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ஆை்பிரிக்க ஊதா நிறை்பூெ ்செடி – மிசொரம் ................................................................................................................. 136 
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TNPSC துளிகள் 

 காலநிலல மாற்றம் மீதான பாரிஸ் உடன்படிக்லகயிலன அமல்படுத்துவதற்கு  ஆதரவு 

அளிப்பதற்காக எண்ணணய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தியாளரக்ளுக்கான “நிகர பூஜ்ஜிய 

உற்பத்தியாளரக்ள் மன்றத்திலன” (Net Zero Producers Forum) சவுதி அரரபியா, அணமரிக்கா, 

கனடா, நாரர்வ மற்றும் கத்தார ்ஆகிய நாடுகள் அலமக்க உள்ளன. 

 ‘டீப் லடம்’ (Deep Time - ஆழ்ரநர திட்டம்) என்ற திட்டத்தின் ஓர ் அங்கமாக பிரான்சில் 15 

நபரக்ள் ணகாண்ட குழு ஒன்று 40 நாட்கள் மற்றும் 40 இரவுகளுக்கு ஒரு குலகயினுள் ஆய்வு 

ணசய்தனர.் 

o வாழ்க்லக நிலலகள் மற்றும் சூழ்நிலலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கரளாடு மக்கள் 

எவ்வாறு ஒன்றிலணந்து வாழ்கின்றனர ் என்பலதப் பற்றிய ஆய்விலன 

ரமற்ணகாள்வரத “டீப் லடம்” திட்டதத்ின் ரநாக்கமாகும். 

 இந்ரதா-பசிபிக் பகுதிகளில் விநிரயாகத் ணதாடர ்சங்கிலியில் சீனாவின் ஆதிக்கதத்ிற்கு 

எதிராக இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரரலியாவின் வரத்்தக அலமசச்ரக்ள் இலணந்து 

விநிரயாகத் ணதாடர ்சங்கிலி ணநகிழ்திறன் என்ற முன்ணனடுப்பிலன (Supply Chain Resilience 

Initiative – SCRI) ணதாடங்கியுள்ளனர.் 

o எஸ்.சி.ஆர.்ஐ முன்ணனடுப்பானது தனது பிராந்தியதத்ில் வலுவான, நிலலயான, சீரான 

மற்றும் அலனத்லதயும் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ிலய அலடவதற்கான ஒரு 

ரநாக்கதத்ுடன் விநிரயாகத் ணதாடர ் சங்கிலி ணநகிழ்திறலன ரமம்படுத்தச ்

ணசய்வதற்கான ஒரு பலன் ஈட்டும் சுழற்சி முலறலய உருவாக்குவலத ரநாக்கமாகக் 

ணகாண்டுள்ளது. 

 லவசாலி S. ஹிவாரே என்பவர,் இந்தியாவின் எல்லலப்புறச ்சாலலகள் அலமப்பின் (BRO) 

தலலலம அலுவலராக நியமிக்கப்பட உள்ள முதல் ணபண் அலுவலர ்ஆவார.் 

o இந்ரதா-சீன எல்லலப் பகுதியின் சாலலகள் மூலம் இரு பகுதிகளுக்கும் இலடரய 

ணதாடரப்ிலன உருவாக்குவதற்கான ணபாறுப்பு இவருக்கு வழங்கப்படும். 

 சிவாலிக் சிறு நிதி வங்கியானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 முதல் ஒரு சிறு நிதி 

வங்கியாகச ்ணசயல்படத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

o சிறு நிதி வங்கியாக (Small Finance Bank – SFB) ணசயல்படுவதற்கு இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியிலிருந்து உரிமம் ணபற்ற இந்தியாவின் முதல் நகரப்்புற கூட்டுறவு வங்கி 

இதுவாகும். 

 ணபங்களூருவிலுள்ள வனவிலங்கு ஆய்வு லமயதத்ில் (Centre for Wildlife Studies – CWS) 

தலலலம வளங்காப்பு அறிவியலாளராக பணிபுரியும் டாக்டர ்கீரத்்தி K. கரந்த் அவரக்ள், 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வனக் கண்டுபிடிப்பாளர ் விருதிலனப் ணபற்ற முதல் இந்திய 

மற்றும் ஆசியப் ணபண்மணி ஆவார.் 

o இந்த விருது “WILD ELEMENTS FOUNDATIONS” எனும் நிறுவனதத்ால் வழங்கப் படுகிறது. 

 தானியங்கு வாகனங்கலள குலறவான ரவகதத்ில் இயக்குவதற்கான கட்டுப்பாட்டுகலள 

அறிவித்த முதல் நாடு ஐக்கிய ராஜ்ஜியமாகும். 

o அந்த ரவக வரம்பானது மணிக்கு 37 லமல்கள் எனவும் அலவ சாலலயின் ஒரு பாலதக் 

ரகாட்டில் (lane) மட்டுரம இயங்க ரவண்டும் எனவும் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப் 

பட்டுள்ளன. 
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 அணமரிக்காவின் மக்கள் ணதாலகயானது 7.4% உயரந்்துள்ளதாக மதத்ிய அணமரிக்க 

வாரியம் (Central Bureau of United States) சமீபதத்ில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

o ணபரும் ணபாருளாதார வீழ்சச்ி காலதத்ிற்குப் பிறகு அணமரிக்க மக்கள்ணதாலகயில் 

ஏற்பட்ட இரண்டாவது குலறவான வளரச்ச்ி வீதம் இதுவாகும். 

 ணகௌரி அரசாகன் அவரக்ளின் தலலலமயில் ணபண்களுக்கான மாநில ஆலணயத்திலன 

தமிழக அரசு சமீபதத்ில் மீண்டும் அலமதத்ுள்ளது. 

o இந்த ஆலணயத்தின் தலலவர ்மற்றும் உறுப்பினரக்ள் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்குப் 

பதவியிலிருப்பர.் 

 ஏலழ மக்களின் ஆரராக்கியத்லதயும் நல்வாழ்லவயும் ரமம்படுதத்ுவதற்காகவும் 

அவரக்ளுக்குப் பயனளிக்கும் வலகயில் காப்பீட்டு உதவிகலள வழங்குவதற்காகவும் 

ரவண்டி ஏப்ரல் 30 அன்று ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ஆயுே்மான்  பாரத் திவாஸ் ணகாண்டாடப் 

படுகிறது.  

o 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆயுே்மான் பாரத் திட்டம் ணதாடங்கப்பட்டது. 

 வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பானது (NATO - North Atlantic Treaty Organization) 

அல்ரபனியாவில் “DEFENDER – Europe 21” எனப்படும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியிலனத ்

ணதாடங்கியுள்ளது. 

o ரமற்கு பால்கன் நாட்டில் இரண்டாம் உலகப்ரபாருக்குப் பின்னர ் நலடணபறும் இது 

ரபான்ற மிகப்ணபரிய முதலாவது இராணுவப் பயிற்சியானது அணமரிக்கா மற்றும் 

மற்ற பிற நாடுகளின் ஆயிரக்கணக்கான இராணுவப் பலடகளுடன் ணதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பினால் சூலர மீனின் (tuna fish) முக்கியதத்ுவம் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரவ்ிலன ஏற்படுத்துவதற்காக ரம 02 ஆம் ரததியானது உலகளவில் உலக சூலர 

மீன் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த தினம் முதல்முலறயாக 2017 ஆம் ஆண்டில் கலடபிடிக்கப்பட்டது.  

 பாதசாரிகளுக்கான உலகின் மிகவும் நீளமான ணதாங்கும் பாலமானது ரபாரச்ச்ுகல் 

நாட்டில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

o இது லபவா என்ற நதிக்கு ரமல் 175 மீட்டர ்உயரதத்ில் அலமந்துள்ளது.  

 HCL ணடக்னாலஜிஸ் நிறுவனதத்ின் ரூ.2.62 டிரில்லியன் மதிப்பிலான சந்லத மூலதனத்லத 

வீழ்த்தி ரூ.2.65 டிரில்லியன் மதிப்பிலான சந்லத மூலதனதத்ுடன் இந்தியாவின் 

மூன்றாவது மிகப்ணபரிய தகவல் ணதாழில்நுட்பச ்ரசலவ நிறுவனமாக மீண்டும் விப்ரரா 

நிறுவனம் உருணவடுதத்ுள்ளது. 

o ரூ.11.51 டிரில்லியன் மதிப்பிலான சந்லத மூலதனத்துடன் TCS நிறுவனம் ணதாடரந்்து 

இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது, அதலனயடுதத்ு இன்ரபாசிஸ் 

நிறுவனம் உள்ளது. 

 வாசிங்டன் டிசி நகரத்லத அணமரிக்காவின் 51வது மாகாணமாக அறிவிப்பதற்கான ஒரு 

மரசாதாவிலன நிலறரவற்ற அணமரிக்க காங்கிரசின் கீழலவ (House of  representatives) 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

o இந்த மரசாதா இன்னும் ரமலலவயில் (Senate) நிலறரவற்றப்படவில்லல. 

 ணதாழிற்புரட்சியின் சமயத்தில் அலடயாளம் காணப் ணபறாத சில மாணபரும் வீரரக்ளின் 

கடின உலழப்பிற்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரவண்டி ரம 04 ஆம் ரததியன்று சுரங்கத ்

ணதாழிலாளரக்ள் தினமானது ணகாண்டாடப்படுகிறது. 
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o நிலக்கரிச ் சுரங்கத் ணதாழிலாளரக்ளுக்குப் பாராட்டுகலள வழங்கவும் அவரக்ளின் 

சாதலனகளுக்கு ணவகுவாக மரியாலத அளிக்கவும் ரவண்டி இந்தத் தினமானது 

ணகாண்டாடப் படுகிறது. 

 லைதராபாத்தின் ரநரு விலங்கியல் பூங்காவில் வாழும் சுமார ் எட்டு ஆசியச ் 

சிங்கங்களுக்கு ணகாரரானா ணதாற்று இருப்பதாக உறுதியாகியுள்ளது. 

o இந்தியாவில் மனிதனிடமிருந்து விலங்கிற்கு லவரஸ் ணதாற்று பரவியுள்ளதாகக் 

கண்டுபிடிக்கப் படுவது இதுரவ முதல்முலறயாகும். 

 ஜம்மு & காே்மீரின் முன்னாள் ஆளுநரான ணஜக்ரமாகன் மல்ரைாத்ரா காலமானார.் 

o ணஜக்ரமாகன் 1984 முதல் 1989 வலர ஒரு முலறயும், பின்னர ்1990 ஆம் ஆண்டு  ஜனவரி 

முதல் 1990 ஆம் ஆண்டு ரம வலரயிலும் என இரண்டு முலற ஜம்மு & காே்மீரின் 

ஆளுநராக பணியாற்றி உள்ளார.் 

 ணதால்ணபாருள்கலள ஆய்வு ணசய்யும் சரவ்ரதச ணதால்லியல் வல்லுநரக்ள் குழு ஒன்று 

ைட்ரராசார ் (hadrosaur) / வாதத்ிலனப் ரபான்ற அலகிலனக் ணகாண்ட லடரனாசரின் 

புதிய ரபரினம் மற்றும் சிற்றினங்கலள அலடயாளம் கண்டுள்ளனர.் 

o இந்த உயிரினதத்ிற்கு யமரடாசரஸ் இசாநாகி (Yamatosaurus izanagii) எனப் ணபயரிடப் 

பட்டுள்ளது.  

 புத்னியிலுள்ள (மத்தியப் பிரரதசம்) மதத்ிய ரவளாண் இயந்திரப் பயிற்சி மற்றும் 

ரசாதலன நிறுவனமானது தனது முதல் மின்சார டிராக்டரிலன (இழுலவ வாகனம்) 

பரிரசாதித்துள்ளது.  

o மற்ற வலக டிராக்டரக்லள விட இந்த மின்சார டிராக்டரக்ள் சுற்றுசச்ூழலுக்கு மிகவும் 

ஏற்றதாக இருக்கும்.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவும் ணதன் ஆப்பிரிக்காவும் உலக வரத்்தக அலமப்பில் (World 

Trade Organisation – WTO) அறிவுசார ் சசாதத்ுரிமைகளின் மீதான் தள்ளுபடிக்கான 

ககாரிக்மகமை முன்சைாழிந்து உள்ளன.  

o உலகளவில் ககாவிட்- 19 தடுப்பு ைருந்துகள் மீதான காப்புரிமையிமனத் தள்ளுபடி 

சசை்வதற்கு ஆதரவளிப்பதாகவுை் அது பற்றி உலக வரத்த்க அமைப்பில் கபசச்ு 

வாரத்்மதமை கைற்சகாள்ள இருப்பதாகவுை் தற்கபாமதை அசைரிக்க அதிபரான க ா 

மபடனின் நிரவ்ாகைானது அறிவித்துள்ளது.  

 ஹாலிவுட்டின் நட்சதத்ிர நடிகரான மடலர ்சபரர்ி என்பவர ் 2021 ஆை் ஆண்டு ஆஸ்கர ்

விருது வழங்குை் விழாவில் ஜீன் சஹரக்சால்ட் ைனிதகநை விருதிமனப் சபற்றுள்ளார.்  

o இவர ் சகாகரானா மவரஸ் சபருந்சதாற்றுக் காலங்களில் சபாழுதுகபாக்கு 

(திமரப்படதம்) துமறயின் மீட்சிக்கு ஒரு முதன்மை ஆதரவாளராக திகழ்கிறார.் 

 இந்திைாவின் சவளியுறவுத் துமற அமைசச்ரான S. ச ை்சங்கர ் அவரக்ள் லண்டனில் 

காசணாலி மூலை் நமடசபற்ற G7 சவளியுறவுத் துமற அமைசச்ரக்ள் சந்திப்பில் 

பங்ககற்றார.் 

o அவர ் இந்த நிகழ்சச்ி நிரலில் COVAX எனப்படுை் உலகளாவிை தடுப்பு ைருந்து 

விநிகைாகத் திட்டதத்ிற்கான ஆதரமவ அதிகரிப்பது குறிதத்ுை் சபண்களின் கல்வி, 

தடுப்புக் காவல் ைற்றுை் ஊடக சுதந்திரை் கபான்றவற்கறாடுத ்தடுப்பு ைருந்துகமள 

நிைாைைான முமறயில் சபறுவமத உறுதி சசை்வது குறித்தும் விவாதித்தார.் 

 சீனா-ஆஸ்திகரலிைா உதத்ிசார ் சபாருளாதார கபசச்ுவாரத்்மதயின் கீழான அமனத்து 

நடவடிக்மககமளயுை் சீனா “காலவமரைமரயின்றி” நிறுத்தியுள்ளது.  
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o சமீபதத்ிய வரத்்தக தமடகளானது ைதுபானை், பாரல்ி ைற்றுை் நிலக்கரி உள்ளிட்ட 

ஆஸ்திகரலிைாவின் பல முக்கிை சதாழில்துமறகமள சவகுவாகப் பாதிதத்ுள்ளது. 

 உயிலரக் சகால்லுை் ைருந்து ஊசிகள் லகயில் இருப்பில் இல்லாத கபாது துப்பாக்கிச ்

சுடுை் வீரரக்மளக் சகாண்டு மகதிகளின் ைரண தண்டமனமை நிமறகவற்றுவமத 

அனுைதிக்குை் ைகசாதா ஒன்றிமன சதற்கு ககராலினாவின் சட்டமன்ற உறுப்பினரக்ள் 

இைற்றி உள்ளனர.்  

o இந்த ைகசாதாவானது சட்டைாக நிமறகவற்றப்பட்டால், ைரண தண்டமனமை 

விதிப்பதற்கான முமறகளுள் ஒன்றாக இந்த முமறமை ஏற்றுக் சகாண்ட 

அசைரிக்காவின் 4வது ைாகாணைாக சதற்கு ககராலினாவானது உருணவடுக்கும்.  

 G7 சவளியுறவுத் துமற அமைசச்ரக்ளின் சந்திப்பின் பின்னணியில் இந்திைா-பிரான்சு-

ஆஸ்திகரலிைா ஆகிை நாடுகளின் சவளியுறவு அமைசச்ரமவகளின் முதலாவது 

முத்தரப்புப் கபசச்ுவாரத்்மதைானது ஐக்கிை ரா ்ஜிைத்திலுள்ள லண்டனில் நடத்தப் 

பட்டது. 

o இந்திைாவின் சவளியுறவு விவகாரங்கள் துமற அமைசச்ரான டாக்டர ்S. ச ை்சங்கர,் 

பிரான்சின் ஐகராப்பிை ைற்றுை் சவளியுறவு விவகாரங்கள் துமற அமைசச்ரான திரு. 

ஜீன் ைவ்ஸ் கல டிமரைன் ைற்றுை் ஆஸ்திகரலிைாவின் சவளியுறவு விவகாரங்கள் 

துமற அமைசச்ரான கைலமவ உறுப்பினர ் ைமரஸ் சபை்ன் ஆகிகைார ் இந்த 

சந்திப்பில் பங்ககற்றனர.்  

 ஹீமாந்த் பிஸ்வா சரம்ா அவரக்ள் அசாமின் 15வது முதலலமசச்ராகப் பதவி ஏற்க 

உள்ளார.் 

o இவர ் தற்ரபாலதய முதல்வரான சரப்ானந்தா ரசாரனாவால் அவரக்ளின் ஆட்சிக் 

காலம் முடிவலடந்தலத அடுதத்ு முதல்வர ்ணபாறுப்பிலன ஏற்க உள்ளார.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம 08 மற்றும் 09 ஆகிய ரததிகலள 

இரண்டாம் உலகப் ரபாரின் ரபாது உயிரிழந்தவரக்ளின் நிலனவு மற்றும் நல்லிணக்க 

நாளாக கலடபிடிதத்ு வருகிறது. 

o இரண்டாம் உலகப் ரபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட அலனவருக்கும் இந்த தினதத்ில் 

அஞ்சலி ணசலுத்தப் படுகிறது. இந்த ஆண்டானது இரண்டாம் உலகப்ரபாரின் 76வது 

நிலறவு ஆண்டு ஆகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் உலக இடம்ணபயரும் பறலவகள் தினமானது உலகம் முழுவதும் ரம 08 

ஆம் ரததியன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

o இடம்ணபயரும் பறலவகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தவும் அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதில் சரவ்ரதச நாடுகளின் ஒதத்ுலழப்பினுலடய முக்கியதத்ுவத்லத 

உணரத்த்ுவதுரம இந்த தினம் அனுசரிக்கப் படுவதன் ரநாக்கமாகும்.  

 இரண்டாம் உலகப் ரபாரில் ணஜரம்ானியரக்ள் சரணலடந்தலத நிலனவு கூறும் வலகயில் 

ரே்ய நாட்டில் ணவற்றி தினமானது (Victory day) ணகாண்டாடப் படுகிறது. 

o 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 09 ஆம் ரததியானது இரண்டாம் உலகப் ரபாரில் ரே்யா ணவற்றி 

ணபற்றதன் 76வது ஆண்டு நிலறவிலனக் குறிக்கிறது. 

 இந்ரதாரனசியாவிலுள்ள சினாபங்க் எரிமலலயானது சமீபதத்ில் ணவடிதத்து. 

o கிட்டதத்ட்ட 400 ஆண்டுகளாக ணசயலற்ற நிலலயில் இருந்த இந்த எரிமலலயானது 

2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ணவடிக்கத் ணதாடங்கியுள்ளது.  
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 அசாம் மாநிலப் ரபரிடர ் ரமலாண்லம அலமப்பு மற்றும் யுனிணசப் (UNICEF) ஆகியலவ 

ஒன்றிலணந்து இலணயதள ணவள்ள முன்ணனசச்ரிக்லக (முன்னறிவிப்பு) முலற 

ஒன்றிலன உருவாக்கியுள்ளன. 

o ணவள்ளதத்ின் ரபாது ஏற்படும் தாக்கங்களின் குறிகாட்டிகலளக் கண்டறிவதற்கு 

டிஜிட்டல் முன்ணனசச்ரிக்லக முலறயிலனப் பின்பற்றும் முதலாவது மாநிலமாக 

அசாம் மாநிலம் திகழ்கிறது.  

 ஃலபசர-்பரயான்ணடக் எனும் ரகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்திலன 12 முதல் 15 வயது 

வலரயிலான குழந்லதகளுக்குச ் ணசலுதத்ுவதற்காக அணமரிக்காவின் உணவு மற்றும் 

மருந்து நிரவ்ாக அலமப்பானது அதன் அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கான அனுமதிலய 

வழங்கியுள்ளது. 

 முன்னாள் தமிழக முதலலமசச்ரும் அ.இ.அ.தி.மு.க கட்சியின் இலண 

ஒருங்கிலணப்பாளருமான எடப்பாடி K. பழனிசச்ாமி அவரக்ள் தமிழக சட்டசலபயின் 

எதிரக்் கட்சித் தலலவராகத் ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 தமிழக அரசின் தலலலமக் ணகாறடாவாக ரகாவி. ணசழியன் அவரக்ள் நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

o இவர ் தி.மு.க கட்சியிலனச ் ரசரந்்த திருவிலடமருதூர ் ணதாகுதியின் சட்டமன்ற 

உறுப்பினராவார.்  

 ஒருங்கிலணந்த முப்பலடகளின் (மருதத்ுவம்) துலணத் தளபதியான கனிதக்ர ்அவரக்ள் 

ஆயுதப் பலடகளிரலரய மூன்று நட்சத்திரத் தகுதியுலடய பலடத் தலலவர ் என்ற 

ணபாறுப்லப ஏற்ற மூன்றாவது ணபண் ஆவார.்  

o துலணக் கடற்பலடத் தலலவரான  டாக்டர.் புனிதா அரராரரா மற்றும் விமானப் 

பலடத் தலலவர ் பத்மாவதி பந்ரதாபதய்ாய் ஆகிரயார ் இந்த வலகயிலான 

ணபாறுப்பிலன ஏற்ற முதல் இரண்டு ணபண்மணிகளாவர.்  

 2021 ஆம் ஆண்டில் நலடணபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் வருடாந்திர நிலனவு நாளில் 

ஐ.நா.வின் ணபாதுச ் ணசயலாளரான அண்ரடானியா குட்ணடரஸ் அவரக்ள் ஐ.நா. 

அலமப்பிற்கான இந்தியாவின் அலமதிக் காப்புப் பணி அதிகாரியான யுவராஜ் சிங் 

அவரக்ளுக்கு அஞ்சலி ணசலுத்தினார.் 

o அவர ் 2020 ஆம் ஆண்டில் தனது கடலமலய ஆற்றிக் ணகாண்டிருக்கும் தருவாயில் 

உயிரிழந்தார.் 

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றுக் காலங்களில் தங்களது அத்தியாவசிய ரதலவகலளப் ணபற 

சிரமப்படும் முதியவரக்்களுக்கு உதவுவதற்காக ணடல்லி காவல் துலறயானது ஒரு உதவி 

எண்ணிலன அறிவிதத்ுள்ளது. 

o ரதசியத் தலலநகரின் ணதன்மாவட்டக் காவல் துலறயானது முதியவரக்ளுக்காக  

COVI Van என்பதின் ஒரு உதவி எண்ணிலன (012 – 26241077) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 பாரத் ஸ்ரடட் வங்கியின் பத்மகுமார ்மாதவன் நாயர ்அவரக்ள் ரமாசமான வங்கி என்ற 

ஒரு வங்கியின் தலலலம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o ரமாசமான வங்கி என்பது ரதசியச ்ணசாத்து மறுசீரலமப்பு நிறுவனத்தினால் (National 

Asset Reconstruction Company – NARC) உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனமாகும். 

 ரநபாளப் பிரதமர ் சரம்ா ஓலி அவரக்ள் நம்பிக்லக வாக்ணகடுப்பில் ரதால்வி 

அலடந்தலதயடுத்து ரநபாளக் குடியரசுத் தலலவர ் பித்யா ரதவி பண்டாரி அவரக்ள் 

சமீபதத்ில் அந்நாட்டின் பாராளுமன்றத்லத ஒதத்ி லவதத்ுள்ளார.் 
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o ஒத்தி லவப்பு என்பது பாராளுமன்றம் (அ) சட்டமன்றதத்ின் கூட்டத்லத நிறுத்தி 

லவப்பதாகும். 

 இங்கிலாந்தின் மான்ணசஸ்டர ்நகரக் கால்பந்து அணியானது நான்கு பருவங்களில் மூன்று 

முலற பீரிமியர ்லீக் சாம்பியன் பட்டத்லத ணவன்றுள்ளது. 

 K.P. சரம்ா ஒலி அவரக்ள் ரநபாளத்தின் பிரதமராக மூன்றாவது முலறயாக 

பதவிரயற்றுள்ளார.் 

o எதிரக்்கட்சியானது தனது ணபரும்பான்லமலய நிரூபிக்க இயலாததால் ஒலி அவரக்ள், 

மீண்டும் அங்கு பிரதமராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 மத்திய அசாமின் நாகாவ்ன் மாவட்டத்தில் குலறந்தது 18 யாலனகள் மின்னல் தாக்கி 

உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

o வனத் துலறயின் கத்தியதர்தாலி வரம்பிலுள்ள ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதி 

என்று அறிவிக்கப்பட உள்ள மலலப்பாங்கான பகுதியான கந்தலி எனும் ஒரு பகுதியில் 

இந்தச ்சம்பவம் ரநரந்்துள்ளது. 

 ரமற்கு வங்காளத்தின் பக்னான் என்ற நகரிலுள்ள யுலனணடட் ரகா-ஆப்ரரட்டிவ் என்ற 

வங்கியின் (ஒன்றியக் கூட்டுறவு வங்கி) உரிமதத்ிலன இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ரதத்ு 

ணசய்து உள்ளது. 

o யுலனணடட் வங்கியிடம் ரபாதிய நிதி ஆதாரங்களும், வருமானம் ஈட்டுவதற்கான 

காரணிகளும் இல்லாத காரணத்தால் ரிசரவ்் வங்கியானது இந்தக் கூட்டுறவு 

வங்கியின் உரிமத்லத ரதத்ு ணசய்வதாக கூறியுள்ளது.  

 டவ்ரத புயலானது ஒரு தீவிரப் புயலாக வலுப்ணபறும் என்றும் அதன் பிறகு அது ரமலும் 

அதிதீவிரப் புயலாக மாறும் என்றும் இந்திய வானிலல ஆய்வு லமயம் ணதரிவிதத்ு உள்ளது. 

o கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ரமற்குக் கடற்கலரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட புயல்களிரலரய 

மிகவும் வலுவான புயலாக இது இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 வாள்வீசச்ு வீராங்கலனயான பவானி ரதவி அவரக்ள் ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகளுக்குத ்

ரதரவ்ான முதல் இந்திய வாள் வீசச்ு வீரர ்எனும் ஒரு வரலாற்லறப் பலடதத்ுள்ளார.் 

o மாரச் ் மாதத்தில் நலடணபற்ற புத்தாணபஸ்ட் உலகக் ரகாப்லபப் ரபாட்டிக்குப் பிறகு 

சரி ணசய்யப்பட்ட அதிகாரப் பூரவ் தரவரிலச (Adjusted Official Ranking – AOR) முலறயின் 

மூலம் இவர ்ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்குத் ரதரவ்ு ணசய்யப்பட்டார.் 

 அலமதி, சகிப்புத் தன்லம, அலனவலரயும் உள்ளடக்குதல், புரிதல் மற்றும் ஒற்றுலம 

ரபான்றவற்லற ரமம்படுதத்ுவதில் சரவ்ரதச சமூக அலமப்புகள் ரமற்ணகாள்ளும் 

முயற்சிகலள ஒன்று திரட்டுவதற்கான ஒரு உபாயமாக ரம 16 ஆம் ரததியிலன 

அலமதியில் ஒன்றிலணந்து வாழ்தலுக்கான சரவ்ரதச தினமாக ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ்

சலபயானது அறிவிதத்ுள்ளது.  

o ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ் சலபயனது ரம 16 ஆம் ரததியிலன அலமதியில் 

ஒன்றிலணந்து வாழ்தலுக்கான சரவ்ரதச தினமாக கலடபிடிப்பதற்கான முடிவிலன 

2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்08 ஆம் ரததியன்று ரமற்ணகாண்டது. 

 1960 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியல் வல்லுநரும் ணபாறியாளருமான திரயாடர ் ணமய்மன் 

என்பவர ் ரமற்ணகாண்ட முதலாவது ணவற்றிகரமான ரலசர ் ணசயல்பாடுகலள நிலனவு 

கூறும் வலகயில் ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம 16 ஆம் ரததியன்று சரவ்ரதச ஒளி தினமானது 

ணகாண்டாடப்படுகிறது. 
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o இந்த ஆண்டின் சரவ்ரதச ஒளி தினத்திற்கான கருத்துரு, “Trust Science” (அறிவியலல 

நம்புங்கள்) என்பதாகும். 

 ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தின் உற்பதத்ித் திறலன அதிகரிக்கும் முயற்சியில் சில்பா 

ணமடிரகர ்எனும் ஒரு இந்திய நிறுவனமும் அதற்காக இலணந்துள்ளது. 

o இந்தியாவில் ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தின் மருத்துவச ் ரசாதலனகலள 

ரமற்ணகாள்ளவும், அதன் விநிரயாக உரிலமகலளப் ணபற்றிடவும் ரவண்டி 

லைதராபாத்தில் அலமந்துள்ள டாக்டர ் ணரட்டீஸ் ஆய்வகமானது கடந்த ஆண்டில் 

ரே்ய ரநரடி முதலீட்டு நிதியத்துடன் இலணந்து ணசயல்படத் ணதாடங்கியது. 

 ரகாவிட்-19 சிகிசல்சயில் பிளாஸ்மா சிகிசல்ச முலறயிலனப் பயன்படுதத்ுவலத இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது சமீபத்தில் லக விட்டது.  

o இந்தச ் சிகிசல்ச முலறயானது எவ்விதப் பயனும் அற்றது எனக் கண்டறியப் 

பட்டலதயடுத்து இந்த முடிவானது ரமற்ணகாள்ளப் பட்டு உள்ளது.  

 ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம 18 ஆம் ரததியன்று உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் / HIV தடுப்பூசி 

பற்றிய விழிப்புணரவ்ு தினமானது கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினத்தின் கருத்துரு, ” Global Solidarity'” 

(உலகளாவிய ஒற்றுலம) என்பதாகும். 

 நாடு கடந்த திணபதத்ியப் பாராளுமன்றதத்ின் (Tibet’s parliament-in-exile) முன்னாள் 

சபாநாயகரான ணபன்பா ணசரிங் அவரக்ள் நாடு கடந்த திணபத்திய அரசின் புதிய 

குடியரசுத் தலலவராக ரதரந்்ணதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o அரசியலிலிருந்து தலாய் லாமா விலகியலதயடுதத்ு தலலலமப் ணபாறுப்பிற்கு 

நடத்தப்படும் மூன்றாவது ரநரடி ரதரத்ல் இதுவாகும். 

 பஞ்சாபில் இஸ்லாமிய இன மக்கலள ணபரும்பான்லமயாகக் ணகாண்ட ஒரு நகரமான 

மணலரர்காட்லா என்ற நகரமானது அந்த மாநிலதத்ின் 23வது மாவட்டமாக அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

o இது சங்க்ரூர ்என்ற மாவட்டத்திலிருந்து பிரிதண்தடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ணகாரரானா தடுப்பு மருந்துகள் மீதான அறிவுசார ் ணசாதத்ுரிலமயின் வரத்த்கம் 

ணதாடரப்ான அம்சங்கள் மீதான சரவ்ரதச உடன்படிக்லகலய (TRIPS - Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights) தற்காலிகமாக தள்ளுபடி ணசய்வதற்கான இந்தியா மற்றும் 

ணதன் ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு முன்ணமாழிதலுக்கு சீனா ஆதரவு அளிக்க உள்ளது. 

 ஈரான் அரசானது ஒரு மாணபரும் எரிவாயுக் கிணற்லற உருவாக்குவதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தத்லத ஒரு உள்ளுர ்நிறுவனத்தற்கு வழங்கியலதயடுத்து பாரசீக வலளகுடாவில் 

ONGC விரதே் நிறுவனம் கண்டறிந்த பரே்த்-பி என்ற ஒரு எரிவாயுக் கிணற்றின் மீதான 

உரிலமலய இந்தியா இழந்துள்ளது. 

o அந்த நிலலயத்லத ரமம்படுதத்ுவதற்காக ணபட்ரராபாரஸ்் (Petropars) எனும் குழுவுடன் 

ஈரான் அரசு ஒப்பந்தம் ரமற்ணகாண்டுள்ளது. 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் தான் விதிதத் அலனத்து ணகாரரானா கட்டுப்பாடுகலளயும் தளரத்்தி, 

உணவகங்கள், தங்கும் விடுதிகள், திலரயரங்குகள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் 

ரபான்றவற்லற விலரவில் திறப்பதற்கு ரவண்டிய ஒரு அனுமதியிலன வழங்கியுள்ளது. 

o இந்தக் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் இங்கிலாந்து, ரவல்ஸ் மற்றும் ஸ்காட்லாந்தின் 

ணபரும்பாலான பகுதிகள் ஆகிய இடங்களில் தளரவ்ு படுதத்ப் பட்டுள்ளன. 
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 ரகரள அரசானது ஒரு சிறுபான்லம இனதத்ிலனச ் ரசரந்்த அரசியல் தலலவலர 

அம்மாநிலதத்ின் ரதவஸ்வம் அலமசச்ராக (Devaswom ministry) நியமிதத்ு வரலாறு 

பலடதத்ுள்ளது.  

o மூதத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலலவர ் K. இராதாகிருே்ணன் அவரக்ள் புதிய 

அலமசச்ரலவயில்  ரதவஸ்வம் அலமசச்கத்தின் ணபாறுப்பிலன ஏற்க உள்ளார.் 

 இந்திய அரசானது உரங்களுக்கான மானியத்லத மூட்லடக்கு ரூ.1200 என உயரத்த்ி 

உள்ளது. 

o இதற்கு முன்பாக மூட்லடக்கு ரூ.500 என்ற அளவில் மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது, 

எனரவ இதத்ுடன் மானியமானது 140% வலர உயரத்த்ப் பட்டிருக்கின்றது. 

 இராஜஸ்தான் அரசானது மியூரகாரல்மரகாசிஸ் (அ) கருப்புப் பூஞ்லச ரநாயிலனத ்

ணதாற்று ரநாயாக அறிவித்துள்ளது. 

o இராஜஸ்தாலனத் தவிர பல மாநிலங்களிலும் கருப்புப் பூஞ்லச ரநாய்த் ணதாற்று 

பதிவாகியுள்ளது. 

 ஆசிய–பசிபிக் பகுதியிரலரய இரண்டாவது மிகப்ணபரிய காப்பீட்டுத் ணதாழில் நுட்பச ்

சந்லதயாக இந்தியா விளங்குகிறது. 

o இது S&P குரளாபல் மாரக்்ணகட் இன்டலிஜன்ஸ் எனும் அலமப்பின் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் ரம 20 ஆம் ரததியன்று  உலக அளவியல் தினமானது உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

o 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக அளவியல் தினத்தின் கருதத்ுரு, “ஆரராக்கியதத்ிற்கான 

அளவீடு” (Measurement for Health) என்பதாகும். 

 நாசா மற்றும் ஐரராப்பிய விண்ணவளி நிறுவனத்தின் சூரியலனச ் சுற்றி வரும் 

விண்கலமானது சூரியனின் ரமற்பரப்பில் நிகழும் சூரிய ணவடிப்பிலன முதன்முலறயாக 

படம் பிடித்துள்ளது. 

o இந்த ணவடிப்புகளானது ஒளிவட்ட நிலற ணவளிரயற்றம் (Coronal Mass Ejections) எனவும் 

அலழக்கப் படுகிறது. 

 தமிழக அரசானது கருப்புப் பூஞ்லச (மியுரகாரல்மரகாசிஸ்) ரநாயிலன 1897 ஆம் ஆண்டு 

ணதாற்று ரநாய்கள் சட்டதத்ின் கீழ் ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட ரநாயாகப் பட்டியல் இட்டுள்ளது. 

o ஏற்கனரவ ணதலுங்கானா மாநில அரசானது 1897 ஆம் ஆண்டு ணதாற்று ரநாய்கள் 

சட்டத்தின் கீழ் கருப்புப் பூஞ்லச ரநாயிலன ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட ரநாயாகப் 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 பல்லுயிரப்் ணபருக்கதத்ிலனப் பற்றிய ஒரு புரிதலலயும் விழிப்புணரவ்ிலனயும் 

அதிகரிக்க ரவண்டி ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது ரம 22 ஆம் ரததியிலன சரவ்ரதச 

பல்லுயிரப்் ணபருக்க தினமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “நாம் தீரவ்ுகளின் ஓர ்

அங்கமாரவாம்” (We are part of solution) என்பதாகும். 

 அருணாசச்லப் பிரரதசத்லதச ் ரசரந்்த ணசல்வி தஷி யங்ரஜாம் என்பவர ் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் எவணரஸ்ட் சிகரதத்ில் ஏறிய முதல் இந்தியப் ணபண்மணி ஆவார.் 

o இவர ் அருணாசச்லப் பிரரதசத்தின் திராங்க்கிலுள்ள (Dirang) ரதசிய மலலரயற்றம் 

மற்றும் மலலரயற்றம் சாரந்்த விலளயாட்டுப் ரபாட்டிகள் என்ற நிறுவனத்தில் 
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(National Institute of Mountaintering & Allied Sports – NIMAS) பயிற்சி அளிக்கப் ணபற்றார.் 

 ரகாவிட் – 19 ணதாற்றின் மீது ஒரு விலரவான ஆண்டிஜன் எனும் ரசாதலனயிலன 

ரமற்ணகாள்வதற்காக ரகாவிணசல்ஃப் எனும் இந்தியாவின் முதல் சுயப் பரிரசாதலன 

கருவிக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்திடமிருந்து ஒப்புதல் ணபற்று விட்டதாக 

லமரலப் டிஸ்கவரி ணசால்யூசன்ஸ் நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

o இந்தக் கருவிகலள மருந்துக் குறிப்பு எதுவுமின்றி உள்ளூர ் மருந்தகங்களிரலரய 250 

ரூபாய்க்கு வாங்க இயலும்.  

 மாரத்்தா கரம்பு கூரம என்பவர ்ணகன்யாவின் முதல் ணபண் தலலலம நீதிபதி ஆவார.்  

o அந்நாட்டு அரசின் மூன்று பிரிவுகளுள் ஏரதனும் ஒன்றிற்கு தலலலமப் ணபாறுப்பு ஏற்ற 

முதல் ணபண்மணியும் இவரரயாவார.் 

 மத்திய ரிசரவ்்  வங்கி அறிவித்த சில விதிமுலறகலள மீறியதற்காக சிட்டி யூனியன் 

வங்கி, தமிழ்நாடு ணமரக்ன்லடல் வங்கி, அகமதாபாத்தின் நூதன் நாகரிக் சைகாரி வங்கி, 

மற்றும் பூனாவின் ணடய்ம்ணலர ்  லபனான்சியல் சரவ்ீசஸ் இந்தியா லிமிணடட் ஆகியலவ 

மீது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது அபராதம் விதிதத்ுள்ளது. 

 மருத்துவமலன படுக்லககலள இலணயதளம் வாயிலாக முன்பதிவு ணசய்வதற்காக 

‘அம்ரித் வாஹினி’ எனும் ஒரு லகரபசி ணசயலியிலன ஜாரக்்கண்ட் மாநிலம் 

ணதாடங்கியுள்ளது. 

o முதல்வர ் ரைமந்த் ரசாரன் அவரக்ளால் ணதாடங்கப்பட்ட இந்த ‘அம்ரித் வாஹினி’ 

ணசயலியின் மூலம் ஜாரக்்கண்ட்டில் உள்ள ணகாரரானா ரநாயாளிகள் இலணய தளம் 

வாயிலாக மருத்துவமலனகளில் படுக்லககலள முன்பதிவு ணசய்ய இயலும்.  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் லமய வாரியமானது 99,122 ரகாடி ரூபாலய மத்திய அரசிற்கு 

உபரித் ணதாலகயாக வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

o இது மாரச் ் 31 அன்று முடிவலடந்த கணக்குப் பதிவு காலமான 9 மாதங்களுக்கானது 

மட்டுமல்லாமல் அவசரகால இலடயக நிதியிலன 5.50 சதவீதமாக 

லவத்திருப்பதற்கும் அந்த வாரியம் முடிவு ணசய்துள்ளது.  

 ரநபாளத்தின் அதிபரான பிதய்ா ரதவி பண்டாரி அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 22 ஆம் 

ரததியன்று அந்நாட்டின் பிரதிநிதிகள் சலபலயக் கலலத்தார.்  

o அந்நாட்டின் தற்காலிகப் பிரதமரான K.P. சரம்ா ஓலி அவரக்ள் தலலலமயிலான 

அலமசச்ரலவக் குழுவின் பரிந்துலரயின் படி இந்த முடிவானது ரமற்ணகாள்ளப் 

பட்டரதாடு அதற்கான ரதரத்ல் 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாததத்ில் நடத்தப் படும் 

என அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 பீகார ் அரசானது மாநிலம் முழுவதும் ரகாவிட் – 19 ணதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் 

தனிலமப்படுத்தப் பட்டிருக்கும் ரநாயாளிகலள முலறயாக கண்காணிப்பதலன உறுதி 

ணசய்வதற்காக “HIT Covid” எனும் ணசயலிலயத்  ணதாடங்கியுள்ளது. 

o HIT (Home Isolation Tracks) என்பதன் விரிவாக்கம் வீட்டில் தனிலமப்படுத்தப் பட்ரடாலரக் 

கண்காணித்தல் என்பதாகும்.   

 ரகரளாவில் “கிழங்குப் பயிரக்ளின் நாயகன்”  என அன்ரபாடு அலழக்கப்படுகின்ற N.M. 

சாஜி அவரக்ளுக்கு “Conservation of domesticated species” (உள்நாட்டு உயிரினங்கலளப் 

பாதுகாத்தல்) எனும் தனிப் பிரிவில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியப் பல்லுயிரப்் ணபருக்க 

விருதானது வழங்கப் பட்டுள்ளது.   
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o ரமலும் இவர ் புதுணடல்லியிலுள்ள PPV&FR ஆலணயதத்ால் ணதாடங்கப்பட்ட தாவரக் 

குடும்ப இனங்காப்பாளர ் விருது 2015 உட்பட பல மாநில விருதுகலளயும் 

ணபற்றுள்ளார.்  

 இந்தியாவில் காமன்ணவல்த் தினமானது ரம 24 அன்று ணகாண்டாடப் படுகின்றது. 

o ரபரரசு தினம் எனவும் அறியப்படும் இந்த காமன்ணவல்த் தினமானது இந்தியாவில் 

பிரிட்டிே் ஆட்சி நிறுவப் பட்டலதயும் பிரிட்டனின் ஏலனய பிற காலனி ஆட்சிகள் 

நிறுவப்பட்டலதயும் நிலனவு கூறுகிறது. 

 ரகாவிட்-19 ணதாற்று இருக்கிறதா என ரசாதித்து ஒரு நிமிடதத்ிற்குள்ரளரய துல்லியமான 

முடிவுகலள அளிக்கும் ரகாவிட் சுவாசப் பரிரசாதலனக்கு சிங்கப்பூர ்அரசானது ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

o இந்தப் பரிரசாதலன முலறயானது Breathonix எனப்படும் ஒரு புத்தாக்க 

நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 

 அனா எனப்படும் துலண ணவப்பமண்டலப் புயலானது ணபரம்ுடா பகுதியில் மலழப் 

ணபாழிலவ ஏற்படுதத்ியலதத் ணதாடரந்்து அட்லாண்டிக் ணபருங்கடலினூரட வடகிழக்கு 

ரநாக்கி நகரவ்தாக மியாமியில் உள்ள ரதசிய சூறாவளி லமயம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

o எனரவ இந்தப் பருவதத்ின் முதல் புயலாக ணபயரிடப்பட்ட இந்த அட்லாண்டிக் 

புயலானது நிலப் பகுதிக்கு எவ்வித ரசதமும் ஏற்படுதத்ாமல் விலரவில் கலலந்து 

விடும்.  

 “India and Aisan Geopolitics : The Past, Present” என்று தலலயிடப்பட்ட ஒரு புத்தகதத்ிலன 

சிவசங்கர ்ரமனன் அவரக்ள் எழுதியுள்ளார.்  

o இவர ்பிரதமரின் முன்னாள் ரதசியப் பாதுகாப்பு ஆரலாசகரும் ணவளியுறவுத் துலறச ்

ணசயலாளரும் ஆவார.் 

 “Nehru, Tibet and China” என்று தலலப்பிடப்பட்ட ஒரு புத்தகத்திலன அவ்தார ் சிங் பசீன் 

அவரக்ள் எழுதியுள்ளார.் 

o இப்புத்தகத்தில் 1949 முதல் 1962 ஆம் ஆண்டு வலர நலடணபற்ற இந்திய சீனப் ரபார ்

வலரயிலான நிகழ்வுகலளயும் அதனால் ஏற்பட்ட விலளவுகலளயும் பற்றி கூரந்்து 

ஆராயப் பட்டுள்ளது.  

 உலகப் பாரம்பரியத் தளக் குறியீட்லடப் ணபறுவதற்காக தனது மாநிலதத்ின் 14 

ரகாட்லடகளின் ணபயரக்ள் அடங்கிய ஒரு தற்காலிகப் பரிந்துலர ணதாடர ் வரிலசப் 

பட்டியலல மகாராே்டிர அரசானது தயாரித்துச ்சமரப்்பிதத்ுள்ளது.  

o இலவ ரபே்வா ஆட்சிக் காலத்லத (அ) மராதத்ியர ் மற்றும் முகலாயரக்ளுக்கு 

இலடயிலான ரபாரக்லளக் குறிப்பதாக இருப்பரதாடு, அதில் சில ரகாட்லடகள் 

மராத்திய வீரரக்ளுக்கான கடற்பலட (அ) இராணுவத் தளங்களாகவும் விளங்கின.  

 ஃரபாரப்்ஸ் நிறுவனமானது அதிக சம்பளம் வாங்கும் பத்து விலளயாட்டு வீரரக்ளின் 

வருடாந்திரப் பட்டியலல ணவளியிட்டுள்ளது.  

o UFC அணியின் நட்சதத்ிர வீரரான ரகாணனர ் ணமக்கிரிகர ் (Conor McGregor) என்பவர ்

கடந்த ஆண்டில் 180 மில்லியன் டாலர ்ணதாலகலயச ்சம்பளமாகப் ணபற்று கால்பந்து 

விலளயாட்டு விரரக்ளான லிரயாணனல் ணமஸ்ஸிலயயும் (130 மில்லியன் டாலர)் 

கிறிஸ்டியாரனா ணரானால்ரடாலவயும் (120 மில்லியன் டாலர)் வீழ்த்தி உலகிரலரய 

அதிகளவு சம்பளம் வாங்கும் விலளயாட்டு வீரர ்எனும் ணபருலமலயப் ணபற்றுள்ளார.் 
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 அதண்லடிரகா மாட்ரிட் (Atletico Madrid) அணியானது ரியல் மாட்ரிட் அணிலயத ்

ரதாற்கடிதத்ு லா லிகா கால்பந்துப் ரபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்திலன ணவன்று உள்ளது. 

o லூயிஸ் சுவாணரே் என்பவர ் 2-1 என்ற ரகால்  கணக்கில் ரியல் வல்லாரடாலிட்லட 

ரதாற்கடிதத்ு தமது அணிக்கு ணவற்றிலய ஈட்டித் தந்தார.்  

 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணமானது ரம 26 ஆம் ரததியன்று நிகழ்ந்தது. 

o சூப்பர ் மூன், சந்திர கிரகணம் மற்றும் இரத்த நிற நிலவு (Blood Moon) ரபான்ற 

அலனத்தும் ஒரர ரநரத்தில் நிகழ்ந்ததால் இது சிறப்பு சந்திர நிகழ்வாக (Super Lunar 

Event) கூறப் படுகிறது.  

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றினாலும் அதன் இரண்டாவது அலலயினாலும் இந்தியாவில் 

ஏற்பட்ட இறப்புகளின் எண்ணிக்லக 3 லட்சத்லதத் தாண்டியுள்ளது. 

o இதத்ுடன் அணமரிக்கா மற்றும் பிரரசில் ஆகிய நாடுகளின் வரிலசயில் இந்த 

எண்ணிக்லகலயக் கடந்த மூன்றாவது நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது.  

 வின்ரடாஸ் 10 ணமன்ணபாருளின் சில பதிப்புகளில் இன்டரண்நட் எக்ஸ்ப்ரளாரர ் 11 எனும் 

கணினி  உலாவிகள் (Browser) 2022 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 15 ஆம் ரததி முதல் ணசயல்படாது என 

லமக்ரராசாஃப்ட் நிறுவனம் சமீபதத்ில் அறிவித்துள்ளது. 

o இருப்பினும் இன்டரண்நட் எக்ஸ்ப்ரளாரலரச ் சாரந்்த இலணயதளங்கள் மற்றும் 

ணசயலிகள் 2029 ஆம் ஆண்டு வலர “New Microsoft Edge” எனும் ணசயல்முலறயில் 

இயங்கும் என அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 25 முதல் ரம 31 வலர 

சுயராஜ்ஜியமற்ற பிராந்திய மக்களுடனான சரவ்ரதச ஒற்றுலம வாரதத்ிலன (International 

Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories) அனுசரிக்கிறது. 

o ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் சாசனதத்ின் படி, சுயராஜ்ஜியமற்ற பிராந்தியங்கள் 

என்பது மக்கள் முழு அளவிலான சுயராஜ்ஜியத்லத அலடயாத பிராந்தியங்கள் ஆகும். 

 நாய்களிடமிருந்து ரதான்றியிருக்கலாம் என நம்பப்படும் CCoV-HuPn-2018 எனும் புதிய 

வலக ணகாரரானா லவரசானது 2017-2018 ஆம் ஆண்டில்  நிரமானியா ரநாய் 

சிகிசல்சக்காக ரவண்டி மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்த சில 

ரநாயாளிகளிடம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

o இது ஒரு ரநாய்க் கிருமி என உறுதி ணசய்யப்பட்டால் மனிதனில் ரநாலய உண்டாக்கக் 

கூடிய தனிதத்ுவம் வாய்ந்த எட்டாவது ணகாரரானா லவரஸ் வலகயாக இது இருக்கும். 

 ைரியானாவின் முதலலமசச்ரான மரனாகர ் லால் கட்டார ் அவரக்ள் ‘சஞ்சீவனி 

பரிரயாஜனா’ எனும் திட்டத்லதத் ணதாடங்கி லவதத்ார.் 

o கிராமப்புறப் பகுதிகளில் ரலசானது முதல் மிதமான அறிகுறிகலள உலடய மக்கள் 

தங்கள் வீட்லட விட்டு ணவளிரயறி மருதத்ுவமலனக்குச ்ணசல்லாமரலரய விலரவான 

மருத்துவ ரசலவகலளப் ணபறுவதற்கு இந்த முன்ணனடுப்பானது வழிவலக ணசய்யும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பில்ரபாரட்ு இலச விருதுகள் ரம 23 ஆம் ரததியன்று 

நிலறவலடந்தது. 

o இந்த ஆண்டு BTS இலசக் குழுவானது முன்னணி இரட்லட/குழு, விற்பலனயில் 

முன்னணியிலுள்ள பாடல் கலலஞர,் முன்னணி சமூக கலலஞர ் மற்றும் 

விற்பலனயில் முன்னணியிலுள்ள பாடல் ரபான்றவற்றிற்குப் பரிந்துலரக்கப் பட்டு 

அந்த நான்கு விருதுகலளயும் ணவன்றது. 
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 பருவநிலல மாற்றம், காட்டுத் தீ மற்றும் புயல்கள் ரபான்ற இடரக்லளத் தணிப்பதில் 

உதவும் ஒரு புதிய புவி அலமப்பு ஆய்வகதத்ிலன நாசா அலமதத்ுள்ளது. 

o இது நிகழ் ரநர ரவளாண்லமக்கும் உதவியாக இருக்கும். 

 பாரனசியா பரயாணடக் (இந்திய மருந்து உற்பதத்ியாளர)் நிறுவனமானது ரே்ய ரநரடி 

முதலீட்டு நிதியதத்ுடன் இலணந்து இந்தியாவில் ஸ்புட்நிக் V ணகாரரானா தடுப்பு 

மருந்தின் உற்பத்திலயத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

o பாரனசியா மற்றும் ரே்ய ரநரடி முதலீட்டு நிதியம் ஆகியலவ இந்தியாவில் ஓர ்

ஆண்டிற்கு 100 மில்லியன் அளவிலான ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்துகலள உற்பதத்ி 

ணசய்வதற்கான தங்களது திட்டத்லத அறிவிதத்ுள்ளன. 

 இஸ்ரரலியப் பிரதமர ்ணபஞ்சமின் ணநதன்யாகு அவரக்ள் அந்நாட்டின் உளவு அலமப்பான 

ணமாசாட்டின் புதிய தலலவராக ரடவிட் பாரன்ியா அவரக்லள நியமித்துள்ளார.்   

o முன்னாள் ணநடுங்கால ணமாசாட் இயக்குநரான பாரன்ியா அவரக்ள் ரயாஷி 

ரகாணைலனயடுதத்ு இஸ்ரரலின் உளவு அலமப்பினுலடயத் தலலவராகப் 

ணபாறுப்ரபற்க உள்ளார.் 

 சிரியாவில் சமீபத்தில் நலடணபற்ற அதிபர ் ரதரத்லானது பதத்ு வருடதத்ிற்கு முன்பு 

சிரியாவில் ரபாராக உருமாறிய கிளரச்ச்ிலயத் ணதாடரந்்து நலடணபற்ற இரண்டாவது 

ரதரத்லாகும்.  

o சமீபதத்ிய ரதரத்லிலும் அதிபர ் பசார-்அல் ஆசாத ் அவரக்ள் நான்காவது முலறயாக 

ரதரந்்ணதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 மாநிலதத்ில் ணபாலிவுறு (நவீன) சலமயலலறத ் திட்டதத்ிலன அமல்படுதத்ுவதற்கான 

வழிமுலறகலளயும் பரிந்துலரகலளயும் உருவாக்குவதற்கு ரவண்டி ணசயலரந்ிலல குழு 

ஒன்று அலமக்கப்படும் என ரகரள முதல்வர ்அறிவித்துள்ளார.் 

o இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள ணபண்களுக்கு அவரக்ளது 

சலமயலலறலயப் புதுப்பிப்பதற்காக ரவண்டி கடன் வழங்கப்படும். 

 வாகனங்கள் காதத்ிருக்கும் ரநரதத்ிலன ஒரு வாகனத்திற்கு 10 விநாடிகள் எனக் 

குலறக்குமாறு சுங்கச ் சாவடிகளுக்கு இந்திய ரதசிய ணநடுஞ்சாலல ஆலணயம் சில 

வழிமுலறகலள வழங்கியுள்ளது. 

 இமாசச்லப் பிரரதசதத்ின் மாண்டியிலுள்ள இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் 

(Indian Institute of Technology, Mandi) ஆராய்சச்ியாளரக்ள், ணகாரரானா லவரசினுலடய 

முக்கியப் புரத அலமப்பின் ஒரு பகுதிலய ணவளிக் ணகாணரந்்து உள்ளனர.் 

o ணகாரரானா லவரசினுலடய புரத அலமப்பானது, ரகாவிட்-19 ணதாற்றுரநாயில் அதன் 

ணசயல்பாடு மற்றும் ரநாயின் பரவல் மற்றும் தீவிரத்தன்லமயில் அதன் பங்கு 

ஆகியவற்லறப் புரிந்து ணகாள்ளவும் லவரஸ் எதிரப்்பு சிகிசல்ச முலறகலள 

உருவாக்கவும் உதவுகிறது. 

 சரவ்ரதச ஐக்கிய நாடுகள் அலமதிகாப்புப் பலடயினர ்தினமானது ஒவ்ரவார ்ஆண்டும் 

ரம 29 ஆம் ரததியன்று கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “நீடிதத் அலமதிக்கான பாலத : அலமதி 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான இலளஞரக்ளின் சக்திலய வலுப்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

 உலக இலரயகக் குடலியவியல் அலமப்பினால் (World Gastro Enterology Organisation – WGO) 

ணதாடங்கப்பட்ட உலக ணசரிமான ஆரராக்கிய தினமானது மக்கள் எதிரண்காள்ளும் 
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ணசரிமான ரநாய் (அ) ரகாளாறு குறிதத்ு அவரக்ளிலடரய ஒரு விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்ும் ரநாக்கில் ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் ரம 09 ஆம் ரததியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

o இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “உடல் பருமன்: நடப்பிலிருக்கும் ஒரு 

பரவலான ரநாய்” என்பதாகும். 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் ரசமிப்பு குறிதத் ஆராய்சச்ிக்காக, 

பாரத் ரதன்ா விருது ணபற்ற ரபராசிரியர ் C.N.R. ராவ் அவரக்ளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டின் 

சரவ்ரதச ENI விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

o ரபராசிரியர ் C.N.R. ராவ் அவரக்ள் மனித குலத்திற்குப் பயன்தரும் வலகயில் 

லைட்ரஜன் ஆற்றல் ஒன்லறரய ஒரர ஒரு ஆற்றல் மூலமாக மாற்றுவதற்கான 

ஆராய்சச்ியில் ஈடுபட்டுள்ளார.் 

 ரகாவிட்-19 லவரலச சமநிலலப்படுதத்ும் ஓரின நகல் ரநாய் எதிரப்்ணபாருள் சிகிசல்ச 

(ZRC – 3308) முலறயிலன மருத்துவச ்ரசாதலனக்கு உட்படுதத்ுவதற்கு இந்தியத் தலலலம 

மருந்துக் கட்டுப்பாடு அலமப்பிடம் (DGCI) ஒப்புதல் ரகாரி உள்ளதாக லசடஸ் ரகடிலா 

நிறுவனம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

o இத்தலகய ஓரின நகல் ரநாய் எதிரப்்ணபாருள் சிகிசல்ச முலறலய உருவாக்கிய ஒரர 

இந்திய நிறுவனம் லசடஸ் ரகடிலா ஆகும். 

 பிரான்சு நாட்டின் அதிபர ்இமானுரவல் மாக்ரான் அவரக்ள் 1994 ஆம் ஆண்டு நலடணபற்ற 

ருவாண்டா இனப்படுணகாலலயில் பிரான்சின் பங்கு இருந்தலத உறுதி ணசய்து அதற்காக 

ரவண்டி மன்னிப்பிலனயும் ரகாரியுள்ளார.்  

o இந்த இனப்படுணகாலலயில் ணகால்லப்பட்ட 2,50,000 ரபரின் உடல்கள் புலதக்கப் 

பட்டிருக்கும் கிகாலி இனப்படுணகாலல நிலனவிடத்தில் ஆற்றிய உலரயில் அவர ்

இதலனக் கூறினார.்  

 எலான் மஸ்க் தலலலமயிலான ஸ்ரபக்ஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது ஃபால்கன் 9 

ராக்ணகட்டின் முதல்நிலல உந்திகளின் உதவியுடன் 60 ஸ்டாரல்ிங்க் அகண்ட 

அலலவரிலச (Broad Band) ணசயற்லகக் ரகாள்கலள விண்ணில் ஏவி அவற்லறச ் சுற்று 

வட்டப் பாலதயில் நிலல நிறுத்தியுள்ளது. 

o இந்தச ் ணசயற்லகக் ரகாள்கள் அணமரிக்காவின் ஃபுரளாரிடாவிலுள்ள 40 என்ற 

விண்ணவளி ஏவுதள வளாகதத்ிலிருந்து ஏவப்பட்டன. 

 ஆன்டி ணஜசி என்பவர ்அரமசானின் தலலலம நிரவ்ாக இயக்குநராக அதிகாரப் பூரவ்மாக 

ணபாறுப்ரபற்க உள்ளார.் 

o அரமசானின் இலணயதள ரசலவயின் தற்ரபாலதய தலலலம நிரவ்ாக இயக்குநராக 

இருக்கும் ஆன்டி ணஜசி அவரக்ள் ணஜஃப் ணபரசாசிலனயடுதத்ு பிப்ரவரி மாதத்தில் 

நிறுவனதத்ின் தலலலம நிரவ்ாகப் ணபாறுப்லப ஏற்க உள்ளார.் 

 கலலசாரந்்த வரலாற்று ஆசிரியரும் அருங்காட்சியக ரமற்பாரல்வயாளருமான லாரன்ஸ் 

ணடஸ் காரஸ்் அவரக்ள் லூவ்ரர என்ற அருங்காட்சியகதத்ின் 228 ஆண்டு கால 

வரலாற்றிரலரய அதன் தலலவராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் ணபண்மணி ஆவார.் 

o லூவ்ரர அருங்காட்சியகமானது பிரான்சின் பாரசீிலுள்ள உலகின் மிகப்ணபரிய கலல 

அருங்காட்சியகமாகும். 

 

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


                   
 

24 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

“பைரசொல்” திட்டம் 

 ணசன்லனயில் ஒருங்கிலணந்த சூரிய ஆற்றல் உலரத்்தி மற்றும் ணவப்பத்தாற்பகுப்பு 

ரசாதலன ஆலலக்கான (Pyrolysis pilot plant) அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

 இசர்சாதலன ஆலலயானது இந்ரதா-ணஜரம்ானிய  திட்டமான “லபரரசாலின்” ஓர ்

அங்கமாகும். 

 இத்திட்டம் இந்ரதா-ணஜரம்ானிய அறிவியல் & ணதாழில்நுட்ப லமயத்தினால் CSIR-CLRI 

நிறுவனதத்ிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் திறன்மிகு  நகரங்களிலும் மற்ற நகரப்்புற லமயங்களிலும் நகரப்்புற கரிமக் 

கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர ் கசடுகலள உயிரிக் கரிமப் ணபாருட்களாகவும் (Biochar) 

ஆற்றலாகவும் மாற்றுவதற்கான ணதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ிக்கு இதத்ிட்டம் வழி வகுக்கும். 

 

முை்ைரிமாணத்தில் அெச்ிடை்ைட்ட வீடு 

 மத்திய நிதி அலமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் ணசன்லனயின் இந்திய 

ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ள முப்பரிமாணத்தில் 

அசச்ிடப்பட்ட முதல் வீட்டிலனத் திறந்து லவதத்ார.் 

 இந்த வீடானது முப்பரிமாண அசச்ிடல் (3D Printed) ணதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்திக் 

கட்டப் பட்டது. 

 இந்த வீடு ணவறும் 5 ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 

 ணசன்லனயிலுள்ள இந்தியத் ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் முன்னாள் 

மாணவருலடய ரகாட்பாட்டின் அடிப்பலடயில் ‘TVASTA Manufacturing Solutions’ எனும் 

நிறுவனதத்ினால் இந்த வீடு கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 

 முப்பரிமாண அசச்ிடல் முலற என்பது டிஜிட்டல் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் முப்பரிமாணப் 

ணபாருட்கலள உருவாக்கும் ஒரு ணசயல்முலறயாகும்.  

 

 

காவல் கரங்கள் 

 ணசன்லனயில் 'காவல் கரங்கள்' என்ற புதிய ஒருங்கிலணந்த திட்டத்லத காவல்துலற 

ஆலணயர ்மரகே்குமார ்அகரவ்ால் துவக்கி லவதத்ார.் 
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 சாலலகளில் ஆதரவின்றி தவிக்கும் முதிரயார,் ணபண்கள், சிறுவாக்ள், மனநலம் 

பாதிக்கப்பட்டவாக்லள மீட்டு, அவாக்ளுக்குத் ரதலவயான உதவிகலளச ் ணசய்யும் 

வலகயில் காவல் கரங்கள் என்ற புதிய திட்டத்லத ணசன்லனப் ணபருநகர காவல்துலற 

ணதாடங்கி உள்ளது. 

 

15வது ெட்டமன்றம் தமிழக ஆளுநரால் கபலை்பு   

 2021 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் 03 ஆம் ரததியன்று பிற்பகல் முதல், முதலலமசச்ர ் திரு. 

எடப்பாடி பழனிசச்ாமி மற்றும் அவரின் அலமசச்ரக்ள் குழுவானது ராஜினாமா 

ணசய்வதற்கு அளித்த ஒரு கடிதத்திலன தமிழக ஆளுநர ்ஏற்றுக் ணகாண்டுள்ளார.் 

 இருப்பினும், மாற்று ஏற்பாடுகள் ணசய்யப்படும் வலர அப்ணபாறுப்லபத் ணதாடருமாறு திரு. 

எடப்பாடி K. பழனிசச்ாமி அவரக்லளயும் அவருலடய அலமசச்ரலவலயயும் ஆளுநர ்திரு. 

புரராகித் அவரக்ள் ரகட்டுக் ணகாண்டார.் 

 15வது (2016-21) தமிழகச ் சட்டமன்றத்திலன 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 03 அன்று ஆளுநர ்

கலலதத்ு உதத்ரவிட்டுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு அபமெெ்ரபவ 2021 
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 தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் புரராகித் அவரக்ள் திராவிட முன்ரனற்றக் கழகத்தின் 

தலலவரான மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்லள 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 05 அன்று தமிழக 

முதல்வராக நியமனம் ணசய்தார.் 

 ரமலும், புதிய தமிழக அலமசச்ரலவயிலன அலமக்கவும் 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 07 அன்று 

ணசன்லனயிலுள்ள ராஜ் பவனில் பதவிரயற்பு விழாவிலன நடத்தவும் ஆளுநர ்அவருக்கு 

அலழப்பு விடுதத்ார.் 

 மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் தனது அலமசச்ரலவயில் அங்கம் வகிக்க உள்ள 34 

அலமசச்ரக்ளின் ஒரு பட்டியலலயும் ணவளியிட்டுள்ளார.் 

 அலமசச்ரக்ளின் ணபயரக்ளும் அவரக்ளுக்கான துலறகளின் ணபயரக்ளும் ஆளுநரின் 

ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டு அதற்கு ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

முதல்வர் ஸ்டாலின் அவரக்ளுபடய முதல் 5 அரொபணகள் 

 ணகாரரானா லவரஸ் ணபருந்ணதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுத் தவிதத்ு வரும் மக்களுக்கு 

நிவாரணமளிக்கும் வலகயில் தமிழக மாநில முதல்வர ் மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் 5 

அரசாலணகளில் லகணயழுத்திட்டுள்ளார.் 

 ணபருந்ணதாற்று காலங்களில் மக்களுக்கு சில நிவாரணங்கள் வழங்குவதற்காக இந்த 

மாநிலதத்ில் அரிசி குடும்ப அட்லட லவதத்ுள்ள அலனத்து குடும்பங்களுக்கும் 4000 

ரூபாய் வழங்கப் படும். 

 அந்த 4000 ரூபாயில் 2000 ரூபாயானது ரம மாதத்திலிரலரய வழங்கப்பட்டு, மீதமுள்ள 

ணதாலகயானது பின்னர ்வழங்கப்படும். 

 ஆவின் பால் விலலயானது லிட்டர ்ஒன்றுக்கு மூன்று ரூபாய் குலறக்கப்படும். 

 ரம 8 ஆம் ரததி முதல் தமிழக அரசினால் இயக்கப்படும் ரபருந்துகளில் (சாதாரணக் 

கட்டணப் ரபருந்துகள்), பணி புரியும் மகளிர ் மற்றும் மாணவியர ் உள்ளிட்ட அலனதத்ு 

மகளிரும் இலவசமாகப் பயணம் ணசய்யலாம். 
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 தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்த 100 நாட்களுக்குள் மக்களின் பல்ரவறு பிரசச்ிலனகளுக்குத் தீரவ்ு 

வழங்கப்படும் எனும் வாக்குறுதிலய நிலறரவற்றும் வலகயில் அதற்காக ஒரு புதிய 

துலறயானது உருவாக்கப்படும். 

 தனியார ் மருதத்ுவமலனகளில் ரமற்ணகாள்ளப்படும் ணகாரரானா சிகிசல்சக்கான 

ணசலவுகள் அலனத்தும் முதலலமசச்ரின் சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 

ணகாண்டு வரப்பட்டு அந்த மருதத்ுவமலனகளுக்கு மாநில அரரச கட்டணத்திலனச ்

ணசலுத்தும்.  

 

 

பெசலாபிஸ் தீைக்கி 

 இந்திய இருவாழ்விகள் உயிரியல் (herpetologist) வல்லுநரான தீபக் வீரப்பனின் நிலனவாக 

சிறிய பாம்பு ஒன்றிற்கு லசரலாப்ஸ் தீபக்கி என ணபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 மரதத்ில் வாழும் பாம்பு இனங்கலளப் பட்டியலிடுவதற்காக லசரலாலபரன எனப்படும் 

ஒரு புதிய துலணக் குடும்பத்லத உருவாக்குவதில் அவர ் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காக 

இந்தக் ணகௌரவமானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இனதத்ிற்குப் ணபயரிடுவதற்குப் பரிந்துலரக்கப்பட்ட ணபயர ்“தீபக்கின் ைரப் பாை்பு” 

என்பதாகுை்.  

 மசகலாபிஸ் தீபக்கி என்பது சவறுை் 20 சச.மீ. நீளமுள்ள ஒளிருை் சசதில்கமளயுமடை ஒரு 

சிறிை பாை்பு வமகைாகுை். 

 இந்த பாை்பு இனைானது கன்னிைாகுைரியின் சதன்னந் கதாப்புகளில் காணப் படுகிறது. 

 இந்த பாை்பு இனைானது தமிழ்நாட்மடப் பூரவ்ீகைாகக் சகாண்டது எனவுை் கைற்குத் 

சதாடரச்ச்ி ைமலயின் சதற்குப் பகுதியின் சில இடங்களிலுை் இமவக் காணப் 

படுவதாகவுை் கூறப்படுகிறது.  

 இமவ வறண்டப் பகுதிகளிலுை் அகத்திை ைமலமைச ் சுற்றியுள்ள தாழ் உைரப் 

பகுதிகளிலுை் காணப் படுகின்றன.  

 

சகாவிட் – 19 கட்டுை்ைாட்டுக் கட்டபள பமயம் 

 ரகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுக் கட்டலள லமயமாக (War Room) ணசயல்பட உள்ள 

ஒருங்கிலணந்த கட்டுப்பாட்டுக் கட்டலள லமயதத்ினுலடய (Unified Command Centre – UCC) 

ஆறு முதன்லம அலுவலரக்ளின் ணபயரக்லள தமிழக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 வழிகாட்டு ணநறிமுலறகளுக்கான நிரவ்ாக இயக்குநர ் தரரே் அகமத் அவரக்ள் UCC 
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லமயதத்ின் தலலலமப் ணபாறுப்பிலனயும் கட்டலள லமயதத்ினுலடய ஒட்டுணமாதத் 

ஒருங்கிலணப்பிற்கானப் ணபாறுப்பிலனயும் ஏற்க உள்ளார.் 

 தமிழ்நாடு குடிலமப் பணிகள் ஆலணயத்தின் ணசயலரான K. நந்தகுமார ்அவரக்ள் மாநில 

அளவிலான ஆக்சிஜன் கண்காணிப்பு மற்றும் அவசரகாலத் ரதலவகலளப் பூரத்த்ி 

ணசய்தல் ஆகியவற்றுக்கான முதன்லம அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 திரு. நந்தகுமார ் அவரக்ள் தமிழ்நாடு மருதத்ுவ கருவிகள் வழங்கீட்டுக் கழகதத்ுடன் 

இலணந்து அரசு மற்றும் தனியார ்மருதத்ுவமலனகளில் நிலவும் திரவ ஆக்சிஜன் ரதலவ 

ணதாடரப்ான அலனதத்ுப் பிரசச்ிலனகலளயும் எதிர ்ணகாள்வார.் 

 கூடுதல் ஆட்சியரான (வளரச்ச்ி) டாக்டர.் S. உமா அவரக்ள் அரசு மற்றும் தனியார ்

மருத்துவமலனகளில் படுக்லக வசதிகளின் மீதான ரமலாண்லம விவகாரதத்ிலனக் 

கண்காணிப்பதற்கான தலலலம அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டு உள்ளார.்  

 TANGEDCO (Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited) அலமப்பின் இலண 

நிரவ்ாக இயக்குநரான டாக்டர ்S. வினீத ்அவரக்ள் ணசன்லன மற்றும் அதலனச ்சுற்றியுள்ள 

அலனத்துப் பதிவு ணசய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு ணசய்யப்படாத தனியார ்

மருத்துவமலனகலள ரநரில் ணசன்று ஆய்வு ணசய்யும் பணிகலள ரமற்ணகாள்வார.்  

 ரவலூரின் துலண ஆட்சியரான R. ஐஸ்வரய்ா மற்றும் திருவள்ளூரின் ஆட்சியரான 

அனாமிகா ரரமே் ஆகிரயார ்இவருக்கு உதவிகரமாக இருப்பர.்  

 ணசன்லன மற்றும் அதலனச ் சுற்றியுள்ளப் பகுதிகளிலுள்ள முக்கிய அரசு மருதத்ுவக் 

கல்லூரிகள் (பிரதத்ிரயக ரகாவிட் – 19 மருதத்ுவமலனகள்) மற்றும் இதர பிரத்திரயக 

ரகாவிட் – 19 மருத்துவமலனகள் ஆகியவற்லறக் கண்காணிக்கும் பணிகலள TIDCO (Tamil 

Nadu Industrial Development Corporation) அலமப்பின் நிரவ்ாக இயக்குநரான K.P. 

காரத்த்ிரகயன் அவரக்ள் ரமற்ணகாள்வார.்  

 கட்டுப்பாட்டுக் கட்டலள லமயத்தின் தரதத்ிலனப் பராமரித்தல் மற்றும் அதன் 

ரசலவகள் திறம்பட கிலடக்கப் ணபறச ்ணசய்வதற்கான பணிகலள TANFINET அலமப்பின் 

ணபாது ரமலாளரான R. அழகுமீனா அவரக்ள் ரமற்ணகாள்வார.் 

 

முக்கிய நியமனங்கள் – தமிழ்நாடு   

 இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐ.ஏ.எஸ்) அதிகாரியான V. இலறயன்பு அவரக்ள் தமிழக தலலலமச ்

ணசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 நூறு நாட்களுள் மக்களின் குலறகளுக்குத் தீரவ்ு வழங்குவதற்கான நடவடிக்லககலள 

ரமற்ணகாள்வதற்காக அலமக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்புப் பிரிவின் தலலவராக இந்திய ஆட்சிப் 

பணி அதிகாரியான சில்பா பிரபாகர ் சதீே் அவரக்லள தி.மு.க அரசானது நியமிதத்ு 

உள்ளது.  

 1993 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிப்பணி அதிகாரிகள் குழுலவச ் ரசரந்்த மூதத் ஐ.ஏ.எஸ். 

அதிகாரியான ககன்தீப் சிங் ரபடி அவரக்ள் ணசன்லன மாநகராட்சி ஆலணயராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 R. சண்முக சுந்தரம் அவரக்ள் தமிழ்நாட்டின் புதிய தலலலம வழக்குலரஞராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.்  

 இவர ் 1996 முதல் 2001 ஆம் ஆண்டு வலர மாநிலத்தின் அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞராக 

பணியாற்றிய மூதத் வழக்கறிஞராவார.் 
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நான்கு புதிய செயலாளரக்ள் 

 முதலலமசச்ர ்மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ளுலடய புதிய ணசயலாளரக்ளாக, தமிழக அரசானது 

நான்கு இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகலள நியமித்துள்ளது. 

 அந்த நான்கு அதிகாரிகள் 

o ணதால்லியல் துலற ஆலணயரான T. உதயசச்ந்திரன், முதன்லமச ்ணசயலாளர,் 

o தமிழ்நாடு மருதத்ுவ ரசலவக் கழகத்தின் ரமலாண்லம இயக்குநரான P. உமாநாத், 

இரண்டாம் ணசயலாளர,் 

o அருங்காட்சியங்களின் ஆலணயரான M.S. சண்முகம், மூன்றாம் ணசயலாளர ்

மற்றும்  

o ணதாழில்துலற ஆலணயர ்மற்றும் ணதாழில் துலற மற்றும் வரத்த்க இயக்குநரான 

அனு ஜாரஜ்், நான்காம் ணசயலாளர ்ஆவர.்  

  

16வது தமிழக ெட்டெபை 

 16வது தமிழக சட்டசலபயின் முதல் கூட்டமானது ரம 11 ஆம் ரததியன்று கூட்டப் பட்டது. 

 புதிதாக ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்ட 234 சட்டசலப உறுப்பினரக்ளுக்குத் தற்கால அலவத ்

தலலவரான (Pro tem speakers) K. பிசச்ாண்டி அவரக்ளால் பதவிப் பிரமாணம் ணசய்யப் 

பட்டது. 

 அலவத் தலலவர ் பதவிக்காக தி.மு.க.வின் மூதத் உறுப்பினரான அப்பாவு அவரக்ள் 

ரதரந்்ணதடுக்கப் பட்டு உள்ளார.்  

 தி.மு.க.வின் K. பிசச்ாண்டி அவரக்ள் துலண சபா நாயகர ் பதவிக்குப் பரிந்துலரக்கப் 

பட்டுள்ளார.்   

 

 

ெை்சடாலூசெை்ஸ் நீல்கிரிசயன்சிஸ் 

 இது ரகாயம்புதத்ூரின் ஆலனக்கட்டி மலலகளில் சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு 

ணமலிதான ஆசிய அரலண வலகயின் புதிய இனமாகும்.  

 இது கடந்த ஆயிரமாண்டுகளில் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட மூன்றாவது அரலண 

இனமாகும்.  

 மணற்பழுப்பு நிறதத்ில் காணப்படுகின்ற மற்றும் ஊரவ்ன இனத்லதச ் ரசரந்்த இலவ 

ணவறும் 7 ணச.மீ. அளரவ உலடய ணமல்லிய உடலலக் ணகாண்டதாகும்.  
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 ணபரும்பாலான அரலணகள் பகல் மற்றும் இரவு ஆகிய இரு ணபாழுதுகளிலும் காணப் 

படுவரதாடு விேமற்ற தன்லமலயயும் ணகாண்டலவயாகும். 

 இலவ கலரயான்கள், சிறுவண்டுகள் மற்றும் சிறு சிலந்திகள் ரபான்ற பூசச்ிகலள 

உண்ணுகின்றன. 

 இலவ தற்ரபாது ஒரு பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாக (vulnerable species) வலகப்படுதத்ப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

பீமா மூங்கில் 

 ரகாயம்புதத்ூரிலுள்ள தமிழ்நாடு ரவளாண் பல்கலலக்கழகமானது பீமா மூங்கிலலக் 

ணகாண்டு தனது வளாகத்திற்குள்ரளரய ஒரு “ஆக்சிஜன் பூங்காலவ” அலமத்துள்ளது.  

 பீமா மூங்கிலானது பாம்புசா பல்கூவா எனும் அதிக உயிரி ணபாருட்கலள வழங்குகின்ற 

மூங்கில் இனதத்ிலிருந்துத் ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்ட ஒரு உயர ் ரக மரபாரந்்த மூங்கில் 

ணசடியாகும்.  

 இந்த மூங்கிலானது எந்த விலதலயயும் வழங்காமலும் பல ஆண்டுகளுக்கு மடியாமலும் 

வளரந்்து ணகாண்ரட இருக்கும்.  

 இந்த இனமானது காரப்ன்லட ஆக்லசடு உமிழ்விலனத் தணிக்கும் ஒரு சிறந்த ‘காரப்ன் 

மடு’ (காரப்ன் ஈரப்்பு) ஆகும்.  

 4 ஆண்டுகளான பீமா மூங்கில் மரங்களால் ஆண்ணடான்றிற்கு 400 கிரலா காரப்ன்லட 

ஆக்லசட் வலர உள்ளிழுதத்ுக் ணகாள்ள முடியும். 

 ணசழிதத்ு வளரந்்த ஒரு பீமா மூங்கில் மரமானது ஆண்ணடான்றிற்கு 300 கிரலா ஆக்சிஜலன 

ணவளியிடும்.  
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பிளாட்டிசெை்ஸ் ச ாசெை்பி 

 சரவ்ரதச ஆராய்சச்ிக் குழு ஒன்று தமிழ்நாட்டின் தூதத்ுக்குடி மாவட்டத்தில் ரரவர ்வலக 

பாம்பின் (raver snake) புதிய இனம் ஒன்லறக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்தப் புதிய இனதத்ிற்கு மலறந்த ஊரவ்ன இன அறிவியல் வல்லுநரான நவீன் ரஜாசப் 

அவரக்ளின் நிலனவாக பிளாட்டிணசப்ஸ் ரஜாணசப்பி எனப் ணபயரிடப் பட்டு உள்ளது.  

 இந்தப் புதிய இனதத்ின் கண்டுபிடிப்பு பற்றி முதுகின விலங்கியல் (Vertebrate Zoology) எனும் 

இதழில் ணவளியிடப்பட்டது.  

 சரவ்ரதச  இயற்லகப் பாதுகாப்பு அலமப்பின் விதிமுலறகளின் படி இந்தப் புதிய 

உயிரினமானது எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய உயிரினங்கள் பிரிவில் (vulnerable) உள்ள 

ஒரு இனமாக கருதப்பட ரவண்டும் என அந்த குழு ணதரிவித்துள்ளது. 

 பிளாட்டிணசப்ஸ் ரஜாணசப்பி இனப் பாம்புகள் அவற்றின் உடலில் ஒரு தனிதத்ுவம் வாய்ந்த 

ணவள்லளப் பட்லடகலளயும் அவற்றின் தலலயில் ஒழுங்கற்ற முலறயில் அலமந்த 

ணவள்லளப் புள்ளிகலளயும் ணகாண்டுள்ளன. 

 இது தமிழ்நாட்டிலனப் பூரவ்ீகமாகக் ணகாண்ட, விேமற்ற, நிலதத்ில் வாழும் ஒரு வலக 

பாம்பாகும். 

 

 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

E-2025 முன்சனடுை்பு 

 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் மரலரியாலவ ஒழிப்பதற்கு உண்டான திறுனுலடய 25 நாடுகலள 

சமீபதத்ில் உலக சுகாதார அலமப்பு (WHO) அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 இது E-2025 முன்ணனடுப்பு என்றலழக்கப் படுகிறது. 

 இதன் கீழ், இந்த  நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அலமப்பு ணதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல் 

மற்றும் நிபுணதத்ுவ உதவி ஆகியவற்லற வழங்கும். 

 இந்த நாடுகளில் மூன்று நாடுகள் ஆப்பிரிக்காலவச ்ரசரந்்தலவ.  

 அலவ எஸ்வதன்ி, ரபாட்ஸ்வானா மற்றும் ணதன் ஆப்பிரிக்கா ஆகியனவாகும்.  
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லடாக் உத்சவகமளிக்கை்ைட்ட மனம் திட்டம் 

 காரக்ில் மற்றும் லடாக் மாவட்டத்லதச ் ரசரந்்த லடாக்கிய மாணவரக்ளுக்கு கல்வி 

வாய்ப்புகலள வழங்குவதற்காக இந்திய இராணுவமானது ‘லடாக் உதர்வகமளிக்கப் பட்ட 

மனம்’ என்ற திட்டத்திலன ணதாடங்கியது. 

 இதற்காக HPCL (இந்துஸ்தான் ணபட்ரராலியம் காரப்்பரரேன் லிமிணடட்) மற்றும் 

கான்பூலரச ்ரசரந்்த ரதசிய ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் கல்வி ரமம்பாட்டு அலமப்பு (National 

Integrity and Educational Development Organisation) எனப்படும் அரசு சாரா அலமப்பு 

ஆகியவற்றுக்கு இலடரய ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்  ரமற்ணகாள்ளப்பட்டது. 

 

LAC திட்டம் 

 சமீபதத்ில் அந்தமான் மற்றும்  நிக்ரகாபர ் தீவுகளில் உள்ள சுமார ் 14,491 ணைக்ரடர ்

நிலங்கலள இயற்லக நிலங்கள் என ரவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம் 

சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த அரசுத் திட்டத்தின் கீழ் சான்றிதழ் ணபற்ற முதலாவது ணபரிய அருகருரகலமந்த ஒரு 

நிலப்பரப்பு இதுவாகும். 

 இந்த இயற்லக நிலச ் சான்றிதழானது பங்ரகற்பு உத்தரவாதச ் சான்றிதழ் வழங்கும் 

திட்டதத்ின் ணபரிய நிலப்பரப்புகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் திட்டதத்ின் (Large Area 

Certification – LAC) கீழ் வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்தத் திட்டமானது பரம்பராகத் கிரிஷி விகாே் ரயாஜனா (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) 

என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழ் ணதாடங்கப் பட்டது.  

 

ஒற்பறை் ைடிக இறக்பககள் 

 

 ணைலிகாப்டரக்ளுக்கான ஒற்லறப் படிக இறக்லககள் என்ற ணதாழில்நுட்பத்திலன 

பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) உருவாக்கியுள்ளது. 

 அந்நிறுவனம் அம்மாதிரியிலான 60 இறக்லககலள இந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிணடட் (HAL) நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த ஒற்லறப் படிக உயர ் அழுத்த சுழல் இறக்லககள் (High Pressure Turbine) நிக்கலல 

அடிப்பலடயாகக் ணகாண்ட மீணவப்ப உரலாகக் கலலவயினால் (Super alloy) ஆனது. 

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


                   
 

33 
 

கர்ை்பிணிை் சைண்களுக்கான உதவி எண் 

 ணபண்களுக்கான ரதசிய ஆலணயமானது சமீபத்தில் கரப்்பிணிப் ணபண்களுக்கான 

கட்ணசவி அஞ்சல் (வாட்ஸ்அப்) உதவி எண்ணிலன ணவளியிட்டது. 

 அந்த உதவி எண் 9354954224 ஆகும். 

 இந்த எண்ணிற்குக் குறுஞ்ணசய்தி மட்டுரம அனுப்ப முடியும். 

 இந்த எண் நாடு முழுவதுமுள்ள மகப்ரபறு நிலலயில் உள்ள தாய்மாரக்ளுக்கு மருத்துவ 

உதவி வழங்குவதற்காக நாள் முழுவதும் ணசயல்படும் வலகயிலானதாகும்.  

 ணபண்களுக்கான ரதசிய ஆலணயமானது 1992 ஆம் ஆண்டில் ணபண்களுக்கான ரதசிய 

ஆலணயச ்சட்டதத்ின் கீழ் இயற்றப்பட்டது.  

 

சகாவிட்-19 மாதிரிகபளெ ்செகரிக்கும் புதிய சதாழில்நுட்ைம் 

 ணசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயத்தின் இயக்குநரான ராரகே் மிே்ரா, ரகாவிட் – 

19 மாதிரிகலளச ் ரசகரிப்பதற்கான ஒரு புதிய உலரந்்த ஸ்வாப் ணதாழில் நுட்பத்லத 

உருவாக்கியுள்ளதாக கூறியுள்ளார.் 

 உலரந்்த ஸ்வாப் ணதாழில்நுட்பதத்ின் மூலம் ரகாவிட்-19 மாதிரிகலளச ் ரசகரிக்கும் 

முலறயானது ரநாய்க்கிருமிலய ஒரு ஊடகம் மூலம் எடுதத்ுச ் ணசல்லும் முலறயிலனப் 

ரபான்று அல்லாது நாசியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்வாப் மாதிரிகலள உலர ் நிலலயில் 

லவதத்ு ரசாதலனக்குக் ணகாண்டு ணசல்லும் முலறயாகும்.  

 ரநாய்க்கிருமிலய ஒரு ஊடகம் மூலம் எடுதத்ுச ்ணசல்லும் முலறயில் (Viral Transport Medium 

– VTM) லவரஸ் ரமலும் பரவுவதற்கான சாதத்ியக் கூறுகள் உள்ளன. 

 உலரந்்த ஸ்வாப் மூலம் மாதிரி ரசகரித்தல் (Dry Swab Technique) முலறயானது 

பாதுகாப்பான, விலரவான, மலிவான மற்றும் மிகவும் துல்லியமான முலறயாகும். 

 

நிகர பூ ்ஜிய ைசுபம இல்ல வாயு சவளியீடு – விை்சரா   

 2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் பசுலம இல்ல வாயுக்களின் ணவளியீட்டிலன நிகர பூஜ்ஜியம் என்ற 

அளவில் (Net Zero) குலறப்பதற்கான தனது உறுதிணமாழியிலன விப்ரரா நிறுவனமானது 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ணவப்பநிலல உயரவ்ிலன 1.5oC எனும் வரம்பில் லவத்திருப்பதற்கான பாரஸ்ீ 

உடன்படிக்லகயின் குறிக்ரகாளுடன் ஒத்திருக்கிறது. 

 2016-17 எனும் அடிப்பலட ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் பசுலம இல்ல வாயுக்களின் 

முழுலமயான ணவளியீடுகலள 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 55% என்ற அளவிற்குக் 

குலறப்பதற்கான இலடநிலல இலக்கிலனயும் இந்நிறுவனம் நிரண்யிதத்ுள்ளது.  

 

சதரத்ல் முடிவுகள் 2021 

 ரமற்கு வங்கம், அசாம், தமிழ்நாடு, ரகரளா மற்றும் புதுசர்சரி ஆகிய மாநிலச ்

சட்டமன்றங்களுக்கான 2021 ஆம் ஆண்டின் ரதரத்ல் முடிவுகள் ரம 02 ஆம் ரததி 

அறிவிக்கப் பட்டன. 
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மமற்கு வங்காளம் (294 ச ாகுதிகள்) 

 ரமற்கு வங்காளதத்ில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மாணபரும் ணவற்றிலயப் ணபற்றுள்ளது. 

 ரமற்கு வங்காளத்தில் ணதாடரந்்து மூன்றாவது முலறயாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சி 

அலமக்க உள்ளது. 

 மிழ்நாடு (234 இடங்கள்) 

 தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்ரனற்றக் கழகத்தின் தலலவரான மு.க. ஸ்டாலின் மாநில 

முதல்வராக ணபாறுப்ரபற்க உள்ளார.் 

 

மகரளா (140 ச ாகுதிகள்) 

 பினராயி விஜயன் தலலலமயிலான இடதுசாரி ஜனநாயக முற்ரபாக்கு அரசானது 

அதிகாரத்லதத் தக்க லவதத்ுக் ணகாண்டு  வரலாறு பலடதத்ுள்ளது. 

 இங்கு 40 ஆண்டுகளில் ஒரர அணியானது ணதாடரந்்து இரண்டாவது முலறயாக ஆட்சி 

அலமப்பது இதுரவ முதல்முலறயாகும்.  

அொம் (126 ச ாகுதிகள்) 

 அசாமில் பாரதிய ஜனதா கட்சியானது ஆட்சிலயத ்தக்க லவத்துக் ணகாண்டுள்ளது. 

புதுெ்மெரி (30 ச ாகுதிகள்) 

 NR காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியான பா.ஜ.க உள்ளிட்ட ரதசிய ஜனநாயக 

கூட்டணியானது 30 உறுப்பினரக்லளக் ணகாண்ட சட்டமன்றத்தில் தனது ஆட்சியிலன 

அலமக்க உள்ளது. 

 

புதிய சொயா அவபர வபக 

 இந்திய அறிவியலாளரக்ள் சமீபத்தில் “MACS 1407” எனப்படும் புதிய (ரசாயா பீன்) ரசாயா 

அவலர வலகயிலன உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்தப் புதிய வலகயானது பூனாவின் அகாரக்ர ் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் மற்றும் இந்திய 

ரவளாண் ஆராய்சச்ிக் கழகம் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 MACS 1407 ரசாயா அவலர வலகயானது 2022 ஆம் ஆண்டு காரிப் பருவ காலத்தின் ரபாது 

விவசாயிகளுக்கு கிலடக்கப் ணபறும். 
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மாநிலை் சைரிடர் நிவாரண நிதி 

 நிதி அலமசச்கம் சமீபதத்ில் மாநிலப் ரபரிடர ் நிவாரண நிதியின் முதல் தவலணலய 

வழங்கியுள்ளது.  

 நிதி ஆலணயத்தின் பரிந்துலரயின்படி, இந்த நிதியானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 

மாதத்தில் வழங்கப்பட இருந்தது.  

 தற்ரபாது இந்த நிதியானது முன்னதாகரவ வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்காக வழங்கப்படும் ணமாதத் மாநிலப் ரபரிடர ் நிவாரண நிதித ்

ணதாலக ரூ.8,873 ரகாடியாகும். 

 நிதி அலமசச்கமானது இந்த நிதியின் 50% ணதாலகயிலன அதாவது ரூ.4,436.8 ரகாடியிலன 

மாநிலங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

 மாநிலப் ரபரிடர ் நிவாரண நிதியானது 2005 ஆம் ஆண்டு ரபரிடர ் ரமலாண்லமச ்

சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது.  

 

உணவு தானிய உற்ைத்தி 

 2021-2022 ஆம் பயிர ்ஆண்டிற்கான உணவு தானிய உற்பத்தி இலக்கிலன 307.31 மில்லியன் 

டன்களாக அரசு நிரண்யித்துள்ளது. 

 இதனுள்,  

o காரிப் (ரகாலடகால)  பருவகாலதத்ின் ரபாது 151.43 மில்லியன் டன்களும் 

o ராபி (குளிரக்ால) பருவகாலத்தின் ரபாது 155.88 மில்லியன் டன்களும்  

உற்பத்தி ணசய்யப்பட இலக்கு நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 கடந்த ஆண்டு மதிப்பிடப்பட்ட 303.34 மில்லியன் டன் அளவிலான உணவு தானிய 

உற்பத்திலய விட இந்த ஆண்டு நிரண்யிக்கப்பட்ட உற்பத்தியானது1.3% அதிகமாகும்.  

 

முதலாவது ைசுபம சூரிய ஆற்றல் உற்ைத்தி ஆபல 

 இந்திய இராணுவமானது வடக்கு சிக்கிமில் அலமக்கப்பட்டுள்ள 56 KVA (கிரலா ரவால்ட் – 

ஆம்பியர)் திறனுலடய தனது முதலாவது பசுலம சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தி ஆலலலயத் 

திறந்து லவதத்து.  

 இந்த ஆலலயானது வரனடியத்லத அடிப்பலடயாகக் ணகாண்ட ஒரு மின்கல 

ணதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத்ி ணசயல்படுகிறது.  

 இந்த ஆலல 16000 அடி உயரத்தில் அலமந்துள்ளது. 

 இந்த ஆலலயானது பம்பாய் இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்துடன்  

(IIT – Mumbai) இலணந்து நிலறவு ணசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 IIT மும்லபயின் ரபராசிரியர ்பிரகாே் ரகாே் ஆகிரயாரால் தலலலமயிலான ஒரு  குழு 

மற்றும் இந்திய இராணுவ வீரரக்ள் ஆகிரயாரால் இந்த ஆலல நிலறவு ணசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 
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ெமுத்திர செது II நடவடிக்பக 

 இந்தியக் கடற்பலடயானது சமீபத்தில் சமுத்திர ரசது – II என்ற நடவடிக்லகயிலன 

ணதாடங்கி உள்ளது.  

 நாட்டின் ஆக்சிஜன் ரதலவகலளப் பூரத்்தி ணசய்வதில் இந்த நடவடிக்லக உதவியாக 

இருக்கும். 

 இந்த நடவடிக்லகயின் கீழ், திரவ ஆக்சிஜன் நிரப்பப்பட்ட கிலரரயாணஜனிக் 

ணகாள்கலன்கலளக் ணகாண்டு ணசல்ல  ரபாரக்் கப்பல்கள் பயன்படுதத்ப் படுகின்றன.  

 ஐ.என்.எஸ் தால்வார ்எனும் கப்பலானது மனாமாவிலிருந்து மும்லபக்கு 40 மில்லியன் டன் 

ஆக்சிஜலனக் ணகாண்டு ணசல்ல உள்ளது. 

 ஐ.என்.எஸ். ணகால்கதத்ா எனும் கப்பலானது முதலில் ரதாைாவிற்குச ்ணசன்று மருதத்ுவம் 

சாரந்்த ணபாருட்கலளப் ணபற்று பின்னர ் திரவ ஆக்சிஜன் கலன்கலளப் ணபறுவதற்கு 

ரவண்டி குலவத் நாட்டிற்குச ்ணசல்ல உள்ளது.  

 ஐ.என்.எஸ். ஐராவத் எனும் கப்பலானது திரவ ஆக்சிஜன் கலன்கலளப் ணபறுவதற்காக 

சிங்கப்பூருக்குச ்ணசல்கிறது. 

 ஐ.என்.எஸ். ஜலே்வா எனும் கப்பலும் இந்தத் திட்டத்திற்கு ரவண்டி பயன்படுதத்ப்பட 

உள்ளது.  

 ணதற்குக் கடற்பலடக் குழுவின் ஐ.என்.எஸ். சாரத்ுல் எனும் கப்பலும் இந்த நடவடிக்லகயில் 

இலணய தயாராக உள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்லகயானது ஏற்கனரவ இந்திய இரயில்ரவயினால் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட 

ஆக்சிஜன் விலரவு இரயில் திட்டத்திற்கு உந்தமளிக்கும். 

 

P–8I ரக சராந்து விமானம் 

 P–8I ரக ரராந்து விமானங்கலள இந்தியாவிற்கு விற்பலன ணசய்வதற்கு அணமரிக்கா 

சமீபதத்ில் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது அதிஉயர ்வரம்புலடய ஒரு ரராந்து  விமானமாகும். 

 இந்த விமானமானது இந்தியக் கடற்பலடக்காக ரபாயிங் நிறுவனதத்ால் உருவாக்கப் 

பட்டதாகும். 

 

 இந்த விமானமானது P–8A ரபாசிடனின் (Poseidon) வலகயாகும். 

 ரபாசிடன் ரராந்து விமானமானது அணமரிக்கக் கடற்பலடயினால் இயக்கப்படும் 

விமானமாகும். 
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 P – 8I ரக விமானமானது கடல்சார ்ரராந்து பணிகள், நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் ரபாரக்ள், உளவுப் 

பணிகள் மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகலள ரமற்ணகாள்ளும் திறன் உலடயதாகும். 

 

உணவுை் ைதை்ைடுத்தும் சதாழிற்ொபலகளுக்கான உற்ைத்தி ஊக்குவிை்புத் திட்டம் 

 உணவுப் பதப்படுதத்ும் ணதாழிற்துலற அலமசச்கமானது உணவுப் பதப்படுதத்ும் 

ணதாழிற்சாலலகளுக்கான உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் திட்டதத்ிற்கான (Production Linked 

Incentive Scheme for Food Processing Industry – PLISFPI) இலணயவழித் தளதத்ிலனத ்

ணதாடங்கியுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் இந்தத் திட்டமானது 2021-22 முதல் 2026-27 வலரயிலான காலக் கட்டதத்ில் 

அமல்படுதத்ப்பட உள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது பிரதமர ் அறிவித்த ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் ஓர ்

அங்கமாகும். 

 இந்தியாவின் இயற்லக வளங்கலளக் ணகாண்டு உலகளாவிய உணவு உற்பத்திப் ணபரு 

நிறுவனங்கலள உருவாக்குவதற்கும் சரவ்ரதசச ்சந்லதகளில் இந்திய உணவு உற்பதத்ிப் 

ணபாருட்கலளக் ணகாண்டு ணசல்வதற்கும் இந்தத் திட்டம் உதவும். 

 இந்தத் திட்டத்தில் இரண்டு கூறுகள் உள்ளன. அலவ, 

o சலமக்க/சாப்பிட தயார ் நிலலயிலுள்ள உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் 

மற்றம் காய்கறிகள், கடல்சார ் உற்பதத்ிப் ணபாருட்கள், ணமாசணரல்லா (இத்தாலியப் 

பாலாலடக்கட்டி) ரபான்ற நான்கு முக்கிய உணவு உற்பத்திப் ணபாருட்களின் 

தயாரிப்பிற்கு விற்பலன சாரந்்த ஊக்கத் ணதாலககலள வழங்குதல். 

o ணவளிநாடுகளில் இந்தப் ணபாருட்களுக்கு அலடயாளக் குறியிடுதல் (bronding) மற்றும் 

சந்லதப்படுதத்ுதல் ரபான்றவற்லற ரமற்ணகாள்வதற்காக சில மானியங்கலள 

வழங்குதல். 

 

PRAYAAS திட்டம் 

 ணதாழிலாளரக்ள் வருங்கால லவப்பு நிதி அலமப்பானது (Employees Provident Fund 

Organisation – EPFO), 1995 ஆம் ஆண்டு ணதாழிலாளரக்ள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு 

ணபறும் ணதாழிலாளரக்ளுக்கு “PRAYAAS” என்ற முன்ணனடுப்பின் மூலம் ஓய்வூதிய 

வழங்கீட்டு ஆலணகலள அனுப்பியுள்ளது.  

 “PRAYAAS” என்பது ஓய்வு ணபறும் ரபாரத ஓய்வூதிய வழங்கீட்டு ஆலணலய 

வழங்குவதற்கான EPFO அலமப்பின் ஒரு முன்ணனடுப்பாகும்.  

  

Road Map 2030 (செயல்திட்டம் 2030) 

 காணணாலி மூலம் நலடணபற்ற இருதரப்பு உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர ்நரரந்திர 

ரமாடியும் ஐக்கிய ராஜ்ஜிய பிரதமர ்ரபாரிஸ் ஜான்சனும் பங்ரகற்றனர.் 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டின் ரபாது “Road Map 2030” (ணசயல்திட்டம் 2030) எனப்படும் ஒரு 

இலட்சியம் மிக்கத் திட்டத்திலன இரு தலலவரக்ளும் ஏற்றுக் ணகாண்டனர.் 

 இரு நாடுகளிலடரய இருதரப்பு உறவுகலள ரமம்படுத்த இதத்ிட்டமானது உதவும்.  
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முக்கிய குறிப்புகள் 

 இந்தியாவிரலரய தயாரிக்கப்படுகின்ற மாரக்் 2 எனப்படும் இலகுரக ரபார ்

விமானத்திலன உருவாக்குவதில் இலணந்து ணசயல்படுவதற்கு இந்தியாவும் ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியமும் ஒப்புக் ணகாண்டுள்ளன. 

 COP 26 மாநாட்டில் ஒரு மகத்தான பலலன வழங்குவதற்காக இரு நாடுகளும் இலணந்து 

ணசயல்படும். 

 இந்தச ் ணசயல்திட்டமானது இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்துக்கும் இலடரய 

சுகாதாரத் துலறயின் மீதான கூட்டாண்லமலய விரிவுபடுதத்ும். 

 இரு நாடுகளுக்கிலடரயயான வரத்்தகத் தலடகலள நீக்கவும் தலடயற்ற வரத்த்க 

ஒப்பந்தம் (Free Trade Agreement – FTA) குறிதத் ரபசச்ுவாரத்்லதகலளத் ணதாடங்கவும் இரு 

நாடுகளின் தலலவரக்ளும் ஒப்புக் ணகாண்டுள்ளனர.் 

 “இந்தியா-ஐக்கிய ராஜ்ஜிய ஒன்றிலணவு” அமலாக்கம் (Implement “India-UK Together”) (SAATH 

– SAATH) என்பது ஒரு கூட்டு கலாசச்ாரப் பரிமாற்றத ்திட்டமாகும். 

 ரமலும் குஜராத் சரவ்ரதச நிதியியல் ணதாழில்நுட்ப நகரின் (GIFT City) ரமம்பாட்டிலனத ்

துரிதப்படுதத்ுவதற்கான ஒதத்ுலழப்பிலன அதிகப்படுதத்ுவதற்கும் இரு நாடுகளும் 

ஒப்புக் ணகாண்டுள்ளன.  

 

மிகவும் செல்வாக்குமிக்க 100 இந்திய நிறுவனங்கள் - SAIL 

 மும்லபப் பங்குச ் சந்லதயில் SAIL நிறுவனத்தின் பங்கானது ஒன்பது ஆண்டுகளில் 

இல்லாத அளவில் ரூ.135.60 என்ற அளவிற்கு உயரந்்துள்ளது. 

 கடந்த ஆறு வாரங்களில் SAIL நிறுவனதத்ின் பங்குகள் 85% உயரந்்துள்ளன. 

 இந்த நிறுவனமானது மிகவும் ணசல்வாக்குமிக்க இந்திய நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம் 

ணபற்றுள்ளது.  

 SAIL என்றால் இந்திய எஃகு ஆலணயம் (Steel Authority of India Limited) என்பதாகும்.  

 இது எஃகு நிறுவனங்கள் அலமசச்கதத்ின் கீழ் இயங்குகிறது. 

 இது ஐந்து ணபரிய ஒருங்கிலணந்த எஃகு ஆலலகலள உள்ளடக்கியது. அலவ, 

o ரூரர்கலா எஃகு ஆலல, 

o பிலாய் எஃகு ஆலல, 

o துரக்ாபூர ்எஃகு ஆலல, 

o IISCO மற்றும்  

o ணபாக்காரரா எஃகு ஆலல. 

 ரமலும் இந்த நிறுவனம் 3 சிறப்பு எஃகு ஆலலகலளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. அலவ, 

o விஸ்ரவஸ்வரய்யா இரும்பு மற்றும் எஃகு ஆலல 

o ரசலம் எஃகு ஆலல 

o எஃகு உரலாகக் கலலவ ஆலல மற்றும் ஃணபரரா உரலாகக் கலலவ ஆலல, 

சந்திராப்பூர ்
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5G சொதபனகபள சமற்சகாள்ளும் சதாபலசதாடரப்ு நிறுவனங்கள் 

 ணதாலலணதாடரப்ுத் துலறயானது சமீபத்தில் நாட்டில் 5G ரசாதலனகலள 

ரமற்ணகாள்வதற்கு ணதாலலணதாடரப்ு ரசலவ வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி 

வழங்கி உள்ளது.  

 ணதாலலணதாடரப்ுத் துலறயானது இந்தியாவில் 5G ரசாதலனகலள ரமற்ணகாள்ளச ்

ணசய்வதற்கு ரவண்டி பாரதி ஏரண்டல், ரிலலயன்ஸ் ஜிரயா, ரவாடரபான், ஐடியா மற்றும் 

MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited) ரபான்ற ணதாலலணதாடரப்ு ரசலவ வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 இந்த நிறுவனங்கள் ரநாக்கியா, எரிக்சன், சாம்சங் உள்ளிட்ட அசல் லகரபசி உபகரண 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் ஒப்பந்தம் ரமற்ணகாண்டுள்ளன. 

 ரிலலயன்ஸ் ஜிரயா நிறுவனம் தனது ணசாந்த ணதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்தி 5G 

ரசாதலனகலள ரமற்ணகாள்ள உள்ளது. 

 சீன நிறுவனங்களுக்கு 5G ரசாதலனகலள ரமற்ணகாள்வதற்கு அனுமதி இல்லல. 

 

ஆயுஷ் 64 

 ஆயுே் 64 (AYUSH 64) எனும் மருந்தின் விநிரயாகத்திலனச ் சீரலமப்பதற்காக சில 

நடவடிக்லககலள ரமற்ணகாண்டுள்ளதாக ஆயுே் அலமசச்கம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 ஆயுே் 64 என்பது பல மூலிலககலள உள்ளடக்கிய ஒரு ஆயுரர்வத மருந்தாகும்.  

 இதலன ணகாரரானா லவரசின் ரலசானது முதல்  மிதமான ணதாற்றுகளுக்குச ்

சிகிசல்சயளிப்பதற்காக பயன்படுத்தலாம். 

 ஆயுே் 64 எனும் மருந்தானது முதலில் 1980 ஆம் ஆண்டில் மரலரியாவின் சிகிசல்சக்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த மருந்தானது, மருந்தியல் சாரந்்த அலனதத்ு ஒழுங்குமுலறத் ரதலவகள் மற்றும் 

தரங்களுடனும் ஒதத்ிருக்கிறது.  

 

 

ெமூகம் மற்றும் சைாருளாதார ரதீியில் பிற்ைடுத்தை் ைட்ட ெமுதாயத்திபன 

அபடயாளம் காணுதல் – மத்திய  அரசு 

 சமீபதத்ில் உசச்நீதிமன்றமானது சமூகம் மற்றும் ணபாருளாதார ரீதியில் பிற்படுத்தப் பட்ட 

சமுதாயத்தினலர அலடயாளம் காணுதல் குறிதத் முடிவுகலள குடியரசுத் தலலவர ்

மட்டுரம ரமற்ணகாள்ள இயலும் என்று கூறியுள்ளது. 
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 இந்தத் தீரப்்பானது 102வது அரசியலலமப்புத ் திருத்தச ் சட்டத்லத நிலலநிறுதத்ும் 

வலகயில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமூகம் மற்றும் ணபாருளாதார ரீதியில் பிற்படுத்தப் பட்ட சமுதாயத்தினலர நிரண்யம் 

ணசய்வதற்கான மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்கலள 102வது அரசியலலமப்புத் திருதத்ச ்

சட்டம் பறித்து விட்டதாக உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 102வது அரசியலலமப்புச ்திருத்தச ் சட்டமானது சட்டப் பிரிவு 338B மற்றும் சட்டப் பிரிவு 

342A ஆகியவற்லற அரசியலலமப்பினுள் ரசரத்த்ுள்ளது. 

 சட்டப் பிரிவு 338 B ஆனது பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ரதசிய ஆலணயத்தின் 

அலமப்பு, அதிகாரம் மற்றும் கடலமகள் பற்றியதாகும். 

 சட்டப் பிரிவு 342 A ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினலர சமூகம் மற்றும் ணபாருளாதார 

ரீதியில் பிற்படுத்தப் பட்டவரக்ள் என அறிவிப்பதற்கான குடியரசுத் தலலவரின் அதிகாரம் 

பற்றியதாகும்.  

 

ஹீலாக் கிை்ைன்ஸ் 

 ஹீலாக் கிப்பன்ஸ் (Hoolock Gibbons) என்பலவ சிறிய அளவிலான குரங்குகளாகும். 

 சியாமங்லகயடுத்து (Siamang) கிப்பன்ஸ் வலக குரங்குகளில் இரண்டாவது ணபரிய குரங்கு 

வலக இதுவாகும்.  

 

 மூன்று வலக ஹீலாக் கிப்பன்ஸ் குரங்கு இனங்கள் உள்ளன. 

 அலவ, 

o ரமற்கத்திய ஹீலாக் கிப்பன் 

o ஸ்லகவாக்கர ்ஹீலாக் கிப்பன் மற்றும் 

o கிழக்கத்திய ஹீலாக் கிப்பன் ஆகும். 

 முன்னதாக கிழக்கத்திய ஹீலாக் கிப்பன் மற்றும் ரமற்கத்திய ஹீலாக் கிப்பன் ஆகிய 

இனங்களின் இருப்பிடமாக இந்தியா (வடகிழக்கு இந்தியா) இருந்ததாக கூறப்பட்டு 

வருகிறது. 

 இருப்பினும் ரமற்கத்திய ஹீலாக் கிப்பன் இனம் மட்டுரம இந்தியாவில் காணப் படுவதாக 

ணசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயத்தின் சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 
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ெமூகை் ைாதுகாை்பு சநறிமுபற – 142வது பிரிவு 

 ணதாழிலாளர ்மற்றும் ரவலல வாய்ப்பு அலமசச்கமானது சமீபத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டின் 

சமூகப் பாதுகாப்பு ணநறிமுலறயின் 142வது பிரிவிலன அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தப் பிரிவானது ஆதார ் எவற்றிற்ணகல்லாம் ணபாருந்தும் என்பது பற்றி விவரிக்கச ்

ணசய்கிறது. 

 இந்த அறிவிப்பானது பல்ரவறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் 

பயனாளரக்ளிடமிருந்து ஆதார ் தகவல்கலளச ் ரசகரிப்பதற்கு ணதாழிலாளர ் மற்றும் 

ரவலலவாய்ப்பு அலமசச்கத்திற்கு உதவும். 

 இதனுள் புலம்ணபயர ்ணதாழிலாளரக்ளும் அடங்குவர.்  

 ஒரு ஊழியர ்(அ) அலமப்பு சாரா நபர ்(அ) ரவறு எவரும் அரசுத ்திட்டங்களின் மூலம் பயன் 

ணபறுவதற்கு ஆதார ்தகவல்கள் கட்டாயம் என 142வது பிரிவு கூறுகிறது. 

 இதன் மூலம் ணபறப்படும் பயன்களாவன : மருத்துவ சிகிசல்சக்கானப் பண உதவி, 

ணதாழில் ரசலவ லமயங்கலள அணுகுதல், மகப்ரபறு உதவிகள், காப்பீட்டுத ்

ணதாலகயிலனப் ணபறுதல் ரபான்றலவயாகும். 

 சமூகப் பாதுகாப்பு ணநறிமுலறயானது 2019 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

  

மராத்தா ெமூகத்தினருக்கான இட ஒதுக்கீடு செல்லாது – உெெ்நீதிமன்றம்   

 மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான மகாராே்டிராவின் 

சட்டமானது ணசல்லாது என உசச்நீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் ணகாண்ட ஒரு அமரவ்ு  ஒரு 

மனதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஏணனனில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகமானது அந்த மாநிலதத்ின் 50 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டு 

வரம்பிலன மீறி இட ஒதுக்கீட்லடப் ணபறுவரத இதற்குக் காரணமாகும். 

 ரமலும் மராத்தா சமுதாயதத்ினருக்கு வழங்கப்படும் தனி இடஒதுக்கீடானது சட்டப் பிரிவு 

14 (சம உரிலம) மற்றும் சட்டப் பிரிவு 21 (சட்டத்தின் முலறலம) ஆகியவற்லற 

மீறுவதாகவும் உசச்நீதிமன்றம் கூறுகிறது.  

 மராத்தா இட ஒதுக்கீட்டுச ்சட்டம் இயற்றப்பட்டதற்கு வழிவகுத்த நீதிபதி N.G. ணகயிக்வாட் 

ஆலணயத்தின் தகவல்களும் ணசல்லாது என உசச்நீதிமன்றம் கூறி உள்ளது.  

 மகாராே்டிராவின் சமூகம் மற்றும் கல்வியில் பிற்படுதத்ப் பட்ட பிரிவினருக்கான இட 

ஒதுக்கீட்டுச ் சட்டம், 2018 என்ற சட்டதத்ிலனச ் ணசல்லும் என்று அறிவிதத் மும்லப 

உயரநீ்திமன்றதத்ின் தீரப்்பிலனயும் உசச் நீதிமன்றம் புறக்கணிதத்ுள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன்  மாதத்தில், மும்லப உயரநீ்திமன்றமானது மராத்தா 

சமூகத்தினருக்கான 16% இட ஒதுக்கீட்டு அளவிலன ணகயிக்வாட் ஆலணயத்தின் 

பரிந்துலரயின் படி கல்வியில் 12 சதவீதம் எனவும் ரவலலவாய்ப்பில் 13 சதவீதம் எனவும் 

குலறதத்து.  

 உயரநீ்திமன்றதத்ால் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த குலறக்கப்பட்ட இட ஒதுக்கீடும் கூட ஒரு 

அதிகார மீறல் என உசச்நீதிமன்றம் தற்ரபாது கூறியுள்ளது. 
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வாகனங்களில் இருந்த ைடிசய (ட்பரவ் இன்) தடுை்பூசிபயை் சைறுவதற்கான பமயம் 

 இந்தியாவின் முதலாவது டிலரவ்-இன் தடுப்பு மருந்து லமயத்திலனப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர ்ராகுல் ணசவாரல மும்லபயில் ணதாடங்கி லவதத்ார.் 

 இந்த லமயமானது தாதரில் உள்ள ரகாகினூர ்சதுக்கம் என்ற கட்டிடத்தின் வாகன நிறுத்த 

தளத்தில் அலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தடுப்பு மருந்து வழங்கும் லமயங்கலள அலடவதில் மாற்றுத் திறனாளிகள் எதிர ்

ணகாள்ளும் இன்னல்கலளப் ரபாக்கும் வலகயில் நாட்டில் முதல்முலறயாக இவ்வலக 

வசதியானது ணசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

மிஷன் ைாரத் O2 

 

 கான்பூரிலுள்ள இந்திைத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ினுமடை (IIT – Kanpur) புத்தாக்க 

நிறுவனங்கலளக் காதத்ல் மற்றும் புதத்ாக்கத்திற்கான லமயமானது (Starup Incubation and 

Innovation Centre – SIIC) மிேன் பாரத் O2 எனும் திட்டதல்தத் ணதாடங்கி உள்ளது. 

 இது அவரசகாலத்மத எதிரச்காள்வதற்காக உள்நாட்டிகலகை தைாரிக்கப்படுை் உைரத்ர, 

விமரவான ஆக்சி ன் உற்பதத்ி அலகுகமள 45 நாட்களுக்குள் தைாரிப்பதற்கான ஒரு 

சவாலாகுை். 

 SIIC மைைைானது கடந்த ஆண்டிலுை் சுவாசா N - 95 முகக் கவசை் ைற்றுை் கநாக்கரக்் V310 

சுவாசக் கருவி  (Ventilator) ரபான்ற உள்நாட்டு உற்பத்திப் ணபாருட்கலளத்  

தயாரிப்பதற்காக தனது காப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவிலன வழங்கியது.  

 

2-DG வாய்வழியாக உட்சகாள்ளும் வபகயிலான மருந்து 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அலமப்பினால் (DRDO - Defence Research Development 

Organisation) உருவாக்கப்பட்ட 2-DG என்ற மருந்திற்கான அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு 

ரவண்டி அதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 2-DG என்றால் 2-டி ஆக்சி-டி-குளுக்ரகாஸ் (2-Deoxy-D-Glucose) என்பதாகும். 

 Dr. ணரட்டி ஆய்வகத்துடன் இலணந்து இந்த மருந்தானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 ரலசானது முதல் மிதமான ரகாவிட்-19 ணதாற்றுள்ள ரநாயாளிகளுக்கு இந்த மருந்திலன 

வழங்குவதற்கான அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு இந்தியத் தலலலம மருந்துக் 

கட்டுப்பாட்டு அலமப்பானது அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 

 

மாதிரி காை்பீட்டுக் கிராமங்கள் 

 இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுலற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆலணயமானது (IRDAI – Insurance 

Regulatory and Development Authority) மாதிரி காப்பீட்டுக் கிராமங்கள் (Model Insurance Villages – 

MIV) எனப்படும் ஒரு புதிய திட்டத்லதக் ணகாண்டு வர முடிவு ணசய்துள்ளது.  

 கிராம மக்கலள எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய, காப்பீடு ணபறும் வலகயிலான ணபரிய 

ஆபதத்ுகளிலிருந்து அவரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான விரிவான ஒரு 

காப்பீட்டு வசதியிலன வழங்குவதும் அந்தக் காப்பீட்டு வசதிகலள மலிவான விலலயில் 

கிலடக்கச ் ணசய்வதுரம இந்த திட்டம் ணகாண்டு வரப்பட்டதற்கான ஒரு முக்கிய 

ரநாக்கமாகும்.  

 இத்தலகய மாதிரி காப்பீட்டுக் கிராமங்கள் ணவள்ளம் மற்றும் நிலநடுக்கம் ரபான்ற 

இயற்லகப் ரபரிடரினால் ஏற்படும் இழப்புகலள எதிரண்காள்ளும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது.  

 இந்தியாவில் தற்ரபாது வலர ரபரிடர ்காப்பீட்டுத் திட்டமானது நலடமுலறயில் இல்லல. 

 

சகாபடக்காலை் ையிரக்ளின் ைரை்ைளவு அதிகரிை்பு 

 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் ரகாலடக்காலப் பயிரக்ளின் பரப்பு  21.58% என்ற 

அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளதாக ரவளாண் மற்றும் விவசாய நலதத்ுலற அலமசச்கமானது  

சமீபதத்ில் அறிவித்தது. 

 இந்த அதிகரிப்பானது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காகும். 

 ரகாலடக்காலப் பயிரக்ள் சயத் பயிரக்ள் (Zaid) எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இலவ மாரச் ்மற்றும் ஜுன் ஆகிய மாதங்களுக்கிலடரய பயிரிடப் படுகின்றன. 
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 2021 ஆம் ஆண்டின் ரகாலடக்காலப் பயிரக்ளின் பரப்பளவு 12.75 ணைக்ரடர ் அளவிற்கு 

அதிகரித்துள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் அதன் பரப்பளவு 6.45 ணைக்ரடரக்ளாகும்.  

 

 

இந்திய இராணுவத்தின் காவல் ைபடயில் சைண் வீராங்கபனகள் 

 83 ணபண் வீராங்கலனகள் அடங்கிய முதல் குழுவானது ணபங்களூருவில் உள்ள 

துரராணாசச்ாரியா அணிவகுப்பு லமதானதத்ில் இராணுவக் காவல் பலடவீரரக்ள் 

பயிற்சி லமயம் மற்றும் பள்ளியினால் இந்திய இராணுவதத்ின் காவல் பலடயில் ரசரக்்கப் 

பட்டது. 

 அலுவலர ்அல்லாத பிரிவில் (non-officer category) ணபண்கள் ரசரக்்கப்படுவது இதுரவ முதல் 

முலறயாகும். 

 இந்த வீராங்கலனகள் ஆண் இராணுவக் காவல் பலடவீரரக்ள் ரமற்ணகாள்ளும் பணிகலள 

ஒத்த ணசயல்பாடுகலள ரமற்ணகாள்வர.் 

 

 

CO-JEET 

 ரகாவிட்-19 ணதாற்றுக்கு எதிரான முயற்சிகளுக்கு உதவுவதற்காக இந்திய ஆயுதப் 

பலடகளானது CO-JEET எனும் நடவடிக்லகலயத் ணதாடங்கியுள்ளது. 
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 இந்தியாவின் மருதத்ுவச ் ணசயல்பாட்டு முலறலயயும் ஆக்சிஜன் வழங்கீடுகலளயும் 

வலுப்படுத்துவதில் இலவ ஈடுபாடு ணசலுதத்ும். 

 ரமலும் CO-JEET ஆனது மக்களின் மனநலலன உறுதி ணசய்யவும் நடவடிக்லககலள 

ரமற்ணகாள்ளும். 

 

VINCOV – 19  

 ரகாவிட் – 19 ணதாற்றுக்குச ்சிகிசல்ச அளிப்பதற்காக உருவாக்கப் பட்ட வின்ரகாவ் – 19 

(VINCOV – 19) எனப்படும் ஒரு புதிய எதிரப்்பு மருந்திலன (ரநாய் எதிரப்்பு ணபாருள்) 

மருத்துவச ்ரசாதலனக்கு உட்படுதத்ுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது, 

o லைதராபாத் பல்கலலக்கழகம் (UOH)  

o CSIR நிருவனதத்ின் ணசல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் லமயம் (CSIR – CCMB) மற்றும்  

o வின்ஸ் பரயா பிராடக்ட்ஸ் லிமிணடட் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும்.  

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றிற்கு எதிராக இந்த மருந்லதப் பயன்படுத்தலாமா என்பலத 

பரிரசாதிப்பதற்காக ரவண்டி இதலன மருதத்ுவச ் ரசாதலனக்கு உட்படுதத் இந்தியத ்

தலலலம மருந்து கட்டுப்பாட்டு அலமப்பானது ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. 

  

உள்ளாரந்்த டிஜிட்டல் முபறபய சகாண்ட ைாரதம்   

 நிதி ஆரயாக் மற்றும் மாஸ்டரக்ாரட்ு ஆகியலவ இலணந்து “ஒன்றிலணக்கப்பட்ட 

வரத்்தகம்: உள்ளாரந்்த டிஜிட்டல் முலறலய ணகாண்ட ஒரு பாரதத்லத உருவாக்கச ்

ணசய்வதற்கான ணசயல்திட்டத்லத உருவாக்குதல்” (Connected Commerce: Creating a Roadmap for 

a Digitally Inclusive Bharat) என்று தலலப்பிடப்பட்ட அறிக்லக ஒன்றிலன ணவளியிட்டுள்ளன. 

 இந்தியாவில் டிஜிட்டல் நிதி உள்ளடக்கத்திலன விலரவுபடுதத்ச ் ணசய்வதிலுள்ள 

சவால்கலள இந்த அறிக்லகயானது  அலடயாளம் காண்கிறது. 

 நாட்டின் 1.3 பில்லியன் குடிமக்களும் டிஜிட்டல் ரசலவலயப் ணபறச ் ணசய்வதற்கான 

பரிந்துலரகலளயும் இந்த அறிக்லக வழங்குகிறது. 

முக்கியப் பரிந்துரரகள்  

 வங்கியல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளுக்கான ணசயல்பாட்டுத ்

தளங்கலள வலுப்படுதத்ுவதற்காக பண வழங்கீட்டு  கட்டலமப்பு முலறகலள 

வலுப்படுத்துதல். 

 சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்களின் பதிவு முலற மற்றும் குலறதீரப்்பு முலறலய 

டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மற்றும் அவற்றிற்கான கடன் மூலங்கலள பரவலாக்கல். 

 தகவல் பரிமாற்றுமுலறகலள உருவாக்குதல் மற்றும் நுகரர்வாரிலடரய ரமாசடி பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கான எசச்ரிக்லககலள இலணயதள டிஜிட்டல் வரத்்தக 

தளங்கள் ணகாண்டுள்ளனவா என்பலத உறுதி ணசய்தல். 

 ரவளாண்லமக்கான வங்கியல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்கலள குலறந்த ணசலவிலான 

மூலதனதத்ிலன ணபறச ் ணசய்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் முலறயின் மூலம் நீண்ட காலம் 

பயனலடவதற்காக “Phygital” (Physical + digital) என்ற மாதிரிலயப் பயன்படுதத்ுதல். 
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சமம்ைடுத்தை் ைட்ட சவதிக்கல மின்கல அடுக்குெ ்செமிை்பிற்கான சதசிய திட்டம் 

 மத்திய அலமசச்ரலவயானது “ரமம்படுதத்ப் பட்ட ரவதிக்கல மின்கல அடுக்குச ்

ரசமிப்பிற்கான ரதசியத் திட்டம்” (National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery 

Storage) எனும் உற்பதத்ி ஊக்குவிப்புத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 ரமம்படுத்தப் பட்ட ரவதிக்கல மின்கல அடுக்குச ் ரசமிப்பு (Advanced Chemistry Cell – ACC) 

என்பது மின்னாற்றலல மின்ரவதி (அ) ரவதி ஆற்றலாக ரசமிதத்ு லவத்து பிறகு 

ரதலவப்படும் ரபாது அதலன மீண்டும் மின்னாற்றலாக மாற்றத்தக்க புதிய ரமம்படுத்தப் 

பட்ட ஒரு ரசமிப்புத் ணதாழில்நுட்பமாகும்.  

 இந்திய நாடானது ACC கலங்களின் இறக்குமதிகலளச ் சாரந்்திருக்கும் நிலலலய 

மாற்றுவதற்காக 50 Gwh திறனுலடய ACC மற்றும் 5 Gwh திறனுலடய “பிரதத்ிரயக” ACC 

ரபான்ற அளவில் உற்பதத்ித் திறலன அலடவரத இந்த திட்டத்தின் குறிக்ரகாளாகும். 

 

 

ஐவரச்மக்டின் 

 ஒரு ஒட்டுண்ணி எதிரப்்பு மருந்தான ஐவரண்மக்டிலனக் ணகாண்டு ரநாயாளிகளுக்குச  ்

சிகிசல்ச அளிக்க உள்ளதாக இரண்டு இந்திய மாநிலங்கள் ணதரிவிதத்ுள்ளன. 

 மருத்துவமலனகளில் ஆபதத்ான நிலலயில் உள்ள ரகாவிட் ரநாயாளிகளின் 

எண்ணிக்லகயானது அளலவ மிஞ்சி அதிகரித்து வருவதால் இந்தத் தீவிரமான ரகாவிட்-

19 ணதாற்றிலிருந்துப் பாதுகாத்து ணகாள்வதற்காக ரவண்டி இந்த நடவடிக்லக 

ரமற்ணகாள்ளப் படுகிறது.  
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 ரகாவா மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களால் இந்த நடவடிக்லக ரமற்ணகாள்ளப் 

பட்டுள்ளது.  

 மருத்துவ ரசாதலனகலளத ் தவிரத்த்ு ஐவரண்மக்டின் மருந்திலன ணகாரரானா 

ரநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசல்சயளிக்கப் பயன்படுத்தக்கூடாது என உலக சுகாதார 

அலமப்பானது பரிந்துலரதத்ுள்ளது. 

 இந்த மருந்தின் ணசயல்திறலன நிரூபிப்பதற்கு ரபாதுமான எந்தணவாரு தகவல்களும் 

முலறயான சான்றுகளும் இல்லல என்பதால் இந்த மருந்லத உபரயாகிக்கக் கூடாது என 

உலக சுகாதார அலமப்பு எசச்ரித்துள்ளது. 

 ஐவரண்மக்டின் மருந்தானது ஆன்ரகாணசரச்ியாசிஸ் மற்றும் ஃலபரலரியாசிஸ் 

(Onchocerciasis and filariasis) ஆகிய இரு உயிரக்்ணகால்லி ரநாய்களுக்குச ் சிகிசல்ச 

அளிக்கவும் அவற்லற முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

சகாவிசீல்ட் தடுை்பூசியின் இரு தவபணகளுக்கிபடசயயான கால இபடசவளி   

 ரகாவிசீல்ட் தடுப்பூசியின் இரு தவலணகலளப் ணபறுவதற்கான கால இலடணவளிலய 

அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த கால இலடணவளிரயானது 6 முதல் 8 வாரங்களிலிருந்து 12 முதல் 16 வாரங்களாக 

அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தடுப்பூசியின் இரு தவலணகலளப் ணபறுவதற்கான கால இலடணவளியானது 6 முதல் 8 

வாரங்களிலிருந்து 12 முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டால் ணகாரரானாவுக்கு 

எதிரான பாதுகாப்பானது (ணசயல்திறன்) 55.1% என்ற அளவிலிருந்து 81.3% என்ற அளவாக 

அதிகரிக்கும் என லான்ணசட் ஆய்வு கூறுகிறது.  

 

 

இந்தியாவில் ஸ்புட்நிக் V 

 இந்தியாவில் ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்திலன அறிமுகப்படுதத்ுவதாக Dr. ணரட்டிஸ் 

ஆய்வகமானது அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்தானது ரே்யாவிலிருந்து இறக்குமதி ணசய்யப்பட்டு Dr. ணரட்டிஸ் 

ஆய்வகத்தினால் விநிரயாகிக்கப்படுகிறது. 

 தற்ரபாது, ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தானது நாட்டின் இரண்டாவது விலலயுயரந்்த ரகாவிட்-

19 தடுப்பு மருந்தாகும். 

 ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தின் ஒரு தவலண மருந்தளவின் (Dosage) விலல ரூ.995 ஆகும்.  
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 ரகாவிசீல்டினுலடய ஒரு தவலண மருந்தளவின் விலலயானது ரூ.400 ஆகும். 

 சமீபதத்ில் இதன் விலலயானது ஒரு தவலணக்கு ரூ.300 ஆக குலறக்கப்பட்டது.   

 இந்த மருந்திலன சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா எனும் நிறுவனமானது 

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கிறது. 

 ரகாவாக்சின் தடுப்பு மருந்தானது மாநில அரசுகளிடம் ஒரு தவலணக்கு ரூ.600 என்ற 

விலலயிலும் தனியார ் மருதத்ுவமலனகளிடம் ஒரு தவலணக்கு ரூ.1200 என்ற 

விலலயிலும் வழங்கப் படுகிறது.  

ஸ்புட்நிக் V பற்றிய  கவல்கள் 

 ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தானது மாஸ்ரகாவிலுள்ள காம்லியா ணதாற்று ரநாயியல் மற்றும் 

நுண்ணுயிரியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 இது இரண்டு தவலண (Dose) தடுப்பூசியாகும்.  

 இருப்பினும் ரே்யாவில் ஒற்லறத ் தவலண ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்து சமீபதத்ில் 

தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஸ்புட்நிக் லலட் ஒற்லறத் தவலண தடுப்பு மருந்து என அலழக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய நாடானது ஸ்புட்நிக் V இரட்லடத் தவலண தடுப்பு மருந்திலனரய தற்ரபாது 

வழங்குகிறது. 

 ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தானது ணவவ்ரவறு மனித அடிரனா லவரஸ்கலள (Human 

Adenoviruses) பயன்படுதத்ி உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த தடுப்பு மருந்தின் ணசயல்திறன் 91% ஆகும். 

 ஸ்புட்நிக் V தடுப்பு மருந்தின் முதல் தவலணயானது லைதராபாதத்ில் வழங்கப் பட்டது. 

 

 

டவ்சத புயல் 

 அரபிக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலலயாக உருவான இந்த டவ்ரத புயலானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவில் உருவான முதல் புயலாகும்.  

 இப்புயலால் ரகரள அரசானது “ணரட் அணலரட்்” என்ற ஒரு சிவப்பு நிற எசச்ரிக்லகலய 

விடுத்துள்ளது.  

 டவ்ரத எனும் ணபயர ்மியான்மர ்நாட்டினால் பரிந்துலரக்கப்பட்டதாகும். 
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 இதற்கு பரம்ிய ணமாழியில் “ணகக்ரகா” (Gecko), அதாவது தனிதத்ன்லம வாய்ந்த ஒரு வீட்டுப் 

பல்லி என்று ணபாருளாகும்.  

 

பிரதம மந்திரி கிொன் ெம்மன் நிதியின் 8வது தவபண 

 பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதியின் 8வது தவலணத் ணதாலகயானது சமீபதத்ில் 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசானது சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் கணக்கில் 6000 ரூபாய் 

ணதாலகயிலன ணசலுத்துகிறது. 

 இந்த நிதியானது மூன்று தவலணகளாக ணசலுத்தப் படுகிறது. 

 முதல் தவலணயான 2000 ரூபாயானது ஏப்ரல் முதல் ஜுன் இலடயிலான காலக் 

கட்டத்திலும், இரண்டாவது தவலணயானது ஆக்ஸ்ட் முதல் நவம்பர ்வலரயிலான  காலக் 

கட்டத்திலும் மூன்றாவது தவலணயானது டிசம்பர ் முதல் மாரச் ் வலரயிலான காலக் 

கட்டத்திலும் வழங்கப் படுகிறது.  

 இந்தத் திட்டமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் ணதாடங்கப்பட்டது.  

 

 

SWAMIH நிதி 

 மத்திய அரசின் மலிவான மற்றும் நடுதத்ர வரக்்கதத்ினருக்கு வீட்டு வசதி வழங்கும் 

சிறப்புத் திட்டத்தின் (Special Window for Affordable & Mid Income Housing - SWAMIH) முதல் 

குடியிருப்பு வசதி திட்டமானது நிலறவலடந்துள்ளது. 

 மும்லபயின் புறநகரப்் பகுதியிலுள்ள ரிவாலி பூங்காவில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்தக் 

குடியிருப்பானது இந்தியாவில் SWAMIH நிதியின் கீழ் நிதி உதவி ணபறும் முதல் குடியிருப்பு 

வசதி வழங்கும் திட்டமாகும்.  

 SWAMIH நிதியானது 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாததத்ில் சீதாராமன் அவரக்ளால் 

ணதாடங்கப் பட்டது. 

 நிதிப் பற்றாக்குலறயினால் கட்டுமானப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்ட மற்றும் நடுத்தர 

வரக்்கதத்ினருக்கான குடியிருப்பு வசதி திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகலள நிலறவு 

ணசய்வதற்காக SWAMIH முதலீட்டு நிதியானது உருவாக்கப் பட்டது. 

 நிதி அலமசச்கதத்ின் ணபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் ணசயலாளர ் தான் இந்த 

நிதியின் நிரவ்ாகி ஆவார.்  
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Go First  விமான நிறுவனம் 

 

 வாடியா குழுவினருக்குச ் ணசாந்தமான “Go Air” விமான நிறுவனதத்ிற்கு “Go First” என 

ணபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 இதன் புதிய முழக்கமானது “You Come First” என்பதாகும். 

 15 வருடங்களுக்குப் பிறகு இதன் ணபயர ் மாற்றப்படுவது என்பது ரகாவிட்- 19 ணபருந் 

ணதாற்றின் தாக்கதத்ிலிருந்து மீள்வதற்காக விமானப் பயணங்கலள மிகக் குலறவான 

விலலயில் இயக்குவதற்காக அந்த நிறுவனம் ரமற்ணகாண்ட முயற்சியின் ஓர ் அங்கம் 

ஆகும்.  

 

இரயில் தண்டவாளங்களில் 186 யாபனகள் சகால்லை்ைட்டுள்ளன 

 

 2009 – 10 முதல் 2020 – 21 வலரயிலான காலக் கட்டதத்ில் இந்தியா முழுவதும் 186 யாலனகள் 

இரயில்கள் ரமாதி உயிரிழந்ததாக சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் கூறுகிறது. 
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 அசாம் மாநிலத்தில் தான் அதிக எண்ணிக்லகயிலான யாலனகள் (62) இரயில்கள் ரமாதி 

உயிரிழந்துள்ளன, இதலனயடுதத்ு ரமற்கு வங்காளம் (57) மற்றும் ஒடிசா (27) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த பாலங்கலள அலமப்பரத இதற்கான ஒரர ஒரு தீரவ்ாகும். 

 சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த பாலங்கள் என்பலவ இரண்டு ணபரிய ஒரர மாதிரியான வனவிலங்கு 

வாழ்விடங்கலள இலணப்பதற்கான ஒரு இலணப்புப் பகுதியாகச ் ணசயல்படும் 

வனவிலங்கு வழிதத்டங்களாகும். 

 

அரிசி மற்றும் சகாதுபம ஏற்றுமதி அதிகரிை்பு 

 2020 – 21 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவானது கிட்டத்தட்ட 20 மில்லியன் டன் எலடயுள்ள உணவு 

தானியங்கலள ஏற்றுமதி ணசய்துள்ளரதாடு, 92 மில்லியன்  டன் எலடயுள்ள அரிசி மற்றும் 

ரகாதுலம ஆகியவற்லற விநிரயாகிதத்ு ஒரு சாதலனலயயும் பலடதத்ு உள்ளது. 

 மத்திய அரசின் கிடங்கிலிருந்து விநிரயாகிக்கப்பட்ட 92 மில்லியன்  டன் உணவு 

தானியங்களில்,  

o ரதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டம் மற்றும் இதர பிற நலத் திட்டங்களின் கீழ் 60.32 

மில்லியன் டன் தானியங்களும், 

o பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாஜனா, ஆத்ம நிரப்ார ் பாரத் திட்டம் 

(திரும்பி வரும் இடம்ணபயரந்்த ணதாழிலாளரக்ளுக்காக) மற்றும் ரகாவிட்-19 

ணபருந்ணதாற்றுக் காலதத்ில் ணதாடங்கப்பட்ட ரவறு சில திட்டங்களின் கீழ் 31.52 

மில்லியன் டன் தானியங்களும் விநிரயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் ணபாது விநிரயாக முலற (PDS - Public distribution system) மூலம் 

விநிரயாகிக்கப்பட்ட ணமாத்த தானியங்களின் அளவானது மற்ற சாதாரண 

ஆண்டுகலளக் காட்டிலும் கிட்டதத்ட்ட 50% அதிகமாகும். 
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நாரதா லஞ்ெ வழக்கு 

 ரமற்கு வங்காளதத்ின் திரிணாமுல் காங்கிரலசச ் ரசரந்்த அலமசச்ரக்ளான சுப்ரதா 

முகரஜ்ி, ஃபிரை்த் ைக்கீம், சட்டமன்ற உறுப்பினர ்மதன் மிதர்ா மற்றும் ரசாவன் சட்ரடா 

உபாதய்ாய் (கல்கத்தாவின் முன்னாள் மாநகராட்சித் தலலவர)் ஆகிரயாலர மதத்ியப் 

புலனாய்வு அலமப்பானது லகது ணசய்துள்ளது. 

 நாரதா லஞ்ச வழக்கில் அந்த மாநில அலமசச்ரக்ள் லட்சம் ணபறுவதாக ஒரு வீடிரயா 

ஆதாரம் உள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாததத்ில் நாரதா லஞ்ச வழக்கில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்லகக்கு எதிராக ஒரு ஆய்விலன ரமற்ணகாள்ளுமாறு மதத்ியப் புலனாய்வு 

அலமப்பிற்கு கல்கத்தா உயரநீ்திமன்றம் ஆலணயிட்டுள்ளது. 

 மாநில அரசின் ஒப்புதலலப் ணபற்ற பிறகு தான் மத்தியப் புலனாய்வு அலமப்பானது ஒரு 

குற்றதத்ிலனப் பற்றிய விசாரலணலய அந்த மாநிலத்தில் ரமற்ணகாள்ள இயலும். 

 இருப்பினும், நாட்டின் எந்தணவாரு பகுதியிலும் விசாரலணலய ரமற்ணகாள்ள ரவண்டி 

மத்தியப் புலனாய்வு அலமப்பிற்கு உசச்நீதிமன்றரமா (அ) உயரநீ்திமன்றரமா 

உத்தரவிடலாம். 

 

ைருை்பு வபககளின் இறக்குமதிக்கான வழிமுபறகள் 

 இந்திய அரசானது சமீபதத்ில் துவலர, பாசிப் பயிறு மற்றும் உளுந்து ரபான்ற பருப்பு 

வலககளின் இறக்குமதியிலன எவ்வித கட்டுப்பாடுமின்றி ரமற்ணகாள்வதற்கு அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது.  

 இந்த மூன்று பருப்பு வலககளும் தலட ணசய்யப்படாத பட்டியலில் ரசரக்்கப் பட்டு உள்ளன.   

 வரத்்தககரக்ளிடம் குலறந்த அளவிரலரய இருப்பு உள்ளதன் காரணமாக கடந்த சில 

வாரங்களாக இவற்றின் விற்பலன விலலயானது அதிகரித்துள்ளலதயடுதத்ு இந்த முடிவு 

ரமற்ணகாள்ளப் பட்டுள்ளது.  

 ரமலும் 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 30 ஆம் ரததிக்கு முன்பாக இறக்குமதி ணசய்யப்பட 

ரவண்டிய சரக்குப்  ணபாருட்களுக்குக் கட்டாயம் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்க ரவண்டும் 

எனவும் இந்திய அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்தியா ணபரும்பாலும் இந்த வலக பருப்புகலள மியான்மர ் மற்றும் ஆப்பிரிக்க 

நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி ணசய்கின்றது. 

 

 ல் ஜீவன் திட்டம் – முதல் தவபண 

 ஜல் ஜீவன் திட்டதத்ிலனச ் ணசயல்படுதத்ுவதற்காக மத்திய அரசானது 5,968 ரகாடி 

ரூபாலய வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த நிதியானது 15 மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ணவளியிடப்பட உள்ள நான்கு தவலணகளில் முதல் 

தவலணயாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசானது தனது நிதிநிலல அறிக்லகயில் ஜல் ஜீவன் 

திட்டதத்ிற்காக 50,011 ரகாடி ரூபாலய ஒதுக்கியது. 
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 ஜல்ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட ணமாதத்த் ணதாலகயில்  

o 93 சதவீதமானது குடிநீர ் வழங்கும் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள கட்டலமக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

o 2 சதவீதமானது நீரின் தர ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்லககளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.  

o மற்றும் 5 சதவீதமானது அது சாரந்்த ரவறு நடவடிக்லககளுக்கும் பயன்படுத்தப் படும்.   

 

 

SAMVEDNA 

 SAMVEDNA என்பது உணரச்ச்ி ரமம்பாடு மற்றும் அவசியமான ஏற்பு மூலம் மனநலப் 

பாதிப்பு குறிதத் உணரத்ிறன் நடவடிக்லககலள ரமற்ணகாள்தல் (Sensitizing Action on Mental 

Health Vulnerability through Emotional Development Necessary Acceptance) என்பதாகும்.   

 இது ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றின் ரபாது ஒரு கட்டணமில்லாத உதவி எண்ணின் மூலம் 

பாதிக்கப்பட்ட குழந்லதகளுக்கு ஆரலாசலன வழங்கும் ஒரு ரசலவயாகும்.  

 குழந்லதகளுக்கு மனநலம் சாரந்்த முதலுதவிலயயும்  உணரவ்ுப் பூரவ்மான ஒரு 

ஆதரலவயும் வழங்குவரத சம்ரவதன்ாவின் (SAMVEDNA) முக்கிய ரநாக்கமாகும்.  

 பாதிக்கப்பட்ட குழந்லதகள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவரக்ளுக்குத ்

ணதாலலரபசி மூலம் ஆரலாசலன வழங்கப்படுகிறது. 

o ரகாவிட்-19 ணதாற்றினால் தன் ணபற்ரறாலர இழந்த குழந்லதகள். 

o ரகாவிட் நல லமயங்களில் தனிலமப் படுத்தப்பட்டிருக்கும் குழந்லதகள். 

o ரகாவிட்-19 ணதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட ணபற்ரறாரக்ள் (அ) உறவினரக்ளுடன் வாழும் 

குழந்லதகள். 
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ைழங்குடியினர் ைள்ளிகளில் டிஜிட்டல் மாற்றம் 

 பழங்குடியினர ் பள்ளிகலள டிஜிட்டல் முலறயில் மாற்றுவதற்கான ஒரு கூட்டு 

முயற்சிக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் பழங்குடியினர ் விவகார அலமசச்கமும் 

லமக்ரராசாஃப்ட் நிறுவனமும் லகணயழுத்திட்டுள்ளன. 

 பழங்குடியினர ் வாழும் பகுதிகளில் ஆசிரமப் பள்ளிகள் மற்றும் ஏகலலவா மாதிரி 

உலறவிடப் பள்ளிகள் ரபான்றவற்லற உருவாக்குதலும் இத்திட்டதத்ினுள் அடங்கும். 

 இந்தத் திட்டத்தினுலடய முதல் கட்டத்தில் 250 ஏகலலவா மாதிரி உலறவிடப் பள்ளிகள் 

நிறுவப்படும்.  

 

இந்தியாவின் சவபல நிபல குறித்த அறிக்பக 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் ரவலல நிலல குறித்த அறிக்லகயானது 

கரந்ாடகாவின் அசிம் பிரரம்ஜி பல்கலலக்கழகதத்ின் ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் 

தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் ஏற்பட்ட ரகாவிட்-19  ணபருந்ணதாற்றானது இந்த ஒரு வருடத்தில் ரவலல, 

வருமானம், சமதத்ுவமின்லம மற்றும் வறுலம ஆகியலவ மீது எவ்விதமான தாக்கத்லத 

ஏற்படுதத்ியுள்ளது என்பது பற்றி இந்த வருடாந்திர அறிக்லகயானது ஆவணப் 

படுதத்ியுள்ளது. 
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 இந்த அறிக்லகயின்படி, 

o இந்த ணபருந்ணதாற்றானது மக்கலள முலறயான ரவலலலய விட்டு ஒரு சாதாரண 

மற்றும் குலறந்த வருமானம் ணகாண்ட ரவலலலய ரமற்ணகாள்ளும் நிலலக்குத் தள்ளி 

அவரக்ளின் வருமானத்லதயும் குலறத்துள்ளது. 

o கடந்த ஆண்டில் வறுலம நிலலயில் திடீர ்அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

o மகாராே்டிரா, ரகரளா, தமிழ்நாடு, உதத்ரப் பிரரதசம் மற்றும் ணடல்லி ஆகிய 

பகுதிகளில் தான் அதிகளவில் ரவலல இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் சுகாதார நலன் குறித்த அறிக்பக 

 “State of Healthcare in India – Indian cities through the lens of healthcare” (இந்தியாவின் சுகாதார 

நலன் – சுகாதார நலன் என்ற பட்டகத்தின் மூலம் இந்திய நகரங்கள்) எனத ்

தலலப்பிடப்பட்ட ஒரு அறிக்லகயானது நாட்டிலுள்ள மிகவும் நகரமயமாக்கப்பட்ட 8 

நகரங்கலள அவற்றின் சுகாதார நல உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் ரீதியில் தரவரிலசப் 

படுதத்ி உள்ளது. 

 சுகாதாரம் எனும் பரிமாணத்தில் புரன ஆனது மற்ற அலனதத்ு நகரங்கலளயும் 

பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

 அகமதாபாத் நகரமானது துப்புரவு மற்றும் திடக்கழிவு ரமலாண்லம ஆகியவற்றில் அதிக 

மதிப்பிலனயும் தண்ணீரில் தரம் மற்றும் இருப்பு ரபான்றவற்றில் குலறவான 

மதிப்பிலனயும் ணபற்றுள்ளது.  

 மற்ற 8 முன்னணி நகரங்களுடன் ஒப்பிடுலகயில் ணபங்களூரு நகரமானது அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான மருதத்ுவமலன படுக்லக வசதிகலளக் ணகாண்டுள்ளது.  

 லைதராபாத் நகரமானது மருத்துவமலன படுக்லககளின் எண்ணிக்லக மற்றும் 

எளிதான வாழ்க்லக முலற ரபான்றவற்றில் குலறவாகவும் காற்றின் தரம், துப்புரவு 

மற்றும் திடக்கழிவு ரமலாண்லம ரபான்றவற்றில் நல்ல மதிப்பிலனயும் ணபற்றுள்ளது. 

 ணசன்லன மாநகரமானது காற்றின் தரத்தில் முதலிடத்தில் விளங்கினாலும், இங்கு நிலவும் 

நீர ்பற்றாக்குலற அதன் தரத்லதக் குலறதத்ு விட்டிருக்கின்றது. 

 ணகால்கத்தா நகரமானது ரபாதுமான மருத்துவமலன படுக்லக வசதிகள் இல்லாததாலும் 

எளிதான வாழ்க்லக முலற இல்லல என்பதாலும் கலடசி இடத்திற்கு தள்ளப் பட்டுள்ளது, 

ஆனால் காற்றின் தரம் மற்றும் நீர ் இருப்பு ரபான்றவற்றில் நல்ல மதிப்பிலனப் 

ணபற்றுள்ளது. 

 ணடல்லி ரதசியத் தலலநகர ்பகுதியானது ரபாதுமான மருதத்ுவமலன படுக்லக வசதிகள் 

இல்லாததாலும், ரமாசமான காற்றுத் தரதத்ினாலும் வாழ்வாதாரக் குறியீட்டில் ரமாசமான 

மதிப்பிலனக் ணகாண்டிருப்பதாலும் குலறவான மதிப்பிலனரய ணபற்றுள்ளது.  

 

யுசனஸ்சகாவின் தற்காலிக உலகை் ைாரம்ைரியத் தளங்களின் ைட்டியல் 

 யுணனஸ்ரகாவின் தற்காலிக உலக பாரம்பரியத் தளங்களின் பட்டியலில் சுமார ் ஆறு 

கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத ்தளங்கள் ரசரக்்கப் பட்டுள்ளதாக மத்தியக் கலாசச்ாரத் துலற 

அலமசச்ரான பிரைலாத் சிங் பட்ரடல் அவரக்ள் சமீபத்தில் அறிவிதத்ார.் 

 அலவ,  
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o வாரணாசியின் கங்லக கலர, 

o தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஆலயங்கள், 

o மத்தியப் பிரரதசதத்ிலுள்ள சாத்பூரா புலிகள் காப்பகம், 

o மகாராே்டிராவின் இராணுவ கட்டிடக் கலல 

o லைர ் ணபங்கால் (Hire Benkal) ணபருங்கற்கால தளம் மத்தியப் பிரரதசதத்ின் நரம்தா 

பள்ளதத்ாக்கிலுள்ள ணபதாகாட் ரலமதத்காட் (Bhedaghat Lametaghat) (இந்தியாவின் 

மாணபரும் ணசங்குதத்ுப் பள்ளதாக்கு) 

 இதத்ுடன் யுணனஸ்ரகாவின் தற்காலிக உலக பாரம்பரியத் தளங்களின் பட்டியலில் 

ரசரக்்கப் பட்டுள்ள ணமாத்த தளங்களின் எண்ணிக்லகயானது 48 ஆக உயரந்்துள்ளது.   

 

EY குறியீட்டில் இந்தியா மூன்றாவது இடம் 

 EY நிறுவனதத்ின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் ஒரு நாட்டின் ஈரப்்பு நிலல குறிதத் 

குறியீட்டில் நமது இந்திய நாடானது மூன்றாவது இடத்திற்கு (நான்காவது இடத்திலிருந்து) 

நகரந்்துள்ளது. 

 சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட ஒளி மின்னழுதத் கல உற்பத்தித் துலறயில் ஆற்றிய மகதத்ான 

ணசயல்திறனின் காரணமாக இந்த நிலலலய எட்ட முடிந்தது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் அணமரிக்கா தனது முதலிடத்லதயும் சீனா தனது இரண்டாம் 

இடத்லதயும் தக்க லவதத்ு ணகாண்டுள்ளன. 

 சமீபதத்ில் அணமரிக்காவினால் ஏற்பாடு ணசய்யப்பட்ட காலநிலல உசச்ி மாநாட்டில் 2030 

ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 GW திறனுலடய புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் நிலலயங்கலள 

அலமப்பதற்கு இந்திய நாடானது உறுதி பூண்டுள்ளது. 

 

உலகின் முதலாவது தனியார ்டிஜிட்டல் நீதிமன்றம் 

 

 சண்டிகரில் அலமந்துள்ள ‘ஜுப்பிலடஸ் ஜஸ்டீஸ் ணடக்னாலஜீஸ்’ எனும் ணதாடக்க 

நிறுவனமானது உலகின் முதலாவது தனியார ் டிஜிட்டல் நீதிமன்றத்திலன (ணதாடர ்

சங்கிலி மற்றும் ணசயற்லக நுண்ணறிவு ஆகியவற்றின் உதவியுடன்) ணதாடங்கி உள்ளது. 
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 தனியார ்நீதி அலமப்பின் கீழ் ரமாதல்களுக்கு மாற்று வழியில் தீரவ்ு காணும் முலறயின் 

(Alternative Dispute Redressal - ADR) மூலம் ரமாதல்களுக்குத் தீரவ்ு காணச ்ணசய்வதற்காக இந்த 

நீதிமன்றமானது அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது நடுவர ் தீரப்்பாயம், சமரசம், மத்தியஸ்தம் மற்றும் ரபசச்ுவாரத்்லத 

ரபான்ற தனியார ்நீதி முலறக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ரமாதலில் ஈடுபட்ட பிரிவனர ் ஒரு நிரவ்ாக அலமப்பினுலடய உதவியின்றித ் தீரப்்பு 

வழங்குதல், சமரசம் (அ) மத்தியஸ்தம் ஆகியவற்லற ரமற்ணகாள்வதற்கு இந்தத் தளம் வழி 

வகுக்கிறது. 

 ஜுப்பிலடஸ் தளதத்ின் மூலம் ணபற்ற இலணயதள தீரப்்பானது ஒரு நீதிமன்றத்தின் 

ஆலணலயப் ரபான்ரற சட்டப்படி ணசயல்படுதத்க் கூடியது ஆகும். 

 

சகாவா கடல்ொர ்கருத்தரங்கம் – 21   

 இந்தியக் கடற்பலடயானது ரகாவாவிலுள்ள கடற்பலடப் ரபார ் கல்லூரி வளாகத்தினுள் 

“ரகாவா கடல்சார ்கருதத்ரங்கம் – 21” என்ற ஒரு கருதத்ரங்கிலன நடத்தியது. 

 இந்த நிகழ்வானது முதல்முலறயாக காணணாலி மூலம் நடத்தப் பட்டுள்ளது. 

 தனது கடல்சார ் அண்லட நாடுகளுடன் நட்புறவிலன வளரப்்பதற்காக இந்த 

கருதத்ரங்கானது ஏற்பாடு ணசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இதில் இந்தியப் ணபருங்கடலில் கலரரயாரம் அலமந்த 13 நாடுகளின் கடற்பலடப் 

பிரதிநிதிகள் இலணய தளம் வாயிலாக பங்ரகற்றனர.் 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “கடல்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகரிதத்ு வரும் 

வழக்கமற்ற அசச்ுறுத்தல்கள் : இந்தியப் ணபருங்கடல் பகுதியின் கடற்பலட திறன்பட 

ணசயல்படுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலல” (Maritime Security and Emerging Non-Traditional Threats: A 

Case for Proactive Role for IOR Navies) என்பதாகும்.  

 

சைாருட்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு பமயங்களுக்கு “உள்கட்டபமை்பு” எனும் தகுதி 

 ணபாருட்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு லமயங்களுக்கு “உள்கட்டலமப்பு” எனும் ஒரு 

தகுதியிலன நிதி அலமசச்கம் வழங்கியுள்ளது. 

 இது மாதிரியான கட்டலமப்புகளுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்குதலல இது எளிதாக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 சமூக மற்றும் வணிகக் கட்டலமப்பு துலணத ் துலறயின் கீழான உள்கட்டலமப்பு 

துலணத் துலறகளின் இலசவானது முதன்லமப் பட்டியலில் இந்தப் ணபாருட்காட்சி 

மற்றும் மாநாட்டு லமயங்கள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன.  

 இந்தப் பிரிவின் கீழ் இடம் ணபறுவதற்கு, இந்தக் கட்டலமப்புகளில் குலறந்தபட்சம் 1,00,000 

சதுர மீட்டர ் பரப்பானது ணபாருட்காட்சிக்காகரவா (அ) மாநாட்டிற்காகரவா 

பிரதத்ிரயகமாக ஒதுக்கப் பட்டிருக்க ரவண்டும். 

 இந்தப் பட்டியலில் ரசரக்்கப் படுவதால் குறிப்பிட்ட துலணத் துலற கட்டலமப்பு 

பணிகளுக்குச ்சலுலக நிதிகலளப் ணபறுதல், கட்டுமான ரமம்பாடு மற்றும் கட்டுமானப் 

பணிகலளத் ணதாடரத்ல் ரபான்றவற்றில் உதவி ணபற இயலும். 
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ஐஎன்எஸ் ரா ்புத் கை்ைல் ைணியிலிருந்து விடுவிை்பு 

 இந்தியக் கடற்பலடயின் முதல் தாக்குதல் (அழிப்பு) கப்பலான ஐஎன்எஸ் ராஜ்புத் 

கப்பலானது ரம 21 ஆம் ரததியன்று பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது. 

 இந்தக் கப்பலானது 1980 ஆம் ஆண்டு ரம 04 ஆம் ரததி பலடயில் ரசரக்்கப்பட்டது.  

 41 வருட பணிக்குப் பிறகு இந்தக் கப்பலானது விசாகப்பட்டினதத்ிலுள்ள இந்தியக் 

கடற்பலடயின் கப்பற்கட்டும் தளத்தில் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தக் கப்பலானது ரே்யாவின் 61 கம்யூனாரட்்ஸ் கப்பல்கட்டும் தளத்தில் 

கட்டலமக்கப்பட்டது. 

 இதனுலடய ரே்யப் ணபயர ்‘நாணடே்னி’ (Nadezhny) என்பதாகும்.  

 இந்தக் கப்பலானது ரமற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்பலடகளில் பயன்படுதத்ப்பட்டது.  

 இதலன வழிநடத்திய முதலாவது தலலலம அதிகாரி ரகப்டன் குலாப் ரமாகன்லால் ஹீரா 

நந்தனி என்பவராவார.்  

 இந்திய இராணுவப் பலடப் பிரிவில் (ராஜ்புத் பலடப்பிரிவு) ரசரக்்கப்பட்ட முதல் இந்தியக் 

கடற்பலட கப்பல் இதுவாகும்.  

 இந்தக் கப்பலானது ஆபரரேன் அமன், ஆபரரேன் பவன், ஆபரரேன் காக்டஸ் ரபான்ற 

பல நடவடிக்லககளில் பங்ரகற்றுள்ளது.  

 

 

DIPCOVAN 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அலமப்பின் உடலியல் மற்றும் உடலியல்சார ்

அறிவியலுக்கான பாதுகாப்பு ஆய்வகமானது “DIPCOVAN” எனப்படுகின்ற 

ஆன்டிபாடிகலள கண்டறியும் ஒரு கருவிலய உருவாக்கியுள்ளது.  

 இந்தக் கருவியானது DRDO அலமப்பின் அறிவியலாளரக்ள் மற்றும் ணடல்லியிலுள்ள 

ரவன்காரட்ு டயக்ரனாஸ்டிக்ஸ் பிலரரவட் லிமிணடட் நிறுவனம் ஆகியவற்றால் 

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்டது.  
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 DIPCOVAN என்பது ஆன்டிபாடிகலள கண்டறியும் ஒரு கருவியாகும். 

 இந்தக் கருவியானது ஒரு நபர ் ஏற்கனரவ ரகாவிட்-19 ணதாற்றினால் பாதிக்கப் பட்டு  

இருந்தால் அதற்கான ஆன்டிபாடிகள் அவர ் உடலில் உள்ளதா எனக் கண்டறிவதற்கு 

உதவும். 

 ஆன்டிபாடிகலள கண்டறிவரத இதன் ணசயல்பாடாகும். 

 இலவ ணசரரா-ஆய்வு ரபான்ற ரகாவிட்-19 ணதாற்றுரநாயியல் ஆய்வுகளில் பயன்படுதத்ப் 

படும். 

 நமது உடலில் ரகாவிட் ஆன்டிபாடிகள் உள்ளனவா எனக் கண்டறியவும் இதலனப் 

பயன்படுத்தலாம். 

 

 

இந்தியாவில் சமற்சகாள்ளை்ைட்ட சிறந்த சகாவிட் நடவடிக்பககள் – சுகாதார 

அபமெெ்கம்   

 மத்திய சுகாதார அலமசச்கமானது மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரரதசங்கள் ரகாவிட்-19 

ணபருந்ணதாற்றிலன லகயாளுவதற்காக ரமற்ணகாண்ட சிறந்த நடவடிக்லககலளப் 

பட்டியலிட்டு அந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது.  

 இதில் ராஜஸ்தானின் நடமாடும் ணவளிரநாயாளிகள் நல ரசலவ லமயம், தமிழ்நாட்டின் 

டாக்சி ஆம்புலன்ஸ் ரசலவ மற்றும் 12 இதர தனிதத்ுவம் வாய்ந்த சில முன்ணனடுப்புகளும் 

அடங்கும்.  

 ராஜஸ்தானில் கிராமப் பகுதிகளுக்குத ் ணதாகுதி வாரியாக ணசன்று ரகாவிட் ணதாற்று 

சாராத அத்தியாவசியச ் ரசலவகலள வழங்குவதற்காக ரவண்டி ணதாடங்கப்பட்ட 

நடமாடும் ணவளி ரநாயாளிகள் நல ரசலவ வழங்கும் லமயத்லதயும் பிகாரனர ்பகுதியின் 

ஒவ்ணவாரு மருதத்ுவமலனகளிலும் ஆக்சிஜன் வீணாவலதக் கண்காணிப்பதற்காக  
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“ஆக்சிஜன் மிதர்ா” என்ற விதிமுலற விதிக்கப்பட்டலதயும்   சுகாதாரச ் ணசயலாளர ்

பட்டியலிட்டுள்ளார.் 

 உத்தரப் பிரரதசத்தின் ரரபரரலியில் உள்ள கிராமப் புறப்பகுதிகளில் RAT (Rapid Antigen Test) 

மற்றும் RT-PCR (reverse transcription - polymerase chain reaction) ஆகியவற்றிலனப் பயன்படுத்தி 

வீடு வீடாகச ்ணசன்று பரிரசாதலன ணசய்வலதயும் அவர ்இதில் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 இதன் மூலம் 38 சதவீதமாக இருந்த ரகாவிட் பாதிப்பு ஒரர மாதத்தில் 2.8 சதவீதமாக 

குலறந்தது. 

 மருத்துவமலனகளில் முலறயான ஆக்சிஜன் பயன்பாட்டிலன உறுதி ணசய்வதற்காக 

ரகரளாவில் ஆக்சிஜன் ணசவிலியரக்ள் பயன்படுதத்ப்பட்டது, ைரியானாவிலுள்ள 

குருகிராமில் உள்ள ரகாவிட் தடுப்பூசி லமயங்களின் மூலம் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட  இயக்கம் 

மற்றும் பணிமலனகளிரலரய தடுப்பூசி லமயங்கலள அலமதத்ல் ரபான்றவற்றிலனயும் 

அவர ்குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 

யாஸ் புயல் 

 யாஸ் புயலானது அதிதீவிரப் புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலல ஆய்வு 

லமயம் ணதரிவிதத்ுள்ளது. 

 யாஸ் புயலானது ஒடிசா மற்றும் ரமற்கு வங்காளத்தின் கடற்கலரரயாரப் பகுதிகலளத் 

தாக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 ‘யாஸ்’ எனும் ணபயர ்ஓமன் நாட்டினால் வழங்கப் பட்டதாகும்.  

 

 

கியாொனூர ்வன சநாய் 

 கியாசானூர ் வன ரநாயிலன விலரவில்  கண்டறிவதற்கான ஒரு அதிக உணர ்

திறனுலடய, ரநாயாளிலய லவதத்ிருக்கும் இடதத்ிரலரய (Point of Care) ரசாதலன ணசய்யும் 

ஒரு புதிய முலறலய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபதத்ில் கண்டறிந்து உள்ளனர.் 
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 இந்த வலக பரிரசாதலன முலறயானது இந்திய மருதத்ுவக் கழகத்தின் ரதசிய 

நசச்ுயிரியல் கல்வி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முலறயானது குரங்குக் காய்சச்ல் எனப்படும் கியாசானூர ் வனரநாலயக் 

கண்டறியவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  

 இது இந்தியாவின் ணதன்ரமற்குப் பகுதிலயப் பிறப்பிடமாகக் ணகாண்ட, ஒரு 

ஒட்டுண்ணியால் (ticks) உண்டாகக் கூடிய இரதத் இழப்பிலன ஏற்படுதத்ும் ஒரு லவரஸ் 

ரநாயாகும்.  

 இது ஃபிளாவிவிரிரட (Flaviviridae) எனும் குடும்பத்லதச ்ரசரந்்த லவரசினால் உண்டாக்கப் 

படுகிறது.  

 பாதிக்கப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் கடிப்பதன் மூலம் மனிதரக்ளுக்கு இந்ரநாய் பரவுகிறது.  

 

 

இந்தியாவில் சிறுத்பதகள் மீண்டும் அறிமுகம் 

 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் மத்தியப் பிரரதசதத்ிலுள்ள குரனா ரதசியப் 

பூங்காவில் சிறுத்லதகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. 

 இந்தியாவில் 1947 ஆம் ஆண்டில் தான் கலடசி சிறுத்லத கண்டறியப்பட்டது.  

 அது இறந்த பிறகு 1952 ஆம் ஆண்டில் சிறுத்லதயானது அழிந்துவிட்ட இனமாக 

இந்தியாவில் அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இந்தியாவில் ஆப்பிரிக்கச ் சிறுத்லதகலள அவற்றிற்கு உகந்த வாழிடதத்ில் அறிமுகம் 

ணசய்வதற்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாததத்ில் உசச்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.  

 சிறுத்லத மறு அறிமுகத் திட்டமானது இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனதத்ினால் (Wildlife 

Institute of India) உருவாக்கப் பட்டது. 

 

ெமூகை் ைரவல் 

 ணதாற்றுரநாய் பரவத் ணதாடங்கியதிலிருந்து இந்திய நாடானது தன்லன “சமூகப் பரவல்” 

நிலலயில்  (Community Transition – CT) உள்ளதாக குறிப்பிடரவ இல்லல என உலக சுகாதார 

அலமப்பு கூறுகிறது. 

 அதற்குப் பதிலாக “ரநாய்த் ணதாற்றுத் திரள்” எனப்படும் குலறவான மிததீவிரமான 

வலகப்பாட்டிலனரய இந்தியா பயன்படுத்துகிறது.  

 அணமரிக்கா, பிரரசில், ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், பிரான்சு உள்ளிட்ட நாடுகள் தம்லம சமூகப் 

பரவல் நிலலயில் உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளன. 
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 அதிக எண்ணிக்லகயிலான உறுதி ணசய்யப்பட்ட ணதாற்றுகலள ணகாண்ட 10 நாடுகளில் 

இத்தாலியும் ரே்யாவும் மட்டுரம தம்லம சமூகப் பரவல் நிலலயில் உள்ள நாடுகளாக 

அறிவிக்க வில்லல. 

 சமூகப் பரவல் என்பது கடந்த 14 நாட்களில் ஏற்பட்ட புதிய ரநாய்த் ணதாற்றுக்கானது 

சரவ்ரதசப் பயணம் ரமற்ணகாண்டவரிலடரய பதிவாகாத, ஒரு குறிப்பிட்ட திரளுடன் 

இலணக்கப்பட இயலாத ஒரு ணபருந்ணதாற்று நிலல ஆகும். 

 ணபருந்ணதாற்றுப் பரவலில் உள்ள நான்கு நிலலகள், 

o ணவளிநாடுகளிலிருந்துப் பரவுதல் 

o உள்ளூர ்பரவல் 

o சமூகப் பரவல் மற்றும் 

o ணபருந்ணதாற்று ஆகியனவாகும். 

 

 

உயிரிை் சைாருட்கள் ையன்ைாடு மீதான சதசியத் திட்டம் 

 நிலக்கரி சாரந்்த அனல் மின் நிலலயங்களில் உயிரிப் ணபாருட்கலள பயன்படுதத்ுவது 

மீதான ஒரு ரதசியத் திட்டதத்ிலன அலமக்க  உள்ளதாக மத்திய ஆற்றல் அலமசச்கம் 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

 விவசாயத் தாளடி எரிப்பினால் ஏற்பட்ட காற்று மாசுபாட்டுப் பிரசச்லனக்குத் தீரவ்ு 

காணும் ரநாக்கில் இந்த முடிவானது ரமற்ணகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது வழிகாட்டுக் குழுவினால் (Steering Committee) நிரவ்கிக்கப்படும். 

 வழிகாட்டுக் குழுவானது ஆற்றல்துலற ணசயலாளலரத் தலலலமயாகக் ணகாண்ட 

ணபட்ரராலியம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்துலற அலமசச்கத்தின் 

பிரதிநிதிகள், பங்குதாரரக்ள் உள்ளிட்ட அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு குழு ஆகும்.  
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இந்சதா-இஸ்சரலிய சவளாண் செயல்திட்டம் 

 இந்தியா மற்றும் இஸ்ரரல் ஆகிய நாடுகள் இலணந்து 2023 ஆம் ஆண்டு வலர ணதாடர 

உள்ள மூன்றாண்டு கூட்டுச ்ணசயல் திட்டம்  ஒன்லறத் ணதாடங்கியுள்ளன. 

 இந்தக் கூட்டுச ் ணசயல் திட்டமானது ரவளாண்லமயில் ஒதத்ுலழப்பிலன அதிகரிக்கும் 

ரநாக்கில் ணதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புதிய ணசயல்திட்டத்தின் கீழ், 

o இஸ்ரரலிய நாட்டின் ரவளாண் மற்றும் நீரப்்பாசன ணதாழில் நுட்பங்கள் பற்றி இந்திய 

விவசாயிகளிலடரய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 13 சிறப்பு நிறுவனங்கள் 

நிறுவப்படும்.  

o 8 மாநிலங்களில் 75 கிராமங்களுக்குள் “சிறப்புக் கிராமங்கள்” எனும் ரவளாண் 

முன்மாதிரி சூழலலமப்புகள் உருவாக்கப்படும்.  

 இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரரலுக்கும் இலடயிலான ரவளாண் துலற சாரந்்த இரு தரப்பிலான 

உறவுகள் 1993 ஆம் ஆண்டில் ணதாடங்கியது.  

 இந்தப் புதிய திட்டமானது 5வது இந்திய-இஸ்ரரலிய ரவளாண் ணசயல்திட்டமாகும். 

 

MCA21 ைதிை்பு 3.0 

 இந்தியாவின் திட்டமாதிரியில் அலமந்த முதல் மின் ஆளுலகத் திட்டமான MCA21 பதிப்பு 

3.0 என்பதின் முதல் கட்டமானது ணதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிதி மற்றும் ணபருநிறுவன விவகாரங்கள் துலற அலமசச்கதத்ின் இலண அலமசச்ரான 

அனுராக் தாகூர ்அவரக்ளால் இதத்ிட்டமானது ணதாடங்கி லவக்கப் பட்டது. 

 MCA21 என்பதின் இந்தப் பதிப்பானது தரவுப் பகுப்பாய்வு சாரந்்ததாகும்.  

 MCA21 என்பது ணபருநிறுவன விவகார அலமசச்கதத்ின் இலணயதளமாகும்.  

 2006 ஆம் ஆண்டில் ணதாடங்கப்பட்ட இந்தத் தளமானது நிறுவனங்கள் குறிதத் அலனத்துத ்

தகவல்கலளயும் பங்குதாரக்ளும் ணபாது மக்களும் எளிதில் அணுகும் வலகயில் வழிவலக 

ணசய்துள்ளது. 

 MCA21 பதிப்பு 3.0 ஆனது ணபருநிறுவனங்களின் இணக்கத்திலனயும் பங்குதாரரக்ளின் 

அனுபவங்கலளயும் சீரலமப்பதற்காக ரவண்டி சில புதிய ணதாழில்நுட்பங்கலளப் 

பயன்படுதத்ுகிறது. 

 

சகாவாக்சின் தடுை்பு மருந்திற்கு WHO மற்றும் EU ஆகியவற்றின் ஒை்புதல்   

 ஐரராப்பியப் பகுதிலயச ்சாராத நாடுகளிலிருந்து முழு தடுப்பு மருந்திலனயும் ணசலுத்திக் 

ணகாண்ட சுற்றுலாப் பயணிகலள சில வலரயலறகளுடன் அனுமதிப்பதற்கான ஒரு 

முன்ணமாழிதலுக்கு  ஐரராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர ் நாடுகள் சமீபதத்ில் ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளன. 

 இதற்காக அந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் ணசலுதத்ிக் ணகாண்ட தடுப்பூசியானது உலக 

சுகாதார அலமப்பின் அவசரகாலப் பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் இடம் ணபற்றிருக்க 

ரவண்டும். 
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 இதுபற்றி ஆராய்ந்து, உலக சுகாதார அலமப்பின் அவசரகாலப் பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் 

ரகாவாக்சின் தடுப்பு மருந்திலன இடம்ணபறச ் ணசய்வதற்கான உதவிலயப் ணபறுதல் 

ரபான்ற ணபாறுப்புகள் ணவளியுறவுத் துலற அலமசச்கதத்ிடம் வழங்கப் பட்டுள்ளன.  

 

தீரவ்ு காணும் பமயத் திட்டம் 

 மத்தியப் ணபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் ரமம்பாட்டு அலமசச்கமானது 9 நாடுகளில் 10 

தூதரகத் திட்டங்களின் கீழ் One Stop Centre எனும் தீரவ்ு காணும் லமயங்கலள (One Stop 

Centre Scheme – OSC) அலமக்க உள்ளது. 

 இது ணபண்களுக்கு எதிரான வன்முலறகலளத்  தடுப்பதற்காக  அலமக்கப்படும். 

 குலவத,் ஓமன், பை்லரன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார,் கனடா, ஆஸ்திரரலியா  மற்றும் 

ஆகிய ஒவ்ணவாரு நாட்டிலும் ஒரு தீரவ்ு காணும் லமயமானது அலமக்கப் படும். 

 சவுதி அரரபியாவில் இரணடு லமயங்கள் அலமக்கப்படும். 

 ரமலும் இந்தியா முழுவதும் 300 லமயங்கள் அலமக்கப் படும். 

 ணவளியுறவு அலமசச்கதத்ினால் இயக்கப்படும் இந்த லமயங்களுக்கு ணபண்கள் மற்றும் 

குழந்லத ரமம்பாட்டு அலமசச்கமானது உதவிகலள வழங்கும். 

 மத்திய அரசின் ஆதரவு ணபற்ற இந்த லமயங்களுக்கு நிரப்யா நிதியின் மூலம் நிதி 

உதவிகள் வழங்கப் படும்.  

 

 

ெட்ட அறிக்பக 

 மத்திய ணதாழிற்துலற காவல் பலடயின் தற்ரபாலதய தலலலம இயக்குநராக பணி 

புரியும் 1985 ஆண்டு இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரிகள் பிரிலவச ்ரசரந்்த (மகாராே்டிரா 

வட்டாரம்) சுரபாத் குமார ்ணஜய்ே்வால் அவரக்லள இரண்டு வருட காலதத்ிற்கு மத்தியப் 

புலனாய்வு அலமப்பின் இயக்குநராக மத்திய அரசு நியமிதத்ு உள்ளது. 

 மூன்று அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவின் மூலம் அரசு இவலரத் ரதரந்்ணதடுதத்து. 
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 இவரக்ள் பிரதமர,் மக்களலவயின் மிகப்ணபரிய எதிரக்்கட்சித் தலலவர ்மற்றும் இந்தியத ்

தலலலம நீதிபதி ஆகிரயார ்அடங்கிய குழு மூலம் ரதரந்்ணதடுக்கப் படுகின்றனர.் 

 இவரக்ள், பிரதமர ் தலலலமயிலான அலமசச்ரலவயின் நியமனக் குழுவினால் 

நியமிக்கப் படுகின்றனர.்  

 பிரதமர ் தலலலமயிலான குழுவில், இந்தியத் தலலலம நீதிபதி N.V. ரமணா அவரக்ள், 

ஓய்வு ணபறுவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கும் குலறவான காலரம உள்ள அதிகாரிகலள 

மத்தியப் புலனாய்வு அலமப்பின் இயக்குநராக நியமிப்பலதத் தவிரக்்க ரகாரி தனது 

ஆரலாசலனலய கூறினார.் 

 இது “சட்டதத்ின் அறிக்லக” (Statement of Law) என அலழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தியத் தலலலம நீதிபதியின் படி, இக்குழுவின் அதிகாரிகலளத் ரதரவ்ு ணசய்யும் 

முலறயானது பிற்காலதத்ில் சட்டத்தின் ஆய்விற்கு உட்படுத்தப் படுவலதத் தாங்கும் 

வல்லலம ணகாண்டதாக இருக்க ரவண்டும். 

 

SeHAT OPD தளம் 

 பாதுகாப்பு அலமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் அவரக்ள் “மின்னணு சுகாதார உதவி மற்றும் 

ணதாலலதூர ஆரலாசலன ரசலவ” (Services e-Health Assistance & Tele-consultation – SeHAT) 

எனும் ணவளிரநாயாளிகள் நல ரசலவத் தளம் ஒன்றிலனத் ணதாடங்கி லவத்தார.்  

 ஆயுதப் பலடவீரரக்ளுக்கு ணதாலலதூர மருதத்ுவச ்ரசலவகலள வழங்குவதற்காக இந்தத் 

தளமானது ணதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பாதுகாப்புத் துலற மருத்துவரக்ளினால் இந்த 

ரசலவயானது வழங்கப்படும். 

 இதில் 75 மற்றும் அதற்கும் ரமற்பட்ட வயதினர ்காத்திருக்காமல் விலரவில் மருத்துவலர 

அணுகலாம்.  

 

UNITE AWARE 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமதி காப்புப் பலடயினரக்ள் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ரபாது 

அவரக்ளின் பாதுகாப்பிலன ரமம்படுதத்ுவதற்காக “UNITE AWARE” எனப்படும் லகரபசி 

ணதாழில்நுட்ப தளம் ஒன்றிலன இந்தியா ணதாடங்க உள்ளது.  

 இது 2021 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சலபயின் 

தலலலமப் ணபாறுப்பிலன (ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சலபயின் தலலலமப் 

ணபாறுப்பில் ஒவ்ணவாரு உறுப்பினர ் நாடும் ஒரு மாத காலத்திற்கு வகிக்க இயலும்) 

இந்தியா ஏற்கும் ரபாது ணதாடங்கப்படும். 

 UNITE AWARE ஆனது நிலப்பரப்பு சாரந்்த தகவல்கலள வழங்கி அலமதிகாப்புப் 

பலடயினரிடம் சூழ்நிலல குறிதத் ஒரு விழிப்புணரல்வ அதிகரிக்கும். 

 

சைாது தனியார் கூட்டபமை்பு அடிை்ைபடயிலான முதல் ஆராய்ெச்ி உபல 

 அணுசக்தி துலறயானது (Department of Atomic Energy – DAE) ணபாது–தனியார ்கூட்டலமப்பு 

அடிப்பலடயிலான நாட்டின் முதல் ஆராய்சச்ி உலல ஒன்றிலன அலமக்க உள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 பாபா அணு ஆராய்சச்ி லமயதத்ினால் வடிவலமக்கப்பட உள்ள இந்த ஆராய்சச்ி 

உலலயானது ரரடிரயா ஐரசாரடாப்புகலள உற்பதத்ி ணசய்யும். 

 இதனால் இந்தியாவில் ரமற்ணகாள்ளப்படும் புற்றுரநாய் சிகிசல்சயில் பயன்படுத்தப் 

படும் அணுசக்தி மருந்துகளின் விலலயானது குலறயும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 அணுசக்தித் துலறயானது இதற்கான மூலதனத்லத வழங்கி தனது துலண அலமப்பான 

இந்திய அணுசக்தி கழகதத்ின் மூலம் இந்த ஆலலயிலனக் கட்டலமக்கும். 

 

தாராவி முன்மாதிரி 

 மும்லபயிலுள்ள தாராவி எனும் ஒரு குடிலசப் பகுதியில் 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

மாதத்தில் நாணளான்றிற்கு  99 ரகாவிட்-19 ணதாற்றுகள் பதிவாகி இருந்தன. 

 ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக ணதாற்றுகளின் எண்ணிக்லகயானது படிப்படியாக 

குலறந்து வருகிறது. 

 தாராவி முன்மாதிரியின் ரகாவிட்-19 ரமலாண்லம மற்றும் தடுப்பூசி இயக்கமானது அந்த 

குடிலசப் பகுதியில் ரகாவிட் ணதாற்றின் இரண்டாம் அலலயிலனத் தடுப்பதில் 

உதவியதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர.் 

 தாராவி முன்மாதிரியில் தடமறிதல், கண்காணித்தல், ரசாதலன ணசய்தல் மற்றும் 

சிகிசல்சயளித்தல் (Tracing, Tracking, Testing and Treating – 4T) ரபான்றலவ அடங்கும். 

 ரகாவிட்-19 ணதாற்றின் முதல் அலலயின் ரபாரத இந்த முன்மாதிரியானது உலக சுகாதார 

அலமப்பினால் ணவகுவாக பாராட்டப்பட்டது. 

 இந்த மாதிரியின் கீழ் வீட்டுக்கு வீடு ணசன்று அறிகுறிகலளக் கண்டறிதல்,  தீவிர 

ரசாதலன மற்றும் வழக்கமான உடல் ஆய்வு ரபான்றலவ ரமற்ணகாள்ளப்பட்டன. 

 

மதிய உணவுத் திட்டம் - சநரடி ையன் ைரிமாற்றம்   

 மதிய உணவுத் திட்டதத்ின் கீழ் ரநரடி பயன் பரிமாற்றம் மூலம் மாணவரக்ளுக்கு நிதி 

உதவிலய வழங்குவதற்கான முன்ணமாழிதலுக்கு மத்திய கல்வி அலமசச்ர ் ரரமே் 

ணபாக்ரியால் “நிசாங்க்” அவரக்ள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.் 

 இந்த திட்டத்லத அமல்படுதத்ுவதற்காக மாநில அரசுகள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதச 

நிரவ்ாகங்களுக்கு 1200 ரகாடி ரூபாய் கூடுதல் நிதியிலன மத்திய அரசு வழங்கும். 

 இந்தியாவிலுள்ள 11.20 லட்சம் அரசு மற்றும் அரசு உதவி ணபறும் பள்ளிகளில் ஒன்றாம் 

வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வலர கல்வி பயிலும் மாணவரக்ளுக்கு ஒருமுலற 

பயனளிக்கும் ஒரு சிறப்பு நலத் திட்டமாக இது விளங்கும். 

 

இபணயதள விபளயாட்டுகளுக்கு GST விதிை்பு – ஆய்வுக் குழு 

 இலணயதள விலளயாட்டுகளின் மீது சரக்கு மற்றும் ரசலவ வரி விதிப்பதற்காக ரவண்டி 

அவற்றின் ரசலவ மதிப்பீட்டிலன ஆய்வு ணசய்வதற்காக துலணநிலல அலமசச்ரக்ள் 

அடங்கிய குழு ஒன்றிலன இந்திய அரசு அலமதத்ுள்ளது. 

 ரகளிக்லக விலளயாட்டு மற்றும் பந்தய விலளயாட்டுத் தளங்கள் வழங்கும் ரசலவலயப் 

பற்றியும் இக்குழு ஆய்வு ணசய்யும். 
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 இந்தியாவில் இலணயதள விலளயாட்டுகள் அதன் ஆரம்ப கட்டதத்ில் தான் உள்ளன 

என்பதால் வரிவிதிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு ரபான்றலவ ணதாடரப்ான சிக்கல்களுக்கு இது 

வழிவகுக்க இருக்கிறது. 

 எனரவ, இந்த நிறுவனங்களின் ரசலவ மதிப்பீடு சாரந்்த நிசச்யமற்ற தன்லமலயப் 

புரிந்து, ஆய்வு ணசய்து அதற்கான தீரவ்ிலன உருவாக்குவதற்காக இந்தக் குழுவானது 

அலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 மாநில நிதி அலமசச்ரக்ள் அடங்கிய நிதி அலமசச்ர ் தலலலமயிலான சரக்கு மற்றும் 

ரசலவ வரி மன்றத்திடம் இக்குழுவானது ஆறு மாதத்தில் தமது அறிக்லகயிலனச ்

சமரப்்பிக்கும். 

 

லட்ெத்தீவுை் பிரெச்ிபன 

 லட்சத்தீவின் நிரவ்ாக அதிகாரியான பிரஃபுல் ரகாடா பரடல் அவரக்ளின் சமீபத்திய 

ணகாள்லககளுக்கு லட்சத்தீவின் மக்களும் அரசியல்வாதிகளும் எதிரப்்புத் ணதரிவித்து 

வருகின்றனர.் 

 நில உரிலமயாளரக்லள ணவளிரயற்றுதல் ரபான்ற பரவலான அதிகாரங்களுடன் 

லட்சத்தீவு ரமம்பாட்டு ஆலணயமானது சமீபதத்ில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 எந்தணவாரு பகுதிக்கான விரிவான ரமம்பாட்டுத ் திட்டங்கலள உருவாக்கவும் நகரத் 

திட்டமிடல் அல்லது எந்தணவாரு ரமம்பாட்டு நடவடிக்லகக்காகவும் லட்சத்தீவில் வாழும் 

மக்கலள அவரக்ளுலடய பகுதியிலிருந்து ணவளிரயற்றரவா (அ)  ரவணறாரு இடதத்ிற்கு 

மாற்றுவதற்ரகா ரவண்டி இந்தச ் சட்டமானது அந்த ஆலணயத்திற்கு ஒரு 

அதிகாரத்திலன  அளிக்கிறது. 

 மலன விற்பலன நிறுவனங்களின் அழுத்ததத்ிற்கு இணங்க அந்தத் தீவில் வாழும் 

மக்களுக்கு எதிராக இந்த ஆலணயம் ணசயல்படுவதாக எதிரப்்புகள் வருகின்றன. 

 ரமலும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் சமூக எதிரப்்பு நடவடிக்லககள் தடுப்புச ்

சட்டமும் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டது. 

 இதன்படி, எந்தணவாரு ணபாது அறிவிப்பும் இன்றி ஒரு நபலர ஓராண்டு வலர காவலில் 

லவத்திருக்க இயலும். 

குறிப்பு 

 இந்திய அரசியல்வாதியான பிரஃபுல் ரகாடா பரடல் அவரக்ள் தாத்ரா & நாகர ் ைரவலி 

மற்றும் டாமன் & லடயூ மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய ஒன்றியப் பிரரதசங்களின் நிரவ்ாக 

அதிகாரி எனும் ணபாறுப்பிலன வகிக்கிறார.் 

 தாத்ரா & நாகர ்ைரவலி மற்றும் டாமன் & லடயூவின் முதல் நிரவ்ாக அதிகாரியும் இவரர 

ஆவார.் 

 இந்தியக் குடிலமப் பணி அதிகாரிகலள நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கும் முந்லதய 

வழக்கத்திற்கு மாறாக 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் லட்சத்தீவின் நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக இவர ்நியமிக்கப்பட்டார.் 

 நிரவ்ாக அதிகாரிகள் இந்திய குடியரசுத் தலலவரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர.் 
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ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

ென்ட்சலர் நல்லரசு குறியீடு 

 இது ஒரு வருடாந்திரக் குறியீடாகும். 

 இது உலகம் முழுவதுமுள்ள 104 அரசுகளின் திறலமகலளயும் ணசயல்திறன்கலளயும் 

மதிப்பிடுவதற்காக அரசிலன நடத்துபவரக்ளால் அரசிலன நடத்துபவரக்ளுக்காக 

உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

 சன்ட்ணலர ் நல்லாட்சி நிறுவனமானது (CIG) சிங்கப்பூலரத் தலலலமயிடமாகக் ணகாண்ட 

ஒரு சரவ்ரதச லாப ரநாக்கமற்ற நிறுவனமாகும். 

 இக்குறியீட்டில் இந்தியா 49வது இடதத்ில் உள்ளது.  

 ஆசிய அளவில் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

 

கண் இபம அழற்சி சநாய்  ஒழிை்பு – சகம்பியா   

 டிராக்ரகாமா எனப்படும் கண் இலம அழற்சி ரநாயிலன ஒழித்த இரண்டாவது ஆப்பிரிக்க 

நாடாக ரகம்பியா மாறியுள்ளது. 

 கண் பாரல்வ இழப்பிலன ஏற்படுதத்ுவதற்கான முதன்லமக் காரணிகளுள் ஒன்றாக 

இந்ரநாய் உள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்ரநாயிலன முற்றிலும் ஒழிதத் முதல் ஆப்பிரிக்க நாடு கானா ஆகும். 

 இந்ரநாய் புறக்கணிக்கப்பட்ட ணவப்ப மண்டல ரநாய்களுள் (NTD - Neglected Tropical Diseases) 

ஒன்றாகும். 

 இந்ரநாய் கிளாமிடியா டிராக்ரகாமாடிஸ் (Chlamydia trachomatis) எனும் பாக்டீரியத்தால் 

ஏற்படுகிறது. 
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உலகளாவிய சநாய் தடுை்பு உத்தி – உலக சுகாதார அபமை்பு 

 இந்த உதத்ியானது உலகளவில் ரநாய்த் தடுப்பு ரசலவகலள அதிகரிக்கும். 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் குழந்லதப் பருவதத்ிலும் இளம் பருவதத்ிலும் அளிக்கப்படும் 

அதத்ியாவசியத் தடுப்பூசிகளில் 90% வலரயிலான இலக்லக எட்டுவரத இதன் 

ரநாக்கமாகும். 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு படம் இதழின் ைட்டியல்   

 

 ரிலலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனத்தின் ஒரு ணதாழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜிரயா 

இயங்குதளங்கள் மற்றும் மின்னணு வழியில் கற்றலுக்கான புத்தாக்க நிறுவனமான 

லபஜுஸ் ஆகிய இரண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் லடம் இதழ் முதல்முலறயாக 

ணவளியிடும் 100 ணசல்வாக்கு மிக்க நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம் ணபற்றுள்ளன.  

 ‘Disruptors’ என்ற பிரிவில் ணடஸ்லா, ஹீவாரவ, சாப்பிஃலப, எரப்ிஎன்பி மற்றும் டிடி சூசிங் 

ஆகியவற்றுடன் லபஜுசும் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

 புத்தாக்க நிறுவனங்கள் பிரிவில் சூம், அடிடாஸ், டிக்டாக், ஐகியா, ரமாரடரன்ா மற்றும் 

ணநட்பிளிக்ஸ் ஆகியவற்றுடன் ஜிரயா இயங்குதளமும் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது.  
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உலக இராணுவெ ்செலவினங்களின் சைாக்கு - அறிக்பக 

 ஸ்டாக்ரைாம் சரவ்ரதச அலமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது சமீபதத்ில் தனது “உலக 

இராணுவச ்ணசலவினங்களின் ரபாக்கு” என்ற அறிக்லகயிலன ணவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி உலகிரலரய அதிகளவில் இராணுவச ் ணசலவினங்கலள 

ரமற்ணகாள்ளும் நாடுகள் அணமரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகியனவாகும்.  

 உலகளாவிய இராணுவச ்ணசலவினங்களில் இந்த நாடுகளின் பங்கு மட்டும் 62% ஆகும்.  

 இந்தியாவின் இராணுவச ்ணசலவினம் 2.1 சதவீதமும், சீனாவின் இராணுவச ்ணசலவினம் 1.9 

சதவீதமும், மற்றும் அணமரிக்காவின் இராணுவச ் ணசலவினம் 4.4 சதவீதமும் 

அதிகரித்துள்ளது.  

 

சநாய்த் தடுை்புெ ்செயல்ைாட்டு நிரல்கள் 2030 

 ரநாய்த் தடுப்புச ் ணசயல்பாட்டு நிரல்கள் 2030 (Immunisation Agenda – IA) என்ற ஒரு 

கருதத்ுருவானது உலக சுகாதார அலமப்பு, GAVI மற்றும் யுனிணசப் (UNICEF) ஆகியவற்றால் 

ணதாடங்கப் பட்டதாகும்.  

 தடுப்பூசிகளின் உயிரக்ாக்கும் விலளவிலன அதிகரிக்கச ் ணசய்வரத இதன் ரநாக்கம் 

ஆகும். 

 இந்த IA 2030 என்ற நிரல் உலக ரநாய்த் தடுப்பு வாரத்தின் ரபாது ணதாடங்கப்பட்டது. 

 லகக்குழந்லதகள், சிறுவரக்ள் மற்றும் இளம் பருவத்தினருக்குத் தடுப்பூசிகள் அளிப்பலத 

90% என்ற இலக்கு வலர எட்டுவலத இது ரநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது. 

 ரமலும், தடுப்பூசிகள் ரபாடப்படாத குழந்லதகளின் எண்ணிக்லகலய 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் பாதியளவாக குலறப்பலதயும் இது ரநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது.  

 

ஆர்சமனியரக்ள் ைடுசகாபல என்ைது இனை்ைடுசகாபல 

 முதல் உலகப் ரபாரின் ரபாது ஆரர்மனியரக்ள் படுணகாலல ணசய்யப்பட்டலத அணமரிக்க 

அதிபர ்ரஜா லபடன் இனப்படுணகாலல எனக் கூறுகிறார.் 

 1915 ஆம் ஆண்டில் ஆரர்மனியரக்ளுக்கு இலழக்கப்பட்ட அட்டூழியங்கலள இவ்வலகயில் 

விவரித்த முதல் அணமரிக்க அதிபர ்ரஜா லபடன் ஆவார.் 

 துருக்கி நாடானது, அந்த அட்டுழியங்கலள ஒப்புக் ணகாண்டாலும் “இனப்படுணகாலல” 

என்று அதலனக் கூறுவலத ஏற்க மறுக்கிறது. 

பின்னணி 

 1915 ஆம் ஆண்டில் காகசஸ் என்ற இடதத்ில் நலடணபற்ற ரபாரில் ஓட்டமான் ரபரரசானது 

ரே்யரக்ளிடம் ஒரு அவமானமிக்க ரதால்விலயச ்சந்தித்தது. 

 அப்ரபாது ஆரர்மனியரக்ள் ரதசத்துரராகம் ணசய்ததாக துருக்கியரக்ள் குற்றம் சாட்டினர.் 

 எனரவ ஆரர்மனிய வீரரக்ள், அறிஞரக்ள் மற்றும் எழுத்தாளரக்ள் ஆகிரயார ்தூக்கிலிடப் 

பட்டனர.் 

 குழந்லதகள் உட்பட நூற்றாயிரக்கணக்கான ஆரர்மனியரக்ள் சிரியாவின் 

பாலலவனதத்ிற்கு வலுக் கட்டாயமாக இடம் மாற்றப்பட்டனர.் 
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 இந்தப் பயணதத்ின் ரபாது பலர ்உயிரிழந்தனர,் ரமலும் பலர ்அந்தப் பாலலவனத்திலுள்ள 

சிதத்ிரவலத முகாம்கலள அலடந்த பின்னர ்உயிரிழந்தனர.்  

 ணமாத்தத்தில் 1915 முதல் 1922 ஆம் ஆண்டு வலரயிலான காலங்களில் நலடணபற்ற முதல் 

உலகப் ரபாரில் ஆயிரக்கணக்கான ஆரர்மனியரக்ள் ணகாலல, பசி மற்றும் ரநாயினால் 

அழிந்து ரபாயினர.்  

 

இந்தியா – ரஷ்யா 2+2 அபமெெ்ரபவகளுக்கு இபடசயயான சைெச்ுவாரத்்பத 

 சமீபதத்ில் 2+2 என்ற அலமசச்ரலவகளுக்கு இலடரயயான ரபசச்ுவாரத்்லதயிலன 

ரமற்ணகாள்வதற்கு பிரதமர ் நரரந்திர ரமாடி மற்றும் ரே்ய அதிபர ் விளாடிமிர ் புதின் 

ஆகிரயார ்ஒப்புக் ணகாண்டுள்ளனர.்  

 “2+2 எனும் அலமசச்ரலவகளுக்கு இலடரயயான ரபசச்ுவாரல்தயானது” பாதுகாப்பு 

அலமசச்ரக்ள் மற்றும் ணவளியுறவுத் துலற அலமசச்ரக்ள் ஆகிரயாரிலடரய 

ரமற்ணகாள்ளப் படும் ஒரு ரபசச்ுவாரத்்லத முலற ஆகும். 

 இந்தியா இது ரபான்ற ரபசச்ுவாரத்்லதகலள அணமரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா, மற்றும் 

ஜப்பான் ரபான்ற நாடுகளுடன் ரமற்ணகாள்கிறது. 

 இந்திய நாடானது இம்மாதிரியில் ரபசச்ுவாரல்த ரமற்ணகாள்ளும் முதல் குவாட் (QUAD) 

அலமப்பின் உறுப்பினரல்லாத நாடு ரே்யாவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா-ரே்யா இருதரப்பு உசச்ிமாநாட்டிலன நடதத்ுவதற்காக ரே்ய 

அதிபர ்விளாடிமிர ்புதின் இந்தியாவிற்கு வருலக தர உள்ளார.்  

 இந்த உசச்ி மாநாடு இந்தியாவில் ஒருமுலறயும் மற்ணறாரு முலற ரே்யாவிலும் என மாறி 

மாறி நடதத்ப்படுகிறது. 

 தற்ரபாது இந்தியாவிற்கு அதிகளவில் பாதுகாப்புக் கருவிகலள வழங்கும் நாடு 

ரே்யாவாகும்.  

 

உலகளாவிய மின்ொர வாகனக் கண்சணாட்ட அறிக்பக 

 சரவ்ரதச எரிசக்தி முகலமயானது (IEA - International Energy Agency) சமீபத்தில்  உலகளாவிய 

மின்சார வாகனக் கண்ரணாட்ட அறிக்லகயிலன ணவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்லகயின்படி  

o 2020 ஆம் ஆண்டில் 3 மில்லியன் புதிய மின்சார காரக்ள் பதிவு ணசய்யப் பட்டு உள்ளன.  

o இது 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவானலத விட 41% அதிகமாகும். 

o உலகிரலரய அதிக எண்ணிக்லகயில் லைட்ரஜன் காரக்லள விநிரயாகம் ணசய்துள்ள 

நாடு ணதன் ணகாரியாவாகும். 

o 2030 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் விற்பலன ணசய்யப்பட உள்ள காரக்ளில் 30% காரக்ள் 

மின்சார காரக்ளாக இருக்கும். 
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உலகின் மிகை்சைரிய விமானம் 

 ஸ்ட்ராட்ரடாலாஞ்ச ் என்ற நிறுவனதத்ால் (Stratolaunch) கட்டலமக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்ணபரிய விமானமானது சமீபத்தில் அணமரிக்காவின் கலிரபாரன்ியாவிலுள்ள 

ணமாஜாரவ விமானம் மற்றும் விண்ணவளி துலறமுகத்திலிருந்து தனது இரண்டாவது 

ரசாதலன ஓட்டத்லத நிலறவு ணசய்துள்ளது. 

 இந்த விமானதத்ிற்கு “ROC” எனப் ணபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஸ்ட்ராட்ரடாலாஞ்ச ் நிறுவனமானது 2011 ஆம் ஆண்டில் பால் ஆணலன் என்பவரால் 

ணதாடங்கப் பட்டது. 

 இவர ் லமக்ரரா சாப்ட் நிறுவனதத்ின் இலண நிறுவனராவார.்  

 

விலங்குகளுக்கான சகாசரானா தடுை்பூசி 

 ரே்யா சமீபதத்ில் விலங்குகளுக்கான ணகாரரானா தடுப்பூசியின் முதல் ணதாகுதியிலன 

உற்பத்தி ணசய்தது. 

 அந்த தடுப்பூசியின் ணபயர ்காரன்ிவாக்–ரகாவ் என்பதாகும். 

 மனிதரக்ளுக்கும் லவரஸ்களுக்குமிலடரய லவரஸ் பரவுவதற்கான சாதத்ியம் உள்ளதாக 

உலக சுகாதார அலமப்பானது சமீபத்தில் உறுதிபடுத்தியது. 

 காரன்ிவாக்-ரகாவ் தடுப்பூசியானது ரே்யாவிலுள்ள கால்நலட மற்றும் தாவர நலக் 

கண்காணிப்புக்கான (Veterinary and Phytosanitary Surveillance) ஒரு கூட்டாட்சி ரசலவ 

அலமப்பான ரராசல்ரகாஸ்னாட்ஸர ் (Rosselkhoznadzor) என்ற அலமப்பால்                              

உருவாக்கப் பட்டது.  

 

உலகளாவிய வன இலக்குகள் அறிக்பக 

 ஐக்கிய நாடுகள் சலபயானது சமீபதத்ில்  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய வன 

இலக்குகள் அறிக்லகலய ணவளியிட்டது. 

 பல நாடுகளில் ரகாவிட்-19 ணதாற்றானது காடுகலள நிரவ்கிப்பதில் உள்ள சவால்கலள 

அதிகரித்துள்ளது என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது.  

 இந்த அறிக்லகயின் படி  

o 1.6 மில்லியன் மக்கள் காடுகலள சாரந்்துள்ளனர.்  

o இது உலக மக்கள் ணதாலகயில் 25% ஆகும்.  

o உலகிலுள்ள கிராமப்பகுதிகளில் 40% மக்கள் சவானா (புல்ணவளி) பகுதிகளிலும் 

காடுகளிலும் வாழ்கின்றனர.் 

o இது உலக மக்கள்ணதாலகயில் 20% ஆகும். 

 இந்திய நாடானது ஆண்டுக்கு 2,00,000 ணைக்ரடர ்அளவுக்கு மரங்கள் மற்றும் காடுகளின் 

பரவலல அதிகரிப்பலத இலக்காக நிரண்யிதத்ுள்ளது.  

 

 

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


                   
 

73 
 

பிராண்ட் பைனான்ஸ் காை்பீடு 100 அறிக்பக – 2021   

 அரசுக்குச ் ணசாந்தமான ணபரும் காப்பீட்டு நிறுவனமான “ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் (LIC)” 

நிறுவனமானது உலகளவில் மூன்றாவது வலுவான மற்றும் பத்தாவது மதிப்பு மிக்க ஒரு 

காப்பீட்டு நிறுவனமாக உருணவடுதத்ுள்ளது.  

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு பிராண்ட் லபனான்ஸ் காப்பீடு 100 என்ற அறிக்லகயின்படி 

கூறப்பட்டு இருக்கிறது.  

 இந்த வருடாந்திர அறிக்லகயானது லண்டனிலுள்ள பிராண்ட் லபனான்ஸ் எனப்படும் ஒரு 

மதிப்பீட்டு ஆரலாசலன நிறுவனதத்ினால் ணவளியிடப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்லகயானது உலகளவிலான மதிப்பு மிக்க வலுவான காப்பீட்டு 

நிறுவனங்கலள அலடயாளம் காண்கிறது.  

குறிப்பு 

 மிகவும் மதிப்பு மிக்க உலகளாவிய காப்பீட்டு நிறுவனம் – பிங் ஆன் காப்பீடு (Ping An 

Insurance), சீனா. 

 மிகவும் வலுவான உலகளாவிய காப்பீட்டு நிறுவனம் – ரபாஸ்ரத இதத்ாலியாரன (Poste 

Italiane), இதத்ாலி. 

 

TPLF - தீவிரவாதக் குழு 

 எத்திரயாப்பிய அரசானது சமீபதத்ில் தனது தீவிரவாதக் குழுக்கள் பட்டியலில் TPLF (Tigray 

People’s Liberation Front) மற்றும் OLF-ரேன் ஆகியவற்லறச ்ரசரத்த்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் எத்திரயாப்பியா, TPLFக்கு எதிராக ஒரு மாணபரும் இராணுவ 

நடவடிக்லகலயத் ணதாடங்கியது. 

 TPLF எத்திரயாபியாவில் 1975 ஆம் ஆண்டு ணதாடங்கப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்சியாகும்.  

 ரமலும் TPLF ஒரு ஆயுதரமந்திய இனம் சாரந்்த ரதசியவாதக் கிளரச்ச்ிக் குழுவாகும். 

 லதக்ரர அரசு மற்றும் எதத்ிரயாப்பிய அரசுக்கு இலடரயயான இந்த ரமாதல் கடந்த 

முப்பது ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது. 

 

mRNA – 1273  

 உலக சுகாதார அலமப்பானது சமீபத்தில் மாணடரன்ா நிறுவனதத்ின் mRNA ரநாய்த் தடுப்பு 

மருந்திலன அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு உபரயாகிக்க அனுமதித்துள்ளது. 

 உலக சுகாதார அலமப்பிடமிருந்து அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கான அனுமதிலயப் 

ணபறும் ஐந்தாவது ரநாய்த் தடுப்பு மருந்து இதுவாகும். 

 mRNA-1273 என்பது மாணடரன்ா ரநாய்த் தடுப்பு மருந்தின் ணதாழில்நுட்பப் ணபயராகும். 

 

சிறை்பு 301 அறிக்பக 

 அணமரிக்க வரத்்தகப் பிரதிநிதிகள் நிறுவனமானது (USTR – United States Trade Representative) 

சமீபதத்ில் சிறப்பு 301 அறிக்லகயிலன ணவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த அறிக்லகயானது 1974 ஆம் ஆண்டின் வரத்த்கச ் சட்டத்தின் 301வது பிரிவின் கீழ் 

ணவளியிடப்படுவதால் அதற்கு இப்ணபயர ்ணபற்றது.  
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 இந்த அறிக்லக ணபாதுவாக அணமரிக்க நிறுவனங்களுக்குப் ரபாதுமான அறிவுசார ்

ணசாத்துரிலமகலள வழங்காத நாடுகலளப் பட்டியலிடுகிறது. 

 இந்திய நாடானது மற்ற எட்டு நாடுகளுடன் “முதன்லமக் கண்காணிப்புப் பட்டியலில்” 

(Priority Watch List) ரசரக்்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 மற்ற 23 நாடுகளும் “காண்காணிப்புப் பட்டியலில்” ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

 

எசைாலா சைருந்சதாற்றின் முடிவு – காங்சகா   

 வட கிவூவின் கிழக்கு மாகாணத்தில் தாக்கிய எரபாலா லவரஸ் ரநாயின் 12வது 

ணபருந்ணதாற்று முடிவுற்றதாக காங்ரகா ஜனநாயகக் குடியரசு நாடு அறிவிதத்து. 

 எரபாலா லவரசானது முதன்முதலாக 1976 ஆம் ஆண்டில் எரபாலா நதியின் அருகில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 

 அதன் பிறகு இந்த லவரசானது பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பரவியது. 

 

SEEDS அபமை்புடன் பகசகாரக்்கும் சைை்சிசகா ைவுண்சடென் நிறுவனம் 

 நிலலயான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழல்சார ்ரமம்பாட்டு அலமப்பு (Sustainable Environment 

and Ecological Development Society – SEEDS) எனும் ஒரு இலாப ரநாக்கமில்லாத அலமப்புடன் 

ணபப்சிரகா பவுண்ரடசன் நிறுவனம் லகரகாரத்த்ுள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டாண்லமயானது ணகாரரானா (ரகாவிட்) சமுதாய ரநாய்த் தடுப்பு மருந்து 

வழங்கும் இயக்கத்லத (Community COVID-19 vaccination drive) ணதாடங்கவும் ணகாரரானா 

(ரகாவிட்) நல லமயங்கலள அலமக்கவும் ரவண்டி ணதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இலவ மகாராே்டிரா, பஞ்சாப், ரமற்கு வங்காளம், உதத்ரப் பிரரதசம் மற்றும் 

ணதலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பணிகலள ரமற்ணகாள்ளும்.  

 இந்தக் கூட்டாண்லமயின் ஒரு அங்கமாக SEEDS அலமப்பானது தடுப்பூசி மருந்துகலள 

வழங்குவலதயும், படுக்லககள் மற்றும் ஆக்சிஜன் கலன்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ 

வசதிகளுடன் கூடிய ரகாவிட் நல லமயங்கலள அலமக்கும் பணிகலளயும் 

ரமற்ணகாள்ளும்.  
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R 21 / சமட்ரிக்ஸ் M 

 R21 / ரமட்ரிக்ஸ் M எனும் மருந்தானது ஆக்ஸ்ரபாரட்ு  பல்கலலக் கழகத்தின் 

அறிவியலாளரக்ளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த மரலரியா தடுப்பு மருந்தானது இரண்டாம் கட்ட பரிரசாதலனகளில் 77% அளவிற்கு 

அதிக ணசயல்திறலனக் ணகாண்டுள்ளதாக உறுதி ணசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 R21 / ரமட்ரிக்ஸ் M எனப்படும் இந்தப் புதிய தடுப்பு மருந்தானது RTS,S எனும் தடுப்பு 

மருந்தினுலடய ஒரு மாற்றியலமக்கப் பட்ட வடிவமாகும். 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்தானது பிளாஸ்ரமாடியம் பால்சிபாரம் எனப்படும் மரலரியாலவ 

உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணியானது கல்லீரலுக்குள் நுலழவலதத் தடுப்பதற்காகவும் 

அதனால் ஏற்படும் ரமாசமான இரத்தநிலல மாறுபாடுகலளத் தடுப்பதற்காகவும் 

வடிவலமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

உணவு சநருக்கடிகள் மீதான உலகளாவிய அறிக்பக - 2021 

 உணவு ணநருக்கடிகள் மீதான உலகளாவிய அலமப்பானது (Global Network Against Food Crises 

– GNAFC) சமீபத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உணவு ணநருக்கடிகள் மீதான உலகளாவிய 

அறிக்லகயிலன ணவளியிட்டது. 

 GNATC என்பது ஐரராப்பிய ஒன்றியம், ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பு மற்றும் இதர அரசு 

மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றால் அலமக்கப்பட்ட ஒரு சரவ்ரதசக் 

கூட்டணியாகும்.   

 2020 ஆம் ஆண்டில் 40 மில்லியன் மக்கள் பசியில் ஆழ்தத்ப்பட்டதற்கான முக்கியக் 

காரணம் ணபாருளாதார ணநருக்கடி தான் என்று இந்த அறிக்லக கூறுகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் இது 24 மில்லியன் உயரந்்துள்ளது. 

குறிப்பு 

 உணவுப் பற்றாக்குலறயினால் ரமாசமாக பாதிக்கப்பட்டது ஆப்பிரிக்கக் கண்டம் ஆகும். 

 உலகளாவிய உணவுப் பற்றாக்குலறகளில் 63%க்கும் ரமற்பட்டலவ ஆப்பிரிக்காவில் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 பருவநிலலப் பிரசச்ிலனகளால் ஜிம்பாப்ரவ மற்றும் லைத்தி ஆகிய நாடுகளில் 15 

மில்லியன் மக்களின் உணவுப் பாதுகாப்பானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ைழபமயான மனிதக் கல்லபற 

 ஆப்பிரிக்காவில் பழலமயான மனிதக் கல்லலற ஒன்றிலன அறிவியலாளரக்ள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 இந்த கல்லலறயானது 78,000 ஆண்டுகள் பழலமயானதாகும். 

 இந்தக் குலகப் பகுதியானது ணகன்யக்  கடற்கலரரயாரதத்ின் அருரக கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்த இடமானது “பாங்கா யா லசதி” (Panga ya Saidi ) என அலழக்கப்படுகிறது. 

 2 முதல் 3 வயதுலடய ஒரு குழந்லதயின் எலும்புகரள இந்தக் குலகயிலனக் கண்டுபிடிக்க 

வழிவகுத்தது. 
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 அறிவியலாளரக்ள் அந்தக் குழந்லதக்கு “ரடாட்ரடா” (mtoto) என புலனப் ணபயரிட்டு 

உள்ளனர.்  

 

உணவு விபலக் குறியீடு 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ில் ணதாடரந்்து 11வது மாதமாக உலக உணவு விலலகள் 

அதிகரித்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது சமீபத்தில் அறிவிதத்ு உள்ளது. 

 இது 2014 ஆம் ஆண்டு ரம மாததத்ிலிருந்து இதுவலர இல்லாத அளவில் ஒரு உசச் கட்ட 

நிலலலய அலடந்துள்ளது. 

 உணவு மற்றும் ரவளாண் அலமப்பினால் ணவளியிடப்படும் உணவு விலலக் குறியீட்டின் 

அடிப்பலடயில் இந்த அறிவிப்பு ணவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 உணவு விலலக் குறியீடானது எண்ணணய் வித்துக்கள், தானியங்கள், பால் உற்பத்திப் 

ணபாருட்கள், சரக்்கலர மற்றும் இலறசச்ி ரபான்ற உள்ளடக்கப் ணபாருட்களின் 

விலலகளில் ஏற்படும் மாதாந்திர மாற்றங்கலள கணக்கிடுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆ,ண்டு ஏப்ரல் மாததத்ில் உணவு விலலக் குறியீடானது 120.9 ஆக உள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாததத்ில் இந்தக் குறியீடானது 118.9 ஆக இருந்தது.  

  

ஆசிய சமம்ைாட்டுக் கண்சணாட்ட அறிக்பக 2021 

 

 ஆசிய ரமம்பாட்டுக் கண்ரணாட்ட அறிக்லக 2021 என்பது ஆசிய ரமம்பாட்டு 

வங்கியினால் ணவளியிடப்படும் ஒரு அறிக்லகயாகும்.  

 உலகின் ஆரராக்கியமான மீள்வு மற்றும் ரகாவிட் – 19 தடுப்பூசி உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட 

ஆரம்ப கால வளரச்ச்ி ரபான்றவற்றினால் ஜப்பான், ஆஸ்திரரலியா மற்றும் நியூசிலாந்து 

ரபான்ற நாடுகள் தவிர 45 நாடுகளின் வளரச்ச்ியானது இந்த ஆண்டில் 7.3% 

அதிகரித்துள்ளதாக இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 தடுப்பூசி விநிரயாகதத்ில் ஏற்படும் தாமதம் (அ) புதிய ணதாற்றுகள் ஏற்படுவதின்  

காரணமாக இந்த ணபருந்ணதாற்றானது ஆசியாவிற்கும் பசிபிக் பகுதிக்கும் (இந்தியா 

உட்பட) ஒரு ணபரிய அசச்ுறுத்தலாக இருந்தது. 
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 இந்த பகுதிகளில் 2020 ஆம் ஆண்டில் 2.8% ஆக இருந்து சராசரி பணவீக்கமானது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 2.3% ஆகக் குலறயும் எனக் கணிக்கப் பட்டது. 

 கிழக்கு மற்றும் ணதற்கு ஆசியப் பகுதிகளில் வலுவான வளரச்ச்ியும், மத்திய மற்றும் 

ணதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிகளிலும் பசிபிக் பகுதிகளிலும் ணபரும்பாலும் மிதமான 

வளரச்ச்ியும் ஏற்படும் என இதில் கணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ககாவிட் – 19 சபருந்சதாற்றின் தற்கபாமதை இரண்டாவது அமலைானது இந்திைப் 

சபாருளாதாரத்தின் மீள்விமன ஆபதத்ான சூழ்நிமலயில் ஆழ்தத்க் கூடுை் என இந்த 

அறிக்மக கூறுகிறது.  

 வலுவான தடுப்பூசி வழங்குை் இைக்கைானது நடப்பிலிருப்பதால் இந்த சபருந்சதாற்றின் 

இரண்டாை் அமலைானது ஒருரவலள இல்லாதிருந்தால் இந்திைாவின் 

சபாருளாதாரைானது 2021-22 ஆை் நிதி ஆண்டில் 11% வளரச்ச்ிமைக் காணுை் என 

எதிரப்ாரக்்கப் பட்டதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

 2022 ஆை் ஆண்டில் இந்திைாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ிைானது 7% வமர வளரும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் பட்டது.  

 

PESCO அபமை்பில் அசமரிக்காவின் ைங்சகற்பு 

 நிரந்தரமாக கட்டலமக்கப்பட்ட ஒத்துலழப்பு அல்லது ணபஸ்ரகா அலமப்பின் (Permanent 

Structured Cooperation- PESCO) பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பில் பங்ககற்பதற்காக நாரக்வ, கனடா 

ைற்றுை் அசைரிக்கா ஆகிை நாடுகள் விடுதத் ககாரிக்மககளுக்கு ஐகராப்பிை 

ஒன்றிைைானது சமீபதத்ில் ஒப்புதல் வழங்கிைது. 

 முதன்முமறைாக ஐகராப்பிை ைன்றைானது PESCO திட்டதத்ில் பங்ககற்பதற்கு ஐகராப்பிை 

ைன்றத்மதச ்சாராத நாடுகளுக்கு அனுைதியிலன வழங்கியுள்ளது. 

 தற்கபாது இந்த நாடுகள் ஐகராப்பாவின் இராணுவ இைக்கத் திட்டதத்ில் பங்ககற்க 

இைலுை். 

 PESCO ஆனது ஐகராப்பிை ஒன்றிைப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் இராணுவக் சகாள்மகயின் ஒரு 

அங்கைாகுை். 

 இந்தக் சகாள்மகைானது 2009 ஆை் ஆண்டில் கைற்சகாள்ளப் பட்ட லிஸ்பன் 

ஒப்பந்ததத்ினால் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்ட ஐகராப்பிை ஒன்றிைதத்ினுமடை ஒரு 

ஒப்பந்ததத்ின் அடிப்பமடயிலானதாகுை்.  

 

பெசனாைாரம்் தடுை்பு மருந்திற்கு அனுமதி – WHO   

 லசரனாபாரம்் தடுப்பு மருந்தினுலடய அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு உலக சுகாதார 

அலமப்பானது (WHO) சமீபதத்ில்  ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 ஆஸ்ட்ராணசனிகா, லபசர,் பரயான்ணடக், ஜான்சன் &  

ஜான்சன் ஆகிய நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய ரகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகளுக்கு சமீபத்தில் 

உலக சுகாதார அலமப்பானது அனுமதி வழங்கியது.  

 லசரனாபாரம்் தடுப்பு மருந்தானது சீனாவால் உருவாக்கப் பட்டது.  

 உலக சுகாதார அலமப்பானது ஒரு சீன தடுப்பு மருந்திற்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பது 

இதுரவ முதல்முலறயாகும்.  
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 COVAX திட்டத்தில் சீனாவின் லசரனாபாரம்் தடுப்பு மருந்தும் ரசரக்்கப்படலாம் 

என்பதற்கான அறிகுறியாகவும் இது ணதன்படுகிறது.  

 லசரனாபாம் தடுப்பு மருந்தானது 79% ணசயல்திறனுலடயது என உலக சுகாதார  அலமப்பு 

கூறுகிறது. 

 சீனாவின் மற்றுணமாரு பிரபலமான தடுப்பு மருந்தானது லசரனாவாக் (sinovac) 

என்பதாகும்.  

 

 

இந்தியா, இஸ்சரல் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளின் முத்தரை்பு 

ஒை்ைந்தம் 

 “எரகாப்பியா”  (Ecoppia) எனப்படும் இஸ்ரரலிய நிறுவனமானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

ஒரு திட்டத்திற்காக, சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட இயந்திர மனிதனால் (rotolic) இயக்கப்படும் 

தூய்லம ணசய்யும் ணதாழில்நுட்பம் ஒன்றிலன இந்திய நாட்டில் தயாரிக்க உள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது இஸ்ரரல், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 

நாடுகளுக்கிலடரயயான ஒரு முதத்ரப்பு ஒத்துலழப்பு ஒப்பந்ததத்ின் மூலம் 

ரமற்ணகாள்ளப் படும்.  

 இது இந்த மூன்று நாடுகளுக்கிலடரய ரமற்ணகாள்ளப்படும் முதல் வலகயான 

ஒப்பந்தமாகும். 

 

உலகளாவிய பிரதானக் குடியிருை்புக் குறியீடு 

 லண்டனில் அலமந்துள்ள லநட் பிராங்க் எனும் ணசாதத்ு ரீதியிலான ஆரலாசக 

நிறுவனதத்ின் உலகளாவிய பிரதானக் குடியிருப்புக் குறியீட்டில் புதுணடல்லி மற்றும் 

மும்லப ஆகியலவ முலறரய 32 மற்றும் 36 ஆகிய இடங்கலளப் ணபற்றுள்ளன. 

 இந்தக் குறியீடானது உலகம் முழுவதுமுள்ள 45க்கும் ரமற்பட்ட நகரங்களில் அவற்றின் 

உள்நாட்டுப் பணமதிப்பில் பிரதானக் குடியிருப்புகளின் விலலயில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கலளக் கண்காணிதத்ு ரமற்ணகாள்ளப்படும் ஒரு மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் 

ஆனதாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் ணபங்களூரு நான்கு இடங்களுக்குப் பின் தள்ளப் 

பட்டு 40வது இடத்லதப் ணபற்றுள்ளது. 

 இந்தக் காலாண்டில் ணசன்ணசன், சாங்காய் மற்றும் குவான்ரசா ஆகிய மூன்று சீன 

நகரங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. 
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 இந்தக் காலாண்டில், உலகளவில் மிகவும் பலவீனமான நிலலயில் உள்ள நகரமானது 

நியூயாரக்் நகரமாகும். 

 

 

3வது ஆரக்்டிக் அறிவியல் துபற அபமெெ்ரக்ள் ெந்திை்பு 

 3வது ஆரக்்டிக் அறிவியல்துலற அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பில் இந்தியா பங்ரகற்றதாக புவி 

அறிவியல் துலற அலமசச்கமானது சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

 இந்த சந்திப்பில் மதத்ிய அலமசச்ர ் டாக்டர.் ைரே்் வரத்ன் அவரக்ள் இந்தியாவின் 

சாரப்ாக பங்ரகற்றார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “Knowledge for a Sustainable Arctic” (ஒரு நீடிதத் ஆரக்்டிக் 

பகுதிக்கான அறிவுக் களஞ்சியம்) என்பதாகும். 

 

 முதல் இரண்டு ஆரக்்டிக் அறிவியல்துலற அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பானது 2016 ஆம் ஆண்டில் 

அணமரிக்காவிலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் ணஜரம்னியிலும் நலடணபற்றது.  

 இந்த ஆண்டு நலடணபற்ற இந்த சந்திப்பிலன ஜப்பான் மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் 

ஏற்பாடு ணசய்தன. 
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 இந்த சந்திப்பானது ஆசியாவில் ரமற்ணகாள்ளப் படுவது இதுரவ முதல்முலறயாகும்.  

 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய நாடானது ஆரக்்டிக் மன்றதத்ில் ஒரு “பாரல்வயாளர ்

நாடாக” உள்ளது.  

 

சீனாவின் மக்கள்சதாபக வளரெ்ச்ி 

 

 கடந்த பத்தாண்டு காலதத்ில் சீனாவின் வருடாந்திர மக்கள் ணதாலக வளரச்ச்ியானது 

ணவகுவாக குலறந்துள்ளது. 

 இது அந்த நாட்டின் மக்கள் ணதாலகயின் ஈவுத் ணதாலகயிலன ஆபதத்ில் ஆழ்த்தி உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மக்கள்ணதாலகக் கணக்ணகடுப்பில் சீனாவின் வருடாந்திர மக்கள் 

ணதாலக வளரச்ச்ியானது 0.53% என்ற வீதத்தில் உள்ளது. 

 2010 ஆம் மக்கள்ணதாலகக் கணக்ணகடுப்பில் இது 0.57% ஆக இருந்தது.  

 

எவசரஸ்ட்டில் சகாவிட்-19 சதாற்று வரம்பிபன குறிக்கும் எல்பலக் சகாடு 

 எவணரஸ்ட் சிகரத்தில் ணகாரானா  லவரசின் ணதாற்றுப் பரவலலத் தடுப்பதற்காக அதன் 

உசச்ியில் எல்லலகலளப் பிரிதத்ு காண்பிப்பதற்கான எல்லல ரகாடு ஒன்றிலன வலரய 

சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்த எல்லலக் ரகாடானது ரநபாள நாட்டிலிருந்து மலல ஏறுபவரக்ளுக்கும் சீனத ்தரப்பில் 

இருந்து மலல ஏறுபவரக்ளுக்கும் இலடரயயான ணதாடரப்ிலன துண்டிக்கும். 
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 ரநபாளத்தில் தற்ரபாது ணபருந்ணதாற்றானது அதிகரிதத்ு வருகிறது.  

 ஆனால் சீனாவில் இந்த ணபருந்ணதாற்றானது ணபரும்பாலும் குலறக்கப்பட்டு விட்டது. 

 

BRICS அபமை்பின் சவபலவாய்ை்பிற்கான செயற்குழுெ ்ெந்திை்பு 

 முதலாவது BRICS அலமப்பின் ரவலல வாய்ப்பிற்கான ணசயற்குழு சந்திப்பானது 

காணணாலி மூலம் நலடணபற்றது. 

 இந்த சந்திப்பானது இந்தியாவினால் ஏற்பாடு ணசய்யப்பட்டது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா BRICS அலமப்பின் தலலலமப் ணபாறுப்லப ஏற்று உள்ளது. 

 BRICS நாடுகளுக்கிலடரயயான சமூகப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கலள ஊக்குவித்தல், 

ணதாழிலாளர ் வளதத்ில் ணபண்களின் பங்ரகற்பு, ணதாழிலாளர ் சந்லதலய 

முலறப்படுதத்ுதல் ரபான்றலவ குறிதத்ு உறுப்பினர ் நாடுகள் இந்த சந்திப்பில் 

விவாதிதத்ன. 

 BRICS நாடுகளும் சரவ்ரதச ணதாழிலாளர ்அலமப்பு மற்றும் சரவ்ரதச சமூகப் பாதுகாப்பு 

முகலம ஆகியவற்றின் உறுப்பினர ்நாடுகளும் இந்தச ்சந்திப்பில் பங்ரகற்றன.  

 

ைசிபிக் புட்ைால் மீன் 

 பசிபிக் புட்பால் எனும் மீன் சமீபத்தில், அணமரிக்காவின் கலிரபாரன்ியாவின் 

கடற்கலரயில் கலர ஒதுங்கியது. 

 இது ணபாதுவாக ஆழ்கடலில் காணப்படும் ஒரு மீனாகும். 

 கருப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் இந்த மீன் ஆனது ரகார “உருவமுலடய மீன்” (Monster Looking 

Fish) என்று கூறப்படுகிறது.  

 

 

அசமரிக்காவிலிருந்து கூகுள் சை மூலமாக இந்தியா மற்றும் சிங்கை்பூர ்  

 ஆல்பாணபட் (Alphabet Inc’s) நிறுவனத்தின் ஒரு பிரிவான கூகுள், தனது அணமரிக்கப் பண 

வழங்கீட்டுச ் ணசயலியின் உபரயாகிப்பாளரக்ளுக்காக ஒரு சரவ்ரதச பணப்பரிமாற்ற 

கூட்டாண்லமலயத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 இதற்காக பண வரவு ணதாடரப்ான லவஸ் மற்றும்  ணவஸ்டரன்் யூனியன் ரகா ஆகிய 

நிறுவனங்களுடன் கூட்டாண்லம ரமற்ணகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 அணமரிக்காவிலுள்ள கூகுள் ரப உபரயாகிப்பாளரக்ள் இனி இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்

ஆகிய நாடுகளில் உள்ள கூகுள்ரப உபரயாகிப்பாளரக்ளுக்குப் பணப் பரிமாற்றம் ணசய்ய 

இயலும்.  

 இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் லவஸ் நிறுவனம் மூலமாக 80 நாடுகளுக்கும் ணவஸ்டரன்் 

யூனியன் மூலமாக 200 நாடுகளுக்கும் இந்தத் திட்டமானது விரிவுபடுத்தப்படும்.  

 

Live Wire – ஹாரல்ி சடவிட்ென் 

 ைாரல்ி ரடவிட்சன்  நிறுவனமானது “Live Wire” (லலவ் வயர)் எனப்படும் தனது மின்சார 

வாகனத் தயாரிப்பிலனத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 இது ரவகமாக வளரந்்து வரும் மின்சார வாகனச ்சந்லதயின் ரபாட்டித் தன்லமக்கு ஈடு 

ணகாடுப்பதற்காக ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட ஒரு சமீபதத்ிய முயற்சியாகும்.  

 அடுத்த இலளய தலலமுலற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மீது அக்கலற ணகாண்ட வாகன 

ஓட்டிகளின் கவனத்லத ஈரப்்பலதரய ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு இந்த மின்சார வாகன 

இலக்குப் பிரிவு ணசயல்படும்.  

 

OCHA அபமை்பின் புதிய தபலவர ்- மாரட்ின் கிரிஃபித்ஸ்   

 இங்கிலாந்தின் மூதத் இராஜதந்திரியான மாரட்ின் கிரிஃபித்ஸ் அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் 

அலமப்பின் மனிதரநய விவகாரங்களுக்கான  ஒருங்கிலணப்பு அலமப்பின் (Office of the 

Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) புதிய தலலவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 இவரின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகளாகும்.  

 இவர ்மாரக்் ரலாகாக் (Mark Lowcock) என்பவருக்குப் பதிலாக OCHA அலமப்பின் மனித ரநய 

விவகாரங்கள் மற்றும் ணநருக்கடிக் கால நிவாரண ஒருங்கிலணப்பாளருக்கான ஒரு புதிய 

துலணப் ணபாதுச ்ணசயலாளராக ணபாறுப்ரபற்பார.்  

 சிக்கலான ணநருக்கடி நிலலகள் மற்றும் இயற்லகப் ரபரிடரக்லள எதிரண்காள்வதற்காக 

சரவ்ரதச நாடுகளின் திறலன வலுப்படுதத்ுவலத ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு இந்த அலமப்பு 

ணசயல்படுகிறது.  
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செயற்பகயான கஞ்ொை் சைாருட்களுக்குத் தபட – சீனா   

 அலனத்து வலகயான ணசயற்லக கஞ்சாப் ணபாருட்களுக்குத் தலட விதித்த முதல் நாடு 

சீனாவாகும்.  

 ரபாலதப் ணபாருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் கடதத்ல்கலளத் தடுக்கும் முயற்சியில் சீன 

அரசானது இந்த நடவடிக்லகலய ரமற்ணகாண்டுள்ளது.  

 இலவ மின்னணு சிகணரட்டுகளில் சிகணரட் எண்ணணய்யாக உபரயாகிக்கப் படுகின்றன 

என்பதால் ணசயற்லக கஞ்சாக்கள் அதிகளவில் மலறக்கப் படுகின்றன. 

 ணசயற்லக கஞ்சாப் ணபாருட்கள் என்பலவ மிகவும் தவறான முலறயில் பயன்படுதத்ப் 

படுகின்ற மரனாவியலலப் பாதிக்கும் ஒரு புதிய ணபாருளாகும். 

 இலவ தவறாகப் பயன்படுதத்ப்படுவதால், ரவண்டுணமன்ரறக் காயங்கலள ஏற்படுதத்ிக் 

ணகாள்ளுதல் மற்றும் முலறயற்ற வலகயில் வாகனம் ஓட்டுதல் ரபான்ற சம்பவங்கலள 

அதிகரிக்கச ்ணசய்து சமுதாயதத்ிற்கு ஒரு ணபரும் அசச்ுறுத்தலல ஏற்படுத்துகிறது.  

 

எலிகளின் எண்ணிக்பக உயரவ்ு – ஆஸ்திசரலியா   

 ஆஸ்திரரலியாவில் எலிகளின் எண்ணிக்லகயானது அதிவிலரவாக அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 இலவ பயிரிடப்பட்ட பயிரக்ள் மற்றும் ரசமிக்கப்பட்ட உணவு தானியங்களுக்குப் ணபரும் 

ரசதத்லத விலளவிக்கின்றன. 

 இது “எலி மலழ” எனவும் கூறப்படுகிறது. 

 ரமலும் இது அந்த நாட்டில் பிரளக் ரநாயின் எண்ணிக்லகலயயும் அதிகரித்துள்ளது. 

 

டலசடாசலாைஸ் கசலாரம் 

 ணதால்லியல் வல்லுநரக்ள் (palaeontologists)  சமீபதத்ில் ரபசுகின்ற லடரனாசர ் (Talkative 

Dinosaur) எனப்படும் புதிய லடரனாசர ்இனம் ஒன்லறக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது ணமக்சிரகாவின் வடக்குப் பகுதியில் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 ணமக்சிரகாவின் ரதசிய மானுடவியல் மற்றும் வரலாற்று நிறுவனமானது இதற்கான 

ஆராய்சச்ிலய ரமற்ணகாண்டு வருகிறது. 

 இந்த இனமானது “டலரடாரலாபஸ் கரலாரம்” (Tlatolophus galorum) என அலழக்கப் 

படுகிறது.  

 

 இது ஒரு தாவர உண்ணியாகும். 
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 இந்த லடரனாசரக்ள் குலறந்த அதிரண்வண்ணுலடய ஒலிகலளயும் ரகட்கும் வலகயிலான 

காதுகலளயும் ணகாண்டிருந்தன. 

 இலவ இனப்ணபருக்கத ் ரதலவகளுக்காகவும் தன்லன ரவட்லடயாட வரும் 

மிருகங்கலளப் பயமுறுதத்ுவதற்காகவும் பலமான ஒலிகலள எழுப்பின.  

 

2020 ஆம் ஆண்டின் பிரைஞ்ெ அழகி – ஆண்ட்ரியா சமஸா 

 ணமக்சிரகா அழகியான (மிஸ் ணமக்சிரகா) ஆண்ட்ரியா ணமஸா என்பவர ்69வது 2020 ஆம் 

ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகியாக ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்டு மகுடம் சூட்டப் பட்டார.் 

 (மிஸ் இந்தியா) இந்திய அழகியான  அட்லின் ரகஸ்டிலிரனா என்பவர ் 4வது இடத்லதப் 

ணபற்று உள்ளார.் 

 பிரரசிலின் ஜுலியா காமா என்பவரும் ணபருவின் ஜானிக் ணமக்டா என்பவரும் இறுதிச ்

சுற்றிற்குத் ரதரவ்ான முதல் இரண்டு நபரக்ளாவர.் 

 இந்தியாவின் அட்லின் ரகஸ்டிலிரனா மற்றும் ணடாமினிகன் குடியரசின் சிம்ணபரல்ி 

ணபரரஸ் ஆகிரயார ் முலறரய இறுதிச ் சுற்றிற்குத் ரதரவ்ான மூன்றாவது மற்றும் 

நான்காவது நபரக்ளாவர.் 

 இந்த ஆண்டு அழகிப் ரபாட்டியானது அணமரிக்காவின் ஃபுரளாரிடாவின் மியாமி நகரில் 

நடத்தப் பட்டது.  

 ணதன் ஆப்பிரிக்காலவச ் ரசரந்்த முன்னாள் பிரபஞ்ச அழகியான ரஜாஜிபினி டுன்ஸி 

என்பவர ்தற்ரபாலதய பிரபஞ்ச அழகிக்கு ணவற்றி மகுடத்லதச ்சூட்டினார.்  

 

 

வின்ெச்காம்சை விண்கல் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியதத்ின் க்ளூணசஸ்டரல்சயரிலுள்ள (Gloucestershire) வின்சர்காம்ரப நகரில் 

ரமாதிய விண்கல் ஒன்றின் ஒரு பகுதிலய, காட்சிக்கு லவக்க உள்ளதாக லண்டனில் 

அலமந்துள்ள ரதசிய வரலாற்று அருங்காட்சியம் ணதரிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த விண்கல்லானது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் 

மண்ணில் வீழ்ந்தது. 

 இந்த விண்கல்லானது 4.5 பில்லியன் வருடங்கள் பழலமயானதாகும்.  

 கரிம விண்கல் (carbonaceous meteorite) என்பதால் இது ஒரு அரிதான ஒன்றாகும். 

 இதுவலர மனித இனதத்ிற்குத் ணதரிந்த 65,000 விண்கல் வலககளில் ணவறும் 1000 மட்டுரம 
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இந்த வலகலயச ்ரசரந்்தலவ ஆகும்.  

 வின்சர்காம்ப்ரப விண்கல்லானது ையபூசா 2 என்ற விண்கலதத்ினால் புவிக்குக் 

ணகாண்டு வரப்பட்ட ஒரு விண்கல் மாதிரியிலன ஒத்துள்ளது. 

 

 

இஸ்சரல் – ைாலஸ்தீன சமாதல் 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சலபயானது (UNSC) இஸ்ரரல் – பாலஸ்தீன ரமாதல் குறிதத்ு 

ஒரு சந்திப்பிலன நடத்தியது. 

 இந்தச ் சந்திப்பிற்கு சீன அரசுத ் தரப்பு உறுப்பினரும் அந்நாட்டின் ணவளியுறவுத் துலற 

அலமசச்ருமான வாங்க் இ தலலலம தாங்கினார.் 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சலப ரமற்ணகாண்ட இஸ்ரரல் – பாலஸ்தீன ரமாதல் 

குறித்த முதல் சந்திப்பாகும். 

 

 

இரும்புக் கவெம் – இஸ்சரல் 

 காசாவின் ைமாஸ் குழுவானது ராக்ணகட்டுகலளக் ணகாண்டு இஸ்ரரல் மீது தாக்குதல் 

நடத்தியது. 

 இந்த ராக்ணகட்டுகள் இஸ்ரரலின் இரும்புக் கவசம் எனும் பாதுகாப்பு அலமப்பினால் 

தடுக்கப்பட்டு அழிக்கப் படுகின்றன. 

 இந்தச ் ணசயல்பாடானது அந்த ராக்ணகட்டுகள் கண்ணுக்குத் ணதரியாத ஒரு கவசத்லதத ்

தாக்கியது ரபால் புலப்படுகிறது. 

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


                   
 

86 
 

 

இரும்புக் கவெம் அல்லது அயரன்் மடாம் பற்றிய  கவல்கள் 

 இது ஒரு வான்வழிப் பாதுகாப்பு அலமப்பாகும். 

 இது எந்த ஒரு ஏவுகலணலயயும் ராக்ணகட்டுகலளயும் தாக்கி அழிக்கிறது. 

 இது குறுகிய வரம்புலடய மற்றும் வானிரலரய இலக்லகத் தாக்கி அழிக்கும் ஒரு 

பாதுகாப்பு அலமப்பாகும். 

 இது ராக்ணகட்டுகள், சிறு பீரங்கிகள், விமானங்கள், ணைலிகாப்டரக்ள், சிறு பீரங்கிப்  பலட 

மற்றும் ஆளில்லா தாக்குதல் வாகனங்கள் ரபான்றவற்லறயும் தாக்கி அழிக்கும். 

 அயரன்் ரடாம் பாதுகாப்பு அலமப்பானது 2011 ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. 

 

நீண்டசநரம் சவபல செய்தல் ைற்றிய ஆய்வு 

 நீண்ட ரநரம் ரவலல பாரப்்பதால் ஒவ்ணவாரு வருடமும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் 

உயிரிழப்பதாக உலக சுகாதார அலமப்பு மற்றும் உலக ணதாழிலாளர ் அலமப்பு 

ஆகியலவ ரமற்ணகாண்ட ஒரு சமீபத்திய ஆய்வானது ணதரிவிக்கிறது.   

 இந்த ஆய்வில் பக்கவாதம் பற்றிய 22 ஆய்வுகளும் இதய ரநாய்கள் குறிதத் 37 ஆய்வுகளும் 

அடங்கும். 

 ரமலும் இது 194 நாடுகளில் ரமற்ணகாண்ட 2,300க்கும்  அதிகமான ஆய்வுகளின் 

தரவுகலளயும் ரசகரிதத்ுள்ளது.  

 ஒரு வாரத்தில் 55 மணிரநரம் ரவலல ணசய்வது 35% பக்கவாதம் ஏற்படவும் 17% இதய ரநாய் 

ஏற்படவும் காரணமாக அலமயும் என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது.  

 

சீனா, வியட்நாம் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் மீது சைாருள் குவிை்பிற்கு 

எதிரான விொரபண 

 வரத்்தக அலமசச்கமானது சமீபதத்ில் சீனா, வியட்நாம் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய 

நாடுகளின் மீது ணபாருள் குவிப்பிற்கு எதிரான விசாரலணலயத் ணதாடங்கியது. 

 இந்த நாடுகளிலிருந்து சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட மின்கலங்கள் இறக்குமதி 

ணசய்யப்படுவலத எதிரத்்து இந்த விசாரலணயானது ரமற்ணகாள்ளப்படுகிறது. 
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 இந்திய சூரிய ஆற்றல் உற்பதத்ிக் கூட்டலமப்பினால் வழங்கப்பட்ட ஒரு மனுலவத ்

ணதாடரந்்து வரத்்தக அலமசச்கமானது இந்த விசாரலணலயத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி ணசய்யப்படும் சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட மின்கலங்கள்  

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவலதக் காட்டிலும் 15 முதல் 20 சதவீதம் வலர விலல 

மலிவானலவயாகும். 

 உள்நாட்டில் கிலடக்கும் மூலப் ணபாருட்கலள ணகாண்டு சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட 

மின்கலங்கள் தயாரிக்கும் ணதாழிலல இது ணவகுவாக பாதிக்கிறது. 

 இறுதியில் உள்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் சூரிய ஆற்றலூட்டப்பட்ட மின்கலங்களின் 

விலலயும் இதனால் அதிகரிக்கிறது. 

 

5 ஆழ்கடல் ஆய்வுகள் 

 5 ஆழ்கடல் ஆய்வுகளானது உலகின் ஆழமான ஐந்து ணபருங்கடல்களின் ஆழ்கடல் 

பகுதிலய  அளவிட்டுக் கூறியுள்ளன. 

 பசிபிக் ணபருங்கடலிலுள்ள மரியானா அகழியிலுள்ள ரசலஞ்சர ்எனும் ஆழ்கடல் பகுதிரய 

(10,924 மீ) உலகின் மிகவும் ஆழமான அகழியாக உள்ளது. 

 பசிபிக் ணபருங்கடலிலுள்ள ரடாங்கா அகழியிலுள்ள ைாரிசான் ஆழ்கடல் பகுதியானது 

(10,816) உலகின் இரண்டாவது ஆழமான அகழியாக திகழ்கிறது. 

 அணமரிக்காவிலனச ்ரசரந்்த ஆழ்கடல் ஆராய்சச்ியாளரான விக்டர ்லான்ஸ் ணவஸ்ரகாவா 

என்பவர ் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து ஆழ்கடல் ஆய்வுப் பயணம் ஒன்றிலனத் ணதாடங்கி 

லவத்தார.்  

 புவியின் ஐந்து ணபருங்கடலின் ஆழமான பகுதிலய அலடந்த முதல் ஆய்வுப் பயணம் 

இதுவாகும். 

சபருங்கடல் மற்றும் அ ன் ஆழமான பகுதிகள் 

 அட்லாண்டிக் ணபருங்கடல் – பியூரட்்ரடா லரரகா அகழியிலுள்ள பிரவுன்சன் ஆழ்கடல் 

(Brownson Deep) பகுதி (8,378 மீ). 

 ணதன் ணபருங்கடல் – ணதற்கு சான்ட்விச ்அகழியிலுள்ள ரபக்ரடாரியன் ஆழ்கடல் (Factorian 

Deep) பகுதி (7,432 மீ). 
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 இந்தியப் ணபருங்கடல் – ஜாவா அகழியிலுள்ள ‘Unnamed Deep’ என்ற பகுதி (7,187 மீ). 

 பசிபிக் ணபருங்கடல் – மரியானா அகழியிலுள்ள (உலகின் மிக ஆழமான அகழி) ரசலஞ்சர ்

ஆழ்கடல் பகுதி (Challenger Deep)  (10,92 4மீ). 

 ஆரக்்டிக் ணபருங்கடல் - ணமாரலாய் துலளப் பகுதி (5,551 மீ). 

 

80 மில்லியன் தடுை்பு மருந்துகபளை் ைகிரந்்தளிக்கும் அசமரிக்க அரசு 

 அடுத்த ஆறு வாரங்களில் உலகளவில் 80 மில்லியன் தடுப்பு மருந்துகலளப் பகிரந்்தளிக்க 

உள்ளதாக அணமரிக்க அதிபர ்அறிவிதத்ுள்ளார.்  

 அணமரிக்கா வழங்குவதாக உறுதியளிதத்ுள்ள இந்த தடுப்பு மருந்துகளில், 

o ஃலபசர,் மாடரன்ா, ஜான்சன் & ஜான்சன் மற்றும் ஆஸ்ட்ராணசனிகா உள்ளிட்ட 20 

மில்லியன் தடுப்பூசிகளும்  

o ஆஸ்ட்ராணசனிகாவின் 60 மில்லியன் தடுப்பு  மருந்துகளும் அடங்கும்.  

 

சுலசவசி தீவு 

 மிகப் பழலமயான படிணயடுத்தல் என்ற முலறயில் லகயினால் வலரயப்பட்ட ஒரு 

ஓவியமானது காலநிலல மாற்றம் காரணமாக தீவிரமான நிலலயில் சிலதந்து வருவதாக 

புதிய ஆய்வு ஒன்று ணதரிவிக்கிறது.  

 இந்ரதாரனசியாவிலுள்ள சுலரவசி தீவில் 45,000 வருடங்களுக்கும் ரமல் பழலமயான 

குலக ஓவியங்கள் உள்ளன. 

 சிவப்பு மற்றும் மல்ணபரர்ி நிறமிகள் மூலம் வலரயப்பட்ட இந்தப் பண்லடய குலக 

ஓவியங்களாவன வரலாற்றுக்கு முந்லதய காலதத்ிலனச ் ரசரந்்த கலலகளில் 

முதன்முதலில் அறியப்பட்ட காட்சி ஓவியங்களாக திகழ்கின்றன.  

 

 

 ான்ென் &  ான்ென் – ைசயாலாஜிகல் இ 

 லைதராபாத்தில் உள்ள பரயாலாஜிகல் இ என்ற நிறுவனமானது தன்னுலடய தடுப்பு 

மருந்து உற்பத்தியுடன் ரசரத்்து ஜான்சன் & ஜான்சன்  நிறுவனத்தின் ரகாவிட் – 19 தடுப்பு 

மருந்திலனயும்  உற்பத்தி ணசய்ய உள்ளது. 

 இது நாட்டினுலடய ஒட்டு ணமாத்த தடுப்பு மருந்து உற்பத்திலயயும் அதிகரிக்கும். 

 அணமரிக்காவின் சரவ்ரதச நிதி ரமம்பாட்டுக் கழகமானது (DFC - Development Finance 

Corporation) பரயாலாஜிகல் இ நிறுவனதத்ிற்கு உதவி வழங்க இருக்கின்றது. 

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


                   
 

89 
 

மிகை்சைரிய அணுெக்தி மின்நிபலயம் – ரஷ்யா மற்றும் சீனா 

 ரே்யா மற்றும் சீனா ஆகியலவ தங்களது மிகப்ணபரிய அணுசக்தி மின்நிலலயதத்ின் 

அடிக்கல் நாட்டும் விழாவிலன நடதத்ி உள்ளன. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், மாஸ்ரகாவானது (ரே்ய நாடு) சீனாவின் இரு நகரங்களில் உயர ்

ணசயல்திறனுலடய நான்கு அணுசக்தி நிலலயங்கலள அலமக்க உள்ளது. 

 7வது மற்றும் 8வது அலகுகள்  கட்டப்பட உள்ள தியான்ணவன் அணுசக்தி மின் நிலலயம் 

சீனாவின் ஜியான்ங்சூ (Jiangsu) மாகாணதத்ிலுள்ள லியான்யுன்காங் (Lianyungang) நகரில் 

அலமந்துள்ளது.  

 ரே்யா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றால் இலணந்து கட்டலமக்கப்படும் சூடப்பு என்ற 

அணுசக்தி மின் நிலலயதத்ின் 3வது மற்றும் 4வது அலகுகள் லியாதிங் மாகாணதத்ின் 

சிங்ரசங் எனுமிடத்தில் அலமந்துள்ளது.  

 ணவவ்ரவறு பிரசச்ிலனகளில் அணமரிக்கா மற்றும் ஐரராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆகியவற்றிடமிருந்து பல இன்னல்கலளச ் சந்திதத்ு வரும் ரே்யாவும் சீனாவும் இந்த 

அணுசக்தித் திட்டத்தின் மூலம் தங்களது ணநருக்கமான நட்புறவிலன உறுதிப்படுதத்ி 

உள்ளன. 

 

ஏபழ நாடுகளுக்கு 2 மில்லியன் சகாவிட்-19 தடுை்பு மருந்துகள்   

 அடுத்த 18 மாதங்களில் நடுத்தர மற்றும் குலறவான வருமானமுலடய ஏழ்லமயான 

நாடுகளுக்கு 2 மில்லியன்  அளவிற்கு ரகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகலள வழங்க உள்ளதாக 

ஃலபசர ்மற்றும் பரயான்ணடக் ஆகிய நிறுவனங்கள் உறுதியளிதத்ுள்ளன. 

 இந்த அறிவிப்பானது இத்தாலி நாட்டினால் ஏற்பாடு ணசய்யப்பட்ட உலகளாவிய சுகாதார 

உசச்ி மாநாட்டில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்டது. 

 இந்த இரு நிறுவனங்களும் அணமரிக்கா மற்றும் ஐரராப்பா ஆகிய நாடுகளில் 

பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் தடுப்பு மருந்திலன உருவாக்கின.  

 ஃலபசர ் நிறுவனமானது நியூயாரக்் நகரில் அலமக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பன்னாட்டு 

அணமரிக்க மருந்து நிறுவனமாகும். 

 பரயான்ணடக் நிறுவனமானது ணஜரம்னியின் லமன்சில் (Mainz) அலமந்துள்ள ஒரு 

ணஜரம்ானிய உயிரித் ணதாழில்நுட்ப நிறுவனமாகும். 

 

உலகளாவிய G20 சுகாதார உெச்ி மாநாடு – இத்தாலி   

 உலகளாவிய G20  சுகாதார உசச்ி மாநாடானது ஐரராப்பிய ஆலணயத்துடன் இலணந்து 

G20 அலமப்பின் தலலலமப் ணபாறுப்லப வகிக்கும் இத்தாலி நாட்டினால் ஏற்பாடு 

ணசய்யப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த மாநாட்டில் ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றிலிருந்து மீள்வதற்கான ணசயல்பாட்டு 

நிரல்கள் ஏற்றுக் ணகாள்ளப் பட்டன.  

 ரமலும் ரராம் ணகாள்லகப் பிரகடனத்லத உருவாக்கி அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கவும் இதில் 

முடிவு ணசய்யப் பட்டுள்ளது.  
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50 பில்லியன் டாலர ்மதிை்பிலான உலகளாவிய தடுை்பூசி வழங்கும் திட்டம் 

 சரவ்ரதச நாணய நிதியமானது 50 பில்லியன் டாலர ்மதிப்பிலான உலகளாவிய தடுப்பூசி 

வழங்கும் திட்டம்  ஒன்றிலன முன்ணமாழிந்துள்ளது. 

 இதன் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் உலக மக்கள்ணதாலகயில் 40 

சதவீததத்ினருக்குத் தடுப்பூசி வழங்கப்படும். 

 ரமலும் 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் அலரயாண்டிற்குள் உலக மக்கள் ணதாலகயில் 

குலறந்த பட்சம் 60 சதவீதத்தினருக்குத் தடுப்பூசி வழங்கப்படும்.  

 இந்தத் திட்டமானது உலக சுகாதார அலமப்பு, உலக வங்கி, கவி அலமப்பு (உலக தடுப்பு 

மருந்துக் கூட்டணி) மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் ஆகியவற்றினுலடய பணிகளின் 

வரிலசயில் முன்ணமாழியப் பட்டுள்ளது.  

 

ஊடுருவல் இனங்கள் – ஆை்பிரிக்கா   

 ஊடுருவல் இனங்களினால் ஆப்பிரிக்க  ரவளாண்லமயில் வருடத்திற்கு 3.66 டிரில்லியன் 

டாலர ்அளவிற்கு இழப்புகள் ஏற்படுகிறது என சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று ணதரிவிக்கிறது.  

 இது அலனதத்ு ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் ணமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ியின் 1.5 மடங்குக்குச ்

சமமாகும்.  

 ரதாரமீியா அப்ணசாலூட்டா எனப்படும் அந்துப்பூசச்ி தான் (வண்டு) ணபரும்பாலான 

இழப்புகலள ஏற்படுதத்ியுள்ளதாகக் கண்டறியப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அந்துப்பூசச்ியானது தக்காளிச ்ணசடிகலளத் தாக்கி ஆண்டுக்கு 11.4 பில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான இழப்பிலன  ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 மற்றப் பூசச்ிகள் ரசாளம், மாங்காய், மரவள்ளிக் கிழங்கு மற்றும் சிட்ரஸ் வலகப் 

பயிரக்லளத் தாக்கி ஆண்டுக்கு 21.5 பில்லியன் டாலர ்மதிப்பிலான அளவிற்கு இழப்பிலன 

ஏற்படுதத்ுகின்றன.  

 

நியிராசகாங்சகா எரிமபல 

 காங்ரகாவின் நியிராரகாங்ரகா எரிமலலயானது சமீபதத்ில் ணவடிதத்து. 

 நியிராரகாங்ரகா எரிமலலயானது விருங்கா மலலதண்தாடரில் அலமந்துள்ள 3,740 மீ 

உயரமுலடய ணசயல்படும் நிலலயிலுள்ள ஒரு அடுக்கு எரிமலலயாகும்.  
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 நியிராரகாங்ரகா எரிமலலயானது ரகாமாவிலிருந்து 10 கி.மீ. ணதாலலவில் அலமந்து 

உள்ளது.  

 இது காங்ரகா மக்களாட்சி குடியரசின் விருங்கா ரதசியப் பூங்காவினுள்ரள அலமந்து 

உள்ளது.  

 ஆப்பிரிக்க வரலாற்றில் இதுவலர ஏற்பட்ட எரிமலல ணவடிப்புகளில் 40 சதவீதமானது 

நியிராரகாங்ரகா மற்றும் அதனருரக உள்ள நியாமுரகிரா ஆகிய எரிமலலகளினால் 

ஏற்பட்டலவயாகும்.  

 

முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாக்கை்ைட்ட எல்பல – பிரிட்டன்   

 இது புள்ளிகலள அடிப்பலடயாகக் ணகாண்ட ஒரு குடிரயற்ற முலறலய அறிமுகப் 

படுதத்ுதல் உள்ளிட்ட நாட்டின் குடிரயற்ற முலறயில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட விரிவான 

சீரலமப்பு நடவடிக்லகயின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 நுலழவு இலசவுச ் சீட்டு (அ) குடிரயற்றத் தகுதியின்றி பிரிட்டனுக்கு  வருபவரக்ள் 

மின்னணுப் பயண அங்கீகாரதத்ிலனப் ணபற்றிருக்க ரவண்டும் என்பரத இந்தப் புதிய 

நடவடிக்லகயின் விதிமுலறயாகும். 

 நுலழவு இலசவுச ் சீட்டு விண்ணப்ப லமயங்களுக்குச ் ணசல்ல ரவண்டிய ரதலவலயக் 

குலறப்பதற்காக ரவண்டி டிஜிட்டல் அலடயாள ரசாதலன முலறகள் பயன்படுதத்ப் 

படும். 

 எல்லலலய டிஜிட்டல் மயமாக்குவது மூலம், நாட்டினுள் எவணரவர ்வருகிறாரக்ள், எத்தலன 

ரபர ் ணவளிரயறுகிறாரக்ள் மற்றும் இங்கு தங்க அவரக்ளுக்கு அனுமதி வழங்கப் 

பட்டுள்ளதா ரபான்றவற்லற அதிகாரிகள் கணக்கிட இயலும்.  

 

சீனாவின் 17+1 ஒத்துபழை்பு மன்றத்திலிருந்து சவளிசயறும் லித்துசவனியா 

 சீனாவிற்கும் மதத்ிய மற்றும் கிழக்கு ஐரராப்பிய நாடுகளுக்கும் இலடயிலான சீனாவின் 

17+1 ஒத்துலழப்பு மன்றத்திலிருந்து லிதத்ுரவனியா அரசு விலகியது.  

 ரமலும் சீனாவுடன் மிகவும் பயன்வாய்ந்த 27+1 அணுகுமுலறலயயும் தகவல் 

ணதாடரல்பயும் ரகாருமாறு தனது சக ஐரராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினரக்ள் நாடுகலளயும் 

லித்துரவனியா  வலியுறுத்தியுள்ளது. 

 

 இந்த  மன்றமானது வாரச்ாவில் 2012 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இதற்கு முன்பாக இந்த மன்றமானது 17+1 என அறியப்பட்டது.  
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 ஆனால் 2021 ஆம் ஆண்டு ரம மாதத்தில் லிதத்ுரவனியா அரசு விலகியலதயடுதத்ு இது 

16+1 என அலழக்கப்படுகிறது.  

 

“One Health” (ஒசர மாதிரியான சுகாதாரம்) குழு 

 2020 ஆம் ஆண்டில் பிரான்சு மற்றும் ணஜரம்னி ஆகியவற்றால் ணதாடங்கப்பட்ட இந்த 

முன்ணனடுப்பின் முதல் சந்திப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் நலடணபற்றது. 

 

 உலக சுகாதார அலமப்பானது மற்ற மூன்று சரவ்ரதச அலமப்புகளுடன் இலணந்து “One 

Health” குழு என்ற ஓர ்உலகளாவியத் திட்டத்லத உருவாக்குவதில் உதவுவதற்கான நிபுணர ்

குழு ஒன்லற அலமத்துள்ளது.  

 விலங்குவழித் ணதாற்று ரநாய்கள் பரவுவலதத் தடுப்பதில் இந்தக் குழு உறுதுலணயாகச ்

ணசயல்படும்.  

 விலங்குவழித் ணதாற்றுரநாய் (அ) ணபருந்ணதாற்று என்பது விலங்குகளிடமிருந்து 

மனிதரக்ளுக்ரகா (அ) மனிதரக்ளிடமிருந்து விலங்குகளுக்ரகா பரவக்கூடிய ஒரு 

ணதாற்றுரநாயாகும். 

 

74வது உலக சுகாதார மன்றம் 

 சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துலற அலமசச்ரும் உலக சுகாதார அலமப்பின் நிரவ்ாக 

வாரியத்  தலலவருமான டாக்டர.் ைரே்் வரத்ன் அவரக்ள் 74வது உலக சுகாதார 

மன்றதத்ிற்குத் தலலலம தாங்கினார.்  

 உலக சுகாதார அலமப்பின் தலலலம இயக்குநரான டாக்டர.் ணடட்ரராஸ் அவரக்ளும் 

இந்நிகழ்வில் பங்ரகற்றார.் 

 COVAX வசதியின் கீழ் ரகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகலள நியாயமான மற்றும் சமமான 

முலறயில் அணுகச ்ணசய்வதற்கான கூடுதல் முயற்சிகலள ரமற்ணகாள்ளுமாறு நிரவ்ாக 

வாரியம் ரகாரியுள்ளது.  
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 இந்த வாரியமானது ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றிலன எதிரண்காள்தல் மற்றும் மனநல 

ரீதியிலான தயாரந்ிலல குறிதத் அறிக்லகலய பரிசீலலன ணசய்தல் ஆகியவற்றுக்காக 

ரவண்டி 74வது உலக சுகாதார மன்றத்திடம் பரிந்துலர ணசய்து உள்ளது.   

 

மாலியின் இராணுவ நடவடிக்பக 

 மாலி நாட்டின் அதிபர,் பிரதமர ் மற்றும் தற்காலிக அரசின் பாதுகாப்பு அலமசச்ர ்

ஆகிரயாலர மாலியின் இராணுவ அதிகாரிகள் லகது ணசய்தனர.்  

 மாலியின் அதிபர ் பா நடாவ், பிரதமர ் ரமாக்டர ் ஒவாரன மற்றும் தற்காலிக அரசின் 

பாதுகாப்பு அலமசச்ரான ணசௌலிரமரன ணபடணசௌர ் ஆகிரயார ் அந்நாட்டின் 

தலலநகரான பமாரகாவிற்கு ணவளிரய கதி என்னுமிடத்தில் லகது ணசய்யப்பட்டனர.்  

 அரசாங்கதத்ின் ஒரு மறுசீரலமப்பு நடவடிக்லகயின் ரபாது இரண்டு இராணுவ 

அதிகாரிகள் தங்கள் பதவிலய இழந்தலதயடுத்து அவரக்ள் லகது ணசய்யப்பட்டனர.் 

 

மாலத்தீவுகளில் இந்தியாவின் புதிய தபலபமத் தூதரகம் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் மாலத்தீவின் அடூ நகரில் இந்தியாவின் புதிய தலலலமத் தூதரகத்லத 

நிறுவுவதற்கு பிரதமர ்நரரந்திர ரமாடி தலலலமயிலான மதத்ிய அலமசச்ரலவ ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  

 இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுகள் ஆகியலவ ணதான்லமக் கால ரதீியில் இனம், ணமாழி, 

கலாசச்ாரம், சமயம் மற்றும் வணிக ரீதியிலானப் பண்புகலள பகிரந்்து ணகாள்கின்றன. 

 இந்திய அரசின் அண்லட நாடுகளுக்கு முன்னுரிலமக் ணகாள்லக மற்றும் SAGAR 

(பிராந்தியதத்ில் அலனவருக்குமான பாதுகாப்பு மற்றும் வளரச்ச்ி) ஆகிய 

குறிக்ரகாள்களில் மாலத்தீவுகளுக்கு முக்கிய இடம் உள்ளது.  

 

உலக சுகாதார அபமை்பின் உயிரி பமயம் 

 உலக சுகாதார அலமப்பானது ஸ்விட்சரல்ாந்தின் ஸ்பியீஸ் (Spiez) என்ற இடத்தில் அதன் 

முதல் உயிரி லமய வசதி (Bio Hub Facility)  ஒன்லற அலமக்க உள்ளது. 

 உயிரி லமயமானது ஆய்வகங்கள் மற்றும் பங்குதாரரக்ளிலடரய ரநாய்க் கிருமிகலள 

(pathogens) விலரவான முலறயில் பகிரந்்து ணகாண்டு அவற்லற ஆராய்ந்து அதற்கு 

எதிரான தயார ்நிலலலய உருவாக்குவதற்கு வழிவகுக்கும்.  

 ரமலும் உயிரிப் ணபாருட்கலளப் பாதுகாப்பான முலறயில் ணபற்று, வரிலசப்படுதத்ி, 

பாதுகாத்து அவற்லற மற்ற ஆய்வகங்களுக்கு வழங்குவதற்காகத் தயார ்

நிலலப்படுதத்ுதல் ரபான்றவற்றிலும் இது உதவும். 

 உறுப்பினர ் நாடுகளானது முன்ரப ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட நிபந்தலனகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறகளின் கீழ் உயிரி லமயங்களுடனும், அவற்றின் மூலமாகவும் உயிரிப் 

ணபாருட்கலளப் பகிரந்்து ணகாள்ள இது வழிவலக ணசய்யும். 

 இந்த நடவடிக்லகயானது SARS Cov 2 மற்றும் புதிய ரநாய்க்கிருமிகளின் அபாயங்கலள 

மதிப்பிட்டு அவற்றிற்கான எதிரப்்பு நடவடிக்லககலளத் ணதாடங்கச ்ணசய்வதற்கான ஒரு 

சரவ்ரதச பரிமாற்ற அலமப்பிலன நிறுவுவதில் உதவும். 
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உலகம் முழுவதுமுள்ள புபகபிடிை்ைவரக்ளின் எண்ணிக்பக   

 உலகளாவிய ரநாய்ச ்சுலம குறித்த கூட்டலமப்பானது (Global Burden of Disease Collaboration) 

உலகம் முழுவதுமுள்ள புலகபிடிப்பவரக்ளின் எண்ணிக்லக குறித்த ஆய்வு ஒன்றிலன 

ணவளியிட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் புலகபிடிப்பவரக்ளின் எண்ணிக்லகயானது 1.1 பில்லியனாக 

உயரந்்துள்ளது என இந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 15 முதல் 24 வயதிற்குட்பட்ட 2 ரகாடி ரபர ்

புலகபிடிப்பவரக்ளாக இருந்தனர ்என இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 இந்தியா உலகளவில் இரண்டாவது மிக அதிக எண்ணிக்லகயில்  புலகபிடிப்பவரக்லளக் 

ணகாண்டுள்ள அரத சமயம் இதில் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கின்றது. 

 ரமலும் இந்தியாவில் 1990 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 15 முதல் 24 வயதிற்குட்பட்டவரக்ளின் 

புலகபிடிக்கும் ஆண்களின் எண்ணிக்லக அதிகரித்துள்ளது எனவும் இந்த அறிக்லகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

ைலி பீடம் – சீனா 

 சீனாவிலுள்ள சன்சிங்தூயி எனும் சிலதந்த தளத்தில் பலிபீடமானது (குழிகள்) சமீபத்தில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

 சிக்சூவான் மாகாணதத்ிலுள்ள சன்சிங்தூயி தளதத்ில் 6 புதிய பலிபீடங்கலளயும் சுமார ்

500 ணபாருட்கலளயும் சீனத் ணதால்லியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளதாக சீனாவின் ரதசியக் 

கலாசச்ாரப்  பாரம்பரிய நிரவ்ாக அலமப்பு கூறியுள்ளது. 

 இலவ 3000 ஆண்டுகள் பழலமயானலவ ஆகும். 

 இந்த 6 பலிபீடங்களுள் நான்கில் தங்க முகமூடிகள், தங்கதத்கடு, நுண்ணிய தந்தச ்

சிற்பங்கள், ணவண்கல மரங்கள், ணவண்கல முகமூடிகள், காரப்ரனற்றப்பட்ட அரிசி மற்றும் 

விலதகள் ஆகியவற்லறத் ணதால்லியலாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 சன்சிங்தூயி என்பது சீனாவின் மிகப்ணபரிய ணவண்கல கால கலாசச்ாரத் தளமாக 

விளங்கும் ணதால்லியல் தளமாகும்.   

 

அசமரிக்கா மற்றும் திறந்தநிபல விண்சவளி ஒை்ைந்தம் 

 பிடன் தலலலமயிலான அணமரிக்க நிரவ்ாகமானது ரே்யாவுடனான ‘ஓபன் ஸ்லகஸ்’ 

ஒப்பந்ததத்ில் மீண்டும் இலணய விரும்பவில்லல என ணதரிவித்துள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது ஒரு முக்கிய ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தமாகும். 

 இது இரு நாடுகளின் இராணுவப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு விமானங்கலள பறக்க 

வழிவலக ணசய்யும் 

 ரே்யா அந்த ஒப்பந்ததத்ுடன் ஒதத்ுப் ரபாக தவறியது என்பதால் அணமரிக்கா இந்த 

ஒப்பந்ததத்ில் இலணய விரும்பவில்லல என அணமரிக்க நிரவ்ாகம் ணதரிவிதத்ுள்ளது. 

 “New START” என்ற ஒப்பந்தம் மட்டுரம தற்ரபாது இருநாடுகளுக்கு இலடரய நிலவும் 

ஒரரணயாரு முக்கிய ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தமாகும். 

 சமீபதத்ில் அணமரிக்காவினால் இது ரமலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது 
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சைாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கியின் புதிய வழிமுபறகள் 

 ணபருநிறுவன வங்கிகளுக்கான ஆட்சிமுலறலய ரமம்படுதத்ுவதற்காக இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியானது சமீபதத்ில் ஒரு சில வழி முலறகலள வகுதத்து. 

 ரமலாண்லம இயக்குநர ் (MD) மற்றும் தலலலம நிரவ்ாக அலுவலர ் (CEO) ரபான்ற 

ணபாறுப்புகளில் ஒரர நபர ்15 வருடதத்ிற்கு ரமல் பதவி வகிக்கக் கூடாது. 

 இருப்பினும், அவரக்ள் 3 வருட இலடணவளிக்குப் பிறகு மீண்டும் நியமிக்கப்படலாம். 

 இப்பதவிகளில் MD (அ) CEO ஆகிரயார ் 12 ஆண்டுகளுக்கு ரமல் இந்தப் பதவிகலள  

வகிக்கக் கூடாது. 

 இருப்பினும், அசாதாரணமான சூழ்நிலலகளில் அவரக்ள் பதவிக் காலம் 15 ஆண்டுகள் 

வலர நீட்டிக்கப் படலாம். 

 இந்த நாட்டில் கிலளயிலன அலமதத்ுள்ள ணவளிநாட்டு வங்கிகளுக்கு இந்த 

வழிமுலறகள் ணபாருந்தாது.  

 தலலவர ் (அ) நிரவ்ாகம் சாரா இயக்குநர ் பதவிக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பு 75 வயதாக 

நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 நிரவ்ாகம் சாரா இயக்குநர ் பதவிக்கு (Non-executive Directors) ரூ.20 லட்சதத்ிற்கும் ரமல்  

ஊதியம் வழங்கப்படக் கூடாது. 

 

நிதித்துபறபயை் ைசுபம மயமாக்குவதற்கான பிபணயம்   

 சமீபதத்ில் நிதித்துலறலயப் பசுலம மயமாக்குவதற்கான பிலணயத்தில் (Network Greening 

the Financial System – NGFS) இந்திய ரிசரவ்் வங்கி இலணந்துள்ளது.  

 இதில் இலணவதன் மூலம், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது உலகளாவிய காலநிலல ஆபதத்ு 

ரமலாண்லமயில் பங்களிப்பதற்கும் அதிலிருந்து சில கருதத்ுகலள கற்பதற்கும் இயலும். 

 இறுதியாக, நீடித்தப் ணபாருளாதாரம் ரநாக்கிய மாற்றத்லத அலடவதற்கு RBI உலக 

நாடுகளுடன் இலணந்து ணசயல்படும். 

 நிதிதத்ுலறலயப் பசுலமமயமாக்குவதற்கான பிலணயதத்ுடன் 83 மத்திய வங்கிகள் 

ஈடுபட்டுள்ளன. 

 இவற்றுள் 75 நாடுகள் உறுப்பினராகவும் 13 நாடுகள் பாரல்வயாளர ் நாடுகளாகவும் 

(Observer) உள்ளன. 

 பசுலம நிதியத்லத அதிகரிப்பதும் விலரவாக ஏற்படுதத்ச ் ணசய்வதுரம இதன் முக்கிய 

ரநாக்கம் ஆகும்.  

 நிதிதத்ுலறயில் காலநிலல ணகாள்லககலள ஏற்படுதத்வும் காலநிலல ஆபதத்ுக் கால  

ணநகிழ்திறலன ரமம்படுத்தவும் உறுப்பினரக்ளுக்கு உதவுவரத இதன் ரநாக்கம் ஆகும்.  
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உலகின் ைழபமயான நீர் – கனடா   

 பாரப்ரா ரசரவ்ுட் ரலால்லர ் (Barbara Sherwood Lollar) எனும் புவிசார ் ரவதியியலாளர ்

உலகின் ஆழமான சில சுரங்கங்களில் சுற்றித ் திரிந்து பல மில்லியன் ஆண்டுகள் 

காலதத்ிய பழலமயான நீரிலனக் கண்டறிந்து அதலனப் பிரிதண்தடுப்பதிரலரய தனது 

ணபரும்பாலான வாழ்லவக் கழிதத்ார.்  

 ரநசச்ர ் கம்யூனிரகசன் எனும் இதழில் ணவளியிடப்பட்ட ஆய்வில் 2009 ஆம் ஆண்டில் 

கனடாவின் ஒரு சுரங்கதத்ிலிருந்து அவர ் பிரிதண்தடுதத் நீர ் 1.6 பில்லியன் ஆண்டுகள் 

பழலமயானது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இது நமது ரகாளில் கண்ணடடுக்கப்பட்ட மிகப் பழலமயான நீராகும். 

 

T. ராபி ெங்கர ்– 4வது துபண ஆளுநர ்

 இந்திய அரசானது சமீபத்தில் T. ராபி சங்கர ்அவரக்லள ரிசரவ்் வங்கியின் 4வது துலண 

ஆளுநராக நியமித்தது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது மதத்ிய இயக்குநரக வாரியத்தால் (Central Board of Directors) 

நிரவ்கிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த மதத்ிய வாரியமானது ஆளுநர,் நான்கு துலண ஆளுநரக்ள், இரண்டு நிதி 

அலமசச்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் உள்ளக வாரியங்களின் நான்கு இயக்குநரக்ள் 

ஆகிரயாலர உள்ளடக்கியதாகும்.  

 

ரூ.1.41 லட்ெம் சகாடி GST வருவாய்   

 இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் ரசலவ வரியின் ணமாத்த வருவாயானது 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ஏப்ரல் மாததத்ில் ரூ.1.41 லட்சம் ரகாடிலய எட்டி உள்ளது. 

 தற்ரபாதுள்ள ரகாவிட் – 19 ணபருந்ணதாற்றின் இரண்டாவது அலலயினால் ணபாருளாதார 

நடவடிக்லககள் கடந்த ஆண்லடப் ரபால ரமாசமாகப் பாதிக்கப் பட வில்லல என்பலத 

இது அறிவுறுத்துகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் மாதத்தில் வசூலான அதிகபட்ச  வசூலான ரூ.1.24 லட்சம் 

ரகாடிலய விட ஏப்ரல் மாத GST வசூலானது 14% அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 அக்ரடாபர ் மாததத்ிலிருந்து ணதாடரச்ச்ியாக ஏழாவது மாதமாக GST வருவாயானது ஒரு 

லட்சம் ரகாடி ரூபாலயக் கடந்து வருவலதயும் இது குறிக்கிறது. 
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உலகளாவிய அந்நிய சநரடி முதலீடு 

 உலகளாவிய அந்நிய ரநரடி முதலீடானது (Foreign Direct Investment - FDI) 2020 ஆம் ஆண்டில் 

38% வலர குலறந்துள்ளது. 

 இது 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான சரிவாகும் (2005 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏற்பட்ட 

சரிவிரலரய மிகவும் சரிவானது).  

 ணபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கான அலமப்பினால் (OECD – Organization 

for Economic Cooperationa and Development) ணவளியிடப்பட்ட புதிய தரவுத் ணதாகுப்பின் 

அடிப்பலடயில் இது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் 64 பில்லியன் அணமரிக்க டாலர ் முதலீட்டுடன் அந்நிய ரநரடி 

முதலீட்லட அதிகளவில் ணபறும் மூன்றாவது ணபரிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது.  

 அணமரிக்காலவ (177 பில்லியன் அணமரிக்க டாலர)் விஞ்சிய சீன நாடானது (212 பில்லியன் 

அணமரிக்க டாலர)் அந்நிய ரநரடி முதலீட்லட அதிகளவில் ணபறும் ணபரிய நாடாக 

உருணவடுத்துள்ளது.  

 4 ஆம் இடதத்ில் லக்சம்ணபரக்் உள்ளது.  

 

சிறை்பு நீண்டகால சரை்சைா நடவடிக்பக 

 சிறு நிதியியல் வங்கிகளுக்கான 10000 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான தனது முதல் சிறப்பு 

(Special Long Term Repo Operation – SLTRO) நீண்டகால  ணரப்ரபா நடவடிக்லகலய ரமற்ணகாள்ள 

உள்ளதாக இந்திய ரிசரவ்் (RBI) வங்கி சமீபதத்ில் அறிவிதத்து. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ரம முதல் ஒவ்ணவாரு மாதமும் SLTRO (Special Long Term Repo Operation) 

நடவடிக்லக ரமற்ணகாள்ளப்படும் என RBI அறிவிதத்ுள்ளது.  

 SLTRO நடவடிக்லகயானது 3 வருடங்களுக்குச ்ணசல்லுபடியாகும். 

 அலனத்து சிறு நிதியியல் வங்கிகளும் SLTRO நடவடிக்லகயில் பங்ரகற்கலாம். 

 இருப்பினும், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிடமிருந்துப் ணபறப்படும் ணதாலகயானது முலற சாரா 

துலறகள் மற்றும் சிறு வணிக அலகுகள் ரபான்ற குறிப்பிட்ட பிரிவுகளுக்கு மட்டுரம 

கடனாக வழங்கப்படும் என்பலத அந்த வங்கிகள் உறுதி ணசய்ய ரவண்டும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நாட்டின் சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங்கலளப் 

பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்லககளுள் ஒன்றாக இதலனத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 

கிரன்ீ உர ்ா விருது 

 இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ரமம்பாட்டு நிறுவனத்திற்கு (Indian Renewable Energy 

Development Agency Limited – IREDA) இந்திய வரத்்தக சலபயானது (Indian Chamber of Commerce 

– ICC) “கிரன்ீ உரஜ்ா” என்ற விருதிலன வழங்கியுள்ளது. 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களுக்கான நிதியியல் நிறுவனங்கள் மதத்ியில் இந்த 

ஆண்டினுலடய முன்னணிப் ணபாதுதத்ுலற நிறுவனமாக விளங்குவதற்காக இந்த 

நிறுவனதத்ிற்கு இந்த விருதானது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 பசுலம ஆற்றலுக்கு நிதி வழங்குதலில் தான் ஆற்றும் முக்கிய மற்றும் ரமன்லமயான 

பங்கிற்காக IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd) நிறுவனமானது இந்த 
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விருதிலனப் ணபறுகிறது. 

 பிரதமரின் மதிப்புமிகு ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் திட்டதத்ின் ரநாக்கதத்ினுலடய 

பக்கபலத்துடன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துலறயின் ரமம்பாட்டிற்கான மகத்தான 

பங்களிப்பிற்கு இந்த விருதானது அங்கீகாரம் அளிக்கிறது.  

 

“I Choose My Number” வெதி 

 ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கியானது இந்தியா முழுவதுமுள்ள தனது அலனத்து 

நுகரர்வாரக்ளுக்காக “I Choose My Number” (நான் எனது எண்ணிலனத் ரதரவ்ு ணசய்ரவன்) 

எனும் வசதிலயத் ணதாடங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 நுகரர்வாரக்ள் தங்களுக்கு விருப்பமான எண்கலள அவரக்ளின் வங்கிக் கணக்கு, ரசமிப்பு 

(அ) நடப்புக் கணக்கு எண்ணுலடய கலடசி 10 இலக்கங்களாகத் ரதரவ்ு ணசய்வதற்கு இது 

அனுமதி வழங்கும். 

 நுகரர்வாரால் ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்ட ஒரு எண்ணிலன ஒதுக்குவதானது அந்த 

எண்ணினுலடய இருப்பிலனப் ணபாறுத்ததாகும்.  

ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கி  

 இது 2006 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 24 ஆம் ரததி நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் தலலலமயகம் ணபங்களூருவில் உள்ளது. 

 ஜனா சிறு நிதியியல் வங்கியின் முழக்கமானது “லபசா கி கதர”் (Paise Ki Kadar) என்பதாகும். 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியை் சைாருளாதாரத்தின் வளரெ்ச்ி   

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பினால் “உலகப் ணபாருளாதார நிலலலம மற்றும் வாய்ப்புகள்” 

(World Economic Situation and Prospects – WESP) எனும் அறிக்லகயால் ரமற்ணகாள்ளப் படும் ஒரு 

இலடக்கால அறிக்லகயில் இந்தியாவின் ணபாருளாதார வளரச்ச்ியானது 2022 ஆம் 

ஆண்டில் 10.1% வளரச்ச்ியலடயும் என கணிக்கப் பட்டு உள்ளது.  

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதன்முலறயாக ணவளியிடப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 10.1% எனும் வளரச்ச்ி வீதத்துடன் உலகின் மிக ரவகமாக வளரந்்து 

வரும் மாணபரும் ணபாருளாதாரமாக இந்தியா விளங்கும் என இந்த அறிக்லகயில் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட 6.8% குலறவுடன் 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

வளரச்ச்ியானது -7.5% என்ற அளலவப் பதிக்கும் என இந்த இலடக்கால அறிக்லகயில்  

கூறப் பட்டுள்ளது. 

 

இடம்சையரவ்ு மற்றும் சமம்ைாடு குறித்த அறிக்பக 

 உலக வங்கியானது சமீபதத்ில் தனது இடம்ணபயரவ்ு மற்றும் ரமம்பாடு குறிதத் 

அறிக்லகயிலன ணவளியிட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் குலறந்த மற்றும் நடுதத்ர வருமானம் ணகாண்ட 

நாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்புவது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1.9% குலறந்துள்ளதாக இந்த 

அறிக்லக கூறுகிறது.  

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் 540 பில்லியன் அணமரிக்க டாலரக்ளாகவும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 548 

பில்லியன் அணமரிக்க டாலரக்ளாகவும் இருந்தது. 

 பணம் ணசலுத்தல் (வரவு) (Remittance) என்பது ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ணறாரு நாட்டிற்கு 

அனுப்பப்படும் ணமாதத்த் ணதாலகயின் அளவாகும்.  

 இது வணிக வழங்கீடுகளாகவும் இருக்கலாம் (அ) குடும்ப உறுப்பினர,் நண்பரக்ளுக்கு 

அனுப்பப்படும் பணமாகவும் இருக்கலாம். 

 ணவளிநாட்டுப் பணதத்ிற்கு எதிராக ஒரு நாட்டின் பண மதிப்லப நிலலயாக லவத்திருக்க 

இலவ உதவுகின்றன. 

 அந்நிய ரநரடி முதலீட்லடயடுதத்ு வளரும் நாடுகளுக்கான இரண்டாவது ணபரிய மூலமாக 

இருப்பது பணம் ணசலுதத்ுதரல (வரரவ) (Remittance) என்று உலக வங்கி கூறுகிறது. 

 பண வரவு அதிகரிக்கும் ரபாது அதலனப் ணபறும் நாட்டினுலடய பண மதிப்பு 

உயரவ்ரதாடு ணவளிநாட்டு பணதத்ின் மதிப்பும் குலறகிறது.  

குறிப்பு 

 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவானது ணவளிநாட்டிலிருந்துப் பணத்லதப் ணபறுவதில்  

மிகப் ணபரிய நாடாக உள்ளது    

 2020 ஆம் ஆண்டில்  பணத்லத அனுப்புவதில் மிகப் ணபரிய நாடாக அணமரிக்கா உள்ளது (68 

பில்லியன் டாலர)்  

 2019 ஆம் ஆண்டில்  இந்திய நாடானது 83.3 பில்லியன் டாலர ் பணவரவிலனப் ணபற்று 

உள்ளது.  

 இது 2020 ஆம் ஆண்டில் 0.2% என்ற அளவிற்குக் குலறந்துள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ிலிருந்து இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்ட பண வரவானது 17% என்ற 

அளவிற்கு குலறந்துள்ளது.  

 

2020 ஆம் ஆண்டில் அதிக அளவில் ைணவரவிபனை்  சைற்ற நாடு - இந்தியா   

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாடானது அதிகளவு பணவரவிலனப் ணபற்றுள்ளதாக 

“இடம்ணபயரவ்ு மற்றும் ரமம்பாட்டு அறிக்லக” கூறுகிறது. 

 இந்த அறிக்லகயானது உலக வங்கியினால் ணவளியிடப்பட்டது.  
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 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய நாடானது அதிகப் பண வரவிலனப்  ணபறும் நாடாக 

உள்ளது. 

 தற்ரபாலதய அணமரிக்க டாலர ் மதிப்பில் 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிக பண வரவு ணபற்ற 

முதல் ஐந்து நாடுகளாவன 

o இந்தியா 

o சீனா 

o ணமக்சிரகா 

o பிலிப்லபன்ஸ் மற்றும் 

o எகிப்து 

 2020 ஆம் ஆண்டில் அதிகளவில் பணம் ணசலுதத்ும் நாடு அணமரிக்கா (68 பில்லியன் 

டாலரக்ள்) ஆகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலிருந்து ணசலுதத்ப்பட்ட பணத்தின் அளவு 7 பில்லியன் 

டாலரக்ளாகும்.  

 2019 ஆம் ஆண்டில் இது 7.5 பில்லியன் டாலரக்ளாக இருந்தது.  

 

 

டிஜிசகால்டு 

 ஏரண்டல் பணவழங்கீட்டு வங்கியானது “டிஜிரகால்டு” எனும் திட்டத்லதத் ணதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இது வாடிக்லகயாளரக்ள் தங்கதத்ில் முதலீடு ணசய்ய வழிவலக ணசய்யும் ஒரு டிஜிட்டல் 

தளமாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது டிஜிட்டல் ரகால்டு வழங்கும் ‘ரசஃப் ரகால்டு’ என்ற ஒரு 

நிறுவனத்துடன் இலணந்து ணதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  
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 டிஜிரகால்டின் உதவியுடன் ஏரண்டல் பணவழங்கீட்டு வங்கியின் ரசமிப்புக் கணக்கிலன 

லவத்திருக்கும் வாடிக்லகயாளரக்ள் ‘ஏரண்டல் ரதங்க்ஸ்’ என்ற ஒரு  ணசயலிலயப் 

பயன்படுத்தி 24 ரகரட் தங்கத்தில் முதலீடு ணசய்ய இயலும். 

 ரமலும் அதன் வாடிக்லகயாளரக்ள் ஏரண்டல் பண வழங்கீட்டு வங்கியில் ரசமிப்புக் 

கணக்கிலன லவத்துள்ள தங்களது குடும்பதத்ினருக்கும் மற்றும் நண்பரக்ளுக்கும் 

டிஜிரகால்டிலனப் பரிசாக அளிக்க இயலும்.  

 

 

சமாத்த விற்ைபன விபலயில் ைணவீக்கமானது 10.49% ஆக உயரவ்ு 

 ணதாழில்துலற மற்றும் உள்நாட்டு வரத்்தக ஊக்குவிப்புத் துலறயானது 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ஏப்ரல் மாததத்ிற்கான ணமாத்த விற்பலன விலலக் குறியீட்டிலன சமீபதத்ில் 

ணவளியிட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கான வருடாந்திர பணவீக்க வீதமானது 10.49% ஆகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கான ணமாத்த விற்பலன விலல 128.1 ஆக உள்ளது. 

 ணமாத்த விற்பலன விலலலயக் கணக்கிடுவதற்கான அடித்தள வருடமாக 2011-12 

நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ணமாத்த விற்பலன விலலயின் பணவீக்கமானது ஏப்ரல் மாதத்தில் இரட்லட 

இலக்கத்திற்கு உயரந்்துள்ளது என்பது கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான ஒரு 

அதிரவக உயரவ்ாகும்.  

 பணவீக்கமானது அதிகமாக இருப்பதற்கான காரணம்,  

o கசச்ா ணபட்ரராலியத்தின் விலல உயரவ்ு மற்றும் 

o தயாரிக்கப்பட்ட (பதப்படுதத்ப்பட்ட) உணவுகளின் விலல உயரவ்ு ஆகியன ஆகும். 

 

சகௌதம் அதானி – ஆசியாவின் இரண்டாவது சைரும் ைணக்காரர ்

 அதானி குழுமத்தின் நிறுவனரும் அதன் தலலவருமான ணகௌதம் அதானி அவரக்ள் 

சீனாவின் ரசாங் சான்சான் என்பவலரப் பின்னுக்குத் தள்ளி ஆசியாவின் இரண்டாவது 

ணபரும் பணக்காரர ்ஆகியுள்ளார.்  

 ஆசியாவின் இரண்டாவது ணபரும் பணக்காரர ் எனும் தகுதிலய அலடவதற்கு 

காரணமான இவரது நிகர ணசாத்து மதிப்பானது 67.6 மில்லியன் டாலரக்ளாகும்.  
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 இவர ்உலகின் 14வது பணக்கார வரத்த்கர ்ஆவார.் 

 ணகௌதம் அதானி தற்ரபாது ஆசியாவின் ணபரும் பணக்காரரான (நிகர ணசாதத்ு மதிப்பு 76  

மில்லியன் டாலரக்ள்) ரிலலயன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனதத்ின் தலலவர ் முரகே் 

அம்பானிலய விட ஒரு படி தான் கீரழ உள்ளார.் 

 புளூம்ணபரக்் பில்லியணனரஸ்் குறியீட்டில் தற்ரபாது ணகௌதம் அதானிலய விட ஒரு படி 

ரமலாக முரகே் அம்பானி அவரக்ள் 13வது இடதத்ில் உள்ளார.் 

 

சைாதுமக்களிடம் புழக்கத்திலுள்ள ைணத்தின் அளவு அதிகரிை்பு 

 ணபாது மக்களிலடரய புழக்கத்திலுள்ள பணத்தின் அளவானது 35,464 ரகாடி அளவு 

உயரந்்து எந்தக் காலத்திலும் இல்லாத அளவு உயரவ்ான 28.39 லட்சம் ரகாடி ரூபாலய 

எட்டியுள்ளதாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி கூறியுள்ளது.  

 ணபருந்ணதாற்று ஏற்பட்டதிலிருந்து கடந்த 14 மாதங்களில் ணபாது மக்களிலடரய 

பணப்புழக்கம் அதிகரிதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மற்றும் ஜுன் ஆகிய மாதங்களுக்கு இலடரய ஊரடங்கு 

பிறப்பிக்கப் பட்டதன் காரணமாக பணப்பரிவரத்த்லனகளில் ரதலவ அதிகரிதத்தால் 

மக்கள் வங்கிகளிலிருந்து அதிகளவில் பணத்லதத் திரும்ப எடுதத்ுள்ளனர.் 

 ணதாற்றுகளின் எண்ணிக்லக குலறந்தலதயடுத்து 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்தில் 

இதன் ரவகம் குலறந்தது. 

 இருப்பினும் ணதாற்றுகளில் எண்ணிக்லக மீண்டும் அதிகரிக்கத ் ணதாடங்கியதால் 2021 

ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் இதன் ரவகம் மீண்டும் அதிகரிதத்து. 

 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 08 ஆம் ரததியன்று பணமதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப் பட்டதில் 

இருந்து இன்று வலர மக்களிலடரயயான பணப்புழக்கமானது 58% வலர உயரந்்து 

உள்ளது. 

 

இந்தியாவில் 2021 ஆம் ஆண்டு அந்நிய சநரடி முதலீடு 

 இந்திய நாடானது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் இதுவலர இல்லாத அளவில் 81.72 பில்லியன் 

டாலர ்அளவிலான ணமாத்த அந்நிய ரநரடி முதலீட்டிலனப் ணபற்றுள்ளது.  

 இது கடந்த நிதி ஆண்டுடன் (2019-20) ஒப்பிடுலகயில் (74.39 பில்லியன் டாலர)் 10% 

அதிகமாகும். 

 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் ணமாத்த அந்நிய ரநரடி முதலீட்டு விகிதத்தில் 37% பங்குடன் 

குஜராத ்மாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிறது.  

 இதலனயடுதத்ு மகாராே்டிரா (27%) மற்றும் கரந்ாடகா (13%) ஆகியலவ உள்ளன. 

 குஜராத ் மாநிலத்தின் ணபரும்பாலான முதலீட்டுப் பங்குகள் பின்வரும் துலறகளிரலரய 

பதிவாகியுள்ளன.  

o கணினி ணமன்ணபாருள் & வன்ணபாருள் (94%) 

o கட்டுமான (உள்கட்டலமப்பு) பணிகள் (2%) 
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‘ரிக்சகாசெட் தாக்கம்’ 

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றினால் ஏற்பட்ட ணபாருளாதார ணநருக்கடியிலிருந்து மீள 

முயற்சிக்கும் வளரந்்து வரும் நாடுகளின் ணபாருளாதாரமானது வளரந்்து விட்ட 

நாடுகளின் ணபாருளாதாரத்லதயும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் என சரவ்ரதச நாணய நிதியம் 

ணதரிவித்துள்ளது.  

 ரமலும் இந்த ணநருக்கடியானது வளரந்்த மற்றும் ரமம்பட்ட நாடுகளின் 

ணபாருளாதாரத்தின் மீது ரிக்ரகாணசட் என்ற தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ி உள்ளது எனவும் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

 தடுப்பு மருந்துகலள நல்ல முலறயிலும் சம அளவிலும் ணபறுதல் மற்றும் சம அளவிலான 

மீள்வுத் தன்லம ரபான்றவற்லற உறுதி ணசய்தல் ரபான்றவற்றுக்கான அலனதத்ு 

ஏற்பாடுகலளயும் ரமற்ணகாள்ளுமாறு வளரந்்து விட்ட நாடுகளுக்கு சரவ்ரதச நாணய 

நிதியம் பரிந்துலரத்துள்ளது.  

 ஏலழ நாடுகளின் ணபாருளாதாரமானது வளாசச்ியலடயவில்லல என்றாலும் வட்டி 

விகிதங்கள் அதிகரிப்பதற்கான அபாயத்லத அலவ எதிரண்காண்டுள்ளன.  

 சரவ்ரதச நாணய நிதியமானது வாசிங்டன் டி.சி.யில் அலமந்துள்ள ஒரு சரவ்ரதச நிதி 

நிறுவனமாகும். 

 இதில் 190 நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ளன.  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ைெ ்செய்திகள் 

சுசராங் 

 ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் சுற்றித் திரிய இருக்கும் சீனாவின் முதல் விண்கலத்திற்கு (rover) 

அந்நாட்டின் பாரம்பரிய ணநருப்பிற்கான ணதய்வதத்ின் ணபயரான “சுரராங்” என்ற ணபயர ்

சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 “சுரராங்” ஆனது தற்ரபாது சீனாவின் ணசவ்வாய்க் கிரக ஆய்வு விண்கலமான 

தியான்ணவன் – 1 என்ற விண்கலதத்ில் ணபாருதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 ணசவ்வாய்க் கிரகத்தின் ரமற்பரப்பு மற்றும் நிலவியல் பற்றி ஆய்வு ணசய்து அவற்லற 

வலரபடமிடுதலலயும், அக்ரகாளில் நீரப்் பனிக்கட்டிகள் உள்ளனவா என 

ஆராய்வலதயும், அதன் காலநிலல மற்றும் ரமற்பரப்பு சூழல்கலள ஆய்வு 

ணசய்வலதயுரம ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு சீனாவின் தியான்ணவன் – 1 ஆய்வுக்கலம் 

அனுப்பப் படுகிறது. 

 

அதிசவகக் கணினி – ஐக்கிய ரா ்ஜியம் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் வானிலலலய கண்காணித்தலுக்கான அதிரவகக் கணினிலய 

(Super Computers) அந்நாட்டின் வானிலல அலுவலகம் மற்றும் லமக்ரராசாஃப்ட் ஆகிய 

நிறுவனங்கள் இலணந்து அலமக்க உள்ளன. 

 இந்த அதிரவகக் கணினி உலகிலுள்ள 25 முன்னணி அதிரவகக் கணினிகளுள் ஒன்றாக 

இடம் ணபறும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இந்த அதிரவகக் கணினி முழுலமயாக புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலால் இயக்கப்படும். 

 

NEO – 01 

 

 சீனாவின் விண்ணவளிக்கான புத்தாக்க நிறுவனமானது சமீபத்தில் NEO-01 என்ற இயந்திர 

மனிதலன விண்ணில் ஏவியது. 

 இது புவியின் தாழ்மட்ட சுற்றுப்பாலதயில் நிலல நிறுத்தப்பட்ட ஒரு ரராரபாடிக் 

(இயந்திர) இயங்குதளமாகும்.  

 விண்ணவளி சிலதவுப் ணபாருட்கலள நீக்கும் ணதாழில் நுட்பம் பற்றிய ஆய்விலன இந்த 

ரராரபா ரமற்ணகாள்ளும். 
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 NEO-01 ரராரபா ஆனது லாங்க் மாரச் ்06 என்ற ராக்ணகட்டின் மூலம் விண்ணில் ணசலுத்தப் 

பட்டது.  

 

டியான்காங் விண்சவளி நிபலயம்   

 சீனாவானது தியான்ரை முதன்லமப் ணபட்டக வானலற (Tianhe Core Module Cabin) 

எனப்படும் தனது ணசாந்த விண்ணவளி நிலலயதத்ின் முதல் பகுதியிலன (பாகத்திலன) 

முன்ரப நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாலதயில் ணவற்றிகரமாக ணசலுதத்ி உள்ளது. 

 இது ணவன்சாங்க் என்ற விண்ணவளித் தளத்திலிருந்து லாங்க் மாரச் ்– 5BY2 என்ற ஏவுகலன் 

(ராக்ணகட்) மூலம் விண்ணில் ணசலுத்தப்பட்டது. 

 இந்த தியான்ரை முதன்லமப் ணபட்டக வானலற விண்ணவளி வீரரக்ளுக்குத் ரதலவயான 

வாழ்வாதாரக் கருவிகள் மற்றும் வாழிடத்லதக் ணகாண்டிருக்கும்.  

 தியான்காங் விண்ணவளி நிலலயம் என்றால் “ணசாரக்்க ரலாக அரண்மலன” (Heavenly 

Palace) என்று ணபாருளாகும். 

 

பைத்தான் 5   

 வானிலிருந்தபடிரய வானிலுள்ள இலக்குகலளத ் தாக்கி அழிக்கும் லபத்தான் – 5 

எனப்படும் ஒரு ஏவுகலணயானது இலகுரகப் ரபார ் விமானமான ரதஜாசுடன் 

ணவற்றிகரமாக இலணக்கப்பட்டதாக பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டு 

அலமப்பு அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்த ஏவுகலணகள் ரகாவாவில் ரசாதலன ணசய்யப்பட்டு, அதில் இந்த ஏவுகலணகள் 100% 

இலக்குகலளத் தாக்கி அழித்தன. 

 இது இஸ்ரரலிய ஆயுதத் தயாரிப்பாளரான ரஃரபல் ரமம்படுதத்ப் பட்ட பாதுகாப்பு 

அலமப்பு என்ற நிறுவனதத்ால் தயாரிக்கப்பட்ட வானிலிருந்த படிரய வானிலுள்ள 

இலக்குகலள தாக்கி அழிக்கும் ஒரு ஏவுகலணயாகும் (Air to Air Missile). 

 

ALISC 

 இந்தியாவின் முதல் பிரதத்ிரயக சூரிய விண்ணவளித் திட்டதத்ின் கீழ் ஒரு சமுதாய ரசலவ 

லமயம் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த லமயம் ALISC என்றலழக்கப்படுகிறது. 

 ALISC என்றால் ஆதித்யா L-1 உதவி வழங்கும் லமயமாகும் (Aditya L1 Support Cell). 

 இந்த லமயம் உதத்ரகாண்ட் மாநிலத்தின் ைால்தவ்ானி என்ற இடதத்ில் ARIES அலமப்பில் 

அலமக்கப்பட உள்ளது. 

 ALISC லமயம் ஆனது இஸ்ரரா மற்றும் ARIES ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும்.  

 ALISC அலமப்பினால் வழங்கப்பட உள்ள தகவல்கள் அயனிச ்ணசறிவு மண்டலத்தில் உள்ள 

(Heliosphere) அம்சங்கலள சூரியனின் ரமற்பரப்புடன் ணதாடரப்ுபடுதத்ி ஆய்வு ணசய்ய 

அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 ஆதிதய்ா L1 என்பது சூரியலனயும் மற்றும் புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இலடப்பட்டப் 

பகுதிகலளயும் ஆய்வு ணசய்யும் ஒரு இந்திய விண்ணவளித ்திட்டமாகும்.  
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சவடித்துெ ்சிதறும் நிபலயிலுள்ள முதல் அண்டம்   

 அணமரிக்காவின் மின்னரசாட்டா வானியல் இயற்பியலுக்கான நிறுவனத்தின் வானியல் 

இயற்பியல் வல்லுநரக்ள் “ணஜமினி ணதாலல ரநாக்கிலய” பயன்படுதத்ி ணவடிதத்ுச ்சிதறும் 

நிலலயிலுள்ள முதல் அண்டத்திலனக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

 இந்த அண்டதத்ிற்கு Pox 186 எனப் ணபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ணவடித்துச ்சிதறும் நிலல என்பது லைட்ரஜன் திரள்கள் நீக்கப்படும் ஒரு நிலல ஆகும். 

 இந்த நிகழ்வு ஒளியிலன ணவளிரயறச ்ணசய்கிறது. 

 இந்த ணவடிதத்ுச ்சிதறும் நிலலயானது அழியும் நிலலயிலுள்ள மீவுளிர ்விண்முகில்களால் 

(Super novas) ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கலாம். 

 

யுசரனியம் – 214   

 சமீபதத்ில் அறிவியலாளரக்ள் யுரரனியத்தின் இலகுரக வடிவதத்ிலன உருவாக்கி 

உள்ளனர.்  

 இது யுரரனியம் – 214 என அலழக்கப்படுகிறது. 

 இது சீனாவின் லான்ரசாவிலுள்ள (Lanzhou) கனரக அயனி ஆராய்சச்ி லமயதத்ில் 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் புதிய ஐரசாரடாப்பானது அதன் சிலதவின் ரபாது 

தனிதத்ுவம் வாய்ந்த ணசயல்முலறகலளக் ணகாண்டுள்ளதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

உள்ளது.  

 இந்த புதியக் கண்டுபிடிப்பானது ஆல்பா சிலதவு எனப்படும் ஒரு கதிரியக்கச ்

ணசயல்முலறலயப் புரிந்து ணகாள்ள இந்த அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும்.  

 

மில்லி விநாடி ைல்ெரக்ள் 

 வானியலாளரக்ள் குழு ஒன்று 8 மில்லி விநாடி பல்சரக்லள (ணசயல்பாடற்ற 

நட்சத்திரதத்ின் ஒரு வலக) கண்டறிந்துள்ளது. 

 இலவ “குரளாபுலர ் கிளஸ்டரஸ்்” எனப்படும் அடரத்்தியான ஒரு நட்சத்திரக் குழுவினுள் 

அலமந்துள்ளன. 

 ணதன் ஆப்பிரிக்காவில் அலமந்துள்ள MeerKAT என்ற ஒரு ணதாலலரநாக்கிலயப் 

பயன்படுத்தி இந்த பல்சரக்ள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 மில்லி விநாடி பல்சரக்ளானது இதுவலர மனிதகுலம் அறிந்ததிரலரய  மிக நுண்ணிய 

நட்சத்திரங்களாகும். 

 மில்லி விநாடி பல்சரக்ள் நியூட்ரான்களால் ஆனலவ. 

 இவற்றின் நிலறயானது புவியினுலடய நிலறலய விட நூறாயிரம் மடங்காகும். 

 இலவ ரரடிரயா அலலகலள ணவளியிடுகின்றன. 
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சவள்ளிக் சகாளிலிருந்து சவளிை்ைடும் சரடிசயா ெமிக்பஞகள் 

 நாசாவின் விண்கலமான பாரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுக் கலமானது ணவள்ளிக் ரகாளிலிருந்து 

இயற்லகயாகரவ ரரடிரயா சமிக்லஞகள் ணவளிப்படுவலத கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்த ஆய்வுக்கலமானது ணவள்ளிக் ரகாளினுலடய வளிமண்டலதத்ின் ரமல்பகுதியில் 

பறந்து ணகாண்டிருந்த ரபாது இந்த சமிக்லஞகலளக் கண்டறிந்தது. 

 பாரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுக் கலமானது ணவள்ளிக் ரகாளினுலடய வளிமண்டலத்லத 

அளவிட்டுள்ளது. 

 பாரக்்கர ்சூரிய ஆய்வுக் கலத்தின் கண்டுபிடிப்புகளின்படி, புவிலயப் ரபாலரவ ணவள்ளிக் 

ரகாளும் அயனி மண்டலம் எனப்படும் தனது வளிமண்டலத்தின் ரமற்பகுதியில் 

மின்னூட்டப்பட்ட வாயுக்கலளக் ணகாண்டுள்ளது. 

 

 இந்த அடுக்கிலுள்ள மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களின் திரள்களிலிருந்து ரரடிரயா 

சமிக்லஞகள் ஆய்வுக் கலத்தினால் ணபறப்பட்டன. 

 ரமலும், ணவள்ளியினுலடய வளிமண்டலதத்ின் ரமல்பகுதியானது, ஒரு சூரிய சுழற்சிக் 

காலதத்ில் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறது எனவும் இந்த விண்ணவளி ஆய்வுக்கலம் உறுதி 

ணசய்துள்ளது.  

சூரிய சூழற்சி 

 சூரியன் என்பது ஒரு ணபரிய மின்னூட்டப்பட்ட சூடான வாயுப் பந்தாகும். 

 இந்த வாயுக்கள் நகரவ்தால் ஒரு சக்தி வாய்ந்த காந்தப்புலமானது உருவாகிறது. 

 சூரியனின் இந்த காந்தப்புலமானது ஒவ்ணவாரு 11 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலறயும் 

மாற்றதத்ிற்கு உள்ளாகிறது.  

 இதுரவ சூரியச ்சுழற்சி எனப்படும்.  

 

சமஃபிளவர ்400 

 ரமஃபிளவர ் 400 (Mayflower 400) என்பது உலகின் முதலாவது ணசயற்லக நுண்ணறிவுக் 

கப்பலாகும். 

 இந்த கப்பலானது கடல் மாசுபாட்டிலன ஆய்வு ணசய்வதற்கும் நீரில் உள்ள ணநகிழிப் 

ணபாருட்கலளப் பற்றி பகுப்பாய்வு ணசய்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கப்பலானது முழு அளவில் தன்னிசல்சயாகச ்ணசயல்படும். 
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 மாலுமிகள் ரநாய்வாய்ப்படக் கூடிய அல்லது புயல்களால் பாதிக்கப்படக் கூடிய 

ரமாசமான வானிலலலயக் ணகாண்டிருக்கும் கடல்களின் ரமற்பகுதிகலள ஆய்வு 

ணசய்வதற்கு ரமஃபிளவர ்400 கப்பல் உதவும்.  

 

முதலாவது மரைணு மாற்றை்ைட்ட சகாசு 

 அணமரிக்காவிலுள்ள ஆக்சிணடக் எனப்படும் ஒரு உயிரித் ணதாழில்நுட்ப நிறுவனம்  

மரபணு மாற்றப்பட்ட ணகாசுக்களின்  மீதான களச ் ரசாதலனயிலன ஃபுரளாரிடாவில் 

ணதாடங்கியது.  

 சிகா (zika), சிக்குன்குன்யா, ணடங்கு மற்றும் மஞ்சள் காய்சச்ல் ரபான்ற ணகாசுக்களால் 

பரவும் அலனத்து ரநாய்களுக்கும் ஏடிஸ் எஜிப்தி வலக ணகாசுக்கரள காரணமாகும். 

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஏடிஸ் எஜிப்தி ஆண் ணகாசுக்களில் உயிரி ணபாறியியல் முலறயில் 

(bioengineered) சில மரபணு மாற்றங்கலள ஏற்படுதத்ியுள்ளனர.் 

 அலவ அடுதத் தலலமுலற ணகாசுக்களுக்கு கடதத்ப்பட்டு அவற்றுள் ணபண் ணகாசுக்கலள 

மட்டும் ஆரம்ப கால லாரவ்ா நிலலயிரலரய அழிக்கும் மரபணு ஒன்றிலன ஏடிஸ் எஜிப்தி 

ஆண் ணகாசுவினுள் அவரக்ள் ணசலுதத்ியுள்ளனர.் 

 

ஆஸ்டிசயாபெட்ஸ் 

 கரவ்ானின் மருதத்ுவ ஆராய்சச்ி நிறுவனத்லதச ்ரசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று 

முதன்முலறயாக ஆஸ்டிரயாலசட்டுகலளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 ஆஸ்டிரயாலசட்டுகள் என்பது நீள்வட்ட வடிவிலான எலும்பு ணசல்களாகும். 

 இலவ எலும்புத் திசுக்களில் காணப்படுகின்றன.  

 ஆஸ்டிரயாலசட்டுகளின் ஒட்டு ணமாத்த அலமப்பிலனயும் இந்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

வலரபடமாக உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 எலும்பின் ஆரராக்கியத்லதக் கண்காணிப்பதில் இந்த அலமப்பானது முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறது. 

 இது வயதிலனப் ணபாறுதத்ு மாறுகிறது. 

 ஆஸ்டிரயாலசட்டுகளுக்குள்ரள ணசயல்படும் ணபரும்பாலான மரபணுக்கள் எலும்புகளில் 

எந்தணவாரு பங்கும் வகிப்பதில்லல என ஆராய்சச்ியாளரக்ள்  கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 அதாவது அலவ கட்டலளகலள மட்டுரம வழங்குகின்றன என அவரக்ள் கண்டறிந்து 

உள்ளனர.் 

 உண்லமயில் எலும்புக் கூட்டிலன எது கட்டுப்படுத்துகிறது என்பலதப் புரிந்து ணகள்ள 

இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது உதவும். 

 

ஸ்டாரச்ிை் SN15 – Space X 

 ஸ்கபஸ் X (Space X) நிறுவனமானது தனது ஸ்டாரச்ிப் SN15 ராக்ணகட்டிலன ணவற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏவி அலத ணவடிக்காமல் தலரயிறக்கியுள்ளது.  

 ஸ்டாரச்ிப் SN15 ராக்ணகட்டானது ஸ்கபஸ் X நிறுவனத்தினுலடய ரசாதலனயில் 

ரதால்வியலடயாத முதல் ஸ்டாரச்ிப் முன்மாதிரியாகும். 
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 ஸ்கபஸ் X நிறுவனதத்ின் முந்லதய ஸ்டாரச்ிப் முன் மாதிரிகளான SN8, SN9, SN10 ைற்றுை் 

SN11 ஆகிைமவ தமரயிறங்குை் கபாது அல்லது தமரயிறங்கிை பின்னர ் சவடிதத்ுச ்

சிதறிைன. 

 

Lightening Cleanser 

 வளிைண்டலத்தின் தூை்மைப் படுதத்ுை் திறன் அல்லது பசுமை  இல்ல வாயுக்கலள 

சிலதக்கும் திறலன மின்னல் கற்லறகள் அதிகரிப்பதாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று 

கண்டறிந்துள்ளது. 

 மின்னல் ஏற்படும் ரபாது லைட்ராக்லசல் (OH) ைற்றுை் மஹட்கராசபராக்மசல் (HO2) 

கபான்ற மூலக்கூறுகள் அதிகளவில் சவளியிடப் படுகின்றன.  

 OH மூலக்கூறானது கவதிவிமனமைத்  சதாடங்கி மீத்கதன் கபான்ற பசுமை இல்ல 

வாயுக்களின் மூலக்கூறுகமள சிமதக்கிறது. 

 

2 நாசனாமீட்டர் அளவிலான சில்லுகள் தயாரிக்கும் சதாழில்நுட்ைம் 

 2 நாரனாமீட்டர ் அளவிலான சில்லுகலள (Chips) தைாரிப்பதற்கான உலகின் முதல் 

சதாழில்நுட்ப முமறயிமன IBM நிறுவனை் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.  

 இந்த சதாழில்நுட்பமானது முதன்லமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் 7 நாரனாமீட்டர ்

அளவிலான சில்லுகலள (தற்கால மடிக் கணினிகள் மற்றும் லகரபசிகளில் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது) விட 45% விமரவானதாக இருக்குை். 

 கைலுை் இது 75% வமர அதிக ஆற்றல்திறன் உமடைதாக இருக்குை். 

 இமவ ஐகபான் 12 கபான்ற உைர ்ரக திறன் லகரபசிகளில் பைன்படுதத்ப்படுை் தற்கால 

முன்னணி சில்லுகளான 5 நாகனாமீட்டர ்அளவிலான சில்லுகமள விட சிறிைதாகவுை் 

விமரவானதாகவுை் இருக்குை். 
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இந்தியை் சைருங்கடலில் விழுந்தது சீனாவின் ராக்சகட் 

 சீனாவானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28 அன்று லாங் மாரச் ் 5B என்ற ராக்ணகட்டிலன 

(ஏவுகலதத்ிலன) விண்ணில் ணசலுதத்ியது. 

 இந்த ராக்ணகட்டானது சீன விண்ணவளி லமயத்திற்கான தியான்ரை முதன்லமப் ணபட்டக 

வானலறயிலன (Core Module)  சுமந்து ணசன்றது.  

 22.5 டன் எலடயுள்ள தியான்ரை முதன்லமப் ணபட்டக வானலறயானது கனமான 

விண்ணவளிப் ணபட்டக வானலறகளுள் ஒன்றாகும். 

 வளிமண்டலத்தின் இழுவிலச காரணமாக இந்த ராக்ணகட்டின் முதல் நிலல பாகமானது 

சிலதவலடயத் ணதாடங்கியது.  

 இந்த ராக்ணகட் இந்தியப் ணபருங்கடலில் மாலத்தீவுகளின் அருரக கடலில் வீழ்ந்தது.  

 

 

நிலவிற்கு அனுை்ைை்ைடும் DOGE – 1 செயற்பகக் சகாள்   

 முழுவதுமாக இலணய சங்ரகதப் பணத்தினால் (Crypto Currency) நிதியளிக்கப்படும் DOGE-

1 என்ற ணசயற்லகக் ரகாளிலன ஸ்ரபஸ் X நிறுவனமானது விண்ணில் ணசலுதத் உள்ளது. 

 இது ரடாஜ்காயின் மூலம் பணம் ணசலுதத்ப்படும் முதல் வணிக ரீதியிலான ஒரு 

விண்ணவளிப் ணபாருளாகும். 

 இந்த ணசயற்லகக் ரகாளானது 40 கிரலாகிராம் எலட ணகாண்டது. 

 இந்த ணசயற்லகக் ரகாளானது  2022 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் ணசலுத்தப்பட உள்ளது.  

 DOGE-1 ணசயற்லகக் ரகாளானது பால்கன் – 9 என்ற ஒரு ராக்ணகட்டின் உதவி ணகாண்டு 

விண்ணில் ஏவப்படும்.  

மடாஜ்காய்ன் 

 அடிப்பலடயில் இது ஒரு இலணய சங்ரகதப் பணமாகும். 

 இது 2013 ஆம் ஆண்டில் ணவளியிடப்பட்டது. 

 இது IBM இன்ஜினியரஸ்் என்ற நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது.  

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


                   
 

111 
 

 

 

OSIRIS – Rex 

 “OSIRIS – Rex” எனப்படும் நாசாவின் விண்கலமானது பூமிக்குத் திரும்புவதற்கான தனது 

இரண்டு வருட நீண்டப் பயணத்லதத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த விண்கலமானது ணபன்னு என்ற குறுங்ரகாலள அலடந்தது. 

 ணபன்னு என்ற  குறுங்ரகாலளப் பற்றி ஆய்வு ணசய்வதற்காக இந்த விண்கலமானது 

அனுப்பப் பட்டது. 

 

 

மிஷன் Ax – 1   

 நாசா நிறுவனமானது சமீபதத்ில்  Axiom Space எனும் நிறுவனதத்ுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்லத 

ரமற்ணகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, Axiom நிறுவனமானது தனது விண்ணவளி வீரரக்லள சரவ்ரதச 

விண்ணவளி நிலலயதத்ிற்கு அனுப்ப உள்ளது. 

 விண்ணவளி நிலலயதத்ிற்கு ஒரு தனியார ் நிறுவனதத்ினால் விண்ணவளி வீரரக்ள் 

அனுப்பப் படுவது இதுரவ முதல்முலறயாகும்.  

 இந்தத் திட்டத்திற்கு Ax – 1 என்று ணபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 Axiom நிறுவனத்தின் விண்ணவளி வீரரக்ள் சரவ்ரதச விண்ணவளி நிலலயத்தில் எட்டு 

நாட்களுக்குத் தங்குவர.் 
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ெங்செ 2C ராக்சகட் 

 சீனா சமீபதத்ில் தனது சிசச்ாங் ணசயற்லகக் ரகாள் ஏவுதளதத்ிலிருந்து சாங்ரச 2C என்ற 

ராக்ணகட்டிலன விண்ணில் ஏவி உள்ளது. 

 இது ரயாகன் என்ற வலக ணசயற்லகக் ரகாளாகும். 

 இந்தச ்ணசயற்லகக் ரகாளானது 2017 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஏழு 

ணசயற்லகக் ரகாள்களின் குழுவுடன் அவற்றின் சுற்றுப் பாலதயில் இலணந்தது.  

 இந்தச ்ணசயற்லகக் ரகாளானது மின்காந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு மற்றும் அது ணதாடரப்ான 

ணதாழில்நுட்பச ்ரசாதலனகலள ரமற்ணகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தப் படும்.  

மயாகன் செயற்ரகக்மகாள் 

 இது சீனாவின் கண்காணிப்பு ணசயற்லகக்ரகாளில் ஒன்றாகும். 

 கண்காணிப்புச ் ணசயற்லகக் ரகாளானது இராணுவ (அ) உளவுத் துலறப் 

பயன்பாட்டிற்காக அனுப்பப் படும் ஒரு உளவு ணசயற்லகக் ரகாளாகும். 

 இருப்பினும், நில அளவீடு, பயிர ் உற்பதத்ி மதிப்பீடு, அறிவியல் ரசாதலனகள் மற்றும் 

ரபரிடர ் கண்காணிப்புப் பணி ரபான்றவற்றிற்காக ரயாகன் ணசயற்லகக்ரகாள்கள் 

அனுப்பப் பட்டதாக சீனா கூறுகிறது.  

 

TIFR நிறுவனத்தின் காரை்ன் ஆக்பெபட மாற்றும் செயல்முபற 

 டாடாவின் மூலாதார ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ின் (Tata Institute of Fundamental Research – TIFR) 

அறிவியலாளரக்ள் விலல மலிவான காரப்ன் லட ஆக்லசலட மாற்றும் ஒரு 

ணசயல்முலறலயக் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 ணமக்னீசியதத்ிலனக் ணகாண்டு ரமற்ணகாள்ளப்படும் இந்தச ் ணசயல்முலறயில் மீதர்தன், 

ணமதத்னால், பாரம்ிக் அமிலம் மற்றும் சில லைட்ரஜன் ஆகியவற்லறப் ணபறுவதற்காக 

காரப்ன் லட ஆக்லசடு, நீர ்மற்றும் ணமக்னீசியம் ரபான்றலவ அலற ணவப்பநிலலயிலும் 

அலற அழுத்தத்திலும் ஒன்ரறாடு ஒன்று கலக்கப்படுகின்றன.  

 ணமக்னீசியம் காரர்பாரனட் என்பது இந்தச ் ணசயல்முலறயில் கிலடக்கும் ஒரு துலண 

விலளணபாருளாகும். 

 இந்தச ் ணசயல்முலறயானது பசுலம சிணமண்ட் தயாரிப்பிலும் மருந்தியல் துலறயிலும் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 
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 இந்தச ் ணசயல்முலறலயக் ணகாண்டு ணசவ்வாய்க் கிரகத்தில் மீத்ரதலன உருவாக்க 

இயலும்.  

 இந்தச ்ணசயல்முலறயானது அங்கு சாதத்ியமாகும் ஏணனனில்  

o ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் வளிமண்டலமானது முற்றிலும் காரப்ன் லட ஆக்லசடால் 

நிரம்பியது என்பதாலும்,  

o ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் நீரானது பனிக்கட்டி வடிவில் இருப்பதாலும் 

o ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் மண்ணில் அதிகளவு ணமக்னீசியம் இருப்பதாலும் ஆகும்  

 

பிளாஸ்மா அபல உமிழ்வு – வாசய ர ்1 

 வாரயஜர ்1 ஆய்வுக் கலமானது சமீபத்தில் ஒரு ரீங்கார ஒலிலயப் பதிவு ணசய்துள்ளது.  

 அறிவியலாளரக்ள் இதற்கு “பிளாஸ்மா அலல உமிழ்வு” எனப் ணபயரிட்டுள்ளனர.் 

 இந்த ரீங்கார ஒலியானது நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு இலடரயயான வாயு நிகழ்வு எனக் 

கூறப்படுகிறது. 

 முன்ரனறிச ் ணசல்லும் வாரயஜர ் 1 ஆய்வுக் கலமானது சூரியக் காற்றுக்கும் நட்சத்திர 

மண்டலங்களுக்கு இலடரயயுள்ள ஊடகத்திற்கும் இலடரயயான ணதாடரப்ுகலளப் 

புரிந்து ணகாள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவும். 

 இந்த ரீங்கார ஒலியானது குறுகிய அதிரண்வண் அலலவரிலசலயக் ணகாண்டதாகும்.  

வாமயஜர் 1 

 வாரயஜர ் 1 எனும் கலமானது 2012 ஆம் ஆண்டில் சூரியனின் அயனிச ் ணசறிவு 

மண்டலத்தினுள் நுலழந்த முதல் விண்கலமாகும். 

 இது 1977 ஆம் ஆண்டு விண்ணில் ணசலுத்தப்பட்டது. 

 சூரிய மண்டலதத்ின் ணவளிப்பகுதிலய ஆய்வு ணசய்யவும், அதன் வழியில் சனி மற்றும் 

வியாழன் ரபான்ற ரகாள்கலளப் பற்றி ஆய்வு ணசய்யவும் ரவண்டி இந்த விண்கலமானது 

அனுப்பப்பட்டது. 

 

Deep Shake 

 டீப் ரசக் (Deep Shake) என்பது நிலநடுக்கத்தின் ரபாது நிலம் எவ்வலகயில் அதிரவ்ுறும் 

என்பலதக் கணிக்க ணசயற்லக நுண்ணறிலவப் பயன்படுதத்ும் வலகயில் 

நிலநடுக்கத்லத முன்கூட்டிரய அறிவிக்கும் எசச்ரிக்லக அலமப்பாகும். 

 இந்த அலமப்பானது நிலநடுக்கம் வருவதற்குப் பல விநாடிகளுக்கு முன்பாகரவ அது 

பற்றிய ஒரு அறிவிப்பிலன வழங்கும். 

 இது ணசயற்லக நுண்ணறிவுக் கற்றலின் ஒரு பிரிவான ஆழ்ந்த நியூரான் 

வலலயலமப்பிலன (deep neural network) பயன்படுதத்ுகிறது. 

 கடந்த காலத்தில் உருவான நிலநடுக்கதத்ின் வடிவங்கலளக் கண்டறிந்து, புதிய 

நிலநடுக்கதத்ின் மூலம் எவ்வாறு நில அதிரவ்ானது பயணிக்கும் அதிரவ்ுறும் என்பலத 

கணிதத்ிட எண்ணுகின்றது. 

 டீப்ரசக் என்ற அலமப்பானது ஸ்டான்ஃரபாரட்ு பல்கலலக்கழகத்தின் ரடனியல் ரஜ. 

அரவாய் ததத்ா, ணவய்கியாங் சூ மற்றும் வில்லியம் எல்ஸ்ரவாரத்் ஆகிரயாரால் 

உருவாக்கப் பட்டதாகும்.  
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செவ்வாயில் தியான்சவன் 1 விண்கலம் 

 சீனாவின் தியான்ணவன் 1 விண்கலமானது ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் ணவற்றிகரமாக 

தலரயிறங்கியது. 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதத்தில் லாங்க் மாரச் ்5 எனும் ராக்ணகட் மூலம் விண்ணில் 

ஏவப்பட்டது. 

 தியான்ணவன் 1 விண்கலமானது மூன்று மாதங்களாக ணசவ்வாய்க் கிரகத்திலனச ் சுற்றி 

வந்தது. 

 சுரராங் எனும் சுற்றித் திரியும் விண்கலத்லத (Rover) ஏற்றிச ் ணசன்ற தலரயிறங்கு 

விண்கலமானது தற்ரபாது ணவற்றிகரமாக ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் ரமற்பரப்பில் தலர 

இறங்கியுள்ளது. 

 இது உரதாபியா பிளானிஸ்யா என்ற  பகுதியில் தலரயிறங்கியுள்ளது.  

 

ஆக்சி ன் உற்ைத்தியில் ஜிசயாபலட்டுகள் 

 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆலலயில் பயன்படுதத்ுவதற்கான 35 டன் ஜிரயாலலட்டுகலள 

ரராமிலிருந்து ணபங்களூருவிற்கு ஏர ் இந்தியா நிறுவனமானது விமானம் மூலம் ஏற்றி 

வந்தது. 

 ஜிரயாலலட்டுகள் என்பது அழுத்த மாற்றப் பரப்பு ஈரப்்பு முலறயில் (Pressure Swing 

Adsorption) பயன்படுத்தப்படும் பரப்பு இழுணபாருளாகும் (adsorbent material). 

 ஆக்சிஜன் ணசறிவூட்டிகள் ஆனது வளிமண்டல லநட்ரஜலன உறிஞ்சி அதலன 

ணவளிரயற்றுவதற்கு ஜிரயாலலட்டுகலளப் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 இந்தச ் ணசயல்முலறயில் எஞ்சிய ஆக்சிஜன் வாயுவானது ரநாயாளிகளுக்கு வழங்கப் 

படும். 

 அதிக அழுத்தத்தில் ஜிரயாலலட்டுகளின் ரமற்பரப்பு அதிகரிப்பதால் அது அதிக அளவில் 

லநட்ரஜன் உறிஞ்சும் திறலனப் ணபற்று இருக்கிறது.  

 

செவ்வாய் கிரகத்தின் உத்சதாபியா பிளானீசியா 

 ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ிற்கு அனுப்பப்பட்ட சீனாவின் தியான்ணவன் 1 விண்கலமானது 

சமீபதத்ில் உத்ரதாபியா பிளானீசியா (Utopia Planitia) என்ற பகுதியில் தலர இறங்கியது.  
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 இது லவக்கிங் 2 என்ற தலரயிறங்கு விண்கலம் தலரயிறங்கிய இடமாகும்.  

 ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ில் உள்ள உத்ரதாபியா பிளானீசியா எனும் இடமானது  ரமாதலால் 

ஏற்பட்ட ஒரு பள்ளமான பகுதியாகும்.  

 ணசவ்வாய்க் கிரகதத்ின் ரமற்பரப்பில் உள்ள இந்த வட்டவடிவ பள்ளமானது அதிஉயர ்

திலசரவகமுலடய சிறு வான்ணபாருட்கள் ரமாதியதால் உருவாகியதாகும். 

 இது விண்கற்களாலும் உண்டாகியிருக்கலாம்.  

 

Jupiter Icy Moon Explorer – ஐசராை்பிய விண்சவளி நிறுவனம் 

 ஐரராப்பிய விண்ணவளி நிறுவனத்தினால் அனுப்பப்பட்ட Jupiter Icy Moon Explorer  என்ற 

விண்கலமானது சமீபத்தில் முக்கியமான ணதாடர ் ரசாதலனகளில் ஈடுபடுதத்ப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இது JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) என அலழக்கப்படுகிறது. 

 இது ஐரராப்பிய விண்ணவளி நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட ரகாள்களுக்கிலடரய 

இயக்கப் படும் ஒரு விண்கலமாகும்.  

 இது இன்னும் அதன் கட்டுமானப் பணிநிலலயில் தான் உள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ிற்கான முதன்லமயான ஒப்பந்ததாரர ்நிறுவனம் ஏரப்ஸ் டிஃணபன்ஸ் மற்றும் 

ஸ்ரபஸ் (Airbus Defence and Space) எனும் நிறுவனம் ஆகும்.  

 JUICE ஆய்வுக் கலமானது வியாழனின் மூன்று கலிலிய துலணக் ரகாள்கலள ஆய்வுச ்

ணசய்யும். 

 அலவ யுரராப்பா, கனிரமரட மற்றும் கலிஸ்ரடா (Europa, Ganymede and Callisto) ஆகியன 

ஆகும். 

 இந்த மூன்று துலணக் ரகாள்களும் அவற்றின் ரமற்பரப்புக்கு அடிப்பகுதியில் கணிசமான 

அளவில் நீரிலனக் ணகாண்டுள்ளன. 

 இந்த விண்கலமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும். 

 இது 2029 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ்மாதத்தில் வியாழலனச ்ணசன்றலடயும். 

 இது ஐந்து விதமான ஈரப்்புச ் சக்திக் கருவியின் உதவியுடன் வியாழலனச ் ணசன்று 

அலடயும். 

 ஈரப்்புச ் சக்தி உதவி என்பது மற்ணறாரு ரகாளின் (அ) விண்ணவளிப் ணபாருளின் ஈரப்்பு 

விலசலயப் பயன்படுத்தி ஒரு விண்கலதத்ின் ரவகத்லத அதிகரிதத்ல் (அ) பாலதலய 

மாற்றுதல் என்பதாகும்.  

 இது உந்துணபாருலள (propellant) ரசமிக்கவும் அதன் ணசலவிலனக் குலறக்கவும் ரவண்டி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

சிசமாரக்் அதிசவகக் கணினி 

 ஈரான் நாடானது சிரமாரக்் என அலழக்கப்படும் தனது அதிரவகக் கணினிலய 

ணவளியிட்டுள்ளது. 

 இது ஈரானின் முந்லதய அதிரவகக் கணினிகலள விட 100 மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது ஆகும். 
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 இந்த அதிரவகக் கணினிக்கு பீனிக்ஸ் பறலவலயப் ரபான்று இருக்கும் சிரமாரக்் எனும் 

பறலவயின் ணபயரானது சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 சிரமாரக்் அதிரவகக் கணினியானது ஈரானின் தலலநகரான ணடை்ரானிலுள்ள அமீர ்

கபிர ்ணதாழில்நுட்பப் பல்கலலக்கழகதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது ஈரானிய உயர ்ணசயல்திறன் கணினி ஆராய்சச்ி லமயத்தில் அலமந்துள்ளது. 

 

கடலடி கம்பிவடை் பிபணயம் 

 ணதாலலணதாடரப்ு ரசலவ வழங்குநரான ரிலலயன்ஸ் ஜிரயா நிறுவனமானது 

இந்தியாலவ லமயமாகக் ணகாண்டு ஒரு மிகப்ணபரிய சரவ்ரதச கடலடி கம்பிவடப் 

பிலணயதத்ிலன அலமதத்ு வருகிறது. 

 அதிகரித்துள்ள இலணயத் தரவு ரதலவகலளப் பூரத்்தி ணசய்வதற்காக உலக 

நிறுவனங்களுடனும் சப்காம் (Subcom) எனும் கடலடி கம்பிவட வழங்கீட்டு 

நிறுவனத்துடனும் ரிலலயன்ஸ் நிறுவனம் இலணந்துள்ளது. 

 இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ள இரண்டு கடலடி கம்பிவட அலமப்புகளில் ஒன்று 

இந்தியாவிலன ஆசிய பசிபிக் பகுதியுடனும் (சிங்கப்பூர,் தாய்லாந்து & மரலசியா) 

மற்ணறான்று இதத்ாலி மற்றும் ஆப்பிரிக்காவுடனும் இலணக்கின்றன.  

 

SPOT   

 அணமரிக்க அறிவியலாளரக்ள் ரகாவிட்-19 ணதாற்லறக் கண்டறிய SPOT என்ற ஒரு புதிய 

உமிழ்நீர ்ரசாதலன முலறலயக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 SPOT என்றால் அளவிடக் கூடிய மற்றும் எளிதில் சுமந்து ணசல்லக் கூடிய ஒரு ரசாதலன 

முலறயாகும் (Scalable and Portable Testing). 

 காரல்் இல்லினாய்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியின் ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் SPOT முலற 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முலறயானது முப்பது நிமிடங்களில் ரகாவிட்-19 ரசாதலனயின் முடிவுகலள 

வழங்குகிறது. 

 இந்த முலறயானது தலலகீழ் படிணயடுதத்ல் வலலயலமப்பின் உதவியுடன் கூடிய 

சமணவப்பப் ணபருக்க முலறலய (RT – LAMP – Reverse Transcriptase Loop Mediated Isothermal 

Amplification) பயன்படுதத்ுகிறது. 

 

SBRIS Geo – 5 ஏவுகபண குறித்த எெெ்ரிக்பக வழங்கும் செயற்பகக்சகாள் 

 ஒன்றிலணந்த விண்கல ஏவுதலுக்கானக் கூட்டணியானது ஃபுரளாரிடாவின் ரகப் 

ரகனவரல் விண்ணவளி நிலலயத்திலிருந்து அட்லஸ் V எனும் ராக்ணகட்டிலன விண்ணில் 

ஏவியது. 

 அட்லஸ் V ராக்ணகட்டானது ஏவுகலண குறிதத் எசச்ரிக்லககலள வழங்கும் SBRIS Geo – 5 

எனும் ணசயற்லகக் ரகாலளச ்சுமந்து ணசன்றது. 

 ஏவுகலண குறிதத் முன்னசச்ரிக்லககள், ரபாரப்்பகுதிகள், ஏவுகலணப் பாதுகாப்பு 

ரபான்றலவ பற்றிய முக்கியத் தகவல்கலள இந்தச ்ணசயற்லகக் ரகாளானது வழங்கும். 
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Fake Buster 

 ரூபாரின் இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமும் ரமானாே் பல்கலலக்கழகமும் 

(ஆஸ்திரரலியா) இலணந்து “Deep fake” எனும் கண்டுபிடிப்புக் கருவி ஒன்லற 

உருவாக்கியுள்ளன. 

 Fake Buster எனும் இந்தக் கருவியானது காணணாலி மூலம் நலடணபறும் நிகழ்வுகளில் 

எவரும் அறியாமல் பங்ரகற்பவரக்லள அலடயாளம் காண உதவுகிறது.  

 இதன் மூலம் ஒரு காணணாலி நிகழ்வின் ரபாது ஒருவரின் காணணாலியானது 

இன்ணனாருவரால் லகயாளப் படுகிறதா என்பலத அந்தக் காணணாலி நிகழ்லவ ஏற்பாடு 

ணசய்தவர ்கண்டறிய இயலும். 

 இதலன இலணயதள ரதரவ்ுகளின் ரபாதும் பணிகளுக்கான ரநரக்ாணல்களின் ரபாதும் 

பயன்படுத்த இயலும். 

 

அதிஉயர ்ஆற்றல் உபடய காமா கதிரக்ள் 

 சீனாவின் மிகப்ணபரிய அதிஉயர காற்றுத் தாலர ஆய்வகமானது (Large High Altitude Air 

Shower Observatory – LHAASO) சமீபத்தில் அதிஉயர ்ஆற்றலுலடய காமா கதிரக்ளின் பன்னிரு 

மூல ஆதாரங்கலளக் கண்டறிந்துள்ளது.  

  LHAASO காஸ்மிக் கதிர ்ஆய்வகமானது அதிஉயர ்ஆற்றல் ணகாண்ட ரபாட்டான்களின் 12 

மூல ஆதாரங்கலள கண்டறிந்துள்ளது. 

 ரமலும் இது 1.4 பீட்டா எலக்ட்ரான் ரவால்ட் அளவிலான ஆற்றல் ணகாண்ட ஒரு 

ரபாட்டாலனயும் கண்டறிந்துள்ளது. 

 இலவ இதுவலர கண்டறியப்படாத ணபாலிவான பால் ணவளி காமா கதிர ்மூலங்கள் ஆகும்.  

 LHAASO என்பது சீனாவின் சிசூவான் மாகாணதத்ில் உள்ள தாவ்ணசங்கில் (Daocheng) 

அலமந்துள்ள காமா கதிர ்மற்றும் காஸ்மிக் கதிர ்ஆய்கவகமாகும்.  

 

VIPER  சுற்றித் திரியும் விண்கலம் 

 அணமரிக்காவின் விண்ணவளி நிறுவனமான நாசா 2023 ஆம் ஆண்டில் நிலவுக்குத் தனது 

முதல் நடமாடும் மனித எந்திரத்லத அனுப்ப உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த நடமாடும் மனித எந்திரமானது நிலவின் ரமற்பரப்பு மற்றும் அடிப்பரப்புப் 

பகுதிகளில்  பனிக்கட்டி மற்றும் மற்ற வளங்கள் உள்ளனவா என ஆய்வு ணசய்யும். 

 இந்தத் திட்டமானது ‘மனித எந்திர அறிவியல் திட்டம்’ மற்றும் ‘மனித ஆய்வுகள்’ 

ஆகியலவ ஒரு ரசர ரமற்ணகாள்ளப்படுவதன் எடுதத்ுக்காட்டாக விளங்குகிறது.  

 இந்த நடமாடும் மனித எந்திரமானது ஆரட்்டிமிஸ் திட்டதத்ின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 இது எளிதில் ஆவியாகும் ணபாருட்கலள ஆய்வு ணசய்யும் துருவ ஆய்வுக்கான சுற்றித ்

திரியும் கலனிலிருந்து (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover – VIPER) தரவுகலளச ்

ரசகரிக்கும். 

 இது நிலவின் ணதன்துருவத்திலுள்ள வளங்கலளப் பற்றிய வலரபடத்லத உருவாக்க 

அறிவியலாளரக்ளுக்கு உதவும். 
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ஆம்சைாசடரிசின் – பி   

 மியூரகாரல்மரகாசிஸ் (அ) கருப்புப் பூஞ்லச ரநாய்க்குச ் சிகிசல்சயளிக்கப் 

பயன்படுத்தப் படும் ஆம்ரபாணடரிசின்-பி எனும் மருந்திற்கு பல மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரரதசங்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஆம்ரபாணடரிசின்-பி என்பது ஒரு பூஞ்லச எதிரப்்பு மருந்தாகும்.  

 இது தீவிரமான பூஞ்லசத் ணதாற்று ரநாய்க்குச ் சிகிசல்சயளிக்கப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது.  

 இது 1955 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ட்ணரப்ரடாலமசிஸ் ரநாரடாசலிருந்து (Streptomyces nodosus) 

பிரிதத்ு உருவாக்கப்பட்டு 1958 ஆம் ஆண்டில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. 

 இந்த மருந்தானது ணபாதுவாக நரம்பின் மூலம் ஊசி வாயிலாக உட்ணசலுத்தப் படுகிறது.  

 இது ணதாற்றிலன ஏற்படுதத்ும் பூஞ்லசயின் வளரச்ச்ிலயக் குலறக்கிறது.  

 இந்த மருந்தானது உலக சுகாதார அலமப்பின் ‘சுகாதாரத ் துலறயில் அதத்ியாவசிய, 

பாதுகாப்பான மற்றும் அதிணசயல்திறனுலடய மருந்துகள் பட்டியலில்’ ரசரக்்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

நவீன  ன்னல் தயாரிை்புை் சைாருள்   

 அசாமில் உள்ள குவாைத்தியின் இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமானது 

கட்டிடதத்ின் தட்பணவட்பத்லதத் தன்னிசல்சயாக கட்டுக்குள் லவதத்ிருக்கும் ஒரு நவீன 

ஜன்னல் தயாரிக்கும் ணபாருள் ஒன்றிலன உருவாக்கியுள்ளது.  

 இந்தப் ணபாருளிற்கு மின்னழுதத்ம் வழங்கப்படும் ரபாது அதனுள் பாயும் ணவப்பம் மற்றும் 

ஒளியின் அளலவ இந்தப் ணபாருளானது திறம்பட கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 எனரவ ணசயல்திறன்மிக்க தன்னிசல்சயான தட்பணவட்பக் கட்டுப்பாடுகலள உருவாக்க 

இது உதவும்.  

 

Princess of Asturias விருது 

 இந்தியப் ணபாருளாதார வல்லுநரும் ரநாபல் பரிசு ணபற்றவருமான அமரத்த்ியா குமார ்

ணசன் அவரக்ளுக்கு சமூக அறிவியல் எனும் பிரிவில் “Princess of Asturias” விருதானது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இது ஸ்ணபயின் நாட்டினுலடய முன்னணி (சிறந்த) விருதாகும்.  

 “Poverty and Famines” எனும் இவரது சிறந்தப் பலடப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப் பட்டு 

இருக்கிறது. 

 

டாக்டர ்D. நாசகஷ்வர் சரட்டி 

 AIG மருதத்ுமலனயின் தலலவரான டாக்டர ்D. நாரகே்வர ்ணரட்டி அவரக்ளுக்கு அணமரிக்க 

இலரப்லப உள்ரநாக்கியியல் அலமப்பின் ருரடால்ஃப் வி  ஸ்கிண்ட்ணலர ் (Rudolf V Schindler) 

விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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 ருரடால்ஃப் வி ஸ்கிண்ட்ணலர ்விருதானது டாக்டர.் ஸ்கிண்ட்ணலர ்அவரக்ளின் நிலனவாக 

வழங்கப் படும் மதிப்பு மிக்க (படிகத்தால் ஆன) ஒரு உயரிய விருதாகும். 

 டாக்டர.் ஸ்கிண்ட்ணலர ் அவரக்ள் “இலரப்லப உள்ரநாக்கியியலின் தந்லத” (the father of 

gastroscopy) எனக் கருதப் படுகிறார.் 

 இந்த விருலதப் ணபற்ற முதல் இந்திய மருத்துவர ் எனும் ணபருலமலய டாக்டர ் ணரட்டி 

அவரக்ள் ணபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்பத்மபூசன் விருது ணபற்றவர ்ஆவார.் 

 டாக்டர ்ணரட்டி அவரக்ள் இந்தியாவில் உள்ரநாக்கியலின் உபரயாகத்லத முதன்முதலில்  

அறிமுகப் படுத்தியவரக்ளுள் ஒருவராவார.்  

 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

மாவி ஓங்கில்கள் (டால்பின்கள்) 

 நியூசிலாந்து அரசானது உலகளாவிய நிதியம் (World Wide Fund) மற்றும் சில மீன்பிடி 

நிறுவனங்களுடன் இலணந்து ணசயற்லக நுண்ணறிவிலனப் பயன்படுத்தி ஒரு   

ஆளில்லா விமானத்திலன (Drone) வடிவலமக்க உள்ளது. 

 மாவி (Maui) ஓங்கில்கள் நியூசிலாந்தின் ரமற்குக் கடற்கலரப் பகுதிகளில் மட்டுரம காணப் 

படுகின்றன. 

 இலவ உலகளவில் காணப்படும் சிறிய வலக ஓங்கில்களின் சிற்றினங்களுன் ஒன்று 

ஆகும். 

 உலகில் 63 மாவி ஓங்கில்கள் மட்டுரம உள்ளன. 

 சரவ்ரதச இயற்லகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியமானது மாவி ஓங்கில்கலள “மிகவும் அருகி 

வரும் இனங்கள்” (Critically Endangered Species) என்ற பட்டியலில் ரசரத்த்ுள்ளது. 
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ஆலிவ் சரட்லி இன ஆபமகள் (சிற்றாபமகள்) 

 லட்சக் கணக்கான ஆலிவ் ணரட்லி இன ஆலமகள் ருசிகுல்யா நதியின் முகத்துவாரதத்ின் 

அருரக முட்லடயிடுவதற்கு வலல அலமக்கும். 

 ஆலிவ் ணரட்லி இன ஆலமகள் முட்லடயிடுவதற்காக வலலயலமக்கும் காலம் ஜனவரி 

மாதம் முதல் ரம மாதம் வலரயாகும். 

 இந்த ஆலமகள் அரிபடாஸ் (Aribadas) எனப்படும் தனித்தன்லம வாய்ந்த அதிக 

எண்ணிக்லகயில் முட்லடயிடும் நிகழ்விற்குப் ணபயர ்ணபற்றலவயாகும். 

 அரிபடாஸ் காலதத்ின் ரபாது, ஆயிரக்கணக்கான ணபண் ஆலமகள் கடற்கலரயில் 

முட்லடயிடுவதற்கு ஒன்றாக திரளும். 

 

பிரெச்ிரன 

 இந்த ஆண்டு, அலவ இன்னும் வலலயலமக்கத் ணதாடங்கவில்லல. 

 வலலயலமப்பில் தாமதம் ஏற்படுவது சாதாரணமானது என சில அறிவியலாளரக்ள் 

கூறினாலும் வளங்காப்பாளரக்ள் இது பற்றி கவலல ணகாண்டுள்ளனர.் 

 ஏணனனில் ரம மாதத்தில் வளிமண்டலதத்ின் ணவப்பநிலல உசச்த்லத அலடயும் என்பதால் 

கடற்கலர மணல் மிகவும் சூடானதாக இருக்கும்.  

 எனரவ ஆலிவ் ணரட்லி இன ஆலமகளின் அதிக எண்ணிக்லகயில் முட்லடயிடும் நிகழ்வு 

இந்த ஆண்டு தவிரக்்கப்பட  வாய்ப்பு உள்ளது.  

 இதற்கு முன்பு ஆலமகளின் முட்லடயிடும் நிகழ்வானது 2002, 2007, 2016 மற்றும் 2019 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் தவிரக்்கப் பட்டுள்ளது.  
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குசராசிடுரா சநாரச்காண்டபமகா   

 இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் (Zoological Survey of India – ZSI) குழு ஒன்று 

அந்தமானின் நாரண்காண்டம் தீவில் ஒரு புதிய பூசச்ி உண்ணும் பாலூட்டி இனத்லதக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்த விலங்கிற்கு குரராசிடுரா ரநார ் ணகாண்டலமகா (Crocidura Norcondamica) எனப் 

ணபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த விலங்கினமானது கிட்டத்தட்ட வீட்டு எலியின் அளவில் உள்ளது. 

 பூசச்ிகலள உட்ணகாள்ளும் இந்த விலங்கினமானது காட்டுப் பகுதிகளில் வாழ்கிறது.  

 இலவ அடரந்்த நாரண்காண்டம் காடுகளில் உள்ள பூசச்ிகளின் எண்ணிக்லகலயக் 

கட்டுப்படுத்துவதில் உதவுகின்றன. 

 இலவ ே்ரூஸ் குடும்பத்லதச ்சாரந்்தலவ.  

 ே்ரூஸ் குடும்பத்லதச ்சாரந்்த விலங்குகள் ணகாறிந்துண்ணிகள் (Rodents) அல்ல. 

 

 

ெபமயல் எண்சணயிலிருந்து தயாரிக்கை்ைட்ட உயிரி எரிசைாருள் (ைசயா டீெல்) 

 மத்தியப் ணபட்ரராலியத் துலற அலமசச்ர ்தரர்மந்திர பிரதான் அவரக்ள் முதன்முலறயாக 

உபரயாகித்த சலமயல் எண்ணணயிலிருந்துத் தயாரிக்கப்பட்ட உயிரி எரிணபாருள் 

(பரயாடீசல்) வழங்கீட்டிலனத் ணதாடங்கி லவத்தார.் 

 இது ‘ஆரவ்த்தின் ணவளிப்பாடு’ என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் (Expression of Interest) ணதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் ணதாடங்கப் பட்டது. 

 உபரயாகப்படுதத்ப்பட்ட சலமயல் எண்ணணயிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உயிரி 

எரிணபாருலளக் ணகாள்முதல் ணசய்வதற்காக இந்தத் திட்டமானது ணதாடங்கப்பட்டது. 

 உபரயாகப்படுதத்ப்பட்ட சலமயல் எண்ணணயிலன ரசகரித்து உயிரி எரிணபாருளாக 

(பரயா டீசல்) மாற்றுவதற்கான ஒரு அலமப்பிலன உருவாக்குவரத இதன் முக்கிய 

ரநாக்கமாகும். 

 முதற்கட்டமாக உபரயாகித்த சலமயல் எண்ணணயிலிருந்து பிரிதண்தடுக்கப்படும் 7% 

அளவிலான பரயா டீசலானது டீசலுடன் கலக்கப்படுகிறது.  
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மீத்சதன் உமிழ்வு மீதான உலகளாவிய மதிை்பீடு 

 உலகளாவிய மீத்ரதன் மதிப்பீடானது காலநிலல மற்றும் தூயக்காற்று மீதான கூட்டணி 

(Climate and  Clean Air Coalition – CCAC) ைற்றுை் ஐக்கிை நாடுகள் அமைப்பின்  சுற்றுசச்ூழல் 

திட்டம் (United Nations Environment Programme – UNEP) ஆகிைவற்றால் இன்று சவளியிடப் 

பட்டது.  

 ைனிதனால் ஏற்படுை் மீத்கதன் உமிழ்விமன இந்த பத்தாண்டுகளில் 45% வமர குமறக்க 

இைலுை் என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இதனால் 2045 ஆை் ஆண்டுக்குள் உலக சவப்பைைைாதலானது 0.3oC வமர குமறக்கப் 

படுை். 

 கைலுை் இது உலகளாவிை சவப்பநிமல உைரவ்ிமன 1.5oC எனுை் இலக்கு வரை்பினுள் 

மவத்திருப்பதற்கான பாரீஸ் காலநிமல உடன்படிக்மகயின் ஒரு இலக்குடன் 

ஒத்திருக்கிறது. 

 

தாசன சிற்சறாபட பிளமிங்சகா ெரணாலயம் - சுற்றுெச்ூழல் ைாதுகாை்பு மண்டலம் 

 சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமசச்கமானது சமீபதத்ில்  தாரன 

சிற்ரறாலட பிளமிங்ரகா சரணாலயத்லதச ் சுற்றியலமந்த 48.32 சதுர கிரலாமீட்டர ்

அளவிலான நிலப்பரப்பிலன சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மண்டலமாக (Eco Sensitive Zone – ESZ) 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்களானது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கான ஒரு 

இலடயக மண்டலமாக (Buffer Zone) ணசயல்படும். 

 இலவ ரதசியப் பூங்காக்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் வனவிலங்குச ்

சரணாலயங்கள் ஆகியவற்லறச ் சுற்றியுள்ள 10 கி.மீ. அளவிலான சுற்றளவில் 

அலமந்திருக்கும் ணபாருளாதார ரீதியில் ஊக்குவிக்கப்படாத பகுதிகளாகும்.  

 ரதசியப் பூங்கா (அ) வனவிலங்குச ் சரணாலயத்லத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

ரமற்ணகாள்ளப் படும் ரமம்பாட்டுத் திட்டங்களால் ஏற்படும் ணநருக்கடிலய இலவ 

குலறக்கும்.  
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சமாதல் மற்றும் ைாதுகாை்பு ைற்றிய அறிக்பக 

 சரவ்ரதச இயற்லகப் பாதுகாப்பு அலமப்பானது (IUCN) “உலகமயமாக்கப் பட்ட உலகின் 

இயற்லக,  ரமாதல் மற்றும் பாதுகாப்பு” (Nature in Globalised World : Conflict and Conservation) 

என அலழக்கப்படும் ஒரு அறிக்லகயிலனச ்சமீபதத்ில் ணவளியிட்டது.  

 இயற்லகக்கும் ஆயுதரமந்திய ரமாதலுக்கும் இலடரயயான ஒரு சிக்கலான 

ணதாடரப்ிலனப் பற்றி இந்த அறிக்லக விவரிக்கிறது. 

 உலகில் ரமாதல்களால் விலளவிக்கப்படும் முக்கிய அபாயங்களாவன பாதுகாப்பு 

முயற்சிகளின் சீரக்ுலலவு, வனவிலங்குகலளக் ணகால்லுதல், சுற்றுசச்ூழலின் சீரழிவு 

ரபான்றலவயாகும்.  

 ஆயுதரமந்திய ரமாதல்கள் ணபரும்பாலும் உலகிலுள்ள முக்கிய பல்லுயிரப்் ணபருக்கப் 

பகுதிகளில் நிலவுகின்றன. 

 எடுத்துக்காட்டாக இந்தியா-பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா-சீனா ஆகிய எல்லல சாரந்்த 

ரமாதல்கள் இமாலயப் பல்லுயிரப்் ணபருக்கப் பகுதிகளில் நலடணபற்று வருகின்றன. 

 இராணுவப் பயிற்சிகள் மற்றும் ஒழுங்கற்ற ஆட்சிமுலற ரபான்றலவ, அசச்ுறுத்தல் 

நிலலயிலுள்ள 200 இனங்களுக்கு ஆபத்லத விலளவிக்கின்றன. 

 இதில் மிகவும் அருகி வரும் ஒரு இனமான கிழக்கதத்ிய ணகாரில்லா ரபான்ற ஒரு 

தனிதத்ன்லம வாய்ந்த இனங்களும் அடங்கும். 

 ஒரு நாட்டில் விவசாயத்திற்குக் குலறவான நிலப்பரப்ரப உள்ளது என்றாரலா (அ) 

நிலத்தினுலடய ரவளாண் உற்பதத்ித் திறன் குலறவாக இருந்தாரலா அந்த வலகயிலான 

நாடுகளில் ரபாரக்ள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது.  

 எப்ணபாழுணதல்லாம் அதிகளவில் வறட்சி ஏற்பட்டனரவா அப்ரபாணதல்லாம் அடிக்கடி 

ரபாரக்ள் நலடணபற்றன.  
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சீனாவின் ைசுபம இல்ல வாயு உமிழ்வு 

 ணபாருளாதார ஒதத்ுலழப்பு மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கான அலமப்பின் (OECD – Organization for 

Economic Co-operation and Development) 37 உறுப்பினர ்நாடுகலளக் காட்டிலும் சீன நாடானது 

அதிகளவு பசுலம இல்ல வாயுக்கலள உமிழ்கிறது. 

 இது ரராடியம் குழுமம் எனும் அலமப்பினால் ணவளியிடப்பட்ட அறிக்லகயில் கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 2019 ஆண்டில் உலகின் பசுலம இல்ல வாயுக்களில் 27 சதவீதத்திலன சீனா உருவாக்கி 

ணவளியிட்டது. 

 இதன் மூலம் உலகப் பருவநிலல மாசுபாட்டின் கால் பங்கிற்கு ரமல் சீனாவினால் 

உற்பத்தி ணசய்யப்படுகிறது என்பது ணதரிய வந்துள்ளது. 

 பசுலம இல்ல வாயு மாசுபாட்டில் 11 சதவீதப் பங்குடன் அணமரிக்கா இரண்டாம் இடதத்ில் 

உள்ளது. 

 உலக பசுலம இல்ல வாயு உமிழ்வில் 6 சதவீதப் பங்குடன் இந்தியா மூன்றாமிடதத்ில் 

உள்ளது.  

 

2021 ஆம் ஆண்டு புதுை்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ெந்பதயின் சமம்ைாடு 

 “2021 ஆம் ஆண்டு புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் சந்லதயின் ரமம்பாடு” எனும் ஒரு 

அறிக்லகயிலன சரவ்ரதச எரிசக்தி முகலமயானது சமீபத்தில் ணவளியிட்டது. 

 சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்று ஆற்றல் உற்பத்தியில் உலகளவில் 25% வளரச்ச்ி 

ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்த முகலமயானது கணிதத்ுள்ளது. 

 280 GW திறனுலடய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிலலயங்களாவன 2020 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப் பட்டன எனவும் இந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில், இது 45% வளரச்ச்ியாகும். 

 இது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத உயரந்்தபட்ச வளரச்ச்ியாகும். 

 இதன்படி காற்று ஆற்றலில் 90 சதவீதமும் சூரிய ஆற்றலில் (ஒளி ஆற்றல்) 50 சதவீதமும் 

வளரச்ச்ி ஏற்பட்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டில் உயிரி எரிணபாருளுக்கானத் ரதலவ அதிகரித்துள்ளது.  

 

300 ஆண்டுகளுக்குை் பிறகு அயரல்ாந்திற்குத் திரும்பி வரும் நாபரகள் 

 அயரல்ாந்தின் நாட்டுப் புறக் கலதகளில் (பாரம்பரியக் கலதகள் மற்றும் நம்பிக்லககள்) 

ஓர ்அங்கமாக விளங்கிய நாலரகள் சமீபதத்ில் அயரல்ாந்தில் ணதன்பட்டுள்ளன. 

 300 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தப் பறலவகள் அவற்றின் இனப்ணபருக்க காலத்தின் ரபாது 

இந்த நாட்டில் ணதன்பட்டுள்ளன. 

நாரரகள் 

 அயரல்ாந்தில் நாலரகள் 1700 ஆம் ஆண்டிரலரய அழிந்து விட்டன. 

 அவற்றின் வாழ்விடங்கள் அழிக்கப் பட்டரத இதற்கு ஒரு காரணமாகும். 

 இலவ ஆழமற்ற நீரந்ிலலகளில் கூடுகலள அலமக்கும். 
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 இலவ ஒரு முலறயில் இரண்டு முட்லடகலள மட்டுரம இடும். 

 இலவ உலகின் மிக உயரமான (tallest) பறக்கும் பறலவயாகும். 

 இலவ நான்கு அடி உயரம் ணகாண்டலவயாகும். 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் இடர ்கண்சணாட்ட அறிக்பக – 2021   

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சுற்றுசச்ூழல் இடர ் கண்ரணாட்ட அறிக்லகயில் “நகர இடர ்

பகுப்பாய்வு” (City Risk Analysis) மீதான அறிக்லகயிலன ணவரிஸ்க் ரமப்பிள்கிராஃப்ட் எனும் 

நிறுவனமானது தயாரித்துள்ளது.  

 இந்த அறிக்லகயின்படி, 

o கான்பூர ்10வது இடதத்ில் உள்ளது, 

o அதலனத் ணதாடரந்்து ணஜய்ப்பூர ்(22வது), 

o லக்ரனா (24வது) மற்றும் 

o மும்லப (27வது) ஆகியலவ உள்ளன. 

 முதல் 100 நாடுகளில் 43 இந்திய நகரங்கள் இடம் ணபற்றுள்ளதால் நமது நாடு உலகிரலரய 

மிகவும் ஆபத்தான நிலலயில் உள்ள நாடாக திகழ்கிறது. 

 இதற்கான முக்கிய காரணம் மாசுபாடு என  அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழலுக்கு உகந்த மின்னணு தகன அபமை்பு 

 ரூபாரின் இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமானது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

வலகயிலான எளிதில் சுமந்து ணசல்லக்கூடிய மின்னணு தகன அலமப்பு ஒன்றிலன 

உருவாக்கி உள்ளது. 

 இது உடலல எரிக்க மரத்லதப் பயன்படுதத்ுகிறது என்றாலும் புலகலய ணவளியிடாத 

வலகயிலான ஒரு வலக ணதாழில்நுட்பத்லத அடிப்பலடயாகக் ணகாண்டதாகும். 

 இது திரி அடுப்பு எனும் ணதாழில்நுட்பத்லத அடிப்பலடயாகக் ணகாண்டதாகும். 

 இது சீமா பாய்லரஸ்் எனும் நிறுவனத்துடன் இலணந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  
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2060 ஆம் ஆண்டுக்குள் ைருவநிபல அழிவு நிபலபய சநாக்கி நகரும் அண்டாரட்ிகா 

 சமீபதத்ில் அண்டாரட்ிகா கண்டத்திலிருந்து ஒரு பனிப் பாலற உலடந்து நகரத் 

ணதாடங்கியுள்ளது. 

 தற்ரபாலதக்கு இந்தப் பனிப்பாலற தான் உலகிரலரய மிகப்ணபரியப் பனிப் பாலற 

ஆகும். 

 இதற்கு A-76 எனப் ணபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

 இது 170 கி.மீ. நீளமும் 25 கி.மீ. அகலமும் உலடயது. 

 இந்தப் பனிப்பாலறயானது ஐரராப்பிய விண்ணவளி நிலலயத்தின் ரகாபரந்ிகஸ் 

ணசன்டினல் எனும் ணசயற்லகக் ரகாளினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

குறிப்பு 

 அண்டாரட்ிக்காவின் பனிக்கட்டிகளானது 2060 ஆம் ஆண்டுக்குள் பருவநிலல அழிவு 

நிலலலய அலடயும் என புதிய ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.  

 பருவநிலல அழிவுநிலல (Climate tipping) என்பது ஒரு அலமப்பில் ணபரிய மாற்றங்கலள 

ஏற்படுதத்ும் வரம்பு நிலலயாகும். 

 இந்த நிலலயானது பருவநிலல அலமப்பில் மீள இயலா மாற்றமாக வலரயறுக்கப்  

பட்டுள்ளது.  

 

ெரவ்சதெ எரிெக்தி முகபமயின் சிறை்பு அறிக்பக 

 சரவ்ரதச எரிசக்தி முகலமயால் “2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர   சுழிய நிலல – 

உலகளாவிய ஆற்றல் துலறக்கான ணசயல்திட்டம்” ('Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global 

Energy Sector') எனும் ஒரு அறிக்லகயானது ணவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர சுழிய நிலலலய எவ்வாறு அலடவது என்பதற்கான உலகின் 

முதல் விரிவான ஆய்வு அறிக்லக இதுவாகும். 

 நிலலயான மற்றும் மலிவான ஆற்றல் வழங்கீடுகலள உறுதி ணசய்தல், உலகளவில் 

ஆற்றலல ணபறும் வாய்ப்பிலன வழங்குதல் மற்றும் வலுவான ணபாருளாதார வளரச்ச்ிலய 

ணசயல்ணபறச ்ணசய்தல் ரபான்றவற்லற அந்த நிலல வழங்குவலத உறுதி ணசய்திடும்.  

 புலதபடிம எரிணபாருட்களுக்குப் பதிலாக சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்று ரபான்ற 

புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல்களினால் நிலறந்த தூய்லமயான, ணசயல்மிக்க மற்றும் 
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ணநகிழ்திறனுலடய ஆற்றல் ணபாருளாதாரத்திலன உருவாக்குவதற்கான ஒரு ணசலவு 

குலறந்த ணபாருளாதார ரீதியில் உற்பத்தித் திறன் மிகுந்த ஒரு ணசயல்திட்டத்லத இது 

முன்லவக்கிறது.  

 ரமலும் நிகர சுழிய நிலலலய அலடவதில் உயிரி ஆற்றல், காரப்ன் உமிழ்லவக் 

லகப்பற்றுதல் மற்றும் ணசயல்பாட்டு மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் பங்கு ரபான்ற முக்கிய 

நிசச்யமற்ற நிலலலமகலளயும் இந்த அறிக்லக ஆய்வு ணசய்துள்ளது.  

 

 

உள்நாட்டு இடை்சையரவ்ு குறித்த உலகளாவிய அறிக்பக – 2021   

 2021 ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டு இடப்ணபயரவ்ு குறித்த உலகளாவிய அறிக்லகயிலன 

உள்நாட்டு இடப்ணபயரவ்ு கண்காணிப்பு லமயமானது ணவளியிட்டுள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் 40.5 மில்லியன் எண்ணிக்லகயில் புதிய உள்நாட்டு இடப்ணபயரவ்ுகள் 

நிகழ்ந்துள்ளதாக இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இதுரவ உயரந்்தபட்ச வருடாந்திர பதிவாகும். 

 இலவ உலகளவில் ரபரிடரக்ளாலும் வன்முலறகளாலும் தூண்டப்பட்டுள்ளன. 

 9.8 மில்லியன் இடம்ணபயரவ்ுகள் ரமாதல் மற்றும் வன்முலறகளால் தூண்டப் பட்டலவ 

ஆகும்.  

 கடந்த ஆண்டில் ரபரிடரால் ஏற்பட்ட 30.7 மில்லியன் இடப்ணபயரவ்ுகளில் கிட்டதத்ட்ட 

அலனத்துரம வானிலல சாரந்்த நிகழ்வுகளால் தூண்டப்பட்டுள்ளன. 

 புயல்கள் மற்றும் ணவள்ளங்கள் ஆகியலவரய ணபரும்பாலான இடப்ணபயரவ்ுகளுக்கும் 

காரணமாக இருந்தன. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் ரம மாதத்தில் கிழக்கு இந்தியா மற்றும் வங்காள ரதசத்தில் 

கலரலயக் கடந்த அம்பன் புயலானது வங்காளரதசம், இந்தியா, பூடான் மற்றும் 

மியான்மர ் ஆகிய நாடுகள் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 5 மில்லியன் இடப்ணபயரவ்ுகலளத ்

தூண்டியுள்ளது. 

 

ைான்னி புல்சவளிகளில் சமய்ை்ைரக்ளுக்கான உரிபமக்கு சதசியை் ைசுபமத் 

தீரை்்ைாயம் ஆதரவு 

 சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பான்னி புல்ணவளிகளில் 2018 ஆம் ஆண்டு ரம 

மாதத்தில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிராக மல்தாரி சமூகத்தினர ்வழக்குத ்

ணதாடுதத்னர.் 

 6 மாதத்திற்குள் குஜராத்தின் பான்னி புல்ணவளிகளில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட அலனதத்ு 

ஆக்கிரமிப்புகலளயும் அகற்றுமாறு ரதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம் ஆலணயிட்டுள்ளது.  

 ரமலும் ஒரு மாதத்திற்குள் இதற்கான ணசயல்திட்டத்லதத் தயார ்ணசய்யுமாறும் இலணக் 

குழுவிற்கு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 

 2006 ஆம் ஆண்டு  வன உரிலமகள் சட்டத்தின் பிரிவு 3 என்ற பிரிவின் படி பான்னி 

புல்ணவளிப் பகுதிகளில் சமூகக் காடுகலளப் பாதுகாப்பதற்காக மல்தாரி 

சமூகத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிலமயானது ணதாடரந்்து ணசல்லுபடியாகும் 

எனவும் தீரப்்பாயம் ணதரிவித்துள்ளது.  

 மல்தாரி சமூகத்தினர ்இந்தியாவின் குஜராத் பகுதியில் வாழும் பழங்குடியின கால்நலட 

வளரப்்புச ்சமூகத்தினர ்ஆவர.் 

 மல்தாரி சமூகதத்ினர ்பான்னி வலக எருலமகலள வளரக்்கின்றனர.் 

 பான்னி எருலமகள் இந்தப் பகுதிலயப் பிறப்பிடமாகக் ணகாண்ட ஒரு உள்ளூர ் இனம் 

ஆகும் (endemic). 

 

ைாதுகாக்கை்ைட்ட சகாள் அறிக்பக 2020 

 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் உயிரிப் பல்லுயிரப்் ணபருக்க மாநாட்டில் 

உலக நாடுகள் ஏற்றுக் ணகாண்ட இலட்சிய இலக்குகலள அலடவதில் உலக நாடுகள் 

அலடந்த முன்ரனற்றதத்ிலனப் பற்றி பாதுகாக்கப்பட்ட ரகாள் அறிக்லக 2020 எனத ்

தலலயிடப்பட்ட ஒரு அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
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 இந்த அறிக்லகயானது உலகளாவிய ஒரு இலாப ரநாக்கமற்ற அலமப்பான ரதசிய 

புவியியல் சமூக அலமப்பின் உதவியுடன் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் சுற்றுசச்ூழல் 

திட்ட அலமப்பின் உலக வளங்காப்பு கண்காணிப்பு லமயம் மற்றும் சரவ்ரதச இயற்லகப் 

பாதுகாப்பு மன்றம் ஆகியவற்றால் ணவளியிடப்படுகிறது. 

 இது உலகம் முழுவதுமுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் வளங்காப்புப் பகுதிகளின் 

நிலலலய மதிப்பிடும் வலகயில் ஈராண்டிற்கு ஒருமுலற ணவளியாகும் அறிக்லக ஆகும்.  

 

ஒரு வருடம் முதல் ைத்தாண்டு காலம் வபரயிலான உலகளாவிய ைருவநிபல 

அறிக்பக 

 இந்த அறிக்லகயானது உலக வானிலல அலமப்பின் தலலலமயிலான Met Office எனும் 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்லதச ்ரசரந்்த அலமப்பினால் ணவளியிடப்பட்டதாகும். 

 இந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது படி 2021-2025 ஆகிய ஆண்டுகளுக்குள் 1.5oC ணவப்பநிலல 

என்ற உயரவ்ு வரம்பிலன உலகம் தற்காலிகமாக மிஞ்சும். 

 வருடாந்திர சராசரி உலக ணவப்பநிலலயானது ணதாழிற்துலற காலதத்ிற்கு முந்லதய 

ணவப்பநிலலக்கும் அதிகமான 1.5oC எனும் வரம்பிலன மிஞ்சுவதற்கு 40% வாய்ப்பு உள்ளது 

. 

 1.5oC என்பது பாரஸ்ீ பருவநிலல உடன்படிக்லகயின் படி ஒரு எசச்ரிக்லக வரம்பு ஆதாகும். 

 2021-2025 என்ற காலகட்டத்தில் ஏரதனும் ஒரு வருடமானது வரலாற்றிரலரய மிகவும் அதிக 

ணவப்பமானதாக இருப்பதற்கு 90% வாய்ப்பு உள்ளது. 

 வருடாந்திர சராசரி உலக ணவப்பநிலலயானது 2021-25 என்ற காலகட்டத்திற்குள் 

ணதாழில்துலற காலத்திற்கு முந்லதய ணவப்பநிலலலயவிட 1oC அதிக ணவப்பமாக 

இருக்கும். 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மின்னணுை் ைஞ்ொயத்து புரஷ்கர் விருது 2021 

 உத்தரப் பிரரதச அரசானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மின்னணுப் பஞ்சாயத்து (இ-

பஞ்சாயதத்ு) புரே்கர ்விருதிலன ணவன்றுள்ளது. 

 இதலனயடுதத்ு அசாம் மற்றும் சத்தீஸ்கர ்ஆகியலவ இரண்டாமிடதத்ில் உள்ளன. 

 ஒடிசா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியலவ மூன்றாமிடதத்ில் உள்ளன. 

 ஒவ்ணவாரு வருடமும் கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் அதிகளவில் தகவல் 

ணதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுதத் வழிவலக ணசய்யும் மாநிலங்களுக்கு மதத்ிய கிராமப் 

பஞ்சாயதத்ு அலமசச்கம் இந்த விருதுகலள வழங்குகிறது. 

 

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


                   
 

130 
 

சமகாலயாவில் செௌசராசைாட்ஸ் படசனாெரின் எலும்புகள் 

 

 இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு லமயத்தின் அறிவியலாளரக்ள் சமீபத்தில் ணசௌரராரபாட்ஸ் 

(ணதான்மா) லடரனாசரக்ளின் (Sauropod dinosaurs) எலும்புகளுலடய புலத படிமங்கலளக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இலவ 100 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயானலவ. 

 இந்த லடரனாசர ் எலும்புகள் ரமகாலயாவின் ரமற்கு காசி மலலக்குன்றுகள் 

மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்தப் பகுதியில் ணசௌரராரபாட்ஸ் லடரனாசரக்ள் இருந்ததற்கான புலத படிமங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப் படுவது இதுரவ முதல் முலறயாகும்.   

 

அொமில் நிலநடுக்கம் 

 அசாமின் ரசானிதப்ூர ் பகுதியில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு 

அசாதாரணமான நிலவியல் அலமப்ரப (lineament) முக்கியக் காரணமாகும்.   

 இந்தப் பகுதியில் கீழ்க்காணும் காரணங்களால் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதாக 

இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு லமயம் (GSI – Geological Suvey of India) கூறுகிறது. 

o அதண்தரர்கத் பிளவின் கிழக்கு – ரமற்கு ரபாக்கு 

o ரகாபிளி பிளவின் வடரமற்கு – ணதன்கிழக்கு ரபாக்கு 

o வடக்கு-ற்கு ரபாக்கில் அலமந்த நிலவியல் அலமப்பு 

 அசாமில் ஏற்பட்ட சமீபதத்ிய நிலநடுக்கதத்ிற்கு இந்த நிலவியல் அலமப்ரப முக்கிய 

காரணம் என்று GSI (Geological Survey of India) கூறியுள்ளது.  

 இது  நிலப்பரப்பில் ரநராக அலமந்த ஒரு நில வடிவாகும் (புலப்படக் கூடிய வரி (அ) நீண்ட 

விரிசல் (அ) நீளமான புலப்படக் கூடிய பள்ளம் ரபான்றதாகும்). 

 முகடுகளும் பள்ளங்களும் கூட இத்தலகய நிலவியல் வடிவலமப்புகலள (Lineament) 

குறிக்கின்றன. 
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கிபளசைாசெட்டு மருந்துகளுக்கு தபட – சதலுங்கானா   

 ணதலுங்கானா மாநில அரசானது சமீபதத்ில் கிலளரபாரசட்டின் பயன்பாட்டிற்குத் தலட 

விதத்ுள்ளது. 

 கிலளரபாரசட்டு என்பது பருதத்ி பயிரிடப்படும் நிலங்களில்  வளரும் கலளகலள 

நீக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சரச்ல்சக்குரிய கலளக் ணகால்லியாகும். 

 புற்றுரநாலய உண்டாக்கக் கூடியது என்பதால் கிலளரபாரசட்டுகலளப் 

பயன்படுதத்ுவதற்கு தலட விதிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 ரமலும் HTBt பருதத்ிமை சட்டவிகராதைான முமறயில் பயிரிடுவமதத் தடுப்பதற்காகவுை் 

இதற்கு தமட விதிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 கிலளரபாரசட்டு மருந்தானது இலலகளின் மூலம் உறிஞ்சப் படுகின்றன. 

 இமவ கவரக்ளால் குமறந்த அளவிகலகை உறிஞ்சப் படுகின்றன. 

 2015 ஆை் ஆண்டில் உலக சுகாதார அமைப்பானது கிமளகபாகசட்டு ைருந்துகமள 

“ைனிதரக்ளில் புற்றுகநாமை உண்டாக்கக் கூடுை் ைருந்துகள்” எனுை் 2A பிரிவின் கீழ் 

வமகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 

 

வனத் தடாகங்கள் (குளங்கள்) – இமாெெ்லை் பிரசதெம் 

 இமாசச்லப் பிரரதச அரசானது “வனத் தடாகங்கலள” (Forest Ponds) உருவாக்கி வருகிறது. 

 இலவ நிலதத்டி நீர ் குலறவலதத் தடுப்பதற்காகவும் மலழநீலரச ் ரசமிப்பதற்காகவும் 

உருவாக்கப் படுகின்றன.  
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 அந்த மாநில அரசானது பரவ்த் தாரா எனும் திட்டதத்ின் கீழ் வனத் துலறயின் உதவியுடன் 

நீரவ்ள ஆதாரங்கலள மீளச ் ணசய்வதற்கும் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளப் 

புதுப்பிப்பதற்குமான பணிகலளத் ணதாடங்கியுள்ளது. 

 பரவ்த் தாரா என்ற திட்டமானது நீரந்ிலலகலள நீண்ட காலங்களுக்கு வற்றாமல் 

தடுப்பதன் மூலம் நீரம்ட்டத்லத உயரத்த்ுவலத ரநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது. 

 

ஹர ்கர்  ல் – புதுெச்ெரி   

 ஒவ்ணவாரு கிராமப்புற வீடுகளுக்கும் குடிநீரக்் குழாய் இலணப்பிலன ஏற்படுதத்ியதன் 

மூலம் புதுசர்சரியானது “ைர ்கர ்ஜல்” ஒன்றியப் பிரரதசமாக உருணவடுதத்ுள்ளது.  

 ரகாவா, ணதலுங்கானா மற்றும் அந்தமான் & நிக்ரகாபர ் தீவுகள் ஆகியவற்லறயடுத்து 

ஒவ்ணவாரு கிராமப்புற வீடுகளுக்கும் குடிநீரக்் குழாய் வசதிலய ஏற்படுதத்ி தந்த 

நான்காவது மாநிலம்/ஒன்றியப் பிரரதசம் புதுசர்சரியாகும். 

 ைர ்கர ்ஜல் என்பது ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு திட்டமாகும். 

 

 

மிஷன் ஹவுஸ்லா   

 உத்தரகாண்ட் காவல் துலறயானது “மிேன் ைவுஸ்லா” எனப்படும் ஒரு இயக்கத்லத 

ணதாடங்கியுள்ளது. 

 ரகாவிட்-19 ணதாற்றினால் பாதிதத் ரநாயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன், படுக்லககள் மற்றும் 

பிளாஸ்மா ஆகியவற்லறப் ணபற உதவுவரத இதன் ரநாக்கமாகும். 

 இதன் ஒரு பகுதியாக ரரேன் ணபாருட்கலளப் ணபறுதல், அவசர ஊரத்ிச ் ரசலவலய 

ஏற்பாடு ணசய்தல் மற்றும் இறந்தவரக்ளின் உடல்கலளத் தகனம் ணசய்தல் ரபான்றவற்றில் 

காவல் துலறயானது ணபாது மக்களுக்கு உதவி ணசய்யும். 
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குரங்குகளின் கணக்சகடுை்பு – ஹரியானா   

 இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனமானது சமீபதத்ில் ைரியானா மாநிலத்தில் “குரங்குகள் 

கணக்ணகடுப்பிலன” ரமற்ணகாண்டது. 

 இந்தக் கணக்ணகடுப்பானது ைரியானா மாநிலத்தினுலடய 2021 ஆம் ஆண்டின் 

வனவிலங்குக் கணக்ணகடுப்பின் ஓர ்அங்கமாகும். 

 இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனமானது உள்ளூர ் மக்கலள இந்தக் கணக்ணகடுப்பில் 

பங்ரகற்க அலழப்பு விடுத்தது, இந்த கணக்ணகடுப்பின் தனிதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு 

அம்சமாகும். 

 சுமார ்600 ரபர ்மூன்று நாட்களில் 6000 குரங்குகலளக் கண்டனர.் 

 இந்தக் கணக்ணகடுப்பானது முதல்முலறயாக ‘Wildlife Census Haryana’  எனப்படும் ஒரு 

ணசயலிலயப் பயன்படுதத்ி ரமற்ணகாள்ளப்பட்டது. 

 இந்தச ்ணசயலியானது இந்திய வனவிலங்கு ஆலணயதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

  

மகாராஷ்டிரா மிஷன் ஆக்சி ன் திட்டம் 

 மகாராே்டிரா மாநில அரசானது சமீபதத்ில் “மகாராே்டிரா மிேன் ஆக்சிஜன்” என்ற 

திட்டதல்தத் ணதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், மாநிலத்தின் தினசரி ஆக்சிஜன் உற்பத்தி அளவானது 3000 

டன்களாக உயரத்த்ப் படும்.  

 இத்திட்டதத்ிற்காக மாநில அரசானது 200 ரகாடி ரூபாயிலன ஒதுக்கியுள்ளது.  

 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி அலகுகளாக ணசயல்பட விரும்பும் தனியார ் நிறுவனங்களுக்குச ்

சிறப்பு சலுலககலள இது வழங்கும். 

 ஒரு நாலளக்கு 2,300 ணமட்ரிக் டன் அளவு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ணசய்வது எனும் குறுகிய கால 

இலக்கானது அடுத்த ஆறு மாதங்களில் நிலறரவற்றப்படும்.  

 

COVAX வெதி – ைஞ்ொை்   

 ரகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்து வழங்கீடுகலள அதிகரிக்கும் ணபாருட்டு COVAX என்ற வசதியில் 

இலணவதாக பஞ்சாப் அரசானது சமீபதத்ில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 COVAX வசதியானது தற்ரபாது வலரயில் ரதசிய அளவில் மட்டுரம ணசயல்பட்டு வருகிறது. 

 தடுப்பூசி ணதாடரப்ான ரதசியவாதத்லதத்  தடுப்பதற்காக COVAX ணசயல்படுகிறது. 

 இது குலறந்த மற்றும் அதிக வருமானமுலடய நாடுகளுக்கும் ரகாவிட்-19 தடுப்பு 

மருந்துகள் ணசன்றலடவலத உறுதி ணசய்திடுவலத ஒரு ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு 

ணசயல்படுகிறது.  

 எனினும் இந்த வசதியில் ஒரு மாநிலமானது இலணய முடியுமா என்பது பற்றிய 

ணதளிவான தகவல் இல்லல.  
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கருை்புை் பூஞ்பெ சநாய் – ஹரியானா   

 ைரியானாவின் சுகாதாரத் துலற அலமசச்ரான அனில் விஜ் அவரக்ள் கருப்புப் பூஞ்லச 

ரநாயானது ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட ரநாயாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தார.் 

 இந்த ரநாயானது கண்டறியப் பட்டால் மருதத்ுவரக்ள் சம்பந்தப் பட்ட தலலலம மருத்துவ 

அதிகாரியிடம் ணதரிவிக்க ரவண்டும். 

 அறிவிக்கப்பட்ட ரநாய்களாவன அறிவிக்கப்பட ரவண்டிய ரநாய்கள் எனவும் அலழக்கப் 

படுகின்றன.  

 இதன் ணபாருள் இது மாதிரியான ரநாய்கள் ஏற்பட்டால் சட்டப்படி அரசிடம் ணதரிவிக்க 

ரவண்டும் என்பதாகும். 

கருப்புப் பூஞ்ரெ 

 ரகாவிட்-19 ணதாற்றானது சில ரநாயாளிகளின் உடலில் மியூரகாரல்மரகாசிஸ் (அ) 

கருப்புப் பூஞ்லச என்ற ஒரு ணதாற்றிலனத் தூண்டியுள்ளது. 

 மியூரகாரல்மரகாசிஸ் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் காணப்படும் மியூரகாரல்மணசடிஸ்ஸ் 

எனப்படும் பூஞ்லசகளால் உண்டாக்கப்படும் தீவிரமான அரத சமயம் அரிதான ஒரு 

பூஞ்லசத் ணதாற்றாகும். 

 இது முன்கூட்டிரய கண்டறியப்பட்டால் கண்பாரல்வ இழப்பு, மூக்கு (அ) தாலடயில் 

ஏற்படும் பாதிப்பு ரபான்றவற்லறயும் மூலள பாதிப்பலடவதால் ஏற்படும் 50% 

உயிரிழப்பிலனயும் தடுக்க இயலும். 

 இது முக்கியமாக உடல்நலக் குலறபாடு உள்ளவரக்ள் (அ) கிருமிகலளயும் ரநாய்கலளயும் 

எதிரத்்திட ரவண்டி உடலின் திறலனக் குலறக்கும் வலகயிலான மருந்துகலள 

உட்ணகாள்பவரக்ள் ரபான்ரறாலரத் தாக்குகிறது.  

 

முதலாவது சவளாண் சைாருள் ஏற்றுமதி வெதி வழங்கும் பமயம் 

 மகாராே்டிரா வரத்த்கத் ணதாழில்துலற மற்றும் ரவளாண் மன்றம் மற்றும் ரதசிய 

ரவளாண் மற்றும் ஊரக வளரச்ச்ி வங்கி (NABARD - National Bank for Agriculture and Rural 

Development) ஆகியலவ இலணந்து முதலாவது ரவளாண் ணபாருள் ஏற்றுமதி வசதி 

வழங்கும் லமயதத்ிலனத் ணதாடங்கியுள்ளன. 

 மகாராே்டிர மாநிலத்தின் ரவளாண் மற்றும் உணவுப் ணபாருட்களின் உற்பத்திலய 

அதிகரிப்பதில் இந்த லமயமானது உறுதுலணயாக ணசயல்படும். 

 மகாராே்டிரா மாநிலமானது, 

o அதிகளவில் ணவங்காயம் உற்பதத்ி ணசய்யும் மாநிலங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது. 

o முன்னணி பருப்பு உற்பத்தி மாநிலமாக திகழ்கிறது. 

o ரமாட்டா தானிய (coarse cereals) உற்பதத்ியில் இரண்டாமிடதத்ிலும் 

o ரசாயா பருப்பு, கரும்பு மற்றும் பருத்தி ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் இரண்டாவது 

இடதத்ிலும் 

o சூரியகாந்தி உற்பத்தியில் மூன்றாமிடதத்ிலும் உள்ளது.  
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ெட்டசமலபவ – சமற்கு வங்காளம் 

 ரமற்கு வங்காள அரசானது சட்டமன்ற ரமலலவலய (விதான் பரிசத)் அலமக்க உள்ளது. 

 சட்டமன்ற ரமலலவலய நிறுவுவதற்கு சட்டமன்ற கீழலவயில் அதற்கான 

மரசாதாவிலனத் தாக்கல் ணசய்து அதற்கு ஆளுநரிடமிருந்து ஒப்புதல் ணபற ரவண்டும். 

 ரமற்கு வங்காளதத்ில் 1969 ஆம் ஆண்டு வலர ரமலலவயானது நலடமுலறயில் இருந்தது.  

 அரசியலலமப்புச ் சட்டத்தின் 169வது சட்டப்பிரிவின் கீழ், ஒரு மாநிலதத்ின் சட்டமன்ற 

கீழலவயானது அங்கு சட்ட ரமலலவலய அலமப்பதற்காகரவா (அ) நீக்குவதற்காகரவா 

ஒரு தீரம்ானத்திலனச ் சிறப்புப் ணபரும்பான்லமயுடன் நிலறரவற்றியது என்றால் அந்த 

மாநிலதத்ில் ரமலலவலய அலமக்கரவா (அ) நீக்கரவா ரவண்டி ஒரு சட்டத்திலனப் 

பாராளுமன்றம் இயற்றலாம்.  

 

சுகாதாரம் மற்றும் ஆசராக்கிய நல பமயங்கபள நிறுவுவதில் கர்நாடகா முதலிடம் 

 சுகாதாரம் மற்றும் ஆரராக்கிய நல லமயங்கலள நிறுவுவதில் முதலிடத்திலனப் ணபற்று 

சிறந்த மாநிலமாக கரந்ாடகா உருணவடுதத்ுள்ளது. 

 ஆயுே்மான் பாரத் திட்டதத்ின் கீழ், கிராமப்புறங்களில் விரிவான ஆரம்ப சுகாதார 

ரசலவகலள இது வழங்க உள்ளது. 

 2,263 துலண சுகாதார மற்றும் ஆரராக்கிய நல லமயங்கலள அலமக்குமாறு மத்திய அரசு 

இலக்கு நிரண்யிதத்ிருப்பதாக அம்மாநில அரசு கூறியுள்ளது.  

 மாரச் ்31 ஆம் ரததி வலர இந்த மாநிலதத்ில் 3,300 லமயங்கள் ரமம்படுதத்ப் பட்டு உள்ளன.  

 இது நிரண்யிக்கப்பட்ட இலக்லகவிட 146 சதவீதம் அதிகமாகும். 

  

சைாலிவுறு நகரங்கள் திட்டம் –  ாரக்்கண்ட்   

 ணபாலிவுறு நகரங்கள் எனப்படும் ஸ்மாரட்் சிட்டி திட்டங்கலள அமல்படுத்தும் 

ணசயல்முலறயில் ஜாரக்்கண்ட் மாநிலமானது முதலிடத்திற்கு முன்ரனறியுள்ளது. 

 மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர விவகார அலமசச்கம் ணவளியிட்ட சமீபத்திய தர 

வரிலசயின் படி இது கூறப் பட்டுள்ளது.  

 அரத சமயம் நூறு நகரங்களில் ரமற்ணகாள்ளப்பட்டு வரும் ஸ்மாரட்் சிட்டி திட்டங்களின் 

முன்ரனற்ற நிலலயில் ஜாரக்்கண்ட் மாநிலதத்ின் தலலநகரான ராஞ்சி 12வது இடதத்ிற்கு 

நகரந்்துள்ளது.  

  

ஆயுஷ்மான் ைாரத் – பிரதான் மந்திரி  ன் ஆசராக்கிய சயா னா ஆசராக்யஸ்ரீ 

 ஆய்ே்மான் பாரத் – பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரராக்கிய ரயாஜனா திட்டத்திலன 

உடனடியாக அமல்படுதத் ரவண்டி ரதசிய சுகாதார வாரியமானது ணதலுங்கானா 

அரசுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்லத ரமற்ணகாண்டுள்ளது.  

 ணதலுங்கானா அரசானது ஆயுே்மான் பாரத் திட்டத்திலன ‘ஆரராக்யஸ்ரீ’ எனும் தனது 

மாநிலத் திட்டத்துடன் இலணத்துக் ணகாண்டுள்ளது.  

 அந்த இலணக்கப்பட்ட திட்டத்தின் புதிய ணபயர ்ஆயுே்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் 

ஆரராக்ய ரயாஜனா ஆரராக்யஸ்ரீ என்பதாகும்.  
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 ஆயுே்மான் பாரத் திட்டத்லதத் ணதலுங்கானா அரசு அமல்படுத்துவரதாடுச ் ரசரத்த்ு 

தற்ரபாது 33 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதசங்கள் இந்த திட்டத்லத 

அமல்படுத்துகின்றன.  

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ளப் பயனாளிகளுக்கு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் 

நிலல மருதத்ுவ வசதிகலளப் ணபறுவதற்காக ரவண்டி ஒரு குடும்பதத்ிற்கு ஆண்டு 

ஒன்றுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வலர இலவச சுகாதார நல ரசலவ வழங்கப்படும். 

 தனது பிரத்திரயக திட்டத்லதக் ணகாண்டிருக்கும் காரணத்தினால் ரமற்கு வங்க 

மாநிலமானது இதத்ிட்டத்லத நிலறரவற்றுவதில்லல. 

 

சகாவிட்-19 ெம்ைந்தை்ைட்ட மருத்துவை் சைாருட்கள் மீதான GST வரிகபளத் திரும்ைெ ்

செலுத்துதல் 

 ைரியானா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் அம்மாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட மருதத்ுவப் 

ணபாருட்களுக்குச ் ணசலுத்தப்பட்ட சரக்கு மற்றும் ரசலவ வரிகலளத் திரும்பச ்

ணசலுத்துவதாக அறிவிதத் முதல் மாநிலங்களாக திகழ்கின்றன. 

 ஆக்சிஜன் ணசறிவூட்டிகள், ணசயற்லக சுவாசக் கருவிகள் மற்றும் மருந்துகள் உள்ளிட்ட 

மருத்துவ வழங்கீட்டுப் ணபாருட்கள் அந்த மாநில அரசுகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப் 

படும். 

 ைரியானா மாநிலதத்ில் ஜுன் 30 வலரயிலும் குஜராத் மாநிலதத்ில் ஜூலல 31 

வலரயிலும் இந்தத் தள்ளுபடியானது ணசல்லுபடியாகும்.  

 

வத்ெல்ய சயா னா 

 உத்தரகாண்ட் மாநில முதல்வரான தீரத் சிங் ராவத் அவரக்ள் முதலலமசச்ர ் வதச்ல்ய 

ரயாஜனா எனும் திட்டத்லத  அறிவிதத்ார.்  

 இது ரகாவிட் – 19 ணதாற்றினால் ணபற்ரறாலர இழந்த ஆதரவற்ற குழந்லதகளுக்கான 

திட்டமாகும்.  

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், அக்குழந்லதகளின் 21வது வயது  வலர அவரக்ளின் பராமரிப்பு, 

கல்வி மற்றும் ரவலல வாய்ப்பிற்கான பயிற்சி ரபான்றவற்றிற்கான ணசலவுகலள  அரரச 

ஏற்கும்.  

 இது ரபான்ற ஆதரவற்ற குழந்லதகளுக்கு மாதத்திற்கு 3000 ரூபாய் ணதாலகயானது  

பராமரிப்பிற்கான ணகாடுப்பனவாக வழங்கப்படும் எனவும் அம்மாநில முதல்வர ்

அறிவித்தார.்  

 

ஆை்பிரிக்க ஊதா நிறை்பூெ ்செடி – மிசொரம்   

 ரபாபாலிலுள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது “ஆப்பிரிக்க 

ஊதா நிறப்பூசண்சடி” (African Violet) எனும் புதிய ஒரு தாவர இனத்திலனக் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

 இது மிரசாரத்தின் சில பகுதிகளிலும் அதலன ஒட்டியுள்ள மியான்மரின் சில 

பகுதிகளிலும் காணப் படுகிறது. 
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 ரபாபாலின் இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது இந்தப் புதிய 

இனதத்ிலன “டிடிரமாகாரட்ஸ் விக்கிஃபுன்கிரய” (Didymocarpus Vickifunkiae) என 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 இலவ “அருகி வரும் இனங்களாக” (endangered species) கருதப்படுகின்றன. 

 

 

புல்வாய் மான் – ஒடிொ   

 கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் ஒடிசாவின் புல்வாய் மான்களின் (Blackbuck) எண்ணிக்லக  

இரட்டிப்பாகியுள்ளது.  

 இந்த தகவல் தலலலம வன வளங்காப்பாளர ் (வனவிலங்கு) ணவளியிட்ட சமீபத்திய 

கணக்ணகடுப்பின் படி கூறப்பட்டுள்ளது.  

 இவ்வலக மான்கள் ஒடிசாவின் ணதற்குப் பகுதியிலுள்ள கஞ்சம் மாவட்டதத்ில் மட்டுரம 

காணப்படுகின்றன. 

 சிவப்பு தரவுப் புதத்கத்தில் ‘எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய’ இனமாக இது ரசரக்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஒடிசா மற்றும் கஞ்சம் பகுதியில் இவ்வலக மான் ஆனது குருே் நே்ரா ம்ருகா (Krushnasara 

Mruga) என அறியப் படுகிறது.  
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பிரைலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

Where abouts – ஜீம்ைா லஹிரி 

 புகழ்ணபற்ற அணமரிக்க நூலாசிரியரான ஜீம்பா லஹிரி “Where abouts” என தலலப்பிடப் 

பட்ட தனது புதிய புலனக் கலதயிலன ணவளியிட்டுள்ளார.் 

 இப்புத்தகம் “Ias Dove Mi Trovo” எனப்படும் ஒரு இத்தாலிய புலனக்கலதயின் ஆங்கில 

ணமாழிப் ணபயரப்்பாகும். 

 அந்தப் புதத்கமும் ஜீம்பா லஹிரி எழுதிய  புதத்கரம ஆகும். 

 இப்புத்தகம் 2018 ஆம் ஆண்டில் ணவளியானது. 

 

 

ஆஸ்கார் விருது 2021 

 93வது அகாணடமி விருது வழங்கும் விழா ஏப்ரல் 25 அன்று நலடணபற்றது. 

 இவ்விழாவானது லாஸ் ஏஞ்ணசல்சிலிலுள்ள டால்பி திலரயரங்கம் மற்றும் யுனியன் 

ஸ்ரடசன் ஆகிய இரு இடங்களிலிருந்து ஒளிப்பரப்பப் பட்டது.  

 ணநாரமட்லாண்ட் படமானது சிறந்தத் திலரப்படம், சிறந்த இயக்குநர ் (ரசாலி சாரவா, 

ணநாரமட்லாண்ட் – ணவற்றியாளர)்  மற்றும் சிறந்த நடிலக (ணமக்டாரம்ண்ட்) 

ஆகியவற்றிற்காக ஆஸ்கார ்விருதுகலள குவித்துள்ளது. 

 “The Father” (தி ஃபாதர)் என்ற திலரப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகர ் விருதிலன அந்ரதானி 

ைாப்கின்ஸ் ணபற்று உள்ளார.் 

 ஒளிப்பதிவு மற்றும் திலரப்பட வடிவலமப்பிற்காக ரடவிட் பிஞ்ணசரச்ின் “ரமங்க்” (Mank)  

என்ற திலரப்படம் ஆஸ்கார ்விருதிலன ணவன்றது.  
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பமக்சகல் சகாலின்ஸ் மபறவு   

 நிலவுக்கு அனுப்பப் பட்ட அப்பல்ரலா 11 திட்டதத்ிற்கு விண்கல வீரராக (Pilot) இருந்து வழி 

நடத்திய அணமரிக்க விண்ணவளி வீரரான லமக்ரகல் ரகாலின்ஸ் சமீபத்தில் காலமானார.்  

 இவர ்தனது 90வது வயதில் உயிரிழந்தார.் 

 1969 ஆம் ஆண்டில் மூன்று வீரரக்ளுடன் அனுப்பப் பட்ட அப்பல்ரலா 11 திட்டத்தில் அந்த 

விண்கலதத்ுடன் இலணக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாட்டுப் ணபட்டகதத்ிலன (Module) இயக்கிட 

ரகாலின்ஸ் அனுப்பப் பட்ட ரநரதத்ில்,  நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் புே் ஆல்ட்ரின் ஆகிய இரு 

விண்ணவளி வீரரக்ளும் நிலவில் நடந்த முதல் மனிதரக்ள் எனும் ணபருலமலயப் ணபற்றனர.்  

 மற்ற இரு வீரரக்ளும் திரும்பி வரும் வலர ரகாலின்ஸ் அந்தக் கட்டுப்பாட்டுப் 

ணபட்டகத்தினுள்ரளரய 21 மணி ரநரம் தனியாக இருந்தார.்  

 லமக்ரகல் எழுதிய சுயசரிலத “Carrying The Fire” என்பதாகும்.  

 

 

சொலி  ஹாங்கீர் சொராை்ஜி மபறவு   

 மூதத் வழக்குலரஞரும் முன்னாள் இந்திய அரசுத் தலலலம வழக்குலரஞருமான ரசாலி 

ஜைாங்கீர ்ணசாராப்ஜி சமீபத்தில் காலமானார.் 

 அவர ் இந்திய அரசுத் தலலலம வழக்குலரஞராக 1989 முதல் 1990 வலரயிலான 

காலதத்ிலும் மீண்டும் 1998 முதல் 2004 வலரயிலான காலத்திலும் பணியாற்றினார.் 

 இவர ்பத்மவிபூசன் விருது (2002) ணபற்றவராவார.் 

 இவர ்தனது 91வது வயதில் உயிரிழந்தார.்   
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“Order of Rising Sun” விருது 

 ஜப்பானிய அரசு சமீபதத்ில் ணபங்களூருலவச ் ரசரந்்த ஜப்பானிய ணமாழி ஆசிரியரான 

சியாமளா கரணே் அவரக்ளுக்கு “Order of Rising Sun” (உதிக்கும் சூரியனின் ஆலண) என்ற 

விருதிலன வழங்கியது.  

 ஜப்பானியக் கலாசச்ார ரமம்பாடு, சரவ்ரதச உறவுகளில் சாதலன, அவரக்ள் துலறயின் 

முன்ரனற்றம், மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வளங்காப்பு ரபான்றவற்றில் மகதத்ான பணி 

ஆற்றியவரக்ளுக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.  

 இந்த விருது ஜப்பானிய அரசால் வழங்கப்படும் மூன்றாவது உயரிய விருதாகும்.   

 

குரு சதக் ைகதூரின் 400வது பிரகாஷ் பூரை் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 01 அன்று இந்தியா குரு ரதக் பகதூரின் 400வது பிரகாே் பூரப் 

தினதத்ிலனக் ணகாண்டாடியது. 

 இவர ்9வது சீக்கிய மத குரு ஆவார.் 

 இவர ்1621 ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாபிலுள்ள அமிரத்சரசில் பிறந்தார.் 

 

 இவர ்குரு ைரர்காபிந்த் சிங்கின் இலளய மகனாவார.் 

 இவர ் 115 பாடல்கலள எழுதியுள்ளார,் அலவ குரு கிரந்த் சாகிப்பில் ரசரக்்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 ஔரங்கசீப்பின் ஆலணயின்படி குருரதக் பகதூருக்கு மரண தண்டலன விதிக்கப் பட்டது. 

 குரு ரதக் பகதூருக்கு குருதத்ுவாரா சிே் கஞ்ச ் சாகிப் (Gurudwara Sis Ganj Sahib) எனும் 

இடதத்ில் மரண தண்டலன நிலறரவற்றப்பட்டது.  

 குருரதக் பகதூரின் உடல் குருதத்ுவாரா ரக்கப் கஞ்ச ் சாகிப் (Gurudwara Rakab Ganj Sahib) 

எனும் இடத்தில் தகனம் ணசய்யப்பட்டது. 

 இவரது தியாகமானது ‘குரு ரதக் பகதூரின் சாஹீதி திவஸ்’ (Shaheedi Divas of Guru Tegh 

Bahadur) என நிலனவு கூறப்படுகிறது.  

 இது ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்24 ஆம் ரததி அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 

நீதிைதி பிரஃபுல்லா ெந்திர ைந்த்   

 ரதசிய மனித உரிலமகள் ஆலணயதத்ின் உறுப்பினரான நீதிபதி (ஓய்வு) பிரஃபுல்லா 

சந்திரா பந்த் அவரக்ள், ஏப்ரல் 25 ஆம் ரததி முதல் அந்த ஆலணயத்தின் ணசயல் அல்லது 

இலடக்கால தலலவராக ணசயல்படுவதற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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 உசச்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதியான பந்த ் அவரக்ள் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 

அன்று ரதசிய மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் உறுப்பினராக நியமிக்கப் பட்டார.் 

 இந்த ஆலணயதத்ின் தலலவர ்ணபாறுப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 ஆம் நாளன்று 

முன்னாள் இந்தியத் தலலலம நீதிபதி H.L. ததத்ுவின் பதவிக் காலம் முடிந்ததிலிருந்து 

காலியாகரவ இருந்தது.  

 

ெந்த்சரா சதாமர ்

 “சூட்டர ் தாதி” (Shooter Dadi) என்ற புலனப் ணபயரராடு அலழக்கப்படும் துப்பாக்கி சுடும் 

வீரரான சந்த்ரரா ரதாமர ்தனது 89வது வயதில் உயிரிழந்தார.்  

 ரதாமர ்துப்பாக்கிலய முதன்முலறயாக லகயிணலடுதத் ரபாது அவருக்கு வயது 60க்கும் 

ரமலாகும், ஆனால் அதன் பிறகு அவர ்மூத்த வீரரக்ளுக்கான பல ரதசியப் ரபாட்டிகளில் 

ணவற்றி ணபற்றார.் 

 விருது ணபற்ற பாலிவுட் திலரப்படமான “சாந்த் கி ஆன்ங்” எனும் திலரப்படமானது, 

துப்பாக்கிலயக் ணகாண்டு துல்லியமாகச ்சுடும் சந்த்ரரா ரதாமர ்மற்றும் பிரகாசி ரதாமர ்

ஆகிய வீரரக்ளின் வாழ்க்லக வரலாற்றின் அடிப்பலடயில் உருவானதாகும். 

 

 

யுசனஸ்சகா உலகை் ைத்திரிக்பகெ ்சுதந்திர விருது 2021 

 மரியா ரரசா என்பவர ் 2021 ஆம் ஆண்டின் யுணனஸ்ரகா/குயிலரர்மா காரனா உலகப் 

பத்திரிக்லகச ்சுதந்திர விருதிற்காகத் ரதரவ்ு ணசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 யுணனஸ்ரகாவின் கூற்றுப்படி, 25,000 டாலர ் மதிப்பிலான இந்த விருதானது “குறிப்பாக 

ஆபத்தானத் தருணங்களில் பத்திரிக்லகச ் சுதந்திரத்லதப் பாதுகாக்கவும் அதலன 

ரமம்படுத்தவும் ஆற்றிய மகதத்ானப் பங்களிப்பிலன அங்கீகரிப்பதற்காக” வழங்கப் 

படுகிறது.  

 இந்த விருதிற்கு ணகாலம்பியப் பதத்ிரிக்லகயாளரான குயிலரர்மா காரனா ஐசாசா 

(Guillermo Cano Isaza) என்பவரின் நிலனவாக இவ்வாறு ணபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

V. கல்யாணம் காலமானார ்

 மகாத்மா காந்தியின் தனிச ்ணசயலராக (personal secretary) இருந்த V. கல்யாணம் சமீபதத்ில் 

காலமானார.்  
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 1944 ஆம் ஆண்டு முதல் 1948 ஆம் ஆண்டு வலர இவர ் மகாத்மா காந்தியின் தனிச ்

ணசயலராக இருந்துள்ளார.் 

 காந்திஜி எழுதிய கடிதங்கலளயும், அவருலடய லகணயாப்பமுலடய காரசாலலலயயும், 

காந்திஜியுடன் ணதாடரப்ுலடய இதர இலக்கிய நூல்கலளயும் கல்யாணம் பாதுகாதத்ு 

லவத்திருந்தார.் 

 இவர ் வங்காளம், இந்தி, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய ணமாழிகளில் கற்றுக் 

ரதரந்்தவராவார.் 

 இவர ்மகாத்மா காந்தியின் தீவிரமான ணதாண்டராவார.்  

 இவர ்1960களில் இராஜாஜியுடனும் ணதாடரப்ில் இருந்தார.்  

 

 

அரப்லன் ைெத்் குசளாைல் விஷன் விருது 2021 

 ஜம்மு & காே்மீர ் உயரநீ்திமன்றதத்ின் முன்னாள் தலலலம நீதிபதியான கீதா மிட்டல் 

அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அரல்லன் பசத் ் குரளாபல் விேன் விருதிலனப் ணபற 

ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்ட இருவருள் ஒருவராக அறிவிக்கப் பட்டு உள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 07 ஆம் நாளன்று நலடணபற்ற இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற 

நலடணபறும் IAWJ (International Association of Women Judges) என்ற மாநாட்டின் காணணாலி 

மூலமான துவக்க விழாவின் ரபாது இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டு உள்ளது.  

 இவர ் இந்த விருதிலன ணமக்சிரகாலவச ் ரசரந்்த மாரக்ரீட்டா லூனா ரரமாசுடன் 

இலணந்து ணபறுகிறார.் 
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 சரவ்ரதச ணபண் நீதிபதிகள் கூட்டலமப்பானது (Internation Association of Women Judges - IAWJ) 

2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருதிலன உருவாக்கியது.  

 நீதிபதி மிட்டல் அவரக்ள் இந்த விருதிலனப் ணபறும் முதல் இந்திய நீதிபதி ஆவார.்  

 நீதிமன்றங்களின் அமரவ்ு / ஓய்வு ணபற்ற நீதிபதிகள், IAWJ அலமப்பிற்கு ஆற்றியப் 

பங்களிப்பிற்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

டாக்டர ்பிலிை்சைாஸ் மார ்கிபரஸ்சடாம் காலமானார ்

 

 ரகரளாவில் உள்ள மலங்கராவின் மார ் ரதாமா சிரியன் ரதவாலயத்தின் முன்னாள் 

தலலவரும் இந்தியாவிரலரய நீண்ட காலம் பிேப்பாக ரசலவயாற்றியவருமான டாக்டர ்

பிலிப்ரபஸ் மார ்கிலரஸ்ரடாம் சமீபத்தில் காலமானார.் 

 அவருலடய வயது 103 ஆகும். 

 குடியரசுத் தலலவர ் ராம்நாத் ரகாவிந்த் அவரக்ள் 2018 ஆம் ஆண்டில் மார ்

கிலரஸ்ரடாமுக்கு பத்ம பூசன் விருதிலன  வழங்கினார.் 

 இவர ்68 ஆண்டுகள் பிேப்பாகப் பணியாற்றி உள்ளார.் 

 

கமி ரட்ீடா சஷரை்ா 
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 ரநபாளத்லதச ் ரசரந்்த மலலரயறும் வீரரான கமி ரீட்டா ணேரப்ா (52 வயது) அவரக்ள் 

உலகின் உயரமான மலலசச்ிகரமான எவணரஸ்ட் சிகரத்தில் 25வது முலறயாக ஏறி 

சாதலன பலடதத்ுள்ளார.் 

 எவணரஸ்ட் சிகரத்லத பல முலற ஏறியதற்கான தனது ணசாந்த சாதலனலய அவரர 

முறியடித்துள்ளார.் 

 இவர ்2019 ஆம் ஆண்டில் 24வது முலறயாக எவணரஸ்ட் சிகரதத்ில் ஏறினார.் 

 இவர ்1994 ஆம் ஆண்டு ரம மாததத்ில் முதல் முலறயாக எவணரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறினார.் 

 

அனுைம் சகர ்– சிறந்த நடிகர ்விருது 

 நியூயாரக்்கில்  நலடணபற்ற சரவ்ரதச திலரப்பட விழாவில் ‘Happy Birthday’ எனும் 

குறும்படத்தில் நடிதத்தற்காக அனுபம் ரகர ் என்பவருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது 

வழங்கப் பட்டது.  

 இந்தப் படத்தின் இயக்குநர ்பிரசாத ்கடம் என்பவராவார.்  

 அதன் தயாரிப்பு நிறுவனமானது  FNP மீடியா ஆகும். 

 இந்த திலரப்படமானது சிறந்த குறும்படதத்ிற்கான விருதிலனயும் ணவன்றுள்ளது.  

 

மசனா ் தாஸ் ெரவ்சதெ இலக்கிய விருது 

 ஒடிசா அரசானது புகழ்ணபற்ற இலக்கிய எழுதத்ாளரான (Literature) மரனாஜ் தாஸ் 

அவரக்ளின் நிலனவாக “மரனாஜ் தாஸ் சரவ்ரதச இலக்கிய விருதிலன” வழங்க 

உள்ளதாக ஒடிசா முதலலமசச்ர ்நவீன் பட்நாயக் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 ஆங்கில இலக்கியத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான பங்களிப்பிலன ஆற்றியதற்காக ஒடிசாலவச ்

ரசரந்்த இலக்கிய எழுதத்ாளரக்ளுக்கு ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் இந்த விருதானது 

வழங்கப்படும். 

 உயரந்ிலலப் பள்ளி மாணவரக்ளிலடரய ஒடியா மற்றும் ஆங்கில இலக்கியங்கலளப் 

பற்றிய ஆரவ்த்லத உருவாக்குவதற்காக ரவண்டி, உயர ் கல்விநிலல மாணவரக்ளின் 

ஆக்கப் பூரவ்மானப் பலடப்புகளுக்கு ரவண்டி “மரனாஜ்-கிரசார”் இலக்கியத் திறலம 

விருதானது வழங்கப்படும். 

 மரனாஜ் தாஸ் அவரக்ள் ஒடியா மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு ணமாழிகளிலும் நூல் 

இயற்றிய புகழ்ணபற்ற இந்திய நூலாசிரியராவார.்  

 இவர ்சமீபதத்ில் தனது 87வது வயதில் காலமானார.் 

 

K.R. சகௌரி அம்மா மபறவு   

 முன்னாள் அலமசச்ரும் பழங்கால கம்யூனிஸ்ட் (ணபாதுவுலடலம) தலலவருமான K.R. 

ணகௌரி அம்மா அவரக்ள் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானார.் 

 இவர ்ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் 1919 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதம் 14 ஆம் நாள் பிறந்தார.் 

 1957 ஆம் ஆண்டில் ரகரள சட்டசலபக்கான முதல் ரதரத்ல் நலடணபற்ற ரபாது ணகௌரி 

அம்மா அவரக்ள் மாநிலத்தின் முதல் வருவாய்தத்ுலற அலமசச்ராக ரதரந்்ணதடுக்கப் 
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பட்டார.் 

 இவர ்தனது வாழ்நாளில் 17 ரதரத்ல்களில் ரபாட்டியிட்டு அவற்றுள் அவர ்13 ரதரத்ல்களில் 

ணவற்றி ணபற்று உள்ளார.் 

 இவர ்6 அரசுகளில் அலமசச்ர ்பதவியிலன வகித்திருந்தார.்  

 

 

15வது செக் பெயது புத்தக விருது 

 மும்லபயில் பிறந்த டாக்டர ்தரைரா குத்புதீன் என்பவர ்சிகாரகா பல்கலலக் கழகத்தில் 

அரபு ணமாழி இலக்கியப் ரபராசியராகப் பணியாற்றுபவராவார.் 

 இவர ் 15வது ரசக் லசயது புத்தக விருதிலனப் ணபற்ற இந்திய வம்சாவளிலயச ் ரசரந்்த 

முதல் நபராவார.்  

 இந்த விருதானது அரபு நாடுகளின் ரநாபல் பரிசாக கருதப்படுகிறது. 

 “Arabic Oration – Art and Foundation” எனும் தனது சமீபத்திய புத்தகத்திற்காக இவருக்கு இந்த 

விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புத்தகமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் ‘ணலய்டன் ப்ரில் அகாணடமிக் பப்ளிசரஸ்்’ எனும் 

நிறுவனதத்ினால் ணவளியிடப்பட்டது. 
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2021 ஆம் ஆண்டு உலக உணவுை் ைரிசு 

 

 டாக்டர ்சகுந்தலா ைரக்சிங் தில்ஸ்ணடட் (Dr Shakuntala Haraksingh Thilsted) என்பவர ்2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலக உணவுப் பரிசிலனப் ணபற்றுள்ளார.்  

 இவர ்இந்திய வம்சாவளிலயச ்ரசரந்்த உலகளாவிய ஊட்டசச்தத்ு நிபுணராவார.்  

 மீன்வளரப்்பு மற்றும் உணவு முலறகளில் முழுலமயான, ஊட்டசச்தத்ு 

நுண்ணுணரவ்ுலடய அணுகுமுலறகலள உருவாக்குவதில் அவர ்ரமற்ணகாண்ட மகதத்ான 

ஆராய்சச்ிக்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலக உணவுப் பரிசானது உணவு மற்றும் ரவளாண்லம ரபான்ற துலறகளில் 

ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட சாதலனகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவலத ரநாக்கமாகக் 

ணகாண்டதாகும்.  

 உலக உணவுப் பரிசானது கடந்த ஆண்டிலும் ஒரு இந்திய வம்சாவளிலயச ்

ரசரந்்தவருக்ரக வழங்கப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில் உலக உணவுப் பரிசானது இந்தியாவில் பிறந்து வளரந்்த டாக்டர ்

ரதத்ன் லால் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

 இயற்லக வளங்கலளயும் பாதுகாதத்ு காலநிலல மாற்றங்கலளயும் எதிரண்காள்ளும் 

வலகயில் உணவு உற்பத்திலய அதிகரிப்பதற்காக மண்ணிலன அடிப்பலடயாகக் 

ணகாண்ட ஒரு அணுகு முலறலய உருவாக்கியதற்காக இவருக்கு இந்த விருதானது 

வழங்கப்பட்டது. 

 உலக உணவுப் பரிசானது 1986 ஆம் ஆண்டில் அலமதிக்கான ரநாபல் பரிசிலனப் ணபற்ற 

நாரம்ன் ரபாரல்ாை் என்பவரால் உருவாக்கப் பட்டது. 

 தற்சமயம் இது உலக உணவுப் பரிசு அறக்கட்டலள அலமப்பினால் வழங்கப் படுகின்றது.  

 

 

நுக்லு ஃசைாம் – விட்சல விருது 

 2021 ஆம் ஆண்டின் விட்ரல விருதானது நாகலாந்தின் நுக்லு ஃரபாம் என்பவருக்கு 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதிலனப் ணபறும் முதல் இந்தியர ்இவராவார.் 

 நுக்லு ஃரபாம் அவரக்ள் “நாகாலாந்தின் அமுர ்ஃபால்கன் மனிதன்” (Amur Falcon Man of 

Nagaland) எனப் பிரபலமாக அறியப்படுகிறார.் 
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 விட்ரல விருதுகளானது “கிரன்ீ ஆஸ்கார”் (பசுலம ஆஸ்கார)் எனவும் அலழக்கப் படுகிறது. 

 விட்ரல விருதுகள் ஆண்டுரதாறும் “Whitley Fund for Nature” எனும் அலமப்பினால் வழங்கப் 

படுகிறது. 

 அடிமட்ட நிலலயிலுள்ள வளங்காப்பு தலலவரக்ளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக இந்த 

விருதானது வழங்கப் படுகிறது. 

 

 

V. ெந்திரசெகர் மபறவு   

 மூன்று முலற ரடபிள் ணடன்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் ணவன்றவரும் முன்னாள் சரவ்ரதச 

ரடபிள் ணடன்னிஸ் வீரருமான V. சந்திரரசகர ்சமீபதத்ில்  காலமானார.் 

 இவர ்தமிழக ரடபிள் ணடன்னிஸ் கூட்டலமப்பின் தற்ரபாலதய தலலவராக இருந்தார.் 

 இவர ்1982 ஆம் ஆண்டில் அரஜ்ுனா விருதிலனப் ணபற்றவராவார.் 

 சீதா ஸ்ரீகாந்தின் உதவியுடன் சந்திரரசகர ்தனது சுயசரிலதயான ‘My fightback from Death’s 

Door’ என்ற புதத்கத்லத எழுதி உள்ளார.் 

 

 சிந்தா அரச்டரன்்   

 நியூசிலாந்தின் பிரதமரான ஜசிந்தா அரண்டரன்் அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் 

50 ணபருந்தலலவரக்ள் பட்டியலில் முதலிடதத்ில் உள்ளார.் 

 இந்தப் பட்டியலானது Fortune என்ற இதழால் ணவளியிடப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் இந்தப் பட்டியலானது வருடந்ரதாறும் ணவளியிடப் படும் 

இப்பட்டியலின் 8வது பதிப்பாகும். 

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்றின் எதிரப்ாராத சூழ்நிலலகளில் சில மாற்றங்கலள 

உருவாக்கிய பிரபலமான மற்றும் பிரபலமற்ற தலலவரக்லளக் ணகாண்டாடும் வலகயில் 

இந்தப் பட்டியல் ணவளியிடப்படுகிறது.  

 சீரம் இந்திய நிறுவனத்தின் தலலலம நிரவ்ாக இயக்குநரான அதார ்பூனாவாலா அவரக்ள் 

இந்தப் பட்டியலின் முதல் 10 இடங்களில் இடம் ணபற்ற ஒரர இந்தியர ்ஆவார.் 

 இவர ்10வது இடத்திலனப் ணபற்றுள்ளார.் 
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மிங்க்மா சதன்ஜி செர்ைா 

 ரநபாளத்லதச ் ரசரந்்த மலல ஏறும் வீரர ் ஒருவர,் ஒரர பருவத்தின் குலறந்த காலக் 

கட்டத்தில் எவணரஸ்ட் சிகரதத்ின் மீது இரண்டு முலற ஏறி சாதலன ஒன்லறப் 

பலடதத்ுள்ளார.் 

 மிங்க்மா ணதன்ஜி ணசரப்ா அவரக்ள் முதல்முலறயாக ரம 07 அன்று எவணரஸ்ட் சிகரத்தின் 

உசச்ிலய அலடந்தார.்  

 பிறகு ரம 11 ஆம் ரததியன்று காலலயில் மீண்டும் உலகின் அந்த உயரமான மலலயின் 

மீது ஏறி அவர ்சாதலனயிலனப் பலடத்து உள்ளார.் 

 

எழுத்தாளர் கி. ரா நாராயணன் 

 நவீனகால இலக்கியதத்ின் பழம்ணபரும் மனிதரும் தமிழில் சாகித்திய அகாணடமி விருது 

ணபற்றவருமான கி. ராஜநாராயணன் சமீபதத்ில் காலமானார.் 

 இவரது வயது 98 ஆகும். 

 ரகாவில்பட்டி அருரக இலடரசவல் எனுமிடதத்ில் பிறந்த இவர ் கி.ரா என அறியப் 

படுகிறார.் 

 “மாயமான்” எனும் அவருலடய முதல் சிறுகலதயானது 1959 ஆம் ஆண்டில் “சரஸ்வதி” 

என்ற நாளிதழில் ணவளியானது. 

 அவரது ரகாபல்லபுரதத்ு மக்கள் எனும் புதினதத்ிற்காக 1991 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு 

சாகிதத்ிய அகாணடமி விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கி.ரா. அவரக்ளின் முதல் புதினம் “ரகாபல்லகிராமம்” என்பதாகும். 

 கரிசல்காட்டு கடுதாசி மற்றும் அந்தமான் நாயக்கர ் ரபான்ற அவரது மற்ற பிற 

பலடப்புகளும் குறிப்பிடத் தக்கலவயாகும். 
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சைராசிரியர் M.S. நரசிம்மன் 

 பிரபல இந்தியக் கணிதவியலாளரான ரபராசிரியர ் M.S. நரசிம்மன் சமீபத்தில் 

காலமானார.் 

 ரபராசிரியர ்நரசிம்மன் மற்றும் C.S. ரசசாதத்ிரி ஆகிரயார ்நரசிம்மன் – ரசசாத்திரி என்ற 

ரகாட்பாட்டிலன நிரூபிதத் ணபருலமக்காக ரபாற்றப் படுகிறாரக்ள். 

 அறிவியல் துலறயில் கிங் லபசல் சரவ்ரதச விருதிலனப் ணபற்ற ஒரர இந்தியர ் இவரர 

ஆவார.் 
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International Invincible Gold Medal – டாக்டர ்ரசமஷ் சைாக்ரியால் 

 இந்த ஆண்டின் International Invincible Gold Medal (ணவல்ல முடியாத அளவிலான சரவ்ரதச 

தங்கப் பதக்கம்) ஆனது மதத்ியக் கல்வி அலமசச்ர ் டாக்டர ் ரரமே் ணபாக்ரியால் 

அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தனது எழுதத்ுகள், சமூகம் மற்றும் சிறப்புமிக்க ணபாது வாழ்வின் மூலம் மனித குலத்திற்கு 

அவர ் ஆற்றிய சிறப்பானச ் ரசலவக்காகவும் அவரது அசாதாரணமான 

பங்களிப்பிற்காகவும் அவருக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலகம் முழுவதுமுள்ள மகரிஷி அலமப்பு மற்றும் அதன் பல்கலலக்கழத்தினால் இந்த 

விருது வழங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 

புசமாரி மபலயில் ஏறிய முதலாவது இந்தியை் சைண்கள் 

 பல்ஜீத் ணகௌர ்மற்றும் கன்பாலா சரம்ா ஆகிரயார ்ரநபாளதத்ிலுள்ள புரமாரி மலலயில் 

ஏறிய முதலாவது இந்தியப் ணபண் வீராங்கலனகள் எனும் ணபருலமலயப் ணபற்றுள்ளனர.் 

 எவரஸ்ட் மசீஃப் சிகரத்தின் ஓர ் அங்கமான இந்த மலலயில் ஏறிய முதல் ணபண்களும் 

இவரக்ரள ஆவர.் 

 மசீஃப் சிகரத்தில் நான்கு மலலச ்சிகரங்கள் உள்ளன, அலவ புரமாரி (7,161 மீ), நுப்ரச (7,862 

மீ), ரலாட்ரச (8,516 மீ) மற்றும் எவணரஸ்ட் (8,848.86 மீ) ஆகியலவயாகும்.  

 புரமாரி மற்றும் நுப்ரச ஆகிய இரு மலலச ்சிகரங்களும் ஏறுவதற்கு மிகவும் கடினமான 

மலலகளாக கருதப் படுகின்றன.  

 

உலக நடனக் கபல விருது 2020 

 எம்மி விருதிற்குப் பரிந்துலரக்கப்பட்ட இந்திய நடன இயக்குநர ்சுரரே் முகுந்த் அவரக்ள் 

10வது வருடாந்திர உலக நடனக்கலல விருதிலன (2020)  (நடன விருது எனவும் 

அலழக்கப்படுகிறது) ணவன்றுள்ளார.் 

 இந்த மதிப்புமிக்க விருதிலன ணவன்ற முதல் இந்தியரும் இவரர ஆவார.் 

 ‘World of Dance’ எனும் ணபரும்புகழ் ணபற்ற அணமரிக்க ணமய்நிகர ் நிகழ்சச்ியில் அவர ்

ஆற்றியப் பணிக்காக “ணதாலலக்காட்சி ணமய்நிகர ் நிகழ்சச்ி (ரியாலிட்டி ரசா/ரபாட்டி 

நிகழ்சச்ிப் பிரிவில்” இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

 2019 ஆம் ஆண்டு ‘World of Dance’ என்ற ரபாட்டியில் ணவற்றி ணபற்ற “The Kings” எனும் இந்திய 

நடனக் குழுவின் இயக்குநரும் நடன இயக்குநரும் இவரர ஆவார.்  

 “நடனத்திற்கான ஆஸ்கார”் எனப் பிரபலமாக ரபாற்றப்படும் இந்த உலக நடனக் கலல 

விருது வழங்கும் விழாவானது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஒவ்ணவாரு வருடமும் நடதத்ப் 

படுகின்றது.  

 

சுந்தரல்ால் ைகுகுணா 

 பிரபல சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரும் பத்ம விபூசன் விருது ணபற்றவருமான சுந்தரல்ால் 

பகுகுணா அவரக்ள் சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவர ்சிப்ரகா இயக்கத்திலன முன்னின்று நடத்தியவரக்ளுள் ஒருவராவார.்  
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 வாழ்நாள் முழுவதும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லராகரவ இருந்து ரசலவ ஆற்றிய இவர ்சிப்ரகா 

இயக்கதத்ிலனத் ணதாடங்கியப் ணபருலமக்குரியவராவார.்  

 சிப்ரகா இயக்கமானது 1970களில்  கரவ்ால் பகுதிலய உலுக்கிய ஒரு சம்பவமாகும்.  

 இது மரங்கலளக் கட்டிப் பிடிதத்ு அவற்லற ணவட்ட விடாமல் தடுக்க அந்தப் பகுதியின்  

கிராம மக்களால் ரமற்ணகாள்ளப்பட்ட ஒரு கலடமட்ட நிலலயிலிருந்து எழுப்பப் பட்ட ஒரு 

இயக்கமாகும்.   

 பிறகு 1990களில் ணதை்ரி அலண கட்டுவதற்கு எதிரான இயக்கத்திற்கும் இவர ்தலலலம 

ஏற்று, அதற்காக 1995 ஆம் ஆண்டில் சிலற தண்டலனயும் ணபற்றார.் 

 

 

சடம்பிள்டன் விருது 2021 

 ஜான் ணடம்பிள்டன் பவுண்ரடசன் நிறுவனமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ணடம்பிள்டன் 

விருதிலன உலகப் புகழ்ணபற்ற விலங்கியல் நிபுணரும் வளங்காப்பாளருமான ரஜன் 

குடால் என்பவருக்கு வழங்கியுள்ளது.  

 1972 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்படத ் ணதாடங்கியதிலிருந்து இன்று வலரயில் இந்தப் 

விருதிலன ணவன்ற முதல் விலங்கியல் நிபுணர ்மற்றும் நான்காவது ணபண் இவரர ஆவார.்  

 இயற்லக உலகில் மனிதனின் பங்கு பற்றிய புரிதலலரய மாற்றியலமதத் இவரது 

புதுலமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இந்த விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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எட்டிசயசன கிளிகிெ ்விருது   

 ைாக்கி இந்தியா அலமப்பிற்கு மதிப்புமிகு எட்டிணயரன கிளிகிச ் விருது (Etienne Glichitch 

Award) வழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 நாட்டில் விலளயாட்டுத் துலறயின் உருவாக்கதத்ிலும் வளரச்ச்ியிலும் இந்த அலமப்பு 

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கு அங்கீகாரம் அளிக்க ரவண்டி இந்த விருதானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 ைாக்கி இன்லவட்ஸ் என்ற ஒரு காணணாலி மாநாட்டின் ரபாது விலளயாட்டுப் 

ரபாட்டிகளின் நிரவ்ாக அலமப்பான சரவ்ரதச ைாக்கி கூட்டலமப்பினால் (International 

Hockey Federation – FIH) இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 

 இது FIH ணகௌரவ விருது வழங்கும் விழாவுடன் நிலறவலடந்த 47வது FIH மாநாட்டின் ஓர ்

அங்கமாகும். 

 

நரீந்தர் ைத்ரா 

 நரந்ீதர ் பத்ரா அவரக்ள் ணதாடரந்்து இரண்டாவது முலறயாக சரவ்ரதச ைாக்கி 

கூட்டலமப்பின் தலலவராகத் ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 இவர ் சரவ்ரதச ைாக்கி கூட்டலமப்பின் (International Federation of Hockey – FIH)   47வது 

மாநாட்டின் ரபாது ரதரந்்ணதடுக்கப்பட்டார.் 

 FIH அலமப்பானது தனது தலலவருக்கான பதவிக் காலதத்ிலன நான்கிலிருந்து மூன்று 

வருடங்களாகக் குலறதத்லதயடுதத்ு இவர ்2024 ஆம் ஆண்டு வலரப் பதவியில் இருப்பார.்  

 ரமலும் இவர ் இந்திய ஒலிம்பிக் கூட்டலமப்பின் தலலவராகவும் சரவ்ரதச ஒலிம்பிக் 

குழுவின் உறுப்பினராகவும் உள்ளார.் 

 

இந்திய உயிரிை் ைல்லுயிரை்் சைருக்க விருதுகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இந்திய உயிரிப் பல்லுயிரப்் ணபருக்க  விருதுகள் ரம 22 ஆம் ரததியன்று 

அனுசரிக்கப்பட்ட சரவ்ரதச உயிரிப் பல்லுயிரப்்ணபருக்கத் தினத்தன்று வழங்கப் பட்டன.  

 “உயிரி வளங்கலள நிலலயான முலறயில் பயன்படுதத்ுதல்” எனும் பிரிவின் கீழ் கிருஷி 

அவம் பரிே்டிகி விகாஸ் சன்ஸ்தான் (KRAPAVIS - Krishi Avam Paristhitiki Vikas Sansthan) எனும் 

அலமப்பிற்கு ஒரு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ரகரளாவில் “கிழங்குப் பயிரக்ளின் நாயகன்” என அலழக்கப்படுகின்ற N.M. சாஜி 

அவரக்ளுக்கு ‘உள்நாட்டு உயிரினங்கலளப் பாதுகாத்தல்’ எனும் தனிப்பிரிவில் ஒரு  விருது 

வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 நாகலாந்திலுள்ள ரகாரனாமா இயற்லக வளங்காப்பு மற்றும் டிராரகாபன் சரணாலயம் 

‘உயிரிவளங்கலள நிலலயான முலறயில் பயன்படுதத்ுதல்’ எனும் பிரிவின் கீழ் ஒரு 

விருதிலன ணவன்றுள்ளது.  

 இந்தியா உயிரிப் பல்லுயிரப்் ணபருக்க விருதுகளுக்கான முன்ணனடுப்பானது 2012 ஆம் 

ஆண்டில் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலல மாற்ற அலமசச்கம், ரதசிய உயிரிப் 

பல்லுயிரப்் ணபருக்க ஆலணயம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் ரமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆகியவற்றால் இலணந்து ணதாடங்கப் பட்டதாகும்.   
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யுவான் லாங்பிங் 

 

 சீன ரவளாண் அறிவியலாளரான யுவான் லாங்பிங் அவரக்ள் தனது 91வது வயதில் 

காலமானார.் 

 இவர ் சீனாவில் ரவளாண் துலறயில் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக “கலப்பின அரிசி 

வலககளின் தந்லத” (father of hybrid rice) எனப் ரபாற்றப் படுபவராவார.் 

 இவர ் 1970களில் ‘நான்-யூ எண்.2’ எனும் முதல் கலப்பின அரிசி வலகயிலன 

உருவாக்கினார.் 

 2004 ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு உலக உணவுப் பரிசு வழங்கப்பட்டது.  

 2001 ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு ரரமான் மக்ரசரச அறக்கட்டலளயானது விருது வழங்கி 

ணகௌரவப் படுத்தியது.  

 

ஒலிம்பிக் தடகள வீரரான லீ இவான்ஸ் காலமானார ்

 

 லீ இவான்ஸ் அணமரிஜ்காவிலனச ்ரசரந்்த ஒரு தடகள சாதலனயாளர ்ஆவார ்

 1968 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் ஒரு எதிரப்்பின் அலடயாளமாக கருப்பு நிறத் 

ணதாப்பிலய அணிந்தவர ்ஆவார.் 

 அதன் பின்பு சமூக நீதிக்கு ஆதரவாக மனிதரநயப் பணிகளில் அவர ் தமது வாழ்லவக் 

கடத்தினார.் 

 ணமக்சிரகா நகரப் ரபாட்டிகளில் 400 மீட்டர ்ணதாலலலவ 43.86 விநாடிகளில் கடந்து தங்கம் 

ணவன்ற முதல் ஆண் இவராவார.் 

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


                   
 

154 
 

சகால்டு ஸ்டீவி விருது 2021 – Spice Health 

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆசிய பசிபிக் ஸ்டீவி விருது விழாவில் Spice Health அலமப்பானது 

ரகால்டு ஸ்டீவி விருதிலன (Gold Stevie)  ணவன்றுள்ளது. 

 ஸ்லபஸ் ணைல்த் என்பது Spice Jet நிறுவனதத்ின் விளம்பரதாரர ் அலமப்பினால் 

நிறுவப்பட்ட ஒரு சுகாதார நிறுவனமாகும். 

 இந்த நிறுவனதத்ிற்கு ரகாவிட் – 19 ணதாற்றுகாலத்தில் “மதிப்புமிக்க மருத்துவ  ரதீியிலான 

புதுலமகலள” உருவாக்கியதற்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

ஓஎன்வி விருது 

 இந்த ஆண்டு ஓஎன்வி விருதானது தமிழ்க் கவிஞரும் பாடல் ஆசிரியருமான லவரமுதத்ு 

அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.  

 மலறந்த மலலயாளக் கவிஞரான ஓஎன்வி குரூப் அவரக்ளின் நிலனவாக ஓஎன்வி 

கலாசச்ார அகாணடமியினால் இந்த விருதானது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 மலலயாளம் மற்றும்  மற்ற இந்திய ணமாழியின் இலக்கிய கவிஞரக்ளுக்கு இது வழங்கப் 

படுகிறது. 

 ஓஎன்வி விருதிற்கு ரகரளாலவச ் சாராத எழுத்தாளர ் ரதரந்்ணதடுக்கப்படுவது இதுரவ 

முதல்முலறயாகும். 

 

முதலாவது விமானெ ்சொதபன ஓட்டை் சைாறியாளர ்  

 விமானப் பலட அதிகாரியான ஆசிரிதத்ா வி. ஒணலட்டி (Aashritha V Olety) என்பவர ்இந்திய 

விமான ரசாதலன ஓட்டப் ணபாறியாளர ் (flight test engineer) ணபாறுப்லபப் ணபறும் முதல் 

ணபண்மணி ஆவார.் 

 விமானங்கள் மற்றும் அது சாரந்்த அலமப்புகள் ஆயுதப் பலடகளில் ரசரக்்கப் படுவதற்கு 

முன்பு அவற்லற மதிப்பீடு ணசய்யும் ணபாறுப்பு இவருலடயதாகும். 

 கரந்ாடகாலவச ் ரசரந்்த இவர ் 43வது விமான ரசாதலனக் கல்வியில் பட்டம் 

ணபற்றவராவார.் 
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விபளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

உலக ஸ்னூக்கர ்ொம்பியன் 

 ஸ்னூக்கர ் ரபாட்டியில் இங்கிலாந்தின் ணதாழில்முலற விலளயாட்டு வீரரான மாரக்் 

ணசல்லப என்பவர ்நான்காவது முலறயாக உலக ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன் ஆகியுள்ளார.் 

 இங்கிலாந்தின் ணசஃப்பீல்டில் உள்ள குரூசிபில் திரயட்டரில் நலடணபற்ற ரபாட்டியில் 

அவரது நாட்டின் சக விலளயாட்டு வீரரான ோன் மரஃ்பி என்பவலரத் ரதாற்கடிதத்ு இவர ்

சாம்பியன் பட்டத்லத ணவன்றார.் 

 இதற்கு முன்பாக ணசல்லப 2014, 2016, 2017 ஆகிய ஆண்டுகளில் சாம்பியன் பட்டத்திலன 

ணவன்றுள்ளார.் 

 

 

அரஷ்ன் நக்வஷ்வல்லா 

 நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ணசௌதத்ாம்டனில் நலடணபற உள்ள உலக ணடஸ்ட் 

சாம்பியன்சிப்பின் இறுதிப் ரபாட்டிக்குத் ரதரவ்ான அரே்ன் நக்வே்வல்லா என்பவர ் 

இந்திய ணடஸ்ட் அணியில் ரிசரவ்் வீரராக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

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


                   
 

156 
 

 23 வயதான இவர ்குஜராத்லதச ்ரசரந்்த ஒரு இடது லக ரவகப்பந்து வீசச்ாளராவார.் 

 இவர ் மகாராே்டிராவின் எல்லலயருரகயுள்ள ஒரு கிராமதத்ில் வாழும் பாரச்ி 

சமுதாயத்தினலரச ்ரசரந்்தவராவார.் 

 1975 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வலரயில் ரதசிய அணியில் இலணந்த முதல் பாரச்ி 

இனதத்வர ்இவராவார.்  

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு லாரஸ் உலக விபளயாட்டு விருதுகள் 

 

 2021 ஆம் ஆண்டு லாரஸ் உலக விலளயாட்டு விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் ஜப்பாலனச ்

ரசரந்்த நவாமி ஒசாகா அவரக்ள் “ஆண்டின் சிறந்த விலளயாட்டு விராங்கலன” எனும் 

விருதிலனப் ணபற்றுள்ளார.் 

 இது ஒசாகா ணபற்ற இரண்டாவது லாரஸ் விலளயாட்டு விருதாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இவர ்“திருப்புமுலன ஆட்டக்காரர ்விருதிலன” ணபற்றார.் 

 ஆண்கள் பிரிவில் ஸ்ணபயின் நாட்லடச ்ரசரந்்த ரரபல் நடால் 2021 ஆம் ஆண்டில் லாரஸ் 

சிறந்த விலளயாட்டு வீரர ்எனும் விருலதப் ணபற்றார.் 

 2011 ஆம் ஆண்டில் ஒரு மதிப்பு மிக்க விருலதப் ணபற்ற பிறகு நடாலுக்குக் கிலடத்த 

இரண்டாவது விருது இதுவாகும்.  
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மருத்துவ ஆக்சி ன்கபள ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான சிறை்பு சதசியை் ைபட 

 ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்று காலங்களில் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரரதசங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கான மருத்துவ ஆக்சிஜன் ஒதுக்கீட்டிலன ரமற்ணகாள்ளச ் ணசய்வதற்கான 

வழிமுலறகலள வகுப்பதில் உதவுவதற்காக ரவண்டி 12 உறுப்பினரக்ள் ணகாண்ட  சிறப்பு 

ரதசியப் பலட ஒன்றிலன இந்திய உசச்நீதிமன்றம் அலமத்துள்ளது.  

 இந்தப் பலடயின் பதவிக் காலம் தற்ரபாலதக்கு 6 மாதங்களாக நிரண்யிக்கப் பட்டு 

உள்ளது.  

 இதில், இரு தலலலம அலுவலரக்லள  நியமிக்குமாறு உசச்நீதிமன்றமானது மத்திய 

அரசிடம் ரகாரியுள்ளது. 

 சிறப்புப் பலடக்குத் ரதலவயான தளவாடங்கள், தகவல் ணதாடரப்ு மற்றும் அதன் 

காணணாலிச ் சந்திப்புகலள ஏற்பாடு ணசய்தல் ரபான்றலவ இந்தத் தலலலம 

அலுவலரக்ளின் ணபாறுப்பாகும்.  

 

இத்தாலிய ஓைன் 2021 

 இத்தாலிய ஓபன் 2021 ரபாட்டியில் ரஃரபல் நடால் ணவற்றி ணபற்றுள்ளார.் 

 இது அவர ்ணபற்ற 10வது ரராம் மாஸ்டரஸ்் பட்டமாகும். 

 ரஃரபல் நடாலுக்கும் ரநாவக் ரஜாரகாவிக்கும் இலடரய இறுதிப் ரபாட்டி நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தப் ரபாட்டியானது ரராம் மாஸ்டரஸ்் எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இத்தாலிய ஓபன் ரபாட்டியானது களிமண் தளத்தில் நலடணபறும் ஒரு ணடன்னிஸ் 

ரபாட்டியாகும்.  

 ரஃரபல் நடால் ஒரு ஸ்பானிய ணடன்னிஸ் விலளயாட்டு வீரராவார.் 

 இவர ்இதுவலர 20 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்கலளயும் 13 பிரஞ்சு ஓபன் பட்டங்கலளயும் 

ணவன்றுள்ளார.் 

 ணபரும்பாலும் களிமண் தளதத்ில்தான் இவர ்அதிக ணவற்றிகலள குவிதத்ுள்ளார.்  
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சகாபி பிபரயன்ட் – ஹால் ஆஃை் ஃசைம் 

 லாஸ் ஏஞ்சல்சின் ரலக்கரஸ்் வீரரான ரகாபி பிலரயன்ட் அவரக்ள் லநஸ்மித் நிலனவு 

கூலடப் பந்தாட்ட வாழ்தத்ரங்கத்தினுள் (Hall of Fame) அவரது இறப்பிற்குப் பிறகு ரசரக்்கப் 

பட்டுள்ளார.்  

 இவர ்2016 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு ணபற்றார.் 

 ஐந்து முலற NBA சாம்பியன் பட்டம் ணபற்ற 41 வயதான இவர ்2020 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி 

மாதத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு ணைலிகாப்டர ்விபதத்ில் உயிரிழந்தார.்   

 

 

17 வயதிற்குட்ைட்ட மகளிர ்FIFA உலகக் சகாை்பை – 2022   

 2022 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ்11 முதல் 30 வலர “17 வயதிற்குட்பட்ட மகளிர ்FIFA உலகக் 

ரகாப்லப 2022” ரபாட்டிலய நடதத் இந்தியா தயாராக உள்ளது. 

 இது இந்தியாவில் நடதத்ப்பட உள்ள இரண்டாவது FIFA ரபாட்டியாகும். 

 முன்பாக, 2021 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்படவிருந்த 17 வயதிற்குட்பட்ட மகளிர ் FIFA உலகக் 

ரகாப்லபப் ரபாட்டியானது ரகாவிட்-19 ணபருந்ணதாற்று காரணமாக ரத்து ணசய்யப் பட்டது.  

 17 வயதிற்குட்பட்ட FIFA மகளிர ் உலகக் ரகாப்லபப் ரபாட்டிலய 2017 ஆம் ஆண்டிலும் 

இந்தியாரவ நடதத்ியது. 

 

டாரச்கட் ஒலிம்பிக் அரங்க திட்டம் 

 டாரக்்ணகட் ஒலிம்பிக் அரங்க திட்டத்தின் (Target Olympic Podium Scheme – TOPS) ஒரு 

முதன்லமக் குழுவில்  ஐந்து விலளயாட்டு வீரரக்ள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய அரசின் 

இலளஞர ்விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயாட்டு அலமசச்கம் ணதரிவிதத்ு உள்ளது.  

 அவரக்ள், 

o ணடன்னிஸ் வீரரான அங்கிதா லரனா, 

o மல்யுதத் வீரரக்ளான சுமீத் மாலிக் மற்றும் சீமா பிஸ்லா மற்றும் 

o படகுப் ரபாட்டி வீரரக்ளான அரவ்ிந்த் சிங் மற்றம் அரஜ்ுன் லால் ஜாத்  

 இந்தத் திட்டமானது 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசின் இலளஞர ்விவகாரங்கள் மற்றும் 

விலளயாட்டுத் துலற அலமசச்கதத்ின் கீழ் ணதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்தத் திட்டமானது 2016 ஆம் ஆண்டு ரிரயா ஒலிம்பிக்ஸ், 2020 ஆம் ஆண்டு ரடாக்கிரயா 
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ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் இதர சரவ்ரதச விலளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் பதக்கங்கலள 

ணவல்வதற்கு இந்தியாவின் முன்னனி விலளயாட்டு வீரரக்ளுக்கு நிதி உதவியிலன 

வழங்குகிறது.  

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு PGA ொம்பியன்சிை் 

 அணமரிக்கத் ணதாழில்முலற குழிப்பந்தாட்ட வீரரான பில் லமக்ரகல்சன் தனது 50வது 

வயதில் 2021 ஆம் ஆண்டு PGA சாம்பியன்சிப்பிலன ணவன்று வரலாறு பலடதத்ு உள்ளார.் 

 இந்த ணவற்றியின் மூலம், PGA ரபாட்டிகளின் வரலாற்றிரலரய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 

இந்தப் ரபாட்டியிலன ணவன்ற வயதான விலளயாட்டு வீரர ் எனும் ணபருலமலய 

லமக்ரகல்சன் ணபற்றுள்ளார.் 

 இது இவர ்ணபற்ற 6வது ணவற்றியாகும். 

 

 

ொங் இன் ஹங் 

 ைாங்காங்லகச ் ரசரந்்த மலலரயறும் வீரரான சாங் இன் ைங் என்பவர ் எவணரஸ்ட் 

சிகரத்லத ணவறும் 26 மணி ரநரதத்ில் ஏறி “உலகிரலரய எவணரஸ்ட் சிகரத்தில் மிக 

ரவகமாக ஏறிய ணபண்” எனும் சாதலனலயப் பலடத்துள்ளார.் 

 இவர ் 8,848.86 மீட்டர ் உயரம் ணகாண்ட இந்த சிகரத்லத தனது மூன்றாவது முயற்சியில் 

ணவறும் 25 மணி 50 நிமிடங்களில் ஏறி சாதலன பலடத்தார.்  
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 இதற்கு முன்பாக 2017 ஆம் ஆண்டில் எவணரஸ்ட் மலல உசச்ியில் ஏறிய முதல் ைாங் காங் 

ணபண்மணி எனும் சாதலனலய இவர ்பலடதத்ார.் 

 இதற்கு முன்பு எவணரஸ்ட் சிகரதத்ில் 39 மணி 6 நிமிடங்களில் ஏறிய ரநபாளத்லதச ்ரசரந்்த 

புன்சர்சா ஜங்மு லாமா என்பவரின் சாதலனலய இவர ்முறியடித்துள்ளார.்  

 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் கு ராத் தினம் – சம 01 

 ரம 01 ஆம் ரததியானது மகாராே்டிர மாநில தினமாகவும் குஜராத் மாநில தினமாகவும் 

ணகாண்டாடப் படுகிறது. 

 1960 ஆம் ஆண்டில்  பலணமாழிகலள ணகாண்டிருந்த பம்பாய் மாநிலத்லத குஜராத் மற்றும் 

மகாராே்டிரா என இரு மாநிலங்களாகப் பிரிப்பதற்கான பம்பாய் மறுசீரலமப்புச ்

சட்டத்லத இந்தியப் பாராளுமன்றம் நிலறரவற்றியது. 

 இசச்ட்டம் 1960 ஆம் ஆண்டு ரம 01 முதல் நலடமுலறக்கு வந்தது.  

 இதற்கு முன்பு பம்பாய் மாநிலமானது மராதத்ி, குஜராத்தி, ணகாங்கனி மற்றும் கட்ச ்ஆகிய 

ணவவ்ரவறு ணமாழிகலளப் ரபசும் மக்கலளக் ணகாண்ட ஒரு மாநிலமாக இருந்தது.  

 1950களின் இலடப்பட்டக் காலங்களில் சம்யுக்தா மகாராே்டிரா அந்ரதாலன் எனும் ஒரு 

இயக்கமானது மராதத்ி ரபசும் மக்களுக்ணகன ஒரு தனி மாநிலத்திலனக் ரகாரத ்

ணதாடங்கியது. 

 மகா குஜராத் இயக்கமானது குஜராதத்ி ரபசும் மக்களுக்கான ஒரு தனி மாநிலத்லத 

உருவாக்குவலத ரநாக்கமாகக் ணகாண்டிருந்தது. 

 இந்த இயக்கங்களின் ரகாரிக்லககளினால் பம்பாய் மறுசீரலமப்புச ் சட்டம் இயற்றப் 

பட்டது. 

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


                   
 

161 
 

 

 

ெரவ்சதெ உபழை்ைாளரக்ள் தினம் – சம 1   

 ரம தினமானது சரவ்ரதச உலழப்பாளரக்ள் தினம் (அ) ணதாழிலாளர ் தினம் எனவும் 

அலழக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினமானது ணதாழிலாளர ் வரக்்கதத்ின் ரபாராட்டத்லதயும் அரப்்பணிப்லபயும் 

ஈடுபாட்டிலனயும் ணகாண்டாடுவரதாடு, ணபரும்பாலான நாடுகளில் இத்தினமானது 

வருடாந்திரப் ணபாது விடுமுலறயாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அணமரிக்காவின் சிகாரகாவும் மற்ற சில நகரங்களும் 1886 ஆம் ஆண்டு ரம 01 ஆம் 

ரததியன்று 8 மணி ரநர ரவலலநாள் ரகாரிக்லகயிலன முன் லவதத் வலகயில் 

ணதாழிற்சங்கப் ரபாராட்டங்களின் முக்கிய லமயங்களாக இருந்தன. 

 1889 ஆம் ஆண்டில் சரவ்ரதசப் ணபாதுவுடலம மாநாடானது ரைமாரக்்ணகட் நிகழ்வின் 

நிலனவாக ரம 01 ஆம் ரததியிலன உலழப்பாளரக்ளுக்கான சரவ்ரதச விடுமுலறயாக 

(சரவ்ரதச உலழப்பாளரக்ள் தினம்) கலடபிடிக்கப்படும் என அறிவித்தது. 

 இந்தியாவில் முதல் உலழப்பாளர ் தினமானது 1923 ஆம் ஆண்டில் சிங்காரரவலு 

ணசட்டியினரால் ஆரம்பிக்கப் பட்ட ரலபர ் கிசான் கட்சியினால் ணசன்லனயில் 

கலடபிடிக்கப் பட்டது.  

 இது ணதாழிலாளர ்சங்க இயக்கத்தினால் (Labour Union Movement) ணதாடங்கப்பட்டது. 

 

உலக சிரிை்பு தினம் – சம 02 

 உலக சிரிப்பு தினமானது ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம மாததத்ின் முதல் ஞாயிறு அன்று 

ணகாண்டாடப்படுகிறது. 

 சிரிப்பு பற்றியும் சிரிப்பதனால் ஏற்படும் பல ஆரராக்கியப் பலன்கள் பற்றியும் ஒரு 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத் இதத்ினமானது ணகாண்டாடப்படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் இதத்ினமானது, ரம 02 அன்று ணகாண்டாடப்படுகிறது. 
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 இத்தினமானது ‘Laughter Yoga’ என்ற உலகளாவிய இயக்கத்தின் நிறுவனரான டாக்டர ்

மதன் கட்டாரியாவின் முயற்சியினால் 1998 ஆம் ஆண்டு ரம 10 அன்று மும்லபயில் 

முதன்முலறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக ைத்திரிக்பகெ ்சுதந்திர தினம் – சம 03 

 உலக பதத்ிரிக்லகச ்சுதந்திர தினமானது உலக பத்திரிக்லக தினம் எனவும் அலழக்கப் 

படுகிறது. 

 இத்தினமானது தனது உயிலர இழந்த பத்திரிக்லகயாளரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

ணசலுத்துவதற்காகவும் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டின் உலக பதத்ிரிக்லகச ் சுதந்திர தினத்திற்கான கருதத்ுரு, ‘Information as a 

Public Good’ (தகவல் என்பது ஒரு ணபாதுச ்சரக்கு) என்பதாகும். 

 

 ஆப்பிரிக்கப் பதத்ிரிக்லகயின் சுதந்திரத்லத ரமம்படுதத்ுவதற்காக 1993 ஆம் ஆண்டில் 

ஐக்கிய நாடுகளின் ணபாதுச ்சலப உலக பத்திரிக்லகச ்சுதந்திர தினத்லத நிறுவியது. 

 இதலனயடுதத்ு சுதந்திரமான அளவில் பதத்ிரிக்லகலய நடத்துவதற்காக ரவண்டி 

உருவாக்கப்பட்ட வின்ட்ைுக் பிரகடனம் (Windhoek Declaration) நிலறரவற்றப் பட்டலத 

அடுதத்ு இதத்ினம் அறிவிக்கப் பட்டது.  

 இந்தப் பிரகடனம் ரம 03 அன்று அறிவிக்கப்பட்டதால் இந்தச ் சிறப்பு தினமானது 

ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம 03 அன்று கலடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 

ெரவ்சதெ தீயபணை்பு வீரரக்ள் தினம் – சம 04 

 1999 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ணவாரு வருடமும் சரவ்ரதச தீயலணப்பு வீரரக்ள் தினமானது 

கலடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 தீயலணப்பு வீரரக்ள் தங்களது சமூகமும் சுற்றுசச்ூழலும் முடிந்தவலர பாதுகாப்பாக 

இருக்க ரவண்டும் என்பதற்காக ரமற்ணகாள்ளும் தியாகங்கலள அங்கீகரித்துக்  

ணகௌரவிப்பதற்காக இத்தினமானது ணகாண்டாடப்படுகிறது.  

 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 02 ஆம் ரததி ஆஸ்திரரலியாவிலுள்ள புல்ணவளியில் ஏற்பட்ட 

ரமாசமான தீ விபதத்ில் ஐந்து தீயலணப்பு வீரரக்ள் இறந்தலத அடுத்து இந்தத் தினம் 

நிறுவப்பட்டது.  
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உலக ஆஸ்துமா தினம் – சம 04 

 உலக ஆஸ்துமா தினமானது ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம மாதத்தின் முதல் ணசவ்வாய்க் 

கிழலமயன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டில் உலக ஆஸ்துமா தினம் ரம 04 ஆம் ரததியன்று கலடபிடிக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் தினமானது உலகம் முழுவதும் ஆஸ்துமா ரநாய் பற்றியும் அதற்கான மருதத்ுவ 

சிகிசல்ச பற்றியும் விழிப்புணரல்வப் பரப்புகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “ஆஸ்துமா பற்றிய தவறான கருதத்ுகலள ணவளிக் 

ணகாணரத்ல்” (Uncovering Asthma Misconceptions) என்பதாகும். 

 உலக ஆஸ்துமா தினமானது ஆஸ்துமாவிற்கான உலகளாவிய முன்ணனடுப்பு (Global 

Initiative for Asthma – GINA) எனும் அலமப்பினால் ஒவ்ணவாரு வருடமும் ஏற்பாடு ணசய்யப் 

படுகிறது. 

 1998 ஆம் ஆண்டில்  ஸ்ணபயினின் பாரச்ிரலானாவில் நலடணபற்ற ஆஸ்துமா குறித்த முதல் 

உலகச ் சந்திப்புடன் 35க்கும் ரமற்பட்ட நாடுகளில் முதல் உலக ஆஸ்துமா தினமானது 

ணகாண்டாடப்பட்டது.  

 

 

உலக பக ஆசராக்கிய தினம் – சம 05 

 இந்தத் தினமானது உலக சுகாதார அலமப்பினால் ஏற்பாடு ணசய்யப்படுகிறது. 

 பல தீவிரமான ணதாற்றுக்கலள விரட்டுவதில் லககளின் ஆரராக்கியமானது எந்த 

அளவிற்கு முக்கியமானது என்பது பற்றி உலகம் முழுவதுமுள்ள மக்களிலடரய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “Seconds Save Lives: Clean Your Hands’” என்பதாகும். 
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ெரவ்சதெ மருத்துவத் தாதிகள் தினம் – சம 05 

 சரவ்ரதச மருதத்ுவத் தாதிகள் தினமானது 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் 

உலகம் முழுவதும் கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 மருத்துவத் தாதிகளின் பணிகலள அங்கீகரிக்கவும், தாய்மாரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் 

புதிதாக பிறந்த குழந்லதகளுக்கு மருத்துவத் தாதிகள் வழங்கும் ரசலவ எவ்வளவு 

அதத்ியாவசியமானது என்பது பற்றிய ஒரு விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் 

இந்தத் தினமானது கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு “Follow the Data: Invest in Midwives” என்பதாகும். 

 மருத்துவத் தாதிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கி அவரக்லளக் ணகௌரவிப்பதற்காக ஒரு 

தினத்லத உருவாக்க ரவண்டும் என்ற கருதத்ானது 1987 ஆம் அண்டில் ணநதரல்ாந்தில் 

நலடணபற்ற சரவ்ரதச மருதத்ுவத் தாதிகள் கூட்டலமப்பில் உருவானது.  

 

 

ெரவ்சதெ உணவுக் கட்டுை்ைாடு இல்லா தினம் – சம 06 

 சரவ்ரதச உணவுக் கட்டுப்பாடு இல்லா தினதத்ின் சின்னமானது ணவளிரநீ்ல நிற 

நாடாவாகும் (light blue ribbon). 

 இது ணகாழுப்பிலன ஏற்றுக் ணகாள்ளும் தன்லம மற்றும் உடல் வடிவின் பன்முகத ்தன்லம 

உள்ளிட்ட உடலின் ஏற்புத் தன்லமலயக் ணகாண்டாடும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

 எந்த ஒரு அளவிலும், ஆரராக்கியம் மீதான கவனதத்ுடன் கூடிய ஆரராக்கியமான 

வாழ்க்லக முலறலய ரமம்படுதத்ுவதற்கும் உணவுக் கட்டுப்பாட்லட  ரமற்ணகாள்ளச ்

ணசய்வதன் மூலம் ஏற்படக் கூடிய அபாயங்கள் பற்றியும் அதனால் பலன் ணபறாமல் 

ரபாகக் கூடிய சாதத்ியக்கூறுகள் பற்றியும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும் ரவண்டி 

இந்தத் தினமானது கலடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 

உலக சைாரெ்ச்ுக்கீசிய சமாழி தினம் – சம 05 

 இந்த நாளானது (ரம 05), ரபாரச்ச்ுக்கீசிய ணமாழி ரபசும் நாடுகளின் சமுதாய 

அலமப்பினால் (Community of Portuguese – Speaking Countries) 2009 ஆம் ஆண்டில் உலக 

ரபாரச்ச்ுக்கீசிய ணமாழி தினமாக அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது.  

 ரபாரச்ச்ுக்கீசிய ணமாழி ரபசும் நாடுகளின் சமுதாய அலமப்பானது 2000 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து யுணனஸ்ரகாவுடன் அதிகாரப் பூரவ்மாகக் கூட்டாண்லமயிலிருக்கும் 

அரசுகளுக்கிலடரயயான ஒரு அலமப்பாகும். 
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 2019 ஆம் ஆண்டில் நலடணபற்ற யுணனஸ்ரகாவின் 40வது ணபாது மாநாட்டுக் கூட்டதத்ில் 

ஒவ்ணவாரு வருடமும் ரம 05 ஆம் நாளிலன உலக ரபாரச்ச்ுக்கீசிய ணமாழி தினமாக 

கலடபிடிப்பதற்கான முடிவானது ரமற்ணகாள்ளப்பட்டது.  

 

உலக தடகள தினம் – சம 07 

 

 2021 ஆம் ஆண்டின் உலக தடகள தினமானது ரம 07 ஆம் நாளன்று கலடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்த ரததியானது மாறக் கூடியதாகும்.  

 உலக தடகள தினதத்ிற்கான ரததியிலன சரவ்ரதச முலறசாரா  தடகளக் கூட்டலமப்பு 

தான் (IAAF – International Amateur Athletic Federation) தீரம்ானிக்கிறது.  

 இருப்பினும் இந்த தினமானது ரம மாதத்தில் தான் அனுசரிக்கப்படும்.  

 முதன்முலறயாக உலக தடகள தினமானது 1996 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 தடகளப் ரபாட்டிகளில் இலளஞரக்ளின் பங்ரகற்லப ஊக்குவிப்பரத இதன் அடிப்பலட 

ரநாக்கமாகும். 

 

எல்பல ொபலகள் அபமை்பின் 61வது எழுெச்ி தினம் – சம 07 

 எல்லல சாலலகள் அலமப்பானது (BRO – Border Roads Organisation) 1960 ஆம் ஆண்டு ரம 07 

ஆம் ரததியன்று அலமக்கப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் எல்லலகலளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இந்தியாவின் வடக்கு மற்றும் 

வடகிழக்கு மாநிலங்களின் ணதாலலதூரப் பகுதிகளில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள 

உருவாக்குதல் ரபான்றவற்லற ஒரு முதன்லமயான ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு இந்த 

அலமப்பானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ரம 07 ஆம் ரததியன்று BRO தனது 61வது எழுசச்ி (நிறுவப்பட்ட நாள்) 

தினதத்ிலனக் ணகாண்டாடியது.  
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எல்ரலெ ்ொரலகள் அரமப்பு 

 இது பாதுகாப்பு அலமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு முன்னணி சாலலக் கட்டலமப்பு 

அலமப்பாகும். 

 இந்திய எல்லலப் பகுதிகளில் சாலல இலணப்பிலன உருவாக்குவரத இதன் 

முதன்லமயான ரநாக்கமாகும்.  

 ரமலும் இந்த அலமப்பானது இந்தியாவின் அலனத்து உதத்ிசார ் மற்றும் மூரலாபய 

இலக்குகலள அலடவதற்காக இந்திய எல்லலகளினூரட உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள 

உருவாக்கியும் ரமம்படுதத்ியும் அவற்லறப் பராமரித்தும் வருகிறது.  

 

உலக செஞ்சிலுபவ மற்றும் செம்பிபற நாள் – சம 08 

 சரவ்ரதச ணசஞ்சிலுலவ மற்றும் ணசம்பிலற இயக்கத்தின் ணகாள்லககலளக் 

ணகாண்டாடும் வலகயில் ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் உலக ணசஞ்சிலுலவ மற்றும் ணசம்பிலற 

நாளானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மக்களின் இன்னல்கலளக் குலறப்பதற்கும் சுதந்திரம், மனிதரநயம், ரவற்றுலம 

காட்டாதிருத்தல், ணபாதுவுலடலம, ஒற்றுலம மற்றும் நடுநிலலலம ஆகியவற்றுடன் 

கூடிய  கண்ணியமான வாழ்க்லகலயப் ணபற அவரக்ளுக்கு உதவுவதற்கும் ரவண்டி இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “Unstoppable” (தடுத்து நிறுத்த முடியாதது) என்பது 

ஆகும்.  

 ரமலும் இந்த தினமானது ணைன்றி டியூனந்தின் (Henry Dunant) பிறந்த நாளிலனயும் (ரம 08, 

1828) குறிக்கிறது. 

 ணைன்றி டியூனந்த் என்பவர ் சரவ்ரதச ணசஞ்சிலுலவக் குழு அலமப்பின் (International 

Committee of Red Cross – ICRC) நிறுவனராவார.் 

 

 இவர ்முதலாவது அலமதிக்கான ரநாபல்  பரிசிலனப் ணபற்றவராவார.் 

 ICRC  அலமப்பின் தலலலமயகமானது சுவிட்சரல்ாந்தின் ணஜனீவா என்னுமிடத்தில் 

அலமந்துள்ளது.  
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உலக தலசீமியா தினம் – சம 08 

 தலசீமியாவால் (அரிவாளணு இரத்தச ் ரசாலக) பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவரக்லள 

நிலனவு கூறவும் இந்ரநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிர ்வாழ ரபாராடிக் ணகாண்டு இருக்கும் 

ரநாயாளிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கவும் ரவண்டி உலக தலசீமியா தினமானது ஒவ்ரவார ்

ஆண்டும் கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக தலசீமியா தினத்தின் கருத்துரு, “Addressing Health Inequalities 

Across the Global Thalassaemia Community” (உலகளாவிய சமூகதத்ின் ஊடாக சுகாதார ஏற்றத ்

தாழ்வுகலள சரி ணசய்தல் ) என்பதாகும்.  

 தலசீமியா என்பது குலறவான ஹீரமாகுரளாபின் மற்றும் வழக்கமான இரதத் ணசல்கலள 

விடக் குலறவான இரத்த ணசல்கலளரய உற்பதத்ி ணசய்யும் ஒரு இரதத்க் குலறபாட்டு 

ரநாயாகும்.  

 

 

ெரவ்சதெ அர்சகனியா தினம் – சம 10 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ் சலபயானது இந்த தினதத்ிலன 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கான தீரம்ானமானது ணமாரராக்ரகாவால் சமரப்்பிக்கப்பட்டு ஐக்கிய நாடுகள் 

அலமப்பின் 113 உறுப்பினர ் நாடுகளின் ஒப்புதலுடன் ஒரு மனதாக ஏற்றுக் ணகாள்ளப் 

பட்டது.  

 வறண்ட மற்றும் மிதமான வறட்சியுலடய பகுதிகளில் வளரும் ஆரக்ர ் மரமானது 

(அரர்கனியா ஸ்பிரனாசா) ணமாரராக்ரகாவின் ணதன்ரமற்குப் பகுதியில் உள்ள துலண 

சைாரா என்ற பகுதிலயப் பிறப்பிடமாகக் ணகாண்டதாகும்.  

 ஆரக்ன் மரமானது வருமான உயரல்வ ஏற்படுத்துதல், ணநகிழ்திறலன அதிகரித்தல் 

மற்றும் காலநிலலக்கான தகவலமப்பிலன ரமம்படுதத்ுதல் ரபான்று பலவலகயில் 

பயன்படக் கூடியதாகும். 

 உள்ளாட்சி நிலலயில் (ணபாருளாதாரம், சமூகம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்த வலகயில்) 

நிலலயான ரமம்பாட்டின் மூன்று பரிமாணங்கலளயும் அலடவதில் இந்த மரமானது 

மிகவும் முக்கியமான பங்கிலன ஆற்றுகிறது.  
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சதசியத் சதாழில்நுட்ை தினம் – சம 11 

 

 இந்த தினத்லதக் ணகாண்டாடுவதற்காக அறிவியல் மற்றும் ணதாழில்நுட்ப 

அலமசச்கமானது ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் நாடு முழுவதும் பல்ரவறு நிகழ்சிகலள ஏற்பாடு 

ணசய்து வருகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “நிலலயான வருங்காலதத்ிற்கான அறிவியல் மற்றும் 

ணதாழில்நுட்பம்” (Science and Technology for a Sustainable Future) என்பதாகும். 

 இந்தியாவில் ரதசியத் ணதாழில்நுட்ப தினமானது பின்வரும் இரண்டு காரணங்களுக்காக 

ணகாண்டாடப் படுகிறது. அலவயாவன  

o 1998 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ணபாக்ரான் அணு ஆயுதச ்ரசாதலனகளின் நிலறவு 

ஆண்டிலன நிலனவு கூறவும்,  

o நாட்டின் ணதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ிகளின் முக்கியதத்ுவத்லதச ் சுட்டிக் காட்டச ்

ணசய்வதற்காகவும் இந்த தினமானது ணகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

ெரவ்சதெ செவிலியரக்ள் தினம் – சம 12 

 ணசவிலியரக்லளக் ணகௌரவிப்பதற்காக ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் சரவ்ரதச ணசவிலியரக்ள் 

தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 சரவ்ரதச ணசவிலியரக்ள் தினமானது 1965 ஆம் ஆண்டில் சரவ்ரதச ணசவிலியரக்ள் 

மன்றதத்ினால் ணதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்தத் தினமானது பிரபலமான பிளாரன்ஸ் லநட்டிங்ரகல் அவரக்ளின் பிறந்த நாளாகும்.  

 இவர ் இங்கிலாந்லதச ் ரசரந்்த ணசவிலியர,் சமூக சீரத்ிருத்தவாதி மற்றும் புள்ளியியல் 

நிபுணராவார.் 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “A Voice to Lead A Vision for Future Healthcare” (எதிரக்ால 

ஆரராக்கியத்திற்கான ஒரு ணதாலலரநாக்குப் பாரல்வலய உருவாக்கச ்ணசய்திட ரவண்டி 

ஒரு குரல்) என்பதாகும். 

 

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


                   
 

169 
 

ெரவ்சதெ குடும்ைங்கள் தினம் – சம 15 

 சரவ்ரதச சமுதாயத்தில் குடும்பங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு முக்கியதத்ுவத்லதப் 

பிரதிபலிக்கும் வலகயில் ஆண்டுரதாறும் சரவ்ரதச குடும்பங்கள் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 குடும்பங்கள் ணதாடரப்ான பிரசச்ிலனகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தவும் 

குடும்பங்களின் மீது தாக்கத்லத ஏற்படுதத்ும் சமூக, ணபாருளாதார மற்றும் 

மக்கள்ணதாலக சாரந்்த ணசயல்முலறகள் பற்றிய அறிவிலன ரமம்படுத்தவும் இந்த 

நாளானது ஒரு வாய்ப்பிலன அளிக்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு சரவ்ரதச குடும்பங்கள் தினத்தின் கருதத்ுரு, “குடும்பங்கள் மற்றும் புதிய 

ணதாழில்நுட்பங்கள்” (Families and New Technologies) என்பதாகும்.  

 1993 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நாவின் ணபாதுச ்சலபயானது ஒரு தீரம்ானதத்ில் ஒவ்ரவார ்ஆண்டும் 

ரம 13 ஆம் நாளானது சரவ்ரதச குடும்பங்கள் தினமாக அனுசரிக்கப்பட ரவண்டுணமன 

தீரம்ானித்தது.  

 

 

உலக சவளாண் சுற்றுலா தினம் – சம 16 

 இந்த ஆண்டு உலக ரவளாண் சுற்றுலா தினதத்ன்று சரவ்ரதச ரவளாண் சுற்றுலா 

மாநாட்டிலன மகாராே்டிர அரசின்  ரவளாண் சுற்றுலா ரமம்பாட்டுக் கழகமானது 

ஏற்பாடு ணசய்ய உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “ரவளாண் சுற்றுலா மூலம் கிராமப் ணபண்களுக்கு 

நிலலயான ணதாழில்முலனவு வாய்ப்புகலள ஏற்படுதத்ுதல்” (Rural Women Sustainable 

Entrepreneurship Opportunities through Agri Tourism) என்பதாகும்.  
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மவளாண் சுற்றுலா – மஹாராஷ்டிரா 

 நாட்டின் ரவளாண் சுற்றுலாத் துலறயிலன உருவாக்குவதிலும் ரமம்படுத்துவதிலும் 

மகாராே்டிரா மாநிலம் முன்ரனாடியாக உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ணசப்டம்பர ் மாததத்ில் மகாராே்டிரா அரசானது ரவளாண் சுற்றுலாக் 

ணகாள்லகயிலன நிலறரவற்றியது.  

 இந்தக் ணகாள்லகயானது சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ரவளாண் சாரந்்த மகிழ்சச்ி 

உணரவ்ிலன ஏற்படுதத்ுவலத ரநாக்கமாகக் ணகாண்டரதாடு விவசாயிகளின் 

வருமானத்லத அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. 

மவளாண் – சுற்றுலா 

 ரவளாண் சுற்றுலாவில் நகரப்்புற சுற்றுலாப் பயணிகள் விவசாயிகளின் வீட்டில் 

தங்கியிருப்பர.் 

 அவரக்ள் அங்கு தங்கியிருக்கும் ரபாது விவசாய ரவலலகள், டிராக்டர ் பயணம், மாட்டு 

வண்டிப் பயணம் ரபான்றவற்றில் ஈடுபடுவர.் 

 அவரக்ள் சுத்தமான விவசாய விலளணபாருட்கலள வாங்கிச ்ணசல்வர.் 

 இது விவசாயிகளுக்கு ஒரு கூடுதல்  வருமானமாக இருக்கும். 

 

சிக்கிம் மாநில நிறுவன தினம் – சம 16 

 சிக்கிம் ஆனது 1975 ஆம் ஆண்டு ரம 16 ஆம் ரததியன்று இந்திய ஒன்றியத்துடன்  

இலணந்தது. 

 அதன் பிறகு ஒவ்ணவாரு ஆண்டும் ரம 16 ஆம் ரததியன்று சிக்கிம் மாநில நிறுவன 

தினமானது ணகாண்டாடப்படுகிறது. 

 1950 ஆம் ஆண்டில் இந்ரதா சிக்கிமிய ஒப்பந்தமானது லகணயழுதத்ானது.  

 இதன் மூலம் சிக்கிமானது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ணபற்ற ஒரு மாநிலமாக மாறியது.  

 1975 ஆம் ஆண்டு வலர சிக்கிலம நம்க்யால் வம்சமானது ஆட்சி ணசய்தது.  

 இந்தியப் பாராளுமன்றமானது 35வது திருதத்ச ்சட்டத்தில் சில நிபந்தலனகலள விதிக்கச ்

ணசய்து அதலன ஒரு “இலண மாநிலமாக” (Associate State) அறிவிதத்து. 

 இந்த நிலலலயப் ணபற்ற ஒரர மாநிலம் சிக்கிமாகும். 

 36வது திருதத்ச ்சட்டமானது 35வது திருத்தச ்சட்டதல்த ரதத்ு ணசய்து சிக்கிலம ஒரு முழு 

அளவிலான மாநிலமாக அறிவித்தது.  

 

சதசிய சடங்கு தினம் – சம 16 

 இந்தியாவில் ணடங்கு பற்றியும் அதன் தடுப்பு நடவடிக்லககள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்வும் ரவண்டி ரதசிய ணடங்கு தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அலமசச்கத்தின் ஒரு முன்ணனடுப்பாகும். 

 ணடங்கு ரநாயானது ணபண் ணகாசு (ஏடிஸ் ஏஜிப்தி) கடிப்பதன் மூலம் பரவுகிறது.  
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உலகத் சதாபலசதாடரப்ு மற்றும் தகவல் ெமூக தினம் – சம 17 

 இத்தினமானது முதல் சரவ்ரதச தந்தி உடன்படிக்லக லகணயழுத்தான தினத்லதயும் 

சரவ்ரதச ணதாலலணதாடரப்ு ஒன்றியமானது நிறுவப்பட்ட தினத்லதயும் குறிக்கிறது. 

 ணதாலல ணதாடரப்ின் முக்கியத்துவம் பற்றி விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தவும் ஐ.நா. 

அலமப்பின் நிலலயான ரமம்பாட்டு இலக்குகலள அதிகரிப்பதில் கவனம் ணசலுத்திடவும் 

ரவண்டி இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 ரமலும் உலகம் முழுவதும் தகவல் எவ்வாறு பரவுகிறது என்பது மீதான கவனத்லதயும் இது 

ணசலுத்துகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கருதத்ுரு, “சவாலான சமயங்களில் டிஜிட்டல் மாற்றத்லத 

முடுக்கி விடுதல்” (Accelerating digital transformation in challenging times) என்பதாகும்.  

 

 

உலக உயர ்இரத்த அழுத்த தினம் – சம 17 

 இது உலக உயர ்இரத்த அழுத்த மன்றத்தினால் ஆண்டுரதாறும் கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இது உயர ் இரதத் அழுதத் ரநாய், அதலனத ் தடுத்தல், அதலனக் கண்டறிதல் மற்றும் 

அதலனக் கட்டுப்படுதத்ுதல் குறிதத் ஒரு விழிப்புணரவ்ிலனப் பரப்புவதற்காக ரவண்டி 

கலடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 இதய ரநாய் ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணி உயர ்இரத்த அழுத்தமாகும். 
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 இத்தினமானது 2005 ஆம் ஆண்டு ரம  மாதத்தில் முதன்முதலாக ணகாண்டாடப்பட்டது. 

 உயர ்இரத்த அழுத்தமானது ஒரு “அலமதியான ணகாலலயாளி” (லசலன்ட் கில்லர)் எனவும் 

அலழக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்நாளின் கருத்துரு, “உங்கள் இரதத் அழுத்தத்லத 

அளவிடுங்கள், கட்டுப்படுதத்ுங்கள், நீண்ட நாள் வாழுங்கள்” (Measure Your Blood Pressure 

Accurately, Control It, Live Longer) என்பதாகும்.  

 

 

ஐ.நா.வின் உலகளாவிய ொபலை் ைாதுகாை்பு வாரம் (சம 17 – 23) 

 ஐ.நா.வின் 6வது உலகளாவிய சாலலப் பாதுகாப்பு வாரமானது உலகம் முழுவதுமுள்ள 

நகரங்கள், சிறுநகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் 30 கி.மீ/மணி எனும் ஒரு ரவக 

வரம்பானது விதிக்கப் படரவண்டுணமன்பலத அறிவிக்கிறது.  

 ஐ.நாவின் உலகளாவிய சாலலப் பாதுகாப்பு வாரமானது உலக சுகாதார அலமப்பினால் 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற ஏற்பாடு ணசய்யப்படும் ஒரு உலகளாவிய சாலலப் 

பாதுகாப்புப் பிரசச்ாரமாகும்.  

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “Streets for Life” (வாழ்க்லகக்காகரவ சாலலகள்) என்பது 

ஆகும். 

 இந்த ஆண்டின் சாலலப் பாதுகாப்பு வாரத்திற்கான முழக்கம் #Love30 என்பதாகும்.  

 இந்தச ் சாலலப் பாதுகாப்பு வாரமானது சாலலப் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுதத்ச ் ணசய்வரதாடு சாலல விபதத்ுகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளின் 

எண்ணிக்லகலயக் குலறப்பதற்கான சில மாற்றங்கலள உருவாக்குவலதயும் 

ரநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது. 
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சஹாசமாஃசைாபியா, டிரான்ஸ்சைாபியா, பைஃசைாபியா ஆகியவற்றிற்கு எதிரான 

ெரவ்சதெ தினம் – சம 17 

 உலகம் முழுவதுமுள்ள LGBT சமூகத்தினருக்கு எதிராக ரமற்ணகள்ளப்படும் பாகுபாடு, 

வன்முலற மற்றும் அடக்குமுலறக்கு எதிரான விழிப்புணரல்வ அதிகப்படுதத்ுவரத இந்த 

நாள் அனுசரிக்கப்படுவதன் ரநாக்கமாகும். 

 ரைாரமாஃரபாபியா என்பது ஓர ் பாலின ஈரப்்புலடயவரக்ள் மீது ணவறுப்பு 

காட்டுதலாகும். 

 டிரான்ஸ்ரபாபியா என்பது திருநரக்ள் மீது ணவறுப்பு காட்டுவதாகும். 

 லபஃரபாபியா என்பது இருபாலின மக்கள் மீது ணவறுப்பு காட்டுதலாகும். 

 இத்தினத்லத நிறுவியர ்லூயிஸ் ஜியாரஜ்்ஸ் டின் என்பவராவார.்   

 

 

ெரவ்சதெ அருங்காட்சியக தினம் – சம 18 

 அருங்காட்சியகங்கள் பற்றி மக்களிலடரய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

ஒவ்ணவாரு வருடமும் ரம 18 ஆம் ரததியன்று சரவ்ரதச அருங்காட்சியக தினமானது 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 கலாசச்ாரப் பரிமாற்றதத்ிற்கும் மக்களிலடரயயான பரஸ்பர புரிதல், ஒதத்ுலழப்பு 

மற்றும் அலமதி ஆகியவற்லற ரமம்படுத்துவதற்குமான ஒரு முக்கிய வழியாக 

அருங்காட்சியகங்கள் உள்ளன. 
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 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “அருங்காட்சியகங்களின் வருங்காலம் : 

மீட்ணடடுத்தல் மற்றும் மறுசீரலமத்தல்” என்பதாகும். 

 

உலக சதனீ தினம் – சம 20 

 

 இந்த தினத்தில் தான் ரதனீ வளரப்்பின் முன்ரனாடியான அன்ரடான் ஜான்சா அவரக்ள் 

1734 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரலாரவனியாவில் பிறந்தார.் 

 சுற்றுசச்ூழலில் ரதனீக்கள் மற்றும் மற்ற  மகரந்த ரசரப்்பிகள் ஆற்றும் பங்கிலன 

பலறசாற்றுவரத ரதனீ தினதத்ின் ஒரு முக்கிய ரநாக்கமாகும்.  

 உலகின் 33% உணவு உற்பதத்ியானது ரதனீக்கலளரய சாரந்்துள்ளது என்பதால் 

பல்லுயிரப்் ணபருக்கம், இயற்லகயில் சுற்றுசச்ூழலின் சமநிலல ரபான்றவற்லறப் 

பாதுகாப்பதிலும் மாசுபாட்லடக் குலறப்பதிலும் இலவ முக்கியப் பங்கிலனக் 

ணகாண்டலவயாக திகழ்கின்றன. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக ரதனீ தினதத்ின் கருத்துரு, “Bee Engaged : Build Back for Bees” 

(ரதனீக்களுடன் இலணந்திருங்கள் : ரதனீக்களுக்காக நல்ல கட்டலமப்பிலன 

உருவாக்குங்கள்) என்பதாகும். 

 

ெரவ்சதெ சதநீர் தினம் – சம 21 

 இந்தியாவின் பரிந்துலரயின் ரபரில் உலகம் முழுவதும் ரம 21 ஆம் ரததியன்று சரவ்ரதச 

ரதநீர ்தினமானது கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ரதயிலல உற்பத்தியாளரக்ள் மற்றும் ரதயிலலப் பணியாளரக்ளின் நிலலலய 

ரமம்படுத்த முயற்சிப்பரத இந்த தினம் கலடபிடிக்கப் படுவதன் ரநாக்கமாகும்.  

 சரவ்ரதச ரதநீர ் தினதத்ிற்கு ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் ரவளாண் அலமப்பு 

அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. 

 உலணகங்கும் பரவியுள்ள ரதநீரின் ஆழமான கலாசச்ார மற்றும் ணபாருளாதார 

முக்கியதத்ுவத்லதப் பற்றிய விழிப்புணரல்வப் பரப்புவதும் பசி மற்றும் வறுலமலய 

ரபாக்குவதில் அதன் முக்கியதத்ுவத்திலன ரமம்படுதத்ுவதுரம இதன் ரநாக்கமாகும்.  
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சைெச்ுவாரத்்பத மற்றும் சமம்ைாட்டிற்கான கலாெெ்ாரை் ைன்முகத் தன்பமயின் 

உலக தினம் – சம 21 

 

 இந்த தினமானது ஒவ்ரவார ்ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் கலடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 உலகக் கலாசச்ாரங்களின் ணசழுலமலயக் ணகாண்டாடுவதும் அலமதி மற்றும் 

நிலலயான ரமம்பாட்டிலன அலடவதில் ஒரு உள்ளாரந்்த ரநரம்லற மாற்றமாக உலகின் 

பன்முகதத்ன்லம விளங்குவது பற்றிய அதன் முக்கியத்துவத்லதப் பலறசாற்றுவதுரம 

இந்த தினத்தின் ரநாக்கமாகும்.  

 2001 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார 

அலமப்பானது பாமியானின் (Bamiyan) புத்தர ் சிலலகள் 2001 ஆம் ஆண்டில் சிலதக்கப் 

பட்டலத அடுத்து “கலாசச்ாரப் பன்முகத்தன்லம மீதான பிரகடனத்லத” ஏற்றுக் 

ணகாண்டது.  

 பிறகு 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் ணபாதுச ்சலபயானது தனது 

57/249 தீரம்ானத்தில் ரம 21 ஆம் ரததியிலனப் ரபசச்ு வாரத்்லத மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கான 

கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்லமயின் உலக தினமாக அறிவித்தது. 

 

சதசிய தீவிரவாத எதிரை்்பு தினம் – சம 21 

 இந்தியாவில் ரதசிய தீவிரவாத எதிரப்்பு தினமானது இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமரான 

ராஜீவ் காந்தி அவரக்ளின் நிலனவு நாளிலன நிலனவு கூறுவதற்காக அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 ரமலும் மக்களிலடரய அலமதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் மனிதரநயம் பற்றிய தகவல்கலள 

பரப்புவதற்கும் மக்களிலடரய ஒற்றுலமலய ரமம்படுதத்ுவதற்கும் இந்த தினமானது 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ராஜீவ் காந்தி அவரக்ள் இந்தியாவின் இளம் பிரதமர ்ஆவார.் 

 இவர ்இந்தியாவின் 6வது பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டு 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் 1989 ஆம் 

ஆண்டு வலர பிரதமராக நாட்டிற்குச ்ரசலவ ணசய்தார.் 

 இவர ் 1991 ஆம் ஆண்டு ரம 21 ஆம் ரததியன்று ஒரு மனித ணவடிகுண்டின் மூலம் 

படுணகாலல ணசய்யப்பட்டார.் 

 V.P. சிங் அரசின் கீழ் ரம 21 ஆம் ரததியிலனத ்ரதசிய தீவிரவாத எதிரப்்பு தினமாக மத்திய 

அரசு அறிவிதத்து. 
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அருகி வரும் இனங்களுக்கான சதசிய தினம் – சம 21 

 அருகி வரும் இனங்களுக்கான ரதசிய தினமானது ஒவ்ணவாரு வருடமும் ரம மாததத்ின் 

மூன்றாவது ணவள்ளிக் கிழலமயன்று கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த வருடம் அருகி வரும் இனங்களுக்கான ரதசிய தினமானது ரம 21 ஆம் ரததியன்று 

வருகிறது. 

 எத்தலன விலங்கினங்கள் அருகி வரும் நிலலக்குத் தள்ளப்படும் நிலலயில் உள்ளன 

என்பலதயும் முன்பு ஒரு காலதத்ில் அலமதியாக நிலவிய ஒரு சுற்றுசச்ூழலிற்கு 

காலநிலல மாற்றங்களின் கடும் விலளவுகள் எவ்வளவு இன்னல்கலள  

விலளவிக்கின்றன என்பது பற்றியும் ஒரு மறுசீராய்விலன ரமற்ணகாள்ளச ் ணசய்வதற்கு 

இந்த தினமானது நமக்கு உதவுகிறது. 

 

 

உலகக் கடல் ஆபமகள் தினம் – சம 23 

 கடல் ஆலமகள் பற்றியும் அவற்றின் வாழிடங்கள் பற்றியும் மக்களிலடரய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காக ரவண்டி உலகக் கடல் ஆலமகள் தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  
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 2000 ஆம் ஆண்டு முதல், “அணமரிக்க ஆலம மீட்பகம்” (American Tortoise Rescue) எனும் ஒரு 

இலாப ரநாக்கமற்ற அலமப்பானது இதத்ினத்லத அனுசரிப்பதற்கான ஆதரவுகலள 

வழங்கி வருகின்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “Turtle Rocks!” என்பதாகும்.  

 “உலகக் கடல் ஆலமகள் தினம்” எனும் ணசாற்கூறிலன சுசன் ணடல்லம் (Susan Tellem) 

என்பவர ்வழங்கினார.் 

 

ெரவ்சதெ மகை்சைறியல் புபழ ஒழிை்பு தினம் – சம 23 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பானது இந்த தினத்லத 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரித்து 

வருகின்றது (United Nations International Day to End Obstetric Fistula). 

 இது மகப்ரபறியல் புலழலய தடுத்தல் மற்றும் அதற்கு சிகிசல்ச அளித்தல் 

ரபான்றவற்றிற்கான நடவடிக்லககலள ரமம்படுதத்ுவலத ரநாக்கமாகக் ணகாண்டு 

உள்ளது.  

 மகப்ரபறியல் புலழ என்பது வளரந்்து வரும் நாடுகளில் பல சிறுமிகள் மற்றும் 

ணபண்கலளப் பாதிக்கின்ற,  குழந்லத பிறப்பின் ரபாது ஏற்படும் ஒரு நிலலயாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின்  கருதத்ுரு, “ணபண்களின் உரிலமகள் மனித 

உரிலமகளாகும்! மகப்ரபறியல் புலழலய தற்ரபாரத ஒழித்தல்” (“Women’s rights are human 

rights! End fistula now!”) என்பதாகும்.  

 

காணாமல் சைான குழந்பதகளுக்கான ெரவ்சதெ தினம் – சம 25 

 உலகளவில் இந்த தினமானது 

o காணாமல் ரபான குழந்லதகள்,  

o குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்லள நிலனவு கூறுதல்,  

o காணாமல் ரபானவரக்லள ரதடுவதற்கான ணதாடர ் முயற்சி ரபான்றவற்றிற்காக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 ‘Forget me – not flower’ (என்லன மறந்தாலும் பூலவ மறக்காரத) என்பலத ஒரு சின்னமாகக் 

ணகாண்டு, காணாமல் ரபான குழந்லதகள் தினமாக ரம 25 ஆம் ரததியானது குறிப்பிடப் 

படுகின்றது. 

 இந்த தினமானது 1983 ஆம் ஆண்டில் அணமரிக்க அதிபர ் ணரானால்டு ரகீன் அவரக்ளால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

உலக பதராய்டு தினம் – சம 25 

 லதராய்டு சுரப்பியின் முக்கியதத்ுவம் பற்றியும் லதராய்டு சம்பந்தப்பட்ட ரநாய்கலளத் 

தடுதத்ல் மற்றும் அதன் சிகிசல்சப் பற்றியும் விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காக உலக 

லதராய்டு தினமானது கலடபிடிக்கப் படுகிறது.  

 இந்தத் தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.  
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 ணதாண்லடப் பகுதியில் ஒரு வண்ணதத்ுப் பூசச்ியின் வடிவில் அலமந்த லதராய்டு 

சுரப்பியானது T3 (லதராக்சின்) மற்றும் T4 (டிலரஅயாரடாலதரரானின்) ரபான்றவற்லற 

உற்பத்தி ணசய்கிறது. 

 இது லதராய்டு தூண்டுதல் ைாரர்மான்களால் (TSH) பராமரிக்கப் படுகிறது.  

 

சவொக் தினம் – சம 26 

 உலகம் முழுவதும் ரம 26 ஆம் ரததியன்று ணவசாக் தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 முழுநிலவு தினமான ணவசாக் தினமானது உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்தரக்ளால் புனித 

தினமாக அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த தினத்தில் தான் ணகௌதம புத்தர ்அவரக்ள் ஞானம் ணபற்றார.் 

 இந்த தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகளால் 

அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.  

 

சைண்களின் ஆசராக்கியத்திற்கான நடவடிக்பககபள சமற்சகாள்வதற்கான 

ெரவ்சதெ தினம் – சம 28 

 இந்த தினமானது 1987 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ரவார ் ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 உலணகங்கிலும் உள்ள அலனதத்ுப் ணபண்களுலடய பாலியல் மற்றும் மகப்ரபறு சாரந்்த 

சுகாதாரம் மற்றும் உரிலமகலள ரமம்படுதத்ுவரத இந்த தினத்தின் முக்கிய 

ரநாக்கமாகும். 

 இந்த தினமானது ணபண்களின் மகப்ரபறு சாரந்்த உரிலமகளுக்கான உலகளாவிய 

பிலணயதத்ினால் (Women’s Global Network for Reproductive Rights) ஒருங்கிலணக்கப் 

படுகிறது. 

 

உலக மாதவிடாய் சுகாதார தினம் – சம 28 

 மாதவிடாய் ணதாடரப்ான சமூக களங்கங்கலள மாற்றுவரத இந்த தினதத்ின் முக்கிய 

ரநாக்கமாகும்.  

 ணபரும்பாலான ணபண்களின் சராசரி மாதவிடாய் சுழற்சிக் காலம்  28 நாட்கள் என்பதாலும் 

அவரக்ளின் மாதவிடாய் காலம் 5 நாட்கள் என்பதாலும் ரம 28 ஆம் ரததியானது 

ரதரந்்ணதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 எனரவ ரம மாதம் 28 ஆம் ரததியானது (28/5) உலக மாதவிடாய் சுகாதார தினமாக 

கலடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “மாதவிடாய் சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆரராக்கியம் ஆகியவற்றிற்கான நடவடிக்லக மற்றும் முதலீடு” (Action and Investment in 

Menstrual Hygiene and Health” என்பதாகும். 
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உலக ைசி தினம் – சம 28 

 உலகம் முழுவதுமுள்ள நீண்டகாலமாக பசியில் வாடும் 815 மில்லியன் மக்கலளக் குறித்த 

விழிப்புணரல்வ உலணகங்கிலும் பரப்புவதற்காக வருடந்ரதாறும் உலக பசி தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 ரமலும் பசி மற்றும் வறுலமக்கான நீடித்த தீரவ்ிலன ணகாண்டாடுவலதயும் இந்த தினம் 

ரநாக்கமாகக் ணகாண்டுள்ளது.  

 உலக பசி தினத்திற்கான முன்ணனடுப்பானது 2011 ஆம் ஆண்டில் The Hunger Project எனும் 

அலமப்பினால் ணதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Access Ends Hunger” (அணுகும் வசத் 

பசியிலன ஒழிக்கும்) என்பதாகும்.  

 

 

ெரவ்சதெ எவசரஸ்ட் தினம் – சம 29 

 எவணரஸ்ட் சிகரதத்ில் ஏறிய ரநபாளத்தின் ணதன்சிங் ரநாரர்க மற்றும் நியூசிலாந்தின் 

எட்மண்ட் ஹிலாரி ஆகிரயாரின் நிலனவாக சரவ்ரதச எவணரஸ்ட் தினமானது ரம 29 ஆம் 

ரததியன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 1953 ஆம் ஆண்டில் இரத நாளில் தான் மனிதரக்ள் முதன்முலறயாக இந்த  உயரத்லத 

அலடந்தனர.் 

 2008 ஆம் ஆண்டில், புகழ்ணபற்ற மலலரயறும் வீரரான ஹிலாரி உயிரிழந்தலத அடுத்து 

ரநபாள அரசு இந்த நாலள சரவ்ரதச எவணரஸ்ட் தினமாக அனுசரிக்க முடிவு ணசய்தது. 

 

சகாவா மாநில நிறுவன நாள் – சம 30 

 1987 ஆம் ஆண்டில் இரத நாளில் தான் ரகாவா இந்தியாவின் 25வது மாநிலமாக 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 இதற்கு முன்பாக டாமன் மற்றும் லடயூ ஆகியவற்றுடன் ரசரத்த்ு ரகாவாவும் ஒரு 

ஒன்றியப் பிரரதசமாக இருந்தது. 

 1961 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர ் 19 ஆம் ரததியன்று இந்திய இராணுவமானது ஆபரரேன் 

விஜய் என்ற ஒரு நடவடிக்லகயின் மூலம் ரபாரச்ச்ுக்கீசியர ்மீது ரபார ்ணதாடுதத்ு ணவற்றி 

ணபற்றதன் வாயிலாக ரகாவா, டாமன் & லடயூ தீவுகள் ஆகியவற்லற இந்தியாவுடன் 

இலணதத்து.  
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இதரெ ்செய்திகள் 

DANTAK திட்டம் 

 பூடானில் இதத்ிட்டம் ணதாடங்கப்பட்டு 60 ஆண்டுகள் நிலறவு ணபற்று உள்ளது. 

 1961 ஆம் ஆண்டில் பூடானின் மூன்றாம் அரசர ் மற்றும் முன்னாள் இந்தியப் பிரதமர ்

ஜவைரல்ால் ரநரு தலலலமயின் கீழ் DANTAK திட்டம் ணதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டம் பூடானில் சாலல ரமம்பாடு, தகவல் ணதாலலத் ணதாடரப்ுப் பிலணயங்கள் 

மற்றும் அது ரபான்ற மற்ற பிற உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள உருவாக்கும் ஒரு 

ரநாக்கதர்தாடு ணதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதலன அமல்படுதத்ும் முதன்லம நிறுவனம் எல்லலச ்சாலலகள் அலமப்பு (BRO – Border 

Roads Organisation) ஆகும்.  

 

சி.டி. மதிை்பு 

 RT-PCR ரசாதலனயின் சி.டி. மதிப்பு (CT Value) என்றால் Cycle Threshold Value (பயன்பாட்டு 

நிலலயின் சுழற்சி மதிப்பு) என்று ணபாருள் ஆகும்.   

 இந்த மதிப்பு ஒரு ரநாயாளி ணகாரரானாவால் பாதிக்கப்பட்டவரா (ரநரம்லற) இல்லலயா 

(எதிரம்லற) என நிரண்யிக்கிறது. 

 ஒரு நபர ் ணகாரரானாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார ்என்பலத நிரண்யிக்க சி.டி. மதிப்பு 35 

ஆக இருக்க ரவண்டும் என இந்திய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICMR) சமீபதத்ில் 

அறிவித்தது. 

 ஒரு நபரின் சி.டி. மதிப்பு 35 என்ற அளவிற்குக் குலறவாக இருந்தால் அவர ் ணகாரரானா 

ணதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர ்ஆவார.்  
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 ஒருரவலள சி.டி. மதிப்பு 35 என்ற அளவிற்கு ரமல் இருந்தால் அந்த நபர ் ணகாரரானா 

ணதாற்றால் பாதிக்கப் படாதவர ்ஆவார.் 

 

ைதை்ைடுத்தை்ைட்ட கரை்்பிணிை் சைண்ணின் உடல் 

 ரபாலந்து நாட்டின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபத்தில் முதலாவது பதப்படுத்தப்பட்ட 

கரப்்பிணிப் ணபண்ணின் உடலிலனக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்  

 பதப்படுத்தப்பட்ட உடலில் அறிவியலாளரக்ள் ஒரு கருலவக் கண்டறிந்தது உலக 

வரலாற்றில் இதுரவ முதல்முலறயாகும். 

 இந்த பதப்படுதத்ப்பட்ட உடல் ரதரபசிலுள்ள ராயல் ரடாம்பில் (ராஜ கல்லலற) 

கண்ணடடுக்கப் பட்டது. 

 ரதபீஸ் எனும் இடம் லநல் நதிரயாரதத்ில் அலமந்த ஒரு பண்லடய எகிப்து நகரமாகும். 

 1826 ஆம் ஆண்டில் இந்த உடல் முதலில் வாரச்ாவிற்கு ணகாண்டு வரப்பட்டது.  

 

 

புவியினுபடய அெச்ில் ஏற்ைடும் மாற்றத்தில் அதிகரிை்பு 

 அணமரிக்க புவிசார ் இயற்பியல் ஒன்றியம் ரமற்ணகாண்ட ஒரு சமீபதத்ிய ஆய்வில் 

பனிப்பாலற உருகும் நிகழ்வானது புவியினுலடய அசச்ில் ஏற்படும் மாற்றத்லத 

அதிகரிக்கிறது எனக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 காலநிலல மாற்றங்கள் பனிப்பாலற உருகுதலல அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதன் 

காரணமாக புவியின் துருவங்கள் புதிய திலசகளில் நகரவ்தாகவும் இந்த புதிய ஆய்வில் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 புவியின் சுழல் அசச்ானது ஆண்டுக்கு சுமார ்10 ணச.மீ. நகரவ்தாக நாசா கூறுகிறது. 

 வட துருவமானது கிழக்கு ரநாக்கி நகரவ்தற்கு முக்கிய காரணம் நீர ் மண்டலங்களில் 

ஏற்படும் மாற்றங்களாகும்.  

 

SUTRA மாதிரி 

 கான்பூர ் மற்றும் லைதராபாதில் அலமந்துள்ள இந்திய ணதாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுவனங்களின் அறிவியலாளரக்ள் இந்தியாவில் ரகாவிட் பற்றிய தரவுகலளக் 

கணிப்பதற்காக, “எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய, கண்டறியப்படாத, ரசாதிக்கப்பட்ட 

(ரநரம்லற) மற்றும் நீக்கப்பட்ட அணுகுமுலற” (Susceptible, undetected, Tested (positive) and 

Removed Approach - (SUTRA) எனும் ஒரு மாதிரிலயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.்  

 இந்த மாதிரியானது ணபருந்ணதாற்றின் ரபாக்கிலனக் கணிப்பதற்காக மூன்று முக்கிய 

அளவுருக்கலளப் பயன்படுதத்ுகிறது.  

 முதலாவது அளவுருவானது ஒரு நாலளக்கு எத்தலன நபரக்ள் பாதிக்கப்படுகின்றனர ்என 

கணக்கிடும் பீட்டா (அ) ணதாடரப்ு வீதமாகும் (beta or contact rate). 

 இது ணதாற்று ஏற்பட்ட நபரக்ள் தங்களது ரநாய்த் ணதாற்று காலங்களில் எதத்லன 

நபரக்ளுக்கு லவரலஸப் பரப்புகின்றனர ் என்பலத அளவிடும் RO என்ற மதிப்புடன் 

ணதாடரப்ுலடயதாகும். 

 இரண்டாவது அளவருவானது ணபருந்ணதாற்றினால் மக்கள் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப் 

படுகின்றனர ்என்பலத கணக்கிடும் “எல்லல (reach)” என்பதாகும்.  

 மூன்றாவது அளவுருவானது கண்டறியப்பட்ட மற்றும் கண்டறியப்படாத 

ணதாற்றுகளுக்கிலடப்பட்ட விகிதமான எப்சிலான் (epsilon) என்பதாகும்.  

 

ைனிெ ்சிறுத்பதயின் வாழ்விடங்கள் 

 பனிச ் சிறுத்லதயின் 70 சதவிகித்திற்கும் ரமலான வாழ்விடங்கள் இன்னும் 

கண்டறியப்படாமல் உள்ளதாக உலக வனவிலங்கு நிதியமானது சமீபதத்ில் 

ணதரிவித்துள்ளது. 

 “பனிச ் சிறுத்லதயின் வாழ்விட வரம்புகலளப் பற்றிய புரிதல் நிலலயின் ணதளிவான 

பரவலான மறுசீராய்வு” (A spatially explicit review of the state of knowledge in the snow leopard range) 

எனும் அறிக்லகயின்படி இது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ணபரும்பாலான பனிச ் சிறுத்லத ணதாடரப்ான ஆராய்சச்ிகலள ரநபாளம், இந்தியா 

மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளும் அதலனயடுதத் நிலலயில் மங்ரகாலியா மற்றும் 

பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளும் ரமற்ணகாண்டுள்ளன.  

 உலகில் 4000 பனிச ்சிறுத்லதகள் மட்டுரம எஞ்சியிருக்கக்கூடும். 

 அவற்றின் வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்படுவதாலும் சமுதாயதத்ுடனான ரமாதல் மற்றும் 

ரவட்லடயாடுதல் ரபான்ற காரணங்களாலும் ணதாடரந்்து அலவ அசச்ுறுத்தல்கலள 

எதிரண்காள்கின்றன. 

 இந்தியாவில் பனிச ் சிறுத்லதகள் அருணாசச்லப் பிரரதசம், சிக்கிம், உத்தரகாண்ட், 

இமாசச்லப் பிரரதசம், ஜம்மு & காே்மீர ்ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
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 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய அரசானது பனிச ் சிறுத்லத (Project Snow Leopard) 

திட்டதத்ிலன ரமற்ணகாண்டு வருகிறது.  

 

 

சவள்பளை் பூஞ்பெ சநாய் 

 ணவள்லளப் பூஞ்லச எனும் ணதாற்றுரநாய் மக்கலள தாக்குவதாகக் கண்டறியப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இது கருப்புப் பூஞ்லச ரநாலய விட மிகவும் ஆபத்தானதாகும். 

 குலறவான ரநாய் எதிரப்்பு சக்தியினாரலா அல்லது இந்த மாதிரியான பூஞ்லசகள் 

காணப்படும் பகுதிகலளத ் ணதாடுவதினாரலா இந்த ணவள்லளப் பூஞ்லசத் ணதாற்று 

ஏற்படுகிறது. 

 சரக்்கலர ரநாயாளிகள், புற்றுரநாயாளிகள் மற்றும் நீண்ட காலமாக மருந்து 

உட்ணகாள்பவரக்ள் ரபான்றவரக்ளுக்கு இந்த ரநாய்த் ணதாற்று ஏற்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.  

 ஆக்சிஜன் உதவியுடன் சிகிசல்ச ணபறும் ணகாரரானா லவரஸ் ரநாயாளிகலள இந்த 

ணவள்லளப் பூஞ்லச ரநாய்த் ணதாற்று தாக்குகிறது. 

 இந்த ரநாயாளிகளின் நுலரயீரலல இந்த ரநாயானது ரநரடியாகத் தாக்குகிறது. 

 ணவள்லளப் பூஞ்லச ரநாய்த் ணதாற்று ஏற்பட்டவரக்ள் ணகாரரானாத் ணதாற்றின் 

அறிகுறிகலளரய ணகாண்டிருப்பர,் ஆனால் ணகாரரானா ரசாதலனயில் எதிரம்லற 

முடிலவரய அவரக்ள் ணகாண்டிருப்பர.் 

 இந்தத் ணதாற்றிலன சிடி ஸ்ரகன் (அ) X-கதிர ்ஆய்வு மூலம் கண்டறிய இயலும்.  

 ணவள்லளப் பூஞ்லச ரநாயானது பாதிக்கப்பட்ட நபரின் நுலரயீரல், நகங்கள், ரதால், 

வயிறு, சிறுநீரகம், மூலள, உடலின் அந்தரங்க பாகங்கள் மற்றும் வாய் ரபான்ற 

பகுதிகலளப் பாதிக்கும். 

 சுற்றுப்புறங்கலள தூய்லமயாக லவதத்ிருப்பதன் மூலம் இந்த ணவள்லளப் பூஞ்லச 

ரநாய்த் ணதாற்றிலனத் தடுக்க இயலும். 

 ரமலும் ஆக்சிஜன் (அ) ணசயற்லக சுவாசக் கருவிகலள முலறயாக சுத்தப்படுத்தச ்

ணசய்யவும் ரவண்டும்.  
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மஞ்ெள் பூஞ்பெ சநாய் 

 கருப்பு மற்றும் ணவள்லளப் பூஞ்லச ரநாய்கலள அடுதத்ு சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட 

மஞ்சள் பூஞ்லசத் ணதாற்றானது பரபரப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

 மஞ்சள் பூஞ்லசயானது ஆரம்பத்தில் சுற்றுப்புறத்தில் காணப்படும் பூஞ்லசயினால் 

உருவாக்கப் படுகிறது. 

 இது ரசாம்பல், தடிப்புகள், ரதாலின் மீது எரியும் உணரவ்ு ரபான்ற அறிகுறிகளுடன் 

காணப்படும்.  

 இது உடலின் உள்ளுறுப்புகளுள் நுலழந்து அவற்றின் ணமாத்தச ் ணசயல்பாட்டிலனயும் 

பாதிக்கும். 
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