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அொம் விருதுகள் ........................................................................................................................................................................ 147 

சதஹிங் பட்காய் வனவிலங்குெ ்ெரணாலயம் .............................................................................................................. 147 

நிகர ஆற்றல் நடுநிகலத் தன்கம நிகல – சபங்களூரு விமான நிகலயம் .................................................... 148 

மின்னணு அகடயாள அடக்டகள் ....................................................................................................................................... 148 

பாரம்பரிய மரம் – திட்டம்....................................................................................................................................................... 148 

தூசிப்படலக் கருவாக்கம் ....................................................................................................................................................... 149 
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மரபணு மாற்றப்பட்ட ரப்பர் - அொம் ................................................................................................................................ 151 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான குழந்கதககளப் சபறுவதற்கு ெலுகக – மிதொரம் ......................................... 151 
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ஆசிய பசிபிக் உற்பத்தித்திறன் ொம்பியன் விருது ................................................................................................... 161 

புலிட்ெர் பரிசு – 2021 .................................................................................................................................................................. 162 

கெதலஷ் தகாவிந்த் கன்புதல ............................................................................................................................................... 162 

ஆசிஷ் ெந்ததாரக்ர் .................................................................................................................................................................... 163 

மில்கா சிங் .................................................................................................................................................................................... 163 

தகாஃபி அன்னான் தெஞ்ெத்மக்கரஸ்் 2021 முன்சனடுப்பு .......................................................................................... 164 

2021 ஆம் ஆண்டு தலண்ட் ஃபார் கலஃப் விருது ........................................................................................................... 164 

சகன்னத் சகௌண்டா ................................................................................................................................................................ 165 

சுமந்த் சின்ஹா ........................................................................................................................................................................... 165 
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TNPSC துளிகள் 

 உலக சுகாதார அமைப்புை் குள ாபல் பாரட்்னரஸ்் எனுை் நிறுவனமுை் இமைந்து 

ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ளை 31 ஆை் ளததியிமன உலக புமகயிமல எதிரப்்பு தினைாக 

அனுசரிக்கின்றன. 

o 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “Commit to quit” (நிறுதத்ுவதற்கு 

தயாராகுங்க ்) என்பதாகுை். 

 மசடஸ் ளகடிலா எனுை் ஒரு ைருந்து நிறுவனைானது தனது முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த 

ைருந்துகம  ததாகுதத்ுப் தபாதியமைப்பதற்காக ளவை்டி புதிய அை்சை் ஒன்றிமன 

அறிமுகப் படுத்தியு ் து. 

o இது ைருந்துப் தபாருட்க ் ளபாலியானமவ அல்ல (அ) கலப்படை் தசய்யப்பட வில்மல 

என்பமத உறுதி தசய்வதற்கு ளவை்டி ளநாயா ிகளுக்கு உதவுை். 

 சீனாவில் தகாளரானா மவரஸ் எவ்வாறு ளதான்றியது என்பமதக் கை்டறிய அதைரிக்கப் 

புலனாய்வு நிறுவனங்களுக்கு அதைரிக்க அதிபர ்ஆமையிட்டமத அடுதத்ு இந்தியாவுை் 

தனது ஆதரமவ அதற்கு வழங்கியு ் து. 

o 2019 ஆை் ஆை்டின் பிற்காலதத்ில் சீனாவின் வூகான் நகரில் ளதான்றிய தகாளரானா 

மவரஸ் ஆனது 2019 ஆை் ஆை்டின் டிசை்பர ்ைாதத்தில் ஒரு ஆய்வகத்தில் ஏற்பட்ட 

விபத்தால் ளதான்றியதா (அ) ஒரு விலங்கின் மூலை் ளதான்றியதா என்பமத விசாரிக்க 

அதைரிக்கா ைற்றுை் ஆஸ்திளரலியா உ ் ிட்ட நாடுக ் ளகாரிக்மக விடுதத்ி 

இருந்தன. 

 ஜான்சன் & ஜான்சன் நிறுவனதத்ின் ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்தின் மீதான பயன்பாட்டிற்கு 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் அனுைதி வழங்கியு ் து. 

o பிரிட்டனில் அனுைதிக்கப் பட்ட முதல் ஒற்மறத் தவமைத் தடுப்பூசி இதுவாகுை். 

 தற்காலிகைாக நிறுதத்ி மவக்கப்பட்டு ்  14வது IPL ததாடரின் எஞ்சியப் ளபாட்டிகம  

நடதத்ுவதற்கான திட்டதத்ிமன BCCI அறிவிதத்ு ் து.  

o இந்தப் ளபாட்டியானது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ில் தசப்டை்பர ்15 முதல் அக்ளடாபர ்15 

வமர நடத்தப் படுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு ் து. 

 ஆராய்சச்ி ைற்றுை் பகுப்பாய்வு உ வுதத்ுமற தமலவர ்சைந்த் குைார ் ளகாயல் ைற்றுை் 

இந்திய உ வுதத்ுமற தமலவர ் அரவிந்த் குைார ் ஆகிளயாரின் பதவிக் காலைானது 

இன்னுை் ஒரு வருடத்திற்கு நீட்டிக்கப் பட்டு ் து. 

 ஒவ்தவாரு வருடமுை் ளை ைாதத்தின் கமடசி திங்க ் கிழமையன்று (ளை 31, 2021) ளதசிய 

நிமனவக தினைானது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

o ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றிமன எதிரத்கா ்வதில் நைக்காக உமழக்குை் ஆை் ைற்றுை் 

தபை் ஆகிய அமனவருக்குை் இந்த தினைானது ைரியாமத தசலுத்துவளதாடு இந்தப் 

ளபாராட்டதத்ில் உயிரிழந்த பமடவீரரக் ், மூத்த வீரரக் ், காயைமடந்த வீரரக் ் 

ஆகிளயாமர நிமனவு கூரந்்து அவரக்ளுக்கு ளவை்டிய ைரியாமதமயயுை் இதத்ினை் 

தசலுத்துகிறது. 

 கிறிஸ்டியன் ளவாரம்ுத் என்பவர ்அதைரிக்க இராணுவதத்ின் முதல் தபை் தசயலா ராக 

அதைரிக்க ளைலமவயினால் ஒருைனதாக நியமிக்கப் பட்டார.் 

 

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


                   
 

13 
 

 நாசா நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட கியூரியாசிட்டி எனுை் விை்கலைானது 

தசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் மீது நிலவுை் ‘பிரகாசிக்குை் ளைகங்க ின்’ புமகப்படங்கம  

எடுத்து ் து. 

o கியூரியாசிட்டி எனுை் கலைானது தசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் ளைற்பரப்பிலு ்  காளல 

என்ற  ப ் த்திமனப் பற்றிய ஆய்விமன ளைற்தகா ்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

ைகிழுந்தின் அ மவக் தகாை்ட சுற்றித் திரியுை் ஒரு விை்கலைாகுை். 

 துபாயில் நமடதபற்ற 2021 ஆை் ஆை்டு ஆசியக் குத்துச ் சை்மட சாை்பியன்ஷிப் 

ளபாட்டியில் ளைரி ளகாை் அவரக் ் தவ ் ிப் பதக்கத்திமன தவன்று ் ார.் 

o கஜகஸ்தாமனச ் ளசரந்்த இரை்டு முமற உலக சாை்பியன்ஷிப் பட்டத்மத தவன்ற 

நாஷ்யை் கியமசமப (Nazym Kyzaibay) என்பவரிடை் இவர ்ளதால்வியமடந்தார.் 

 குழந்மதகளுக்காகளவ என்று தனது வாழ்மவ அரப்்பைிக்குை் அமனதத்ுப் 

தபற்ளறாரக்ம யுை் தகௌரவிக்குை் வமகயில் ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ஜுன் 01 ஆை் 

ளததியன்று உலக ாவிய தபற்ளறார ் தினைானது உலகை் முழுவதுை் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o இது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பினால் அனுசரிக்கப்படுை் ஒரு தினைாகுை். 

 ஜுன் 01 ஆை் ளததியன்று உலகப் பவ ப்பாமற விழிப்புைரவ்ு தினைானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o நைது பூமியிலு ்  தபருங்கடல்க ில் காைப்படுை் பவ ப் பாமறக ினுமடய 

பலவீனைான உயிரி அமைப்புப் பற்றி பல்ளவறு வரத்த்கச ்சமூகதத்ினரிடமுை் தபாது 

ைக்க ிடமுை் விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்துவதற்கு இது உதவுகிறது. 

 ளைகாலயாவின் முதலமைசச்ர ் கான்ராட் K. சங்க்ைா அவரக் ் தமலமையில் 8 

உறுப்பினரக் ் தகாை்ட ஓர ்அமைசச்ரக் ் குழுவானது உருவாக்கப்பட்டு ் து. 

o இது தடுப்பு ைருந்துக ், பிற ைருந்துக ், ளசாதமனக் கருவிக ் ைற்றுை் தசயற்மக 

சுவாசக் கருவிக ் ளபான்ற ளகாவிட்-19 ததாற்று சிகிசம்சக்குத் ளதமவயான 

அதத்ியாவசியப் தபாருட்களுக்கு GST விலக்கு அ ிப்பது பற்றி விவாதிப்பதற்காக 

அமைக்கப் பட்டு ் து.  

 “Languages of Truth : Essays 2003 – 2020” எனத் தமலப்பிடப்பட்ட புத்தகைானது சல்ைான் ருஷ்டீ 

என்பவரால் சமீபத்தில் எழுதப் பட்டதாகுை். 

 ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றிற்கு எதிரான ளபாராட்டத்தில் 5 மில்லியன் இம ஞரக்ம  

ஈடுபடுதத்ுவதற்காக நாடு தழுவிய இ ை் ளபாரா ி எனுை் இயக்கை் (Young Warrior 

movement) ஒன்றிமன ைத்திய இமடநிமலக் கல்வி வாரியைானது (CBSE) ததாடங்கி உ ் து.  

o 10 முதல் 30 வயதிற்குட்பட்ட ைாைவரக்ளுை் ஆசிரியரக்ளுை் தங்கம யுை், தங்க ் 

குடுை்பதத்ிமனயுை், தங்க ் சமூகதத்ிமனயுை் ைற்றுை் நாட்டிமனயுை் பாதுகாக்க 

ளவை்டி இந்த இயக்கத்தில் பங்ளகற்கலாை். 

 வாகனக் கடன் துமறக்கான விதிமுமறகம  மீறியதற்காக HDFC வங்கியின் மீது 10 ளகாடி 

ரூபாய் அபராததத்ிமன இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது விதிதத்ு ் து. 

o இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் கூற்றுப்படி, 1949 ஆை் ஆை்டு வங்கி விதிமுமறச ்சட்டத்தின் 

பிரிவு 6(2) ைற்றுை் பிரிவு 8 ஆகியவற்றின் விதிமுமறகம  HDFC வங்கி மீறியு ் து.  

 சீனாவின் கிழக்குப் பகுதி ைாகாைைான ஜியான்ங்சூ என்ற பகுதியில் H10N3 பறமவக் 

காய்சச்லின் முதல் ததாற்று பதிவாகியு ் து.  
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o H10N3 என்பது மிகக் குமறவான அ விளலளய ளநாயுை்டாக்கக் கூடிய (அ) குமறந்த 

அ ளவ வீரியமுமடய ஒரு தீநுை்மி ஆகுை்.  

 SARS–CoV-2 என்ற தீநுை்மியினால் பாதிக்கப்பட்ட எலிக ில் தீவிரைான ளகாவிட்-19 

ததாற்றிமனத் தடுப்பதில் மிகவுை் தசயல்திறன் வாய்ந்த புதிய ைருந்து ஒன்றிமன 

அறிவியலா ரக் ் கை்டறிந்து ் னர.்  

o கை்டறியப் பட்ட அந்த ைருந்தின் தபயர ்diABZI என்பதாகுை். 

 43வது GST ைன்றச ்சந்திப்பிற்குப் பிறகு, ளகாவிட்-19 ததாடரப்ான தபாருட்க ின் மீதான 

இறக்குைதி வரிக்கு 2021 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 31 வமரயில் விலக்கு அ ிப்பதற்கு GST 

ைன்றை் முடிவு தசய்து ் தாக நிதியமைசச்ர ் நிரை்லா சீதாராைன் அவரக் ் 

அறிவிதத்ு ் ார.்  

o நாட்டில் கருப்புப் பூஞ்மசயின் ததாற்று அதிகரிப்பமதக் கருத்தில் தகாை்டு, ைற்ற 

இதர ளகாவிட் நிவாரைப் தபாருட்க ் மீதான வரிவிலக்குப் பட்டியலில் 

ஆை்ளபாதடரிசின் பி எனுை் ைருந்திமனயுை் GST ைன்றைானது ளசரத்த்ு ் து. 

 பிரதைர ் தமலமையில் நமடதபற்ற ளதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார திட்டதத்ின் சந்திப்பில், 

ஒருங்கிமைந்த சுகாதார இமடமுகைானது (Unified Health Interface – UHI) விமரவில் 

நமடமுமறக்கு வருை் என குறிப்பிடப்பட்டு ் து. 

o ஒருங்கிமைந்த சுகாதார இமடமுகை் என்பது இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சுகாதாரத்தின் 

ளைை்பாட்டிற்கு என்று தசயல்படுை் ஒரு பரவலான தகவல் ததாழில்நுட்பப் 

பிமையைாகுை்.  

 ளசாளபாஸ் (Sophos) எனப்படுை் ஒரு உலக ாவிய இமையவழிப் பாதுகாப்பு 

நிறுவனைானது தனது “2021 ஆை் ஆை்டு ரான்சை்ளவர ் நிமல” என்ற அறிக்மகயிமன 

தவ ியிட்டு ் து. 

o கடந்த 12 ைாதங்க ில் 68% இந்திய நிறுவனங்க ் ரான்சை்ளவரினால் தாக்கப் 

பட்டு ் தாக இந்த அறிக்மக கை்டறிந்து ் து.  

 ரவி சாஸ்திரி அவரக் ் “Stargazing : The Players in My Life” எனுை் ஒரு புத்தகத்மத எழுதி 

உ ் ார.் 

o இந்தப் புத்தகதத்ிமன ஹாரத்பரள்காலின்ஸ் இந்தியா எனுை் பதிப்பகைானது 

தவ ியிடுவளதாடு இந்தப் புத்தகதத்ின் இமை ஆசிரியர ் ஆயாஷ் ளைளைான் 

என்பவராவார.் 

 தைட்மலஃப் எனுை் நிறுவனத்திமன மகயகப்படுத்த உ ் தாக பாரை்்ஈசி என்ற ஒரு 

நிறுவனை் அறிவிதத்ு ் து. 

o இமதயடுத்து இந்நிறுவனை் தற்ளபாது இந்தியாவில் மிகப்தபரிய இமையத  

ைருந்தகைாக உருதவடுதத்ு ் து. 

 ைத்திய ரிசரவ்் காவல் பமடயின் தமலமை இயக்குநராக பைியாற்றுை் குல்தீப் சிங் 

அவரக்ளுக்குத் ளதசியப் புலனாய்வு அமைப்பின் தமலமை இயக்குநராக கூடுதல் 

தபாறுப்பானது வழங்கப் பட்டு ் து. 

o இவர ்Y.C. ளைாடி அவரக்ம யடுதத்ு இந்த கூடுதல் தபாறுப்மப ஏற்க உ ் ார.் 

 ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ஜுன் 02 ஆை் ளததியன்று சரவ்ளதச பாலியல் ததாழிலா ரக் ் 

தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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o இந்த தினைானது பாலியல் ததாழிலா ரக் ின் அவல நிமலமய அமடயா ப் படுதத்ி 

அவரக்ம க் தகௌரவிக்க அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 டாடா ஸ்டீல் நிறுவனதத்ின்  தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரியுை் ளைலாை்மை 

இயக்குநருைான T.V. நளரந்திரன் அவரக் ் இந்தியத் ததாழிற்துமறக் கூட்டமைப்பின் 

தமலமைப் தபாறுப்மப (2021-22) ஏற்றுக் தகாை்டு ் ார.் 

o இந்தியத் ததாழில்துமறக் கூட்டமைப்பானது 1985 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 உயரந்ிமலப் ப ் ி ைற்றுை் கல்லூரி ஆகியவற்றின் பாடதத்ிட்டங்க ில் ளபரிடர ்ைற்றுை் 

தபருந்ததாற்று ளைலாை்மை குறித்த பாடங்கம ச ் ளசரப்்பதற்கு ஒடிசா அரசு முடிவு 

தசய்து ் து. 

 இந்திய ஒ ிபரப்பு அமைப்பானது புதிதாக அமைக்கப் பட்ட டிஜிட்டல் ஊடகத் தகவல் 

கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு எனுை் அதன் சுயக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் தமலவராக நீதிபதி 

விக்ரை்ஜித் சிங் அவரக்ம  நியமிக்க உ ் தாக அறிவிதத்ு ் து. 

o இவர ்உசச்நீதிைன்றத்தின் முன்னா ் நீதிபதியாவார.் 

 பாரத் ஸ்ளடட் வங்கியானது தனது ஈளகாராப் (Ecowrap) எனப்படுை் அறிக்மகயிமன 

தவ ியிட்டு ் து. இதில் 2021-22 ஆை் ஆை்டிற்காக முன்பு கைிக்கப்பட்ட 10.4% என்ற 

தைாத்த உ ்நாட்டு உற்பதத்ி வ ரச்ச்ி வீததத்ிமனக் குமறத்து தற்ளபாது 7.9% என 

கைிதத்ுக் குறிப்பிட்டு ் து. 

o தகாளரானா ததாற்றின் முதல் ைற்றுை் இரை்டாவது அமலகளுக்கு இமடப்பட்ட 

காலதத்ில் ஒவ்தவாரு ைாநிலத்திலுை் ஏற்பட்ட ளகாவிட் சாரந்்த இறப்புகம  ைாவட்ட 

வாரியாக ஒப்பிட்டு அது பற்றிய ஆய்விமனயுை் இது ளைற்தகாை்டு உ ் து. 

 மைக்ளராசாப்ட் நிறுவனைானது முதன்முமறயாக “ஆசியா பசிபிக் தபாதுதத்ுமற 

இமையவழிப் பாதுகாப்பு நிரவ்ாக ைன்றதத்ிமன” ததாடங்கியு ் து. 

o இமையவழிப் பாதுகாப்பில் தபாது தனியார ்பங்க ிப்பிற்கு ஊக்கை ித்தல் ைற்றுை் 

அசச்ுறுதத்ல் பற்றியத் தகவல்கம ப் பரிைாறிக் தகா ்தல் ளபான்றவற்மற 

ளநாக்கைாகக் தகாை்டு இந்த ைன்றை் உருவாக்கப் பட்டு ் து. 

 ளைற்கு வங்கா  தமலமைச ்தசயலா ரான அலபன் பந்தள்யாபதய்ாய் அவரக் ் ஓய்வு 

தபற்றமதயடுதத்ு உடனடியாக அவர ் முதலமைசச்ர ் ைை்தா பானரஜ்ி அவரக் ின் 

தமலமை ஆளலாசகராக நியமிக்கப் பட்டு ் ார.் 

o இவர ்ஜுன் 01 ஆை் ளததி முதல் மூன்று ஆை்டு காலத்திற்கு அப்பதவியில் இருப்பார.் 

 சீனாவானது கடுமையான தனது இரு குழந்மதக ் தகா ்மகயிமன ரதத்ு தசய்து 

நாட்டின் ஒவ்தவாரு தை்பதியினருை் 3 குழந்மதக ் வமர தபற்றுக் தகா ்வதற்கான 

அனுைதியிமன வழங்கியு ் து. 

o கடந்த பத்தாை்டுக ில் சீனாவின் ைக்க ் ததாமக வ ரச்ச்ியில் ஏற்பட்ட 

வீழ்சச்ிமயத் ததாடரந்்து இந்த முடிவானது ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

 சீனாவின் தியான்சூவா-2 எனுை் சரக்கு விை்கலைானது புவியின் தாழ்ைட்ட சுற்றுப் 

பாமதயிலு ்  தியான்ளஹ விை்தவ ி நிமலயப் தபட்டகத்துடன் இமைக்கப் பட்டது. 

o இது தவன்சாங் விை்தவ ித் த த்திலிருந்து விை்ைில் ஏவப்பட்டது.  

 12 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்குத ் தடுப்பூசி தசலுதத் மபசர ் ைற்றுை் 

பளயான்தடக் SE ஆகியவற்றின் ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகம ப் பயன்படுதத்ச ்

தசய்வதற்கு ஐளராப்பிய ஆமையை் அனுைதி வழங்கியு ் து. 
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o மபசர ்ைற்றுை் பளயான்தடக் நிறுவனங்க ின் தடுப்பு ைருந்துக ் ஆனது ஏற்கனளவ 

ஐளராப்பிய ஒன்றிய நாடுக ில் 16 வயது ைற்றுை் அதற்கு ளைற்பட்டவரக்ளுக்கு 

தடுப்பூசி வழங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 உசச்நீதிைன்றத்தின் முன்னா ் நீதிபதியான அருை் குைார ் மிஷ்ரா அவரக் ் ளதசிய 

ைனித உரிமைக ் ஆமையதத்ின் புதிய தமலவராக தபாறுப்ளபற்க உ ் ார.்   

o பிரதைர,் உ ்துமற அமைசச்ர,் ைாநிலங்க மவயின் துமைத் தமலவர,் 

ைக்க மவயின் சபாநாயகர ்ைற்றுை் ைாநிலங்க மவயின் எதிரக்் கட்சித் தமலவர ்

ஆகிளயார ்அடங்கிய ஒரு ளதரவ்ுக் குழுவினால் இவர ்ளதரந்்ததடுக்கப் பட்டு உ ் ார.் 

 ஈரானிய நாட்டுக் கடற்பமடயின் மிகப்தபரிய ளபாரக்் கப்பலானது (காரக்்) தீப்பிடிதத்ு 

ஓைன் வம குடாவில் மூழ்கியது (ஜாஸ்க் எனுை் ஈரானியத் துமறமுகை் அருளக). 

o காரக்் எனுை் இந்தக் கப்பலானது கடற்பமடயின் ைற்ற கப்பல்களுக்கு வழங்கீடுகம  

தகாை்டு தசல்லவுை் பயிற்சிகம  ளைற்தகா ் வுை் ளவை்டி பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 SARS-CoV-2 மவரசிற்கு எதிராக சரவ்ளதச அ வில் தடுப்பு ைருந்து வழங்குை் தனது 

முயற்சிமயத் துரிதப்படுத்துை் வமகயில் UNICEF அமைப்பானது ஒரு தடுப்பு ைருந்து 

உற்பத்தி நிறுவனைான ைாதடரன்ாவுடன் தடுப்பூசி வழங்கீட்டிற்கான ஒப்பந்தை் ஒன்றில் 

மகதயழுதத்ிட்டு ் து.  

o இந்த வழங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், UNICEF அமைப்பானது, 34 மில்லியன் அ விற்கு 

ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகம ப் தபறுை்.  

 சட்டவிளராத, பதிவு தசய்யப்படாத ைற்றுை் முமறப்படுத்தப்படாத மீன்பிடிப்பிற்கு 

எதிரான சரவ்ளதச தினைானது ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ஜூன் 5 ஆை் ளததி அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o இந்த தினைானது 2017 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் ைாதத்தில் ஐ.நா தபாதுச ் சமபயில் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 ளதசிய சுகாதார ஆமையதத்ின் தகவல் ததாழில்நுட்பத் த தத்ில் டிஜிட்டல் 

முமறயிலான முதன்மை சுகாதாரத் திட்டங்கம  ைத்திய சுகாதாரத் துமற அமைசச்ர ்

டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் அவரக் ் ததாடங்கி மவத்தார.்  

o ைத்திய அரசின் புனரமைக்கப்பட்ட சுகாதாரத ் திட்டங்க ் ைற்றுை் ராஷ்டிரிய 

ஆளராக்கிய நிதியின் தமலமைத் திட்டை் ஆகியவற்மறயுை் சுகாதார அமைசச்ரின் 

தன்விருப்ப நிதி ளபான்றவற்மறயுை் ளதசிய சுகாதார திட்டத்தின் த தத்ில் ைதத்ிய 

அமைசச்ர ்ததாடங்கி மவத்தார.்  

 பாரத் பளயாதடக் நிறுவனத்தின் ளகாவாக்சின் தடுப்பு ைருந்திமன 18 வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதக ் மீது தசலுதத்ுதல் மீதான ஒரு ளசாதமனயானது பாட்னாவிலு ்  

அமனத்திந்திய ைருதத்ுவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனத்தில் (எய்ை்ஸ்) ததாடங்கப் பட்டது. 

 2027 ைற்றுை் 2031 ஆை் ஆை்டுக ில் நமடதபற உ ்  ஆடவர ் கிரிக்தகட் உலகக் 

ளகாப்மபப் ளபாட்டியானது மீை்டுை் 14 அைிகம க் தகாை்டதாக (54 ளபாட்டிகம க் 

தகாை்டிருக்குை்) இருக்குை் என சரவ்ளதச ைட்மடப் பந்து வாரியைானது (Internal Cricket 

Council – ICC) அறிவித்து ் து. 

o 2015 ஆை் ஆை்டு உலகக் ளகாப்மபப் ளபாட்டியில் 14 அைிக ் பங்ளகற்ற நிமலயில் 

2019 ஆை் ஆை்டின் உலகக் ளகாப்மபப் ளபாட்டியில் 10 அைிக ் ைட்டுளை 

பங்ளகற்றன. 
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 சரவ்ளதச பால்தபாரு ் கூட்டமைப்பானது (International Dairy Federation – IDF) R.S. ளசாதி 

அவரக்ம த் தனது வாரியத்தின் தமலவராக ஒருைனதாக ளதரந்்ததடுதத்து. 

o இவர ் இந்தியாவில் அமுல் நிறுவனத்தின் உற்பத்திப் தபாருட்கம  விற்பமன 

தசய்யுை் குஜராத் கூட்டுறவு பால்தபாருட்க ் சந்மதப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு என்ற 

நிறுவனதத்ின் ளைலாை்மை இயக்குநர ்ஆவார.் 

 சேலம் தம்மம்பட்டியில் நடமாடும் உழவர ் ேந்தத திட்டமானது ேமீபதத்ில் ததாடங்கப் 

பட்டது. 

o மாநிலம் முழுதும், நடமாடும் உழவர ்ேந்ததத ்திட்டத்தத துவங்குவது என்று சவளாண் 

துதையினர ்முடிதவடுதத்ுள்ளனர.் 

 தமிழக ஆளுநர ்பன்வாரிலால் புளராகித் அவரக் ் ஓய்வு தபற்ற இந்தியக் குடிமைப் பைி 

அதிகாரியான V. பழனிக்குைார ் அவரக்ம  ைாநில ளதரத்ல் ஆமையராக 

நியமிதத்ு ் ார.் 

o இவர ் பதவிளயற்ற நா ிலிருந்து இரை்டு ஆை்டு காலை் வமர அந்தப் பதவியில் 

இருப்பார.் 

 இந்த நிதியாை்டு முதல் ைகாத்ைா காந்தி ளதசிய ஊரக ளவமலவாய்ப்பு உறுதித் 

திட்டதத்ின் கீழ் வழங்கப்படுை் ஊதிய வழங்கீடுகம ப் பிரிதத்ுப் பட்டியலிடுைாறு 

(பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர,் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்ைற்றுை் இதரப் பிரிவினர)் 

ைாநில அரசுகளுக்கு ைதத்ிய அரசு ஆமையிட்டு ் து. 

o பட்டியலினச ் சாதியினர ் ைற்றுை் பட்டியலினப் பழங்குடியின ைக்களுக்குப் 

பயன ிக்குை் வமகயில் ைத்திய அரசு எந்ததந்த முயற்சிகம  எடுத்து வருகிறது 

என்பமத குறிப்பிட்டுக் காட்டுை் வமகயில் இந்த நடவடிக்மகயானது ளைற்தகா ் ப் 

பட்டு ் து.  

 தனது ஒன்றிய அமைப்பிலிருந்து ைாலி நாட்டிமன விலக்குவதாக ஆப்பிரிக்க 

ஒன்றியைானது அறிவிதத்ு ் து. 

o ளைலுை், ஒன்பது ைாதங்க ில் இரை்டாவது முமறயாக இராணுவ ஆட்சி ததாடங்கப் 

பட்டமதத் ததாடரந்்து ளைலுை் சில தமடக ் விதிக்கப்படுை் எனவுை் அந்நாட்டிற்கு 

அந்த ஒன்றியை் அசச்ுறுத்தியு ் து.  

 சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரை ிப்பு அமைசச்ரான தாவர ்சந்த் தகஹ்லாட் அவரக் ் Senior 

Care Agening Growth Engine (அ) SAGE எனுை் திட்டத்மதத் ததாடங்கி மவதத்ார.் 

o SAGE திட்டைானது பல்ளவறு நை்பதத்கு ததாடக்க நிறுவனங்க ால் வழங்கப்படுை் 

முதிளயாரக்ளுக்கான தபாருட்க ் ைற்றுை் ளசமவக ் ளபான்றவற்மற ஒளர இடதத்ில் 

தபறுை் வமகயிலான ஒரு த த்மதத் ளதரந்்ததடுதத்ு அதற்கு ளதமவயான 

உதவிகம  வழங்கி அதத்மகய த த்மத உருவாக்குவதற்காக ளவை்டி 

ததாடங்கப்பட்டு ் து. 

 நீலநிறத் துடுப்புமடய தப ி மீன் (Mahseer) ஆனது பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்பு 

ைன்றதத்ின் சிவப்புப் பட்டியலின் கீழான அருகி வருை் இனை் எனுை் நிமலயிலிருந்து 

குமறந்தபட்ச கவனை் ளதமவப்படுை் இனை் எனுை் ஒரு நிமலயில் (least concern) 

பட்டியலிடப் பட்டு ் தாக டாடா பவர ்நிறுவனை் கூறியு ் து.  

o டாடா குழுைைானது பூனாவில் உ ்  ளலானாவாலாவில் நீலநிறத் துடுப்புமடய 

ைற்றுை் தங்கநிறை் தகாை்ட தப ி மீன்கம ப் பாதுகாப்பதில் 50 ஆை்டுக ாக 

ஈடுபட்டு வருகிறது. 
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 இந்திய ததால்லியல் துமறயானது ைகாராஷ்டிராவிலு ்  நாசிக்கில் அமைந்து ்  

தபௌத்த குமகக ் வ ாகதத்ில் மூன்று குமககம  கை்டறிந்து ் து.  

o புத்தர ்ைற்றுை் ளபாதிசதத்ுவாக்க ின் உருவப் படங்களுை் இந்ளதா-கிளரக்க கட்டிடக் 

கமலயின் வடிவங்களுடன் கூடிய சிற்பங்களுை் இந்தக் குமகக ில் காைப் 

படுகின்றன. 

 நாசாவுடன் சமீபதத்ில் விை்தவ ி ஒப்பந்தை் ளைற்தகாை்ட நாடு நியூசிலாந்து ஆகுை். 

o ஆரட்ிமிஸ் ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்ட 11வது நாடு நியூசிலாந்து ஆகுை். 

 டாக்டர ் ளபட்ரிக் அளைாத் என்பவர ் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிரவ்ாக வாரியத்தின் 

தமலவராக ஒரு வருடக் காலதத்ிற்கு நியமிக்கப் பட்டு ் ார.் 

o இவர ் தகன்யாவின் சுகாதார அமைசச்கத்தின் தற்காலிகத் தமலமை இயக்குநர ்

ஆவார.் 

 இந்த ஆை்டு ளஜாடி ஃளபாஸ்டர ் அவரக்ளுக்கு ‘பால்ளை டிஓர’் என்ற வாழ்நா ் 

சாதமனயா ர ் விருதானது வழங்கப்பட உ ் தாக ளகன்ஸ் திமரப்பட விழா 

அமைப்பானது அறிவித்து ் து. 

o ளஜாடி ஃளபாஸ்டர ்அவரக் ் இருமுமற ஆஸ்கர ்விருதிமன தவன்றவராவார.் 

 ளவதிப்தபாருட்க ் உ ் டங்கிய தகா ்கலமன ஏற்றிச ்தசன்ற MV X-ப்ரஸ் பியரஸ்் எனுை் 

ஒரு கப்பலில் ஏற்பட்ட தபரிய தீ விபத்மதக் கட்டுக்கு ் தகாை்டு வருை்  ஒரு முயற்சியில் 

இலங்மக அரசின் அதிகாரிகளுடன் இமைந்து இந்தியக் கடளலாரக் காவற்பமடயுை் 

ஈடுபட்டு ் து. 

o இந்த ஒருங்கிமைந்த கூட்டு நடவடிக்மகக்கு ‘சாகர ்ஆரக்சா – II’ எனப் தபயரிடப் 

பட்டு ் து. 

 ஐக்கிய நாடுக ின் சரவ்ளதச ததாழிலா ர ்அமைப்பானது தனது முதன்மையான  ஒரு 

அறிக்மகயான “உலக ளவமலவாய்ப்பு ைற்றுை் சமூகக் கை்ளைாட்டை்” எனுை் ஒரு 

அறிக்மகமய தவ ியிட்டு ் து.  

o இந்த அறிக்மகயின் கருத்துரு, “ளவமல சாரந்்த துமறகம  ைாற்றுவதில் டிஜிட்டல் 

ததாழிலா ர ்த ங்க ின் பங்கு” என்பதாகுை். 

 ஹாக்கி விம யாட்டில் இந்திய ஆடவர ் அைியானது சமீபத்திய சரவ்ளதச ஹாக்கி 

கூட்டமைப்பின் உலகத் தரவரிமசயில் தனது நான்காவது இடத்மதத் தக்க மவதத்ுக் 

தகாை்டு ் து.  

o அதில் ைக ிர ்அைியானது 9வது இடத்மதப் தபற்று ் து.  

 ஆசிய ளைை்பாட்டு வங்கியுை் இந்திய அரசுை், இமைந்து சிக்கிமின் சாமல ளைை்பாட்டுத ்

திட்டதத்ிற்கு நிதி அ ிப்பதற்காக ளவை்டி ஒரு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டு ் ன. 

o சிக்கிமில் சாமல இமைப்புகம  ளைை்படுதத்ுவதற்காக ஆசிய ளைை்பாட்டு 

வங்கியினால் நிதி வழங்கப்படுை் வடகிழக்கு ைாநில சாமல முதலீட்டுத் திட்டைானது 

2011 ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 இந்திய ைல்யுதத் வீரரான சுமித் ைாலிக் ளடாக்கிளயா ஒலிை்பிக் ளபாட்டிகளுக்கான தனது 

ளபாமத ைருந்து ளசாதமனயில் ளதரச்ச்ி தபறவில்மல.  

o எனளவ ளடாக்கிளயா ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ில் அவர ் பங்ளகற்பதற்கான வாய்ப்புக ் 

மிகக் குமறவாகளவ உ ் ன. 
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 35,000 ைக்க ் வசிக்குை் வமகயிலான ஒரு தசயற்மகத் தீவிமன உருவாக்கச ்

தசய்வதற்கான ஒரு திட்டதத்ிற்கு தடன்ைாரக்் நாட்டின் பாராளுைன்றை் ஒப்புதல் வழங்கி 

உ ் து.  

o இது கடல்ைட்டை் உயரவ்தினால் ஏற்படுை் சிக்கல்க ிலிருந்து ளகாபன்ளஹகன் 

துமறமுகதம்தக் காக்க உதவுை். 

 3  முதல் 17 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு தகாளரானாவாக் எனுை் தடுப்பூசியிமன 

வழங்குவதற்காக ளவை்டி அதன் அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு அரசு ஒப்புதல் 

அ ிதத்ு ் தாக சீனா அறிவிதத்ு ் து. 

o தகாளரானாவாக் தடுப்பூசியானது தபய்ஜிங்கிலு ்  மசளனாவாக் பளயாதடக் எனுை் 

ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்படுை் ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்தாகுை்.  

 இந்தியத் தமலமை ைருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியைானது இந்தியாவில் ஸ்புட்நிக் ளகாவிட்-

19 தடுப்பு ைருந்திமன உற்பதத்ி தசய்வதற்கு சீரை் நிறுவனத்திற்கு அனுைதி 

வழங்கியு ் து. 

o பூனாவிலு ்  சீரை் நிறுவனைானது ரஷ்யாவின் ைாஸ்ளகாவிலு ்  காளைலயா 

ததாற்று ளநாயியல் ைற்றுை் நுை்ணுயிரியல், ஆராய்சச்ி நிறுவனத்துடன் இமைந்து 

உரிைை் தபற்ற தனது ஹடாப்சார ் ஆய்வகத்தில் ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு ைருந்திமன 

உருவாக்கி வருகிறது.  

 ைத்திய அரசானது அனுப் சந்திர பாை்ளட என்பவமரத் ளதரத்ல் ஆமையராக 

நியமிதத்ு ் து. 

o தமலமை ளதரத்ல் ஆமையர ்சுசீல் சந்திரா ைற்றுை் ளதரத்ல் ஆமையர ்ராஜீவ் குைார ்

ஆகிளயார ்ளதரத்ல் ஆமையதத்ின் ைற்ற இரு உறுப்பினரக் ாவர.் 

 எல் சால்தவடார ் நாடானது பிட்காயிமன தன்னுமடய அதிகாரப் பூரவ்ைான பைைாக 

அங்கீகரிதத்ு ்  உலகின் முதல் நாடாக உருதவடுத்து ் து. 

o இந்த சங்ளகத இமையப் பைத்மத சட்டமுமறயாக்குவதற்கான ஒரு 

முன்தைாழிதலானது அந்நாட்டு அதிபர ் நயிப் புக்தகளல அவரக் ால் முன் 

மவக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயானது அதன் நடப்பு தபாதுச ் தசயலா ரான  

அன்ளடானிளயா குட்தரஸ் அவரக்ம  அதன் தபாதுச ்தசயலா ர ்தபாறுப்பிற்கு மீை்டுை் 

(5 ஆை்டுக ்) பரிந்துமரதத்ு ் து. 

o இவர ்2022 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆை் ளததி முதல் ைற்றுதைாரு ஐந்தாை்டுகளுக்கு 

ஐக்கிய நாடுக ின் தபாதுச ்தசயலா ராகப் பைியாற்ற உ ்  நபராவார.் 

 2021 ஆை் ஆை்டு P4G சிளயால் உசச்ி ைாநாடானது இந்த பத்தாை்டு கால நடவடிக்மகயில் 

P4G த த்திமன (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 - பசுமை வ ரச்ச்ி ைற்றுை் 

உலக ாவிய இலக்குக ் கூட்டமைப்பு 2030) ஒரு சிறந்த ைற்றுை் பசுமையான வழங்கீட்டு 

நமடமுமறயாக நிமலநிறுதத்ுவமத ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 

o 2021 ஆை் ஆை்டு P4G சிளயால் உசச்ிைாநாட்டின் கருதத்ுரு, “காரப்ன் நடுநிமலத ்

தன்மைமய ளநாக்கிய உ ் ாரந்்த பசுமை மீ ்வு” என்பதாகுை். 

 ளவயன் என்ற கிராைைானது தனது கிராைத்மதச ் ளசரந்்த 18 வயதுக்கு ளைல் உ ்  

அமனவருக்குை் ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்திமன வழங்கிய ஒரு முதல் இந்தியக்  

கிராைைாக உருதவடுதத்ு ் து.  
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o இது ஜை்மு & காஷ்மீரின் பந்திப்ளபாரா ைாவட்டதத்ில் 18 வயதிற்கு ளைல் 362 நபரக் ் 

என்ற ைக்க ்ததாமக தகாை்ட ஒரு ததாமலதூர கிராைைாகுை். 

 ரஷ்ய நாடானது ளரடாருக்குப் புலப்படாத வமகயிலான ததாழில்நுட்பத்தினாலான தனது 

முதலாவது கடற்பமடக் கப்பமலக் கட்டமைதத்ு வருகிறது. 

o ளரடாருக்குப் புலப்படாத ததாழில்நுட்பைானது (Stealth technology) ஒரு கப்பமலக் 

கை்டறிவமத மிகவுை் கடினைானதாக்குை். 

 தசன்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ைற்றுை் இந்தியன் ஓவரச்ீஸ் வங்கி ஆகிய 

வங்கிக ிலு ்  இந்திய அரசின் பங்குகம  விலக்கி தகா ்வதற்கு நிதி ஆளயாக் 

அமைப்பானது பரிந்துமர தசய்து ் து. 

o இது இந்தியாவின் ைதத்ிய நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்ட தனியார ்

ையைாக்கலுக்கான முன்தனடுப்பின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 இந்திய நாடானது ஐக்கிய நாடுக ின் தபாரு ாதார ைற்றுை் சமூக ைன்றத்தின் ஒரு 

உறுப்பினராகத் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் து. 

o 2022 முதல் 2024 ஆை் ஆை்டு வமர இந்தியா இந்தப் தபாறுப்பிமன வகிக்குை்.   

 இந்தியக் கிரிக்தகட் வீரரான வீளரந்திர ளசவாக் கிரிக்தகட் பயிற்சிக்காக ளவை்டி CRICURU  

எனப்படுை் அனுபவ கற்றல் த ை் ஒன்றிமனத் ததாடங்கி மவத்து ் ார.் 

o CRICURU ஆனது தசயற்மக நுை்ைறிவினால் தசயலூட்டப்பட்ட இந்தியாவின் 

முதலாவது பயிற்சி வம  த ைாகுை். 

 இந்தியக் கடற்பமட ைற்றுை் ராயல் தாய்லாந்து கடற்பமட ஆகியவற்றிற்கு இமடளயயான 

இந்தியா-தாய்லாந்து ஒருங்கிமைந்த ளராந்துப் பயிற்சியானது அந்தைான் 

கடற்பகுதியில் நமடதபற்று வருகிறது. 

o இது 31வது ளராந்துப் பயிற்சியாகுை். 

 சரவ்ளதச ைட்மடப்பந்து ைன்றத்தின் அதிகாரப்பூரவ் பங்குதாரர ் ஆவதற்கான ஒரு 

மூன்றாை்டு கால ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுதத்ிட்டு ் தாக பாரத்ளப நிறுவனை் 

அறிவிதத்ு ் து. 

o பாரத்ளப நிறுவனைானது கடன் வழங்கீடு ைற்றுை் டிஜிட்டல் பை வழங்கீடு ரீதியிலான 

ஒரு புதத்ாக்க நிறுவனைாகுை். 

 சரவ்ளதச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் ஹாக்கி5எஸ் உலகக் ளகாப்மபப் ளபாட்டியின் 

ததாடக்க விழாமவ நடத்துவதற்கு ஓைன் நாடானது ளதரவ்ு தசய்யப்பட்டு ் து. 

o இந்த நிகழ்வானது 2024 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி ைாதத்தில் ஓைனின் தமலநகரான 

ைஸ்கட்டில் நமடதபறுை். 

 சமீபதத்ில் நடந்து முடிந்த அளரபிய-இந்திய ஆற்றல் ைன்றதத்ில் ஆற்றல் ஒத்துமழப்பு 

ைற்றுை் பிராந்தியங்களுக்கிமடளயயான ஆற்றல் வரத்்தகை் ளபான்றவற்மற 

ளைை்படுதத்ுதல் ஆகியமவ குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.  

o இந்த நிகழ்வானது தைாளராக்ளகா ராஜ்ஜியை் ைற்றுை் இந்தியா ஆகியவற்றின் 

இமைத் தமலமையின் கீழ் காதைாலி மூலை் நமடதபற்றது. 

 ஜுன் 10 அன்று வருடாந்திர வம ய சூரிய கிரகைை் உலகின் பல பகுதிக ில் 

ததன்பட்டது. 
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o நிலவிமனச ்சுற்றி தநருப்பு வம யை் ளபான்று உருவான இந்த சூரிய கிரகைைானது 

மிக அரிதானதாகுை். 

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயின் தமலவர ் தபாறுப்மப ஏற்க உ ்  ைாலத்தீவின் 

தவ ியுறவுதத்ுமற அமைசச்ர ்அப்துல்லா சாஹீத ்அவரக் ் இந்திய தவ ியுறவுப் பைி 

அதிகாரியான K. நாகராஜ் நாயுடு அவரக்ம  தசஃப் ளத ளகபினட் (chef de cabinet) அல்லது 

தனிச ்தசயலர ்என்ற ஒரு தபாறுப்பிற்கு நியமிதத்ு ் ார.் 

o இவருமடய பதவிக் காலை் ஒரு வருடைாக நிரை்யிக்கப்பட்டு ் து. 

 சமீபதத்ிய அரசு உதத்ரவின்படி, லடாக் ஒன்றியப் பிரளதசதத்ின் ளவமலவாய்ப்புக ் 

அமனத்துை் லடாக்கின் ைக்களுக்கு ைட்டுளை வழங்கப்படுை். 

o அதன் துமை நிமல ஆளுநர ்R.K. ைாதத்ூர ்அவரக் ் இந்த உத்தரவிமன அறிவித்தார.் 

 இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் குஜராத் எை்தைய் சுதத்ிகரிப்பு நிமலயைானது தூய 

எரிதபாரு ் முன்தனடுப்பின் ஒரு அை்சைாக இந்தியாவின் முதலாவது மஹட்ரஜன் 

வழங்கீட்டு (விநிளயாக) வசதிமய அைல்படுத்த உ ் து. 

o இந்த வசதியானது வளடாதரா ைற்றுை் ளகவடியா/ சபரை்தி ஆசிரைை் ஆகியவற்றுக்கு 

இமடளய இயங்குை் மஹட்ரஜன் ளபருந்துகளுக்கு எரிதபாரு ் வழங்குை் ளநாக்கில் 

ததாடங்கப் பட்டு ் து. 

 2020-21 ஆை் ஆை்டில் இந்தியாவின் ளவ ாை் ைற்றுை் ளவ ாை் சாரந்்த உற்பத்திப் 

தபாருட்க ின் ஏற்றுைதியானது 17.34% அதிகரிதத்ு ் து. 

o தானியங்க ், ளகாதுமை, சிறுதானியங்க ், பாஸ்ைதி ரகை் சாரா அரிசி வமகக ், 

ளசா ை் ைற்றுை் இதர ளைாட்டா தானியங்க ் ஆகியவற்றின் ஏற்றுைதியில் இந்தியா 

தபருை் வ ரச்ச்ிமயக் கை்டு ் து. 

 அல்ளபனியா, பிளரசில், ளகளபான், கானா ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் உ ் ிட்ட 

நாடுகளுை் ஐக்கிய நாடுக ின் பாதுகாப்புச ் சமபக்கு (தற்காலிக உறுப்பினரக் ாக) 

ளதரந்்ததடுக்கப் பட்டு ் ன. 

o இந்த ஐந்து நாடுகளுை் அந்தந்த பிராந்தியக் குழுைதத்ிலிருந்து அமவ ைட்டுளை 

ளபாட்டியிட்டதால் அமவ ளபாட்டியின்றித் ளதரவ்ு தசய்யப் பட்டன. 

 “வான்வழி ைருந்து வழங்கீடு” திட்டத்மதச ் தசயல்படுத்துவதற்காக பி ிப்காரட்் 

நிறுவனைானது ததலுங்கானா ைாநில அரசுடன் மகளகாரத்த்ு ் து. 

o இத்திட்டதத்ின் கீழ் ததாமலதூர கிராைப் பகுதிகளுக்கு ஆ ில்லாத விைானங்க ் 

மூலை் ைருதத்ுவ வழங்கீடுகம  வழங்குவதற்கான பைிமய ளைற்தகாை்டு 

தசயல்படுத்துைாறு இக்கூட்டமைப்பிற்குப் பைிக்கப் பட்டு ் து. 

 அரசிற்கான தமலமை அறிவியல் ஆளலாசகரின் அலுவலகைானது “இந்தியாவிற்கான 

Project O2  திட்டை்” எனுை் திட்டத்மதத்  ததாடங்கி மவதத்ு ் து. 

o ஜிளயாமலட்டுக ் ளபான்ற முக்கியைான மூலப் தபாருட்க ின் வழங்கீடு, காற்றழுதத் 

சாதனத் தயாரிப்பு ைற்றுை் சிறிய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆமலகம  அமைதத்ல் 

ளபான்றவற்மற உறுதி தசய்வமத இது ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 

 இந்திய நாட்மடச ் ளசரந்்த நாகராஜ் அடிகா என்பவர ் ஆசிய-ஓசியானியா பகுதியின் 

பிரதிநிதியாக (Asia-Oceania Representative) ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் ார.் 

o சமீபதத்ில் நமடதபற்ற 2021 ஆை் ஆை்டு சரவ்ளதச அதிததாமலவு ஓட்டப்பந்தய 

வீரரக் ் கூட்டமைப்பின் (International Association of Ultrorunners – IAU) ைாநாட்டில் இவர ்
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ளதரந்்ததடுக்கப் பட்டார.் 

 ளநாபல் பரிசு தபற்ற அைரத்்தியா தசன் அவரக் ் “Home in the world” எனுை் தனது வாழ்க்மக 

வரலாற்றுக் குறிப்பிமன எழுதியு ் ார.் 

o இந்தப் புதத்கைானது ஜூமல ைாததத்ில் தபங்குயின் ரான்டை் ஹவுஸ் எனுை் 

பதிப்பகதத்ினால் தவ ியிடப்பட உ ் து. 

 தகாளரானா தபருந்ததாற்று காலத்தின் ைதத்ியில் உலகில் முகக்கவசை் அைியாத  

முதலாவது நாடு எனுை் நிமலமய இஸ்ளரல் அமடய உ ் து. 

o இது இஸ்ளரலின் சுகாதார அமைசச்ரான யூலி ஈதடல்ஸ்தடய்ன் (Yuli Edelstein) 

என்பவரால் அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியன் கிராை்ட் பிரிக்ஸ் 4 ளபாட்டிக ் ஜுன் 21 அன்று பாட்டியாலாவிலு ்  ளதசிய 

விம யாட்டுப் ளபாட்டிக ் (National Institute of Sports) நிறுவனதத்ில் நமடதபற உ ் து. 

o இந்திய நட்சத்திர வீரரக் ான டூட்டி சந்த் ைற்றுை் ஹீைா தாஸ் ஆகிளயார ் 2021 ஆை் 

ஆை்டு 4வது கிராை்ட் பிரிக்ஸ் ளபாட்டிக ில் பங்ளகற்பாரக் ் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான உலகக் தகாடுப்பனவு குறியீட்டின் படி, உலக வில் அதிக வு 

ததாை்டு வழங்குை் 14வது நாடாக இந்தியா உ ் து. 

o இந்த அறிக்மகயானது சாரிட்டிஸ் எய்டு எனுை் அறக்கட்டம யினால் தவ ியிடப் 

படுகிறது. 

 தங்க து LPG தகா ்கலன்கம  எந்த விநிளயாக நிறுவனதத்ிடமிருந்து ைறுநிரப்பல் 

தசய்ய ளவை்டுை் என்பமத தீரை்ானிப்பதற்கு ளவை்டி LPG வாடிக்மகயா ரக்ளுக்கு 

அனுைதி வழங்குவதற்கு தபட்ளராலியை் ைற்றுை் இயற்மக எரிவாயு அமைசச்கை் முடிவு 

தசய்து உ ் து. 

o LPG நுகரள்வாரக்ளுக்கு அதிகாரை ிக்கவுை் அமனவருை் ஆற்றமல எ ிதில் அணுக 

கூடியதாகவுை் ைலிவு விமல தகாை்டதாகவுை் ைாற்றுவதற்காகவுை் ளவை்டி இந்த 

முடிவானது ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

 அதைரிக்க அரசானது உலகின் 100 ஏழ்மையான நாடுகளுக்கு 500 மில்லியன் மபசர ்

ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகம  நன்தகாமடயாக வழங்க உ ் து. 

o இது ஒளர நாட்டினால் வழங்கப்படுை் ஒரு மிகப்தபரிய நன்தகாமடயாகுை். 

 முன்னா ் கிரிக்தகட் வீரரான சுளரஷ் தரய்னா அவரக் ் “Believe – What Life and Cricket Taught 

Me” எனுை் தனது சுயசரிமதமய தவ ியிட்டு ் ார.் 

o இந்தப் புதத்கத்தின் இமை ஆசிரியர ்பரத் சுந்தளரசன் என்பவராவார.் 

 ரூபாரின் இந்தியத் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது ததாடர ்ளநரை்மற காற்றழுத்த 

இயந்திரத்திற்கு (Continous Positive Airway Pressure – CPAP) ைாற்றாக ‘ஜீவன் வாயு’ எனுை் 

சாதனத்மத உருவாக்கியு ் து.  

o இந்தச ்சாதனைானது மின்சாரமின்றியுை் தசயல்படுகிறது. 

 D. குளகஷ் என்பவர ் $15000 ைதிப்பு ்  தகல்ஃபாை்ட் ளசலஞ்ச ் சதுரங்கப் ளபாட்டிப் 

பட்டதத்ிமன தவன்று ் ார.் 

o ளைலுை் இவர ்எமலட் தைல்ட்வாட்டரஸ்் சாை்பியன்ஸ் சதுரங்கப் ளபாட்டியில் கலந்து 

தகா ்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பிமனயுை் தபற்று ் ார.் 
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 அருைா தன்வார ்என்பவர ்பாரா ஒலிை்பிக் ளபாட்டியில் ளடக்வாை்டா (Taekwondo) என்ற 

ளபாட்டியில் இந்தியா சாரப்ாக பங்ளகற்குை் முதல் நபராவார.் 

o ளடாக்கிளயா பாரா ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ில் பங்ளகற்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புை் 

இவருக்கு வழங்கப் பட்டு ் து. 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் ைற்றுை் இந்தியா ஆகிய நாடுக ின் அறிவியலா ரக் ் ஒன்றிமைந்து 

கழிவு நீரினு ் ளகாவிட்-19 ததாற்மற உருவாக்குை் மவரசின் துணுக்குகம  கை்டறியக் 

கூடிய ைலிவு விமலயிலான ஓர ்உைரவ்ியிமன உருவாக்கியு ் னர.் 

o இது ஸ்ட்ராதக்்மலட் பல்கமலக்கழகை் ைற்றுை் முை்மபயின் இந்திய ததாழில் நுட்பக் 

கல்வி நிறுவனை் ஆகியவற்றின் ஆராய்சச்ியா ரக் ால் உருவாக்கப் பட்டது. 

 நாகப்பட்டினை் ததாகுதியின் முன்னா ் பாராளுைன்ற உறுப்பினர ் A.K.S. விஜயன் 

அவரக்ம  தடல்லியில் தனது சிறப்புப் பிரதிநிதியாக தமிழக அரசு நியமிதத்ு ் து. 

o இவரின் பதவிக் காலை் ஓராை்டு ஆகுை். 

 முை்மபயின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது தகாய்தா என்ற ஒரு 

அறக்கட்டம யின் கீழ் “தகாய்தா டிஜிட்டல் சுகாதார மையத்திமன” அமைத்து ் து. 

o இது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் சுகாதார மையைாக திகழுை். 

 மைக்ளராசாஃப்ட் நிறுவனைானது அதன் தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரியான சத்யா 

நாதத ் ா அவரக்ம  அதன் புதிய தமலவராக நியமிதத்ு ் து. 

o இவர ் 2014 ஆை் ஆை்டில் ஸ்டீவ் பால்தைர ்என்பவமர அடுதத்ு இந்த நிறுவனதத்ின் 

தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரியாகப் தபாறுப்ளபற்றார.் 

 பாலிசி பசார ்என்ற நிறுவனைானது இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுமற ைற்றுை் வ ரச்ச்ி 

ஆமையத்திடமிருந்து காப்பீட்டுத ்தரகு முமறகம  ளைற்தகா ்வதற்கான ஒப்புதமலப் 

தபற்று ் து. 

o இந்தத் தரகு உரிைைானது உதவி ளகாரல், ளநரம்ுகச ் ளசமவக ் ளபான்ற ளசமவப் 

பிரிவுக ில் ஈடுபடவுை் இமடமுகப் பிமையத்திமன நிறுவிடவுை் ளவை்டி அந்த 

நிறுவனதத்ிற்கு அனுைதிமய அ ிக்குை். 

 சரவ்ளதச சுற்றுலா தினைானது ஜூன் 18 ஆை் ளததியன்று உ க வில் தகாை்டாடப் 

படுகின்றது. 

o சுற்றுலாப் பயைத்மத ளைற்தகா ்வதற்கு ைக்கம  ஊக்குவிப்பதற்காக என்று இந்த 

தினைானது  தகாை்டாடப்படுகின்றது. 

 ளதசிய தநடுஞ்சாமலத் திட்டங்கம  ைாதாந்திர அ வில் காட்சிப் பதிவு தசய்வதற்காக 

ளவை்டி ஆ ில்லா விைானங்கம ப் பயன்படுத்துவமதச ் சாமலப் ளபாக்குவரதத்ு 

ைற்றுை் தநடுஞ்சாமல அமைசச்கதத்ின் கீழான இந்திய ளதசிய தநடுஞ்சாமல 

ஆமையைானது கட்டாயைாக்கியு ் து. 

o இந்தக் காட்சிப் பதிவுக ானது இந்திய ளதசிய தநடுஞ்சாமல ஆமையத்தின் “Data 

Lake” (தரவுத் தடாகை்) எனுை் த தத்ில் பதிளவற்றப்பட உ ் ன. 

 உலக சுகாதார அமைப்பானது ‘லாை்டா’ என்ற ஒரு  ைாற்றுருவிமன புதிதாகக் கை்டறியப் 

பட்ட மவரஸ் (Variant of Interest)  என வமகப்படுத்தியு ் து. 

o இந்த ைாற்றுருவானது முதன்முதலில் 2020 ஆை் ஆை்டின் ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் தபரு 

நாட்டில் கை்டறியப்பட்டது. 
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 1000 காரட்டுகளுக்கு ளைலான எமட தகாை்ட மிகப்தபரிய ஒரு மவரைானது ததற்குப் 

பகுதி ஆப்பிரிக்க நாடான ளபாட்ஸ்வானாவில் கை்டுபிடிக்கப் பட்டு ் து. 

o வரலாற்றில் இதுவமர தவட்டி எடுக்கப்பட்ட மவரங்க ில் மூன்றாவது மிகப் தபரிய 

மவரைாக கூறப்படுை் இந்த மவரத்திமன தடப்ஸ்வானா எனுை் ஒரு நிறுவனை் 

கை்டறிந்தது. 

 கானா நாட்டு குடிைக்க ால் ஒளர நா ில் குமறந்தபட்சை் 5 மில்லியன் ைரக்கன்றுக ் 

நடப்பட்டன. 

o இது ‘பசுமை கானா’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் ளைற்தகா ் ப் பட்டு ் து.  

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயானது அன்ளடானியா குட்தடரஸ் அவரக்ம  

இரை்டாவது முமறயாக அவரது பதவிக் காலை் 2022 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆை் 

ளததியன்று ததாடங்குை் வமகயில் ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் தமலமைச ்

தசயலா ராக நியமித்து ் து. 

o ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்சமபயின் 75வது கூட்டதத்ின் தமலவர ்ளவால்கன் ளபாஷ்கீர ்

இதமன அறிவித்தார.் 

 ஈரான் நாட்டு அதிபர ்ளதரத்லில் இப்ராஹிை் மரசி அவரக் ் தவற்றி தபற்று ் ார.் 

o இவர ்ைனித உரிமை மீறலுக்காக அதைரிக்காவினால் தமட விதிக்கப்பட்ட ஒரு நீதிபதி 

ஆவார.் 

 ஒவ்ளவார ்ஆை்டுை் ஜுன் 19  ஆை் நா ன்று உலக உலாவுை் தினைானது கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

o இந்த தினைானது ளவகைாக ஓடிக் தகாை்டிருக்குை் வாழ்க்மகயில் சற்று நின்று 

இயற்மகயுடன் இமைந்து நை்மைச ் சுற்றியு ்  விசயங்கம  அனுபவிக்க 

அமனவருக்குை் நிமனவூட்டுகிறது. 

 ஜுன் ைாதத்தின் மூன்றாை் சனிக்கிழமையன்று தந்மதயர ் தினைானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o 2021 ஆை் ஆை்டின் தந்மதயர ்தினை் ஜுன் 20 ஆை் நா ன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 சமீபதத்ில் அறிவியலா ரக் ் REGEN – COV2  எனுை் ஓரின நகல் ளநாய் எதிரப்்தபாரு ் 

(monoclonal antibody) ைருந்து மீதான ஒரு ளசாதமனமய ளைற்தகாை்டனர.் 

o ளகாவிட்-19 ளநாய்ப் தபருந்ததாற்றினால் மிகவுை் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

ளநாயா ிகளுக்கு ளநாய் எதிரப்்தபாரு ் என்பது உயிர ்காக்குை் ஒரு முக்கிய சிகிசம்ச 

முமறயாகக் கை்டறியப்பட்டு ் து. 

 ைவ்யா சுதன் அவரக் ் இந்திய விைானப் பமடயில் ளபார ்விைானியாக ளசரக்்கப் பட்ட 

12வது தபை் எனுை் தபருமைமயப் தபற்று ் ார.் 

o இவர ்ஜை்மு & காஷ்மீரின்  (ரதஜௌரி ைாவட்டை்) முதல் தபை் ளபார ்விைானி ஆவார.்  

 2021 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 21 ஆை் ளததியன்று இந்தியாவில் இதுவமர இல்லாத அ வில் 

அதிகபட்சைாக 80 லட்சை் ளகாவிட் தடுப்பூசிக ் ளபாடப்பட்டன. 

o இந்த (ஜுன் 21) நா ிலிருந்து 18 வயதிற்கு ளைற்பட்ட அமனவருக்குை் தடுப்பூசி 

தசலுத்துவதற்காக ைாநிலங்களுக்கு இலவசைாக தகாளரானா தடுப்பு ைருந்துக ் 

வழங்கப் பட்டன. 
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 தபருந் தடுப்பு பவ ப்பாமறகம  (கிளரட் ளபரியர ் பவ ப் பாமற) “ஆபதத்ில் உ ்  

உலகப் பாரை்பரிய த ங்க ்” எனுை் ஒரு பட்டியலில் ளசரப்்பதற்கு ஐக்கிய நாடுக ் 

குழுவானது பரிந்துமர தசய்து ் து. 

o தபருந் தடுப்பு பவ ப் பாமறக ானமவ ஆஸ்திளரலியாவில் குயின்ஸ்லாந்து என்ற 

பகுதியின் கடற்கமர அருளகயு ்  பவ ப்பாமறக் கடலில் அமைந்து ்  உலகின் 

மிகப்தபரிய பவ ப்பாமற அமைப்பாகுை். 

 இஸ்ளரலிய ராணுவைானது ஆ ில்லா விைானங்கம ச ்சுட்டு வீழ்தத்ுை் திறன் தகாை்ட 

உயரத்ிறன் உமடய வான்வழி ளலசர ்ததாழில்நுட்பத்மத தவற்றிகரைாக ளசாதிதத்ு ் து. 

o எல்பிட் சிஸ்டை்ஸ் என்ற நிறுவனைானது இதன் முன்ைாதிரி (prototype) ஒன்மற 

உருவாக்கி உ ் து. 

 இந்தியக் கமரைப் பிரிப்பு நிறுவனங்க ின் கூட்டமைப்பினுமடய (Solvent Extractors’ 

Association of India) தரவுக ின் படி, 2020-21 ஆை் ஆை்டில் ைளலசியா நாடானது 

இந்தியாவிற்கு அதிக வில் கசச்ா பமன எை்மையிமன ஏற்றுைதி தசய்யுை் ஒரு நாடான 

இந்ளதாளனசியாமவ முந்தியு ் து. 

o இந்ளதாளனசியா கடந்த ஆை்டு உைவு எை்தைய்க ின் மீது அதிகப் படியான 

அ விற்கு வரிகம  விதிதத்ு இருந்தது. 

 அருைாசச்லப் பிரளதசத்மதச ் ளசரந்்த டாக்டர ்தடாங் மினு என்பவர ்சரவ்ளதச குதத்ுச ்

சை்மட கூட்டமைப்பின் பயிற்சியா ரக் ் குழுவின் உறுப்பினராகத் ளதரந்்ததடுக்கப் 

பட்ட அை்ைாநிலதத்ின் முதல் தபை் ைற்றுை் இரை்டாவது இந்தியப் தபை்ைைி எனுை் ஒரு 

தபருமைமயப் தபற்று ் ார.்  

o குதத்ுச ் சை்மட ளபாட்டித் துமறயில் அவர ் தபற்று ்  ைகதத்ான அறிவு ைற்றுை் 

அனுபவதத்ின் காரைைாக இவர ் சரவ்ளதச குதத்ுச ் சை்மட கூட்டமைப்பினால் 

நியமிக்கப் பட்டு ் ார.் 

 சுதந்திரைான ைற்றுை் தமடயில்லா இந்ளதா பசிபிக் பகுதியிமன உருவாக்குவதற்காக 

ளவை்டி இந்தியக் கடற்பமடக் கப்பல்களுை் ஜப்பானியக் கடல்சார ்தற்காப்புப் பமடயுை் 

இந்தியப் தபருங்கடலில் ஒரு கூட்டு கடற்பமடப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

o இந்தியப் தபருங்கடலில் JS காஷிைா (TV3508) ைற்றுை் தசட்ளடா யுகி (TV3518) ஆகியமவ 

INS குலீஷ் என்ற கப்பலுடன் இமைந்து இருதரப்புப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

 பாரதி ஏரத்டல் நிறுவனமுை் டாடா குழுைமுை் இமைந்து இந்தியாவில் 5G இமைப்பு 

ளசமவகம  தசயல்படுதத்ுவதற்கான உதத்ிசார ்கூட்டிமைவிமன அறிவிதத்ு ் ன. 

o இது 2022 ஆை் ஜனவரி முதல் வைிகரீதியிலான ளைை்பாட்டிற்கு கிமடக்கப் தபறுை். 

 திமரப்படத் தயாரிப்பா ருை் எழுதத்ா ருைான தஹிரா கஷ்யப் குரர்ானா என்பவர ்“The 7 

Sins of Being A Mother” எனுை் தாய்மை குறித்த தனது நூலானது விமரவில் தவ ியாகுை் என்ற 

அறிவிப்மப தவ ியிட்டு ் ார.் 

o கடந்த ஆை்டு “12 Commandments of Being A Woman” எனுை் புத்தகத்மத இவர ்

தவ ியிட்டார.் 

 உலக வனவிலங்கு நிதியைானது அப்ளபாளலா ைருதத்ுவைமனயின் இயக்குநரான 

உபாசனா கமிளனனி அவரக்ம  “வன முன்க ப் பைியா ரக் ின் தூதராக” 

நியமிதத்ு ் து. 
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o ைருத்துவைமனக ் ைற்றுை் வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு ளபான்ற துமறக ில் முன்க ப் 

பைியா ரக் ின் ளசமவகம ப் பாராட்டுை் ளநாக்கில் இந்த நியைனைானது 

ளைற்தகா ் ப் பட்டு ் து. 

 பிரிதத்ானிய வழக்கறிஞரான கரிை் கான் என்பவர ் சரவ்ளதசக் குற்றவியல் 

நீதிைன்றத்தின் புதிய தமலமை வழக்கறிஞராகப் தபாறுப்ளபற்று ் ார.் 

o காை்பியாவின் ஃபளடாவ் தபன்தசௌடா என்பவரின் 9 ஆை்டு கால பதவிக்காலை் 

முடிந்தமதத் ததாடரந்்து இவர ்அப்தபாறுப்பிமன ஏற்று ் ார.் 

 மகை்தபை்க ின் கருதத்ுக ் ைற்றுை் அவரத்ை் அனுபவங்க ் மீதான கவனத்மத 

ஈரக்்கவுை் அவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை் தனிதத்ுவைான ஆதரவுகம  ஒன்று திரட்டவுை் 

சரவ்ளதச மகை்தபை்க ் தினைானது கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

o லூை்பா என்ற அறக்கட்டம யானது 2005 ஆை் ஆை்டில் சரவ்ளதச மகை்தபை்க ் 

தினத்மதத் ததாடங்கி மவத்தது. 

 தகாசச்ின் சரவ்ளதச விைான நிமலயைானது தனது விைான நிமலயச ் ளசமவயின்  

தரத்திற்காக சரவ்ளதச விைான நிமலய ைன்றதத்ின் ‘ளரால் ஆஃப் எக்தசலன்ஸ்’ எனுை் 

தகௌரவத்மதப் தபற்று ் து. 

o பயைிக ின் கருத்தின் அடிப்பமடயில் ததாடரந்்து சிறப்பான ளசமவகம  வழங்கி 

வருை் இந்த விைான நிமலயதத்ிற்கு இந்த அங்கீகாரை் வழங்கப்படுகிறது. 

 ஒலிை்பிக் ளபாட்டிகளுக்கான இந்திய அைியின் அதிகாரப்பூரவ் கருதத்ுரு பாடல் ஆனது 

தவ ியிடப் பட்டு ் து. 

o ளைாஹித் சவுகான் என்பவர ் “லக்சய ளதரா சாை்ளன மஹ” என்ற இந்தப் பாடமல 

இயற்றிப் பாடியு ் ார.்  

 உலக சுகாதார அமைப்பானது ததன் ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் ளகாவிட்-19 தடுப்பு 

ைருந்துகம த் தயாரிப்பதற்கான ததாழில்நுட்பப் பரிைாற்ற மையத்திமன அமைக்க 

உ ் து. 

o இது எை்.ஆர.்என்.ஏ வமக தடுப்பு ைருந்துகம த் தயாரிப்பதற்கு ளவை்டி ஆப்பிரிக்க 

நிறுவனங்களுக்கு உதவி வழங்குை். 

 2020 ஆை் ஆை்டில் ஐக்கிய ராஜ்ஜியதத்ிற்கான இரை்டாவது மிகப்தபரிய அந்நிய ளநரடி 

முதலீட்டு மூலை் எனுை் நிமலமய இந்தியா தக்க மவதத்ு ் து.  

o அதைரிக்கா தனது முதலிடத்மத தக்க மவதத்ு ் து.  

 சீனா நாடானது தசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு ைனிதரக்ம  அனுப்புை் தனது முதல் விை் 

ஏவுகலத்திமன 2033 ஆை் ஆை்டில் விை்ைில் தசலுத்த திட்டமிட்டு ் து. 

 இந்தியா ைற்றுை் தசயின்ட் வின்தசன்ட் அை்ட் தி கிரிளனடிதனஸ் (Saint Vincent and The 

Grenadines) ஆகிய நாடுக ் வரி வசூலிப்பிற்கான தகவல் ைற்றுை் உதவிப் 

பரிைாற்றத்திற்கான ஒரு ஒப்பந்ததத்ில் மகதயழுதத்ிட்டு ் ன. 

 தசன்மனயின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது “புத்தாக்க நிறுவனங்க ் 

ைற்றுை் இடர ்நிதிவழங்கல் மீதான ஆராய்சச்ி மையதத்ிமன” (Centre for Research on Startups 

and Risk Financing – REST) ததாடங்கியு ்  து. 

o இது இந்தியப் புதத்ாக்க நிறுவனங்க ் ைற்றுை் துைிகர முயற்சி நிறுவனங்க ் 

குறித்த ஒரு தரவுக் க ஞ்சியத்மத உருவாக்குவதில் உதவுை். 
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 சிதத்ிரவமதக்கு ஆ ாக்கப் பட்ளடாருக்கான சரவ்ளதச ஆதரவு நா ் ஆனது ஒவ்ளவார ்

ஆை்டுை் ஜுன் 26 ஆை் நா ன்று ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பினால் தகாை்டாடப் படுகிறது. 

o ைனித சித்திரவமத என்பது ஏற்றுக் தகா ் த் தக்கது அல்ல என்பளதாடு 

ைட்டுைல்லாைல் அது ஒரு குற்றை் என்பது பற்றியுை் ைக்க ிமடளய விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினைானது கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 தடன்னிஸ் ளபாட்டியின் தற்கால சகாப்தத்தில் விை்பி ்டன் தையின் டிரா  (main draw) என்ற 

சுற்றில் பங்ளகற்க உ ்  முதல் சீன விம யாட்டு வீரர ் சாங்க் சிளசன் (Zhang Zhizhen) 

என்பவராவார.் 

o 24 வயதான சாங்க் உலகத் தரவரிமசயில் 178வது இடதத்ில் உ ் ார.்  

 டிமரடன் மின்சார வாகன உற்பதத்ி நிறுவனைானது ததலுங்கானாவின் 

சாஹீராபாதத்ிலு ்  ளதசிய முதலீட்டு ைற்றுை் உற்பத்தி ைை்டலதத்ில் மின்சார வாகன 

உற்பத்தி அலகு (மையை்) ஒன்றிமன நிறுவ உ ் தாக அறிவிதத்ு ் து. 

o டிமரடன் மின்சார வாகன உற்பத்தி நிறுவனைானது அதைரிக்காமவச ் ளசரந்்த ஒரு 

மின்சார வாகன நிறுவனைாகுை். 

 ளகாவா ைாநிலைானது ளரபிஸ் ளநாய் (தவறிநாய்க் கடி) அல்லாத முதல் இந்திய   

ைாநிலைாக உருதவடுதத்ு ் து. 

o கடந்த மூன்று ஆை்டுக ில் ளகாவா ைாநிலத்தில் ஒரு ளரபிஸ் ளநாய் கூடப் பதிவாக 

வில்மல என அதன் முதல்வர ்பிரளைாத் சாவந்த் அறிவிதத்ு ் ார.் 

 சஜன் பிரகாஷ் நமடதபறவிருக்குை் ளடாக்கிளயா ஒலிை்பிக் ளபாட்டிகளுக்குத் ளதரவ்ான 

முதல் இந்திய நீசச்ல் வீரரானார.் 

o சஜன் ளராமில் நமடதபற்ற தசட் ளகாலி ளகாப்மப (Sette Colli Trophy) ளபாட்டியில் தவற்றி 

தபற்றதன் மூலை் இந்த வாய்ப்பிமனப் தபற்றார.்  

 ைனு பக்கர ் - தசௌரப் தசௌத்ரி அவரக் ் ஒசிதசக்கில் நமடதபற்ற 10மீ ஏர ்பிஸ்தடல் 

துப்பாக்கிச ் சுடுதலுக்கான கலப்பு அைிப் பிரிவுப் ளபாட்டியில் தவ ் ிப் பதக்கத்மத 

தவன்று ் னர.் 

o இது குளராசியாவின் ஒசிதசக் என்ற நகரில் நமடதபற்ற ISSF உலகக் ளகாப்மபப் 

ளபாட்டியில் இந்தியாவிற்கு கிமடதத் மூன்றாவது பதக்கைாகுை்.  

 2021 ஆை் நிதியாை்டில் இந்தியாவின் இரை்டாவது மிகப்தபரிய ஏற்றுைதி மையைாகத ்

திகழ்ந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மதப் பின்னுக்குத் த ் ி சீனா அந்த இடத்மதக் 

மகப்பற்றியு ் து.  

o அதைரிக்காவானது இந்தியாவின் முன்னைி ஏற்றுைதிக் கூட்டிமைவு நாடாக 

திகழ்கிறது. 

 ரிமலயன்ஸ் ஜிளயா இன்ஃளபாகாை் லிமிதடட் ைற்றுை் கூகி ் கி வுட் ஆகியமவ 

இமைந்து விரிவான நீை்டகால உத்திசார ்கூட்டிமைவிமன ளைற்தகா ்கின்றன. 

o ளதசிய அ வில் நிறுவனங்க ் ைற்றுை் நுகரள்வார ் சாரந்்த பிரிவுக ில் 5G 

இமைப்பிமன இயங்கச ்தசய்யுை் ளநாக்கில் இது ளைற்தகா ் ப் படுகிறது. 
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 ஊழல் தடுப்பு ஆமையரான சுளரஷ் N. பளடல் அவரக் ் ைதத்ிய ஊழல் தடுப்பு 

ஆமையத்தின் தற்காலிக ைத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆமையராக தசயல்படுவார.் 

o சஞ்சய் ளகாத்தாரி அவரக் ின் பதவிக் காலை் முடிவமடந்தமதயடுதத்ு இந்த 

நியைனைானது ளைற்தகா ் ப் பட்டு ் து. 

 ஐளராப்பிய விை்தவ ி நிறுவனைானது உலகில் முதல் முமறயாக ஒரு ைாற்றுத் திறனா ி 

விை்தவ ி வீரமரப் பைியில் அைரத்்த உ ் து. 

 பிரான்சு நாட்மடச ்ளசரந்்த ஒரு எழுதத்ா ரான இைானுளவல் களரளர என்பவருக்கு இந்த 

ஆை்டு ஸ்தபயின் நாட்டின் உயரிய ஒரு விருதான ‘Princess of Asturias’ என்ற இலக்கிய 

விருதானது வழங்கப் பட்டு ் து. 

o இவர ்உயரிய இலக்கியத் துமறயில் கற்பமன சாராத வமகப் புத்தகங்களுக்குப் புகழ் 

தபற்றவராவார.் 

 ராகி சரள்னாபத் குளரசியாவில் நடந்த ISSF துப்பாக்கிச ்சுடுதலுக்கான உலகக் ளகாப்மபப் 

ளபாட்டியின் ைக ிர ்25 மீ பிஸ்டல் துப்பாக்கிச ்சுடுதல் ளபாட்டிப் பிரிவில் தங்கப் பதக்கை் 

தவன்று ் ார.் 

o தற்ளபாது நமடதபற்று வருை் இந்தப் ளபாட்டியில் இந்தியாவிற்குக் கிமடதத் முதல் 

தங்கப் பதக்கை் இதுளவயாகுை். 

 இந்தியக் கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியதத்ின் தமலவரான தசௌரவ் கங்குலி அவரக் ் 

T20 உலகக் ளகாப்மபப் ளபாட்டியானது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ில் நடதத்ப் படுை் என 

அறிவித்தார.் 

o 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான IPL ளபாட்டிக ின் எஞ்சியு ்  ளபாட்டிகளுை் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தில் நடதத்ப் படுை். 

 ஐக்கிய நாடுக ்  அமவயானது ஜுன் 29 ஆை் நா ிமன சரவ்ளதச தவப்பைை்டல 

தினைாகக் கமடபிடிக்கிறது. 

o தவப்பைை்டலப் பகுதிக ின் அசாதாரை பன்முகத் தன்மைமய தகாை்டாடச ்

தசய்வளதாடு, தவப்ப ைை்டல நாடுக ் எதிரத்கா ்ளுை் தனிதத்ுவை் மிக்க சவால்க ் 

ைற்றுை் வாய்ப்புகம யுை் இதத்ினைானது குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 குருகிராமிலு ்  ஃளபாரட்ிஸ் நிமனவு ஆராய்சச்ி நிறுவனைானது தபாது ைக்களுக்கு 

ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு ைருந்மத வழங்குவதற்கான ளசாதமன ஓட்டத்மதத் ததாடங்கி 

உ ் து. 

o தற்ளபாது நைது நாட்டில் ளகாவிசீல்ட், ஸ்புட்நிக் V ைற்றுை் ளகாவாக்சின் ஆகியமவ 

தடுப்பு ைருந்து வழங்குை் இயக்கதத்ில் பயன்படுதத்ப்பட்டு வருகின்றன. 

 2021 ஆை் ஆை்டு ஜூன் 28 ஆை் ளததியன்று ளதசியக் காப்பீட்டு விழிப்புைரவ்ு நா ் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o காப்பீட்டுச ் சலுமகக ் ைற்றுை் தவவ்ளவறு திட்டங்கம ப் பற்றி ைக்க ் ளைலுை் 

ளைலுை் அறிந்து தகா ்ளுை் ளநாக்கதத்ுடன் இந்நா ் தகாை்டாடப்படுகிறது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கிராம அரிசி   

 தமிழகத்தின் தஞ்சாவூர ் ைாவட்டத்திலு ்  குை்பளகாைத்தில் விம ந்த காப்புரிமை 

தபற்ற “கிராை அரிசியிமன” ஒரு ததாடக்க நிறுவனைானது விைானை் ைற்றுை் கப்பல் 

வழியாக கானா ைற்றுை் ஏைன் ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி (14.5 டன்)  தசய்து ் து. 

 அந்த ததாடக்க நிறுவனத்தின் தபயர ்உதயா ளவ ாை் பை்மை என்பதாகுை். 

 புரதை், நாரச்ச்தத்ு ைற்றுை் பல விதைான தாதுக்க ் நிமறந்த இந்த கிராை அரிசி தஞ்மச 

விவசாயிக ிடமிருந்து ளநரடியாக தகா ்முதல் தசய்யப் படுகிறது. 

 

 

அரசின் அறிவிப்புகள் - ஜூன் 03 

 ததன் தசன்மனயில் உ ்  கிங் இன்ஸ்டிடியூட் வ ாகதத்ில் 250 ளகாடி ரூபாய் தசலவில் 

ஒரு பன்ளனாக்கு உயர ்சிறப்பு ைருத்துவைமன அமைக்கப்படுை். 

 இரை்டு இலட்சை் சதுர அடி பரப்ப வில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வமகயில் கமலஞர ்

நிமனவு நூலகை் ைதுமரயில் 70 ளகாடி ரூபாய் தசலவில் அமைக்கப்படுை். 

 தமிழ் எழுத்தா ரக் ் மூன்று ளபருக்கு ஆை்டுளதாறுை் ‘இலக்கிய ைாைைி’ விருது 

வழங்கப் படுை். 

 உயர ் விருதுக ் தபற்ற தமிழ்நாட்மடச ் சாரந்்த எழுதத்ா ரக்ம  ஊக்குவிக்குை் 

வமகயில், அவரக் ் வசிக்குை் ைாவட்டத்தில் அல்லது வசிக்க விருை்புை் ைாவட்டத்தில் 

தமிழ்நாடு அரசு மூலைாக வீடு வழங்கப்படுை்.  

 திருவாரூர ் ைாவட்டதத்ில் ரூபாய் 24 ளகாடிளய 30 லட்சை் ைதிப்பீட்டில் 16,000 டன் 

தகா ்  வு தகாை்ட ளசமிப்புக் கிடங்குக ் அமைக்கப்படுை். 

 நகரப்்புற அரசு ளபருந்துக ில் வழங்கப்பட்டு ்  இலவச பயைச ் சலுமக ைாற்றுத ்

திறனா ிக ் ைற்றுை் திருநங்மகக ் ஆகிளயாருக்குை் வழங்கப்படுை். 
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T.M. காளியண்ணன் கவுண்டர ்

 T.M. கா ியை்ைன் கவுை்டர ்அவரக் ் சமீபத்தில் தனது 101வது வயதில் காலைானார.் 

 இவர ் இந்திய அரசியலமைப்பு நிரை்ய சமபயின் கமடசியான முன்னா ் 

உறுப்பினராவார.் 

 இவர ்தமிழ்நாட்டினுமடய சட்ட ளைலமவயின் உறுப்பினராகவுை் 1952 ைற்றுை் 1967 ஆகிய 

ஆை்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலத்தில் மூன்று முமற சட்டைன்ற கீழமவயின் 

உறுப்பினராகவுை் பைியாற்றியவர ்ஆவார.்  

 இவர ்அப்ளபாமதய அரசியலமைப்பு நிரை்ய சமபயின் இ ை் உறுப்பினராவார ,் ளைலுை் 

இந்தியாவின் முதல் தற்காலிகப் பாராளுைன்றதத்ின் உறுப்பினராகவுை் இருந்தார.் 

 

 

மாநில வளரெ்ச்ிக்கான சகாள்ககக் குழு 

 தமிழக முதலமைசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக் ் ைாநில வ ரச்ச்ிக்கான தகா ்மகக் 

குழுவிமனத் திருத்தியமைத்து, ளபராசிரியர ்தஜ. தஜயரஞ்சன்  அவரக்ம  அக்குழுவின் 

புதிய துமைத் தமலவராக அவர ்நியமித்து ் ார.்  

 இக்குழுவானது முதலமைசச்ரின் தமலமையிலானதாகுை்.  

 இக்குழுவில் ஒரு முழு ளநர உறுப்பினர ் தவிரத்்து எட்டு பகுதி ளநர உறுப்பினரக்ளுை் 

இருப்பர.் 

 ளபராசிரியர ் இராை. சீனிவாசன் அவரக் ் இக்குழுவின் முழு ளநர உறுப்பினராக 

நியமிக்கப் பட்டு ் ார.் 

 ளபராசிரியர ்ை. விஜயபாஸ்கர,் ளபராசிரியர ்சுல்தான் அஹ்ைத் இஸ்ைாயில், ஓய்வு தபற்ற 

இந்திய ஆட்சிப் பைி அதிகாரியான மு. தீனபந்து, ததாழில்துமற வல்லுநர ் ைல்லிகா 

சீனிவாசன் ைற்றுை் ைன்னாரக்ுடி சட்டைன்ற உறுப்பினர ் (தி.மு.க) T.R.B. ராஜா, முமனவர ்

நரத்த்கி நடராஜ், ைருதத்ுவர ் ளஜா. அைளலாற்பவநாதன் ைற்றுை் சிதத் ைருதத்ுவர ்                                              

கு. சிவராைன் உ ் ிட்ளடார ் இக்குழுவின் பகுதி ளநர உறுப்பினரக் ாக நியைனை் 

தசய்யப் பட்டு ் னர.்  

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


                   
 

31 
 

 திருமிகு நரத்த்கி நடராஜ் அவரக்ம  ைாநில ளைை்பாட்டுக் தகா ்மகக் குழுவின் ஒரு 

உறுப்பினராக நியமிக்கப் பட்டதால் புதிய வரலாறு ஒன்று தமிழகதத்ில் எழுதப்பட்டு 

உ ் து. 

 இந்தியாவில் திருநர ் ஒருவர ் ஒரு ைாநில அரசாங்கதத்ின் உயர ் ைட்டக் குழுவில் 

உறுப்பினராக நியமிக்கப் படுவது இதுளவ முதல் முமறயாகுை். 

 1971 ஆை் ஆை்டு ளை 25 ஆை் ளததியன்று முன்னா ் முதலமைசச்ர ் மு. கருைாநிதி 

அவரக் ால் ைாநில திட்டக்குழு உருவாக்கப் பட்டது.  

 இது ைாநிலத்தில் ளைை்பாட்டுத் திட்டங்கம  உருவாக்குவதற்குப் பரிந்துமரகம  

வழங்குை் ஓர ்ஆளலாசமன அமைப்பாக நிறுவப்பட்டது.  

 2020 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் 23 ஆை் ளததியன்று முந்மதய அ.இ.அ.தி.மு.க. அரசினால் இதன் 

தபயர ்ைாநில வ ரச்ச்ிக்கான தகா ்மகக் குழு எனப் தபயர ்ைாற்றை் தசய்யப் பட்டது. 

 

 

ெரவ்ததெ நிகனவாற்றல் ஆய்வுப் பயிலரங்கம் – சென்கனயின் இந்திய 

சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம்  

 தசன்மனயிலு ்  இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் நிமனவாற்றல் ஆய்வு 

மையைானது சமீபத்தில் ஆசியாவின் முதல் சரவ்ளதச நிமனவாற்றல் ஆய்வுப் 

பயிலரங்கத்திமனக் காதைாலி வாயிலாக நிகழ்தத்ியது.  

 இது ஆசியாவில் நமடதபறுை் இவ்வமகயிலான முதல் சரவ்ளதசப் பயிலரங்கைாகுை். 

 இந்திய நிமனவாற்றல் ஆய்வுப் பிமையைானது 2021 ஆை் ஆை்டு ஜுன் ைாததத்ின் 

ைத்தியில் தசன்மனயின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி கழகதத்ில் நமடதபறுை் ஒரு 

காதைாலி நிகழ்வு மூலை் ததாடங்கி மவக்கப் படுை். 

 

ஆபதரென் விண்ட் 

 ஊரடங்கின் ளபாது ைதுபான விற்பமன நிமலயங்க ் மூடப்பட்டதிலிருந்து தமிழ்நாடு 

முழுவதுை் சட்டவிளராதைான முமறயில் ைதுபானங்க ் விற்பமன தசய்யப்பட்டு 

வருகின்றன. 

 ைதுவிலக்கு ைற்றுை் அைலாக்கப் பிரிவானது ஜுன் 08 முதல் 22 வமரயிலான “ஆபளரஷன் 

விை்ட்” (Operation Wind) எனுை் சிறப்பு நடவடிக்மக ஒன்றிமனத் ததாடங்கி உ ் து. 

 இது ைாநிலை் முழுவதுை் நமடதபறுை் சட்டத்திற்கு விளராதைான ைதுபான உற்பதத்ி 

ைற்றுை் விற்பமனமயத் தடுப்பமத ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 
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நீதிபதி A.K. ராஜன் குழு 

 சமூக ைற்றுை்  தபாரு ாதார ரதீியில் பிற்படுத்தப் பட்ட ைருத்துவப் படிப்பு ைாைவரக் ் 

ைத்தியில் நீட் ளதரவ்ு ஏற்படுதத்ியு ்  தாக்கத்மதக் குறிதத்ு ஆய்வு தசய்வதற்காக நீதிபதி 

A.K. ராஜன் குழுவானது  நியமிக்கப்பட்டு ் து. 

 தமிழக முதல்வர ்மு.க. ஸ்டாலின் அவரக் ் இக்குழுமவ நியமித்து ் ார.் 

 ைருத்துவக் கல்லூரிக ில் அனுைதி ளசரக்்மகக்கான ைாற்று வழிமுமறகம யுை் இக்குழு 

பரிந்துமரக்க உ ் து. 

 

தமட்டூர ்அகணத் திறப்பு – ஜுன் 12 

 குறுமவ சாகுபடிக்கு நீரப்்பாசன வசதிமய வழங்குவதற்காக ளைட்டூர ் அமையின் 

ைதகுக ் திறக்கப்படுவமத முதலமைசச்ர ் மு.க. ஸ்டாலின் அவரக் ் ததாடங்கி 

மவத்தார.் 

 ஜுன் 12 ஆை் ளததியில் குறுமவ சாகுபடிக்காக ளைட்டூர ் அமையிலிருந்து 18வது 

முமறயாக நீர ்திறந்து விடப்படுகிறது.  

 இது 16.05 லட்சை் ஏக்கர ்பயிரக்ளுக்குப் பாசன வசதிமய அ ிக்குை். 

 இதன் மூலை் திருசச்ிராப்ப ் ி, தஞ்சாவூர,் நாகப்பட்டினை், அரியலூர,் தபரை்பலூர,் 

புதுக்ளகாட்மட ைற்றுை் கடலூர ்ஆகிய ைாவட்டங்க ் நீரப்்பாசன வசதிமயப் தபறுை். 

 

 

கீழடி அகழாய்வு - ஏழாம் கட்டம் 

 ைைலூர ் பகுதியில் அகழாய்வு ளைற்தகாை்ட ளபாது குழந்மதயின் எலுை்பு ஒன்று 

கை்டுபிடிக்கப் பட்டு ் து.  

 தகாந்தமக ைட்டுை் தான்  புமதவிடப் பகுதி எனச ்தசால்லப்பட்டிருந்தது. 

 கீழடி, அகரை், ைைலூர ்ஆகிய பகுதி ைக்க ் வாழ்விடப் பகுதிக ாகுை். 

 இந்நிமலயில் ைைலூர ் பகுதியில் முதன்முமறயாக குழந்மதயின் எலுை்பு ஒன்று 

கை்டறியப் பட்டு ் து. 
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சென்கன-கன்னியாகுமரி சதாழிற்துகற சபருவழிப்பாகத 

 

 ஆசிய ளைை்பாட்டு வங்கியுை் இந்திய அரசுை் 484 மில்லியன் டாலர ்ைதிப்பிலான கடன் 

ஒப்பந்ததத்ில் மகதயழுத்திட்டு ் ன. 

 இது தமிழ்நாடு ைாநிலதத்ிலு ்  தசன்மன-கன்னியாகுைரி ததாழில்துமற தபருவழிப் 

பாமதயில் ளபாக்குவரத்து இமைப்மப ளைை்படுதத்ுவதற்குை் ததாழில்துமற ளைை்பாட்டு 

வசதிமய உருவாக்குவதற்காகவுை் ளவை்டி ளைற்தகா ் ப் பட்டு ் து. 

 தசன்மன-கன்னியாகுைரி ததாழிற்துமற தபருவழிப் பாமதயானது ளைற்கு வங்கை் 

ததாடங்கி தமிழகை் வமர நீளுை் இந்திய கிழக்கு கடற்கமரப் தபாரு ாதார தபரு வழித ்

தடதத்ின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 

சபாருளாதார ஆதலாெகனக் குழு – தமிழ்நாடு 

 புதிதாகத் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்ட தமிழக அரசனாது “முதலமைசச்ருக்கான ஒரு 

தபாரு ாதார ஆளலாசமனக் குழு” என்ற ஒன்மற நிறுவுவதற்கு முடிவு தசய்து ் து. 

 இக்குழுவின் உறுப்பினரக் ், 

o அதைரிக்காவிலு ்  ைாசசூதசட்ஸ் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் 

ளபராசிரியருை் ளநாபல் பரிசு தபற்றவருைான எஸ்தர ்டஃப்ளலா (Esther Duflo), 

o இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னா ் ஆளுநர ்ரகுராை் ராஜன், 

o ைத்திய அரசின் முன்னா ்  தமலமைப் தபாரு ாதார ஆளலாசகர ்டாக்டர ்அரவிந்த ்

சுப்ரைைியன், 

o ளைை்பாட்டுப் தபாரு ாதார வல்லுநர ்ஜீன் டிளரஸ் (Jean Dreze) ைற்றுை் 

o முன்னா ் ஒன்றிய நிதித் துமறச ் தசயலா ர ் டாக்டர.் S. நாராயைன் ஆகிளயார ்

ஆவர.் 
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16வது தமிழக ெட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டம் 

 16வது தமிழக சட்டைன்றத்தின் முதல் கூட்டைானது கமலவாைர ்அரங்கில் ததாடங்கியது. 

 ஆளுநர ் பன்வாரிலால் புளராஹித் அவரக் ் உமரயாற்றி, சட்டைன்றக் கூட்டத்மதத் 

ததாடங்கி மவத்தார.் 

 அவரது உமரயில், 

o அமனத்து ைாவட்டங்க ிலுை் பைிக்குச ்தசல்லுை் தபை்களுக்காக ளவை்டி  தங்குை் 

விடுதிக ் உருவாக்கப்படுை். 

o ைாநிலதத்ின் அமனதத்ு தைட்ளரா நகரங்களுக்கு அருகிலுை் நவீன வசதிகளுடன் 

கூடிய தபாலிவுறு நகரங்க ் உருவாக்கப்படுை். 

o மீனவரக் ின் நலனிற்காக ஒரு ளதசிய ஆமையதத்ிமன அமைப்பதற்கு ைத்திய 

அரசிற்கு வலியுறுத்தப்படுை். 

o ைாநிலதத்ில் ளவ ாை்மைக்காக என்று ஒரு தனி நிதிநிமல அறிக்மக அறிமுகப் 

படுதத்ப்படுை். 

o நிலத்தடி நீரப்் பயன்பாட்டிமன ஒழுங்குபடுதத்ுவதற்காக புதிய சட்டை் ஒன்று 

அறிமுகப் படுத்தப்படுை் என்று கூறினார.் 
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சிஇஓ உலகப் பத்திரிகக 

 2021ஆை் ஆை்டில் உலகின் தமலசிறந்த 100 ைருத்துவக் கல்லூரிக ின் பட்டியலில் 

தமிழகத்தின் 2 கல்லூரிக ் இடை் பிடித்து ் ன. 

 சிஇஓ உலகப் பதத்ிரிமக சாரப்ில் ஆை்டுளதாறுை் உலகின் தமலசிறந்த ைருத்துவக் 

கல்லூரிக ், ஃளபஷன், ளைலாை்மை உ ் ிட்ட பல்ளவறு துமறக் கல்லூரிக ் எனப் 

பலவற்றின் பட்டியல் தவ ியிடப்படுை். 

 இவ்வாை்டு இதில் ளவலூர ்கிறித்தவ ைருத்துவக் கல்லூரி 49வது இடத்மதயுை், தசன்மன 

ைருத்துவக் கல்லூரி 64வது இடத்மதயுை் பிடிதத்ு ் ன. 

 அளத ளபால புதுசள்சரி ஜிப்ைர ் ைருத்துவக் கல்லூரி இதில் 59வது இடத்மதப் பிடித்து 

உ ் து.  

 வாரைாசி ைருத்துவக் கல்லூரி இதில் 72வது இடதத்ில் உ ் து. 

 

விகளயாட்டு வீரரக்ளுக்குப் பரிசு – மு.க. ஸ்டாலின் 

 நமடதபறவிருக்குை் ளடாக்கிளயா ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ில் பதக்கை் தவல்பவரக்ளுக்கு 

தைது அரசாங்கைானது பரிசுகம  அ ிக்குை் என தமிழக முதல்வர ் மு.க. ஸ்டாலின் 

அவரக் ் அறிவிதத்ு ் ார.்  

 அதில் தங்கப் பதக்கை் தவல்பவருக்கு ரூ.3 ளகாடி பரிசுத் ததாமகயாக வழங்கப்படுை்.  

 தவ ் ிப் பதக்கை் தவல்பவரக்ளுக்கு ரூ. 2 ளகாடியுை் தவை்கலப் பதக்கை் 

தவல்பவரக்ளுக்கு ரூ. 1 ளகாடியுை்  பரிசுத் ததாமகயாக வழங்கப்படுை். 

 தசன்மனமயச ் ளசரந்்த ககன் நரங் என்பவர ் ைட்டுளை தமிழ்நாட்டிலிருந்து தசன்று 

ஒலிை்பிக் ளபாட்டியில் பங்ளகற்று தனிநபர ்பிரிவில் பதக்கை் தவன்ற ஒளர நபராவார.் 

 இவர ்2012 ஆை் ஆை்டில் நமடதபற்ற லை்டன் ஒலிை்பிக் ளபாட்டியின் ஆடவர ்10 மீ ஏர ்

பிஸ்டல் சுடுதல் ளபாட்டியில் இந்தியா சாரப்ாக ளபாட்டியிட்டு தவை்கலப் பதக்கை் 

தவன்றார.் 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

IBF நிறுவனத்தின் சபயர ்மாற்றம் 

 ஒ ிபரப்பு நிறுவனங்க ின் உயரந்ிமல அமைப்பான இந்திய ஒ ிபரப்பு அமைப்பானது 

(Indian Broadcasting Foundation - IBF) டிஜிட்டல் ஒ ிபரப்பு த ங்கம யுை் உ ் டக்குை் 

வமகயில் தனது வரை்மப விரிவுபடுதத்ியு ் து.  

 ளைலுை் அதன் தபயரானது இந்திய ஒ ிபரப்பு ைற்றுை் டிஜிட்டல் அமைப்பு (Indian 

Broadcasting and Digital Foundation - IBDF) எனவுை் ைாற்றப் பட்டு ் து.  

 இதன் மூலை் ஒ ிபரப்பா ரக் ் ைற்றுை் இமையத  ஒ ிபரப்பு ளசமவ வழங்குை் 

த ங்க ் (OTT) ஒளர குமடயின் கீழ் தகாை்டு வரப்படுை்.  

 டிஜிட்டல் ஒ ிபரப்பு ளசமவ வழங்குை் அமைப்புகளுக்காக “டிஜிட்டல் ஊடகத் தகவல் 

கட்டுப்பாட்டு ைன்றை்” (Digital Media Content Regulatory Council – DMCTC) எனுை் சுயக் 

கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படுை்.  
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YUVA திட்டம் 

 கல்வி அமைசச்கைானது பிரதைரின் ‘இ ை் நூலாசிரியரக்ளுக்கு ளவை்டிய 

வழிகாட்டுதலுக்கான திட்டை்’ ஒன்றிமன (YUVA) ததாடங்கி மவதத்ு ் து. 

 இந்த திட்டைானது இந்தியாவில் படித்தல், எழுதுதல் ைற்றுை் புத்தக கலாசச்ாரை் 

ளபான்றவற்மற ளைை்படுத்துை் ளநாக்கில் 30 வயதுக்குை் கீழான இ ை் ைற்றுை் வ ரந்்து 

வருை் நூலாசிரியரக்ளுக்குப் பயிற்சி வழங்குை் ஒரு வழிகாட்டுத் திட்டை் ஆகுை்.  

 ளைலுை் இந்திய நாட்டிமனயுை் இந்திய நூலாசிரியரக் ின் பமடப்பிமனயுை் உலகை் 

முழுவதுை் தவ ிப்படுத்துை் YUVA என்பதன் விரிவாக்கை் “Young, Upcoming and Versatile 

Authors” (இ ை், வ ரந்்து வருை் பல்துமற நூலாசிரியரக் ்) என்பதாகுை். 

 இந்த திட்டைானது இந்திய சுதந்திரப் ளபாராட்டை் பற்றி எழுதுவதற்கு இ ை் 

எழுத்தா ரக்ம  ஊக்குவிப்பதற்கான பிரதைரின் ளநாக்கதத்ின் ஓர ் அங்கைாக 

தசயல்படுை். 

 இந்த திட்டைானது கல்வி அமைசச்கத்தின் கீழ் இயங்குை் இந்தியத் ளதசியப் புத்தக 

அறக்கட்டம யினால் நமடமுமறப் படுத்தப்படுை்.  

 

குழந்கதகளுக்கான PMCARES நிதி 

 ளகாவிட்-19 ததாற்றினால் தபற்ளறாரக்ம  இழந்த (அ) சட்டப்பூரவ் பாதுகாவலர ் / 

வ ரப்்புப் தபற்ளறாரக்ம  இழந்த அமனத்துக் குழந்மதகளுக்குை் இத்திட்டதத்ின் கீழ் 

உதவி வழங்கப்படுை். 

முக்கிய தகவல்கள் 

 குழந்மதயின் தபயரில் நிரந்தர மவப்பு நிதி : ஒவ்தவாரு குழந்மதக்குை் அவரக் ் 18 வயது 

பூரத்த்ியமடயுை் ளபாது 10 லட்சை் ரூபாய் ததாகுப்பு நிதி. 

 18 முதல் 23 வயது வமர அவரக் ின் தசாந்தத் ளதமவகம ப் பூரத்்தி தசய்து 

தகா ்வதற்காக ஐந்து ஆை்டுகளுக்கு ைாதாந்திர உதவித் ததாமகயானது வழங்கப் 

படுை். 

 அவரக் ் 23 வயதிமன அமடந்த பிறகு, ததாழில் ரதீியாகளவா (அ) தனிப்பட்ட ரீதியிளலா 

பயன்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி முழுத் ததாமகயான பதத்ு லட்சை் ரூபாயானது வழங்கப் 

படுை். 

 10 வயதிற்குக் கீழு ்  குழந்மதகளுக்கு அருகிலு ்  ளகந்திர வித்யாலயா (அ) தனியார ்

ப ் ியில் தினசரி ைாைக்கராக ளசரக்்கப்பட அனுைதி வழங்கப்படுை். 

 11 முதல் 18 வயது வமரயிலான குழந்மதகளுக்கு மசனிக் ப ் ி, நளவாதய விதய்ாலயா 

ளபான்ற ஏளதனுை் ஒரு ைத்திய அரசு உமறவிடப் ப ் ியில் ளசரக்்கப்பட அனுைதி 

வழங்கப்படுை். 

 தற்ளபாது ்  கல்விக் கடன் விதிமுமறகளுக்கு இைங்க இந்தியாவில் ததாழில்முமற 

கல்வி/உயர ் கல்விக்கான கல்விக் கடன்கம ப் தபறுவதற்கு அந்தக் குழந்மதகளுக்கு 

உதவி வழங்கப் படுை். 

 அமனத்துக் குழந்மதகளுை் ரூ.5 லட்சை் சுகாதாரக் காப்பீடு வசதி அ ிக்குை் ஆயுஷ்ைான் 

பாரத் திட்டத்தின் பயனா ிக ாக பதிவு தசய்யப் படுவர.் 
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உதவி எண்கள் 

 ளகாவிட்–19 தபருந்ததாற்றின் இரை்டாவது அமலயின் காலகட்டத்தில் ைக்களுக்கு 

உதவுவதற்காக ளவை்டி நான்கு புதிய உதவி எை்கம  ைதத்ிய தகவல் ைற்றுை் ஒ ிபரப்பு 

அமைசச்கை் தவ ியிட்டு ் து. 

 1075 என்பது சுகாதார ைற்றுை் குடுை்பநல அமைசச்கதத்ின் ளதசிய உதவி எை் ஆகுை். 

 1098 என்பது தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதக ் ளைை்பாட்டு அமைசச்கத்தின் 

குழந்மதகளுக்கான உதவி எை் ஆகுை். 

 14566 என்பது சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரை ிப்பு அமைசச்கத்தின் மூத்த 

குடிைக்களுக்கான உதவி எை் ஆகுை். 

 இது கரந்ாடகா, தடல்லி, ைதத்ியப் பிரளதசை், தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான், ததலுங்கானா, 

உத்தரப் பிரளதசை் ைற்றுை் உதத்ரகாை்ட் ஆகிய ைாநிலங்க ில் தசயல்பாட்டில் இருக்குை். 

 08046110007 என்பது ைனநல ரீதியிலான ஆளலாசமனகம  வழங்குவதற்கான ளதசிய 

ைனநல ைற்றுை் நரை்பியல் அறிவியல் நிறுவனதத்ின் உதவி எை் ஆகுை். 

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


                   
 

38 
 

 

 

நாதனா யூரியா 

 இந்திய விவசாயிக ் உரக் கூட்டுறவு நிறுவனைானது (IFFCO - Indian Farmers Fertiliser 

Cooperative) மநட்ரஜன் உரத்மத அடிப்பமடயாகக் தகாை்ட நாளனா யூரியாவிமன 2021 

ஆை் ஆை்டு ஜுன் ைாதத்தில் சந்மதயில் அறிமுகப்படுதத் உ ் து. 

 500 மி.லி. அ விலான நாளனா யூரியாவானது 45 கிளலா அ விலான சாதாரை 

யூரியாவிற்கு இமையாகுை். 

 500 மி.லி. நாளனா யூரியாவின் விமல ரூ.240 ஆகுை். 

 இது தவிர, இது விவசாயிக ின் உ ் ீட்டுச ் தசலமவ 15% வமர குமறதத்ு 20% வமர 

ைகசூமல அதிகரிக்கச ்தசய்யுை். 

 

கடல் தராந்து வாகனம் – ெஜாக் 

 ளதசியப் பாதுகாப்பு ஆளலாசகரான அஜீத் ளதாவல் அவரக் ் இந்திய கடளலாரக் 

காவற்பமடயின் சஜாக் எனுை் கடல் ளராந்து வாகனத்திமன ததாடங்கி மவத்தார.் 

 இது ளகாவா கப்பல் கட்டுை் நிறுவனத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்டது. 

 பிரதைரின் “இந்தியாவில் உருவாக்குதல்” திட்டத்தின் ளநாக்கில் உ ்நாட்டிளலளய 

வடிவமைக்கப்பட்ட 5 கடல் ளராந்து வாகனங்க ின் வரிமசயில் மூன்றாவது வாகனை் 

சஜாக் ஆகுை். 

 

ECLGS 4.0 

 இந்திய அரசானது அவசரகால கடன் உறுதித் திட்டத்திமன ளைலுை் மூன்று ைாதங்களுக்கு 

நீட்டித்து ் து.  

 இது தபாரு ாதாரத்தின் பல்ளவறு துமறக ின் வரத்்தகதத்ிற்கு உதவியாக இருக்குை்.  
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ECLGS 4.0 பற்றிய தகவல்கள்  

 ைருத்துவைமன / ைருந்தகங்க ் / ைருதத்ுவக் கல்லூரிக ் / ைருந்தகக் காப்பகங்க ில் 

ஆக்சிஜன் உற்பதத்ி ஆமல அமைக்க வாங்கப் படுை் 2 ளகாடி வமரயிலான கடன்களுக்கு 

100% உதத்ரவாதை் வழங்கப்படுை்.  

 இந்தக் கடனிமன வ ாகதத்ிற்கு ்ள ளய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்கம  

அமைக்கவுை் ளவை்டி பயன்படுத்தலாை். 

 இந்த கடன்க ் மீதான  வட்டி வீதை் 7.5% ஆகுை்.  

 ECLGS 1.0 திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனளவ கடன் தபற்றவரக் ் 2020 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 29 

அன்று நிலவரப் படி நிலுமவயில் இருக்குை் கடனில் 10% வமர கூடுதலாக கடன் 

உதவியிமனப் தபறலாை். 

 ECLGS 3.0 திட்டத்தின் கீழ் தற்ளபாது ்  500 ளகாடி ரூபாய் எனுை் நிலுமவக் கடன் உசச் 

வரை்பானது நீக்கப்பட உ ் து.  

 சிவில் (தபாது) விைானத் துமறயானது ECLGS 3.0 திட்டத்தின் கீழ் கடன்தபற தகுதி தபறுை். 

 ECLGS திட்டத்தின் திட்டக் காலை் 30.09.2021 வமர நீட்டிக்கப்பட்டு ் து. 

 

ததாட்டக்ககலத் சதாகுப்பு தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 ைத்திய ளவ ாை் அமைசச்ர ் நளரந்திரசிங் ளதாைர ் அவரக் ் 53 ளதாட்டக்கமலத் 

ததாகுப்புக ின் ஒருங்கிமைந்த சந்மத சாரந்்த ளைை்பாட்டிற்காக ளதாட்டக்கமலத ்

ததாகுப்பு ளைை்பாட்டுத் திட்டை் ஒன்றிமனத் ததாடங்கி மவத்து ் ார.் 

 ளவ ாை் அமைசச்கைானது 53 ளதாட்டக்கமலத் ததாகுப்புகம  அமடயா ை் கை்டு 

அவற்று ் 12 ததாகுப்புகம  ளசாதமனக்குத் ளதரவ்ு தசய்து ் து.  

 ளதாட்டக்கமலத் ததாகுப்பு ளைை்பாட்டுத் திட்டைானது இந்தியத் ளதாட்டக்கமல துமறயில் 

நிலவுை் உற்பத்தி, உற்பதத்ிக்கு முந்மதய நிமல, த வாடங்க ், அறுவமடக்குப் பிந்மதய 

ளைலாை்மை, வைிகப்படுத்துதல் ைற்றுை் சந்மதப் படுதத்ுதல் ளபான்றமவத் 

ததாடரப்ான அமனதத்ு முக்கியப் பிரசச்ிமனகளுக்குை் தீரவ்ுகம  அ ிக்குை்.  

 இந்தத் திட்டத்தின் மூலை் இலக்கு நிரை்யிக்கப்பட்டப் பயிரக் ின் ஏற்றுைதிமய 20% 

வமர உயரத்த்ுவதற்கு ைதத்ிய அரசு திட்டமிட்டு ் து.  

 53 ததாகுப்புக ிலுை் இந்தத் திட்டை் அைல்படுத்தப்படுை் ளபாது ரு.10000 ளகாடி 

வமரயிலான முதலீடுகம  இது ஈரக்்குை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 

தகாவிட் சிகிெக்ெயில் 2DG துகண சிகிெக்ெ முகற 

 தகாளரானா ளநாயா ிகளுக்கு அ ிக்கப்படுை் சிகிசம்சயில் 2DG எனுை் ளகாவிட்-19 

எதிரப்்பு ைருந்திமன ஒரு துமை சிகிசம்சயாக வழங்குவதற்காக ளவை்டி அதன் அவசர 

காலப் பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வ ரச்ச்ி அமைப்பானது தனது 

ஒப்புதமல அ ிதத்ு ் து. 

 இந்தியத் தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டு வாரியைானது 2-டிஆக்சி-டி-குளுக்ளகாஸ் (2-

DG) ைருந்தின் அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அ ிதத்ு ் து.  

 மிதைானது முதல் தீவிரைானது வமரயிலான ளகாவிட் – 19 ததாற்றுமடய 
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ளநாயா ிகளுக்கு ஒரு துமை சிகிசம்சயாக இதமன வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் அ ிக்கப் 

பட்டு ் து.  

 

 

பால் சுவராஜ் இகணய தளம் 

 ளதசிய குழந்மதக ் உரிமை பாதுகாப்பு ஆமையைானது “பால் சுவராஜ்” எனுை் இமைய 

த த்மதத் ததாடங்கியு ் து.  

 இது ளகாவிட்-19 ததாற்றினால் தனது தபற்ளறாரில் ஒருவமரளயா அல்லது  இருவமரயுளை 

இழந்த குழந்மதக ் மீதான நிகழ்ளநரக் கை்காைிப்பிற்கான ஒரு இமைய 

கை்காைிப்புத் த ைாகுை்.  

 ளதசிய குழந்மதக ் உரிமை பாதுகாப்பு ஆமையைானது (National Commission for Protection 

of Child Rights – NCPCR) தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதக ் ளைை்பாட்டு அமைசச்கத்தின் கீழ் 

தசயல்படுை் ஓர ்அமைப்பாகுை். 

 NCPCR ஆனது, 2015 ஆை் ஆை்டு இ ஞ்சிறார ்நீதிச ்சட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவின் அமனதத்ு 

குழந்மதக ின் உரிமை குறிதத்ு கை்காைிப்பு அதிகாரை் உமடய ஒரு அமைப்பாகுை்.  

 

மாதிரி வாடககெ ்ெட்டம் 

 அமனத்து ைாநிலங்களுக்குை் ஒன்றியப் பிரளதசங்களுக்குை் ைாதிரி வாடமகச ்சட்டத்மத 

வழங்குவதற்கு ைத்திய அமைசச்ரமவ ஒப்புதல் அ ிதத்ு ் து.  

 2019 ஆை் ஆை்டு ைாதிரி வாடமகச ் சட்டைானது வாடமகச ் சந்மதகம  

ைறுசீரமைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 

 இந்தச ் சட்டத்மத உருவாக்குவது குறிதத்ு நிதியமைசச்ர ்நிரை்லா சீதாராைன் அவரக் ் 

2019 ஆை் ஆை்டு நிகழ்த்திய நிதிநிமல அறிக்மக உமரயில் அறிவித்தார.்  

 இந்தியாவிலு ்  பழமையான வாடமகச ் சட்டங்கம  ைாற்றி அமைக்கவுை் வீடு 

கிமடப்பதில் உ ்  சிரைங்கம க் கம யவுை் இந்தச ்சட்டை் முமனகிறது.  

 “2022 ஆை் ஆை்டுக்கு ் அமனவருக்குை் வீட்டு வசதி” எனுை் இலக்மக அமடய இந்தச ்

சட்டை் உதவுை்.  
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நிகலயான நகர தமம்பாடு மீதான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

 இந்தியா ைற்றுை் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடளயயான நிமலயான நகர ளைை்பாடு 

மீதான புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அமைசச்ரமவ ஒப்புதல் அ ிதத்ு ் து. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஒதத்ுமழப்பிற்கான திட்டங்கம  அைல்படுத்தவுை் அதற்கான 

மூளலாபாயங்கம க் கை்டறியவுை் ளவை்டி ஒரு கூட்டு தசயற்குழு  அமைக்கப் படுை்.  

 இந்தக் கூட்டுச ் தசயற்குழுவின் சந்திப்பானது வருடத்திற்கு ஒரு முமற ஜப்பானிலுை் 

இந்தியாவிலுை் என ைாறி ைாறி நமடதபறுை். 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழான ஒதத்ுமழப்பு ஆனது 5 ஆை்டுக ் வமர ததாடருை், அதன் 

பிறகு 5 ஆை்டுகளுக்கு அது தானாகளவ புதுப்பிக்கப்படுை். 

 இது நகரத் திட்டமிடல், ைலிவான வீட்டுவசதி, வாடமக வீட்டு வசதி, தபாலிவுறு நகரங்க ் 

ளைை்பாடு ளபான்ற பல நிமலயான நகர ளைை்பாட்டுப் பிரிவுக ில் ளவமல வாய்ப்புகம  

உருவாக்குை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

சவகுஜன ஊடக ஒத்துகழப்பு மீதான ொங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பின் 

ஒப்பந்தத்திற்கு அகமெெ்ரகவ ஒப்புதல்  

 சாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின் (Shangai Cooperation Organisation – SCO) அமனதத்ு 

உறுப்பினர ் நாடுகளுக்குை் இமடயிலான தவகுஜன ஊடக ஒதத்ுமழப்பு மீதான ஒரு 

ஒப்பந்ததத்ிற்கு பிரதைர ் தமலமையிலான ைத்திய அமைசச்ரமவ ஒப்புதல் 

வழங்கியு ் து. 

 சாங்காய் ஒதத்ுமழப்பு அமைப்பானது இந்தியா, சீனா, கிரக்ிஸ்தான் குடியரசு, 

கசகஸ்தான், பாகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், ரஷ்யா ைற்றுை் உஸ்தபகிஸ்தான் ஆகிய எட்டு 

நாடுகம  உறுப்பினராகக் தகாை்ட ஒரு அமைப்பாகுை்.  

 இந்த ஒப்பந்தைானது, 

o தவகுஜன ஊடகத் துமறயின் சிறந்த நமடமுமறகம யுை் புதிய 

கை்டுபிடிப்புகம யுை் உறுப்பினர ்நாடுக ் பகிரந்்து தகா ் வுை்,  

o தவகுஜன ஊடகத் துமறயின் கூட்டமைப்புகளுக்கு இமடயில் சைைான ைற்றுை் 

பரஸ்பர ரீதியிலான நன்மைமய வழங்குை் ஒத்துமழப்பிமன ஊக்குவிக்கவுை் 

உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பிமன வழங்குை். 

 

‘ஒதர ததெம், ஒதர தர அளவு திட்டத்தில்’ இகணயும் RDSO 

 ைத்திய அரசின் ‘ஒளர ளதசை், ஒளர தர அ வு’ திட்டத்தில் இமையுை் நாட்டின் முதல் தர 

நிமல அமைப்பாக ஆராய்சச்ி வடிவமைப்பு ைற்றுை் தர நிமல அமைப்பானது (Research 

Design and Stands Organisation - RDSO) உருதவடுத்து ் து.  

 இரயில்ளவ அமைசச்கதத்ின் முதன்மை ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ளைை்பாட்டுப் பிரிவான RDSO 

இந்திய இரயில்ளவ துமறக்கான தரநிமலகம  நிரை்யிக்கிறது. 

 தற்ளபாது RDSO அமைப்பிமன மூன்று ஆை்டு காலதத்ிற்கு ஒரு தரநிமல ளைை்பாட்டு 

அமைப்பாக நிரை்யித்து இந்தியத ் தரநிரை்ய வாரியை் ஒரு அங்கீகாரத்திமன  

வழங்கியு ் து. 
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குறிப்பு 

 இந்தியத் தரநிரை்ய வாரியைானது (Bureau of Indian Standards – BIS) ‘ஒளர ளதசை், ஒளர தர 

அ வு’ என்ற திட்டதத்ிமன அைல்படுதத்ுை் ஒரு நிறுவனைாகுை். 

 தற்ளபாது இரயில்ளவ துமறயின் சரக்கு ைற்றுை்  ளசமவக ின் தரத்திமன உறுதி 

தசய்வதற்கான பரிைாைங்கம  RDSO ைற்றுை் BIS ஆகியமவ இமைந்து வமரயறுக்குை். 

 ‘ஒளர ளதசை், ஒளர தர அ வு’ திட்டைானது 2019 ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 நாட்டின் உற்பதத்ிப் தபாருளுக்குப் பல்ளவறு நிறுவனங்க ் தர நிரை்யை் தசய்வதற்குப் 

பதிலாக ஒளர ஒரு தர நிரை்யத்மத ைட்டுை் உருவாக்குவளத இதன் ளநாக்கைாகுை். 

 இது ‘இந்தியத் தரை்’ எனுை் ஓர ்அமடயா த்மதப் பிற்காலதத்ில் நிமலநிறுதத் உதவுை். 

 

மாநிலங்களகவயின் உறுப்பினரக்ள் நியமனம் (பரிந்துகர) 

 ஒரு மூத்த வழக்கறிஞரான ைளகஷ் தஜதை்லானி அவரக் ் ைாநிலங்க மவ 

உறுப்பினராக நியமிக்கப் பட்டு ் ார.் 

 குடியரசுத் தமலவர ்  ராை் நாத் ளகாவிந்த் புகழ்தபற்ற பதத்ிரிக்மகயா ரான ஸ்வபன் 

தாஸ்குப்தா என்பவமர ைாநிலங்க மவயின் உறுப்பினராக நியைனை் (பரிந்துமர) 

தசய்து ் ார.் 

 இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர,் ைதத்ிய அரசின் ஆளலாசமனயின் ளபரில் 

ைாநிலங்க மவக்கு 12 உறுப்பினரக்ம  நியைனை் தசய்யலாை்.  

 ளைலமவயின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுபவரக் ் இலக்கியை், கமல, விம யாட்டு, 

அறிவியல் ைற்றுை் சமூக ளசமவ ளபான்ற துமறக ிலிருந்து ளதரவ்ு தசய்யப் படுவர.்  

 

நிதி ஆதயாக்கின் நிகலயான தமம்பாட்டுக் குறியீடு 2020-2021 
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 நிதி ஆளயாக் அமைப்பானது, தனது 3வது நிமலயான ளைை்பாட்டுக் குறியீட்டிமன (2020-

2021) தவ ியிட்டு ் து. 

 இந்தக் குறியீடு இந்தியாவில் ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பினால் இமைந்து உருவாக்கப் 

பட்டு ் து. 

 சமூகை், தபாரு ாதாரை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் ளபான்ற பரிைாைங்க ் ரீதியில் 

ைாநிலங்க ் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரளதசங்க ில் எந்த அ வு வ ரச்ச்ி ஏற்பட்டு ் து 

என்பமத இந்தக் குறியீடானது ைதிப்பிடுகிறது. 

 75 எனுை் ைதிப்புடன் ளகர  ைாநிலைானது தனது முதலிடத்மதத் தக்க மவதத்ு ் து. 

 74 எனுை் ைதிப்புடன் இைாசச்லப் பிரளதசை்  ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஆகியமவ தங்க து 

இரை்டாை் இடத்மதத் தக்க மவதத்ு ் ன. 

 பீகார ்ைாநிலைானது ளைாசைான வ ரச்ச்ி தகாை்டதாக அறிவிக்கப்பட்டு ் து. 

 

PanBio COVID-19 தொதகனக் கருவி 

 “PanBio COVID-19” எனப் தபயரிடப்பட்ட வீட்டிளலளய பயன்படுதத்க் கூடிய வமகயிலான 

இரை்டாவது விமரவு ஆன்டிஜன் ளசாதமனக் கருவிக்கு இந்திய ைருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் 

கழகைானது தனது ஒப்புதமல வழங்கியு ் து.  

 இந்த ளசாதமனக் கருவியானது சிகாளகாவிலு ்  அளபாட் ளரபிட் டயக்னஸ்டிக்ஸ் 

டிவிசன் (Abbott Rapid Diagnostics Division) எனுை் அமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 

 இதற்கு முன்பு, ளகாவிதசல்ப் எனுை் ளசாதமனக் கருவிக்கு இந்திய ைருத்துவ ஆராய்சச்ிக் 

கழகைானது ஒப்புதல் வழங்கி இருந்தது. 

 அது பூனாவில் அமைந்து ்  மைளலப் டிஸ்கவரி சல்யூசன்ஸ் எனுை் ஒரு நிறுவனதத்ினால் 

உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 

 

‘மாறும் மூலதன நிறுவனங்கள்’ மீதான அறிக்கக 

 ‘ைாறுை் மூலதன நிறுவனங்க ்’  மீதான டாக்டர ்K.P. கிருஷ்ைன் குழுவானது சரவ்ளதச நிதி 

ளசமவ மைய ஆமையத்திடை் (International Financial Services Centres Authority – IFSCA) தனது 

அறிக்மகயிமனச ்சைரப்்பிதத்ு ் து. 

 இந்த அறிக்மகயானது இந்தியாவிலு ்  சரவ்ளதச நிதி ளசமவ மையங்க ில் “ைாறுை் 

மூலதன நிறுவனங்க ின்” தசயலாக்கை் குறித்ததாகுை். 

 ைாறுை் மூலதன நிறுவனங்க ் என்பது ஒரு பரந்த அ விலான அல்லது குறுகிய 

அ விலான ைாற்று ைற்றுை் பாரை்பரிய நிதி உதத்ிகளுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுதத்க் 

கூடிய ஒரு ைாற்று வமகயிலான தபருநிறுவன சாதனைாகுை். 

 இது தநகிழ்திறனுமடய மூலதனத்மதக் தகாை்ட ஒரு தபருநிறுவன சாதனைாகுை்.  

 ஏதனனில் இதன் மூலை் முதலீடுக ் தசய்யப் படுை் ளபாது உருவாக்கப்படுை் பங்குக ் 

பங்குதாரரக் ால் உடனடியாக மீட்தடடுக்கக் கூடிய வமகயில் ஆனதாகுை். 

 இது நிதி ளைலாை்மை ததாழில்துமறக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதாகுை்.  

 

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


                   
 

44 
 

மினிகிட் திட்டம் 

 ைத்திய ளவ ாை் அமைசச்ரான நளரந்திர சிங் ளதாைர ்அவரக் ் அதிக ைகசூல் தரக் கூடிய 

எை்தைய் விதத்ுக்க ் ைற்றுை் பருப்பு வமகக ின் விமதக ் அடங்கிய சிறு 

ததாகுப்பிமன  விவசாயிகளுக்கு வழங்கிடுவதற்கான திட்டைான மினிகிட் என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிமனத் ததாடங்கி மவத்தார.்  

 74000 நிலக்கடமல விமதக ின் சிறுததாகுப்பு ைற்றுை் 8 லட்சை் அ விலான ளசாயா 

அவமர விமதக ின் சிறுததாகுப்பு ைற்றுை் 20,27,318 பருப்பு வமக விமதக ின் சிறு 

ததாகுப்பு ளபான்றமவ ளதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் ளநரடியாக 

விவசாயிகளுக்கு இலவசைாக வழங்கப்படுை்.  

 இந்தச ் சிறு ததாகுப்புக ானது (மினிகிட்) ளதசிய ளவ ாை் கூட்டுறவுச ் சந்மதயிடல் 

கூட்டமைப்பு,  ளதசிய விமதக ் கூட்டுறவு கழகை் ைற்றுை் குஜராத் ைாநில விமதக ் 

கழகை் ஆகியவற்றால் வழங்கப்படுகின்றன.  

 இந்தத் திட்டதத்ிற்கு ளதசிய உைவுப் பாதுகாப்புத் திட்டதத்ின் கீழ் அரசு முழு நிதி 

உதவியிமன வழங்குகிறது.  

 

30 தகாடி தகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகள் – பதயாலாஜிகல் இ 

 மஹதராபாத்திலு ்  ததாற்று தடுப்பு ைருந்து உற்பத்தியா ரான பளயாலாஜிகல் இ 

எனுை் நிறுவனத்திடமிருந்து 30 ளகாடி ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகம ப் தபறுவதற்கான 

(ளகாரப்்வாக்ஸ்) ஏற்பாடுகம  சுகாதார அமைசச்கை் நிமறவு தசய்து ் து. 

 இதற்காக ைதத்ிய அரசானது பளயாலாஜிகல் இ நிறுவனதத்ிற்கு 1,500 ளகாடி ரூபாமய 

முன்பைைாக தசலுத்த உ ் து.  

 பாரத் பளயாதடக் நிறுவனதத்ின்  ளகாவாக்சிமன அடுதத்ு இந்தியாவிளலளய உற்பத்தி 

தசய்யப் படுை் இரை்டாவது தடுப்பு ைருந்து இதுவாகுை்.  

 

 

தூய ஆற்றல்  ொரந்்த புத்தாக்கத்திற்கான உலகளாவிய முன்சனடுப்பு  

 இந்திய நாடானது தூய ஆற்றல் ததாழில்நுட்பப் புத்தாக்கப் பரிைாற்றத் திட்டதத்ிமன 

(Mission Innovation CleanTech Exchange) ததாடங்கியு ் து.  

 இது தூய ஆற்றலில் புதத்ாக்கை் பமடப்பமதத ் துரிதப்படுதத்ுவதற்காக உறுப்பினர ்

நாடுக ில் ஒரு ததாழில் ததாடங்குநர ் பிமையத்மத உருவாக்குவதற்கான ஓர ்

உலக ாவிய முன்தனடுப்பாகுை்.  
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 இந்தத் திட்டைானது சிலி நாட்டினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட “2021 ஆை் ஆை்டு புத்தாக்கை் 

முதல் நிகர சுழியை் வமர” எனுை் ஒரு உசச்ி ைாநாட்டில் காதைாலி வாயிலாகத் ததாடங்கி 

மவக்கப்பட்டது. 

 

AmB மாத்திகரகள் 

 மஹதராபாத்திலு ்   இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது நாளனா இமழ 

அடிப்பமடயிலான AmB எனப்படுகின்ற வாய் வழிளய உட்தகா ் க் கூடிய 

ஆை்ளபாதடரிசின் பி வமக ைாதத்ிமரகம  உருவாக்கியு ் து.  

 மஹதராபாத்தின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் ஆராய்சச்ியா ரக் ் 

இந்த ததாழில்நுட்பத்மத அறிவுசார ்தசாதத்ுரிமை இல்லாத ஒரு ததாழில் நுட்பைாகளவ 

மவத்திருக்க முடிவு தசய்து ் னர.் 

 இந்த ைருந்தானது விமல ைலிவானதாக இருப்பளதாடு, அதிக வு AmB மூலக் கூற்மற 

உட்கிரக்கக் கூடிய வமகயிலுை் சிறுநீரகதத்ிற்கு அதிக பாதிப்மப உை்டாக்காத 

வமகயிலுை் உ ்  ஒரு ைருந்தாகுை்.  

 இதற்கு முன்பு AmB ைருந்தானது ஊசிக ் மூலைாக ைட்டுளை தசலுதத்ப்பட்டு வந்தது.  

 இது ளகாவிட் ததாற்றுக்குப் பிந்மதய பூஞ்மச ளநாய்த் ததாற்று பாதிப்புகளுக்குச ்

சிகிசம்ச அ ிக்கப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றது. 

 

கருப்பு மிளகின் நுண்ணூட்டத்திற்கான காப்புரிகம 

 இந்திய நறுைைப் தபாருட்க ் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் இந்திய ளவ ாை்  ஆராய்சச்ிக் 

கழகைானது கருப்பு மி கினுமடய இமலவழி நுை்ணூட்ட தசயல்முமறக்கான 

காப்புரிமைமயப் தபற்று ் து.  

 இதற்கான விை்ைப்பைானது 2013 ஆை் ஆை்டில் சைரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 இந்த தசயல்முமறயானது டாக்டர ் V. சீனிவாசன், டாக்டர ் S. ஹை்சா ைற்றுை் டாக்டர ் R. 

திளனஷ் ஆகிய மூன்று அறிவியலா ரக் ் அடங்கிய ஒரு குழுவினால் உருவாக்கப் 

பட்டதாகுை். 

 

ஐ.என்.எஸ் ெந்தாயக் 

 இது ஒரு நீரியல் வமரவு ஆய்வுக் கப்பலாகுை்.  

 இது உ ்நாட்டிளலளய வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் வமக கப்பலாகுை். 

 40 ஆை்டு கால ளசமவமய முடித்துக் தகாை்ட இந்தக் கப்பல் ஆனது சமீபதத்ில் ஓய்வு 

தபற்றது.  

 இந்தக் கப்பலானது சுைார ்200 தபரிய நீரியல் வமரவு ஆய்வுகம யுை் ஏரா ைான சிறு 

ஆய்வுகம யுை் ளைற்தகாை்டு ் து. 

 ளைலுை் இந்தக் கப்பல் 

o ஆபளரஷன் பவன் – 1987 ஆை் ஆை்டு இலங்மகயில் இந்திய அமைதிகாப்புப் பமடக்கு 

உதவியாக அனுப்பப்பட்ட பமட. 

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


                   
 

46 
 

o ஆபளரஷன் வானவில் – 2004 ஆை் ஆை்டு சுனாமிக்குப் பிந்மதய ைனிதாபிைான 

நடவடிக்மகக ் 

o இந்திய – அதைரிக்க நாடுக ின் முதல் கூட்டுப் பயிற்சியான ‘மடகர-்டிமரயை்ப்’ 

எனப்படுை் ைனிதாபிைான ைற்றுை் ளபரிடர ்நிவாரை நடவடிக்மக  

ளபான்ற  பயிற்சிக ில் பங்ளகற்றது.  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் சிஇஓ வாட்டர ்தமன்தடட் முன்சனடுப்பு - NTPC நிறுவனம் 

 NTPC நிறுவனைானது ஐக்கிய நாடுக ின் சிஇஓ வாட்டர ்ளைை்ளடட் எனுை் முன்தனடுப்பு 

ஒப்பந்ததத்ில் மகதயழுத்திட்டு ் து.  

 ளதசிய அனல்மின் நிமலயக் கழகைானது (National Thermal Power Corporation Ltd – NTPC) 

இந்தியாவின் மிகப்தபரிய மின் உற்பத்தி மையைாகுை்.  

 சிஇஓ ளைன்ளடட் என்பது தசயல்மிகு நீர ் ளைலாை்மையில் ஈடுபட்டு வருை் 

நிறுவனங்க ின் உயர ்அதிகாரை் உமடய ஒரு கூட்டமைப்பாகுை்.  

 NTPC நிறுவனத்தின் தமலவர ்ைற்றுை் ளைலாை்மை இயக்குநருைான குரத்ீப் சிங் அவரக் ் 

வைிகத் தமலவரக் ின் ஒரு ளதரவ்ுக் குழுவில் இமைந்து ் ார.்  

 

 

ASPAGNII 

 ளதசிய ளநாதயதிரப்்பியல் நிறுவனதத்ின் உயிரித் ததாழில்நுட்பத் துமறயானது 

உ ்நாட்டிளலளய தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதலாவது கழமல எதிரப்் தபாரு ் 

ைருந்தான (ஆன்டிதஜன்) SPAG9 எனுை் தனது ைருந்திற்காக ளவை்டி ASPAGNII என்ற வரத்்தக 

முத்திமரமயப் தபற்று ் து.  

 SPAG9 ஆனது 1998 ஆை் ஆை்டில் டாக்டர ்அனில் சூரி என்பவரால் கை்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 தற்ளபாது வமர கரப்்பப்மப வாய், கருப்மபப் புற்றுளநாய் ளபான்றவற்றிற்கான தடன்ட்ரிக் 

தசல் அடிப்பமடயிலான ளநாதயதிரப்்பு சிகிசம்சயில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருை் ASPAGNII 

ைருந்தானது ைாரப்கப் புற்றுளநாய் சிகிசம்சயிலுை் பயன்படுத்தப்பட உ ் து. 

 

நீடித்த வளரெ்ச்ிக்கான இலக்குகள் - இரண்டு இடங்கள் பின்தங்கிய இந்தியா 

 இந்த தரவரிமசயில் கடந்த ஆை்டின் நிமலயிலிருந்து இரை்டு இடங்க ் பின்தங்கி 

இந்தியா 117வது இடதத்ில் உ ் து.   

 2015 ஆை் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுக ின் 193 உறுப்பினர ்நாடுக ால் ஏற்றுக் தகா ் ப் பட்ட 

2030 தசயல்பாட்டு நிரல்க ின் அங்கைான 17 நீடித்த வ ரச்ச்ி இலக்குகம  (Sustainable 

Development Goals – SDG) அைல்படுதத்ுவதில் இந்தியா இந்த நிமலயில் உ ் து. 
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 பூடான், ளநபா ை், இலங்மக ைற்றுை் வங்கா ளதசை் ஆகிய நான்கு ததற்காசிய 

நாடுகம த் ததாடரந்்து இந்தியா ஐந்தாவது இடதத்ில் உ ் து.  

 இந்தியாவின் ஒட்டுதைாதத் SDG ைதிப்பானது நூற்றுக்கு 61.9 ஆகுை்.  

 ஜாரக்்கை்ட் ைற்றுை் பீகார ் ஆகியமவ 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு ் SDG இலக்குகம  

அமடவதற்கு  குமறந்தபட்ச அ விலான தயாரந்ிமலயிளலளய உ ் தாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது.  

 180 நாடுகம  ைதிப்பிடுை் சுற்றுசச்ூழல் தசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா 168வது 

இடதத்ில் உ ் து எனவுை் இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

ஓய்வு சபற்ற அதிகாரிககள நியமனம் செய்வதற்கான விதிமுகறகள் 

 ஓய்வு தபற்ற அதிகாரிகம  ஒப்பந்த அடிப்பமடயிளலா (அ)  ஆளலாசமன ளசமவ 

(சுயளவமல) அடிப்பமடயிளலா நியைனை் தசய்வதற்கு முன்னர ்ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் 

நற்சான்றிதமழப் தபறுவதற்கான ஒரு வமரயறுக்கப்பட்ட தசயல்முமறமய ைதத்ிய 

ஊழல் தடுப்பு ஆமையைானது (Central Vigilance Commission – CVC) வகுதத்ு உ ் து.  

செயல்முறற 

 ஒருவமர நியைனை் தசய்வதற்கு முன் அவர ்எந்த ளவமல நியைன அமைப்பிலிருந்து ஒய்வு 

தபற்றாளரா அந்த அமைப்பிலிருந்து நற்சான்றிதமழப் தபற்றிருக்க ளவை்டுை். 

 ஓய்வு தபற்ற அதிகாரி, ஒன்றுக்கு ளைற்பட்ட நிறுவனங்க ில் பைியாற்றியிருந்தால், 

அவர ்ஓய்வு தபறுவதற்கு 10 ஆை்டுகளுக்கு முன்னர ்அவர ்பைியைரத்்தப்பட்ட அமனத்து 

நிறுவனங்க ிடமிருந்துை் நற்சான்றிதமழப் தபற்றிருக்க ளவை்டுை்.  

 அவற்மற ளவை்டுவது ததாடரப்ான ஒரு தகவல் ததாடரப்ுை் CVC அமைப்பிற்கு அனுப்பப் 

பட ளவை்டுை். 
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 அந்த அதிகாரி ஏளதனுை் ஒரு ஊழல் சாரந்்த நடவடிக்மகயில் ஈடுபட்டிருந்தால் (அ)  ஊழல் 

தடுப்பு ஆமையத்தினால் அதிலிருந்து விடுதமல தசய்யப் படாதிருந்தால் பின்னர ்

ளைற்தகா ் ப்படுை் அமனத்து நடவடிக்மககளுக்குை் முந்மதய ளவமல நியைன 

அமைப்ளப தபாறுப்ளபற்க ளவை்டுை். 

 

ஆட்சிப்பணியாளரக்ளின் ஓய்வூதிய விதிகள் திருத்தம் – மத்திய அரசு 

 பைியா ர,் தபாது ைக்க ் குமறதீரப்்பு ைற்றுை் ஓய்வூதியத் துமற அமைசச்கை் ஆனது 

1972 ஆை் ஆை்டு ைத்திய ஆட்சிப்பைி (ஓய்வூதியை்) விதிக ் திருதத்ப்பட உ ் தாக 

அறிவிதத்ு ் து.  

 பாதுகாப்பு ைற்றுை் உ வுதத்ுமற அமைப்புக ில் ஓய்வு தபற்ற எந்ததவாரு  அதிகாரியுை் 

அவரக் ின் அனுபவங்க ் பற்றியுை் அந்த நிறுவனங்க ில் அவரக் ் தபற்ற 

நிபுைத்துவை் உ ் ிட்ட தகவல்கம யுை் அந்த நிறுவனதத்ின் தமலவருமடய 

அனுைதியின்றி தவ ியிடக் கூடாது என புதிதாக திருத்தப்பட்ட ஆட்சிப் பைி ஓய்வூதிய 

விதிக ில் கூறப்பட்டு ் து. 

 இந்த விதிகம  கமடப்பிடிக்கத் தவறினால் அவரக் து ஓய்வூதியை் நிறுத்தப்படலாை் 

அல்லது முழுவதுை்  திருை்பப் தபறப்படலாை்.  

 

குகறந்தபட்ெ ஊதியத்கத நிரண்யிப்பதற்கான குழு 

 ைத்திய ததாழிலா ர ்ைற்றுை் ளவமலவாய்ப்புத் துமற அமைசச்கைானது குமறந்த பட்ச 

ஊதியத்மத நிரை்யிப்பதற்குை் குமறந்தபட்ச ஊதியத்திற்கான ளதசிய அ விலான ஒரு 

வரை்பிமன நிரை்யிப்பதற்குை் ளவை்டி ஒரு நிபுைர ்குழுமவ அமைத்து ் து.  

 மூன்று ஆை்டு காலதத்ிற்கு நிரை்யிக்கப்பட்ட இக்குழுவிற்குப் தபாரு ாதார வ ரச்ச்ி 

நிறுவனதத்ின் இயக்குநரான ளபராசிரியர ்அஜித் மிஷ்ரா அவரக் ் தமலமை தாங்குவார.்  

 இந்த முடிவானது ைத்திய அரசின் 2019 ஆை் ஆை்டு ஊதிய விதிகம  அைல்படுதத்ுை் 

நடவடிக்மகயின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 2019 ஆை் ஆை்டு ஊதிய விதிக ானது சட்டரதீியிலான ளதசிய ஊதிய வரை்பிமன 

கட்டாயைாக்குகிறது.  

 

E-100 எத்தனால் திட்டம் 

 பிரதைர ்ளைாடி அவரக் ் E-100 திட்டத்மதத் ததாடங்கி மவதத்ார.் 

 இந்தியாவில் எதத்னால் உற்பதத்ி ைற்றுை் வழங்கீடு ளபான்றவற்றிற்கான ஒரு 

பிமையத்மத உருவாக்குை் ளநாக்கில் இந்தத் திட்டைானது ததாடங்கப்பட்டு ் து. 

 ளைலுை் இந்தியாவில் எத்தனால் கலமவ திட்டதத்ிற்கான தசயல்திட்டை் மீதான நிபுைர ்

குழுவின் அறிக்மகயிமனயுை் (2020-2025) பிரதைர ்தவ ியிட்டார.் 

 இது உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தின் கருதத்ுருவான “சிறப்பான சுற்றுசச்ூழலுக்காக  

ளவை்டி உயிரி எரிதபாருட்க ின் பயன்பாட்மட ஊக்குவித்தல்” என்பதற்கு இைங்க 

தவ ியிடப் பட்டு ் து.  
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குறிப்பு 

 ளைலுை் பூனாவின் மூன்று இடங்க ில் எதத்னால் வழங்கீட்டு மையங்கம  

அமைப்பதற்காக E-100 எனுை் முதன்மைத ் திட்டத்திமனயுை் பிரதைர ் ளைாடி அவரக் ் 

ததாடங்கி மவத்தார.் 

 2025 ஆை் ஆை்டிற்கு ் தபட்ளராலுடன் 20 சதவீதை் எத்தனாமலக் கலந்து 

பயன்படுதத்ுவதற்கான ஒரு இலக்கிமன அரசு ைாற்றியமைதத்ு ் து. 

 இதற்கு முன்பாக இந்த இலக்மக அமடவதற்கான கால நிரை்யைானது 2030 ஆை் 

ஆை்டாக நிரை்யிக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

யூன்தடப் திட்டம் 

 லடாக் ஒன்றியப் பிரளதசத்தின் ைாைாக்கரக் ிமடளய டிஜிட்டல்  அல்லது இமைய வழி 

மூலைான கற்றமல ஊக்குவிப்பதற்காக Yountab (யூன்ளடப் திட்டை்) எனுை் திட்டத்மத 

லடாக்கின் துமைநிமல ஆளுநர ்அவரக் ் ததாடங்கி மவதத்ார.் 

 இது ப ் ிக் கல்வித் துமறயின் ஒரு முன்தனடுப்பாகுை். 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் முன்ளப பதிளவற்றப்பட்ட ஆன்மலன் (இமையத ) ைற்றுை் 

ஆஃப்மலன் (அமைவரி) உ ் டக்கங்களுடன் கூடிய 12,300 வமரபட்டிமகக ் (tablets) 

ைாைாக்கரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை்.  

 இதில் பாடப்புதத்கங்க ், காதைாலி வாயிலான பாடங்க ் ைற்றுை் இமையத  

வகுப்புச ்தசயலிக ் ளபான்றமவயுை் இடை் தபற்றிருக்குை். 

 இது அரசுப் ப ் ிக ில் பயிலுை் ைாைவரக் ான 6 ஆை் வகுப்பு முதல் 12 ஆை் வகுப்பு 

வமரயிலான ைாைவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை்.  

 

 

செயல்திறன் தரக் குறியீடு 

 கல்வி அமைசச்கைானது 2019-20 ஆை் ஆை்டிற்கான  தசயல்திறன் தரக் குறியீட்டிமன 

தவ ியிட்டு ் து. 

 இது ப ் ிக் கல்வி ததாடரப்ான 70 குறிகாட்டிக ் ரதீியாக அமனத்து ைாவட்டங்க ் 

ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரளதசங்கம  தரநிமலப்படுதத்ுை் ஒரு தசயல்முமறயாகுை்.  

 இது 2017-18 ஆை் ஆை்டிமன அடிப்பமட ஆை்டாகக் தகாை்டு 2019 ஆை் ஆை்டில் 

முதன்முதலாக தவ ியிடப்பட்டது.  
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முக்கியத் தகவல்கள் 

 பஞ்சாப், சை்டிகர,் அந்தைான் ைற்றுை் நிளகாபர ்தீவுக ் ைற்றுை் ளகர ா ஆகியமவ 2019-

20 ஆை் ஆை்டு குறியீட்டில் A++ எனுை் உயரத்ரப் பிரிவில் இடை் தபற்று ் ன. 

 தடல்லி, குஜராத், ஹரியானா, இராஜஸ்தான், புதுசள்சரி, தாதர்ா & நகர ் ஹளவலி 

ஆகியமவ A+ எனுை் பிரிவில் இடை்தபற்று ் ன. 

 பஞ்சாப் ைாநிலைானது ஆளுமக ைற்றுை் ளைலாை்மை ரதீியாக அதிக ைதிப்புகம ப் 

தபற்று ் து. 

 பீகார ்ைற்றுை் ளைகாலயா ஆகிய ைாநிலங்க ் உ ்கட்டமைப்பு ைற்றுை் வசதிக ் என்ற 

அடிப்பமடயில் குமறவான ைதிப்பிமனளய தபற்று ் ன.  

 

 

கரதமானா காப்புக் காடு 

 ளகாக்ரஜ்ஹர ்ைாவட்டதத்ிலு ்  மரளைானா காப்புக் காடானது அசாமின் 6வது ளதசியப் 

பூங்காவாக தரை் உயரத்த்ப்பட்டு ் து. 

 இந்தக் காடானது பூடான் நாட்டின் எல்மலயினூளட அமைந்த ளபாளடாலாந்து என்ற  ஒரு 

பிராந்தியப் பகுதியின் எல்மலக்கு உட்பட்டதாகுை்.  
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 அசாமில் ஏற்கனளவ ஐந்து ளதசியப் பூங்காக்க ் உ ் ன.அமவயாவன  

o காசிரங்கா ளதசியப் பூங்கா, 

o ைனாஸ் ளதசியப் பூங்கா, 

o நளைரி ளதசியப் பூங்கா, 

o ஒராங் ளதசியப் பூங்கா ைற்றுை் 

o திப்ரூ மசக்ளகாவா ளதசியப் பூங்கா 

 

 

அனீமியா முக்த் பாரத் குறியீடு 2020-21 

 2020-21 ஆை் ஆை்டிற்கான இரதத்ளசாமக இல்லாத பாரதத்திற்கான குறியீடு (அனீமியா 

முக்த் பாரத் குறியீடு) எனுை் ஒரு ளதசிய அ விலான தரவரிமசயில் இைாசச்லப் பிரளதச 

ைாநிலைானது மூன்றாமிடத்திற்கு முன்ளனறியு ் து. 

 இந்த ைாநிலை் தபற்ற ைதிப்பு 57.1 ஆகுை். 

 64.1 எனுை் ைதிப்புடன் ைதத்ியப் பிரளதச ைாநிலை் ஆனது முதலிடத்தில் உ ் து. 

 இதமனயடுதத்ு  59.3 ைதிப்புடன் ஒடிசா ைாநிலை் இடை் தபற்று ் து.  
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சுரக்சித் ஹம் சுரக்சித் தும் அபியான் 

 

 நிதி ஆளயாக் ைற்றுை் பிரைல் அறக்கட்டம  ஆகியமவ இமைந்து ‘சுரக்சித் ஹை் சுரக்சித் 

துை் அபியான்’ எனுை் ஒரு இயக்கத்மதத் ததாடங்கியு ் ன. 

 அறிகுறிக ற்ற அல்லது ளலசான அறிகுறிகளுடன் கூடிய ளகாவிட்-19 ளநாயா ிகளுக்கு 

வீட்டிளலளய இருந்து குைைமடவதற்கு ளவை்டிய சிகிசம்ச முமறயிலான  உதவிகம  

வழங்குவதற்காக என்று இந்த இயக்கைானது ததாடங்கப் பட்டு உ ் து. 

 இது 112 உயர ்லட்சிய ைாவட்டங்க ில் ததாடங்கப்பட்டு ் து.  

 இந்த இயக்கத்திற்கு பிரைல் அறக்கட்டம யால் உதவிக ் வழங்கப் பட உ ் து. 

 இந்த நிறுவனைானது அரசு சாரா நிறுவனங்க ் (தன்னாரவ் ததாை்டு நிறுவனங்க ்) 

ைற்றுை் தன்னாரவ்லரக்ளுக்குப் பயிற்சி அ ிக்க ளவை்டி ைாவட்ட ஆட்சியரக்ளுடன் 

இமைந்து பைியாற்றுை். 

 

இந்தியக் காற்றாகல ஆற்றல் ெந்கத கண்தணாட்ட அறிக்கக 

 இந்த அறிக்மகயானது உலக ாவிய காற்று ஆற்றல் ைன்றத்தினால் தவ ியிடப் 

படுகிறது. 

 இந்தியாவின் ைதத்ிய ைற்றுை் ைாநில அ விலான சந்மதக ில் 10.3 ஜிகாவாட் அ விலான 

திட்டங்க ் நடப்பில் தசயல்படுத்தப்படுவதாக இந்த அறிக்மகயில் கூறப் பட்டு ் து. 

 இது காற்றாமல ஆற்றல் திட்டங்கம  நிறுவுை் நடவடிக்மககம  2023 ஆை் ஆை்டு வமர 

தகாை்டு தசல்லுை். 

 2021-25 ஆை் ஆை்டுகளுக்கு ் 20 GW திறன் தகாை்ட காற்றாமல மின்னாற்றல் 

நிமலயங்கம  இந்திய நாடு நிறுவுை் என இந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிட்டு ் து. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் பிப்ரவரி ைாதை் வமரயிலான காலதத்ில் இந்தியாவில் ஒட்டு தைாத்த 

நிறுவப் பட்ட காற்றாமல உற்பத்தித் திறன் 38 ஜிகா வாட் ஆகுை். 

 உலக வில் இந்தியா நான்காவது மிக அதிக அ விலான நிறுவப் பட்ட காற்றாமல 

உற்பத்தித் திறமனக் தகாை்டு இருக்கின்றது. 

 ஐளராப்பிய ஒன்றியை் 48 ஜிகாவாட் என்ற நிறுவப் பட்ட உற்பத்தித் திறமனக் தகாை்டு 

காற்றாமல மின்சாரதத்ில் முன்னைிச ்சந்மதயாக இருக்கின்றது. 
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குகறந்தபட்ெ ஆதரவு விகலயில் உயரவ்ு 

 

 தநல், பருப்பு வமகக ், எை்தைய் வித்துக ் ைற்றுை் ளைாட்டா தானியங்க ் 

ஆகியவற்றிற்கான குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயிமன ைதத்ிய அரசு உயரத்்தி உ ் து. 

 இந்த முடிவானது தபாரு ாதார விவகாரங்க ் மீதான அமைசச்ரமவக் குழுவினால்  

ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

குறிப்பு 

 2018-19 ஆை் நிதி ஆை்டிற்கான ைத்திய அரசின் நிதிநிமல அறிக்மகயில் குமறந்த பட்ச 

ஆதரவு விமலயானது உற்பத்திச ்தசலவில் 1.5 ைடங்கு அ வில் கமடபிடிக்கப் படுை் என்று 

அறிவிக்கப் பட்டிருந்தது.  

 ளவ ாை் தசலவினை் ைற்றுை் விமல ததாடரப்ான ஆமையத்தின் பரிந்துமரயின் ளபரில் 

ஆை்டிற்கு இரை்டு முமற குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயானது நிரை்யிக்கப் படுகிறது.  

 ளவ ாை் தசலவினை் ைற்றுை் விமல ததாடரப்ான ஆமையை் ஆனது கரஃீப் ைற்றுை் ராபி 

பருவப் பயிரக்ளுக்கு விமலயிமனப் பரிந்துமர தசய்வதற்காக ளவை்டி தனி 

அறிக்மகமயச ் சைரப்்பிக்குை் ஒரு சட்டப் பூரவ் அமைப்பாகுை்.  

 

பசுகம விமான நிகலயங்கள் அங்கீகாரம் 

 GMR ஏரள்பாரட்்ஸ் நிறுவனத்தினால் இயக்கப்படுை் தடல்லி ைற்றுை் மஹதராபாத் விைான 

நிமலயங்களுக்கு சரவ்ளதச விைான நிமலயங்க ் ைன்றதத்ினுமடய (Airports Council 

International – ACI) 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான பசுமை விைான நிமலயங்க ் எனுை் அங்கீகாரை் 

வழங்கப்பட்டு ் து. 
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 இந்த விைான நிமலயங்க ் ளைற்தகாை்ட நிமலயான சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த 

முன்தனடுப்புகளுக்காக இந்த அங்கீகாரைானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 தடல்லி சரவ்ளதச விைான நிமலய நிறுவனத்திற்கு ‘ஆை்டுக்கு 25 பில்லியன் 

பயைிகளுக்கு ளைல் எனுை்’ பிரிவில் பி ாட்டின அங்கீகாரை் வழங்கப்பட்டு ் து. 

 மஹதராபாத் சரவ்ளதச விைான நிமலய நிறுவனத்திற்கு ‘ஆை்டுக்கு 25 மில்லியன் 

பயைிகளுக்கு கீழ்’ எனுை் பிரிவில் தங்க அங்கீகாரை் வழங்கப்பட்டு ் து.  

 இத்திட்டதத்ின் ளநாக்கை், 

o வான்வழிப் ளபாக்குவரதத்ினால் சுற்றுசச்ூழல் மீது ஏற்படுை் தாக்கத்மத 

குமறப்பதற்காக ளவை்டி சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த சிறப்பான நமடமுமறகம  

ளைை்படுதத்ுவது,  

o சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த திட்டங்க ில் சிறப்பாக தசயலாற்றிய விைான நிமலயப் 

பைியா ரக்ளுக்கு அங்கீகாரை் அ ிப்பது ளபான்றமவயாகுை். 

 ACI அமைப்பின் 2021 ஆை் ஆை்டு பசுமை விைான நிமலயங்க ் அங்கீகாரத் திட்டத்தின் 

கருதத்ுரு, ‘காற்றுத் தர ளைலாை்மை’  (Air Quality Management) என்பதாகுை்.  

 

 

உயரக்ல்வி குறித்த அகனத்திந்தியக் கணக்சகடுப்பு 

 கல்வி அமைசச்கைானது 2019-2020 ஆை் ஆை்டிற்கான “உயரக்ல்வி குறித்த 

அமனத்திந்தியக் கைக்தகடுப்பு” என்ற ஆய்வு அறிக்மகயிமன தவ ியிட்டு ் து.  

 2015 ஆை் ஆை்டில் 75 ஆக இருந்த ளதசிய அ வில் முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த கல்வி 

நிறுவனங்க ின் எை்ைிக்மகயானது 2020 ஆை் ஆை்டில் 135 ஆக உயரந்்து ் து என 

இந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டு ் து.  

 2015-16 ஆை் ஆை்டு முதல் 2019-20 ஆை் ஆை்டு வமரயிலான காலகட்டதத்ில் ைாைாக்கர ்

ளசரக்்மகயானது 11.4 சதவீதை் உயரந்்து ் து.  

 இளத காலகட்டத்தில் ைாைவிக ின் ளசரக்்மக வீதைானது 18.2 சதவீதை் உயரந்்து உ ் து. 

 2019-20 ஆை் ஆை்டில் உயரக்ல்வியின் தைாதத் ளசரக்்மகயானது 3.85 ளகாடியாகுை் (3.04% 

உயரந்்து ் து). 
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 இது 2018-19 ஆை் ஆை்டில் 3.74 ளகாடியாகவுை் 2014-15 ஆை் ஆை்டில் 3.42 ளகாடியாகவுை் 

இருந்தது.  

 பாலின சைத்துவக் குறியீடுை் 1.01 என்ற அ வில் ளைை்பட்டு ் து.  

 2015 ஆை் ஆை்டு முதல் முமனவர ் பட்டதாரி படிப்புகளுக்கான ளசரக்்மகயின் 

எை்ைிக்மகயுை் 60% உயரந்்து ் து. 

தமிழ்நாடு 

 51.4 சதவீத தைாதத் ைாைவர ் ளசரக்்மகயுடன் தமிழ்நாடானது ளதசிய சராசரிமய விட 

இருைடங்கு அதிக வில் ைாைவர ்ளசரக்்மக உயரவ்ிமனக் கை்டு ் து.  

 தமிழகத்தின் தைாதத் ைாைவர ் ளசரக்்மக விகிதைானது, 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு ் 50% 

தைாத்த ைாைவர ்ளசரக்்மகமய எட்ட ளவை்டுை் என்ற ளதசிய கல்விக் தகா ்மகயின் 

இலக்மகயுை் விஞ்சியு ் து.  

 2010-11 ஆை் ஆை்டில் 32.9% ஆக இருந்த ைாநிலத்தின் தைாதத் ைாைவர ் ளசரக்்மக 

விகிதைானது 2019-20 ஆை் ஆை்டில் 51.4% ஆக உயரந்்து ் து.  

 

 

இந்தியாவில் முதன்முகறயாக மின்னழுத்த மூலமாற்றி அடிப்பகடயிலான HVDC 

அகமப்பு 

 இந்திய மின்சார அமைப்புக் கழகைானது (Power Grid Corportation of India Ltd – PGCIL) 

இந்தியாவிளலளய முதல்முமறயாக மின்னழுதத் ளநரம்ின்ளனாட்ட (High Voltage Direct Current 

– HVDC) மின்சாரப் பரப்புமக அமைப்பின் முழுமையான தசயல்பாட்மடத் ததாடங்கி 

மவதத்ு ் து.  

 இது நாட்டின் ததன்பகுதியினுமடய ஆற்றல் அமைப்பிமன வலுப்படுதத்ுை். 

 PGCIL நிறுவனைானது 320 KV, 2000 MW திறன் உமடய புகழூர ் (தமிழ்நாடு) – திருசச்ூர ்

(ளகர ா) ஆகியவற்றுக்கு இமடளயயான மின்னழுத்த மூல ைாற்றி என்ற அடிப்பமடயில் 

அமைந்த உயர ்மின்னழுத்த ளநரம்ின்ளனாட்ட அமைப்பின் ளைாளனா ளபால் – I (Monopole-I) 

அல்லது ஒற்மறத் துருவை் என்ற அமைப்மபத் ததாடங்கியு ் து. 
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பிராணா, வாயு மற்றும் ஸ்வஸ்தா 

 இஸ்ளராவின் விக்ரை் சாராபாய் விை்தவ ி ஆராய்சச்ி மையைானது மூன்று தவவ்ளவறு 

வமகயிலான தசயற்மக சுவாசக் கருவிகம யுை் ஆக்சிஜன் தசறிவூட்டி கருவி 

ஒன்றிமனயுை் உருவாக்கியு ் து. 

 அவற்றிற்குப் பிராைா, வாயு ைற்றுை் ஸ்வஸ்தா எனப் தபயரிடப்பட்டு ் து. 

 பிராைா என்பது Amble bag எனுை் உபகரைத்தின் தானியங்கு சுருக்கமுமற மூலை் 

ளநாயா ிகளுக்குச ்சுவாச வாயுமவ வழங்குகிறது. 

 சுவஸ்தா எனுை் சாதனைானது மின்சார ஆற்றலின் உதவியின்றி இயங்குை் வமகயில் 

வடிவமைக்கப் பட்டு ் து. 

 வாயு (Vau) என்பது ைலிவு விமலயிலான ஒரு தசயற்மகச ்சுவாசக் கருவியாகுை். 

 

சமாத்த மாணாக்கர் தெரக்்கக விகிதம் – இந்தியா 

 18 முதல் 23 வயதிற்குட்பட்ட வயது வகுப்பினரிமடளய உயரக்ல்விக்கான தைாத்த 

ைாைவர ்ளசரக்்மக விகிதைானது கைக்கிடப்படுகிறது.  

 2019-20 ஆை் ஆை்டில் இந்தியாவில் உயரக்ல்வியின் தைாதத் ைாைவர ் ளசரக்்மக 

விகிதைானது 27.1% சதவீதைாகுை். 

 இது கடந்த ஆை்மடவிட (26.3%) முன்ளனற்றை் கை்டு ் து.  

 இந்த விகிதைானது பட்டியலினச ் சாதியினரிமடளய 23.4 சதவீதைாகவுை் பட்டியலினப் 

பழங்குடியினரிமடளய 18 சதவீதைாகவுை் உ ் து.  

 உயரந்்தபட்ச தைாதத் ைாைவர ்ளசரக்்மக விகிதைானது சிக்கிமில் (76%) பதிவாகி உ ் து. 

 இது தமிழ்நாட்டில் 51.4 சதவீதைாக உ ் து.  

 இது கரந்ாடகாவில் 32 சதவீதைாகவுை் உ ் து. 

 ைற்ற ைாநிலங்க ாவன : ளகர ா (39%), ததலுங்கானா (36%), ஆந்திரப் பிரளதசை் (35%) 

ைற்றுை் ைகாராஷ்டிரா (32.3%). 

 ைாைாக்கர ் ளசரக்்மகயில் (எை்ைிக்மகயில்) உத்திரப் பிரளதச ைாநிலை் முன்னிமல 

வகிக்கிறது. 

 இது 49.1% ைாைவரக்ம யுை் 50.9% ைாைவிகம யுை் தகாை்டு ் து. 

 இதமனயடுதத்ு ைகாராஷ்டிரா ைற்றுை் தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிலங்க ் உ ் ன. 

 2015-16 ஆை் ஆை்டில் 799 ஆக இருந்த பல்கமலக் கழகங்க ின் எை்ைிக்மகயானது 

30.5% உயரந்்து 2019-20 ஆை் ஆை்டில் 1043 ஆக உயரந்்து ் து.  

 நாட்டிலு ்  42,343 கல்லூரிக ில் 60.56% கல்லூரிக ்  கிராைப்புறங்க ில் அமைந்து 

உ ் ளதாடு, அவற்றில் 10.75% கல்லூரிக ் பிரத்திளயகைாக தபை்களுக்காகளவ கட்டப் 

பட்டு ் ன. 

 நாட்டிலு ்  தபருை்பாலான கல்லூரிக ் (78.6%) தனியாரால் நிரவ்கிக்கப் படுவதில்,  

ைாநில வாரியாக ஆந்திரப் பிரளதசை் (81%), ததலுங்கானா (80%), உத்திரப் பிரளதசை் (78.5%) 

ைற்றுை் தமிழ்நாடு (77.6%) ஆகியன உ ் ன. 

 பல்கமலக்கழக ைாைாக்கர ் ளசரக்்மகயில் (துமை அலகுக ் உட்பட) 9,67,034 என்ற 
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கைக்குடன் ைகாராஷ்டிரா முதலிடதத்ிலுை் 9,26,490 ைாைாக்கரக் ் என்ற கைக்குடன் 

தமிழ்நாடு ைாநிலமுை் 8,16,110 ைாைாக்கரக் ் என்ற கைக்குடன் தடல்லியுை் அடுத்தடுத்த 

இடங்க ில் உ ் ன.  

 

 

மகழப்சபாழிவு – தம 2021 

 2021 ஆை் ஆை்டு ளை ைாததத்ில் கடந்த 121 ஆை்டுக ிலான இரை்டாவது அதிகபட்ச 

ைமழப் தபாழிவு பதிவாகியு ் தாக இந்திய வானியல் ஆராய்சச்ித் துமறயானது 

கூறியு ் து. 

 2021 ஆை் ஆை்டு ளை ைாததத்ில் இந்தியா முழுவதுை் 107.9 மில்லிமீட்டர ்அ விற்கு ைமழப் 

தபாழிவு பதிவாகியு ் து. 

 இது 62 மி.மீ. எனுை் நீை்டகால சராசரிமய விட 74% அதிகைாகுை். 

 1990 ஆை் ஆை்டில் அதிகபட்ச ைமழப் தபாழிவானது 110.7 மில்லிமீட்டராக பதிவானது.  

 அரபிக்கடலில் உருவான டவுளத புயல் ைற்றுை் வங்கக் கடலில் உருவான யாஸ் புயல் 

ஆகியமவளய இதற்கு (ளை 2021) காரைைாகுை். 

 

இயற்கக தவளாண் உற்பத்திப் சபாருட்களின் ஏற்றுமதியில் உயரவ்ு 

 2020-21 ஆை் ஆை்டில் இந்தியாவின் இயற்மக ளவ ாை்   உற்பதத்ிப் தபாருட்க ின் 

ஏற்றுைதியானது 51% உயரந்்து ் து. 

 கடந்த ஆை்டில் ளவ ாை் ஏற்றுைதியானது 17% அதிகரித்து 41.25 பில்லியன் டாலரக் ாக 

உயரந்்து ் து. 

 இந்தியாவில் இயற்மக ளவ ாை்மை  முமறயானது அதன் ஆரை்பக் கட்டத்தில் உ ் து. 

 0.76 மில்லியன் தஹக்ளடர ் பரப்ப விலான இயற்மக ளவ ாை்மையுடன் ைத்தியப் 

பிரளதசை் முதலிடத்தில் உ ் து. 

 இது இந்தியாவின் தைாத்த இயற்மகச ்சாகுபடிப் பரப்பின் 27 சதவீதத்திற்குச ்சைை் ஆகுை்.  

 

நமஸ்தத தயாகா 

 ளயாகாவிற்காகளவ என்று பிரதத்ிளயகைாக உருவாக்கப்பட்ட ‘நைஸ்ளத ளயாகா’ எனுை் ஒரு 

மகளபசி தசயலியானது சமீபதத்ில் தவ ியிடப்பட்டது. 
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 இது தைாராரஜ்ி ளதசாய் ளதசிய ளயாகா நிறுவனத்துடன் இமைந்து ஆயுஷ் 

அமைசச்கத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட விழாவில் தவ ியிடப்பட்டது. 

 நைஸ்ளத ளயாகா தசயலியானது தபாதுைக்களுக்கான ஒரு தகவல் த ைாக வடிவமைக்கப் 

பட்டு ் து. 

 ளயாகாமவப் பற்றி விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவமதயுை் தபருவாரியான சமூகதத்ினர ்

ளயாகாவிமன எ ிதில் தபறக் கூடிய வமகயில் அதமன ைாற்றுவமதயுை் ளநாக்கைாகக் 

தகாை்டு இந்த தசயலி தவ ியிடப் பட்டு ் து.  

 

FAME II திட்டம் – திருத்தியகமப்பு 

 கனரக  ததாழிற் துமற அமைசச்கைானது நடப்பிலு ்  FAME II என்ற திட்டத்தில் சில 

முக்கியத் திருதத்ங்கம  அறிவிதத்ு ் து.  

 இந்த அமைசச்கைானது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மின்சார இருசக்கர 

வாகனங்களுக்காக ளவை்டி சில சலுமககம  நிரை்யிதத்ு ் து. 

 முன்னதாக மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ைானிய வீதைானது 

ஒரு கிளலாவாட் மின் ஆற்றல் அலகிற்கு (Kwh) ரூ. 10,000 ஆகுை். 

 இது தற்ளபாது ஒரு கிளலாவாட் மின் ஆற்றல் அலகிற்கு (Kwh) ரூ.15,000 ஆக உயரத்த்ப் 

பட்டு ் து.  

 

ெரக்கு மற்றும் தெகவ வரி மன்றத்தின் 44வது ெந்திப்பு 

 சரக்கு ைற்றுை் ளசமவ வரி ைன்றத்தின் 44வது சந்திப்பானது 2021 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 12 

அன்று நிதி அமைசச்ர ்நிரை்லா சீதாராைன் அவரக் ் தமலமையில் நமடதபற்றது.  

 ளகாவிட்-19 சாரந்்த ைருதத்ுவ வழங்கீடுகளுக்கு வரிவிலக்கு வழங்குவது பற்றி ஆய்வு 

தசய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட அமைசச்ரக் ் குழுவின் பரிந்துமரயிமனச ் சரக்கு 

ைற்றுை் ளசமவ வரி ைன்றைானது (Goods and Service Tax Council) ஏற்றுக் தகாை்டது. 

 சரக்கு ைற்றுை் ளசமவ வரி வீதத்தில் பல (GST) ைாற்றங்க ் ளைற்தகா ் ப்பட்டு ் ன.  

 இமவ 2021 ஆை் ஆை்டு தசப்டை்பர ்30 வமர தசயலில் இருக்குை்.  

 28 சதவீதைாக இருந்த அவசர ஊரத்ிகளுக்கான GST வீதைானது 12 சதவீதைாகக் குமறக்கப் 

பட்டு ் து. 

 ளகாவிட்-19 ளசாதமனக் கருவிக ், ைருதத்ுவ ஆக்சிஜன் ைற்றுை் தசயற்மக சுவாசக் 

கருவிப் ளபான்றவற்றிற்காக GST வீதைானது 12 சதவீதத்திலிருந்து 5 சதவீதைாக குமறக்கப் 

பட்டு ் து. 

 மக சுத்திகரிப்பான் (கிருமிநாசினி) மீதான GST வீதைானது 18 சதவீதத்திலிருந்து 5 

சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டு ் து. 

 தவப்பநிமலமயப் பரிளசாதிக்குை் கருவிக ் மீதான GST வீதைானது 18 சதவீதை் என்ற 

அ விலிலிருந்து 5 சதவீதைாகக் குமறக்கப்பட்டு ் து. 

 ஆக்சிஜன் அ வீட்டுக் கருவிகளுக்கான (பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர)் GST வீதைானது (தனிநபர ்

இறக்குைதி உட்பட) 12 சதவீததத்ிலிருந்து 5 சதவீதைாகக் குமறக்கப்பட்டு  உ ் து.  

 சில குறிப்பிட்ட அழற்சி கை்டறியுை் கருவிக ் மீதான வரி வீதைானது 12 சதவீதை் என்ற 
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அ விலிருந்து 5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டு ் து. 

 தகனை் தசய்ய பயன்படுத்தப்படுை் எரிவாயு (அ) மின்சார (அ) இதர உமலக ் மீதான 

(நிறுவல் தசலவினை் உட்பட) GST வரி வீதைானது 18 சதவீதத்திலிருந்து 5 சதவீதைாக 

குமறக்கப்பட்டு ் து. 

 ளடாக்கிலிசுைாப் (Tocilizumab) ைற்றுை் ஆை்ளபாதடரிசின் B (Amphotericin B) உ ் ிட்ட 

ளகாவிட்-19 சிகிசம்சயுடன் ததாடரப்ுமடய ைருந்துக ் மீது GST வரி வீதை் விதிக்கப் பட 

ைாட்டாது.  

 முன்னதாக இதற்கான GST வரி வீதைானது 5% ஆக நிரை்யிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 தஹபாரின் ைற்றுை் தரை்தடஸ்வீர ்ளபான்ற இரத்த உமறவுத ்தடுப்பு ைருந்துக ் மீதான 

GST வீதைானது 12 சதவீததத்ிலிருந்து 5 சதவீதைாகக் குமறக்கப்பட்டு ் து.  

 தசயற்மக சுவாசக் கவசங்க ் (அ) ளகனுலா (அ) தமலக்கவசை் மீது 5% GST வீதைானது 

விதிக்கப் படுை். 
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செப்புப் பட்டய சவட்சடழுத்துகள் – ஸ்ரீகெலம் ஆலயம் 

 

 பிரை்ைரை்பா ைல்லிகாரஜ்ுன ளதவஸ்தானைானது ஸ்ரீமசலை் ஆலய வ ாகதத்ிற்கு 

அருளகயு ்  காந்தா  ைடதத்ிமனப் புதுப்பிக்குை் பைியில் ஈடுபட்டு வந்தது. 

 இதில் ஆறு தசப்புப் பட்டய தவட்தடழுதத்ுக ் கை்றியப்பட்டு ் ன. 

 ளைலுை் அங்கு 18 தசப்புத் தகடுகளுை் கை்டறியப்பட்டு ் ன. 

 இது 14 ைற்றுை் 16 ஆகிய நூற்றாை்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்டத்மதச ்

ளசரந்்தமவயாக இருக்கலாை். 

 இந்த ஆறு தசப்புப் பட்டயங்களு ்,  

o நான்கில் சைஸ்கிருதை் ைற்றுை் நந்தி-நகரி எழுத்து வடிவதத்ில் தவட்தடழுதத்ுக ் 

தபாறிக்கப் பட்டு ் ன. 

o ைற்ற இரை்டில் ததலுங்கு எழுத்து வடிவில் தவட்தடழுதத்ுக ் தபாறிக்கப் பட்டு 

உ ் ன.  

 

கபதராஸ்ட்ரியா லால்ஜி 
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 காபி குடுை்ப இனத்மதச ் ளசரந்்த 15 மீட்டர ் உயரைான ைரதைான்று அந்தைான் தீவில் 

கை்டறியப் பட்டு ் து. 

 மபளராஸ்ட்ரியா லால்ஜி எனுை் இந்தப் புதிய இனைானது இந்தியாவில் மபளராஸ்ட்ரியா 

இனதத்ின் இருப்பிற்கான முதல் பதிவு ஆகுை். 

 இந்த இனங்கம ச ் ளசரந்்த ைரங்க ் தபாதுவாக ைடகாஸ்கர ் பகுதியில் காைப் 

படுகின்றன. 

 

தங்க நகககளின் தரக் குறியீடு 

 

 தங்க நமககளுக்குத் தரக்குறியிடுவமத அரசு கட்டாயைாக்கியு ் து.  

 இந்தியத் தர நிரை்ய முகமை இதற்காகப் பைிக்கப்பட்டு ் து. 

 தங்க நமககம த் தரக் குறியிடுதல் என்பது இந்த விமலைதிப்பற்ற உளலாகதத்ின் மீதான 

ஒரு தூய்மைச ்சான்றிதழாகுை். 

 எனளவ 2021 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 15 ஆை் ளததி முதல் நமக விற்பமனயா ரக் ் 14, 18 ைற்றுை் 

22 காரட் தங்க நமககம  ைட்டுளை விற்பமன தசய்ய அனுைதிக்கப்படுவர.் 

 

உள்நாட்டு சதாழிலாளரக்கள பணியமரத்்தும் ஒத்துகழப்பு மீதான புரிந்துணரவ்ு 

 இந்தியா ைற்றுை் குமவத் ஆகியமவ சமீபதத்ில் உ ்நாட்டுத் ததாழிலா ரக்ம  

பைியைரத்த்ுவது ததாடரப்ான ஒதத்ுமழப்பு மீதான ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் 

மகதயழுதத்ிட்டு ் ன. 

 இந்தப் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தைானது வம குடா நாடுக ில் உ ்  இந்திய உ ்நாட்டு 

ததாழிலா ரக் ் ததாடரப்ான விவகாரங்கம  சட்டரதீியிலான கட்டமைப்பிற்கு ் 

தகாை்டு வருை். 

 இது சட்டத்தின் கீழ் அவரக்ளுக்கு ளவை்டிய பாதுகாப்பிமன வழங்குை். 

 இந்தப் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தைானது இந்திய தூதகர ் சிபி ஜியாரஜ்் ைற்றுை் குமவத் 

நாட்டின் தவ ியுறவுத் துமறத் துமை அமைசச்ர ் ைஜ்தி அஹ்ைத் அல் தஃபீரி 

ஆகிளயாரினால் மகதயழுதத்ிடப் பட்டது. 
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அரசியல் நன்சகாகடகள் 

 2019-20 ஆை் ஆை்டில்  சுைார ்ரூ.750 ளகாடிமயப் தபற்று தனிநபர ்ைற்றுை் தபருநிறுவன 

நன்தகாமட பட்டியலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலிடத்தில் உ ் து. 

 இளத காலகட்டதத்ில் காங்கிரஸ் கட்சி தபற்ற நன்தகாமடயின் ைதிப்பு ரூ.139 ளகாடி ஆகுை். 

 அரசியல் நன்தகாமடக ் பட்டியலில் ததாடரந்்து ஏழாவது ஆை்டாக பாரதிய ஜனதா 

கட்சி முதலிடத்மதப் தபற்று ் து. 

 

ஆழ்கடல் ஆய்வுத் திட்டம் 

 பிரதைர ்நளரந்திர ளைாடி அவரக் ் தமலமையிலான ைத்திய அமைசச்ரமவக் குழுவானது 

‘ஆழ்கடல் ஆய்வுத் திட்டத்மத’ அைல்படுத்துவதற்கு ளவை்டி அதன் ஒப்புதமல வழங்கி 

உ ் து. 

 இந்தத் திட்டைானது புவி அறிவியல் அமைசச்கதத்ினால் முன்தைாழியப்பட்டதாகுை். 

 இது ஆழ்கடலிலு ்  வ ங்கம  ஆராய்ந்து அவற்மற நிமலயான முமறயில் 

பயன்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி ஆழ்கடல் ததாழில்நுட்பங்கம  உருவாக்கச ்

தசய்வதற்கான ஒரு திட்டைாகுை். 

 இது ஒரு ஐந்தாை்டு காலத் திட்டைாகுை். 

 இத்திட்டதத்ின் முதல் கட்டைானது 2021-2024 எனுை் காலகட்டதத்ின் ளபாது ளைற்தகா ் ப் 

படுை். 

 இந்திய அரசின் நீலப் தபாரு ாதார முன்தனடுப்பிற்கு ளவை்டிய உதவிகம  

வழங்குவளத இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய ளநாக்கைாகுை். 

 புவி அறிவியல் அமைசச்கைானது இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை அமைசச்ைாக 

தசயல்படுை். 

 

இந்தியாவில் அயல்நாட்டு மாணாக்கரக்ளின் எண்ணிக்கக 

 2019-20 ஆை் ஆை்டில் இந்தியாவிலு ்  அயல்நாட்டு ைாைாக்கரக் ின் 

எை்ைிக்மகயானது 50000 என்ற அ விமனத் ததாட்டது. 

 கல்வி அமைசச்கத்தின் கைக்தகடுப்பின் படி, 2018-19 ஆை் அை்டில் 47,427 ஆகக் 

கைக்கிடப் பட்ட தைாதத் அயல்நாட்டு ைாைாக்கரக் ின் எை்ைிக்மகமய விட 2019-20 

ஆை் ஆை்டில் அதன் எை்ைிக்மகயானது சற்று உயரந்்து 49,348 ஆக உ ் து. 

 2,00,000 அயல்நாட்டு ைாைாக்கரக் ் எனுை் ஒரு இலக்குடன் அயல்நாட்டு 

ைாைாக்கரக்ம  ஈரக்்குை் ஓர ் இடைாகத் திகழ ளவை்டுை் என்ற இந்தியாவின் 

குறிக்ளகாம  அமடவதிலிருந்து அது தவகுததாமலவில் உ ் து என்பமத இது 

குறிக்கிறது. 

 இந்தியாவிலு ்  அயல்நாட்டு ைாைாக்கரக் ில் அதிக அ வில் உ ் வரக் ்  அை்மட 

நாடுகம ச ்ளசரந்்தவரக் ். 

o ளநபா ை் – 28.1% 

o ஆப்கானிஸ்தான் – 9.1% 

o வங்கா  ளதசை் – 4.6% ைற்றுை் 
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o பூடான் – 3.8% 

 ைாநிலங்க ் அ வில் கரந்ாடகாவில் அதிக வு அயல்நாட்டு ைாைாக்கரக் ் (10,231) 

உ ் னர.்  

 தமிழ்நாடு (4,461) 5வது இடத்தில் உ ் து.  

 

BRICS அகமப்பின் பல்ககலக்கழகங்கள் மாநாடு – 2021 

 முை்மபயின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது காதைாலி வாயிலாக 

நமடதபறுை் மூன்று நாட்க ் நிகழ்வான “BRICS அமைப்பின் பல்கமலக் கழகங்க ் 

ைாநாட்டிமன” நடதத்ுகிறது. 

 இந்த ைாநாடானது 2021 ஆை் ஆை்டில் 13வது BRICS உசச்ி ைாநாட்டிற்கு இந்தியா தமலமை 

வகிப்பதன் ஓர ்அங்கைாக நடதத்ப்படுகிறது. 

 இந்த ைாநாட்டின் கருதத்ுரு, “Electric Mobility” (மின்சார இயங்குதிறன்) என்பதாகுை்.  

 

 

NAFED செறிவூட்டப்பட்ட அரிசித் தவிட்டு எண்சணய் 

 உைவு ைற்றுை் தபாது விநிளயாகத் துமறயானது NAFED தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசித் தவிட்டு 

எை்தைய்யிமன இமையத்தில் அறிமுகப் படுதத்ியு ் து. 

 அரிசித் தவிட்டு எை்தைய் என்பது அரிசிமயச ் சுற்றியு ்  உறுதியான பழுப்பு 

நிறமுமடய உமி எனப்படுை் தவிட்டிலிருந்து பிரிதத்தடுக்கப்படுை் ஒரு எை்தைய் ஆகுை். 

 ளதசிய ளவ ாை் கூட்டுறவுச ் சந்மதயிடல் கூட்டமைப்பின் அரிசித் தவிட்டு 

எை்தையானது தசறிவூட்டப் பட்டு வழங்கப் படுை். 

 இதன் மூலை் இந்த எை்தையில் கூடுதலான ஊட்டசச்த்துக ் ைற்றுை் மவட்டமின்க ் 

இருப்பது உறுதி தசய்யப்படுை். 

 இந்த ஒரு முன்தனடுப்பானது வருங்காலதத்ில் இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட சமையல் 

எை்தைமயச ் சாரந்்திருக்குை் நைது நாட்டின் நிமலயிமனக் கைிசைான அ வில் 

குமறக்குை்.  

 

உலகளாவிய தயாகா மாநாடு 2021 

 ைத்திய சுகாதாரை் ைற்றுை் குடுை்ப நல அமைசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் அவரக் ் 2021 

ஆை் ஆை்டு உலக ாவிய ளயாகா ைாநாட்டில் உமரயாற்றினார.் 
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 இந்த நிகழ்வானது இந்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைசச்கை் ைற்றுை் இந்தியக் கலாசச்ார 

உறவுக ் ைன்றை் ஆகியவற்றுடன் இமைந்து “ளைாக்சயதன் ளயாக் சன்சதன்” எனுை் ஒரு 

அமைப்பினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வானது 2021 ஆை் ஆை்டின் ஜுன் 21 ஆை் ளததியில் வருை் 7வது சரவ்ளதச 

ளயாகா தினத்மதக் குறிக்குை் வமகயில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.  

 

இந்தியாவின் பாகலவனமாதல் மற்றும் நிலெச்ீரழிவு வகரபடம் 

 இது அகைதாபாதத்ிலு ்  இஸ்ளராவின் விை்தவ ிச ் தசயல்பாட்டு மையதத்ினால் 

தவ ியிடப் பட்டு ் து. 

 இந்த வமரபடைானது 2018-19 ஆை் ஆை்டின் காலகட்டத்தில் தரை் குமறந்த நிலங்க ின் 

ைாநில வாரியான வமரபடதத்ிமன வழங்குகிறது. 

 இது ஜுன் 17 ஆை் ளததியன்று அனுசரிக்கப்பட்ட பாமலவனைாதல் ைற்றுை் வறட்சிக்கு 

எதிரான உலகத் தினத்தன்று தவ ியிடப்பட்டது. 

 
 

ததசியக் கடல்ொர ்பாரம்பரிய வளாகம் 

 குஜராதத்ின் ளலாத்தல் என்னுமிடதத்ில் ளதசியக் கடல்சார ் பாரை்பரிய வ ாகத்மத 

நிறுவுவதற்கு ளவை்டிய ஒத்துமழப்பிற்கான ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் 

துமறமுகங்க ், கப்பல்  ளபாக்குவரதத்ு ைற்றுை் நீரவ்ழித் துமற அமைசச்கமுை் 

கலாசச்ாரத் துமற  அமைசச்கமுை் மகதயழுத்திட்டு ் ன. 

 ளதசிய கடல்சார ்பாரை்பரிய வ ாகைானது (National Maritime Heritage Complex – NMHC) ஒரு 

சரவ்ளதச சுற்றுலாத ்தலைாக உருவாக்கப்பட உ ் து. 
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 இங்கு பை்மடய காலை் ததாடங்கி நவீன காலை் வமரயிலான இந்தியாவின் கடல்சார ்

பாரை்பரியங்க ் காட்சிக்கு மவக்கப்படுை். 

 இதன் தனித்துவை் மிக்க அை்சைானது பை்மடய கால ளலாத்தல் நகமர (பை்மடய சிந்து 

நாகரகீ நகரை்) ைறு உருப்தபறச ்தசய்து காட்சிப்படுதத்ுவளத ஆகுை். 

 

 

IN – EVNAVFOR   

 பிரான்சு, ஸ்தபயின் ைற்றுை் இத்தாலிய நாட்டுக் கடற்பமடக ின் ளபாரக்் கப்பல்கம  

உ ் டக்கிய ஐளராப்பிய ஒன்றியக் கடற்பமடயுடனான ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியில் 

இந்தியக் கடற்பமடயானது முதல்முமறயாக பங்ளகற்று ் து.  

 இது ஏடன் வம குடாவில் நமடதபற்றது. 

 இந்தியக் கடற்பமடயின் கப்பலான திரிகந்த ் எனுை் கப்பல் இந்தப் பயிற்சியில் 

பங்ளகற்றது. 
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புதிய முத்தரப்பு தபெச்ுவாரத்்கத – இந்தியா  

 இந்தியா – இத்தாலி - ஜப்பான் ஆகியமவ தைது முதத்ரப்பு ளபசச்ுவாரத்்மதமய சமீபதத்ில் 

ததாடங்கி உ ் ன. 

 இந்ளதா-பசிபிக் பகுதியிலு ்  சில அரசுக ினுமடய அதிகாரங்க ின் அடிப்பமடயில் 

இல்லாைல் அமனத்து நாடுக ின் கருத்தின் அடிப்பமடயில் ஒரு வலுவான ைற்றுை் 

விதிக ் சாரந்்த சரவ்ளதச முமறமைமய உருவாக்குவதற்காக இது ததாடங்கப் 

பட்டு ் து. 

 கடந்த ஆை்டில் இந்தியா - பிரான்ஸ் - ஆஸ்திளரலியா ஆகியமவ ஒரு முதத்ரப்புப் ளபசச்ு 

வாரத்்மதமயத்  ததாடங்கின.  

 

தகவல் சதாழில்நுட்பெ ்ெட்டத்தின் 79வது பிரிவு   

 இந்தியாவில் டிவிட்டருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சட்டப் பாதுகாப்மப அது இழந்தது. 

 இந்திய அரசின் புதிய தகவல் ததாழில்நுட்ப விதிக ில் கூறியு ் து படி சட்டமுமற 

அதிகாரிகம  அது நியமிக்கத் தவறியதால் இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு ் து.  

 அதாவது தகவல்ததாழில்நுட்பச ்சட்டத்தின் 79வது பிரிவின் கீழ் டிவிட்டருக்கு இனி சட்டப் 

பாதுகாப்பு வழங்கப் படாது. 

 டிவிட்டர ் த தத்ில் தவ ியாகுை் தீங்கு விம விக்கக் கூடிய அல்லது சட்ட 

விளராதைானமவயாகக் கருதப்படுை் அமனதத்ு உ ் டக்கங்களுக்குை் அதன் நிரவ்ாக 

அதிகாரிகள  இனிளைல் தபாறுப்ளபற்க ளவை்டுை்.  

 

 

2வது ததசிய அரிவாள் உயிரணு (செல்) மாநாடு 

 பழங்குடியினர ் விவகாரங்க ் அமைசச்ர ் அரஜ்ுன் முை்டா 2வது ளதசிய அரிவா ் 

உயிரணு ைாநாட்டிமனத் ததாடங்கி மவதத்ார.் 
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 இது இந்திய வரத்்தக ைற்றுை் ததாழில்துமற பங்கா ரக் ின் கூட்டமைப்பு, அப்ளபாளலா 

ைருத்துவைமன, ளநாவாரத்ீஸ், பிரைல் அறக்கட்டம  ளபான்றவற்றுடன் இமைந்து 

பழங்குடியினர ்விவகார அமைசச்கதத்ினால் ஏற்பாடு தசய்யப் படுகிறது. 

 இதில் அரிவா ் உயிரணு ளநாயிற்கான சிகிசம்சயில் ஏற்பட்ட சமீபதத்ிய 

முன்ளனற்றங்க ் ைற்றுை் எதிரக்ாலப் ளபாக்குக ் குறிதத்ு விவாதங்க ் 

ளைற்தகா ் ப்படுை். 

 

 

இந்தியா மற்றும் பூடான் – புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

 இரு நாடுகளுக்கிமடளய சுற்றுசச்ூழல் ரீதியிலான ஒதத்ுமழப்பிமன ளைை்படுத்தச ்

தசய்வதற்காக ளவை்டி ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் இந்தியாவுை் பூடானுை் 

மகதயழுதத்ிட்டு ் ன. 

 இந்த ஒப்பந்தைானது சுற்றுசச்ூழல், வனை் ைற்றுை் பருவநிமல ைாற்றத்துமற அமைசச்ர ்

பிரகாஷ் ஜவளடகர ்அவரக் ால் காதைாலி மூலை் மகதயழுதத்ிடப் பட்டது. 

 இது பருவநிமல ைாற்றை், கழிவு ளைலாை்மை ளபான்ற பகுதிக ில் இருதரப்பு 

ஒப்பந்ததத்ின் புதிய த ங்கம  உருவாக்குை். 

 

2019 ஆம் ஆண்டு சபாதுத் ததரத்ல் : வகரபடம் 

 இந்தியத் ளதரத்ல் ஆமையைானது சமீபத்தில்  “2019 ஆை் ஆை்டு தபாதுத் ளதரத்ல் : 

வமரபடை்” என்ற ஆவைத்மத தவ ியிட்டு ் து. 

 இந்த வமரபடைானது தமலமை ளதரத்ல் ஆமையர ்சுசீல் சந்திரா ைற்றுை் இதர ைற்ற இரு 

ளதரத்ல் ஆமையரக் ான ராஜீவ் குைார ்ைற்றுை் அனுப் சந்திரா பாை்ளட ஆகிளயாரால் 

தவ ியிடப்பட்டது. 

 இந்த ஆவைைானது ஆராய்சச்ியா ரக்ளுக்குை் கல்வியா ரக்ளுக்குை் பயன ிக்கக் 

கூடியளதாடு இந்தியத் ளதரத்லின் பரவலான பகுதியிமன ஆராயவுை் இது உதவுை். 

 இந்த தபாதுத் ளதரத்ல் வமரபடைானது 2019 ஆை் ஆை்டு தபாதுத் ளதரத்லின் அமனதத்ுப் 

பு ் ி விவரங்க ் ைற்றுை் தரவுகம  உ ் டக்கியதாகுை். 
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சகாடி ெத்தியாகிரகம் 

 ஜுன் 18 ஆை் ளததியன்று ைதத்ியப் பிரளதசதத்ின் ஜபல்பூர ் எனுமிடதத்ில் தகாடி 

சதத்ியாகிரகதத்ிமன கமடபிடிப்பதற்கான ஒரு நிகழ்விமன கலாசச்ார அமைசச்கை் 

ஏற்பாடு தசய்தது. 

 தகாடி சதத்ியாகிரகை் என்பது விடுதமலப் ளபாராட்ட வீரரக் ால் ததாடங்கப்பட்டு  

பிரிதத்ானிய அரசிமன கதிகலங்கச ்தசய்த ஒரு இயக்கைாகுை்.  

 ளைலுை் இது சுதந்திரப் ளபாராட்டத்திற்குப் புதத்ுயிர ்அ ித்த ஓர ்இயக்கமுை் ஆகுை். 

 இது ஜை்டா சதத்ியாகிரகை் எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது 1923 ஆை் ஆை்டில் ஜபல்பூர ்ைற்றுை் நாக்பூர ்ஆகிய இடங்க ில் நடதத்ப் பட்டது.  

 

அஜித் மிஸ்ரா நிபுணர ்குழு 

 ைத்திய அரசானது ளபராசிரியர ்அஜித் மிஸ்ரா தமலமையின் கீழ் ஒரு நிபுைர ்குழுவிமன 

அமைத்து ் து. 

 இவர ்ஒரு புகழ்தபற்ற தபாரு ாதார வல்லுநராவார.் 

 இந்தக் குழுவானது குமறந்தபட்ச ஊதியை் ைற்றுை் ளதசிய ஊதிய வரை்பிமன 

நிரை்யிப்பதற்கான ததாழில்நுட்ப உ ் டீுக ் ைற்றுை் பரிந்துமரகம  அரசிற்கு 

வழங்குை். 

 

வாழ்வாதார எளிகமயாக்கல் குறியீடு 

 தபங்களூருவானது இந்தியாவில் வாழ்வதற்கு மிகவுை் ஏற்ற நகரைாகக் குறிப்பிடப் 

பட்டு ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கான வாழ்வாதார எ ிமையாக்கல் குறியீட்டில் இது கூறப்பட்டு 

உ ் து. 

 இந்தக் குறியீடானது அறிவியல் ைற்றுை் தபாரு ாதார மையதத்ினால் தவ ியிடப் 

படுகிறது. 

 2020 ஆை் ஆை்டின் வாழ்வாதார எ ிமையாக்கல் குறியீடானது இந்திய சுற்றுசச்ூழல் 

நிமல 2021 எனுை் அறிக்மகயின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 இதில் தபங்களூருமவத் ததாடரந்்து தசன்மன, சிை்லா, புவளனஷ்வர ் ைற்றுை் முை்மப 

ஆகியமவ உ ் ன. 

 ஒவ்தவாரு நகரமுை் அமனதத்ுப் பரிைாைங்க ிலுை் 100 என்ற ைதிப்பின் கைக்கில்  

ைதிப்பிடப் பட்டது. 

 2020 ஆை் ஆை்டின் வாழ்வாதார எ ிமையாக்கல் குறியீடானது அதன் இரை்டாவது 

பதிப்பாகுை். 

 முதல் வாழ்வாதார எ ிமையாக்கல் குறியீடானது 2018 ஆை் ஆை்டில் தவ ியிடப் பட்டது. 
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“ஜான் கஹ ததா ஜஹான் கஹ” விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ாரம் 

 இது சிறுபான்மையினர ்விவகாரங்க ் அமைசச்கத்தினால் ததாடங்கப்பட்டு ் து. 

 இது நாட்டின் கிராைப்புற ைற்றுை் ததாமலதூரப் பகுதிக ில் தகாளரானா தடுப்பூசி 

தசலுத்துதல் பற்றிய விழிப்புைரம்வ உருவாக்குவதற்காகத் ததாடங்கப்பட்ட ளதசிய 

அ விலான விழிப்புைரவ்ுப் பிரசச்ாரைாகுை். 

 நடப்பில் உ ்  தடுப்பூசி வழங்கல் இயக்கை் ததாடரப்ான வதந்திகம யுை் 

அசச்ங்கம யுை் அழிதத்ு அவற்மறத் தடுப்பதற்காகவுை் ளவை்டி இது ததாடங்கப் 

பட்டு ் து.  

 

மரவள்ளிக் கிழங்கு – உயிரி எத்தனால் உற்பத்தி 

 இந்திய ளவ ாை் ஆராய்சச்ி மையதத்ின் ைதத்ிய கிழங்குப் பயிரக் ் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனைானது ைரவ ் ிக் கிழங்கிமன உயிரி எதத்னாமல உற்பதத்ி தசய்வதற்கானஒரு  

மூலப் தபாரு ாகப் பயன்படுத்தலாை் எனக் கை்டறிந்து ் து. 

 இந்தியாவின் தபட்ளராலுடன் எத்தனால் கலப்புத் திட்டத்தின் இலக்மக (2025) அமடய இது 

உதவுை்.  

 ைரவ ் ிக் கிழங்கில் ைாவுசச்தத்ு (ஸ்டாரச்)்  அடங்கியு ் து.  

 இது குமறவான பராைரிப்பு நிமலக ிலுை் வ ருை் தன்மை உமடயது.  
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நான்கு உறுப்பினரக்ள் சகாண்ட ககயகப்படுத்துதல் குழு – SEBI   

 சந்மத ஒழுங்குமுமற ஆமையைான இந்தியப் பங்கு ைற்றுை் பரிவரத்த்மன 

வாரியைானது (Security and Exchange Board of India – SEBI)  நான்கு உறுப்பினரக் ் அடங்கிய 

தனது (தபாறுப்பு ஏற்பு) மகயகப் படுத்துதல் குழுவிமன மீை்டுை் நியமிதத்ு ைறு நியைனை் 

தசய்து உ ் து.  

 சிறுபான்மை அ விலான பங்குதாரரக்ம ப் தபறுவதற்கு ஒரு மகயகப்படுதத்ுை் 

நிறுவனதத்ிற்கு ளதமவயான கட்டாயப் பங்குப் பரிவரத்்தமன அனுைதியிலிருந்து விலக்கு 

தபற அ ிக்கப்பட்ட விை்ைப்பங்கம  இக்குழுவானது ைதிப்பிடுகிறது. 

 தடலாய்ட் இந்தியா நிறுவனதத்ின் ளைலாை்மை இயக்குநருை் அதன் தமலமை நிரவ்ாக 

அதிகாரியுைான N. தவங்கட்ராைன் அவரக்ம  இக்குழுவின் புதிய உறுப்பினராக SEBI  

நியமிதத்ு ் து.  

 SEBI இக்குழுவிமன முதன்முதலாக 2007 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்ைாததத்ில் அமைத்தது. 

 இக்குழுவானது பாங்க் ஆஃப் பளராடாவின் முன்னா ் தமலவர ் K. கை்ைன் 

அவரக்ளுமடய தமலமையில் அமைக்கப்பட்டது. 

 

கெதகாவ்-டி தடுப்பு மருந்து 

 இந்திய ைருந்து உற்பதத்ி நிறுவனைான மசடஸ் ளகடிலா ‘மசளகாவ்-டி’ எனப்படுை் தனது 

தகாளரானா தடுப்பு ைருந்தின் அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு அனுைதி தபறுவதற்காக 

ளவை்டி இந்தியத் தமலமை ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டு வாரியதத்ிடை் விை்ைப்பிக்க 

உ ் து. 

 அவ்வாறு அனுைதி வழங்கப்பட்டால் இது உலகின் முதலாவது டி.என்.ஏ அடிப்பமடயிலான 

தடுப்பு ைருந்தாக வி ங்குை். 

 இதத்ுடன், நாட்டில் பயன்பாட்டிலிருக்குை் தடுப்பு ைருந்துக ின் எை்ைிக்மகயானது 4 

ஆக உயருை். 

 மசளகாவ்-டி ஆனது ஊசி வழிளய அல்லாைல் தஜட் உட்தசலுதத்ி எனுை் ஒரு உபகரைதத்ின் 

மூலை் உட்தசலுதத்ப்படுை் ஒரு ளநாய்த் தடுப்பு ைருந்தாகுை். 

 இது மூன்று தவமைக ில் தசலுத்தப்படுை். 
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ஆசிய பசிபிக் பகுதியின் 5 முன்னணி சதாழில்நுட்ப கமயங்கள் – சபங்களூரு 

 “புத்தாக்க வ ரச்ச்ி இயந்திரங்க ் : ஆசிய பசிபிக் ததாழில்நுட்ப மையங்க ் ஆனது 

எவ்வாறு பிராந்திய வீட்டுைமன விற்பமன நிறுவனங்கம  ைாற்றி அமைக்கின்றது” 

என்று தமலப்பிடப்பட்ட ஒரு அறிக்மக சமீபதத்ில் ளகாலியரஸ்் என்ற நிறுவனதத்ால் 

தவ ியிடப் பட்டது. 

 ஆசிய பசிபிக் பகுதியின் 5 முன்னைி ததாழில்நுட்ப மையங்களு ் ஒன்றாக தபங்களூரு 

உருதவடுத்து ் து. 

 மஹதராபாத் 10 முன்னைி மையங்களு ் ஒன்றாக இடை் தபற்று ் து.  

 தபய்ஜிங், சாங்காய், தபங்களூரு, தசன்சன் ைற்றுை் சிங்கப்பூர ்ஆகியமவ ஆசிய பசிபிக் 

பகுதியின்  5 முன்னைி ததாழில்நுட்ப மையங்க ாகுை்.  

 

நிபா கவரஸ் தநாய் எதிரச்பாருள் – இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 

 இந்திய ைருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகை் ைற்றுை் ளதசிய நசச்ுயிரியியல் நிறுவனை் 

ஆகியமவ நடத்திய ஆய்வில் சில தவௌவால் இனங்க ிலிருந்து நிபா மவரசுக்கு எதிரான 

ளநாய் எதிரப்் தபாரு ் இருக்கக் கூடிய ைாதிரிக ் ளசகரிக்கப் பட்டு ் ன. 

 இந்த ைாதிரிக ் ைகாராஷ்டிராவின் ைகாபலீஸ்வரிலு ்  ஒரு குமகயிலிருந்து தபறப் 

பட்டு ் து. 

 இந்த ஆய்வானது இந்திய தவௌவால்க ில் நிபா மவரஸ் காைப்படுவது பற்றி ஆய்வு 

தசய்வமத ளநாக்கைாகக் தகாை்டதாகுை்.  

 இது உலக சுகாதார அமைப்பினால் கை்டறியப்பட்ட உலக ாவிய 10 முன்னைி 

முன்னுரிமை ளநாய்க் கிருமிக ் பட்டியலிமனச ்ளசரந்்த ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

 

குறிப்பு 

 இந்தியாவில் இதுவமர நான்கு நிபா மவரஸ் தபருந்ததாற்றுக ் ஏற்பட்டு ் ன. 

 சமீபதத்ிய நிபா ததாற்றானது 2018 ஆை் ஆை்டில் ளகர ாவில் ஏற்பட்டது. 
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 நிபா மவரசிற்கு எந்ததவாரு ைருந்ளதா (அ) தடுப்பு ைருந்ளதா இல்மல என்பதாலுை், இந்த 

மவரசால் பாதிக்கப் பட்டவரக் ிமடளய இறப்பு விகிதை் அதிகைாக இருப்பதாலுை் இது 

மிகவுை் ஆபத்தானதாகக் கருதப்படுகிறது.  

 

9வது ஆசிய நாடுகள் அகமெெ்ரக்ளின் ஆற்றல் வட்ட தமகெ மாநாடு 

 9வது ஆசிய நாடுக ் அமைசச்ரக் ின் ஆற்றல் வட்ட ளைமச ைாநாட்டிமன இந்தியா 

அடுத்த ஆை்டில் நடதத் உ ் து. 

 சரவ்ளதச எரிசக்தி முகமையானது இந்த அறிவிப்பிமன தவ ியிட்டது. 

 இந்த நிகழ்வானது 2018 ஆை் ஆை்டில் அபுதாபியில் நமடப்தபற்ற முந்மதய சந்திப்பில் 

ளைற்தகா ் ப் பட்ட முடிவுகம  முன்தனடுத்துச ்தசல்லுை். 

 2018 ஆை் ஆை்டுச ்சந்திப்பானது இந்தியாவினால் இமைந்து ஏற்பாடு தசய்யப் பட்டது. 

 2018 ஆை் ஆை்டுச ் சந்திப்பானது ைாற்றத்திற்கான காலதத்ில் உலக ாவிய ஆற்றல் 

பாதுகாப்பின் மீது கவனை் தசலுதத்ியது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தநஷன் பில்டரஸ்் பட்டியலில் NTPC 

 NTPC நிறுவனைானது 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான ‘ளநஷன் பில்டரஸ்்’ என்ற பட்டியலில் 

இந்தியாவின் சிறந்த ளவமலய ிப்பு நிறுவனைாக முதன்முதலில் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டு ் து.  

 இது Great Place to Work (ளவமல தசய்வதற்கு சிறந்த இடை்) எனுை் நிறுவனத்தினால் 

ததாடரந்்து 15வது ஆை்டாக “ளவமல தசய்வதற்கு சிறந்த இடை்” என அங்கீகரிக்கப் 

பட்டு ் து. 

 இது 38வது இடத்தில் உ ் து.  

 கடந்த ஆை்டு இது  47வது இடதத்ில் இருந்தது. 

 ஒரு ைகாரதன்ா நிறுவனை் ைற்றுை் தபாதுத் துமற நிறுவனைான NTPC ஆனது ஆற்றல் 

துமற அமைசச்கத்தின் கீழ் இயங்குகிறது. 

 

அதிதவக இரயில்களுக்கான பசுகம மதிப்பீட்டு முகற 

 இந்தியப் பசுமைக் கட்டமைப்பு ைன்றைானது ளதசிய அதிளவக இரயில் கழகதத்ுடன் 

இமைந்து அதிளவக இரயில்களுக்கான பசுமை ைதிப்பீட்டு முமறயிமனத் ததாடங்கி 

உ ் து. 

 இந்தியப்  பசுமைக் கட்டமைப்பு ைன்றத்தின் இந்தப் பசுமை ைதிப்பீட்டு முமறயானது 

உலகிளலளய முதன்முமறயாக தகாை்டு வரப்பட்டதாகுை். 

 இது அதிளவக ரயில் திட்டங்க ின் நிமலத ் தன்மை அை்சங்கம  நிவரத்த்ி 

தசய்வதற்கான ஒரு பிரத்திளயக முமறயாகுை். 

 இந்த ைதிப்பீட்டு முமறயானது ஐக்கிய நாடுக ின் நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குக ின் 

ளதமவகளுக்கு இைங்க உருவாக்கப்பட்டு ் து.  
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இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட மகிழுந்து நிறுத்தம் 

 டாடா ளைாட்டாரஸ்்  ைற்றுை் டாடா பவர ்நிறுவனைானது புளனவின் சிக்காலியு ்  தனது 

டாடா ளைாட்டாரஸ்் ைகிழுந்து உற்பத்தி ஆமலயில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய 

ஆற்றலூட்டப்பட்ட ைகிழுந்து நிறுதத்தத்ிமன (carport) அமைதத்ு ் து.  

 6.2 தைகாவாட் பீக் என்ற திறனுமடய இந்த ைகிழுந்து நிறுதத்ைானது ஆை்டுக்கு 86.4 

லட்சை் கிளலாவாட்/ைைி அ விற்கு மின்சாரதத்ிமன உற்பதத்ி தசய்யுை். 

 இது ஆை்டுளதாறுை் 7000 டன் அ விலான காரப்ன் உமிழ்விமனக் குமறக்குை் என 

ைதிப்பிடப் பட்டு ் து. 

 

 

நாதனா யூரியா உரத் சதாழிற்ொகல 

 இந்திய விவசாயிக ் உரக் கூட்டுறவு நிறுவனைானது அரத்ஜன்டினாவில் நாளனா யூரியா 

திரவ உர உற்பதத்ி ஆமலயிமன அமைக்க உ ் து. 

 இது இரை்டு நிறுவனங்களுடன் இமைந்து அமைக்கப்பட உ ் து. அமவ, 

o இன்ஸ்டிடியூட்ளடா ளநஷனல் டி அளசாசிளயடிவிஸ்ளைாய் எகனாமியா ளசாஷியல் 

(Instituto Nacional de Asociativismoy Economia Social) ைற்றுை் 

o அரத்ஜன்டினாவின் கூட்டுறவு கூட்டமைப்பான ‘கூட்தபரார’் ஆகியனவாகுை். 

 நாளனா யூரியாவின் பயன்பாடானது 

o நிலத்தடி நீரின் தரதத்ின் மீது தபருை் தாக்கத்மத ஏற்படுதத்ுை். 

o உலக தவப்பையைாதமலக் கைிசைான அ வில் குமறக்குை்.  

 

மத்திய இரயில்தவ கிடங்கு நிறுவனம் – மத்திய கிடங்கு நிறுவனம் இகணப்பு 

 ைத்திய இரயில்ளவ கிடங்கு நிறுவனத்திமனயுை் (Central Railway Warehouse Company – CRWC) 

அதன் நிரவ்ாக அமைப்பான ைத்தியக் கிடங்கு நிறுவனதத்ிமனயுை் (Central Warehousing 

Corporation) இமைப்பதற்கு ைத்திய அமைசச்ரமவ அதன் ஒப்புதமல வழங்கி உ ் து. 

 தசயல்திறமன ளைை்படுத்துதல் ைற்றுை் நிதிச ் ளசமிப்பிமன அதிகரித்தல் ளபான்ற  

ளநாக்கங்களுடன் இந்த நிறுவனங்க ் இமைக்கப்பட்டு ் ன. 
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 இதனால் இரயில்ளவ கிடங்கு வ ாகங்க ின் ளைலாை்மைச ் தசலவினங்க ் 5 ளகாடி 

ரூபாய் வமர குமறக்கப்படுை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

குறிப்பு 

 CRWC ஆனது மினிரதன்ா அந்தஸ்தின் இரை்டாை் பிரிவிமனச ்ளசரந்்த ஒரு தபாதுத் துமற 

நிறுவனைாகுை். 

 இது 1956 ஆை் ஆை்டின் நிறுவனங்க ் சட்டத்தின் கீழ் 2007 ஆை் ஆை்டில் இமைக்கப் 

பட்டது. 

 
 

டாய்கானமி 

 பிரதைர ் நளரந்திர ளைாடி அவரக் ் 2021 ஆை் ஆை்டு டாய்கத்தான் எனுை் நிகழ்வின் 

பங்ளகற்பா ரக்ளுடன் காதைாலி வாயிலாக உமரயாடினார.் 

 இந்தச ் சந்திப்பின் ளபாது இந்தியப் தபாரு ாதாரதத்ில் தபாை்மைக ் ைற்றுை் 

விம யாட்டுத் ததாழில்துமறயின் முக்கியதத்ுவத்மதப் பற்றி அவர ் குறிப்பிட்டுக் 

கூறினார.் 

 தபாை்மைக ் ைற்றுை் விம யாட்டுத் ததாழில்துமறயிமன அவர ் ‘டாய்கானமி’ என 

அமழத்தார.் 

டாய்கத்தான் – 2021  

 இது கல்வி அமைசச்கை், தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதக ் ளைை்பாட்டு அமைசச்கை், சிறு, 

குறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்க ் அமைசச்கை், தநசவுத் ததாழில்துமற அமைசச்கை், 

தகவல் ைற்றுை் ஒ ிப்பரப்பு அமைசச்கை் ைற்றுை் அமனத்திந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி 

ைன்றை் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகுை். 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 05 ஆை் நா ன்று ததாடங்கப்பட்டது. 

 இந்தியாமவ ஓர ் உலக ாவிய அ விலான தபாை்மைத் தயாரிப்பு மையைாக 

ளைை்படுதத்ுவளத இதன் ளநாக்கைாகுை். 
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இந்தியா-அசமரிக்கா கடற்பகடப் பயிற்சி 

 இந்தியக் கடற்பமட ைற்றுை் விைானப் பமட ஆகியமவ அதைரிக்கக் கடற்பமடயின் 

தரானால்டு ரகீன் எனுை் ஒரு கடற்பமட விைானந் தாங்கிக் கப்பல் அழிப்புக் குழுவுடனான 

இரை்டு நா ் கடற்பமடப் பயிற்சியிமன ளைற்தகாை்டன. 

 இந்தப் பயிற்சியானது இந்தியப் தபருங்கடல் பிராந்தியப் பகுதியில் நமடதபற்றது. 

 இந்தியக் கடற்பமடயின் ஐ.என்.எஸ். தகாசச்ி ைற்றுை் ளதக் (Teg) ஆகிய ளபாரக்் 

கப்பல்களுை் P-8I ரக நீ ்வரை்புமடய கடல்சார ்ளராந்து விைானை் ைற்றுை் MiG 29K ரக ளபார ்

விைானங்க ் ஆகியமவயுை் இந்தப் பயிற்சியில் பங்ளகற்றன. 

 

சபாலிவுறு நகர விருதுகள் 2020 

 தபாலிவுறு நகரங்க ் திட்டத்தின் கீழ் 2020 ஆை் ஆை்டிற்கான தபாலிவுறு நகர விருதுக ் 

அறிவிக்கப் பட்டு ் ன. 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கான இந்தியப் தபாலிவுறு நகர விருதிற்கான பட்டியலில் உதத்ரப் 

பிரளதச ைாநிலைானது முன்னைியில் உ ் து. 

 ைத்தியப் பிரளதசை் இரை்டாமிடத்திலுை் தமிழ்நாடு மூன்றாை் இடத்திலுை் உ ் ன. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் ஆற்றிய சிறப்பான தசயல்திறனுக்காக சூரத் ைற்றுை் இந்ளதார ்

ஆகியமவ சிறந்த தபாலிவுறு நகரங்களுக்கான விருதிமனப் தபற்று ் ன. 

 சை்டிகருக்கு சிறந்த ஒன்றியப் பிரளதச விருதானது வழங்கப் பட்டு ் து. 

 இந்த விருதுக ானது மூன்று நகர ளைை்பாட்டுத் திட்டங்க ் ததாடங்கப்பட்டதன் ஆறாை் 

ஆை்டு நிமறவிமனக் குறிக்குை் வமகயில் அறிவிக்கப்பட்டு ் ன. 

 அமவ, 

o தபாலிவுறு நகரங்க ் திட்டை், 

o நகரப்்புற புத்துயிரப்்பு  ைற்றுை் ைாற்றத்திற்கான அடல் திட்டை் (அை்ருத)் ைற்றுை் 

o பிரதான் ைந்திரி ஆவாஸ் ளயாஜனா – நகரப்்புறத் திட்டை் ஆகியமவயாகுை் 

 

 

பினாகா ஏவுககண – தமம்படுத்தப்பட்ட வடிவம் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ளைை்பாட்டு அமைப்பானது வரை்பு அ வு ளைை்படுதத்ப் 

பட்ட பினாகா ஏவுகமையிமன தவற்றிகரைாக ளசாதமன தசய்து உ ் து.  
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 இந்தச ் ளசாதமனயானது ஒடிசாவின் சந்திப்பூரிலு ்  ஒருங்கிமைந்த ளசாதமனத ்

த த்தில் ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

 122 மி.மீ. உ ்விட்டை் தகாை்ட இந்த ஏவுகமைக ானது பல்குழாய் உ ் க (ைல்டிளபரல்) 

ஏவுகமை ஏவு வாகனத்மதப் பயன்படுதத்ி  ஏவப் படுகின்றன. 

 இந்த ளைை்படுதத்ப்பட்ட வடிவைானது உயர ் ஆற்றல் தபாருட்க ் ஆராய்சச்ி 

ஆய்வகதத்ுடன் இமைந்து புளனமவச ்ளசரந்்த ளபாரத்் த வாடங்க ் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் 

ளைை்பாட்டு நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டது. 

 இமவ நாக்பூரிலு ்  எக்னாமிக் எக்ஸ்ப்ள ாசிவ்ஸ் என்ற நிறுவனதத்ின் உற்பத்தி 

ஆதரவிமனப் தபற்று ் ன. 

 இந்த ளைை்படுதத்ப்பட்ட ஏவுகமை அமைப்பானது 45 கி.மீ. ததாமலவு வமரயில் மவக்கப் 

பட்டு ்  இலக்குகம த் தாக்கி அழிக்கக் கூடுை். 

 

இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டு விமானந் தாங்கிக் கப்பல் 

 உ ்நாட்டிளலளய தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதலாவது விைானந் தாங்கிக் 

கப்பலானது 2020 ஆை் ஆை்டில்  பமடயில் ளசரக்்கத் திட்டமிடப்பட்டு ் து. 

 பமடயில் இமைக்கப் பட்ட பிறகு இந்தியாவின் முதல் விைானந்  தாங்கிக் கப்பலின் 

நிமனவாக அதற்கு ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த் எனப் தபயரிடப் படுை். 

 இந்த உ ்நாட்டு விைானந் தாங்கிக் கப்பலானது ஒரு தபாது தனியார ்கூட்டிமைவின் கீழ் 

ளகர ாவின் தகாசச்ியில் அமைந்து ்  தகாசச்ின் கப்பல்கட்டுை் த த்தில் கட்டமைக்கப் 

பட்டு வருகிறது. 

 

டிஜிட்டல் திறன் வாககயர ்(ொம்பியன்ஸ்) திட்டம் 

 

 ளதசிய திறன் ளைை்பாட்டுக் கழகை் ைற்றுை் வாட்ஸ் அப் ஆகியமவ இமைந்து டிஜிட்டல் 

திறன் வாமகயர ் திட்டதத்ிமனத் ததாடங்குவதற்கான தனது கூட்டைிமயப் பற்றி 

அறிவிதத்ு ் ன. 
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 இது இந்திய இம ஞரக்ம  ளவமலவாய்ப்பிற்கு ஏற்றவரக் ாக ைாற்றுவதற்காக 

அவரக்ளுக்கு டிஜிட்டல் திறன்கம ப் பயிற்றுவிப்பமத ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 

 இந்தக் கூட்டிமைவானது வாட்ஸ்அப் டிஜிட்டல் திறன் அகாடமி,  பிரதான் ைந்திரி தகௌசல் 

ளகந்த்ரா ைற்றுை் வாட்ஸ்அப் வரத்த்க தசயலிப் பயிற்சி வகுப்புக ் என்ற வமகயில் 

ஒதத்ுமழப்பிற்கான இரு பரவலான பிரிவுகம  அமடயா ை் காை்கிறது.  

 

பரிவரத்்தன் ததரத்ல் அறக்கட்டகள 

 பரிவரத்த்ன் ளதரத்ல் அறக்கட்டம யானது 2019-20 ஆை் ஆை்டில் ளதரத்ல் பதத்ிரங்க ் 

மூலை் பிரல்ா எனுை் குழுைத்திடமிருந்து தபற்ற 3 ளகாடி ரூபாமய அநாைளதயைாக 

ததரிவித்து ் து. 

 ஒரு ளதரத்ல் அறக்கட்டம யானது தபயர ் ததரிவிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளுக்குப் 

தபருநிறுவன நன்தகாமடகம  வழங்குவதற்காக ளவை்டி ளதரத்ல் பதத்ிரங்கம  

பயன்படுதத்ுவது இதுளவ முதன்முமறயாகுை். 

 ைக்க ாட்சி சீரத்ிருதத்ங்களுக்கான சங்கைானது (Association for Democratic Reforms) ளதரத்ல் 

பத்திரங்கம  இதற்காகப் பயன்படுத்துவது 2013 ஆை் ஆை்டு ளதரத்ல் அறக்கட்டம த் 

திட்டை் ைற்றுை் 1962 ஆை் ஆை்டு வருைான வரி விதிக ் ஆகியவற்றின் கீழ் நீதித ்

தன்மைக்குப் புறை்பானது எனக் குற்றை் சாட்டி உ ் து. 

ததரத்ல் அறக்கட்டறளத் திட்டம்,  2013 

 ளதரத்ல் அறக்கட்டம  என்பது எந்ததவாரு நபரிடமிருந்துை் தபறப்படுை் 

நன்தகாமடகம ப் தபற்று ஒழுங்கான முமறயில் மகயாளுவதற்காக இந்தியாவில் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இலாப ளநாக்கைற்ற அமைப்பாகுை். 

 இந்தத் திட்டைானது ைத்திய ளநரடி வரிக ் வாரியத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டதாகுை். 

 ளதரத்ல் அறக்கட்டம க ் தபறுை் பங்க ிப்புகம  அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழங்குவளத 

அதனுமடய முதன்மை ளநாக்கைாகுை். 

 தவ ிநாட்டுக் குடிைகன்க ் (அ) நிறுவனங்க ிடமிருந்து நன்தகாமடயிமனப் 

தபறுவதற்கு இவற்றிற்கு அனுைதி கிமடயாது. 

 ளதரத்ல் அறக்கட்டம யானது பின்வருவனவற்றின் மூலை் தன்னாரவ்ப் 

பங்க ிப்புகம ப்  தபறலாை். 

o இந்தியக் குடிைகன், 

o இந்தியாவில் பதிவு தசய்யப்பட்ட நிறுவனை் ைற்றுை் 

o இந்தியாவிலு ்  ஒரு நிறுவனை் (அ) இந்துக் குடுை்பை் (அ) தனிநபர ் சங்கை் (அ) 

தனிநபர ்அமைப்பு 

 

தகாதவாவாக்ஸ் 

 சீரை் இந்திய நிறுவனைானது ளகாளவாவாக்ஸ் தடுப்பு ைருந்தின் முதல் ததாகுதியின் 

உற்பத்திமயத் ததாடங்கி உ ் து. 

 இது ளநாவாவாக்ஸ் நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்து ஆகுை். 

 ளநாவாவாக்ஸ் என்பது ஓர ்அதைரிக்க உயிரித் ததாழில்நுட்ப நிறுவனைாகுை். 
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கடல்பறகவத் திட்டம் 

 இது இந்தியாவின் கடற்பமடக்கான ஒரு மிகப்தபரிய உ ்கட்டமைப்புத் திட்டைாகுை். 

 இந்தியாவின் ளைற்குக் கடற்கமரயில் காரவ்ார ் (கரந்ாடகை்) எனுை் இடதத்ில் ஒரு 

கடற்பமடத் த த்திமன உருவாக்குவளத இந்தத் திட்டத்தின் ளநாக்கைாகுை். 

 இதன் பைிக ் நிமறவமடந்தால் இந்தியக் கடற்பமடக்கு ளைற்குக் கடற்கமரயில் 

மிகப்தபரிய ஒரு கடற்பமடத் த ைானது கிமடக்கப் தபறுை். 

 ளைலுை் சூயஸ் கால்வாயின் கிழக்குப் பகுதியிலு ்  ஒரு மிகப்தபரிய கடற்பமடத் 

த ைாகவுை் இது வி ங்குை். 

 

 

FAME II திட்டம் – நீட்டிப்பு   

 FAME அல்லது கலப்பு & மின்சார வாகனங்க ின் உற்பத்தி ைற்றுை் அவற்மறத் துரிதைாக 

நமடமுமறக்குக் தகாை்டு வருதல் (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric 

Vehicles – FAME) திட்டத்தின் முதல் கட்டைானது 2015 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் 01 அன்று 

ததாடங்கப் பட்டது. 

 இது 2019 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்31 வமர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் இரை்டாை் கட்டைானது (FAME – 2) 2019 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரல் 01 முதல் 2022 

ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்31 வமரயில் நிரை்யிக்கப்பட்டது. 

 தற்ளபாது ைதத்ிய அரசானது இந்தத் திட்டத்மத 2024 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ் 31 வமர 

நீட்டித்து ் து.  
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அக்னி – பிகரம்   

 அக்னி ரக ஏவுகமை வரிமசயில் அக்னி – பிமரை் என்ற புதிய ஒரு ஏவுகமைமய 

ஒடிசாவின் கடற்கமரப் பகுதியில் இந்தியாவானது தவற்றிகரைாகப் பரிளசாதமன 

தசய்து ் து. 

 அணு ஆயுதங்கம ச ் சுைந்து தசல்லுை் திறன் தகாை்ட இந்த ஏவுகமையானது 

முழுமையாக கலப்புப் தபாருட்க ால் ஆனதாகுை். 

 அக்னி பிமரை் ஆனது 1000 முதல் 2000 கிளலா மீட்டர ்வமர தசன்று இலக்மகத் தாக்கி 

அழிக்க வல்லது. 

 

NTPC – எரிெக்திக்கான குறுகிய கால இலக்குகள் 

 ளதசிய அனல்மின் நிமலய நிறுவனைானது (National Thermal Power Corporation – NTPC)  

எரிசக்தி மீதான ஐ.நா.வின் உயரை்ட்ட ளபசச்ுவாரத்்மதயின் ஓர ் அங்கைாக தனது 

எரிசக்திக்கான குறுகிய கால இலக்குகம  அறிவித்து ் து. 

 இந்தியாவில் இந்த அறிவிப்பிமன தவ ியிட்ட முதல் எரிசக்தி நிறுவனை் எனுை் 

தபருமைமய NTPC நிறுவனை் தபற்று ் து. 

 NTPC நிறுவனைானது ஆற்றல் அமைசச்கதத்ின் கீழ் இயங்குை் இந்தியாவின் மிகப் தபரிய 

ஆற்றல் உற்பத்தி நிறுவனைாகுை். 

 2032 ஆை் ஆை்டிற்கு ் 60 GW திறனுமடய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மையத்மத 

நிறுவுவதற்கு NTPC நிறுவனை் இலக்கு நிரை்யிதத்ு ் து. 

 ளைலுை் 2032 ஆை் ஆை்டுக்கு ் நிகர ஆற்றல் தசறிவிமன 10% வமர குமறப்பமதயுை் 

இந்த நிறுவனை்  இலக்காகக் தகாை்டு ் து. 
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தங்கும் விடுதிகள் 50 – 2021 அறிக்கக 

 பிராை்ட் மபனான்ஸ் எனுை் நிறுவனைானது உலகை் முழுவதுமு ்  தங்குை் விடுதிக ில் 

மிகவுை் வலுவான நிறுவனை் என தாஜ் விடுதியிமன ைதிப்பிட்டு ் து. 

 இந்த அறிவிப்பானது உலகின் முன்னைி ைதிப்பீட்டு ஆளலாசக  ளசமவ வழங்குை் 

நிறுவனைான பிராை்ட் மபனான்ஸ் நிறுவனதத்ின் வருடாந்திர அறிக்மகயான ‘தங்குை் 

விடுதிக ் 50 – 2021’ எனுை் ஒரு அறிக்மகயில் தவ ியிடப்பட்டது. 

 இந்த  அறிக்மகயானது உலதகங்கிலுை் உ ்  ைதிப்பு மிக்க ைற்றுை் வலுவான தங்குை் 

விடுதி நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரை் அ ிக்கிறது. 

 தாஜ் விடுதியானது இந்திய தங்குை் விடுதிக ் (Indian Hotels Company Limited) நிறுவனதத்ின் 

துமை நிறுவனைாகுை. 

 இந்திய தங்குை் விடுதிக ் நிறுவனைானது ஜாை்தசட்ஜி டாட்டா அவரக் ால் நிறுவப் 

பட்டதாகுை். 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

Steadfast Defender 21 war games 

 ரஷ்யாவுடனான பிரசச்ிமனக ் அதிகரிதத்ு வருவமதயடுத்து ஐளராப்பாவில் “Steadfast 

Defender 21 war games” எனுை் ஒரு இராணுவப் பயிற்சியிமன வட அட்லாை்டிக் ஒப்பந்த 

அமைப்பானது (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) ஏற்பாடு தசய்து ் து. 

 இதில் NATOவின் பமடக ், ளபாரக்்கப்பல்க ் ைற்றுை் டஜன் கைக்கான விைானங்க ் 

பங்ளகற்கின்றன. 

 அட்லாை்டிக் தபருங்கடலினூளட ஐளராப்பாவின் வழியாக கருங்கடல் பகுதி வமர 

இராணுவப் பயிற்சிக ் ளைற்தகா ் ப் படுகின்றன. 

 இந்தப் பயிற்சியானது தனது உறுப்பினரக் ில் ஏளதனுை் ஒரு நாட்டின் மீது தாக்குதல் 

நடத்தப் பட்டாலுை் 30 நாட்டு இராணுவ அமைப்புகளுை் எதிரத்்துச ்தசயல்படுை் என்பமத 

உைரத்த்ுை் ளநாக்கில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டு ் து. 

 

 

இனப்படுசகாகலக்கான சபாறுப்பு - சஜரம்னி 

 ஒரு நூற்றாை்டுக்கு முந்மதய தனது காலனிதத்ுவ ஆட்சியின் ளபாது தற்ளபாமதய 

நமீபியா பகுதியில் வாழ்ந்த தஹளரளரா ைற்றுை் நைா இன ைக்களுக்கு எதிராக 

ளைற்தகாை்ட இனப்படுதகாமலக்கான தபாறுப்பிமன தஜரை்னி முதன்முமறயாக 

ஒப்புக் தகாை்டு ் து.  

 ளைலுை், நமீபியாவில் தசயல்படுதத்ப் படுை் சமுதாயத் திட்டங்களுக்கு உதவி 

வழங்குவதற்காக 1.1 பில்லியன் யூளரா (1.2 பில்லியன் டாலர)் ததாமகமய தஜரை்னி 

அறிவிதத்ு ் து. 

 1904 ைற்றுை் 1908 ஆகியவற்றுக்கு இமடப்பட்ட காலகட்டதத்ில் தஹளரளரா ைற்றுை் நைா 

பழங்குடியின ைக்க ் தஜரை்னிய காலனிதத்ுவ ஆட்சிமய எதிரத்்துப் ளபாராடியமதத ்

ததாடரந்்து தஜரை்னிய காலனிதத்துவ ஆட்சியரக் ் பல்லாயிரக்கைக்கான ஆை்க ், 

தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதகம க் தகான்று குவிதத்னர.்  

 வாட்டரத்பரக்் ளபார ்என்ற இந்தப் ளபாரில் தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதக ் உட்பட 80000 

தஹளரளரா இன ைக்க ் பாமலவனதத்ின் வழிளய தஜரை்னியப் பமடயினால் 

துரதத்ியடிக்கப்பட்டனர.் 
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சகாதரானா கவரஸ்களுக்கானப் சபயரக்ள் 

 

 உலதகங்கிலுை் உருவாகி வருை் தகாளரானா மவரசின் புதிய ைாற்றுருக்களுக்குப் 

தபயரிடுவதற்காக உலக சுகாதார அமைப்பு பல தபயரக்ம ப் பரிந்துமரத்து ் து. 

 முதன்முதலில் இந்தியாவில் கை்டறியப்பட்ட B.1.617.2 எனுை் ைாற்றுருவிற்கு ‘தடல்டா’ 

எனப் தபயரிடப் பட்டு ் து. 

 இந்தியாவில் கை்டறியப்பட்ட B.1.617.1 ைாற்றுருவிற்கு ‘கப்பா’ எனப் தபயரிடப் பட்டு 

உ ் து. 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் ைாற்றுருவிற்கு ‘ஆல்பா’ எனப் தபயரிடப் பட்டு ் து. 

 

2021 ஆம் ஆண்டு BRICS சவளியுறவு அகமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

 2021 ஆை் ஆை்டு BRICS தவ ியுறவு அமைசச்ரக் ் சந்திப்பிமன இந்தியா ஏற்பாடு தசய்து 

அதற்குத்  தமலமை தாங்கியது. 

 2012 ைற்றுை் 2016 ஆை் ஆை்டுகம த் ததாடரந்்து இந்திய நாடானது மூன்றாவது 

முமறயாக இந்தச ்சந்திப்பிற்குத் தமலமை தாங்குகிறது. 

 இந்தியாவின் தவ ியுறவுத் துமற அமைசச்ரான S. தஜய்சங்கர ் அவரக் ் காதைாலி 

வாயிலாக இந்தச ்சந்திப்பிற்குத் தமலமை தாங்கினார.் 

  

தகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துககள கலந்து பயன்படுத்துதல் 

 ஆஸ்ட்ராதசனிகா, ஃமபசர ்ைற்றுை் ைாதடரன்ா ஆகிய ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகம  

இரு தவமைக ில் ைாற்றி ைாற்றி கலந்து பயன்படுத்துவதற்கு கனடா நாடானது 

பரிந்துமர தசய்து ் து. 

 ளநாய் எதிரப்்பு மீதான ளதசிய ஆளலாசமனக் குழுவானது சில குறிப்பிட்ட சையங்க ில் 

ஆக்ஸ்ளபாரட்ின் ஆஸ்ட்ராதசனிகா, பளயான்தடக்கின் ஃமபசர ் (அ) ைாதடரன்ா 

ைருந்துகம  கலந்து பயன்படுத்த கனடா ைக்களுக்குப் பரிந்துமர தசய்து ் து. 

 ஆஸ்ட்ராதஜனிகா ைற்றுை் ஃமபசர ் தடுப்பு ைருந்துகம  கலந்து உபளயாகிப்பது 

பாதுகாப்பானது எனவுை் ளைலுை் ததாற்று ளநாயிமனத் தடுப்பதில் அது சிறந்த ஒரு 

தசயல்திறமனக் தகாை்டிருக்குை் எனவுை் ஆராய்சச்ிக ் குறிப்பிடுகின்றன. 
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 முதல் தவமையில் ஆஸ்ட்ராதஜனிகா ைருந்திமன எடுத்துக் தகாை்டு இரை்டாவது 

தவமையில் ைாதடரன்ா (அ) மபசர ் ைருந்திமன எடுதத்ுக் தகா ்  பரிந்துமரக்கப் 

பட்டு ் து.  

 

கெதனாவாக் – உலக சுகாதார அகமப்பின் ஒப்புதல்  

 சீனாவின் மசளனாவாக் பளயாதடக் நிறுவனதத்ின் ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்திமன 

உலக வில் பயன்படுதத்ுவதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பானது ஒப்புதல் வழங்கி உ ் து.  

 18 வயதிற்கு ளைற்பட்டவரக்ளுக்கு இந்த ைருந்திமன உபளயாகிக்கக் ளகாரி உலக சுகாதார 

அமைப்பு பரிந்துமரத்து ் து.  

 இந்த ைருந்திமன இரை்டு தவமைக ில் அ ிக்கத் திட்டமிடப்பட்டு ் து ைற்றுை் 

இதற்கான கால இமடதவ ியானது 2 முதல் 4 வாரங்க ாகுை். 

 அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் ஒப்புதல் தபற்ற ைற்ற தடுப்பு 

ைருந்துக ் மபசர ் ைற்றுை் பளயான்தடக் SE, ஜான்சன் & ஜான்சன், ஆஸ்ட்ரா தசனிகா 

ைற்றுை் ைாதடரன்ா ஆகிய நிறுவனங்க ின் தடுப்பு ைருந்துக ் ஆகுை்.  

 

இொக் சஹரத்ொக் – இஸ்தரலின் அதிபர ்

 இஸ்ளரலிய மூதத் அரசியல்வாதியான இசாக் தஹரள்சாக் (Isaac Herzog) அவரக் ் இஸ்ளரல் 

நாட்டின் அதிபராக ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் ார.் 

 60 வயதான  தஹரள்சாக் இஸ்ளரலின் 11வது  அதிபராவார.்  

 ரியூதவன் ரிவ்லின் (Reuven Rivlin) என்பவரின் ஏழு வருட ஆட்சிக் காலைானது 2021 ஆை் 

ஆை்டு ஜூமல ைாததத்ில் முடிவமடவமதத் ததாடரந்்து இவர ்அதிபராகப் தபாறுப்பு ஏற்க 

உ ் ார.்  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் நிகலயான தபாக்குவரத்து மீதான உலகளாவிய மாநாடு  

 ஐக்கிய நாடுக ின் நிமலயான ளபாக்குவரதத்ு மீதான 2வது உலக ாவிய ைாநாடானது 

சீனாவிலு ்  தபய்ஜிங்கில் நமடதபற உ ் து. 

 உலக வில் நிமலயான ளபாக்குவரத்து எனுை் ஒரு நிமலமய அமடவதற்கான 

வாய்ப்புக ், சவால்க ் ைற்றுை் தீரவ்ுக ் குறிதத் ஈடுபாட்டிமனச ் தசலுத்துவதற்கான 

வாய்ப்பிமன இது வழங்குை். 

 இதன் முதன் ைாநாடானது 2016 ஆை் ஆை்டில் துரக்்தைனிஸ்தானிலு ்  அஸ்காபாத் 

எனுமிடதத்ில் நமடதபற்றது.  
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உலக சுகாதார மன்றத்தின் தகலவர்  

 பூடான் நாடானது முதன்முமறயாக உலக சுகாதார ைன்றதத்ின் தமலமைப் 

தபாறுப்பிமன ஏற்று ் து. 

 அந்நாட்டின் சுகாதார அமைசச்ரான தடசத்சன் வாங்ளைா அவரக் ் (Dechen Wangmo) உலக 

சுகாதார ைன்றதத்ின் தமலவராகத் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

 உலக சுகாதார ைன்றைானது உலக சுகாதார அமைப்பின் உயரிய முடிதவடுக்குை் ஒரு 

அமைப்பாகுை். 

 

உலகின் நிகலயான தமம்பாட்டு உெச்ி மாநாடு 2021 

 ைத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனை்  ைற்றுை் பருவநிமல ைாற்றதத்ிற்கான அமைசச்ர ்பிரகாஷ் 

ஜவளடகர ்அவரக் ் இந்த ைாநாட்டிற்குத் தமலமை ஏற்றார.் 

 இந்த ைாநாட்டில் பூமியிலு ்  85% நீரானது ளவ ாை் துமறக்கு ைட்டுளை பயன்படுதத்ப் 

படுகிறது என அவர ்கூறினார.்  

 எனளவ ளவ ாை் துமறயில் நீர ் வ ங்காப்பு முமறகம ப் பயன்படுத்தி நைக்குக் 

கிமடக்கப் தபற்று ்  நீரவ் ங்கம  திறன்மிகு முமறயில் பயன்படுத்த ளவை்டுை். 

 2021 ஆை் ஆை்டு உலக நிமலயான ளைை்பாட்டு உசச்ி ைாநாடானது “Redefining Our Common 

Future : Safe & Secure Environment For All” எனுை் கருத்துருமவ மையைாகக் தகாை்டு நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இது ஆற்றல் ைற்றுை் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படுை் ஒரு வருடாந்திர 

நிகழ்வாகுை். 

 இது பல்ளவறு பங்குதாரரக்ம  ஒளர இடதத்ில் திரட்டி உலக சமூகதத்ிற்கு நன்மை 

பயக்குை் வமகயிலான தீரவ்ுகம  வழங்குவதற்காக நடதத்ப்படுை் ஒரு ைாநாடாகுை். 

 

 

சிவப்புெ ்சுற்றுலா (செஞ்சுற்றுலா) 

 இந்த ஆை்டு சீனப் தபாதுவுமடமைக் கட்சியானது தனது 100வது ஆை்டு நிமறமவக் 

தகாை்டாடுை் நிமலயில் அந்த நாட்டில் சிவப்புச ் சுற்றுலாவின் புகழானது தவகுவாக 

ஓங்கியு ் து. 

 2004  ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்ட இந்த சிவப்புச ் சுற்றுலா ஆனது அந்நாட்டின் 

தபாதுவுமடமைக் கட்சியின் வரலாற்றுடன் ததாடரப்ுமடய கலாசச்ார ைற்றுை் வரலாற்று 

முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த இடங்களுக்கு சுற்றுலா ளைற்தகா ்வதாகுை். 
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 இது ஒரு நவீன சீன நாட்டிமன உருவக்குவதற்காக அந்நாட்டின் தபாதுவுமடமைக் 

கட்சியின் தமலவரக் ் ஆற்றிய தியாகங்கம ப் பற்றி ைக்களுக்கு நிமனவு படுதத்ுகிறது. 

 

 

ெரவ்ததெ கநட்ரஜன் முன்சனடுப்பு மாநாடு 

 

 சமீபதத்ில் 8வது சரவ்ளதச மநட்ரஜன் முன்தனடுப்பு ைாநாடானது காதைாலி வாயிலாக 

நமடதபற்றது. 

 இது சுற்றுசச்ுழல் பிரசச்ிமனக ் மீதான அறிவியல் குழு ைற்றுை் சரவ்ளதசப் புவியியல் – 

உயிரக்் ளகா த் திட்டை் ஆகியவற்றின் நிதியுதவியின் கீழ் 2003 ஆை் ஆை்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது மூன்றாை்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடதபறுை் ஒரு நிகழ்வாகுை்.  

 இது ளவ ாை்மை, ததாழில்துமற, ளபாக்குவரதத்ு, ைை், நீர ் ைற்றுை் காற்று 

ளபான்றவற்றில் காைப்படுை் எதிரவ்ிமன தசயல்திறனுமடய மநட்ரஜன் (reactive nitrogen) 

மூலக்கூறுகம  மகயாளுை் உலக அறிவியலா ரக்ம  ஒன்று திரட்டுகிறது. 

 ஒரு எதிரவ்ிமன தசயல்திறனுமடய மநட்ரஜமனக் மகயா  ளவை்டி 

வருங்காலதத்ிற்கான முழுமையான ளைலாை்மைமய ளைை்படுத்துவதற்காக முடிவுக ், 

கருதத்ுக ் ைற்றுை் ளநாக்கங்க ் ளபான்றவற்மற தகா ்மக வகுப்பு அமைப்புக ் ைற்றுை் 
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அது சாரந்்த பிற பங்குதாரரக் ிமடளய பரிைாறிக் தகா ்வமத ஊக்குவிப்பளத இதன் 

ளநாக்கைாகுை். 

 இந்தத் திட்டைானது தற்ளபாது Future Earth அமைப்பின் நீை்டகால பங்குதாரர ்ஆக உ ் து. 

 

G7 சுகாதார அகமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு 

 G7 அமைப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகம ச ் ளசரந்்த சுகாதார அமைசச்ரக் ் சந்திப்பு 

ஒன்றிமன பிரிட்டன் ஏற்பாடு தசய்தது. 

 வ ரந்்து வருை் நாடுக ில் சுகாதார நிமலமய ளைை்படுதத்ுவதற்கான முயற்சிக ின் 

முன்ளனற்றை் மீதான G7 அறிக்மகயுை் இந்த சந்திப்பில் தவ ியிடப்பட்டது.  

 இசச்ந்திப்பின் ளபாது தகாளரானா தடுப்பு ைருந்துகம  சைைான முமறயில் தபறுதல் 

என்பது தசயல்பாட்டு நிரலில் முதன்மையானதாக இடை் தபற்றிருந்தது.  

 

I - familia 

 இது காைாைல் ளபான நபரக்ம க் கை்டறிவதற்கான ஓர ் உலக ாவியத் தரவுத ்

த ைாகுை்.  

 இது பன்னாட்டுக் காவலகத்தினால் (Interpol) ததாடங்கப்பட்டு ் து.  

 இது குடுை்ப உறுப்பினரக் ின் ைரபணுமவக் தகாை்டு காைாைல் ளபான நபரக்ம க் 

கை்டறிய உதவுகிறது.  

 ளைலுை், உறுப்பினர ்நாடுக ில் உ ்  தீரக்்கப்படாத குற்றவியல் வழக்குகம  (Cold cases) 

தீரக்்கவுை் ளவை்டி இது காவலரக்ளுக்கு உதவுை்.  

 

 

துல்ொ படுசகாகல 

 1921 ஆை் ஆை்டு நமடதபற்ற துல்சா என்ற படுதகாமலமயப் பதவியிலிருக்குை் ளபாது 

அதிகாரப் பூரவ்ைாக ஒப்புக் தகாை்ட முதல் அதைரிக்கத் தமலவர ்அதிபர ்ளஜா மபடன் 

ஆவார.் 
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 இது அதைரிக்காவின் நவீனகால வரலாற்றில் நிகழ்ந்த இனதவறி சாரந்்த ளைாசைான 

சை்பவங்க ில் ஒன்றாகுை். 

 துல்சா நகரைானது ஆப்பிரிக்க அதைரிக்கரக்ளுக்கான ஓர ் அதிகாரப்பூரவ்ைற்றப் 

புகலிடைாக திகழுை் நகரைாக அறியப் படுகிறது. 

 இது அதைரிக்காவின் ‘Black Wall Street’ (கறுப்பு தடுப்புத் ததரு) எனவுை் அமழக்கப் படுகிறது. 

 

தாவரப் பூெச்ியினங்கள் மீது பருவநிகல மாற்றத்தின் தாக்கம் 

 உைவு ைற்றுை் ளவ ாை் அமைப்பு ைற்றுை் தாவரப் பாதுகாப்பு உடன்படிக்மக ஆகியமவ 

இமைந்து தாவரப் பூசச்ியினங்க ் மீது பருவநிமல ைாற்றதத்ின் தாக்கை் குறித்த 

அறிவியல்பூரவ் ைறுசீராய்வு எனுை்  அறிக்மகமய தவ ியிட்டு ் ன. 

 இந்த அறிக்மகயானது இத்தாலியிலு ்  துரின் பல்கமலக்கழகத்மதச ் ளசரந்்த ைரியா 

தலாளடாவிகா ைற்றுை் 10 இமை ஆசிரியரக் ் ஆகிளயாரால் இமைந்து தயாரிக்கப் 

பட்டதாகுை்.  

 பருவநிமல ைாற்றைானது தாவரப் பூசச்ியினங்க ில் எவ்வித  தாக்கத்மத 

ஏற்படுதத்ுகின்றன என்பமதயுை் அதனால் தாவர ஆளராக்கியத்தில் ஏற்படுை் விம வுக ் 

பற்றியுை்  குறிப்பிட்டுக் காட்டுவதிளலளய இந்த அறிக்மக அதிக ஈடுபாடு தசலுதத்ுகிறது.  

 ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் உலகின் 40 சதவீத ளவ ாை் பயிரக் ் பூசச்ிக ால் அழிக்கப் 

படுவதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

 

FORTUNE 500 

 Fortune நா ிதழானது தனது 67வது Fortune 500 எனுை் பட்டியமல அறிவிதத்ு ் து. 

 இது ஒவ்தவாரு நிதி ஆை்டின் வருவாமயப் தபாருத்து அதைரிக்காவிலு ்  மிகப் தபரிய 

நிறுவனங்கம  பட்டியலிடுை் ஒரு வருடாந்திரப் பட்டியல் ஆகுை்.  

 இப்ளபாது 2020 ஆை் நிதியாை்டிற்கான பட்டியல் தவ ியிடப் பட்டு ் து. 

 வால்ைாரட்் நிறுவனைானது  ததாடரந்்து 9வது ஆை்டாக இப்பட்டியலில் (2021 ஆை் ஆை்டு) 

முதலிடத்மதப் தபற்று ் து.  

 அளைசான் நிறுவனமுை் தனது இரை்டாமிடத்மதத் தக்க மவதத்ு ் து. 

 ஆப்பி ் நிறுவனைானது மூன்றாமிடத்மதப் தபற்று ் து. 

 CVS தஹல்த் நிறுவனைானது நான்காமிடதத்ில் உ ் து.  

 ஒரு தபை் தமலமை நிரவ்ாகி (களரன் லிஞ்ச)் அதிகாரியின் கீழ் இயக்கப் பட்டு உயரத்ர 

வரிமசயில் இடை் தபற்ற நிறுவனை் எனுை் வரலாற்மற, CVS தஹல்த் நிறுவனைானது 

பமடதத்ு ் து. 

 

இயற்ககக்கான நிதி நிகல குறித்த அறிக்கக 

 இந்த அறிக்மகயானது இயற்மக சாரந்்த தீரவ்ுகளுக்கான முதலீட்டு வரவுகம  ைதிப்பீடு 

தசய்கிறது.  

 ளைலுை், பருவநிமல ைாற்றை், உயிரிப் பல்லுயிரப்் தபருக்கை் ைற்றுை் நிலசச்ீரழிவு (ரிளயா 
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உடன்படிக்மகயில் நிரை்யிக்கப்பட்ட மூன்று இலக்குக ்) ளபான்றவற்றில் 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்குகம  அமடவதற்குத ் ளதமவயான வருங்கால முதலீடு 

ளபான்றவற்மற இது அமடயா ை் கை்டறிகிறது.  

 இந்த அறிக்மகயானது ஐக்கிய நாடுக ் சுற்றுசச்ூழல் திட்டை், உலகப் தபாரு ாதார 

ைன்றை் ைற்றுை் நிலச ் சீரழிவின் தபாரு ியல் (Economics of Land Degradation) எனுை் 

அமைப்புக ால் ஒன்றிமைந்து உருவாக்கப் பட்டதாகுை். 

 இயற்மக சாரந்்த தீரவ்ுக ் (Nature Based Solutions) என்பமவ சமூக-சுற்றுசச்ூழல் 

சவால்கம  எதிரத்கா ்வதற்காக இயற்மகயிமன நிமலயான முமறயில் ளைலாை்மை 

தசய்தல் ைற்றுை் நிமலயான முமறயில் பயன்படுத்துதல் என்பதாகுை்.  

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெகபயின் தகலவர ்

 ைாலத்தீவு நாட்டின் தவ ியுறவுத் துமற அமைசச்ர ்அப்துல்லா சாஹீத் ஐக்கிய  நாடுக ் 

தபாது சச்மபயின் தமலவராகத் (2021-22) ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் ார.் 

 அப்துல்லா சாஹீத் அவரக் ், ஆப்கானிஸ்தானின் முன்னா ் தவ ியுறவுத் துமற 

அமைசச்ர ்சல்ைாய் ரதசௌல் என்பவமர எதிரத்த்ு தவற்றிப் தபற்றார.் 

 ைாலத்தீவு நாடானது முதன்முமறயாக ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்சமபயின் தமலமைப் 

தபாறுப்மப ஏற்க உ ் து. 

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயின் தமலமைப் தபாறுப்பிற்கான ளதரத்லானது 

ஒவ்தவாரு ஆை்டுை் நடதத்ப்படுை். 

 

ஓபன் ஸ்ககஸ் ஒப்பந்தம் - ரஷ்யா விலகல் 

 ரஷ்ய அதிபர ் வி ாடிமிர ் புதின் அவரக் ் ஓபன் ஸ்மகஸ் ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து ரஷ்யா 

விலகுவமத அதிகாரப்பூரவ்ைாக்குை் ஒரு சட்டதத்ில் மகதயழுத்திட்டு ் ார.் 
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 2020 ஆை் ஆை்டில் அதைரிக்க நாடானது இந்த ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து விலகியமதத் 

ததாடரந்்து இந்த முடிவு ளைற்தகா ் ப்பட்டு ் து. 

 ஓபன் ஸ்மகஸ் ஒப்பந்தை் (திறந்த வான்தவ ி) என்பது ஒப்பந்த நாடுகளுக்கு ைற்தறாரு 

நாட்டினுமடய இராணுவப் பமடக ின் தகவல்கம ச ்ளசகரிக்க அனுைதி வழங்குை் ஒரு 

சரவ்ளதச ஒப்பந்தைாகுை்.   

 இது தவ ிப்பமடத் தன்மைமய அதிகரிப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தைாகுை்.  

 ரஷ்யா இந்த ஒப்பந்தத்மத மீறியதாக கூறி 2020 ஆை் ஆை்டின் நவை்பர ் ைாததத்ில் 

அதைரிக்கா இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகியது. 

 

அடுகனுமாப் 

 அடுகனுைாப் (அடுதஹல்ை்) என்பது அல்மசைர ் ளநாய்க்குச ் சிகிசம்ச அ ிப்பதற்காக 

அதைரிக்காவின் உைவு ைற்றுை் ைருந்து நிரவ்ாக அமைப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு 

புதிய ைருந்தாகுை்.  

 இது பளயாதஜன் எனுை் நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டு ் து. 

 அல்மசைர ்ளநாயானது மூம யிலு ்  நியூரான்க ின் சிமதவினால் ஏற்படுை் சிமதவுப் 

தபாருட்கம  ஒன்று திர ச ்தசய்கிறது. 

 இது அப்பகுதியில் வீக்கை் ஏற்பட வழிவகுக்கிறது. 

 அடுகனுைாப் என்பது ஓர ்ஓரின நகல் ளநாய் எதிரப்் தபாரு ாகுை். 

 இது மூம யில் வீக்கங்கம  உருவாக்கச ் தசய்யுை் அமைலாய்டு பீட்டா எனுை் புரதை் 

இருப்பமதக் குமறக்குை் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டு ் து. 

 

 

Remain in mexlco சகாள்கக ரத்து 

 டிரை்ப் அரசினுமடய “Remain in Mexico” என்ற தகா ்மகமய தற்ளபாமதய அதைரிக்க அரசு 

ரதத்ு தசய்து ் து. 

 இந்தக் தகா ்மக அதைரிக்காவில் புகலிடை் ளகாருை் ஆயிரக்கைக்கான ைத்திய 

அதைரிக்க நாட்டு அகதிகம  அதைரிக்க நீதிைன்றங்க ில் நிலுமவயில் உ ்  

வழக்குகளுக்காக ளவை்டி தைக்சிளகாவில் காத்திருக்கச ்தசய்து விட்டது. 
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 இந்தக் தகா ்மக ரத்தானமதயடுதத்ு இதில் பதிவு தசய்த 11,000 என்ற அ விலான 

புலை்தபயரந்்ளதாரக் ் புகலிடத்திற்கான ளகாரிக்மகமயத் ததாடரந்்திட  ளவை்டி  

அதைரிக்காவினு ் நுமழவதற்கு அனுைதிக்கப் படுவர.் 

 

குழந்கதத் சதாழிலாளர ்குறித்த உலகளாவிய மதிப்பீட்டு அறிக்கக – 2020   

 சரவ்ளதச ததாழிலா ர ் அமைப்பு ைற்றுை் யுனிதசப் ஆகியமவ இமைந்து குழந்மதத ்

ததாழிலா ர ்குறிதத் ஒரு அறிக்மகமய தவ ியிட்டு ் ன.  

 கடந்த இருபது ஆை்டுக ில் உலக வில் குழந்மதத் ததாழிலா ரக் ின் எை்ைிக்மக 

தவகுவாக அதிகரிதத்ு ் தாக இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டு ் து.  

 தகாளரானா மவரசினால் ஏற்பட்ட தநருக்கடி நிமலயினால் ளைலுை் பல மில்லியன் 

கைக்கான இ ை் குழந்மதக ் ததாழிலில் ஈடுபடுை் நிமல உ ் து என இந்த 

அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டு ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டு நிலவரப்படி குழந்மதத் ததாழிலா ரக் ின் எை்ைிக்மகயானது 160 

மில்லியனாக உ ் து.  

 நான்கு வருடங்க ில் இதன் எை்ைிக்மகயானது  8.4 மில்லியன் அதிகரித்து ் து. 

 துமை சஹாரா ஆப்பிரிக்கா தான் உலகில் மிகவுை் ளைாசைாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதியாகுை். 

 சிறுவரக்ள  அதிகை் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புக ் உ ் து.  

 2020 ஆை் ஆை்டின் ததாடக்கதத்ில் குழந்மதத ் ததாழிலில் ஈடுபட்ட 160 மில்லியன் 

குழந்மதக ில் 97 மில்லியன் குழந்மதக ் சிறுவரக் ாவர.்  

 

ஆபதரஷன் பாஞ்சியா XIV 

 ஆபளரசன் பாஞ்சியா XIV  எனுை் ஒரு நடவடிக்மகயின் கீழ் குறிப்பிட்ட அ விலான 

ளபாலியான இமையத  ைருந்தகங்க ் மூடப்பட்டு ் ன. 

 இந்த நடவடிக்மகயானது ளபாலியான ைற்றுை் சட்டவிளராதைான ைருந்துக ் ைற்றுை் 

ைருத்துவ உற்பதத்ிப் தபாருட்க ின் விற்பமனமய குறி மவதத்ு  தடுக்கிறது. 

 

 பன்னாட்டுக் காவலகத்தால் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்மகயில் 92 நாடுகம ச ்

ளசரந்்த காவல், சுங்கை் ைற்றுை் சுகாதார ஒழுங்குமுமற அதிகாரிக ் ஈடுபட்டனர.்  
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 பன்னாட்டுக் காவலகதத்ின் முதலாவது ஆபளரஷன் பாஞ்சியா நடவடிக்மகயானது 2008 

ஆை் ஆை்டில் ளைற்தகா ் ப்பட்டது.  

 

உலகில் வாழ்வதற்கு மிகவும் ஏதுவான நகரங்கள் குறித்த சபாருளாதார 

வல்லுநரக்ளின் வருடாந்திர ஆய்வறிக்கக 

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான இந்த அறிக்மகயின் படி ளகாவிட்-19  தபருந்ததாற்றானது 

வாழ்வதற்கு ஏதுவான நகரங்க ின் தரநிமலமய உலுக்கியு ் து.  

 தகாளரானா தபருந்ததாற்மறக் மகயா ்வதில் ளைற்தகாை்ட தவற்றிகரைான 

அணுகுமுமறக ின் காரைைாக 2021 ஆை் ஆை்டில் மிகவுை் வாழ்வதற்கு ஏதுவான 

நகரைாக நியுசிலாந்தின் ஆக்லாந்து திகழ்கிறது.  

 இதமனத் ததாடரந்்து, 

o ஜப்பானில் ஒசாகா ைற்றுை் ளடாக்கிளயா, 

o ஆஸ்திளரலியாவில் அடிதலய்ட், 

o நியூசிலாந்தின் தவல்லிங்டன் ஆகிய  நகரங்க ் இடை்தபற்று ் ன. 

 சிரியாவின் உ ்நாட்டுப் ளபார ்காரைைாக டைாஸ்கஸ் நகரில் வாழ்க்மக நிமலயானது 

மிகவுை் கடினைானதாக உ ் து.  

 ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா நகரைானது தற்ளபாது 12வது இடத்திற்குச ்சரிந்து ் து. 

 அது 2018-20 ஆகிய ஆை்டுக ில் உலகில் வாழ்வதற்கு மிகவுை் ஏதுவான நகரைாக 

திகழ்ந்தது  

 

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் தநாகய ஒழிப்பதற்கான அவெர நடவடிக்கக 

 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு ் எய்ட்ஸ் ளநாமய ஒழிப்பதற்காக ளவை்டி ஒரு அவசர 

நடவடிக்மகக்கான பிரகடனதத்ிற்கு ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயானது ஒப்புதல் 

வழங்கியு ் து.  

 ளகாவிட் – 19 தபருந்ததாற்றானது ஏற்றத்தாழ்வுகம  அதிகரிதத்ு ் தாகவுை் எய்ட்ஸ் 

ளநாய்க்கான ைருந்துக ், சிகிசம்சக ் ைற்றுை் ளநாய்க் கை்டறிதல் ளபான்றவற்றிமன 

அணுகுவதற்கான வாய்ப்புகம  தடை் ைாற்றியு ் தாகவுை் இது குறிப்பிட்டு ் து.  

 வருடாந்திர புதிய எய்ட்ஸ் (HIV) ததாற்றுக்கான எை்ைிக்மகமய 3,70,000க்குை் கீழ் 

குமறக்குைாறு உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு ஐ.நா. தபாதுச ்சமபயானது அறிவுறுத்தி உ ் து. 

 ளைலுை் 2025 ஆை் ஆை்டுக்கு ் எய்ட்ஸ் ததாடரப்ான வருடாந்திர இறப்பு 

எை்ைிக்மகமய 2,50,000க்குை் கீழ் குமறக்குைாறுை் ளவை்டி இது வலியுறுத்தி உ ் து.  

 

உலகளாவிய வீட்டுவிகலக் குறியீடு 

 உலக ாவிய வீட்டு விமலக் குறியீட்டில் இந்தியா 12 இடங்க ் சரிந்து ் து. 

 மநட் பிராங்க் நிறுவனதத்ினால் தவ ியிடப்பட்டு ்  2021 ஆை் ஆை்டின் முதல் 

காலாை்டிற்கான உலக ாவிய வீட்டு விமலக் குறியீட்டின் படி இது கூறப்பட்டு ் து. 

 தசாத்து விமலக ின் அடிப்பமடயில் இந்தியா 55வது இடத்தில் உ ் து. 
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 ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றுக் காலங்க ில் இந்தியாவில் தசாதத்ு ைதிப்புக ் குமறந்து 

உ ் ன. 

குறிப்பு 

 இந்த வருடாந்திர தரவரிமசயில் 32 சதவீத விமலைதிப்புடன் துருக்கி நாடானது 

முதலிடத்தில் உ ் து. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் முதல் காலாை்டில் ஸ்தபயின் நாடு ஆனது ளைாசைான நிமலயில் 

உ ் து. 

 விமலக ில் 1.6% குமறவு ஏற்பட்டதுடன் இந்தியாவானது ஸ்தபயின் நாட்மடயடுத்து 

இடை் தபற்று ் து. 

 

UNCTAD அகமப்பின் சபாதுெ ்செயலாளர ்

 

 ளகாஸ்டா ரிக்கா நாட்மடச ் ளசரந்்த தபாரு ாதார வல்லுநரான தரளபகா கிரின்ஸ்பன் 

என்பவமர ஐக்கிய நாடுக ் வரத்்தக ைற்றுை் வ ரச்ச்ி ைாநாட்டு அமைப்பினுமடய 

(UNCTAD – United Nations Conference on Trade And Development) தபாதுச ் தசயலா ராக 

நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ் து. 

 UNCTAD அமைப்பிற்குத் தமலமை தாங்க உ ்  முதல் தபை்ைைியுை் முதல் ைதத்ிய 

அதைரிக்க குடிைகளுை் இவளர ஆவார.் 

 ஐக்கிய நாடுக ின் தபாதுச ் தசயலா ர ் அன்ளடானியா குட்தடரஸ் அவரக் ் இவமர 

UNCTAD அமைப்பின் தபாதுச ்தசயலா ராக நியைனை் தசய்தார.்  

 

இஸ்தரலின் பிரதமர ்

 நஃப்தாலி தடன்னட் அவரக் ் இஸ்ளரலின் பிரதைராகப் பதவிளயற்றார.் 

 இவர ்முன்னா ் பாதுகாப்பு அமைசச்ருை், யாமினா என்ற கட்சியின் தமலவருை் ஆவார.் 

 இவர ்தபஞ்சமின் தநதன்யாகுமவ (Benjamin Netanyahu) அடுதத்ு பதவி ஏற்கிறார.் 

 தநதன்யாகு அவரக் ் இஸ்ளரலில் நீை்டகாலை் (12 ஆை்டுக ்) பைியாற்றிய பிரதைர ்

ஆவார.் 
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ஃபிர்மினா – மிக நீளமான கடலடிக் கம்பிவடம் 

 ஆல்பாதபட் அமைப்பின் கூகு ் நிறுவனைானது உலகின் மிக நீ ைான கடலடிக் 

கை்பிவடதத்ிமன உருவாக்கத் தயாராக உ ் து. 

 இது அதைரிக்கா, பிளரசில், அரத்ஜன்டினா ைற்றுை் உருகுளவ ஆகிய நாடுகம  

இமைக்குை். 

 இது இந்தப் பகுதிக ிலு ்  இமையத  இமைப்புத் திறன்கம  அதிகரிக்குை். 

 இந்தக் கடலடிக் கை்பிவடைானது ஃபிரம்ினா (Firmina) என்று அமழக்கப்படுகிறது.  

 

 

புதிய அட்லாண்டிக் ொெனம் 

 சமீபதத்ில் அதைரிக்கா அதிபர ்ளஜா மபடன் ைற்றுை் பிரிட்டிஷ் பிரதைர ்ளபாரிஸ் ஜான்சன் 

ஆகிளயாரின் சந்திப்பானது காரன்்வாலில் (இங்கிலாந்து)  நமடதபற்றது.  

 இந்த சந்திப்பின் ளபாது அட்லாை்டிக் சாசனை் ததாடரப்ான ஆவைங்க ் ஆய்வு தசய்யப் 

பட்டு “புதிய அட்லாை்டிக் சாசனை்” என்று தமலப்பிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆவைை் 

மகதயழுதத்ிடப் பட்டது.  

 ைக்க ாட்சியின் தகா ்மககம யுை் அமைப்புகம யுை் பாதுகாத்தல் ைற்றுை் அதன் 

அமைப்புகம  வலுப்படுதத்ி அவற்மற ஏற்றுக் தகா ்தல் ளபான்ற ளநாக்குடன், புதிய 

அட்லாை்டிக் சாசனைானது மகதயழுதத்ானது. 

 அட்லாை்டிக் சாசனை் என்பது 1941 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ைாததத்ில் (இரை்டாை் உலகப் 

ளபாருக்குப் பிறகு) மகதயழுத்தான ஒரு பிரகடனைாகுை். 

 இதில் பிரிட்டிஷ் பிரதைர ்வின்ஸ்டன் சரச்ச்ில் ைற்றுை் அதைரிக்க அதிபர ் ஃபிராங் ின் 

ரூஸ்தவல்ட் ஆகிளயார ்மகதயழுதத்ிட்டனர.்  

 சமீபதத்ிய அட்லாை்டிக் சாசனைானது 1941 ஆை் ஆை்டு அட்லாை்டிக் சாசனத்தின் புதிய 

பதிப்பாகுை். 

 

உலகளாவிய திறன் அறிக்கக – 2021   

 2021 ஆை் ஆை்டு உலக ாவிய திறன் அறிக்மகயின்படி, உலக வில் இந்தியா 67வது 

இடதத்ில் உ ் து. 
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 இந்த அறிக்மகயானது ளகாரத்சரா எனுை் நிறுவனத்தினால் தவ ியிடப்பட்டது.  

 இந்தியாவின் கல்வி பயிலுை் ைக்க ் ளைகக் கைிமை (83%) ைற்றுை் இயந்திர கற்றல் (52%) 

ைற்றுை் கைிதத் திறன்க ் (54%) ளபான்ற டிஜிட்டல் திறன்க ில் அதிக ளதரச்ச்ிமயயுை் 

தகாை்டு ் னர.் 

 தரவுப் பகுப்பாய்வு திறன் (25%) ைற்றுை் பு ் ிவிவர நிரலாக்கதத்ிறன் (15%) ளபான்ற 

டிஜிட்டல் திறன்க ில் முன்ளனற்றை் ளதமவப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயில்  முன்னனியிலு ்  நாடுக ், 

o சுவிட்சரல்ாந்து – முதலிடை் 

o லக்சை்தபரக்் – இரை்டாமிடை் 

o ஆஸ்திரியா – மூன்றாமிடை் 

 

பாகலவனமாக்கல், நிலெ ்சீரழிவு மற்றும் வறட்சி ஆகியகவ சதாடரப்ான ஐக்கிய 

நாடுகள் மாநாடு 

 இந்த ைாநாடானது 75வது தபாதுச ் சமப அைரவ்ின் தமலவரான  ளவால்கன் ளபாஷ்கீர ்

(Volkan Bozkir) அவரக் ால் கூட்டப்பட்டு ் து. 

 பிரதைர ் நளரந்திர ளைாடி அவரக் ் பாமலவனைாக்கல், நிலசச்ீரழிவு ைற்றுை் வறட்சி  

ஆகியமவ ததாடரப்ான இந்த உயரந்ிமல காதைாலி ைாநாட்டில் உமரயாற்றினார.் 

 பிரதைர ் ளைாடி அவரக் ் பாமலவனைாதமலத ் தடுப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுக ் 

ஒப்பந்ததத்ில் உ ்  உறுப்பு நாடுக ின் 14வது ைாநாட்டின் தமலவராக இருந்தார.் 

 2030 ஆை் ஆை்டிற்கு ் ாக இந்தியா 26 மில்லியன் தஹக்ளடர ் அ விலான சீரழிந்த 

நிலத்மதத் திருை்ப சீரமைக்க எை்ணுகின்றது. 

குறிப்பு 

 புவியின் நிலப்பரப்பில் ஐந்தில் ஒரு பங்கானது தரை் குமறந்து ் தாக (சீரழிந்து ் தாக) 

ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பு கூறுகிறது. 

 

NATOவின் பிரசெல்ஸ் உெச்ிமாநாடு   

 வட அட்லாை்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பின் அரசுத் தமலவரக் ின் 31வது முமறசார ்

சந்திப்பானது தபல்ஜியமின் தமலநகரான பிரதசல்ஸில் நமடதபற்றது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு வட அட்லாை்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பின் (North Atlantic Treaty Organisation – 

NATO) உசச்ி ைாநாடானது NATOவின் பிரதசல்ஸ் உசச்ி ைாநாடு எனவுை் அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 சீனாவானது ததாடரந்்து பாதுகாப்பு ரீதியிலான சவாலாக திகழ்வதாகவுை், உலக 

ஒழுங்குமுமறயிமனச ் சீரக்ுமலக்குை் வமகயில் அது தசயல்படுவதாகவுை் NATO 

தமலவரக் ் அறிவிதத்னர.் 

 NATO தமலவரக் ் சீனாமவ ஓர ் உலக ாவிய பாதுகாப்பிற்கான சவாலாக அறிவித்து 

உ ் னர.் 
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‘Report It, Don’t Share It’ - முன்சனடுப்பு 

 முகநூல் (ளபஸ்புக்) ஆனது ‘Report It, Don’t Share It’ (பகிர ளவை்டாை், புகார ்அ ியுங்க ்) 

எனுை் புதிய முன்தனடுப்பிமனத் ததாடங்கியு ் து. 

 இது தனது த ங்க ில் காைப்படுை் சிறார ்வன்தகாடுமை ததாடரப்ான உ ் டீுகம  

பகிராைல் அமவ பற்றிய புகாரக்ம  அ ிக்க ைக்கம  ஊக்குவிக்கச ்தசய்கிறது. 

 இது ஆரை்ப் இந்தியா முன்தனடுப்பு (Aarambh India Initiative), மசபர ்பீஸ் அறக்கட்டம  

(Cyber Peace Foundation) ைற்றுை் அரப்ன் (Arpan) ளபான்ற தபாது சமூக அமைப்புக ின் ஒரு 

கூட்டு முயற்சியாகுை். 

 

 

வளர்ந்து வரும் சிறு தீவு நாடுகள் குறித்த அறிக்கக 

 ஐக்கிய நாடுக ் வரத்்தக ைற்றுை் வ ரச்ச்ி ைாநாட்டு அமைப்பின் (UNCTAD) 2021 ஆை் 

ஆை்டிற்கான ளைை்பாடு ைற்றுை் உலகையைாக்கல் உை்மைக ் ைற்றுை் பு ் ி 

விவரங்க ் அறிக்மகயானது சமீபதத்ில் தவ ியிடப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, 

o வ ரந்்து வருை் சிறுதீவு நாடுக ின் சுகாதாரை், தபாரு ாதாரை் ைற்றுை் வரத்த்கை் 

உ ் ிட்ட அமனதத்ுத் துமறக ிலுை் ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றானது பாதிப்மப 

ஏற்படுதத்ியு ் து. 
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o வ ரந்்து வருை் சிறுதீவு நாடுக ் (Small Islands Developing States – SIDS) தபருை்பாலுை் 

சுற்றுலாமவளய சாரந்்திருப்பதால் ளகாவிட் – 19 பாதிப்பு இந்த நாடுக ில் தபருை் 

தாக்கத்மத ஏற்படுதத்ியு ் து. 

o ைற்ற வ ரந்்து வருை் நாடுகம  விட SIDS நாடுக ் தவ ிப்புற தபாரு ாதாரை் ைற்றுை் 

நிதி தாக்கங்க ால் 35% அதிகை் பாதிக்கப்படக் கூடியமவயாகுை். 

 

5வது Viva Tech நிகழ்ெச்ி 

 Viva Tech என்பது ஐளராப்பாவின் மிகப்தபரிய டிஜிட்டல் ைற்றுை் ததாடக்க நிறுவன 

நிகழ்சச்ிகளு ் ஒன்றாகுை்.  

 இது 2016 ஆை் ஆை்டு முதல் ஒவ்தவாரு ஆை்டுை் பாரசீில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு விவாதடக் (Viva Tech) நிகழ்சச்ியில் சிறப்புமர ஆற்றுவதற்காக பிரதைர ்

ளைாடி அவரக் ் தகௌரவ விருந்தினராக அமழக்கப்பட்டார.்  

 பிரதைர ்ளைாடி அவரக் ் உமரயாற்றுை் ளபாது, திறமை, சந்மத, மூலதனை், சூழலமைப்பு 

ைற்றுை் பரந்த கலாசச்ாரை் ஆகிய ஐந்து தூை்க ின் அடிப்பமடயில் இந்தியாவில் முதலீடு 

தசய்யுைாறு உலக நாடுகளுக்கு அவர ்அமழப்பு விடுத்தார.் 

 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா வரத்்தக ஒப்பந்தம் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் ைற்றுை் ஆஸ்திளரலியா ஆகிய நாடுக ் தமடயில்லா வரத்்தக 

ஒப்பந்ததத்ில் மகதயழுத்திட்டு ் ன. 

 இந்த வரத்்தக ஒப்பந்தைானது பரந்த அ விலான சரக்குக ் மீதான கட்டைத்மத 

நீக்குகிறது. 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் ஆனது ஐளராப்பிய ஒன்றியதத்ிலிருந்து தவ ிளயறியமதத் ததாடரந்்து 

இந்த ஒப்பந்தைானது ளைற்தகா ் ப்பட்டது. 

 இந்த ஒப்பந்தைானது ஸ்காட்ச ் விஸ்கி ளபான்ற பாரை்பரிய பிரித்தானிய உற்பதத்ிப் 

தபாரு ்க ின் ஏற்றுைதிமய அதிகரிக்குை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 

SIPRI வருடாந்திரப் புத்தகம் 2021 

 ஸ்டாக்ளஹாை் சரவ்ளதச அமைதி ஆராய்சச்ி நிறுவனைானது (SIPRI – Stockholm International 

Peace Reaseach Institute) 2021 ஆை் ஆை்டின் SIPRI வருடாந்திரப் புத்தகை் எனுை் அறிக்மகமய 

தவ ியிட்டு ் து. 

 இந்த அறிக்மகயானது ஆயுதங்க ், ஆயுதக் குமறப்பு ைற்றுை் சரவ்ளதசப் பாதுகாப்பு 

ஆகியமவ குறிதத் தற்ளபாமதய நிமலயிமன ைதிப்பிடுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, 2021 ஆை் ஆை்டின் ததாடக்கத்தில் இந்திய நாடானது 156 அணு 

ஆயுதங்கம க் தகாை்டிருந்தது. 

 பாகிஸ்தான் அரசிடை் 165 அணு ஆயுதங்க ் உ ் ன.  

 சீனாவின் அணு ஆயுதக் கிடங்கில் 350 அணு ஆயுதங்க ் உ ் ன.  

 ரஷ்யா ைற்றுை் அதைரிக்கா ஆகியமவ ஒருளசர உலகின் 90% அணு ஆயுதங்கம   

தகாை்டு ் ன. 
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UNESCO அறிவியல் அறிக்கக 

 UNESCO அறிவியல் அறிக்மகயானது சமீபத்தில் தவ ியிடப்பட்டது. 

 இதற்கு “race against time for smarter development” (திறன்மிகு வ ரச்ச்ிக்காக ளவை்டி 

ளநரத்திற்கான பந்தயை்) எனத் தமலப்பிடப் பட்டு ் து.  

 UNESCO அறிவியல் அறிக்மகயானது UNESCO அமைப்பின் ஒரு முதன்மையான 

அறிக்மகயாகுை். 

 இது ஐந்தாை்டுகளுக்கு ஒரு முமற தவ ியிடப்படுகிறது.  

 இது அறிவியல், ததாழில்நுட்பை் ைற்றுை் கை்டுபிடிப்பு (புத்தாக்கை்) ஆகியமவ குறிதத் 

ஒரு அறிக்மகயாகுை்.  

 ஒவ்தவாரு முமற தவ ியிடப்படுை் அறிக்மகயிலுை் இந்திய நாட்டிற்குத் ததாடரப்ான 

அதத்ியாயை்  ஒன்று அதில் இடை் தபற்றிருக்குை். 

 சமீபதத்ில் தவ ியான அறிக்மகயிலு ்  இந்தியா ததாடரப்ான அதத்ியாயைானது 

ளபராசிரியர ்சுனில் ைைி என்பவரால் எழுதப்பட்டது. 

 இவர ்திருவனந்தபுரதத்ிலு ்  ளைை்பாட்டு ஆய்வு மையதத்ின் இயக்குநராவார.் 

 

ASEAN பாதுகாப்பு அகமெெ்ரக்ள் ெந்திப்பு பிளஸ் 

 8வது ASEAN பாதுகாப்பு அமைசச்ரக் ் சந்திப்பு பி ஸ் சமீபதத்ில்  நடத்தப் பட்டது. 

 இந்த ஆை்டு ASEAN அமைப்பின் தமலமைப் தபாறுப்பில் இருக்குை் புரூளன நாடு இந்த 

நிகழ்மவ ஏற்பாடு தசய்தது.  

 இந்தச ் சந்திப்பானது ASEAN ைற்றுை் அதன் எட்டு ளபசச்ுவாரத்்மத நாடுக ் ததத்ை் 

பிராந்தியங்க ில் அமைதி, உறுதித ் தன்மை ைற்றுை் ளைை்பாடு ஆகியவற்றிற்கான 

பாதுகாப்பு ஒதத்ுமழப்பு ைற்றுை் பாதுகாப்பிமன வலுப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு த ை் 

ஆகுை். 

 ஆஸ்திளரலியா, சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், நியூசிலாந்து, தகாரியக் குடியரசு, ரஷ்யா 

ைற்றுை் அதைரிக்கா ஆகியமவ ASEAN அமைப்பின் ளபசச்ுவாரத்்மத நாடுக ாகுை் (இமவ 

ஒரு ளசர “பி ஸ் நாடுக ்” எனக் கூறப் படுகின்றன). 
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ஜூன்டீன்த் 

 அதைரிக்க அரசானது ஜீன்டீன்த் (அ) ஜீன் 19 ஆை் நாம  ஒரு அரசு விடுமுமறயாக 

அங்கீகரிதத்ு ் து. 

 இது அதைரிக்காவில் அடிமைத் தனை் முடிவமடந்தமதத் ளதசிய அ வில் தகாை்டாடுை் 

ஒரு பழமையான நிமனவு நா ாகுை். 

 இது விடுதமல நா ் அல்லது ஜீன்டீன்த் சுதந்திர தினை் எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 

 

சதன்சபருங்கடல் – உலகின் 5வது சபருங்கடல் 

 ளநஷனல் ஜிளயாகிராஃபிக் இதழானது ததன்தபருங்கடலிமன உலகின் ஐந்தாவது ஒரு 

தபருங்கடலாக அங்கீகரித்து ் து.  

 ைற்ற மூன்று தபருங்கடல்களுடன் ததாடரப்ுமடய ஒளர தபருங்கடல் ததன்தபருங்கடல் 

ஆகுை். 

 இதன் வடக்குப்புற எல்மலயானது 60° ததற்கு அட்சளரமக ஆகுை். 

 இது 34 மில்லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு உருவான அதனுமடய  அை்டாரட்ிக் துருவச ்

சுழல் நீளராட்டத்திமனக் தகாை்டு வமரயறுக்கப் படுகிறது.  
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 இந்த நீளராட்டைானது அை்டாரட்ிக்காமவச ்சுற்றி ளைற்கிலிருந்து கிழக்காகப் பாய்கிறது. 

 

 

உலகளாவிய அகமதிக் குறியீடு 2021 

 

 சிட்னியின் தபாரு ாதார ைற்றுை் அமைதி நிறுவனைானது (Institute for Economics and Peace – 

IEP) 15வது உலக ாவிய அமைதிக் குறியீட்டிமன தவ ியிட்டு ் து. 

 உலக ாவிய அமைதிக் குறியீடானது உலக ாவிய அமைதிமய ைதிப்பிடுை் உலகின் ஒரு 

முன்னைி ைதிப்பீடாகுை். 

 2008 ஆை் ஆை்டிலிருந்து முதலிடத்தில் இருந்து வருை் ஐஸ்லாந்து நாடானது மிகவுை் 

அமைதியான நாடாக திகழ்ந்து வருகிறது. 
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 இதனுடன் நியூசிலாந்து, தடன்ைாரக்், ளபாரச்ச்ுக்கல் ைற்றுை் ஸ்ளலாளவனியா ஆகிய 

நாடுகளுை் முதலிடதத்ில் உ ் ன. 

 இதில் ஆப்கானிஸ்தான் ததாடரந்்து நான்காவது ஆை்டாக உலகின் அமைதியற்ற நாடாக 

திகழ்கிறது. 

 இதமனத் ததாடரந்்து ஏைன், சிரியா, ததற்கு சூடான் ைற்றுை் ஈராக் ஆகிய நாடுக ்  

உ ் ன. 

 இந்தியா 135வது இடதத்ில் உ ் து. 

 இந்தியா ததற்காசியப் பிராந்தியத்தில் 5வது இடதத்ில் உ ் து. 

 ததற்காசிய பிராந்தியத்தில் பூடான் ைற்றுை் ளநபா ை் ஆகியமவ முமறளய முதலாவது 

ைற்றுை் இரை்டாவது அமைதியான நாடுக ாகக் குறிப்பிடப் பட்டு ் ன.  

 

உலகப் தபாட்டித் தன்கம குறியீடு 

 உலகப் ளபாட்டித் தன்மை குறியீடானது ளைலாை்மை ளைை்பாட்டு நிறுவனதத்ினால் 

ததாகுதத்ு தவ ியிடப்படுகிறது. 

 இது உலகப் தபாரு ாதாரங்க ் மீது ளகாவிட்-19 ததாற்று ஏற்படுதத்ிய தாக்கத்மத ஆய்வு 

தசய்கிறது. 

 64 நாடுகளு ் இந்தியா 43வது இடத்மதப் தபற்று ் து. 

 இதில் ஸ்விட்சரல்ாந்து முதலிடத்மதப் தபற்று ் து.  

 அதமனத் ததாடரந்்து ஸ்வீடன் (2வது), தடன்ைாரக்் (3வது), தநதரல்ாந்து (4வது) ைற்றுை் 

சிங்கப்பூர ்(5வது) ஆகியமவ உ ் ன.  

 

 

உயர்தநாக்கு லட்சிய மாவட்டங்கள் திட்டம் – UNDP 

 ஐக்கிய நாடுக ் ளைை்பாட்டுத் திட்ட அமைப்பானது இந்தியாவின் உயரள்நாக்கு லட்சிய 

ைாவட்டங்க ் என்ற திட்டத்திமன “உ ்ளூரப்் பகுதி ளைை்பாட்டிற்கான மிக 

தவற்றிகரைான முன்ைாதிரி” எனப் பாராட்டியு ் து. 
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 இது சமீபதத்ில் தவ ியிடப்பட்ட ஒரு சுயைதிப்பீடு அறிக்மகயில் கூறப்பட்டு ் து. 

 இந்த ைாவட்டங்க ில் வ ரச்ச்ிமய ளைை்படுதத்ுவதற்கு இந்தத் திட்டைானது ஓர ்

ஊக்கைாகச ் தசயல்படுவமத ஐக்கிய நாடுக ் ளைை்பாட்டுத் திட்ட அமைப்பின் 

பகுப்பாய்வானது கை்டறிந்து ் து.  

 

 

அசமரிக்காவில் தகாவிட்-19 இறப்புகள் 

 அதைரிக்காவில் ளகாவிட்-19 ததாற்றிற்குப் பலியானவரக் ின் எை்ைிக்மக 6,00,000 என்ற 

அ விமனக் கடந்தது. 

 ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கமலக்கழகத்தின் கைினி அறிவியல் ைற்றுை் தபாறியியல் 

மையதத்ினால் தவ ியிடப்பட்டத் தரவுக ின் அடிப்பமடயில் இது கூறப்படுகிறது.  

 அதைரிக்காவிளலளய கலிளபாரன்ியாவில் தான் அதிக எை்ைிக்மகயிலான இறப்புக ் 

பதிவாகியு ் ன. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் வரத்்தக மன்றம் 2021 

 2021 ஆை் ஆை்டின் ஐக்கிய நாடுக ் வரத்்தக ைன்றதத்ில், ைத்திய அமைசச்ர ் பியூஷ் 

ளகாயல் அவரக் ் உமரயாற்றிய ளபாது தபரிய நாடுக ின் ைத்தியில் இந்தியாவில் தனி 

நபர ்காரப்ன் மட ஆக்மசடு உமிழ்வானது மிகவுை் குமறவு எனக் கூறினார.் 

 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு ் 450 GW திறனுமடய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்மக 

அமடவமத இந்தியா ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 

 இது 2030 ஐ.நாவின் நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குக ் மீதான 2030 ஆை் ஆை்டுச ்

தசயல்பாட்டு நிரல்கம  அமடவதில் இந்தியாவின் ஈடுபாட்டிமனக் குறிப்பிடுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுக ் வரத்்தக ைன்றைானது ஒரு வ ைான, உ ் ாரந்்த ைற்றுை் நிமலயான 

உலமக உருவாக்க வரத்்தகத்மத எவ்வாறு பயன்படுத்தலாை் என்பது பற்றிய 

ளபசச்ுவாரம்தகம  ளைற்தகா ்வதற்கான ஒரு த ைாக நிறுவப்பட்டது. 
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குழந்கதகள் மற்றும் டிஜிட்டல் குப்கபக் கிடங்கு அறிக்கக 

 குழந்மதக ் ைற்றுை் டிஜிட்டல் குப்மபக் கிடங்கு எனத் தமலப்பிடப்பட்ட ஒரு 

அறிக்மகயானது உலக சுகாதார அமைப்பினால் சமீபத்தில் தவ ியிடப் பட்டது.  

முக்கியத் தகவல்கள் 

 குமறவான ைற்றுை் நடுதத்ர வருைானமுமடய நாடுக ிலு ்  மின்னணுக் கழிவுக் 

கிடங்குக ில் பைியாற்றுை் 18 மில்லியனுக்குை் ளைலான குழந்மதக ் ைற்றுை் இ ை் 

வயதினர ்இதன் மூலை் தீவிரைான சுகாதாரப் பிரசச்ிமனகளுக்கு ஆ ாக ளநரிடுை். 

 அதிக வருைானமுமடய நாடுக ிலிருந்து தகாட்டப்படுை் மின்னணுக் கழிவுக ால் இந்த 

நாடுக ் தபருை் ஆபத்மத எதிரத்கா ்கின்றன.  

 முமறயான பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமறக ் இல்லாத குமறவான வருைானமுமடய 

நாடுக ில் இந்தக் கழிவுக ின் மீதான தசயல்முமற நடவடிக்மகக ் ளைற்தகா ் ப் 

படுகின்றன. 

 

 குழந்மதக ் சிறிய ைற்றுை் சாைரத்த்ியைான மககம  உமடயவரக் ் என்பதால் 

இத்தமகய குப்மபக் கிடங்குக ில் ளவமல தசய்வதற்கு இவரக்ள  அதிகை் 

பைியைரத்்தப் படுகின்றனர.் 

 2019 ஆை் ஆை்டில் 53.6 மில்லியன் டன் அ விலான மின்னணுக் கழிவுக ் உருவாக்கப் 

பட்டன. 
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 இதில் 17.4 சதவீத மின்னணுக் கழிவுக ் ைட்டுளை முமறயான ைறுசுழற்சி மையங்க ில் 

தசயல்முமறக்கு உட்படுத்தப் படுகின்றன. 

 மீதமு ்  கழிவுக ் முமறசாரா பைியா ரக் ் மூலை் சட்டவிளராதைாக 

தசயல்முமறக்கு உட்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி குமறவான (அ) நடுதத்ர வருைானமுமடய 

நாடுக ில் தகாட்டப் படுகின்றன. 

 

உலகளாவியப் தபாக்குகள் அறிக்கக 

 ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் அகதிகளுக்கான ஆமையத்தின் சமீபதத்ிய ஒரு 

வருடாந்திர அறிக்மகயின் படி,  

o 82.4 மில்லியன் ைக்க ் பலவந்தைாக புலை்தபயரச ்தசய்யப்பட்டு ் னர.் 

o ஐ.நா.வின் அகதிகளுக்கான ஆமையதத்ின் உதத்ரவின் கீழ் 20.7 மில்லியன் அகதிக ் 

(2019 ஆை் ஆை்டில் 20.4 மில்லியன்) உ ் னர.் 

o ஐ.நா.வின் நிவாரை ைற்றுை் பைிக ் முகமையின் உதத்ரவின் கீழ், 5.7 மில்லியன் 

பாலஸ்தீன அகதிக ் (2019 ஆை் ஆை்டில் 5.6 மில்லியன்) உ ் னர.் 

o உ ்நாட்டிற்கு ்ள ளய புலை்தபயரந்்தவரக் ின் எை்ைிக்மக 48.0 மில்லியன் ஆகுை் 

(2019 ஆை் ஆை்டில் 45.7 மில்லியன்). 

o புகலிடை் ளகாரியவரக் ் – 4.1 மில்லியன் (2019 ஆை் ஆை்டில் 4.1 மில்லியன்) ஆகுை். 

o 3.9 மில்லியன் தவனிசுலா நாட்டு ைக்க ் தவ ிநாடுகளுக்கு புலை்தபயரத்்தப் பட்டனர ்

(2019 ஆை் ஆை்டில் 3.6 மில்லியன்). 

 

 2020 ஆை் ஆை்டானது உலகை் முழுவதுைான கட்டாயப் புலை்தபயரவ்ு தங்கு தமடயின்றி 

உயரந்்து வருை் ஒன்பதாவது ஆை்டாகுை். 

 தவ ிநாடுகளுக்கு புலை்தபயரந்்து தசன்ற ைக்களு ் மூன்றில் இரை்டு பங்கிற்கு 

ளைலாளனார ்தவறுை் 5 நாடுகம  ைட்டுளை ளசரந்்தவராவர.்  
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o சிரியா (6.7 மில்லியன்) 

o தவனிசுலா (4.0 மில்லியன்) 

o ஆப்கானிஸ்தான் (2.6 மில்லியன்) 

o ததற்கு சூடான் (2.2 மில்லியன்) ைற்றுை் 

o மியான்ைர ்(1.1 மில்லியன்) 

 ததாடரந்்து ஏழாவது ஆை்டாக துருக்கி நாடானது உலக வில் மிக அதிக அகதிகளுக்கு 

இடை ிதத்ு ் து (3.7 மில்லியன் அகதிக ்). 

 

உலக வங்கி & ெரவ்ததெ நாணய நிதியம் – உயர்மட்ட ஆதலாெகனக் குழு 

 ைான்ளடக் சிங் அலுவாலியா (Montek Singh Ahluwalia) அவரக் ் உலக வங்கி ைற்றுை் சரவ்ளதச 

நாைய நிதியதத்ினால் அமைக்கப் பட்டு ்  ஒரு உயரை்ட்ட ஆளலாசமனக் குழுவின் 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு ் ார.் 

 இவர ்திட்டக்குழுவின் முன்னா ் துமைத் தமலவராவார.் 

 இக்குழுவிற்கு ைாரி பங்தகஸ்து (Mari Pangestu),  தசய்லா பசாரப்சிளயாக்லு (Ceyla 

Pazarbasioglu) ைற்றுை் லார ் டு நிக்ளகாலஸ் ஸ்தடரன்் (Lord Nicholas Stern) ஆகிளயார ்

இமைந்து தமலமை தாங்குவர.் 

 ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்று ைற்றுை் பருவநிமல ைாற்றை் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப் பட்ட 

இரட்மட தநருக்கடிகம  எதிரத்கா ்வதற்காக ளவை்டி இந்த குழுவானது அமைக்கப் 

பட்டு ் து.  

 

இந்தியா-அசமரிக்கா கஹட்ரஜன் பணிக்குழு (சிறப்புப்பகட) 

 ைலிவான மஹட்ரஜமனப் தபறுை் நிமலமய அமடவதற்கான ஒரு ைன்றைாக 

தசயல்படுை் ளநாக்கில் அதைரிக்க இந்திய மஹட்ரஜன் பைிக்குழுவானது அமைக்கப் 

பட்டு ் து. 

 குமறவான காரப்ன் (அ) காரப்னற்ற மஹட்ரஜன் ததாழில்நுட்பங்க ் ைற்றுை் அதன் 

பயன்பாடுகம  அதிகப்படுத்துவதன் மூலை் ஆற்றல் பாதுகாப்பிமனயுை் அதன் 

தநகிழ்திறமனயுை் ளைை்படுதத்ச ்தசய்வளத இதன் ளநாக்கைாகுை். 

 இந்தப் பைிக் குழுவானது, 

o அதைரிக்க ஆற்றல் துமற, 

o ைத்திய புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் அமைசச்கை் ைற்றுை் 

o அதைரிக்க இந்திய உத்திசார ் கூட்டிமைவு ைன்றை் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 

ஐ.நா.வின் மியான்மர ்தீர்மானம் மீதான வாக்களிப்பிகனத் தவிரத்்த இந்தியா 

 ஐக்கிய நாடுக ின் தீரை்ானை் மியான்ைர ் இராணுவதத்ிற்கு எதிரான உலக ாவிய 

எதிரப்்பிமன எடுதத்ுக் காட்டியதுடன் அந்த நாட்டில் ைக்க ாட்சி ைாற்றத்மத 

மீட்தடடுக்கவுை் ளகாரிக்மக விடுத்து ் து. 
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 மியான்ைர ் நாட்டின் மீது ஆயுதத் தமட விதிப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்

சமபயின் இந்தத் தீரை்ானை் மீதான வாக்க ிப்பிமன இந்தியா தவிரத்்து ் து. 

 119 நாடுக ் “ஆை்” எனவுை் தபலாரஸ் நாடு “இல்மல” எனவுை் வாக்க ித்து ் து, 36 

நாடுக ் வாக்க ிப்பிமனத் தவிரத்த்ு ் ன. 

பின்னணி 

 இந்த ஆை்டு பிப்ரவரி 01 ஆை் ளததியன்று மியான்ைர ் நாட்டின் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்ட 

தமலவரக் ் இராணுவப் புரட்சியினால் பதவி நீக்கை் தசய்யப் பட்டனர.் 

 நவை்பர ்ைாதை் நமடதபற்ற ளதரத்லில் ஆங் சாங் சூ கியின் ஆளுங்கட்சியானது ளைாசடி 

தசய்ததாக இந்த இராணுவப் புரட்சியில் குற்றை் சாட்டப்பட்டது. 

 முந்மதய ளதரத்ல் ஆமையமுை் சரவ்ளதசக் கை்காைிப்பு அமைப்புகளுை் 

இராணுவத்தின் இந்த குற்றசச்ாட்டுகம  நிராகரித்து ் ன. 

 

குழந்கதகள் மற்றும் ஆயுததமந்திய தமாதல்கள் குறித்த அறிக்கக 

 ஐக்கிய நாடுக ் தனது குழந்மதக ் ைற்றுை் ஆயுதளைந்திய ளைாதல்க ் குறிதத் தபாதுச ்

தசயலா ரின் வருடாந்திர அறிக்மகயிமன தவ ியிட்டு ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் குழந்மதகளுக்கு எதிராக 26,425 தகாடிய வன்முமறச ்சை்பவங்க ் 

நடந்ளதறியு ் தாக இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டு ் து.  

 2020 ஆை் ஆை்டில் சுைார ்19,300 குழந்மதக ் ளபாரினால் பாதிக்கப்பட்டு ் னர.் 

 கடத்தல் சாரந்்த குற்றங்களுை் 90%  அதிகரிதத்ு ் ன. 

 வன்புைரவ்ு ைற்றுை் இதர வமகயிலான பாலியல் வன்முமறச ் சை்பவங்களுை் 70% 

அதிகரித்து ் ன. 

 அரிதான ைற்றுை் இதர வமக பாலியல் வன்முமறக ் ளபான்ற தகாடிய வன்முமறக ால் 

பாதிக்க ப்படுை் நான்கில் ஒரு குழந்மத சிறுமியராவர.் 

 

உலகளவிலான தற்சகாகல எண்ணிக்கக – 2019   

 2019 ஆை் ஆை்டில் ஏற்பட்ட உலக விலான தற்தகாமல எை்ைிக்மகமயப் பற்றிய ஒரு 

அறிக்மகயானது உலக சுகாதார அமைப்பினால் தவ ியிடப்பட்டு ் து. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, தற்ளபாமதய நிலவரங்க ின் அடிப்பமடயில் 38 நாடுக ில் 

ைட்டுளை ளதசியத் தற்தகாமல  தடுப்பு உதத்ிக ் மகயா ப் படுகின்றன. 

 2019 ஆை் ஆை்டில் ஏற்கனளவ தற்தகாமல தநருக்கடி நிமல நிலவியது. 

 2019 ஆை் ஆை்டில் நூறில் ஒருவர ்தற்தகாமல தசய்து தகாை்டு உயிரிழந்து ் ார.் 

 58% தற்தகாமலக ் 50 வயதிற்கு முற்பட்டவரக் ால்  ளைற்தகா ் ப் பட்டமவ. 

 2019 ஆை் ஆை்டில் உலக வில் 15-29 வயதிற்குட்பட்ட இ ை் பருவதத்ினரின் இறப்பிற்குத ்

தற்தகாமலயானது நான்காவது முன்னைி காரைியாக வி ங்குகிறது. 

 2019 ஆை் ஆை்டில் ஏற்பட்ட உலக ாவிய தற்தகாமலக ில் 77% ஆனது குமறவான 

ைற்றுை் நடுதத்ர வருைானமுமடய நாடுக ிளலளய நிகழ்ந்து ் ன. 

 ஆப்பிரிக்கா, ஐளராப்பா ைற்றுை் ததன்கிழக்கு ஆசியா ஆகிய நாடுக ின் தற்தகாமல 

விகிதங்க ் உலக சராசரிமய விட அதிகைாக உ ் ன. 
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 ததன்கிழக்காசியாமவப் தபாறுத்தவமர இந்தியாவில் தற்தகாமல வீதைானது அதிகைாக 

உ ் து. 

 2017 ஆை் ஆை்டில் 9.9 ஆக இருந்த தற்தகாமல வீதைானது 2018 ஆை் ஆை்டில் 10.2 ஆக 

உயரந்்து ் து. 

 

 

எல்கல வரம்பற்ற வரி ஆய்வாளரக்ள் திட்டம் – பூடான் மற்றும் இந்தியா 

 இந்த திட்டைானது 24 ைாதங்க ் வமர நடப்பிலிருக்குை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 சரவ்ளதச வரிவிதிப்பு ைற்றுை் பரிைாற்ற விமல நிரை்யதத்ின் பிரிவில் இந்த திட்டைானது 

ஈடுபாடு தசலுத்துை். 

 இதன்மூலை் வரி நிரவ்ாகத்மத வலுப்படுத்துவதற்கு பூடான் நாட்டிற்கு உதவுவமத 

இந்தியா ளநாக்கைாகக் தகாை்டு ் து. 

 இந்தத் திட்டைானது ஐக்கிய நாடுக ் ளைை்பாட்டுத் திட்ட அமைப்பு ைற்றுை் தபாரு ாதார 

ஒதத்ுமழப்பு ைற்றுை் ளைை்பாட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகுை்.  

 

CEOS COAST 

 ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பானது சமீபத்தில் CEOS COAST எனப்படுை் ஒரு பன்னாட்டுத ்

திட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் அ ிதத்ு ் து. 

 CEOS COAST என்பது புவிக் கை்காைிப்பு தசயற்மகக் ளகா ்க ், கடளலாரக் 

கை்காைிப்பு, பயன்பாடுக ், ளசமவக ் ைற்றுை் கருவிக ் மீதான ஒரு குழு ஆகுை்.  

 இந்தத் திட்டைானது அதைரிக்காவின் ளதசியக் கடல் ைற்றுை் வ ிைை்டல நிரவ்ாக 

அமைப்பு ைற்றுை் இந்தியாவின் இஸ்ளரா நிறுவனை் ஆகியவற்றால் இமைந்து 

ளைற்தகா ் ப் படுகிறது.  

 தசயற்மகக்ளகா ் ைற்றுை் நிலை் சாரந்்த ைதிப்பீடுக ின் அடிப்பமடயில் கடளலாரப் 

பகுதிக ின் தரவுகளுமடய துல்லியத் தன்மைமய ளைை்படுதத்ுவளத இதத்ிட்டத்தின் 

ளநாக்கைாகுை். 

 இந்தத ்திட்டதத்ின் கருதத்ுருவானது கை்டங்க ின் கடற்கமரளயாரப் பகுதிக ் ைற்றுை் 

சிறிய தீவு நாடுக ில் ளபரிடர ் அபாயக் குமறப்பு ைற்றுை் கடளலாரப் பகுதியின் 

எதிரத்ிறன் ஆகியமவயாகுை். 
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சபரிய வால் நட்ெத்திரம் 2014 UN271 

 2014 UN271 எனுை் ஒரு தபரிய வால் நட்சதத்ிரைானது 2031 ஆை் ஆை்டில் சனிக் ளகா ின் 

சுற்றுப்பாமதக்கு மிக அருகில் சூரியமனக் கடந்து தசல்லுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தப் தபரிய வால்நட்சத்திரைானது 2014 ைற்றுை் 2018 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கிமடளய 

ளைற்தகா ் ப்பட்ட கருை்தபாரு ் ஆற்றல் ஆய்வின் (Dark Energy Survey) வானியல் 

கை்டுபிடிப்புக ின் ளபாது  கை்டறியப்பட்டது. 

 இது 100 முதல் 370 கி.மீ. வமரயிலான அகலை் உமடயதாக ைதிப்பிடப் பட்டு ் து. 

 வால்நட்சத்திரங்க ் என்பமவ சூரியக் குடுை்பதத்ின் உருவாக்கதத்ின் ளபாது எஞ்சிய 

பாமற, தூசி ைற்றுை் பனிக்கட்டிக ால் ஆன உமறந்த பகுதிக ாகுை். 

 

அப்தலா தடுப்பு மருந்து 

 தகாளரானா மவரசுக்கு எதிரான அப்தலா தடுப்பு ைருந்தானது அதன் இறுதி கட்ட 

ைருத்துவச ்ளசாதமனயில் 92.28% ஆற்றல் வாய்ந்தது என நிரூபிக்கப்பட்டு ் தாக  கியூபா 

நாடு அறிவிதத்ு ் து. 

 இது மூன்று தவமைக ில் தசலுத்தப்படுை் ஒரு தடுப்பு  ைருந்தாகுை்.  

 இது கியூபாவிலு ்  ைரபணுப் தபாறியியல் ைற்றுை் உயிரித் ததாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி 

மையதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது.  
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ஸ்ட்ராசபரி மூன் 

 ஸ்ட்ராதபரி நிலவானது வசந்த காலத்தின் ஒரு கமடசி முழு நிலவாகுை். 

 ளைலுை் இது ளகாமட காலத்தின் முதல் முழுநிலவாகுை். 

 இந்த வானியல் நிகழ்வானது இரை்டு காரைங்களுக்காக முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்தது. 

அமவ, 

o இது ஸ்ட்ராதபரி மூன் ைற்றுை் 

o சூப்பர ்மூன் ஆகியனவாகுை். 

 இந்த வானியல் நிகழ்வானது ஜுன் 24 அன்று ஏற்பட்டது. 

 

விரிவான பிராந்தியப் சபாருளாதாரக் கூட்டு ஒப்பந்தம் மற்றும் ஜப்பான் 

 

 ஜப்பான் நாடானது சமீபத்தில், விரிவான பிராந்தியப் தபாரு ாதாரக் கூட்டு 

ஒப்பந்ததத்ிற்கு (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) அதன் ஒப்புதமல 

அ ிதத்ு ் து. 
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 இது ஆஸ்திளரலியா, சீனா ைற்றுை் ததற்காசிய நாடுக ் கூட்டமைப்பு (ASEAN - Association of 

Southeast Asian Nations) ஆகியவற்றிற்கிமடளயயான தமடயில்லா வரத்த்க ஒப்பந்தைாகுை். 

 இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அ ிதத்ு ்  மூன்றாவது நாடு ஜப்பான் ஆகுை். 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ில் மகதயழுதத்ிட்ட நாடுக ில் சீனா ைற்றுை் சிங்கப்பூர ் ஆகியமவ 

அதற்கான ஒப்புதமல வழங்குை் தசயல்முமறகம யுை் நிமறவு தசய்து ் ன. 

 RCEP ஒப்பந்த அமைப்பில் இமைவதால் இது சீனா ைற்றுை் ததன் தகாரியா 

ஆகியவற்றுடனான ஜப்பானின் முதலாவது வரத்்தக ஒப்பந்தைாக உ ் து. 

 

திசபத்தில் முதன்முகறயாக மின்ொர ரயில் – சீனா   

 சீனா, திதபதத்ின் ததாமலதூர இைாலயப் பகுதிக ில் முதன்முமறயாக மின்சார 

இரயிலிமன இயக்க உ ் து. 

 இந்த மின்சார இரயிலானது அந்த ைாகாைதத்ின் தமலநகரான லாசாமவ நியிங்க்சி 

என்ற நகரதத்ுடன் இமைக்குை். 

 நியிங்க்சியானது அருைாசச்லப் பிரளதசதத்ின் எல்மலயருளக யுக்திசார ் ரதீியில் 

அமைந்து ்  ஒரு திதபதத்ிய எல்மல நகரை் ஆகுை். 

 

 

புதிய மனித இனம் – இஸ்தரல்   

 சரவ்ளதச ததால்தபாரு ் ஆராய்சச்ியா ரக் ் குழு ஒன்று  இஸ்ளரலில் ஒரு புதிய ைனித 

இனத்மதக் கை்டறிந்து ் து. 

 தநளசர ் ரை்லா எனப்படுை் இஸ்ளரலிய நாட்டின் ஒரு த த்தில் அகழ்வாராய்சச்ிக ் 

ளைற்தகா ் ப் பட்டன. 

 ததால்தபாரு ் ஆராய்சச்ியா ரக் ் அங்கு ஒரு ைை்மட ஓட்டிமனக் கை்தடடுதத்ு 

உ ் னர.் 

 அந்த ைனித இனை் சுைார ்4,20,000 முதல் 1,20,000 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு வமரயில் அங்கு 

வாழ்ந்திருக்கலாை் என கூறப்படுகிறது. 

 இந்தத் தாமடப் பகுதியானது ஒரு முழு ளஹாளைாளசப்பியன்ஸ் இனதத்ிமனயுை் 

ளசரந்்ததல்ல, நியான்டரத்ால் இனத்மதயுை் ளசரந்்ததல்ல என அந்தப் பகுப்பாய்வில் 

கை்டறியப் பட்டு ் து. 
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ெரவ்ததெ சூரிய ஒளி ெக்தி கூட்டிகணவு ஒப்பந்தம் – சடன்மாரக்்   

 தடன்ைாரக்் சரவ்ளதச சூரிய ஒ ி சக்தி கூட்டிமைவு ஒப்பந்தை் ைற்றுை் இந்தியாவுடனான 

உறுதி ஏற்பு ஒப்பந்தை் ஆகியவற்றில் மகதயழுதத்ிட்டு ் து.  

 சரவ்ளதச சூரிய ஒ ி சக்தி கூட்டிமைவு ஒப்பந்ததத்ில் ளைற்தகா ் ப்பட்ட திருதத்ங்க ் 

2021 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 08 ஆை் ளததி முதல் நமடமுமறக்கு வந்த பிறகு இந்த 

ஒப்பந்ததத்ிற்கு ஒப்புதமல வழங்கியு ்  முதல் நாடு தடன்ைாரக்் ஆகுை். 

குறிப்பு 

 புமதபடிை எரிதபாருட்க ் மீதான சாரப்ு நிமலமயக் குமறப்பதற்கான முயற்சியில் 

சூரிய ஒ ி சக்திமய திறை்படப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு தசயல்பாட்மட 

ளைற்தகா ் ச ் தசய்வமத ளநாக்கைாகக் தகாை்டு இந்த ஒப்பந்தைானது உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 2015 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்ைாதத்தில் தவை்ப்ளல அரங்கில் நமடதபற்ற நிகழ்வில் இந்தியப் 

பிரதைர ் ளைாடி அவரக் ் ஆற்றிய உமரயில் முதன்முதலாக இந்த முன்தனடுப்பிமன 

அவர ்முன்தைாழிந்தார.் 

 ளைலுை் அவர ்சூரிய ஒ ிமயப் தபறுை் நாடுகம  ‘சூரியப் புதத்ிரர’் எனவுை் குறிப்பிட்டார.் 

 

 

உலக தபாகதப் சபாருள் அறிக்கக 2021 

 2021 ஆை் ஆை்டு உலக ளபாமதப் தபாரு ் அறிக்மகயானது ஐக்கிய நாடுக ின் 

ளபாமதப் தபாரு ் ைற்றுை் குற்றவியல் அலுவலகதத்ினால் தவ ியிடப்பட்டு ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் உலகை் முழுவதுை் 275 மில்லியன் எை்ைிக்மகயிலான ைக்க ் 

ளபாமதப் தபாரும  உபளயாகித்து ் னர ்என இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டு உ ் து. 

 36 மில்லியன் ைக்க ் ளபாமதப் தபாரு ் பயன்பாட்டினால் ஏற்படுை் ளகா ாறுக ால் 

பாதிக்கப் பட்டு ் னர.் 

 ளபாமதப் தபாரு ானது தீங்கு எனக் கருதி வந்த இம ஞரக் ின் சதவீதைானது 40 

சதவீதைாக குமறந்து ் து. 
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வின்தடாஸ் 11 

 

 மைக்ளராசாஃப்ட் நிறுவனைானது ‘வின்ளடாஸ் 11’ எனப்படுை் தனது புதிய வின்ளடாஸ் 

இயங்குத  அமைப்பிமன தவ ியிட்டு ் து. 

 இது வின்தடாஸ் தைன்தபாரு ின் “அடுத்த தமலமுமற” என அமழக்கப்படுகிறது. 

 இதற்கு முந்மதய வின்ளடாஸ் இயங்குத  அமைப்பான வின்ளடாஸ் 10 ஆனது 2015 ஆை் 

ஆை்டு ஜூமல ைாதத்தில் தவ ியிடப்பட்டது. 

 எனினுை் இன்தடல்லினுமடய 6வது ைற்றுை் 7வது தமலமுமறச ் தசயலகங்கம க்  

தகாை்டு ்  கைிப்தபாறிக ில் வின்ளடாஸ் 11 தைன்தபாரு ் அமைப்மபப் 

பயன்படுத்த இயலாது. 

 

கியூபாவிற்கு எதிரான சபாருளாதாரத் தகட – அசமரிக்கா   

 கியூபா மீது அதைரிக்கா விதித்திருந்த தபாரு ாதாரத் தமடமய முடிவுக்கு தகாை்டு 

வருவதற்கான ஐ.நா. தபாதுச ்சமபயின் தீரை்ானதத்ிற்கு ஆதரவாக இந்தியா உட்பட 183 

நாடுக ் வாக்க ித்து ் ன. 

 அதைரிக்கா ைற்றுை் இஸ்ளரல் ஆகியமவ ைட்டுை் இந்தத்  தீரை்ானத்திற்கு எதிராக 

வாக்க ிதத்ு ் ன. 
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 தகாலை்பியா, உக்மரன் ைற்றுை் பிளரசில் ஆகியமவ இந்த வாக்க ிப்பிமனத்  தவிரத்த்ு 

விட்டன. 

 கியூபா மீதான தபாரு ாதாரத் தமடயானது 1960 ஆை் ஆை்டில் விதிக்கப்பட்டது. 

 அதைரிக்கக் குடிைக்க ் ைற்றுை் அதைரிக்கப் தபருநிறுவனங்களுக்குச ் தசாந்தைான 

தசாத்துக்கம த் ளதசியையைாக்குதல் ைற்றுை் பிடல் காஸ்ட்ளரா தமலமையிலான புரட்சி 

ஆகியவற்மறத் ததாடரந்்து இந்தத் தமடயானது விதிக்கப் பட்டது. 

 

 

ஆப்பிள் சடய்லி தினெரி இதழின் ககடசி அெச்ு பதிப்பு 

 ஆப்பி ் தடய்லி எனப்படுை் தினசரிப் பத்திரிக்மகயினுமடய கமடசி அசச்ு பதிப்பின் 1 

மில்லியன் இதழ்க ் ஹாங்காங்கில் விற்கப்பட்டன. 

 ஹாங்காங் காவல் துமறயினர ் அதன் அலுவலகத்திமன ஆய்வு தசய்து அதன் 5 

முன்னைி ஆசிரியரக் ் ைற்றுை் நிரவ்ாக அதிகாரிகம க் மகது தசய்து, 2.3 மில்லியன் 

டாலர ் ைதிப்பிலான தசாதத்ுகம  முடக்கியமதத் ததாடரந்்து அந்த நா ிதழ் 

நிறுவனைானது தனது இயக்கத்மத (பைிகம ) நிறுத்தப் ளபாவதாக கூறி உ ் து.  

 இந்தப் பதத்ிரிக்மக ளதசியப் பாதுகாப்பிற்குப் பாதிப்பிமன ஏற்படுதத்ுை் வமகயில் 

தவ ிநாட்டு ததாடரப்ுகம க் தகாை்டு  இருப்பதாக ஹாங்காங் காவல் துமறயினர ்

குற்றை் சாட்டுகின்றனர.் 

 சமீப ஆை்டுக ாக இந்தப் பத்திரிக்மகயானது ஹாங்காங் நகர ைக்க ின் 

சுதந்திரத்மதக் கட்டுப்படுதத்ுை் சீனா ைற்றுை் ஹாங்காங் அதிகாரிக ் பற்றி 

விைரச்னங்கம த ் ததரிவிக்குை் வமகயில் தபருை வில் தவ ிப்பமடயாக இயங்கி 

வந்தது. 

 

நிதியியல் நடவடிக்ககப் பணிக் குழு – ொம்பல் நிறப் பட்டியல் 

 நிதியியல் நடவடிக்மகப் பைிக் குழுவானது (Financial Action Task Force – FATF) மஹதத்ி, 

ைால்டா, பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றுை் ததற்கு சூடான் ஆகியவற்மறச ்சாை்பல் நிறப் பட்டியலில் 

ளசரத்்து ் து. 

 இந்த பட்டியலிலிருந்து கானா நாடு விலக்கப் பட்டு ் து. 
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FATF 

 இந்த அமைப்பானது G7 நாடுக ின் முன்தனடுப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

அரசுகளுக்கிமடளயயான அமைப்பாகுை். 

 இது 1989 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப் பட்டது. 

 இது பாரமீச மையைாக தகாை்டு ்  ஒரு அமைப்பாகுை்.  

 இது பைளைாசடித் தடுப்புச ்சட்டதத்ிற்கு ளவை்டிய தரநிமலகம  நிரை்யிக்கிறது. 

 சாை்பல் நிறப் பட்டியலில் தற்ளபாது 22 நாடுக ்/பிராந்தியங்க ் இடை் தபற்று ் ன. 

 

கபசஹட்டன் நீர்மின் நிகலயம் 

 உலகின் இரை்டாவது மிகப்தபரிய நீரம்ின் நிமலயத்திமன (மபதஹட்டன் நீரம்ின் 

நிமலயை்) சீனா இயக்கத் ததாடங்கி உ ் து. 

 மபதஹட்டன் நீரம்ின் நிமலயைானது தைாதத்ைாக 16,000 தைகாவாட் திறனுடன் நிறுவப் 

பட்டு ் து. 

 இது யாங்ளச நதியின் உயர ்ைட்டப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு ் து. 

 யாங்ளச நதியானது சீனாவின் நீ ைான நதியாகுை். 

 திரீ காரஜ்ஸ் அமை (சீனா) ஆனது மின் உற்பதத்ியின் அ வில் உலகின் மிகப்தபரிய 

நீரம்ின் நிமலயைாகுை். 

 

 

சவளிநாட்டுத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு செலவுமிக்க நகரம் – அஸ்காபாத் 

 தவ ிநாட்டுத் ததாழிலா ரக்ளுக்கு மிகவுை் தசலவுமிக்க நகரைாக அஸ்காபாத் நகரை் 

உ ் தாக கூறப்பட்டு ் து. 

 இது துருக்தைனிஸ்தானின் தமலநகர ்ஆகுை். 

 இந்த நகரைானது தைரச்ர ்எனப்படுை் ஆளலாசக நிறுவனதத்ினால் ளைற்தகா ் ப் பட்ட 

2021 ஆை் ஆை்டிற்கான வாழ்க்மகச ் தசலவினக் கைக்தகடுப்பில் முதலிடத்மதப் 

தபற்றது. 

 இதில் ஹாங்காங் நகரை் இரை்டாமிடதத்ில் உ ் து. 
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 இதமனயடுதத்ு தலபனானின் தபய்ரூட் ைற்றுை் ஜப்பானின் ளடாக்கிளயா ஆகிய 

நகரங்க ் இடை் தபற்று ் ன. 

 

 

டிராகன் மனிதன் 

 சீனாவின் ஆராய்சச்ியா ரக் ் ஒரு புதிய ைனித இனத்மதச ் ளசரந்்த ஒரு பழங்கால 

ைனிதனின் ைை்மட ஓட்டிமனக் கை்தடடுதத்ு ் தாகக் கூறியு ் னர.் 

 இந்த ைை்மட ஓடானது வடகிழக்குச ்சீனாவின் ஹாரப்ின் எனுை் நகரில் கை்தடடுக்கப் 

பட்டு ் து. 

 இது “டிராகன் ைனிதன்” (அ) ளஹாளைா ளலாங்கி என அமழக்கப் படுகிறது. 

 இந்தப் தபயரானது ஹாரப்ின் நகரை் அமைந்து ்  சீனாவின் ஹீளலாங்ஜியாங் 

ைாகாைத்தில் (Heilongjiang province)  உ ்  ளலாங் ஜியாங் அல்லது டிராகன் நதியின் 

தபயரிலிருந்துப் தபறப்பட்டதாகுை். 

 இந்த ைை்மட ஓடானது சுைார ் 1,46,000 ஆை்டுக ் வமரயில் பழமையானதாக 

இருக்கலாை். 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் வருடாந்திர அறிக்கக – 2021   

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (Reserver Bank of India – RBI) தனது வருடாந்திர அறிக்மகமய 

தவ ியிட்டு ் து. 

 அதில் வங்கிக ின் தசாத்துத் தரதத்ிமனயுை் வரவிருக்குை் காலாை்டிற்கான அதிகபட்ச 

நிதி வழங்குவதற்குத் ளதமவயான அவற்றின் தயார ் நிமலமயயுை் குறிப்பிட்டுக் 

காட்டியு ் து.  

முக்கிய தகவல்கள் 

  2021 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைாதத்தில் வாராக் கடன்க ின் வமகப்பாடு மீது விதிக்கப் பட்ட 

இமடக்காலத் தமடமய உசச்நீதிைன்றை் நீக்கியமதயடுதத்ு வாராக் கடன்க ் பற்றிய 

உை்மையான தகவல்கம  வங்கிக ் வழங்க ளவை்டுை் என RBI எசச்ரிதத்ு ் து.  

 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ் முதல் ஆகஸ்டு வமரயிலான தற்காலிக கடன் தவமை 

சலுமகமயத் ளதரந்்ததடுத்த அமனதத்ு கடன் கைக்குக ின் மீதான கூட்டு வட்டிமய 

த ்ளுபடி தசய்வது வங்கிக ின் நிதிநிமலயின் மீது தநருக்கடிமய திைிக்குை் என இந்த 

அறிக்மக கூறுகிறது. 

 வங்கிக ின் தைாதத் வாராக்கடன் விகிதைானது 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ் ைாததத்ில் 

இருந்த 8.2 சதவீததத்ிலிருந்து 2020 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ்ைாததத்ில் 6.8% ஆக குமறந்து 

உ ் து.  

 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ் ைாதத்தில் 66.6% ஆக இருந்த வங்கிக ின் நிதிப்பரவல் 

விகிதைானது 2020 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ்ைாதத்தில் 75.5% ஆக குமறந்து ் து.  

 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைாதத்தில் 14.8% ஆக இருந்த வங்கிக ின் இடர ்உை்டாக்குை் 

தசாத்துக்க ின் விகிதைானது டிசை்பர ்ைாதத்தில் 15.9% ஆக உயரந்்து ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் 6.8% ஆக இருந்த வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்க ின் தைாத்த வாராக் 

கடன் விகிதைானது டிசை்பர ்ைாததத்ில் 5.7% ஆக உயரந்்து ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்ைாததத்ில் 23.7% ஆக இருந்த வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்க ின் 

நிதி நிமலப்பாடு விகிதைானது (CAR) டிசை்பர ்ைாதத்தில் 24.8% ஆக உயரந்்து ் து.  

 

புதிய கடன் வெதிகள் 

 ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றினால் ஏற்பட்ட தபாரு ாதாரத் தாக்கங்கம த் தைிக்குை் 

வமகயில் சில நடவடிக்மககம யுை் புதிய கடன் வசதிகம யுை் தபாதுத் துமற 

வங்கிக ் அறிவிதத்ு ் ன. 

 தபாதுதத்ுமற வங்கிக ானது பிமையமுை் இன்றி ஒரு தனிநபருக்கு 5 லட்சை் ரூபாய் 

வமர கடன் வழங்க உ ் து. 

 இந்தக் கடன் ததாமகயிமன அவருமடய ைற்றுை் அவரது குடுை்பத்தினருமடய 

ைருத்துவச ்தசலவிற்கு உபளயாகித்து தகா ் லாை். 

 இந்திய வங்கிக ் கூட்டமைப்புை் பாரத ஸ்ளடட் வங்கியுை் முை்மபயில் மூன்று புதிய கடன் 

வசதிகம  அறிவித்து ் ன. 

 ஒரு கடன் வசதியில் தடுப்பூசி உற்பத்தியா ரக் ், ைருத்துவைமனக ் (அ) ைருந்தகங்க ், 
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ஆக்சிஜன் உற்பதத்ியா ரக் ் ைற்றுை் வழங்குநரக் ், ளநாயியல் ஆய்வகங்க ், 

தசயற்மக சுவாசக் கருவிக ், தடுப்பு ைருந்து இறக்குைதியா ரக் ், ளகாவிட் ைருந்து 

த வாட நிறுவனங்க ் ைற்றுை் தகாளரானா ளநாயா ிக ின் சிகிசம்ச ளபான்றவற்றிற்கு 

கடன்கம  வழங்குை். 

 ைற்ற இரு கடன் வசதிகளு ் 2 ளகாடி ரூபாய் வமரயிலான சுகாதார நல வரத்்தக கடனுை், 

1000 ளகாடி ரூபாய் வமரயிலான சுகாதார நல வசதிகளுக்கான வரத்த்க கடனுை் அடங்குை். 

 

வணிக நம்பிக்கக ஆய்வு 

 இந்திய வரத்்தக ைற்றுை் ததாழில்துமறப் பங்கா ரக் ின் கூட்டமைப்பானது  தனது 

காலாை்டு “வைிக நை்பிக்மக ஆய்வு”  என்ற அறிக்மகயிமன தவ ியிட்டு ் து.  

 ளை ைாததத்ில் இந்திய நிறுவனங்க ின் வைிக நை்பிக்மகயானது மூன்று 

காலாை்டுக ில் இருந்தமத விட குமறந்து ் து என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 முந்மதய ஆய்வில் வைிக நை்பிக்மகயானது கடந்த பத்தாை்டுக ில் இல்லாத 

அ விற்கு அதிகைாக இருந்தது. 

 தற்ளபாமதய சூழ்நிமலக ின் காரைைாக பங்ளகற்பு நிறுவனங்க ின் நை்பிக்மகயில் 

சரிவு ஏற்பட்டதனால் வைிக நை்பிக்மக குறியீடுை் குமறந்து ் து.  

 முந்மதய ஆய்வில் 74.2 என்ற நிமலயிமன அமடந்த வைிக நை்பிக்மக குறியீடானது 

சமீபதத்ிய ஆய்வில் 51.5 என்ற நிமலயிளலளய உ ் து.  

 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தரவு 

 

 2020-21 ஆை் நிதியாை்டின் ஜனவரி முதல் ைாரச் ் வமரயிலான காலாை்டிற்கான 

இந்தியாவின் தைாத்த உ ்நாட்டு உற்பதத்ி  தரவுகம  ைத்தியப் பு ் ி விவர அலுவலகை் 

(Central Stastical Office – CSO) தவ ியிட்டு ் து.   
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 ளகாவிட்-19 ததாற்றின் இரை்டாை் அமலக்கு முன்பு, 2020 – 21 ஆை் நிதி ஆை்டின் 

நான்காவது காலாை்டில் (ஜனவரி-ைாரச்)் இந்தியாவின் GDP ஆனது 1.6% வ ரந்்தது. 

 இருப்பினுை் அமனதத்ுக் காலாை்டுகம யுை் ளசரத்்து தைாத்தைாக GDPயின் அ வு 7.3% 

சரிந்து ் து.  

 

ெந்கத மூலதனத்தில் ரூ.3 டிரில்லியன் - விப்தரா நிறுவனம்  

 விப்ளரா நிறுவனைானது முதன்முமறயாக சந்மத மூலதனத்தில் ரூ.3 டிரில்லியமன 

எட்டியு ் து. 

 டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் ைற்றுை் இன்ளபாசிஸ் ஆகிய நிறுவனங்கம  அடுத்து இந்த 

நிமலமய அமடந்த மூன்றாவது இந்தியத் தகவல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனை் இதுவாகுை்.  

 ரூ. 3 டிரில்லியன் ைதிப்பிலான சந்மத மூலதனத்மத எட்டிய 13 நிறுவனங்க ் இந்தியாவில் 

உ ் ன. 

 தற்ளபாது விப்ளரா நிறுவனைானது 14வது நிறுவனைாக இந்தப் பட்டியலில் இமைந்து 

உ ் து.  

 ரூ. 14.05 டிரில்லியன் ைதிப்பிலான சந்மத மூலதனத்துடன் ரிமலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

நிறுவனைானது இந்தியாவின் தசல்வாக்குமிக்க நிறுவனைாக திகழ்கிறது.  

 இதமனயடுதத்ு டாடா கன்சல்டன்சி சரவ்ீசஸ் லிமிதடட் (ரூ.11.58 டிரில்லியன்) ைற்றுை் HDFC 

வங்கி (ரூ.8.33 டிரில்லியன்) ஆகியமவ உ ் ன. 

 

 

சதாடக்கப் சபாதுப் பங்கு சவளியீடு – தபடிஎம்  

 ளபடிஎை் நிறுவனைானது இந்த ஆை்டின் பிற்பகுதியில் 3 பில்லியன் அதைரிக்க டாலர ்

ைதிப்பிலான ததாடக்கப் தபாதுப் பங்கு தவ ியீட்டிமன தகாை்டு வர உ ் தாக 

அறிவிதத்ு ் து. 

 தனது வ ரச்ச்ிமயப் தபருக்குவதற்காக நிதி திரட்ட ளவை்டி சில நிறுவனங்க ் தங்க து 

பங்குக ின் ஒரு பகுதிமயப் பங்குச ்சந்மதயில் விற்பமன தசய்யுை். 
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 இத்தமகய முமறயானது ததாடக்கப் தபாதுப் பங்கு வழங்கீடு என அமழக்கப் படுகிறது. 

 இதன் காரைைாக பழுப்பு நிறச ் சந்மதயில் (க்ளர ைாரத்கட்) ளபடிஎை் நிறுவனப் 

பங்குக ின் விமல  அதிகரித்து ் து. 

 க்ளர ைாரத்கட் என்பது இந்தியப் பங்கு ைற்றுை் பரிவரத்த்மன வாரியதத்ின் வரை்பிற்கு 

தவ ிளய தசயல்படுை் ஒரு முமறசாரா சந்மதயாகுை்.  

 இங்கு ளைற்தகா ் ப்படுை் அமனதத்ுப் பரிவரத்த்மனகளுை் நை்பிக்மகயின் 

அடிப்பமடயில் ளைற்தகா ் ப் படுை் அளத ளநரத்தில் அமவ எதிரிமை ஆபதத்ுகம யுை் 

தகாை்டு ் ன. 

 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் நாணயக் சகாள்கக 

 இந்திய ரிசரவ்்  வங்கியானது இரை்டு ைாதங்களுக்கு ஒருமுமற தவ ியிடுை் தனது 

நாையக் தகா ்மகமய தவ ியிட்டு ் து.  

 இதில் வட்டி விகிதங்க ் எதுவுை் ைாற்றப்படவில்மல.  

முக்கிய தகவல்கள் 

 தங்குை் விடுதிக ் ைற்றுை் சுற்றுலா ளபான்ற ைனிதத் ததாடரப்ுக ் அதிகமு ்  

துமறகளுக்காக 15,000 ளகாடி ரூபாய் தகாை்ட ஒரு தராக்க வசதிமய இக்தகா ்மக 

வழங்கி உ ் து.  

 ளைலுை் தராக்க வசதிமய அதிகரிக்குை் வமகயில் வ ரச்ச்ிமயப் புதுப்பிப்பதற்காக 

ளவை்டி G-SAP 1.0 திட்டத்தின் கீழ் தசப்டை்பர ்ைாதத்தில் 1.2 லட்சை் ளகாடி ரூபாய் என்ற 

அ விலுை் ஜுன் ைாத காலாை்டில் 40,000 ளகாடி ரூபாய் என்ற அ விலுை் காப்புப் 

பத்திரங்கம  வாங்க உ ் தாகவுை் அது அறிவிதத்ு ் து.  

 ைறுதகா ்முதல் விகிதைானது 4 சதவீதைாகவுை், ளநர ் ைாற்று ைறுதகா ்முதல் 

விகிதைானது 3.35 சதவீதைாகவுை் நிரை்யிக்கப்பட்டு ் து. 

 G-SAP 2.0 திட்டைானது 1.2 மில்லியன் ைதிப்பிலான பத்திரங்கம  வாங்குவதற்காகத ்

ததாடங்கப் பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், ைாநில அரசுக ் வழங்குை் பத்திரங்கம யுை் இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

வாங்க உ ் து. 

குறிப்பு 

 G-SAP 1.0 என்பது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் அறிவிக்கப்பட்ட அரசுப் பிமையங்கம  

மகயகப்படுத்துை் ஒரு திட்டைாகுை். 

 இது 2022 ஆை் நிதி ஆை்டில் முமறயான வ ரச்ச்ிமயக் தகாை்டு வருவதற்காக ளவை்டி 

ததாடங்கப் பட்டதாகுை். 

 

SWIFT gpi உடனடி பணம் வழங்கும் வெதி 

 தவ ிநாட்டுப் பங்குதாரர ் வங்கிக ் தங்க ் வாடிக்மகயா ரக் ின் சாரப்ாக 

இந்தியாவில் உ ்  பயனா ிகளுக்கு உடனடியாக பைை் அனுப்ப உதவுை் ஒரு வசதிமய 

வழங்குவதற்காக SWIFT என்ற நிறுவனதத்ுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்திமனச ்  தசய்து ் தாக 

ஐசிஐசிஐ வங்கி அறிவிதத்ு ் து.  
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 பயனா ிக ் இதன்மூலை் தைது வங்கிக் கைக்கில் உடனடியாகப் பைை் தபற இயலுை். 

 எல்மல கடந்த உ ்நாட்டுப் பைப் பரிவரத்த்மனகளுக்காக SWIFT gpi எனுை் உடனடி 

பைை் வழங்குை் ஒரு வசதிமய வழங்குவதில் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியதத்ில்  முதல் 

வங்கியுை், உலக வில் இரை்டாவது வங்கியுை் ஐசிஐசிஐ வங்கிளய ஆகுை். 

 2 லட்சை் வமரயிலான தனிப்பட்ட பை வழங்கீடு ஆனது SWIFT gpi வசதி மூலை் அனுப்பப் 

படுை். 

 இது உடனடியாக தசயல்படுத்தப்பட்டு இந்தியாவிலு ்  எந்ததவாரு வங்கியிலுை் உ ்  

பயனா ியின் வங்கிக் கைக்கில் வரவு மவக்கப்படுகிறது. 

 இது IMPS பிமையை் வாயிலாக தசலுதத்ப்படுகிறது.  

 

உலக ஆற்றல் முதலீட்டு அறிக்கக 2021 

 சரவ்ளதச எரிசக்தி முகமையானது 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான உலக ஆற்றல் முதலீட்டு 

அறிக்மகயிமன தவ ியிட்டு ் து. 

 உலக ாவிய ஆற்றல் முதலீடானது இந்த ஆை்டு முதல் மீை்டுை் எழுசச்ி தபற்று 

ஆை்டுக்கு 10% என்ற அ விற்கு அதிகரித்து 1.9 டிரில்லியன் டாலராக இருக்குை் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுவதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 தபருை்பாலான முதலீடுக ் வழக்கைான புமதபடிை எரிதபாரு ் உற்பத்தித் 

துமறயிலிருந்து ைமட ைாற்றப் பட்டு ஆற்றல் ைற்றுை் உற்பதத்ிப் பயன்பாடு ளபான்ற 

துமறக ில் ளைற்தகா ் ப் படுை்.  

 உலக ாவிய ஆற்றல் ளதமவயானது 2020 ஆை் ஆை்டில் ஏற்பட்ட குமறவிமன ஈடு கட்டுை் 

வமகயில் 2021 ஆை் ஆை்டில் ஆை்டுக்கு 4.6% எனுை் வீததத்ில் உயருை் என கைிக்கப் 

பட்டு ் து.  

 புமதபடிை எரிதபாரு ்க ின் விமலயானது ஒரு தமடக் கல்லாக நிலவினாலுை் ஆற்றல் 

தசயல்திறன் துமறயானது அதன் முதலீட்டில் 10% உயரவ்ிமனக் காணுை். 

 

 

உலகளாவியப் சபருநிறுவன வரி ஒப்பந்தம் 

 தசல்வச ் சிறப்புமிக்க G7 நாடுக ின் நிதி அமைசச்ரக் ் குழுைைானது ஒரு புதிய 

உலக ாவியப் தபருநிறுவன வரி ஒப்பந்ததத்ிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியு ் து.   
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 ஜூமல ைாதத்தில் நமடதபற உ ்  G20 நிதி அமைசச்ரக் ் ைற்றுை் ைதத்ிய வங்கிக ின் 

ஆளுநரக் ் சந்திப்பில் இந்த ஒப்பந்தை் குறிதத்ு விரிவாக விவாதிக்கப் படுை்.  

 தபருநிறுவனங்க ் தாை் வைிகை் தசய்யுை் நாடுக ில் ளைற்தகா ்ளுை் வரி ஏய்ப்பிமனத் 

தடுத்து அந்த நிறுவனங்கம  வரி தசலுத்தச ் தசய்வளத இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

ளநாக்கைாகுை்.  

 ஒவ்தவாரு நாடுை் தைக்கிமடளய வரி வீதத்மதக் குமறக்கச ் தசய்து தகா ்வமத 

தவிரப்்பதற்காக இந்த ஒப்பந்ததத்ில் உலக ாவிய குமறந்தபட்ச தபருநிறுவன வரி வீதை் 

ஆனது 15 சதவீதைாக நிரை்யிக்கப் பட்டு ் து. 

 

உலகளாவியப் சபாருளாதார வாய்ப்புகள் அறிக்கக – உலக வங்கி   

 இந்த அறிக்மகயின்படி 2021 ஆை் ஆை்டில் உலகப் தபாரு ாதாரைானது 5.6% வமர 

வ ரச்ச்ியமடயுை் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 சில தபரிய நாடுக ின் வலிமையான மீட்சியின் காரைைாக, கடந்த 80 ஆை்டுக ில் 

இல்லாத அ விலான ைந்த நிமலக்குப் பிந்மதய விமரவான வ ரச்ச்ி இதுவாக இருக்குை்.  

 2021 ஆை் ஆை்டில் அதைரிக்காவின் தபாரு ாதார வ ரச்ச்ியானது 6.8% ஆக 

இருக்குதைன கைிக்கப் பட்டு ் து.  

 சீனாவின் வ ரச்ச்ி 8.5% ஆக இருக்குை்.  

 வ ரந்்து வருை் நாடுக ின் குழுைத்தில் சீனாமவத் தவிர ைற்ற நாடுக ின் 

வ ரச்ச்ியானது 4.4% என்ற அ விலான மீட்சியிமனப் தபறுை் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது.  

 

இந்தியாவின் அந்நியெ ்செலாவணி இருப்புகள் 

 இந்தியாவின் அந்நியச ் தசலாவைி இருப்பானது முதன்முமறயாக 600 டாலரக்ம  

விஞ்சியு ் து. 

 இதன் மூலை் உலக வில் அதிக இருப்பிமன மவத்து ்  நான்காவது நாடான 

ரஷ்யாவிற்கு இமையான நிமலயில் இந்தியா உ ் து. 

 

 அந்நியச ்தசலாவைி என்பது தவ ிநாட்டுப் பைைதிப்பில் ஒரு நாட்டின் ைதத்ிய வங்கி 

இருப்பில் மவத்திருக்குை் தசாத்துக ் ஆகுை். 
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 பத்திரங்க ், கருவூலப் பதத்ிரங்க ் ைற்றுை் இதர அரசுப் பதத்ிரங்களுை் இதில் அடங்குை். 

 தபருை்பாலான அந்நியச ் தசலாவைி இருப்புக ் அதைரிக்க டாலர ் ைதிப்பிளலளய 

உ ் ன. 

 

DBS வங்கி – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் சிறந்த வங்கி 

 ஃளபாரப்்ஸ் (Forbes) வரத்்தக இதழின் 2021 ஆை்  ஆை்டிற்கான உலகின் சிறந்த வங்கிக ் 

பட்டியலில் DBS வங்கியானது இடை் தபற்று ் து. 

 ததாடரந்்து இரை்டாவது வருடைாக DBS வங்கியானது இந்தியாவிலு ்  30 உ ்நாட்டு 

ைற்றுை் தவ ிநாட்டு  வங்கிகளு ் முதல் இடதத்ிற்குத் ளதரவ்ு தசய்யப்பட்டு ் து. 

 இது உலகின் சிறந்த வங்கிகளுக்கான ளபாரப்்ஸ் இதழின் 3வது பதிப்பாகுை்.  

 இது சந்மத ஆய்வு நிறுவனைான ஸ்ளடட்டிஸ்டா (Statista) என்ற ஒரு நிறுவனதத்ுடன் 

இமைந்து ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

 சமீபதத்ில் DBS வங்கியானது ஆசியா ைைி என்ற இதழினால் ‘2021 ஆை் ஆை்டிற்கான  

இந்தியாவின் சிறந்த சரவ்ளதச வங்கி’ என அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 DBS வங்கியானது 2020 ஆை் ஆை்டில் நியூயாரக்்மகச ்ளசரந்்த வரத்த்க இதழான குள ாபல் 

மபனான்சினுமடய உலகின் பாதுகாப்பான வங்கிக ் பட்டியலில் ததாடரந்்து 12வது 

ஆை்டாக இடை் தபற்றது. 

 ளைலுை் அளத ஆை்டில் DBS வங்கியானது உலகின் சிறந்த வங்கியாகவுை் குள ாபல் 

மபனான்ஸ் என்ற இதழினால் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டது. 

 இதற்கு முன்பாக DBS வங்கியானது 2019 ஆை் ஆை்டில் யூளராைைி எனப்படுை் முன்னைி 

நிதி இதழினால் ‘உலகின் சிறந்த வங்கி’ எனப் பட்டியலிடப்பட்டது. 

 DBS வங்கியின் தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரி பியூஷ் குப்தா என்பவராவார.் 

 இதன் தமலமையகை் சிங்கப்பூரில் அமைந்து ் து. 

 இதன் முழக்கை் “Make Banking Joyful” என்பதாகுை். 

 

பிட்காயின் முதலீட்டு இலாபம் - 2020 

 2020 ஆை் ஆை்டில் பிட்காயின் முதலீட்டு இலாபதத்ில் 4.1 பில்லியன் டாலர ்இலாபத்துடன் 

அதைரிக்க வரத்த்கரக்ள  அதிக லாபை் அமடந்து ் னர.் 

 இது தசயின் அனாலிசிஸ் எனுை் நிறுவனதத்ின் சமீபதத்ிய அறிக்மகயில் கூறப்பட்டு 

உ ் து. 

 1.1 பில்லியன் டாலர ்இலாபதத்ுடன் சீன வரத்த்கரக் ் இரை்டாமிடத்தில் உ ் னர.் 

 241 மில்லியன் டாலர ்இலாபதத்ுடன் இதில் இந்தியா 18வது இடத்மதப் தபற்று ் து. 

 

உணவு விகலக் குறியீடு – தம மாதம் 

 ததாடரந்்து 12 ஆவது ைாதைாக ளை ைாததத்ில் உலக உைவு விமலக ானது உயரந்்து 

உ ் தாக ஐக்கிய நாடுக ் சமீபதத்ில் அறிவித்தது. 
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 2011 ஆை் ஆை்டு தசப்டை்பருக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட உயரவ்ில் இதுளவ உயரந்்தபட்ச 

நிமலயாகுை். 

 இந்த அறிவிப்பானது உைவு ைற்றுை் ளவ ாை் அமைப்பினால் தவ ியிடப்பட்ட உைவு 

விமலக் குறியீட்டின் அடிப்பமடயில் ளைற்தகா ் ப்பட்டது. 

 ளை ைாததத்ில் ஆை்டிற்கு 39.7% என்ற அ வில் விமலக ் அதிகரிதத்ு ் ன. 

 ளைலுை் 2021 ஆை் ஆை்டில் உலக தானிய உற்பத்திக்கான தனது முதலாவது கைிப்பு 

அறிக்மகமயயுை் உைவு ைற்றுை் ளவ ாை் அமைப்பானது தவ ியிட்டு ் து. 

 கிட்டதத்ட்ட 2.821 மில்லியன் டன்க ் உற்பதத்ியாக அது  இருக்குை் என இந்த அமைப்பு 

கைிதத்ு ் து. 

 இது ஒரு புதிய சாதமனயானளதாடு, 2020 ஆை் ஆை்டின் உற்பதத்ிமய விட இது 1.9% என்ற 

விகிதத்தில் அதிகைாகுை்.  

 

மத்திய வங்கியின் உபரித் சதாகக பரிமாற்றத்தில் பங்கு – இந்தியாவிற்கு 

இரண்டாமிடம் 

 

 2020-21 ஆை் நிதி ஆை்டின் தைாதத் உ ்நாட்டு உற்பத்தி சதவீதத்தின் அடிப்பமடயில் 

அரசிற்கு பரிைாற்றை் தசய்யப் பட்ட நிதி இருப்புக ின் அடிப்பமடயில் இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கி இரை்டாமிடதத்ில் உ ் து.  

 இதில் துருக்கி நாடானது முதலிடதத்ில் உ ் து. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் பரிைாற்றை் தசய்யப் பட்ட உபரி நிதித் ததாமகயானது 

தைாத்த உ ்நாட்டு உற்பதத்ியில் 0.44% ஆகுை்.  

 துருக்கி குடியரசின் ைதத்ிய வங்கியினுமடய பங்கு தைாத்த உ ்நாட்டு உற்பதத்ியில் 0.5% 

ஆகுை்.  

 

வருடாந்திர வங்கிப் புள்ளி விவரங்கள் 2020 

 2020 ஆை் ஆை்டிற்கான வருடாந்திர வங்கிப் பு ் ி விவரங்க ானது சுவிஸ் ளதசிய 

வங்கியினால் தவ ியிடப்ப ட்டது.  

 2020 ஆை் ஆை்டில் சுவிஸ் வங்கிக ில் உ ்  தவ ிநாட்டு வாடிக்மகயா ரக் ின் பை 

இருப்பு குறித்த ஒரு பட்டியலில் 2.55 பில்லியன் சுவிஸ் நாையைான ஃப்ராங் என்பதின் 

ைதிப்பில் (இந்திய ரூபாய் ைதிப்பில் 20,706 ளகாடி) இந்திய நாடானது 51வது இடத்திலு ் து. 
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 இது 2019 ஆை் ஆை்டில் 899 மில்லியன் சுவிஸ் ஃப்ராங் என்ற அ விலிருந்து அதிகரிதத்ு 

உ ் து. 

 377 பில்லியன் சுவிஸ் ஃப்ராங் என்ற ஒரு ைதிப்புடன் ஐக்கிய ராஜ்ஜியை் முதலிடத்தில் 

உ ் து. 

 இதமனயடுதத்ு அதைரிக்கா உ ் து (152 பில்லியன் சுவிஸ் ஃப்ராங்ஸ்). 

 

 

சென்ட்ரம் நிறுவனத்திடம் PMC வங்கின் சபாறுப்பு  

 பஞ்சாப் ைற்றுை் ைகாராஷ்டிரா கூட்டுறவு வங்கியின் (Punjab and Maharastra Bank – PMC Bank) 

தபாறுப்பிமன ஏற்பதற்கான முன்தைாழிதலுக்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஒப்புதல் 

அ ிதத்ு ் து. 

 வங்கி அல்லாத கடன் வழங்கு நிறுவனைான தசன்ட்ரை் நிதிச ்ளசமவ நிறுவனை் ைற்றுை் 

நிதித் ததாழில்நுட்பத் ததாடக்க நிறுவனைான பாரத்ளப ஆகியவற்றின் கூட்டமைப்பானது 

PMC வங்கியின் தபாறுப்பிமன ஏற்க உ ் து.  

 PMC வங்கியினுமடய வீழ்சச்ியின் பின்னைியில் இந்த முடிவானது ளைற்தகா ் ப் பட்டது. 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் ஒப்புதல் 

 ஒரு சிறு நிதியியல் வங்கியிமன அமைப்பதற்காக தசன்ட்ரை் நிறுவனத்திற்கு தகா ்மக 

ரீதியிலான ஒரு ஒப்புதமல வழங்குவதற்கு ரிசரவ்் வங்கி முடிவு தசய்து உ ் து. 

 இது வருடாந்திர உரிைை் வழங்குை் விதிமுமறக ின் கீழ் அமைக்கப்படுை். 

 வருடாந்திர உரிைை் வழங்குை் விதிமுமற என்பது வங்கிகளுக்குப் பல ஆை்டுகளுக்கு ஒரு 

முமற உரிைை் வழங்குவதற்குப் பதிலாக ததாடர ்உரிைை் வழங்குவதாகுை்.  
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உலக முதலீட்டு அறிக்கக 2021 

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான உலக முதலீட்டு அறிக்மகயானது ஐக்கிய நாடுக ் வரத்த்கை் 

ைற்றுை் வ ரச்ச்ி ைாநாட்டு அமைப்பினால் தவ ியிடப்பட்டு ் து. 

 இந்த அறிக்மகயில் 2020 ஆை் ஆை்டில் இந்தியா 64 பில்லியன் டாலர ்ைதிப்பிலான அந்நிய 

ளநரடி முதலீட்டிமனப் தபற்று ் தாகக் கூறப்பட்டு ் து. 

 உலகை் முழுவதிலுை் உ ்  அந்நிய முதலீட்டிமனப் தபறுை் நாடுக ில் ஐந்தாவது தபரிய 

நாடாக இந்தியா உருதவடுதத்ு ் து. 

 அதிக வு அந்நிய ளநரடி முதலீட்மடப் தபறுை் நாடாக அதைரிக்கா உ ் து. 

 அதில் சீனா இரை்டாமிடதத்ில் உ ் து. 

 

 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்திய வங்கிகளின் கடன் விகிதம் 

 2020 ஆை் ஆை்டில் தைாத்த உ ்நாட்டு உற்பதத்ியில் வங்கிக ின் கடன் விகிதைானது 

ஐந்தாை்டில் இல்லாத அ விற்கு 56% ஆக உயரந்்து ் து.  

 இது சரவ்ளதச நிதித் தீரவ்ு வங்கியின் சமீபதத்ியத் தரவுக ின் படி கூறப் பட்டு ் து. 

 2020 ஆை் ஆை்டில் 56.075% கடன் விகிததத்ுடன் தைாத்த நிலுமவக் கடன் ஆனது 1.52 

டிரில்லியன் டாலராக உ ் து.  

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

NGC 691 

 நாசாவின் ஹப்பி ் விை்தவ ி ததாமலளநாக்கியானது “NGC 691” எனப்படுை் சுரு ்வடிவ 

அை்டதத்ின் அழகான புமகப்படை் ஒன்மற எடுதத்ு ் து. 

 இது 125 மில்லியன் ஒ ி ஆை்டு ததாமலவிற்கு அப்பால் உ ்  ஏரஸ்ீ விை்மீன் 

ததாகுப்பில் அமைந்து ்  ஆய்வு தசய்யப்படாத சுரு ் வடிவ அை்டைாகுை். 

 இது தஜரை்னியில் பிறந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் வானியலா ரான வில்லியை் தஹரத்சல் 

என்பவரால் 1786 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ்ைாததத்ில் கை்டறியப் பட்டது. 
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AmbiTAG 

 

 ளராப்பரின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது (IIT-Ropar) ‘AmbiTAG’ எனுை் 

கருவிமய உருவாக்கியு ் து. 

 இது “Cold Chain” எனப்படுை் தவப்பநிமல கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட  ஒரு அமைப்பிற்காக 

ளவை்டி உ ்நாட்டிளலளய உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் தவப்பநிமல தரவுப் 

பதிவு அமைப்பாகுை்.  

 இது USB வடிவில் அமைக்கப்பட்டு ் து.  

 இது தனது சுற்றுப்புறப் பகுதியின் தவப்பநிமலமயத் ததாடரந்்து பதிவு தசய்து தகாை்ளட 

இருக்குை்.  

 ஒரு முமற மின்ளனற்றப் பட்டால் எந்த ளநர ைை்டலத்திலுை் –40°  முதல் +80° வமரயிலான 

தவப்பநிமலமயக் கை்டறியுை் வமகயில் 90 நாட்க ் வமரயில்  இது ததாடரந்்து 

இயங்கக் கூடியதாகுை்.  

 உலகின் ஏளதா ஒரு பகுதியிலிருந்து தகாை்டு வரப்படுை் குறிப்பிட்டப் தபாரு ானது 

இன்னுை் பயன்படுத்தக் கூடிய நிமலயில் உ ் தா அல்லது தவப்பநிமல 

ைாறுபாட்டினால் சிமதந்து விட்டதா எனக் கை்டறிவதற்கு இந்த உபகரைை் உதவியாக 

இருக்குை். 

 ளகாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துக ் ளபான்ற பிற தடுப்பு ைருந்துக ், உடல் உறுப்புக ் ைற்றுை் 

சிகிசம்சக்கான இரதத்ை் ளபான்றவற்மற ளவறிடத்திற்கு தகாை்டு தசல்வதற்கு இந்த 

தகவலானது முக்கியைான ஒன்றாகுை். 
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வஜ்ர கவெம் -  சதாற்றுநீக்க இயந்திரம் 

 முை்மபமயச ் ளசரந்்த இந்திரா வாட்டர ் எனுை் புத்தாக்க நிறுவனைானது வஜ்ர கவசை் 

எனுை் ததாற்று நீக்க இயந்திரை் ஒன்றிமன உருவாக்கியு ் து.  

 தகாளரானா முன்க ப் ளபாரா ிக ் பயன்படுதத்ுை் உபகரைங்க ிலு ்  

ததாற்றுக்கம  இது நீக்குகிறது. 

 இந்த இயந்திரைானது பாதுகாப்பு கவச உமடக ், முழு உடல் கவசை், மகயுமறக ், N95 

முகக் கவசங்க ் ைற்றுை் உமடக ் ளபான்றவற்றில் ததன்படுை் ததாற்றின் தடயங்கம  

முழுவமதயுை் நீக்குகிறது.  

 

 

SAWSTIIK சதாழில்நுட்பம் 

 பூனாவிலு ்  ைத்திய அறிவியல் ைற்றுை்  ததாழில்துமற ஆராய்சச்ி அமைப்பின் ளதசிய 

ளவதியியல் ஆய்வகைானது SWASTIIK ததாழில்நுட்பை் எனுை் புதிய ஒரு ததாழில்நுட்பத்மத 

உருவாக்கியு ் து. 

 இது இயற்மகயான எை்தைய்கம ப் பயன்படுத்தி தை்ைீரில் உ ்  ததாற்றுகம  

நீக்க உதவுகிறது.  

 நீரின் மூலை் உை்டாகுை் ளநாய்க ் இந்தியாவின் ளநாய் சுமைமய உயரத்த்ியதன் 

காரைைாக இது ததாடங்கப்பட்டது.  

 இந்த ததாழில்நுட்பைானது ளதசிய ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் பின்னைியின் உதவியுடன் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 ளதசிய ஜல் ஜீவன் திட்டைானது சமீபதத்ில் ளகாவிட்-19 ததாற்றுக ் அதிகரிதத்ு வருை் 

நிமலயில் தை்ைீரின் தரத்மதக் கை்காைித்து குடிநீர ்வசதிமய உறுதிபடுதத்ுவதற்கு 

ைாநில ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரளதச அரசுகளுக்கு ளவை்டிய ஆளலாசமனமய வழங்கியது.  
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டாவின்சி+ மற்றும் சவரிட்டாஸ் 

 நாசா நிறுவனைானது டாவின்சி+ ைற்றுை் தவரிட்டாஸ் எனுை் இரை்டு புதிய ைனித எந்திர 

ஆய்வுத் திட்டங்கம  அறிவித்து ் து. 

 இமவ தவ ் ிக் கிரகத்மதப் பற்றிய ஆய்விமன ளைற்தகா ்வதற்காக அனுப்பப்பட 

உ ் ன. 

 இமவ 2028 ைற்றுை் 2030 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலத்தில் விை்ைில் 

ஏவப்படுை். 

 டாவின்சி+ என்றால் “தவ ் ி கிரகதத்ின் நல்லியல்பு வாயு, ளவதியியல் பற்றிய ஆழ் 

வ ிைை்டல ஆய்வு ைற்றுை் புமகப்படமிடல்” என்பதாகுை் (Deep Atmosphere Venus 

Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging – Davinci+). 

 இது தவ ் ி கிரகத்தின் வ ிைை்டலத்திமன அ விடுை். 

 ளைலுை் தவ ் ிக் கிரகதத்ில் முன்பு எப்ளபாதாவது தபருங்கடல் இருந்ததா எனவுை் இது 

ஆய்வு தசய்ய உ ் து.  

 தவரிட்டாஸ் என்றால் “தவ ் ி கிரகத்தின் உமிழ்வுத்திறன், ளரடிளயா அறிவியல், InSAR, 

நில அமைப்பு ைற்றுை் நிறப்பிரிமக பற்றிய ஆய்வு” (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, 

Topography and Spectroscopy – Veritas) என்பதாகுை்.  

 இது தவ ் ி கிரகத்தின் புவியியல் சாரந்்த வரலாற்றிமனப் புரிந்து தகா ்வதற்காக 

தவ ் ி கிரகத்தின் ளைற்பரப்பிமன வமரபடைாக்குை்.  

 அங்கு எரிைமல தவடிப்புக ் ைற்றுை் நிலநடுக்கங்க ் இன்னுை் ஏற்படுகின்றனவா 

என்பமதயுை் இது கை்டறியுை்.  

 

 

மதத் தமப் 

 இது ைருத்துவைமன படுக்மகக ின் இருப்பு குறித்த தகவல்கம  நிகழ்ளநர 

அடிப்பமடயில் வழங்குை் இந்தியாவின் முதலாவது நாடு தழுவிய வமரபட த ைாகுை்.  

 இந்தத் த ைானது ைதத் (உதவி) என்ற திட்டதத்ினால் ததாடங்கப்பட்டது ஆகுை். 

 வாசிங்டன்மனச ்ளசரந்்த டாக்டர ்ராளஜஷ் அணுளைாலு (Dr Rajesh Anumolu) என்பவளர ‘ைதத ்

ளைப்’ எனுை் த த்தின் முதன்மைக் கட்டமைப்பா ராவார.் 
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எக்ஸ்–தர தெது 

 எக்ஸ்-ளர ளசது என்பது ைாரப்க X-கதிர ் வி க்கப் படதத்ின் உதவியுடன் ளகாவிட் – 19 

ததாற்றிமன முன்கூட்டிளய கை்டறிவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தசயற்மக 

நுை்ைறிவு சாரந்்த கருவியாகுை்.  

 இது கிராைப்புறப் பகுதிக ில் ளகாவிட்-19 ததாற்றிமனக் கை்டறிவதற்கு உதவுை்.  

 கிராைப்புறப் பகுதிக ் RT-PCR ளசாதமனக ் ைற்றுை் சி.டி. ஸ்ளகன் ளபான்றமவ எ ிதில் 

கிமடக்கப் தபறாதமவயாகுை் 

 எக்ஸ்ளர ளசது வாஸ்ட்அப் மூலை் இயங்குை் ஒரு ததாழில்நுட்பைாகுை். 

 வாட்ஸ்அப் சாட்பாட் மூலை் அனுப்பப்படுை் குமறந்தத் தத ிவுத் திறனுமடய ைாரப்க X-

கதிர ்ஆய்வுப் படங்கம க் தகாை்டு இது ளகாவிட்-19 ததாற்றுமடய ளநாயா ிகம க் 

கை்டறியுை். 

 இந்தத் ததாழில்நுட்பைானது அறிவியல் ைற்றுை் ததாழில்நுட்பத் துமறயின் உதவியுடன் 

தபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனத்தினால் நிறுவப்பட்ட ஆரட்்பாரக்் 

எனுை் அமைப்பு, தபங்களூருவிலு ்  சுகாதார ததாழில்நுட்ப ததாடக்க நிறுவனைான 

நிராமை ைற்றுை் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனை் ஆகியமவ இமைந்து 

உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 
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“EAST” – சீனாவின் செயற்ககெ ்சூரியன் 

 சீனாவின் EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) அணுக்கரு உமல என்பது ஒரு 

ளைை்பட்ட அணுக்கரு இமைவு ளசாதமனக்கான ஆராய்சச்ிக் கருவியாகுை்.  

 East Tokamak என்ற உமலயானது சூரியனின் ஆற்றல் உற்பதத்ி தசயல்முமறமயப் 

பிரதிபலிக்குை் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டு ் து.  

 இது சூரியன் ைற்றுை் நட்சத்திரங்க ால் ளைற்தகா ் ப்படுை் அணுக்கரு இமைவு 

தசயல்முமறமயப் பிரதிபலிக்கின்றது.  

 இது 101 விநாடிகளுக்கு 216 மில்லியன் டிகிரி பாரன்ஹீட் தவப்பநிமலயில் (120 மில்லியன் 

டிகிரி தசல்சியஸ்) இயங்கி ஒரு புதிய சாதமனமயப் பமடதத்ு ் து.  

 இது நாட்டில் தற்ளபாது இயங்கி வருை் மூன்று உ ்நாட்டு ததாகாைக் (Tokamak) வமக 

உமலக ில் ஒன்றாகுை். 

 ைற்ற இரு ததாகாைக் உமலக ் HL-2A உமல ைற்றுை் J-NEXT ஆகியமவயாகுை். 

 ளைலுை் 2020 ஆை் ஆை்டில் ததன்தகாரியாவின் KSTAR உமலயானது 20 விநாடிகளுக்கு 100 

மில்லியன் டிகிரி தசல்சியஸ் பி ாஸ்ைா தவப்பநிமலயில் இயக்கப்பட்டு சாதமன 

ஒன்மறப் பமடத்தது. 

 

குவாரக்் – குளுவான் பிளாஸ்மா 

 ஒ ியின் ளவகதத்ின் உமடய 99.9999991% ளவகதத்ில் துக ்கம  ஒன்ளறாடு ஒன்று ளைாதச ்

தசய்வதால் தபருதவடிப்பிற்குப் பிறகு ளதான்றிய முதல் தபாரு ானது மீை்டுை் 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 இந்த ஆதிகாலத்திய தபாரு ானது குவாரக்் – குளுவான் பி ாஸ்ைா  (Quark Gluon Plasma – 

QGP) எனப்படுகிறது.  

 இந்தப் தபாரு ானது ஒரு தநாடி வமர ைட்டுளை நீடித்தது. 

 இந்தப் புதிய ஆய்வானது தடன்ைாரக்்கில் உ ்  ளகாபன்ளஹகன் பல்கமலக் கழகதத்ின் 

ஆராய்சச்ியா ரக் ால் ளைற்தகா ் ப்பட்டது. 
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புவித்தாழ்மட்ட சுற்றுப்பாகத செயற்ககக்தகாள்கள் – இகணயதள இகணப்பு 

வெதி 

 ஒன்தவப் (OneWeb) என்பது புவிதத்ாழ்ைட்ட சுற்றுப்பாமத தசயற்மகக்ளகா ்களுக்கு 

தகவல்ததாடரப்ு ளசமவ வழங்குை் ஒரு அமைப்பாகுை்.  

 36 தசயற்மகக்ளகா ்க ின் அடுதத் குழுைத்திமன இது ரஷ்யாவிலிருந்து விை்ைில் 

ஏவியு ் து. 

 இதள்தாடு சுற்றுப்பாமதயிலு ்  ஒன்தவப் நிறுவனதத்ின் தைாத்த தசயற்மகக் 

ளகா ்க ின் எை்ைிக்மகயானது 218 ஆகியு ் து. 

 இது ஒன்தவப் அமைப்பின் 648 புவித்தாழ்ைட்ட தசயற்மகக் ளகா ் ததாகுப்பின் ஓர ்

அங்கைாக இருக்குை். 

 ஒன்தவப் நிறுவனைானது இவற்மறப் பயன்படுதத்ி ஐக்கிய ராஜ்ஜியை், அலாஸ்கா, வட 

ஐளராப்பா, கிரன்ீலாந்து, ஆரக்்டிக் கடல் ைற்றுை் கனடா ஆகிய நாடுகளுக்கு இமைய த  

இமைப்பு வசதிமய வழங்க உ ் து. 

 இந்தத் திட்டைானது “Five to 50” ளசமவ என அமழக்கப் படுகிறது. 

 இது 50 டிகிரி அட்ச ளரமகயின் வடக்ளகயு ்  அமனத்துப் பகுதிகளுக்குை் இமைய 

ளசமவமய வழங்குகிறது. 

 

கார்பன் நாதனா குழாய்களிலிருந்து மின்ொரம் 

 ைாசசூதசட்ஸ் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் தபாறியா ரக் ் காரப்ன் நாளனா 

(நுை்) குழாய்கம ப் பயன்படுதத்ி மின்சாரத்மத உற்பத்தி தசய்யுை் புதிய 

வழிமுமறமயக் கை்டறிந்து ் னர.்  

 காரப்ன் நாளனா குழாய்க ால் (நுை் குழாய்க ்) ஆன இந்தப் புதிய சாதனைானது தனது 

சுற்றுப்புறச ் சூழலிலு ்  ஆற்றமலச ் ளசகரிதத்ு மின்சாரத்மத உற்பத்தி தசய்யுை் 

வல்லமைமயக் தகாை்டது. 

 இந்த நுை்ைிய காரப்ன் துக ்க ் அதமனச ் சுற்றியு ்  திரவதத்ுடன் ததாடரப்ு 

தகா ்வதன் மூலை் மின்ளனாட்டத்மத உருவாக்க இயலுை். 

 ஒரு கரிைக் கமரப்பான் எனுை் வமகயிலான இந்தத ் திரவைானது நாளனா நுை் 

துக ்க ிலிருந்து மின்ளனாட்டத்மத உருவாக்குை் எலக்ட்ரான்கம  ஈரக்்கிறது.  

 

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


                   
 

131 
 

CAR – T செல் சிகிெக்ெ 

 மசைரிக் ஆன்டிஜன் ஏற்பு – T தசல் சிகிசம்சக்கான ைருதத்ுவச ் ளசாதமனக ானது  

உலக வில் ளைற்தகா ் ப்பட்டது. 

 இது இறுதிகட்ட நிமலயிலு ்  புற்றுளநாய் ளநாயா ிகளுக்கு, குறிப்பாக தீவிரைான நிை 

நீரக்் குழியப் புற்றுளநாய் (Acute Lymphocytic Leukemia) உ ்  ளநாயா ிகளுக்கு நை்பிக்மக 

தருை் வமகயில் மிகுந்த பலன்கம  அ ித்து ் து.  

 முதலாவது CAR – T தசல் சிகிசம்ச முமறயானது முை்மபயின் இந்தியத் ததாழில் நுட்பக் 

கல்வி நிறுவனை் ைற்றுை் ளகன்சர ் ளகர ்எனுை் அமைப்பு ஆகியவற்றால் ளைற்தகா ் ப் 

பட்டது. 

 இது முை்மபயிலு ்  டாடா நிமனவு மையத்தின் எலுை்பு ைஜ்மஜ ைாற்று அறுமவ 

சிகிசம்சப் பிரிவால்  ளைற்தகா ் ப்பட்டது. 

 CAR – T தசல் சிகிசம்ச முமறயானது முை்மபயின் இந்தியத் ததாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுவனதத்ினுமடய உயிரி அறிவியல் ைற்றுை் உயிரிப் தபாறியியல் துமறயினால் 

வடிவமைக்கப்பட்டுத் தயாரிக்கப்பட்டது. 

 இதற்கு BIRAC – PACE என்ற திட்டதத்ின் கீழ் உதவி வழங்கப் பட்டு ் து. 

 தற்ளபாது இவரக்ளுமடய CAR-T சிசிசம்ச முமறயானது ளதசிய உயிரி ைருந்துத ்

திட்டதத்ின் கீழ் முதல்கட்ட ைற்றுை் இரை்டாை் கட்ட பரிளசாதமனக்கு உட்படுத்தப் படுை். 

 

 

புயல் உருவாவகத முன்கூட்டிதய கண்டறியும் சதாழில்நுட்பம் 

 கரக்பூரின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது புயல் உருவாவமத 

முன்கூட்டிளய கை்டறியுை் ததாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியு ் து. 

 இது வட இந்தியப் தபருங்கடல் பகுதியில் தவப்பைை்டலப் புயல்க ் உருவாவமத (அ) 

வலுப் தபறுவமத முன்கூட்டிளயக் கை்டறிய உதவுை். 
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 இந்தியத் ததாழில் நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது சுழல் கை்டறியுை் வமகயிலான ஒரு 

ததாழில்நுட்பதத்ிமன (Eddy detection technique) பயன்படுதத்ி இந்த ததாழில் நுட்பதத்ிமன 

உருவாக்கியு ் து.  

 

முப்பரிமாணத்தில் அெச்ிடப்பட்ட கவரஸ் எதிரப்்பு சபாருள் பூெப்பட்ட முகக் கவெம் 

 தின்தகர ் தடக்னாலஜீஸ் இந்தியா (Thincr Technologies) எனுை் தனியார ் நிறுவனைானது 

முப்பரிைாைதத்ில் அசச்ிடப்பட்ட மவரஸ் எதிரப்்பு தபாரு ் பூசப்பட்ட முகக் கவசதத்ிமன 

வடிவமைதத்ு ் து. 

 தின்தகர ் தடக்னாலஜி நிறுவனைானது பூனாவில் அமைந்து ்  ஒரு புதத்ாக்க 

நிறுவனைாகுை். 

 இந்த முகக்கசங்க ில் விருமசட்ஸ் (virucides) எனப்படுை் ஒரு மவரல் எதிரப்்புப் 

தபாரு ானது பூசப்பட்டு ் து. 

 இந்த விமல ைலிவான முகக்கவசங்க ் ளகாவிட்-19 பரவுவமதக் கட்டுப்படுத்துவதில் 

மிகவுை் பயனு ் தாக இருக்குை். 

 இதன் உருவாக்கத் திட்டதத்ிற்கு ததாழில்நுட்ப ளைை்பாட்டு வாரியத்தினால் (Technology 

Development Board) நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. 

 தைரக்் மலஃப் மசன்சஸ் (Merck Life Sciences) எனுை் நிறுவனதத்ின் உதவியுடன் இந்த முகக் 

கவசங்க ் உருவாக்கப்பட்டன. 

 

 

Envision 

 ஐளராப்பிய விை்தவ ி நிறுவனைானது தவ ் ிக் கிரகத்மத ஆய்வு தசய்வதற்கான 

தனது தசாந்த ஆய்வுக் கலத்மத உருவாக்கி வருகிறது. 

 இந்தத் திட்டத்திற்கு “Envision” எனப் தபயரிடப்பட்டு ் து.  

 இது அளநகைாக 2030 ஆை் ஆை்டின் ஆரை்பக் கட்டத்தில் விை்ைில் தசலுதத்ப்படுை். 

 நாசாவினுமடய பங்க ிப்புடன் ஐளராப்பிய விை்தவ ி நிறுவனைானது இந்த திட்டத்மத 

ளைற்தகா ்  உ ் து. 
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CHIME சதாகலதநாக்கி தகவல்கள் 

 அறிவியலா ரக் ் CHIME ததாமலளநாக்கிமயக் தகாை்டு ததாமலளநாக்கியின் 

முதலாவது அதிளவக ளரடிளயா தவடிப்புப் பிரிவில் மிகப்தபரிய FRB (Fast Radio Burst – FRB) 

என்ற ஒரு திர ிமனத்  திரட்டியு ் னர.்  

 CHIME என்பது கனடா நாட்டின் மஹட்ரஜன் தசறிவு வமரபடமிடல் சாரந்்த ஒரு 

ளசாதமனயாகுை் (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment – CHIME).   

 இது கனடாவில் பிரிட்டிஷ் தகாலை்பியா எனுமிடத்தில் அமைந்து ்  ஒரு மிகப்தபரிய 

நிமலயான ளரடிளயா ததாமலளநாக்கியாகுை்.  

 FRB நிகழ்வு ததன்படுவது என்பது ளரடிளயா வானவியல் துமறயில் ஓர ் அரிதான 

நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.  

 2007 ஆை் ஆை்டில், முதல் FRB ஏற்பட்டதிலிருந்து இன்று வமரயில் ளரடிளயா 

வானவியலா ரக் ் தங்க து ததாமலளநாக்கிக ின் வாயிலாக சுைார ்140 தவடிப்புகம  

ைட்டுளை கை்டு ் னர.் 

 FRB என்பது சில மில்லி விநாடிகளுக்கு ைட்டுளை ஒ ிரந்்து தடயளையின்றி ைமறயுை் ஒரு 

பிரகாசைான ஒ ிக்கற்மறயாகுை். 

 இமவ மின்காந்த நிறைாமலயின் ளரடிளயா கற்மறயில் (radio band of the electromagnetic 

spectrum) பதிவு தசய்யப்பட்டு ் ன. 

 

WISA வுட்ொட் 

 

 ஐளராப்பிய விை்தவ ி நிறுவனைானது உலகின் முதலாவது ைரதத்ாலான தசயற்மகக் 

ளகாம  புவியின் சுற்றுவட்டப் பாமதயில் நிமல நிறுதத்ுவதற்காக ளவை்டி விை்ைில் 

தசலுதத் உ ் து. 

 இது WISA வுட்சாட் என அமழக்கப் படுகிறது. 

 விை்கல அமைப்புக ில் ஒட்டுப் பலமக ளபான்ற ைரப்தபாரு ்க ின் தபாருந்துை் 

தன்மைமயப் பரிளசாதிப்பதற்காக ளவை்டி இது அனுப்பப்பட உ ் து. 

 இந்த ைரதத்ாலான தசயற்மகக்  ளகா ானது ராக்தகட் ளலப் எலக்ட்ரான் ராக்தகட்டின் 

உதவியுடன் விை்ைில் தசலுத்தப்படுை். 

 இது நியூசிலாந்திலு ்  ைாஹியா தீபகற்ப ஏவுத  வ ாகத்திலிருந்து  விை்ைில் 

ஏவப்படுை். 
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 இந்தச ்தசயற்மகக் ளகா ானது பின்லாந்து நாட்டினால் வடிவமைக்கப்பட்டு அதன் பின் 

கட்டமைக்கப் பட்டு ் து. 

 

சஷன்தொ – 12 

 தஷன்ளசா -12 எனுை் சீன விை்கலைானது லாங் ைாரச் ் என்ற ராக்தகட்டின் மூலை் 

சீனாவின் ளகாபி பாமலவனத்திலிருந்து விை்ைில் ஏவப்பட்டு ் து. 

 இந்த விை்கலைானது மூன்று ைனிதரக்ம  விை்தவ ிக்குத் தாங்கிக் தகாை்டு 

தசல்லுை். 

 விை்தவ ியில் அவரக் ் மூன்று ைாதங்க ் தங்கி இருப்பர.் 

 2016 ஆை் ஆை்டிற்குப் பிறகு சீன நாடானது விை்தவ ிக்கு ைனிதரக்ம  அனுப்புவது 

இதுளவ முதல்முமறயாகுை். 

 தஷன்ளசா – 12 என்பதன் தபாரு ் ததய்வீக விை்கலை் (Divine Vessel) என்பதாகுை். 

 

சூரியக் குடும்பத்திற்கும் விண்மீன் இகடசவளிக்கும் இகடதயயான எல்கல 

 அறிவியலா ரக் ் நைது சூரியக் குடுை்பதத்ிற்குை் அயனிச ்தசறிவு ைை்டலை் எனப் படுை் 

விை்மீன் இமடதவ ிக்குை் இமடளயயான எல்மலயின் முதலாவது முப்பரிைாை 

வமரபடதத்ிமன உருவாக்கியு ் னர.் 

 இந்த முப்பரிைாை வமரபடைானது நாசாவின் IBEX என்ற தசயற்மகக் ளகா ின் 

தரவுகம ப் பயன்படுதத்ி உருவாக்கப்பட்டு ் து. 

 அயனிச ் தசறிவு ைை்டலதத்ின் எல்மலயானது முதல்முமறயாக வமரபடமிடப் பட்டு 

உ ் து. 

 இது சூரியக் காற்றுை் விை்மீன் இமடதவ ிப் பகுதிக் காற்றுை் எவ்வாறு ததாடரப்ு 

தகா ்கின்றன என்பமத அறிய அறிவியலா ரக்ளுக்கு உதவுை். 

 இதற்கு முன்பாக இந்த எல்மலயானது இயற்பியல் ைாதிரிக ின் ளதற்றங்க ில் 

குறிப்பிடப் பட்டு ் து. 

 அறிவியலா ரக் ் இதமன அ விட்டு ஒரு முப்பரிைாை வமரடைாக உருவாக்கியது 

இதுளவ முதல்முமறயாகுை். 
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T2T – CHM13 

 30க்குை்  ளைற்பட்ட நிறுவனங்க ின் ஒரு சரவ்ளதசக் கூட்டிமைவான தடளலாமியர ்– டூ  – 

தடளலாமியர ்என்ற கூட்டமைப்பானது (Telomere-to-Telomere) ைனிதனின் ஒரு முழுமையான 

ைாதிரி ைரபணுவிமனத் ததாகுதத்ு ் து. 

 இந்தப் புதியத் ததாகுப்பிற்கு “T2T – CHM13” எனப் தபயரிடப்பட்டு ் து. 

 இது ைனிதனின் டி.என்.ஏ பற்றிய புதிய தகவல்கம  தவ ிக் தகாைருகிறது. 

 இது ைக்கம ப் பாதிக்குை் பல்ளவறு வமகயிலான குமறபாடுகம  புரிந்து தகா ்  

உதவுை். 

 

மஞ்ெள் தரப்ூெணி 

 ளபயர ்நிறுவனதத்ின் உலக ாவிய ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ளைை்பாட்டு முயற்சிக ால் ைஞ்ச ் 

தரப்ூசைியானது உருவாக்கப்பட்டு ் து. 

 இரை்டு ஆை்டுக ் அ விலான உ ்ளூர ் ளசாதமனமயத் ததாடரந்்து இந்த ைஞ்ச ் 

தரப்ூசைி வமகயானது வைிகரதீியாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டு ் து. 

 எல்ளலா ளகால்டு 48 எனுை் இந்த வமக தரப்ூசைியானது ளைை்பட்ட ைகசூல் திறன், சிறந்த 

ளநாய் எதிரப்்பு ைற்றுை் பூசச்ி எதிரப்்பு திறன்கம  தகாை்டு ் து.  

 இது அக்ளடாபர ்முதல் பிப்ரவரி ைாதை் வமரயிலான காலகட்டதத்ில் பயிரிட உகந்தது. 

 ஏப்ரல் ைாததத்ிலிருந்து இதனுமடய அறுவமடயிமன ளைற்தகா ் லாை்.  

 

 

இன்சஜனியூட்டி சஹலிகாப்டர ்– 8வது முகறயாக செவ்வாயில் பறந்தது 

 நாசாவின் தசவ்வாய்க் கிரகை் மீதான ளசாதமன முமற தஹலிகாப்டரான 

இன்தஜனியூட்டி அதன் பரப்பில் எட்டாவது முமறயாகப் பறந்து ் து.  

 இன்தஜனியூட்டி என்பது நாசாவின் 2020 ஆை் ஆை்டு தசவ்வாய்க் கிரகத் திட்டத்தின் கீழ், 

தசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு இயங்கி வருை்  ஒரு சிறிய எந்திர தஹலிகாப்டர ்

ஆகுை்.  

 இது நாசாவின் தஜட் உந்துவிமச ஆய்வகத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டது.  

 இது முதலில் 5 முமறக ் ைட்டுளை பறக்குை் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டது. 

 இதன் நிமலயான தவற்றியின் மூலை் இதத்ிட்டத்திமன விரிவுபடுத்தவுை் ளைலுை்  

பலமுமற பறக்கச ்தசய்து ளசாதமன தசய்யவுை் ளவை்டி அது அந்நிறுவனத்திற்கு ளைலுை் 
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நை்பிக்மக அ ித்து ் து. 

 

 

நிரப்ய் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி ைற்றுை் வ ரச்ச்ி அமைப்பானது நிரப்ய் எனுை் ஒலியின் 

ளவகத்மதவிட குமறவான (அ) ஒலியின் ளவகதத்ில் பாயுை் (குமறதயாலி) சீரள்வக 

ஏவுகமையிமன தவற்றிகரைாக ளசாதமன தசய்து ் து. 

 இது ஒடிசாவின் பாலாளசாரிலு ்  சந்திப்பூரில் அமைந்து ்  ஒருங்கிமைந்த 

ளசாதமனத் த த்தில் ளசாதிக்கப் பட்டது. 

 இது எட்டாவது முமறயாக ளசாதிக்கப் பட்டு ் து. 

 இது 2013 ஆை் ஆை்டு ைாரச் ்12 ஆை் ளததியன்று முதன்முமறயாக ளசாதிக்கப்பட்டது. 

 இது உ ்நாட்டிளலளய வடிவமைக்கப்பட்டு DRDO அமைப்பினால் கட்டமைக்கப்பட்ட நீை்ட 

வரை்புமடய, அமனத்து வானிமலக ிலுை் இயங்கக் கூடிய ஒரு குமறதயாலி சீரள்வக 

ஏவுகமை ஆகுை். 

 இது சுைார ்1500 கி.மீ. தூரை் வமரயிலான இலக்மகயுை் தாக்கி அழிக்கக் கூடியது. 
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விகரவு ஆன்டிஜன் தொதகனக் கருவி – IIT சடல்லி 

 கல்வித் துமற இமை அமைசச்ர ் சஞ்சய் ளதாதள்ர அவரக் ் ளகாவிட்-19 ளநாய்க்கான 

விமரவு ஆன்டிஜன் ளசாதமனக் கருவியிமன தவ ியிட்டார.் 

 இது தடல்லியின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தினால் (Indian Institute of 

Technology Delhi) உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 

 இந்தக் கருவியானது டாக்டர ் ஹரப்ால் சிங் தமலமையிலான தடல்லியின் IIT 

ஆராய்சச்ியா ரக் ால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இவர ்தடல்லி IIT நிறுவனத்தினுமடய உயிரிைருதத்ுவப் தபாறியியல் மையதத்ில் பைி 

புரியுை் ஒரு ளபராசிரியராவார.்  

 இந்தக் கருவியானது முழுமையாக தடல்லியின் IIT நிறுவனதத்ினுமடய வ ங்கம ப் 

பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதாகுை். 

 

வனப்பரப்பு கணக்சகடுப்பு – LiDAR 

 ைத்திய சுற்றுசச்ூழல் அமைசச்ர ்பத்து ைாநிலங்க ில் உ ்  வனப்பகுதிக ில் LiDAR (ஒ ி 

மூலை் கை்டறிதல் ைற்றுை் வரை்பு அ விடல்) என்ற ததாழில்நுட்பை் அடிப்பமடயிலான 

கைக்தகடுப்பினுமடய விரிவான திட்ட அறிக்மககம  தவ ியிட்டார.்  

 இதில் கைக்தகடுக்கப்பட்ட ைாநிலங்க ் அசாை், பீகார,் சத்தீஸ்கர,் ளகாவா, ஜாரக்்கை்ட், 

ைத்தியப் பிரளதசை், ைகாராஷ்டிரா, ைைிப்பூர,் நாகலாந்து ைற்றுை் திரிபுரா 

ஆகியனவாகுை்.  

 வனப்பகுதி கைக்தகடுப்புப் பைிக ானது WAPCOS எனுை் அமைப்பிடை் வழங்கப் 

பட்டு ் து. 

  WAPCOS என்பது ஜல்சக்தி அமைசச்கதத்ின் கீழான ஒரு மினிரத்னா தபாதுத் துமற 

நிறுவனைாகுை். 

 LIDAR ததாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி ளைற்தகா ் ப்படுை் இந்தக் கைக்தகடுப்பு 

இந்தியாவில் முதன்முமறயாக ளைற்தகா ் ப்படுை் ஒரு தனிதத்ுவமிக்க ரீதியிலான 

தசயல்முமற ஆகுை். 

 இந்தக் கைக்தகடுப்பானது வனப்பகுதிக ில் நீர ்ைற்றுை் தீவன இருப்புகம  அதிகரிக்க 

உதவுை், இதனால் ைனித-விலங்கு ளைாதலானது குமறயுை்.  

 LIDAR ததாழில்நுட்பைானது 90% துல்லியத் தன்மை தகாை்டதாகக் கை்டறியப்பட்டு 

உ ் து. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சுற்றுெச்ூழல் மறுசீரகமப்புக்கான பத்தாண்டுகள் – ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்கக 

 ஐக்கிய நாடுக ் சுற்றுசச்ூழல் திட்டை் ைற்றுை் ஐக்கிய நாடுக ின் உைவு ைற்றுை் 

ளவ ாை் அமைப்பு ஆகியமவ இமைந்து 2021 முதல் 2030  வமரயிலான சுற்றுச ்சூழல் 

ைறுசீரமைப்புக்கான பத்தாை்டுக ் என்ற ஒரு அறிக்மகயிமன தவ ியிட்டு உ ் ன. 

 இது 1 மில்லியன் தஹக்ளடர ்அ விலான நிலங்கம  ைறுசீரமைப்பதற்கான தங்க து 

உறுதிப்பாட்டிமனப் பூரத்த்ி தசய்யுைாறு உலக நாடுகம  அமழப்பு விடுதத்ு ் து. 

 காலநிமல ைாற்றை், இயற்மகயின் அழிவு ைற்றுை் ைாசுபாடு ஆகிய மூன்று ஆபதத்ுகம  

உலகை் சந்தித்து வருகிறது என  இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

 

சதாழில்துகற ொரந்்த ஆழ்ந்த காரப்ன் நீக்க முன்சனடுப்பு 

 

 இந்திய அரசானது ஐக்கிய ராஜ்ஜிய அரசுடன் இமைந்து ததாழில்துமற சாரந்்த ஆழ்ந்த 

காரப்ன் நீக்க முன்தனடுப்பிமன (Industrial Deep Decarbonization Initiative) ததாடங்கியு ் து.  

 இது தூய ஆற்றல் அமைசச்கதத்ின் கீழ் 12வது முதன்மை ஆற்றல் அமைசச்கதத்ினால் 

ததாடங்கப் பட்டது ஆகுை். 

 குமறவான காரப்ன் சாரந்்த ததாழில்துமற தபாருட்களுக்கான ளதமவமய 

ஊக்குவிப்பதற்காக தசயல்படுை் தபாது ைற்றுை் தனியார ்நிறுவனங்க ின் கூட்டமைப்ளப 

ததாழில்துமற சாரந்்த ஆழ்ந்த காரப்ன் நீக்க முன்தனடுப்பு ஆகுை். 

 இது இந்தியா ைற்றுை் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தினால் இமைந்து நடத்தப்படுகின்றது.  

 தற்ளபாமதய உறுப்பினரக் ாக தஜரை்னி ைற்றுை் கனடா ஆகிய நாடுகம யுை் இது 

உ ் டக்கியு ் து.  
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பனிப்பாகற உருகுதல் பற்றிய ஆய்வு – உலக வங்கி 

 

 உலக வங்கியானது  இைாலயை், காரளகாரை் ைற்றுை் இந்து குஷ் ைமலதத்தாடரக் ் மீதான 

கருப்புக் கரிைத்தின் (கருப்பு காரப்ன்) தாக்கை் குறித்து ஓர ் ஆய்விமன 

ளைற்தகாை்டு ் து.  

 உலக ாவிய சராசரி பனிக்கட்டிகம  விட இந்தப் பகுதிக ில் காைப்படுை் பனிப் 

பாமறக ் மிக ளவகைாக உருகுவதாக இந்த அறிக்மகயில் கை்டறியப்பட்டு ் து.  

 இந்த அறிக்மகக்கு “இைாலயதத்ின் பனிப்பாமறக ், பருவநிமல ைாற்றை், கருப்புக் 

கரிைை் ைற்றுை் பிராந்திய தநகிழ்திறன்” எனத் தமலப்பிடப்ப ட்டு ் து. 

முக்கியத் தகவல்கள் 

 ைனித நடவடிக்மகக ால் உருவான கருப்புக் கரிைங்க ின் படிவுக ் (Black Carbon) ஆனது 

இைாலயப் பகுதிக ில் பனிப்பாமற ைற்றுை் பனிக்கட்டிக ் உருகுை் ளவகத்மத துரிதப் 

படுதத்ுகின்றன. 

 இைாலயை், காரளகாரை் ைற்றுை் இந்துகுஷ் ைமலதத்தாடரக் ில் உ ்  பனிப் பாமறக ் 

பின்னமடயுை் வீதைானது ளைற்கில் ஆை்டுக்கு 0.3 மீட்டராகவுை் கிழக்கில் ஆை்டுக்கு 1.0 

மீட்டராகவுை் உ ் தாக ைதிப்பிடப்பட்டு ் து. 

 

கார்பன் கட ஆக்கெகட நடுநிகலயாக்கும் சிசமண்ட் ஆகல 

 ஹீடல்தபரக்் என்ற ஒரு சிதைை்ட் நிறுவனைானது 2030 ஆை் ஆை்டிற்கு ் ஸ்வீடன் 

நாட்டின் ஸ்மலட் என்ற இடதத்ிலு ்  தனது ததாழிற்சாமலமய காரப்ன் மட ஆக்மசமட 

நடுநிமலயாக்கச ் தசய்யுை்  முதலாவது உலகின் முதல் சிதைை்ட் ஆமலயாக 

ைாற்றுவதற்குத் திட்டமிட்டு ் து. 
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 இது காரப்ன் பிடிப்புத் ததாழில்நுட்பதத்ின் மூலை் தசயல்படுத்தப்படுை். 

 ஹீடல்தபரக்் சிதைை்ட் நிறுவனைானது உலகின் இரை்டாவது ஒரு தபரிய சிதைை்ட் 

உற்பத்தி நிறுவனைாகுை். 

 

 

Sea snot 

 

 துருக்கியின் ைரை்ரா கடலில் சீ ஸ்நாட் எனுை் தபருை்படலை் ஒன்று ஏற்பட்டு ் து. 

 ைரை்ரா கடல் கருங்கடமல ஏஜியான் கடலுடன் இமைக்கின்றது. 

 சீ ஸ்நாட் என்பது ஒரு கடலில் உருவாகுை் சாை்பல் அல்லது பசம்சக் கசடு ளபான்ற 

தைலிதான ஓர ்அடுக்காகுை்.   

 இது கடல்சார ்சூழலுக்கு தபருை் ஆபதத்ிமன விம விக்குை். 

  பாசிக ில் ஊட்டசச்த்து மிமகயாகுை் ளபாது இது உருவாகிறது. 

 

கீலிங் வகளவு 

 2021 ஆை் ஆை்டின் ளை ைாதத்தில் புவியின் வ ிைை்டலத்திலு ்  காரப்னின் அ வானது 

நவீனகால வரலாற்றில் இதுவமர இல்லாத அ விலான உசச்த்மத எட்டி உ ் து. 

 இது கீலிங் வம வினால் குறிப்பிடப் பட்டு ் து. 

 கீலிங் வம வானது வ ிைை்டலதத்ிலு ்  காரப்னின் அ மவ அ விடுவதற்கான ஒரு 

உலக ாவிய அ வுளகால் ஆகுை். 

 இதமன உருவாக்கிய டாக்டர ் சாரல்ஸ் ளடவிட் கீலிங் அவரக் ின் நிமனவாக இதற்கு 

இப்தபயர ்சூட்டப்பட்டது. 

 இது புவியின் வ ிைை்டலத்திலு ்  காரப்ன் மட ஆக்மசடின் தசறிவிமனக் குறிப்பதற்கு 

ளவை்டி 1958 ஆை் ஆை்டு முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருை் வமரபடை் ஆகுை். 

 இதற்கான அ வீடுக ானது ஹவாயிலு ்  தைௌனா ளலாவா ஆய்வகத்திலிருந்து தபறப் 

படுகின்றன. 
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நிகர சுழியம்  காரப்ன் உமிழ்வு – இந்திய இரயில்தவ 

 இந்திய ரயில்ளவயானது 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு முன் நிகர சுழியை் என்ற காரப்ன் உமிழ்வு 

நிமலமய அமடதல் (net-zero carbon emission)  என்பமத ளநாக்கிச ்தசயலாற்றி வருகிறது.  

 Head on Generation எனுை் மின்சார வழங்கீட்டு அமைப்பு, உயிரிக் கழிப்பமறக ், LED 

பல்புக ் ைற்றுை் தானியங்கி இரயில்தபட்டி சுதத்ிகரிப்பு மையங்க ் ளபான்ற பல நவீன 

முமறகம  இந்திய இரயில்ளவ தசயல்படுதத்ி வருகின்றது. 

 தற்ளபாது இந்திய ரயில்ளவயானது நீை்டகால ைற்றுை் குமறவான காரப்ன் தசயல்பாடு 

எனுை் ளநாக்குடன் கூடிய ஒரு குமறகாரப்ன் பசுமைப் ளபாக்குவரதத்ு பிமையை் (low 

carbon green transportation network) ைாதிரியான ஒரு பிரத்திளயக சரக்கு வழித்தடங்கம  

(கிழக்கதத்ிய ைற்றுை் ளைற்கத்திய பிரத்திளயக சரக்கு வழித்தடை்) உருவாக்கி வருகிறது.  

 ளைலுை் இது நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குகம க் கருதத்ில் தகாை்டு 

கட்டமைக்கப்பட்ட இரயில் நிமலயங்களுக்கு பசுமைச ் சான்றிதமழயுை் வழங்கிடச ் 

தசய்கிறது.  

 

ஆபதரென் ஒலிவியா 

 ஒடிசாவின் ஆலிவ் தரட்லி (சிற்றாமைக ்) இன ஆமைகம ப் பாதுகாப்பதற்காக  

கடளலாரக் கடற்பமடயானது சில சட்டங்கம  விதித்து ஆபளரஷன் ஒலிவியா எனுை் 

நடவடிக்மகமயத் ததாடங்கி உ ் து. 

 ஆபளரஷன் ஒலிவியா எனுை் நடவடிக்மகயானது 1980க ின் முற்பகுதியில் இந்தியக் 

கடளலாரக் காவற்பமடயினால் ததாடங்கப்பட்டதாகுை். 

 ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ளைற்தகா ் ப்படுை் இந்த நடவடிக்மகயானது ஆலிவ் தரட்லி 

ஆமைகம ப் பாதுகாப்பதில் உதவுகிறது.  

 

நிகலயான தமம்பாட்டு அறிக்கக – 2021   

 நிமலயான ளைை்பாட்டு அறிக்மகயானது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் நிமலயான 

ளைை்பாட்டுத் தீரவ்ுப் பிமையத்தின் நிபுைரக் ால் தயாரிக்கப்பட்டு தவ ியிடப் பட்டது.   

 இந்தக் குறியீடானது நிமலயான ளைை்பாட்டிற்கான 2030 ஆை் ஆை்டு தசயல்பாட்டு 

நிரல்கம  ஒவ்தவாரு நாடுை் எவ்வாறு அைல்படுதத்ுகின்றன என்பமத ஒப்பிடுகிறது.  

 இந்த ஆை்டு பின்லாந்து நாடானது இந்தக் குறியீட்டில் முதலிடத்மதப் தபற்று ் து. 

 நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குக் குறியீட்டில் ஒரு நாரட்ிக் குழுை நாடானது முதலிடை் 

தபறுவது இதுளவ முதல் முமறயாகுை்.  

 இந்த அறிக்மகயில் இந்தியா 120வது இடத்மதப் தபற்று ் து.  

 

தம மாதத்தில் குகறவான சவப்பநிகல பதிவாகியுள்ளது 

 1977 ஆை் ஆை்டிற்குப் பிறகு இந்தியாவில் ளை ைாதத்தின் ளபாது மிகக் குமறவான 

அ விலான சராசரி அதிகபட்ச தவப்பநிமலயானது பதிவாகியு ் து. 

 ஒட்டு தைாதத் இந்தியாவிலுை் பதிவான சராசரி தவப்ப நிமலயானது 34.18oC என இந்திய 

வானியல் ஆய்வுத் துமறயின் தரவுக ் கூறுகின்றன. 

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


                   
 

142 
 

 இது கடந்த 44 ஆை்டுக ில் ஏற்பட்ட மிகக்குமறவான தவப்பநிமலயாகுை், ளைலுை் இது 

1901 ஆை் ஆை்டுக்குப் பிறகு பதிவான நான்காவது குமறவான தவப்பநிமல ஆகுை். 

 ளை ைாததத்ில் பதிவான மிகக் குமறவான சராசரி அதிகபட்ச தவப்பநிமலயானது 32.68 oC 

(1917 ஆை் ஆை்டு) ஆகுை். 

 

வறட்சி குறித்த சிறப்பு அறிக்கக  2021 

 “ளபரிடர ்அபாயக் குமறப்பு குறிதத் உலக ாவிய அறிக்மக :  வறட்சி குறித்த சிறப்பு 

அறிக்மக 2021” என்று தமலப்பிடப்பட்ட ஒரு அறிக்மகயானது சமீபதத்ில் தவ ியிடப் 

பட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயானது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் ளபரிடர ் அபாயக் குமறப்பு 

அலுவலகத்தினால் தவ ியிடப் படுகிறது. 

 இது உறுப்பினரக் ் ைாநாடு 26 எனப்படுை் முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த ஐ.நா. பருவநிமல 

ளபசச்ுவாரத்்மதயின் ஓர ்அங்கைாகுை். 

 உறுப்பினரக் ் ைாநாடு 26 ஆனது 2021 ஆை் ஆை்டின் நவை்பர ்ைாதத்தில் ஸ்காட்லாந்தின் 

கி ாஸ்ளகாவில் நமடதபற உ ் து. 

 வறட்சியானது, எந்த ஓர ் அவசர நடவடிக்மகயுை் எடுக்காவிட்டால் அடுத்த தபருந் 

ததாற்றாக ைாறக் கூடிய ஒரு ைமறமுகைான உலக தநருக்கடியாக திகழுை் என்று இந்த 

அறிக்மகயில் குறிப்பிடப் பட்டு ் து. 

 இந்த நூற்றாை்டில் சுைார ் 1.5 பில்லியன் ைக்க ் வறட்சியினால் ளநரடியாக பாதிக்கப் 

பட்டு ் னர.்  

 தபாரு ாதார இழப்பானது ளதாராயைாக 124 பில்லியன் டாலராக கைக்கிடப் பட்டு 

உ ் து.  

 

 

கர்நாடக கடல்ொர் (கடதலார) மண்டல தமலாண்கம ஆகணயம் 

 ைத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனை் ைற்றுை் பருவநிமல ைாற்றை் அமைசச்கைானது கரந்ாடக 

கடல்சார ் ைை்டல ளைலாை்மை ஆமையதத்ிமன அமைப்பது குறிதத் ஒரு 

அறிவிப்பிமன தவ ியிட்டு ் து. 

 1986 ஆை் ஆை்டு சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் இந்த அறிவிப்பானது 

தவ ியிடப் பட்டு ் து. 
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 இந்த ஆமையைானது 15 உறுப்பினரக்ம க் தகாை்ட ஒரு அமைப்பாகுை். 

 கடளலாரச ்சுற்றுசச்ூழமலப் பாதுகாப்பதற்குை் ளைை்படுதத்ுவதற்காகவுை் ளவை்டி இந்த 

ஆமையைானது அமைக்கப்பட உ ் து. 

 கரந்ாடகாவின் கடளலாரக் கட்டுப்பாட்டு ைை்டலத்தின் சுற்றுசச்ூழல் ைாசுபாட்டிமன 

தடுதத்ல், குமறதத்ல் ைற்றுை் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியமவளய இதன் முதன்மைப் 

பைிக ் ஆகுை்.  

 இந்த ஆமையதத்ின் உறுப்பினரக்ளுமடய பதவிக் காலை் மூன்று ஆை்டுக ாகுை்.  

 

பசுகம கஹட்ரஜன் முன்சனடுப்புகள் 

 பசுமை மஹட்ரஜன் முன்தனடுப்புக ் என்பது குறித்த ஒரு இரை்டு நா ் உசச்ி 

ைாநாட்டிமன இந்தியா நடதத்ியது. 

 இந்த உசச்ி ைாநாட்டில் BRICS நாடுக ் பங்ளகற்றன. 

 இந்த சிறப்புமிக்க ஒரு ைாநாடானது அந்தந்த நாடுக ின் பசுமை மஹட்ரஜன் 

முன்தனடுப்புக ் பற்றியுை் அதமன எவ்வாறு அடுத்தக் கட்டத்திற்கு தகாை்டு 

தசல்லலாை் என்ற கருதத்ுக ் பற்றியுை் பகிரந்்து தகா ்வதற்கான ஒரு த ைாகுை். 

 இந்த இமையத  நிகழ்வானது இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஆற்றல் உற்பதத்ி நிறுவனமுை் 

உலக ாவிய ஆற்றல் நிறுவனமுைான NTPC நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப் பட்டது. 

 பசுமை மஹட்ரஜனானது முழுவதுைாக புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் வ ங்க ிலிருந்து 

தபறப் படுகிறது. 

 

ராம்கர ்விஸ்தாரி வனவிலங்குெ ்ெரணாலயம் 

 ராை்கர ் விஸ்தாரி வனவிலங்குச ் சரைாலயைானது இராஜஸ்தானின் 4வது புலிக ் 

காப்பகைாக உருதவடுதத்ு ் து. 

 இது இந்தியாவின் 52வது புலிக ் காப்பகைாகுை். 

 இராஜஸ்தானிலு ்  ைற்ற 3 புலிக ் காப்பகங்க ் பின்வருைாறு 

o ரந்தை்ளபார ்புலிக ் காப்பகை் – சவாய் ைளதாப்பூர,் 

o சரிஸ்கா புலிக ் காப்பகை் – அல்வார ்ைற்றுை் 

o முகுந்த்ரா ைமல புலிக ் காப்பகை் – ளகாட்டா 

குறிப்பு 

 புலிக ் திட்டைானது 1973 ஆை் ஆை்டில் 9 புலிக ் காப்பகத்துடன் ததாடங்கப்பட்டது. 

 இது ைதத்ிய அரசின் நிதியுதவியிமனப் தபறுகின்ற ைத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனை் ைற்றுை் 

பருவநிமல ைாற்ற அமைசச்கதத்ின் ஒரு நடப்புத் திட்டைாகுை். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

அங்கூர் திட்டம் 

 ைத்தியப் பிரளதச அரசானது சமீபதத்ில் அங்கூர ்என்ற திட்டத்திமன ததாடங்க உ ் தாக 

அறிவித்தது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் பருவ காலதத்ின் ளபாது தசடிகம  நடுை் குடிைக்களுக்கு விருதுக ் 

வழங்கப்படுை். 

 ைரசத்சடிகம  நடுவதற்கான முன்தனடுப்பிமன ளைற்தகா ்ளுை் ைக்களுக்கு 

அவரக் ின் பங்க ிப்பிற்காக பிராை வாயு விருது வழங்கப்படுை். 

 

தமற்கு வங்காளத் தகலகமெ ்செயலாளர் பிரெச்ிகன 

 ளைற்கு வங்கா ப் பைிப் பிரிவின் 1987 ஆை் ஆை்டிமனச ் ளசரந்்த இந்தியக் குடிமைப் 

பைி அதிகாரியான பந்திளயாபத்யாய் என்பவர ் தைக்கு 60 வயது நிரை்புவமதத ்

ததாடரந்்து ளை 31 ஆை் ளததியன்று பைியிலிருந்து ஓய்வு தபற இருந்தார.்  

 எனினுை் ைதத்ிய அரசின் ஒப்புதளலாடு அவரது பதவிக் காலை் ளைலுை் 3 ைாதங்களுக்கு 

நீடிக்கப்பட்டது.  

 ளகாவிட்-19 தபருந்ததாற்றிமன அவர ் மகயாை்ட அனுபவத்மதக் கருதத்ில் தகாை்டு 

அவரது பதவிக் காலத்மத ளைலுை் ஆறு ைாதங்களுக்கு நீட்டிக்க அனுைதி வழங்கக் ளகாரி 

பிரதைருக்கு ளைற்கு வங்க முதல்வர ்ைை்தா பானரஜ்ி கடிதை் எழுதி இருந்தார.்  

பிரெச்ிறன 

 பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்ட நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு ளைற்கு வங்கத் தமலமைச ்

தசயலா ர ்அலபன் பந்திளயாபத்யாய் அவரக்ம  உடனடியாக அந்தப் பதவியிலிருந்து 

விடுவிக்குைாறு ைாநில அரசிடை் ைத்திய அரசு ததரிவிதத்ு ் து. 

 ளைலுை் புதுதடல்லியில் வடக்குப் பிரிவில் உ ்  பைியா ர ்ைற்றுை் பயிற்சித் துமறயில் 

துமறக்கு உடளன வரளவை்டுை் என்று பந்திளயாபத்யாய் அவரக்ளுக்கு ைத்திய அரசு 

ஆமையிட்டு ் து. 

 

சபாருளாதார ரதீியில் நலிவகடந்த பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 

மராத்தா ெமூகத்தினருக்கு இட ஒதுக்கீடு  

 கல்வி ளசரக்்மக ைற்றுை் அரசு ளவமலக ில் ைராத்தா சமூகத்தினருக்கு இட ஒதுக்கீடு 

வழங்குவதற்கான ைகாராஷ்டிராவின் ஒரு சட்டத்திமன அரசியலமைப்பிற்குப் 

புறை்பானது எனக் கூறி உசச்நீதிைன்றை் அதற்குத் தமட விதித்தது. 

 தபாரு ாதார ரீதியில் நலிவமடந்த பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் ைராத்தா 

சமூகத்தினர ்தற்ளபாது பயன் தபறலாை் என ைகாராஷ்டிர அரசு அறிவிதத்ு ் து. 

 இதற்கு முன்பாக, ைகாராஷ்டிர ைாநிலதத்ில் ைராதத்ா இட ஒதுக்கீடு இருந்ததனால் சமூக 

ைற்றுை் தபாரு ாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினராக (SEBC - Socially and Economically 

Backward Class) அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருந்த ைராதத்ா சமூகதத்ினர ்தபாரு ாதார ரதீியில் 

நலிவமடந்த பிரிவினருக்கான 10% இட ஒதுக்கீட்டின் பயமனப் தபற இயலாத நிமல 

இருந்தது.  
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திறன் தமம்பாட்டுக் கல்லூரிகள் 

 ஆந்திரப் பிரளதச  ைாநிலதத்ில் ஒரு திறன் ளைை்பாட்டு பல்கமலக் கழகத்மதயுை் 30 திறன் 

ளைை்பாட்டுக் கல்லூரிகம யுை் நிறுவுவதற்கு ஆந்திரப் பிரளதச அரசு ஆமை 

பிறப்பிதத்ு ் து. 

 25 பாராளுைன்றத் ததாகுதிக ் ஒவ்தவான்றிலுை் ஒரு கல்லூரி நிறுவப்படுை். 

 ைாநிலை் முழுவதுமு ்  சரவ்ளதச தகவல் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை் (IIIT) 

ஒவ்தவான்றிலுை் ஒரு கல்லூரி நிறுவப்படுை். 

 முதலமைசச்ர ்Y.S. ஜகன்ளைாகன் தரட்டி அவரக் ின் ததாகுதியான புலிதவந்துலாவில் ஒரு 

கல்லூரி நிறுவப்படுை்.  

 

காப்பு அகமெெ்ரக்ள் 

 அசாமின் முதலமைசச்ர ்ஹீைந்தா பிஸ்வ சரை்ா அவரக் ் காப்பு அமைசச்ரக்ம  அங்கு 

நியமிதத்ு ் ார.் 

 அை்ைாநிலதத்ின் அமனத்து 34 ைாவட்டங்க ிலுை் அரசுக் தகா ்மகக ், நிரவ்ாகச ்

சீரத்ிருதத்ங்க ் ைற்றுை் இதர பிற நலத ் திட்டங்க ின் அைலாக்கதத்ிமன 

ளைற்பாரம்வயிடுவதற்காக இவரக் ் நியமிக்கப் பட்டு ் னர.்  

 அசாமின் அமனதத்ு 34 ைாவட்டங்களுக்குை் ளசரத்த்ு 13 காப்பு அமைசச்ரக் ் நியமிக்கப் 

பட்டு ் னர.் 

 ைத்திய அரசின் திட்டங்க ் ைற்றுை் ைாநில அரசின் முன்னுரிமைத் திட்டங்க ் 

ஆகியவற்றிமன அைல்படுத்துவதற்கான தபாறுப்பு இவரக்ளுக்கு வழங்கப் பட்டு உ ் து.  

 

இன்டிமிமஸ் சஜயந்தி 

 சமீபதத்ில்  சத்தீஸ்கரின் குரர்ா குமகக ில் ‘இன்டிமிைஸ் தஜயந்தி’ எனுை் புதிய வமக 

தவட்டுக்கி ி இனைானது கை்டறியப்பட்டது.  

 நாட்டின் முன்னைி குமக ஆராய்சச்ியா ரக்ளு ் ஒருவரான ளபராசிரியர ் தஜயந்தி 

பிஸ்வாஸ் அவரக் ின் நிமனவாக இந்தப் புதிய இனதத்ிற்கு இப்தபயர ் சூட்டப்பட்டு 

உ ் து. 

 

 இந்தப் புதிய தவட்டுக்கி ி இனைானது அரக்ளகாமிைஸ் சாசர,் 1897 (Arachnomimus Saussure, 

1897) என்ற இனத்திமனச ்ளசரந்்தது எனக் கை்டறியப்பட்டு ் து. 

 இந்த இனைானது ‘இன்டிமிைஸ்’ (Indimimus) எனுை் துமை இனத்மதச ்ளசரந்்ததாகுை். 

 இந்தப் புதிய துமை இனத்தின் ஆை் தவட்டுக்கி ிக ால் ஒலிமய உருவாக்க  

இயலாதளதாடு  அதன் தபை் தவட்டுக்கி ிகளுக்கு காதுகளுை் கிமடயாது. 
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சகாதரானா அற்ற கிராமங்கள் தபாட்டி 

 ைகாராஷ்டிரா அரசானது ‘தகாளரானா அற்ற கிராைை்’ எனுை் ஒரு ளபாட்டியிமனத் 

ததாடங்கியு ் து.  

 இதன் கீழ் ஒவ்தவாரு வருவாய் ைாவட்டதத்ிலிருந்துை் மூன்று கிராைங்க ் ளதரந்்ததடுக்கப் 

படுை்.  

 ளகாவிட்-19 ளைலாை்மையில் ளைற்தகா ் ப்பட்ட சிறந்த பைிக ் ைற்றுை் முயற்சிக ின் 

அடிப்பமடயில் இமவ ளதரந்்ததடுக்கப் படுை். 

 இந்தப் ளபாட்டியானது  “தகாளரானா அற்ற எனது கிராைை்” எனுை் முன்தனடுப்பின் ஒரு 

அங்கைாகுை்.  

 

இன்டஸ் சபஸ்ட் சமகா உணவுப் பூங்கா 

 ைத்திய உைவுப் பதப்படுதத்ுை் ததாழில் துமற அமைசச்ர ்நளரந்திர சிங் ளதாைர ்அவரக் ் 

சத்தீஸ்கரில் இன்டஸ் தபஸ்ட் எனுை் தைகா உைவுப் பூங்கா  ஒன்றிமன காதைாலி 

வாயிலாக திறந்து மவதத்ார.் 

 இந்தப் பூங்காவானது சுைார ் 5000 நபரக்ளுக்கு ளநரடியாகவுை் ைமறமுகைாகவுை் 

ளவமலவாய்ப்புகம  வழங்குை். 

 இது முதன்மை பதப்படுதத்ுை் மையங்க ் ைற்றுை் முதல்நிமல பதப்படுதத்ுை் மையங்க ் 

உ ்  பகுதிக ில் வாழுை் சுைார ்25,000 விவசாயிகளுக்கு நன்மை பயக்குை். 

 

GIFT – தகாவா  

 ளகாவா அரசானது “ளகாவாவின் எதிரக்ால ைாற்றதத்ிற்கான நிறுவனை்”  (Goa Institution for 

Future Transformation) என்ற ஒன்றிமன நிறுவியு ் து. 

 இந்த நிறுவனைானது நிதி ஆளயாக்கின் வழிவமகயின் அடிப்பமடயில் இயங்குை். 

 இது தகா ்மக வகுப்பு, அதன் உருவாக்கை் ைற்றுை் அைலாக்கை் ளபான்றவற்றில் அரசுக்கு 

உதவி அறிவுமரக ் ைற்றுை் வழிகாட்டுதல்க ் ஆகியவற்மற வழங்குகிறது. 

 ளைலுை் இது நீடிதத் வ ரச்ச்ி இலக்குகம க் கை்காைித்தல், ைற்றுை் பல்ளவறு வ ரச்ச்ித ்

திட்டங்கம  உருவாக்குதல் ளபான்றவற்றிலுை் உதவுகிறது. 

 இது தன்னாட்சிமயப் தபற்றிடுவதற்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டதத்ின் சட்டப் 

பிரிவு 309 என்பதின் கீழ் இதற்கு சட்ட ஆதரவு அ ிக்கப்படுை். 

 

சபாருளாதார அறிவுத் திட்டம் – தகரளா  

 ளகர ாவில் ஒளர திட்டத்தின் கீழ் கல்வி பயின்றவரக்ளுக்கு ளவமலவாய்ப்புகம  

வழங்குவதற்கான முயற்சிகம  அதிகரிக்கவுை் அறிவு சாரந்்த ததாழிலா ரக்ளுக்கு 

உதவி வழங்கவுை் ளவை்டி இந்தத் திட்டைானது ததாடங்கப்பட்டு ் து. 

 ளகர  ளைை்பாட்டு ைற்றுை் புத்தாக்க உதத்ி ைன்றைானது இதத்ிட்டதத்ிற்குத் தமலமை 

தாங்குகிறது. 

 திட்டதத்ின் அைலாக்கதத்ிற்காகவுை் நிதிப் பயன்பாட்டு ளநாக்கங்களுக்காகவுை் ளவை்டி 

“அறிவுப் தபாரு ாதார நிதி” என்ற நிதியானது உருவாக்கப்படுை். 
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ெரவ்ததெ கடல்ொர் தெகவத் சதாகுப்பு – GIFT நகரம் 

 குஜராத ் கடல்சார ் வாரியைானது GIFT நகரில் நாட்டின் முதலாவது சரவ்ளதச கடல்சார ்

ளசமவத் ததாகுப்பிமன அமைக்க உ ் து. 

 இது ஒளர புவிப்பரப்பில் அருகருளக அமைந்த துமறமுகங்க ், கப்பல் ளபாக்குவரதத்ு, 

த வாட ளசமவ வழங்குநர ் அமைப்பு ைற்றுை் அரசுக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு 

ளபான்றவற்மற உ ் டக்கிய ஒரு பிரதத்ிளயகச ்சுற்றுசச்ூழலமைப்பாக  இருக்குை். 

 GIFT நகரைானது இந்தியாவில் தசயல்பாட்டிலிருக்குை் முதலாவது தபாலிவுறு நகரை் 

ைற்றுை் சரவ்ளதச நிதிச ்ளசமவ மையைாகுை்.  

 

அொம் விருதுகள் 

 சமூகத்திற்கு ஆற்றிய முக்கியத்துவை் வாய்ந்த பங்க ிப்பிற்காக ஆை்டுளதாறுை் 

ஒருவருக்கு அளசாை் ரதன்ா விருதானது வழங்கப்பட இருக்கின்றது.  

 ளைலுை் அளசாை் பிபூசன், அசாை் பூசன் ைற்றுை் அளசாை் ஸ்ரீ ஆகிய விருதுகம  

உருவாக்குவதற்குை் அை்ைாநில அமைசச்ரமவ முடிவு தசய்து ் து.   

 இந்த விருதானது ஒவ்ளவார ்ஆை்டுை் முமறளய 3 நபர,் 5 நபர ் ைற்றுை் 10 நபரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படுை். 

 இந்த விருதுகள ாடு ளசரத்த்ு பைதத்தாமகயுை் வழங்கப்படுை்.  

o அளசாை் ரதன்ா விருதுடன் 5 லட்சை் ரூபாய், 

o அளசாை் பிபூசன் விருதுடன் 3 லட்சை் ரூபாய், 

o அளசாை் பூசன் விருதுடன் 2 லட்சை் ரூபாய் ைற்றுை்  

o அளசாை் ஸ்ரீ விருதுடன் 1 லட்சை் ரூபாய். 

இதர முடிவுகள் 

 இலக்கிய எழுத்தா ர ் முமனவர ் ளஹாதைன் ளபாரள்காமஹன் அவரக் து பிறந்த 

நா ன்று (டிசை்பர ்07) அவருமடய தபயரில் இலக்கிய ஓய்வூதியைானது வழங்கப் படுை். 

 அரஜ்ுன் ளபாளகஷ்வர ்பரூவா அவரக் ின் பிறந்த நா ன்று (தசப்டை்பர ்03) அவருமடய 

தபயரில் விம யாட்டுத் துமற ஓய்வூதியைானது வழங்கப்படுை். 

 ஒவ்ளவார ்ஆை்டுை் ஜனவரி 17 ஆை் ளததியன்று ஆரட்ிஸ்ளட விருதானது வழங்கப் படுை்.  

 

சதஹிங் பட்காய் வனவிலங்குெ ்ெரணாலயம் 

 ததஹிங் பட்காய் வனவிலங்குச ் சரைாலயத்மத அை்ைாநிலத்தின் 7வது ளதசியப் 

பூங்காவாக அறிவிப்பதற்கு அசாை் அரசு முடிவு தசய்து ் து. 

 இது ததஹிங் பட்காய் ைமழக் காடுக ் எனவுை் பிரபலைாக கூறப்படுகிறது. 

 தற்ளபாது அசாை் ைாநிலைானது நாட்டில் அதிக எை்ைிக்மகயிலான ளதசியப் 

பூங்காக்கம  (National parks) தகாை்ட இரை்டாவது ைாநிலைாக உருதவடுதத்ு ் து. 

 ைத்தியப் பிரளதசை் ைற்றுை் அந்தைான் நிளகாபார ் தீவுக ் ஆகியவற்றில் தலா ஒன்பது 

ளதசியப் பூங்காக்க ் உ ் ன. 
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நிகர ஆற்றல் நடுநிகலத் தன்கம நிகல – சபங்களூரு விமான நிகலயம் 

 தகை்ளபகவுடா சரவ்ளதச விைான நிமலயைானது 2020-21 ஆை் நிதி ஆை்டில் நிகர ஆற்றல் 

நடுநிமலத் தன்மை நிமலமய அமடந்து ் து. 

 தபங்களூரு சரவ்ளதச விைான நிமலயத்தினால் 2020-21 ஆை் நிதி ஆை்டில் கிட்டதத்ட்ட 22 

லட்சை் அலகுக ் என்ற அ விற்கு ஆற்றமலச ்ளசமிக்க முடிந்தது. 

 இங்கு சூரிய ஆற்றல் நிறுவப் பட்டதன் மூலை் இந்த நிமலயிமன அமடய முடிந்தது. 

 

மின்னணு அகடயாள அட்கடகள் 

 பஞ்சாப் அரசானது தனது அதிகாரிக ்/ஊழியரக்ளுக்கு மின்னணு அமடயா  

அட்மடகம  (eIDs) வழங்கத் ததாடங்கியு ் து.   

 மின்னணு அமடயா  அட்மடகம ப் பயன்படுத்துை் முதல் ைாநிலை் இதுளவயாகுை். 

 இவற்று ் ததாடரப்ற்ற அருகாமைத் தகவல் ததாடரப்ு ததாழில்நுட்பைானது (Near Field 

Communication – NFC) தபாருதத்ப் பட்டு ் து.  

 

பாரம்பரிய மரம் – திட்டம் 

 

 ைகாராஷ்டிராவில் ‘பாரை்பரிய ைரை்’ எனுை் திட்டதத்ிமன அைலாக்குவதற்கான 

தசயல்திட்டத்திற்கு அை்ைாநில அமைசச்ரமவ ஒப்புதல் வழங்கியு ் து. 

 இந்தச ் தசயல்திட்டைானது ஆதிதய்ா தாக்களர தமலமையிலான சுற்றுசச்ூழல் 

துமறயினால் முன்மவக்கப் பட்டது. 

 இது நகரப்்புறங்க ில் உ ்  50 ஆை்டுக ் ைற்றுை் அதற்கு ளைற்பட்ட ஆை்டுக ் 

பழமையான ைரங்கம  பாதுகாப்பதற்காகத் ததாடங்கப்பட்டு ் து. 

 இந்த தசயல்திட்டைானது 1975 ஆை் ஆை்டு ைகாராஷ்டிரா (நகரப்புறப்பகுதிக ்) ைரப் 

பாதுகாப்பு ைற்றுை் வ ங்காப்புச ்சட்டத்திமனத் திருதத்ி அமைக்கிறது. 

 

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


                   
 

149 
 

தூசிப்படலக் கருவாக்கம் 

 வ ிைை்டலத்தில் 3 நாளனாமீட்டருக்குை் குமறவான அ விலான தூசிப்படலத் துக ்க ் 

அடிக்கடி உருவாவமத மஹதராபாத் பல்கமலக்கழக அறிவியலா ரக் ் 

கை்டறிந்து ் னர.்  

 இது AIRMODUS நாளனா நீரை்ைாக்க உட்கரு முகப்பிமன (AIRMODUS nano Condensation Nucleus 

Counter) தகாை்டு அ விடப்பட்டது. 

 3 நாளனாமீட்டர ் அ விற்குை் குமறவான அ விலான சிறிய மூலக் கூறுக ின் 

ததாகுப்புக ் உருவாவது ததாழில்நுட்ப ரீதியாக தூசிப்படலக் கருவாக்கை் என 

அமழக்கப் படுகிறது. 

 

இராஜ பரப்ா – ஒடிொ 

 ஒடிசாவில் இராஜ பரப்ா திருவிழா தகாை்டாடப்பட்டது.  

 இது தனிதத்ுவை் வாய்ந்த மூன்று நா ் திருவிழாவாகுை். 

 இது பருவைமழயின் ததாடக்கத்தின் ளபாது தகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த சையத்தில் தான் பூமிதத்ாய் (அ) பூைாளதவி அவரக்ளுக்கு ைாதவிடாய் காலை் 

ஏற்படுவதாக நை்பப்படுகிறது.  

 இதில் நான்காை் நா ானது ‘சுதத்ிகரிப்புக் கு ியல்’ நா ாகுை். 

 இந்தத் திருவிழாவில் பல்ளவறு வமகயான ளகக்குக ் பமடயலாக்கப்படுை்.  

 

ஜல்கான் வாகழப்பழம் 

 ஜல்கான் வாமழப்பழங்க ் துபாய் நாட்டிற்கு ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டு ் து.  

 ஜல்கான் வாமழப்பழைானது ைகாராஷ்டிராவின் ஜல்கான் ைாவட்டத்தில் உற்பதத்ி 

தசய்யப் படுை் புவிசார ்குறியீடு தபற்ற ஒரு ளவ ாை் தபாரு ாகுை்.  

 ஜல்கான் ைாவட்டைானது ளவ ாை் ஏற்றுைதிக் தகா ்மகயின் கீழ் அங்கீகரிக்கப் பட்ட 

ஒரு வாமழ உற்பத்தித் ததாகுப்பு ஆகுை். 

 இது ைகாராஷ்டிராவின் “வாமழ நகரை்” எனவுை் அமழக்கப்படுகிறது.  

 

ஸ்கடகரக்்டஸ் தகரசளன்சிஸ் 

 ளகர ாவில் ‘ஸ்மடகரஸ்்டஸ் ளகரத ன்சிஸ்’ எனுை் புதிய இனைானது கை்டறியப் 

பட்டு ் து. 

 இந்த நுை்ைிய ைற்றுை் கடினைான நீரக்்கரடி (டாரட்ிகிளரட்ஸ்) விலங்கினதத்ிற்கு 

ளகர ாவின் தபயர ்சூட்டப் பட்டு ் து. 

 டாரட்ிகிளரட்ஸ் எனுை் இந்த சிறிய விலங்கு இனைானது ‘நீரக்்கரடி’ ைற்றுை் ‘பாசிப் பன்றி’ 

என அமழக்கப் படுகின்றது. 

 1773 ஆை் ஆை்டில் தஜரை்ானிய விலங்கியல் நிபுைரான ளஜாஹன் ஆகஸ்ட் எப்தரய்ை் 

ளகாயஸ் என்பவர ்இதமனப் பற்றி முதன்முதலில் வி க்கிக் கூறினார.் 
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முதகல இனங்கள் – ஒடிொ 

 

 ஒடிசா ைாநிலைானது முதமலயினதத்ின் மூன்று வமக இனங்கம யுை் தகாை்ட ஒளர 

ைாநிலைாக உருதவடுதத்ு ் து.  

 அமவ,  

o ைகாநதியின் சட்ளகாசியா நதியில் உ ்  நன்னீர ்கங்மகநதி முதமலக ், 

o பிதரக்னிகா ளதசியப் பூங்காவிலு ்  சதுப்பு நில முதமலக ் (ைக்கர)் ைற்றுை் 

o பிதரக்னிகா ளதசியப் பூங்காவிலு ்  உப்புநீர ்முதமலக ் 

 1975 ஆை் ஆை்டில் ஒடிசா ைாநிலத்தின் ஆறுக ில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு 

முதன்முதலாக கங்மக நதி முதமலக ின் (அருகி வருை் இனங்க ்) முட்மடயிடுை் 

த ங்க ் கை்டறியப் பட்டு ் ன. 

 

மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி வககயின் பயன்கள் – பஞ்ொப் 

 இந்திய ளவ ாை் ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் ளவ ாை் விரிவாக்கப் பிரிவின் நிதியுதவி 

தபற்ற ஓர ் ஆய்விமன இந்தியாவின் ஆராய்சச்ியா ரக் ் சமீபதத்ில் ளைற்தகாை்டு 

உ ் னர.்  

 இது “ஒருங்கிமைந்த பூசச்ித் தடுப்பு ளைலாை்மைத் ததாழில்நுட்பதத்ின் தாக்க ைதிப்பீடு” 

எனுை் கூடுதல் திட்டதத்ின் கீழ் ளைற்தகா ் ப்பட்டதாகுை். 

 இந்த ஆய்வின்படி, 

o மிக அதிக அபாயகரைான ைற்றுை் ஆபத்தான பூசச்ிக்தகால்லிக ின் பயன்பாடு 

காலப் ளபாக்கில் குமறந்து ் து. 

o பூசச்ிக்தகால்லிக ின் பயன்பாட்டுடன் ததாடரப்ுமடய தசலவினங்களுை் தவகுவாக 

குமறந்து ் ன. 

o 2015 ஆை்  ஆை்மடத் தவிர கடந்த 13 ஆை்டுக ில் பருதத்ியின் விம சச்ல் நிமலயாக 

உ ் து என கை்டறியப்பட்டு ் து. 

 பி.டி. பருத்தி என்பது பூசச்ி எதிரப்்புத் திறனுமடய ைரபணு ைாற்றப்பட்ட பருதத்ி வமக 

ஆகுை். 

 பி.டி.நசச்ுக ் ஆனது அந்துப் பூசச்ிக ், வை்ைத்துப்பூசச்ிக ், பருத்திப் பூ (பந்து) 

புழுக்க ், ஈக்க ் ைற்றுை் வை்டுக ் ஆகியவற்றிற்கு உயிரக்்தகால்லியாக தசயல்படுை். 
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மரபணு மாற்றப்பட்ட ரப்பர் - அொம் 

 ரப்பர ்வாரியைானது அசாை் ைாநிலத்தில் உலகின் முதலாவது ைரபணு ைாற்றப்பட்ட ரப்பர ்

ைரதத்ின் க ச ்ளசாதமனமயத் ததாடங்கியு ் து.  

 இந்த ைரபணு ைாற்றப்பட்ட ரப்பரானது ளகாட்டயதத்ின் புதுப்ப ் ியிலு ்  இந்திய ரப்பர ்

ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் உயிரித் ததாழில்நுட்ப ஆய்வகதத்ில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இது குவஹாத்தியிலு ்  ரப்பர ் வாரியதத்ின் சாருதர்ி ஆராய்சச்ிப் பை்மையில் 

நடப்பட்டு ் து. 

 சுற்றுசச்ூழல் மீது ளைாசைான தாக்கத்மத ஏற்படுத்துை் என்பதால், ளகர ாவில் ைரபணு 

ைாற்றப்பட்ட ரப்பமர நடுவதற்கான ஒரு க ச ்ளசாதமனக்கு ளகர  அரசு அனுைதி தர 

ைறுதத்ு விட்டது. 

 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான குழந்கதககளப் சபறுவதற்கு ெலுகக – மிதொரம் 

 மிளசாரை் ைாநிலத்தின் விம யாட்டுத் துமற அமைசச்ரான ராபரட்் ளராைாவியா ராய்ட் 

அவரக் ் அதிக குழந்மதகம ப் தபறுவதற்கு 1 லட்சை் ரூபாயிமன ஊக்கத் ததாமகயாக 

அறிவிதத்ு ் ார.் 

 அந்த அமைசச்ரின் ததாகுதியில் அதிக எை்ைிக்மகயிலான குழந்மதகம ப் தபற்றுக் 

தகாை்டு வாழுை் தபற்ளறாருக்கு 1 லட்சை் ரூபாய் வழங்கப்படுை். 

 ைக்க ்ததாமக ரீதியாக அ வில் மிகச ் சிறியதாக உ ்  மிளசா சமூகத்தினரிமடளய 

ைக்க ்ததாமக  வ ரச்ச்ிமய அதிகரிப்பதற்காகளவ ளவை்டி இந்த அறிவிப்பானது 

தவ ியிடப் பட்டு ் து. 

 

மிருதுவான ஓடுகடய கருப்பு நிற நன்னீர் ஆகம 

 

 ஹயகிரிவா ைாதவா ஆலயக் குழுவானது  (அசாை்) இரை்டு தன்னாரவ்த் ததாை்டு 

நிறுவனங்க ், அசாை் ைாநில மிருகக் காட்சி சாமல ைற்றுை் தாவரவியல், பூங்கா ைற்றுை் 

காைரூப் ைாவட்ட நிரவ்ாகை் ஆகியவற்றுடனான புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயழுதத்ிட்டு ் து. 

 இது அரிதான ைற்றுை் மிருதுவான ஓடுமடய கருப்புநிற நன்னீரவ்மக ஆமைமய 

பாதுகாப்பதற்கான ஒப்பந்தைாகுை். 

 ளைலுை் 2030 ஆை் ஆை்டுக்கு ் (நில்ளசானியா நிக்ரிகன்ஸ்) இந்த ஆமைக ின் 
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எை்ைிக்மகமய குமறந்த பட்சை் 1000 ஆக உயரத்்துவதற்கான 2030 ஆை் ஆை்டு திட்ட 

ஆவைமுை் தவ ியிடப்பட்டது. 

 இந்த ஆமைக ் அசாமில் பிரை்ைபுதத்ிரா நதியின் வடிகால் பகுதிக ிலுை் வங்கா ளதசை் 

ைற்றுை் வடகிழக்கு இந்தியாவின் ளகாயில் கு ங்க ிலுை் காைப் படுகின்றன. 

 சரவ்ளதச இயற்மகப் பாதுகாப்பு அமைப்பானது 2021 ஆை் ஆை்டில் இந்த ஆமைகம  

‘மிகவுை் அருகி வருை் இனங்க ்’ எனுை் பட்டியலில் ளசரத்்து ் து.  

 

நிதமாதகாகல் துகணத் தடுப்பு மருந்து 

 ஒடிசா அரசானது அமனவருக்குை் தடுப்பூசி வழங்கல் என்ற திட்டதத்ின் கீழ் 

நிளைாளகாகல் துமைத் தடுப்பு ைருந்திமன வழங்க உ ் தாக அறிவிதத்ு ் து. 

 இந்தத் தடுப்பு ைருந்தானது சீரை் இந்திய  நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டு ் து. 

 இது பில் ைற்றுை் தைலிை்டா அறக்கட்டம யுடன் இமைந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 

காவல் ப்ளஸ் திட்டம் 

 ளகர ாவின் தபை்க ் ைற்றுை் குழந்மதக ் ளைை்பாட்டுத் துமறயானது காவல் ப் ஸ் 

திட்டதத்ிமன ளைலுை் 5 ைாவட்டங்க ில் விரிவுபடுத்துவதற்கு முடிவு தசய்து உ ் து. 

 பாதுகாப்பு ைற்றுை் ஆதரவுத் ளதமவயு ்  குழந்மதகளுக்குை் பாலியல் வன்முமறக ால் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்குை் முழுமையான ஆதரமவ வழங்கச ் தசய்வதற்காக ளவை்டி 

இந்தத் திட்டைானது ததாடங்கப்பட்டது. 

 இதற்கு முன்பு இந்தத் திட்டைானது திருவனந்தபுரை் ைற்றுை் பாலக்காடு ஆகிய 

ைாவட்டங்க ில் அைல்படுத்த ப்பட்டது. 

 தற்ளபாது எரை்ாகு ை், இடுக்கி, ைலப்புரை், ளகாழிக்ளகாடு ைற்றுை் கை்ணூர ் ஆகிய 

ைாவட்டங்க ில் அைல்படுத்தப்படுை்.  

 

ஆந்திரப் பிரததெ குடிகமப் பணி ஆகணய சீரத்ிருத்தம் 

 ஆந்திரப் பிரளதச ைாநில அரசானது அை்ைாநில அரசுப் பைியின் அமனத்து வருங்காலப் 

பைிகளுக்குை் ளநரக்ாைல் தசயல்முமறகம  நீக்குவதற்கான ஒரு அரசு முமற 

உத்தரவிமன தவ ியிட்டு ் து.  

 இதில் நிரவ்ாக அதிகாரிக ் பதவிகளுை் அடங்குை்.  

 இருப்பினுை், துமை ஆட்சியர,் துமைக் காவல் கை்காைிப்பா ர,் வைிக வரி அதிகாரி, 

வட்டாரப் ளபாக்குவரதத்ு அதிகாரி ளபான்ற பதவிகளுக்கான எழுத்துத் ளதரவ்ுக ் ைற்றுை் 

ளநரக்ாைல்க ் தக்க மவக்கப் பட்டு ் ன. 

 இந்தச ் சீரத்ிருத்தங்க ானது அதன் சிறப்புத் தமலமைச ் தசயலா ர ் J. சத்திய 

நாராயைன் தமலமையிலான ஒரு உயரந்ிமலக் குழுவின் பரிந்துமரக ின் ளபரில் 

அைல்படுதத்ப் பட்டு ் ன. 
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சஹமிஸ் திருவிழா 

 லடாக்கின் ளலவில் புகழ்தபற்ற இரை்டு நா ் அ விலான தஹமிஸ் திருவிழா 

தகாை்டாடப் பட்டது. 

 இது தஹமிஸ் தசஸ்-சூ எனவுை் பிரபலைாக அமழக்கப் படுகிறது. 

 இது குரு பத்ைசை்பவா அவரக்ளுமடய பிறந்த நா ிமன நிமனவு கூறுை் வமகயில் 

தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 குரு பத்ைசை்பவா இைாலயை் முழுவதுை் வஜ்ரயானா புதத்ப் பாரை்பரியத்மத அறிமுகப் 

படுதத்ி அதமனப் ளபாற்றி வ ரத்்தவராவார.்  

 இவர ்இரை்டாை் புத்தர ்எனவுை் பிரபலைாக அறியப்படுகிறார.் 

 

 

டிராகன் பழங்களின் ஏற்றுமதி 

 டிராகன் பழங்க ் அடங்கிய முதல் சரக்குப் தபட்டகைானது சமீபத்தில் துபாய்க்கு 

ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டது.  

 இந்தியாவில் டிராகன் பழைானது கைலை் எனவுை் அமழக்கப் படுகிறது. 

 ஏற்றுைதி தசய்வதற்கான டிராகன் பழங்க ், ைகாராஷ்டிராவின் சாங்கிலி 

ைாவட்டத்திலு ்  தாடாசர ்கிராை விவசாயிக ிடமிருந்துப் தபறப்பட்டது. 

 டிராகன் பழைானது ததற்கு ைற்றுை் ைதத்ிய அதைரிக்காமவச ் ளசரந்்த காட்டு க ் ிச ்

தசடியினத்தின் ஒரு பழைாகுை். 

 இது அப்பகுதிக ில் பிட்டயா அல்லது பித்தஹாயா என அமழக்கப்படுகிறது. 

 

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


                   
 

154 
 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

3 இந்திய அகமதிகாப்புப் பகடயினருக்கு மரியாகத – ஐக்கிய நாடுகள் அகமப்பு 

 காரள்பாரல் யுவ்ராஜ் சிங், தபாதுைக்க ் அமைதிகாப்புப் பமடவீரர ்இவான் மைக்ளகல் 

பிகாரள்டா ைற்றுை் மூல்சந்த் யாதவ் ஆகிளயாருக்கு ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் ைதிக்கத் 

தக்க விருதானது வழங்கப் பட்டு ் து.  

 காரள்பாரல் யுவ்ராஜ் சிங் ததற்கு சூடானில் உ ்  ஐக்கிய நாடுக ின் அமைதி காப்புத் 

திட்டப் பைியில் பைியாற்றினார ்(United Nations Mission in South Sudan – UNMISS). 

 இவான் மைக்ளகல் பிகாரள்டா அவரக் ் UNMISS அமைப்பின் தபாது ைக்க ் அமைதி 

காப்புப் பமட வீரராக இருந்தார.் 

 மூல்சந்த் யாதவ் ஈராக்கிலு ்  ஐக்கிய நாடுக ின் உதவித் திட்டதத்ுடன் ததாடரப்ு 

உமடயவராவார.் 

 

 

உலக சுகாதார அகமப்பின் தகலகம இயக்குநர் சிறப்பு அங்கீகார விருது 

 

 ைத்திய சுகாதார அமைசச்ரான டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் அவரக்ளுக்கு உலக சுகாதார 

அமைப்பின் தமலமை இயக்குநர ்சிறப்பு அங்கீகார விருதானது வழங்கப் பட்டு ் து. 

 புமகயிமலக் கட்டுப்பாடு ததாடரப்ாக அவர ் ஆற்றிய சாதமனகளுக்காக இந்த 

விருதானது வழங்கப் பட்டு ் து. 

 மின்னணு சிகதரட்டுக ் ைற்றுை் குமற தவப்பநிமல புமகயிமலப் தபாருட்கம  (heated 

tobacco products) தமட தசய்வதற்காக 2019 ஆை் ஆை்டில் இயற்றப்பட்ட ளதசியச ்சட்டதத்ில் 

டாக்டர.் ஹரஷ்் வரத்ன் அவரக் ின் தமலமை முக்கியைான ஒன்றாகுை். 
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Savarkar : A Contested Legacy (1924 – 1960) 

 வரலாற்று ஆசிரியருை் நூலாசிரியருைான விக்ரை் சை்பத் என்பவர ் வீர ் சாவரக்்கர ்

அவரக் ின் வாழ்வு ைற்றுை் ளசமவக ் குறித்த புத்தகத்தின் இரை்டாை் பாகத்மத 

தவ ியிட்டு ் ார.்  

 இந்தப் புத்தகத்திற்கு “Savarkar : A Contested Legacy (1924 – 1960)” எனப் தபயரிடப் பட்டு 

உ ் து. 

 இந்தப் புதத்கதத்ிமன தபன்குயின் ளரை்டை் ஹவுஸ் இந்தியா எனுை் பதிப்பகைானது 

தவ ியிட உ ் து.  

 “Savarkar : Echoes from a Forgotten Past” எனுை் முதல் பாகைானது 2019 ஆை் ஆை்டில் 

தவ ியானது. 

 இது 1883 ஆை் ஆை்டில் அவர ் பிறந்தது முதல் 1924 ஆை் ஆை்டில் சிமறயிலிருந்து 

நிபந்தமன விடுதமல தபற்றது வமரயிலான சாவரக்்கர ்அவரக் ின் வாழ்க்மகமயப் 

பற்றி கூறுகிறது. 

 இரை்டாை் பாகைானது 1924 ஆை் ஆை்டு முதல் 1966 ஆை் ஆை்டு வமரயிலான (இறந்த 

ஆை்டு) விநாயக் தாளைாதர ்சாவரக்்கர ்அவரக் ின் வாழ்வு ைற்றுை் ளசமவகம ப் பற்றி 

தவ ிக் தகாைருை். 

 

 

ெரவ்ததெ டப்ளின் இலக்கிய விருது 2021 

 தைக்சிளகாமவச ் ளசரந்்த எழுதத்ா ரான வளலரியா லூயிதசல்லி அவரக் ் “Last Children 

Archieve” எனுை் பமடப்பிற்காக 2021 ஆை் ஆை்டின் சரவ்ளதச டப் ின் இலக்கிய விருது 

என்ற விருதிமன தவன்று ் ார.்  

 1994 ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்ட இந்த விருதானது உலகின் தசல்வாக்கு மிக்க 

இலக்கிய விருதுகளு ் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.  

 ளைலுை் இவர ்இளத புத்தகத்திற்காக 2020 ஆை் ஆை்டில் ராதள்பான்ஸ்ஃ ளபாலிளயா என்ற 

பரிசிமன தவன்றதுை் குறிப்பிடத்தக்கதாகுை்.  
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ஆண்டின் சிறந்த வணிகப் புத்தகத்திற்கான ெரவ்ததெ விருது – 2021  

 நிதின் ராளகஷ் ைற்றுை் தஜரீ விை்ட் ஆகிய எழுத்தா ரக் ் 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான 

“ஆை்டின் சிறந்த வைிகப் புதத்கத்திற்கான” சரவ்ளதச விருதிமன தவன்று ் னர.் 

 ளநாஷன் பிரஸ் என்ற பதிப்பகதத்ினால் சமீபதத்ில் தவ ியிடப்பட்ட  ‘Transformation in times 

of crisis’ எனுை் புதத்கதத்ிற்காக இவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டு ் து.  

 ஆை்டின் சிறந்த ததாழில்நுட்பப் புத்தாக்கதத்ிற்காக ளகால்டு ஸ்டீவி விருது தபற்ற 

எழுத்தா ர ் நிதின் ராளகஷ் அவரக் ், 2017 ஆை் ஆை்டு முதல் மிகப்தபரிய தகவல் 

ததாழில்நுட்ப நிறுவனைான mphasis என்ற நிறுவனதத்ின் தமலமை நிரவ்ாக 

அதிகாரியாகவுை் நிரவ்ாக இயக்குநராகவுை் பைியாற்றி வருகிறார.்  

 இப்புத்தகத்தின் இமை ஆசிரியர ் தஜரர்ி விை்ட் அவரக் ் சரவ்ளதச அ வில் ஒரு 

புகழ்தபற்ற கல்வியா ர ்ஆவார.் 
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ஜக்ஜித் பவதியா – ெரவ்ததெப் தபாகதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 

தகலவர ் 

 ஜக்ஜித் பவதியா அவரக் ் சரவ்ளதசப் ளபாமதப் தபாரு ் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 

தமலவராகத் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் ார.்  

 இவர ்இந்தியாவின் ளபாமதப் ளபாரு ் கட்டுப்பாட்டு ஆமையராகப் பைியாற்றிய ஓய்வு 

தபற்ற இந்திய வருவாய்ப் பைி அதிகாரி (சுங்கை்) ஆவார.் 

 இவர ்வியன்னாவில் அமைந்து ்  இந்த அமைப்பிற்குத் தமலமை தாங்க உ ்  முதல் 

இந்தியர ்ஆவளதாடு இந்தப் தபாறுப்பிமன ஏற்ற இரை்டாவது தபை்ைைியுை் ஆவார.்  

 சரவ்ளதசப் ளபாமதப் தபாரு ் கட்டுப்பாட்டு வாரியைானது ஐக்கிய நாடுக ின் 

உறுப்பினர ் நாடுக ின் மூன்று சரவ்ளதச ளபாமதப்தபாரு ் கட்டுப்பாட்டு 

உடன்படிக்மககளுக்கு இைங்கி தசயல்படுகின்றனவா என்பமதயுை் சரவ்ளதசப் 

ளபாமதப் தபாரு ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் தசயல்பாட்டிமனயுை் ளசரத்்து 

கை்காைிக்கிறது.  

 

 

“At Night All Blood is Black” 

 பிரான்ஸ் நாட்மடச ்ளசரந்்த நாவலாசிரியரான ளடவிட் டியூப் அவரக்ளுக்கு “At Night All Blood 

is Black” எனுை் புதத்கதத்ிற்காக ைதிப்புமிக்க  “சரவ்ளதச புக்கர ்பரிசு” வழங்கப் பட்டு ் து. 

 பாரசீில் பிறந்த இவர ்இந்தப் பரிசிமன தவன்ற முதல் பிதரஞ்சு நாட்டவர ்ஆவார .் 

 

 இந்தப் புத்தகைானது முதன்முமறயாக 2018 ஆை் ஆை்டில் பிரஞ்சு தைாழியில் 

தவ ியானது. 
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 இந்தப் புதத்கதத்ிமன தைாழிதபயரத்த் அனா ளைாஸ் ளசாவாகிஸ் அவரக்ளுக்கு இந்தப் 

பரிசுத் ததாமகயான 50000 யூளராக்க ில் (70,850 டாலர)் பாதிய வுத ் ததாமகயானது 

வழங்கப் பட்டது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தநெெ்ர் TTL புககப்பட விருதுகள் 

 ளகர ாமவச ் ளசரந்்த தாைஸ் விஜயன் என்பவருக்கு 2021 ஆை் ஆை்டின் ளநசச்ர ் TTL 

புமகப்பட விருதுக ் வழங்கப்பட்டு ் து.  

 இது அவர ்புமகப்படதைடுத்த, ைரதத்ில் ததாங்கிக் தகாை்டிருக்குை் ஓராங்குட்டான் என்ற 

ஒரு குரங்கின்  புமகப்படதத்ிற்காக வழங்கப்பட்டு ் து.  

 “The World is Going Upside Down” என இந்தப் புமகப்படத்திற்குத் தமலப்பிடப்பட்டு ் து. 

 8000 ளபாட்டியா ரக் ின் பட்டியலிலிருந்து விஜயன் ளதரவ்ு தசய்யப்பட்டு ் ார.் 

 ளநசச்ர ் TTL என்பது உலகின் முன்னைி இமையத  இயற்மக சாரந்்த புமகப்பட 

மூலாதாரத் த ைாகுை்.   

 

 

M. அனந்த கிருஷ்ணன் மகறவு 

 இவர ்அை்ைாப் பல்கமலக்கழகதத்ின் துமைளவந்தராகவுை் கான்பூரிலு ்  இந்தியத்  

ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தினுமடய ஆளுநர ் வாரியத்தின் தமலவராகவுை் 

பைியாற்றியு ் ார.் 
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 இவர ் நியூயாரக்்கில் உ ்  ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பில் தமலமை அறிவியல் 

அதிகாரியாகவுை் பைியாற்றியு ் ார.்  

 இவருக்கு பத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது.  

 உயரக்ல்விக்கான நுமழவுத் ளதரவ்ுகம  ரதத்ு தசய்வதற்கு திமுக அரசு ளைற்தகாை்ட 

முடிவின் பின்னைியில் இருந்த நாயகன் என்று திரு. அனந்த கிருஷ்ைன் அவரக்ம  

முதலமைசச்ர ்ஸ்டாலின் அவரக் ் புகழ்ந்துமரத்து உ ் ார.்  

 

BAFTA சதாகலக்காட்சி விருதுகள் 2021  

 மைக்ளகலா ளகாயல் (Michaela Coel) என்பவர ்சிறந்த நடிமகக்கான விருதிமனயுை் ‘I May 

Destroy You’ எனுை் அவரது நிகழ்சச்ிக்காக சிறந்த குறுந்ததாடர ் விருதிமனயுை் 

தவன்று ் ார.்  

 Normal People எனுை் ததாடரில் நடித்ததற்காக பால் தைஸ்கல் (Paul Mescal) என்பவருக்கு 

சிறந்த நடிகர ்விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 BAFTA ததாமலக்காட்சி விருதிமன தவன்றவரக் ின் தபயரப்் பட்டியலானது லை்டனில் 

உ ்  தடலிவிஷன் தசன்டரில் (ததாமலக்காட்சி ஒ ிபுரப்பு மையை்) அறிவிக்கப் பட்டது. 

 BAFTA ததாமலக்காட்சி விருது (அ) பிரிட்டிஷ் அகாதடமி ததாமலக்காட்சி விருதுக ானது 

1955 ஆை் ஆை்டு முதல் ஆை்டுளதாறுை் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின்  50 மிகவும் விரும்பத்தகு மகளிர் பட்டியல் - கடம்ஸ் இதழ் 

 மடை்ஸ் இதழானது தனது 2020 ஆை் ஆை்டின் 50 மிகவுை் விருை்பதத்கு ைக ிர ்பட்டியமல 

சமீபதத்ில் தவ ியிட்டது.  

 இது பல்ளவறு துமறக ில் திறை்படச ்தசயலாற்றுை் 40 வயதிற்குட்பட்ட தபை்கம  சில 

பரிைாைங்க ் அடிப்பமடயில் பட்டியலிடுகிறது.  

 மடை்ஸ் இதழின் இந்தப் பட்டியலில் ரியா சக்கரவரத்்தி முதலிடத்மதப் தபற்று ் ார.் 

 சுசாந்தச்ிங் ராஜ்புத் என்ற நடிகரின் திடீர ் ைமறவு ததாடரப்ான சரச்ம்சக ின் 

காரைைாக கடந்த ஆை்டில் தபருை்பாலான தசய்திக ில் இவரது தபயர ்அடிபட்டுக் 

தகாை்டு இருந்தது. 

 2020 ஆை் ஆை்டு பிரபஞ்ச அழகிப் ளபாட்டியில் மூன்றாமிடை் தபற்ற அட்லின் 

ளகஸ்டிலிளனா அவரக் ்  இப்பட்டியலில் இரை்டாமிடத்மதப் தபற்று ் ார.் 

 நடிமக திசா பதானி, கியாரா அதவ்ானி ைற்றுை் தீபிகா படுளகான் ஆகிளயார ் இதில் 

முமறளய மூன்றாவது, நான்காவது ைற்றுை் ஐந்தாவது இடங்கம ப் தபற்றனர.்  

 

PEN Pinter பரிசு 

 ஜிை்பாப்ளவ நாட்மடச ்ளசரந்்த நாவலாசிரியரான சிட்சி டங்களரை்ப்கா என்பவருக்கு PEN 

Pinter என்ற பரிசானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 கி ரச்ச்ி சையங்க ில் கூட பல முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த தகவல்கம ச ் ளசகரிதத்ு 

அதமனப் பரப்புமர தசய்த திறமைக்காக ளவை்டி அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப் 

பட்டு ் து. 
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 டங்களரை்ப்கா ‘This Mournable Body’ எனுை் தனது பமடப்பிற்காகவுை் ளவை்டி 2020 ஆை் 

ஆை்டு புக்கர ்பரிசிற்கு அவர ்பரிந்துமரக்கப்பட்டார.் 

 2009 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட PEN Printer பரிசானது ளநாபல் பரிசு தபற்ற நாடக கமத 

ஆசிரியரான ஹளரால்டு பின்டரின் நிமனவாக வழங்கப்படுகிறது. 

 

வாட்டர ்பரியல் திகரப்படத்திற்கு விருது 

 

 அருைாசச்லப் பிரளதசதத்ின் வாட்டர ் பரியல் என்ற திமரப்படதத்ிற்குச ் சுற்றுசச்ூழல்  

பாதுகாப்பு குறித்த சிறந்த திமரப்படத்திற்கான ளதசிய விருதானது வழங்கப் பட்டு 

உ ் து. 

 2021 ஆை் ஆை்டு 67வது ளதசிய விருது விழாவில் இந்தத் திமரப்படதத்ிற்கு இந்த 

விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 இந்தத் திமரப்படதத்ின் இயக்குநர ்சாந்தனு தசன் என்பவராவார.் 

 இத்திமரப்படதத்ின் தயாரிப்பு நிறுவனைானது ஏஎை் தடலிவிசனாகுை். 

 இது சபா ளகாட்டா ைனு (Saba Kota Manuh) எனுை் ஒரு அசாமியப் புதினத்மதத் தழுவி 

உருவாக்கப் பட்டு ் து. 

 இந்தப் புதினத்தின் எழுதத்ா ர ் ளயசீ ளடாரஜ்ீ ளதாங்சி (Yeshe Dorjee Thongchi) என்பவர ்

ஆவார.் 

 

வீதரந்திர நானாவதி 

 சரவ்ளதச நீசச்ல் ளபாட்டிக் கூட்டமைப்பினுமடய (International Swimming Federation – FINA) 

வாரிய உறுப்பினராகத் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர ்இவளர ஆவார.்  

 இவர ் 2021 முதல் 2025 ஆை் ஆை்டு வமரயிலான பதவிக் காலத்திற்கு ளதரந்்ததடுக்கப் 

பட்டு ் ார.் 

 இவர ்தற்ளபாது இந்திய ஒலிை்பிக் சங்கதத்ின் துமைத் தமலவராகவுை் இந்திய நீசச்ல் 

ளபாட்டிக் கூட்டமைப்பின் இயக்குநராகவுை் பைியாற்றி வருகிறார.்  
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 இவர ்இந்திய நீசச்ல் ளபாட்டிக் கூட்டமைப்பின் முன்னா ் தபாதுச ்தசயலா ருை் ஆவார.் 

 ளைலுை் இவர ்FINA ததாழில்நுட்ப நீசச்ல் ளபாட்டிக் குழுவின் தசயலா ருை் ஆவார.் 

 இவர ்ஆசிய நீசச்ல் ளபாட்டிக் கூட்டமைப்பின் மூதத் துமைத் தமலவருை் ஆவார.் 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய ராஜ்ஜிய ஆசியத் திகரப்பட விழா 

 2021 ஆை் ஆை்டு ஐக்கிய ராஜ்ஜிய  ஆசியத் திமரப்பட விழாவில் (UK Asian Film Festival - 

UKAFF) இந்திய நடிமக திளலாதத்ைா ளசாளை என்பவருக்கு சிறந்த நடிமகக்கான விருது 

வழங்கப் பட்டு ் து.  

 ‘Raahgir : The Wayfarers’ எனுை் திமரப்படத்தில் அவருமடய சிறந்த நடிப்பிற்காக ளவை்டி 

அவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து.  

 இந்தத் திமரப்படதத்ின் இயக்குநர ்தகௌதை் ளகாளச என்பவராவார.் 

 2021 ஆை் ஆை்டு UKAFF விழாவானது அதன் 23வது வருடாந்திர நிகழ்வாகுை். 

 இதில் திமரப்பட இயக்குநர ் தகௌதை் ளகாளச அவரக்ளுக்கு சிறந்த இயக்குநருக்கான 

விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 

ஆசிய பசிபிக் உற்பத்தித்திறன் ொம்பியன் விருது 

 குஜராத ் கூட்டுறவுப் பால்தபாரு ் சந்மதப்படுதத்ுதல் கூட்டமைப்பின் (அமுல்) 

ளைலாை்மை இயக்குநரான R.S. ளசாதி அவரக்ளுக்கு ஆசிய பசிபிக் உற்பதத்ிதத்ிறன் 

சாை்பியன் விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து.  

 இந்த விருதானது ளடாக்கிளயாவின் ஆசிய உற்பத்தித் திறன் அமைப்பினால் வழங்கப் 

பட்டது.  

 ளைை்பட்ட உற்பதத்ித் திறன் ைற்றுை் திறன்மிகு பால் விநிளயாகை் ளபான்றவற்மற 

அங்கீகரிக்குை் வமகயில் இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 கடந்த 20 ஆை்டுக ில் இந்த ைதிப்புமிக்க விருமதப் தபற்ற முதல் இந்தியர ்இவளர ஆவார.் 
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புலிட்ெர ்பரிசு – 2021 

 

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான புலிட்சர ்பரிசு சமீபதத்ில்  வழங்கப்பட்டது. 

 இவ்விருது தசய்தித் தா ்க ், பதத்ிரிமக, இமையத  பத்திரிமக, இலக்கியை் ைற்றுை் 

இமசத் ததாகுப்பு ஆகிய துமறக ில் அதைரிக்க நாட்டிற்கு உ ் ாகளவ நிகழ்த்தப் பட்ட 

சாதமனகளுக்காக வழங்கப் படுை் ஒன்றாகுை். 

 இது 1917 ஆை் ஆை்டில் ஏற்படுத்தப் பட்டு தகாலை்பியா பலகமலக் கழகத்தினால் 

நிரவ்கிக்கப் படுகின்றது. 

 இந்திய வை்சாவ ிமயச ்ளசரந்்த பத்திரிக்மகயா ரான ளைகா ராஜளகாபாலன் என்பவர ்

அதைரிக்காவின் இந்த உயரியப் பத்திரிக்மகயா ர ்விருதிமன தவன்று உ ் ார.் 

 இவ்விருதிமன தவன்ற ைற்ற இரு முக்கியப் பதத்ிரிக்மகயா ரக் ் டாை்ளப ளப மடை்ஸ் 

இதழின் நீல் ளபடி ைற்றுை் காதல்ீன் தைக்ளகாரி ஆகிளயாராவர.் 

 

கெதலஷ் தகாவிந்த் கன்புதல 

 மசளலஷ் ளகாவிந்த் கன்புளல என்பவருக்கு “2021 ஆை் ஆை்டு ளதசியப் பாதுகாப்புப் 

பமடயின் மகவிமன தவடிகுை்டு எதிரப்்பு ைற்றுை் தீவிரவாத எதிரப்்புப் புத்தாக்க 

விருதானது” (NSG Counter-IED and Counter-Terrorism Innovator Award 2021) வழங்கப் பட்டு 

உ ் து. 

 குை்டு தவடிப்பிமன தாங்கக்கூடிய தமலக்கவசத்மத உருவாக்கியதற்காக ளவை்டி 

இவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 இவர ்ரூரக்்கியின் இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் இயந்திரவியல் ைற்றுை் 

ததாழில்துமற தபாறியியல் துமறயின் ளபராசிரியார ்ஆவார.்  

 இது ளதசிய பாதுகாப்புப் பமடயினால் வழங்கப்படுை் ஒரு வருடாந்திர விருதின் 

இரை்டாவது பதிப்பாகுை். 

 இந்த விருது வழங்குை் விழாவானது குரக்ானுக்கு அருளக உ ்  ைாளனஷ்வரில் 

அமைந்து ்  ளதசியப் பாதுகாப்புப் பமட வ ாகதத்ில் நமடதபற்றது.  
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ஆசிஷ் ெந்ததாரக்ர ்

 உலக வரத்த்க அமைப்பில் இந்தியாவின் நிரந்தரத் திட்டத்தின் ஆளலாசகராக ஆசிஷ் 

சந்ளதாரக்ர ்எனுை் தனியார ்துமற நபர ்ஒருவமர இந்திய அரசு நியமித்து ் து. 

 இவரின் பதவிக் காலை் மூன்றாை்டுக ாகுை்.  

 இத்திட்டதத்ில் ஒரு தனியாரத்ுமற நபர ்நியமிக்கப்படுவது இதுளவ முதல் முமற ஆகுை். 

 சந்ளதாரக்ர ் தபங்களூருவிலு ்  ஒரு தகா ்மக ஆளலாசக அமைப்பான ஸ்ைாஹி 

தகா ்மக ைற்றுை் ஆராய்சச்ி அறக்கட்டம யின் இயக்குநராவார.் 

 

மில்கா சிங் 

 

 இந்தியத் தடக   வீரரான மில்கா சிங் அவரக் ் தனது 91வது வயதில் காலைானார.் 

 இவர ்ஆசிய விம யாட்டுப் ளபாட்டிக ில் நான்கு முமற தங்கப் பதக்கை் தவன்றளதாடு, 

1958 ஆை் ஆை்டு காைன்தவல்த் ளபாட்டிக ில் சாை்பியன்சிப் பட்டை் தவன்றவருை் 

ஆவார.்  
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 ளைலுை் இவர ்1956 ைற்றுை் 1964 ஆகிய ஒலிை்பிக் விம யாட்டுப் ளபாட்டிக ில் இந்தியா 

சாரப்ாக பங்ளகற்றவர ்ஆவார.் 

 இவருக்கு 1959 ஆை் ஆை்டில் பத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்‘பறக்குை் சீக்கியர’் எனவுை் அமழக்கப் பட்டார.் 

 இவர ் 1929 நவை்பர ் 20  ஆை் ளததியன்று அப்ளபாமதய பிரிக்கப்படாத இந்தியாவில், 

தற்ளபாமதய பாகிஸ்தானின் முசாபரப்ூர ்ைாவட்டத்தில் உ ்  ளகாவிந்தப்ுரா என்ற ஒரு 

கிராைத்தில் பிறந்தார.் 

 இவர ் 1947 ஆை் ஆை்டில் இந்தியப் பிரிவிமனயின் ளபாது பாகிஸ்தானில் இருந்து 

இந்தியாவிற்கு குடிளயறினார.் 

 

தகாஃபி அன்னான் தெஞ்ெத்மக்கரஸ்் 2021 முன்சனடுப்பு 

 

 ளகாஃபி அன்னான் ளசஞ்சள்ைக்கரஸ்் 2021 என்ற முன்தனடுப்பிற்காக உலகின் 12 

தனிதத்ுவமிக்க இ ை் தமலவரக்ளு ் ஒருவராக தசய்ளனாரின் ஸ்டீபன் அங்க்காங்க் 

(Zeinorin Stephen Angkang) என்பவர ்ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டு ் ார.் 

 இவர ்தஜனீவாவிலு ்  ளகாஃபி அன்னான் பவுை்ளடசனால் ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

 இவர ்ைைிப்பூரின் உக்ரூல் ைாவட்டத்மதச ்ளசரந்்த 29 வயது தபை்ைைியாவார.் 

 ைைிப்பூரிலு ்  தங்குல் நாகா பழங்குடியின விவசாயிகளுடனான இவரது 

ஈடுபாட்டிற்காக இவர ்ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

 

2021 ஆம் ஆண்டு தலண்ட் ஃபார் கலஃப் விருது 

 2021 ஆை் ஆை்டு ளலை்ட் ஃபார ் மலஃப் விருதானது இராஜஸ்தானின் ஃதபமிலியல் 

ஃபாரஸ்ட்ரி எனுை் அமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்டு ் து. 

 குடுை்ப வனவியல் (Familial Forestry) என்பது ஒரு ைரத்திமனப் பசுமை மிக்க குடுை்ப 

உறுப்பினராகக் கருதுை் ஒரு முமறயாகுை். 

 ஐ.நா.வின் பாமலவனைாதமல எதிரப்்பது மீதான ைாநாடானது இரை்டாை்டுகளுக்கு 

ஒருமுமற இந்த விருதிமன வழங்குகிறது. 
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 நிலத்திமனச ்சைநிமலயில் பாதுகாப்பதற்காக ளைற்தகா ் ப்படுை் சிறந்த ைற்றுை் புதிய 

முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரை் வழங்குவதற்காக ளவை்டி இந்த விருதானது வழங்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான விருதின் கருதத்ுரு, “Health land, Healthy lives” என்பதாகுை். 

 இது நில வ ங்காப்பு ைற்றுை் மீட்பு ததாடரப்ான உலகின் மிக உயரிய விருதாகக் கருதப் 

படுகிறது. 

 

 

சகன்னத் சகௌண்டா 

 ஜாை்பியா நாட்டு அரசியல்வாதியான தகன்னத் தகௌை்டா காலைானார.் 

 இவர ்ஜாை்பியாவின் முதல் அதிபராகப் பைியாற்றியவராவார.் 

 இவர ் 1964 முதல் 1991 ஆை் ஆை்டு வமர 27 ஆை்டுகளுக்கு அந்நாட்டின் அதிபராகப் 

பைியாற்றி உ ் ார.் 

 ஜாை்பியா நாடானது 1964 ஆை் ஆை்டு அக்ளடாபர ் ைாததத்ில் பிரிட்டனிடமிருந்து 

விடுதமல தபற்றது. 

 

சுமந்த் சின்ஹா 

 ஐக்கிய நாடுக ின் உலக ாவிய ஒப்பந்தை் எனுை் ஒப்பந்த அமைப்பானது ரிநியூ பவர ்

என்ற நிறுவனதத்ின் ளைலாை்மை இயக்குநருை் தமலவருைான சுைந்த் சின்ஹா 

அவரக்ம  2021 ஆை் ஆை்டிற்கான பத்து நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குக ின் 

முன்ளனாடிகளு ் ஒருவராக அங்கீகரிதத்ு ் து. 

 தூய ைற்றுை் ைலிவான ஆற்றலின் அணுகமல ளைை்படுதத்ுதல் (நிமலயான ளைை்பாட்டு 

இலக்குக ் – 7) எனுை் இலக்மக அமடய இவர ்ஆற்றியப் பைிக்காக ளவை்டி இவருக்கு 

இந்த தகௌரவை் வழங்கப்பட்டு ் து. 

 நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குக ின் முன்ளனாடிக ் என்பவரக் ் ஐ.நாவின் 

உலக ாவிய ஒப்பந்த அமைப்பினால் ளதரந்்ததடுக்கப்படுை்  வைிகத் தமலவரக் ் ஆவர.் 

 நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குகம  அமடவதற்காக சிறப்பான முமறயில் 

பைியாற்றுவதற்காக இவரக் ் ளதரந்்ததடுக்கப் படுகின்றனர.்  
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ஓபன் சொகெட்டி விருது 

 ளகர ாவின் முன்னா ் சுகாதாரத் துமற அமைசச்ர ் K.K. மசலஜா அவரக்ளுக்கு ைதத்ிய 

ஐளராப்பிய பல்கமலக்கழகத்தின் ைதிப்புமிக்க ஓபன் தசாமசட்டி விருதானது வழங்கப் 

பட்டு ் து.  

 தபாது சுகாதாரப் பைிக ில் இவர ் ஆற்றிய ளசமவக்கு ஒரு அங்கீகாரை் அ ிக்குை் 

வமகயில் இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 ஓபன் தசாமசட்டி விருதானது ைத்திய ஐளராப்பிய பல்கமலக்கழகதத்ினால் வழங்கப் 

படுை் உயரிய ஒரு விருதாகுை். 

 இந்த விருதானது சமுதாயதத்ிற்கு ளசமவ தசய்யுை் தனித்துவை் வாய்ந்த நபரக்ளுக்கு 

வழங்கப் படுை் ஒரு  வருடாந்திர விருதாகுை். 

 2020 ஆை் ஆை்டில் ஓபன் தசாமசட்டி விருதானது ளநாபல் பரிசு தபற்ற ஸ்ளவத்லனா 

அதலக்தசய்விச ்(Svetlana Alexeyevich) என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 

 

The Nutmeg’s Curse 

 அமிதவ்் ளகாஷ் அவரக் ் “The Nutmeg’s Curse : Parables for a planet in crisis” எனுை் ஒரு 

புத்தகத்மத எழுதியு ் ார.் 

 இவர ்ஞானபீட விருது தபற்றவராவார.் 

 இந்தப் புதத்கைானது ஜான் முரள்ர என்ற பதிப்பகதத்ினால் தவ ியிடப் படுகிறது. 

 இந்தப் புதத்கைானது இன்மறய உலகில் காலனித்துவதத்ின் தாக்கை் குறித்த  

வரலாற்றிமனக் கூறுகிறது. 
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ஐதராப்பிய கண்டுபிடிப்பாளர ்விருது – 2021   

 இந்திய-அதைரிக்க ளவதியியலா ரான சுமிதா மிதர்ா என்பவருக்கு ஐளராப்பிய நாடுக ் 

சாரா காப்புரிமை அலுவல் நாடுக ் பிரிவில் 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான  ஐளராப்பிய 

கை்டுபிடிப்பா ர ்விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 வலுவான ைற்றுை் கமலயுைரவ்ுடன் கூடிய பல்தும  நிரப்புதலுக்கான பல்ைருதத்ுவ 

தபாருட்க ில் முதன்முமறயாக நாளனா ததாழில் நுட்பதத்ிமன தவற்றிகரைாக 

பயன்படுத்தியவர ்இவராவார.் 

 இந்த விருதானது  ஐளராப்பியக் காப்புரிமை அலுவலகத்தினால் ஆை்டுளதாறுை் வழங்கப் 

படுகிறது. 

 இது ஐளராப்பா ைற்றுை் பிற நாடுகம ச ் ளசரந்்த சிறப்பான கை்டுபிடிப்பா ரக்ளுக்கு 

அங்கீகாரை் அ ிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிறது.  

 

 

ஜாம்செத்ஜி நுெரவ்ான்ஜி டாட்டா 

 ஜாை்தசதஜ்ி நுசரவ்ான்ஜி டாட்டா அவரக் ் எதடல்கிவ் ஹுருன் ைனித இனப் பற்றா ர ்

பட்டியலில் முதலிடத்மதப் தபற்று ் ார.்  

 ஹீருன் ஆராய்சச்ி ைற்றுை் எதடல்கிவ் அறக்கட்டம  அமைப்பினால் ததாகுத்து 

தவ ியிடப் படுை் இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 இடங்க ில் இடை் தபற்ற ஒளர இந்தியர ்

இவராவார.் 

 இவர ்டாடா குழுைதத்ின் நிறுவனர ்ஆவார.் 

 இவர ்ஜாை்தசட்பூரில் உ ்  டாடா இருை்பு ைற்றுை் எஃகு ஆமலயில் நிறுவனராவார.் 

 ஜாை்தசட்ஜி டாடா அவரக் ் “இந்தியத் ததாழில்துமறயின் தந்மத” என்று அமழக்கப் 

படுகிறார.் 

 ஜவஹரல்ால் ளநரு அவமர “ஒற்மற ைனிதத் திட்டக் குழு ஆமையை்” (One-Man Planning 

Commission) எனக் குறிப்பிட்டு ் ார.் 
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வில் சுமித்தின் சுயெரிகத 

 

 நடிகர ் வில் சுமித் அவரக் ் தனது சுயசரிமதயான “Will” எனுை் புத்தகதத்ின் தமலப்பு 

ைற்றுை் அட்மடப் படத்மத தவ ியிட்டு ் ார.் 

 இந்தப் புதத்கைானது தபன்குயின் பதிப்பகத்தினால் தவ ியிடப்பட உ ் து. 

 இவர ் நூலாசிரியர ் ைாரக்் ளைன்சன் என்பவருடன் இமைந்து இப்புத்தகத்மத எழுதி 

உ ் ார.் 

 இந்த புதத்கதத்ின் அட்மடப் படைானது நியூ ஆரல்ியன்ஸ் நகமரச ்ளசரந்்த கமலஞரான 

பிரான்டன் “பிமைக்” ஓடை்ஸ் (Brandan “BMike” Odums) என்பவரால் வடிவமைக்கப் பட்டது.  

 

ஜான் தடவிட் சமக்ஆஃபி காலமானார ்

 தைக்ஆஃபி மவரஸ் தடுப்பு தைன்தபாரும  (antivirus) உருவாக்கிய ஜான் ளடவிட் 

தைக்ஆஃபி காலைானார.் 

 பாரச்ிளலானாவிற்கு அருளகயு ்  ஒரு சிமறசச்ாமலயில்  ஜான் இறந்து கிடந்தார.் 

 வரி ஏய்ப்பின் காரைைாக 2020 ஆை் ஆை்டு அக்ளடாபர ்ைாததத்ிலிருந்து அவர ்அந்தச ்

சிமறயில் அமடக்கப் பட்டிருந்தார.் 
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ரஸ்கின் பாண்ட் - புதிய புத்தகம் 

 இந்தியப் பிரிதத்ானிய நூலாசிரியரான ரஸ்கின் பாை்ட் “It’s a Wonderful Life” எனுை் புதிய 

ஒரு புதத்கத்மத எழுதியு ் ார.் 

 இது அதலப் என்ற ஒரு  புத்தக நிறுவனத்தினால் தவ ியிடப்படுகிறது. 

 இவர ்பத்ை ஸ்ரீ ைற்றுை் பதை் பூசன் ஆகிய விருதுகம ப் தபற்றவராவார.் 

 இவருமடய முதல் புத்தகை் “The Room on the Roof” என்பதாகுை். 

 

‘The Order of Polar Star’ 

 R.K. சபரவ்ால் அவரக்ளுக்கு ைங்ளகாலிய நாட்டின் உயரிய குடிமை விருதான ‘The Order of 

Polar Star’ எனுை் விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து. 

 இவர ்இன்ஜினியரஸ்் இந்தியா லிமிதடட் நிறுவனத்தின் தமலவர ்ைற்றுை் ளைலாை்மை 

இயக்குநராவார.் 

 ைங்ளகாலியாவின் முதல் எை்தைய்ச ் சுதத்ிகரிப்பு நிமலயத்மத நிறுவுவதில் அவர ்

ஆற்றிய சிறப்பான பங்க ிப்பிற்கு ளவை்டி ைங்ளகாலிய அதிபர ்இந்த விருமத அறிவித்து 

உ ் ார.் 

 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

UEFA ொம்பியன்ஸ் லீக் தபாட்டி – கால்பந்து 

 2020-21 ஆை் ஆை்டு சாை்பியன்ஸ் லீக்கின் இறுதிப் ளபாட்டியில் ைான்தசஸ்டர ்

அைியிமன 1 – 0 என்ற ளகால் கைக்கில் வீழ்தத்ி தசல்சியா அைி சாை்பியன் பட்டத்மதத ்

தட்டிச ்தசன்றது. 

 இந்தப் ளபாட்டியானது ளபாரச்ச்ுகல்லிலு ்  ளபாரள்டாவின் எஸ்டாடிளயா ளடா 

டிராகாளவா எனுை் விம யாட்டு அரங்கில் நமடதபற்றது. 

 காய்  தஹதவரட்்ஸ் என்பவர ் இந்தக் கால்பந்துப் ளபாட்டியின்  ஒளர ஒரு ளகாமல 

அடிதத்ார.் 

 2012 ஆை் ஆை்டில் தபற்ற முதல் தவற்றிக்குப் பிறகு தசல்சியா அைி தபற்ற இரை்டாவது 

சாை்பியன்ஸ் லீக் தவற்றி இதுவாகுை். 

 

தஜார்டான் கிளாரக்்ென் 

 உடா ஜாஸ் அைியின் வீரரான ளஜாரட்ான் கி ாரக்்சன் அவரக்ளுக்கு 2021 ஆை் ஆை்டு 

கியா NBA 6வது வீரர ்என்ற விருதானது வழங்கப்பட்டு ் து.  

 ரிசரவ்் வீரராக (Reserve Role) அவர ்ஆற்றிய பங்கிற்காக ளவை்டி இந்த விருது அவருக்கு 

வழங்கப் பட்டு உ ் து.  

 இது கி ாரக்்சன் தபற்ற முதலாவது ‘6வது வீரர’் விருது ஆகுை்.  

 ளைலுை் இந்த விருதிமனப் தபற்ற முதல் ஜாஸ் அைி வீரருை் இவளர ஆவார.்  
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சுனில் தெத்ரி 

 36 வயதான இந்தியக் கால்பந்து வீரர ் சுனில் ளசதர்ி அரத்ஜன்டினாவின் லிளயானல் 

தைஸ்ஸிமய முந்தியு ் ார.்  

 74 ளகால்கம  அடித்து சரவ்ளதச நடப்பு வீரரக் ் வரிமசயில் இவர ்இரை்டாை் இடத்திற்கு 

முன்ளனறியிருக்கிறார.் 

 ளசத்ரி தற்ளபாது பாரச்ிளலானா அைியின் நட்சதத்ிர வீரரான தைஸ்ஸிமய 2 ளகால்க ் 

என்ற கைக்கில் முந்தியிருக்கிறார.் 

 73 ளகால்க ் அடிதத்ு மூன்றாமிடத்தில் உ ்   ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அலி ைப்தகௌத ்

என்பவருக்கு முந்மதய இடத்திற்கு (இரை்டாமிடதத்ில்) ளசதர்ி முன்ளனறி உ ் ார.் 

 வங்கா ளதச அைிக்கு எதிரான ளபாட்டியில் இவர ்இந்த சாதமனமய நிகழ்த்தினார.்  

 சுனில் ளசதர்ி ளகப்டன் தபன்டாஸ்டிக் (Captain Fantastic) எனவுை் அமழக்கப் படுகிறார.் 

 சரவ்ளதச அ வில் அதிக ளகால்க ் அடிதத் நடப்பு வீரரக் ் என்ற பட்டியலில் 

கிறிஸ்டியாளனா தரானால்ளடாமவ அடுதத்ு  ளசதர்ி இரை்டாமிடதத்ில் உ ் ார.் 

 

 

பிசரஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டி – 2021 

 125வது பிதரஞ்சு ஓபன் தடன்னிஸ் 2021 ளபாட்டியானது பிரான்சின் பாரசீிலு ்  ஸ்ளடட் 

ளராலை்ட் களராஸ் என்ற அரங்கில் நமடதபற்றது. 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டின் 2வது கிராை்ட் ஸ்லாை் ளபாட்டியாகுை். 
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 இது க ிைை் த த்தில் நமடதபறுை் ஒரு ளபாட்டியாகுை். 

 இது சரவ்ளதச தடன்னிஸ் கூட்டமைப்பினால் (International Tennis Federation) ஏற்பாடு தசய்யப் 

படுகிறது. 

 ளநாவாக் ளஜாளகாவிக் (தசரப்ியா) அவரக் ் ஸ்தடஃபளனாஸ் சிட்ஸிபாமச (கிளரக்கை்) 

ளதாற்கடிதத்ு ஆடவர ்ஒற்மறயர ்ளபாட்டியில் பட்டை் தவன்றார.் 

 பாரள்பாரா கிதரஜிளகாவா (தசக் குடியரசு) என்பவர ் அனஸ்தாசியா 

பவிலியுன்தசங்ளகாவாமவ (ரஷ்யா) ளதாற்கடிதத்ு ைக ிர ்ஒற்மறயர ்ளபாட்டியில் பட்டை் 

தவன்றார.் 

 இது இவருமடய முதலாவது கிராை்ட் ஸ்லாை் பட்டைாகுை்.  

 பாரள்பாரா அவருமடய சக ஆட்டக்காரர ் ளகதடரல்ினா சினியாளகாவாவுடன் (தசக் 

குடியரசு) இமைந்து தபத்தனி ைட்தடக் சான்ட்ஸ் (அதைரிக்கா) ைற்றுை் இகா ஸ்தவய்தடக் 

(ளபாதலந்து) ஆகிளயாமரத் ளதாற்கடித்து ைக ிர ்இரட்மடயர ்பிரிவில் தவற்றி தபற்றனர.் 

 2000 ஆை் ஆை்டிலிருந்து இன்று வமர பிரஞ்சு ஓபன் ளபாட்டியில் ைக ிர ் ஒற்மறயர ்

ைற்றுை் இரட்மடயர ்பிரிவில் பட்டை் தவன்ற ஒளர வீராங்கமன பாரள்பாரா கிதரஜிளகாவா 

ஆவார.் 

 பிதரஞ்சு நாட்டு இமை வீரரக் ான பியர ்– ஹியூஸ் தஹரப்ரட்் ைற்றுை் நிளகாலா ைஹீத் 

ஆகிளயார ் 2021 ஆை் ஆை்டு பிதரஞ்சு ஓபன் ளபாட்டியில் ஆடவர ்இரட்மடயர ்பிரிவில் 

பட்டை் தவன்ற முதல் பிதரஞ்சு நாட்டு இமை (ளஜாடி) ஆவர.்  

 

ICC வாழ்த்தரங்கம் 

 

 

 சரவ்ளதச கிரிக்தகட் ைன்றைானது தனது புகழ்தபற்ற வாழ்தத்ரங்கில் இந்தியாவின்  வினூ 

ைன்காட் உ ் ிட்ட 10 விம யாட்டு வீரரக்ம ச ்ளசரத்த்ு ் து. 
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 இதில் ஐந்து தசாப்தத்திலிருந்து தலா இரை்டு வீரரக் ் ளதரவ்ு தசய்யப்பட்டு ் னர.் 

 இந்த அறிவிப்பானது உலக தடஸ்ட் சாை்பியன்சிப் இறுதிப் ளபாட்டியின் ததாடக்க 

விழாவுடன் ஒருங்ளக அமைந்து ் து. 

 இந்த ளபாட்டியானது இங்கிலாந்தின் தசௌதாை்ப்டனில் ஜுன் 18 அன்று இந்தியா ைற்றுை் 

நியூசிலாந்து இமடளய நமடதபற உ ் து.  

 

தபாலந்து ஓபன் மல்யுத்தப் தபாட்டி – விதனஷ் தபாகத் 

 ளபாலந்து ஓபன் ைல்யுதத்ப் ளபாட்டியின் 53 கிளலா எமடப் பிரிவில்  இந்திய ைல்யுத்த 

வீராங்கமனயான விளனஷ் ளபாகத் தங்கை் தவன்றார.் 

 இது இவர ்தபற்ற மூன்றாவது தவற்றியாகுை். 

 இதற்கு முன்பாக இவர ்ைாட்டிளயா தபலிளசான் (Matteo Pellicone) ளபாட்டி (ைாரச்)்  ைற்றுை் 

ஆசிய சாை்பியன்சிப் (ஏப்ரல்) ஆகியப் ளபாட்டிக ில் தங்கை் தவன்று ் ார.் 

 

லாரல் ஹப்பாரட்் 

 நியூசிலாந்து நாட்டின் பளுதூக்குை் வீரரான லாரல் ஹப்பாரட்் (Laurel Hubbard) என்பவர ்

ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ில் பங்ளகற்க உ ்  முதல் திருநங்மக எனுை் தபருமைமயப் 

தபற்று ் ார.்  

 இவருமடய வயது 43 ஆகுை். 

 இவர ் ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ில் பங்ளகற்க உ ்  நான்காவது வயதான பளுதூக்குை் 

வீரராவார.் 

 இவர ்ளடாக்கிளயாவில் நமடதபற உ ்  ைக ிருக்கான 87 கிளலா + என்ற அதிக எமடப் 

பிரிவில் பங்ளகற்க உ ் ார.் 

 

 

செல்லி  ஆன் ஃபிதரெர் ஃபிகரஸ் 

 ஜமைக்கா நாட்மடச ்ளசரந்்த தடக  வீராங்கமனயான தசல்லி ஆன் ஃபிளரசர ்ஃபிமரஸ் 

அவரக் ் இரை்டாவது அதிளவக தபை்ைைியாக உருதவடுத்து ் ார.்  

 இவர ் கிங்க்ஸ்டனில் நமடதபற்ற ளபாட்டியில் 100 மீட்டர ் ததாமலமவ தவறுை் 10.63 

விநாடிக ில் கடந்து சாதமன ஒன்மறப் பமடதத்ு ் ார.் 
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 இவர ் 100 மீட்டர ் ததாமலவில் உலக சாதமனமயப் பமடதத் ஃப்ள ாதரன்ஸ் கிரிஃபித ்

ளஜாய்னருக்கு அடுதத் நிமலயில் உ ் ார.் 

 ஃப்ள ாதரன்ஸ் கிரிஃபித் ளஜாய்னர ் 1988 ஆை் ஆை்டில் இந்தியானாளபாலிஸ் நகரில் 

நமடதபற்ற ைக ிருக்கான தடக ப் ளபாட்டியில் 100 மீட்டர ் ததாமலமவ 10.49 

விநாடிக ில் கடந்து உலக சாதமனமயப் பமடத்தார.் 

 

 

ICC உலக சடஸ்ட் ொம்பியன்சிப் 

 நியூசிலாந்து அைியானது இந்திய அைிமய வீழ்த்தி முதல்முமறயாக ICC முதலாவது  

உலக தடஸ்ட் சாை்பியன்சிப்பிமன தவன்றது. 

 மகல் ளஜமீசன் என்பவர ்“சிறந்த ஆட்டக்காரர”் விருதிமனப் தபற்றார.் 

 ளகன் வில்லியை்சன் என்பவர ் “ளபாட்டித் ததாடரின் சிறந்த ஆட்டக்காரர”் எனுை் 

விருதிமனப் தபற்றார.் 

 இந்த இறுதிப் ளபாட்டியானது இங்கிலாந்தின் சவுதாை்ப்டனிலு ்  ஏகிஸ் பவுல் அரங்கில் 

(ளராஸ் பவுல் அரங்கை்) நமடதபற்றது.  
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செௌரப் செௌத்ரி 

 

 இந்தியாவின் துப்பாக்கிச ்சுடுதல் வீரரான தசௌரப் தசௌத்ரி 2021 ஆை் ஆை்டு ISSF உலகக் 

ளகாப்மபப் ளபாட்டியின் ஆை்க ் பிரிவில் 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல் துப்பாக்கிச ்சுடுை் ளபாட்டியில் 

தவை்கலப் பதக்கை் தவன்று ் ார.்  

 இந்தப் ளபாட்டியானது 2021 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 24 அன்று குளராசியாவின் ஒசிதசக் 

என்னுமிடத்தில் நமடதபற்றது. 

குறிப்பு 

 2018 ஆை் ஆை்டு ஆசியப் ளபாட்டிக ில் 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல்  ளபாட்டியில் தங்கை் தவன்ற 

இந்தியாவின் இ ை் விம யாட்டு வீரர ்தசௌதர்ி ஆவார.் 

 ISSF உலக சாை்பியன்சிப், ISSF உலகக் ளகாப்மப, ஆசியப் ளபாட்டிக ், ஆசிய ஏர ் கன் 

சாை்பியன்சிப் ைற்றுை் இம ளயார ்ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ் ஆகியவற்றில் தங்கை் தவன்ற 

ஒளர இந்திய துப்பாக்கிச ்சுடுதல் வீரருை் இவளர ஆவார.் 

 

சகய்லீ சமக்கவுன் – புதிய உலக ொதகன 

 ஆஸ்திளரலிய நீசச்ல் வீராங்கமனயான தகய்லீ தைக்கவுன் என்பவர ் 100 மீட்டர ்

அ விலான பின்ளனாக்கி (backstroke) நீந்துை் நீசச்ல் ளபாட்டியில் முன்பு ளைற்தகா ் ப் 

பட்ட ஒரு உலகச ்சாதமனமய முறியுடிதத்ு ் ார.் 
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 ததற்கு ஆஸ்திளரலிய நீரச்ூழ் மையத்தில் இந்தச ்சாதமனயானது நிகழ்தத்ப்பட்டது. 

 இவர ்இந்தத் ததாமலமவ தவறுை் 57.45 விநாடிக ில் நீந்தி சாதமன ஒன்மறப் பமடதத்ு 

உ ் ார.் 

 இதற்கு முந்மதய உலகச ் சாதமனயானது 2019 ஆை் ஆை்டில் அதைரிக்காவின் ளரகன் 

ஸ்மித் என்பவரால் (57.57 விநாடிக ில்) நிகழ்தத்ப்பட்டது. 

 

அலி தடயி மற்றும் கிறிஸ்டியாதனா சரானால்தடா 

 

 ஆசியக் கால்பந்து வீரரான அலி ளடயி என்பவர ் 1993 ைற்றுை் 2006 ஆகிய 

ஆை்டுகளுக்கிமடப்பட்ட காலகட்டதத்ில் ஈரான் நாட்டின் சாரப்ாக 149 முமற விம யாடி 

109 ளகால்கம  அடிதத்வராவார.் 

 இந்தச ்சாதமனயானது கிறிஸ்டியாளனா தரானால்ளடாவினால் சமீபதத்ில் சைன் தசய்யப் 

பட்டது. 

 கிறிஸ்டியாளனா தரானால்ளடா (ளபாரச்ச்ுக்கல்)  தனது 109வது ளகாமல அடித்தப் பிறகு 

அதற்கு அலி ளடயி வாழ்த்து ததரிவித்தார.் 

 இந்தக் ளகாலானது பிரான்சு அைிக்கு எதிரான யுளரா 2020 ளபாட்டியில் அடிக்கப் பட்டது.  

 

அபிதெக் வர்மா 

 அபிளசக் வரை்ா சமீபத்தில் வில்வித்மதப் ளபாட்டியில் தனது 2வது உலகக் ளகாப்மப 

தங்கப் பதக்கத்மத தவன்று ் ார.் 

 தனிநபர ்குழுப் ளபாட்டியில் இரை்டு உலகக் ளகாப்மபத் தங்கப் பதக்கங்கம  தவன்ற 

ஒளர இந்தியர ்இவராவார.்  
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 வரை்ா இந்த தங்கப் பதக்கத்திற்கானப் ளபாட்டியில் அதைரிக்காவின் அதிக கனை் என்ற 

பிரிவின்  ளபாட்டியா ர ்கிரிஷ் ஸ்காஃப் என்பவமரத் ளதாற்கடித்தார.் 

 

ெரவ்ததெ கிரிக்சகட் விகளயாட்டு அரங்கம் – சபாக்காதரா 

 ஜாரக்்கை்ட் ைாநில கிரிக்தகட் சங்கைானது SAIL தபாக்காளரா எஃகு ஆமலயுடனான 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டு ் து. 

 இது தபாக்காளரா நகரில் ஒரு சரவ்ளதச கிரிக்தகட் விம யாட்டு அரங்மக 

கட்டமைப்பதற்கான ஒப்பந்தைாகுை். 

 இது கட்டி முடிக்கப் தபற்றால், ஜாை்தசட்பூர ் ைற்றுை் ராஞ்சிமய அடுதத்ு சரவ்ளதச 

கிரிக்தகட் விம யாட்டு அரங்கத்மதக் தகாை்டு ்  ஜாரக்்கை்டின் மூன்றாவது 

நகரைாக தபாக்காளரா உருப்தபறுை்.  

 

ெஃபாலி வரம்ா 

 ததாடக்க ஆட்டக்காரரான சஃபாலி வரை்ா கிரிக்தகட்டின் அமனதத்ு வமகப் 

ளபாட்டிக ிலுை் அறிமுகைாகி க மிறங்கிய இ ை் இந்திய கிரிக்தகட் வீராங்கமன எனுை் 

தபருமைமயப் தபற்று ் ார.் 

 சஃபாலி வரை்ா தனது 17 வயது ைற்றுை் 150 நாட்க ில் தனது முதல் ஒரு நா ் (ODI) 

ளபாட்டியில் அறிமுகைானார.் 

 இதன் மூலை் ஆப்கானிஸ்தானின் முஜீப் உர ்ரஹ்ைான் முதலிடத்திலு ்  பட்டியலில் 5வது 

இ ை் கிரிக்தகட் வீரர ்இடத்மதப் தபற்ற தபருமைமய இவர ்தபற்றார.்  

 சஃபாலி வரை்ா தனது 15 வயது ைற்றுை் 239 நாட்க ில் 2019 ஆை் ஆை்டு தசப்டை்பர ்

ைாதத்தில் நமடதபற்ற T20 ளபாட்டியில் அறிமுகைானார.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக பால் தினம் – ஜுன் 01 

 உலக பால் தினைானது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் உைவு ைற்றுை் ளவ ாை் 

அமைப்பினால் 2001 ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 ஒரு உலக ாவிய உைவாக வி ங்குை் பாலின் முக்கியத்துவத்மதப் 

பமறசாற்றுவதற்காகவுை் பால் ததாழில்துமறமயக் தகாை்டாடுவதற்காகவுை் ளவை்டி 

இந்தத் தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் உலக பால் தினதத்ினுமடய கருதத்ுருவானது சுற்றுசச்ூழல், 

ஊட்டசச்த்து ைற்றுை் சமூக-தபாரு ாதாரை் ததாடரப்ான தகவல்கம  கருதத்ில் 

தகாை்டு பால்ததாழில்துமறயின் நிமலத் தன்மைமய நிமலநாட்டுவதில் ஈடுபாடு 

தசலுத்துை்.   

 

சதலுங்கானா மாநில நிறுவன தினம் – ஜுன் 02 

 2014 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 02 ஆை் ளததியன்று ததலுங்கானா ைாநிலைானது அதிகாரப் 

பூரவ்ைாக நிறுவப்பட்டது. 

 ததலுங்கானா ைாநிலத்திமன உருவாக்குவதற்காக ளவை்டி 2014 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 

ைாதத்தில்  ஆந்திரப் பிரளதச ைறுசீரமைப்புச ் சட்டை், 2014 என்ற சட்டைானது 

பாராளுைன்றதத்ினால் நிமறளவற்றப்பட்டது.  

 இது முந்மதய ஆந்திரப் பிரளதசதத்ின் வடளைற்குப் பகுதிமயச ் ளசரந்்த எட்டு 

ைாவட்டங்கம  உ ் டக்கியதாகுை் 

 

 

உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பமண்டல தநாய்கள் தினம் – ஜனவரி 30 

 நடப்பிலிருக்குை் 74வது உலக சுகாதார ைன்றைானது ஜனவரி 30 ஆை் ளததியிமன உலக 

புறக்கைிக்கப்பட்ட தவப்பைை்டல ளநாய்க ் தினைாக அறிவிதத்ு ் து. 

 இதற்கான முன்தைாழிதமல ஐக்கிய அரபு அமீரகைானது முன்மவத்தது. 

 இந்த ளநாய்க ால் நிலவுை் உலக ாவிய சுமைமய அங்கீகரிக்குை் இயக்கதத்ில் 

‘புறக்கைிக்கப்பட்ட தவப்பைை்டல ளநாய்க ் மீதான லை்டன் பிரகடனை்’ ஆனது ஒரு 

முக்கிய மைல்கல்லாக இருந்தது. 
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 இந்தப் பிரகடனைானது 2012 ஆை் ஆை்டு ஜனவரி 30 ஆை் ளததியன்று ஏற்றுக் தகா ் ப் 

பட்டது.  

 

 

உலக மிதிவண்டி தினம் – ஜுன் 03 

 மிதிவை்டி ஓட்டுவதால் ஏற்படுை் நன்மைக ் பற்றியுை் அதன் முக்கியதத்ுவத்மதப் 

பற்றியுை் ைக்க ிமடளய ஈரப்்பிமனக் தகாை்டு வருவதற்காக ளவை்டி இந்த தினைானது 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 மிதிவை்டி ஓட்டுதலால் ஒருவரின் ஆளராக்கியை் ளைை்படுை் என்பது ைட்டுைல்லாது அது 

ைாசுபாடு உை்டாக்காத ளபாக்குவரதத்ு முமற என்பதால் சுற்றுசச்ூழலுக்குை் அது நன்மை 

தருை் என்பது நன்கு அறியப் பட்ட ஒரு உை்மையாகுை். 

 ஐக்கிய நாடுக ின் தபாதுச ்சமபயினால் ஜுன் 03 ஆை் ளததியானது உலக மிதிவை்டி 

தினைாக அறிவிக்கப் பட்டது.  

 

ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்கதகளுக்கான ெரவ்ததெ நாள் – 

ஜுன் 04 

 குழந்மதக ின் உரிமைகம ப் பாதுகாப்பது குறித்த ஐக்கிய நாடுக ின் முழு 

ஈடுபாட்டிமன உறுதிபடுத்துவதற்காக ளவை்டி இந்த தினைானது உலக வில் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 உலகை் முழுவதுமு ்  குழந்மதக ் அனுபவிக்குை் உடல், ைனை் ைற்றுை் உைரச்ச்ி 

ரீதியிலான வலிகம  உலகிற்கு உைரச ் தசய்வதற்காக ளவை்டி இந்த தினைானது 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் தினம் - ஜூன் 05 

 சுற்றுசச்ூழமலப் பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்த உலக சுற்றுசச்ூழல் 

தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு உலக சுற்றுசச்ூழல் தினத்தின் கருதத்ுரு ‘Reimagine. Recreate. Restore’ 

என்பதாகுை். 

 இந்த வருடை் இன்மறய நா ின் உலக ாவிய தமலமைப் தபாறுப்மப பாகிஸ்தான் 

வகிக்கிறது. 

 1974 ஆை் ஆை்டில் முதன்முமறயாக “ஒளர பூமி” (Only one Earth) என்ற வாசகதத்ுடன் உலக 

சுற்றுசச்ூழல் தினைானது தகாை்டாடப்பட்டது. 
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ஐக்கிய நாடுகளின் ரஷ்ய சமாழி தினம் – ஜுன் 06 

 ரஷ்ய தைாழியானது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பினால் பயன்படுத்தப்படுை் 6 அலுவல் 

தைாழிகளு ் ஒன்றாகுை். 

 இந்த தினைானது 2010 ஆை் ஆை்டில்  யுதனஸ்ளகாவினால் நிறுவப்பட்டது.  

 அதலக்சாை்டர ் புஷ்கினுமடய பிறந்த நா ிமனக் குறிப்பிடுை் வமகயில் இந்த 

தினைானது ஐக்கிய நாடுக ின் ரஷ்ய தைாழி தினைாக ளதரந்்ததடுக்கப்பட்டது.  

 இவர ்ஒரு ரஷ்ய தைாழிக் கவிஞராவார.் 

 இவர ்நவீன ரஷ்ய தைாழியின் தந்மத எனக் கருதப்படுகிறார.் 

 

 

உலகப் பூெச்ிகள் தினம் – ஜுன் 06 

 உலகப் பூசச்ிக ் தினைானது உலகப் பூசச்ிக ் விழிப்புைரவ்ு தினை் எனவுை் அமழக்கப் 

படுகிறது.   

 உலகப் பூசச்ிக ் தினைானது சீனப் பூசச்ிக ் கட்டுப்பாட்டு கூட்டமைப்பினால் ததாடங்கப் 

பட்டதாகுை். 

 முதல் உலகப் பூசச்ிக ் தினைானது 2017 ஆை் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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உலக உணவுப் பாதுகாப்பு தினம் – ஜுன் 07 

 தவவ்ளவறு உைவுப் பழக்கங்க ால் ஏற்படுை் அபாயங்க ் பற்றியுை் அதமன 

தடுப்பதற்கான நடவடிக்மகக ் பற்றியுை் விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்துவளத இந்த 

தினதத்ின் ளநாக்கைாகுை்.  

 இந்த ஆை்டு உலக உைவுப் பாதுகாப்பு தினத்தின் கருதத்ுரு, “ஆளராக்கியைான 

நாம க்கான பாதுகாப்பான இன்மறய உைவு” என்பதாகுை்.  

 உலக சுகாதார அமைப்பானது ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பின் உைவு ைற்றுை் ளவ ாை் 

அமைப்புடன் இமைந்து 2017 ஆை் ஆை்டு முதல் இந்த நா ிமன அனுசரிப்பதற்கான 

முடிவிமன ளைற்தகாை்டது.   

 

 

BIMSTEC தினம் – ஜுன் 06 

 24வது BIMSTEC தினத்மத முன்னிட்டு பிரதைர ் ஜுன் 06 அன்று தனது வாழ்தத்ுகம த ்

ததரிவித்தார.்  

 பல்துமறத் ததாழில்நுட்பை் ைற்றுை் தபாரு ாதார ஒதத்ுமழப்பிற்கான வங்கா  விரிகுடா 

முன்தனடுப்பானது (Bay of Bengal initiative Multi-Sector Technical and Economic Cooperation – 

BIMSTEC) ஒரு பிராந்தியப் பலதரப்பு அமைப்பாகுை். 

 இது ஏழு ததற்கு ைற்றுை் ததற்காசிய நாடுகம  உ ் டக்கியதாகுை். 

 இமவ இந்தியா, வங்கா ளதசை், ளநபா ை், பூடான், இலங்மக, தாய்லாந்து ைற்றுை் 

மியான்ைர ்ஆகியமவயாகுை்.  
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 இந்தியாவின் தடுப்பூசி மைதர்ி முன்தனடுப்பின் கீழ், இந்திய நாடானது BIMSTEC 

அமைப்பில் உறுப்பினராக உ ்  தைது அை்மட நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை 

அடிப்பமடயில் உயிர ்காக்குை் ைருந்துகம  அனுப்பி உ ் து.  

 வங்கா ளதசை், மியான்ைர,் ளநபா ை், பூடான் ைற்றுை் இலங்மக உ ் ிட்ட ஐந்து BIMSTEC 

உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கு இந்த ைருந்துக ் அனுப்பி மவக்கப்பட்டு ் ன.  

 

 

உலகப் சபருங்கடல் தினம் – ஜுன் 08 

 நைது வாழ்வில் தபருங்கடல்க ் தகாை்டு ்  முக்கியதத்ுவை் பற்றியுை் அதமனப் 

பாதுகாப்பதற்கான வழிமுமறக ் பற்றியுை் உலக ைக்க ிமடய விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான உலகப் தபருங்கடல் தினத்தின் கருதத்ுரு, “தபருங்கடல் : வாழ்வு 

ைற்றுை் வாழ்வாதாரங்க ்” (The Ocean: Life and Livelihoods) என்பதாகுை். 
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 1992 ஆை் ஆை்டில் ரிளயாடி தஜனீரிளயாவில் நமடதபற்ற புவி உசச்ி ைாநாட்டில் உலகப் 

தபருங்கடல் தினை் எனுை் ஒரு கருத்மத கனட நாட்டு அரசு முன்மவதத்து. 

 

 

உலக மூகளக்கட்டி தினம் – ஜுன் 06 

 ைக்க ிமடளய இந்த ளநாயிமன பற்றிய விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக உலக 

மூம க்கட்டி தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது 

 இந்த தினைானது 2000 ஆை் ஆை்டில் தஜரை்ானிய மூம க்கட்டி சங்கதத்ினால் 

ததாடங்கப் பட்டது. 

 ளதசிய சுகாதாரத் த தத்ின் தரவுப்படி, இந்தியாவில் மூம க்கட்டி ளநாய்ப் பாதிப்புக ் 

அதிகரித்து வருகின்றன. 

 கட்டிகம  முன்ளப கை்டறிந்து புற்றுளநாய் உருவாவமதக் கட்டுப்படுதத்ுவதற்குை் 

அதமனத் தடுப்பதற்குை் ளவை்டி ளதசிய புற்றுளநாய்க் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டை் ஒன்மற 

அரசு ததாடங்கியு ் து. 

 

உலக அங்கீகார தினம் 2021 – ஜுன் 09 

 வரத்்தகை் ைற்றுை் தபாரு ாதாரதத்ில் அங்கீகாரத்தின்  பங்கிமன ளைை்படுத்தச ்

தசய்வதற்காக உலக அங்கீகார தினைானது ஆை்டுளதாறுை் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “அங்கீகாரை் : நிமலயான ளைை்பாட்டு 

இலக்குகம  அைல்படுத்துவதற்கு ஆதரவு அ ித்தல்” என்பதாகுை். 

 இது சரவ்ளதச அங்கீகார ைன்றை் ைற்றுை் சரவ்ளதச ஆய்வக அங்கீகார கழகை் 

ஆகியவற்றால் நிறுவப்பட்ட உலக ாவிய முன்தனடுப்பாகுை்.  
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பவள முக்தகாண தினம் – ஜுன் 09 

 இத்தினைானது பவ  முக்ளகாை முன்தனடுப்பு என்ற அமைப்பினால் கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த முன்தனடுப்பு அமைப்பானது ைளலசியா, இந்ளதாளனசியா, பிலிப்மபன்ஸ், சாலைன் 

தீவுக ், பப்புவா நியூ கினியா ைற்றுை் மதமூர ் தலஸ்ளத ஆகிய ஆறு நாடுக ின் ஒரு 

பலதரப்பு கூட்டிமைவாகுை். 

 இது கடல்சார ் ைற்றுை் கடளலார வ ங்கம த் தக்க மவதத்ுக் தகா ்வதற்காகவுை் 

உைவுப் பாதுகாப்பு ளபான்ற பிரசச்ிமனகளுக்குத் தீரவ்ு காை்பதற்காகவுை் 

தசயலாற்றுை் ஆறு நாடுக ின் பலதரப்பு கூட்டிமைவாகுை்.  

 பவ  முக்ளகாை முன்தனடுப்பானது பவ ப்பாமறக ், மீன் வ ை் ைற்றுை் உைவுப் 

பாதுகாப்பு ஆகியமவ மீதான பவ  முக்ளகாை முன்தனடுப்பு எனவுை் அமழக்கப் 

படுகிறது. 
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ெரவ்ததெ சலவல் கிராசிங் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு தினம் – ஜுன் 10 

 சரவ்ளதச இரயில்ளவ ஒன்றிய அமைப்பினால் இந்த தினைானது கமடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 2021 ஆை் ஆை்டு சரவ்ளதச தலவல் கிராசிங் (இரயில்பாமத – சாமல சந்திப்பு) பற்றிய 

விழிப்புைரவ்ு தினதத்ின் கருத்துரு, ‘கவனச ்சிதறல்’ (distraction) என்பதாகுை்.  

 இதன் முழக்கை் “கவனச ்சிதறல் உயிமரப் பறிக்குை்” (Distraction kills) என்பதாகுை்.  

 இந்தியாவின் ததற்கு – ைத்திய ரயில்ளவயானது தலவல் கிராசிங் உ ்  பகுதிக ில் தபாது 

ைக்களுக்காக சில விழிப்புைரவ்ு நிகழ்சச்ிகம  நிகழ்தத்ி இதத்ினதத்ிமனக் 

கமடபிடித்தது. 

 ததற்கு ைத்திய இரயில்ளவ ைை்டலைானது இந்திய இரயில்ளவ அமைப்பின் 18 

ைை்டலங்களு ் ஒன்றாகுை்.  

 ததலுங்கானா, ைகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரளதசை், கரந்ாடகா ைற்றுை் ைத்தியப் பிரளதசை் 

ளபான்ற ைாநிலங்க ின் இரயில்ளசமவக ் ததற்கு ைத்திய இரயில்ளவ ைை்டலதத்ின் 

வரை்பிற்கு உட்பட்டமவயாகுை்.  

 ததற்கு ைதத்ிய இரயில்ளவ ைை்டலதத்ின் தற்ளபாமதய தமலமையகை் தசகந்திராபாத் 

இரயில்ளவ நிமலயைாகுை். 

 

உலகக் குழந்கத சதாழிலாளர ்முகற எதிரப்்பு தினம் 2021 – ஜுன் 12 

 குழந்மதத் ததாழிலின் ளைாசைான விம வுக ் குறிதத்ு விழிப்புைரவ்ு ஏற்படுதத்ச ்

தசய்வதற்காக இத்தினைானது கமடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “குழந்மதத் ததாழிமல ஒழிப்பதற்கு 

தற்ளபாளத நடவடிக்மககம  ளைற்தகா ்தல்” (Act Now: End Child Labour) என்பதாகுை். 

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ் சமபயானது 2021 ஆை் ஆை்டிமன ‘குழந்மதத் ததாழிமல 

ஒழிப்பதற்கான சரவ்ளதச ஆை்டாக’ அறிவிதத்து. 

 சரவ்ளதச ததாழிலா ர ்அமைப்பானது 2002 ஆை் ஆை்டில் உலகக் குழந்மதத் ததாழில் 

எதிரப்்பு தினத்மதத் ததாடங்கியது. 

 

 

ெரவ்ததெ (சவளிறல் தநாய்) அல்பினிெ விழிப்புணரவ்ு தினம் – ஜுன் 13 

 இந்த தினைானது உலக வில் உ ்  அல்பினிச ளநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட ைக்க ின் 

ைனித உரிமைகம க் தகாை்டாடுவதற்காக கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “அமனத்து முரை்பாடுகளுக்குை் 

அப்பாற்பட்ட வலிமை” (Strength beyond all odds) என்பதாகுை். 
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 அல்பினிசை் (தவ ிறல் ளநாய்) என்பது முடி, ளதால் ைற்றுை் கை்க ில் உ ்  நிறமிக ின் 

(தைலனின்) குமறபாட்டால் ஏற்படுகிறது. 

 

 

உலக இரத்த தான தினம் – ஜுன் 14 

 

 பாதுகாப்பான (ஆளராக்கியைான) இரதத்தத்ின்  ளதமவ பற்றியுை் இரதத்ைாற்று 

சிகிசம்சக்குத் ளதமவயான இரதத்தத்ினுமடய உயிரக்ாக்குை் கூறுக ் பற்றியுை் 

விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “ரத்தத்மதக் தகாடுங்க ், உலகத்மதத ்

துடிக்க மவப்ளபாை்” (Give blood and keep the world beating) என்பதாகுை்.  

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான உலக இரத்த தான தினத்மத நடத்துை் நகரை் இத்தாலியின் ளராை் 

நகரைாகுை். 

 இந்த தினைானது முதல்முமறயாக 2005 ஆை் ஆை்டில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 இது உலக சுகாதார அமைப்பு, சரவ்ளதச தசஞ்சிலுமவ ைற்றுை் தசந்நிலவு கூட்டமைப்பு 

ஆகிய அமைப்புக ின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகுை். 

 காரல்் ளலை்ட்ஸ்டீனரின் பிறந்த நா ின் நிமனவாக ஜுன் 14 ஆை் ளததியானது உலக 

இரத்த தான தினைாகக் தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 ABO என்ற ஒரு இரதத் வமகமயக் கை்டறிந்ததற்காக காரல்் ளலை்ட்ஸ்டீதனருக்கு 

ளநாபல் பரிசு வழங்கப் பட்டது. 
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உலக முதிதயார ்சகாடுகம ஒழிப்பு விழிப்புணரவ்ு தினம் – ஜுன் 15 

 தகாடுமைகளுக்கு உ ் ாக்கப்பட்டு பாதிப்பமடந்த முதியவரக்ளுக்காக குரல் 

எழுப்புவதற்காக இந்த தினைானது உலக வில் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 உலக முதிளயார ் தகாடுமை ஒழிப்பு விழிப்புைரவ்ு தினத்திற்கான கருத்துரு 'Access to 

Justice' (நீதிமய அணுகுதல்) என்பதாகுை். 

 இந்த  தினைானது 2011 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் ைாதத்தில் ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்

சமபயினால் அதிகாரப் பூரவ்ைாக அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 முதிளயார ் தகாடுமைத் தடுப்பிற்கான சரவ்ளதச பிமைய அமைப்பின் 

பரிந்துமரயிமனத் ததாடரந்்து இந்த அங்கீகாரைானது வழங்கப்பட்டது. 

 

 

உலகளாவிய காற்று தினம் – ஜுன் 15 

 உலக ாவிய காற்று தினைானது விை்ட் யுளராப் ைற்றுை் உலக ாவிய காற்று ஆற்றல் 

ைன்றை் ைற்றுை் ளநஷனல் அளசாசிளயசன்ஸ் ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு தசய்யப் படுகிறது. 

 இந்த  தினைானது தபாது ைக்க ிமடளய காற்று ஆற்றலின் நன்மைக ் பற்றிய 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 முதல் உலக ாவிய காற்று தினைானது 2007 ஆை்  ஆை்டில் கமடபிடிக்கப்பட்டது. 

 

குடும்பத்திற்குப் பணம் அனுப்புதலின் ெரவ்ததெ நாள் – ஜுன் 16 

 இந்த தினைானது ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்சமபயால் ஏற்றுக் தகா ் ப் பட்டது. 

 இது தனது தசாந்த நாட்டினு ்  குடுை்ப உறுப்பினரக்ளுக்குப் பைை் அனுப்புை் புலை் 

தபயரந்்த ததாழிலா ரக்ளுக்கு அங்கீகாரை்  அ ிக்கிறது.  

 இந்த தினைானது முதன்முமறயாக 2015 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 16 ஆை் ளததியன்று 

தகாை்டாடப் பட்டது.  

 

ASEAN சடங்கு தினம் – ஜுன் 15 

 பிராந்திய ைற்றுை் ளதசிய அ வில் தடங்கு தடுப்பு ைற்றுை் கட்டுப்பாடு குறித்த 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த தினைானது கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 இது ததன்கிழக்காசிய நாடுக ் கூட்டமைப்பினால் (Association of South East Asian Nations – 

ASEAN) அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “தபருந்ததாற்றின் ைதத்ியில் தடங்குவிற்கு எதிராக 

ஒன்றிமையுை் ASEAN” (ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic) என்பதாகுை். 
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 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான ASEAN தமலமையின் கருத்துரு, “We care, We prepare, We prosper” 

என்பதாகுை். 

 2010 ஆை் ஆை்டில் நமடதபற்ற 10வது ASEAN சுகாதார அமைசச்ரக் ் சந்திப்பானது ஜுன் 

15 ஆை் ளததியிமன ASEAN தடங்கு தினைாக அறிவித்தது. 

 முதலாவது அதிகாரப் பூரவ்ைான ASEAN தடங்கு தினைானது 2011 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 15 

அன்று கமடபிடிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியாவானது ளை 16 ஆை் ளததியன்று ளதசிய தடங்கு தினதத்ிமன கமடபிடிக்கிறது. 

 

ெரவ்ததெ ஆப்பிரிக்க குழந்கதகள் தினம் – ஜுன் 16 

 ஆப்பிரிக்காவில் உ ்  குழந்மதகளுக்கான கல்வியின் முக்கியதத்ுவை் குறித்த 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த தினைானது கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த தினைானது 1976 ஆை் ஆை்டில் ஏற்பட்ட ளசாதவட்ளடா என்ற ஒரு எழுசச்ியின் 

பங்ளகற்பா ரக்ளுக்கு ைரியாமத தசலுதத்ுவது ைட்டுைல்லாைல் ஆப்பிரிக்கக் 

குழந்மதக ின் கல்விமய ளைை்படுத்துவதற்கான இன்றியமையாத ளதமவ குறித்த ஒரு 

விழிப்புைரம்வயுை் ஏற்படுதத்ுகிறது. 

குறிப்பு 

 1976 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 16 ஆை் ளததியன்று ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ளசாதவட்ளடாமவச ்

ளசரந்்த ஆயிரக்கைக்கான ைாைவரக் ் வீதிக ில் இறங்கி ளபாராட்டை் தசய்தனர.் 

 இது ஆப்பிரிக்காவில் கருப்பர ் இன ைக்கம  விட தவ ்ம யரக்ளுக்குத் தரைான 

கல்விமய வழங்கிய ஏற்றத்தாழ்வு மிக்க கல்வி முமறமய எதிரத்்த ஒரு ளபாராட்டை் 

ஆகுை்.  

 

 

பாகலவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான உலக தினம் – ஜுன் 17 

 பாமலவனைாக்கல் ைற்றுை் வறட்சி ளபான்றவற்மறப் பற்றிய ஒரு விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்வுை் பாமலவனைாக்கமலத்  தடுதத்ல் ைற்றை் வறட்சி நிமலயிலிருந்து மீளுதல் 

ஆகியவற்றிற்கான தசயல்முமறகம  முன்னிமலப்படுத்தவுை் ளவை்டி இந்த 

தினைானது கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “Restoration Land Recovery, We build back better with 

healthy land” என்பதாகுை். 
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மதி இறுக்க தநாய் சபருமித தினம் – ஜுன் 18 

 ைக்க ிமடளய ைதி இறுக்க ளநாய் (autism) பற்றிய விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ச ்

தசய்வதற்காக இந்த தினைானது கமடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ளநாயிமன உமடய ைக்க ் தபருமை தகா ்வதன் முக்கியதத்ுவத்மதயுை், இந்த 

பரந்து விரிந்த சமூகதத்ில் ளநரை்மறயான ைாற்றங்கம க் தகாை்டு வருவதில் அதன் 

பங்கிமனயுை் இந்த தினை் அங்கீகரிக்கிறது.   

 இந்த தினைானது வானவில் வை்ைங்களுடன் கூடிய ஒரு முடிவிலி சின்னத்தினால் 

குறிப்பிடப் படுகிறது. 

 ைதி இறுக்க ளநாயுமடய ைக்க ிடை் இருக்குை் எை்ைற்ற சாத்தியக் கூறுகம  இந்தச ்

சின்னை் குறிக்கிறது. 

 இந்த தினைானது ஆஸ்பிஸ் ஃபார ் பீரிடை் (Aspies for Freedom) எனுை் அமைப்பின் 

முயற்சினால் 2005 ஆை் ஆை்டில் பிளரசில் நாட்டில் முதன்முமறயாக கமடபிடிக்கப் 

பட்டது.  

 

நிகலயான அறுசுகவ உணவியல் தினம் – ஜுன் 18 

 நைது வாழ்வில் நிமலயான அறுசுமவ உைவியல் ஆற்றுை் பங்கிமனப் பற்றி உலக 

ைக்க ிமடளய ஒரு விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி இந்த தினைானது 

கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த தினைானது 2016 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் 21 ஆை் நா ன்று ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்

சமபயினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அறுசுமவ உைவியல் என்பது நல்ல முமறயான உைமவத் ளதரந்்ததடுதத்ு, சமைதத்ு 

உை்ணுை் ஒரு கமல அல்லது நமடமுமறயாகுை்.  

 

உலக முதகல தினம் – ஜுன் 17 

 இந்த தினைானது உலதகங்கிலுை்  அருகி வருை் முதமல இனங்க ின் அவலநிமல குறிதத்ு 

உலகத்திற்கு முன்னிமலப் படுதத்ுவதற்கான ஓர ் உலக ாவிய விழிப்புைரவ்ு 

பிரசச்ாரைாக கமடபிடிக்கப் படுகிறது.  
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 இந்தியாவில் மூன்று முதமல இனங்க ் உ ் ன. அமவ,  

o ைக்கர ் (அ) சதுப்பு நிமல முதமல (க்ளராக்ளகாமடலஸ் பாலுஸ்ட்ரிஸ்) – IUCN எ ிதில் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய உயிரினை் 

o கழிமுக (அ) உப்புநீர ்முதமல (க்ளராக்ளகாமடலஸ் ளபாளராசஸ்) – IUCN குமறந்தபட்ச 

கவனை் ளதமவப்படுை் இனை். 

o கங்மக நீர ்முதமல (கவியாலிஸ் ளகஞ்தசட்டிகஸ்) – IUCN மிகவுை் அருகி வருை் இனை். 

 

 

தமாதலின் தபாதான பாலியல் வன்முகறககள ஒழிப்பதற்கான ெரவ்ததெ தினம் – 

ஜுன் 19 

 ளைாதல் ததாடரப்ான பாலியல் வன்முமறகளுக்கு முற்றுப்பு ் ி மவதத்ல், உலகை் 

முழுவதுை் பாலியல் வன்முமறயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவரக்ளுக்குை் அதிலிருந்து 

தப்பி உயிர ்வாழ்பவரக்ளுக்குை் ைரியாமத அ ிததல் ளபான்றவற்றின் அவசியை் குறிதத்ு 

ஒரு விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவளத இதத்ினதத்ின் ளநாக்கைாகுை். 

 இவ்வமகயான குற்றங்கம  ஒழிப்பதற்காக மதரியத்ளதாடு எதிரத்த்ுப் ளபாராடி தனது 

உயிமரளய அரப்்பைிதத் அமனவருக்குை் அஞ்சலி தசலுதத்ுவதற்காகவுை் ளவை்டி இந்த 

தினைானது கமடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 2015 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 19 அன்று ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்சமபயானது இதத்ினத்மத 

அறிவித்தது.  

 

ததசிய வாசிப்பு தினம் – ஜுன் 19 

 ைத்திய இமடநிமலக் கல்வி வாரியைானது இந்த தினத்மதக் கமடப்பிடிக்கிறது. 

 ைமறந்த P.N. பைிக்கர ் அவரக் ின் நிமனவு நாம தயாட்டி (ஜுன் 19) அவருக்கு 

தகௌரவை் அ ிக்குை் வமகயில் இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ்‘ளகர ாவின் நூலக இயக்கத்தின் தந்மத’ ஆவார.் 

 இந்த ஆை்டு 26வது ளதசிய வாசிப்பு தினைாகுை். 

 ஜுன் 19 ஆை் நாம த ் ததாடரந்்து வருை் வாரை் வாசிப்பு வாரைாகக் கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 ஜூமல 18 வமரயிலான முழு ைாதமுை் வாசிப்பு ைாதைாகக் கமடப்பிடிக்கப் படுகிறது. 
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உலக அரிவாள் உயிரணு தினம் – ஜுன் 19 

 அரிவா ் உயிரணு ளநாயிமனப் பற்றிய விழிப்புைரவ்ு ைற்றுை் புரிதமலயுை் 

அந்ளநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட ளநாயா ிக ் ைற்றுை் அவரது குடுை்பத்தினர ்

எதிரத்கா ்ளுை் சவால்க ் ளபான்றமவ பற்றியுை் விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ச ்

தசய்வதற்காக இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அரிவா ் உயிரணு ளநாயானது ளநாயா ிக ின் உடலிலு ்  இரத்த சிவப்பணுக்கம  

அரிவா ் வடிவில் ைாற்றுகிறது. 

 இது இரத்த ஓட்டத்மதத் தடுக்கச ்தசய்கிறது. 

 இது ஒரு ைரபுவழியிலான இரதத்க் குமறபாட்டு ளநாயாகுை். 

 

  

உலக அகதிகள் தினம் – ஜுன் 20 

 

 இந்த தினைானது அகதிகளுக்கு ைரியாமத வழங்கவுை் அவரக் ின் அவலநிமலமய 

உலகிற்கு எடுதத்ுக்காட்டவுை் ளைலுை் அவரக் து வாழ்க்மக நிமலமய ளைை்படுதத்ச ்

தசய்யவுை் முற்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற்கான கருத்துரு, “Together we heal learn and shine” என்பதாகுை். 
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ெரவ்ததெ தயாகா தினம் – ஜுன் 21 

 

 இந்த ஆை்டு 7வது சரவ்ளதச ளயாகா தினைானது உலகை் முழுவதுை் தகாை்டாடப் பட்டது. 

 “ஒளர உலகை், ஒளர ஆளராக்கியை்” எனுை் ஒரு குறிக்ளகாளுடன் இந்த தினைானது 

தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற்கான கருதத்ுரு, “ஆளராக்கியதத்ிற்காக ளயாகா” என்பது 

ஆகுை். 

 இந்த நா ில் mYoga எனுை் ஒரு மகளபசிச ் தசயலிமய பிரதைர ் ளைாடி அவரக் ் 

தவ ியிட்டார.் 

 இந்தச ் தசயலியானது உலக சுகாதார அமைப்பு ைற்றுை் ஆயுஷ் அமைசச்கை் 

ஆகியவற்றால் இமைந்து உருவாக்கப்பட்டதாகுை்.  

 

ெரவ்ததெ நீண்ட பகல் இரவு நாள் சகாண்டாட்ட தினம் – ஜுன் 21 

 இந்த தினைானது சை பகல் இரவு நா ் ைற்றுை் நீை்ட பகல் இரவு நா ் பற்றியுை், பல்ளவறு 

சையங்க ் ைற்றுை் இனக் கலாசச்ாரங்க ில் அவற்றின் முக்கியதத்ுவை் பற்றியுை் ஒரு 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 ஆை்டுளதாறுை் இவ்வாறு இரை்டு நாட்க ் ஏற்படுகிறன்றன.  

 புவியின் ஒவ்தவாரு அமரக்ளகா தத்ிலுை் ஒரு முமற என்ற ரதீியில் இது வருடத்திற்கு 

இரை்டு முமற நிகழ்கின்றது. 
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 அமவ, 

o ளகாமடக் கால நீை்ட பகல் நா ் – வட துருவதத்ில் ஆை்டின் மிக நீ ைான நா ் 

ைற்றுை் ததன் துருவத்தில் ஆை்டின் மிக குறுகிய இரவு – ஜுன் 21. 

o கு ிரக்ால நீை்ட இரவு நா ் – வட துருவதத்ில் ஆை்டின் மிக குறுகிய இரவு நா ் 

ைற்றுை் ததன் துருவத்தில் ஆை்டின் மிக நீ ைான நா ் – டிசை்பர ்21. 

 

உலக இகெ தினம் – ஜுன் 21 

 இந்த தினைானது ததாழில்சாரா ைற்றுை் ததாழில்முமற இமசக்கமலஞரக்ம  

தகௌரவிக்குை் வமகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இதன் ளநாக்கை், 

o அமனவருக்குை் இலவச இமசமய வழங்குதல் ைற்றுை்  

o ததாழில்சாரா இமசக்கமலஞரக்ம த் தங்க து பமடப்பிமன உலகிற்கு தவ ிக் 

தகாைரவ்தற்கு ஊக்குவித்தல் ஆகியனவாகுை்.  

 

உலக மனிததநய தினம் – ஜுன் 21 

 இந்த தினைானது ஆை்டுளதாறுை் ஜுன் ைாததத்ின் நிகழுை் நீை்ட பகல் நா ன்று (ஜுன் 

21) உலகை் முழுவதுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ைனிதளநயத்மதப் பற்றிய விழிப்புைரம்வ ஒரு வாழ்க்மகத் தத்துவைாகவுை் உலகில் 

ைாற்றத்மதக் தகாை்டு வருவதற்கான ஒரு வழிமுமறயாகவுை் பரப்பச ்தசய்வளத இந்த 

தினதத்ின் ளநாக்கைாகுை்.  

 இந்த தினைானது 1980 ஆை்டு முதல் சரவ்ளதச ைனிதளநய ைற்றுை் தநறிமுமற 

ஒன்றியதத்ினால் நடதத்ப் பட்டு வருகிறது. 

 

 

உலக நீர்நிகலயியல் தினம் – ஜுன் 21 

 இந்த தினைானது சரவ்ளதச நீரந்ிமலயியல் அமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த தினைானது நீரந்ிமலயியல் வல்லுநரக் ின் பைி ைற்றுை் நீரந்ிமலயியலின் 

முக்கியதத்ுவை் ஆகியவற்மற தவ ிக்தகாைர ளவை்டி அனுசரிக்கப்படுை் ஒரு 

வருடாந்திர நிகழ்வாகுை். 

 இந்த ஆை்டு சரவ்ளதச நீரந்ிமலயியல் அமைப்பின் 100வது ஆை்டு நிமறவாகுை். 
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உலக மகழக்காடுகள் தினம் – ஜுன் 22 

 ைமழக்காடுக ின் வ ங்காப்பு குறிதத் விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த 

தினைானது தகாை்டாடப் படுகிறது. 

 ைமழக்காடுக ் கூட்டிமைவு எனுை் அமைப்பின் முயற்சியினால்  2017 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 

22 ஆை் ளததியன்று முதல்முமறயாக உலக ைமழக்காடுக ் தினைானது அறிமுகப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 இந்த ஆை்டின் இந்த தினத்திற்கான கருதத்ுரு, “Protected Together. Now. Forever” என்பதாகுை். 

 

 

ெரவ்ததெ ஒலிம்பிக் தினம் – ஜுன் 23 

 

 இந்த தினைானது ளகாமடக்கால ைற்றுை் கு ிரக்ால விம யாட்டுப் ளபாட்டிகம  

உ ் டக்கிய வமகயிலான நான்கு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுமற நடதத்ப்படுை் ஒலிை்பிக் 

ளபாட்டிகம க் குறிக்கிறது. 

 ஒலிை்பிக் தினைானது மூன்று தூை்க ின் அடிப்பமடயில் கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

அமவயாவன 

o இயக்கை் (Move) 

o கற்றல் (Learn) 
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o கை்டறிதல் (Detect) என்பமவயாகுை் 

 உலக ஒலிை்பிக் தினைானது 1948 ஆை் ஆை்டில் ததாடங்கப்பட்டது. 

 இது 1894 ஆை் ஆை்டு ஜுன் 23 அன்று நவீன கால ஒலிை்பிக் ளபாட்டிக ் ததாடங்கப் 

பட்டமத நிமனவு கூருை் வமகயில் ததாடங்கப்பட்டதாகுை். 

 நவீனகால ஒலிை்பிக் ளகாட்டிக ் பாரசீின் சாரப்ான் (Sorbonne) என்னுமிடதத்ில் ததாடங்கப் 

பட்டன. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் இந்த தினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “Stay Healthy, Stay Strong, Stay Active with the 

Olympic Day Workout on 23 June” என்பதாகுை்.  

 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுெ ்தெகவ தினம் – ஜுன் 23 

 ளைை்பாட்டுச ்தசயல்முமறயில் தபாதுச ்ளசமவயின் பங்கிமனக் குறிப்பிட்டுக் காட்டவுை் 

சமூகத்தினருக்கு தபாதுச ் ளசமவயின் ைதிப்மப உைரத்த்ுவதற்காகவுை் ளவை்டி இந்த 

தினைானது கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த நிகழ்வின் ஓர ் அங்கைாக “வருங்கால தபாதுச ் ளசமவமய புதுமைப்படுத்துதல் : 

நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குகம  அமடவதற்கான ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்கான 

புதிய அரசு ைாதிரிக ்” எனுை் ஒரு காதைாலி நிகழ்வானது நடத்தப்பட்டது. 

 இந்த நிகழ்விமன ஐக்கிய நாடுக ின் தபாரு ாதார ைற்றுை் சமூக விவகாரங்க ் துமற 

ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு ஆகியமவ இமைந்து ஏற்பாடு தசய்தது. 

 

 

உலக சவண்புள்ளி தநாய் (சவண் குஷ்டம்) தினம் – ஜுன் 25 

 உலக வில் தவை்பு ் ி ளநாய் பற்றிய விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த 

தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 தவை்பு ் ி ளநாய் என்பது சருைத்தில் நிறமிழப்மப ஏற்படுதத்ுை் ஒரு சருைக் 

குமறபாட்டு ளநாயாகுை். 

 இது நிறமி இழப்பின் காரைைாக ளதாலில் பல வமகயான வடிவங்கம  உருவாக்குகிறது. 

 முதலாவது உலக தவை்பு ் ி ளநாய் தினைானது 2011 ஆை் அை்டு ஜுன் 15 அன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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மாலுமிகள் தினம் – ஜுன் 25 

 கடல்சார ் ளபாக்குவரத்மத இயக்குவதன் மூலை் உலகின் ளபாக்குவரத்துச ்

தசயல்பாட்டிற்கு உதவுை் ைாலுமிகளுக்கு ைரியாமத தசலுதத்ுவதற்காக ளவை்டி இந்த 

தினைானது கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த தினைானது சரவ்ளதசக் கடல்சார ்அமைப்பினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு 11வது  ைாலுமிக ் தினைாகுை். 

 2021 ஆை் ஆை்டின் இதத்ினத்திற்கான கருத்துரு, “Seafarers : at the core of shipping’s future” 

என்பதாகுை். 

 

 

தபாகதப் சபாருள் பயன்பாடு மற்றும் ெட்டவிதராத தபாகதப் சபாருள் கடத்தலுக்கு 

எதிரான ெரவ்ததெ தினம் – ஜுன் 26 

 இது ளபாமதப் தபாரு ் பயன்பாடற்ற சரவ்ளதசச ் சமுதாயத்மத உருவாக்குதல் எனுை் 

இலக்மக அமடவதற்கான நடவடிக்மக ைற்றுை் ஒதத்ுமழப்பிமன வலுப்படுதத்ுவதில் 

தனது உறுதிப்பாட்டிமன தவ ிப்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி ஐக்கிய நாடுக ் 

அமவயினால் கமடபிடிக்கப்படுை் ஒரு தினைாகுை். 

 இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற்கான கருத்துரு, “Share Facts on Drugs, Save Lives” என்பதாகுை்.  

 ஐக்கிய நாடுக ின் ளபாமதப் தபாரு ் ைற்றுை் குற்றவியல் அலுவலகத்தின் 

தமலமையகைானது ஆஸ்திரியாவிலு ்  வியன்னாவில் அமைந்து ் து. 

 

 

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் தினம் – ஜுன் 27 

 உ ்நாட்டு ைற்றுை் உலக ாவியப் தபாரு ாதாரதத்ில் சிறு, குறு ைற்றுை் நடுதத்ர 

நிறுவனங்க ின் பைிகம யுை் நீடித்த ைற்றுை் நிமலயான ளைை்பாட்டில் அமவ ஆற்றுை் 

பங்க ிப்பிமனயுை் தகாை்டாடுை் வமகயில் இந்த தினைானது ஐக்கிய நாடுக ினால் 

கமடப்பிடிக்கப் படுகிறது. 
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 ளைலுை் இந்த தினைானது நீடிதத் ைற்றுை் நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்குகம  

அைல்படுதத்ச ் தசய்வதற்கான இந்த நிறுவனங்க ின் சிறந்தப் பங்க ிப்பிமனயுை் 

அங்கீகரிக்கிறது.  

 இந்த ஆை்டின் இந்த தினத்திற்கான கருதத்ுரு, “MSME 2021 : Key to an inclusive and sustainable 

recovery” என்பதாகுை். 

 

 

உலக ஒவ்வாகம வாரம் - ஜூன் 13 முதல் 19 வகர 

 உலக ஒவ்வாமை அமைப்பானது உலக ஒவ்வாமை வாரத்மத ஏற்பாடு தசய்கிறது. 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டில் ஜூன் 13 முதல் 19 வமர நமடதபற்றது. 

 2021 ஆை் ஆை்டின் உலக ஒவ்வாமை வாரதத்ின் தமலப்பு அனாபிலாக்ஸிஸ் (Anaphylaxis) 

என்பதாகுை். 

 “Anaphylaxis: Be Aware. Be prepared. Save lives” என்பது 2021 ஆை் ஆை்டின் உலக ஒவ்வாமை 

வாரத்தின் கருதத்ுருவாகுை். 

 அனாபிலாக்ஸிஸ் என்பது தபாதுவாக உைவு ஒவ்வாமையுடன் ததாடரப்ுமடயதாகுை். 

 முதல் உலக ஒவ்வாமை வாரைானது 2011 ஆை் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

 

ததசியப் புள்ளியியல் தினம் – ஜுன் 29 

 ளதசியப் பு ் ியியல் தினைானது சமூகப் தபாரு ாதார திட்டமிடுதல் ைற்றுை் தகா ்மக 

இயற்றுதலில் பு ் ி விவரங்க ின் முக்கியதத்ுவை் குறித்த ஒரு விழிப்புைரம்வ 

ைக்க ிமடளய ஏற்படுதத்ுவதற்காக ளவை்டி ஒவ்ளவார ் ஆை்டுை் ஜுன் 29 அன்று 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 
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 பட்டினிமய ஒழிக்கச ் தசய்தல், உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் ளைை்பட்ட ஊட்டசச்தத்ு 

ஆகியவற்மற அமடதல் ைற்றுை் நிமலயான ளவ ாை்மைமய ஊக்குவித்தல் (ஐ.நா. வின் 

நிமலயான ளைை்பாட்டு இலக்கு 2) என்பளத இந்த ஆை்டின் இந்த தினதத்ிற்கான 

கருதத்ுருவாகுை்.  

 ளைலுை் பு ் ிவிவரங்க ், பு ் ிவிவர அமைப்பு முமற ைற்றுை் தபாரு ாதாரத் திட்டமிடல் 

ஆகிய துமறக ில் ைமறந்த ளபராசிரியர ்பிரசாந்த் சந்திரா ைஹலளநாபிஸ் ஆற்றியச ்

சிறந்த பங்க ிப்பிமனயுை் இந்த நா ் பமறசாற்றுகிறது.  

 இவர ்தபருை்பாலுை் இந்தியப் பு ் ியியலின் தந்மத எனக் குறிப்பிடப்படுகிறார.் 

 இவர ்1933 ஆை் ஆை்டில் இந்தியாவின் முதல் பு ் ிவிவரப் பத்திரிக்மகயான ‘சங்க்யா’ 

எனுை் இதமழ நிறுவினார.் 

 ளைலுை் இவர ் ைஹலளநாபிஸ் ததாமலவின் பு ் ி விவர அ வீட்டிற்காகவுை் நிமனவு 

கூறப்படுகிறார.் 

 இவர ்இந்திய பு ் ியியல் நிறுவனத்திமன நிறுவியவராவார.் 

 ைத்திய அரசானது 2007 ஆை் ஆை்டில் ஜுன் 29 ஆை் ளததியிமன ளதசியப் பு ் ியியல் 

தினைாக அறிவித்தது. 

 இரை்டாவது ஐந்தாை்டுத் திட்டைானது இந்தியப் தபாரு ாதாரை் குறித்த 

ைஹலளநாபிசுனுமடய கைித வி க்கத்மதச ்சாரந்்து அமைக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டைானது இந்தியாவில் கனரகத் ததாழிற்சாமலக ின் உருவாக்கத்மத 

ஊக்குவிதத்து. 

 இது பின்பு, ளநரு-ைஹலளநாபிஸ் ைாதிரி அல்லது தபாரு ாதார வ ரச்ச்ியின் 

அடிப்பமடத் ததாழில்துமற உதத்ியாக உருப்தபற்றது. 

 

 

உலக சிறுதகாள் (Asteroid) நாள் - ஜூன் 30 

 இது ஆை்டுளதாறுை் ஐ.நா. ஏற்றுக் தகாை்ட ஒரு உலக ாவிய விழிப்புைரவ்ுப் பிரசச்ார 

நிகழ்வு ஆகுை். 

 பூமிக்கு அருகில் உ ்  தபாருட்க ால் அபாயை் ஏற்படுைானால், உலக அ வில் 

எடுக்கப்பட ளவை்டிய தநருக்கடி தகவல்ததாடரப்ு நடவடிக்மகக ் குறித்துை் சிறுளகா ் 

தாக்க அபாயத்மதப் பற்றி தபாதுைக்களுக்கு ஏற்படுதத் ளவை்டிய விழிப்புைரவ்ு 

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


                   
 

198 
 

குறிதத்ுை் நடவடிக்மகக ் ஏற்படுதத்ச ் தசய்வமத இந்த நா ் ளநாக்கைாகக் 

தகாை்டு ் து. 

 

 

நாடாளுமன்ற அகமப்பு முகறக்கான ெரவ்ததெ நாள் - ஜூன் 30 

 பாராளுைன்றங்க ் ைற்றுை் அரசாங்கதத்ின் பாராளுைன்ற அமைப்புக ் உலகை் 

முழுவதுை் உ ்  தனிநபரக் ின் அன்றாட வாழ்க்மகமய ளைை்படுதத்ுை் விதத்மத இந்த 

நா ் தகாை்டாடுகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுக ் தபாதுச ்சமபயின் தீரை்ானத்தின் மூலை் இந்த நா ் 2018 ஆை் ஆை்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 நாடாளுைன்றங்களுக்கு இமடளயயான ஒன்றியத்மத (Inter-Parliamentary Union) 

உருவாக்கியமதயுை் இந்த நா ் நிமனவில் தகா ்கிறது. 

 நாடாளுைன்ற ஒன்றியைானது (Inter-Parliamentary Union) என்பது 1889 ஆை் ஆை்டில் நிறுவப் 

பட்டது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

பூெச்ிக்சகால்லிகள் - இந்தியாவில் நெச்ுத்தன்கமக்கான முன்னணி காரணி 

 இந்திய ைக்க ின் உடலில் நிலவுை் நசச்ுத்தன்மை பற்றிய ஆய்வு 2010 ஆை் ஆை்டு முதல் 

2020 ஆை் ஆை்டு வமர: ஒரு முமறயான ைறுசீராய்வு ைற்றுை் பிறழ் பிரிப்பு ஆய்வு (A 

systematic review and meta-analysis) எனுை் ஒரு ஆய்வானது பிரிட்டிஷ் ைருதத்ுவ இதழால் 

தவ ியிடப் பட்டு ் து. 

 இந்திய ைக்க ின் உடலில் ஒட்டு தைாத்தைாக 63% அ விற்கு நசச்ுத்தன்மை நிலவுவதற்கு 

பூசச்ிக்தகால்லிகள  முக்கியக் காரைை் என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 ளவ ாை்மை ைற்றுை் வீட்டு உபளயாகதத்ிற்கு ளவை்டி பூசச்ிக் தகால்லிக ்  அதிக வில் 

பயன்படுத்தப் படுவளத இதற்குக் காரைைாகுை். 

 இந்த ஆய்வின்படி, இ ை் பருவதத்ினரிமடளய 65 சதவீதமுை் குழந்மதக ிமடளய 22% 

நசச்ுத்  தன்மையுை் நிலவுகிறது. 

 வட்டார ரீதியிலான நசச்ுத் தன்மைப் பரவல் குறிதத் ஆய்வானது,  

o வட இந்தியாவில் அதிகபட்சைாக 75 சதவீதமுை், 

o அதமனத் ததாடரந்்து ததன் இந்தியா (65.9%) 
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o ைத்திய இந்தியா (59.2%) 

o ளைற்கு இந்தியா (53.1%) 

o வடகிழக்கு இந்தியா (46.9%) ைற்றுை் 

o கிழக்கு இந்தியா (38.5%) 

என்ற அ வில் நசச்ுதத்ன்மை இருப்பதாகவுை் கை்டறியப் பட்டு ் மதக் குறிப்பிட்டு 

உ ் து.  

 

உலகப் பல்ககலக்கழக தரவரிகெ 2021-22 

 இந்தத் தரவரிமசயில் ஹாரவ்ரட்ு பல்கமலக்கழகைானது முதலிடத்மதயுை் அதமனத ்

ததாடரந்்து ைாசாசசூதசட்ஸ் ததாழில்நுட்ப நிறுவனை், ஸ்டான்ளபாரட்ு பல்கமலக் கழகை், 

ளகை்பிரிட்ஜ் பல்கமலக்கழகை் ைற்றுை் ஆக்ஸ்ளபாரட்ு பல்கமலக்கழகை் ஆகியமவயுை் 

இடை் தபற்று ் ன. 

 உலகை் முழுவதுைான 2000 முன்னைி உயரக்ல்வி நிறுவனங்க ின் பட்டியலில் 68 

இந்தியக் கல்வி நிறுவனங்க ் இடை் தபற்று ் ன. 

 அலகாபாதத்ின் இந்திய ளைலாை்மைக் கல்வி நிறுவனைானது (IIM-Ahmedabad) 415வது 

இடத்மதயுை் அதமனயடுத்து இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனைானது (IISc) 459வது 

இடத்மதயுை் தபற்று ் ன. 

 

2021 ஆம் ஆண்டு ஆசியப் பல்ககலக்கழகத் தரவரிகெ – கடம்ஸ் உயர் கல்வி இதழ் 

 தபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனை், ரூபாரின்  இந்தியத ்ததாழில் நுட்பக் 

கல்வி நிறுவனை், இந்தூரின் இந்தியத் ததாழில் நுட்பக் கல்வி நிறுவனை் ஆகியமவ 

ஆசியாவின் 100 முன்னைிப் பல்கமலக் கழகங்க ் பட்டியலில் இடை் தபற்று ் ன. 

 தபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனைானது 37வது இடதத்ில் உ ் து. 

 ரூபாரின் இந்தியத் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது 55வது இடதத்ில் உ ் து. 

 இந்தூரின் இந்தியத் ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனைானது 78வது இடதத்ில் உ ் து.  

 சீனாவின் சிங்க்வா (Tsinghua University) பல்கமலக்கழகைானது 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான  

ஆசியப் பல்கமலக்கழகத் தரவரிமசயில் முதலிடத்தில் உ ் து. 

 அதில் இரை்டாவது இடதத்ிமனயுை் சீனாவிலு ்  பீகிங் பல்கமலக்கழகளை (Peking 

University) தபற்று ் து.  

 

QS உலகப் பல்ககலக்கழகத் தரவரிகெ 2022 

 லை்டனில் அமைந்து ்  குவாக்கரலி மசைை்ட்ஸ் (QS) என்ற நிறுவனைானது 2022 ஆை் 

ஆை்டிற்கான QS உலகப் பல்கமலக்கழகத் தரவரிமசமய தவ ியிட்டு ் து. 

 இந்தப் பட்டியலில் இடை் தபற்று ்  சிறந்த 400 உலகப் பல்கமலக்கழகப் பட்டியலில் 8 

இந்தியப் பல்கமலக் கழகங்களுை் இடை் தபற்று ் ன. 

 முதல் 200 பல்கமலக் கழகங்களு ் மூன்று இந்தியப் பல்கமலக் கழகங்க ் இடை் 

தபற்று ் ன. அமவ, 
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o இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை், முை்மப – 177, 

o இந்திய ததாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை், தடல்லி – 185, 

o இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனை், தபங்களூரு – 186 

 தபங்களூருவிலு ்  இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனைானது “உலகின் முன்னைி 

(சிறந்த) ஆராய்சச்ி நிறுவனை்” என்று ைதிப்பிடப் பட்டு ் து.  

 ஆராய்சச்ியின் தாக்கத்மத ைதிப்பிடுை் ஆசிரியர ் ஆய்வறிக்மக என்ற குறியீட்டில் 

(Citations per Faculty indicator) இந்த நிறுவனை் நூற்றுக்கு நூறு என்ற ைதிப்பிமனப் 

தபற்று ் து. 

 ஆராய்சச்ி அல்லது எந்ததவாரு பரிைாைத்திலுை் ஓர ் இந்திய நிறுவனைானது முழு 

ைதிப்பிமனப் தபறுவது இதுளவ முதல்முமறயாகுை். 

 இந்தத் தரவரிமசயில் அதைரிக்காவின் ைாசசூதசட்ஸ் ததாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுவனைானது ததாடரந்்து 10 ஆை்டுக ாக முதலிடத்திலு ் து. 

 இதமனயடுதத்ு இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்ளபாரட்ு பல்கமலக்கழகைானது இரை்டாை் 

இடதத்ிலு ் து. 

 அதைரிக்காவின் ஸ்டான்ளபாரட்ு ைற்றுை் இங்கிலாந்தின் ளகை்பிரிட்ஜ் ஆகிய பல்கமலக் 

கழகங்க ் மூன்றாை் இடத்மதப் பகிரந்்து தகாை்டு உ ் ன. 

 

 

சடலாய்டு தராட்டிஃபர ்

 மசபீரியப் பகுதியில் 24 ஆயிரை் ஆை்டுக ாக நிலத்தடி பனியில் உமறந்திருந்த ஒரு 

நுை்ைிய விலங்கானது மீை்டுை் உயிரத்த்தழுந்து ் து. 

 இந்த நுை்ைிய விலங்கானது மசபீரியாவின் நிலத்தடி உமறபனியில் உமறந்து 

இருந்தது. 

 இந்த நுை்ைிய விலங்கானது தடலாய்டு ளராட்டிஃபர ் (bdelloid rotifer) என அமழக்கப் 

படுகிறது. 
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உலகின் மிகப்சபரியக் குடும்பத்தின் தகலவர ்

 உலகின் மிகப்தபரியக் குடுை்பதத்ின் தமலவரான சிளயானா சானா தனது 76 வயதில் 

காலைானார.் 

 இவர ்மிளசாரத்மத ளசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 இவர ் குமறந்தபட்சைாக 39 ைமனவிக ், 94 குழந்மதக ் ைற்றுை் 33 ளபரக் 

குழந்மதகளுடன் வாழ்ந்து வந்தார.் 

 இவர ்சானா பாவ்ல் எனப்படுை் ஒரு கிறிதத்ுவப் பிரிவின் தமலவராவார.் 

 இந்தப் பிரிவில் ஆை்களுக்கு பலதார ைைை் தசய்வதற்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டு 

உ ் து. 

 உலகின் மிகப்தபரியக் குடுை்பத்மதக் தகாை்டிருந்ததற்காக இவர ் 2011 ைற்றுை் 2013 

ஆகிய ஆை்டுக ில் ரிப்ளலயின் நை்பினால் நை்புங்க ் (Ripley's Believe It or Not) என்ற 

புத்தகதத்ில் இடை் தபற்றார.்  

 

 

பசும் பூஞ்கெ (பெக்ெ பூஞ்கெ) 

 பசம்ச பூஞ்மச என்பது (அஸ்தபரக்ில் ளலாசிஸ்) ஒரு பூஞ்மசத் ததாற்றாகுை். 

 இது பூஞ்மசக் கா ானால் ஏற்படுை் ஒரு ததாற்றாகுை்.  

 இது வீட்டு உட்புற ைற்றுை் தவ ிப்புறப் பகுதிக ில் காைப்படுை் ஒரு வமகப் 

பூஞ்மசயாகுை். 

 இந்தூமர (ைத்தியப் பிரளதசை்) ளசரந்்த ளகாவிட்-19 ததாற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு 

குைைமடந்த ஒரு நபரின் உடலில் சமீபத்தில் பசம்சத் ததாற்று கை்டறியப் பட்டு 

உ ் து. 
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ரியூட்டரஸ்் டிஜிட்டல் செய்திகள் அறிக்கக  2021 

 10வது ரியூட்டரஸ்் டிஜிட்டல் தசய்திக ் அறிக்மகயானது (2021) சமீபத்தில் தவ ியிடப் 

பட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயானது ரியூட்டரஸ்் என்ற பதத்ிரிக்மகயியல் கல்வி நிறுவனதத்ினால் 

தவ ியிடப் படுகிறது. 

 “தசய்திக ின் மீதான நை்பகத் தன்மை” எனுை் பிரிவில்   இந்தியா உலகின்  31வது 

இடதத்ில் உ ் து. 

 பின்லாந்து நாடானது 65% என்ற அ வில் தசய்திக ில் மீதான ஒட்டு தைாத்த நை்பிக்மகத் 

தன்மைமயக் தகாை்டு ் து. 

 அதைரிக்க நாடானது 29% என்ற அ வில் குமறவான நை்பிக்மகத் தன்மை உமடயதாக 

உ ் து.  

 

 

QS EMBA தரவரிகெ 2021 

 தபங்களூருவின் இந்திய ளைலாை்மைக் கல்வி நிறுவனத்தின் நிறுவன 

ளைலாை்மைக்கான முதுகமலப் பட்டப்படிப்பானது சமீபதத்ிய QS நிரவ்ாக முதுகமல 

வைிக ளைலாை்மைத் தரவரிமசயில் இந்தியாவின் சிறந்த படிப்பாக இடை் தபற்று 

உ ் து. 

 தபங்களூருவின் இந்திய ளைலாை்மைக் கல்வி நிறுவனைானது உலக வில் 39வது 

இடதத்ில் உ ் து. 

 இந்தத் தரவரிமசயின் முதல் 100 இடங்க ில் இடை் தபற்ற ஒளர இந்திய நிறுவனை் 

இதுளவயாகுை். 

 ஆசிய – பசிபிக் பிரிவில் இந்தக் கல்வி நிறுவனை் 10வது இடத்மதப் தபற்று ் து.  
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