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சபாருதந அகழ்ோராய்ெ்சி .................................................................................................................................................... 33 

குடியுரிதம திருத்தெ் ெை்ைம் 2019 என்பதற்கு எதிரான தீர்மானம் .......................................................................... 35 

மன்னார் ேதளகுைாவில் உள்ள ஆற்றல் தீவு ................................................................................................................... 36 

இந்து ெமய அறநிதலயத்துதறயின் அறிவிப்புகள் ..................................................................................................... 36 

IREDA மற்றும் TANGEDCO.............................................................................................................................................................. 37 

தகேல் மற்றும் விளம்பரத் துதற அறிவிப்புகள் ............................................................................................................ 38 

கீழடி – சேள்ளி நாணயம் ......................................................................................................................................................... 38 

இந்தியாதே விைட்ு சேளிவயறும் ஃவபாரட்ு நிறுேனம் .............................................................................................. 39 

முதல் ததலமுதறப் பை்ைதாரி ................................................................................................................................................ 39 

சிறந்த ஆற்றல் வமலாண்தமக்கான வதசிய விருது ..................................................................................................... 40 

மகாகவி தினம் .............................................................................................................................................................................. 40 

மருத்துேக் கல்வித் வதரவ்ு – NEET ........................................................................................................................................... 41 
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மகளிருக்கான 1500 மீை்ைர் ஓை்ைப்பந்தயம் – வதசிய ொததன ............................................................................... 231 
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TNPSC துளிகள் 

 ஸ்பபஸ் X நிறுவனமானது சரவ்பேச விண்வவளி நிலையே்திற்கு எறும்புகள், அவகாப ா 

மற்றும் மனிே அளவிைான எந்திர ஆயுேக் லக பபான்றவற்லற விண்ணிை் வசலுே்தியது. 

o இது 10 ஆண்டுகளிை் நாசாவிற்காக ஸ்பபஸ் X நிறுவனம் அனுப்பிய 23வது தி ் ம் 

ஆகும். 

 உே்ேரப் பிரபேச மாநிை அரசானது மக்களலவப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர ் பமனகா 

காந்தியின் வோகுதியான சுை்ோன்பூர ் நகரின் வபயலர க வுள் ராமரின் மகனுல ய 

வபயரின் நிலனவாக குஷ் பவன்பூர ்என மாற்றுவேற்குே் தி ் மி ்டுள்ளது.  

 சரவ்பேச ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்கள் தினமானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ் ் 31 அன்று 

முேன்முலறயாக அனுசரிக்கப்ப ் து.  

o உைவகங்கிலும் புைம்வபயரந்்து வாழும் ஆப்பிரிக்க மக்களின் அசாோரணப் 

பங்களிப்புகலள ஊக்குவிப்பலேயும், ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியினருக்கு எதிராக 

நிைவும் அலனேத்ு வலகயான பாகுபாடுகலள நீக்குவலேயும் ஐக்கிய நாடுகள் 

அலமப்பு பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 பஞ்சாபிை் உள்ள அமிரே்சரஸ் என்னுமி ே்திை் அலமந்ே ஜாலியன் வாைாபாக் ஸ்மரக்கின் 

(Jallianwala Bagh Smarak) புதுப்பிக்கப்ப ்  வளாகே்திலன பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி திறந்து 

லவே்ோர.் 

o ஜாலியன் வாைாபாக் படுவகாலை நிகழ்ந்ே 102வது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கும் 

விேமாக இது திறந்து லவக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இந்தியாவின் 3 வலக முேலை இனங்களும் காணப்படும் ஒபர மாவ ் மாக ஒடிசாவின் 

பகந்திரப் பாரா (Kendrapara) மாவ ் ம் மாறியுள்ளது.  

o உப்புநீர,் ஆற்றுநீர ் (கரியாை்) மற்றும் சதுப்பு நிை முேலை ஆகியலவ இங்கு காணப் 

படுகின்றன. 

 ைோம்ஸ் உள்ளான் குருவி என்பது ஆண்டிற்கு இரு முலற ஜப்பானிலிருந்து 

ஆஸ்திபரலியா வலர இல  வி ாமை் பயணிக்கும் ஒரு நீரப்்பறலவ (க ற்கலரப் பறலவ) 

ஆகும்.  

o ஜப்பானிய உள்ளான் குருவி எனவும் அலழக்கப்படும் இப்பறலவயின் அறிவியை் 

வபயர ்கை்லினாபகா ஹார ்்விக்கி (Gallinago hardwickii) ஆகும். 

 BRICS நாடுகளின் பேசியப் பாதுகாப்பிற்கான வபாறுப்பு வாய்ந்ே ஒரு உயர ்

பிரதிநிதிகளின் 11வது சந்திப்பானது சமீபேத்ிை் ந ே்ேப் ப ் து.  

o 2021 ஆம் ஆண்டு BRICS உசச்ி மாநா ்டிற்கு இந்தியா ேலைலம வகிப்பேன் காரணமாக 

இந்தியாவின் பேசியப் பாதுகாப்பு ஆபைாசகர ்அஜிே ்போவை் இந்ேச ்சந்திப்பிலனே ்

ேலைலமபயற்று ந ே்தினார.் 

 இைங்லகயிலுள்ள ேனியார ் வங்கிகளிை் நிதிசார ் இறக்குமதிகளுக்கான அந்நியச ்

வசைாவணி லகயிருப்பு இை்ைாேோனாை் நா ்டிை் நிைவும் உணவுப் பற்றாக்குலற 

காரணமாக வநருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 நல வபற்று வரும்  ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 பபா ்டிகளிை் P1 ஆ வர ் 10 மீ ஏர ்

பிஸ் ை் SH1 இறுதிப் பபா ்டியிை் இந்தியே ்துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரர ்சிங் ராஜ் அோனா 

வவண்கைப் பேக்கே்திலன வவன்றுள்ளார.்  
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o சீனாலவச ்பசரந்்ே சாவ் யாங் மற்றும் ஹூவாங் சிங் ஆகிபயார ்முலறபய ேங்கம் 

மற்றும் வவள்ளிப் பேக்கங்கலள வவன்றனர.்  

 விளாடிபவாஸ் ாக் எனுமி ேத்ிை் நல வபற உள்ள 6வது கிழக்கேத்ியப் வபாருளாோர 

மன்ற உசச்ி மாநா ்டிை் பங்பகற்பேற்காக ரஷ்யா வசை்லும் அரசுமுலற மற்றும் வணிகப் 

பிரதிநிதிகலளப் வப ்பராலியே் துலற அலமசச்ர ்ஹரத்ீர ்சிங் பூரி ேலைலமபயற்று வழி 

ந ேத்ுவார.் 

o ரஷ்ய அதிபர ் விளாடிமிர ் புதின் அவரக்ளும் பங்பகற்க உள்ள இந்ே கிழக்கேத்ியப் 

வபாருளாோர மன்றேத்ின் முழுநீள மாநா ்டிை் பிரேமர ் நபரந்திர பமாடி அவரக்ள் 

காவணாலி வாயிைாக கைந்து வகாள்வார.் 

 ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 பபா ்டிகளின் ஆ வர ் உயரம் ோண்டுேை் T63 

பபா ்டியிை் சரே் குமார ்வவண்கைப் பேக்கம் வவன்றுள்ளார.் 

o இவர ்பீகாரின் முசாஃபரப்ூரிை் பிறந்ேவராவார.் 

 2021 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 01 முேை் பகாவா மாநிைம் ேனது குடிமக்களுக்கு 16,000 

லி ் ர ் வலர இைவசமாக ேண்ணீர ் வழங்கும் இந்தியாவின் முேை் மாநிைமாக 

மாறியுள்ளது. 

o இது ‘இைவச ேண்ணீலரப் வபற ேண்ணீலரச ்பசமியுங்கள்’ (Save Water to Get Free Water’) 

என்ற தி ் ேத்ின் கீழ் அறிமுகப் படுேே்ப்ப ் து. 

 வசக் குடியரசிலுள்ள ஓபைாமக் என்ற இ ே்திை் நல வபற்ற வசக் சரவ்பேச ப பிள் 

வ ன்னிஸ் பபா ்டியின் இறுதிப் பபா ்டியிை் உக்லரலனச ்  பசரந்்ே வயவ்வஹன் 

ரிஷ்பசபா என்ற வீரலர (Yevhen Ryshchepa) போற்கடிே்து இந்தியாவின் முன்னணி ப பிள் 

வ ன்னிஸ் வீரர ்G. சே்தியன் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

o இது 2016 ஆம் ஆண்டு வபை்ஜியம் ஓபன் மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு ஸ்பானிஸ் ஓபன் 

ஆகிய பபா ்டிகளிை் வபற்ற வவற்றிலயே் வோ ரந்்து ITTF பசைஞ்சர ் பபா ்டியிை் 

வபற்ற இவரது 3வது வவற்றியாகும்.  

 வசவ்வாய்க் கிரகேத்ின் மீது சுற்றிே் திரியும் ஒரு விண்கைமான நாசாவின் வபரச்ீவவரன்ஸ் 

விண்கைமானது அக்கிரகே்திலிருந்து முேைாவது பாலற மாதிரிகலளப் புவிக்கு 

அனுப்புவேற்காக வவற்றிகரமாக பசகரிேத்ுள்ளது.  

o இேன் மூைம் பண்ல ய வாழ்க்லக பற்றி இது வவளிப்படுேத்ும் என நம்பப் படுகிறது.   

 இமாசச்ைப் பிரபேச மாநிைமானது ேனது அலனேத்ுப் பதின்ம வயதினருக்கும்                  

பகாவி ்-19 ேடுப்பு மருந்தின் முேை் ேவலணலயச ் வசலுேத்ிய முேை் மாநிைமாக 

மாறியுள்ளது.  

 சவுதி அபரபியாவின் முேைாவது மகளிர ் இராணுவ வீரர ் பல ப்பிரிவினர ் ஆயுேப் 

பல கள் மகளிர ்களப்பயிற்சி லமயே்திலிருந்து ப ் ம் வபற்றுள்ளனர.்  

 2022 ஆம் ஆண் ானது வேன் கிழக்காசிய நாடுகள் கூ ் லமப்பிற்கும் (ASEAN - Association 

of Southeast Asian Nations) இந்தியாவிற்கும் இல பயயான 30 ஆண்டு காைே் வோ ரப்ிலனக் 

குறிக்கிறது. 

o பமலும் இந்ே ஆண்டு ASEAN – இந்தியா ந ்பு வரு மாகவும் நிரண்யிக்கப் ப ்டு உள்ளது.   

 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ் ் 27 அன்று 1 பகாடிக்கும் பமைான அளவிை் பகாவி ் 19 

ேடுப்பூசிகலளச ் வசலுே்திய வலகயிை் இந்தியா ேனது பகாவி ் ேடுப்பு மருந்து 

இயக்கேத்ிை் ஒரு புதிய லமை்கை்லை அல ந்துள்ளது.  
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o இது ஒற்லற நாளிை் அதிக எண்ணிக்லகயிை் ேடுப்பூசி வசலுே்ேப்ப ்  ஒரு 

தினமாகும். 

 பகாவி ் C..I.2. மாற்றுருவானது முேன்முேலிை் வேன் ஆப்பிரிக்காவிை் கண் றியப் 

ப ்டுள்ளது.  

o C..I.2. மாற்றுருவானது அதிக வோற்றுப் பரவை் மிக்கோகவும் ேடுப்பூசிகளாை் வழங்கப் 

படும் எதிரப்்புே் திறனிலிருந்து விடுபடும் திறன் உள்ளோகவும் இருக்கும் என ஆய்விை் 

கூறப்ப ்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டியிை், இந்தியாவின் சிறந்ே விை்விே்லே வீரர ்

ஹரவ்ீந்ேர ் சிங் ஆ வருக்கான ேனிநபர ் வலள விை்விே்லேப் பிரிவிை் (recurve open) 

வவண்கைப் பேக்கே்திலன வவன்றுள்ளார.் 

o 31 வயோன இவர ்பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் பேக்கம் வவன்ற இந்தியாவின் முேை் 

விை்விே்லே வீரராவார.் 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு சரவ்பேச பருவநிலை உசச்ி மாநா ்டின் ஓர ்அங்கமாக ஒரு முக்கிய 

மாநா ்டிலன இந்தியா ந ே்ே உள்ளது. 

o தூய ஆற்றலை (clean energy) பநாக்கிய இந்தியாவின் பரிமாற்றேத்ிற்கான ஒரு 

பபசச்ுவாரே்்லேலயக் க ் லமப்பேற்காக இது ந ே்ேப்ப  உள்ளது.  

 இந்தியப் வபாதுேத்ுலற நிறுவன வபாறியியைாளரக்ள் நிறுவனே்தின் முேை் வபண் 

ேலைவராகவும் அேன் பமைாண்லம இயக்குநராகவும் வரே்்திகா சுக்ைா  என்பவர ்

வபாறுப்பபற்றார.்  

 சாகிேத்ிய அகாவேமியாை் வழங்கப் படுகின்ற பாை சாகிேத்ிய புரஷ்கர ் விருதிற்குே் 

பேரந்்வேடுக்கப் ப ்டுள்ள பாைபாரதிக்கு முேைலமசச்ர ் மு.க.ஸ் ாலின் அவரக்ள் 

வாழ்ே்து வேரிவிே்ோர.் 

o மரபாசச்ி வசான்ன ரகசியம் என்ற ஒரு ேமிழ் பல ப்பிற்காக இவருக்கு இந்ே 

விருோனது வழங்கப் படுகிறது.  

 ச ் மன்ற உறுப்பினர/்பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு எதிராக பதிவாகியுள்ள 

குற்றவியை் வழக்குகலள திரும்பப் வபறும் முன், அது வோ ரப்ான உயர ்நீதிமன்றேத்ின் 

அனுமதிலய அரசு வபற பவண்டும் என உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  

 சமீபேத்ிை் ஹங்பகரியின் புோவபஸ்டிை் நல வபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு உைக ப பிள் 

வ ன்னிஸ் பபா ்டியிை் இந்தியாவின் வளரந்்து வரும் இலண வீரரக்ளான G. சேத்ியன் 

மற்றும் மணிகா பே்ரா ஆகிபயார ் கைப்பு இர ்ல யர ் பிரிவிை் ப ் ே்லே வவன்று 

உள்ளனர.்   

 சீனா மற்றும் இந்போபனசியா ஆகிய நாடுகளிை் உற்பே்தியாகும் அை்ைது அங்கிருந்து 

ஏற்றுமதி வசய்யப்படும் அ ரே்த்ியான இலழகள் மீோன வபாருள் குவிப்பு வரியிலன 

அரசு சமீபே்திை் ரே்து வசய்துள்ளது. 

o மூங்கிை் இலழ ேவிரே்்து அ ர ்இலழகள் (viscose staple fibre) மீோன வபாருள் குவிப்பு 

வரிலய அரசு ரேத்ு வசய்துள்ளது. 

 சிங்கப்பூர-்இந்தியா க ை்சார ்இருேரப்புப் பயிற்சியின் (சிம்வபக்ஸ்) 28 வது பதிப்பு வேன் 

சீனக் க லிை் நல வபற்றது. 

 ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது ேமிழ்நா ்டிை் நகரப்்புற ஏலழகளுக்கான நீடிேே் ஒரு  

வீ ்டுவசதிே் தி ் ே்திற்காக பவண்டி 150 மிை்லியன்  ாைர ்மதிப்பிைான ஒரு க னுக்கு 

ஒப்புேை் அளிேத்ுள்ளது. 
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 பமற்கு இரயிை்பவயானது முேைாவது வ க்ஸ்ல ை் சரக்கு ரயிலை குஜராேத்ின் 

சூரேத்ிலிருந்து பீகாரின் முசாபரப்ூர ்வலர இயக்குகிறது. 

 பகாவி ் -19 வோற்றுக்கு எதிராக ஒரு பகாடி ேடுப்பூசிகலளச ் வசலுேத்ிய முேை் 

மாவ ் மாக மும்லப உருவவடுேத்ுள்ளது. 

 ஜப்பானின் பிரேமர ் பயாஷிஹிப  சுகா அவரக்ள், அடுேத்ு ந க்கவிருக்கும் லிபரை் 

வ மாக்ரடிக் க ்சியின் ேலைவர ்பேவிக்கான பபா ்டியிை் பங்பகற்க மா ் ார.் 

o ஷின்பசா அபப ராஜினாமா வசய்ே பிறகு இவர ் 2020 ஆம் ஆண்டிை் அந்ே நா ்டின் 

பிரேமராக நியமிக்கப்ப ் ார.் 

 விைங்குகள் மரபணு வளங்களுக்கான பேசியப் பணியகமானது மண் ா வலக எருலம 

இனே்லே இந்தியாவிை் காணப்படும் 19வது ேனிே்துவமான எருலமகளின் இனமாக 

அங்கீகரிேத்ுள்ளது. 

o இது கிழக்குே் வோ ரச்ச்ி மலை மற்றும் ஒடிசாவின் பகாராபு ் பகுதியிை் உள்ள 

பீ பூமியிை் காணப்படுகிறது. 

 விமானப் பல யின் ேலைலமே் ேளபதி ஏர ்மாரஷ்ை் ஆர.்பக.எஸ் பவேளரியா ஹவாயிை் 

உள்ள ஹிக்காம் - ஜாயிண் ் பபஸ் பபரை்் துலறமுகே்திை் மூன்று நாள் நல வபறும் 

பசிபிக்  விமானப் பல யின் ேலைலம ேளபதிகள் கருே்ேரங்கு 2021 எனும் நிகழ்விை் 

கைந்து வகாண் ார.் 

o இந்ே நிகழ்வு "Enduring Cooperation towards Regional Stability" (பிராந்திய நிலைப்புே் 

ேன்லமலய பநாக்கி ஒேத்ுலழப்லப நீ ்டிப்பது) என்ற கருே்துருலவக் வகாண்டு 

நல வபற்றது. 

 ஆஸ்திபரலியாவிை் இந்தியக் க ற்பல  மற்றும் ராயை் ஆஸ்திபரலியக் க ற்பல  

ஆகியவற்றுக்கு இல பயயான இருேரப்புக் க ற்பல ப் பயிற்சியான AUSINDEX என்ற 

பயிற்சியின் 4வது பதிப்பு வோ ங்கியது. 

 எை் சாை்வ ார ்நா ானது பி ்காயிலன அதிகாரப்பூரவ் நாணயமாக அறிவிே்ே உைகின் 

முேை் நா ாகும். 

 காைநிலை வசயை் தி ் ேத்ிலனச ் வசயை்படுேத்ும் முேை் வேற்காசிய நகரம் மும்லப 

ஆகும். 

o C40 நகரங்களின் காைநிலை ேலைலமக் குழுவிை் மும்லப இலணந்ேலேே ்

வோ ரந்்து இது நல வபற்றது. 

 சேத்ுணவு லமயே்திை்  சலமயை் வசய்பவார ்மற்றும் சலமயை் உேவியாளரக்ளின் ஓய்வு 

வபறும் வயோனது 58 வயதிலிருந்து 60 வயோக உயரே்்ேப்படும் என்று ேமிழக முேை்வர ்

மு.க.ஸ் ாலின் அறிவிேத்ுள்ளார.் 

 1200 ஆண்டுகள் பழலமயான துரக்ா பேவியின் சிற்பம் ஒன்று ஜம்மு-காஷ்மீர ்மாநிைம் 

ஜீைம் நதியிை் ஸ்ரீநகரிை் உள்ள பாண் ்பரேன் என்னுமி ே்திை் இருக்கும் இருந்து 

மீ ்கப்ப ் து. 

 உே்ேரகாண் ் மாநிை ஆளுநர ் பபபி ராணி வமௌரியா ேனது ராஜினாமா கடிேே்லே 

குடியரசுே் ேலைவர ்ராம்நாே் பகாவிந்ே் அவரக்ளி ம் சமரப்்பிே்ோர.் 

 வசன்லன அண்ணா சாலையிை் கருணாநிதியின் சிலை நிறுவப்படும் என்று முேை்வர ்

ஸ் ாலின் கூறியுள்ளார.் 

o அண்ணா சாலையிை் நிறுவப்ப ்  கருணாநிதியின் சிலை 1987 ஆம் ஆண்டு 
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டிசம்பர ்24, அன்று எம்.ஜி.ராமசச்ந்திரனின் மலறலவே் வோ ரந்்து பசேப் படுேே்ப் 

ப ் து. 

 வமக்சிபகா நா ்டின் உசச் நீதிமன்றமானது கருக்கலைப்பிலன ச ்  விபராேம் அற்றோக 

அறிவிேத்ு, கருவுறுேலைே் ேடுக்கும் வசயை்முலறகள் மீோன குற்றவியை் 

ேண் லனகலள அரசியைலமப்பிற்கு முரணானோக அறிவிேே்து. 

 இரயிை்கள் ோமேமாக வந்ோை் பயணிகளுக்கு இந்திய இரயிை்பவ இழப்பீடு வழங்க 

பவண்டுவமன உசச்நீதிமன்றம் தீரப்்பளிேத்ுள்ளது.  

 அசாம் மாநிை அரசானது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் புலேபடிம எரிவபாருள்களிை் இயங்கும் 

வாகனங்களின் பயன்பா ்டிலனப் படிப்படியாக குலறப்பேற்காக மின்சார வாகனக் 

வகாள்லகலய அறிமுகப்படுேத்ியுள்ளது.  

 இந்தியாவின் மிக உயரமான காற்றுச ்சுே்திகரிப்புக் பகாபுரமானது சண்டிகர ்ஒன்றியப் 

பிரபேசே்திை் திறக்கப்ப ்டுள்ளது.  

o இது நா ்டின் மிக உயரமான காற்றுச ்சுேத்ிகரிப்பு பகாபுரமாகும்.  

 சீனா ஆப்கானிஸ்ோன் நா ்டிலுள்ள ோலிபன் அரசிலன ஆேரிேத்ு ஆப்கானிஸ்ோன் 

நா ்டிற்காக 31 மிை்லியன் அவமரிக்க  ாைரக்லள நிதி உேவியாக வழங்கியுள்ளது.  

 முேைாவது T20 உைகக் பகாப்லபலய வவன்ற இந்திய அணியின் ேலைவராக இருந்ே 

முன்னாள் இந்திய கிரிக்வக ் அணிே் ேலைவர ்M.S. போனி வரவிருக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டு 

T20 உைகக் பகாப்லபப் பபா ்டிக்கான அணிலய வழிந ேத்ுபவராக (team mentor) இந்திய 

அணியிை் மீண்டும் இலணந்துள்ளார.்  

 புவி அறிவியை் துலறயிை் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகியவற்றுக்கு இல பயயான 

ஒேத்ுலழப்பு மீோன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேேத்ிற்கு மே்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புேை் 

அளிேத்ுள்ளது. 

 நடிலக ேமன்னா பா ்டியா ‘Back to the Roots’ என்ற ேனது புேே்கே்திலன வவளியி ்டு 

உள்ளார.் 

o பிரபை வாழ்க்லகமுலறப் பயிற்சியாளர ் லூக் வகௌடின் பஹா என்பவரு ன் 

இலணந்து இவர ்இப்புே்ேகேத்ிலன எழுதியுள்ளார.்  

 ஆஸ்திபரலியாலவச ்பசரந்்ே முன்னாள் பவகப்பந்து வீசச்ாளர ்ஷான் வ யி ் (Shaun Tait ) 

புதுசப்சரி கிரிக்வக ் அணியின் பந்துவீசச்ுப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப் ப ்டு உள்ளார.்  

o இவர ்சமீபே்திை் ஆப்கானிஸ்ோன் அணியின் பந்துவீசச்ுப் பயிற்சியாளராக 5 மாேக் 

காைேத்ிற்கு நியமிக்கப்ப ் ார.் 

 உள்நா ்டிபைபய வடிவலமக்கப்ப ்  இந்தியாவின் முேைாவது அதிக சாம்பை் 

கூறுகலளக் வகாண்  நிைக்கரி வாயுவாக்கை் வசயை்முலறலய அடிப்பல யாகக் 

வகாண்  வமேே்னாை் உற்பே்தி ஆலையானது லஹேராபாே்திலுள்ள பாரே் கனரக 

மின்சாரப் வபாரு ்கள் உற்பேத்ி நிறுவனே்தின் ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பா ்டு 

லமயேத்ிை் திறக்கப்ப ்டுள்ளது.  

o இேற்கு நிதி ஆபயாக், இந்தியப் பிரேமர ்அலுவைகம் மற்றும் நிைக்கரி அலமசச்கம் 

ஆகியவற்றின் முன்வனடுப்பினாை் அறிவியை் மற்றும் வோழிை் நு ்பே் துலறயினாை் 

நிதி உேவி வழங்கப்படுகிறது. 

 அரசியைலமப்பின் 275வது ச ் ப்பிரிவின் கீழ் 17 மாநிைங்களுக்கு ரூ.9871 பகாடி 

மதிப்பிைான வருவாய்ப் பற்றாக்குலற மானியேத்ின் 6வது மாேே் ேவலணயிலன நிதி 

அலமசச்கம் வழங்கியது. 

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


                   
 

19 
 

o இலவ 15வது நிதி ஆலணயேத்ின் பரிந்துலரயின் பபரிை் 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கு 17 

மாநிைங்களுக்கு வழங்கப்ப ் து.  

 ப ாக்கிபயா விலளயா ்டுகளுக்கு வீரரக்லள அனுப்பே் ேவறியோை், சரவ்பேச ஒலிம்பிக் 

கமி ்டியானது (ஐஓசி) வ  வகாரியாலவ 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வலர பபா ்டிகளிை் 

பங்பகற்பதிை் இருந்து ேல  விதிேத்ுள்ளது. 

o சரவ்பேச ஒலிம்பிக் கமி ்டியின் இந்ே முடிவானது வ  வகாரியாவாை் வபய்ஜிங் 

குளிரக்ாை விலளயா ்டுப் பபா ்டிகளிை் பங்பகற்க முடியாது என்பலேே ்

வேரிவிக்கிறது. 

 பாஜகவின் ேலைவரான விஜய் ரூபானி அவரக்ள் குஜராே் மாநிை முேை்வர ் பேவிலய 

ராஜினாமா வசய்துள்ளார.் 

 இந்தியாவும் ஜப்பானும் ேங்கள் ஆறாவது க ை்சார ் விவகாரம் சாரந்்ே ஒரு பபசச்ு 

வாரே்்லேலய ந ே்தியது. 

o இேன் முேை் பதிப்பானது 2013 ஆம் ஆண்டிை் புது திை்லியிை் ந ே்ேப் ப ் து. 

 எழுே்ோளர ்சூசன்னா கிளாரக்் என்பவர ்‘பிரபனசி’ என்ற அவருல ய ஒரு புதினே்திற்காக 

2021 ஆம் ஆண்டின் புலனவுக் கலேக்கான மகளிர ்பரிசிலன வவன்று உள்ளார.்  

 இந்திய குழிப் பந்ோ ்  வீரரான ஜீவ் மிை்கா சிங் மதிப்புமிக்க 10 ஆண்டுகாை துபாய் 

நுலழவு இலசவுச ்சீ ்டிலனப் வபற்ற உைகின் முேை் வோழிை்முலறக் குழிப்பந்ோ ்  வீரர ்

என்ற வபருலமலயப் வபற்றுள்ளார.் 

 மபஹந்திரா & மபஹந்திரா நிறுவனேத்ின் முன்னாள் பமைாண்லம இயக்குநர ் பவன் 

குமார ் பகாயங்கா, இந்திய பேசிய விண்வவளி பமம்பா ்டு அங்கீகார லமயேத்ின் 

ேலைவராக நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 உே்ேரப் பிரபேச மாநிைேத்ின் அலிகார ் எனுமி ே்திை் அலமக்கப்ப  உள்ள ராஜா 

மபஹந்திர பிரோப் சிங் மாநிைப் பை்கலைக்கழகேத்ிற்கு பிரேமர ் பமாடி அவரக்ள் 

அடிக்கை் நா ்டியுள்ளார.் 

o ஆரிய பீஷ்வா என்றும் அறியப்படும் பிரோப் சிங் 1911 ஆம் ஆண்டு நல வபற்ற 

பாை்கன் பபாரிை் அங்கம் வகிேே்வராவார.்  

 அதிகாரிகள் ேரநிலையிைான பணிகளிை் வபண்களுக்கான இ  ஒதுக்கீ ்டிலன 30 

சேவீேேத்ிலிருந்து 40 சேவிகிேமாக ேமிழக அரசு உயரே்்தியுள்ளது.  

 Colexion என்ற ஒரு மிகப்வபரிய உரிமம் வபற்ற பரிமாற்றம் வசய்ய இயைாே அனுமதிே ்

ேளமானது ேனது முலறயான வோ க்கேத்ிலன அறிவிேத்ுள்ளது. 

o Colexion என்பது விலளயா ்டு, வபாழுதுபபாக்கு மற்றும் கலை ஆகிய துலறகளுக்கான 

பரிமாற்றம் வசய்ய இயைாே அனுமதி வழங்கும் ஒரு ேளமாகும்.  

 சுவரண்ிம் விஜய் வரஸ்் மஷாை் (அ) வவற்றி தீபமானது அருணாசச்ைப் பிரபேசம் 

மாநிைேத்ிலுள்ள ேஹூங் எனுமி ே்லே வந்ேல ந்ேது.  

o 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்ோன் பபாரிை் வபற்ற வவற்றியின் 50வது ஆண்டு 

நிலறலவக் குறிக்கும் வலகயிை் இந்ே வவற்றி தீபமானது நாடு முழுவதும் வகாண்டு 

வசை்ைப்ப ் து.  

 உசச்நீதிமன்றமானது ஒரு பணியாளர ் ேன்லனக் குறிப்பி ்  இ ே்திற்கு மாற்றுமாறு 

வலியுறுேே் இயைாது என்றும், பேலவலயக் கருே்திை் வகாண்டு முேைாளி ம ்டுபம 

ஊழியரக்லள இ ம் மாற்ற இயலும் என்றும் தீரப்்பளிேத்ுள்ளது. 
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 லஹேராபாே்லேச ் பசரந்்ே விண்வவளி வோழிை்நு ்பப் புேே்ாக்க நிறுவனமான 

ஸ்லகரூ ் ஏபராஸ்பபஸ் (Skyroot Aerospace) நிறுவனம், இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி 

நிறுவனே்து ன் முலறயான ஒப்பந்ேேத்ிை்  ஈடுப ்  முேை் ேனியார ் நிறுவனமாக 

மாறியுள்ளது. 

o ஸ்லகரூ ் ஏபராஸ்பபஸ் நிறுவனமானது விண்வவளிக்குச ் சிறிய வசயற்லகக் 

பகாள்கலள ஏந்திச ் வசை்ைக் கூடிய விக்ரம் ரக ராக்வக ்டுகலளக் க ் லமே்து 

வருகிறது. 

 பா.ஜ.க பாராளுமன்ற உறுப்பினர ்சுப்ரமணிய சுவாமி ோம் எழுதிய இந்தியாவிை் மனிே 

உரிலமகள் மற்றும் தீவிரவாேம் என்று  ேலைப்பி ப்ப ்  ஒரு புேே்கே்லே வவளியி ் ார.் 

 பமற்கு ஒடிசாவிை் வநௌகாய் ஜூஹார ் (Nuakhai Juhar) எனப்படும் விவசாயே் திருவிழா 

வகாண் ா ப்ப ் து. 

o இது இப்பருவேத்ின் புதிய வநற்பயிர ்பருவக் காைே்லே வரபவற்கும் விேமாக பமற்கு 

ஒடிசா மற்றும் வேற்கு சே்தீஸ்கர ் பகுதி மக்களாை் வகாண் ா ப்படும் ஒரு பயிரே் ்

திருவிழாவாகும். 

 பஜாமா ்ப ா நிறுவனேத்ின் இலண நிறுவனர ்வகௌரவ் குப்ோ அந்நிறுவனேத்ிை் அவர ் 

ஆற்றியப் பணியிலிருந்து விைகியுள்ளார.் 

 Paytm என்ற பணவழங்கீ ்டு வங்கி நிறுவனமானது வ ை்லி வம ்பரா ரயிை் நிறுவனக் 

கழகேத்ு ன் இலணந்து நா ்டின் முேை் FastTag அடிப்பல யிைான வம ்பரா வாகன 

நிறுே்ே வசதிலய நிறுவியுள்ளது. 

 வேலுங்கானா அரசானது காபைாஜி நாராயண ராவ் அவரக்ளின் 100வது  பிறந்ே நாளான 

வசப் ம்பர ்09 ஆம் பேதியிலன “வேலுங்கானா வமாழி தினமாக” அறிவிே்து உள்ளது. 

 ஒரு காை பூலஜ ந ேே்ப் படும் ஆையங்களின் (ஒரு நாலளக்கு ஒரு முலற ம ்டுபம 

பூலஜகள் ந ே்ேப் படும்) 12,959 அரச்ச்கரக்ள் மற்றும் ப ் ாசச்ாரியரக்ளுக்கு ேைா ரூ.1000 

மாோந்திர ஊக்கே் வோலக வழங்கும் தி ் ேத்ிலன முேை்வர ் ஸ் ாலின் அவரக்ள் 

வோ ங்கி லவே்ோர.் 

 ேமிழ்நாடு வமரக்்கன்ல ை் (வணிகம்) வங்கியானது (Tamilnadu Mercantile Bank) ேனது 100வது 

நிலறவு ஆண்டிலன வகாண் ாடியது. 

o 1921 ஆம் ஆண்டிை் தூேத்ுக்குடியிை் நா ார ் வங்கியாக வோ ங்கப்ப ்  இந்ே 

வங்கியின் வபயர ்1962 ஆம் ஆண்டிை் ேமிழ்நாடு வணிக வங்கி எனப் வபயர ்மாற்றப் 

ப ் து. 

 வோலைேவ்ோ ரப்ு துலறயிை் ேன்னிசல்சயான வசதி மூைம் 100% அந்நிய பநரடி 

முேலீ ்டிலன அனுமதிக்க மே்திய அரசு முடிவு வசய்துள்ளது.  

 “சமூக நீதி” என்ற புதிய ஒரு பா ே் தி ் மானது வசன்லனப் பை்கலைக்கழகே்திை் 

அடுே்ேக் கை்வியாண்டு முேை் அறிமுகப்படுேே்ப்படும்.  

 ேமிழ்நாடு திறந்ேவவளிப் பை்கலைக்கழகேத்ிை் “அண்ணாவின் ேமிழியம்” என்ற ஒரு 

புதிய குறுகிய காைப் படிப்பானது அறிமுகப்படுே்ேப்ப ்டுள்ளது.  

 BRICS நாடுகளின் வரி ஆலணயங்களின் ேலைவரக்ளுல ய ஒரு சந்திப்பானது 

இந்தியாவின் ேலைலமயின் கீழ் ந ேே்ப் ப ் து.       

o இது “பகாவி ் – 19 வோற்றினாை் ஏற்ப ்  சவாை்களுக்கு மேத்ியிலும் இந்ே டிஜி ் ை் 

சகாப்ேே்திலும் வரி நிரவ்ாகேத்ின் வணிகச ் வசயை்முலறகலள மறு வலரயலற 

வசய்ேை்” என்ற பரந்ே ஒரு கருேத்ுருவு ன் இந்ேச ்சந்திப்பு ந ேே்ப் ப ் து.  
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 பபரி ர ் அபாயக் குலறப்பு மற்றும் பமைாண்லமே் துலறயிை் ஒே்துலழப்பு குறிேத்ு 

இே்ோலி நா ்டு னான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேேத்ிற்கு மேத்ிய அலமசச்ரலவ ஒப்புேை் 

அளிேத்ுள்ளது.   

 MyGovIndia ேளமானது இந்தியப் புேே்ாக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் வோழிை்நு ்பே் வோழிை் 

முலனபவாரக்ளுக்காக “பகாளரங்கப் புதுலம சவாலை” (Planetarium Innovation Challenge) 

வோ ங்கியுள்ளது. 

 கலிபபாரன்ியாவிை் ஏற்ப ்  இரண்டு கா ்டுே் தீயானது சிக்பவாயா பேசியப் 

பூங்காவினூப  (Sequoia National Park) பரவி வருகின்றது. 

o அவமரிக்காவின் சியரா வநவா ா உைகின் மிகப்வபரிய மரே்தின் வாழ்வி மாக 

உள்ளது. 

 நாகாைாந்து மாநிைே்தின் முேைாவது மற்றும் இந்தியாவின் 61வது இந்திய வமன்வபாருள் 

வோழிை்நு ்பப் பூங்கா லமயமானது வகாஹிமாவிை் திறக்கப்ப  ் து.  

 ஹங்பகரி நா ானது பி ்காயின் முலறலய நிறுவியவரான சபோஷி நாகபமா ்ப ா 

(Satoshi Nakamoto) என்பவரின் உருவச ் சிலைலய புோவபஸ் ் என்னுமி ேத்ிை் நிறுவி 

உள்ளது. 

 நிதி ஆபயாக் அலமப்பானது இந்தியாவிலுள்ள 112 உயர ் ை ்சிய மாவ ் ங்களிலுள்ள 

மாணாக்கரக்ளுக்கு இைவசக் கை்விலய வழங்குவேற்காக பவண்டி BYJU’S எனும் 

நிறுவனே்து ன் லக பகாரே்த்ுள்ளது.  

 Yahoo நிறுவனமானது டின் ர ் (Tinder) நிறுவனேத்ின் ேலைலம நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

இருந்ே ஜிம் ைான்பசான் என்பவலர யாகூ (Yahoo) நிறுவனேத்ின் புதிய ேலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக  நியமிேத்ுள்ளது. 

 காங்கிரஸ் க ்சிலயச ்பசரந்்ே பகப் ன் அமரிந்ேர ்சிங் ேனது பஞ்சாப் முேை்வர ்பேவிலய 

ராஜினாமா வசய்துள்ளார.் 

 6வது பிரிக்ஸ் இளம் விஞ்ஞானிகள் மன்றே்லே இந்திய அறிவியை் மற்றும் வோழிை் 

நு ்பே் துலறயானது வபங்களூருவின் பேசிய பமம்பா ்டு ஆய்வுக் கழகேத்ு ன் 

இலணந்து ந ே்தியது. 

 பாரே் மிகுமின் நிறுவனமானது இந்தியாவின் மிகப்வபரிய மிேக்கும் சூரிய ஒளி 

மின்னழுே்ே ஆலைலய ஆந்திராவிை் வோ ங்க முடிவு வசய்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 175 ஜிகாவா ் அளவிற்குப் புதுப்பிக்கேே்க்க ஆற்றை் உற்பேத்ிே ்

திறன் மற்றும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 450 ஜிகாவா ் அளவிற்குப் புதுப்பிக்கே் ேக்க ஆற்றை் 

உற்பே்திே் திறன் என்ற ஒரு ை ்சிய இைக்லக இந்தியா நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

  ா ா கன்சை் ன்சி சரவ்ீசஸ் (டிசிஎஸ்) நிறுவனமானது 200 பிை்லியன்  ாைர ் என்ற 

மதிப்பிைான  சந்லே மூைேனே்லேே் ோண்டிய இரண் ாவது இந்திய நிறுவனம் ஆகும். 

o 2020 ஆம் ஆண்டிை், ரிலையன்ஸ் இண் ஸ் ்ரஸ்ீ இந்ே லமை்கை்லைே ்ோண்டிய முேை் 

இந்திய நிறுவனம் ஆகும். 

 இங்கிைாந்லேே் ேளமாகக் வகாண்  ஒரு நிதி வவளியீ ்டு இேழான யூபராமணி என்ற 

இேழாை்  டிபிஎஸ் வங்கியானது உைகின் சிறந்ே வங்கி (வோ ரந்்து 4 வது முலற) என்று 

வபயரி ப்ப ்டுள்ளது.  

o சிங்கப்பூலரே் ேலைலமயி மாகக் வகாண்  டிபிஎஸ் வங்கியானது உைகின் சிறந்ே 

டிஜி ் ை் வங்கி என்ற வபயலரயும் வபற்றுள்ளது. 
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 அரசு மருேத்ுவமலனகளிை் முேன்முலறயாக ோனியங்கி மருந்து ேரும் இயந்திரங்கள் 

வசன்லனயிை் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருேத்ுவமலன, வபரியார ் நகர ் புறநகர ் அரசு 

மருே்துவமலனகளிை் அலமக்கப் ப வுள்ளது. 

 இந்தியாவின் முேை் ோனியங்கி மருந்து விற்பலன இயந்திரம் பகாலவயிை் 

திறக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 திருவண்ணாமலை அரசு கலைக்கை்லூரி கலைஞர ் அரசு கலை கை்லூரி என 

மாற்றப்படும் என  உயரக்ை்வி அலமசச்ர ் வபான்முடி ேமிழ்நாடு ச ் ப்பபரலவயிை் 

வேரிவிே்ோர ்

 காய்கறி கழிவுகளிை் இருந்து மின்சாரம் ேயாரிேத்ு பயன்படுே்தும் சிவகங்லக மாவ ் ம் 

காஞ்சிரங்காை் ஊரா ்சிக்கு பிரேமர ்பமாடி பாரா ்டு வேரிவிே்ோர.் 

 சாங்காய் ஒேத்ுலழப்பு அலமப்பின் முழு உறுப்பினராக ஈரான் நாடு அதிகாரப் பூரவ்மாக 

இலணக்கப்ப ் து. 

o ஈரான் நா ்டிலன இந்ே அலமப்பின் ஒரு முழு உறுப்பினராக இலணப்பேற்கான 

முடிவானது ேஜிகிஸ்ோனின் துசான்பபவிை் நல வபற்ற சாங்காய் ஒேத்ுலழப்பு 

அலமப்பு ேலைவரக்ளின் 21வது உசச்ி மாநா ்டிை் அறிவிக்கப்ப ் து. 

 கன  நா ்டின் பிரேமர ்ஜஸ்டின்  ்ரூப ா மூன்றாவது முலறயாக அந்நா ்டின் பிரேமர ்

பேரே்லிை் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

o இவர ்2015 ஆம் ஆண்டு முேை் பிரேமர ்வபாறுப்பிலன வகிேத்ு வருகிறார.் 

 இந்தியாலவச ் பசரந்்ே D. குபகஷ் நாரப்வ வசஸ் ஓபன் 2021 பபா ்டியின் மாஸ் ரஸ்் 

பிரிவிை் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

 இந்திய நா ்ல ச ் பசரந்்ே ஸ்னூக்கர ் வீரரான பங்கஜ் அே்வானி IBSF-6 வர ் ஸ்னூக்கர ்

உைகக் பகாப்லபப் பபா ்டியிை் ேனது 24வது உைக அளவிைான ப ் ேத்ிலன வவன்று 

உள்ளார.் 

o இறுதிப் பபா ்டியிை் பாகிஸ்ோன் நா ்டின் பாபர ்மஸீஹ் என்பவலர வீழ்ே்தி இவர ்

வவற்றி வபற்றார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் வபய்ஜிங்கிை் நல வபற உள்ள ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் 

பபா ்டிகளுக்கான ஒரு அதிகாரப்பூரவ் முழக்கமானது “Together for a shared future” 

என்போகும். 

 ‘Batsman’ என்ற ஒரு வசாற்கூறிலனப் பாலினச ்சமநிலைலயக் குறிக்கும் வலகயிை் ‘Batter’ 

என்று MCC அலமப்பு மாற்றியுள்ளது. 

o  MCC என்பேன் விரிவாக்கம் Marylebone Cricket Club என்போகும். 

 ஒடிசா மாநிைமானது கலிங்கா லமோனே்திை் ஆ வருக்கான ஹாக்கி ஜுனியர ்உைகக் 

பகாப்லபப் பபா ்டிலய ந ே்ே உள்ளது. 

o இந்திய அணி வவற்றி வபற்ற 2016 ஆம் ஆண்டிை் நல வபற்றப் பபா ்டிலய ைக்பனா 

ந ே்தியது. 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிரண்ய ஆலணயே்தின் 3வது மாநிை உணவுப் 

பாதுகாப்புக் குறியீ ்டிலன மே்திய அலமசச்ர ்மான்சுக் மாண் வ்யா வவளியி ்டுள்ளார.் 

o இது உணவுப் பாதுகாப்பு வோ ரப்ான 5 அளவுருக்களின் அடிப்பல யிை் 

மாநிைங்களின் வசயை்திறலன  மதிப்பிடுவேற்கான ஒரு குறியீ ாகும். 
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 1961 ஆம் ஆண்டு  வருமான வரிச ் ச ் ேத்ின் விதிமுலறகலள நிதி அலமசச்கம் 

ேளரே்த்ியுள்ளது. 

o இது ப ்டியலினப் பழங்குடியினர ்சமூகேத்ின் ஓர ்உறுப்பினருக்கு ப ்டியலி ப் ப ்  

வங்கிகளினாை் வழங்கப்படும் வ ்டி வழங்கீடு மீோன வருமான வரிப் பிடிேே்ேத்ு ன் 

வோ ரப்ுல யோகும். 

 பகாழிக்பகாடு பை்கலைக்கழகே்தின் கீழ் உள்ள கை்லூரிகளிை்  பசர விரும்பும் 

மாணவரக்ள், ேங்களது திருமணே்தின் பபாது வரே ்சலண  வகாடுக்கபவா, பக ்கபவா 

அை்ைது ஏற்றுக் வகாள்ளபவா மா ்ப ாம் என்ற அறிவிப்பிை் லகவயழுேத்ி  பவண்டும். 

 பகாவி ்-19 லவரசின் வ ை் ா மாற்றுருவானது உைகின் இதுவலரயிை் பரவைாக 

காணப்படும் ஒரு வலகயாகும். 

o இது ஆை்ஃபா, பீ ் ா, காமா பபான்ற பை்பவறு மாற்றுருக்கலள விஞ்சியுள்ளது. 

 வங்காளபேசே்லேச ்பசரந்்ே ஃலபரூஸ் ஃலபசா பீேர ்என்பவர ்பிை் மற்றும் வமலிண் ா 

பக ்ஸ் அறக்க ் லளயின் 2021 ஆம் ஆண்டு பசஞ்சப்மக்கர ் விருதுக்கு பேரவ்ு 

வசய்யப்ப ்டுள்ளார.் 

o ேனிப்ப ்  அனுபவே்தின் மூைம் அை்ைது ேலைலமப் பேவிலய பயன்படுேத்ி 

மாற்றே்லே ஊக்குவிே்ே ஒரு நபருக்கு இந்ே விருோனது அங்கீகாரம் அளிக்கிறது.  

 நாசா நிறுவனேத்ின் ஹப்பிள் வோலைபநாக்கியானது 6 மிகப்வபரிய வசயைற்ற 

அண் ங்கலளக் கண் றிந்துள்ளது. 

o இந்ே அண் ங்களிை், ந ்சே்திரங்கலள உருவாக்கே் பேலவயான குளிரந்்ே 

லஹ ்ரஜன் வாயுவானது தீரந்்து வி ் து. 

 காதி மற்றும் கிராமே் வோழிை்துலற ஆலணயமானது முேன்முலறயாக துசார ்ப ்டு நூை் 

உற்பே்தி லமயே்லே அலமப்பேற்கான வரைாற்று முக்கியேத்ுவம் வாய்ந்ே ஒரு 

முன்வனடுப்பிலனே் வோ ங்கியுள்ளது. 

o இந்ே லமயமானது ஒடிசாவிை் க ் ாக் மாவ ் ே்திை் வசௌோர ் என்னுமி ே்திை் 

அலமக்கப்ப  உள்ளது.  

 ேமிழக மாநிைேத்ிை் வோழிை்முலறப் படிப்புகளுக்கான 7.5% இ ஒதுக்கீ ்டின் கீழ் 

வோழிை்முலறப் படிப்புகளிை் பசரும் மாணவரக்ளுல ய கை்விக் க ் ணே்லேே் ேமிழக 

அரபச ஏற்கும். 

o 6 ஆம் வகுப்பு முேை் 12 ஆம் வகுப்பு வலர அரசுப் பள்ளிகளிை் பயின்ற 

மாணாக்கரக்ள் இந்ேப் புதிய இ  ஒதுக்கீ ்டின் மூைம் பயன்வபறுவர.் 

 ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயானது வசப் ம்பர ்26 ஆம் பேதியிலன அணு ஆயுேங்கலள 

ஒழிப்பேற்கான ஒரு சரவ்பேச தினமாக அனுசரிக்கின்றது. 

o உைகளாவிய அணு ஆயுேக் குலறப்பிலன உைக நாடுகள் ஒரு முன்னுரிலமயாக 

மீண்டும் உறுதிப்படுே்ே இந்ே நாள் ஒரு வாய்ப்லப வழங்குகிறது.  

 சீனாவின் மே்திய வங்கியானது இலணய சங்பகேப் பணப் பரிமாற்றங்கலள ச ்  

விபராேமாக அறிவிேத்ுள்ளது. 

 FASTER (மின்னணுப் பதிவுகளின் விலரவான மற்றும் பாதுகாப்பான பரிமாற்றம்) 

எனப்படும் மின்னணு அலமப்பிலன உசச்நீதிமன்றம் அங்கீகரிேத்ுள்ளது. 

o மின்னணு முலறயிை் அங்கீகரிக்கப்ப ்  நகை்கலள நீதிமன்றேத்ிலிருந்து சிலறச ்

சாலைகளுக்கு மாற்ற இந்ே FASTER அமைப்பானது பயன்படுத்தப் படுை். 
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 டெக்சாஸ், ஃப்ள ாரிொ, நியூ டெரச்ி, ஒஹாளயா ைற்றுை் மாசாசுவச ்ஸ் உள்ளி ்  பை 

அவமரிக்க மாகாணங்கள் அக்ப ாபர ் மாேேத்ிலன இந்துப் பாரம்பரிய மாேமாக 

அறிவிேத்ுள்ளன. 

o இந்துே்துவமானது அேன் ேனிே்துவமான வரைாறு மற்றும் பாரம்பரியேத்ின் மூைம் 

அவமரிக்காவிற்கு ‘வபரிதும் பங்காற்றியுள்ளோக’ அலவ கூறுகின்றன. 

 ைக ிர ் உரிமைகளுக்கான ஆரவ்லருை், பிரபல எழுத்தா ருைான பஞ்சாபின் கைலா 

பசின் என்பவர ்புற்றுளநாயுெனான தனது ளபாராெ்ெத்தில் உயிரிழந்தார.் 

o புகழ்டபற்றக் கவிஞருை் எழுத்தா ருைான இவர ் பாலினக் ளகாெ்பாடு ைற்றுை் 

டபண்ணியை் குறிதத்ு பல புதத்கங்கம  எழுதியு ் ார.் 

 99வது இராணுவப் டபாறியியல் பணிக ் நிறுவன தினைானது 2021 ஆை் ஆண்டு 

டசப்ெை்பர ்26 அன்று அனுசரிக்கப் பெ்ெது. 

o இராணுவப் டபாறியியல் பணிக ானது பாதுகாப்புே் துலற அமைசச்கத்துென் 

டதாெரப்ுமெய அமைப்புக ் ைற்றுை் ஆயுதப் பமெகளுக்கு பின்னணியிலான 

ஆதரவிமன வழங்குகிறது. 

 ஐக்கிய நாடுக ் அமைப்பினால் நிரண்யிக்கப்பெ்ெ உலக ாவியே் தகவல் 

அணுகலுக்கான சரவ்ளதச தினைானது ஒவ்டவாரு ஆண்டுை் டசப்ெை்பர ் 28 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

o இந்த ஆண்டுக்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “The Right to know – Building Back Better with 

Access to Information” என்பதாகுை்.  

 இந்திய நா ்ல ச ்பசரந்்ே சானியா மிரச்ா மற்றும் சீன நா ்ல ச ்பசரந்்ே சாங் குவாய் 

ஆகிபயார ்இலணந்து ஒஸ் ்ராவா ஓபன் பபா ்டியிை் மகளிர ்இர ்ல யர ்பிரிவிற்கான 

இறுதிப் பபா ்டியிை் வவற்றி வபற்றனர.் 

o இப்பபா ்டியானது வசக் குடியரசு நா ்டின் ஒஸ் ்ராவா என்னுமி ேத்ிை் ந ே்ேப் 

ப ் து. 

 மூேே்ச ் ச ் மன்ற உறுப்பினரான நிமாவபன் ஆசச்ாரியா சமீபேத்ிை் குஜராே் மாநிைச ்

ச ் சலபயின் முேை் வபண் சபாநாயகராக ஒருமனோக பேரந்்வேடுக்கப் ப ் ார.் 

 ேற்பபாது பாலைநிைமாக காணப்படும் ஆஸ்திபரலியாவின் பின்பா ஏரிக்கு அருபக 

பண்ல யக் காை கழுகின் எஞ்சிய பாகங்கலள அறிவியைாளரக்ள் அகழ்ந்வேடுே்து 

உள்ளனர.்  

o இந்ேப் பிரம்மாண்  பறலவயானது 25 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயானது என்று 

நம்பப் படுகிறது. 

 வசப் ம்பர ் 29 ஆம் பேதியானது இந்தியாவிை் பேசிய காபி தினமாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 சரவ்பேச இலற நிந்ேலன தினம் அை்ைது சரவ்பேச இலற நிந்ேலன உரிலமகள் தினம் 

எனவும் அலழக்கப்படும் இலற நிந்ேலன தினமானது வசப் ம்பர ்30 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

o இே்தினமானது ேனிநபரக்ள் மற்றும் குழுவினருக்கு இலற நிந்ேலனச ் ச ் ங்கள் 

குறிே்ே கை்விலயயும் கருே்துச ் சுேந்திரே்திற்கானப் பாதுகாப்பிலனயும் வழங்கச ்

வசய்கிறது.  
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

குழந்தத எழுத்தாளரக்ளுக்கு கவிமணி விருது 

 குழந்லேகளின் எழுே்ோரவ்ே்லே ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் 18 வயதிற்கு உ ்ப ்  

எழுே்ோளரக்ளிை் 3 சிறந்ே எழுே்ோளரக்லளே் பேரவ்ு வசய்து அவரக்ளுக்கு 'கவிமணி 

விருது' ேமிழ்நாடு அரசாை் வழங்கப்படும். 

 இதிை் ரூ.25,000 வராக்கம், சான்றிேழ், மற்றும் பக யம் ஆகியன வழங்கப்படும். 

 

மாரியப்பன் தங்கவேலு – சேள்ளிப் பதக்கம் 

 மாரியப்பன் ேங்கபவலு 2020 ஆம் ஆண்டு ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் 

ஆ வருக்கான உயரம் ோண்டுேை் பபா ்டியிை் 1.86 மீ உயரம் வலர ோண்டினார.்  

 இேற்காக அவர ்வவள்ளிப் பேக்கேத்ிலன வபற்றார.் 

 இவர ் ேமிழ்நா ்டிலுள்ள பசைம் மாவ ் ேத்ின் வபரிய வ க்கம்ப ்டி கிராமே்திை் 

பிறந்ேவராவார.் 

 2016 ஆம் ஆண்டின் ரிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் ஆ வருக்கான உயரம் 

ோண்டுேை் பபா ்டியிை் இவர ்ேங்கப் பேக்கம் வவன்றார.் 

 

 

எதிரக்ால இயங்குதிறன்களுக்கான பூங்கா மற்றும் ஆதைத் தயாரிப்பு பூங்கா – 

தமிழக அரசு 

 விருதுநகர ் மாவ ் ேத்ிை் ஒருங்கிலணந்ே ஆல ே் ேயாரிப்புப் பூங்கா, கிருஷ்ணகிரி 

மாவ ் ே்திை் இயங்குதிறன் பூங்கா (mobility park)  மற்றும் திருவள்ளூர ் மாவ ் ேத்ிை் 

SIPCOT வோழிை்துலறப் பூங்கா ஆகியலவ ேமிழகச ்ச ் மன்றேத்ிை் ேமிழக அரசினாை் 

அறிவிக்கப் ப ்  முக்கிய அறிவிப்புகளுள் இ ம் வபற்றுள்ளன. 
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 விருதுநகர ் மாவ ் ே்திலுள்ள குமாரலிங்கபுரேத்ிை் திறக்கப்ப  உள்ள ஆல ே ்

ேயாரிப்புப் பூங்காவானது வேன் மாவ ் ங்களிை் வபாருளாோர பமம்பா ்டிலன 

அதிகரிக்கும்.  

 கிருஷ்ணகிரி மாவ ் ே்திலுள்ள சூளகிரியிை் ஒரு எதிரக்ாை இயங்குதிறன் பூங்காவிலனே் 

திறப்பேற்கான SIPCOT நிறுவனேத்ின் இந்ே முயற்சியானது இந்தியாவிபைபய இது பபான்ற 

வலகயிைான முேை்  முயற்சியாகும். 

 திருவள்ளூர ் மாவ ் ே்திலுள்ள ஊேத்ுக்பகா ்ல  அருபகயுள்ள வசங்காந்ேகுளம் 

என்னுமி ே்திை் அலமக்கப்ப  உள்ள SIPCOT வோழிை்துலறப் பூங்காவானது சுமார ் 3,000 

நபரக்ளுக்கு பநரடி மற்றும் மலறமுக பவலைவாய்ப்பிலன நை்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகிறது. 

 காஞ்சிபுரம் மாவ ் ே்திலுள்ள வநமிலி என்னுமி ே்திை் “Ready Built Factory” என்ற ஒரு 

வோழிற்சாலைலய அரசு நிறுவ உள்ளது. 

 கரூர ்மாவ ் ேத்ிை் ஒரு அதிநவீன ஜவுளிப் பூங்காவானது திறக்கப்படும்.  

 

 

ேலிதம மற்றும் சநய்தல் 

 ேமிழ்நாடு சிவமண் ் காரப்்பபரஷன் லிமிவ  ் நிறுவனமானது (Tamil Nadu Cement 

Corporation Limited – TANCEM) ஏற்கனபவ உள்ள ‘அரசு’ (Arasu) எனும்  ேயாரிப்பபாடு 

கூடுேைாக “வலிலம” (சிவமண் ்) என்ற புதிய ேயாரிப்பிலன அறிமுகப்படுே்ே உள்ளது. 
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 TANCEM என்பது ஒரு மாநிைப் வபாதுேத்ுலற அைகாகும்.  

 அபே பபான்று ேமிழ்நாடு உப்பு காரப்்பபரஷன் நிறுவனமும் ‘வநய்ேை்’ என்ற ேயாரிப்புப் 

வபயரின் கீழ் அபயாடின் கைந்ே படிக உப்பு, சுே்திகரிக்கப்ப ்  அபயாடின் கைந்ே உப்பு 

மற்றும் இர ்டிப்பு இரும்பு மற்றும் அபயாடின் வசறிவூ ் ப்ப ்  உப்பிலன 

அறிமுகப்படுேே் உள்ளது.  

 

ைாக்ைர ்செ. செயலலிதா பல்கதலக்கழகெ ்ெை்ைம் 

  ாக் ர ் வஜ. வஜயைலிோ பை்கலைக்கழகச ் ச ் ே்திலன ரே்து வசய்வேற்கான ஒரு 

மபசாோவிலன ேமிழக அரசு அறிமுகம் வசய்துள்ளது.  

 இது அண்ணாமலை பை்கலைக்கழகேத்ு ன் இலணக்கப்படும் 

 அண்ணாமலை பை்கலைக்கழகே்திலன ஓர ் ஒருங்கிலணந்ே கை்வி நிறுவனம் என்ற 

நிலையிலிருந்து ஒரு இலண வலகப் பை்கலைக்கழகமாக மாற்றுவேற்கான 2013 ஆம் 

ஆண்டின் அண்ணாமலை பை்கலைக்கழகச ் ச ் ே்திலனே் திருே்ேச ் வசய்வேற்கான 

மற்வறாரு மபசாோவும் அறிமுகப்படுேே்ப்ப ் து. 

 அண்ணாமலை பை்கலைக்கழகமானது விழுப்புரம், க லூர,் கள்ளக்குறிசச்ி மற்றும் 

மயிைாடுதுலற மாவ ் ங்களிலுள்ள இலணக் கை்லூரிகலள (கலை மற்றும் அறிவியை்) 

இலணேத்ு ஓர ்இலண வலக கை்லூரியாக மாற்றப்ப  உள்ளது. 

 அரசானது பாரதிோசன் பை்கலைக்கழகச ் ச ் ே்திலனே் திருே்துவேற்கான ஒரு 

மபசாோவிலனயும் அறிமுகப் படுேத்ியுள்ளது.  

 இேன் விலளவாக பாரதிோசன் பை்கலைக்கழகமானது இனி மயிைாடுதுலறயிலுள்ள 

கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரிகளுக்கான ஒரு இலணப் பை்கலைக்கழகமாக 

வசயை்ப ாது.  

 

இளந்தளிர் இலக்கியத் திை்ைம் 

 குழந்லேகளின் பல ப்பாற்றலை பமம்படுே்ேவும் (பபசச்ாற்றை், எழுேே்ாற்றை், ஓவியம் 

தீ ்டும் ஆற்றை்) நன்வனறிக் கை்விலயக் கற்பிக்கவும் மற்றும் அறம்சார ் சமூக 

விழுமியங்கலள வளரே்வ்ேடுக்கவும் பவண்டி இளந்ேளிர ் இைக்கியே ் தி ் ம் 

வசயை்படுேே்ப் படும். 

 இே்தி ் ேத்ின் கீழ், முேை்க ் மாக 100 குழந்லே இைக்கிய நூை்கள் ேமிழ்நாடு பா  நூை் 

மற்றும் கை்வியியை் பணிகள் கழகே்ோை் வவளியி ப்படும். 

  

தமிழ்நாடு குடிதெமாற்று ோரியத்தின் சபயர் மாற்றம்   

 முேைலமசச்ர ்மு.க. ஸ் ாலின் அவரக்ள் ேமிழ்நாடு குடிலச மாற்று வாரியமானது இனி 

ேமிழ்நாடு நகரவ்ாழி  பமம்பா ்டு வாரியம் என அலழக்கப்படும் என அறிவிேத்ுள்ளார.்  

 1971 ஆம் ஆண்டு மாநிை முேை்வராக மு.கருணாநிதி பேவி வகிே்ே பபாது குடிலச மாற்று 

வாரியம் வோ ங்கப் ப ் து எனவும் அவர ்வேரிவிே்ோர.்      
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ே.உ.சி. அேரக்ளின் 150ேது பிறந்த தினம் 

 

 வ.உ.சி. அவரக்ளின் 150வது பிறந்ே தினம் 2021 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 05 அன்று 

வகாண் ா ப் ப ் து.  

முக்கிய அறிவிப்புகள் 

 வ.உ.சி. அவரக்ளின் மாரப்ளவு வலரயிைான உருவச ்சிலையானது  வசன்லனயிை் உள்ள 

காந்தி மண் பே்திை் திறக்கப்படும். 

 தூேத்ுக்குடி நகரிலுள்ள கலைநயமிக்க பமைப்வபரிய பருேத்ிச ் சாலையானது வ.உ.சி. 

சாலை எனப் வபயர ்மாற்றப்படும்.  

 கப்பை் க ்டுேை் மற்றும் அது வோ ரப்ான துலறகளிை் சிறந்து விளங்கும் ேமிழருக்கு 

வரு ாந்திரக் கப்பபைா ்டிய ேமிழன் வ.உ.சி. விருோனது வழங்கப்படும். 

 வ.உ.சி. அவரக்ளின் நிலனவு தினமான நவம்பர ்18 ஆம் பேதியானது தியாகிகள் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படும். 

 இந்ே ஆண்டு வசப் ம்பர ் 05 முேை் அடுேே் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 05 வலரயிைான காைக் 

க ் ே்திை் தூே்துக்குடி மற்றும் திருவநை்பவலி ஆகிய பகுதிகளிை் க ் ப்படும் அலனே்து 

அரசுக் க ்டி ங்களுக்கும் வ.உ.சி. அவரக்ளுல ய வபயர ்சூ ் ப்படும். 
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அவயாத்தி தாெ பண்டிதர் – மணி மண்ைபம் 

 ேமிழக மாநிை அரசானது வ வசன்லனயிை் அபயாேத்ி ோச பண்டிேர ் மணி 

மண் பேத்ிலனக் க ் லமக்க உள்ளது.  

 19 ஆம் நூற்றாண்ல ச ் பசரந்்ே சமூக சீரத்ிருே்ேவாதியின் 175வது பிறந்ேநாலளக் 

குறிக்கும் விேமாக இது அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இவர ்1891 ஆம் ஆண்டிை் திராவி  மகாஜன சலபலய நிறுவினார.் 

 இவர ்ஒரு லபசா ேமிழன் என்ற வார இேலழ நிறுவி, பின்னர ்அேலனே் ேமிழன் என்ற 

வபயரிை் ந ேத்ினார.் 

 

 

ெமூக நீதி நாள் 

 சமூக சீரத்ிருே்ேவாதியும் திராவி ர ் கழகே்லே நிறுவியவருமான ‘வபரியார’் ஈ.பவ. 

ராமசாமி அவரக்ளின் பிறந்ே நாளானது ஒவ்பவார ் ஆண்டும் வசப் ம்பர ் 17 அன்று 

ேமிழகே்திை் சமூக நீதி தினமாக அனுசரிக்கப்படும். 

 இந்திய அரசியைலமப்பின் முேை் ச ் ே் திருேே்மானது பாராளுமன்றே்திற்பக வசை்ைாே 

வபரியார ்அவரக்ளாை் நிலறபவற்றப் ப ் து. 

 சமூக நீதி நாள் அன்று சுயமரியாலே, பகுேே்றிவு, சபகாேரே்துவம், சமேத்ுவம், 

மனிோபிமானம் மற்றும் சமூக நீதி வகாள்லககலளப் பின்பற்ற பவண்டி உறுதிவமாழி 

எடுக்கப் படும். 
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புதிய சதால்சபாருள் தளங்கள் 

 ேமிழ்நாடு மாநிை அரசு விருதுநகர ் மாவ ் ே்திை் வவம்பக்பகா ்ல , திருவநை்பவலி 

மாவ ் ே்திை் துலுக்காரப் ்டி மற்றும் ேரம்புரி மாவ ் ேத்ிை் வபரும்பாலை ஆகிய மூன்று 

புதிய இ ங்களிை் வோை்வபாருள் அகழ்வாராய்சச்ிலய பமற்வகாள்ளும். 

 கீழடி, சிவகலள, மயிைாடும்பாலற மற்றும் கங்லகவகாண்  பசாழபுரம் ஆகிய 

இ ங்களிை் ஏற்கனபவ பமற்வகாள்ளப்படும் ஆராய்சச்ிகளு ன் பசரே்த்ுக்  கூடுேைாக இது 

பமற்வகாள்ளப்படும். 

 ோமிரபரணியின் கலரயிை் உள்ள பகுதிகளிலும் மற்றும் கற்காைே ் ேளங்களிலும் 

அறிவியை் ேள ஆய்வுகலள 2021-22 காைப்பகுதியிை் அரசாங்கம் பமற்வகாள்ளும்.  

 வோை்லியை் நிறுவனமானது மறுசீரலமக்கப்ப ்டு ேமிழ்நாடு வோை்லியை் மற்றும் 

அருங்கா ்சியியை் நிறுவனம் எனப் வபயர ்மாற்றப்படும். 

 மதுலர மாவ ் ேத்ின் முேலைக் குளம் மற்றும் அரி ் ாப ்டி, சிவகங்லக மாவ ் ேத்ின் 

பூைாங்குறிசச்ி,  விழுப்புரம் மாவ ் ேத்ிை் உள்ள பேகனூரப் ்டி மற்றும் வோண்டூர ்ஆகிய 

பழலமயான கை்வவ ்டுகள் காணப்படும் இ ங்களானது பாதுகாக்கப் ப ்  நிலனவுச ்

சின்னங்களாக அறிவிக்கப் படும். 

 புகழ்வபற்ற ேமிழ் மன்னர ் இராஜராஜ பசாழன் மற்றும் நாகப்ப ்டினம் மாவ ் ேத்ிை் 

உள்ள புே்ே விகாரங்களின் வரைாற்லற வவளிசச்ேத்ிற்குக் வகாண்டு வரும் ‘லை ன் 

ேகடுகலள’ (Leiden plate) வநேரை்ாந்திை் இருந்து  மீ ்டுக் வகாண்டு வர ந வடிக்லக 

எடுக்கப் படும். 

 இந்தியே் வோை்லியை் துலறயின் அதிகாரப்பூரவ் வவளியீ ான எபிக்ராபியா 

இண்டிகாவிை் இ ம் வபற்றுள்ள ‘அன்பிை் ேகடுகள்’ கண்டுபிடிக்க முயற்சிகள் எடுக்கப் 

படும். 

 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு இருக்தககள் - தமிழ்நாடு 

 மாநிைம் முழுவதும் உள்ள கல கள் மற்றும் கா ்சியகங்களிை் நின்று வகாண்டு பவலை 

வசய்யும் ஊழியரக்ளுக்கு இருக்லக வசதிகலள வழங்குவது க ் ாயமாகும். 

 இது ேனியார ்துலற விவகாரங்களிை் அரசின் பநரடிே் ேலையீடு ஆகும். 

 ேமிழ்நாடு கல கள் மற்றும் ஸ்ோபனங்கள் ச ் ம், 1947 என்ற ஒரு ச ் ே்லேே்  

திருேத்ுவேற்காக வோழிைாளர ் நைம் மற்றும் திறன் பமம்பா ்டுே் துலற அலமசச்ர ்

சி.வி.கபணசன் அவரக்ளாை் இேற்காக ஒரு மபசாோ அறிமுகப்படுேே்ப்ப ் து. 

 இே்தி ் ம் பகரளாவிை் வோ ங்கப்ப ் து. 

 2019 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 4 அன்று ஊழியரக்ளுக்கான இருக்லக வசதிகலள 

வழங்கிடுவேற்கான ஒரு தி ் ே்லே மாநிைேத்ின் வோழிைாளர ் ஆபைாசலனக் குழு 

ஒருமனோக அங்கீகரிேே்து. 

 

கல்வி அதமெெ்கத்தின் அறிவிப்புகள் 

 ேமிழக மாநிை அரசானது வழக்கமானப் பள்ளி பநரே்திற்குப் பிறகு VI முேை் XII 

வலரயிைான வகுப்புகளிை் பயிை்பவாருக்கு ஆங்கிை வமாழிப் பயிற்சி (ஸ்பபாக்கன் 

இங்கிலிஷ்) வகுப்புகலள அறிமுகப்படுேே் தி ் மி ்டுள்ளது என மாநிைப் பள்ளிக் கை்விே ்

துலற அலமசச்ர ்அன்பிை் மபகஷ் வபாய்யாவமாழி அவரக்ள் கூறியுள்ளார.் 
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 புகழ்வபற்ற ேமிழ் பல ப்புகள் மற்ற திராவி  வமாழிகளிலும், திராவி  வமாழிப் 

பல ப்புகள் ேமிழிலும் வமாழி வபயரக்்கப்படும் (வபான்னியின் வசை்வன் மற்றும் 

லவக்கம் பபாரா ் ம்: ேமிழிலிருந்து ஆங்கிைம்; கலைஞர ்கருணாநிதியின்  திருக்குறள் 

மீோன உலர (ேமிழிலிருந்து வேலுங்கு); டி ஜானகிராமன் சிறுகலேகள் (ேமிழிலிருந்து 

கன்ன ம்). 

 கரகா ் ம், கும்மி, சிைம்பா ் ம், ஒயிைா ் ம், காவடியா ் ம், நா ்டுப்புறப் பா ை்கள், 

மை்யுேே்ம் பபான்றப் பாரம்பரியக் கலைகள் குறிேத்ு மாணவரக்ளுக்குப் பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். 

 வசன்லனயிை் உள்ள  கன்னிமாரா வபாது நூைகம் நவீனப்படுேே்ப்படும். 

 குழந்லேகளுக்கு எதிரான முலறபகடுகள் ேடுப்பு வாரமானது ஒவ்பவார ் ஆண்டும் 

நவம்பர ்15 முேை் 22 வலர அலனே்துப் பள்ளிகளிலும் கல பிடிக்கப்ப  பவண்டும். 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் உைகளாவிய அடிப்பல  எழுே்ேறிவு மற்றும் கணிேே்லேக் 

கற்பிக்க பவண்டி பள்ளிகள் முழுலமயாகே் திறக்கப்படும் பபாது ‘எண்ணும் எழுேத்ும்’ 

என்ற ஒரு தி ் மானது வோ ங்கப்படும். 

 பசைம், திருவண்ணாமலை, மயிைாடுதுலற மற்றும் சிவகங்லக ஆகிய இ ங்களிை்  

ேமிழ்நாடு திறந்ே நிலைப் பை்கலைக்கழகேத்ிற்காக பவண்டி பமலும் நான்கு மண் ை 

லமயங்கள் அலமக்கப்படும். 

 கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரிகளிை் முலனவர ் படிப்பிற்கான தி ் ங்கள் வழங்கப் 

படுவபோடு க ்டி க் கலை மற்றும் இயந்திரப் வபாறியியை் ஆகிய படிப்புகளிை் ப ் யப் 

படிப்புகள் அடுே்ே ஆண்டு ேமிழிை் வோ ங்கப்படும். 

 

சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் குழு 

 லஹ ்பரா காரப்ன் தி ் ங்கலள ஆய்வு வசய்ய ஏழு பபர ்வகாண்  ஒரு குழுலவ ேமிழக 

அரசு அலமேத்ுள்ளது. 

 இேற்கு மாநிை வளரச்ச்ிக் வகாள்லக மன்றே்தின் பகுதி பநர உறுப்பினர ்சுை்ோன் அகமது 

இஸ்மாயிை் அவரக்ள் ேலைலம ோங்குவார.் 
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சென்தன உயரநீ்திமன்றத்திற்குப் புதிய நீதிபதிகள் 

 வசன்லன உயரநீ்திமன்றம் நான்கு புதிய நீதிபதிகலள நியமிக்க உள்ளது. 

 அனுமதிக்கப்ப ்  எண்ணிக்லகயான  75 என்ற எண்ணிக்லகக்கு எதிராக இது 

ேற்பபாலேய எண்ணிக்லகலய 60 ஆக உயரே்்தும். 

 நீதிபதி எஸ் ஸ்ரீமதி அவரக்ளின் நியமனே்ோை், நீதிமன்றே்திை் வபண் நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்லக 14 ஆக உயரும் (நா ்டிபை அதிகமான எண்ணிக்லக). 

 டி. பரேச ் சக்கரவரே்்தி, ஆர ் விஜயகுமார ் மற்றும் முகமது ஷஃபிக் ஆகிபயார ் உசச் 

நீதிமன்றக் குழுவாை் (வகாலீஜியம்) பரிந்துலரக்கப்ப ்  மற்ற மூன்று வழக்கறிஞரக்ள் 

ஆவர.் 

 

மணிவமகதல சமாழிசபயரப்்பு 

 ேமிழ் இைக்கியேத்ின் ஐம்வபரும் காப்பியங்களிை் ஒன்றான மணிபமகலை ஆனது 18 

கிழக்கே்திய வமாழிகளிை் வமாழி வபயரக்்கப்ப  உள்ளது. 

 இது ோய், சீனம், ஜப்பானியம், வகாரியம், பரம்ியம், மைாய், விய ்நாமியம், சிங்களம், 

கம்பபாடியம், இந்போபனசியம் மற்றும் மங்பகாலியம் ஆகிய வமாழிகளிை் வமாழி 

வபயரக்்கப்படும். 

 மணிபமகலை 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீே்ேலைச ்சாேே்னாராை் எழுேப் ப ் து. 

 மே்திய வசம்வமாழிே் ேமிழாய்வு நிறுவனமானது அலே வமாழிவபயரக்்கும் வபாறுப்லப 

ஏற்றுள்ளது.  

 மணிபமகலை காப்பியமானது வபௌேே்ம் மற்றும் சமணேத்ின் சிே்ோந்ேங்கலள 

உள்ள க்கியோகும். 

 

 

புலதமப் பித்தன் 

 பா ைாசிரியரும் கவிஞருமான புைலமப்பிே்ேன் வசன்லனயிை் காைமானார.் 

 அவர ்1935 ஆம் ஆண்டிை் பகாயம்புே்தூரிை் பிறந்ோர ்

 புைலமப்பிேே்ன் அவரக்ள் ேமிழ்நாடு ச ்  பமைலவயின் துலணே் ேலைவராகப் 

பணியாற்றியவர ்ஆவார.் 
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சபாருதந அகழ்ோராய்ெச்ி 

 

 திருவநை்பவலியிை் 15 பகாடி வசைவிை் 'வபாருலந அருங்கா ்சியகம்' எனும் வபயர ்

வகாண்   அருங்கா ்சியகம் ஒன்றிலன அலமக்க உள்ளோக முேை்வர ்மு.க. ஸ் ாலின் 

அறிவிேத்ுள்ளார.் 

 திருவநை்பவலி மாவ ் ம் சிவகலளயிை் ஒரு முதுமக்கள் ோழியிை் மண்ணு ன் கூடிய 

வநை்மணிகள் கண்டுபிடிக்கப்ப ் ன. 

 கரிமக் காைக் கணிப்பு முலறயானது அேலன கிமு 1155 ஆண்ல ச ் பசரந்்ேது என்று 

கணிேத்ுள்ளது. 

 இது வோ ரப்ான ஒரு பசாேலன அறிக்லகலய அவமரிக்காவின் மியாமியிை் உள்ள பீ ் ா 

பகுப்பாய்வு பசாேலன ஆய்வகம் வவளியி ் து. 
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 இந்ேக் கண்டுபிடிப்பானது வபாருலந ஆறு (ோமிரபரணியின் பண்ல யப் வபயர)் 

நாகரிகம் 3,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்லேயது என்பலே நிறுவியுள்ளது. 

 ேமிழ்நா ்டிை் பமற்வகாள்ளப்ப ்  அகழ்வாராய்சச்ிகளிை் கண்டுபிடிக்கப்ப ்  மிகப் 

பழலமயான காைம் இதுபவயாகும். 

 இது 2,600 ஆண்டுகள் பழலமயானோகக் கருேப்படும் லவலக நதி நாகரிகே்லே வி  

மிகவும் பழலமயானது ஆகும். 

 கீழடியிை் பமற்வகாள்ளப்ப ்  அகழ்வாராய்சச்ியானது, கங்லக நாகரிகேத்ிற்குச ்

சமமான காைேத்ிை் லவலக ஆற்றங்கலரயிை் ஒரு நகரப்்புற நாகரிகம் இருந்ேது 

என்பலேயும் காண்பிே்துள்ளது. 

 சமீபேத்ியக் கண்டுபிடிப்பானது விந்திய மலையின் வேற்கிை் உள்ள நாகரிகங்களுக்கும் 

சிந்து சமவவளி நாகரிகேத்ிற்கும் இல யிைான இல வவளிலய மீண்டும் குலறேத்ுள்ளது. 

 முன்னர ்வேன்னிந்தியாவிை் நகர நாகரிகம் எதுவும் இை்லை என்று நம்பப்ப ் து. 

 இந்திய துலணக் கண் ேத்ிை் முேை் நகரமயமாக்கை் சிந்து சமவவளி நாகரிகேத்ிை் 

ந ந்ேது. 

 இரண் ாவது நகரமயமாக்கை் வமௌரியர ் காைே்தின் முடிவிை் கங்லகக் கலரயிை் 

நிகழ்ந்ேது. 

 வமௌரியர ்காைேத்ிற்கு முன்பப, ஆதிசச்நை்லூரிை் வவள்ளி நாணயங்கள் இருந்ேன என்று 

ேற்பபாது கண்டுபிடிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 ஆதிசச்நை்லூர,் வகாற்லக மற்றும் சிவகலள ஆகிய ேளங்கள் அலனே்தும் ேற்பபாது 

ேமிழ்நா ்டின் தூே்துக்குடி மாவ ் ே்திை் உள்ள பண்ல ய வபாருலந நதியின் 

(ோமிரபரணி ஆறு) ஆற்றங்கலரயிை் உள்ள ேளங்கள் ஆகும். 

 முன்னோக, ஆதிசச்நை்லூர ் அகழ்வாராய்சச்ியிை் கிமு 980 ஆம் ஆண்டிலும் கூ  ஒரு 

நாகரிகம் வசழிே்து வளரந்்ேது என்று வேரிய லவேே்து. 

 ஆதிசச்நை்லூர ்மற்றும் சிவகலள ஆகியலவ வாழ்வி ங்களாக இருந்துள்ள அபே சமயம், 

வகாற்லக துலறமுகமாக இருந்துள்ளது. 

 ேமிழ் பவரக்லளே் பேடி மற்ற மாநிைங்கள் மற்றும் மற்ற நாடுகளிை் வோை்வபாருள் 

அகழ்வாராய்சச்ி பமற்வகாள்ளப் படும் என்று முேை்வர ்ஸ் ாலின் கூறியுள்ளார.் 

 முேற்க ் மாக, பகரளாவிை் ப ் ணம் என்று அலழக்கப்படும் முசிறி என்ற ஒரு 

பழலமயான துலறமுகே்திை் ஆய்வுகள் பமற்வகாள்ளப்படும். 

 இபே பபான்ற ஆய்வுகள் ஆந்திராவின் வவங்கி, கரந்ா காவின் ேலைக்காடு மற்றும் 

ஒரிசாவின் பாலூர ்ஆகிய இ ங்களிை் நல வபறும். 

 எகிப்திை் உள்ள வபரன்ிகா அவனக்பக மற்றும்  குபசர ்அை்-காதிம் ஆகிய இ ங்களிை் 

மாநிைே் வோை்லியை் துலற ஆராய்சச்ியிலன ந ே்தும். 

 இது ஒரு காைே்திை் பராமானியப் பபரரசின் ஒரு பகுதியாகவும் பமலும் ஓமனிை் உள்ள 

பகார ்பராரி என்ற ஆ ்சியிலும் இருந்ேது. 

 இது அந்ே நாடுகளு ன் ேமிழரக்ளின் வரே்ே்க உறலவ ஏற்படுேத்ுவேற்காக பவண்டி 

அலமக்கப் ப ் து. 

 இந்போபனசியா, ோய்ைாந்து, மபைசியா மற்றும் விய ்நாம் பபான்ற பசாழ மன்னர ்

இராபஜந்திரன் ஆதிக்கம் வசலுே்திய வேன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும் ஆய்வுகள் 
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ந ே்ேப் படும். 

 

 

குடியுரிதம திருத்தெ ்ெை்ைம் 2019 என்பதற்கு எதிரான தீரம்ானம் 

 குடியுரிலம திருே்ேச ் ச ் ம், 2019 என்ற ச ் ே்லே ரேத்ு வசய்ய மே்திய அரலச 

வலியுறுேத்ும் ஒரு தீரம்ானே்லே ேமிழக ச ் சலப ஏற்றுக் வகாண்டுள்ளது. 

 இேன் மூைம் குடியுரிலம திருே்ேச ் ச ் ே்திற்கு எதிரான தீரம்ானங்கலள 

நிலறபவற்றியதிை் ேமிழ்நாடு மாநிைமானது பகரளா மற்றும் பமற்கு வங்கம் பபான்ற 

மாநிைங்களு ன் பசரந்்துள்ளது. 

 குடியுரிலம திருேே்ச ் ச ் ேத்ின் பநாக்கம், பாகிஸ்ோன், வங்காளபேசம் மற்றும் 

ஆப்கானிஸ்ோலனச ் பசரந்்ே, இந்து, சீக்கியர,் சமணர,் வபளே்ேர,் பாரச்ி மற்றும் 

கிறிஸ்ேவர ் – பபான்ற சமயங்கலளச ் பசரந்்ே துன்புறுேே்ப்ப ்  சிறுபான்லமச ்

சமூகே்தினருக்கு இந்தியக் குடியுரிலமலய வழங்குவோகும். 

 திரிபுரா, மிபசாரம், அசாம் மற்றும் பமகாையா பபான்ற  பழங்குடியினர ்வாழும் பகுதிகள் 

அரசியைலமப்பின் 6வது அ ் வலணயிை் பசரக்்கப் ப ்டுள்ள  ஒரு காரணே்ோை், இந்ேச ்

ச ் மானது அந்ேப் பகுதிகளுக்குப் வபாருந்ோது.  
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 பமலும், 1873 ஆம் ஆண்டின் வங்காளக் கிழக்கு எை்லைக் க ்டுப்பாடு என்பதின் கீழ் 

அறிவிக்கப்ப ்  உள்நா ்டு நுலழவு அனுமதியின் கீழ் வரும் பகுதிகளுக்கும் இது 

வபாருந்ோது. 

 

மன்னார் ேதளகுைாவில் உள்ள ஆற்றல் தீவு 

 

 மன்னார ் வலளகு ாவிை் ஓர ்ஆற்றை் தீலவ உருவாக்க ேமிழ்நாடு மற்றும் வ ன்மாரக்் 

ஆகியன தி ் மி ்டுள்ளன. 

 இந்தியாவின் முேைாவது க லிை் மிேக்கும் காற்றாலைப் பூங்கா இதுவாகும். 

 மன்னார ் வலளகு ா ஆனது இைங்லகயின் பமற்கு க ற்கலரக்கும் இந்தியாவின் 

வேன்கிழக்கு முலனக்கும் இல யிை் அலமந்துள்ளது. 

 

இந்து ெமய அறநிதலயத்துதறயின் அறிவிப்புகள் 

 வகாளே்தூர,் கீழ்ப்பாக்கம், விளாே்திக் குளம், வோப்பம்ப ்டி, அலணக்க ்டு, கைசப் 

பாக்கம், திருக்கா ்டுப்பள்ளி, ைாை்குடி, கல யம் மற்றும் திருசவ்சங்பகாடு ஆகிய 

இ ங்களிை் ரூ.150 பகாடி வசைவிை் பமலும் 10 கை்லூரிகலள இந்து சமய 

அறநிலையேத்ுலற வோ ங்க உள்ளது. 

 வசன்லன, பழனி மற்றும் திருவநை்பவலி ஆகிய இ ங்களிை் ரூ.5 பகாடி வசைவிை் 

முதிபயார ்இை்ைங்கள் நிறுவப்படும்.  

 ஆையேத்ின் திருமண மண் பே்திை் திருமணம் நிகழ்ேே்ப்ப ் ாை் அேற்காக  

பராமரிப்புக் க ் ணம் ம ்டும் வசலுே்ே பவண்டும். 

 முடியிறக்கும் ச ங்கும் இைவசமாக்கப் ப ்டுள்ளது எனபவ அந்ேே் வோலகலயக் பகாவிை் 

நிரவ்ாகபம வசலுே்தும்.  

 பகாவிை் அரச்ச்கரக்ள் மற்றும் ஊழியரக்ளுக்குப் வபாங்கை் பண்டிலகயின் பபாது புதிய 

ஆல கள் வழங்கப் படும். 
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 திருசச்ி அருபக சமயபுரே்திலுள்ள புகழ்வபற்ற அருள்மிகு மாரியம்மன் பகாவிலிை் நாள் 

முழுவதும் ‘அன்னோனம்’ வழங்கும் முலறயானது அறிமுகப்படுேே்ப் படும்.  

 ஸ்ரீரங்கேத்ிை் உள்ள ஸ்ரீரங்கநாேசாமி ஆையே்லேயடுேத்ு திருசச்ி மாவ ் ேத்ிை் நாள் 

முழுவதும் பக்ேரக்ளுக்கு அன்னோனம் வழங்கும் 2வது வபரிய பகாயிைாக இது மாறும். 

 சமயபுரம் பகாயிை் ம ்டுமின்றி, திருேே்ணி மற்றும் திருசவ்சந்தூர ்ஆகிய ஊரக்ளிலுள்ள 

ஸ்ரீசுப்ரமணிய சுவாமி பகாயிை்களிலும் இந்ேே் தி ் ம் வசயை்படுேே்ப் படும்.  

 சமயபுரம் மாரியம்மன் பகாயிலிை் அன்னோனம் வழங்கும் முலற 2002 ஆம் ஆண்டிை் 

வோ ங்கப்ப ் து.  

 திருசவ்சந்தூர ்ஆையே்திலனச ்சீரலமக்க ரூ.150 பகாடிலயயும் வபரிய பாலளயேத்ிலுள்ள 

பவானி அம்மன் ஆையே்லேச ்சீரலமக்க ரூ.250 பகாடிலயயும் அலமசச்ர ்அறிவிே்ோர.்  

 பழனி, சமயபுரம், திருவண்ணாமலை, திருேே்ணி மற்றும் ராபமஷ்வரம் ஆகிய 

இ ங்களிலுள்ள பகாயிை்களிை் பபாதுமான வசதிலய நிறுவுவேற்கு ரூ.250 பகாடி நிதி 

வழங்கப் படும்.  

 பகாயிை்களிை் பக்ேரக்ள் வழங்கிய சிறுசிறு ஆபரணங்கலள  உருக்கி ேங்கக் க ்டிகளாக 

மாற்றி, அவற்லற வங்கிகளிை் லவேத்ு பகாயிை்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் நைே் 

தி ் ங்களுக்கு நிதி திர ்  அேலன மாநிை அரசு பயன்படுே்தும்.  

 திருே்ேணி, பழனி, சமயபுரம் மற்றும் திருசவ்சந்தூர ் ஆகிய ஊரக்ளிலுள்ள வபரிய 

பகாயிை்களிை் ேங்க ஆபரணங்கள் அதிகளவிை் உள்ளன. 

 2000 கிபைாகிராம் எல யிைான ேங்க ஆபரணங்கலள இேன் மூைம் ேங்கக் க ்டிகளாக 

மாற்ற இயலும்.  

 இேத்ுலறயானது 1978 ஆம் ஆண்டு முேை் 2010 ஆம் ஆண்டு வலர இப்பணிலயச ்வசய்து 

வந்ேது.  

 

IREDA மற்றும் TANGEDCO 

 

 இந்தியப் புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் பமம்பா ்டு நிறுவனமானது ேமிழ்நாடு மின் உற்பே்தி 

மற்றும் விநிபயாகக் கழகே்து ன் ஓர ்ஒப்பந்ேே்லே பமற்வகாண்டுள்ளது.  

 புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் தி ் ங்கலள பமம்படுேத்ுேை் மற்றும் நிதி திர ்டுேை் 

பபான்றவற்றிை் வோழிை்நு ்ப நிபுணேத்ுவங்கலள வழங்குவேற்காக பவண்டி இந்ே 

ஒப்பந்ேமானது பமற்வகாள்ளப்ப ்டுள்ளது.  
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 அடுே்ே 10 ஆண்டுகளிை் TANGEDCO ேனது ஆற்றை் ஆோரங்கலள 25,000 வமகாவா ் வலர 

அதிகரிக்கே் தி ் மி ்டுள்ளது. 

 இதிை் 20,000 வமகாவா ் சூரிய ஆற்றை், 3000 வமகாவா ் நீரம்ின் ஆற்றை் மற்றும் 2000 

வமகாவா ் வாயு சுழலிகளாை் உற்பேத்ி வசய்யப்படும் மின்சாரம் பபான்றலவ அ ங்கும். 

 சராசரி பேலவயான 15000 வமகாவா ் எனும் பபாது ேனது அனை்மின் நிலையே்திை்  

உற்பே்தியாகும் ஆற்றை் 4320 வமகாவா ் ம ்டுபம ஆகும்.  

 

தகேல் மற்றும் விளம்பரத் துதற அறிவிப்புகள் 

 ேகவை் மற்றும் விளம்பரே் துலற அலமசச்ர ்M.P. சாமிநாேன் ேமிழக ச ் ப் பபரலவயிை் 

சிை அறிவிப்புகலள வவளியி ் ார.்  

 பே்திரிக்லகயாளரக்ள் நை வாரியம் அலமக்கப்படும் என அவர ்அறிவிேே்ார.்  

 அடிேே் ்டு மக்களின் பமம்பா ்டிற்காக பங்காற்றும் பே்திரிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

கலைஞர ்எழுதுபகாை் விருோனது வழங்கப்படும்.  

 பநாபை் பரிசு வபற்ற ரபிந்திரநாே் ோகூர ் மற்றும் முன்னாள் குடியரசுே் ேலைவர ் A.P.J. 

அப்துை்கைாம் ஆகிபயாரின் உருவசச்ிலைகள் முலறபய வசன்லனயிலுள்ள புகழ் மிக்க 

ராணி பமரிக் கை்லூரி மற்றும் அண்ணா பை்கலைக்கழகேத்ிை் நிறுவப்படும்.  

 அப்துை்கைாம் அவரக்ள் 2002 ஆம் ஆண்டு ராஷ்டிரபதி பவன் வசை்வேற்கு முன்பாக 

அண்ணா பை்கலைக் கழகேத்ின் விடுதியிை் ேங்கியிருந்து கை்லூரி மாணவரக்ளுக்கு 

அறிவுலர வழங்கியது குறிப்பி ே் ேக்கோகும்.  

 வசன்லனயிலுள்ள கிண்டியிை் அலமந்துள்ள காந்தி மண் பே்திை் விடுேலைப் பபாரா ்  

வீரரக்ள் வீரபாண்டியக் க ் வபாம்மன் மற்றும் மருது சபகாேரரக்ளின் உருவச ்சிலைகள் 

நிறுவப்படும்.  

 க லூர ் மற்றும் அரியலூர ் ஆகிய இ ங்களிை் முலறபய அஞ்சலை அம்மாள் மற்றும் 

கீழப்பழுவூர ்சின்னசாமி ஆகிபயாரின் சிலைகள் நிறுவப்படும்.  

 C.N. அண்ணாதுலர, மு, கருணாநிதி, M.G. ராமசச்ந்திரன் மற்றும் J. வஜயைலிோ 

ஆகிபயாரின் அலமசச்ரலவயிை் பணியாற்றிய திராவி ப் பபாராளியான V.R. வநடுஞ் 

வசழியன் அவரக்ளின் நிலனவாக பசப்பாக்கே்திலுள்ள அரசு விருந்தினர ்மாளிலகயிை் 

அவருக்குச ்சிலை நிறுவப்படும்.  

  ாக் ர ்முே்துை ்சுமி வர ்டி, மூவலூர ் ராமாமிரே்ம், மற்றும்  ாக் ர ்மு. வரேராசனார ்

ஆகிபயாரின் நிலனவாக அவரக்ளது உருவசச்ிலைகள் முலறபய புதுக்பகா ்ல , 

மயிைாடுதுலற மற்றும் ராணிப்பப ்ல  ஆகிய மாவ ் ங்களிை் நிறுவப்படும்.  

 

கீழடி – சேள்ளி நாணயம் 

 கீழடியிலிருந்து முே்திலர வபாறிக்கப்ப ்  சிை வவள்ளி நாணயங்கள் சமீபேத்ிை் 

கண்வ டுக்கப் ப ்டுள்ளன. 

 இந்ே நாணயங்களிை் சூரியன், நிைவு, எருது பபான்ற ஒரு விைங்கு மற்றும் வடிவியை் 

வடிவங்கள் பபான்றலவ வபாறிக்கப்ப ்டிருந்ேன.  

 இந்ே நாணயங்கள் கி.மு. 4 ஆம் நூற்றாண்ல ச ்பசரந்்ேலவ என இது பற்றிய ஆய்வுகளிை் 

வேரிய வருகிறது.  
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 இது பண்ல ய வமௌரியப் பபரரசிற்கும் முந்லேய காைே்லேச ்பசரந்்ேோகும்.  

 கீழடி அகழாய்வுகள், ேமிழகே்திை் கி.மு. 600 ஆண்டுகளிை் விரிவான கை்வியறிவு 

பரவியிருந்ேலேக் கா ்டுகின்றன. 

 எனபவ, 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூ  ேமிழகே்தின் வபாது மக்களி ம் படிப்பறிவு 

இருந்ேது என்று கண் றியப்ப ்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாதே விை்டு சேளிவயறும் ஃவபாரட்ு நிறுேனம் 

 அவமரிக்க கார ்உற்பேத்ி நிறுவனமான ஃபபாரட்ு இந்தியாவிை் ேனது கார ்ேயாரிப்பிலன 

நிறுே்ே உள்ளது.  

 இது குஜராே் (சனாே)் மற்றும் ேமிழ்நாடு (மலறமலைநகர)் ஆகிய மாநிைங்களிலுள்ள 

ேனது ஆலைகலள மூ  உள்ளது.  

 2017 ஆம் ஆண்டிை் வஜனரை் பமா ் ாரஸ்் நிறுவனமானது இந்தியாவிை் ேனது கார ்

ேயாரிப்பிலன நிறுேத்ியது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் அவமரிக்க இருசக்கர வாகன உற்பே்தி நிறுவனமான ஹாரல்ீ-

ப வி ்சன் இந்தியாவிை் ேனது உற்பேத்ியிலன நிறுே்தியது.  

 

 

முதல் ததலமுதறப் பை்ைதாரி 

 பிற்படுேே்ப்ப ்  வகுப்பினர,் மிகவும் பிற்படுே்ேப்ப ்  வகுப்பினர ்மற்றும் சீர ்மரபினர ்

சமூகே்தின் மாணாக்கரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு உேவிே் வோலகலயப் வபற 

ஒருவர ் “முேை் ப ் ோரி’ ஆக இருக்க பவண்டும் என்ற ஒரு நிபந்ேலனயானது “முேை் 

ேலைமுலறப் ப ் ோரி” எனே் திருே்ேப்ப  உள்ளது.  
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 இலேச ்வசயை்படுே்துவேன் மூைம் ஒபர குடும்பேல்ேச ்பசரந்்ே பைரும் இே்தி ் ேத்ின் 

மூைம் பயன் வபற இயலும்.  

 பிற்படுேே்ப்ப ்  வகுப்பினர ்நைே் துலற அலமசச்ர ்S.S. சிவசங்கர ்இந்ே அறிவிப்பிலன 

வவளியி ் ார.் 

 “வசம்வமாழி நூைகம்” நிறுவப்படும் எனவும் அவர ்அறிவிே்ோர.் 

 

சிறந்த ஆற்றல் வமலாண்தமக்கான வதசிய விருது 

 திருசச்ியிலுள்ள  வபான்மலை இரயிை் ப ் லறயானது சிறந்ே ஆற்றை் பமைாண்லம 

என்பேற்கான 22வது பேசிய விருதிலனப்  வபற்றுள்ளது. 

 இது இந்தியே் வோழிை்துலறக் கூ ் லமப்பினாை் நிறுவப்ப ் து. 

 இந்ே ஆண்டு இந்ே விருதிலனப் வபற்ற ஒபர இந்திய இரயிை் ப ் லற இதுபவயாகும்.  

 

மகாகவி தினம் 

 புர ்சிகரமான கவிஞரும் சுேந்திரப் பபாரா ்  வீரருமான சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் 

நிலனவு தினமான வசப் ம்பர ்11 அன்று 'மகாகவி' தினமாக வகாண் ா ப் படும். 

 பாரதியின் 100வது நிலனவு தினே்லேவயா ்டி முேை்வர ் மு.க.ஸ் ாலின் இேலன 

அறிவிே்ோர.் 

 பாரதியின் கவிலேகள் மற்றும் க ்டுலரகளின் வோகுப்பானது "மனே்திை் உறுதி 

பவண்டும்" என்ற ேலைப்பின் கீழ் புேே்கமாக வவளியி ப்படும். 

 உைகே் ேமிழ்ச ் சங்கங்களு ன் இலணந்து 'பாவரங்கும் பாரதி' (எை்ைா இ ங்களிலும் 

பாரதி) என்ற ேலைப்பிை் நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். 

 பாரதியாரின் புே்ேகங்கலளே் வோகுக்க 'பாரதியாை்' எனும் ஒரு ேனிப் பிரிவு 

அலமக்கப்படும். 

 ஊரக வளரச்ச்ிே ் துலறயாை் வசயை்படுே்ேப்படும் வபண்கள் வாழ்வாோரப் பணிக்கு 

பாரதியாரின் வபயரி ப்படும். 

 "பாரதி இளம் கவிஞர ் விருது'' என்ற ஒரு விருது பள்ளி மற்றும் கை்லூரி 

மாணவரக்ளுக்கான மாநிை அளவிைான கவிலேப் பபா ்டி மூைம் வழங்கப்படும். 

 ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு உே்ேரப் பிரபேசே்தின் வாரணாசியிை் பாரதி வசிே்ே வீ ்ல ப் 

பராமரிக்க நிதி உேவி வழங்கப்படும். 

 வாரணாசியிை் உள்ள பனாரஸ் இந்து பை்கலைக்கழகமானது பாரதியின் நிலனவாக 

ேமிழ் ஆய்வுகளுக்கான ஒரு இருக்லகலயப் வபறும் என்று பிரேமர ் பமாடி அறிவிேத்ு 

உள்ளார.் 

 பமலும், "உைகின் பழலமயான வமாழியான ேமிழ் வமாழிக்குச ்வசாந்ேமான நாடு என்ற 

வபருலமலய இந்தியா வபற்றுள்ளது" என்றும் பமாடி கூறினார.் 

பாரதி பற்றி 

 1917 ஆண்டு  ரஷ்யப் புர ்சி அை்ைது பபாை்ஷிவிக் புர ்சியின் வபருலமலயப் பாடிய 

முேை் ஆசியக் கவிஞர ்பாரதி ஆவார.் 
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 1908 ஆம் ஆண்டிை் பிரி ்டிஷ் அரசாங்கே்தின் லகது ந வடிக்லகயிை் இருந்து 

ேப்பிப்பேற்காக சுப்பிரமணிய பாரதி புதுசப்சரிக்கு (அப்பபாது ஒரு பிவரஞ்சு காைனி) 

ேப்பிச ்வசை்ை பவண்டியிருந்ேது. 

 பாரதி சுபேசமிே்ரன் வசய்திே்ோளிை் உேவி ஆசிரியராக பணியாற்றினார.் 

 பாரதி 1921 வசப் ம்பர ்11 அன்று வசன்லனயிை் காைமானார.் 

 பாரதி ேனது கல சி உலரலய ஈபரா ்டிை் உள்ள கருங்கை்பாலளயம் நூைகேத்ிை் 

நிகழ்ே்தினார.் 

 பாரதியின் கல சி வரு ங்கள் வசன்லன திருவை்லிக்பகணியிை் உள்ள வீ ்டிை் கழிந்ேது. 

 முன்னாள் முேை்வர ்சி.என். அண்ணாதுலர அவரக்ள் பாரதியாலர முேலிை் ‘மக்கள் கவி’ 

(மக்களின் கவிஞர)் என்று அலழேே்ார.் 

 வா.ரா அவரக்ள், எை்ைாக் காைேத்ிலும் சிறந்ே கவிஞரான "மகாகவி பாரதியார"் பற்றி ஓர ்

உன்னேமான ேமிழ் சுயசரிலேயிலன எழுதினார.் 

 

 

மருத்துேக் கல்வித் வதரவ்ு – NEET 

 ேமிழக ச ் சலபயானது ேமிழக இளங்கலை மருே்துவப் படிப்பு பசரக்்லகக்கான  

மபசாோவிலன நிலறபவற்றியது. 
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 ேமிழக மாநிை மாணவரக்ளுக்காக நீ ் பேரவ்ு அடிப்பல யிை் மருேத்ுவச ் பசரக்்லக 

நல வபறுவலே நிறுே்ே இந்ே மபசாோ விலழகிறது.  

 இது வபாதுப் ப ்டியலிை் நிலறபவற்றப்ப ்  ஒரு மே்திய அரசின் ச ் ே்தின் மீது சவாை் 

விடுக்கின்றது. 

 இது குடியரசுே் ேலைவரின் ஒப்புேலைப் வபற உள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு பை்டியலினெ ் ொதியினர ் மற்றும் பை்டியலினப் பழங்குடியினர் 

ஆதணயம் 

 முேை்வர ் மு.க. ஸ் ாலின் அவரக்ள் ப ்டியலினச ் சாதியினர ் மற்றும் ப ்டியலினப் 

பழங்குடியினருக்காக பவண்டி ஒரு குழுவிலன அலமக்கச ் வசய்வேற்கான ஒரு 

மபசாோவிலன (2021 ஆம் ஆண்டு ேமிழக மாநிை ப ்டியலினச ் சாதியினர ் மற்றும் 

ப ்டியலினப் பழங்குடியினர ்ஆலணய மபசாோ) ோக்கை் வசய்ோர.் 

 இந்ே ஆலணயமானது 1908 ஆம் ஆண்டு உரிலமயியை் நல முலறச ் ச ் ேத்ின் கீழ் 

விசாரலணகலள பமற்வகாள்ளும் உரிலமயியை் நீதிமன்றே்தின் அதிகாரங்கலளக் 

வகாண்டிருக்கும்.  

 இது ேலைவர,் துலணே ் ேலைவர ் மற்றும் 5 இேர உறுப்பினரக்லளயும் வகாண்டு 

இருக்கும்.  

 அவற்றுள் மூவர ் ப ்டியலினச ் சாதியினர ் பிரிவினராகவும், இருவர ் ப ்டியலினப் 

பழங்குடியினர ்பிரிவினராகவும் ஒரு வபண் உறுப்பினரும் நியமிக்கப்படுவர.் 

 இந்ே ஆலணயமானது ேன்னிசல்சயாகபவா அை்ைது பாதிக்கப்ப ்  நபர ் (அ) அவரது 

சாரப்ாக ஏபேனும் ஒரு நபர ் அளிே்ே ஒரு மனுவின் பபரிபைா விசாரலணயிலன 

பமற்வகாள்ளும்.  

 இது 1955 ஆம் ஆண்டு உரிலமயியை் உரிலமகள் பாதுகாப்புச ்ச ் ம் மற்றும் 1989 ஆம் 

ஆண்டு ப ்டியலினச ்சாதியினர ் மற்றும் ப ்டியலினப் பழங்குடியினர ் (வன்வகாடுலம) 

ேடுப்புச ்ச ் ம் ஆகியவற்றின் கீழ் வழங்கப்ப ்  எந்ே உரிலமயும் மீறப்படுேை் மீோன 

புகாரக்லள விசாரலண வசய்யும். 

 நிறுவப்ப  உள்ள இந்ே மாநிை ஆலணயம் வசயை்ப ே் வோ ங்கும் வலரயிை் பேசிய 

ப ்டியலினச ் சாதியினர ் மற்றும் ப ்டியலினப் பழங்குடியினர ் ஆலணயம் வோ ரந்்து 

வசயை்படும். 

 இே்ேலகய உரிலம மீறை்கலளே் ேடுப்பதிை் அை ்சியம் கா ்டும் அரசு ஊழியரக்ள் மீது 

ந வடிக்லக எடுக்க இந்ே ஆலணயமானது பரிந்துலர வசய்யைாம். 

 இந்ே வகுப்பினரின் நைன் கருதி வவவ்பவறு ச ் ங்களிை் உள்ள பாதுகாப்பு விதிகலள 

இந்ே ஆலணயம் விசாரிே்து அேலனக் கண்காணிக்கும் எனவும் அேற்கான 

விழிப்புணரல்வ பமம்படுேத்ும் எனவும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 இந்ேச ் சமுோயேத்ினர ் வோ ரப்ான தி ் ச ் வசயை்களிை் மாநிை அரசு இந்ே 

ஆலணயேத்ு ன் கைந்ோபைாசிக்கும். 

 பாகுபா ்டிலனே் ேவிரப்்பேற்காக பவண்டி ஆராய்சச்ிப் பணிகலளயும் இந்ே ஆலணயம் 

ஈடுபடும்.  
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பை்டியல் ொதியினருக்கான நல்ோழ்வு 

 வபாது இடுகாடுகள் அை்ைது கை்ைலறகலள நல முலறப்படுேத்ும் ஊரா ்சிகளுக்கு 

ரூ.10 ை ்சம் ஊக்கே் வோலகயானது சன்மானமாக வழங்கப்படும் என முேைலமசச்ர ்

ஸ் ாலின் அவரக்ள் அறிவிே்துள்ளார.் 

 பசைம், கிருஷ்ணகிரி, மதுலர மற்றும் திருவநை்பவலி ஆகிய இ ங்களிை் அதிக வழக்குகள் 

நிலுலவயிை் இருப்போை் அங்கு பமலும் 4 புதிய சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்படும் 

எனவும் அவர ்அறிவிேே்ார.் 

 ஆதி திராவி ர ் நைேத்ுலறயினாை் இயக்கப்படும் பள்ளிகள் மாநிைப் பள்ளிக் கை்விே ்

துலறயின் வழிகா ்டுேலின் கீழான பிரோன அலமப்பிற்குக் வகாண்டு வரப்படும்.  

 

நதகக்கைன் தள்ளுபடி 

 கூ ்டுறவு  நிறுவனங்களிலிருந்துப் வபாருளாோரேத்ிை் பிற்படுே்ேப்ப ் ப் பிரிவினர ்

வபற்ற 5 சவரன் வலரயிைான நலகக் க ன்கள் ேள்ளுபடி வசய்யப்படும் என ேமிழக 

முேைலமசச்ர ்மு.க. ஸ் ாலின் அவரக்ள் அறிவிேே்ார.் 

 இேற்காக ரூ. 6000 பகாடி வோலகயிலன மாநிை அரசு ஒதுக்க உள்ளது.  

 

தமிழக உள்ளாை்சித் வதரத்ல் 

 மாநிைேத்ிை் புதிோக உருவாக்கப்ப ்  9 மாவ ் ங்களிை் கிராம உள்ளா ்சிே் 

பேரே்ை்கலள ந ேத்ுவேற்கான பேதிகலள ேமிழ்நாடு மாநிை பேரே்ை் ஆலணயர ் வி. 

பழனிகுமார ்அறிவிேே்ார.்  

 காஞ்சிபுரம், வசங்கை்ப ்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிசச்ி, பவலூர,் ராணிப்பப ்ல , 

திருப்பேத்ூர,் திருவநை்பவலி மற்றும் வேன்காசி  ஆகிய மாவ ் ங்களிை் பேரே்ை்கள் 

ந ே்ேப்படும்.  

 அக்ப ாபர ் 06 மற்றும் அக்ப ாபர ் 09 ஆகிய பேதிகளிை் இரண்டு க ் ங்களாக பேரே்ை் 

ந ே்ேப் ப ்டு அக்ப ாபர ்12 ஆம் பேதியன்று வாக்கு எண்ணிக்லக  நல வபறும்.  

 மாவ ்  ஊரா ்சி மற்றும் ஊரா ்சி ஒன்றியம் ஆகியவற்றிற்கான ேலைவரக்ள் மற்றும் 

துலணே் ேலைவரக்ள் பபான்ற பேவிகளுக்கான மலறமுகே் பேரே்ை்கள் அக்ப ாபர ் 22 

அன்று நல வபறும். 

 

காேல் துதற – புதிய அறிவிப்புகள் 

 முன்னாள் முேை்வர ்C.N. அண்ணாதுலர அவரக்ளின் பிறந்ேநாலள முன்னி ்டு வசப் ம்பர ்

15 அன்று 700 ஆயுள் ேண் லனக் லகதிகலள விடுேலை வசய்வோக முேை்வர ்ஸ் ாலின் 

அவரக்ள் அறிவிே்ோர.் 

 ஆவடி மற்றும் ோம்பரம் ஆகியலவ காவை்துலற ஆலணயரகமாக ேரம் உயரே்்ேப் படும் 

எனவும் அவர ்அறிவிேே்ார.்  

 காவை்துலறலயச ்சீரத்ிருே்துவேற்காக ஒரு காவை் ஆலணயே்திலன அலமக்கவும் அவர ்

முன்வமாழிந்ோர.் 

 இலணயவழிக் குற்றங்கலள ஒழிக்கவும் அேற்கான பயிற்சிகலள வழங்கவும் மாநிை 

இலணயவழி குற்றப் புைனாய்வு லமயம் ஒன்று அலமக்கப்படும் எனவும் அவர ்

அறிவிே்ோர.்  
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 மீனவச ் சமூகேத்ிலனச ் பசரந்்ே 1000 இலளஞரக்ள் க பைாரக் காவை்பல யு ன் 

இலணந்து பணியாற்றும் வலகயிை் நியமிக்கப் படுவர.் 

 சமூகம் மற்றும் வபாருளாோர ரதீியிை் பிற்படுேே்ப் ப ்  நிலையிலுள்ள குழந்லேகள் 

சமூக விபராேம் மற்றும் ச ் விபராேச ்வசயை்களிை் ஈடுப ாமை் இருக்க சிறுவர ்மற்றும் 

வபண்கள் குழுக்கள் அலமக்கப்படும். 

 இரண் ாம் நிலைக் காவைர ் முேை் ேலைலமக் காவைர ் வலர காவை்துலற 

ஊழியரக்ளுக்கு வாராந்திர விடுமுலற அளிக்கப்படும். 

 ஒவ்வவாரு காவை் நிலையே்திலும் வரபவற்பாளரக்ள் நியமிக்கப்படுவர.் 

 

கல்மரம் 

 புதுக்பகா ்ல யிை் 10 பகாடி ஆண்டுகள் பழலமயான கை்மரம் கண்வ டுக்கப் ப ்டு 

உள்ளது. 

 இந்ேக் கை்மரமானது, சுமார ் 10 பகாடி ஆண்டுகளுக்கு முந்லேய கிவர ்ப சியஸ் 

காைே்லேச ்பசரந்்ேது. 

 அோவது, ேற்பபாதுள்ள பூக்கும் ோவரங்களான ஆஞ்சிபயாஸ்வபரம்ுக்கு முந்லேய 

ஜிம்பனாஸ்வபரம்் வலகலய இது பசரந்்ேோகும்.  

 இது ஒரு அரிய வோை்லியை் வபாருளாக கருேப்படுகிறது. 

 விழுப்புரம் மாவ ் ம் வசஞ்சி அருபக உள்ள பாக்கம் கிராமே்லே ஒ ்டிய சஞ்சீவி 

மலையிை் 1300 ஆண்டுகள் பழலமயான பை்ைவர ் காைேத்ிய ஓவியம் கண் றியப் 

ப ்டுள்ளது. 

 

மனிதேள வமலாண்தமத்துதற அறிவிப்புகள் 

 பநரடி நியமனம் மூைம் நல வபறும் அரசுப் பணி நியமனங்களிை் வபண்களுக்கான 

இ ஒதுக்கீடு 30% என்ற அளவிலிருந்து 40% என்ற அளவாக உயரே்ே்ப்படுகிறது என ேமிழக 

அரசு அறிவிே்து உள்ளது.  

 அலனே்துப் பபா ்டிே் பேரவ்ுகளிலும் ேமிழ் வமாழிப் பா ம் ேகுதிே் பேரவ்ிை் க ் ாய 

மாக்கப்படும். 

 வகாபரானா வபருந்வோற்று காரணமாக ேமிழ்நாடு பணியாளர ்பேரவ்ாலணயம் பபான்ற 

பணியாளர ் பேரவ்ு முகலமகளாை் ந ேே்ப்படும் அரசு பணிகளுக்கான பபா ்டிே் 

பேரவ்ுகள் ோமேமானோை் பநரடி நியமன வயது உசச் வரம்பு 2 ஆண்டுகள் 

உயரே்ே்ப்படும் என்று வேரிவிக்கப் ப ்டு உள்ளது.  

 

புதிய சிதலகள் 

 சுேந்திரப் பபாரா ்  வீரர ்ேளி பாலளயக்காரர ்மலையாண்டி வவங்கிடு பதி எே்ேைப்ப 

நாயக்கர ் அவரக்ளுக்கு திருப்பூர ் மாவ ் ேத்ிை் திருவுருவச ் சிலை ஒன்லற அலமக்க 

இரண்டு பகாடிபய அறுபது இை ்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யப் ப ் து. 

 வசன்லன மாகாணே்தின் முன்னாள் முேைலமசச்ர ் ாக் ர ்ப.சுப்பராயன் அவரக்ளுக்கு 

வசன்லனயிை் முழு திருவுருவச ்சிலையும் நாமக்கை் நகரிை் அரங்கமும் அலமக்கப் படும். 
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 கீழ்பவானி பாசனே் தி ் ம் உருவாக காரணமாக இருந்ே உேே்ம தியாகி ஈஸ்வரன் 

அவரக்ளுக்கு ஈபராடு மாவ ் ே்திை் ஒரு திருவுருவச ்சிலை அலமக்கப் படும். 

 முன்னாள் அலமசச்ர ் மலறந்ே பகாவிந்ேசாமி அவரக்ளுக்கு விழுப்புரம் மாவ ் ேத்ிை் 

திரு உருவச ்சிலையு ன் ஒரு அரங்கம் அலமக்கப்படும். 

 

தமிழகத்தின் முதல் மரபணுப் பகுப்பாய்வு ஆய்ேகம் 

 வசன்லன DMS அலுவைக வளாகேத்ிை் அலமக்கப்ப ்டுள்ள மரபணுப் பகுப்பாய்வு 

ஆய்வகே்திலன முேைலமசச்ர ்மு.க.ஸ் ாலின் அவரக்ள் திறந்து லவே்ோர.் 

 முேன்முலறயாக ஒரு மாநிைம் ேனது வசாந்ே மரபணு ஆய்வகே்லே நிறுவியுள்ளது.  

 இந்ே ஆய்வகமானது SARS-Cov-2 லவரசின் மாற்றுருக்கலளக் கண் றிய பவண்டி 

அதிகாரிகளுக்கு உேவும். 

 கரந்ா கா மற்றும் வேலுங்கானா ஆகிய மாநிைங்களிை் உள்ள மே்திய அரசினாை் ந ே்ேப் 

படும் மரபணுப் பகுப்பாய்வு ஆய்வகங்களுக்பக பகாவி ்-19 மாதிரிகள் இது வலர 

அனுப்பப்ப ் ன. 

 மே்திய அரசின் பரிந்துலரகளின் படி, ேமிழக அரசானது அலனேத்ு மாதிரிகலளயும் 

வபங்களூருவிை் உள்ள இன்ஸ்வ ம் (Instem) என்னும் நிறுவனேத்ிற்கு அனுப்பி வந்ேது. 

 இன்ஸ்வ ம் என்பது INSACOG மன்றேத்ின் (பகாவி ் மாதிரிகளிை் மாற்றுருக்கலளக் 

கண் றியும் 10 ஆய்வகங்கலள வகாண்  மன்றமாகும்) ஓர ்அங்கமாகும். 

 

 

நில அபகரிப்பு – ொமீன் சபற இயலாத குற்றம் 

 ேமிழக அரசானது, மேம் மற்றும் சமய  நிறுவனங்களின் வசாேத்ுக்கலள அேத்ுமீறி  

அபகரிப்பலே ஜாமீன் வபற இயைாே ஒரு குற்றமாக அறிவிே்துள்ளது. 

 ேமிழகச ்ச ் மன்றமானது இது வோ ரப்ான ஒரு மபசாோவிலன நிலறபவற்றி உள்ளது. 

 இந்ே மபசாோவானது 1959 ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையேத்ுலற 

ச ் ே்லேே் திருேே் முலனகிறது. 

 மேம் மற்றும் சமய நிறுவன விவகாரங்களிை் ஈடுபாடு உல ய எவரும் 

ஆக்கிரமிப்பாளரக்ள் மற்றும் பகாவிை் நிை ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராக புகார ்அளிக்க 

ஒரு வாய்ப்பிலன இது அளிக்கிறது. 

 மேம் மற்றும் சமய  நிறுவன விவகாரங்களிை் ஈடுபாடு உள்ள எந்ேவவாரு நபரும் இது 

வோ ரப்ாக குற்றவியை் புகாரக்லள அளிக்கைாம் என்று இது கூறுகிறது. 

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


                   
 

46 
 

 இந்ே மபசாோ நிலறபவற்றப்படும் வலர பகாயிை் நிைங்கலள அபகரிப்பேற்கு எதிரான 

புகாரக்லள பதிவு வசய்வேற்கு பவண்டி இந்து சமய அற நிலையே் துலறயின் 

ஆலணயருக்கு ம ்டுபம அதிகாரம் இருந்ேது.  

 

அமரந்ாத் ராமகிருஷ்ணா 

 வோை்லியை் துலறக் கண்காணிப்பு நிபுணர ் K. அமரந்ாே் ராமகிருஷ்ணன் இந்தியே ்

வோை்லியை் துலறயின் வசன்லன வ ் ேத்ிற்கு இ மாற்றம் வசய்யப் ப ் ார.்  

 இவர ்கீழடி அகழாய்வுகளின் முேை் இரண்டு க ் ங்கலள பமற்பாரல்வயி ் ார.்  

 ேற்பபாது இவர ்பகாவா வ ் ே்திை் வோை்லியை் ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார.்   

 

 

தமிழ்நாடு ெை்ைங்கள் 

 ேமிழக ச ் சலபயானது ஒரு மபசாோவிலன, ேமிழ்நாடு ஊதிய வழங்கீ ்டுச ்ச ் ம், 1951 

என்ற ச ் ே்தின் மீது  நிலறபவற்றியுள்ளது.  

 க ந்ே ஆண்டிை் அ.இ.அ.தி.மு.க. ஆ ்சியிை் வழங்கப்ப ்  அறிவிப்புகளுக்கு இது ஒரு 

வசயை் வடிவேத்ிலனக் வகாடுக்கும்.  

 இந்ே மபசாோவிலன அலமசச்ர ் துலரமுருகன் (ச ் மன்றே் துலறப் வபாறுப்பிலன 

வகிக்கிறார)் ச ் ப் பபரலவயிை் அறிமுகப்படுேத்ினார.்  

 க ந்ே ஆண்டு மாரச் ்24 அன்று, அப்பபாலேய  முேை்வர ்எ ப்பாடி பழனிசச்ாமி அவரக்ள், 

ஒரு ச ் மன்ற உறுப்பினரின் குடும்பேத்ிற்கு வழங்க பவண்டிய வமாேே்க் 

வகாடுப்பனவானது ரூ.2 ை ்சேத்ிலிருந்து ரூ.5 ை ்சமாக உயரே்்ேப்படும் என அறிவிக்கச ்

வசய்ோர.்  

 முன்னாள் ச ் ப்பபரலவ (ச ் சலப) உறுப்பினரக்ள் மற்றும் ச ் மன்ற பமைலவ 

உறுப்பினரக்ளுக்கு வழங்க பவண்டிய ஓய்வூதியமானது 20,000 ரூபாயிலிருந்து 25,000 

ரூபாயாக உயரே்்ேப்படும்  எனவும் அவர ்அறிவிேே்ார.்  

 உயிரிழந்ேச ்ச ் ப்பபரலவ மற்றும் ச ் மன்ற பமைலவ உறுப்பினரக்ளின் ச ் ப் பூரவ் 

வாரிசுகளுக்கு வழங்க பவண்டிய குடும்ப ஓய்வூதியமானது ரூ.10,000லிருந்து ரூ.12,500 ஆக 

உயரே்ே்ப்படும்.  

 முந்லேய அ.தி.மு.க. ஆ ்சியின் பபாது இயற்றப்ப ்  ஒப்பந்ே விவசாயம் வோ ரப்ான 

ச ் ே்லே ரேத்ு வசய்வேற்கான ஒரு மபசாோவும் அறிமுகப் படுே்ேப்ப ்டுள்ளது.  
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 ேமிழ்நாடு பவளாண் உற்பே்தி மற்றும் காை்நல  ஒப்பந்ே விவசாயம் மற்றும் பசலவகள் 

(பமம்பாடு மற்றும் வசதி) ரே்து மபசாோ அறிமுகப்படுேே்ப் ப ் து.  

 ேமிழக அரசின் 2019 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்ே விவசாயம் மற்றும் பசலவகள் ச ் மானது 

மே்திய அரசினாை் முன்லவக்கப்ப ்  ஒரு மாதிரி மபசாோவிலன அடிப்பல யாகக் 

வகாண் து.    

 

தமிழக ெை்ைெதப கூை்ைத் சதாைர ்

 ேமிழக ச ் சலபயின் நிதிநிலை அறிக்லக கூ ் ே் வோ ரானது ஆகஸ் ் 13 அன்று 

வோ ங்கியது.  

 பின்னர ் வசப் ம்பர ் 13 அன்று சபாநாயகர ் அப்பாவு அவரக்ளாை் பேதி குறிப்பி ாமை் 

அலவ ஒே்தி லவக்கப் ப ் து.  

 சுேந்திரேத்ிற்குப் பிறகு மாநிைச ் ச ் மன்றே்திை் ஆங்கிபைா – இந்திய சமூகே்லேச ்

பசரந்்ே ஒரு ச ் மன்ற உறுப்பினர ்நியமிக்கப்ப ாேது இதுபவ முேை்முலறயாகும்.  

 2019 ஆம் ஆண்டிை் வகாண்டு வரப்ப ்  104வது அரசியைலமப்பு திருே்ேச ் ச ் ம் 

மக்களலவயிலும் நா ்டின் அலனேத்ுச ் ச ் மன்றங்களிலும் ஆங்கிபைா இந்தியர ்

வகாண்டிருந்ே பிரதிநிதிேத்ுவே்திலன ரே்து வசய்ேது.   

 

பல்கதலக்கழக ஆை்சிமன்றக் குழு 

 சபாநாயகர ் பை ச ் சலப உறுப்பினரக்லள பை்பவறு பை்கலைக் கழகங்களின் 

ஆ ்சிமன்றக் குழு உறுப்பினரக்ளாக நியமிேத்ுள்ளார.்  

 அலனே்து ச ் சலப உறுப்பினரக்ளும் 3 ஆண்டுகள் வலர இப்பேவியிலன வகிப்பர.்  

 இந்ேக் காைக ் ே்தின் பபாது அவரக்ள் ச ் சலப உறுப்பினர ்வபாறுப்பிலிருந்து பேவி 

விைகினாை் இக்குழுவிலும் அவரக்ளுல ய பேவிக் காைம் முடிவல யும்.   

 

ெமூக நீதி தினம் 

 

 ேமிழக  அரசானது ஈ.வவ. ராமசாமி வபரியார ் அவரக்ளுல ய 143வது பிறந்ேநாளான 

வசப் ம்பர ்17 ஆம் பேதியிலன சமூக நீதி தினமாக வகாண் ாடியது. 
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 முேை்வர ் மு.க.ஸ் ாலின் அவரக்ள் ேலைலமச ் வசயைகே்திை் பணிபுரியும் அரசு 

ஊழியரக்ளுக்கு சமூக நீதிசார ்உறுதிவமாழிலய வழங்கினார.் 

 

ரவி – தமிழக ஆளுநர ்

 வசன்லன உயரநீ்திமன்ற ேலைலம நீதிபதி சஞ்சிப் பானரஜ்ி அவரக்ள் ஆர.்என். ரவி 

அவரக்ளுக்கு ஆளுநராகப் பேவிப் பிரமாணம் வசய்து லவே்ோர.் 

 இவர ்ேமிழகேத்ின் 15வது (1969 ஆம் ஆண்டிலிருந்து) ஆளுநராகப் பேவி ஏற்றுள்ளார.்  

 

 

பதனமர வமம்பாை்டுத் திை்ைம் 

 முேைலமசச்ர ்ஸ் ாலின் அவரக்ள் இே்தி ் ே்லேே் வோ ங்கி லவே்ோர.்  

 இேலன ஊக்குவிப்பேற்காக பவண்டி சபாநாயகர ்அப்பாவு அவரக்ள் ஒரு ை ்சம் பலன 

விலேகலள வழங்கினார.் 

 பலன மரமானது ேமிழகே்தின் மாநிை மரமாகும். 

 

 இே்தி ் ேத்ின் கீழ், 76 ை ்சம் பலன விலேகள் மற்றும் ஒரு ை ்சம் பலன மரக் கன்றுகள் 

பவளாண் துலறயின் முழு மானியேத்ு ன் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப் படும்.  

 இலவ ஏரிகள் மற்றும் குளங்களின் கலரகளிை் ந ப்படும். 

 இந்ேப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, தூேத்ுக்குடி மாவ ் ே்திலுள்ள கிள்ளிகுளம் எனும் 

இ ேத்ிை் அலமந்துள்ள அரசு பவளாண் கை்லூரியிை் பலன மரங்கள் குறிேே் 

ஆராய்சச்ிகள் பமற்வகாள்ளப் படும். 
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பிரான்சிஸ் கிருபா 

 

 பிரபை ேமிழ் எழுேே்ாளரும் ேமிழ் கவிஞருமான பிரான்சிஸ் கிருபா சமீபே்திை் 

வசன்லனயிை் காைமானார.் 

 இவர ் திருவநை்பவலி மாவ ் ேத்ின் நாங்குபநரி அருபக உள்ள பேத்ினிப்பாலற என்ற 

கிராமே்லேச ்பசரந்்ேவராவார.் 

 இவர ் காமராஜரின் வாழ்க்லக வரைாற்றுப் ப ேத்ிற்கான திலரக்கலே மற்றும் 

வசனங்கலள எழுதியவராவார.் 

 

ேகுப்புோத அரொதண 1921 
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 இது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்ே நாளிை் (வசப் ம்பர ் 16) நீதிக் க ்சி மாகாண 

அரசாங்கேே்ாை் வழங்கப் ப ் து. 

 அது இந்தியக் கிறிஸ்ேவரக்ள், முஸ்லீம்கள் மற்றும் ஆதி-திராவி ர ் ஆகிபயாலர 

உள்ள க்கிய பிராமணரை்ைாபோர ் மாகாணச ் பசலவகளிை் வகிக்கும் பேவிகளின் 

விகிேே்லே அதிகரிக்க முயன்றது. 

 இது பிராமணரை்ைாேவரக்ளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பபோடு நிரவ்ாகம் மற்றும் அரசியலிை் 

அவரக்ளுக்கு பவண்டிய இ ே்லேப் பாதுகாப்பலேயும் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 பி.ஆர.் அம்பபேக்ர ் ேலிேத்ுகளுக்கான அரசியை் இ  ஒதுக்கீ ்ல  1919 ஆம் ஆண்டிை் 

சவுேப்பரா குழுவி ம் (Southborough Committee) பகாரினார.் 

 1928 ஆம் ஆண்டிை், சுப்பராயன் ஆ ்சியின் கீழ் அப்பபாலேயக் கை்வி அலமசச்ராக 

இருந்ே முே்லேயா முேலியார ் 1921 ஆம் ஆண்டின் ஆலணலய அமை்படுேே் ஒரு 

வகுப்புவாே அரசாலணலய அறிமுகப் படுே்தினார.் 

 

இந்திரா பாரத்்தொரதி ொகித்திய அகாைமி 

 

 சாகிேத்ிய அகா மி ேனது உயரிய வகௌரவ போழலமே் தி ் ே்திற்கு பவண்டி 25 வரு  

இல வவளிக்குப் பிறகு இந்திரா பாரே்்ேசாரதி என்ற ஒரு ேமிழ் எழுே்ோளலரே் பேரவ்ு 

வசய்துள்ளது.  

 இவர ்வபாதுவாக இ.பா. என்று அலழக்கப்படுகிறார.் 

 வஜயகாந்ேன் (62 வயது) 1996 ஆம் ஆண்டிை் அகா மியின் இந்ே போழலமே் தி ் ேத்ிை் 

இலணந்ே இளம் வயது நபர ்ஆவார.் 

 இவருக்கு முன்பாக ேமிழ் எழுேத்ுே் துலறயிலிருந்து இருவர ்ம ்டுபம பேரவ்ாகினர.் 

 அவரக்ள் ராஜாஜி (அ) இராஜபகாபாைாசச்ாரி (1969) மற்றும் T.P. மீனா ்சிசுந்ேரம் (1975) 

ஆகிபயார ்ஆவர.் 

 V. ராகவன் (1979) மற்றும் K.R. ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார ் (1985) ஆகிய இரு ேமிழரக்ளும் 

போழலமே ்  தி ் ேத்ிை் பசரக்்கப்ப ் ாலும் சமஸ்கிருேம் மற்றும் இந்திய ஆங்கிை 

வமாழிப் பல ப்புகளுக்கு பவண்டி அவரக்ள் ஆற்றியப் பங்களிப்பிற்காகபவ அது 

வழங்கப் ப ் து. 
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 இந்திரா பாரே்ே்சாரதி 16 நாவை்கள், 10 நா கங்கள் மற்றும் 6 சிறுகலேே் வோகுப்புகள் 

உ ்ப  40க்கும் பமற்ப ்  புே்ேகங்கலள எழுதியுள்ளார.் 

 இவரது அரசியை் கருப்வபாருள் குறிேே்ப் பல ப்புகளுக்காக பவண்டி இவர ் வபரிதும் 

குறிப்பி ப் படுகிறார.்  

 அவர ் ராமானுஜர ்நா கே்லே ேனது மகேே்ான பல ப்பாகக் கருதுகிறார.் 

 1968 ஆம் ஆண்டு 42 ஏலழ விவசாயிகள் வகாை்ைப்ப ்  கீழவவண்மணிப் படு 

வகாலையின் பின்னணி பற்றி எழுேப் ப ்  குருதிப்புனை் என்ற அவரது பல ப்பானது 1977 

ஆம் ஆண்டிை் அவருக்கு சாகிேத்ிய அகா மி விருதிலனப் வபற்று ேந்ேது. 

 பாரதிய பாஷா பரிஷே் விருது மற்றும் சரஸ்வதி சம்மான் உள்ளி ்  பை மதிப்பு மிக்க 

விருதுகலள இவர ்வபற்றுள்ளார.் 

 சாகிேத்ிய மற்றும் சங்கீே நா க அகா மி விருதுகலளப் வபற்ற ஒபர ேமிழ் எழுே்ோளர ்

இவராவார.் 

 

சமாழி சபயரப்்பிற்கான ொகித்திய அகாைமி பரிசு 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வமாழி வபயரப்்பிற்கான சாகிேத்ிய அகா மி பரிசிற்கு TES 

ராகவன் மற்றும் K.  வசை்ைப்பன் ஆகிபயார ்பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளனர.் 

 திருக்குறலள இந்தியிை் வமாழி வபயரே்்ேேற்காக TES ராகவன் இப்பரிசிற்கு 

பேரந்்வேடுக்கப் ப ்டுள்ளார.் 

 வங்காள வமாழியிை் ரபிந்திரநாே் ோகூர ் எழுதிய பகாரா எனும் புதினே்லே ேமிழிை் 

வமாழி வபயரே்ே்ேற்காக K. வசை்ைப்பன் இப்பரிசிற்குே் பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 

‘வகவலா இந்தியா’ வபாை்டியில் சிலம்பம் 

 

 மே்திய இலளபயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயா ்டு அலமசச்கேத்ின் ‘பகபைா 

இந்தியா’ என்ற தி ் ேத்ின் ‘விலளயா ்டுப் பபா ்டிகள் மூைம் உள்ள க்கேத்ிலன 

ஊக்குவிேே்ை்’ என்ற முன்வனடுப்பின் கீழ் சிைம்பக் கலையானது அங்கீகரிக்கப் ப ்டு 

உள்ளது.  

 சிைம்பம் என்பது ேமிழரக்ளாை் உருவாக்கப்ப ்  ஓர ்இந்தியே் ேற்காப்புக் கலை ஆகும். 
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கீழடி அகழாய்வு 

 சிவகங்லக மாவ ் ம் கீழடியிை் நல வபற்று வரும் அகழ்வாய்விை், ேந்ேே்ோை் 

வசய்யப்ப ்  பகல  கண்வ டுக்கப் ப ்டு உள்ளது. 

 இந்ே பகல  4 கிராம் எல யும், 1 புள்ளி 5 வச.மீ கன சதுரமும் வகாண்டு ஆறு 

பக்கங்களிலும் 6 புள்ளிகள் குறிப்பி ப் ப ்டுள்ளன. 

 ஏற்கனபவ நல வபற்ற முேை்க ்  அகழ்வாய்வின்பபாது ேந்ேேத்ிை் ஆன சீப்பு 

கில ே்ேது.  

 பின்னர,்  6ம் நூற்றாண்ல  பசரந்்ே வவள்ளி நாணயம் கண்வ டுக்கப்ப ்  நிலையிை், 

சமீபேத்ிை் கீழடி அருபக அகரம் பகுதியிை் நல வபற்று வரும் அகழ்வாய்விை்  ேங்கக் 

கம்மை்  கண்வ டுக்கப்ப ் து குறிப்பி ே்ேக்கது. 

 13 எழுேத்ுக்கள்(ேமிழி) அ ங்கிய பாலன ஓடுகள் கண் றியப்ப ்டுள்ளன. பாலனயிை் 

மு ்கள் வகாண்டு எழுதியிருக்கைாம்.  

 இேற்கு முன்பு ஆேன், உதிரன் என்ற வபயர ்வகாண்  ஓடுகள் கில ேே்ன. 

 அதிகப ்சமாக வரிவடிவ எழுே்துகள் 7 அ ங்கிய பாலன ஓடு கில ே்ே நிலையிை் 13 

எழுே்துக்கள் வகாண்  இந்ே ஓ ் ாை் கை்வியறிவு மிக்க மக்கள் இங்கு வாழ்ந்ேேற்குச ்

சான்றாகக் கருேப்படுகிறது. 

 பமலும் கீழடியிை் சிவப்பு நிற ோனிய வகாள்கைன் கண்வ டுக்கப் ப ்டு உள்ளது  

 இந்ே பாலன கில ே்ே குழியிை் பமலும் ஐந்து பாலனகள் கில ேத்ுள்ளன. 

 

ெை்ைப்வபரதே மாற்றுத் ததலேரக்ள் 

 ேமிழக ச ் ப்பபரலவயிை் ேலைவர ் இை்ைாேபபாது பபரலவலய ந ேே் மாற்றுே ்

ேலைவரக்ள் 4 பபர ்வசயை்படுவர ்என்று சபாநாயகர ்அப்பாவு அறிவிேத்ுள்ளார.் 

 மாற்றுே் ேலைவரக்ளாக அன்பழகன், எஸ்.ஆர.்ராஜா, உேயசூரியன் மற்றும் 

டி.ஆர.்பி.ராஜா ஆகிய 4 பபர ்வசயை்படுவர.் 

 

திருக்குறள் சமாழிசபயரப்்பு 

 நரிக்குறவா ் இன மக்கள் பபசும் வாக்ரிபபாலி வமாழி உள்ப  பேத்ு வமாழிகளிை் 

திருக்குறள் வமாழிவபயாப்்புகள் வவளியி ப்ப வுள்ளோக வசம்வமாழிே் ேமிழாய்வு 

மே்திய நிறுவனம் வேரிவிே்துள்ளது. 

 மே்திய கை்வி அலமசச்கம், திருக்குறலள இந்திய அரசலமப்பின் எ ் ாவது 

அ ் வலணயிை் உள்ள 21 வமாழிகளிை் வமாழிவபயாக்்கும் தி ் ே்லேச ் வசம்வமாழிே ்

ேமிழாய்வு மேத்ிய நிறுவனேத்ுக்கு வழங்கியுள்ளது.  

 இந்ே நிறுவனம், ஏற்வகனபவ பஞ்சாபி (2012), மணிப்புரி (2012), வேலுங்கு (2014), கன்ன ம் 

(2014), குஜராேத்ி (2015) ஆகிய வமாழிகளிை் திருக்குறள் வமாழிவபயாப்்புகலள 

வவளியி ்டுள்ளது. 

 இேன் வோ ாச்ச்ியாக வரும் அக்ப ாபா ் மாேம் மலையாளம், மராேத்ி, ஒடியா, ஹிந்தி, 

பநபாளி, உருது, அரபி, பாரசீகம், வாக்ரிபபாலி (நரிக்குறவா ்வமாழி), படுகு ஆகிய பே்து 

வமாழிகளிை் திருக்குறள் வமாழிவபயாப்்புகள் வவளியி ப்ப வுள்ளன. 
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 அந்ே வலகயிை் உ.பவ.சாமிநாலேயா ் நா ்குறிப்பு, உ.பவ.சாமிநாலேயா ் அருஞ்வசாை் 

அகராதியும் சங்கநூற் வசாை்ைல வும், நற்றிலண (கன்ன  வமாழிவபயாப்்பு), 

வோை்காப்பியம் (ஹிந்தி வமாழிவபயாப்்பு), பதிற்றுப்பே்து (கன்ன  வமாழிவபயாப்்பு) 

ஆகியலவ உள்ளி ்  20 நூை்கள் வவளியி ப் ப வுள்ளன. 

 

கி.ரா. விருது 

 பகாலவ விஜயா பதிப்பகே்தின் விஜயா வாசகர ்வ ் ே்தின் 2021-ம் ஆண்டுக்கான கி.ரா. 

விருது பிரபை எழுே்ோளர ்பகாணங்கிக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 ேமிழ் நவீன இைக்கியேத்ின் மாய யோரே்்ேவாே கலே வசாை்லியாக அறியப்படும் 

எழுே்ோளர ்பகாணங்கி பகாவிை்ப ்டிலயச ்பசரந்்ேவர.் 

 கரிசை் இைக்கிய பிோமகர ் என்று பபாற்றப்படும் எழுே்ோளர ் கி.ராஜநாராயணனின் 

வபயரிை் ஆண்டு போறும் சிறந்ே பல ப்பாளாருக்கு கி.ரா. விருதும், ரூ.5 ை ்சம் பரிசு 

வோலகயும் வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்ே கி.ரா. விருலே சக்தி மசாைா நிறுவனம் வழங்குகிறது. 

 க ந்ே 5 ஆண்டுகளாக பகாலவ விஜயா பதிப்பகே்தின் விஜயா வாசகர ்வ ் ம் சாரப்ிை் 

சிறந்ே பல ப்பாளலரே் பேரவ்ு வசய்து வஜயகாந்ேன் விருது, கவிஞர ் மீரா விருது, 

புதுலமப்பிேே்ன் விருது, சிறந்ே அரசு நூைகருக்கு சக்தி லவ பகாவிந்ேன் விருது, சிறந்ே 

புே்ேக விற்பலனயாளருக்கு வானதி திருநாவுக்கரசு விருது ஆகியலவ வழங்கப்ப ்டு 

வருகிறது. 

 

மீன்ேளத்துதற மற்றும் விேொயத் துதற அறிவிப்புகள் 

 நாலக மாவ ் ம்  நாகூரிை் வநய்ேை் பாரம்பரியப் பூங்கா 2021-2022ம் ஆண்டிை் ரூ.2 பகாடி 

நிதியிை் அலமக்கப்படும். 

 வசன்லன வகாளே்தூரிை் வண்ண மீன் வரே்ே்க லமயம் அரசு மற்றும் ேனியார ்

பங்களிப்பு ன் சரவ்பேச ேரே்திை் நிறுவப்படும். 

 பவளாண் ச ் ேத்ுக்கு எதிராக ச ் மன்றேத்ிை் தீரம்ானம் ஒன்லறக் வகாண்டு வரும் 

7வது மாநிைம் ேமிழகம் ஆகும்.  

 ஏற்வகனபவ பகரளா, சே்தீஸ்கர,் பஞ்சாப், ராஜஸ்ோன் உள்ளி ்  7 மாநிைங்கள் பவளாண் 

ச ் ங்களுக்கு எதிராக தீரம்ானம் வகாண்டு வந்திருக்கிறது. 

 விழுப்புரம் மாவ ் ம் பமை்மலையனூர,் வை்ைம், திருப்பே்தூர ் மாவ ் ம் மாேனூர,் 

ேருமபுரி மாவ ் ம் அரூர ் ஆகிய 4 இ ங்களிை் பவளாண் விரிவாக்க லமயம் 

அலமக்கப்படும் 

 திருப்பூரிை் புதிய விலேப் பரிபசாேலன நிலையம் அலமக்கப்படும் 

 கிராமங்களுக்கு வசன்று விவசாயிகளின் குலறகலள பக ்க ‘விவசாயிகளு ன் ஒருநாள் 

தி ் ம்’ வசயை்படுேே்ப்படும். 

 ேரம்புரி, க லூர,் ராணிப்பப ்ல , திருவாரூரிை் 4 அங்கக உழவர ் உற்பே்தியாளர ்

நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படும் 

 ேஞ்சாவூர ்மாவ ் ேத்ிை் காை்நல  தீவனம் ேயாரிக்கும் வோழிற்சாலை நிறுவப்படும் 
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 திருவநை்பவலி மாவ ் ம்,அபிபகசம்ப ்டி காை்நல ப்பண்லணயிை் நா ்டுக் பகாழி 

இனப்வபருக்க பண்லண மற்றும் பகாழிக்குஞ்சுப் வபாரிப்பகம் நிறுவப்படும். 

 வசை்ைப்பிராணிகளுக்கான பன்பனாக்கு மருேத்ுவமலன மற்றும் ஆராய்சச்ி நிலையம் 

வசன்லன நந்ேனேத்ிை் நிறுவப்படும் 

 ேருமபுரி, கிருஷ்ணகிரிலய இருப்பி மாக வகாண்  திருக்கசச்ிருப்பு வசம்மறி 

ஆ ்டினேத்ுக்கான ஆராய்சச்ி நிலையம் ேருமபுரியிை் 800 ஏக்கரிை் அலமக்கப்படும். 

 மாேவரம் பகாழியின ஆராய்சச்ி நிலையே்திை் ேமிழ்நா ்டின சிறுவில  பகாழியினே்லே 

பாதுகாப்பேற்கான வள லமயம் நிறுவப்படும்.  

 ேஞ்சாவூர,் ஒரே்ேநாடு காை்நல  மருேத்ுவக்கை்லூரி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனேத்ிை் 

ேமிழகே்தின் ப ் ணம் வசம்மறி ஆ ்டின வள லமயம் நிறுவப் படும். 

 உழவர ்உற்பேத்ியாளர ்நிறுவனங்களின் வபாரு ்கலள சந்லேப்படுே்ே பகாலவ, மதுலர, 

திருசச்ி, பசைம் மாநகரா ்சி பகுதிகளிை் ரூ.8 பகாடி வசைவிை் 50 சிறப்பு அங்காடிகள் 

அலமக்கப்படும். 

 பவளாண் இயந்திரங்கலள கிராம பகுதிகளிபைபய பழுதுபாரக்்க ஏதுவாக திருசச்ி, 

குமுளுர ் பவளாண் வபாறியியை் கை்லூரியிை் பவளாண் வபாறியியை் ப ் ப்படிப்பு 

வோ ங்கப்படும். 

 கரூர,் நாலக (கீழ்பவளூர)், சிவகங்லக (வச ்டிநாடு) ஆகிய மாவ ் ங்களிை் அரசு 

பவளாண்லமக் கை்லூரிகள் துவங்கப்படும். 

 

மக்கள் நல்ோழ்வுத் துதற அறிவிப்புகள் 

 வசன்லன ராஜீவ் காந்தி மருே்துவமலனயிை் ரேே் சிவப்பணுக்கள் உலறநிலை பசமிப்பு 

அைகு ஏற்படுேே்ப்படும்.  

 ‘சற்பற குலறப்பபாம்' தி ் ே்தின் கீழ் சரக்்கலர, உப்பு, எண்வணய் பயன்பா ்ல  

குலறக்க விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுே்ேப்படும். 

 இந்தியாவிபைபய முேை் முலறயாக வசன்லனக்கு அருகிை் சிே்ே மருே்துவ 

பை்கலைக்கழகம் ஏற்படுேே்ப்படும். 

 ேமிழகே்திபைபய முேை் முலறயாக, 24 மணி பநரமும் வசயை்படும் வசவிலியர ்

கண்காணிப்பு லமயம் ஏற்படுே்ேப்படும். 

 

தமிழ் ேளரெ்ச்ித்துதற அறிவிப்புகள் 

 ச ் ப்பபரலவயிை் ேமிழ் ஆ ்சிவமாழி மற்றும் ேமிழ் பண்பாடு மற்றும் வோை்லியை் 

துலற மானியக் பகாரிக்லக மீோன விவாேே்திை் அலமசச்ர ்ேங்கம் வேன்னரசு இவற்லற 

வவளியி ் ார.் 

 ேமிழ் அறிஞரக்ளிை் நூை்கள் நா ்டுல லமயாக்கப்ப ்டு பரிவுே் வோலக வழங்கப்படும்.  

 இேன்படி, முலனவர ் வோ.பரமசிவன், சிைம்வபாலி சு.வசை்ைப்பன், புைவர ்

இளங்குமரனார,் முருபகச பாகவேர,் சங்கரவள்ளி நாயகம், புைவர ் வச.இராசு 

ஆகிபயாரின் நூை்கள் நா ்டுல லமயாக்கப்படும். 

 திருக்பகாயிை்களிை், பேவாரம், திருவாசம், நாைாயிர திவ்விய பிரபந்ேம் ஆகியவற்பறாடு 

திருக்குறள் வகுப்புகளும் ந ே்ேப்படும். 
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 ’தீராக் காேை் திருக்குறள்’ என்ற வபயரிை் ஊ கங்கள் வாயிைாக தீந்ேமிழ் ந ே்ேப்படும். 

 வவளிநாடு மற்றும் வவளி மாநிைங்களிை் வாழும் ேமிழரக்ளுக்குே் ேமிழ் கற்பிக்க ரூ. 1 

பகாடி நிதி ஒதுக்கி ‘ேமிழ் பரப்புலரக் கழகம்’ உருவாக்கப்படும். 

 குறிப்பாக, ேமிழிை் வபயர ் எழுதும் பபாது முன் எழுே்லேயும் (Initials) ேமிழிை் எழுே 

பவண்டும் என அலமசச்ர ்வலியுறுேத்ினார.் 

 

L. முருகன் – பா.ெ.க. மாநிலங்களதே வேை்பாளர ்

 

 மே்திய இலண அலமசச்ர ் L. முருகலன, ோவாரச்ந்ே் பகஹ்ைா ் ராஜினாமா வசய்ே 

மே்தியப் பிரபேச மாநிைே்தின் ஒரு மாநிைங்களலவ உறுப்பினர ் பேவிக்கான 

பவ ்பாளராக பா.ஜ.க நிறுேத்ியுள்ளது. 

 முருகன் ஜூலை மாேம் வலரயிை் ேமிழக பா.ஜ.க பிரிவிற்குே் ேலைலம ோங்கினார.் 

 பின்னர ்அவர ்ேகவை் மற்றும் ஒளிபரப்பு மற்றும் மீன்வளம், காை்நல  மற்றும் பாை்வள 

அலமசச்கே்தின் இலண அலமசச்ராக பிரேமர ் நபரந்திர பமாடி அவரக்ளின் மேத்ிய 

அலமசச்ரலவயிை் இலணக்கப்ப ் ார.் 

 இதுபவ அவர ் ஆறு மாேேத்ிை் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராகே் பேரந்்வேடுக்கப்ப   

பவண்டியேன் அவசியே்லேே் ேருவிேே்து.  

 வகஹ்ைா ் கரந்ா க மாநிைே்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்ப ் லேயடுேத்ு மேத்ியப் 

பிரபேச மாநிைங்களலவ உறுப்பினர ்பேவி காலியானது. 

 

டிரான்ஸ்கிெெ்ன் 

 மதுலரயிலுள்ள பகாரிப்பாலளயம் அருபக திருநங்லகச ் சமுோயே்தினராை் ந ே்ேப் 

படும் டிரான்ஸ் கிசச்ன் என்ற உணவகம் திறக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இது அந்ே நகரிை் இந்ே வலகயிைான முேை் முன்வனடுப்பாகும். 
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 ஸ்வஸ்தி என்ற அலமப்பானது ஆபராக்கியம், விருே்தி மற்றும் ஸ்ரீைஷ்மி வபண்கள் 

முன்பனற்றச ் சங்கம் ஆகிய அலமப்புகளு ன் இலணந்து இந்ே முன்வனடுப்பிற்கு நிதி 

வழங்கியுள்ளது.  

 

 

சேகுென உணவு ேழங்கல் திை்ைம் 

 முேை்வர ்M.K. ஸ்ொலின் அவரக் ் முழுளநர அன்னதானை் வழங்குை் திெ்ெை் ஒன்றிமனே ்

டதாெங்கி மவத்தார.் 

 இந்த தி ் மானது திருசவ்சந்தூரிலுள்ள சுப்ரமணிய சுவாமி ஆையம், சமயபுரம் 

மாரியப்பன் ஆையம் மற்றும் திருேே்ணியிலுள்ள சுப்ரமணிய சுவாமி ஆையம் 

ஆகியவற்றிை் வோ ங்கப் ப ்டுள்ளது. 

 இே்தி ் ேத்ின் கீழ் காலை 8 மணி முேை் இரவு 10 மணி வலர என எந்ே பநரே்திலும் 

பக்ேரக்ள் உணவிலனப் வபற இயலும். 

 ஸ்ரீரங்கேத்ிலுள்ள அருள்மிகு ரங்கநாேர ் ஆையம் மற்றும் பழனியிை் உள்ள அருள்மிகு 

ேண் ாயுேபாணி சுவாமி ஆையம் ஆகியலவ ேற்பபாது முழுபநர அன்னோனே் தி ் ம் 

வசயை்படுேே்ப் ப ்டு வரும் மற்ற இரண்டு பகாயிை்களாகும்.  

 

AK ராென் குழு 

 நீ ் பேரவ்ின் ோக்கம் குறிேத்ு 165 பக்கங்கள் வகாண்   ஒரு அறிக்லகயானது ஓய்வு வபற்ற 

நீதிபதி A.K. ராென் தமலமையிலான குழுவினால் சைரப்்பிக்கப் பெ்ெது. 

 நீெ் ளதரவ்ிமன உெனடியாக ரதத்ு டசய்ய ளவண்டுடைன அந்த அறிக்மகயில் கூறப் 

பெ்டு ் து. 

 ஆரை்ப சுகாதார நிமலயங்க ் ைற்றுை் அரசு ைருதத்ுவைமனக ில் ைருதத்ுவர ்

நியைனதத்ில் பற்றாக்குமறமய ஏற்படுதத்ுவதால் நீெ் ளதரவ்ானது தமிழக சுகாதார 

உ ்கெ்ெமைப்மபப் பாதிக்குை் என அந்த அறிக்மகயில் கூறப்பெ்டு ் து. 

 கிராைப்புற ைற்றுை் ஏமழக் குடுை்பத்மதச ்ளசரந்்த ைாணவரக் ் ைருதத்ுவக் கல்விமயப் 

டபற இயலாைல் ளபாகலாை் என்றுை் இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

 நீெ் ளதரவ்ிற்கு முன்னதாக தமிழ்வழிக் கல்வி பயின்ற ைாணவரக்ளுக்கு 14.44 சதவீதைாக 

வழங்கப்பெ்ெ MBBS  ளசரக்்மக வீதைானது 2020-21 ஆை் ஆண்டில் 1.7 சதவீதைாக குமறந்து 

விெ்ெது எனவுை் இந்தக் குழு சுெ்டிக் காெ்டியு ் து.  
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பவித்ரா சேங்கவைஷ் 

 ேமிழ்நா ்ல ச ்பசரந்்ே பவிேர்ா வவங்கப ஷ் 60வது பேசிய ஓபன் ே களப் பபா ்டியின் 

பபாை் வாை் ் என்ற பிரிவிை் ேங்கப் பேக்கே்திலன வவன்றுள்ளார.் 

 இந்ே பபா ்டியானது வாரங்கை் எனுமி ே்திை் உள்ள ஜவஹரை்ாை் பநரு லமோனேத்ிை் 

ந ே்ேப் ப ் து. 

 பசைே்லேச ்பசரந்்ே 19 வயோன இவர ்3.90 மீ ் ர ்வோலைவிை் எை்லைலய எ ்டினார.் 

 

காந்தி வேை்டி நூற்றாண்டு விழா 
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 மகாே்மா காந்தி பவ ்டியணிவலே ேனது உல ப் பழக்கமாக மாற்றியேன் 

நூற்றாண் ானது வசப் ம்பர ்22 அன்று வகாண் ா ப்ப ் து. 

 1921 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 22 அன்று மதுலரயிை் ந ந்ே ஒரு நிகழ்வு காந்தியிலன 

பவ ்டி அணிய லவே்ேது. 

 இந்ே நிகழ்லவ, நிலனவு கூறும் வலகயிை், ‘ளதாதி 100’ எனப்படுை் ஒரு டபரிய 

நிகழ்சச்ியிலன ராம்ராஜ் கா ் ன் நிறுவனம் திருப்பூரிை் ஏற்பாடு வசய்ேது. 

 இந்ே விழாவிை் 100 தியாகிகள் மற்றும் 100 வநசவாளரக்ளுக்கு விருேளிக்கப்ப ்டு  100 

மரக்கன்றுகள் ந ப்ப ் ன. 

 வசன்லனயிலுள்ள கைாபேேர்ா அறக்க ் லளலயச ் சாரந்்ே ந னக் கலைஞரக்ள் 

‘காந்திய வழியில் ராை்ராெ்’ என்ற பாரை்பரிய நென பாணியிலான நாெகதத்ிமன 

நிகழ்த்தினர.் 

 

1 டிரில்லியன் ைாலர் சபாருளாதாரம் – தமிழ்நாடு   

 

 9 ஆண்டுகளிை் ேமிழகேத்ின் ஏற்றுமதியிலன நான்கு ம ங்காக்குவேன் மூைம் 1 

டிரிை்லியன்   ாைர ் வபாருளாோரமாக மாறுேை் என்ற ஒரு இைக்கிலன அல யச ்

வசய்வேற்காக வபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கான ஒரு 5 ஆண்டு வசயை்தி ் ேத்ிலன 

முேைலமசச்ர ்மு.க.ஸ் ாலின் அவரக்ள் வவளியி ் ார.் 

 இேற்காக ேமிழக அரசானது இரு முலன அணுகுமுலறலயப் பின்பற்ற உள்ளது. 

o ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு (பமம்பாடு) மற்றும் 

o ஏற்றுமதியிலனப் பை்வலகப்படுே்துேை் 

 இது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 டிரிை்லியன்  ாைர ் வபாருளாோரம் என்ற இைக்கிலன 

அல வேற்கானோகும். 

 ேமிழக மாநிைமானது ஏற்றுமதிலய அதிகரிப்பேற்காக அரசு ேலைலமச ் வசயைாளர ்

ேலைலமயின் கீழ் ஒரு ஏற்றுமதி பமம்பா ்டுச ்சலப ஒன்றிலன அலமக்கிறது. 

 ஒபர க ் ேத்ிை் மணவசை்லூர ் மற்றும் தூேத்ுக்குடி ஆகிய இ ங்களிை் இரண்டு 

வபாருளாோர பவலைவாய்ப்புப் பகுதிகலள உருவாக்கும் பணிலயயும் ேமிழக அரசு 

வசய்து வருகிறது.  
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 இந்தியாவிை் ேமிழ்நாடு ஏற்றுமதி வசய்வதிை் மூன்றாம் இ ே்திை் உள்ளது. 

 இே்தி ் ேத்ின் முழக்கம் ேமிழ்நா ்டிை் ேயாரிக்கப் ப ் து மற்றும் ஏற்றுமதியிை் ஏற்றம் 

என்போகும். 

 

முழுேதும் சூரிய ெக்தியால் இயங்கும் மத்திய இரயில் நிதலயம் 

 புர ்சிே்ேலைவர ் ாக் ர ்M.G. ராைசச்ந்திரன் ைத்திய அல்லது டசன்மன ைத்திய இரயில் 

நிமலயைானது இரயில் நிமலயத்தின் நமெளைமெப் பகுதிக ின் கூலரகளிை் நிறுவப்  

பெ்டு ்  சூரியசக்தி மின்தகடுக ் மூலை் டபறப்படுை் ஆற்றமலக் டகாண்டு ஒரு 

நாம க்குே் ளதமவயான முழு மின்சாரத் ளதமவமயயுை் பூரே்த்ி டசய்து ் து. 

 இந்த இரயில் நிமலயைானது டதற்கு இரயில்ளவ ைண்ெலத்தின் கீழ் வருகிறது. 

 இந்த நிமலயத்தில் 1.5 MW அ விலான சூரியசக்திக் கெ்ெமைப்பானது நிறுவப் பெ்டு 

உ ் து. 

 இந்திய இரயில்ளவ அமைப்பில் ‘ஆற்றல் நடுநிமலமை உமெய நிமலயங்க ்’ என்றக் 

கருதத்ிமன முதன்முதலில் டகாண்டு வந்தது டதற்கு இரயில்ளவ ைண்ெலைாகுை்.  

 

 

ெல் ஜீேன் திை்ைம் – தமிழ்நாடு  

 மே்திய ஜை் ஜீவன் சக்திே் துலற இலண அலமசச்ர ் பிரகைாே் சிங், ஜை்ஜீவன் 

தி ் ேத்ிலன அமை்படுேத்ியேற்காக ேமிழக மாநிைே்திற்குப் பாரா ்டுகலள வழங்கி 

உள்ளார.்  

 அரசுப் பள்ளிகள், அங்கன்வாடிகள், ஆரம்பச ் சுகாோர நிலையங்கள் மற்றும் அரசு 

அலுவைகக் க ்டி ங்களிை் 100% குடிநீர ் குழாய் இலணப்புகலள வழங்குவலே பப ை் 

பாரா ்டினார.்  
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வதசியெ ்செய்திகள் 

உலகளாவிய அஞ்ெல் ஒன்றியம் – இந்தியா   

 

 பகா ் டி ஐபவாரியின் அபி ்ஜானிை் நல வபற்ற 27வது UPU (காங்கிரஸ்) மாநா ்டிை் 

உைகளாவிய அஞ்சை் ஒன்றியேத்ின் இரு முக்கிய அலமப்புகளின் உறுப்பினர ்

வபாறுப்பிற்காக ந ேே்ப்ப ்  பேரே்லிை் இந்தியா வவன்றுள்ளது.  

 அதிை் நிரவ்ாகச ்சலபக்கு இந்தியா பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 நிரவ்ாகச ்சலபக்கான பேரே்லிை் வேற்காசியா மற்றும் ஒசியானியா பகுதிகளிை் (Oceania 

region) இந்தியா அதிக வாக்குகலளப் வபற்றது.  

 இது ேவிர அஞ்சை் வசயை்பா ்டுச ்சலபக்கும் இந்தியா பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இந்தியா ேற்பபாது, உைகளாவிய அஞ்சை் ஒன்றியே்திை் ஒே்துலழப்பிலன வலுப்படுேே் 

அலனே்து நாடுகளு ன் இலணந்து வசயை்படும். 
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அவொக் மற்றும் 7 இதர ITDC தங்கும் விடுதிகள் 

 அரசின் பணமாக்கை் தி ்  இைக்கின் கீழ் ‘வவகுவாக பயன்படுே்ேப்ப ாே வபாதுே் துலற 

வசாே்துக்களான’ அபசாக் என்ற 5 ந ்சே்திர ேங்கும் விடுதியானது நான்கு 

ஆண்டுகளுக்குே் ேனியாரி ம் குேே்லகக்கு வி ப்படும்.  

 பேசியப் பணமாக்கை் வோ ர ்தி ் ே்திை் நிதி அலமசச்ர ்நிரம்ைா சீோராமன் குறிப்பி ்  

எ ்டு இந்தியச ்சுற்றுைா பமம்பா ்டுக் கழகச ்வசாே்துக்களுள் அபசாக் மற்றும் சாம்ரா ் 

ஆகிய ேங்கும் விடுதிகளும் அ ங்கும்.  

அச ாக் குழும தங்கும் விடுதிகள் 

 இலவ க ந்ே 40-50 ஆண்டுகளிை் உருவாக்கப்ப ்  ஒரு ேனிேே் (பிராண் ்) மதிப்பு ன் 

கூடிய இந்தியச ்சுற்றுைா பமம்பா ்டுக் கழகே்தின் கீழான முன்னணி ேங்கும் விடுதிகள் 

ஆகும். 

 பை்பவறு அலமசச்கங்கள் மற்றும் வபாதுே்துலற நிறுவனங்களாை் ஏற்பாடு வசய்யப் 

படும் அலனே்து அரசு நிகழ்வுகளுக்கும் இந்ே விடுதிகள் ஒரு முக்கிய அரங்கமாக 

உள்ளன. 

 

POSHAN Maah 

 

 மே்திய மகளிர ் மற்றும் குழந்லே பமம்பா ்டு அலமசச்கமானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

வசப் ம்பர ் மாேேத்ிை் கருேத்ுருவு ன் கூடிய POSHAN Maah என்ற நிகழ்விலன ஏற்பாடு 

வசய்து வகாண் ாடுவேற்குே் தி ் மி ்டுள்ளது.  

 பபாஷான் அபியான் தி ் ே்தின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டு முேை் ஒவ்பவார ் ஆண்டின் 

வசப் ம்பர ் மாேமானது பபாஷான் மாஹ் (POSHAN Maah) நிகழ்வாக அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 சமூக ஒருங்கிலணப்லப உறுதி வசய்ேை் மற்றும் மக்களின் பங்பகற்பிலன அதிகரிே்ேை் 

பபான்றவற்றிற்காக இந்நிகழ்வானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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நீரெ் வொப்ரா தமதானம் 

 புபனவிலுள்ள ராணுவ விலளயா ்டு நிறுவனே்திற்கு வருலக புரிந்ே மேத்ியப் 

பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ர ்ராஜ்நாே் சிங் அந்ே நிறுவனே்தின் லமோனே்திற்கு “நீரஜ் 

பசாப்ரா லமோனம்” எனப் வபயரி ் ார.்  

 11 விலளயா ்டுே் துலறகளின் நம்பிக்லகக்குரிய விலளயா ்டு வீரரக்லள அல யாளம் 

கண்டு அவரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பபே இந்திய இராணுவே்தின் (விலளயா ்டுே் 

துலறயிை்) முழு கவனமாகும். 

 இந்திய இராணுவே்தின் “மிஷன் ஒலிம்பிக்ஸ்” என்ற தி ் ம் ஆனது 2001 ஆம் ஆண்டிை் 

வோ ங்கப்ப ் து.  

 இது ஒலிம்பிக் மற்றும் இேர பிற  சரவ்பேசப் பபா ்டிகளிை் பேக்கம் வவை்லும் 

வலகயிைான பயிற்சியிலன வழங்கும் பநாக்பகாடு வோ ங்கப்ப ் து.  

குறிப்பு 

 ஒலிம்பிக்கிை் ேங்கம் வவன்ற நீரஜ் பசாப்ராவிற்கு வகௌரவமளிக்கும் வலகயிை் ஒவ்பவார ்

ஆண்டும் ஆகஸ் ் 07 ஆம் பேதியன்று ஈ ்டி எறிேை் தினமாக அனுசரிக்கப் படும் என 

இந்திய ே களக் கூ ் லமப்பு முடிவு வசய்துள்ளது.  

 

 

BH – சதாைர ்  

 சாலைப் பபாக்குவரே்து மற்றும் வநடுஞ்சாலைே ் துலற அலமசச்கமானது ேல யற்ற 

வாகனப் பபாக்குவரே்து என்ற ஒரு வசதியிலன வழங்குவேற்காக BH-வோ ர ் என்ற 

ஒன்லறே்  வோ ங்கியுள்ளது. 

 இந்ேப் பிரிவு முே்திலர வகாண்  வாகனங்களின் உரிலமயாளரக்ள் ஒரு 

மாநிைேத்ிலிருந்து மற்வறாரு மாநிைே்திற்கு இ ம் வபயரல்கயிை் இனி அந்ே 

வாகனே்திற்கு என்று ஒரு புதிய பதிவு முே்திலரயிலனப் வபற பவண்டிய அவசியம் 

இருக்காது. 

 இந்ேே் வோ ரின் கீழான வாகனப் பதிவு வசதியானது பாதுகாப்புே் துலற ஊழியரக்ள், 

மே்திய (அ) மாநிை அரசு ஊழியரக்ள், 4 (அ) அேற்கு பமற்ப ்  மாநிைங்கள் (அ) ஒன்றியப் 

பிரபேசே்திை் அலுவைகே்லேக் வகாண்டுள்ள மே்திய (அ) மாநிை வபாதுே் துலற 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ேனியார ்துலற நிறுவனங்கள் (அ) அலமப்புகளுக்குே் ேன்னாரவ் 

அடிப்பல யிை் கில க்கப் வபறும்.  
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 1988 ஆம் ஆண்டு பமா ் ார ்வாகனச ்ச ் ேத்ின் 47வது பிரிவிை், ஒரு வாகனேத்ிலன அது 

பதிவு வசய்யப்ப ்  மாநிைே்லேே் ேவிர பவறு எந்ே மாநிைேத்ிலும் 12 மாேங்களுக்கு பமை் 

ஒருவர ்உபபயாகிக்க இயைாது எனக் கூறப்ப ்டுள்ளது.  

 அேற்கு பதிைாக அந்ே 12 மாேேத்ிற்குள் புதிய மாநிைே்தின் பதிவு ஆலணயே்தி ம் ஒரு 

புதிய பதிவிலனச ்வசய்து வகாள்ளைாம். 

 இந்ே சிரமே்லேக் கருே்திை் வகாண்டு இந்ேப் புதிய BH வோ ரானது வோ ங்கப் 

ப ்டுள்ளது.  

 

 

பிரதான் மந்திரி ென்தன் வயாெனா 

 

 பிரோன் மந்திரி ஜன்ேன் பயாஜனா தி ் ேத்ின் கீழ் வங்கிக் கணக்குகளின் 

எண்ணிக்லகயானது ரூ.1.46 ை ்சம் பகாடி மதிப்பிைான வமாேே் லவப்புே் வோலகயு ன் 

43 பகாடி கணக்குகளாக உயரந்்துள்ளது. 

 ஒரு முேன்லமயான நிதி உள்ள க்கே் தி ் மான பிரோன் மந்திரி ஜன் ேன் பயாஜனா 

வசயை்படுேே்ப்ப  வோ ங்கி ஏழு ஆண்டுகள் நிலறவல ந்துள்ளது.  

 இே்தி ் மானது 2014 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ் ் 15 அன்று சுேந்திர தினே்திை் உலறயாற்றிய 

பபாது பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி அவரக்ளாை் அறிவிக்கப்ப ் து.  

 நிதி உள்ள க்கே்திலன முழுலமயாக வகாண்டு வரும் பநாக்கேப்ோடு ஆகஸ் ் 28 அன்று 

இே்தி ் ம் வோ ங்கப்ப ் து.  
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 வங்கிச ்பசலவ, க ன்வபறுேை், காப்பீடு, பணம் அனுப்புேை் மற்றும் ஓய்வூதியம் உள்ளி ்  

நிதியியை் பசலவகலள மக்கள் மலிவு விலையிை் அணுகச ் வசய்வேற்காக 

இே்தி ் மானது வோ ங்கப்ப ் து. 

 

கைவலார காேற்பதைக் கப்பல் – விக்ரஹா   

 விக்ரஹா எனப்படும் உள்நா ்டிபைபய ேயாரிக்கப்ப ்  ஒரு க பைாரக் காவற்பல க் 

கப்பலிலனப் பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ர ் ராஜ்நாேச்ிங் ேமிழகே்திை் வசன்லனயிை் 

வோ ங்கி லவே்ோர.்  

 இந்ே 98 மீ ் ர ்நீளம் வகாண்  கப்பைானது ஆந்திரப் பிரபேசே்தின் விசாகப் ப ்டினே்திை் 

(லவசாக்) பணியமரே்ே்ப்படும் என பாதுகாப்பு அலமசச்கம் வேரிவிேத்ு உள்ளது.  

 இந்ேக் கப்பைானது ைாரச்ன் & டியூப்பரா என்ற ஒரு கப்பை் க ்டும் நிறுவனேத்ினாை் 

உள்நா ்டிபைபய வடிவலமக்கப்ப ்டு க ் லமக்கப்ப ் து.  

 

 

ஆளில்லா விமானங்களுக்கான தாராளமயமாக்கப்பை்ை விதிகள் 

 மே்திய வான்வழிப் பபாக்குவரே்து அலமசச்கமானது ஆளிை்ைா விமானங்களுக்கான 

ோராள மயமாக்கப்ப ்   விதிகலள அறிவிேே்து. 

 இந்ேே் ோராள மயமாக்கப்ப ்  விதிகள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஆளிை்ைா விமான அலமப்பு 

விதிகளுக்குப் பதிைாக வசயை்படுேே்ப்படும். 

 டிஜி ் ை் ஸ்லக என்ற ஒரு ேளமானது பயனாளிகளுக்கு ஏதுவான ஒரு ஒற்லறச ்சாளர 

அலமப்பாக உருவாக்கப்படும். 

டிஜிட்டல் ஸ்கக தளம் 

 இது வான்வழிப் பபாக்குவரே்து அலமசச்கே்தின் ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

 No Permission, No take-off பபான்ற ஆளிை்ைா விமான க ் லமப்புகளுக்காக பவண்டிய 

ஆேரலவ வழங்குவேற்காக பாதுகாப்பான மற்றும் மதிப்பி க் கூடிய ஒரு ேளே்திலன இது 

வழங்க முயை்கிறது. 

 இது டிஜி ் ை் முலறயிை் விமான அனுமதிலய வழங்கவும், ஆளிை்ைா விமானச ்

வசயை்பாடுகள் மற்றும் பபாக்குவரே்திலன திறம்ப ்  முலறயிை் நிரவ்கிக்கச ்வசய்ேை் 

ஆகியவற்றிற்காகவும் பவண்டி வடிவலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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வகாழிப் பண்தணகளுக்கான புதிய விதிகள் 

 

 பவளாண் அலமசச்கேத்ின் கீழான காை்நல  வளரப்்பு, பாை்வளம் மற்றும் மீன் வளே ்

துலறயானது பகாழிப் பண்லணகளுக்கான ஒரு புதிய வழிகா ்டுேை் வோகுப்பிலன 

வவளியி ்டுள்ளது.  

 பண்லணயிலுள்ள பகாழிகளின் எண்ணிக்லகலயப் வபாறுேத்ு இது பகாழிப் 

பண்லணகலள  வலகப்படுே்துகிறது.  

o சிறு பண்லண – 5000 முேை் 25000 வலரயிைான பகாழிகள் 

o நடுே்ேரப் பண்லண – 25000 முேை் 1 ை ்சம் வலரயிைான பகாழிகள் 

o வபரிய பண்லண – 1 ை ்சேத்ிற்கும் பமைான பகாழிகள் 

 ஒரு பண்லணயானது, 

o குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து 500 மீ ் ருக்கு அப்பாலும்,  

o ஆறுகள், ஏரிகள், காை்வாய்கள் மற்றும் குடிநீர ் ஆோரங்களிலிருந்து 100 மீ ் ர ்

வோலைவிலும் 

o பேசிய வநடுஞ்சாலையிலிருந்து 100 மீ ் ர ்வோலைவிலும் மற்றும் 

o கிராம நல பாலேகள் மற்றும் கிராமச ் சாலைகளிலிருந்து 10-15 மீ ் ரக்ள் 

வோலைவிலும் அலமக்கப்ப  பவண்டும். 
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 இந்ேப் புதிய விதிமுலறயின் கீழ், நடுேே்ர அளவிைான பகாழிப் பண்லணயிலன 

லவேத்ுள்ள ஒரு உரிலமயாளர ் ேண்ணீரச் ் ச ் ம், 1974 மற்றும் காற்றுச ் ச ் ம், 1981 

ஆகியவற்றின் கீழ் மாநிை மாசுக் க ்டுப்பா ்டு வாரியே்தி மிருந்து ஒரு அனுமதி 

சான்றிேலழப் வபற பவண்டும்.  

 இந்ே அனுமதியானது 15 ஆண்டுகளுக்குச ்வசை்லுபடி ஆகும். 

 காை்நல  வளரப்்புே் துலறயானது மாநிைம் மற்றும் மாவ ் ங்கள் அளவிை் இந்ே 

வழிகா ்டுேை்கலள அமை்படுே்துவேற்கான வபாறுப்பிலனக் வகாண் ோகும். 

 

பதவிப் பிரமாணம் 

 இந்தியே் ேலைலம நீதிபதி N.V. ரமணா அவரக்ள் 3 வபண் நீதிபதிகள் உ ்ப  9 புதிய 

நீதிபதிகளுக்குப் பேவிப் பிரமாணம் வசய்து லவேே்ார.் 

 இந்ே 9 புதிய நீதிபதிகளுள் நீதிபதி விக்ரம் நாே், நீதிபதி B.V. நாகரேன்ா மற்றும் நீதிபதி P.S. 

நரசிம்மா ஆகிய மூன்று நீதிபதிகள் அடுே்ேடுேத்ு இந்தியே ் ேலைலம நீதிபதி 

வபாறுப்பிலன ஏற்க உள்ளனர.்  

 இந்ே 9 நீதிபதிகளின் நியமனேப்ோடு உசச் நீதிமன்றே்தின் அங்கீகரிக்கப்ப ்  

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்லகயான 34 என்ற அளவிை் இந்தியே் ேலைலம நீதிபதிபயாடுச ்

பசரே்்து 33 ஆக உயரந்்துள்ளது.  

 உசச் நீதிமன்றே்திை் இதுபவ வபண் நீதிபதிகள் அதிக அளவிை் உள்ள ஒரு 

எண்ணிக்லகயாகும் (4 நீதிபதிகள்). 

 உசச் நீதிமன்றே்திை் ஒபர சமயே்திை் ஒன்பது நீதிபதிகள் பேவிபயற்பது இதுபவ 

முேன்முலறயாகும். 

 பமலும்,  ஒரு பேவிபயற்பு நிகழ்விலன பநரடியாக ஒளிபரப்ப உசச் நீதிமன்றம் அனுமதி 

அளிேே்து இதுபவ  முேன்முலறயாகும். 

குறிப்பு 

 க ந்ே 71 ஆண்டுகளிை் இன்று வலர எ ்டு வபண் நீதிபதிகள் ம ்டுபம நியமிக்கப் 

ப ்டுள்ளனர.் 

 முேை் வபண் நீதிபதியான M. பாேத்ிமா பீவி 1989 ஆம் ஆண்டிை் நியமிக்கப் ப ் ார.் 

 நீதிபதி இந்திரா பானரஜ்ி உசச் நீதிமன்றேத்ிை் நீண்  காைமாகப் பணியாற்றி வரும் ஒரு 

வபண் நீதிபதி ஆவார.்  
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இதணயெ ்ெந்தத மின்னணு ேளம் (e-source) 

 வசன்லனயிலுள்ள இந்திய வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனமானது மின்னணுக் கழிவுகலள 

லகயாளுவேற்குப் பயன்படுே்ேப்படும் வலகயிை் e-source (மின்னணு வளம்) எனப்படும் 

இலணயே் ேளம் ஒன்றிலன உருவாக்கும் பணியிை் ஈடுப ்டுள்ளது.  

 முலறயான மற்றும் முலறசாரா நாடுகளின் பங்குோரரக்லள இலணப்பேன் மூைம் 

மின்னணுக் கழிவுகலளக் லகயாளுவேற்கு ‘e-source’ ேளம் பயன்படுே்ேப்படும்.  

 மின்சாரம் மற்றும் மின்னணு உபகரணக் கழிவுகளுக்கான இலணயச ் சந்லேயாக 

வசயை்படுவேற்கான ஒரு பரிமாற்றே் ேளமாக ‘e-source’ ேளம் வசயை்படும்.  

 இந்திய – வஜரம்ானிய நீடிே்ே வளரச்ச்ி லமயமானது (Indo-German Centre on Sustainability) 

இந்ே முன்வனடுப்பிற்குே் ேலைலம ோங்குகிறது.  

 

 

கைற்பதைப் பயிற்சி – இந்தியா மற்றும் அல்ஜீரியா 
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 இந்தியா மற்றும் அை்ஜீரியா நா ்டுக் க ற்பல கள் அை்ஜீரியக் க ற்கலரயிை் ேங்களது 

முேைாவது க ற்பல ப் பயிற்சியிலன பமற்வகாண் ன. 

 இருநாடுகளுக்கில பயயான க ை்சார ் ஒே்துலழப்பின் மீோன அதிகரிப்பிலன 

இப்பயிற்சியானது பிரதிபலிக்கிறது.  

 இந்தியா சாரப்ாக பர ார ் கருவிக்குப் புைப்ப ாே ஐ.என்.எஸ். ோபார ் என்ற கப்பலும் 

அை்ஜீரியா சாரப்ாக ANS இசாகர ் என்னும் அந்நா ்டுக் க ற்பல க் கப்பலும் 

இப்பயிற்சியிை் ஈடுப ் ன.  

 

உலகின் மிக உயரமான திதரயரங்கம் 

 

 உைகின் மிக உயரமான திலரயரங்கமானது ை ாக்கிை் திறக்கப் ப ்டுள்ளது.  

 அேன் முேைாவது ந மாடும் டிஜி ் ை் திலரயரங்கமானது பை பகுதியிை் 11,562 அடி 

உயரேத்ிை் உள்ள பாை் ன் என்ற பகுதியிை் அலமக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 காற்றுப் லப பபான்ற உப்பக் கூடிய கூ ாரம் வலகயிைான இந்ேே் திலரயரங்கம் -28 

டிகிரி வசை்சியஸ் வவப்பநிலையிலும் இயங்கக் கூடியோகும். 

 இந்தியாவின் வோலைதூரப் பகுதிகளுக்கும் பவண்டி திலரயரங்க அனுபவேத்ிலனக் 

வகாண்டு பசரக்்கும் பநாக்கேப்ோடு இந்ே முன்வனடுப்பானது வோ ங்கப்ப ் து. 

 

வதசிய ஓய்வூதிய முதறயில் பதிவு ேயது அதிகரிப்பு 

 ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுலற மற்றும் பமம்பா ்டு ஆலணயமானது பேசிய ஓய்வூதிய 

முலறயிை் (National Pension System – NPS) பதிவு வசய்வேற்கான வயது வரம்பிலன 65 

வயதிலிருந்து 70 வயோக உயரே்்தியுள்ளது. 

 இேற்கு முன்பு NPS முலறயிை் முேலீடு வசய்வேற்கான வயது வரம்பு 18 முேை் 65 வயோக 

இருந்ேது. 

 இது ேற்பபாது 18 முேை் 70 வயோக திருேே்ப்ப ்டுள்ளது.  

 திருே்ேப்ப ்  விதிமுலறகளின் படி, ேமது 65 முேை் 70 வலரயிைான வயதுகளிை் உள்ள 

இந்தியாவிை் வசிக்கின்ற இந்தியக் குடிமகன் (அ) வவளிநா ்டிை் வசிக்கின்ற இந்தியக் 

குடிமகன், வவளிநாடு வாழ் இந்தியக் குடிமக்கள் பபான்ற எவரும் NPS அலமப்பிை் 

இலணந்து ேனது 75வது வயது வலர NPS கணக்கிலனே் வோ ரைாம் அை்ைது ஒே்தி 

லவக்கைாம்.   
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 ஒரு நபர ்65 வயதிற்குப் பிறகு NPS முலறயிை் இலணந்ோை் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர ்

சாோரணமாக வவளிபயறைாம் (Normal Exit). 

 

 

வரவபா பாங்கின் 2021 உலகளாவிய 20 முன்னணி பால் சபாருள் தயாரிப்பு 

நிறுேனங்களின் பை்டியல்   

 குஜராே் கூ ்டுறவுப் பாை் சந்லேப்படுே்துேை் கூ ் லமப்பான அமுை் நிறுவனம் 

இப்ப ்டியலிை் 18வது இ ேத்ிை் உள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் ப ்டியலிை் அமுை் நிறுவனம் 16வது இ ேத்ிை் இருந்ேது.  

 பிரான்சு நா ்டிை் அலமந்துள்ள பாை்வபாருள் நிறுவனமான ைாக்ல ை்ஸ் உைகின் 

மிகப்வபரிய பாை்வபாருள் நிறுவனமாக இப்ப ்டியலிை் முேலி ே்திை் உள்ளது.   

 பை ேசாப்ேங்களாக இப்ப ்டியலிை் முேலி ம் வகிேத்ு வந்ே சுவி ்சரை்ாந்து நா ்ல ச ்

பசரந்்ே உைகளாவிய நிறுவனமான வநஸ்பையிலன இது பின்னுக்குே் ேள்ளியுள்ளது.  

 பரபபா பாங்கின் உைகளாவிய 20 முன்னணி பாை்வபாருள் ேயாரிப்பு நிறுவனங்கள் 

அறிக்லகயானது, இேத்ுலற சாரந்்ே நிறுவனங்களின் விற்பலனே் ேரவு மற்றும் நிதியியை் 

அறிக்லககளின் அடிப்பல யிை் ேரப்படுே்துவேற்காக பவண்டி ஆண்டு போறும் 

வவளியி ப் படுகிறது. 

 

உலகின் மிக உயரமான ோகனப் பயணத்திற்கு ஏதுோன ொதல 

 பை பகுதியிலனயும் பாங்காங் ஏரியிலனயும் இலணக்கும் சாலையானது சமீபே்திை் 

திறக்கப் ப ் து.  

 18,600 அடி உயரே்திை் பகைா கணவாய் வழிபய வசை்லும் இப்பாலேயானது உைகின் மிக 

உயரமான வாகனப் பயணே்திற்கு ஏதுவான ஒரு சாலையாகும்.  

 இசச்ாலையானது இந்திய இராணுவேத்ின் 58வது வபாறியாளர ் பல ப்பிரிவினராை் 

க ் லமக்கப்ப ் ோகும். 

 பகைா கணவாய் வழிபய வசை்லும் இசச்ாலை பை (சிங்க்ராை் முேை்  ாங்க்பச வலர) முேை் 

பாங்காங் ஏரி வலரயிைான தூரே்திலன 41 கி.மீ. வலர குலறக்கும்.  

 

தாலிபன் உைனான முதல் ெந்திப்பு – இந்தியா 

 கேே்ார ் நா ்டிற்கான இந்திய தூேர ் தீபக் மி ் ை் ோலிபன்களின் அரசியை் 

அலுவைகே்தின் ேலைவர ் பஷர ் முகமது அப்பாஸ் ஸ் ான்க்சாயிலனச ் சந்திேே்ோக 

இந்திய வவளியுறவுே் துலற அலமசச்கம் வேரிவிேத்ுள்ளது.  
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 இந்ே சந்திப்பின் மூைம் ோலிபன் குறிேே் இந்தியாவின் நிலைப்பா ்டிலன அரசு 

ேணிேத்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் ஒபர ஒரு பேலவ “ஆப்கானிஸ்ோன் நா ானது இந்தியாவிற்கு எதிரான 

எந்ேவவாரு ந வடிக்லகக்காகவும் தீவிரவாேேத்ிற்காகவும் பயன்படுே்ேப்ப க் கூ ாது” 

என்பபேயாகும். 

 

NABARD மற்றும் NABFOUNDATION அதமப்பின் புதிய முன்சனடுப்பு 

 திரிபுராவிை் NABARD மற்றும் NABFOUNDATION அலமப்பினாை் வோ ங்கப்ப ்  ‘My Pad, My 

Right’ என்ற தி ் ே்திலன மேத்ிய நிதி அலமசச்ர ் நிரம்ைா சீோராமன் வோ ங்கி 

லவே்ோர.் 

 இது பகாமதி மாவ ் ே்திலுள்ள கிை்ைா என்ற கிராமே்திை் வோ ங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 மானியம், ஊதிய உேவி மற்றும் மூைேன உபகரணம் ஆகியவற்லற வழங்குவேன் மூைம் 

கிராமப்புற வபண்களி ம் வாழ்வாோரம் மற்றும் மாேவி ாய் சுகாோரே்திலன 

பமம்படுேத்ுவபே இே்தி ் ேத்ின் பநாக்கமாகும்.  

 பமலும் திரிபுரா மாநிைக் கூ ்டுறவு வங்கியின் ந மாடும் ATM வாகனே்திலனயும் மே்திய 

அலமசச்ர ்வகாடியலசேத்ுே் வோ ங்கி லவேே்ார.்  

 

மிதக்கும் ஏ.டி.எம் – தால் ஏரி 

 பாரே் ஸ்ப  ் வங்கியானது ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரிை் உள்ள ோை் எரியிை் ஒரு ப கு 

இை்ைே்திை் ஒரு மிேக்கும் ஏ.டி.எம் வசதிலயே் திறந்துள்ளது.  

 பாரே் ஸ்ப  ் வங்கியின் ேலைவர ்திபனஷ்குமார ்காரா இேலனே ்திறந்து லவேே்ார.்  

 பாரே் ஸ்ப  ் வங்கி இே்ேலகய ஏ.டி.எம். வசதியிலன வோ ங்குவது இது முேன் 

முலறயை்ை, 2004 ஆம் ஆண்டிை் பகரளாவிை் ஏற்கனபவ இே்ேலகய முயற்சியிலன இந்ே 

வங்கி வோ ங்கியுள்ளது. 

 எரண்ாகுளம் மற்றும் லவப்பபயன் பகுதி இல பய இயங்கும் ஜாங்கர ் யா ்ச ் ப கு 

இை்ைே்திை் ஒரு மிேக்கும் ஏ.டி.எம் வசதியிலன பாரே் ஸ்ப  ் வங்கி அலமேத்ுள்ளது. 
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ககன்யான் செயல்பணி சபை்ைக உந்துவிதெ அதமப்பு 

 இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது ககன்யான் வசயை்பணி வப ் க 

உந்துவிலச அலமப்பினுல ய வசயை்முலற மாதிரி அலமப்பின் முேை் வவப்பச ்

பசாேலனலய வவற்றிகரமாக ந ேத்ியது. 

 இது ேமிழகேத்ிலுள்ள மபகந்திரகிரியிை் அலமந்ே உந்துவிலச பசாேலன வளாகே்திை் 

பமற்வகாள்ளப் ப ் து. 

 450 விநாடிகளுக்கு பமற்வகாள்ளப்ப ்  இசப்சாேலனயானது பசாேலன 

பநாக்கேத்ிலனயும் பசாேலனக்கு முந்லேய கணிப்புகலளயும் பூரே்்தி வசய்ேது. 

 இந்ே அலமப்பானது விண்வவளிக்கு மனிேலன அனுப்புவேற்கான இந்தியாவின் 

முேைாவது தி ் மான ககன்யான் தி ் ேத்ின் ககன்யான் உைாவி மாதிரியின் ஓர ்

அங்கமாகும். 

 

 

தனியார ்துதறயினால் தயாரிக்கப்பை்ை தகசயறி குண்டுகள் 

 இந்தியாவிபைபய ேனியார ்துலறயினாை் ேயாரிக்கப்ப ்  ஒரு ை ்சம் அளவிைான நவீன 

லகவயறி குண்டுகள் அ ங்கிய முேை் வோகுப்பானது ‘எக்னாமிக் எக்ஸ்ப்பளாசிவ்ஸ் 

லிமிவ  ்’ என்ற ஒரு நிறுவனேத்ினாை் இந்திய ராணுவேத்ி ம் ஒப்பல க்கப் ப ் து. 

 இந்ே நிறுவனமானது நாக்பூரிை் அலமந்துள்ள ஒரு ேனியார ்நிறுவனமாகும். 

 இந்தியாவிலுள்ள ேனியார ் வோழிற்சாலைகளிை் வவடிமருந்துகள் ேயாரிக்கப் படுவது 

இதுபவ முேை் முலறயாகும். 

 

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


                   
 

72 
 

ொத் முன்சனடுப்பு 

 ஜம்மு & காஷ்மீரின் துலணநிலை ஆளுநர ்மபனாஜ் சின்ஹா ‘சாே’் எனப்படும் கிராமப்புற 

நிறுவனங்களுக்கான உேப்வக தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்கி லவே்ோர.்  

 சுய உேவிக் குழுக்களிை் இலணந்துள்ள கிராமப்புற வபண்களின் வாழ்க்லக நிலைலய 

மாற்றியலமக்கும் பநாக்பகாடு இந்ே முன்வனடுப்பானது வோ ங்கப் ப ் து. 

 இந்ே முன்வனடுப்பானது ஜம்மு & காஷ்மீரிலுள்ள சுமார ்4 ை ்சம் வபண்கள் இலணக்கப் 

ப ்  சுமார ்48000 சுயஉேவிக் குழுக்களுக்கு உேவியிலன வழங்கும். 

 இக்குழுக்கள் சாரந்்ே வபண்களாை் உருவாக்கப்ப ்  வபாருள்கள் குறிேே் வழி 

கா ்டுேை்கள் மற்றும் அவற்லறச ் சந்லேப்படுேத்ுேை் பபான்றவற்றிை்  சாே் 

முன்வனடுப்பானது ஈடுபாடு வசலுேத்ும்.  

 வபண்கள் ேமக்வகன ஒரு வசாந்ே வணிகே்திலனே் வோ ங்க உேவிய உமீே் தி ் ேத்ின் 

(Umeed scheme) வரிலசயிை் சாே் முன்வனடுப்பானது வோ ங்கப்ப ்டு உள்ளது. 

 

லைாக் – அரசு விலங்கு மற்றும் பறதே 

 ை ாக் ஒன்றியப் பிரபேசமானது பனிசச்ிறுே்லே மற்றும் கருங்கழுேத்ு வகாக்கு ஆகிய 

இரு அருகி வரும் உயிரினங்கலள முலறபய மாநிை விைங்கு மற்றும் மாநிைப் 

பறலவயாக ஏற்றுக் வகாண்டுள்ளது. 

 கருங்கழுே்து வகாக்குகள் ை ாக்கின் சாங்க்ோங்க் பகுதியிை் ம ்டுபம காணப் 

படுகின்றன.  

 IUCN வலகப்பா ்டின் கீழ், இப்பறலவ அசச்ுறுேே்ப் படுேை் இனமாக (Near-Threatened) 

வலகப் படுேே்ப் ப ்டுள்ளது.  

 பனிசச்ிறுே்லேயானது எளிதிை் பாதிக்கப்ப க்கூடிய இனமாக (vulnerable) வலகப் 

படுேே்ப் ப ்டுள்ளது. 

 

 

ெபாத் பயிற்சி – 200 இராணுே வீரரக்ள் 

 இந்திய ஆயுேப் பல யின் ஒரு பல ப் பிரிவானது சபாே் (ZAPAD) என்ற பயிற்சியிை் 

பங்பகற்கிறது.  

  ZAPAD 2021 பயிற்சியானது ரஷ்ய ஆயுேப் பல களின் கள அளவிைான பயிற்சிகளுள் 

ஒன்றாக இருப்பபோடு தீவிரவாேே்திற்கு எதிரான ந வடிக்லககளிை் அது 

முேன்லமயாகவும் ஈடுபடுகிறது.  
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 பை்பவறு நாடுகள் இப்பயிற்சியிை் பங்பகற்க உள்ளன. 

 பாகிஸ்ோன் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் பாரல்வயாளர ்நாடுகளாக இப்பயிற்சியிை் 

பங்பகற்க உள்ளன.  

 

 

புதிய சபாதுெ ்செயலாளர ்

 மாநிைங்களலவே் ேலைவர ்M. வவங்லகய்யா நாயுடு அவரக்ள்  ாக் ர ்PPK. ராமசச்ாரய்லு 

என்பவலரப் வபாதுச ்வசயைாளராக நியமிேத்ுள்ளார.் 

 அவர ் 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மாநிைங்களலவயின் வசயைாளராகப் பணியாற்றி 

வருகிறார.் 

 பேஷ் தீபக் வரம்ாலவயடுேத்ு இவர ்அப்வபாறுப்பிலன ஏற்க உள்ளார.்  

 

பாதுகாப்புத் துதறக் கண்காை்சி 22 

 அடுே்ே பாதுகாப்புே் துலறக் கண்கா ்சியானது 2022 ஆம் ஆண்டிை் குஜராே் மாநிை 

அரசினாை் ந ே்ேப்படும். 

 முேைலமசச்ர ்விஜய் ரூபானி அவரக்ள் இேலன அறிவிேே்ார.் 

 பாதுகாப்புே் துலற கண்கா ்சி 2022 ஆனது காந்தி நகரிை் ந ேே்ப்படும்.  

 இந்ேக் கண்கா ்சியின் முக்கிய பநாக்கமானது இந்தியாவிை் ேயாரிேே்ை் என்ற 

நிலையிலிருந்து உைகேத்ிற்காக ேயாரிேே்ை் என்ற நிலைலய அல வபே ஆகும். 
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 இந்தியாவிலன ஒரு பாதுகாப்புே் துலற உற்பேத்ி லமயமாக உருவாக்குவதிை் இது 

ஈடுபாடு வசலுே்தும். 

குறிப்பு 

 பாதுகாப்புேத்ுலற கண்கா ்சியானது 2014 ஆம் ஆண்டு வலர பாரம்பரியமாக 

வ ை்லியிை் ந ே்ேப்ப ் து. 

 2014 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பகாவா (2016), வசன்லன (2018) மற்றும் ைக்பனா (2020) ஆகிய 

இ ங்களிை் ந ேே்ப்ப ் து.  

 

 

ISKCON நிறுேனரின் 125 பிறந்த நாள் 

 

 ISKCON நிறுவனர ் ஸ்ரீைா பக்தி பவோந்ே சுவாமி பிரபுபோவின் 125வது பிறந்ே நாலள 

முன்னி ்டு பிரேமர ் நபரந்திர பமாடி அவரக்ள் இேன் நிலனவாக 125 ரூபாய் 

நாணயேத்ிலன வவளியி ் ார.் 

 1996 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாேேத்ிை் பிரபுபோ வபாதுவாக ஹபர கிருஷ்ண இயக்கம் 

என்றலழக்கப்படும் கிருஷ்ண நம்பிக்லகக்கான ஒரு சரவ்பேச சமூக அலமப்பிலன 

(ISKCON – International Society for Krishna Consciousness) நிறுவினார.் 

 இந்ே ஆன்மிகே் ேலைவர ் வசப் ம்பர ் 01 அன்று வகாை்கேே்ாவிை் அபப சரண் என்ற 

இயற்வபயபராடு பிறந்ோர.் 
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 பின்னர ்அவர ்புகழ்வபற்ற A.C. பக்தி பவோந்ே சுவாமி பிரபுபோ என அறியப் ப ் ார.் 

 

ராயல் உதற கூழ்மம் (செல்லி) 

 இந்தியன் ராயை் வஜை்லியானது (உலற கூழ்மம்) ோய்ைாந்து மற்றும் ோய்வான் ஆகிய 

நாடுகளிை் உற்பேத்ி வசய்யப்படும் உயரே்ர வஜை்லி விற்பலனயாளரக்லள விஞ்சி 

உள்ளது. 

 புபனலவச ்சாரந்்ே ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் கூற்றுப்படி இது வேரிவிக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 ராயை் வஜை்லியானது ஒரு நை்ை ஆக்சிஜபனற்றே ்ேடுப்புப் வபாருளாக அறியப் படுகிறது. 

 இது கருவுறுேை் பிரசச்ிலன உள்ள வபண்களுக்கு உேவும். 

 இது இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிலைகள் ஆணலயே்தினாை் 2019 ஆம் 

ஆண்டிை் ISO அலமப்பினாை் பரிந்துலரக்கப்ப ்  ேரநிலைகலள பூரே்த்ி வசய்கிறது.  

 ராயை் வஜை்லியானது முேத்ுநிற வவள்லள (அ) வவளிர ்மஞ்சள் நிறமுல ய, பேன் மற்றும் 

பவலைக்காரே் பேனீக்களின் வோண்ல க்குழி மற்றும் உமிழ்நீர ்சுரப்பியிலிருந்து வவளி 

வரும் வபாருள் ஆகியலவ ஒன்றிலணந்ே கைலவயாகும். 

 

  

ெரியான உணதே உை்சகாள்தல் நிதலயம் 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிலைகள் ஆலணயமானது சண்டிகர ் 

இரயிை்நிலையேத்ிற்கு 5 ந ்சே்திர “Eat Right Station” என்ற (சரியான உணவிலன 

உ ்வகாள்ளை் நிலையம்) சான்றிேலழ வழங்கியுள்ளது.  

 பயனாளிகளுக்கு உயரே்ர, ஊ ் சச்ேத்ுமிக்க உணவிலன வழங்குவேற்காக இந்ே 

சான்றிேழானது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 Eat Right Station சான்றிேழானது “Eat Right India” இயக்கேத்ின் ஓர ்அங்கமாகும். 

 சண்டிகர ் இரயிை்நிலையமானது இந்ேச ் சான்றிேலழப் வபற்ற 5வது இந்திய இரயிை் 

நிலையமாகும். 

 இசச்ான்றிேலழப் வபற்ற இேர இரயிை் நிலையங்கள்  

o ஆனந்ே விஹார ்இரயிை் முலனயம் – வ ை்லி, 
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o சேத்ிரபதி சிவாஜி இரயிை் முலனயம் – மும்லப,  

o மும்லப மே்திய இரயிை் நிலையம் – மும்லப மற்றும்  

o வப ாேரா இரயிை் நிலையம் – வப ாேரா ஆகும். 

 

 

சிக்ெக் பரே்் 2021 

 சிக்சக் பரவ்் ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்05 ஆம் பேதி முேை் கல  பிடிக்கப்ப  

உள்ளது. 

 ஆசிரியரக்ளின் பங்களிப்பிற்குக் வகௌரவமளிக்கும் வலகயிை் இந்ே நிகழ்வானது 

வகாண் ா ப்ப  உள்ளது. 

 இந்நிகழ்வின் பபாது பிரேமர ் அவரக்ள் 5 முன்வனடுப்புகலளே் வோ ங்கி லவக்க 

உள்ளார.் அலவ, 

o 10,000 வாரே்்லேகலள வகாண்  இந்திய லசலக வமாழி அகராதி, 

o பபசும் புே்ேகங்கள் (பாரல்வயற்பறாருக்கான ஒலியுணர ்புே்ேகங்கள்) 

o நடுவண் இல நிலைக் கை்வி வாரியேத்ின் பள்ளிே் ேர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகாரக் 

க ் லமப்பு, 

o NIPUN பாரே் தி ் ே்திற்கான NISTHA ஆசிரியரக்ள் பயிற்சிே் தி ் ம் மற்றும்  

o பள்ளி பமம்பா ்டிை் கை்வி ேன்னாரவ்ைரக்ள், நன்வகால யாளரக்ள் மற்றும் வபரு 

நிறுவன சமூக அக்கலறயுல ய பங்களிப்பாளரக்ளுக்கான வசதிலய 

வழங்குவேற்கான விே்யாஞ்சலி ேளம் ஆகும்.  

 சிக்சக் பரவ்் 2021 ஆனது 2021 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்05 முேை் 17 ஆம் பேதி வலர கை்வி 

அலமசச்கே்தினாை் வகாண் ா ப்ப  உள்ளது. 

 ஆசிரியரக்ளின் ேலைசிறந்ேப் பங்களிப்பிலன அங்கீகரிக்கவும் 2020 ஆம் ஆண்டு பேசிய 

கை்விக் வகாள்லகலய முன்பனாக்கி வகாண்டு வசை்ைவும் இந்ே நிகழ்வானது ஏற்பாடு 

வசய்யப்ப  உள்ளது.  
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President’s Colour விருது – இந்தியக் கைற்பதை விமானப் வபாக்குேரத்துப் பிரிவு 

 இந்தியக் குடியரசுே் ேலைவர,் பகாவா மாநிைேத்ிை் INS ஹன்சாவிை் நல வபற உள்ள அரசு 

முலற அணிவகுப்பிை் இந்தியக் க ற்பல  விமானப் பபாக்குவரேத்ுப் பிரிவிற்கு President 

Colour என்ற விருதிலன வழங்க உள்ளார.்  

 இது நா ்டிற்கு இராணுவப் பிரிவுகள் ஆற்றும் மகேே்ான பசலவக்கான ஒரு  

அங்கீகாரமாக வழங்கப்படும் ஒரு உயரிய வகௌரவ விருோகும்.  

 President’s Colour விருதிலனப் வபற்ற முேை் இந்திய ஆயுேப்பல  இந்தியக் க ற்பல  

ஆகும். 

 இது முன்னாள் இந்தியக் குடியரசுே் ேலைவர ் ாக் ர.் ராபஜந்திர பிரசாே் அவரக்ளாை் 1951 

ஆம் ஆண்டு பம 27 அன்று வழங்கப்ப ் து.  

 

 

மந்தன் 2021 

 காவை்துலற ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பா ்டுக் கழகமானது (Bureau of Police Research and 

Development – BPR&D) அகிை இந்தியே ் வோழிை்நு ்பக் கை்வி கழகே்து ன் இலணந்து 

‘மந்ேன் 2021’ எனப்படும் இலணய ேள பஹக்கேே்ாலனே் வோ ங்கியுள்ளது.  

 புைனாய்வு அலமப்புகளாை் எதிரவ்காள்ளப்படும் சவாை்கலள எதிரவ்காள்வேற்கான 

புதுலமமிக்க கருேத்ுக்கலளயும் வோழிை்நு ்பே் தீரவ்ுகலளயும் அல யாளம் காணச ்

வசய்ேலை இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 BPR&D அலமப்பானது 1970களிை் உள்துலற அலமசச்கேத்ின் கீழ் நிறுவப்ப ் து.  

 காவை்துலறயிலன மிகுந்ே நவீனமயமாக்கும் ஒரு முேன்லமயான பநாக்கே்போடு இது 

வோ ங்கப் ப ் து.  

 AICTE என்பது வோழிை்நு ்பக் கை்விக்குக் கில க்கப் வபறும் வசதிகள் குறிே்ே ஒரு 

ஆய்விலன ந ே்துவேற்கும் ஒருங்கிலணந்ே முலறயிை் நா ்டின் வளரச்ச்ிலய 

ஊக்குவிப்பேற்குமான ஒரு பேசிய அளவிைான உயரம் ்  ஆபைாசக அலமப்பாகும்.  
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Y Break செயலி 

 மே்திய ஆயுஷ் துலற அலமசச்ர ் சரப்ானந்ோ பசாபனாவாை், புதுவ ை்லியிை் “Y Break” 

எனப்படும் பயாகா வநறிமுலறகளுக்கான லகபபசிச ்வசயலியிலன வவளியி ் ார.்  

 இந்ேச ் வசயலியானது வமாராரஜ்ி பேசாய் பேசிய பயாகா கை்வி நிறுவனே்தினாை் 

உருவாக்கப் ப ்டுள்ளது.  

 Y – Break (அை்ைது Yoga Break) எனும் லகபபசி வசயலியானது ேனிேத்ுவமிக்க 5 நிமி  பயாகா 

வநறிமுலறக்கான வசயலியாகும்.  

 இது குறிப்பாக பவலை வசய்யும் வோழிைாளரக்ள் ேங்களது பணியி ங்களிை் உள்ள மன 

அழுே்ேே்லேக் குலறக்கவும், புேத்ுணரச்ச்ி வபற்று பவலையிை் மீண்டும் கவனம் 

வசலுேே்வும் வழி வசய்யுமாறு வடிவலமக்கப் ப ்டுள்ளது.  

 

 

கிொன் களஞ்சியம் 

 அபமசான் இந்தியா நிறுவனமானது கிசான் களஞ்சியே்திலனே் வோ ங்குவலே 

அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இந்ேக் களஞ்சியே்திலன மே்திய பவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நை அலமசச்ர ்நபரந்திர 

சிங் போமர ்அவரக்ள் வோ ங்கி லவேே்ார.் 
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 கிசான் களஞ்சியமானது விவசாயக் கருவிகள் & பாகங்கள், விலேகள், ோவரப் 

பாதுகாப்புப் வபாரு ்கள், ஊ ் சச்ேத்ு பபான்ற 8000க்கும் பமைான பவளாண் 

உள்ளடீுகலள அணுக உேவும் ஓர ்இலணயேளமாகும். 

 இந்ேப் வபாரு ்கள் சிறு மற்றும் நடுேே்ர நிறுவனங்களாை் ப ்டியலி ப்ப ்டுள்ளன. 

 இப்வபாரு ்கள் விவசாயிகளின் வீ ்டிற்பக வந்து விநிபயாகிக்கப்படும்.  

 கிசான் களஞ்சியமானது இந்தி, வேலுங்கு, கன்ன ம், ேமிழ் மற்றும் மலையாளம் பபான்ற 

வமாழிகளிை் வசயை்படும்.  

 

சைல்லி ெை்ைப் வபரதேயில் சுரங்கப் பாதத 

 வ ை்லி ச ் ப் பபரலவயிை் ஒரு மரம்மான சுரங்கப்பாலே ஒன்று கண் றியப் ப ்டு 

உள்ளது. 

 இந்ேப் பாலே அம்மாநிை ச ் ப் பபரலவலயச ்வசங்பகா ்ல யு ன் இலணக்கிறது. 

 சுேந்திரப் பபாராளிகளு னான பபாரா ் ேத்ிை் அவரக்ளின் ோக்குேை் மற்றும் பழி 

வாங்கு ந வடிக்லககளிலிருந்துே் ேப்பிப்பேற்காக பவண்டி பிரி ்டிஷ் அலுவைரக்ளாை் 

இப்பாலே பயன்படுேே்ப் ப ் து.  

 

 

கர்பி அதமதி ஒப்பந்தம் 
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 மே்திய அரசானது ஒரு முேே்ரப்பு ஒப்பந்ேமான ‘கரப்ி அலமதி ஒப்பந்ேே்திை்’ 

லகவயழுேத்ி ்டுள்ளது.  

 1980களிலிருந்து வகாலைகள், இன வன்முலற, க ே்ேை் மற்றும் வரிவிதிப்பு உள்ளி ்  

பிரசச்ிலனகள் நிலறந்ே அசாமிை் கரப்ி குழுவினரின் கிளரச்ச்ியானது வபரும் 

வரைாற்லறக் வகாண்டுள்ளேனாை் இந்ே ஒப்பந்ேம் முக்கியே்துவம் வாய்ந்ேோகும். 

 கரப்ி என்பது அசாமிலுள்ள ஒரு வபரிய சமூக இனமாக இருப்பபோடு இது பை 

பிரிவுகளாகவும் வகுப்புகளாகவும் காணப்படுகிறது.  

 

ஆயுஷ் ஆப்வக த்ோர ்

 ஆயுஷ் அலமசச்கமானது இந்தியா முழுவதும் சுமார ்45 இ ங்களிை் ‘ஆயுஷ் ஆப்பக ே்வார’் 

எனும் பிரசச்ாரே்லேே் வோ ங்கியுள்ளது. 

 ஆயுஷ் பவன் ஊழியரக்ளுக்கு மருேத்ுவக் குணங்கள் நிலறந்ே வசடிகலள வழங்கி ஆயுஷ் 

இலண அலமசச்ர ்இந்ேப் பிரசச்ாரே்லேே் வோ ங்கி லவேே்ார.் 

 ஒரு வரு ேத்ிை் இந்தியாவிலுள்ள சுமார ் 75 ை ்சம் வீடுகளுக்கு மருேத்ுவக் குணம் 

நிலறந்ே மரக்கன்றுகலள வழங்குேை் என்ற பநாக்கேப்ோடு ஆயுஷ் ஆப்பக ே்வார ்என்ற 

பிரசச்ாரம் வோ ங்கப்ப ் து. 

 

 

ஒருங்கிதணந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் எதிரப்்பு பாதுகாப்பு சதாகுதி 

 பாதுகாப்பு அலமசச்கமானது மபகந்திரா பாதுகாப்பு அலமப்பு நிறுவனேத்ு ன் 1,349 

பகாடி ரூபாய் மதிப்பிைான ஒரு ஒப்பந்ேே்லே பமற்வகாண்டுள்ளது.  

 இது இந்தியக் க ற்பல க்காக 14 ஒருங்கிலணந்ே நீரம்ூழ்கிக் கப்பை் எதிரப்்பு 

பாதுகாப்புே் வோகுதியிலன வாங்குவேற்கான ஒரு ஒப்பந்ேமாகும். 

 இேவ்ோகுதியானது சமீபே்திய வோழிை்நு ்பங்கலளப் பயன்படுேத்ுகின்ற  வலகயிைான 

நீருக்கடியிை் இயங்கும் உயரே்ர சாேனமாகும். 

 நீருக்கடியிலிருந்து வரும் அபாயங்கலளக் கண் றிந்து அவற்றி மிருந்து பபாரக்் 

கப்பை்கலளப் பாதுகாப்பேற்காக இது வடிவலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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சநகிழி ஒப்பந்தம் 

 வநகிழி ஒப்பந்ேே்திலன வோ ங்கிய முேை் ஆசிய நா ாக இந்தியா மாறியுள்ளது.  

 இந்ேப் புதிய ேளமானது இந்தியாவிலுள்ள இயற்லகக்கான உைக நிதியம் மற்றும் 

இந்தியே் வோழிை்துலறக் கூ ் லமப்பு ஆகியவற்றாை் இலணந்து உருவாக்கப் ப ் து. 

 வநகிழிகளுக்கான ஒரு சுழற்சி அலமப்பிலன உருவாக்க இது உேவும். 

 இந்ே ஒப்பந்ேே்தின் கீழான உறுதிப்பா ானது வபாருளாோரம் மற்றும் இயற்லகயான 

சுற்றுசச்ூழலிலிருந்து வநகிழிப் லபகலளக் வகாண்டு உலறயிடுவலே வவளிபயற்றுவலே 

பநாக்கமாகக் வகாண் ோகும். 

 

 

CORBEVAX 

 இந்தியே் ேலைலம மருந்துக் க ்டுப்பா ்டு அலமப்பானது CORBEVAX எனப்படும் 

இந்தியாவிபைபய உருவாக்கப்ப ்  மற்வறாரு பகாவி ்-19 ேடுப்பு மருந்திற்கான இரண்டு 

மருே்துவப் பரிபசாேலனக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 இது BioE பகாவி ்-19 ேடுப்பு மருந்து எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 
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 இந்ே மருந்ோனது அவமரிக்காவின் ஹூஸ் ன் என்னுமி ேத்ிலுள்ள வபய்ைர ்மருேத்ுவக் 

கை்லூரி மற்றும் அவமரிக்க நிறுவனமான ல னவாக்ஸ்  வ க்னாைஜீஸ் ஆகியவற்று ன் 

இலணந்து பபயாைாஜிகை் E. லிமிவ  ் எனப்படும் இந்திய உயிரி மருந்து 

நிறுவனேத்ினாை் உருவாக்கப்ப ் து.  

 இது ஒரு புரே துலண அைகு ேடுப்பு மருந்ோகும் (protein subunit vaccine). 

 இம்மருந்தின் இரண் ாம் க ்  பரிபசாேலனக்கும், 5 முேை் 18 வயதினர ்மீது வசலுே்தி 3 

முலற பரிபசாதிப்பேற்குமான ஒப்பந்ேேத்ிலன பபயாைாஜிகை் இ நிறுவனம் வபற்று 

உள்ளது.  

 பமலும், இந்ேே் ேடுப்பு மருந்ோனது பகாவி ்-19 சுரக்சா தி ் ே்தின் கீழும் BIRAC எனும் 

பேசிய உயிரி மருந்து தி ் ே்தின் மூைம் பகாவி ்-19 ஆராய்சச்ி கூ ் லமப்பின் கீழும் நிதி 

உேவிலயப் வபற்றுள்ளது.  

 

 

சபாருளாதார ரதீியில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான இை ஒதுக்கீை்டிற்கு எதிரான 

நீதிமன்றத் தீரப்்பு 

 உசச்நீதிமன்றே்தின் உ னடி ஒப்புேலைப் வபறாமை் அகிை இந்திய மருேத்ுவ இ  

ஒதுக்கீ ்டிை் சமூகே்திை் வபாருளாோர ரதீியாக பின்ேங்கிய பிரிவினருக்கு 10% இ  

ஒதுக்கீ ்டிலன வழங்கக் கூ ாது என வசன்லன உயரநீ்திமன்றம் தீரப்்பளிேத்ுள்ளது.  

 ேலைலம நீதிபதி சஞ்சீப் பானரஜ்ி மற்றும் நீதிபதி P.D. ஆதிபகசவலு ஆகிபயார ்மே்திய 

அரசின் ஜூலை 29 அறிவிப்பானது பின்வருவனவற்றிற்கு ம ்டுபம அனுமதிக்கப்ப ே ்

ேக்கோகும் என தீரப்்பளிேே்னர,் 

o ப ்டியலின சாதிப் பிரிவினருக்கு 15% இ ஒதுக்கீடு 

o ப ்டியலின பழங்குடியினருக்கு 7.5% இ ஒதுக்கீடு 

o இேர பிற்படுே்ேப்ப ்  வகுப்பினருக்கு 27% இ ஒதுக்கீடு 

 

இந்தியாவின் முதல் கைற்பசு காப்பகம் 

 வேன்கிழக்குக் க ற்கலரயிை் உள்ள பாக் விரிகு ாவிை் இந்தியாவின் முேை் க ற்பசு 

காப்பகே்லே அலமக்க ேமிழ்நாடு அரசு சமீபே்திை் அறிவிே்ேது. 

 இது மன்னார ்வலளகு ா மற்றும் பாக் விரிகு ா  பகுதிகளிை் ஒரு க ற்பசுக்கான க ை் 

காப்பகே்லே அலமக்கும். 

 டுபகாங் அை்ைது க ை் பசு என்பது அழிந்து வரும் ஒரு க ை் பாலூ ்டியினம் ஆகும். 
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 லசபரனியா வரிலசயிை் வாழும் ஒபர உயிரினம் இதுவாகும். 

 க ற்பசுவானது மன்னார ்வலளகு ா மற்றும் ேமிழ்நா ்டிை் பாக் விரிகு ாவிை் காணப் 

படுகிறது. 

 IUCN க ற்பசுலவ "பாதிக்கப்ப க் கூடிய ஒரு உயிரினே்திலிருந்து அழிந்து வரும் ஒரு 

உயிரினம்" என்று ப ்டியலி ்டுள்ளது. 

 

 

FSDC யின் 24 ேது கூை்ைம் 

 நிதி மற்றும் வபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான மே்திய அலமசச்ர ்நிரம்ைா சீோராமன் 

நிதி நிலைேே்ன்லம மற்றும் பமம்பா ்டுக் குழுமே்தின் (FSDC - Financial Stability and 

Development Council) 24வது கூ ் ே்திற்குே ்ேலைலம ோங்கினார.் 

 நிதி அலமசச்ர ்FSDC குழுமேத்ின் ேலைவராக உள்ளார.் 

 ரிசரவ்் வங்கியின் ஆளுநர ் FSDC குழுமே்தின் துலணக் குழுவின் ேலைவராக இருப்பலேக் 

கவனே்திை் வகாள்ள பவண்டும். 

 இது நிதி நிலைப்புே் ேன்லமலயப் பராமரிப்பேற்கான வபாறிமுலறலய வலுப்படுேே்வும் 

நிறுவன மயமாக்கவும், இல  ஒழுங்குமுலற ஒருங்கிலணப்லப பமம்படுே்ேவும் மற்றும் 

நிதிேத்ுலற வளரச்ச்ிலய ஊக்குவிக்கவும் பவண்டி இந்திய அரசாை் அலமக்கப்ப ்  ஒரு 

உசச் நிலை மன்றமாகும். 
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வைாக்கிவயா பாராலிம்பிக்கில் இந்தியா 

 இந்ேப் பதிப்பிை் சீனா பேக்கப் ப ்டியலிை் முேலி ே்திை் உள்ளது (வமாேே்ம் - 207, அதிை் 96 

ேங்கம், 60 வவள்ளி மற்றும் 51 வவண்கைம்). 

 2004 ஆம் ஆண்டு ஏவேன்ஸ் பபா ்டியிை் இருந்து கணக்வகடுேே்ாை் ஐந்ோவது முலறயாக 

சீனா பேக்கப் ப ்டியலிை் முேை் இ ே்லேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 2020 ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கிை் இந்தியா 5 ேங்கம், 8 வவள்ளி மற்றும் 6 வவண்கைம் 

உ ்ப  வமாே்ேம் 19 பேக்கங்கலள வவன்றது. 

 துப்பாக்கி சுடுேை், ஈ ்டி எறிேை், பா ்மிண் ன், ே களம் மற்றும் விை்விே்லே உள்ளி ்  

ஐந்து விலளயா ்டுப் பிரிவுகளிை் இந்தியப் பாரா-ே கள வீரரக்ளாை் 19 பேக்கங்கள் 

வபறப்ப ் ன. 

 ஒ ்டு வமாே்ேப் பேக்கங்களின் அடிப்பல யிை் 162 நாடுகளிை் இந்தியா 24வது இ ே்திை் 

உள்ளது. 

 பாராலிம்பிக்கிை் இந்தியா முேன்முேலிை் 1968 ஆம் ஆண்டிை் பங்பகற்றது. 

 1968 முேை் 2016 வலர இந்தியா 12 பேக்கங்கலள ம ்டுபம வவன்றது. 

 இந்தியா ரிபயா 2016 ஆம் ஆண்டிை் நான்கு பேக்கங்கலளயும் 1984 பாராலிம்பிக்கிை் 

நான்கு பேக்கங்கலளயும் வவன்றது. 

 பாராலிம்பிக்கிை் பப ்மிண் ன் மற்றும் ப க்வாண்ப ா விலளயா ்டுகள் பசரக்்கப் 

படுவது இதுபவ முேை் முலறயாகும். 

 ப ாக்கிபயா நகரம் 1964 ஆம் ஆண்டிற்கான பாராலிம்பிக் பபா ்டிலய ந ேத்ிய பின்னர ்

இரண்டு பாராலிம்பிக் பபா ்டிகலள ந ேத்ிய முேை் நகரமாக உருவவடுேத்ு உள்ளது. 

 ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக் நிலறவு விழாவிை் இந்தியாவின் வகாடிலய ஏந்தியவர ்அவனி 

ஆவார.் 

 ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கிை் ேங்கப் பேக்கம் வவன்ற இந்திய வீரரக்ள் அவனி பைகாரா, 

ஈ ்டி எறிேை் வீரர ் சுமிே் அண்டிை், துப்பாக்கி சுடும் வீரர ் மணீஷ் நரவ்ாை் மற்றும் 

பா ்மிண் ன் வீரரக்ள் பிரபமாே் பகே் மற்றும் கிருஷ்ணா நாகர ்ஆகிபயார ்அ ங்குவர.் 

 ேங்கம் மற்றும் வவண்கைம் வவன்ற துப்பாக்கிச ்சுடும் வீரர ்அவனி பைகாரா,  வவள்ளி 

மற்றும் வவண்கைம் வவன்ற சிங் ராஜ் அோனா ஆகிபயார ்ேைா இரண்டு பேக்கங்களு ன் 

இந்தியாவின் முன்னணி வீரரக்ளாக உள்ளனர.் 

பதக்கம் வென்ற மற்ற வீரரக்ள் 

 இந்தியாவின் விை்விே்லே வீரர ் ஹரவ்ிந்ேர ் சிங், ஆண்களுக்கான ேனிப்ப ்  ரகீரவ்் 

ஓபனிை் வவண்கைப் பேக்கம் வவன்றுள்ளார.் 

 பாராலிம்பிக்கிை் பேக்கம் வவன்ற இந்தியாவின் முேை் விை்விே்லே வீரர ் என்ற 

வபருலமலய இவர ்வபற்றார.் 

 பி 4 - கைப்பு 50 மீ பிஸ் ை் எஸ்எச ்1 இறுதிப் பபா ்டியிை் (ஷூ ்டிங்) இந்திய துப்பாக்கி 

சுடும் வீரரக்ளான மணீஷ் நரவ்ாை் மற்றும் சிங் ராஜ் அோனா ஆகிபயார ்முலறபய ேங்கம் 

மற்றும் வவள்ளிப் பேக்கே்லே வவன்றனர.் 

 வநாய் ாவின் ேற்பபாலேய மாவ ்  நிரவ்ாக அதிகாரி சுஹாஸ் யதி ராஜ், பாராலிம்பிக்ஸ் 

பபா ்டியிை் பேக்கம் வவன்ற முேை் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆனார.் 

 அவர ்பப ்மிண் ன் எஸ்எை் 4 என்பதின் இறுதிப் பபா ்டியிை் ஆண்கள் ஒற்லறயர ்பிரிவிை் 
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வவள்ளிப் பேக்கம் வவன்றார.் 

 பப ்மிண் ன் எஸ்எை் 3 பிரிவிை் ஆண்கள் ஒற்லறயர ் பிரிவிை் பிரபமாே் பகே் மற்றும் 

மபனாஜ் சரக்்கார ்முலறபய ேங்கம் மற்றும் வவண்கைம் வவன்றனர.் 

 பாராலிம்பிக்கிை் இந்தியாவின் முேை் பப ்மிண் ன் ேங்கே்லே பிரபமாே் வபற்றார.் 

 கிருஷ்ணா நாகர ்இந்தியாவுக்கு இரண் ாவது பாரா-பா ்மிண் ன் ேங்கே்லே வவன்றார.் 

 இவர ்SH6 பிரிவிை் இந்தியப் பாராலிம்பிக் வரைாற்றிை் முேை் ேங்கப் பேக்கம் வவன்றவர ்

ஆவார.் 

 

 

அவொக்குமார் ைாண்ைன் குழு 

 ேகவை் மற்றும் ஒளிபரப்பு அலமசச்கமானது ேற்பபாதுள்ள பேத்ிரிக்லகயாளர ்நைே ்தி ்  

வழிகா ்டுேை்கலள ஆய்வு வசய்ய ஒரு குழுலவ அலமே்துள்ளது. 

 இந்ேக் குழுவிற்கு பிரசார ்பாரதி வாரிய உறுப்பினர ்அபசாக்குமார ் ாண் ன் ேலைலம 

ோங்குவார.் 

Gold Medal Winners 

Avani Lekhara, Women's 10m Air Rifle Shooting Standing  

Sumit Antil, Men's Javelin Throw F64 

Manish Narwal, P4 Mixed 50m Pistol SH1 

Pramod Bhagat, Badminton Men's Singles SL3 

Krishna Nagar, Badminton Men's Singles SH6 

Silver Medal Winners 

Bhavina ben Patel, Women's Singles Table Tennis - Class 4 

Nishad Kumar, Men's High Jump T47 

Devendra Jhajharia, Men's Javelin Throw F46 

Yogesh Kathuniya, Men's Discus Throw F56 

Singh raj Adhana, P4 Mixed 50m Pistol SH1 

Mariyappan Thangavelu, Men's High Jump T63 

Praveen Kumar, Men's High Jump T64 

Suhas L. Yathi raj, Badminton Men's Singles SL4 

    Bronze Medal Winners 

Sundar Singh Gurjar, Men's Javelin Throw F46 

Singh raj Adhana, Men's 10m Air Pistol Shooting SH1 

Sharad Kumar, Men's High Jump T63 

Avani Lekhara, Women's 50m Rifle 3 Positions Shooting SH1 

Harvinder Singh, Men's Individual Recurve Archery 

Manoj Sarkar, Badminton Men's Singles SL3 
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செய்தி ஒளிபரப்பாளர ்கூை்ைதமப்பு 

 வசய்தி மற்றும் ஒளிபரப்பு அலமசச்கமானது அதிகாரப்பூரவ்மாக வசய்தி ஒளிபரப்பாளர ்

கூ ் லமப்பு சுய ஒழுங்குமுலற அலமப்லப அங்கீகரிேத்ுள்ளது. 

 ேற்பபாது, வசய்தி ஊ கக் களேத்ிை் பேசியே ்ேரநிலைகளுக்கு இணங்கிய நா ்டின் ஒபர 

அலமப்பு இதுவாகும். 

 

சகாசு மீன் 

 உே்ேரப் பிரபேசே்திை் உள்ள ஃவபபராசாபாே் மாவ ்  நிரவ்ாகமானது, வ ங்கு பரப்பும் 

வகாசுக்களின் கு ம்பிகலள (larva) உண்ணும் கம்பூசியா மீன்கலள (வகாசு மீன்) 

குளங்களிை் வி ்டுள்ளது. 

 இந்ேப் பூசச்ியுண்ணும் மீனானது, மபைரியா மற்றும் வ ங்கு பபான்ற வகாசுக்களாை் 

பரவும் பநாய்கலளக் க ்டுப்படுேே் பவண்டி அறியப்படுகிறது. 

 கம்பூசியா மீனானது ஒரு நாளுக்கு சுமார ்100 கு ம்பிகலள உண்ணும். 

 கம்பூசியாலவே் ேவிர வகாசுக்களாை்  பரவும் பநாய்கலளே் ேடுேத்ி  பவண்டி கப்பி வலக 

மீன் இனமும் பயன்படுேே்ப் படுகிறது. 

 

 

முற்காப்பு மருந்துகள் 

 ஆயுஷ் அலமசச்கமானது முற்காப்பு மருந்துகலள விநிபயாகிப்பேற்கான ஒரு 

பிரசச்ாரே்லேே் வோ ங்குகிறது. 

 பகாவி ்-19 வோற்றுக்கான ஆயுரப்வே முற்காப்பு மருந்துகளின் வோகுப்பிை் சன்ஷாமணி 

வடி (குடுசச்ி அை்ைது கிபைாய் கனவடி என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) மற்றும் அஸ்வகந்ோ 

கன வடி ஆகிய மருந்துகள் உள்ளன. 

 இேவ்ோகுப்பு மற்றும் வழிகா ்டுேை்கலள மேத்ிய ஆயுரப்வே மருந்துகளுக்கான 

ஆராய்சச்ிக் குழு ேயாரிே்துள்ளது. 

 முற்காப்பு மருந்துகள் என்றாை் ேடுப்பு ந வடிக்லக என்று வபாருள். 

 

வதசிய ஆசிரியர் விருது 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பேசிய ஆசிரியர ்விருதுகளானது குடியரசுே் ேலைவர ்ராம்நாே ்

பகாவிந்ே் அவரக்ளாை் 44 நபரக்ளுக்கு வழங்கப்ப ் து. 
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 சே்தீஸ்கரின் ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உலறவி ப் பள்ளியின் (Eklavya Model Residential 

School) பிரபமாே் குமார ்சுக்ைாவுக்கும் இந்ே விருது வழங்கப்ப ் து. 

 பழங்குடியினர ்விவகார அலமசச்கே்தின் கீழ் நிறுவப்ப ்   ஏகலைவா மாதிரி உண்டு 

உலறவி ப் பள்ளிக்கு இது வோ ரச்ச்ியான ஒரு இரண் ாவது விருோகும். 

 

 

சிக்ெக் பரே்் – 2021  

 சிக்சக் பரவ்் - 2021 என்ற நிகழ்லவ பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி வோ ங்கி லவே்ோர.் 

 இேன் கருேத்ுரு "Quality and Sustainable Schools: Learnings from Schools in India" (ேரமான மற்றும் 

நீடிேே் வளரச்ச்ி வகாண்  பள்ளிகள்: இந்தியாவிை் பள்ளிகளின் மூைமான கற்பிேங்கள்) 

ஆகும். 

 இந்ே நிகழ்லவ கை்வி அலமசச்கம் ஏற்பாடு வசய்திருந்ேது. 

 சிக்சக் பரவ்்-2021 நிகழ்வின் பநாக்கம், அலனேத்ு நிலைகளிலும் கை்விலயே் வோ ர 

வசய்வலே ம ்டுமை்ைாமை், நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளிலும் ேரம், உள்ள க்கிய 

நல முலறகள் மற்றும் நிலைே்ேன்லமலய பமம்படுே்துவேற்கு பவண்டியப் 

புதுலமயான நல முலறகலள ஊக்குவிப்போகும். 

 

 

வதசிய கல்வி நிறுேனங்களுக்கான தரேரிதெக் கை்ைதமப்பு 2021 

 பேசிய நிறுவனங்களுக்கான ேரவரிலசக் க ் லமப்லப மே்தியக் கை்விே் துலற 

அலமசச்ர ்ேரப்மந்திர பிரோன் அவரக்ள் வவளியி ்டுள்ளார.் 
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 இது இந்தியாவின் சிறந்ேப் பை்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கை்லூரிகலள ப ்டியலி ச ்

வசய்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிை், இந்ேே் ேரவரிலசயிை் பங்கு வபற்ற கை்வி நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்லக 6000 ஆகும். 

 இது ஒ ்டுவமாேே்மாக, பை்கலைக்கழகம், பமைாண்லம, கை்லூரி, மருந்ேகம், மருேத்ுவம், 

வபாறியியை், க ்டி க்கலை, ARIIA (புதுலமயான சாேலனகள் குறிேே் நிறுவனங்களின் 

அ ை் ேரவரிலச - Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements), ச ் ம் மற்றும் 

ஆராய்சச்ி நிறுவனங்கள் பபான்ற பதிவனாருப் பிரிவுகளுக்கு அறிவிக்கப் ப ்டுள்ளது. 

 கற்பிே்ேை், கற்றை் மற்றும் வளங்கள், ஆராய்சச்ி மற்றும் வோழிை்முலறப் பயிற்சி, ப ் ப் 

படிப்பு முடிவுகள், இைக்லகச ்வசன்று அல ேை் மற்றும் உள்ள க்கம் (Outreach and Inclusivity) 

மற்றும் கருே்து ஆகிய ஐந்து பரந்ே வபாதுவான பிரிவுகளின் கீழ் இந்ேக் க ் லமப்பு 

கை்வி நிறுவனங்கலளே் ேரவரிலச படுேத்ுகிறது. 

முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள் 

 ஐஐடி மேராஸ் நா ்டின் சிறந்ே கை்வி நிறுவனமாக உள்ளது. 

 ஐஐடி மேராஸ் வபாறியியை் பிரிவிை் வோ ரந்்து ஆறாவது ஆண் ாக முேலி ே்லேப் 

பிடிே்துள்ளது. 

 ஐஐடி மேராஸ் புதிோக அறிமுகப்படுே்ேப்ப ்  ‘ஆராய்சச்ி’ எனும் பிரிவிை் இரண் ாம் 

இ ே்லேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 ஐஐஎம் அகமோபாே் பமைாண்லமப் பிரிவிை் முேலி ம் பிடிே்துள்ளது. 

 ஐஐஎஸ்சி வபங்களூரு நிறுவனம் பை்கலைக்கழகப் பிரிவிை் முேலி ம் பிடிேத்ுள்ளது 

 ஐஐஎஸ்சி வபங்களூரு நிறுவனம் புதிோக அறிமுகப்படுேே்ப்ப ்  “ஆராய்சச்ி” எனும் 

பிரிவிை் முேலி ம் வகிக்கிறது. 

 வ ை்லிப் பை்கலைக்கழகே்தின் மிராண் ா ஹவுஸ் என்ற கை்வி நிறுவனமானது 

கை்லூரிப் பிரிவிை் முேை் இ ே்லேப் பிடிேத்ுள்ளது. 

 புதுவ ை்லி ஜாமியா ஹம்ோர ்் கை்வி நிறுவனமானது மருந்துக் கை்விப் பிரிவிை் 

முேலி ம் வகிக்கிறது. 

 மருே்துவப் பிரிவிை் அகிை இந்திய மருேத்ுவ அறிவியை் நிறுவனம் (எய்ம்ஸ்), வ ை்லி 

முேலி ே்திை் உள்ளது. 

 பவலூரிை் உள்ள கிறிஸ்ேவ மருேத்ுவக் கை்லூரி மருே்துவப் பிரிவிை் மூன்றாவது இ ே்திை் 

உள்ளது. 

தமிழ்நாடு 

 முேை் 100 இ ங்களிை் வமாேே்ம் 19 நிறுவனங்கள் ேமிழ்நா ்டிை் உள்ளன. 

 க ந்ே ஆண்டு, அண்ணாப் பை்கலைக்கழகம் 20வது இ ே்திை் இருந்ேது, ஆனாை் இந்ே 

ஆண்டு அேன் ேரவரிலச 25 என்ற இ ேத்ிற்குச ்சரிந்துள்ளது. 

 இபே பபாை், க ந்ே ஆண்டு 41வது இ ே்திை் இருந்ே வசன்லனப் பை்கலைக்கழகம் இந்ே 

ஆண்டு 47வது இ ே்திை் உள்ளது. 

 க ந்ே ஆண்டு 21வது இ ே்திை் இருந்ே பகாயம்புேத்ூர ்பாரதியார ்பை்கலைக்கழகம் இந்ே 

ஆண்டு 22வது இ ே்திை் உள்ளது. 

 ஆனாை் க ந்ே ஆண்டு 24 ஆம் இ ே்திை் இருந்ே என்ஐடி-திருசச்ி  கை்வி நிறுவனம் இந்ே 
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ஆண்டு 23 ஆம் இ ேத்ிற்கு முன்பனறியுள்ளது. 

 க ந்ே ஆண்டிை் 6வது இ ேத்ிை் இருந்ே வசன்லனயின் ைபயாைா கை்லூரி  இந்ே ஆண்டு 

மூன்றாவது இ ே்திை் உள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் புதிய ஆளுநரக்ள் 

 

 இந்தியக் குடியரசுே் ேலைவர ் ராம்நாே் பகாவிந்ே் அவரக்ள் ேமிழ்நாடு, உே்ேரகாண் ் 

மற்றும் நாகாைாந்து ஆகிய மாநிைங்களுக்குப் புதிய ஆளுநரக்லள நியமிே்ோர.் 

 முன்னாள் நாகாைாந்து கவரன்ர ் ஆர.்என்.ரவி ேமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப் ப ்டு 

உள்ளார.் 

 பஞ்சாப்பிை் கூடுேை் ஆளுநர ் வபாறுப்பிை் இருந்ே ேற்பபாலேய ேமிழக ஆளுநர ்

பன்வாரிைாை் புபராஹிே், பஞ்சாப்பின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்படுகிறார.் 

 நாகாைாந்தின் ஆளுநராக கூடுேை் வபாறுப்பபாடு அசாம் ஆளுநர ் வஜகதீஷ் முகி 

நியமிக்கப் படுகிறார.் 

 உே்ேரகாண் ் ஆளுநராக குரம்ிே் சிங் நியமிக்கப்ப ் ார.் 

 உே்ேரகாண் ் ஆளுநர ் பேவியிலிருந்து பபபி ராணி மவுரியாவின் ராஜினாமாலவயும் 

ஜனாதிபதி ஏற்றுக் வகாண்டுள்ளார.் 
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மரபணு மாற்றப்பை்ை வொயா (அேதர) மாவு 

 பகாழி வளரப்்பிற்கு உேவும் வலகயிை் மரபணு மாற்றப்ப ்  பசாயா மாவிலன 

இறக்குமதி வசய்ய இந்தியா முேன்முலறயாக அனுமதிேத்ுள்ளது.  

 மும்லபயிலுள்ள நவபசவா துலறமுகம் ம ்டுமை்ைாமை், மும்லபக் க ற்கலரே் 

துலறமுகம், தூேத்ுக்குடி க ற்கலரே் துலறமுகம் மற்றும் விசாகப்ப ்டினம் க ற்கலரே ்

துலறமுகம் மூைமாக வணிகரக்ள் பசாயா மாவிலனே் ேற்பபாது இறக்குமதி வசய்ய 

இயலும். 

 அரவ்ஜன்டினா, ஐபராப்பா மற்றும் அவமரிக்கா உள்ளி ்  நாடுகளிலிருந்து இந்ே 

இறக்குமதிகலள பமற்வகாள்ளைாம். 

 பசாயா  மாவு என்பது அவலர விலேயிலிருநது எண்வணலயப் பிரிேவ்ேடுே்ேப் பிறகு 

எஞ்சிய புரேம் நிலறந்ே மூைப்வபாருளாகும்.  

 மரபணு மாற்றப்ப ்  உயிரி, உயிருள்ள மரபணு மாற்றப்ப ்  உயிரி மற்றும் உயிரற்ற 

மரபணு மாற்றப்ப ்  உயிரி என 3 வலகயான மரபணு மாற்றப்ப ்  உணவுகள் உள்ளன. 

 பசாயா மாவானது உயிரற்ற மரபணு மாற்றப்ப ்  ஒரு வபாருளாகும்.  

 

மரபணு மாற்றப்பட்டப் பயிரக்ள் 

 மரபணு மாற்றப்ப ் ப் பயிர ் என்பது நவீன உயிரி வோழிை்நு ்பே்லேப் பயன்படுேத்ி 

வபறப்ப ்  ஒரு புதிய வலக கைப்பினமாகும். 

 இவ்வலகப் பயிரக்ள் மகரந்ேச ் பசரக்்லக மூைம் வபறப்ப ்  ஜீன்களுக்குப் பதிைாக 

வசயற்லகயாக உ ்பசரக்்கப்ப ்  ஜீன்கலளக் வகாண்டிருக்கும்.  

 மரபணு மாற்றப்ப ் ப் பயிரக்லள வணிகரீதியாக வவளியிடுவேற்கு அனுமதிக்கச ்

வசய்வேற்கான ஒரு உயரந்ிலை அலமப்பு மரபணு வபாறியியை் மதிப்பீ ்டுக் குழு ஆகும்.  

 1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்புச ்ச ் ேத்ின் கீழ், அனுமதிக்கப்ப ாே மரபணு 

மாற்றப்ப ்  மாற்றுருக்கலளப் பயன்படுே்துேை் என்பது ஒரு ேண் லனக்குரியக் 

குற்றமாகும்.  

 இந்தியாவிை் இறக்குமதி வசய்யப்ப ்  பயிரக்லள ஒழுங்குபடுேத்ுவேற்கான அங்கீகாரம் 

வபற்ற  அலமப்பு இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிலைகள் ஆலணயமாகும்.  
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வைாக்லிசுமாப் 

 

 பதின்ம வயதினருக்கான பகாவி ்-19 சிகிசல்சயிை் காப்புரிலம சாராே மருந்ோன 

ப ாக்லிசுமாப் மருந்தின் அவசரகாைப்  பயன்பா ்டிற்கு இந்தியே் ேலைலம மருந்துக் 

க ்டுப்பா ்டு வாரியம் அனுமதிேத்ுள்ளது. 

 இது லஹேராபாேத்ிலுள்ள வஹ ்டீபரா எனும் மருந்து உற்பே்தி நிறுவனேத்ினாை் 

உருவாக்கப் ப ் ோகும். 

 இந்ே மருந்ோனது ப ாக்கிரா (Tocira) என்ற வபயரிை் கில க்கப் வபறும். 

 வஹ ்டீபரா நிறுவனே்தின் ப ாக்லிசுமாப் மருந்ோனது பராசப்ச நிறுவனேத்ின் 

ஆக்டிவமரா/பராஆக்டிம்ரா மருந்தின் உயிரி மாதிரிலய ஒே்ேப் பதிப்பாகும் (bio-similar 

version). 

 

சுேெ ்ெரவ்ேக்ென் கிராமீன் 2021 

 

 இது சுவச ்பாரே் தி ் ேத்ின் இரண் ாம் க ் ேத்ின் கீழ் ‘அசாதி கா அம்ரிே் மபகாேச்வ்’ 

என்ற வகாண் ா ் ேத்ின் ஓர ்அங்கமாக வோ ங்கப்ப  உள்ளது. 

 இந்தியாவிை் திறந்ேவவளிக் கழிப்பி மற்ற உபரி இ ங்களின் இல யீடுகள் மற்றும் 

பயன்கலளப் வபறுவலே முடுக்கி விடுவதிை் உேவுவலே இது பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 குடிநீர ்மற்றும் துப்புரவுே் துலறயானது முன்பாக 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளிை் 

சுவச ்சரப்வக்சன் கிராமீன் என்ற தி ் ே்திலனே் வோ ங்கியது. 
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PRANA தளம் 

 மே்திய சுற்றுசச்ூழை் அலமசச்ர ் பூபபந்திர யாேவ் PRANA (பிராணா) என்ற ஒரு 

ேளே்திலனே் வோ ங்கி லவே்ோர.்  

 பேசியே் தூயக்காற்றுே் தி ் ே்தின் முன்பனற்றே்திலனக் கண்காணிப்பேற்காக இது 

பயன்படுே்ேப் படும்.  

 அலனவருக்கும் தூயக் காற்று மற்றும் வேளிவான வானம் ஆகியலவ கில க்கப் 

வபறுவலே உறுதி வசய்வேற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பா ்ப ாடு இணங்கிச ்

வசயை்படுவபே இேன் பநாக்கமாகும். 

 இைக்லக அல யா நகரங்கள் என்பது 5 ஆண்டு காைே்திை் பேசியக் காற்றுே் ேர 

நிலைகலளப் பூரே்த்ி வசய்யே் ேவறிய நகரங்களாகும்.  

 மே்திய மாசுக் க ்டுப்பா ்டு வாரியமானது 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிை் 20 முேை் 

30 சேவீே நுண்மே் துகள்களின் வசறிவிலன (PM 10 மற்றும் PM 2.5) குலறக்க முயற்சி 

வசய்கிறது. 

 

 

வகாயில் நிலங்களுக்கு கைவுவள உரிதமயாளர ்

 உசச் நீதிமன்ற அமரவ்ு ஆனது பகாயிை் நிைங்களுக்கு க வுபள உரிலமயாளர ் எனே ்

வேரிவிே்துள்ளது.  

 ஒரு அரச்ச்கலர பூமி சுவாமியாக (நிை உரிலமயாளர)் கருே முடியாது. 

 பகாவிை் வசாே்தின் நிரவ்ாகேத்ிற்காக ம ்டுபம அரச்ச்கர ் அந்ே நிைே்திலன லவேத்ு 

இருக்கிறார.் 

 அரச்ச்கர ் என்பவர ் பகாவிை் நிைேத்ிலன நிரவ்கிக்கும் ஒரு குே்ேலக ோரர ் ம ்டுபம 

ஆவார.் 

 

ராபி பயிரக்ளுக்கான குதறந்தபை்ெ ஆதரவு விதல 

 வபாருளாோர விவகாரங்கள் மீோன அலமசச்ரலவக் குழுவானது 2022-23 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ராபி பயிரக்ளின் சந்லேப் படுே்துேை் பருவே்திற்கான அலனேத்ுக் 

க ் ாய ராபி பயிரக்ளுக்கும் குலறந்ேப ்ச ஆேரவு விலையிலன உயரே்்ே ஒப்புேை் 

அளிேத்ுள்ளது.  
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 குலறந்ேப ்ச ஆேரவு விலை என்பது அரசானது விவசாயிகளி மிருந்துே் 

ோனியங்கலளக் வகாள்முேை் வசய்யும் ஒரு விலை விகிேமாகும்.  

 ேற்பபாது, காரிப் மற்றும் ராபி பருவே்திை் பயிரி ப்ப ்  23 வலக பயிரக்ளுக்கு இது 

குலறந்ே ப ்ச ஆேரவு விலையிலன நிரண்யிக்கிறது.  

 இது விவசாயிகளின் உற்பேத்ிச ் வசைவிை் குலறந்ேது ஒன்றலர ம ங்கு என்ற 

கணக்கீ ்டிலன அடிப்பல யாகக் வகாண் து.  

 2019-19 ஆம் ஆண்டின் மே்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்லகயிை் குலறந்ேப ்ச ஆேரவு 

விலையானது உற்பே்தி விலையிை் 1.5 என்ற அளவிை் நிரண்யிக்கப்படும் என அறிவிக்கப் 

ப ் து.  

 பவளாண் வசைவினம் மற்றும் விலைகளுக்கான ஆலணயே்தின் பரிந்துலரயின் பபரிை் 

குலறந்ேப ்ச ஆேரவு விலையானது ஆண்டிற்கு 2 முலற நிரண்யிக்கப் படுகிறது. 

 

 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு 75% இை ஒதுக்கீடு 

 ஜாரக்்கண் ்  மாநிை அரசானது ரூ.40000 வலர மாே சம்பளமாக வழங்கக் கூடிய ேனியார ்

துலற பவலைகளிை் உள்ளூர ்மக்களுக்கு 75% இ  ஒதுக்கீடு வழங்க முடிவு வசய்துள்ளது.  

 இது அறிவிக்கப்ப ் ாை் ஆந்திரப் பிரபேசம் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 

மாநிைங்கலளயடுே்து இேே்லகய ச ் ே்லே இயற்றிய 3வது இந்திய மாநிைமாக 

ஜாரக்்கண் ் மாநிைம் உருவவடுக்கும். 

 

சிறந்த சுற்றுலா கிராமங்கள் 

 சுற்றுைாே ் துலற அலமசச்கமானது பமகாையாவின் எழிை் வகாஞ்சும் கிராமமான  

பகாங்ோங் என்ற கிராமேத்ிலன UNWTO அலமப்பின் (ஐக்கிய நாடுகள் உைக சுற்றுைா 

அலமப்பு) சிறந்ே சுற்றுைா கிராமங்கள் என்ற விருதிற்குப் பரிந்துலர வசய்துள்ளது.  
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 இேற்காக பரிந்துலரக்கப்ப ்  மற்ற 2 கிராமங்களாவன :  மே்தியப் பிரபேசேத்ிலுள்ள 

ைாே்பூரா காஸ் மற்றும் வேலுங்கானாவிலுள்ள பபாசச்ம்பள்ளி ஆகியலவயாகும்.  

 

 

NSCN ஒப்பந்தம் 

 நிக்கி சுமி ேலைலமயிைான நாகாைாந்தின் கப்ைாங்க் பேசிய சமூகக் கழகம் மற்றும் 

மே்திய உள்துலற அலமசச்கம் ஆகியவற்றுக்கு இல பய ஓராண்டிற்கான பபார ்நிறுே்ே 

ஒப்பந்ேமானது லகவயழுேத்ி ப்ப ்டுள்ளது.  

 இந்ே அலமப்பின் ஒரு முக்கிய பநாக்கமானது “நாகாலிம்” என்ற  இலறயாண்லம 

வகாண்  ஒரு நாகா அரசிலன உருவாக்குவபேயாகும்.  

 இது வ கிழக்கு இந்தியா மற்றும் வ பமற்கு மியான்மர ்ஆகிய பகுதிகளிை் உள்ள நாகா 

மக்கள் வாழும் அலனேத்ுப் பகுதிகலளயும் உள்ள க்கியோக இருக்கும்.  

 

அேெரத் ததரயிறக்க ேெதி 

 மே்தியப் பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ர ் ராஜ்நாே ்சிங் மற்றும் மே்திய வநடுஞ்சாலைே ்

துலற அலமசச்ர ்நிதின் க ்கரி ஆகிபயார ்ராஜஸ்ோனிலுள்ள பாரம்ரிை் அலமந்ே 925A 

என்ற பேசிய வநடுஞ்சாலையின் சே்ோ – கந்ேவ் வழிே் ே ே்திை் அலமக்கப் ப ்டுள்ள ஒரு 

அவசரே் ேலரயிறக்க வசதியிலனே் திறந்து லவேே்னர.்  

 முேன்முலறயாக ஒரு பேசிய வநடுஞ்சாலையானது இந்திய விமானப் பல யின் 

விமானங்கள் அவசரமாக ேலரயிறக்கப்படுவேற்குப் பயன்படுே்ேப்ப  உள்ளது. 
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ோன்ேழிப் வபாக்குேரத்திற்கான 100 நாள்கள் திை்ைம் 

 இந்தியாவின் வான்வழிப் பபாக்குவரே்திலன பமம்படுேத்ுவேற்கான 100 நா ்கள் 

தி ் மானது அடுே்ே 100 நா ்களிை் குஷி நகர,் அகரே்ைா, ப ராடூன் மற்றும் பஜவார ்ஆகிய 

இ ங்களிை் 4 புதிய விமான நிலையங்கலள நிறுவுவபோடு வோ ங்கப்படும். 

 முேைாவது விமான நிலையமானது உே்ேரப் பிரபேசேத்ிலுள்ள குஷி நகரிை் நிறுவப் படும். 

 குஷி நகரானது புே்ே சமய மக்கள் வாழும் பகுதியின் ஒரு லமயப் புள்ளியாக மாறும்.  

 

உயிரி செங்கல்லால் ஆன இந்தியாவின் முதல் கை்டிைம் 

 பவளாண் கழிவுகளிலிருந்துே் ேயாரிக்கப்ப ்  உயிரி வசங்கை்ைாை் ஆன இந்தியாவின் 

முேை் க ்டி மானது லஹேராபாேத்ின் இந்தியே் வோழிை்நு ்பக் கை்வி கழகே்திை் 

திறக்கப் ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே மாதிரிக் க ்டி மானது ஓர ்உபைாகக் க ் லமப்பின் ோங்குேபைாடு உயிரி வசங்கை் 

வகாண்டு அலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இதிை் வவப்பே்லேே்  ேணிப்பேற்காக பாலி விலனை் குபளாலரடு ேகடின் மீது உயிரி 

வசங்கை் லவே்து கூலரகள் அலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இது இந்ே வலக வசங்கை்லின் வலிலம மற்றும் பைபடிே் ேன்லமலய நிரூபிப்பேற்கான 

‘Bold Unique Idea Lead Development (BUILD)’ என்ற தி ் ே்தின் ஓர ்அங்கமாகும். 

 

பாராளுமன்றெ ்ெபாநாயகரக்ளின் 5ேது உலக மாநாடு 

 பாராளுமன்றச ்சபாநாயகரக்ளின் 5வது உைக மாநாடு மற்றும் தீவிரவாே எதிரப்்பு மீோன 

முேைாவது உைகளாவியப் பாராளுமன்ற உசச்ி மாநாடு ஆகியலவ ஆஸ்திரியாவின் 

வியன்னா என்னுமி ே்திை் ந ேே்ப்ப ் து.  

 வியன்னாவிை் நல வபற்ற இந்ே இரு நிகழ்வுகளும் ஐக்கிய நாடுகளின் ஆேரவு ன் 

வஜனீவாவிலுள்ள பாராளுமன்றங்களுக்கில ப்ப ்  ஒன்றிய அலமப்பு மற்றும் 

ஆஸ்திரியப் பாராளுமன்றம் ஆகியவற்றினாை் ஏற்பாடு வசய்யப்படுகிறது.  
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 பகாவி ்-19 வபருந்வோற்றிற்குப் பிறகு பநரடிப் பங்பகற்பபாடு நல வபறும் ஒரு 

உைகளாவியப் பாராளுமன்ற நிகழ்வு இதுவாகும்.  

 மக்களலவ சபாநாயகர ் ஓம் பிரை்ா மற்றும் மாநிைங்களலவே் துலண ேலைவர ்

ஆகிபயார ்இந்ே நிகழ்விை் பங்பகற்றனர.்  

 

 

ஆத்ம நிரப்ர் பாரத் முதனயங்கள் 

 

 இந்தியப் பழங்குடியினர ் கூ ்டுறவுச ் சந்லேப்படுேத்ுேை் பமம்பா ்டுக் கூ ் லமப்பு  

நிறுவனமானது வவளியுறவு அலமசச்கேத்ு ன் இலணந்து உைகம் முழுவதும் உள்ள 75 

இந்தியே் தூேரகங்களிை் ஆே்ம நிரப்ர ்பாரே் முலனயங்கலள அலமே்து வருகிறது.  

 முேைாவது ஆே்ம நிரப்ர ் பாரே் முலனயமானது ோய்ைாந்திை் உள்ள பாங்காக் 

என்னுமி ே்திை் அலமந்துள்ள இந்தியே் தூேரகேத்ிை் திறக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 75 நாடுகளிை் ஜலமக்கா, அயரை்ாந்து, துருக்கி, வகன்யா, மங்பகாலியா, இஸ்பரை், 

பின்ைாந்து, பிரான்சு மற்றும் கன ா, சிங்கப்பூர,் ரஷ்யா, அவமரிக்கா, இந்போபனசியா, 

கிபரக்கம் மற்றும் லசப்ரஸ் ஆகியலவ அ ங்கும்.  
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இந்திய ரயில்வேயின் மாற்று எரிசபாருள் அதமப்பு 

 இந்திய இரயிை்பவ நிறுவனமானது இந்திய இரயிை்பவயின் மாற்று எரிவபாருள் 

அலமப்பிலன மூடியுள்ளது. 

 IROAF (Indian Railways Organization of Alternate Fuel) அலமப்பானது இந்திய இரயிை்பவ 

க ் லமப்பு முழுவதும் பசுலம ஆற்றலை ஊக்குவிப்பேற்காக பவண்டி உருவாக்கப் 

ப ் ோகும்.  

 IROAF அலமப்பின் பணிகளானது ேற்பபாது வ க்கு இரயிை்பவ மற்றும் இரயிை்பவ 

வாரியம் ஆகியவற்றி ம் மாற்றப்ப ்டுள்ளது. 

 

ஆசிய வமம்பாை்டு ேங்கி – ொரக்்கண்ை்  

 ஜாரக்்கண் ் மாநிைேத்ிை் ேண்ணீர ் வசதி உள்க ் லமப்புகலள ஏற்படுே்துவேற்காக 

பவண்டி ஆசிய பமம்பா ்டு வங்கியும்  இந்திய அரசும் ஓர ்ஒப்பந்ேே்திை் லகவயழுே்து 

இ ்டுள்ளன. 

 பமலும் ஜாரக்்கண் ் மாநிைேத்ின் 4 நகரங்களிை் பமம்ப ்  பசலவ வழங்கீ ்டிற்காக 

நகரப்்புற உள்ளா ்சி அலமப்புகளின் வசயை்திறலன வலுப்படுேத்ுவலேயும் இது 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது ஜாரக்்கண் ் மாநிைே்திை் ஆசிய பமம்பா ்டு வங்கி பமற்வகாள்ளும் முேைாவது 

தி ் மாகும்.  

 

Eyes in sky திை்ைம் 

 

 6 வான்வழி முன்வனசச்ரிக்லக மற்றும் க ்டுப்பா ்டு விமானங்கலளக் 

க ் லமப்பேற்கான இறுதி ஒப்புேலை இந்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.  

 இது சீனா மற்றும் பாகிஸ்ோன் எை்லைப் பகுதிகளிை் இந்திய விமானப் பல யின் 

கண்காணிப்புே் திறலன அதிகப்படுே்துவலே பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்ே விமானங்கள் நவீன பபார ்முலறயிை் வானிலுள்ள சக்தி வாய்ந்ே கண்கள் எனக் 

கருேப் படுகின்றன. 

 இந்திய விமானப் பல யானது ேற்பபாது ரஷ்யாவின் IL-T6 என்ற பபாக்குவரே்து 

விமானே்திை் வபாருே்ேப்ப ்  3 இஸ்பரலிய பாை்கன் AWACS அலமப்புகலள இயக்கி 

வருகிறது. 
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 இந்திய விமானப் பல யானது, பிபரசிை் நா ்டின் சிறிய ரக விமானமான எம்பிபரரர-்145 

என்ற வஜ ் விமானே்தின் மீது வபாருே்ேப்ப ்  உள்நா ்டிபைபய ேயாரிக்கப்ப ்  2 

‘பநேர்ா’ விமானங்கலளக் வகாண்டுள்ளது.  

 

MRSAM 

 நடுே்ேர வரம்பு வகாண்   நிைேத்ிலிருந்து விண்ணிை் இருக்கும் இைக்கிலனே் ோக்கும் 

ஏவுகலண (MRSAM - medium-range surface-to-air-missile) என்ற அலமப்பானது இந்திய 

விமானப்பல யிை் வவற்றிகரமாக பசரக்்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே ஏவுகலண அலமப்பானது 70 கிமீ வோலைவு வலர உள்ள வான்வழி 

அசச்ுறுேே்ை்கலளே் ேகரக்்கும் திறன் வகாண் து. 

 இந்ே அலமப்லப டிஆரட்ிஓ மற்றும் இஸ்பரலிய விண்வவளி நிறுவனங்கள் இலணந்து 

உருவாக்கியுள்ளன. 

 MRSAM ஏவுகலணயின் க ற்பல ப் பதிப்பானது ஏற்கனபவ சிை இந்திய பபாரக்் 

கப்பை்களிை் பயன்படுே்ேப் படுகிறது. 

 

 

வதசிய சிறுபான்தமயினர ்ஆதணயம் 

 முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இக்பாை் சிங் ைாை்புரா அவரக்ள் சிறுபான்லம 

சமூகே்தினருக்கான பேசிய ஆலணயே்தின் ேலைவராகே் பேரவ்ு வசய்யப் ப ்டு உள்ளார.் 

 இேற்கு முன்பு ஆலணயேத்ின் ேலைவராக லசயே் கபயாருை் ஹசன் ரிஸ்வி (Syed Ghayorul 

Hasan Rizvi) இருந்ோர.் 

 இது சிறுபான்லமயினருக்கான பேசிய ஆலணயச ்ச ் ம், 1992 என்பதின் கீழ் அலமக்கப் 

ப ் து. 
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 ஆறு மேச ்சமூகங்கள், அோவது; முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்ேவரக்ள், சீக்கியரக்ள், வபளேே்ரக்ள், 

பஜாராஸ் ்ரியரக்ள் (பாரச்ிக்கள்) மற்றும் சமணரக்ள் ஆகிபயார ் இந்தியாவிை் 

சிறுபான்லம சமூகங்களாக அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளனர.் 

 2014 ஆம் ஆண்டிை், சிறுபான்லமச ்சமூகமாக கல சியாக அறிவிக்கப்ப ் து சமணரக்ள் 

சமூகமாகும். 

 

 

டிஜிை்ைல் மக்கள் சதாதக கடிகாரம் 

 இது வ ை்லி பை்கலைக்கழகேத்ிற்குள் உள்ள வபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கான நிறுவனேத்ிை் 

திறக்கப்ப ் து. 

 மே்திய சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப நைே்துலற அலமசச்ர ்பாரதி பிரவின் பவார ்இலேே் 

வோ ங்கி லவே்ோர.் 

 இந்தியாவின் மக்கள்வோலகயின் மீது நிமி ேத்ிற்கு நிமி ம் மாறும் மதிப்பீ ்ல  

வழங்குவேற்காக பவண்டி இது வோ ங்கப்ப ் து. 

 இது, வமாே்ேக் கருவுறுேை் விகிேம், குழந்லே இறப்பு விகிேம் மற்றும் பபறுகாை இறப்பு 

விகிேம் பற்றியே் ேரலவயும் கணக்கிை் எடுே்துக் வகாள்ளும். 

 

நிபா தேரஸ் 

 இது பகரளாவின் பகாழிக்பகாடு மாவ ் ே்திை் சமீபே்திை் கண் றியப்ப ் து.  

 இது  பழந்திண்ணி வவௌவாை்களாை் ஏற்படுேே்ப்படும் விைங்கு வழி லவரஸ் ஆகும்.  

 வவௌவாை்கள் (அ) பன்றி பபான்ற பிற வோற்று ஏற்ப ்  விைங்குகளு ன் (அ) உமிழ்நீர ்

அை்ைது சிறுநீர ்பபான்ற அவற்றின் உ ை் திரவங்கபளாடு வநருங்கிய வோ ரப்ு வகாள்ளும் 

பபாது மனிேரக்ள் இந்ே லவரசினாை் பாதிப்பல யக் கூடும்.  

 விைங்கிலிருந்து மனிேனுக்கு முேலிை் லவரஸ் பரவும் நிகழ்வு ‘ஸ்பிை் ஓவர’் நிகழ்வு 

அை்ைது வோற்று நிகழ்வு என அறியப்படுகிறது.  

 மனிேனுக்குே் வோற்று ஏற்ப ் வு ன், இது மனிேரக்ளில பய பரவே் வோ ங்கும். 

 இது அசுேே்மான உணவு மூைமாகபவா (இ) பநரடியாகபவா மக்களில பய பரவுகிறது.  

 இந்ே லவரஸ் வோற்றானது இந்தியாவிை் இதுவலரயிை் பமற்கு வங்கம் மற்றும் 

பகரளாவிை் ம ்டுபம கண் றியப்ப ்டுள்ளது.  
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‘Medicine from the Sky’ திை்ைம் 

 

 வான்வழிப் பபாக்குவரேத்ு அலமசச்ர ் பஜாதிராதிேய் சிந்தியா வேைங்கானாவின்   

விக்ரபாே் எனுமி ேத்ிை் “Medicine from the sky” என்ற தி ் ேல்ேே ்வோ ங்கி லவேே்ார.் 

 இது இந்தியாவிை் இம்மாதிரியான முேை் தி ் மாகும். 

 ஆளிை்ைா விமானங்கள் மூைம் வோலைதூரப் பகுதிகளுக்கு மருந்துகள் மற்றும் 

ேடுப்பூசிகலளக் வகாண்டு வசை்ை இந்ே தி ் ம் உேவும். 
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 இது நிதி ஆபயாக், உைகப் வபாருளாோர மன்றம் மற்றும்  வஹை்ே் வந ் குபளாபை் 

ஆகியவற்று ன் இலணந்து வேைங்கானா மாநிை அரசினாை் பமற்வகாள்ளப்ப ்   ஒரு 

முன்வனடுப்பாகும்.  

 

குெராத் மாநிலத்தின்  புதிய முதல்ேர ்

 மூேே் பா.ஜ.க. ேலைவர ் பூபபந்திரா பப ை் அவரக்ள் குஜராே் மாநிைே்தின் புதிய 

முேை்வராக வபாறுப்பபற்க உள்ளார.்  

 விஜய் ரூபானி இந்ே ஆண்டிை் ராஜினாமா வசய்ே 4வது பா.ஜ.க. முேைலமசச்ராவார.் 

 இவர ்கரந்ா க முேை்வர ்B.S. எடியூரப்பா, உே்ேரகாண் ் முேை்வர ்திரிபவந்திர சிங் ராவே ்

மற்றும் அசாம் முேை்வர ்சரப்ானந்ே பசாபனாவாை் ஆகிபயாலரே் வோ ரந்்து ராஜினாமா 

வசய்துள்ளார.்  

 

 

இருப்பிைெ ்ொன்றிதழ் 

 ை ாக் நிரவ்ாகமானது அப்பகுதியின் ஒரு நிரந்ேர இருப்பி ச ் சான்றிேழிலனக் 

வகாண் வரக்ளுக்கு ம ்டும் இருப்பி ச ்சான்றிேலழ வழங்க முடிவு வசய்துள்ளது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீரிை்  வவளிமாநிைேே்வரும் பணிகள், நிைம் மற்றும் பிற வசதிகலளப் வபற 

விண்ணப்பிப்பேற்குப் புதிய உள்மாநிைச ்ச ் ங்கள் அனுமதிக்கின்றன. 

 

100% தடுப்பூசி ேழங்கீடு 

 இந்தியாவிை் வமாே்ேம் 6 மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபேசங்களானது ேங்களின் 

ேகுதி வாய்ந்ே பதின்ம வயதினர ் அலனவருக்கும் முேை் ேவலண பகாவி ்-19 

ேடுப்பூசிலய வழங்கியுள்ளது.  

 அந்ே 6 மாநிைங்கள் மற்றும் ஒன்றிய பிரபேசங்களாவன: இமாசச்ைப் பிரபேசம், பகாவா, 

ை ாக், சிக்கிம், ை ்சே்தீவு,  ாமன் & ல யூ மற்றும் ோேர ் & நாகர ் ஹபவலி 

ஆகியனவாகும்.  

 பகாவா ேனது அலனேத்ுக் குடிமக்களுக்கும் முேை் ேவலண பகாவி ் ேடுப்பூசியிலன 

வழங்கிய இரண் ாவது இந்திய மாநிைமாக மாறியுள்ளது.  

 இந்ே லமை்கை்லை அல ந்ே முேை் மாநிைம் இமாசச்ைப் பிரபேசமாகும்.  

 நீைகிரியானது ேனது குடிமக்கள் அலனவருக்கும் முேை் ேவலண ேடுப்பூசியிலன 

வழங்கிய ேமிழ்நா ்டின் முேை் மாவ ் மாக மாறியுள்ளது.  
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இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

 இந்திய நா ானது சமீபே்திை் நிறுவப்ப ்  புதுப்பிக்கேே்க்க ஆற்றை் உற்பேத்ிே் திறனிை் 

100 GW என்ற லமை்கை்லை க ந்துள்ளது.  

 இந்தியா வமாேே்ம் 383.73 GW அளவிைான நிறுவப்ப ்  ஆற்றை் உற்பேத்ிே் திறலனக் 

வகாண்டுள்ளது.   

 இந்திய நா ானது 2019 ஆம் ஆண்டு நிைவரப்படி, காற்றாற்றலிை் 5வது இ ேத்ிலும் சூரிய 

ஆற்றலிை் 5 ஆம் இ ேத்ிலும் மற்றும் நிறுவப்ப ்  புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றலிை் 4 ஆம் 

இ ேத்ிலும் உள்ளது.  

 இந்தியாவிை் நிறுவப்ப ்  சூரிய ஆற்றை் உற்பேத்ிே் திறன் 41.09 GW ஆகும்.  

 இந்திய நா ானது உைகின் மிகப்வபரிய ஒரு தூய ஆற்றை் தி ் ே்திலனச ்

வசயை்படுே்துகிறது.  

 பமலும் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவிை் 450 GW அளவு புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் 

உற்பே்திே் திறலனக் க ் லமப்பது என்று ேனது இைக்கிலனயும் உயரே்்தியுள்ளது.  

 இதிை் மிகப்வபரிய நீரம்ின் ஆற்றை் பசரக்்கப்ப ் ாை் இந்தியாவின் நிறுவப் ப ்  

புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் உற்பேத்ிே் திறனின் அளவு 146 GW ஆக உயரும் 

 இது இந்தியாவின் வமாே்ே உற்பே்திே் திறனிை் சுமார ்37% வலர பங்களிக்கிறது. 

 இந்தியாவின் சராசரி ேனி நபர ் கரிம உமிழ்வு உைக சராசரியிை் மூன்றிை் ஒரு பங்கு 

ஆகும். 

 

இந்திய கைற்பதைக் கப்பல் துருே் 
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 ஐ.என்.எஸ். துருவ் எனப் வபயரி ப்ப ்  இந்தியாவின் முேைாவது அணு ஆயுே ஏவுகலண 

கண்காணிப்புக் கப்பைானது ஆந்திரப் பிரபேசே்திலுள்ள விசாகப் ப ்டினே்திை் லவேத்ு 

பணியிை் பசரக்்கப்ப ் து.  

 இந்ே 1000  ன் எல  வகாண்  வசயற்லகக்பகாள் மற்றும் உந்துவிலச ஏவுகலண 

கண்காணிப்புக் கப்பைானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி & பமம்பா ்டு அலமப்பு மற்றும் 

பேசிய வோழிை்நு ்ப ஆராய்சச்ி அலமப்பு ஆகியவற்று ன் இலணந்து இந்துஸ்ோன் 

கப்பை் க ்டும் நிறுவனேத்ினாை் க ் லமக்கப்ப ் து.  

 இேன் மூைம் பிரான்சு, அவமரிக்கா, இங்கிைாந்து, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் 

அ ங்கிய உயரந்ிலைப் ப ்டியலிை் ேற்பபாது இந்தியாவும் இலணந்துள்ளது.  

  

வதசிய நிறுேனெ ்ெை்ை வமல்முதறயீை்டுத் தீர்ப்பாயம் 

 

 நீதிபதி M. பவணுபகாபாை் அவரக்ள் இந்ேே் தீரப்்பாயே்தின் புதிய ேற்காலிக ேலைவராக 

நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 இந்ேே் தீரப்்பாயமானது பேசிய நிறுவனச ்ச ்  தீரப்்பாயே்தின் ஆலணகளுக்கு எதிரான 

பமை்முலறயீடுகலள விசாரிப்பேற்காக 2013 ஆம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் ச ் ே்தின் கீழ் 

நிறுவப்ப ் து. 

 பமலும் வநாடிே்ேை் மற்றும் திவாை் குறியீ ்டின் கீழ் பேசிய நிறுவனச ் ச ் ே் 

தீரப்்பாயேத்ினாை் அளிக்கப்ப ்  ஆலணகள் மற்றும் இந்திய வநாடிேே்ை் மற்றும் திவாை் 

வாரியே்தினாை் அளிக்கப்ப ்  ஆலணகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான பமை் 

முலறயீடுகலளயும் இந்ேே் தீரப்்பாயம் விசாரலண வசய்யும். 

 இது இந்தியப் பபா ்டி ஆலணயேத்ினாை் அளிக்கப்ப ்  ஆலணகள் (அ) 

பமற்வகாள்ளப்ப ்  முடிவுகள் (அ) வழிகா ்டுேை்கள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான பமை் 

முலறயீ ்டிலனயும் விசாரிே்துே் தீரப்்பு வழங்குவேற்கான ஒரு பமை்முலறயீ ்டுே ்

தீரப்்பாயமாகும். 

 

பிரதான் மந்திரி ஆதரஷ்் கிராம் வயாெனா 

 பழங்குடியினர ் விவகார அலமசச்ர ் அரஜ்ுன் முண் ா சமீபே்திை் இே்தி ் ேத்ிலன 

அறிவிே்ோர.் 

 இந்ே அலமசச்கமானது நாடு முழுவதுமுள்ள 36000 கிராமங்களிை் பிரோன் மந்திரி 

ஆேரஷ்் கிராம் பயாஜனா என்ற தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்க உள்ளது. 
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 50% பழங்குடியினர ்மக்கள்வோலகலயக் வகாண்  கிராமங்களுக்கு இந்ேக் கிராமப்புற 

பமம்பா ்டுே் தி ் ேத்ின் கீழ் முன்னுரிலம வழங்கப்படும்.  

 இந்ேே் தி ் ேத்ின் கீழ் அசாமிலுள்ள சுமார ் 1700 பழங்குடியினர ் கிராமங்கள் மாதிரி 

கிராமங்களாக மாற்றப்படும். 

 பிரோன் மந்திரி ஆேரஷ்் கிராம் பயாஜனா என்பது ஓர ்ஊரக பமம்பா ்டுே் தி ் மாகும். 

 இது 2009-10 ஆம் நிதியாண்டிை் அதிக விகிேே்திை் ப ்டியை் சாதியினலர (50%க்கும் பமை்) 

வகாண்  கிராமங்களின் பமம்பா ்டிற்காக மே்திய அரசினாை் வோ ங்கப் ப ் து. 

 

 

செயந்த் திறந்தசேளி நிலக்கரிெ ்சுரங்கம் 

 இது மேத்ியப் பிரபேசேத்ின் சிங்கவரௌலி மாவ ் ேத்ிை் அலமந்துள்ளது. 

 இது நிைக்கரி  அலமசச்கேத்ின் கீழ் உள்ள இந்திய நிைக்கரி நிறுவனே்தின் மிகப் வபரியே் 

தி ் ங்களிை் ஒன்றாகும். 

 இது நிைக்கரி அலமசச்கே்தின் வசயை்பா ்ப ாடுச ் பசரே்்து நிை மறுசீரலமப்பு மற்றும் 

பசுலமயாக்கை் பபான்ற தி ் ங்களிலும் ஈடுப ்டு வருகிறது.  

 இது சுற்றுசச்ூழை் சமநிலைலயக் கல பிடிப்பேற்காக பவண்டி திறந்ேவவளி நிைக்கரிச ்

சுரங்கங்களின் வசயை்பா ்டிற்குப் பிறகு அந்ே நிைே்லே உ னடியாக நிரப்புவலே 

பநாக்கமாகக் வகாண்  பை பசுலமே் தி ் ங்களிை் ஒன்றாகும். 

 

உைான் திை்ைம் 

 மும்லபயின் இந்திய வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனமானது இந்தி திவாஸ் அன்று ேனது 

“உ ான் தி ் ே்திலன” வோ ங்கி லவேே்து. 

 உயரக்ை்வி நிறுவனங்களிை் இலணயும் பை மாணவரக்ள் எதிரவ்காள்ளும் வமாழி சாரந்்ே 

ேல லய உல க்கும் பநாக்கே்போடு இது வோ ங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இது வபாறியியை் மற்றும் இேர பா ப்பிரிவு புேே்கங்கலள ஆங்கிை வமாழியிலிருந்து 

இந்தி மற்றும் இேர இந்திய வமாழிகளிை் வமாழி வபயரப்்பேற்கு வழிவலக வசய்கிறது.  

 இது ஓர ்அறக்க ் லள சாரந்்ே மற்றும் வசயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பல யிைான ஒரு 

வமாழி வபயரப்்பு அலமப்பாகும்.  
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ோகனங்களுக்கான வேக ேரம்பு 

 மே்திய அரசின் 2018 ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பிலன (2018 notification) வசன்லன உயர ்

நீதிமன்றம் ரே்து வசய்துள்ளது. 

 இது வநடுஞ்சாலைகள் மற்றும் விலரவுச ் சாலைகளிை் மணிக்கு 120 கிமீ என்ற பவக 

வரம்பிலன நிரண்யிே்துள்ளது. 

 பமா ் ார ் வாகனச ் ச ் ேத்ின் பமை் எழுப்பப் ப ்  ஒரு பமை் முலறயீ ்டின் பபரிை் 

உயரநீ்திமன்றேத்ின் இந்ே உே்ேரவானது வழங்கப்ப ் து. 

 அதிக பவகபம உயிர ் பறி பபாவேற்கான ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருப்பபோடு 

வபரும்பாைான விபேத்ுகளுக்கும் இதுபவ காரணமாகும்.  

 இலே பமற்பகாள் கா ்டி இந்ே அறிவிப்பு ரேத்ு வசய்யப்ப ் து. 

 

கீதா ெவமாதா 

 

 ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிை் இரண்டு சிகரங்களின் மீது ஏறிய 

“பவகமான இந்தியர”் என்ற வபருலமலய இவர ்அல ந்துள்ளார.் 

 இவர ் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மிக உயரிய சிகரமான கிளிமாஞ்சாபரா சிகரேத்ின் மீது 

வவற்றிகரமாக ஏறியுள்ளார.் 

 ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமாஞ்சாபரா சிகரமானது அேன் உசச்ியிை் 3 எரிமலைகலளக் 

வகாண்  உைகின் மிக உயரிய ஒரு ஒற்லற மலையாகும்.  

 கிளிமாஞ்சாபராவிை் ஏறிய இளம் வயது ஆசியப் வபண்மணியாகவும் இவர ் மாறி 

உள்ளார.் 
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 ஐபராப்பாவிலுள்ள மற்வறாரு உயரிய சிகரேத்ிலும் (எை்புரூஸ் சிகரம் – ரஷ்யா) இவர ்

ஏறியுள்ளார.் 

 இவர ்மே்தியே் வோழிை்துலறப் பாதுகாப்புப் பல  அலுவைர ்ஆவார.் 

 மே்தியே் வோழிை்துலறப் பாதுகாப்புப் பல யானது உள்துலற அலமசச்கே்தின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு மே்தியே் துலண இராணுவப் பல யாகும்.  

 

ென்ெத் சதாதலக்காை்சி   

 இந்தியக் குடியரசுே் துலணே் ேலைவர ்M.வவங்கய்யா நாயுடு, பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி 

மற்றும் மக்களலவ சபாநாயகர ்ஓம் பிரை்ா ஆகிபயார ்இலணந்து சன்சே் என்ற வோலைக் 

கா ்சியிலன வோ ங்கி லவே்ேனர.்  

 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாேேத்ிை் மக்களலவ மற்றும் மாநிைங்களலவ 

ஆகியவற்றுக்கான வோலைக்கா ்சியிலன இலணக்கும் முடிவானது பமற்வகாள்ளப் 

ப ் து.  

 பாராளுமன்ற அமரவ்ின் பபாது சன்சே் வோலைக்கா ்சியின் இரண்டு அலைவரிலசகள்  

மூைம் மக்களலவ மற்றும் மாநிைங்களலவ ஆகியவற்றின் வசயை்பாடுகள் ஒபர பநரே்திை் 

ேனிேே்னியாக ஒளிபரப்பப்படும்.  

 சன்சே் வோலைக்கா ்சியானது பிரோனமாக பாராளுமன்ற மற்றும் ஜனநாயக 

அலமப்புகளின் வசயை்பாடுகள், ஆளுலக மற்றும் தி ் ம்/வகாள்லக அமைாக்கம், 

இந்திய வரைாறு மற்றும் பண்பாடு மற்றும் சமகாைேத்ு விவகாரங்கள்  சாரந்்ே 

பிரசச்ிலனகள்/நைன்கள்/சிக்கை்கள் ஆகிய 4 பிரிவுகளிை் ஒளிபரப்பப் படும். 

 மக்களலவே் வோலைக்கா ்சியானது 2006 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாேே்திை் வோ ங்கப் 

ப ் து. 

 இது முன்னாள் மக்களலவ சபாநாயகர ்பசாம்நாே் ச ் ரஜ்ி அவரக்ளின் சிந்ேலனயிை் 

உதிேே்து ஆகும். 

 மாநிைங்களலவே் வோலைக்கா ்சி 2011 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப் ப ் து. 

 

 

வதசியக் குற்றவியல் ஆேணக் காப்பகம் – அறிக்தக 

 2019 ஆம் ஆண்டு ன் ஒப்பிடுலகயிை் 2020 ஆம் ஆண்டிை் வழக்குப் பதிவுகளின் 

எண்ணிக்லக 28% அதிகரிே்து உள்ளது. 

 இது பிரோனமாக நா ்டிை் பகாவி ் – 19 விதி மீறை்கள் வோ ரப்ான வழக்குகளாகும். 

 ப ்டியை் சாதியினருக்கு எதிரான குற்றங்கள் 9.4% அதிகரிப்லபக் கண்டுள்ளன. 
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 வபண்களுக்கு எதிரான குற்றவியை் வழக்குகளிை் 8.30% குலறவு ஏற்ப ்டுள்ளது.  

 இந்தியே் ேண் லனச ் ச ் ே்தின் கீழ் அதிக குற்றப் பே்திரிக்லக ோக்கை் வசய்யும் 

மாநிைங்கள் குஜராே் (97.1%), பகரளா (94.9%) மற்றும் ேமிழ்நாடு (91.7%) ஆகியன ஆகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் 93 ஆக இருந்ே பேசே் துபராக வழக்குகளின் எண்ணிக்லக, மணிப்பூர ்

(15 வழக்குகள்), அசாம் (12), கரந்ா கா (8), உேே்ரப் பிரபேசம் (7), ஹரியானா (6), வ ை்லி (5) 

மற்றும் காஷ்மீர ்(2) என்ற எண்ணிக்லகயிை் 2020 ஆம் ஆண்டிை் அது 73 ஆகக் குலறந்ேது. 

 

 

இந்தியாவில் குற்றங்கள் விகிதம் 

 

 பேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் இலே வவளியி ் து. 

 19 வபருநகரங்களிை், இந்தியே் ேண் லனச ் ச ் ே்தின் குற்றங்களின் கீழ் அதிகமான  

குற்ற அறிக்லகலயப் பதிவு வசய்ே நகரங்கள் சூரே் (96.7%), பகாயம்புே்தூர ்(96.6%) மற்றும் 

அகமோபாே் (96.3%) ஆகியனவாகும். 

 நா ்டிை் வபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களிை் அசாம் வோ ரச்ச்ியாக நான்காவது 

ஆண் ாக மிக அதிக குற்ற விகிேே்லேப் பதிவு வசய்துள்ளது. 
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 ஒவ்வவாரு 100,000 மக்கள்வோலகக்கும் எேே்லன குற்றங்கள் என்ற விகிேே்திை் இந்ே 

எண்ணிக்லக கணக்கி ப் படுகிறது. 

 ஒடிசா இரண் ாவது இ ே்லேப் பிடிே்ேது. 

 வ ை்லி மூன்றாவது இ ே்திை் உள்ளது. 

 பமற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா ஆகியலவ குற்றங்களிை் அதிக உயரல்வக் கண்டு உள்ளன. 

 இதிை் உே்ேரப் பிரபேசம் மிகப்வபரிய வீழ்சச்ிலயப் பதிவு வசய்துள்ளது. 

 வபருநகரப் பிரிவிை் வபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களிை் உே்ேரப் பிரபேசே்தின் 

ைக்பனா முேலி ேத்ிை் உள்ளது. 

 வபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களிை் குலறந்ே எண்ணிக்லகபயாடு பகாலவ 1வது 

இ ே்லேயும், வசன்லன 2வது இ ே்லேயும், பகரளாவின் வகாசச்ி 3வது இ ே்லேயும் 

பிடிே்துள்ளது. 

 பாலியை் வன்புணரவ்ிை் அதிக வழக்குகள் பதிவாகியுள்ள ராஜஸ்ோலனே ் வோ ரந்்து 

உே்ேரப் பிரபேசம், மேத்ியப் பிரபேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிைங்கள்  

உள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் வபண்களுக்கு எதிரான அலனே்துக் குற்றங்களிலும், அதிக 

எண்ணிக்லகயிைான வழக்குகள்  "கணவர ் அை்ைது உறவினரக்ளாை் வகாடுலமப் 

படுேே்ப்ப ் " பிரிவின் கீழ் பதிவு வசய்யப்ப ் ன. 

 உே்ேரப் பிரபேசம் (31) மற்றும் மே்தியப் பிரபேசம் (27) ஆகியலவ வன்புணரவ்ு - 

வகாலை/கூ ்டு வன்புணரவ்ு என்ற பிரிவிை் வழக்குகலளப் பதிவு வசய்துள்ளன. 

 வரே ்சலண காரணமான இறப்புகளிை் உே்ேரப் பிரபேசம் முேலி ே்திை் உள்ளது. 

 மே்தியப் பிரபேசம், ராஜஸ்ோன் மற்றும் பீகார ் ஆகிய மாநிைங்களிை் ப ்டியலினச ் 

சாதியினருக்கு எதிரான குற்றங்கள் மிக அதிகமாக பதிவாகியுள்ளன. 

 நகரங்களிை், கான்பூர ் மற்றும் வஜய்ப்பூர ் ஆகிய நகரங்கள் அதிக விகிேே்லேப் பதிவு 

வசய்துள்ளன. 

 பகரளா, ராஜஸ்ோன் மற்றும் வேலுங்கானா ஆகிய மாநிைங்களிை் ப ்டியலினப் 

பழங்குடியினருக்கு எதிரான குற்றங்கள் மிக அதிகமாகப் பதிவாகியுள்ளன. 

 

ஸ்புை்னிக் தலை் 
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 இந்திய மருந்துக் க ்டுப்பா ்டு இயக்குநரகமானது இந்திய மக்கள் மீது ஸ்பு ்னிக் லை ் 

என்ற பகாவி ் -19 ேடுப்பூசியின் 3வது க ்  பசாேலனகலள ந ேே் ஒப்புேை் அளிேே்து. 

 ஸ்பு ்னிக் லை ் என்பது ஸ்பு ்னிக் V என்பதின் ஒற்லறே் ேவலண COVID-19 ேடுப்பூசி 

பதிப்பாகும். 

 ஒற்லறே் ேவலண ஸ்பு ்னிக் லை ் ேடுப்பூசிலய ரஷ்யா அறிமுகப்படுேத்ியது. 

 

உலகளாவிய புத்த மாநாடு 

 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாேே்திை் பீகாரின் நாளந்ோவிை் முேை் உைகளாவிய புேே் 

மாநா ்ல  இந்தியா ந ே்ே உள்ளது. 

 இந்ேக் கை்வி மாநா ானது இந்தியாவின் கைாசச்ார உறவுகளுக்கான மன்றேே்ாை் 

ஏற்பாடு வசய்யப்படும். 

 இந்ே உைகைாவிய மாநா ்ல  முன்னி ்டு இந்தியாவிை் (வேலுங்கானா, சாரநாே், 

பகங் ாக் மற்றும் ேரம்சாைா) மற்றும் வவளிநாடுகளிை் (ஜப்பான், வேன் வகாரியா, 

ோய்ைாந்து மற்றும் கம்பபாடியா) நான்கு பிராந்திய மாநாடுகள் ஏற்பாடு வசய்யப் 

படுகின்றன. 

 

சூன்யா பிரெெ்ாரம் 

 

 நிதி ஆபயாக் ஆனது ஆரஎ்ம்ஐ மற்றும் ஆரஎ்ம்ஐ ஆகிய நிறுவணங்களு ன் இலணந்து 

இந்ேப் பிரசச்ாரே்லேே் வோ ங்கியது. 

 இந்ேப் பிரசச்ாரே்தின் முக்கிய பநாக்கம் நகரப்்புற சரக்குே் துலறயிை் இருந்து கரிம 

மாசுபா ்ல  அகற்றுவோகும். 

 நகரப்்புற விநிபயாகப் பிரிவிை் மின்சார வாகனங்கலள ஏற்றுக் வகாள்வலே துரிேப் 

படுேத்ும் பநாக்கிை் இது வோ ங்கப்ப ் து. 
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iRASTE 

 

 மே்திய சாலைப் பபாக்குவரேத்ு அலமசச்ர ் நிதின் க ்கரி அவரக்ள் “iRASTE” என்ற ஒரு 

தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்கி லவே்ோர.்  

 இது வசயற்லக நுண்ணறிவு ஆற்றை் அடிப்பல யிைான ஒரு தி ் மாகும்.  

 சாலை விபே்துகலளக் குலறப்பேலனயும், இவற்றிற்கு காரணமான காரணிகலளப் 

புரிந்து வகாள்வலேயும், அவற்லறே் ேணிப்பேற்கான தீரவ்ுகலளக் வகாண்டு 

வருவலேயும் இந்ேே் தி ் ம் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 “iRASTE” என்றாை் வோழிை்நு ்பம் மற்றும் வபாறியியை் மூைமான சாலைப் 

பாதுகாப்பிற்காக பவண்டி நுண்ணறிவு சாரந்்ே தீரவ்ுகள் என்று வபாருளாகும் (Intelligent 

solutions for Road Safety Through Technology and Begineering).  

 இது மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ்எனுமி ே்திை் பசாேலன முலறயிை் வோ ங்கப் ப ்டு 

உள்ளது.  

 இது மேத்ிய அரசு, இன்வ ை், INAI, IIIT – லஹேராபாே், CSIR – CRRI (மே்திய சாலை ஆராய்சச்ி 

நிறுவனம்), மபஹந்திரா  மற்றும் நாக்பூர ் மாநகரா ்சிக் கழகம் ஆகியவற்றினாை் 

இலணந்து வோ ங்கப் ப ்டுள்ளது.   

 

தஹப்வபாவைான்ை் சுறாக்கள் 

 இலவ ஜீராசிக் பாலறப்படிவ மாதிரிகளிலிருந்து முேன்முலறயாக கண்வ டுக்கப் 

ப ்டுள்ளன.  

 ஜீராசிக் காைமானது சுமார ்160 முேை் 168 மிை்லியன் ஆண்டுகள் பழலமயானோகும்.  

 இது ராஜஸ்ோனின் வஜய்சாை்மர ் பகுதியிை் இந்தியப் புவியியை் ஆய்வுக் குழுவினாை் 

கண்வ டுக்கப்ப ் து.  

 லஹப்பபாப ான் ்ஸ் (Hybodonts) என்பது டிலரயாசிக் மற்றும் முற்காை ஜீராசிக் 
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காைேத்ின் பபாது க ை்சார ்மற்றும் வண் ை் சூழை்களிை் மீன் இனங்களின் மீது ஆதிக்கம் 

வசலுேத்ி வந்ே ஓர ்அழிந்து பபான சுறா இனமாகும்.  

 இலவ 65 மிை்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிபர ் ாசியஸ் (Cretaceous) காைே்தின் 

முடிவிை் அழிந்து பபாயின.  

 இந்ேக் கண்டுபிடிப்பு மூைம், ஸ் ்பராபபா ஸ் மரபணு இந்தியே் துலணக் கண் ேத்ிை் 

முேை் முலறயாக கண்டுபிடிக்கப் படுகின்றது. 

 ஜப்பான் மற்றும் ோய்ைாந்து ஆகிய நாடுகலள அடுேத்ு ஆசியாவிை் இம்மாதிரியான 

கண்டுபிடிப்பு இது மூன்றாவது முலறபய ஆகும். 

 இந்தியப்  புவியியை் ஆய்வு லமயமானது இரயிை்பவ நிறுவனேத்ிற்கான நிைக்கரி 

இருப்புகலளக் கண் றிய 1851 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்ப ் து.  

 வகாை்கே்ோலவே் ேலைலமயி மாகக் வகாண்  இந்ே லமயம் மேத்ிய சுரங்கே் துலற 

அலமசச்கேத்ு ன் இலணக்கப்ப ்  ஒரு அலுவைகமாகும்.  

 

 

சூர்யா கிரண் 

 இந்திய இராணுவம் மற்றும் பநபாள இராணுவம் இல யிைான சூரய்ா கிரண் என்ற 

இராணுவப் பயிற்சியானது உேே்ரகாண் ் மாநிைே்தின் பிே்போரக்ர ் எனுமி ே்திை் 

வோ ங்கியது. 

 இது 15வது இந்திய-பநபாள கூ ்டு இராணுவப் பயிற்சியாகும்.  
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உலகின் மிகப்சபரிய விதரவுெ ்ொதல 

 வ ை்லி – மும்லப விலரவுச ் சாலையானது இந்தியாவினுள்ள உைகின் மிகப்வபரிய 

விலரவுச ்சாலையாக திகழும். 

 இது 1380 கி.மீ. நீளம் மற்றும் 8 வழிப் பாலே உல ய ஒரு சாலையாக இருக்கும். 

 இசச்ாலை குஜராே், இராஜஸ்ோன், மேத்ியப் பிரபேசம், மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா மற்றும் 

வ ை்லி ஆகிய மாநிைங்கள் வழிபய வசை்லும். 

 வனவிைங்கு வழிே்ே ங்கள் (5 வழிே்ே ங்கள்) வகாண்  முேை் விலரவுச ்சாலையாக இது 

திகழும். 

 

 

வீடு வதடி நீதி ேழங்கீடு 

 ச ் ம் மற்றும் நீதிே் துலற அலமசச்கமானது வீடு பேடி நீதி வழங்குவேற்காக “ஏக் பஹாை் 

இயக்கம்” என்ற ஒரு அலனே்திந்திய சிறப்புப் பிரசச்ாரேத்ிலனே் வோ ங்கி உள்ளது. 

 இது நீதிேத்ுலற மற்றும் பேசிய ச ் பசலவ ஆலணயம் ஆகியவற்றாை் வோ ங்கப் 

ப ் து. 

 இது வோலைதூரச ் ச ் ேத்ின் கீழ்  வபருமளவிைான பதிவிலன ஊக்குவிப்பேற்காக 

வோ ங்கப் ப ் ோகும்.  

  

குப்தர ்காலத்தியக் கல்சேை்டுகள் 

 உே்ேரப் பிரபேசேத்ின் எ ் ா மாவ ் ே்திை் உள்ள ஒரு கிராமே்திை் குப்ேர ் காைேத்ுப் 

பழலமயான பகாவிலின் எசச்ங்கலள இந்திய வோை்வபாருள் ஆய்வுே் துலற 

கண்டுபிடிேத்ுள்ளது. 

 குப்ேர ்காைே்திை் இருந்ே 2 க ் லமப்பு பகாயிை்கள் ம ்டுபம இதுவலர கண்டு பிடிக்கப் 

ப ் ோை் இந்ேக் கண்டுபிடிப்பு மிகவும் குறிப்பி ே் ேக்கோகிறது.  

 அந்ே இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளாவன ேசாவோர பகாவிை் (திபயாகர)் மற்றும் பிேரக்ான் 

பகாவிை் (கான்பூர ்பேஹே)் 

 குப்ேரக்ள் ோன் முேன்முேலிை் பழலமயான பாலறவவ ்டு வகாண்டுள்ள 

பகாவிை்களிலிருந்து பவறுப ்  வடிவிைான க ் லமப்புக் வகாண்  பகாயிை்கலளக் 

க ்டினாரக்ள். 
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நகர்ப்புறத் திை்ைமிைல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள் 

 நிதி ஆபயாக் இந்தியாவிை் நகரப்்புறே ் தி ் மி ை் திறலன அதிகரிப்பேற்கான 

ந வடிக்லககள் குறிேே் ஒரு அறிக்லகலய வவளியி ் து. 

 உைகளாவிய நகரப்்புற மக்கள்வோலகயிை் 11% இந்தியாவிை் உள்ளது. 

 2027 ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்தியா சீனாலவ விஞ்சி உைகின் அதிக மக்கள் வோலக 

வகாண்  நா ாக மாறும். 

 இந்ே அறிக்லகயானது 5 வரு க் காைேத்ிற்கு என்று ஒரு மே்திய துலறே் தி ் மான ‘500 

ஆபராக்கியமான நகரங்கள்’ என்ற தி ் ே்லேப் பரிந்துலரக்கிறது. 

 இந்ே முன்னுரிலமயின் கீழ் நகரங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்கள் மாநிைங்கள் மற்றும் 

உள்ளா ்சி அலமப்புகளாை் கூ ் ாகே் பேரந்்வேடுக்கப்படும். 

 

 

என்சிசி கமிை்டி 

 பேசிய மாணவர ்பல யின்  (என்சிசி) விரிவான ஆய்வுக்காக பவண்டி, பாதுகாப்புே் துலற  

அலமசச்கம் ஓர ்உயரம் ்  நிபுணர ்குழுலவ அலமே்துள்ளது. 

 அந்ேக் குழுவின் ேலைவராக லபஜயந்ே் பாண் ா இருப்பார.் 

 இதிை் கிரிக்வக ் வீரர ் எம்எஸ் போனி மற்றும் மஹிந்திரா குழுமே் ேலைவர ் ஆனந்ே ்

மஹிந்திரா ஆகிபயார ்உறுப்பினரக்ளாக இருப்பாரக்ள். 

 பேசிய மாணவர ்பல  என்பது ஒரு மிகப்வபரிய சீருல  அலமப்பாகும்.  

 இது பண்பு, ஒழுக்கம், மேசச்ாரப்ற்ற கண்பணா ் ம் மற்றும் இளம் குடி மக்களில பய 

ேன்னைமற்றச ் பசலவ பபான்ற இை ்சியங்கலள வளரப்்பலே பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 
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இரயில் சகௌெல் விகாஸ் வயாெனா 

 

 இது பிரோன் மந்திரி வகௌசை் விகாஸ் பயாஜனா என்ற தி ் ே்தின்  கீழ் மேத்ிய அரசாை் 

வோ ங்கப் ப ் து. 

 இே்தி ் ேத்ின் கீழ், இரயிை்பவ பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூைம் வோழிை் சாரந்்ே திறன்களிை் 

இலளஞரக்ளுக்கு நுலழவு நிலைப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 இேன் கீழ் மூன்று வரு  காைேத்ிை் 50,000 பபரக்ளுக்குே் திறன் பயிற்சி வழங்கப் படும். 

 

NIELIT 

 மின்னணு மற்றும் ேகவை் வோழிை்நு ்பே் துலற இலண அலமசச்ர ்ராஜீவ் சந்திர பசகர,் 

வ கிழக்கு மாநிைங்களிை் மூன்று பேசிய மின்னணு மற்றும் ேகவை் வோழிை்நு ்பக் 

கை்வி லமயங்கலள (NIELIT - National Institute of Electronics & Information Technology) திறந்து 

லவே்ோர.் 

 இலவ மணிப்பூரின் சுராசந்ே்பூர ் மாவ ் ம், அஸ்ஸாமின் பகாக்ரஜார ் மற்றும் பேஜ்பூர ்

மாவ ் ங்களிை் திறக்கப் ப ் ன. 

 

 

2.50 வகாடி வகாவிை்-19 தடுப்பூசிகள் ேழங்கீடு 

 பிரேமர ்பமாடி அவரக்ளின் 71வது பிறந்ேநாளான 2021 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்17 அன்று 

இந்தியாவிை் 2.50 பகாடிக்கும் பமைான ேடுப்பூசிகள் வழங்கப்ப ் ன. 

 26.9 ை ்சம் ேடுப்பூசிகலள வழங்கி கரந்ா க மாநிைம் முேலி ே்திை் உள்ளது. 
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 அேலனே் வோ ரந்்து பீகார,் மேத்ியப் பிரபேசம், உே்திரப் பிரபேசம் மற்றும் குஜராே ்

உள்ளி ்  மாநிைங்கள் உள்ளன. 

 

 

வகாரச்ைலியா கைற்பயண நிறுேனம் – IRCTC 

 இந்திய இரயிை்பவ சலமயை் மற்றும் சுற்றுைாக் கழகமானது (Indian Railway Catering and 

Tourism Corporation – IRCTS) பகாரவ் லியா க ற்பயண நிறுவனேத்ு ன் லகபகாரே்த்ு 

அேனு ன் ஒரு  ஒப்பந்ேே்லே பமற்வகாண்டுள்ளது.  

 பகாரவ் லியா க ற்பயண நிறுவனமானது M/s  Waterways Leisure Tourism Pvt. Ltd என்ற ஒரு 

நிறுவனேத்ினாை் இயக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் முேை் சுபேச (உள்நா ்டுப் பயணம்) வசாகுசுப் பயணே்லே 

ஊக்குவிப்பேற்கும் அேலனச ் சந்லேப்படுே்துவேற்கும் பவண்டி ஆரம்பிக்கப் ப ் ே் 

ஆகும். 

 இது IRCTC கழகே்தின் சுற்றுைாச ்பசலவகளின் கீழ் வழங்கப்படும் வபாது மக்களுக்கான 

வியக்கே் ேக்க மற்றுவமாரு ஆ ம்பரமான பயணச ்பசலவ ஆகும். 

 இந்ே ஆ ம்பர பயணச ் பசலவயானது  உள்நா ்டுப் பயணமாக பயணிகலள பகாவா, 

ல யூ, வகாசச்ின், ை ்சே்தீவு மற்றும் இைங்லக பபான்ற மிகவும் பிரபைமான இந்திய 

மற்றும் சரவ்பேச சுற்றுைாே் ேளங்களுக்கு அலழேத்ுச ்வசை்லும். 
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SPIN திை்ைம் 

 காதி மற்றும் கிராமே் வோழிை்துலற ஆலணயமானது (KVIC - Khadi and Village Industries 

Commission) இந்தியாவின் வசயை்திறலன வலுப்படுே்தும் தி ் ம் (Strengthening the potential 

of India – SPIN) ஒன்றிலனே் வோ ங்கியுள்ளது.  

 இது நலிவல ந்ே குயவரக்ளுக்கு அவரக்ளுக்கான உரிலமலய வழங்கும் விேமாக SFURTI 

எனும் தி ் ே்தின் கீழ் வாரணாசியிை் ஒரு ம ்பாண் ே் வோழிை் பகுதியிலன 

அலமே்துள்ளது. 

 SPIN தி ் மானது சிறப்பாக வடிவலமக்கப்ப ்  குயவரக்லளே ் ேன்னிலறவுப் வபறச ் 

வசய்யும் ஒரு மானியமிை்ைாே தி ் மாகும்.  

 இதிை் பதிவு வசய்யப்ப ்  குயவரக்ள் பிரோன் மந்திரி சிசு முேர்ா பயாஜனாவின் கீழ் 

வங்கிகளிலிருந்து பநரடியாக க ன் வபற இது உேவுகிறது. 

 SPIN தி ் ேத்ின் கீழ், RBL வங்கியின் மூைமாக குயவரக்ளுக்கு நிதி உேவிலயயும் 

லகவிலனக் கலைஞரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பலேயும் KVIC வழங்கி வருகிறது. 

 இே்தி ் ேத்ிற்கான வசைவு என்பது அரசுக் கருவூைே்திலிருந்துப் வபறப்ப ாது.  

 இந்ேக் க லனச ்சுைபே் ேவலணயின் மூைமாக குயவரக்பளே்  ேருப்பிச ்வசலுே்துவர.்  

 

Shining Sikh Youth of India புத்தகம் 

 மே்தியப் பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ர ்ராஜ்நாே ்சிங், “Shining Sikh Youth of India” என்ற 

புே்ேகேத்ிலன புதுவ ை்லியிை் வவளியி ் ார.்  

 சீக்கியரக்ளின் 9வது குருவான குரு பேக் பகதூர ்அவருல ய 400வது பிறந்ேநாளின் ஒரு 

பகுதியாக அவர ்இப்புேே்கே்திலன வவளியி ் ார.்  

 இந்ேப் புே்ேகேத்ிலனப் பா ்டியாைாவிலுள்ள பஞ்சாப் பை்கலைக் கழகே்தின் நிரவ்ாக 

அதிகாரியான  ாக் ர ்பிரப்லுன் சிங் எழுதியுள்ளார.் 

 இந்ேப் புேே்கமானது இந்தியாவின் 100 சீக்கிய இலளஞரக்ளின் உே்பவகமிக்க 

ஊக்கமளிக்கும் வவற்றிக் கலேகலள உள்ள க்கியோகும்.  
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பாம்புக்கடி பற்றிய விழிப்புணரவ்ிற்கான வதசிய உெச்ி மாநாடு 

 இது சமீபேத்ிை் காவணாலி வாயிைாக ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் து. 

 இது புதுவ ை்லியிலுள்ள ஒருங்கிலணந்ே சுகாோர மற்றும் நை்வாழ்வு கழகேத்ினாை் 

ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் து. 

 ஒவ்பவார ் ஆண்டும் வசப் ம்பர ் 17 அன்று அனுசரிக்கப்படும் பாம்புக்கடி பற்றிய 

விழிப்புணரவ்ிற்கான சரவ்பேச தினே்திலன முன்னி ்டு இந்ே மாநா ானது ந ே்ேப் 

ப ் து. 

இந்தியாவில் பாம்புக்கடியினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் 

 2000 முேை் 2019 ஆம் ஆண்டு வலரயிைான 20 ஆண்டு காைே்திை், ஒவ்பவார ்ஆண்டும் 

சராசரியாக 58,000 உயிரிழப்புகளு ன் நா ்டிை் 1.2 மிை்லியன் உயிரிழப்புகள் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 இதிை் 97% உயிரிழப்புகள் கிராமங்களிலும், பாதியளவிற்கும் பமற்ப ்  உயிரிழப்புகள் 

ேங்களது வசயை்படும் உற்பேத்ிே் திறன் காைங்களிை் உயிலர இழக்கும் ஆண்களாகவும் 

உள்ளனர.் 

 

ப்ளூ ஃப்ளாக் (நீலக்சகாடி) ொன்றிதழ் 

 

 இந்தியாவிை் பமலும் 2 க ற்கலரகளுக்கு ப்ளூ ஃப்ளாக் (Blue Flag) சான்றிேழானது வழங்கப் 

ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே இரண்டு க ற்கலரகள் இந்ேப் ப ்டியலிை் இலணந்ேேன் மூைம் இந்தியாவிை் இந்ேச ்

சான்றிேலழப் வபற்றக் க ற்கலரகளின் வமாேே் எண்ணிக்லக  10 ஆக உயரந்்ேது. 

 ப்ளூ ஃப்ளாக் சான்றிேழானது ஒரு சரவ்பேசச ்சுற்றுசச்ூழை் ேரநிலைக் குறியீடு ஆகும். 

 இந்ே ஆண்டிை் இந்ேச ் சான்றிேலழப் வபற்ற இரு க ற்கலரகள் ேமிழ்நா ்டிலுள்ள 

பகாவைம் மற்றும் புதுசப்சரியின் ஏவ ன் க ற்கலர ஆகியனவாகும். 
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 வ ன்மாரக்் நா ்டிலுள்ள சுற்றுசச்ூழை் கை்விக்கான அறக்க ் லள என்ற ஒரு 

அலமப்பினாை் இந்ேச ்சான்றிேழானது வழங்கப்படுகிறது. 

 மற்ற எ ்டுக் க ற்கலரகளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ப்ளூ ஃப்ளாக் சான்றிேழ் வழங்கப் 

ப ் து. 

 இந்ேச ் சான்றிேலழப் வபற்ற க ற்கலரகள் உைகிை் தூய்லமயான க ற்கலரகளாகக் 

கருேப் படுகின்றன. 

 

ஐ.ஏ.எஸ். & ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் அயல்நாை்டு உயரதிகாரிகளின் பரிசுகள் 

 ேற்பபாதுள்ள விதிகளின்படி, இந்ே அதிகாரிகளுக்கு திருமணங்கள், இறுதிச ்ச ங்குகள், 

ஆண்டு விழாக்கள் மற்றும் மேம் சாரந்்ே நிகழ்வுகள் பபான்ற சமயங்களிை் அவரக்ளது 

வநருங்கிய உறவினரக்ளி மிருந்போ  அை்ைது அவரக்ளு ன் உேத்ிபயாகப்பூரவ் 

வோ ரப்ிை் இை்ைாே ேனிப்ப ்  நண்பரக்ளி மிருந்போ பரிசுகலளப் வபற அனுமதிக்கப் 

ப ் து. 

 இருப்பினும் அேே்லகயப் பரிசின் மதிப்பு 25,000 ரூபாய்க்கும் பமைாக இருந்ோை் அது 

குறிேத்ு அவரக்ள் அரசி ம் அறிக்லக அளிக்க பவண்டும். 

திருத்தப்பட்ட விதி 

 1968 ஆம் ஆண்டு அகிை இந்தியப் பணி (ந ே்லே) விதிகளிை் ஒரு புதிய உ ்பிரிவு பசரக்்கப் 

ப ்டுள்ளது. 

 இேன்படி, 2012 ஆம் ஆண்டு வவளிநா ்டுப் பங்களிப்புகள் (பரிசுகலள ஏற்றுக் வகாள்ேை் 

(அ) ேக்க லவேத்ுக் வகாள்ேை்) விதிகளின் விதிமுலறகளுக்கு இணங்க அயை்நா ்டு 

உயரதிகாரிகளாை் வழங்கப்படும் பரிசுகலள ஓர ்உறுப்பினர ்வபற்றுக் வகாண்டு அேலன 

அவரக்பள லவே்துக் வகாள்ளைாம். 

 

நாகா அதமதிப் வபெச்ுோரத்்ததக்கான மத்திய அரசின் இதையீை்டுப் வபெெ்ாளர் 

சபாறுப்பிலிருந்து R.N. ரவி ராஜினாமா 
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 2014 ஆம் ஆண்டு முேை் நாகா அலமதிப் பபசச்ு வாரே்்லேக்கான மேத்ிய அரசின் 

இல யீ ்டுப் பபசச்ாளராகப் பணியாற்றி வந்ே R.N. ரவி அந்ேப் வபாறுப்பிலிருந்து விைகி 

உள்ளார.் 

 இவர ்இந்ேப் வபாறுப்பிை் இருந்ேபபாது நாகா அலமதி ஒப்பந்ேே்திை் லகவயழுே்தி ச ்

வசய்வேற்காக பை முக்கியக் கிளரச்ச்ி குழுக்களு ன் அவர ்வோ ரந்்து பபசச்ு வாரே்்லே 

ந ே்தினார.் 

 நாகா அலமதி வசயை்முலறலயக் லகயாண்  இவரது வழிமுலறகளுக்குே ்வோ ரந்்து 

அக்குழுக்கள் மறுப்பு வேரிவிேே்லேயடுேத்ு மே்திய அரசு அவலர ேமிழக ஆளுநராக 

நியமிேே்து. 

 

மாறுபக்க சகாழுப்பற்ற இந்தியா – 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் வோழிை்துலறயிை் இருந்து வசயற்லக முலறயிைான மாறு பக்க 

வகாழுப்பு அற்ற இந்தியாவாக மாறுவேற்கான சரியான பாலேயிை் இந்தியா வசயைாற்றி 

வருகிறது. 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ேரநிலைகள் ஆலணயே்தின் ஆய்விை் இது கூறப் 

ப ்டுள்ளது. 

 

மாறுபக்க வகாழுப்பு 

 இவ்வலக வகாழுப்பானது மிக பமாசமான வகாழுப்பாகக் கருேப்படுகிறது.  

 மற்ற உணவு சாரந்்ே வகாழுப்புகலளப் பபாைை்ைாமை், மாறுபக்க வகாழுப்பு (அ) 
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மாறுபக்க வகாழுப்பு அமிைங்கள் வக ்  வகாழுப்லப அதிகரிே்து நை்ை வகாழுப்பின் 

அளலவக் குலறக்கின்றன.  

 மாறுபக்க வகாழுப்புல ய உணவு முலற இருேய பநாய் மீோன பாதிப்பிலன அதிகரிக்கச ்

வசய்கிறது.  

 

வதசியப் பாதுகாப்பு அகாைமியில் சபண்கள் வெரக்்தகதய ஒத்தி தேக்க வகாரிய 

மத்திய அரசின் மனு தள்ளுபடி – உெெ்நீதிமன்றம்   

 பேசியப் பாதுகாப்பு அகா மியிை் வபண்கள் பசரக்்லகலய 2022 ஆம் ஆண்டு பம மாேம் 

வலர ஒேத்ி லவக்க பகாரி மே்திய அரசு முன்லவே்ே பகாரிக்லக மனுலவ 

உசச்நீதிமன்றம் ேள்ளுபடி வசய்துள்ளது.  

 பேசியப் பாதுகாப்பு அகா மி மற்றும் க ற்பல  அகா மிகளிை் வபண்கள் 

பங்பகற்பேற்கும் பேசியப் பாதுகாப்பு அகா மியிை் அவரக்ள் பயிற்சி வபறுவேற்கும் 

அனுமதி வழங்கிய ஆகஸ் ் 18 நாளது இல க்காை ஆலணலய மாற்றுவேற்கு உசச் 

நீதிமன்றம் மறுேத்ுள்ளது.  

மத்திய அரசின் கருத்து 

 அகா மியிை் வபண் வீரரக்ள் அனுமதிக்கப்படும் முன்பு அவரக்ளுக்வகன பை வசதிகலள 

உருவாக்க பவண்டியிருப்போை், 2021 ஆம் ஆண்டிை் பேசியப் பாதுகாப்பு அகா மியிை் 

வபண்கள் பசரக்்லக சாே்தியமிை்லை என உசச்நீதிமன்றே்தி ம் மே்திய அரசு 

கூறியிருந்ேது.   

 

தாேர இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு – 2020 

 இந்தியே் ோவரவியை் ஆய்வு அலமப்பானது ேனது புதிய வவளியீ ான 2020 ஆம் ஆண்டு 

ோவர இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு அறிக்லகயிை் 267 புதிய இனங்கலள நா ்டின் ோவர 

இனங்கள் ப ்டியலிை் பசரே்த்ுள்ளது.  

 இவற்றுள் 119 பூக்கும் ோவரங்கள், 3 வ ரிப ாஃலப ்டுகள், 5 பிலரபயாலப ்டுகள், 44 

லைகன்கள், 57 பூஞ்லசகள், 21 பாசிகள் மற்றும் 18 நுண்ணுயிர ்ோவரங்கள் ஆகியலவ 

அ ங்கும்.  

 இந்தியாவின் பை்பவறு பகுதிகளிை் இருந்து 14 புதிய, வபரிய மற்றும் நுண்ணிய பூஞ்லச 

இனங்கள் கண் றியப்ப ்டுள்ளன.  

 22% கண்டுபிடிப்புகளானது பமற்குே் வோ ரச்ச்ி மலைகளிலும் அேலனே் வோ ரந்்து 

பமற்கு இமாையேத்ிலும் (15%), கிழக்கு இமாையேத்ிலும் (14%) மற்றும் வ கிழக்கு 

மலைகளிலும் (12%) கண் றியப்ப ்டுள்ளன.  

  

செறிவூை்ைப்பை்ை அரிசியின் உை்கரு 

 மே்திய அரசானது முேன்முலறயாக A ரக மற்றும் வபாது வலக அரிசிகளுக்கான 

வசறிவூ ் ப்ப ்  அரிசியின் உ ்கருவிற்கான வபாதுவான அம்சங்கலள (ேர வலரவுகள்) 

வழங்கியுள்ளது.  

 இந்ேே் ேர வலரவுகளானது நுகரப்வார ்விவகாரம், உணவு மற்றும் வபாது விநிபயாகே் 

துலற அலமசச்கே்தினாை் வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

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


                   
 

121 
 

 வசறிவூ ் ப்ப ்  அரிசியானது 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் வபாது விநிபயாக முலற மற்றும் 

பள்ளிகளின் மதிய உணவுே் தி ் ம் உள்ளி ்  பை்பவறு அரசு தி ் ங்களின் கீழ் 

விநிபயாகிக்கப்படும். 

அரிசியிகன  ்வ றிவூட்டலுக்கான அெசியம்  

 நா ்டின் ஒவ்வவாரு 2வது மகளிரும் இரே்ே பசாலக வகாண் வராகவும் ஒவ்வவாரு 3வது 

குழந்லேயும் வளரச்ச்ி குன்றியவரக்ளாகவும் உள்ளோக உணவு அலமசச்கம் 

வேரிவிக்கிறது.  

 பமலும் உைகளாவியப் ப ்டினிக் குறியீ ்டிை் ‘கடுலமயான ப ்டினி நிலை’ என்ற பிரிவிை் 

இந்தியா உள்ளபோடு 107 நாடுகள் வகாண்  அப்ப ்டியலிை் இந்தியா 94வது இ ே்திை் 

உள்ளது. 

குறிப்பு 

 வபாதுவாக உ ்வகாள்ளப்படும் உணவுகளிை் அேன் ஊ ் சச்ே்து அளலவ அதிகரிக்க 

பவண்டி லவ ் மின்கள் மற்றும் ோதுப்வபாரு ்கலளச ் பசரக்்கும் முலறபய உணவு 

வசறிவூ ் ை் என வலரயறுக்கப் படுகிறது.  

 

நைமாடும் இதெப் பள்ளி வபருந்து 

 வ ை்லியின் துலண முேை்வர ்மனீஷ் சிபசாடியா வ ை்லி அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 

உேவும் பநாக்கிைான ந மாடும் ஒரு இலசப் பள்ளி மற்றும் ஒலிப் பதிவீ ்டுக் 

கூ ே்திலனே்  திறந்து லவே்ோர.் 

 இது குழந்லேகளின் இலச ஆரவ்ே்லேே் வோ ர உேவுகிறது. 

 இது இந்தியாவின் முேைாவது ந மாடும் இலசப்பள்ளிப் பபருந்து என வ ை்லி அரசு 

கூறுகிறது. 

 

 

ெமுத்திர ெக்தி 

 சமுேத்ிர சக்தி என்பது 2018 ஆம் ஆண்டிை் வோ ங்கப்ப ்  இந்தியக் க ற்பல க்கும் 

இந்போபனசிய க ற்பல க்கும் இல யிைான ஒரு இருேரப்புப் பயிற்சியாகும். 

 இது சுந்ோ நீரிலணப் பகுதியிை் ந ேே்ப் ப ் து.  

 இருேரப்பு உறவிலன வலுப்படுேத்ுேை், இரு நா ்டுக் க ற்பல களுக்கு இல யிைான 

க ை்சார ் ந வடிக்லககளிை் பரஸ்பர புரிேை் மற்றும் இயங்குதிறலன பமம்படுேத்ுேை் 

ஆகியவற்லற பநாக்கமாகக்  வகாண்டு இந்ேப் பயிற்சியானது பமற் வகாள்ளப் படுகிறது.  
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ெரே்வதெ அணுெக்தி முகதமயின் சேளியுறவுத் தணிக்தகயாளர ்

 

 இந்திய நா ்டின் ேலைலமக் கணக்குே் ேணிக்லகயாளரான G.C. முரம்ு, சரவ்பேச 

அணுசக்தி முகலமயின் வவளியுறவுே ் ேணிக்லகயாளராக பேரந்்வேடுக்கப் ப ்டு 

உள்ளார.் 

 சரவ்பேச அணுசக்தி முகலமயானது அணுசக்தியின் அலமதி வாய்ந்ே பயன்பா ்டிலன 

ஊக்குவிப்பேற்கான ஒரு மதிப்பு வாய்ந்ே நிறுவனமாகும். 

 இவர ் 2022 ஆம் ஆண்டு முேை் 2027 ஆம் ஆண்டு வலர 6 ஆண்டுகள் அப்பேவியிை் 

இருப்பார.் 

 

வதசிய ஒற்தறெ ்ொளர அதமப்பு 

 மே்திய வரே்ே்க மற்றும் வோழிை்துலற அலமசச்ர ்பியூஷ் பகாயை்  பேசிய ஒற்லறச ்சாளர 

அலமப்பிலன (National Bingle Window System – NSWS) வோ ங்கி லவே்ோர.் 

 இது முேலீ ் ாளரக்ள் மற்றும் வணிகங்களுக்காகே் வோ ங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 NSWS என்பது அரசின் ஒப்புேை்கலளயும் அனுமதிகலளயும் வபறுவேற்கு என்று 

முேலீ ் ாளரக்ள் அை்ைது வோழிை் முலனபவாருக்கான ஒபர தீரவ்ாக வசயை்படும் ஓர ் 

ஒற்லறச ்சாளரே் ேளமாகும். 

 இந்ேே் ேளமானது இன்வவஸ் ் இந்தியா அலமப்பு ன் இலணந்து வோழிை்துலற மற்றும் 

உள்நா ்டு வரே்்ேக ஊக்குவிப்பு துலறயினாை் உருவாக்கப்ப ் து. 
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அரெ்ுன் பீரங்கி சகாள்முதல் 

 இந்திய இராணுவே்திற்காக பவண்டி 118 அரஜ்ுன் முக்கியப் பபார ் பீரங்கிகலள 

வாங்குவேற்கான ஆலணலயப் பாதுகாப்பு அலமசச்கம் வழங்கியுள்ளது.  

 118 அரஜ்ுன் MK – 1A பீரங்கிகலள வாங்குவேற்காக வசன்லனயிலுள்ள கனரக வாகன 

வோழிற்சாலையு ன் பாதுகாப்பு அலமசச்கம் ஓர ் ஒப்பந்ேேத்ிலன பமற்வகாண்டு 

உள்ளது. 

 அரஜ்ுன் பீரங்கியானது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அலமப்பினாை் 

வடிவலமக்கப்ப ்டு உருவாக்கப்ப ் ோகும். 
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கல்வி அதமெெ்கத்தின் குழுத் ததலேர ்– K. கஸ்தூரிங்கன் 

 

 பள்ளிப்பருவ, சிறுவயது, ஆசிரியர ் மற்றும் பதின்ம வயதினருக்கான கை்விக்காக ஒரு 

புதிய பா ே்தி ் ே்லே வகுப்பேற்காக பவண்டி 12 உறுப்பினரக்ள் வகாண்  குழு 

ஒன்றிலன மே்தியக் கை்வி அலமசச்கம் நியமிேத்ுள்ளது. 

 பேசியக் கை்விக் வகாள்லக 2020 வலரவுக் குழுவின் ேலைவர ் K. கஸ்தூரி ரங்கன் 

ேலைலமயிை் நான்கு பேசியப் பா ேத்ி ் க் க ் லமப்புகலள உருவாக்கும் 

வபாறுப்பபாடு இக்குழுவானது நியமிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 

விேொயிகளுக்கான 12 இலக்க தனித்துே அதையாள அை்தை 

 மே்திய அரசானது விவசாயிகளுக்காக பவண்டி 12 இைக்க ேனிேத்ுவ அல யாள 

அ ்ல கலள உருவாக்கே் வோ ங்கியுள்ளது. 

 ஓர ் ஒருங்கிலணந்ே விவசாயிகள் பசலவ இல முகேத்ிலன உருவாக்குவேற்கான 

அரசின் டிஜி ் ை் பவளாண் தி ் ேத்ின் ஓர ்அங்கமாக இது பமற்வகாள்ளப்படுகிறது.  

 பை்பவறு பவளாண் தி ் ங்கள் மற்றும் க ன் வசதிகள் பபான்ற அலனே்து பவளாண் 

வோ ரப்ான பசலவகலளயும் வபறுவதிை் இந்ேே் ேனிே்துவ அல யாள அ ்ல  உேவும். 

 மே்திய மற்றும் மாநிை அரசுகள் சிறப்பாகே ் தி ் மி  இந்ே அல யாள அ ்ல  

வசதியானது உேவும். 

 

உலகின் மிக உயரமான மின்ொர ோகன மின்வனற்ற நிதலயம் 

 உைகின் மிக உயரமான மின்சார வாகன மின்பனற்ற நிலையமானது காசா 

என்னுமி ே்திை் திறக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 காசா என்னுமி மானது இமாசச்ைப் பிரபேசேத்ின் ைஹீை் மற்றும் ஸ்பிதி மாவ ் ே்திை் 

அலமந்துள்ளது. 

 க ை்ம ் ே்திலிருந்து 3650 மீ ் ர ் உயரேத்ிை் அலமந்துள்ள காசா நகரம் ஸ்பிதி 

பள்ளேே்ாக்குப் பகுதியிை் உள்ள ஒரு மிகப்வபரிய நகரம் மற்றும் வணிக லமயமாகும்.  
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வகாவிை்-19 சதாற்றினால் நிகழும் ஒே்சோரு உயிரிழப்பிற்கும் ரூ.50,000 உதவித் 

சதாதக 

 

 பேசியப் பபரி ர ் பமைாண்லம ஆலணயமானது மாநிைப் பபரி ர ் நிவாரண 

நிதியிலிருந்து பகாவி ்-19 இறப்புகளுக்கான கருலணயுேவி குறிே்ே வழிகா ்டுேை்கலள 

வவளியி ் து. 

 பகாவி ்-19 வோற்றினாை் உயிரிழந்ேவரக்ளின் குடும்பேத்ினருக்கு ரூ.50,000 

வோலகயிலன வழங்க  பவண்டும் என இதிை் பரிந்துலரக்கப் ப ்டுள்ளது.  

 

“தடுப்பூசி தமத்ரி” திை்ைம் 

 2021 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காைாண்டிை் அதிகப்படியான பகாவி ்-19 ேடுப்பூசிகலள 

“தடுப்பூசி மைத்ரி” திெ்ெதத்ின் கீழ் ஏற்றுைதி டசய்ய டதாெங்குவதாக இந்தியா 

டதரிவித்து ் து. 

 COVAX உைகளாவிய வோகுப்பிை் இந்தியாவின் பங்களிப்பிலன உறுதி வசய்வேற்காக இது 

அறிவிக்கப் ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டின் ஏப்ரை் மாேே்திை் வபருந்வோற்றின் 2வது அலை நா ்டிை் பரவியேன் 

காரணமாக பகாவி ்-19 ேடுப்பு மருந்துகளின் ஏற்றுமதியிலன இந்தியா நிறுேத்ியது. 

 COVAX என்பது ளகாவிெ்-19 தடுப்பூசிகம  அமனவருை் சைைான முமறயில் அணுகச ்

டசய்வதற்கான ஒரு உலக ாவிய முயற்சியாகுை். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் உெச்ி மாநாை்டில் இந்தியாவின் தூய ஆற்றலுக்கான 

உறுதிப்பாடுகள் 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள்  இந்தியாவிை் க ் லமக்கப்ப ்  புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற்றை் 

வளே்லே 450 GW வமர அதிகரிப்பதற்கு இந்தியா உறுதி பூண்டு ் து. 

 ளதசிய மஹெ்ரென் ஆற்றல் திெ்ெத்திமன உருவாக்கி அைல்படுத்தவுை் இந்தியா உறுதி 

பூண்டு ் து.  

 இது 2030 ஆை் ஆண்டுக்கு ் இந்தியாவின் வருொந்திரப் பசுமை மஹெ்ரென் உற்பத்திமய 

1 டைெ்ரிக் ென்னாக அதிகரிப்பதற்கானதாகுை். 
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 2025 ஆை் ஆண்டுக்கு ் சூரிய ஒ ி மின்னழுத்தக் கலன் உற்பத்தித் திறனில் 10 GW 

அ விமன ளைலுை் ளசரப்்பதற்கு உதவுகின்ற வலகயிைான உற்பத்தியுென் இமணக்கப் 

பெ்ெ ஊக்கத் திெ்ெத்திமனயுை் டதாெங்குவதாக அரசு அறிவிதத்து. 

 2024 ஆை் ஆண்டுக்கு ் 15 MMT அ விலான அழுத்தப்பெ்ெ உயிரி வாயு உற்பதத்ிே் திறமன 

நிறுவ உ ் தாகவுை் இந்தியா அறிவிதத்து. 

 2025-26 ஆை் ஆண்டுக்கு ் டபெ்ளராலுென் 20% எத்தனால் கலப்பிமன எெ்டுவதாகவுை் 

இந்தியா அறிவித்தது. 

 

 

எண்சணய் வித்துக்களுக்கான குதறந்தபை்ெ ஆதார விதல 

 எண்வணய் விேத்ுக்கள் மற்றும் பருப்பு வலககள் பபான்றவற்றின் உற்பேத்ிலய 

அதிகரிப்பேற்காக ராபி பருவப் பயிரக்ளுக்கு மிக அதிக குலறந்ேப ்ச ஆோர 

விலையிலன மே்திய அரசு அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இந்போபனசியா, மபைசியா, அரவ்ஜன்டினா முேலிய முக்கிய சலமயை் எண்வணய் 

உற்பே்தி நாடுகளிை் ஏற்ப ்  வோழிைாளரப்் பற்றாக்குலற மற்றும் பயிரச் ் பசேம் 

பபான்றவற்றின் காரணமாக சலமயை் எண்வணய்களின் விலை 50% உயரந்்துள்ளது.  

 எனபவ எண்வணய் விே்துக்கள் மீோன குலறந்ேப ்ச ஆோர விலைலய அதிகரிக்கச ்

வசய்வேன் மூைம், 

o உள்நா ்டு உற்பே்திலய அதிகரிேத்ு வவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் 

எண்வணய்கலள இந்தியா சாரந்்திருக்கும் நிலைலயக் குலறக்கவும், 

o உைகளாவிய காரணிகளாை் ஏற்படும் விலை உயரவ்ிலிருந்து இந்திய நா ்டின் 

நுகரப்வாலரப் பாதுகாக்கவும் அரசு முடிவு வசய்துள்ளது.  
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வதசியக் கூை்டுறவு மாநாடு 

 மே்திய உள்துலற அலமசச்ர ் அமிேஷ்ா அவரக்ள் முேைாவது பேசியக் கூ ்டுறவு 

மாநா ்டிலன (பசகரிோ சம்பமளன்) வோ ங்கி லவேத்ு உலரயாற்றினார.் 

 இந்ே மாநாடு புதுவ ை்லியிலுள்ள இந்திராகாந்தி உள்விலளயா ்டு அரங்கிை் வோ ங்கப் 

ப ் து. 

 இது உைக அளவிை் இந்தியக் கூ ்டுறவு அலமப்புகலள ஊக்குவிக்கவும் வலுப்படுே்ேச ்

வசய்யவும் ஒரு ேளே்திலன வழங்குவேற்குமான இந்தியாவின் முேை் கூ ்டுறவு 

மாநா ாகும். 

 இது IFFCO, இந்திய ளதசியக் கூெ்டுறவு குழுைை், அமுல், சஹகர ் பாரத்ி, NAFED, KRIBHCO 

ைற்றுை் அமனதத்ுக் கூெ்டுறவு அமைப்புக ் ஆகியலவ ஒன்றிலணந்து ந ேே்ப்ப ்  

மாநா ாகும்.  

 

 

அரசின் உதவித் சதாதக சபறும் உரிதம – ஒரு அடிப்பதை உரிதம அல்ல 

 ஒரு நிறுவனே்தின் (வபரும்பான்லம (அ) சிறுபான்லம நிறுவனம் எதுவாயினும்) மூைம் 

அரசு உேவிே் வோலக வபறும் உரிலமயானது ஒரு அடிப்பல  உரிலம அை்ை என்றும், அது 

ஒரு வகாள்லக சாரந்்ே விசயம் என்றும் உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 வழங்கப்படும் உேவிே் வோலகயானது அேலனப் வபறும் நிறுவனங்கள் இணங்க 

பவண்டிய நிபந்ேலனகலளக் வகாண் து எனவும் உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

 அந்ே நிபந்ேலனகலள ஒரு நிறுவனம் ஏற்க விரும்பவிை்லை எனிை், அது உேவிே் 

வோலகலய நிராகரிக்கைாபம ேவிர அந்ே உேவிே் வோலகயிலன அேன் வசாந்ே 

நிபந்ேலனகளுக்கு இணங்க பவண்டும் என்று கூற இயைாது. 

 உேவிே் வோலகலயே் திரும்பப் வபறுவேற்காக அரசு ஒரு வகாள்லகலயே் ேயாரிேே்ாை், 

ஒரு நிறுவனம் அலேே் ேனது உரிலம எனக் பகாரி வாதி  முடியாது. 

 ச ் ப்பிரிவு 30(2) என்பதின் கீழ், கை்வி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் உேவிே் வோலக 

வழங்கீ ்டிை், மேம் (அ) வமாழிசாரந்்ே சிறுபான்லமயினர ் நிரவ்ாகேத்ின் கீழுள்ள 

எந்ேவவாரு கை்வி நிறுவனே்திற்கும் அரசு பாகுபாடு கா ் க் கூ ாது. 
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புற்றுவநாய் பதிவுகள் மீதான இந்திய மருத்துே ஆராய்ெச்ிக் கழக அறிக்தக 

 

 இந்திய மருே்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது சமீபே்திை் ‘இந்தியாவிை் புற்றுபநாய் 

பதிவுகளின் மருேத்ுவ சுயவிவரம்: மருே்துவமலன அடிப்பல யிைான புற்றுபநாய்  

பதிவுகளின் அறிக்லக 2021’ என்ற ஒரு அறிக்லகலய வவளியி ் து. 

 இந்தியாவிை் புற்றுபநாய் பதிவுகள் குறிே்ேே் ேகவை்கலள இந்ே அறிக்லக வழங்குகிறது.  

 இது வபங்களூருவிலுள்ள ICMR – ளதசிய ளநாய்த் தகவல் ைற்றுை் ஆராய்சச்ி  மையதத்ினால் 

தயாரிக்கப் பெ்ெது.  

 இந்த அறிக்மகயின்படி, 2012 முதல் 2019 ஆை் ஆண்டுகளுக்கு இமெயில் இந்தியாவில் 

டைாத்தை் 6.10 லெ்சை் புற்றுளநாய்க ் பதிவாகியு ் ன. 

 இதில், ஆண்க ில் 52.4 சதவீதமுை், டபண்க ில் 47.6 சதவீதமுை் பதிவாகியு ் து.  

 

குலாப் புயல் 
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 குைாப் புயைானது வ பமற்கு மற்றும் அேற்கு அருகலமந்ே பமற்கு மேத்ிய வங்காள 

விரிகு ாவிை் கலர க ந்ேலேே் வோ ரந்்து ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப் பிரபேசம் ஆகிய 

மாநிைங்களுக்கு இந்திய வானிலைே் துலற சிவப்பு எசச்ரிக்லக ஒன்லற விடுே்து உள்ளது.   

 குைாப் புயை் என்ற வபயர ்பாகிஸ்ோன் நா ்டினாை் வழங்கப் ப ் ோகும்.  

 “குலாப்” என்ற டசால்லின் டபாரு ் ஆங்கிலதத்ில் (ளராஸ்) ளராொமவக் குறிக்கிறது.  

 

4ேது இந்திய அசமரிக்க சுகாதாரப் வபெச்ு ோரத்்தத 

 மே்திய சுகாோர மற்றும் குடும்பநைே் துலற  இலண அலமசச்ர ் ாக் ர ்பாரதி பிரவீன் 

பவார ் 4வது இந்திய அவமரிக்க சுகாோரப் பபசச்ுவாரே்்லேயிை் பங்பகற்கும் இந்தியப் 

பிரதிநிதிகளுக்குே் ேலைலம ஏற்றார.்  

 இந்ேப் பபசச்ுவாரே்்லேயானது புதுவ ை்லியிை் நல வபற்றது.  

 அவமரிக்கப் பிரதிநிதிகளுக்கு திருமதி ைாய்ஸ் பபஸ் ேலைலம ோங்கினார.் 

 இரு நாடுகளுக்கில பய சுகாோரே் துலறயிை் வோ ரந்்து பை ஒே்துலழப்புகலள 

பமற்வகாள்வது குறிே்து கைந்ோபைாசிப்பேற்கான ஒரு ேளமாக இந்ே இரண்டு நாள் 

அளவிைான உலரயா ை் திகழ்கிறது.  

 

ஆகாஷ் பிதரம் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பா ்டு அலமப்பானது ஆகாஷ் ஏவுகலண என்பதின் 

“ஆகாஷ் பிமரை்” என்ற புதிய  வடிவேத்ிலனப் பரிபசாதிேத்ுள்ளது.  

 இந்ேச ் பசாேலனயானது ஒடிசாவின் சந்திப்பூரிலுள்ள ஒருங்கிலணந்ே பரிபசாேலன 

ேளே்திை் பமற்வகாள்ளப் ப ் து.  

 ஆகாஷ் ஏவுகலணயானது நடுேே்ர வரம்புல ய, நிைே்திலிருந்து வானிை் உள்ள இைக்லக 

பநாக்கிப் பாயும் அலமப்பாகும். 

 ஆகாஷ், பிலரம் ஏவுகலணயானது ஏற்கனபவ உள்ள ஆகாஷ் ஏவுகலணயின் இந்ே வடிவ 

அலமப்லபக் வகாண் ோகும். 

 இதிை் பமம்ப ் ச ் வசயை்பா ்டு பரடிபயா அலைவரிலச உைாவி என்ற ஒரு கருவி 

வபாருேே்ப் ப ்டுள்ளது.  
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சுேெ ்ெரவ்ேக்ென் 

 வீ ்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அலமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி 7வது சுவச ்

சரப்வக்சன் கணக்வகடுப்பிலன புதுவ ை்லியிை் வோ ங்கி லவேே்ார.் 

 சுவச ் சரப்வக்சன் என்பது நகரப்்புறே் தூய்லம குறிே்ே உைகின் மிகப்வபரிய ஒரு 

கணக்வகடுப்பாகும். 

 இது சுவச ்சரப்வக்சன் – நகரப்்புற அலமப்பினாை் பமற்வகாள்ளப் படுகிறது. 

 இந்ே தி ் மானது “ைக்கள  முதலில்” என்பதமன தனது உந்துதல் தத்துவைாக டகாண்டு 

தயாரிக்கப் பெ்டு ் து.  

 சுவச ்சரள்வக்சன் 2022 திெ்ெைானது முன்க த் துப்புரவுப் பணியா ரக் ின் நலன் ைற்றுை் 

நல்வாழ்விற்காக பல்ளவறு நகரங்க ் ளைற்டகா ்ளுை் முன்டனடுப்புகம  

ஒருங்கிமணக்குை் ளநாக்கதள்தாடு டதாெங்கப் பெ்ெது.  

 

 

ெரே்வதெெ ்செய்திகள் 

இருபாலர ்இதணக் கல்வி முதறக்கு எதிரப்்பு – தாலிபன்கள் 

 ோலிபன் அலமப்பானது ேங்களின் முேை் பே்வா மூைம் ஆப்கானிஸ்ோனிை் இரு பாைர ்

இலணக் கை்வி முலறக்கு (co-education) ேல  விதிேத்ுள்ளது. 

 வபண்களுக்குக் கை்வி கற்பிப்பேற்கு ஆண்களுக்கு அனுமதி இை்லை.  

 சமூகே்திலுள்ள அலனே்துே் தீய ந வடிக்லககளுக்கும் இலணக் கை்வி முலறபய 

அடிப்பல க் காரணம் என அவரக்ள் கூறுகின்றனர.்  

 

சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மீதான G20 அதமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

 வபண்களுக்கு அதிகாரமளிேே்ை் மீோன G20 அலமசச்ரக்ளின் முேை் மாநா ானது 

இே்ோலியிலுள்ள சாண் ா மாரவ்கரி ் ா லிகுபர எனுமி ே்திை் ந ேே்ப் ப ் து.  

 G20 உறுப்பினரக்ள் பநரடியாகவும் காவணாலி வாயிைாகவும் என இருவலகயிைான 

கைப்பு முலறயிை் பங்பகற்றனர.்  

 இந்தியாவின் சாரப்ாக மே்திய மகளிர ்மற்றும் குழந்லே பமம்பா ்டுே் துலற  அலமசச்ர ்

ஸ்மிருதி இராணி இசச்ந்திப்பிை் பங்பகற்றார.்  

 

இைா புயல் 

 இ ா புயை் சமீபே்திை் லூசியானாவிை் கலரயிலனக் க ந்ேது.  

 இது 2005 ஆம் ஆண்டிை் அவமரிக்காவின் லூசியானா மற்றும் மிசிசிபி ஆகிய இ ங்கலளச ்

சூலறயாடிய காேர்னீா புயை் ோக்கிய அபே தினே்ேன்று  ோக்கிய 4 ஆம் பிரிவு புயை் 

ஆகும். 

 இ ா புயைானது அவமரிக்க வரைாற்றிபைபய அதிக இழப்புகலள ஏற்படுேத்ிய காேர்னீா 

புயலை வி  வலுவாக இருக்கும். 
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குறிப்பு 

 புயை்கள், சஃபீர-்சிம்ப்சன் புயை்காற்று அளவீ ்டிை் (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) 

வலகப்படுேே்ப்படுகின்றன. 

 காற்றினுல ய பவகே்தின் அடிப்பல யிை் 1 முேை் 5 என்ற அளவிை் இலவ மதிப்பி ப் 

படுகின்றன. 

 3 அை்ைது அேற்கு பமைான அளலவ எ ்டும் புயை்கள் “தீவிரப் புயை்கள்” என அலழக்கப் 

படுகின்றன. 

 

 

ஆப்கானிஸ்தான் மீதான தீரம்ானம் (1267) ஏற்பு – UNSC   

 இந்தியாவின் ேலைலமயின் கீழான ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சலபயானது 

ஆப்கானிஸ்ோனின் நிைவும் சூழ்நிலை மீோன தீரம்ானேத்ிலன ஏற்றுக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

 ஆப்கானிஸ்ோலன, எந்ேவவாரு நா ்டிலன அசச்ுறுே்ேபவா (அ) ோக்கபவா அை்ைது 

தீவிரவாதிகளுக்கு அல க்கைம் வகாடுப்பேற்கபவா பவண்டி பயன்படுே்ேக் கூ ாது என 

இே்தீரம்ானே்திை் பகாரப்ப ்டுள்ளது. 

 இே்தீரம்ானமானது அவமரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளாை்  

முன்லவக்கப் ப ் து. 

 இே்தீரம்ானமானது அசச்லபயின் 13 உறுப்பினர ் நாடுகளின் ஆேரவு வாக்குகபளாடு 

ஏற்றுக் வகாள்ளப்ப ் து.  

 ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய நிரந்ேர உறுப்பினர ்நாடுகள் இந்ே வாக்களிப்லபே ்ேவிரே்்து 

வி ் ன.   
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FDA அனுமதி சபற்ற முதல் வகாவிை்-19 தடுப்பு மருந்து 

 அவமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து  நிரவ்ாக அலமப்பானது முேை் பகாவி ்-19 ேடுப்பு 

மருந்திற்கு ஒப்புேை் வழங்கியுள்ளது.  

 இந்ேே் ேடுப்பு மருந்ோனது ஃலபசர ் – பபயான்வ க் பகாவி ் – 19 ேடுப்பு மருந்து என 

அலழக்கப் படுகிறது. 

 இம்மருந்ோனது 16 வயது மற்றும் அேற்கு அதிக வயது வகாண் வரக்ளி ம் பகாவி ்-19 

வோற்று ஏற்படுவலேே் ேடுப்பேற்காக பகாமிரப்ந ்டி என்ற ஒரு வபயரிை் விற்பலன 

வசய்யப் படும். 

 

 

BIMSTEC நாடுகளின் வேளாண் நிபுணரக்ளின் 8ேது ெந்திப்பு 

 பை்துலறே் வோழிை்நு ்ப மற்றும் வபாருளாோர ஒே்துலழப்பிற்கான வங்காள விரிகு ா 

முன்வனடுப்பு அலமப்பின் (BIMSTEC) உறுப்பினர ் நாடுகலளச ் பசரந்்ே பவளாண் 

நிபுணரக்ளின் 8வது சந்திப்பிலன இந்தியா ஏற்பாடு வசய்ேது. 

  ாக் ர ்திரிபைாசச்ன் பமாஹபேர்ா இந்ே சந்திப்பிற்குே் ேலைலம ோங்கினார.்  

 இவர ்பவளாண் ஆராய்சச்ி மற்றும் கை்விே் துலறயின் வசயைாளரும் இந்திய பவளாண் 

ஆராய்சச்ி கழகே்தின் ேலைலம இயக்குநரும் ஆவார.்  

 இசச்ந்திப்பின்பபாது 2021 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் உணவுமுலற உசச்ிமாநாடு 

பற்றியும் உைகளவிை் பவளாண் மற்றும் உணவு முலறயிை் ஏற்ப ்டு வரும் பரிமாற்ற 

அம்சங்கள் குறிேத்ும் இவர ்எடுேத்ுலரேத்ு முன்னிலைப் படுே்தினார.் 
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 BIMSTEC அலமப்பிை் ஏழு உறுப்பினர ்நாடுகள் உள்ளன. அலவ, 

o வேற்காசியாலவச ் பசரந்்ே 5 நாடுகள் (வங்காளபேசம், பூ ான், இந்தியா, பநபாளம், 

இைங்லக) மற்றும் 

o மியான்மர ்மற்றும் ோய்ைாந்து ஆகிய இரு வேன்கிழக்காசிய நாடுகள். 

 BIMSTEC அலமப்பானது 1997 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்ப ் து. 

 இந்ே அலமப்பிை் இேற்கு முன்பு 6 துலறகள் உள்ள க்கப் ப ்டிருந்ேது. 

 இலவ பின்பு 14 ஆக விரிவுப்படுே்ேப்ப ் ன (வோழிை் நு ்பம், வரே்்ேகம், ஆற்றை், 

பவளாண்லம  பபான்றலவ). 

 

Mu மாற்றுரு 

 வகாபரானா லவரசின் Mu என்ற மாற்றுரு வலக வோற்றானது முேன்முேைாக 

வகாைம்பியாவிை் கண் றியப்ப ்டுள்ளது. 

 உைக சுகாோர அலமப்பானது இந்ே மாற்றுருவிலனே ் ேற்பபாது கண்காணிேத்ு 

வருகிறது. 

 Mu மாற்றுருவானது B.1.621 என்ற அறிவியை் வபயபராடு “கவனம் வசலுே்ே பவண்டிய 

மாற்றுருவாக” வலகப்படுே்ேப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே மாற்றுருவானது ேடுப்பூசிகளுக்கு எதிரான ஆற்றலை உல ய பிறழ்வுகளின் 

வோகுப்பிலனக் வகாண்டுள்ளோக உைக சுகாோர அலமப்பு கூறகிறது. 
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புதிய ேளரெ்ச்ி ேங்கி – புதிய உறுப்பினரக்ள் 

 

 BRICS குழும நாடுகளின் புதிய வளரச்ச்ி வங்கியானது ஐக்கிய அரபு அமீரகம், உருகுபவ 

மற்றும் வங்காளபேசம் ஆகிய நாடுகலள ேனது புதிய உறுப்பினரக்ளாக 

இலணேத்ுள்ளது.  

 புதிய வளரச்ச்ி வங்கியானது 2015 ஆம் ஆண்டிை் வோ ங்கப்ப ் து. 

 இது BRICS அலமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகளாை் (பிபரசிை், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் 

வேன் ஆப்பிரிக்கா) வோ ங்கப்ப ் து.  

 இந்ே வங்கியானது இேற்கு முன்பாக “BRICS வளரச்ச்ி வங்கி” என அலழக்கப்ப ் து.  

 இேன் ேலைலமயகம் சாங்காய் நகரிை் அலமந்துள்ளது. 

 இந்ே வங்கியின் முேைாவது பிராந்திய அலுவைகமானது வேன் ஆப்பிரிக்காவின் 

பஜாகன்னஸ்வபரக்் என்னுமி ே்திை் நிறுவப்ப ் து.  

 இேனுல ய 2வது பிராந்திய அலுவைகமானது 2019 ஆம் ஆண்டிை் பிபரசிை் நா ்டிலும் 

அலேே் வோ ரந்்து ரஷ்யாவிலும் நிறுவப் ப ் து. 

 உறுப்பினர ் நாடுகள் மற்றும் இேர வளரந்்துவரும் நாடுகளிை் பமம்பா ்டிற்கான 

வளங்கலள இந்ே வங்கி திர ்டுகிறது.  

 

மத்திய ஆப்பிரிக்காவின் பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 2020 
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 இந்ே அறிக்லகயானது மே்திய ஆப்பிரிக்க காடுகள் ஆலணயே்தினுல யச ் சிறப்பு 

அைகான மே்திய ஆப்பிரிக்க காடுகள் ஆய்வகேத்ினாை் ேயாரிக்கப்ப ் து. 

 மே்திய ஆப்பிரிக்காவின் வளங்கள் சமமான முலறயிை் பகிரந்்ேளிக்கப்ப ்டு, 

அேனுல ய சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாக்கப்படும் ப ்சே்திை் அது ேன்லன நிலை நிறுே்திக் 

வகாள்ளக் கூடும் என இந்ே அறிக்லகயிை் கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 

இந்தியப் சபருங்கைலுக்கான முதலாேது ொதல – இருப்புப் பாததப் வபாக்குேரத்து 

இதணப்பு 

 மியான்மர ்முேை் பமற்கு சீனாவின் வசங்க்டூ எனும் முக்கிய வணிக  லமயம் வலர புதிோக 

அலமக்கப்ப ்  இருப்புப் பாலே வழிபயயான முேை் சரக்குப் வப ் கமானது அனுப்பி 

லவக்கப்ப ் து. 

 இது இந்தியப் வபருங்க லிலிருந்து சீனாவிற்கு ஒரு புதிய சாலை-இருப்புப் பாலேப் 

பபாக்குவரேத்ு வழியிலன வழங்கும். 

 இந்ேப் பபாக்குவரே்து வழிேே் மானது க ை்-சாலை-இருப்புப்பாலே (இரயிை்) என்ற 

இலணப்பிலன உள்ள க்கியது.  

 இந்ேப் பாலேயானது சிங்கப்பூர,் மியான்மர ்மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் ேளவா ப் 

பகுதிகலள இலணக்கிறது.  

 பமலும் வேன்பமற்கு சீனாவு ன் இந்தியப் வபருங்க ை் பகுதிலய இலணக்கும் ஒரு 

மிகவும் வசதியான நிைப்பரப்பு மற்றும் க ை்பகுதி இலணப்பாகவும் இது ேற்பபாது 

வசயை்படுகிறது. 

 

 

ெரே்வதெ விண்சேளி தமயத்தின் அங்கமாக சதாைரும் ரஷ்யா 

 இந்ே ேசாப்ேேத்ின் இறுதி வலரயிை் ரஷ்யா சரவ்பேச விண்வவளி நிலையேத்ின் ஒரு 

அங்கமாக இருக்கும் என நாசா அலமப்பின் நிரவ்ாகி பிை் வநை்சை் கூறியுள்ளார.் 

 சரவ்பேச விண்வவளி நிலையமானது புவி ோழ்ம ் ச ்சுற்றுப்பாலேயிலுள்ள ஒரு மாதிரி 

விண்வவளி நிலையமாகும்.  
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 இது 5 பங்பகற்பு விண்வவளி நிறுவனங்களின் ஈடுபா ்டு ன் கூடிய ஒரு பன்னா ்டு 

கூ ்டிலணவாகும். அலவ 

o நாசா (அவமரிக்கா), 

o ராஸ்பகாஸ்மாஸ்  (ரஷ்யா). 

o ஐபராப்பிய விண்வவளி நிறுவனம் (ஐபராப்பா) 

o கன ா விண்வவளி நிறுவனம் (கன ா) மற்றும் 

o ஜப்பான் விண்வவளி நிறுவனம் (ஜப்பான்) 

குறிப்பு 

 ரஷ்ய விண்வவளி நிறுவனமான ராஸ்பகாஸ்மாஸ் 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாேேத்ிை், 

2024 ஆம் ஆண்டு வலர சரவ்பேச விண்வவளி நிலையே்தின் அங்கமாக வசயை்படும் என 

அறிவிே்திருந்ேது. 

 

 

உலக ெமூகப் பாதுகாப்பு அறிக்தக 2020-2022 
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 இந்ே அறிக்லகயானது சரவ்பேச  வோழிைாளர ்அலமப்பினாை் வவளியி ப்ப ் து. 

 உைக மக்கள்வோலகயின் பாதி அளவிற்கும் பமைாபனார ் எவ்விே சமூகப் 

பாதுகாப்பிலனயும் வபறுவதிை்லை என இந்ே அறிக்லக கூறுகிறது.  

 ஐபராப்பா மற்றும் மேத்ிய ஆசியாவின் மக்கபள சிறந்ே முலறயான பாதுகாப்பிலனப் 

வபறுகின்றனர.் 

 உைகிை் நான்கிை் ஒரு குழந்லேக்கு ம ்டுபம சமூகப் பாதுகாப்பின் நன்லம கில க்கப் 

வபறுகிறது. 

 

உலகின் ததலசிறந்த ததலேரக்ள் பை்டியல் - தி மாரன்ிங் கன்ெல்ை் 

 அவமரிக்காலவச ்பசரந்்ே, 'தி மாரன்ிங் கன்சை் ்' என்ற ஒரு புள்ளி விபர ஆய்வு நிறுவனம் 

13 உைகே் ேலைவரக்ளுக்கு என்று ந ே்திய ஒரு ஆய்விை் உைகின் ேலை சிறந்ே 

ேலைவரக்ள் ப ்டியலிை் பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி முேலி ே்திை் உள்ளார.் 

 அவர ்வமக்ஸிபகாவின் ஜனாதிபதி ஆன் ்ரஸ் மானுவை் பைாபஸ் ஒப்ரப ார,் இேே்ாலியின் 

பிரேமர ் மரிபயா டிராகி, வஜரம்னியின் அதிபர ் ஏஞ்சைா வமரக்்கை், அவமரிக்காவின் 

ஜனாதிபதி பஜா பி ன், ஆஸ்திபரலியப் பிரேமர ் ஸ்கா ் பமாரிசன், கன ா பிரேமர ்

ஜஸ்டின்  ்ரூப ா, இங்கிைாந்து பிரேமர ் பபாரிஸ் ஜான்சன் மற்றும் பிபரசிை் பிரேமர ்

வஜய்ர ்பபாை்சனாபரா ஆகிபயாலர விஞ்சி நிற்கிறார.் 

 

பஞ்ெஷ்ிர ்பள்ளத்தாக்கு 

 

 ஆப்கானிஸ்ோனிை் காபூலுக்கு வ க்பக பஞ்சஷ்ிர ்பள்ளேே்ாக்கு அலமந்துள்ளது. 

 இந்ேப் பள்ளே்ோக்கானது ஆப்கானிஸ்ோனின் ேஜிக் இன மக்கள் அதிகளவிை் வாழும் 

இ மாகும். 

 ேலிபான் அலமப்பானது பஞ்சஷ்ிர ் பள்ளேே்ாக்கின் நிரவ்ாகக் க ்டுப்பா ்ல க் 

லகப்பற்றியோகக் கூறப் படுகிறது. 

 பஞ்சஷ்ிரின் வீழ்சச்ியானது ோலிபான் மற்றும் பாகிஸ்ோன் இராணுவே்தின் வவற்றிலயக் 

குறிப்பபோடு இது இந்தியாவிற்குப் பின்னல வாகவும் கருேப் படுகின்றது. 

 ேலிபான்கள் அந்ேப் பள்ளே்ோக்லக முற்றுலகயி ் ேற்கு எதிராக எதிரப்்பு வேரிவிேே் 

முேை் நாடு ஈரான் ஆகும். 
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ரஷித் வராேர ்

 

 ைாக்கஸ் பசாம்னியாரம் என்றும் அலழக்கப்படும் ‘கனவுகளின் ஏரி’ என்ற ஒரு ேளமானது 

நிைவின் பமற்பரப்பிை் ‘ரஷிே் பராவர’் என்ற விண்கைம் ேலரயிறங்கச ் வசய்வேற்காக 

ஐக்கிய அரபு அமீரகேத்ின் லூனார ்(சந்திரன்) தி ் க் குழுவாை் பேரந்்வேடுக்கப்ப ்  ஒரு 

முக்கியே் ேளமாகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ் ் மற்றும் நவம்பர ்மாேங்களுக்கு இல யிை் வசலுேே்ப் 

படும். 

 சந்திரன் சாரந்்ே ஆய்விை் அரபு நாடுகளிை் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முேைாவது நா ாகவும் 

மற்றும் உைகளவிை் நான்காவது நா ாகவும் உருவவடுக்கிறது. 

 

கிரன்ீ விொ (பசுதம நுதழவு இதெவு) - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது புதிய வலக விசாக்கலள அறிவிேத்ுள்ளது. 

 கிரன்ீ விசாவின் கீழ், வவளிநா ்டினர ் ஐக்கிய அரபு அமீரகே்திை் பவலை வசய்தி   

பவண்டிப் பணியளிப்பவரின் நிதியுேவிலயப் வபறே் பேலவயிை்லை. 

 இந்ேே் தி ் ம், வவளிநா ்டினர ் ேங்களின் பலழய பவலைலய இழந்ோை், புதிய 

பவலைலயே் பேடுவேற்கு என்று அவரக்ளுக்கு மூன்று மாேங்கள் வலரயிைான சலுலகக் 

காைே்லே அனுமதிக்கும்.  
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 நா ்டிை் பவலை வாய்ப்புகலளே் வோ ரந்்துப் வபற்றி  பவண்டி வவளிநா ்டினரக்ள் 

எதிரவ்காள்ளும் க ்டுப்பாடுகலள எளிோக்கும் பநாக்கே்திை் இது வகாண்டு வரப் 

ப ்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிை், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நா ்டிற்குப் பணக்காரரக்லள மற்றும் 

திறலமயான வோழிைாளரக்லள வரபவற்பலே பநாக்கமாகக் வகாண்டு 10 வரு  "ேங்க 

நுலழவு இலசவு" என்பலே அறிமுகப் படுே்தியது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ேவிர, சவுதி அபரபியா மற்றும் கேே்ார ்நாடுகள் சமீபேத்ிை் ேங்கள் 

நாடுகலளப் பணக்கார முேலீ ் ாளரக்ளுக்குே் திறந்து வி ் ன. 

 

இன்ஸ்பிவரஷன்4 

 ஸ்பபஸ்எக்ஸ் நிறுவனமானது 'இன்ஸ்பிபரஷன்4' எனும் உைகின் முேை் அலனே்துக் 

குடிமக்களுக்கான, ஒரு அரசு சாராே விண்வவளிப் பயணே்லே விலரவிை் வோ ங்க 

உள்ளது. 

 இந்ேே் தி ் மானது ஸ்பபஸ்எக்ஸாை் ேனிப்ப ்  முலறயிை் இயக்கப்படும் க்ரூ டிராகன் 

என்ற ஒரு விண்கைே்திை் 4 ேனியார ்குடிமக்கலள விண்வவளிக்கு அலழேத்ுச ்வசை்லும். 

 இந்ேே் தி ் ேத்ின் கீழ் விண்கைமானது பூமிலய 575 கிமீ உயரே்திை் (கீழ்ம ்  புவிச ்

சுற்றுப்பாலேயிை்) 3 நா ்கள் சுற்றி வந்து, பின்னர ் அ ்ைாண்டிக் வபருங்க லிை் 

ேலரயிறங்க உள்ளது. 

 2009 ஆம் ஆண்டிை் ஹப்பிள் வோலைபநாக்கிலயப் பழுது பாரக்்க விண்வவளி வீரரக்ள் 

வசன்றதிற்குப் பிறகு (547 கிமீ) ஒரு குழுவினராை் பயணிக்கப்படும் நீண்  தூரம் 

இதுவாகும். 

 இந்ேப் பயணமானது பை சுகாோரே ் ேரவுகலளச ் பசகரிப்பேற்கான ஒரு வாய்ப்லப 

அளிக்கும். 

 

 

G20க்கான இந்தியாவின் சஷர்பா 

 மே்திய வரே்்ேகம் மற்றும் வோழிை், நுகரப்வார ்விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் வபாது 

விநிபயாகம் மற்றும் ஜவுளிேத்ுலற அலமசச்ரான பியூஷ் பகாயை் அவரக்ள் ஜி 20 

அலமப்பிற்கான இந்தியாவின் வஷரப்ாவாக நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 
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 சுபரஷ் பிரபுவுக்குப் பதிைாக பியூஷ் பகாயை் இந்தியாவின் வஷரப்ாவாக நியமிக்கப் 

ப ்டுள்ளார.் 

 அடுே்ே ஜி 20 உசச்ி மாநாடு (2021) அக்ப ாபரிை் இேே்ாலிய அதிபர ் ேலைலமயிை் 

நல வபறும். 

 இந்தியாவானது டிசம்பர ்1, 2022 அன்று ஜி 20 ேலைலமலய ஏற்று  2023 ஆம் ஆண்டிை் ஜி 20 

ேலைவரக்ளின் உசச்ி மாநா ்ல  முேை் முலறயாக ந ே்தும். 

 இந்தியாவானது டிசம்பர ் 2021 முேை் நவம்பர ் 2024 வலர ஜி 20 முக்கூ ்டு அலமப்பின் 

(முந்லேய, ேற்பபாலேய மற்றும் அடுே்ே ஜி 20 ேலைலம நாடுகள்) ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் இந்போபனசியாவும் 2024 ஆம் ஆண்டிை் பிபரசிை் நாடும் ஜி 20 

அலமப்பிற்குே் ேலைலம ோங்கும். 

 

 

இந்தியா மற்றும் வபாரெ்ச்ுகல் இதைவய ஒப்பந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் பபாரச்ச்ுகை் இல பய ஒப்பந்ேம் ஒன்றிலனக் லகவயழுேத்ி  மே்திய 

அலமசச்ரலவ ஒப்புேை் அளிேத்ுள்ளது. 

 இது ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நா ான பபாரச்ச்ுகலிை் உள்ள இந்திய புைம் வபயரந்்ே 

வோழிைாளரக்ளுக்கு வாய்ப்புகலளக் வகாடுக்கும். 
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ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய அதமெெ்ரதே 

 

 ஆப்கானிஸ்ோனிை் ேலிபான்கள் ஒரு புதிய அலமசச்ரலவலய உருவாக்குவோக 

அறிவிேத்ுள்ளனர.் 

 இது அலனே்தும் ஆண்கலள ம ்டுபம வகாண்  ஒரு அலமசச்ரலவயாக அலமயும். 

 முை்ைா ஹசன் அகுந்ே் 'ேற்காலிக' பிரேமராக அந்நா ்டு அரசாங்கே்லே வழி ந ே்துவார.் 

 

அப்தலா மற்றும் சொசபரன்ா 

 

 உைகிபைபய முேன்முலறயாக இரண்டு வயதிற்கு உ ்ப ் க் குழந்லேகளுக்குே் ேடுப்பூசி 

வசலுேத்ிய நாடு கியூபா ஆகும்.  

 எனினும், குழந்லேகளுக்குச ் வசலுே்ேப்ப ்  அந்ே மருந்துகள் உைக சுகாோர 

அலமப்பினாை் அங்கீகரிக்கப்ப ாே உள்நா ்டிபைபய ேயாரிக்கப்ப ் லவயாகும்.  

 கியூபா நா ானது ேனது அப்ேைா மற்றும் வசாவபரன்ா ேடுப்பு மருந்துகலள சிறாரக்ள் 

மீது வசலுே்தி மருே்துவப் பரிபசாேலனலய நிலறவு வசய்ேது. 

 ைே்தீன் அவமரிக்காவிை் முேன்முேலிை் உருவாக்கப்ப ்  இந்ேக் கியூப நா ்டு மருந்துகள் 

சரவ்பேச மற்றும் அறிவியை்பூரவ் சக மதிப்பீ ்டிற்கு உ ்படுேே்ப்ப  விை்லை. 
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 இலவ அவமரிக்காவிை் பநாவாவாக்ஸ் மற்றும் பிரான்சு நா ்டின் சபனாஃபி ஆகியவற்றிை் 

பயன்படுே்ேப்ப ்  ஒரு இனக்கைப்பு புரேே் வோழிை்நு ்பே்லே அடிப்பல யாகக் 

வகாண் லவயாகும்.  

 பநாவாவாக்ஸ் மற்றும் சபனாஃபி ஆகியலவயும் உைக சுகாோர அலமப்பிை் 

அனுமதிலயப் வபற காேத்ிருக்கின்றன. 

 பயன்பா ்டிலுள்ள இேரே் ேடுப்பு மருந்துகலளப் பபாை் இந்ே இனக்கைப்பு ேடுப்பு 

மருந்துகளுக்கு உசச்க ்  குளிரச்ாேன வசதி பேலவயிை்லை.  

 

13ேது BRICS உெச்ி மாநாடு 

 13வது BRICS உசச்ி மாநா ்டிற்கு இந்தியப் பிரேமர ்பமாடி காவணாலி மூைமாக ேலைலம 

ோங்கினார.்  

 2021 ஆம் ஆண்டிை்  BRICS அலமப்பிற்கு இந்தியா ேலைலமப் வபாறுப்பிலன வகிப்பது 

BRICS அலமப்பின் 15வது ஆண்டு நிலறவு ன் ஒருங்கிலணந்து வருகிறது.  

 13வது BRICS உசச்ி மாநா ்டின் கருேத்ுருவானது, “BRICS@15 : வோ ரச்ச்ி, ஒருங்கிலணப்பு 

மற்றும் ஒருமிே்ேக் கருேத்ிற்கான BRICS அலமப்பின் ஒே்துலழப்பு” என்போகும்.  

 5 நாடுகளின் ேலைவரக்ள் ஆப்கானிஸ்ோன் உ ்ப  குறிப்பி ே்ேக்க சிை பிராந்திய 

மற்றும் உைகளாவியப் பிராசச்ிலனகள் குறிேத்ு ஆபைாசலன வசய்வர.் 

 2016 ஆம் ஆண்டு பகாவா உசச்ி மாநா ்டிற்குப் பிறகு BRICS மாநா ்டிற்குப் பிரேமர ்பமாடி 

ேலைலம வகிப்பது இது 2வது முலறயாகும். 

 BRICS என்பது பிபரசிை், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் வேன் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 5 முக்கிய 

நாடுகளின் ஒரு குழுவாகும்.  

 BRICS அலமப்பிை் 2010 ஆம் ஆண்டிை் வேன் ஆப்பிரிக்கா இலணவேற்கு முன்பு இது BRIC 

என்று 4 நாடுகள் வகாண்  ஒரு அலமப்பாகபவ இருந்ேது.  
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2021PJI 

 நாசாவின் வஜ ் உந்து விலச ஆய்வகமானது புவிலயக் க ந்து வசன்ற 2021PJI எனப்படும் 

1000வது புவிக்கு அருகலமந்ே ஒரு குறுங்பகாளிலனக் கண் றிந்ேது.  

 இந்ேக் குறுங்பகாளானது புவிக்கு அசச்ுறுே்ேைானேை்ை, எனினும் இது ஒரு வரைாற்று 

நிகழ்வு ஆகும்.  

 புவிக்கு அருகிலுள்ள குறுங்பகாள்கள் மற்றும் வாை்ந ்சேத்ிரங்கள் ஒரு பசரப் புவிக்கு 

அருகிலுள்ள அலமப்புகளாகக் கூறப்படுகின்றன.  

 ‘1566 ஜகாரஸ்’ எனப்படும் குறுங்பகாளானது 1968 ஆம் ஆண்டிை் முேன்முேைாக ஒரு 

பர ாரின் ஆய்வு மூைம் கண் றியப்ப ் து.  

 

சமாராக்வகாவுைனான கைற்பயிற்சி 

 இந்தியப் வபருங்க லிை் க ை்சார ் விழிப்புணரவ்ு க ் லமப்பிலன உருவாக்குவதிை் 

முன்னிலையிலுள்ள இந்திய நா ானது சமீபேத்ிை் வமாராக்பகா மற்றும் அை்ஜீரியா 

நாடுகளின் க ற்பல யு ன் க ற்பயிற்சியிை் ஈடுப ் து.  

 இந்தியக் க ற்பல க் கப்பை் ோபர ் வமாராக்பகாவிலுள்ள காசாபிளாங்காவிை் வந்து 

பசரந்்ேோக இந்தியக் க ற்பல  வேரிவிே்ேது.  

 வமாராக்பகா நா ானது மஹவரப் என்ற யுக்திசார ் பகுதியிை் அலமந்ே மற்றும் 

ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்வபரிய நா ாகும். 

 ஐ.என்.எஸ். ோபர ்கப்பைானது (F44) இந்தியக் க ற்பல யின் ேை்வார ்ரக பபாரக்் கப்பை் 

வரிலசயிை் 3வது கப்பைாகும். 
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சககர்ைாக் அேன்னாரச்லக் (Qeqertaq Avannarleq) 

 

 இது கீரின்ைாந்து நா ்டின் க ற்கலரயிை் சமீபேத்ிை் கண் றியப்ப ்  சிறிய, மக்கள் 

வசிக்காே, இேற்கு முன்பு அறியப்ப ாே தீவாகும்.  

 இது ேற்பபாது புவியின் புதிய வ க்குப் பகுதியாகக் கருேப்படுகிறது. 

 இேற்கு முன்பாக ஊோக் எனுமி ம் ோன் புவியின் வ க்குப் பகுதியாக அறியப் ப ் து.  

 

2021 ஆம் ஆண்டு ெரே்வதெ இளம் ேயது சூழல்ொர ்வீரர் விருது 

 மும்லபலயச ்பசரந்்ே  அயன் சங்ோ (12 வயது) என்பவர ் 2021 ஆம் ஆண்டின் சரவ்பேச 

இளம் வயது சூழை்சார ்வீரர ்விருதின் வவற்றியாளராக அறிவிக்கப் ப ்டுள்ளார.்  

 இது ‘Action For Nature’ என்ற அவமரிக்காவின் ஒரு ைாபபநாக்கமற்ற அலமப்பினாை் 

வழங்கப் படுகிறது.  

 ‘பபாவாய் ஏரியின் வளங்காப்பு மற்றும் மறுசீரலமப்பு’ என்ற ேனது தி ் ேத்ிற்காக 8-14 

வயதினர ்பிரிவிை் அயன் 3 ஆம் இ ேத்ிலனப் வபற்றார.் 

 இந்ே ஏரிலயப் பாதுகாக்கும் முயற்சியிை் அயன் இந்ே தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்கி 

லவே்ோர.்  
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அண்ைாரட்ிகாவின் பழதமயான பனி 

 

 அவமரிக்கா முழுவதிலுமிருந்து நிபுணரக்லள ஒன்றிலணக்க ‘பழலமயான பனி ஆய்வு 

லமயம்’ (COLDEX -  Centre for Oldest Ice Exploration) அலமக்கப்படும். 

 இது பூமியின் காைநிலை அலமப்பு பற்றிய அறிலவ உருவாக்க பவலை வசய்யும். 

 ஒபரகான் மாநிைப் பை்கலைக்கழகம் அண் ாரட்ிகாவின் பழலமயான பனிலயக் 

கண் றிய ஓர ்ஆய்வுக்கு வழிவகுக்கும். 

 அண் ாரட்ிகா பனியின் பழலமயான பதிவு ேற்பபாது சுமார ் 800,000 ஆண்டுகளுக்கு 

முற்ப ் து ஆகும். 

 

ASOSAI 

 இந்தியாவின் ேலைலமக் கணக்குே் ேணிக்லகயாளர ்ஜிசி முரம்ு  அவரக்ள் 2024 ஆம் 

ஆண்டு முேை் 2027 ஆம் ஆண்டு வலர மூன்று வரு க் காைேத்ிற்கு ஆசிய அலமப்பின் 

உசச் ேணிக்லக நிறுவனங்களின் (ASOSAI - Asian Organization of Supreme Audit Institutions) 

மன்றேத்ிற்குே் ேலைவராகே் பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 2024 ஆம் ஆண்டிை் ASOSAI அலமப்பின் 16வது மாநா ்ல  இந்தியா ந ேத்ும். 

 ASOSAI என்பது சரவ்பேச உசச் ேணிக்லக நிறுவனங்களின் பிராந்தியக் குழுக்களிை் 

ஒன்றாகும். 
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ஓரக்ா – ஐஸ்லாந்து 

 காற்றிை் இருந்து காரப்ன் ல  ஆக்லசல ப் பிடிக்க வடிவலமக்கப்ப ்  உைகின் 

மிகப்வபரிய ஆலையானது ஐஸ்ைாந்திை் ேனது வசயை்பாடுகலளே் வோ ங்கியது. 

 இந்ே ஆலைக்கு ஓரக்ா என்று வபயரி ப்ப ்டுள்ளது. 

 இது வரு ேத்ிற்கு 4,000  ன் அளவிற்கு CO2 வாயுலவ உறிஞ்சும். 

 காற்றிலிருந்து பநரடியாகப் பிடிக்கப்படும் காரப்ன் ல  ஆக்லசடு வாயு 1,000 மீ ் ர ்

ஆழே்திை் நிைேே்டியிை் அனுப்பப்ப ்டு, அங்கு அது பாலறயாக மாற்றப் படும். 

 

 

Gaofen-5 02 

 இந்ேப் புதிய புவிக் கண்காணிப்புச ் வசயற்லகக் பகாலள சீனா வவற்றிகரமாக 

விண்ணிை் வசலுே்தியது. 

 இது வ  சீனாவின் ஷான்சி மாகாணேத்ிை் உள்ள லேயுவான் வசயற்லகக்பகாள் ஏவு 

லமயேத்ிை் இருந்து ஏவப்ப ் து. 

 இது சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு முயற்சிகலள கண்காணிக்கவும் அேன் இயற்லக வளக் 

கண்காணிப்லப அதிகரிக்கவும் உள்ளது. 

 

13ேது பிரிக்ஸ் உெச்ி மாநாை்டின் கருத்துரு 

 இந்ே மாநா ்டிற்கு இந்தியப் பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி ேலைலம ோங்கினார.் 

 ‘Build-back Resiliently, Innovatively, Credibly and Sustainably’ என்ற முழக்கே்தின் கீழ் பிரிக்ஸ் 

ஒேத்ுலழப்லப பமம்படுே்ே பிரேமர ்பமாடி அலழப்பு விடுேே்ார.் 

 இந்ே உசச்ி மாநா ானது ‘புது வ ை்லி பிரக னே்லே’ ஏற்றுக் வகாண் து. 

 பிரிக்ஸ் மாநா ்ல  இந்தியா ந ேத்ுவது இது மூன்றாவது முலறயாகும். 

 இேற்கு முன் இந்தியா 2012 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளிை் பிரிக்ஸ் ேலைலமலய 

ஏற்றுள்ளது. 

 பிரிக்ஸ் மாநா ்டிற்குப் பிரேமர ் பமாடி ேலைலம வகிப்பது இது இரண் ாவது 
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முலறயாகும். 

 அவர ்முன்பு 2016 ஆம் ஆண்டிை் பகாவா உசச்ி மாநா ்டிற்குே் ேலைலம ோங்கினார.் 

 

 

2+2 அதமெெ்ர ்உதரயாைல் 

 இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா இல பயயான முேை் 2+2 அலமசச்ரக்ள் பபசச்ு 

வாரே்்லேயானது புதுதிை்லியிை் வோ ங்கியது. 

 ஆப்கானிஸ்ோனிை் ஏற்ப ்டுள்ள வநருக்கடி குறிேத்ு இதிை் பபசப்படும். 

 இது ஆஸ்திபரலியா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் வவளியுறவுே் துலற மற்றும் 

பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ரக்ளுக்கில யிைான ஒரு அலமசச்ரலவ ம ் ே்திைான  

பபசச்ுவாரே்்லே ஆகும். 

 

 

வதொஸ் ெவுகான் 

 இவர ் சிங்கப்பூரிை் அலமந்துள்ள சரவ்பேச வரே்ே்க சலபயின் சரவ்பேச நடுவர ்

மன்றேத்ிை் வேற்காசியாவுக்கான பிராந்திய இயக்குநராக நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 பிராந்திய இயக்குனர ்பேவிக்கு நியமிக்கப்படும் 2வது இந்தியர ்இவராவார.் 

 சரவ்பேச வரே்ே்க சலபக்கு வ க்கு ஆசியா, வேற்காசியா மற்றும் மே்திய கிழக்கு ஆகிய 

பகுதிகளிை் மூன்று பிராந்திய லமயங்கள் உள்ளன. 
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 சரவ்பேச நடுவர ்மன்றமானது 1923 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்ப ்  உைகின் முன்னணி நடுவர ்

அலமப்பாகும். 

 

 

இங்கிலாந்து – மின்ொர ோகன மின்வனற்றிகள் 

 இங்கிைாந்திை் புதிோக க ் ப்ப  உள்ள அலனேத்ு வீடுகள் மற்றும் அலுவைகங்களிை் 

மின்சார வாகன மின்பனற்றிகள் இ ம் வபற பவண்டும்.  

 இது வோ ரப்ான ந வடிக்லகலய பமற்வகாண்  முேை் உைக நாடு இங்கிைாந்து ஆகும்.  

 

உலக சுகாதார அதமப்பின் சதன்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்திய அலுேலகம் 

 உைக சுகாோர அலமப்பின் வேன்கிழக்காசியப் பிராந்திய அலுவைகே்தின் 74வது 

பிராந்தியக் குழுக் கூ ் மானது பநபாள நா ்டினாை் ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் து.  

 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் ே ் ம்லம மற்றும் ரூவபை்ைா பபான்ற பநாய்கலள ஒழிப்பதிை் 

இக்கூ ் மானது கவனம் வசலுேத்ியது. 

 

ஆப்பிரிக்க உணவுப் பரிசு 2021 

 

 துலண சஹாரா ஆப்பிரிக்கப் பகுதியின் 13 நாடுகளிை் உணவுப் பாதுகாப்பிலன 

பமம்படுே்திய வவப்பமண் ை பருப்பு உற்பேத்ிே் தி ் ேத்ிற்காக ICRISAT என்ற 

அலமப்பானது இந்ே விருதிலனப் வபற்றுள்ளது.  
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 இந்ே விருோனது லநபராபியிை் நல வபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு பசுலமப் புர ்சிக்கான 

ஆப்பிரிக்க மன்றே்தின் உசச்ி மாநா ்டிை் வழங்கப்ப ் து.  

 சரவ்பேச மிே வறண்  வவப்ப மண் ைப் பகுதிகளுக்கான பயிர ் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனமானது லஹேராபாே்திை் அலமந்துள்ளது.  

 

பருேநிதல நைேடிக்தக மற்றும் நிதி திரை்ைல் வபெச்ுோரத்்தத 

 இந்தியா மற்றும் அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் இலணந்து வசயை்பா ்டு நிரை் 2030 

கூ ்டிலணவிற்கான பருவநிலை ந வடிக்லக மற்றும் நிதி திர ் ை் பபசச்ு 

வாரே்்லேயிலனே் வோ ங்கியுள்ளது. 

 இந்ே  அவமரிக்க-இந்தியச ்வசயை்பா ்டு நிரை் 2021 கூ ்டிலணவானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரை் மாேே்திை் நல வபற்ற பருவநிலை மீோன ேலைவரக்ள் உசச்ி மாநா ்டிை் 

அவமரிக்க அதிபர ்பஜா லப ன் மற்றும் இந்திய பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி ஆகிபயாராை் 

அறிவிக்கப்ப ் து. 

 

 

வதாஷன் ஆங் ெங்க் 

 வேன்வகாரிய நா ானது ேனது வசாந்ே நீரம்ூழ்கி ஏவுகலணயிலன வவற்றிகரமாக 

பரிபசாதிேே்து. 

 இது உள்நா ்டிபைபய ேயாரிக்கப்ப ்  3000  ன் எல  வகாண்  நீரம்ூழ்கி உந்துவிலச 

ஏவுகலணயாகும்.  

 இேன் மூைம் இேே்லகய ஏவுகலணலய வகாண்  8வது நா ாக வேன்வகாரியா 

மாறியுள்ளது.  
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 இேன் மூைம் அவமரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், பிரான்சு மற்றும்  இந்தியா 

ஆகிய நாடுகளின் வரிலசயிை் வேன்வகாரியா இலணந்துள்ளது. 

 

 

ஈரான் மற்றும் ெரே்வதெ அணுெக்தி முகதம நிறுேனம் 

 ஈரான் அரசானது ேனது நா ்டின் அணுசக்தியிலனக் கண்காணிப்பேற்கு சரவ்பேச 

அணுசக்தி முகலம நிறுவனே்திற்கு  ஒப்புேை் அளிே்துள்ளது. 

 ஈரான் ேனது முக்கிய அணுசக்திே் ேளங்களிலுள்ள கண்காணிப்புக் பகமராக்களிை் புதிய 

பதிபவற்றச ்சிை்லுகலளப் வபாருேத்ுவேற்கு என்று சரவ்பேச ஆய்வாளரக்ளுக்கு அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது.  

 ஈரான் நா ானது அேன் யுபரனியக் லகயிருப்பிலனே் வோ ரந்்து அதிகரிே்து 

வருவேனாை் ஆயுே ரகங்கள் எனும் ேரநிலைக்கு பவண்டிய அளவிை் ேனது யுபரனியக் 

லகயிருப்புகலளச ்சிறிய அளவிை் வசறிவூ ்டுகிறது. 

 

 

பருேநிதல மாற்றம் குறித்த கிரவுண்ை்ஸ் சேல் அறிக்தக 

 இது உைக வங்கியினாை் சமீபே்திை் வவளியி ப்ப ் து. 

 நீர ் பற்றாக்குலற, பயிர ் உற்பேத்ி குலறேை் மற்றும் க ை் ம ் ம் உயரவ்ு பபான்ற 

வமதுவாக வளரந்்து வரும் பருவநிலை மாற்றேத்ின் ோக்கங்கள் குறிே்து இது ஆய்வு 

வசய்ேது. 
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 இது 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் பருவநிலை காரணமாக  இ ம்வபயரந்்ேவரக்ளின் 

எண்ணிக்லகலய மிை்லியன் கணக்காக உயர வழி வகுக்கும்.  

 

 

வகாவிை் சதாற்றிற்கான 3ேது தேதண தடுப்பூசி 

 ைான்வச ் எனும் மருேத்ுவ இேழிை் வவளியான அறிக்லகயிை், தீவிரமான  பகாவி ்-19 

வோற்றிற்கு எதிரான ேடுப்பூசியின் வசயை்திறனானது மிகவும் அதிகமாக உள்ளோக 

கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ேப் வபருந்வோற்று காைேத்ிை் உந்துசக்தி உல ய அை்ைது பூஸ் ர ்வலக ேடுப்பூசிலய 

வபாது மக்களுக்கு வழங்குவது வபாருே்ேமானேை்ை. 

 இந்ே மறுசீராய்வானது உைக சுகாோர அலமப்பு,  அவமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து 

நிரவ்ாக அலமப்பு ஆகியவற்றின் அறிவியைாளரக்ளாை் வழங்கப்ப ் து. 

 இஸ்பரை், இே்ோலி, பிரான்சு மற்றும் ரஷ்யா பபான்ற நாடுகள் பகாவி ்-19 ேடுப்பூசியின் 

3வது ேவலணயிலன ஏற்கனபவ வழங்கே் வோ ங்கியுள்ளன. 

 

ேங்காளவதெம் – 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் கைல் மை்ை உயரவ்ு 

 வங்காளபேசே்தின் 17% நிைப்பகுதியானது 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் க ை்ம ்  உயரவ்ு 

காரணமாக க லிை் மூழ்கடிக்கப் படும்.  

 ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் மனிே உரிலமகளுக்கான உயர ் ஆலணயர ் மிசவ்சை் 

பசவ்சை்ை ், மனிே உரிலமகள் சலபயின் 48வது கூ ் ே்திை் உலர ஆற்றிய பபாது உைகப் 

வபாருளாோர மன்றேத்ின் அறிக்லகலய பமற்பகாளி ்டுக் கா ்டினார.் 

 இந்ே அறிக்லகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டின் பபரி ரக்ளின் பபாது ேங்கள் வீ ்ல  வி ்டு 

வவளிபயறிய 4 மிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள்வோலக வகாண்  நாடுகளின் 

ப ்டியலிை் வங்காளபேசம் 3வது இ ே்திை் உள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு பபரி ரின் காரணமாக மக்கள் இ ம் வபயரவ்ேற்கான நிலைலய 

எதிரவ்காண்  மற்ற நாடுகள் இந்தியா, சீனா மற்றும் பிலிப்லபன்ஸ் ஆகியனவாகும். 
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சூைான் உைனான கைற்பதைப் பயிற்சி 

 இந்தியக் க ற்பல  மற்றும் சூ ான் க ற்பல  ஆகியலவ இலணந்து சூ ான் நா ்டுக் 

க ற்கலரயருபக வசங்க லிை் இருேரப்பு க ை்சார ்பயிற்சியிை் ஈடுப ் ன. 

 இந்தியக் க ற்பல  மற்றும் சூ ான் நா ்டுக் க ற்பல  இலணந்து இது பபான்ற ஒரு 

பயிற்சியிை் ஈடுபடுவது இதுபவ முேை்முலறயாகும். 

 இந்தியா சாரப்ாக ஐ.என்.எஸ். ோபர ்எனும் கப்பை் இப்பயிற்சியிை் ஈடுப ் து.  

 சூ ான் நா ்ல ே் ேவிர, மே்தியே் ேலரக்க லிை் எகிப்திய நா ்டுக் க ற்பல யு னும் 

இலணந்து இந்தியக் க ற்பல யானது க ற்பல ப் பயிற்சியிலன பமற்வகாண் து.  

 

 

QS உலகளாவிய முழுவநர முதுகதல ேணிக வமலாண்தமக் கல்வி தரேரிதெ 

 QS (குவாக்கபரலி லசமன் ்ஸ்) என்பது முன்னணி உைக வணிக கை்வி நிறுவன ஆய்வு 

நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். 

 இது உைகின் 286 வலிலம வாய்ந்ே உைக MBA (முதுகலை வணிக பமைாண்லம - Master of 

Business Administration) கை்லூரிகலளே் ேரவரிலசப் படுேத்ுகிறது. 

 உைகளவிை் ஸ் ான்பபாரட்ு வணிகக் கை்வி நிறுவனமானது வோ ரந்்து 2வது வரு மாக 

உைகின் முன்னணி MBA கை்வி நிறுவனமாக அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 வபங்களூரு மற்றும் அகமோபாே்திலுள்ள இந்திய பமைாண்லம கை்வி நிறுவனங்கள் 

முேை் 50 இ ங்களிை் இ ம் வபற்றுள்ளன. 

 வகாை்கே்ோவின் இந்திய பமைாண்லம கை்வி நிறுவனம் மற்றும் லஹேராபாே்தின்  

இந்திய வணிகக் கை்வி நிறுவனம் ஆகியலவ முேை் 100 இ ங்களிை் இ ம் வபற்று உள்ளன.  
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QUAD ெந்திப்பு 

 அவமரிக்காவின் வாஷிங் ன்னிை் உள்ள வவள்லள மாளிலகயிை் QUAD நாடுகளின் 

முேைாவது ேனிப்ப ் ச ்சந்திப்பிலன அவமரிக்க அதிபர ்பஜா லப ன் ந ே்ே உள்ளார.் 

 இந்தியப் பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி, ஆஸ்திபரலியப் பிரேமர ் ஸ்கா ் பமாரிசன் மற்றும் 

ஜப்பானியப் பிரேமர ்பயாசிலஹடு சுகா ஆகிபயார ்இசச்ந்திப்பிை் பங்பகற்க உள்ளனர.் 

 நான்கு ேரப்பு பாதுகாப்புப் பபசச்ுவாரே்்லேயானது ஜப்பான், இந்தியா, அவமரிக்கா 

மற்றும் ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகளில பய பமற்வகாள்ளப்படும். 

 இது முேன்முலறயாக 2007 ஆம் ஆண்டிை் வேன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூ ் லமப்பின் 

சந்திப்பின் பபாது நல வபற்றது. 

 இந்ே நான்கு நாடுகளும் ஜனநாயக நாடுகள், ேல யற்ற க ை்சார ் வரே்்ேகம் மற்றும் 

பாதுகாப்பின் வபாது நைன்கள் ஆகியவற்றுக்கான ஒரு வபாதுவான ேளமாகே ்

திகழ்கின்றன. 

 சீனா இேலன ஒரு வளரந்்து வரும் “ஆசிய NATO கூ ் லமப்பு” என முே்திலரப் பதிேத்ு 

உள்ளது.   
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இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்புப் வபெச்ுோரத்்தத 

 இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்புப் பபசச்ுவாரே்்லேலய, ஒரு வழக்கமான நிகழ்வாக, இரு 

வரு ங்களுக்கு ஒருமுலற நல வபறும் ராணுவக் கண்கா ்சியான வ ஃப்-எக்ஸ்பபா 

என்ற நிகழ்லவ ஒ ்டி ந ே்ே இந்திய அரசு முன்வமாழிந்துள்ளது. 

 முேை் இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்புே் துலற அலமசச்ரக்ள் மாநா ானது 2020 ஆம் 

ஆண்டின் பிப்ரவரி மாேே்திை் ைக்பனாவிை் ந ே்ேப்ப ்  வ ஃப்-எக்ஸ்பபா கண்கா ்சியிை் 

ந ே்ேப் ப ் து. 

 இரண் ாவது இந்தியா - ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்புப் பபசச்ுவாரே்்லேயானது 2022 ஆம் 

ஆண்டிை் மாரச் ் மாேே்திை் குஜராேத்ின் காந்திநகரிை் நல வபற தி ் மி ப்ப ்டுள்ள 

வ ஃப்-எக்ஸ்பபா என்ற நிகழ்லவ ஒ ்டி நல வபறும். 

 2வது இந்தியா ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்புப் பபசச்ுவாரே்்லேயின் கருேத்ுருவானது ‘India – 

Africa: Adopting Strategy for Synergizing and Strengthening Defence and Security Cooperation' 

என்போகும். 

 

 

எஸ்சிஓ உெச்ி மாநாடு 
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 ஷாங்காய் ஒே்துலழப்பு அலமப்பின் (எஸ்சிஓ) 21வது அரசே் ேலைவரக்ள் கூ ் ம் 

ேஜிகிஸ்ோனின் துஷான்பபவிை் ஒரு கைப்பு முலறயிை் நல வபறும். 

 ேஜிகிஸ்ோன் ேலைவர ் எபமாமாலி ரஹ்மான் எஸ்சிஓ உசச்ி மாநா ்டிற்குே் ேலைலம 

ோங்குவார.் 

 கைப்பு முலறயிை் ந ேே்ப்படும் முேை் ஷாங்காய் ஒே்துலழப்பு அலமப்பின் உசச்ி 

மாநாடு இதுவாகும். 

 ஷாங்காய் ஒேத்ுலழப்பு அலமப்பின் முழு உறுப்பினராக இந்தியா பங்பகற்கும் 4வது 

உசச்ி மாநாடு இதுவாகும். 

 எஸ்சிஓ மன்றே்தின் ேலைவரக்ள் கைந்து வகாள்ளும் உசச்ி மாநாடுகள் ஆண்டு போறும் 

வவவ்பவறு இ ங்களிை் மாற்று வரிலசயிை் (alternating venues) ந ேே்ப் படுகின்றன. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் எஸ்சிஓ உசச்ி மாநா ானது ரஷ்யா ேலைலமயிை் ந ே்ேப் ப ் து. 

 

'அதமதித் திை்ைம்' 2021 - 6ேது பதிப்பு 

 இந்திய ராணுவக் குழுப் பல யானது அலமதிே் தி ் ம் - 2021 என்ற பயிற்சியிை் 

பங்பகற்கிறது. 

 இது ஷாங்காய் ஒேத்ுலழப்பு அலமப்பின் உறுப்பு நாடுகளுக்கில பயயான கூ ்டுப் 

பயங்கரவாே எதிரப்்புப் பயிற்சி ஆகும். 

 இது ரஷ்யாவாை் ந ே்ேப்படுகிறது. 

 இது இந்ே இரு வரு  பைேரப்புப் பயிற்சியின் 6வது பதிப்பாகும். 
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உலக ஓவொன் தினத்திற்கான  கருத்துரு (16 செப்ைம்பர்) 

 அண் ாரட்ிகாவிை் ஓபசான் வசறிவிை் ஒரு பயங்கரமான வீழ்சச்ிலய விஞ்ஞானிகள் 

கண் றிந்ே 1975 ஆம் ஆண்டின் வசந்ே காைே்தின் நிலனவூ ் ை் இதுவாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ஓபசான் அடுக்கு மீோன பாதுகாப்பிற்கான  சரவ்பேச தினம் 

என்பேற்காக பவண்டி மான் ்ரியை் வநறிமுலறயின் கருேத்ுரு பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டு 

உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக ஓபசான் தினே்தின் கருே்துருவானது ‘Montreal Protocol - 

Keeping us, our food, and vaccines cool’  என்போகும் 

 மான் ்ரியை் வநறிமுலறயானது ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சலபயின் அலனே்து 197 

நாடுகளாலும் அங்கீகரிக்கப் ப ்  முேைாவது ஒப்பந்ேமாகும். 

 

 

முதல் சபண் ததலேர ்– UNCTAD 

 வரபபகா கிரின்ஸ்பான் (Rebecca Grynspan), 2021 ஆம் ஆண்டு முேை் அடுேே் நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு UNCTAD அலமப்பின் (ஐக்கிய நாடுகள் வரே்்ேகம் மற்றும் வளரச்ச்ி 

மாநா ்டு அலமப்பு) ேலைவராகச ்வசயை்படுவார.்  

 இவர ்இந்ேப் வபாறுப்பிலன வகிக்கும் முேை் வபண்மணி மற்றும் மே்திய அவமரிக்கர ்

என்ற வபருலமலயப் வபற்றுள்ளார.்  

 இவர ்பகாஸ் ா ரிக்கா என்ற நா ்டின் முன்னாள் துலண அதிபர ்ஆவார.்  

 இவர ் ாக் ர ்முகிஷா கிே்தூயி என்பவலர அடுேத்ு இந்ேப் வபாறுப்பிலன ஏற்று உள்ளார.் 

 கிேத்ூயி 2013 ஆம் ஆண்டு முேை் 2021 ஆம் ஆண்டு வலர UN வரே்்ேக நிறுவனேத்ிற்கு 

ேலைலம ோங்கிய முேை் வகன்ய நா ் வராவார.் 
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முதலாேது அதனத்து சுற்றுலா குழுவினர் – “பூமிதயெ ்சுற்றும் பயணம்” 

 

 ஸ்பபக்ஸ் X நிறுவனே்தின் ஒரு ராக்வக ் ானது நாசாவின் வகன்னடி விண்வவளி 

நிலையே்திலிருந்து ஏவப்ப ் து.  

 இதிை் பயணம் வசய்பவரக்ள் கிரிஷ் வசம்ப்பராஸ்கி, சியான் ப்வராக் ர,் ஜாவர ் ஐசக் 

பமன் மற்றும் பஹலி ஆரச்ீனாக்ஸ் ஆகிபயாராவர.்  

 இன்ஸ்பிபரசன் 4 ராக்வக ்டின் பயணிகள் ேற்பபாது சுற்றுப் பாலேயிை் உள்ளோக 

ஸ்பபஸ் X  நிறுவனம் அதிகார ப்பூரவ்மாக வேரிவிே்ேது.  

 இது முழுக்க முழுக்க சுற்றுைாப் பயணிகலளக் வகாண்டு வசை்லும் முேை் சுற்றுப் பாலே 

விமானமாகும்.  

 350 லமை் உயரே்திலுள்ள சுற்றுப் பாலேயிை் சுற்றி வரும் 13 அடி அகைமுள்ள ‘க்ரூ டிராகன்’ 

என்ற பயணிகள் வப ் கேத்ிை் இந்ேப் பயணிகள் மூன்று நா ்கள் வசைவி  உள்ளனர.்  

 டிராகன் வப ் கமானது ஹப்பிள் விண்வவளி வோலைபநாக்கிக்கு அப்பாை் 573 கி.மீ 

உயரேத்ிை் நிறுே்ேப்ப  உள்ளது.     
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TIME இதழின் 100 மிகவும் செல்ோக்குமிக்க நபரக்ள் பை்டியல் 

 

 TIME இேழானது ேனது வரு ாந்திரப் ப ்டியலை வவளியி ்டுள்ளது.  

 இப்ப ்டியைானது சிறந்ே நபரக்ள், முன்பனாடிகள், நிபுணரக்ள், கலைஞரக்ள், ேலைவரக்ள் 

மற்றும் புதுலமப் பல ப்பாளரக்ள் என ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் ப ்டு உள்ளது.  

 பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி, பமற்கு வங்க முேை்வர ்மம்ோ பானரஜ்ி மற்றும் சீரம் இந்திய 

நிறுவனே் ேலைலம நிரவ்ாக அலுவைர ் அோர ் பூனாவாைா ஆகிபயார ் இப்ப ்டியலிை் 

இ ம் வபற்றுள்ளனர.்  

 ோலிபன் துலணப் பிரேமர ் முை்ைா அப்துை்கானி பராேரும் இப்ப ்டியலிை் இ ம் 

வபற்றுள்ளார.்  

 இந்தியா ஜவஹரை்ாை் பநரு, இந்திரா காந்தி மற்றும் பமாடி பபான்ற 3 முக்கியே் 

ேலைவரக்லளக் வகாண் து என TIME இேழ் வேரிவிே்துள்ளது.   

 

AUKUS  

 

 அவமரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகள் இந்ேப் புதியக் 

கூ ்டிலணவிலன அறிவிேத்ுள்ளன. 
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 இது இந்தியப் பசிபிக் பகுதிக்கான ஒரு புதிய முே்ேரப்புப் பாதுகாப்புக் கூ ்டிலணவு 

ஆகும். 

 AUKUS கூ ்டிலணவின் முேை் தி ் மானது அணுசக்தியு ன் இயங்கும் வழக்கமான 

ஆயுேங்கள் வகாண்  நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கலளப் வபற ஆஸ்திபரலிய நா ்டிற்கு 

உேவுவோகும். 

 

விரிோன மற்றும் முற்வபாக்கான பசிபிக் எல்தல கைந்த கூை்டிதணவு ஒப்பந்தம் – 

சீனா 

 

 ஆசிய – பசிபிக் ேல யிை்ைா வரே்ே்கக் குழுமம் (அ) விரிவான மற்றும் முற்பபாக்கான 

பசிபிக் எை்லை க ந்ே கூ ்டிலணவு ஒப்பந்ேேத்ிை் இலணவேற்கு சீனா விண்ணப்பம் 

வசய்துள்ளது. 

 இந்ே ஒப்பந்ேமானது முன்னாள் அவமரிக்க அதிபர ் பராக் ஒபாமா அவரக்ளாை் முன் 

லவக்கப் ப ்  பிசிபிக் எை்லை க ந்ே கூ ்டிலணவு ஒப்பந்ேமாகும். 

 ஆனாை் 2017 ஆம் ஆண்டிை் வ ானாை் ் டிரம்ப் இக்குழுவிலிருந்து அவமரிக்கா 

வவளிபயறுவோக அறிவிேே்ார.் 

 அவமரிக்காவின் ேற்பபாலேய அதிபர ் பஜா பி ன் இன்னும் இக்குழுவிை் இலணய 

விை்லை. 

 ஆரம்பேத்ிை் சீனா இக்குழுவிை் பசரக்்கப்ப விை்லை. 

 இந்ே ஒப்பந்ேமானது ஆஸ்திபரலியா, புரூபன, சிலி, கன ா, ஜப்பான், வமக்சிபகா, 

மபைசியா, வபரூ, நியூசிைாந்து, சிங்கப்பூர ் மற்றும் விய ்நாம் ஆகிய 11 நாடுகளுக்கு 

இல பயயான ஒரு வரே்ே்க ஒப்பந்ேமாகும்.   

 

தகலாஷ் ெத்யாரத்்தி 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலவயானது பநாபை் பரிசு வபற்ற இந்தியரான லகைாஷ் சேய்ாரே்த்ி 

என்பவலர நிலையான பமம்பா ்டு இைக்குகளுக்காக பவண்டி ஒரு பிரசச்ாரகராக 

நியமிேத்ுள்ளது.  
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 லமக்பராசாப் ்   நிறுவனே் ேலைவர ்பிரா ் ஸ்மிே், STEM ஆரவ்ைர ்வாைன்டினா முபனாஸ் 

ரபானாை் மற்றும் K. பாப் சூப்பர ் ஸ் ார ் BLACKPINK ஆகிபயாரும் புதிய நிலையான 

பமம்பா ்டு இைக்குகளுக்கான பிரசச்ாரகரக்ளாக நியமிக்கப்ப ்டு உள்ளனர.் 

 நிலையான பமம்பா ்டிற்கான 2030 ஆம் ஆண்டின் வசயை்பா ்டு நிரை்கலள 

முன்பனற்றுவேற்கு இவரக்ளின் பங்கு ஒருங்கிலணந்ேோக இருக்கும்.  

 

 

எவபாலா 

 எபபாைா கிருமி ஒழிக்கப்ப ் ோக ஜீன்-ஜாக்ஸ் மியும்பப என்பவர ் கூறியுள்ளார.் 

 இவர ் 1976 ஆம் ஆண்டிை் எபபாைா லவரசிலனக் கண்டுபிடிே்ே காங்பகா நா ்ல ச ்

பசரந்்ே ஒரு வோற்றுபநாயியை் நிபுணர ்ஆவார.்  

 இது காங்பகா மக்களா ்சிக் குடியரசிை் உள்ள யாம்புகு எனுமி ே்திை் கண் றியப் ப ் து. 

 யாம்புகுவிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு நதியின் வபயராை் இேற்கு எபபாைா எனப் வபயரி ப் 

ப ் து.  
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பல பில்லியன் ைாலர ் ோய்ப்பு: உணவு அதமப்புகதள மாற்ற விேொய ஆதரதே 

மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

 

 இந்ே அறிக்லக உணவு மற்றும் விவசாய அலமப்பு நிறுவனம், ஐக்கிய நாடுகள் 

பமம்பா ்டுே் தி ் ம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழை் தி ் ம் ஆகியவற்றாை் 

இலணந்து வவளியி ப் ப ் து. 

 அதிகரிே்து வரும் உற்பேத்ி மீோன ஆேரவிை் 87 சேவீேமானது 2030 ஆம் ஆண்டின் 

இைக்கிற்குே்  தீங்கு விலளவிக்கும் என்று அது மதிப்பிடுகிறது. 

 

ICAO 
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 இந்தியாலவச ் பசரந்்ே வஷஃபாலி ஜுபனஜா அவரக்ள் சரவ்பேச சிவிை் விமானப் 

பபாக்குவரேத்ு அலமப்பின் (ICAO - International Civil Aviation Organization) விமானப் 

பாதுகாப்புக் குழுவின் முேை் வபண் ேலைவராக பேவி ஏற்று உள்ளார.் 

 12 வரு  இல வவளிக்குப் பிறகு விமானப் பாதுகாப்பு குழுவின் வபாறுப்லப இந்தியா 

ஏற்றுள்ளது. 

 இந்ே மூபைாபாயக் குழுலவ வழி ந ேத்ும் முேை் வபண் ஜூபனஜா ஆவார.் 

 ICAO என்பது கன ாவின் கியூவபக்லகே் ேலைலமயி மாகக் வகாண்  ஒரு சிறப்பு ஐக்கிய 

நாடுகள் நிறுவனம் ஆகும். 

 இேற்கு 193 நாடுகள் நிதியளிக்கின்றன. 

 

உலகப் புத்தாக்கக் குறியீை்டுத் தரேரிதெ 2021 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உைகப் புே்ோக்க குறியீ ்டுே்  ேரவரிலசயிை் இந்திய நாடு 

இரண்டு இ ங்கள் முன்பனறி 46வது இ ே்லேப் வபற்றுள்ளது. 

 இக்குறியீ ானது உைக அறிவுசார ்வசாேத்ுரிலம அலமப்பினாை் (World Intellectual Property 

Organization) வவளியி ப்படுகிறது.  

 இந்ே அலமப்பானது ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் ஒரு சிறப்புப் பணி நிறுவனமாகும்.  

 இந்ேக் குறியீ ானது 132 நாடுகளின் புேே்ாக்கே் ேரவரிலசயின் பைபரிமாண 

அம்சங்கலளயும், அேன் பைேரப்ப ்  பகுப்பாய்விலனயும் வவளிப்படுே்துவோகும்.  

 சுவி ்சரை்ாந்து, சுவீ ன், அவமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் 

புே்ோக்கே் ேரவரிலசயிை் வோ ரந்்து முன்னிலை வகிப்பபோடு அலவ க ந்ே 3 

ஆண்டுகளாக முேை் 5 இ ங்கலளப்  வபற்றுள்ளன.  

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


                   
 

163 
 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் வகாரியக் குடியரசு முேை்முலறயாக இக்குறியீ ்டின் முேை் 5 

இ ங்களிை் இ ம் வபற்றுள்ளது.  

இந்தியாவின் வ யல்திறன் 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா புே்ோக்க உள்ளடீுகலளக் கா ்டிலும் புேே்ாக்க 

வவளியீடுகளிை் சிறந்து வசயைாற்றி வருகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு புேே்ாக்க உள்ளடீுகளிை் இந்தியா 57வது இ ேத்ிலனப் வபற்றுள்ளது. 

 புே்ோக்க வவளியீடுகளிை் இந்தியா 45வது இ ே்திலனப் வபற்றுள்ளது. 

 34 குலறவான வருமானமுல ய நாடுகளிை் இந்தியா 2வது இ ேத்ிை் உள்ளது. 

 மே்திய மற்றும் வேற்காசியாலவச ்பசரந்்ே 10 நாடுகளிை் இந்தியா முேலி ே்திை் உள்ளது. 

 

தூதரக்தள திரும்ப அதழக்கும் பிரான்சு – AUKUS பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் 

 அணுசக்தியாை் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கலளக் க ் லமப்பேற்காக அவமரிக்கா, 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகளில பய பமற் வகாள்ளப் ப ்  

முே்ேரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேே்தின் காரணமாக அவமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா 

ஆகிய நாடுகளிலிருந்து பிரான்சு ேனது தூேரக்லளே் திரும்ப அலழேத்ுள்ளது.  

 AUKUS இராணுவ ஒப்பந்ேமானது இந்திய பசிபிக் பகுதியிை் நிைவும் இராணுவ 

அபாயங்கலள எதிரவ்காள்வேற்காகவும் ஆஸ்திபரலிய நா ்டிற்கு அணுசக்தியாை் 

இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கலள வழங்குவேற்காகவும் பமற்வகாள்ளப்ப ் ோகும். 

 இந்ே நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கள் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் 

ஆேரபவாடு ஆஸ்திபரலிய நா ்டிபைபய க ் லமக்கப்படும்.  

 

உலகின் மிக ேயதான ஒத்த இரை்தையரக்ள் 

 கின்னஸ் உைக சாேலன அலமப்பானது ஜப்பான் நா ்டிலனச ் பசரந்்ே இரு 

சபகாேரிகலள ‘உைகின் மிக வயோன ஒே்ே இர ்ல யரக்ள்’ என சான்றளிேத்ுள்ளது. 

 கின்னஸ் சாேலன பல ேே் அந்ே இர ்ல ச ்சபகாேரிகள் உபமபனா சுமியம்மா மற்றும் 

கவுபம பகா மா ஆகிபயாராவர.் 

 இருவரும் 107 வயது ஆனவரக்ளாவர.் 
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உணவு தானிய உற்பத்தி – இந்தியா   

 இந்தியாவின் உணவு ோனிய உற்பேத்ியானது அதிக அரிசி உற்பே்தியு ன் 2021 ஆம் 

ஆண்டு காரஃீப் பருவே்திை் 150.50 மிை்லியன்  ன் என்ற உசச்ே்லேே் வோடும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 பவளாண் அலமசச்கம் இே்ேகவலைக் கூறியுள்ளது. 

 அரிசு, கரும்பு மற்றும் பருேத்ியிை் உசச்க ்  உற்பே்தியானது எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

மின்ொர ோகனங்களுக்கான மின்வனற்றி 

 

 இந்திய வாகன ஆராய்சச்ிக் கூ ் லமப்பானது (ARAI - Automotive Research Association of India) 

மின்சார வாகனங்களுக்காக பவண்டி உள்நா ்டிபைபய ேயாரிக்கப்ப ்  

மின்பனற்றிகலள உருவாக்கியுள்ளது. 

 ARAI அலமப்பானது AC001 என்ற ஓர ் உள்நா ்டுே் வோழிை்நு ்பேத்ிலன உருவாக்கி 

உள்ளது. 

 இந்ேே் வோழிை்நு ்பமானது பாரே் எைக் ்ரானிக்ஸ் நிறுவனே்தினாை் அேன் உற்பே்தி 

மற்றும் பமம்பா ்டுப் பணிக்காக பயன்படுேே்ப்ப ் து. 

 மகாராஸ்டிராவின் ோக்பவ எனுமி ேத்ிை் ARAI ேனது புதிய லமயம் ஒன்றிலனயும் 

நிறுவியுள்ளது. 

 

2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 3ேது மிகப்சபரிய இறக்குமதி நாைாக மாற உள்ள இந்தியா 

 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் உைகின் 3வது மிகப்வபரிய இறக்குமதி நா ாக இந்தியா மாறும் 

வாய்ப்புள்ளது. 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியேத்ின் சரவ்பேச வரே்்ேகே் துலறயினாை் வவளியி ப்ப ்  இந்ே 

அறிக்லகயிை் இேே்கவைானது கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 2050  ஆம் ஆண்டிை் உைகளாவிய இறக்குமதியிை் 5.9 சேவீே பங்களிப்பு ன் இந்தியா 

உைகின் 3வது மிகப்வபரிய இறக்குமதி நா ாக மாறும். 

 சீனா மற்றும் அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுே்ே நிலையிை் இந்தியா இ ம் வபறும். 

 உைகின் மிகப்வபரிய இறக்குமதி நாடுகளின் ப ்டியலிை் 2.8% பங்களிப்பு ன் இந்தியா 

ேற்பபாது 8வது இ ே்திை் உள்ளது. 

 உைகளாவிய வரே்்ேகக் கண்பணா ்  அறிக்லகயின்படி, இந்ேப் ப ்டியலிை் 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 3.9% பங்களிப்பு ன் இந்திய நா ்டின் நிலை 4வது இ ேத்ிற்கு உயரும். 
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உலக சுகாதார அதமப்பின் புதிய காற்றுத் தர நிரண்ய விதிமுதறகள் 

 உைக சுகாோர அலமப்பானது 2005 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ேனது காற்றுேே்ர நிரண்ய 

விதிமுலறகளின் முேை் பமம்ப ்  பதிப்பிலன வவளியி ்டுள்ளது.  

 24 மணிபநர சராசரிக்கான p.m 2.5 விதிமுலறயானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்ே 25 லமக்பரா 

– கி/மீ3 என்பேற்குப் பதிைாக 15 லமக்பரா – கி/மீ3 என மாற்றப்ப ்டுள்ளது.  

 வரு ாந்திர சராசரிக்கான p.m 2.5 விதிமுலறயானது 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்ே 10 லமக்பரா 

– கி/மீ3 என்பேற்குப் பதிைாக 5 லமக்பரா – கி/மீ3 என மாற்றப்ப ்டுள்ளது.  

 உைக சுகாோர அலமப்பினாை் வவளியி ப்ப ்  காற்றுே் ேரேத்ிற்கான இந்ேே ்

திருே்ேப்ப ்  வழிகா ்டுேை்களின்படி, ஆண்டின் வபரும்பாைான அளவிை் இந்தியா 

முழுவதும் ஒரு மாசுப ்  மண் ைமாக கருேப்படும்.  
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உலக சுகாதார அதமப்பின் ததலதம இயக்குநர ்

 பிரான்ஸ், வஜரம்னி மற்றும் இேர ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் இலணந்து உைக சுகாோர 

அலமப்பின் ேலைலம இயக்குநரான எேத்ிபயாப்பியா நா ்டிலனச ்பசரந்்ே வ  ்பராஸ் 

அோபனாம் வகப்பரயஸ் என்பவலர 2வது முலறயாக அந்ேப் பேவிக்குப் பரிந்துலர 

வசய்துள்ளன. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் சுகாோர அலமப்பின் உயரப்ேவிக்குச ் வசாந்ே 

நா ்டினாபைபய ஒருவர ்பரிந்துலரக்கப் ப ாேேது இதுபவ முேை்முலறயாகும்.  

 

உணவுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் உைக உணவுே்  தி ்  அலமப்பு  மற்றும் மிேமான வறண்  வவப்ப 

மண் ைப் பகுதிகளுக்கான சரவ்பேசப் பயிர ்ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகியலவ இலணந்து 

உணவுப் பாதுகாப்பு குறிேே் ஒப்பந்ேம் ஒன்றிலன பமற்வகாண்டுள்ளன. 

 இந்தியா முழுவதிலும் உணவு, ஊ ் சச்ேத்ுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாோரம் 

பபான்றவற்லற பமம்படுேத்ுவேற்கான தி ் ங்கள் மற்றும் ஆராய்சச்ி மீோன 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேமும் லகவயழுேே்ானது. 

 ICRISAT என்ற அலமப்பின் ேலைலமயி மானது லஹேராபாே்தின் ப ் ன்பசரு 

என்னுமி ே்திை் அலமந்துள்ளது.  

 1961 ஆம் ஆண்டிை் நிறுவப்ப ்  உைக உணவுே ்தி ்  அலமப்பின் ேலைலமயி மானது 

பராமிை் அலமந்துள்ளது.  

 

ெரே்வதெப் புத்தாக்க நிறுேன தமயங்கள் தரேரிதெ 2021 

 இந்ேே் ேரவரிலசயானது ஜீபனாம் என்ற புே்ோக்க நிறுவனே்தின் வரு ாந்திர 

உைகளாவியே்ப் புேே்ாக்க நிறுவனச ் சூழைலமவு அறிக்லகக்காக (2021) பவண்டி 

அந்நிறுவனேத்ினாை் வோகுக்கப்ப ்டு வவளியி ப்ப ்டுள்ளது. 
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 இேன்படி ைண் ன், மும்லப மற்றும் வபங்களூரு ஆகியலவ உைகின் முன்னணி புேே்ாக்க 

நிறுவன லமயங்களாக இ ம் வபற்றுள்ளன. 

 இதிை் வபங்களூரு 24வது இ ேத்ிலனப் வபற்றுள்ளது.  

 இதிை் வ ை்லி 36வது இ ேத்ிை் உள்ளது. 

 வசயை்திறன், நிதி, திறன் மற்றும் சந்லே ஆராய்சச்ி உள்ளி ்  துலறகளிை் பவகமாக 

வளரந்்து வரும் சூழை் அலமவுகலள விஞ்சி அப்பிரிவிை் மும்லப முேலி ே்லேப் 

வபற்றுள்ளது. 

 உைகின் 4வது மிகப்வபரியே் வோழிை்நு ்ப மற்றும் புே்ோக்கே் வோகுப்பலமவாக 

கரந்ா க மாநிைம் திகழ்கிறது.  

 

உலக தானக் குறியீடு – 2021   

 வோண்டு உேவி அறக்க ் லளயானது (Charities Aid Foundation) இந்ே அறிக்லகலய 

சமீபேத்ிை் வவளியி ் து. 

 இந்ேக் குறியீ ்டிை் இந்தியா 14வது இ ேத்ிை் உள்ளது.  

 இந்ேக் குறியீ ்டிை் பவகமாக முன்பனறி வரும் நாடுகளிை் இந்தியாவும் ஒன்று என இந்ே 

அறிக்லக கூறுகிறது.  

 இந்ே அறிக்லகயின்படி, 

o 2020 ஆம் ஆண்டு பகாவி ்-19 வோற்றின் பபாது 61% இந்தியரக்ள் அந்நியரக்ளுக்கு 

உேவி வசய்துள்ளனர.் 

o 34% இந்தியரக்ள் பணே்லே நன்வகால யாக அளிே்துள்ளனர.் 

o 34% இந்தியரக்ள் இந்தியாவிை் சமூக நைன் சாரந்்ே ந வடிக்லககளுக்கான முன் 

வந்துள்ளனர.் 

o உைகின் மிகவும் ோராளமிக்க நா ாக இந்போபனசியா உள்ளது. 

 

 

நிலவிலுள்ள பள்ளத்திற்கு வமத்யூ சஹன்ெனின் சபயர ்

 நிைவின் வேன்துருவேத்ிலுள்ள பள்ளம் ஒன்றிற்கு ஆரட்ிக் பகுதி ஆய்வாளரான பமே்யூ 

வஹன்சன் என்பவரின் வபயலர சரவ்பேச வானியை் ஒன்றியம் சூ ்டியுள்ளது. 
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 பமே்யூ வஹன்சன் என்பவர ்1909 ஆம் ஆண்டிை் உைகின் உயரமான இ ேத்ிை் ஏறி நின்ற 

முேை் மனிேரக்ளுள் ஒருவராவார.் 

 

 

பழதமயான மனித கால்தைங்கள் 

 23,000 ஆண்டுகள் பழலமயான காை்ே ங்கள் அவமரிக்காவிை் கண் றியப் ப ்டு உள்ளன. 

 கல சிப் பனிக்காைேத்ின் முடிவிற்கும் முன்பாகபவ வ  அவமரிக்காவிை் மனிேன் 

குடிபயறினான் என்பலே இது அறிவுறுே்துகிறது.  

 ேற்பபாது நியூ வமக்சிபகா பாலைவனே்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒரு நீண்  காைமாக 

வறண்டு காணப்படும் ஏரியின் கலரயின் பசற்றிை் இந்ே காை்ே ங்கள் பதிந்துள்ளன. 

 

 

QUAD நாடுகளின் ததலேரக்ள் உெச்ி மாநாடு – 2021  

 இந்தியா, ஆஸ்திபரலியா, அவமரிக்கா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் நாற்கரப் 

பாதுகாப்புப் பபசச்ு வாரே்்லேக்கான முேை் ேனிநபர ் சந்திப்பானது வாசிங் ன்னிை் 

ந ே்ேப் ப ் து. 

 இந்ேச ் சந்திப்பிை் பிரேமர ் நபரந்திர பமாடி அவரக்ளும் அவமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகளின் ேலைவரக்ளும் பங்பகற்றனர.் 
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 அவமரிக்க அதிபர ் பஜா லப ன் இவரக்ள் அலனவலரயும் வவள்லள மாளிலகயிை் 

லவேத்ுச ்சந்திே்ோர.் 

 ‘குவாெ் நாடுக ின் தடுப்பு ைருந்து முன்டனடுப்பானது’ இந்ளதா பசிபிக் நாடுகளுக்கு 

உதவுை் எனவுை் பிரதைர ்ளைாடி அவரக் ் கூறினார.்  

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெதப – பிரதமர் வமாடி 

 பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி அவரக்ள் நியூயாரக்்கிை் நல வபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்

சலபயின் 76வது கூ ் ே்திை் உலரயாற்றினார.் 

 இந்ே ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சலபயின் மாநா ்டிை் உலரயாற்றிய முேை் 

உைகே் ேலைவர ்பிரேமர ்நபரந்திர பமாடி ஆவார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயின் ஒரு கூ ் ேத்ிை் பிரேமர ்

பமாடி உலரயாற்றுவது இரண் ாம் முலறயாகும் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வபாது விவாேே்தின் கருப்வபாருள் பகாவி ்-19 வோற்றிலிருந்து 

மீண்டு நம்பிக்லகயு ன் நிலையான புனரலமேே்ை், புவிக் கிரகே்தின் பேலவகலளப் 

பூரே்த்ி வசய்ேை், மக்களின் உரிலமகலள மதிேே்ை் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்லபப் 

புே்துயிர ் வபறச ் வசய்ேை் பபான்றவற்றின் மூைம் ஒரு வநகிழ்திறலனக் க ் லமேே்ை் 

என்போகும்.  

 

உலக சுகாதார நிதிக்கான உலக சுகாதார அதமப்பின் தூதர ்
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 உைக சுகாோர நிதிக்கான உைக சுகாோர அலமப்பின் தூேராக கார ்ன் பிரவுன் 

என்பவலர உைக சுகாோர அலமப்பு நிரண்யிே்துள்ளது. 

 இவர ்ஐக்கிய ராஜ்ஜியே்தின் முன்னாள் பிரேமராவார.் 

 2009 ஆம் ஆண்டு ைண் னிை் நல வபற்ற G20 உசச்ி ைாநாெ்டில் தனது 

தமலமைதத்ுவதத்ின் மூலை் இரண்ொவது டபருை் டபாரு ாதார வீழ்சச்ி நிமலமய 

தடுதத்ப் டபருமைக்கு அவர ்உரியவராவார.் 

 

AUKUS அதமப்பில் இந்தியா, ெப்பான் ஆகிய நாடுகளின் இதணப்பிதன 

அசமரிக்கா நிராகரிப்பு 

 அவமரிக்க அதிபர ் பஜா லப ன், ஆஸ்திபரலியப் பிரேமர ் ஸ்கா ் பமாரிசன் மற்றும் 

பிரி ் ன் பிரேமர ் பபாரிஸ் ஜான்சன் ஆகிபயார ் இலணந்து AUKUS எனப்படும் ஒரு 

முே்ேரப்புப் பாதுகாப்புக் கூ ் ணிலய உருவாக்க உள்ளோக அறிவிே்துள்ளனர.் 

 இேன்கீழ், ஆஸ்திபரலியா முேை்முலறயாக அணுசக்தியாை் இயங்கும் நீரம்ூழ்கிக் 

கப்பை்கலளப் வபற உள்ளது. 

 உே்திசார ்இந்போ பசிபிக் பகுதியிை் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் சவாை்கலள எதிரவ்காள்ள 

ஆஸ்திபரலியா மற்றும் பிரி ் ன் ஆகியவற்று னான புதிய முே்ேரப்புப் பாதுகாப்புப் 

கூ ்டிலணவிை் இந்தியா (அ) ஜப்பான் நாடுகலள இலணப்பேற்கு அவமரிக்கா 

நிராகரிேத்ுள்ளது.  

 

தன்பாலினத் திருமணம் – சுவிை்ெரல்ாந்து   

 சுவி ்சரை்ாந்து நா ்டின் வாக்காளரக்ள் ேன்பாலினே் திருமணே்லேச ்ச ் ப் பூரவ்மாக்க 

முடிவவடுேத்ுள்ளனர.் 

 இேன் மூைம் இேே்லகய ந வடிக்லகலய எடுே்ே கல சி ஐபராப்பிய ஒன்றிய நா ாக 

சுவி ்சரை்ாந்து மாறியுள்ளது.  

 இந்ேே் திருேே்ப்ப ்  ச ் ே்தின் கீழ், ேன்பாலினே் ேம்பதியினர ்உரிலமயியை் சாரந்்ே 

திருமணே்லே ந ே்ே முடியும்.   

 ஈரினே் ேம்பதியினருக்கு வழங்கப்படுவது பபான்ற நிறுவன மற்றும் ச ் ப்பூரவ் 

உரிலமகள் இவரக்ளுக்கும் வழங்கப்படும்.  
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வநரடிக் காப்பீை்டுத் தரகு நிறுேனம் – வபான்வப 

 

 Phonepe (பபான்பப) நிறுவனமானது இந்தியாவின் காப்பீ ்டு ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

பமம்பா ்டு ஆலணயேத்ி மிருந்து பநரடிக் காப்பீ ்டுே் ேரகுமுலறக்கான ஒரு 

உரிமேத்ிலனப் வபற்றுள்ளது.  

 இனி இந்ே நிறுவனம் ேற்பபாது ஒரு பநரடிக் காப்பீ ்டுே் ேரகு நிறுவனமாகச ்வசயை்படும். 

 Phonepe நிறுவனமானது வலரயறுக்கப்ப ்  காப்பீ ்டு ‘வபருநிறுவன முகவர’் என்ற 

உரிமேத்ு ன் 2020 ஆம் ஆண்டிை் காப்பீ ்டுே் வோழிை்நு ்பே் துலறயிை் நுலழந்ேது.  

 

FY22 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்தியாவின் GDP ேளரெ்ச்ி 
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 ஜுன் 2021 வலரயிைான காைாண்டிை் இந்தியாவின் வபாருளாோர வளரச்ச்ி ஒரு சாேலன 

உசச்ே்லே எ ்டியது எனப் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் தி ்  அமைாக்கே் துலற 

அலமசச்கே்தின் ேரவுகளிை் கூறப்ப ்டுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் காைாண்டிை் ஏற்ப ்  24.4% சரிவு ன் ஒப்பிடுலகயிை் அபே காை 

க ் ே்திைான 2021 ஆம் ஆண்டின் 3 மாே காைேத்ிை் வமாேே் உள்நா ்டு உற்பேத்ியானது 

20.1% ஆக உயரந்்துள்ளோக ேரவுகள் கூறுகிறது.  

 காைாண்டு ரீதியிைான ேரவுகள் வவளியி ப்ப  வோ ங்கியது முேை் இன்று வலரயிை் 

இதுபவ இந்தியாவின் மிக பவகமான வளரச்ச்ியாகும். 

 இந்ே வளரச்ச்ியானது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் கணிப்லப (21.4%) வி  சற்று 

குலறவானபேயாகும்.  

 

Bill Desk நிறுேனத்திதன ோங்கும் Payu நிறுேனம் 

 வநேரை்ாந்திலுள்ள பிபராசஸ் NV நிறுவனமானது Bill Desk எனும் இந்திய டிஜி ் ை் 

பணவழங்கீ ்டு நிறுவனேத்ிலன வாங்கி அேலனே ் ேனது வசாந்ே நிதிச ் பசலவ 

வணிகமான Payu நிறுவனேத்ு ன் இலணக்க உள்ளோக அறிவிே்துள்ளது.  

 இந்ே ஒப்பந்ேே்தின் மதிப்பு 4.7 பிை்லியன்  ாைரக்ளாகும்.  

 இேன்மூைம் Payu மற்றும் Bill Desk ஆகிய ஒன்றிலணந்ே நிறுவனமானது வமாே்ேப் 

பணவழங்கீ ்டு அளவிை் உைகளவிை் மற்றும் இந்தியாவிை் முன்னணி இலணயப் 

பணவழங்கீ ்டு நிறுவனமாக திகழும்.  

 

 

CBDC திை்ைம் 
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 ஆஸ்திபரலியா, சிங்கப்பூர,் மபைசியா, மற்றும் வேன் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் மே்திய 

வங்கிகள் சமீபேத்ிை் மேத்ிய வங்கி டிஜி ் ை் பணே் தி ் ம் (Central Bank Digital Currencies – 

CBDC) என்ற ஒரு தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்கியுள்ளன. 

 CBDC தி ் மானது மலிவான மற்றும் சுைபமான முலறயிை் பரிமாற்றம் வசய்ய வழி வலக 

வசய்கிறோ என்பலே மதிப்பிடுவேற்காக பை்பவறு மே்திய வங்கி டிஜி ் ை் பணே்லேப் 

பயன்படுே்தி பமற்வகாள்ளப்படும் எை்லைகளுக்கில பயயான ஒரு பண வழங்கீ ்டு 

களச ்பசாேலனயாகும்.  

 CBDC என்பது ஏற்கனபவ ந ப்பிை் உள்ள பணே்தின் ஒரு டிஜி ் ை் வடிவமாகும்.  

 

புதிய ததலதம நிறுேனங்கள் உரிமம் மீதான குழு   

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது புதிய ேலைலம நிறுவனங்கள் (New Umbrella Entity - NUE) 

உரிமேத்ிற்கான விண்ணப்பங்கலள ஆராயவும், அது பற்றிய பரிந்துலரகலள வழங்கவும் 

பவண்டி ஒரு குழுவிலன நியமிேத்ுள்ளது.  

 இந்ே 5 உறுப்பினரக்ள் வகாண்  குழுவிற்கு P. வாசுபேவன் ேலைலம ஏற்க உள்ளார.் 

 வபரிய வபாருளாோரே் ோக்கேத்ிலிருந்துப் பாதுகாப்பு இ ரக்ள் வலரயிைான NUE 

உரிமேத்ின் பை்பவறு அம்சங்கலளக் கண்காணிப்பது இக்குழுவின் வபாறுப்பாகும். 

குறிப்பு 

 ைாப நிறுவனங்கள் விற்பலனப் பிரிவுகளிை் பணவழங்கீ ்டிலன பமைாண்லம 

வசய்வேற்காக புதிய ேலைலம நிறுவனங்கள் நிறுவப்படும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது இந்தியே் பேசியப் பணவழங்கீ ்டுக் கழகே்திற்கு 

இலணயாக ஒரு புதிய ேலைலம நிறுவனக் க ் லமப்பிலன உருவாக்க 

நிறுவனங்களுக்கு அலழப்பு விடுே்துள்ளது. 

 

 

சிறப்பு கைன் ோங்கும் உரிதமகள் – இந்தியாவிற்கான இைஒதுக்கீடு 

 சரவ்பேச நாணய நிதியமானது இந்தியாவிற்கு 12.57 மிை்லியன் (N 17.86  பிை்லியன்  ாைர)் 

மதிப்பிைான சிறப்பு க ன் வாங்கும் உரிலமகலள வழங்கியுள்ளது.  

 இேப்ோடு இந்தியாவின் வமாே்ே சிறப்பு க ன் வாங்கும் உரிலமயின் லவப்பானது 13.66 

பிை்லியனாக (19.41 பிை்லியன்  ாைருக்குச ்சமம்) உயரந்்துள்ளது. 
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 சிறப்பு க ன் வாங்கும் உரிலமயானது இந்தியாவின் அந்நியச ்வசைாவணி இருப்புகளின் 

கூறுகளிை் ஒன்றாகும். 

 எனபவ அந்நியச ்வசைாவணி இருப்பும் ேற்பபாது உயரந்்துள்ளது.  

 

 

மாற்று முதலீை்டு நிதி 

 

 இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரே்ே்லன வாரியேத்ி ம் பதிவு வசய்யப்ப ்  ASK முேலீ ்டு 

பமைாண்லம நிறுவனமானது இந்தியாவிலுள்ள மிகப்வபரிய வோகுப்பு முேலீ ்டு 

பமைாண்லம பசலவ வழங்குநர ்நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். 

 இது இந்தியாவின் முேைாவது டிஜி ் ை் மாற்று முேலீ ்டு நிதிலய (Digital Alternate Investment 

Fund) வோ ங்கியுள்ளது. 

 மாற்று முேலீ ்டு நிதி என்பது வழக்கமான முேலீ ்டுப் பிரிவுகளிை் பசராே நிதியியை் 

வசாேே்ாகும்.  

 இதிை் ேனியார ் பங்கு (அ) துணீகர முேலீடு, வகாள்முேை் நிதி, நிரவ்கிக்கப்ப ்  

எதிரக்ாைம், கலை மற்றும் பழலமயான வபாரு ்கள், சரக்குப் வபாரு ்கள் மற்றும் 

வகாணரவ்ு ஒப்பந்ேங்கள் ஆகியலவ அ ங்கும்.  
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டிஜிை்ைல் கை்ைண மதிப்பீடு அை்தை 

 பபங்க் ஆஃப் பபரா ா வங்கியானது பிப்ரவரி மற்றும் மாரச் ் 2021 மாேே்திற்கான MeitY 

(மின்னணு மற்றும் ேகவை் வோழிை்நு ்ப அலமசச்கம்)  க ் ண மதிப்பீ ்டிை் முேலி ே்திை் 

உள்ளது. 

 இந்ே மதிப்பீ ்டு அ ்ல யானது 44 வங்கிகலள (வபாதுேத்ுலற வங்கிகள், ேனியார ்

வங்கிகள், வவளிநா ்டு வங்கிகள், வகாடுப்பனவு வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள்) டிஜி ் ை் 

வணிகே்திை் பை்பவறு அளவுபகாை்கள் வழிபய ேரவரிலசப் படுே்துகிறது. 

 

PM – KUSUM திை்ைம் 

 சூரிய ஆற்றுலூ ் ப்ப ்  பம்புகலள (குழாய்) வபாருேத்ிய முேை் மாநிைமாக ஹரியானா 

மாறியுள்ளது. 

 இே்தி ் ேத்ின் கீழ், அம்மாநிைே்திை் 75% மானியேத்ு ன் சூரியசக்தி பம்புகள் வபாருேே்ப் 

ப ்டு வருகின்றன. 

 இவற்லற நீரப்்பாசன வசதிக்காக ம ்டுபம விவசாயிகள் நிறுவ முடியும்.  

 

திதன திை்ைம் 

 சே்தீஸ்கர ்மாநிைமானது விவசாயிகளுக்காக திலன தி ் ேத்ிலனே் வோ ங்குகிறது. 

 மாநிை முேை்வர ் பாபகை் அவரக்ள் லஹேராபாே்திலுள்ள இந்திய திலன ஆராய்சச்ி 

நிறுவனே்து ன் இது வோ ரப்ான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேேத்ிை் லகவயழுேத்ு இ ் ார.்  

 இது இம்மாநிைே்லே இந்தியாவின் திலன உற்பேத்ி லமயமாக மாற்ற உேவும். 

 2023 ஆம் ஆண் ானது சரவ்பேச திலன வரு மாக அனுசரிக்கப்படும். 

 

PMGDISHA 

 

 அலனே்து டிஜி ் ை் கிராமங்களின் மீோன 100% டிஜி ் ை் கை்வியறிவிற்காக பவண்டி 

PMGDISHA தி ் ே்தின் கீழ் பிரோன் மந்திரி கிராமின் டிஜி ் ை் சக்சாரே்்ோ அபியான் 

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan) என்ற இயக்கமானது வோ ங்கப் ப ்டுள்ளது. 

 இது கிராமப்புறப் பகுதிகளுக்காக அரசினாை் வோ ங்கப்ப ்  ஒரு முேன்லமயான 

டிஜி ் ை் கை்வியறிவு தி ் மாகும்.  

 இது 2020 ஆம் ஆண்டிை் கிராமப்புறப் பகுதிகளிலுள்ள 6 பகாடி நபரக்லள டிஜி ் ை் 

கை்வியறிலவப் வபறச ்வசய்கிறது.  
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 டிஜி ் ை் கை்வியறிவிலனப் வபறாே ஒவ்வவாரு குடும்பே்திலிருந்தும் ஒரு நபருக்கு 

டிஜி ் ை் கை்வியறிவிலன இது வழங்க உள்ளது.  

 இந்ே இயக்கேத்ின் கீழ், கிராமப்புற மக்களுக்கு குறிப்பாக வபண்கள் மற்றும் 

பிற்படுேே்ப்ப ்  வகுப்பினருக்கு மூன்று நாள் அளவிைான ஒரு சான்றிேழ் பயிற்சி 

இயக்கம்  ந ே்ேப் படும். 

 அலனே்து டிஜி ் ை் கிராமங்கலளயும் 100% டிஜி ் ை் கை்வியறிவு வபற்றோக மாற்றும் 

வலகயிை் வபாதுச ்பசலவ லமயங்களும் நிறுவப்படும். 

 

UPI மற்றும் Paynow 

 

 இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய நாடுகள் ஒருங்கிலணந்ே பணவழங்கீ ்டு இல முகம் 

மற்றும் Paynow ஆகியவற்லற இலணக்க உள்ளலேக் குறிே்து அறிவிேத்ு உள்ளன. 

 பயனரக்ளுக்கு உ னடி மற்றும் குலறந்ே விலை நிதிப் பரிமாற்றங்கலளச ் வசய்தி  

உேவுவலே இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

மாநிலங்களின் கைன் 

 வபாருளாோரச ் சந்லேயிருந்து ரூ.15,721 பகாடி அளவிை் கூடுேை் நிதியிலன க னாகப் 

வபறுவேற்கு 11 மாநிைங்களுக்கு மேத்ிய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 இந்ே மாநிைங்கள் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டின் ஜுன் வலரயிைான காைாண்டுப் 

பகுதிக்காக நிதி அலமசச்கம் நிரண்யிே்ே மூைேனச ் வசைவின இைக்குகலளப் பூரே்்தி 

வசய்துள்ளன. 

 அவற்றின் வமாே்ே மாநிை உள்நா ்டு உற்பே்தியிை் 0.25 சேவீேே்திற்குச ்சமமான கூடுேை் 

வபாதுச ்சந்லேக் க ன் அனுமதியானது அவற்றிற்கு வழங்கப்ப ் து. 

 வமாே்ே மாநிை உள்நா ்டு உற்பே்தியின் மீோன 4 சேவீேே்தின் வமாேே் நிகரக் க ன் 

வரம்பிை் 0.50 சேவீேமானது 2022 ஆம் நிதியாண்டின் பபாது மாநிைங்களுக்கு ஆகும்  

அதிகப் படியான மூைேனச ்வசைவினங்களுக்காக பவண்டி ஒதுக்கப்ப ் து. 

 அந்ே மாநிைங்களாவன: ஆந்திரப் பிரபேசம், பீகார,் சே்தீஸ்கர,் ஹரியானா, பகரளா, 

மே்தியப் பிரபேசம், மணிப்பூர,் பமகாையா, நாகாைாந்து, ராஜஸ்ோன் மற்றும் 

உே்ேரகாண் ் ஆகியனவாகும்.  

 

பயிரத்்தாளடி எரிப்பு மீதான மானியம் 

 மே்திய  அரசானது உே்ேரப் பிரபேசம், வ ை்லி, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 

மாநிைங்களிை் பயிரே்ே்ாளடி எரிப்புப் பிரசச்ிலனக்கான இயந்திரேத்ிற்காக என்று 

மானியே் வோலகயிலன வழங்கியுள்ளது.  
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 இது 2021-22 ஆம் ஆண்டின் பயிரே்் ோளடிகளின் உள்ளக விவகாரம்  (இ ம் சாரந்்ே) சாரந்்ே 

பமைாண்லமக்காக பேலவப்படுகிறது. 

 இது வ ை்லி மற்றும் பேசிய நகரப்்புறப் பகுதியிை் நிைவும் காற்று மாசுபா ்டுப்  

பிரசச்ிலனக்குே் தீரவ்ு காணுவலே பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 அருகாலமயிலுள்ள ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் உேே்ரப் பிரபேசம் ஆகிய 

மாநிைங்களிலுள்ள பயிரே்் ோளடி எரிப்புப் பிரசச்ிலனயாை் இந்ே மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. 

 

டிஜிை்ைல் இந்தியா நிலப்பதிவுகதள நவீனமாக்கல் திை்ைம் 

 

 இது நிைவளேத்ுலறயினாை் பமற்வகாள்ளப்படும் மே்திய அரசின் தி ் மாகும். 

 3 மாநிைங்கள் ேவிர வபரும்பாைான மாநிைங்கள் ேங்களது நிைப்பதிவுகலள மே்திய 

அரசின் இலணயேளே்திை் ஒருங்கிலணக்கின்றன என்று மேத்ிய அரசு வேரிவிேே்து. 

 இந்திய உணவுக் கழகம் என்ற ேலைலம வகாள்முேை் நிறுவனே்து ன் ேங்களது டிஜி ் ை் 

நிைப்பதிவுகலள ஒருங்கிலணே்ே மூன்று மாநிைங்களாவன: அசாம், உே்ேரகாண் ்  

மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ்ஆகியன ஆகும். 

 வகாள்முேை் வசய்வேற்கு முன்பாக நிைப்பதிவுகலளச ் சரிபாரப்்பது என்பது குலறந்ே 

ப ்ச ஆோர விலைப் பயன் என்பது வணிகரக்லள அை்ைாமை் சரியான விவசாயிகலளச ்

வசன்றல வலே உறுதி வசய்ய உேவும். 

 விவசாயிகள் அவரக்ளது வசாந்ே நிைேத்ிபைா அை்ைது குேே்லக நிைே்திபைா பயிரி ப் 

படும் பயிரானது அரசாங்கேத்ினாை் வகாள்முேை் வசய்யப்படும். 

 

ஒழுங்குமுதறக் கை்ைதமப்பின் கீழ் கூை்டிதணவு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது ஒழுங்குமுலறக் க ் லமப்பு (சாண் ்பாக்ஸ்) என்பதின் கீழ் 

மூன்றாவது கூ ்டிலணவுக்கான கருே்துருலவ ‘MSME Lending’ என அறிவிேத்ு உள்ளது. 
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 ஒழுங்குமுலறக் க ் லமப்பு என்பது க ்டுப்படுே்ேப்ப ் /பசாேலன ஒழுங்குமுலறச ்

சூழலிை் புதிய ேயாரிப்புகள் அை்ைது பசலவகளின் பநரடி பசாேலனலயக் குறிக்கச ்

வசய்வோை் அேற்காக பவண்டி க ்டுப்பா ் ாளரக்ள் பசாேலனயின் வலரயறுக்கப் ப ்  

பநாக்கேத்ிற்காக சிை ஒழுங்குமுலறே் ேளரவ்ுகலள அனுமதிக்கைாம் (அை்ைது 

அனுமதிக்கைாம் இருக்கைாம்). 

 முேை் கூ ்டிலணவு - 2020 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர ் மாேே்திை் சிை்ைலறப் பண 

வழங்கீடுகள் மீது. 

 இரண் ாவது கூ ்டிலணவு - 2021 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர ் மாேே்திை் எை்லை க ந்ே 

வகாடுப்பனவுகள் மீது. 

 

இராணுேத் ததலேரக்ளின் மாநாடு 

 இந்திய இராணுவே் ேலைவரக்ளின் 8வது மாநா ானது புதுவ ை்லியிை் ந ேே்ப் ப ் து.  

 இது இந்திய இராணுவேத்ின் ேற்பபாலேய மற்றும் முன்னாள் இராணுவே் ேலைவரக்ளின் 

சந்திப்பாகும்.  

 இதிை் இந்திய இராணுவே் ேலைவரக்ளாகவும் இருந்ே பநபாள இராணுவே்தின் முன்னாள் 

ேலைவரக்ளுக்கும் அலழப்பு விடுக்கப்ப ்டுள்ளது.   

 

 

கண்காணிக்கப்படும் விமான நிதலயம் 

 மே்திய மலறமுக வரி மற்றும் சுங்கவரி வாரியமானது குஷிநகர ்விமான நிலையேத்ிலன 

சுங்கவரி அலமப்பினாை் கண்காணிக்கப்படும் ஒரு விமான நிலையமாக அறிவிே்ேது.  

 இது புே்ே யாேர்கீரக்ள் உள்ளி ்  சரவ்பேசப் பயணிகளின் பயணே்திலன எளிோக்கச ்

வசய்யும். 

 குஷிநகர ்விமான நிலையமானது உே்ேரப் பிரபேசேத்ிை் உள்ள ஒரு சரவ்பேச விமான 

நிலையமாகும்.    

 

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


                   
 

179 
 

ஈக்வினாக்ஸ் 

 

 இன்பபாசிஸ் நிறுவனமானது பை்பவறு நிறுவனங்களுக்கு உேவுவேற்காக பவண்டி 

இன்பபாசிஸ் ஈக்வினாக்ஸ் என்ற ஒரு ேளே்திலனே ்வோ ங்கியுள்ளது.  

 இது B2B மற்றும் B2C முலறயிை் ஈடுபடும் வரவு வசைவு நிறுவனங்களுக்கு உயரப்ிரிவு மிக்க, 

ேனிப்பயனாக்கப்ப ்  பை்பவறு ேரப்ப ்  ஒரு வரே்ே்க அனுபவேத்ிலன வழங்குவலே 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.   

 

ேரத்்தகம் மற்றும் வமம்பாை்டு அறிக்தக – 2021 

 

 2021 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் GDP வளரச்ச்ியானது 7.2% ஆக உயரும் என ஐக்கிய 

நாடுகள் வரே்ே்கம் மற்றும் வளரச்ச்ி மாநா ்டு அலமப்பின் (UNCTAD) அறிக்லகயிை் 

வேரிவிக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இந்ே வளரச்ச்ி வீேேத்ு ன் சீனாவிற்கு அடுே்ே நிலையிை் பவகமாக வளரந்்து வரும் 

வபாருளாோரமாக இந்தியா திகழும்.  

 2022 ஆம் ஆண்டிை் 6.7% என்ற வமதுவான வளரச்ச்ியு ன் கூடிய நிலையிலும் இந்திய நாடு 

பவகமாக வளரந்்து வரும் வபாருளாோரமாகபவ திகழும்.   

 

உணவு விநிவயாகம் – ெரக்கு மற்றும் வெதே ேரி   

 இலணய வணிக நிறுவனங்களான ஸ்விகி & பசாவம ்ப ா ஆகியலவ சரக்கு மற்றும் 

பசலவ வரி விதிப்பின் கீழ் வர உள்ளன. 

 அலவ வழங்கி வரும் உணவகச ்பசலவகளுக்கு ேற்பபாது அலவ சரக்கு மற்றும் பசலவ 

வரியிலன வசலுே்ே பவண்டும். 

 உணவு விநிபயாகிக்கப்படும் இ ே்திை் (நுகரப்வாரி ம்) வரி விதிக்கப்படுவபே இந்ே 

ந வடிக்லகக்கான காரணமாகும்.  
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 இேற்கு முன்பாக உணவகங்கள் இந்ே வரிலயச ்வசலுே்தின.  

 

 

'ேணிகத்தத எளிதாக்கல்’ தரேரிதெ 

 

 உைக வங்கிக் குழுமமானது ேனது 'வணிகேல்ே எளிோக்கை்’ என்ற ேரவரிலச 

வவளியீ ்ல  நிறுே்ே முடிவு வசய்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ் ் மாேேத்ிை், ேரவுகளிை் ஏற்ப ்  மாற்றங்கள் வோ ரப்ாக பை 

முலறபகடுகள் பதிவாகியிருப்பலே உைக வங்கி கண் றிந்ேது. 

 வோழிை் வசய்வதிை் ஏற்ப ்  முலறபகடுகள் நான்கு நாடுகலளப் பாதிேே்ன.  

 அலவயாவன  சீனா, சவூதி அபரபியா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் மற்றும் அஜரல்பஜான் 

ஆகும். 

 

ோராக் கைன் ேங்கி (Bad bank) அதமப்பு 

 வங்கிகளிை் இருந்து வாராக் க ன் வசாே்துக்கலளக் லகயகப்படுே்தி அவற்லறச ்

சந்லேயிை் விற்க அரசாங்கம் இரண்டு புதிய நிறுவனங்கலள அலமேத்ுள்ளது. 

 அலேச ் வசயை்படுே்துவேற்கு உே்ேரவாேமாக ரூ .30,600 பகாடிலயப் பயன்படுே்ே 

அரசாங்கம் ஒப்புேை் அளிேத்ுள்ளது. 

 NARCL-IDRCL அலமப்பு ஆனது இந்ேப் புதிய Bad bank ஆகும். 

 "பேசிய வசாே்து மறுசீரலமப்பு நிறுவனம்" (NARCL - National Asset Reconstruction Company 

Limited) ஆனது நிறுவனங்கள் ச ் ே்தின் கீழ் ஏற்கனபவ இலணக்கப் ப ்டுள்ளது. 
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 இது பை்பவறுக் க ் ங்களிை் பை்பவறு வணிக வங்கிகளி மிருந்து சுமார ்2 ை ்சம் பகாடி 

மதிப்புள்ள வாராக் க ன் வசாே்துக்கலளக் லகயகப்படுேத்ும். 

 மற்வறாரு நிறுவனம் இந்தியக் க ன் தீரவ்ு நிறுவனம் ஆகும் (IDRCL - India Debt Resolution 

Company Ltd). 

 வபாதுே் துலற வங்கிகலளப் பாதிக்கும் பமாசமான வாராக் க ன்களின் மீோன  

பிரசச்லனலயே் தீரக்்க Bad bank அலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் யூவரா பசுதமப் பத்திரம் 

 

 பவர ் ஃலபனான்ஸ் காரப்்பபரஷன் நிறுவனமானது ேனது முேை் 300 மிை்லியன் யூபரா 

மதிப்பிைான 7 ஆண்டு காை யூபரா மதிப்பிைான  பே்திரே்லே வவளியி ்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் மின் துலறயிை் உள்ள ஒரு முன்னணி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம் 

ஆகும். 

 இந்தியாவிலிருந்து யூபரா மதிப்பிலனக் வகாண்  ஒரு பசுலமப் பே்திரம் வழங்கப் படுவது 

இதுபவ முேை் முலறயாகும். 

 இது இந்தியாவின் ஒரு வங்கி அை்ைாே நிதி நிறுவனே்தின் முேை் யூபரா வவளியீடு ஆகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்தியாவிலிருந்து வவளியாகும் முேை் யூபரா பே்திரம் 

இதுபவ ஆகும். 

 பசுலமப் பே்திரம் என்பது குறிப்பி ்  காைநிலை வோ ரப்ான அை்ைது சுற்றுசச்ூழை் 

தி ் ங்கலள ஆேரிப்பேற்காக வடிவலமக்கப்ப ்  ஒரு நிலையான, வருமானக் கருவி 

ஆகும். 
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45ேது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூை்ைம் 

 

 சரக்கு மற்றும் பசலவ வரி (ஜிஎஸ்டி - சரக்கு மற்றும் பசலவ வரி) மன்றே்தின் 45வது 

கூ ் ே்திற்கு நிதி அலமசச்ர ்நிரம்ைா சீோராமன் ேலைலம ோங்கினார.் 

 உே்ேரப் பிரபேச ேலைநகர ்ைக்பனாவிை் ஒரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிை் கூ ் ம் ந ே்ேப் படுவது 

இதுபவ முேை் முலறயாகும். 

 பகாவி ் -19 வோற்றுக்குப் பிறகு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் முேை் பநருக்கு பநர ் சந்திப்பு 

இதுவாகும். 

 ஜிஎஸ்டி கவுன்சிை் உறுப்பினரக்ள் ஜிஎஸ்டியின் கீழ் வப ்பராலியப் வபாரு ்கள் பசரக்்கப் 

படுவலே விரும்பவிை்லை என்று வேளிவுபடுே்தினர.் 

 ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிலிருந்துப் பின்வரும் உயிர ்காக்கும் மருந்துகளுக்கு விைக்கு அளிக்க 

முடிவு வசய்யப் ப ்டுள்ளது. 

 அலவ Zolgngelsma மற்றும் Viltepso (விலை சுமார ் ரூ 16 பகாடி), ேலசச ் சிலேவுக்குச ்

சிகிசல்சயளிப்பேற்கான மருந்துகள் ஆகியனவாகும். 

 கப்பை்கள் மற்றும் விமானங்கள் மூைம் ஏற்றுமதி வசய்யப் படும் வபாரு ்களின் 

பபாக்குவரேத்ிற்கும் ஜிஎஸ்டியிை் இருந்து விைக்கு அளிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 

ஆசியாமணி 2021 கருத்துக் கணிப்பு 

 HDFC  வங்கிக்கு ‘இந்தியாவின் மிகசச்ிறந்த நிறுவனை்’ என்ற விருதானது வழங்கப் 

பெ்டு ் து. 

 இந்த வங்கி டதாெரந்்து 4வது ஆண்ொக ‘இந்தியாவின் மிகசச்ிறந்த நிறுவனை் – வங்கித் 

துமற’ என்று வாக்க ிக்கப் பெ்டு ் து. 

 இந்த கருதத்ுக் கணிப்பானது டபாது ைக்க ிமெளய ஒரு சிறந்த நிறுவனத்மத 

அமெயா ை் கண்டு அதமன அங்கீகரிப்பமத ளநாக்கைாகக் டகாண்ெதாகுை்.  
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுை்பெ ்செய்திகள் 

அதிவேகமாகெ ்சுற்றி ேரும் குறுங்வகாள்  

 அவமரிக்காவின் காரவ்னகி அறிவியை் கை்வி நிறுவனேத்ின் வானியைாளரக்ள் சூரியக் 

குடும்பேத்ிை் இதுவலர கண் றியப்ப ாே அதிபவகமாக சுற்றி வரும்  ஒரு 

குறுங்பகாளிலனக் கண் றிந்துள்ளோக  அறிவிே்ேனர.் 

 2021 PH27 எனும் அதிபவகமாக சுற்றி வரும் குறுங்பகாளானது இருள் ஆற்றை் ( ாரக்் 

எனரஜ்ி) புலகப்ப க் கருவிலயக் வகாண்டு கண் றியப் ப ் து.  

 1 கிபைாமீ ் ர ்வி ் முல ய இந்ேக் குறுங்பகாள் 113 புவி நா ்களிை் ேனது சுழற்சிலய 

நிலறவு வசய்கிறது. 

 

 

இனக் கலப்பு புரத அடிப்பதையிலான வகாவிை்-19 தடுப்பு மருந்து 

 ரிலையன்ஸ் லைஃப் சயின்சஸ் என்ற நிறுவனமானது ேனது இனக்கைப்பு புரே 

அடிப்பல யிைான பகாவி ்-19 ேடுப்பு மருந்தின் மீோன பசாேலனகலள (recombinant 

protein-based COVID-19 vaccine) ந ேே் உள்ளது. 

 இந்ேே் ேடுப்பு மருந்து SARS-CoV-2  லவரசினுல ய  ஸ்லபக் வடிவம் (முள் பபான்ற) பபான்ற 

புரேே்திலன ஆன்டிஜனாக பயன்படுே்துகிறது.  

 இது மனிே உ லிை் பகாவி ்-19 வோற்றிலன எதிரே்்துப் பபாரா  வை்ை வலகயிை் 

வலுவான ஒரு உே்பவக எதிரவ்ிலனயிலன அல யாளம் கண்டு உருவாக்குவேற்கு 

உேவும். 
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தாேர அடிப்பதையிலான உலகின் முதல் திறன்மிகு காற்று சுத்திகரிப்பான் – 

“Ubreathe Life” 
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 இந்ே ேயாரிப்பானது ரூபார ் இந்தியே் வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனே்தின் வோ க்க 

நிறுவனமாக Urban Air Laboratory என்ற நிறுவனேத்ினாை் உருவாக்கப்ப ்டு வருகிறது.  

 இந்ே ேயாரிப்பானது சுவாசேத்ிலனே் தூய்லமயானோக மாற்றக் கூடிய உைகின் முேை் 

அதிநவீன திறன்மிகு உயிரி வடிகைன் என்று கூறப்படுகிறது. 

 இதிை் பயன்படுேே்ப்ப ்டுள்ள வோழிை்நு ்பமானது ‘Urban Munnar Effect’ என்றும், 

நிலுலவயிலுள்ள காப்புரிலம “Breathing Roots” என்று அலழக்கப் படுகிறது.  

 இந்ே நிறுவனமானது அரசின் அறிவியை் மற்றும் வோழிை்நு ்பே் துலறயினாை் இயக்கப் 

படும் பிரே்திபயக iHub – AWaDH என்ற லமயம் (பவளாண் மற்றும் வோழிை் நு ்ப 

பமம்பா ்டு லமயம்) ஆகும். 

 

மிகப்சபரிய அறிவியல் பூரே் ஒத்துதழப்பு 

 இங்கிைாந்தின் நிபுணரக்ள் ேலைலமயிை் உைவகங்கிலும் உள்ள இந்திய 

மருே்துவமலனகளிை் ந ே்ேப்ப ்   உைகளாவிய பகாவி ்-19 ஆய்விற்கு உைகின் 

மிகப்வபரிய அறிவியை்பூரவ் ஒே்துலழப்பு என்ற கின்னஸ் உைக சாேலன அந்ேஸ்து 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 116 நாடுகளிலுள்ள சுமார ்1,40,000 பநாயாளிகளில பய இந்ே ஆய்வானது பமற் வகாள்ளப் 

ப ் து. 

 உ ன் பணியாளர ் மறுமதிப்பீடு குறிேே் பை ஆசிரியரக்ளின் கை்விேே்ாளுக்கான 

சாேலனயானது ேற்பபாது பரம்ிங்காம் மற்றும் எடின்பரக்் பை்கலைக்கழகே்தின் வசம் 

உள்ளது.  

 அறுலவச ்சிகிசல்ச பநாயாளிகள் மீது வகாபரானா லவரசின் ோக்கம் குறிேே் முக்கிய 

ஆய்விற்குப் பங்களிேே் உைவகங்கிலுமுள்ள 15,025 அறிவியைாளரக்ளின் வபயரிை் இது 

வழங்கப்ப ் து.  

 

IISC மற்றும் ISRO – நுண்ணுயிர ்பரிவொததனகள் 

 இந்திய அறிவியை் கை்வி நிறுவனம் மற்றும் இந்திய விண்வவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனேத்ின் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் விண்வவளியிை் நுண்ணுயிர ் பரிபசாேலனகலள 

பமற்வகாள்வேற்கான ஒரு கருவிலய உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 இந்ே நவீன, உள்ள க்கக் கருவியிலன நுண்ணுயிரிகலள உற்பே்தி வசய்வேற்காக 

பயன்படுே்ேைாம். 

 இது விண்வவளியிை் கூ  உயிரியை் பரிபசாேலனகலள பமற்வகாள்ள பவண்டி 

விஞ்ஞானிகளுக்கு உேவும். 

 இந்ே ஆய்வானது ஆக் ா ஆஸ் ்பராநா ்டிகா என்ற இேழிை் வவளியி ப்ப ் து. 

 ஸ்பபாபராசாரச்ினா பாஸ்டியூரி என்ற பாக்டீரியேத்ின் வளரச்ச்ிலய ஊக்குவிக்கவும் 

கண்காணிக்கவும் இந்ேக் கருவிலய எவ்வாறு பயன்படுே்ேைாம் என அறிவியைாளரக்ள் 

விளக்கியுள்ளனர.் 

 

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


                   
 

186 
 

சதாற்று மற்றும் எப்சபாழுதும் நிலவும் சதாற்று குறித்த நுண்ணறிவிற்கான 

தமயம் 

 உைக சுகாோர அலமப்பானது வஜரம்னியின் வபரல்ினிை் ஒரு லமயே்லேே் திறந்து 

உள்ளது. 

 இங்கு அடுேே் உைக சுகாோர வநருக்கடியிலிருந்து உைலகே் ேயாரப்டுேத்ுவதிை் 

உேவுவேற்காக ேகவை்கள் பகிரப்படும். 

 இந்ே லமயமானது வோற்று மற்றும் எப்வபாழுதும் நிைவும் வோற்று குறிேே் 

நுண்ணறிவிற்கான லமயம் என அலழக்கப் படுகிறது.  

 வபருந்வோற்று, வோற்றுபநாய் மற்றும் எப்வபாழுதும் நிைவும் வோற்றிலிருந்து 

ேரவுகலளக் கண்காணிேத்ு, ஆய்ந்து, அவற்லறப் பயன்படுே்தி சிறப்பான ேயார ்

நிலைபயாடு அவற்லறக் கணிேத்ு பமைாண்லம வசய்ேை் எனும் ஒரு பநாக்கேப்ோடு இந்ே 

முன்வனடுப்பு வோ ங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 

 

ெந்திரயான் – 2 

 சந்திரயான்  விண்கைமானது நிைலவச ்சுற்றி 9000 சுற்றுகலள நிலறவு வசய்துள்ளது.  

 இது நிைவின் பமற்பரப்பிை் ஒரு வோலைவு உணரவ்ி மூைம் மாங்கனீசு மற்றும் குபராமியம் 

ஆகியவற்றின் சிறு கூறுகலள முேன்முலறயாகக் கண் றிந்துள்ளது. 

 நிைவின் மீது இந்ே மூைக்கூறுகளின் எல  1 சேவீேேத்ிற்கும் குலறவானது என்போை் 

இந்ேக் கண்டுபிடிப்பானது ஓர ்ஆசச்ரியமாக உள்ளது.  

 குபராமியம் மற்றும் மாங்கனீசு ஆகிய இரு மூைக்கூறுகளும் தீவிரமான சூரியப் புயை் 

நிகழ்வின் பபாது சிை இ ங்களிை் கண் றியப்ப ் து.  

 இதுவலரயிை் நிைவின் பமற்பரப்பிை் இந்ே மூைக்கூறுகள் இருப்பது முந்லேய ஆய்வுகக் 

கைன்களின் மூைம் புவிக்கு வகாண்டு வரப்ப ்  மண் மாதிரிகள் மூைம் ம ்டுபம 

கண் றியப்ப ் து.  

 விண்வவளிே் துலறயின் வசயைாளரும் இஸ்பராவின் ேலைவருமான K. சிவன் அவரக்ள் 

இே்தி ் ேத்ின் அறிவியை் மற்றும் ேரவுப் வபாருள் ஆவணங்கலள (data product documents) 

வவளியி ் ார.் 
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PgSIT 

 கலிபபாரன்ியாவின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கருேே்ல யின் மூைமாக வகாசுக்களின் 

பநாய்ப் பரப்பிகலளப் பாதுகாப்பான முலறயிை் க ்டுப்படுே்துவேற்காக CRISPR என்ற 

வோழிை்நு ்பம் அடிப்பல யிைான ஒரு முலறலயக் கண் றிந்துள்ளனர.்  

 இது PgSIT அை்ைது புதிய துை்லியமான வழிகா ் ப்ப ்  பூசச்ி கருே்ேல ே் வோழிை் 

நு ்பம் எனப்படுகிறது.  

 PgSIT ஆனது புதிய அளவி க் கூடிய மரபணு க ்டுப்பா ்டுே ்வோழிை்நு ்பமாகும். 

 இது ஆண் வகாசுக்களின் கருவுறுேை் ேன்லமயு ன் இலணக்கப்ப ்  மரபணுக்கலள 

மாற்றி மை ்டுே் ேன்லமயுல ய சந்ேதிகலளயும் ஏடிஸ் எஜிப்தி வலகயிை் வபண் 

வகாசுக்கலளயும் உருவாக்குகிறது.  

 ஏடிஸ் எஜிப்தி என்பது வ ங்கு காய்சச்ை், சிக்குன் குன்யா மற்றும் சிகா பபான்ற 

வபருமளவிைான பநாய்கலளப் பரப்பக் கூடிய வகாசு இனமாகும். 

 CRISPR வோழிை் நு ்பமானது அடிப்பல யிை் ஒரு மரபணுவின் வவளிப்பா ்டிலன 

மாற்றுவேற்காக  (அ) ஓர ்உயிரினேத்ின் மரபணுலவ மாற்றுவேற்காக பயன்படுே்ேப் 

படும் ஒரு மரபணு மாற்றே் வோழிை்நு ்பமாகும்.  

 

 

ஆசியாவின் முதலாேது கலப்பினத் தன்தம சகாண்ை பறக்கும் மகிழுந்து (கார)் 

 மே்திய வான்வழிப் பபாக்குவரே்துே் துலற அலமசச்ர ் பஜாதிராதிேய் சிந்தியா 

ஆசியாவின் முேைாவது கைப்பினே் ேன்லமயுல ய பறக்கும் மகிழுந்தின் மாதிரியிலன 

ஆய்வு வசய்ோர.் 

 இந்ேப் பறக்கும் காரக்ள், மக்கள் மற்றும் சரக்குப் வபாரு ்களின் பபாக்குவரே்திற்கும் 

மருே்துவ அவசரநிலைகளுக்கும் பயன்படுேே்ப்படும் என அலமசச்ர ்கூறினார.் 

 இந்ேக் கார ்இரு பயணிகலள ஏற்றிச ்வசை்ைக் கூடிய முழு சுயசச்ாரப்ுல ய கைப்பின 

மின்சார VTOL (vertical take-off and landing) வாகனமாக இருக்கும். 

 இது வசன்லனயிலுள்ள வினாோ ஏபரா வமாபிலி ்டி என்ற ஒரு நிறுவனே்தினாை் 

உருவாக்கப்ப ்டு வருகிறது. 
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இருளாற்றல் 

 சமீபேத்ிை், சரவ்பேச ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று இருளாற்றலை பநரடியாகக் 

கண் றிந்துள்ளது. 

 XENON1T பரிளசாதமனயில் அவரக்ள் சிை எதிரப்ாராே முடிவுகலள கவனிே்ேது 

ம ்டுமை்ைாமை் இருளாற்றபை அேற்குக் காரணமாக இருக்கைாம் என்றும் வேரிவிே்து 

உள்ளனர.் 

 இருளாற்றை் என்பது ஈரப்்பு விலசக்கு பநரம்ாறாக வசயை்ப க் கூடிய எதிரம்லறயான 

மற்றும் ேள்ளுவிலசயு ன் கூடிய அழுே்ேே்லேக் வகாண்  ஒரு அனுமான வடிவ 

ஆற்றைாகும். 

 XENON1T என்பது உலகின் மிக முக்கியைான ஒரு கருை்டபாரு ்  ளசாதமனயாகுை். 

 இது இத்தாலியில் உ ்  INFN ளநசிளயானலி டெல் கிரான் சாளசா என்ற ஆய்வகதத்ில் 

நிலத்திற்கடியில் ஆழைான இெதத்ில் இயக்கப் படுகிறது. 

 

 

குோண்ைம் சதாழில்நுை்ப தமயம் 

 வ ை்லியின் இந்தியே் வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனமானது குவாண் ம் வோழிை் நு ்ப 

லமயேத்ிலன நிறுவியுள்ளது.  

 இந்ே லமயமானது வ ை்லியின் இந்தியே் வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனேத்ிை் 

பமற்வகாள்ளப் படும் ந வடிக்லககளிை் ஒருங்கிலணவு மற்றும் ஒேத்ிலசவிலனக் 

வகாண்டு வரும்.  
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 இது DST ைற்றுை் இதர நிறுவனங்க ின் பல முக்கிய திெ்ெங்களுக்காக முக்கியப் 

புலனாய்வா ரக்ம  அதிை் ஈடுபடுேே்ே் ளதமவயான ஆதரவுகம  வழங்குகிறது.   

 

 

 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஈயங்கலந்த சபை்வரால் ஒழிப்பு 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழை் தி ்  அலமப்பினாை் பமற்வகாள்ளப்ப ்  சிை 

அவோனிப்புகளின் அடிப்பல யிை் உைகிை் ஈயங்கைந்ே வப ்பராலின் பயன்பாடு 

ஒழிக்கப் ப ் து. 

 இந்ே முடிவானது 1.2 மிை்லியனுக்கும் அதிகமான அளவிை் முன்கூ ்டிபய நிகழும் 

இறப்புகலளே் ேடுக்கும். 

 இது ஆண்டுபோறும் 2.4 டிரிை்லியன்  ாைருக்கும் அதிகமான அளவிை் உைகப் 

வபாருளாோரே்லேச ்பசமிக்கும். 

 உைகிை் இந்ே எரிவபாருலளப் பயன்படுே்திய கல சி நாடு அை்ஜீரியா ஆகும்.  

 இந்திய நா ்டிை் 2000 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாேே்திபைபய இது ேல   வசய்யப்ப ்டு வி ் து. 

 

காற்றுத்தர ோழ்வு குறியீை்டு அறிக்தக 

 உைகிை் மிகவும் மாசுப ்  நா ாக உள்ள வலகயிை் இந்தியாவின் மக்கள் வோலகயிை் 

சுமார ்40% வ  இந்தியாவிை் உள்ள இந்திய-கங்லகச ்சமவவளிகளிை் வாழ்கின்றனர.்  

 அங்கு உைகிை் பவறு எங்கும் இை்ைாேலே வி  அதிக அளவிை் மாசு அளவு வோ ரந்்து 

அதிகரிேே் வண்ணம் உள்ளது. 

 சிகாபகா பை்கலைக்கழகே்தினாை் வவளியி ப்ப ்  காற்றுேே்ர வாழ்வு குறியீ ்டு 

அறிக்லகயிை் இது கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 வ  இந்தியாவிை் வாழும் மக்கள் ேங்கள் சராசரி வாழ்நாள் எதிரப்ாரப்்பு நா ்களிை் 9 

வரு ங்களுக்கும் பமை் இழக்கும் நிலையிை் இருப்போக இந்ே அறிக்லக கூறுகிறது. 

 பமலும் மேத்ியப் பிரபேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிைங்களிை் ேற்பபாது 

மாசுபாடு அதிகரிே்துள்ளோகவும் இந்ே அறிக்லக கூறுகிறது. 

 உோரணமாக, இந்ே மாநிைங்களிை் வாழும் ஒரு நபர ்2020 ஆம் ஆண்டின் வோ க்கேத்ு ன் 

ஒப்பிடுலகயிை் கூடுேைாக 2.5 முேை் 2.9 வரு ங்கள் வலரயிைான ஆயு ்காைே்திலன 

இழக்கிறார.்  

 

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


                   
 

191 
 

செந்நிற காதுதைய ஆதம 

 ஒரு வசந்நிற காதுல ய ஆலமயானது இடுக்கியிை் உள்ள மைங்கரா அலணயிை் 

ேற்வசயைாகக் கண் றியப்ப ்து. 

 இந்ே ஆலம இனம் வேற்கு அவமரிக்கா (மிசிசிபி நதி)  மற்றும் வ க்கு வமக்சிபகா ஆகிய 

பகுதிகலளப் பூரவ்ீகமாகக் வகாண் து. 

 இது அயற்பண்புல யோக அல யாளம் காணப்ப ்டு,  உைகின் 100 ஆக்கிரமிப்பு 

இனங்கள் (invasive species) என்ற ப ்டியலிை் பசரக்்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இது சாை்பமாவனை்ைா பபான்ற மனிே வோற்று பாக்டீரியே்தின் க ேத்ியாக அறியப் 

படுகிறது.  

 

 

இந்தியக் கைற்கதரயின் அரிப்பு 

 இந்தியாவின் 32% க ற்கலரயானது அரிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது எனவும், அதிை் 27% 

க ற்கலரப் பகுதி 1990 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளிை் அதிக அரிப்பிற்கு 

விரிவல ந்துள்ளது எனவும் வேரிய வந்துள்ளது. 

 மே்தியப் புவி அறிவியை் அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்கும் பேசியக் க ற்கலர ஆராய்சச்ி 

லமயேத்ினாை் வவளியி ப்ப ்  அறிக்லகயிை் இது கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 பமற்கு வங்காளே்தின் க ற்கலரயானது 60% அரிப்பிற்குள்ளாவதினாை் குறிப்பி ே் ேக்க 

அளவிை் எளிதிை் பாதிக்கப்ப க் கூடியோக உள்ளது. 

 ேமிழகக் க ற்கலரயானது 41% அரிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

 ஒடிசா க ற்கலரயானது 51% வலர அரிப்பிற்கு விரிவல ந்துள்ளது.  

 ேமிழக க ற்கலரயானது 22% வலர அரிப்பிற்கு விரிவல ந்துள்ளது.  

 

ோனிதல, காலநிதல மற்றும் நீர ்வபான்றேற்றால் ஏற்படும் தீவிர நிதலகளினால் 

நிகழும் இறப்பு மற்றும் சபாருளாதார இழப்புகளுக்கான சதாகுப்பு (1970-2019) 

 இது ஐ.நா.வின் உைக வானிலை அலமப்பாை் வவளியி ப்ப ் து. 

 க ந்ே ஐந்து ேசாப்ேங்களிை் கடுலமயான வானிலை நிகழ்வுகள் காரணமாக வளரந்்ே 

நாடுகள் 3.6 டிரிை்லியன்  ாைர ் என்ற அளவிற்குப் வபாருளாோர இழப்லபச ்

சந்திே்துள்ளன. 
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 ஏலழ நாடுகளிை் அதிக இறப்பு எண்ணிக்லகயானது தீவிர மீ ்பு ந வடிக்லகயாை் ஓரளவு 

குலறக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 உைகின் 10 மிக பமாசமான பபரழிவுகளிை் 2017 ஆம் ஆண்டிை் ம ்டும் ஹாரவ்ி ($ 96.9 

பிை்லியன்), மரியா ($ 69.4 பிை்லியன்) மற்றும் இரம்ா ($ 58.2 பிை்லியன்) என்ற மூன்று 

சூறாவளிகள் நிகழ்ந்துள்ளன.  

 

 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக்கில் மணல் மற்றும் தூசிப் புயல்கள் வபான்ற ஆபத்துகள் 

மீதான மதிப்பீடு 

 

 இந்ேக் கண்டுபிடிப்புகள் 'ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பபரி ர ் ேகவை் பமைாண்லம 

பமம்பா ்டு' அறிக்லகயிை் வவளியி ப்ப ் ன. 

 ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பபரி ர ்ேகவை் பமைாண்லம பமம்பா ்டு அலமப்பு என்பது ஐக்கிய 

நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியேத்ிற்கான வபாருளாோர மற்றும் சமூக 

ஆலணயே்தின் ஒரு பிராந்திய நிறுவனமாகும். 
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 இந்ே அறிக்லகயானது 'கிழக்கு மற்றும் வ கிழக்கு ஆசியா', 'வேற்கு மற்றும் வேன்பமற்கு 

ஆசியா', 'மே்திய ஆசியா' மற்றும் 'பசிபிக்' ஆகியலவ ஆசியா-பசிபிக்கின் நான்கு 

முக்கிய மணை் மற்றும் தூசி புயை் உருவாகும் இ ங்களாக அல யாளம் கண்டுள்ளது. 

 இப்பகுதி கனிமே் தூசிலய வவளியிடுவதிை் இரண் ாவது இ ே்திை் உள்ளது. 

 மணை் மற்றும் தூசிப் புயை்கள் வேன்பமற்கு ஆசியாவிை் (கராசச்ி, ைாகூர ்மற்றும் வ ை்லி) 

பமாசமான காற்றின் ேரேத்ிற்கு கணிசமாகப் பங்களிக்கின்றன. 

 மணை் மற்றும் தூசிப் புயை்கள் ஒரு எை்லை ோண்டிய வானிலைப் பபரி ராகும். 

 இந்ே தூசியின் வபரும்பகுதி அதிக உப்லபக் வகாண்டுள்ளோை், இது ோவரங்களுக்கு 

நசச்ுே் ேன்லமலய ஏற்படுே்துகிறது. 

 இது மகசூலைக் குலறப்பபோடு, பருே்தி மற்றும் பிற பயிரக்ளின் உற்பே்திக்குக் 

குறிப்பி ே் ேக்க அசச்ுறுேே்ைாகவும் உள்ளது. 

 இந்தியாவிை் 500 மிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களும், துரக்்வமனிஸ்ோன், பாகிஸ்ோன், 

உஸ்வபகிஸ்ோன், ேஜிகிஸ்ோன் மற்றும் ஈரான் இஸ்ைாமியக் குடியரசு ஆகிய நாடுகளின் 

வமாே்ே மக்கள்வோலகயிை் 80 சேவீேேத்ிற்கும் அதிகமான மக்களும் மணை் மற்றும் 

தூசிப் புயை்களாை் நடுே்ேர மற்றும் மிகக் குலறந்ே ேரம் வகாண்  காற்லறச ்

சுவாசிப்பேற்கு உள்ளாக்கப் ப ்டுள்ளனர.் 

 இமயமலை-இந்து குஷ் மலைேவ்ோ ர ்மற்றும் திவபேத்ியப் பீ பூமி ஆகிய பகுதிகளிை் 

அதிக தூசி படிேை் நிகழ்வும் ஏற்படுகிறது. 

 ஆசியாவிை் 1.3 பிை்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு நன்னீர ் ஆோரமாக இருக்கும் 

இந்ேப் பீ பூமி 'மூன்றாவது துருவம்' என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 

இந்தியத் சதாழில் கூை்ைதமப்பு - National Energy Leader விருது 

 

 ஜிஎம்ஆர ்ேலைலமயிைான வ ை்லி சரவ்பேச விமான நிலையமானது  இந்தியே ்வோழிை் 

கூ ் லமப்பின் 'பேசிய ஆற்றை் ேலைவர'் (National Energy Leader) மற்றும் 'சிறந்ே ஆற்றை் 

திறன் அைகு' ஆகிய மதிப்புமிக்க விருதுகலள வவன்றுள்ளது. 
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 ஜிஎம்ஆர ் லஹேராபாே் சரவ்பேச விமான நிலையமும்  இந்தியே் வோழிை் 

கூ ் லமப்பின் 'பேசிய ஆற்றை் ேலைவர'் மற்றும் 'சிறந்ே ஆற்றை் திறன் அைகு' 

விருதுகலள வவன்றுள்ளது. 

 இது 22வது பேசிய விருது வழங்கும் விழாவிை் ஆற்றை் பமைாண்லமயிை் சிறந்து 

விளங்குவோை் வழங்கப்ப ் து. 

 இது இந்தியே் வோழிை்துலற கூ ் லமப்பு - பசுலம வணிக லமயே்தினாை் 22வது ‘ஆற்றை் 

திறன் உசச்ி மாநா ்டின்’ பபாது ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் து.  

 இந்ே விருதுகளின் குறிக்பகாள், அன்றா ச ் வசயை்பாடுகளிை் சிறந்ே நல முலறகள் 

மற்றும் வோழிை்நு ்ப முன்பனற்றே்லே ஏற்றுக் வகாள்ளும் ஆற்றை்-திறன் முயற்சிகளிை் 

ஈடுப ்டுள்ள நிறுவனங்கலள அங்கீகரிப்போகும். 

 வானூரத்ி நிலையங்களுக்கான பன்னா ்டுக் குழுவின் விமான நிலையக் கரிம 

அங்கீகாரே் தி ் ே்தின் கீழ் ஆசிய பசிபிக்கின் முேை் நிலை 4+ (மாற்று நிலை) 

அங்கீகாரம் வபற்ற விமான நிலையம் வ ை்லி சரவ்பேச விமான நிலையமாகும். 

 கரிமச ் சமநிலை வகாண்  ஒரு விமான நிலையமான ஐேராபாே் சரவ்பேச விமான 

நிலையமானது காரப்ன்  நிலை 3 + "சமநிலை" அங்கீகாரே்லேக் வகாண்டுள்ளது. 

 

அெச்ுறுத்தப்பை்ைப் பிரிவிலிருக்கும் உயிரினங்களின் ெமீபத்திய சிேப்புப் பை்டியல் 

 

 இந்ே அறிக்லகலய இயற்லகப் பாதுகாப்புக்கான சரவ்பேச ஒன்றியம் வவளியி ்டு 

உள்ளது. 

 சமீபேத்ிய சிவப்புப் ப ்டியலின் படி சுமார ் 902 இனங்கள் அதிகாரப்பூரவ்மாக அழிந்து 

வி ் ன. 

 மதிப்பி ப்ப ்  உயிரினங்களிை் (38,543), 30% உயிரினங்கள் (138,374) அழிவின் 

அசச்ுறுேே்லை எதிரவ்காள்கின்றன என்பலேயும் சிவப்புப் ப ்டியை் கா ்டுகிறது. 

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


                   
 

195 
 

 இேன் படி காடுகளிை் வாழும் சுமார ்80 இனங்கள் அழிந்து வி ் ன, 8,404 இனங்கள் மிகவும் 

அருகி வரும் நிலையிை் உள்ளன, 14,647 இனங்கள் அருகி வரும் நிலையிை் உள்ளன, 15,492 

இனங்கள் எளிதிை் பாதிக்கப்ப க் கூடியலவ மற்றும் 8,127 இனங்கள் அசச்ுறுேே்லுக்கு 

அருகிை் உள்ளன. 

 அ ்ைாண்டிக் ப்ளூஃபின் டுனா என்ற மீனானது அருகி வரும் நிலையிை் இருந்து குலறந்ே 

ப ்ச அக்கலற நிலைக்கு நகரந்்துள்ளது. 

 வேற்கு ப்ளூஃபின் டுனா என்ற மீனானது மிகவும் அருகி வரும் நிலையிை் இருந்து அருகி 

வரும் நிலைக்கு நகரந்்துள்ளது. 

 உைகின் மிகப்வபரிய உயிருள்ள பை்லியான வகாபமாப ா டிராகன் ஆனது எளிதிை் 

பாதிக்கப்ப க்கூடிய நிலையிை் இருந்து அருகி வரும் நிலைக்கு நகரந்்துள்ளது. 

 இந்ே இனமானது இந்போபனசியாவிை் ம ்டுபம காணப்படுவபோடு உைகப் பாரம்பரிய 

வலகக்காக ப ்டியலி ப்ப ்  வகாபமாப ா பேசியப் பூங்காவிை் ம ்டுபம 

காணப்படுகிறது. 

 

மகரந்த நாள்காை்டி   

 சண்டிகர ்ேனது முேை் மகரந்ே நாள்கா ்டியிலனப் வபறுகிறது. 

 மகரந்ே நாள்கா ்டிகள் என்பலவ ஒரு குறிப்பி ்  புவியியை் பகுதியிை் வான்வழி 

மகரந்ேப் ப ்டியலின் பநர இயக்கவியலின் வலரகலை பிரதிநிதிே்துவங்கள் ஆகும். 

 மனிேரக்ளிை் ஒவ்வாலம நாசியழற்சி, ஆஸ்துமா மற்றும் அப ாபிக் வ ரம்டிடிஸ் 

ஆகியவற்றுக்குக் காரணமான மகரந்ேங்கள் வவளிப்புற ஒவ்வாலமகளாக கருேப் 

படுகின்றன. 

 

சுறாக்களின் நிதல 

 சரவ்பேச இயற்லகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியே்தின் புதிய சிவப்புப் ப ்டியலிை் 2014 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து சுறாக்கள் மற்றும் திருக்லக மீன்களின் எண்ணிக்லகயிை் சரிவு 

ஏற்ப ்டுள்ளோகக் கூறப்ப ்டுள்ளது.  

 சுறாக்கள் ேற்பபாது அழிந்து பபாகும் அபாய நிலையிை் உள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆண்டு நிைவரப் படி, உைவகங்கிலுமுள்ள 37% சுறாக்கள் மற்றும் திருக்லக 

மீன்கள் அருகி வரும் இனங்களாகக் கருேப்படுகின்றன.  

 

சமல்லிய மரபல்லி – வகாோ   

 வஹமிபிபைா ாக்ல ைஸ் பகாவயன்சிஸ் (Hemiphyllodactylus goaensis) எனும் ஒரு சிறிய 

வமை்லிய மரபை்லி இனமானது பகாவா மற்றும் பமற்குே் வோ ரச்ச்ி மலையின் வ க்குப் 

பகுதியிை் புதியோக கண் றியப்ப ்  ஒரு இனமாக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

வேரிவிே்துள்ளனர.்  

 இது “A New Species of genus Hemiphyllodactylus Bleeker, 1860” என்ற ேலைப்பிை் zootaxa என்ற ஒரு 

விைங்கியை் இேழிை் வவளியி ப்ப ் து.  

 இந்ே வமை்லிய மரபை்லி இனமானது இந்தியாவின் மிகசச்ிறிய இனங்களுள் ஒன்றாகும்.  
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 இது மனிேனின் க ்ல  விரலிை் அமரக் கூடிய  வலகயிை் 32 மி.மீ. அளவிைானோகும். 

 வஹமிபிபைா ாக்ல ைஸ் பகாவயன்சிஸ் இனமானது இந்ே இனே்தின் 8வது இந்திய 

இனமும் உைகளவிை் 44வது இனமும் ஆகும்.  

 பகாவா பை்கலைக்கழகேத்ிை் விவரிக்கப்ப ்  முேை் விைங்கினமும் இதுபவயாகும்.  

 

 

மிகப்சபரிய திறந்தசேளி பைரெ்ச்ெடி ேளரப்்பிைம் 

 இந்தியாவின் மிகப்வபரிய திறந்ேவவளி ப ரச்வ்சடி வளரப்்பி மானது உே்ேரகாண் ் 

மாநிைேத்ின் ராணிக்பக ் என்னுமி ேத்ிை் திறக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இது பாலிஹவுஸ்/நிழை் கூ ாரங்கள் கீழ் அலமக்கப்ப ாே இயற்லகச ்சூழலிை் அலமந்ே 

நா ்டின் முேைாவது திறந்ேவவளி ப ரச்வ்சடி வளரப்்பி மாகும்.  

 இது திருவனந்ேபுரேத்ிலுள்ள ஜவஹரை்ாை் பநரு வவப்ப மண் ைே ்ோவரவியை் பூங்கா 

மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனே்லேயடுேத்ு மிக அதிக ப ரச்வ்சடியினங்கலளக் வகாண்  

2வது வளரப்்பி மாகும்.  

 இது மே்திய அரசின் இழப்பீ ்டு வன பமைாண்லம நிதிகள் பமைாண்லம மற்றும் 

தி ் மி ை் ஆலணயே் தி ் ேத்ின் கீழ் உருவாக்கப் ப ்டுள்ளது.  
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கார்பன்தை ஆக்தெதைெ ்வெகரிக்கும் இந்தியாவின் முதல் ஆதல   

 

  ா ா ஸ்டீை் நிறுவனமாகது இந்தியாவிை் முேைாவது காரப்ன் ல  ஆக்லசடு பசகரிப்பு 

ஆலையிலனே் வோ ங்கி உள்ளது. 

 இது ஜாம்வஷ ்பூர ் வோழிற்சாலைகளின் ஊது உலை வாயுவிலிருந்து காரப்ன் ல  

ஆக்லசல  பநரடியாகப் பிரிேவ்ேடுக்கிறது.  

 இந்ேச ் சாேலனயின் மூைம், இே்ேலகய காரப்ன் பசகரிப்புே் வோழிை்நு ்பே்திலன 

நிறுவிய நா ்டின் முேை் எஃகு ஆலையாக  ா ா ஸ்டீை் மாறியுள்ளது.  

 இந்ே ஆலையானது ஒரு நாலளக்கு 5  ன் அளவிைான காரப்ன்பல  ஆக்லசல ச ்

பசகரிக்க வை்ைது. 

 இந்ே ஆலையானது மலிவு விலையிைான காரப்ன் பசகரிப்புே் வோழிை்நு ்பேத்ிை் 

உைகளவிை் முன்னணியிை் உள்ள காரப்ன் கிளன்ீ என்ற அலமப்பின் வோழிை்நு ்ப 

உேவியு ன் வசயை்படுேே்ப்ப ் து.   

 

முரா – திராோ – தனூவப   

 முரா – திராவா – ேனூபப பகுதியானது ஐக்கிய நாடுகளின் கை்வி, அறிவியை் மற்றும் 

கைாசச்ார அலமப்பினாை் (யுவனஸ்பகா) உைகின் முேைாவது 5 நாடுகளின் பகுதிகலள 

உள்ள க்கிய ‘உயிரக்் பகாளக் காப்பகம்’ என அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே உயிரக்்பகாளக் காப்பகமானது முரா, திராவா மற்றும் ேனூபப ஆறுகளின் 700 கிபைா 

மீ ் ர ்பகுதிலய உள்ள க்கியோகும்.  

 இந்ேக் காப்பகமானது ஆஸ்திரியா, சுபைாபவனியா, குபராசியா, ஹங்பகரி மற்றும் 

வசரப்ியா ஆகிய நாடுகள் வலர பரவிக் காணப்படுகிறது.  

இந்தியாவிலுள்ள உயிரக்்சகாளக் காப்பகங்கள்  

 ேற்பபாது இந்தியாவிை் 18 உயிரக்்பகாளக் காப்பகங்கள் உள்ளன.  

 இந்தியாவிலுள்ள 12 உயிரக்்பகாளக் காப்பகங்கள் யுவனஸ்பகாவின் மனிேன் மற்றும் 

உயிரக்் பகாளக் காப்பகே் தி ் ே்தின் ப ்டியலிை் இ ம் வபற்றுள்ளன.  
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 பன்னா உயிரக்்பகாளக் காப்பகமானது (மேத்ியப் பிரபேசம்) சமீபேத்ிை் இந்ேப் ப ்டியலிை் 

பசரக்்கப் ப ் து. 

 

 

கருங்கரிம (கார்பன்) உமிழ்வு – ெரே்வதெ கைல்ொர் அதமப்பு 

 

 ஆரக்்டிக் பகுதியின் பகால காைப் பனி அளவானது அேன் 12வது மிகக்குலறந்ே அளலவ 

எ ்டியுள்ள நிலையிை், கப்பை்களிலிருந்து வவளிவரும் கருங்கரிம உமிழ்விலன துரிே 

கதியிை் குலறப்பேற்கு தூய ஆரக்்டிக் கூ ் ணியானது அலழப்பு விடுேத்ுள்ளது.  

 சரவ்பேசக் க ை்சார ் அலமப்பிை் நவம்பர ் மாேம் நல வபற உள்ள 77வது க ை்சார ்

சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்புக் குழுவின் சந்திப்பிற்கு முன்பாக இது தி ் மி ப்ப ்டுள்ளது.  

 

பருேநிதல குறிகாை்டிகள் மற்றும் நிதலயான வமம்பாை்டு அறிக்தக 

 உைக வானிலை அலமப்பானது ஒரு புதிய அறிக்லகயிலன வவளியி ்டுள்ளது. 

 இந்ே அறிக்லகக்கு “பருவநிலை குறிகா ்டிகள் மற்றும் நிலையான பமம்பாடு : 

ஒருங்கிலணவின் வசயை்விளக்கம்” (Climate Indicators and Sustainable Development: 

Demonstrating the Interconnections) என்று ேலைப்பி ப்ப ்டுள்ளது.  

 உைகளாவியப் பருவநிலைக்கும் நிலையான பமம்பா ்டு இைக்கிற்கும் இல யிைான 

வோ ரப்ிலன விளக்கிக் கா ்டும் பநாக்கே்போடு இந்ே அறிக்லகயிலன உைக வானிலை 

அலமப்பு வவளியி ்டுள்ளது.  
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 ேற்பபாலேய நூற்றாண்டின் இறுதியிை் உைக வவப்பமயமாேலை 2C வலர குலறக்கபவா 

(அ) 1.5C வலர குலறக்கபவா இது முயை்கிறது. 

 

 

யுசனஸ்வகாவின் 33ேது கூை்ைம் 
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 யுடனஸ்ளகா அமைப்பின் ைனிதன் ைற்றுை் உயிரக்்ளகா ம் என்ற  திெ்ெத்தின் சரவ்ளதச 

ஒருங்கிமணப்புச ்சமபயின் 33வது கூெ்ெைானது மநஜீரியாவிலு ்  அபுொ எனுமிெதத்ில் 

கலப்பு முமறயில் நமெடபற்றது. 

 இந்தக் கூெ்ெைானது ஆப்பிரிக்கக் கண்ெதத்ில் நெத்தப்படுவது இதுளவ முதல் முமற 

ஆகுை். 

 21 நாடுக ிலு ்  20 புதிய இெங்க ் உலக உயிரக்்ளகா க் காப்பக கெ்ெமைப்பில் 

ளசரக்்கப் பெ்ென. 

 இது உயிரக்்ளகா க் காப்பகங்க ின் எண்ணிக்மகமய 727 ஆக (131 நாடுக ில்) 

உயரத்த்ியது. 

 டலளசாளதா (ைாெ்டசங் உயிரக்்ளகா க் காப்பகை்), லிபியா (அஷாஃபீன் உயிரக்்ளகா க் 

காப்பகை்) ைற்றுை் சவுதி அளரபியா (ஜீசூர ் ஃபாரசன் உயிரக்்ளகா க் காப்பகை்) ஆகிய 

இெங்க ் முதல்முமறயாக இப்பெ்டியலில் ளசரக்்கப் பெ்டு ் ன. 

 யுடனஸ்ளகா அமைப்பின் உயிரக்்ளகா க் காப்பகங்க ் தற்ளபாது புவியின் நிலப் பரப்பில் 

5%க்குை் ளைல் பரவி உ ் ன. 

 

பருேநிதல மாற்றம் 2021 : இயற்பியல் அறிவியல் அறிக்தக 
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 பருவநிலை மாற்றம் குறிேே் அரசுகளுக்கில யிைான குழுவானது சமீபேத்ிை் இந்ே 

அறிக்லகலய வவளியி ் து. 

 இந்ே அறிக்லகயானது  வேளிவான பருவநிலை ந வடிக்லககலள பகாருகிறது. 

 இது பின்வரும் கா ்சிகலள விளக்குகிறது. 

o குலறவான மற்றும் மிகக்குலறவான பசுங்குடிை் வாயு உமிழ்வு – இங்கு  உமிழ்வுகள், 

நூற்றாண்டின் லமயப் பகுதியிை் நிகரச ் சுழியமாக குலறயும். பின்னர ் அேற்கு 

அப்பாை் அது நிகர எதிரம்லறயாக இருக்கும்.  

o இல நிலை பசுங்குடிை் வாயு உமிழ்வு – இந்ே உமிழ்வானது 2100 ஆம் ஆண்டிை் 

ேற்பபாலேய அளலவ வி  இர ்டிப்பாகும்.  

o அதிக மற்றும் மிக அதிக பசுங்குடிை் வாயு உமிழ்வு – இந்ே உமிழ்வானது 2050 ஆம் 

ஆண்டிை் ேற்பபாலேய அளலவ வி  இர ்டிப்பாகும். 

 சராசரி உைக வவப்பநிலையானது வோழிை்துலறக் காைேத்ிற்கு முன்லப வி  ேற்பபாது 

1.09C அதிகைாக உ ் து.  

 1850 ஆை் ஆண்டில் 285 PPM ஆக இருந்த வ ிைண்ெல காரப்ன் மெ ஆக்மசடு டசறிவானது 

தற்ளபாது 410 PPM ஆக உ ் து.  

 

சபருங்கைல் நிதல அறிக்தக – 5  

 ளகாபரந்ிகஸ் கெல்சார ் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பணி அமைப்பானது 5வது 

டபருங்கெல் நிமல அறிக்மகமய டவ ியிெ்டு ் து. 

 உலகிலு ்  டபருங்கெல்க ் இயற்மக ைாற்றங்க ், அதிகப்படியான சுரண்ெல் ைற்றுை் 

ைானுெவியல் தாக்கங்க ் ளபான்றவற்றினால் கடுமையான ைாற்றங்களுக்கு 

உ ் ாகின்றன என்று இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இந்த ைாற்றங்க ் 1993 ஆை் ஆண்டு ெனவரி ைாதை் முதல் 2020 ஆை் ஆண்டு ளை ைாதை் 

வமரயிலான காலகெ்ெதத்ில் ஒவ்டவாரு ஆண்டுை் 3.1 மில்லி மீெ்ெர ்வமர கெல் ைெ்ெத்மத 

உயரத்த்ியு ் தாக இந்த அறிக்மகயில் டதரிவிக்கப் பெ்டு ் து.  

 ஆரக்்டிக் கெலில் உ ்  பனிப்பெலை் படிப்படியாக குமறந்து வருவதாகவுை் இந்த 

அறிக்மக கூறுகிறது.  
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அறிவியலில் ஒருங்கிதணவு 2021 – உலக ோனிதல அதமப்பு 

 உைக வானிலை அலமப்பானது சமீபேத்ிை் அறிவியலிை் ஒருங்கிலணவு 2021 என்ற ஒரு 

அறிக்லகலய வவளியி ் து. 

 இது சமீபே்தியப் பருவநிலை சாரந்்ே அறிவியை் ேகவை்களின் பை்முலன உயரம் ் ே ்

வோகுப்பாகும்.  

 இந்ே அறிக்லகயானது உைக வானிலை அலமப்பினாை் ஒருங்கிலணக்கப் ப ் து. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் பமம்பா ்டுே் தி ்  அலமப்பு, உைக சுகாோர அலமப்பு, பருவநிலை 

மாற்றம் மீோன அரசுகளுக்கு இல யிைான குழுமம், உைக காரப்ன் தி ் ம், உைக 

பருவநிலை ஆராய்சச்ிே் தி ் ம் மற்றும் வானிலை அலுவைகம் (ஐக்கிய ராஜ்ஜியம்) 

ஆகியவற்றிலிருந்து உள்ளடீுகலளப் வபற்றது.  

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

விமானப்பதைப் பாரம்பரிய தமயம் 

 சண்டிகர ்நிரவ்ாகம் மற்றும் இந்திய விமானப்பல  ஆகியலவ இலணந்து சண்டிகரிை் 

ஒரு “விமானப்பல ப் பாரம்பரிய லமயே்லே” அலமப்பேற்கான ஒரு வகாள்லகசார ்

ஒப்பந்ேேத்ிை் லகவயழுே்தி ் ன. 

 இது நா ்டின் முேைாவது விமானப்பல ப் பாரம்பரிய லமயமாகும். 

 பேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவேத்ிை் இந்திய விமானப்பல யிை் பங்கு மற்றும் 

பங்களிப்பு ஆகியலவ குறிேத்ு அப்பகுதியினரில பய குறிப்பாக மாணவரில பய இது 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேத்ும்.  
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உலகத்தரமிக்க அறிவியல் நகரம் – மகாராஷ்டிரா   

 புபன அருபக உள்ள பிம்ப்ரி-சிஞ்சவ்ாே் என்னுமி ேத்ிை் உைகே்ேரமிக்க அறிவியை் நகலர 

அலமக்க மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. 

 மாணவரக்ளில பய அறிவியை் கண்பணா ் ேல்ே உருவாக்கச ் வசய்வேற்காகவும் 

வருங்காைேத்ிை் அவரக்லள சிறந்ே மாணவரக்ளாக ேயார ்வசய்வேற்காகவும் பவண்டி 

இது உருவாக்கப்ப  உள்ளது.  

 இேற்கு ‘பாரே் ரேன்ா ராஜீவ் காந்தி அறிவியை் புே்ோக்க நகரம்’ எனப் வபயரி ப்ப  

உள்ளது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் உலகப் புவிொர் தகேல் மாநாடு 

 

 2வது  ஐக்கிய நாடுகள் உைகப் புவிசார ்  ேகவை் மாநா ானது 2022 ஆம் ஆண்டிை் 

வேைங்கானாவின் லஹேராபாேத்ிை் ந ே்ேப்படும் என அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இந்ே நிகழ்வானது இந்தியாவின் வளரந்்துவரும் புவிசார ் சுற்றுசச்ூழை் அலமப்பிலனப் 

பற்றிய பாரல்வலய உைகிற்கு வழங்குகிறது.  

 இது உைக புவிசார ்ேகவை் பமைாண்லம மீோன ஐக்கிய நாடுகள் நிபுணர ் குழுவினாை் 

ஏற்பாடு வசய்யப்படுகிறது.  
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 இது 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற ந ேே்ப்படுகிறது. 

 முேைாவது மாநா ானது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ப ாபர ் மாேே்திை் சீனாவிை் ந ே்ேப் 

ப ் து.  

 2வது மாநா ்டின் கருேத்ுரு, ‘Geo enabiling the global village’ என்போகும்.  

 

மிகுந்த சமாழிொர ்வேற்றுதம 

 இந்தியாவிை் அதிக எண்ணிக்லகயிைான வமாழிகள் பபசப்படும் மாநிைங்களிை் 

வபங்களூரு முேலி ே்திை் உள்ளது. 

 வபங்களூருவிை் 107 வமாழிகளு ன் 22 ப ்டியலி ப்ப ்  மற்றும் 84 ப ்டியலி ப்ப ாே 

வமாழிகள் உ ்ப  பை்பவறு வமாழிகள் பபசப்படுகின்றன.  

 வபங்களூருவிை் 44.5% மக்கள் கன்ன  வமாழியிலனயும், 15% மக்கள் ேமிழ் 

வமாழியிலனயும், 14% மக்கள் வேலுங்கு வமாழியிலனயும், 12% மக்கள் உருது 

வமாழியிலனயும், 6% மக்கள் இந்தி வமாழியிலனயும் மற்றும் 3% மக்கள் மலையாள 

வமாழியிலனயும் பபசுகின்றனர.்  

 100 வமாழிகளுக்கு பமை் பபசப்படும் இேர மாவ ் ங்கள் நாகாைாந்திலுள்ள திமாப்பூர ்

(103) மற்றும் அசாமிலுள்ள பசானிே்பூர ்(101) ஆகியனவாகும்.  

 குலறவான பன்வமாழி பவற்றுலமயுல ய மாவ ் ங்கள் புதுசப்சரியிலுள்ள ஏனாம், 

பீகாரிலுள்ள லகமூர,் உேே்ரப் பிரபேசேத்ிலுள்ள வகௌசாம்பி மற்றும் கான்பூர ் மற்றும் 

ேமிழ்நா ்டிலுள்ள  அரியலூர ்ஆகியவனவாகும். 

 இந்ே மாவ ் ங்களிை் 20க்கும் குலறவான வமாழிகபள பபசப்படுகின்றன. 

 இேற்கான ேரவுகளிை் பபசச்ுவழக்கு வமாழிகள் இ ம் வபறவிை்லை ஆேைாை்  

ப ்டியலி ப் ப ்  மற்றும் ப ்டியலி ப் ப ாே வமாழிகள் ம ்டுபம இ ம் வபற்றுள்ளன.  
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இதணயதள விதளயாை்டு – கர்நாைகா 

 1963 ஆம் ஆண்டு கரந்ா க காவை்துலறச ் ச ் ே்லே அமை்படுேத்ுவேன் மூைம் 

மாநிைேத்ின் இலணய ேள சூோ ் ம் (அ) பந்ேயங்கலளே் ேல  வசய்வேற்கு கரந்ா க 

அலமசச்ரலவ முடிவு வசய்துள்ளது.  

 ேமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரபேசம், வேைங்கானா மற்றும் பகரளா ஆகிய மாநிைங்களிை் 

ஏற்கனபவ ரம்மி விலளயா ்டுகள் ேல  வசய்யப்ப ்டுள்ளன. 

 1930 ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு விலளயா ்டுச ் ச ் ே்திை் 2020 ஆம் ஆண்டிை் பமற் 

வகாள்ளப்ப ்  ஒரு சமீபே்தியே் திருே்ேே்திலன 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ் ் மாேேத்ிை் 

வசன்லன உயரநீ்திமன்றம் ரே்து வசய்ேது.  

 

கர்பி அங்லாங் அதமதி ஒப்பந்தம் 

 இது இந்திய அரசு, அசாம் மாநிை அரசு மற்றும் கரப்ி மக்களின் ஆறு பிரிவினர ்

ஆகிபயாருக்கு இல பய பமற்வகாள்ளப்ப ்  ஒரு ஒப்பந்ேமாகும். 

 இந்ே ஒப்பந்ேே்தின் படி, ஒப்பந்ேம் லகவயழுே்ோன பேதியிலிருந்து ஒரு மாேே்திற்குள் 

ஆயுேக் குழுக்கள் ேங்களது வன்முலறப் பாலேலய லகவி  பவண்டும்.  

 கரப்ி அங்ைாங் நிரவ்ாகச ்சலபயின் அலுவை் வமாழியாக கரப்ி வமாழிலய அறிவிக்கச ்

வசய்வேற்கான ஒரு முன்வமாழிேலை அசாம் அரசு சாேகமான முலறயிை் பரிசீைலன 

வசய்யும்.  

 ஆங்கிைம், இந்திய மற்றும் அசாமி ஆகிய வமாழிகள் அங்கு வோ ரந்்து அலுவை் 

வமாழிகளாகப் பயன்படுே்ேப்படும்.  

 

ேதன் பிவரம் வயாெனா 

 இது குஜராே் அரசின் மாேர–்இ–வேன் என்ற தி ் ேத்ின் ஒரு மறுவோகுப்புே் தி ் ம் ஆகும்.  

 மாேர-்இ-வேன் தி ் ே்தின் வபயரானது பாரசீக வமாழிபயாடுே் வோ ரப்ுல ய ஒரு 

காரணேே்ாை் அேன் வபயர ்மாற்றப்ப ் து.  

 இது பமம்பா ்டுப் பணிகளிை் வபாது மக்களின் பங்பகற்பிலன ஊக்குவிப்பேற்கான ஒரு 

மிகப்வபரியப் பிரசச்ாரமாகும்.  

 இே்தி ் ேத்ின்கீழ் குஜராே் மாநிைேத்ிை் வசிக்காேவரக்ள் மற்றும் வவளிநாடுவாழ் 

இந்தியரக்ள் கிராம அளவிைான தி ் ப்பணிகளின் வசைவிை் 60 சேவீேேத்ிலனப் 

பங்களிக்க இயலும்.  

 

ெத்தீஸ்கர ்குடியிருப்புெ ்ொன்றிதழ் 

 சே்தீஸ்கர ்மாநிை அரசானது குடியிருப்புச ்சான்றிேலழ வழங்க முடிவு வசய்துள்ளது.  

 இது சே்தீஸ்கர ்மாநிை அரசினாை் வழங்கப்படும் ஒரு அரசு முலற ஆவணமாகும்.  

 இது ஒரு குறிப்பி ்  மாநிைே்திை் அந்ே நபர ் வசிக்கிறார ் என்பேற்கான ஆோரமாகக் 

கருேப் படும்.  

 இது வவளி மாநிைே்திற்குச ்வசன்று கை்வி பயிலும் மாணவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 
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மாதிரி குத்ததகெ ்ெை்ைம் 

 இந்ேச ்ச ் ே்திலனச ்வசயை்படுே்திய முேை் மாநிைமாக அசாம் மாறியுள்ளது. 

 இேத்ு ன் 1972 ஆம் ஆண்டு அசாம் நகரப்்புறப் பகுதிகள் வா லகக் க ்டுப்பா ்டுச ்

ச ் மானது ரே்து வசய்யப்படும். 

 

மாநில மீன் – சிக்கிம் 

 சிக்கிம் அரசானது உள்ளூரிை் ‘க ்லி’ என அறியப்படும் ‘கூப்பர ்மஹ்சீர’் என்ற மீலன 

மாநிை மீனாக அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இந்ே மீனின் அறிவியை் வபயர ் நிபயாலிபசாசிைஸ் வஹக்ஸபகாபனாவைபிஸ் 

(Neolissochilus hexagonolepis) என்போகும். 

 க ்லி மீனின் முக்கியேத்ுவே்லே எடுேத்ுலரக்கவும், அேன் வளங்காப்பு 

ந வடிக்லககளுக்கு முக்கியே்துவம் வகாடுக்கவும் பவண்டி இந்ே முடிவானது பமற் 

வகாள்ளப் ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே மீன் சிக்கிம் மாநிைே்திை் அதிக சந்லே மதிப்பிலனக் வகாண் து.  

 இது அம்மாநிை மக்களாை் அதிகம் விரும்பப்படும் மீன் வலகயாகும். 

 பமலும் அந்ே மாநிைே்தின் நீரே்்பேக்கங்களிை் மீன்பிடிப்பு ந வடிக்லககளுக்கு அனுமதி 

வழங்கப் படும் எனவும் சிக்கிம் அரசு அறிவிே்துள்ளது.  

 அந்ே நீரே்்பேக்கங்கள் வ க்கு சிக்கிமிை் சுங்ோங், பமற்கு சிக்கிமிை் வைவஷப் மற்றும் 

கிழக்கு சிக்கிமிை் மக்சு மற்றும் பராரே்ோங் ஆகிய இ ங்களிை் உள்ளன.  

 

 

ஹவத மிளகாய் மற்றும் நவமங்லாங் மாண்ைரின் ஆரஞ்சு 

 மணிப்பூர ் மாநிைேத்ின் புகழ்வபற்றே் ேயாரிப்புகளான, ேனிே்துவமிக்கச ் சுலவக்கு 

வபயர ் வபற்ற உக்ரூை் மாவ ் ே்திை் காணப்படுகின்ற ஹபே மிளகாய் மற்றும் 

ேபமங்ைாங் மாண் ரின் ஆரஞ்சு ஆகியவற்றிற்குப் புவிசார ் குறியீடு வழங்கப் ப ்டு 

உள்ளது. 

 ஹபே மிளகாயானது ஒரு நை்ை எதிர ் ஆக்சிகரணியாகச ் வசயை்படுவபோடு இது  

காை்சியம் மற்றும் லவ ் மின் சி பபான்றவற்லறயும் அதிகளவிை் வகாண்டுள்ளது. 

 இது அவமரிக்க மசாைா வரே்ே்கச ்சங்கேத்ின் மிக உயரிய வண்ண மதிப்பீ ்டிலனக் (164) 

வகாண்டுள்ளது. 
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 இந்ே மிளகாயிலிருந்துப் பிரிேவ்ேடுக்கக் கூடிய நிறம் வபாதுவாக ASTA சங்கேத்ின் 

மதிப்பீடுகலளக் வகாண்டு வவளியி ப்படுகிறது. 

 ேபமங்ைாங் மாண் ரின் ஆரஞ்சு அேன் அளவிை் மிகப் வபரியோகும்.  

 இது ஒரு ேனிேத்ுவமான இனிப்பு மற்றும் புளிப்புச ்சுலவயிலனக் வகாண் து. 

 இதிை் அதிகளவு சாறு நிலறந்துள்ளபோடு (சுமார ்45%) இதிை் அஸ்காரப்ிக் அமிைம் (48.12 

மிை்லிகிராம்/100 மி.லி) அதிகளவிை் நிலறந்துள்ளது.  

 

 

பஞ்ொப் மாநிலத்தின் புதிய முதல்ேர ்

 பஞ்சாப் மாநிைேத்ின் புதிய முேை்வராக சரண்ஜிே் சிங் சன்னி என்பவர ் நியமிக்கப் 

ப ்டுள்ளார.் 

 பஞ்சாப் அரசின் வோழிை்நு ்பக் கை்வி மற்றும் வோழிை்துலறப் பயிற்சி அலமசச்ர ்

ேற்பபாது பஞ்சாப் மாநிைே்தின் புதிய முேை்வராக நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 பகப் ன் அமரிந்ேர ் சிங் பேவி விைகியலேயடுேத்ு இவர ் முேை்வராக நியமிக்கப் 

ப ்டுள்ளார.் 

 பஞ்சாப் மாநிைே்தின் முேை்வராக ஒரு ப ்டியலினச ்சாதியினர ்சமூகே்லேச ்பசரந்்ேவர ்

வபாறுப்பபற்பது இதுபவ முேை் முலறயாகும். 
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ஐக்கிய ெனநாயகக் கூை்ைணி அரசு – நாகாலாந்து 

 நாகைாந்திலுள்ள அலனேத்ு ஆளும்க ்சி மற்றும் எதிரக்் க ்சிகள் இலணந்து எதிரக்் 

க ்சியிை்ைா அரசிலன உருவாக்க முடிவு வசய்துள்ளன. 

 அது ஐக்கிய ஜனநாயகக் கூ ் ணி அரசு என்ற அலழக்கப்படும். 

 நாகாைாந்திை் அலனே்துக் க ்சி ஆ ்சி நல வபறுவது இரண் ாவது முலறயாகும் 

(எதிரக்்க ்சி இை்ைாே அரசு).  

 2015 ஆம் ஆண்டிை் காங்கிரஸ் ச ் மன்ற உறுப்பினரக்ள் ஆளும் க ்சியான NPF 

ேலைலமயிைான நாகாைாந்து ஜனநாயகக் கூ ் ணியிை் இலணந்ேனர.் 

 இருப்பினும் 2021 ஆம் ஆண்டிை் UDA அரசானது எந்ேபவார ் இலணப்புமின்றி ஒரு 

கூ ் ணியாக அலமக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 

ராெஸ்தான் கை்ைாய திருமணப் பதிவு (திருத்தம்) மவொதா, 2021 

 முேை்வர ் அபசாக் வகஹ்ைா ் அவரக்ளின் அரசானது 2009 ஆம் ஆண்டு ச ் ே்லேே ்

திருேத்ுவேற்காக 2021 ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்ோன் க ் ாய திருமணப் பதிவு (திருேே்ம்) 

என்ற ஒரு மபசாோவிலன குரை் வாக்வகடுப்பு மூைம் நிலறபவற்றியுள்ளது. 

 ராஜஸ்ோனின் இந்ேப் புதிய திருமண மபசாோவானது மணமகனும் மணமகளும் 30 

நா ்களுக்கும் பமைாக ோம் வசிக்கும் இ ே்திலுள்ள திருமணப் பதிவு அதிகாரியி ம் 

ேங்களது திருமணப் பதிவிற்காக விண்ணப்பிக்கைாம் எனக் கூறுகிறது. 

 21 வயது பூரே்த்ியல யாே மணமகனுக்கும் 18 வயது பூரே்த்ியல யாே மண மகளுக்கும் 

நல வபற்ற திருமணே்லே, திருமணமான 30 நா ்களுக்குள் அவரக்ளின் வபற்பறார ்

அை்ைது பாதுகாவைரக்ள் பதிவு வசய்யைாம். 

 

 

இதணயதள விதளயாை்டுகதளத் ததை செய்யும் மவொதா - கரந்ாைகா 

 கரந்ா கச ்  ச ் ப் பபரலவயானது 1963 ஆம் ஆண்டு கரந்ா க காவை் ச ் ே்லேே ்

திருே்ேவேற்கான ஒரு மபசாோவிலன நிலறபவற்றியுள்ளது. 

 இலணயேள விலளயா ்டுகலளே் ேல  வசய்யவும் இலணயேளச ் சூோ ் ே்லேக் 

குலறக்கவும் இந்ேச ்ச ் ம் முயை்கிறது. 
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 எனினும் திறன் சாரந்்ே இலணயேள விலளயா ்டுகளுக்கு இந்ே ச ் ம் வபாருந்ோது. 

 பமலும் இது வாய்ப்பு சாரந்்ே இலணய விலளயா ்டுகலள ம ்டுபம ேல  வசய்கிறது.  

 

நாகாலாந்தின் இனிப்பு சேள்ளரி 

 

 நாகாைாந்திை் விலளயும் இனிப்பு வவள்ளரிக்கு புவிசார ் குறியீ ானது வழங்கப்ப ்டு 

உள்ளது.  

 1999 ஆம் ஆண்டு வபாரு ்களுக்கான புவிசார ் குறியீடுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) 

ச ் ே்தின் விதிகளின் கீழ் இந்ே குறியீ ானது வழங்கப் ப ்டுள்ளது. 

 நாகாைாந்து மாநிைமானது இப்பழே்தின் சாகுபடிக்கான பரப்பளவிை் 5வது இ ேத்ிலும் 

அேன் உற்பே்தியிை் 3வது இ ே்திலும் உள்ளது. 

 இந்ே மாநிைே்லேப் வபாறுே்ேவலர, மரே் ேக்காளி மற்றும் பிரபைமான நாகா கிங் 

மிளகாய் பபான்றவற்றின் பிராந்திய வலககளுக்கும் புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்ப ்டு 

உள்ளது.  

 

அொம் மாநிலத்தின் ெுடிமா எனும் அரிசி மது – புவிொர் குறியீடு 

 ஜுடிமா என்ற பானமானது புவிசார ் குறியீடு வபற்ற முேைாவது வ கிழக்குப் 

பகுதியிலனச ்பசரந்்ே ஒரு பானமாகும். 

 ஜுடிமா என்பது பாரம்பரிய மூலிலககளு ன் பசரே்்து பவக லவக்கப்ப ்டு கைக்கப் ப ்  

ஒ ்டும் ேன்லமயிைான அரிசியிலிருந்துே் ேயாரிக்கப்படும் ஒரு அரிசி மது பானம் ஆகும். 

 அசாம் மாநிைே்திலுள்ள டிமாசா என்ற பழங்குடிச ்சமுோயே்தினராை் இந்ே மது பானம் 

ேயாரிக்கப் படுகிறது. 

 இது பாரம்பரியமாக வபண்களாை் ேயாரிக்கப் படுகிறது. 
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 இந்ே மதுபானமானது ஒரு ேனிேத்ுவமான இனிப்புச ்சுலவ உல யோகும். 

 இேலனே் ேயாரிக்க ஒரு வாரமாவபோடு இேலனப் பை ஆண்டுகளுக்குச ் பசமிேத்ு 

லவக்கைாம். 

 

 

 

பிரபலமானேரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ைாக்ைர ்பெந்த் குமார் மிஷ்ரா 

 ஒடிசாவிை் பிறந்ே நரம்பியை் அறுலவ சிகிசல்ச நிபுணர ்  ாக் ர ் பசந்ே் குமார ்

மிஷ்ராவிற்கு அவமரிக்க நரம்பியை் அறுலவ சிகிசல்ச நிபுணரக்ள் சங்கே்தின் 

மதிப்புமிக்க நரம்பியை் அறுலவச ்சிகிசல்சக்கான சரவ்பேச வாழ்நாள் சாேலனயாளர ்

விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே விருதிலனப் வபற்ற முேை் இந்திய மருேத்ுவர ்மிஷ்ரா ஆவார.்  

 கணினி வழிகா ்டுேலு ன் ேமனி விரிேை் அறுலவ சிகிசல்சயிலன வசய்ே உைகின் 

முேை் அறுலவ சிகிசல்ச நிபுணரும் இவபர ஆவார.் 

 பமலும் 2018 ஆம் ஆண்டிை் சிறந்ே மருேத்ுவர ்எனும் பிரிவிை் மதிப்பு மிக்க  ாக் ர.் B.C. ராய் 

பேசிய விருதிலனயும் (இந்தியாவின் மருேத்ுவே் துலறயிை் உயரந்்ே விருது) இவர ்

வபற்றுள்ளார.் 
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ரவமான் மகவெவெ விருது 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ராமன் மக்பசபச விருது வபற்றவரக்ளின் வபயரக்ள் அறிவிக்கப் 

ப ்டுள்ளன. 

 வவற்றியாளரக்ளுக்கு பிலிப்லபன்ஸின் மணிைாவிலுள்ள ரபமான் மகபசபச லமயே்திை் 

அரசு முலறயிை் விருதுகள் வழங்கப்படும்.  

 வவற்றி வபற்றவரக்ள்  

o வங்காள பேசேத்ின் ேடுப்பு மருந்தின் முன்பனாடி  ாக் ர ்ஃபிரப்ோசி காேர்ி, 

o பாகிஸ்ோனின் முகமது அம்ஜே் சாகிப் 

o பிலிப்லபன்ஸ் நா ்டின் மீன்வள மற்றும் சமுோய சுற்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைர ்ராவபரப் ா 

பபபைான்  

o அவமரிக்க குடிமகன் ஸ்டீவன் முன்சி மற்றும் 

o புைனாய்வு விசாரலணக்கான இந்போபனசிய கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகும் 

 ரபமான் மகபசபச விருோனது ஆசியாவின் மிக உயரிய விருோகும்.  

 இது 1957 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரை் மாேே்திை் நிறுவப்ப ் து.  

 இது ஆசியாவிை் பநாபை் பரிசுக்கு இலணயான ஒன்றாகக் கருேப்படுகிறது. 

 இது ஆசியாவிை் வறுலம ஒழிப்பு மற்றும் சமூக பமம்பா ்டிற்காக ேலை சிறந்ேப் 

பங்களிப்புகலள வழங்கிபயாருக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு விருோகும். 

 

 

வைார்வெ ஆங்சுக் 

 ப ாரப்ஜ ஆங்சுக் என்பவர ் சரவ்பேச வானியை் அலமப்பின் வகௌரவ உறுப்பினராக  

நியமிக்கப் ப ்டுள்ளார.் 

 இவர ் ை ாக் பகுதியிலுள்ள ஹான்பை எனுமி ே்திை் அலமந்ே இந்திய வானியை் 

இயற்பியை் கை்வி நிறுவனே்திற்குச ்வசாந்ேமான  இந்திய வானியை் ஆய்வகேத்ின் ஒரு 

வபாறியிைாளர ்ஆவார.்  

 இந்ே மதிப்புமிக்க அலமப்பிை் இே்ேலகய வபாறுப்பிலன வபற்ற முேை் மற்றும் ஒபர 

இந்தியன் ஆங்சுக் ஆவார.்  
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கைல் ஆதம ேளங்காப்பிற்கான உலக விருது 

 

 இந்திய உயிரியியைாளர ் லசபைந்திர சிங் என்பவருக்கு வபஹ்ைர ் க ை் ஆலம வளங் 

காப்பு விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 அவருக்கு இவ்விருோனது மிகவும் அருகி வரும் மூன்று ஆலம இனங்கலள அழிவின் 

விளிம்பிலிருந்து மீ ் ேற்காக பவண்டி வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 அந்ே 3 இனங்களாவன 

o சிவப்பு நிறே் ேலையு ன் கூடிய ஓடுல ய ஆலம (ப ாகூர ்கசச்ுகா) 

o வ க்கு நதி வ ராபின் (ப ாகூர ்பஸ்கா) மற்றும் 

o கருநிற மிருதுவான ஓடுல ய ஆலம (நிை்பசானியா நிக்ரிகன்ஸ்) 

 இந்தியாவிை் 29 நன்னீர ்வாழ் நிை ஆலமகளும் க ை் ஆலமகளும் உள்ளன. 
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ஆண்டின் சிறந்த பறதே புதகப்பைக் கதலஞர ்

 

 வமக்சிபகா நா ்ல ச ் பசரந்்ே புலகப்ப  கலைஞர ் அலிவஜன் ்பரா ப்ரீ ்ப ா (Alejandro 

Prieto) என்பவர ் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே பறலவ புலகப்ப க் கலைஞர ் என்ற ஒரு 

வபருலமலயப் வபற்றுள்ளார.் 

 அவமரிக்கா மற்றும் வமக்சிபகா இல பயயுள்ள முள்பவலியு ன் கூடிய எை்லைச ்சுவலர 

உற்று பநாக்கும் கிபர ் ர ் பரா ்ரன்னர ் (greater roadrunner) என்ற ஒரு பறலவயிலனப் 

புலகப்ப வமடுேே்ேற்காக இவர ்இப்வபருலமலயப் வபற்றார.் 

 இந்ேப் புலகப்ப ே்திற்கு “Blocked” என ேலைப்பி ப்ப ்டுள்ளது. 

 

திறன் வமம்பாை்டிற்கான ெங்கத்தின் சிறந்த விருது 2021 

 

 இந்திய மின்சாரக் க ் லமப்பு கழக நிறுவனேத்ிற்கு (POWERGRID – Power Grid Corporation of 

India Limited) 2021 ஆம் ஆண்டின் திறன் பமம்பா ்டிற்கான சங்கே்தின் சிறந்ே விருோனது 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 POWERGRID நிறுவனமானது இந்திய அரசின் எரிசக்தி அலமசச்கேத்ின் கீழான மகா 

ரேத்ின வலகலயச ்பசரந்்ே மேத்ிய வபாதுே்துலற நிறுவனமாகும்.  

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


                   
 

214 
 

 உைகம் முழுவதிலுமான 71 அலமப்புகளிை் POWERGRID நிறுவனம் 8வது இ ே்திலனப் 

வபற்றுள்ளது. 

 இந்ே விருதிலன வவை்லும் ஒபர வபாதுேத்ுலற நிறுவனமும் முேை் 20 இ ங்களிை் இ ம் 

வபற்ற இரு இந்திய நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகவும் POWERGRID மாறியுள்ளது. 

 

ஆற்றல் ததலதம விருது – 2021 

 

 ராமகுண் ே்திலுள்ள பேசிய அனை்மின் நிலையக் கழகேத்ிற்கு இந்திய வோழிை் துலறக் 

கூ ் லமப்பின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆற்றை் ேலைலம விருோனது வழங்கப் 

ப ்டுள்ளது.  

 இந்ேப் புகழ்மிக்க விருதிலன ராமகுண் ம் NTPC நிறுவனம் வோ ரந்்து 3வது ஆண் ாகப் 

வபற்றுள்ளது.  

 ISO 50001 ேரநிலைகளின்படி ஆற்றை் பமைாண்லம அலமப்பிலனச ் வசயை்படுே்ேச ்

வசய்ேை், ஆற்றை் வசயை்திறன் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு ஆகிய பகுதிகளிை் 

ஆற்றப்படும் முன்மாதிரியான வசயை்திறன் மற்றும் பங்களிப்பு ஆகியவற்றிற்காக 

ஆற்றை் ேலைலம விருோனது வழங்கப்படுகிறது. 
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யாமின் ஹொரிகா - வுமன் ஆஃப் ெப்ஸ்வைன்ஸ் விருது 

 எழுே்ோளர ் நமிோ பகாகாய் ஏழாவது யாமின் ஹசாரிகா ‘வுமன் ஆஃப் சப்ஸ்வ ன்ஸ்’ 

என்ற விருதுக்குே் பேரவ்ு வசய்யப்ப ்டுள்ளார.் 

 அவர ் வஜய்ப்பூர ் இைக்கிய விழாவின் இலண நிறுவனர ் மற்றும் இலண இயக்குனர ்

ஆவார.் 

 இந்ே விருது 2015 ஆம் ஆண்டு முேை் வபண் வோழிை் வை்லுநரக்ளின் குழுவாை் ஏற்பாடு 

வசய்யப்ப ்டு வருகிறது 

 இந்ே வரு ாந்திர விருோனது வ கிழக்கு இந்தியாவிை் இருந்து DANIPS என்ற பசலவக்கு 

(Delhi, Andaman and Nicobar Island Police Service) பேரந்்வேடுக்கப்ப ்  முேை் வபண் யாமின் 

ஹசாரிகாலவக் வகௌரவிக்கிறது. 

 DANIPS என்பது 1977 ஆம் ஆண்டிை் வ ை்லி மற்றும் ஒன்றியப் பிரபேசங்கலள நிரவ்கிக்கும் 

ஒரு கூ ் ா ்சி பபாலீஸ் பசலவ ஆகும். 

 

 

சுோமி பிரம்மானந்த் விருது 2021 

 

 கணிேவியைாளர ் ஆனந்ே் குமார ் என்பவருக்கு  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சுவாமி 

பிரம்மானந்ே் விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 “Super 30” என்ற அவருல ய முன்வனடுப்பின் மூைம் கை்விே் துலறயிை் அவர ்ஆற்றிய 

பங்களிப்பிற்காக பவண்டி அவருக்கு இது வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 
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 இது பின்ேங்கிய மாணவரக்ளுக்கு இந்தியே ் வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனங்களிை் 

பசரவ்ேற்கு பவண்டிய நுலழவுே் பேரவ்ிற்கான பயிற்சியிலன வழங்குகிறது. 

 “Super 30” என்பது பா ்னாவிை் உள்ள இவருக்குச ்வசாந்ேமான ராமானுஜ கணிேக் கை்வி 

லமயேத்ின் ஒரு பயிற்சிே் தி ் மாகும். 

 இது சமூகேத்ிை் வபாருளாோர ரதீியிை் பின்ேங்கிய பிரிவுகலளச ்  பசரந்்ே 30 

மாணவரக்லளக் கண் றிந்து அவரக்ள் மதிப்பு மிக்க இந்திய வோழிை்நு ்பக் கை்வி 

நிறுவனங்களின் நுலழவுே் பேரவ்ிை் பேரச்ச்ி வபற அவரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கிறது.  

 

வதசிய புவளாரன்ஸ் தநை்டிங்வகல் விருது 2021 

 குஜராேத்ின் சர ்சயாஜிராவ் வபாது மருேத்ுவமலனயிை் பணிபுரியும் பானுமதி கீவாைா 

என்ற ஒரு வசவிலியருக்கு இது வழங்கப்படும். 

 புபளாரன்ஸ் லந ்டிங்பகை் விருோனது இந்தியச ் வசவிலிய மன்றே்ோை்  வழங்கப் 

படுகிறது. 

 சுகாோர ஊழியரக்ளின் பங்களிப்புகலள அங்கீகரிக்க வசய்கின்ற இது சுகாோரம் 

மற்றும் குடும்ப நை அலமசச்கேத்ின் கீழ் உள்ள ஒரு ச ் ப்பூரவ் நிறுவனமாகும். 

 

 

யுசனஸ்வகா எழுத்தறிவுப் பரிசு 

 கை்வி அலமசச்கே்தினாை் ந ேே்ப்படும் பேசிய திறந்ேநிலைப் பள்ளியானது இந்ே 

உைகளாவிய அங்கீகாரே்லேப் வபற்றுள்ளது. 

 வோழிை்நு ்பம் மூைம் இயக்கப்ப ்  அலனவலரயும் உள்ள க்கிய கற்றை் மூைம் 

மாற்றுே ்திறனாளிகளுக்குக் கை்வி கற்பிக்கச ்வசய்ேேற்காக இந்ே அங்கீகாரம் அேற்கு 

கில ே்துள்ளது. 
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 இந்ேப் பள்ளியானது இந்திய லசலக வமாழி அடிப்பல யிைான உள்ள க்கேத்ின் மீது ஒரு 

குறிப்பி ்  கவனம் வசலுேத்ுகிறது. 

 

ராெ்பாஷா கீரத்்தி புரஸ்கார ்

 மிகவும் மதிப்புமிக்க ‘ராஜ்பாஷா கீரே்த்ி புரஸ்கார’் விருோனது விசாகப்ப ்டினம் எஃகு 

ஆலைக்கு வழங்கப்ப ்டுள்ளது (முேை் பரிசு). 

 இந்திலய ஆ ்சி வமாழியாகச ் வசயை்படுேே்ச ் வசய்வேற்கான முயற்சிகலள 

அங்கீகரிக்கச ்வசய்ேேற்காக இந்ே விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 பேசியக் கனிம பமம்பா ்டு நிறுவனமானது வபாதுே் துலற நிறுவனங்கள் என்ற பிரிவிை் 

3வது பரிசிலனப் வபற்றுள்ளது. 

 பேசியக் கனிம பமம்பா ்டு நிறுவனமானது எஃகு அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்குகிறது. 

 க ந்ே மூன்று ஆண்டுகளாக இந்நிறுவனம் இந்ே விருலே வவன்று வருகிறது. 

 

 

வபராசிரியர் S.K. வொஷி சிறந்த ஆய்ேக விருது 

 இது இந்தியே் ேரநிலைச ்சலபயினாை் சமீபேத்ிை் வோ ங்கப்ப ்  விருோகும்.  

 இது நா ்டிை் இது பபான்ற முேைாவது சிறந்ே ஆய்வக விருோகும். 

 

எரத்்ஷாை் பரிசு 

 உைவகங்கிலும் உள்ள 5 இறுதிப் பபா ்டியாளரக்ளிலிருந்து இரண்டு இந்தியே் தி ் ங்கள் 

இப்பரிசிற்காகே் பேரந்்வேடுக்கப்ப ்டுள்ளன. 

 அவற்றுள் ஒன்று ேமிழகே்லேச ்பசரந்்ே வினிஷா உமா சங்கர ்என்பவராை் வடிவலமக்கப் 

ப ்  சூரிய சக்தியாை் இயங்கக் கூடிய இஸ்திரி வண்டி (Solar Powered Ironing Cart) ஆகும். 

 இரண் ாவது வ ை்லிலயச ்பசரந்்ே விேய்ுே் பமாகன் என்பவரு ன் இலணந்து ேக்சாசச்ர ்

என்பவராை் உருவாக்கப்ப ்  ஒரு பவளாண் கழிவு மறுசுழற்சி என்ற கருதுபகாள் ஆகும். 
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 இது 2020 ஆம் ஆண்டிை்  பிரி ் னின் இளவரசர ்விை்லியம் (பகம்பிரி ்ஜ் அரசர)் மற்றும் 

ப வி ் அ ் ன்வபரக்் ஆகிபயாராை் வோ ங்கப்ப ்  முேைாவது சுற்றுசச்ூழை் பரிசாகும். 

 இது இங்கிைாந்திை் ராயை் பவுண்ப சன் என்ற அலமப்பினாை் வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

பதைப்பிரிவுத் ததலேர ்S.V. ெரஸ்ேதி 

 

 இராணுவ வசவிலியச ்பசலவப் பிரிவின் துலணே் ேலைலம இயக்குநரான பல ப் பிரிவுே ்

ேலைவர ் (பிரிபகடியர)் S.V. சரஸ்வதி என்பவருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பேசிய 

புபளாரன்ஸ் லந ்டிங்பகை் விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 ஒரு வசவிலிய நிரவ்ாகியாக இராணுவச ்  வசவிலிய பசலவயிை் இவர ்ஆற்றிய மகே்ோன 

பங்களிப்பிற்காக இவருக்கு இந்ே விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 இவர ்ஆந்திரப் பிரபேசேத்ின் சிே்தூர ்மாவ ் ே்லேச ்பசரந்்ேவராவார.்  

 இந்ே விருோனது சுயநைமற்ற அரப்்பணிப்பு மற்றும் சிறப்பான வோழிை்முலறக்காக ஒரு 

வசவிலியர ்வபறக் கூடிய மிக உயரிய அங்கீகாரம் ஆகும்.   
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73ேது எம்மி விருது 2021 

 

 73வது எம்மி விருது வழங்கும் விழாவானது கலிஃபபாரன்ியாவிலுள்ள ைாஸ் ஏஞ்வசை்சிை் 

ந ே்ேப் ப ் து.  

 வோலைக்கா ்சி கலை மற்றும் அறிவியை் அகா மியினாை் பேரந்்வேடுக்கப்ப ்  

அவமரிக்காவின் சிறந்ே பிரோன ஒளிபரப்பு வோலைக்கா ்சி நிகழ்சச்ிகளுக்கு இந்ே 

விருோனது வழங்கப்ப ் து.  

 எம்மி விருது (அ) எம்மி என்பது வோலைக்கா ்சிே ் துலறயிை் சிறந்து விளங்கும் 

நபரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு அவமரிக்க விருோகும்.   

 

இமாலயத் திதரப்பை விழா – 2021   

 முேைாவது இமாையே் திலரப்ப  விழாவானது (2021) ை ாக்கின் பை எனுமி ே்திை் 

வசப் ம்பர ்24 முேை் 28 வலர நல வபற உள்ளது. 

 இந்ேே் திலரப்ப  விழாவானது ை ாக் ஒன்றியப் பிரபேச நிரவ்ாகேத்ினாை் ந ே்ேப் 

படுகிறது. 

 இந்ே விழாவானது இந்திய அரசின் ேகவை் மற்றும் ஒளிபரப்பு அலமசச்கே்தின் திலரப்ப  

விழாக்களின் இயக்குநரகே்து ன் இலணந்து ந ேே்ப்படுகிறது. 
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நிதலயான வமம்பாை்டு இலக்கு முன்வனற்ற விருது 

 

 வங்காளபேசப் பிரேமர ் பஷக் ஹசீனா அவரக்ளுக்கு நிலையான பமம்பா ்டு இைக்கு 

முன்பனற்ற விருோனது (SDG Progress Award) வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே விருோனது ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் ஆேரவு வபற்ற நிலையான பமம்பா ்டுே ்

தீரவ்ு கூ ் லமப்பினாை் வழங்கப்படுகிறது. 

 வறுலமலய ஒழிப்பேற்கான உைகளாவிய ந வடிக்லககளுக்கு ஏற்ப வசயை் ப ் திலும், 

கிரகே்லேப் பாதுகாே்ேை் மற்றும் அலனவருக்கும் அலமதிலயயும் வசழிப்லபயும் உறுதி 

வசய்ேை் ஆகியவற்றிலும் சிறப்பாகச ்வசயைாற்றி வரும் வங்காள பேசே்தின் நிலையான 

பபாக்கிற்காக இந்ே விருோனது அவருக்கு வழங்கப் ப ் து.  

குறிப்பு 

 9வது வரு ாந்திர நிலையான பமம்பா ்டு மாநா ானது வசப் ம்பர ் 20 அன்று ந ே்ேப் 

ப ் து. 

 இந்ே நிகழ்வின்பபாது, ‘இந்ே நாளின் மகு ே்திை் ஓர ்அணிகைன்’ (jewel in the crown of the day) 

என்று பஷக் ஹசீனா அறிமுகப்படுே்ேப்ப ் ார.் 
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விமானப் பதைத் ததலேர் – விவேக் ராம் செௌத்ரி 

 இந்திய விமானப் பல யின் துலணே் ேலைவரான விமானப் பல ேே்ளபதி விபவக் ராம் 

வசௌே்ரி விமானப் பல யின் அடுே்ே ேலைவராக  நியமிக்கப்ப ்டுள்ளார.் 

 ேற்பபாலேய விமானப்பல ே் ேலைவரான ேலைலமே் ேளபதி R.K. பவேௌரியா 

வசப் ம்பர ்30 அன்று ஓய்வு வபற உள்ளார.் 

 வசௌே்ரி இந்ே ஆண்டு ஜூலை 01 அன்று விமானப் பல ே் ேளபதி H.S. அபராரா ஓய்வு 

வபற்றலே அடுே்து துலணே் ேலைவராக வபாறுப்பபற்றார.் 

 இவர ்பரம் விசிஷ்  பசவா பேக்கம், அதி விசிஷ்  பசவா பேக்கம் மற்றும் வாயு பசனா 

பபான்ற பேக்கங்கலளப் வபற்றவராவார.் 

 

 

உலகளாவிய இலக்குகள் விருது 2021   

 பிை் & வமலிந்ோ பக ்ஸ் அறக்க ் லளயானது ேனது வரு ாந்திர பகாை்கீப்பரஸ்் ‘2021ஆம் 

ஆண்டு உைகளாவிய இைக்குகள் விருதுகலள’ அறிவிேத்ுள்ளது.  

 பகாை்கீப்பரஸ்் என்பது நிலையான பமம்பா ்டு இைக்குகலள (உைகளாவிய இைக்குகள்) 

பநாக்கிய முன்பனற்றே்லே துரிேப்படுேே் இந்ே அறக்க ் லளயினாை் வோ ங்கப்ப ்  

ஒரு இயக்கமாகும்.  

 வேன்னாப்பிரிக்காவின் பம்சிை் மிைம்பபா – இங்குகா என்பவருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டின் 

உைகளாவிய பகாை்கீப்பர ்விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 வகாைம்பியாலவச ் பசரந்்ே வஜனீபர ் பகாை்பாஸ் என்பவருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டின்  

முன்பனற்ற விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.  

 லைபீரியாலவச ் பசரந்்ே ச ் ா வசரஃீப் என்பவருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டின் பிரசச்ார 

விருோனது வழங்கப்ப ்டுள்ளது.   
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2020-21 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெை்ைமன்ற உறுப்பினர ்

 கரந்ா கா ச ் ப் பபரலவயானது அம்மாநிைே்தின் முன்னாள் முேை்வரான B.S. 

எடியூரப்பா அவரக்லள 2020-21 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே ச ் மன்ற உறுப்பினராக 

அறிவிேத்ுள்ளது.   

 வேன்னிந்தியாவின் முேை் பா.ஜ.க க ்சி சாரந்்ே முேை்வர ்எடியூரப்பா ஆவார.் 

 இவர ்கரந்ா க மாநிைே்தின் 19வது முேை்வராக பணியாற்றினார.் 

 

 

CSIR புத்தாக்க விருது 

 

 குடியரசுே் துலணே் ேலைவர ் M. டவங்கய்யா நாயுடு அவரக் ் அறிவியல் ைற்றுை் 

டதாழில்துமற ஆராய்சச்ி மன்றே்தின் புதத்ாக்க விருதிமன வழங்கினார.் 

 இந்த விருதுகளானது உடுப்பி ைாவெ்ெத்மதச ் ளசரந்்த 10 ஆை் வகுப்பு பயிலுை் இரு 

ைாணவரக்ளுக்கு காடணாலி வாயிலாக நமெடபற்ற விழாவில் வழங்கப் பெ்ெது. 

 அவரக் ் கிராைத்திலு ்  சாரைக்கி நாராயண டசெ்டி நிமனவு அரசு உயரந்ிமலப் 

ப ் ிமயச ்ளசரந்்த அனுஷா ைற்றுை் ரக்சிோ நாயக் ஆகிளயார ்ஆவர.் 

 “சமையல் எரிவாயு ளசமிப்புக் கருவி” என்ற அவரக் து திெ்ெத்திற்கு இந்த விருதானது 

வழங்கப் பெ்டு ் து. 

 14 ப ் ிக ில் இந்த விருதிமனப் டபறுை் ஒளர அரசுப் ப ் ி சாரமக்கி நாராயண வச ்டி 

நிலனவு அரசு உயரந்ிலைப் பள்ளியாகும். 
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ஹுனரப்ாஸ் விருதுகள் 

 

 லஹேராபாே்திலுள்ள பேசிய ஊரக பமம்பாடு மற்றும் பஞ்சாயேத்ு ராஜ் கை்வி 

நிறுவனமானது ஊரக பமம்பா ்டுே் துலற அலமசச்கே்தின் கீழ், 15 மாநிைங்கலளச ்

பசரந்்ே 75 மாற்றுே் திறனாளிகளுக்கு ஹுனரப்ாஸ் விருதுகலள வழங்கியது. 

 இந்ே விருது வழங்கும் விழாவானது அந்ேப்யாேயா திவாஸ் தினே்திலன நிலனவு கூறும் 

வலகயிை் ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் து.   

 

 

விதளயாை்டுெ ்செய்திகள் 

சநாய்சியல் ெரே்வதெ ஓபன் 2021 ெதுரங்கப்வபாை்டி 

 இந்தியக்  கிராண் ் மாஸ் ர ் P இனியன் வநாய்சியை் சரவ்பேச ஓபன் 2021 சதுரங்கப் 

பபா ்டியிை் வவற்றி வபற்றுள்ளார.்  

 7.5 மதிப்புகலளப் வபற்ற உக்ரலனச ் பசரந்்ே கிராண் ்மாஸ் ர ் யூரி பசாபைா 

ப ாவ்நிவசன்பகாவிலன (Yuri Solodovnichenko) இனியன் அலரப் புள்ளியிை் முந்தினார.்  

 பிரான்சு நா ்டின் சரவ்பேச மாஸ் ர ் கம்ப்ரே் யான்னிக் மூன்றாம் (Kambrath Yannick) 

இ ே்லேப் வபற்றார.்  
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வைாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 – புதிய தகேல்கள் 

 

 மை்யுேே் வீரராக இருந்து ஈ ்டி எறியும் வீரராக மாறிய சுமிே் அண்டிை் ேங்கம் வவன்று 

வரைாறு பல ே்துள்ளார.் 

 F64 என்ற வரம்பிை் 68.55 மீ என்ற ஒரு உைக சாேலனயின் மூைம் அவர ் ேங்கப் 

பேக்கே்திலன வவன்றார.் 

 துப்பாக்கிச ் சுடுேை் வீராங்கலனயான அவனி பைக்கரா பாராலிம்பிக் பபா ்டிகளிை் 

ேங்கம் வவன்ற முேை் இந்தியப் வபண்மணி என்ற வரைாற்றிலனப் பல ே்துள்ளார.்  

 மகளிருக்கான 1 0மீ ஏர ்லரபிள் ஸ் ான்டிங் SH1 பபா ்டியின் இரண் ாம் சுற்றிை் அவர ்

ேங்கம் வவன்றார.் 

 இவர ் வமாே்ேம் 249.6 புள்ளிகள் வபற்று உைக சாேலனலயயும் புதிய பாராலிம்பிக் 

சாேலனலயயும் பல ே்துள்ளார.் 

 ஆ வருக்கான F56 பபா ்டியிை் வ ்டு எறியும் வீரர ் பயாபகஷ் கேத்ூனியா வவள்ளிப் 

பேக்கம் வவன்றார.் 

 ஆ வருக்கான F46 ஈ ்டி எறிேை் இறுதிச ்சுற்றிை் பேபவந்திர ஜஜாரியா வவள்ளியும் சுந்ேர ்

சிங் குரஜ்ார ்வவண்கைமும் வவன்றனர.் 

 

நிொத் குமார் – சேள்ளிப் பதக்கம் 
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 இந்தியாலவச ் பசரந்்ே நிசாே ் குமார ் 2020 ஆம் ஆண்டு ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 

பபா ்டிகளின் ஆ வருக்கான உயரம் ோண்டுேலுக்கான T47 என்ற ஒரு பபா ்டியிை் 

வவள்ளிப் பேக்கே்திலன வவன்றுள்ளார.் 

 இது ப ாக்கிபயா 2020 பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் இந்தியாவிற்குக் கில ே்ே 

இரண் ாவது பேக்கமாகும். 

 23 வயோன நிசாந்ே் 2.06 மீ ் ர ் வலர ோண்டியேன் மூைம் ஆசிய அளவிைான ஒரு 

சாேலனலயப் பல ேத்ுள்ளார.்  

 இவர ்வவள்ளிப் பேக்கே்திலன வவன்ற அவமரிக்காவின்  ை்ைாஸ் லவஸ் என்ற வீரருக்கு 

இலணயான உயரே்லேே் ோண்டி அவலரச ்சமன் வசய்ோர.் 

 

பாராலிம்பிக்ஸ் வபாை்டிகளில் இரண்டு பதக்கங்கதள சேன்ற முதல் இந்திய 

சபண்மணி 

 

 அவனி பைக்ரா அவரக்ள் மகளிர ் 50 மீ லரபிள் 3 நிலை SH1 பபா ்டியிை் வவண்கைப் 

பேக்கே்திலன வவன்றுள்ளார.் 

 பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் இரண்டு பேக்கங்கலள வவன்ற முேை் இந்தியப் 

வபண்மணி எனும் வபருலமலய இவர ்வபற்றுள்ளார.் 

 பமலும் இவர ் 10 மீ ஏர ்லரபிள் ஸ் ாண்டிங் SH1 பபா ்டியிை் ேங்கப் பேக்கே்திலனயும் 

வவன்றுள்ளார.் 

 

பிரவீன் குமார ்– ஆசிய ொததன 

 பிரவீன் குமார ்அவரக்ள் 2.07 மீ உயரம் ோண்டி (ஆசிய சாேலன) வவள்ளிப் பேக்கே்திலன 

வவன்றுள்ளார.் 

 2.10 மீ வலர ோண்டிய கிபர ் பிரி ் லனச ்பசரந்்ே பஜானாேன் பூரூம் எ ்வரல்  அடுேத்ு 

இவர ்இரண் ாமி ேத்ிலனப் வபற்றார.் 

 நிசாே்குமார,் மாரியப்பன் ேங்கபவலு மற்றும் சரே் குமார ் ஆகிபயாலர அடுே்து 

ப ாக்கிபயா பபா ்டிகளிை் ஆ வர ் உயரம் ோண்டுேை் பபா ்டியிை் இந்தியாவிற்கான 

4வது பேக்கேத்ிலன வவன்றவர ்ஆவார.்  
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50 மீ கலப்பு பிஸ்சைல் – வைாக்கிவயா பாராலிம்பிக்ஸ் 

 

 அசாகா துப்பாக்கி சுடுேை் பயிற்சிக் களே்திை் நல வபற்ற P4 கைப்பு 50மீ பிஸ் ை் SH1 

இறுதிப் பபா ்டியிை் இந்தியே் துப்பாக்கி சுடும் வீரரக்ளான மணீஷ் நரவ்ாை் மற்றும் 

சிங்ராஜ் அோனா ஆகிபயார ் முலறபய ேங்கம் மற்றும் வவள்ளிப் பேக்கங்கலள 

வவன்றுள்ளனர.்   

 19 வயோன மணீஷ் ேங்கப் பேக்கேத்ிற்கான 218.2 புள்ளிகலளப் வபற்று பாராலிம்பிக் 

சாேலனலயப் பல ேத்ுள்ளார.் 

 சிங்ராஜ் ப ாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் பபா ்டிகளிை் ேனது 2வது பேக்கே்திலன 

வவன்றுள்ளார.்  

 

ஆசிய குத்துெெ்ண்தை ொம்பியன்சிப் – இளநிதல & இதளவயார ்பதிவு 

 துபாயிை் நல வபற்ற இப்பபா ்டியிை் இந்தியா வவற்றிகரமாக 14 ேங்கங்கள் உ ்ப  39 

பேக்கங்கலள வவன்றுள்ளது.  

 முன்னோக ந ந்ே இளநிலைப் பபா ்டியிை் (junior event) 8 ேங்கம், 5 வவள்ளி மற்றும் 6 

வவண்கைப் பேக்கங்கள் உள்ப  19 பேக்கங்கலள இந்தியா வவன்றுள்ளது.  
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 இலளபயார ்குேத்ுசச்ண்ல  வீரரக்ள் (youth boxers) பமலும் 20 பேக்கங்கலள (6 ேங்கம், 9 

வவள்ளி மற்றும் 5 வவண்கைம்) இந்தியாவிற்குப் வபற்றுே் ேந்துள்ளனர.்  

 

 

துராந்த் வகாப்தப 

 

 130வது துராந்ே் பகாப்லபப் பபா ்டியானது வகாை்கேே்ாவிை் உள்ள விபவகானந்ோ யுப 

பாரதி கிரிரங்கன் என்ற இ ே்திை் வோ ங்கியது. 

 இது ஆசியாவின் க்ளப் அணிகளுக்கான மிகப் பழலமயான ஒரு காை்பந்துப் பபா ்டி 

ஆகும். 

 இது முேன்முேைாக இமாசச்ைப் பிரபேசேத்ிலுள்ள ேக்சாய் எனுமி ேத்ிை் 1888 ஆம் 

ஆண்டிை் ந ேே்ப்ப ் து.  

 பமாரட்ிமர ்துராந்தின் நிலனவாக இப்பபா ்டிக்கு இப்வபயர ்சூ ் ப்ப ் து.  

 இவர ்அப்பபாலேய இந்திய வவளிநா ்டுச ்வசயைாளராகப் பணியாற்றிய நபராவார.் 

 

கின்னஸ் உலக ொததன – சரானால்வைா 

 பபாரச்ச்ுக்கீசியக் காை்பந்து அணியின் ேலைவர ்கிறிஸ்டியாபனா வரானாை்ப ா ஆ வர ்

சரவ்பேசக் காை்பந்து விலளயா ்டிை் அதிக பகாை்கள் அடிேே்ேற்கான உைகச ்

சாேலனலய முறியடிேத்ுள்ளார.் 

 ஈரானிய நா ்டின் ஸ்டிலரக்கர ் அலி வ யினுல ய 109 சரவ்பேச பகாை்கள் என்ற ஒரு 

நீண் காைச ்சாேலனலய வரானாை்ப ா விஞ்சியுள்ளார.்  
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அசமரிக்க ஓபன் சைன்னிஸ் வபாை்டி 2021 

 ரஷ்யாவின் ப னி வம ்வவ வ் ஆ வர ்பிரிவிை் வசரப்ியாவின் பநாவாக் பஜாபகாவிசல்ச 

வீழ்ே்தி ேனது முேைாவது கிராண் ் ஸ்ைாம் பகாப்லபலய வவன்று உள்ளார.் 

 மகளிர ்பிரிவிை், பிரி ் னின் வ ன்னிை் வீரர ்எமா ரடுகானு (Emma Raducanu) கன ாவின் 

வைய்ைா அனீ வபரன்ான் லச வீழ்ேத்ினார.்  

 

 

ெஸ்கரன் மல்வஹாத்ரா 

 சண்டிகரிை் பிறந்ே அவமரிக்காவின் ஜஸ்கரன் மை்பஹாேர்ா பப்புவா  நியூ கினியா 

அணிக்கு எதிரான பபா ்டியிை் 6 சிக்சரக்லள விைாசினார.் 

 சரவ்பேச சேம் அடிே்ே முேை் அவமரிக்க கிரிக்வக ் வீரர ்என்ற ஒரு வபருலமலயயும் இவர ்

வபற்றுள்ளார.் 

 இேன் மூைம் இவர ்வஹரச்ை் கிப்ஸ் (வேன் ஆப்பிரிக்கா), யுவ்ராஜ் சிங் (இந்தியா) மற்றும் 

கீரன் வபாை்ைாரட்ு (பமற்கு இந்தியே் தீவுகள்) ஆகிபயாரின் ப ்டியலிை் இலணந்துள்ளார.் 

 சரவ்பேச கிரிக்வக ் பபா ்டியிை் 6  சிக்சரக்லள அடிேே் வபருலமலயயும் இவரக்ள் 

வகாண்டுள்ளனர.் 
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2022 ஆம் ஆண்டின் ஆசியப் வபாை்டிகள்   

 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியப் பபா ்டிகள் சீனாவின் ஹாங்பஜாவ் என்னுமி ே்திை் 

ந ே்ேப் ப  உள்ளது.  

 இது 8 காவணாளி அை்ைது வீடிபயா முலறயிைான விலளயா ்டுப் பபா ்டிகலள 

பேக்கே்திற்குரிய பபா ்டிகளாக ந ேே் உள்ளது.  

 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியப் பபா ்டிகளிை் பசரக்்கப்ப வுள்ள வீடிபயா முலறயிைான அந்ே 8 

விலளயா ்டுப் பபா ்டிகளாவன – அபரனா ஆஃப் வாவைர,் ப ா ் ா 2, டிரீம் ே்ரீ கிங் ம்ஸ் 

2, EA ஸ்பபார ்்ஸ் FIFA, வஹரே்்ஸ்ப ான், லீக் ஆஃப் வைவஜன் ்ஸ், PUBG வமாலபை் மற்றும் 

ஸ்டிர ்ீ லப ் ர ்V ஆகியன.  

 ஆசியப் பபா ்டிகள் வீடிபயா முலறயிைான விலளயா ்டுகலளப் பேக்கேத்ிற்குரியப் 

பபா ்டிகளாக அங்கீகரிேத்ு ந ேே்ப்படுவேன் முேை் ஆண்டிலன 2022 ஆம் ஆண்டின் 

ஆசியப் பபா ்டிகள் குறிக்கின்றது.    
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விராை் வகாலி 

 இந்திய கிரிக்வக ் அணிே் ேலைவர ்விரா ் பகாலி 2021 ஆம் ஆண்டு அக்ப ாபர ்மாேே்திை் 

துபாயிை் நல வபற உள்ள ஆ வர ் T20 உைகக் பகாப்லபப் பபா ்டிக்குப் பிறகு இந்திய 

கிரிக்வக ் அணியின் T20 பபா ்டிக்கான அணிே் ேலைவர ் வபாறுப்பிலிருந்து விைக 

உள்ளார.்  

 எனினும் இவர ்ஒருநாள் மற்றும் வ ஸ் ் பபா ்டிகளிை் அணிக்குே் வோ ரந்்து ேலைலம 

வகிப்பார.்   

 

 

70ேது கிராண்ை் மாஸ்ைர் – R. ராொ ரித்விக் 

 இந்தியாலவச ்பசரந்்ே R. ராஜா ரிேவ்ிக் 2500 என்ற ELO ேரவரிலசலயக் க ந்ேலே அடுே்து 

சதுரங்கப் பபா ்டியின் கிராண் ் மாஸ் ராக உருவவடுேத்ுள்ளார.் 

 17 வயோன இவர ்ஹங்பகரியின் புோவபஸ் ் எனுமி ே்திை் நல வபற்ற வவவசரவ்கப்பசா 

கிராண் ் மாஸ் ர ்வசஸ் பபா ்டியிை் கிராண் ் மாஸ் ர ்ப ் ே்லே வவன்றார.் 

 இேன்மூைம் இவர ்இந்தியாவின் 70வது கிராண் ் மாஸ் ராக உருவவடுே்துள்ளார.் 

 வாரங்கை்லைச ்பசரந்்ே ரிேவ்ிக், N.V.S. ராமராஜு என்ற புகழ்வபற்ற ஒரு பயிற்சியாளரி ம் 

பமம்ப ்  பயிற்சியிலனப் வபற்று வருகிறார.் 
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மகளிருக்கான 1500 மீை்ைர ்ஓை்ைப்பந்தயம் – வதசிய ொததன 

 பஞ்சாலபச ் பசரந்்ே ஹரம்ிைன் வகௌர ் லபன்ஸ் மகளிருக்கான 1500 மீ ் ர ் ஓ ் ப் 

பந்ேயே்திை் ஒரு புதிய பேசியச ்சாேலனலயப் பல ேத்ுள்ளார.் 

 வேைங்கானாவிலுள்ள ஹனம் வகாண் ா எனுமி ே்திை் அலமந்ே ஜவஹரை்ாை் பநரு 

அரங்கிை் நல வபற்ற 60வது பேசிய திறந்ேவவளி ே கள சாம்பியன்சிப் பபா ்டியிை் 

4:05:39 என்ற மணிக் கணக்கிை் ஓடி ேங்கம் வவன்றார.் 

 இந்ேச ்சாேலனயின் மூைம், பூசானிை் 2002 ஆம் ஆண்டு பமற்வகாள்ளப் ப ்  ஆசியப் 

பபா ்டிகளின் 1500 மீ ் ர ்ஓ ் ப்பந்ேயே்திை் 4:06:03 என்ற மணிக் கணக்கிை் ஓடி சாேலன 

பல ேே் சுனிோ ராணி என்பவரின் 19 ஆண்டுகாைச ் சாேலனலய இந்ே 23 வயதுப் 

வபண்மணி முறியடிேத்ுள்ளார.் 

 

 

ஆசிய ஸ்னூக்கர ்ொம்பியன்சிப் 2021 

 இந்திய நா ்ல ச ்பசரந்்ே பங்கஜ் அே்வானி அமீர ்சரப்காஷ் என்பவலர வீழ்ே்தி 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஆசிய ஸ்னூக்கர ்சாம்பியன்சிப் பபா ்டியிை் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்வோ ரந்்து 2வது முலறயாக இப்பபா ்டியிை் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் நல வபற்ற கல சி ஆசிய ஸ்னூக்கர ் சாம்பியன்சிப் பபா ்டியின் 

வவற்றியாளரும் இவபர ஆவார.் 
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 2019 ஆம் ஆண்டிை் அலனே்து வலகயான பிை்லியர ்்ஸ், ஸ்னூக்கர,் 6 வர ்ஸ் மற்றும் 10 

வர ்ஸ் பபா ்டிகளிலும் வவற்றி வபற்ற ஒபர வீரர ்பங்கஜ் ஆவார.்  

 இந்ே  சாம்பியன்சிப் ப ் ே்லே வவன்ற மற்ற இந்தியரக்ள் யாசின் வமரச்ண் ் (1989, 2001), 

அபைாக் குமார ்(2004), ஆதிே்யா பமேே்ா (2012) ஆகிபயார ்ஆவர.் 

 

பிதரம் தகப்பந்து வபாை்டி 

 

 ஃபபன் சி விலளயா ்டு ேலைலம அலமப்புகள்  A23 என்ற அலமப்பினாை் நிதி வழங்கப் 

படும் பிலரம் லகப்பந்து சாம்பியன்சிப் பபா ்டியானது லஹேராபாேத்ிை் வோ ங்கப் 

ப ் து. 

 இது 6 அணிகலளக் வகாண்டு ந ே்ேப் படுகிறது. 

 அந்ே 6 அணிகளாவன; காளிக ் ஹீபராஸ், வகாசச்ி ஃப்ளூ ஸ்லப ரஸ்், அகமோபாே் 

டிஃவபன் ரஸ்், லஹேராபாே் பிளாக் ஹாக்ஸ், ந ப்பு சாம்பியன் வசன்லன பிளி ்ஸ் 

மற்றும் வபங்களூரு  ாரப்ிப ாஸ் ஆகியலவயாகும். 

 

பிரவீன் சித்திரவேல் 

 ேமிழகே்லேச ் பசரந்்ே பிரவீன் சிேத்ிரபவை் பேசிய ஓபன் ே கள சாம்பியன்சிப் 

பபா ்டியிை் மும்முலற உயரம் ோண்டுேை் பபா ்டியிை் ேங்கம் வவன்றார.்  

 இவர ்16.88 மீ ் ர ்உயரம் வலர ோண்டியுள்ளார.் 

 இேன் மூைம் இவர ்ரஞ்சிே் மபகஷ்வரி (17.30) மற்றும் அரப்ீந்ேர ்சிங் (17.17) ஆகிபயாலர 

அடுேத்ு 3வது சிறந்ே இந்தியராக உருவவடுேத்ுள்ளார.்  
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ரஷ்ய கிராண்ை் பிரிக்ஸ் 2021 

 லூயிஸ் ஹாமிை் ன் (வமரச்ி ஸ்-கிபர ் பிரி ் ன்) F1 ரஷ்ய கிராண்ெ் பிரிக்ஸ் 2021 என்ற 

பந்தயத்தில் டவற்றி டபற்றார.்  

 இது இவரது 100வது கிராண்ெ் பிரிக்ஸ் டவற்றியாகுை்.  

 இது இந்தே் டதாெரில், ஹாமில்ெனின் 5வது டவற்றியாகுை். 

 ளைலுை் ெூமல ைாத கிராண்ெ் பிரிக்ஸ் பந்தயதத்ிற்குப் பிறகு அவர ்டபற்ற முதல் டவற்றி 

இதுவாகுை். 

 

 

2021 உலக வில்வித்தத ொம்பியன்சிப் 

 2021 ஆம் ஆண்டு உைக விை்விே்லே சாம்பியன்சிப் பபா ்டியிை் இந்திய விை்விே்லே 

அணி 3 வவள்ளிப் பேக்கங்கலள வவன்றுள்ளது. 

 இப்பபா ்டியானது அவமரிக்காவின் வேற்கு  பகா ா மாகாணேத்ின் யாங் ன் 

என்னுமி ே்திை் ந ே்ேப் ப ் து.  

 மகளிர ்கூ ்டுே் ேனிநபர,் மகளிர ்கூ ்டு அணி மற்றும் கைப்பு அணி ஆகிய பிரிவுகளிை் 

இந்ே 3 வவள்ளிப் பேக்கங்கள் வவை்ைப் ப ் ன. 

 இது ேவிர விஜயவா ாலவச ் பசரந்்ே வவன்னம் சுபரகா உைக சாம்பியன்சிப் பபா ்டியிை் 

3 வவள்ளிப் பேக்கங்கலள வவன்ற முேை் இந்தியப் வபண் விை்விே்லே வீரர ் என்ற 

வபருலமலயப் வபற்றுள்ளார.்   
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக வதங்காய் தினம் – செப்ைம்பர ்02 

 இே்தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டு முேை் ஒவ்பவார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்ப ்டு வருகிறது.  

 இே்தினமானது இந்ே வவப்பமண் ைப் பழேல்ேப் பற்றி விளம்பரப் படுேே்வும் 

இேனுல ய ஆபராக்கியப் பயன்கள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேே்ச ்  வசய்யவும் 

பவண்டி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “பகாவி ்-19 வோற்று காைம் மற்றும் அேற்கு 

அப்பாற்ப ்  காைக ் ே்திை் ஒரு பாதுகாப்பான, வநகிழ்திறன் வாய்ந்ே மற்றும் 

நிலையான பேங்காய் உற்பேத்ி சமுோயேத்ிலனக் க ் லமே்ேை்” (Building a Safe Inclusive 

Resilient and Sustainable Coconut Community Amid COVID-19 Pandemic & Beyond’) என்போகும். 

 

வதசிய ஊை்ைெெ்த்து ோரம் 2021 – செப்ைம்பர் 01 முதல் 07 ேதர 

 நை்ை ஊ ் சச்ேத்ு மற்றும் ஆபராக்கியம் குறிேே் ஒரு விழிப்புணரவ்ிலனப் பரப்பச ்

வசய்வேற்காக பவண்டி இந்ே வார அளவிைான நிகழ்வு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு பேசிய ஊ ் சச்ேத்ு வாரே்திற்கான கருேத்ுரு, “Feeding Smart Right From Start”  

என்போகும். 

 

 

கழுகு குறித்த விழிப்புணரவ்ிற்கான ெரே்வதெ தினம் – செப்ைம்பர் 04 

 ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப் ம்பர ் மாேேத்ின் முேை் சனிக் கிழலமயன்று இே்தினம் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 கழுகுகளின் வளங்காப்பு மற்றும் அது குறிே்ே விழிப்புணரல்வ எடுேத்ுலரப்பபே இேன் 

பநாக்கமாகும். 

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


                   
 

235 
 

 இந்ே முன்வனடுப்பானது வேன் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள அருகி வரும் வனவிைங்குகள் 

அறக்க ் லளயின் இலரயுண்ணும் பறலவகள் தி ் ம் மற்றும் இங்கிைாந்திலுள்ள 

பருந்துகளின் வளங்காப்பு அறக்க ் லள ஆகியவற்றாை் இலணந்து ஏற்பாடு வசய்யப் 

படுகிறது.   

 

ெரே்வதெ சதாண்டு தினம் - செப்ைம்பர் 05 

 

 இது அன்லன வேரசாவின் நிலனவு நாலள முன்னி ்டு இந்நாள் இந்ே பேதியிை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அன்லன வேரசா 1997 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்5 அன்று இறந்ோர ்(87). 

 அவர ்1979 ஆம் ஆண்டிை் அலமதிக்கான பநாபை் பரிலசப் வபற்றார.் 

 இந்நாள் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயாை் 2012 ஆம் ஆண்டிை் அறிவிக்கப்ப ் து. 

 இது முேலிை் ஹங்பகரியக் குடிலமச ்சமூகேே்ாை் ஹங்பகரி அரசாங்கே்தின் ஆேரவு ன் 

வகாண் ா ப் ப ் து. 

 

ஆசிரியர் தினம் - செப்ைம்பர ்05 
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  ாக் ர ்சரவ்பள்ளி ராோகிருஷ்ணன் அவரக்லளயும் மற்றும் நா ்டிை் உள்ள அலனே்து 

ஆசிரியரக்லளயும் வகௌரவிக்கும் விேமாக 1962 முேை் ஆண்டுபோறும் ஆசிரியர ்

தினமாகக் வகாண் ா ப்படுகிறது. 

  ாக் ர ் சரவ்பள்ளி ராோகிருஷ்ணன் அவரக்ள் இந்தியாவின் முேை் துலண குடியரசுே் 

ேலைவர ்(1952-1962) மற்றும் நா ்டின் இரண் ாவது குடியரசுே் ேலைவர ்(1962-67) ஆவார.் 

 அக்ப ாபர ் 5 ஆம் பேதி அன்று அனுசரிக்கப் படும் உைக ஆசிரியர ் தினேத்ிற்கு ஒரு 

மாேே்திற்கு முன்பப இந்தியாவிை் ஆசிரியர ்தின விழா வகாண் ா ப்படுகிறது. 

 

நீல ோனத்திற்கான சுத்தமான காற்று ெரே்வதெ  தினம் - செப்ைம்பர ்07 

 ‘ஆபராக்கியமான காற்று, ஆபராக்கியமான கிரகம்’ (Healthy Air, Healthy Planet) என்பது இந்ே 

ஆண்டின் கருப்வபாருள் ஆகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இந்ே தினம் முேை் முலறயாக சரவ்பேச அளவிை் அனுசரிக்கப் ப ் து. 

 ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலப இது வோ ரப்ான தீரம்ானே்லே 2019 ஆம் ஆண்டிை் ஏற்றுக் 

வகாண் து. 

 

ெரே்வதெ எழுத்தறிவு தினம் – 8 செப்ைம்பர ்

 

 1966 ஆம் ஆண்டிை் யுவனஸ்பகா அலமப்பானது வசப் ம்பர ் 8 ஆம் பேதிலய சரவ்பேச 

எழுே்ேறிவு தினமாக அறிவிே்ேது. 

 இந்ே ஆண்டின் கருப்வபாருள் ‘Literacy for a human-centered recovery, Narrowing the digital divide’ 

(மனிேலன லமயப்படுேத்ிய ஒரு மீ ்சிக்காக பவண்டி எழுே்ேறிவு, எண்ம எழுே்ேறிவின் 

இல வவளியிலனக் குலறப்பது) என்போகும் 

 ஐ.நா.வின் நிலையான வளரச்ச்ி இைக்கு 4 மற்றும் நிலையான வளரச்ச்ிக்கான ஐ.நா.வின் 

2030 ஆம் ஆண்டிற்கான இைக்கிை் கை்வியறிவுப் பிரசச்ிலன ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். 

 

உணவு பதப்படுத்தும் ோரம் - செப்ைம்பர ்6 முதல் 12 ேதர 

 இந்தியா சுேந்திரம் அல ந்து 75 ஆண்டுகள் ஆனலே நிலனவு கூரும் வலகயிை், இந்திய 

அரசு 'ஆசாதி கா அமிரே் மபஹாேஸ்வ்' என்ற நிகழ்லவக் வகாண் ாடுகிறது. 
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 அந்ேக் வகாண் ா ் ே்தின் ஒரு பகுதியாக, உணவு பேப்படுேத்ும் வோழிை்துலற 

அலமசச்கமானது இந்ே ‘உணவு பேப்படுேத்ும் வாரே்லே’ கல பிடிே்ேது. 

 

 

இயன்முதற சிகிெத்ெ தினம் – 8 செப்ைம்பர ்

 

 உைவகங்கிலும் உள்ள இயன்முலற சிகிசல்சயாளரக்லள (physical therapists) நிலனவு 

கூரவ்ேற்காக இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மக்களின் நை்வாழ்வு மற்றும் ஆபராக்கியே்லே பமம்படுேே்ச ்வசய்வதிை் இேவ்ோழிலின் 

முக்கியப் பங்கு பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஊக்குவிக்கச ் வசய்வலே இது பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 1996 ஆம் ஆண்டிை் நியமிக்கப்ப ்  இந்ே நாளானது உைக பிசிபயாவேரபி (World 

Physiotherapy) அலமப்பு மூைம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 க ந்ே ஆண்டின் கருப்வபாருபள இந்ே ஆண்டும் கல பிடிக்கப்படுகிறது (Rehabilitation and 

Long Covid-19 – புனரவ்ாழ்வு மற்றும் நீண்  பகாவி ் 19 வோற்றுக் காைம்). 

 

கல்விதய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்கான ெரே்வதெ தினம் – 9 செப்ைம்பர ்

 இது 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயின் ஒருமிே்ே முடிவாை் நிறுவப் 

ப ்  ஒரு சரவ்பேச அனுசரிப்பாகும் 
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 இே்தினே்லேப் பிரக னப்படுே்தும் ஒரு தீரம்ானேல்ே கேே்ார ்நாடு வழங்கியது. 

 யுவனஸ்பகா மற்றும் யுனிவசஃப் ஆகிய அலமப்புகள் ஐநா அலமப்புக்கு உள்பளயும் 

வவளிபயயும் உள்ள துலண அலமப்புகளின் வநருக்கமான ஒேத்ுலழப்பு ன் இேலன 

ஆண்டுபோறும் அனுசரிக்க பவண்டிய உேவிகலளச ்வசய்யும். 

 

 

உலகத் தற்சகாதல தடுப்பு தினம் – 10 செப்ைம்பர ்

 2003 ஆம் ஆண்டிை் ஸ்வீ னின் ஸ் ாக்பஹாம் நகரிை், ேற்வகாலைே் ேடுப்புக்கான 

சரவ்பேசச ் சங்கமானது உைக சுகாோர அலமப்பு ன் (WHO) இலணந்து இலே 

உருவாக்கியது. 

 இந்ே ஆண்டு இந்நாளுக்கான கருப்வபாருள் "வசயலின் மூைம் ஒரு நம்பிக்லகலய 

உருவாக்குேை்" என்போகும். 

 

 

வதசிய ேனத் தியாகிகள் தினம் – 11 செப்ைம்பர ்

 1730 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்11 அன்று ந ந்ே வகஜாரல்ி படுவகாலையின் நிலனவாக இது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 ராஜஸ்ோனிை் மகாராஜா அபய் சிங் ஆ ்சியின் பபாது, வகஜாரல்ி மரங்கலள வவ ்  

உே்ேரவி ப் ப ் து. 

 அசச்மயம் அமிரே்ா பேவி என்பவரின் ேலைலமயிை் 360க்கும் பமற்ப ்  பிஷ்னாய் 
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பழங்குடியினர ்வனேத்ிலுள்ள மரங்கலள அழிப்பேற்கு எதிரப்்பு வேரிவிே்ேனர.் 

 2013 ஆம் ஆண்டிை், சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் வனே் துலற அலமசச்கமானது இந்ே நாலள 

அனுசரிக்க அதிகாரப் பூரவ்மான அறிவிப்பிலன அறிவிேே்து. 

 பமலும், சிப்பகா இயக்கமானது பிஷ்பனாய் சமூகே்தின் இந்ே துணிசச்ைான வசயைாை் 

ஊக்குவிப் ப ் து. 

 சிப்பகா இயக்கம் 1973 ஆம் ஆண்டிை் உேே்ரகாண்டின் இமயமலைப் பகுதியிை் 

(அப்பபாலேய உேே்ரப் பிரபேசே்தின் ஒரு பகுதி) துவங்கப்ப ் து. 

 காந்தியச ் சமூக ஆரவ்ைர ் சாந்தி பிரசாே் ப ் அவரக்ள் மண் ை் கிராமேத்ிை் முேை் 

சிப்பகா இயக்கே்திற்குே் ேலைலம ோங்கினார.் 

 பின்னர ் இந்ே இயக்கம் சுற்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைரான சுந்ேர ் ைாை் பகுகுணாவின் கீழ் 

ஈரப்்லபப் வபற்றது. 

 "சூழலியை் என்பது நிரந்ேரப் வபாருளாோரம்" என்ற ஒரு முழக்கே்திற்காக பகுகுணா 

சிறப்பாக நிலனவு கூறப் படுகிறார.் 

 

 

சதற்கு சதற்கு ஒத்துதழப்புக்கான ெரே்வதெ தினம் – 12 செப்ைம்பர ்

 வேற்கிை் உள்ள பிராந்தியங்கள் மற்றும் நாடுகளாை் சமீபேத்ிய ஆண்டுகளிை் 

பமற்வகாள்ளப் ப ்  வபாருளாோர, சமூக மற்றும் அரசியை் முன்பனற்றங்கலள இந்ே 

நாள் வகாண் ாடுகிறது. 

 வேற்கு-வேற்கு ஒே்துலழப்பின் வரைாறானது 1949 ஆம் ஆண்டிை் வபாருளாோர மற்றும் 

சமூக மன்றே்ோை் ஐ.நா. வோழிை்நு ்ப உேவிே் தி ் ே்லே நிறுவியதிலிருந்தும்  1969 ஆம் 

ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் பமம்பா ்டுே் தி ் ேல்ே உருவாக்கியதிலிருந்தும் 

வோ ங்குகிறது. 

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


                   
 

240 
 

ெரே்வதெ நிரலியாளரக்ள் தினம் – 13 செப்ைம்பர ்

 நமது அன்றா  வாழ்க்லகலய பமம்படுே்ே நிரலியாளரக்ள் வசய்யும் பநரம்லறயான 

மாற்றங்கலள இது வகாண் ாடுகிறது. 

 இது ஒவ்பவார ் ஆண்டும் அேன் 256வது நாளான வசப் ம்பர ் 13 அன்று அை்ைது லீப் 

ஆண்டுகளிை் வசப் ம்பர ்12 அன்று வகாண் ா ப்படுகிறது. 

 256 என்பது 365 என்பலே வி க் குலறவான இரண்டின் அதிகப ்ச வபருக்கடுக்காகும் (2 

power 28). 

 

இமாலய தினம் – செப்ைம்பர் 09 

 இது உே்ேரக்காண் ் மாநிைே்திை் ஆண்டுபோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 தூய கங்லகக்கான பேசியே் தி ் மானது ‘ஆசாதி கா அம்ரிே் மபகாே்சவ்’ என்ற 

வகாண் ா ் ேத்ின் ஓர ் அங்கமாக நவ்ைா அறக்க ் லளயு ன் இலணந்து இமாைய 

திவாஸ் என்ற நிகழ்விலன ஏற்பாடு வசய்ேது. 

 ‘இமாையேத்ின் பங்களிப்பு மற்றும் நமது வபாறுப்புகள்’ என்ற கருே்துருவு ன் இேத்ினம் 

அனுசரிக்கப்ப ் து. 

 

உலக மின்ொர ோகன தினம் – செப்ைம்பர் 09 

 மின்சார வாகனப் பபாக்குவரேத்ிலன வகாண் ாடும் விேமாக இேத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இது கீரின் டிவி எனப்படும் நீடிே்ே நிலைே்ேன்லம என்ற ஒரு ஊ க நிறுவனே்தினாை் 

வோ ங்கப் ப ் ோகும்.  

 உைக மின்சார வாகன தினமானது முேை்முலறயாக 2020 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப் 

ப ் து. 

 சீன நா ானது உைகின் மிகப்வபரிய மின்சார வாகனச ்சந்லேயாகே் திகழ்கிறது.  

 ஜப்பான் நா ்டின் சுசுகி நிறுவனம் இந்தியாவிை் மின்சார வாகனே்திலன அறிமுகப் 

படுேே் உள்ளோக அறிவிே்துள்ளது. 

 ேற்பபாது இந்தியாவிை் வாகனே ் வோழிை்துலறயானது உைகளவிை் 5வது மிகப்வபரிய 

நா ாக உள்ளது.  

 இது 2030 ஆம் ஆண்டிை் 3வது மிகப்வபரிய நா ாக மாற பவண்டி இைக்கு ஒன்று 

நிரண்யிக்கப் ப ்டுள்ளது.  

 

உலக முதலுதவி தினம் – செப்ைம்பர ்11 

 இது வசப் ம்பர ்மாேேத்ின் இரண் ாம் சனிக்கிழலமயன்று கல ப்பிடிக்கப் படுகிறது.  

 இது சரவ்பேச வசஞ்சிலுலவ மற்றும் வசம்பிலற சங்கங்களின் கூ ் லமப்பினாை் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினேத்ின் கருேத்ுரு, “முேலுேவி மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு” 

என்போகும்.  
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இந்தி தினம் – செப்ைம்பர ்14 

 இந்திய அரசின் இரண்டு அலுவை் வமாழிகளுள் ஒன்றாக பேவநாகரி எழுேத்ு 

வடிவேத்ிலுள்ள இந்தி வமாழி அறிவிக்கப்ப ் லேக் குறிக்கும் விேமாக இேத்ினம்  

ஆண்டுபோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அரசியைலமப்பின் 343வது ச ் ப்பிரிவின் கீழ், இந்தி மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய இரு 

வமாழிகளும் இந்திய அரசின் அலுவை் வமாழிகளாகும்.  

 முேைாவது இந்தி திவாஸ் தினமானது 1953 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்ப ் து. 

 உைக இந்தி தினமானது ஜனவரி 10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1949 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 14 ஆம் பேதியன்று இந்தி வமாழியானது இந்தியாவின் 

அலுவை் வமாழியாக ஏற்றுக் வகாள்ளப்ப ் து., 

 இந்ே ஆண்டின் இே்பேதியானது பிபயாஹர ் ராபஜந்திர சிம்ஹா அவரக்ளுல ய 50வது 

பிறந்ே நாளாகும். 

 பிபயாஹர ் ராபஜந்திர சிம்ஹா அவரக்ள் ஹசாரி பிரசாே் திபவதி, காகா கபைை்கர,் 

லமதிலி சரண் குப்ோ, மற்றும் பசே் பகாவிந்ே் ோஸ் ஆகிபயாரு ன் இலணந்து இந்தி 

வமாழிலய இந்தியாவின் அலுவை் வமாழியாக அறிவிப்பேற்காக அரசியைலமப்பு 

நிரண்ய சலபயிை் அயராது விவாதிே்து அேற்காக கடினமாக உலழே்ேவராவார.் 

 இந்தி வமாழியானது இந்திய-ஐபராப்பிய வமாழிக் குடும்பே்தின் இந்திய-ஆரிய 

கிலளலயச ்சாரந்்ேோகும். 

 ‘இந்தி’ என்ற வசாை் பாரசீக வமாழியிை் போன்றியோகும்.  

 முேைாவது இந்திக் கவிலேயானது புகழ்வபற்ற பாரசீக கவிஞர ்அமீர ்குஷ்ரூ அவரக்ளாை் 

இயற்றப்ப ் து. 

 1977 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியாவின் முேை் வவளியுறவுே் துலற அலமசச்ர ்அ ை் பிஹாரி 

வாஜ்பாய் அவரக்ள் ஐக்கிய நாடுகள் அலவயிை் முேை்முலறயாக இந்தியிை் 

உலரயாற்றினார.்  

 1918 ஆம் ஆண்டிை் மகாேம்ா காந்தி அவரக்ள் இந்தி வமாழிலய இந்தியாவின் பேசிய 

வமாழியாக அறிவிப்பது குறிேத்ு முேை் முலறயாக பபசினார.் 

 

ெரே்வதெ ெனநாயக தினம் – செப்ைம்பர் 15 

 2007 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் அலவயானது இது வோ ரப்ான தீரம்ானே்திலன 

நிலறபவற்றியது. 

 சரவ்பேச ஜனநாயக தினே்லே முன்வகாண்டு வருவேற்கான முயற்சிகலள கே்ோர ்நாடு 

பமற்வகாண் து.  

 ஜனநாயகம் குறிேே் சரவ்பேசப் பிரக னமானது 1997 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ்15 அன்று 

பாராளுமன்றங்களுக்கில பயயான ஒன்றியே்தினாை் ஏற்றுக் வகாள்ளப் ப ் து.  

 இது பேசியப் பாராளுமன்றங்களின் ஒரு சரவ்பேச அலமப்பாகும்.  

 2021 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பு ஒரு எதிரக்ாை வநருக்கடியின் மேத்ியிை் 

ஜனநாயக மீள்திறலன வலுப்படுே்ே பவண்டி அலழப்பு விடுக்கின்றது. 
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சபாறியாளரக்ள் தினம் – செப்ைம்பர ்15 

 இந்தியாவின் ேலைசிறந்ே வபாறியாளரான பமாக்ச குண் ம் விஷ்பவஷ்வரய்யா 

அவரக்ளுக்குக் வகௌரவம் அளிக்கும் விேமாக இேத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ் லமசூர ் நகரிை் அலமந்துள்ள கிருஷ்ணராஜ சாகர ் அலணக்க ்டின் ேலைலமப் 

வபாறியாளர ்ஆவார.் 

 லஹேராபாே் நகரின் வவள்ளப் பாதுகாப்பு அலமப்பின் ேலைலமப்  வபாறியாளரக்ளிை் 

ஒருவராகவும் அவர ்பணியாற்றியுள்ளார.் 

 1903 ஆம் ஆண்டிை் புபனயிலுள்ள கேக்வாசைா நீரே்ப்ேக்கேத்ிை் ோனியங்கு வவள்ளே ்

ேடுப்பு மேகுகலள இவர ்வடிவலமேே்ார.் 

 இே்தினேத்ிற்கான கருேத்ுரு, “நைமானக் கிரகேத்ிற்கான வபாறியியை் – யுவனஸ்பகாவின் 

வபாறியியை் அறிக்லகயிலனக் வகாண் ாடுேை்” என்போகும். 

 இந்திய அரசு 1968 ஆம் ஆண்டிை் விஸ்பவஸ்வரய்யாவின் பிறந்ே தினே்லே 

வபாறியியைாளர ்தினமாக அறிவிே்ேது. 

 அவர ்நவீன லமசூரின் ேந்லே என அறியப் படுகின்றார.் 

 இந்தியாவின் தி ் மி ்  வபாருளாோரம் மற்றும் இந்தியாவிலன மீள்க ் லமே்ேை் 

பபான்ற பைேரப்ப ்  புே்ேகங்கலளயும் அவர ்எழுதி உள்ளார.் 

 

 

ஓவொன் அடுக்கிதனப் பாதுகாப்பதற்கான ெரே்வதெ தினம் – செப்ைம்பர ்16 

 இது 1994 ஆம் ஆண்டிை் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயினாை் அறிவிக்கப்ப ் து. 

 இது 1987 ஆம் ஆண்டிை் ஓபசான் அடுக்கிலனப் பாதிக்கும் வபாரு ்கள் மீோன 

மான் ்ரியை் பகா ்பாடு லகவயழுே்ோன தினே்தின் நிலனவாக இேத்ினமானது 

அறிவிக்கப் ப ் து.  

 இது லகவயழுே்ோன 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓபசான் அடுக்கிலுள்ள  துலள மூ ப் 

ப ் ோகக் கண் றியப் ப ் து.  
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உலக வநாயாளிப் பாதுகாப்பு தினம் – செப்ைம்பர ்17 

 பநாயாளிகளின் பாதுகாப்பு குறிே்ே ஒரு உைகளாவிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுே்ேச ்

வசய்வலே இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 பமலும் பநாயாளிகளுக்கு நிகழும் பாதிப்பிலனக் குலறப்பேற்கு அலனே்து நாடுகள் 

மற்றும் சரவ்பேச கூ ்டிலணவு அலமப்புகள் ஒன்றிலணந்து ஒற்றுலமயாகச ்

வசயை்ப வும் இது அலழப்பு விடுக்கிறது.  

 உைக சுகாோர அலமப்பின் இந்ேப் பிரசச்ாரே்திற்கான இந்ே ஆண்டு முழக்கமானது 

“பாதுகாப்பான மற்றும் மதிப்பு மிக்க குழந்லேப் பபறுக்காக பவண்டி இப்வபாழுபே 

வசயை்படுங்கள்” என்போகும். 

 இந்ே ஆண்டிற்கான கருே்துரு, “பாதுகாப்பான ோய் பசய் நைப் பராமரிப்பு” என்பது ஆகும். 

 இது 72வது உைக சுகாோர மன்றேத்ிை் நிலறபவற்றப்ப ்  தீரம்ானேத்ின் மூைம் 2019 ஆம் 

ஆண்டிை் நிறுவப்ப ் து. 

 

உலக நிணநீர ்நாளப் புற்றுவநாய் விழிப்புணரவ்ு தினம் – செப்ைம்பர ்15 

 இே்தினமானது நிணநீர ் நாளப் புற்றுபநாய் (lymphoma) குறிே்ே ஒரு விழிப்புணரல்வ 

பரப்புவேற்காக அரப்்பணிக்கப் ப ்டுள்ளது. 

 இது 2002 ஆம் ஆண்டிை் லிம்பபாமா கூ ்டிலணவு அலமப்பினாை் வோ ங்கப்ப ் து.  

 

ெரே்வதெ ெம ஊதிய தினம் – 18 செப்ைம்பர ்

 ஐக்கிய நாடுகள் வபாது அலவயின் முன்வனடுப்பின் கீழ் இேத்ினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 
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 முேைாவது சரவ்பேச சம ஊதிய தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்ப ் து. 

 பாலின ஊதிய இல வவளி வோ ரப்ான பாலினப் பாகுபா ்டிலன முடிவுக்குக் வகாண்டு 

வருவேன் முக்கியே்துவேத்ிலன இது எடுேத்ுக் கா ்டுகிறது.  

 ஊதியம் வபறும் பவலைவாய்ப்புகளிை் ஆண்களுக்கும் வபண்களுக்கும் வழங்கப் படும் 

வருமானே்திை் உள்ள பவறுபா ்டிலன இது குறிக்கிறது.  

 ேற்பபாலேய பவகே்திை், வபாருளாோரப் பாலினச ் சமநிலைலய அல ய இன்னும் 257 

ஆண்டுகள் ஆகைாம். 

 

உலகத் தண்ணீர ்கண்காணிப்புத்  தினம் – 18 செப்ைம்பர ்

 இது உைவகங்கிலும் உள்ள நீரவ்ள ஆோரங்கலளப் பாதுகாே்ேை் மற்றும் நீர ் ஆய்வு 

ஆகியவற்றிை் ஈடுபடுேை் மற்றும் அது பற்றிய விழிப்புணரல்வப் வபாது மக்களில பய 

அதிகரிேே்ை் பபான்ற பநாக்கே்து ன் பமற்வகாள்ளப்படும் ஒரு சரவ்பேச முயற்சி ஆகும். 

 இே்தினமானது 2003 ஆம் ஆண்டிை் அவமரிக்காவின் தூய நீர ்என்ற அறக்க ் லளயாை் 

உருவாக்கப் ப ் து. 

 

ெரே்வதெ சிேப்புப் பாண்ைா தினம் – 18 செப்ைம்பர ்

 

 இது ஒவ்பவார ் ஆண்டின் வசப் ம்பர ் மாேேத்ினுல ய மூன்றாம் சனிக்கிழலமயன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இே்தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டிை் சிவப்புப் பாண் ா வலையலமப்பு என்ற ஒரு 

அலமப்பினாை் வோ ங்கப்ப ் து. 

 சிவப்புப் பாண் ாக்களின் வாழ்வி ங்களிை் 50 சேவீேமானது கிழக்கு இமாையப் 

பகுதிகளிை் அலமந்துள்ளது. 
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 இது கிழக்கு இமாையப் பகுதி மற்றும் வ பமற்கு சீனா ஆகிய பகுதிகலளப் 

பிறப்பி மாகக் வகாண் து. 

 இது IUCN சிவப்புப் ப ்டியலிை் அருகி வரும் ஒரு இனமாக வலகப்படுே்ேப்ப ்டுள்ளது. 

 இந்ே விைங்குகள் ேனது வாழ்வின் வபரும்பகுதிலய மரங்களிபைபயச ் வசைவி ்டு 

அவற்றிபைபய உறங்கவும் வசய்கின்றன. 

 அலவ கூடு அலமக்கும் மரங்கள் மற்றும் மூங்கிை்கள் ஆகியவற்றிை் ஏற்ப ்டுகின்ற 

அழிவானது சிவப்புப் பாண் ாக்களின் எண்ணிக்லகயிை் சரிலவ ஏற்படுேத்ுகிறது. 

 

ெரே்வதெப் பல்கதலக் கழக விதளயாை்டுத் தினம் – 20 செப்ைம்பர ்

 

 சரவ்பேசப் பை்கலைக் கழக விலளயா ்டுக் கூ ் லமப்பானது 2015 ஆம் ஆண்டிை் 

பை்கலைக் கழக விலளயா ்டிற்வகன அரப்்பணிக்கப்ப ்  ஒரு தினே்திலன அங்கீகரிக்க 

UNESCO அலமப்பி ம் முன்வமாழிந்ேது.  

 இே்தினமானது உைகிலுள்ள வபரும்பாைான நாடுகளின் கை்வியாண்டுே் வோ க்க 

தினேத்ு ன் ஒேத்ுப் பபாகிறது. 

 பமலும் இேத்ினமானது 1924 ஆம் ஆண்டிை் முேை் உைக மாணாக்கர ் சாம்பியன்சிப் 

பபா ்டி நல வபற்ற பேதியாகும். 

 

இரயில்வே பாதுகாப்புப் பதைத் தினம் – 20 செப்ைம்பர ்

 இரயிை்பவ பாதுகாப்புப் பல க்கு ஆயுேப் பல  எனும் அந்ேஸ்து வழங்கப்ப ் ேன் 

நிலனவாக இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இப்பல யானது 1985 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 20 அன்று இந்தியாவின் மற்ற துலண 

இராணுவப் பல களுக்கு இலணயாக அறிவிக்கப்ப ் து.  

 இப்பல யானது 1957 ஆம் ஆண்டு இரயிை்பவ பாதுகாப்புப் பல ச ் ச ் ே்தின் கீழ் 

நிறுவப்ப ்  ஒரு பாதுகாப்புப் பல யாகும்.  

 இது இரயிை்பவ அலமசச்கே்தின் கீழ் இயங்குகிறது.   
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57ேது இந்தியத் சதாழில்நுை்ப மற்றும் சபாருளாதார ஒத்துதழப்பு தினம் – 15 

செப்ைம்பர ்

 இது 1964 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய வவளியுறவு அலமசச்கே்தினாை் நிறுவப்ப ் து. 

 இது இந்தியாவின் வளரச்ச்ி அனுபவம் மற்றும் சரியான வோழிை்நு ்பங்கலள வளரந்்து 

வரும் நாடுகளுக்கு வழங்குவேற்கான தினமாகும்.  

 

 

36ேது ெரே்வதெ கைற்கதரதயெ ்சுத்தப் படுத்துதல் தினம் – 18 செப்ைம்பர ்

 இே்தினமானது 1986 ஆம் ஆண்டு முேை் வசப் ம்பர ் மாேே்தின் மூன்றாம் சனிக் 

கிழலமயன்று பாரம்பரியமாக அனுசரிக்கப்ப ்டு வருகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இேத்ினே்தின் கருேத்ுரு, “குப்லபலய குப்லபே ் வோ ்டியிை் 

பபாடுங்கள், க லிை் அை்ை” என்போகும்.  

 இே்தினமானது ‘வபருங்க ை் வளங்காப்பு’ என்ற அலமப்பினாை் நிறுவப்ப ் து.  
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உலக மூங்கில் தினம் – 18 செப்ைம்பர ்

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இேத்ினேத்ின் கருேத்ுரு, “#PlantBamboo : இது மூங்கிை் ந  

பவண்டிய சமயம்”  என்போகும். 

 மூங்கிைானது பபாவாசிபய என்ற குடும்பே்லேச ்பசரந்்ே உயரமான மரம் பபான்ற ஒரு புை் 

இனம் ஆகும். 

 இே்தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டிை் உைக மூங்கிை் அலமப்பினாை் அறிவிக்கப்ப ் து. 

 

 

ெரே்வதெ அதமதி தினம் – 21 செப்ைம்பர ்

 இது ஐக்கிய நாடுகளினாை் அங்கீகரிக்கப்ப ்  ஒரு விடுமுலறயாகும்.  

 இது முேன்முலறயாக 1981 ஆம் ஆண்டிை் கல பிடிக்கப் ப ் து.  

 இே்தினே்லேே் வோ ங்குவேற்காக நியூயாரக்் நகரிை் அலமந்ே ஐக்கிய நாடுகள் 

அலவயின் ேலைலமயகே்திை் ஐ.நா. அலமதி மணியானது ஒலிக்கப் ப ் து. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “ஒரு சமமான மற்றும் நிலையான 

உைகிற்கான சிறப்பான மீள்வு” என்போகும். 

 

உலக மறதிவநாய் (அல்தெமர்) தினம் – 21 செப்ைம்பர ்

 அை்லசமர ் பநாயானது டிவமன்சியாவின் (மறதிபநாயின்) மிகவும் வபாதுவான 

வலகயிைான பநாயாகும். 

 இந்ே பநாய்க்கு எவ்விே சிகிசல்சயும் இதுவலரயிை் இை்லை.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின்  கருேத்ுரு, “Know Dementia, Know Alzheimer” 

என்போகும். 

 “Journey through the diagnosis of dementia” என்று ேலைப்பி ப்ப ்  உைக அை்லசமர ்

அறிக்லகயானது வவளியி ப்ப  உள்ளது.  
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பூெ்ஜிய உமிழ்வு தினம் – செப்ைம்பர் 21 

 வளிமண் ைே்திலிருந்து காரப்ன் உமிழ்வுகலளக் குலறப்பேற்கு உேவுவேற்காக பவண்டி 

இே்தினமானது வோ ங்கப்ப ் து. 

 இது புலேபடிவ எரிவபாரு ்களுக்குப் பதிைாக புதுப்பிக்கே் ேக்க ஆற்றலைப் 

பயன்படுேத்ுவலே ஊக்குவிப்பேற்கான தினமாகும். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இேத்ினேத்ின் கருே்துரு, “Giving our planet a day off a year” 

என்போகும்.  

 

பாம்புக்கடி பற்றிய விழிப்புணரவ்ிற்கான ெரே்வதெ தினம் – செப்ைம்பர் 19 

 இந்ே ஆண்டு 4வது பாம்புக்கடி பற்றிய விழிப்புணரவ்ிற்கான சரவ்பேச தினமானது 

அனுசரிக்கப் ப ் து.  

 மரணம் மற்றும் இயைாலம பபான்ற பாதிப்புகலள ஏற்படுே்தி உைகம் முழுவதும் உள்ள 

மக்கலளப் பாதிே்து ஒரு வபரிய வபாது சுகாோரப் பிரசச்ிலனயாக நிைவி வரும் 

பாம்புக்கடியானது ஒரு புறக்கணிக்கப்ப ்  பிரசச்ிலனயாக உள்ளது.  

 2018 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 19 அன்று முேைாவது பாம்புக்கடி பற்றிய 

விழிப்புணரவ்ிற்கான சரவ்பேச தினமானது அனுசரிக்கப்ப ் து.  

 இே்தினமானது பாம்புக்கடியினாை் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் சுலமகலள எதிர ்

வகாள்வேற்கான ந வடிக்லககள் மற்றும் அது குறிே்ே விழிப்புணரவ்ிலன 

வலியுறுேத்ுகின்றது.  

 

ெரே்வதெ காதுவகளாவதார ்ோரம் – செப்ைம்பர ்20 முதல் 26 ேதர 

 ஒவ்பவார ்ஆண்டும் வசப் ம்பர ்மாேே்தின் கல சி ஞாயிறு வலரயிைான முழு வாரமும் 

சரவ்பேச காது பகளாபோர ்வாரமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 வசப் ம்பர ்மாேே்தின் கல சி ஞாயிற்றுக்கிழலமயானது உைக காது பகளாபோர ்தினம் 

(அ) சரவ்பேச காது பகளாபோர ்(வசப் ம்பர ்26, 2021) தினமாக அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சரவ்பேச காது பகளாபோர ் தினேத்ின் கருேத்ுரு, “Celebrating 

Thriving Deaf Communities” என்போகும்.  

 

குறிப்பு  

 இது உைக காது பகளாபோர ்கூ ் லமப்பின் ஒரு முன்வனடுப்பாகும்.  
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 இது முேன்முேைாக 1958 ஆம் ஆண்டிை் இேே்ாலியின் பராம் நகரிை் நல வபற்ற உைக 

காது பகளாபோர ் கூ ் லமப்பின் முேை் உைக மாநா ்டின் நிலனவாக வோ ங்கப் 

ப ் து.   

 

உலக வராஸ் தினம் – 22 செப்ைம்பர ்

 இே்தினமானது அஸ்கின்ஸ் டியூமர ்எனப்படும் ஓர ்அரிய வலக இரே்ேப் புற்று பநாயினாை் 

பாதிக்கப்ப ்  கன ாலவச ் பசரந்்ே 12 வயது சிறுமி வமலிந்ோ பராசின் நிலனவாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.   

 புற்றுபநாய் பநாயாளிகளின் நைனுக்காக வசப் ம்பர ்22 அன்று உைக பராஸ் தினமானது 

ஆண்டுபோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உைகப் புற்றுபநாய் தினமானது பிப்ரவரி 4 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

உலக காண்ைாமிருக தினம் – 22 செப்ைம்பர ்

 

 காண் ாமிருகே்தின் 5 இனங்கலளயும் பாதுகாக்கப்ப  பவண்டியேன் அவசியே்லே 

உணரே்த்ுவேற்காக இந்ே தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 அந்ே 5  இனங்கள், 

o கருப்பு நிற காண் ாமிருகம், 

o வவள்லள நிற காண் ாமிருகம், 

o ஒற்லறக் வகாம்பு காண் ாமிருகம், 

o சுமே்திரா காண் ாமிருகம் மற்றும் 

o ஜாவா காண் ாமிருகம் 
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 உைக காண் ாமிருக தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டிை் வேன் ஆப்பிரிக்காவின் உைக 

வனவிைங்கு நிதியேத்ினாை் முேன்முேலிை் அறிவிக்கப்ப ் து. 

 2011 ஆம் ஆண்டு முேை் இே்தினமானது அனுசரிக்கப்ப ்டு வருகிறது. 

 

உலக மகிழுந்து அற்ற தினம் – 22 செப்ைம்பர் 

 மகிழுந்து வாகனே்லேப் பயன்படுே்ோமை் இருப்பேன் நன்லமகலள முன்னலைப் 

படுேத்ுவேற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இே்தினமானது உைவகங்கிலும் உள்ள வாகன ஓ ்டிகள் ேங்களது மகிழுந்துகலள ஒரு 

நாள் ம ்டும் இயக்காமை் இருக்குமாறு ஊக்குவிக்கும் வலகயிை் ஒவ்பவார ் ஆண்டும் 

வசப் ம்பர ்22 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 காற்று மாசுபா ்டுக் குலறவு மற்றும் பாதுகாப்பான சூழலிை் நல ப்பயிற்சி மற்றும் 

லசக்கிள் ஓ ்டுேை் பபான்றவற்றிலன ஊக்குவிே்ேை் பபான்ற பை நன்லமகலள 

மக்களுக்கு இேத்ினமானது எடுே்துலரக்கிறது.  

 

இதலயுதிர ்கால ெம பகல் இரவு நாள் – 23 செப்ைம்பர ்

 

 இலையுதிர ்காை பகை் – இரவு நாளானது வசப் ம்பர ் 21 மற்றும் 24 ஆகிய நா ்களுக்கு 

இல யிை் எப்பபாது பவண்டுமானாலும் நிகழைாம்.  

 இந்ே ஆண்டு வசப் ம்பர ்23 அன்று நிகழ்ந்ேது.  

 சம பகை் – இரவு நாள் என்பது புவியானது சூரியலனச ்சுற்றி வருலகயிை் அேன் அசச்ிை் 

பூமி சாய்ந்திருப்போை் ஏற்படும் ஒரு வானியை் நிகழ்வாகும்.  

 இந்ே நாளிை், புவியின் அசச்ானது அேன் சுற்றுப்பாலேக் பகா ்டிலிருந்து 23.5 டிகிரி 

அளவிற்குச ்சாய்ந்திருக்கும். 

 

ெரே்வதெ தெதக சமாழிகள் தினம் – 23 செப்ைம்பர ்

 இே்தினமானது உைகம் முழுவதும் ஆண்டுபோறும் வசப் ம்பர ் 23 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  
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 லசலக வமாழிகள் குறிே்ே விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேே்வும் லசலக வமாழிகளின் 

நிலைலய வலுப்படுே்ேவும் பவண்டி இே்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 2021ஆம் ஆண்டின் இேத்ினேத்ிற்கான கருேத்ுரு, “We sign for Human Rights” என்போகும்.  

 

ோனிெ்ய ெப்தா – செப்ைம்பர ்20 முதல் 26 ேதர 

 வசப் ம்பர ் 20 முேை் 26 ஆம் பேதி வலர ‘வானிஜ்ய சப்ோ’ என்ற நிகழ்லவ அனுசரிக்க 

வரே்்ேக அலமசச்கம் முடிவு வசய்துள்ளது.  

 இதிை் இந்தியாவின் வளரந்்து வரும் வபாருளாோரச ் சக்திலய நாடு முழுவதும் 

வவளிப்படுேத்ும் பநாக்கிை் பை்பவறு நிகழ்சச்ி நிரை்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளானது ஏற்பாடு 

வசய்யப்படும். 

 இந்திய வவளிநா ்டு வரே்ே்கக் கை்வி நிறுவனமானது நா ்டின் 5 பகுதிகளிை் 5 பேசிய 

கருேே்ரங்கங்கலள ஏற்பாடு வசய்ய உள்ளது.  

 

 

நாை்டு நலப்பணித் திை்ை தினம் – 24 செப்ைம்பர ்

 நா ்டு நைப்பணிே் தி ் மானது இலளபயார ்விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயா ்டுே் துலற 

அலமசச்கே்தினாை் வசயை்படுேே்ப்படும் ஒரு வபாதுச ்பசலவே் தி ்  மாகும். 

 இது சமூக பசலவலய வழங்குவதிை் இளம்மாணவரக்ளுக்கு ஒரு நை்ை அனுபவே்லே 

வழங்கச ்வசய்வலே பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 நா ்டு நைப்பணிே் தி ் மானது 1969 ஆம் ஆண்டிை் மகாே்மா காந்தி அவரக்ளுல ய 

பிறந்ே நாள் மீோன நூற்றாண்டின் பபாது வோ ங்கப் ப ் து.  
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 இே்தி ் மானது இந்திய அரசின் இலளபயார ் விவகாரங்கள் மற்றும் விலளயா ்டுே ்

துலற அலமசச்கே்தினாை் வசயை்படுேே்ப்படும் மே்திய அரசின் ஒரு தி ் மாகும்.  

 

 

உலக மருந்தாளுநர ்தினம் – 25 செப்ைம்பர ்

 ஆபராக்கியே்லே பமம்படுேத்ுவதிை் மருந்ோளுநரக்ளின் பங்கிலனக் குறிே்ே ஒரு 

விழிப்புணரல்வ உருவாக்கும் விேமாக இே்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இே்தினமானது சரவ்பேச மருந்ோளுலகக் கூ ் லமப்பின் சலபயு ன் பசரந்்து அந்ே 

அலமப்பினாை் பமற்வகாள்ளப்ப ்  ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினேத்ின் கருே்துரு, “Pharmacy : Always trusted for your health” 

என்பதாகுை். 

 இத்தினைானது 2009 ஆை் ஆண்டில் நிரண்யிக்கப் பெ்ெது.  

 

அந்த்வயாதயா திோஸ் – 25 செப்ைம்பர ்
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 பண்டிே தீன்ேயாள் உபாே்யாயாவின் பிறந்ேநாள் நிலறவிலனக் குறிக்கும் வலகயிை் 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இே்தினமானது 2014 ஆம் ஆண்டு வசப் ம்பர ் 25 அன்று பமாடி அரசினாை் அறிவிக்கப் 

ப ் து. 

 அந்ேப்யாேயா என்பேன் வபாருள் ‘ஏமழ எ ிளயாமர முன்ளனற்றுதல்’ என்பதாகுை்.  

 

ஐவராப்பிய சமாழிகள் தினம் – 26 செப்ைம்பர் 

 இே்தினமானது வமாழி கற்றை் மற்றும் வமாழியியலின் பன்முகேே்ன்லம பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேத்ுவேற்காக நன்முலறயிை் நிறுவப்ப ்  ஒரு வரு ாந்திர 

வாய்ப்பாகும். 

 இது 2001 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்ப  வோ ங்கிய இேத்ினமானது ஐபராப்பிய 

ஒன்றியம் மற்றும் ஐபராப்பியச ்சலபயினாை் இலணந்து ஏற்பாடு வசய்யப்ப ் ோகும்.  

 

 

உலக ஆறுகள் தினம் 2021 – 26 செப்ைம்பர ்

 இே்தினமானது 2005 ஆம் ஆண்டு முேை் ஒவ்வவாரு ஆண்டிலும்  வசப் ம்பர ்மாேேத்ின் 

4வது ஞாயிற்றுக்கிழலம அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 உைவகங்கிலும் உள்ள நதிகளுக்கான ஆேரவுகலள வழங்கி, அவற்லறப் பாதுகாேத்ு, 

அவற்றின் வளங்கலளக் காப்பேற்கான அவசியம் குறிேே் ஒரு உைகளாவிய 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுேே் பவண்டி இே்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆண்டிை் வசப் ம்பர ் 26 அன்று உைக ஆறுகள் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “Waterways in our Communities” என்பதாகுை். 

 

உலக சுற்றுெச்ூழல் நலன் தினம் – 26 செப்ைம்பர ்

 சரவ்பேச சுற்றுசச்ூழை் நைக் கூ ் லமப்பானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வசப் ம்பர ்26 ஆம் 

பேதியிலன உைக சுற்றுசச்ூழை் நைன் தினமாக அனுசரிக்குமாறு அறிவிேே்து. 

 உைவகங்கிலும் சுற்றுசச்ூழை் நைன் வழங்கும் பணிகள் குறிேே் முக்கியேத்ுவம் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ வழங்க பவண்டி இேத்ினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
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 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, ‘உலக ாவிய மீெ்சியில் நலைான 

சமூகத்திற்காக சுற்றுசச்ூழல் நலனுக்கு முன்னுரிமை அ ித்தல்’ என்பதாகுை்.  

 

 

உலக கருத்ததைத் தினம் – 26 செப்ைம்பர ்

 ேம்பதிகள் மற்றும் ேனிநபரக்ள் ோங்கள் எேே்லன குழந்லேகலளப் வபற பவண்டும் 

என்பேற்காகவும் குழந்லே வபறுவேற்கான காை இல வவளி குறிே்தும் சுேந்திரமாகவும் 

வவளிப்பல யாகவும் முடிவவடுக்கும் உரிலமகள் மீது கவனே்லே ஈரக்்கும் வபாரு ்டும் 

இே்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இே்தினமானது முேன்முேைாக 2007 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப்ப ் து. 

 கருேே்ல  என்பது பேலவயற்ற கரப்்பே்லேே ் ேடுக்க பேலவயான ஒரு பிறப்புக் 

க ்டுப்பா ்டு முலறயாகும்.  

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துதற ஆராய்ெச்ி மன்றத்தின் 80ேது நிறுேன தினம் – 26 

செப்ைம்பர ்

 அறிவியல் ைற்றுை் டதாழில்துமற ஆராய்சச்ி மன்றைானது இந்த ஆண்டு தனது 80வது 

நிறுவன தினத்மதக் டகாண்ொடியது.  

 இந்தக் கழகைானது சைகாலதத்ிய ஆராய்சச்ி ைற்றுை் ளைை்பாெ்டு அமைப்பாகுை்.  

 இந்தக் கழகைானது “CSIR@80 : ளநாக்கை் & உதத்ி 2022 - புதிய  இந்தியாவிற்கான புதிய CSIR” 

என்பதில் இெை் டபற்று ் து. 

 CSIR அமைப்பானது உலக ாவிய 1587 அரசு நிறுவனங்க ில் 37வது இெத்தில் உ ் து.  

 ளைலுை் மசைாக்ளகா நிறுவனங்களுக்கான 2021 ஆை் ஆண்டு உலகே ்தரவரிமசயின் படி, 

முதல் 100 உலக அரசு நிறுவனங்க ில் இெை் டபற்ற ஒளர இந்திய நிறுவனை் இதுபவ ஆகுை்.  

 இக்கழகைானது ஆசிய அ வில் 7வது இெதத்ிமனப் டபற்று இந்திய நாெ்மெ 

முன்னணியில் நிமல நிறுதத்ி வருகிறது.  
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உலக சுற்றுலா தினம் – 27 செப்ைம்பர ்

 சரவ்ளதச சமூகத்தில் சுற்றுலாவின் பங்கு குறிதத் விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவளத இந்த 

தினை் அனுசரிக்கப் படுவதற்கான ஒரு ளநாக்கைாகுை்.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “உ ் ாரந்்த வ ரச்ச்ிக்கான சுற்றுலா” 

என்பதாகுை். 

 1980 ஆை் ஆண்டு முதல் இத்தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 

 

உலக சேறிநாய்க்கடி வநாய் (வரபிஸ்) தினம் – 28 செப்ைம்பர ்

 இந்த மவரஸ் ளநாயின் தாக்கை் ைற்றுை் அமத எவ்வாறு தடுப்பது என்பது பற்றிய 

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினைானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 டவறிநாய்க்கடி ளநாய்க்கான முதல் தடுப்பு ைருந்திமன உருவாக்கிய லூயிஸ் பாஸ்ெர ்

அவரக்ளுமெய நிமனவு நாம  நிமனவுகூறுை் வமகயில் உலக வில் இதத்ினைானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “டவறிநாய்க்கடி ளநாய் : உண்மைக ், பயை் 

அல்ல” (Rabies : Facts, not fear) என்பதாகுை். 
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உணவு இழப்பு மற்றும் வெதம் பற்றிய ெரே்வதெ விழிப்புணரவ்ு தினம் – 29 செப்ைம்பர ்

 ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சலபயானது இேத்ினே்லே அறிவிேே்து. 

 12வது நிலையான பமம்பா ்டு இைக்கிலன (வபாறுப்பு ன் கூடிய நுகரவ்ு மற்றும் உற்பேத்ி) 

பூரே்த்ி வசய்வலே பநாக்கமாகக் வகாண்டு இந்ே நாள் அனுசரிக்கப் படுகிறது.   

 இே்தினமானது உணவு மற்றும் பவளாண் அலமப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் பமம்பா ்டுே ்

தி ்  அலமப்பு ஆகியவற்றாை் இலணந்து அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

உலக இருதய தினம் – 29 செப்ைம்பர ்

 இது உைக இருேயக் கூ ் லமப்பினாை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இருேய பநாய் பற்றிய விழிப்புணரவ்ிலன ஏற்படுே்தும் பநாக்கேப்ோடு இேத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “Use Heart to Connect”  என்பதாகுை்.  

 

 

உலக  கைல்ொர ்தினம் – 30 செப்ைம்பர ்

 க ை் பபாக்குவரேத்ுப் பாதுகாப்பு, க ை்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் க ை்சார ்சுற்றுசச்ூழை் 

ஆகியவற்றின் முக்கியே்துவம் குறிேே் ஒரு விழிப்புணரல்வ பரப்புவபே இேத்ினே்தின் 

பநாக்கமாகும்.  
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 1958 ஆம் ஆண்டிை் சரவ்பேச க ை்சார ் அலமப்பின் மாநா ானது ந ே்ேப் ப ்  

தினேத்ிலன நிலனவு கூறும் வலகயிை் 1978 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாேே்திை் முேை் 

முலறயாக உைக க ை்சார ்தினமானது அனுசரிக்கப் ப ் து. 

 இந்ே ஆண்டின் இேத்ினேத்ிற்கான கருேத்ுரு, “Seafarers : at the core of shipping’s future” 

என்பதாகுை். 

 இந்தியாவில் ஒவ்டவாரு ஆண்டுை் ஏப்ரல் 05 அன்று ளதசியக் கெல் தினைானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

 

ெரே்வதெ சமாழிசபயரப்்பு தினம் – 30 செப்ைம்பர ்

 வமாழிவபயரப்்பாளரக்ள் பபான்ற வமாழிசாரந்்ே வோழிை் முலறயினருக்கு வகௌரவம் 

அளிக்கும் வலகயிை் இந்ே சிறப்பு தினமானது உருவாக்கப் ப ் து. 

 இந்ே ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருேத்ுரு, “United in Translation” என்பதாகுை். 

 புனித டெளராை் என்ற ளதவாலயத்தின் ஒரு பாதிரியாரான மபபி ் புத்தகே்தின் டைாழி 

டபயரப்்பா மரக் டகாண்ொடுை் வலகயிை் இந்ே பேதியானது பேரந்்வேடுக்கப் ப ் து. 

 இவர ்வமாழிவபயரப்்பாளரக்ளின் புரவைர ்எனவும் கருேப்படுகிறார.் 
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இதரெ ்செய்திகள் 

உலகப் பல்கதலக்கழக தரேரிதெ 2022 

 ல ம்ஸ் உயரக்ை்வி (THE) எனும் இேழிை் 2022 ஆம் ஆண்டு உைகப் பை்கலைக்கழக 

ேரவரிலசயானது அறிவிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

 இதிை் ஆக்ஸ்பபாரட்ு பை்கலைக்கழகம் முேலி ே்திை் உள்ளது. 

 கலிபபாரன்ியா வோழிை்நு ்பக் கை்வி கழகம் மற்றும் ஹாரவ்ரட்ு பை்கலைக்கழகம் 

முலறபய 2வது மற்றும் 3வது இ ேத்ிை் உள்ளன. 

 வபங்களூருவின் இந்திய அறிவியை் கை்வி நிறுவனம் 301 முேை் 350 இல யிைான இ ே்லே 

வபற்றுள்ளது. 

 இந்ேே் ேரவரிலசயானது சமன்வசய்யப்ப ்  13 வசயை்திறன் குறிகா ்டிகளின் (13 balanced 

performance indicators) அடிப்பல யிைானோகும்.  

குறிப்பு 

 வபங்களூருவின் இந்திய அறிவியை் கை்வி நிறுவனம் – 301/350 வரம்பு 

 ரூபாரின் இந்திய வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனம் – 351/400  வரம்பு 

 இந்தூரின் இந்திய வோழிை்நு ்பக் கை்வி நிறுவனம் – 401/500 வரம்பு.  

 

 

ஹருன் இந்தியா ேருங்கால யூனிகாரன்் பை்டியல் – 2021 

 ஹருன் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது சமீபேத்ிை் இப்ப ்டியலை வவளியி ் து.  

 இேன்படி இந்தியா உைகின் 3வது மிகப்வபரிய யூனிகாரன்் (புே்ோக்க நிறுவனங்கள்) 

நிறுவனங்களுக்கான சூழைலமப்பாகக் கூறப்ப ்டுள்ளது. 

 இப்ப ்டியலிை் அவமரிக்கா முேலி ேத்ிலும் சீனா இரண் ாமி ேத்ிலும் உள்ளன. 

 இேன்படி, இந்தியாவிை் 51 யூனிகாரன்்கள் உள்ளன. 
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 இந்தியே் ேரவரிலசயிை் சிலிங்பகா முேலி ேத்ிை் உள்ளது. 

 சிலிங்பகாவின் ேலைலமயகம் சிங்கப்பூரிை் உள்ளது. 

 ஒரு நகரிை் அதிக யூனிகாரன்் ேலைலமயகங்கலளக் வகாண்  முன்னணி இந்திய நகரம் 

வபங்களூரு ஆகும்.  

 வபங்களூரு 31 யூனிகாரன்்கலளயும் மும்லப 12 யூனிகாரன்்கலளயும் வகாண்டுள்ளது. 

 

 

ZEEL மற்றும் SPNI 

 Zee வபாழுதுபபாக்கு நிகழ்சச்ி நிறுவனமானது (ZEEL) பசானி பிக்சரஸ்் வந ்வவாரக்் 

இந்தியா (SPNI) என்ற நிறுவனேத்ு ன் இலணவோக அறிவிே்துள்ளது.  

 இேன் இலணப்பிற்கு ZEEL வாரியம் ஒப்புேை் அளிேத்ுள்ளது.  

 இந்ே இலணக்கப்ப ்  நிறுவனேத்ின் நிரவ்ாக இயக்குநர ் மற்றும் ேலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரியாக புனீே் பகாயங்கா வோ ரந்்து வசயை்படுவார.்  

 புனீே் பகாயங்கா Zee வபாழுதுபபாக்கு நிகழ்சச்ி நிறுவனேத்ின் ேலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரி ஆவார.்   
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