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ொஹி திஷா பிரெெ்ாரம் ............................................................................................................................................................ 46 

இந்தியப் பபாரக்்கப்பல் – LCU L58 ........................................................................................................................................... 46 

படழய வாகனங்கடள அழிப்பதற்கான சகாள்டக .................................................................................................... 46 

பபாஷன் பக்வாடா 2021 ............................................................................................................................................................. 47 

பட்டியலிடப்பட்ட  பழங்குடியினருக்கான பதசிய ஆடணயத்தின் தடலவர் .................................................... 48 
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காப்பீனனடு திருத்த மபொதா, 2021 .......................................................................................................................................... 51 
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ொபஹர் தினம் ........................................................................................................................................................................... 143 

ென் அவுெதி திவாஸ் – மாரெ் ்07 ........................................................................................................................................... 144 

ெரவ்பதெப் சபண்கள் தினம் – மாரெ் ்08 ............................................................................................................................ 144 

உலக சிறுநீரக தினம் – மாரெ் ்11 .......................................................................................................................................... 145 

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


                   
 

9 
 

CISF எழுெச்ி தினம் – மாரெ் ்10 ................................................................................................................................................. 145 

உலக கண்விழி விடறப்பு பநாய் வாரம் 2021 ................................................................................................................. 146 

டப (Pi) தினம் - மாரெ் ்14 .......................................................................................................................................................... 146 

உலக நுகர்பவார் உரிடம தினம் - மாரெ் ்15 .................................................................................................................... 147 

நதிகளுக்கான நடவடிக்டக பமற்சகாள்ளும் ெரவ்பதெ தினம் - மாரெ் ்14.......................................................... 147 

பதசிய தடுப்பூசி தினம் – மாரெ்் 16 ...................................................................................................................................... 147 

வெந்தகால ெம இரவு நாள் – மாரெ் ்20 ................................................................................................................................ 148 

உலக மறுசுழற்சி தினம் – மாரெ் ்18 ..................................................................................................................................... 148 
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TNPSC துளிகள் 

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றத் துலற அலமசச்ரான பிரகாஷ் 

ஜவ்டேகர ்அவரக்ள் சமீபத்தில் காலநிலல மாற்றம் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புக் 

குழுவின் விவாததத்ில் முதன்முலறயாக சமஸ்கிருதத்லதப் பயன்படுத்தினார.் 

o இவர ்சுக்லா யஜுர ்டவதத்திலிருந்து சமஸ்கிருதப் பாேலுேன் உலரயாற்றினார.் 

 'டகடலா இந்தியா டதசிய குளிரக்ால விலளயாே்டு 2021' என்பதின் இரண்ோம் பதிப்பு 

ஜம்மு-காஷ்மீரின் குல்மாரக்் மாவே்ேத்தில் துவங்கி லவக்கப் பே்ேது. 

 சமீபதத்ில் இராஜஸ்தான் அரசானது அம்மாநிலச ் சே்ேமன்றத்தில் தனது முதலாவது 

காகிதமல்லாத வலகயிலான  நிதிநிலல அறிக்லகலயத் தாக்கல் சசய்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியப் சபண்கள் லீக் டபாே்டிலய ஒடிசா நேதத்ும் என்று அகில 

இந்தியக் கால்பந்துக் கூே்ேலமப்பானது அறிவிதத்ுள்ளது. 

 பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி அவரக்ள் சநய்டவலியில் 1000 சமகா வாே் திறன் சகாண்ே 

‘சநய்டவலி புதிய அனல் மின் நிலலயத்லத’ நாே்டிற்கு அரப்்பணிதத்ார.் 

 எசப்ி நிறுவனமானது கேலில் உள்ள சநகிழிக் கழிவுகலளப் பயன்படுதத்ி தனது 

முதலாவது நுகரட்வார ்தனிநபர ்கணினிலய டமம்படுதத்ியுள்ளது. 

 மாதவரம் சமே்டராவானது சசன்லனயின் மிகப்சபரிய சமே்டரா  இரயில் பராமரிப்பு 

நிலலயத்லதப் சபற உள்ளது. 

 ஏகஸ் என்ற தனியார ் நிறுவனமானது கரந்ாேகாவில் உள்ள டகாப்பலில் 400 ஏக்கர ்

பரப்பளவில் ஒரு சபாம்லம உற்பத்தித் சதாகுப்லப உருவாக்கி வருகின்றது. 

o உள்நாே்டுத் சதாழில் துலறலய உயரத்த்ுவதற்கான இந்தியாவின் முதலாவது 

சபாம்லம உற்பத்தித் சதாகுப்பு இதுவாகும். 

 மத்தியக் கல்வித் துலற அலமசச்ரான ரடமஷ் சபாக்ரியால் அவரக்ள் டதசியப் புதத்க 

நிறுவனதத்ால் காசணாலி வாயிலாக நேத்தப்பே்ே புதுதில்லி உலகப் புதத்கக் கண்காே்சி 

என்பதின் 2021 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்லபத் சதாேங்கி லவத்தார.் 

o இந்தப் புத்தகக் கண்காே்சியின் கருதத்ுரு, “டதசியக் கல்விக் சகாள்லக - 2020”  

என்பதாகும். 

 அலனத்துப் சபண் உறுப்பினரக்லளக் சகாண்ே கப்பல் டபாக்குவரத்துக் கழகதத்ின் ஒரு 

கப்பலான எம்டி ஸ்வரண்ா கிருஷ்ணா கப்பலானது, நவி மும்லபயில் உள்ள ஜவஹரல்ால் 

டநரு துலறமுக அறக்கே்ேலள நிறுவனதத்ிலிருந்து தனது பயணத்லதத் சதாேங்கி 

வரலாறு பலேத்துள்ளது. 

o உலக கப்பல் டபாக்குவரதத்ுத் துலறயில் அலனத்தும் சபண் அதிகாரிகளால் 

முழுவதும் ஒரு கப்பல் இயக்கப் படுவது இதுடவ முதன் முலறயாகும்.   

 இந்திய மல்யுத்த வீராங்கலனயான விடனஷ் டபாகாே் அவரக்ள் உக்லரனின் கீவ் நகரில் 

நேத்தப்பே்ே உக்லரன் மல்யுத்தப் டபாே்டியில் சபண்களுக்கான 53 கிடலா எலேப் 

பிரிவில் தங்கப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளார.் 

o டோக்கிடயா ஒலிம்பிக் விலளயாே்டுகளுக்குத் தகுதி சபற்ற ஒடர இந்தியப் சபண் 

மல்யுதத் வீராங்கலன இவராவார.் 
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 வீே்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமசச்கமானது சுவச ்சரட்வக்சன் – 

2021 என்பதற்கான பகுதிசார ்ஆய்லவத் சதாேங்கியுள்ளது. 

o இது நகரங்களின் மீதான ஒரு தரவரிலசலய சவளியிடுவதற்கான வருோந்திர 

தூய்லம ஆய்வறிக்லகயாகும் (4242 நகரங்கள்). 

 கரந்ாேக மாநிலமானது நாே்டின் முதலாவது சபாறியியல் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

டமம்பாே்டுக் சகாள்லகலய சவளியிே்டுள்ளது. 

 அனிந்தியா தத்தா அவரக்ள் “பயனுரு இந்தியா : இந்திய சேன்னிஸ் டபாே்டியின் கலத” 

என்று சபயரிேப்பே்ே இந்திய சேன்னிஸ் குறித்து ஒரு காலக் குறிப்டபே்லே 

எழுதியுள்ளார.் 

 இந்தியாவானது இலங்லகலயப் பாதுகாப்புத ் துலறயில் “முதல் முன்னுரிலமப் 

பங்காளராக” அறிவித்துள்ளது.  

 பிரதமர ் டமகாலயாவின் ஷில்லாங்கில் உள்ள NEIGRIHMS (வேகிழக்கு இந்திரா காந்தி 

வே்ோர சுகாதார மற்றும் மருதத்ுவ அறிவியல் நிறுவனம்) நிறுவன வளாகதத்ில் 

அமைந்துள்ள 7500வது ஜன் அவுசதி லமயத்லத நாட்டிற்கு அரப்்பணிதத்ு லவதத்ார.் 

 சீனாவானது சரவ்டதசப் பயணத்லத ஊக்குவிப்பதற்காக முதலாவது “மவரஸ் கடவுச ்

சீட்டுகமள” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இந்த டிஜிே்ேல் சான்றிதழானது பயனாளியின் தடுப்பூசி குறிதத் நிலல மற்றும் 

லவரஸ் டசாதலன முடிவுகள் ஆகியவற்லறக் காே்டுகின்றது. 

 சரவ்டதசப் சபண்கள் தினக் சகாண்ோே்ேதத்ன்று, மதத்ியப் பிரடதச உள்துலற 

அலமசச்ரான நடராத்தம் மிஸ்ரா அவரக்ள் ஒரு சபண் காவல் துலற அலுவலலர (மீனாே்சி 

வரம்ா) அந்த மாநிலதத்ின் உள்துலற அலமசச்ராக நியமிதத்ார.் 

o இத்தினதத்ன்று மீனாே்சி வரம்ா அவரக்ள் அம்மாநிலத்தின் உள்துலற அலமசச்ராகப் 

பணியாற்றியடதாடு சில முக்கிய முடிவுகலள எடுதத்ு, சபாது மக்களின் 

குலறகலளயும் கலளந்தார.் 

 உத்தரப் பிரடதச மாநிலமானது படரலியில் அதன் 8வது விமான நிலலயத்லதப்  

சபற்றுள்ளது. 

o அதிக எண்ணிக்லகயிலான விமான நிலலயங்கலளக் சகாண்டுள்ள முதலாவது 

மாநிலமாக இது உருசவடுதத்ுள்ளது. 

 சரவ்டதச ஒலிம்பிக் குழுவின் தலலவரான தாமஸ் பச ் அவரக்ள் டபாே்டி ஏதுமின்றி 

இரண்ோவது முலறயாக அப்பதவிக்கு சவற்றி சபற்றுள்ளார.் இவர ் 2025 ஆம் ஆண்டு 

வலர இப்பதவியில் இருப்பார.் 

o இலணயவழியில் நலேசபற்ற இந்தத் டதரத்லில் தகுதியுள்ள 94 வாக்குகளில் 93 

வாக்குகலள இவர ்சபற்றார.் 

 ஐடராப்பிய நாோளுமன்றமானது “ஐடராப்பிய ஒன்றியம்” முழுவலதயும் “எல்ஜிபிடிஐக்யூ 

சுதந்திர மண்ேலமாக” (LGBTIQ) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 திரிவவந்திர சிங் ராவத் அவரக்ள் உத்தரகாண்ட் ைாநிலதத்ின் முதல்வர ்பதவியிலிருந்து 

விலகி உள்ளார.்  

o திராத் சிங் ராவத் அவரக்ள் உதத்ரகாண்ட் ைாநிலதத்ின் புதிய முதல்வராகப் 

பதவிவேற்றுக் ககாண்டார.்  
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 ைத்திே நுகரவ்வார ் விவகாரங்கள், உணவு ைற்றுை் கபாது விநிவோகத் துமற 

அமைசச்கைானது ‘வைரா வரசன்’ என்ற ஒரு  மகவபசி கசேலிமேத் கதாடங்கியுள்ளது 

o இது வாழ்வாதாரத்மதத் வதடி புதிே இடங்களுக்குச ் கசன்றுள்ள குடுை்ப 

அட்மடதாரரக்ளுக்குப் பேனளிக்க உள்ளது. 

 சுவாமி சிதப்வானந்தா எழுதிய ‘பகவத் கீலத’ நூலின் கிண்டில் பதிப்லப பிரதமர ்

நடரந்திர டமாடி அவரக்ள் சவளியிே்டுள்ளார.் 

o சுவாமி சித்பவானந்தாஜி என்பவர ் தமிழ்நாே்டின் திருசச்ிராப்பள்ளியில் உள்ள 

திருப்பலரதத்ுலர என்ற இேதத்ில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தடபாவனம் ஆசிரமத்லத 

நிறுவியவர ்ஆவார.் 

 ஈக்வோரின் சங்காய் எரிமலலயானது சமீபதத்ில் சவடித்துச ்சிதறியது. 

 சபாருளாதார மற்றும் வரத்த்கப் பிரசச்ிலனகள் குறித்த பிரிக்ஸ் சதாேரப்ு குழுவின் 

தலலவரக்ள் இந்தியாவின் தலலலமயின் கீழ் தங்கள் முதல் சந்திப்லப டமற்சகாண்டு 

உள்ளனர.் 

o இந்த ஆண்டிற்கான பிரிக்ஸின் கருத்துரு "BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for 

Continuity, Consolidation, and Consensus" என்பதாகும். 

 சாலலகளில் உள்ள அலனதத்ு மதக் கே்டுமானங்கலளயும் அகற்ற உத்தரப் பிரடதச அரசு 

உத்தரவிே்டுள்ளது. 

 ஜாரக்்கண்ே் அலமசச்ரலவயானது தனியார ்துலறயில் 75 சதவீத டவலலகலள உள்ளூர ்

மக்களுக்கு ஒதுக்கும் ஒரு டவலலவாய்ப்புக் சகாள்லகக்கு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. 

o ஜாரக்்கண்டிற்கு முன்பு, ஹரியானா மாநில அரசாங்கமும் இடத டபான்ற ஒரு 

சகாள்லகக்கு ஒப்புதல் அளிதத்ிருந்தது. 

 தமிழகத்மதச ் வசரந்்த சதலவாதா ஆனந்த பவானி வதவி, ஒலிை்பிக் வபாட்டிகளுக்குத் 

வதரவ்ான முதல் இந்திே வாள்வீசச்ு வீராங்கமண ஆவார.் 

o ஹங்டகரி உலகக் டகாப்லபப் டபாே்டியில் சவற்றி சபற்றதன் மூலம் டோக்கிடயா 

ஒலிம்பிக் டபாே்டியில்  பங்டகற்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பிலன இவர ்சபற்று உள்ளார.் 

 இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் எண்சணய் வழங்கும் இரண்ோவது நாடு எனும் நிலலயில் 

இருந்த சவுதி அடரபியாலவப் பின்னுக்குத் தள்ளி ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இரண்ோமிேதத்ிற்கு முன்டனறியுள்ளது.  

o ஈராக் இந்தியாவிற்கு எண்சணய் வழங்குவதில் முதல் இேதத்ில் உள்ளது. 

 ரஷ்யாலவ விஞ்சி மிகப் சபரிய அந்நியச ் சசலாவணி இருப்பிலனக்  சகாண்ே உலகின் 

4வது நாோக இந்தியா முன்டனறியுள்ளது. 

o உலகிடலடய அதிக அந்நியச ் சசலாவணி இருப்பிலனக் சகாண்ே நாோக சீனா 

உள்ளது. அதலனத் சதாேரந்்து ஜப்பான் மற்றும் ஸ்விே்சரல்ாந்து ஆகியலவ இேம் 

சபற்று உள்ளன.  

 அசமரிக்க டதசிய சுகாதார நிறுவனதத்ின் விஞ்ஞானிகள், AEG 12 எனப்படுை் ஒரு 

ககாசுவின் புரதமானது ைஞ்சள் காே்சச்ல், கடங்கு, ஜிகா ைற்றுை் கவஸ்ட் மநல் வபான்ற 

வநாே்கமள ஏற்படுத்துை் மவரஸ் குடுை்பதத்ின் பரவலலக் கடுமைோக தடுத்து 

நிறுதத்ுகிறது எனக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

o வைலுை், அமவ ககாவரானா மவரஸ்கமளயுை் சவகுவாக பலவீனப்படுத்துகிறது 

என்றுை் அவரக்ள் கதரிவிதத்ுள்ளனர.் 
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 புதுதில்லியிலுள்ள கபவராஸ்ஷா வகாட்லா லமதானத்தில் நமடகபற்ற விஜே் ஹசாவர 

கிரிக்ககட் வபாட்டியில் முை்மப அணி ஆறு விக்ககட்டுகள் வித்திோசத்தில் உதத்ரப் 

பிரவதச அணிமே வீழ்தத்ி வகாப்மபமே கவன்றுள்ளது. 

 மாேரன்ா நிறுவனமானது தனது சகாடரானா தடுப்பூசியிலன குழந்லதகள் மீதும் 6 

மாதங்கள் மற்றும் 12 வயதிற்குே்பே்ே சிறுவரக்ள் மீதும் சசலுதத்ி பரிடசாதலனலயத ்

சதாேங்கியுள்ளது. 

o கிே்டகாவ் (KidCOVE) ஆய்வு எனப்படும் இந்த மருத்துவச ் டசாதலனயானது கனோ 

மற்றும் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளில் டதாராயமாக 6,750 குழந்லதகளிேம் 

டமற்சகாள்ளப் பே உள்ளது. 

 இந்தியப் பாராளுமன்றம், தனது நே்பு நாடுகளுேன் இலணந்து ஒரு பாராளுமன்ற நே்புக் 

குழுவிலன உருவாக்குவதற்கான முன்சமாழிவு பற்றி விவாதிதத்ு வருகிறது.  

o இது நாடுகளுக்கிலேடயயான இருதரப்பு உறவுகலள வலுப்படுதத்ுவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகும். 

 ஒலிநாோப் டபலழகலளக் கண்டுபிடித்த ேசச்ு அறிவியலாளரான லூ ஓே்சேன்ஸ் 

சமீபதத்ில் இயற்லக எய்தினார.்  

o டமலும் அவர ் காந்தநாோப் டபலழயிலனயும் கணினி குறுவே்டுகலளயும் (magnetic 

tape players and the computer discs) உருவாக்கி உள்ளார.் 

 முரளி ஸ்ரீசங்கர ் அவரக்ள் நீளம் தாண்டுதல் பிரிவில் டோக்கிடயா ஒலிம்பிக் 

டபாே்டிகளுக்குத் டதரவ்ாகியுள்ளார.் 

o ஒலிம்பிக் டபாே்டியில் பங்டகற்பதற்கான தகுதி வரம்பு 8.22 மீே்ேராகும். ஸ்ரீசங்கர ்

சபேடரஷன் டகாப்லபப் டபாே்டிகளில் தனது இறுதி முயற்சியில் 8.26 மீே்ேர ் நீளம் 

தாண்டி டதசிய அளவில் சாதலன பலேத்துள்ளார.் 

 சமூக நல வீே்டுவசதி கே்டிேக் கலலஞரக்ளான அனி லகோன் மற்றும் ஜீன் பிலிப்டப 

வசால் ஆகிடயார ் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிலரே்ஸ்கர ் கே்டிேக்கலலப் பரிசின் 

சவற்றியாளரக்ளாக அறிவிக்கப் பே்டு உள்ளனர.் 

o இவரக்ள் லகோன் & வசால் எனப்படும் ஒரு பிரான்சு நிறுவனத்லத நிறுவிய நபரக்ள் 

ஆவர.் 

 சவளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியப் சபண்களின் மன உலளசச்லலப் டபாக்கும் வலகயில் 

அவரக்ளுக்கு உதவிே மதத்ிய அரசாங்கம் சவளிநாடுகளில் மகளிர ்உதவி லமயங்கலள 

அலமக்க உள்ளது. 

o இந்த லமயங்கள் மத்திய சவளியுறவுதத்ுலற அலமசச்கத்தின் உதவியுேன் 

சவளிநாடுகளில் அலமக்கப்பே்டு வருகின்றன. 

 கதகளி நேனக் கலலஞரான குரு சசம்மஞ்டசரி குஞ்ஹி ராமன் நாயர ் அவரக்ள் தனது 

105வது வயதில் இயற்லக எய்தினார.்  

o இவருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பே்ேது. 

 ஜவஹரல்ால் டநரு டமம்படுதத்ப்பே்ே அறிவியல் ஆராய்சச்ி லமயத்லதச ் டசரந்்த 

அறிவியலாளரக்ள் ஒளிசட்சரக்்லக முலறலயப் டபான்டற சசயல்படும் ஒரு சசயற்லக 

முலறலயக் கண்ேறிந்துள்ளனர.் 

o இம்முலற சூரிய ஒளிலயப் பயன்படுத்தி, உள்ளிழுக்கப்பே்ே காரப்ன்லே ஆக்லசலே 

காரப்ன் டமானாக்லசோக மாற்றுகிறது.  
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 மகாராஷ்டிராவிலுள்ள சகௌதாலா ஆதர்ம்காே் வனவிலங்குச ்சரணாலயத்தில் 1940 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து முதல் முலறயாக தற்டபாது தான் ஒரு புலியானது சதன்பே்டு உள்ளது. 

 மலறமுகமான கருலணக் சகாலலலய அதிகாரப் பூரவ்மாக்கும் ஒரு சே்ேதத்ிற்கு 

ஸ்சபயின் நாே்டின்  பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

o இதத்ுேன் சநதரல்ாந்து, சபல்ஜியம் மற்றும் லக்சம்பரக்் ஆகிய நாடுகளின் வரிலசயில் 

மலறமுக கருலணக் சகாலலலய அதிகாரப் பூரவ்மாக்கிய நான்காவது ஐடராப்பிய 

நாோக ஸ்சபயின் மாறியுள்ளது. 

 டிஜிே்ேல் க்ரன்ீ என்ற சான்றிதழானது ஐடராப்பிய ஆலணயத்தின் ஒரு முன்சமாழிவு 

ஆகும். 

o சபருந்சதாற்று காலங்களில் ஐடராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு  இலேயில்      

பாதுகாப்புேன் கூடிய தலேயற்ற சுதந்திரமான டபாக்குவரத்து வசதிலய ஏற்படுத்தித் 

தருவடத இதன் டநாக்கமாகும். 

 இராஜஸ்தானின் முதல்வர ் அடசாக் சகஹ்லாே் அவரக்ள், “முக்கிய மந்திரி சிரஞ்சீவி 

டயாஜனா” எனப்படும் சபாது சுகாதாரத்  திே்ேதல்த சதாேங்க உள்ளதாக அறிவிதத்ு 

உள்ளார.்  

o இத்திே்ேதத்ின் கீழ், இராஜஸ்தானில் உள்ள அலனத்து குடும்பங்களுக்கும் இலவச 

சுகாதார டசலவகள் வழங்கப் படும். 

 யுசனஸ்டகா அலமப்பானது யுஎஸ்ஓ இந்தியா மற்றும் டூன்ஸ் மீடியா குழுமதத்ுேன் 

டசரந்்து மாணவரக்ளுக்கான நீரப்் பாதுகாப்பு திே்ேம் பற்றிய விழிப்புணரவ்ுத் திே்ேத்தில்  

இலணந்துள்ளது. 

 தான்சானியாவின் முதல் சபண் ஜனாதிபதியாக சமியா சுலுஹு ஹசன் (Samia Suluhu 

Hassan) என்பவர ்பதவிடயற்றுள்ளார.் 

 சினார ்பலே தனது 80வது உருவாக்கப்பே்ே தினதல்த ஸ்ரீநகரில் சகாண்ோடியது. 

o 1942 ஆம் ஆண்டில் இரண்ோம் உலகப் டபாரின் டபாது பாரக்பூரில் சினார ் பலே 

உருவாக்கப் பே்ேது. 

 சமீபதத்ில் தாய்வான் நாோனது டிவிே்ேரில் “Freedom pineapple” எனும் ஒரு பிரசச்ாரத்மதத ்

கதாடங்கி உள்ளது.  

o தாய்வானிலிருந்து சீனாவிற்கு அன்னாசிப் பழங்கலள இறக்குமதி சசய்வது மீதான 

தலேக்கு கண்ேனம் சதரிவிக்கும் விதமாக இது சதாேங்கப்பே்ேது. 

 அருணாசச்லப் பிரடதசமானது, மாநிலத்தின் முதல் அலுவல்சார ் சுடதசி சமாழி மற்றும் 

அறிவு அலமப்புப் பள்ளியான “நியூபு மநவ்காை் வேரவ்கா” (Nyubu Nyvgam Yerko) என்ற 

பள்ளியிலனத் திறந்து மவதத்ுள்ளது.  

 தமிழ்நாே்லேச ் டசரந்்த சதாழில்முலற டேபிள் சேன்னிஸ் விலளயாே்டு வீரரான சரத ்

கமல் டோக்கிடயா ஒலிம்பிக் டபாே்டிகளுக்குத் டதரவ்ான முதல் இந்தியர ்ஆவார.்  

 சரவ்டதசக் கூே்டு ஆலணயதத்ினால் (Joint Commission International  - JCI) அங்கீகாரை் கபற்ற 

39 இந்திே ைருதத்ுவைமனகளில் ஒன்றாகவுை் கசன்மனயில் மூன்றாவது 

ைருத்துவைமனோகவுை் MGM கஹல்தவ்கர ்ைருதத்ுவைமன ைாறியுள்ளது. 

o JCI என்பது ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகலள லமயமாகக் சகாண்டு உலசகங்கிலும் 

உள்ள மருதத்ுவமலனகளுக்கு அவற்றின் தரம் மற்றும் டநாயாளிகளின் பாதுகாப்பு 

ஆகிய வலரமுலறகளின் அடிப்பலேயில் அங்கீகாரம் வழங்கும் ஒரு இலாப 
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டநாக்கமற்ற நிறுவனமாகும். 

 ஓய்வூதியம் சபறுவதற்குக் கே்ோயமான ஜீவன் பிரமாண் எனப்படும் டிஜிே்ேல் வாழ்நாள் 

சான்றிதலழப் சபறுவதற்கு இனி ஆதார ்கே்ோயமில்லல.  

o டமலும் அரசானது, தனது உேனடி குறுஞ்சசய்தித் தீரவ்ு தளமான “சந்டதஷ்” என்பதற்கு 

ஆதார ்சரிபாரப்்பு என்பது தன்னாரவ் அடிப்பமடயிலானது என்று கூறியுள்ளது.  

 மது அருந்துவதற்கான குலறந்தபே்ச வயதிலன 25 வயதிலிருந்து 21 வயதாகக் 

குலறப்பதற்கு தில்லி மாநில அரசு முடிசவடுதத்ுள்ளது. 

 சசயல்திே்ேச ்டசலவகளுக்கான ஐ.நா. அலுவலகம் மற்றும் சேன்மாரக்் அரசுேன் ஜல்சக்தி 

அலமசச்கமானது ஒரு ஒப்பந்தத்லத டமற்சகாண்டுள்ளது. 

o இது ஜல்ஜீவன் திே்ேத்தின் கீழ் உதத்ரப் பிரடதசத்திலுள்ள பந்டதல்கண்ே் மற்றும் 

விந்திய பகுதிகலளச ் டசரந்்த  நீரப்் பற்றாக்குலறலயக் சகாண்டுள்ள 11 

மாவே்ேங்களுக்குக் குடிநீரக்் குழாய் இலணப்பிலன வழங்குவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் 

ஆகும். 

 டஜா பிேனின் நிரவ்ாகமானது இந்தியாவுேனான உள்நாே்டுப் பாதுகாப்புப் டபசச்ு 

வாரத்்லதயிலன மீண்டும் சதாேங்கவுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

o இந்தப் டபசச்ுவாரத்்லதயானது முந்லதய சேனால்டு ே்ரம்ப் ஆே்சியின் டபாது 

நிறுத்தப் பே்ேது. 

 

 மூதத் அதிகாரியான சசௌரப் காரக்் அவரக்ள் இந்தியாவின் தனித்துவ அலேயாள 

ஆலணயத்தின் (UIDAI - Unique Identification Authority of India) தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரிோக 

நிேமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இந்திே குடிமைப்பணி அதிகாரி சஞ்சீவ் குைார ் அவரக்ள், இந்திே விைான நிமலே 

ஆமணேத்தின் (AAI) தமலவராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இந்திே குடிமைப்பணி அதிகாரி அதீஷ் சந்திரா அவரக்ள் இந்திே உணவுக் கழகதத்ின் 

தமலவர ்ைற்றுை் வைலாண்மை இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 Times Network India கபாருளாதார ைாநாடு 2021 என்ற மாநாோனது இந்த ஆண்டின் ைாரச் ்25 – 

26, ஆகிே  வததிகளில் நமடகபறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் கசே்ேப்பட்டுள்ளன. 

o இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “இந்திோவின் பத்தாண்டு : சீரத்ிருதத்ை், கசேல்பாடு, 

ைாற்றை்” என்பதாகும். 

 ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகளில் புமனக் கமதகளுக்கான வதசிேப் புத்தக விைரச்கரக்ள் 

வட்டாரப் பரிசானது வைசி ஓ ஃடபரல் என்பவரின் “வஹை்கநட்” என்ற புதத்கத்திற்கு வழங்கப் 

பட்டு உள்ளது. 

o டாை் வசாகேல்னர ் என்பவரின் “Island on Fire : The Revolt That Ended Slavery in the British 

Empire” என்ற புத்தகம் புமனக் கமத அல்லாத பிரிவில் இப்பரிசிமன கவன்றுள்ளது.  

 விலளயாே்டுத் துலற அலமசச்ர ்கிரண் ரிஜிஜீ அவரக்ள், 2021  ஆம் ஆண்டு டகடலா இந்தியா 

இலளஞர ்விலளயாே்டுப் டபாே்டிகளில் டயாகாசனத்லதயும் இலணதத்ு உள்ளார.் 

o ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் என இரு பிரிவினரக்ளுக்குமான டயாகாசனப்  டபாே்டிகள் 

2021 ஆம் ஆண்டின் டகடலா இந்தியா இலளஞர ் விலளயாே்டுப் டபாே்டிகளில் 

டசரக்்கப் பே்டுள்ளது. 
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 மாரச் ் 26 அன்று வங்க டதசம் தனது 50வது சுதந்திர தினத்லதயும் தன்னுலேய டதசிய 

தினத்லதயும் சகாண்ோடுகிறது.  

o இத்தினமானது அந்நாே்டின் டதசத ் தந்லதயான பங்கபந்து டஷக் முஜிபூர ்ரஹ்மான் 

அவரக்ளின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டின் சகாண்ோே்ேதத்ுேன் இலணந்து வருகிறது.  

 மத்திய சே்ேதத்ுலற அலமசச்ரான ரவி சங்கர ் பிரசாத் டகாவாவில் அலமக்கப் பே்டு 

உள்ள பம்பாய் (மும்லப) உயரநீ்திமன்றதத்ின் புதிய கே்டிேத்தின் திறப்பு விழாவிற்குத் 

தலலலம தாங்கினார.் 

o பம்பாய் உயரநீ்திமன்றம் ஏற்கனடவ மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூர ் மற்றும் 

ஔரங்காபாத் ஆகிய இேங்களில் பிராந்திய லமயங்கலளக் சகாண்டு இருக்கின்றது.  

 ஈடராடு மாவே்ேத்தில் உள்ள மலல (குறள் மலல), திருவள்ளுவரின் 1330 குறள்களும் அதன் 

மீது சபாறிக்கப்பே்டு சுற்றுலாப் பயணிகலள சவகுவாகக் கவரும் விததத்ில் 

அலமக்கப்பே உள்ளது. 

o மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் நிதி வழங்கப்படும் இத்திே்ேதத்ிற்கான பணிகள் 

சே்ேமன்றத் டதரத்லுக்குப் பின்னர ்சதாேங்கப்படும். 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அரசுப் பணியாளரக்ளின் ஓய்வு சபறும் வயது 

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளரக்ளின் ஓய்வு சபறும் வயதானது 59 வயதிலிருந்து 60 ஆக 

உயரத்த்ப் பே்டுள்ளது. 

 தற்சபாழுது பணியில் உள்ளவரக்ள் மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டு டம 31 ஆம்  டததியன்று ஓய்வு 

சபறும் அலனவரும் இந்த அறிவிப்பின் கீழ் உள்ளேங்குவர.்  

 கேந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசானது ஓய்வு சபறும் வயதிலன 58 வயதிலிருந்து 59 ஆக 

உயரத்த்ி இருந்தது.  

 

வன்னியரக்ளுக்கான உள் இடஒதுக்கீடு 

 தமிழக அரசானது பிப்ரவரி 26 அன்று  மிகவும் பிற்படுத்தப்பே்ே வகுப்புகள் (V) பிரிவின் கீழ் 

உள்ள சமூகத்திற்கு தற்காலிகமாக 10.5 சதவீத உள் இே ஒதுக்கீடு வழங்கும் ஒரு 

மடசாதாலவ நிலறடவற்றி உள்ளது. 

 இது பிப்ரவரி 26 அன்று ஆளுநரின் ஒப்புதலலப் சபற்றது. 

 இது சுருக்கமாக 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறப்பு இே ஒதுக்கீே்டுச ் சே்ேம் என்று அலழக்கப் 

படுகிறது. 

 டமலும் இது இரண்டு பிரிவாக உள்ளது - ஒன்று 25 பிற்படுதத்ப்பே்ே வகுப்பினர ்மற்றும் 68 

சீர ் மரபினர ் (Denotified Communities) ஆகிடயாலரயும், மற்சறான்று மீதமுள்ள 22 

பிற்படுதத்ப்பே்ே வகுப்பினரக்லளயும் உள்ளேக்கியதாகும். 

 இதில் வன்னிய குல சதத்ிரியர ் சமூகத்தில் வன்னியர,் வன்னியா, வன்னிய கவுண்ேர,் 

கவுண்ேர,் பலேயாே்சி, பள்ளி மற்றும் அக்னி குல சதத்ிரியர ்ஆகிடயார ்அேங்குவர.் 
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 இந்த மடசாதா சீர ் மரபினர ் சமூகங்களுக்கும் மற்றும் அலதப் டபான்றுள்ள மிகவும் 

பிற்படுதத்ப்பே்ே வகுப்புகளுக்கும் 7% உள் ஒதுக்கீே்லேயும் வழங்குகிறது. 

 டமற்கண்ே பிரிவில் டசரக்்கப்போத பிற மிகவும் பிற்படுதத்ப்பே்ே வகுப்புகளுக்கு 2.5% 

ஒதுக்கீடு வழங்கப் பே இருக்கிறது. 

 இது ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு மே்டுடம. 

 இதில் நீதிபதி ஏ.குலடசகரன் ஆலணயம் அதன் பரிந்துலரகலள வழங்கிய பின்னர ்

மாற்றங்கள் சசய்யப்படும். 

 இது தமிழ்நாே்டின் சாதிகள், சமூகங்கள் மற்றும் பழங்குடியினர ்பற்றிய அளவிேக் கூடிய 

தரவுகலளச ்டசகரிக்க அலமக்கப் பே்ேது. 

 

ஆசியாவின் மிகப்சபரிய கால்நடட ஆராய்ெச்ி டமயம் 

 டசலதத்ின் தலலவாசல் அருடக கால்நலே மற்றும் விலங்கு அறிவியலில் ஒருங்கிலணந்த 

ஆராய்சச்ிக்கான  டமம்பே்ே நிறுவனத்லத (AIIRLAS - Advanced Institute of Integrated Research in 

Livestock and Animal Science) தமிழக முதலலமசச்ர ்திறந்து லவதத்ார.் 

 இது ஆசியாவின் மிகப்சபரிய ஆராய்சச்ி லமயமாகும். 

 இந்த லமயத்தில் நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன. அலவ, 

o கால்நலே பண்லண வளாகம், 

o கால்நலே சபாருே்கள் சதாழில்நுே்ப வளாகம், 

o விரிவாக்கக் கல்வி, திறன் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்சச்ி வளாகம் மற்றும் 

o கால்நலே கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகும். 

 

இ-தாகில் தளம் 

 நுகரட்வார ் குலற தீரக்்கும் இ-தாகில் தளமானது இப்டபாது 15 மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரடதசங்களில் சசயல்பே்டு வருகிறது. 

 இதற்காக 'edaakhil.nic.in' என்ற சபயரில் நுகரட்வார ் புகாரக்லள மின்னணு-தாக்கல் 

சசய்வதற்கான வலலப் பயன்பாே்லேத் டதசிய தகவல் லமயம் உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த மின்னணு-தாக்கல் ஆனது இந்திய டதசிய நுகரட்வார ்குலற தீரப்்பு ஆலணயத்தால் 

சதாேங்கப் பே்ேது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு சசப்ேம்பர ் 8, அன்று இலதச ் சசயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் தில்லி 

ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான நுகரட்வார ் பாதுகாப்புச ்சே்ேம் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஜூலல 20 

முதல் நலேமுலறக்கு வந்தது. 

 இது நுகரட்வார ் ஆலணயத்தில் நுகரட்வார ் தங்களது புகாரக்லள மின்னணு முலறயில் 

தாக்கல் சசய்வதற்கும், புகாலரத் தாக்கல் சசய்வதற்கான கே்ேணங்கலள இலணய 

வழியில் சசலுத்துவதற்குமான வசதிகலளக் சகாண்டுள்ளது. 
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நம்ம சென்டன ஸ்மாரட்் அட்டட (திறன் மிகு அட்டட) 

 நம்ம சசன்லன ஸ்மாரே்் அே்லே என்பது ரூடபவினால் ஆதரிக்கப்பே்டு இலணந்து 

வழங்கப் படுகின்ற, டநரடித் சதாேரப்ற்ற ஒரு முன் கூே்டிடய பணம் சசலுதத்ல் அே்லே 

ஆகும். 

 இது சபருநகர சசன்லன மாநாகராே்சி லமயங்களில் வரி மற்றும் பயன்பாே்டுக் 

கே்ேணங்கலள டிஜிே்ேல் முலறயில் சசலுத்த வழி வலக சசய்கின்றது. 

 இந்த அே்லே முலறலயத் சதாேங்குவதற்காக  ஐசிஐசிஐ வங்கியானது சபருநகர 

சசன்லன மாநகராே்சி மற்றும் சசன்லன சபாலிவுறு நகர நிறுவனம் ஆகியவற்றுேன் 

இலணந்துள்ளது.  

 

 

இந்தியப்  பபாட்டி ஆடணயத்தின்  சதற்கு பிராந்திய அலுவலகம் 

 மத்திய நிதி மற்றும் சபரு நிறுவனங்கள் துலற அலமசச்கதத்ின் அலமசச்ரான நிரம்லா 

சீதாராமன் அவரக்ள் காசணாலி வாயிலாக சசன்லனயில் இந்தியப் டபாே்டி 

ஆலணயத்தின் (CCI - Competition Commission of India) சதற்குப் பிராந்திய அலுவலகத்லத 

திறந்து லவத்தார.்  

 CCI நிறுவனதத்ின் கசன்மனப் பிரிவு அலுவலகைானது தில்லிப் பிரிவு அலுவலகதத்ின் 

ஒதத்ுமழப்புடன் அைலாக்கை், விசாரமண மற்றும்  பரிந்து வபசுதல் ஆகிே பணிகமள 

வைற்ககாள்ளுை் ஒரு அலுவலகைாகச ்கசேல்படுை். 

 இந்தப் பிராந்திே அலுவலகைானது தமிழ்நாடு, வகரளா, கரந்ாடகா, ஆந்திரப் பிரவதசை், 

கதலுங்கானா ைற்றுை் ஒன்றிேப் பிரவதசங்களான புதுசவ்சரி ைற்றுை் லட்சத்தீவு 

ஆகிேவற்றின் வதமவமேப் பூரத்த்ி கசே்ே உள்ளது.  

 

விழுப்புரத்தில் டாக்டர் செ.செயலலிதா பல்கடலக்கழகம் 

 தமிழ்நாடு மாநில சே்ேமன்றமானது ஒரு புதிய பல்கலலக்கழகத்லத உருவாக்கிேச ்

சசய்வதற்காக ோக்ேர ் சஜ. சஜயலலிதா பல்கலலக்கழக மடசாதா 2021 என்ற ஒரு 

மடசாதாலவ நிலறடவற்றியுள்ளது. 

 இதன்படி, திருவள்ளூவர ் பல்கலலக்கழகமானது அடுதத்ு இரண்ோக பிரிக்கப்பே்டு, 

விழுப்புரதத்ில் ஒரு புதிய பல்கலலக்கழகமானது உருவாக்கப்பே உள்ளது. 

 இந்தப் புதிய பல்கலலக்கழகமானது இந்தக் கல்வி ஆண்டிலிருந்துச ் சசயல்பே 

இருக்கின்றது. 
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 திருவள்ளுவர ் பல்கலலக்கழகமானது முன்னாள் முதல்வரான மு. கருணாநிதி 

அவரக்ளால் ஏற்படுதத்ப் பே்ேது.  

 

செயலலிதா சிறப்பு கடலமாமணி விருதுகள் மற்றும் இதர விருதுகள் 

 புகழ்சபற்ற திலரப்பே நடிகர/்நடிலககளான B. சவராஜா வதவி ைற்றுை் கசௌகார ்ஜானகி, 

புகழ்கபற்ற பின்னணிப் பாடகரக்ளான P. சுசிலா ைற்றுை் ஜமுனா ராணி ைற்றுை் 

பரதநாட்டிேக் கமலஞரக்ளான அை்பிகா காவைஸ்வர ் ைற்றுை் பாரவ்தி ரவி கந்தாசாலா 

ஆகிவோர ்2019 ைற்றுை் 2020 ஆை் ஆண்டிற்கான புரட்சித் தமலவி டாக்டர ்கஜ கஜேலலிதா 

சிறப்பு விருதுகளுக்காகத் தமிழக அரசினால் வதரந்்கதடுக்கப் பட்டு உள்ளனர.் 

 புகழ்கபற்ற கமலஞரக்ளான வாணி கஜேராை் ைற்றுை் S. ராவஜஸ்வரி ஆகிவோர ்

முமறவே 2019 ைற்றுை் 2020 ஆண்டுகளுக்கான அகில இந்திே எை்.எஸ். சுப்புலட்சுமி 

விருதுக்கு (இமச) வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளனர.்  

 வைலுை் புகழ்மிக்க கமலஞரக்ளான அலரவ்ைல் வள்ளி ைற்றுை் சந்திரா தண்டாயுத பாணி 

ஆகிவோருை் 2019 ஆை் ஆண்டின் அகில இந்திே விருதான பாலசரஸ்வதி (நாேகம்) 

விருதுக்குத் டதரந்்சதடுக்கப்பே்டுள்ளனர.் 

 சமாத்தம் 59 ஆளுலமகள் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கலலமாமணி விருதுகலளப் 

சபறுவதற்காகவும் 65 ஆளுலமகள் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கலலமாமணி விருதுகலளப் 

சபறுவதற்காகவும் டதரந்்சதடுக்கப்பே்டுள்ளனர.் 

 “அக்கமர சவகாதரிகள்”, எஸ். சுப்புலட்சுமி ைற்றுை் எஸ். சுவரண்லதா, கமலஞரான 

அசச்ல்புரை் எஸ். ராைராஜன், வோகி பாபு ைற்றுை் வதவதரஷ்ினி, சினிைா   

தோரிப்பாளரான கமலப்புலி எஸ். தாணு, திலரப்பேத் சதாகுப்பாளரான ஆண்ட்டனி 

ைற்றுை் பாரதிே விதே்ா பவனின் K.N. ராைசாமி ஆகிவோர ் 2019 ஆை் ஆண்டிற்கான 

கமலைாைணி விருதுக்குத் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 நடிகர ் சிவகாரத்்திவகேன் ைற்றுை் நடிமக ஐஸ்வரே்ா ராவஜஷ், இமச இேக்குநரான D. 

இைான் ைற்றுை் திமரப்பட இேக்குநரான ககௌதை் வாசுவதவ் வைனன் ஆகிவோர ் 2020 ஆை் 

ஆண்டிற்கான விருதுக்குத் வதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

 கபாள்ளாட்சி தமிழ் இமசச ் சங்கை் ைற்றுை் ைதுமரயில் ராஜா முத்மதோ ைன்றதத்ில் 

உள்ள தமிழ் இமசச ் சங்கை் ஆகிேமவ சிறந்த கலாசச்ார அமைப்புகளுக்கான 

வகடேங்கமளப்  சபற இருக்கின்றன. 

 திருவண்ணாைமலயில் உள்ள சபரி நாடகக் குழுவானது சிறந்த நாடகக் குழுவிற்காக  

சுழல் வகடேத்லதப் கபற இருக்கின்றது. 

 

புதிய உணவுப் பூங்கா – கங்டக சகாண்டான் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு மாநில நிதிநிலல அறிக்லகலயச ்சமரப்்பிதத் திரு. 

பன்னீர ் சசல்வம் அவரக்ள் தமிழ்நாடு அரசு திருசநல்டவலியில் உள்ள கங்லக 

சகாண்ோனில் ஒரு மிகப்சபரிய உணவுப் பூங்கா ஒன்லற அலமப்பதற்கு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 டமலும் இவர ் தரம்புரி, அரியலூர,் சபரம்பலூர,் கரூர,் நாகப்பே்டினம், ராமநாதபுரம் 

மற்றும் சதன்காசி ஆகிய மாவே்ேங்களிலும் உணவுப் பூங்காக்கலள அலமப்பதற்குப் 

பரிந்துலரதத்ுள்ளதாகவும் அறிவிதத்ுள்ளார.் 
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 டமலும் அவர ் டதனீ, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலல, டசலம், கேலூர,் 

விழுப்புரம் மற்றும் மதுலர ஆகிய மாவே்ேங்களில் டமலும் 8 டவளாண் பதப்படுதத்ுதல் 

சதாகுப்புகலள அலமப்பதற்குப் பரிந்துலரக்கப் பே்டு உள்ளதாகவும் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இலவ பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா டயாஜனாவின் கீழ் அலமக்கப்படுகின்றன. 

 

 

எம்ஜிஆர் பாரம்பரிய சநல் பாதுகாப்பாளர ்விருது 2021 

 பாரத் ரதன்ா ோக்ேர ் எம்ஜிஆர ் பாரம்பரிய சநல் வலகப் பாதுகாப்பாளர ் விருதானது 

பாரம்பரிய சநல் வலகலயப் பயிரிடும் விவசாயிகலள ஆதரிப்பதற்காகவும் பாரம்பரிய 

வலககலளப் பாதுகாப்பதற்காகவும் டவண்டி வழங்கப்பே உள்ளது. 

 முதல் பரிசானது நாமக்கல் மாவே்ேத்லதச ் டசரந்்த N. சக்திபிரகாஷ் என்பவருக்கும் 

இரண்ோவது பரிசானது டசலத்லதச ்டசரந்்த S. டவல்முருகன் என்பவருக்கும் மூன்றாவது 

பரிசானது  சிவகங்லக மாவே்ேத்லதச ் டசரந்்த ப. சிவராமன் என்பவருக்கும் வழங்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 

மூன்றாம் உலகத் திருக்குறள் மாநாடு 

 மூன்றாம் உலகத் திருக்குறள் மாநாோனது தஞ்சாவூரில் நேத்தப் பே்ேது. 

 இது உலகத் தமிழ் ஆராய்சச்ி நிறுவனம், பாரத ் அறிவியல் கல்லூரி, ஆஸ்திடரலியா 

சமல்டபாரன்் தமிழ்ச ்சங்கம், இளங்காடு நற்றமிழ் சங்கம் மற்றும் தஞ்சாவூர ்தமிழ்த் தாய் 

அறக்கே்ேலள ஆகியவற்றின் சாரப்ாக நேதத்ப் படுகின்றது. 

 

சகௌெல்யா ெங்கர ்

 அசமரிக்கத் தூதரகமானது தமிழ்நாே்லேச ் டசரந்்த சாதி எதிரப்்பு ஆரவ்லரும் மனித 

உரிலமப் பாதுகாவலருமான சகௌசல்யா சங்கருக்கு சரவ்டதச துணிசச்லான 

சபண்மணிக்கான விருலத வழங்கி சகௌரவிதத்து. 

 சகௌசல்யா அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அசமரிக்க உள்துலறயின் சரவ்டதச 

துணிசச்லான சபண்மணிக்கான விருதிற்கு அசமரிக்காவின் இந்தியத் தூதரகதத்ால் 

பரிந்துலரக்கப்பே்ேவர ்ஆவார.் 
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சிறந்த குழந்டதநல மருத்துவமடன 

 காஞ்சி காமடகாடி குழந்லதகள் அறக்கே்ேலள மருத்துவமலனயானது நாே்டின் சிறந்த 

குழந்லதநல மருதத்ுவ வசதிகள் சகாண்ே மருதத்ுவமலன என்று டபாற்றப் பே்டுள்ளது. 

 இந்த கணக்சகடுப்பு ‘News Week’ எனுை் இதழினால் வைற்ககாள்ளப் பட்டது. 

 இந்த கணக்ககடுப்பு ‘Statista Inc.’ என்ற இலணய தளதத்ுேன் இமணந்து வைற்ககாள்ளப் 

பட்டது. 

 இந்த கணக்ககடுப்பு ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள், ஐக்கிே ராஜ்ஜிேை், கஜரை்னி, கனடா 

ைற்றுை் இந்திோ ஆகிே நாடுகள் உள்பட 25 நாடுகளில் வைற்ககாள்ளப்பட்டது.  

 

கீழடி அகழாய்வு – 7வது கட்டம் 

 கீழடியின் 7வது கே்ே அகழாய்வில் சிதிலமலேந்த களிமண்ணால் ஆன மூடி ஒன்று  

கண்சேக்கப் பே்டுள்ளது. 

 இது 2600 வருேங்கள் பழலமயானது எனக் கூறப்படுகிறது. 

 இது தண்ணீலரப் பிடிக்க பயன்படும் குமிழியுேன் கூடிய மூடி டபான்ற அலமப்லப 

உலேய மண்பாண்ேத்லத ஒத்துள்ளது. 

 இது மிகவும் சிறிதாக இருப்பதனால் 2600 வருேங்களுக்கு முன்பு இது விலளயாே்டுப் 

சபாருளாகப் பயன்படுதத்ப் பே்டிருக்கலாம்.  

 

மட்பாண்ட ஓடுகள் – ராமநாதபுரம் 

 சிந்து சமசவளி நாகரிகத்தின் எழுதத்ுப் படிவத்லத ஒத்த சவே்சேழுத்துக்கலளக்  

சகாண்ே மே்பாண்ே ஓடுகள் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள உதத்ிரடகாசமங்லக 

என்னுமிேத்தில் கண்சேடுக்கப் பே்டுள்ளன. 

 இதற்கு முன்பு, ராமநாதபுரம் மாவே்ேதத்ில் உள்ள கீழக்கலரயில் டசதுபதி காலத்லதச ்

டசரந்்த திரிசூல முத்திலரயுேன் சீன மே்பாண்ே ஓடுகளும் கண்சேடுக்கப்பே்டு பதிவு 

சசய்யப் பே்டுள்ளன. 

 தற்சபாழுது, உத்திரடகாசமங்லகக்கு அருகில் மரியாபுரதத்ில் உள்ள ஒரு குளத்திற்கு 

அருடக 20 புதிய மே்பாண்ே ஓடுகள் கண்சேடுக்கப் பே்டுள்ளன. 
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மிட்ராக்ளிப் 

 இந்தியாலவச ் டசரந்்த அப்டபாடலா மருத்துவமலனகள் குழுமமானது ஆசியாவிடலடய 

முதல் முலறயாக ஒடர நாளில் அடுத்தடுதத்ு நான்கு மிே்ராக்ளிப் மருதத்ுவச ்சிகிசல்சலய 

சவற்றிகரமாக டமற்சகாண்டு சாதலன பலேத்துள்ளது. 

 இதன் மூலம் ஜப்பானில் ஒரு நாளில் மூன்று டநாயாளிகளுக்கு மிே்ராக்ளிப் உள்லவப்பு 

நலேமுலறகள் டமற்சகாள்ளப்பே்ே சாதலனலய இது முறியடித்துள்ளது. 

 மிே்ராக்ளிப் மருதத்ுவ நலேமுலறயில் பயன்படுத்தப்படும் குலறந்தபே்ச ஊடுருவும் 

சிகிசல்ச முலற என்பது இதயத்லதத் திறந்து சசய்யப்படும் அறுலவ சிகிசல்சக்கு 

அவசியமில்லாமல், கசியும் மிே்ரல் வால்லவச ்சரி சசய்ய உதவுகிறது. 

 அறுலவ சிகிசல்சயில் அபாயத்லதக் சகாண்டுள்ள டநாயாளிகளுக்கு வாழ்வு அளிக்கும் 

மருத்துவ நலேமுலறயாகவும் இது அலமகிறது. 

 இதயச ் சசயலிழப்பு டநாயாளிகளுக்கு மிே்ராக்ளிப் மருதத்ுவ நலேமுலறலயச ்

சசய்வதற்கு இந்தியாவிலிருந்து டதரந்்சதடுக்கப்பே்டு அங்கீகாரம் சபற்ற ஒரு சில 

மருத்துவமலனகளில் அப்டபாடலா மருத்துவமலனகள் முன்னணியில் உள்ளன. 

 பல மருந்துகளால் எந்தசவாரு முன்டனற்றமும் சபறாத இதயச ் சசயலிழப்பு 

டநாயாளிகளுக்கு மிே்ராக்ளிப் மருதத்ுவ நலேமுலறயானது ஒரு தரமான மருத்துவச ்

சிகிசல்ச முலறயாக மாறியிருக்கின்றது. 

 மித்ராக்ளிப் என்பது ஒரு புரே்சிகரமான மருதத்ுவ சாதனமாகும்.  

 இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம் நாே்டில் அறிமுகப்படுதத்ப்பே்ேது. 

 இதயச ்சசயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கக் கூடிய மிே்ரல் வால்வு கசிவுகலளக் சகாண்டு உள்ள 

டநாயாளிகளுக்கு அறுலவ சிகிசல்ச அல்லாத ஒரு மாற்று மருத்துவச ் சிகிசல்ச 

நலேமுலறலய இது வழங்கியுள்ளது. 

 

பதபவந்திரகுல பவளாளர ்மபொதா 

 சமீபதத்ில் பாராளுமன்றம் அரசியலலமப்பு (பே்டியலிேப்பே்ே சாதியினர)் ஆலண 

(திருத்த) மடசாதா, 2021 என்ற மடசாதாவிற்கு  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இம்மடசாதா தமிழ்நாே்டில் ஒரு சில குறிப்பிே்ே மாவே்ேங்களில் வாழும் ஏழு 

பே்டியலிேப்பே்ே சாதியினர ் சமுதாயத்லத “வதவவந்திர குல வவலாளர”் என்பதின் கீழ் 

ககாண்டு வர உள்ளது. 

 அந்த ஏழு சாதிகள் 

o வதவவந்திர குலத்தான் 

o காலாடி 

o குடுை்பன் 

o பள்ளன் 

o பண்ணாடி 

o வத்திரிேன் 

o கமடேன் (திருகநல்வவலி, தூத்துக்குடி, இராைநாதபுரை், புதுக்வகாட்மட, தஞ்சாவூர,் 

திருவாரூர ்ைற்றுை் நாகப்பட்டினை் ஆகிே ைாவட்டங்களில்) 
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 கவவ்வவறு ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றிேப் பிரவதசங்களில் உள்ள பட்டிேலிடப்பட்ட 

சாதியினருக்கான பட்டிேமலக் குறிப்பிடுவதற்கு அரசிேலமைப்புச ்சட்டத்தின் சரத்து 341 

குடிேரசுத் தமலவருக்கு அதிகாரைளித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடதத்க்கதாகுை்.  

 வைலுை், இது இப்பட்டிேமல ைாற்றிேமைக்க பாராளுைன்றத்திற்கு அனுைதி அளித்து 

இருக்கிறது. 

 

ஆபபரஷன் திருவள்ளூர ்

 இந்திய இராணுவப் பலேயானது “ஆபவரஷன் திருவள்ளூர”் என்ற ஒரு நடவடிக்மகயிமன 

வைற்ககாண்டது. 

 இது கிட்டத்தட்ட 10 டன் எலேயுள்ள சவடிக்காத இராணுவ ஆயுதங்கலளப் பாதுகாப்பாக 

அப்புறப்படுத்தும் ஒரு நேவடிக்லக ஆகும்.  

 இந்த நேவடிக்லகயின் முக்கிய டநாக்கம், திருவள்ளூரில் உள்ள கும்மிடிப்பூண்டிலயச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வாழும் குடிமக்களுக்குப் பாதுகாப்பான ஒரு சுற்றுசச்ூழலல 

வழங்குவடத ஆகும். 

 இராணுவப் பலேயின் சதற்கு காவற்பலேயின் கீழ் தக்சிண பாரத் பகுதி இந்த ஆபதத்ான 

நேவடிக்லகலய டமற்சகாள்கிறது.  

 

தமிழ்நாடு – பதரத்ல் நடடசபறும் மாநிலங்களில் அதிக வருவாய்ப் பற்றாக்குடற 

உள்ள மாநிலம் 

 

 ஒரு அறிக்லகயின்படி, வாக்சகடுப்பிற்கு உே்பே்ே மாநிலங்களில், ரூ.65,994 டகாடி 

மதிப்பில் அதிக வருவாய்ப் பற்றாக்குலற உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. 

 இது 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பே்ே நிதிநிலல அறிக்லகயின்படி கூறப் 

படுகிறது. 

 சபாருளாதார அளவின் அடிப்பலேயில், தமிழ்நாே்டின் சபாருளாதாரமானது இந்தியாவில் 

மூன்றாவது சபரிய சபாருளாதாரமாகும்.  

 அதலனயடுதத்ு டமற்கு வங்காளம் (6வது), டகரளா (11வது) அசாம் (17வது) மற்றும் 

புதுசட்சரி (26வது) ஆகியலவ உள்ளன. 
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 ஒே்டு சமாத்தமாக இலவ இந்தியப் சபாருளாதாரதத்ின் 20% பங்காகும். 

 இவ்வறிக்லகயின்படி 2020 ஆம் நிதி ஆண்டு வலரயிலான காலகே்ேத்தில் கேந்த நான்கு 

ஆண்டுகளில் அசாம் மாநிலம் 8.6% என்ற அளவில் அதிகபே்ச சராசரி சபாருளாதார 

வளரச்ச்ிலய அலேந்துள்ளது. 

 டமற்கு வங்காளம் மற்றும் புதுசட்சரி ஆகியவற்றின் சபாருளாதார வளரச்ச்ியானது 

டதசதத்ின் சராசரி வளரச்ச்ி வீதத்திற்கு இலணயாக உள்ளது. 

 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏற்பே்ே சபரும் சவள்ளதத்ின் காரணமாக டகரள 

மாநிலதத்ின் வளரச்ச்ி 6.3% என்ற வீததத்ில் சராசரி டதசிய வளரச்ச்ி வீதத்லத விே 

குலறவாகடவ உள்ளது.  

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

புதுெப்ெரியில் குடியரசுத் தடலவர ்ஆட்சி 

 சமீபதத்ில் புதுசட்சரியில்  நாராயணசாமி அரசு பதவி விலகியலதத் சதாேரந்்து, அங்கு 

குடியரசுத் தலலவர ்ஆே்சி அமல்படுதத்ப் பே்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசிலயலமப்பின் சரதத்ு 239A என்ற பிரிவு ஆனது ஒன்றியப் பிரடதசதத்ில் 

சே்ேமன்றம் மற்றும் அலமசச்ரலவலய அலமக்க வழிவலக சசய்கின்றது. 

 

பதரத்ல் நடத்டத விதிமுடறகள் 

 டதரத்ல் ஆலணயமானது 4 மாநிலங்களில் சே்ேமன்றத் டதரத்லுக்கான முழு 

அே்ேவலணலயயும் சவளியிே்டுள்ளது. 

 டமற்கு வங்காளம், டகரளா, அசாம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 4 மாநிலங்களும் புதுசட்சரி 

ஒன்றியப் பிரடதசமும் இதில் உள்ளேங்கும். 

 டதரத்ல் டததிகள் அறிவிக்கப்பே்ேலதத் சதாேரந்்து டதரத்ல் நேத்லத விதிமுலறகள் (MCC) 

உடனடிோக அைலுக்கு வந்துள்ளன. 

 டதரத்ல் நேத்லத விதிமுலறகள் என்பது அரசிேல் கட்சிகளின் ஒத்துமழப்புடன் 

உருவாக்கப்பட்ட விதிமுமறகமளக் ககாண்ட ஒரு கதாகுப்பாகுை். 

 இந்த அரசிேல் கட்சிகள் தங்களது எண்ணம் ைற்றுை் உணரவ்ு என்ற அளவில் 

வைற்குறிப்பிட்ட (MCC) விதிமுமறகளில் உள்ள ககாள்மககமளப் பின்பற்ற சை்ைதை் 

கதரிவித்து இருக்கின்றன.  

 

சவளிநாடு வாழ் இந்தியரக்ளுக்கு அஞ்ெல் வாக்குகள் இல்டல 

 ஐந்து மாநிலங்களில் நலேசபறவிருக்கும் டதரத்ல்களில் சவளிநாடு வாழ் 

இந்தியரக்ளுக்கு அஞ்சல் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க இயலாது என்று இந்திய டதரத்ல் 

ஆலணயம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஒரு வாக்காளர ்சதாலலதூரத்தில் இருந்து வாக்களிக்கக் கூடிய ஒரு வசதியாகும். 
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 வாக்குச ் சீே்டில் அவரக்ள் விருப்பத்லதப் பதிவு சசய்வதன் மூலம் வாக்காளர ்

வாக்களிப்பர.் 

 பின்னர ் வாக்குகலள எண்ணுவதற்கு முன் வாக்காளர ் அலதத் டதரத்ல் அதிகாரிக்கு 

அனுப்பி லவப்பார.் 

 மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவச ்சே்ேம், 1951 என்ற சே்ேதத்ின் பிரிவு 60 என்பதின் கீழ், ஒருவருக்கு 

அஞ்சல் வாக்குகள் வசதியானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

நகரப் புத்தாக்கப் பரிமாற்றம் 

 வீே்டு வசதி மற்றும் நகர விவகாரங்களுக்கான அலமசச்கமானது 'நகரப் புதத்ாக்கப் 

பரிமாற்றம்' என்ற தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது சிந்தலனயாளரக்ளுக்கு நகரங்கலளத் டதசியளவில் இலணக்கும் ஒரு 

சூழலல வழங்கும். 

 நகரங்களின் வளரந்்து வரும் சவால்களுக்கு இது புதுலமயான தீரவ்ுகலள உருவாக்கும். 

 இது ஒரு வலுவான, சவளிப்பலேயான மற்றும் பயனர ் லமய சசயல்முலற மூலம் 

தீரவ்ுகலளக் கண்டுபிடிப்பது, வடிவலமப்பது மற்றும் சரிபாரப்்பது ஆகியவற்லற  

எளிதாக்கும். 

 டமலும், சபாருத்தமான தீரவ்ுகலளத் டதடுவதற்குச ் சிந்தலனயாளரக்ளுக்கும் 

நகரங்களுக்கும் இலேயிலான தலேகலள இது குலறக்கும். 

 

ஸ்வெ ்முதன்டம இடங்கள் கட்டம் IV 

 ஸ்வச ் முதன்லம இேங்களின் நான்காம் கே்ேத்தின் கீழ் பன்னிரண்டு முக்கிய 

இேங்கலளத் டதரந்்சதடுப்பதாக ஜல் சக்தி அலமசச்கத்தின் குடிநீர ் மற்றும் சுகாதாரத் 

துலற அறிவித்துள்ளது. 

 தளங்கள் மற்றும் அலதச ்சுற்றியுள்ள இேங்களில் சுகாதார மற்றும் தூய்லம தரங்கலள 

டமம்படுதத்ுவதன் மூலம் உள்நாே்டு மற்றும் சவளிநாே்டுப் பாரல்வயாளரக்ளின் 

அனுபவதல்த டமம்படுத்துவலத இந்த முயற்சி டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இதில் பின்வரும் தளங்கள் அேங்கும். 
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காஷ்மீரில் எல்டல தாண்டிய துப்பாக்கிெ ்சூடு 

 இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாே்டு இராணுவங்கள் பிப்ரவரி 24 ஆம் டததி 

நள்ளிரவிலிருந்து எல்லலக் கே்டுப்பாே்டுக் டகாே்டுப் பகுதியில் டபார ் நிறுத்தத்லதக் 

கலேபிடிக்கவும் அலனதத்ு ஒப்பந்தங்கலளயும் கடுலமயாகக் கலேபிடிக்கவும் ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. 

 2003 ஆம் ஆண்டு டபார ் நிறுதத் விதி மீறல்கள் குறித்த ஒப்பந்தம் ஏற்பே்ேதிலிருந்து 

டமற்சகாள்ளப்பே்ே முதலாவது புரிந்துணரவ்ு இதுவாகும். 

 இந்தப் டபார ் நிறுதத் ஒப்பந்தமானது காரக்ில் டபாருக்குப் பிறகு 4 ஆண்டுகள் கழித்து, 

அதாவது 2003 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் டமற்சகாள்ளப் பே்ேது.  

 2003 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 26 அன்று இந்தப் டபார ் நிறுதத் ஒப்பந்தமானது இந்தியா - 

பாகிஸ்தான் நாடுகளின் முதன்லம எல்லலப் பகுதி முழுவதும் நலேமுலறக்கு வந்தது.  

 

ஒரு மாவட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட சபாருள்  

 மத்திய டவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலதத்ுலற அலமசச்கமானது மத்திய உணவு 

பதப்படுதத்ுதல் சதாழிற்துலற அலமசச்கதத்ுேன் ஆடலாசித்து, ஒரு மாவே்ேம் ஒரு 

குறிப்பிே்ே சபாருள் என்ற திே்ேதத்ிற்கான சபாருே்கலள இறுதி சசய்துள்ளது.  

 இந்தப் சபாருே்கள் நாடு முழுவதும் 728 மாவே்ேங்களுக்காக டவண்டி விவசாயம், 

டதாே்ேக் கலல, விலங்குகள், டகாழிப் பண்லண, பால், மீன் மற்றும் நீரவ்ளம், கேல்சார ்

துலற ஆகியவற்றிலிருந்து அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளது. 

 இந்தப் சபாருே்களின் பே்டியலானது மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரடதசங்கள் மற்றும் 

டவளாண் ஆராய்சச்ி லமயம் ஆகியவற்றிேமிருந்து உள்ளடீுகலளப் சபற்ற பின்னர ,் 

இறுதி சசய்யப் பே்டுள்ளது. 

 இந்தப் சபாருே்கள் இந்திய அரசுத் திே்ேங்கலள ஒருங்கிலணப்பதன் மூலம் ஒரு 

சதாகுப்பு அணுகுமுலறயில் ஊக்குவிக்கப்பே உள்ளது. 

 இது சபாருே்களின் மதிப்லப உயரத்த்ுவதற்கு உதவ இருக்கின்றது.  

 டமலும் இதன் முக்கிய டநாக்கம் விவசாயிகளின் வருமானத்லத உயரத்்துவதாகும். 

 அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ள இந்தப் சபாருே்கள் மத்திய உணவுப் பதப்படுதத்ுதல் துலற 

அலமசச்கத்தின் பிரதான் மந்திரி-எப்எம்இ (FME) என்ற திே்ேத்தின் கீழ் ஆதரிக்கப்பே 

இருக்கின்றது. 

 226 மாவே்ேங்களுக்காக பழங்களும் 107 மாவே்ேங்களுக்காக காய்கறிகளும் 105 

மாவே்ேங்களுக்காக நறுமணப் சபாருே்களும் இதில் அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளன. 

 முதன்லம உணவுப் பயிரான சநல் ஆனது 40 மாவே்ேங்களுக்காகவும் டகாதுலம ஆனது 5 

மாவே்ேங்களுக்காகவும் அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளது. 

 

“சுகம்யா பாரத் செயலி” மற்றும் “புடகப்படத் சதாகுப்பிடன அணுகுதல்” 

 மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத் துலற அலமசச்ரான தாவர ் சந்த் சகலாே் 

அவரக்ள் “சுகை்ோ பாரத் கசேலி” ைற்றுை் “புலகப்பேத் சதாகுப்பிலன அணுகுதல்” என்ற 

ஒரு மகவேடு இரண்லேயுை் கதாடங்கி மவதத்ுள்ளார.் 
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 இந்தச ்கசேலி ைற்றுை் மகவேடு இரண்டும் ைாற்றுத் திறனாளிகளின் அதிகாரமளிப்புத ்

துமறயினால் வைை்படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 இது ைாற்றுத் திறனாளிகள் ைற்றுை் முதிேவரக்ள் ஆகிவோருக்கான அணுகல் 

கதாடரப்ான பிரசச்ிமனகள் குறித்துப் பதிவு கசே்ே வழிவமக கசே்கின்றது. 

 இந்தக் மகவபசிச ் கசேலிோனது ைாற்றுத் திறனாளிகளால் எதிரக்காள்ளப்படுை் 

ககாரானா மவரஸ் கதாடரப்ான பிரசச்ிமனகமளயுை் கமளே இருக்கின்றது. 

 இந்தக் மகவேடானது பல்வவறு ைாநிலங்கள்/ஒன்றிேப் பிரவதசங்களிலிருந்து எடுக்கப் 

பட்ட புமகப்படங்களின் ஒரு கதாகுப்பாகுை். 

 இது படங்கள் வடிவில் நல்ல மற்றும் தீே நமடமுமறகள் குறிதத்ு எளிதில் புரிந்து 

ககாள்ளவுை் அணுகல் கதாடரப்ான 10 அடிப்பமட அை்சங்கள் குறித்து ைாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவுை் உருவாக்கப்பட்ட 

பங்குதாரரக்ளுக்கான கூறு ைற்றுை் வழிகாட்டிோகவும் கசேல்படுகின்றது. 

 இந்த கசேலிோனது முக்கிேைான 5 அை்சங்கமள அளிக்கின்றது. இதில் 4 அை்சங்கள் 

அணுகமல வைை்படுதத்ுவது கதாடரப்ானமவோகுை். இதில் 5வது ஆக உள்ளது ககாரானா 

மவரஸ் கதாடரப்ான பிரசச்ிமனகளுக்கான ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக ைட்டுவை 

உள்ள ஒரு சிறப்பு அை்சைாகுை்.  

 

CERA வார உலக ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் தடலடமத்துவ விருது 

 பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி அவரக்ள் CERA வார உலக ஆற்றல் ைற்றுை்  சுற்றுசச்ூழல் 

தலலலமதத்ுவ விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பே உள்ளார.் 

 இது ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் துலறயில் அவரது நீடிதத் மற்றும் உறுதித் தன்லமக்கு 

வழங்கப்பே இருக்கும் ஓர ்அங்கீகாரமாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்ோனது இந்தக் கருதத்ரங்கின் 34வது பதிப்லபக் குறிக்கின்றது.  

 

உலக உயிரி இந்தியா 2021 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுே்பத் துலற புவி அறிவியல் மற்றும் சுகாதார & 

குடுை்ப நலதத்ுமற அமைசச்கத்தின் அமைசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ்்வரத்ன் அவரக்ள் 

காகணாலி வாயிலாக புதுதில்லியில் உலக உயிரி இந்திோ-2021 என்பதின் 2வது 

பதிப்மபத் கதாடங்கி மவதத்ார.் 

 மூன்று நாட்கள் நமடகபறுை் இந்தத் கருத்தரங்கானது உலக சமுதாேத்திற்கும்  வதசிே 

அளவில் இந்திோவிற்கும் டதசிய உயிரித் கதாழில்நுட்பத் துமறயின் வாே்ப்புகள் ைற்றுை் 

உறுதித் தன்மைமே எடுதத்ுக் காட்ட இருக்கின்றது. 

 மூன்று நாட்கள் கால அளவுள்ள இந்த நிகழ்சச்ிோனது டிஜிட்டல் தளை் வாயிலாக 2021 ஆை் 

ஆண்டு ைாரச் ்1 ஆை் வததி முதல் 3 ஆை் வததி வமர நடத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருதத்ுரு, “வாழ்க்மகமே ைாற்றுதல்” (Transforming lives) 

என்பதாகுை். இதன் குறிச ் கசால், “உயிரி அறிவிேலிலிருந்து உயிரிப் கபாருளாதாரை்” 

(Biosciences to Bio-economy) என்பதாகுை்.  
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அரசியல் கட்சிகளின் பதிவு 

 புதிய அரசியல்  கே்சிகள் பதிவு சசய்யப்பேக் டகாருவதற்கான  சபாது அறிவிக்லக 

காலத்லதக் குலறதத்ுள்ளதாக இந்தியத் டதரத்ல் ஆலணயம் கூறியுள்ளது. 

 இது டகாவிே்-19 டநாய்த் சதாற்றினால் ஏற்பே்ே காலதாமதங்கள் காரணமாக 30 

நாே்களிலிருந்து 7 நாே்களாகக் குலறக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த அறிவிக்லக காலத் தளரவ்ானது அசாம், தமிழ்நாடு, டகரளா, புதுசட்சரி மற்றும் 

டமற்கு வங்கத் டதரத்ல்களுக்கான டவே்பு மனுத் தாக்கல் சசய்யப்படுவதற்கான கலேசி 

நாள் வலர சதாேரந்்து அமலில் இருக்கும். 

o அசாம், தமிழ்நாடு, டகரளா மற்றும் புதுசட்சரி ஆகியவற்றிற்கான டவே்பு மனு தாக்கல் 

சசய்யப் படுவதற்கான கலேசி டததி மாரச் ்19 ஆகும்.  

o டமற்கு வங்க மாநிலதத்ில் டவே்பு மனு தாக்கல் சசய்யப்படுவதற்கான கலேசி டததி 

ஏப்ரல் 07 ஆகும். 

 இந்த வழிகாே்டுதலின்படி, விண்ணப்பதாரரக்ள் 30 நாே்களுக்குள் 2 டதசிய மற்றும் 

உள்ளூர ் நாளிதழ்களில் அவரக்ளுலேய கே்சியின் பரிந்துலரக்கப்பே்ே சபயலர 

ஒவ்சவாரு இரண்டு நாே்களுக்கும் டசரத்்து குறிப்பிே டவண்டும். 

குறிப்பு 

 அரசியல் கே்சிகளின் பதிவு சசய்யப் படுதலானது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச ்சே்ேம், 1951 

என்ற சே்ேத்தின் பிரிவு 29A என்பதின் விதிமுமறகளினால் நிரவ்கிக்கப் படுகின்றது. 

 வதரத்ல் ஆமணேத்துடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரிவின் கீழ் பதிவு கசே்ேக் வகாருை் ஒரு 

கட்சிோனது ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச ்சட்டை், 1951 என்பதின் பிரிவு 29A ைற்றுை் இந்திேத ்

வதரத்ல் ஆமணேதத்ின்  சரத்து 324 ஆகியவற்றினால் வழங்கப்பட்டுள்ள 

அதிகாரங்கமளப் பேன்படுத்தி இந்திேத் வதரத்ல் ஆமணேதத்ினால் வமரேறுக்கப் 

பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, தங்கள் கட்சி கதாடங்கப்பட்ட வததியுடன் குறிப்பிட்ட 

காலதத்ிற்குள் வதரத்ல் ஆமணேதத்ிற்கு தங்களது விண்ணப்பத்மதச ் சைரப்்பிக்க 

வவண்டுை்.  
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மக்களடவ-மாநிலங்களடவ சதாடலக்காட்சி இடணப்பு 

 மாநிலங்களலவ மற்றும் மக்களலவத் சதாலலக்காே்சி என்ற 2 சதாலலக்காே்சி 

அலலவரிலசகளானது “சன்சத் கதாமலக்காட்சி” என்ற ஒவர கதாமலக்காட்சி 

அமலவரிமசோக அதிகாரப்பூரவ்ைாக இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைாநிலங்களமவத் கதாமலக்காட்சிோனது நாடாளுைன்றதத்ின் வைலமவயின் 

கசேல்பாடுகமள ஒளிபரப்பப் பேன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 ைக்களமவத் கதாமலக்காட்சிோனது நாடாளுைன்றதத்ின் கீழ் அமவயின் 

கசேல்பாடுகமள ஒலிபரப்பப் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

 தற்கபாழுது சன்சத் கதாமலக்காட்சி என்ற ஒவர குமடயின் கீழ் ைக்களமவத ்

கதாமலக்காட்சிோனது ைக்களமவயின் கசேல்பாடுகமளத் கதாடரந்்து ஒளிபரப்புை் 

என்றுை் ைாநிலங்களமவத் கதாமலக்காட்சிோனது ைாநிலங்களமவயின் 

கசேல்பாடுகமளத் கதாடரந்்து ஒளிபரப்புை் என்றுை் எதிரப்்பாரக்்கப்படுகின்றது.  

 1986 ஆை் ஆண்டு பணிப் பிரிமவச ் வசரந்்த ஓே்வு கபற்ற இந்திே ஆட்சிப் பணி 

அதிகாரிோன ரவி கபூர ் அவரக்ள் ஒரு ஆண்டுக் காலத்திற்கு இந்த சன்சத ் 

கதாமலக்காட்சியின் தமலமைச ்கசேல் அதிகாரிோக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

மிஸ் இந்தியா – 2020 விருது 

 சதலுங்கானாலவச ் டசரந்்த 23 வயதான மானசா வாரணாசி என்பவருக்கு 2020 ஆம் 

ஆண்டின் மிஸ் இந்தியா என்ற சவற்றியாளர ்பே்ேம் சகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இவர ் 2021 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பரில் நலேசபற இருக்கும் 70வது உலக அழகிகள் 

அணிவகுப்புப் டபாே்டியில் இந்தியாவின் சாரப்ாக கலந்து சகாள்ள உள்ளார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் மிஸ் இந்தியா பே்ேம் சவன்ற சுமன் ரத்தன் சிங் ராவ் என்பவர ்இந்த 

ஆண்டுப் டபாே்டியில் சவற்றி சபற்றவரான மானசா வாரணாசிக்கு பே்ேம் சூே்டினார.் 

 இந்த நிகழ்வில் மணிக்கா ஷிடயாகந்த் என்பவர ் 2020 ஆம் ஆண்டின் மிஸ் கிராண்ே் 

இந்தியாவாக உருசவடுத்திருக்கின்றார,் அடத டபால மான்யா சிங் என்பவர ்மிஸ் இந்தியா 

2020 டபாே்டியில் 2வது இேத்லதப் பிடித்துள்ளார.் 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் ொம்பியன் பிரசுரிப்பாளர்  

 இந்து குழுமமானது WAN-IFRA என்ற அலமப்பின் சதற்கு ஆசிய டிஜிே்ேல் ஊேக 

விருதுகளில் 2 தங்கங்கள் மற்றும் 2 சவள்ளிகலளப் சபற்றுள்ளது. 

 இது இந்தக் குழுமத்திற்கு “2020 ஆம் ஆண்டின் சாம்பியன் பிரசுரிப்பாளர”் என்ற சபயர ்

சபறுவதற்கு வழிவலக சசய்துள்ளது. 

 இந்த விருதுகள் டிஜிே்ேல் ஊேகதத்ில், தகவல் சவளியீே்ோளரக்ளால் அலேயப்பே்ே 

சிறப்பான பணிலய அங்கீகரிப்பதற்காக அறிமுகப்படுதத்ப்பே்டுள்ளது. 

 உலக சசய்தி சவளியீே்ோளரக்ள் கூே்ேலமப்பு (WAN-IFRA) என்பது உலகப் 

பத்திரிக்லகயின் ஓர ் உலகளாவிய அலமப்பாகும். 

 இது 120 நாடுகளில் 18,000 பிரசுரிப்பாளரக்ளின் அலமப்லபக் சகாண்டுள்ளது. 
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இடடக்கால இயக்குநர ்– மத்தியப் புலனாய்வு அடமப்பு (CBI) 

 மத்திய அரசானது CBI அலமப்பின் இலேக்கால இயக்குநராக பிரவீன் சின்ஹா என்பவலர 

நியமிதத்ுள்ளது. 

 இவர ்1988 ஆம் ஆண்டு குஜராத் பிரிலவச ்டசரந்்த இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரி ஆவார.்  

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 03 அன்று இப்பதவியிலிருந்து ஓய்வு சபற்ற ஆரட்க சுக்லா 

என்பவரின் இேதத்ிற்கு இவர ்நியமிக்கப்பே்டுள்ளார.் 

 

வாழ்வாதார எளிடமயாக்கல் குறியீடு – 2020  

 மத்திய வீே்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமசச்ரான ஹரத்ீப் சிங் பூரி 

அவரக்ள் வாழ்வாதார எளிலமயாக்கல் குறியீடு – 2020 என்பதின் இறுதித் தரவரிலசலய 

அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 வாழ்வாதார எளிலமயாக்கல் குறியீடு 2020 என்பதின் கீழ் தரவரிலசயானது 1 

மில்லியனுக்கும் டமல் மக்கள் சதாலகலயக் சகாண்டுள்ள நகரங்கள் மற்றும் 1 

மில்லியனுக்கும் குலறவான மக்கள் சதாலகலயக் சகாண்டுள்ள நகரங்கள் 

ஆகியவற்றிற்காக அறிவிக்கப்பே்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் டமற்சகாள்ளப்பே்ே இந்த கள ஆய்வுச ் டசாதலனயில் 11 நகரங்கள் 

பங்டகற்றன. 

 மில்லியன்+ பிரிவில் சிறப்பான சசயல்பாடு சகாண்ே நகரமாக சபங்களூரு நகரம் 

உருசவடுத்துள்ளது. 

 மில்லியனுக்கும் குலறவான மக்கள் உள்ள பிரிவில், சிம்லா முதல் இேத்லதப் 

பிடித்துள்ளது. 

 வாழ்வாதார எளிலமயாக்கல் குறியீடு (EoLI) என்பது வாழ்க்லகத் தரம் மற்றும் நகரப்்புற 

டமம்பாே்டிற்கான பல்டவறு முன்சனடுப்புகளின் தாக்கங்கலள மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு 

ஆய்வுக் கூறாகும். 

 இது வாழ்க்லகதத்ரம், சபாருளாதாரத் திறன் (நகர)், அதன் நிலலப்புத் தன்லம மற்றும் 

தாங்குதன்லம அடிப்பலேயில் இந்தியா முழுவதும் பங்கு சபற்ற நகரங்களின் ஒரு 

விரிவான புரிதலல அளிக்கின்றது. 

நகராட்சி செயல்பாடட்ுக் குறியீடு (MPI) 

 EoLI குறியீே்லேப் டபான்று, MPI 2020 என்பதின் கீழ் ஆய்வுச ் சசயல்திே்ேமானது 

நகராே்சிகளில் உள்ள மக்கள்சதாலகயின் அடிப்பலேயில், அவற்லற வலகப்படுதத்ி 

உள்ளது. 

 அலவ மில்லியன்+ (மில்லியன் மக்கள் சதாலகக்கு அதிகமாக உள்ள நகராே்சிகள்) 

மற்றும் மில்லியனுக்கும் குலறவாக உள்ள நகராே்சிகள் என்று வலகப்படுத்தப் பே்டு 

உள்ளன. 

 MPI குறியீே்டின் “மில்லியனுக்கும் குலறவாக உள்ள மக்கள் சதாலகப் பிரிவில்” புதுதில்லி 

நகராே்சி ஆலணயம் முதல் இேத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 மில்லியன் + மக்கள் சதாலகப் பிரிவில் MPI குறியீே்டில் இந்தூர ்முதல் இேத்லதப் பிடிதத்ு 

உள்ளது. 
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MTRC முடற 

 இந்திய இரயில்டவயின் டமற்கு இரயில்டவ மண்ேலமானது (மும்லப நகரப்்புற இரயில்) 

நேமாடும் இரயில் டரடிடயா தகவல் (MTRC) முலறலய அறிமுகப் படுதத்ி உள்ளது. 

 இது திறனுள்ள தகவல் சதாேரப்ின் மூலம் இரயில் விபதத்ுகலளத் தடுப்பதில் முக்கியப் 

பங்காற்ற இருக்கின்றது. 

 இது கே்டுப்பாே்டு லமயம் மற்றும் நிலலய அதிகாரியுேன் இரயில் ஒே்டுநரின் உேனடி 

மற்றும் சதாேர ்இலேயீே்டிற்கு வழிவலக சசய்கின்றது. 
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பதசியக் குழு 

 இந்தியா சுதந்திரம் அலேந்ததின் 75 ஆண்டுகலள நிலனவு கூரும் வலகயில் டதசிய 

அளவில் டதசியக் குழு ஒன்று அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இது 259 உறுப்பினரக்லளக் சகாண்ே ஒரு உயரம்ே்ே டதசியக் குழுவாகும். 

 இந்தக் குழுவில் மத்திய அலமசச்ரக்ள், முதலலமசச்ரக்ள், ஆளுநரக்ள் மற்றும் பல்டவறு 

அரசியல் கே்சிகலளச ்டசரந்்த தலலவரக்ள் உள்ளனர.் 

 இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினமானது அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ே் 15 ஆம் டததி 

சகாண்ோேப்பே இருகின்றது. 

 இந்த 75வது சுதந்திர தினக் சகாண்ோே்ேங்கள் ஆகஸ்ே் 15 ஆம் டததிக்கு முன்பாக, 

அதாவது 75 வாரங்களுக்கு முன்னதாக இந்த மாதம் 12 ஆம் டததியன்று சதாேங்கத ்

திே்ேமிேப் பே்டுள்ளது. 

 மாரச் ் 12 ஆம் டததியானது மகாத்மா காந்தி தலலலமயிலான வரலாற்றுப் புகழ்சபற்ற 

உப்பு சதத்ியாக்கிரகத்தின் 91வது ஆண்டு விழாலவக் குறிக்கின்றது. 

 

சிவப்பு அரிசி 

 இந்தியாவின் அரிசி ஏற்றுமதித் திறனுக்கு ஊக்கமளிக்கும் விதமாக, ‘சிவப்பு அரிசியின்’ 

முதலாவது சரக்குப் சபே்ேகமானது அசமரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி சசய்யப் பே்ேது. 

 இந்த அரிசி வலகயானது ‘பாடவா தன்’ - அசாம் உணவின் ஒருங்கிலணந்த பகுதி என்று 

அலழக்கப் படுகின்றது. 

 அசாமின் பிரம்மபுத்திரா பள்ளதத்ாக்கில் ‘சிவப்பு அரிசியானது’ சாகுபடி சசய்யப் 

படுகின்றது. 

 இது எந்தசவாரு இரசாயன உரத்லதயும் பயன்படுத்தாமல் சாகுபடி சசய்யப் படுகின்றது. 

 இதில் இரும்புசச்த்து நிலறந்துள்ளது. 

 டவளாண் மற்றும் பதப்படுதத்ப்பே்ே உணவுப் சபாருே்கள் ஏற்றுமதி டமம்பாே்டு 

ஆலணயமானது (APEDA - Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) 

அரிசி ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றத்தின் (REPF - Rice Export Promotion Forum) மூலம் அரிசி 

ஏற்றுமதிலய ஊக்குவிக்கின்றது. 

 REPFயானது அரிசித் சதாழிற்துலற, ஏற்றுமதியாளரக்ள், APEDA மற்றும் வரத்்தக 

அலமசச்கத்தின் அதிகாரிகள் ஆகிடயாலர உள்ளேக்கியுள்ளது. 

 இது அரிசி உற்பதத்ி சசய்யும் மாநிலங்களான டமற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரடதசம், 

பஞ்சாப், ஹரியானா, சதலுங்கானா, ஆந்திரப் பிரடதசம், அசாம், சத்தீஸ்கர ்மற்றும் ஒடிசா 

ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து விவசாய இயக்குநரக்லளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

சுவெத்ா ொரத்ி ெமூகம் 

 இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்லம அறிவியல் ஆடலாசகர ் அலுவலகம் தனது 

அலுவலகத்தின் “கழிவிலிருந்து வளம் (சசாத்து)” என்ற திே்ேத்தின் கீழ் “சுவசத்ா சாரத்ி 

சமூகம்” என்ற ஒன்லறத் சதாேங்கியுள்ளது. 
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 இது அறிவியல் ரீதி மற்றும் நீடிதத் நிலல ஆகிய வலகயில் கழிவு டமலாண்லமயில் உள்ள 

மகதத்ான சவாலலச ்சமாளிப்பதில் ஈடுபே்டுள்ள மாணவரக்ள், சமூகத் சதாழிலாளரக்ள் / 

சுயஉதவிக் குழுக்கள் மற்றும் நகராே்சி / சுகாதாரத் சதாழிலாளரக்ள் ஆகிடயாலர 

அங்கீகரிப்பதற்காகத் சதாேங்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சமூகதத்ின் கீழ் வழங்கப்படும் மூன்று வலகயான விருதுகள் பின்வருமாறு 

 வலக A: கழிவு டமலாண்லம சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடும் 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு 

வலரயிலான பள்ளி மாணவரக்ளுக்கான விருது. 

 வலக பி: கழிவு டமலாண்லம சமூகப் பணிகளில் ஈடுபே்டுள்ள கல்லூரி 

மாணவரக்ளுக்கான (இளங்கலல, முதுகலல, ஆராய்சச்ி மாணவரக்ள்) விருது. 

 வலக சி: சமூகத்தில் பணிபுரியும் குடிமக்கள் மற்றும் தங்கள் டவலலத் டதலவகள் / 

விளக்கங்களின் கீழ் குறிப்பிேப் பே்டுள்ள வரம்புகளுக்கு அப்பால் பணிபுரியும் சுய உதவிக் 

குழுக்கள், நகராே்சி அல்லது சுகாதாரத் சதாழிலாளரக்ள் ஆகிடயாருக்கான விருது. 

கழிவிலிருந்து வளம்  

 கழிவிலிருந்து வளம் என்ற திே்ேம் என்பது ஆற்றலல உருவாக்குவதற்கும் சபாருே்கலள 

மறுசுழற்சி சசய்வதற்கும் வளங்கலளப் பிரிதச்தடுப்பதற்கு டவண்டி கழிவுகலளச ்

சுத்திகரிப்பதற்கும் டதலவப்படும் சதாழில்நுே்பங்கலள அலேயாளம் கண்டு,  அவற்லற 

டமம்படுத்த மற்றும் அவற்லறப் பயன்படுதத்ுவதற்கு உதவும் ஒரு திே்ேம் ஆகும். 

 இது பிரதமரின் அறிவியல், சதாழில்நுே்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆடலாசலனக் குழுவின் 

(PM-STIAC - Prime Minister’s Science, Technology, and Innovation Advisory Council) ஒன்பது டதசியத ்

திே்ேங்களில் ஒன்றாகும். 

 

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினப் பயிரக்ள் (GMO) குறித்த FSSAI வழிகாட்டுதல்கள் 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆலணயமானது (FSSAI) இறக்குமதி 

சசய்யப்படும் உணவுப் பயிரக்ளில் 1% அளவில் மரபணு மாற்றப்பே்ே உயிரிப் சபாருே்கள் 

இருப்பதற்கான அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்லப ஏற்படுத்த ஆலண பிறப்பித்துள்ளது. 

 இது உணவு மற்றும் சில இதர நுகரவ்ுப் சபாருே்களில் GMO கூறுகளின் சுழிய (பூஜ்ஜிய) 

இருப்பிற்கான விவாததத்ிற்கு இேமளிக்கின்றது. 

 இறக்குமதி சசய்யப்பே்ே நுகரவ்ுப் சபாருே்களில் GMO நிலலகலள ஒழுங்குபடுதத்ும் 

பணியானது சதாேக்கத்தில் மதத்ிய சுற்றுசச்ூழல் அலமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள மரபணுப் 

சபாறியியல் மதிப்பீே்டுக் குழுவின் கீழ் இருந்தது.  

 

 தற்சபாழுது இது 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத் துலற 

அலமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள FSSAI அலமப்பின் கே்டுப்பாே்டின்  கீழ் உள்ளது. 
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 GMO மூலக்கூறில் மரபணுப் சபாருளானது மரபணுப் சபாறியியல் சதாழில்நுே்பங்கலளப் 

பயன்படுத்தி மாற்றியலமக்கப்படும் அல்லது அலவ சசயற்லகயான முலறயில் 

உருவாக்கப்படும்.  

 

முதலாவது முடிவுகள் அடிப்படடயிலான நிதிநிடல அறிக்டக 

 ஜாரக்்கண்ே் மாநில அரசானது முதன்முலறயாக முடிவுகள் அடிப்பலேயிலான நிதிநிலல 

அறிக்லகலயச ்சமரப்்பித்துள்ளது. 

 இந்த நிதிநிலல அறிக்லகயில், அலனதத்ுத் துலறகளுக்கும் குறிப்பிே்ே காலதத்ிற்குள் 

சசய்து முடிக்கப்பே டவண்டிய குறிப்பிேத்தக்க இலக்குகளும் சபாறுப்புகளும் வழங்கப் 

பே்டுள்ளன. 

 இந்த இலக்குகலள அலேய எடுக்கப் பே்ே முடிவுகள் 2022 ஆம் நிதியாண்டின் முடிவில் 

மதிப்பிேப் படும்.  

 இந்த முலறயில் நிதிநிலல அறிக்லகலயச ் சமரப்்பித்தலானது 2007-08 ஆம் நிதிநிலல 

அறிக்லகயிலிருந்துப்  பரிந்துலரக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த முலறயின் கீழ், ஒவ்சவாரு துலறலயக் லகயாளும் ஒவ்சவாரு அலமசச்கமும் 

முதல்நிலல முடிவுகள் அடிப்பலேயிலான நிதிநிலல அறிக்லகலய நிதி 

அலமசச்கத்திற்குச ்சமரப்்பிக்க டவண்டும். 

 இந்த நிதிநிலல அறிக்லகயானது நிதிநிலல அறிக்லகயின் (பே்சஜே்) சசலவினம், 

முடிவுகள் மற்றும் விலளவுகள் ஆகியவற்றிற்கிலேடய ஒருங்கிலணப்புத் தன்லமலய 

ஏற்படுதத்ும் டநாக்கதத்ுேன் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றது. 

 

3 தடலடமத் திட்டங்கள் 

 மத்தியப் சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் டமம்பாே்டுத் துலற அலமசச்கமானது 3 

தலலலமத் திே்ேங்களின் கீழ் முக்கியமான திே்ேங்கலள வலகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த அலமசச்கமானது சக்தித் திே்ேம், டபாஷான் 2.0 திே்ேம், வாத்சல்யா திே்ேம் ஆகிய 3 

தலலலமத் திே்ேங்களின் கீழ் தனது அலனத்து முக்கியமான திே்ேங்கலளயும் 

வலகப்படுதத் முடிவு சசய்துள்ளது.  

 டபாஷான் 2.0 என்ற திே்ேமானது ஊே்ேசச்தத்ுப் சபாருே்கள், வரம்புகள், விநிடயாகம் 

மற்றும் முடிவுகலள வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள் மற்றும் நேவடிக்லககளின் மீது 

கவனம் சசலுதத் இருக்கின்றது. 

 வாதச்ல்யா திே்ேமானது நாடு முழுவதும் குழந்லத நலப் பணிகள் மற்றும் குழந்லதப் 

பாதுகாப்புப் பணிகலள டமற்பாரல்வயிே உள்ளது. 

 சக்தித் திே்ேத்தின் கீழ் உள்ளேங்கியுள்ள திே்ேங்கள் பின்வருமாறு 

o ஒற்மறத் தகவல் மைேை் 

o ைகிளா காவல் துமறத் தன்னாரவ்லர ்

o வபட்டி பசச்ாவவா வபட்டி பதாவவா 

o கபண்கள் உதவி எண் 

o பிரதான் ைந்திரி மாத்ரு வந்தனா வோஜனா 

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


                   
 

35 
 

நகராட்சி செயல்பாட்டுக் குறியீடு – 2020  

 நகராே்சி சசயல்பாே்டுக் குறியீோனது (MPI) எளிதில் வாழ்வதற்கான குறியீே்டுேன் 

டசரத்்து சவளியிேப் பே்டுள்ளது.  

 இது டசலவகள், நிதி, சகாள்லக, சதாழில்நுே்பம் மற்றும் நிரவ்ாகம் ஆகியவற்றில் 

நகராே்சிகளில் உள்ளாே்சி அரசாங்கங்களின் சசயல்பாடுகலள ஆய்வு சசய்யக் 

டகாருகின்றது.  

 இது உள்ளாே்சி நிரவ்ாகச ் சசயல்பாடுகளில் கடினத் தன்லமலய மதிப்பீடு சசய்யவும் 

அதலன எளிலமப்படுத்தவும் டகாருவடதாடு சவளிப்பலேத் தன்லம மற்றும் 

சபாறுப்புலேலம ஆகியவற்லறயும் ஊக்குவிக்கச ்சசய்கின்றது. 

 எளிதில் வாழ்வதற்கான குறியீோனது முடிவுகள் அடிப்பலேயிலான குறிகாே்டிகலள 

இலணக்கச ் சசய்யும் டவலளயில் நகராே்சி சசயல்பாே்டுக் குறியீோனது உள்ளீே்டுக் 

குறிகாே்டிகள் குறித்த விளக்கங்கலள எடுதத்ுலரக்கின்றது. 

 MPI – 2020 குறியீோனது நகராட்சிகளின் ைக்கள் கதாமகயின் அடிப்பமடயில் மில்லிேன்+ 

ைக்கள் கதாமக ககாண்ட நகராட்சிகள் (மில்லிேன் ைக்கள் கதாமகக்கு வைல் ககாண்ட 

நகராட்சிகள்) ைற்றுை் மில்லிேன் ைக்கள் கதாமகக்குை் குமறவான ைக்கள் கதாமகமேக் 

ககாண்ட நகராட்சிகள் என வமகப்படுத்துகின்றது.  

 மில்லிேன்+ பிரிவில், இந்தூர ் நகராட்சிோனது முதலிடத்தில் தரவரிமசப் படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது. அதற்கடுதத்ு சூரத ் ைற்றுை் வபாபால் ஆகிே நகராட்சிகள் தரவரிமசப் 

படுதத்ப் பட்டுள்ளன. 

 மில்லிேனுக்குை் குமறவான ைக்கள் கதாமகமேக் ககாண்ட பிரிவில், புது தில்லி 

நகராட்சி ஆமணேைானது முதலிடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது. அதற்கடுத்து திருப்பதி ைற்றுை் 

காந்தி நகர ்ஆகிே நகராட்சிகள் தரவரிமசப் படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 

 

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


                   
 

36 
 

காட்டுத் தீ குறித்த இந்தியாவின் வன ஆய்வறிக்டக (FSI) 

 இந்தியாவில் வன ஆய்வு நிறுவனமானது நாே்டில் ஏற்பே்டு வரும் காே்டுத் தீ குறித்த ஓர ்

அறிக்லகலய சவளியிே்டுள்ளது.  

 காே்டுத் தீ ஆனது உலக அளவில் முக்கியத்துவம் சபற்று வரும் ஒரு பிரசச்ிலனயாகும்.  

 பல்டவறு நாடுகளில், காே்டுத் தீ ஆனது பல்டவறு பகுதிகளில் பரவி எரிந்து சகாண்டு 

இருக்கின்றது. தீ ஏற்படும் காலமானது புவி சவப்பமயமாதல் காரணமாக அதிகரிதத்ுக் 

சகாண்டே இருக்கின்றது.  

முக்கிய அம்ெங்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 மற்றும் மாரச் ்1 ஆகிய தினங்களுக்கு இலேப்பே்ே காலப் 

பகுதியில் ஒடிசாவில் குலறந்தது 5,291 காே்டுத் தீ நிகழ்வுகள் பதிவு சசய்யப் பே்டு உள்ளன.  

இது நாே்டில் ஏற்பே்ே மிக அதிக அளவிலான நிகழ்வு ஆகும். 

 மகுவா மலரக்ள் மற்றும் சகண்டு இலலகளின் டசகரிப்பு, இேப்சபயரவ்ு டவளாண்லம 

மற்றும் வனப் பகுதிகளில் கால்நலேகலள டமய்தத்ல் ஆகியலவ ஒடிசாவில் காே்டுத் தீ 

ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணங்களாகும்.  

 FSI தரவின் படி இவத காலக் கட்டதத்ில் கதலுங்கானாவானது 1527 நிகழ்வுகளுடன் 2வது 

அதிக தீ விபத்துகமளப் பதிவு கசே்துள்ளது.  

 அதற்கடுதத்ு ைதத்ிேப் பிரவதசை் (1507) ைற்றுை் ஆந்திரப் பிரவதசை் (1292) ஆகிேவற்றில் 

அதிக தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

 

 

அம்ரித் மகா உற்ெவம் 

 “அம்ரித் மகா உற்சவமானது” இந்தியா சுதந்திரம் அலேந்து 75 ஆண்டு காலம் ஆனலத 

அனுசரிப்பதற்காகக் சகாண்ோேப்படுகின்றது. 

 இது நாடு முழுவதும் 75 இேங்களில் 75 வாரங்களுக்குக் சகாண்ோேப்பே இருக்கின்றது. 

 இந்த சிறப்புமிகு திருவிழாவானது மாரச் ்12 ஆம் டததி முதல் குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் 

உள்ள சபரம்தி ஆசிரமதத்ிலிருந்து சதாேங்கப்பே இருக்கின்றது.  

 

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


                   
 

37 
 

பிரதான் மந்திரி சுவஸ்திய சுரக்ொ நிதி   

 மத்திய அலமசச்ரலவயானது பிரதான் மந்திரி சுவஸ்திய சுரக்சா என்ற நிதிலய ஒடர 

காலாவதியாகாத ஒரு ஒதுக்கப்பே்ே நிதியாகப் பயன்படுதத்ப் படுவதற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கி உள்ளது. 

 இதன் முக்கியப் பயன்பாடுகள் தற்கபாழுது  இருக்கின்ற வளங்களின் மூலை் நாடு 

தழுவிே ைற்றுை் குமறந்த விமலயில் சுகாதார நலத்மத அணுகுவமத வைை்படுத்தச ்

சசய்வடதாடு, இந்தத் கதாமகமே அந்த நிதிோண்டின் முடிவில் காலாவதிோகாைல் 

இருப்பமத உறுதி கசே்வது ஆகியனவாகும். 

 இந்த நிதிோனது ைத்திே சுகாதாரம் ைற்றுை் குடுை்ப நலத் துமற அமைசச்கத்தினால் 

நிரவ்கிக்கப்பட்டுப் பராைரிக்கப்படுகின்றது.  

 இந்த நிதியின் மூலை் கிமடக்குை் வருைானைானது சுகாதாரத் துமற அமைசச்கத்தின் 

பின்வருை் முதன்மைத் திட்டங்களுக்காகப் பேன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

o வதசிே சுகாதாரத் திட்டை் 

o ஆயுஷ்ைான் பாரத் – சுகாதார ைற்றுை் நல மைேங்கள் 

o ஆயுஷ்ைான் பாரத் – பிரதான் ைந்திரி ஜன் ஆவராக்கிே வோஜனா 

 வைலுை் இந்த நிதிோனது சுகாதார அவசர நிமலகளின் வபாது அவசர கால & வபரிடர ்

காலத ்தோரந்ிமல மற்றும் மீட்பு ஆகிேவற்மறயுை் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 வைலுை் இது நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான இலக்குகமள வநாக்கிேச ்கசேல்பாடுகமள அமடதல் 

ைற்றுை் வதசிே சுகாதாரக் ககாள்மக – 2017 என்பதின் இலக்குகமள அமடதல் 

ஆகிேவற்மறயுை் வநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவில் மின்ொர வாகன நிதிடயத் திரட்டுதல் குறித்த அறிக்டக 

 நிதி ஆடயாக் மற்றும்  இந்திய ராக்கி மலலப் பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியலவ இலணந்து 

“இந்திோவின் மின்சார வாகனத்திற்கான நிதிமேத் திரட்டுதல்” என்ற ஒரு புதிே 

அறிக்மகமே கவளியிட்டுள்ளன. 

 இந்த அறிக்மகோனது மின்சார வாகனங்கலள வநாக்கிய இந்திோவின் நகரவ்ில் 

நிதிோதாரத்தின் பங்மக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

 

மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிடலயம் 

 இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் உற்பதத்ி நிலலயமானது 

சதலுங்கானாவில் சபே்ேபள்ளி மாவே்ேத்தில் உள்ள ராமகுண்ேதத்ில் சசயல்பாே்டிற்குக் 

சகாண்டு வரப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 இது டதசிய அனல் மின் கழகத்திற்குச ் சசாந்தமானதாகும் (NTPC - National Thermal Power 

Corporation). 

 ராைகுண்டத்தில் உள்ள இந்த மின் ஆமலயின் திறன் 100 கைகாவாட் ஆகுை். 

 இமதத் தவிர, இந்தக் கழகைானது வகரளாவில் உள்ள காயை்குளை் எரிவாயு ஆமலயில் 92 

கைகா வாட் மிதக்குை் அலகு ைற்றுை் விசாகப் பட்டினத்தில் சிை்ஹாதத்ிரி மின் ஆமலயில் 

25 கைகா வாட் மின் அலகு ஆகிய இரண்லேயும் அமைத்துக் ககாண்டு இருக்கின்றது. 
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NTPC 

 NTPC நிறுவனை் ஆனது மின்சார உற்பதத்ி ைற்றுை் அது கதாடரப்ான வணிக 

நடவடிக்மககளில் ஈடுபடுை் இந்திேப் கபாதுத் துமற நிறுவனைாகுை். 

 இது நிறுவனங்கள் சட்டை், 1956 என்ற சே்ேத்தின் கீழ் இமணக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனைாகுை். 

இது இந்திே அரசினால் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. 

 இதன் தமலமைேகை் புது தில்லியில் அமைந்துள்ளது. 

 இது இந்திோவில் உள்ள மிகப்கபரிே மின் நிறுவனைாகுை். 

 

பிபிசி விருதுகள் 

 டகரளாலவச ்டசரந்்த நீளம் தாண்டும் வீரர ்மற்றும் ஒலிம்பிக் வீரரான அஞ்சு பாபி ஜாரஜ்் 

அவரக்ள் இந்தியாவில் சிறந்த தேகள வீரருக்கான பிபிசி வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்

விருதிலன சவன்றுள்ளார.் 

 அஞ்சு பாபி ஜாரஜ்் அவரக்ள் டகரளாவின் டகாே்ேயதத்ில் உள்ள சங்கனாசட்சரிலயப் 

பூரவ்ீகமாகக் சகாண்ேவராவார.் 

 இவர ்பாரஸீில் 2003 ஆம் ஆண்டில் நலேசபற்ற உலகத் தேகள சாம்பியன்ஷிப் டபாே்டியில் 

நீளம் தாண்டுதலில் 6.70 மீே்ேலரத் தாண்டி சவள்ளிப் பதக்கத்லத சவன்று உள்ளார.் 

 உலகத் தேகள சாம்பியன்ஷிப்பில் ஒரு பதக்கத்லத சவன்ற முதலாவது இந்தியத் தேகள 

வீரர ்இவராவார.் 

 சசஸ் சாம்பியன் கிராண்ே் மாஸ்ேரான டகாடனரு ஹம்பி அவரக்ள் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிபிசி இந்திய விலளயாே்டு வீரர ்என்ற விருதிலன சவன்றுள்ளார.் 

 துப்பாக்கி சுடும் வீரரான மானு டபக்கர ்அவரக்ள் பிபிசியின் இந்த ஆண்டிற்கான வளரந்்து 

வரும் வீரர ்என்ற விருதிலன சவன்றுள்ளார.் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் பிபிசியானது டகரளாலவச ்டசரந்்த ஒலிம்பிக் வீராங்கலனயான பி.டி. 

உஷாவிற்கு வாழ்நாள் சாதலனயாளர ்விருதிலன வழங்கி சகௌரவிதத்து. 

 

ஐஎன்எஸ் கரன்ஞ் 

 இந்தியக் கேற்பலேயின் டரோரில் புலப்போமல் மலறயவல்ல சதாழில்நுே்பத்லதக் 

சகாண்டுள்ள ஸ்காரப்ீன் வலகலயச ்டசரந்்த மூன்றாவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் 

கரன்ஞ் என்ற கப்பலானது மும்லபயில் பணியில் டசரக்்கப்பே்ேது. 

 இது கேலின் டமற்பரப்பில் அல்லது கேலுக்கடியில் எந்தடவார ் அசச்ுறுத்தலலயும் 

சமாளிப்பதற்கான திறனுள்ள ஆயுதங்கள் மற்றும் உணரவ்ிகள் ஆகியவற்லறக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 6 ஸ்காரப்ீன் வகுப்லபச ் டசரந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் பிரான்சு நாே்டு நிறுவனமான 

‘Direction des Constructions Navales’ என்ற நிறுவனதத்ின் ஒதத்ுலழப்புேன் மும்லபயில் உள்ள 

மசகான் கப்பல் கே்டும் நிறுவனதத்ினால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பே்டு வருகின்றது. 

 ஐஎன்எஸ் கரன்ஞ் ஆனது இந்தியக் கேற்பலேயில் டசரக்்கப்பே்டுள்ள மூன்றாவது கல்வாரி 

வகுப்லபச ்டசரந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலாகும். 
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 2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர ் மாததத்ில் பணியில் டசரக்்கப்பே்டுள்ள ஸ்காரப்ீன் 

வகுப்லபச ்டசரந்்த முதலாவது நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் ஐஎன்எஸ் கல்வாரி ஆகும். 

 அதலனத் சதாேரந்்து ஐஎன்எஸ் கந்டதரி ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு சசப்ேம்பர ்மாததத்ில்  

பணியில் டசரக்்கப்பே்டுள்ளது.  

 ஐஎன்எஸ் கல்வாரி மற்றும் ஐஎன்எஸ் கந்டதரி ஆகிய இரண்டும் தற்சபாழுது பணிச ்

டசலவயில் உள்ளன. 

 இந்தத் திே்ேதத்ின் ஒரு பகுதியாக உள்ள மீதமுள்ள அலனத்து நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களும் 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்குள் கே்ேப்பே்டு வழங்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 ஐஎன்எஸ் டவலா மற்றும் ஐஎன்எஸ் வாகிர ் ஆகியலவ தற்சபாழுது கேற்பணிச ் 

டசாதலனயில் உள்ளன. 

 ஐஎன்எஸ் வாக்சீர ்ஆனது தற்சபாழுது கே்ேலமக்கப்பே்டு வருகின்றது. 

 

 

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (OBC) இடஒதுக்கீடு 

 OBC வகுப்பினருக்கான இேஒதுக்கீோனது பே்டியல் இனதத்வர ் (SC) மற்றும் 

பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினருக்கு (ST) என்று அரசிேலமைப்பு மூலைாக வழங்கப் பட்ட 

இடஒதுக்கீட்மடப் வபால் அல்லாைல், சட்டப்பூரவ்ைாக ைட்டுவை இருக்கும் என்று இந்திே 

உசச் நீதிைன்றை் அறிவித்துள்ளது.  

 வைலுை் இது கதாடரப்ுமடே உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் SC/ST/OBC பிரிவினரில் 50% 

இடங்கள் முழுவமதயுை் SC ைற்றுை் ST பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டால்/எடுதத்ுக் 

ககாண்டால் OBC பிரிவினருக்கு வைலுை் இடஒதுக்கீடு வழங்க வவண்டுை் என்ற வகள்வி 

எதுவும் எழாது என்றுை் கூறியுள்ளது.  

 OBC பிரிவினரக்ளுக்கான இடஒதுக்கீட்டு அளவானது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளுக்கு மே்டுடம அளிக்கப்பட வவண்டுை்.  

 ஒரு ைாநிலதத்ிற்குள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்டவரக்ளின் நிமல 

ைற்றுை் அவரக்ளின் தாக்கங்கள் குறிதத்ு ஒரு விரிவான ஆே்விமன வைற்ககாள்ளச ்

சசய்வதற்காக ஒரு பிரத்திவேக ஆமணேை் ஒன்மற அமைக்க வவண்டுை்.  

 ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குத் வதமவோன இடஒதுக்கீட்டு 

விகிதைானது அந்த ஆமணேதத்ின் பரிந்துமரகளின் படி குறிப்பிடப்படுை். 
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12 சபாதுத்துடற நிறுவனங்கள் (PSU) – தனியாரம்யமாக்கம்  

 நிதி ஆவோக்கானது தனிோரை்ேைாக்கை் கசே்ேப்பட வவண்டிே PSU நிறுவனங்கள் 

குறித்த தனது முதலாவது பட்டிேமலச ்சைரப்்பிதத்ுள்ளது.  

 இந்தப் பட்டிேலானது முதலீடு ைற்றுை் கபாதுச ்கசாத்துகள் வைலாண்மைத் துமற (DIPAM - 

Department of Investment and Public Asset Management) ைற்றுை் முதலீட்டு விலக்கல் குறித்த 

கசேலாளரக்ளின் முக்கிேக் குழு (Core Group of Secretaries on Divestment) ஆகிேவற்றால் 

ஆே்வு கசே்ேப்பட உள்ளது. 

 முதலீட்டு விலக்கல் குறித்த கசேலாளரக்ளின் முக்கிேக் குழுவானது  அமைசச்ரமவச ்

கசேலாளரினால் தமலமை தாங்கப்படுை் 

 

4வது உலகளாவிய ஆயுர்பவத விழா 2021 

 இது ஆயுரட்வதத்லத ஒரு உலகளாவிய சிகிசல்சத் திே்ேமாக காண்பிக்கிறது. 

 இந்திய வரத்த்க மற்றும் சதாழில்துலறக் கூே்ேலமப்பானது இதற்கான திருவிழா மற்றும் 

சதாழில்துலறப் பங்காளியாகும். 

 சரவ்டதச ஆயுரட்வத கருத்தரங்கானது “Strengthening Host Defence System – Ayurveda A Potential 

Promise” என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 

 "Globalizing Ayurveda – Scope, Challenges and Solutions" என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் சரவ்டதச 

பிரதிநிதிகள் சலப ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 

 உலகளாவிய வணிகச ் சந்திப்பானது “Global Ayurveda Pharmacy – Practices, Possibilities and 

Policies” என்ற கருத்துருவின் கீழ் ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 

 

ொகித்ய அகாடமி விருது 2020 

 சாகிதய் அகாேமி “2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சாகிதய் அகாேமி விருது” சவன்ற நபரக்ளின் 

சபயரக்லள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த விருது இலக்கியப் பின்னணியில் மிகச ்சிறந்த புத்தகங்களுக்கு வழங்கப் படுகிறது. 

 24 முதன்லம இந்திய சமாழிகளில் ஏடதனும் ஒரு சமாழியில் சவளியிேப்பே்ே இலக்கியப் 

பலேப்புகளுக்கு இது வழங்கப் படுகிறது. 

 ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அரசியலலமப்பின் எே்ோவது பே்டியலில் இருக்கும் 22 

சமாழிகளும் இதில் அேங்கும். 

 ஆங்கிலத்தில் “When God is a Traveller” என்ற கவிலதத் சதாகுப்பிற்காக சுப்பிரமணியம் 

அவரக்ள் இந்த விருலத சவன்றுள்ளார.் 

 கன்னே சமாழியில் “ஸ்ரீ பாஹுபலி அஹிம்சா திக்விஜயம்” என்ற காவியக் கவிலதக்கு 

டவண்டி வீரப்ப சமாய்லி டதரந்்சதடுக்கப் பே்டுள்ளார.் 

 தமிழ் எழுத்தாளர ் இமயம் தனது ‘சசல்லாத பணம்’ என்ற புதினதத்ிற்காக 2020 ஆம் 

ஆண்டின் சாகித்ய அகாேமி விருலத சவன்றுள்ளார.் 

 அவர ்தன்லன திராவிே இயக்கத்தின் எழுதத்ாளர ்என்று அலழதத்ுக் சகாள்கிறார.் 

 இந்த விருலத சவன்ற தமிழ்நாே்டின் ‘நடு நாடு’  எனப்படும் கேலூர,் விழுப்புரம் மற்றும் 

ஆற்காடு ஆகிய மாவே்ேங்களில் இருந்து வந்த முதல் எழுத்தாளர ்இவராவார.் 
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புவிொர ் குறியீடு மபகாத்ெவ் 

 மத்தியப் பழங்குடியினர ் நலதத்ுலற அலமசச்ரான அரஜ்ீன் முண்ோ, உத்தரகாண்டில் 

உள்ள முடசாரியில் அலமந்துள்ள லால்பகதூர ் சாஸ்திரி டதசிய நிரவ்ாகப் பயிற்சி 

லமயதத்ில், பழங்குடியின இந்தியா (Tribes India) புவிசார ் குறியீடு ைவகாதச்வ் என்ற 

நிகழ்சச்ிலயத் கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இந்த ைவகாதச்வதத்ில் நாட்டின் கவவ்வவறு பகுதிகளில் இருந்து புவிசார ்குறியீடு கபற்ற 

உற்பத்திப் கபாருட்கள் காட்சிக்குக் ககாண்டு வரப்பே்டு அதன் மூலம் இதன் முக்கிே 

வநாக்கை் இந்திேக் குடிமைப் பணிக்கு வதரவ்ானவரக்ளிமடவே இத்தமகே உற்பத்திப் 

கபாருட்கள் பற்றிே விழிப்புணரம்வ அதிகரிக்கவுை் இந்திோவின் வளைான கலாசச்ார 

ைரபுகமளப் பற்றி உணரவ்ுகமள ஏற்படுத்துவதுை் ஆகுை். 

 “உள்ளூர ் உற்பத்திக்குக் குரல் ககாடுதத்ல்” எனுை் குறிக்வகாளுடன் “ஆத்ை நிரப்ர ்

பாரத்மத” கட்டமைப்பமதயுை் இது குறிக்வகாளாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

நீரின் தரத்டத பொதித்தல் மற்றும் கண்காணித்தலுக்கான கட்டடமப்பு 

 நீரின் தரத்லதச ் டசாதலனயிேவும் அதன் கண்காணிப்பிலன டமற்சகாள்வதற்குமான 

ஒரு கே்ேலமப்பிலன ஜலசக்தி அலமசச்கம் சதாேங்கியுள்ளது. 

 இது மத்திய அரசின் ஒரு தலலலமதத்ுவத்  திே்ேமான ஜல்ஜீவன் திே்ேத்தின் ஒரு பகுதி 

ஆகும். 

 இதன்கீழ், வழங்கப்பே்டுள்ள வழிகாே்டுதல்கள், டதசிய டசாதலன மற்றும் ஆய்வக 

மதிப்பீே்டு அங்கீகார வாரியத்தின் அங்கீகாரம் சபற்ற ஆய்வகங்கலள உள்ளேக்கிய ஒரு 

கே்ேலமப்லப உருவாக்குவலத கே்ோயமாக்கியுள்ளன. 

 அடுத்த ஆண்டில் நாே்டின் ஒவ்சவாரு மாநிலதத்ிலும், மாவே்ேதத்ிலும் வே்ேத்திலும் 

இத்தலகய ஆய்வகங்கள் அலமக்கப்படும்.  

 பஞ்சாயதத்ு நிரவ்ாக அளவில் கிராம தண்ணீர ் மற்றும் துப்பரவுக் குழுவில் உள்ள 

சபண்கலளக் சகாண்ே குழுவிற்கு டவண்டி தள ஆய்வு கருவிகள் வழங்கப்படும். 

 இந்தச ்டசாதலனயின் அலனதத்ு முடிவுகளும் தண்ணீர ்தரதத்ின் தரவு டமம்பாே்டு முலற 

அலமப்பில் உள்ளடீு சசய்யப்படும். 
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ஐஎன்எஸ் ெலஷ்வா 

 இந்தியக் கேற்பலேக் கப்பலான ஜலஷ்வா சகாடமாடராசில் உள்ள அஞ்சுவான் என்ற 

துலறமுகதல்தச ்சசன்றலேந்துள்ளது. 

 இக்கப்பல் 1000 சமே்ரிக் ேன் எலே சகாண்ே அரிசி மூே்லேகலள ஏற்றிச ்சசன்று உள்ளது. 

 சகாடமாடராசில் சரக்குகலள ஒப்பலேத்தப் பிறகு ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்வா இடஹாவ்லா 

(Ehoala) என்ற துலறமுகத்லத டநாக்கிப் பயணம் டமற்சகாள்ளும். 

 அங்கு 1000 சமே்ரிக் ேன் எலேயுள்ள அரிசி மற்றும் 1,00,000 லஹே்ராக்சி குடளாடராகுயின் 

மாதத்ிலரகலளக் சகாண்ே சரக்குகலள அது வழங்கும். 

 ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளிலிருந்துப் சபறப்பே்ே ஒடர இந்திய கேற்பலேக் கப்பல் 

ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்வா ஆகும்.  

 

ெரஸ்வதி ஆறு – ஆய்வுக் குழுமம் 

 சரஸ்வதி ஆறு பற்றிய பல்துலற சம்பந்தப்பே்ே ஆய்விலன டமற்சகாள்வதற்காக ஒரு 

ஆடலாசலனக் குழுவிலன புனரலமதத்ுள்ளதாக இந்தியத் சதால்லியல் துலற கூறி 

உள்ளது. 

 சரஸ்வதி ஆறு காகர ்– ஹாக்ரா ஆறு எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இக்குழு அடுத்த இரண்டு ஆண்டுக் காலத்திற்கு (2021-2023) சசயல்படும் வலகயில் 

புனரலமக்கப் பே்டுள்ளது. 

 மத்திய கலாசச்ாரத் துலற அலமசச்ர ்பிரகலாத் சிங் படேல் இக்குழுவின் தலலவர ் ஆவார.் 

 சுற்றுசச்ூழல் மாற்றங்கள், சரஸ்வதி ஆற்றின் சதாேக்க கால வரலாறு குறித்த ஆழ்ந்த 

தரவுகலளக் சகாண்ே சதால்லியல் கலாசச்ார வரலாறு டபான்றவற்லறப் பற்றிய ஆய்வு 

சசய்ய இக்குழுவானது சதாலல நுண்ணுணரவ்ு பதிமங்கலளப் பயன்படுத்த உள்ளது.  

 

பதசியப் புயல் அபாயத் தணிப்பு திட்டம் 

 நாே்டில் புயலால் ஏற்படும் அபாயங்கலள எதிரச்காள்வதற்காக மத்திய அரசால் இது 

சதாேங்கப் பே்டுள்ளது. 

 இத்திே்ேதத்ின் டநாக்கம், இந்தியாவில் கேடலார மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப்  

பிரடதசங்களில் புயலால் ஏற்படும் தாக்கங்கலளத ்தணிப்பதற்காக கே்ேலமப்பு மற்றும் 

கே்ேலமப்பு சாரா நேவடிக்லககலள டமற்சகாள்வடத ஆகும்.  

இத்திட்டத்தத பற்றிய தகவல்கள் 

 இத்திே்ேம் அந்தந்த மாநில அரசுகள் மற்றும் டதசியப் டபரிேர ் டமலாண்லம நிறுவனம் 

(NIDM) ஆகிேவற்றின் ஒத்துமழப்புடன் ைத்திே உள்துமற அமைசச்கதத்ின் கீழ் வதசிேப்  

வபரிடர ்வைலாண்மை ஆமணேதத்ினால் (NDMA) அைல்படுத்தப் படுை். 

 கவவ்வவறு வமகயில் புேலால் பாதிப்புக்குள்ளாகக் கூடிே 13 ைாநிலங்கள் ைற்றுை் 

ஒன்றியப்  பிரவதசங்கமள இதத்ிட்டை் அமடோளை் கண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ிற்கு உலக வங்கி நிதி உதவிகமள வழங்குை்.  

 இந்த ைாநிலங்கள்/ஒன்றிேப் பிரவதசங்கள் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 
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 பிரிவு – I : அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகுை் ைாநிலங்கள் – ஆந்திரப் பிரவதசை், குஜராத், ஒடிசா, 

தமிழ்நாடு, வைற்கு வங்காளை். 

 பிரிவு – II : குமறவாக பாதிப்புக்குள்ளாகுை் ைாநிலங்கள் – ைகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, 

வகரளா, வகாவா, பாண்டிசவ்சரி, லட்சத்தீவுகள், டாைன் ைற்றுை் மடயூ, அந்தைான் ைற்றுை் 

நிக்வகாபர ்தீவுகள். 

 

பாராலெெ்ா கணவாய் 

 இமாசச்லப் பிரடதசதத்ிலுள்ள பாராலசச்ா கணவாயிலன மீண்டும் திறப்பதற்கான 

பணியிலன முதன்முலறயாக எல்லலடயாரச ்சாலல நிறுவனம் சதாேங்கியுள்ளது. 

 லோக்கிலுள்ள டல பகுதியுேன் சாலல இலணப்லப மீண்டும் புனரலமப்பதற்காக இது 

டமற்சகாள்ளப் படுகிறது. 

 பாராலசச்ா கணவாய் ஜான்ஸ்கர ் மலலதச்தாேரில் அலமந்த ஒரு உயரிய மலல 

கணவாய் ஆகும்.  

 இது டல-மணாலி சநடுஞ்சாலலயில் அலமந்துள்ள இமாசச்லப் பிரடதசதத்ின் லசகௌல் 

மாவே்ேத்லதயும் லோக்கின் டல மாவே்ேத்லதயும் இலணக்கிறது. 

 இது பாகா ஆறு மற்றும் யமுலன ஆறு ஆகியவற்லறப் பிரிக்கும் நீர ்முகோகவும் உள்ளது. 

 

 

இந்தியா – மாலத்தீவுகள் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இலேடய விலளயாே்டு மற்றும் இலளஞர ்

விவகாரத் துலற ஆகியவற்றில் ஒதத்ுலழப்பிற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ிற்கு 

பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி தலலலமயிலான மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது.  

 விலளயாே்டு அறிவியல், விலளயாே்டு மருதத்ுவம், பயிற்சி நுே்பங்கள் ஆகியவற்றுேன் 

விலளயாே்டுப் டபாே்டிகள் மற்றும் பயிற்சி முகாம்களில் இளம் வீரரக்ளின் பங்டகற்பு 

ஆகியவற்றுேன் சதாேரப்ுலேய அனுபவம் மற்றும் அறிவு டபான்றவற்லற விரிவுபடுத்த 

இது உதவும். 
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இந்தியா – பின்லாந்து காசணாலி உெச்ி மாநாடு 

 இந்தியா – பின்லாந்து ஆகியவற்றுக்கிலேடயயான ஒரு  காசணாலி உசச்ி மாநாடு  

இந்தியப் பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி மற்றும் பின்லாந்து குடியரசின் பிரதமர ் சனா மரின் 

ஆகிடயாருேன் பங்டகற்புேன் நேத்தப் பே்ேது. 

 இந்த மாநாடு ஒருமித்த ஆரவ்த்துேன் இருதரப்பு விவகாரங்களின் அலனத்து 

அங்கங்கலளயும், மற்ற பிற பிராந்திய மற்றும் பலதரப்பு விவகாரங்கலளயும் 

விவாதிப்பதற்காக நேதத்ப்பே்ேது.  

 

அடனத்திந்தியெ ் சுற்றுலா வாகனங்களுக்கான அங்கீகாரம் மற்றும் அடமதி 

வழங்கும் விதிகள் 

 மத்திய சாமலப் வபாக்குவரதத்ு ைற்றுை் கநடுஞ்சாமலத்துமற அமைசச்கமானது 

“அமனத்திந்திேச ்சுற்றுலா வாகனங்களுக்கான அங்கீகாரை் ைற்றுை் அனுைதி வழங்குை் 

விதிகள்,  2021” எனுை் புதிே விதிகமள அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிே விதிகள் ைாநில வருவாே் ைற்றுை் சுற்றுலாவிமன வைை்படுத்துவமத 

வநாக்கைாகக் ககாண்டு அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் அைலுக்கு வரும். 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ் எந்தகவாரு பேணிேர ்வாகன ஓட்டுநருை் அமனத்திந்திேச ்சுற்றுலா 

அங்கீகாரை் (அ) அனுைதியிமனப் கபற இமணே தளை் மூலை் ஆன்மலன் முமறயில் 

விண்ணப்பிக்கலாை். 

 

சொட்டுநீரப்் பாெனத்தில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலங்கள் 

 இதன் சதாேரப்ான தரவுகள் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற 

அலமசச்கத்தினால் மக்களலவயில் வழங்கப்பே்ேது. 

 இதன்படி சிக்கிம், ஆந்திரப் பிரடதசம், கரந்ாேகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்களில் நிகர விவசாய நிலங்களில் பாதிக்கும் டமற்பே்ேலவ சசாே்டு நீரப்் 

(நுண்ணீர)் பாசனத்தின் கீழ் நீரப்்பாசனம் சசய்யப் படுகின்றன. 

 இதுமே்டுமின்றி இதத்ரவுகள், 27 மாநிலங்கள் (ஒன்றியப் பிரடதசங்கள் உே்பே) 30% என்ற 

அளவிற்கும் குலறவான சசாே்டுநீர ் (நுண்ணீர)் பாசன முலறலயக் சகாண்டு உள்ளன 

எனவும், அவற்றுள் 23 மாநிலங்கள் 15% என்ற அளவிற்கும் குலறவான சசாே்டுநீர ்

(நுண்ணீர)் பாசன முலறலயக் சகாண்டுள்ளன எனவும் கூறுகின்றன.  

 

மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கடலப்புெ ்ெட்ட மபொதா, 2020 

 இம்மடசாதா மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கலலப்புச ் சே்ேம் 1971 என்ற சே்ேதத்ிலனத் 

திருத்தியலமக்க உள்ளது. 

 இது சிறப்புப் பிரிவின் கீழ் சபண்களுக்கு கருக்கலலப்பு சசய்வதற்கான உசச் வரம்லப 20 

முதல் 24 வாரங்களாக உயரத்த்ுவதற்கான விதிகலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 ஆனால் இம்மடசாதா சிறப்பு பிரிவிலனப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிேவில்லல.  
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 இப்டபாது நலேமுலறயில் இருக்கும் சே்ேத்தில் 12 வாரங்களுக்குள் கருக்கலலப்பது 

என்றால்  ஒரு மருதத்ுவரின் ஆடலாசலன டபாதுமானது, 12-20 வாரங்களாக இருந்தால் 

இரண்டு மருதத்ுவரக்ளின் முடிவுகள் டதலவ என்று கூறப்படுகிறது. 

 இந்த மடசாதா ஒரு மருதத்ுவரின் ஆடலாசலனயின் டபரில் 20 வாரங்கள் வலர கருக் 

கலலப்பு சசய்யவும், டமலும் 20 முதல் 24 வாரங்களுக்கு இரண்டு மருதத்ுவரக்ள் டசரந்்து 

முடிவு சசய்யவும் அனுமதிக்கிறது. 

 டமலும் கருலவச ் சுமக்கும் சபண்ணின் உயிருக்கு ஆபதத்ானச ் சூழலிலும், 

கருவிலிருக்கும் குழந்லத குலறபாடுகளுேன் இருக்கும் டபாது, மனிதாபிமான 

அடிப்பலேயிலும் பாதுகாப்பான மற்றும் சே்ேரீதியான கருக்கலலப்பு வசதிலய 

சபறுவதற்கும் இந்த மடசாதா உறுதி கூறுகிறது.  

 

 

டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் – Stop TB Partnership வாரியத்தின் தடலவர ்

 மத்திய சுகாதாரதத்ுலற அலமசச்ர ் ோக்ேர ் ஹரஷ்் வரத்ன் (Stop TB Partnership) 

‘காசவநாமே ஒழிப்பதற்கான பங்குதார வாரிேத்தின்’ தமலவராக நிேமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 இப்கபாறுப்பு 2025 ஆை் ஆண்டுக்குள் இந்திோவில் இருந்து காசடநாலய ஒழிப்பதற்காக 

அவர ் டமற்சகாண்டு வரும் பங்களிப்பிலன அங்கீகரிக்கும் வலகயில் வழங்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்திலிருந்து 3 வருேங்களுக்கு இந்த உலக அலமப்பிற்கு 

அவர ்தலலலமடயற்றுப் பணி புரிவார.் 

 இது ஒரு சரவ்டதச அலமப்பாகும். இது காசடநாய்க்கு எதிராக டபாராடுவதற்காக பல 

நாடுகலள ஒன்று திரே்டும் அதிகாரத்லதக் சகாண்டுள்ளது. 

 இந்த அலமப்பு “காசவநாே் இல்லாத உலகை்” எனுை் வநாக்கதத்ுடன் கசேல்பட்டு வருகிறது. 
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ொஹி திஷா பிரெெ்ாரம்   

 ஐக்கிய நாடுகள் டமம்பாே்டு திே்ே அலமப்பு “சாஹி திஷா” எனப்படும் ஒரு 

பிரசச்ாரத்லதத் சதாேங்கியுள்ளது. 

 இப்பிரசச்ாரம் இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வாழும் சபண்கள் தங்களது 

வாழ்வாதாரங்கலளப் சபறுவதிலும் டவலல வாய்ப்புகலளப் சபறுவதிலும் சபரும் 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தலேகள் பற்றி குறிப்பிே்டுக் 

காே்டுகிறது.  

 திஷா திே்ேம் என்பது IKEA பவுண்டேசன் என்ற ஒரு நிறுவனதத்ிற்கும் ஐக்கிய நாடுகள் 

டமம்பாே்டு திே்ே அலமப்பிற்கும் இலேடயயான ஒரு ஐந்தாண்டு கால கூே்டு முயற்சி 

ஆகும்.  

 இது ஆடலாசலனகள் மூலமாகவும் சசயல்திறன் டசலவகள் மூலமாகவும் சுமார ் 1 

மில்லியன் சபண்களுக்குப் பலன்கலள வழங்கியுள்ளது. 

 இப்பிரசச்ாரம் (திே்ேம்) இந்தியாவின் ஐந்து மாநிலங்கலளச ் டசரந்்த சபண்களுக்குப் 

பலன்கலள வழங்கியுள்ளது. அலவ 

o ஹரியானா 

o தில்லி (டதசிய தலலநகரப் பகுதி) 

o மஹாராஷ்டிரா 

o கரந்ாேகா 

o சதலுங்கானா 

 

இந்தியப் பபாரக்்கப்பல் – LCU L58 

 இந்தியப் டபாரக்் கப்பலான LCU L58 (Landing Craft Utility) என்ற கப்பாலானது அந்தமான் 

மற்றும் நிக்டகாபர ் தீவுகளிலுள்ள டபாரே்் பிடளயரில் இந்தியக் கப்பற்பலேயில் 

இலணக்கப் பே்ேது. 

 இது LCU மாரக்் IV ரக கப்பல்களில் எே்ோவது மற்றும் கலேசி கப்பலாகும். 

 இது உள்நாே்டிடலடய வடிவலமக்கப்பே்டு, சகால்கத்தாவிலுள்ள காரே்ன் ரசீ ் ஷிப் 

பில்ேரஸ்் & இன்ஜினியரஸ்் லிமிசேே் (GRSE - Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd) என்ற 

நிறுவனதத்ால் கே்ேலமக்கப் பே்டுள்ளது 

 

படழய வாகனங்கடள அழிப்பதற்கான சகாள்டக 

 மத்திய சாலலப் டபாக்குவரதத்ு மற்றும் சநடுஞ்சாலலத் துலற அலமசச்ர ்நிதின் கே்கரி 

அவரக்ள் பலழய வாகனங்கலள அழிப்பதற்கான சகாள்லகயிலன 2021 ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்18 அன்று மக்களலவயில் அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 இக்சகாள்லக 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் அமலுக்கு வரும். 

 இக்சகாள்லகயானது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 அன்று நிதி அலமசச்ர ் நிரம்லா 

சீதாராமன், 2021-2022 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலல அறிக்லகயிலனச ் சமரப்்பிக்கும் டபாது 

அவர ்ஆற்றிய உலரயில் முதன்முதலாக அறிவிக்கப்பே்ேது. 
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குறிப்பு 

 20 வருேங்களுக்கும் டமலான பலழய 51 லே்சம் மற்றும் அதற்கும் டமற்பே்ே இலகுரக 

டமாே்ோர ்வாகனங்கள் இக்சகாள்லகயின் கீழ் அகற்றப்படும். 

 34 லே்சம் இலகுரக டமாே்ோர ்வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகளுக்கும் டமலானலவ. டமலும் 51 

லே்சம் இலகுரக டமாே்ோர ்வாகனங்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் டமலானலவ.  

 17 லே்சம் நடுத்தர மற்றும் கனரக வணிகதத்ிற்குப் பயன்படும் வாகனங்கள் 15 

வருேங்களுக்கும் டமலானலவ ஆகும்.  

சிறப்பம்ெங்கள் 

 இக்சகாள்லக, வாகனங்கள் சவளியிடும் மாசுப் சபாருே்கலளக் குலறப்பதன் மூலம் 

ஆே்டோசமாலபல் துலறயில் ஒரு சபரும் மாற்றதல்தக் சகாண்டு வரும். 

 இக்சகாள்லகயானது தரம் குலறந்த, பலழய மற்றும் மாசுபடுதத்ும் வாகனங்கள் இல்லாத 

ஒரு சூழலல உருவாக்கும் டநாக்கில் அறிமுகம் சசய்யப்பே்டுள்ளது. 

 இக்சகாள்லகயின் கீழ், 20 வருேங்களுக்குப் பிறகு சசாந்த உபடயாகத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப் படும் வாகனங்கள் ஆே்டோசமாலபல் லமயங்களில் தரநிரண்ய 

டசாதலனக்கு உே்படுத்தப்படும். 

 15 வருேங்களுக்குப் பிறகு வணிகத் டதலவக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் 

தரநிரண்யச ்டசாதலனக்கு உே்படுத்தப்படும். 

 ஒரு வாகனம் மூன்று முலற தரநிரண்ய டசாதலனயில் தகுதி சபறவில்லலசயனில் அதன் 

உரிலமயாளர ்அந்த வாகனத்லத சாலலயில் பயணிக்க உபடயாகிக்கக் கூோது. 

 

பபாஷன் பக்வாடா 2021 

 மகளிர ்மற்றும் குழந்லதகள் டமம்பாே்டு அலமசச்கமானது 2021 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்16 

முதல் மாரச் ் 31 வலர டபாஷன் பக்வாோ என்ற பிரசச்ாரத்திலனக் விலன 

கலேபிடிக்கிறது. 

 டபாஷன் பக்வாோ சதாேரப்ான விவகாரங்கலளக் கண்காணிப்பதற்கான ஒரு 

முதன்லமத் துலறயாக சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் டமம்பாே்டுத் துலற (அ) சமூக 

நலத்துலற சசயல்படும். 

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


                   
 

48 
 

 இது அலனதத்ு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரடதசங்களிலும் கலேப்பிடிக்கப் 

படுகிறது.  

 உணவுப் சபாருே்கள் வழங்கும் காடுகலள (Food Forestry) பயன்படுத்தி ஊே்ேசச்தத்ு 

டதலவகலளப் பூரத்த்ி சசய்வதில் நிலவும் சவால்கலள எதிரச்காள்வதும், டபாஷன் 

பஞ்சாயதத்ுகலள அலமப்பதும் பக்வாோவின் முதன்லம டநாக்கமாகும். 

 ஆயுஷ் அலமசச்கதத்ின் கீழ் இயங்கும் டதசிய மருத்துவ குணமிக்க தாவரங்கள் 

வாரியமானது ஒவ்டவார ்அங்கன்வாடி நிலலயங்களுக்கும் மருத்துவ குணமிக்க 4 தாவரச ்

சசடிகலள வழங்கும்.  

 

பட்டியலிடப்பட்ட  பழங்குடியினருக்கான பதசிய ஆடணயத்தின் தடலவர ்

 மத்திய அரசானது ஹரஷ்் சவுகாலன பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினருக்கான டதசிய 

ஆலணயத்தின்   தலலவராக நியமிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆலணயத்தின் தலலவர,் துலணத் தலலவர ்மற்றும் உறுப்பினரக்ள் மூன்று ஆண்டு 

கால பதவிக் காலதத்ிற்குக் குடியரசுத் தலலவரால்  நியமிக்கப்படுகின்றனர.் 

 இந்த ஆலணயதத்ின் தலலவர ்மத்திய காபிசனே் அலமசச்ரலவ தகுதிலயச ்டசரந்்தவர ்

எனும் தகுதியுலேயவர ்ஆவார.் டமலும் இந்த ஆலணயதத்ில் துலணத் தலலவர ்இலண 

அலமசச்ர ்எனும் தகுதி உலேயவர ்ஆவார.் 

 89வது அரசியலலமப்பு திருத்தச ்சே்ேம் 2003 என்பதின் மூலம் சரதத்ு 338-B என்ற சரதத்ின் 

கீழ் இந்த ஆலணயம் நிறுவப் பே்டு இருக்கின்றது. 

 

ஹுருன் இந்தியா சொத்து அறிக்டக 2020 

 இந்த அறிக்லக  இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக ரூ.20 லே்சம் என்ற அளவில் சராசரி 

டசமிப்பிலனக் சகாண்ே ‘புதிய நடுத்தர வரக்்கம்' என்ற ஒரு புதிய குடும்ப  வலகலய 

அலேயாளம் கண்ேறிந்துள்ளது.  

 இந்தியாவில் சமாதத்ம் 4.12 லே்சம் என்ற அளவிற்கு லே்சாதிபதிக் குடும்பங்கள் (ோலர ்

மதிப்பில் ) உள்ளன. 

 4,593 என்ற நிலலயில், மிக அதிக நிகர சசாதத்ு மதிப்புள்ள தனிநபரக்ள் எனும் பிரிவில் 

உலகளவில் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள், சீனா, சஜரம்னி ஆகிய நாடுகளுக்கு 

அடுத்தபடியாக இந்தியா நான்காவது இேதத்ில் உள்ளது. 

 சமாத்த லே்சாதிபதிக் குடும்பங்களில் 46 சதவீததத்ினர ் மகாராஷ்டிரா (56,000), உத்தரப் 

பிரடதசம் (36,000), தமிழ்நாடு (35,000), கரந்ாேகா (33,000), குஜராத ் (29,000) ஆகிய 

மாநிலங்களில் வசிக்கின்றனர.் 

 நகர வாரியாக, மும்லபயில் அதிக லே்சாதிபதிகள் (16,933) உள்ளனர.் அதலனயடுத்து, 

சேல்லி (16,000), சகால்கத்தா (10,000), சபங்களூரு (7,582) மற்றும் சசன்லன (4,685) ஆகிய 

நகரங்கள் உள்ளன. 
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டகபபசி பெடவ செயலிப் பட்டியல் 

 இந்தியாவானது முதல்முலறயாக 'லகடபசி டசலவ சசயலிப் பே்டியல்' எனப்படும் ஒரு 

சசயலிப் பே்டியலல  உள்நாே்டிடலடய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த இந்தியச ்சசயலிப் பே்டியல் ஆரம்ப கே்ேங்களில் இலவசமாக கிலேக்கும். 

 இது இந்திய அரசுக்குச ்சசாந்தமான, லகடபசி சசயலிகலளத் சதாகுத்து வழங்கும் ஒரு 

தளமாகும். 

 இது மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுே்ப அலமசச்கத்தால் (MeitY - Ministry of Electronics 

and Information Technology) சதாேங்கப்பே்ே ஒரு புதுலமயான முயற்சியாகும். 

 மத்திய உயர ் கணினி டமம்பாே்டு லமயம் (CDAC - Centre for Development of Advanced 

Computing) இலதச ்சசயல்படுத்துகிறது. 

 அலனத்து மத்திய, மாநில மற்றும் உள்ளாே்சி அரசுத் துலறகள் மற்றும் முகவர ்

நிறுவனங்கள் ஆகியலவ லகடபசி வழித்தேங்கள் வழியாக தங்கள் டசலவகலள வழங்க 

இது வழிவலக சசய்கின்றது. 

 லகடபசி சசயலிகலள அதிகம் பயன்படுதத்ும் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 இந்தியச ்சசயலிகள் சந்லத குறிதத் புள்ளிவிவர அறிக்லக 2021 என்ற அறிக்லகயின் படி, 

ஆண்ே்ராய்ே் இயங்குதளதத்ில் உள்ள சசயலிகளில் சுமார ் 5 சதவீத சசயலிகள் 

இந்தியரக்ள் உருவாக்கியதாகும். 
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பதரத்ல் சின்னங்கள் ஒதுக்குதல் 

 டகரள உயரநீ்திமன்றத் தீரப்்புக்கு எதிராக அளிக்கப்பே்ே  ஒரு சிறப்பு உத்தரவு மனுலவ 

உசச் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி சசய்துள்ளது. 

 அது டகரள காங்கிரசுக்கு (M) 'இரே்லே இலல' சின்னத்லத ஒதுக்கீடு சசய்வதற்காக 

வழங்கப் பே்ே இந்திய டதரத்ல் ஆலணயத்தின் உதத்ரலவ உறுதி சசய்தது. 

 அரசியலலமப்புச ் சே்ேதத்ின் 324வது பிரிவின் கீழ், சின்னங்கலள ஒதுக்குவது குறிதத்ு 

தீரம்ானிப்பதற்குத் டதரத்ல் ஆலணயத்திற்கு முழுலமயான அதிகாரங்கள் உள்ளன. 

 டதரத்ல் சின்னங்கள் (முன்பதிவு மற்றும் ஒதுக்கீடு) ஆலண, 1968 என்ற ஆலணயானது 

நாோளுமன்ற மற்றும் சே்ேமன்றத் சதாகுதிகளுக்கான டதரத்ல்களில் அரசியல் 

கே்சிகளுக்குச ்  சின்னங்கலள ஒதுக்க டதரத்ல் ஆலணயத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கச ்

சசய்கிறது. 

 

வன் தன் விகாஸ் பயாெனா 

 மணிப்பூர ் மாநிலம் வன் தன் விகாஸ் டயாஜனாவுக்கான ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக 

அறிவிக்கப் பே்டுள்ளது. 

 வன் தன் விகாஸ் டயாஜனா என்பது சிறு வன உற்பத்திப் சபாருே்களின் மதிப்புக் கூே்ேல், 

அலேயாளக் குறியிடுதல் மற்றும் சந்லதப்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றிற்கான ஒரு 

திே்ேமாகும். 

 வன் தன் திே்ேம், உள்ளூரில் வாழும் பழங்குடியினருக்கு டவலலவாய்ப்பிலன வழங்கும்  

ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக உருசவடுதத்ுள்ள நிலலயில் மணிப்பூரானது இதில் முதன்லம 

மாநிலமாக உருசவடுதத்ுள்ளது 

 வன் தன் திே்ேம், பழங்குடியினர ் விவகாரத் துலற அலமசச்கம் மற்றும் இந்தியப் 

பழங்குடியினர ் கூே்டுறவுச ் சந்லதப்படுதத்ுதல் டமம்பாே்டுக் கூே்ேலமப்பு நிறுவனம் 

(TRIFED - Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited) ஆகியவற்றின் ஒரு 

முயற்சி ஆகும். 

 

உலகின் உயரமான ரயில்பவ பமம்பாலம்  

 சசனாப் டமம்பாலம், இந்தியாவிலுள்ள  ஜம்மு-காஷ்மீரின் ரியாசி மாவே்ேதத்ில் உள்ள 

பக்கலுக்கும் கவுரிக்கும் இலேயில் இந்திய இரயில்டவயினால் கே்ேப்பே்டு வரும்  ஒரு 

எஃகு மற்றும் கான்கிரே்ீ வலளவு டமம்பாலமாகும். 

 ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள சசனாப் ஆற்றின் மீது கே்ேப்பே்டு வரும் உலகின் இந்த மிக 

உயரமான இரயில் பாலம் அதன் கலேசி கே்ேக் கே்டுமானப் பணி நிலலயில்  உள்ளது. 

 இந்த இரயில் பாலத பாரஸீில் உள்ள ஈபிள் டகாபுரத்லத விே 35 மீே்ேர ் உயரமானதாக  

இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 கே்டி முடிக்கப் பே்ே பிறகு, இது சீனாவில் உள்ள பீப்பன் நதியிலலமந்த  சுய்பாய் இரயில் 

பாலதத்ின் (275 மீ) சாதலனலய முறியடிக்கும். 

 இது சசனாப் நதிப் படுலகயிலிருந்து  359 மீே்ேர ்உயரத்தில் இருக்கும். 

 இந்தப் பாலதத்ின் ஒே்டு சமாதத் நீளம் 1,315 மீே்ேர ்ஆகும். 
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சிஆரப்ிஎஃபின் 82வது அடமப்பு தினம் – மத்திய ரிெரவ்்/பெமக் காவல் படட 

 மத்திய ரிசரவ்் (டசமக்) காவல் பலேயானது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மத்திய 

ஆயுதடமந்திய காவல் பலேயாகும். 

 இது இந்திய அரசின் உள்துலற அலமசச்கதத்ின் கீழ் இயங்குகிறது. 

 இது 1939 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 27, அன்று மன்னரின்  பிரதிநிதிதத்ுவம் சபற்ற காவலர ்

பலேயாக நலேமுலறக்கு வந்தது. 

 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிறகு 1949 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்28, அன்று மத்திய ரிசரவ்் காவல்பலே 

சே்ேம் இயற்றப்பே்ேதன் மூலம் இது மதத்ிய ரிசரவ்் காவல் பலே என்று சபயர ்மாற்றம் 

சபற்றது.  

 1950 ஆம் ஆண்டில் மாரச் ்19 ஆம் நாளன்று அப்டபாலதய உள்துலற அலமசச்ரான சரத்ார ்

வல்லபாய் படேல் மத்திய ரிசரவ்் காவல் பலேகளுக்கு குடியரசுத் தலலவரின் வண்ண 

அடிப்பலேயிலான விருதுகலள அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 1986 ஆம் ஆண்டில் ஆசியாவிடலடய முதல் மகளிர ் பலேப்பிரிவிலன மத்திய ரிசரவ்் 

காவல் பலே உருவாக்கியது. 

 இப்பலே நக்சலிச தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு எதிரான டபாராே்ேதத்ில் சபரும்பங்கு 

வகிக்கிறது. 

 டமலும் இது லவஷ்ணடவா டதவி, ராம சஜன்மபூமி மற்றும் அமரந்ாத் டபான்ற புனித 

தலங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் டசரத்த்ு சிறப்பாக சசயல்பே்டு இருக்கின்றது. 

 

காப்பீட்டு திருத்த மபொதா, 2021 

 இம்மடசாதா 1938 ஆம் ஆண்டு காப்பீே்டுச ்சே்ேத்லதத ்திருதத்ி அலமக்கிறது. 

 இந்தியக் காப்பீே்டு நிறுவனங்களில் அதிகபே்ச அந்நிய முதலீே்லேச ் சசய்வதற்கு 

இம்மடசாதா அனுமதியளிக்கிறது. 

 இம்மடசாதா, இந்திய காப்பீே்டு நிறுவனங்களில் அந்நிய நிறுவனங்களின் முதலீே்லே 49% 

என்ற அளவிலிருந்து 74% என்ற அளவிற்கு உயரத்த்ுகிறது. 
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 டமலும் இம்மடசாதா உரிலம மற்றும் கே்டுப்பாடு டபான்றவற்றின் மீது உள்ள சில 

தலேகலளயும் நீக்குகிறது. 

 அந்நிய நாே்டு நிறுவனங்களிேம் கே்டுப்பாடு இருக்கும் அடத சமயத்தில் நாே்டின் சே்ே 

திே்ேங்களுக்கு உே்பே்ே வலகயில் இந்தியாவில் வசிக்கும் குடிமகன்களாக 

சபரும்பாலான இயக்குநரக்ள் மற்றும் முக்கிய டமலாண்லம அலுவலரக்ள்  இருப்பர.் 

 காப்பீே்டு துலறயில் அந்நிய முதலீோனது 2000 ஆம் ஆண்டில் முதல்முலறயாக 26% என்ற 

வரம்பு வலர அனுமதிக்கப் பே்டிருந்தது. 

 

அரசியலடமப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர்) ஆடண (திருத்த) மபொதா, 2021 

 தமிழ்நாே்டில் குறிப்பிே்ே சில மாவே்ேங்களில் சில சாதியினருக்கு என்று சில விதி 

விலக்குகளுேன் “வதவவந்திர வவளாளர”் என்ற கபேரின் கீழ் ஏழு சாதிகமள 

உள்ளிடுவதற்கு இை்ைவசாதா ககாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 

 அமவ வதவவந்திர குலத்தான், கமடேன், கள்ளடி, குடுை்பன், பள்ளன், பன்னாடி ைற்றுை் 

லவத்திரிேன் ஆகிேனவாகுை். 

 இை்ைவசாதா தமிழ்நாட்டிலுள்ள பட்டிேலிடப்பட்ட சாதியினர ் பட்டிேமல ைாற்றி 

அமைப்பதற்காக அரசிேலமைப்பு (பட்டிேலிடப்பட்ட சாதியினர)் ஆமண 1950 என்ற 

ஆலணயிமனத் திருதத்ி அமைக்க உள்ளது. 

 இை்ைவசாதாவிமன சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரைளிதத்ல் துமற அமைசச்கை் அறிமுகப் 

படுதத்ிேது. 

 அரசிேலமைப்புச ் சட்டைானது கவவ்வவறு ைாநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றிேப் 

பிரவதசங்களில் பட்டிேலிடப்பட்ட சாதியினரக்மள குறிப்பிடுவதற்கு டவண்டி குடிேரசுத ்

தமலவருக்கு அதிகாரைளிக்கிறது. 

 வைலுை், அறிவிக்கப்பட்ட அந்த பட்டிேலின சாதியினர ் பட்டிேமலத ் திருதத்ி அமைக்க 

பாராளுைன்றதத்ிற்கு அனுைதி அளிக்கிறது. 

 

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (பமம்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாடு) திருத்த மபொதா, 

2021 

 இம்மடசாதா 1957 ஆம் ஆண்டு கனிமங்கள் (டமம்பாடு மற்றும் கே்டுப்பாடு) சே்ேதத்ிலனத் 

திருத்தி அலமக்க உள்ளது. 

 இது மூடலாபாய மற்றும் வணிகச ் சுரங்களுக்கிலேடயயான டவறுபாே்லே அகற்றச ்

சசய்வலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது மாவே்ேக் கனிம அறக்கே்ேலளயினால் பராமரிக்கப்படும் நிதிகளின் அலமப்பு 

மற்றும் பயன்பாடு குறித்த வழிமுலறகலள வழங்குவதற்கு டவண்டி மதத்ிய அரசிற்கு 

அதிகாரமளிக்கிறது. 

 ஏடதனும் ஒரு சுரங்கத்லத (நிலக்கரி, லிக்லனே் மற்றும் அணு கனிமங்கள் தவிர) ஏலதத்ின் 

மூலம் ஒரு குறிப்பிே்ே தாதுவின் உற்பத்தி மீதான பயன்பாே்டிற்காக (எஃகு 

சதாழிற்சாலலக்கான இரும்புத் தாது) குத்தலகக்கு விடுவதற்கு மத்திய அரசிற்கு 

இம்மடசாதா அனுமதியளிக்கிறது. 
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 1957 ஆம் ஆண்டு கனிமங்கள் (டமம்பாடு மற்றும் கே்டுப்பாடு) சே்ேம், கனிமங்களுக்கான 

சலுலக ஏலங்கலள (நிலக்கரி, லிக்லனே் மற்றும் அணு கனிமங்கள் தவிர) மாநில 

அரசுகள் நேதத்ும் எனக் கூறுகிறது.  

 

சகன் – சபட்வா நதியிடணப்பு 

 மத்தியப் பிரடதசம் மற்றும் உதத்ிரப் பிரடதசம் மாநில முதல்வரக்ள் ஒரு வரலாற்று 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த சகன்-சபே்வா நதியிலணப்புத் திே்ேதத்ிலன அமல்படுத்த 

சசய்வவதற்கான ஒரு ஒப்பந்ததத்ில் லகசயழுத்திே்டுள்ளனர.் 

 இது நாே்டின் முதல் நதியிலணப்புத் திே்ேமாகும்.  

 இத்திே்ேம், வறே்சியால் பாதிக்கப்பே்ே பந்டதல்கண்ே் பகுதிக்கு நீரப்்பாசன வசதிலய 

வழங்குவதற்காக மதத்ியப் பிரடதசத்திலுள்ள சகன் நதியிலிருந்து உத்திரப் 

பிரடதசத்திலுள்ள சபே்வா நதிக்கு உபரி நீலர வழங்கும் டநாக்கத்லத சகாண்டுள்ளது. 

 சகன் மற்றும் சபே்வா ஆகிய நதிகள் மத்தியப் பிரடதசத்தில் உருவாகின்றன. இலவ 

யமுலன ஆற்றின் துலண ஆறுகளாகும். 

 சகன் நதியானது உத்திரப் பிரடதசத்தின் பன்ோ மாவே்ேத்தில் யமுலன ஆற்றிலனயும் 

உத்திரப் பிரடதசத்திலுள்ள ஹமீரப்ூர ்மாவே்ேதத்ில் சபே்வா நதியிலனயும் சந்திக்கிறது.  

 சகன் நதி மதத்ியப் பிரடதசத்திலுள்ள பன்னா புலிகள் காப்பகதத்ின் வழிடய கேந்து 

சசல்கிறது. 

 சதௌதான் அலணயின் கே்டுமானத்தால் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தின் 10%  முக்கிய 

வாழிேப் பகுதியானது நீரில் மூழ்கும்.  

 

 

கிராம் உொலா திட்டம் 

 இந்திய அரசு கிராமப்புறப் பகுதிகளில் விலல மலிவான LED பல்புகமள 

வழங்குவதற்கான “கிராை் உஜாலா திட்டத்திமன” கதாடங்கியுள்ளது. 

 இது கிராைப்புறப் பகுதிகளில் கவறுை் ரூ. 10க்கு உலகின் விமலைலிவான LED  பல்புகமள 

வழங்குகிறது. 
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 வைலுை் இது கிராைப்புற நுகரவ்வாரக்ளிடமிருந்து ஒளிருை் விளக்குகள் ைற்றுை் CFL (சிறிே 

ஒளிருை் விளக்குகள்) பல்புகமளத் திருை்ப கபறவுை் டவண்டி விதிமுமறகமள 

கூறியுள்ளது.  

 இத்திட்டைானது அரசின் ஆதரவுடவனா (அ) ைானிேத்துடவனா கதாடங்கப்படவில்மல. 

 இத்திட்டை் முற்றிலுை் காரப்ன் வரவினதத்ின் (Carbon Credits) மூலைாக நிதிமேப் கபறுை். 

 இந்நிதிோனது, ஐ.நா.வின் தூே்மை வைை்பாட்டு நமடமுமறயின் (CDM) கீழ் வகாரப் படுை். 

 இது இந்திோவில் இது வபான்ற திட்டங்களில் முதல் வலகயாகும். 

 இத்திட்டை் ைதத்ிே மின்துலற ைற்றுை் புதிே ைற்றுை் புதுப்பிக்கக்கூடிே ஆற்றல் துமற 

அமைசச்கத்தினால் கதாடங்கப்பட்டது.  

 முதல் கட்டைாக இதத்ிட்டை் பீகாரிலுள்ள ஆரா ைாவட்டதத்ில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 இக்கட்டதத்ில் சுைார ் 15 மில்லிேன் LED பல்புகள் ஆரா (பீகார)், விஜேவாடா (ஆந்திரப் 

பிரவதசை்), வாரணாசி (உத்தரப்பிரவதசை்), நாக்பூர ் (ைகாராஷ்டிரா) ைற்றுை் வைற்கு 

குஜராத ்ஆகிே ைாவட்டங்களின் கிராைங்களுக்கு வழங்கப்படுை். 

 2014 ஆை் ஆண்டில், முந்லதய உன்னத் வஜாதி திட்டை், அமனவருக்குை் கிமடக்கக் கூடிே 

வமகயிலான மின்விளக்குகள் (உஜாலா) திட்டத்தின் கீழ் LED பல்புகளின் விமலயிலனப் 

சபருமளவில் குமறதத்ு இருந்தது. 

 ைதிப்பின் அடிப்பமடயில் இந்திோவானது உலகின் இரண்டாவது கபரிே LED பல்புகளின் 

சந்மதோக உள்ளது.  

 

 

ெல்ெக்தி அபியான் : மடழநீர ்பெமிப்பு (Catch the Rain) 
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 இத்திே்ேமானது மாரச் ்22 முதல் நவம்பர ்30 வலர, நாே்டில் மலழக்காலதத்ிற்கு முந்லதய 

காலம் மற்றும் மலழக் காலம் ஆகியவற்றின் டபாது அமல்படுத்தப்படும். 

 இப்புதிய திே்ேத்தின் கருத்துரு, “Catch the Rain, where it falls when it falls” (எங்சகல்லாம்  மற்றும் 

எப்சபாழுசதல்லாம் மலழ விழுகின்றடதா அலதப் பிடியுங்கள்) என்பதாகுை்.  

 இத்திட்டை் கிராைப்புற ைற்றுை் நகரப்்புறப் பகுதிகள் என இந்திோ முழுவதுை் 

அைல்படுதத்ப் படுை். 

 

மத்தியெ ்ெட்டத்திற்கு எதிராக மாநிலெ ்ெட்டம் 

 மத்தியச ் சே்ேங்களுக்கு எதிராக மாநிலச ் சே்ேமன்றங்களில் இயற்றப்படும் 

தீரம்ானங்களில் எந்த தவறும் இல்லல என்று முதற்கே்ே ஆதாரத்தின் (Prime Facie) 

அடிப்பமடயில் உசச்நீதிைன்றை் கூறியுள்ளது. 

 சமீபதத்ில், வகரளா ைற்றுை் வைற்கு வங்க ைாநிலச ்சட்டைன்றங்கள் குடியுரிமை திருதத்ச ்

சட்டை் ைற்றுை் புதிே வவளாண் சட்டை் ஆகிே ைத்திேச ் சட்டங்களுக்கு எதிரான 

தீரை்ானங்கமள நிமறவவற்றின. 

 இத்தமகே தீரை்ானங்கள் கபருை்பான்மைோன சட்டைன்ற உறுப்பினரக்ளின் ஒரு 

“கருதவ்த” தவிர அமவ சட்டகைன்று எடுத்துக் ககாள்ளப்பட ைாட்டாது என உசச் 

நீதிைன்றை் கூறியுள்ளது. 

 

நிலப்பரப்பிலிருந்து வானிலுள்ள இலக்டகத் தாக்கி அழிக்கும் நடுத்தர வரம்புடடய 

ஏவுகடண (MRSAM) 

 கல்ோணி ரஃபல் டமம்படுத்தப் பே்ே அலமப்புகள் (KRAS - Kalyani Rafael Advanced Systems) 

என்ற அலமப்பானது அதன் முதல் MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) கதாகுதிமே 

கவளியிட்டுள்ளது.  

 KRAS என்பது கல்ோணி இந்திேக் குழுமம் ைற்றுை் இஸ்வரலின் ரஃவபல் வைை்பட்ட 

பாதுகாப்பு அமைப்பு  (Rafeal Advanced Defense systems) ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டுக் குழுைை் 

ஆகுை். 

 இந்த ஏவுகமண இந்திே இராணுவப்பமட ைற்றுை் இந்திே வான்பமடக்காக வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 

HK மிட்டல் குழு 

 ஸ்ோரே்்அப் இந்தியா நிதி திரே்டுதல் திே்ேத்திலன அமல்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 

ஒரு நிபுணர ்ஆடலாசலனக் குழுவிலன இந்திய அரசு அலமதத்ு உள்ளது. 

 இக்குழுவிற்கு அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுே்பத் துலறலயச ் டசரந்்த H.K. மிட்டல் 

தமலமை தாங்குவார.் 

 இத்திே்ேதத்ில் சமாத்த முதலீே்டுத ்சதாலகயான ரூ.945 டகாடியானது 4 ஆண்டுகளாகப் 

பிரிக்கப்பே்டு இந்தியா முழுவதும் தகுதியுலேய ஸ்ோரே்் அப் நிறுவனங்களுக்குத் 

தகுதியான சதாழில் சதாேங்குனரக்ள் மூலம் அந்த நிதி  வழங்கப் படும். 
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ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா விடத நிதிவழங்கல் திட்டம் (SISFS) 

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 05 அன்று வணிக மற்றும் சதாழிற்துலற அலமசச்கத்தின் 

சதாழிற்துலற மற்றும் உள்நாே்டு வரத்த்க ஊக்குவிப்புத் துலறயானது இதத்ிே்ேத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

 இத்திே்ேதத்ிற்கு 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கி 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 இத்திே்ேம் 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் அமல்படுதத்ப்படும். 

 இத்திே்ேம் இந்தியா முழுவதும் 3600 ஸ்ோரே்்அப்  நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவலத 

டநாக்கமாகக் சகாண்ேது. 

 இத்திே்ேம் கருத்தாக்கதத்ிற்கான ஆதாரம், முன்மாதிரி உருவாக்கம், உற்பத்திப் சபாருள் 

டசாதலன, சந்லத நுலழவு மற்றும் வணிகமயமாக்கல் டபான்றவற்றிற்கு என்று 

ஸ்ோரே்்அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவலத டநாக்கமாகக் சகாண்டு உள்ளது.  

 

பகாவிட் – 19 தடுப்பு மாத்திடர 

 இந்தியாவின் பிடரமாஸ் படயாசேக் நிறுவனம் ஓராசமே் பாரம்ாசுே்டிகல்ஸ் 

நிறுவனத்துேன் இலணந்து வாய்வழிடய உே்சகாள்ளக் கூடிய டகாவிே்-19 தடுப்பு 

மருந்லத உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது ஒரு முலற அளிக்கப்பே்ே பிறகு தனது மிகுந்த சசயல்திறலனக் காே்டியுள்ளது.  

 பிடரமாஸ் படயாசேக் ஓர ்இந்திய நிறுவனமாகும். 

 

சடல்லியின் பதசிய தடலநகரப் பிராந்தியம் (திருத்தம்) மபொதா, 2021 

 சமீபதத்ில் சேல்லியின் டதசிய தலலநகரப் பிராந்தியம் (திருத்தம்) மடசாதா, 2021 என்ற 

மடசாதாவிற்கு மக்களலவ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இம்மடசாதா சேல்லியின் துலணநிலல ஆளுநருக்கு அதிக அதிகாரத்லத வழங்கும்.  

 இம்மடசாதாவின்படி, சேல்லியில் “அரசாங்கை்” என்பது “துமணநிமல ஆளுநராவார”். 

 எந்தகவாரு ஆட்சி நிரவ்ாக நடவடிக்மகயுை் வைற்ககாள்ளுை் முன் துமணநிமல 

ஆளுநரின் கருத்திமன கடல்லி அரசு கட்டாேை் வகட்க வவண்டுகைன்று இை்ைவசாதா 

கூறுகிறது. 

 

இந்தியாவில் ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசி உற்பத்தி 

 லஹதராபாத்லதச ் டசரந்்த விரட்சா படயாசேக் மற்றும் RDIF எனப்படுை் இரஷ்ே வநரடி 

முதலீட்டு நிதிேை் ஆகிேமவ இமணந்து இந்தியாவில் ஸ்புட்னிக் V என்பதின் 200 

மில்லிேன் தடுப்பூசிகமள உற்பதத்ி கசே்வதற்கான ஒப்பந்தத்மத அறிவிதத்ுள்ளன. 

 ஸ்புட்னிக் V என்பது இரஷ்ோவின் வகாவிட் – 19 தடுப்பூசிோகும் 

 இந்த கதாழில்நுட்பப் பரிைாற்றைானது 2021 ஆை் ஆண்டில் இரண்டாை் காற்பங்கில் 

(Quarter) நிமறவமடயுை் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இதமனேடுதத்ு ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசியின் முழு அளவிலான மற்றும் வணிகரதீிோன 

உற்பத்தி கதாடங்குை்.  
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பதசிய உயிரிமருந்துத் திட்டம் 

 அலமசச்ரலவயின் ஒப்புதல் சபற்ற டதசிய உயிரி மருந்துத் திே்ேத்திலன உயிரி 

சதாழில்நுே்பத் துலற (DBT - Department of Biotechnology) சதாேங்கியுள்ளது. 

 இத்திே்ேம் இந்தியா முழுவதுமுள்ள வளரந்்துவரும் உயிரி சதாழில்நுே்ப நிறுவனங்கலள 

ஊக்குவிப்பலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 உற்பத்திப் சபாருே்களின் ஆரம்பகால உற்பதத்ி நிலலயில் ஏற்படும் இலேயூறுகலள 

எதிரச்காள்வதற்கு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்காக டதசிய 

உயிரி மருந்துத் திே்ேம் சதாேங்கப்பே்டுள்ளது. 

 இத்திே்ேம் டமம்பே்ே சதாழில் மற்றும் கல்விக்கிலேடயயான இலணப்பிற்கு உதவுவதன் 

மூலம் சதாழில்முலனடவாரக்லள ஊக்குவிக்கிறது. 

 இத்திே்ேம் கல்வியாளரக்ள், கண்டுபிடிப்பாளரக்ள் மற்றும் சதாழில்முலனடவார ்

ஆகிடயாருக்கு வழிகாே்டுதலலயும் பயிற்சிலயயும் வழங்குகிறது. 

 

முதியவரக்ளுக்கான பபாஷான் அபியான் திட்டம் 

 முதியவரக்ளுக்கு “ஊட்டசச்தத்ு ஆதாரத்திமன” வழங்குவதற்கான “வபாஷான் அபிோன்” 

திட்டதத்ிமன சமூக நல ைற்றுை் அதிகாரைளிப்புத் துமற அமைசச்கை் கதாடங்க உள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், முதிவோர ் இல்லங்களில் தங்கியிருக்காத, ஊட்டசச்தத்ு 

குமறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவில்லாத முதிேவரக்ளுக்கு உதவிகள் வழங்கப் படுை். 

 சூடான சமைதத் ைதிே உணவிமன வழங்க உள்நாட்டிவலவே கிமடக்குை் சத்தான 

உணவுப் கபாருட்கமளக் ககாள்முதல் கசே்வதில் இத்திட்டை் கவனை் கசலுதத்ுை். 

 இத்திட்டைானது கிராை பஞ்சாேதத்ுகள் ைற்றுை் நகராட்சி அமைப்புகளால் அைல்படுத்தப் 

படுை். 

 “மூதத் குடிைக்கள் நல நிதி” என்ற நிதிோனது இதத்ிட்டத்திற்கு நிதி வழங்கவுை் 

அைல்படுதத்வுை் பயன்படுத்தப் படுை். 

 

 

NV  ரமணா – அடுத்த இந்தியத் தடலடம நீதிபதி 

 இந்தியத் தலலலம நீதிபதி சரத் SA பாப்வத அவரக்ள் அடுதத் ைாதை் ஓே்வு கபற 

உள்ளதால், அவமரேடுதத்ு 48வது தமலமை நீதிபதிோக சபாறுப்வபற்க NV ரமணாவின் 

சபயலர அவர ்பரிந்துலர சசய்துள்ளார.் 
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 SA பாப்வத ஏப்ரல் 23 அன்று ஓே்வு கபற உள்ளார.் 

 நீதிபதி ரைணா அவரக்ள் ஆந்திரப் பிரடதசத்மதச ்வசரந்்தவர ்ஆவர.்  

 

இந்தியக் கடபலார பராந்து கப்பல் வெ்ரா 

 இந்தியக் கேடலார டராந்து கப்பலான “வஜ்ரா” எனும் கப்பலானது கசன்மனயிலுள்ள 

காட்டுப்பள்ளியில் கடவலாரக் காவற்பமடயில் இமணக்கப்பட்டது. 

 98 மீட்டர ் நீளமுமடே இக்கப்பல் கசன்மனயின் காட்டுப்பள்ளியிலுள்ள M/S லாரச்ன் &  

டியூப்வரா நிறுவனத்தினால் வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்டது. 

 இக்கப்பலானது நவீன வசதிகளுடன் கூடிே இரட்மட எஞ்சின்களுமடே 

கஹலிகாப்டமரயுை், நான்கு அதிவவகப் படகுகமள ஏந்திச ் கசல்லுை் திறனுடன் 

அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 வைலுை் இக்கப்பமல ஆே்வு ைற்றுை் மீட்புப் பணி, சட்ட அைலாக்கை் ைற்றுை் கடற்பமட 

வராந்துப் பணி ஆகியவற்லற வைற்ககாள்ளவுை் டவண்டி பேன்படுத்த இேலுை். 

 டமலும் இக்கப்பல் கடலில் ஏற்படுை் எண்கணே்க் கசிவுகமளக் மகோளுவதற்கான ைாசு 

கட்டுப்பாே்டு உபகரணத்மத ஏந்திச ்கசல்லுை் திறன் சபற்றதாகும். 

 

வருடாந்திர ஏற்றுமதி தரக் குறியீடு 

 சவவ்டவறு மாவே்ேங்களின் வருோந்திர ஏற்றுமதி தரக் குறியீே்டிலனத் தயாரிக்க மாநில 

மற்றும் ஒன்றியப் பிரடதசங்களுக்கு அயல்நாே்டு வரத்த்கப் சபாது இயக்குனரகம் உதவுை் 

என்று ைதத்ிே வணிக ைற்றுை் கதாழில்துமற அமைசச்கை் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இக்குறியீடு ஒவ்கவாரு ைாவட்டத்மதயுை் அவற்றின் ஏற்றுைதியில் நிலவுை் வபாட்டித் 

தன்மைமேப் கபாருத்து தரவரிமசப் படுதத்ுை். 

 ைாவட்ட ஏற்றுைதி கசேல்திட்டை், ைாவட்டத்தில் ஏற்றுைதி கசே்ேக் கூடிே சரக்கு ைற்றுை் 

வசமவகமள அமடோளை் காணுவமதயுை் உள்ளடக்குை்.  

 

மாநிலங்களுக்கிடடபயயான புலிகள் இடமாற்றத் திட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கப்பே்ே இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்கு இலேடயயான 

முதலாவது புலிகள் இேமாற்றத் திே்ேதத்ின் ஒரு அங்கமாக மத்தியப் பிரடதசத்தில் இருந்து 

ஒடிசாவிற்கு இேமாற்றம் சசய்யப் பே்ே சுந்தரி எனும் புலி சமீபத்தில் மீண்டும் மத்தியப் 

பிரடதசத்திற்கு வந்து டசரந்்தது.  

 5 வயதான இந்தப் புலி ஒடிசாவிலுள்ள சத்டகாசியா புலிகள் காப்பகத்தில் 28 மாதங்கள் 

அலேபே்டிருந்தது. 

புலிகள் இடமாற்ற திட்டம் 

 இத்திே்ேம் 2018 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கப் பே்ேது. 

 மத்தியப் பிரடதசதத்ின் கான்ஹா புலிகள் காப்பகதத்ிலிருந்து ஒரு ஆண் (மகாவீர)் புலியும் 

பாந்தவ்கர ் புலிகள் காப்பகதத்ிலிருந்து ஒரு சபண் (சுந்தரி) புலியும் ஒடிசாவிலுள்ள 

சதட்காசியா புலிகள் காப்பகத்திற்கு அம்மாநிலத்தின் புலிகளின் எண்ணிக்லகலய 

அதிகரிப்பதற்காக சகாண்டு வரப்பே்ேன. 
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 மகாவீர ்வந்து டசரந்்த அடுத்த ஒரு வாரத்தில் சுந்தரி சதட்காசியாவிற்கு சகாண்டு வரப் 

பே்ேது. 

 இேமாற்றம் இரண்டு காரணங்களுக்காக டமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

o அதிகப் புலிகள் எண்ணிக்லகயுலேய பகுதிகளில் புலிகளுக்கிலேடயயான முக்கிய 

எல்லலச ்சிக்கல்கலளக் குலறப்பதற்காக புலிகளின் எண்ணிக்லகலய குலறத்தல். 

o பல்டவறு காரணங்களால் புலிகளின் எண்ணிக்லக கணிசமாக குலறந்துள்ள 

பகுதிகளில் மீண்டும் புலிகளின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிதத்ல்.  

 

காெபநாய் அறிக்டக 2021 – இந்தியா  

 இந்தியாவில் 18.05 லே்சம் காசடநாய் பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்த அறிக்லக 

மதிப்பிே்டுள்ளது. 

 டமலும் ஜனவரி 2020 மற்றும் பிப்ரவரி 2020 ஆகிய மாதங்களுக்கு இலேப்பே்ே 

காலகே்ேதத்ில் காசடநாய் பாதிப்புகள் ஆண்டுக்கு 6% அதிகரித்துள்ளதாகவும் 

இவ்வறிக்லக கூறுகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான 24.04 லே்சங்கள் பாதிப்பில் சிகிசல்சப் பலன் வீதம் 82% 

எனவும், இறப்பு வீதம் 4% எனவும் இந்த அறிக்லக குறிப்பிே்டுக் காே்டுகிறது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி, அடுதத்டுத்த நிலலகளில் 4% டநாயாளிகளும் சிகிசல்சப் 

பலனளிக்காலம மற்றும் சிகிசல்ச முலற மாற்றங்களினால் 3%  டநாயாளிகளும் 

இறந்துள்ளனர.் 

இந்தியாவில் காெபநாய் பாதிப்பு 

 உலசகங்கிலும் டசரத்த்ு, இந்தியாவில் தான் அதிக காசடநாய் பாதிப்புகள் உள்ளன. 

இந்தியாவில் 2.64 மில்லியன் காசடநாய் டநாயாளிகள் உள்ளனர.் 

 இது உலகின் சமாத்த காசடநாய் பாதிப்பில் 30% ஆகும். 

 உலகளவிலான இலக்கான 2030 ஆம் ஆண்டுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னடர, 2025 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் காசடநாலய ஒழிப்பதலன இந்தியா இலக்காக 

சகாண்டுள்ளது.  

 

100க்கும் அதிகமான வடரகடத புத்தகங்கள் 

 மத்தியக் கல்வித் துலற அலமசச்ர ் ரடமஷ் சபாக்ரியால் நிஷாங்க் அவரக்ள் மத்திய 

இலேநிலலக் கல்வி வாரியதத்ின் (CBSE) ஆசிரிேரக்ள் ைற்றுை் ைாணவரக்ளால் 

உருவாக்கப்பட்டு NCERT அலமப்பால் சீரமைக்கப்பட்ட  100க்கும் அதிகமான வலரகலத 

புத்தகங்கலள சவளியிே்ோர.் 

 இப்புத்தகங்கலள எந்தசவாரு ஆன்டிராய்டு திறன்டபசியிலும் தீக்சா இலணயதளம் 

வாயிலாகடவா (diksha.gov.in) (அ) தீக்சா கசேலி மூலைாகவவா அணுக இேலுை். 

 இந்தப் புதத்கங்கமள வாட்ஸ்அப் சசயலி மூலம் இேக்கப் படும் ஒரு புதிே சாட்பாட் என்ற 

உதவியாளர ்மூலைாகவுை் பேன்படுத்திக் ககாள்ளலாை். 
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 இந்த சாட்பாட் டிஜிட்டல் மூலைாக கற்றலின் வநாக்கத்மத விரிவாக்க ஒரு வாே்ப்பிலன 

வழங்குகின்றது. 

 அப்புதத்கங்களின் கவளியீட்டின் வபாது CBSEயின் வபாட்டிதத்ன்மை அடிப்பமடயிலான 

கல்வித் திட்டத்தின் ஓர ் அங்கைாக அறிவிேல், கணிதை் ைற்றுை் ஆங்கில 

வகுப்புகளுக்கான CBSE ைதிப்பீே்டுக் கட்டமைப்பிமனயுை் கல்வி அமைசச்ர ் கதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 

CoreNet உலகளாவிய கல்வி ெவால் 6.0 (குபளாபல் Academic Challenge) 

 கரக்பூரிலுள்ள இந்திய சதாழில்நுே்ப நிறுவனதல்தச ் டசரந்்த  நான்கு இளங்கலல 

மாணவரக்லளக் சகாண்ே ஒரு அணியானது ‘CoreNet குவளாபல் அகாகடமி வசலஞ்ச ் 6.0’ 

என்ற டபாே்டியின் கவற்றிோளரக்ளாக உருசவடுதத்ு உள்ளனர.்  

 இப்வபாட்டி ‘கஷ்வைன் அண்ட் வவக்ஃபில்டு, KI ைற்றுை் IA : இன்டீரிேர ் ஆரக்்கிகடக்ட்ஸ்’ 

(Cushman and Wakefield, KI and IA: Interior Architects) ஆகிே நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்டது.  

 உலககங்கிலுமிருந்து வந்த 1300 அணிகளில் இறுதிச ் சுற்றுக்கு வதரவ்ான நான்கு 

அணிகளில் கரக்பூர ்இந்திேத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனமுை் ஒன்றாகுை்.  

 ைற்ற மூன்று அணிகள் 

o வாசிங்டன் பல்கமலக்கழகை் 

o நியூோரக்் பல்கமலக்கழகை் 

o கடன்கவர ்பல்கமலக்கழகை்  

 2015 ஆை் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது முதல் இன்று வமர இப்டபாே்டியில் சவற்றிப் சபற்ற 

முதல் இந்திய அணி இதுடவயாகும். 

 

 

MICE Roadshow Meet in India 

 மத்தியப் பிரடதசதத்ிலுள்ள கஜீராடஹாவில், “MICE Roadshow Meet in India” என்ற 

முத்திமரயுை் “MICE” என்ற நிகழ்வின் உமறவிடைாக இந்திோமவ வைை்படுதத்ச ்

சசய்வதற்கான ஒரு திட்ட விளக்க வமரபடமுை் ைத்திேப் பிரவதச முதலமைசச்ரால் 

கவளியிடப் பே்ேது. 
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 சதத்ரசால் என்ற ஒரு சமூக மைேமுை் (Chhatrasal Convention Centre) கஜீராவஹாவில் திறந்து 

மவக்கப் பட்டது.  

 இது சுற்றுலாத்துமற அமைசச்கதத்ின் சுவவதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப் 

பட்டது.  

இந்நிகழ்ெ்சிப் பற்றிய தகவல்கள் 

 இந்நிகழ்வானது, இந்திோவிமன ஒரு MICE – (Mettings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 

சந்திப்புகள், சலுமககள், கருதத்ரங்கங்கள் ைற்றுை் கண்காட்சிகள் ஆகியவற்றின்  ஒரு 

உமறவிடைாக வைை்படுதத்ுை் வநாக்கில் ஏற்பாடு கசே்ேப்பட்டது.  

 இந்நிகழ்சச்ி ைத்திேப் பிரவதச அரசு ைற்றுை் இந்திே சமூக வைை்பாட்டு வாரிேை் (India 

Convention Promotion Bureau) ஆகிேவற்றுடன் இமணந்து சுற்றுலாத் துமற அமைசச்கத்தால் 

ஏற்பாடு கசே்யப் பே்ேது.  

 இந்நிகழ்சச்ிோனது இந்திோவின் MICE திறமனச ் கசேலாக்குவதற்காக ஆத்ை நிரப்ர ்

பாரத் என்ற திட்டத்தின் கீழ் வைற்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு முேற்சிோகுை். 

 “Meet in India” என்பது இந்நிகழ்சச்ியின் வநாக்கதம்த எட்டுை் வமகயில் “Incredible India” 

என்ற முத்திமரயின் கீழ் அமைந்த ஒரு தனிதத்ுவமிக்க துமண முத்திமரோகுை் (sub-

brand).  

 

‘My Experiments with Silence’ புத்தகம் 

 கவலல மற்றும் சுய டதேல் பற்றிய ‘My Experiments with Silence’ என்ற புத்தகை் சமீர ்வசானி 

என்பவரினால் இேற்றப் பட்டது. 

 வசானியின் இந்தப் புத்தகை், கடல்லியில் அவரின் வாழ்நாளில் அவருடனான உள்ளாரந்்த 

உமரோடல்கள், வால் ஸ்டீரிட்டில் அவர ் வைற்ககாண்ட சிறு வவமலகள் ைற்றுை் 

பாலிவுட்டில் அவர ் கசலவிட்ட காலங்கள் வபான்றவற்மற உள்ளடக்கிே அவரது கசாந்த 

குறிப்புகமளக் ககாண்டதாக இருக்குை்.  

 இந்த புத்தகை் ஓை் புக் இன்டரவ்நஷனல் என்ற நிறுவனதத்ினால் கவளியிடப்படுை். 

 உள்ளாரந்்தப் பிரசச்ிமனகமள எதிரத்்துப் வபாராடிே (அ) வபாராடிக் ககாண்டிருக்குை் 

ஒவ்கவாருவருக்குை் இது சைரப்்பணைாகுை் என்று வசானி கூறுகிறார.் 

 

பழங்குடியினர் காெபநாய் திட்டம் 

 காசடநாயில்லா இந்தியாலவ (TB Mukt Bharat) அமடயுை் வநாக்கில் ைதத்ிே சுகாதாரத் துமற 

அமைசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன், பழங்குடியினர ்காசவநாே் திட்டதத்ிமனத் கதாடங்கி 

மவதத்ுள்ளார.் 

 கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் காசவநாே்க்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின் அளமவயுை் ஏற்கனவவ அரசு 

அதிகரித்துள்ளதாக இவர ்கூறியுள்ளார.் 

 இந்த ஆண்டு உலக காசவநாே் தினத்தன்று லட்சத்தீவு (ஒன்றிேப் பிரவதசை்) ைற்றுை் ஜை்மு 

& காஷ்மீரின் பட்காை் ைாவட்டை் ஆகிேமவ காசவநாே் அல்லாத பகுதிகளாக அறிவிக்கப் 

பட்டன.  
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NATHEALTH உெச்ி மாநாடு 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுலற அலமசச்ர ் ோக்ேர ் ஹரஷ்் வரத்ன் 7வது 

வருோந்திர NATHEALTH உசச்ி ைாநாட்டில் காகணாலி மூலை் உமரோற்றினார.்  

 இந்த ைாநாடு வகாவிட் பாதிப்பிற்குப் பிறகு இந்திே சுகாதார அமைப்பின் விரிவாக்கை் 

பற்றிேதாகுை். 

 2017 ஆை் ஆண்டில் அரசு வதசிே சுகாதாரக் ககாள்மகமே சவளியிே்ேது. 

 வேது பாகுபாடின்றி அமனவருக்குை் உேரிே சுகாதார தரத்மதயுை் நல்வாழ்மவயுை் 

அளிப்பது தான் இக்ககாள்மகயின் வநாக்கைாகுை். 

குறிப்பு 

 வளரச்ச்ிமே வைை்படுதத்ுவதற்கான 6 முக்கிே தூண்களில் சுகாதாரமுை் ஒன்றாக 2021 – 22 

ஆை் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 2021 – 22 ஆை் ஆண்டில் சுகாதாரத்திற்காக ரூ.2,23,846 வகாடி ரூபாே் நிதி ஒதுக்கீடு கசே்ேப் 

பட்டுள்ளது.  

 இது கடந்த ஆண்மட விட 137% அதிகைாகுை். 

 இது 2025 ஆை் ஆண்டிற்குள் GDPயின் அளவில் 2.5 சதவீதைாக சுகாதாரச ்கசலவினங்கமள 

அதிகரிப்படதாடு சபாருந்திப் டபாகும் படிோக உள்ளது. 

 

 

இந்தியா – ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் கடற்படட பயிற்சி 

 சமீபதத்ில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் கிழக்கு இந்தியப் சபருங்கேல் 

பகுதியில் இரண்டு நாே்கள் நலேசபறும் கேற்பலேப் பயிற்சியிலனத் சதாேங்கி உள்ளன. 

 இந்திய மற்றும் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளின் கேற்பலேகள், PASSEX பயிற்சி என்ற ஒரு 

கூட்டுப் வபாரப்் பயிற்சியின் ஓர ்அங்கைாக இருந்தனர.்  

 இத்தமகேப் பயிற்சியில் இந்திய விமானப் பலே வீரரக்ள் கலந்து சகாள்வது இதுடவ 

முதல்முலறயாகும். 

 PASSEX பயிற்சி என்பது கடற்பமடகள் ஒன்றுக்ககான்று தத்தைது துமறமுகங்களுக்குச ்

கசல்லுை் வபாவதா (அ) கடலில் சந்தித்துக் ககாள்ளுை் வபாவதா தனது நட்பு நாடுகளுடன் 

இந்திேக் கடற்பமட வைற்ககாள்ளுை் ஒரு கடற்பமடப் பயிற்சிோகுை்.  
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ெரவ்பதெெ ்செய்திகள் 

சீனாவில் வறுடம ஒழிப்பு 

 சீன அதிபர ் ஜி ஜின்பிங் வறுலமக்கு எதிரான டபாரில் சீனா “முழு கவற்றிமே“ எட்டி 

உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 வைலுை் அவர,் சீனாவில் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 770 மில்லிேன் ைக்கள் வறுமையின் 

சகாடுலமலிருந்து மீட்கப் பட்டுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இதன்மூலை், சீனாவானது 2030 ஆை் ஆண்டின் ஐக்கிே நாடுகள் வறுமை ஒழிப்பு இலக்மக 

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவவ அமடந்து சாதமன பமடதத்ுள்ளது.  

 சீனாவானது ஏறத்தாழ 1.4 பில்லிேன் ைக்கள் கதாமகமேக் ககாண்டுள்ளது.  

 

ொம்பல் நிறப் பட்டியலில் – பாகிஸ்தான்  

 நிதியியல் நேவடிக்லக பணிக் குழுவானது (FATF) பாகிஸ்தான் நாடு தனது சாை்பல் நிறப் 

பட்டிேலில் கதாடரந்்து இருக்குை் என்று அறிவிதத்ுள்ளது.  

 தீவிரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பலத ஒழிப்பதற்காக FATF அலமப்பால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

அமனத்துச ் கசேல்திட்ட பணிகமளயுை் நிமறவவற்றாத காரணதத்ினால் இந்த 

நடவடிக்மகோனது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாரஸ்ீ நகரில் உள்ள FATF ஆனது 2018 ஆை் ஆண்டு ஜுன் ைாதத்தில் பாகிஸ்தான் நாட்மட 

சாை்பல் நிறப் பட்டிேலில் மவதத்து.  

 

2வது முத்தரப்பு ெந்திப்பு 

 சமீபதத்ில் ஒரு முத்தரப்பு சந்திப்பானது இந்தியா, பிரான்சு மற்றும் ஆஸ்திடரலியா ஆகிய 

நாடுகளுக்கிலேடய நேதத்ப்பே்ேது. 

 இது இந்டதா-பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் ஒதத்ுலழப்லப டமலும் டமம்படுதத்ுவதின் மீது 

கவனம் சசலுத்துகின்றது.  

 இந்த முதத்ரப்பு சந்திப்பின் டநாக்கம் இந்த 3 நாடுகளுக்கிலேடய வலுவான இருதரப்பு 

உறவிலன வலுப்படுதத்ுவதாகும். 

 முதலாவது இந்தியா-பிரான்சு-ஆஸ்திடரலியா ஆகியவற்றுக்கான முதத்ரப்பு சந்திப்பு 

காசணாலி வாயிலாக 2020 ஆம் ஆண்டு சசப்ேம்பர ்09 அன்று நேத்தப்பே்ேது.  

 

மருந்து மற்றும் மருத்துவெ ்ொதனங்கள் குறித்த கருத்தரங்கு 

 மருந்து மற்றும் மருத்துவச ் சாதனத் துலற குறித்த சரவ்டதசக் கருதத்ரங்கின் 6வது 

பதிப்பானது மத்திய அலமசச்ர ்பியூஷ் டகாயல் அவரக்ளால் சதாேங்கி லவக்கப் பே்ேது. 

 இந்தக் கருத்தரங்கானது “INDIA PHARMA 2021 & INDIA MEDICAL DEVICE 2021” என்ற கருத்லத  

உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 இது ைருந்து ைற்றுை் ைருதத்ுவச ் சாதமனத ் துமறயின் ஒட்டுகைாதத் வளரச்ச்ிக்காக 

சிறந்த கதாழில்நுட்பத் தீரவ்ுகள் ைற்றுை் உற்பதத்ிமே ஏற்படுதத்ுவமதயுை் அவற்லற 

ஊக்குவிப்பமதயுை் வநாக்கைாக் ககாண்டுள்ளது.  
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 இந்திே ைருந்து 2021 என்ற மாநாே்டின் கருதத்ுரு  ‘Indian Pharma Industry: “Future is Now” 

என்பதாகுை். 

 “இந்திே ைருதத்ுவ சாதனை் - 2021” என்பதின் கருதத்ுரு, “இந்திே ைருத்துவத் கதாழில்நுட்ப 

எதிரக்ாலை் : உலகக் கூட்டிமணவின் மூலை் புத்தாக்கை் ைற்றுை் இந்திோவில் 

தோரிப்வபாை்” என்பதாகுை்.  

 
 

பகாவாக்ஸ் தடுப்பூசிகடளப் சபற்ற முதல் நாடு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் ஆதரவு சபற்ற டகாவாக்ஸ் முன்சனடுப்பின் மூலம் சபறப் 

பே்ே தடுப்பூசிகலளப் சபற்ற உலகின் முதல் நாோக கானா திகழ்கிறது. 

 6,00,000 அஸ்ே்ரா சஜசனகா தடுப்பூசி மருந்துகள் இந்திய சீரம் நிறுவனதத்ால் உற்பதத்ி 

சசய்யப் பே்டுள்ளது. 

 இந்த டமற்கு ஆப்பிரிக்க டதசத்தின் 30 மில்லியன் மக்களுக்கு டநாய்த் தடுப்பிலன 

ஏற்படுதத்ுவதற்கான முதல் படியாக இது அலமந்தது. 

 இந்தத் தடுப்பூசிகலள யுனிசசஃப் வழங்குகிறது. 

 

பிரிக்ஸ் தடலடமத்துவம் – இந்தியா  

 இந்தியாவானது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 அன்று மூன்று நாே்கள் நலேசபறும் 

சஷரப்ாக்களின் அறிமுகச ் சந்திப்புேன் பிரிக்ஸ் தலலலமத் துவத்லத ஏற்றுக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 பிரிக்ஸ் என்பது பிடரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் சதன் ஆப்பிரிக்கா 

ஆகியவற்றின் ஒரு சுருக்கமாகும். 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளின் அதிகாரப்பூரவ் வருோந்திர மாநாடுகள் 2009 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

நேத்தப்பே்டு வருகின்றன. 

 12வது பிரிக்ஸ் மாநாோனது ரஷ்யாவினால் காசணாலி வாயிலாக நேத்தப் பே்ேது. 

 

தற்சகாடலகடளத் தடுப்பதற்காக தனிடமத்துவத்திற்கான அடமெெ்ர ்

 ஜப்பானின் பிரதமரான டயாஷிலஹடு சுகா அவரக்ள் தனது அலமசச்ரலவயில் 

தனிலமதத்ுவத்திற்கான ஒரு அலமசச்லர டசரத்த்ுள்ளார.்   

 சகாரானா லவரஸ் சதாற்றினால் அதிகரித்து வரும் தற்சகாலலகலளத் தடுப்பதற்காக 

இந்த நேவடிக்லகயானது டமற்சகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 ஜப்பானின் தற்சகாலல விகிதமானது கேந்த 11 ஆண்டுகளில் தற்சபாழுது 

முதன்முலறயாக டகாவிே்-19 டநாய்த் சதாற்றின் காரணமாக அதிகரித்துள்ளது. 
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 2018 ஆம் ஆண்டில் இடத டபான்ற ஒரு நேவடிக்லகலய டமற்சகாண்ே முதலாவது நாடு 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் ஆகும்.  

 

பபயாஆசியா – 2020 என்பதின் 18வது பதிப்பு 

 ஆசியாவின் மிகப்சபரிய வாழ்வியல் மற்றும் உயிரித் சதாழில்நுே்ப மாநாோன 

படயாஆசியா – 2021 என்ற ஒரு மாநாோனது லஹதராபாதத்ில் நேத்தப்பே்ேது. 

 இது உலகளவில் வாழ்வியல் துலறயில் உள்ள சதாழிற்துலறத் தலலவரக்ளின் 

பங்டகற்புேன் டகாவிே் – 19 டநாய்த் சதாற்றின் மீது கவனம் சசலுதத்ியது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருதத்ுரு, “Moving the Needle” (ஊசிலய நகரத்்துதல்) என்பதாகுை்.  

 

பிரதிநிதிகள் அடவடய மீண்டும்  ஏற்படுத்துதல் 

 டநபாள நாே்டு உசச் நீதிமன்றமானது அந்நாே்டின் கலலக்கப்பே்ே பிரதிநிதிகள் 

அலவலய மீண்டும் சசயல்பாே்டிற்குக் சகாண்டு வந்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்20 அன்று டநபாள நாே்டு அதிபர ்பிதய்ா டதவி பந்தாரி அவரக்ள் 

பிரதிநிதிகள் அலவலயக் கலலத்தலதத் சதாேரந்்து, அந்நாடு அரசியல் பிரசச்ிலனலயச ்

சந்தித்துக் சகாண்டிருக்கின்றது.  

 டமலும் அவர ்அந்நாே்டில் டதரத்லானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 மற்றும் டம 10 ஆகிய 

டததிகளில் நேதத்ப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார.் 

 

அடணகள் மற்றும் நதிகளின் நீடித்த பமம்பாடு குறித்த கருத்தரங்கு 

 அலணகள் மற்றும் ஆற்றுப் படுலககளின் நீடிதத் வளரச்ச்ி குறிதத் மிகப்சபரிய 

அலணகள் மீதான சரவ்டதச ஆலணயக் கருதத்ரங்கானது ஜல்சக்தித் துலற 

அலமசச்ரால் துவக்கி லவக்கப்பே்ேது. 

 இது பின்வருவனவற்றுேன் இலணந்து மிகப்சபரிய அலணகள் குறித்த சரவ்டதச 

ஆலணயத்தினால் நேத்தப் படுகின்றது. 

o அலண மறுசீரலமப்பு டமம்பாே்டுத் திே்ேம் 

o மத்திய நீர ்ஆலணயம் 

o டதசிய நீரவ்ள இயல் திே்ேம் 

 இது இந்திய அலணப் சபாறியியல் வல்லுநரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தங்களது 

அனுபவங்கள், கருதத்ாக்கங்கள் மற்றும் சமீபதத்ிய வளரச்ச்ிலயப் பகிரந்்து சகாள்ள 

டவண்டி ஒரு வாய்ப்பிலன வழங்குவலத டநாக்கமாகக்  சகாண்டுள்ளது. 

 

“வாய்ப்புக் குறியீடு – 2021” அறிக்டக 

 இந்த அறிக்லகயானது மக்கள் எவ்வாறு வாய்ப்புகலள ஏற்படுதத்ிக் சகாள்கிறாரக்ள் 

என்பலதயும் அலத அலேவதற்கான வழியில் ஏற்படும் தேங்கல்கள் குறிதத்ு மக்கள் 

புரிந்து சகாள்ளவும் வழிவலக சசய்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் அறிக்லகயானது சபண்கள் எவ்வாறு வாய்ப்புகலள ஏற்படுத்திக் 

சகாள்கிறாரக்ள் என்பது குறிதத்ும் டநாய்த் சதாற்றுக் காலம், இந்தியாவில் பணியாற்றும் 

சபண்களுக்கான எதிரக்ாலச ் சசயல்பாடுகலளப் பாலின இலேசவளி எவ்வாறு 
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குலறக்கின்றது என்பது குறிதத்ும் புரிந்து சகாள்ள வழிவலக சசய்கின்றது. 

 இந்த அறிக்லகயானது “LinkedIn” என்ற நிறுவனதத்ால் உருவாக்கப் பட்டதாகுை். 

 இந்த ஆே்வானது ஜனவரி ைாததத்ில் வைற்ககாள்ளப் பட்டதாகுை்.  

 இது ஆசிோ-பசிபிக் பகுதி (APAC - Asia Pacific) முழுவதுை் 10,000ற்குை் வைற்பட்ட 

பங்வகற்பாளரக்மளக் ககாண்டு நடத்தப்பட்டது.  

 இதில் இந்திோவில் இருந்து 2,285 நபரக்ள் பங்கு கபற்றனர.்  

முக்கிய அம்ெங்கள்  

 10ல் 9 கபண்கள் அல்லது 89% கபண்கள் ககாரானா மவரஸ் வநாே்த் கதாற்றினால் 

எதிரை்மறத் தாக்கதத்ிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர.் 

 இந்திோவில் 85 சதவிகிதத்திற்குை் வைல் அல்லது 5ல் 4 கபண்கள் பாலினதத்ின் 

காரணைாக வளரச்ச்ி, பதவி உேரவ்ு அல்லது பணிச ் சலுமக ஆகிேவற்மறப் கபறாைல் 

உள்ளனர.் 

 இந்தச ்சராசரிோனது APAC பகுதிகளுக்கு 60% ஆக உள்ளது.  

 APAC பகுதியுடன் ஒப்பிடுை் கபாழுது இந்திோவில் உள்ள அதிகைான கபண்கள் எதிரக்ால 

வாழ்க்மக வைை்பாடு குறித்து பாலினதத்ின் தாக்கத்மத அதிக அளவில் சந்திதத்ுள்ளனர.் 

 

ஹீருன் உலக செல்வந்தரக்ள் பட்டியல் 2021  

 

 இது உலகில் உள்ள அசமரிக்க ோலர ்சசல்வந்தரக்ளின் தரவரிலசயாகும்.  

 இந்தத் தரவரிலசயின் 10வது ஆண்டு சவளியீடு இதுவாகும். 

 முதன்முலறயாக உலகில் சசல்வம் மிக்க நபராக சேஸ்லாவின் எடலான் மஸ்க் இேம் 

பிடித்துள்ளார.் 

 இதில் உலக அளவில் அடமசான்.காம் நிருவனதத்ின் தலலவரான சஜப் சபடசாஸ் மற்றும் 

எல்விஎம்எச ் நிறுவனத்தின் தலலலம சசயல் அதிகாரியான சபரன்ாரட்ு அரன்ால்டு 

ஆகிடயார ்முலறடய 2வது மற்றும் 3வது இேத்லதப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

 நாடுகளின் அடிப்பலேயில் சீனாவானது 1058 என்ற அளவில் அதிக சசல்வந்தரக்ளுேன் 

முதல் இேதத்ிலும் இதற்கு அடுதத்ு அசமரிக்கா (696), இந்தியா (177), சஜரம்னி, ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம் மற்றும் சுவிே்சரல்ாந்து ஆகியலவ 100ற்கும் அதிகமான சசல்வந்தரக்ளுேன் 

அடுத்தடுதத் இேங்களிலும் இேம் பிடித்துள்ளன. 
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 கண்ேங்களின் அடிப்பலேயில், ஆசியாவானது 51% என்ற அளவில் சசல்வந்தரக்லளக் 

சகாண்டு உள்ளது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி, இந்த உலகமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வாரத்தில் 8 

சசல்வந்தரக்லளயும் ஒரு ஆண்டில் 421 சசல்வந்தரக்லளயும் டசரத்த்ுள்ளது, இதன் மூலம் 

சசல்வந்தரக்ளின் சமாதத் எண்ணிக்லக 3288 ஆக உள்ளது. 

 ஹீருன் உலக சசல்வந்தரக்ள் பே்டியல் 2021 ஆனது 2402 நிறுவனங்கள் மற்றும் 68 

நாடுகலளச ்டசரந்்த 3208 சசல்வந்தரக்லளத் தரவரிலசப் படுத்தியுள்ளது. 

 

 

மபலரியா ஒழிப்புெ ்ொன்றிதழ் – எல் ெல்பவடார ் 

 உலக சுகாதார அலமப்பினால் மடலரியா ஒழிப்புச ்சான்றிதழ் வழங்கப்பே்ே முதலாவது 

மத்திய அசமரிக்க நாடு எல் சல்டவோர ்ஆகும்.  

 குலறந்தது கேந்த (முந்லதய)  3 ஆண்டுகளாக டதசிய அளவில் இந்த டநாய்ப் பரவல் 

சங்கிலிலயத் தடுத்திருந்தால் (முற்றிலும் ஒழிந்திருந்தால்) அந்நாே்டிற்கு மடலரியா 

ஒழிப்புச ்சான்றிதழானது WHO அலமப்பினால் வழங்கப்படும். 

 

ெரவ்பதெ சிறுதானியங்கள் ஆண்டு 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது 2023 ஆம் ஆண்லே சரவ்டதச சிறுதானியங்கள் ஆண்ோக 

ஒருமனதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது வங்க டதசம், சகன்யா, டநபாளம், லநஜீரியா, ரஷ்யா மற்றும் சசனகல் ஆகிய 

நாடுகளுேன் டசரத்த்ு இந்தியாவினால் முன்சமாழியப்பே்டு, 70க்கும் டமற்பே்ே 

நாடுகளினால் ஆதரிக்கப்பே்ேது. 

 

"உலகில் சுதந்திரம் 2021: ஆபத்தின் கீழ் ெனநாயகம்" குறித்த அறிக்டக 

 இந்த அறிக்லகயானது அசமரிக்காலவச ் டசரந்்த ஒரு சகாள்லக வகுக்கும் குழுவான 

“ஃப்ரீேம் ஹவுஸ்” என்ற அலமப்பால் சவளியிேப்பே்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாலவ ‘பகுதியளவு சுதந்திரம் உள்ள நாடு’ என்று வலகப்படுத்தியுள்ளது. 
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முக்கிய அம்ெங்கள்: 

 இதில் இந்தியாவின் மதிப்சபண் 67 ஆகும். 

 கேந்த ஆண்டு, இதன் மதிப்சபண் 71/100 (சுதந்திர வலக) ஆக இருந்தது. 

 இந்த அறிக்லகயின் படி, இந்திய அரசாங்கமும் அதன் மாநில அளவிலான  

அரசாங்கங்களும் இந்த ஆண்டில் சதாேரந்்து விமரச்கரக்லளத் தாக்கி வந்தன. 

 

 

உணவு வீணாக்கக் கழிவு குறியீட்டு அறிக்டக – 2021 

 இது உலகளாவிய அளவில் உணவு வீணாக்கக் கழிவுகளின் ஒரு புதிய மதிப்பீே்லே 

உருவாக்கும் மிக விரிவான உணவு வீணாக்கக் கழிவு மீதான ஒரு தரவுச ்டசகரிப்பு ஆகும். 

 இந்தக் குறியீே்டு அறிக்லகயானது அதன் பங்காளர ் அலமப்பான WRAP என்ற 

அலமப்புேன் இலணந்து ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திே்ேத்தினால் சவளியிேப் 

பே்ேது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 931 மில்லியன் ேன் உணவு வீணடிக்கப்பே்ேதாக ஐக்கிய 

நாடுகள் அறிக்லக காே்டுகின்றது. 

 இந்தியாவில் வீடுகள் டதாறும் உருவாகும் உணவு வீணடிதத்ல் அளவு ஆனது ஆண்டுக்கு 50 

கிடலா ஆக உள்ளது. இது ஆண்டுக்கு 68.7 மில்லியன் ேன்களுக்குச ்சமமாகும். 

மற்ற நாடுகளில் 
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 அசமரிக்காவில் வீடுகள் டதாறும் உருவாகும் உணவு வீணடிதத்ல் அளவு ஆனது 

ஆண்டுக்கு 59 கிடலா ஆகும். இது ஆண்டுக்கு 19,359,951 ேன்களுக்குச ்சமமாகும். 

 சீனாவில் உற்பத்தியாகும் உணவு வீணடிதத்ல் அளவானது ஆண்டுக்கு 64 கிடலா ஆகும். 

இது ஒரு வருேத்தில் 91,646,213 ேன்கள் ஆகும். 

 ஆஸ்திரியா ஆனது ஒரு ஆண்டுக்கு 39 கிடலா / தனிநபர ்என்ற அளவில் மிகக் குலறந்த 

அளவிலான உணவு வீணடிதத்ல் கழிவுகலள உற்பத்தி சசய்கின்றது. 

 லநஜீரியா ஆண்டுக்கு 189 கிடலா/தனிநபர ்அளவிலான உணவு வீணடித்தல் கழிவுகலள 

உற்பத்தி சசய்கின்றது. 

 

QS உலகப் பல்கடலக்கழகத் தரவரிடெ 

 QS உலகப் பல்கலலக்கழகத் தரவரிலசயின் 11வது பதிப்பானது சமீபதத்ில் சவளியிேப் 

பே்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான QS உலகப் பல்கலலக்கழகத் தரவரிலசயானது 80 சவவ்டவறு 

இேங்கலள உள்ளேக்கிய உலசகங்கிலும் உள்ள முதல் 1,000 பல்கலலக்கழகங்கலளத ்

தரவரிலசப் படுதத்ுகின்றது. 

 அசமரிக்காவில் உள்ள மாசாசூசசே்ஸ் சதாழில்நுே்ப நிறுவனம் சதாேரந்்து ஒன்பதாவது 

ஆண்ோக சிறந்த பல்கலலக் கழகமாக தனது முதலிேத்லதத் தக்க லவதத்ுக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான QS உலகப் பல்கலலக்கழகத் தரவரிலசயில் அசமரிக்காவில் உள்ள 

ஸ்ோன்டபாரே்் பல்கலலக்கழகம் மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் உள்ள டகம்பிரிே்ஜ் 

பல்கலலக்கழகம் ஆகியலவ முலறடய உலகளவில் இரண்ோவது மற்றும் மூன்றாவது 

சிறந்த பல்கலலக்கழகமாகும். 

இந்தியா குறித்து: 

 மும்லபயில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுே்ப கல்வி நிறுவனமானது அதில் சிறந்த இந்தியக் 

கல்வி நிறுவனமாக உருசவடுதத்ுள்ளது.  

 இது 172வது இேதத்ில் தரவரிலசப்படுதத்ப் பே்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் உள்ள எந்தசவாரு கல்வி நிறுவனமும் முதல் 100 இேங்களில் தரவரிலசப் 

படுதத்ப் பேவில்லல. 

 இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (185), தில்லியில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுே்ப கல்வி 

நிறுவனம் (193) ஆகியலவ இந்தியாலவச ்டசரந்்த முதல் 200 இேங்களில் இேம் சபற்றுள்ள 

கல்வி நிறுவனங்களாகும். 

 பாேப்பிரிலவப் சபாறுத்தவலர, பன்னிரண்டு இந்திய பல்கலலக்கழகங்களும் உயரக்ல்வி 

நிறுவனங்களும் முதல் 100 இேங்களுக்குள் இேம் பிடிதத்ுள்ளன. அதில் மூன்று இந்தியத ்

சதாழில்நுே்ப நிறுவனங்கள் அந்தந்த பாேப்பிரிவில் முதல் 50 இேங்களுக்குள் இேம் 

பிடித்துள்ளன. 

 மும்லப இந்தியத் சதாழில்நுே்ப கல்வி நிறுவனம் (IIT), தில்லி IIT, மதராஸ் IIT, கரக்பூர ் IIT, 

இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் சபங்களூர,் குவஹாத்தி IIT, சபங்களூர ்இந்திய டமலாண்லம 

நிறுவனம் (IIM), அகமதாபாத் IIM, ஜவஹரல்ால் டநரு பல்கலலக்கழகம், அண்ணா 

பல்கலலக்கழகம், தில்லி பல்கலலக்கழகம் மற்றும் ஓ.பி. ஜிண்ோல் பல்கலலக்கழகம் 

ஆகியலவ இந்த 12 பல்கலலக் கழகங்களாகும். 
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 இதில் சபே்டராலிய சபாறியியலுக்காக மதராஸ் IIT 30வது இேத்லதயும் பம்பாய் IIT  41வது 

இேத்லதயும் தாதுக்கள் மற்றும் சுரங்கப் சபாறியியலுக்காக கரக்பூர ்IIT 44வது இேத்லதயும் 

டமம்பாே்டு ஆய்வுகளுக்காக தில்லி பல்கலலக்கழகம் 50வது இேத்லதயும் பிடித்துள்ளன. 

 

பகட்புத்திறன் பற்றிய முதலாவது உலக அறிக்டக 

 உலக டகே்புத்திறன் தினதத்ன்று (மாரச் ் 03) டகே்புத்திறன் குறித்த முதலாவது உலக 

அறிக்லகலய உலக சுகாதார அலமப்பானது (WHO - World Health Organization) சவளியிே்டு 

உள்ளது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ள ஒவ்சவாரு நான்கு நபரக்ளில் ஒருவர ் 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

டலசானது முதல் கடுலமயானது வலர டகே்புத்திறன் இழப்லபச ்சந்திப்பார ்என்று உலக 

சுகாதார அலமப்பு அறிவித்துள்ளது. 

 இது உலகம் முழுவதும் சுமார ்2.5 பில்லியன் மக்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்தகயின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 இந்த அறிக்லகயின் படி, குலறந்தது 700 மில்லியன் மக்கள் காது டகே்புத்திறன் 

குலறபாே்ோல் பாதிக்கப்படுவாரக்ள், எனடவ  அவரக்ளுக்கு காது மற்றும் சசவிப்புலன் 

பராமரிப்புச ்சாதனம் டதலவப்படும். 

 12-35 வயதிற்குே்பே்ே பில்லியன் கணக்கிலான இலளஞரக்ளுக்கு சபாழுதுடபாக்கு 

அலமப்புகளினால் ஏற்படும் ஒலி மாசுபாடு காரணமாக டகே்புத்திறன் குலறபாடு ஏற்படும் 

என்று இந்த அறிக்லக எடுதத்ுக் காே்டுகின்றது. 

 குழந்லதகளில் 60 சதவீத டகே்புத்திறன் குலறபாோனது தடுக்கக் கூடிய காரணங்களால் 

ஏற்படுகின்றது என்று WHO கூறுகின்றது. 

 

78வது பகால்டன் குபளாப் விருதுகள் 
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 78வது டகால்ேன் குடளாப் விருதுகள் வழங்கும் விழாவானது கலப்பின முலற மாதிரியில் 

நேந்தது. இது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் நியூயாரக்் நகரதத்ிலிருந்து திலரயிேப் பே்ேது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் டகால்ேன் குடளாப் விருதுகள் என்பது இந்த ஆண்டின் முதலாவது 

சபரிய சதாலலக்காே்சி விருது வழங்கும் நிகழ்சச்ியாகும். 

 இந்த ஆண்டின் திலரப்பேப் பிரிவுகளில் 22 பரிந்துலரகளுேன் சநே்ஃபிலிக்ஸ் (42) ஆனது 

அதிகப் பரிந்துலரகலளப் சபற்றுள்ளது. 

 திலரப்பேப் பிரிவுகளானது "மாங்க்" மற்றும் "தி ே்லரயல் ஆஃப் தி சிகாடகா 7" ஆகிய 

சிறந்த பேம் (நாேகம்) சாரந்்த பரிந்துலரகலளயும் "தி கிரவுன்" மற்றும் "ஷிே்ஸ் க்ரக்ீ" ஆகிய 

முன்னணிப் பேங்களுேன் டசரத்த்ு சதாலலக்காே்சி பிரிவுகளில் 20 பேங்களுக்கான 

பரிந்துலரகலளயும் உள்ளேக்கியுள்ளது. 

 டநாமே் டலண்ே் சிறந்த இயக்கப் பேம் – நாேக விருலத சவன்றுள்ளது. சிறந்த 

இயக்குனருக்கான விருது அதன் இயக்குனரான டசாடலா ஜாடவாவுக்கு அளிக்கப் பே்டு 

உள்ளது. இந்த விருலத சவன்ற இரண்ோவது சபண்மணி என்ற சபருலமலய இவர ்

சபற்றுள்ளார.் 

 இந்த விருலதப் சபற்ற முதலாவது சபண்மணி பாரப்ரா ஸ்ே்லரசாண்ே் (1984). 

 மலறந்த அசமரிக்க நடிகரான சாே்விக் டபாஸ்டமன் என்பவர ் 'மா சரய்னியின் பிளாக் 

பாே்ேம்' என்ற பேதத்ில் லீவி கிரன்ீ என்ற பாதத்ிரதத்ில் நடித்ததற்காக ‘ஒரு இயக்கப் பேம் - 

நாேகத்தில் சிறந்த நடிகருக்கான டகால்ேன் குடளாப் விருலத’ சவன்றுள்ளார.் 

 

 

சபாருளாதார சுதந்திரக் குறியீடு 2021 

 அசமரிக்காவின் ஒரு பழலமவாத சகாள்லக வகுக்கும் அலமப்பான சஹரிே்டேஜ் என்ற 

அலமப்பானது சமீபத்தில்  சபாருளாதார சுதந்திரக் குறியீே்லே சவளியிே்டு உள்ளது. 
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 இந்தக் குறியீே்டில், சதாேரந்்து இரண்ோவது ஆண்ோக உலகத் தரவரிலசயில் சிங்கப்பூர ்

முதலிேத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 இதில் நியூசிலாந்து இரண்ோவது இேத்லதயும் ஆஸ்திடரலியா மூன்றாவது இேத்லதயும் 

பிடித்துள்ளன. 

 

 

சுவரன்ிம் விெய் வரஷ்் 

 சுவரன்ிம் விஜய் வரஷ்் ஆனது 1971 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானிற்கு எதிரான வங்க 

டதசதத்ின்  விடுதலலப் டபாரின் 50 ஆண்டுகலள அனுசரிக்கின்றது. 

 ஐஎன்எஸ் சுடபதா என்பது உள்நாே்டிடலடய கே்ேலமக்கப்பே்ே ஒரு கேற்கலரடயார 

டராந்துக் கப்பலாகும். குலிஷ் என்பது உள்நாே்டிடலடய கே்ேலமக்கப்பே்ே ஒரு வழிகாே்டு 

ஏவுகலணப் பாதுகாப்புக் கப்பலாகும். 

 இந்தக் கப்பல்கள் தற்சபாழுது நலேசபற்று வரும் “சுவரன்ிம் விஜய் வரஷ்்” என்ற 

நிகழ்லவ அனுசரிப்பதற்காக வங்க டதசதத்ிற்குச ்சசல்கின்றன. 

 1971 ஆம் ஆண்டு விடுதலலப் டபாரின் டபாது உயிரிழந்த இந்திய மற்றும் வங்க டதசப் 

டபார ் வீரரக்ளுக்கு மரியாலத சசலுதத்ுவதற்காக முதல்முலறயாக டமாங்லா 

துலறமுகதத்ிற்குப் பயணம் டமற்சகாள்ளும் இந்தியக் கேற்பலேக் கப்பல் இது ஆகும்.  

 டமலும் இது சாகர ் எனப்படும் பிராந்தியதத்ில் அலனவருக்குமான பாதுகாப்பு மற்றும் 

வளரச்ச்ி என்பதின் வரிலசயில் இந்தப் பிராந்தியதத்ில் அலமதி, நிலலப்புத் தன்லம, 

சிறந்த சூழலலப் பராமரிப்பதற்கான இந்தியாவின் சபாறுப்புமிக்க தன்லம மற்றும் தீரவ்ு 

காணும் அணுகுமுலறலய எடுத்துக் காே்டுவலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

சடெரட்் ப்ளாக் பபார்ப் பயிற்சி 

 இந்திய விமானப் பலேயானது (IAF) ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ில் நலேசபற்ற “சேசரே்் 

ப்ளாக்” எனப்படும் ஒரு பன்னாே்டுப் டபாரப்் பயிற்சியில் முதல்முலறயாகக் கலந்து 

சகாண்டு உள்ளது. 
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 இந்திய விமானப் பலேயானது ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அசமரிக்கா, பிரான்சு, சவுதி 

அடரபியா, சதன் சகாரியா மற்றும் பஹ்லரன் ஆகிய நாே்டின் விமானப் பலேகளுேன் 

இலணந்து கலந்து சகாள்கின்றது. 

 

  “சேசரே்் பிளாக்” டபாரப்் பயிற்சியானது பிரான்சு, அசமரிக்கா, பஹ்லரன், 

சதன்சகாரியா, சவுதி அடரபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 10 நாடுகளின் 

பங்டகற்புேன் நேத்தப் படும் ஒரு பன்னாே்டுப் டபாரப்் பயிற்சியாகும்.  

 

டமத்ரி பெது 

 லமத்ரி டசது பாலமானது சபனி நதியின் மீது கே்ேப்பே்டு வருகின்றது. 

 சபனி நதியானது திரிபுரா மாநிலம் மற்றும் வங்க டதசத்திற்கு இலேயிலான இந்திய 

எல்லலப் பகுதியில் பாய்கின்றது. 

 1.9 கிடலா மீே்ேர ் நீளமுலேய இந்தப் பாலமானது இந்தியாவில் உள்ள சப்ரூம் என்ற 

பகுதியிலன வங்க டதசத்தில் ராம்காரக்் என்ற பகுதியுேன் இலணக்கின்றது. 

 இது சதாேங்கி லவக்கப் பே்ேதின் மூலம், திரிபுராவானது வங்க டதசத்தில் உள்ள 

சிே்ேகாங் துலறமுகத்லத அணுகுவதுேன் “இந்தியாவிற்கான வடகிழக்கின் நுமழவு 

வாயில்” (Gateway of North East) என்ற கபருமைமேப் கபற உள்ளது.  

 

 

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


                   
 

74 
 

முகத்டத மடறத்தல் மீதான தடட – சுவிட்ெரல்ாந்து  

 சமீபதத்ில் நேத்தப்பே்ே ஒரு சபாது ஜன வாக்சகடுப்பில் முஸ்லீம் சபண்களால் புரக்ா 

மற்றும் நிக்காப் உள்ளிே்ேவற்லற அணிந்து சபாது இேங்களில் தங்கள் முகத்லத 

மலறத்தல்  மீதான தலேக்கு சுவிே்சரல்ாந்து  ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளது. 

 அந்நாே்டின் டநரடி மக்களாே்சி அலமப்பின் கீழ் தங்களது சசாந்த விவகாரங்களில் 

முடிசவடுக்க அந்நாே்டு மக்களுக்கு டநரடி முடிசவடுக்கும் அதிகாரமானது வழங்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 இவரக்ள் டதசிய மற்றும் பிராந்திய அளவிலான சபாது ஜன வாக்சகடுப்புகளில் பல்டவறு 

விவகாரங்கள் குறித்து முடிசவடுப்பதற்காக வாக்களிக்க டவண்டி சதாேரந்்து அலழக்கப் 

படுகின்றனர.் 

 2011 ஆம் ஆண்டில் சபாது இேங்களில் புரக்ாக்கள் மற்றும் நிக்காப்கள் ஆகியவற்லற  

அணிவதற்குத் தலே விதிதத் முதலாவது ஐடராப்பிய நாடு பிரான்சு ஆகும். 

 

Women Will (சபண்களால் முடியும்) 

 கூகுள் நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்08 அன்று சகாண்ோேப்பே்ே சரவ்டதசப் 

சபண்கள் தினத்தன்று “Women Will” என்ற ஒரு புதிே இமணே தளத்மதத் 

கதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் தளைானது ஊக்குவிப்புத் திட்டங்கள், வணிகை் சாரந்்த பாடங்கள் ைற்றுை் வழி 

நடதத்ு வகுப்புகள் ஆகிேவற்றின் உதவியுடன் இந்திோவில் உள்ள 1 மில்லிேன் 

கிராைப்புறப் கபண்கள் கதாழில்முமனவவாராக உருகவடுக்க தனது ஆதரமவ அளிக்க 

உள்ளது.  

 

குற்றத் தடுப்பு மற்றும் குற்றவியல் நீதி குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு 

 14வது குற்றத் தடுப்பு மற்றும் குற்றவியல் நீதி குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் மாநாோனது 

ஜப்பானில் உள்ள கிடயாே்டோ நகரில் நலேசபற்று வருகின்றது. 

 இந்த ஆண்டு இந்த நிகழ்வானது கலப்பின முலறயில் நேத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த மாநாே்டில் குற்றவியல் நீதி, குற்றத் தடுப்பிற்கான உத்திகள் மற்றும் சே்ேதத்ின் 

ஆே்சிலய ஊக்குவிப்பதில் சரவ்டதச ஒதத்ுலழப்பு மற்றும் அலனதத்ு விதமான 

குற்றங்கலளயும் தடுத்தல் ஆகியலவ விவாதிக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது.   

 1970 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நேதத்ப்படும் இந்த மாநாே்லே ஜப்பான் நாடு தற்டபாது 

முதன்முலறயாக நேத்துகின்றது.  
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சீனா-ரஷ்யா கிரகங்களுக்கான  ஒப்பந்தம் 

 ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகியலவ கூே்டு நிலவு (சந்திரன்) விண்சவளி நிலலயம் 

அலமப்பதிற்கானத் திே்ேங்கலள அறிவித்துள்ளன. 

 ரஷ்யாவானது சந்திரனின் நிலப்பரப்பில் அல்லது நிலவின் சுற்றுவே்ேப் பாலதயில் 

உருவாக்கப்பே இருக்கும் டசாதலன ஆராய்சச்ி வசதிகளின் ஒரு வளாகத்லத 

டமம்படுதத்ுவதற்காக சீனாவின் டதசிய விண்சவளி நிரவ்ாகத்துேன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

லகசயழுதத்ிே்டுள்ளது. 

 இதன் மூலம், மாஸ்டகா (ரஷ்யா) ஆனது விண்சவளி ஆராய்சச்ிப் டபாே்டியில் மீண்டும் 

முன்னனி வகிக்கத் சதாேங்கியுள்ளது. 

 இந்த ஆண்ோனது, 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ில் ரஷ்யாவின் முதலாவது ஆளில்லா 

விமானத்தின் மூலம் விண்சவளிக்கு யூரி காகரின் சசன்ற 60வது ஆண்டின் நிலனவு 

தினத்லதக் குறிக்கின்றது.  

 

139 

 புதிய இரயில்டவ உதவி லமய எண் 139 ஆகும். 

 இந்திய இரயில்டவயானது பயணிகளின் பயணதத்ின் டபாது அலனதத்ு விதமான 

தகவல்கள், புகாரக்ள், உதவிகள் மற்றும் குலறகளுக்கு விலரவில் தீரவ்ு காணல் 

ஆகியவற்றிற்காக இரயில்டவயின் அலனதத்ு உதவி லமய எண்கலளயும் இலணதத்ு, 

ஒடர எண்ணாக, அதாவது 139 ஆக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

 

சதற்கு ஆசியாவின் கிழக்குப் பகுதியில் பபாக்குவரத்து ஒருங்கிடணப்பு 

  சமீபத்தில் உலக வங்கியானது “கசழிதத்ு வளருை் பகுதிகளுடன் இமணத்தல் :  கதற்கு 

ஆசிோவின் கிழக்குப் பகுதியில் வபாக்குவரதத்ு ஒருங்கிமணப்பின் சவால்கள் ைற்றுை் 

வாே்ப்புகள்” எனப்படுை் தனது அறிக்மகமே கவளியிட்டுள்ளது. 
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 இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்திோ ைற்றுை் வங்கவதசை் ஆகிேவற்றிற்கிமடவே அதிக 

அளவிலான வபாக்குவரதத்ு இமணப்பானது இரு நாடுகளின் வதசிே வருைானத்மத 

அதிகரிக்குை். 

 இந்திோ ைற்றுை் வங்கவதசை் ஆகிேவற்றிற்கிமடவே தமடேற்ற வபாக்குவரதத்ு 

இமணப்பானது வங்கவதசதத்ின் வதசிே வருைானத்மத 17% என்ற அளவிற்குை் 

இந்திோவின் வதசிே வருைானத்மத 8% என்ற அளவிற்குை் உேரத்்துை் திறன் ககாண்டது 

என்று இந்த அறிக்மக கூறுகின்றது. 

 வைலுை், இந்த அறிக்மகோனது, இந்த இரு நாடுகளுக்கு இமடயிலான தமடேற்ற 

வபாக்குவரதத்ு இமணப்பானது இந்திோவின் ஏற்றுைதிமே 172% என்ற அளவிற்கு 

உேரத்த்ுை் என்றுை் இந்திோவிற்கான வங்கவதசத்தின் ஏற்றுைதிோனது ஏறத்தாழ 3 

ைடங்கு அளவிற்கு அதிகரிக்கச ்சசய்யுை் என்றும் கூறுகின்றது. 

 

2030 டிஜிட்டல் காம்பஸ் திட்டம் 

 ஐடராப்பிய ஒன்றியமானது (EU - European Union) “2030 டிஜிட்டல் காை்பஸ் திட்டை்” (2030 Digital 

Compass Plan) எனப்படுை் தனது திட்டத்மத கவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த நடவடிக்மகோனது ஐவராப்பா அல்லாத நாடுகளில் இருந்து வருை் 

கதாழில்நுட்பங்களின் டமல் தாங்கள் சாரந்்திருப்பமதக் குமறக்குை் வநாக்கதத்ுடன் 

எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 EU ஒன்றியதத்ின் டிஜிட்டல் பத்தாண்டிற்கான இந்தத் கதாமலவநாக்கானது 4 முக்கிேக் 

கூறுகமளக் ககாண்டுள்ளது. 

o திறன்கள் 

o கட்டமைப்புகள் 

o வணிகை் 

o அரசு 

 

 

ஆஸ்டர் எக்ஸ் – இராணுவப் பயிற்சி 

 பிரான்சு ஆனது விண்சவளியில் முதலாவது இராணுவப் பயிற்சிலய சவற்றிகரமாக 

நேத்தியுள்ளது. 
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 இது  தனது சசயற்லகக்டகாள்கள் மற்றும் இதரப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கலளத் 

தாக்குதல்களிலிருந்து  தற்காத்துக் சகாள்வதற்காகத் தனது திறலன மதிப்பிடுவதற்கு 

டவண்டி அந்நாே்டிற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 இந்தப் பயிற்சிக்கு “ஆஸ்டரஎ்க்ஸ்” என்று குறியீட்டுப் கபேர ்இடப்பட்டுள்ளது. 

 இதில் கஜரை்னியின் விண்கவளிப் பமட ைற்றுை் அகைரிக்காவின் விண்கவளிப் பமட 

ஆகிே இரண்டுை் கலந்து ககாள்கின்றன. 

 அகைரிக்கா ைற்றுை் சீனாவிற்குப் பிறகு உலகில் மூன்றாவது விண்கவளி வல்லரசு நாோக 

பிரான்சு விரும்புகின்றது.  

 

டிஜிட்டல் கட்டண மதிப்பீட்டு அட்டட 

 ைத்திே மின்னணு ைற்றுை் தகவல் கதாழில்நுட்பத் துமற அமைசச்கைானது டிஜிட்டல் 

கட்டண ைதிப்பீட்டு அட்மடயின் பட்டிேமல கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டிேலில், ஸ்வடட் வபங்க் ஆப் இந்திோவானது (SBI) கதாடரந்்து 3 ைாதங்களாக 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த ைதிப்பீட்டு அட்மடோனது பல்வவறு டிஜிட்டல் கூறுகள் குறித்த வணிக வங்கிகளின் 

கசேல்பாடுகமளக் கண்காணிக்கின்றது. 

 SBI ஆனது 640 மில்லிேன் ைதிப்பிலான அதிக அளவிலான யுபிஐ பாரிைாற்றத்மதப் பதிவு 

கசே்ததன் மூலை் முன்னணியில் உள்ள பணை் அனுப்புை் வங்கிோக கதாடரந்்து 

திகழ்கின்றது. 

 பற்று அட்மடகமள அதிக அளவில்  வழங்கிே வங்கிகளில் SBI வங்கியுை் ஒன்றாகுை். 

 

அரெ்ுனா ெஹாயக் நீரப்்பாெனத் திட்டம் 

 அரஜ்ுனா சஹாேக் நீரப்்பாசனத் திட்டைானது உத்தரப் பிரவதசத்தில் கதாடங்கப்பட 

உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டைானது பிரதைரால் கதாடங்கி மவக்கப்படவுள்ளது. 

 இந்த நீரப்்பாசனத் திட்டைானது விவசாயிகளுக்கு வநரை்மற ைாற்றங்கமளக் ககாண்டு 

வர உள்ளது. 

 இது தசான் நதியின் மீது கட்டப்பட்டு வருகின்றது. 

 இந்தத் திட்டைானது உத்தரப்  பிரவதசத்தில் உள்ள பாண்டா, ைவஹாபா ைற்றுை் ஹமீரப்ூர ்

ஆகிே பகுதிகளின் 168 கிராைங்களில் உள்ள 1.5 இலட்சை் விவசாயிகளுக்கு நீரப்்பாசன 

வசதிமே அளிக்க இருக்கின்றது. 

 இந்தத் திட்டை் நிமறவு கசே்ேப்பட்ட பின்பு, ஏறதத்ாழ 4 இலட்சை் ைக்கள் தூே்மைோன 

குடிநீமரப் கபற உள்ளனர.் 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நீரப்்பாசன வசதிோனது 15,000 கஹக்வடர ் நிலப் பகுதிக்கு 

வழங்கப்பட உள்ளது. 
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பதசிய இரயில் திட்டம் 

 வதசிே இரயில் திட்டைானது 2030 ஆை் ஆண்டில் எதிரக்ாலத் தோரந்ிமல இரயில்வவ 

அமைப்மப ஏற்படுதத்ுவதற்காகத் தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைத்திே இரயில்வவ துமற அமைசச்ர ் அவரக்ள் வதசிே இரயில் திட்டைானது 

கசேல்பாட்டுத் திறன்கள் ைற்றுை் வணிகக் ககாள்மக முன்கனடுப்புகள் ஆகிே 

இரண்டின் அடிப்பமடயில் உத்திகமள வடிவமைக்குை் வநாக்கதத்ில் தோரிக்கப் பட்டு 

உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 வைலுை் இந்தத் திட்டைானது நாட்டில் உள்ள வதமவமே முன்னிட்டுத் திறமன உருவாக்குை் 

வமகயில் தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வைலுை் இது 2050 ஆை் ஆண்டு வமர எதிரக்ால வளரச்ச்ித் வதமவமேப் பூரத்த்ி கசே்யுை்.  

 வைலுை் இது சரக்குப் வபாக்குவரதத்ில் இரயில்வவயின் முதன்லமயான பங்மக 45% பங்கு 

என்ற அளவிற்கு அதிகரிக்க எண்ணுகின்றது.  

 

NDC சதாகுப்பு அறிக்டக 

 காலநிலல மாற்றம் குறிதத் ஐக்கிய நாடுகள் கே்ேலமப்பு ஒப்பந்தமானது (UNFCCC - United 

Nations Framework Convention on Climate Change) தனது முதலாவது டதசிய அளவில் 

நிரண்யிக்கப்பே்ே பங்களிப்புகள் சதாகுப்பு அறிக்லகலய சவளியிே்டுள்ளது (NDC - 

Nationally Determined Contributions). 

 ஐக்கிே இராஜ்ஜிேை் ைற்றுை் ஐவராப்பிே ஒன்றிேை் ஆகிேமவ மே்டுடம தங்களது பசுமை 

இல்ல வாயுக் குமறப்பு இலக்குகமள அதிக அளவில் உயரத்த்ியுள்ள உலகின் மிகப்கபரிே 

18 கவளியீட்டாளரக்ளில் இடை்கபற்ற பிராந்திேங்களாகுை்.  

 NDC ஆனது பாரஸ்ீ ஒப்பந்ததத்ின் ஒரு மைேக் கருவாகுை், டமலும் இது பாரீஸ் 

ஒப்பந்ததத்ின் நீண்ட கால இலக்குகளின் மீதான ஒரு சாதமனயாகுை்.   

 NDC என்பது வதசிே அளவில் உமிழ்வுகமளக் குமறக்கவுை் காலநிமல ைாற்றத்தின் 

தாக்கங்கமள ஏற்றுக் ககாள்ளவுை் ஒவ்கவாரு நாட்டினாலுை் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முேற்சி 

ஆகுை். 

 

5வது வருடாந்திர மக்களாட்சி அறிக்டக  
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 “Autocratisation goes viral’” என்ற தமலப்பு ககாண்ட 5வது வருடாந்திர ைக்களாட்சி 

அறிக்மகோனது சுவீடனின் ‘Varieties of Democracy (V-Dem)’ எனும்  ஒரு அமைப்பால் 

கவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்மகோனது முந்மதே பத்தாண்டுகளில் நிகழ்ந்த வளரச்ச்ியின் பின்னணிக்கு 

எதிராக உலகின் ைக்களாட்சியின் நிமல குறித்து விவரிக்கின்றது.  

 இந்திோவின் நிமலோனது “உலகின் மிகப்கபரிே ைக்களாட்சி” என்ற நிமலயிலிருந்து 

“டதரந்்சதடுக்கப்பே்ே ஏகாதிபதத்ிேை்” என்ற நிமலக்கு தரம் குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சீனாவின் புதிய ஐந்தாண்டு திட்டம் 

 சீனா தனது 14வது ஐந்தாண்டு திே்ேத்தின் (2021-2025) சுருக்கத்லத முலறயாக 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 திசபத்தின் யரல்ங் ஜாங்டபா (Yarlung Zangbo) அல்லது பிரம்மபுத்ராவின் கீழ் பகுதிகளில் 

முதல் அலணலய அலமப்பதும் மற்றும் இந்திய எல்லலக்கு அருகில் சிசச்ுவான்-திசபத ்

ஆகியவற்றுக்கு இலேயில் ஒரு இரயில் பாலதலய அலமப்பதும் இதில் அேங்கும். 

 இது விரிவான பே்லே மற்றும் சாலல என்ற முன்சனடுப்பின் ஓர ் அங்கமாக துருவப் 

பே்டுச ்சாலலலய உருவாக்குவலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

குவாட் அடமப்பின் முதல் உெச்ி மாநாடு – 2021  

 பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி, அசமரிக்க அதிபர ் டஜா பிேன், ஆஸ்திடரலிய பிரதமர ் ஸ்காே் 

டமாரிசன் மற்றும் ஜப்பானிய பிரதமர ் டயாஷிலஹே் சுகா ஆகிடயார ் குவாே் (நான்கு) 

நாடுகளின் முதல் உசச்ி மாநாே்டில் பங்டகற்கின்றனர.்  

 இந்த நாற்கரப் பாதுகாப்பு டபசச்ுவாரத்்லதயில் ஈடுபே்டுள்ள நாடுகளான இலவ சீனாலவ 

எதிரச்காள்வதற்கான திே்ேங்கலள வகுக்க உள்ளன. 

 குவாே் ஆனது ஆசிய டநே்டோ (NATO - North Atlantic Treaty Organization) எனவுை் அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது இந்திோ, ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள், ஜப்பான் ைற்றுை் ஆஸ்திவரலியா ஆகிேவற்மற 

உள்ளடக்கிே ஓர ்அலுவல் சாராத யுக்தி சார ்குழு ஆகுை். 

 ‘குவாட்’ எனுை் கருத்து முதன்முதலில் 2007 ஆை் ஆண்டில் முன்னாள் ஜப்பானிே 

பிரதைரான சின்வஷா அவப என்பவரினால் ககாண்டு வரப்பட்டது. 

 

ஆற்றல் அலுவலகம் – மாஸ்பகா  

 சேல்லி-மாஸ்டகா ஆகிய இரண்டும் ஆற்றல் துலறயில் அதிக ஈடுபாடு சசலுத்தி 

வருவதால் மாஸ்டகாவில்  இந்தியா ஓர ்ஆற்றல் அலுவலகதத்ிலனத்  திறந்து உள்ளது. 

 இந்த ஆற்றல் அலுவலகம் இந்தியாவின் ஐந்து புகழ்சபற்ற திறன் வழங்கீே்டு 

நிறுவனங்கலள உள்ளேக்கி இருக்கும். 

 அந்த ஐந்து சபாதுத் துலற நிறுவனங்கள் 

o ONGC விவதஷ் நிறுவனம், 

o இந்திேன் ஆயில் காரப்்பவரஷன் 

o ககயில் நிறுவனை் (இந்திோ) 
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o ஆயில் இந்திோ நிறுவனம் 

o இன்ஜினிேரஸ்் இந்திோ நிறுவனம் 

 

SIPRI அறிக்டக – ஆயுத ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி 

 இவ்வறிக்லக ஸ்ோக்டஹாம் சரவ்டதச அலமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (SIPRI - Stockholm 

International Peace Research Institute) எனுை் ஸ்வீடமனச ் வசரந்்த சிந்தமனக் குழு 

அமைப்பினால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 சவுதி அவரபிோமவ அடுதத்ு, இரண்டாவது கபரிே அளவில் ஆயுத இறக்குமதி கசே்யுை் 

நாடாக இந்திோ உள்ளது. 

 2011-15 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்திோவிற்கு ஆயுதங்கமள வழங்குை் இரண்டாவது கபரிே 

நாடாக ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள் இருந்தது. 

 ஆனால் 2016-20 ஆண்டுகளில் ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகளிலிருந்து இந்திோவிற்கு 

டமற்சகாள்ளப் பே்ே ஆயுத இறக்குைதியின் அளவு அதற்கு முந்மதே ஐந்தாண்டுகமள 

விட 46% என்ற அளவிற்கு குமறந்துள்ளது, எனவவ 2016-20 ஆண்டுகளில் ஐக்கிே அகைரிக்க 

நாடு 4வது இடதத்ிற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 உலகில் அதிகளவில் ஆயுதங்கமள ஏற்றுைதி கசே்யுை் நாடு ரஷ்ோ ஆகுை். 

 2016-20 ஆண்டுகளில் ஆயுத ஏற்றுைதி கசே்யுை் நாடுகளில் இரண்டாவது ைற்றுை் 

மூன்றாவது இடங்களில் முமறவே பிரான்சுை் இஸ்வரலுை் உள்ளன. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரியமின்ெக்தி உற்பத்தி ஆடல – சிங்கப்பூர ் 

 உலகின் மிகப்கபரிே மிதக்குை் சூரிே மின்சக்தி உற்பத்தி ஆமலோனது  சிங்கப்பூரில் 

அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 அந்நாடு கடலில் மிதக்குை் ஆற்றல் உற்பத்தி ஆமலகமளயுை் கடலின் குறுக்வக நீரத் ்

வதக்கங்கமளயுை் உருவாக்கத் கதாடங்கியுள்ளது. 

 உலகிவலவே அதிகளவில் காரப்ன் மட ஆக்மஸமட கவளியிடுை் நாடுகளில் சிங்கப்பூருை் 

ஒன்றாகும். 

 காலநிமல ைாற்ற இலக்குகமள வநாக்கிப் பேணிப்பதற்காகவுை் பசுமை இல்ல 

வாயுக்களின் கவளியீட்டிமனக் குமறப்பதற்காகவுை் சிங்கப்பூர ் நாடானது மிதக்குை் 

சூரிே மின்சக்தி உற்பதத்ி ஆமலகமள அமைதத்ு வருகிறது.  

 இந்தப் பணியிமன கசை்ப்காரப்் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ என்ற நிறுவனை் வைற்ககாண்டு வருகிறது. 

 

இந்தியா – பிபரசில் – சதன் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளின் சபண்கள் மன்றத்தின் ெந்திப்பு 

 6வது இந்தியா – பிவரசில் – கதன் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளின் கபண்கள் (IBSA - India-Brazil-South 

Africa) ைன்றதத்ின் சந்திப்பு காகணாலி மூலை் நமடகபற்றது. 

 இசச்ந்திப்பிற்கு இந்திே அரசின் ைகளிர ் ைற்றுை் குழந்மதநல வைை்பாட்டுத் துமற 

அமைசச்ர ்தமலமை தாங்கினார.் 

 இை்ைன்றைானது கபண்களின் வாழ்க்மகமே ைாற்றிேமைக்கப் பங்காற்றிே 

பிரசச்ிமனகள் குறிதத்ு விவாதித்தது. 
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 IBSA என்பது இந்திோ, பிவரசில் ைற்றுை் கதன் ஆப்பிரிக்கா என்ற நாடுகமள 

ஒன்றிமணக்குை் ஒரு தனிதத்ுவமிக்க முதத்ரப்பு ஒத்துமழப்பு ைன்றைாகுை். 

 இந்த நாடுகள் கவவ்வவறு கண்டங்களில் அமைந்து மூன்று கபரிே ைக்களாட்சி ைற்றுை் 

கபாருளாதார அளவில் முக்கிேதத்ுவை் வாே்ந்த நாடுகளாகுை்.  

 

ஐ.க்யூ ஏர்  (IQ Air) ஆய்வு 

 உலக காற்றுத் தர அறிக்லகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில், சதாேரந்்து மூன்றாவது 

முலறயாக உலகின் மிகவும் மாசுபே்ே தலலநகரமாக புதுதில்லி உள்ளது. 

 உலக அளவில் புது தில்லி உலகில் 10வது மிகவும் மாசுபே்ே நகரமாக தரவரிலச 

படுதத்ப்பே்டு இருக்கின்றது. 

 உலகின் மாசுபடுதத்ப்பே்ே நகரமாக சீனாவின் ஷின்ஜியாங் நகரம் இருக்கின்றது. 

 உலக காற்றுத் தர அறிக்லகயானது ஐ.க்யூ ஏர ்(IQ Air) என்ற அமைப்பில் கவளியிடப் பட்டது. 

 சுவிட்சரல்ாந்து நாட்மடச ் வசரந்்த ஐ.க்யூ ஏர ் (IG Air) என்ற அமைப்பு pm2.5 எனப்படுை் 

நுண்ைத் துகள்களின் அளவின் அடிப்பமடயில் காற்றின் தரநிமலமே அளவிடுகிறது. 

 இவ்வறிக்மக உலகளவில் ைாசுபட்ட 30 நகரங்களில் 22 நகரங்கள் இந்திோமவ  

வசரந்்தமவ எனக் கூறுகிறது. 

 நீண்டகாலைாக pm2.5க்கு ஆே்படுவது புற்றுவநாே் ைற்றுை் இருதே வநாே்கள் வபான்ற 

உயிரக்்ககால்லி வநாே்கமள ஏற்படுத்துை். 

 

புதிய 5G பரடிபயா தீரவ்ுகள் 

 பின்லாந்லதச ் டசரந்்த டநாக்கியா நிறுவனமானது புதிய டமகக் கணிலம (Cloud based) 

அடிப்பமடயிலான 5G டரடிடயா தீரவ்ுகள் அமைப்மப உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 மைக்வராசாஃப்ட், அவைசான் வமலதளச ் வசமவ நிறுவனை் ைற்றுை் கூகுளுடன் 

இந்நிறுவனை் இமணந்து கசேல்படவுள்ளது. 

 இந்தத்  தீரவ்ுகள் அமைப்பானது அதன் டரடிடயா அணுகல் வமலேமைப்பு (RNA - radio access 

network) கதாழில்நுட்பதத்ுடன் உருவாக்கப்படுை். 

 

குபளாபல் டலட்ஹவுஸ் சநட்சவாரக்்கில் ரிநியூ பவர ்

 ரிநியூ பவர ்நிறுவனமானது உலகப் சபாருளாதார மன்றத்தின் குடளாபல் லலே் ஹவுஸ் 

சநே்சவாரக்்கில் இலணக்கப் பே்டுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக நீடிதத், ஆதரவளிக்கும் சமுதாய அலமப்பு, லாபமிக்க வளரச்ச்ி 

ஆகியவற்லற அலேய புதிய சதாழில்நுே்பங்கலளப் பயன்படுதத்ும் நிறுவனங்கலள இது 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 ரிநியூ பவர ் என்பது இந்தியாலவச ் டசரந்்த ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உற்பத்தி 

நிறுவனமாகும். 

 இந்த ஆண்டில் குடளாபல் லலே்ஹவுஸ் சநே்சவாரக்்கின் அங்கீகாரத்லதப் சபற்ற 

இரண்டு இந்திய நிறுவனங்களில் ரிநியூ பவர ்நிறுவனமும் ஒன்றாகும். 
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PASSEX / இந்தியா – பஹ்டரன் கடற்படடப் பயிற்சி 

 இந்தியக் கேற்பலேயானது பஹ்லரன் கேற்பலே டபாரக்் கப்பல்களுேன் பாரசீக 

வலளகுோவில் உள்ள அல் முஹாரக்கில் PASSEX என்ற பயிற்சியிலன (Passage exercise – 

PASSEX) டமற்சகாண்ேது.  

 இப்பயிற்சி சங்கல்ப் என்ற நேவடிக்லகயின் கீழ் டமற்சகாள்ளப்பே்ேது. 

 PASSEX என்பது வழக்கமாக நே்பு நாடுகளுேன் இந்தியா நேத்தும் ஒரு கேற்பலேப் 

பயிற்சியாகும். 

 

ெரவ்பதெ சூரிய ஒளிெக்தி கூட்டிடணவில் இத்தாலி 

 இத்தாலி அரசு சரவ்டதச சூரிய ஒளிசக்தி கூே்டிலணவில் (ISA - International Solar Alliance) 

இலணவதற்காக இந்தியாவுேன் கே்ேலமப்பு ஒப்பந்ததத்ில் லகசயழுத்திே்டுள்ளதாக 

சவளியுறவுத் துலற அலமசச்கம் சதரிவிதத்ுள்ளது.  

 சரவ்டதச சூரிய ஒளிசக்தி கூே்டிலணவு (International Solar Alliance – ISA) ஆனது கே்ேலமப்பு 

ஒப்பந்ததத்ில் சில திருத்தங்கள் சசய்தலத அடுதத்ு இத்தாலியக் குடியரசு ISA கே்ேலமப்பு 

ஒப்பந்ததத்ில் லகசயழுத்திே்ேது. 

 இத்திருத்தம் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் அலனதத்ு உறுப்பினர ் நாடுகளும் ISA 

அலமப்பின் உறுப்பினர ்நிலலலயப் சபறும் வலகயில் வழிவலக சசய்துள்ளது.  

ISA: ெரவ்ததெ சூரிய ஒளிெக்தி கூட்டிதைவு 

 இது 121 நாடுகலள உள்ளேக்கிய ஒப்பந்த அடிப்பலேயிலான நாடுகளுக்கு இலேடயயான 

ஒரு கூே்டிலணவு ஆகும். 

 இந்தக் கூே்டிலணவு இந்தியாவினால் சதாேங்கப்பே்ேது.  

 சபரும்பாலான உறுப்பினர ்நாடுகள் சூரிய ஒளிலய அதிகம் சபறும் நாடுகளாகும். 

 அதிக சூரிய ஒளிலயப் சபறும் நாடுகள் என்பலவ முழுவதுமாக (அ) பகுதியளவாக 

கேகடரலகக்கும் மகர டரலகக்கும் இலேடய அலமந்துள்ள நாடுகள் ஆகும்.  

 

சினாத்ரா பகாட்பாடு 

 பிரிதத்ு ஆளும் சகாள்லகயின் மூலம் ஐடராப்பிய ஒன்றியதத்ின் ஒற்றுலமலய 

சீரக்ுலலக்கும் வலகயில் சசயல்படும் சீனாவின் நேவடிக்லககலள எதிர ்சகாள்வதற்காக 

“சினாத்ரா டகாே்பாே்டிலன” மத்திய  மற்றும் கிழக்கு ஐடராப்பிய நாடுகள் குழுவின் 

உறுப்பினர ்நாடுகள் ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளன. 

 சினாத்ரா டகாே்பாடு இரு தூண்கலள (டகாே்பாடுகலள) அடிப்பலேயாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. அலவ, 

o டகாவிே் – 19, காலநிலல மாற்றம் மற்றும் பிராந்தியப் பிரசச்ிலனகள் டபான்ற 

உலகளாவிய சவால்கலள எதிரச்காள்வதற்காக சீனாவுேனான ஒத்துலழப்பிலன 

சதாேரத்ல். 

o சபாருளாதாரத்தில் சதாழில்நுே்ப துலறகலளப் பாதுகாப்பதன் மூலம் ஐடராப்பிய 

ஒன்றியதத்ின் யுக்தி சார ்இலறயாண்லமலய வலுப்படுதத்ுதல்.  
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உலக மகிழ்ெச்ி அறிக்டக 2021 

 இந்த அறிக்லகயிலன ஐ.நா.வின் நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான தீரவ்ுகள் என்ற அலமப்பு  

சவளியிே்டுள்ளது. 

 ஒரு நாே்டின் குடிமக்கள் எவ்வளவு மகிழ்சச்ிலய உணரக்ிறாரக்ள் என்பதன் 

அடிப்பலேயில்  இந்த அறிக்லக 149 நாடுகலளப் பே்டியலிடுகிறது. 

 சதாேரச்ச்ியாக நான்காவது வருேமும்  உலகின் மிகவும் மகிழ்சச்ியான நாோக 

பின்லாந்து மீண்டும் முடிசூே்ேப் பே்டுள்ளது. 

 அதலனத்  சதாேரந்்து ஐஸ்லாந்து, சேன்மாரக்், சுவிே்சரல்ாந்து, சநதரல்ாந்து, சுவீேன், 

சஜரம்னி மற்றும் நாரட்வ ஆகிய நாடுகள்  உள்ளன. 

 149 நாடுகளில் இந்தியா 139வது இேதத்ில் உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 140வது இேத்தில் இருந்தது. 

 இந்தியாவின் அண்லே நாடுகளில், பாகிஸ்தான் 105வது இேத்லதயும், சீனா 84வது 

இேத்லதயும், இலங்லக 129வது இேத்லதயும், வங்கடதசம்  101வது இேத்லதயும் 

பிடித்துள்ளன.  

 டபாரினால் பாதிக்கப்பே்ே ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள மக்கள் தங்கள் வாழ்க்லகயில் 

மிகவும் மகிழ்சச்ியற்றவரக்ளாக இந்தப் பே்டியலில் கலேசி இேத்தில் உள்ளனர ்

 அவற்லறத் சதாேரந்்து ஜிம்பாப்டவ (148), ருவாண்ோ (147), டபாே்ஸ்வானா (146), 

சலடசாடதா (145) ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 

உலக ஆற்றல் மாற்றக் கண்பணாட்ட  அறிக்டக 

 இவ்வறிக்லகயிலன சரவ்டதசப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்  நிறுவனம் (IRENA - International 

Renewable Energy Agency)  முதன்முலறயாக சகாண்டு வந்துள்ளது. 

 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள், சமாத்த மின்சாரத் டதலவகளில் 90% புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆற்றல்களாலும் அதற்கடுத்து 6% இயற்லக எரிவாயுக்களாலும் மீதமுள்ளலவ 

அணுசக்தியில் இருந்தும் வழங்கப்படும் என்று அவ்வறிக்லக மதிப்பிே்டுள்ளது. 

 பசுலம  லஹே்ரஜன் டபான்ற வளரந்்து வரும் சதாழில்நுே்பங்களின் உபடயாகத்லத 

விரிவுபடுத்துவதில்  கவனம் சசலுதத் டவண்டியதன் அவசியத்லத இந்த அறிக்லக 

வலியுறுதத்ுகிறது. 

 

CDRI 

 27 உறுப்பினரக்லளக் சகாண்ே ஐடராப்பிய ஒன்றியம் (EU) இந்தியாவின் “டபரிேர ்

சநகிழ்திறன் உள்கே்ேலமப்பிற்கான உலகளாவியக் கூே்ேணியில்" (Coalition for Disaster 

Resilient Infrastructure - CDRI) உறுப்பினராகச ்டசரந்்துள்ளது. 

 CDRI என்பது பல நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் முகவர ்நிலலயங்கள், தனியார ்

துலறகள், பலதரப்பு டமம்பாே்டு வங்கிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் ஒரு 

சரவ்டதசக் கூே்ேணியாகும். 

 இந்த திே்ேம் டபரழிலவத் தடுக்கும் உள்கே்ேலமப்லப டமம்படுதத்ுவலத ஒரு 

டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

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


                   
 

84 
 

 CDRI திே்ேம் பிரதமர ்நடரந்திர டமாடியால் 2019 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கி லவக்கப் பே்ேது. 

 ஸ்சபயினில் நலேசபற்ற ஐ.நா.வின் காலநிலல மாற்ற உசச்ி மாநாே்டில் இத்திே்ேம் 

சதாேங்கி லவக்கப்பே்ேது. 

 

உலகின் மிகவும் அபாயகரமான ொடலகள் – அறிக்டக  

 இவ்வறிக்லக சுடோபி எனப்படும் ஒரு சரவ்டதச ஓே்டுநர ் கல்வி நிறுவனத்தினால் 

டமற்சகாள்ளப்பே்ே ஒரு ஆய்வின் அடிப்பலேயிலானது ஆகும். 

 இந்த ஆய்வு டமற்சகாள்ளப்பே்ே 56 நாடுகளில் சதன் ஆப்பிரிக்கா உலகின் மிகவும் 

அபாயகரமான சாலலகலளக் சகாண்டுள்ளது. 

 தாய்லாந்து இரண்ோமிேத்திலும் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் மூன்றாமிேதத்ிலும் 

உள்ளன. 

 இந்தியா நான்காமிேத்தில் உள்ளது. 

 உலகின் மிகவும் பாதுகாப்பான சாலலகள் நாரட்வயில் உள்ளதாக இவ்வறிக்லக 

கண்ேறிந்துள்ளது. 

 இதலனயடுதத்ு ஸ்வீேன் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் பாதுகாப்பான சாலலகலளக்  

சகாண்டுள்ள நாடுகளாகும். 

 

காப்புரிடம சதாடர்பான ஒத்துடழப்பு 

 இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள், அந்தந்த நாடுகளில் பதிவு சசய்யப்பே்ே 

எந்தசவாரு சரவ்டதச காப்புரிலம விண்ணப்பித்திற்கான சரவ்டதச டதேல் மற்றும் 

சரவ்டதச முதன்லம ஆய்வு ஆலணயமாக ஒன்றுக்சகான்று சசயல்படுவதற்கு டவண்டி 

தங்களது அலுவலகங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளன. 

 இம்முடிவானது சமீபதத்ில் நலேசபற்ற காப்புரிலம நேவடிக்லக சநடுஞ்சாலலத ்

திே்ேதத்ின் மறு ஆய்வு சந்திப்பின் டபாது டமற்சகாள்ளப்பே்ேது.  

 காப்புரிலம நேவடிக்லக சநடுஞ்சாலலத் திே்ேம் என்பது சில காப்புரிலம 

அலுவலகங்களிலேடய தகவல்கலளப் பரிமாறிக் சகாள்வதன் மூலம் விலரவான 

காப்புரிலம நேவடிக்லக சசயல்முலறகலள வழங்குவதற்கான ஒரு முன் முயற்சிகளின் 

சதாகுப்பாகும். 

 

உலகளாவிய வீட்டுவிடலக் குறியீடு 

 சமீபதத்ில்  சவளியான உலகளாவிய வீே்டுவிலலக் குறியீே்டில் இந்தியா 56வது இேத்லதப் 

சபற்று கலேசி இேதத்ில் உள்ளது. 

 இக்குறியீடு Knight Frank என்ற அமைப்பால் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 இவ்வறிக்மகயின்படி, நியூசிலாந்து (19%), ரஷ்ோ (14%), ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள் (10%), 

கனடா ைற்றுை் ஐக்கிே ராஜ்ஜிேை் (இரண்டுை் 9%) வபான்ற நாடுகளின் சந்மதகளில் 

தரவரிமசயில் விமரவான வளரச்ச்ிோனது ஏற்பட்டுள்ளது. 

 இத்தரவரிமசயில் துருக்கிோனது கதாடரந்்து முன்னிமல வகுதத்ு வருகிறது, அதமன 

அடுதத்ு நியூசிலாந்து ைற்றுை் ஸ்வலாவாகிோ ஆகிே நாடுகள் உள்ளன. 
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2011 இஸ்தான்புல் ஒப்பந்தம் 

 சபண்களுக்கு எதிரான வன்முலறகலளத் தடுக்கவும் அவற்லற எதிர ்சகாள்வதற்குமான 

உலகின் முதல் பிலணப்பு ஒப்பந்ததத்ிலிருந்து துருக்கி சவளிடயறி உள்ளது.   

 2011 இஸ்தான்புல் ஒப்பந்தமானது குடும்ப வன்முலற மற்றும் திருமணம் சாரந்்த 

வன்புணரவ்ு ஆகியவற்றிலனக் குற்றங்களாகக் கருதி வழக்குப் பதிவு சசய்வதற்கான 

சே்ேத்லத இயற்றக் டகாரி அரசுகளுக்குக் டகாரிக்லக விடுதத்து. 

 இது ஐடராப்பிய மன்றதத்ின் சபண்களுக்கு எதிரான வன்முலறகளுக்கு எதிரான ஒரு 

மனித உரிலமகள் ஒப்பந்தமாகும்.  

 

 

உலகின் வலிடமயான இராணுவப் படட 

 சீனாவானது உலகின் வலிலமயான இராணுவப் பலேலயக் சகாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் இரண்ோமிேதத்ிலும் ரஷ்யா மூன்றாமிேதத்ிலும் உள்ளன. 

 இந்தியா நான்காமிேத்தில் உள்ளது. 

 இது பாதுகாப்பு வலலதளமான Military Direct என்ற தளத்தினால் கவளியிடப்பட்ட ஒரு 

ஆே்வு அறிக்மகோகுை்.  

 

எரிமடல பிடணப்பு ஒப்பந்தம் 

 எரிமலலகள் சதாேரப்ான டபரழிவுகலள எதிரச்காள்ள டவண்டி டேனிஷ் சசஞ்சிலுலவச ் 

சங்கமானது இந்த வலகயில் முதன்முதலான ஒரு டபரழிவுப் பிலணப்பு ஒப்பந்தத்லத 

உருவாக்கியுள்ளது.  

 10 எரிமலலகளின் சீற்றதத்ினால் பாதிக்கப்படும் நாடுகளுக்கு விலரவில் நிதி 

உதவிலயப் சபற்றிே உதவி சபற டவண்டி டபரழிவு நிவாரண அலமப்புகளுக்கு இந்த 

ஒப்பந்தம் வழிவலக சசய்யும். 

 அலவ சிலி, ஈக்சவோர,் டகமரூன், சகாலம்பியா, சமக்சிடகா, சகௌதிமாலா மற்றும் 

இந்டதாடனசியா ஆகியனவாகும். 
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கூட்டு விண்சவளித் திட்டம் 

 இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் மூன்றாவது கூே்டு விண்சவளித ்

திே்ேதத்ிற்கான பணிகலள டமற்சகாண்டு வருகின்றன. 

 இஸ்டரா மற்றும் பிரான்சின் விண்சவளி நிறுவனமான CNES (National Centre for Space Studies) 

ஆகியலவ இலணந்து இதுவமர இரண்டு கூட்டு விண்கவளித் திட்டதத்ிமன 

வைற்ககாண்டுள்ளன.  

 முதல் திட்டை் 2011 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் கசலுத்தப்பட்ட “கைகா டிராபிக்ஸ்” ைற்றுை் 

ைற்கறான்று 2013 ஆை் ஆண்டில் ஏவப்பட்ட “சாரல் - அல்டிகா” ஆகிேனவாகுை். 

 

பாபி – தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான பயிற்சி – 2021  

 ஷாங்காய் ஒதத்ுலழப்பு அலமப்பு இந்த வருடை் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான கூட்டுப் 

பயிற்சியிமன  வைற்ககாள்ள உள்ளது.  

 இது உஸ்சபகிஸ்தானிலுள்ள தாஷ்கண்டில் நலேசபற்ற பிராந்திய தீவிரவாததத்ிற்கு 

எதிரான அலமப்பின் (RATS) கூட்டத்தின் வபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

தகவல் ெமூகம் மீதான உலக மாநாடு மன்றம் 2021 

 தகவல் சமூகம் மீதான உலக மாநாடு மன்றம் 2021 (World Summit on the Information Society – 

Wsis) என்ற மாநாோனது “வளரச்ச்ிக்கான தகவல் ைற்றுை் கதாமலகதாடரப்ு 

கதாழில்நுட்பச ்சமுதாேதத்ின் உலகின் மிகப்கபரிே வருடாந்திர ஒன்றிமணவாகுை்.” 

 இை்ைன்றை் யுகனஸ்வகா, ஐ.நா. வைை்பாட்டுத் திே்ேம், ஐ.நா.வின் வரத்த்கை் ைற்றுை் 

வைை்பாடு ைற்றுை் சரவ்வதச கதாமலகதாடரப்ு ஒன்றிேை் ஆகிேவற்றால் இமணந்து 

நடத்தப்பட்டது.  

 பாரதக்நட் என்ற முதன்மை திட்டதத்ின் கீழ், 4,00,000 கி.மீக்குை் வைலான நீளத்திற்கு 

ஒளியிமழ கை்பி வடங்கமள அமைப்பதன் மூலை் கசேற்மகக்வகாள் கதாடரப்ு 

வசமவகலளப் பேன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 6,00,000 கிராைங்கள் இமணக்கப் படுகின்றன 

என்று கதாமலகதாடரப்ு அமைசச்ர ்குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 கடலுக்கடியில் மூழ்கிே கை்பிவட அமைப்புகள் மூலை் சிறிே ைற்றுை் கதாமலதூர 

தீவுகளான அந்தைான் ைற்றுை் நிக்வகாபர ் தீவுகள் ைற்றுை் லட்சத்தீவுகள் ைற்றுை் இதர 

அணுக இேலாத பகுதிகள் அரசின் நிதியுதவியுடன் இமணக்கப்படுகின்றன. 

 

18 நாடுகளின் 38 செயற்டகக்பகாள்கள் - இரஷ்யா   

 கஜகஸ்தானில் உள்ள லபக்கானூர ் காஸ்டமாடிடராமில் இருந்து 18 நாடுகளுலேய 38 

சசயற்லகக்  டகாள்கலள இரஷ்யா விண்ணில் சசலுத்தி அவற்லற விண்சவளியின் சுற்று 

வே்ேப்பாலதயில் நிலல நிறுத்தியுள்ளது. 

 இரஷ்ய விண்சவளி நிறுவனமான ராஸ்டகாஸ்மாஸ் தனது டசாயுஸ் ராக்சகே் சாம்பல் நிற 

மற்றும் டமகமூே்ேமான வாலனக் கிழிதத்ுக் சகாண்டு விண்ணில் பாய்ந்த 

பேக்காே்சிகலள சவளியிே்டுள்ளது.  

 இந்த ராக்சகே் ஜப்பான், சதன்சகாரியா, சவுதி அடரபியா, கனோ, இதத்ாலி, சஜரம்னி 

மற்றும் பிடரசில் ஆகிய நாடுகளின் சசயற்லகக்டகாள்கலள விண்ணில் ஏவியுள்ளது.  
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 இந்த ஏவுகலண “வசலஞ்ஜ் – 1” என்ற கசேற்மகக்வகாமளயுை் விண்ணில் கசலுத்தி 

உள்ளது.  

 “வசலஞ்ஜ்–1 கசேற்மகக்வகாள்” கடல்கநட் என்ற ஒரு கதாமலகதாடரப்ுக் குழுவினால் 

உருவாக்கப்பட்டு முழுவதுைாக துனிசிோவில் தோரிக்கப்பட்ட முதல் கசேற்மகக் வகாள் 

ஆகுை்.  

 

ஏமனில் ஐ.நா.வின் ஆதரவு சபற்ற பபார ்நிறுத்தம்   

 ஏமனில் ஐ.நா.வின் ஆதரவு கபற்ற வபார ் நிறுத்தத்திமன சவுதி அவரபிோ 

முன்கைாழிந்துள்ளது.  

 வைலுை் ஹவுதி இேக்கதத்ின் பதிலுக்காக சவுதி காத்திருக்கிறது. 

 இந்த அமைதி நடவடிக்மக சவுதி அவரபிோவால் வைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 வைலுை், ஹவுதி இேக்கத்திற்ககதிரான ஏைன் நாட்டு அரசின் வபாராட்டதத்ிற்கு சவுதி 

அவரபிோ எப்கபாழுதுை் தனது ஆதரவிமன நல்குை் எனவுை் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 விரிவான ைற்றுை் நீடிதத் ஓர ்அரசிேல் தீரம்வ அமடயுை் முேற்சியில் ஏைனின் அரசியல் 

கட்சிகளிமடவே அமைதிப் வபசச்ுவாரம்த வைற்ககாள்வதற்கான வபார ் நிறுதத் 

முன்கைாழிதமல ஹவுதி அமைப்பு ஏற்றுக் ககாள்ளுகைன சவுதி அவரபிோ நை்புகிறது. 

 

இலங்டகயின் மனித உரிடம மீறலுக்கு எதிரான தீர்மானம் 

 ஐ.நா.வின் ைனித உரிமைகள் ஆமணேை் “இலங்மகயில் நல்லிணக்க உணரவ்ு ைற்றுை் 

ைனித உரிமைகளின் வைை்பாடு” எனுை் தமலப்பிலான ஒரு தீரை்ானத்மத நிமறவவற்றி 

உள்ளது. 

 இத்தீரை்ானை் 47 உறுப்பினரக்ளில் 22 உறுப்பினரக்ள் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தமத 

அடுதத்ு நிமறவவற்றப் பட்டது. 

 இத்தீரை்ானத்திற்கு எதிராக 11 உறுப்பினரக்ள் வாக்களிதத்ுள்ளனர.் 

 வாக்களிக்காைல் விலகிே 14 நாடுகளில் இந்திோவுை் ஒன்றாகுை்.  
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கூட்டு பராந்துப் பணி – இந்தியா மற்றும் மடகாஸ்கர ்

 இந்தியா மற்றும் மேகாஸ்கரின் கப்பற்பலேகள் மேகாஸ்கரின் சிறப்புப் சபாருளாதார 

மண்ேலத்திற்கான முதல் கூே்டு டராந்துப் பணிலய டமற்சகாண்டு உள்ளன.  

 டமலும், அலவ PASSEX என்ற ஒரு பயிற்சியிலனயும் வைற்ககாண்டன. 

 இந்த முதல் கூட்டு வராந்துப் பணிோனது, இந்திேப் கபருங்கடல் பகுதியில் கடல்சார ்

பாதுகாப்பிமன வழங்குை் கபாது வநாக்கதம்த உமடே வலகயில் இந்திேப் 

கபருங்கடலில் அலமந்த இரண்டு அண்மட நாடுகளுக்கிமடவேோன வளரந்்து வருை் 

பாதுகாப்பு கதாடரப்ான உறவிமனப் பிரதிபலிக்கிறது. 

 

இந்தியா – பிரான்சு கூட்டு விண்சவளித் திட்டம் 

 இந்திய விண்சவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் மற்றும் பிரான்சின் விண்சவளி நிறுவனமான 

CNES (National Centre for Space Studies) ஆகிேமவ இமணந்து மூன்றாவது கூட்டு விண்கவளித் 

திட்டதத்ில் பணிோற்றி வருகின்றன. 

 இஸ்வரா ைற்றுை் CNES ஆகிே நிறுவனங்கள் TRISHNA எனப்படுை் கவப்ப அகசச்ிவப்பு 

புமகப்பட உபகரணத்மதக் ககாண்டு புவிக் கண்காணிப்பு கசேற்மகக்வகாள் 

திட்டதம்தச ்கசேல்படுதத்ுவதற்கான ஒரு சாதத்ிேக்கூறு ஆே்விமன முடிதத்ுள்ளன. 

 TRISHNA (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment) ஆனது 

நீரச்ுழற்சி முமறமேக் கண்காணித்து அதமன சிறப்பாகப் பேன்படுதத் உதவுை். 

 CNES நிறுவனத்தின் AGROS ஆனது இஸ்வராவின் OCEANSAT-3 கசேற்மகக்வகாளுடன் 

ஒன்றிமணக்கப்படுை். 

 ARGOS என்பது உலகளாவிே கசேற்மகக்வகாள் சாரந்்த தரவு வசகரிப்பு ைற்றுை் 

இடங்காே்டி அலமப்பு ஆகுை்.  

 இது சுற்றுசச்ூழமலப் பற்றி அறிவதற்குை் அதமனப் பாதுகாப்பதற்கும் டவண்டி 

அரப்்பணிக்கப் பே்டுள்ளது.  

 

முதல் கப்பல் சுரங்கப் பாடத – நாரப்வ  

 உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப் பாலதலய அலமப்பதற்கான பணிகலள டமற்சகாள்ள 

நாரட்வ கேடலார நிரவ்ாக அலமப்பிற்கு அனுமதி வழங்கப் பே்டுள்ளது. 

 இப்பாலத பிரத்திடயகமாக கப்பல்களுக்காகடவ என்று கே்ேப்படுகிறது. 

 இந்தச ்சுரங்கப்பாலதக்கு “Stad Ship Tunnel” என்று கபேரிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது வேடமற்கு நாரட்வயிலுள்ள மலலகள் நிலறந்த ஸ்ோே்ஹசவே் தீபகற்பதத்ின் கீழ் 

அலமக்கப் படும்.  

சுரங்கப்பாடத பற்றிய விவரங்கள் 

 1.7 கி.மீ. நீளமுலேய இந்தச ் சுரங்கப்பாலதயானது 16,000 ேன் எலேயுள்ள கப்பல்களும் 

கேந்து சசல்லும் வலகயில் இருக்கும்.  

 இந்தச ் சுரங்கம் கப்பல்களுக்கு ஆபதத்ு மிக்க ஸ்ோே்ஹசவே் கேலின் வழிடய ஒரு  

பாதுகாப்பான வழியாக அலமயும்.  

 இந்தச ்சுரங்க கே்டுமான பணிகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கும். 
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ெரவ்பதெ அறிவுொர் சொத்து குறியீடு 

 9வது சரவ்டதச அறிவுசார ் சசாதத்ு குறியீே்டில் (IIP – Intellectual Property Index) 53 உலகப் 

கபாருளாதாரங்களில் 38.40 ைதிப்புகள் கபற்று இந்திோ 40வது இடத்தில் உள்ளது.  

 “Recovery through Ingenuity 2021” என்று தமலப்பிடப்பட்ட இக்குறியீடு அகைரிக்க வரத்த்க 

ைன்றதத்ின் உலகளாவிேப் புதத்ாக்கக் ககாள்மக மைேதத்ினால் (Global Innovation Policy 

Center – GIPC) கவளியிடப்பட்டது.  

 இக்குறியீட்டில் ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள், ஐக்கிே ராஜ்ஜிேை் ைற்றுை் கஜரை்னி ஆகிே 

நாடுகள் முன்னிமலயில் உள்ளன.  

 GIPC லமயதத்ினால் ஒவ்டவார ் ஆண்டுை் கவளியிடப்படுை் IIP குறியீடு, 53 உலகப் 

கபாருளாதார நாடுகளில் அறிவுசார ் கசாத்துரிமை, காப்புரிமை ைற்றுை் நகலுரிமை 

ககாள்மககள், அறிவுசார ் கசாதத்ுகமள வணிகைேைாக்கல் ைற்றுை் சரவ்வதச 

ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் வபான்றவற்மற ைதிப்பீடு கசே்கின்றது. 

 53 நாடுகளில் 32 நாடுகள் வநரை்மறோன ைதிப்புகமளப் கபற்றுள்ளதால் 2020 ஆை் 

ஆண்டில் ஒட்டு கைாத்த உலகளாவிே அறிவுசார ் கசாதத்ுகளின் சூழ்நிமல வைை்பட்டு 

உள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

கருெச்ிடதவு இழப்பீட்டு விடுமுடறெ ்ெட்டம் 

 நியூசிலாந்தின் பாராளுமன்றம் கருசச்ிலதவு ஏற்பே்ோல் அதற்காக இழப்பீே்டுேன் கூடிய 

விடுமுலறக்கான ஒரு சே்ேத்லத இயற்றியுள்ளது. 

 கருசச்ிலதவு ஏற்பே்ோல் தாய்மாரக்ளுக்கும் அவரக்ளின் கணவரக்ளுக்கும் 

சம்பளதத்ுேன் கூடிய விடுமுலறலய இசச்ே்ேம் வழங்குகிறது. 

 உலக நாடுகளில் இந்தியாலவ அடுதத்ு இது டபான்ற சே்ேத்லத இயற்றிய இரண்ோவது 

நாடு நியூசிலாந்து ஆகும். 

 அரசு ஊழியரக்ளுக்கு கருசச்ிலதவு ஏற்பே்ோல் அவரக்ள் மூன்று  நாே்கள் வலரயில் 

விடுமுலற எடுதத்ுக் சகாள்ளலாம் என இசச்ே்ேம் கூறுகிறது. 
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2036 வடர விளாடிமிர ்புதின் 

 சமீபதத்ில் ரஷ்ய நாே்டுப் பாராளுமன்றத்தின் கீழலவயான டுமா என்ற அலவயானது  

ஒரு மடசாதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த மடசாதாவானது 2024 ஆம் ஆண்டில் சதாேங்கி டமலும் இரண்டு முலற தற்டபாலதய 

அதிபரான விளாடிமிர ்புதினின் ஆே்சி சதாேர வழிவகுக்கிறது. 

 இந்த  மடசாதா, 2024 ஆம் ஆண்டில் புதின் தனது ஆே்சிலயப் புதிதாக சதாேங்கச ்

சசய்வதற்கும் 2036 ஆம் ஆண்டு வலரக்கான இரண்டு பதவிக் காலம் வலர அந்தப் 

பதவியில் நீடிப்பதற்கும் டசரத்த்ு வாய்ப்பிலன வழங்குகிறது.  

 

சூயஸ் கால்வாய் பிரெச்ிடன 

 சரக்குகலள ஏற்றிச ்சசல்லும் ஒரு கப்பல் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கி சகாண்ேதால் உலக 

வரத்்தகம் பாதிக்கப் பே்டுள்ளது. 

 ஐடராப்பாலவயும் ஆசியாலவயும் இலணக்கும் இந்த சூயஸ் கால்வாயானது 193 கி.மீ. 

நீளமான ஒரு நீரவ்ழிப் பாலதயாகும். 

 எகிப்தில் அலமந்துள்ள சசயற்லகயாக அலமக்கப்பே்ே இந்த கேல்மே்ே நீரவ்ழிப் 

பாலதயானது மத்தியத் தலரக் கேலலயும் சசங்கேலலயும் இலணக்கும் வலகயில்  1859 

மற்றும் 1869 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலேப்பே்ே காலகே்ேதத்ில் அலமக்கப் பே்ேது.  

 

 இந்தக் கால்வாயானது உலகின் பரபரப்பான நீரவ்ழிப்பாலதகளில் ஒன்றாகும். 

 மாரச் ்23 அன்று வானிலலயில் ஏற்பே்ே சில மாற்றங்களால் MV EverGiven எனப்படுை் ஒரு 

கபரிே சரக்குக் கப்பலானது சூேஸ் கால்வாயின் ஒரு குறுகிே பகுதியில் சிக்கிக் 

ககாண்டது. 
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 இது சீனாவிலிருந்து சநதரல்ாந்திற்குச ்சசன்று சகாண்டு இருந்தது. 

 இந்தச ் சிக்கலிற்குப் பிறகு சில நாடுகள் எண்கணய்யின் விமல உயரல்வச ் சந்திதத்ு 

இருக்கின்றன.  

 அரசிேல், நிதி ைற்றுை் கதாழில்நுட்பப் பிரசச்ிமனகளால் இதற்கு முன்பு ஐந்து முமற அந்த 

சூேஸ் கால்வாே் மூடப் பட்டுள்ளது. 

 தற்டபாது கிே்ேதத்ே்ே ஒரு வாரமாக சூயஸ் கால்வாலய மறிதத் எவர ்கிவன் என்ற அந்தக் 

கப்பலானது இந்தக் கால்வாயின் கலரடயாரதத்ிலிருந்துச ் சமீபதத்ில் விடுவிக்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 

உலக காற்று அறிக்டக 2021 

 இந்த அறிக்லக உலகளாவிய காற்று ஆற்றல் ஆலணயதத்ினால் (GWEC - Global Wind Energy 

Council) கவளியிடப்பட்டது.   

 அடுத்த பதத்ாண்டுகளில் மும்மேங்கு என்ற அளவிற்கு விலரவான புதிய காற்று ஆற்றல் 

திறலன நிறுவ டவண்டிய அவசியத்லதப் பற்றி இந்த அறிக்லக எசச்ரிதத்ு உள்ளது. 

 இது சதாழிற்துலற வளரச்ச்ிக்கு முந்லதய காலங்களில் இருந்தலத விே 2oCக்கும் 

அதிகமாக உலக சவப்பமயமாதலலக் குலறப்பதற்கும், உலகளாவிய காலநிலல 

இலக்குகலள அலேவதற்குமான ஒரு எசச்ரிக்லகயாகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 93 GW திறன் ககாண்ட புதிே காற்று ஆற்றல் உற்பதத்ி திறனானது 

அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது வருடதத்ிற்கு 53% அதிகரிப்பு ஆகுை். 

 ஆனால் 2050 ஆை் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழிய உமிழ்வுகளின் கவளியீட்டிமன 0% என்ற 

அளவிற்கு குமறதத்ல் எனுை் இலக்கிற்கு இது வபாதுைானதல்ல. 

முடிவுகள்  

 இந்த அறிக்மகயின்படி, கைாதத் உலக காற்றாற்றல் திறனான 743 GW ஆனது ஒவ்கவாரு 

வருடமுை் 1.1 பில்லிேன் டன்னுக்குை் வைலான காரப்ன்மட ஆக்மசடு கவளியீட்மட 

குமறக்க உதவுகிறது. 

 இது கதன் அகைரிக்காவின் வருடாந்திரக் காரப்ன் கவளியீட்டிற்குச ்சைைாகுை். 

 இந்த அறிக்மக வருடதத்ிற்கு குமறந்தபட்சை் 280 GW திறன் ககாண்ட புதிே காற்று 

ஆற்றல் மைேங்கமள அமைப்பதற்கான வதமவ உலகிற்கு உள்ளதாக எசச்ரிக்கிறது. 

 உலகை் முழுவதுமுள்ள அரசுகள் அபாே நிமல (Red tape) ைற்றுை் திட்டமிடுதலில் ஏற்படுை் 

தாைதங்கள் வபான்றவற்மற ஒழிக்க காலநிமல அவசரை் (Climate Emergency) எனுை் 

அணுகுமுமறமே மகோள வவண்டுகைனவுை் இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

 நிகர அளவில் சுழிய உமிழ்வின் நிமலமே அமடதல் ைற்றுை் பசுமைோன ஒரு 

மீட்சியிமன ஊக்குவித்தல் வபான்றவற்றிற்கு காற்று ஆற்றல் ஒரு மூலைாகுை். 

 ஏகனனில், காற்று ஆற்றல் விமல ைலிவான மற்றும் ஒரு MWக்கு அதிகளவில் கரிை நீக்கத ்

திறனுமடே ஒரு ஆற்றல் மூலைாகுை். 

 இந்த அறிக்மகயின் படி, கடந்த பதத்ாண்டுகளில் கதாழில்நுட்பக்  கண்டுபிடிப்புகள் 

ைற்றுை் சாதகைான கபாருளாதார நிமலகள் (Economies of Scale) வபான்றமவ உலகளாவிே 

காற்று ஆற்றல் சந்மதயின் அளமவ நான்கு ைடங்காக்கியுள்ளது. 
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 2020 ஆை் ஆண்டில் ஏற்பட்ட வளரச்ச்ி சீனா ைற்றுை் ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகளில் 

அமைக்கப்பட்ட கபரிே காற்று ஆற்றல் மைேங்களால் ஏற்பட்டதாகுை். 

 இமவ உலகின் இரு மிகப்கபரிே காற்று ஆற்றல் சந்மதோகத் திகழ்கின்றன.  

 இரு நாடுகளுை் கைாதத் காற்று ஆற்றல் திறனில் பாதிக்கு வைலான திறமனக் 

ககாண்டுள்ளன. 

 அமவ 2020 ஆை் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட புதிே மைேங்களில் 75% ஆகுை்.  

 

பங்கபந்து – பாபு அருங்காட்சியகம் 

 பிரதமர ் நடரந்திர டமாடி மற்றும் வங்காள டதச பிரதமர ் டஷக் ஹசீனா ஆகிடயார ்

இலணந்து தாக்காவிலுள்ள பங்கபந்து சரவ்டதச சமூக லமயத்தில் “பங்கபந்து பாபு” என்ற 

ஒரு அருங்காட்சிேகத்மதத் திறந்து மவதத்னர.் 

 இந்த அருங்காட்சிேகை் இந்திோவின் வதசத ்தந்மதோன ைகாத்ைா காந்தி ைற்றுை் வங்க 

வதசதத்ின் தந்மதோன “பங்கபந்து” டஷக் முஜிபூர ் ரஹூைான் ஆகிவோர ் பற்றிே 

டிஜிட்டல் கண்காட்சிமேயுை் ககாண்டுள்ளது.  

 இந்த அருங்காட்சிேகமானது காந்தி ைற்றுை் பங்கபந்துவின் வாழ்க்மக வரலாற்றிற்கு 

என்று அரப்்பணிக்கப் பட்டதாகுை்.  

 

 

மித்தாலி விடரவு இரயில் 

 சமீபதத்ில் ‘மித்தாலி விலரவு இரயில்’ எனப்படும் புதிய பயணியர ் இரயில் சதாேங்கி 

லவக்கப் பே்ேது.  

 இது இந்தியப் பகுதியில் டமற்கு வங்கத்தின் நியூ ஜல்லபய்குரி என்ற பகுதியிலனயும் 

தாக்காவிலனயும் இலணக்கிறது. 

 இது பிரதமர ்நடரந்திர டமாடி மற்றும் வங்க டதசப் பிரதமர ்டஷக் ஹசீனா ஆகிடயாரால் 

சதாேங்கி லவக்கப்பே்ேது. 

 இரு நாடுகளுக்கிலேடய இயங்கும் லமத்ரி விலரவு இரயில் (தாக்கா – சகால்கதத்ா) 

மற்றும் பந்தன் விலரவு இரயில் (குல்நா-சகால்கத்தா) ஆகியவற்லற அடுதத்ு இயக்கப் 

படும் மூன்றாவது பயணியர ்இரயில் இதுவாகும். 

 இரு நாடுகளுக்கலேடய இயக்கப் படும் இந்தப் புதிய பயணியர ்இரயிலானது “பங்கபந்து” 

டஷக் முஜிபூர ்ரஹூைானின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு ைற்றுை் வங்க வதசத்தின் சுதந்திரப் 

கபான்விழா அன்று கதாடங்கி மவக்கப்பட்டது.  
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உலக பமம்பாட்டு அறிக்டக – 2021  

 சமீபதத்ில், உலக வங்கியானது, “நல்வாழ்க்மகக்கான தரவுகள் (Data for Better lives)” என்ற 

தமலப்பு ககாண்ட 2021 ஆை் ஆண்டின் உலக வைை்பாட்டு அறிக்மகயிமன 

கவளியிட்டுள்ளது. 

 உலக வைை்பாட்டு அறிக்மகோனது, ஒருவருை் விடுபடவில்மல என்பமத உறுதி கசே்யுை் 

வமகயில் ஏமழ ைக்களின் வாழ்க்மக நிமலமே வைை்படுதத்ுதல் ைற்றுை் வைை்பாட்டுத ்

திட்ட வநாக்கங்கமள வைை்படுத்துதல் வபான்றவற்றில் அதிக கவனை் கசலுதத்ுகிறது. 

 ஏமழ ைக்களின் வாழ்க்மக நிமலமே வைை்படுத்துை் திறன் ககாண்ட ைாறி வருை் 

தரவுகளின் ைகத்தான திறமன இந்த அறிக்லக குறிப்பிே்டுக் காே்டுகிறது.  

 அவத சைேை் தனிநபரக்ள், வணிகரக்ள் ைற்றுை் சமுதாேை் ஆகிேவற்மறப் பாதிக்குை் 

அதன் ைறுபக்கதத்ின் விமளவிமனயுை் இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயின் மூலை் உலக வங்கிோனது,  

o அதன் உறுப்பினர ் நாடுகளுள், எந்கதந்த நாடுகளில் கபாது ைற்றுை் தனிோர ்துமற 

முதலீடுகள், முக்கிேைானதாக உள்ளது என்பமதக் கண்டறிந்து அவற்றிற்கு 

ஆதரவளித்தல். 

o ககாள்மகச ் சீரத்ிருத்தங்கள் ைற்றுை் கதாழில்நுட்ப உதவி ஆகிேவற்றிற்கான 

ைகதத்ான திட்டங்கமள வமரேறுத்தல். 

o எல்மல கடந்த ஒதத்ுமழப்பிமன ஒன்று திரட்டுவதற்கும் அதமன ஊக்குவிப்பதற்கும் 

டவண்டி உலகளாவிே திட்டங்கள் உதவக் கூடிே பகுதிகமளக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுதல்       

வபான்றவற்மற வநாக்கைாகக் ககாண்டு உள்ளது.  
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

நாணய மற்றும் நிதியியல் அறிக்டக 

 2021-21 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்லகயானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியினால் (RBI) 

சவளியிேப் பே்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்லகயின் கருதத்ுரு, “பணவிேல் ககாள்மக கசேல்திட்டத்மத ைறுஆே்வு 

கசே்தல்” என்பதாகுை். 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குப் பணவீக்க இலக்கானது +/-2 என்ற 

உேரந்்தபட்ச/குமறந்தபட்ச விகித அளவுடன் 4% ஆக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 வைலுை் இந்த அறிக்மகோனது 6 உறுப்பினரக்மளக்  ககாண்ட பணவிேல் ககாள்மகக் 

குழுவில் உள்ள உறுப்பினரக்ளுக்கான விதிமுமறகமளயுை் ைறு ஆே்வு கசே்ே 

பரிந்துமரதத்ுள்ளது.  

 

முதலாவது சவளிநாட்டு நிதி 

 ஸ்டேே் பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI) பரஸ்பர நிதியமானது தனது முதலாவது சவளிநாே்டு 

நிதிச ்சலுலகலய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 SBI சரவ்டதச அணுகல் – அசமரிக்க முதலீே்டுப் பங்கு எஃப்ஒஎஃப் (FOF) என்ற சபயரில் இந்த 

நிதியானது ஒரு பரஸ்பர நிதி திே்ேதத்ில் / இடிஎப் (ETF) நிதிகளில் முதலீடு சசய்யும் ஒரு 

திறந்தநிலல நிதித் திே்ேமாகும். இது சவளிநாடுகளில் வசிக்கின்றவரக்ளால் அசமரிக்கச ்

சந்லதகளில் முதலீடு சசய்யப்படுகின்றது. 

 இந்தத் திே்ேமானது அதன் நிகர சசாதத்ுக்களில் 95-100 சதவீதத்லதப் சபாதுவாக 

அசமரிக்க முன்டனாடி நிதியமான (இடிஎப் உே்பே) அமுண்டி நிதியத்தில் முதலீடு சசய்யும்.  

 அது அசமரிக்கச ்சந்லதகளில் முக்கியமாக முதலீடு சசய்கின்றது. 

 இத்திே்ேதத்ில் ஆரவ்முள்ள வாடிக்லகயாளரக்ள் முதல் முலறயாக குலறந்தது ரூ 5,000 

என்ற அளவிலான சதாலகலய முதலீடு சசய்ய டவண்டும். 

 இருப்பினும், கூடுதலாக வாங்குவதற்கு, குலறந்தபே்ச விண்ணப்பத் சதாலக ரூ 1,000 ஆகும். 

 இந்த நிதியில் முதலீடு சசய்வதற்கு உசச் வரம்பு என்றும் எதுவும் இல்லல. 

 

OECD அடமப்பின் இடடக்கால “சபாருளாதாரக் கண்பணாட்டம்” 

 சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும் டமம்பாே்டிற்கான அலமப்பு (OECD - Organization for 

Economic Co-operation and Development), 2021-22 ஆை் ஆண்டிற்கான இந்திோவின் 

கபாருளாதார வளரச்ச்ி விகிதக் கணிப்பானது 4.7% என்ற அளவில் அதிகரிதத்ு, 12.6% 

புள்ளிகளாக இருக்குை் என்று கணிதத்ுள்ளது. 

 இது உலகில் மிக வவகைாக வளரந்்து வருை் மிகப்கபரிே கபாருளாதார நாடு என்ற 

நிமலமே மீண்டுை் அமடே வழிவமக கசே்கின்றது. 

 எனினுை் இது 2022-23 ஆை் ஆண்டில் இந்திோவில் கபாருளாதார வளரச்ச்ி விகிதைானது 

5.4% என்ற அளவிற்குக் குமறயுை் என்றுை் கூறியுள்ளது. 

 இந்திோவின் கபாருளாதாரைானது தற்வபாமதே நிதிோண்டில் 8% என்ற அளவிற்குக் 

குமறயுை் என்று அதிகாரப் பூரவ்ைாகக் கணக்கிடப்பட்டது. 
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 எனினுை், OECD அலமப்பானது இந்தக் குமறதலானது 7.4% என்ற அளவிற்குை் குமறவாக 

இருக்குை் என்று நை்புகின்றது. 

 

 

ஐடிபிஐ வங்கி மீதான உடனடி ெரிபாரப்்பு நடவடிக்டக (PCA) கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம் – 

RBI  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது RBI தனது டமம்படுதத்ப்பே்ே ஒழுங்குமுலற டமற்பாரல்வ 

அல்லது PCA கட்டமைப்பிலிருந்து ஐடிபிஐ வங்கிமே நீக்கியுள்ளது. 

 2020 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்31 ஆை் வததியுடன் முடிவுமடயுை் காலாண்டிற்கான கவளியிடப் 

பட்டுள்ள முடிவுகளின்படி,  இந்த வங்கிோனது ஒழுங்குமுமற மூலதனை், நிகர வாராக் 

கடன், அந்நிே கடன் விகிதை் குறித்த PCA கூறுகமள மீறவில்மல. 

 ஐடிபிஐ ஆனது வலுவற்ற நிதி கநருக்கடியின் காரணைாக 2017 ஆை் ஆண்டு வை ைாதத்தில் 

PCA கட்டமைப்பின் கீழ் மவக்கப்பட்டது. 

 PCA என்பது வலுவற்ற நிதித் தன்மை ைற்றுை் சரிோக வைலாண்மை கசே்ேப்படாத 

வங்கிகள் ஆகிேமவ RBI வங்கியின் கீழ் கண்காணிப்பில் மவக்கப்படுை் ஒரு 

கட்டமைப்பாகுை். 

 

B2C மின் – வணிகக் குறியீடு 2021 

 ஐக்கிய நாடுகள் வரத்்தக மற்றும் டமம்பாே்டுக் கருதத்ரங்கின் B2C மின் – வணிகக் 

குறியீோனது இலணய வழி ரீதியிலான வரத்த்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாக 

சபாருளாதாரத்தின் தயார ்நிலலலய அளவிடுகின்றது. 

 

 இந்தக் குறியீே்டில் சுவிே்சரல்ாந்து முதலிேத்லதப் பிடித்துள்ளது.  

 இந்தக் குறியீே்டில் இந்தியாவானது 71வது இேதத்ில் தர வரிலசப்படுதத்ப்பே்டுள்ளது. 
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தடலடம நிரவ்ாக அதிகாரிகளின் உலகளாவிய ஆய்வு 

 இந்த கண்டுபிடிப்புகள் முன்னணி ஆடலாசலன நிறுவனமான ‘PwC’ என்பதின்  

(PricewaterhouseCoopers) 24வது ஆண்டிற்கான உலகளாவிய தலலலம நிரவ்ாக அதிகாரி 

கணக்சகடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இதில் ஐந்தாவது மிகவும் ஈரக்்கக் கூடிய அளவில் ஒரு வளரந்்து வரும் இேமாக இந்தியா 

உருசவடுத்துள்ளது. 

 இதில் அசமரிக்கா முதலிேத்தில் உள்ளது. 

 அதலனயடுதத்ு சீனாவானது இரண்ோவது இேத்தில் உள்ளது. 

 இதில் சஜரம்னி மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் முலறடய 3வது மற்றும் 4வது இேங்கலளப் 

பிடித்துள்ளன. 

 

இந்தியாவின் முதல் டலபர ்(LIBOR) மாற்று விகித ஒப்பந்தம் 

 ஸ்டேே் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஆயில் காரப்்படரஷன் லிமிசேே் 

ஆகியலவ SOFR (Secured Ovenight Financing Rate) விகிதத்துேன் இமணக்கப்பட்ட அேல்நாட்டு 

வணிகக் கடன் ஒப்பந்ததத்ில் (ECB - External Commercial Borrowing) முதன்முமறோக 

மககேழுதத்ிட்டுள்ளன.  

 இது (LIBOR) இலண்டன் வங்கிகளுக்கிலேடயயான கடன் விகிதத்திற்கு மாற்றாக   

அலமகிறது. 

 LIBOR என்பது பல முக்கிே உலக வங்கிகள், சரவ்வதச வங்கிகளுக்கிமடவேோன சந்மத 

அமைப்பில் குறுகிே கால கடன்கமளப் பரிைாறி ககாள்வதற்கான ஒரு உலகளாவிே வட்டி 

வீதைாகுை்.  

குறிப்பு 

 இது இந்திோவிவலவே SOFR இமணக்கப்பட்ட முதல் அேல்நாட்டு வணிகக் கடன் 

ஒப்பந்தைாகுை். 

 

ெந்டத மதிப்பில் உலகின் முதல் 10 நாடுகளில் இந்தியா 

 

 2021-22 நிதி ஆண்டில் சந்லத மதிப்பில் உலகின் முதல் 10 நாடுகளில், இந்தியப் 

பங்குகளின் மதிப்பு கூடியுள்ளது. 
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 இது டகாவிே் காரணமாக  உருவான சபாருளாதார சநருக்கடிகளால் பாதிக்கப்போத 

மீே்சியிலனக் குறிப்பிே்டுக் காே்டுகிறது. 

 இந்தத் தரவுகள் ப்ளூம்சபரக்்கினால் வழங்கப்பே்டுள்ளன. 

 இத்தரவுகள் நேப்பு நிதிநிலலயில் இந்தியாவினுலேய ஒருங்கிலணந்தச ் சந்லத 

மூலதனம் ோலர ் மதிப்பில் 88% என்ற அளவிலன அலேந்துள்ளலத குறிப்பிே்டுக் 

காே்டுகின்றன. 

 இது 2011 ஆம் நிதி ஆண்டிலிருந்து ஒருங்கிலணந்தச ் சந்லத மூலதனதத்ில் ஏற்பே்ே 

வலுவான உயரவ்ாகக் கருதப்படுகிறது.  

 

சியாமளா பகாபிநாத் குழு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஒரு நிமலோன சவளிப்புற ஆவலாசமனக் குழுவிமன 

அமைத்துள்ளது. 

 இக்குழு கபாது ைற்றுை் சிறிே நிதி வங்கிகளின் விண்ணப்பங்கமள ைதிப்பீடு கசே்யுை். 

 5 உறுப்பினரக்லளக் சகாண்ே இக்குழு, RBI வங்கியின் முன்னாள் துமண ஆளுநரான 

சிோைளா வகாபிநாத்மதத் தமலவராகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இக்குழுவின் பதவிக் காலை் 3 வருடங்களாகுை். 

 இந்த வழிகாட்டுதல்களின் படி, விண்ணப்பதாரரக்ளின் முதல்நிமலத ் தகுதிமே 

உறுதிப்படுதத் கபாது ைற்றுை் சிறிே நிதி வங்கிகளின் விண்ணப்பங்கமள முதலில் RBI 

ைதிப்பீடு கசே்யுை்.  

 அதன் பிறகு புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழு அவ்விண்ணப்பங்கமள ைதிப்பீடு கசே்யுை். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

சவள்ளி ஆண்டிமனி சடல்லுடரடு 

 ஜவஹரல்ால் டநரு டமம்படுதத்ப்பே்ே அறிவியல் ஆராய்சச்ி லமயத்லதச ் டசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சவள்ளி ஆண்டிமனி சேல்லுலரடு (AgSbTe2) என்ற ஒரு புதிய 

சபாருலளக் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இது சவள்ளி, ஆண்டிமனி மற்றும் சேல்லுரியம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒருங்கிலணக்கப் 

பே்ே ஒரு நாடனா அளவிலான சபாருளாகும். 

 இது அலனதத்ு விதமான உள்ளக மற்றும் சதாழிற்துலறப் பயன்பாடுகளினால் உற்பத்தி 

சசய்யப்பே்ே மீதமுள்ள சவப்பத்லத (கழிவு) டசமிக்க உதவ இருக்கின்றது. 

 சபாதுவாக, இந்தப் சபாருளானது சவப்பமின் விலளவுகளின் பயன்பாடுகலளப் 

பயன்படுத்த இருக்கின்றது. 

 சவப்ப-மின் விலளவு சவப்பமானது மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படும் சசயல்முலறயில் 

பங்கு சகாள்கின்றது. 

 சபாதுவாக 15 முதல் 20 சதவிகிததத்ிற்கும் மிகாத கழிவு சவப்பமானது (சவப்ப பகுதி) 

இதில் பயன்படுத்தப்பே இருக்கின்றது.  
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பி.எஸ்.எல்.வி-சி 51 

 பி.எஸ்.எல்.வி சசயற்லகக் டகாளின் (பி.எஸ்.எல்.வி-சி 51) 53வது திே்ேமானது பிடரசிலின் 

அடமசானியா - 1 என்ற ஒரு முதன்லம சசயற்லகக் டகாலளயும் 18 இலண சசயற்லகக் 

டகாள்கலளயும் ஏவியுள்ளது. 

 முதன்முலறயாக ஸ்ரீஹரிடகாே்ோவிலிருந்து இந்திய ராக்சகே் மூலம் ஒரு பிடரசில் 

சசயற்லகக் டகாள் விண்ணிற்குச ்சசலுத்தப்பே்ேது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய விண்சவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ின் (இஸ்டரா) 

முதல் ஏவுதலலயும் குறித்தது. 

 இந்த இலண சசயற்லகக் டகாள்களில் சசன்லனலயச ்டசரந்்த ஸ்டபஸ் கிே்ஸ் இந்தியா 

என்பதின் சதீஷ் தவான் சாே் (SD SAT) என்ற சசயற்லகக் டகாளும் அேங்கும். 

 இந்த விண்கலத்தின் டமல் பக்கத்தில் பிரதமர ் நடரந்திர டமாடியின் புலகப்பேம் 

சபாறிக்கப் பே்டுள்ளது. 

 இது எஸ்டி அே்லேயில் (SD card  - பாதுகாக்கப்பே்ே டிஜிே்ேல் அே்லே) “பகவத் கீலத” 

புத்தகத்லதயும் டசரத்்து அனுப்புகிறது. 

 அடமசானியா - 1 சசயற்லகக் டகாளானது சபங்களூலரத் தலலலமயிேமாகக் சகாண்ே 

இஸ்டராவின் வணிகப் பிரிவான நியூ ஸ்டபஸ் இந்தியா நிறுவனதத்ின் மூலம்  

வணிகத்திற்காக அரப்்பணிக்கப்பே்ே முதல் திே்ேமாகும். 

 

 

அல்டெமர் பநாய் (முதுமறதி) சிகிெட்ெக்கான மருந்து 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் அலமப்பில் இலேயூறிலன ஏற்படுதத்க் கூடிய ஒரு புதிய சிறு 

மூலக்கூறுகளின் சதாகுப்லப வடிவலமத்துள்ளனர.்  

 அதன் மூலம் நியூரான்கள் அல்லசமர ்டநாயில் சசயல்போத நிலலக்கு மாறும்.  
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 இவரக்ள் ஜவஹரல்ால் டநரு டமம்படுதத்ப்பே்ே அறிவியல் ஆராய்சச்ி லமயத்லதச ் 

டசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆவர.் 

 இந்த மூலக்கூறானது (மூலக்கூறு TGR63) அமீலாே்டு பீட்டா என்ற நசச்ுத ் தன்மைமேக் 

குமறக்குை் திறன் ககாண்டது.  

 இது உலகை் முழுவதுை் தற்கபாழுது ஏற்பட்டு வருை் ைனச ் வசாரவ்ினால் ஏற்படுை் ஒரு 

வமகோன வநாமேத் தடுக்க அல்லது சரி கசே்யுை் திறன் ககாண்ட ஒரு ைருந்தாகுை். 

 அல்மசைர ் வநாே் என்பது மீளாத தன்மை ககாண்ட, அதிகரிதத்ு வருை் ஒரு மூமள 

கதாடரப்ான பிரசச்ிமனோகுை். 

 இது நிமனவு ைற்றுை் சிந்திக்குை் திறன் ஆகிேவற்மறப் படிப்படிோக அழித்து இறுதியில் 

சிறு பணிகமளக் கூட வைற்ககாள்ள முடிோத நிமலமே ஏற்படுதத்ுை்.  

 

 

முதலாவது ஆரக்்டிக் கண்காணிப்பு செயற்டகக்பகாள் 

 ஆரக்்டிக்கின் காலநிலல மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல கண்காணிக்க ரஷ்யா தனது முதலாவது 

சசயற்லகக் டகாலள சவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள லபகானூர ் காஸ்டமாே்டராமில் இருந்து ஏவுகலனில் உள்ள 

"ஆரக்்டிகா-எம்" என்ற சசயற்லகக் டகாளுேன் டசாயுஸ் - 2.1 பி என்ற ஒரு சரக்கு 

ராக்சகே்ோனது விண்சவளிக்குப் புறப்பே்ேது. 

 ஆரக்்டிகா-எம் சசயற்லகக் டகாளானது ரஷ்யாவின் வேக்குப் பிரடதசத்லதயும் ஆரக்்டிக் 

சபருங்கேலில் உள்ள பகுதிகலளயும் சதாேரந்்து 24 மணி டநரமும் கண்காணிக்கும். 

 இந்தச ்சசயற்லகக்டகாள் ஆனது பூமியின் வே துருவப் பகுதி மற்றும் அதற்கு அருகிலுள்ள 

பகுதிகளின் டமடலாே்ேப் பேங்கலள குலறந்தது ஒவ்சவாரு 15-30 நிமிேங்களுக்கும் 

அனுப்பும் திறன் சகாண்ேது. 

 இந்தச ் சசயற்லகக் டகாள் ஆனது சசயல்பாே்டு வானிலல மற்றும் நீரந்ிலலச ்

சிக்கல்கலளத்  தீரக்்க டவண்டி அது குறித்த தகவல்கலள டசகரிக்கவும் ஆரக்்டிக் 

பிராந்தியதத்ில் நிலவும் காலநிலல மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல கண்காணிக்கவும் உதவ 

இருக்கின்றது. 

 

திட எரிசபாருள் குழாய் ராம்செட் சதாழில்நுட்பம் (SFDR) 

 திே எரிசபாருள் குழாய் ராம்சஜே் சதாழில்நுே்பதல்த (Solid Fuel Ducted Ramjet technology - 

SFDR) அடிப்பலேயாகக் சகாண்ே விமானச ்டசாதலனலயப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

டமம்பாே்டு அலமப்பானது (DRDO) சவற்றிகரமாக டசாதிதத்ுள்ளது. 
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 இது ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிலணந்த டசாதலனத் தளதத்ில் டசாதிக்கப் 

படுகின்றது. 

 SFDR சதாழில்நுே்பமானது DRDO அலமப்பிற்கு சதாழில்நுே்ப நன்லமயுேன் டசரத்த்ு நீண்ே 

தூர வரம்பு சகாண்ே வானிலிருந்து வானில் உள்ள ஏவுகலணகலள உருவாக்க உதவும். 

ராம்செட் 

 ராம்சஜே் என்பது காற்றினால் இயங்கும் சஜே் இயந்திரத்தின் ஒரு வடிவமாகும். இது 

சுழலும் ஒரு அமுக்கி இல்லாமல் எரிப்புக்காக உள்வரும் காற்லற அமுக்க வாகனத்தின் 

முன்டனாக்கு இயக்கத்லதப் பயன்படுத்துகின்றது. 

 ராம்சஜே்டுகள் மீஒலி டவக டவகத்தில் மிகவும் திறனுள்ள வலகயில் சசயல்படுகின்றன. 

ஆனால் அலவ மீ மிலக ஒலி டவகத்தில் திறனுள்ள வலகயில் இல்லல. 

 

ஆரய்பட்டா கண்காணிப்பு அறிவியல் ஆராய்ெச்ி டமயம் – மயங்கு சபாருள் 

நிறமாடல வடரவி 

 இந்திய விஞ்ஞானிகள் உள்நாே்டில் வடிவலமக்கப்பே்டு, குலறந்த விலலயுலேய வலகயில் 

ஒரு ஒளியியல் நிறமாலலவலரவிலய உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 ARIES - டதவஸ்தால் மயங்கு சபாருள் நிறமாலல வலரவி & டகமரா (ADFOSC) என 

சபயரிேப்பே்ே இந்த ஒளியியல் நிறமாலல வலரவியானது லநனிோலில் உள்ள 

ஆரய்பே்ோ கண்காணிப்பு அறிவியல் ஆராய்சச்ி லமயதத்ால் (ARIES - Aryabhatta Research 

Institute of Observational Sciences) உள்நாே்டிடலடய வடிவலமதத்ு, உருவாக்கப்பே்டுள்ளது. 

 ஸ்சபக்ே்டராஸ்டகாப் என்பது நாே்டில் இது டபான்று தற்டபாதுள்ள வானியல் நிறமாலல 

வலரவிகளில் மிகப்சபரிய நிறமாலல வலரவி ஆகும். 

 இது 3.6மீ டதவஸ்தால் ஒளியியல் சதாலலடநாக்கியின் (DOT) மீது சவற்றிகரமாக நிறுவப் 

பே்ேது. 

 DOT என்பது நாே்டிலும் ஆசியாவிலும் உள்ள மிகப்சபரிய ஒரு சதாலலடநாக்கி ஆகும். 

 இது சதாலலதூர குவாசரக்ள் மற்றும் விண்மீன் திரள்கள் டபான்ற பகுதிகளிலிருந்து 

மங்கலான ஒளியின் மூலங்கலளக் கண்டுபிடிக்க உதவும். 

 அந்த மூலங்கள் மிக இளம் வயது பிரபஞ்சம், கருந்துலளகலளச ் சுற்றியுள்ள சபரு 

சவடிப்புப் பகுதிகள், விண்மீன் திரள்கள் மற்றும் அண்ே சவடிப்புகள் ஆகியவற்லறச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகள் ஆகியனவாகும். 

 

சிந்து பநத்ரா செயற்டகக்பகாள் 

 இது ஆந்திரப் பிரடதசத்தின் ஸ்ரீஹரிடகாே்ோவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்சவளி 

லமயதத்ிலிருந்து இந்திய விண்சவளி ஆராய்சச்ி அலமப்பின் பிஎஸ்எல்வி-சி51 என்ற 

விண்கலனில் லவதத்ு விண்ணுக்குச ்சசலுதத்ப்பே்ேது. 

 இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் டமம்பாே்டு அலமப்பினால் (DRDO) உருவாக்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 இது இந்தியக் கேற்பகுதியில் இராணுவப் டபாரக்் கப்பல்கள் மற்றும் வணிகக் 

கப்பல்களின் சசயல்பாே்டு நேவடிக்லககலளக் கண்காணிப்பதற்காக இந்தியாவின் 

கண்காணிப்புத் திறன்களுக்கு வலு டசரக்்க உள்ளது. 

 இது சதன் சீனக் கேல் பகுதி அல்லது ஏேன் வலளகுோ மற்றும் ஆப்பிரிக்கக் கேற்கலர 

டபான்ற குறிப்பிே்ே பகுதிகளில் கண்காணிப்லப  டமற்சகாள்ள உதவ இருக்கின்றது. 
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சதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அறிக்டக – 2021 

 

 இந்த அறிக்லகயானது தற்சபாழுதுள்ள சமதத்ுவமின்லமலய அதிகரிக்கின்ற மற்றும் 

புதியனவற்லற உருவாக்கின்ற முன்டனாடித் சதாழில்நுே்பங்கள் குறித்து ஆய்வு 

சசய்கின்றது. 

 டமலும் இது எந்த ஒரு நபலரயும் விே்டு விோமல், அலனவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகலள 

உருவாக்குவதற்குத் டதலவயான சபாருள் மற்றும் நிறுவன சீரத்ிருத்தங்கள், டதசிய 

மற்றும் சரவ்டதசக் சகாள்லககள் ஆகியலவ குறிதத்ும் விவாதிக்கின்றது. 

 இந்த அறிக்லகயானது ஐக்கிய நாடுகள் வரத்த்கம் மற்றும் டமம்பாே்டுக் கருதத்ரங்கு 

என்ற அலமப்பினால் சவளியிேப்பே்டுள்ளது. 

 இந்தியாவானது பரிந்துலரக்கப்பே்ே நாே்டின் தனிநபர ் தலா வருமான சமாதத் 

உள்நாே்டு உற்பதத்ிலய விே முன்டனாடித் சதாழில்நுே்பங்களில் மிக உயரிய “அதிகப் 

படிோன கசேல்பாட்டாளராக” விளங்குகின்றது. 

 

பூமிடய ஒத்த செவ்வாய் 

 நாசாவானது சஜசீடரா பள்ளத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் தாதுக்கள் 

மற்றும் கல் படிவுகள் பூமியில் சால்ோ பகுதியில் உள்ள படிவுகளுேன் ஏறதத்ாழப் 

சபாருந்தியுள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. 

 சஜசீடரா பள்ளம் என்பது  சபரச்ிவரன்ஸ் விண்கலம் தலரயிறங்கிய ஒரு இேமாகும்.  

 டமலும் சஜசீடரா பள்ளமானது ஒரு காலதத்ில் நீரால் சூழப்பே்ேது என்றும் நம்பப் 

படுகின்றது. 

 துருக்கியில் உள்ள சால்ோ ஏரிப் பகுதியில் காணப்படும் பாலறகள் நீரில் இருக்கும் 

தாதுக்கள் மற்றும் படிவுகலளப் பிடிதத்ு லவதத்ுள்ள, பூமியில் ஒரு காலதத்ில் இருந்த ஒரு 

முதன்லமயான உயிர ்வடிவமான நுண்ணுயிரிகளால் உருவானதாகும்.  

 சசவ்வாய்க் கிரகத்தில் தற்டபாது தலரயிறங்கியுள்ள நாசாவின் சபரச்ிவரன்ஸ் 

விண்கலமானது (நேமாடும் கலம்) சஜசீடரா பள்ளதத்ில் நுண்ணுயிரிகள் உள்ளனவா 

என்பது குறித்து ஆய்வு சசய்யும்.  

 டமலும் இது சால்ோ ஏரியில் டசகரிக்கப்பே்ே படிவுகலளச ் சசவ்வாய் கிரகத்தில் 

எடுக்கப்பே்ே படிவு எசச்ங்களுேன் சபாருதத்ிப் பாரக்்கும். 

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


                   
 

102 
 

 இது சசவ்வாய்க் கிரகப் படிவுகள் மற்றும் சால்ோ ஏரிப் படிவுகள் ஆகியவற்றுக்கு 

இலேடயயான டவறுபாடுகலளப் புரிந்து சகாள்ள உதவும்.  

 

 

வளிமண்டல ஆக்ஸிென் இல்லா உந்து விடெத் சதாழில்நுட்பம் 

 சமீபதத்ில் பாதுகாப்பு ஆராே்சச்ி ைற்றுை் வைை்பாட்டு அமைப்பானது (DRDO - Defence 

Research and Development Organisation) வளிைண்டல ஆக்ஸிஜன் பேன்பாடு இல்லாத உந்து 

விமசத ்கதாழில்நுட்பதம்தச ்வசாதமன கசே்துள்ளது.  

 இந்த வடிவமைப்பானது முை்மப நிலப் பகுதியில் வசாதமன கசே்ேப்பட்டது. 

 இது இந்திேக் கடற்பமடமேச ் வசரந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் நிலப் பகுதிகளுக்குச ்

கசன்று தங்களது மின்கலத்திற்கு மின்வனற்றை் கசே்ோைவலவே 3 வார காலத்திற்கு 

இேங்க அனுைதிக்கின்றது. 

 AIP (Air Independent Propulsion) கதாழில்நுட்பதத்ின் வைை்பாடானது ஆத்ை நிரப்ர ் பாரத ்

பிரசச்ாரத்திற்கான ஒரு மிகப்கபரிே ஊக்கைளிப்பாகுை். 

 அகைரிக்கா, பிரான்ஸ், சீனா, ஐக்கிே இராஜ்ஜிேை் ைற்றுை் ரஷ்ோ, ஆகிே நாடுகள் 

ைட்டுடம இந்த முக்கிேத் கதாழில்நுட்பத்மதக் ககாண்டுள்ளன. 

 DRDOவின் AIP கதாழில்நுட்பைானது பாஸ்பாரிக் அமில எரிகபாருள் கலத்மத (Phosphoric 

Acid Fuel Cell) அடிப்பமடோகக் ககாண்டதாகுை். 

 கமடசி 2 கல்வாரி வகுப்மபச ் வசரந்்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்கள் இதனால் இேக்கப் பட 

இருக்கின்றன. 
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பூமியின் மடறந்துள்ள அடுக்கு 

 சமீபதத்ில் விஞ்ஞானிகள் பூமியின் கருப் பகுதிக்குள் ைமறந்த ஓர ் அமைப்பின் 

அமடோளத்மதக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 ஒரு நீண்ட கால கூற்றின் படி தற்கபாழுது 4 அடுக்குகள் பூமிக்குள் உள்ளன. அமவோவன 

o வைல் ஓடு 

o கலசை் 

o கவளிக் கரு 

o உட்கரு 

 ஆனால் இந்த அமடோளைானது பூமியின் மைேப் பகுதியில் என்ன உள்ளது என்று நீண்ட 

காலைாக நை்பப்பட்டு வருை் உண்மைமே ைாற்றுை் திறன் ககாண்டது. 

 சமீபதத்ில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த அடுக்கானது 5வது அடுக்கு என்று குறிப்பிடப் 

படுகின்றது. 

 வைலுை் ஆராே்சச்ிோளரக்ள் உட்கருவிற்குள் இருக்குை் இருை்பின் அமைப்பில் 

ஏற்பட்டுள்ள சில ைாறுபாடுகமளயுை் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்த ைாறுபாடுகள் ஒரு புதிே “எல்மலக் வகாடானது” பூமியின் மைேத்திலிருந்து 650 

கிவலா மீட்டர ்வமர கசல்வதாகக் கூறுகின்றது.  

 

டஸ்ட்லிக் II 

 இந்திோ-உஸ்கபகிஸ்தான் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிோன “டஸ்ட்லிக் II” என்ற 

பயிற்சியானது உத்தரகாண்ட்டின் ராணிடகே்டில் உள்ள ஒரு கவளிநாட்டுப் பயிற்சி 

லமயமான கசௌபாட்டிோ முமனேதத்ில் கதாடங்கிேது. 

 இந்த 2 இராணுவங்களின் வருடாந்திர இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியின் 2வது பதிப்பு 

இதுவாகுை். 

 இந்தப் பயிற்சியில் உஸ்கபகிஸ்தான் ைற்றுை் இந்திே இராணுவம் ஆகியவற்றிலிருந்து 

தலா 45 வீரரக்ள் கலந்து ககாள்கின்றனர.் 

 இந்தக் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் முதலாவது பதிப்பானது 2019 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்

ைாதத்தில் தாஷ்கண்ட்டில் நடதத்ப்பட்டது. 

 டஸ்ட்லிக் II என்ற பயிற்சியின் முக்கிே வநாக்கமானது ைமல சாரந்்த, ஊரக ைற்றுை் 

நகரப்்புறப் பகுதிகளில் தீவிரவாததத்ிற்கு எதிரான கூட்டு நடவடிக்மககமள 

வைற்ககாள்வதாகுை். 

 

நாொவுடன் இஸ்பராவின் நிெர ்

 நாசா-இஸ்டரா நிசர ் (NISAR) என்பது புவிக் கண்காணிப்பிற்கான இரட்மட அதிரக்வண் L 

ைற்றுை் S பட்மட சார ்அலமப்பிற்கான ஒரு கூட்டு முன்கனடுப்பாகுை். 

 இந்திே விண்கவளி ஆராே்சச்ி நிறுவனைானது (ISRO) கசேற்மகயான ஒரு துமண 

வரடாரின் வைை்பாட்மட நிமறவு  கசே்துள்ளது. 
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 இது வதசிே வானூரத்ியிேல் ைற்றுை் விண்கவளி நிரவ்ாகதத்ுடன் (NASA) இமணந்து 

கூட்டுப் புவிக் கண்காணிப்புச ்கசேற்மகக்வகாள் திட்டதத்ிற்காக உேர ்கதளிவுத் திறன் 

ககாண்ட படங்கமள உருவாக்குை் திறன் ககாண்டது. 

 கசன்டிமீட்டருக்கும் குமறவான அளவில் நைது புவியின் வைற்பரப்பில் நிகழுை் 

ைாற்றங்கமள அளவிடுவதற்காக 2 கவவ்வவறு வரடார ் அதிரக்வண்கமள (L பட்மட 

ைற்றுை் S பட்மட) பேன்படுதத்ும் முதலாவது கசேற்மகக் வகாள் திட்டை் இதுவாகுை். 

 நாசா ைற்றுை் கபங்களுருவில் அமைந்துள்ள இஸ்வராவானது நிசாமரச ்கசலுதத்ுவதற்கு 

ஒன்றிமணவதற்காக 2014 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பங்காண்லம ஒப்பந்ததில் 

மககேழுதத்ிட்டுள்ளன. 

 நாசாவானது அத்திட்டதத்ின் L பட்மட, அறிவிேல் தரவிற்கான உேர ்விகித தகவல் துமண 

அமைப்பு, புவியிடங்காே்டிக் கூறுகலளப்  கபறுை் கருவி, திட நிமலயில் உள்ள 

வசமிப்பகை், தாங்கு சுமை தரவு துமண அமைப்பு ஆகிேவற்மற அளிக்கின்றது. 

 இஸ்வராவானது விண்கவளி வாகனை், S பட்மட வரடார,் ஏவு வாகனை் ைற்றுை் ஏவுதல் 

திட்டதத்ிற்குத் கதாடரப்ுமடே வசமவகமள அளிக்கின்றது. 

 

உள்நாட்டிபலபய வடிவடமக்கப்பட்ட கடற்கடண – ெய்னியா  

 உள்நாே்டிடலடய வடிவலமக்கப்பே்ே “வைை்படுத்தப்பட்ட இலகுரக கடற்கமண - 

சே்னிோ” என்பதின் (Advanced Light Torpedo (TAL) Shyena) முதலாவது வசாதமனோனது 

கவற்றிகரைாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. 

 இது இந்திேக் கடற்பமடயில் இலியுஷின் I1-38 (Ilyushin Il-38) என்ற வராந்து 

விைானத்திலிருந்துச ்கசலுதத்ப் பட்டது.  

 TAL – சே்னியா என்பது கடல்சார ்அறிவிேல் ைற்றுை் கதாழில்நுட்ப ஆே்வகத்தினால் (NSTL 

- Naval Science and Technological Laboratory) வைை்படுத்தப்பட்ட ஒரு நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புக் 

கடற்கமணோகுை்.  

 NSTL என்பது பாதுகாப்பு ஆராே்சச்ி ைற்றுை் வைை்பாட்டு அமைப்பின் ஒரு ஆே்வகம் ஆகுை். 

 இந்திோவில் இதுவபான்ற ஒரு வசாதமன நடத்தப்படுவது இதுவவ முதன்முமறோகுை். 

 TAL சே்னிோ ஆனது கபாருத்தப்பட்ட இலகுரக விைானதத்ிலிருந்துச ்கசலுத்தப்பட்டது.  

 

ஃபுகாகு அதிபவகக் கணினி 

 ரிக்சகன் எனப்படும் ஜப்பான் அறிவியல் ஆராய்சச்ி லமயம் மற்றும் ஃபுஜிே்சு நிறுவனம் 

ஆகியலவ இலணந்து 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதலன டமம்படுத்தத் சதாேங்கியது.   

 இது உலகின் மிகவும் திறன் வாய்ந்த ஒரு அதிடவகக் கணினியாகும்.  

 ஃபுகாகு ஆனது ஃபுஜி மலலயின் நிலனவாகப் சபயரிேப்பே்டுள்ளது.  

 இந்த அதிடவகக் கணினியானது ஜப்பானின் கணினிக் கே்ேலமப்பின் முக்கியச ்

சாதனத்லத உருவாக்கும் டநாக்கத்துேன் டமம்படுத்தப் பே்டுள்ளது. 
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பழுப்பு நிற நிலக்கரியிலிருந்து டஹட்ரென்  

 ஜப்பான் – ஆஸ்திவரலிேக் கூட்டு நிறுவனைானது பழுப்பு நிற நிலக்கரியிலிருந்து 

மஹட்ரஜமன உற்பதத்ி கசே்ேத் கதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டைானது நீரை் மஹட்ரஜமன வணிக முமறயில் உற்பதத்ி கசே்ே முடியுை் 

என்பமதயுை் அலவ பாதுகாப்பாக கவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி கசே்ேப்பே  முடியுை் 

என்பமதயுை் காட்டுகின்றது.  

 நீரை் மஹட்ரஜனுக்காக டவண்டி முதலாவதான ஒரு சரவ்வதச விநிவோகச ் சங்கிலிமே 

உருவாக்குவவத இதன் ஆரை்ப காலத் திட்டைாகுை்.  

 பழுப்பு நிலக்கரிோனது அதன் குமறந்த ஆற்றல் கூறின் காரணைாக குமறந்த தரை் 

ககாண்ட நிலக்கரிோகக் கருதப்படுகின்றது.     

 

ொன்ென் & ொன்ெனின் பகாவிட்-19 தடுப்பூசி 

 உலக சுகாதார அலமப்பு (WHO - World Health Organization) ஜான்சன் & ஜான்சன் 

நிறுவனதத்ின் சகாடரானா லவரஸ் தடுப்பூசிக்கு டவண்டி அவசரகாலப் பயன்பாே்டு 

அங்கீகாரத்லதக் சகாடுதத்ுள்ளது. 

 ஜான்சன் அண்ே் ஜான்சனின் சகாடரானா லவரஸ் தடுப்பூசியானது WHO அலமப்பால்  

பே்டியலிேப்பே்ே முதல் ஒற்லற வழங்குத் தடுப்பூசி ஆகும். 

 இந்தத் தடுப்பூசிலய -20 டிகிரியில் டசமிக்க டவண்டும். 

 WHO முன்னதாக ஃலபசர ் / படயாஎன்சேக், அஸ்ே்ராசஜசனகா-எஸ்.டக. படயா மற்றும் 

இந்திய சீரம் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் தடுப்பூசிகலள அவசரகாலப் பயன்பாே்டிற்கு 

என்று பே்டியலில் லவதத்ிருந்தது. 

 

RH - 560 

 இந்திய விண்சவளி ஆராய்சச்ி அலமப்பானது RH-560 எனப்படுை் ஆய்வு விண்கலம் 

(sounding rocket) ஒன்லற விண்ணில் ஏவியுள்ளது. 

 இந்த விண்கலம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில்  அலமந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்சவளி 

லமயதத்ில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பே்ேது. 

 இந்த விண்கலம் புவிப்பரப்பு டமலுள்ள உயரடுக்குகளில் வீசக்கூடிய நடுநிலலக் காற்று, 

பிளாஸ்மா அயனிகளின் சசயல்பாடு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சதாேரப்ான 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப் பே்டுள்ளது.  

 ஆய்வு விண்கலன்கள் ஒன்று (அ) இரண்டு நிலல சகாண்ே திே எரிசபாருள் 

விண்கலங்களாகும். 

 இத்தலகய விண்கலன்கள் உயர ்வளிமண்ேல அடுக்கு பற்றிய ஆய்வு மற்றும் விண்சவளி 

ஆய்வு டபான்றவற்றிற்காகப் பயன்படுதத்ப் படுகின்றன. 

 

மாசபரும் விண்சவளி சதாடலபநாக்கி – ரஷ்யா   

 சதற்கு லசபீரியாவில் உள்ள லபக்கால் ஏரியில் ஒரு மாசபரும் சதாலலடநாக்கியிலன 

ரஷ்யா அலமதத்ுள்ளது.  
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 இது டபரண்ேதத்ில் உள்ள புலப்படும் நுண் சபாருே்கலள (துகள்கலள) கண்ேறிவதற்காக 

அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 லபக்கால் – லககடோன் வால்யூம் டிேக்ேர ்எனும் சதாலலடநாக்கி (Baika – Gigaton Volume 

Detector) நியூே்ரிடனாக்கலளக் கண்ேறிவதற்காக வடிவலமக்கப்பே்ேது ஆகும்.  

 நியூே்ரிடனாக்கள், கிே்ேத்தே்ே நிலறயற்ற, மின்னூே்ேமற்ற துலணநிலல அணுத ்

துகள்கள் ஆகும். 

 லபக்கால் ஏரியானது புவியில் உள்ள ஆழமான மற்றும் மிகப்சபரிய நன்னீர ்ஏரி ஆகும்.  

 

ஐஎன்எஸ் துருவ் 

 எதிரி நாே்டு சசயற்லகக் டகாள்கலளக் கண்காணிக்கவும், ஏவுகலண 

அசச்ுறுதத்ல்கலளக் கண்ேறியவும், இந்தியப் சபருங்கேல் பகுதிலய வலரபேமிேவும் 

உதவும் ஐஎன்எஸ் துருவ் என்ற கப்பல் இந்தியக் கேற்பலேயில் இலணயவுள்ளது. 

 விசாகப்பே்டினதத்ிலுள்ள “இந்துஸ்தான் ஷிப்யாரே்்” நிறுவனத்தின் கப்பல்கட்டுை் 

தளத்தில் இக்கப்பல் கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இக்கப்பல் பாதுகாப்பு ஆராே்சச்ி ைற்றுை் வளரச்ச்ி நிறுவனை் (DRDO) ைற்றுை் இந்திேக் 

கப்பற்பமடயின் உதவியுடன் இந்திோவின் யுக்திசார ் பமடகள் ைற்றுை் வதசிே 

கதாழில்நுட்ப ஆராே்சச்ி நிறுவனை் (NTRO) ஆகிேவற்றால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஐக்கிே அகைரிக்க நாடுகள், ஐக்கிே ராஜ்ஜிேை், சீனா, ரஷ்ோ ைற்றுை் பிரான்சு ஆகிே P5 

நாடுகமளத்  தவிர இதத்மகே கப்பமலக் ககண்டுள்ள ஒவர நாடு இந்திோ ஆகுை். 

 இந்திோவின் கபருங்கடல் பகுதிகமள கண்காணிப்பதற்கான வசதிமே வைை்படுத்த 

இக்கப்பல் ஒரு முக்கிே பங்கு வகிக்குை். 

 

 

கனரக உபலாகங்கடள தரமான முடறயில் அகற்றுதல் 

 மாண்டி இந்திேத் கதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனை் (IIT) பவோபாலிைமர அடிப்பமடோகக் 

ககாண்ட ஒரு கபாருமளப் பேன்படுத்தி மீண்டுை் உபவோகிக்கக் கூடிே ஒரு இமழை 

சவ்வு வடிகட்டியிமன உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது தண்ணீருந்து கனரக உவலாகங்கமளப் பிரிதக்தடுக்க உதவுகிறது. 

 இந்த சவ்வுகள் மசட்வடாசான் எனப்படுை் பவோபாலிைமர அதிகளவில் ககாண்ட பரப்பு 

இழுகபாருள்கமள (உவலாகங்கமள ஈரத்த்ுத் தக்க மவத்துக் ககாள்ளுை் கபாருட்கள்) 
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ககாண்டுள்ளது.  

 மசட்வடாசான்கள் ஒரு கசேற்மக பாலிைரான மநலானுடன் கலக்கப்பட்ட நண்டுகளின் 

ஓடுகளிலிருந்து உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. 

 கபாதுவாக, வழக்கைான வடிகட்டுை் அமைப்புக்கான கலன்கமள அமைக்கப் பேன்படுை் 

இமழகள், அதிவவக வாயுக்கமளப் பேன்படுதத்ி உருகச ் கசே்தல் (Melt blowing)என்ற  

முமறயில் உருவாக்கப் படுகின்றன. 

 ஆனால் மாண்டி IIT கல்வி நிறுவனமானது “Solution blowing” எனுை் முமறயிமனப் 

பேன்படுத்தியுள்ளது.  

 இை்முமறயில் வைற்பரப்பிமனப் கபருைளவில் அதிகப்படுத்துை் நாவனா மீட்டர ் அளவவ 

விட்டமுமடே இமழகள் உருவாக்கப் படுகின்றன.  

 அலவ அதன் வைற்பரப்பிலன அதிகரிக்கச ் சசய்து கனரக உவலாகங்கமள தரைான 

முமறயில் பிரிதக்தடுக்க உதவுகிறது. 

 

உயர் மின்னணு நகர்திற மின்சபருக்கி (High Electron Mobility Transistors – HEMTs) 

 இந்திே அறிவிேலாளரக்ள் காலிேை் மநட்மரடிலிருந்து (GaN) மிகவுை் ஏதுவான HEMT என்ற 

சபருக்கிகமள உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இது உள்நாட்டிவலவே உருவாக்கப்பட்ட முதல் HEMT உபகரணைாகுை்.  

 மின்சார காரக்ள், இரயில் என்ஜின்கள்,  மின் பரிைாற்றை், அதிக மின்னழுத்தை் ைற்றுை் 

அதிக அதிரக்வண்ணுமடே நிமலைாற்றல் ஆகிேமவ அவசிேைான ைற்ற பிற 

பகுதிகளிலுை் இந்த உபகரணை் மிகவுை் பேனுள்ளதாகுை். 

 வைலுை் மின்கபருக்கி தோரிக்குை் கதாழில்நுட்பத்தில் இது இந்திோமவச ் சுேசாரப்ு 

உமடேதாக ைாற்றுை். 

 மின்னணுப் கபாருட்களில் பேன்படுை் இது வபான்ற நிமலோன ைற்றுை் தரைான 

மின்கபருக்கிகமள இறக்குைதி கசே்வதற்கான கசலமவயுை் இது குமறக்குை். 

 இது கபாதுவாக ஒரு OFF சாதனைாகுை்.  

 இது 4A வமரயிலான மின்வனாட்டத்மத நிமல ைாற்றவுை், 600V மின்னழுத்தத்தில் 

கசேல்படுை் ஒரு சாதனைாகுை். 

 HEMT சபருக்கிகள் டிஜிட்டல் ON-OFF நிமலைாற்றிகளாக ஒருங்கிமணந்த சுற்றுகளில் 

பேன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 சாதாரணைான மின்கபருக்கிகமள காட்டிலுை், மில்லி மீட்டர ்அதிரக்வண்கள் வமர அதிக 

அதிரக்வண்ணில் HEMT மின்கபருக்கிகள் கசேல்பட இேலுை்.  

 HEMT சபருக்கிகள் மகவபசிகள், கசேற்மகக் வகாள் கதாமலகாட்சி ஏற்பிகள், 

மின்னழுத்த ைாற்றிகள், ைற்றுை் வரடார ் உபகரணங்கள் வபான்ற உேர ் அதிரக்வண் 

கபாருட்களில் பேன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 இமவ கபருை்பாலுை் கசேற்மகக் வகாள் ஏற்பிகளிலுை் குமற மின்கபருக்கிகளிலுை் 

பாதுகாப்புத் கதாழில்துமறகளிலுை்  உபவோகப்படுத்தப் படுகின்றன 
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இமாலயப் பனிப்பாடறகளின் பரடார ்ஆய்வறிக்டக 

 இமாலயப் பனிப்பாலறகளின் தடிமலனக் கணக்கிடுவதற்காக ஒரு வான்வழி டரோர ்

ஆய்விலன டமற்சகாள்வதற்கு இந்தியா திே்ேமிே்டுள்ளது. 

 இந்த முன்டனாே்ே ஆய்வானது இமாசச்லப் பிரடதச மாநிலதத்ின் லசகௌல்-ஸ்பிதி 

படுலகயில் டமற்சகாள்ளப் படும். 

 இது புவி அறிவியல் அலமசச்கதத்ின் கீழ், துருவ மற்றும் சபருங்கேல் ஆராய்சச்ிக்கான 

டதசிய லமயத்தினால் (NCPOR – National Centre for Polar Ocean Research) முன்கைாழிேப் பட்டது. 

 இந்திோ, தீவிரைான வானிமல நிகழ்வுகளால் அதிகை் பாதிப்புக்கு உள்ளாகுை் நாடுகளில் 

ஒன்றாகுை். 

 டமலும் காலநிமல ஆபதத்ுக் குறியீட்டில் இந்திோ 20வது  இடத்திலுள்ளது.  

 

இந்தியாவின் முதல் விண்சவளி குவாண்டம் தகவல்சதாடரப்ு 

 சவற்றிகரமாக, 300 மீே்ேர ்சதாலலவிற்கு விண்சவளி குவாண்ேம் தகவல் சதாேரப்ிலன 

இஸ்டரா சசயல்விளக்கம் காே்டியுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் இவ்வலகயிலான முதல் முயற்சியாகும்.  

 இந்தச ் சசயல்விளக்கமானது மலறக்கப்பே்ே முதன்லம குவாண்ேம் சமிக்லஞகலளப் 

பயன்படுத்திய டநரலல காசணாளிலய உள்ளேக்கியதாகும். 

 இது குவாண்ேம் சதாழில்நுே்பத்லதப் பயன்படுதத்ிச ் சசயற்லகக் டகாள் தரவு தகவல் 

சதாேரப்ின் நிபந்தலனயற்ற பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முக்கியச ்சாதலனயாகும். 

 சூரிய ஒளியின் டநரடி குறுக்கீடு எதுவும் இல்லாமல் இருப்பதற்காக இந்தச ் டசாதலன 

இரவில் டமற்சகாள்ளப் பே்ேது.  

 சசயற்லகக் டகாள் சாரந்்த குவாண்ேம் தகவல்சதாேரப்ிலன அலமக்கும் இஸ்டராவின் 

இலக்கில் இது ஒரு திருப்புமுலனயாகும். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சுற்றுெச்ூழலின் நிடல குறித்த அறிக்டக – 2021  

 அறிவிேல் ைற்றுை் சுற்றுசச்ுழல் மைேைானது (CSE) 2021 ஆை் ஆண்டின் சுற்றுசச்ூழலின் 

நிமல குறிதத் அறிக்மகமே கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது “டவுன் டூ எரத்்” என்ற ஒரு பிரசுரதத்ுேன் டசரத்த்ு CSE எனும் லமயத்தினால் 

வருடாந்திரைாக கவளியிடப் படுகின்றது. 

 இது வளங்கள், வனவிலங்கு, வவளாண்மை, ஊரக வைை்பாடு, நீர ் ைற்றுை் துப்புரவு, 

காலநிமல ைாற்றை் வபான்ற கூறுகமள உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. 

சிறப்பம்ெங்கள் 

 375 மில்லிேன் குழந்மதகள் (புதிதாகப் பிறந்ததிலிருந்து 14 வேது வமர) குமறவான எமட, 

குமறவான வளரச்ச்ி ைற்றுை் அதிகரித்து வருை் குழந்மத இறப்புகள் ஆகிேவற்றிலிருந்து 

நீண்ட காலத் தாக்கங்கமளக் ககாண்டிருக்கின்றனர.் 

 உலகளவில் பள்ளிகளிலிருந்து கட்டாேைாக கவளிவேற்றப்பட்ட 500 மில்லிேன் 

குழந்மதகளில், இந்திோவின் பங்களிப்பு 50 சதவிகிததத்ிற்குை் வைலானதாகுை். 

 115 மில்லிேனுக்குை் அதிகைான கூடுதலான ைக்கள் கடுமைோன வறுமைமே வநாக்கித ்

தள்ளப்பட்டுள்ளனர,் இதில் கபருை்பாலானவரக்ள் கதற்கு ஆசிோவில் உள்ளனர.் 

 இந்திோவின் காற்று, நீர ்ைற்றுை் நிலை் ஆகிேமவ 2009 ைற்றுை் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு 

இமடப்பட்ட காலகட்டதத்ில் மிகவுை் ைாசமடந்துள்ளன. 

 ைகாராஷ்டிராவில் உள்ள தாராப்பூர ் ஆனது மிகவுை் ைாசுபட்டுள்ள கதாகுப்பாக 

உருகவடுத்துள்ளது. 

 இந்திோவானது நீடிதத் வைை்பாட்டில் கைாதத்முள்ள 192 நாடுகளில் 117வது இடத்தில் 

தரவரிமசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 இது பாகிஸ்தாமனத் தவிர அமனத்து கதற்கு ஆசிோ நாடுகளுக்குை் பிந்மதே 

வரிமசயில் உள்ளது. 

 நீடிதத் வளரச்ச்ி இலக்குகமள (SDG) அமடவதில் சிறப்பான கசேல்பாட்மடப் பதிவு 

கசே்துள்ள 5 ைாநிலங்கள் பின்வருைாறு  : வகரளா, இைாசச்லப் பிரவதசை், ஆந்திரப் 

பிரவதசை், தமிழ்நாடு, கதலுங்கானா.  

 SDG இலக்லக அமடவதில் மிகவுை் வைாசைான கசேல்பாட்மடப் பதிவு கசே்துள்ள 5 

ைாநிலங்கள் பின்வருைாறு : பீகார,் ஜாரக்்கண்ட், அருணாசச்லப் பிரவதசை், வைகாலோ 

ைற்றுை் உதத்ரப் பிரவதசை்.  

 

புதிய அல்டபன் தாவர இனங்கள் 

 விஞ்ஞானிகமளக் ககாண்ட ஒரு குழுவானது அருணாசச்லப் பிரவதசதத்ின் தவாங் 

ைாவட்டத்தில் ஒரு புதிே அல்மபன் தாவர இனத்லதத் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்தத் தகவல்கள் “பவோமடவரச்ிட்டாஸ் :உயிரிேல் பல்லுயிரப்் கபருக்க இதழ்” என்ற 

இதழில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 இந்தப் புதிே தாவர இனமானது இைேைமல சூரிேகாந்தி குடுை்பத்மதச ்சாரந்்தது ஆகுை். 

 இதற்கு ‘சிரைந்தவ்தாடிேை் இண்டிகை்’ (Cremanthodium indicum) என்று கபேரிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தத் தாவர இனமானது கபாதுவாக ஜூமல ைாதத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் ைாதை் வமர 

ைலரக்ிறது. 

 இது தவாங் ைாவட்டத்தின் கபங்கா-கடங் வசா ஏரியில் ைட்டுவை காணப்படுகின்றது. 

 பன்னாட்டு இேற்மகப் பாதுகாப்பு ைன்றதத்ின் வழிகாட்டுதலின் படி, இந்த ஆல்மபன் 

தாவர இனமானது “மிகவுை் அருகி வருை் இனமாக” பட்டிேலிடப்பட்டுள்ளது.  

 

புதரத்் தவடளகளின்  5 புதிய இனங்கள் 

 புதரத்் தவலளகளின் 5 புதிய இனங்கள் இந்தியா மற்றும் அசமரிக்காலவச ் டசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் டமற்குத் சதாேரச்ச்ி மலலயில் கண்டுபிடிக்கப்பே்டுள்ளன. 

 டமற்குத் சதாேரச்ச்ி மலலயானது உலகளவில் பல்லுயிரப்் சபருக்க முக்கியத் தளங்களில் 

ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்தத் தவலளகள் பண்லேய உலக மரத் தவலளக் குடும்பமான ரக்டசாடபாரிடே 

(Rhacophoridae) என்ற குடும்பத்லதச ்டசரந்்தலவயாகும்.  

 இலவ தில்லி பல்கலலக்கழகம், டகரள வன ஆராய்சச்ி லமயம் மற்றும் மின்னசசாே்ோ 

பல்கலலக்கழகம் ஆகியவற்லறச ்  டசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் கண்டுபிடிக்கப் 

பே்டுள்ளன. 

 இந்த ஆராய்சச்ியானது ஏறத்தாழ கேந்த 10 ஆண்டுகளாக டமற்சகாள்ளப்பே்டு வரும் 

டமற்குத் சதாேரச்ச்ி மலலயின் (ராஆரச்ச்சஸ்டிஸ்) புதரத்் தவலள என்பது குறித்த மிக 

விரிவான ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 இந்தத் தகவல்கள் பியரச்ஜ என்பதில் சவளியிேப்பே்டுள்ளன. 

 இந்தப் புதிய 5 இனங்கள் பின்வருமாறு 

o ராவ்ஆரச்க்சஸ்டிஸ் டுரூட்டாகு 

o ராவ்ஆரச்க்சஸ்டிஸ் காக்காோகைன்சிஸ் 

o ராவ்ஆரச்க்சஸ்டிஸ் ககே்ராசபிவன 

o ராவ்ஆரச்க்சஸ்டிஸ் சஞ்சாபாே் 

o ராவ்ஆரச்க்சஸ்டிஸ் கவள்ளிக்கண்ணன் 

 இந்தப் புதிே 5 இனங்களுை் வகரளா ைாநிலை் கதற்கு வைற்குத் கதாடரச்ச்ி ைமலயில் 

காணப் படுகின்றன.  

 

இமாலய செபரா (மடல ஆடு) – அொம்  

 இமயமலலலயச ் டசரந்்த பாலூே்டியான “இைாலே கசவரா” ஆனது (ைமல ஆடு) 

முதன்முமறோக அசாமில் காணப்பட்டுள்ளது. 

 இைாலே கசவரா ஆனது ஆடு, கழுமத, பசு ைற்றுை் பன்றி ஆகிேவற்றின் கலப்பு இனத்மத 

ஒத்திருக்கின்றது. 
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 இைேைமல ைமல ஆடு ஆனது பன்னாட்டு இேற்மகப் பாதுகாப்பு ைன்றத்தின் 

அசச்ுறுதத்ல் நிமலயில் உள்ள இனங்களின் சிவப்புப் பட்டிேலில் “பாதிக்கப் படக்கூடிே 

இனைாக” பட்டிேலிடப்பட்டுள்ளது.  

 இது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டை், 1972 என்ற சே்ேத்தின் அட்டவமண I என்பதில் 

பட்டிேலிடப் பட்டுள்ளது.  

 

 

முதலாவது பிளாஸ்டிபஸ் (வாத்தலகி) ெரணாலயம் 

 ஆஸ்திடரலியாவானது உலகின் முதலாவது வாத்தலகி (platypus) சரணாலயத்லதத் திறக்க 

உள்ளது. 

 இது மலறந்து வரும் உள்ளூர ் இனங்கலளக் காப்பதற்கு உதவுவதற்காகத் சதாேங்கப் 

பே்டுள்ளது.  

 வாத்து டபான்ற டதாற்றம் சகாண்ே வாதத்லகி ஆனது ஆஸ்திடரலியாவில் மே்டுடம 

இருக்கும் ஒரு தனித்துவ உயிரினமாகும். இது காலநிலல மாற்றப் பிரசச்ிலனயுேன் 

சதாேரப்ுலேய காே்டுத் தீ மற்றும் வறே்சி ஆகியவற்றின் காரணமாக அழிலவச ்

சந்தித்துக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

 உலகம் முழுவதும் இது டபான்ற ஒரு சரணாலயம் அலமக்கப்படுவது இதுடவ 

முதல்முலறயாகும். 

 இது ஒரு டநரதத்ில் 65 வாத்தலகிகளுக்கு இேமளிக்கும் திறன் சகாண்ேது. 

 இந்த வசதியானது 2022 ஆம் ஆண்டில் தடராங்காவின் டமற்குச ் சமசவளி விலங்கியல் 

பூங்காவில் கே்ேப்பே உள்ளது. 

 

முதல் ஓங்கில் (டால்பின்) ஆராய்ெச்ி டமயம் 

 இந்தியாவின் மற்றும் ஆசியாவின் முதலாவது டதசிய ஓங்கில் ஆராய்சச்ி லமயமானது 

பாே்னா பல்கலலக்கழக வளாகத்தில் கங்லகக் கலரயில் அலமய இருக்கின்றது. 

 ஓங்கில் என்பது வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சே்ேம், 1972 என்ற சே்ேதத்ின் அே்ேவலண I 

என்பதின் கீழ் மிகவும் அருகி வரும் ஒரு உயிரினமாக பே்டியலிேப் பே்டுள்ளது. 

 இது 2009 ஆம் ஆண்டில் டதசிய நீரவ்ாழ் விலங்கு என்று அறிவிக்கப்பே்ேது. 

 உலகில் உள்ள நான்கு நன்னீர ்ோல்பின்களில் கங்லக ோல்பின் இனமும் ஒன்றாகும். 

 மற்ற மூன்று இனங்கள் பின்வருவனவற்றில் காணப்படுகின்றன 
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o யாங்டச நதி, 

o சிந்து நதி மற்றும் 

o அடமசான் நதி. 

 கங்லகயில் ோல்பின்கள் வசிப்பது ஆடராக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பின் 

அலேயாளத்லதக் காே்டுகின்றது, ஏசனனில் ோல்பின்கள் குலறந்தது 5 அடி முதல் 8 அடி 

வலரயுள்ள ஆழமான நீரில் வாழ்கின்றன. 

 

அயற் பண்புடடய மண்புழு 

 அயற்பண்புலேய மற்றும் அதிக அளவில் ஊடுருவிய மண்புழுவான சமகாடசாலிசிடே 

என்ற உயிரினக் குடும்பத்லத (Megascolecidae family) டசரந்்த அமின்ந்தாஸ் அசலக்சாண்டிரி 

என்ற உயிரினமானது கரந்ாேகாவிலிருந்து முதன்முலறயாக டசகரிக்கப் பே்டு, பதிவு 

சசய்யப் பே்டுள்ளது. 

 இதன் உண்லமயான வாழ்விேம் சதன்கிழக்கு ஆசியா என்று நம்பப் படுகின்றது. 

 

மீன்பிடிப் பூடன குறித்த கணக்சகடுப்பு 

 ஒடிசாவின்  சிலிக்கா ஏரி மற்றும் அதலனச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் முதன்முலறயாக 

நேத்தப்படும் மீன்பிடிப் பூலனகள் குறிதத் கணக்சகடுப்பானது சதாேங்கியது. 

 மீன்பிடிப் பூலனகள் பிடிபோமல் நழுவுகின்ற இரவில் நேமாடும் பாலூே்டி இனமாகும். 

 இது சபாதுவாக வேக்கு மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் சதுப்பு நில ஈர நிலங்கள் மற்றும் 

கிழக்குக் கேற்கலரயின் சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படுகின்றது. 

 சிலிக்கா ஏரியானது ஒரு உவரப்்பு வலகயிலான நீர ்உப்பங்கழியாகும். 

 இந்த ஏரியானது வங்காள விரிகுோவில் பாயும் தயா நதியின் முகதத்ுவாரத்தில்  

அலமந்துள்ளது. 

 இது நியூ டகலிடோனியன் பவளப் பாலறயடுக்கிற்கு அடுதத்ு ஆசியாவின் மிகப்சபரிய 

மற்றும் உலகில் 2வது மிகப்சபரிய உப்பங்கழியாக விளங்குகின்றது. 

 இந்த ஏரியானது இந்தியத் துலணக் கண்ேத்தில் எங்கும் காணப்படும் புலம்சபயரவ்ு 

நீரப்்பறலவக்கான மிகப்சபரிய குளிரக்ாலத்  தளமாக விளங்குகின்றது. 

 

 1981 ஆம் ஆண்டில் ராம்சார ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சரவ்டதச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

முதலாவது இந்திய சதுப்பு நிலம் இதுவாகும். 
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 சிலிக்கா ஏரியில் முக்கிய ஈரப்்புத் தன்லமயுள்ளதாக விளங்குவது ஐராவதி நதி 

ோல்பின்களாகும். 

 

டடபனாெரக்ளின் புடத படிமங்கள் – அரச்ென்டினா  

 ஆராே்சச்ிோளரக்ள் 140 மில்லிேன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மடவனாசரக்ளின் 

புமதபடிைங்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

 மடவனாசரின் முழுலமயலேயாத பகுதியளவு கிலேத்த எலுை்புக்கூடு ஆனது 

அரக்ஜன்டினாவில் உள்ள நியூககன் நகரதத்ின் கதன் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இந்தப் புமத படிைங்கள் “நிஞ்சாமடட்டன் சபாடாே்” எனப் கபேரிடப்பட்ட மடவனாசர ்

இனத்மதப் பிரதிநிதித்துவப் படுதத்ுவதாக ஆராே்சச்ிோளரக்ள் அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

 இவரக்ள் நிஞ்சாமடட்டமன ஒரு மடட்டவனாசராக (Titanosaur) அமடோளை் கண்டு 

உள்ளனர.் 

 மடட்டவனாசரக்ள் என்பது 4 தூண்கள் வபான்ற கால்கமளக் ககாண்டு நடக்குை் 

வலகயிலான, நீளைான கழுதத்ு ககாண்ட, தாவரங்கமள உண்ணுை் மடவனாசரக்ளின் 

மிகப்பரந்த ஒரு வமகோகுை். 

 

உலகின் மறக்கப்பட்ட மீன்கள் குறித்த அறிக்டக 

 

 இது சமீபதத்ில் WWF மற்றும் உலகளாவிய வனவுயிரப்் பாதுகாப்பு அலமப்பு உள்ளிே்ே 16 

உலகப் பாதுகாப்பு அலமப்புகளால் சவளியிேப்பே்ே ஓர ்அறிக்லகயாகும்.  

 இந்த அறிக்லகயின் படி ஏறத்தாழ 3 நன்னீர ் மீன்களில் 1 மீன் இனமானது மலறந்து 

டபாகும் அசச்ுறுதத்ல் நிலலயில் உள்ளது. 

 உலகின் மறக்கப்பே்ே மீன்கள் என்ற அறிக்லகயானது, நன்னீர ் மீன்கள் ஆசியா, 

ஆப்பிரிக்கா, மற்றும் சதன் ஆப்பிரிக்கா ஆகியவற்றில் உள்ள 200 மில்லியன் மக்களுக்கு 

முக்கிய ஊே்ேசச்தத்ு ஆதாரத்லத அளிக்கின்றது என்று கூறுகின்றது. 

 இந்த சதாழில்துலறயானது ஏறத்தாழ 60 மில்லியன் மக்களுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக 

அந்த 60 மில்லியன் சதாலகயில் பாதிக்கும் டமற்பே்ே அளவிலான சபண்களுக்கு 

டவலலவாய்ப்ப்புகளுக்கும் வாழ்வாதாரங்களுக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கின்றது.  

 ஒே்டு சமாத்த அளவில் நன்னீர ் மீன்பிடிப்புப் பணியில் உள்ள டவலல வாய்ப்புகளானது 

உலக டவளாண் பணி வாய்ப்புகளில் 2.5% மற்றும் 6% என்ற அளவிற்கு இலேப்பே்ேதாக 

விளங்குகின்றது.  
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கஹிரம்ாதா கடற்கடரயில் ஆலீவ் ரிட்லி ஆடமகள் 

 ஆலீவ் ரிட்லி ஆமைகள் ஒடிசாவின் வகந்திரபரா ைாவட்டத்தில் உள்ள கஹிரை்ாதா 

கடற்கமரயில் இருக்குை் தங்கள் அமடகாக்குை் தளத்திற்கு மீண்டுை் திரும்பியுள்ளன. 

 இந்த இடைானது முட்மட இடுவதற்காக இந்த உயிரினங்களின் உலகின் மிகப்கபரிே 

முே்லேயிடும் இேமாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 இந்தக் கூறானது “அரிபடா” (ஸ்கபயின் சமாழி) என்று அமழக்கப்படுகின்றது. 

 “அரிபடா” ஆனது முட்மடகள் இடுவதற்காக அமடகாக்குை் தளதத்ிற்கு ஒன்றாக வருை் 

மில்லிேன் கணக்கிலான இந்தக் கடல்சார ் இனங்களின் தனிதத்ுவ இேற்மகப் 

பாரை்பரிேத் தளை் என்பலதக் குறிப்பிடுகின்றது.  

 ஆலீவ் ரிட்லி ஆமைகள் கபாதுவாக 120 முதல் 150 முட்மடகமள இடுை். இந்த 

முட்மடகளிலிருந்து 45 முதல் 50 நாட்களில் குஞ்சுகள் கவளிவருை்.  

 

விண்சவளி ஹரிக்பகன் (புயல்)  

 வே துருவத்திற்கு டமடல அதிக உயரதத்ில் விண்சவளி ஹரிக்டகன் இருப்பலத 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உறுதி சசய்துள்ளனர.் 

 சீனாலவச ் டசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் முதன்முலறயாக இதலனக் கண்டுபிடித்து 

உள்ளனர.்  

 இதற்கு முன்பு, விண்சவளி ஹரிக்டகன்கள் என்பது ஒரு டகாே்பாே்டு அளவிடலடய 

இருந்ததாக நம்பப் பே்ேது.  
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 விண்சவளி ஹரிக்டகன் என்பது காற்று மற்றும் மலழக்குப் பதிலாக எலக்ே்ரான் மற்றும் 

பிளாஸ்மா ஆகியலவ சபருமளவில் புயலிலன ஏற்படுதத்ும் ஒரு சுற்றுசச்ூழல் 

நிகழ்வாகும்.  

 

 

மரபணு வடரபடமிடல் – இந்தியப் சபருங்கடல் 

 இந்தியப் சபருங்கேலில் சபருங்கேலியலுக்கான டதசிய நிறுவனம் தனது இதத்மகே 

முதல் வமக திே்டைான ைரபணு வமரபடமிடல் திட்டத்திமனத் கதாடங்க உள்ளது. 

 இதன் முக்கிே வநாக்கை் இந்திேப் கபருங்கடலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளின் ைரபணு 

படங்களின் ைாதிரிகமளச ்வசகரிதத்லாகுை். 

 அது ைட்டுமின்றி, காலநிமல ைாற்றை், ஊட்டச ் சதத்ிற்கான கநருக்கடி, அதிகரிக்குை் 

ைாசுபாடு வபான்றவற்றில் இந்திேப் கபருங்கடலின் எதிரவ்ிமன ைற்றுை் அதன் உயிரி 

வவதியிேல் பற்றி புரிந்து ககாள்வதுை் இன்றிேமைோத ஒன்றாகுை்.  

 இதன் நன்மைகள் பின்வருமாறு  

o இது சூழலியல் அமைப்புகமளப் புரிந்து ககாள்ள உதவுை் 

o இது காலநிமல ைாற்றங்கமள ஏற்படுதத்ுை் காரணிகமளப் புரிந்து ககாள்ள 

உதவுை். 

o இது இந்திேப் கபருங்கடலின் கனிை வளங்கள் பற்றி அறிே உதவுை். 

 கைாத்த புவிப்பரப்பில் இந்திேப் கபருங்கடல் 20% பரப்பளமவக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது உலகின் மூன்றாவது கபரிே நீரந்ிமலோகுை்.  

 

காட்டுத்தீ – பெத்ருஞ்ொய் மடலக்குன்றுகள் 

 குஜராதத்ின் பாதுகாக்கப்பே்ே வனப்பகுதியான டசதர்ுஞ்சய் மலலக் குன்றுகளில் 

காே்டுத்தீ ஏற்பே்டுள்ளது. 

 இக்காே்டுப் பகுதியானது பாவ்நகர ் பிராந்திய வனப் பிரிவிற்குே்பே்ே பகுதியில் ஆசிய 

சிங்கங்களின் வாழ்விேம் ஆகும். 

 டசதர்ுஞ்சய் மலலக்குன்றுகள் 

o குஜராதத்ிலுள்ள பாவ்நகர ் மாவே்ேத்தின் பாலிோனா எனும் நகரில் அலமந்து 

உள்ளது. 
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o டசதர்ுஞ்சி ஆற்றங்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 

o சமணரக்ளால் ஒரு புனித மலலயாக கருதப் படுகிறது. 

 

ஆசிய சுற்றுெச்ூழல் அமலாக்க விருது – 2020  

 வனவிலங்கு குற்றத் தடுப்பு வாரிேை் 2020 ஆை் ஆண்டிற்கான ஆசிே சுற்றுசச்ூழல் 

அைலாக்க விருதிமனப் கபற்றுள்ளது. 

 இந்த விருது ஐக்கிே நாடுகள் அமைப்பின் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அமைப்பினால் வழங்கப் 

பட்டது. 

 இதற்கு முன்பு, இந்த வாரிேை் இவத பிரிவில் 2018 ஆை் ஆண்டில் இவ்விருதிமனப் கபற்றது. 

 இது வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டை், 1972 என்ற சே்ேத்தின் கீழ், அமைக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப்பூரவ் அமைப்பாகுை். 

 முதன்முமறோக இந்திோவின் ஒரிசாமவச ் வசரந்்த கபண் வனதத்ுமற அலுவலர ்

சஷ்மிதா கலன்காவிற்கு ஐ.நா.வின் சுற்றுசச்ூழல் அைலாக்க விருது அளிக்கப்பட்டது. 

 

 

குறுங்பகாள் 2001 FO32 

 குறுங்வகாள் 2001 FO32 என்பது 2021 ஆை் ஆண்டில் புவிமேக் கடந்து கசன்ற மிகப்கபரிே 

குறுங்வகாள் ஆகுை். 

 இது 20 வருடங்களுக்கு முன்பு 2001 ஆை் ஆண்டில் நியூ கைக்சிவகாவில் உள்ள சாக்காவரா 

என்னுமிடத்திலுள்ள LINEAR மைேத்தினால் (LINEAR - Lincoln Near Earth Asteroid Research) 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 புவிக்கு அருகில் உள்ள வபாது இக்குறுங்வகாள் 2 மில்லிேன் கி.மீ. கதாமலவில் (புவிக்குை் 

நிலவிற்குை் இமடயிலான கதாமலவில் 5 ¼ ைடங்கு) இருக்குை்.  

 எனவவ இது “தீங்கு விமளவிக்கக் கூடிே குறுங்வகாள்” என கூறப்பட்டுள்ளது.  
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பகண்டிடா அவ்ரிஸ் 

 ஆய்வாளரக்ள் அந்தமான் மற்றும் நிக்டகாபர ் தீவுகளின் சதாலலதூரக் கேற்கலரப் 

பகுதிகளில் டகண்டிோ அவ்ரிஸ் எனும் பூஞ்லசத் சதாற்றிலனக் கண்ேறிந்துள்ளனர.்  

 இது அடுத்தப் சபருந்சதாற்றிலன ஏற்படுதத்வும் வாய்ப்புள்ளது என கூறியுள்ளனர.்  

 பல மருந்துகளுக்கு எதிரான எதிரப்்பு சக்திலயக் சகாண்ே பூஞ்லசயான டகண்டிோ 

அவ்ரிஸ் முக்கிய பூஞ்லச எதிரப்்பு சிகிசல்சகளுக்கும் எதிரான சக்திலயப் 

சபற்றுள்ளதால் இது ஒரு “சூப்பரப்க்” ('superbug') ஆக ைாறியுள்ளது. 

 வகண்டிடா அவ்ரிஸ் காேங்களின் மூலை் உடலினுள் நுமழயுை் முன் வதால்களில் உயிர ்

வாழுை். 

 இரத்த ஓட்டதத்ில் கலந்தவுடன் இது தீவிரைான வநாயிமன ஏற்படுத்துை்.  

 வைலுை் உலகளவில் வருடதத்ிற்கு 11 மில்லிேன் ைக்களின் உயிமரப் பலி வாங்குை் 

கசப்சிஸ் எனப்படுை் இரத்தத் கதாற்றிமனயுை் அது ஏற்படுதத்ுை்.  

 வகண்டிடா அவ்ரிஸ் ைருதத்ுவைமனகளில் ஒரு வநாோளியிடமிருந்து இன்கனாரு 

நபருக்குப் பரவுகிறது.  
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 இது குறிப்பாக பலவீனைான வநாகேதிரப்்புச ்சக்தியுள்ள நபரக்மள தாக்குகிறது. 

 இது ைாசுபட்ட சுற்றுசச்ூழல் பரப்புகள் (அ) உபகரணங்கமளத் கதாடுவதால் பரவுகிறது. 

 கபாதுவான ஆே்வக முமறகமளக் ககாண்டு இதமனக் கண்டறிவது என்பது மிகவும் 

கடினமாகும்.  

 

ஆப்பிரிக்க வனம் மற்றும் ெவானா (புல்சவளி) யாடனகளின் எண்ணிக்டக குடறவு 

 ஆப்பிரிக்கக் காட்டு ோமனகள் “மிகவுை் அருகி வருை் இனங்களாக” வசரக்்கப் பட்டு 

உள்ளன.  

 ஆப்பிரிக்க சவானா புல்கவளி ோமனகள் “அருகி வருை் இனங்களாக” வசரக்்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 இது சரவ்வதச இேற்மகப் பாதுகாப்பு ஒன்றிேதத்ின் (International Union for Conservation of 

Nature – IUCN) அசச்ுறுதத்ல் நிமலயில் உள்ள இனங்களின் மீதான சிவப்புப் பட்டிேலால் 

சசய்யப் பே்டுள்ளது. 

 இந்த இரு இனங்களுை் இதற்கு முன்பு ‘பாதிக்கப்படக் கூடிேமவோக’ கருதப் பே்ேன.  

 டமலும் அலவ இதற்கு முன்பு சிவப்புப் பட்டிேலில் ஒவர இனைாகக் கருதப் பட்டது. 

 IUCN அலமப்பின் கூற்றுப் படி புதிே ைரபணுச ்சான்றுகள் கிமடக்கப் கபற்றுக் சகாண்டு 

இருப்பதால் இந்த இரு இனங்களுை் தனிதத்னிவே ைதிப்பிடப் படுகின்றன. 

 கூடுதலாக, காட்டு ோமனகள் ைத்திே ஆப்பிரிக்காவின் கவப்பைண்டலக் காடுகளில் 

வாழ்வதால் அலவ அரிதாகவவ ஒன்லறசயான்று சந்திக்கின்றன. 

 சவானா (புல்கவளி) ோமனகள் புல்கவளிகள் ைற்றுை் பாமலவனங்கமளக் ககாண்ட 

ஆப்பிரிக்காவின் துலண  சஹாராப் பகுதிகளின் திறந்தகவளிகளில் வாழ்கின்றன. 

 கேந்த 31 வருடங்களில் ஆப்பிரிக்க ோமனகளின் எண்ணிக்மக 86 சதவீதை் குலறந்து 

உள்ளது.  

 

 டமலும் IUCN அலமப்பின் கூற்றுப் படி, கடந்த 50 வருடங்களில் ஆப்பிரிக்க சவானா 

ோமனகளின் எண்ணிக்மக 60 சதவீதை் குமறந்துள்ளது. 
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 இரு இனங்களுை் ஒரு வசர சுைார ்4,15,000 ோமனகள் இந்தக் கண்டதத்ில் உள்ளன.  

 தந்ததத்ிற்காகக் கடத்தப் படுதல் ைற்றுை் அவற்றின் இருப்பிடங்கள் வவளாண் 

பேன்பாட்டிற்கு ஏற்ப ைாற்றப் படுதல் ஆகியவற்றால் இத்தமகே எண்ணிக்மக 

குமறபாடு உண்டாகிறது என காரணை் கூறப் படுகிறது. 

 இந்த மாற்றங்கள் 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிகழ்ந்து சகாண்டு இருக்கின்றது. 

 

புதிய சிவப்புக் கடற்பாசி இனங்கள் 

 இந்திோவின் கடற்கமரவோரத்தில் இரண்டு புதிே  சிவப்புக் கடற்பாசி இனங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன.  

 இவற்மற உமரக் கூழ் (கஜல்லி) ைற்றுை் பனிக்கூழ் (ஐஸ்கீரிை்) தோரிப்பதற்குப் 

பேன்படுத்தப்படுை் மூலப்கபாருட்களாகப் பேன்படுத்தலாை். 

 கடல்சார ் தாவரவிேலாளரக்ள் குழுகவான்று, தமிழ்நாட்டிலுள்ள கன்னிோகுைரியின் 

கடற்கமரவோரை், குஜராத், டாைன் மற்றும் மடயூ கடற்கமரவோரங்களில் இந்தப் பூரவ்ீக 

கடற்பாசி இனங்கமளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 மஹப்னிோ இண்டிகா ைற்றுை் மஹப்னிோ புல்லட்டா (Hypnea indica and Hypnea Bullata) 

ஆகிே இந்த இரு வமககளுை் கன்னிோகுைரியில் கண்டறிேப் பட்டுள்ன. 

 மிருதுவான ைற்றுை் ையிரிமழகமள உமடே பாசிோன மஹப்னிோ இண்டிகா 

குஜராதத்ில் உள்ள சிவராஜ்பூர ்ைற்றுை் வசாை்நாத் பதானில் கண்டறிேப் பட்டுள்ளது. 

 மஹப்னிோ புல்லட்டா டாைன் ைற்றுை் மடயூவின் கடற்கமரவோரப் பகுதிகளில் 

வளரந்்துள்ளன. 

 இந்திேக் கடற்கமரவோரப் பகுதிகளில் சிவப்புக் கடற்பாசி இனை் கண்டறிேப்பட்டது 

இதுவவ முதல் முமறோகுை்.  

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

குஷிநகர ்விமான நிடலயம் 

 உத்தரப் பிரடதசத்தில் உள்ள கே்டுமானப் பணி நலேசபற்று வரும் குஷிநகர ் விமான 

நிலலயமானது சரவ்டதச விமானங்கலள இயக்குவதற்கான அனுமதிலயப் சபற்று 

உள்ளது. 

 இதற்கு விமானப் டபாக்குவரத்தின் ஒழுங்குமுலற ஆலணயகமான விமானப் 

டபாக்குவரதத்ின் தலலலம இயக்குநரகதத்ால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பே்ேது.  

 இது சசயல்பாே்டிற்கு வந்தால், உதத்ரப் பிரடதசத்தில் சரவ்டதச விமானங்கலள இயக்கும் 

மூன்றாவது விமான நிலலயம் குஷிநகர ்விமான நிலலயமாகும்.  

 தற்சபாழுது, உத்தரப் பிரடதசதத்ில் சசயல்பே்டு வரும் 2 சரவ்டதச விமான நிலலயங்கள் 

பின்வருமாறு 

o லக்வனாவில் உள்ள கசௌத்திரி சரண் சிங் சரவ்வதச விைான நிமலேை். 

o வாரணாசியில் உள்ள லால் பகதூர ்சாஸ்திரி சரவ்வதச விைான நிமலேை்.  
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கடலுக்கடியிலான சுரங்கம் – மும்டப  

 கேலுக்கடியிலான சுரங்கங்கள் மும்லப கேடலார சாலலத் திே்ேதத்ின் ஒரு பகுதியாக 

கே்ேலமக்கப்பே இருக்கின்றன.  

 இது கேல், சுரங்கங்கள், பாலங்கள் ஆகிய புதுப்பிதத்ு மீே்சேடுக்கப்பே்ே பகுதிகளின் மீது 

மண்சார ் சாலலகலள அலமப்பலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 கேடலார சாலலத் திே்ேம் என்பது மும்லபயின் டமற்குக் கேற்கலரலயத ்சதற்கில் உள்ள 

கேல் பகுதியிலிருந்து வேக்கில் உள்ள கண்டிவாலியுேன் (Kandivali) இலணப்பதற்காக 

அலமக்கப்பே்டு வரும் 22.2 கிடலா மீே்ேர ் சதாலலவுள்ள பயணத் தலேயற்ற ஒரு 

சாலலயாகும்.  

 நாே்டின் முதலாவது கேலுக்கடியிலான சாலலச ்சுரங்கம் இதுவாகும்.  

 இது கிரட்கான் சசௌபே்டி என்ற பகுதிக்கு (Girgaon Chowpatty) அருகில் அரபிக் கேலின் 

அடியில் சசல்ல இருக்கிறது.  

 

கிருஷ்ணபதவராயரின் இறப்பிற்கான முதலாவது கல்சவட்டு ஆதாரம் 

 

 இந்தியத் சதால்லியல் ஆய்வு லமயத்லதச ்  டசரந்்த அதிகாரிகள் கிருஷ்ண டதவராய 

நாயக்கரின் இறப்பிற்கான முதலாவது கல்சவே்டு ஆதாரத்லதக் கண்ேறிந்துள்ளனர.் 

 இவர ்துளுவ வம்சத்லதச ்டசரந்்த மூன்றாவது ஆே்சியாளர ்ஆவார.் 

 இவர ்1509-1529 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இலேப்பே்ே காலகே்ேதத்ில் விஜயநகரப் டபரரசின் 

அரசராக விளங்கினார.் 

 இந்தக் கல்சவே்ோனது தும்கூர ் மாவே்ேதத்ில் டஹானன்னஹல்லியில் உள்ள டகாபால 

கிருஷ்ண ஆலயதத்ிற்கு அருகில் கண்சேக்கப் பே்டுள்ளது. 

 இந்தக் கல்சவே்டின்படி, 1529 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர ் 17 அன்று கிருஷ்ண டதவராயர ்

இறந்தார.்  

 சதற்கிலிருந்து ஆே்சி சசய்த மிகவும் புகழ்சபற்ற ஆே்சியாளரக்ளில் அவர ்ஒருவர ்ஆவார.் 
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அனந்தபூர், சநல்லூர் – பிரதான் மந்திரி கிொன் விருது 

 மத்திய டவளாண் துலற அலமசச்ரான நடரந்திர சிங் டதாமர ்அவரக்ள் புகழ்சபற்ற பிரதம 

மந்திரியின் கிசான் டதசிய விருலத சநல்லூர ்மாவே்ே ஆே்சியரான K.V.N. சக்ராதர ்பாபு 

அவரக்ளுக்கு வழங்கி உள்ளனார.் 

 இந்த ைாவட்டைானது பிரதான் ைந்திரி கிசான் தளதத்ின் கீழ் கபறப்பட்ட குமறகமளத ்

தீரத்த்ு மவத்ததில் முதலிடத்மதப் பிடிதத்ுள்ளது.   

 இந்த விருதானது புது தில்லியில் பிரதான் ைந்திரி கிசான் வோஜனாவின் 2வது நிமனவு 

தினதத்ின் வபாது வழங்கப் பட்டது. 

 வைலுை் அனந்தப்பூர ் ைாவட்டைானது பிரதான் ைந்திரி கிசான் சை்ைான் நிதியின் கீழ் 

பேனாளிகளின் 99.6% வநரடி சரிபாரப்்மப வைற்ககாண்டதற்காக ஒரு விருமதப் கபற்று 

உள்ளது. 

 

டமயப்படுத்தப்பட்ட குளிரெ்ாதன இரயில்பவ முடனயம் 

 இந்தியாவின் முதலாவது லமயப்படுத்தப்பே்ே குளிரச்ாதன இரயில்டவ முலனயமானது 

சபங்களுரூவில் கே்ேலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இது பாரத ரதன்ா விருது சபற்ற எம்.விஸ்டவஸ்வரய்யா அவரக்ளின் நிலனவாகப் 

சபயரிேப் பே்டுள்ளது. 

 இது லபயப்பன்னஹல்லி என்ற பகுதியில் அலமந்துள்ள சபங்களுரூவின் மூன்றாவது 

இரயில்டவ முலனயமாகும். 

 

இந்தியாவின் முதலாவது ஒருங்கிடணந்த இயந்திரப் சபாருள் பூங்கா  

 இந்தியாவின் முதலாவது ஒருங்கிலணந்த இயந்திரப் சபாருள் பூங்காவானது தும்கூரு 

இயந்திரப் சபாருள் பூங்கா என்று சபயரிேப்பே்டுள்ளது. 

 இது கரந்ாேகாவில் கே்ேலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்தப் பூங்காவானது மாநில அரசு மற்றும் இந்திய அரசின் கனரகத் சதாழிற்துலற 

ஆகியவற்றினால் கூே்ோக இலணந்து இந்திய மூலதன சரக்குத் துலறயில் டபாே்டித ்

தன்லமயின் டமம்பாடு என்ற திே்ேத்தின் கீழ் டமம்படுதத்ப்பே்டுள்ளது. 

 இந்திய இயந்திரப் சபாருே்கள் உற்பத்தியாளரக்ள் கூே்ேலமப்பானது இதற்குத் 

சதாழில்நுே்ப உதவிலய அளிக்கின்றது. 

 இந்தப் பூங்காவானது சபங்களுரூவில் இருந்து ஏறத்தாழ 90 கிடலா மீே்ேர ் சதாலலவில் 

அலமந்துள்ள வசந்த நரசபுரதத்ில்  அலமந்துள்ளது. 

 

தனியார ்துடறயில் உள்ளூர ்மக்களுக்குப் பணி ஒதுக்கீடு – ஹரியானா  

 ஹரியானா மாநில ஆளுநரான சத்யடதவ் நலரன் ஆரய்ா அவரக்ள் அம்மாநிலத்தில்  

டவலல டதடுபவரக்ளுக்காக தனியார ்துலறயில் 75% இேஒதுக்கீே்லே வழங்க வழி வலக 

சசய்யும் ஒரு மடசாதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார.் 

 ஹரியானா மாநில உள்ளூர ் மக்களின் டவலல குறித்த மடசாதா – 2020 ஆனது ஒரு 

மாதத்தில் 50000 ரூபாயிற்கும் குலறவான ஊதியதத்ுேன் தனியார ் துலற பணியில் 

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


                   
 

122 
 

உள்ளூர ்மக்களுக்கான இேஒதுக்கீே்லே அளிக்கின்றது. 

 ஒரு குறிப்பிே்ே நிறுவனம் அலமந்துள்ள மாவே்ேத்திலிருந்து 10% பணியாளரக்லள 

மே்டுடம அந்நிறுவனம் பணியமரத்த் டவண்டும், மீதமுள்ள பணியிேங்கள் 

அம்மாநிலதத்ிலுள்ள இதர மாவே்ேங்கலளச ் டசரந்்த பணியாளரக்லளக் சகாண்டு 

நிரப்பப் பே டவண்டும்.  

 இந்த மடசாதாவின்படி, இந்த ஒதுக்கீோனது சதாேக்கதத்ில் 10 ஆண்டுகளுக்குப் 

சபாருந்தும். 

 இந்த மடசாதாவானது அம்மாநிலதத்ில் உள்ள தனியார ் நிறுவனங்கள், சமுதாயங்கள், 

அறக்கே்ேலளகள் மற்றும் பங்காளர ்நிறுவனங்கள் ஆகியவற்லற உள்ளேக்கியுள்ளது.  

 இது தகுதியான நபரக்ள் கிலேக்கவில்லல எனில், தகுதியுள்ள உள்ளூர ்

பணியாளரக்ளுக்குப் பயிற்சியிலன அளிக்கின்றது.  

 

இரவு பநரெ ்சுற்றுலா  

 மத்தியப் பிரடதச மாநிலதத்ின் மூன்று டதசியப் பூங்காக்களில், அம்மாநில அரசு இரவு 

டநரச ்சுற்றுலாப் பயணங்கலள அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த இரவு டநரச ் சுற்றுலாப் பயணமானது அம்மாநிலதத்ின் சுற்றுலாத் துலறக்கு 

ஊக்கமளிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 அந்த மூன்று டதசியப் பூங்காக்கள் பின்வருமாறு 

o பாந்தவ்கார ்டதசியப் பூங்கா, 

o கன்ஹா டதசியப் பூங்கா மற்றும் 

o சபஞ்ச ்டதசியப் பூங்கா. 

 

திருநர ்ெமுதாய உதவி டமயம் 

 லசபராபாத் காவல் துலறயானது இந்தியாவின் முதலாவது திருநர ் சமுதாய உதவி 

லமயத்லத சதலுங்கானாவின் லஹதராபாதத்ில் உள்ள கசச்ிசபௌலி காவல் 

நிலலயத்தில் சதாேங்கியுள்ளது. 

 நாே்டில் இடத வலகலயச ் டசரந்்த முதலாவது பாலின அடிப்பலேயில் ஏற்படுத்தப் பே்ே  

பிரதத்ிடயகமான சகாள்லக முன்சனடுப்பு இதுவாகும். 

 இதற்கு முன்பு 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 அன்று, இந்திய உசச்நீதிமன்றமானது திருநர ்

சமூகத்லத ஆண் மற்றும் சபண்ணுேன் டசரத்்து மூன்றாவது பாலினமாக 

அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

 

பாலின அடிப்படடயிலான முதலாவது நிதிநிடல அறிக்டக 

 2021-22 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தனது வருோந்திர நிதிநிலல அறிக்லகயில் “பாலின 

அடிப்பமடயிலான நிதிநிமல அறிக்மக” என்ற கருதத்ாக்கதம்தச ்வசரத்த் இந்திோவின் 

முதலாவது ைாநிலை் ஆந்திரப் பிரவதசை் ஆகுை். 

 இது கபண்களுக்குச ்சிறந்த முமறயில் வசமவகமள அளிப்பமத வநாக்கைாகக் ககாண்டு 

உள்ளது. 
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 பாலின அடிப்பமடயிலான இந்த நிதிநிமல அறிக்மகோனது அை்ைாநிலத்தின் பல்வவறு 

திட்டங்களின் கீழ் கபண்கள் நலதத்ிற்கான கசலவினங்கமளப் பட்டிேல் டபாகின்றது. 

 

Xcelerator சபங்களுரு  

 கரந்ாேக மாநில முதல்வரான எடியூரப்பா அவரக்ள்  சமீபத்தில் “Xcelerator கபங்களுரு” 

என்ற ஒரு முன்கனடுப்மபத் கதாடங்கியுள்ளார.் 

 “Xcelerator கபங்களுரு” முன்கனடுப்பானது ைாநிலை் முழுவதுை் உள்ள 50,000 கபண் 

கதாழில்முமனவவாரக்ள், அடுதத் 3 ஆண்டுகளில் தங்களது வரத்்தகத்மத வளரச ்

கசே்வதற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 “Xcelerator கபங்களுரு” ஆனது பின்வருவனவற்றுேன் டசரத்்து கூட்டாக வைை்படுதத்ப் 

பட்டுள்ளது, 

o மிகப்கபரிே அளவிலான கதாழில்முமனவிற்கான உலகளாவிேக் கூட்டமைப்பு 

o உபுந்து  கூட்டமைப்பு (Ubuntu Consortium) 

o கரந்ாடக ைாநில வரத்்தக ைற்றுை் கதாழில்துமறக் கூட்டமைப்பு 

 

காடுகளின் மூலம் நலமாக்கும் முதலாவது டமயம் 

 நாே்டில் காடுகளின் மூலம் நலமாக்கும் முதலாவது லமயமானது உத்தரகாண்டின் 

கலிக்காவில் உள்ள ராணிடகே்டிற்கு அருகில் திறந்து லவக்கப் பே்டுள்ளது. 

 காடுகளின் மூலம் நலமாக்கும் லமயமானது உதத்ரகாண்ே் மாநில வனத் துலறயின் 

ஆராய்சச்ிப் பிரிவினால் டமம்படுதத்ப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த லமயமானது காடுகளின் நலேபயணம், மரங்கலளக் கே்டித் தழுவுதல், காடுகளில் 

தியானம் மற்றும் வான் பரப்லபக் கூரந்்து டநாக்கல் டபான்ற பல்டவறு சசயல்பாடுகளில் 

ஈடுபே உள்ளது. 

 

காஷ்மீரில் முதல் பால் ஏடிஎம் 

 பால் தானியங்கி வழங்கு லமயம் (ஏடிஎம்) ஆனது உள்ளூர ்வணிகர ்ஒருவரால் சதற்குக் 

காஷ்மீரில் உள்ள புல்வாமா  நகரில் சபாருதத்ப் பே்டுள்ளது. 

 இது கால்நலே வளரப்்புத் துலறயின் உதவியுேன் அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 அரசானது ஒருங்கிலணந்த பால்வள டமம்பாே்டுத் திே்ேத்தின் கீழ் இயந்திரத்லத 

அலமப்பதற்காக உள்ளூரத்் சதாழில்முலனடவாருக்கு உதவியுள்ளது. 

 இந்த இயந்திரமானது எந்தசவாரு பண ஏடிஎம் இயந்திரத்லதப் டபால் மக்கள் தங்களது 

விருப்பப்படி பாலலப் சபறுவதற்கு நகரில் உள்ள மக்களுக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 

முத்திடரத் தீரட்வயில் 1% ெலுடக  

 2021 – 22 ஆம் ஆண்டிற்கான மகாராஷ்டிராவின் நிதிநிலல அறிக்லகயானது, சபண்கள் 

அல்லது சபண்களின் சபயரில் சசாதத்ு மாற்றப்பே்ோல் அதற்காக முத்திலரத ்

தீரல்வயில் 1% சலுலகலய வழங்குகின்றது.  
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 ஒரு கூே்டு உரிலமயாளராக இருக்கும் பே்சத்தில், ஒரு சபண்ணுேன் ஒரு ஆண் கூே்டு 

உரிலமயாளராக இருந்தால் அதற்கு முதத்ிலரத் தீரல்வயில் சலுலகயானது வழங்கப்பே 

மாே்ோது, அதாவது இருவரும் சபண்களாக இருத்தல் டவண்டும். 

 

உலகின் முதலாவது திறன் டமயம்  

 உலகின் முதலாவது திறன் லமயமானது புவடனஸ்வரில் சதாேங்கி லவக்கப் பே்டு 

உள்ளது.  

 இந்த உலகத் திறன் லமயமானது சிங்கப்பூரில் உள்ள ஐடிஇ எனும் கல்விச ் டசலவ 

லமயத்லத ஒரு அறிவுப் பங்காளராகச ் டசரத்்து, ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியினால் 

ஆதரிக்கப்படும் ஒடிசா திறன் டமம்பாே்டுத் திே்ேதத்ின் கீழ் சதாேங்கப் பே்டுள்ளது. 

 உலகத் திறன் லமயமானது சதாழிற்சாலலகளின் டவலலவாய்ப்புத் டதலவகளுக்காக 

சதாழிற்சாலலகளுக்கான பணி வழங்கும் இேம் மற்றும் சதாழிற்துலறப் 

பங்காளருக்கான லமயமாகச ்சசயல்பே உள்ளது.  

 

கலா நமக் அரிசி விழா 

 உத்தரப் பிரடதச அரசானது உதத்ரப்பிரடதசதத்ில் உள்ள  சிதத்ாரத்் நகர ் மாவே்ேதத்ில் 

கலா நமக் அரிசி விழாலவ ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. 

 கலா நமக் அரிசியானது இந்தப் பகுதியில் பயிர ் சசய்யப் பே்டு அறுவலே சசய்யப் 

படுகிறது. 

 இந்த அரிசி புவிசார ்குறியீே்லேப் சபற்ற ஒரு அரிசி வலகயாகும். 

 

உெெ்நீதிமன்றம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி அடமப்பு இடஒதுக்கீடு 

 மகாராஷ்டிராவின் உள்ளாே்சி அலமப்புகளில் OBC பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்ட இட 

ஒதுக்கீடானது SC/ST/OBC ஆகிே பிரிவினருக்கு ஒருங்வக வழங்கப்பட்ட 50% 

இடஒதுக்கீட்டிற்கு மிகாைல் இருக்க வவண்டுை் என உசச்நீதிைன்றை் தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் கட்டமளோனது நிமறவான நீதிமே வழங்குவதற்கான இந்திே 

அரசிேலமைப்பின் சரத்து 142 என்பதின் கீழான முழு அதிகாரதத்ின் கீழ் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 OBC பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டப் பூரவ்ைானவத அன்றி, SC & ST 

பிரிவினரக்ளுக்கான இடஒதுக்கீடு வபால் அரசிேலமைப்பு சாரந்்தது அல்ல எனவுை் 

உசச்நீதிைன்றை் கூறியுள்ளது.  

 

முதல் பிரத்திபயக விடரவு ெரக்கு முடனயம் 

 சரவ்டதச நாடுகளின் ஏற்றுமதி மற்றும்  இறக்குமதிகளுக்காக என்று பிரதத்ிடயகமான 

முதல் விலரவு சரக்கு முலனயமானது இந்தியாவின் சபங்களூருவிலுள்ள சகம்பசகௌோ 

சரவ்டதச விமான நிலலயத்தில் அரப்்பணிக்கப் பே்டுள்ளது. 

 இது சபங்களூரு சரவ்டதச விமான நிலலயம் நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பே்ேது. 

 இந்தப் புதிய வசதி 1,50,000 சமே்ரிக் ேன் அளவிற்கான சரக்குகலளக் லகயாளும் 

அளவிற்கு வசதிகலள டமம்படுதத்ும். 
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RE-HAB திட்டம் 

 இத்திே்ேம் கரந்ாேகாவிலுள்ள குேகுவின் சசல்லூர ் கிராமதத்ில் சதாேங்கப்பே்ே ஒரு 

டசாதலன  திே்ேமாகும். . 

 டதனீக்கலளப் பயன்படுத்தி யாலனகளுக்கும் மனிதரக்ளுக்கும் இலேடய நிலவும் 

டமாதலலக் குலறதத்ல் (Reducing Elephant – Human Attacks using Bees) என்பது தான் RE-HAB 

திே்ேம் ஆகும். 

 இத்திே்ேதத்ில் நகரட்ஹாடல டதசியப் பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகத்லத (Nagarahole 

National Park and Tiger Reserve) சுற்றிலும் டதனீக்கலளக் சகாண்ே சபே்டிகள் லவக்கப் படும். 

 இது மனிதனுக்கும் யாலனகளுக்கும் இலேடயயான டமாதல்கலளத் தணிக்க உதவும். 

 இத்திே்ேம் காதி மற்றும் கிராமப்புற சதாழில்துலற ஆலணயத்தின் கீழ் உள்ள வதசிே 

வதன் திட்டதத்ின் ஒரு துமணத் திட்டைாகுை். 

 

SAAMAR திட்டம் 

 ஜாரக்்கண்ே் அரசானது ஊட்டசச்தத்ு குமறபாட்டிமனப் வபாக்குதல் ைற்றுை் இரத்த 

வசாமகயிமன குமறத்தல் (SAAMAR - Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia 

Reduction) என்ற ஒரு திட்டத்திமன கதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  

 இத்திட்டை் அந்த ைாநிலதத்ில் நிலவுை் ஊட்டசச்தத்ு குமறபாடுகமளப் வபாக்குவது 

கதாடரப்ான கசேல்கமள மகோளுை். 

 இத்திட்டை் 1000 நாட்கள் என்ற ஒரு இலக்மக முன் மவதத்ு கதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

எத்தனால் உற்பத்தி பமம்பாட்டுக் சகாள்டக, 2021 

 பீகார ்அலமசச்ரலவயானது இக்சகாள்லகக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 எத்தனால் உற்பதத்ி டமம்பாே்டுக் சகாள்லகலயக் சகாண்டுள்ள முதல் இந்திய 

மாநிலமாக பீகார ்உருசவடுத்துள்ளது. 

 இக்சகாள்லக டசாளதத்ிலிருந்து எதத்னாலல உற்பதத்ி சசய்வதற்ககு அனுமதி 

அளிக்கிறது. 

 இதற்கு முன்பு, கரும்பிலிருந்து மே்டுடம எதத்னால் உற்பத்தி சசய்ய அனுமதி இருந்தது. 

 இதுவலர, B-ரக கனசரக்்கமரக் கழிவு, C-ரக கனசரக்்கமரக் கழிவு, ைனிதன் 

உே்ககாள்வதற்குத் தகுதிேற்ற தானிேங்கள், கருை்புச ்சாறு, சரக்்கமர, சரக்்கமரப் பாகு, 

உபரி அரிசி ைற்றுை் வசாளை் ஆகிேவற்றிலிருந்து எத்தனால் உற்பதத்ி கசே்ே இந்திே 

அரசு அனுைதி அளித்துள்ளது.  

 

நடகக் கடடகள் – கர்நாடகா  

 கரந்ாேக மாநில அரசானது சில்லலற நலக விற்பலன நிலலயங்கலளத் திறக்க 

திே்ேமிே்டுள்ளது. 

 இது கரந்ாேக முதத்ிலரயுேன் (Brand) இந்த ைஞ்சள் உவலாகத்மத வைை்படுதத்ுவமத 

வநாக்கைாக ககாண்டுள்ளது. 
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 வைலுை் அந்த ைாநிலச ்சின்னைான “கண்டகபருன்டா” சின்னதத்ுேன் (புராண காலத்லதச ்

டசரந்்த இரட்மடத் தமல பறமவ) கூடிே தங்க நாணேங்கமள விற்பமன  கசே்ேவுை் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 நாட்டில் தங்கை் உற்பதத்ி கசே்யுை் ஒவர ைாநிலை் கரந்ாடகைாகுை். 

 கரந்ாடக அரசானது ஹே்டி தங்கச ்சுரங்கங்கமள நவீனைேைாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 வைலுை் ஹே்டி தங்கச ்சுரங்க நிறுவனத்லத கரந்ாடக ைாநில (ஹே்டி) தங்கச ்சுரங்கங்கள் 

நிறுவனம் எனப் கபேர ்ைாற்றை் கசே்ேவுை் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 வைலுை் அை்ைாநில அரசு, கல்ோணா பகுதியில் அப்பகுதியின் ஒட்டு கைாதத் 

வைை்பாட்டிற்காக நமககளுக்கான ஒரு பிரத்திவேக சிறப்புப் கபாருளாதார 

ைண்டலத்திமன அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

UPFPO ெக்தி தளம் 

 சமீபதத்ில் உதத்ரப் பிடதசம் முதல்வர ் டயாகி ஆதிதய் நாத் UPFPO சக்தி தளத்திமன 

கதாடங்கி மவத்தார.் 

 இது வகாரக்பூரில் நமடகபற்ற ஒரு நிகழ்சச்ியில் கிசான் கல்ோண் திட்டத்தின் ஒரு 

அங்கைாக கதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்தளை் இவ்வமகயிலான நாட்டின் முதல் தளைாகுை்.  

 அடிைட்ட நிமலயிலுள்ள விவசாயிகளுக்கு பேன் நல்குவமத இதத்ளை் வநாக்கைாக 

ககாண்டுள்ளது.  

 விவசாே உற்பதத்ிோளர ் அமைப்மப மைேைாகக் ககாண்ட இதத்ளை் விவசாயிகள், 

உற்பத்திோளர ்குழுைங்கள், வணிகரக்ள் ைற்றுை் வவளாண்மை ைற்றுை் உத்தரப் பிரவதச 

அரசின் இதர பிற வவளாண் கதாடரப்ான துமறகள் ஆகிேவற்மற ஒவர தளதத்ின் கீழ் 

ககாண்டு வருை்.  

 

அரசினால் இயக்கப்படும் முதல் கால்நடட அவெர ஊரத்ி அடமப்பு 

 ஆந்திரப் பிரடதச மாநில அரசானது விலங்குகளுக்காக அரசினால் இயக்கப்படும் 

இந்தியாவின் முதல் (விலங்கு) கால்நலே அவசர ஊரத்ி அலமப்பிலன அலமக்க 

முடிசவடுதத்ுள்ளது. 

 இம்முடிவானது மாநிலத்தில் கால்நலே வளரப்்பு மற்றும் கால்நலே மருதத்ுவத் துலறலய 

டமம்படுதத்ுவதற்காக டமற்சகாள்ளப்பே்ேது. 

 ஒவ்சவாரு சே்ேமன்றத் சதாகுதியிலும் ஒரு நேமாடும் அவசர கால்நலே மருதத்ுவ 

ஊரத்ிலய அலமக்க கால்நலே வளரப்்புத் துலறக்கு உத்தரவிேப்பே்டுள்ளது.  

 

கரன்ூல் விமான நிடலயம் – ஆந்திரப் பிரபதெம் 

 மத்திய விமானப் டபாக்குவரதத்ுத் துலற அலமசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரி மற்றும் ஆந்திர 

மாநில முதல்வர ்YS ஜகன்வைாகன் கரட்டி ஆகிவோர ் ஆந்திரப் பிரவதசதத்ில்  ஓரவ்க்கல் 

என்ற இேதத்ில் கரன்ூல் விைான நிமலேத்மதத் திறந்து மவதத்னர.்  
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 கடப்பா, விசாகப் பட்டினம், திருப்பதி, இராஜமுந்திரி ைற்றுை் விஜேவாடா 

ஆகிேவற்மறேடுத்து ஆந்திர ைாநிலதத்ில் ஆறாவது விைான நிமலேைாக கரன்ூல் 

கசேல்பட உள்ளது.  

 கரன்ூல் விைான நிமலேத்தில் விைானச ் வசமவகள் பிராந்திே இமணப்புத் திட்டதத்ின் 

கீழ் (Ude Desh Ka Aam Nagrik – (RCN – UDAN) கதாடங்கப்படுை். 

 கபங்களூரு, விசாகப்பட்டினை் ைற்றுை் கசன்மன ஆகிே பகுதிகளுக்கான வநரடி விைானப் 

பயணச ் வசமவ இந்தப் பகுதியிலன கதன்னிந்திோவின் முக்கிே நகரங்கமள 

இமணக்குை்.  

 இந்தப் பாமதகளுக்கு 2020 ஆை் ஆண்டில் நமடகபற்ற UDAN – 4 என்ற திே்ேத்தின்  ஏல 

முமறயின் கீழ் பேணிேர ் விைானப் வபாக்குவரதத்ுத ் துமற அமைசச்கை் ஒப்புதல் 

வழங்கிேது. 

கரன்ூல் 

 கரன்ூல் ஆந்திரப் பிரவதசத்தின் நீதித் தமலநகரை் ஆகுை். 

 கரன்ூல் நகரை் துங்கபத்திரா ஆற்றங்கமரயில் அமைந்துள்ளது. 

 அதற்கிமணோக நல்லைமலத் கதாடர ்கசல்கிறது. 

 

உலகின் காற்றுத் சதாட்டி மூலமான முதல் நடமாடும் நீர் வெதி 

 லமத்ரி அக்வாசேக் நிறுவனம் ”காற்றுத ் சதாே்டி ைற்றுை் நீர ்தகவல் லமயத்திலிருந்து” 

தனது “வைக்தூத் தீரவ்ு” (MEGHDOOT solution) என்பலதப் பேன்படுதத்ி ஆந்திரப் 

பிரவதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உலகின் முதல் நேமாடும்  (கைாமபல்) நீர ்

வசதியிமன வழங்க உள்ளது. 

 மைத்ரி அக்வாகடக் என்பது “இந்திோவிவலவே உருவாக்குவவாை்” (Make in India) என்ற 

திட்டதத்ின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட ஒரு புதத்ாக்க நிறுவனைாகுை். 

 வைக்தூத் (MEGHDOOT) என்றால் ‘வானின் தூதுவர’் (Messenger of the Sky) என்று கபாருளாகுை்.  

 இந்த முன்சனடுப்பிற்கு GVMC (Greater Visakhapatnam Municipal Corporation  - விசாகப் பட்டின 

கபரு ைாநகராட்சி) ைற்றுை் SEWAH திட்டை் (Sustainable Enterprises for Water and Health) 

ஆதரவளித்துள்ளது. 

பமக்தூத் சொலூென் 

 ஜல்சக்தி அமைசச்கதத்ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவர வளிைண்டல நீர ் உருவாக்குை் 

அமைப்பு இதுவாகும். 

 இந்தத் கதாழில்நுட்பத்மதப் பேன்படுத்தி கிோஸ்க் ஆனது காற்றிலுள்ள ஈரப்பதத்மத 

உறிஞ்சி தூே்மைோன கனிைச ்கசறிவூட்டப்பட்ட குடிநீமர வழங்குை்.  

 அந்தக் காற்று ஏற்கனடவ இருக்கும் நிலத்தடி ைற்றுை் வைற்பரப்பு நீர ் வளங்கமளச ்

சாரந்்திராத வலகயில் இருக்கும். 

 இது நீண்ட காலதத்ிற்கு சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏதுவான 100% நுண்ணுயிரிேற்ற குடிநீமர 

வழங்குை் திறனுமடேது.  

 இது தினமுை் 1 மில்லிேன் லிட்டருக்குை் வைல் குடிநீலர உற்பதத்ி கசே்யுை் திறலனக் 

சகாண்ேது. 
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 இதன்மூலை் உற்பதத்ி கசே்ேப்படுை் குடிநீர ் உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) ைற்றுை் 

இந்திேக் குடிநீர ்தரநிமலகமளப் பூரத்த்ி கசே்யுை் வமகயிலானதாகுை்.  

குறிப்பு 

 நல்ல குடிநீர,் தூே்மை ைற்றுை் துப்புரவு கசேல்முமறகளின் நன்மைகள் பற்றி உள்ளூர ்

ைக்களுக்குை் அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்குை் விழிப்புணரவ்ிலன ஏற்படுத்துவதன் மூலை் 

கிோஸ்க் ஒரு குடிநீர ்அறிவு வள மைேைாகச ்கசேல்படுை். 

 

உத்தரப் பிரபதெம் – டிஜிட்டல் பணப் பரிவரத்்தடனயில் முதலிடம் 

 உத்தரப் பிரடதசம் டிஜிே்ேல் பணப் பரிவரத்த்லனயின் எண்ணிக்லகயில் முதலிேம் 

பிடித்து ஒரு சாதலனலயப்  பலேத்துள்ளது. 

 இத்தலகயப் பணப் பரிவரத்்தலனகள் ஒருங்கிலணக்கப்பே்ே பணவழங்கீே்டு 

இலேமுகச ் சசயலி (UPI - Unified Payment Gateway) இமணேதள வங்கி, பற்று அட்மட 

வபான்றவற்றின் மூலை் வைற்ககாள்ளப்பட்டன. 

 வைலுை் இந்திய ரிசரவ்் வங்கி, உத்தரப் பிரவதசத்தில் இரு ைாவட்டங்கமள ‘டிஜிட்டல் 

ைாவட்டங்களாக’ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அமவ சிதத்ாரத்த்ா நகர ்ைற்றுை் சபவராசாபாத் ஆகிேனவாகுை்.  

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நாொவின் செவ்வாய்க் கிரகத்தின் 2020 ஆம் ஆண்டுத் திட்டம் 

 இந்திய-அசமரிக்கரான சுவாதி டமாகன் அவரக்ள்  நாசாவின் சசயல்பாே்டு 

விண்கலனான Perseverance ஆய்வுக் கலனானது சசவ்வாய்க் கிரகத்தில் தலர இறங்குன் 

நிகழ்விற்கு தலலலமத் தாங்கினார.் 

 இவரது குடும்பம் இந்தியாவிலிருந்து அசமரிக்காவிற்குக்  குடி சபயரந்்துள்ளது. 

 இந்தத் தலர இறக்கமானது கேந்த ஒரு வாரதத்ில் மே்டும் சசவ்வாய்க் கிரகதத்ிற்கு 

டமற்சகாள்ளப் பே்ே மூன்றாவது பயணத்லதக் குறிக்கின்றது.  

 கேந்த வாரதத்ில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகலளச ் டசரந்்த 2 

விண்கலன்கள் சசவ்வாய் கிரகத்லதச ் சுற்றியுள்ள சுற்று வே்ேப் பாலதயில் டசரந்்து 

உள்ளன. 

 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 30வது பீஹாரி புராஸ்கர் 

 1991 ஆம் ஆண்டில் டக.டக. பிரல்ா அறக்கே்ேலளயால் நிறுவப்பே்ே மூன்று இலக்கிய 

விருதுகளில் பீஹாரி புராஸ்கர ்விருதும் ஒன்றாகும். 

 டமாகன்கிருஷ்ணா டபாஹாரா என்பவரது விமரச்னப் பலேப்பான ‘தஸ்லிமா: சங்கரஷ்் 

அவுர ் சாகித்யா” என்ற பலேப்பிற்காக 30வது பீஹாரி புராஸ்கர ் விருதானது அவருக்கு 

வழங்கப்பே உள்ளது. 

 இந்தப் புதத்கமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் சவளியிேப்பே்ேது. 
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 இந்த விருதுக்குப் பிரபல கவிஞர ்பீஹாரி என்பவரின் நிலனவாகப் சபயரிேப்பே்ேது. 

 இந்தி அல்லது ராஜஸ்தானி சமாழியில் ஒரு ராஜஸ்தானத்லதச ் டசரந்்த எழுத்தாளரால் 

கேந்த 10 ஆண்டுகளில் சவளியிேப் பே்ே ஒரு சிறந்த பலேப்புக்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

இந்த விருதானது வழங்கப்படுகின்றது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டு இப்ராஹிம் பரிசு 

 லநஜரின் தற்டபாலதய அதிபரான மகமாடோவ் இடசாஃடபாவ் (Mahamadou Issoufou) 

அவரக்ள் ஆப்பிரிக்கத் தலலலமதத்ுவத்தில் சாதலன சபற்றதற்காக 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இப்ராஹிம் பரிலச சவன்றுள்ளார.் 

 இந்தப் பரிசானது 2006 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப் பே்ேது. அது முதல் இப்பரிலச 

சவன்ற 6வது சவற்றியாளர ்இவராவார.் 

 69 வயதான இடசாடபாவ் அவரக்ள் லநஜரில் இரண்டு முலற அதிபராகப் பதவி வகித்த 

பின்பு, 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ில் அப்பதவியில் இருந்து சவளிடயற உள்ளார.் 

 இவர ் முதன்முலறயாக 2011 ஆம் ஆண்டில் அந்நாே்டின் அதிபராகப் சபாறுப்டபற்றார.் 

அதன் பிறகு 2016 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் அந்நாே்டின் அதிபராகத் டதரந்்சதடுக்கப் 

பே்ோர.் 

 

WEF பட்டியலில் தீபிகா படுபகான் 

 நடிலக தீபிகா படுடகான் அவரக்ள் இளம் உலகத் தலலவரக்ளின் பே்டியலில் இேம் 

பிடித்துள்ளார.் 

 இது உலகப் சபாருளாதார மன்றதத்ினால் (WEF - World Economic Forum) கதாகுக்கப் பட்டது. 

 வைலுை் இந்தப் பட்டிேலானது பல்வவறு இந்திேக் குடிைக்கள் ைற்றுை் இந்திே 

வை்சாவளிமேச ்வசரந்்தவரக்மளயுை் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இளை் உலகத் தமலவரக்ளின் ைன்றைானது 2005 ஆம் ஆண்டில்  WEF அலமப்பின் நிறுவனர ்

ைற்றுை் நிரவ்ாகத் தமலவரான க்ளாஸ் கசசவ்ாப் அவரக்ளால் கதாடங்கப் பட்டது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் அயலகத் தணிக்டகயாளரக்ளின் குழுவின் தடலவர் – கிரிஷ் 

ெந்திர முரம்ு  

 இந்தியாவின் தலலலமக் கணக்குத் தணிக்லகயாளரான கிரிஷ் சந்திர முரம்ு அவரக்ள் 

2021 ஆம் ஆண்டில் இரண்ோவது முலறயாக ஐக்கிய நாடுகளின் அயலகத் 

தணிக்லகயாளரக்ளின் குழுவின் தலலவராக நியமிக்கப் பே்டுள்ளார.் 

 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சலபயானது அயலகத ்

தணிக்லகயாளரக்ளின் குழுலவ ஏற்படுதத்ியது. 

குறிப்பு 

 கிரிஷ் சந்திர முரம்ு அவரக்ள் ஜம்மு காஷ்மீர ் மறுசீரலமப்புச ் சே்ேம், 2019 என்ற 

சே்ேத்தின் கீழ் ஜம்மு காஷ்மீர ் உருவாக்கப்பே்ே பின்பு 2019 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர ்

மாதத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரடதசத்தின் முதலாவது துலணநிலல ஆளுநராகப் 

சபாறுப்டபற்றார.் 

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


                   
 

130 
 

 தற்சபாழுது, இவர ் பின்வரும் ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனங்களின் அயலகத ்

தணிக்லகயாளராக உள்ளார.் 

o உலக சுகாதார அலமப்பு (2020-2023) 

o உணவு ைற்றுை் வவளாண் அமைப்பு (2020 – 2025) 

o நாடாளுைன்றங்களுக்கிமடவேோன ஒன்றிேை் (2020 – 2022) 

 

உலகளாவிய சபண்கள் சிறப்புமிகு விருது 

 சதலுங்கானா மாநில ஆளுநரான ோக்ேர ் தமிழிலச சசௌந்தரராஜன்  அவரக்ளுக்கு, 

‘முன்னிலலயில் உள்ள 20 உலகளாவியப் சபண்கள் சிறப்புமிகு விருது 2021’ (9வது பதிப்பு) 

ஆனது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இது அசமரிக்காவில் உள்ள இலினாய்ஸ் மாகாணதத்ிலிருந்து காசணாலி முலறயில் 

வழங்கப் பே்டுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் துலண அதிபரான கமலா ஹாரிஸ் அவரக்ளும் இந்த விருலதப் 

சபறுபவரக்ளில் ஒருவராவார.் 

 

ஆங்கிலத்தில் எல்டலக் காந்தியின் சுயெரிடத 

 விடுதலலப் டபாராே்ே வீரரான கான் அப்துல் கபார ்கானின் சுயசரிலதயானது 1983 ஆம் 

ஆண்டில் பஷ்டதா சமாழியில் முதன்முதலில் சவளியிேப்பே்ேது.  

 இது தற்சபாழுது பாகிஸ்தானின் முன்னாள் குடிலமப் பணி அதிகாரி மற்றும் 

எழுத்தாளரான இமிதியாஸ் அகமது சஹிபசாோ என்பவரால் சமாழிசபயரக்்கப்பே்டு 

உள்ளது. 

 இது “எல்மலக் காந்தி : என்னுமடே வாழ்க்மக ைற்றுை் வபாராட்டை்” என்று தமலப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஆங்கிலத்தில் கான் அப்துல் கபார ் கானின் சுேசரிமத கிமடப்பது இதுவவ 

முதல்முமறோகுை். 

 கான் அப்துல் கபார ் கான் அவரக்ள் பாே்சா கான் அல்லது பாதுஷா கான் என்று 

அமழக்கப் படுகின்றார.் 
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கிங் பூமிபால் உலக மண் தின 2020 ஆம் ஆண்டு விருது  

 டபாபாலில் உள்ள இந்திய டவளாண் ஆராய்சச்ி ஆலணயத்தின் (ICAR - India Council of 

Agricultural Research) இந்திய மண் அறிவியல் நிறுவனத்திற்குப் புகழ்சபற்ற கிங் பூமிபால் 

உலக மண் தின 2020 ஆம் ஆண்டு விருதானது வழங்கப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த விருதானது டராம் நகரில் உள்ள உணவு மற்றும் டவளாண் அலமப்பினால் வழங்கப் 

பே்டுள்ளது. 

 புகழ்சபற்ற இந்த உலகளாவிய விருதானது வளமான மண்ணின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்திய தனது சபாறுப்புமிக்க தன்லமக்காக ICAR நிறுவனதத்ிற்கு 

வழங்கப்பே்டுள்ளது. 

 

கிராமி விருதுகள் 2021 

 63வது வருோந்திர கிராமி விருதுகள் அசமரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சசல்சின் சமூக 

லமயதத்ில் வழங்கப் பே்ேது. 

 பில்லி எய்லிஷ் சதாேரந்்து இரண்ோவது முலறயாக ஆண்டின் சாதலனயாளர ் விருது 

சபற்ற முதல் தனிப்பாேகர ்ஆவார.் 

 கிராமி விருதுகளின் வரலாற்றிடலடய அதிக விருதுகலளப் சபற்ற சபண் என்று டபாற்றப் 

படும் வலகயில் 28 விருதுகலளப் சபற்று பியான்ஸ் வரலாறு பலேதத்ு உள்ளார.் 

 

 இந்த வருே விழாவின் டபாது, பியான்ஸ் நான்கு விருதுகலளப் சபற்றுள்ளார.் 

o ராப் பாேகர ்டமகன் தி ஸ்ோலினுேன் இலணந்து இரண்டு விருதுகள் 

o அவருலேய சசாந்தப் பாேலுக்காக ஒரு விருது. 

o Blown Skin Oil  என்பதற்காக மற்றுசமாரு விருது. 
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 சேய்லர ் ஸ்விஃப்ே் அவரக்ள் இந்த ஆண்டின் பாேல் சதாகுப்பிற்காக மூன்று முலற 

விருலத சவன்ற முதல் சபண்மணி என்ற சபருலமலயப் சபற்றார.் 

 இந்த சாதலனயானது “Folkrole” எனுை் அவரது எட்டாவது இமசத் கதாகுப்பிற்கு கிமடத்த 

விருதின் மூலை் பமடக்கப் பட்டது.  

 

பதாமர ்அரெர் இரண்டாம் அனங்கபாலர ்

 

 சமீபதத்ில் அரசானது, 11வது நூற்றாண்லேச ்டசரந்்த டதாமர ்வம்ச அரசரான  இரண்ோம் 

அனங்கபாலரின் மரபிலன பிரபலப்படுதத்ுவதற்காக ஒரு குழுவிலன அலமத்து உள்ளது. 

 இரண்ோம் அனங்கபாலர ்அவரக்ள் டதாமர ்வம்சதத்ிலனச ்டசரந்்தவராவார.் 

 அவ்வம்சத்தினர ் 8 ஆம் நூற்றாண்டு மற்றும் 12 ஆம் நூற்றாண்டு ஆகியவற்றுக்கு 

இலேப்பே்ே காலங்களில் தற்டபாலதய தில்லி மற்றும் ஹரியானா பகுதிகளில் ஆே்சி 

சசய்தனர.் 

 இரண்ோம் அனங்கபால டதாமலர அடுதத்ு அவரது டபரன் பிரிதத்ிவிராஜ் சசௌகான் 

அரியலண ஏறினார.் 

 சசௌகான் தலரன் டபாரில் (தற்டபாலதய ஹரியானா) குரித் பலேகலள (Ghurid forces) 

டதாற்கடித்தார.்  

 அப்டபாருக்குப் பிறகு 1192 ஆம் ஆண்டில் சேல்லி சுல்தானியமானது நிறுவப் பே்ேது.  

 8 ஆம் நூற்றாண்டில் இரண்ோம் அனங்க பாலரின் ஆே்சியின் டபாது  டதாமர ் வம்சம் 

தனது தலலநகலரத் தில்லிகாபுரிக்கு (தில்லி) மாற்றியது. 

 இவடர சேல்லி எனும் அதன் தற்டபாலதய சபயலர அதற்கு வழங்கியவராவார.் 

 

காந்தி அடமதிப் பரிசு – 2020  

 இந்திய அரசின் கலாசச்ாரத் துலற அலமசச்கமானது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான காந்தி 

அலமதிப் பரிசிலன பங்கபந்து டஷக் முஜிபூர ்ரஹ்மானிற்கு வழங்கியுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான பரிசு ஓமனின் சுல்தான் கபூஸ் பின் லசயத் அல் லசயதத்ிற்கு 

வழங்கப் பே்டுள்ளது. 

 டஷக் முஜிபூர ் ரஹ்மான் அவரக்ள் வங்க டதசத்தின் முதல் குடியரசுத் தலலவர ் மற்றும் 

முதல் பிரதம அலமசச்ர ்ஆவார.் 
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 இவர ்அந்நாே்டின் “வதசத் தந்மத” (அ) “முஜிப்” என அமழக்கப்பட்டார.்  

 1975  ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று இவர ்படுககாமல கசே்ேப்பட்டார.் 

 இப்பரிசு இந்திே அரசால் வழங்கப்படுை் ஒரு சரவ்வதச காந்தி  அமைதிப் பரிசாகுை். 

 இவ்விருது 1995 ஆை் ஆண்டில் வைாகன்தாஸ் காந்தியின் 125வது பிறந்தநாள் விழா அன்று 

கதாடங்கப்பட்டது. 

 இவ்விருது இனை், வதசை், பாலினை் (அ) சைே நை்பிக்மக என எமதயுை் சாராைல் அமனதத்ு 

நபரக்ளுக்குை் வழங்கப்படக் கூடிேதாகுை்.  

 

 

SERB மகளிர ்சிறப்பு விருது 

 லஹதராபாத்லத டசரந்்த டதசிய விலங்குகள் உயிரித் சதாழில்நுே்ப நிறுவன (NIAB - 

National Institute of Animal Biotechnology) அறிவிேலாளர ் வசானு காந்தி SERB ைகளிர ் சிறப்பு 

விருதிமனப் கபற்றுள்ளார.்  

 இவர ்சமீபதத்ில் முேக்குவாதம், இருதே வநாே்கள் ைற்றுை் ஜப்பானிே மூமளக் காய்சச்ல் 

(Japanese encephalitis) வபான்ற வநாே்கமளக் கண்டறிவதற்கான ஒரு அதிதிறன் நாவனா 

உபகரணத்மத வடிவமைத்துள்ளார.் 

 இந்த விருது அறிவிேல் ைற்றுை் கதாழில்நட்பத் துமறயின் அறிவிேல் ைற்றுை் கபாறியிேல் 

ஆராே்சச்ி வாரிேத்தினால் (SERB - Science and Engineering Research Board) கதாடங்கப் பட்டது. 

 அறிவிேல் ைற்றுை் கபாறியிேலில் சிறந்து விளங்குை் இளை் சாதமனப் 

கபண்ைணிகளுக்கு இவ்விருது அங்கீகாரத்மதயுை் விருதிமனயுை் வழங்குகிறது.  

 

சமத்திபலாபாக்டீரியம் அெ்மலி  

 லஹதராபாத் பல்கலலக்கழகம் நாசாவின் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுேன் இலணந்து 

சரவ்டதச விண்சவளி நிலலயதத்ில் ஒரு புதிே பாக்டீரிே வமகமேக் கண்டறிந்து 

உள்ளது. 

 அவரக்ள் கைதத்ிவலா பாக்டீரிோசிோ என்ற குடுை்பத்மதச ் சாரந்்த பாக்டீரிோமவ 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இதற்கு சூட்டப்பட்ட கபேர ்கைதத்ிவலாபாக்டீரிேை் அஜ்ைலி என்பதாகுை். 
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 இதற்கு இந்திேப் பல்லுயிரப்் கபருக்க அறிவிேலாளர ் மசேத் அஜ்ைல் கானின் கபேர ்

சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 மசேத் அஜ்ைல் கான், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அண்ணாைமல பல்கமலக்கழகத்தின் ஒரு  

வபராசிரிேராவார.்  

 

வியாஸ் ெம்மன் – 2020  

 டபராசிரியர ்சரத் பாகாடரவிற்கு மதிப்பு மிக்க வியாஸ் சம்மன் 2020 விருது வழங்கப் பே 

உள்ளது. 

 அவர ் தனது ”பாட்லிபுத்ரு கீ சாை்ராகி” என்ற புதினதத்ிற்காக 31வது விோஸ் சை்ைன் 

விருதிமனப் கபற உள்ளார.் 

 1991 ஆை் ஆண்டில் விோஷ் சை்ைன் விருதுகள் வழங்க ஆரை்பிக்கப்பட்டது.  

 இந்த விருது K.K. பிரல்ா நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படுகிறது. 

 கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்திேக் குடிைகனால் எழுதப்பட்டு கவளியிடப்பட்ட இந்தி 

கைாழியிலமைந்த சிறந்த இலக்கிேப் பமடப்பிற்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.  

 இவ்விருதுடன் நான்கு லட்சை் ரூபாயுடன் கூடிே ஒரு சான்றிதழ் ைற்றுை் பதக்கை் 

ஆகிேமவ வழங்கப்படுை்.  

 

மகாராஷ்டிரா பூஷன் விருது 

 ஆஷா டபான்ஸ்டல மகாராஷ்டிரா அரசின் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மகாராஷ்டிரா பூஷன் 

விருதிலன சவன்றுள்ளார.் 

 மகாராஷ்டிரா அரசானது புகழ்சபற்ற பாேகியான ஆஷா டபான்ஸ்டல அவரக்ள் விருதிற்கு 

டதரந்்சதடுக்கப் பே்டுள்ளதாக அறிவிதத்து. 

 இது அம்மாநில அரசின் உயரிய விருதாகும். 

 முதலலமசச்ர ்உத்தவ் தாக்கடர தலலலமயிலான குழு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிற்கு 

ஆஷா டபான்ஸ்டலலவ டதரந்்சதடுக்க முடிசவடுதத்து. 

 இந்த விருது, இலக்கியம், கலல, விலளயாே்டு மற்றும் அறிவியல், சமூகச ் டசலவ, 

பத்திரிக்லகத் துலற, சபாது நிரவ்ாகம் மற்றும் சுகாதாரப் பணிகள் ஆகிய 

துலறகளுக்காக வழங்கப்படுகிறது.  

 

2020 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த EY சதாழில்முடனவர ்

 மரிடகா நிறுவனத்தின் தலலவர ்ஹரஷ்் C. ைரிவாலா, 2020 ஆை் ஆண்டிற்கான சிறந்த EY 

கதாழில் முமனவராக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளார.்  

 இவர ் ஜீன் மாதத்தில் நலேசபற உள்ள ஆண்டின் சிறந்த EY உலகத் கதாழில்முமனவர ்

விருது வழங்குை் விழாவில் இந்திோவின் பிரதிநிதிோக பங்வகற்க உள்ளார.் 

 ைரிவகா நிறுவனை் நாட்டில் மிகவுை் அதிகைாக விற்பமனோகுை் நுகரவ்ுப் கபாருட்கலளத் 

தோரிக்குை் மிகப்கபரிே ைற்றுை் மிகவுை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்றாகுை். 

 அது பாராசூட் ைற்றுை் சவபாலா வபான்ற பிராண்டுகமளச ்கசாந்தைாக ககாண்டது ஆகும்.  
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லட்சுமிப் பிரியா பமாகபத்ரா 

 பிரபல ஒடிசா நேனக் கலலஞர ் லே்சுமிப் பிரியா டமாகபத்திரா சமீபதத்ில் இயற்லக 

எய்தினார.் 

 இவர ் புகழ்சபற்ற பாரம்பரிய நேனக் கலலஞரான டகளுசச்ரண் டமாகபதத்ிராவின் 

மலனவியாவார.்  

 இவர ் 1947 ஆம் ஆண்டில்  பூரியில் உள்ள அன்னபூரண்ா நாேக மன்றதத்ில் தனது நேன 

வாழ்க்லகலயத் சதாேங்கினார.் 

 இவர ்4 ஒடியா திலரப்பேங்களிலும் நடிதத்ுள்ளார.் 

 

ஓய்வு சபற்ற துடண நிடல படடத்தடலவர் பிண்ட்படா 

 97 வயதான துலணநிலல பலேத் தலலவர ் WAG பின்ட்வடா பூனாவில் இேற்மக 

எே்தினார.்  

 1971 ஆை் ஆண்டு நலேசபற்ற இந்திேப் பாகிஸ்தான் வபாரில் மிகப்சபரிய கவற்றிக்கு 

இட்டுச ்கசன்ற ஒரு காலாட்பமடமே வழி நடத்திே இராணுவ வீரர ்இவர ்ஆவார.் 

 அப்டபாரில் பசந்தர ் என்ற சண்லேயில் 54வது காலாட்பமடப் பிரிவிமன அவர ்

முன்னின்று வழி நடத்தினார.் 

 அப்டபாது அவர ் “Bash on regardless” (எமதயுை் கபாருட்படுதத்ாைல் தாக்குங்கள்) எனுை்  

முழக்கத்லத உருவாக்கினார.் 

 

 

விடளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

400 சடஸ்ட் விக்சகட்டுகள் 

 சேஸ்ே் கிரிக்சகே் டபாே்டிகளில் 400 சேஸ்ே் விக்சகே்டுகலள விலரவாக வீழ்த்திய 

இந்தியப் பந்து வீசச்ாளர ்ரவிசச்ந்திரன் அஸ்வின் ஆவார.் 

 இவர ்77வது டபாே்டியில் இசச்ாதலனலய எே்டினார.் 

 முரளிதரன் அவரக்ள் இசச்ாதலனலய 72 டபாே்டிகளிடலடய நிகழ்தத்ி உள்ளார.் 

 அனில் கும்ப்டள (619), கபில் டதவ் (434)  மற்றும் ஹரப்ஜன் சிங் (417) ஆகிடயார ் 400 

விக்சகே்டுகளுக்கு டமல் வீழ்தத்ிய இந்திய வீரரக்ளாவர.் 
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6 சிக்ஸரக்டள அடித்த மூன்றாவது மட்டடப்பந்து வீரர ்

 

 கீரன் சபால்லாரே்் அவரக்ள் சரவ்டதச கிரிக்சகே் வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸரக்லள 

அடிதத் மூன்றாவது மே்லேப்பந்து வீரராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

 ஆன்டிகுவாவில் நேதத்ப்பே்ே டி - 20 டபாே்டியில் இலங்லகயின் அகிலா தனஞ்சயாவின் 

ஓவரில் கீரன் சபால்லாரே்் அவரக்ள் 6 சிக்சரக்லள அடிதத்ார.் 

 சதன்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் சதாேக்க ஆே்ேக்காரரான சஹரஷ்ல் கிப்ஸ் 2007 ஆம் 

ஆண்டு சநதரல்ாந்துக்கு எதிரான உலகக் டகாப்லபப் டபாே்டியில் இந்த சாதலனலய 

நிகழ்த்தினார.் 

 யுவராஜ் சிங்கிற்குப் பிறகு டி - 20 டபாே்டிகளில் சாதலன பலேத்த 2வது மே்லேப்பந்து 

வீரர ்சபால்லாரே்் மே்டுடம ஆவார.் 

 

10,000 ெரவ்பதெ ரன்கள் 

 சரவ்டதசக் கிரிக்சகே்டில் அலனத்து வலகயான ஆே்ேங்களிலும் 10,000 ரன்கலளக் கேந்த 

முதலாவது இந்தியப் சபண் கிரிக்சகே் வீரர ்மிதாலி ராஜ் ஆவார.்  

 இவர ் லக்டனாவில் இந்தியா மற்றும் சதன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு இலேடய நலேசபற்ற 

மூன்றவாது ஒரு நாள் கிரிக்சகே் டபாே்டியின் டபாது இசச்ாதலனலய நிகழ்த்தினார.் 

 இசச்ாதலனலய நிகழ்தத்ிய இரண்ோவது சபண் கிரிக்சகே் வீராங்கலன மிதாலி ராஜ் 

ஆவார.்  

 இசச்ாதலனலய நிகழ்தத்ிய முதலாவது சபண் கிரிக்சகே் வீராங்கலன இங்கிலாந்லதச ்

டசரந்்த சாரடலே்  எே்வரே்்ஸ் (Charlotte Edwards) என்பவராவார.் 

 

3000 ரன்கடள குவித்த முதல் மட்டட வீரர ்

 T20 சரவ்டதசப் டபாே்டிகளில் 3000 ரன்கலள குவித்த முதல் மே்லே வீரர ் விராே் டகாலி 

ஆவார.் 

 அகமதாபாத்தில் உள்ள நடரந்திர டமாடி லமதானத்தில் அவர ் இங்கிலாந்து அணிக்கு 

எதிராக இந்த சாதலனலயப் பலேத்து உள்ளார.் 

 இந்தியப் பீரிமியர ் லீக் டபாே்டிகளில் சமாதத்ம் 5878  ரன்கலள குவிதத்ு முன்னணியில் 

உள்ள வீரரும் அவடர ஆவார.் 
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பகபலா இந்தியா திட்டம் 2025-26 ஆண்டு வடர நீடிப்பு 

 விலளயாே்டுத் துலற அலமசச்ர ்கிரண் ரிஜிஜீ, டகடலா இந்தியா திே்ேத்லத 2021-22 முதல் 

2025-26 ஆண்டு வலர நீே்டிப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 2021-22 முதல் 2025-26 வலர டகடலா இந்தியா திே்ேதல்த நீே்டிப்பதற்கான சசலவின நிதிக் 

குழு ஒப்பந்தத்திலன விலளயாே்டுத் துலற அலமசச்கமானது நிதி அலமசச்கதத்ிேம் 

வழங்கியுள்ளது. 

 முதல் டகடலா இந்திய விலளயாே்டுப் டபாே்டிகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் நேதத்ப்பே்ேன. 

 

Girl Gang பாடல் 

 Girl Gang என்பது நியூசிலாந்து பாேகரான கின் விக்டமார ்என்பவரால் உருவாக்கப்பே்ே ஒரு 

பாேலாகும். 

 இப்பாேல் 2022 ஆம் ஆண்டு ICC கபண்கள் உலகக் வகாப்மபயின் அதிகாரப்பூரவ்ப் 

பாடலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலகக் வகாப்மப வபாட்டிோனது ைாரச் ்04, 2022 முதல் ஏப்ரல் 03, 2022 வமர நியூசிலாந்தில் 

நமடகபற உள்ளது. 

 முதலில் இப்வபாட்டிோனது பிப்ரவரி 06, 2021 முதல் ைாரச் ் 07, 2021 வமர நடதத்ப் 

படுவதற்குத் திட்டமிடப் பட்டிருந்தது.  

 ஆனால் வகாவிட் – 19 கபருந்கதாற்று காரணைாக இது ஒரு வருடத்திற்கு ஒத்தி மவக்கப் 

பட்டு உள்ளது. 

 

துப்பாக்கி சுடுதல் – உலகக் பகாப்டப 

 ISSF உலகக் டகாப்லபப் டபாே்டியில் சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் என இரு பிரிவிலும் 

இந்தியா தங்கப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளது. 

 சபண்கள் குழுப் டபாே்டியில் இந்தியாலவச ்டசரந்்த சிடரயாசி சிங், மனிஷா கீர ்மற்றும் 

இராடஜஷ்வரி குமாரி ஆகிய மூவர ்இந்தியாவிற்காக தங்கப் பதக்கத்லத சவன்றுள்ளனர.் 

 ஆண்களுக்கான குழுப் டபாே்டியில் ஸ்டலாவாக்கியா அணிலய வீழ்தத்ி, சகய்னன் 

சசனாய், பிரித்விராஜ் சதாண்லேமான் மற்றும் லக்சாய் ஆகிடயார ்சவற்றி சபற்றனர.் 

 சமாத்தமாக 30 பதக்கங்கலள சவன்று இந்தியா இந்தப் பே்டியலில் முதலிேதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தியாலவயடுதத்ு 8 பதக்கங்களுேன் ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் இரண்ோவது 

இேதத்ில் உள்ளது. 

பிரித்விராெ் சதாை்தடமான் 

 தமிழ்நாே்லேச ்  டசரந்்த பிரிதவ்ிராஜ் சதாண்லேமான் புதுதில்லியில் நலேசபற்ற ISSF 

உலகக் வகாப்மபப் வபாட்டியின் கமடசி நாளில் ஆண்களுக்கான குழுப் வபாட்டியில் 

இந்தியா தங்கை் கவல்லுவதற்கு உதவினார.் 

 அவர ் ககே்னன் கசனாே் ைற்றுை் லக்சாே் சவோரன் ஆகிவோருடன் அணி வசரந்்து 

பங்வகற்றார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

பூெ்ஜியப் பாகுபாடு தினம் – மாரெ் ்01 

 பூஜ்ஜியப் பாகுபாடு தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 01 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

மற்றும் இதர சரவ்டதச நிறுவனங்களால் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 இந்தத் தினமானது பாலினம், இனம், வயது, வருமானப் பிரிவு, சமூகம் மற்றும் மதம் 

டபான்ற மனநிலல வரம்புகலள ஒழிப்பலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் பூஜ்ஜியப் பாகுபாடு தினமானது தற்சபாழுது உலகில் உள்ள பாகுபாடு, 

அதிலும் குறிப்பாக டகாவிே்-19 டநாய்த் சதாற்றிற்குப் பின்பு ஏற்பே்ே பாகுபாடு மற்றும் 

சமதத்ுவமின்லம ஆகியவற்லற ஒழிப்பலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

பின்னைி 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பே்ேது.  

 இது ஐக்கிய நாடுகள் எய்ே்ஸின் (UNAIDS) சசயல் இயக்குநரான மிசச்சல் சிே்பி 

அவரக்ளால் சதாேங்கப் பே்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினமானது அலனதத்ு விதமான பாகுபாடுகலள ஒழிப்பலத டநாக்கிய உலக 

ஒற்றுலமலய ஏற்படுத்துவலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினமாது எசஐ்வி/எய்ே்ஸ் உேன் வாழும் மக்களுக்சகதிரான பாகுபாடுகலள 

ஒழிப்பதற்காகப் டபாராடும் ஐக்கிய நாடுகள் எய்ே்ஸ் (UNAIDS) வபான்ற அமைப்புகளால் 

குறிப்பாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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உலக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தினம் – மாரெ் ்01 

 இந்தத் தினமானது 1990 ஆம் ஆண்டில் சரவ்டதச உள்நாே்டுப் பாதுகாப்பு அலமப்பால் 

ஏற்படுதத்ப் பே்ேது.  

 இந்தத் தினமானது உள்நாே்டுப் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம், அது குறிதத் சகௌரவம்  

மற்றும் மதிப்லபக் குறிக்கின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

அமனத்து இல்லங்களிலுை் முதல் உதவிோளர”் (Civil Defence and the first aider in every home) 

என்பதாகுை். 

ெரவ்பதெ உள்நாடட்ுப் பாதுகாப்பு அடமப்பு 

 சரவ்வதச உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு அமைப்பு என்பது அரசாங்கங்களுக்கிமடவேோன ஓர ்

அமைப்பாகுை்  

 இது உள்கட்டமைப்பு ைற்றுை் சுற்றுப்புறை் ஆகிேவற்மறப் பாதுகாக்குை் அவத வவமளயில், 

குடிைக்களின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் வைை்பாட்டிற்காகவும் டவண்டி தமது பங்கிலன 

அளிக்குை். 

 இது கைாத்தை் 59 உறுப்பு நாடுகமளக் ககாண்டுள்ளது.  

 

ெரவ்பதெ பயாகா திருவிழா 

 சரவ்டதச டயாகா திருவிழாவானது ரிஷிடகஷ் நகரில் உத்தரகாண்டின் டவளாண் துலற 

அலமசச்ரான சுடபாத் உன்னியல், அகில பாரதிய அகாோ பரிசத்தின் தலலவரான 

நடரந்திர கிரி மற்றும் பதஞ்சலி டயாகா பீேதத்ின் தலலவரான ஆசச்ாரியா 

பாலகிருஷ்ணா ஆகிடயாரால் சதாேங்கி லவக்கப்பே்ேது. 

 இது மாரச் ்01 ஆம் டததியன்று சதாேங்கி லவக்கப்பே்ேது.  

 இது ஏழு நாே்கள் நலேசபறும் ஒரு சரவ்டதச டயாகா திருவிழாவாகும். 

 இந்தத் திருவிழாவானது உத்தரகாண்ே் சுற்றுலாத ் துலற டமம்பாே்டு வாரியம் மற்றும் 

காரவ்ால் மண்ேல் விகாஸ் நிகம் ஆகியவற்றால் இலணந்து நேத்தப்படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் நிலத் துடறமுகங்கள் ஆடணயத்தின் 9வது நிறுவன தினம் 

 இந்தியாவின் நிலத் துலறமுகங்கள் ஆலணயமானது மாரச் ் 01 ஆம் டததியன்று தனது 

9வது நிறுவன தினத்லதக் சகாண்ோடியது. 

 இது புது தில்லியில் தனது தலலலமயகத்லதக் சகாண்டு இருக்கின்றது.  

 இந்தியாவின் நிலத் துலறமுகங்கள் ஆலணயமானது மதத்ிய உள்துலற அலமசச்கத்தின்  

கீழ் சசயல்படும் ஒரு சே்ேப்பூரவ் அலமப்பாகும். 

 இது இந்தியாவில் எல்லல உள்கே்ேலமப்லப உருவாக்குதல், டமம்படுதத்ுதல், 

பராமரிதத்ல் மற்றும் டமலாண்லம சசய்தல் ஆகியவற்றுக்குப் சபாறுப்பான ஒரு 

ஆலணயமாக சசயல்படுகின்றது. 

 இது இந்தியாவில் உள்ள அலனதத்ு எல்லலகளிலும் பல்டவறு ஒருங்கிலணக்கப்பே்ே 

டசாதலனச ்சாவடிகலளயும் நிரவ்கிக்கின்றது. 
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45வது குடிடமக் கணக்கியல் தினம் – மாரெ் ்01 

 இந்தியக் குடிலமக் கணக்கியல் டசலவயானது (ICAS - Indian Civil Accounts Service) ஒவ்டவார ்

ஆண்டுை் ைாரச் ்01 அன்று “குடிமைக் கணக்கிேல் தினத்மத” அனுசரிக்கின்றது. 

 2021 ஆை் ஆண்டானது 45வது குடிமைக் கணக்கிேல் தினக் ககாண்டாட்டங்கமளக் 

குறிக்கின்றது.  

 ICAS என்பது ைத்திே நிதிதத்ுமற அமைசச்கதத்ின் ைத்திே கசலவினத் துமறயின் கீழ் 

உள்ள இந்திேக் குடிமைப் பணிகளில் ஒன்றாகுை்.  

ICAS 

 ைத்திே அரசானது 1976 ஆம் ஆண்டில் கபாது நிதியிேல் வைலாண்மையில் மிகப்கபரிே 

சீரத்ிருதத்த்மதத் கதாடங்கிேது. 

 தணிக்மக ைற்றுை் கணக்கிேல் பணிகள் ைதத்ிே அரசின் கணக்குகமளத் தோரிக்குை் 

பணிமே வைற்ககாண்ட இந்திேத் தமலமைக் கணக்குத் தணிக்மக அதிகாரிலய, 

அப்பணியிலிருந்து விடுவித்ததன் மூலை் இது தனிோகப் பிரிக்கப் பட்டது. 

 அதமனத் கதாடரந்்து, இந்திேக் குடிமைக் கணக்கிேல் வசமவோனது ஏற்படுதத்ப் பட்டது.  

 

3வது ென் அவுொதி திவாஸ் சகாண்டாட்டங்கள் 

 3வது ஜன் அவுசாதி திவாஸ் சகாண்ோே்ேங்கள் மாரச் ்01 ஆம் டததியன்று சதாேங்கியது.  

 இது மாரச் ்07 ஆம் டததி வலர அனுசரிக்கப்பே இருக்கின்றது. 

 ஜன் அவுசாதி டகந்திராக்கள் நாடு முழுவதும் சுகாதாரச ் டசாதலன முகாம்கலள 

நேத்தின. 

 இந்த மருத்துவச ்டசாதலன சசயல்பாடுகள் சரக்்கலர அளவு டசாதலன, இரத்த அழுத்தச ்

டசாதலன, இலவச மருதத்ுவர ் ஆடலாசலன மற்றும் இலவச மருந்து விநிடயாகம் 

ஆகியவற்லற உள்ளேக்கியுள்ளது.  

 பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசாதி பரிடயாஜனாலவச ்சசயல்படுதத்ும் நிறுவனமான 

இந்தியாவின் மருந்து சபாதுத் துலற முகலமயானது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 07 அன்று 

மூன்றாவது ஜன் அவுசாதி திவாஸ் தினத்லத அனுசரிதத்து.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதன் கருதத்ுரு, “வசவா பிஹி, வராஜ்ஹர ்பிஹி” (Seva bhi – Rozgar 

bhi) என்பதாகுை்.  

 பிரதான் ைந்திரி பாரதிே ஜன் அவுசாதி பரிவோஜனா என்பது இந்திே அரசு ைருந்துத் 

துமறயின் ஒரு மிக முக்கிே முன்கனடுப்பாகுை்.  

 இது தற்கபாழுது குமறந்த விமலயில் தரைான ைருந்திமன அளிக்குை் வநாக்கதத்ுடன் 

ைக்களிமடவே மிகப்கபரிே தாக்கத்மத ஏற்படுத்திக் ககாண்டிருக்கின்றது.  

 

சபண்களின் வரலாறு குறித்த மாதம் – 2021  

 சபண்களின் வரலாறு குறிதத் மாதமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ்மாததத்ில் (மாரச் ்1 

முதல் மாரச் ்31 ஆம் டததி வலர) அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த மாதத்தின் முக்கிய டநாக்கம் வரலாற்றில் சபண்களின் மிக முக்கியப் பங்லக 

சகௌரவிப்பதும் அவரக்ளின் பரந்த அளவிலான சாதலனகலளக் சகாண்ோடுவதும் 

ஆகும்.  
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 இது 1987 ஆம் ஆண்டு முதல்  அசமரிக்காவில் ஒவ்டவார ் ஆண்டும் மாரச் ் மாதத்தில் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

உலக வனவிலங்கு தினம் – மாரெ் ்03 

 உலக வனவிலங்கு தினமானது உலகின் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் குறிதத்ு 

விழிப்பணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அவற்லறக் சகாண்ோடுவதற்காகவும் 

ஒவ்டவார ்ஆண்டும் மாரச் ்03 ஆம் டததியன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்தத் தினமானது வனவிலங்குகள் குறிதத்ு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் 

உலகம் முழுவதும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பன்முகத் தன்லம மற்றும் 

முக்கியதத்ுவம் குறித்து தங்களுக்கும் மற்றவரக்ளுக்கும் அறிலவ ஏற்படுதத் வழிவலக 

சசய்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “வனங்கள் ைற்றுை் வாழ்வாதாரங்கள் : 

நிமலோன ைக்கள் ைற்றுை் டகாள்” (Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet) 

என்பதாகுை். 

 2013 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ்20 அன்று, ஐக்கிே நாடுகள் கபாதுச ்சமபோனது நைது பூமியில் 

உள்ள தாவரங்கள் ைற்றுை் விலங்குகள் குறிதத்ு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவுை் 

அனுசரிப்பதற்காகவுை் டவண்டி ைாரச் ் 03 ஆை் வததிமே ஐக்கிே நாடுகள் உலக 

வனவிலங்கு  தினைாக அறிவித்தது. 

 

 

உலக பகட்புத் திறன் தினம் – மாரெ் ்03  

 இந்தத் தினமானது டகே்புத் திறன் இழப்பு மற்றும் காது டகளாலமலய எவ்வாறு தடுப்பது 

என்பது குறிதத்ும் உலகம் முழுவதும் காது மற்றும் சசவிதத்ிறன் நலன் குறிதத்ு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் ஒவ்டவார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 உலக சுகாதார நிறுவனமானது இந்த வருோந்திர உலகக் டகே்புத்திறன் தின நிகழ்லவ 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “அமனவருக்குைான வகட்புத்திறன்! 

வசாதமன கசே்தல், மீட்கடடுத்தல், தகவல் கதரிவித்தல்” என்பதாகுை். 

 உலகக் வகட்புத் திறன் தினை் – 2021 ஆனது வகட்புத்திறன் குறித்த முதலாவது உலக 

அறிக்மக கவளியிடப் பட்டமதக் குறிக்கின்றது.  
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 இந்த அறிக்மகயின்படி, 2050 ஆை் ஆண்டில் 4ல் 1 நபர ் கசவித் திறன் குமறபாட்மடக் 

ககாண்டிருப்பர ்என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

பதசியப் பாதுகாப்பு (Safety) தினம் – மாரெ் ்04  

 டதசியப் பாதுகாப்பு தினமானது முதன்முலறயாக 1972 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் 

பே்ேது.  

 இது டதசியப் பாதுகாப்பு ஆலணயம் சதாேங்கப்பே்ேலதக் சகாண்ோடுவதற்காக 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது மக்கள் தங்கள் தினசரி வாழ்வில் ஏற்படுதத்ிக் சகாள்ள டவண்டிய பாதுகாப்பு 

நேவடிக்லககள் மற்றும் சுகாதார நேவடிக்லககள் குறிதத்ு சபாது  மக்களிலேடய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “சதக் சுரக்சா” (சாலல பாதுகாப்பு) என்பதாகும்.  

ததசியப் பாதுகாப்பு ஆதையம் 

 இது 1965 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 14 அன்று இந்திய அரசின் மத்தியத் சதாழிலாளர ் மற்றும் 

டவலலவாய்ப்புத் துலற அலமசச்கத்தினால் ஏற்படுத்தப்பே்ேது.  

 இது பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் குறிதத்ு தன்னாரவ் இயக்கத்லத 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் உருவாக்குவதற்காகவும் அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 இது ஒரு தனிசச்ுதந்திர அலமப்பாகும். 
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பதசியப் பாதுகாப்பு (Security) தினம் – மாரெ் ்04 

 இந்தியாவில், இந்தியப் பாதுகாப்புப் பலேகலளக் சகௌரவிக்கும் விதமாக ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் மாரச் ் 04 ஆம் டததியானது டதசியப் பாதுகாப்பு தினமாக (ராஷ்டிரிய சுரக்சா 

திவாஸ்) அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

 இந்தத் தினமானது பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபே்டுள்ள காவல் துலறயினர,் துலண 

இராணுவப் பலேயினர,் கமாண்டோக்கள், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், இராணுவ 

அதிகாரிகள் மற்றும் இதர நபரக்ள் உள்ளிே்ே அலனதத்ு பாதுகாப்புப் பலேகளுக்கும் 

மரியாலத சசலுத்துவலத டநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 மாரச் ் 04 என்ற தினமானது 1966 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் டதசியப் பாதுகாப்பு 

ஆலணயம் (NSC - National Security Council) ஏற்படுத்தப்பே்ே தினத்லதக் குறிக்கின்றது.  

 முதலாவது டதசியப் பாதுகாப்பு தினமானது 1972 ஆம் ஆண்டில்  அனுசரிக்கப்பே்ேது. 

ததசியப் பாதுகாப்பு ஆதையம் 

 டதசியப் பாதுகாப்பு ஆலணயமானது இந்தியாவின் சபாருளாதார, அறிவியல், மற்றும் 

உத்திசார ்விவகாரங்கலளக் கண்காணிக்கின்றது. 

 இது 1998 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அப்டபாலதய பிரதமரான அேல்பிகாரி வாஜ்பாய் 

அவரக்ளால் ஏற்படுதத்ப்பே்ேது. 

 NSC ஆனது இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள மதத்ியத் சதாழிலாளர ்துலற அலமசச்கதத்ினால் 

அலமக்கப்பே்டுள்ளது. 

 

ொபஹர ்தினம் 

 இந்தியாவானது கேல்சார ்இந்தியா மாநாடு 2021 என்ற மாநாே்டின் ஒரு பகுதியாக மாரச் ்

04 அன்று “சாபஹர ்தினத்லத” அனுசரிக்க உள்ளது. 

 இது மாரச் ்02 ஆம் டததி முதல் மாரச் ்04 ஆம் டததி வலர நேத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த நிகழ்சச்ியில் ஆப்கானிஸ்தான், அரச்மனியா, ஈரான், கஜகஸ்தான், ரஷ்யா மற்றும் 

உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகலளச ்டசரந்்த அலமசச்ரக்ள் கலந்து சகாள்ள உள்ளனர .் 

ெபாஹர் துதறமுகம் 

 இந்தியா மற்றும் ஈரான் ஆகியலவ சதன்கிழக்கு ஈரானில் உள்ள ஓமன் வலளகுோவில் 

அலமந்துள்ள சாபஹர ் துலறமுகத்லத டமம்படுதத்ுவதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் லகசயழுத்திே்ேன. 
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 இந்தியப் சபருங்கேலிற்கு டநரடி அணுகலல வழங்கும் ஒடர துலறமுகம் சாபஹர ்

துலறமுகம் ஆகும். 

 இந்தத் துலறமுகமானது இந்தியா, ஈரான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆகியவற்றிற்கிலேடய வரத்்தகத்லத ஊக்குவிப்பலத டநாக்கம் சகாண்ே ஒரு 

முக்கியமான இலணப்புத் திே்ேமாகும். 

 

ென் அவுெதி திவாஸ் – மாரெ் ்07 

 இந்தத் தினமானது மரபியல் மருந்துகளின் பயன்பாே்டிற்கு ஊக்கம் அளிப்பதற்காகவும் 

அது குறிதத்ு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 முதலாவது ஜன் அவுசதி திவாஸ் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்07 அன்று அனுசரிக்கப் 

பே்ேது. 

 மாரச் ்01 ஆம் டததி முதல் மாரச் ்07 ஆம் டததி வலர நாடு முழுவதும் “ஜன் அவுசதி டசவா 

பிகி, டராஜ்கர ் பிகி” என்ற கருதத்ுருவுேன் “ஜன் அவுசதி வாரமானது” அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 ஜன் அவுசதி லமயங்கள் உலகின் மிகப்சபரிய சில்லலற ரீதியிலான ஒரு மருந்துச ்

சங்கிலியாக விளங்குகின்றது. 

 பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசதி பரிடயாஜனா என்ற முன்சனடுப்பானது சபாது 

மக்களுக்குக் குலறந்த விலலயில் தரமான மருந்துகலள அளிப்பலத டநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 

 

ெரவ்பதெப் சபண்கள் தினம் – மாரெ் ்08 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “தலலலமதத்ுவத்தில் சபண்கள் : டகாவிே் – 

19 உலகில் சமதத்ுவ எதிரக்ாலத்லத அலேதல்” என்பதாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சலபயானது 1975 ஆம் ஆண்டு சரவ்டதசப் சபண்கள் ஆண்டிலிருந்து 

சரவ்டதசப் சபண்கள் தினத்லதக் சகாண்ோடி வருகின்றது. 

 1977 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சலபயானது மாரச் ் 08 ஆம்  டததிலய 

சபண்கள் உரிலமகள் மற்றும் உலக அலமதிக்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினமாக  

அனுசரிக்குமாறு அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கு அலழப்பு விடுதத்து.  
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உலக சிறுநீரக தினம் – மாரெ் ்11 

 உலக சிறுநீரக தினம் என்பது நமது சிறுநீரகங்களின் முக்கியதத்ுவம் குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப்படும் ஒரு உலகளாவியப் பிரசச்ாரம் 

ஆகும். 

 உலக சிறுநீரக தினமானது சரவ்டதச சிறுநீரகவியல் சமூகம் மற்றும் சரவ்டதச சிறுநீரகக் 

கூே்ேலமப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு கூே்டு முன்சனடுப்பாகும். 

 உலக சிறுநீரக தினமானது 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் சகாண்ோேப்பே்டு வருகின்றது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Living Well with Kidney Disease” (சிறுநீரக 

டநாயுேன் நன்கு வாழ்தல்) என்பதாகுை்.  

 

 

CISF எழுெச்ி தினம் – மாரெ் ்10 

 மத்தியத் சதாழில் பாதுகாப்புப் பலேயின் எழுசச்ி தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ்

10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இத்தினமானது நாே்டில் சதாழிற்துலற நிறுவனங்களின் சிறந்த முலறயிலான 

பாதுகாப்பிற்காக உருவாக்கப்பே்டுள்ளது. 

 CISF ஆனது நாடு முழுவதுை் அமைந்துள்ள 300 கதாழில் துமற அலகுகள், அரசுக் 

கட்டுைானத் திட்டங்கள் ைற்றுை் வசதிகள் ைற்றுை் அமைப்புகள் ஆகிேவற்றிற்குப் 

பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக அறிேப்படுகின்றது. 

 CISF எழுசச்ி தினைானது கபாதுத் துமற நிறுவனங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக 

2800 பணிோளரக்ளுடன் 1964 ஆை் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

 அதமனத் சதாடரந்்து, CISF ஆனது 1983 ஆை் ஆண்டு ஜுன் 15 அன்று பாராளுைன்றத்தில் 

நிமறவவற்றப்பட்ட ைற்கறாரு சட்டத்தின் மூலை் இந்திே ஆயுதப் பமடோக ைாற்றப் 

பட்டது.  

CISF 

 CISF ஆனது நாட்டில் உள்ள 6 துமண இராணுவப் பமடகளில் ஒன்றாகுை். 

 இது இந்திோவில் உள்ள ஒரு ைதத்ிே ஆயுதக் காவல் துமறோகுை். 

 இது ைதத்ிே உள்துமற அமைசச்கதத்ின் கீழ் கசேல்படுகின்றது. 

 இதன் தமலமைேகை் புது தில்லியில் அமைந்துள்ளது. 
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உலக கண்விழி விடறப்பு பநாய் வாரம் 2021 

 உலகளவில் பாரல்வயற்ற தன்லமக்கு இரண்ோவது முக்கியக் காரணமாகக் கண்விழி 

விலறப்பு டநாய் (Glaucoma) உள்ளது. 

 உலக கண்விழி விலறப்பு டநாய் வாரமானது உலக கண்விழி விலறப்பு டநாய்க் 

கே்ேலமப்பு மற்றும் உலக கண்விழி விலறப்பு டநாய் டநாயாளிகள் அலமப்பு 

ஆகியவற்றின் ஒரு கூே்டு முன்சனடுப்பாகும்.   

 இந்த வாரதத்ின் முக்கிய டநாக்கம் கண்விழி விலறப்பு டநாலய ஆரம்ப காலதத்ிடலடய 

கண்ேறிவதற்காக டவண்டி சதாேர ் கண் பரிடசாதலனகலள டமற்சகாள்வதற்காக 

அலனவலரயும் வற்புறுத்துவதாகும்.  

 உலக கண்விழி விலறப்பு டநாய் தினமானது ஒவ்டவார ் ஆண்டும் மாரச் ் 12 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 கண்விழி விலறப்பு டநாய் என்பது மீளாத வலகயிலான பாரல்வயற்றத் தன்லமக்குக் 

காரணமான டநாய்களில் ஒன்றாகும்.  

 ஆனால் ஆரம்பதத்ிடலடய இதற்கு சிகிசல்ச அளிக்கப்பே்ோல், குலறபாோனது 

குலறக்கப்பே்டு, பாரல்வயானது பாதுகாக்கப்படும்.    

 

டப (Pi) தினம் - மாரெ் ்14 

 லப என்பது ஒரு வே்ேத்தின் சுற்றளவு மற்றும் விே்ேம் ஆகியவற்றுக்கு இலேடயயான ஒரு 

விகிதமாகும். 

 லப இன் மதிப்பு 3.14 என்படதாடு அந்த எண்ணின் ஆரம்பம் 3 ஆகும். 

 எனடவ ஆண்டின் மூன்றாவது மாதமான மாரச் ்மாதத்தில் இது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 லப இன் மதிப்பானது முதன் முதலில் லசரக்யூலஸச ் டசரந்்த கணிதவியலாளரான  

ஆரக்்கிமிடிஸ் என்பவரால் கணக்கிேப்பே்ேது. 

 யுசனஸ்டகா 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து லப தினத்லத ‘சரவ்டதச கணித தினமாக’ 

கலேபிடிக்கத் சதாேங்கியது. 

 லப டதாராய தினமானது ஜூலல 22 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது (நாள் / மாத வடிவில் 

22/7). 
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உலக நுகர்பவார் உரிடம தினம் - மாரெ் ்15 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு "Tackle Plastic Pollution" (சநகிழி 

மாசுபாே்லேக் லகயாளுதல்) என்பதாகும். 

 உலக நுகரட்வார ் உரிலம தினதத்ின் வரலாறு அசமரிக்க அதிபர ் ஜான் எஃப் 

சகன்னடியுேன் சதாேங்குகிறது. 

 1962 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 15 அன்று, அவர ் நுகரட்வார ் உரிலமகள் பிரசச்ிலனக்குத் தீரவ்ு 

காண அசமரிக்கப் பாராளுமன்றத்திற்கு ஒரு சிறப்புச ்சசய்திலய அனுப்பினார.் 

 இவ்வாறு சசய்த முதல் உலகத் தலலவர ்இவராவார.் 

 முதல் உலக நுகரட்வார ் உரிலம தினமானது 1983 ஆம் ஆண்டு 15 மாரச் ்  அன்று 

அனுசரிக்கப் பே்ேது. 

 

நதிகளுக்கான நடவடிக்டக பமற்சகாள்ளும் ெரவ்பதெ தினம் - மாரெ் ்14 

 இந்த வருேம் நதிகளுக்கான சசயல்திே்ே நேவடிக்லககலள டமற்சகாள்ளும் தினதத்ின் 

24வது பதிப்பு ஆகும். 

 இத்தினம் மக்களிலேடய நமக்கு வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் நீலரப் பற்றி   

விழிப்புணரல்வ உருவாக்குவதற்கும், நீலரச ் டசமிப்பதற்கும் சகாண்ோடுவதற்கும் 

டவண்டி அரப்்பணிக்கப் பே்டுள்ளது. 

 இந்த வருேத்திற்கான கருத்துரு, “ஆறுகளின் உரிமைகள்” (Rights of Rivers) என்பதாகும். 

 

பதசிய தடுப்பூசி தினம் – மாரெ் ்16 

 இந்தியாவில் டதசிய தடுப்பூசி தினமானது ஒவ்சவாரு வருேமும் மாரச் ் 16 ஆம் நாள் 

சகாண்ோேப் படுகிறது. 

 இத்தினம் டதசிய டநாய்த் தடுப்பாற்றல் தினம் எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினம் ஒே்டு சமாத்த நாே்டிற்கும் தடுப்பூசியின் முக்கியதத்ுவதத்ிலன சதரிவிக்கிறது. 

 இத்தினம் முதன்முதலில் 1995 ஆம் ஆண்டில் சகாண்ோேப்பே்ேது. 

 1995 ஆம் ஆண்டில் டபாலிடயா சசாே்டு மருந்து திே்ேத்லத இந்தியா சதாேங்கியது  

 முதல் டபாலிடயா சசாே்டு மருந்தானது வாய்வழியில் அளிக்கப்பே்ேது. 
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வெந்தகால ெம இரவு நாள் – மாரெ் ்20 

 வசந்தகால சம இரவு நாள், “இளடவனிற்கால சம இரவு நாள்” எனவும் அலழக்கப் படுகிறது. 

 இந்த வருேத்தில் (2021), இத்தினம் 2021  ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்20, என்ற தினதத்ில் வருகிறது. 

 வழக்கமாக மாரச் ்20 ஆம் நாள் வசந்தகால சம இரவு நாள் ஏற்படும் நாளாகும்.  

 எனினும், இந்நாள் மாரச் ்19 முதல் மாரச் ்21 வலரயிலான எந்த ஒரு டததியிலும் வரலாம்.  

 வானியலாளரக்ளின் பருவகால கணிப்பின்படி மாரச் ் 20 ஆம் நாள் வசந்தகாலதத்ின் 

முதல் நாளாக கருதப்படுகிறது. 

 இத்தினம் இரண்டு சம இரவு நாள்கள் மற்றும் நீண்ே பகல்-இரவு நாள்கலள (equinoxes and 

solstices) சபாருதத்ு அலமகிறது. 

 வசந்தகாலம் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜீன் 21, அன்று முடிவலேயும், டமலும்  இந்நாள் 

டகாலேகாத்தின் நீண்ே பகல்நாள் என்றலழக்கப்படுகிறது.  

 

 

உலக மறுசுழற்சி தினம் – மாரெ் ்18 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் முதன்முலறயாக கலேபிடிக்கப்பே்ேது. 

 இயற்லக வளங்கள் எவ்வளவு டவகமாக உபடயாகிக்கப்பே்டு  வருகின்றன என்பது 

பற்றிய ஒரு விழிப்புணரவ்ிலன மக்களிலேடய உருவாக்குவதற்காக இந்நாள் 

கலேபிடிக்கப் படுகிறது. 
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 இத்தினம் டமலும் மறுசுழற்சி எனும் கருதத்ிலனயும் அதலன நலேமுலறப் 

படுதத்ுவலதயும் வலியுறுதத்ுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “நைது ைறுசுழற்சி நாேகரக்மளக் 

ககாண்டாடுதல்” என்பதாகும். 

 ைறுசுழற்சி கசே்ேக்கூடிே கபாருட்கள் உலகின் 7வது வளைாகவுை் கருதப்படுகிறது. 

 இது காரப்ன் மட ஆக்மசடு உமிழ்வில் ஏறத்தாழ 700 மில்லிேன் டன்கமளக் குமறக்கிறது. 

 இந்த அளவு 2030 ஆை் ஆண்டில் ஒரு பில்லிேன் டன்களாக உேருை் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது.  

 

 

ஆயுதத் தளவாட சதாழிற்ொடலகள் தினம் – மாரெ் ்18 

 இந்தியாவின் பழலமயான ஆயுதத் தளவாே சதாழிற்சாலலயின் உற்பதத்ி 1802 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்18 அன்று சதாேங்கப்பே்ேது. 

 இது சகால்கதத்ாவிலுள்ள காசிப்பூரில் அலமந்துள்ளது. 

 ஆயுதத் தளவாே சதாழிற்சாலலகள் வாரியம் (Ordnance Factory Board – OFB) ஆனது உலகில் 

37வது மிகப்சபரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உற்பத்தியாளராகவும் ஆசியாவில் 2வது 

மிகப்சபரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உற்பத்தியாளராகவும் இந்தியாவில் மிகப்சபரிய 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் உற்பதத்ியாளராகவும் விளங்குகிறது.  

 OFB ஆனது “பாதுகாப்பின் நான்காவது தூண்” என்றுை் “இந்திே ஆயுதப் பமடகளுக்குப் 

பின்னால் இேங்குை் பமட” என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

 OFB ஆனது இந்திே அரசின் ைத்திேப் பாதுகாப்புத் துமற அமைசச்கதத்ின் பாதுகாப்பு 

உற்பத்தித் துமறயின் கீழ் கசேல்படுை் ஒரு அமைப்பாகுை். 

 இந்திே ஆயுதத் தளவாட கதாழிற்சாமலகள் இந்திே இராணுவப்பமட, இந்திே கடற்பமட, 

இந்திே வான்பமட ஆகிே முப்பமடகளுக்குை் ஆயுதங்கமள வழங்கி வருகிறது. 

 OFB ஆனது 1775 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 இதன் தமலமைேகை் ககால்கத்தாவில் அமைந்துள்ளது.  

 

உலக உறக்க தினம் – மாரெ் ்19 

 இத்தினம்  ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ்19 அன்று கலேபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த வருேதத்ின் கருதத்ுரு, “முமறோன தூக்கை் ஆவராக்கிேைான எதிரக்ாலை்” 

என்பதாகும். 
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உலக சிட்டுக் குருவி தினம் – மாரெ் ்20 

 இத்தினம் சபாதுவான வீே்டுக் குருவிகலளப் பற்றிய விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்காகவும் கலேபிடிக்கப்படும் ஒரு 

நாளாகும். 

 பிரான்சு நாே்டினுலேய Eco-Sys Action Foundation என்ற அமைப்புடன் இமணந்து ‘Nature 

Forever Society of India’ என்ற அமைப்பால் கதாடங்கப்பட்ட ஒரு சரவ்வதச கதாடக்கவை உலக 

சிட்டுக் குருவி தினைாகுை். 

 ‘Nature Forever Society of India/ என்ற அமைப்பிமன ஒரு இந்திே இேற்மக ஆரவ்லரான 

முகைது திலாவார ்கதாடங்கினார.் 

 அவர ்நாசிக்கில் வீட்டுக் குருவிகளுக்கு உதவிகமள சசய்வதன் மூலை் இதமன கதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான உலக சிட்டுக்குருவி தினதத்ின் கருதத்ுரு, “நான் சிட்டுக் 

குருவிகமள வநசிக்கிவறன்” என்பதாகுை். 

 2010 ஆை் ஆண்டில் முதல் உலக சிட்டுக்குருவி தினை் ககாண்டாடப்பட்டது.  

 

 

ெரவ்பதெ மகிழ்ெச்ி தினம் – மாரெ் ்20 

 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பு சரவ்டதச மகிழ்சச்ி தினத்லத 

கலேபிடித்து வருகிறது. 

 மகிழ்சச்ி என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் நீடிதத் வளரச்ச்ி குறிக்டகாள்களுேன் 

சதாேரப்ுலேயது (Sustainable Development Goals – SDG) ஆகுை்.  

 2015 ஆை் ஆண்டில் ஐக்கிே நாடுகள் அமைப்பு 17 SDG குறிக்வகாள்கமள கதாடங்கி 

மவதத்து. 

 1971 ஆை் ஆண்டில் பூடான் சமாத்த வதசிே ைகிழ்சச்ிமேப் பற்றி உமரோற்றிேது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, ”அமனவருக்குைான என்கறன்றுை் கிமடக்கக் கூடிே 

ைகிழ்சச்ி” 

 2021 ஆை் ஆண்டு சரவ்வதச ைகிழ்சச்ி தினதத்ின் பிரசச்ார கருப்கபாருள், “அமைதிோகவுை் 

புத்திசாலித் தனத்துடனுை் கருலணயுேனும் இருங்கள்” என்பதாகுை்.  

 

உலக பிரஞ்சு சமாழி தினம் – மாரெ் ்20 

 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் சபாதுத் தகவல் துலறயினால் 

இத்தினமானது கலேபிடிக்கத் சதாேங்கப்பே்ேது. 
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 இந்நாள் பன்சமாழித் தன்லம மற்றும் கலாசச்ார பன்முகத் தன்லம ஆகியவற்லறப் 

டபாற்றுவதற்காக கலேபிடிக்கப்படுகிறது. 

 டமலும், ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் ஆறு அலுவல் சமாழிகளிலும் சமமான 

பயன்பாே்லே ஊக்குவிப்பதும் இதன் டநாக்கமாகும். 

 அலவ, அரபு, சீன சமாழி, ஆங்கிலம், பிரஞ்சு சமாழி, ரஷ்ய சமாழி மற்றும் ஸ்பானிய 

சமாழி ஆகியலவ ஆகும். 

 ஒவ்சவாரு சமாழிக்காக கலேபிடிக்கப்படும் தினங்கள் பின்வருமாறு 

o அரபு கைாழி (டிசை்பர ்18) 

o சீன கைாழி (ஏப்ரல் 20) 

o ஆங்கிலை் (ஏப்ரல் 23) 

o பிரஞ்சு கைாழி (ைாரச் ்20) 

o ஸ்பானிே கைாழி (ஏப்ரல் 23) 

 2020 ஆை் ஆண்டில், வபாரச்ச்ுக்கீசிே கைாழியானது வை 05 ஆை் நாளன்று ஐக்கிே நாடுகள் 

அமைப்பின் வபாரச்ச்ுக்கீசிே கைாழி தினைாக இமணக்கப்பட்டது. 

 

நவ்ரூஸ் – மாரெ் ்20 

 இது ஈரானியப் புத்தாண்டு ஆகும். இது பாரசீகப் புதத்ாண்டு எனவும் அலழக்கப் படுகிறது. 

 நவ்ரூஸ் வசந்த காலத்தின் முதல் நாலளக் குறிக்கிறது. இந்நாள் இளடவனிற்கால சம பகல் 

இரவு நாளன்று சகாண்ோேப்படுகிறது. 

 இந்தியாவில் பாரசீக சமுதாயத்தினர ் நவ்ரூஸ் தினத்லத உற்சாகதத்ுேன் சகாண்ோடி 

வருகின்றனர.்  

 சேல்லி சுல்தான் பால்பன் இவ்விழாவிலன இந்தியாவில் அறிமுகப்படுதத்ினார.் 

 பிறகு, முகலாயப் டபரரசர ்ஔரங்கசீப் நவ்ரூஸிலன சகாண்ோடும் வழக்கதத்ிற்கு தலே 

விதிதத்ார.் 

 

உலக டகப்பாடவகள் (சபாம்மலாட்ட) தினம் – மாரெ் ்21 

 இத்தினத்லதக் கலேபிடிப்பதற்கான சிந்தலன ஈராலனச ் டசரந்்த சபாம்மலாே்ேக் 

கலலஞர ்ஜவாத் சசால்பஹாரி அவரக்ளால் சகாண்டு வரப்பே்ேது. 

 அசமரிக்காவிலனச ் டசரந்்த ஜிம் சஹன்சன் கம்சபனி 60 ஆண்டுகளுக்கும் டமலாக 

சபாழுதுடபாக்கு நிகழ்சச்ிகளின் முதன்லம நிறுவனமாக இருந்து வருகிறது. டமலும், 

சபாம்மலாே்ேக் கலலயின் புதத்ாக்க நிறுவனமாகவும் அது அங்கீகரிக்கப்பே்டுள்ளது.  

 சபாம்மலாே்ேம் என்பது உயிரில்லாத சபாம்லமகலளக் லகயாளும் ஒரு நாேக 

நிகழ்சச்ியாகும்.  

 

உலக வாய்வழி ஆபராக்கிய தினம் – மாரெ் ்21 

 அடுத்த  மூன்று ஆண்டுகளுக்கான (2021-2023) கருதத்ுரு, (உங்கள் வாலயப் பற்றி சபருலம 

சகாள்ளுங்கள்) “Be proud of your mouth” என்பதாகுை். 

 இது FDI உலக பல்ைருதத்ுவ நிறுவனதத்ின் ஒரு முேற்சிோகுை். 
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இனப்பாகுபாட்டட நீக்குவதற்கான ெரவ்பதெ நாள் – மாரெ் ்21 

 1966 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாது சலபயானது சரவ்டதச அலமப்புகளுக்கு, 

அலனத்து வலகயான இனப் பாகுபாே்டிலனயும் ஒழிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியிலன 

இரே்டிப்பாக்கக் டகாரி அலழப்பு விடுதத்து. 

 அந்நாளில் 1960 ஆம் ஆண்டில் சதன் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சாப்சபவிடல என்ற இேதத்ில் 

இனப்பாகுபாடு சே்ேங்கலள எதிரத்த்ுப் டபாராடிய அலமதியான மக்கள் கூே்ேத்தின் மீது 

காவல் துலற துப்பாக்கிச ்சூடு நேதத்ியது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “இனப்பாகுபாட்டிற்கு எதிராக நிற்குை் இமளஞரக்ள்” 

என்பதாகும். 

 

உலக மனநலிவு (டவுன் சின்ட்பராம்) நாள் – மாரெ் ்21  

 இந்நாள் 2011 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாது சலபயினால் அறிவிக்கப்பே்ேது. 

 மாரச் ் (வருேதத்ின் 3வது மாதம்) மாததத்ின் 21 ஆம் நாள் 21வது குடராடமாடசாமின் 

மும்மேங்காதலின் தனிதத்ன்லமயின் முக்கியத்துவத்லத சவளிக்காே்டுவதற்காக 

டதரந்்சதடுக்கப் பே்ேது. 

 ேவுன் சின்ே்டராம் என்பது 21வது குடராடமாடசாமின் மூன்றாவது நகலின் அலனதத்ுப் 

பகுதிகளும் (அ) ஒரு பகுதி மே்டும் அலமந்திருப்பதால் உருவாகும் ஒரு மரபியல் 

டநாயாகும்.  

 

உலக கவிடத தினம் – மாரெ் ்21 

 இந்நாள் 1999 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார 

அலமப்பினால் (UNESCO) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்நாள் கமடபிடிக்கப்படுவதற்கான முக்கிே வநாக்கை் கவிமதகள் மூலை் கைாழியின் 

பன்முகத்  தன்மைமே ஆதரிதத்லுை், அழிந்து வருை் கைாழிகமள 

கவளிக்ககாணரவ்தற்கான வாே்ப்புகமள அதிகரித்தலுை் ஆகுை்.  

 

 

ெரவ்பதெ வனங்கள் (காடுகள்) தினம் – மாரெ் ்21 

 இந்நாள் முதன்முலறயாக 2013 ஆம் ஆண்டு கலேபிடிக்கப்பே்ேது. 

 இத்தினதத்ின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “காடுகளின் ைறுசீரமைப்பு : மீட்சி 

ைற்றுை் நல்வாழ்விற்கான பாமத” என்பதாகுை். 

 இந்நாளிமனக் கமடபிடிக்க கதாடங்கிே அமைப்புகள், காடுகளுக்கான ஐக்கிே நாடுகள் 

ைன்றை் ைற்றுை் ஐக்கிே நாடுகள் அமைப்பின் உணவு ைற்றுை் வவளாண்மை அமைப்பு 

ஆகிேன ஆகுை்.  
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 இந்த வருடக் கருதத்ுரு, ஐக்கிே நாடுகள் அமைப்பின் சுற்றுசச்ூழல் மீள்விற்கான 

பத்தாண்டுடன் (2021-2030) கபாருந்திப் டபாகின்றது. இது உலககைங்கிலுை் 

சுற்றுசச்ூழமலப் பாதுகாக்கவுை் அதமன மீளச ்கசே்வதற்குைான ஒரு அமழப்பு ஆகுை். 

 காடுகளுக்கான சரவ்வதச வருடை் 2011 ஆை் ஆண்டில் ஐக்கிே நாடுகள் கபாது சமபோல் 

கதாடங்கப் பட்டது. 

 

 

பீகார ்தினம் – மாரெ் ்22 

 பீகார ் மாநிலம் உருவாக்கப்பே்ேலத நிலனவு கூற டவண்டி  இதத்ினம் கலேபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 இடத நாளில் தான் 1912 ஆம் ஆண்டில் வங்காளதத்ிலிருந்து இம்மாநிலத்லத பிரிே்டிஷ் 

அரசு பிரித்தது. 

 

உலக தண்ணீர ்தினம் – மாரெ் ்22 

 முதல் உலக தண்ணீர ்தினம் 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வினால் அறிவிக்கப்பே்ேது. 

 UN-Water என்ற அலமப்பு தான் உலக தண்ணீர ்தினத்மத கதாடங்கி மவத்தது. 

 உலக தண்ணீர ்தினத்மதகோட்டி ஒவ்கவாரு வருடமுை் ஐ.நா. உலக தண்ணீர ்வைை்பாட்டு 

(WWDR) அறிக்லக சவளியிேப் படும். 

 நன்னீர ் வள ஆதாரங்கலள நிலலயான முலறயில் டமலாண்லம சசய்வலத 

வலியுறுதத்டவ இந்நாள் கலேபிடிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “தண்ணீருக்கு ைதிப்பளிதத்ல்” ைற்றுை் “தங்கமளப் 

கபாருதத்வமர தண்ணீர ்என்பது என்ன? என்பது பற்றிே உமரோடல்” ஆகுை். 

 ஒவ்கவாரு நாளுக்குைான கருத்துரு, 6வது நிமலோன வைை்பாட்டுக் குறிக்வகாளின் 

இலக்குடன் ஒதத்ுப் டபாகும் வலகயில் தூய்மைோன நீர,் சுகாதாரை் ைற்றுை் துப்புரவு 

வபான்றவற்றில் அதிக ஈடுபாடு கசலுதத்ுகிறது. 
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உலக வானிடல தினம் – மாரெ் ்23 

 இந்நாள் உலக வானிலல அலமப்பு (WMO) அலமக்கப்பே்ேலத சகாண்ோடுவதற்காக 

டவண்டி கலேபிடிக்கப் படுகிறது.  

 1961 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்சவாரு ஆண்டும் உலக வானிலல தினமானது மாரச் ் 23 

அன்று கலேபிடிக்கப்பே்டு வருகிறது.  

 இந்த ஆண்டுற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “சபருங்கேல், நமது காலநிலல மற்றும் 

வானிலல” என்பதாகும்.  

 உலக வானிலல அலமப்பு1950 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்23 அன்று நிறுவப்பே்ேது. 

 இது ஐ.நா.வின் நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான சபருங்கேல் அறிவியல் பதத்ாண்டின் (2021-30) 

அறிவிப்புேன் இலணந்து வருகிறது. 

 சரவ்டதச வானிலல அலமப்பு 1873 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியாவில் உள்ள வியன்னாவில் 

நலேசபற்ற முதல் சரவ்டதச வானிலல மாநாே்டில் சதாேங்கப்பே்ேது. 

 சரவ்டதச வானிலல அலமப்பு 1950 ஆம் ஆண்டு 23 மாரச் ்  அன்று உலக வானிலல 

அலமப்பாக மாறியது. 

 

 

உலக காெபநாய் தினம் – மாரெ் ்24 

 

 1882 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 24 அன்று ோக்ேர ் இராபரே்் காசடநாய் உருவாகுவதற்கு ”டிபி 

வபசில்லஸ்” என்ற பாக்டீரிோ தான் காரணை் என்று அறிவிதத் நாளிமன நிலனவு கூரும் 

விதமாக இந்நாள் கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆண்டிற்கான உலக காசவநாே் தினத்தின் கருத்துரு, “கடிகார முள் நகரந்்துக் 

ககாண்டிருக்கிறது” (The clock is ticking) என்பதாகுை். 
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 காசவநாே் என்பது இந்திோவில் நிலவுை் மிகப் கபரிே சுகாதாரப் பிரசச்ிமனகளில் 

ஒன்றாகுை். 

 இது மைக்வகாபாக்டீரிேை் டியூபரக்ுவளாசிஸ் எனப்படுை் ஒரு பாக்டீரிேத்தால் 

உருவாக்கப் படுகிறது. 

 இந்த பாக்டீரிோ நுமரயீரல், சிறுநீரகை், முதுகுத் தண்டு, மூமள ஆகிேவற்மறப் 

பாதிக்கிறது. 

 2020 ஆை் ஆண்டில் இந்திே அரசு தனது வதசிே காசவநாே் ஒழிப்பு திட்டத்தின் மூலை் 2025 

ஆை் ஆண்டுக்குள் இந்திோவில் காசவநாயிமன ஒழிப்பதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 நிக்சே் வபாஷன் வோஜனா என்பது காசவநாே் வநாோளிகளுக்கு உணவு வாங்குவதற்கு 

ைாதத்திற்கு ரூ.500 வழங்குை் இந்திே அரசின் ஒரு திட்டை் ஆகுை். 

 இது உலக சுகாதார அமைப்பினால் கதாடங்கப்பட்ட பதிவனாரு உலகளாவிே கபாது 

சுகாதார திட்டங்களில் ஒரு பிரசச்ார தினைாகுை்.  

 அமவ, 

o உலக சுகாதார தினை், 

o உலக இரத்த ஒட்டுண்ணி வநாே் தினை், 

o உலக இரத்த தான தினை், 

o உலக நுண்ணுயிர ்எதிரப்்பு விழிப்புணரவ்ு தினை், 

o உலக வநாகேதிரப்்பு வாரை், 

o உலக ைவலரிோ தினை், 

o உலக புமகயிமல எதிரப்்பு தினை், 

o உலக வநாோளிப் பாதுகாப்பு தினை், 

o உலக எே்ட்ஸ் தினை். 

 

ொகித் திவாஸ் – மாரெ் ்23 

 மாரச் ் 23 அன்று பகதச்ிங், சிவராம் ராஜ்குரு மற்றும் சுக்டதவ் தாப்பர ் ஆகிய மூன்று 

விடுதலல டபாராே்ே வீரரக்ள் ஆங்கிடலயரக்ளால் தூக்கிலிேப்பே்ேனர.் 

 இந்த மூவருக்கும் மரியாலத சசலுதத்ும் வலகயில் மாரச் ்23 ஆம் நாள் “சாகித் திவாஸ்” 

தினைாக கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 அவரக்ள், J.P. சான்டரஸ்் என்று ஆங்கிவலே காவல் அதிகாரிமே ககாமல கசே்த 

குற்றதத்ிற்காக தூக்கிலிடப் பட்டனர.் 

 இை்மூவருை் லாலா லஜபதி ராயின் இறப்பிற்குப் பழிவாங்க எண்ணினர.்  
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டகது செய்யப்பட்ட மற்றும் காணாமல் பபான பணியாளரக்ளுக்கான ெரவ்பதெ 

ஒன்றிடணயும் தினம் – மாரெ் ்25 

 இத்தினமானது ஒவ்டவார ் ஆண்டும் அசலக்டகாசலே் என்பவர ் கேத்திச ் சசல்லப்பே்ே 

நாளிலன நிலனவு கூரும் விதமாகக் கலேபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பாலஸ்தீனிய அகதிகளுக்கான ஐ.நாவின் நிவாரணம் 

மற்றும் பணி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஒரு முன்னாள் பதத்ிரிக்லகயாளராவார.்  

 இவர ்1985 ஆம் ஆண்டு ஒரு துப்பாக்கி ஏந்திய ஒரு நபரால் கேத்தப்பே்ோர.்  

 அவரது உேல் 2009 ஆம் ஆண்டில் சலபனானின் சபகா பள்ளதத்ாக்கில் கண்சேடுக்கப் 

பே்ேது. 

 இத்தினம் ஐ.நா.வின் பணியாளரக்ள் மற்றும் அலமதி காக்கும் பலேயினர ,் அரசு சாரா 

அலமப்புகள் மற்றும் ஊேகங்களின் பணியாளரக்ள் ஆகிடயாலரப் பாதுகாக்கச ்

சசய்வதற்கான ஒரு தீரம்ானத்லத வலுப்படுதத்வும், அதற்கு டவண்டிய நேவடிக்லககலள 

டமற்சகாள்ளவும், நீதியிலன டவண்டுவதற்குமான ஒரு தினமாக கலேபிடிக்கப் படுகிறது.  

 

அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் நிகழும் அடிடமத்தனம் மற்றும் அடிடமகள் வரத்்தக 

முடறயால் பாதிக்கப்பட்டவரக்டள நிடனவு கூறும் ெரவ்பதெ தினம் – மாரெ் ்25  

 இத்தினமானது சகாடூரமான அடிலம முலறயின் பிடியில் சிக்கி அவதிப்பே்டு 

இறந்தவரக்லள நிலனவு கூரந்்து அவரக்ளுக்கு மரியாலத சசலுதத்ுவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பாக கலேபிடிக்கப் படுகிறது. 

 டமலும் தற்டபாதுள்ள இனசவறி மற்றும் தீலம ஆகியவற்றின் ஆபத்லதப் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதும் இதன் டநாக்கமாகும். 

 பாதிக்கப் பே்ேவரக்ளுக்கு நிரந்தர மரியாலத சசலுத்தும் வலகயில் நியூயாரக்்கில் உள்ள 

ஐ.நா.வின் தலலலமயகத்தில் ஒரு நிலனவுச ்சின்னம் எழுப்பப் பே்டுள்ளது.  

 

 

உலக நாடக தினம் – மாரெ் ்27 

 உலக நாேக தினமானது சரவ்டதச நாேக நிறுவனதத்ினாலும் சரவ்டதச நாேக 

சமுதாயத்தினராலும் ஒவ்டவார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 நாேகக் கலலயின் முக்கியதத்ுவத்லதயும் சுற்றுசச்ூழல் துலறயில் அலவ ஆற்றிய 

முக்கியப் பங்கிலனயும், வாழ்வில் நாேகக் கலல ஏற்படுதத்ிய மாற்றங்கள் பற்றியும் 

சகாண்ோடும் வலகயில் இந்தத் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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 உலக நாேக தினமானது, 1961 ஆம் ஆண்டில் சரவ்டதச நாேக நிறுவனதத்ினால் (ITI – 

International Theatre Institute) ஏற்படுத்தப் பட்டது.  

 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் புவி பநரம் – மாரெ் ்27 

 உலகம் முழுவதும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மாரச் ் மாதத்தின் கலேசி சனிக்கிழலமயன்று 

புவி டநரம் சகாண்ோேப் படுகிறது. 

 பருவநிலல மாற்றதத்ிற்கு எதிரான டபாராே்ேதத்ிற்கும், ஒரு டமம்பே்ே டகாள் எனும் 

நிலலலய அலேவதற்கான சசயல்பாே்டிற்கும் ஆதரவு அளிப்பதற்காக டவண்டி 

இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “புவிமேக் காப்பதற்கான பருவநிமல ைாற்றை்” 

என்பதாகுை். 

 புவி வநரை் என்பது சரவ்வதச இேற்மக நிதிேதத்ினால் (WWF – World Wide Fund for Nature) 

ஒருங்கிமணக்கப்படுை் ஒரு நிகழ்வாகுை்.  

 இந்தத் தினமானது இரவு 8.30 ைணியிலிருந்து 9.30 ைணி வமர ஒரு ைணி வநரத்திற்கு மின் 

விளக்குகமள அமணப்பதற்காக தனிநபரக்ள், சமூகங்கள் ைற்றுை் வணிகரக்ள் 

ஆகிவோமர ஊக்குவிக்கிறது. 

 இது மின் விளக்குகலள அலணத்திடும் ஒரு நிகழ்வாக ஆஸ்திடரலியாவின் சிே்னி நகரில் 

2007 ஆம் ஆண்டு துவக்கப் பே்ேது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

நதி இடணப்புத் திட்டத்திற்கு எதிராக மனு 

 தமிழக முதல்வர ் எேப்பாடி பழனிசாமி அவரக்ள் 262 கி.மீ தூரம் சகாண்ே காவிரி -

சவள்ளாறு – லவலக - குண்ோறு நதி இலணப்புத் திே்ேதத்ிற்கு அடிக்கல் நாே்டினார.் 

 இப்டபாது கரந்ாேக அரசு தமிழ்நாே்டின் இந்தப் புதிய திே்ேத்லத எதிரத்த்ு உசச் 

நீதிமன்றத்லத அணுக முடிவு சசய்துள்ளது. 

 இத்திே்ேதத்ின் மூலம் 45 டி.எம்.சி அடி அளவிலான உபரி தண்ணீலரப் பயன்படுத்த 

தமிழகம் முயற்சிக்கிறது. 

 ஆனால் கரந்ாேக அரசாங்கத்தின் படி, இந்தத் திே்ேம் மாநிலங்களுக்கிலேடயயான நதி 

நீர ்தாவா சே்ேம்,1956 என்ற சே்ேத்தின்படி இல்லல. 

 அந்தச ்சே்ேத்தின் படி, உபரி நீரும் கணக்கில் சகாள்ளப் பே்டு, அது குறிதத்ு தீரப்்பாயம் 

தீரப்்பளிக்க டவண்டும். 

 

 

ஆஸ்திபரலியாவின் மிகப்பழடமயான பழங்காலத்டதெ ்பெர்ந்த சபருங்கற் கடல 

 ஒரு கங்காரு ஓவியமானது சில பழலமயான குளவிகளின் உதவியுேன் 

ஆஸ்திடரலியாவில் அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த கங்காரு ஓவியமானது பழங்காலத்லதச ்டசரந்்த சமூகக் கலலஞரக்ளால் ஏறதத்ாழ 

17,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப் பே்ேதாகும். 

 இந்த ஓவியமானது ஆஸ்திடரலியாவின் மிகப் பழலமயான பழுது போத சபருங்கல் 

ஓவியமாக அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளது.  

 இந்த ஓவியமானது 2 மீே்ேர ்நீளமுலேய ஒரு கலலப் பணிலயக் சகாண்ேதாகும். 

 இந்தக் கலலப் பணியானது முந்லதய இயற்லகக் கலலப் பாணியில் வலரயப் பே்டு 

உள்ளது. 

 இந்தக் குழுவானது 8 கல் குலககளிலிருந்து 16 சவவ்டவறு ஓவியங்களுேன் ஈர மண் 

சகாண்ே குளவிக் கூடுகலளக் கண்ேறிந்துள்ளது.  
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உலகளாவிய அளவில் பள்ளிகளில் உணவளித்தல் நிடல – 2020  

 ஐக்கிய நாடுகள் உணவுப் பாதுகாப்புத் திே்ேமானது (WFP - World Food Programmes) 

“உலகளாவிய அளவில் பள்ளிகளில் உணவளிதத்ல் நிலல” என்ற ஓர ் அறிக்மகமே 

கவளியிட்டுள்ளது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய அளவில் பள்ளிகளில் உணவளித்தல் நிலல குறிதத் 

ஆே்மவ அளிக்கின்றது. 

 இது முதன்முதலில் 2013 ஆம் ஆண்டில் WFP அலமப்பால் கவளியிடப்பட்டது. 

 2020 ஆை் ஆண்டுப் பதிப்பானது 2013 ைற்றுை் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட 

காலகட்டதத்ில் ைாற்றை் அமடந்துள்ள நிமலமே ஆே்வு கசே்கின்றது. 

 இது கல்வி ைற்றுை் ஆவராக்கிே நலப் பலன் அளிக்குை் திட்டங்களின் ஆதாரை் ைற்றுை் 

புரிதலில் உள்ள வைை்பாடுகள் குறிதத் திருதத்ப்பட்ட தகவல்கமள அளிக்கின்றது.  

 வநாே்த் கதாற்று மிகக் கடுமைோக இருந்த 2020 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதத்தில், 199 

நாடுகள் தங்களது பள்ளிகமள மூடி விே்ேன. 

 இதன் காரணைாக ஏறத்தாழ 370 மில்லிேன் குழந்மதகள் பள்ளியில் வழங்கப்படுை் 

ஊட்டசச்த்து மிக்க உணவின்றித் தவித்தனர.்  
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