீ க்கம்


திரிைாமுல் காங் கிரசின் பாராளுேன்ற உறுப்பினர் ொந்தனு சென் மீதமுை் ை ேளழக்
கால கூட்டத் சதாடரில் பங் மகற் பதிலிருந்து இளடநீ க்கே் செய் யப் பட்டு உை் ைார்.



புதிதாக நிர்ையிக்கப்பட்ட தகவல் சதாழில் நுட்ப அளேெ்ெர் அஷ்வனி ளவஷ்ைவ் ,
சபகாெஸ்

உைவு

சதாடர்பான

அறிக்ளகளய

வாசித்துக்

சகாை்டிருந்த

அவரிடமிருந்து
ஆவைங் களைப்
பறித்து
கட்டுக்கடங் காத
சகாை்டதன் காரைோக இவர் இளடநீ க்கே் செய் யப்பட்டுை் ைார்.


முளறயில்

மபாது
நடந்து

256(2) என்ற விதியின் கீழ் திரிைாமுல் காங் கிரஸ் கட்சியின் பாராளுேன்ற உறுப்பினளர
இளட நீ க்கே் செய் ய அரசு மகாரியது.

வர்த்தக வெதி வழங் குதல் குறித்த மதி ் பீட்டு ஆய் வு – இந்தியா


ஐக்கிய நாடுகை் அளவயினால் மேற் சகாை் ைப்பட்ட வர்த்தக வெதி வழங் குதல் குறித்த
ஆய் வில் இந்தியாவின் ேதிப்பானது கைிெோன அைவில் மேே் பட்டுை் ைது.



ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் ஆசியா ேற் றுே் பசிபிக் பகுதிக்கான சபாருைாதார ேற் றுே்
ெமூக ஆளையத்தினால் ெமீபத்தில் மேற்சகாை் ைப்பட்ட டிஜிட்டல் ேற் றுே் நிளலயான
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வர்த்தக வெதி வழங் குதல் குறித்த உலகைாவிய ேதிப்பீட்டில் இந்தியா 90.32 ெதவீத
ேதிப்பிளனப் சபற் றுை் ைது.


2019 ஆே் ஆை்டில் இருந்த 78.49 ெதவீதத்திலிருந்து இந்தியா தற்மபாது முன்மனறி உை் ைது.



143 நாடுகை் ேதிப்பிடப்பட்ட இந்த ஆய் வில் (2021) அளனத்து ஐந்து குறிகாட்டிகைிலுே்
இந்தியாவின் ேதிப்பு முன்மனற்றே் கை்டுை் ைது.



அந்த ஐந்து குறிகாட்டிகை் சவைிப்பளடத்தன்ளே, முளறளேகை் , நிறுவனே் ொர்ந்த
ஏற் பாடுகை்

ேற் றுே்

ஒத்துளழப்பு,

காகிதமில் லா

வர்த்தகே்

ேற் றுே்

எல் ளலகளுக்கிளடயில் காகிதமில் லா வர்த்தகே் ஆகியனவாகுே் .


2021 ஆே் ஆை்டில் சவைிப்பளடத் தன்ளே என்ற குறிகாட்டியில் இந்தியா 100 ெதவீத
ேதிப்ளபப் சபற் றுை் ைது.



இந்த

ேதிப்பீட்டு

ஆய் வானது

ஆசியா

ேற் றுே்

பசிபிக்

பகுதிக்கான

ஐ.நா.வின்

சபாருைாதார ேற் றுே் ெமூக ஆளையத்தினால் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முளற
நடத்தப் படுகிறது.


ஒரு நாடு சபறுே் அதிக ேதிப்பானது அதன் முதலீட்டு முடிவுகைில் வைிகர்களுக்கு
உதவுே் .

10 முன்னணி பவளாண் ச ாருள் ஏை் றுமதி நாடுகள்


ட்டியலில் இந்தியா

உலக வர்த்தக அளேப்பின் அறிக்ளகயானது கடந்த 25 ஆை்டுகைில் உலக மவைாை்
வர்த்தகத்தில் நிலவி வருே் மபாக்கின் அடிப்பளடயில் சவைியிடப்பட்டுை் ைது.



2019 ஆே் ஆை்டிற் கான 10 முன்னைி மவைாை் சபாருை் ஏற்றுேதி நாடுகை் பட்டியலில்
இந்தியாவுே் இடே் சபற் றுை் ைது.



இந்தியா ேற்றுே் சேக்சிமகா ஆகியளவ முளறமய 3.1% ேற் றுே் 3.4% என்ற அைவில் உலக
மவைாை் ஏற் றுேதியின் பங் மகாடு உலகின் மிகப்சபரிய ஏற் றுேதி நாடுகைாக திகழ் ந்த
நியூசிலாந்து (9வது) ேற் றுே் ேமலசியா (7வது) ஆகியவற் ளறப் பின்னுக்குத் தை் ைியுை் ைன.
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2019 ஆே் ஆை்டில் இந்திய நாடானது மூன்றாவது மிகப்சபரியப் பருத்தி ஏற் றுேதி
நாடாகவுே் (7.6%), 4வது மிகப்சபரிய இறக்குேதி நாடாகவுே் (10%) திகழ் ந்தது.



எனினுே் உலக மவைாை் ஏற்றுேதியில் ேதிப்பு கூட்டப்பட்ட பங் கைிப்பு (value-added
contributor) நாடாக இந்தியா பின் தங் கியுை் ைது.



1995 ஆே் ஆை்டில் இந்தப் பட்டியலில் முன்னைியில் இருந்த அசேரிக்காவிளன (22.2%)
2019 ஆே் ஆை்டில் ஐமராப்பிய ஒன்றியே் (16.1%) முந்தியுை் ைது.



1995 ஆே் ஆை்டில் 6வது இடத்திலிருந்த சீனா (4%) 2019 ஆே் ஆை்டில் 4வது இடத்திற்கு
(5.4%) முன்மனறியுை் ைது.



10 முன்னைி ஏற் றுேதி நாடுகளுே் 1995 ேற் றுே் 2019 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிளடமய 96
ெதவீதத்திற்குே் மேலான ஏற் றுேதிகளை மேற் சகாை்டுை் ைன.

பதாலாவீரா மை் றும் ராம ் ா ஆலயம்


குஜராத்திலுை் ை ஹரப்பா காலத்துப் சபருநகரோன மதாலாவீரா யுசனஸ்மகாவின்
உலகப் பாரே் பரியத் தைங் கை் பட்டியலில் இடே் சபற் றுை் ைது.



தற் மபாது குஜராத் ோநிலத்தில் 3 உலகப் பாரே் பரியத் தைங் கை் உை் ைன.



அளவ பாவகத் அருமக உை் ை ெே் பானீர ், பதானிலுை் ை ராைி கி வாவ் ேற்றுே் வரலாற்றுெ்
சிறப்புமிக்க அகேதாபாத் நகரே் ஆகியனவாகுே் .



மதாலாவீராவானது இந்தியாவின் 40வது உலகப் பாரே் பரியத் தைோகுே் .
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தற் மபாது நளடசபற்றுவருே் யுசனஸ்மகாவின் 44வது உலகப் பாரே் பரியத் தைக் குழுவின்
ெந்திப்பில் ஏற்கனமவ சதலுங் கானாவிலுை் ை ராேப்பா / ருத்மரஸ்வரா ஆலயத்திற் கு
உலகப் பாரே் பரியத் தை அந்தஸ்து ஆனது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



காகாதீய ேன்னர்கைால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயோனது 13 ஆே் நூற் றாை்ளடெ் மெர்ந்தது
ஆகுே் .



உலகப் பாரே் பரியத் தைக் குழுவின் ெந்திப்பானது சீனாவின் தளலளேயில் அந்நாட்டின்
புசூமவா நகரில் நடத்தப் பட்டது.

அொம் -மிபொரம் எல் றல ் பிரெ்சிறன


1972 ஆே் ஆை்டில் அொே் ோநிலத்திலிருந்து மிமொரே் ஒரு ஒன்றியப் பிரமதெோக
பிரிக்கப் பட்டது.



1987 ஆே் ஆை்டில் அதற் கு முழு அைவிலான ோநில அந்தஸ்து வழங் கப்பட்டது.



இரு ோநிலங் களுக்கிளடமயயான 164.6 கி.மீ. நீ ை எல் ளல மீதான சிக்கலானது சில
மநரங் கைில் மோெோன வன்முளறக்குே் வழி வகுத்துை் ைது.



பிரித்தானிய ெகாப்தத்தின் மபாது சவைியிடப்பட்ட இரை்டு அறிவிப்புகைிலிருந்து இந்தப்
பிரெ்சிளன சதாடங் கியது.



முதலில் கெ்ொர் ெேசவைியிலிருந்து லுொய் ேளலப்பகுதிளய மவறுபடுத்திக் கூறிய 1875
ஆே் ஆை்டின் அறிவிப்பு.



இரை்டாவதாக லுொய் ேளல ேற் றுே் ேைிப்பூர் இளடமயயான எல் ளலளய வளரயறுத்த
1933 ஆே் ஆை்டு சவைியிடப்பட்ட அறிவிப்பு.



1873 ஆே் ஆை்டு வங் காை கிழக்கத்திய எல் ளல ஒழுங் குமுளறெ் ெட்டத்தின் வாயிலாக
சவைியிடப்பட்ட 1875 ஆே் ஆை்டு அறிவிப்பின் அடிப்பளடயில் அந்த நிலே் தங் களுக்குெ்
சொந்தே் என மிமொரே் ோநிலே் மகாருகிறது.
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அொே் ோநிலே் தனது பங் கிற் கு, அந்த நிலே் தன்னுளடயது எனக் மகாருகிறது.



ேைிப்பூர் ோகாைத்திலிருந்து முன்னதாக லுொய் ேளலப்பகுதி என்று அறியப்பட்ட
மிமொரே் பகுதிளய வளரயறுத்த ோநில அரசின் 1933 ஆே் ஆை்டின் அறிவிப்பிளன இது
முன் ளவக்கிறது.



காலனித்துவ ஆட்சியின் மபாது மிமொரோனது அொமின் ஒரு ோவட்டோக லுொய்
ேளலப்பகுதி என அளழக்கப்பட்டது.

வாக்களி ் பு குறித்த ரகசியம் காத்தல்


பாராளுேன்றத் மதர்தமலா (அ) ோநில ெட்டேன்றத் மதர்தமலா என எதுவாயினுே் அதில்
வாக்கைிப்பு குறித்த
தீர்ப்பைித்துை் ைது.



ரகசியே்

காப்பது

அவசியோனது

என

உெ்ெநீ திேன்றே்

2013 ஆே் ஆை்டின் குடிேக்கை் சுதந்திரத்திற் கான வழக்கு (2013 Civil Liberties case) என்ற
வழக்கின் தீர்ப்ளப மீை்டுே் அது வலியுறுத்தி கூறியுை் ைது.



ரகசியே் காப்பது என்பது கருத்துெ் சுதந்திரே் எனுே் அடிப்பளட உரிளேயின் ஓர் அங் கே்
எனவுே் உெ்ெநீ திேன்றே் கூறியுை் ைது.



மேலுே் ஜனநாயகே் ேற் றுே் சுதந்திரோன மதர்தல் ஆகியளவ அரசியலளேப்பின்
அடிப்பளட அளேப்பினுளடய அங் கங் கை் எனவுே் உெ்ெநீ திேன்றே் கூறியுை் ைது.



அடிப்பளட அளேப்பு எனுே் சகாை் ளகயானது 1973 ஆே் ஆை்டின் மகெவானந்தா பாரதி
எதிர் மகரை ோநில அரசு என்ற வழக்கின் தீர்ப்பில் உருவாக்கப்பட்டது.



வாக்குெ் ொவடிகளைக் ளகப்பற் றுதல் அல் லது கை் ை ஓட்டு மபான்றளவ ஜனநாயகத்திற்கு
எதிரான குற் றங் கை் எனவுே் நீ திேன்றே் கூறியுை் ைது.
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குஜராத்தின் கண்ட்லா – முதலாவது


சுறம சிை ் பு ் ச ாருளாதார மண்டலம்

கை்ட்லா நகரானது இந்தியப் பசுளேக் கட்டளேப்பு ேன்றத்தின் (Indian Green Building Council
– IGBC) பிைாட்டின தரநிளலளயப் சபற் றளதத் சதாடர்ந்து IGBC அளேப்பின் பசுளே
நகரங் களுக்கான

பிைாட்டின

தரநிளலளயப்

சபற் ற முதலாவது

பசுளே சிறப்புப்

சபாருைாதார ேை்டலோக (Special Economic Zone – SEZ) உருசவடுத்துை் ைது.


IGBC குழுவின் பசுளே நகரங் களுக்கான பிைாட்டின தரநிளலயானது ஆொதி கா அே் ருத்
ேமகாத்ெவ் எனப்படுே் இந்தியா@75 என்ற ஒரு சகாை்டாட்டத்தின் பசுளே சிறப்புப்
சபாருைாதார

ேை்டலத்

திட்டத்திற்கான

அரசின்

உறுதிப்பாட்டின்

கீழ்

மேற்சகாை் ைப்பட்ட நடவடிக்ளககைின் ஓர் அங் கோகுே் .

பதசிய உணவுத் சதாழில் நுட் க் கல் விநிறுவனங் கள் மபொதா


2021 ஆே் ஆை்டு மதசிய உைவுத் சதாழில் நுட்பக் கல் வி சதாழில் முளனவு ேற் றுே்
மேலாை்ளே நிறுவனங் கை் ேமொதாவிளனப் பாராளுேன்றே் நிளறமவற்றியுை் ைது.



இந்த ேமொதாவானது ேக்கைளவயில் ஒருேனதாக நிளறமவற் றப்பட்டது.



இது ஏற்கனமவ ோநிலங் கைளவயில் நிளறமவற் றப்பட்டு விட்டது.



உைவுப் பதப்படுத்துதல் ேற் றுே் சதாழில் துளற அளேெ்ெர் பசுபதி குோர் பராஸ்
என்பவர் இந்த ேமொதாவிளன முன்ளவத்தார்.



இந்த ேமொதாவானது உைவுத் சதாழில் நுட்பே் , மேலாை்ளே ேற் றுே் சதாழில் முளனவு
கல் வி நிறுவனங் களுக்கு மவை்டிய பல் மவறு விதிமுளறகளை வழங் கெ் செய் கிறது.



இந்த ேமொதாவானது

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 8 நிமிடங் கைில்

நிளறமவற்றப்பட்டு

ொதளன ஒன்ளறப் பளடத்துை் ைது.


மேலுே்

தஞ் ொவூரிலுை் ை இந்திய உைவுப்

பதப்படுத்துதல்

சதாழில் நுட்பக்

கல் வி

நிறுவனே் ேற் றுே் கை்ட்லியில் (ஹரியானா) அளேந்துை் ை மதசிய உைவுத் சதாழில்
நுட்ப சதாழில் முளனவு ேற் றுே் மேலாை்ளே கல் வி நிறுவனே் ஆகியவற் ளறத் மதசிய
முக்கியத்துவே் வாய் ந்த நிறுவனங் கைாகவுே் அறிவிக்க இந்த ேமொதா முளனகிறது.

கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2021


கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2021 என்னுே் ஒரு கடல் ொர் பயிற்சியில் ஐ.என்.எஸ் தால் வார் எனுே்
கப்பல் பங் மகற்றது.



இந்த கடற்பளடப் பயிற்சியானது ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்களரயினூமட நடத்தப்
படுகிறது.



இது ஆை்டிற் கு ஒரு முளற நடத்தப்படுே் கடற் பளடப் பயிற்சியாகுே் .



மேற் கு இந்தியப் சபருங் கடல் ேற்றுே் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க ஆசியப் பகுதிகைில் வட்டார
ேற் றுே் மதசியக் கடல் ொர் பாதுகாப்பிளன மேே் படுத்துவதற்காக மவை்டி இந்த ப்
பயிற்சியானது மேற் சகாை் ைப்படுகிறது.

96

ப ால் டு திட்டம் – KVIC மை் றும் BSF


காதி ேற் றுே் கிராேத் சதாழில் துளற ஆளையோனது (Khadi and Village Industries Commission
– KVIC) எல் ளலப் பாதுகாப்புப் பளடயுடன் (Border Security Force – BSF) இளைந்து மபால் டு
(BOLD – Bamboo Oasis on Lands in Drought) எனப்படுே் வறை்ட நிலங் கைில் மூங் கில்
மொளலளய அளேத்தல் என்ற ஒரு திட்டத்திளனத் சதாடங் கி உை் ைது.



ராஜஸ்தானிலுை் ை இந்தியப் பாளலவனத்தில் பசுளேப் பரவளல அதிகரிப்பமத இதன்
முதன்ளே மநாக்கோகுே் .



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் KVIC ேற்றுே் BSF ஆகியளவ இளைந்து 1000 மூங் கில் கன்றுகளை
நட்டுை் ைன.



இந்த ேரக்கன்றுகை் சஜய் ொல் மீரின் தமனாத் கிராேத்தில் நடப்பட்டுை் ைன.

உயிபராவிய ்

டம் , காட்சி ்

திவு முறைகள் , விறளயாட்டுெ் செயலி மை் றும்

நறகெ்சுறவ ஆகியவை் றிை் கான றமயம்


உயிமராவியப் படே் , காட்சிப்பதிவு முளறகை் , விளையாட்டுெ் செயலிகை் ேற்றுே்
நளகெ்சுளவ ஆகியவற் றிற்கான ஒரு சிறப்பு மதசிய ளேயத்திளன உருவாக்குவதற்கு
ேத்திய அரசு முடிவு செய் துை் ைது.



இந்திய ேற் றுே் உலகைாவியத் சதாழில் துளறகைின் மதளவகளைப் பூர்த்தி செய் வதற் கு
இந்தியாவில் ஓர் உலகத் தரே் வாய் ந்த திறன் கட்டளேப்ளப உருவாக்குவதற்காக இந்த
ளேயோனது அளேக்கப்பட உை் ைது.



இது முே் ளபயின் இந்தியத் சதாழில் நுட்பக் கல் வி நிறுவனத்துடன் இளைந்து நிறுவப் பட
உை் ைது.

உயிரி வளங் கள் மை் றும் நிறலயான பமம்


அறிவியல்

ேற் றுே்

சதாழில் நுட்ப

ாட்டு றமயம்
அளேெ்ெகோனது

வடகிழக்கு

ோநிலத்தில்

முதல் முளறயாக இத்தளகய ஒரு சிறப்பு ளேயத்ளத நிறுவ உை் ைது.


உயிரி வைங் கை் ேற் றுே் நிளலயான மேே் பாட்டு ளேயத்திளன ஒரு சிறப்பு ளேயோக
நிறுவுவதற்கான இந்த சிறந்த திட்டத்திற் கு உயிரித் சதாழில் நுட்பத் துளற அனுேதி
அைித்துை் ைது.
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இந்த ளேயோனது அருைாெ்ெலப் பிரமதெத்தின் பப் புே் பாமர ோவட்டத்திலுை் ை கிமின்
(Kimin in district Papum Pare) என்னுமிடத்தில் நிறுவப்பட உை் ைது.

இந்தியாவில் றெக்கிள் ஓட்டுதலில் முன்பனாடியாக திகழும் 11 நகரங் கள்


இந்தியாவின் 11 நகரங் களுக்கு இந்தியாவில் ளெக்கிை் ஓட்டுதலில் முன்மனாடியாகத்
திகழ் வதற்கான ேதிப்புமிக்க பட்டோனது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இது வீட்டுவெதி ேற் றுே்

நகர்ப்புற விவகாரங் கை்

அளேெ்ெகத்தினால்

அறிவிக்கப்

பட்டுை் ைது.


அந்த நகரங் கை் சபங் களூரு, புவமனஷ்வர், ெை்டிகர், சகாஹிோ, நாக்பூர், சகால் கத்தா,
பிே் ப்ரி சிஞ் ெவ
் ாத், ராஜ் மகாட், சூரத், வமடாதரா ேற்றுே் வாரங் கல் ஆகியனவாகுே் .



ளெக்கிை் ஓட்டுதல் குறித்தெ் ெவால் கைின் முதல் முன்சனடுப்புகளை மேற்சகாை் ைசி
செய் வதற் கு மவை்டி நான்கு நகரங் கை் (ஔரங் காபாத், குருகிராே் , ஜபல் பூர் ேற் றுே்
சில் வாொ) ஆற் றிய முயற்சிகளுக்காக இந்தத் மதர்வு ேன்றோனது அவற் றிற்கு என்று ஒரு
சிறப்புப் பட்டத்திளன வழங் கியுை் ைது.

ெர்வபதெெ் செய் திகள்
இன நீ தி மை் றும் ெமத்துவம் குறித்த அறிக்றக


ஐக்கிய

நாடுகை்

அளவயானது

இன

நீ தி

ேற் றுே்

ெேத்துவே்

குறித்த

தனது

அறிக்ளகயிளன சவைியிட்டுை் ைது.


ஜார்ஜ் ஃப்ைாய் டு சகால் லப்பட்டது மபான்ற அட்டூழியங் கை் திருே் பத் திருே் ப நிகழாேல்
தடுப்பதற் கு மவை்டி உலகே் முழுவதுமுை் ை கருப்பின ேக்களுக்கு எதிரான உை் ைார்ந்த
இனசவறியிளன உடனடியாக அகற் றுவதற் கு இது அளழப்பு விடுத்துை் ைது.



ஃப்ைாய் டு என்பவரின் ேரைத்தின் விளைவாக ஐ.நா.வின் இந்த அறிக்ளகயானது
சவைியிடப் பட்டுை் ைது.



இவர் சடரக் ொவின் எனுே் அசேரிக்க காவல் துளற அதிகாரியால் சகாளல செய் யப்
பட்டார்.

உலக றகப சி மாநாடு


உலக ளகமபசி ோநாடானது 2021 ஆே் ஆை்டின் உலகின் ஒரு மிகப்சபரிய ளகமபசி
ொர்ந்த நிகழ் வாகுே் .



இது ஜுன் 28 அன்று ஸ்சபயினின் பார்சிமலானாவில் சதாடங் கப் பட்டது.



உலக ளகமபசி ோநாடு என்பது சதாளலசதாடர்பு சதாழில் துளறயில் புத்தாக்கத்திளன
ளேயோகக் சகாை்ட ஒரு வருடாந்திர நிகழ் வாகுே் .



இது ‘குமைாபல் சிஸ்டே் ஸ் ஃபார் சோளபல் அமொசிமயஷன்’ எனுே் நிறுவனத்தினால்
ஏற் பாடு செய் யப் படுகிறது.
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இந்த நிகழ் வில் உலசகங் கிலுே் உை் ை முக்கிய சதாளலசதாடர்பு அளேப்புகை் , உபகரை
உற் பத்தியாைர்கை் , ஸ்ோர்ட்மபான் நிறுவனங் கை் , வர்த்தக உை் ைட
ீ ்டாைர்கை் , ஊடகே்
ேற் றுே் சதாளலசதாடர்பு அளேெ்ெகத்தின் பிரதிநிதிகை் ஆகிமயார் பங் மகற் றனர்.

உலகின் மிக ் ச ரிய இறணய ெங் பகத ்

ண ்

ரிவர்த்தறனக்குத் தறட – ஐக்கிய

ராஜ் ஜியம்



பிரிட்டனின் நிதியியல் செயல் பாட்டு ஆளையோனது ளபனான்சு (Binance) எனப் படுே்
உலகின் மிகப்சபரிய இளைய ெங் மகதப் பைப் பரிவர்த்தளன நிறுவனத்திற்குத் தளட
விதித்துை் ைது.



ளபனான்சு என்பது மகமேன் தீவுகைில் மேற்சகாை் ைப் படுே் ஒரு இளைய ெங் மகதப் பை
பரிவர்த்தளனயாகுே் .



இது 2017 ஆே் ஆை்டில் நிறுவப் பட்டது.



இது பல் மவறு இளைய ெங் மகதப் பை பரிவர்த்தளனக்கான தைங் களை உருவாக்கி
உை் ைது.



இது ொங் கச
் பங் ெ் ஜாமவா என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.



இதன் தளலளேயகே் முதலில் சீனாவில் அளேந்திருந்தது.



சீனாவில்

அதிகரிக்கப்பட்ட இளைய ெங் மகதப் பைே்

மீதான கட்டுப்பாடுகைின்

காரைோக இதன் தளலளேயகோனது பின்பு சீனாவிலிருந்து இடே் ோற் றப்பட்டது.
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சடல் டா


குதிகறள

ாதுகா ் தை் கான கணினி மாதிரிகள்

காலநிளல ோற் றத்தால் ஏற் பட்ட கடல் அரிப்பு, நிலப்பகுதி மூழ் குதல் ேற் றுே் கடல் ேட்ட
உயர்வு ஆகியளவ லூசியானா காடுகளை அழிக்கின்றன.



லூசியானா காடுகை் அசேரிக்காவின் மிசிசிபி நதியின் சடல் டா (ஆற் றிளடப்பகுதி)
பகுதிக்கு அருகில் அளேந்துை் ைது.



நாொவின் அறிவியலாைர்கை் ேற் றுே் மபாஸ்டன் முதல் கலிஃமபார்னியா வளரயிலான
பல் களலக் கழகங் கைின் அறிவியலாைர்கை் இதற் காக மவை்டி கைினி ோதிரிகளை
உருவாக்கத் திட்டமிட்டுை் ைனர்.



இந்த கைினி ோதிரிகை் செயற் ளகக் மகாை் தரவுகளைக் சகாை்டு குளறந்து வருே்
சடல் டாக்கைின் எந்த பகுதிகளை உயர்த்தலாே் என்றுே் எந்தப் பகுதியானது அந் த
நிளலளயக் கடந்து விட்டது என்றுே் அறிந்து சகாை் ை உதவுே் .

ஐபரா ் பிய ஒன்றியம் –

ெ்றெ நிை அனுமதிெ் சீட்டு



ஜூளல 01 முதல் பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் பெ்ளெ நிற அனுேதிெ்
சீட்ளடப் சபறுவதற் கு மகாவிசீல் டு தடுப்பு ேருந்து செலுத்திக் சகாை்ட பயைிகளுக்கு
அனுேதி ேறுக்கப் படலாே் .



தற் மபாது வளர, நான்கு தடுப்பு ேருந்துகளுக்கு
நிறுவனோனது ஒப்புதல் வழங் கியுை் ைது.



அளவ,
o

மகாமிர்னாட்டி (ஃளபெர் / பமயான்சடக்)

o

ோடர்னா

o

வாக்ஸ்செர்வ் ரியா (ஆஸ்ட்ராசெனிகா)

o

ஜான்ென் (ஜான்ென் & ஜான்ென்)
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ேட்டுமே

ஐமராப்பிய

ேருந்து

ெர்வபதெ சதாழிலாளர் அறம ் பின் புதிய தறலறம


ெர்வமதெ சதாழிலாைர் அளேப்பின் ஆளுளக அளேப்பிற் கு இதுவளர தளலளே வகித்த
இந்திய நாட்டின் பதவிக் காலே் ெமீபத்தில் முடிவளடந்தது.



ெர்வமதெ சதாழிலாைர் அளேப்பினுளடய ஆளுளக அளேப்பின்
தளலவராகப்
பைியாற் றிய
செயலாைர்
(சதாழிலாைர்
ேற் றுே்
மவளலவாய் ப்பு)
அபூர்வா
ெந்திராவினுளடய பதவிக் காலே் (அக்மடாபர் 2020 – ஜுன் 2021) நிளறவளடந்தது.
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ஆை்டு காலே்

என்ற நீ ை்ட

இளடசவைிக்குப்

பிறகு ெர்வமதெ

சதாழிலாைர்

அளேப்பினுளடய ஆளுளக அளேப்பின் தளலளேப் சபாறுப்பிளன இந்தியா ஏற் றுக்
சகாை்டிருந்தது.

குறிப் பு



ஸ்வீடன் நாட்டுத் தூதரான அன்னா ஜார்ட்ஃசபல் ட் சேல் வின் (Anna Jardfelt Melvin) என்பவர்
இந்த அளேப்பின் புதிய தளலவராகத் மதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுை் ைார்.



சரமனட் ஹார்னுங் -டிராஸ்
(Renate Hornung-Draus of Germany) என்பவர் பைி
அைிப்பவர்களுக்கான பிரிவின் துளைத் தளலவராகத் மதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுை் ைார்.



மகட்டலின் பாஷியர் (Catelene Passchier) என்பவர் சதாழிலாைர் பிரிவுக்கான துளைத்
தளலவராக மீை்டுே் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுை் ைார்.



ெர்வமதெ சதாழிலாைர் அளேப்பின் வரலாற் றில் முதன்முளறயாக அதன் ஆளுளக
அளேப்பில் மூன்று சபை் தளலவர்களைக் சகாை்டு அது இயங் க உை் ைது.

ெர்வபதெ சுை் றுலா குறித்த ஐ.நா அறிக்றக


2021 ஆே் ஆை்டில் சில மேற்கத்திய நாடுகை் தவிர பிற பகுதிகைில் ெர்வமதெ சுற்றுலா
வருளகயானது மதக்கேளடந்துை் ைது.



இது ஐக்கிய நாடுகை் வர்த்தகே் ேற் றுே் வைர்ெ்சி ோநாட்டு அளேப்பு ேற் றுே் ஐ.நா.வின்
உலக சுற் றுலா அளேப்பு ஆகியவற் றின் அறிக் ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.



இந்த மதக்க நிளலயானது 2.4 டிரில் லியன் டாலர் அைவிலான வருோன இழப்பிற் கு வழி
வகுக்குே் என இந்த அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.
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ஐ.நா.வின் உலக சுற் றுலா அளேப்பானது சபாறுப்புமிக்க, நிளலயான ேற்றுே் உலகைவில்
எைிதில் அணுகக் கூடிய வளகயிலான சுற் றுலாவிளன மேே் படுத்தெ் செய் வதற்கான
ஐ.நா.வின் சிறப்பு அளேப்பாகுே் .



இதன் தளலளேயகே் ஸ்சபயினிலுை் ை மேட்ரிட்டில் (Madrid) அளேந்துை் ைது.

உலகளாவிய சதாடக்க நிறுவனங் கள் சூழல் குறியீடு – 2021



2021 ஆே் ஆை்டு உலகைாவிய சதாடக்க நிறுவனங் கை் சூழல் குறியீட்டில் இடே்
சபற் றுை் ை முதல் 100 நாடுகைில் இந்தியா 20வது இடத்ளதப் சபற்றுை் ைது.



இந்தக் குறியீடானது ஸ்டார்ட் அப் பிைிங் க் (Startup Blink) எனுே் அளேப்பினால் சவைியிடப்
படுகிறது.



தற் மபாது இந்தியாவில் 43 நகரங் கை் , உலகைவிலான முதல் 1000 இடங் கைில் இடே்
சபற் றுை் ைன.



சபங் களூரு (10வது), புதுசடல் லி (14வது) ேற் றுே் முே் ளப (16வது) ஆகியளவ முதல் 20
இடங் கைில் உை் ைன.



அசேரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ் ஜியே் , இஸ்மரல் , கனடா ேற் றுே் சஜர்ேனி ஆகியளவ இந்த
ஆை்டுே் முதல் ஐந்து இடங் களைப் சபற்றுை் ைன.
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ஸ்டார்லிங் க் – உலகளாவிய இறணயெ் பெறவ



எலான் ேஸ்கினுளடய ஸ்டார்லிங் க் திட்டோனது உலகைாவிய இளையெ் மெளவளய
வழங் க தயாராக உை் ைது.



தற் மபாது 12 நாடுகைில் ஸ்டார்லிங் க் இளையெ் மெளவ பயன்பாட்டில் உை் ைது.



ஸ்டார்லிங் க் என்பது ஒரு செயற் ளகக் மகாை் வழி இளையத் சதாகுப்பாகுே் .



இது உலகே் முழுவதுே் செயற் ளகக் மகாை் வழியான இளையெ் மெளவயிளன
வழங் குவதற்காக ஸ்மபஸ்–X நிறுவனத்தினால் கட்டளேக்கப்பட்டதாகுே் .

மபலரியா அை் ை சீனா



2021 ஆே் ஆை்டு ஜுன் 30 அன்று சீனாவிற் கு ேமலரியா அல் லாத நாடு என உலக சுகாதார
அளேப்பினால் ொன்றைிக்கப்பட்டுை் ைது.



கடந்த நான்கு ஆை்டுகைாகமவ சதாடர்ெ்சியாக சீனாவின் உை் நாட்டுப் பகுதியில்
ேமலரியா எதுவுே் பதிவாகவில் ளல.
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குளறந்தபட்ெே் மூன்று ஆை்டுகை் சதாடர்ந்து மநாய் பதிவாகாத நிளலளய எட்டிய
நாடுகை் உலக சுகாதார அளேப்பின் ேமலரியா அல் லாத நாடு எனுே் ொன்றிதளழப் சபற
விை்ைப்பிக்கலாே் .



உலக சுகாதார அளேப்பின் ேமலரியா அற் ற நாடு ொன்றிதளழப் சபற் ற 40வது நாடு
சீனாவாகுே் .



2021 ஆே் ஆை்டில் எல் ொல் சவடார் நாடுே் இந்தெ் ொன்றிதளழப் சபற் றுை் ைது.

உலகளாவிய இறணயவழி ்



ாதுகா ் புக் குறியீடு

உலகைாவிய இளையவழிப் பாதுகாப்புக் குறியீட்டில் இந்திய நாடானது 10வது இடத்தில்
உை் ைது.



இது ஐ.நாவின் ெர்வமதெத் சதாளலசதாடர்பு ஒன்றியத்தின் உலகைாவிய இளைய வழிப்
பாதுகாப்புக் குறியீட்டின் அடிப்பளடயில் கூறப் பட்டுை் ைது.



இந்திய நாடானது 47வது இடத்திலிருந்து 10வது இடத்திற்கு முன்மனறியுை் ைது.



அசேரிக்கா முதலிடத்தில் உை் ைது.



ஐக்கிய ராஜ் ஜியே் ேற் றுே் ெவுதி அமரபியா ஆகியளவ இரை்டாே் இடத்தில் உை் ைன.

இறணயவழி திைன்கள் மை் றும் பதசிய திைன் அறிக்றக


இந்த அறிக்ளகயானது ெர்வமதெ உத்திொர் ஆய் வுகளுக்கான கல் வி நிறுவனத்தினால்
ெமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது.



ஒவ் சவாரு நாட்டினுளடய இளைய வழி சூழல் அளேப்பிளனயுே் , நாட்டின் ெர்வமதெப்
பாதுகாப்பு, சபாருைாதாரப் மபாட்டித் தன்ளே ேற் றுே் இராணுவ விவகாரங் கைில் அது
எவ் வாறு தளலயிடுகிறது என்பளதயுே் இந்த அறிக்ளகயானது பகுப்பாய் வு செய் கிறது.



இந்த அறிக்ளகயானது உலக நாடுகளை இளையவழி திறன்கைின் (அதிகாரங் கை் )
அடிப்பளடயில் மூன்று அடுக் குகைாகப் பிரித்துை் ைது.
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முதல் அடுக்கு – முளறளேகைின் (methodology) அளனத்துப் பிரிவுகைிலுே் உலக அைவில்
முன்னைி பலே் சகாை்ட நாடுகை் .



இந்த அடுக்கிலுை் ை ஒமர நாடு அசேரிக்கா ஆகுே் .



இரை்டாே் அடுக்கு – சில பிரிவுகைில் ேட்டுே் உலகைவில் முன்னைி பலங் களை
சகாை்ட நாடுகை் .



ஆஸ்திமரலியா, கனடா, சீனா, பிரான்சு, இஸ்மரல் , ரஷ்யா ேற் றுே் ஐக்கிய ராஜ் ஜியே்
ஆகியளவ இந்த அடுக்கில் இடே் சபற் றுை் ைன.



மூன்றாே்

அடுக்கு

–

சில

பிரிவுகைில்

பலத்திளனயுே்

இதர

சில

பிரிவுகைில்

குறிப்பிடத்தக்க பலவீனத்திளனயுே் சகாை்டுை் ை நாடுகை் .


இந்தியா இந்த அடுக்கில் உை் ைது.

ெர்வபதெ புலம் ச யர்ந்த சதாழிலாளர்கள் குறித்த அறிக்றக


ெர்வமதெ சதாழிலாைர் அளேப்பானது ெர்வமதெ புலே் சபயர்ந்த சதாழிலாைர்கை் குறித்த
தனது அறிக்ளகயிளன சவைியிட்டுை் ைது.



இந்த அறிக்ளகயின்படி, ெர்வமதெ புலே் சபயர்ந்த சதாழிலாைர்கைின் எை்ைிக்ளக
உலகைவில் 169 மில் லியனாக உயர்ந்துை் ைது.



இதன் எை்ைிக்ளகயானது 2017 ஆே் ஆை்டிலிருந்து தற் மபாது 3% வளர உயர்ந்து உை் ைது.



2017 ஆே் ஆை்டிலிருந்து இைே் வயது புலே் சபயர் சதாழிலாைர்கைின் (15-24 வயது)
பங் குே் கிட்டத்தட்ட 2% வளர உயர்ந்துை் ைது.



ஒட்டு சோத்த புலே் சபயர்ந்த சதாழிலாைர்கை் எை்ைிக்ளகயில் ஐமராப்பா, ேத்திய
ஆசியா ேற்றுே் அசேரிக்கா ஆகியவற் றின் பங் கு 63.3% ஆகுே் .

ழங் குடி மக்களின் உணவுமுறை குறித்த அறிக்றக


ஆர்க்டிக் முதல் அமேொன் வளரயில் நிலவுே் பருவநிளல ோற் றே் ேற்றுே் சபாருைாதார
சநருக்கடிகைின்
காரைோக பழங் குடி ெமுதாயத்தினரின்
பாரே் பரிய உைவு
மெகரிக்குே் நுட்பங் கைானது அபாயநிளலக்கு உை் ைாகின்றன.



ஐ.நா.வின் உைவு ேற்றுே் மவைாை் அளேப்பின் அறிக்ளகயில் இது கூறப்பட்டுை் ைது.
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குறிப் பு



பல் மவறு பழங் குடியின ேக்கைால் உபமயாகிக்கப்படுே் உைவு முளறயானது செயல்
திறன் அடிப்பளடயில் உலகின் மிகவுே் நிளலயான உைவு முளற என உைவு ேற் றுே்
மவைாை் அளேப்பு கூறுகிறது.



இது உைவுெ் மெதமின்றி பல பருவங் களுக்கு ஏற் ற வளகயிலானதாகுே் .

க்ராம் விமான ் றடத் தளம் - அசமரிக்க இராணுவம்


கிட்டத்தட்ட இருபது ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் பக்ராே் விோனப்
பளடத் தைத்ளத விட்டு அசேரிக்க ராணுவே் சவைிமயறியுை் ைது.



பக்ராே் விோனப்பளடத் தைோனது தற் மபாது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டுத் மதசியப்
பாதுகாப்புப் பளடயிடே் ஒப்பளடக்கப்பட்டுை் ைது.



இந்தத் தைோனது தாலிபான் ேற் றுே் அல் சகாய் தா தீவிரவாத அளேப்புகளுக்கு எதிரான
அசேரிக்க இராணுவத்தின் ஒரு மபார்த் தைோக இருந்தது.

சீன விண்சவளி வீரர்களின் முதல் விண்சவளி ்

யணம்



சீனாவின் விை்சவைி வீரர்கை் தியாங் காங் விை்சவைி நிளலயத்தில் சீனாவின் முதல்
விை்சவைிப் பயைத்ளத சவற் றிகரோக மேற் சகாை்டுை் ைனர்.



அவர்கை்

பூமிளயெ் சுற் றியுை் ை சுற் றுவட்டப் பாளதயில்

புதிதாக அளேக்கப்பட்ட

தியாங் காங் விை்சவைி நிளலயத்திற் கு சவைிமய ஏழு ேைிமநரே் மவளல செய் து
உை் ைனர்.


2021 ஆே் ஆை்டு ஜுன் ோதத்தில் தியாங் காங் விை்சவைி நிளலயத்தின் முதல்
குழுவினராக

மூன்று

விை்சவைி

வீரர்கை்

ஒரு

ராக்சகட்

மூலே்

விை்சவைி

நிளலயத்திற் கு அனுப்பப் பட்டனர்.

எல் ொ புயல்


ஒரு சவப்பேை்டலப் புயலான எல் ொ ெமீபத்தில் மிகவுே் வலுவளடந்து அதன் ளேயப்
பகுதியானது சதன்-ேத்திய கியூபாவிளன அளடந்துை் ைது.



இது கரீபிய ேற்றுே் சதன்கிழக்கு அசேரிக்காவின் சில பகுதிகைில் பாதிப்ளப ஏற் படுத்தி
அபாயத்ளத உை்டாக்கக் கூடிய வளகயில் இருக்குே் ஒரு சவப்ப ேை்டலப் புயலாகுே் .



சபயரிடப் பட்ட வளகயில் இது 5வது புயலாக இருப்பமதாடு 2021 ஆே் ஆை்டிற்கான
அட்லாை்டிக் சூறாவைிப் பருவத்தின் முதல் சூறாவைியாகவுே் இது உை் ைது.



2005 ஆே் ஆை்டில் ஏற் பட்ட எமிலி சூறாவைிக்குப் பிறகு கிழக்கு கரீபியன் கடலில்
உருவான வலுவான ஜூளல ோத சூறாவைி இதுமவயாகுே் .

இஸ்தான்புல் உடன் டிக்றக – துருக்கி விலகல்


சபை்களுக்கு எதிரான

வன்முளற குறித்த

விலகியுை் ைது.
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ஒரு

உடன்படிக்ளகயிலிருந்து

துருக்கி



இந்த
உடன்படிக்ளகயானது
பாரே் பரியக்
குடுே் ப
முளறளய
இழிவுபடுத்தி,
விவாகரத்துகளை ஊக்குவித்து, ெமுதாயத்தில் LGBTQ ெமுதாயத்தினளர ஏற் றுக் சகாை் ைெ்
செய் வளத ஊக்குவிப்பதாக துருக்கி கூறுகிறது.



அது தவிர சபை்கைின் உரிளேகளைப் பாதுகாப்பதற் குப் மபாதுோன ெட்டங் கை் தனது
நாட்டிமலமய உை் ைதாகவுே் துருக்கி கூறுகிறது.



இஸ்தான்புல் உடன்படிக்ளகயானது சபை்களுக்கு எதிரான வன்முளறகளைத் தடுத்து
அதளன எதிர்சகாை் வதற்கான உலகின் முதலாவது பிளை ஒப்பந்தோகுே் .



இந்த

உடன்படிக்ளகயானது

2011

ஆே்

ஆை்டில்

ஐமராப்பிய

அளேெ்ெர்கை்

குழு

ஒன்றியத்தினால் ஏற் றுக் சகாை் ைப் பட்டது.
குறிப் பு



2011 ஆே் ஆை்டில் இந்த

உடன்படிக்ளகக்கு ஒப்புதல் வழங் கிய முதல் நாடு எனுே்

சபருளேளய துருக் கி சபற்றது.


2012 ஆே்

ஆை்டு ோர்ெ் 08 அன்று தனது உை் நாட்டுெ் ெட்டத்தில்

இஸ்தான்புல்

உடன்படிக்ளகளய துருக்கி இளைத்தது.

சிைார்


றட வீரர்கள் தடு ் புெ் ெட்டம்
அசேரிக்கா தனது சிறார் பளடவீரர்கை்

தடுப்புெ் ெட்டத்தின் பட்டியலில் இதர 14

நாடுகளுடன் பாகிஸ்தாளனயுே் மெர்த்துை் ைது.


இந்தப் பட்டியலானது சிறார் பளட வீரர்களை பளடயில் நியமித்துப் பயன்படுத்துே்
அரசின் ஆதரவு சபற் ற ஆயுதக் குழுக்களைக் சகாை்டுை் ை சவைிநாட்டு அரசுகளை
அளடயாைே் கை்டு அவற் ளறெ் சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுத்துகிறது.



சிறார் பளடவீரர்கை் என்ற சொற்கூறானது தீவிரவாத நடவடிக்ளககைில் மநரடியாகப்
பங் மகற் குே் அல் லது அரசு ஆயுதப் பளடகை் , காவல் துளற (அ) இதர பாதுகாப்புப்
பளடகைில் கட்டாயோக நியமிக்கப்படுே்
நபர்களைக் குறிக்கிறது.

தால் எரிமறல
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18 வயதிற் குே்

குளறவான வயதுளடய



ேைிலாவிற் குத் சதற்மகயுை் ை தால் எரிேளலயானது எப்மபாது மவை்டுோனாலுே்
மீை்டுே் சவடிக்கக் கூடுே் என பிலிப்ளபன்ஸ் நாட்டு அறிவியலாைர்கை் எெ்ெரித்து
உை் ைனர்.



இதன் காரைோக பாதிப்ளப எதிர் சகாை் ை இருக்குே் அப்பகுதி ெமுதாயத்ளதெ் மெர்ந்த
ஆயிரக்கைக்கான ேக்கை் தங் கைது வீடுகளை விட்டு சவைிமயறியுை் ைனர்.



இந்த எரிேளலயானது கடந்த ஒரு வாரோக ெல் பர் ளட ஆக்ளெளட உமிழ் ந்து வருகிறது.



இதற்கு முன்பு, இந்த தால் எரிேளலயானது 2020 ஆே் ஆை்டு ஜனவரி ோதத்தில்
சவடித்தது.

மனிதர்கறள கடத்துதல் குறித்த அறிக்றக 2021


ேனிதர்களை கடத்துதல் குறித்த அறிக்ளகயானது அசேரிக்க அரசுத் துளறயினால்
ெமீபத்தில் சவைியிடப் பட்டது.



மகாவிட்-19
சபருந்சதாற் றானது
ேனிதர்கை்
கடத்தப்படுவதற்கான
அபாயத்ளத
அதிகரித்துை் ைமதாடு, தற் மபாது மேற்சகாை் ைப்பட்டு வருே் கடத்தலுக்கு எதிரான
முயற்சிகைிலுே் அது இளடயூறுகளை ஏற் படுத்தியுை் ைது.



ேனிதர்களைக் கடத்துே் குற்றங் களை ஒழிப்பதற்காக மேற்சகாை் ைப்படுே் குளறந்த பட்ெ
தரநிளலகளைப் பூர்த்தி செய் ய மேற்சகாை் ைப் படுே் முயற் சிகைின் அடிப்பளடயில்
நாடுகை் வளகப்படுத்தப் பட்டுை் ைன.



அளவ சோத்தோக மூன்று அடுக்குகைாக வளகப்படுத்தப் பட்டுை் ைன.



கடத்தலால் பாதிக்கப் பட்டவர்களைப் பாதுகாக்குே் ெட்டத்தின் (Trafficking Victims Protection
Act – TVPA) குளறந்தபட்ெ தரநிளலகளுக்கு முழுவதுோக இைங் காத நாடுகை் இரை்டாே்
அடுக்கில் (Tier-II) வளகப்படுத்தப் பட்டுை் ைன.



இந்திய நாடானது இந்த அடுக்கில் இடே் சபற்றுை் ைது.



TVPA என்பது அசேரிக்க நாட்டினுளடய ேனித கடத்தல் மீதான ஒரு ெட்டே் ஆகுே் .

உலகின் மிக உயரமான மணை் பகாட்றட


சடன்ோர்க்கில் அளேக்கப்பட்டுை் ை ேைற்மகாட்ளடயானது உலகின் மிக உயரோன
ேைற்மகாட்ளடயாக புதிய கின்னஸ் உலக ொதளனப் புத்தகத்தில் இடே் சபற் று உை் ைது.



டெ்சு நாட்டு (சநதர்லாந்து) புதுளேப் பளடப்பாைரான வில் ஃப்சரடு ஸ்டிஜ் சகர் (Wilfred
Stijger)

என்பவர்

உலகின்

30

சிறந்த

ேைற்சிற் பிகைின்

உதவியுடன்

இதளனக்

கட்டளேத்தார்.


முக்மகாை வடிவிலான இந்த ேைற் மகாட்ளட சடன்ோர்க்கிலுை் ை புமைாக்கஸ் எனுே்
நகரில் கட்டளேக்கப் பட்டுை் ைது.



இதன் உயரே் 21.16 மீட்டர் (69.4 அடி) ஆகுே் .



இதற்கு முன்பு 2019 ஆே் ஆை்டில் சஜர்ேனியில் 17.66 மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு ேைற்
மகாட்ளட அளேக்கப்பட்டுெ் ொதளன பளடக்கப்பட்டு இருந்தது.
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பஜாசவனல் பமாயிஸ்


ளஹத்தி நாட்டு அதிபர் மஜாசவனல் மோயிஸ் அவரது வீட்டில் படுசகாளல செய் யப்
பட்டார்.



இந்த நிகழ் வானது ஏற்கனமவ மோெோன சூழ் நிளலயில் உை் ை அந்த கரீபியன் நாட்டில்
மேலுே் குழப்பங் களை ஏற் படுத்தியுை் ைது.



ளஹத்தியின் இளடக்கால பிரதேர் கிைாட் மஜாெப் (Claude Joseph), அதிபர் சகால் லப்
பட்டளத உறுதி செய் தார்.



ளஹத்தி நாடானது வட அசேரிக்காவின் மிக ஏழ் ளேயான நாடாகுே் .

பவளாண் கண்பணாட்ட அறிக்றக


சபாருைாதார ஒத்துளழப்பு ேற் றுே் மேே் பாட்டிற் கான அளேப்பு ேற் றுே் உைவு ேற் றுே்
மவைாை் அளேப்பின் மவைாை் கை்மைாட்ட அறிக்ளகயானது அடுத்து வரவிருக்குே்
பத்தாை்டுகளுக்கான உற் பத்தி, நுகர்வு, வர்த்தகே் ேற் றுே் விளல ஆகியவற் றின்
மபாக்கிளனக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.



ஐக்கிய நாடுகைின்

நிளலயான மேே் பாட்டுக் குறியீட்டிளன அளடவதற்காக மவை்டி

உலகைாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுற் றுெ்சூழல் இலக்குகளை அளடவதற்கான
அரசின்

முயற் சிகளை

துரிதப்படுத்த

மவை்டுே்

என

இந்த

அறிக்ளகயில்

கூறப்பட்டுை் ைது.


வரவிருக்குே்

பத்தாை்டுகைில்

மவைாை்

சபாருட்களுக்கான

உலகைாவியத்

மதளவயானது ஆை்டிற் கு 1.2 ெதவீதோக உயருே் என கைிக்கப்பட்டுை் ைது.


2030 ஆே் ஆை்டில் 8.5 பில் லியனாக உயருே் என எதிர்பார்க்கப்படுே் வைர்ந்து வருே்
ேக்கை் சதாளகக்கு நிளலயான முளறயில் உைவு வழங் குவதற் கு உற் பத்தித் திறன்
மேே் பாடுகை் (Productivity improvements) முக்கியோன ஒன்றாகுே் .



அடுத்த பத்தாை்டில் உலகைாவிய ஒட்டுசோத்த உைவு இருப்பானது 4 ெதவீதே் வளர
உயருே் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.



குளறவான வருோனமுளடய நாடுகைில் உைவு இருப்பானது 3.7% வளர உயருே் என
எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
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சி எனும் றவரசின் ச ருக்கம் குறித்த அறிக்றக – ஆக்ஸ்ஃ ாம்


முரை்பாடு, மகாவிட்-19 ேற் றுே் பருவநிளல சநருக்கடி (3C’s : Conflict, Covid-19 & Climate Crisis)
ஆகிய மூன்று காரைங் கைால் ஒவ் சவாரு நிமிடமுே் 11 மபர் தீவிரப் பசி ேற் றுே்
பட்டினிக்குப் பலியாகின்றனர் என்று இந்த அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.



பசியால் ஏற் படுே் இறப்பு வீதோனது ஒரு நிமிடத்திற் கு 7 மபர் என்ற வீதத்திலுை் ை மகாவிட்19 சபருந்சதாற் றின் இறப்பு வீதத்ளத விஞ் சியுை் ைது.



உலசகங் கிலுே் 155 மில் லியன் ேக்கை் உைவுப் பாதுகாப்பின்ளே (அ) மோெோன உைவு
நிளல மபான்ற சநருக்கடி நிளலகைில் வாழ் கின்றனர் என்று இந்த அறிக்ளக குறிப்பிட்டுக்
காட்டுகிறது.



2020 ஆே் ஆை்டுடன் ஒப்பிடுளகயில் இது 20 மில் லியன் வளர உயர்ந்துை் ைது.



155 மில் லியன் ேக்கைில் மூன்றில் இரு பங் கினர் தங் கைது நாடு இராணுவ மோதலில்
ஈடுபட்டுை் ைதன் காரைோக பசி ேற் றுே் பட்டினி நிளலளய எதிர்சகாை் கின்றனர்.

நிறலயான பமம்


இது

ாட்டு இலக்குகள் அறிக்றக 2021

ஐக்கிய

நாடுகை்

அளவயின்

சபாருைாதார

ேற் றுே்

ெமூக

விவகாரங் கை்

துளறயினால் ெமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது.


இது நிளலயான மேே் பாட்டு இலக்குகை் (Sustainable Development Goals – SDG) மீதான
உயர்ேட்ட அரசியல் ேன்றத்தின் 2021 ஆே் ஆை்டு ோநாட்டில் சவைியிடப்பட்டது.

முக்கியத் தகவல் கள்



2016 ஆே் ஆை்டில் உலகைாவிய SDG தரவுத்தைத்தில் 115 ஆக இருந்த குறிகாட்டிகைின்
எை்ைிக்ளகயானது 2021 ஆே் ஆை்டில் 211 ஆக உயர்ந்துை் ைது.



இருப்பினுே் ,

மகாவிட்–19

சபருந்சதாற் றானது

உலகைவில்

ேக்கை் சதாளகக்

கைக்சகடுப்பு மபான்ற செயல் பாடுகைில் சபருே் பாதிப்பிளன ஏற் படுத்தியுை் ைது.


SDG 1 : உலகைாவிய ஏழ் ளே வீதே் ஆனது 2030 ஆே் ஆை்டில் 7% ஆக இருக்குே் என
ேதிப்பிடப் பட்டுை் ைது.
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SDG 2 : 5 வயதிற் குட்பட்ட 22% குழந்ளதகை் பசியினாலுே் 6.7% குழந்ளதகை் உைவு வீை்
ஆவதினாலுே் , 5.7% குழந்ளதகை் அதிக எளடயினாலுே் அவதிப்படுகின்றனர்.



SDG 3 : மகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றானது சுகாதார முன்மனற் றத்ளத நிறுத்தியுை் ைது
அல் லது ோற் றியளேத்துை் ைது. மேலுே் அது ஆயுட்காலத்ளதயுே் குளறத்துை் ைது.



SDG 4 : 2020 ஆே் ஆை்டில் 1 முதல் 8 ஆே் வகுப்பு வளர பயிலுே் குழந்ளதகைில் 9
ெதவீதத்தினர் குளறந்தபட்ெ வாசிப்புத் திறன் நிளலக்குக் கீழ் நிளலயில் உை் ைனர்.



SDG 5 : மதசியப் பாராளுேன்ற உறுப்பினர்கைில் 25.6 ெதவீதத்தினர் சபை்கை் , அதில் 36.3
ெதவீதத்தினர் உை் ைாட்சி அரசுப் பிரதிநிதிகை் சபாறுப்பிளனயுே்
ெதவீதத்தினர் நிர்வாகப் சபாறுப்பிளனயுே் வகிக்கின்றனர்.



ேற்றுே்

28.2

SDG 6 : 2 பில் லியன் ேக்கை் பாதுகாப்பான குடிநீ ர் வெதி இல் லாதவர்கைாகவுே் 3.6
பில் லியன் ேக்கை் பாதுகாப்பான துப்புரவு வெதியற் றவர்கைாகவுே் உை் ைனர்.



SDG 7 : 2.6 பில் லியன் ேக்கை் அபாயகரோன ேற் றுே் செயல் திறனற் ற ெளேயல்
முளறயினால் பாதிக்கப்படக் கூடியவர்கைாக உை் ைனர்.



SDG 8 : மகாவிட்-19 சதாற் றானது 255 பில் லியன் அைவிலான முழுமநர மவளல இழப்பு ஏற் பட
வழிவகுத்துை் ைது.



SDG 9 : நடுத்தர ேற் றுே் உயர்தர சதாழில் நுட்பப் சபாருட்கைின் உற் பத்தியானது 2020 ஆே்
ஆை்டில் சபாருைாதார மீை் விற் கு உதவியுை் ைது.



SDG 10 : 2020 ஆே் ஆை்டில் ஒவ் சவாரு 100,000 நபர்களுை் 311 மபர் அகதிகைாக உை் ைனர்.



SDG 11 : உலகின் நகர்ப்புற ேக்கை் சதாளகயில் பாதிக்குே் மேலாமனார் சபாதுப்
மபாக்குவரத்து வெதிளயப் சபற் றுை் ைனர்.



SDG 12 : 2000 ேற் றுே் 2017 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட காலங் கைில் உலகைாவிய
பருப்சபாருை் தடோனது 70% வளர உயர்ந்துை் ைது.



SDG 13 : 2020 ஆே் ஆை்டில் உலகைாவிய ெராெரி சவப்பநிளலயானது 1.2 டிகிரி
செல் சியொக உை் ைது.



SDG 14 : 2008 ஆே் ஆை்டில் 400 ஆக இருந்த உயிரற்றப் பகுதிகைின் எை்ைிக்ளகயானது
2019 ஆே் ஆை்டில் 700 ஆக அதிகரித்துை் ைது.



SDG 15 : 2000 முதல் 2020 வளரயிலான காலகட்டத்தின் மபாது 100 மில் லியன் சஹக்மடர்
அைவிலான வனப்பகுதிகை் அழிந்துை் ைன.
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SDG 16 : 2020 ஆே் ஆை்டில் குழந்ளதத் சதாழிலாைிகைின் எை்ைிக்ளக 160 மில் லியனாக
உயர்ந்துை் ைது. இது இருபது ஆை்டுகைில் இல் லாத அைவிலான ஒரு உயர்வாகுே் .



SDG 17 : சுோர் 3.7 பில் லியன் ேக்களுக்கு (உலக ேக்கை் சதாளகயின் பாதியைவு) இன்னுே்
இளைய வெதி கிளடக்கப் சபறவில் ளல.

அண்டார்டிக் உருகுநீ ர் ஏரிகள்


அசேரிக்க விை்சவைி நிறுவனோன நாொவின் ICESat-2 எனுே் செயற் ளகக் மகாைானது
ெமீபத்தில் அை்டார்டிக் உருகுநீ ர் ஏரிகளை கை்டறிந்துை் ைது.



பனிப்பாளற

நிபுைரான

சஹசலன்

அசேன்டா

ஃபிரிக்கர்

2007

ஆே்

ஒன்மறாசடான்று இளைந்த ஒரு ஏரியானது அை்டார்டிக்காவின்
படிவுகளுக்குக் கீமழ ேளறந்துை் ைளதக் கை்டறிந்தார்.


இவர் இதற்காக நாொவின்

ICEsat செயற் ளகக்மகாைின்

தரவுகளைப்

ஆை்டில் ,

அடர்ந்த

பனி

பயன்படுத்தி

உை் ைார்.


ICEsat 2 என்ற செயற் ளகக் மகாை் 2018 ஆே் ஆை்டில் நாொவினால் விை்ைில் ஏவப் பட்டது.



ICEsat 2 செயற் ளகக்மகாை் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி ஃபிரிக்கர் தற்மபாது அை்டார்டிகா
பனிப்பாளறகளுக்கு அடியிலுை் ை இரை்டு புதிய உருகுநீ ர் ஏரிகளைக் கை்டறிந்துை் ைார்.

விர்ஜின் பகலக்டிக் ராக்சகட் விமானம் – ரிெ்ெர்ட் பிரான்ென்


பிரித்தானிய நாட்ளடெ் மெர்ந்த மகாடீஸ்வரரான ரிெ்ெர்ட் பிரான்ென் தனது விர்ஜின்
மகலக்டிக் ராக்சகட் விோனத்தில் நியூ சேக்சிமகா பாளலவனத்திற் கு மேமல 50 ளேல் கை்
வளர உயர்ந்து விை்ைிற் குப் பறந்தார்.



மேலுே் மொதளன ஓட்டத்திற்காக ேனிதர்களுடன் விை்சவைிக்குெ் செலுத்தப்பட்ட அந்த
முதல் விை்கலோனது பாதுகாப்பாக புவிக்குத் திருே் பியது.



இதன் மூலே் ரிெ்ெர்ட் பிரான்ென் தனது சொந்த விை்கலத்தில் விை்சவைிக்குப் பறந்து
சென்ற முதல் மகாடீஸ்வரர் எனுே் சபருளேளயப் சபற் றுை் ைார்.
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உலகின் முதலாவது பகாவிட்-19 இறணத் தடு ் பு மருந்து


கியூபா நாடானது மொசபர்னா 2 (காசவளரன் 2) எனப்படுே் உலகின் முதலாவது மகாவிட்19 இளைத் தடுப்பு ேருந்திளன உருவாக்கியுை் ைது.



மொசபர்னா 2 தடுப்பு ேருந்தானது மூன்று தவளைகைில் செலுத்தப்படுகிறது.



இது மொசபர்னா 2 தடுப்பு ேருந்தின் இரை்டு தவளைகளையுே் மொசபர்னா பிைஸ்
தடுப்பு ேருந்தின் ஒரு தவளைளயயுே் சகாை்டது.



மொசபர்னா 2 தடுப்பு ேருந்திளன மொசபர்னா பிைஸ் எனுே் ஒரு உந்து ேருந்துடன்
செலுத்துே் மபாது அறிகுறிகளுளடய மகாவிட்-19 பாதிப்புகளுக்கு எதிராக அது 91 ெதவீதெ்
செயல் திறளன வழங் குே் .



இதற்கு ஒப்புதல் வழங் கப் பட்டால் மகாவிட்-19 சதாற் றுக்கு எதிரான தடுப்பு ேருந்திளனத்
தயாரித்த முதல் லத்தீன் அசேரிக்க நாடாக கியூபா உருப் சபறுே் .



மொசபர்னா 2 ேருந்தானது மூலக்கூறு மநாசயதிர்ப்பு ளேயே் ேற் றுே் மதசிய உயிரி
சபாருை் உற் பத்தி ளேயே் ஆகியவற் றுடன் இளைந்து ஃபின்மல நிறுவனத்தினால் (Finlay
Institute) உருவாக்கப்பட்டது.



இளைத் தடுப்பு ேருந்து (conjugate vaccine) என்பது ஒரு பலவீனோன ஆன்டிஜளன
வலுவான ஆன்டிஜமனாடு மெர்த்து அதளன ஒரு ளவரஸ் தாங் கியாக அளேக்கிறது.



இதனால் உடலின் மநாசயதிர்ப்பு அளேப்பானது பலவீனோன ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக
வலுவான முளறயில் செயல் படுகிறது.

புளூ ஆரிஜின் விண்சவளி ்


யணத்திை் கு அசமரிக்கா ஒ ் புதல்

அசேரிக்க விோனப் மபாக்குவரத்து நிர்வாக அளேப்பானது (Federal Aviation Administration)
நியூ செபர்டு ஏவுகல அளேப்பில் விை்சவைிக்கு ேனிதர்களை ஏற் றிெ் செல் வதற்கான
புளூ ஆரிஜின் நிறுவனத்தின் உரிேத்திற் கு ஒப்புதல் வழங் கியுை் ைது.



அமேொன் நிறுவனத்தின் முன்னாை் தளலளே நிர்வாகி சஜஃப் மபமொஸ், ஜூளல 20
அன்று புளூ ஆரிஜினின் முதல் விை்சவைிப் பயைத்தின் மூலே் விை்சவைிக்குக் செல் ல
உை் ைார்.



இந்த உரிேோனது ஆகஸ்ட் வளரயில் செல் லுபடியாகுே் நிளலயில் விை்சவைிக்கு
ேனிதர்களை ஏற் றிெ் செல் வதற் கு புளூ ஆரிஜின் நிறுவனத்திற் கு அங் கீகாரே் வழங் கப்
பட்டுை் ைது.
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இந்தப் பயைத்ளத அது சடக்ொசில் உை் ை ஒன்
ஃசபசிலிட்டி
ஏவுதைத்திலிருந்து மேற்சகாை் ை அனுேதிக்கப் பட்டுை் ைது.



விை்சவைிெ் சுற் றுலாத் துளறயில் ஒரு

எனுே்

தனது

மபாட்டியாைராக திகழுே் விர்ஜின் மகலக்டிக்

தனது விை்சவைி வீரர்களை சவற் றிகரோக விை்சவைிக்கு அனுப்பியளதத் சதாடர்ந்து
இந்தப் பயைோனது மேற்சகாை் ைப்பட உை் ைது.


விர்ஜின் மகலக்டிக், புளூ ஆரிஜின், ஸ்மபஸ் எக்ஸ் ஆகியளவ வழக்கோன வைிக
ரீதியிலான விை்சவைிப் பயை முளறயில்

ஒரு புதிய ெகாப்தத்ளத உருவாக்க ப்

பைியாற் றி வருகின்றன.


விை்சவைிப் பயைோனது “மகாடீஸ்வரர்கைின் விை்சவைிப் பந்தயே் ” (billionaire space
race) எனவுே் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ொங் காய் ஒத்துறழ ் பு அறம ் பின் ெந்தி ் பு – முக்கியத் தகவல் கள்


ொங் காய் ஒத்துளழப்பு அளேப்பின் (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) ெந்திப்பானது
தஜகிஸ்தானின் தளலநகர் துொன்மபயில் நளடசபற் றது.



இந்தெ் ெந்திப்பில் ஆப்கானிஸ்தானில் தற்மபாது நிலவி வருே் பாதுகாப்பின்ளேப் பற் றிய
விவாதங் கை் சபருேைவில் இடே் சபற்றன.



SCO ேற் றுே் SCO உறுப்பினர் நாடுகைின் பார்ளவயாைர் நிளலளயப் சபற் ற நாடுகைின்
பிரதிநிதிகை் இந்தெ் ெந்திப்பில் பங் மகற்றனர்.



இந்தியாவின் சவைியுறவு அளேெ்ெர் S. சஜய் ெங் கர் அவர்கை் SCO உறுப்பினர் நாடுகைின்
ெக அளேெ்ெர்களை ெந்தித்த மபாது இந்தப் பிரெ்சிளன பற்றி தேது கருத்துகளை
முன்ளவத்தார்.



SCO உறுப்பினர்கை் நாடுகைின் ெந்திப்பில் ஆப்கானிஸ்தான் , சபாது சுகாதாரே் ேற் றுே்
சபாருைாதார மீட்சி மபான்ற மூன்று முக்கியப் பிரெ்சிளனகை் விவாதிக்கப் பட்டன.

இந் தியோ விடுத்து ள் ள அழைப் பு



தீவிரவாதத்திற் கு நிதியைித்தல் ேற் றுே் டிஜிட்டல் வெதி வழங் குதல் மபான்றவற் ளற
நிறுத்துவதற் கு இந்தியா அளழப்பு விடுத்துை் ைது.



மேலுே்

இந்தியாவானது

மகாவிட்-19

சதாற் றுக்கு

எதிரான

ஆரே் ப நிளலயிமலமய

உலகைாவிய அைவில் தடுப்பூசி வழங் குவதற்கான அவசியத்ளதயுே் வலியுறுத்தி உை் ைது.


சீர்திருத்தப்பட்ட பன்முகத் தன்ளே (reformed multilateralism) குறித்துே் இந்திய அளேெ்ெர்
உளரயாற்றினார்.

உலகின் உணவு ்


ாதுகா ் பு மை் றும் ஊட்டெ்ெத்து நிறல – 2021

இந்த அறிக்ளகயானது உைவு ேற்றுே் மவைாை் அளேப்பினால் ெமீபத்தில் சவைியிடப்
பட்டது.



உைவுப் பாதுகாப்பில் மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று ஏற் படுத்திய தாக்கத்ளத பற் றிய
நிளனவூட்டளல இந்த அறிக்ளக வழங் குகிறது.



இந்த ஆய் வானது 62 குளறவான ேற்றுே் நடுத்தர வருோனமுளடய நாடுகைில் மேற்
சகாை் ைப் பட்டது.
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வருோன இழப்பு காரைோக ஆமராக்கியோன உைளவ வாங் குே் திறனில் குளறவு
ஏற் பட்டுை் ைதாக இந்த அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.



மகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றின் காரைோக ஏற் பட்ட வருோன இழப்பு ேற் றுே் உைவு
விளல உயர்வு ஆகியவற் றினால் கூடுதலாக 141 மில் லியன் ேக்கைால் ஆமராக்கியோன
உைளவப் சபற முடியவில் ளல.



ஆமராக்கியோன உைவின் விளலயானது அத்தியாவசிய ஊட்டெ்ெத்துகை் நிளறந்த
உைவின் விளலளய விட 60% அதிகோகுே் .



2020 ஆே் ஆை்டில் 2.37 பில் லியன் ேக்கைால் மபாதுோன உைளவப் சபற இயலாத நிளல
நிலவியது.



2020 ஆே் ஆை்டில் உலகைவில் மூன்றில் ஒருவருக்குப் மபாதுோன உைளவப் சபற
இயலாத நிளலயில் இருந்தனர்.



உலகின் 12 ெதவீத ேக்கை்
சகாை்டனர்.

கடுளேயான உைவுப் பாதுகாப்பின்ளேயிளன எதிர்
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ஆழமான நீ ெ்ெல் குளம் – து ாய்


உலகிமலமய மிகவுே் ஆழோன நீ ெ்ெல் குைோனது துபாயில் அளேக்கப்பட்டுை் ைது.



டீப் ளடவ் துபாய் எனுே் நிறுவனோனது இதில் ஆய் வாைர்களை 60 மீ (196 அடி) வளர
சகாை்டு செல் ல வழி செய் துை் ைது.



இந்தக் குைோனது ஆய் வாைர்கை் ஆய் வு மேற்சகாை் ைக் கூடிய ஒரு “மூழ் கிய நகளர”
(sunken city) ஒத்துை் ைது.

G20 நிதி அறமெ்ெர்கள் மை் றும் மத்திய வங் கி ஆளுநர்கள் ெந்தி ் பு


G20 நிதி அளேெ்ெர்கை் ேற் றுே் ேத்திய வங் கி ஆளுநர்கைின் மூன்றாவது அரசு முளறெ்
ெந்திப்பானது இத்தாலியின் சவனீசில் நளடசபற்றது.



இந்தெ் ெந்திப்பானது G20 அளேப்பிற்கான இத்தாலிய நாட்டின் தளலளேயில் நடத்தப்
பட்டது.



2020

ஆே்

பிப்ரவரி

ோதத்திற்குப்

பிறகு

நளடசபற்ற

முதலாவது

மநர்முக

நிதிக்

கை்காைிப்புக் கூட்டே் இது ஆகுே் .


G20 உறுப்பினர்கை் பின்வருே் பிரெ்சிளனகை் குறித்து விவாதங் களைத் சதாடங் கினர்.
அளவயாவன
o

உலகைாவியப் சபாருைாதாரே் ேற் றுே் சுகாதாரே்

o

சபாருைாதார மீட்சிளய மேே் படுத்துவதற்கான முயற்சி ேற் றுே்

o

பசுளே ேற் றுே் அதிகைவில் நீ டித்த ேற்றுே் நிளலயான சபாருைாதாரத்திளனயுே்
ெமுதாயத்திளனயுே் மநாக்கிய ோற் றே் .

உலகின் மிகெ்சிறிய ்


சு மாடு

வங் காைமதெத்திலுை் ை ஒரு சிறியப் பை்ளையில் உலகின் மிகெ்சிறியப் பசுோடு
வைர்க்கப் படுகிறது.



இது சவறுே் 20 அங் குலே் உயரமே உளடயது.



இதன் சபயர் ராைி ஆகுே் .



ராைி, 23 ோதமே ஆன குை் ைோன ஒரு பசுோடு ஆகுே் .



இந்த சிறியப் பசுவின் நீ ைே் 26 அங் குலே் ேற் றுே் அதன் எளட 57 பவுை்டுகை்
ேட்டுமேயாகுே் .
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அருண் நதியின் தாழ் மட்ட ்

குதியில் அறமந் த நீ ர்மின் நிறலயம்



மநபாை நாடானது இந்தியாவின் ெட்லஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாே் எனுே் நிறுவனத்துடன் 1.3
பில் லியன் அசேரிக்க டாலர் ேதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டுை் ைது.



இது கிழக்கு மநபாைத்தில் 679 சேகாவாட்
அளேப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தோகுே் .



இது மநபாை நாட்டில் இந்தியாவினால் மேற்சகாை் ைப்பட்டுை் ை இரை்டாவது சபரிய

திறனுளடய

நீ ர்மின்

நிளலயத்திளன

திட்டோகுே் .


இது ஒமர திட்டத்திலான மிகப்சபரிய சவைிநாட்டு முதலீட்டுத் திட்டோகுே் .



இந்த நீ ர்மின் நிளலயோனது கட்டளேப்பு, உரிேே் , இயக்கே் ேற் றுே் பரிோற்றே் எனுே்
ோதிரியின் கீழ் கட்டளேக்கப்பட உை் ைது.



மநபாை நாட்டில்

இந்தியாவால்

அசேரிக்க டாலர் ேதிப்பிலான
நிளலயோகுே் .

மேற்சகாை் ைப்பட்ட முதல்

திட்டே்

1.04 பில் லியன்

900 சேகா வாட் திறனுளடய அருை் 3 நீ ர்மின்



அருை் நதியானது மநபாைே் வழிமய பாயுே் மிகப்சபரிய இோலய நதி ஆகுே் .



இந்த நதி ெப்த மகாசி நதியளேப்புடன் இளைகிறது.

BP நிறுவனத்தின் ெமீ த்திய அறிக்றக


2020 ஆே் ஆை்டில் இந்தியாவிற் கு அதிகைவில் கெ்ொ எை்சைய் விற் பளன செய் யுே்
நான்காவது மிகப்சபரிய நாடாக அசேரிக்கா உருசவடுத்துை் ைதாக BP எனுே் எை்சைய்
நிறுவனத்தின் அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.



ஈராக், ெவுதி அமரபியா ேற் றுே் ஐக்கிய அரபு அமீரகே் ஆகியவற் ளற அடுத்து அசேரிக்கா
உை் ைது.



அசேரிக்கா நாடானது 2017 ஆே் ஆை்டில் இந்தியாவிற் கு எை்சைய் ஏற்றுேதிளயெ்
செய் யத் சதாடங் கியது.



மேலுே் இந்தியாவிற் கு அதிகைவில் இயற் ளக எரிவாயு விற் பளன செய் யுே் 4வது
மிகப்சபரிய நாடாகவுே் அசேரிக்கா உருசவடுத்துை் ைது.
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‘Fit for 55’ ெட்டம்


ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அளேப்பானது ஒரு புதிய ெட்டத்ளத இயற் றி உை் ைது.



உலக சவப்பேயோதளல உருவாக்குே் வாயுக்கைின் உமிழ் ளவ 55% வளர குளறத்தல்
எனுே் தனது உறுதிப்பாட்டிளன நிளறமவற் றுே்
இயற்றப்பட்டுை் ைது.



வளகயில்

இந்தெ் ெட்டே்

ஆனது

ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் ‘Fit for 55’ எனுே் இந்தெ் ெட்டத்தில் சவைிநாட்டு நிறுவனங் கைால்
ஏற் படுத்தப்படுே் ோசுபாட்டிற்கு வரி விதிக்குே் ெர்ெ்ளெக்குரிய ஒரு திட்டமுே் அடங் குே் .



மேலுே்

2035

ஆை்டிற் குை்

சபட்மரால்

ேற்றுே்

டீெல்

கார்களைப்

பயன்பாட்டு

வழக்கத்திலிருந்து சவைிமயற் றுவளதயுே் இந்தெ் ெட்டே் முன்சோழிகிறது.

குழந்றதகளுக்கான தடு ் பு மருந்து வழங் குதல் குறித்த தரவு


குழந்ளதகளுக்கான தடுப்பு ேருந்து வழங் குதல் குறித்த தரவுகைானது உலக சுகாதார
அளேப்பு ேற்றுே் UNICEF ஆகியவற்றால் ெமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது.



2020 ஆே் ஆை்டில் வழக்கோக குழந்ளதகளுக்கு வழங் கப்படுே் தடுப்பு ேருந்து வழங் குே்
வழங் கீட்டு

வீதத்தில்

இந்தியா

வீழ் ெசி
் யளடந்துை் ைதாக

இந்த

அறிக்ளகயில்

கூறப்பட்டுை் ைது.


இந்தியாளவ அடுத்து பாகிஸ்தான் ேற் றுே் இந்மதாமனசியா ஆகியன உை் ைன.



இந்தியாவின் டிப்தீரியா, சடட்டனஸ் ேற் றுே் சபர்டடு
் சிஸ் தடுப்பு ேருந்து – 3 ஆகிய
ேருந்துகைின் வழங் கீடானது 91 ெதவீதத்திலிருந்து 85 ெதவீதோகக் குளறந்துை் ைது.

மிதக்கும் சூரியத் தகடு ஆை் ைல் நிறலயம்


சிங் கப்பூர்

நாடானது

உலகின்

மிகப்சபரிய

நிளலயத்ளதத் சதாடங் கியுை் ைது.
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மிதக்குே்

சூரியத்

தகடு

ஆற்றல்



இந்தத் திட்டோனது 2025 ஆே் ஆை்டிற் குை் நாட்டின் சூரிய ெக்தி உற் பத்தியிளன நான்கு
ேடங் காக்குே் குறிக்மகாளை நிவர்த்தி செய் யுே் முயற்சியின் ஓர் அங் கோகுே் .



இது மேற் கு சிங் கப்பூரிலுை் ை ஒரு அளைக்கட்டில் அளேக்கப் பட்டுை் ைது.



60 சேகாவாட் திறனுளடய இந்த சூரிய ஒைிமின்னழுத்த நிளலயோனது செே் ப்கார்ப்
இன்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் நிறுவனத்தின் ஒரு துளை நிறுவனத்தினால் கட்டளேக்கப்பட்டுை் ைது.

குரங் கம் றம பநாய்


அசேரிக்காவின் சடக்ொசில் அரிதான ேனித குரங் கே் ளே மநாய் பதிவாகியுை் ைது.



ளநஜீரியாவிலிருந்து அசேரிக்காவிற் குத் திருே் பிய அசேரிக்க குடிேகன் ஒருவருக்கு
குரங் கே் ளே மநாய் இருந்தது கை்டறியப்பட்டுை் ைது.



அசேரிக்காவின் மநாய் க் கட்டுப்பாட்டு ேற் றுே் தடுப்பு ளேயே் அைித்த தகவலில்
இவ் வாறு கூறப்பட்டு உை் ைது.



குரங் கே் ளே ளவரொனது விலங் கு வழிமய பரவுக் கூடிய இரட்ளடப் பட்ளடயுளடய டிஎன்ஏ
சகாை்ட ளவரொகுே் .



இது பாக்சிவிரிமட (Poxviridae) என்ற குடுே் பத்ளதெ் மெர்ந்த ஆர்த்மதாமபா ளவரஸ்
(Orthopoxvirus) என்ற இனத்ளதெ் மெர்ந்ததாகுே் .

OECD-FAO

ரு ் புகள் குறித்த கண்பணாட்ட அறிக்றக 2021 – 2030



இது சபாருைாதார ஒத்துளழப்பு ேற்றுே் மேே் பாட்டிற்கான அளேப்பு ேற் றுே் உைவு
ேற் றுே் மவைாை் அளேப்பு ஆகியவற் றால் சவைியிடப் படுகிறது.



உலகைாவிய பருப்பு விற் பளனயில் இந்தியா ஒரு முக்கியோன நாடாக உை் ைது.



இந்தியா இதுநாை் வளர இந்த புரதெ் ெத்துமிக்க பருப்பு வளககைின் உலகின் மிகப்சபரிய
உற் பத்தியாைர், பதப்படுத்துதல் , இறக்குேதி ேற் றுே் நுகர்வு நாடாக திகழ் வமத இதற் குக்
காரைோகுே் .



2030 ஆே் ஆை்டுக்குை் உலகின் பருப்பு வளககை் வழங் கீடானது 22 மில் லியன் டன்கைாக
உயருே் என்றுே் அதில் பாதியைவு ஆசியாவிலிருந்துே் குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்துே்
கிளடக்கப் சபறுே் என இந்த அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுை் ைது.

நாை் கர அரசு முறைறம தளம்
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அசேரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் ேற்றுே் உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகை்
ஒரு புதிய நாற்கர அரசுமுளறளே தைத்திளன அளேப்பதற் காக ஒரு தளலளே
ஒப்பந்தத்ளத மேற்சகாை்டுை் ைன.



பிராந்திய இளைப்பு வெதிளய மேே் படுத்துவமத இதன் முதன்ளே மநாக்கோகுே் .



இந்த நாற்கரக் குழுேோனது பிசடன் நிர்வாகத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டது.

“The India Story” – புத்தகம்



இந்திய ரிெர்வ் வங் கியின் முன்னாை் ஆளுநர் பீேல் ஜலன் அவர்கை் “The India Story” என்ற
புதிய புத்தகத்ளத எழுதியுை் ைார்.



இந்தப் புத்தகோனது இந்தியப் சபாருைாதாரத்தின் வரலாறு பற் றி கூறுவமதாடு இந்திய
அரசியல்
சபாருைாதாரத்தின்
வருங் காலத்திற் கான
படிப்பிளனளய
வழங் கெ்
செய் வளதயுே் மநாக்கோகக் சகாை்டு எழுதப்பட்டது.



இவர் “India Then and Now” ேற் றுே் “India Ahead” மபான்ற புத்தகங் களையுே் எழுதி உை் ைார்.

சிர்கான்
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ரஷ்யா தனது சிர்கான் எனுே் ஒரு அதிநவீன
சவற் றிகரோகெ் மொதளன செய் துை் ைது.

ளஹபர்மொனிக்

ஏவுகளைளய



சிர்கான் என்பது ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதப் பளடக் கைஞ் சியத்தின் ஒரு பகுதியாகுே் .



இது மேக் 9 மவகே் ேற்றுே் 1,000 கிமலா மீட்டர் வரே் பு என்ற அைவில் கடல் ேற் றுே்
நிலத்தில் இருக்குே் இலக்குகளைத் தாக்கக் கூடுே் .

இந்தியா – 5வது மிக ் ச ரிய அந் நியெ் செலாவணி இரு ் பு


இந்திய

நாடானது

608.99

பில் லியன்

டாலர்

ேதிப்பிலான

அந்நியெ்

செலாவைி

இருப்புகமைாடு ஜப்பான், சீனா, ரஷ்யா ேற் றுே் சுவிட்ெர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்குப்
பிறகு உலகின் 5வது மிகப்சபரிய அந்நியெ் செலாவைி இருப்பிளனக் சகாை்ட ஒரு
நாடாக உருசவடுத்துை் ைது.


2020-21 ஆே் ஆை்டில் மூலதனே் ேற் றுே் நடப்புக் கைக்குகைில் இந்தியாவின் வரவுெ்
செலவு ெேநிளலயானது அதிகரித்துை் ைது.



நாட்டின் அந்நியெ் செலாவைி உயர்விற் கு இளவமய சபருே் பங் காற்றின.



இந்தியாவின் தற் மபாளதய அந்நியெ் செலாவைி இருப்புகைானது 18 ோதங் களுக்குே்
மேல் என்ற அைவில் இறக்குேதிகளுக்குக் சகாடுப்பனவுகளை வழங் க மபாதுோனதாகுே் .



அந்நியெ் செலாவைி இருப்புகைானது பத்திரங் கை் , சவைிநாட்டுப் பைங் கை் , தங் கே் ,
வங் கி ளவப்புத் சதாளககை் , நிதிெ் சொத்துகை்

ேற் றுே்

சிறப்பு கடன் வாங் குே்

உரிளேகை் ஆகியவற் ளற உை் ைடக்கியதாகுே் .

திைன்ப சி தயாரி ் ாளர்


சீனாவின் Xiaomi நிறுவனோனது ஆப்பிை் நிறுவனத்ளத (இரை்டாமிடே் ) பின்னுக்குத்
தை் ைி முதல் முளறயாக உலகின் இரை்டாவது சபரிய திறன்மபசி (ஸ்ோர்டம
் பான்)
தயாரிப்பாைராக உருசவடுத்துை் ைது.



Xiaomi நிறுவனோனது இந்த வரிளெயில் சதன் சகாரியாவின் ொே் ெங்
நிறுவனத்திளன அடுத்து உை் ைது.



சீன நாட்டின் இதர பிற திறன்மபசி தயாரிப்பு நிறுவனங் கைான ஓப்மபா ேற் றுே் விமவா
ஆகியளவ அதற் கு அடுத்தடுத்த இடங் களைப் பிடித்துை் ைன.
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ளகமபசி

பகாவாக்ஸ் - இந்தியா


மகாவாக்ஸ் உலகைாவிய தடுப்பூசி விநிமயாகத் திட்டத்தின் மூலே் இந்தியாவுக்கு 7.5
மில் லியன் என்ற அைவில் ோடர்னாவின் மகாவிட்-19 தடுப்பூசிகை் வழங் கப் பட உை் ைன.



முே் ளபளயெ் மெர்ந்த ேருந்து நிறுவனோன சிப்லா நிறுவனத்திற் கு ோடர்னாவின்
மகாவிட்-19 தடுப்பூசிளய இறக்குேதி செய் ய இந்திய ேருந்துக் கட்டுப்பாட்டு
இயக்குநரகே் அனுேதி அைித்துை் ைது.



மகாவாக்ஸ்

என்பது

உலகைாவியக்

தடுப்பூசிகை்

கூட்டளேப்பு,

ேற் றுே்

சதாற் றுமநாய் த்

மநாய் த்தடுப்பு
தயாரிப்பு

ேருந்துகளுக்கான

கை்டுபிடிப்புகளுக்கானக்

கூட்டளேப்பு ேற் றுே் உலக சுகாதார அளேப்பு ஆகியளவ இளைந்து செயல் படுத்துே் ஒரு
உலகைாவிய தடுப்பூசி விநிமயாகத் திட்டோகுே் .

ெர்வபதெ நிதிக் கழகம்
❖

சர்வவதச நிதிக் கழகமானது ‘டமெ்ஜீவனாம் ’ எனப்படும் மரபியல் வசாதறன மை் றும்
ஆராய் ச்சி நிறுவனத்தில்
வமை்டகாள் ள உள் ளது.

❖

16.5

மில் லியன்

ொலர் மதிப்பிலான

ஒரு

முதலீெ்டிறன

இந்தியாவில் வகாவிெ்-19 வசாதறனறய எளிதில் அணுகச் டசய் வறத அதிகரிக்கும்
வநாக்கில் இது வமை் டகாள் ளப்பெ்டுள் ளது.

❖

சர்வவதச நிதிக் கழகமானது வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் உள் ள தனியார் துறைகள் மீது
ஈடுபாடு டசலுத்தும் ஒரு முன்னைி உலக வமம் பாெ்டு நிறுவனமாகும் .

❖

1956 ஆம்

ஆை்டில்

நிறுவப்பெ்ெ இந்த நிறுவனம்

உலக வங் கி குழுமத்தின் ஓர்

உறுப்பினராகும் .
❖

இந்த நிறுவனமானது டபாருளாதார வமம் பாெ்டிறன முன்வனை்றி மக்களின் வாழ் க்றக
நிறலறய வமம் படுத்துகிைது.

உலகின் முதல் கார் ன் வரம் பு வரி
❖

ஐவராப்பிய ஒன்றியமானது 2026 ஆம் ஆை்டு முதல் உலகில் முதன்முதலாக கார்பன்
வரம் பு வரிறய விதிக்க உள் ளதை்கான ஒரு முன்டமாழிதறல டவளியிெ்டுள் ளது.

❖

இது கார்பன் வரம் பிறன சரி டசய் தல் முறையின் மூலம் கார்பன் உமிழ் வின் மீதான
டசலறவக் கை்காைிக்கும் .
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❖

இந்த முறையானது இைக்குமதி டசய் யப்பெ்ெ எஃகு, அலுமினியம் , உரம் மை் றும் சிடமை்ெ்
வபான்ை தயாரிப்புப் டபாருெ்கள் மீதான கார்பன் விறலக்கான வரியிறன விதிக்கும் .

❖

இந்தக்

டகாள் றகயானது

நாடுகறள

இலக்காகக்

டகாள் ளாமல்

நிறுவனங் கறள

இலக்காகக் டகாை்டு வரி விதிக்க உள் ளது.
❖

ஆனால் இக்டகாள் றகயானது ரஷ்யா வபான்ை தனது
தாரர்களிெமிருந்து வலுவான பதிலடிறயத் தூை்டியுள் ளது.

❖

ரஷ்ய நாொனது நிலக்கரி, எை்டைய் , சுருள் எஃகு (rolled steel) மை் றும் அலுமினியம்
வபான்ை

கார்பறன

அதிகமாகக்

டகாை்ெ

முக்கிய

டபாருெ்கறள

வர்த்தகப்

ஐவராப்பிய

பங் கு

நாெ்டிை்கு

அதிகளவில் வழங் கி வரும் ஒரு நாொக திகழ் கிைது.

ெர்வபதெ வான்வழி ் ப ாக்குவரத்துெ் ெங் க விவகாரங் கள்

❖

சர்வவதச

வான்வழிப்

வபாக்குவரத்துச் சங் கமானது,

சக்கர

நாை்காலிகள்

வபான்ை

இயங் குதிைன் உதவி சாதனங் கறள ஆய் வு டசய் து அவை்றின் வபாக்குவரத்திறன
வமம் படுத்தும் முயை் சியில் , உலகளாவிய இயங் குதிைன் உதவி சாதனங் கள் நெவடிக்றக
குழு (Global Mobility Aids Action Group) என்ை ஒன்றிறனத் டதாெங் கியுள் ளது.
❖

இந்த நெவடிக்றகயானது உலகின் இது வபான்ை முதல் குழுவாகும் .

❖

கத்தார் ஏர்வவஸ் நிறுவனமானது சர்வவதச வான்வழிப் வபாக்குவரத்துச் சங் கத்தின்
காை் றுக் டகாந்தளிப்பு எச்சரிக்றக தளத்தில் (IATA’s Turbulence Aware Platform) இறைகிைது.

❖

இந்தத் தளத்தில் இறைந்த முதல் மத்திய கிழக்கு நாெ்டின் விமானப் வபாக்குவரத்து
நிறுவனம் இதுவவயாகும் .

சிரியாவில் அொத்
❖

சிரியாவின் அதிபர் பஷர் அசாத் நான்காவது முறையாக ஏழு ஆை்டு கால அதிபர்
பதவிறய ஏை் றுள் ளார்.

❖

இவர் சிரியாவில் 2000 ஆம் ஆை்டு முதல் ஆெ்சியில் இருக்கிைார்.

❖

உள் நாெ்டு யுத்தம்

சார்ந்த டபரும் பாலான டகாடுஞ் டசயல் களுக்கு வவை்டி அவர்

ஐவராப்பிய மை் றும் அடமரிக்க அரசாங் கங் களால் குை் ைம் சாெ்ெப் பெ்டுள் ளார்.
❖

ஆனால் ஈரான் மை் றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் அவருக்கு ஆதரவாக உள் ளன.
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சீ பிபரக்கர் - இஸ்பரல்
❖

இஸ்வரலியப் பாதுகாப்பு நிறுவனமான ரஃவபல் வமம் பெ்ெ பாதுகாப்பு அறமப்பானது 'சீ
பிவரக்கர்' (Sea Breaker) என்ை ஒரு விமானத்றத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.

❖

இது முக்கியமான கெல் மை் றும் நில இலக்குகறளத் தாக்கப் பயன்படுத்தப் படும் .

❖

இது நீ ை்ெ தூர இலக்குகறளத் தாக்குவவதாடு மெ்டுமல் லாமல் இது தானாக இயங் கி
துல் லியமாக வழி நெத்தப்படும் ஒரு ஏவுகறை அறமப்பாகும் .

❖

இது அறனத்து வானிறல நிறலகளிலும் , உலகளாவிய இெஞ் சுெ்டி டசயை் றகக்வகாள்
அறமப்பு அணுகாத இெங் களிலும் தனது முழு டசயல் பாெ்டுத் திைறனக் டகாை்டு
உள் ளது.

EAGLE ெட்டம் – அசமரிக்கா
❖

இது "செ்ெரீதியான வவறலவாய் ப்புகளுக்குப் பச்றச அெ்றெகளுக்கான சம அணுகல்
செ்ெம் " (Equal Access to Green cards for Legal Employment Act) என்று அறழக்கப்படுகிைது.

❖

இது வவறலவாய் ப்பு அடிப்பறெயிலான பச்றச அெ்றெயில் ஒரு நாெ்டிை்கான வரம் றப
(country cap) அகை் றுவதை்காகக் டகாை்டு வரப்பெ்டுள் ளது.

❖

பச்றச அெ்றெகளுக்காக வவை்டி பல ஆை்டுகளாக காத்திருக்கும் இந்தியத் தகவல்
டதாழில் நுெ்ப வல் லுநர்களுக்குப்

பயனளிப்பதை்காக

இது

அறிமுகப்

படுத்தப்பெ்டு

உள் ளது.
❖

வவறலவாய் ப்பு அடிப்பறெயில் , கிெப்பில்

கிெக்கும்

75 சதவிகித விசாப்

பயைச்

சீெ்டுக்கள் (பயை அனுமதிச் சீெ்டு) இந்தியர்களுறெயதாகும் .
❖

இது அடமரிக்க நாெ்டின்
பைியளிப்பவர்கள் புலம் டபயர்ந்வதாறர அவர்களின்
பிைப்பிெம் கருதாமல் அவர்களின் தகுதியின் அடிப்பறெயில் பைியமர்த்துவதில் கவனம்
டசலுத்த அனுமதிப்பதன் மூலம் இது அடமரிக்கப் டபாருளாதாரத்திை் கு மிகுந்த அளவில்
பயனளிக்கும் .
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மத்திய-சதை் காசியா மாநாடு
❖

உஸ்டபகிஸ்தான்

தனது

தறலநகர்

தாஷ்கை்டில்

இந்த

உயர்மெ்ெக்

கூெ்ெத்றத

நெத்தியது.
❖

இது "மத்திய ஆசிய மை்றும் டதை்காசியப் பிராந்திய இறைப்பு, சவால் கள் மை்றும்
வாய் ப்புகள் பை் றிய சர்வவதச மாநாடு" என்ை தறலப்பில் வமை்டகாள் ளப்பெ்ெது.

❖

மத்திய ஆசியா மை்றும்

டதை்காசியாவில்

டபாருளாதார மை்றும்

சமூக-கலாச்சார

ஒத்துறழப்றப ஆழப்படுத்தும் வநாக்கில் இது அறமந்துள் ளது.
❖

சிைந்த இறைப்பிை்காக வவை்டி, உஸ்டபகிஸ்தான் ஏை்கனவவ ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஒரு
இரயில் பாறதறய நிறுவியுள் ளது.

MAKS 2021 வானியல் ொகெம்
❖

ரஷ்யாவின் மாஸ்வகா என்னுமிெத்தில் நறெடபை்ை MAKS 2021 எனும் வானியல் சாகச
நிகழ் சசி
் யில் இந்திய விமானப் பறெயின் சாரங் டஹலிகாப்ெர் அைி முதன்முறையாகப்
பங் வகை் ைது.

❖

ரஷ்யாவில் சாரங் அைி தனது நான்கு டஹலிகாப்ெர்களின் சாகசத்றத நிகழ் தது
் வது
இதுவவ முதல் முறையாகும் .
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❖

சாரங் அைியானது ‘துருவ் ’ எனப்படும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பெ்ெ வமம் படுத்தப் பெ்ெ
இலகுரக டஹலிகாப்ெருென் இந்த சாகசத்தில் பங் வகை் ைது.

❖

சாரங் அைியானது டபங் களூருவில் 2003 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கப்பெ்ெது.

❖

துருவ் எனும் டஹலிகாப்ெரானது இந்துஸ்தான் ஏவரா நாெ்டிக்ஸ் லிமிடெெ் என்ை ஒரு
நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப் பெ்ெது.

யுசனஸ்பகா உலக ்
❖

ாரம்

ரியத் தளங் கள் -

ட்டியலில் இருந்து நீ க்கம்

ஐக்கியப் வபரரசின் லிவர்பூல் நகரமானது யுடனஸ்வகா உலகப் பாரம் பரியத் தளங் களின்
பெ்டியலிலிருந்து நீ க்கப்பெ்டுள் ளது.

❖

அதன் கெல் சார்ந்த வரலாை் றை அங் கீகரிக்கும் வறகயில் அதை்கு 2004 ஆம் ஆை்டில்
யுடனஸ்வகா உலகப் பாரம் பரியத் தளம் என்ை அந்தஸ்து டகாடுக்கப்பெ்ெது.

❖

முன்னதாக, இரை்டு தளங் கள் மெ்டுவம இந்த அந்தஸ்றத இழந்துள் ளன.

❖

அறவ 2007 ஆம் ஆை்டில் ஓமனில் உள் ள அவரபிய ஓரிக்ஸ் சரைாலயம் மை் றும் 2009 ஆம்
ஆை்டில் டஜர்மனியின் டிடரஸ்ென் எல் வப பள் ளத்தாக்கு ஆகியனவாகும் .

தாய் வான் எனும் ச யறர ்

யன் டுத்துதல்



தாய் வான் அரொனது
‘தாய் வான்’ எனுே் சபயரில் ஐமராப்பாவில்
அலுவலகத்ளத பால் டிக் நாடான லித்துமவனியாவில் அளேக்க உை் ைது.

தனது

முதல்



இந்த முடிவிற் கு அசேரிக்கா பாராட்டு சதரிவித்திருக்குே் அமத ெேயத்தில் சீனா தனது
கை்டனத்ளதத் சதரிவித்துை் ைது.



அந்தக் கை்டத்திலுை் ை தாய் வானின் இதர பிற அரசு முளறளே அலுவலங் கை் ‘ளதய் மப’
என்மற சபயரிடப்பட்டுை் ைன.



‘தாய் வான்’ என்பது கிழக்கு ஆசியாவில் உை் ை ஒரு நாடாகுே் .



இதன் தளலநகர் ‘ளதய் மப’ ஆகுே் .



மேலுே் லித்துமவனியாவிற்கு தனது ஒற் ளறெ் சீனக் சகாை் ளகளயப் பின்பற் றுோறு சீனா
வலியுறுத்தியுை் ைது.



தாய் வான் நாட்டிளன தனது ஒற் ளறெ் சீனக் சகாை் ளகயின் கீழான ஒரு ோகாைோக
சீனா மகாருகிறது.



ஆனால் ளதவான் சீனக் குடியரசு என்று அறியப்படுகிறது.
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சமகாங் – கங் றக ஒத்துறழ ் பு அறம ் பு


இதன் 11வது ெந்திப்பானது ெமீபத்தில் நடத்த பட்டது.



இது சேகாங் – கங் ளக ஒத்துளழப்பு அளேப்பின் 20வது நிளறவு ஆை்டாகுே் .



கே் மபாடியாவின் சவைியறவுத் துளற அளேெ்ெர், இந்தியாவின் சவைியுறவுத் துளற
அளேெ்ெமராடு இளைந்து இந்தெ் ெந்திப்பிற்கு தளலளே தாங் கினார்.



சுற் றுலா, இளைப்பு ேற்றுே் கலாெ்ொரே் ேற் றுே் இதர பிற பகுதிகைில் ஒத்துளழப்பிளன
அதிகரிக்குே் மநாக்மகாடு 2000 ஆே் ஆை்டில் இந்த அளேப்பானது சதாடங் கப் பட்டது.



இந்த முன்சனடுப்பில் ஆறு நாடுகை் அங் கே் வகிக்கின்றன.



அளவ இந்தியா, மியான்ேர், கே் மபாடியா, லாமவாஸ், தாய் லாந்து ேற் றுே் வியட்நாே்
ஆகியளவயாகுே் .

திச த்திய

னி ் ாறைகளில்

ண்றடயகால றவரசுகள்



திசபத்திய பனிப்பாளறகைில் கிட்டத்தட்ட 15,000 ஆை்டுகைாக உளறந்த நிளலயில்
இருக்குே் பை்ளடய கால ளவரசுகளை அறிவியலாைர்கை் கை்டறிந்துை் ைனர்.



சீனாவிலுை் ை திசபத்தியப் பீடபூமியின் குலியா பனிப்படலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
இரை்டு பனிக்கட்டி ோதிரிகைில் இந்த ளவரசுகை் கை்டறியப்பட்டுை் ைன.



இளவ ஆயிரக்கைக்கான வருடங் கைாக உளறந்த நிளலயில் இருப்பதால் தற் மபாது
வளகப்படுத்தப்பட்டுை் ை ளவரசுகளை இது ஒத்திருக்கவில் ளல.
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பகடட் உலக மல் யுத்த ொம் பியன்ஷி ் ப ாட்டி 2021


இது ஹங் மகரியின் புத்தசபஸ்டில் நளடசபற் றது.



இந்தியாவின் இைே் வயது ேல் யுத்த வீரர்கை் அேன் குலியா ேற்றுே் ொகர் ஜக்லன்
ஆகிமயார் புதிய உலக ொே் பியன்கைாக உருசவடுத்துை் ைனர்.

ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்துடனான கடை் றட ்

யிை் சி



ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்தின் மபார் விோனந் தாங் கிக் கப்பல் குழுேோனது (Carrier Strike Group
2021) வங் காை விரிகுடாவில் நளடசபற் ற கடற் பளடப் பயிற்சியில் முதன்முளறயாக
இந்தியக் கடற் பளடயுடன் இளைந்து பங் மகற்றது.



CSG குழுேோனது HMS குயின் எலிெசபத் எனுே் கப்பலின் தளலளேயின் கீழ் வழி நடத்தப்
பட்டது.



HMS குயின் எலிெசபத் என்ற கப்பலானது ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்தில் கட்டளேக்கப்பட்ட
கடல் பரப்பில் இயங் குே் மிகப்சபரிய கப்பல் ஆகுே் .



இது புகழ் சபற் ற நயாகரா நீ ர்வீழ் ெசி
் ளய விட உயரோனது என கூறப்படுகிறது.

தடு ் பு மருந்து உை் த்தி


இந்த ஆை்டின் உலகைாவிய மகாவிட்-19 தடுப்பு ேருந்தின் ஒட்டு சோத்த உற் பத்தியில் ,
உலக வர்த்தக அளேப்பின் 5 உறுப்பினர் நாடுகை்

ேட்டுே்

மூன்றில்

ஒரு பங் கு

உற் பத்திளய மேற் சகாை்டுை் ைன.


அளவ சீனா, இந்தியா, சஜர்ேனி, அசேரிக்கா ேற்றுே் பிரான்ஸ் ஆகியனவாகுே் .



தடுப்பு ேருந்துகளைப் சபறுவதில் உை் ை பாரபட்ெமிக்க அணுகல் முளறமய உலகப்
சபாருைாதாரத்தின் ெேநிளலயற் ற மீை் விற் கு ஒரு மூலக் காரைே் என உலக வர்த்தக
அளேப்பு கூறுகிறது.
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பமக விறத ் பு – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்


மேக விளதப்புத் சதாழில் நுட்பத்ளதப்

பயன்படுத்திய முதல்

பாரசீக வளைகுடா

நாடுகைில் ஒன்றாக ஐக்கிய அரபு அமீரகே் உருசவடுத்துை் ைது.


ேளழப் சபாழிளவ தூை்டக்கூடிய மின் அதிர்ெ்சிளய மேகங் களுக்கு வழங் கெ்
செய் வதற்காக மவை்டி மேங் களுக்குை் பறக்கக் கூடிய ஆைில் லா விோனங் களை
பிரமயாகிக்குே் ஒரு புதிய முளறளய ஐக்கிய அரபு அமீரகே் தற் மபாது மொதித்து
வருகிறது.



மேக விளதப்பு என்பது செயற் ளகயான ேளழப்சபாழிளவ ஏற் படுத்துவதற் கான ஒரு
வளகயான வானிளலளய ோற் றுே் சதாழில் நுட்போகுே் .



வானிளல அறிவியலாைர் சபர்னார்டு வன்மனகட் இந்தத் சதாழில் நுட்பத்தின் ஒரு
முன்மனாடி ஆவார்.



வைிேை்டலத்தில் முன்கூட்டிமய மேகங் கை் உருவாகி இருக்குே் மபாது ேட்டுமே இந்த
சதாழில் நுட்பே் செயல் படுே் .



இந்த ேளழக்கான விளதகை் ஆனது சில் வர் அல் லது சபாட்டாசியே் அமயாளடடுகை் ,
உலர் பனி (திட கார்பன் ளட ஆக்ளெடு) அல் லது திரவ புமராப்மபன் ஆகியளவயாக
இருக்கலாே் .



இளவ விோனத்திலிருந்மதா அல் லது தளரயிலிருந்மதா மேகத்தின் மீது சதைிக்கப் படுே் .

நீ ரில் மூழ் குதறலத் தடுத்தல் குறித்த அறிக்றக


உலக சுகாதார அளேப்பானது சதன்கிழக்கு ஆசியா ேற் றுே் மேற் கத்திய பசிபிக்
பகுதிகைில் நீ ரில் மூழ் குதளலத் தடுத்தல் குறித்த தனது முதலாவது பிராந்திய நிளல
அறிக்ளகளய உலக சுகாதார அளேப்பானது சவைியிட்டுை் ைது.



உலகின் மூன்றில் இரை்டு பங் கு உயிரிழப்புகைானது ஆசிய பசிபிக் பகுதியில் கடலில்
மூழ் குவதால் ஏற் படுே் உயிரிழப்புகை் என இந்த அறிக்ளக கூறுகிறது.
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உலகைவில் தற்செயலாக ஏற் படுே் காயே் ேற் றுே் இறப்பு ஆகியவற் றிற் கு மூழ் குதல்
மூன்றாவது முன்னைி காரைோக உை் ைது.



அளனத்து விதோன காயத்தால் ஏற் பட்ட உயிரிழப்புகைில் 7 ெதவீதோனது மூழ் குதலால்
நிகழ் ந்தளவயாகுே் .



ெராெரியாக சபை்களை விட ஆை்கமை அதிகோக கடலில் மூழ் கி உயிரிழக்கின்றனர்.

உலகின் முதலாவது தூய் றமயான அணு உறல


சீன அரசின் அறிவியலாைர்கை் , குைிரூட்டலுக்கு என்று நீ ளரப் பயன்படுத்தாத ஒரு
மொதளன முளற அணு உளல பற் றியத் திட்டத்ளத சவைியிட்டுை் ைனர்.



இந்த உளலயானது யுமரனியத்திற்கு பதிலாக திரவ மதாரியத்ளதக் சகாை்டு இயங் குே் .



இது பயன்பாட்டிலுை் ை அணு உளலகளை விட பாதுகாப்பானதாக இருக்குே் என
எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.



இந்த

வளக

அணு

உளலக்கு

நீ ர்

மதளவப்படுவதில் ளல

என்பதால்

இதளனப்

பாளலவனத்திலுே் செயல் படெ் செய் ய இயலுே் .


ொங் காய் செயல் முளறொர் இயற் பியல் நிறுவனத்தின் குழுவினர் இந்த முன்ோதிரிளய
உருவாக்கியுை் ைனர்.

தங் க அரிசி


ேரபணு ோற்றப்பட்ட ‘தங் க அரிசியிளன’ வைிக ரீதியில்

உற் பத்தி செய் வதற் கு

பிலிப்ளபன்ஸ் நாடு அனுேதி அைித்துை் ைது.


உலகின் வைர்ந்து வருே் நாடுகைில் நிலவுே் குழந்ளதப் பருவ காலத்தில் ஏற் படுே்
பார்ளவயின்ளேளயத் தடுக்கவுே் உயிர்களைக் காப்பாற் றவுே் மவை்டி இந்த முடிவானது
உதவுே் என சுகாதார நிபுைர்கை் நே் புகின்றனர்.



பீட்டா-கமராட்டீன் நிளறந்த இந்த அரிசிளய உற் பத்தி செய் ய வழிவகுக்குே் உயிரிப்
பாதுகாப்பு அனுேதிளயயுே் அரசு வழங் கியுை் ைது.

130



இதன் பிரகாெோன ேஞ் ெை் நிறத்தின் காரைோக தங் க அரிசி எனப் சபயரிடப்பட்ட இந்த
அரிசிளய உருவாக்குவதற்கு ெர்வமதெ அரிசி ஆராய் ெ்சி நிறுவனே் ேற் றுே் பிலிப்ளபன்ஸ்
அரிசி ஆராய் ெ்சி நிறுவனத்தின் மவைாை் துளற ஆகியளவ 20 வருடங் கை் செலவிட்டன.



சதற்கு ேற் றுே் சதன்கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் வைிகப் பயன்பாட்டிற்கு அனுேதி சபற் ற
முதல் வளக ேரபணு ோற் றப்பட்ட அரிசி இதுமவ ஆகுே் .

2008 GO20 குறுங் பகாள்


ஒரு மிகப்சபரிய அரங் கே் அைவிலான குறுங் மகாை் ஒன்று புவிளய மநாக்கி நகர்ந்து
வந்தது.



2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 24 அன்று இது புவிளயக் கடந்து செல் லுே் என சவகுவாக
எதிர்பார்க்கப் பட்டது.



2008 GO20 என அளழக்கப்படுே் இந்த குறுங் மகாை் ஆனது முன்னதாக 2008 ஆே் ஆை்டு
ஜூன் 20 அன்று புவிளயக் கடந்து சென்றது.

‘அறனவருக்குமான


ார்றவத் திைன்’ - ஐக்கிய நாடுகள் அறவ

ஐக்கிய நாடுகை் சபாதுெ் ெளபயானது ‘Vision for everyone’ (அளனவருக்குோன பார்ளவத்
திறன்) எனப்படுே் பார்ளவத்திறன் சதாடர்பான புதிய ேற் றுே் முதலாவது தீர்ோனத்ளத
ஏற் றுக் சகாை்டுை் ைது.



2030 ஆே் ஆை்டுக்குை் குளறந்தது 1.1 பில் லியன் அைவிலான பார்ளவக் குளறபாடு
உை் ைவர்களுக்கு, குறிப்பாக கை் ேருத்துவ நலெ் மெளவகளைப் சபற இயலாதவர்களுக்கு
கை் ேருத்துவெ் மெளவகளை வழங் குவமத இதன் மநாக்கோகுே் .



‘அளனவருக்குோன
அளடவதற்கான

பார்ளவத்

திறன்

நடவடிக்ளககளை

:

நிளலயான

துரிதப்படுத்துதல் ’

மேே் பாட்டு
எனுே்

ஒரு

இலக்குகளை
தீர்ோனோனது,

வங் காைமதெத்தின் ஐ.நா. தூதர் ரபாப் ஃபாதிோ (Rabab Fatima) என்பவரால் அறிமுகப்
படுத்தப் பட்டு, ஐ.நா. சபாதுெ் ெளபயில் வங் காைமதெே் , ஐயர்லாந்து, ஆன்டிகுவா ேற் றுே்
பர்புடா ஆகிய நாடுகைால் முன்சோழியப்பட்டது.
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புதிய செயலிகள் – வங் காள பதெம்


வங் காைமதெ அரொனது மஜாகாஜாக்’ எனப்படுே் தனது சொந்த ெமூக ஊடகத்திளன
சவைியிட உை் ைது.



இது உலகைவில் பிரபலோகக் காைப்படுே் முகநூல் எனுே் ெமூக ஊடகத்திற் கு ோற் றாக
இருக்குே் .



வாட்ஸ்அப் செயலிக்கு ோற் றாக ‘அலபன்’ எனுே் செயலியுே் சவைியிடப்பட உை் ைது.



சூே் ஆன்ளலன் செயலிக்கு ோற் றாக மபாய் மதாக் என்ற செயலியுே் , தடுப்பூசிப் பதிவு
செய் தவற் குப் பயன்படுத்தப்படுே் சுமராக்கா எனுே் ேற்சறாரு செயலியுே் அறிமுகப்
படுத்தப்பட உை் ைன.

மாட்ரிட் நகரின் ப சிபயா சடல் பிராபடா மை் றும் சரட்டிபரா பூங் கா – உலக ்
ாரம் ரியத் தள அந் தஸ்து


ஸ்சபயின் நாட்டின் ோட்ரிட்டிலுை் ை வரலாற்றுெ் சிறப்பு வாய் ந்த மபசிமயா சடல் பிராமடா
பவுல் வர்டு (Paseo del Prado boulevard) ேற் றுே் சரட்டிமரா பூங் காவிற்கு யுசனஸ்மகாவின்
உலகப் பாரே் பரியத் தைே் எனுே் அந்தஸ்து வழங் கப்பட்டுை் ைது.



ஸ்சபயின் நாட்டின் தளலநகரின் ளேயப்பகுதியில் அளேந்த பரந்து விரிந்த ேரங் கை்
நிரே் பிய மபசிமயா சடல் பிராமடா பூங் காவானது பிராமடா அருங் காட்சியே் மபான்ற பல
கட்டிடங் களைக் சகாை்டதாகுே் .



மபசிமயா சடல் பிராமடாவிற்கு அருகில் அளேந்த தனிெ்சிறப்பு மிக்க சரட்டிமரா
பூங் காவானது 125 சஹக்மடர் பரப்பைவிலான ஒரு பசுளே நிரே் பிய இடோகுே் .



இது ோட்ரிட் நகரின் வரலாற் றிமலமய அதிக பார்ளவயாைர்கை் வருளக புரிந்த ஒரு
இடோகுே் .

இன்ட்ரின்சிக்


கூகுை் நிறுவனத்தின் மூல நிறுவனோன ஆல் பாசபட், இன்ட்ரின்சிக் எனுே் புதிய
நிறுவனத்ளதத் சதாடங் க உை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.



இது முழுவதுோக மராமபாட்டுகளுக்கான சேன்சபாருளை உருவாக்குவதில் ேட்டுமே
கவனே் செலுத்துவதற்கான ஒரு நிறுவனோகுே் .
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சவன்டி டான் ஒயிட் என்பவர் இன்ட்ரின்சிக்
அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுை் ைார்.

நிறுவனத்தின்

தளலளே

நிர்வாக

சஹ ் றடட்டிஸ் C பநாய் க்கான மலிவுவிறல மருந்து –மபலசியா


சஹப்பளடட்டிஸ்

C

(கல் லீரல்

அழற்சி)

மநாய் க்கான

உலகின்

முதலாவது

ேலிவு

விளலயிலான ேற் றுே் செயல் திறன் மிக்க ஒரு புதிய ேருந்திளன ேமலசிய நாடு பதிவு
செய் துை் ைது.


ரவிதாஸ்விர் எனப் சபயரிடப்பட்ட இந்த ேருந்திளன ஏற்கனமவ பயன்பாட்டிலுை் ை
மொஃமபாஸ்புவிர் எனப்படுே் ஒரு ேருந்துடன் மெர்த்துப் பயன்படுத்துவதற் கு ஒப்புதல்
வழங் கப் பட்டுை் ைது.



சஹப்பளடட்டிஸ் C வளக மநாய் க்கு இதுவளரயில் தடுப்பூசி கை்டறியப்படவில் ளல.



உலக சுகாதார அளேப்பானது 2030 ஆே் ஆை்டிற்குை் இந்மநாயின் புதிய சதாற் றுக்களை
90 ெதவீதோகவுே் இந்மநாயால் ஏற்படுே் உயிரிழப்புகளை 65 ெதவீதோகவுே் குளறத்து
இந்மநாளய முற் றிலுோக ஒழிக்கத் திட்டமிட்டுை் ைது.

INDRA 2021


இந்தியா ேற் றுே் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகை் இளைந்து ரஷ்யாவின் மவால் மகாகிராட்
என்னுமிடத்தில் 12வது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிளய மேற்சகாை் ை உை் ைன.



இந்தப் பயிற்சிக்கு INDRA 2021 எனப் சபயரிடப்பட்டுை் ைது.



இப்பயிற் சியானது இரு நாடுகளுக்கிளடப்பட்ட இருதரப்புப் பாதுகாப்பு ஒத்துளழப்பிளன
வலுப்படுத்தி மேே் படுத்துே் .



இதில் இரு நாடுகளைெ் மெர்ந்த 250 பைியாைர்கை் பங் மகற்க உை் ைனர்.
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ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
நிவாரண நடவடிக்றககள் – நிதி அறமெ்ெகம்


சபாருைாதாரத்திற் காக சில புதிய நிவாரை நடவடிக்ளககளை அரசு அறிவித்து உை் ைது.



இது மகாவிட்-19 சதாற் றின் இரை்டாே் அளல ஏற் பட்டதற் குப் பிறகு அறிவிக்கப்பட்ட
முதல் நிவாரை நடவடிக்ளக ஆகுே் .



கீழ் க்காணுே் எட்டு நடவடிக்ளககளை நிதி அளேெ்ெகே் முன்சோழிந்துை் ைது.



மகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றினால் பாதிக்கப்பட்ட துளறகளுக்கு ரூ.1.10 லட்ெே் மகாடி கடன்
உறுதித் திட்டே் .
o

இதில் சுகாதாரத் துளறக்கு ரூ.50,000 மகாடியுே் சுற்றுலா உை் ைிட்டப் பிற துளறகளுக்கு
ரூ.60,000 மகாடியுே் வழங் கப்படுே் .



அவெர கால கடன் உறுதித் திட்டத்திற் கு கூடுதலாக ரூ.1.5 லட்ெே் மகாடி வழங் கப் படுே் .



சிறு நிதியியல் நிறுவனங் களுக்கான கடன் உறுதித் திட்டே் (புதியத் திட்டே் )
o



சுற் றுலா வழிகாட்டு நிறுவனே் ேற் றுே் பங் குதாரர்களுக்கான திட்டே் .
o





இதற்கான கடன்சதாளக வரே் பானது MCLR வட்டி வீதத்தில் (ஒரு வங் கிக்கான
குளறந்த பட்ெ கடன் வட்டி வீதே் ) இருந்து கூடுதலாக 2% ெதவீதத்துடன் ரூ. 1.25
லட்ெோக நிர்ையிக்கப் பட்டுை் ைது.

சுற் றுலாத் துளற பங் குதாரர்கை் ஒவ் சவான்றுே் ரூ. 10 லட்ெே் வளரயிலுே் சுற் றுலா
வழிகாட்டு நிறுவனங் கை் ஒவ் சவான்றுே் ரூ.1 லட்ெே் வளரயிலுே் கடன் சபற இயலுே் .

5 லட்ெே் சுற்றுலாப் பயைிகளுக்கு ஒரு ோதத்திற்கான இலவெ நுளழவு இளெவுெ் சீட்டு.
o

இத்திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுை் ை சோத்தத் சதாளக ரூ.100 மகாடியாகுே் .

o

இந்த வெதியானது 2022 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் 31 வளர அல் லது 5 லட்ெே் நுளழவு இளெவுெ்
சீட்டுகை் வழங் கி முடிக்கப் படுே் வளர நடப்பில் இருக்குே் .

ஆத்ே நிர்பர் பாரத் மராஸ்கர் மயாஜனா திட்டே் – நீ ட்டிப்பு
o

இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய் வதற்கான மததியானது 2021 ஆே் ஆை்டு ஜுன் 30 ஆே்
மததியிலிருந்து 2022 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் 31 ஆக நீ ட்டிக்கப் பட்டுை் ைது.



DAP ேற் றுே் P&K வளக உரங் களுக்குக் கூடுதல் ோனியங் கை் வழங் கப்படுே் .
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பிரதான் ேந்திரி கரீப் கல் யாை் மயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் 2021 ஆே் ஆை்டு மே ோதே்
முதல் நவே் பர் ோதே் வளர இலவெ உைவு தானியங் கை் வழங் கப்பட உை் ைன.

RBI அறிக்றக


இந்தியாவின் நடப்புக் கைக்கு உபரித் சதாளகயானது 2021 ஆே் நிதியாை்டில் சோத்த
உை் நாட்டு உற்பத்தியில் 0.9 ெதவீதோகக் கைக்கிடப்பட்டுை் ைது.



இது இந்திய ரிெர்வ் வங் கியின் தரவுகைில் கூறப்பட்டுை் ைது.



2020 ஆே் ஆை்டில் நடப்புக் கைக்குப் பற் றாக் குளறயானது 0.9 ெதவீதோக கைக்கிடப்
பட்டது.



2020 ஆே் ஆை்டில் 12 பில் லியன் டாலராக இருந்த நிகர அந்நிய மநரடி முதலீடானது 2021
ஆே் ஆை்டின் ோர்ெ் ோத காலை்டின் மபாது 2.7 பில் லியன் டாலராக இருந்தது.



நிகர அந்நியத் சதாகுப்பு முதலீடானது 7.3 பில் லியன் டாலர்கைாக அதிகரித்துை் ைது.



இந்தியாவின் நிகர சவைிநாட்டு வைிகக் கடனானது 6.1 பில் லியன் டாலர்கைாக
குளறந்துை் ைது.

திரும்
் ச ை ் டாத காலவரம் பு முடிந் த றவ ் புத் சதாறக மீதான வட்டி – புதிய
விதிமுறைகள்


வங் கிகைில் காலவரே் பு முடிவளடந்த பின்புே் திருே் பப் சபறப் படாேல் இருக்குே்
ளவப்புத் சதாளககை் மீது வட்டி வருோனே் வழங் குவதற்கான புதிய விதிமுளறகளை
இந்திய ரிெர்வ் வங் கி அறிவித்துை் ைது.



தற் மபாது காலவரே் புளடய ஒரு ளவப்புத் சதாளக முதிர்வளடந்த பின்புே் திருே் பப்
சபறப்படா விட்டால் அதில் மீதே் உை் ை சதாளகக்கு வட்டியானது மெமிப்புக் கைக்கிற்கு
வழங் கப் படுே் வட்டி விகிதத்தில் வழங் கப் படுகிறது.



உலக ்


இந்தப் புதிய விதிமுளறகைானது அளனத்து வைிக வங் கிகை் , சிறு நிதியியல் வங் கிகை் ,
உை் ளூர் வங் கிகை் ேற் றுே் கூட்டுறவு வங் கிகளுக்கு சபாருந்துே் .

ங் குெ் ெந் றத மூலதனத்தில் இந்தியாவின்

ங் கு

2021 ஆே் ஆை்டு ஜுன் ோதத்தில் உலகப் பங் குெ் ெந்ளத மூலதனத்தில் இந்தியாவின்
பங் கு 2.60% என ப்ளூே் சபர்க் தரவுகைில் சதரிவிக்கப் பட்டுை் ைது.



நீ ை்ட காலெ் ெராெரியான 2.45% என்ற ஒரு அைவுடன் ஒப்பிடுளகயில் உலகப் பங் குெ்
ெந்ளத மூலதனத்தில் இந்தியாவின் பங் கு உயர்ந்துை் ைது.



2021 ஆே் ஆை்டில் இந்தியாவின் பங் குெ் ெந்ளத மூலதனோனது ஒரு வருடத்தில் 66%
உயர்ந்து 3.02 டிரில் லியன் டாலராக உை் ைது.



இது உலகைாவிய அைவிலான பங் குெ் ெந்ளத மூலதனத்தின் 44% வைர்ெ்சிளய விட
அதிகோக உை் ைது.



இந்தியா கடந்த ஐந்தாை்டுகைாக பங் குெ் ெந்ளத மூலனத்தின் உலகைாவிய வைர்ெ்சிளய
விட ஆை்டுக்கு 14.7% என்ற வீதத்தில் 13.25 ெதவீதத்திற் குே் மேலான விகிதத்தில் வைர்ந்து
வருகிறது.



கடந்த ஓர் ஆை்டில் இந்தியாவின் பங் குகைானது 49% வருோனத்ளத அைித்துை் ைது.
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இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங் கி – இரண்டாவது மதி ் புமிக்க கடன் வழங் கும் நிறுவனம்


இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங் கியானது இரை்டாவது ேதிப்பு மிக்க சபாதுத் துளற வங் கியாக
உருசவடுத்துை் ைது.



இது 50,000 மகாடி ரூபாய் க்குே் மேலான ெந்ளத மூலதனத்ளதப் சபற் றுை் ைது.



இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங் கியானது பஞ் ொப் மநஷனல் வங் கி ேற் றுே் பாங் க் ஆஃப் பமராடா
ஆகியவற் ளற முளறமய மூன்றாே் ேற் றுே் நான்காே் இடங் களுக்கு அவற் ளறப் பின்
தை் ைி உை் ைது.



பாரத ஸ்மடட் வங் கியானது இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உை் ைது.

அரசு ்


த்திரங் களின் ஏல முறையில் மாை் ைம்
2

ஆை்டு,

3

ஆை்டு,

5

ஆை்டு,

10

ஆை்டு

ேற் றுே்

14

ஆை்டு

என்ற

கால

வளரயளறயிளனக் சகாை்டுை் ை முக்கிய குறியீட்டுப் பத்திரங் கை் ேற் றுே் வீத ோற்றுப்
பத்திரங் கை் ஆகியளவ ஒரு சபாது விளல அடிப்பளடயிலான
வழங் கப்படுே் என இந்திய ரிெர்வ் வங் கி முடிவு செய் துை் ைது.

ஏல

முளறயில்



இருப்பினுே் 30 ஆை்டு ேற் றுே் 40 ஆை்டு காலவளரயளறயுை் ை முக்கிய குறியீட்டுப்
பத்திரங் கை் பலவிளல அடிப்பளடயிலான ஏல முளறயிமலமய வழங் கப்படுே் .



அரசுப் பத்திரங் கைானளவ வர்த்தகே்

செய் வதற் கு ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்

படுகின்றன.


அரசுப் பத்திரங் கைானளவ ேத்திய (அ) ோநில அரசுகைால் வழங் கப் படுகின்றன.



இது அரசின் கடன்களை அங் கீகரிக்கிறது.



இரு வளகயிலான பத்திரங் கை் உை் ைன.



குறுகிய காலப் பத்திரங் கை் – இளவ கருவூலப் பத்திரங் கை் என அளழக்கப் படுகின்றன.



இதன் கால வரே் பு ஒரு வருடத்திற் குே் குளறவானதாகுே் .



இது 91 நாை் , 182 நாை் ேற் றுே் 364 நாை் ஆகிய மூன்று காலவரே் புகைில் வழங் கப் படுகிறது.



நீ ை்ட காலப் பத்திரங் கை் – இளவ வழக்கோக அரசுப் பத்திரங் கை் அல் லது மததியிட்ட
பத்திரங் கை் என அளழக்கப் படுகின்றன.



இவற் றிற்கான காலவரே் பு ஒரு வருடத்திற் குே் மேலானது ஆகுே் .
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நிதிநிறலத்தன்றம அறிக்றக



இந்திய ரிெர்வ் வங் கியானது

தனது 23வது

நிதி நிளலத்தன்ளே அறிக்ளகயிளன

சவைியிட்டுை் ைது.


இது ஒரு ஆை்டிற் கு இருமுளற சவைியிடப் படுகிறது.



இந்தியாவின் பட்டியலிடப்பட்ட வைிக வங் கிகைின் சோத்த வாராக் கடன் விகிதோனது
2021-22 ஆே் ஆை்டின் இறுதியில் 11.2% வளர உயரக் கூடுே் .



இது 2021 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் ோதத்தில் 7.48% ஆக இருந்தது.



அடித்தை வரே் புகளை ளவத்து பார்க்குே் மபாது 2022 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் ோதத்தில்
பட்டியலிடப் பட்ட வைிக வங் கிகைின் சோத்த வாராக்கடன் விதிதோனது 9.8% ஆக
உயரக்கூடுே் .



இந்த அறிக்ளகயானது நிதி நிளலத்தன்ளே ேற்றுே் வைர்ெ்சி ேன்றத்தினால் (Financial
Stability and Development Council) சவைியிடப் படுகிறது.



இந்தெ் ெளபயின் தளலவர் ேத்திய நிதி அளேெ்ெராவார்.



இந்தெ் ெளபயிளன உருவாக்குவது பற்றிய கருத்தானது 2008 ஆே் ஆை்டில் ரகுராே்
ராஜன் குழுவினால் பரிந்துளரக்கப் பட்டது.

பூடானில் BHIM UPI


பூடான் நாடானது தனது விளரவு எதிர்விளனக் குறியீட்டு முளறக்காக (Quick Response – QR)
இந்தியாவின் ஒருங் கிளைக்கப்பட்ட பை வழங் கீட்டு இளடமுக (Unified Payments Interface –
UPI) தரநிளலகளை ஏற் றுக் சகாை்ட முதல் நாடாக ோறியுை் ைது.



சிங் கப்பூளர அடுத்து வைிக தைங் கைில்

BHIM UPI முளறளய ஏற் றுக் சகாை்ட

இரை்டாவது நாடாக பூடான் உருசவடுத்துை் ைது.


பூடானில் BHIM UPI QR அடிப்பளடயிலான சகாடுப்பனவுகளை அேல் படுத்துவதற்காக
அரசு நாைய ஆளையத்துடன் (Royal Monetary Authority) மேற்சகாை் ைப்பட்டுை் ை
கூட்டிளைவு பற்றி இந்திய மதசிய சகாடுப்பனவுக் கழகத்தின் ெர்வமதெ பிரிவான NPCI
ெர்வமதெ சகாடுப்பனவு எனுே் நிறுவனே் அறிவித்துை் ைது.



மேலுே் Rupay அட்ளடகளை வழங் குவளதயுே் , ஏற் பளதயுே் , ேற் றுே் BHIM UPI முளறளயயுே்
ஏற் றுக் சகாை்ட ஒமர நாடாகவுே் பூடான் உருசவடுக்க உை் ைது.

137

போரத் பணவைங் கீட்டு இழடமுகச் சசயலி (BHIM)



இது இந்திய மதசிய சகாடுப்பனவுக் கழகத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய ளகமபசி
பைவழங் கீட்டுெ் செயலி ஆகுே் .



B.R. அே் மபத்கரின் நிளனவாக இதற் கு இப்சபயர் சூட்டப்பட்டது.



இது 2016 ஆே் ஆை்டு டிெே் பர் 30 அன்று சவைியிடப்பட்டது.

மாஸ்டர்கார்டு நிறுவனத்திை் குக் கட்டு ் ாடு – இந்திய ரிெர்வ் வங் கி


இந்திய ரிெர்வ் வங் கியினால் 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 22 முதல் ோஸ்டர்கார்டு ஆசியா /
பசிபிக் பிளரமவட் லிமிசடட் நிறுவனோனது புதிய உை் நாட்டு வாடிக்ளகயாைர்களை
அதில் இளைப்பதற் குத் தளட விதிக்கப்பட்டுை் ைது.



ோஸ்டர்கார்டு நிறுவனத்திற் குப் பைே் சபறுதல் , பை உை் ைீடடு
்
(அ) முன்கட்டை
அட்ளடகை் ஆகிய நடவடிக்ளககை் எதுவாகினுே் அதற் கான புதிய வாடிக்ளகயாைர்களை
தனது பிளையத்தில் இளைக்க அனுேதி ேறுக்கப்பட்டு உை் ைது.



பைவழங் கீட்டு முளறயின் தகவல் மெமிப்பு குறித்த சில வழிகாட்டுதல் களைப் பின்பற் றத்
தவறியதன் காரைோக இந்த நிறுவனத்திற்குக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப் பட்டு உை் ைது.

இந்தியாவில் வாகன எரிச ாருள் விை் றன செய் யும் புதிய நிறுவனங் கள்


இந்தியாவில்
வாகன எரிசபாருட்களை விற்பளன செய் வதற்காக ஏழு புதிய
நிறுவனங் களுக்கு சபட்மராலியே் ேற்றுே் இயற் ளக எரிவாயு அளேெ்ெகோனது
அங் கீகாரே் வழங் கியுை் ைது.



ரிளலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் , RBML சொல் யூென்ஸ் இந்தியா, சென்ளனயிலுை் ை

IMC

நிறுவனே் , அொே் எரிவாயு நிறுவனே் (அொே் அரசு நிறுவனே் ), ஆன்ளெட் எனர்ஜி,
ேனாஸ் அக்மரா இன்டஸ்ட்ரஸ
ீ ் ேற் றுே் M.M. அக்மராசடக் ஆகியளவ அங் கீகாரே் சபற்ற
அந்த ஏழு நிறுவனங் கைாகுே் .


விற் பளன அங் கீகாரத்ளதப் சபறுவதற்கு ஒரு நிறுவனோனது குளறந்தபட்ெே்
விற் பளன

நிளலயங் களை

அளேத்திருக்க

விதிமுளறகைில் கூறப் பட்டுை் ைது.
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மவை்டுே்

என

2019

ஆே்

100

ஆை்டு

இந்திய ரிெர்வ் வங் கியின் பநரடி சில் லறை வியா ாரத் திட்டம்
❖

அரசுப்

பத்திரங் களில்

தனியார்

முதலீெ்ொளர்களின்

முதலீடுகறள

அதிகரிக்கச்

டசய் வதை் கு வவை்டி இந்திய ரிசர்வ் வங் கியின் வநரடி சில் லறை வியாபாரத் திெ்ெம் ஒரு
தீர்வாகும் .
❖

சில் லறை வியாபார முதலீெ்ொளர்களுக்கு அரசுப் பத்திரங் கறள வமலாை்றம
டசய் வதை்கான ‘கில் ெ்’ எனும் கைக்றக ஆரம் பித்து உபவயாகிப்பதை்கான வசதிகள்
டசய் து தரப்படும் .

❖

அரசுப் பத்திரங் களில் சில் லறை வியாபாரத்தின் பங் வகை் பிறன அதிகரிக்கும் டதாெர்
முயை்சியின் ஓர் அங் கமாக இந்த வசதியானது டதாெங் கப்பெ்டுள் ளது.

❖

இது சில் லறை வியாபார முதலீெ்ொளர்கறள முதன்றம மை் றும் இரை்ொம் நிறல அரசுப்
பத்திரச் சந்றதகறள இறையம் வாயிலாக எளிதில் அணுகச் டசய் யும் வசதிறய
வமம் படுத்துவதை்காகத் டதாெங் கப்பெ்டுள் ளது.

பதசியெ் சொத்து மறுசீரறம ் பு நிறுவனம்
❖

வதசியச் டசாத்து மறுசீரறமப்பு நிறுவனமானது மும் றபயின் நிறுவனப் பதிவவெ்டில்
பதிவு டசய் த செ்ெமுறையிலான ஒரு நிறுவனமாக மாறியுள் ளது.

❖

இது டபாதுத்துறைப் பை்புகறளக் டகாை்ெ ஒரு வாராக் கென் வங் கி எனவும் அறழக்கப்
படுகிைது.

❖

இது

வாராக்

கென்

டசாத்துப்

பிரச்சிறனகளால்

பாதிக்கப்பெ்டு

இருக்கும்

வங் கி

அறமப்புகளுக்கான ஒவர தீர்வாகக் கருதப்படுகிைது.

மின்ொர வாகனக் சகாள் றக
❖

மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது 2021 ஆம் ஆை்டு ‘மகாராஷ்டிரா மின்சார வாகனக்
டகாள் றக” என்ை ஒன்றை டவளியிெ்டுள் ளது.

❖

இதன் மூலம் இந்த மாநிலத்தில் விை்கப்படும் அறனத்து மின்சார வாகனங் களுக்கும்
சாறல வரி மை் றும் பதிவுக் கெ்ெைம் ஆகியவை் றிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் .
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❖

வமலும் இக்டகாள் றகயானது 2025 ஆம் ஆை்டுக்குள் குறைந்தபெ்சம் 10% புதிய மின்சார
வாகனப் பதிவுகள் என்பறதயும் மை் றும் மும் றப, நாக்பூர், புவன, அமராவதி,
ஔரங் காபாத்

மை் றும்

வபாக்குவரத்திறன

20%

நாசிக்
வறர

உள் ளிெ்ெ

ஆறு

மின்மயமாக்குதல்

நகர்ப்புைங் களின்
என்பறதயும்

உறுதி

டபாதுப்
டசய் ய

முறனகிைது.
❖

வமலும் நகர்ப்புைங் களிலும் விறரவுச் சாறலகளிலும் 2,500 என்ை அளவில் மின்வனை் ை
நிறலயங் கறளயும் அம் மாநில அரசு அறமக்க உள் ளது.

வாகன எரிச ாருள் மீதான கலால் வரி
❖

2021 ஆம் நிதி ஆை்டில் மத்திய அரசின் டபெ்வரால் மை் றும் டீசல் மீதான வரி வசூலானது
ரூ.3.35 லெ்சம் வகாடிறய எெ்டியுள் ளது.

❖

2020 ஆம் நிதி ஆை்டில் இது ரூ.1.78 லெ்சம் வகாடியாக இருந்தது.
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❖

இதில் டபெ்வரால் மை்றும் டீசல் மீதான கலால் வரி மெ்டுமின்றி, விமான எரிடபாருள் ,
இயை் றக எரிவாயு மை் றும் கச்சா எை்டைய் ஆகியறவ மீதான கலால் வரிகளும்
அெங் கும் .

❖

வரி வசூலானது வமலும் அதிகமாக இருந்திருக்கும் , ஆனால் கெந்த ஆை்டில் விதிக்கப்
பெ்ெ ஊரெங் கினால் எரிடபாருள் விை் பறன சரிந்துள் ளதால் அது குறைவாகவவ உள் ளது.

❖

2020 ஆம் ஆை்டின் மார்ச் மாத இறுதி மை் றும் வம மாதத்திை் கு இறெப்பெ்ெ காலத்தில்
டபெ்வராலுக்கான கலால் வரிறய லிெ்ெருக்கு 13 ரூபாயாகவும் டீசலுக்கான கலால்
வரிறய லிெ்ெருக்கு 16 ரூபாயாகவும் மத்திய அரசு உயர்த்தியுள் ளது.

❖

சில மாநிலங் களில் டபெ்வரால் விறல லிெ்ெருக்கு 100 ரூபாய் க்கு அதிகமாகவும் டீசல்
விறல லிெ்ெருக்கு 90 ரூபாய் க்கு அதிகமாகவும் விை் கப் படுவதை் குக் காரைம் அதிக வரி
விதிப்வப அன்றி கச்சா எை்டையின் விறல உயர்வு அல் ல.

மத்திய வங் கியின் டிஜிட்டல்



ணம்

இந்திய ரிெர்வ் வங் கியானது வருங் காலத்தில் டிஜிட்டல் பைத்திளன அறிமுகே் செய் வது
குறித்து ஆமலாசித்து வருகிறது.



இந்திய ரிெர்வ் வங் கியின் துளை ஆளுநர் T. ராபிெங் கர் இது குறித்த தகவல் களைத்
சதரிவித்தார்.



புதுசடல் லியில் ெட்டமுளற சகாை் ளகக்கான விதி ளேயத்தினால் (Vidhi Centre for Legal
Policy) ஏற் பாடு செய் யப்பட்ட இளையவழிக் கருத்தரங் கின் மபாது இது பற் றிய ஒரு தகவல்
பகிரப் பட்டது.
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அறிவியல் மை் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள்
சுரபி மின்னணுக் குறியீடு


துவாரா இ-சடய் ரி சொல் யூென்ஸ் பிளரமவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனோனது IFFCO –
மடாக்கிமயா சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் என்ற நிறுவனத்துடன் இளைந்து
நுை்ைறிவினால்
(AI)
இயங் குே்
டிஜிட்டல்
அளடயாைக்
குறியீடு

செயற் ளக
ஒன்றிளன

சவைியிட்டுை் ைது.


இதற்கு சுரபி மின்னணுக் குறியீடு எனப் சபயரிடப்பட்டுை் ைது.



இது முகவாய் ப் பகுதியின் அளடயாைத்ளதக் சகாை்டு கால் நளடகளை அளடயாைே்
காை்கிறது.



முகவாய் ப் பகுதி என்பது விலங் கினங் கைின் முகத்தினுளடய முன்மனாக்கி நீ ை்டுை் ை
பகுதி (மூக்கு ேற் றுே் வாய் உட்பட) ஆகுே் .

சீ பிபரக்கர் – செயை் றக நுண்ணறிவு ஏவுகறண


இஸ்மரல் நாட்டின் பாதுகாப்பு மின்னணு நிறுவனோன ரஃமபல் மேே் பட்ட பாதுகாப்பு
அளேப்புகை் என்ற நிறுவனோனது சீ பிமரக்கர் என்ற ஒரு செயற் ளக நுை்ைறிவு
ஏவுகளையிளன உருவாக்கியுை் ைது.



இது ஐந்தாே் கட்ட, நீ ை்டதூர வரே் புளடய, தன்னிெ்ளெயாகெ் செயல் படுகின்ற ேற் றுே்
துல் லியோக வழி நடத்துே் ஒரு ஏவுகளை அளேப்பாகுே் .



இது 3000 கி.மீ. வளரயிலான கடல் ேற் றுே் நிலே் ொர் இலக்குகளையுே் துல் லியோகத்
தாக்கி அழிக்க வல் லது.



இது

மேே் பட்ட

புளகப்படமிடுதலுக்கான

அகெ்சிவப்பு

உலவி

எனுே்

அே் ெத்ளதக்

சகாை்டது.


இது நிலே் ேற் றுே் கடல் ொர் சூழலின் பரவலான சதாளலவுகைிலுே் நிளலயாக உை் ை
அல் லது நகருே் இலக்குகளைத் தாக்க வல் லது.
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சகாபரானாறவக் கண்டறியும் முகக் கவெம்


ஹார்வர்டு

பல் களலக்கழகே்

ேற்றுே்

ோொசூசெட்ஸ்

பல் களலக்கழகே்

ஆகிய

பல் களலக்கழகத்தின் ஆராய் ெ்சியாைர்கை் புதிய முகக் கவெே் ஒன்ளற உருவாக்கி
உை் ைனர்.


இந்த முகக் கவெத்ளத அைிபவருக்கு மகாவிட்-19 சதாற் று இருந்தால் இது சுோர் 90
நிமிடங் கைில் அதளனக் கை்டறிந்து விடுே் .



இந்த முகக் கவெோனது ஹார்வர்டு ேற் றுே் ோொசூசெட்ஸ் பல் களலக் கழகத்தில்
உயிரியல்

ரீதியில்

உந்தப் பட்ட சபாறியியலுக்கான ளவஸ் என்ற நிறுவனத்தின்

சபாறியியல் வல் லுநர்கைால் வடிவளேக்கப் பட்டது.

ரியூகு குறுங் பகாள்


2020 ஆே் ஆை்டு டிெே் பரில் ஜப்பான் விை்சவைி ஆய் வு நிறுவனத்தின் ஹயபூொ 2
விை்கலத்தினால் புவிக்குக் சகாை்டு வரப்பட்ட ரியூகு குறுங் மகாைினுளடய முதல்
ோதிரிகளை நாொ சபற்றுை் ைது.



ரியூகு குறுங் மகாைின் ோதிரிகை் ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து மவசறாரு நாட்டிற்கு
முதன்ளேப் பரிமொதளனக்காக அனுப்பப் பட்ட முதல் ோதிரிகளுை் ஒன்றாகுே் .



அதன் அடிப்பளட இயல் ளபத் தீர்ோனிப்பதற் காக இந்த ோதிரிளயக் குறித்த ஒரு
ஆய் விளன முதன்முதலில் மேற்சகாை்ட அறிவியலாைர்களுை் ளேக் மொசலன்ஸ்கியுே்
(Mike Zolensky) ஒருவராவார்.

குறிப் பு



ரியூகு குறுங் மகாைானது 162173 ரியூகு எனவுே் அளழக்கப்படுகிறது.



இது தற்காலிகோக 1999 JU3 என குறிப்பிடப்பட்டுை் ைது.



இது

புவிக்கு

அருகிலுை் ை

ேற் றுே்

அப்மபாமலா

குழுேத்ளதெ்

மெர்ந்த

மிகவுே்

அபாயகரோன ஒரு குறுங் மகாை் ஆகுே் .

ஹரித் தாரா


இது ஓரு மீத்மதன் உருவாக்க எதிர்ப்பு இளைத் தீவனோகுே் .



இது சபங் களூருவிலுை் ை இந்திய மவைாை் ஆராய் ெ்சி கழகத்தின் மதசிய கால் நளட
ஊட்டெ்ெத்து ேற் றுே் உடலியல் நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுை் ைது.
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ோடுகளுக்குே் ஆடுகளுக்குே் இதளனத் தீவனோக வழங் குே் மபாது அவற் றினால்
உமிழப் படுே் மீத்மதன் அைவிளன 17% முதல் 20% வளர இது குளறக்கிறது.



மேலுே் இது அதிக பால் உற் பத்தி ேற் றுே் எளட அதிகரிப்பு மபான்ற பயன்களையுே்
தருகிறது.



மீத்மதனானது கால் நளடகைின் வயிற் றில் இருக்குே் நான்கு பாகங் கைில் முதல் பாகோன
ரூசேளனக் சகாை்டுை் ை விலங் குகைினால் உற் பத்தி செய் யப்படுகிறது.



ஹரித் தாரா தீவனோனது மடனின் அதிகே் உளடய (tannin-rich) செறிவூட்டப்பட்ட ேற்றுே்
நீ ராற்

பகுப்பிற் கு

உட்படுே்

(hydrolysable)

தாவரே்

ொர்ந்த

மூலங் களை

சகாை்டு

தயாரிக்கப்பட்டது.

ஈர் ் பு அறலகள்


நியூட்ரான் ஸ்டார் ேற் றுே் கருந்துளை ஆகியவற் றின் மோதலால் உருவாக்கப்படுே் ஈர்ப்பு
அளலகளை அறிவியலாைர்கை் முதன்முளறயாக கை்டறிந்துை் ைனர்.



ஈர்ப்பு அளலகைின் சிற் றளலகை் விை்சவைி கால அைவில் கை்டறியப்பட்டுை் ைன.



இந்த கை்டுபிடிப்பானது நியூட்ரான் ஸ்டார் – கருந்துளை அளேப்புகை் இருப்பளத
உைர்த்துகின்றது.



இந்த அளேப்பானது நட்ெத்திர உருவாக்கே் முதல் பிரபஞ் ெத்தின் விரிவாக்கே்
வளரயிலான அை்டே் சதாடர்பான பல மகை் விகளுக்கு விளட அைிக்க உதவுே் .

பிர ஞ் ெத்தின் உண்றம வடிவம்


அை்டங் கைின் வடிவில் ஏற் படுே் சீரற்ற ோற் றங் கைால் வானியல் தரவுகைில் உருவாகுே்
மதளவயற்ற ெப்தங் களை நீ க்க உதவுே் செயற் ளக நுை்ைறிவு சதாழில் நுட்பத்திளன
ஜப்பானிய வானியலாைர்கை் உருவாக்கியுை் ைனர்.



இந்த புதிய சதாழில் நுட்பத்திளன ஜப்பானின் சுபாரு சதாளலமநாக்கியின் (Subaru
Telescope) மூலே் சபறப்பட்ட உை்ளே தரவுகைில் பயன்படுத்தினர்.



இந்த முளறயின் மூலே் சபறப்பட்ட சபருேைவிலான பரவலானது தற்மபாது ஒப்புக்
சகாை் ைப் பட்டுை் ை மபரை்டத்தின் (பிரபஞ் ெே் ) ோதிரிகளுடன் ஒத்துப் மபாவதளன
அவர்கை் கை்டறிந்துை் ைனர்.

அதிபவக சூரிய ் புயல்


ேைிக்கு 1.6 மில் லியன் கிமலாமீட்டர் மவகத்தில் நகர்ந்து வருே் ஒரு

ெக்திவாய் ந்த

அதிமவக சூரியப் புயலானது புவிளயத் தாக்கக் கூடுே் என நாொவின் தகவல் கை்
சதரிவிக்கின்றன.


சூரியனின் வைிேை்டலத்தில் உருவான இந்த சூரியப் புயலானது புவியின் காந்தப் புலே்
நிளறந்த விை்சவைிப் பகுதியில் கைிெோன தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துே் .



இது

செயற் ளகமகாை்

ெமிஞ் ளககை்

ேற் றுே்

தகவல்

சதாடர்புப்

பிளையங் கை்

மபான்றவற் ளறெ் சீர்குளலப்பமதாடு புவி இடங் காட்டி கருவிகைின் செயல் பாடு, ளகமபசி
ெமிஞ் ளககை்

ேற் றுே்

செயற் ளகக்

மகாை்

வழி

இயங் குே்

மபான்றவற் றின் செயல் பாட்டிலுே் இளடயூறு ஏற் படுத்தக் கூடுே் .
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சதாளலக்

காட்சிகை்



மேலுே் அது மின் பரிோற் றத்திலுே் தளட ஏற் படுத்தக் கூடுே் .



இது

சூரியனின்

வைிேை்டலத்திலிருந்து

விை்சவைியினுை்

சவைிமயற்றப்படுே்

மின்னூட்டப்பட்ட துகை் கைின் ஒரு சபருசவடிப்பு நிகழ் வாகுே் .


இதுவளர பதிவான மிக ெக்தி வாய் ந்த புவிகாந்தப் புயலானது 1859 ஆை்டில் ஏற் பட்ட
காரிங் டன் நிகழ் வின் மபாது ஏற் பட்டது.

பகாள் களின் இறணவு நிறல


ஜூளல 12-13 ஆகிய மததிகைின் மபாது செவ் வாய் , சவை் ைி ேற் றுே் நிலவு ஆகியளவ
ஒன்மறாசடான்று இளைவு நிளலயில் வந்தளடந்தன.



செவ் வாய் ேற்றுே் சவை் ைி ஆகியளவ 2021
ஒன்மறாசடான்று சநருக்கோக வந்தளடந்தன.



இத்தளகய வானியல் நிகழ் வானது மகாை் கைின் இளைவு நிளல (planetary conjunction)

ஆே்

ஆை்டு

ஜூளல

13

அன்று

எனப்படுகிறது.


இதளன சவறுே் கை்ைால் காை முடிந்தது.



2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 12 அன்று இரு மகாை் கைிடமுே் நிலவு சநருங் கி வந்தது.

மீவுளிர் விண்முகில் – இந்திய ஆராய் ெ்சியாளர்கள்


மிகப் பிரகாெோன, ளஹட்ரஜன் குளறபாடுளடய, விளரவாக வைர்ந்து வருே் மீவுைிர்
விை்முகில் ஒன்றிளன இந்திய ஆராய் ெ்சியாைர்கை் கை்டறிந்துை் ைனர்.



அரிதாகக் காைக் கூடிய இந்த மீவுைிர் விை்முகிலானது மிக ெக்தி வாய் ந்த காந்தப்
புலத்ளத சகாை்ட மவற்று வளக நியூட்ரான் நட்ெத்திரத்திலிருந்துப் சபறப்பட்ட ஒரு
ஆற் றளலக் சகாை்டு ஒைிருகிறது.



இது மபான்ற பை்ளடய விை்சவைி ொர்ந்த சபாருட்களை ஆய் வு செய் யுே் ஆராய் ெ்சிகை்
பை்ளடயக் கால பிரபஞ் ெே் சதாடர்பான ேர்ேங் களை தீர்க்க உதவுே் .



இந்த மீவுைிர் விை்முகிலானது இந்தியாவின் மதவஸ்தால் ஒைியியல் சதாளல மநாக்கி
(Devasthal Optical Telescope – 3.6மீ), ெே் பூர்னானந்த் சதாளலமநாக்கி – 1.04மீ (Sampurnanand
Telescope) ேற் றுே் இோலயன் ெந்திரா சதாளலமநாக்கி – 2.0மீ (Himalayan Chandra Telescope)
ஆகிய விை்சவைிொர் சிறப்பு அளேப்புகளைக் சகாை்டு காைப் பட்டது.
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VIPER திட்டம் – நாொ


விளரவில் ஆவியாகுே் சபாருட்கை் குறித்து ஆராய் ெ்சி செய் வதற்கான துருவ ஆய் வு
உலாவி (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover - VIPER) எனுே் தனது விை்கலத்திளன 2023
ஆே் ஆை்டில் விை்சவைியில் செலுத்த உை் ைதாக நாொ அறிவித்துை் ைது.



நிலவில் கிளடக்கப் சபறுே் வைங் களைக் சகாை்டு ேனிதன் அங் கு இருக்க முடியுோ
என்பளத அறிய இந்த திட்டே் மேற் சகாை் ைப்படுகிறது.



VIPER என்பது ஒரு நடோடுே் எந்திரோகுே் .



இது மவறு எந்தசவாரு வானியல் சபாருளுக்குே் இதுவளர அனுப்பப்படாத வளகயிலான
வைங் களை வளரபடமிடுே் முதல் திட்டோகுே் .



நாொவினுளடய வைிக ரீதியிலான ெந்திரக் கிரகத்திற்கான விை்சவைிெ் மெளவ
வழங் குே் நிறுவனோனது (Commercial Lunar Payload Services) இந்த நூறு நாை் அைவிலான
திட்டத்தின் ஒரு விை்கலளன விை்ைில்
தளரயிறங் கு கலளன வழங் க உை் ைது.

செலுத்துவதற்கான

விை்கலே்

ேற் றுே்

திட்டத்தி ன் பநோக் கங் கள்



நிலவின் சதன்துருவப் பகுதிளய ஆய் வு செய் தல் .



நிலவின் வைங் களைப் பற்றிய வளரபடத்ளத உருவாக்க உதவுதல் .



நிலவின் பரப்பிலுை் ை நீ ர் ேற் றுே் இதர வைங் கைின் செறிவிளன ேதிப்பிடுதல் .

லிங் லாங் ஒன் உறல


‘லிங் லாங் ’ எனப்படுே் உலகின் முதலாவது வைிக ரீதியிலான சிறிய உளலயின்
கட்டுோனப் பைிகளை சீனா சதாடங் கியுை் ைது.



இது சீனாவின் ளஹனான் ோகாைத்திலுை் ை ெங் ஜியாங் அணுமின் நிளலயத்தில்
கட்டளேக்கப்பட உை் ைது.



இது சீன மதசிய அணுமின் கழகத்தின் (லிங் லாங் ஒன்) ACP 100
அடிப்பளடயிலானதாகுே் .
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சதாழில் நுட்பத்தின்

இந்தியாவின் முதல் ‘ சுறம றஹட்ரஜன்’ ஆறல


இந்தியாவின் மிகப்சபரிய எை்சைய் நிறுவனோன இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரஷன்
நிறுவனோனது உத்தரப் பிரமதெத்தின் ேதுராவில் உை் ை தனது சுத்திகரிப்பு ஆளலயில்
நாட்டின் முதலாவது ‘பசுளே ளஹட்ரஜன்’ ஆளலளய நிறுவ உை் ைது.



ளஹட்ரஜன் ஒரு தூய் ளேயான ேற் றுே் ஆற் றல் மிகுந்த எரிசபாருைாக திகழ் வதால்
ெமீபத்தில் இதன் பயன்பாடு குறித்து அதிகோகப் மபெப்பட்டு வருகின்றது.



ஆனால் இதன் உற் பத்தியானது கார்பன் உமிழ் வுப் சபாருட்களை உற் பத்தி செய் யக்
காரைோக இருக்குே் .



ளஹட்ரஜன்

எரிசபாருை்

கலன்கைால்

இயங் குே்

மபருந்துகை்

அதிகே்

தற்மபாது

இயக்கப்பட்டு வருவதால் , ளஹட்ரஜன் ஆற்றல் ஆளலகளை அளேப்பது தற்மபாது
அவசியோன ஒன்றாகுே் .

திட்டம் 75 – இந் தியா


இந்தத் திட்டத்தின் கீழ்

6 ேரபு ொர்ந்த டீெல் -மின்ொர நீ ர்மூழ் கிக் கப்பல் களைக்

கட்டளேப்பதற்கு ரூ.50,000 மகாடி ேதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்ளத அரசு விடுத்துை் ைது.


இந்த ஒப்பந்தோனது லார்ென் & டியூப்மரா ேற் றுே் ேொகன் கப்பல் கட்டுே் நிறுவனே்
ஆகியவற் றிடே் விடுக்கப் பட்டுை் ைது.



இந்த நீ ர்மூழ் கிக் கப்பல் கை்

ஸ்கார்பியன் வளக நீ ர்மூழ் கிகளை விட சபரியதாக

இருக்குே் .


ஸ்கார்பியன் வளக நீ ர்மூழ் கிக் கப்பல் கை் முே் ளபயிலுை் ை ேொகன் கப்பல் கட்டுே்
நிறுவனத்தில் கட்டளேக்கப்பட்டு வருகிறது.



Project – 75 (திட்டே் 75) என்ற திட்டோனது ‘இந்தியாவில் தயாரித்தல் ’ திட்டங் களுை் உை் ை
ஒரு மிகப்சபரியத் திட்டோகுே் .



இது இந்மதா – பசிபிக் பகுதிளயப் பாதுகாப்பதற்காக மேற்சகாை் ைப்பட்டு வருகிறது.

அதிெக்தி வாய் ந் த பீட்டா றடட்டானியம் உபலாகக் கலறவ – Ti-10V-2Fe-3Al


இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் மேே் பாட்டு அளேப்பானது அதிக ெக்தி
வாய் ந்த (வலுவான) ளடட்டானியே் என்ற ஒரு உமலாகக் கலளவயிளன உருவாக்கி
உை் ைது.



விை்சவைிக்

கட்டளேப்புப்

பயன்பாட்டிற்காக

மவை்டி

இந்த

உமலாகக்

கலளவ

உருவாக்கப் பட்டுை் ைது.


ளடட்டானியே்

உமலாகக் கலளவயானது அவற் றின் நீ ர்த்தன்ளே, அதிக

வலிளே,

உளடயாத் தன்ளே ேற் றுே் ஆற் றல் மபான்ற பை்புகளுக்காக தனித்துவே் வாய் ந்த
ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.


மேலுே் எஃகுகளுடன் ஒப்பிடுளகயில் இது மேன்ளேயான துரு எதிர்ப்புத் திறளனக்
சகாை்டு இருப்பதால் இந்த உமலாகக்
ஆயுட்காலெ் செலவிளன சகாை்டுை் ைது.



கலளவயானது

ஒப்பீட்டைவில்

குளறந்த

இது இருே் பு, வமனடியே் ேற் றுே் அலுமினியே் ஆகியவற் றின் ஒரு கலளவயாகுே் .

147

S-500 வான்வழி ்


ாதுகா ் பு ஏவுகறண அறம ் பு

ரஷ்ய நாடானது S-500 எனுே் புதிய

வான்வழிப் பாதுகாப்பு ஏவுகளை அளேப்பிளன

சவற் றிகரோக மொதித்துப் பார்த்துை் ைது.


இதற்கு டிளரயே் ஃமபட்டர் – M ேற் றுே் ப்மராமிதியஸ் என்று சபயரிடப்பட்டுை் ைது.



இது உலகிமலமய மிகவுே் மேே் படுத்தப்பட்ட ஏவுகளை எதிர்ப்பு அளேப்பாகுே் .



இது

600

கி.மீ.

சதாளலவு

வளரயிலான

இலக்குகளையுே்

தாக்கி அழிக்குே்

என

எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.


மேலுே் இது விை்சவைியிலிருந்து வருே் தாக்குதல் களையுே் எதிர்சகாை் ளுே் திறன்
வாய் ந்ததாகுே் .

காந் தமிதவுந்து இரயில் – சீனா


சீனாவானது 600 கி.மீ மவகத்தில் செல் லக் கூடிய காந்தமிதவுந்து இரயிளல (maglev train)
அறிமுகப்படுத்தி உை் ைது.



இதுமவ உலகின் அதிமவக தளரவழி வாகனோகுே் .



காந்தமிதவுந்து இரயிலானது மின் காந்த ெக்திளயப் பயன்படுத்துே் .



இதில் அந்த வை்டியானது அதற் குே் தை்டவாைத்திற்குே் இளடயில் எந்த சதாடர்புே்
இல் லாேல் ரயில் பாளதயின் மேமல செல் லுே் .



சஜர்ேனியிலிருந்து

ஜப்பான்

வளரயிலான

உருவாக்க முயன்று வருகின்றன.
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நாடுகளுே்

மேக்மலவ்

அளேப்புகளை

விண்சவளி ்

யணம்



பில் லியனர் சஜஃப் சபமொஸ் தனது நியூ சஷப்பர்ட் ராக்சகட் என்ற ஏவு வாகனத்தின்
மூலே் முதல் பயைக் குழுமவாடு விை்சவைிக்குப் பறந்தார்.



இந்தப் பயைே் சவறுே் 10 நிமிடங் கை் என்ற அைமவ நீ டித்தது.



இது தளரயில் இருந்து 100 கி.மீ உயரத்தில் உை் ை கர்ேன் மகாடு வளர பயைக்
குழுவினளர அளழத்துெ் சென்றது.



விை்கலத்தில் செல் ல பயிற்சி சபற்ற விை்சவைி வீரர்கை் யாருே் இதில் இல் லாத
நிளலயில் , ேக்கை் குழுவினருடன் உலகின் முதல் விோனி அல் லாத விோனத்ளத இது
பிரதிநிதித்துவப் படுத்தி உை் ைது.



சஜஃப் சபமொஸின் நிறுவனோன ப்ளூ ஆரிஜின் என்பதனால் கட்டப்பட்ட நியூ சஷப்பர்ட்
ராக்சகட் வாகனோனது, விை்சவைிெ் சுற் றுலாவின் வைர்ந்து வருே் ெந்ளதக்குெ் மெளவ
செய் யுே் விதத்தில் வடிவளேக்கப்பட்டுை் ைது.

விகாஸ் இயந்திரம் (எஞ் ஜின்)
❖

இந்திய விை்டவளி ஆராய் ச்சி நிறுவனமானது திரவ எரிடபாருளால் இயங் கும் விகாஸ்
என்ை இயந்திரத்தின் மூன்ைாவது நீ ை்ெ வநர டவப்பச் வசாதறனறய டவை் றிகரமாக
வமை்டகாை்ெது.

❖

இந்தச் வசாதறனயானது தமிழ் நாெ்டின் மவகந்திர கிரியிலுள் ள இஸ்வராவின் உந்து சக்தி
வளாகத்தின் இயந்திரச் வசாதறன றமயத்தில் வமை் டகாள் ளப்பெ்ெது.

❖

இதன் மூலம் ககன்யான் எனும் விை்டவளிக்கு மனிதர்கறள அனுப்புவதை்கான தனது
முதல் திெ்ெத்தில் இஸ்வரா வமலும் ஒரு படி முன்வனறியுள் ளது.

❖

இது மனிதனால் மதிப்பிெப்பெ்ெ ஜிஎஸ்எல் வி MK III ராக்டகெ்டினுறெய முதன்றம L110
திரவ நிறல (இயந்திரம் ) என்ை ஒரு நிறலக்காக வமை் டகாள் ளப்பெ்ெது.
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தானியங் கு செவித்திைன் மூறளத்தண்டு உணர்வு அறம ் பு

❖

புதிதாக பிைந்த மை்றும் சிறு வயது குழந்றதகளுக்கு ஏை் படும் வகெ்கும் திைன் இழப்றப
சரி டசய் வதை்காக வவை்டி பஞ் சாப் அரசானது இந்த அறமப்றபத் டதாெங் கி உள் ளது.

❖

நாெ்டில் இதுவபான்ை அறமப்றபத் டதாெங் கிய முதல் மாநிலம் இதுவவ ஆகும் .

AMLEX ொதனம்
❖

ரூபாரில் உள் ள இந்திய டதாழில் நுெ்பக் கல் விக் கழகமானது இந்தியாவிவலவய முதன்
முறையாக ஆக்சிஜன் சீராக்க வழங் கீெ்டுச் சாதனத்றத உருவாக்கியுள் ளது.

❖

இந்தச்

சாதனமானது

ஒரு

வநாயாளியால்

பயன்படுத்தப்

படும்

ஆக்சிஜன்

சிலிை்ெரிலிருந்து (கலன்) ஆக்சிஜன் ஓெ்ெம் சீராக்கப் பெ்டு ஆக்சிஜன் வீைாவறதத்
தடுக்கிைது.
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❖

இந்தச் சாதனமானது ஆக்சிஜன் சிலிை்ெரின் உபவயாகக் காலத்றத அதிகரிக்கச்
டசய் வதால் மருத்துவமறனகள் மை்றும் வநாயாளிகள் ஆகிவயாரின் டசலவும் இதனால்
குறையும் .

4வது பதசிய செபரா ெர்பவ
❖

ஜூன் மை் றும் ஜூறல மாதங் களுக்கு இறெயில் நாடு முழுவதும் 70 மாவெ்ெங் களில்
வதசிய டசவரா சர்வவயின் நான்காவது சுை் று நெத்தப்பெ்ெது.

❖

SARS-CoV2 றவரஸ் ஆன்டிபாடிகள் இருப்றபக் கை்ெறிய இந்தக் கைக்டகடுப்பின் கீழ்
டமாத்தம் 28,975 வபர் பரிவசாதிக்கப் பெ்ெனர்.

❖

இந்த டசவரா சர்வவ ஆனது 6-17 வயதுக்குெ்பெ்ெ குழந்றதகறளயும் முதல் முறையாக
உள் ளெக்கி உள் ளது.

❖

ஆறு வயதிை் கு வமை் பெ்ெ வறகயில் நாெ்டின் மூன்றில் இரை்டு பங் கு மக்கள் ஏை் கனவவ
டகாவரானா றவரஸால் பாதிக்கப்பெ்டுள் ளனர் என்று இதில் கை்ெறியப் பெ்டுள் ளது.

❖

இது இந்திய மருத்துவ ஆராய் ச்சிக் குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ொக்ெர் பால் ராம்
பார்கவா மூலம் டதரிவிக்கப் பெ்ெது.

❖

ஒெ்டு டமாத்த எை்ைிக்றகயில் டசவராபிரீவவலன்ஸ் (மக்கள் டதாறகயில் வநாய் க்
கிருமியின் நிறல) ஆனது 67.6 சதவிகிதம் என்று கை்ெறியப்பெ்டுள் ளது.

❖

மூன்ைாவது அறலயானது இரை்ொவது அறல வபால கடுறமயாக இருப்பதை்கான
வாய் ப்றப இது டவகுவாகக் குறைத்துள் ளது.
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❖

வகாவிெ்-19 தடுப்பூசியின் இரை்டு தவறைகறளயும் டசலுத்திக் டகாை்ெவர்களின்
மீதான டசவராபிரீவவலன்ஸ் ஆனது 89.8 சதவீதமாக இருந்தது.

❖

தடுப்பூசியின் ஒரு தவறைறயச் டசலுத்தியவர்களில் கூெ இது 81 சதவீதமாக உள் ளது.

❖

ஒரு தவறை கூெ டசலுத்தாதவர்களில் இது 62.3 சதவீதமாக இருந்தது.

MiG-29 ப ார் விமானங் கள்


இந்திய விோனப் பளடயானது ரஷ்யாவிடமிருந்து 12 சுகாய் MK1 ரக மபார் விோனங் கை்
தவிர

மேலுே்

21

MiG-29

மபார்

விோனங் களை

வாங் குவதற்காக

பாதுகாப்பு

அளேெ்ெகத்திடே் ஒப்புதளலப் சபற்றுை் ைது.


ரஷ்ய நாடானது 21 MiG-29 ரக மபார் விோனங் களை இந்தியாவிற்கு வழங் க உை் ைது.



மொவியத் ஒன்றியத்தால் வடிவளேக்கப்பட்ட ளேக்மகாயான் MiG-29 ஆனது ஒரு இரட்ளட
இயந்திரே் (எஞ் சின்) சகாை்ட சஜட் மபார் விோனோகுே் .



இதில் வானிலிருந்துத் தளரளய மநாக்கி ஏவக்கூடிய ஏவுகளைகை் சபாருத்தப்பட்டு
உை் ைன.
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பீரங் கி எதிர் ் பு வழிகாட்டு ஏவுகறண


‘ேனிதனால் சுேந்து செல் லக்கூடிய பீரங் கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டு ஏவுகளை’ என்று
சபயரிடப் பட்ட ஒரு வழிகாட்டு ஏவுகளையானது ராணுவ ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் மேே் பாட்டு
அளேப்பினால் (DRDO) உை் நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்டுை் ைது.



இந்த ஏவுகளையானது 15 கிமலா எளடக்குே் கீழான ஏவு எளட வரே் புடன் 2.5 கி.மீ.
அதிகபட்ெ வரே் பாக நிர்ையிக்கப்பட்டு வடிவளேக்கப்பட்ட ஒரு முக்காலி வடிவெ்
ெட்டகத்திலிருந்து (tripod) ஏவப்பட்டது.



இந்த ஏவுகளையில் அதிநவீன அகெ்சிவப்புப் புளகப்பட மதடுசபாருை் ேற் றுே் மேே் பட்ட
வான்வழி மின்னணுவியல் ஆகியளவ சபாருத்தப்பட்டுை் ைன.

புவிக்கு அருகில் உள் ள குறுங் பகாள் ொரண விண்கலம்


நாொ தனது புதிய விை்கலத்ளதப் பற் றி அறிவித்துை் ைது.



இது ஒரு காலைிப் சபட்டகத்தின் அைளவ ஒத்த (அ) அளத விட சிறிய ஒரு விை்கலே்
ஆகுே் .



இது கியூப்ொட் எனவுே் அளழக்கப்படுகிறது.



இது புவிக்கு அருகிலுை் ை ஒரு குறுங் மகாை் பற் றிய தகவல் களை மெகரிப்பதற்கான ஒரு
முதன்ளேத் திட்டே் ஆகுே் .



இது ஆர்டிமிஸ் I என்பதன் மூலே் பயைிக்குே் பல விை்சவைிப் சபாருட்கைில் ஒன்றாகுே் .



இது சூரிய ஆற் றலின் சிறப்பு உந்து ெக்திளயப் பயன்படுத்தி செயல் படெ் செய் யுே்
அசேரிக்காவின் முதலாவது மகாை் களுக்கிளடமயயான திட்டோகுே் .
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இலக்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட குறுங் மகாளை இந்த விை்கலே் சென்றளடய சுோர் 2
ஆை்டுகை் ஆகுே் .



இந்த விை்கலோனது அந்த குறுங் மகாளைெ் சென்றளடய மவை்டி பூமியிலிருந்து 93
மில் லியன் ளேல் கை் வளர பயைிக்க உை் ைது.



ஆர்டிமிஸ் I என்பது SLS ஏவுகளை ேற் றுே் ஓரியான் விை்கலத்திற்கான விை்சவைி
வீரர்கைற் ற ஒரு மொதளனக் கலோகுே் .



இந்தத்

திட்டத்தின்

கீழ் ,

2024

ஆே்

ஆை்டில்

நிலவில்

முதல் முளறயாக

ஒரு

சபை்ேைிளயத் தளரயிறங் கெ் செய் வதற் கு நாொ விை்சவைி நிறுவனே் திட்டே்
தீட்டியுை் ைது.

உலகின் மிக ் ச ரிய மிதக்கும் சூரியெக்தி நிறலயம்


சிங் கப்பூர் நாட்டின் ென்சீப் குழுேோனது பதாே் (Batam) எனுே் இந்மதாமனசிய நகரில்
உலகின் மிகப்சபரிய மிதக்குே் சூரிய மின்ெக்தி உற் பத்தி நிளலயத்திளனயுே் ஆற் றல்
மெமிப்பு அளேப்பிளனயுே் நிறுவத் திட்டமிட்டுை் ைது.



இந்த மிதக்குே் ஒைி மின்னழுத்த அளேப்பானது 2.2 ஜிகாவாட் (பீக்) திறனுளடயதாக
இருக்குே் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.



பதாே் தீவின் தூரியாங் காங் அளையின் 1600 சஹக்மடர் (4000 ஏக்கர்) பரப்பில் இது
அளேக்கப் பட உை் ைது.

உயிரி டீெல் உை்


த்தியில் பகாழி இறைெ்சிக் கழிவுகளின்

யன் ாடு

உயிரி டீெல் உற்பத்தியில் மகாழி இளறெ்சிக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்துே் முளறக்கு
மகரைாளவெ் மெர்ந்த ஜான் ஆப்ரஹாே் என்பவர் காப்புரிளேளயப் சபற்றுை் ைார்.



இந்த உயிரி டீெலானது லிட்டருக்கு 38 கி.மீ. அைவிலான ளேமலஜிளன வழங் குகிறது.



தற் மபாளதய டீெல் விளலயில் 40 ெதவீதமே விளலயுளடய இந்த உயிரி டீெல் ஆனது
ோசுபாட்டிளனயுே் பாதியாகக் குளறக்கிறது.



இந்தக் கை்டுபிடிப்பானது தமிழ் நாடு கால் நளட ேருத்துவே் ேற் றுே் விலங் கு அறிவியல்
பல் களலக்கழகத்தின்

கீழான

நாேக்கல்

கால் நளட

ேருத்துவக்

கல் லூரியில்

மேற்சகாை்ட ஜான் ஆப்ரஹாே் அவர்கைின் ஆராய் ெ்சியின் ஒரு விளைவாகுே் .
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நீ ராவி இரு ் பு குறித்த முதல் ஆதாரம் – கனிசமபட


வியாழனின் பனி நிளறந்த துளைக்மகாைான கனிசேமடவின் வைிேை்டலத்தில் நீ ராவி
இருப்பதற்கான முதல் ஆதாரத்திளன ஹப்பிை் விை்சவைித் சதாளல மநாக்கியின்
உதவிளயக் சகாை்டு அறிவியலாைர்கை் கை்டறிந்துை் ைனர்.



இந்த ஆராய் ெ்சி முடிவுகை்

ஆனது மநெ்ெர் ஆஸ்ட்ரானமி எனுே் இதழில் சவைியிடப்

பட்டது.


வியாழனின் துளைக் மகாைான கனிசேமட என்பது நேது சூரியக் குடுே் பத்திலுை் ை ஒரு
மிகப் சபரிய துளைக் மகாளுே் , 9வது சபரிய வானியல் அளேப்புே் ஆகுே் .
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துறணக் பகாறள உருவாக்கும்



குதி

புவியிலிருந்து 370 ஒைி ஆை்டுகை் சதாளலவிலுை் ை ஆரஞ் சு வை்ைத்திலான PDS 70
எனப்படுே் இைே் நட்ெத்திரத்ளதெ் சுற் றி வருே் இரு புறக்மகாை் கைில் ஒன்ளற (PDS 70c)
சுற் றி

ஒரு

துளைக்

மகாளை

உருவாக்குே்

பகுதி

இருப்பளத

அறிவியலாைர்கை்

முதன்முளறயாகக் கை்டறிந்துை் ைனர்.


புறக்மகாை் கை் என்பளவ நேது சூரியக் குடுே் பத்திற்கு சவைிமய அளேந்திருக்குே்
மகாை் கைாகுே் .



சிலியிலுை் ை ALMA என்ற ஆய் வகோனது ஒரு நட்ெத்திரத்ளதெ் சுற் றி வருே்

இரு

புறக்மகாை் களுை் ஒன்ளறெ் சுற் றி, வான் சபாருட்களை ஒன்றுெ் மெர்க்குே் ஒரு சுழலுே்
வட்டிளனக் கை்டறிந்துை் ைது.


இது துளைக்மகாை் கை் உருவாகின்ற ஒரு வட்டப்பகுதி வடிவிலான தட்டு என அளழக்கப்
படுகிறது.

சுை் றுெ்சூழல் செய் திகள்
LowCarbon.Earth


ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் சுற்றுெ்சூழல் திட்ட அளேப்பானது மேசிவ் எர்த் என்ற
அறக்கட்டளையுடன் இளைந்து LowCarbon.Earth எனுே் தைத்திளனத் சதாடங் க உை் ைதாக
அறிவித்துை் ைது.



புத்தாக்க நிறுவனெ் சூழலிளன உயர்த்துவதற் குே் ஆசிய பசிபிக் பகுதியில் குளறந்த
அைவிலான

கார்பன்

சவைியீட்டு

வாழ் க்ளக

முளறக்கு

ோறுவளத ஊக்குவிக்கெ்

செய் வதற்காகவுே் இது சதாடங் கப்பட்டுை் ைது.


இந்த தினோனது சபருநிறுவனங் கை் , முன்னைித் சதாழில் நுட்ப நிறுவனங் கை் ேற் றுே்
சதாழில் துளற ஆமலாெக அளேப்புகை் ஆகியவற் றுடன்
சதாடர்பு சகாை் வதற் கான ஒரு தைத்திளன வழங் குே் .



மேே் பட்ட

ேற் றுே்

நிளலயான

சதாழில் நுட்பங் கைின்

புத்தாக்க
முன்னைிப்

நிறுவனங் கை்
பிரிவுகைில்

சதாழில் துளறக்கான கூட்டுத் திறளன உருவாக்குவதில் இது உறுதுளையாக இருக்குே் .
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கரு ் பு நிை வயிறுறடய



வரலாற் றில்

வள ்

ாம் பு – உத்தரகாண்ட்

முதல் முளறயாக

உத்தரகாை்ட்டின்

வனப்பகுதிகைில்

கருப்புநிற

வயிறுளடய பவைப் பாே் புகை் இருப்பளத ஆராய் ெ்சியாைர்கை் கை்டறிந்துை் ைனர்.


இந்த பாே் பு வளகயானது எலாப்பிமட குடுே் பே் ேற் றுே் சிமனா மிக்ரூரஸ் (Sinomicrurus)
என்ற வளக இனத்திளனெ் மெர்ந்ததாகுே் .



இதன் அறிவியல் சபயர் S. நிக்ரிசவை்டர் என்பதாகுே் .



இது முசெௌரி வனப் பகுதியிலுை் ை சபமனாக் வனவிலங் கு ெரைாலயத்தின் பத்ராஜ்
வனப்பிரிவில் கை்டறியப்பட்டது.

Last Ice Area


“Last Ice Area” என்ற பகுதியானது பருவநிளல ோற் றத்தினால் எதிர்பார்த்தளத விட
அதிகைவு பாதிக்கப்படக் கூடியது என புதிய ஆய் வு ஒன்றில் கை்டறியப்பட்டுை் ைது.



“Last Ice Area” என்பது 2000 கிமலா மீட்டர் பரப்பைவிற் குே் மேல் அடர்த்தியான பனியினால்
மூடப்பட்ட ஆர்க்டிக் பகுதியாகுே் .



2020 ஆே் ஆை்டு மகாளட காலத்தின் மபாது “Last Ice Area” பகுதிக்கு கிழக்மக உை் ை
மவை்சடல் கடலின் மேற் பரப்ளப மூடிய 50% பனியானது உருகியது.



பனிப்பாளறகை் உருகுே் நிகழ் வானது எதிர்காலத்தில் பனிப்பாளறகளைெ் ொர்ந்து
வாழுே் உயிரினங் களுக்குப் பாதகோன சூழ் நிளலகளை ஏற் படுத்துே் .

மின்னணுக் கழிவுகளிலிருந்து ்


அடுத்து

மடாக்கிமயாவில்

தக்கம் தயாரித்தல்
நளடசபற

உை் ை

மகாளடக்

கால

ஒலிே் பிக்

ேற் றுே்

பாராலிே் பிக்ஸ் மபாட்டிகளுக்கான அளனத்துப் பதக்கங் களுே் ேறுசுழற்சி செய் யப் பட்ட
மின்னணு

உபகரைங் கைிலிருந்துத்

தயாரிக்கப்படுே்

என

அந்நிகழ் ெசி
் க்கான

ஒருங் கிளைப்பு அளேப்புகை் சதரிவித்துை் ைது.


தங் கே் , சவை் ைி ேற்றுே் சவை்கலப் பதக்கங் கைானது
உபகரைங் கைிலிருந்துத் தயாரிக்கப் படுே் .



இதற்காகெ் மெகரிக்கப்படுே் கழிவுகைில் ஸ்ோர்ட் மபான்கை் , மகேராக்கை் ேற் றுே் ேடிக்
கைினிகை் ஆகியளவ அடங் குே் .
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வழக்சகாழிந்து

மபான

உலகின் மிக அதிக சவ ் நிறல – ஜபகா ா ாத்


பாகிஸ்தான் சிந்து ோகாைத்திலுை் ை ஜமகாபாபாத் நகரில் உலகிமலமய மிக அதிக
சவப்பநிளலயானது பதிவாகியுை் ைது.



ஜமகாபாபாத் நகரில் பதிவான அதிகபட்ெ சவப்பநிளல 52.8C (127.0F) ஆகுே் .



இந்த நகரோனது கடகமரளகயின் மேல் அளேந்துை் ைது.

வால் மீகி புலிகள் கா ் கம் – பீகார்


பீகாரின்
வால் மீகி
புலிகை்
காப்பகத்தின்
அதிகாரிகை்
பாதுகாப்பதற் கான திட்டங் களை வகுக்கத் சதாடங் கியுை் ைனர்.

வல் லூறுகளைப்



இந்த பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் ெமீபத்தில் 150 கழுகுகை் சதன்பட்டளத அடுத்து
இது திட்டமிடப் பட்டுை் ைது.



இந்தப் புலிகை் காப்பகோனது இந்தியாவிலுை் ை இோலய தராய் வனப்பகுதிகைின்
கிழக்கத்திய வரே் பிளன உை் ைடக்கியுை் ைது.



இது நேது நாட்டின் கங் ளகெ் ெேசவைி ொர்ந்த உயிரிப் புவியியல் ேை்டலத்தில்
அளேந்துை் ைது.



இந்த வனப்பகுதியில் பாபர் ேற் றுே் தராய் வளக படுளககளுே் உை் ைன.



இந்திய பிளையிங் ஃபாக்ஸ் எனப்படுே் சவௌவால் களுே் இங் கு காைப் படுகின்றன.



இந்தியாவில் ஒன்பது வளக வல் லூறு இனங் கை் பதிவு செய் யப் பட்டுை் ைன.

புலிகள் வழித் தடம் – ராஜஸ்தான்


தனது ோநிலத்திலுை் ை மூன்று புலிகை் காப்பகத்ளதயுே் இளைக்குே் வளகயில் ஒரு
புலிகை் வழித் தடத்திளன உருவாக்குவதற் கு ராஜஸ்தான் அரசு திட்டமிட்டுை் ைது.



அளவ ரந்தே் பூர் புலிகை் காப்பகே் , ராே் கர் விஸ்தாரி புலிகை் காப்பகே் ேற்றுே்
முகுந்த்ரா புலிகை் காப்பகே் ஆகியனவாகுே் .
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இந்த புலிகை் வழித் தடோனது எட்டு கிராேங் களை இடே் ோற் றே் செய் து உருவாக்கப் பட
உை் ைது.



ரந்தே் பூர் புலிகை் காப்பகத்தில் உை் ை அதிக புலிகை் எை்ைிக்ளகயினால் ஏற்படுே்
சிக்கல் களை ளகயாை் வதற் கான ஒரு தீர்வாக இந்த வழித்தடே் செயல் படுே் .

மனித – வனவிலங் கு ெகவாழ் வு குறித்த அறிக்றக


“அளனவருக்குோன வருங் காலே் – ேனித வனவிலங் கு ெகவாழ் விற்கான அவசியே் ”
என்று தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு அறிக்ளகயானது ெமீபத்தில் சவைியிடப்பட்டது.



இது ெர்வமதெ இயற் ளக நிதியே் ேற் றுே் ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் சுற் றுெ்சூழல் திட்ட
அளேப்பு ஆகியவற் றால் சவைியிடப்படுகிறது.



உலகைவில் , உலகின் 75 ெதவீத காட்டுப்பூளன வளக உயிரினங் கை் இே் ோதிரியான
மோதலால் பாதிக்கப் பட்டு இருக்கின்றன.



1970 ஆே் ஆை்டிற் குப் பிறகு உலகின் வனவிலங் கு எை்ைிக்ளகயானது ெராெரியாக 68
ெதவீதோகக் குளறந்துை் ைது.



2014-15

ேற் றுே்

2018-19

ஆகிய

ஆை்டுகளுக்கு

இளடப்பட்ட

காலக்

கட்டங் கைில்

சபருே் பாலுே் ேனித-யாளன மோதல் காரைோக இந்தியாவில் 500க்குே் மேற் பட்ட
யாளனகை் சகால் லப் பட்டுை் ைன.


சீன

அமத காலகட்டத்தில் யாளனகளுடனான மோதல் காரைோக 2,361 மபர் இறந்து உை் ைனர்.

ாண்டா கரடி
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சீன பாை்டா கரடியானது இனி அருகி வருே் இனே் அல் ல என்று
அதிகாரிகை் அறிவித்துை் ைனர்.



சீன பாை்டா கரடியானது எைிதில்

பாதிக்கக்கூடிய இனங் கை்

சீன வைங் காப்பு
பிரிவில்

மெர்க்கப்

பட்டுை் ைது.


தற் மபாது 1800 பாை்டா கரடிகை் சீனக் காடுகைில் வாழ் கின்றன.

வாக்யூடா ப ார்ப ாயிஸ்


வாக்யூடா மபார்மபாயிஸ் எனுே் உலகின் அரிதான ேற் றுே் மிகெ்சிறிய கடல் வாழ்
பாலூட்டியானது அழிவின் விைிே் பில் உை் ைது.



இதன் அதன் கை்களைெ் சுற் றியுை் ை கருவளையங் களுக்காக ‘கடலின் பாை்டா’ எனவுே்
அளழக்கப் படுகிறது.



இது 1958 ஆே் ஆை்டில் கை்டறியப்பட்டது.



சவப்போன நீ ரில் வாழக் கூடிய வளக விலங் கு குடுே் பத்ளதெ் மெர்ந்த ஒமர இனோக
திகழ் வதால் இது ேற் ற இனங் களை விட தனித்துவமிக்க ஒன்றாக உை் ைது.



இது சேக்சிமகாவின் கலிஃமபார்னியா வளைகுடாவின்
பகுதியில் ேட்டுமே காைப்படுகின்றது.

(கார்சடஸ் கடல் ) வடக்குப்



ெர்வமதெ இயற் ளகப் பாதுகாப்பு அளேப்பானது இதளன மிகவுே் அருகி வருே் உயிர்
இனங் கை் என்ற பிரிவில் மெர்த்துை் ைது.

கார் ன் ெந்றத


சீனா தனது மதசிய கார்பன் உமிழ் வு வர்த்தகெ் ெந்ளதளய அதிகாரப்பூர்வோக அறிமுகப்
படுத்தியுை் ைது.



ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் உமிழ் வு வர்த்தகத் திட்டத்திற் கு ோற்றாக சீனாவின் உமிழ் வு
வர்த்தகத் திட்டோனது உலகின் மிகப்சபரிய உமிழ் வு வர்த்தக அளேப்பாக ோறியுை் ைது.



ஒரு கார்பன் ெந்ளத என்பது பசுளேக்குடில் வாயுவிளன உமிழ் பவர்கை் பசுளேக் குடில்
வாயு உமிழ் வு அனுேதி அல் லது சகாடுப் பனவுகளை அதில் வாங் கலாே் ேற் றுே்
விற் கலாே் .



முதல் கட்டத்தில் , இந்த அளேப்பானது மின் துளறளய ேட்டுமே உை் ைடக்குகிறது.
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இருே் பு ேற் றுே் எஃகு ேற் றுே் கட்டுோனப் சபாருட்கை் உட்பட மேலுே் ஏழு அதிக ஆற் றல்
சகாை்ட துளறகை் எதிர்காலத்தில் கார்பன் ெந்ளதக்குை் வருே் .



முதன்முளறயாக, மதசிய அைவில் பசுளேக்குடில் வாயு உமிழ் ளவக் கட்டுப்படுத்துே்
சபாறுப்பு நிறுவனங் கைின் சபாறுப்பில் விடப்பட்டுை் ைது.

டிஜிட்டல் நில ்


யன் ாடு

ஆப்பிரிக்கா ஓபன் டீல் முன்முயற்சி (Africa Open DEAL initiative) என்பதின் கீழ் ஒரு
துல் லியோன, விரிவான ேற் றுே் இைக்கோன டிஜிட்டல் நிலப் பயன்பாடு ேற் றுே் நிலப்
பயன்பாட்டு ோற் றத் தரவுகளைெ் மெகரிப்பளத
கை்டோக ஆப்பிரிக்கா திகழ் கிறது.



நிளறவு செய் த உலகின்

முதல்

DEAL என்பது சுற் றுெ்சூழல் , மவைாை்ளே ேற் றுே் நில முன்முயற்சிக்கான தரளவ (Data for
the Environment, Agriculture and Land Initiative) குறிக்கிறது.



இந்த தரவுெ் மெகரிப்பு ேற் றுே் பகுப்பாய் வு முன்முயற்சியானது உைவு ேற்றுே்
மவைாை்ளே அளேப்பு ேற் றுே் ஆப்பிரிக்கக் கூட்டளேப்பு ஆளையே் ஆகியவற்றால்
வழி நடத்தப் படுகிறது.
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உ ் பு-சுரக்கும் ெது ் புநில இனங் கள் - அவிசென்னியா மரினா

❖

முதன்முறையாக அதிக உப்பு-சகிப்புத் தன்றம மை் றும் உப்பு-சுரக்கும் உை்றமயானசதுப்புநில இனங் களின் குறிப்பு-தர ஒரு முழு மரபணு வரிறசயானது (reference-grade whole
genome) கை்ெறியப் பெ்டுள் ளது.

❖

புவவனஸ்வரில் உள் ள டிபிடி-இன்ஸ்டிடியூெ் ஆப் றலஃப் சயின்சஸ் நிறுவனம் மை்றும்
தமிழ் நாெ்டின் வமம் பெ்ெ றலஃப் சயின்சஸ் டெக்னாலஜிகளுக்கான எஸ்ஆர்எம் -டிபிடி
பார்ென
் ர்ஷிப் பிளாெ்ஃபார்ம், எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டிடியூெ் ஆப் சயின்ஸ் அை்ெ் டெக்னாலஜி
ஆகியறவ இறைந்து இறதக் கை்ெறிந்துள் ளன.

❖

அவிடசன்னியா மரினா ஆனது இந்தியாவில் உள் ள அறனத்துச் சதுப்புநிலங் களிலும்
காைப்படும் மிக முக்கியமான சதுப்புநிலத் தாவரங் களில் ஒன்ைாகும் .

❖

வவர்களுக்குள்

உப்பு நுறழவறதத் தடுத்து விலக்குவதை்கான தன்றமறயத் தவிர

இதனால் இறலகளில் உள் ள உப்புச் சுரப்பிகள் வழியாக 40% என்ை அளவில் உப்றப
டவளிவயை் ை முடியும் .

ல் லுயிர்

ை் றிய மூன்ைாவது ஆசியான் மாநாடு

❖

இந்த மாநாெ்டின் ஐந்தாவது மை் றும் இறுதி அமர்வு இதுவாகும் .

❖

இது ‘2050 ஆம் ஆை்டிறன வநாக்கி: இயை் றகயுென் இைக்கமாக வாழ் வது’ என்ை ஒரு
கருத்துருவவாடு நெத்தப் பெ்ெது.

❖

இது மவலசிய அரசால் இறைந்து ஏை் பாடு டசய் யப் பெ்டுள் ளது.

❖

ஐச்சி பல் லுயிர் இலக்குகறள (Aichi Biodiversity Targets) அறெவதில் ஆசியான் உறுப்பு
நாடுகள் வமை்டகாை்ெ முன்வனை் ைத்றத இது எடுத்துக் காெ்டுகிைது.
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❖

ஆசியான் அறமப்பானது உலகின் 17 டமகா- மாறுபெ்ெ உயிரிப் பன்முகத் தன்றம
உறெய நாடுகளில் மூன்றைக் டகாை்டுள் ளது (இந்வதாவனசியா, மவலசியா மை்றும்
பிலிப்றபன்ஸ்).

2020 ஆம் ஆண்டிை் கு ் பிந் றதய உலகளாவிய ்

❖

உயிரியல்

ல் லுயிர் கட்டறம ் பு

பன்முகத் தன்றமச் டசயலகத்திை்கான ஐ.நா. மாநாடு இந்தப்

புதியக்

கெ்ெறமப்பின் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வறரறவ டவளியிெ்டுள் ளது.
❖

இயை் றகறயயும் அதன் அத்தியாவசியச் வசறவகறளயும் மக்களுக்காகப் பாதுகாக்கச்
டசய் வதை் கு 2030 ஆம் ஆை்ெளவில் உலகளாவிய நெவடிக்றககறள வழி நெத்த இந்தக்
கெ்ெறமப்புப் பயன்படுத்தப்படும் .

❖

பல் லுயிர் டதாெர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் தசாப்தம் 2011-2020 முடிவறெந்துள் ள
நிறலயில் 2020 ஆம் ஆை்டிை் குப் பிந்றதய இந்த உலகளாவியப் பல் லுயிர்க்
கெ்ெறமப்பானது மிகுந்த முக்கியத்துவத்றதக் டகாை்டுள் ளது.

❖

இது “இயை் றகவயாடு இைக்கமாக வாழ் வது” என்ை 2050 ஆம் ஆை்டின் டதாறல வநாக்குப்
பார்றவக்கான ஒரு படியாகும் .

சுவிஸ் ஆல் ் ஸில் 1,000 ஏரிகள்
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❖

சுவிஸ் நாெ்டின் ஆல் ப்ஸில் பனிப்பாறைகள் உருகுவதால் , அது ஆல் ப்ஸ் மறலப் பகுதி
முழுவதும் 1,000க்கும் வமை் பெ்ெ புதிய ஏரிகறள உருவாக்கியுள் ளது.

❖

விறரவான காலநிறல மாை் ைவம இதை் குக் காரைமாகும் .

❖

1850 ஆம் ஆை்டில் சிறிய பனி யுகத்தின் முடிவில் இருந்து, இந்த ஏரிகள் உருவாக்கப்
பெ்டுள் ளன.

❖

சிறிய பனி யுகம் (லிெ்டில் ஐஸ் ஏஜ் ) என்பது 14 ஆம் நூை் ைாை்டின் முை் பகுதியிலிருந்து 19
ஆம் நூை் ைாை்டின் நடுப்பகுதி வறர ஏை் பெ்ெ ஒரு காலநிறல இறெடவளியாகும் .

கானமயில்


குஜராத்திலுை் ை கட்ெ ் கானேயில் ெரைாலயத்தில் கானேயில் கை் எதுவுே் இல் ளல என்று
ேத்திய அரசு சதரிவித்துை் ைது.



கட்ெ ் ோவட்டத்தின் அப்தொ வட்டாரத்திலுை் ை கட்ெ ் கானேயில் ெரைாலயோனது 1992
ஆே் ஆை்டில் அறிவிக்கப்பட்ட
ெரைாலயோகுே் .

2

ெதுர

கி.மீ.

பரப்பைமவ

சகாை்ட

ஒரு

சிறிய



ஆனால் 220 ெ.கி.மீ. வளர பரவியுை் ை இதனுளடய சுற்றுெ்சூழல் தாங் கு ேை்டலப்
பகுதியானது கானேயில் கைின் இன்ளறய வாழ் விடங் கைின் சபருே் பாலான பகுதியாக
உை் ைது.



கானேயிலானது இந்தியாவிலுை் ை கானேயில் என்ற நான்கு சபரிய பறளவ இனங் கைில்
மிகவுே் சபரிதானதாகுே் .



மேக்குயின்ஸ் கானேயில் , வரகுக் மகாழி ேற் றுே் வங் காை வரகுக்மகாழி ஆகியளவ ேற்ற
மூன்று இனங் கைாகுே் .



உயர்நிளல மின் பரிோற் றக் கே் பிகை் (Overhead power transmission lines) கான ேயில் களுக்கு
சபருே் அெ்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது.

குறிப் பு



2021 ஆே் ஆை்டு ஏப்ரல் ோதத்தில் , ராஜஸ்தான் ேற் றுே் குஜராத் ஆகிய இடங் கைிலுை் ை
கானேயில் கைின் முக்கிய வாழ் விடங் கைில் அளேக்கப்பட்டுை் ை அளனத்து உயர்நிளலப்
மின்பரிோற் றக் கே் பிகளுே் நிலத்தடியில் அளேக்கப்பட மவை்டுே் என உெ்ெநீ திேன்றே்
ஆளையிட்டது.



மேலுே்

இந்த

ஆளைளய

அேல் படுத்துவதற்கு

மின்

நிளலய

நிறுவனங் களுக்கு

உதவுவதற்காக மூன்று உறுப்பினர்களைக் சகாை்ட குழு ஒன்ளறயுே் உெ்ெ நீ திேன்றே்
அளேத்து உை் ைது.
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றெபீரிய நாட்டில் காட்டுத் தீ


ரஷ்யாவின் குைிரான நகரான யாகுட்ஸ்க், ஐமராப்பாவின் சபருே் பாலான பகுதிகை்
ேற் றுே் அசேரிக்காவின் பல பகுதிகைில் கட்டுக்கடங் காத காட்டுத்தீ பரவி அந்தந்த
நாடுகைில் சவப்ப அளலகளை ஏற் படுத்தி வருகின்றன.



யாகுஷியாவிலுை் ை 6.5 மில் லியன் ஏக்கருக்குே் மேலான வனப் பரப்பு நிலங் கை் தீயில்
கருகி உை் ைன.



காலநிளல ோற் றே் ேற் றுே் மோெோன நில மேலாை்ளே ஆகியளவ இதற்கான
ொத்தியோன காரைிகைாக இருக்கலாே் என நிபுைர்கை் சதரிவித்துை் ைனர்.

சுறம பொஹ்ரா – காடு வளர் ் பு ் பிரெ்ொரம்


உை்துளற

அளேெ்ெர்

அமித்ொ

மொஹ்ராவில்

(சிரபுஞ் சி )

பிரெ்ொரே்

ஒன்றிளனத்

சதாடங் கி ளவத்தார்.


“பசுளேோறா வடகிழக்குப் பகுதி” என்பது ேரே் வைர்ப்பு ேற்றுே் காடு வைர்ப்பு
மபான்றவற் றின் முக்கியத்துவத்ளத எடுத்துளரக்குே் வளகயில் இந்தப் பிரெ்ொரத்திற் கு
வழங் கப்பட்ட முழக்கே் ஆகுே் .



இந்தப் பிரெ்ொரத்திளன அொே் ளரஃபிை் ஸ் ேற்றுே் மேகாலயா ோநிலே் ஆகியளவ
மேற்சகாை் கின்றன.



மேலுே்

மொஹ்ரா சபருநகர குடிநீ ர் வழங் குே்

திட்டத்திளனயுே்

அவர் சதாடங் கி

ளவத்தார்.

மாநிலெ் செய் திகள்
SALT திட்டம்


ஆந்திர ோநில அரொனது ‘ஆந்திராவின் கற் றல் ோற் றத்திற் கு ஆதரவு அைித்தல் ’ எனுே்
திட்டத்திளன (Supporting Andhra’s Learning Transformation – SALT) சதாடங் கியுை் ைது.



உலக வங் கியினால் 250 மில் லியன் டாலர் கடன் சபறுே் இது, அரசுப் பை் ைிகைில்
அடித்தைக் கற் றல் முளறளய ோற் றுவதற்கான திட்டத்திளனெ் செயல் படுத்துவதன்
மநாக்கில் சதாடங் கப்பட்டுை் ைது.



ஆரே் பப் பை் ைிகளை வலுப்படுத்துதல் ேற் றுே் ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி ேற் றுே் திறன்
மேே் பாட்டிளன வழங் குதல் ஆகியளவ இத்திட்டத்தின் முக்கிய மநாக்கங் கை் ஆகுே் .

பமகக்கணிறம ொர்ந்த சுகாதார திட்டம் – சடல் லி


2022 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் ோதத்திற் குை் மேகக் கைிளே அடிப்பளடயிலான சுகாதார நல
தகவல்
மேலாை்ளே
சதரிவித்துை் ைது.



அளேப்பானது

உருவாக்கப்படுே்

என

சடல் லி

அரசு

இந்தியாவில் இந்த அளேப்பிளனக் சகாை்டுை் ை ஒமர இடோக சடல் லி உருப் சபறுே் .
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இதமனாடு, ஒரு சுகாதார உதவி எை்ணுே் வழங் கப்படுே் .



சடல் லிளயெ் மெர்ந்த ேக்களுக்கு மின்னணு சுகாதார அட்ளடகளை வழங் குவதற்காக
சிறப்புக் கைக்சகடுப்புகளுே் மேற்சகாை் ைப்படுே் .

தகவல் சதாழில் நுட் க் சகாள் றக – ஆந்திர ் பிரபதெம்


ஆந்திரப் பிரமதெ அரொனது தனது புதிய ஆந்திரப் பிரமதெ தகவல் சதாழில் நுட்பக்
சகாை் ளக 2021-24 என்ற சகாை் ளகயிளன சவைியிட்டுை் ைது.



இந்தக் சகாை் ளகக்கு முதலளேெ்ெர் Y.S. சஜகன்மோகன் சரட்டி தளலளேயிலான ோநில
அளேெ்ெரளவயினால் ஒப்புதல் அைிக்கப் பட்டது.



இந்தக் சகாை் ளகயானது 2024 ஆே் ஆை்டு ோர்ெ் 31 வளர நளடமுளறயில் இருக்குே் .

உத்தரகாண்டின் புதிய முதல் வர்


உத்தரகாை்டின் அடுத்த முதலளேெ்ெராக புஷ்கர் சிங் தாமி சபாறுப்மபற்க உை் ைார்.



இவர் உத்தரகாை்டின் இைே் வயது முதலளேெ்ெர் ஆவார்.



45 வயதான புஷ்கர் சிங் தாமி உதே் சிங் நகர் ோவட்டத்திலுை் ை கத்திோ சதாகுதியின் ஒரு
ெட்டேன்ற உறுப்பினராவார்.



திராத் சிங் ராவத்ளத அடுத்து இவர் முதலளேெ்ெராக சபாறுப்மபற்க உை் ைார்.

நிதி உதவித் திட்டம் – சடல் லி அரசு


சடல் லியின் முதலளேெ்ெர் அரவிந்த் சகஜ் ரிவால் அவர்கை் ‘முக்கிய ேந்தர
் ி மகாவிட்-19
பரிவார் ெஹயத்தா மயாஜனா’ எனப்படுே் ெமூக நலப் பாதுகாப்புத் திட்டே் ஒன்றிளனத்
சதாடங் கி ளவத்தார்.



மேலுே் மகாவிட்-19 சபருந்சதாற் றினால் தங் கைது அன்புக்குரியவர்களை இழந்த
குடுே் பங் களுக்கு நிதி உதவி வழங் குவதற் காக ஓர் இளைய தைத்திளனயுே் அவர்
சதாடங் கி ளவத்தார்.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றினால் தேது குடுே் ப உறுப்பினளர
இழந்த ஒவ் சவாரு குடுே் பத்திற் குே் ரூ.50,000 உதவித் சதாளகயானது வழங் கப்படுே் .



மேலுே் குடுே் பத்திற்கான வருோனே் ஈட்டுே் நபளர இழந்த குடுே் பத்திற் கு ஒவ் சவாரு
ோதமுே் கூடுதலாக ரூ.2500 சதாளகயானது வழங் கப்படுே் .

ெட்டமன்ை பமலறவ – பமை் கு வங் காளம்


மேற் கு வங் க ெட்டேன்ற கீழளவயானது ெட்டேன்ற மேலளவளய அளேப்பதற்கான ஒரு
தீர்ோனத்ளத நிளறமவற் றியுை் ைது.



அரசியலளேப்பின் 169வது ெட்டப் பிரிவின் கீழ் ஒரு ெட்டத்தின் மூலே் ஒரு ோநிலத்தில்
இரை்டாே்
ெட்டேன்ற
அளவயிளன
உருவாக்குவதற் குே்
(அ)
நீ க்குவதற்குே்
பாராளுேன்றத்திற் கு அதிகாரே் உை் ைது.
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இதற்காக அே் ோநிலத்தின் ெட்டேன்ற கீழளவயானது ஒரு தீர்ோனத்ளத சிறப்புப்
சபருே் பான்ளேயுடன் நிளறமவற் ற மவை்டுே் .



இந்திய அரசியலளேப்பின் 171வது ெட்டப் பிரிவின் படி ஒரு ோநிலத்தின் ெட்டேன்ற
மேலளவ உறுப்பினர்கைின் சோத்த எை்ைிக்ளகயானது அந்த ோநிலத்தின் ெட்டேன்ற
கீழளவயின் சோத்த உறுப்பினர்கை் எை்ைிக்ளகயின் மூன்றில் ஒரு பங் கிற் கு மேல்
இருக்கக் கூடாது.



மேலுே்

அந்த

ோநிலத்தின்

ெட்டேன்ற

மேலளவயினுளடய

உறுப்பினர்கைின்

எை்ைிக்ளகயானது 40க்கு குளறவாகவுே் இருக்கக் கூடாது.

சுறம இந்தியா ெவால் – உலக ொதறன


பசுளே இந்தியா ெவாலின் (Green India Challenge) கீழ் சதலுங் கானாவின் அதிலாபாத்தில்
ேரக்கன்றுகை் நடுே் நிகழ் வானது ஏற் பாடு செய் யப்பட்டது.



உை் ளூர் ெட்டேன்ற உறுப்பினர் மஜாகு ராேை்ைாவின் பிறந்த நாளைசயாட்டி ஒரு ேைி
மநரத்தில் ஒரு மில் லியன் ேரக்கன்றுகை் நடப்பட்டன.



இதன் மூலே் 2019 ஆே் ஆை்டில் 3,03,000 ேரக்கன்றுகை் நடெ் செய் த துருக்கியின்
ொதளனயிளன பசுளே இந்தியா ெவால் முறியடித்துை் ைது.



பசுளே

இந்தியா

ெவாளல

நிறுவியவர்

மஜாகினப்பை் ைி

ெந்மதாஷ்

குோர்

(ோநிலங் கைளவ உறுப்பினர்) என்பவராவார்.

மிஸ்ரி செர்ரி


ழ ஏை் றுமதி

காஷ்மீர் பை் ைத்தாக்குப் பகுதியின் மிஸ்ரி வளக செர்ரி பழங் கை் அடங் கிய முதலாவது
ெரக்குப் சபட்டகோனது ஸ்ரீநகரிலிருந்து துபாய் க்கு ஏற் றுேதி செய் யப் பட்டுை் ைது.



ஜே் மு & காஷ்மீர் ஒன்றியப் பிரமதெோனது வைிக வளகயிலான செர்ரி பழங் கைின்
உற் பத்தியில் 95%க்குே் மேல் உற் பத்தி செய் கிறது.



இங் கு டபுல் , ேக்ேலி, மிஸ்ரி ேற்றுே் இத்தாலி ஆகிய நான்கு வளக செர்ரி பழங் கை்
உற் பத்தி செய் யப்படுகின்றன.
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சடல் லியின் கலால் வரிக் சகாள் றக 2021-22


சபாது ேக்களுக்காக சடல் லியின் கலால் வரிக் சகாை் ளக 2021-22 ெமீபத்தில் சவைியிடப்
பட்டது.



சடல் லி அரொனது இந்தக் சகாை் ளகயின் கீழ் , தங் குே் விடுதிகை் , கிைப் ேற் றுே்
உைவகங் கைில் உை் ை ேதுபானக் களடகளுக்கான புதிய விதிமுளறகளை வகுத்து
உை் ைது.



சகாை் ளக ஆவைத்தின் படி, சவைிநாட்டவர்கை் அதிகே் வருளக தந்த 28 ஆவது நகரோக
சடல் லி உை் ைது.



இந்தியாவில் சுற் றுலாப் பயைிகை் அதிகே் வருளக தருே் நகரங் கைின் பட்டியலில்
சடல் லி முதலிடத்தில் உை் ைது.



கலால் வரியானது அரசின் வருவாய் க்கான முதன்ளே ஆதாரோகுே் .



சடல் லியில் வருவாயிளன அதிகரிப்பதளன மநாக்கோகக் சகாை்டு கலால் வரிக்
சகாை் ளகயில் சீர்திருத்தங் கை் மேற்சகாை் ைப்பட்டு புதிய வரிக்சகாை் ளகயானது முன்
ளவக்கப்பட்டுை் ைது.



இது ேதுபான கடத்தல் குே் பளலயுே் ஒழிக்குே் .



இப்புதிய சகாை் ளகயின்படி, தங் குே் விடுதிகை் , கிைப் ேற் றுே் உைவகங் கைிலுை் ை
ேதுபானக் களடகை் அதிகாளல 3 ேைி வளர திறந்து இருக்குே் .



ேதுபான வர்த்தகத்தின் சில் லளற விற் பளனயில் அரசு சபருேைவில் ஈடுபடாது.



இதனால் சடல் லியில் அரசிற் குெ் சொந்தோன ேதுபானக் களடகை் மூடப்பட்டு தனியார்
துளறயினருக்கு வாய் ப்புகை் வழங் கப்படுே் .
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சிலந்திகள் – அொம்


அொமின் மேற் குப் பகுதியின் சிராங் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியின் (Chirang Reserve
Forest) ஜார்பாரி வனப் பிரிவில் (Jharbari range) இரை்டு புதிய சிலந்தி இனங் கை் கை்டறியப்
பட்டுை் ைன.



இரு சிலந்தி இனங் களுே் ஒமர இடத்தில் வாழ் கின்றன.



கிமரசவலியா மபாமரா என்பது புதிதாக கை்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலத்தில் வளல அளேக்குே்
சிலந்தி ஆகுே் .



சடக்சிபஸ் க்சைய் னி என்பது ஓரியை்டல் குதிக்குே் சிலந்தி (oriental jumping spider) ஆகுே் .



இந்த இரு சிலந்தி இனங் களுே் மபாமடாலாை்ட் பிராந்தியப் பகுதியில் கை்டறியப்
பட்டுை் ைன.



கிமரசவலியா மபாமரா இனோனது சநமிசிமட (Nemesiidae) குடுே் பத்ளதெ் மெர்ந்தது.



சடக்சிபஸ் கசைய் னி இனோனது ொல் டிசிமட (Salticidae) குடுே் பத்ளதெ் மெர்ந்தது.



ொல் டிசிமட குடுே் போனது புவியிலுை் ை அளனத்து சிலந்தி இனங் கைின் மிகப்சபரிய
குடுே் போகுே் .

நகரும் வறகயிலான சுரங் க ் ாறத நன்னீர் வாழ் உயிரின காட்சியகம்



சபங் களூரு

நகரின்

இரயில்

நிளலயோனது

இந்தியாவின்

முதலாவது

நகருே்

வளகயிலான சுரங் கப் பாளத நன்னீர ் வாழ் உயிரினக் காட்சியகத்ளத (movable freshwater
tunnel aquarium) சகாை்டுை் ைதாக ோறியுை் ைது.


இந்த அதி நவீன நீ ர்வாழ் உயிரினக் காட்சியகோனது இந்திய இரயில் மவ நிளலய
மேே் பாட்டுக் கழக நிறுவனே் ேற் றுே் HNi அக்வாட்டிக் கிங் டே் எனுே் அளேப்பு
ஆகியவற் றால் இளைந்து உருவாக்கப்பட்டது.



சபங் களூரு நகர இரயில் நிளலயோனது கிராந்திவீர ெங் சகாலி ராயை்ைா ரயில் மவ
நிளலயே் எனவுே் அளழக்கப்படுகிறது.



இது அமேொன் நதியின் வடிவத்ளத அடிப்பளடயாகக் சகாை்டு உருவாக்கப்பட்டது.



இதன் நீ ைே் 12 அடி ஆகுே் .
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குஜராத் ெர்வபதெ கடல் ொர் நடுவண் றமயம்


குஜராத் கடல் ொர் பல் களலக்கழகோனது GIFT நகரின் ெர்வமதெ நிதியியல் ளேய
ஆளையத்துடன் (IFSCA) புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தே் ஒன்ளற மேற்சகாை்டுை் ைது.



இது குஜராத் ெர்வமதெ கடல் ொர் நடுவை் ளேயத்திளன நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்த ே்
ஆகுே் .



இது கடல் ொர் ேற் றுே் கப்பல் மபாக்குவரத்துத் துளற சதாடர்பான சிக்கல் களுக்கான
வழக்குகளுக்குத் தீர்ப்பு வழங் குதல் ேற் றுே் விொரித்தல் ஆகியவற் றிற்கான இந்தியாவின்
முதலாவது கடல் ொர் நடுவை் ளேயே் ஆகுே் .



இது காந்திநகரிலுை் ை GIFT நகரில் அளேந்துை் ை குஜராத் கடல் ொர் வாரியத்தினால்
அளேக்கப்பட்டு வருே் கடல் ொர் சதாகுப்பு அளேப்பின் ஓர் அங் கோக இருக்குே் .

டிஜிட்டல் பகந்திரா


அமேொன் நிறுவனோனது குஜராத்திலுை் ை சூரத்தில் இந்தியாவின் முதலாவது டிஜிட்டல்
மகந்திரா ளேயத்ளத அளேத்துை் ைது.



அமேொன் டிஜிட்டல் மகந்திராவிளன குஜராத் ோநில முதலளேெ்ெர் விஜய் ரூபானி
திறந்து ளவத்தார்.



அமேொனின்

டிஜிட்டல்

மகந்திரா

ளேயோனது

சிறு,

குறு

ேற் றுே்

நடுத்தர

நிறுவனங் களுக்கு இளையவழி வர்த்தகத்தின் பயன்கை் பற் றி அறிந்து சகாை் வதற்கான
ஒரு வாய் ப்பிளன வழங் குகிறது.

பூமி


ண்டுகா
இது

ஒவ் மவார்

ஆை்டுே்

மேற் சகாை் ைப்படுே்

விவொயெ்

செயல் முளறயின்

சதாடக்கத்ளதக் குறிக்குே் ஒரு சகாை்டாட்ட நிகழ் வாகுே் .


இது ஆந்திரப் பிரமதெத்தின் மகாயா பழங் குடியினரால் சகாை்டாடப்படுகிறது.



இந்தத் திருவிழாவின் ஓர் அங் கோக ஆை்களுக்கு மவட்ளடயாடுதல் சபாறுப்பானது
கட்டாயோக வழங் கப்படுே் .



மவட்ளடயாடி

சகாை்டு வந்த சபாருட்கைானது

ஒவ் சவாரு நாைின்

ோளலயிலுே்

நளடசபறுே் விருந்தில் அந்த கிராேத்தின் அளனத்துக் குடுே் பத்தினருக்குே் பிரித்து
வழங் கப் படுே் .


இது வழக்கோக ஜுன் ோதத்தில் சகாை்டாடப்படுகிறது.
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இந்திய இரயில் பவ வறர டத்தில் மணி ் பூர்


அொமின் சில் ொர் இரயில் நிளலயத்திலிருந்து மொதளன ஓட்டத்திற்காக புறப்பட்ட
ராஜ் தானி

விளரவு

ரயில்

என்ற

பயைிகை்

இரயிலானது

ேைிப்பூரில்

உை் ை

ளவங் ளகசுன்பாவ் இரயில் நிளலயத்ளத அளடந்தது.


இதன் மூலே் இந்திய இரயில் மவ வளரபடத்தில் ேைிப்பூர் ோநிலே் இளைக்கப் பட்டது.



ளவங் ளகசுன்பாவ்

முதல்

இே் பால்

(ேைிப்பூரின்

தளலநகர்)

(Vaingaichunpao-Imphal)

வளரயிலான இரயில் பாளதயுே் கட்டுோன நிளலயில் உை் ைது.


இது நிளறவளடந்து விட்டால் இே் பாலுக்கு அருகளேந்த ஒரு மிக நீ ைோன இரயில்
ரயில் மவ சுரங் கப்பாளதயாக இது திகழுே் .

2021-2030 காலகட்டத்திை் கான மக்கள் சதாறக சகாள் றக – உத்தர ் பிரபதெம்


உத்தரப் பிரமதெ அரொனது உத்தரப் பிரமதெ ேக்கை் சதாளக (கட்டுப்பாடு, நிளலப்பாடு
ேற் றுே் நலே் ) ேமொதா, 2021 என்று தளலப்பிடப்பட்ட ேக்கை் சதாளக கட்டுப்பாட்டு
ேமொதாளவ முன்சோழிந்துை் ைது.



2021-2030 காலகட்டத்திற்கான புதிய ேக்கை் சதாளக
பிரமதெ அரசு அறிவித்துை் ைது.



இரு குழந்ளதகளுக்கு மேல் சகாை்டிருப்பவர்கை் உை் ைாட்சித் மதர்தலில் பங் மகற் க இந்த
ேமொதா தளட விதிக்கிறது.
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சகாை் ளகயிளனயுே் உத்தரப்



மேலுே் அரசு மவளலகளுக்கு விை்ைப்பிக்கவுே் அல் லது பதவி உயர்வு சபறுவதற் கு
விை்ைப்பிக்கவுே் இவர்களுக்குத் தளட விதிக்கப் படுகிறது.



மேலுே் அரசு ோனியங் களைப் சபறுவதற் குே் இவர்களுக்கு அனுேதி கிளடயாது.



இந்தப் புதிய சகாை் ளகயில் ேக்கை் சதாளக கட்டுப்பாட்டிற் கு உதவுே் நபர்களுக்கு
ஊக்கத் சதாளக வழங் குவதற்கான விதிமுளறகை் உை் ைன.



இரு குழந்ளத முளறளயப் பின்பற்றுே் அரசுப் பைி அதிகாரிகளுக்கு அவர்கைின் முழு
பைிக்காலத்தின் மபாது கூடுதலாக இரை்டு ெே் பை உயர்வுகை் வழங் கப்படுே் .



முழு ஊதியே் ேற் றுே் சகாடுப்பனவுகளுடன் கூடிய 12 ோதகால ேகப்மபறு அல் லது
தந்ளதப் மபறு விடுப்பானது அவர்களுக்கு வழங் கப்படுே் .



மேலுே் மதசிய ஓய் வூதியத் திட்டத்தின் (National Pension Scheme) கீழ் , பைியேர்த்துபவர்
பங் கைிப்பு நிதியில் 3% அதிகரிக்கப்படுே் .

இந்தியாவின் முதலாவது பூவாத தாவரெ் செடித் பதாட்டம்


உத்தரகாை்டின் மடராடூனிலுை் ை திமயாபன் பகுதியில் இந்தியாவின் முதலாவது பூவாத
தாவரெ் செடிகைின் மதாட்டோனது திறக்கப் பட்டுை் ைது.



ெக்ரதா நகர் என்ற ோவட்டத்தில் அளேந்துை் ை இந்தத் மதாட்டோனது ெமூக ஆர்வலரான
நவ் தியால் என்பவரால் திறக்கப்பட்டதாகுே் .



பூவாத தாவரங் கை் (கிரிப்மடாமகமே) என்றால் “ேளறவு நிளல இனப்சபருக்கே் ” (hidden
reproduction) என்று சபாருைாகுே் .



இதில் எந்தவித விளதகளுே் பூக்களுே் உற் பத்தி செய் யப் படுவதில் ளல என்பளத இந்த
சொல் குறிக்கிறது.



எனமவ பூவாத தாவரங் கை் விளதயற் ற தாவரங் கைாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
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இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் திரவ இயை் றக எரிவாயு உை் த்தி றமயம் –
நாக்பூர்


ொளலப் மபாக்குவரத்து ேற் றுே் சநடுஞ் ொளலத் துளற அளேெ்ெர் நிதின் கட்கரி அவர்கை்
நாக்பூரில் அளேக்கப்பட்டுை் ை இந்தியாவின்
முதலாவது தனியார் திரவ இயற் ளக
எரிவாயு உற் பத்தி ளேயத்திளனத் திறந்து ளவத்தார்.



இந்த

உற் பத்தி

ளேயோனது

ஆயுர்மவத

ேருந்து

உற் பத்தியாைரான

ளபத்யநாத்

ஆயுர்மவதக் குழுேத்தினால் அளேக்கப்பட்டது.


திரவ இயற் ளக எரிவாயு என்பது சபருேைவில் மீத்மதளனயுே்
ஈத்மதளனயுே் (C2 H2) சகாை்ட ஒரு இயற் ளக எரிவாயு ஆகுே் .

(CH4)

சிறிதைவு



இது ேைேற்ற, நிறேற் ற, விஷத்தன்ளேயற் ற ேற் றுே் கரிெ்சிளதவிற் குட்படாத (noncorrosive) ஒரு வாயுவாகுே் .

கட்ெ ் புத்தாண்டு


கட்ெ ் புத்தாை்டானது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் அொதா ோதத்தில் நிலவின் மதய் பிளறயின்
மபாது அல் லது சுக்ல பக்ொவின் இரை்டாே் நாைன்று களடபிடிக்கப் படுகிறது.



2021 ஆே் ஆை்டில் இது ஜூளல 12 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது.



விக்ரே் ொே் வாட் 2078 ஆனது கட்ெ ் பகுதியில் 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 12 ஆே்
மததியிலிருந்துத் சதாடங் கியது.



விக்ரே் ொே் வாட் என்பது இந்திய துளைக் கை்டத்தின் பல் மவறு பகுதிகைில் வாழுே்
இந்து ேற் றுே் சீக்கியெ் ெமுதாயத்தினரால் பயன்படுத்தப்படுே் ஒரு நாை் காட்டி முளற
ஆகுே் .



இந்தத் திருவிழாவானது குஜராத் ோநிலத்தின் கட்ெ ் பகுதியில் ேளழப் சபாழிவின்
சதாடக்கத்ளதக் குறிக்கிறது.

குன்வர் யாத்திறர


உத்தரப் பிரமதெ ோநிலத்தில் ‘குன்வர் யாத்திளரளய’ நடத்துவதற் கு உெ்ெநீ திேன்றே்
அனுேதி வழங் கிட மவை்டி ஒரு அறிக்ளகளய சவைியிட்டுை் ைது.



குன்வர் யாத்திளர என்பது சிவ பக்தர்கைால் ஆை்டுமதாறுே் மேற்சகாை் ைப்படுே் ஒரு
புனித யாத்திளரயாகுே் .

173



சபருே் பாலுே் வடக்கு ோநிலங் களைெ் மெர்ந்த பக்தர்கை் , சவறுே் கால் கைில் நடந்து
சென்று உத்தரகாை்டிலுை் ை ஹரித்துவாரில் கங் ளக நதியிலிருந்து நீ ளரெ் மெகரித்து
தங் கை் பகுதியிலுை் ை சிவ ஆலயங் கைில் ெேர்ப்பிப்பர்.



2021 ஆே் ஆை்டு குன்வர் யாத்திளரயானது ஜூளல 25 அன்று சதாடங் க உை் ைது.



கடந்த ஆை்டு மகாவிட் – 19 சபருந்சதாற் று ேற் றே் ஊரடங் கு காரைோக இந்த
யாத்திளரயானது ரத்து செய் யப்பட்டது.

நீ திமன்ை வழக்காடுதல் களின் பநரடி ஒளி ர ் பு


தேது

விருப்பத்திளனத்

சதரிவிக்குே்

அளனத்து

நீ திேன்ற

அேர்வுகைின்

வழக்காடுதல் கைின் மநரடி ஒைிபரப்பிளன ஜூளல 17 முதல் சதாடங் க உை் ைதாக
குஜராத் உயர்நீதிேன்றே் அறிவித்துை் ைது.


வழக்காடுதல் களை காசைாலி வாயிலாக சபாது ேக்களைப் பார்ளவயிட அனுேதித்த
நாட்டின் முதல் உயர்நீதிேன்றோக இது உருசவடுத்துை் ைது.



இதற்கு முன்பாக 2020 ஆை்டு அக்மடாபர் ோதத்தில் இந்த உயர்நீதிேன்றோனது
தளலளே நீ திபதி தளலளேயிலான நீ திேன்ற வழக்காடுதல் களைப் சபாதுேக்கை்
பார்ளவக்காக யூடியூப் தைத்தில் மநரடியாக ஒைிபரப்பு செய் யத் சதாடங் கியது.

பமாங் க்


ழம்

இோெ்ெலப் பிரமதெத்தின் குலு பகுதியில் சீனா நாட்ளடெ் மெர்ந்த ‘மோங் பழத்தின்’ (monk
fruit) ொகுபடி சதாடங் கப் பட்டுை் ைது.



இந்தப் பழோனது இோெ்ெலப் பிரமதெத்தில் கைெ் மொதளனக்காக அறிமுகப் படுத்தப்
பட்டுை் ைது.
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இது அறிவியல் ஆராய் ெ்சி ேற் றுே் சதாழில் துளற சதாழில் நுட்ப ேன்றத்தின் இோலய
உயிரிவைத் சதாழில் நுட்ப நிறுவனத்தினால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது.



மோங்

பழோனது

குளறவான

கமலாரிகை்

உளடய

இயற் ளகயான

இனிப்பூட்டுே்

பை்புளடயதாக அறியப் படுகிறது.

ப ானலு திருவிழா


‘மபானலு’ என்பது ஒவ் மவார் ஆை்டின் ‘ஆெதே் ’ (ஜுன்/ஜூளல) எனுே் சதலுங் கு ோதத்தில்
சகாை்டாடப் படுே் ஒரு பாரே் பரிய நாட்டுப்புற திருவிழாவாகுே் .



இது ளஹதராபாத் ேற் றுே் செகந்திராபாத் ஆகிய இரட்ளட நகரங் கைிலுே் சதலங் கானா
ோநிலத்தின் இதர சில பகுதிகைிலுே் சகாை்டாடப்படுகிறது.



‘மபானலு’ திருவிழாவானது சதலங் கானாவின் ‘ோநிலத் திருவிழாவாக’ அறிவிக்கப்
பட்டுை் ைது.



இது 2014 ஆே் ஆை்டில் அந்த ோநிலே் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, K. ெந்திரமெகர் ராவ்
தளலளேயிலான அரசினால் அறிவிக்கப்பட்டது.

‘ஒபர வட்டாரம் , ஒபர உை் த்தி ் ச ாருள் ’ திட்டம்


ஹரியானா ோநில அரொனது ‘ஒமர வட்டாரே் , ஒமர உற் பத்திப் சபாருை் ’ என்ற ஒரு
திட்டத்ளத விளரவில் அறிமுகப்படுத்த உை் ைது.



இது அே் ோநிலத்தின் கிராேப்புற பகுதிகைில் உை் ை சிறுசதாழிற்ொளலகளுக்கு
ஊக்கேைித்து அவற் ளற மேே் படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டோகுே் .



இத்திட்டத்தின் கீழ் ோநிலத்தின் ஒவ் சவாரு வட்டாரங் களையுே் சில சதாழில் துளற
இலக்குடன் இளைப்பதற்கு அரசு திட்டமிட்டுை் ைது.

அகார் மரவளர் ் பு


திரிபுரா ோநில அரொனது அகார் வளக ேரங் களை வைிக ரீதியாகப் பயிரிடுவளத
ஊக்குவிப்பதற் கான ஒரு முன்சனடுப்பிளன மேற்சகாை்டுை் ைது.



அகார் என்பது திரிபுரா ோநிலத்தில் அதிகே் வைருே் ஒரு பசுளே ோறா ேர வளக ஆகுே் .
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அொம் விவகாரங் கள்
❖

அசாம்

மாநிலத்தின் "பழங் குடியினர் மை் றும்

பழங் குடி சமூகங் களின் நம் பிக்றக,

கலாச்சாரம் மை்றும் மரபுகள் " ஆகியவை் றைப் பாதுகாக்க ஒரு சுயாதீனத் துறைறய
உருவாக்குவதாக அசாம் அறமச்சரறவ அறிவித்துள் ளது.
❖

வமலும் குவஹாத்தியில் வசாதறன அடிப்பறெயில் மதுபானங் கறள ஆன்றலன்
விை் பறனக்கும் , வாங் குவவார் வீெ்டிை் கு விநிவயாகம் டசய் வதை் கும் இது ஒப்புதல் அளித்து
உள் ளது.

Scene of crime officers
❖

கர்நாெக மாநிலக் காவல் துறையானது 206 ‘Scene of crime’ (குை் ைங் களின் வபாதான சாெ்சி)
அதிகாரிகறளப் பைியில் வசர்க்க உள் ளது.

❖

இவர்கள்

அந்த

மாநிலத்தில்

குை் ைம்

நெக்கும்

இெங் களிலிருந்து

முக்கியமான

ஆதாரங் கறள ஆய் வு டசய் து வசகரிப்பார்கள் .
❖

இந்த அதிகாரிகளுக்கு காந்திநகரில் உள் ள வதசியத் தெய அறிவியல் பல் கறலக் கழகம்
மை் றும் றஹதராபாத்தில் உள் ள மத்தியத் தெய அறிவியல் ஆய் வகம் ஆகியவை் றில்
பயிை்சி அளிக்கப்படும் .

❖

இந்த அதிகாரிகளுக்காக வவை்டி ஒரு பிரத்திவயக ‘நெமாடும் தெயவியல் ஆய் வகத்றத’
ஏை் படுத்தவும் காவல் துறை திெ்ெமிெ்டுள் ளது.

❖

இது கர்நாெக வரலாை் றிலும் , இந்திய வரலாை்றிலும் முதல் முறையாகக் டகாை்டு
வரப்பெ்டுள் ளது.

❖

1961 ஆம் ஆை்டில் லை்ெனில் , இது வபான்ை பதவி முதன்முதலில் உருவாக்கப்பெ்ெது.

செயை் றகக்பகாறள உருவாக்கும் அரசு ்
❖

ள் ளி

டபங் களூரில் உள் ள மல் வலஸ்வரம் அரசு சிறுவர் உயர்நிறலப் பள் ளியானது 2022 ஆம்
ஆை்டில் டசயை் றகக்வகாள் ஏவுதல் திெ்ெத்தின் ஒரு பகுதியாக உருடவடுக்க உள் ளது.

❖

இது, டசயை் றகக்வகாறள உருவாக்க உள் ள நாெ்டின் முதல் அரசுப் பள் ளியாக மாை
உள் ளது.

❖

நாெ்டின் 75வது சுதந்திர தினத்றதக் டகாை்ொடும் விதமாக 75 டசயை் றகக் வகாள் கறள
ஏவும்

ஒரு

கனவுத்

திெ்ெத்றத

இந்தியத்

டதாழில் நுெ்ப

காங் கிரஸ்

சங் கம்

உருவாக்கியுள் ளது.

ஆதர்ஷ் ஸ்மரக் திட்டம்
❖

இந்தத் திெ்ெத்தின் கீழ் ஆந்திர மாநிலத்தில் மூன்று நிறனவுச் சின்னங் கள் அறெயாளம்
காைப் பெ்டுள் ளன.

❖

ஸ்ரீகாகுளத்தில்

உள் ள

சாலிஹை்ெத்தில்

உள் ள

டபளத்த

மிச்சங் கள் ,

குை்டூரின்

நாகார்ஜுனடகாை்ொவில் உள் ள நிறனவுச் சின்னங் கள் மை் றும் அனந்தப்பூரில் உள் ள
வீரபத்ரா வகாயில் ஆகியறவ இந்தத் திெ்ெத்திை்கு வதர்வு டசய் யப்பெ்டுள் ளன.
❖

இந்த

நிறனவுச்

சின்னங் கள்

கூடுதல்

தளங் களாக மாை் ைப்படும் .
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வசதிகளுென்

சுை் றுலாறவ

ஊக்குவிக்கும்

❖

இந்தத் திெ்ெத்றத கலாச்சார அறமச்சகமானது 2014 ஆம் ஆை்டில் டதாெங் கியது.

B.S. எடியூர ் ா

தவி விலகல்

கர்நாடக

முதலளேெ்ெர்



B.S.

எடியூரப்பா,

தனது

2

ஆை்டுகால

அரசின்

ஒரு

சகாை்டாட்டத்தின் மபாது தான் பதவி விலகுவதாக அறிவித்தார்.


கட்சியில் அவருக்குப் பதிலாக மவசறாருவளரத் மதர்ந்சதடுக்குே் வளர இவர் தற் காலிக
முதலளேெ்ெராகப் பைியாற் றுவார்.



BS எடியூரப்பா முதன்முளறயாக பா.ஜ.க.வின் ொர்பாக சதன்னிந்தியாவில் முதல் வர்
ஆனார்.
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இவர் நான்கு முளற கர்நாடகாவின் முதலளேெ்ெராகப் சபாறுப்பு வகித்தார்.



கர்நாடக ோநில வரலாற் றிமலமய இவ் வைவு முளற பைியாற் றிய ஒமர முதலளேெ்ெர்
இவமர ஆவார்.

கவிதா மபலாத்


சதலுங் கானா ராஷ்டிரிய ெமிதி கட்சிளயெ் மெர்ந்த ேக்கைளவ உறுப்பினர் கவிதா
ேமலாத் என்பவர் ளஹதராபாத்தின் ஒரு சிறப்பு நீ திேன்றத்தால் தை்டளன விதிக்கப்
பட்டுை் ைார்.



இவர்

2019

ஆே்

ஆை்டு

ேக்கைளவத்

மதர்தலில்

வாக்காைர்களுக்கு

லஞ் ெே்

சகாடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.


சதலுங் கானாவின் ேஹபூபாபாத் என்ற சதாகுதிளயெ் மெர்ந்த இவர், பாராளுேன்ற
உறுப்பினர் ேற் றுே்

ெட்டேன்ற உறுப்பினர் மீதான வழக்குகைின் சிறப்பு அேர்வு

நீ திேன்றத்தினால் தை்டிக்கப்பட்டார்.

சமாத்த சுை் றுெ்சூழல் உை்


த்தி – உத்தரகாண்ட்

உத்தரகாை்ட் அரொனது தனது ோநிலத்தின் இயற் ளக வைங் கைின் ேதிப்பீட்டிளன
சோத்த உை் நாட்டு உற் பத்தியின் வரிளெயில் சோத்த சுற்றுெ்சூழல் உற் பத்தியாக
ேதிப்பிட உை் ைளத அறிவித்துை் ைது.



சோத்த சுற்றுெ்சூழல் உற் பத்தியானது ஒரு பகுதியின் சூழ் நிளல செயல் பாடுகளைக்
கைக்கிடுே் ஒரு ேதிப்பீட்டு முளறயாகுே் .



இது ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியின் ேக்களுக்கு சுற் றுெ்சூழல் அளேப்பினால் (காடுகை் ,
நீ ர்நிளலகை் , சபருங் கடல் கை் மபான்ற) வழங் கப்படுே் ெரக்கு ேற் றுே் மெளவகைின் ஒட்டு
சோத்த வருடாந்திர ேதிப்பிளனக் குறிக்கிறது.



இது சுற் றுெ்சூழல் அளேப்பின் மெளவகைின் மீதான ேதிப்பிளன ஒரு ஒற்ளற நாையப்
பதின்ே முளறயில் தருகிறது.



‘சுற் றுெ்சூழல்
அளேப்பின்
மெளவகை் ’
எனுே்
சொற்கூறானது
சுற் றுெ்சூழல்
பிரெ்சிளனகளுக்குத் தீர்வு காை்பதற் கு கல் வி நிறுவனங் களை ஈர்க்குே் மநாக்கில் 1981
ஆே் ஆை்டில் உருவாக்கப்பட்டது.



சுற் றுெ்சூழல்

அளேப்பின்

மெளவகை்

என்பது

சுற்றுெ்சூழல்

அளேப்பின்

செயல் பாடுகைிலிருந்து மநரடியாகமவா அல் லது ேளறமுகோகமவா ேக்கை் சபறுே்
பயன்கை் ஆகுே் .

ெவராஜ் S. ச ாம் றம


கர்நாடக பா.ஜ.க ெட்டேன்றக் கட்சியானது லிங் காயத்து ெமூகத்தின் ஒரு

ெட்டேன்ற

உறுப்பினரான பெவராஜ் S. சபாே் ளே என்பவளர புதிய முதலளேெ்ெராக ஒரு ேனதாக
மதர்ந்சதடுத்துை் ைது.


B.S. எடியூரப்பா அவர்களையடுத்து இவர் அந்தப் சபாறுப்பின ஏற்க உை் ைார்.



இவர் கர்நாடகாவின் 23வது முதலளேெ்ெராகப் சபாறுப்மபற்க உை் ைார்.

178

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் , மை் றும் நிகழ் வுகள்
சிைந் த கட்டட ் ச ாறியியல் ொதறன விருது


ஜப்பானின் கட்டடப் சபாறியாைர் ெமூக அளேப்பானது (Japan Society of Civil Engineers – JSCE)
சடல் லி சேட்மரா இரயிலுக்கான ‘முதல் , இரை்டாே் ேற் றுே் மூன்றாே் கட்டத் திட்டப்
பைிகளுக்கு 2020 ஆே் ஆை்டிற்கான ேதிப்பு மிக்க சிறந்த கட்டடப் சபாறியியல் ொதளன
விருதிளன’ வழங் கியுை் ைது.



சடல் லி சேட்மரா இரயில் திட்டோனது ISCE அளேப்பினால் “உயர்தர உை் கட்டளேப்பு
மேே் பாட்டுத் திட்டே் ” என அளழக்கப் பட்டது.



இந்த விருதானது உலசகங் கிலுே் உை் ை கட்டடப் சபாறியியல் சதாழில் நுட்பத்தின்
மேே் பாட்டிளன எடுத்துக் காட்டுே் மிகவுே் குறிப்பிடத்தக்க திட்டங் களுக்கு வழங் கப்
படுகிறது.

ஃபுகுபயாகா கிராண்ட்


பத்திரிக்ளகயாைர்

ரிசு – 2021
பலகுமி

ொய் நாத்

(Palagummi

Sainath)

என்பவருக்கு

2021

ஆே்

ஆை்டிற்கான ஃபுகுமயாகா சபருளேமிகு பரிொனது (Fukuoka Grand Prize) வழங் கப்
பட்டுை் ைது.


இவர் இந்தியாவில் உை் ை வறுளேமிக்க விவொய கிராேங் கை் குறித்து சதாடர்ந்து ஆய் வு
செய் து வருே் ஒரு உறுதி மிக்க பத்திரிக்ளகயாைராவார்.



இந்த விருதானது ஜப்பானின் ஃபுகுமயாகா நகரே் ேற் றுே் ஃபுகுமயாகா நகர ெர்வமதெ
அறக்கட்டளை ஆகியவற் றினால் நிறுவப் பட்டதாகுே் .



இந்த

விருதானது

ஆசிய

கலாெ்ொரத்ளதப்

பாதுகாப்பதில்

ஆற் றுே்

சிறப்பான

பைிகளுக்காக தனிநபர்கை் ேற் றுே் நிறுவனங் களுக்கு வழங் கப்படுகிறது.


இவர் 2001 ஆே் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் உைவு ேற் றுே் மவைாை்
அளேப்பின் மபாயர்ோ என்ற பரிசிளனப் சபற் றவராவார்.



மேலுே் 2007 ஆே் ஆை்டில் ஆசியப் பத்திரிக்ளகயியலுக்கு அவர் ஆற் றிய சிறந்தப்
பங் கைிப்பிற்காக ரமோன் ேகமெமெ விருதிளனயுே் அவர் சபற் றுை் ைார்.
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“Decoding Shankar” – ஆவண ் டம்



2021 ஆே் ஆை்டு சடாமராை்மடா ெர்வமதெ ேகைிர் திளரப்பட விருது விழாவில்
ஆவைப்படப் பிரிவில் (சிறந்த சுயெரிளத) “Decoding Shankar” எனுே் ஆவைப் படத்திற்கு
சிறந்த திளரப்படே் எனுே் விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இது தீப்தி பிை் ளை சிவன் என்பவரால் இயற்றப்பட்ட ஒரு பளடப்பாகுே் .



இது பிரபல இளெக்களலஞர் ெங் கர் ேகாமதவனுளடய வாழ் க்ளக ேற் றுே் சதாழில்
வாழ் வு முளற பற் றி கூறுே் ஒரு படோகுே் .

குசவம் பு ராஷ்ட்ரிய புரஷ்கர்


புகழ் சபற் ற ஒடியா சோழிக் கவிஞரான டாக்டர் இராமஜந்திர கிமஷார் பாை்டா
என்பவருக்கு 2020 ஆே் ஆை்டிற் கான குசவே் பு ராஷ்ட்ரிய புரஷ்கர் என்ற விருதானது
வழங் கப் பட்டுை் ைது.



இது ேளறந்த கவிஞர் குசவே் பு அவர்கைின் நிளனவாக வழங் கப்படுே் ஒரு மதசிய
விருதாகுே் .



டாக்டர் இராமஜந்திர கிமஷார் பாை்டா அவர்களுக்கு 2010 ஆே் ஆை்டில் கங் காதர் மதசிய
விருதுே் 1985 ஆே் ஆை்டில் ொகித்திய அகாசடமி விருதுே் வழங் கப் பட்டது.
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K.V. ெம்

த்குமார் காலமானார்



இவர் ‘சுதர்ோ’ எனுே் ெேஸ் கிருத நாைிதழின் ஆசிரியர் (சதாகுப்பாைர்) ஆவார்.



இவருே் இவருளடய ேளனவியுே் இலக்கியே் ேற் றுே் கல் வித் துளறயில் ஆற் றியப்
பைிக்காக 2020 ஆே் ஆை்டில் இந்திய அரசின் பத்ேஸ்ரீ விருதிற்குத் மதர்ந்சதடுக்கப்
பட்டனர்.



மேலுே் சித்தருதா விருது, சிவராத்திரி மதசிமகந்திரா ஊடக விருது, அப்துல் கலாே் விருது
ேற் றுே் இதர பிற விருதுகளையுே் இவர் சபற் றுை் ைார்.



ெே் பத் குோர் அவர்கைின் தந்ளத பை்டித வரதராஜ ஐயங் கார் 1970 ஆே் ஆை்டில்
“சுதர்ோ” என்ற இதளழத் சதாடங் கினார்.



ளேசூரில் அெ்சிடப்பட்டு சவைியாகுே் “சுதர்ோ” நாைிதழானது உலகின் ஒமர ஒரு
ெேஸ்கிருத நாைிதழாகுே் .

ஐசியஸ் துகாரமி


ேகாராஷ்டிராவின் தாமன – கல் யாை் பகுதியில் குதிக்குே் திறனுளடய சிலந்திகைின்
இரை்டு புதிய இனங் கை் கை்டறியப்பட்டுை் ைன.



இவற்றுை்

ஒரு

இனத்திற்கு

துைிெ்ெல் மிக்க

காவல்

அதிகாரி

துகாராே்

ஓே் பிமை

என்பவரின் நிளனவாகப் சபயரிடப்பட்டுை் ைது.


இவர் 26/11 முே் ளப தீவிரவாத தாக் குதலில் உயிரிழந்தார்.



இந்தெ் சிலந்தி இனோனது ‘ஐசியஸ் துகாரமி’ என அளழக்கப் படுகிறது.

மூன்று புதிய குறுங் பகாள் கள் கண்டுபிடி ் பு



திருெ்சிளயெ்

மெர்ந்த

ஆசிரியர்

ேற்றுே்

ோைவர்

ஆகிமயார்

மூன்று

புதிய

குறுங் மகாை் களைக் கை்டறிந்துை் ைனர்.


இவற் றிற் குத் தற்காலிகோக BBM2101, BBM2102 ேற் றுே் BBM2103 எனப் சபயரிட்டு உை் ைனர்.



இந்த ஆராய் ெ்சியானது நாொவினால் மேற் சகாை் ைப்படுே் குடிேக்கை் அறிவியல் மீதான
ெர்வமதெ விை்சவைி ஆராய் ெ்சிக் கூட்டிளைவு என்ற திட்டத்தின் ஒரு அங் கே் ஆகுே் .



பால பாரதி என்கிற K. பாலகிருஷ்ைன் ேற் றுே் G. ஆழிமுகிலன் (இயற் பியல் ோைவர்)
ஆகிமயார் இந்த மூன்று குறுங் மகாை் கை்
ஆராய் ெ்சித் திட்டத்தில் பங் மகற் றனர்.
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கை்டறியப்பட்ட ெர்வமதெ குறுங் மகாை்



இவர்கை் இருவருே் இந்த நிகழ் ெசி
் யில் பங் மகற்ற திருெ்சி விை்சவைிெ் ெங் கத்தின்
உறுப்பினர்கைாவர்.

விண்சவளிக்கு ்

யணிக்கும் இரண்டாவது இந் திய வம் ொவளி ் ச ண்



ஸ்ரீொ பந்தல
் ா ஜூளல 11 அன்று ரிெ்ெர்டு பிரான்ென் என்பவருடன் விை்சவைிக்குப்
பயைிக்க உை் ைார்.



ரிெ்ெர்டு பிரான்ென் விர்ஜின் மகலக்டிக் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்.



பந்தல
் ா ‘யுனிட்டி22’ என்ற திட்டத்தின் ஆராய் ெ்சிப் பைிகளை மேற்சகாை் வார்.



இவர் விர்ஜின் மகலக்டிக் நிறுவனத்தின் ‘VSS யுனிட்டி’ என்ற கலத்தில் பயைிக்குே் ஆறு
விை்சவைி வீரர்களுை் ஒருவராவார்.



ஆந்திரப் பிரமதெத்தின் குை்டூர் ோவட்டத்தில் பிறந்த ஸ்ரீொ பந்த்லா ஹவுஸ்டனில்
வைர்ந்தவராவார்.



கல் பனா ொவ் லா அவர்களை அடுத்து விை்சவைிக்குப் பயைிக்குே் இந்தியாவில் பிறந்த
இரை்டாவது சபை்ேைி எனுே் சபருளேளய இவர் சபற உை் ைார்.



பந்தல
் ாவிற் கு முன்பாக விை்சவைிக்குப் பயைித்த ேற் ற இந்தியர்கை் ராமகஷ் ெர்ோ
ேற் றுே் சுனிதா வில் லியே் ஸ் ஆகிமயாராவர்.

டயானா விருதுகள் 2021 – D. கவின் பவந் தன்


சென்ளனளயெ் மெர்ந்த 17 வயது ோைவரான D. கவின் மவந்தன் 2021 ஆே் ஆை்டு
டயானா விருதுகளுக்குத் மதர்வு செய் யப்பட்ட பலருை் ஒருவராவார்.



அவரது ெமூக மெளவகளுக்காக இந்த அங் கீகாரோனது வழங் கப் பட்டுை் ைது.



“S.M.I.L.E.Y INDIA” எனுே் தனது இலாபமநாக்கேற்ற இளைஞர் அறக்கட்டளைக்காக மவை்டி
கவின் ஒரு பாராட்டுப் பத்திரத்ளத சபற் றார்.



இந்த விருதானது ெமூக மெளவ (அ) ேனிதாபிோனமிக்க நடவடிக்ளககளை மேற்
சகாை்டு வருே் 9 முதல் 25 வயதிற் குட்பட்ட 300 குழந்ளதகை் ேற் றுே் இைே் வயது
நபர்களுக்கு அங் கீகாரே் அைிக்கிறது.
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கவிதா ராவின் புத்தகம்


“Lady doctors : The Untold Stories of India’s First Women in Medicine” என்று தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு
புத்தகோனது கவிதா ராவ் என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகுே் .



இந்தப் புத்தகோனது வரலாற்றில் அதிகோக புறக்கைிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல்
சபை் ேருத்துவரின் களதகளை மீைெ் செய் து உளரக்கிறது.



இந்த புத்தகத்தில் ருக்ோபாய் ராவத்தினுளடய களதயானது கூறப்பட்டுை் ைது.



ருக்ோபாய் ஓர் இந்திய ேருத்துவர் ேற் றுே் சபை்ைியவாதி ஆவார்.



இவர் காலனித்துவ இந்தியாவின் முதல் சபை் ேருத்துவராக அறியப்படுகிறார்.



மேலுே் இவர் 1884 ேற் றுே் 1888 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இளடமய நளடசபற் ற தனது
குழந்ளதத் திருேைே் சதாடர்பான வரலாற் று முக்கியத்துவே் வாய் ந்த வழக்கிலுே்
சதாடர்புளடயவராக இருந்தார்.
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நடிகர் திலீ ் குமார் காலமானார்


பிரபல பாலிவுட் நடிகர் முகேது யூசூஃப் கான் தனது 98வது வயதில் காலோனார்.



திளரயுலகில் இவர் திலீப் குோர் என அறியப்படுகிறார்.



இவர் பாலிவுட்டின் டிராஜடி கிங் (tragedy king of Bollywood) எனவுே் பிரபலோக அறியப்
படுகிறார்.



இவரது களடசி திளரப்படே் 1998 ஆே் ஆை்டில் சவைியான கிலா என்பதாகுே் .



சிறந்த நடிகருக்கான பிலிே் ஃமபர் விருதிளனப் சபற் ற (1954) முதல் நடிகர் இவமர ஆவார்.



இவர் எட்டு முளற இந்த விருதிளனப் சபற் றுை் ைார்.



திலீப் குோர் அதிகபட்ெ விருதுகளை சவன்ற இந்திய நடிகராக கின்னஸ் உலக ொதளனப்
புத்தகத்தில் இடே் சபற் றவராவார்.



இந்தியாவின் முதல் “method actor” எனவுே் இவர் குறிப்பிடப் படுகிறார்.



இவருக்கு 1994 ஆே் ஆை்டில் தாதாொமகப் பால் மக விருதுே் 2015 ஆே் ஆை்டில் பத்ே
விபூென் விருதுே் வழங் கப்பட்டது.

உலகில் வாழும் வயதான ந ர்


கின்னஸ் உலக ொதளனப் புத்தகத்தில் பியூரிட்மடா ரிமகாளவெ் மெர்ந்த எமிலிமயா
ஃப்மைாசரஸ் ோர்குசவஸ் என்பவர் உலகின் மிக வயதான நபர் என்று அதிகாரப்
பூர்வோக குறிப்பிடப் பட்டுை் ைார்.



இவரின் வயது 112 வருடே் ேற் றுே் 326 நாட்கை் ஆகுே் .



2012 ஆே் ஆை்டில் உயிரிழந்த 122 வயது பிரஞ் சு நாட்டுப் சபை்ேைி ஜீன் கால் சேை்ட்
என்பவமர இதுவளர உயிர் வாழ் ந்த உலகின் மிக மூத்த நபராவார்.

ச ாருளாதாரத்திை் கான ஹம் ப ால் ட் ஆராய் ெ்சி விருது


இந்தியப் சபாருைாதார வல் லுநர் சகௌசிக் பாசுவிற் குப் சபாருைாதாரத்திற்கான
ஹே் மபால் ட் ஆராய் ெ்சி (Humboldt Research) என்ற விருது வழங் கப் பட்டுை் ைது.



இந்த விருதானது உலசகங் கிலுே் உை் ை அறிவியலாைர்கை்

ேற் றுே்

வல் லுநர்களுக்கு அவர்கைது சிறந்த பைிக்காக சகௌரவே் அைிக்கிறது.
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சபாருைாதார



உலக வங் கியின் முன்னாை் தளலளேப் சபாருைாதார வல் லுநரான பாசு தற்மபாது
ேத்திய பல் களலக்கழகத்தில் சபாருைாதார மபராசிரியராக பைியாற் றி வருகிறார்.



மேலுே் 2009 முதல் 2012 ஆே் ஆை்டு வளர இந்திய அரசின் தளலளேப் சபாருைாதார
ஆமலாெகராகவுே் அவர் பைியாற்றினார்.



மேலுே் இவர் இந்தியாவின் மூன்றாவது உயரிய குடிளே விருதான பத்ே பூெை்
விருதிளனயுே் சபற்றவராவார்.

பக ் டன் குர்ஜீந் தர்சிங் சூரி – ப ார் நிறனவிடம்



இந்திய இராணுவோனது குல் ோர்க்கில் எல் ளலக் கட்டுப்பாட்டுக் மகாட்டிற்கு

அருமக

மகப்டன் குர்ஜீந்தர்சிங் சூரியின் நிளனவாக ஒரு மபார் நிளனவிடத்ளத அளேத்து உை் ைது.


இது மகப்டன் குர்ஜீந்தர் சிங் சூரியின் பிறந்தநாைன்று திறக்கப்பட்டது.



மகப்டன் குர்ஜீந்தர் சிங் சூரி 1999 ஆே் ஆை்டில் நளடசபற் ற “பிர்ொ முை்டா” எனுே் ஒரு
நடவடிக்ளகயின் மபாது உயிரிழந்தார்.

கஞ் ென் உகுர்ொன்டி



ேளலப்பாளதயில்

இருெக்கர

வாகனே்

ஓட்டுே்

ஒரு

வீராங் களனயான

கஞ் ென்

உகுர்ொன்டி இோலய ேளலப்பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் அளேந்த 18 கைவாய் கை்
வழிமயயான உலகின் முதலாவது தனிநபர் மோட்டார் ளெக்கிை் பயைத்ளத சடல் லியில்
நிளறவு செய் தார்.


உகுர்ொன்டி

உே் லிங் லா

கைவாயில்

ஓட்டியாகவுே் ஆகியுை் ைார்.
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பயைித்த

முதல்

தனிநபர் சபை்

வாகன



மேலுே் , அவர் 18 கைவாய் கைிலுே் தனியாகப் பயைித்த முதல் சபை்ேைியாகவுே்
உருசவடுத்து உை் ைார்.



மேலுே் புதுசடல் லி – ேைாலி – மல – உே் லிங் கா – சடல் லி வளரயிலான 3,187 கி.மீ.
தூரத்திளன ஒமர வீெ்சில் பயைித்த முதல் சபை்ேைியுே் இவமர ஆவார்.

மனு ொபன


ெர்வமதெ

கிரிக்சகட்

ேன்றத்தின்

தளலளே

நிர்வாக

அதிகாரியான

ேனு

ொமன

உடனடியாக பதவி விலக உை் ைார்.


சஜஃப் அலார்ளடஸ் என்பவர் இனிமேல் இந்த அளேப்பின் தற்காலிகத் தளலளே நிர்வாக
அதிகாரியாகெ் செயல் படுவார்.



இந்திய நாட்ளடெ் மெர்ந்த ேனு ொமன 2019 ஆே் ஆை்டு

ஏப்ரல் 01 அன்று ெர்வமதெ

கிரிக்சகட் ேன்றத்தின் புதிய தளலளே நிர்வாகியாகப் சபாறுப்மபற்றார்.

ஸ் கிரி ் ஸ் பதசிய ஸ்ச ல் லிங் பீ ப ாட்டி


ளெலா அவந்த்-கார்மட என்பவர் 2021 ஆே் ஆை்டு ஸ்கிரிப்ஸ் மதசிய ஸ்சபல் லிங் பீ
மபாட்டியில் சவன்ற முதல் ஆப்பிரிக்க-அசேரிக்கப் சபை் எனுே் சபருளேளயப்
சபற் றுை் ைார்.



14 வயதான இவர் அசேரிக்காவின் நியூ ஆர்லிளயன்ஸ் ோகாைத்ளதெ் மெர்ந்தவர்
ஆவார்.



முரயா (Murraya) எனுே் தாவர இனத்தின் சபயளரெ் ெரியாக எழுதியதன் மூலோக இவர்
ொே் பியன்சிப்ளப சவன்றார்.

காமன்சவல் த்

ாயின்ட்ஸ் ஆஃ ் றலட் விருது



ளெயத் ஓஸ்ோன் அொர் ேக்சூசி ‘காேன்சவல் த் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் ளலட்’ என்ற ஒரு
விருதிளன சவன்றுை் ைார்.



அவர் “Hunger Has No Religion” (பசிக்கு ேதே் இல் ளல) என்ற தனது உைவு இயக்கத்தின் ஓர்
அங் கோக ஒவ் சவாரு நாளுே் ஆயிரக்கைக்கான ேக்களுக்கு உைவைித்து வருகின்றார்.
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தங் கை் ெமுதாயத்தில் ோற் றத்ளத ஏற் படுத்தி வருே் சிறந்த நபர்களுக்கு இந்த விருதானது
வழங் கப் படுகிறது.

யஷ் ால் ெர்மா


இந்தியாவின் முன்னாை் கிரிக்சகட் வீரர் யஷ்பால் ெர்ோ காலோனார்.



இவர் 1983 ஆே் ஆை்டு கிரிக்சகட் உலகக் மகாப்ளபளய சவன்ற இந்திய அைியின் ஓர்
அங் கோக இருந்தவர் ஆவார்.



பஞ் ொபில் பிறந்த இவர் பஞ் ொப், ஹரியானா ேற் றுே் ரயில் மவ உை் ைிட்ட மூன்று
அைிகைின் ொர்பாக ரஞ் சிக் மகாப்ளபப் மபாட்டியில் பங் மகற் றுை் ைார்.

லிபயானர்படா டாவின்சியின் கரடி ஓவியம் ஏலம்


லிமயானர்மடா டாவின்சி வளரந்த ஒரு கரடி ஓவியோனது (தளலப்பகுதி) லை்டனில்
நளடசபற் ற ஒரு ஏலத்தில் 8.8 மில் லியன் பவுை்டுக்கு (12.1 மில் லியன் டாலர்) ஏலே்
மபானது.



7 x 7 செ.மீ. அைமவ உளடய இந்த ஓவியோனது 500 வருடத்திற் குே் மேல் பழளே
மிக்கதாகுே் .



2001 ஆே் ஆை்டில் 8.1 மில் லியன் பவுை்டுக்கு ஏலே் மபான டாவின்சி வளரந்த குதிளர
ேற் றுே் இயக்கியின் (குதிளர ஓட்டி) ஓவியத்தின் முந்ளதய ொதளனளய இது
முறியடித்துை் ைது.
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The Great Big Lion


“The Great Big Lion” என்று தளலப்பிடப்பட்ட ஒரு புத்தகோனது குழந்ளத நல மேதாவியான
கிரிசெய் ஸ் ளநட் என்பவரால் வளரயப்பட்டு எழுதப் பட்டது.



இந்தப் புத்தகோனது ஒரு சிங் கே் ேற் றுே் இரை்டு குழந்ளதகை் பற் றிய களதயாகுே் .



இது சபங் குயின் மரை்டே் ஹவுஸ் பதிப்பகத்தினால் இந் தியாவின் பஃபின் பதிப்பகே்
வாயிலாக சவைியிடப்படுகிறது.

2020 மில் லினியம் (ஆயிரமாண்டு) சதாழில் நுட்

்

ரிசு



மே ோதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 2020 மில் லினியே் சதாழில் நுட்பப் பரிொனது ெங் கர் பால
சுப்ரேைியன் ேற்றுே் மடவிட் க்சைனர்மேன் ஆகிமயாருக்கு வழங் கப் பட்டு உை் ைது.



புரட்சிமிக்க டி.என்.ஏ. படிசயடுத்தல் சதாழில் நுட்பத்ளத உருவாக்கியதற் காக மவை்டி
இவர்களுக்கு இந்த விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இந்த விருதானது பின்லாந்து நாட்டின் முன்னைி கல் வி நிறுவனங் கை் ேற் றுே்
சதாழில் துளற அளேப்புடன் இளைந்து பின்லாந்து நாட்டினால் வழங் கப்படுகிறது.



ெங் கர் பால சுப்ரேைியன் சென்ளனயில் பிறந்தவராவார்.

படனிஷ் சித்திக்


இந்தியப் பத்திரிக்ளக புளகப்படக் களலஞர் மடனிஷ் சித்திக் காலோனார்.
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ஆப்கானிஸ்தானின் கந்தஹார் ோகாைத்தின் ஸ்பின் மபால் தக் ோவட்டத்தில் ஆப்கன்
பளடயினருக்குே் தாலிபான்களுக்குே் இளடமய நளடசபற் ற மோதல் குறித்த தகவல்
மெகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த மபாது அந்த மோதலில் அவர் சகால் லப்பட்டார்.



இவர் ரியூட்டர்ஸ் எனுே் ெர்வமதெ செய் தி நிறுவனத்தில் பைி புரிந்து வந்தார்.



இவர் ேதிப்புமிக்க புலிட்ெர் பரிசிளன சவன்றவராவார்.

டாக்டர் கடம் பினி கங் குலி



கூகுை் நிறுவனோனது 18-07-2021 அன்று டாக்டர் கடே் பினி கங் குலி அவர்கைின் 160வது
பிறந்த நாளைசயாட்டி ஒரு சிறப்பு டூடுளை சவைியிட்டு அவளரக் சகைரவித்தது.



இவர் இந்தியாவில் ேருத்துவராகப் பயிற்சி சபற் ற முதல் சபை் ஆவார்.



கூகுைினுளடய டூடுைில் , சபங் களூருளவெ் மெர்ந்த தளலவர்களை ஓவியோக வளரயுே்
ஓட்ரிஜா எனுே் ஒரு ஓவியக் களலஞர் வளரந்த கடே் பினி கங் குலியின் ஓவியே் இடே்
சபற் றது.



டாக்டர் கடே் பினி கங் குலி அவர்கை் 1884 ஆே் ஆை்டில் கல் கத்தா ேருத்துவக் கல் லூரியில்
மெர்க்ளகக்கு அனுேதி சபற்ற முதல் சபை் ஆவார்.



இவர் முே் ளபளயெ் மெர்ந்த ஆனந்திபாய் மஜாஷி மபான்ற பிற சபை் ேருத்துவர்கமைாடு
இந்தியாவில் ேருத்துவப் பயிற்சியிளன சவற் றிகரோக மேற்சகாை்டார்.



இவர் தற் மபாளதய

வங் காை

மதெத்திலுை் ை

பாகல் பூரில்

(பிரித்தானிய

இந்தியா)

பிறந்தார்.

பகன்ஸ் திறர ் ட விருதுவிழா


74வது மகன்ஸ் திளரப்பட விருது விழாவில் பாயல் கபாடியாவின் (Payal Kapadia) “A Night of
Knowing Nothing” எனுே் திளரப்படத்திற்கு சிறந்த ஆவைப் படத்திற்கான Oeil d’or (மகால் டன்
ஐ/ தங் கக் கை்) விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இப்படத்தின் இயக்குநர் பாயல் முே் ளபளயெ் மெர்ந்தவர் ஆவார்.



ஜுலியா டுமகார்னாவ் (Julia Ducournau) ‘Titane’ எனுே் தனது திளரப்படத்திற்காக மகன்ஸின்
உயரிய விருதான பால் மே டி ஓர் (Palme d’Or) விருதிளனப் சபற் றார்.



இதன் மூலே் இந்த விருளத சவன்ற இரை்டாவது சபை்ேைி எனுே் சபருளேளய இவர்
சபற் றார்.
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இந்த விருளதப் சபற்ற முதல் விருதாைர் 1993 ஆே் ஆை்டில் “The Piano” படத்திற்காக விருது
சபற் ற மஜன் மகே் பியன் என்பவராவார்.



சிறந்த இயக்குநர் விருதானது பாப்-ஒசபரா வளக இளெயிளன ொர்ந்த ‘Annette’ என்ற
திளரப்படத்திற்காக லிமயாஸ் காரக்ஸ் (Leos Carax) என்பவருக்கு வழங் கப்பட்டது.



மகன்ஸ் திளரப்பட விருது விழாவானது பிரான்ஸ் நாட்டின் மகன்ஸ் என்னுமிடத்தில்
ஆை்டுமதாறுே் நடத்தப்படுகின்ற விருது வழங் குே் ஒரு விழாவாகுே் .

ஈக்பவடர்



ரிசு 2021 – இந்திய நிறுவனங் கள்

ஆதிேளலப் பழங் குடியினர் உற் பத்தி நிறுவனே் ேற் றுே் சிமனகாகுன்ஜா அறக் கட்டளை
உை் ைிட்ட 10 நிறுவனங் கை் ேதிப்புமிக்க 2021 ஆே் ஆை்டின் ஈக்மவடர் பரிசிளன
சவன்றுை் ைன.



வைங் காப்பு ேற் றுே் உயிரிப் பல் லுயிர்ப் சபருக்கே் மபான்ற துளறகைில் அளவ ஆற் றியப்
பைிக்காக இந்த நிறுவனங் களுக்கு இந்த விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



உயிரிப் பல் லுயிர்ப் சபருக்கத்தின் வைங் காப்பு ேற் றுே் நிளலயான பயன்பாடு மூலே்
வறுளேளயக் குளறப்பதற்கான ெமுதாய முயற்சிகளுக்கு அங் கீகாரே் அைிக்கெ்
செய் வதற்காக மவை்டி ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் மேே் பாட்டுத் திட்ட அளேப்பு
இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுளற இந்த விருதிளன வழங் கி வருகிறது.



ஆதிேளலப் பழங் குடியினர் உற் பத்தி நிறுவனோனது தமிழகத்தின் நீ லகிரி உயிர்க்
மகாை காப்பகத்திளனெ் மெர்ந்த பழங் குடியினரால் நடத்தப்படுே் ஒரு நிறுவனே் ஆகுே் .



சிமனகாகுன்ஜா அறக்கட்டளையானது மேற்குத் சதாடர்ெ்சி ேளல ேற் றுே் கர்நாடக
கடற்களரயில் உை் ை எைிதில் பாதிப்புக்குை் ைாகுே் ஈரநிலங் கை் ேற்றுே் கடற் களரெ்
சூழ் நிளலகளை 45 ஆை்டுகைாகப் பாதுகாத்து வருகிறது.

ஒலிம் பிக் லாரல் - முஹமது யூனுஸ்
❖

அறமதிக்கான வநாபல் பரிசு டபை் ைவரான வங் கவதசத்றதச் வசர்ந்த முஹமது யூனுஸ்
வொக்கிவயா ஒலிம் பிக்கில் 'ஒலிம் பிக் லாரல் ' டகளரவத்றதப் டபறும் இரை்ொவது
நபராவார்.
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❖

டகன்ய ஒலிம் பிக் வீரரும் சமூக மாை் ைத்திை் காக டசயல் படும் கிப் டகய் வனா (Kip Keino)
என்பவர் முதன்முறையாக 2016 ஆம் ஆை்டில் நெந்த ரிவயா ஒலிம் பிக்கில் இந்த
டகளரவத்றதப் டபை் ைார்.

❖

யூனுஸ் "world’s banker to the poor" (ஏறழகளுக்கான உலகத்தின் வங் கி) என்று குறிப்பிெப்
படுகிைார்.

❖

யூனுஸ் 1983 ஆம் ஆை்டில் வங் கவதசத்தில் கிராமீன் வங் கிறய நிறுவினார்.

❖

நுை் நிதியத்தின் (microfinance) ஆதரவாளராக இருந்த அவர் 2006 ஆம் ஆை்டில் அதை்காக
வநாபல் பரிறச டவன்ைார்.

சிவ் நாடார்
❖

HCL டெக் என்ை நிறுவனத்தின் வமலாை்றம இயக்குநர் பதவியிலிருந்து சிவ் நாொர்
விலகியுள் ளார்.

❖

இவர் Chairman Emiritus (டகௌரவப் பெ்ெம் ) எனும் டபாறுப்பில் நியமிக்கப்பெ்டுள் ளார்.

❖

HCL நிறுவனத்தின் தறலவர் மை் றும் தறலறம நிர்வாக இயக்குநரான C. விஜயகுமார்
என்பவறர அந்த நிறுவனத்தின் தறலறம நிர்வாக இயக்குநர் மை் றும் வமலாை்றம
இயக்குநர் டபாறுப்பில் 5 ஆை்டு பதவிக் காலத்திை்கு HCL நிறுவனம் நியமித்துள் ளது.

❖

வராசினி நாொர் மல் வஹாத்ரா HCL நிறுவனம் மை்றும் இயக்குநர் வாரியம் ஆகியவை் றின்
தறலவராகவும் ஒரு நிர்வாகம் சாரா இயக்குநராகவும் நியமிக்கப் பெ்டு உள் ளார்.

❖

இந்தியாவில் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த ஒரு IT நிறுவனத்திை்குத் தறலறம தாங் கும் முதல்
டபை் இவவர ஆவார்.
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கீரா ொரா ாய்


மதசிய வடிவளேப்பு நிறுவனத்தின் (National Institute of Design) இளை நிறுவரான கீரா
ொராபாய் ெமீபத்தில் காலோனார்.



ொராபாய் அவர்கை் சதாழிலதிபர் அே் பாலால் ொராபாய் அவர்கைின் புதல் வியுே் , டாக்டர்
விக்ரே் ொராபாய் அவர்கைின் ெமகாதரியுே் ஆவார்.



விக்ரே் ொராபாய் அவர்கை் ெர்வமதெ அைவில் இந்திய விை்சவைித் திட்டத்தின் தந்ளத
என கருதப் படுகிறார்.

ாகீரதி அம் மா காலமானார்


உலகின் வயதான ோைவி பாகீரதி அே் ோ காலோனார்.



இவரின் வயது 107 வருடங் கைாகுே் .



மகரைாவின் சகால் லே் ோவட்டத்ளதெ் மெர்ந்த இவர் தனது 105வது வயதில் கல் விளயத்
சதாடர முடிவு செய் தார்.



இவர் தனது 9வது வயதில் மூன்றாே் வகுப்பு படிக்குே் மபாது அவருளடய பை் ைிப் படிப்ளப
ளகவிட்டார்.



சபை்கைின் அதிகாரேைிப்பிற் கு இவர் ஆற் றிய ேகத்தான பங் க ைிப்பிற்காக மவை்டி
இவருக்கு ேதிப்பு மிக்க நாரிெக்தி புரஸ்கர் விருதானது வழங் கப் பட்டது.

அசலக்ொண்டர் டால் ரிம் பிள் விருது


துளைக்

கடற் பளடத்

தளலவருே்

இந்திய

அரசின்

தளலளே

நீ ரியல்

வளரபட

நிபுைருோன வினய் பத்வார் பிரித்தானிய உயர் ஆளையரிடமிருந்து அசலக்ொை்டர்
டால் ரிே் பிை் (Alexander Dalrymple) என்ற விருதிளனப் சபற் றுை் ைார்.
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நீ ரியல் வளரபடே் ேற் றுே் கடல் ொர் வளரபடே் ஆகிய துளறகைில் அவர் ஆற் றியத்
தளலளேத்துவத்திற் கு அங் கீகாரோக இந்த விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



2006 ஆே் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த விருதிற்கு கடற் பளடத் தளலளேயகத்தின் முதல்
நீ ரியல் வளரபட நிபுைரின் நிளனவாக இந்தப் சபயரிடப்பட்டுை் ைது.



உலசகங் கிலுோன நீ ரியல் வளரபடத்துளற வளரபடவியல் ேற் றுே் மபாக்குவரத்து
ஆகியவற் றின் தரநிளலகளை உயர்த்துே் முயற் சியில் ஒருவர் ஆற்றுே் பங் கின்
அடிப்பளடயில் அவர்களுக்கு இந்த விருதானது வழங் கப்படுகிறது.

ICAR நார்மன் ப ார்லாக் விருது 2020


காஜல் ெக்கரமபார்த்தி (Kajal Chakraborty) என்பவருக்கு 2020 ஆே் ஆை்டின் ICAR நார்ேன்
மபார்லாக் விருதானது வழங் கப்பட்டுை் ைது.



இது மவைாை் ஆராய் ெ்சித் துளறக்கான ஒரு சிறப்பு மதசிய விருதாகுே் .



காஜல்

ெக்கரமபார்த்தி சகாெ்சியிலுை் ை

இந்திய

மவைாை்

ஆராய் ெ்சி

கழகத்தின்

ேத்தியக் கடல் ொர் மீன்வை ஆராய் ெ்சி நிறுவனத்தின் கடல் ொர் உயிரித் சதாழில் நுட்பப்
பிரிவில் பைியாற் றுே் ஒரு தளலளே அறிவியலாைர் ஆவார்.

193

விறளயாட்டுெ் செய் திகள்
இளம் வயது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்


இந்திய வே் ொவைிளயெ் மெர்ந்த அசேரிக்கரான அபிேன்யூ மிஸ்ரா, உலகின் இைே் வயது
செஸ் கிராை்ட்ோஸ்டர் ஆகியுை் ைார்.



இவர் தனது 12 வயது, 4 ோதங் கை் ேற் றுே் 25 நாட்கைில் செர்மக கர்ஜாகின் என்பவர்
செய் த ொதளனளய முறியடித்தார்.



செர்மக கர்ஜாகின் தனது 12 வயது ேற் றுே் 7 ோதங் கைில் அந்த ொதளனளயப் பளடத்தார்.

WAKO இந்தியா குத்துெ்ெண்றட கூட்டறம ் பு


இந்தியாவில் குத்துெ்ெை்ளட விளையாட்ளட ஊக்குவித்து அதளன மேே் படுத்துே்
முயற்சியாக WAKO இந்திய குத்துெ்ெை்ளட கூட்டளேப்பிளன மதசிய விளையாட்டுக்
கூட்டளேப்பாக விளையாட்டுத் துளற அளேெ்ெகே் அங் கீகரித்துை் ைது.



WAKO இந்திய குத்துெ்ெை்ளட கூட்டளேப்பானது உலக குத்துெ்ெை்ளட அளேப்புகை்
ெங் கத்துடன் இளைக்கப்பட்ட ஒரு அளேப்பாகுே் .



WAKO என்பது குத்துெ்ெை்ளடப் மபாட்டிக்கான உலக அளேப்பாகுே் .

குறிப் பு



WAKO அளேப்பானது 2020 ஆே் ஆை்டு நவே் பர் 30 முதல் ெர்வமதெ ஒலிே் பிக் குழுவின்
அங் கீகரிக்கப்பட்ட தற்காலிக உறுப்பினராக இருந்து வருகிறது.



இதற்கான முழு அங் கீகாரோனது 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல ோத மடாக்கிமயாவில்
நளடசபற உை் ை IOC கூட்டத்தில் வழங் கப் படுே் .

படாக்கிபயா ஒலிம் பிக் ப ாட்டிக்குத் பதர்வான முதல் இந்திய ச ண் நீ ெ்ெல் வீரர்


ேனா பமடல் மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளுக்குத் மதர்வான முதல் இந்தியப் சபை்
நீ ெ்ெல் வீரராவார்.



மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளுக்கு மதர்வான முதல் சபை் விளையாட்டு வீரருே்
இவமர ஆவார்.



ேனா

பமடல் ,

ஸ்ரீஹரி

நடராஜ்

ேற் றுே்

மபாட்டிகளுக்குத் மதர்வானவர்கைாவர்.
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ெஜன்

பிரகாஷ்

ஆகிமயார்

ஒலிே் பிக்



21 வயதான அகேதாபாத்ளதெ் மெர்ந்த இவர் பின்
வீராங் களையாவார்.

மநாக்கி நீ ந்துே்

ஒரு

நீ ெ்ெல்

இந்தியாவின் இரண்டாவது மிக ் ச ரிய கிரிக்சகட் றமதானம்


இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியோனது ராஜஸ்தான் கிரிக்சகட் ெங் கத்திற்கு 100
மகாடி ரூபாய் நிதியிளன வழங் கியுை் ைது.



இது இந்தியாவின் இரை்டாவது மிகப்சபரிய கிரிக்சகட் ளேதானத்ளதக் கட்டளேக்க
உபமயாகப்படுத்தப் படுே் .



இது சஜய் ப்பூரில் அளேக்கப்பட உை் ைது.

குறிப் பு



இந்த

ஆை்டு

பிப்ரவரி

ோதத்தில் ,

இந்தியா

ேற் றுே்

இங் கிலாந்து

அைிகளுக்கு

இளடயிலான பிங் க்-பால் சடஸ்ட் மபாட்டிக்கு முன்பாக, குடியரசுத் தளலவர் ராே் நாத்
மகாவிந்த் அவர்கை் புதிதாக கட்டப்பட்ட மோத்சதரா ளேதானத்ளதத் திறந்து ளவத்தார்.


இது நமரந்திர மோடி ளேதானே் எனப் சபயர் ோற்றப்பட்டது.



1,32,000 இருக்ளககை் உளடய இந்த ளேதானோனது உலகின் மிகப்சபரிய கிரிக்சகட்
ளேதானோகுே் .

மிதாலி ராஜ் – புதிய ொதறன


இந்திய

அைித் தளலவர் மிதாலி ராஜ் , ேகைிருக்கான கிரிக்சகட் விளையாட்டின்

அளனத்து வளககைிலுே் அதிகைவு ரன்களைப் சபற் றவர் எனுே் ஒரு சபருளேளயப்
சபற் று உை் ைார்.


இவர் இங் கிலாந்தின் முன்னாை் கிரிக்சகட் வீரரான ொர்சலட் எட்வர்டஸ
் ் என்பவரின்
ொதளனளய விஞ் சியுை் ைார்.



இங் கிலாந்திற் கு எதிரான மபாட்டியில் இவர் இந்த ொதளனளய நிகழ் ததி
் னார்.

புதிய உலக ொதறன – 400 மீ தறட தாண்டுதல் ப ாட்டி


பிஸ்சலட் வளக மபாட்டிகைில் (Bislett Games) 400 மீட்டர் தளட தாை்டுதல் மபாட்டியில்
கார்ஸ்டன் வார்மஹாே் என்பவர் நீ ை்ட கால உலகெ் ொதளனளய முறியடித்துை் ைார்.
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இதற்கு முன்னதாக இந்தெ் ொதளனயானது 29 ஆை்டுகைாக அசேரிக்கத் தளட தாை்டுே்
வீரரான சகவின் யங் என்பவரின் வெே் இருந்தது.



ஸ்சபயினின் பார்சிமலானாவில் நளடசபற் ற 1992 ஆே் ஆை்டின் ஒலிே் பிக் மபாட்டியில்
46.78 விநாடிகைில் நிளறவு செய் யப் பட்டு அவரது ொதளனயானது பளடக்கப் பட்டது.



இந்த ொதளனயானது இறுதியாக வார்மஹாமினால் (46.70 விநாடிகை் ) தகர்க்கப் பட்டது.

இந்தியத் பதசியக் சகாடியிறன ஏந்தி அணிறய வழி நடத்தும் வீரர்கள்


ஆறுமுளற உலக குத்துெ்ெை்ளட ொே் பியன்சிப் பட்டே் சவன்ற MC மேரி மகாே் ேற் றுே்
ஆடவர் ஹாக்கி அைித் தளலவர் ேன்பிரீத் சிங் ஆகிமயார் ஒலிே் பிக் மபாட்டியின்
சதாடக்க விழாவில் இந்தியாவின் மதசியக் சகாடிளயெ் சுேந்து அைிளய வழி நடத்த
உை் ைனர்.



ஆகஸ்ட் 08 அன்று நளடசபறுே் நிளறவு விழாவில் , 2018 ஆே் ஆை்டு உலக ேல் யுத்த
ொே் பியன்சிப் மபாட்டியில் சவை் ைிப் பதக்கே்
சகாடிளயெ் சுேந்து அைிளய வழி நடத்துவார்.



சவன்ற பஜ் ரங்

பூனியா மதசியக்

“பாலினெ் ெேத்துவத்ளத” உறுதி செய் வதற்காக முதன்முளறயாக ஒரு ஆை் ேற்றுே் ஒரு
சபை் உை் ைிட்ட இருவளர மதசியக் சகாடியிளனெ் சுேந்து அைியிளன வழி நடத்தெ்
செய் து, வரவிருக்குே் மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக்கில் இந்திய அைி பங் மகற்க உை் ைது.
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பஜம் ஸ் ஆன்சடர்ென் – 1000வது விக்சகட்



இங் கிலாந்தின் மூத்த மவகப்பந்து வீெ்ொைரான மஜே் ஸ் ஆை்சடர்ென் முதல் வளக
கிரிக்சகட் மபாட்டிகைில் தனது 1000வது விக்சகட்டிளன வீழ் த்தியுை் ைார்.



ோன்செஸ்டரில் நளடசபற் ற சகன்ட் அைிக்கு எதிரான லாங் களெர்ஸ் கவுை்ட்டி
ொே் பியன்சிப் மபாட்டியில் இந்தெ் ொதளனயானது நிகழ் தத
் ப் பட்டது.



சடஸ்ட் மபாட்டிகைில் அதிக விக்சகட்டுகளை எடுத்து மவகப்பந்து வீெ்ொைர்களுை்
ஆை்சடர்ென் முன்னிளல வகிக்கிறார்.



ஆை்சடர்ென்

இந்த நூற் றாை்டில்

முதல்

வளக

கிரிக்சகட் மபாட்டியில்

1000வது

விக்சகட்டிளன நிகழ் ததி
் ய 14வது விளையாட்டு வீரர் ேற்றுே் 5வது மவகப்பந்து வீெ்ொைர்
ஆவார்.

ஹாக்கி ஜாம்


வான் பகெவ்

ஹாக்கிப் மபாட்டியில் இரை்டு முளற ஒலிே் பிக் தங் கப் பதக்கே் சவன்ற

மகெவ் தத்

காலோனார்.


இவர் 1948 ஆே் ஆை்டு ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் பிரிட்டன் அைிளய 4–0 என்ற புை் ைிக்
கைக்கில் வீழ் த்திய இந்திய அைியின் வரலாற் றுெ் ொதளனயின் ஒரு அங் கோக
இருந்தார்.



இது லை்டனிலுை் ை சவே் ப்மை அரங் கில் நளடசபற் றது.



இது சுதந்திரத்திற் குப் பிறகு இந்தியாவிற்கு கிளடத்த முதல் தங் கப் பதக்கோகுே் .
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ஆசியக் கால்


ஆசியக்

ந்து கூட்டறம ் பு – மகளிர் ஆசிய பகா ் ற
கால் பந்து

கூட்டளேப்பின்

ேகைிர்

் ப ாட்டி

ஆசிய

மகாப்ளபப்

மபாட்டியானது

இந்தியாவில் முே் ளப ேற்றுே் பூமன ஆகிய இடங் கைில் நளடசபறுே் .


ஆசியக் கால் பந்து கூட்டளேப்பானது புவமனஷ்வர் ேற் றுே் அகேதாபாத் ஆகிய
இடங் களைத் மதர்வு செய் ய ேறுத்தளத அடுத்து இந்த முடிவானது மேற் சகாை் ைப் பட்டது.



மபாட்டியில்

பங் மகற்பவர்கைின்

பயை

மநரத்ளதக்

குளறப்பதற்காகவுே்

சுற் றுெ்

சூழலுக்கு ஏற் றவாறு ஒரு தக்க சூழ் நிளலளய உறுதி செய் வதற்காகவுே் மவை்டி இந்த
முடிவானது மேற் சகாை் ைப்பட்டுை் ைது.


அந்மதரி விளையாட்டுப் மபாட்டிகை் வைாகத்திலுை் ை முே் ளப கால் பந்து ளேதானே்
ேற் றுே் பூமனவின் பமலவாடியிலுை் ை சிவ் ெத்ரபதி விளையாட்டு வைாகே் ஆகியளவ
புதிய அரங் கங் கைாகத் மதர்வு செய் யப்பட்டுை் ைன.

400மீ தறட தாண்டுதல் ப ாட்டி – MP ஜபிர்



MP ஜபிர் 400 மீ தளட தாை்டுதல் மபாட்டிப் பிரிவில் மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டிக்குத்
மதர்வாகியுை் ைார்.



14

இடங் களைக்

சகாை்டுை் ை

உலகத்

தரவரிளெ

ஒதுக்கீட்டின்

மூலோக

ஜபிர்

மதர்வாகியுை் ைார்.


ஒலிே் பிக் தரவரிளெக்கான உலகத் தடகை வீரர்கை் பட்டியலில் ஜபிர் தற்மபாது 34வது
இடத்தில் உை் ைார்.



ஒலிே் பிக் மபாட்டியின் 400 மீ தளட தாை்டுதல் மபாட்டியில் பங் மகற்க உை் ை முதல் இந்திய
ஆை் தடகை வீரர் எனுே் சபருளேளய இவர் சபற்றுை் ைார்.



மகரைாளவெ் மெர்ந்த புகழ் சபற்ற தடகை வீரரான P.T. உஷா லாஸ் ஏஞ் செல் ஸ் ஒலிே் பிக்
மபாட்டிகைில் 400 மீ தளட தாை்டுதல் மபாட்டியில் பங் மகற் றார்.

இந்தியக் குழி ் ந் தாட்ட வீரர்கள்


இந்தியக் குழிப்பந்தாட்ட (golf) வீரரான உதயன் ோமன 2020 ஆே் ஆை்டின் மடாக்கிமயா
ஒலிே் பிப் மபாட்டிக்குத் மதர்வாகியுை் ைார்.



இவர் மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டிக்குத் மதர்வான இரை்டாவது
பந்தாட்ட வீரராவார்.
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இந்தியக் குழிப்



இவர் ஆடவர் குழிப்பந்தாட்ட மபாட்டியின் 60 வீரர்கை் அடங் கிய குழுவிலுை் ை அனிர்பன்
லஹிரியுடன் இளைந்து பங் மகற் கிறார்.



லஹிரி சதாடர்ந்து இரை்டாவது முளறயாக ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் பங் மகற்க உை் ைார்.



மேலுே் இவர் SSP ொவ் ரசியாவுடன் (Chawrasia) இளைந்து 2016 ஆே் ஆை்டு ரிமயா ஒலிே் பிக்
மபாட்டிகைில் இந்தியாவின் ொர்பாக பங் மகற் றுை் ைார்.

செர்பிய ஓ ன் ெதுரங் க ொம் பியன்சி ் ப ாட்டி


இைே் வயது இந்திய கிராை்ட் ோஸ்டரான நிஹால் ெரின் செர்பிய ஓபன் ெதுரங் க
ொே் பியன்சிப் மபாட்டியில் ோஸ்டர்ஸ் பிரிவில் ொே் பியன்சிப்பிளன சவன்றுை் ைார்.



இது சபல் கிமரடில் நளடசபற் றது.



இது சில் வர் மலக் ஓபன் மபாட்டியில் சவற் றியளடந்த பிறகு 16 வயது ெரினுக்கு கிளடத்த
இரை்டாவது சதாடர் சவற்றியாகுே் .



இவர் மகரைாவிலுை் ை திருெ்சூளரெ் மெர்ந்தவர் ஆவார்.

20வது கிராண்ட்ஸ்லாம்


ட்டம் - பநாவாக் பஜாக்பகாவிெ்

உலக நே் பர் 1 சடன்னிஸ் வீரரான செர்பியாவின் மநாவாக் மஜாக்மகாவிெ் அவர்கை் ,
இத்தாலியின் மேட்டிமயா சபசரட்டினிளய வீழ் ததி
் 2021 ஆே் ஆை்டின் ஆை்களுக்கான
விே் பிை் டன் மபாட்டியில் ொே் பியன் பட்டத்ளத சவன்றுை் ைார்.



மஜாக்மகாவிெ் தனது 20வது கிராை்ட்ஸ்லாே் பட்டத்ளத சவன்று, ஒற் ளறயர் பிரிவில்
கிராை்ட்ஸ்லாே் பட்டே் சவன்ற சபருே் பாலான ஆை்கைின்

ொதளனளயெ் ெேன்

செய் துை் ைார்.


இவர் சடன்னிஸின் ஆை்களுக்கான ஒற் ளறயர் பிரிவில் அதிக பட்டங் களை (தலா 20)
சவன்ற வீரர்கைான ஸ்சபயின் நாட்டின் ரஃமபல் நடால் ேற் றுே் சுவிஸ் நாட்டின் மராஜர்
ஃசபடரருடன் இளைகிறார்.



இந்த ஆை்டின் சதாடக்கத்தில் ஏற்கனமவ ஆஸ்திமரலிய ஓபன் ேற்றுே் பிசரஞ் சு ஓபன்
மபாட்டிகளை சவன்ற மஜாக்மகாவிெ்சிற் கு இது மூன்றாவது கிராை்ட்ஸ்லாே் சவற் றி
ஆகுே் .
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பகா ா அசமரிக்கா 2021


மகாபா அசேரிக்கா மபாட்டியில் லிமயாசனல் சேசி தளலளேயிலான அர்சஜன்டினா
அைியானது 1-0 என்ற மகால் கைக்கில் சநய் ேர் தளலளேயிலான பிமரசில் அைிளய
வீழ் த்தியது.



அதன் இறுதி ஆட்டே் பிமரசிலில் உை் ை ரிமயா டி சஜனிரிமயாவிலுை் ை ேரக்கானா
அரங் கில் நடத்தப் பட்டது.



இந்த

சவற் றியின்

மூலோக

லிமயாசனல்

சேசி

தனது

முதலாவது

ெர்வமதெக்

மகாப்ளபளய சவற் றி சகாை்டுை் ைார்.


2021 ஆே் ஆை்டு மகாபா அசேரிக்கா மபாட்டியானது 47வது வருடாந்திர ெர்வமதெ ஆடவர்
கால் பந்து ொே் பியன்ஷிப் மபாட்டியாகுே் .



இது சதன் அசேரிக்காவின் கால் பந்தாட்ட ஆளுளக அளேப்பான CONMEBOL என்ற
அளேப்பால் ஏற் பாடு செய் யப் பட்டது.
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ஐபரா ் பிய ொம் பியன்சி ் பகா ் ற


இத்தாலி

அைியானது

் ப ாட்டி

இரை்டாவது

ஐமராப்பிய

ொே் பியன்சிப்

மகாப்ளபளய

சவன்றுை் ைது.


லை்டனின் சவே் ப்மல அரங் கில் நளடசபற் ற யூமராஸ் 2020 மகாப்ளபப் மபாட்டியின்
இறுதிப் மபாட்டியில் சபனால் டி மூலே் 3-2 என்ற மகால் கைக்கில் இங் கிலாந்து அைிளய
இத்தாலி அைி வீழ் ததி
் யது.



2006 ஆே் ஆை்டு FIFA உலகக் மகாப்ளபளய சவன்ற பிறகு இத்தாலி சவன்ற முதலாவது
ெர்வமதெக் மகாப்ளப இதுவாகுே் .

முதல் இந்திய நடுவர் – படாக்கிபயா ஒலிம் பிக்ஸ்


பவன் சிங் 2020 ஆே் ஆை்டு மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக் மபாட்டியின் துப்பாக்கிெ் சுடுதல்
மபாட்டிக்கான நடுவராக (juror) நியமிக்கப்பட்ட

முதல் இந்தியர் எனுே் சபருளேளயப்

சபற் றுை் ைார்.


இவர் இந்திய மதசிய துப்பாக்கிெ் சுடுதல் (ளரஃபில் ) மபாட்டிக் கழகத்தின் இளைத்
தளலளேெ் செயலாைர் ஆவார்.



இவர் ெமீபத்தில் புதுசடல் லியில் நளடசபற் ற ெர்வமதெ துப்பாக்கிெ் சுடுதல் மபாட்டி
குழுவினுளடய உலகக் மகாப்ளபப் மபாட்டியின் மேலாைராக இருந்தார்.



நளடசபறவிருக்குே் மடாக்கிமயா ஒலிே் பிக்ஸ் 2020 மபாட்டியில் 26 நடுவர்கை் அடங் கிய
ஒரு குழுவானது இந்தப் மபாட்டிகளை மேற்பார்ளவயிடுே் .



இதில் 6 நபர்கை் ஜப்பாளனயுே் ேற் றவர்கை் இதர நாடுகளையுே் மெர்ந்தவர்கை் ஆவர்.

விம் பிள் டன் ஒை் றையர் பிரிவு – ஆஷ்லீ



ர்டி

ஆஷ்லீ பார்டி, கமராலினா பிலிஸ்மகாவா என்பவளரத் மதாற்கடித்து தனது முதலாவது
விே் பிை் டன் ஒற்ளறயர் பிரிவு பட்டத்ளத சவன்றுை் ைார்.
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1980 ஆே் ஆை்டிற்குப் பிறகு விே் பிை் டன் ேகைிர் ஒற் ளறயர் பிரிவில் பட்டத்திளன
சவன்ற முதல் ஆஸ்திமரலியப் சபை்ேைி எனுே் சபருளேளய இவர் சபற் றுை் ைார்.



ஆஸ்திமரலிய வீராங் களன எவாமன கூலகாங் காவ் மல தனது விே் பிை் டன் பட்டத்ளத
சவன்றளதயடுத்த 50 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு இவர் இந்த சவற் றிளயப் சபற் றுை் ைார்.



ஆஷ்லீ பார்டி தற் மபாது ேகைிர் சடன்னிஸ் கூட்டளேப்பின் ேகைிர் ஒற் ளறயர் பிரிவுப்
பட்டியலில் முதலிடத்தில் உை் ைார்.

14,000 T20 ரன்கள் – கிறிஸ் சகய் ல்



T20 கிரிக்சகட் மபாட்டியில் அதிக ரன்களைப் சபற்ற வீரர் மேற் கிந்தியத் தீவுகைின் கிறிஸ்
சகய் ல் ஆவார்.



14,000 T20 ரன்களை குவித்த முதல் (மபட்ஸ்மேன்) ேட்ளடப் பந்து வீரருே் இவமர ஆவார்.



செயின்ட் லூசியாவில் ஆஸ்திமரலிய அைிக்கு எதிராக நளடசபற் ற 3வது T20I மபாட்டியில்
இவர் 14,000 ரன்களைத் தாை்டினார்.

குபராசியா கிராண்ட் செஸ் ப ாட்டி
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முன்னாை் உலக ொே் பியனான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் குமராசியா கிராை்ட் செஸ்
மபாட்டியில் இரை்டாே் இடத்ளதப் சபற் றார்.



ஆனந்த் அற் புதோக விளையாடி தனது மபாட்டியாைரான மகரி கஸ்பமராளவ (Garry
Kasparov) மதாற்கடித்தார்.



2021 ஆே் ஆை்டிற்கான கிராை்ட் செஸ் மபாட்டியின் சவற் றியாைர் பிரான்ஸ் நாட்ளடெ்
மெர்ந்த மேக்சிமே வெ்செய் ர்-லக்ராமவ (Maxime Vachier-Lagrave) என்பவர் ஆவார்.

2026 உலக

ாட்மிண்டன் ொம் பியன்சி ் – இந் தியா



உலக பாட்மிை்டன் கூட்டளேப்பானது 2026 ஆே் ஆை்டிற்கான BWF (Badminton World
Federation) உலக ொே் பியன்சிப் மபாட்டிளய நடத்துே் சபாறுப்ளப இந்தியாவிற்கு
வழங் கியுை் ைது.



ஒலிே் பிக் மபாட்டி நளடசபறுே் ஆை்டிளனத் தவிர்த்து ஒவ் சவாரு வருடமுே் நடத்தப் படுே்
இந்த மபாட்டியிளன இந்தியா இரை்டாவது முளறயாக நடத்த உை் ைது.



2009 ஆே் ஆை்டில் ளஹதராபாத்தில் BFW உலக ொே் பியன்சிப் மபாட்டிளய இந்தியா
நடத்தியது.

2032 பகாறடகால ஒலிம் பிக் ப ாட்டிகள்


ஆஸ்திமரலியாவின் பிரிஸ்மபன் என்னுமிடத்தில்

2032 ஆே்

ஆை்டின் மகாளடகால

ஒலிே் பிக்ஸ் ேற் றுே் பாராலிே் பிக்ஸ் மபாட்டிகை் நடத்தப்பட உை் ைன.


2000 ஆே் ஆை்டில் சிட்னி ேற் றுே் 1956 ஆே் ஆை்டில்

சேல் மபார்ன் ஆகியவற் ளற

அடுத்து இப்மபாட்டிகளை நடத்துே் ஒரு மூன்றாவது ஆஸ்திமரலிய நகரே் பிரிஸ்மபன்
ஆகுே் .


அசேரிக்காளவயடுத்து

மூன்று

சவவ் மவறு

நகரங் கைில்

மகாளடகால

ஒலிே் பிக்

மபாட்டிகளை நடத்த உை் ை இரை்டாவது நாடாக ஆஸ்திமரலியா உருசவடுத்துை் ைது.


பிரிஸ்மபன் நகரானது 2018 ஆே் ஆை்டு காேன்சவல் த் மபாட்டிகளையுே் நடத்தியது.



பிரான்சின் பாரிஸ் நகரானது 2024 ஆே் ஆை்டின் மகாளடகால ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளை
நடத்த உை் ைது.



2028 ஆே் ஆை்டு மகாளடகால ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளை அசேரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ் செல் ஸ்
நகரே் நடத்த உை் ைது.
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ருபினா பிரான்சிஸ்


ேத்தியப்

பிரமதெத்ளத மெர்ந்த ஒரு

துப்பாக்கி சுடுே்

வீராங் களனயான ருபினா

பிரான்சிஸ் சபருவில் நளடசபற் று வருே் பாரா விளையாட்டு மகாப்ளபப் மபாட்டியில்
உலக ொதளன ஒன்ளறப் பளடத்துை் ைார்.


இவர் ேகைிருக்கான பாரா விளையாட்டுப் மபாட்டியின் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங் கப்
பதக்கத்திளன சவன்றுை் ைார்.



இந்த சவற் றியின் மூலே்

2020 ஆே்

ஆை்டு மடாக்கிமயா மகாளடகால ஒலிே் பிக்

மபாட்டியில் இந்தியா ொர்பில் பங் மகற் பதற்கான வாய் ப்பிளனயுே் இவர் சபற்று உை் ைார்.

மீரா ாய் ொனு – சவள் ளி ்


தக்கத்திறன சவன்ைார்

மீராபாய் ொனு ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் சவை் ைிப் பதக்கத்ளத சவன்று 2020 மடாக்கிமயா
ஒலிே் பிக் மபாட்டியின் ேகைிருக்கான பளுதூக்குதல் மபாட்டியின் 49 கிமலா எளடப்
பிரிவில் ஒலிே் பிக் பதக்கத்ளத சவன்ற முதல் இந்தியர் எனுே் சபருளேளயப்
சபற் றுை் ைார்.



ேகைிருக்கான பளுதூக்குதல் மபாட்டியில் 49 கிமலா எளடப் பிரிவில் சீனாவில் சிஹூய்
ஹூ (Zhihui Hou) என்பவர் தங் கப் பதக்கத்திளன சவன்றார்.



அவர் சோத்தே் 210 கிமலாகிராே் எளடளயத் தூக்கினார்.



இந்மதாமனசிய நாட்டின் வின்டி மகன்டிகா ஆய் ொ என்பவர் சவை்கலப் பதக்கத்திளன
சவன்றார்.
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ொனு இப்மபாட்டியில் சோத்தே் 202 கிமலாகிராே் எளட வளர தூக்கி இந்தப் பதக்கத்ளத
சவன்றுை் ைார்.



கர்ைே் ேல் மலஸ்வரிளய அடுத்து ஒலிே் பிக் பதக்கத்ளத சவன்ற இரை்டாவது இந்தியப்
பளு தூக்குே் வீராங் களன எனுே் சபருளேளய இவர் சபற்றுை் ைார்.



115 கிமலாகிராே் எளடளய எந்தசவாரு தளடயுமின்றி சவற் றிகரோக தூக்கி ஒரு புதிய
ஒலிே் பிக் ொதளனளய மீராபாய் ொனு பளடத்துை் ைார்.

சுமித் நாகல்

– ஒலிம் பிக்கின் சடன்னிஸ் ஒை் றையர் பிரிவில் சவை் றி ச ை் ை

மூன்ைாவது இந்தியர்


ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைின் ஆை்களுக்கான சடன்னிஸ் ஒற் ளறயர் பிரிவு மபாட்டியில்
சவற் றி சவற்ற மூன்றாவது இந்திய சடன்னிஸ் வீரர் எனுே் சபருளேளய சுமித் நாகல்
சபற் றுை் ைார்.



25 ஆை்டுகைில் இந்தியா ொர்பாக விளையாடி சவற் றி சபற் ற முதல் வீரர் எனுே்
சபருளேளயயுே் இவர் சபற்றுை் ைார்.



இவர் இப்மபாட்டியில் சடனிஸ் இஸ்மடாமின் என்பவளர முந்தியுை் ைார்.



1996

ஆே்

ஆை்டில்

நளடசபற் ற

அட்லாை்டா

மபாட்டிகைில்

பிமரசில்

நாட்டின்

ஃசபர்னான்மடா சேலிமகனி என்பவளர வீழ் ததி
் சடன்னிஸ் ஒற் ளறயர் பிரிவிளன சவன்ற
முதல் இந்தியர் எனுே் சபருளேளய சீஷான் அலி சபற் றார்.


சடன்னிஸ்

மபாட்டியின்

முதல்

சுற்றிளன

கடந்த

இரை்டாவது

இந்தியர்

எனுே்

சபருளேளயப் சபற் றவர் லியான்டர் பயஸ் (Leander Paes) ஆவார்.

உலக பகடட் மல் யுத்த ொம் பியன்சி ் ப ாட்டி


ஹங் மகரியின் புத்தாசபஸ்டில் நளடசபற்று வருே் உலக மகடட் ேல் யுத்த ொே் பியன்சிப்
மபாட்டியில் இந்திய ேல் யுத்த வீராங் களன பிரியா ோலிக் தங் க ப் பதக்கத்திளன
சவன்றுை் ைார்.



ோலிக் சபலாரஸ் நாட்ளடெ் மெர்ந்த தனது மபாட்டியாைரான செனியா படாமபாவிெ்
என்பவளர 5-0 என்ற எை்ைிக்ளகயில் வீழ் ததி
்
73 கிமலா எளடப் பிரிவில் தங் கப்
பதக்கத்திளன சவன்றார்.



உலக மகடட் ேல் யுத்த ொே் பியன்சிப் மபாட்டியில் தங் கே் சவன்ற முதல் இந்திய ேல் யுத்த
வீரர் எனுே் சபருளேளய பிரியா ோலிக் சபற்றுை் ைார்.
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படாக்கிபயா பகாறடகால ஒலிம் பிக் ப ாட்டிகள்


ஜூளல 23 அன்று ஜப்பானியப் மபரரெர் நருஹிட்மடா, மடாக்கிமயா மகாளடகால ஒலிே் பிக்
மபாட்டிகை் துவங் குவளத அறிவித்தார்.



32வது ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைின் சதாடக்க விழாவானது சபருந்சதாற் றின் காரைோக
எந்தசவாரு பார்ளவயாைர்களுே் இன்றி மடாக்கிமயாவிலுை் ை மதசிய ளேதானத்தில்
நளடசபற் றது.



ஜப்பான் நாடானது நான்காவது முளறயாக ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளை நடத்துகிறது.



இதற்கு முன்பு இரு முளற குைிர்கால ஒலிே் பிக் மபாட்டிகளையுே் , (ெப்மபாமரா – 1972
ேற் றுே் நாகாமனா – 1998) மடாக்கிமயாவில் 1964 ஆே் ஆை்டு மகாளடகால ஒலிே் பிக்
மபாட்டிளயயுே் ஜப்பான் நாடு நடத்தியுை் ைது.

ஜ ் ானின் இளம் வயதில் தங் க ்


தக்கம் சவன்ைவர்

ஜப்பாளனெ் மெர்ந்த 13 வயமத ஆன ஸ்மகட்மபார்டு விளையாட்டு வீரர் மோே் ஜி நிசியா,
மடாக்கிமயா 2020 ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் தங் கப் பதக்கத்திளன சவன்று உை் ைார்.
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ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைில் தங் கே் சவன்ற இைே் வயது விளையாட்டு வீரர்கைில் ஒருவராக
இவருே் இளைந்துை் ைார்.



மடாக்கிமயா 2020 ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைில் முதன்முளறயாக அறிமுகே் செய் யப்பட்ட
ேகைிருக்கான ஸ்மகட்மபார்டு சதருப் மபாட்டியில் நிசியா தங் கே் சவன்றார்.



ஜப்பானின் யூட்மடா மஹாரிமகாே் ஆடவருக்கான மபாட்டியில் சவற் றி சபற் றார்.



இதன்

மூலே்

இரு

பிரிவுகைிலுே்

தங் கே்

சவன்ற

சபருளே

ஜப்பான்

நாட்டிற் கு

கிளடத்துை் ைது.

குறிப் பு



ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைில் தங் கே் சவன்ற இைே் வயது விளையாட்டு வீரர் ோர்மஜாரீ
சகஸ்டிரிங் என்பவராவார்.



1936 ஆே் ஆை்டில் நளடசபற் ற சபர்லின் மபாட்டிகைில் சபை்களுக்கான நீ ரில் மூழ் குே்
(diving) மபாட்டியில் இவர் சவற் றி சபற் றார்.



இப்மபாட்டியின் மபாது இவருளடய வயது 13 வருடங் கை் ேற் றுே் 268 நாட்கைாகுே் .

2019 ஆம் ஆண்டின் சிைந் த மாை் றுத் திைனாளி விறளயாட்டு வீரர் – பிரபமாத்


கத்

உலகின் (நே் பர் 1) முன்னைி பாரா பூப்பந்து விளையாட்டு வீரரான பிரமோத் பகத்
என்பவர் 2019 ஆே் ஆை்டின் சிறந்த ோற்றுத் திறனாைி விளையாட்டு வீரர் எனுே்
சபருளேளயப் சபற் றுை் ைார்.



இந்திய விளையாட்டுக் சகௌரவப் பட்டங் கைானது விராட் மகாலி அறக்கட்டளையுடன்
இளைந்து

RPSG

குழுேத்தினால்

நாட்டின்

சிறந்த

ஆை்டுமதாறுே் வழங் கப்படுே் விருதுகைாகுே் .


இந்த விருதுகைானது 2017 ஆே் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது.
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விளையாட்டு

வீரர்களுக்கு

ஒலிம் பிக் ஸ்பகட்ப ார்டிங் ப ாட்டியில் முதல் தங் க ்


தக்கம்

ஜப்பான் நாட்ளடெ் மெர்ந்த யூட்மடா மஹாரிமகாே் ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைின் முதலாவது
ஸ்மகட்மபார்டிங் மபாட்டியில் சவன்றுை் ைார்.



மடாக்கிமயாவிலுை் ை அரிமயக் நகர்ப்புற விளையாட்டுப் மபாட்டியின் ஆடவர் சதருப்
மபாட்டியில் இவர் தங் கே் சவன்றுை் ைார்.



பிமரசில்

நாட்டின் சகல் வின் மஹாே் சலர் ஆடவருக்கான ஸ்மகட்மபார்டிங்

சதருப்

மபாட்டியில் சவை் ைிப் பதக்கத்திளன சவன்றுை் ைார்.


அசேரிக்கா நாட்டின் ஜாகர் ஈடன் சவை்கலப் பதக்கத்ளத சவன்றுை் ைார்.

ரஷ்ய ஒலிம் பிக் குழு (ROC)


ROC என்பதன் விரிவாக்கே் Russian Olympic Committee (ரஷ்ய ஒலிே் பிக் குழு) என்பதாகுே் .



இது ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் பங் மகற் க ரஷ்யாவிற் குத் தளட விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் ரஷ்ய
தடகை வீரர்கை் ஒலிே் பிக்கில் பங் மகற்க வழிவகுக்குே் ஒரு தீர்வாகுே் .

குறிப் பு



ஊக்க ேருந்து ஊழல் சதாடர்பாக ஒலிே் பிக் மபாட்டிகை் உை் ைிட்ட அளனத்து ெர்வமதெ
விளையாட்டுப் மபாட்டிகைிலுே் பங் மகற் பதற் கு ரஷ்யாவிற்கு நான்கு ஆை்டுகை் தளட
விதித்து 2019 ஆே் ஆை்டில் உலக ஊக்கேருந்து தடுப்பு நிறுவனே் உத்தரவிட்டது.



விளையாட்டுத் துளறக்கான நடுவை் நீ திேன்றே் இந்த தை்டளனளயப் பாதியாக்கி
இரை்டு வருடங் கைாகக் குளறத்துை் ைதால் , இந்த தளடயானது 2022 ஆே் ஆை்மடாடு
முடிவளடகிறது.



ஆனால் இந்த ஆை்டு ஒலிே் பிக் மபாட்டிகைில் ரஷ்யா ஒரு நாடு எனுே் அந்தஸ்தில்
பங் மகற்க இயலாது.



எனமவ ROC எனுே் குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.



மேலுே் அதனால் ஒலிே் பிக் மபாட்டியில் ரஷ்ய நாட்டுக் சகாடிளயக் காட்சிப் படுத்தவுே்
அந்நாட்டு மதசிய கீதத்ளதப் பிரமயாகிக்கவுே் இயலாது.
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முக் கிய தினங் கள்
பதசிய ்


ட்டயக் கணக்காளர் தினம் – ஜூறல 01

1949 ஆே் ஆை்டில் இந்திய நாடாளுேன்றத்தினால் இந்திய பட்டயக் கைக்காைர்
நிறுவனே்
சதாடங் கப்பட்டளத நிளனவு கூறுே்
வளகயில்
இந்த தினோனது
களடபிடிக்கப் படுகிறது.



பட்டயக் கைக்காைர்களைக் சகௌரவிக்குே் வளகயில் ஒவ் மவார் ஆை்டுே் பட்டயக்
கைக்காைர் தினோனது களடபிடிக்கப்படுகிறது.



இந்திய பட்டயக் கைக்காைர் நிறுவனோனது இந்தியாவின் மதசிய சதாழில் முளற
கைக்கியல் அளேப்பாக இருப்பமதாடு, உலகின் இரை்டாவது மிகப்சபரிய கைக்கியல்
அளேப்பாகவுே் உை் ைது.



இதன் தளலளேயகே் புதுசடல் லியில் அளேந்துை் ைது.

பதசிய மருத்துவர்கள் தினம் – ஜூறல 01
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இந்தியாவில் இந்த தினோனது இந்திய ேருத்துவெ் ெங் கத்தினால் ஏற் பாடு செய் யப்
படுகிறது.



சிறப்பாக

பைியாற் றுே்

வாழ் வில்

ேருத்துவர்கைின்

ேருத்துவர்களுக்கு
முக்கியத்துவே்

சகௌரவேைிக்குே்
பற் றிப்

புரிந்து

வளகயிலுே்
சகாை் ை

நேது

உதவிடெ்

செய் வதற்காகவுே் மவை்டி இந்த தினோனது அனுெரிக்கப்படுகிறது.


இந்த தினோனது மேற் கு வங் கத்தின் இரை்டாே் முதலளேெ்ெர் டாக்டர் பிதன் ெந்தர
் ராய்
அவர்கைின் பிறந்த நாளை நிளனவு கூறுே் வளகயில் களடபிடிக்கப் படுகிறது.

பதசிய அஞ் ெல்

ணியாளர் தினம் – ஜூறல 01



இந்த தினோனது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல 01 அன்று உலகே் முழுவதுே் சகாை்டாடப்
படுகிறது.



இது முதன்முதலில் சியாட்டில் பகுதியில் அஞ் ெல் நிறுவனத்தால் அனுெரிக்கப்பட்டது.



அயராது தளடயற் ற மெளவகளை வழங் கி வருே் அஞ் ெல் பைியாைர்களுக்கு நேது
நன்றிளயத் சதரிவிக்குே் வளகயில் இந்த தினோனது அனுெரிக்கப் படுகிறது.

ாரத ஸ்படட் வங் கி தினம் – ஜூறல 01


பாரத ஸ்மடட் வங் கியின் 66வது நிறுவன தினோனது ெமீபத்தில் சகாை்டாடப்பட்டது.



1921 ஆே் ஆை்டில் ஆரே் பிக்கப் பட்ட இந்திய இே் பீரியல் வங் கியானது 1955 ஆே் ஆை்டின்
ஜூளல 1 ஆே் மததியில் பாரத ஸ்மடட் வங் கியாக உருசவடுத்தது.



இது ஃபார்ெ்சூன் 500 பட்டியலில் இடே் சபற் றுை் ை ஒரு வங் கியாகுே் .



இது ஒரு இந்தியப் பன்னாட்டு வங் கி, சபாதுத் துளற வங் கி ேற் றுே் நிதிெ் மெளவ வழங் குே்
ெட்டமுளறயிலான ஒரு அளேப்பாகுே் .



இதன் தளலளேயகே் முே் ளபயில் அளேந்துை் ைது.
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ெரக்கு மை் றும் பெறவ வரி தினம் – ஜூறல 01


ெரக்கு ேற் றுே்
மெளவகை்

மெளவ வரியானது இந்தியாவில் வழங் கப்படுே் ெரக்குகை் ேற் றுே்

மீது விதிக்கப்படுே்

ேளறமுக, பலப்படித்தான ேற் றுே்

விரிவான ஒரு

வரியாகுே் .


இந்த மததியானது ேத்திய அரசினால் ெரக்கு ேற்றுே் மெளவ வரி தினோக அறிவிக்கப்
பட்டது.



இந்த ஆை்ளட இந்தியா ெரக்கு ேற்றுே் மெளவ வரி விதிக்கப்பட்ட நான்காே் நிளறவு
ஆை்டாக அனுெரிக்கின்றது (2017).

அறடயாளம் காண முடியாத

ைக்கும் ச ாருட்களுக்கான உலகளாவிய தினம் –

ஜூறல 02


இது உலக அளடயாைே்
அனுெரிக்கப் படுகிறது.



அளடயாைே்

காை

முடியாத

காை முடியாத பறக்குே்

பறக்குே்

சபாருட்கை்

சபாருட்கை்

அளேப்பினால்

குறித்த ஒரு விழிப்புைர்ளவ

பரப்புவமத இத்தினத்தின் மநாக்கோகுே் .


மேலுே் இந்த பிரபஞ் ெத்தில் நாே் ேட்டுே் இல் ளல என்பளதப் பற் றி சிந்திக்கவுே் இந்நாை்
ேக்களை ஊக்குவிக்கிறது.

உலக விறளயாட்டுத் துறை


விளையாட்டுத்

துளற

த்திரிக்றகயாளர் தினம் – ஜூறல 02
பத்திரிக்ளகயாைர்கைின்

பைிகளுக்கு

அைிப்பளதயுே்
அவர்கைது
பைியில்
சிறந்து
செயலாற்ற
ஊக்கேைிப்பளதயுே் இந்த தினோனது மநாக்கோகக் சகாை்டுை் ைது.


அங் கீகாரே்
அவர்களுக்கு

உலசகங் கிலுே் உை் ை பத்திரிக்ளகயாைர் ெங் கங் கைானது ெர்வமதெ விளையாட்டுத்
துளற பத்திரிக்ளகயாைர் ெங் கத்தினால் ஒன்று திரட்டப் பட்டு ஆரே் பிக்கப் பட்டது.
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உலக விளையாட்டுத் துளற பத்திரிக்ளகயாைர் தினோனது 1994 ஆே் ஆை்டில் ெர்வமதெ
விளையாட்டுத் துளற பத்திரிக்ளகயாைர் ெங் கத்தினால் நிறுவப்பட்டது.

ெர்வபதெ கூட்டுைவு நிறுவனங் கள் தினம் – ஜூறல 03


ஐக்கிய நாடுகை் அளவயானது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல ோதத்தின் முதல் ெனிக்
கிழளேயிளன (2021 ஆே் ஆை்டில் ஜூளல 03) ெர்வமதெ கூட்டுறவு நிறுவனங் கை்
தினோகக் களடபிடிக்கின்றது.



கூட்டுறவு

நிறுவனங் கை்

பற் றிய

ஒரு

விழிப்புைர்ளவ

அதிகரிப்பதற் காக

இந்த

தினோனது உருவாக்கப்பட்டது.


2021 ஆே் ஆை்டில் , பருவநிளல ோற் றத்ளத எதிர்சகாை் வதில் கூட்டுறவு நிறுவனங் கைின்
பங் கைிப்பிளன ளேயோகக் சகாை்டு ெர்வமதெ கூட்டுறவு நிறுவனங் கை் தினோனது
அனுெரிக்கப்பட்டது.



இந்த ஆை்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, “Rebuild better together” என்பதாகுே் .

ெர்வபதெ சநகிழி ் ற

இல் லா தினம் – ஜூறல 03



இந்த தினோனது ஜீமரா மவஸ்ட் யுமராப் எனுே் அளேப்பினால் சதாடங் கப் பட்டதாகுே் .



சுற் றுெ்சூழலுக்குப் பாதிப்ளப ஏற்படுத்தி உயிரிெ் சிளதவுக்கு உட்படாத
சபாருட்களைப் பயன்படுத்துவதற் கு எதிரான ஒரு விழிப்புைர்விளன
செய் வதற்காக இந்த தினோனது களடப்பிடிக்கப்படுகிறது.



சநகிழிப்

ஏற் படுத்தெ்

நேது அன்றாடப் பயன்பாட்டிலிருந்து ஒற் ளறப் பயன்பாட்டு சநகிழிகளை அகற் றெ்
செய் வளதமய இந்த அளேப்பு மநாக்கோகக் சகாை்டுை் ைது.

அசமரிக்க சுதந் திர தினம் – ஜூறல 04


ஜூளல 04 அன்று அசேரிக்கெ் சுதந்திர தினோனது சகாை்டாடப்பட்டது.



இது “Fourth of July” எனவுே் அளழக்கப்படுகிறது.



இது அசேரிக்க நாடானது மதெே் எனுே் ஒரு நிளலளய அளடந்த நாளை நிளனவு
கூறுகிறது.



இந்த

ஆை்டானது

பிரித்தானியக்

காலனித்துவ

ஆட்சியிலிருந்து

13

அசேரிக்க

காலனித்துவ நாடுகை் விடுதளல சபற் றதன் 245வது ஆை்டு நிளறளவக் குறிக்கிறது.
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உலக விலங் கு வழி பநாய் கள் தினம் – ஜூறல 06



விலங் குகை் வழிமய பரவக் கூடிய மநாய் கை் பற் றிய ஒரு விழிப்புைர்ளவப் பரப்பெ்
செய் வதற்காக ஒவ் மவார் ஆை்டுே் இந்த தினோனது களடபிடிக்கப்படுகிறது.



விலங் குவழி மநாய் கைானது விலங் குகைிடமிருந்து ேனிதனுக்குே் , ேனிதர்கைிடமிருந்து
விலங் குகளுக்குே் பரவக் கூடிய ஒரு சதாற் றுமநாய்
ஒட்டுை்ைிகை் ) ஆகுே் .

(ளவரஸ், பாக்டீரியா ேற் றுே்



லூயிஸ் பாஸ்டியர் அவர்கை் 1885 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 06 அன்று ராபிஸ் ளவரசுக்கு
எதிரான முதல் தடுப்பூசிளய சவற் றிகரோக செலுத்தினார்.



ராபிஸ் என்பது ஒரு விலங் கு வழி மநாயாகுே் .

உலகளாவிய மன்னி ் பு தினம் – ஜூறல 07


ேன்னிக்குே்

களலளய

ஊக்குவிப்பதற்காக

தினோனது களடபிடிக்கப் படுகிறது.
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மவை்டி

ஒவ் மவார்

ஆை்டுே்

இந்த



ேன்னிப்பதின் மூலோன ஆசுவாெப்படுத்துே் திறன் ேற்றுே் அளேதியான வாழ் விற்கான
அதன் முக்கியத்துவே் குறித்து ஒரு விழிப்புைர்ளவப் பரப்புவமத இதன் மநாக்கோகுே் .



ேன்னிப்ளப வழங் க முற் படுே் ேக்கை் நலோனவர்கை் ேற் றுே் ேகிழ் ெசி
் யானவர்கை்
என்று ஆய் வுகைில் நிரூபிக்கப் பட்டுை் ைது.

வன மபகாத்ெவ் 2021 – ஜூறல 01 முதல் ஜூறல 07



வன ேமகாத்ெவ் 2021 என்பது இந்தியாவில் அனுெரிக்கப்படுே் ஒரு வார கால அைவிலான
ஒரு சகாை்டாட்டோகுே் .



ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல ோதத்தின் முதல் வாரத்தில் வன ேமகாத்ெவ் சகாை்டாடப்
படுகிறது.



ேரக்கன்றுகை் நடுதல் ேற் றுே் காடுகைின் வைங் காப்பு
ஏற் படுத்துவதற்காக இது அனுெரிக்கப் படுகின்றது.



வன ேமகாத்ெவ்

இந்தியாவில்

குறித்த

விழிப்புைர்ளவ

பல் லாயிரக்கைக்கான ேரக்கன்றுகளை நடுே்

நிகழ் வாக சகாை்டாடப் படுகிறது.
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ஒரு

ெர்வபதெ மாம்


ழத் திருவிழா - ஜூறல 09 முதல் 10 வறர

ெர்வமதெ ோே் பழத் திருவிழாவானது ஆை்டுமதாறுே் சடல் லியில் உை் ை டில் லி ஹாத்தில்
நளடசபற் று வருே் ஒரு திருவிழாவாகுே் .



இது இந்தியாவின் சவவ் மவறு
சிறப்புகளைப் பளறொற்றுகிறது.

ோநிலங் கைில்

விளையுே்

ோே் பழ

வளககைின்



இந்த நிகழ் வானது சடல் லி ோநிலெ் சுற் றுலா ேற் றுே் மபாக்குவரத்து மேே் பாட்டுக்
கழகத்துடன் இளைந்து சடல் லி அரசினால் ஏற் பாடு செய் யப் படுகிறது.

பதசிய மீன்வளர் ் பு விவொயிகள் தினம் – ஜூறல 10


இந்த தினோனது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் மதசிய மீன்வைத்துளற மேே் பாட்டு வாரியத்துடன்
இளைந்து
மீன்வைத்துளற,
கால் நளடப்
அளேெ்ெகத்தினால் களடபிடிக்கப் படுகிறது.



பராேரிப்பு

ேற் றுே்

பால் வைத்துளற

நிளலயான வை இருப்புகை் ேற் றுே் ஆமராக்கியோன சூழ் நிளலகை் மபான்றவற் ளற
உறுதி
செய் வதற்காக
மீன்வைங் களை
மேலாை்ளே
செய் யுே்
முளறளய
ோற் றுவதற்கான கவனத்ளத ஈர்ப்பளதமய இத்தினே் மநாக்கோகக் சகாை்டுை் ைது.



இந்த தினோனது டாக்டர் K.H. அலிகுன்ஹி ேற் றுே் டாக்டர் H.L. செௌத்ரி ஆகிய
அறிவியலாைர்கைின் நிளனவாக ஒவ் சவாரு வருடமுே் களடபிடிக்கப்படுகிறது.



இவர்கை் 1957 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 10 அன்று இந்தியாவின் முதன்ளே மீன் வளக
இனங் கைின் தூை்டப்பட்ட இனப்சபருக்கத் சதாழில் நுட்பத்ளத (induced breeding
technology) கை்டுபிடித்தனர்.



2021 ஆே் ஆை்டானது 21வது மதசிய மீன் வைர்ப்பு விவொயிகை் தினத்ளதக் குறிக்கிறது.

உலக மக்கள் சதாறக தினம் – ஜூறல 11


2021 ஆே் ஆை்டானது 32வது உலக ேக்கை் சதாளக தினத்ளதக் குறிக்கிறது.



இது அதிக ேக்கை் சதாளகயினால் ஏற் படுே் சிக்கல் களை குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.



மேலுே் சுற் றுெ்சூழல் ேற் றுே் வைர்ெ்சி ஆகியவற் றில் அதிக ேக்கை் சதாளகயினால்
ஏற் படுே் விளைவுகை் பற் றிய விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்தவுே் மவை்டி இந்த தினோனது
களடபிடிக்கப் படுகிறது.
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இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “கருவுறு திறனில் மகாவிட்-19 சபருந்
சதாற் று ஏற் படுத்திய தாக்கே் ” என்பதாகுே் .



முதலாவது உலக ேக்கை் சதாளக தினோனது 1989 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 11 அன்று
களடபிடிக்கப் பட்டது.



இது ஐக்கிய நாடுகை் அளவயின் மேே் பாட்டுத் திட்ட அளேப்பினுளடய ஆளுளக
ேன்றத்தினால் நிறுவப்பட்டது.



இந்தத் தினோனது உலக ேக்கை் சதாளக 5 பில் லியளன எட்டிய மபாது டாக்டர் K.C.
ஜக்காரியா அவர்கைால் பரிந்துளரக்கப் பட்டது.

உலக மலாலா தினம் – ஜூறல 12



இைே் வயது ஆர்வலர் ேலாலா யூெப்ொய் அவர்களைக் சகௌரவிக்குே் வளகயில் ஐக்கிய
நாடுகை் அளவயானது இந்த தினத்ளத அறிவித்தது.



உலசகங் கிலுே் உை் ை சபை்கை் ேற் றுே் குழந்ளதகைின் உரிளேகளை சகௌரவிக்குே்
விதோக ேலாலா யூெப்ொய் அவர்கைின் பிறந்த நாைானது ேலாலா தினோக நிளனவு
கூறப் படுகிறது.

குறிப் பு



2012 ஆே் ஆை்டில் பாகிஸ்தான் அரசு இவருக்கு முதலாவது மதசிய இளைஞர் அளேதிப்
பரிசிளன வழங் கியது.



2014 ஆே் ஆை்டில் மநாபல் பரிசிளன சவன்ற இைே் வயது நபர் (17 வயது) எனுே்
சபருளேளய இவர் சபற்றார்.



2019 ஆே் ஆை்டின் பிற் பகுதியில் ஐக்கிய நாடுகை் சவைியிட்ட தனது ேறுசீராய் வு
அறிக்ளகயில் தொப்தத்தின் உலகின் மிக பிரபலோன இளைஞர் என்று இவளரக்
குறிப்பிட்டது.

NABARD தினம் – ஜூறல 12


மதசிய மவைாை் ேற்றுே் கிராேப்புற மேே் பாட்டு வங் கியானது (National Bank for Agriculture
and Rural Development – NABARD) 1982 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 12 அன்று நளடமுளறக்கு வந்தது.



இது B. சிவராேன் குழுவின் பரிந்துளரயின் மபரில் அளேக்கப்பட்டது.



இந்த ஆை்டு NABARD வங் கியின் 40வது நிறுவன தினோகுே் .
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ாஸ்டில் தினம் – ஜூறல 14


பாஸ்டில் தினோனது சபாதுவாக பிரான்ஸ் நாட்டின் மதசிய தினோக அறியப் படுகிறது.



பிரான்ஸ் நாட்டின் மதசிய தினோனது 1789 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 14 அன்று பாஸ்டில்
சிளறயின் வீழ் ெசி
் யின் நிளனவாக அனுெரிக்கப்படுகிறது.



அன்று தான் ஒரு ஆக்மராெோன ேக்கை் கூட்டோனது இராணுவக் மகாட்ளடளயயுே்
அரசியல்

ளகதிகை்

சிளற

ளவக்கப்

பட்டிருந்த

சிளறெ்ொளலளயயுே்

(பாஸ்டில் )

ளகப்பற் றிய தினோகுே் .

உலக இறளஞர்திைன் தினம் – ஜூறல 15



இளைஞர்கை் ேத்தியில் மவளலவாய் ப்பு, தரோன மவளல ேற் றுே் சதாழில் முளனவு
மபான்றவற் றிற்கான திறன்களை வழங் கெ் செய் வதன்
ஒரு முக்கியத்துவத்ளத
உலகிற் குத் சதரியப்படுத்துே் மநாக்கில் ஐக்கிய நாடுகை் அளேப்பினால் இந்த தினே்
அனுெரிக்கப் படுகிறது.



இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Reimagining Youth Skills Post – Pandemic” (சபருந்
சதாற் றுக்குப் பிந்ளதய காலத்தில் திறன்களை ேறுசீரளேத்தல் ) என்பது ஆகுே் .



2014 ஆே் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகை் சபாதுெ் ெளபயானது ஜூளல 15 ஆே் மததியிளன
உலக இளைஞர் திறன் தினோக அறிவித்தது.

கல் வி வளர்ெசி
் தினம் – ஜூறல 15


தமிழ் நாட்டின் முன்னாை்

முதலளேெ்ெர் K. காேராஜர் அவர்கைின் 119வது பிறந்த

நாைானது 15-07-2021 அன்று சகாை்டாடப்பட்டது.


தமிழகத்தில் K. காேராஜர் அவர்கைின் பிறந்தநாைானது (ஜூளல 15) ‘கல் வி தினே் ’
அல் லது கல் வி வைர்ெ்சி தினோகக் சகாை்டாடப்படுகிறது.



2006 ஆே் ஆை்டு முதல் இந்த தினோனது கல் வி வைர்ெ்சி தினோக களடபிடிக்கப்
படுகிறது.
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உலக ஒட்டுறு ் பு அறுறவ சிகிெ்றெ தினம் – ஜூறல 15


இந்தியாவின் மதசிய ஒட்டுறுப்பு அறுளவ சிகிெ்ளெ தினோனது (National Plastic Surgery Day)
இனி உலக ஒட்டுறுப்பு அறுளவ சிகிெ்ளெ தினோக அனுெரிக்கப்படுே் .



இந்த

அறிவிப்பானது

இந்திய

ஒட்டுறுப்பு

அறுளவ

சிகிெ்ளெ

நிபுைர்கை்

கூட்டளேப்பினால் சவைியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்ளகயில் குறிப்பிட்டுை் ைது.


மதசிய ஒட்டுறுப்பு அறுளவ சிகிெ்ளெ தினே் எனுே் கருத்துருவானது முதன்முளறயாக
டாக்டர். S. ராஜெபாபதி என்பவரால் 2011 ஆே் ஆை்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

ெர்வபதெ நீ தி தினம் – ஜூறல 17


பன்னாட்டுக் குற் றவியல் நீ திேன்றத்தின் பைிகளை அங் கீகரிக்கவுே்
வழங் கவுே் மவை்டி ெர்வமதெ
அனுெரிக்கப் படுகிறது.



நீ திக்கான

உலக

தினோனது

அதற் கு ஆதரவு

உலகே்

முழுவதுே்

இந்த தினோனது 1998 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 17 அன்று மராே் ெட்டே் ஏற் றுக் சகாை் ைப்
பட்டதன் நிளனவு நாளைக் குறிக்கிறது.



மராே் ெட்டே் என்பது பன்னாட்டுக் குற் றவியல் நீ திேன்றத்ளத நிறுவிய ஒரு ஸ்தாபன
ஒப்பந்தோகுே் .
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சநல் ென் மண்படலா தினம் - ஜூறல 18


ஐக்கிய நாடுகை் அளேப்பானது ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல 18 ஆே் நாைிளன ெர்வமதெ
சநல் ென் ேை்மடலா தினோக அனுெரிக்கின்றது.



இத்தினத்திற்கான இவ் வருடத்தின் கருத்துரு “ஒரு ளக ேற் சறாருவருக்கு உதவ முடியுே் ”.



2009 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 18 அன்று நியூயார்க்கில் ெர்வமதெ ேை்மடலா தினோனது
முதன்முதலில் அனுெரிக்கப்பட்டது.



இவ் வருடே் சநல் ென் ேை்மடலாவின் 103வது பிறந்த தினத்ளதக் குறிக்கின்றது.



இவர் சுதந்திர சதன்னாப்பிரிக்காவில்
முதலாவது குடியரசுத் தளலவர் ஆவார்.

ஜனநாயக

ரீதியில்

மதர்ந்சதடுக்கப்

பட்ட

வங் கி பதசியமயமாக்கல் நாள் - ஜூறல 19


1969 ஆே் ஆை்டின் இமத நாைில் , 14 முதன்ளே வங் கிகை் இந்தியாவின் அப்மபாளதய
இந்தியப் பிரதேர் இந்திரா காந்தி அவர்கைால் மதசிய ேயோக்கப்பட்டது.



இந்த வங் கிகை் நாட்டின் 85 ெதவீத வங் கி ளவப்புக்களை சகாை்டிருந்தன.



அப்மபாது மதசியேயோக்கலுக்குக் கூறப்பட்ட ஒரு காரைே் , 'கடன் வழங் கலில் இந்திய
அரொங் கத்திற் குக் கூடுதல் கட்டுப்பாட்ளடக் சகாடுப்பதற்காக' என்பதாகுே் .



1980 ஆே் ஆை்டில் மேலுே் ஆறு வங் கிகை் மதசியேயோக்கப் பட்டன.
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ெர்வபதெ ெதுரங் க விறளயாட்டு தினம் - ஜூறல 20


1924 ஆே் ஆை்டின் இமத நாைில் தான் ெர்வமதெ ெதுரங் க விளையாட்டு கூட்டளேப்பு
என்பது நிறுவப்பட்டது.



கி.பி ஐந்தாே் நூற்றாை்டில் இந்தியாவில் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த விளையாட்டிற் கு
முதலில் “ெதுரங் கா” என்று சபயரிடப்பட்டது.

அறிவியல் ஆய் வு நாள் - ஜூறல 20


1969 ஆே் ஆை்டின் இமத நாைில் தான் அசேரிக்காளவெ் மெர்ந்த நீ ல் ஆே் ஸ்ட்ராங் ேற் றுே்
எட்வின் ‘பஸ்’ ஆல் ட்ரின் ஆகிய இருவருே் ெந்திரனின் மேற் பரப்பில் இறங் கிய முதல்
ேனிதர்கைாக உருசவடுத்தார்கை் .



நிலவின் மேற்பரப்பில் கால் ளவத்த முதல் ேனிதர் நீ ல் ஆே் ஸ்ட்ராங் ஆவார்.



ஆே் ஸ்ட்ராங் - ஆல் ட்ரின் ஆகிய இருவருே் ெந்திரனின் மேற்பரப்பில் 21.5 ேைி மநரே்
செலவிட்டனர்.

ற



அதில் விை்கலத்திற்கு சவைிமய அவர்கை் 2.5 ேைி மநரே் செலவிட்டனர்.



1984 ஆே் ஆை்டில் அசேரிக்காவின் அப்மபாளதய அதிபர் சரானால் ட் ரீகன் இந்த நாளை
விடுமுளற நாைாக அறிவித்தார்.

(π) தினம் – ஜூறல 22
❖

இது

π எனும் ஒரு கைித மாறிலிறயக் டகாை்ொடுவதை்கான ஒரு வருொந்திரக்

டகாை்ொெ்ெமாகும் .
❖

றப (π) என்பது ஒரு வெ்ெத்தின் சுை் ைளவு மை்றும் அதன் விெ்ெம் ஆகியவை்றிை் கு
இறெவயயான ஒரு விகிதமாகும் .

❖

22/7 எனும் வததி/மாத முறைறமயானது  என்பதன் வதாராய மதிப்பாகும் .

பதசிய மாம்
❖

ழ தினம் – ஜூறல 22

மாம் பழமானது இந்தியா, பாகிஸ்தான் மை்றும் பிலிப்றபன்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் வதசிய
பழமாகும் .

❖

இந்தியாவில் இறவ டபாதுவாக மார்ச் – வம மாதங் களின் வபாது அறுவறெ டசய் யப்
படுகின்ைன.

❖

இது பழத்தின் ராஜா என அறழக்கப் படுகிைது.

❖

1987 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ் வவார் ஆை்டும் சர்வவதச மாம் பழத் திருவிழாவானது
டெல் லியில் டகாை்ொெப் படுகிைது.
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பதசிய ஒளி ர ் பு தினம் – ஜூறல 23
❖

1927 ஆம் ஆை்டின் இவத நாளில் தான் இந்திய ஒளிபரப்பு நிறுவனத்தின் பம் பாய்
வாடனாலி நிறலயத்திலிருந்து முதல் வாடனாலி ஒலிபரப்பானது ஒலிபரப்பப் பெ்ெது.

❖

இந்தியாவில் வாடனாலி ஒலிபரப்பானது 1923 ஆம் ஆை்டில் பிரிெ்டிஷ் ஆெ்சியின் வபாது
பம் பாய் வாடனாலிச் சங் கத்தினால் டதாெங் கப்பெ்ெது.

❖

பின்பு அது 1936 ஆம் ஆை்டில் அறனத்திந்திய வாடனாலியாகவும் 1957 ஆம் ஆை்டில்
ஆகாஷ்வானியாகவும் மாை் ைப் பெ்ெது.

❖

இது இந்தியாவின் மிகப்டபரிய ஒளிபரப்பு நிறுவனமான பிரசார் பாரதி என்ை ஒரு
நிறுவனத்திை் குச் டசாந்தமானதாகும் .

பதசிய சவ ் வியல் ச ாறியாளர் தினம் – ஜூறல 24
❖

தினசரி வாழ் வில் டவப்பவியல் டபாறியாளர்கள் ஆை் றும் முக்கியப் பங் களிப்பிறன
ஊக்குவிக்கும் வநாக்கில் இந்த தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.

❖

இந்த தினம்

ஆை்டின் டவப்பமான நாெ்களுள்

ஒன்று என்பதனால்

டவப்பவியல்

டபாறியாளர்களின் பங் களிப்பிறனக் டகாை்ொெ இந்த தினமானது வதர்ந்டதடுக்கப்
பெ்ெது.
❖

இத்தினமானது 2014 ஆம் ஆை்டு ஜூறல மாதத்தில் அடமரிக்காவின் அெ்வான்சுடு
டதர்மல் டசால் யூசன்ஸ் எனும் நிறுவனத்தினால் நிறுவப்பெ்ெது.

வருமான வரி தினம் – ஜூறல 24
❖

1860 ஆம் ஆை்டு ஜூறல 24 அன்று சர் வஜம் ஸ் வில் சன் என்பவரால் இந்தியாவில்
வருமான வரி அறிமுகப் படுத்தப்பெ்ெது.

❖

இது 1857 ஆம் ஆை்டில் நறெடபை் ை முதல் இந்திய சுதந்திரப் வபாரின் வபாது பிரித்தானிய
அரசிை் கு ஏை் பெ்ெ இழப்புகறள ஈடு டசய் வதை்காக விதிக்கப்பெ்ெது.
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❖

இந்தத் தினவம 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் வருமான வரி தினமாக இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்
பெ்டு வருகிைது.

❖

இந்த தினமானது மத்திய வநர்முக வரிகள் வாரியத்தினால் அனுசரிக்கப் படுகிைது.

உலக மூறள தினம் – ஜூறல 22


உலக நரே் பியல் கூட்டளேப்பானது 2014 ஆே் ஆை்டு முதல் ஒவ் மவார் ஆை்டுே் உலக
மூளை தினத்ளதக் களடபிடித்து வருகிறது.



இந்த ஆை்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, “Stop Multiple Sclerosis” என்பதாகுே் .

நீ ர்நிறலகளில் மூழ் குவறதத் தடு ் தை் கான உலக தினம் – ஜூறல 25


இது 2021 ஆே் ஆை்டு ஏப்ரல் ோதத்தில் ஐக்கிய நாடுகை் சபாதுெ் ெளபயினால் இயற் றப்
பட்ட “Global Drowning Prevention” எனுே் ஒரு தீர்ோனத்தின் மூலே் அறிவிக்கப் பட்டது.



இந்த தீர்ோனோனது அயர்லாந்து ேற் றுே் வங் காை மதெே் ஆகிய நாடுகைின் ஒரு
முன்சனடுப்பாகுே் .



உலக சுகாதார அளேப்பின் மேற் கு பசிபிக் பகுதியில் நீ ர்நிளலகைில் மூழ் குவதால்
ஏற் படுே் உயிரிழப்பு அதிகோக உை் ைது.



உலகின்

சபருே் பாலான

பகுதிகைில் ,

மூழ் குவதால்

ஏற் படுே்

உயிரிழப்புகைில்

பாதியைவுக்குே் மேற் பட்டளவ சதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகைிமல ஏற் படுகின்றன.
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பதசிய ் ச ை் பைார்கள் தினம் – ஜூறல 25


இது ஜூளல ோதத்தின் நான்காவது ஞாயிறு அன்று களடபிடிக்கப்படுகிறது.



இந்த ஆை்டில் இந்த தினோனது ஜூளல 25 அன்று சகாை்டாடப் படுகிறது.



சபற்மறார்கை் ேற் றுே் நேது வாழ் வில் அவர்கை் ஆற் றுே் பங் கு ஆகியவற் றிற் கு ேரியாளத
செலுத்துே் வளகயில் இந்த தினோனது அனுெரிக்கப் படுகிறது.



ஒவ் மவார் ஆை்டிலுே்
சபற்மறார்கை்
தீர்ோனத்தின்

ஜூளல

ோதத்தின்

நான்காவது

ஞாயிற் றுக்

கிழளேளயப்

தினோக அனுெரிக்க மவை்டி அசேரிக்க காங் கிரஸ்
இயற் றிய
அடிப்பளடயில் இயற் றப்பட்ட ெட்டத்தில் அசேரிக்க அதிபர் பில்

கிைிை்டன் 1994 ஆே் ஆை்டில் ளகசயழுத்திட்டார்.

ெது ் பு நிலக் காடுகளின் சூழல் வளங் கா ் பிை் கான ெர்வபதெ தினம் – ஜூறல 26


இந்த தினோனது 2015 ஆே் ஆை்டில் நளடசபற் ற யுசனஸ்மகாவின் சபாது ோநாட்டினால்
ஏற் றுக் சகாை் ைப் பட்டது.



‘தனித்துவே் மிக்க, சிறப்புமிக்க ேற் றுே் பாதிப்புக்கு உை் ைாகக் கூடிய சூழலளேப்பாக’
திகழுே் ெதுப்புநிலக் காடுகைின் முக்கியத்துவே் குறித்த ஒரு விழிப்புைர்ளவ
ஏற் படுத்துவளதயுே்

அவற் றின்

நிளலயான

மேலாை்ளே,

வைங் காப்பு

பயன்பாடுகை்
ஆகியவற் றிற்கான
தீர்வுகளை
மேே் படுத்தெ்
மநாக்கோகக் சகாை்டு இந்த தினோனது அனுெரிக்கப் படுகிறது.

ேற் றுே்

செய் வளதயுமே

கார்கில் விஜய் திவாஸ் – ஜூறல 26


இந்த ஆை்டு 22வது கார்கில் விஜய் திவாஸ் தினே் ஆகுே் .



இந்த

நாைானது

பகுதிகளை
தினோகுே் .


பாகிஸ்தான்

மீட்பதில்

இந்திய

இராணுவத்தால்
வீரர்கை்

சபற்ற

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த
சவற் றிளயக்

ேளலப்

சகாை்டாடுே்

ஒரு

1999 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 26 அன்று கார்கில் மபார் ஆனது முடிவுற் றதாக அறிவிக்கப்
பட்டது.
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இந்தியா சபற் ற சவற் றியின் நிளனவாக இந்த தினோனது ‘கார்கில் விஜய் திவாஸ்’
தினோக களடபிடிக்கப் படுகிறது.

செயை் றகக் கருத்தரி ் பு முறை தினம் – ஜூறல 25



ஜூளல 25 அன்று உலகே் முழுவதுே் செயற் ளகக் கருத்தரிப்பு முளற தினோனது
அனுெரிக்கப் படுகின்றது.



ேகப்மபறு ேருத்துவத் துளறயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ேகத்தான கை்டுபிடிப்பிளன
நிளனவு கூறுே் வை்ைே் இந்த நாைானது களடபிடிக்கப் படுகின்றது.



இங் கிலாந்தில் 1978 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 25 அன்று லூயிஸ் பிரவுன் என்பவர் இந்த
செயற் ளக கருத்தரிப்பு முளறயால் பிறந்தார்.



இந்தியாவில் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி என்பவருே் செயற் ளக கருத்தரிப்புப் பற்றிய
ஆய் வுகளை செய் து வந்தார்.



லூயிஸ் பிரவுன் பிறந்த அடுத்த மூன்று ோதங் களுக்குை் ைாகமவ 1978 ஆே் ஆை்டு
அக்மடாபர் 03 அன்று கனுப்பிரியா அகர்வால் இந்த முளறயின் மூலே் பிறந்தார்.
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இந்தியாவின் முதலாவது செயற் ளக கருத்தரிப்பு முளறயில் பிறந்த அந்தக் குழந்ளதக்கு
டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி முதலில் ‘துர்கா’ எனப் சபயரிட்டார், ஆனால் பின்னாைில் அவரது
சபற்மறார்கை் அவருக்கு கனுப்பிரியா எனப் சபயரிட்டனர்.



இவர் இந்தியாவின் முதலாவது ேற் றுே் உலகின் 2வது செயற் ளக கருத்தரிப்பு முளற
மூலே் பிறந்த குழந்ளத ஆவார்.

CRPF நிறுவன தினம் – ஜூறல 27


ேத்திய ரிெர்வ் காவல் பளடயானது 2021 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 27 அன்று அதன் 83வது
நிறுவன தினத்ளதக் சகாை்டாடியது.



ேத்திய

ரிெர்வ்

காவல்

பளடயானது

உை்துளற

அளேெ்ெகத்தின்

கீழ்

இயங் குே்

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய ேத்திய ஆயுதக் காவல் பளடயாகுே் .


இதன் தளலளேயகே் புதுசடல் லியில் அளேந்துை் ைது.



இப்பளடயானது 1939 ஆே் ஆை்டு ஜூளல 27 அன்று அரெப் பிரதிநிதித்துவ காவல்
பளடயாக நிறுவப்பட்டது.



இந்திய விடுதளலக்குப் பிறகு 1949 ஆே் ஆை்டு டிெே் பர் 28 அன்று இயற்றப்பட்ட ேத்திய
ரிெர்வ் காவல் பளட ெட்டத்தின் மூலே் ேத்திய ரிெர்வ் காவல் பளடயாக உருப்சபற்றது.

உலக கல் லீரல் அழை் சி பநாய் தினம் – ஜூறல 28


ளவரொல் ஏற் படுே் கல் லீரல் அழற்சி மநாய் குறித்த விழிப்புைர்ளவ அதிகரிப்பதன்
மநாக்கில் இந்த தினோனது அனுெரிக்கப்படுகின்றது.



இது கல் லீரல் புற் றுமநாய் மபான்ற உடல் நலப் பிரெ்சிளனகளை ஏற் படுத்துே் வளகயிலான
கல் லீரலில் ஏற்படுே் அழற்சி மநாயாகுே் .



இந்த ஆை்டிற் கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Hepatitis Can’t Wait” என்பதாகுே் .
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உலக இயை் றக வளங் கா ் பு தினம் – ஜூறல 28


இயற் ளகளயப் பாதுகாத்தல் குறித்த விழிப்புைர்ளவ ஏற் படுத்தவுே் நேது இயற் ளக
வைங் களைக் காப்பதற்கான சிறந்த நளடமுளறகளை மேற்சகாை் ைெ் செய் வதற் குோன
ஒரு விழிப்புைர்ளவ ஏற் படுத்தவுே் மவை்டி இந்த தினோனது அனுெரிக்கப் படுகின்றது.



நாே் தினமுே் ொர்ந்திருக்கின்ற நீ ர், காற் று, ேை் ேற் றுே் ேரங் கை் மபான்ற குறிப்பிட்ட
அைவிலான சில வைங் களை இந்தப் பூமி நேக்கு வழங் குகின்றது.



இந்த

வருடத்திற் கான

இந்த

தினத்தின்

கருத்துரு

“வனங் களுே்

வாழ் வாதாரமுே் :

ேக்களையுே் பூமிளயயுே் பாதுகாப்பது” என்பதாகுே் .

ெர்வபதெ புலிகள் தினம் – ஜூறல 29



காட்டுப் பூளனகைின் இனோன புலிகைின் எை்ைிக்ளக குளறந்து வருவது பற் றி ஒரு
விழிப்புைர்ளவ

ஏற் படுத்தவுே்

அவற் ளறப்

பாதுகாப்பதற்கான

முயற்சிகளை

மேற்சகாை் ைவுே் மவை்டி ஒவ் சவாரு வருடமுே் உலக புலிகை் தினே் அல் லது ெர்வமதெ
புலிகை் தினோனது அனுெரிக்கப்படுகிறது.
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இந்த ஆை்டு அதன் 11வது ெர்வமதெ புலிகை் தினோகுே் .



இந்த ஆை்டின் இத்தினத்திற் கான கருத்துரு, “Their Survival is in our hands” (அவற் றின்
பாதுகாப்பு நேது ளககைில் ) என்பதாகுே் .



செயின்ட் பீட்டர்ஸ்சபர்க் என்ற உடன்படிக்ளக ளகசயழுத்தானமபாது உலக புலிகை்
தினோனது நளடமுளறக்கு வந்தது.



இந்த உடன்படிக்ளகயானது 2010 ஆே் ஆை்டில் ரஷ்யாவில் 13 புலிகை் வாழிட நாடுகைால்
ளகசயழுத்திடப்பட்டது.



2022 ஆே் ஆை்டுக்குை் புலிகைின் வைங் காப்பு, அவற்றின் இயற் ளக வாழிடங் களைப்
பாதுகாத்தல் ேற் றுே் புலிகைின் எை்ைிக்ளகளய இரட்டிப்பாக்குதல் மபான்றவற்ளற
ஊக்குவிப்பதற் கு இந்தப் புலிகைின் வாழிட நாடுகை் தீர்ோனித்து உை் ைன.

ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினம் – ஜூறல 30


ஐக்கிய நாடுகை் சபாதுெ் ெளபயானது 2013 ஆே் ஆை்டில் ஜூளல 30 ஆே் மததியிளன
ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினோக அறிவித்தது.



ஆட்கடத்தலால் பாதிக்கப் படுபவர்கைின் நிளல குறித்த ஒரு
விழிப்புைர்ளவ
ஏற் படுத்தவுே் அவர்கைின் உரிளேகளை மேே் படுத்திப் பாதுகாக்கவுே் மவை்டி இந்த
தினோனது உருவாக்கப்பட்டது.



இந்த ஆை்டிற் கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Victims Voices Lead the Way” என்பதாகுே் .

உலக வன ்


ாதுகாவலர் தினம் – ஜூறல 31

உலகே் முழுவதுே் வனப் பாதுகாப்புப் பைிகைில் ஈடுபட்டுை் ை வனப் பாதுகாவலர்கைின்
சீரியப் பைிகளைக் சகௌரவிக்குே் வளகயில் ஒவ் மவார் ஆை்டுே் ஜூளல 31 அன்று உலக
வனப் பாதுகாவலர் தினோனது அனுெரிக்கப் படுகின்றது.



பூமியின்

இயற் ளகயான

சபாக்கிெங் களையுே் ,

கலாெ்ொரப்

புராதானங் களையுே்

பாதுகாக்குே் பைியில் ஈடுபடுே் மபாது சகால் லப்படுே் அல் லது காயமுறுே் வனப்
பாதுகாவலர்களுக்கு சகௌரவேைிப்பமத இந்த தினத்தின் மநாக்கோகுே் .


இந்த தினோனது ெர்வமதெ வனப் பாதுகாவலர் கூட்டளேப்பினால் (1992 ஆே் ஆை்டில்
நிறுவப்பட்டது) 2007 ஆே் ஆை்டு முதல் அனுெரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
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இதரெ் செய் திகள்
Salute Doctors – ஐசிஐசிஐ வங் கி


ஐசிஐசிஐ வங் கியானது ேருத்துவர்களுக்கான இந்தியாவின் மிகவுே் விரிவான வங் கி ொர்
தீர்வுகளை சதாடங் கியுை் ைது.



இதற்கு “Salute Doctors” எனத் தளலப்பிடப்பட்டுை் ைது.



இது

ேருத்துவத்

துளற

ோைவர்

முதல்

மூத்த

ேருத்துவர்

வளர

ஒவ் சவாரு

ேருத்துவருக்குே் தனிப் பயனாக்கப்பட்ட ேற் றுே் ேதிப்புக் கூட்டப்பட்ட மெளவகளை
வழங் குகிறது.


இது ஐசிஐசிஐ ஸ்டாக் என்ற சேன்சபாருை் மூலே் வழங் கப்படுகிறது.

ெலாம் தில் பெ – HDFC வங் கி


HDFC வங் கியானது ெலாே் தில் மெ எனுே் முன்சனடுப்பிளனத் சதாடங் கியுை் ைது.



இது ேருத்துவர்கைின் பங் கைிப்பிளனக் சகாை்டாடவுே் அதளன அங் கீகரிக்கவுே்
மவை்டி மநரத்ளத ஒதுக்கக் மகாரி அளனவளரயுே் ஊக்குவிக்கிறது.



சபாது ேக்கை் , ேருத்துவர்களுக்குத் சதரிவிக்க எை்ணுே் நன்றிளய இதன் மூலே்
பகிரலாே் .
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பஜக்க ் ஜுமா - சிறைத் தண்டறன


ெமீபத்தில் ஊழல் விொரளையில் ஆஜராகத் தவறியதால் முன்னாை் அதிபர் மஜக்கப்
ஜுோவிற் கு 15 ோதங் கை் சிளறத் தை்டளன விதித்து சதன் ஆப்பிரிக்காவின் உயரிய
நீ திேன்றே் தீர்ப்பைித்துை் ைது.



இதன் பிறகு, இந்த தை்டளனயானது அதிகப்படியானது ேற்றுே் நியாயேற் றது என்றுே்
சிளறயில் மகாவிட்-19 சதாற் று ஏற் பட்டால் தனது உயிளர அது பறித்து விடுே் என்றுே் கூறி
தனது 15 ோத சிளறத் தை்டளனளய ரத்து செய் யுோறு மஜக்கப் ஜுோ நீ திேன்றத்திடே்
மகாரிக்ளக ஒன்ளற ளவத்தார்.



இவருக்கு அைிக்கப்பட்ட அந்த 15 ோத சிளறத் தை்டளனக்கு எதிரான இவரது ேனுளவ
விொரிக்க அந்நாட்டின் மூத்த நீ திபதிகை் ஒத்துக் சகாை்டுை் ைதால் அவர் தற் மபாது
உடனடி சிளறத் தை்டளனயிலிருந்து ஒரு தற்காலிக நிவாரைத்ளதப் சபற் றுை் ைார்.

ஞ் ெ்முலி ஏரி மை் றும் முதறலகள்


குஜராத்தின் நர்ேதா ோவட்டத்திலுை் ை ஒற்றுளேக்கான சிளலக்கு அருகிலுை் ை
பஞ் ெ்முலி என்ற ஒரு ஏரியிலிருந்து 194 முதளலகை் இடே் ோற் றப் பட்டுை் ைன.



பஞ் ெ்முலி ஏரியில் படகு ெவாரி செய் யுே் சுற் றுலாப் பயைிகைின் பாதுகாப்பு கருதி இளவ
இடே் ோற் றப் பட்டுை் ைன.



இந்த ஏரியானது மகவடியாவில் அளேந்துை் ை ெர்தார் வல் லபாய் பமடல் அவர்கைின் 182
மீட்டர் உயர உருவெ் சிளலக்கு அருகில் அளேந்துை் ைது.



இந்த ஏரியானது ெர்தார் ெமராவர் அளையின் மூன்றாவது நீ ர்வழியாகவுே் (முகடு – 3)
அறியப் படுகிறது.



ஒற் றுளேக்கான சிளலளயப் பார்ளவயிட வருே் சுற் றுலாப் பயைிகளுக்காக மவை்டி
இந்த ஏரியானது மேே் படுத்தப் பட்டுை் ைது.

சூரியெ் சுடசராளி


நாொவின்

அறிவியலாைர்

குழு

ஒன்று

AR2838

எனப்படுே்

சூரியக்

கருே் புை் ைிக்

கூட்டத்திலிருந்து மிகப்சபரிய அைவிலான ஒரு சூரியெ் சுடசராைியானது சவைிப் பட்டு
உை் ைதாகத் சதரிவித்துை் ைது.
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இது 2017ஆே் ஆை்டிற்குப் பிறகு ஏற் பட்ட மிகப்சபரிய சூரியெ் சுடசராைி ஆகுே் .



சூரியெ் சுடசராைியானது சூரிய கருே் புை் ைிக் கூட்டத்துடன் சதாடர்புளடய காந்த
ஆற் றலின் சவைிப்பாட்டினால் சவைிவருே் தீவிரோன கதிர்வீெ்சு சவடிப்பு நிகழ் வு ஆகுே் .



சூரியெ் சுடசராைி நிகழ் வானது நேது சூரியக் குடுே் பத்தினுளடய ஒரு மிகப்சபரிய
சவடிப்பு நிகழ் வாகுே் .

நியூஸ் ஆன் ஏர் பரடிபயா பநரறல – உலகளாவிய தரவரிறெ


இந்தத் தரவரிளெயானது நியூஸ் ஆன்ஏர் செயலியிலுை் ை அளனத்திந்திய வாசனாலி
மநரடி ஒலிபரப்பு மெளவகை்

எந்சதந்த நாடுகைில்

பிரபலோக உை் ைது என்பளத

தரவரிளெப்படுத்துகிறது.


அசேரிக்கா தனது முதலிடத்ளதத் தக்க ளவத்துக் சகாை்டுை் ைது.



அளனத்திந்திய வாசனாலியின் தமிழ் ேற்றுே் சதலுங் கு மநரடி ஒலிபரப்பு மெளவகை்
அசேரிக்காவில் பிரபலோக உை் ைன.



அளனத்திந்திய வாசனாலியின் (All India Radio – AIR) பஞ் ொபி ஒலிபரப்பு மெளவயானது
ஐக்கிய ராஜ் ஜியத்தில் பிரபலோக உை் ைது.



உலகைவில் (இந்தியா தவிர) AIR நியூஸ் 24 x 7 என்ற அளலவரிளெயானது 7 ஆே்
இடத்திலிருந்து 6 ஆே் இடத்திற் கு முன்மனறியுை் ைது.



அமத ெேயே் AIR தமிழ் ஆனது 6 ஆே் இடத்திலிருந்து 10 ஆே் இடத்திற்குெ் ெரிந்துை் ைது.



அளனத்திந்திய வாசனாலியானது (AIR) 1957 ஆே் ஆை்டு முதல் ஆகாஷ்வாைி என
அளழக்கப் படுகிறது.

ச காெஸ் ஒை் றியறி சமன்ச ாருள்


இஸ்மரலிய நிறுவனத்தினால்

உலகே்

முழுவதுே்

உை் ை நாடுகளுக்கு விற்கப்படுே்

சபகாெஸ் ஒற் றியறி சேன்சபாருை் (spyware) என்பதின் சதாடர்ெ்சியான பயன்பாட்டுெ்
செய் தி சில புதிய அறிக்ளககைின் மூலே் உறுதி செய் யப் பட்டுை் ைது.


இது NSO

குழுேே் எனுே் ஒரு இஸ்மரலிய நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒற்றியறி

சேன்சபாருை் ொதனோகுே் .
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இந்த சேன்சபாருைானது ேக்கைின் ளகமபசி மூலோக அவர்கைின் தகவல் களை உைவு
பார்க்கிறது.



இது இந்தியாவின் அளேெ்ெர்கை் , எதிர்க்கட்சித் தளலவர்கை் , பத்திரிக்ளகயாைர்கை் ,
அரசு அதிகாரிகை் ேற் றுே் அறிவியலாைர்கை் மபான்மறாளர உைவு பார்ப்பதற்காக
பயன்படுத்தப் பட்டுை் ைது.



அதிக எை்ைிக்ளகயுடன் கூடிய 10 நாடுகைில் இந்தியாவுே் ஒன்றாக திகழ் கிறது.



இதில் சேக்சிமகா முதலிடத்தில் உை் ைது.

முதறலயின் மூதாறதயர் மாதிரிகள் சிலியில் கண்சடடு ் பு


அர்சஜன்டினா நாட்டின் இயற் ளக அறிவியல் அருங் காட்சியகோனது சதன் சிலி நாட்டில்
உை் ை ேளலப்பகுதிகைில் கை்சடடுக்கப்பட்ட 150 மில் லியன் ஆை்டுகை் பழளேயான
புளதப்படிே எலுே் புக் கூடானது நவீனகால முதளலயின் ஒரு மூதாளதயராக இருக்கலாே்
என்று கைித்துை் ைதாக அறிவித்துை் ைது.
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இந்த இனத்திற் கு புர்சகசுெஸ் ேல் லிங் க்ரான்சடன்சிஸ் (Burkesuchus mallingrandensis) எனப்
சபயரிடப் பட்டுை் ைது.



இது 2014 ஆே் ஆை்டில் கை்சடடுக்கப்பட்டது.



இளவ நன்னீரில் வாழத் சதாடங் கிய முதல் இனே் எனக் கை்டறியப் பட்டுை் ைது.
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