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கஞ்தொத் திருவிழா – ஜம்மு காஷ்மீை ்................................................................................................................................ 162 
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ஒடிொ ஓைன் தைட்மிண்டன் தைாடட்ி 2022 ......................................................................................................................... 192 

U19 உலகக் தகாை்ரை தைாட்டி 2022 ..................................................................................................................................... 192 

ICC கிைிக்சகட் உத்தவக விருது 2021 .................................................................................................................................... 193 

ஒலிம்பிக் தைாட்டிகள் 2028 ...................................................................................................................................................... 194 

இந்திய அணியின் 1000வது ODI தைாடட்ி .......................................................................................................................... 194 

2028 ஒலிம்பிக் தைாட்டிகளில் புதிய விரளயாடட்ுை் தைாட்டிகள் ........................................................................... 195 

AFC மகளிை் ஆசியக் தகாை்ரைை் தைாடட்ி - இந்தியா 2022 ......................................................................................... 195 

குஜைாத் ரடடட்ன்ஸ்................................................................................................................................................................... 196 

டாடா ஓைன் சடன்னிஸ் – மகாைாஷ்டிைா ......................................................................................................................... 196 

ஆைிை் கான்.................................................................................................................................................................................... 197 

2021 ஆம் ஆண்டு FIFA கிளை் உலகக் தகாை்ரைை் தைாட்டி ......................................................................................... 197 
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TNPSC துளிகள் 

 இந்தியத் தலைலை ைருந்துக் கடட்ுப்பாடட்ு அலைப்பானது, இந்தியாவிை் ககாவிட்-19 

தடுப்பிற்கான பூஸ்டர ் தவலைகலை நாசி வழியாக உடச்சலுத்துவதற்கான ஒரு 

பரிகசாதலனக்குப் பாரத் பகயாசடக் நிறுவனத்திற்கு தனது ஒப்புதலை வழங்கியது.   

 இந்தியா மற்றும் ஆசியான் அலைப்பின் உறுப்பினர ்  நாடுகள், 2022 ஆை் ஆை்டிற்கான 

இந்தியா-ஆசியான் எை்ைிை சசயை்திட்டை் என்ற ஒரு சசயை் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளன. 

o ASEAN அலைப்பின் டிஜிட்டல் துலற அமமசச்ரக்ைின் கூட்டத்தின் பபாது இதற்கு 

ஒப்புதை் அைிக்கப்பட்டது. 

 2022 ஆை் ஆை்டிற்கான அசைரிக்க அைவிைான (Pan American Cup) மகளிர ் பகாப்மபப் 

கபாட்டியிை் அரஜ்ென்டினா அைியானது சிலி அைிலயத் பதாற்கடித்து தனது 6வது 

ைகைிர ்ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத ஜவன்றது. 

o 2022 ஆை் ஆை்டிற்கான கபாட்டி 6வது அசைரிக்க அைவிைான மகளிர ்  பகாப்மப 

சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியாகுை். 

 ஜதன் ஜகாரிய நாட்டின் ஒரு மின்னணு உபகரை உற்பத்தி நிறுவனமான சாம்சங் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ், 2021 ஆம் ஆண்டில் வருவாய் அடிப்பலடயிை் சிை்லுகை் தயாரிக்குை் 

உைகின் முன்னைி நிறுவனைான அஜமரிக்காவின் இன்ஜடல் என்ற நிறுவனத்திலன 

விஞ்சியது. 

o கவுண்டரப்ாயிண்ட் சதாழிை்நுட்பச ் சந்லத ஆராய்சச்ி என்ற ஒரு ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தினாை் ஜவளியிடப்பட்ட அறிக்மகயில் இது ஜதரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 சமீபத்தில் பசுபிக் சபருங்கடலின் பிசரஞ்சு பாைிகநசியாவிை் அலைந்துை்ை டஹிடி 

கடற்கமரயில் பவளப்பாமற ஒன்மற விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்து உை்ைனர.் 

o இந்தப் பவைப் பாலறயானது இரண்டு மமல் நீளமாக இருப்பகதாடு இது மானுடவியல் 

நடவடிக்லககைாலுை் காலநிமல மாற்றத்தினாலுை் பாதிக்கப் படாமல் உை்ைது. 

 ஜசன்மன உயர ் நீதிமன்ற நீதிபதி முனீஸ்வர ் நாத ் பண்டாரிமய ஜசன்மன உயர ்

நீதிமன்றத்தின் தமலமம நீதிபதியாக பதவி உயரத்்த உசச் நீதிமன்ற கதரவ்ரக்ை் குழு 

(Collegium) பரிந்துமர ஜசய்துள்ளது. 

 12 மாநிலங்களில் உள்ள சுமார ் 150 கிராமங்கமள மிகச ் சிறந்த கிராமங்களாக 

மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு முடிவு ஜசய்துள்ளது.  

o இஸ்பரலிய அரசின் ஜதாழில்நுட்ப உதவியுடன் இந்தக் கிராமங்கள் மிகச ் சிறந்த 

கிராமங்களாக மாற்றியமமக்கப்படும்.  

 ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் ஸ்ரீகாகுளம் எனுமிடத்திலுள்ள நகராட்சிப் பூங்காவில் மகாத்மா 

காந்தி மற்றும் விடுதமலப் பபாராட்ட வீரரக்ளின் நிமனவாக ஒரு பகாயிமலயும் ஸ்மிருதி 

வனத்திமனயும் சமூக ஆரவ்லரக்ள் நிறுவியுள்ளனர.்  

o விடுதமலப் பபாராட்ட வீரரக்ளின் தியாகங்கமள நிமனவு கூரந்்து இமளஞரக்ள் 

மத்தியில் பதசபக்திமய வளரப்்பபத இதன் பநாக்கமாகும்.  

 ைத்திய கடை்சார ்மீன்வை ஆராய்சச்ி நிறுவனைானது இந்தியக் கடற்கலரப் பகுதியிை் ஒரு 

புதிய காரங்கிட் மீன் (வடட்ா) வலகலயக் கை்டறிந்துை்ைது.  
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o ஸ்காை்சபராய்சடஸ் சபைாகிகஸ் (Scomberoides pelagicus) என்ற இந்த மீனானது, “ராணி 

மீன்” என்ற வமகக் குடும்பத்மதச ்  பசரந்்ததாக இருப்பகதாடு, இது “பபாலா வட்டா” 

என்றுை் வட்டார அளவில் அமைக்கப்படுகிறது. 

 J. சாய் தீபக் என்பவராை்  எழுதப்பட்ட “India, That is Bharat : Coloniality, Civilisation, Constitution” 

என்று தமலப்பிடப்பட்ட மூன்று கலதத் ஜதாகுப்புப் புத்தகத்திமன புளூம்ஸ்பரி இந்தியா 

என்ற பதிப்பகம் ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

o இந்தியாவிலுள்ள சமூக-சமயக் கலாசச்ாரம், வரலாறு, கல்வி, ஜமாழி மற்றும் இன 

முமறமமகமள காலனித்துவ ஆட்சி எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பது பற்றி எடுத்து 

உமரக்கும் விரிவான மூன்று கலத நூல்களின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 விமளயாடட்ுத ்துமறயின் முன்னாள் ஜசயலாளர ்ரவி மிட்டல் இந்திய ஜநாடித்தல் மற்றும் 

திவால் வாரியத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o இவர ் 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது 65 வயது பூரத்்தியமடயும் வமர ஆகியவற்றில் எது 

முன்னபதா அது வமரயில் பதவியில் இருப்பார.்  

 கடை் பரப்பிை் இயங்கக்கூடிய ரஃபபல் வலக பபார ்விைானைானது, சமீபத்தில் ஐஎன்எஸ் 

விக்ராந்த் கப்பலிை் லவத்துப் பரிகசாதிக்கப்பட்டது. 

o ஒரு விமானந் தாங்கிக் கப்பலிை் கைற்சகாை்ைப்பட்ட இந்தச ் பசாதமன ஜவற்றி 

ஜபற்றது. 

 பாரத ் மடனமிக்ஸ் லிமிஜடட் மற்றும் இந்திய ராணுவம் ஆகியலவ ஜகாங்குரஸ்்-எம் 

பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாடட்ுதை் ஏவுகமணகமளத் தயாரிதத்ு வைங்குவதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் மகஜயழுத்திட்டன. 

o இந்த ஒப்பந்தைானது மூன்று ஆண்டுகளில் நிமறபவற்றப்படும். 

 இந்திய அரசானது, ெவஹரல்ால் பநரு பல்கமலக்கைகத்தின் துமணபவந்தரான 

M.ஜெகபதஷ் குமாமரப் பல்கமலக்கைக மானியக் குழுவின் புதிய தமலவராக 

நியமித்துள்ளது. 

o இவர ் ஐந்து வருடக் காலத்திற்கு அல்லது 65 வயமத அமடயும் வமர இவற்றுை் எது 

முன்னகதா அதுவமரயிை் அந்தப் பதவியிலன வகிப்பார.் 

 பஞ்சாப் ைற்றுை் ஹரியானா உயரநீ்திைன்றைானது, அை்ைாநிைை் முழுவதுை் உை்ை 

தனியார ்நிறுவனங்கைிை் ஹரியானா ைாநிைத்தவரக்்கு கவலைவாய்ப்பிற்கான  75% இட 

ஒதுக்கீட்டிலன வழங்குை் ஒரு சட்டத்திற்குத் தலட விதித்துை்ைது. 

 T20I கிரிக்ஜகட் பபாட்டியில் சதாடரச்ச்ியாக மூன்று விக்சகட் எடுத்த முதல் பமற்கு இந்திய 

ஆண் கிரிக்ஜகட் வீரர ்என்ற ஜபருமமமய  கேசன் கஹாை்டர ்சபற்றார.் 

o இங்கிைாந்து அைிக்கு எதிரான ஒரு கபாட்டியிை் இவர ் இந்தச ் சாதலனலய 

நிகை்த்தினார.் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகைானது முதை்முலறயாக சதாடங்கப்படுை் வைிகங்கைின் 

ைாபங்கை் மீது கூடட்ுப் சபருநிறுவன வரிலய அறிமுகை் சசய்ய  (விதிக்க) உை்ைது. 

o இயற்லக வைங்கலை அகழ்ந்து எடுக்குை் நிறுவனங்கலைத் தவிர அந்நாட்டின் 

அலனத்துப் சபரு நிறுவனங்கைின் மீதுை் வரத்்தக நடவடிக்லககைின் மீதுை் இது 

விதிக்கப் படுை்.    

 சரவ்கதச கிரிக்சகட் ைன்றைானது, ICCயின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆண் 

கிரிக்ஜகட் வீரருக்கான சர ் ககரஃ்பீல்டு பசாஜபரஸ்் பகாப்மபயிமனப் பாகிஸ்தானிய 

பவகப் பந்து வீசச்ாளர ்சாஹீன் அஃப்ரிதி என்பவருக்கு வைங்குவதாக அறிவித்து உள்ளது. 
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 வடக்கு அடல்ாண்டிக் ஒப்பந்த அமமப்பிமன சாராத ஒரு முக்கிய நட்பு நாடாக கத்தார ்

நாட்டிமன அறிவிக்க அஜமரிக்கா முடிவு  சசய்துை்ைது. 

o இது அதன் இருதரப்பு உறவுகைின் ஒரு முக்கியத்துவத்திலனப் பிரதிபலிக்குை் 

முடிவாகுை். 

 ஈஃபிை் ககாபுரத்லத விட 4 ைடங்கு சபரியது என ைதிப்பிடப்பட்ட ஒரு ைாசபருை் குறுங் 

ககாைானது புவிலய சநருங்கி வருவகதாடு அது ைாரச் ்ைாதத்திை் புவியின் அருகக கடந்து 

சசை்லுை். 

o 138971 (200 CB21) எனப்படும் இந்தக் குறுங்பகாளானது 4.5 மில்லியன் கி.மீ. வமர 

ஜநருக்கமாக வரும் என்பதன் காரணமாக நாசா இதமன அபாயம் விமளவிக்கும் ஒரு 

குறுங்பகாள் என வமரயறுத்துள்ளது. 

 ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் கால்பந்து சாை்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் எகிப்து அைிலய வீை்த்தி 

ஜசனகல் அணி ஜவற்றி ஜபற்றது. 

o பகமரூனில் உள்ள யாவுண்படயில் அலைந்துை்ை ஒஜலம்பப லைதானத்திை் 

நலடசபற்ற இந்தப் கபாட்டியிை் ஜபனால்டி வாய்ப்பிை் முதல் முமறயாக கை்டை் 

அைவிைான சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத இந்த அைி சவன்றது. 

 அறிவியைாைருை் ஏவூரத்ி நிபுணருமான டாக்டர.்S. உன்னிகிருஷ்ணன் நாயர ் விக்ரம் 

சாராபாய் விண்ஜவளி மமயத்தின் இயக்குநராகப் ஜபாறுப்பபற்றார.் 

o விக்ரை் சாராபாய் விை்சவைி லையை் என்பது சசயற்லகக் ககாை் ஏவுை் 

திட்டங்களுக்கான ஏவூரத்ி ைற்றுை் விை்சவைி வாகனங்கைிை் நிபுைத்துவை் சபற்ற 

லையை் ைற்றுை்  இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் முக்கிய விை்சவைி 

ஆராய்சச்ி மமயமாகும். 

 மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக பவமல வாய்ப்பு உறுதிச ் சட்டத்தின் கீை் உத்தரவாதை் 

அைிக்கப்பட்ட பவமல நாடக்மள 100 என்பதிலிருந்து 150 நாடக்ைாக அதிகரிப்பதற்கு 

நாடாளுமன்றக் குழு சமீபத்தில் பரிந்துமரத்தது. 

o இத்திட்டத்தின் கீை் இதற்கான ஊதிய விகிதங்கமள அதிகரிக்குமாறு ஊரக வளரச்ச்ி 

அமமசச்கத்திடம் பாராளுைன்றக் குழு பரிந்துலரத்தது. 

 இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனைானது (இஸ்பரா), இன்சாட்-4பி சசயற்லகக் 

ககாைிலனச ் ஜசயலிைக்கச ்ஜசய்துள்ளது. 

o இது இந்தியத் பதசியச ் ஜசயற்மகக் பகாள் அமமப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 

இந்தியத் தகவல் ஜதாடரப்ு ஜசயற்மகக் பகாள் ஆகும். 

 கதசிய கவைாை் மற்றும் ஊரக கைை்பாடட்ு வங்கியானது (நபாரட்ு) ‘ஜிவா’ (JIVA) எனுை்  ஒரு 

திட்டத்மத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

o இது 11 மாநிலங்களில் தற்பபாதுள்ள நீரப்்பிடிப்பு மற்றும் வாடி திட்டங்களின் கீை் 

இயற்மக கவைாை்லைலய ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு திட்டைாகுை். 

 ஆதார ் அடம்டமய மாதிரியாகக் ஜகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட, ஒரு ‘ஒருங்கிமணந்த 

எண்ணிம அமடயாள கட்டமமப்மப’ நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு, இலங்மக அரசிற்கு 

மானியம் வைங்க இந்தியா ஒப்புக் ஜகாண்டுள்ளது. 

o ராெபக்கச அரசாங்கம் ஒரு பதசிய அளவிலான திட்டமாக இந்தக் கட்டமமப்மபச ்

ஜசயல்படுத்துவதற்கு "முன்னுரிமம" அளிக்க உள்ளது. 
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 கடபலாரக் காவல்பமட கடல் பராந்து வாகனம் திட்டத்தின் கீை், இந்தியாவின் பகாவா 

கப்பல் கடட்ும் நிறுவனத்தினால் கட்டமமக்கப்பட்ட  5வது மற்றும் அதன் ஜதாடர ்

வரிமசயின் கமடசி கப்பமலத் தயாரித்து வைங்கியது. 

o இந்தக் கப்பலுக்கு ஐசிஜிஎஸ் ‘சாக்சம்’ என்று ஜபயரிடப்பட்டது. 

 ஆபிரகாம் லிங்கன் தினம் அல்லது லிங்கன் தினம் என்று அமைக்கப்படும் ஆபிரகாம் 

லிங்கனின் பிறந்தநாள் ஆனது, ஆண்டுபதாறும் பிப்ரவரி 12 அன்று ஜகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

o இவர ்அஜமரிக்காவின் 16வது ெனாதிபதியாகப் பணியாற்றியவர ்ஆவார.் 

 பாரக்்கர ்சூரிய ஆய்வுக் கலமானது, ஜவள்ளிக் பகாளின் பமற்பரப்பின் புமகப் படங்கமள 

எடுத்தது. 

o நாசாவின் பாரக்்கர ் சூரிய ஆய்வுக் கலமானது, விண்ஜவளியில் இருந்து ஜவள்ளிக் 

பகாளின் பமற்பரப்பின் ஜதளிவான புமகப்படங்கமள முதல்முமறயாக எடுத்தது. 

 தமிை்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துமறயானது, பிப்ரவரி 26 ஆம் பததிமய தமிைகம் முழுவதும் 

உள்ள அமனத்துப் பள்ளிகளிலும் புத்தகம் அற்ற நாள் அல்லது புத்தகம் இல்லா நாள் 

அல்லது பள்ளிப் மபகள் இல்லாத நாள் என அறிவித்துள்ளது. 

o 6 ஆை் வகுப்பு முதல் 8 ஆை் வகுப்பு வமர பயிலும் மாணவரக்ளுக்காக பிப்ரவரி 26 ஆை் 

பததியன்று புத்தகமில்லா தினம் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ஜதலுங்கானா அரசு மற்றும் கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் கலாசச்ாரப் பரிமாற்றத்திற்கான 

சரவ்பதச அமமப்பான பிரிட்டிஷ் கவுன்சிை் ஆகியலவ இலைந்து கல்வி, ஆங்கிலம் 

மற்றும் கமலகளில் ஒரு கூட்டாண்மமமய மீை்டுை் ஏற்படுத்துவதற்கான 3 ஆண்டு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகஜயழுத்திடட்ுள்ளன. 

 இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளரக்ள் நிறுவனத்தின் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான தமலவராக 

பதபாஷிஸ் மித்ரா பதரந்்ஜதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o இந்த நிறுவனத்தின் துமணத ் தமலவராக அனிபகத் சுனில் தலாதி என்பவர ்

பதரந்்ஜதடுக்கப் படட்ுள்ளார.் 

 சேரை்னியின் அதிபர ் பிராங்க்-வால்டர ் ஸ்ஜடய்ன்மியர,் அந்நாட்டின் சிறப்பு 

நாடாளுைன்றக் கூட்டத்தினாை் ஐந்தாண்டு பதவிக் காைத்திற்கு இரண்டாவது முமறயாக 

மீண்டும் பதரந்்ஜதடுக்கப் பட்டார.் 

o ஸ்ஜடய்ன்மியருக்கு இதுபவ கலடசி பதவிக் காலமாகும். 

 நிதியமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ை், 'பஞ்சதந்திரை்' குறித்த முதல் வரை் நிமனவு 

நாணயத்மத சவைியிட்டார.் 

o இது இந்தியப் பத்திரை் ைற்றுை் நாைய அசச்டிப்புக் கழகத்தின் 17வது நிறுவன 

தினத்தின் பபாது சவைியிடப்பட்டது. 

 மமத்ரி முன்சனடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய மாணவரக்ளுக்காக இரண்டு புதிய 

உதவித ் ஜதாமக மற்றும் கலாசச்ாரப் பரிமாற்றத் திட்டங்கமள ஆஸ்திபரலிய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

o ஃபுல்பிமரட் மற்றும் பராடஸ்் ஆகிய இரண்டு உதவித ் ஜதாமகத் திட்டங்களுை் 

ஆஸ்திபரலியப் பல்கமலக்கைகங்களில் படிக்க விருை்புை் 45 இந்தியப் பட்டதாரி 

மற்றும் இளங்கமலப் படட்தாரி மாணவரக்ளுக்கு உதவும். 
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 இை்கர ் அய்சி என்பவலர ஏர ் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிரவ்ாக இயக்குனர ் மற்றும் 

தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரியாக டாடா குழுமம் நியமித்துள்ளது. 

o இவர ்துருக்கிய ஏரம்லன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தமலவர ்ஆவார.் 

 பிை் ககடஸ்் எழுதியுை்ை “How to prevent the Next Pandemic’ என்ற புத்தகமானது 2022 ஆம் 

ஆண்டு பம மாதத்தில் ஜவளியாக உள்ளது. 

o இவரது முந்லதயப் புத்தகைான “How to Avoid a Climate disaster: The solution we Have and the 

Breakthroughs we Need” 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஜவளியானது. 

 சடை்லியின் கிசான்கஞ்ச ் எனுமிடத்திை் உை்ை இந்திய இரயிை்கவ வைாகத்திை் நவீன 

ைை்யுத்தப் பயிற்சி நிறுவனத்திலன நிறுவதற்கு இரயிை்கவ அலைசச்கை் ஒப்புதை் 

அைித்துை்ைது.  

o இது இந்தியாவிகைகய மிகப்சபரிய ைை்யுத்தப் பயிற்சி நிறுவனைாக திகழுை். 

 சசௌபாக்யா என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ், இராேஸ்தான் ைாநிைை் சூரியசக்திலய 

அடிப்பலடயாகக் சகாை்ட ஒற்லற அலைப்பின் மூைை் மின்சாரத்லதப் சபறுை் வீடுகலை 

அதிக எை்ைிக்லகயிை் சகாை்டுை்ைது. 

o இைாசச்ைப் பிரகதசை் ைற்றுை் சிக்கிை் ஆகிய ைலைப்பாங்கான ைாநிைங்கை் ைற்றுை் 

ேை்மு & காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரபதசங்கள் ஆகியவற்றில் இந்த முன்ஜனடுப்பின் கீை் 

பயன் ஜபறும் பயனாளிகள் யாருை் இல்மல. 

 இலைய விலையாடட்ுகலைத் தலட சசய்த 2021 ஆை் ஆை்டின் கரந்ாடக காவை் துலற 

(திருத்தை்) சட்டத்தின் விதிகலை கரந்ாடக உயரநீ்திைன்றை் ரத்து சசய்துை்ைது. 

o தலைலை நீதிபதி ரிதத்ு ராே் அஸ்வதி ைற்றுை் நீதிபதி கிருஷ்ைா S. தீக்சித் 

ஆகிபயாரின் தமலமமயிலான பிரிவு அமரவ்ு இந்த வைக்கிமன விசாரிதத்து. 

 டாரக்்சநட் மூைைாக கபாலதப் சபாருை்கை் கடத்தப்படுவலத எதிரச்காை்வதற்கான 

தீரவ்ுகலைக் கை்டறிவதற்காக கவை்டி கபாலதப் சபாருை் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியை் 

“டாரக்்த்தான் - 2022” என்ற ஒரு நிகை்மவ நடத்துகிறது. 

o 5 ஆண்டுகளில் மகயகப்படுத்தப்பட்ட ஜஹராயினின் அளவில் 300% உயரவ்ு 

ஏற்படட்ுள்ளதாக பபாமதப் ஜபாருள் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் தரவுகள் 

கூறுகின்றன.  

 பகாவிட்-19 ஜபருந்ஜதாற்று முதல்முமறயாக ஏற்படட்ுள்ள கிரிபாதி என்ற பசிபிக் 

சபருங்கடை் தீவு நாட்டின் பவண்டுபகாமளத் ஜதாடரந்்து இந்தியா அந்நாட்டிற்கு மருத்துவ 

வசதிகமள அனுப்பியது. 

o பகாவிட்-19 அவசரச ் சிகிசம்ச மருந்துகள், நாடித்துடிப்மப அளவிடும் கருவிகள் 

மற்றும் தற்காப்பு உமட ஆகியமவ இந்தப் ஜபட்டகத்தில் இருந்தன. 

 இந்தியப் பங்குப் பத்திரங்கை் ைற்றுை் பரிைாற்ற வாரியைானது முன்பு கட்டாயப் 

சபாறுப்பாக இருந்த தலைவரக்ை் ைற்றுை் கைைாை்லை இயக்குநர ் ைற்றுை் தலைலை 

நிரவ்ாக அதிகாரி சபாறுப்புகலைப்  பிரிப்பதற்கான விதிமுலறலய ஒரு தன்விருப்பு 

சாரந்்த ஒன்றாக மாற்ற முடிவு சசய்துை்ைது. 

 பசுைா பை்டுகா என்பது காை்நலட வைங்கலை கைை்படுத்தவுை் பாதுகாக்கவுை் கவை்டி 

கடவுைலர வழிபடுதலுக்காக கனுைா நாைிை் (சங்கராந்தி பை்டிலகயின் 3வது நாை்) 

ஒவ்கவார ்ஆை்டுை் அனுசரிக்கப்படுை் ஒரு காை்நலடத் திருவிழாவாகுை். 

o இத்திருவிழாவானது சமீபத்திை் ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் ரங்கை்கபடல்ட என்ற ஒரு 

கிராைத்திை் நலடசபற்றது. 
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 எச.்ஐ.வி கநாயிலிருந்து குைைலடந்த வலகயிை் உைகின் மூன்றாவது நபராகவுை், முதை் 

சபை்ைைியாகவுை் அசைரிக்கப் சபை் ஒருவர ்சாதமன பமடத்துள்ளார.் 

o எய்டல்ஸ உை்டாக்குை் லவரஸுக்கு இயற்லகயான ஒரு எதிரப்்பு சக்திலயக் 

சகாை்ட ஒருவரிடமிருந்து ஸ்சடை் சசை் (குருத்தணு) ைாற்று அறுலவ சிகிசல்சயின் 

மூைை் இவர ்ஸ்சடை் சசை்லிலனப் சபற்றார.் 

 இந்தியாவின் ஒருங்கிலைந்தப் பைவழங்கீடட்ு இலடமுக அலைப்பிலன (Unified Payments 

Interface) ஏற்றுக் ஜகாண்ட முதல் நாடு பநபாளம் ஆகுை். 

o இது பநபாளத்தின் எை்ைிைப் பைவழங்கீடட்ு உள்கட்டமமப்மப நவீன மயை் 

ஆக்குவதற்கும், அந்நாட்டின் குடிமக்களுக்கு எை்ைிை முலறயிை் பணம் 

ஜசலுதத்ுவதற்கான வசதிமய வைங்குவதற்கும் உதவும். 

 தனது நாட்டில் பபாலிபயாமவ ஒழிக்க உதவியதற்காக கவை்டி பில்பகடஸ்ுக்கு ஹிலால்-

இ-பாகிஸ்தான் என்ற விருது வைங்கப்படட்ுள்ளது. 

o இது பாகிஸ்தானின் இரண்டாவது உயரிய குடிலை விருதாகுை். 

 ஆறாவது ஐபராப்பிய ஒன்றிய-ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உசச்ி மாநாடானது சமீபத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. 

o இந்த உசச்ி மாநாடானது ஜபல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸை்ஸ் நகரிை் நடத்தப் பட்டது. 

 நாட்டிலுை்ை 100 ைாவடட்ங்கைிலுை்ை ஒவ்சவாரு வீட்டிற்குை் குடிநீரக்் குழாய் வசதி 

வழங்கி, ேை் ஜீவன் திட்டை் ஒரு புதிய லைை்கை்லிலன எட்டியது. 

o இைாசச்ைப் பிரகதசத்திலுை்ை சை்பா என்ற ைாவட்டைானது, 100வது ‘ஹர ் கர ் ெல்’ 

மாவட்டமாக இத்திட்டத்தில் இமணந்தது.  

 இந்கதாகனசியா தலைலையிைான G20 அமமப்பின், கீைான முதலாவது G20 நிதி 

அமமசச்ரக்ள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநரக்ள் சந்திப்பில் நிதியமமசச்ர ் நிரம்லா 

சீதாராமன் அவரக்ள் பங்பகற்றார.்  

o 17வது G20 அரசுத் தமலவரக்ள் மற்றும் அரசுகளின் உசச்ி மாநாடானது 

இந்பதாபனசியாவின் பாலி எனுமிடத்தில் இந்த ஆண்டு நவம்பர ்மாதத்தில் நமடஜபற 

உள்ளது.  

 ஏறக்குமறய 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மாலி நகரிலிருந்து பமடப் பிரிவுகமளத் திரும்ப 

அமைக்கும் ஒரு நடவடிக்மகமயத் ஜதாடங்குவது குறித்து பிரான்ஸ் நாடும் ஐபராப்பிய 

பிரிவில் உள்ள அதன் நடப்ு நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன. 

o இந்த முடிவானது சாபஹல் நகரிலுள்ள பிரான்ஸ் நாட்டின் பரக்ாபன பமடப்பிரிவு 

மற்றும் தகுபா ஐபராப்பிய பமடப் பிரிவு ஆகிய இரண்டிற்கும் ஜபாருந்தும்.  

 சுகாதாரத் துலறயிை் இந்தியாவின் கை்வி நிறுவனங்கலை கைை்படுத்துவதற்காக “Heal by 

India” என்ற முன்ஜனடுப்பிமன இந்திய அரசு பமற்ஜகாள்ள உள்ளது. 

o இந்த முன்ஜனடுப்பானது, சுகாதாரத் துலறயிை் பயிற்சி சபற்ற இந்திய 

வை்லுநரக்ளுக்காக சவைிநாடுகைிை் கவலைவாய்ப்பிலன உருவாக்குவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகுை். 

 இந்தியாவின் சவவ்கவறு நகரங்கை் ைற்றுை் சிறுநகரங்கைிை் 100 கிசான் ஆைிை்ைா 

விைானங்கலைப் பிரதைர ்நகரந்திர கைாடி சகாடியலசத்துத ்சதாடங்கி லவத்தார.் 

o கவைாை் நிைங்கை் மீது பூசச்ிக் சகாை்லிகலை சதைிப்பதிை் இலவ விவசாயிகளுக்கு 

உதவுை்.  
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 இந்திய விைானப்பலட ைற்றுை் ஓைன் நாட்டின் விைானப்பலட ஆகியலவ இலைந்து 

இராேஸ்தானின் கோத்பூர ்என்னுமிடத்திலுை்ை வான்பலட தைத்திை் ஈஸ்டரன்் பிரிட்ே் – IV 

எனப்படும் ஒரு இருதரப்பு வான்பமடப் பயிற்சிமய ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளன.   

o இது இந்தப் பயிற்சியின் 6வது பதிப்பாகும். 

 இந்தியத் தலைலை ைருந்துக் கடட்ுப்பாடட்ு அலைப்பானது, பயாைஜிகை் இ லிமிசடட ்

நிறுவனத்தின் சகாகரானா தடுப்பு ைருந்தான காரப்ிவாக்ஸ் (Corbevax) ைருந்திலன 12 

முதை் 18 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவரக்ளுக்குச ்சசலுதத்ுவதற்கு ஒப்புதை் அைிதத்ுை்ைது.   

o பாரத் பகயாசடக் நிறுவனத்தின் ககாவாக்சின் என்ற ைருந்தானது 15 முதை் 18 

வயதிற்குட்பட்டவரக்ளுக்கு ேனவரி 03 முதை் வழங்கப்படட்ு வருகிறது.  

 இந்தியக் கைாசச்ார உறவுகை் சலபயானது சடை்லியிை் லகவிலனப் சபாருடக்ைின் 

கை்காட்சியிலனயுை் சபாருடக்ாட்சியிலனயுை் ஏற்பாடு சசய்துை்ைது. 

o அரசு அதிகாரிகை் ைத்தியிை் பாரை்பரிய இந்திய லகவிலனப் சபாருடக்லை 

பிரபைப்படுத்துை் கநாக்கத்துடன் இது ஏற்பாடு சசய்யப்படட்ுை்ைது.  

 இந்திய விைானப்பலடயானது, ஐக்கிய ராே்ஜியதத்ின் வாடிங்டன் நகரிை் நலடசபற உை்ை 

“பகாப்ரா வாரியர ்22” என்ற பன்னாடட்ு விமானப்பமடப் பயிற்சியில் பங்பகற்க உள்ளது. 

o இந்திய விமானப்பமடயின் ஒரு இலகுரகப் பபார ் விமானமான பதொஸ் இந்தப் 

பயிற்சியில் பங்பகற்க உள்ளது.  

 ரஷ்ய அதிபர ் விைாடிமிர ் புதின் கிைக்கு உக்மரனிலுள்ள சிை பிரிவிமனவாதப் 

பகுதிகளின் விடுதமலயிமன அங்கீகரித்துள்ளார.் 

o இது படாஜனடஸ்்க் மற்றும் லுஹான்ஸ்க் ஆகிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 

 விசாகப்பட்டினத்திலுை்ை DCI வளாகத்தில் அமமக்கப்படட்ுள்ள நிகாரச்ன் சதன் எனப் 

படும் தூர ் வாரும் கப்பல் அருங்காட்சியகத்திமனச ் சரப்ானந்த பசாபனாவாை் திறந்து 

மவத்துள்ளார.் 

o இந்த அருங்காட்சியகமானது, சவவ்கவறு தூர ் வாருை் கப்பை்கைின் ைாதிரிகை், 

கிழக்குத் துலறமுக நகரைான விசாகப்பட்டினத்தின் பழலை வாய்ந்த புலகப் 

படங்கை் ைற்றுை் வரைாற்றுச ்சிறப்புகலையுை் காட்சிப் படுத்துகிறது. 

 கைாசச்ாரை் ைற்றுை் சவைியுறவுத்துலற அலைசச்கத்தின் இலை அலைசச்ர ் மீனாக்சி 

“வந்பத பாரதம்” பாடலுக்காக கவை்டி ஒரு புதிய தனித்துவம் மிக்க ஜமட்டிமன 

ஜவளியிடட்ுள்ளார.் 

o இந்த ஜமட்டானது கிராமி விருது ஜபற்ற ரிகி பகெ் மற்றும் ஆஸ்காருக்குப் 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட பிக்ராம் பகாஷ் ஆகிபயாரால் இமசயமமக்கப்பட்டது. 

 உக்மரனிலிருந்து இந்தியரக்மளப் பாதுகாப்பாக ஜவளிபயற்றுவதற்காக கவை்டி 

ஹங்பகரி, பபாலந்து, ஸ்பலாவாக் குடியரசு மற்றும் பராமானியா முதலிய நான்கு 

நாடுகமள இந்திய ஜவளியுறவுத் துலற  அமமசச்கம் பதரவ்ு ஜசய்துள்ளது. 

 2019 ஆை் ஆை்டு அக்படாபர ் ைாதத்திை், ஒன்றிய சடட்த் துலறச ் ஜசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்ட முதல் நீதிபதியாக அனூப் குைார ்சைந்திரட்டா உருசவடுதத்ார.் 

o இவர ்2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 25 ஆை் கததி அன்று, உயரநீ்திமன்றத்தின் நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்ட முதல் ஒன்றிய சட்டத் துலறச ்ஜசயலாளர ்என்ற ஒரு சபருலைலயப் 

சபற்றார.் 

 இந்தியாவின் முதல் மின்னணுக் கழிவுச ் சுற்றுசச்ூைல் பூங்கா சடை்லியிை் நிறுவப்பட 

உை்ைது. 
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o இது அதிகரித்து வரும் மின்னணுக் கழிவுகமளக் லகயாை்வதற்கான ஒரு முயற்சி 

ஆகுை். 

 எம்னாதி என்ற புயல் மடகாஸ்கர ்நாட்டிை் பபரழிமவ ஏற்படுத்தியது. 

o இது அந்நாட்டின் ஜதன்கிைக்கு மாவட்டமான மனகராவிற்கு வடக்பக கலரலயக் 

கடந்தது. 

 உயிரி ைருத்துவப் புதத்ாக்க மற்றும் ஜதாழில்முமனவுக்கான பதசியக் ஜகாள்மக 

வழிகாடட்ுதல்கமள சமீபத்திை் மத்திய சுகாதாரத் துலற அமமசச்ர ் டாக்டர ் மன்சுக் 

மாண்டவியா புது தில்லியில் சவைியிட்டார.் 

o இந்தக் ஜகாள்மகயின் முக்கிய பநாக்கம், மனித சுகாதாரை் மற்றும் நல்வாை்மவ 

பமம்படுத்தும் இறுதிக் குறிக்பகாளுடன் புத்தாக்கங்கை் நிலறந்த ஒரு ஜதாழில் 

முமனபவார ்சூைமல இந்தியாவில் உருவாக்குவகதயாகுை். 

 சரவ்பதச துருவ கரடி தினமானது பிப்ரவரி 27 அன்று உலகம் முழுவதும் ஜகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

o துருவ கரடிகமளப் பாதுகாப்பது குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்வ ஏற்படுதத்ிட இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஏழு இடங்களில் அகழாய்வு – தமிழ்நாடு  

 

 தமிழகை் முழுவதுை் உை்ை சதாை்சபாருை் தைங்கைிை் ைாநிை அரசு 

அகழ்வாராய்சச்ிகலை கைற்சகாை்ளுை் என தமிழக முதை்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ை் 

அறிவித்துை்ைார.் 

 இந்த ஆை்டு ஏழு இடங்கைிை் அகழாய்வு நலடசபற உை்ைது. 

 அலவயாவன : சிவகங்மக மாவட்டத்திலுள்ள கீைடி மற்றும் அமதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகள் 

(ஜகாந்தமக, அகரம், ைைலூர)் (கட்டை் – VIII), தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள சிவகலை 
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(கட்டை் – III), அரியலூர ் மாவட்டத்திலுள் கங்மக ஜகாண்ட பசாைபுரம் (கட்டம் – III), 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள மயிலாடும்பாமற (கட்டை் – II), விருதுநகர ்

மாவட்டத்திலுள்ள பவம்பக்பகாடம்ட, திருஜநல்பவலி மாவட்டத்திலுள்ள துலுக்கார ் பட்டி 

மற்றும் தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ள ஜபரும்பாமல (கட்டம் – I) ஆகியன. 

 பமலும் ஜதால்லியல் துமறயானது, இந்தியக் கடல்சார ்பல்கமலக்கைகம் மற்றும் பதசியக் 

கடல் ஜதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இமணந்து தூத்துக்குடி 

மாவட்டத்திலுள்ள ஜகாற்மகக் கடற்கமரயில் ஒரு முன்னீட்டாய்விமன பமற்ஜகாள்ளத ்

திட்டமிடட்ுள்ளதாகவும் முதலமமசச்ர ்ஜதரிவித்தார.் 

 இந்த ஆய்வானது, தாமிரபரணி ஆறு கடலில் கலக்கும் கழிமுகத்தின் அருபக பமற் 

ஜகாள்ளப்படும்.  

 

மூத்த குடிமக்களுக்கான வரைவுக் சகாள்ரக 

 மூத்த குடிமக்களுக்கான வமரவுக் ஜகாள்மகமய தமிைக அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்தக் ஜகாள்மகயின் கீை், கல்வி நிறுவனங்கள், துமற வல்லுநரக்ள் மற்றும் குடிலைச ்

சமூக அமமப்புகளுடன் இமணந்து பணியாற்ற அரசாங்கம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 அரசியலமமப்பின் 41வது விதியின் அடிப்பமடயின் கீழ் இந்தக் ஜகாள்மகயானது 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 இந்தக் ஜகாள்மகயானது சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச ்

சத்து, வருமானப் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, வாை்வாதாரம், பாதுகாப்பான வீடட்ு வசதிகை் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூைல், கல்வி, பபரிடர ் பமலாண்மம மற்றும் ஆராய்சச்ி மற்றும் 

ஆவணப்படுத்துதை் ஆகியவற்றில் கவனம் ஜசலுதத்ும். 

 இது மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்கான ஒரு இயக்குனரகத்மத உருவாக்குவமதயுை் 

பநாக்கமாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 குறிை்பு 

 புள்ளியியல் மற்றும் திடட் அமலாக்கத் துலற அமமசச்கம் ஜவளியிடட்ுள்ள, “இந்தியாவில் 

முதிபயார,் 2021” என்ற ஒரு அறிக்லகயின்படி, தமிை்நாட்டின் மக்கள் ஜதாமகயில் 13.6% 

மூத்த குடிமக்கள் ஆவர.் 

 இந்தியாவின் முதிபயார ் எண்ணிக்மகயில் பகரளாவுக்கு அடுத்தபடியாக தமிைகம் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

 பமலும், 2031ஆம் ஆண்டுக்குள் மூத்த குடிமக்களின் எண்ணிக்மகயானது 18.2% ஆக 

உயரும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

தீண்டாரமக்கு எதிைாக உறுதிசமாழி 

 முதல்வர ்மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ை், ெனவரி 30 ஆை்  பததியன்று சசன்லன ஜசயின்ட் ொரெ்் 

பகாடம்டயில் அலைந்துை்ை தமலமமச ் ஜசயலகத்தில், அமமசச்ரக்ள், மூத்த 

அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியரக்ளுக்கு முன்னால் தீண்டாமமக்கு எதிரான ஒரு உறுதி 

ஜமாழிமய வழங்கினார.் 

 இது மகாத்மா காந்தியின் நிமனவு நாமளக் குறிக்கும் விதைாக கைற்சகாை்ைப்பட்டது. 
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சவள்ளலூை் ஏைி 

 சவை்ைலூர ் ஏரிலயச ் சுற்றியலைந்த உை்ளூர ் வலக ைரங்கை் ைற்றுை் பூக்கலைக் 

சகாை்ட ஒரு பசுலை ைை்டைைானது அந்த ஏரிலய ஒரு வை்ைதத்ுப் பூசச்ிகைின் 

உலறவிடைாக ைாற்றியுை்ைது.  

 இந்த ஏரி ககாயை்பத்தூரிை் அலைந்துை்ைது.  

 ‘நீை அழகி’ (Blue Mormons) என்றலழக்கப்படுை் வை்ைத்துப் பூசச்ிககை இங்கு அதிக 

அைவிை் காைப்படுகின்றன.     

 இது இந்தியாவின் 4வது மிகப்சபரிய வை்ைத்துப் பூசச்ியாக உை்ைகதாடு இது 

ைகாராஷ்டிராவின் ைாநிை வை்ைத்துப்பூசச்ியாகுை்.  

 

 

DESH – Stack இரணய தளம்  

 2022 ஆை் ஆை்டு நிதிநிலை அறிக்லகலயத் தாக்கை் சசய்லகயிை் DESH – Stack என்ற 

இமணய தளமானது உருவாக்கப் படும் என நிதி அமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் 

அறிவித்தார.் 

 DESH என்பதன் விரிவாக்கம் ‘திறன் பமம்பாடு மற்றும் வாை்வாதாரத்திற்கான டிஜிட்டல் 

சூைல்’ (Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood) என்பதாகும். 

 இமணயவழிப் பயிற்சியின் மூலம் குடிமக்கள் தங்களது திறன்கமள வளரத்த்ுக் ஜகாள்ள 

சசய்வதற்குை், பமம்படுதத்ுவதற்கும் அல்லது மறு உருவாக்கம் ஜசய்வதற்கும் வழி வமக 

ஜசய்வதற்காக இந்தத் தளமானது ஜதாடங்கப்படும். 
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நீட் ததைவ்ிற்கு எதிைான மதொதா - தமிழக ெட்டெரை மீண்டும் நிரறதவற்றம்  

 தமிைக சட்டசலபயானது, பிப்ரவரி 8 ஆை் கததியன்று, ஆளுநர ்R.N.ரவி அவரக்ைாை் திருப்பி 

அனுப்பப் படட்  நீட ் (பதசிய தகுதி மற்றும் நுமைவுத் பதரவ்ு) கதரவ்ிற்கு எதிரான 

மபசாதாமவ ஒரு மனதாக மீண்டும் நிமறபவற்றி வரலாறு பமடத்தது. 

 ஆளுநர ் R.N.ரவி அவரக்ை் சமீபத்திை், “தமிழ்நாடு இளங்கமல மருத்துவப் பட்டப் 

படிப்புகளுக்கான பசரக்்மக மபசாதாமவ” சட்டசமபக்குத் திருப்பி அனுப்பியிருந்தார.் 

 இது பமாசமான (ஏழ்லையான) ஜபாருளாதாரப் பின்னணியில் உள்ள மாணவரக்ளின் 

நலன்களுக்கு எதிரானது என்று அவர ்கூறினார.் 

 தமிழக சட்டசலபயானது, தனது 70 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதன்முமறயாக,  திருப்பி 

அனுப்பப்பட்ட ஒரு ைகசாதாவின் அபத வமரவு மபசாதாமவ திருத்தங்கை் இை்ைாைை் 

ஒருைனதாக மீண்டும் நிமறபவற்றியுள்ளது. 

 தற்பபாது மீண்டும் அபத மபசாதாவிலன தமிைக சட்டசமப நிமறபவற்றியுள்ளதால், 

தமிைக ஆளுநர ்இரண்டாவது முமறயாக இந்த ைகசாதாவிலன நிராகரிக்க முடியாது. 

 ஆளுநர ் இந்த ைகசாதாவிற்கு ஒப்புதல் அளித்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக 

அனுப்பியாக பவண்டும். 

 இந்த மபசாதா சட்டமாக மாறுவதற்கு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் அவசியைாகுை். 

 

தமிழ்நாடு - வறுரமக் குரறை்பு 

 சமூகநைத் திட்டங்கமளச ் ஜசயல்படுதத்ுவதில் சிறந்த நிரவ்ாகத ் திறன் ஜகாண்ட ஒரு 

மாநிலமாக தமிை்நாடு கருதப்படுகிறது. 

 நிதி ஆபயாக்கின் மூன்று பதிப்புகளிலும், வறுமம ஒழிப்பு என்ற முதலாவது இலக்கிமனப் 

ஜபாறுத்த வமரயில் தமிை்நாடு முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நியூட்ைிதனா ஆய்வகம் 

 

 வனவிைங்குகை் ைற்றுை் பை்லுயிரப்் சபருக்கத்லதப் பையைாக லவத்து, கைற்குத் 

சதாடரச்ச்ி ைலையின் பாதிப்புக்குை்ைாகுை் ஒரு சூழை் ைை்டைத்திை் உை்ளூர ் ைக்கை் 

ைற்றுை் சபாது ைக்கை் எதிரப்்பு சதரிவித்து வருை் நிலையிை் இந்திய நியூட்ரிகனா 

ஆய்வகத்லதக் கடட்ுவலத தமிழ்நாடு விருை்பவிை்லை என தமிழக ைாநிைைானது உசச் 

நீதிைன்றத்திை் சதரிவித்துை்ைது. 
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 இந்த ஆய்வகத்திலன அலைப்பதற்கான ஒரு முன்சைாழிவானது கைற்குத் சதாடரச்ச்ி 

ைலைக்கு ஒரு நிரந்தர கசதத்லத ஏற்படுத்துை் என தமிழக அரசு சதரிவித்துை்ைது. 

 இந்த வழித்தடைானது ககரைா-தமிழ்நாடு எை்லையிை் உை்ை சபரியார ் புலிகை் 

காப்பகத்லதயுை் ைதிசகட்டான் கசாலை கதசியப் பூங்காலவயுை் இலைக்கிறது என 

தமிழக அரசு கூறுகிறது. 

 கைலுை் இந்த திட்டை் அலைக்கப்பட உை்ை பகுதியானது கிழக்கத்திய வாழ்விடங்கைிை் 

அலைந்துை்ை ஸ்ரீவிை்லிபுத்தூர ் கைகைலை புலிகை் காப்பகத்துடன் சுற்றுசச்ூழை் சாரந்்த 

சதாடரப்ுகலைக் சகாை்டுை்ைது. 

 

கடல்ொை் உயை்நிரலை் ைரட – தமிழ்நாடு  

 

 தமிழகத்திை் கடை்சார ் உயரந்ிலைப் பலடயின் இரை்டுப் பிரிவுகைானது நிறுவப்பட 

உை்ைது.  

 இது குறிப்பாக ைன்னார ் வலைகுடா உயிரக்்ககாைக் காப்பகை் ைற்றுை் பாக் நீரச்ந்தி 

பகுதிகைிை் வாழுை் கடை் உயிரினங்கை் கடத்தப்படுதை் ைற்றுை் அலவ கவடல்டயாடப் 

படுவலதத் தடுத்தை் உை்ைிட்ட கடை்சார ் உயிரினங்களுக்கு எதிரான குற்றங்கலை 

எதிரப்்பதற்காக நிறுவப்பட உை்ைது.  

 கடை் பகுதிகைின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் நிலையான கைைாை்லை ஆகியவற்லற வலுப் 

படுத்துவதுை் கடை் ைற்றுை் கடகைாரப் பகுதியிை் வாழுை் உயிரினங்கலைப் பாதிக்குை் 

கபரழிவுகலைக் கை்காைிப்பதுகை இதன் முதன்லை கநாக்கைாகுை்.  

 

ைண்ரூட்டி  முந்திைி – புவிொை் குறியீடு 

 தமிழ்நாடு முந்திரி பதப்படுத்துதை் ைற்றுை் ஏற்றுைதியாைரக்ை் சங்கைானது பை்ரூட்டி 

முந்திரிக்குப் புவிசார ்குறியீடு கவை்டி விை்ைப்பித்துை்ைது. 

 பண்ரூட்டி முந்திரியானது கைட்டலரட ் ஜசம்மண் மற்றும் கடற்கமர மை் பரவி உை்ை  

பகுதிகளில் ஜபரும்பான்மமயாக விமளவிக்கப்படுகிறது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

ஐஎன்எஸ் குக்ைி 

 

 ஐஎன்எஸ் குக்ரி (P49) என்ற பராந்துக் கப்பலானது ெனவரி 26 அன்று டாமன் & மடயூ 

நிரவ்ாகத்திடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. 

 இது உள்நாட்டிபலபய கட்டமமக்கப்பட்ட, இந்தியக் கடற்பமடயின் முதல் ஏவுகமண 

தாங்கிய ஒரு பராந்துக் கப்பலாகும். 

 கடற் பமடயிலிருந்து விலக்கப்பட்ட இந்த குக்ரி கப்பலிமனப் ஜபாது மக்கள் 

பாரம்வக்காக அருங்காட்சியமாக மாற்றுவதற்கு மடயூ நிரவ்ாகம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 ஐஎன்எஸ் குக்ரி கப்பலானது, ஐஎன்எஸ் குக்ரியின் நிமனவகமும் ஒரு பசர அமமந்த 

இந்தியாவின் முதலாவது முழுமமயான பபாரக்் கப்பல் அருங்காட்சியகமாகும். 

 

MK-III விமானம் 

 

 உை்நாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ட கைை்பட்ட இைகுரக சஹலிகாப்டரான  MK – III என்ற 

விமானமானது அந்தைானின் பிபளயர ் துமறமுகத்தில் ஐஎன்எஸ் உடக்்பராஷ் கப்பலில் 

அதிகாரப் பூரவ்மாக பமடயில் இமணக்கப்பட்டது. 

 இது இந்துஸ்தான் ஏபரானாட்டிக்ஸ் லிமிஜடட ் நிறுவனத்தினால் இந்தியாவிபலபய 

தயாரிக்கப் பட்டதாகும்.  

 இந்த ஜஹலிகாப்டரானது, பாதுகாப்புச ் பசமவகள், குறிப்பாக உயரமான இடங்களில் 

நமடஜபறும் நடவடிக்மககளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதற்குப் ஜபாருத்தமானதாகும்.  
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தகாரடக்கால பிைெெ்ாைத்திற்கான ததசிய தவளாண் மாநாடு 

 ைத்திய கவைாை் அலைசச்ர ்சமீபத்திை், ககாலடக்காைப் பிரசச்ாரத்திற்கான 4வது கதசிய 

கவைாை் ைாநாட்டிை் தலைலைகயற்று உலரயாற்றினார.் 

 இந்த ைாநாடு லசயத் ைாநாடு எனவுை் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ைாநாடானது ககாலடக்காைப் பயிரக்ை் குறித்த ஈடுபாட்டிலனச ்சசலுத்துகிறது. 

 இந்த ைாநாட்டிை் பருப்பு வலககை் ைற்றுை் எை்சைய் வித்துகைின் உற்பத்திலய 

அதிகரிப்பது குறித்து முக்கிய கவனை் சசலுத்தப்பட்டது.  

 

மின்னணுை் சைாருட்கள் ஏற்றுமதி – இந்தியா  

 2021 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் ைாதத்திை் இந்தியாவின் மின்னணுப் சபாருடக்ை் 

ஏற்றுைதியானது 1.67 பிை்லியன் டாைரக்லை எட்டியது. 

 2020 ஆை் ஆை்டிை் 1.25 பிை்லியன் டாைராக இருந்த ஏற்றுைதி ைதிப்புடன் ஒப்பிடுலகயிை் 

இது 33.99% வைரச்ச்ிலயக் கை்டுை்ைது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரை் முதை் டிசை்பர ் வலரயிைான காைகட்டத்திை் மின்னணுத ்

துலறயிை் ஏற்றுைதியின் வைரச்ச்ி 49% ஆக பதிவாகியது. 

 2020 ஆை் ஆை்டிை் 7.4 பிை்லியன் டாைராக இருந்த ஏற்றுைதி ைதிப்லப விட 11.0 பிை்லியன் 

டாைலர எடட்ுவதற்கு இது வழி வகுத்தது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரை் முதை் நவை்பர ்வலரயிைான காைகட்டத்திை் அதிக ஏற்றுைதிகை் 

கைற்சகாை்ைப்பட்ட நாடுகை்: 

o அஜமரிக்கா (18%) 

o ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (16.6%) 

o சீனா (7.6%) 

 இந்தியாவின் மின்னணுப் ஜபாருள்கை் ஏற்றுமதியில் மகபபசிகபள ஒரு முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் பமற்ஜகாள்ளப்பட்ட ஒடட்ு ஜமாத்த மின்னணுப் ஜபாருடக்ள் 

ஏற்றுமதியின் மதிப்பு 11.11 பில்லியன் டாலராகும்.  

 

ைண்டிட் ஜஸ்ைாஜ் கலாெெ்ாை அறக்கட்டரள 
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 ைலறந்த இந்திய சசவ்வியை் பாடகர ்பை்டிட் ேஸ்ராே் அவரக்ைின் 92வது பிறந்த நாலைக் 

குறிக்குை் விதைாக பை்டிட் ேஸ்ராே் கைாசச்ார அறக்கட்டலையானது சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்த அறக்கட்டலையிலன பை்டிட் ேஸ்ராே் அவரக்ைின் ைகன் சாராங் கதவ் பை்டிட ்

ைற்றுை் அவரது ைகை் துரக்ா ேஸ்ராே் ஆகிகயாராை் நிறுவப்படட்ுை்ைது.  

 இந்தியாவின் கதசியப் பாரை்பரியை், கலை ைற்றுை் கைாசச்ாரத்லதப் பாதுகாத்தை், 

பத்திரப்படுத்துதை், கைை்படுத்துதை் ைற்றுை் வைப்படுத்துதை் என்ற கநாக்கத்துடன் இந்த 

அறக்கட்டலையானது சதாடங்கப்பட்டது.  

 

இந்தியாவில் மைண தண்டரன ைற்றிய அறிக்ரக 

 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மரண தண்டமன விதிக்கப்பட்ட மகதிகளின் 

எண்ணிக்மக 488 என இந்த அறிக்லகயிை் கூறப்படட்ுை்ைது. 

 இந்த எண்ணிக்மகயானது 17 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. 

 2016 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, 2021 ஆம் ஆண்டிை் தான் அதிக எண்ணிக்மகயிலான 

லகதிகளுக்கு மரண தண்டமன விதிக்கப்பட்டது. 

 இந்த எை்ைிக்லகயானது 2020 ஆை் ஆை்டிை் இருந்து சுமார ்21% அதிகரித்துள்ளது. 

 2004 ஆம் ஆண்டிை் 563 ஆக இருந்த இதன் எை்ைிக்லகயானது தற்கபாது அதிக 

அைவிைான மரண தண்டமன எண்ணிக்மகயாக உை்ைது. 

 

 

FICCI உடன் சமட்டா இரணவு 

 சமூக ஊடகப் சபரு நிறுவனமான ஜமட்டா, இந்திய வரத்்தகை் மற்றும் ஜதாழில்துமறக் 

கூட்டமமப்பு என்ற ஜதாழில் அமமப்பபாடுக் கூடட்ு பசரந்்துள்ளது. 

 இது இந்தியா முழுவதிலும் சபை்கை் தலைலையிைான ஐந்து லடச்ம் சிறுகுறு 

வணிகங்கமள ஆதரிப்பதற்கானதாகுை். 

 சைட்டா நிறுவனைானது, இந்த முயற்சிமய FICCI அமமப்பின் 'Empowering the Greater 50%'  

என்ற ஒரு முன்ஜனடுப்புடன் கூடட்ு பசரந்்து, அதன் #SheMeansBusiness திட்டத்தின் கீை் 

பமற்ஜகாள்ளும். 

 இம்முயற்சி ஜபண்களுக்கு ஆதரவான ஒரு சூழை் அமமப்மப உருவாக்கி, நாட்டின் ஒடட்ு 

ஜமாத்த வளரச்ச்ிக்கு பங்களிப்பவரக்ளாக மாறுவதற்காக கவை்டி அவரக்ளுக்கு 

ஊக்கைைிக்குை். 
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NIPER ஆைாய்ெச்ித் தளம் 

 NIPER என்பதன் விரிவாக்கை் பதசிய மருந்துக் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (NIPER) 

என்பதாகுை். 

 மருந்துத் துமறயில் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஆராய்சச்ிமய கைை்படுதத்ுவதற்காக ரசாயன 

அமமசச்கம் சமீபத்தில் NIPER தைத்திலனத் ஜதாடங்கியுள்ளது. 

 ஆராய்சச்ியாைரக்ை் தங்களுக்கு ஏற்றப் ஜபாருத்தமான நிறுவனங்கமளத் ஜதாடரப்ு 

ஜகாள்வதில் இந்தத் தைைானது அவரக்ளுக்கு உதவும். 

 இது ஜதாழில் ைற்றுை் கல்வித்துமற ஆகியவற்றிற்கு இலடயிைான ஒத்துமைப்புக்கு 

உதவும். 

 பமலும், இந்தத ் தைைானது குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர சதாழிை் நிறுவனங்களுக்குப் 

ஜபரிதும் பயனளிக்கும். 

 

 

ஸ்வெெ்தா புத்தாக்க நிறுவன ெவால் 

 கழிவு பமலாண்மமயில் புதுமமகமள உருவாக்கிட ஸ்வசச்தா புத்தாக்க நிறுவன சவால் 

என்பது ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 இது ஏஜென்ஸ் ஃபிரான்மசஸ் டி ஜடவலப்ஜமன்ட் (AFD - Agence Francaise de Developpment) 

மற்றும் ஜதாழில் மற்றும் உள்நாடட்ு வரத்்தக பமம்பாடட்ுத் துமற ஆகியவற்றால் 

ஜதாடங்கப் பட்டது. 
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 AFD ஒரு பிஜரஞ்சு நாடல்டச ்கசரந்்த ஒரு அரசு நிதி நிறுவனம் ஆகுை். 

 வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துலற அமமசச்கத்தின் பமற்பாரம்வயின் 

கீை் இந்த சவால் கைற்சகாை்ைப்பட உள்ளது. 

 

 

ததசிய மகளிை ்ஆரணயத்தின் 30வது நிறுவன தினம் 

 

 2022 ஆை் ஆை்டு ெனவரி 31 ஆை் கததியன்று பதசிய மகளிர ் ஆமணயத்தின் 30வது 

நிறுவன தின நிகை்சச்ியில் பிரதமர ்திரு. நபரந்திர பமாடி அவரக்ை் உமரயாற்றினார.் 

 பல்பவறு துமறகளில் ஜபண்களின் சாதமனகமளக் ஜகாண்டாடும் வமகயில் இந்த 

நிகை்சச்ி நடத்தப்பட்டது. 

 இந்த நிகை்சச்ியின் கருத்துரு ‘She The Change Maker’ என்பதாகுை். 

 பதசிய மகளிர ்ஆமணயம் என்பது இந்திய அரசின் சட்டப்பூரவ்மான அமமப்பாகும். 

 1990 ஆை் ஆை்டு பதசிய மகளிர ்ஆமணயச ்சட்டத்தின் கீை், 1992 ஆை் ஆை்டு ெனவரி 31 

அன்று இந்த ஆலையைானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் முதல் புவியியல் பூங்கா 

 இந்தியாவின் முதல் புவியியல் பூங்காவானது, மத்திய பிரபதசத்தின் ெபல்பூரில் உள்ள 

லாம்ஜஹட்டா எனுமிடத்திை் நிறுவப்பட உை்ைது. 

 இந்தப் பூங்காவிற்கு சுரங்க அமமசச்கத்தின் கீை் சசயை்படுை் இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு 

மமயம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
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 புவியியை் பூங்கா என்பது, புவியியை் பாரை்பரியத்தின் பாதுகாப்லபயுை் 

பயன்பாடல்டயுை் நிலையான முலறயிை் கைை்படுத்தச ் சசய்யுை் ஒரு ஒருங்கிமணந்த 

பகுதியாகுை். 

 கைலுை், இது அங்கு வாழும் மக்களின் ஜபாருளாதார நல்வாை்மவயும் பமம்படுத்தச ்

சசய்கிறது. 

 

 

மத்திய நிதிநிரல அறிக்ரக 2022-2023 - சிறை்ைம்ெங்கள் 

 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 01 அன்று, மத்திய நிதியமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ை் 

2022-23 ஆை் நிதி ஆை்டிற்கான மத்திய நிதிநிலை அறிக்லகலயத் தாக்கல் ஜசய்தார.் 

 இது இந்தியாவின் இரை்டாவது காகிதைற்ற நிதிநிலை அறிக்லகயாகுை். 

சிறை்ைம்ெங்கள் 

 பிளாக்ஜசயின் ஜதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்தி எை்ைிை (டிஜிடட்ை்) நாையை் 

ஜவளியிடப்பட உள்ளது. 

 இ-பாஸ்பபாரட்் (இலைய வழியிைான கடவுச ்சீடட்ு) வைங்குதல். 

 பதசிய சதாலைத்சதாடரப்ு ைனநைத் திட்டம் ஜதாடங்கப்பட உள்ளது. 

 சுழிய அைவிைான புமதபடிவ எரிஜபாருள் ஜகாள்மக அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 சிறப்புப் ஜபாருளாதார மண்டலங்கள் சட்டத்திற்குப் பதிலாக புதிய சடட்ம் ஜகாண்டு 

வரப்படும். 

 அரசின் ஆதரவு சபற்ற பசுமமப் பத்திரங்கள் ஜவளியிடப்பட உள்ளன. 

 இந்தியாவின் வளரச்ச்ி: 9.2% என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 உை்நாடட்ு எை்சைய் உற்பத்திலய அதிகரிப்பதற்காகவுை், சவைிநாட்டிலிருந்து 

இறக்குைதிலயக் குலறப்பதற்காகவுை் கவை்டி எண்ஜணய் வித்துக்களுக்கான திட்டம் 

ஜதாடங்கப் படும். 
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 பிரதான் ைந்திரி கதி சக்தி முதன்லைத் திடட்ம் 25,000 கி.மீ. வலர விரிவுபடுத்தப்பட 

உள்ளது. 

 400 புதிய வந்பத பாரத ்ரயில்கள் ஜதாடங்கப்பட உள்ளன 

 மத்திய, மாநில அரசு ஊழியரக்ளின் வரி விலக்கு வரம்பு 10 சதவீதத்தில் இருந்து 14 

சதவீதமாக உயரத்்தப்பட உள்ளது. 

 

 

இந்தியாவில் புதிய சதாழுதநாய்ை் ைாதிை்புகள் 2020-2021 

 2005 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா "ஜதாழுபநாய் இல்லாதது" என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும், 

உலகின் புதிய ஜதாழுபநாய்ப் பாதிப்பிை் 60 சதவிகிதப் பங்கிலன இந்தியா சகாை்டு 

உை்ைது. 

 பதசிய ஜதாழுபநாய் ஒழிப்புத் திட்டத்தின் தரவுகளின்படி, பீகார,் உத்தரப் பிரபதசம், 

மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர,் ஒடிசா, பமற்கு வங்காளம், மத்தியப் பிரபதசம் மற்றும் 

ொரக்்கண்ட் ஆகியமவ புதிய ஜதாழுபநாய்ப் பாதிப்பில் 76 சதவீதப் பங்களிப்மபக் 

சகாை்டுள்ளன. 

 ஜதன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளில் 80 சதவீதப் பாதிப்புகை் இந்தியாவில் பதிவாகி 

இருப்பதாக உலக சுகாதார அமமப்பின் தரவுகள் ஜதரிவிக்கின்றன. 

 

SeHAT திட்டத்தின் கீழ் மருந்துகரள வீட்டிற்தக சென்று விநிதயாகம் செய்தல் 

 பாதுகாப்புத் துலற அமமசச்கமானது, 2021 ஆை் ஆை்டு பம மாதத்திை், அமனத்து ஆயுதப் 

பமட வீரரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது குடும்பங்களுக்கு இலைய வழியிைான சுகாதார 

உதவிகை் ைற்றுை் சதாலைத் சதாடரப்ு கைந்தாய்வு கசலவகலை வழங்குதை் (SeHAT - Social 

Endeavor for Health and Telemedicine) என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 
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 இந்த முயற்சியிை் கைலுை் கூடுதைாக, SeHAT திட்டத்தின் கீழ் ஆபலாசமன ஜபற விரும்பும் 

பநாயாளிகளுக்கு ைருந்துகலை வீட்டிற்கக சசன்று விநிகயாகை் சசய்தை் அல்லது 

மருந்துகமள சுயமாக எடுத்துச ்ஜசல்லுதை் கபான்ற வசதிகை் 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 

01  முதல் ஜதாடங்கப்படட்ு உை்ைன. 

 

 

வனை்ைைவல் அதிகைிை்புை் ைகுதி - இந்தியா 

 காடுகளின் பரப்பிலன அதிகரித்த வலகயிை் இந்தியா உலக அளவில் மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ளது. 

 2010 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இமடயில் இந்தியாவிை் ஒவ்பவார ்ஆண்டிற்குை்  

2,66,000 ஜஹக்படர ்அைவிைான காடுகை் உருவாகியுை்ைன. 

 ஜபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயினாை் அண்மமயில் ஜவளியிடப்பட்ட ஜபாருளாதார 

ஆய்வறிக்மகயில் இந்த தகவைானது ஜதரிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் ஜமாத்தப் புவியியல் பகுதியில் 24% காடுகளால் சூைப்படட்ுள்ளது. 

 உலகில் உள்ள காடுகளில் இந்தியாவின் காடுகள் 2% ஆகும். 

 இந்தக் கணக்ஜகடுப்பின் படி, பிபரசில், காங்பகா, ஜபரு மற்றும் ரஷ்யா ஆகியமவ அதிக 

படச் காடுகமளக் ஜகாண்ட நாடுகள் ஆகுை். 

 இந்தியாவிபலபய மத்தியப் பிரபதசம் தான் அதிக காடுகமளக் ஜகாண்டுை்ைது. 

 அமதத ்ஜதாடரந்்து அருணாசச்லப் பிரபதசம் ைாநிைை் உை்ைது. 

 காடுகளின் அதிகபடச் விகிதம், அதாவது ஒரு மாநிலத்தின் புவியியல் பகுதியுடன் 

ஒப்பிடும் பபாது அதிக வனப்பரவலைக் சகாை்ட பகுதிகை் பின்வருமாறு 

o மிபசாரம்: 85% 

o அருணாசச்லப் பிரபதசம்: 79% 

o பமகாலயா: 76% 

 

ஃைாை்தமாொ ைத்திை சவளியீடு - ைாைத் ஸ்தடட் வங்கி 

 பாரத ஸ்படட் வங்கி (SBI) 300 மில்லியன் டாைர ்ைதிப்பிைான ஃபாரப்மாசா பத்திரங்கமள 

ஜவளியிட்டகதாடு இந்தியா INX GIFT IFSC என்ற நிறுவனத்தின் மூைை் இலத 

சவைியிடுவதாகவுை் பட்டியலிடட்ுள்ளது. 
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 மதவானில் வைங்கப்படட் ஃபாரப்மாசா பத்திரை் மூலம் பணம் திரடட்ும் முதல் இந்திய  

கடன் வைங்குை் நிறுவனை் இதுவாகுை். 

 இரண்டு பங்குச ் சந்மதகளும் ஜசய்து ஜகாண்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 2021 

ஆை் ஆை்டு நவம்பர ் ைாதத்திை் லக்சம்பரக்் பங்குச ் சந்மதயில் பசுலைப் பத்திரங்கள் 

இருமுமற பட்டியலிடப்பட்ட முதல் கடன் வைங்குநர ்நிறுவனை் பாரத் ஸ்கடட ்வங்கி ஆகுை். 

 

 

இந்தியாவின் எஃகு உற்ைத்தி  

 

 2021 ஆை் ஆை்டிை் இந்தியாவின் கசச்ா எஃகு உற்பத்தி 118 மிை்லியன் டன்கைாக 

உயரந்்தது.  

 எஃகு உற்பத்தியிை் 2வது சபரிய நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.  

 1032.8 மிை்லியன் டன்கை் உற்பத்தி சகாை்ட சீனாவிற்கு அடுத்த நிலையிை் இந்தியா 

உை்ைது.  
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ஒருங்கிரணந்தை் ைணவழங்கீட்டு இரடமுகை் ைாதுகாை்பு மற்றும் விழிை்புணைவ்ு 

முன்சனடுை்பு 

 இந்தியத் கதசியப் பைவழங்கீடட்ுக் கழகை் ைற்றுை் ஒருங்கிலைந்த பைவழங்கிடட்ு 

இலடமுகச ் சூழைலைவு (முன்னைி வங்கிகை் ைற்றுை் நிதித் சதாழிை் நுட்பங்கலை 

உை்ைடக்கியது) ஆகியலவ இந்த முன்சனடுப்பிலன அறிவித்துை்ைன.  

 நுகரக்வாரக்ைிலடகய விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த முன்சனடுப்பானது 

சதாடங்கப் படுகிறது.   

 இந்த முன்சனடுப்பின் கீழ் NPCI மற்றும் UPI சூைலமமவு ஆகியமவ பிப்ரவரி 01 முதல் 07 

வமரயிலான நாடக்மள ஒருங்கிமணந்தப் பணவழங்கீடட்ு இமடமுகப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ு வாரமாக அனுசரிக்க உள்ளன.  

 பமலும், பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் UPI பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணரவ்ு மாதமாக 

அனுசரிக்கப் பட உள்ளது.  

 

 

புதிய ைணத்தாள் அெச்ு எந்திைங்கள்  

 

 இந்தியப் பத்திர அசச்டிப்பு ைற்றுை் நாைய அசச்டிப்புக் கழகைானது, நாசிக்கிை் உை்ை 

பணத்தாள் மற்றும் பதவாஸ் என்னுமிடத்தில் உள்ள வங்கி பணத்தாள் அசச்கங்களில் 

புதிய அசச்ு எந்திரங்கமள நிறுவியுள்ளது.  

 இந்தியாவில் வங்கிப் பணத்தாள்கமள அசச்டித்து ஜவளியிடுவதற்காக 4 அசச்கங்கள் 

உள்ளன.  
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 அமவயாவன  

o பதவாஸ் – மத்தியப் பிரபதசம்  

o நாசிக் – மகாராஷ்டிரா (SPMCIL நிறுவனத்திற்குச ்ஜசாந்தமானது)  

o லைசூர ்– கரந்ாடகா ைற்றுை்  

o சாை்கபானி – கைற்கு வங்காைை் (பாரதீய ரிசரவ்் வங்கி பைத்தாை் முத்ரன் பிலரகவட் 

லிமிசடட் நிறுவனத்திற்குச ்சசாந்தைானது).  

 

எைிசைாருள் அல்லாத சில்லரற விற்ைரனக் கூடம்  

 

 இந்துஸ்தான் சபட்கராலியக் கழகைானது HappyShop என்ற ஜபயரில் தனது சில்லமற 

விற்பமனக் கூடத்திமனத் திறந்து மவத்ததன் மூலம், எரிஜபாருள் அல்லாத சில்லமற 

விற்பமனத் துமறயில் கால்பதித்துை்ைது. 

 இதன் முதல் சில்லமற  விற்பமனக் கூடமானது மும்மபயின் பநபியன் கடற்கலரச ் 

சாமலயில் அமமந்துள்ள அந்நிறுவனத்தின் சில்லமற விற்பமன நிமலயதத்ில் 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஜசப்டம்பர ்மாதத்தில் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்துஸ்தான் ஜபட்பராலியக் கைக நிறுவனமானது ‘Happyshop’ விற்பமனக் கூடத்தின் 

பமலும் 2 கிமளகமளத் திறக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த இரு கூடங்களும் பின்வரும் இடங்களில் அமமந்துள்ளன. 

o மும்மபயின் கைற்கு பாந்த்ரா பகுதியிை் அமமந்துள்ள இந்நிறுவனத்தின் வாகனப் 

பராமரிப்பு மமயம் மற்றும் 

o விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள மில்லினியம் சில்லமறக் கூடம் 

 இது தவிர இந்துஸ்தான் நிறுவனமானது மதுமரயில் இமணய வழியிைான விற்பமன 

நிமலயத்மதத ் திறந்து, முற்றிலும் இமணய வடிவிைான இயங்குதளத்மத அறிமுகப் 

படுத்தியுள்ளது.  

 நாடு முழுவதும் உள்ள தனது விற்பமன நிமலயங்களில் ‘Paani@clubHP’ என்ற ஜபயரில் 

தண்ணீர ்குடுமவகமளயும் (பாட்டில்) விற்பமன ஜசய்து வருகிறது.  
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5 நதிகள் இரணை்புத் திட்டம் அறிவிை்பு – மத்திய நிதிநிரல அறிக்ரக 

 ைத்திய நிதி அலைசச்ர ் நிரை்ைா சீதாராைன் அவரக்ை் தனது நிதிநிலை அறிக்லக 

உலரயிை் 5 நதிகை் இலைப்புத் திட்டை்  குறிதத்ு முன்சைாழிந்தார.் 

 இந்த இலைப்பிற்காக கதரந்்சதடுக்கப்பட்ட நதிகைாவன; பகாதாவரி - கிருஷ்ணா, 

கிருஷ்ணா – ஜபண்ணாறு மற்றும் ஜபண்ணாறு - காவிரி,  தமன்கங்கா – பிஞ்சல் மற்றும் 

பார ்– தபதி – நரம்மத ஆகியனவாகும்.  

 இந்தியாவின் 4வது மிகப்ஜபரிய நதியான கிருஷ்ணா நதி, மகாராஷ்டிராவிலுள்ள 

மகாபலீஸ்வரத்தில் உருவாகி, மகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, ஜதலுங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரபதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் வழிபய பாய்கிறது. 

 மமலயில் உருவாகும் காவிரி ஆறு கரந்ாடகா, தமிை்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரபதசம் 

ஆகிய மாநிலங்கள் வழிபய பாய்கிறது. 

 இந்தியாவின் 3வது ஜபரிய நதியான பகாதாவரி, நாசிக் என்னுமிடத்தில் உருவாகி 

மகாராஷ்டிரா, ஜதலுங்கான, ஆந்திரப் பிரபதசம், சத்தீஸ்கர ் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய 

மாநிலங்கள் வழிபய பாய்கிறது. 

 மும்மப நகரத்திற்குத் பதமவயான குடிநீமர வைங்குவதற்காக தமன்கங்கா வடிகாலின் 

உபரி நீமரத் திருப்பி விடுவமத தமன்கங்கா – பிஞ்சல் நதி இமணப்பு பநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ளது. 

 வடக்கு மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஜதன்  குெராத் பகுதியில் அமமந்த பமற்குத் ஜதாடரச்ச்ி 

மமலகளில் அமமந்துள்ள 7 நீரத்் பதக்கங்களில் இருந்து வரும் உபரி நீமரத் திருப்பி 

விடுவதன் மூலம் கடச் ் மற்றும் ஜசௌராஷ்டிரம் பபான்ற வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டப் 

பகுதிகளுக்கு வைங்குவதற்கு பார-்தபதி நரம்மத இமணப்புத ் திட்டம் முன்ஜமாழிந்து 

உள்ளது. 

 

ச ாய்ொலாவின் புனிதெ ்சின்னங்கள் 

 

 கரந்ாடகாவிலுை்ை கபலூர,் ஹைகபடு ைற்றுை் கசாைநாத் புரா ஆகிய இடங்கைிை் 

அலைந்த சஹாய்சாைா ஆையங்கை், 2022-23 ஆை் ஆை்டிற்கான உைகப் பாரை்பரியப் 

பட்டியலிை், இடை் சபறச ்சசய்வதற்காக கவை்டி இந்தியாவின் சாரப்ாக பரிந்துலரக்கப் 

படட்ுை்ைது. 

 சஹாய்சாைரக்ை் வை்சைானது கி.பி. 1110 முதை் கி.பி. 1226 வலரயிைான காைகட்டத்திை் 

சதன்னிந்தியாவிை் ஆடச்ி சசய்த ஒரு வை்சைாகுை். 
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 இரண்டாம் நிருப காைா அை்ைது சாைா என்பவர ்இதலனத் கதாற்றுவித்தார.் 

 முதலிை் கபலூரிை் இருந்த இதன் தலைநகரை், பிறகு  இதன் தலைநகர ் ஹைகபடுவிற்கு 

ைாற்றப் பட்டது.  

 

மலிவு விரலயிலான மற்றும் தூய எைிெக்திக்கான உலகளாவிய சிறை்பு ரமயம் 

 

 ைலிவு விலையிைான ைற்றுை் தூய எரிசக்திக்கான உைகைாவிய சிறப்பு லையைானது 

கரந்ாடகாவின் தாரவ்ாத்திலுை்ை இந்தியத் சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்திை் (IIT Dharwad) 

சமீபத்திை் திறக்கப்பட்டது. 

 ைலிவு விலையிைான ைற்றுை் தூய எரிசக்திக்கான ஆராய்சச்ிகலை ைத்திய அரசு 

கைை்படுத்த உை்ைது. 

 இதற்கான தீரவ்ுகை் கிராைப்புறச ் சமுதாயங்கைின் வாழ்வாதாரங்கை் மீது அதிக 

ஈடுபாட்டிலன சசலுத்த உை்ைது. 

 ைத்திய அரசின் இந்த முயற்சிக்கு சபருநிறுவனச ்சமூகப் சபாறுப்பு நிதியின் மூைை் உதவி 

வழங்கப்படுை். 

 இந்த நிதிகை் ஹனிசவை் கஹாை்டவுன் சசாலூசன்ஸ் இந்தியா என்ற ஒரு அறக் 

கட்டலையிடமிருந்துப் சபறப்படுகிறது. 

 

ஒதை நாடு ஒதை ைதிவு முரற 

 நிதிநிலை அறிக்லகலயத் தாக்கை் சசய்லகயிை், நிதி அலைசச்ர ் நிரை்ைா சீதாராைன் 

அவரக்ை் ஒகர நாடு ஒகர பதிவு முலற என்ற திட்டத்லத அறிமுகை் சசய்தார.்  

 இந்தத் திட்டைானது வைிகை் சசய்தலின் எைிலைத் தன்லைலயயுை் வாழ்க்லக 

முலறயின் எைிலைத் தன்லைலயயுை் கைை்படுதத்ுை். 

 இந்தத் திட்டைானது நாடு முழுவதுை் ஒகர ைாதிரியான பதிவு முலறலயக் சகாை்டு வர 

உை்ைது. 

 எந்த விதப் பதிவானாலுை், அது நிைப்பதிவானாலுை் (அ) வாகனப் பதிவானாலுை் (அ) எந்த 

ஓர ் இதரப் பதிவாக இருந்தாலுை் சரி இதிை் நாடு முழுவதுை் ஒகர ைாதிரியான 

சசயை்முலறகய பின்பற்றப்படுை்.  
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DILRMP 

 

 DILRMP என்பதன் விரிவாக்கை் டிஜிட்டை் (எை்ைிைை்) இந்தியா நிை ஆவை நவீன 

ையைாக்கை் திட்டை் என்பதாகுை்.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ், இந்திய அரசானது நாட்டிலுை்ை 90% நிைப் பதிவு ஆவைங்கலை 

டிஜிட்டை் ையைாக்கியுை்ைது. 

 இது 24 ைாநிைங்கைிை் பூரத்்தி சசய்யப்படட்ுை்ைது.  

 இத்திட்டைானது 2008 ஆை் ஆை்டிை் கதசிய நிை ஆவை நவீனையைாக்கை் திட்டைாகத் 

சதாடங்கப் பட்டது.  

 இத்திட்டைானது சமீபத்திை் பிரதைர ் கைாடி அரசினாை் டிஜிட்டை் இந்தியா நிை ஆவை 

நவீன ையைாக்கை் திட்டை் எனப் சபயர ்ைாற்றப்பட்டது.  

 

இந்தியை் ைத்திைிரகெ ்சுதந்திைம் – அறிக்ரக  

 2021 ஆை் ஆை்டிற்கான இந்தியப் பத்திரிலகச ் சுதந்திரை் பற்றிய அறிக்லகயானது 

உரிலைகை் ைற்றுை் இடரக்ை் பகுப்பாய்வுக் குழுைத்தினாை் சமீபத்திை் சவைியிடப் பட்டது.  

 நாட்டின் 13 ஊடக ைற்றுை் பத்திரிலக நிறுவனங்கை் குறி லவக்கப் படட்ு, 108 

இதழியைாைரக்ை் தாக்கப்படட்ுை்ைனர ் ைற்றுை் 6 இதழியைாைரக்ை் சகாை்ைப்பட்டனர ்

என்று இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 ேை்மு & காஷ்மீர ் பகுதியில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான இதழியலாளரக்ள் தாக்கப் 

படட்ுள்ளனர.் 

 இதிை் உத்தரப் பிரபதசம் 2வது இடத்தில் உள்ளது. 
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நகை வாயு விநிதயாகத்தில் ர ட்ைஜன் வாயு 

 

 இந்திய வாயு ஆலைய நிறுவனைானது, ைத்தியப் பிரகதசதத்ின் இந்தூர ்

என்னுமிடத்திலுை்ை இயற்லக எரிவாயு அலைப்பிை் லஹட்ரேலனக் கைப்பதற்கான ஒரு 

திட்டத்லத இந்தியாவிகைகய முதை்முலறயாகத் சதாடங்கியுை்ைது.  

 லஹட்ரேன் கைந்த இயற்லக வாயுவானது அவந்திகா வாயு நிறுவனத்திற்கு 

விநிகயாகிக்கப் படுை்.  

 இந்திய வாயு ஆலைய நிறுவனைானது “பதசிய மஹட்ரென் திட்டத்தின்” வரிமசயின் 

கீை் ”மஹட்ரென் கலப்புத் திட்டத்மத” ஜதாடங்கியது. 

 மஹட்ரென் கலப்புத் திட்டமானது நகர வாயு விநிபயாகக் கட்டமமப்பில் மஹட்ரென் 

கலப்பிற்கான ஒரு ஜதாழில்நுட்ப-வணிக ரீதியிலான சாத்தியக் கூறுகமள நிறுவச ்

சசய்வதற்கான ஒரு பசாதமனத ்திட்டமாக ஜதாடங்கப் பட்டது.  

 

PM – DeVINE திட்டம் 

 

 2022-23 ஆை் நிதி ஆை்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்லகயிை், நிதி அலைசச்ர ் நிரை்ைா சீதா 
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ராைன் அவரக்ைாை் ஒரு புதிய “PM DeVINE திட்டைானது“ முன்சைாழியப் படட்து.  

 அரசானது ரூ.1500 ககாடி அைவிைான ஆரை்ப நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூைை் இத்திட்டத்லத 

அறிவித்தது.  

 PM DeVINE என்பதன் விரிவாக்கம் பிரதம மந்திரி வடகிைக்கு பமம்பாடட்ு முன்ஜனடுப்பு 

(Prime Minister’s Development Initiative for North-East) என்பதாகும். 

 இத்திட்டமானது மிபசாரத்தில் “மூங்கில் இமணப்புச ் சாமலகள்” உள்ளிட்ட உள் 

கட்டமமப்பு மற்றும் பதமவ சாரந்்த சமூக பமம்பாடட்ுத் திடட்ங்களுக்கு நிதி அளிப்பமத 

பநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சாமலகள் வனத்திலிருந்து மூங்கில்கமள ஏற்றுச ்ஜசல்வதற்கு உதவும். 

 

மத்தியை் பிைததெத்தில் 3 இடங்களின் சையை் மாற்றம் 

 ைத்தியப் பிரகதசத்திலுை்ை 3 இடங்கைின் சபயலர ைாற்றுவதற்கான ஒரு முன் 

சைாழிதலுக்கு ைத்திய அரசு ஒப்புதை் அைித்துை்ைது. 

 இதிை் கஹாசங்காபாத் நகலர “நரம்தாபுரம்” என்றும் சிவபுரிமய “குண்படஷ்வர ் தாம்” 

என்றும் பாபாய் என்பமத “மக்கான் நகர”் என்றும் மாற்றுவதற்கு முன் ஜமாழியப் படட்ு 

உள்ளது. 

 நரம்மத நதியின் ஜதன்கமரயில் அமமந்துள்ள பஹாசங்காபாத ் நகரத்திற்கு, 600 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த முதலாவது மால்வா அரசரான பஹாசங் ஷாவின் 

நிமனவாகப் ஜபயரிடப் பட்டது. 

 பமலும் பமற்கு வங்கத்தின் ஜபயமர பங்களா (வங்காளம்) எனப் ஜபயர ் மாற்றச ்

சசய்வதற்கான முன்ஜமாழிதமல மத்திய அரசு நிறுத்தி மவத்துள்ளது.  

 அண்மட நாடான வங்காள பதசத்தின் ஜபயமர இந்தப் ஜபயர ் ஒத்திருப்பதாக மத்திய 

அரசு கூறியுள்ளது. 

 

ஐ.என்.எஸ். வகிை் 

 இந்தியக் கடற்பலடயிை் ஒரு புதிய நீரம்ூழ்கிக் கப்பலுை், பிரான்சு நாட்டினாை் 

வடிவலைக்கப் பட்ட ஸ்காரப்ியன் ரக நீரம்ூழ்கிக் கப்பை்கைிை் ஐந்தாவது கப்பலுைான 

ஐ.என்.எஸ் வகிர ்தனது முதை் கடற்பயைச ்கசாதலனலய கைற்சகாை்டது. 

 பிரான்ஸ் நாட்டின் கடற்பலடக் குழுைத்துடன் இலைந்து கைசகான் கப்பை்கடட்ுை் 

நிறுவனத்தினாை் கட்டலைக்கப்படுை் கபாது இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலுக்கு “யாரட்ு 11879” 

எனப் ஜபயரிடப் பட்டது. 

 இது பணியில் இமணக்கப்பட்டப் பிறகு இதற்கு “வகிர”் எனப் ஜபயரிடப் படும். 
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ைாம்ொை் தளங்கள் 

 

 குேராத்தின் ோை்நகர ்அருகிலுை்ை கிோதியா பறலவகை் சரைாையை் ைற்றுை் உத்தரப் 

பிரகதசத்திலுை்ை பாகிரா வனவிைங்குச ் சரைாையை் ஆகியலவ ராை்சார ்

உடன்படிக்லகயின் மூைை் சரவ்கதச முக்கியத்துவை் வாய்ந்த ஈரநிைங்கைாகப் 

பட்டியலிடப் படட்ுை்ைன. 

 இத்துடன், இந்தியாவிலுை்ை சைாத்த இராை்சார ் தைங்கைின் எை்ைிக்லக 49 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. 

 ராை்சார ்அந்தஸ்லதப் சபற்ற குேராத்தின் 4வது ஈரநிைைாக கிோதியா ைாறியுை்ைது.  

 நை்சகராவர ் பறலவகை் சரைாையை், கதாை் வனவிைங்குச ் சரைாையை் ைற்றுை் 

வாத்வானா ஈரநிைை் ஆகியலவ குேராத்திலுை்ை  இதர ராை்சார ்தைங்கைாகுை். 
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சைய்ஜிங் குளிைக்ால ஒலிம்பிக் தைாட்டிகரள அைசு முரறயில் புறக்கணிக்கும் 

இந்தியா 

 

 சபய்ஜிங் குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகலை அரசு முலறயிை் புறக்கைிப்பதாக இந்திய 

சவைியுறவுத் துலற அலைசச்கை் அதிகாரப் பூரவ்ைாக அறிவித்தது.  

 தூரத்ரஷ்ன் சதாலைக்காட்சி ஊடகை் சபய்ஜிங் குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைின் 

சதாடக்க ைற்றுை் நிலறவு விழாக்கலை ஒலி பரப்பாது.  

 சபய்ஜிங் குைிரக்ாை ஒலிை்பிப் கபாட்டிகளுக்குத் தங்கைது தூதலர அனுப்பாது என்றுை் 

இந்தியா கூறியது.  

 எனினுை் இந்தியா அந்த நிகழ்வுகைிை் பங்ககற்பதற்கு ஒரு விலையாடட்ு வீரலர அனுப்புை் 

எனவுை் அலைசச்கை் சதரிவித்தது.  

குறிப்பு 

 இராணுவ அலுவைர ் கியு ஃகபகபா (Qi Fabao) என்பவலர தைது நாட்டின் சுடலர ஏந்தி 

அைிலய முன் நடத்துபவராக சீனா கதரந்்சதடுத்துை்ைது.  

 இவர ் 2020 ஆை் ஆை்டிை் இந்தியா ைற்றுை் சீனா இலடயிை் நலடசபற்ற கை்வான் 

பை்ைத்தாக்கு கைாதை்கைிை் ஈடுபட்டவர ்ஆவார.்  

 

மதிய உணவுத் திட்டத்தில் திரன 

 ைதிய உைவுத் திட்டத்திை் திலன உைவு வலககலைச ்கசரப்்பதற்கு இந்திய அரசு முடிவு 

சசய்துை்ைது. 

 அலவ கை்பு, ககழ்வரகு ைற்றுை் கசாைை் ஆகியனவாகுை். 

 குழந்லதகைின் ஊட்டசச்த்திலன கைை்படுத்துவதற்காக கவை்டி இது கைற்சகாை்ைப் 

படுகிறது.  

 இந்த அறிவிப்பானது கை்வி அலைசச்கத்தினாை் அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இது PM POSHAN திட்டம் மூலம் அமல்படுத்தப்படும். 
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2022 ஆம் ஆண்டு குடியைசு தின அணிவகுை்பின் சவற்றியாளைக்ள் 

 

 உத்தரப் பிரகதச ைாநிைத்தின் காட்சிப் பீடைானது 2022 ஆை் ஆை்டு குடியரசு தின 

அைிவகுப்பின் சிறந்த காட்சிப் பீடைாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ைகாராஷ்டிரா ைாநிைத்தின் காட்சிப் பீடைானது பிரபை கதரவ்ுப் பிரிவிை் சிறந்ததாக 

கதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

 மத்தியத் ஜதாழிற்சாமலப் பாதுகாப்புப் பமடயானது ைத்திய ஆயுதப் பலடகைிகைகய 

சிறந்த அைிவகுப்புக் குழுவாகத் கதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

 இந்தியக் கடற்பலடயானது, ைற்ற பலடகைிை் சிறந்த அைிவகுப்புப் பலடப் பிரிவாக 

பிரபைத் கதரவ்ுப் பிரிவிை் சவற்றி சபற்றது. 

 அலைசச்கங்கைின் காட்சிப் பீடங்களுை் கை்வி அலைசச்கை் ைற்றுை் விைானப் 

கபாக்குவரத்து அலைசச்கை் ஆகியவற்றின் காட்சிப் பீடங்கை் சிறந்தலவயாக அறிவிக்கப் 

பட்டன. 

 கை்வி அலைசச்கத்தின் 2022 ஆை் ஆை்டிற்கான காட்சிப் பீடத்திற்கு “Vedas to Metaverse” 

என்று தமலப்பிடப்பட்டது. 

 

புசனௌைா தாம் 

 

 பீகார ்ைாநிை அரசின் ககாரிக்லகக்கு ஏற்ப, புசனௌரா தாை் ககாயிலை சுவகதஷ் தரஷ்ன் 

திட்டத்தின் இராைாயைச ்சுற்றிை் சுற்றுைா அலைசச்கை் கசரத்்துை்ைது. 

 புசனௌரா தாை் ககாயிைானது சுற்றுைா அலைசச்கத்தின் PRASHAD திட்டத்தின் கீை் 
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சமீபத்தில் இமணக்கப்படட்ுள்ளது.  

 புஜனௌரா தாம், சீதா பதவியின் பிறப்பிடமாகக் கருதப்படுகிறது. 

 

ஆைவல்லி உயிைிை் ைல்லுயிை்ை் சைருக்கை் பூங்கா 

 ஹரியானாவின் குருகிராமிை் உை்ை ஆரவை்லி உயிரிப் பை்லுயிரப்் சபருக்கப் பூங்கா 

இந்தியாவின் முதைாவது “பரப்பளவு அடிப்பமடயிலான இதர ஜசயல் திறன் மிக்க 

நடவடிக்மக” (other effective area-based conservation measures) தளமாக அறிவிக்கப்படட்ு 

உள்ளது. 

 இது உலக ஈரநிலங்கள் தினத்தன்று சுற்றுசச்ூைல், வனம் மற்றும் பருவநிமல மாற்ற 

அமமசச்கத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 பாதுகாக்கப்படாத ஆனால் உயிரிப் பல்லுயிரப்் ஜபருக்கத்திற்குப் ஜபரும் பங்கிமன 

அளிக்கும் பகுதிகளுக்கு சரவ்பதச இயற்மக வளங்காப்பு அமமப்பு இந்தக் குறியீட்டிமன 

வைங்குகிறது. 

 இந்தக் குறியீடானது, சரவ்பதச வமரபடத்தில் இந்தப் பகுதியிமன ஒரு பல்லுயிரப்் 

ஜபருக்கத்தின் முக்கியப் பகுதியாக குறிப்பிடுகிறது.  

ெதுை கிதலாமீட்டை் சதாகுை்பு ஆய்வகம் 

 சதுர கிகைாமீட்டர ்  சதாகுப்பு ஆய்வகை் (Square Kilometer Array Observatory – SKAO) எனும் 

மாஜபரும் அறிவியல் திடட்த்தில் பணியாற்றுவதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டிமன உறுதி 

ஜசய்வதற்கான ஒரு இமடக்கால ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகஜயழுத்திட்டது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது ஓராண்டு காலம் வமர ஜசல்லுபடியாகும். 

 SKAO திட்டமானது உலகின் மிகப்ஜபரிய பரடிபயா ஜதாமலபநாக்கியாக திகழும். 

 SKAO திட்டத்தின் கடட்ுமானக்  கட்டத்தில் இந்தியா தனது முதல் நிதிப் பங்களிப்பிமன 

வைங்குவதற்கு இத்திட்டம் வழிவமக ஜசய்யும்.  

 SKAO ஆஸ்திபரலியா மற்றும் ஜதன் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்பட உள்ளது.  

 இதன் தமலமமயகம் ஐக்கிய இராெ்ஜியத்தில் உள்ளது. 

 
 

குங்குமை்பூ கிண்ணத் திட்டம் 

 வடகிழக்கு சதாழிை்நுட்பப் பயன்பாடட்ு ைற்றுை் ஆராய்சச்ி லையைானது குங்குைப்பூ 

கிை்ைத் திட்டத்தின் கீழ் (Saffron Bowl project), அருைாசச்ைப் பிரகதசை் ைற்றுை் கைகாையா 

ஆகிய ைாநிைங்கைிை் குங்குைப் பூ சாகுபடிக்காக ஒரு சிை பகுதிகலை அலடயாைை் 

கை்டுை்ைது.  

 காஷ்மீரின் ஒரு சிை பகுதிகளுக்குை்கைகய இருந்த இந்தியாவின் குங்குைப்பூக் கிை்ைை் 
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(உற்பத்திப் பகுதி) ஆனது தற்கபாது வடகிழக்குப் பகுதியிலுை் தனது கிலைகலை 

விரித்துை்ைது.  

 

ICRISAT நிறுவனத்தின் 50வது ஆண்டு விழாக் சகாண்டாட்டங்கள் 

 

 ஐதராபாத்தின் படன்பசருவில் உள்ள மித வறண்ட ஜவப்பமண்டலத்திற்கான சரவ்பதச 

பயிரக்ள் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்திற்கு (ICRISAT - International Crops Research Institute for the Semi-

Arid Tropics)  வருலக தந்த பிரதமர ்நபரந்திர பமாடி அவரக்ை், அந்த நிறுவனத்தின் 50வது 

ஆண்டு விைாக் சகாை்டாட்டங்கலைத் துவக்கி மவத்தார.் 

 கைலுை், அவர ்லஹதராபாத்திை் தாவரப் பாதுகாப்பு மீதான பருவநிலை ைாற்ற ஆராய்சச்ி 

லையை் மற்றும் விமரவு உற்பத்தி பமம்பாடட்ு லையை் ஆகியவற்லறத ் திறந்து லவதத்ு, 

இந்நிகழ்வின் நிமனவு தபால் தமலமயயும் ஜவளியிட்டார.் 

 

ைாஷ்ட்ைிய யுவ ெொக்திகைன் காைியக்ைம் திட்டம் 

 

 ராஷ்ட்ரிய யுவ சசாக்திகரன் காரியக்ரம் என்ற திட்டத்திலன 2021-22 முதல் 2025-26 

வமரயிை் பமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் ஜதாடர மத்திய அரசு முடிவு ஜசய்துள்ளது. 

 இமளஞரக்ளின் ஆளுமம மற்றும் தமலமமப் பண்புகமள விருத்தி ஜசய்து நாட்டின் 

கைை்பாடட்ு நடவடிக்மககளில் அவரக்மள ஈடுபடுத்தும் பநாக்கங்கமள அமடயும் 

பநாக்கில் இந்த முடிவானது கைற்சகாை்ைப்பட்டது. 
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ரெதகாவ்-டி 

 

 பகாவிட்-19 கநாய்த் சதாற்றின் சிகிசல்சக்கான, இந்தியாவின் முதல் ஊசியில்லா 

தடுப்பூசியான லசககாவ்-டி பீகாரின் பாடன்ாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 லசககாவ்-டி என்பது பகாவாக்சின் ைருந்திலன அடுத்து, இந்தியாவிகைகய தயாரிக்கப் 

பட்ட இரண்டாவது பகாவிட்-19 தடுப்பூசியாகும்.  

 இது பிைாஸ்மிட் டிஎன்ஏவிலன அடிப்பலடயாகக் சகாை்டு உருவாக்கப்பட்டது என்ற 

வலகயிை், இது இயற்மகயில் தனித்துவமிக்க ஊசி முலன இல்லாத ஒரு தடுப்பு 

ைருந்தாகுை். 

 லசககாவ்-டி ைருந்திலன 12-15 வயதுலடய குழந்லதகளுக்கு வழங்குவதற்கு என்று 

ஏற்கனபவ ஒப்புதல் வழங்கப்படட்ுை்ைது.  

 இருப்பினும், இந்தியாவிை் இந்த ைருந்தானது முதலில் வயது வந்கதாருக்கு வைங்கப் படும். 

 

அொம் சிறுத்ரத கணக்சகடுை்பு 

 சகௌகாத்தியின் இந்திய சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் அருபக உள்ள சிசுகிராம் 

ஜசஞ்சிலுமவச ்சங்கத்தில் இருந்து ஒரு சிறுத்மதமய வனத்துமற அதிகாரிகள் சமீபத்தில் 

மீடட்ுள்ளனர.் 

 கைலுை், வடக்கு காை்ரூப் வனப் பிரிவானது முதன்முமறயாக, அசாமின் காடுகள் மற்றும் 

காடு அல்லாத பகுதிகளில் பிரதத்ிபயக சிறுதல்தகை் கைக்சகடுப்பிலனயுை் 

ஜதாடங்கியுள்ளது. 

 காம்ரூப் மாவட்டத்தில் உள்ள அமிங்கானில் சிறுத்மதகள் அதிகைவிை் காைப்படுை் 

பகுதிகளில் சிறுத்மதகை் கணக்ஜகடுக்கும் பணி ஜதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 
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சிலிக்கா ஏைி ைற்றிய வருடாந்திை ஆய்வு 

 

 சிலிக்கா கைை்பாடட்ு ஆலையைானது, அண்மமயில் சிலிக்கா ஏரியில் வருடாந்திரக் 

கணக்ஜகடுப்மப நடத்தியது. 

 இது சிலிக்கா ஏரியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய ஒரு 

கணக்ஜகடுப்பு ஆகுை். 

 நாட்டிை் உை்ை ஒடட்ு சைாத்த கடல் புல் பரவலிை் 33 சதவீதத்திற்குை் அதிகைானலவ இந்த 

ஏரியில் உள்ளது என இந்த ஆய்வறிக்லக கூறுகிறது. 

 கடை்புை் என்பது நீருக்கடியில் உள்ள தாவரமாகும். 

 இலவ கடலில் அல்லது கடை்பரப்பிற்கு அருகில் உை்ை பகுதிகைிை் காைப் படுகின்றன. 

 இங்கு ஐந்து வமகயான கடல் புல் இனங்கை் கை்டறியப்படட்ுை்ைன. 

 அமவ ஹாபலாபிலா ஜபக்காரி, ஹாபலாபிலா ஓபவட், ஹாபலாபிலா ஓவாலிஸ், 

ஹாபலாடுல் பினிஃபபாலியா ைற்றுை் பஹாபலாடூல் யூனிஜனரவ்ிஸ் ஆகியனவாகுை். 

 

ெமத்துவெ ்சிரல 
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 ஐதராபாத்தில் நிறுவப்படட்ுை்ை  216 அடி உயர சமத்துவச ் சிமலமய பிரதமர ் நபரந்திர 

பமாடி அவரக்ை் திறந்து லவத்தார.் 

 ஸ்ரீ ராமானுொசச்ாரய்ா ஆசிரமத்மதச ் பசரந்்த சின்ன ஜீயர ் சுவாமிகளால் இந்த 

சிலையானது கருத்துருவாக்கப்பட்டது. 

 பக்தி இயக்கத் துறவி ராமானுொசச்ாரியாரின் 1000வது பிறந்தநாள் சகாை்டாட்டத்தின் 

12 ஆை் நாைான ஸ்ரீ ராமானுெ சஹஸ்ராப்தி சமபராஹத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தச ்சிமல 

திறப்பு விைா நமடஜபற்றது. 

 ‘பஞ்சபலாஹா’  என்ற ஐந்து உபலாகங்களின் ஒரு கைலவலயக் சகாை்டு இந்தச ்சிலை 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 அமவ தங்கம், ஜவள்ளி, ஜசம்பு, பித்தமள மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியலவ ஆகுை். 

 இது உலகிை் உை்ை அைரந்்த நிலையிை் உை்ை மிக உயரமான உபலாக சிமலகளில் 

ஒன்றாக திகழ்கிறது. 

 216 அடி உயரமுள்ள இந்த ‘சமத்துவச ்சிலையானது ‘பத்ர பவதி’ எனப்படும் 54 அடி உயர 

ஒரு அடித்தளக் கட்டிடத்தின் மீது நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

மும்ரை - நாக்பூை் விரைவுெ ்ொரலயில் ITS அரமை்பு 

 ITS என்பது ஒரு நுை்ைறிவு அடிப்பலடயிைான கபாக்குவரத்து அலைப்பு ஆகுை். 

 இது ஒரு ஜகாரியத் ஜதாழில்நுட்பம் ஆகுை். 

 மும்மப - நாக்பூர ்விமரவுச ்சாமலமயக் கண்காணிப்பதற்காக கவை்டி இந்தத் ஜதாழில் 

நுட்பைானது பயன்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இது நாட்டின் மிக பவகமான மற்றும் நீளமான விமரவுச ்சாமலயாகும். 

 இது ஓர ்எடட்ு வழி விமரவுச ்சாலையாகுை். 

 இந்தச ் சாலையிை் அதிகபடச்மாக மணிக்கு 150 கிமீ பவகத்தில் வாகனங்கள் ஜசல்ல 

முடியும். 

 விபத்துகமளத் தடுப்பதற்கு இந்தத் ஜதாழில்நுட்பம் உதவும். 
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செௌைி செௌைா ெம்ைவத்தின் 100 ஆண்டுகள் நிரறவு 

 

 சசௌரி சசௌரா உத்தரப் பிரகதசத்தின் ககாரக்பூர ்பகுதியிை் அலைந்துை்ைது. 

 சசௌரி சசௌராவிை் நலடசபற்ற ஒரு சை்பவத்தின் காரைைாக ைகாத்ைா காந்திஜி 

அவரக்ை் ஒத்துலழயாலை இயக்கத்திலன லக விட்டார.் 

 இந்த சை்பவத்தின் கபாது ைக்கை் அங்குை்ை காவை் நிலையத்திற்குத் தீ லவத்தனர.் 

 இந்த சை்பவைானது 1922 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 04 அன்று நலடசபற்றது. 

 இந்தியா சமீபத்திை் சசௌரி சசௌரா சை்பவத்தின் மீதான 100 ஆை் ஆை்டு நிலறவிலன 

அனுசரித்தது.  

இந்தியாவின் தவரல வாய்ை்பின்ரம வீதம் 

 இந்திய சபாருைாதாரக் கை்காைிப்பு லையைானது கவலை வாய்ப்பின்லை குறித்த ஒரு 

அறிக்லகலய சமீபத்திை் சவைியிட்டது.  

 2022 ஆை் ஆை்டு ேனவரி ைாதத்திை் இந்தியாவின் கவலை வாய்ப்பின்லை வீதை் 6.57% ஆக 

உை்ைதாக இந்த அறிக்லக கூறுகிறது.   

 இது 2021 ஆை் ஆை்டிற்குப் பிறகு பதிவான ஒரு மிகக்குலறவான வீதைாகுை். 

 நகரப்்புறங்கைிை் கவலைவாய்ப்பின்லை 8.16% ஆக இருந்தது. 

 இது கிராைப்புறங்கைிை் 5.84% ஆக இருந்தது. 

 2021 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ் ைாதத்திை் நாட்டிலிருந்த கவலை வாய்ப்பின்லை வீதை் 7.91% 

ஆகுை். 

 இது நகரப்்புறங்கைிை் 9.3% ஆகவுை் கிராைப்புறங்கைிை் 7.28% ஆகவுை் இருந்தது. 
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 2022 ஆை் ஆை்டு ேனவரி ைாதத்திை் சதலுங்கானா ைாநிைத்திை் குலறவான கவலை 

வாய்ப்பின்லை பதிவாகியுை்ைது. 

 ஹரியானா ைாநிைத்திை் அதிக கவலைவாய்ப்பின்லை பதிவாகியுை்ைது. 

 

தொனாலி சிங் 

 இந்திய அரசானது நிதி அலைசச்கத்தின் சசைவினத் துலறயின் கீழ் சசயை்படுை் சபாதுக் 

கைக்குக் கடட்ுப்பாட்டாைர ் பதவியின் ஒரு கூடுதை் சபாறுப்பிலன கசானாலி சிங் 

என்பவரிடை் வழங்கியுை்ைது. 

 இவர ் 2019 ஆை் ஆை்டு அக்கடாபர ் ைாதத்திலிருந்து ஒரு கூடுதை் சபாதுக் கைக்குக் 

கடட்ுப்பாைராக பைியாற்றி வருகிறார.் 

 இதற்கு முன்பாக இவர ் ைத்திய ஊழை் கை்காைிப்பு ஆலையத்தின் ஒரு கூடுதை் 

சசயைாைராகவுை் பைியாற்றினார.் 

 

காதி விற்ைரன நிரலயத்தின் (எம்தைாைியம்) உைிமம் 

 காதி ைற்றுை் கிராைத் சதாழிை்துலற ஆலையைானது, அதனுலடய பழலையான காதி 

நிறுவனைான முை்லப காதி & கிராமத ் சதாழிை்துலற சங்கத்தின் உரிைத்திலன ரத்து 

சசய்துை்ைது. 

 இந்தச ் சங்கைானது 1954 ஆை் ஆை்டிலிருந்து முை்லபயிை் உை்ை சபருநகரக் காப்பீடட்ு 

லையத்திை் பிரபைைான காதி விற்பலன நிலையத்திலன நடத்தி வந்தது.  

 இந்த நிறுவனை் கபாலியான காதி தயாரிப்புப் சபாருடக்லை விற்கத் சதாடங்கியலத 

அடுத்து KVIC இந்த நிறுவனத்தின் உரிமத்திமன ரத்து ஜசய்துள்ளது. 

 

சுவைஜ்பிலிட்டி 

 லஹதரபாத்தின் இந்திய சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகைானது “சுவரே்பிலிட்டி” என்ற 

தளத்தின் பீட்டா வடிவத்திமன ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்குத் பதமவயான திறன்கமளப் ஜபறவும் பவமல 

வாய்ப்பிமனக் கண்டறியவும் கவை்டி அவரக்ளுக்கு உதவக் கூடிய வலகயிை், ஜசயற்மக 

நுை்ைறிவின் மூைை் இயங்குை் கவலைவாய்ப்புத் தைைாகுை்.  

 இந்தக் கை்வி நிறுவனைானது யூத்4ோப்ஸ், விஷூவை் குசவஸ்ட் ைற்றுை் ககாடக் 

ைகிந்திரா வங்கி லிமிசடட் (Youth4Jobs, Visual Quest, and Kotak Mahindra Bank Ltd) 

ஆகியவற்றுடன் இலைந்து இந்தத் தைத்திலன உருவாக்கியுை்ைது.  

 

சஜய்ை்பூைில் கிைிக்சகட் ரமதானம் 

 இராேஸ்தான் முதை்வர ் அகசாக் சகஹ்ைாட் ைற்றுை் இந்திய கிரிக்சகட் கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியத் தலைவர ் சசௌரவ் கங்குலி ஆகிகயார ் இலைந்து சேய்ப்பூரிை் உைகின் 3வது 

மிகப்சபரிய கிரிக்சகட் லைதானத்திலன நிறுவுவதற்கான அடிக்கை்லிலன நாட்டினர.் 

 இந்த லைதானைானது இந்தியாவின் 2வது சபரிய கிரிக்சகட் லைதானைாகவுை், உைகின் 

3வது மிகப்சபரிய லைதானைாகவுை் திகழுை்.  

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


                   
 

50 
 

 இந்தப் புதிய லைதானைானது சேய்ப்பூர ் – சடை்லி சநடுஞ்சாலையின் அருகக 

இராேஸ்தான் கிரிக்சகட் அகாடமியினாை் கட்டலைக்கப்படுை்.  

 தற்கபாது, அகைதாபாத்திலுை்ை நகரந்திர கைாடி லைதானைானது (முன்னதாக கைாகதரா 

லைதானை்) உைகின் மிகப்சபரிய லைதானைாக திகழ்கிறது. 

 உைகின் 2வது மிகப்சபரிய கிரிக்சகட் லைதானை், ஆஸ்திகரலியாவின் சைை்கபாரன்் 

கிரிக்சகட் லைதானைாகுை். 

 

 

ஸ்புட்நிக் ரலட் 

 இந்திய தலைலை ைருந்துக் கடட்ுப்பாடட்ு அலைப்பானது சமீபத்திை் ஸ்புட்நிக் லைட ்

என்ற ஒரு ககாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்தின் ஒரு அவசர காைப் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதை் 

வழங்கியது. 

 ைத்திய ைருந்து வாரியதத்ின் நிபுைர ்குழுவானது இதலனப் பரிந்துலர சசய்தது. 

 இத்துடன் இந்திய நாட்டிை் கிலடக்கப் சபறுை் பட்டியலிை் 9வது ககாவிட்-19 தடுப்பு 

ைருந்தாக ஸ்புட்நிக் இலைந்துை்ைது. 

 இது ஒரு பூஸ்டர ்தடுப்பு ைருந்தாகுை். 

 

 

ெைிஸ்கா புலிகள் காை்ைகம் 

 2020 ஆை் ஆை்டு ேுன் ைாதத்திை் சரிஸ்கா புலிகை் காப்பகத்திை் வாழ்விட 

கைைாை்லைத் திட்டைானது அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 
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 இத்திட்டைானது இப்பகுதியிை் புலிகைின் எை்ைிக்லகயிலன உயரத்்தியுை்ைது.   

 இந்தக் காப்பகத்திலுை்ை புலிகைின் எை்ைிக்லக 25 ஆக உயரத்்துை்ைது.  

 சரிஸ்கா புலிகை் காப்பகைானது இராேஸ்தானின் ஆை்வார ் ைாவட்டத்திை் அலைந்து 

உை்ைது. 

 இது 1978 ஆை் ஆை்டிை் புலிகை் காப்பகைாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

ைவைத்ான் – 2022  

 ஆற்றை்துலற அலைசச்ர ்R.K. சிங் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பவரத்ான் (Powerthon) என்ற ஒரு 

பபாட்டிமயத் ஜதாடங்கி மவத்தார.் 

 இது ஆற்றை் வழங்கீட்டிலுை்ை சிக்கைான பிரசச்ிலனகலைத் தீரப்்பதற்காக சதாழிை் 

நுட்பை் சாரந்்த தீரவ்ுகலைக் கை்டறிவதற்கான ஒரு கஹக்கத்தான் கபாட்டியாகுை். 

 கைலுை் இது ஆற்றை் வழங்கீட்டின் தரத்திலனயுை் நை்பகத் தன்லைலயயுை் உறுதி 

சசய்வதற்கானதாகுை். 
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AAHT நடவடிக்ரக 

 இது ஆள் கடத்தமலத் தடுப்பதற்கான ஒரு நாடு தழுவிய நடவடிக்மகயாகுை். 

 இது இரயிை்கவ பாதுகாப்புப் பமடயால் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 AAHT நடவடிக்லகயின் ஒரு பகுதியாக, கடத்தல்காரரக்ளின் பிடியில் இருந்து பாதிக்கப் 

பட்டவரக்மள, குறிப்பாக ஜபண்கள் மற்றும் குைந்மதகமள மீட்பதில் முக்கிய கவனம் 

ஜசலுதத்ும் வமகயில் அமனத்து நீண்ட தூர ரயில்கள்/வழித் தடங்கை் ஆகியவற்றிை் 

சிறப்புப் பலடகை் நிறுத்தப்படும். 

 

 

ஜவகைல்ால் தநரு ைல்கரலக்கழகத்தின் முதல் சைண் துரணதவந்தை் 

 ெவகரல்ால் பநரு பல்கமலக்கைகத்தின் முதல் ஜபண் துமணபவந்தராக சாந்திஸ்ரீ 

துளிப்புடி பண்டிட் பதவிபயற்கவுள்ளார.் 

 திருமதி பண்டிட் தற்பபாது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சாவித்ரிபாய் பூபல பல்கமலக் 

கைகத்தின் துமணபவந்தராக உள்ளார.் 

 குடியரசுத் தலைவர ் ராம்நாத் பகாவிந்த் அவரக்ை், இவரின் ஐந்தாண்டு காலப் பைி 

நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.் 
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தீவிைை்ைடுத்தை்ைட்ட இந்திைதனுஷ் 4.0 திட்டம் 

 ைான்சுக் மாண்டவியா தீவிரப்படுத்தப்பட்ட இந்திரதனுஷ் 4.0 என்ற ஒரு திட்டத்திலனத் 

சதாடங்கி லவத்தார.் 

 இத்திட்டைானது, 33 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்களில் உள்ள 416 

மாவட்டங்களில் மூன்று சுற்றுகைாக  நடத்தப்படும். 

 ஆசாதி கா அம்ரித் மபஹாத்ஸவ் என்ற ஒரு நிகழ்விற்காக கதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 75 

மாவட்டங்களும் இதில் அடங்கும். 

 இந்தத ் திட்டம், கநாய்த்தடுப்பிை் உை்ை இமடஜவளிகமள நிரப்புவதற்கும், உலகளாவிய 

பநாய்த் தடுப்பிற்கான நீடித்த ஆதாயங்கமளப் ஜபறுவதற்கும் ஜபரிதும் உதவும். 

 தடுப்பூசி பபாடப்படாத மற்றும் பகுதியளவு தடுப்பூசி பபாடப்பட்ட குைந்மதகள் மற்றும் 

கரப்்பிணிப் ஜபண்களுக்கு வைக்கமான பநாய்த்தடுப்புச ்பசமவகள் ஜசன்று அமடவமத 

இது உறுதி ஜசய்யும். 
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மிகை்சைைிய ைனிக்குரக உணவகம் (இக்லூ கஃதை) 

 

 ெம்மு காஷ்மீரில் சமீபதத்ிை் பனிக்குலக உைவகை் ஒன்று திறக்கப்பட்டது. 

 இது தற்கபாது உலகின் மிகப்ஜபரிய பனிக்குலக உைவகை் ஆகும். 

 இதன் ஜபயர ்ஸ்பனாக்லு (Snowglu) என்பதாகுை். 

 இது இந்த உைவகத்தின் உரிமமயாளர ்வாசிம் ஷா என்பவரால் கட்டப்பட்டது. 

 

காவால் புலிகள் காை்ைகம் - ைறரவகரள காண்ைதற்கான வாய்ை்பு (Bird Walk)  

 

 காவால் புலிகள் காப்பகைானது, பிப்ரவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய பததிகளில் முதல் 

முலறயாக ‘பறலவகலைக் காை்பதற்கான வாய்ப்பிலன' வழங்க உள்ளது. 

 காவால், 300க்கும் பமற்பட்ட பறமவ இனங்கள் மற்றும் 600க்கும் பமற்பட்ட மர இனங்கள் 

ஜகாண்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் ஜசழுமமயான பன்முகத் தன்மமமயக் 

ஜகாண்டுள்ளது. 

 காவால் புலிகள் காப்பகம், இந்தியாவின் ஜதலுங்கானா மாநிலத்தில் மஞ்பசரியல் 

மாவட்டத்தில் (பமைய அடிலாபாத ் மாவட்டம்) ென்னாரம் மண்டலம் என்னுமிடத்திை் 

அமமந்துள்ளது. 
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இந்தியாவில் உள்ள அருங்காட்சியகங்கரள மறுவடிவரமை்ைதற்கான 

உலகளாவிய உெச்ி மாநாடு 

 

 இந்தியாவில் உள்ள அருங்காட்சியகங்கமள மறுவடிவமமப்பது குறித்த உலகளாவிய 

உசச்ி மாநாடட்ிலனக் கலாசச்ார அமமசச்கம் ஏற்பாடு ஜசய்ய உள்ளது. 

 இந்த ைாநாடானது இது கபான்ற முதை் வலகயிைான உசச்ி மாநாடு ஆகுை். 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டிலன  மத்தியக் கலாசச்ாரத் துமற அமமசச்ர ் கிஷன் ஜரட்டி 

ஜதாடங்கி மவக்க உை்ைார.் 

 இது இந்தியாவில் உை்ை அருங்காட்சியகங்கமள பமம்படுத்துவதில் கவனம் 

ஜசலுதத்ுவதற்கான உசச்ி ைாநாடாகுை். 

 இந்திய அருங்காட்சியகங்கமள பமம்படுதத்ுவதற்கான புதிய நமடமுமறகள் மற்றும் 

உத்திகமள உருவாக்குவகத இதன் முக்கிய பநாக்கமாகுை். 

 ஆசாதி கா அம்ரித் மபஹாத்சவின் ஒரு பகுதியாக இந்த உசச்ி மாநாடு ஏற்பாடு ஜசய்யப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது இந்திய சுதந்திரத்தின் 75வது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கும் ஒரு நிகை்சச்ியாகும். 

 ப்ளூம்ஜபரக்் உடன் இமணந்து கைாசச்ார அலைசச்கத்தினாை் இந்த உசச்ி மாநாடு 

ஏற்பாடு ஜசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

இந்திய காலணி மற்றும் ததால் சைாருட்கள் தமம்ைாட்டுத் திட்டம் 

 இந்திய காலணி மற்றும் பதால் ஜபாருடக்ள் பமம்பாடட்ுத் திட்டம் ஆனது, 2021-22 முதல் 

2026 ஆை் ஆை்டு  வமர ஜதாடரும் என்று வரத்்தக அமமசச்கம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. 

 இந்திய காைைி ைற்றுை் கதாை் சபாருடக்ை் கைை்பாடட்ுத் திட்டைானது பதால் ஜபாருடக்ள் 

துமறக்கான உள்கட்டமமப்மப பமம்படுத்தும். 

 இது பதால் ஜபாருடக்ள் உற்பத்திமய அதிகரிக்கும். 

 இந்திய அரசானது இதற்கான 50% நிதி உதவிலய வைங்கும். 

 இந்த உதவித ்ஜதாமகயின் வரம்பு ரூ.10 பகாடியாக நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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PMKSY திட்டமானது 2026 ஆம் ஆண்டு மாைெ் ்மாதம் வரை நீட்டிை்பு 

 

 ‘பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா பயாெனா (PMKSY)’ திட்டைானது 2026 ஆை் ஆை்டு மாரச் ்

ைாதை் வமர நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தத ் திட்டமானது உணவு பதப்படுத்தும் ஜதாழில்துலற அமமசச்கத்தினாை் 

நிரவ்கிக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத ் திட்டமானது உணவு பதப்படுத்தும் சதாழிை்துலறயின் ஒடட்ுஜமாத்த வளரச்ச்ி 

மற்றும் பமம்பாடம்ட பநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 ைத்திய அரசானது, 2017 ஆை் ஆை்டு கை ைாதத்திை், SAMPADA திட்டத்திலன (பவளாண் & 

கடல்சார ் உற்பத்திப் சபாருடக்ை் பதப்படுதத்ுதல் மற்றும் பவளாண் சபாருடக்ை் 

பதப்படுத்துதை் சதாழிை்துலறத் சதாகுதியின்  பமம்பாடட்ுக்கான ஒரு திட்டம்) 

ஜதாடங்கியது. 

 இந்தத ்திட்டமானது 2017 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்ட் ைாதத்திை் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா 

பயாெனா என மறுஜபயரிடப்பட்டது. 
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ெம்ைித் முன்சனடுை்பு 

 அடல் புத்தாக்க திட்டை், நிதி ஆபயாக் மற்றும் சரவ்பதச கைை்பாட்டிற்கான அசைரிக்க 

நிறுவனை் ஆகியமவ, புதுலையான வழிமுலறகைிை் சுகாதார நை வசதிகலை 

வழங்குவதற்கான சந்மதகள் மற்றும் வளங்களுக்கான நிமலயான அணுகை் (SAMRIDH) 

என்ற ஒரு முன்சனடுப்பின் கீை் ஒரு புதிய கூட்டாண்மமமய அறிவிதத்ு உள்ளன. 

 இது இரை்டாை் நிலை மற்றும் மூன்றாை் நிலை நகரங்கள், கிராமப்புற மற்றும் 

பைங்குடியினப் பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையிை் உை்ை மக்களுக்கு மலிவு 

விலையிைான மற்றும் தரமான சுகாதாரத்திலன அணுகுை் ஒரு வாய்ப்பிலன 

பமம்படுத்துவமத பநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

அதமொன் இந்தியா நிறுவனம் கை்நாடகாவுடன் புைிந்துணைவ்ு ஒை்ைந்தம் 

 அபமசான் இந்தியா நிறுவனைானது, சபை் சதாழிை்முலனகவாரின் வைரச்ச்ிக்கு ஆதரவு 

அைிக்குை் கநாக்கிை் கரந்ாடக மாநில கிராமப்புற வாை்வாதார பமம்பாடட்ுச ்சங்கத்துடன் 

ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திலன கைற்சகாை்டுை்ைது. 

 அபமசான் இந்தியா நிறுவனைானது தனது தளத்தில் ‘சஞ்சீவினி-கரந்ாடக மாநில 

கிராமப்புற வாை்வாதார பமம்பாடட்ுச ் சங்கத்திலன’ அறிமுகப்படுத்தி, ‘சபஹலி’ 

திட்டத்தின் பயன்கலை விரிவுபடுத்துை். 

 சபஹலி திட்டம், ஜபண் ஜதாழில்முமனபவாருக்கு உதவும் வமகயில் பயிற்சி மற்றும் 

திறன் பமம்பாடட்ுப் பயிைரங்கங்கலை வைங்குகிறது. 

 

சவண்முக மந்தி 

 சமீபத்தில் அறிவியைாைரக்ை்  அருைாசச்ைப் பிரகதசத்திை் சவை்முக ைந்திகலைக் 

கண்டுபிடித்தனர.் 

 சவை்முக ைந்திகை், ஜதன்கிைக்கு திஜபத் பகுதியிை் முதன்முதலில் தற்கபாது 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்த ைந்திகை் அவற்றின் சவை்ைிற முகத்தினாை் மற்ற ைந்திகைிடமிருந்து 

பவறுபடுகின்றன. 
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 பமலும், அலவ நீண்ட வால், கழுத்துப் பகுதியிை் நீண்ட மற்றும் அடரத்்தியான கராைங்கை் 

கபான்றவற்லறயுை் சகாை்டுை்ைன. 

 சவை்முக ைந்திகை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் மூலம், ஜமாத்தப் பாலூட்டிகளின் 

எண்ணிக்மக 438 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

இயக்குநைக வாைியத்தில் சைண்களின் ைங்தகற்பு குறித்த அறிக்ரக 

 இயக்குநரக வாரியத்திை் (கபாரட்ு ரூை்) சபை்கைின் பங்ககற்பு குறித்த அறிக்மகமய 

சமீபத்தில் ஜடலாய்ட ்குபளாபல் என்ற நிறுவனை் ஜவளியிட்டது. 

 இது இத்தலகய ஏழாவது அறிக்லகயாகுை். 

 இந்தியாவில் 17.1% இயக்குநரக வாரிய பதவிகமள மடட்ுபம ஜபண்கள் வகிக்கின்றனர ்

என்று இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 இந்திய நாட்டில் 3.6% தமலவரக்ள் (chairpersons) மடட்ுபம ஜபண்கள் என்று இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டிை் இந்தியாவில் உள்ள தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரிகளில் சுமார ் 4.7% 

ஜபண்கள் ஆவர.் 

 

 

ைைவ்த்மாலா 

 “பரவ்த்மாலா” என்ற பதசியக் கை்பிவடப் கபாக்குவரத்து பமம்பாடட்ுத ் திட்டைானது 

சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 மமலப்பாங்கான பகுதிகளில் கபாக்குவரத்து இமணப்மப பமம்படுத்துவதற்காக 2022 /23 

ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய நிதிநிலை அறிக்லகயிை் மத்திய நிதியமமசச்ரால் 
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இத்திட்டைானது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 கடினமான மமலப்பாங்கான பகுதிகளில் உள்ள வைக்கமான சாமலகளுக்குப் பதிலாக, 

இந்தப் கபாக்குவரத்து வசதியானது ஒரு  சுற்றுசச்ூைல் ரீதியான நிமலயான மாற்றாக 

இருக்கும். 

 சுற்றுலாமவ பமம்படுதத்ுவதுடன், பயணிகளுக்கான கபாக்குவரத்து இமணப்பு மற்றும் 

வசதிமய பமம்படுத்துவபத இதன் கநாக்கைாகுை். 

 வைக்கமான ஜவகுெனப் பபாக்குவரத்து அமமப்புகள் கூட சாத்தியமில்லாத ஜநரிசலான 

நகரப்்புறங்கைிலுை் இது சசயை்படுத்தப்படுை். 

 சாமலப் பபாக்குவரத்து மற்றும் ஜநடுஞ்சாமலகள் அமமசச்கம் இதன் உருவாக்கப் 

பைிகளுக்குப்  ஜபாறுப்பு வகிக்குை். 

 

 

PM CARES நிதி    

 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் PM CARES நிதியின் கீை் உை்ை ஜமாத்த சதாலக 10,990.17 பகாடி 

ரூபாய் ஆகும். 

 இது 2020-21 ஆை் நிதியாை்டிை் முை்ைடங்காக உயரந்்தது. 

 2020-21 ஆை் ஆை்டிை் இந்த நிதியிலிருந்து ரூ.3,976.17 பகாடி ஜசலவிடப்படட்ுள்ளது என PM 

CARES நிதி பற்றிய சமீபதத்ிய தைிக்லக  அறிக்லக கூறுகிறது. 
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 2021 ஆை் ஆை்டு மாரச் ் 31 அன்லறய நிலவரப்படி, இந்த நிதியில் ரூ. 7,013.99 பகாடி 

ஜசலவழிக்கப் படாமல் உள்ளது. 

 COVID-19 சதாற்றுக்கு எதிரான ஒரு கபாராட்டத்திலன வலுப்படுத்த சசயற்லக சுவாசக் 

கருவிகை் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்கமள வாங்குவதற்குை், புலம் ஜபயரந்்பதாருக்கு 

நிவாரணம் வழங்கவுை் அரசாங்கை் இந்த நிதியின் ஒரு பகுதிலயப் பயன்படுத்தியது. 

 

கலங்கரை விளக்கெ ்சுற்றுலா 

 துலறமுகங்கை், கப்பை் கபாக்குவரத்து ைற்றுை் நீரவ்ழிகை் அலைசச்கைானது ஒடிசா 

ைாநிைத்திை் ஐந்து கைங்கலர விைக்கங்கலை உருவாக்க உை்ைது. 

 இத்திட்டத்திற்காக நான்கு ைாவட்டங்கை் கதரந்்சதடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

 ஒடிசா கைங்கலர விைக்கை் என்ற சுற்றுைாத் திட்டைானது, 2021 ஆை் ஆை்டு 

கபாக்குவரத்திற்கான கடை்சார ் உதவித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்படட்ு 

வருகிறது. 

 இந்த உதவித் திட்டத்தின் கீழ், குேராத், கைற்கு வங்காைை், ைகாராஷ்டிரா, கரந்ாடகா, 

ககரைா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரகதசை், ஒடிசா ைற்றுை் அந்தைான் ைற்றுை் நிக்ககாபார ்

தீவுகை் ஆகிய ைாநிைங்கைிை் கைை்பாடுகை் சகாை்டு வரப்பட உை்ைன. 

 இந்த நிதி உதவியானது, கைங்கலர விைக்கங்கலை சுற்றுைா தைங்கைாக கைை்படுத்த 

உதவுை். 

 இது கைங்கலர விைக்கங்கைின் வரைாறு ைற்றுை் பாரை்பரிய ைதிப்புகலை பாதுகாக்குை். 

 

ஆயுள் காை்பீட்டு நிறுவனம் 

 

 ைை்டலனச ் கசரந்்த பிராை்ட் ஃலபனான்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவன ைதிப்பீடட்ு 

அறிக்லகயின்படி, ஆயுை் காப்பீடட்ு நிறுவனை் (Life Insurance Corporation) ஆனது 

இந்தியாவின் வலிலையான ைற்றுை் நாட்டின் ஒரு மிகப்சபரிய நிறுவனைாக 

விைங்குகிறது. 

 இதன் மூைை், உைகைவிை் 1வது ைற்றுை் 2வது இடங்கைிை் முலறகய இடை் சபற்ற 

இத்தாலியின் கபாஸ்ட் இத்தாலியன் (Poste Italiane of Italy) ைற்றுை் ஸ்சபயினின் கைப்ஃப்கர 

(Mapfre of Spain) ஆகிய நிறுவனங்களுக்குப் பிறகு  உைகைவிை் மூன்றாவது வலுவான 

காப்பீடட்ு நிறுவனைாக  இது ைாறுகிறது. 

 இது உைகின் 10வது ைதிப்புமிக்க காப்பீடட்ு நிறுவனைாகுை். 
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ஆசியாவின் ைணக்காைை் 

 அதானி குழுை நிறுவனருை், ககாடீஸ்வரருைான கவுதை் அதானி ஆசியாவின் மிகப் சபரிய 

பைக்காரராக ைாறியுை்ைார.் 

 அவர ்உைகின் பைக்காரரக்ை் பட்டியலிை் 10 வது இடத்திை் உை்ைார.் 

 இது 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 8 அன்று சவைியான ப்ளூை்சபரக்் ககாடீஸ்வரரக்ை் 

குறியீட்டிை் இத்தகவைானது கூறப்படட்ுை்ைது. 

 

 

உயிைி மூலக்கூறு அடிை்ைரடயிலான ர ட்ைஜன் ஆரல 

 இந்தியாவின் முதல் வணிக அளவிலான உயிரி மூைக்கூறு அடிப்பமடயிலான 

மஹட்ரென் ஆமல மத்தியப் பிரபதசத்தின் கந்த்வா மாவட்டத்தில் அமமக்கப்பட 

உள்ளது. 

 இந்த ஆலையிை் ஒவ்ஜவாரு நாளும் 30 டன் உயிரித் தீவனத்தில் இருந்து ஒரு டன் 

மஹட்ரென் உற்பத்தி சசய்யப்படுை்.  

 கவட்கடாகைா எனரஜ்ிஸ் லிமிசடட் ைற்றுை் பிசயசை் கிரன்ீ எனரஜ்ி ஆகியவற்றின் கூடட்ு 

முயற்சியால் இந்த ஆமல அமமக்கப் படுகிறது. 

 உயிரி மூைக்கூறிலிருந்து  மஹட்ரென், மீத்பதன் மற்றும் உயிரி நிைக்கரி (பபயாசார)் 

ஆகியவற்மற உற்பத்தி ஜசய்யக் கூடிய 'ஜவப்ப ரதீியிை் முடுக்குவிக்கப்பட்ட காற்றில்லா  

சநாதி உமலக்கான' ஜதாழில்நுட்பத்மத இந்த நிறுவனம் ஜகாண்டுள்ளது. 
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இந்தியாவின் முதல் புல்லட் இையில் ைாரத 

 மும்மப-அகமதாபாத் புல்லட் இரயிை் திட்டைானது இந்தியாவின் முதல் புல்லட் இரயிை் 

பாமதயாகும். 

 இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயிை் நிலையைானது சூரத ்நகரிை் அலைக்கப்பட உை்ைது. 

 508.17 கிபலாமீட்டர ் நீைத்திை் அலைக்கப்பட உை்ை மும்மப-அகமதாபாத் புல்லட் ரயிை் 

பாலதத் திட்டத்தில், மகாராஷ்டிராவில் 155.76 கி.மீ. நீைமுை், குெராத்தில் 384.04 கி.மீ. 

நீைமுை், தாதர்ா மற்றும் நகர ் ஹபவலியில் 4.3 கி.மீ. நீைை் சகாை்ட ஒரு பாலதயுை் 

அலைக்கப்பட உை்ைது. 

 

 

டாம்டாம் தைாக்குவைத்துத் தைவைிரெக் குறியீடு – 2021 
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 இந்தத் தரவரிமசயின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் ஜநரிசலான நகரங்கள் 

என்ற பிரிவிை் மும்மப 5வது இடத்திலும், ஜபங்களூரு 10வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 58 நாடுகளில் உள்ள 404 நகரங்களில் ஜடல்லி மற்றும் புபன ஆகியலவ முலறகய 11வது 

மற்றும் 21வது இடங்கைிை் உள்ளன. 

 துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரானது, உலகிபலபய மிகவும் ஜநரிசலான நகரமாக இந்தத் 

தரவரிமசயிை் அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

100வது ஜவுளி இையில் 

 

 பமற்கு இரயில்பவயின் மும்மப மத்தியப் பிரிவு, சூரத ்பகுதியில் உள்ள சல்தானில் இருந்து 

சதன்கிழக்கு இரயிை்கவயின் கரக்பூர ் பிரிவிை் உள்ள சங்க்மரலுக்கு “100வது ெவுளி 

ரயிமல” அனுப்பி ஒரு புதிய மமல்கல்மல எட்டியது. 

 இதற்கான முதல் இரயிமல 2021 ஆை் ஆை்டு ஜசப்டம்பர ் 01 அன்று இரயிை்கவ மற்றும் 

ெவுளித்துமற இமண அமமசச்ர ் தரஷ்னா ெரப்தாஷ் ஜகாடியமசதத்ுத் ஜதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 இந்த இரயிை் உத்னாவில் இருந்து புறப்பட்டது. 

 

அடல் சுைங்கை்ைாரத 

 அடல் சுரங்கப் பாமதயானது ஆனது, '10,000 அடி உயரத்திற்கு பமல் உள்ள உலகின் மிக 

நீளமான ஜநடுஞ்சாமல சுரங்கப்பாமத' என உைகச ் சாதலனப் புத்தகத்தாை் அதிகாரப் 

பூரவ்ைாக சான்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இது மணாலிமய லாஹவுல் - ஸ்பிட்டி பள்ளத்தாக்குடன் இமணக்கிறது. 

 9.02 கி.மீ. நீளம் உலடய, மூபலாபாய வலகயிை் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சுரங்கப் 

பாலத 'பராதாங் கணவாயின்’ கீகழ அலைக்கப்படட்ுை்ைது. 
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ததசியக் குற்ற ஆவணக் காை்ைகத்தின் தைவு 

 

 பதசியக் குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் (NCRB) தரவுகளின்படி, ஜதாற்றுபநாய் ஏற்பட்ட 

முதை் ஆை்டான 2020 ஆை் ஆை்டிை், சமீபத்தியக் காலங்களில் பவமலயில்லாைை் 

இருந்தவரக்ை் ைத்தியிை் அதிக எண்ணிக்மகயிலான தற்ஜகாமலகள் பதிவாகி உை்ைன. 

 முதன்முமறயாக தற்ஜகாமல எண்ணிக்மகயானது 3,000 என்ற அைலவத் தாண்டி 

உள்ளது. 

 3548 நபரக்ள் தற்சகாலையாை் இறந்துை்ைனர.் 

 கதசியக் குற்ற ஆவைக் காப்பகத்தின் தரவுகளின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில், கரந்ாடகாவிை் 

தான் பவமலயில்லாதவரக்ளிமடபய அதிக எண்ணிக்மகயிலான தற்ஜகாமலகள்  

பதிவாகியுள்ளன.  

 அதற்கு அடுத்தபடியாக மகாராஷ்டிரா, தமிை்நாடு (336), அசாம் மற்றும் உத்தரப் பிரபதசம் 

ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 கடன் சுமம அல்லது திவால்தன்மம காரணமாக நிகழ்ந்த தற்சகாலைகைிை், 

மகாராஷ்டிரா 1341 உயிரிழப்புகளுடன் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 அமதத ்ஜதாடரந்்து கரந்ாடகா, ஜதலுங்கானா, ஆந்திரா மற்றும் தமிை்நாடு (524) ஆகியலவ 

உள்ளன. 

 தமிைகத்மதத் தவிர, மற்ற மாநிலங்களில், விவசாயிகள் தான் அதிகளவில் தற்ஜகாமல 

ஜசய்துள்ளனர.் 
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2021 ஆம் ஆண்டில் புலிகள் இறை்பு மீதான ைதிவு 

 

 கடந்த ஆண்டிை் 106 புலிகை் உயிரிைந்த நிமலயில், புலிகளின் இறப்பு எண்ணிக்மக இந்த 

ஆை்டு 127 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில்  புலிகைின் இறப்பு  எண்ணிக்மக 96 ஆக பதிவாகியிருந்தது. 

 அதிகபடச்மாக மத்தியப் பிரபதசத்தில் 42 புலிகளுை், மகாராஷ்டிராவில் 27 புலிகளுை், 

கரந்ாடகாவில் 15 புலிகளுை், உத்தரப் பிரபதசத்தில் 9 புலிகளுை் உயிரிழந்துை்ைன. 

 

தற்தைாதுள்ள ைணிகரள ஒருங்கிரணத்தல் – இையில்தவ 

 

 இந்திய இரயில்பவ பமலாண்மமப் பைிகைின் கீழ் தற்கபாதுை்ை 8 பைிகலை 

ஒருங்கிலைப்பதற்கான அறிவிப்பிலன,  மத்திய அரசு தனது அரசிதழிை் ஜவளியிடட்ு 

உள்ளது. 
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 இந்திய இரயில்பவ பமலாண்மமப் பைி  எனப்படும் புதிய குரூப் 'ஏ' என்ற ைத்திய அரசுப் 

பைிலய உருவாக்குவமத இந்த அறிவிப்பு உறுதிப்படுத்தி உை்ைது. 

 இரயிை்கவத் துலறயிை் நிைவுை் ஒரு 'துமறவாத ஆதிக்கத்லத' முடிவுக்குக் ஜகாண்டு 

வருவதற்காக இந்த நடவடிக்லகயானது கைற்சகாை்ைப்படுகிறது. 

 இந்த நடவடிக்லகலயத் ஜதாடரந்்து, அதிை் இரண்டு துமறகள் மடட்ுபம இடை் சபறுை். 

அலவயாவன, 

o இரயில்பவ பாதுகாப்புப் பமட மற்றும் 

o மருத்துவ பசமவத் துமற ஆகியனவாகுை். 

 

நிதி ஆதயாக் அறிக்ரக: இந்தியாவின் சுகாதாைத் துரறரய மறுசீைரமத்தல் 

 

 நிதி ஆகயாக் அலைப்பானது, இந்த அறிக்மகமயச ் சமீபத்தில் ஜவளியிட்டது. 

 நிதி ஆபயாக் தனது அறிக்மகயில், BRICS நாடுகளுை் இந்தியாவின் சுகாதாரத் 

துலறக்கான  ஜசலவுகள் மிகக் குமறவு என்று குறிப்பிடட்ுை்ைது. 

 இந்தியாவிை் உை்ை 65 சதவீத அைவிைான மருத்துவமமனப் படுக்மககள்  ஆனது உத்தரப் 

பிரபதசம், கரந்ாடகா, தமிை்நாடு, மகாராஷ்டிரா, பமற்கு வங்காளம், ஜதலுங்கானா மற்றும் 

பகரளா ஆகிய ைாநிைங்கைிை் உை்ை கிட்டத்தடட் 50 சதவீத ைக்களுக்கான ைருத்துவத் 

கதலவகலைப்  பூரத்்தி ஜசய்கின்றன என்று இந்த அறிக்மக எடுத்துக் கூறுகிறது. 

 மீதமுள்ள 21 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 ஒன்றியப் பிரபதசங்களில் வாழும் இந்தியாவின் மற்ற 

50 சதவீத மக்கள் 35 சதவீத அைவிைான மருத்துவமமனப் படுக்மக வசதிகலைப் 

பயன்படுத்தச ்சசய்கின்றனர.் 

 படுக்மககளின் எண்ணிக்மகமயக் குமறந்தபடச்ம் 30 சதவீதை் என்ற அைவிற்கு 

அதிகரிக்க பவண்டும் என்று இது குறிப்பிடட்ுை்ைது. 

 இந்தியாவில் உள்ள மருத்துவமமனத ் துமறயானது ஜமாத்த மருத்துவச ் சந்மதயில் 80 

சதவீதத்மதக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

ஒரு மில்லியன் நைைக்ளுக்கு 21 நீதிைதிகள் - இந்தியா 

 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் பததி நிலவரப்படி, அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மகமயப் ஜபாறுத்து, மக்கள் ஜதாமகக்கும் நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மகக்குமான விகிதம் ஆனது (ஒரு மில்லியன் மக்கள் ஜதாமகக்கு எத்தமன 

நீதிபதிகள் என்ற விகிதம்) 21.03 ஆக உள்ளது. 
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 உசச் நீதிமன்றத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 34 ஆகவும், 25 உயர ்

நீதிமன்றங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 1098 ஆகவும் உள்ளது. 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ஜதாமகக் கணக்ஜகடுப்பின்படி மக்கள் ஜதாமகமயச ் சட்ட 

அமமசச்கம் பயன்படுதத்ுகிறது. 

 

 

EIU நிறுவனத்தின் ஜனநாயகக் குறியீடு 

 

 2021ஆம் ஆண்டு ெனநாயகக் குறியீட்டின் உலகளாவிய தரவரிமசயில் இந்தியா 46வது 

இடத்மதப் ஜபற்றுள்ளதாக தி எகனாமிஸ்ட் இன்டலிஜென்ஸ் யூனிட ் என்ற ஒரு 

நிறுவனத்தின் அறிக்மக கூறுகிறது. 

 தி எகனாமிஸ்ட் இன்டலிஜென்ஸ்  ஜவளியிடட் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ெனநாயகக் 

குறியீட்டில் 9.75 மதிப்ஜபண்களுடன் நாரப்வ முதலிடம் ஜபற்றது. 

 இந்தியா 6.91 புள்ளிகமளப் ஜபற்று இந்தப் பட்டியலில் 46வது இடத்மதப் ஜபற்றது. 

 

SMILE திட்டம் 

 சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துமற "SMILE: விளிம்பு நிமலயில் உள்ள 

மக்களுக்கான வாை்வாதாரம் மற்றும் நிறுவனம் சாரந்்த ஆதரவு" என்ற வைங்கீடட்ுத ்

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 
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 SMILE என்பது ஒரு மத்திய அரசின் திட்டமாகும். 

 திருநங்மககள் மற்றும் பிசம்ச எடுக்கும் சசயலிை் ஈடுபடட்ுள்ள நபரக்ளுக்கு  நலத் 

திட்டங்கமள வைங்குவதற்காக இந்தத ்திட்டம் வடிவமமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

வாடிக்ரகயாளை் அங்கீகாைத்தின் குைல் 2021 

 சரவ்பதச விமானச ் சமபயின் "உலக வாடிக்மகயாளர ் அங்கீகார முன்ஜனடுப்பின்" கீை் 

"வாடிக்மகயாளர ்அங்கீகாரம் ஜபற்ற விமான நிமலயங்கள் பட்டியலில்" இந்திய விமான 

நிமலய ஆமணயத்தின் கீை் உள்ள ஏழு விமான நிமலயங்கள் பதரந்்து எடுக்கப் 

படட்ுள்ளன. 

 இந்திய விமான நிமலய ஆமணயத்தின் கீை் உள்ள விமான நிமலயங்களான ஜசன்மன, 

பகாவா, ஜகால்கத்தா, பாடன்ா, புபன, சண்டிகர ்மற்றும் புவபனஸ்வர,் 2021 ஆம் ஆண்டில் 

பமற்ஜகாள்ளப்பட்ட சரவ்பதச விமானச ்சமபயின் விமான நிமலயச ்பசமவ தர ஆய்வில் 

பங்பகற்றன. 

 "வாடிக்மகயாளர ் அங்கீகாரம் ஜபற்ற விமான நிமலயங்கள் முன்ஜனடுப்பானது" 

சரவ்பதச விமானச ்சமபயினால் ஜதாடங்கப்பட்டது. 

 பகாவிட்-19 ஜதாற்றுபநாய்களின் பபாதும் கூட, வாடிக்மகயாளரக்ளின் விமரச்னங்கள் 

பகடக்ப் படட்ு, ஜதாடரந்்து அவற்மறப் பூரத்்தி ஜசய்வதற்கு முன்னுரிமம அளிப்பமத 

உறுதி ஜசய்யும் விமான நிமலயங்கமள அங்கீகரிப்பதற்காக கவை்டி இந்த ஆய்வு 

பமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. 

 

தெல்ஸ்ஃதைாைஸ்் உலக எண்ணிமத் திறன் குறியீடு 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டு பசல்ஸ்ஃபபாரஸ்் உலக எண்ணியல் திறன் குறியீட்டில்  இந்தியா முதல் 

இடத்மதப் ஜபற்றுள்ளது. 

 19 நாடுகமள ஒப்பிடட்ு இந்தக் குறியீடு உருவாக்கப்பட்டது. 

 புதிய எண்ணிமத் திறன்கள் மற்றும் பணியாளரக்ளின் உணரவ்ுகள் பற்றி கற்றுக் 

ஜகாள்வதில் குடிமக்களின் தயாரந்ிமலயின் அடிப்பமடயில் இந்தக் குறியீடு உருவாக்கப் 

பட்டது. 
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 அமனத்து நாடுகளிலும், இந்தியா அதிக தயாரந்ிமலயில் உள்ளது என்ற மதிப்மபப்  

ஜபற்றுள்ளது. 

 இந்தியா 100 இடங்களில் 63 வது இடத்திமனப் ஜபற்றுள்ளது. 

 

 

தவளாண் துரறயில் புதுை்பிக்கத்தக்க எைிெக்திை் ையன்ைாட்டிரன அதிகைிக்கெ ்

செய்வதற்கான இலக்கு 

 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் பவளாண் துமறயில் டீசலுக்குப் பதிலாகப் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தியின் மீதான பயன்பாட்டிமன அதிகரிக்க மத்திய அரசு இலக்கு நிரண்யிதத்ு 

உள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் புமதபடிவமற்ற எரிஜபாருடக்ளின் பயன்பாடட்ுப் பங்மக 

அதிகரிப்பதற்கும் 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகரப் பூெ்ஜிய உமிை்வு சகாை்ட நாடாக  

மாறுவதாகவும் அரசு பமற்ஜகாண்ட ஒரு உறுதிப்பாட்டிற்கு ஏற்ப இந்த இலக்கு 

நிரண்யிக்கப் பட்டது. 

 குசம் திட்டத்தின் மூலம், பவளாண்மமமய சூரிய ஒளி சக்திமயமாக்குவதற்கான 

திட்டத்மதயும் மத்திய அரசு ஜசயல்படுத்தி வருகிறது. 

 சூரிய ஒளியில் இயங்கும் நீரப்்பாசன அமமப்புகமள நிறுவ இத்திடட்ம் உதவும். 

 

இந்தியாவில் திரன ஏற்றுமதி   

 2020 ஆை் ஆை்டின் தரவுகளின்படி, உலகின் திமன ஏற்றுமதியில் இந்தியா ஐந்தாவது 

ஜபரிய நாடாக உள்ளது. 

 உலகளவில், அஜமரிக்கா, ரஷ்யக் கூட்டமமப்பு, உக்மரன், இந்தியா, சீனா, ஜநதரல்ாந்து, 

பிரான்ஸ், பபாலந்து மற்றும் அரஜ்ென்டினா ஆகியமவ திமனயின் முக்கிய ஏற்றுமதி 

நாடுகைாக உை்ைன. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இருந்து திலனலய இறக்குமதி ஜசய்வதிை் முதல் 

மூன்று இடங்கைிை் உை்ை நாடுகள் பநபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகை் மற்றும் சவுதி 

அபரபியா ஆகியனவாகுை். 

 இந்தியாவிலிருந்துத் திமன ஏற்றுமதி சசய்யுை் முதல் பத்து இடங்கைிை் உள்ள நாடுகைின் 

பட்டியலிை் உை்ை மற்ற ஏழு நாடுகை் லிபியா, துனிசியா, ஜமாராக்பகா, ஐக்கிய 

இராே்ஜியை், ஏமன், ஓமன் மற்றும் அல்ஜீரியா ஆகியனவாகுை். 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் ஜமாத்த உலக உற்பத்தியில் சுமார ் 41 சதவீதப் பங்மகக் ஜகாண்டு 

திமன உற்பத்தியில் இந்தியா உலக அளவில் முன்னணியில் உள்ளது. 

 இந்தியா ஓர ்ஆண்டிற்கு சுமார ்12 மில்லியன் ஜமடர்ிக் டன் அைவிை் திலனகலை உற்பத்தி 

ஜசய்கிறது. 

 

 

சதாகுதி மறுசீைரமை்பு ஆரணயம் – காஷ்மீை் 

 

 ெம்மு பகுதியில் 37 ஜதாகுதிகளும், காஷ்மீர ்பிரிவில் 46 ஜதாகுதிகளும், லடாக்கில் நான்கு 

ஜதாகுதிகளும் ஜகாண்ட முந்மதய ேை்மு & காஷ்மீர ்மாநிலத்தில் 87 உறுப்பினரக்மளக் 

ஜகாண்ட சட்டமன்றம் இருந்தது. 

 இது தவிர, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் இருந்த காஷ்மீருக்கு 24 இடங்கள் ஒதுக்கப் 

படட்ு அலவ காலியாக உள்ளன. 

 2019 ஆை் ஆை்டு ேை்மு & காஷ்மீர ் மறுசீரமமப்புச ் சட்டத்தின் கீை் அைிக்கப்பட்ட 

ஆமணமய இந்த ஆமணயம் அறிவித்துை்ைது. 
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 இந்த ஆமணயம் ெம்மு காஷ்மீரில் கைலுை் ஏழு சட்டமன்றத ் ஜதாகுதிகமளச ் பசரத்்து, 

அதன் எை்ைிக்லகலய 87ை் இருந்து 90 ஆக உயரத்்தியுள்ளது. 

 இது ெம்மு பிராந்தியத்திற்கு கைலுை் ஆறு இடங்கமள அதிகரிதத்ு அங்குை்ை 

சதாகுதிகைின் எை்ைிக்லகலய 43 ஆக அதிகரிப்பதற்கு முன்ஜமாழிகிறது. 

 இந்த ஆலையை் காஷ்மீர ் பிராந்தியத்தில் கைலுை் ஒரு சதாகுதிலயச ்  பசரத்்து, அங்கு 

உை்ை சதாகுதிகைின் எை்ைிக்லகலய 47 ஆக உயரத்்தியது. 

 இந்த ஆலையத்தின் உத்தரவுகள் சட்டத்திற்கு உை்டான ஒரு அதிகாரத்லதக் 

ஜகாண்டுள்ளதாை் இதன் உத்தரவுகலை எதிரத்்து எந்த நீதிமன்றத்திலும் வழக்குப் பதிவு 

ஜசய்ய முடியாது. 

 

ொை் தாம் திட்டம் 

 மூத்த சுற்றுசச்ூைல் ஆரவ்லர ் ரவி பசாப்ரா, சார ் தாம் திட்டம் ஜதாடரப்ான உசச் 

நீதிமன்றத்தின் உயரை்ட்டக் குழுவின் தமலவர ்பதவிமய ராஜினாமா ஜசய்துள்ளார.் 

 இது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பத்ரிநாத,் பகதாரந்ாத், கங்பகாத்ரி மற்றும் 

யமுபனாத்ரி ஆகிய  இந்து புனிதத ்தலங்கமள இமணக்கும் சுைார ்900 கி.மீ. நீைத்திற்கு 

பதசிய ஜநடுஞ்சாமலகமள பமம்படுத்தி விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு திடட்ைாகுை். 

 

 

ைதவி உயைவ்ுகளில் இட ஒதுக்கீடு 

 மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் கணக்கீடட்ு அைவிைான தரவுகமளச ் பசகரிக்க 

பவண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தலனலய ரத்து சசய்ய கவை்டுை் என்ற மத்திய அரசின் ஒரு 

ைனுவிலன உசச் நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது. 

 இந்தத் தரவானது, பதவி உயரவ்ில் இட ஒதுக்கீடம்ட அமல்படுத்தும் பபாது,  

பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் (SC) மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பைங்குடியினர ் (ST) 

சமூகத்தினருக்கு எத்தலன இடங்கை் ஒதுக்க கவை்டுை் என்பலத நிரண்யிக்கும். 

 M. நாகராெ் (2006) மற்றும் ெரம்னல் சிங் (2018) ஆகிய வழக்குகைிை் வழங்கப்பட்ட 

நீதிமன்றத் தீரப்்பின்படி கணக்கீடட்ு அைவிைான தரவுகமளச ் பசகரிக்க அரசு கடமமப் 

படட்ுள்ளது. 
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 ஒடட்ு சைாத்தப் பைிகளுக்குைான ஒவ்ஜவாரு வமக பதவிகளுக்குை் தரவுச ் பசகரிப்பு 

அவசியைாகுை். 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகை் ைற்றுை் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினச ் சமூகத்தினர ்

வகிக்குை் பதவிகளின் சதவீதத்மதக் கண்டறிந்த பிறகு இட ஒதுக்கீடட்ுக் ஜகாள்மகமய 

மறுபரிசீலமன ஜசய்வதற்கான ஒரு காலக்ஜகடுமவ மத்திய அரசு தீரம்ானிக்க 

பவண்டும். 

 பதவி உயரவ்ு உை்ை பதவிகளில் இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவினருக்குப் கபாதிய இடங்கை் 

ஒதுக்கப் படாதது குறித்த மதிப்பீடம்ட ைாநிைங்ககை கைற்சகாை்ை கவை்டுை். 

 கணக்கீடட்ு அைவிைான தரவுகமளச ் பசகரிப்பதற்கான ஒரு அலகாக 'பகடர'் (பைி 

நிலைப் பிரிவு) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிமலயில், உசச் நீதிமன்றம் 2019 ஆம் ஆண்டின் B.K. 

பவித்ரா என்ற வைக்கில் விதிக்கப்பட்ட ஒரு தீரப்்பிலன ரத்து சசய்தது. 

 2019 ஆை் ஆை்டிை் B.K. பவித்ரா வைக்கில் உசச் நீதிமன்றை் வழங்கிய தீரப்்பானது, 

கரந்ாடக அரசு பவமலவாய்ப்பில் பட்டியலிடப்படட் சாதிகை் ைற்றுை் பட்டியலிடப் படட் 

பழங்குடியினச ்சமூகத்தினருக்கு மூத்த ஊழியர ்முலறலய அறிமுகப்படுத்திய 2018 ஆை் 

ஆை்டின் இட ஒதுக்கீட்டுச ்சட்டத்தின் ஜசல்லுபடியாகும் தன்லைலய உறுதி ஜசய்தது. 

 தகடை் (பணிநிலைப் பிரிவு) என்பதன் சைாருள் 

 'பகடர'் என்பது ஒரு பைியின் எை்ைிக்லக அல்லது ஒரு தனி அலகாக நிரை்யிக்கப் பட்ட 

ஒரு பைியின் (பதவியின்) ஒரு பகுதிமயக் குறிக்கிறது. 

 பகடரக்மள நிரை்யிப்பது அந்தந்த மாநிலங்கைின் விருப்பம் ஆகுை். 

 ஒரு பதவியில் இருந்து பவறு நிலையிை் உை்ை உயர ் பதவிக்கு பதவி உயரவ்ு 

சசய்வதற்கான பநாக்கத்திற்காக முழு பதவிலயயுை் பகடர ்என்று கருத முடியாது. 

 பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகை் ைற்றுை் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினப் பிரிவினரின் 

பிரதிநிதித்துவம் ஜதாடரப்ான தரவுகள் முழு பைிகலையுை் குறிப்பதாக கைற்சகாை்ைப் 

பட்டாை், பதவி உயரவ்ுகளில் இட ஒதுக்கீடு கைற்சகாை்ைப்படுவதன் முழு நமடமுமறயும் 

அரத்்தமற்றதாகிவிடும். 

 

உலக உணவு திட்ட அரமை்பு - இந்தியா   

 

 50,000 ஜமட்ரிக் டன் அைவிை் ககாதுலைலய விநிகயாகை் ஜசய்வதற்காக ஐக்கிய 

நாடுகளின் உலக உணவுத ்திட்டத்துடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் ஜசய்துள்ளது. 
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 மனிதாபிமான அடிப்பலடயிைான ஒரு உதவியாக இந்தியா இந்த உதவிலய  

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வழங்குகிறது. 

 இந்தப் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின்படி, பகாதுமமப் ஜபாதிகள் அடங்கிய சரக்குப் 

சபட்டகங்கை் பாகிஸ்தான் வழியாக ஆப்கானிஸ்தானின் எல்மலப் புறப் பகுதிக்கு 

ஜகாண்டு ஜசல்லப்படட்ு கந்தஹாரில் உள்ள உைக உைவுத் திட்ட அலைப்பின் 

அதிகாரிகளிடம் ஒப்பமடக்கப்படும். 

 

கடத்தல் எதிை்ை்பு தினம் 

 ஜபாருளாதாரத்மதச ் சீரக்ுலைக்குை் கடத்தல் மற்றும் கைப்படை் கபான்ற 

நடவடிக்மககளுக்கு எதிராக இந்திய வைிகை் ைற்றுை் சதாழிை்துலற சங்கக் 

கூட்டலைப்பின் குழு (CASCADE - Committee Against Smuggling and Counterfeiting Activities 

Destroying the Economy) கடத்தல் எதிரப்்பு தினத்மதத் ஜதாடங்குவதற்கான ஒரு முயற்சிமய 

எடுத்துள்ளது. 

 இத்தினைானது ஒவ்பவார ்ஆண்டும் பிப்ரவரி 11 அன்று அனுசரிக்கப்படுை். 

 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 11 அன்று, முதை்முலறயாக கடத்தல் எதிரப்்பு தினம் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

 

இஸ்தைா - பிஎஸ்எல்வி-சி52 

 

 இந்திய விண்ஜவளி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது சமீபத்தில் பிஎஸ்எை்வி-சி52  என்ற 

ராக்ஜகடம்ட ஜவற்றிகரமாக விண்ணில் ஜசலுத்தியது. 
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 இந்த ராக்ஜகட் இரண்டு சிறிய ஜசயற்மகக் பகாள்கலையுை் EOS - 04 என்ற ஒரு 

சசயற்லகக் ககாலையுை் விை்ைிற்கு ஏந்திச ்சசன்றது.  

 அந்த இரண்டு சிறிய ஜசயற்மகக் பகாள்கள் இன்ஸ்லபரச்ாட்- 1 மற்றும் INS - 2TD (ஐஎன்எஸ் 

- 2டிடி) ஆகியலவ ஆகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிை் ஏவப்பட்ட  முதல் ராக்சகட் ஆகும். 

 EOS - 03 சசயற்லகக்ககாலைச ் சசயை்படுத்துவதிை் ஏற்பட்ட பதால்விக்குப் பிறகு ஏவப் 

பட்ட முதை் ராக்சகட் இதுவாகுை்.  

 கிமரபயாஜெனிக் எஞ்சினின் பமல் நிமலயில் தீப்சபாறிலய உருவாக்குை் சதாழிை் 

நுட்பை் சரியாக சசயை்படாததாை்  EOS - 03  சசயற்லகக்ககாலை ஏவுை் பைி பதால்வி 

அமடந்தது. 

 ஐஎன்எஸ் - 2டிடி என்பது இந்தியா மற்றும் பூடான் ஆகியலவ இலைந்து உருவாக்கிய ஒரு 

ஜசயற்மகக்பகாள் ஆகும். 

 

ரென்ய ைணதெத்திைம் 

 

 இந்திய ராணுவமானது முதன்முதைாக "மசன்ய ரணகசத்திரம்" என்ற ஒரு 

பஹக்கத்தாமன நடத்தியது. 

 சிம்லாவிை் அலைந்துை்ை இராணுவப் பயிற்சிப் பிரிவின் முழு வழிகாடட்ுதலின் கீை், 

கைாவ் எனுமிடத்திை் உள்ள இராணுவத் ஜதாமலத்ஜதாடரப்ு ஜபாறியியல் கல்லூரியில் 

இந்த பஹக்கத்தான் நடத்தப்பட்டது. 

 சிை்ைாவிை் அலைந்துை்ை இராணுவப் பயிற்சிப் பிரிவானது இந்திய இராணுவத்தின் ஏழு 

பலடப் பிரிவுகளுை் ஒன்றாகும். 

 

உலகளாவிய சதாழில் முரனதவாை் கண்காணிை்பு அறிக்ரக 

 புதிய ஜதாழில் ஜதாடங்குவதற்கு ஏற்ற நாடுகை் அடங்கியப் பட்டியலின் முதல் ஐந்து 

இடங்களில் இந்தியாவும் இடை் சபற்றுை்ைது. 

 இது 2021/2022 ஆை் ஆை்டு உலகளாவியத் ஜதாழில்முமனபவார ் கண்காணிப்பு 

அறிக்மகயிை் கூறப்படட்ுை்ைது. 
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 உலக அளவில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 

 சவுதி அபரபியா முதல் இடத்திலும் அமதத் ஜதாடரந்்து ஜநதரல்ாந்து & ஸ்வீடன் ஆகிய 

நாடுகளுை் உள்ளன. 

 

 

மாநிலக் காவல் ைரடகரள நவீன மயமாக்கல் 

 

 மாநிலக் காவல் பமடகமள நவீனமயமாக்கும் ஒரு திட்டத்மத 2021-22 முதல் 2025-26 

வமரயிலான ஐந்து ஆை்டுகளுக்குத் ஜதாடரவ்தற்கு கவை்டி அரசாங்கம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

 இந்தத ் திட்டமானது 1969-70 ஆை் ஆை்டிலிருந்து உள்துமற அமமசச்கத்தினால் ஜசயல் 

படுத்தப்படட்ு வருகிறது. 
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 இத்திட்டத்தின் பநாக்கம், உள்நாடட்ுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைலைகை் 

சதாடரப்ான சிக்கை்கலைச ்சைாைிப்பதற்காக ைாநிை அரசுகை் ராணுவம் மற்றும் மத்திய 

ஆயுதக் காவை் பமடகமளச ்சாரந்்திருப்பமதப் படிப் படியாகக் குமறப்பதாகும். 

 மாநிலக் காவல் பமடகளுக்கு பபாதுமான அளவில் உபகரைங்கை் வழங்குவதன் 

மூலமும் அவற்றின் பயிற்சி உள்கட்டமமப்மப வலுப்படுத்துவதன் மூலமும் இந்த 

கநாக்கைானது நிலறவு சசய்யப்படுை். 

 

கெெ்ா ைாமாயில் இறக்குமதி மீதான வைி குரறை்பு 

 கசச்ா பாமாயில்  இறக்குமதி மீதான வரிமய 7.5 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாக மத்திய 

அரசு குமறத்துள்ளது. 

 வரி விகிதக்  குமறப்பானது "கவைாை் உள்கட்டமமப்பு மற்றும் பமம்பாடட்ு வரி (AIDC - 

agriculture infrastructure and development cess)" என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. 

 இது சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில் இறக்குமதி  மீதான வரி மற்றும் கசச்ா பாைாயிை் 

இறக்குைதி மீதான வரி ஆகியவற்றிற்கு இமடபய உள்ள ஒரு இமடஜவளிமய 

விரிவுபடுத்தும். 

 இந்த வரிக் குமறப்பானது இந்தியச ் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு கசச்ா பாைாயிை் 

இறக்குைதி ஜசய்வமத மலிவானதாக ஆக்குகிறது. 

 

இந்தியாவின் மிகை்சைைிய வங்கி தமாெடி 

 

 22,842 ககாடி ரூபாய் நிதி கைாசடியிை் ஈடுபட்டதாக ABG கப்பல் கடட்ும் நிறுவனம் மீது 

மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு வைக்கு ஒன்லறப் பதிவு ஜசய்துள்ளது. 

 ABG கப்பல்கடட்ும் நிறுவனமானது ABG குழுமத்தின் முதன்மமயான நிறுவனமாகும்.  

 இந்த நிறுவனமானது 28 வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் அடங்கிய குழுமவ ஏமாற்றி 

ரூ. 22,842 பகாடி அளவில் பமாசடி ஜசய்துள்ளது. 

 மத்தியப் புலனாய்வுத் துமற பதிவு ஜசய்த மிகப்ஜபரிய வங்கி பமாசடி வைக்கு இதுபவ 

ஆகும். 
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ொதிக் கணக்சகடுை்பு தைவுத் தளங்கள் ஒருங்கிரணை்பு  

 

 கதசிய சுகாதார ஆலையைானது, தனது தரவுத் தைத்திலன கைை்படுத்துவதற்காக 

கவை்டி பை்கவறு திட்டங்கைின் கீழ் பயன்சபறுை் பயனாைிகைின் தரவுத் தைங்கலை 

ஒருங்கிலைக்குை் ஒரு நடவடிக்லகலயத் சதாடங்கியுை்ைது.  

 திட்டங்கலை சிறந்த முலறயிை் அைை்படுத்துை் முயற்சியிை் இந்த நடவடிக்லகயானது 

கைற்சகாை்ைப்படுகிறது.  

 ஆதார ்சபருை்பாைான அரசு தரவுத் தைங்கைிை் ஒரு சபாதுவான அலடயாைைாக உை்ைது.  

 இது சாதி ரீதியிைான கைக்சகடுப்புத் தரவுத் தைங்கலை ஒருங்கிலைக்க உதவுை்.  

 e-kyc மூலம் பயனாளிகமள அமடயாளம் காணுதல் பற்றிய உறுதித் தன்மமமயயும் 

ஆதார ்உறுதிப்படுத்தும்.   

 

தவத ைள்ளிகள் மற்றும் மதைாெக்கரள கல்வி உைிரமெ ்ெட்டத்தின் கீழ் சகாண்டு 

வருவதற்கான மனு 

 கவத பை்ைிகை், ைதராசாக்கை் ைற்றுை் சையக் கை்விலய வழங்கி வருை் நிறுவனங்கை் 

ஆகியவற்லறத் தனது சட்ட வரை்பிலிருந்து விைக்கிய 2009 ஆை் ஆை்டு கை்வி உரிலைச ்

சட்டத்தின் சட்டப் பிரிவுகலை எதிரத்்து சதாடரப்பட்ட ைனுவிலன விசாரிக்க உசச் 

நீதிைன்றை் ைறுத்துவிட்டது.  

 விைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கை் 2012 ஆை் ஆை்டு ஆகஸ்டு ைாதத்திை் கைற்சகாை்ைப் படட் 

திருத்தத்தின் மூைை் 2009 ஆை் ஆை்டு சட்டத்திை் கசரக்்கப்பட்டது என்றுை் கடந்து 10 

ஆை்டுகைிை் எந்தசவாரு சரச்ல்சயுை் ஏற்படவிை்லை என்றுை் நீதிைன்றை் குறிப்பிட்டது.   

விவகாரம்  

 ஒரு குழந்லதயின் கை்வி உரிலைலய இைவசக் கை்விக்கு ைடட்ுை் உட்படுத்தாைை், 

குழந்லதயின் சமூக – சபாருைாதார ைற்றுை் கைாசச்ாரப் பின்னைி சாரந்்த பாகுபாடு 

இை்ைாத ஒரு தரைான ைற்றுை் சைைான கை்விலய வழங்க கவை்டுை் என்று ைனுதாரர ்

கூறியுள்ளார.்   

 

டாைை் இந்தியா நிறுவனம்  

 சபாதி சசய்யப்பட்ட சபாருடக்லை விற்பலன சசய்யுை் டாபர ் இந்தியா நிறுவனை் 

சநகிழிக் கழிவுகலை சுழியப் படுத்திய நிறுவனைாக ைாறியுை்ைது.  

 நடப்பு நிதியாை்டிை், நுகரக்வார ் பயன்படுத்திய சுைார ் 27,000 சைட்ரிக் டன் சநகிழிக் 

கழிவுகலைச ் கசகரித்து, அலதச ் சசயை்முலறக்கு உட்படுத்தி, ைறுசுழற்சி சசய்தலத 

அடுத்து இந்தச ்சாதலனலய அந்த நிறுவனை் எடட்ியது.  
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இந்தியாவின் G20 தரலரமத்துவத்திற்கான செயலகம் 

 

 இந்தியா ஏற்க உை்ை G20 தமலமமத்துவத்திமனச ் சரிவர பமற்ஜகாள்வதற்குத் 

பதமவயான ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஒடட்ு ஜமாத்தக் ஜகாள்மக முடிவுகமள 

அமல்படுத்துவதற்கான ஜபாறுப்பிமன வகிக்கும் அதன் அறிக்மகயிடல் அமமப்புகள் 

மற்றும்  G20 ஜசயலகம் ஆகியவற்மற நிறுவுவதற்கு மத்திய அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

 இந்திய நாடானது 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 01 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 30 

வமரயில் G20 அமமப்பின் தமலமமத்துவத்திமன ஏற்கும்.  

 இது 2023 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நமடஜபற உள்ள உசச்ி மாநாடட்ுடன் நிமறவு 

அமடயும். 

 G20 என்பது உலகப் ஜபாருளாதார நிரவ்ாகத்தில் முக்கியப் பங்கிமன வகிக்கும் ஒரு 

சரவ்பதச ஜபாருளாதாரக் கைகத்திற்கான முதன்மம மன்றமாகும்.  
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இந்தியாவில் குரறகடத்திகள் உற்ைத்தி – தவதாந்தா நிறுவனம் 

 

 இந்தியாவின் முன்னைிச ் சுரங்க நிறுவனைான கவதாந்தா, இந்தியாவிை் குலற 

கடத்திகலை உற்பத்தி சசய்வதற்கான ஒரு கூடட்ு நிறுவனத்திலன உருவாக்கச ்

சசய்வதற்காக கஹான் ஹாய் சதாழிை்நுட்பக் குழுைை் (ஃபாக்ஸ்கான் எனப்படுை்) என்ற 

தாய்வான் நாடட்ு மின்னணுத் தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் லகககாரத்்துை்ைது. 

 குலறகடத்திகை் ைற்றுை் திலரகை் தயாரிப்பிற்கான ரூ. 76,000 ககாடி உற்பத்தி சாரந்்த 

ஊக்கத் சதாலகலய அரசு அறிவித்தலதயடுத்து மின்னணு தயாரிப்புத் துலறயிை் 

சதாடங்கப்படுை் முதை் கூடட்ு நிறுவனை் இதுவாகுை். 

 இந்தக் கூடட்ு நிறுவனத்திை் மிகப் சபருை்பான்லையான பங்குகலை கவதாந்தா 

நிறுவனமுை் சிறுபான்லையான பங்குகலை ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனமுை் சகாை்டு 

இருக்குை். 

 

அறிவிக்கை்ைடாத ைழங்குடியினைின் சைாருளாதாை அதிகாைமளிை்பிற்கான திட்டம் 

 

 சமூக நீதி ைற்றுை் அதிகாரைைித்தை் துலற அலைசச்ர,் டாக்டர.் வீகரந்திர குைார,் 

“அறிவிக்கப்படாத பைங்குடியினரின் ஜபாருளாதார அதிகாரமளிப்பிற்கான திட்டை்” 

என்ற ஒரு திடட்த்திமனத் ஜதாடங்கி மவத்தார.் 

 இத்திட்டமானது புதுஜடல்லியில் உள்ள அம்பபத்கர ் சரவ்பதச மமயத்தில், அறிவிக்கப் 

படாத, நாபடாடி மற்றும் பருவகால நாபடாடிகளின் நலனுக்காக ஜதாடங்கப்பட உள்ளது. 
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உலகளாவிய நிரலயான தமம்ைாட்டு உெச்ி மாநாடு 

 

 எரிசக்தி ைற்றுை் வை ஆதாரங்கை் நிறுவனத்தின் உைகைாவிய நிலையான கைை்பாடட்ு 

உசச்ி ைாநாட்டிை் பிரதைர ்நகரந்திர கைாடி சதாடக்க உலர ஆற்றினார.் 

 இது இந்த நிறுவனத்தினாை் நடத்தப்படுை் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகுை்.  

 நிலையான கைை்பாடு, நிலையான உற்பத்தி, பருவநிலை ைாற்றை், உைகப் சபாது ைக்கை், 

ஆற்றை் பரிைாற்றங்கை் ைற்றுை் வை ஆதாரங்கலைப் பாதுகாத்தை் கபான்ற பரவைான 

சிக்கை்கை் பற்றிய விவாதங்கை் இந்த ைாநாட்டிை் இடை் சபறுை். 

 இந்த ஆை்டின் உசச்ி ைாநாடானது புதுசடை்லியிை் நலடசபறுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான கருத்துரு, “ஜநகிை்திறன் ஜகாண்ட ஒரு பகாளிமன பநாக்கி : 

நிமலயான மற்றும் சமமான எதிரக்ாலத்திமன உறுதி ஜசய்தல்” (Towards a Resilient Planet: 

Ensuring a Sustainable and Equitable Future) என்பதாகும்.  

 

ெவுதி தரைை்ைரடத் தளைதியின் வைலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தியை் 

ையணம் 

 

 சவுதி தலரப்பலடத் தைபதியான, சைஃடினன்ட் சேனரை் பஹத் பின் அப்துை்ைா முகைது 

அை்-முத்லதர ் (Fahd Bin Abdullah Mohammed Al-Mutair) வரைாற்று முக்கியத்துவை் வாய்ந்த 

முதை் பயைைாக 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 14 அன்று இந்தியா வந்தார.்  

 இந்த 3 நாை் பயைைானது, சவுதி தலரப் பலடயிை் பைியிலிருக்குை் ஒரு பலடத் தைபதி 

இந்தியாவிற்கு வருலக புரிவது இதுகவ முதை்முலறயாகுை். 

 இந்தியாவிற்குை் சவுதி அகரபியாவிற்குமிலடகய வைரந்்து வருை் இருதரப்பு பாதுகாப்பு 

உறவுகளுக்கு இது சான்றாகுை். 
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ததசிய கடல்ொை் ைாதுகாை்பு ஒருங்கிரணை்ைாளை்  

 26/11 தீவிரவாதத் தாக்குதலைத் சதாடரந்்து (2008 முை்லப தாக்குதை்) நாட்டின் கடை்சார ்

பாதுகாப்பிலன அதிகரிக்க இந்தியா சதாடரந்்து முயற்சித்து வருகிறது.  

 இது சதாடரப்ாக, அரசானது நாட்டின் முதை் கதசிய கடை்சார ் பாதுகாப்பு 

ஒருங்கிலைப்பாைராக கடற்பலடத் துலை அதிகாரி (ஓய்வு) G. அபசாக் குமாரிமன 

நியமித்துள்ளது.  

 நாடட்ு நலமனப் பாதுகாப்பமத பநாக்கமாகக் ஜகாண்டு நாட்டின் பல்பவறு பாதுகாப்பு 

அமமப்புகளிமடபய ஒற்றுமமமய உறுதி ஜசய்யும் பநாக்கத்துடன் இந்த நடவடிக்மக 

பமற்ஜகாள்ளப்படட்ுள்ளது.  

 இவர ்பதசிய கடல்சார ்பாதுகாப்பு ஒருங்கிமணப்பாளர ்அஜித ்பதாவல் தமலமமயிலான 

பதசிய பாதுகாப்புச ்சமபயுடன் இமணந்து பணியாற்றுவார.்   

 

 

இந்திய – ஆஸ்திதைலிய எைிெக்தி தைெச்ுவாைத்்ரத  

 4வது இந்திய – ஆஸ்திகரலிய எரிசக்தி கபசச்ுவாரத்்லதக்கு ைத்திய ஆற்றை் ைற்றுை் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அலைசச்ர ் R.K. சிங் மற்றும் ஆஸ்திபரலிய எரிசக்தி மற்றும் 

உமிை்வு குமறப்பு அமமசச்ர ்அங்குஸ் ஜடய்லர ்ஆகிபயார ்தமலமம தாங்கினர.்  

 இந்தப் பபசச்ுவாரத்்மதயில் எரிசக்தி மாற்றம் என்பது பற்றிபய பிரதான அை்சமாக 

விவாதிக்கப் பட்டது.  

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், எரிசக்தி ஜசயல்திறன், பசமிப்பு, மின்சார வாகனங்கள், முக்கிய 

கனிமங்கள், சுரங்கத் துமற பபான்றவற்றின் மீதான சிறப்பு கவனத்துடன் தத்தமது 

நாடுகளின் எரிசக்தி மாற்ற நடவடிக்மககமளப் பற்றி இரு அமமசச்ரக்ளும் 

கலந்துமரயாடினர.்  

 வளரந்்து வரும் நாடுகள் தங்களது எரிசக்தி மாற்ற இலக்குகமளப் பூரத்்தி ஜசய்வதற்கு 

பருவநிமல நிதி அவசியம் என்பது பற்றியும் இந்தியா எடுத்துமரத்தது.  

 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஜதாழில் நுட்பங்களின் உற்பத்தி விமலமயக் 

குமறத்தல் மற்றும் உலக உமிை்விமனக் குமறப்பதற்கு இணங்குதை் ஆகியன குறித்த 

ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் மகஜயழுத்திட்டன.    
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இந்தியாவில் சூைிய ெக்திக் கழிவுகரளக் ரகயாளுதல்  

 

 இந்தியாவிை் சூரியசக்தி உற்பத்தித் திறன் அதிகரித்து வருை் நிலையிை், சூரியசக்தி 

தகடுகை் ைற்றுை் அதன் தயாரிப்புச ் சசயை்முலறகைிலிருந்து உருவாக்கப்படுை் 

கழிவுகலைக் லகயாளுவதற்கான தகுந்த சகாை்லகயானது இந்தியாவிடை் இை்லை.  

 இந்தியாவிை் சூரியசக்தி கழிவுகைானது கதலவயற்ற கழிவுகைாக விற்கப்படுகின்றன.  

 இவற்லறச ் சரிவர ைறுசுழற்சி சசய்யாவிடிை் இது சூரியசக்தி மின்கழிவுகை் 

அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்குை்.  

 தமிழ்நாட்டிலுை்ை கும்மிடிப்பூை்டியிை் சூரியசக்தி மின்கழிவுகலைச ் கசகரித்து அலத 

ைறுசுழற்சி சசய்வதற்காக கவை்டி ஒரு தனியார ்நிறுவனைானது நிறுவப்படட்ுை்ைது.    

 

4 வயதிற்குட்ைட்ட குழந்ரதகளுக்குத் தரலக்கவெம் அவசியம்  

 ைத்திய சாலைப் கபாக்குவரத்து ைற்றுை் சநடுஞ்சாலைத் துலற அலைசச்கைானது, 4 

வயதிற்குட்பட்ட குழந்லதகை் இரு சக்கர வாகனத்திை் பயைிக்குை் கபாது தலைக் கவசை் 

ைற்றுை் பாதுகாப்பு உலட ஆகியவற்லற அைிய கவை்டுை் என்ற சிை புதிய 

விதிமுலறகலை அறிவிதத்ுை்ைது. 
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 இந்தப் புதிய விதிகைின்படி, 4 வயதிற்குட்பட்ட குழந்லதகலை ஏற்றிச ்சசை்லுை் கைாட்டார ்

லசக்கிை்கைின் கவகைானது ைைிக்கு 40 கி.மீ கவகை் என்ற வரை்பிற்குை் இருக்க 

கவை்டுை்.  

 புதிய கடட்ுப்பாடுகைின்படி, கவச உலடயானது எலட குலறந்ததாகவுை், நீடித்ததாகவுை், 

லநைானாை் சசய்யப்படட்தாகவுை் 30 கிகைா எலட வலர தாங்கக் கூடியதாகவுை் இருத்தை் 

கவை்டுை். 

 

விைிவான சைாருளாதாைக் கூட்டாண்ரம ஒை்ைந்தம்  

 

 இந்தியா ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகியலவ இலைந்து, காசைாலி வாயிைாக 

நலடசபற உை்ை ஓர ் உசச்ி ைாநாட்டின் கபாது ஒரு விரிவான சபாருைாதாரக் 

கூட்டாை்லை ஒப்பந்தத்திலன கைற்சகாை்ை உை்ைன.  

 இந்தக் காசைாலி வாயிைான உசச்ி ைாநாடானது அபுதாபியின் பட்டத்து இைவரசர ்கசக் 

முகைது பின் லசயது அை் நஹ்யன் ைற்றுை் பிரதைர ் நகரந்திர கைாடி ஆகிகயாரிலடகய 

நலடசபற உை்ைது.  

குறிப்பு 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகை் நிறுவப்பட்டதன் 50 ஆை்டுகை் நிலறவலடயுை் அகத சையத்திை் 

இந்தியா விடுதலை சபற்றதன் 75வது ஆை்டு நிலறலவக் சகாை்டாடிக் சகாை்டு 

இருக்கிறது. 

 

கழிவிலிருந்து வளங்கரள உருவாக்கல் 

 இந்திய சிறுசதாழிை் கைை்பாடட்ு வங்கியானது, கைற்கு வங்கத்திை் உை்ை சுந்தரப்ன் 

பகுதியிை் வாழுை் சபை்களுக்காக ‘கழிவிலிருந்து வைங்கலை உருவாக்குதை்’ என்ற 

திட்டத்லதத் சதாடங்கியுை்ைது.  
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் சபை்கை் மீன்கைின் சசதிை்கைிலிருந்து ஆபரைங்கை் ைற்றுை் 

காட்சிப் சபாருடக்லை சசய்வர.் 

 இது இந்திய சிறுசதாழிை் கைை்பாடட்ு வங்கியினாை் சதாடங்கப்படட், லகவிலனத் 

சதாழிை் நீடித்து நிலைப்பதற்கு, ஆதரவைிக்குை் ஒரு கநாக்கை் சகாை்ட ஸ்வைை்பன் 

(Swavalamban) என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகுை். 

 

 

ஃபின்சடக் ஓைன் மாதாந்திை உெச்ி மாநாடு 

 

 இது நிதித் சதாழிை்நுட்ப சதாழிை் வை்லுநரக்ை், ஆரவ்ைரக்ை், கடட்ுப்பாடட்ு அலைப்புகை், 

சதாழிை்துலறத் தலைவரக்ை், புத்தாக்க நிறுவன சமூகத்தினர ்ைற்றுை் தயாரிப்பாைரக்ை் 

ஆகிகயாலர ஒரு சபாதுவான தைத்திை் ஒன்றிலைப்பதற்கான இதத்லகய முதை் 

முயற்சியாகுை்.  

 இந்தப் சபாதுவான தைத்திை் சதாழிை் வை்லுநரக்ை், தலைவரக்ை் ைற்றுை் புத்தாக்க 

நிறுவன சமூகத்தினர ் ஒன்றிலைந்து கருதத்ுகலைப் பரிைாறிப் புதுலைகலைப் 

பலடக்கின்றன. 

 இது நிதி ஆகயாக் நிறுவனத்தினாை் சதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்த உசச்ி ைாநாட்டின் முக்கிய சிறப்பை்சைானது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய நிதித ்

சதாழிை்நுட்ப கஹக்கத்தான் ஆகுை்.  

 நிே உைகப் பிரசச்ிலனகலைத் தீரக்்குை் திறன் சகாை்ட தனிப்பட்ட தயாரிப்பாைரக்ை் 

ைற்றுை் புத்தாக்க நிறுவன சமூகங்களுக்கு முக்கிய கயாசலனகலை வழங்குவதற்கு இது 

ஒரு வாய்ப்பிலன வழங்குை்.  

 நிதி ஆகயாக்கின் ஃபின்சடக் ைாதத்தின் கருத்துரு. ‘OPEN’ என்பதாகுை்.     
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INSACOG வரலயரமை்பின் விைிவாக்கம் 

 

 ககாவிட் – 19 சதாற்றிலன எதிரப்்பதற்காக இந்தியா தனது SARS – CoV – 2 மரபணு குழும 

வமலயமமப்பிமன அண்மட நாடுகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவதாக இந்தியா சமீபத்தில் 

அறிவித்தது.  

 INSACOG என்பது மரபணுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பிற்கான ஆய்வகங்களின் 

ஒரு வமலயமமப்பு ஆகும்.  

 TRIPS முலறயிலனத் தள்ளுபடி சசய்யுை் ஒரு திட்டத்திமன அமல்படுதத்ுவதற்காகவும் 

கவை்டி இந்தியா ஜசயலாற்றும். 

 பிராந்தியச ் சந்மதகளில் அதன் உள்நாடட்ு உற்பத்திமய பன்முகப்படுத்துவதற்காக 

கவை்டி ஜதன் ஆப்பிரிக்காவினால் இதற்கு ஆதரவு அைிக்கப் படுகின்றது 

 இந்தியா 97 நாடுகள் மற்றும் 2 ஐ.நா. அமமப்புகளுக்கு 162 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

தடுப்பூசிகமள வைங்கியுள்ளது. 

 இதில் மியான்மர ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு வைங்கப்பட்ட 

மனிதாபிமான உதவிகளும் அடங்கும். 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திய – பசிபிக் பகுதிகளில் பகாவிட் – 19 தடுப்பூசிகமள 

விநிபயாகிப்பதற்காக இந்தியா குவாட் நாடுகளுடன் இமணந்து ஜசயல்படுகிறது. 

 

நீைவ்ழி வாடரக வாகனம் – மும்ரை 

 முை்லப ைற்றுை் நவி முை்லப ஆகியவற்றுக்கு இலடகய நீரவ்ழி வாடலக வாகனச ்

கசலவலய ைகாராஷ்டிரா முதை்வர ்உத்தவ் தாக்ககர சதாடங்கி லவத்தார.் 

 இந்தத ்திட்டத்திற்கு சாகரை்ாைா திட்டத்தின் கீழ் நிதியைிக்கப்பட்டது. 

 இது இந்தியாவிை் இை்ைாதிரியிைான முதை் திடட்ைாகுை். 

 புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட இந்த நீரவ்ழியானது, கபைாப்பூர,் சநருை் ைற்றுை் எலிசபை்டா 

தீவுகை் ஆகிய பகுதிகளுக்கு நீரவ்ழி வாடலக வாகனச ் கசலவலயக் சகாை்டு கசரக்்க 

வழி வகுக்குை். 
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 முதை் முலறயாக, முை்லப ைற்றுை் நவி முை்லப ஆகியலவ பயை கநரத்லதக் குலறக்குை் 

வலகயிைான, நை்பகைான ைற்றுை் விலரவான ஒரு கபாக்குவரத்துச ் கசலவயினாை் 

இலைக்கப்பட உை்ைன. 

 

 

உதம்பூை-்ஸ்ரீநகை்-ைாைமுல்லா இையில் ைாரத இரணை்புத் திட்டம் 

 

 இந்திய இரயிை்கவயானது, உதை்பூர-்ஸ்ரீநகர-்பாரமுை்ைா இரயிை் இலைப்பு (USBRL) 

திட்டத்தின் கீழ் T-49 என்ற முக்கிய ைற்றுை் நீைைான சுரங்கப் பாலதலய இலைத்தது. 

 T-49 சுரங்கப்பாலதயானது உதை்பூர-்ஸ்ரீநகர-்பாரமுை்ைா இரயிை் பாலத இலைப்புத ்

திட்டத்தின் கீழ் கத்ரா-பனிஹாை் பிரிவின் சை்பர ் ைற்றுை் அரப்ிஞ்சைா நிலையத்திற்கு 

இலடகய அலைந்துை்ைது. 

 இது 12.758 கி.மீ. நீைமுை்ை ஒரு சுரங்கப்பாலதயாகுை். 

 இந்திய இரயிை்கவயினாை் நிறுவப்பட்ட ஒரு மிக நீைைான சுரங்கப் பாலதயாக இது 

திகழுை். 

 பனிஹாை்-காசிகுை்ட் என்ற பிரிவிை் உதை்பூர-்ஸ்ரீநகர-்பாரமுை்ைா இரயிை் பாலத 

இலைப்புத் திட்டத்தின் மூைை் கட்டப்பட்ட 11.2 கி.மீ. நீைமுை்ை பீர ் பஞ்சாை் சுரங்கப் 

பாலதயின் சாதலனலய இது விஞ்சியுை்ைது. 
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புதிய இந்தியா எழுத்தறிவுத் திட்டம் 

 

 2022-2027 ஆை் நிதியாை்டிற்கான "புதிய இந்தியா எழுத்தறிவுத் திட்டை்" என்ற ஒரு புதிய 

திட்டத்திற்குக் கை்வி அலைசச்கை் ஒப்புதை் அைிதத்ுை்ைது. 

 2020 ஆை் ஆை்டு கதசிய கை்விக் சகாை்லக ைற்றுை் 2021-22 ஆை் ஆை்டின் நிதிநிலை 

அறிக்லகயின் அறிவிப்புகை் ஆகியவற்றின் அலனத்து அை்சங்கலையுை் உை்ைடக்கிய 

வலகயிை் வயது வந்கதாருக்கான கை்விலயச ் சீரலைப்பலத இந்தத ் திட்டை் ஒரு 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டை், நாட்டிலுை்ை அலனத்து ைாநிைங்கை்/ஒன்றியப் பிரகதசங்கைிை் உை்ை 15 

வயது ைற்றுை் அதற்கு கைற்பட்ட கை்வியறிவு இை்ைாதவரக்ளுக்குப் பயனைிக்குை். 

 அரசாங்கை் இப்கபாது நாட்டிை் "வயது வந்கதார ் கை்வி" என்ற ஒரு வாக்கியத்திற்குப் 

பதிைாக 'அலனவருக்குை் கை்வி' என்ற ஒரு வாக்கியத்லதக் சகாை்டு அதலன ைாற்றி 

உை்ைது. 

 

ஆசியாவின் மிகை்சைைிய உயிைி அழுத்தை்ைட்ட இயற்ரக எைிவாயு ஆரல 

 இந்தூரிை் அலைக்கப்படட்ுை்ை ஆசியாவின் மிகப்சபரிய உயிரி அழுத்தப்பட்ட இயற்லக 

எரிவாயு ஆலைலயப் பிரதைர ்நகரந்திர கைாடி அவரக்ை் திறந்து லவக்க உை்ைார.் 

 இந்தியாவின் தூய்லையான நகரங்கைிை் ஒன்றாக இந்தூர ்கருதப்படுகிறது. 

 இந்த ஆலை திறக்கப்படுவது, தூய்லையிை் ைற்சறாரு உயர ்தரத்லத அலைக்குை். 

 இந்த ஆலையானது 100 சதவீதை் ஈரக் கழிவுகலை (wet wastes) பயன்படுத்தி இயக்கப் படுை். 
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இந்தியெ ்சுற்றுலா குறிக்தகாள் ஆவணம் 2035 

 இந்தியச ் சுற்றுைா ைற்றுை் விருந்கதாை்பை் சங்கங்கைின் கூட்டலைப்பானது 2035  ஆை் 

ஆை்டு குறிக்ககாை் ஆவைத்லத சவைியிடட்ுை்ைது. 

 2035 ஆை் ஆை்டிற்குை் இந்தியச ் சுற்றுைாலவ உைககை விருை்பக் கூடியதாக ைாற்றச ்

சசய்வதற்கான இைக்குகை் ைற்றுை் அவற்லறச ் சசயை்படுத்துை் ஒரு பாலதலய இது 

உை்ைடக்கியுை்ைது. 

 இந்தியச ் சுதந்திரத்தின் 75வது ஆை்டு நிலறலவ நிலனவு கூருை் வலகயிை் இந்தக் 

குறிக்ககாை் ஆவைைானது சவைியிடப் படட்ுை்ைது. 

 இது சுற்றுைாலவ ‘இந்தியாவிற்கான சமூக-சபாருைாதார ரீதியிை் கவலை ைற்றுை் 

உை்கட்டலைப்லப உருவாக்குை் ஒரு துலறயாகவுை்’ 'நிலையான ைற்றுை் உை்ைாரந்்த 

சூழைலைவிலன உருவாக்குவதற்கான ஒரு ைாதிரியாகவுை்' நிலை நிறுதத்ுவலத ஒரு 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 

 

இந்திய இைாணுவம் கண்டறிந்த வரளந்த கால் விைல் சகாண்ட மைை் ைல்லி 

 

 பமகாலயாவின் ரி-பபாய் மாவட்டத்தில் உள்ள உம்பராய் என்ற ராணுவ லையத்திை், 

வமளந்த கால் விரல் சகாை்ட ைரப் பை்லி அல்லது பல்லியின் ஒரு புதிய இனத்மத 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு ஒன்று சமீபத்தில் கண்டறிந்தது. 
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 ைரப் பை்லி அல்லது பல்லியின் இந்தப் புதிய இனமானது சிரப்டாடாக்மடலஸ் 

எக்ஸரச்ிடஸ் என்ற ஒரு குடும்பத்மதச ் பசரந்்ததாகுை் ('எக்ஸரச்ிடஸ்' என்றால் ைத்தீன் 

சைாழியிை் இராணுவம் என்று சபாருை்படுை்). 

 இந்தியாவிற்குச ் கசலவ சசய்த இந்திய ராணுவதத்ின் வீரத்மதப் பபாற்றும் வமகயில், 

இந்த இனதத்ிற்கு இப்சபயரானது சூட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

ைசுரம அம்தமானியா சகாள்ரக 

 எரிசக்தி அமமசச்கமானது பசுமம மஹட்ரென்/பசுமம அம்பமானியா என்ற ஒரு 

ஜகாள்மகமய அறிவித்துை்ைது. 

 இந்தக் ஜகாள்மகயானது பசுலை மஹட்ரென் மற்றும் அம்பமானியா உற்பத்திலய 

அதிகரிப்பமத பநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 மஹட்ரென் மற்றும் அம்பமானியா ஆகியமவ எதிரக்ாைத்திை் புமதபடிவ 

எரிஜபாருடக்ளுக்குப் பதிலாக பயன்படுத்தப்படவுள்ள ஒரு எரிஜபாருளாகக் கருதப் 

படுகின்றன. 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் இருந்து சபறப்படுை் ஒரு எரிசக்திலயப் பயன்படுத்தி 

உற்பத்தி ஜசய்யப்படுை் எரிசபாருடக்ை் பசுலை மஹட்ரென் மற்றும் பசுலை 

அம்பமானியா என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

 பசுமம மஹட்ரென் நீரின் மின்னாற்பகுப்பால் (water electrolysis) உருவாக்கப்படுகிறது. 

 இது தண்ணீமர மஹட்ரெனாகவும் ஆக்ஸிெனாகவும் பிரிக்கும் ஒரு நுட்பமாகும். 

 அம்பமானியா என்பது விவசாய உரங்களில் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வாயு 

ஆகும். 

 நீர ்மின்னாற்பகுப்பிலிருந்துப் சபறப்படுை் மஹடர்ெமனயும் காற்றிலிருந்து சபறப் படுை் 

மநட்ரெமனயும் பயன்படுத்தி பசுமம அம்பமானியா தயாரிக்கப்படுகிறது. 
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தொயா எண்சணய் இறக்குமதி 

 வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ஜதன் அஜமரிக்காவில் இருந்து சரக்கு வரத்து குமறவாக 

இருப்பதால், இந்திய ஏற்றுமதியாளரக்ள் அஜமரிக்காவில் இருந்து 100,000 டன் பசாயா 

எை்சைலய இறக்குமதி ஜசய்ய ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளனர.் 

 உலகின் மிகப்ஜபரிய சமமயல் எண்ஜணய் இறக்குமதியாளராக இந்தியா உள்ளது. 

 இந்தியா ஜபாதுவாக பிபரசில் மற்றும் அரஜ்ென்டினாவிலிருந்து பசாயா எை்சைலய 

வாங்குகிறது. 

 ஆனால் இந்த இரண்டு முன்னணி உற்பத்தி நாடுகளில், இந்த ஆண்டில் குலறவான 

அைகவ கசாயா உற்பத்தி சசய்யப்பட்டதன் காரைைாக, கசாயா எண்ஜணய் 

இறக்குமதிக்காக அஜமரிக்காவின் உற்பத்தியாளரக்ளுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்திலன 

கைற்சகாை்வதற்கு கவை்டிய ஒரு கட்டாய நிலை இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்டது. 

 

உணவு தானிய உற்ைத்தி 

 பவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நல அமமசச்கமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான 

முக்கியப் பயிரக்ளின் மீதான உற்பத்தியின் இரண்டாவது முன்ைதிப்பீடட்ு அறிக்லக 

ஒன்லற ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

 உணவு தானிய உற்பத்தியானது 316.06 மில்லியன் டன்கள் என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

சநகிழி உரற சதாடை்ைான உற்ைத்தியாளைக்ளுக்கான விைிவுைடுத்தை்ைட்ட 

சைாறுை்புகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் 

 சுற்றுசச்ூழை், வனை் ைற்றுை் பருவநிலை ைாற்ற அலைசச்கைானது சநகிழி உலறகை் 

சதாடரப்ான உற்பத்தியாைரக்ளுக்கான விரிவுபடுத்தப்பட்ட சபாறுப்புகை் குறித்த சிை 

வழிகாடட்ுதை்கலை சவைியிடட்ுை்ைது.  

 இது 2010 ஆை் ஆை்டு சநகிழிக்கழிவு கைைாை்லை விதிகைின் கீழ் வழங்கப் படட்ு 

உை்ைது. 

 இந்த வழிகாடட்ுதை்கை் சநகிழிக் கழிவு கைைாை்லைத் சதாழிை்துலறயிலன முலறப் 

படுத்துதை் ைற்றுை் அதன் வைரச்ச்ிக்கு உதவுை். 
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கிதைட் தைக்யாைட்ு ைறரவகள் கணக்சகடுை்பு 

 இது நான்கு நாடக்ை் அைவிைான ஒரு உைகைாவிய நிகழ்வாகுை்.  

 இதன் முதை் நாைானது கரந்ாடகா முழுவதுை் காைப்படுை் 251 பறலவ இனங்கை் பற்றி 

குடிைக்கை் ைத்தியிை் பதிவு சசய்யுை் நிகழ்வுடன் சதாடங்கியது.  

 இது இலைய வழியிைான குடிைக்கை் சாரந்்த அறிவியை் அை்ைது சமூகை் சாரந்்த ஒரு 

அறிவியை்  திட்டைாகுை். 

 இது 1998 ஆை் அை்டிை் காரன்ை் பறலவயியை் ஆய்வகை் ைற்றுை் கதசிய அதுகபான் 

சசாலசட்டியினாை் (National Audubon Society) முதன்முதலிை் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு 

திட்டைாகுை். 

 உைகப் பறலவ இனங்கைின் வருடாந்திர இடை்சபயரத்லிை் ஒன்று நிகழ்வதற்கு 

முன்பாககவ அவற்லறப் பற்றி சரியாக புரிந்து சகாை்வதற்கு அறிவியைாைரக்ளுக்கு இது 

உதவுகிறது என்பகத இந்த நிகழ்வின் ஒரு முக்கிய அை்சைாகுை்.  

 இது பற்றிய தரவுகை் உைகின் மிகப்சபரிய உயிரிப் பை்லுயிரப்் சபருக்கை் சதாடரப்ான 

குடிைக்கை் சாரந்்த ஒரு அறிவியை் (சமூகை் சாரந்்த) திட்டைான ‘இஜபரட்ு’ (eBird) என்பதுடன் 

இமணக்கப் படட்ுள்ளது.  
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பிைம்தமாஸ் மீசயாலி சீை்தவக ஏவுகரண  

 

 இந்தியக் கடற்பலடயின் ஒரு கபாரக்் கப்பைான INS விசாகப் பட்டினை் என்ற ஒரு 

கப்பலிலிருந்து, பமற்கத்தியக்  கடற்பகுதியிை் பிரை்கைாஸ் மீசயாலி சீரக்வக 

ஏவுகலையின் கடை்பரப்பிற்கு ஏற்ற வடிைானது கசாதலன சசய்யப்பட்டது.  

 INS விசாகப்பட்டினம் என்றக் கப்பலானது, இந்தியக் கடற்பமடயின் புதிய மற்றும் 

உள்நாட்டிபலபய கட்டமமக்கப்பட்ட பரடார ் கருவிக்குப் புலப்படாத ஜதாழில்நுட்பம் 

ஜகாண்ட ஒரு ஏவுகமண அழிப்புக் கப்பலாகும்.  

 பிரம்பமாஸ் என்பது இந்தியக் கடற்பமடயின் பபாரக்் கப்பல்களின் முக்கிய ஆயுத 

அமமப்பாகும்.  

 

நீை்பிடிை்புை்ைகுதி தமலாண்ரமத் திட்டம் 

 இந்திய அரசு ைற்றுை் உைக வங்கி ஆகியலவ 115 மிை்லியன் ைதிப்பிைான ஒரு கடன் 

ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்திடட்ுை்ைன. 

 இது கரந்ாடகா ைற்றுை் ஒடிசா ஆகிய ைாநிைங்கைிை் “புதுமமயான பமம்பாடுகள் 

மூலமாக பவளாண் ஜநகிை்திறனுக்காக நீரந்ிமலகமளப் புதுப்பித்தல்” திட்டத்திமன 

அமல்படுத்துவதற்கானதாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது கிராமப்புற பமம்பாடட்ுத் துலற அமமசச்கத்தின் நில வளங்கள் 

துமற மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்றின் ஒரு முன்ஜனடுப்பாகும். 

 இது 2021 முதல் 2026 வமரயில் 6 ஆண்டுகள் அளவிலான ஒரு திட்டமாக முன்ஜமாழியப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது உலகிலுள்ள மிகப்ஜபரிய நீரந்ிமல பமலாண்மமத் திட்டங்களுள் ஒன்றாகும். 

 இத்திட்டத்திற்கு உலக வங்கி 70% நிதியும் மாநில அரசுகள் 30% நிதியிமனயும் (70:30) 

வைங்க உள்ளன. 

 

ஆயுத உைிமம் ஸ்மாை்ட் காைட்ு 

 ைத்திய உை்துலற அலைசச்ர ் அமித் ஷா சடை்லிக் காவை்துலறயின் ஸ்ைாரட்் காரட்ு 

வலகயிைான ஆயுத உரிைை் ைற்றுை் “சாஸ்த்ரா ஜசயலி” ஆகியவற்மற ஜவளியிட்டார.் 

 இது ஜடல்லிக் காவல்துமறயின் 75வது  ஆண்டு விைாவின் பபாது ஜவளியிடப்பட்டது.  
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 இதன் மூலம் இந்தியாவில் ஸ்மாரட்் அடம்ட என்ற பசமவமய அறிமுகம் ஜசய்த முதல் 

காவல் துமறயாக ஜடல்லிக் காவல்துமற மாறியுள்ளது.  

 

 

‘தமைி ைாலிசி தமைி  ாத்’ 

 

 கவைாை் ைற்றுை் விவசாயிகை் நை அலைசச்கைானது ‘பமரி பாலிசி பமரி ஹாத’் என்ற 

திட்டத்மதத ்ஜதாடங்க உள்ளது. 

 இது பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா பயாெனா திட்டத்தின் கீை் விவசாயிகளிடம் பயிரக்் 

காப்பீடட்ு அம்சங்கமள அவரக்ளது வீடு பதடிச ் சசன்று வழங்குவதற்கான ஒரு திட்டை் 

ஆகுை். 
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 அலனத்து விவசாயிகளுை் பிரதான் ைந்திரி ஃபசல் பீைா கயாேனாவின் கீழ் தங்கைது 

காப்பீடட்ு அை்சங்கை், நிை ஆவைங்கை், உரிலை ககாரை் ைற்றுை் குலற தீரப்்பு ஆகியலவ 

பற்றிய அலனத்துத் தகவை்கலையுை் அறிந்திருப்பலத உறுதி சசய்வகத இந்தத் 

திட்டத்தின் ஒரு கநாக்கைாகுை்.  

 பிரதான் ைந்திரி ஃபசல் பீைா கயாேனா திட்டைானது இயற்லகப் கபரிடரக்ைாை் ஏற்படுை் 

பயிரிழப்பு/கசதத்தினாை் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவலத 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது.  

 இத்திட்டை் அைை்படுத்தப்படட்ு 6 ஆை்டுகை் நிலறவலடந்துை்ைன. 

 இது ைத்தியப் பிரகதசத்தின் கசகஹார ் என்னுமிடத்திை் 2016 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 18 

அன்று பிரதைர ்நகரந்திர கைாடி அவரக்ைாை் சதாடங்கி லவக்கப்பட்டது.  

 

சடலாய்ட் CXO நிரலத்தன்ரம அறிக்ரக 2022 

 

 பருவநிலை குறித்து கவனை் சசலுத்துவதிை் இந்திய வைிக நிறுவனங்கை் 5வது இடத்திை் 

உை்ைன. 

 ‘ஜடலாய்ட் CXO (முதன்மம அனுபவ அதிகாரி) நிமலத்தன்மம அறிக்மக 2022 : குறிக்பகாள் 

மற்றும் தாக்கத்திற்கு இமடயிலான துண்டிப்பு’ என்ற ஒரு அறிக்மகயில் இத்தகவலானது 

கூறப்படட்ுள்ளது.  

 இந்த அறிக்மகயானது ஜடலாய்ட் டச் ் படாமாடச் லிமிஜடட் என்ற நிறுவனத்தினால் 

ஜவளியிடப் பட்டது.  

 இந்த நிறுவனமானது ஜடலாய்ட் குபளாபல் எனவும் அமைக்கப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயானது, பருவநிமல மாற்றம் மற்றும் நிமலத்தன்மம குறித்து வணிகத் 

தமலவரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ஜசலுத்தும் கவனத்திமன மதிப்பிடுகிறது. 

 பமலும், ஒரு நிறுவனத்தின் குறிக்பகாளுக்கும் அதன் தாக்கத்திற்கும் இமடபய உள்ள ஒரு 

துண்டிப்பிமனப் பற்றி ஆய்வு ஜசய்தல் மற்றும் இந்த இமடஜவளிமய நிவரத்்தி ஜசய்தல் 

ஆகியவற்றிை் முதன்மம அனுபவ அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்மககள் எடுக்கலாம் 

என்பது பற்றியும் இந்த அறிக்மகயானது ஆய்வு ஜசய்கிறது. 

 

RUSA திட்டம் 

 கை்வித் துலற அலைசச்கைானது, ராஷ்டிரிய உசச்தார ் சிக்சா அபியான் என்ற ஒரு 

திட்டத்லத (RUSA) 2026 ஆம் ஆண்டு வமர ஜதாடரவ்தற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 RUSA திட்டமானது மத்திய அரசின் நிதியிமனப் ஜபறும் ஒரு திட்டமாகும். 

 தரம், சிறந்து விளங்குதல் மற்றும் அணுகும் நிமல பபான்ற இலக்குகமள அமடயச ்

சசய்வதற்காக மாநில அரசுப் பல்கமலக்கைகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நிதி 

வைங்குவதற்காக இத்திட்டமானது ஜதாடங்கப்படட்து. 
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நடெ்த்திைை் பிைெெ்ாைகைக்ள் 

 தற்கபாது 5 ைாநிைங்கைிை் நலடசபற்று வருை் சடட்ைன்றத் கதரத்ை்கைிை், கதரத்ை் 

பிரசச்ாரங்கைிை் ஒரு கட்சி கைமிறக்க கவை்டிய நடச்த்திரப் பிரசச்ாரகரக்ைின் அதிக 

படச் எை்ைிக்லகயிலன இந்தியத் கதரத்ை் ஆலையை் ைறுசீரலைதத்ுை்ைது. 

 2020 ஆை் ஆை்டிை், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கதசிய ைற்றுை் ைாநிைக் கடச்ிகளுக்கான 

நடச்த்திரப் பிரசச்ாரகரக்ைின் எை்ைிக்லகலய 40லிருந்து 30 ஆகவுை் அங்கீகரிக்கப் 

படாத கட்சிகளுக்கான நடச்த்திரப் பிரசச்ாரகரக்ைின் எை்ைிக்லகலய 20லிருந்து 15 

ஆகவுை் கதரத்ை் ஆலையை் குலறத்தது. 

 பிரசச்ாரத்தின் கபாது சபருை் ைக்கை் கூட்டை் கூடுவலதத் தடுப்பதற்காக கவை்டி இந்த 

நடவடிக்லகயானது கைற்சகாை்ைப்பட்டது. 

 இந்தியாவின் ககாவிட்-19 சதாற்றுகநாய்ப் பாதிப்புகைின் எை்ைிக்லக குலறந்து 

உை்ைலதயடுத்து, நடச்த்திரப் பிரசச்ாரகரக்ைின் எை்ைிக்லகயின் அதிகபடச் 

வரை்பிலன மீை்டுை் சகாை்டு வருவதற்கு கதரத்ை் ஆலையை் முடிவு சசய்துை்ைது.  

 

RCS UDAN – சடல்லி மற்றும் கஜுைாத ா இரடயிலான முதல் விமானை் 

தைாக்குவைத்து 
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 ைத்திய விைானப் கபாக்குவரத்து அலைசச்ர ் கோதிராதித்ய M. சிந்தியா, ஜடல்லிக்கும் 

ைத்தியப் பிரகதசத்தின் கெுராபஹா என்ற ஒரு பாரம்பரிய நகருக்கும் இமடயிலான 

முதலாவது பநரடி விமானத்திமனச ்சமீபத்தில் ஜகாடியமசத்துத் ஜதாடங்கி மவத்தார.் 

 இதன் ஜதாடக்கத்துடன், UDAN - RCS திட்டதத்ின் கீை் இயக்கப்படும் விமானப் 

பபாக்குவரத்து பாமதகளின் ஜமாத்த எண்ணிக்மக 405 ஆக மாறியது. 

 RCS – UDAN 3.0 திட்டத்தின் கீை், ஸ்மபஸ்ஜெட ் நிறுவனத்திற்கு ஜடல்லி-கெுராபஹா–

ஜடல்லி என்ற பாமதக்கான அனுமதி வைங்கப்படட்து. 

 ஸ்மபஸ்ஜெட் நிறுவனமானது ஒரு மிகப்ஜபரிய பிராந்திய விமானப் கபாக்குவரத்து 

நிறுவனமும் இத்திட்டத்திற்கு வலுவான ஆதரமவ வைங்கி வரும் நிறுவனமும் ஆகும். 

  

கம்பி வடத்தினால் ஆன இையில் ைாலம்  

 

 ேை்மு & காஷ்மீரின் ரியாஷி மாவட்டத்தில் பாயும் அஞ்சி நதி மீது அமமக்கப்பட உள்ள 

நாட்டின் முதலாவது கம்பிவடத்தினால் ஆன ஒரு பாலத்தின் புதிய புமகப்படங்கமள 

இந்திய இரயில்பவ பகிரந்்துள்ளது.  

 கடட்ுமான நிமலயிலுள்ள அஞ்சி காத ் பாலமானது உதாம்பூர ் – ஸ்ரீநகர ் – பாராமுல்லா 

இரயில் இமணப்புத் திடட்த்தின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 இது இரயில் இமணப்பின் மூலம் கத்ரா மற்றும் ரியாஷி பகுதிகமள இமணக்கும்.  

 இந்தப் பாலமானது ஆற்றுப்படுமகக்கு பமல் 331 மீ உயரத்தில் அமமய உள்ளது.  

 இதன் ஜமாத்த நீளம் 473.25 மீ ஆகும்.  

 இது 96 கம்பி வடங்களுடன் கட்டமமக்கப்பட உள்ளது.   

 

‘ெைியான உணரவ உண்ணுதல்’ வளாகம் 

 இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் தர நிரை்ய ஆலையைானது புதுசடை்லியின் 4 

காவை் நிலையங்கலை ‘சரியான உைலவ உை்ணுை்’ வைாகங்கைாக அறிவித்து 

சான்றைிதத்ுை்ைது.  

 ‘கசொரை்ந்த் சடை்லி திட்டத்தின்’ கீழ் இவற்றிற்கு அங்கீகாரை் வழங்கப்படட்ுை்ைன.    
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 கசொரை்ந்த் சடை்லி என்ற திடட்ைானது “சரியான உைலவ உை்ணுதை்” திட்டத்தின் ஓர ்

அங்கைாகத் சதாடங்கப்பட்டது. 

 “சரியான உைலவ உை்ணுதை்” என்ற ஒரு முன்சனடுப்பானது இந்தியக் குடிைக்கை் 

பாதுகாப்பான ைற்றுை் ஊட்டசச்த்துமிக்க உைவிலனப் சபறுவலத உறுதி சசய்வலத 

கநாக்கைாகக் சகாை்டு சதாடங்கப்பட்டது.    

 

 

புதிய தகாவிட் தடுை்பு மருந்து  

 

 இந்த அரசானது ஒரு புதிய ககாவிட் தடுப்பு ைருந்திலன உருவாக்குவதற்காக சபருந் 

சதாற்றிற்கான ஒரு தயாரந்ிலையிை் புத்தாக்க சங்கை் ைற்றுை் பனாசியா பகயாசடக் 

(Panacea Biotec) எனப்படுை் ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனை் ஆகியவற்றுடன் லகககாரக்்க 

உை்ைது.  

 SARS – CoV – 2 திரிபுகள் மற்றும் பிற பீட்டா திரிபு ஜகாபரானா மவரஸ்களுக்கு எதிராக 

பரந்த அளவிலான ஒரு பாதுகாப்பிமன வைங்குவதற்கான தடுப்பு மருந்துகமள இமவ 

உருவாக்க உள்ளன. 

 

விக்யான் ெைவ்த்ைா பூஜ்யதத திட்டம்  

 குடியரசுத் தலைவர ் இராை்நாத் ககாவிந்த் அவரக்ை் ‘விக்யான் சரவ்த்ரா பூே்யகத 

திட்டத்திலன’ (Vigyan Sarvatra Pujyate programme) சதாடங்கி லவத்தார.்  

 ைத்திய அறிவியை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்பத் துலற அலைசச்கைானது இத்திட்டத்திலன 

அைை்படுத்துவதற்காக கவை்டி ைத்தியப் பிரகதசத்திை் 3 கை்வி நிறுவனங்கலைத் கதரவ்ு 

சசய்துை்ைது.  

 இது பை்ைி ைற்றுை் கை்லூரி ைாைவரக்ளுக்கான கபாட்டிகை் ைற்றுை் விரிவுலரகை் 

அடங்கிய ஒரு வார காை அைவிைான கதசிய அைவிை் நலடமுலறப்படுத்தப்படுை் ஒரு 

திட்டைாகுை். 
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 இந்தத் திட்டைானது தினசரிப் பயன்பாடட்ுப் சபாருடக்ை் பற்றிய அறிவியை்பூரவ் 

அறிவிலன கநாக்கி ைாைவரக்லை ஈரக்்குை் கநாக்கத்துடன் சதாடங்கப்பட்டது.      

 

 

ததசிய டிஜிட்டல் (எண்ணிம) ைல்கரலக் கழகம்  

 இந்தியக் கை்வி நிறுவனங்கைிை் நிைவுை் இடப் பற்றாக்குலறலய (ைாைவர ் கசரக்்லக 

இருப்பு) தீரப்்பதற்காக கதசிய டிஜிட்டை் பை்கலைக்கழகைானது நிறுவப்பட உை்ைது.  

 இந்தப் பை்கலைக்கழகைானது 2020 ஆை் ஆை்டு கதசியக் கை்விக் சகாை்லகக்கு 

இைங்குவகதாடு, பை்கவறு சைாழிகைிை் உயரத்ர உயரக்ை்விலயப் சபறுவதற்குை் வழி 

வகுக்குை்.  

 SWAYAM (சுவயம்), ePG – பாதசாலா, சுவயம் – பிரபா, பதசிய டிஜிட்டல் நூலகம், இகியான் 

பகாஷ் (eGyanKosh) மற்றும் ஜமய்நிகர ் ஆய்வகங்கள் ஆகியமவ தற்பபாது டிஜிட்டல் 

பல்கமலக் கைகத்தில் இமணக்கக் கூடிய நிலையிை் உள்ள டிஜிட்டல் வளங்களாகும். 

 

நடமாடும் உயிைிை் ைாதுகாை்பு ஆய்வகம் 

 

 ைத்திய சுகாதார ைற்றுை் குடுை்பநை அலைசச்கத்தின் துலைநிலை அலைசச்ர ் பாரதி 

பிரவீன் பவார ் ைகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகரிை் மூன்றாை் நிலையிைான இந்தியாவின் 

முதைாவது நடைாடுை் உயிரிப் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்திலன சதாடங்கி லவத்துை்ைார.்  

 இது இந்தியாவின் முதைாவது மூன்றாை் நிலை நடைாடுை் உயிரிப் பாதுகாப்பு ஆய்வகைாக 

(Biosafety Level-3 mobile laboratory) ைாறியுை்ைது. 
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 இந்த நடைாடுை் ஆய்வகைானது புதிதாக உருவாகி வருை் ைற்றுை் திருை்ப உருவாகுை் 

லவரஸ் சதாற்றுகை் பற்றிய ஒரு ஆய்விலன கைற்சகாை்ை உதவுை்.    

 

கடல்ைைை்பு காற்றாரலத் திட்டம்   

 

 டாடா பவர ் என்ற நிறுவனைானது சேரை்னிலயச ் கசரந்்த RWE ரினிவபிள் என்ற ஒரு 

நிறுவனத்துடன் இமணந்து இந்தியாவில் கடல்பரப்பு காற்றாமலகமள நிறுவச ்

சசய்வதற்கான சாத்தியக் கூறுகமள ஆராய்ந்து வருகிறது.  

 இது ஜதாடரப்ான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் அந்த நிறுவனங்களும் மகஜயழுத்து 

கபாடட்ுை்ைன.  

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 30 ஜிகாவாட் திறனுமடய கடல்பரப்பு காற்றாமலமய நிறுவும் 

இலக்மக அமடவது குறித்த இந்தியாவின் அறிவிப்பிற்கு ஏற்ப பமற்ஜகாள்ளப்பட உள்ளது.   

 

நீலை் சைாருளாதாைம் சதாடை்ைான செயல்திட்டம் 
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 இந்தியா ைற்றுை் பிரான்ஸ் இலைந்து, நீைப் சபாருைாதாரை் ைற்றுை் சபருங்கடை் 

ஆளுலை ஆகியலவ குறித்த தங்கைது இருதரப்புப் பரிவரத்்தலனகலை கைை்படுத்தச ்

சசய்வதற்கான ஒரு சசயை்திட்டத்திை் லகசயழுத்திட்டன. 

 இந்தக் கூட்டாை்லையானது, சபருங்கடை்கை் பற்றிய சரியான புரிதலுக்கான கடை் சார ்

அறிவியை் ஆராய்சச்ியிை் ஒன்றிலைந்துச ்சசயை்படுவதற்கான ஒரு திறலன ஆராய்தை் 

ைற்றுை் ஒரு தலடயற்ற ைற்றுை் வரத்்தகப் சபாது லையைாக சபருங் கடை்கை் திகழ்வலத 

உறுதி சசய்தை் ஆகியவற்றிை் உதவுை். 

 

 ாைவ்ைட்ு ஆய்வறிக்ரககள் 

 ைான்சுக் ைாை்டவ்யா, இந்தியாவின் ககாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்து வழங்கீடட்ுத் திட்டை் 

பற்றிய ஹாரவ்ரட்ு ஆய்வறிக்லககலை சவைியிடட்ார.் 

 இந்த அறிக்லககைானலவ; இந்தியாவின் பகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தின் உருவாக்கக் கமத 

மற்றும் இந்தியாவின் பகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்து நிரவ்ாகத்தின் பயைை் ஆகியனவாகுை் 

 இந்த அறிக்லககை், நாட்டிை் ககாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்துகை் உருவாக்கப்பட்டது ைற்றுை் 

அதன் வழங்கீடட்ு முயற்சிகைின் சவற்றிக்குப் பங்காற்றிய சிை முக்கிய அை்சங்கலை 

எடுத்துலரக்கிறது. 

 உை்நாட்டிகைகய தடுப்பு ைருந்துகலை உற்பத்தி சசய்தை் ைற்றுை் பை்கவறு 

வயதினருக்குப் பாதுகாப்பான முலறயிை் தடுப்பு ைருந்து வழங்கப்படுவலத உறுதி 

சசய்ய எடுத்த தக்க நடவடிக்லககை் ஆகியவற்லறப் பற்றி இந்த அறிக்லககை் சபரிய 

அைவிை் ஆய்வு சசய்துை்ைன. 

 

ததசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் கல்வி உதவித் சதாரகத் திட்டம் 

 

 பதசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் கல்வி உதவித ் ஜதாமகத் திட்டத்திமனத் ஜதாடரச ்

சசய்வதற்கு கல்வி அமமசச்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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 ஆண்டு வருமான வரம்மப 1.5 லடச்ம் ரூபாய் என்ற அைவிலிருந்து 3.5 லடச்ம் ரூபாயாக 

அதிகரிப்பது பபான்ற தகுதி வமரயமறகளில் குமறந்தபடச் மாற்றங்களுடன் இந்தத் 

திட்டத்திமன 2025 -26 ஆம் ஆண்டு  வமர நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 ஜபாருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிமவச ் பசரந்்த திறமமயான மாணவரக்ளுக்கு உதவித் 

ஜதாமக வைங்கி, 8 ஆம் வகுப்பிபலபய அவரக்ள் பள்ளிப் படிப்பிமனக் மகவிடாமல் 

அவரக்ைின் படிப்மபத ்ஜதாடரச ்ஜசய்வபத இத்திடட்த்தின் பநாக்கமாகும்.  

 இந்தத் திட்டத்தின் கீை், 9ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவரக்ளுள் பதரந்்ஜதடுக்கப்பட்ட 

அமனத்து மாணவரக்ளுக்கும், ஆண்டிற்கு தலா ரூ.12,000 உதவித் ஜதாமகயானது 

ஒவ்பவார ்ஆண்டும் வைங்கப்படுகிறது. 

 2008-09 ஆம் ஆண்டில் அரசு இத்திட்டத்திமனத் ஜதாடங்கியது. 

 

நிதிநிரலத்தன்ரம மற்றும் தமம்ைாட்டுெ ்ெரை – 25வது அமைவ்ு   

 இது முை்லபயிை் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்த அைரவ்ானது நிதித்துலற அலைசச்ர ்நிரை்ைா சீதாராைன் தலைலையின் கீழ் நடத்தப் 

பட்டது. 

 இந்தச ் சலபயானது நிதிநிலைத் தன்லை ைற்றுை் கைை்பாடட்ுச ் சலபயின் பை்கவறு 

ஆலைகலையுை் சிை உை்நாடட்ு ைற்றுை் உைக கைை்பாடுகைாை் விலைந்த முக்கியைான 

சபரிய நிதிப் பிரசச்ிலனகை் பற்றியுை் விவாதித்தது.  
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ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தில் இந்தியத் சதாழில்நுட்ைக் கல்வி நிறுவனம் 

 

 இந்திய – ஐக்கிய அரபு அமீரக வரத்்தக ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியத் சதாழிை் 

நுட்பக் கை்விக் கழகைானது இந்தியாவிற்கு ஜவளிபய தனது முதை் கிலைலய  நிறுவ 

உை்ைது. 

 இந்தியா ைற்றுை் ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகியவற்றுக்கு இலடகய கைற்சகாை்ைப்படட் 

ஒரு விரிவான சபாருைாதாரக் கூடட்ுறவு ஒப்பந்தைானது அலனத்துத் துலறகைிலுை் 

கூடட்ு மூகைாபாய ஒதத்ுலழப்பின் ஒரு புதிய கடட்த்தின் சதாடக்கத்திற்கு வழி வகுக்குை். 

 

ைிரலயன்ஸ் ஜிதயா நிறுவனத்தின் புதிய கடலடிக் கம்பிவட  இரணை்பு 

 ரிலையன்ஸ் ஜிகயா இன்ஃகபாகாை் லிமிசடட் என்ற நிறுவனைானது ைாைத்தீவின் 

ஹுை்ஹிைாகை என்னுமிடத்திை் அடுத்தத் தலைமுலறத் சதாழிை்நுட்பத்லதச ் கசரந்்த 

ைை்டி-சரடாபிட் திறனுலடய இந்திய-ஆசிய எக்ஸ்பிரஸ் எனுை் ஒரு கடைடிக் கை்பிவட 

அலைப்பிலன நிறுவ உை்ைது.  

 உயரத்ிறன் ைற்றுை் அதிகவக திறனுலடய இந்த அலைப்பானது ஹுை்ஹிைாகை என்ற 

பகுதிலய இந்தியா ைற்றுை் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகைிை் உை்ை உைகின் முக்கிய 

இலைய லையங்களுடன் கநரடியாக இலைக்குை். 

 அகத சையை், இந்திய – ஐகராப்பிய எக்ஸ்பிரஸ் எனுை் ஒரு கை்பிவட அலைப்பானது 

இத்தாலியின் சபவானாவிலிருந்து முை்லப பகுதிலய மிைன் நகருடன் இலைக்கிறது. 

 இதிை் ைத்தியக் கிழக்கு, வடக்கு ஆப்பிரிக்கா ைற்றுை் ைத்தியத் தலரக்கடை் ஆகிய 

பகுதிகைிை் கூடுதை் இலைப்புகளுை் வழங்கப்படட்ுை்ைது. 
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ஆை்கானிஸ்தானுக்கு இந்தியா உதவி 

 

 இந்தியா தனது உதவியின் முதை் பகுதியாக 2,500 சைட்ரிக் டன் எலடயுை்ை ககாதுலைச ்

சரக்குகலை 50 சரக்குந்துகைிை் ஏற்றி ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிற்கு அனுப்பியுை்ைது. 

 இந்த வாகனங்கை் ஆப்கானிஸ்தானிலுை்ை ேைாைாபாத் எனுமிடத்திை் உை்ை உைக 

உைவுத் திட்ட அலைப்பிடை் சரக்குகலை ஒப்பலடக்குை். 

 ஒவ்சவாரு சபாதிகைிலுை் “ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு இந்திய மக்கள் அளிக்கும் பரிசு” 

என்ற வாசகை் ஆங்கிலம், தாரி மற்றும் பஷ்பதா கபான்ற ஜமாழிகளில் முத்திமர 

இடப்படட்ுள்ளது.  

 

ஜம்மு & காஷ்மீை் எல்ரல  நிைண்ய ஆரணயம் 

 ைத்திய அரசானது இரை்டாவது முலறயாக ேை்மு & காஷ்மீரின் எல்மல நிரண்ய 

ஆமணயத்தின் பதவிக் காலத்மத நீட்டித்துள்ளது.  

 ஒன்றியப் பிரபதசங்களின் சட்டமன்றத் ஜதாகுதிகமள மறுசீரமமக்கும் பணியானது 

இந்த ஆமணயத்திற்கு வைங்கப் பட்டது. 

 இந்த ஆமணயத்தின் பணிக்காலம் பமலும் 2 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படட்ு பம 06 அன்று 

நிமறவமடகிறது. 

 எல்மல நிரண்யச ் ஜசயல்முமறகள் நிமறவமடந்த பிறகு இந்த ஒன்றியப் பிரபதசத்தில் 

பதரத்ல் நமடமுமறகள் ஜதாடங்கும். 

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


                   
 

104 
 

 ஓய்வு ஜபற்ற உசச்நீதிமன்ற நீதிபதி  ரஞ்சனா பிரகாஷ் பதசாய் இந்த ஆமணயத்திற்கு 

தமலமம தாங்குகிறார.் 

 

 

“மிலன்” – ைன்னாட்டு கடற்ைரடை் ையிற்சி 

 

 மிைன் என்பது இந்தியக் கடற்பலடயினாை் நடத்தப்படுை் பன்னாடட்ுக் கடற் பலடப் 

பயிற்சியின் சபயராகுை்.  

 இது 2 ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுலற நடத்தப் படுை் பயிற்சியாகுை்.  

 இந்தப் பயிற்சியானது 1995 ஆை் ஆை்டிை் சதாடங்கப்பட்டது. 

 அலனத்து வலகயான மிைன் பயிற்சிகளுை் அந்தைான் ைற்றுை் நிககாபர ்பலடப் பிரிவின் 

தலைலையிை் அந்தைான் & நிபகாபர ்தீவில் நமடஜபற்றன. 

 இந்த ஆண்டின் மிைன் பயிற்சியானது முதல்முமறயாக விசாகப்பட்டினத்தில் நடத்தப் பட 

உள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இந்தப் பயிற்சியின் கருத்துரு, “Camaraderic – cohesion – collaboration” 

என்பதாகும். 
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கிைாமை்புற இரணை்பு – புவியிடங்காட்டி அரமை்பின் தைவு 

 

 ைத்திய அலைசச்ர ்  கிரிராே் சிங் கிராைப்புற இலைப்பு பற்றிய புவியிடங்காட்டி 

அலைப்புத் தரவுகலைப் சபாது தைத்திை் சவைியிட்டார.் 

 இந்தத் தரவானது பிரதான் ைந்திரி கிராை் சதக் கயாேனா திட்டத்திற்காக உருவாக்கப் 

பட்ட புவியிடங்காட்டி அலைப்பிலன (GIS - Geographic information system) பயன்படுத்திச ்

கசகரிக்கப்படட்ு டிஜிட்டை் ையைாக்கப்பட்ட 8 ைடச்ை் கிராைப்புற இலைப்பு வசதிகை் 

பற்றிய புவியிடங்காட்டி  தகவை்கலை உை்ைடக்கியது.  

 பிரதான் ைந்திரி கிராை் சதக் கயாேனா திட்டைானது 2000 ஆை் ஆை்டிை் சதாடங்கப் பட்ட 

ஒரு திட்டைாகுை். 

 இந்தத் திட்டைானது, நாடு முழுவதுை் உை்ை இலைக்கப்படாத அலனத்து 

வாழிடங்களுக்குை் கவை்டி அலனத்து வானிலையிலுை் பயைிக்க ஏதுவான சாலை 

இலைப்பிலன வழங்குவலத ஒரு கநாக்கைாகக் சகாை்டதாகுை். 

 

ெஞ்சீவ் ென்யால் 

 

 நிதி அலைசச்கத்தின் தலைலைப் சபாருைாதார ஆகைாசகர ் சஞ்சீவ் சன்யாை் பிரதை 

அலைசச்ருக்கான சபாருைாதார ஆகைாசகர ் சலபயின் ஒரு முழு கநர உறுப்பினராக 

கசரக்்கப் படட்ுை்ைார.் 

 இவர ்2 ஆை்டுக் காைத்திற்கு இப்பதவியிை் நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

 பிரதைருக்கான சபாருைாதார ஆகைாசகச ் சலபயானது, சபாருைாதார விடயங்கை் 

பற்றிப் பிரதைருக்கு ஆகைாசலன வழங்குவதற்காக ைத்திய அரசினாை் நிறுவப்பட்ட ஒரு 

தன்னியக்க அலைப்பாகுை்.  
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OCEANS 2022 - மாநாடு 

 சசன்லனயின் இந்தியத் சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் ஆராய்சச்ிப் பூங்கா 

அலைப்பானது கதசியப் சபருங்கடை் சார ் சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்துடன் 

இலைந்து OCEANS (சபருங்கடை்) 2022 என்ற ைாநாட்டிலன நடத்தியது. 

 இந்த ைாநாடானது ஆை்டுக்கு இருமுலற நடத்தப்படுை் உைகக் கடை்சார ்

ஆராய்சச்ியாைரக்ளுக்கான நிகழ்வாகுை். 

 இது முதன்முலறயாக இந்தியாவிை் நடத்தப்பட்டது. 

 சபருங்கடை் சபாறியியை் துலறயானது கடை்சார ் சதாழிை்நுட்பச ் சமூகை் ைற்றுை் 

மின்சாரை் ைற்றுை் மின்னணுப் சபாறியியை் & ஜபருங்கடல் ஜபாறியியல் சமூகம் 

ஆகியவற்றின் சாரப்ாக OCEANS 2022 மாநாட்டிமன ஒருங்கிமணந்து நடதத்ுகிறது. 

 இந்த மாநாட்டின் கருத்துரு, “ஊக்குவித்தல் – புத்தாக்கம் - நிமலத்தன்மம” (inspire-innovate-

sustain) என்பதாகும்.  

 

 

பிைதான் மந்திைி கிஷான் திட்டத்தின் 3வது ஆண்டு 
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 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 22 ஆை் கததி வலரயிை், சுைார ் 11.78 ககாடி விவசாயிகை் 

பிரதான் ைந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனலடந்துை்ைனர.் 

 1.82 ைடச்ை் ககாடி ரூபாய் சதாலகயானது இந்தியா முழுவதுை் உை்ை தகுதி வாய்ந்த 

பயனாைிகளுக்கு சவவ்கவறு நிலைகைிை் வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

 இத்திட்டைானது 2019 ஆை் அை்டு பிப்ரவரி 24 அன்று சதாடங்கப்பட்ட ைத்திய அரசின் 

திட்டைாகுை். 

 நிைை் லவத்துை்ை விவசாயிகைின் நிதித் கதலவகளுக்கு உதவுவதற்காக கவை்டி இந்தத ்

திட்டைானது சதாடங்கப்பட்டது.  

 

குரறதீை்ை்ைாளன் (ஓம்புட்ஸ்சைைெ்ன்) செயலி 

 

 ைத்திய ஊரக கைை்பாடு ைற்றுை் பஞ்சாயத்து ராே் அலைசச்ர ் கிரிராே் சிங், ைகாத்ைா 

காந்தி கதசிய ஊரக கவலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திற்கான குலறதீரப்்பாைன் 

சசயலிலய சவைியிடட்ுை்ைார.் 

 ஒரு குலறதீரப்்பாைன் சசயலி, சவவ்கவறு மூைங்கைிலிருந்து சபறுை் புகாரக்ைின் 

அடிப்பலடயிை் அவரக்ைது குலறகலை வலகப்படுத்தவுை் அது பற்றிய சிை 

அறிக்லககலைத் தாக்கை் சசய்வலத எைிதாக்கவுை் கவை்டி ஊரக கைை்பாடட்ுத் துலற 

அலைசச்கைானது இந்தச ்சசயலிலய உருவாக்கியுை்ைது. 

 

ததவயாடனம் 

 இந்திய அரசின் கைாசச்ாரத் துலற அலைசச்கத்தின் கீழான இந்திய சதாை்லியை் ஆய்வு 

அலைப்பானது “பதவயாடனம் – இந்திய ஆலயக் கட்டிடக் கமல மீதான ஒரு பயைை்” 

என்ற இரண்டு நாடக்ள் அளவிலான ஒரு சரவ்பதச மாநாட்டிமன ஏற்பாடு ஜசய்துள்ளது. 

 இது கரந்ாடகாவின் ஹம்பி என்னுமிடத்தில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 மத்திய அமமசச்ர ்G. கிஷான் ஜரட்டி இந்த மாநாட்டிமனத் ஜதாடங்கி மவக்கிறார.் 

 இந்த மாநாடானது, ஆலயத்தின் தத்துவ, சமய, சமூக, ஜபாருளாதார, ஜதாழில்நுட்ப, 

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


                   
 

108 
 

அறிவியல், கமல மற்றும் கட்டிடக்கமல அம்சங்கள் பற்றி விவாதிப்பதற்கான ஒரு 

மாநாடாகும்.  

 

 

தை்மா காை்டியன் ையிற்சி – 2022  

 இந்தியா ைற்றுை் ேப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இலடயிைான ஒரு கூடட்ு இராணுவப் 

பயிற்சியான 3வது தரை்ா காரட்ியன் – 2022 (EX DHARMA GUARDIAN-2022) பயிற்சியானது 

கரந்ாடகாவின் சபைகாவி (சபை்காை்) எனுமிடத்திை் நடத்தப் படுகிறது. 

 இது 12 நாடக்ை் நலடசபறுை் ஒரு கூடட்ுப் பயிற்சியாகுை். 
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 இந்திய இராணுவத்தின் ைராத்திய இைகுரக ஆயுதகைந்தியக் காைாட்பலடப் பிரிவின் 

15வது பலடப்பிரிவு ைற்றுை் ேப்பானிய தற்காப்பு தலரப் பலடயின் 30வது காைாட் பலடப் 

பிரிவு ஆகியலவ இப்பயிற்சியிை் ஈடுபடுகின்றன. 

 இந்த இராணுவப் பயிற்சியிை், காடட்ுப்பகுதிகை் ைற்றுை் பகுதியைவு நகர/நகரப்்புறப் 

பகுதிகைிை் கைற்சகாை்ைப்படுை் இராணுவ நடவடிக்லககை் பற்றி அதிகை் கவனை் 

சசலுத்தப் படுை். 

 

ஆதைாக்கிய நட்ெத்திை தைநிரல 

 

 புதிய அலைப்பின் ஒரு பகுதியாக, பதப்படுத்தப்படட்ு சபாதியிைலடக்கப்பட்டச ்சரக்குப் 

சபாருடக்ைிை் ஆகராக்கிய நடச்த்திர தரநிலைக் குறியீடானது பதிக்கப்படுை் என இந்திய 

உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் தரநிரை்ய ஆலையை் கூறியுை்ைது. 

 ஒரு பதப்படுத்தப்படட் சரக்குப் சபாதியிை், அது ஆகராக்கியைானதா இை்லையா 

என்பலதக் குறிக்குை் வலகயிை் நடச்த்திரங்கை் எை்ைிக்லக அைவிை் பதிக்கப்படுை். 

 உைவிை் உை்ை சகாழுப்பு, சரக்்கலர ைற்றுை் உப்பு ஆகியவற்றின் அைலவக் சகாை்டு 

இந்தத் தரநிலைக்கான ைதிப்பீடானது கைற்சகாை்ைப்படுை். 

 

முை்ைைிமாண அெெ்ாக்கத்திற்கான ததசிய உத்தி 

 டிஜிட்டை் (எை்ைிை) தயாரிப்பின் அடுத்தத் தலைமுலறத் சதாழிை்நுடப்த்திற்கு ஏற்ற 

வலகயிை் முப்பரிைாை அசச்ாக்கத்தின் (கசரக்்லகத் தயாரிப்பு) கதசிய அைவிைான 

உத்தியானது அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 உை்ளூர ் (சிறிய) சதாழிற்சாலைகைாை் எதிரச்காை்ைப்படுை் சிை உடனடியான  

குலறபாடுகலைத் தைிப்பகத இதன் கநாக்கைாகுை். 

 இதன் மூைை் இயந்திரங்கை், சபாருடக்ை் ைற்றுை் சைன்சபாருை்களுக்கான 50 இந்தியா 

சாரந்்த சதாழிை்நுட்பங்கை், 100 புதிய கசரக்்லகத் தயாரிப்பு சதாடக்க நிறுவனங்கை் 

ைற்றுை் 500 புதிய  தயாரிப்புகை் உை்ைிட்ட சிை இைக்குகலை 2050 ஆை் ஆை்டிற்குை் 

அலடவலத இந்தியா கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 கசரக்்லகத் தயாரிப்பு எனவுை் அலழக்கப்படுை் ஒரு முப்பரிைாை அசச்ாக்கைானது 

தயாரிப்புப் சபாருடக்ைின் ைாதிரிகலை உருவாக்குை் ஒரு சசயை்முலறயாகுை். 
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ெைவ்ததெ அறிவுொை் சொத்துக் குறியீடு 2022 

 

 இந்தியாவின் ஒடட்ு சைாத்த அறிவுசார ் சசாத்துக் குறியீடானது 38.4 சதவிகிதை் என்ற 

அைவிலிருந்து உயரந்்து 38.6% என்ற நிலையிை் உை்ைது. 

 இந்தியா 2022 ஆை் ஆை்டு சரவ்கதச அறிவுசார ் சசாத்துக் குறியீட்டிை் இடை் சபற்ற  55 

நாடுகளுை் 43வது இடத்திலனப் சபற்றுை்ைது. 

 இந்தக் குறியீடானது அசைரிக்க வரத்்தக சலபயின் உைகப் புத்தாக்கக் சகாை்லக 

லையத்தினாை் சவைியிடப்பட்டது. 

 

யூஃை்லிக்டிஸ் ஜலதாைா 

 புகனயிலுை்ை இந்திய விைங்கியை் ஆய்வு அலைப்பானது ஒரு புதிய தவலை 

இனத்திலனக் கை்டறிந்துை்ைது. 

 இலவ கைற்குத் சதாடரச்ச்ி ைலைகை் பரவியுை்ை அலனத்து மாநிலங்கைிலுை் உை்ை 

நன்னீர ்பகுதிகைிை் வைரக்ின்றன. 
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 இந்திய விைங்கியை் ஆய்வு அலைப்பு, புவகனஷ்வரிலுை்ை கதசிய அறிவியை் கை்வி 

ைற்றுை் ஆராய்சச்ி நிறுவனை், சபங்களூருவிலுை்ை காரை்ை் ைவுன்ட் கை்லூரி 

ஆகியவற்றின் அறிவியைாைரக்ை் இலைந்து இதலனக் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

 இந்தத் தவலையின் சபாதுப் சபயர ்ேைதாரா நீர ்தத்தி தவலை ைற்றுை் இதன் அறிவியை் 

சபயர ்யூஃப்லிக்டிஸ் ேைதாரா என்பதாகுை். 

 இந்தத் தவலையானது முதன்முதலிை், ககரைாவின் எரை்ாகுைை் ைாவட்டத்திலுை்ை 

தட்கடகாட் என்ற பறலவகை் சரைாையத்தின் அருகிலுை்ை நன்னீர ் நிலைகைிை் 

கை்டறியப் பட்டது. 

 

இந்தியாவின் தகாவிட்-19 தடுை்பு மருந்து உருவாக்கம் ைற்றிய அறிக்ரககள் 

 இந்தியாவின் ககாவிட்-19 தடுப்பு ைருந்து உருவாக்கை் ைற்றுை் அதன் வழங்கீடு பற்றி 

கபாட்டித் திறன் நிறுவனை் தயாரித்த 2 அறிக்லககலை ைத்திய சுகாதார அலைசச்ர ்

ைான்சுக் ைான்டவ்யா சவைியிட்டார.் 

 இந்த அறிக்லகயானது, ைாசபருை் வயது வந்கதாருக்கான தடுப்பு ைருந்து வழங்கீடட்ு 

இயக்கை் சவற்றி சபறுவதிை் ைத்திய, ைாநிை ைற்றுை் ைாவட்ட நிலைகைிைான 

ஒருங்கிலைந்தச ்சசயை்பாடுகை் எவ்வாறு உதவின என்பது பற்றி கூறுகிறது. 

 இந்தியாவின் அதிகபடச்ை் பயன்படுத்தப்பட்ட இரை்டு தடுப்பு ைருந்துகைாவன; பாரத் 

பபயாஜடக் நிறுவனத்தினால் உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட பகாவாக்சின் மற்றும் 

ஆக்ஸ்பபாரட்ு / ஆஸ்ட்ராஜசனிகா என்ற நிறுவனத்துடன் இமணந்து இந்திய சீரம் 

நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட பகாவிசீல்டு ஆகியனவாகும். 

 

P-8I ைக விமானம் 

 

 விமானத் தயாரிப்பு நிறுவனமான பபாயிங், 12வது P-8I ரக நீை்வரை்புலடய கடல் பராந்து 

விமானத்மத இந்தியக் கடற்பமடக்கு வைங்கியுள்ளது. 

 இது 2016 ஆை் ஆை்டிை் கைற்சகாை்ைப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூைை், நான்கு கூடுதல் P-8I ரக 

விமானங்கலை வாங்குவதற்கான  ஃபாபலா-ஆன் (சதாடர)் என்ற விதிமயப் பூரத்்தி 

ஜசய்கிறது. 

 P-8I ரக விமானம் ஒரு நீை் வரை்புலடய கடல் உளவு மற்றும் நீரம்ூை்கி எதிரப்்புப் பபார ்

விமானம் ஆகும். 
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இந்திய இையில்தவயின் முதல் சூைியெக்தி மின் நிரலயம் 

 

 மத்தியப் பிரபதசத்தில் பினா என்னுமிடத்திை் பாரத ் ஜஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிஜடட ்

நிறுவனை் இந்திய இரயிை்கவ துலறக்காக  1.7 ஜமகாவாட் திறனுை்ை சூரியசக்தி ஒைி 

மின்னழுத்த ஆலைலயத ்திறந்துை்ைது. 

 இந்திய இரயிை்கவயின் இழுமவ அமமப்புகளுக்கு (traction systems) கதலவயான அைவு 

மின்சாரம் இந்த ஆமல மூலம் பநரடியாக வைங்கப்படும். 

 இழுலவ சக்திலய பநரடியாக வழங்குவதற்காக இந்திய இரயிை்கவ கட்டலைப்பிை் 

சதாடங்கப்பட்ட முதல் சூரியசக்தி மின் நிமலயம் இதுவாகும். 

 

 

 

ெைவ்ததெெ ்செய்திகள் 

எண்ணிம உைிரமகள் மற்றும் சகாள்ரககள் 
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 எை்ைிை உரிலைகலை அறிமுகை் சசய்த முதை் பிராந்தியை் ஐகராப்பிய ஒன்றியை் 

ஆகுை். 

 ேனநாயகத்திலனயுை் ைக்கைின் உரிலைகலையுை் ஆதரிப்பகத இந்த உரிலைகைின் 

கநாக்கைாகுை். 

 இது பாதுகாப்பான ஒரு இலையச ்சூழலை உறுதி சசய்கிறது.  

 தனது உறுப்பினர ் நாடுகை் அலனத்திற்குை் ைலிவு விலையிை் ஒரு எை்ைிை 

இலைப்பிலன வழங்குவகத இதன் கநாக்கைாகுை்.  

 கைலுை் இலையத்தின் கவகத்லத அதிகரிப்பலதயுை் இது கநாக்கைாகக் சகாை்டு 

உை்ைது. 

 இலவ வகுப்பலறகலைத் திறை்பட தயார ் சசய்து, எை்ைிைை் சாரந்்த அறிவு சபற்ற 

ஆசிரியரக்லைப் பைியிை் அைரத்்துை்.  

 

லித்துதவனியா மீது தரட விதித்த சீனா 

 சீன அரசானது சமீபத்திை் லித்துகவனியா மீது இறக்குைதி தலடகலை விதித்தது. 

 அதாவது, சீன நிறுவனங்கை் லித்துகவனியாவிலிருந்து சரக்குப் சபாருடக்லைகயா மூைப் 

சபாருடக்லைகயா இனி இறக்குைதி சசய்யக் கூடாது.  

 முன்னதாக 2021 ஆை் ஆை்டிை், லித்துகவனியா அரசு தாய்வாலன ஒரு சுதந்திர நாடாக 

அங்கீகரித்து தனது நாடட்ிை் தாய்வான் அலுவைகை் ஒன்றிலனத் திறந்தது.  

 சீனாலவப் சபாருத்தவலரயிை், தாய்வான் அதன் ஒருங்கிலைந்த ஒரு பகுதியாகுை். 

 லித்துகவனியாவின் இந்த நடவடிக்லககளுக்குப் பதிைடி சகாடுப்பதற்காகவுை் அதன் 

உைகைாவிய விநிகயாகச ் சங்கிலிலய நிறுவத்துவதற்காகவுை் சீனா இந்தத் தலடலய 

விதித்துை்ைது.   

 

புறக்கணிக்கை்ைட்ட சவை்ைமண்டல தநாய்களுக்கான உலக தினம் - ஜனவைி 30 

 புறக்கைிக்கப்பட்ட சவப்பைை்டை கநாய்கை் (NTD) பற்றிய ஒரு விழிப்புைரல்வ 

ஏற்படுத்தவுை், அலனவருக்குை் சைைான சுகாதாரச ் கசலவகலை கைை்படுத்தச ்

சசய்வதற்கான சசயை்திட்டங்கலை வலுப்படுதத்ுவதிை் கவனை் சசலுத்தவுை் உைகை் 

முழுவதுை் ஆை்டுகதாறுை் இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு 3வது புறக்கைிக்கப்பட்ட சவப்பைை்டை கநாய்களுக்கான உைக தினை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டின் உைக NTD தினத்தின் கருத்துரு, ‘Achieving health equity to end the neglect of 

poverty-related diseases’ என்பதாகுை். 
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ர ட்ைஜனால் இயங்கும் வரகயிலான ைறக்கும் ைடகு 

 உைகிகைகய முதன்முலறயாக லஹட்ரேனாை் இயங்குை் வலகயிைான ஒரு பறக்குை் 

படகானது துபாயிை் தயாரிக்கப்படட்ு அறிமுகப்படுத்தப்பட உை்ைது.  

 தி சேட் சீகரா எமிஷன் எனப்படுை் சுவிடச்ரை்ாந்து நிறுவனைானது “தி ஜெட”் எனப் படும் 

இப்படகிமனத ் தயாரிதத்ு இயக்குவதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மத பசரந்்த சேனித ்

கடல்சார ்பசமவ நிறுவனம் மற்றும் அஜமரிக்காமவச ்பசரந்்த DWYN ஆகியவற்றுடன் ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததம்த பமற்ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

அைசி எலிெசைத்தின் 70 ஆண்டுகால ஆட்சி 

 

 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 06 அன்று அரசி எலிசசபத ் அவரக்ை் தனது 70 ஆை்டுகாை 

ஆட்சிலயக் சகாை்டாட உை்ைார.் 

 இவரின் வயது 95 ஆை்டுகை் ஆகுை். 

 இவர ்1952 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 08 அன்று அதிகாரப் பூரவ்ைாக அரியலையிை் ஏறினார.்  

 

இைத்த ஞாயிறு நிகழ்வின் 50வது ஆண்டு நிரறவு 

 1972 ஆை் ஆை்டு ேனவரி 30 அன்று பிரிட்டிஷ் பலட வீரரக்ை்  ஆயுதைற்ற ஒரு சபாது 

ைக்கை் குழுவிலனக் சகான்று குவித்தனர.் 

 இவரக்ை் சடரி எனுமிடத்திை் பாக்லசடு பகுதியிை் கபாராட்டை் நடத்தியவரக்ை் ஆவர.் 

 இந்த நிகழ்வானது இரத்த ஞாயிறு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. 
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 2022 ஆை் ஆை்டிை், வடக்கு ஐயரை்ாந்தின் ைக்கை் இரத்த ஞாயிறு நிகழ்வின் 50 ஆை் 

ஆை்டு நிலறவிலன அனுசரித்தனர.் 

 விசாரலையின்றிச ்சிலறயலடப்பு என்ற நிகழ்விற்கு எதிராகப் சபாதுைக்கை் குழு ஒன்று 

கபாராட்டை் சசய்தது.  

 விசாரலையின்றிச ் சிலறயலடப்பு என்றாை் ஒருவலர எந்த ஒரு நீதிைன்றத்திலுை் 

விசாரிக்காைை் அவலரச ்சிலறயிைலடப்பதாகுை். 

 

 

ெந்திைை் புத்தாண்டு 

 பிப்ரவரி 01 அன்று சகாை்டாடப்படுை்  சந்திரப் புத்தாை்டானது சபாதுவாக சீனப் 

புத்தாை்டு என அலழக்கப் படுகிறது. 

 சீனப் புத்தாை்டு அை்ைது சந்திரப் புத்தாை்டானது இராசி (கிரகை்) ைை்டைங்களுக்கு 

இலடயிைான ைாற்றத்லதக் குறிக்கிறது. 

 எனகவ 2022 ஆை் ஆை்டானது புலி ஆை்டாவகதாடு, 2021 ஆை் ஆை்டு எருது ஆண்டாக 

அமமந்தது. 
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உகாண்டா எண்சணய் ஒை்ைந்தம் 

 சீனா  ைற்றுை் பிரான்சு ஆகிய நாடுகைின் எை்சைய் விநிகயாக சபருநிறுவனங்கை், 

உகாை்டாவிை் ஒரு ைாசபருை் எை்சைய்க் குழாய் இலைப்லப அலைப்பதற்கு 

ஒப்பந்தை் கைற்சகாை்டுை்ைன. 

 இந்த நிறுவனங்கை் அந்த நாட்டின் எை்சைய் வைங்கலை உபகயாகப்படுத்த உை்ைன. 

 இது அந்நாட்டிலுை்ை மிகப்சபரிய கதசியப் பூங்காவாகுை். 

 இத்திட்டைானது ஆயிரக்கைக்கான ைக்கலை அப்புறப்படுத்த வழி வகுக்குை். 

 இந்த நிலை சுற்றுசச்ூழை் ஆரவ்ைரக்லை அதிரச்ச்ியலடயச ்சசய்துை்ைது. 

 

ெைவ்ததெ விண்சவளி நிரலய மாற்றத் திட்டம் 

 2031 ஆை் ஆை்டிை் சரவ்கதச விை்சவைி நிலையை் அதன் சசயை்பாடுகலை நிறுத்த 

உை்ைதாக நாசா சமீபத்திை் அறிவித்தது. 

 2031 ஆை் ஆை்டிை், இந்த விை்கைை் தனது சுற்றுப் பாலதலய விடட்ு சவைிகயறி சதற்கு 

பசிபிக் சபருங்கடை் பகுதியிை் விழுை். 

 சரவ்கதச விை்சவைி நிலையத்திலன ைாற்றி அலைப்பதற்கானத் திட்டத்திலன நாசா 

சவைியிட்டது. 

 நுை் ஈரப்்பு விலசயிை் ஒரு முக்கியதத்ுவை் வாய்ந்த ஒரு கைைாக சரவ்கதச விை்சவைி 

நிலையை் தனது 3வது ைற்றுை் மிகவுை் சசயை்திறன் வாய்ந்த ஒரு பத்தாவது ஆை்டிை் 

நுலழகிறது.  

 

சுகாதாை நலக்  கழிவுகள் ைற்றிய உலக சுகாதாை அரமை்பின் அறிக்ரக 
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 உைக சுகாதார அலைப்பானது, சமீபத்திை் COVID-19 சதாற்றுகநாயாை் உருவாக்கப் பட்ட 

கூடுதை் ைருத்துவக் கழிவுகை் குறித்த அவைநிலை பற்றி எடுத்துலரத்தது. 

 இந்தப் சபருந்சதாற்றானது, உைகின் ைருத்துவக் கழிவு கைைாை்லை அலைப்புகைின் மீது 

சபருை் அழுத்தத்லத ஏற்படுத்தியுை்ைது. 

 30% சுகாதார நை லையங்கைிை் ைருத்துவக் கழிவுகலைக் லகயாளுை் வசதி இை்லை என்று 

உைக சுகாதார அலைப்பின் அறிக்லக கூறுகிறது. 

 அவற்றுை் 60% லையங்கை் குலறவான வைரச்ச்ியலடந்த நாடுகைிை் உை்ைன. 

 

தகாஸ்க் 

 சதன் சகாரிய நிறுவனை் ஒன்று ககாஸ்க் என்ற லவரஸ் தடுப்பு முகக்கவசத்திலன 

உருவாக்கியுை்ைது. 

 இது மூக்லக ைடட்ுை் ைலறக்கிறது. 

 இதலன சாப்பிடுை் கபாதுை் குடிக்குை் கபாதுை் அைிய இயலுை். 

 "ககாஸ்க்" என்பது ககா (மூக்கு என்பதற்கான சகாரிய வாரத்்லத) ைற்றுை் முகக்கவசை் 

(ைாஸ்க்) ஆகிய வாரத்்லதகைின் ஒரு கைலவயாகுை். 

 இதலன ஆத்ைன் என்ற ஒரு நிறுவனை் சவைியிடட்ுை்ைது. 

 

 

புதிய எெஐ்வி திைிபு 
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 சநதரை்ாந்தின் ஆராய்சச்ியாைரக்ை் புதிய எசஐ்வி திரிபிலனக் கை்டுபிடித்துை்ைனர.் 

 இதற்கு VB திரிபு என்று சபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

 இந்தத் திரிபானது 3.5 ைடங்கு முதை் 5.5 ைடங்கு  வலரயிைான அதிக கநாய்தச்தாற்லற 

ஏற்படுத்துகிறது. 

 இருப்பினுை், நவீன சிகிசல்சகை் காரைைாக எசச்ரிக்லக மிகுந்த சூழ்நிலை உருவாக 

எந்த வாய்ப்புை் இை்லை. 

 இந்தத் திரிபானது, 1980 ைற்றுை் 1990 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு இலடயிை் சநதரை்ாந்து 

நாட்டிை் கதான்றியது. 

 ஆனாை், இதச்தாற்று 2010 ஆை் ஆை்டிை் இருந்து குலறயத் சதாடங்கியது. 

 

ஐ.நா. சுற்றுெச்ூழல் திட்ட அரமை்பு 

 ஐக்கிய நாடுகை் சுற்றுசச்ூழை்  திடட் அலைப்பானது 2022 ஆை் ஆை்டிை் தனது 50வது 

ஆை்டு விழாலவக் சகாை்டாடுகிறது. 

 1972 ஆை் ஆை்டிை் நலடசபற்ற ைனித சுற்றுசச்ூழை் பற்றிய வரைாற்று முக்கியத்துவை் 

வாய்ந்த ஐ.நா. ைாநாட்டிலனத் சதாடரந்்து இது நிறுவப்பட்டது. 

 இந்த அலைப்பின் முக்கிய அறிக்லககைாவன; உமிை்வு இமடஜவளி அறிக்மக, உலக 

சுற்றுசச்ூைல் கண்பணாட்ட அறிக்மக, வரம்புகள் (பிரான்மடரஸ்்) அறிக்மக, வளமான 

புவிக்காக முதலீடு ஜசய்தல் ஆகியனவாகும்.  

 இந்த அமமப்பு பமற்ஜகாண்ட முக்கியப் பிரசச்ாரங்கள்; மாசுபாட்டிமன எதிரத்்துச ்

ஜசயல்படுதல், UN75, உலக சுற்றுசச்ூைல் தினம், மவல்டு ஃபார ் மலஃப் (Wild for Life) 

என்பனவாகும்.  

 

 

ஆை்பிைிக்க ஒன்றிய உெச்ி மாநாடு 

 35வது ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உசச்ி ைாநாடானது எத்திகயாப்பியாவிலுை்ை அடிஸ் அபாபா 

எனுமிடத்திை் நலடசபற்றது. 

 இதிை் பாதுகாப்பு ைற்றுை் சபருந்சதாற்று ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவை் அைிக்கப் 

பட்டது. 

 இதிை் பங்ககற்ற நாடுகை், பை ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு ககாவிட் -19 தடுப்பு ைருந்துகை் 

கிலடக்கப் சபறாைை் இருப்பது பற்றி விவாதித்தன. 
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 கைலுை், 11% ஆப்பிரிக்கரக்ை் ைடட்ுகை முழு தவலை தடுப்பு ைருந்திலனயுை் சபற்று 

உை்ைனர ்என்றுை் இந்த ைாநாடு அறிவித்தது. 

 

என்டியூைன்ஸ் 22 கடல் ஆய்வுை் ையணம் 

 என்டியூரன்ஸ் 22 கடை் ஆய்வுப் பயைைானது சமீபத்திை் ககப் டவுன் என்ற ஒரு சதன் 

ஆப்பிரிக்க நகரிலிருந்து திட்டமிட்ட காைத்திை் புறப்பட்டது.  

 இது அை்டாரட்ிகாவிலுை்ை சவசடை் கடலை கநாக்கிப் பயைிக்கிறது. 

 இது ஃபாை்க்கைை்டஸ்் என்ற கடை்சார ் பாரை்பரிய அறக்கட்டலையினாை் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இது புகழ்சபற்ற ஒரு துருவ ஆய்வாைரான சர ் எரச்னஸ்ட் சாக்சைடன்ின் சதாலைந்து 

கபான கப்பைான என்டியூரன்ஸ் கப்பலின் கசதைலடந்த பாகங்கலைக் கை்டறிந்து, 

ஆய்வு சசய்து படை் பிடிப்பலத கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 

 

ைத்சிைாய் புயல் 

 

 குலறந்தபடச்ை் 6 கபரக்ைின் உயிரக்லைப் பலியாக்கிய பத்சிராய் என்ற புயைானது 

ைடகாஸ்கரின் கடற்கலரயிை் கலரலயக் கடந்தது. 

 இது தீவிரைான ஒரு சவப்பைை்டைப் புயைாகுை். 
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 இந்தத் தீவு நாட்டிலன தாக்கிய 2வது சபரிய புயை் இதுவாகுை். 

 2022 ஆை் ஆை்டு ேனவரி ைாதத்திை் உருவான அனா என்ற புயை் பைத்த கசதத்லத 

ஏற்படுத்தியது. 

 

சைருங்கடல் உெச்ி மாநாடு 

 

 ஐக்கிய நாடுகள் சமப மற்றும் உலக வங்கியின் ஒதத்ுமைப்புடன் பிரான்ஸ் ைற்றுை் 

பிசரஸ்ட் ஆகியலவ இலைந்து ஒரு சபருங்கடை் உசச்ி ைாநாட்டிலன ஏற்பாடு ஜசய்தன. 

 ஜபருங்கடல் உசச்ி மாநாட்டின் உயரம்ட்டக் குழு சந்திப்பிை்  பிரதமர ் நபரந்திர பமாடி 

உலரயாற்றினார.் 

 ஜெரம்னி, ஐக்கிய இராே்ஜியை், ஜதன் ஜகாரியா, ெப்பான் மற்றும் கனடா உள்ளிட்ட பல 

நாடுகள் ைற்றுை் அரசுகைின் தமலவரக்ள் இந்த உசச்ி ைாநாட்டின் உயரை்ட்டக் குழு 

சந்திப்பிை்  உமரயாற்றுவாரக்ள். 

 வைைான மற்றும் நிமலயான கடல் சுற்றுசச்ூைல் அமமப்புகமளப் பாதுகாப்பதற்கும் 

அதற்கான ஆதரவுகலை வழங்குவதற்குைான சிை உறுதியான நடவடிக்மககலை 

எடுப்பதற்கு சரவ்பதசச ் சமூகத்மத அணி திரட்டச ் சசய்வபத இந்த உசச்ி ைாநாட்டின் 

கநாக்கை் ஆகுை். 

 

தகாலா கைடிகள் 
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 ஆஸ்திபரலியாவின் கிைக்கு மாநிலங்களில் உை்ை பாலூட்டிகளுக்கான யூகலிப்டஸ் 

மரங்களின் வாை்விடங்கள் மீதான சநருக்கடியின் காரைைாக ஆஸ்திபரலிய அரசானது  

பகாலா கரடிகலை அழிந்து வரும் இனமாக அறிவித்தது. 

 குயின்ஸ்லாந்து, நியூ சவுத ் பவல்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திபரலிய தமலநகரப் பிரபதசத்திலும் 

இந்த இனமானது 10 ஆண்டுகளாக பாதிக்கப்படக்கூடியதாக வமகப்படுத்தப் படட்ு 

உள்ளது. 

 இப்பபாது, இந்த விலங்குகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுை். 

 

குவாட் அரமெெ்ைக்ள் ெந்திை்பு 

 ஆஸ்திபரலியா, இந்தியா மற்றும் ெப்பான் ஜவளியுறவு அமமசச்ரக்ள், இந்பதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் நிலவும் அசச்ுறுத்தல்கள் குறித்த உளவுத்துமற தகவல்கமளப் பகிரந்்து 

ஜகாள்வதில் குவாட் நாடுகள் ஒத்துமைப்பதாக சமீபத்தில் குறிப்பிட்டன. 

 மும்மபயில் 26/11 பயங்கரவாத தாக்குதல் (2008) மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் நடந்த 

பதான்பகாட் விமானப்பமடத் தாக்குதலுக்கு நீதி பவண்டி இந்த அமமசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டது. 

 பிரதமர ் பமாடி, ஆஸ்திபரலிய பிரதமர ் பமாரிசன் மற்றும் அஜமரிக்க ெனாதிபதி பிடன் 

உள்ளிட்டவரக்ளின் குவாட் உசச்ி மாநாட்டிற்கான திட்டங்கமளப் பற்றியும் இந்தச ்

சந்திப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த உசச்ி மாநாடானது 2022 ஆம் ஆண்டின் முதை் பாதியில் ெப்பான் பிரதமர ்

கிஷிடாவின் தமலமமயில் படாக்கிபயாவில் நடத்தப்படும். 

 

ததசிய அதிகாை வைம்பிற்கு அை்ைாற்ைட்ட ைல்லுயிை் சைருக்கம் சதாடை்ைான  உயை் 

லட்சியக் கூட்டணி 

 சபருங்கடை் உசச்ிைாநாட்டின் கலடசி நாைிை், இந்த அறிவிப்பானது அறிமுகப் படுத்தப் 

பட்டது. 

 சபருங்கடை் உசச்ி ைாநாடு பிசரஞ்சு அதிபரின் தலைலையிை் ஏற்பாடு சசய்யப் பட்டது. 

 கதசிய அதிகார வரை்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பை்லுயிர ்சபருக்க ஒப்பந்தை் ஆனது "Treaty of the 

High Seas" என்றுை் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இது கதசிய அதிகார வரை்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகைின் கடை் உயிரியை் பன்முகத் 

தன்லையின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் நிலையான பயன்பாடு பற்றிய ஒரு சரவ்கதச 

ஒப்பந்தைாகுை். 

 கதசிய அதிகார வரை்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகை் கடலின் 95% பகுதிகைாகுை். 

 இந்த  ஒப்பந்தைானது கடை் நிரவ்ாகத்திை் உை்ை இலடசவைிகலை நிரப்பவுை் அதிை் உை்ை 

பைவீனங்கலை நிவரத்்தி சசய்யவுை் ஒரு வாய்ப்பிலன வழங்குகிறது. 

 இது பற்றி தற்கபாது ஐக்கிய நாடுகை் சலபயிை் கபசச்ுவாரத்்லத கைற்சகாை்ைப்படட்ு 

வருகிறது. 

 பிப்ரவரி 11 ஆை் கததி நிைவரப்படி, ஆஸ்திகரலியா, சிலி, கனடா, சகாகைாகராஸ், 

சகாைை்பியா, இந்தியா, சைானாக்ககா, எகிப்து, சபரு, சைாராக்ககா, நாரக்வ, காங்ககா 

குடியரசு, சுவிடச்ரை்ாந்து, சிங்கப்பூர,் கடாககா, ஐக்கிய இராே்ஜியை், ஐகராப்பிய ஒன்றியை் 

ைற்றுை் அதன் 27 உறுப்பு நாடுகை் இந்தக் கூட்டைியிை் இலைந்துை்ைன. 
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SWIFT 

 SWIFT வலையலைப்பின் கசலவகைிை் இருந்து ரஷ்யா விைக்கப் படுவதாக ரஷ்யா 

நாட்டிற்கு அசச்ுறுத்தை் விடுக்கப் படட்ுை்ைது. 

 உைகைவிைான வங்கிகளுக்கிலடயிைான நிதித் சதாடரப்ுச ்சமூக அலைப்பு (SWIFT - Society 

for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) என்பது ஒரு சரவ்கதச சசய்தி அனுப்புை் 

சதாழிை்நுட்ப வலையலைப்பு ஆகுை். 

 உைகைவிை் சுமூகைான பைப் பரிவரத்்தலனகலை எைிதாக்குவதற்காக கவை்டி இந்தத் 

சதாழிை்நுட்பைானது உைகைாவிய வங்கிகை் ைற்றுை் நிதி நிறுவனங்கைாை் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 இது 1973 ஆை் ஆை்டிை் சபை்ஜியை் நகரிை் நிறுவப்பட்டது. 

 SWIFT என்பது எந்தப் பதத்ிரங்கலையுை் அை்ைது பைத்லதயுை் லவத்திருக்காத அை்ைது 

சவைி வாடிக்லகயாைர ் கைக்குகலை நிரவ்கிக்காத, சசய்திகலை ைடட்ுகை அனுப்புை் 

ஒரு தைைாகுை். 

 

 

சிங்கை்பூை் விமானக் கண்காட்சி 2022 
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 2022 ஆம் ஆண்டு  ‘சிங்கப்பூர ் விமானக் கண்காட்சியில் பங்பகற்பதற்காக இந்திய 

விைானப் பலடயின்  44 கபர ் சகாை்ட  பலடக் குழுவினர ் சிங்கப்பூரிை் உை்ை சாங்கி 

சரவ்கதச விைான நிலையத்லதச ்சசன்றலடந்துை்ைனர.் 

 இந்த நிகழ்வின் கபாது இந்திய விைானப் பலட உை்நாட்டிகைகயத் தயாரிக்கப்பட்ட தனது 

கதோஸ் MK-I விைானத்திலனக் காட்சிப்படுத்துை். 

 சிங்கப்பூர ் விைானக் கை்காட்சி என்பது உைகைாவிய விைானப் கபாக்குவரத்துத் 

துலறகை் அதன் தயாரிப்புகலை காட்சிப்படுத்த ஒரு தைத்லத வழங்குகின்ற, இரை்டு 

ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடசபறுை் நிகழ்வாகுை். 

 

ஆளில்லா விமானங்கள் – இஸ்தைல் 

 சபாதுப் கபாக்குவரத்து பகுதியிை் ஆைிை்ைா விைானங்கலை இயக்குவதற்கு அனுைதி 

வழங்கிய முதை் நாடாக இஸ்கரை் ைாறியுை்ைது.  

 எை்பிட் சிஸ்டை்ஸ் என்ற நிறுவனத்தினாை் தயாரித்து கைை்படுத்தப்பட்ட சஹரம்ீஸ் 

ஸ்டாரல்ைனர ் என்ற ஆைிை்ைா விைான அலைப்பிற்கு இஸ்கரலிய சபாது வான்வழிப் 

கபாக்குவரத்து ஆலையைானது இந்தச ்சான்றிதலழ வழங்கியது.  

 ஆைிை்ைா விைானங்கைானது கவைாை்லை, சுற்றுசச்ூழை், சபாது நைன், சபாருைாதார 

நடவடிக்லக ைற்றுை் குற்றங்களுக்கு எதிராகவுை் பயன்படுத்தப்படுை்.   

 

அவெைெ ்ெட்டம் – கனடா   

 

 கனட நாட்டின் பிரதைர ் ஐஸ்டீன் டர்ூகடா அரிதாகப் பயன்படுத்தப்படுை் அவசர காை 

அதிகாரங்கலைப் பயன்படுத்தினார.்  

 இது “சுதந்திர அைிவகுப்பு” என்று அலழக்கப்படுை் எதிரப்்பாைரக்ைின் முற்றுலககை் 

ைற்றுை் சபாதுச ் சீரக்ுலைவுகலை முடிவுக்கு சகாை்டு வருவதிை் ைாகாைங்களுக்கு 

ஆதரவு அைிப்பதற்காக கைற்சகாை்ைப்படுகிறது.  

 சுதந்திர அைிவகுப்பு என்பது கனடாவிை் நலடசபற்று வருை் சதாடர ் கபாராட்டங்கை் 

ைற்றுை் முற்றுலககை் ஆகுை். 

 ககாவிட் – 19 தடுப்பூசி சதாடரப்ான ஆலைகை் ைற்றுை் கடட்ுப்பாடுகளுக்கு எதிராக 

சரக்குந்து ஓடட்ுநரக்ைாை் இந்த முற்றுலககை் சதாடங்கப்பட்டன.  
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அசமைிக்கை் ைசுரமக் கட்டிட ெரையின் தைவைிரெ   

 

 அசைரிக்கப் பசுலைக் கட்டிடச ் சலபயானது, 2021 ஆை் ஆை்டிை் எரிசக்தி ைற்றுை் 

சுற்றுசச்ூழை் வடிவலைப்பிை் தலைலைத்துவை் வகித்த அசைரிக்காமவச ்சாராத முதை் 10 

நாடுகைின் 9வது வருடாந்திரத் தரவரிலசயிலன சவைியிடட்ுை்ைது.  

 இந்தத் தரவரிலசயின்படி, இந்தியா 146 திட்டப்பைிகளுடன் 3வது இடத்திலுை்ைது.  

 சீனா இந்தத் தரவரிலசயிை் முதலிடத்திை் உை்ைது.  

 இதலனத் சதாடரந்்து கனடா 2வது இடத்திை் உை்ைது.  

 

ைானிைட் செயல்ைாட்டு அலகு 

 

 “பானிபட் ஜசயல்பாடட்ு அலகு” என்ற புதிய இராணுவப் பிரிவிமன உருவாக்குவது பற்றி 

தாலிபன் அறிவித்துை்ைது.  

 இந்தப் புதிய பிரிவானது பாகிஸ்தானுடன் எை்லையிலுை்ை ஆப்கானிஸ்தானின் 

நங்கரஹ்ர ்ைாகாைத்திை் நிலைநிறுத்தப்படுை். 
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 ஹரியானாவிலுை்ை பானிபட் என்ற இடை் அந்நியப் பலடசயடுப்பாைரக்ளுக்குை் இந்திய 

அரசரக்ளுக்குை் இலடகய 3 கபாரக்ை் நலடசபற்ற ஒரு இடைாகுை்.  

 ஆப்கானிஸ்தானிை் இந்த 3 கபாரக்ளுை் குறிப்பாக, 1761 ஆை் ஆை்டு ேனவரி 14 அன்று 

அகைது சா அப்தலிக்குை் ைராத்தியரக்ளுக்குை் இலடயிை் நலடசபற்ற 3வது கபாரானது 

அவ்வப்கபாது விவாதத்திற்கு வருை் ஒரு பபாராகும்.  

 அப்தலி, இன்லறய ஆப்கானிஸ்தாலன நிறுவியவராகக் கருதப்படுகிறார.் 

 ைராத்தியரக்ளுக்கு எதிரான கபாரிை் இவர ் சபற்ற ஒரு சவற்றிலய ஆப்கானியரக்ை் 

கபாற்றுகின்றனர.்  

 

’Quit Tobacco‘ செயலி  

 சதன்கிழக்கு ஆசியப் பகுதிக்கான உைக சுகாதார அலைப்பானது ‘Quit Tobacco’ என்ற 

ஜசயலிமய ஜவளியிடட்ுள்ளது.  

 இந்தச ் ஜசயலியானது புமகயற்ற மற்றும் அமனத்து வமகயான புமகயிமலயின் 

பயன்பாட்டிமனயும் மகவிடுவதற்கு மக்களுக்கு உதவும்.  

 இந்தச ் ஜசயலியானது உலக சுகாதார அமமப்பின் ஓராண்டு அளவிலான ‘Commit to quit’ 

பிரசச்ாரத்தின் பபாது ஜவளியிடப்பட்டது.   

 

முனிெ ்ைாதுகாை்பு மாநாடு 

 முனிச ் பாதுகாப்பு ைாநாடானது 1963 ஆம் ஆண்டு முதல் சேரை்னியின் முனிச ் நகரிை் 

சரவ்கதசப் பாதுகாப்புக் சகாை்லக குறித்த ஒரு வருடாந்திர ைாநாடாக நடத்தப்படட்ு 

வருகிறது. 

 இது உைகின் மிகப்சபரிய ைாநாடாகுை். 

 இந்த ைாநாட்டிை் இந்தியா சாரப்ிை் சவைியுறவுத் துலற அலைசச்ர ் S. ஜெய்சங்கர ்கைந்து 

சகாை்கிறார.் 

 

 

கிதைட்டை் மாலத்தீவு ஆழ்கடல் முகடு ைற்றிய ஆய்வு 

 சமீபத்திை், கைற்கு இந்தியப் சபருங்கடலிை் உை்ை புவி இயக்கப் பகுதியான "கிகரட்டர ்

ைாைத்தீவு ஆழ்கடை் முகட்டின்" கைகைாடட்ு இயக்கப் பரிைாை வைரச்ச்ிலய (tectonic 

evolution) ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கை்டறிந்தனர.் 
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 கைகைாடட்ு இயக்கப் பரிைாைைானது, முதலிை் இருந்த ககாை்டவ்ானா நிைப்பரப்பின் 

பிரிந்த பகுதிலய ைறுகடட்லைக்க உதவுை். 

 இந்த அை்சைானது, கை்டங்கைின் இன்லறயக் கட்டலைப்பு, கை்டப் பகுதிகை் ைற்றுை் 

இந்தியப் சபருங்கடலிை் கடை் படுலககை் உருவாக வழி வகுத்தது. 

 

 

மலாவி தீவிை தைாலிதயா ைாதிை்பு 

 

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


                   
 

127 
 

 மூன்று வயது குைந்மதக்குத் தீவிர கபாலிகயா (wild polio) பாதிப்பு கண்டுபிடிக்கப் பட்டமத 

அடுத்து மலாவி அங்கு தீவிர பபாலிபயா சபருந்சதாற்று ஏற்படட்ுை்ைதாக அறிவித்தது. 

 ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக ஆப்பிரிக்காவில் ஏற்பட்ட இவ்வலகயான முதை் பாதிப்பு 

இதுகவயாகுை். 

 2020 ஆம் ஆண்டில், ஆப்பிரிக்கக் கண்டமானது அமனத்து வமகயான தீவிர 

பபாலிபயாவிலிருந்து விடுபட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 உலகில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான்  ஆகிய இரண்டு நாடுகளில் மடட்ுபம 

இன்னும் தீவிர பபாலிபயா பாதிப்பு உள்ளது. 

 

UNCTAD சவளியிட்ட உலகளாவிய வைத்்தக தமம்ைாடு ைற்றிய புதிய தகவல் 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகின் சரக்கு வரத்்தகமானது வலுவான அைவிை் ஜதாடரந்்து 

நலடசபற்றது என்றுை், பமலும் பசமவ வரத்்தகமானது இறுதியாக பகாவிட்-19 சதாற்றிற்கு 

முந்மதய நிமலகளுக்குத் திரும்பியது என்றுை் இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 2021 ஆை் ஆை்டிை் உலகளாவிய வரத்்தகமானது சாதலன அைவான 28.5 டிரில்லியன் 

டாலரக்மளத் ஜதாட்டது. 

 இது 2020 ஆை் ஆை்டிை் 25% அதிகரிப்மபயும், 2019 ஆம் ஆண்டில் பகாவிட்-19 ஜதாற்று 

பநாய் ஜதாடங்குவதற்கு முன்பு  இருந்தலத விட 13% அதிகரிப்மபயும் காடட்ுகிறது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இபத காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுமகயில் சசை்வ வைமிக்க நாடுகளிை் 

15% ஆக இருந்த ஏற்றுைதியிலன விட வளரச்ச்ியமடயாத நாடுகளின் ஏற்றுமதி  சுமார ்30% 

அதிகரித்துள்ளது. 
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ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுெச்ூழல் திட்டத்தின் எல்ரலகள் அறிக்ரக 

 

 ஐக்கிய நாடுகைின் சுற்றுசச்ூழை் திட்ட அலைப்பானது எை்லைகை் அறிக்லகயிலன 

சவைியிடட்ுை்ைது.  

 “இலரசச்ை், தீப்பிழை்பு ைற்றுை் சபாருத்தமின்லை : சுற்றுசச்ூழலிை் அதிகரித்து வருை் 

பிரசச்ிலனகை்“ (Noise, Blazes, and Mismatches: Emerging Issues of Environmental Concern) என்று 

இந்த அறிக்லகக்குத் தலைப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

 இந்த அறிக்லகயானது இயை்பான உயிரிச ் சுழற்சிகலை சீரக்ுலைக்கின்ற, உைகை் 

முழுவதுை் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகலை ஏற்படுத்துகின்ற அதிகரித்து வருை் சபாது 

சுகாதாரப் பிரசச்ிலனகை் குறித்து கவனை் சசலுத்துகிறது.  

 அடிக்கடி நிகழுை் ஒலி ைாசுபாடு, தீவிர காடட்ுத் தீ ைற்றுை் பை்கவறு சுற்றுசச்ூழை் 

அசச்ுறுத்தை்கைிை் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்புகை் ஏற்பட வாய்ப்பு உை்ைது.  

 

mRNA தடுை்பு மருந்து உற்ைத்தி 

 6 ஆப்பிரிக்க நாடுகை் தங்களுக்கான சசாந்த mRNA தடுப்பு மருந்திமன உற்பத்திமய 

நிறுவுவதற்கு பதரவ்ு ஜசய்யப்படட்ுள்ளன. 

 அமவயாவன: எகிப்து, ஜகன்யா, மநஜீரியா, ஜசனகல், ஜதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் 

துனீசியா ஆகும்.  

 ககாவிட் ைற்றுை் பிற கநாய்கலை எதிரச்காை்வதற்காக கவை்டி ஆப்பிரிக்கா தனது 

ைக்களுக்கான தடுப்பு ைருந்திலனத் தாகன உற்பத்தி சசய்யுை் என்பலத உறுதி 

சசய்வதற்காக இந்த நடவடிக்லகயானது கைற்சகாை்ைப்படுகிறது.  
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ைாகிஸ்தானின் புதிய இரணயவழிக் குற்றெ ்ெட்டம்   

 சமூக ஊடகங்கைிை் பரவுை் சபாய்யான  சசய்திகலை எதிரத்்து தக்க நடவடிக்லககை் 

எடுப்பதற்கு உதவுை் ஒரு புதிய சட்டத்திலனப் பாகிஸ்தானிய அதிகாரிகை் அறிவித்து 

உை்ைனர.்  

 இந்தப் புதியச ் சட்டைானது ஒரு நபலரகயா அை்ைது ஒரு நிறுவனத்திலனகயா 

அவதூறாகப் கபசினாை் விதிக்கப்படுை் ஒரு அதிகபடச் தை்டலைலய 3 ஆை்டுகை் 

என்ற அைவிலிருந்து 5 ஆை்டுகைாக உயரத்்தியகதாடு குற்றவாைிகை் ோமீன் 

சபறுவலதக் கடட்ுப்படுத்துை் விதிமுலறலயயுை் சகாை்டுை்ைது.  

 தவறான சசய்திகலைப் பரப்புதை் ஆனது, ோமீன் சபறமுடியாத ஒரு குற்றைாக 

வலகப்படுத்தப்படட்ு 6 ைாதங்கை் சிலறத் தை்டலன விதிக்கப்படுை்.  

 பாகிஸ்தான் ைனித உரிலைகை் ஆலையைானது இந்தப் புதியச ் சட்டத்திலன ேன 

நாயகத்திற்கு முரைானது என்று விவரித்துை்ைது.  

 

C – Dome 

 இஸ்கரை் நாடானது “C-Dome” எனப்படுை் ஒரு புதிய கடற்பலட வான்வழிப் பாதுகாப்பு 

அலைப்பிலன சவற்றிகரைாகப் பரிகசாதித்தது. 

 இது இஸ்கரலியக் கடற்பலடயின் சார-்6 ரக கபாரக்்கப்பை்கைிை் பயன்படுத்தப்பட 

உை்ைது. 

 C-Dome என்பது காசா நிலப்பகுதியிலுள்ள ஈரான் படாம் அமமப்பின் கடல்பரப்பில் 

இயங்கக் கூடிய ைாதிரியிைான ஒரு வடிவமாகும். 

 இதமன ஜவற்றிகரமாகப் பரிபசாதித்தன் மூலம் இஸ்பரல் நாடட்ின் கடல்சார ்

ஜசாத்துகமளப் பாதுகாப்பதில் இஸ்பரலியக் கடற்பமடயின் ஏவுகமண பாதுகாப்பு 

அமமப்பிற்கு பமலும் வலிமம கூடியுள்ளது. 

 

 

9000 ஆண்டுகள் ைழரமயான  ஆலயம் 

 கோரட்ானின் கிழக்குப் பாலைவனத்திலுை்ை ஒரு சதாலைதூரப் புதிய கற்காைத் 

தைத்திை், 9000 ஆை்டுகை் பழலையான ஆையை் ஒன்றிலன கோரட்ான் ைற்றுை் பிரான்ஸ் 

நாட்டின் சதாை்லியைாைர ்குழுவானது கை்டறிந்தது. 
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 சடசரட்் லகடஸ்் அை்ைது மிகப்சபரிய விைங்குப் சபாறி அலைப்பாக அறியப்படுை் ஒரு 

மிகப் சபரியக் கட்டலைப்பின் அருகிை் ஒரு சடங்கு வைாகமுை் கை்டறியப்பட்டது. 

 இந்தப் சபாறி அலைப்புகைானது புதிய கற்காை முகாை் லையங்கைிை் வன 

விைங்குகலைப் பிடித்துக் சகாை்வதற்குப் பயன்படுத்தப் பட்டதாக கருதப்படுகிறது.  

 

 

தநாைட்ு ஸ்டிைம்ீ 2 குழாய் இரணை்பு 

 

 இது ரஷ்யாவிலுை்ை உஸ்த்-லூகாவிலிருந்து பாை்டிக் கடை் வழியாக சேரை்னியிலுை்ை 

கிரஃீப்ஸ்வாை்ட் பகுதி வலர சசை்லுை் 1,200 கி.மீ. நீைை் சகாை்ட ஒரு குழாய் இலைப்பு 

ஆகுை். 

 இது ஆை்டுக்கு 55 பிை்லியன் கன மீட்டர ்வாயுவிலன எடுத்துச ்சசை்லுகிறது. 

 இந்தக் குழாய் இலைப்லப நிறுவுவதற்கான ஒரு முடிவானது 2015 ஆை் ஆை்டிை் 

கைற்சகாை்ைப் பட்டது. 

 கநாரட்ு ஸ்டிரீை் 1 அலைப்பின் பைிகை் ஏற்கனகவ நிலறவலடந்தது.  

 கநாரட்ு ஸ்டீரிை் 2 அலைப்புடன் கசரத்்து இந்த அலைப்பு 110 பிை்லியன் கன மீட்டர ்

வாயுவிலன சேரை்னி நாட்டிற்குக் சகாை்டுச ்சசை்லுை். 
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 கிழக்கு உக்லரனின் பிரிவிலனவாதக் குடியரசுகைான கடாசனடஸ்்க் ைற்றுை் லுகான்ஸ்க் 

ஆகியவற்றின் சுதந்திரத்லத அங்கீகரிப்பதாக ரஷ்யா அறிவித்தலத அடுத்து, கநாரட்ு 

ஸ்டிரீை் 2 வாயு குழாய் இலைப்புத் திட்டத்திற்கு அனுைதி வழங்குை் சசயை்முலறலய 

நிறுத்த சேரை்னி நடிவடிக்லக எடுத்துை்ைது. 

 

காட்டுத்தீக்கான தயாை்நிரல விதிமுரற 

 

 ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட அலைப்பானது (UNEP) காடட்ுத்தீ பற்றிய தனது 

அறிக்மகயில், ‘காடட்ுத்தீக்கான தயாரந்ிலை விதிமுலறகலை’ ஏற்றுக் ஜகாள்ளுமாறு 

உலக அரசாங்கங்களுக்கு அமைப்பு விடுத்துள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகைின் சுற்றுசச்ூழை் திட்ட அலைப்பானது காடட்ுத்தீ நிகழ்வுகை் ஏற்படுவது 

எதிரக்ாைத்திை் அதிகரிக்குை் என்று எசச்ரித்து, அதற்காக "காடட்ுத்தீக்கான தயாரந்ிலை 

விதிமுலறகலை" பரிந்துலரத்தது. 

 இந்த விதிமுலறயானது, சசைவினங்கைிை் 66 சதவீதத்திலன (மூன்றில் இரண்டு பங்கு)  

திட்டமிடல், தடுப்பு, தயாரந்ிமல மற்றும் மீட்பு ஆகிய பைிகளுக்காக  கவை்டி ஒதுக்க 

பவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. 

 மீதமுள்ள 34% (மூன்றில் ஒரு பங்கு) நிதிகலை மீட்பு நடவடிக்லககளுக்காக கவை்டி 

ஜசலவிடலாம். 

 

ைஷ்ய-உக்ரைன் சநருக்கடி ஐ.நா.ைாதுகாை்புெ ்ெரையின் வரைவுத் தீை்மானம் 

 உக்மரனுக்கு எதிரான ரஷ்யாவின் தாக்குதை்கலைக் கடுமமயாகக் கண்டிக்கும் ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் பாதுகாப்புச ் சலபயின் தீரம்ானத்தில் (அசைரிக்காவின் ஆதரவுப் 

சபற்ற) இருந்து இந்தியா விலகிக் ஜகாண்டது. 

 கருத்து பவறுபாடுகள் மற்றும் பிரசச்ிமனகளுக்குத் தீரவ்ு காண்பதற்கான ஒபர வழி 

விவாதம் என்று கூறிய இந்தியா, இராெதந்திர உத்திகை் மகவிடப்பட்டதற்கு வருத்தம் 

ஜதரிவித்தது. 

 பிப்ரவரி மாதத்திற்கான தலைலைத்துவத்லத வகிக்குை் ரஷ்யா, இந்தக் கூட்டத்திற்கு 

தமலமம தாங்கித் தீரம்ானத்திலன நிராகரித்தது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ைற்றுை் சீனா ஆகிய நாடுகளுை் வாக்களிக்கவில்மல. 

 இந்த தீரம்ானத்மத ரஷ்யா நிராகரித்ததாை், பிற உறுப்பினரக்ள் அதற்கு ஆதரவாக 

வாக்களித்த பபாதிலும், அந்தத் தீரம்ானம் நிமறபவற்றப்படவில்மல. 
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சைாருளாதாைெ ்செய்திகள் 

உலகில் தங்கத்தின் ததரவை் தைாக்குகள் 

 “உைகிை் தங்கத்தின் கதலவப் கபாக்குகை்” என்று தமலப்பிடப்பட்ட அறிக்மகயிமன 

உலக தங்கச ்சமப சவைியிடட்ுை்ைது. 

 2020 ஆை் ஆை்டிை் பை்கவறு நாடுகைின் ைத்திய வங்கிகை் வாங்கிய தங்கத்தின் ைதிப்பு 

சரிந்துை்ைதாக இந்த அறிக்லக கூறுகிறது. 

 இது கிட்டத்தட்ட 60% ஆக குலறந்து 272.9 டன்கைாக சரிந்தது.  

 2020-21 ஆை் நிதியாை்டின் இரை்டாை் காை்பகுதியிை் ஏற்பட்ட சரிவானது மிகவுை் 

குறிப்பிடத் தக்கது.  
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சைாருளாதாை ஆய்வறிக்ரக 2022 

 

 நிதியலைசச்ர ்நிரை்ைா சீதாராைன் அவரக்ை்,  2021-22 ஆை் ஆை்டுக்கான சபாருைாதார 

ஆய்வறிக்லகலய 2022 ஆை் ஆை்டு  ேனவரி 31 ஆை் கததியன்று நாடாளுைன்றத்திை் 

தாக்கை் சசய்தார.் 

 நிதிநிலை அறிக்லகக்கு முன்பாக சைரப்்பிக்கப்படுை்  சபாருைாதார ஆய்வறிக்லக, 

தலைலைப் சபாருைாதார ஆகைாசகர ்தலைலையிைான குழுவாை் தயாரிக்கப் பட்டது. 

 இதலனச ்சைரப்்பிப்பதற்கு சிை நாடக்ளுக்கு முன்பாக, சபாருைாதார நிபுைர ் V. ஆனந்த 

நாககஸ்வரலன புதிய தலைலைப் சபாருைாதார ஆகைாசகர ் ஆக ைத்திய அரசு 

நியமித்தது. 

 2022-23 ஆை் நிதியாை்டிை் இந்தியப் சபாருைாதாரை் 8-8.5 சதவீதைாக வைரச்ச்ி அலடய 

உை்ைதாக அரசு சதரிவிதத்ுை்ைது. 

 நடப்பு நிதியாை்டு 2021-22 ஆை் ஆை்டிற்கான சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தியின் வைரச்ச்ி 

விகிதை் ஆனது 9.2 சதவீதைாக ைதிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

 2025 ஆை் நிதியாை்டிை் 5 டிரிை்லியன் அசைரிக்க டாைர ்ைதிப்பிைான சைாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்திலய எடட்ுவதற்கு, இந்தக் காைகட்டத்திை் இந்தியா சுைார ் 1.4 டிரிை்லியன் 

டாைரக்லை உை்கட்டலைப்புக்காக கவை்டி சசைவிட கவை்டுை் என்று இந்தப் 

சபாருைாதார ஆய்வறிக்லக கூறுகிறது. 

 2021-22 ஆை் ஆை்டின் சபாருைாதார ஆய்வறிக்லகயின் கருத்துரு, “Agile approach” 

என்பதாகுை். 

 

எண்ணிம ரூைாய் 

 2022-2023 ஆை் ஆை்டு முதை் டிஜிட்டை் (எை்ைிை) ரூபாய் சவைியிடப்படுை் என ைத்திய 

நிதி அலைசச்ர ்அறிவிதத்ுை்ைார.் 

 எை்ைிை ரூபாயானது இந்தியாவின் ைத்திய வங்கியினுலடய டிஜிட்டை் பைைாகுை்.  

 இந்தப் பைைானது இந்திய  ரிசரவ்் வங்கியினாை் சவைியிடப்படுை். 

 எை்ைிை ரூபாய் இயக்கப்படுவதற்கான சதாழிை்நுட்பை் சதாடர ் சங்கிலி (Blockchain) 

சதாழிை்நுட்பைாகுை். 
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முதலாவது மறுமதிை்பிடை்ைட்ட GDP மதிை்பீடுகள் – NSO  

 புை்ைியியை் ைற்றுை் திட்ட அைைாக்க அலைசச்கத்தின் கீழான கதசியப் புை்ைியியை் 

அலுவைகைானது, 2020-21 ஆை் ஆை்டிற்கான கதசிய வருைானை், நுகரவ்ுச ் சசைவினை், 

கசமிப்பு ைற்றுை் மூைதன உருவாக்கை் ஆகியவற்றிற்கான முதைாவது ைறு ைதிப்பிடப் 

பட்ட ைதிப்பீடுகலை சவைியிட்டது. 

 இந்தியாவின் சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தியானது 6.6% அைவு குலறந்துை்ைதாக இந்த 

ைதிப்பீடுகை் கூறுகின்றன. 

 முன்பாக, சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தி 7.3% ஆக குலறந்தது. 

 இந்தக் குலறவிற்கான ஒரு முக்கியக் காரைை் ககாவிட் சபருந்சதாற்று ைற்றுை் சபாது 

முடக்கை் விதிக்கப் பட்டகதயாகுை். 

 

ததசிய நிலை் ைணமாக்கல் கழகம் 

 இந்திய அரசானது கதசிய நிைப் பைைாக்கை் கழகத்லத நிறுவி வருவதாக சபாருைாதார 

ஆய்வறிக்லக கூறுகிறது. 

 நிைை் ைற்றுை் இதர பிற சசாத்துகலைப் பைைாக்குதலை கைற்சகாை்வதற்காக இது 

நிறுவப் படுகிறது. 

 நிதிநிலை அறிக்லகயின் அறிவிப்பிற்கு இைங்க இது நிறுவப்படட்ு வருகிறது. 

 இது முழுவதுைாக அரசிற்குச ்சசாந்தைான நிறுவனைாக உருவாக்கப்படுகிறது. 

 

இந்தியாவின் முன்னணி வைத்்தகை் ைங்குதாை நாடு – 2021  

 2021 ஆை் ஆை்டிை் 112.3 பிை்லியன் டாைர ் ைதிப்பிைான வரத்்தகத்துடன் இந்தியாவின் 

முன்னைி வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக அசைரிக்கா திகழ்ந்தது. 

 இதிை் அசைரிக்காவிலனயடுத்து சீனா இடை்சபற்றுை்ைது. 

 இந்தியா ைற்றுை் சீனா இலடயிைான வரத்்தகத்தின் ைதிப்பு 110.4 பிை்லியன் டாைர ்ஆகுை். 

 2020 ஆை் ஆை்டிை் இந்தியாவின் முன்னைி வரத்்தகப் பங்குதார நாடாக சீனாவுை் 

அதலனயடுத்து 2வது இடத்திை்  அசைரிக்காவுை் இருந்தன. 

 2019 ஆை் ஆை்டிை் அசைரிக்கா முதலிடத்திலுை் சீனா 2வது இடத்திலுை் இருந்தன.  
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ெவைன்  தங்கை் ைத்திைங்கள் மீட்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, 2016 ஆை் ஆை்டிை் சவரன் தங்கப் பத்திரத்தின் அைகு  

ஒன்றுக்கு ரூ.4,813 என்ற விலையிை் வழங்கப்பட்ட சவரன் தங்கப் பத்திரங்கலை  

முன்கூட்டிகய மீடச்டடுக்க முடிவு சசய்துை்ைது. 

 ைத்திய அரசின் விதிகைின்படி, அத்தலகயத் தங்கப் பத்திரங்கை் சவைியிடப்பட்ட 

நாைிலிருந்து ஐந்தாவது வருடத்திற்குப் பிறகு வட்டி சசலுத்தப்படுை் கததியிை் அதலன 

முன்கூட்டிகய திருை்பப் சபற அனுைதிக்கப்படுகிறது. 

 

அதிகளவில் தங்கம் வாங்கிய 2வது சைைிய நிறுவனம் - இந்திய ைிெைவ்் வங்கி 

 அதிகைவிை் தங்கை் வாங்குை் மிகப்ஜபரிய  நிறுவனம் தாய்லாந்தின் மதத்ிய வங்கி 2021 

ஆை் ஆை்டிை் 90 ஜமட்ரிக் டன் தங்கத்மத வாங்கியது. 

 2021 ஆை் ஆை்டிை் (77.5 ஜமட்ரிக் டன்கள்) தங்கத்மத வாங்கிய இரண்டாவது ஜபரிய 

நிறுவனைாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி உள்ளது. 

 இதன் மூலம் தங்கத்தின் ஜமாத்தக் மகயிருப்பு 754.1 டன்னாக உயரந்்துள்ளது. 

 பகால்டஹ்ப் என்ற தைதத்ின் கூற்றுப் படி, இந்தியாவின் அதிகாரப்பூரவ் தங்க இருப்பு 

உலகிபலபய ஒன்பதாவது ஜபரியது ஆகுை். 

 பகால்டஹ்ப் என்பது உலக தங்கச ்சலபயின் அதிகாரப்பூரவ் இமணயதளமாகும். 

 இது விமல மதிப்பற்ற பை உபலாகங்கள் ஜதாடரப்ான அமனத்துத் தரமவயும் 

கை்காைிக்கிறது. 

 

இந்திய ைிெைவ்் வங்கியின் ைணவியல் சகாள்ரக புதுை்பிை்பு 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் சகாை்லகக் குழு முக்கிய வட்டி விகிதங்கலை 

ைாற்றாைை் லவத்துை்ைது. 

 2022 ஆை் ஆை்டு நிதிநிலை அறிக்லகக்குப் பிறகு, சவைியிடப்பட்ட அதன் முதை் 

சகாை்லகயிை் ரிசரவ்் வங்கி அதன் இைக்கைான நிலைப்பாடல்டத் தக்க லவத்துக் 

சகாை்டது. 

 சதாடரந்்து பத்தாவது முலறயாக நிதிக் சகாை்லகக் குழு தனது நிலைப்பாடல்டத் தக்க 

லவத்துக் சகாை்டது. 

 நிதிக் சகாை்லகக் குழு ஆனது சரப்கபா விகிதை் ைற்றுை் ரிவரஸ்் சரப்கபா விகிதங்கை் 

ஆகியவற்லற முலறகய 4 சதவீதை் ைற்றுை் 3.35 சதவீதைாக ைாற்றாைை் லவத்துை்ைது. 

 இது அதிக  பைவீக்கத்தின் பின்னைியிை் 'உை்ைடக்க' நிலைப்பாடல்ட (accommodative’ 

stance) கைற்சகாை்டுை்ைது. 

 2023 ஆை் நிதியாை்டிற்கான சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தியின் வைரச்ச்ி 7.8 சதவீதைாக 

இருக்குை் என ரிசரவ்் வங்கி கைித்துை்ைது. 

 2022 ஆை் நிதியாை்டிை் உை்ை (FY 2022)  9.2 சதவீத சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தியின் 

வைரச்ச்ியானது, சபாருைாதாரத்லதத் சதாற்றுகநாய்க்கு முந்லதய நிலைக்கு கைைான 

நிலைக்குக்  சகாை்டு சசை்லுை். 
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 2022 ஆை் நிதியாை்டிற்கான நுகரக்வார ் விலைக் குறியீடட்ுப் பைவீக்கைானது  5.3 

சதவீதைாக கைிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 2022 ஆை் நிதியாை்டிை் நடப்புக் கைக்குப் பற்றாக்குலறயானது சைாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்தியிை் 2 சதவீதத்திற்குை் குலறவாக உை்ைது. 

 மின்னணு ரசீதுகைின் வரை்லப ரூ.10,000 ரூபாயிலிருந்து ரூ.1 ைடச்ைாக உயரத்்த இக்குழு 

பரிந்துலரத்தது. 

 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்ைத்தி ைணமதிை்பிழை்புக் கணிை்பு 

 நிதியலைசச்ர ் நிரை்ைா சீதாராைன் அவரக்ை், 2022-23 ஆை் ஆை்டிை், சைாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்தியின் பைைதிப்பிழப்பு பற்றிய ைத்திய அரசின் கைிப்பு 3 முதை் 3.5 சதவீதைாக 

இருக்குை் என்று எடுத்துலரத்தார.் 

 2022-23 நிதியாை்டிற்கான  உை்லையான GDP வைரச்ச்ிக்கான  அரசின் கைிப்பு 7.6 -8.1 

சதவிகிதை் என்ற  வரை்பிை் உை்ைது.  

 அகத கநரத்திை் ைத்திய நிதிநிலை அறிக்லகயிை் 2023 நிதியாை்டிற்கான சபயரைவு GDP 

வைரச்ச்ி விகிதை் 11.1 சதவிகிதைாக குறிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

 சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்தி பைைதிப்பிழப்பானது 'ைலறமுகைான பை ைதிப்பு இழப்பு' 

என்றுை் அலழக்கப்படுகிறது. 

 இது சபாதுவான விலையிை் ஏற்படுை்  பைவீக்கத்தின் அைவீடு ஆகுை்.  

 இது 'சபயரைவு சைாத்த உை்நாடட்ு உற்பத்திக்குை் உை்லையான சைாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்திக்குை் உை்ை கவறுபாடு' என வலரயறுக்கப்படுகிறது. 

 புை்ைியியை் ைற்றுை் திடட் அைைாக்கத் துலற அலைசச்கை் ஆனது சைாத்த உை்நாடட்ு 

உற்பத்தி பைைதிப்பிழப்பு பற்றிய தகவை்கலை சவைியிடுகிறது. 

 

புதியப் ைங்கு சவளியீட்டு நரடமுரற – ஆயுள் காை்பீட்டுக் கழகம் 

 

 ஆயுை் காப்பீடட்ுக் கழகத்திை் உை்ை தனது 5% பங்கிலன விற்பதற்கு இந்திய அரசு 

திட்டமிடட்ு வருகிறது. 
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 இதன் மூைை்  65,000 ககாடி ரூபாய் நிதியிலனத் திரட்ட அரசு முயற்சி சசய்கிறது. 

 இதிை் 10% பங்குகைானது தகுதி வாய்ந்த காப்பீட்டாைரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்படட்ுை்ைன. 

 இதிை் 316.25 மிை்லியன் பங்குகலை விற்பதற்குத் திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. 

 இது சைாத்தப் பங்கிை் 5 சதவிகிதத்திற்குச ்சைைானதாகுை்  

 ஆயுை் காப்பீடட்ுக் கழகத்தின் சைாத்தப் பங்கு 6.32 பிை்லியன் பங்குகை் ஆகுை். 

 இதிை் 35% பங்குகை் சிை்ைலற விற்பலன முதலீடட்ாைரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட உை்ைன. 

 

இந்தியாவின் சில்லரற விற்ைரன விரல ைணவீக்கம் 

 

 நுகரக்வார ் விலைக் குறியீட்டின் மூைை் கைக்கிடப்படுை் இந்தியாவின் சிை்ைலற 

விற்பலன விலை பைவீக்கைானது ேனவரி ைாதத்திை், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ஏற்பு 

வரை்பான 6 சதவீதத்லதயுை் தாை்டி 6.01% ஆக உயரந்்துை்ைது. 

 ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ஒப்பீட்டைவிை் குலறவான வீதத்திை் நுகரக்வார ் சபாருடக்ை் 

ைற்றுை் சதாலைத்சதாடரப்ு கசலவகைின் விலை அதிகரித்ததுடன் பைவீக்கத்திை் இந்த 

உயரவ்ானது ஏற்படட்ுை்ைது.  

 நுகரக்வார ் விலைக் குறியீட்டின் மூைை் கைக்கிடப்படுை் பைவீக்கைானது முந்லதய 

டிசை்பர ்ைாதத்திை் 5.66% ஆக இருந்தது. 

 6% உசச்கட்ட ஏற்பு வரை்பு ைற்றுை் தாழ்ைடட் ஏற்பு வரை்பு 2% என்ற வரை்புடன் 2026 ஆை் 

ஆை்டு ைாரச் ்31 வலரயிை் வருடாந்திர பைவீக்கத்திலன 4% என்ற அைவிை் லவத்திருக்க 

ைத்திய வங்கியின் பைவியை் சகாை்லகயிை் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 

மில்லியன் டாலை் மதிை்பிலான சொத்துகரளக் சகாண்டவைக்ள் ைற்றிய  ுருன் 

அறிக்ரக 

 2021ஆை் ஆை்டிை் இந்தியாவிை் உை்ை பைக்காரக் குடுை்பங்கைின் எை்ைிக்லக என்பது 

11 சதவீதை் அதிகரித்துை்ைதாக ஹுருன் அறிக்லக கூறுகிறது. 

 அடுத்த ஐந்து ஆை்டுகைிை் பைக்காரக் குடுை்பங்கைின் எை்ைிக்லக 30% என்ற ஒரு 

அைவிை் அதிகரித்து 6,00,000 என்ற அைலவ எடட்ுை் என ஹுருன் அறிக்லக கூறுகிறது. 
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 அதிக எை்ைிக்லகயிைான மிை்லியன் டாைர ் ைதிப்பிைான சசாத்துகலைக் சகாை்ட 

குடுை்பங்கலைக் சகாை்ட நகரங்கைின் பட்டியலிை் முதலிடத்திை் தற்கபாது முை்லப 

உை்ை நிலையிை், அலதத் சதாடரந்்து சடை்லி ைற்றுை் சகாை்கத்தா ஆகிய நகரங்கை் 

உை்ைன. 

 

 

இந்தியாவின் சமாத்த விற்ைரன விரல ைணவீக்கம் 

 

 முந்லதய ைாதத்திை் 13.56% ஆக இருந்த இந்தியாவின் சைாத்த விற்பலன விலை பை 

வீக்கைானது ேனவரி ைாதத்திை் 12.96% ஆக குலறந்துை்ைது. 

 சைாத்த விற்பலன விலைக் குறியீடட்ு அடிப்பலடயிைான பைவீக்கை் சமீபத்திய 

ைாதங்கைிை் சதாடரந்்து குலறந்துை்ைது. 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டு நவை்பர ் ைாதத்திை் 14.87% ஆக இருந்து 2021 டிசை்பர ் ைாதத்திை் 

13.56% ஆகவுை், 2022 ேனவரி ைாதத்திை் 12.96% ஆகவுை் குலறந்துை்ைது. 
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IDRCL நிறுவனத்தின் ைங்கிற்கான ெந்தா 

 பாரத் ஸ்கடட் வங்கி, பஞ்சாப் கதசிய வங்கி, பாங்க ஆப் பகராடா, யுனியன் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா, கனரா வங்கி ைற்றுை் ைகாராஷ்டிரா வங்கி ஆகியலவ இந்தியக் கடன் தீரப்்பு 

நிறுவனத்தின் பங்குகளுக்கான ஒரு சந்தாவிலனச ்சசலுத்துவதாக அறிவித்து உை்ைன. 

 சபாதுத்துலற வங்கிகை் ைற்றுை் சபாதுத்துலற நிதி நிறுவனங்கை் IDRCL நிறுவனத்தில் 

அதிகபடச்ம் 49% பங்கிமன பமற்ஜகாள்ளும். 

 மீதமுள்ள பங்குகளானது தனியார ்துமற வங்கிகளிடம் இருக்கும். 

 பதசிய ஜசாத்து மறுசீரமமப்பு நிறுவனமானது நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீை், ஜகாண்டு 

வரப்படட்ுள்ளது.  

 தனியார ் துமற வங்கிகள் பதசிய ஜசாத்து மறுசீரமமப்பு நிறுவனத்தின் 51% என்ற 

அைவிைான பங்கிமனக் ஜகாண்டிருக்கும்.  

 

 

இந்திய ைிெைவ்் வங்கியின் மத்திய வாைியத்தின் இயக்குநை் 
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 நிதித் துலற அலைசச்கத்தின் நிதிச ் கசலவகை் துலறயின் சசயைாைர ் சஞ்சய் 

ைை்கஹாத்ராவிலன இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ைத்திய வாரியத்தின் இயக்குநராக 

ைத்திய அரசு நியமிதத்ுை்ைது.  

 நிதிச ்கசலவகை் துலறயின் சசயைாைராக நியமிக்கப் படுவதற்கு முன்பு, ைை்கஹாத்ரா 

REC லிமிஜடட் என்ற நிறுவனத்தின் தமலவராகவும் அதன் பமலாண்மம இயக்குநராகவும் 

பணியாற்றினார.் 

 இவர ்பதபாசிஷ் பாண்டா என்பவமரயடுத்து இந்தப் ஜபாறுப்பிமன ஏற்றுள்ளார.் 

 

டாலை்/ரூைாய்க்கான 2 ஆண்டுகால விற்ைரன /சகாள்முதல் ைைிமாற்ற ஏலம்  

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது டாைர/்ரூபாய்க்கான ஒரு 2 ஆை்டு காை அைவிைான 

விற்பலன/சகாை்முதை் பரிைாற்ற ஏைத்திலன அறிவித்துை்ைது.  

 தனது முன்கனாக்கு ஒப்பந்தங்கைின் இறுதிநிலை வரை்லப நீட்டித்தை் ைற்றுை் எதிர ்

காைச ் சசாத்துகை் சதாடரப்ான சிை வரவுகலை மிதப்படுத்தச ் சசய்தை் ஆகிய சிை 

கநாக்கங்களுடன் இந்த நடவடிக்லகயானது கைற்சகாை்ைப்பட்டது. 

 ைத்திய வங்கியானது சந்லதயிை் ஈடுபடுபவரக்ை் அதிகைவிை் ஈடுபடச ் சசய்யுை் 5 

பிை்லியன் டாைர ் ைதிப்பிைான, 2 ஆை்டுகாை டாைர/்ரூபாய் விற்பலன/சகாை்முதை் 

பரிைாற்ற ஏைத்திலன கைற்சகாை்ை உை்ைது. 

 இந்தப் பரிைாற்ற ஏைத்தின் கீழ், ஒரு வங்கியானது அசைரிக்க டாைரக்லை இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியிடை் விற்குை். 

 

முக்கிய நிதிெ ்தெரவத் தீைவ்ுகள் 

 2025 ஆை் ஆை்டு சசப்டை்பர ் 30 ஆை் கததிக்குை் முக்கிய நிதிச ் கசலவத் தீரவ்ுகலை 

அைை்படுத்துைாறு வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய ரிசரவ்் வங்கி உத்தரவு 

இடட்ுை்ைது.  

 10 அை்ைது அதற்கு கைற்பட்ட நிலையான கசலவ வழங்குை் நிறுவனங்கலைக் சகாை்ட 

கைை்நிலை ைற்றுை் நடுநிலை அைவிைான வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கை் இவற்லறக் 

கட்டாயைாக 2025 ஆை் ஆை்டு சசப்டை்பர ்ைாதத்திற்குை் அைை்படுத்த கவை்டுை்.   
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இந்தியாவின் அந்நிய தநைடி முதலீடுகளின் வைவு- 2021 ஆம் ஆண்டு ஏை்ைல் முதல் 

டிெம்ைை் வரை 

 

 இந்தியாவின் அன்னிய பநரடி முதலீடட்ு (FDI) பங்குகைின் வரவு 16 சதவீதம் குமறந்து 43.17 

பில்லியன் டாலரக்ளாக உள்ளது. 

 இது சதாழிை், உை்நாடட்ு வரத்்தகை் ைற்றுை் கைை்பாடட்ுத் துலற சவைியிட்ட  2021 ஆை் 

ஆை்டு ஏப்ரல்-டிசம்பர ்ைாதத்திற்கான தரவுகளிை் கூறப்படட்ுை்ைது. 

 முந்மதய ஆண்டின் இபத காலக் கட்டத்தில், பங்குகைின் வரவானது 51.47 பில்லியன் 

அஜமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்தது. 

 வன்சபாருை் மற்றும் கைினி சதாழிை்நுட்பத ் துமறயில் (hardware and computer software 

sector) அதிக வரவுகள் இருந்தன. 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ைெ ்செய்திகள் 

வாய்ை் புற்றுதநாரயக் கண்டறிதல் 

 கைற்கு வங்கத்திலுை்ை குருநானக் பை் ைருத்துவ அறிவியை் கை்வி நிறுவனத்தின் 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் வாய்ப்புற்று கநாலயக் கை்டறிவதற்கு ஒரு புதிய சசயை் முலறலய 

உருவாக்கியுை்ைனர.் 

 இது புற்றுகநாயின் நிலைகலையுை் அதற்கு முந்லதய நிலைகலையுை் கவறுபடுத்திக் 

காடட்ுகிறது. 

 உயரத்ர திசு ஆய்வுச ்சசயை்முலற மூைை் இந்த கவறுபாடுகை் பதிவு சசய்யப் படுகின்றன.  

 இந்த ஆராய்சச்ியாைர ்  குழுவானது ஒரு புதிய  புலகப்படமிடுை் கருவிலய உருவாக்கி 

உை்ைது. 

 திசுக்கைிை் இரத்த ஓட்டத்தின் வீதத்லத ைதிப்பிடட்ுப் புற்றுகநாயின் நிலைகலை இது 

ைதிப்பிடுகிறது.  
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ஓரமக்ைான் ரவைசின் மூலக்கூறு நிரலை் ைகுை்ைாய்வு 

 

 ஓமிக்ரான் திரிபின் முை் வடிவ புரதத்தின் மூைக்கூறு அைவிைான கட்டலைப்பின் 

பகுப்பாய்லவ உைகிகைகய முதன்முதைாக பிரிட்டிஷ் சகாைை்பியா பை்கலைக்கழக 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கைற்சகாை்டுை்ைனர.் 

 கிலரகயா-எைக்ட்ரான் என்ற நுை்கைாக்கிலயப் பயன்படுத்தி இந்தப்  பகுப்பாய்வு 

சசய்யப் பட்டது. 

 சபரிதுை் ைாற்றைலடந்த இந்தத் திரிபானது, ைனித உயிரணுக்கலை எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்பலதயுை், கநாய் எதிரப்்புச ்சக்திலய எவ்வாறு அதிகைவிை் தவிரக்்கிறது 

என்பலதயுை் இந்தப் பகுப்பாய்வு சவைிக் சகாைரந்்தது. 

 

செவ்வாய்க் கிைகத்தில் நீை் 

 

 நாசாவின் சசவ்வாய் ஆய்வுப் பைி விை்கைைானது, சசவ்வாய்க் கிரகத்திை் 2 பிை்லியன் 

ஆை்டுகளுக்கு முன்பு நீர ்இருந்தலதக் கை்டறிந்துை்ைது. 

 ஆனாை் இன்று, அந்தக் கிரகத்திலிருந்த அலனத்து நீரும் ஆவியாகிவிட்டன.  

 அந்தக் கிரகத்தின் கைற்பரப்பிை் படிந்திருந்த உப்புப் படிைங்கலைக் சகாை்டு இந்த 

ஆய்வு இதலன உறுதி சசய்துை்ைது.  
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 ம்ைை்டியம் தகாவிடம் 

 அறிவியைாைரக்ை் சமீபத்திை் ஹை்பரட்ியை் ககாவிடை் என்ற ஒரு புதிய இனத்லதக் 

கை்டறிந்தனர.் 

 இலவ புதிய தடல்டப்புழு இனங்கைாகுை். 

 இலவ இத்தாலி ைற்றுை் பிரான்சு ஆகிய நாடுகைிை் காைப்படுை் கவடல்ட நத்லத 

இனங்கைிை் காைப்படுகின்றன. 

 ககாவிட் சபருந்சதாற்றின் நிலனவாக இவற்றிற்கு இப்சபயர ்சூட்டப்படட்ுை்ைது.  

 

 

மீத்திறன் கணினி ைைம் பிைதவகா 

 

 சபங்களூருவின் இந்திய அறிவியை் கை்வி நிறுவனைானது “பரம் பிரபவகா” எனப் படும், 

இந்தியாவின் மிகவுை் சக்தி வாய்ந்த மீத்திறன் கைினிகளுை் ஒன்லற இயக்கி உை்ைது.  

 பரை் பிரகவகா ஆனது 3.3 சபட்டாஃபிைாப்ஸ் என்ற மீத்திறலனக் சகாை்டுை்ைது. 

 இது ஒரு இந்தியக் கை்வி நிறுவனத்திலுை்ை மிகப்சபரிய மீத்திறன் கைினியாகுை். 

 இது கைை்பட்ட கைினிமுலறலய உருவாக்குவதற்கான லையத்தினாை் (Centre for 

Development of Advanced Computing) வடிவலைக்கப்படட்ு உருவாக்கப்படட்ுை்ைது. 
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அட்லஸ் குறுங்தகாள் கண்காணிை்பு அரமை்பு 

 

 நாசாவின் நிதியுதவி சபற்ற அடை்ஸ் என்ற அலைப்பானது (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert 

System - ATLAS) ஒவ்சவாரு 24 ைைி கநரத்திற்கு ஒரு முலற, பூமிக்கு அருகிை் உை்ை 

சபாருை்கைின் (NEOs) முழு இருை்ட சவைிலயயுை் ஆய்வு சசய்யுை் திறன் சகாை்ட ஒரு 

முதை் ஆய்வுக் கைைாகுை். 

 அடை்ஸ் என்பது ஒரு அதிநவீன குறுங்ககாை் கை்காைிப்பு அலைப்பு ஆகுை். 

 அடை்ஸ் சமீபத்திை் சிலி ைற்றுை் சதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய இடங்கைிை் இரை்டு கூடுதை் 

கை்காைிப்பு லையங்கலை நிறுவி சதற்கு அலரக்ககாைை் வலரயிை் அதன் 

கை்காைிப்பு வரை்பிலன விரிவுபடுத்தியுை்ைது.  

 இது இப்கபாது நான்கு சதாலைகநாக்கிகலைக் சகாை்டுை்ைது. 

 இது ஏற்கனகவ ஹவாயிை் உை்ை ஹகைகைா ைற்றுை் சைௌனகைாவா ஆகிய இடங்கைிை் 

அலைக்கப் படட்ுை்ை இரை்டு வடக்கு அலரக்ககாைத் சதாலை கநாக்கிகலைக் 

சகாை்டுை்ைது. 

 

ஊடுருவ இயலாத குவாண்டம் தகவல் சதாடை்பு 

 அகைதாபாத்திலுை்ை விை்சவைி பயன்பாடட்ு லையை் ைற்றுை் இயற்பியை் ஆராய்சச்ி 

ஆய்வகத்லதச ் கசரந்்த சிை ஆராய்சச்ியாைரக்ை் ஒரு குவாை்டை் கடட்லைப்பிலன 

சவற்றிகரைாக நிரூபித்துக் காட்டியுை்ைனர.் 

 இவரக்ை் ஒரு நிகழ்கநர முதன்லை குவாை்டை் வழங்கீட்டிலனப் பயன்படுத்தி 300 மீ 

இலடசவைியிை் அலைந்த இரு இடங்களுக்கு இலடகய ஊடுருகவ இயைாத ஒரு தகவை் 

சதாடரப்ிலன கைற்சகாை்டனர.் 

 குவாை்டை் தகவை் சதாடரப்ானது கவற்று நிறுவனை் ஒன்றினாை் ைலறகுறியாக்கை் 

சசய்யகவா (அ) அதனுை் ஊடுருவகவா இயைாத உயரை்ட்டக் குறியீடு ைற்றுை் குவாை்டை் 

குறியாக்கத்திலனக் சகாை்டு இரு பகுதிகலை இலைப்பதற்கான மிக பாதுகாப்பான 

வழிமுலறகைாகுை். 

 குவாை்டை் தகவை் சதாடரப்ிை் ஒருவர ் ஒரு சசய்திலய முடக்க முயற்சிதத்ாை், இந்தத் 

சதாழிை்நுட்பை் அந்தச ்சசய்திலய, அனுப்புநலர எசச்ரிக்குை் வலகயிை் ைாற்றி அலைத்து 

அை்ைது நீக்குை் வலகயிைான அதன் படிவத்லத ைாற்றுகிறது.  
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தகாள்கரள வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக்குவதில் துரணக் தகாள்கள் (நிலவு) 

 ஒரு புதிய ஆய்வானது நிைவின் உருவாக்கத்லத ஆய்வு சசய்து ஒரு சிை ககாை்கை் 

ைடட்ுகை ஒரு முதன்லைக் ககாைிலன ஒத்த ஓரைவு சபரிய துலைக் ககாை்கலை 

உருவாக்க முடியுை் என கை்டறிந்துை்ைனர.்  

 நிைவானது நைது பூமியின் உயிரியை் மூைக்கூறுகைின் உயிரியை் சுழற்சி மீது தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்துை் பகை் கநரத்தின் நீைத்திலனயுை் கடை் அலைகலையுை் கடட்ுப்படுத்துகிறது.  

 கைலுை் பூமியின் சுழை் அசச்ிலன உறுதிப்படுத்துவதன் மூைை் உயிரக்ை் உருவாகி 

வைரச்ச்ியலடவதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழலை வழங்கி பூமியின் பருவநிலைக்குப் சபருை் 

பங்கிலன வழங்குகிறது.  

 பூமியிை் வாழ்வதற்கு நிைவு மிகவுை் முக்கியைானது என்பதாை் ைற்றக் கிரகங்கைிை் உயிர ்

வாழ்வதற்கு ஒரு துலைக்ககாை் ஆனது (நிைவு) ஒரு சாத்தியமிக்க நன்லை பயக்குை் ஓர ்

அை்சைாக இருக்கைாை் என அறிவியைாைரக்ை் கருதுகின்றனர.்  
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வரளய வடிவ மூலக்கூறுகள் ைற்றிய ஆைாய்ெச்ி 

 

 ைாசாசூசசடஸ்் சதாழிை்நுட்பக் கை்வி நிறுவனத்தின் கவதிப் சபாறியாைரக்ை் எஃலக விட 

வலுவானதுை் சநகிழிலய விட இைகுவானதுைான புதிய சபாருலை உருவாக்கி உை்ைனர.் 

 இதலன எைிதாக சபரிய அைவிை் உற்பத்தி சசய்ய இயலுை். 

 இவரக்ைின்  ஆய்வானது “பநசச்ர”் என்ற இதழில்  ஜவளியிடப்பட்டது. 

 இது மற்ற பாலிமரக்மளப் பபாலல்லாது தானாகபவ தகடாக வடிவம் ஜபரும்.  

 

குவாைக்் – குளுவான் பிளாஸ்மாவில் உள்ள X – துகள்கள்  

 ஒரு சபரிய கஹட்ரான் கைாதை் கருவியிை் கைற்சகாை்ைப்படட் கனரக அயனி 

கைாதை்கைிை் உருவான குவாரக்் – குளுவான் பிைாஸ்ைாவிை் (quark-gluon plasma), 2003 ஆை் 

ஆை்டிை் முதன்முதலிை் கை்டறியப்படட் நான்கு குவாரக்்கை்கலை (மீநுை் அணுத் துகை்) 

சகாை்ட ஒரு ைரை்ைான X-துகள் கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

 CERN பமற்ஜகாள்ளும் சிறிய மியூன் கம்பிசச்ுருள் (Compact Muon Solenoid) ஆய்வில் 

ஈடுபடட்ுள்ள இயற்பியலாளரக்ளால் இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது பமற்ஜகாள்ளப்பட்டது.  

 இந்தத் துகலை பற்றிய கூடுதை் ஆய்வுகை், குவாரக்் – குளுவான் பிைாஸ்ைாவிலிருந்து 

உருவான புகராட்டான்கை் ைற்றுை் நியூட்ரான்கை் கபான்ற ஆரை்பகாை கபரை்டத்திை் 

இருந்ததாக நை்பப்படுை் கஹட்ரான்கை் (hadrons) எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பலத 

விைக்க உதவுை்.  
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செயற்ரக நுண்ணறிவு அடிை்ைரடயிலான மாை்ைக (X-கதிை்) ஊடுகதிை் ஆய்வு 

 பொத்பூர ் இந்திய ஜதாழில்நுட்பக் கல்விக் கைகத்தின் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சமீபத்தில், 

ஜசயற்மக நுண்ணறிவு அடிப்பமடயிலான ஒரு மாரப்க ஊடுகதிர ் (X-கதிர)் ஜதாழில் 

நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இந்தத ்ஜதாழில்நுட்பமானது பகாவிட்-19 பரிபசாதமனயில் பயன்படுத்தப்படும்.  

 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழுவானது ஓர ் ஆை்ந்த கற்றல் அடிப்பமடயிலான ஒரு வழி 

முமறமய முன்மவத்துள்ளது. 

 இந்த வழிமுமறயானது, மாரப்க ஊடுகதிர ் வமரபடத்திலுள்ள அசாதாரணங்கமளக் 

கண்டறிந்து பகாவிட ் ஜதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நுமரயீரமலயும் பகாவிட் 

ஜதாற்றினால் பாதிக்கப்படாத ஒரு நுமரயீரமலயும் பவறுபடுத்திக் காடட்ும். 

 

மாசைரும் தமசகல்லன் சதாரலதநாக்கி  

 ைாசபருை் கைசகை்ைன் சதாலைகநாக்கியானது கட்டலைக்கப்படட்ு வருகிறது. 

 இது ஹபிை் என்ற ஸ்கபஸ் சதாலைகநாக்கிலய விட 10 ைடங்கு அதிக பகுதிறலனக் 

சகாை்டிருக்குை். 

 கைசகை்ைன் சதாலைகநாக்கியானது ஒரு ைாசபருை் சதாலைகநாக்கி ஆகுை். 

 இது சிலி நாட்டிலுை்ை ைாஸ் காை்பனாஸ் ஆய்வகத்திை் அலைக்கப்பட உை்ைது. 

 அசைரிக்காவின் தலைலையிை் இது கட்டலைக்கப்படுகிறது. 

 பிகரசிை், ஆஸ்திகரலியா ைற்றுை் சதன்சகாரியா ஆகிய நாடுகை் இத்திடட்த்தின் பங்கு 

தார நாடுகைாகுை். 

 சிலி இத்திட்டத்தின் ஏற்பு நாடாகுை். 

 

 

அணுக்கரு இரணவு ஆற்றலில் புதிய ொதரன 

 ஐக்கிய ராே்ஜியத்லதச ் கசரந்்த சேட ் ஆய்வகைானது, சமீபத்திை் ஓர ் இலைவு 

விலனயிலிருந்து 59 என்ற அைவிை் சைகா ேூை் ஆற்றலை உற்பத்தி சசய்தது. 

 இந்த விலனயானது ஐந்து விநாடிகளுக்கு நடத்தப்பட்டது. 
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 இதன் மூைை் இந்த நிறுவனை் தனது சசாந்த உைகச ்சாதலனலய முறியடிதத்ுை்ைது. 

 இதன் மூைை், இந்த நிறுவனை் ஒரு சிறு நடச்த்திரத்லத உருவாக்கி அலத 5 வினாடிகை் 

நிலை சபறச ்சசய்யுை் திறலனப் சபற்றுை்ைது. 

 

 

MUSE மற்றும் ஹீலிதயாஸ்வாை்ம் ஆய்வுக் கலம் 

 சூரியனின் இயக்கவியை், சதாடரந்்து ைாறிவருை் விை்சவைிச ் சூழை் ைற்றுை் 

சூரியனுக்குை் பூமிக்குை் இலடயிைான இலைப்பு பற்றிய நைது புரிதலை 

கைை்படுத்துவதற்காக, பை்பிரிவு சூரியசக்தி ஆய்வுக் கைை் (MUSE) ைற்றுை் ஹீலிகயா 

ஸ்வாரை்் ஆகிய இரை்டு அறிவியை் ஆய்வுக் கைங்கமள நாசா கதரந்்சதடுத்தது. 

 இந்த இரை்டு ஆய்வுக் கைங்களுை் பிரபஞ்சத்லதப் பற்றிய ஆழ்ந்த நுை்ைறிவுகலை 

வழங்குவகதாடு, விை்சவைி வீரரக்ை், சசயற்லகக்ககாை்கை் ைற்றுை் புவியிடங்காட்டி 

அலைப்பு கபான்ற தகவை் சதாடரப்ு சமிக்லஞகலைப் பாதுகாப்பதற்கான சிை 

முக்கியைான தகவை்கலையுை்  வழங்குை். 

 இந்த ஆய்வுப் பயைங்கை் சூரிய வைிைை்டைை் ைற்றுை் விை்சவைி பற்றிய புதிய ைற்றுை் 

ஆழ்ந்த தகவை்கலை வழங்குை். 

 சூரியனின் ககரானா பகுதியின் சவப்பை் உை்டாக்குை் ஆற்றை் பற்றி புரிந்து 

சகாை்வதற்கு MUSE (Multi-slit Solar Explorer) ஆய்வுக் கைை் விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவுை். 

  ஹீலிகயாஸ்வாரை்் கைை் என்பது ஒன்பது விை்கைங்கைின் ஒரு சதாகுதி அை்ைது "திரை்" 

ஆகுை். 

 

வாழத்தகுந்த கிைகங்கள் 

 இந்திய வானியற்பியை் கழகத்லதச ்கசரந்்த வானியைாைரக்ை்,  வாழ்வதற்கு ஏற்ற அதிக 

வாய்ப்புகலை உலடய கிரகங்கலை அலடயாைை் காை ஒரு புதிய வழிலய 

உருவாக்கியுை்ைனர.் 

 BITS பிைானியின் ககாவா வைாகத்திலனச ் கசரந்்த வானியைாைரக்ளுடன் இலைந்து 

இவரக்ை் இந்தப் புதிய வழிலய உருவாக்கியுை்ைனர.் 
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 இதற்காக அவரக்ை் சசயற்லக நுை்ைறிவு (AI) அடிப்பலடயிைான வழிமுலற ஒன்லறப் 

பயன்படுத்தினர.்  

 இலதப் பயன்படுத்தி இதுவலரயிை் அறியப்படட் 5,000 கிரகங்கைிை் 60  கிரகங்கை் 

வாழ்வதற்கு ஏற்ற சாத்தியக் கூறுகை் உை்ைலவயாகக் கை்டுபிடிக்கப்படட்ுை்ைன. 

 புதிய சசயற்லக நுை்ைறிவு அடிப்பலடயிைான முலறக்கு "Multi-Stage Memetic Binary Tree 

Anomaly Identifier" என்று சபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

 

ை்ைாக்ஸிமா டி தகாள் 

 

 ப்ராக்ஸிைா சசன்டாரி என்ற நடச்த்திரத்திலனச ் சுற்றியுை்ை பகுதியிை்  'ப்ராக்ஸிைா டி' 

என்ற ஒரு புதிய ககாைிலன ஐகராப்பியத் சதற்கு ஆய்வகை் கை்டறிந்துை்ைது. 

 ப்ராக்ஸிைா சசன்டாரி நைது சூரியக் குடுை்பத்திற்கு மிக சநருக்கைாக நான்கு ஒைி 

ஆை்டுகை் சதாலைவிை் அலைந்த ஒரு நடச்த்திரை் ஆகுை். 

 இது ஆை்பா சசன்டாரி என்ற நடச்த்திர அலைப்பின் ஒரு அங்கைாகுை். 

 

இன்ஸ்ரைைெ்ாட் – 1  

 இந்திய விை்சவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனைானது இன்ஸ்லபரச்ாட் – 1 எனப்படுை் ஒரு 

சசயற்லகக் ககாைிலன விை்ைிை் ஏவியது. 

 இந்தியா, அசைரிக்கா, தாய்வான் ைற்றுை் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நாடுகைின் பை்கலைக் 

கழகங்கலைச ் கசரந்்த சரவ்கதச ஆராய்சச்ியாைரக்ை் அடங்கிய ஒரு குழுவினாை் 

இன்ஸ்லபரச்ாட் – 1 உருவாக்கப்பட்டது. 

 இன்ஸ்லபரச்ாட் – 1 (INSPIRE Sat – 1) என்பதன் விரிவாக்கம் International Space Program in 

Research and Education Satellite – 1 (ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்விக்கான சரவ்பதச விண்ஜவளி 

ஜசயற்மகக்பகாள் திட்டம்) என்பதாகும். 

 இந்தச ் ஜசயற்மகக்பகாளானது பபால்டர ் எனுமிடத்திலுள்ள ஜகாலராபடா பல்கமலக் 

கைகத்திலுள்ள வளிமண்டல மற்றும் விண்ஜவளி இயற்பியல் ஆய்வகத்துடன் இமணந்து 

இந்திய விண்ஜவளி அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இது PSLV-C52 எனும் துருவ ஜசயற்மகக்பகாள் ஏவூரத்ி மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது.  

 

 

தஜம்ஸ் சவை் விண்சவளி சதாரலதநாக்கி ைதிவு செய்த முதல் புரகை்ைடங்கள் 

 பெம்ஸ் ஜவப் விண்ஜவளி ஜதாமலபநாக்கி பதிவு ஜசய்த முதல் புமகப்படங்கமள நாசா 

ஜவளியிடட்ுள்ளது. 

 HD84406 எனப்படும் உரச்ா பமெர ் விண்மீன் திரளில் உள்ள தனித்த பிரகாசமான 

நடச்த்திரத்தின் மீது ஜதாமலபநாக்கிமயக் குவியமமயமாக்கை் ஜசய்ததன் மூலம் இந்த 

புமகப்பட நிலை நிறுதத்ுதை் என்ற திட்டமானது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

எலக்ட்ைாவின் 3வது துரணக்தகாள் 

 எைக்ட்ரா எனுை் முதன்லை குறுங்ககாை் படல்டலயச ் சுற்றிவருை் 3வது துலைக் 

ககாைிலன வானியைாைரக்ை் கை்டறிந்துை்ைனர.்  

 இது வலர கை்டறிந்த முதைாவது நான்கு மூைக்கூறு குறுங்ககாை் இதுவாகுை். 

 எைக்ட்ரா முதலிை் லிடச்ஃ்பீை்டு ஆய்வகத்தின் வானியைாைர ் கிறிஸ்டியன் பீட்டரஸ்் 

என்பவராை் கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
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 எைக்ட்ராவின் முதை் துலைக்ககாைானது 2003 ஆை் ஆை்டிை் டாக்டர ்விை்லியை் சைரல்ின் 

ைற்றுை் அவரது குழுவினராை் கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 இரை்டாவது துலைக்ககாைானது S/2014(130)1 (அ) S2 எனக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 வானியலாளரக்ள் தற்பபாது எலக்ட்ராமவச ் சுற்றி வரும் 3வது துமணக் பகாளிமனயும் 

கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 அது S/2014(130)2 (அ) S3 எனக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

 

 

தஜபி தமாைக்ன் - சமட்டாதவைஸ்் என்ற டிஜிட்டல் உலகில்  விற்ைரனயகம் அரமத்த 

முதல் வங்கி 

 

 கேபி கைாரக்ன் சைட்டாகவரஸ்் என்ற டிஜிட்டை் உைகிை் ஒரு விற்பலனயகத்திலன 

அலைத்த உைகின் முதை் வங்கியாக ைாறியுை்ைது. 

 அசைரிக்காவின் இந்த மிகப்சபரிய வங்கியானது பிைாக்சசயின் அடிப்பலடயிைான 

டீசசன்ட்ராைாந்து உைகிை் ஓர ்அலைப்பிலன திறந்துை்ைது. 

 சைட்டாசவரஸ்் என்பது ஒரு சைய்நிகர ்உைகாகுை்.  
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 இதிை் பயனரக்ை் தங்கை் ைாதிரி அவதார உருவங்கைின் மூைை் சமூகையைாக்கை், 

ஷாப்பிங் (சபாருடக்ை் வாங்குதை்) அை்ைது நிகழ்வுகைிை் கைந்து சகாை்வது கபான்ற பை 

சசயை்பாடுகலைச ்சசய்யைாை். 

 

ஜை்ைானிய மூரளக் காய்ெெ்ல் ரவைரஸக் கண்டறியும் முரற 

 

 லஹதராபாத்திை் உை்ை கதசிய விைங்கு உயிரித் சதாழிை்நுட்ப கை்வி நிறுவனை், 

ேப்பானிய மூலையழற்சி லவரலஸக் கை்டறிய "அைவு குலறக்கப்பட்ட கிராபீன் 

ஆக்லசடாை் ஆன புகைாரின் ஏற்றை் சசய்யப்பட்ட ஒரு டின் ஆக்லசடு மின்முலன" 

(Fluorine Doped Tin Oxide (FTO) electrode fabricated with reduced Graphene Oxide) என்பதிலன 

உருவாக்கியுை்ைது. 

 ேப்பானிய மூலைக் காய்சச்ை் லவரஸ் ஆனது கைற்கு பசிபிக் ைற்றுை் சதன்கிழக்கு 

ஆசியா ஆகிய பகுதிகைிை் சகாசுக்கைாை் பரவுை் மூலைக் காய்சச்லுக்கு ஒரு முக்கிய 

காரைியாகுை். 

 இது சபருை்பாலுை் சடங்குக் காய்சச்ை் என்று தவறாகக் கை்டறியப்படுகிறது. 

 ேப்பானிய மூலைக் காய்சச்லுக்கு எந்தச ்சிகிசல்சயுை் இை்லை. 

 எனகவ, இந்த கநாயின் சதாற்றிலனத் தைிக்க, அலத முன்கூட்டிகய கை்டறிவது மிக 

அவசியைாகுை். 

 

அந்துை் பூெச்ிகளின் மகைந்தெ ்தெைக்்ரக ைற்றிய ெமீைத்திய ஆய்வு 

 வடகிழக்கு இந்தியாவின் இைாையச ் சூழைலைப்பிை் திகழுை் ைகரந்தச ் கசரக்்லகக்கு 

அந்துப்பூசச்ிகை் மிக அவசியை் என்று ஓர ்ஆய்விை் சதரிய வந்துை்ைது.  

 வடகிழக்கு இைாையத்திலுை்ை அருைாசச்ைப் பிரகதசை் ைற்றுை் சிக்கிை் ஆகிய 

பகுதிகைிலுை்ை 21 சவவ்கவறு வலகயான தாவர இனங்கைிை் 91 அந்துப்பூசச்ி இனங்கை் 

ைகரந்தச ்கசரக்்லக சசய்வதாக இந்த ஆய்விை் கை்டறியப்படட்ுை்ைது.  

 எகரபிகட (லடகர ்அந்துப் பூசச்ிகை், எகரபிகட அந்துப்பூசச்ிகை், லைசச்ன் அந்துப் பூசச்ிகை்) 

ஆகியலவ இைாையப் பகுதிகைிை் நலடசபறுை் ைகரந்தப் பரிைாற்றத்திற்கான மிக 

முக்கியக் குடுை்பங்கைாக கை்டறியப்படட்ுை்ைன. 

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


                   
 

153 
 

 பகை் கநரங்கைிை் ைகரந்த கதனிக்கை் சசய்யுை் வை்ைத்துப்பூசச்ி ைற்றுை் கதனிக்கை் 

கபான்றலவ மீகத சபருை்பாைான ைகரந்தச ்கசரக்்லக ஆராய்சச்ியானது கைற்சகாை்ைப் 

படுகின்றன என்பதாை் இந்த ஆய்வு முடிவுகை் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவை் 

வாய்ந்தலவயாகுை்.  

 அகத சையை் இரவு கநர ைகரந்தச ்கசரக்்லக சசய்யுை் பூசச்ிகைின் பங்கு குலறந்த அைவு 

அறிவியை் ஈரப்்பிலனகயப் சபறுகிறது. 

 

 

கடலடி கம்பிவடக் கூட்டரமை்பு 

 சதாலைத்சதாடரப்ு நிறுவனைான பாரதி ஏரச்டை் லிமிசடட் என்ற நிறுவனமானது 

சதன்கிழக்கு ஆசியா-ைத்திய ஆசியா-கைற்கு ஐகராப்பா – 6 கடைடி கை்பிவடக் 

கூட்டலைப்பிை் இலைந்துை்ைதாக அறிவித்துை்ைது. 

 அதனுலடய அதிகவக உைகைாவிய இலையக் கட்டலைப்புத் திறலன கைை்படுத்தச ்

சசய்வது ைற்றுை் இந்தியாவின் கவகைாக வைரந்்து வருை் டிஜிட்டை் சபாருைாதாரத்தின் 

கதலவலய நிவரத்்தி சசய்வது கபான்றவற்றிற்கான முயற்சியிை் இந்த 

நடவடிக்லகயானது கைற்சகாை்ைப்பட்டது. 

 

 இது கை்பிவட அலைப்பின் ஒடட்ு சைாத்த முதலீடட்ிை் 20% முதலீட்டிலன வழங்க உை்ைது. 

 இந்தக் கூட்டலைப்பின் மூைை் ஏரச்டை் நிறுவனை் தனது உைகைாவிய இலையக் 

கட்டலைப்பிை் 100 TBPS இமணயத ்திறமன இமணக்க இயலும். 

 அந்தத் ஜதாமலத் ஜதாடரப்ு நிறுவனமானது SEA-ME-WE-6 கம்பிவட அமமப்பிமன மும்மப 

மற்றும் ஜசன்மன ஆகிய புதிய நிமலயங்களில் நிறுவ உள்ளது. 
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அலசிதயானஸ் அண்டம் 

 

 இந்த அண்டமானது பரந்த அகசச்ிவப்பு ஆய்வு ஜதாமலபநாக்கி (Wide-field Infrared Survey 

Explorer) மற்றும் குமற அதிரஜ்வண் வரிமச அமமப்பு (Low-Frequency Array network) 

ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்திக் கண்டறியப்பட்டது. 

 இது பபரண்டத்தில் கண்டறியப்படட் ஒரு மிகப்ஜபரிய அண்டமாகும். 

 இது லினக்ஸ் விண்மீன் திரளில் சுமார ் 3 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் ஜதாமலவில் 

அமமந்துள்ளது.  

 

முதல் காது அறுரவச ்சிகிெர்ெ நரடசைற்றதற்கான ொன்று 

 ஸ்பானிய நாட்டிை் 5,300 வருடங்கை் பழலையான ைை்லட ஓட்டிலனத் சதாை்லியை் 

ஆய்வாைர ்குழு ஒன்று கை்டறிந்துை்ைது.  

 அது முதை் காது அறுலவ சிகிசல்ச கைற்சகாை்ைப்பட்டதற்கான ஒரு சான்றாக கருதப் 

படுகிறது. 

 “அறிவியல் அறிக்மககள்” என்ற  ஒரு இதழில் ஜவளியான ஒரு கடட்ுமரயில், இந்தச ்

சான்றானது மாஸ்படாயிஜடக்படாமி (mastoidectomy) என்ற முலறயிலனக் குறிப்பதாக 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஜதரிவித்தனர.்  
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 மாஸ்படாயிஜடக்படாமி என்பது இமடச ் ஜசவியைற்சி மற்றும் மாஸ்படாய்டிடிஸ் 

ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த முந்மதயக் கால மனிதனின் வலிலயப் கபாக்கச ்

சசய்வதற்காக கைற்சகாை்ைப்பட்ட ஒரு அறுலவச ்சிகிசல்சயாகுை்.  

 

 

சூைிய புதைாட்டான் நிகழ்வு கண்டுபிடிை்பு  

 சந்திராயன் – 2 உைவு ஊரத்ியின் சந்திராயன் – 2 சபருை்பரப்பு மிதரக ஊடுகதிர ்சகாை்ட 

நிறைாலைைானி என்ற விை்சபாருைானது சூரிய புகராட்டான் நிகழ்லவச ் சமீபத்திை் 

கை்டறிந்தது. 

 சூரிய புகராட்டான் நிகழ்வுகைானலவ விை்சவைியிை் உை்ை ைனிதரக்ை் கதிர ்வீசச்ிற்கு 

உட்படுை் அைவிை் கைிசைான உயரல்வ ஏற்படுதத்ுகின்றன. 

 இந்த CLASS விண்ஜபாருளானது, சமீபத்தில் கபரானா அடுக்கின் சூரிய ஜவப்ப உமிை்வு 

நிகை்விமனயும் பதிவு ஜசய்தது. 

 

டீதைாெைக்ளின் புதிய இனம்  

 

 பறக்கும் திறன் ஜபற்ற முதல் முதுஜகலும்பிகளான டீபராசரக்ளின் (Pterosaurs) புதிய 

இனங்கலை ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 பூமியின் வரலாற்றில் இடம்ஜபற்ற மிகப்ஜபரிய பறக்கும் விலங்குகள் இந்த இனத்தில் 

அடங்கும். 

 புதியதாகக் கண்டறியப்பட்ட இந்த இனத்திற்கு “டியரக்் ஸ்கியாதானாச”் (Dearc sgiathanach) 

எனப் ஜபயரிடப்படட்ுள்ளது. 
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 இது இதுவமரயில் அறியப்பட்ட ஒரு மிகப்ஜபரிய ெூராசிக் டீபராசர ்ஆகும். 

 

வைலாற்றிற்கு முந்ரதயக் காலத்தில் தெை்ந்த ஒரு ைறரவ இனங்கள்   

 சீனாவில், வரலாற்றிற்கு முந்மதயக் காலத்மதச ் பசரந்்த இரு பறமவ இனங்களின் 

மாதிரிகமள ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 அமவ மீமன்னவிஸ் டக்்டிரிக்ஸ் மற்றும் பிஜரவிஜடன்டாவிஸ் ஷாங்கி (Meemannavis ductrix 

and Brevidentavis zhangi) ஆகியனவாகும்.  

 இந்த மாதிரிகள் வடபமற்கு சீனாவில் உள்ள சங்கமா எனும் ஒரு பகுதியிலிருந்து 

கண்டறியப் பட்டன.  

 பைங்கற்கால ஆராய்சச்ியாளரக்ள், ஒரு பறமவயின் பரிணாம வளரச்ச்ிமய ஆய்வு 

ஜசய்வதற்கு இது ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும்.  

 இது மீபசாபசாயிக் காலப் பறமவகளின் படிமங்கமள அதிகளவில் ஜகாண்ட உலகின் 

2வது இடமாகும்.  

 இருப்பினும், இங்குக் கண்டறியப்பட்ட படிமங்களில் பாதிக்கும் பமலானமவ கன்சஸ் 

யூஜமனின்சிஸ் (Gansus Yumenensis) என்ற இனத்மதச ்பசரந்்தமவயாகும்.  

 கன்சஸ் யூஜமனின்சிஸ் என்பது ஒரு நீரவ்ாை் பறமவ இனமாகும்.  

 

தாவைத்திலிருந்துை் சைறை்ைட்ட தகாவிட் தடுை்பூசி 

 தாவரத்திலிருந்துப் சபறப்பட்ட ஒரு தடுப்பூசிலயப் பயன்படுத்த அனுைதித்த உைகின் 

முதை் நாடு கனடா ஆகுை். 

 இதிை் தாவரங்கை் சைடிகாககா நிறுவனத்தினாை் உயிர ் வாழுை் சதாழிற்சாலை என்ற 

வலகயிை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 சகாகரானா லவரஸின் ஸ்லபக் புரதத்லத ஒத்திருக்குை் லவரஸ் கபான்றவற்லற வைரக்்க 

இந்தத் தாவரங்கை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 சைடிகாககா நிறுவனைானது, கியூசபக் நகரிை் அலைந்துை்ைது. 

 இது பை வலகயான கநாய்களுக்கு எதிராக தாவர அடிப்பலடயிைான பை்கவறு 

வலகயான  தடுப்பூசிகலை உருவாக்கி வருகிறது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சைருந்தடுை்பு ைவளத்திட்டிரனை் ைாதுகாத்தல் 

 உைகின் இயற்லக சாரந்்த அதிசயங்களுை் ஒன்றாக சபருந்தடுப்பு பவைத்திட்டிலனப் 

பாதுகாப்பதற்காக பிை்லியன் டாைர ் ைதிப்பிைான திட்டத்திலன ஆஸ்திகரலிய அரசு 

அறிவித்துை்ைது. 

 இது தற்கபாது பருவநிலை சநருக்கடியின் அசச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைாகியுை்ைது. 

 இது உைகின் 85% பவைப்பாலறகலைக் சகாை்டுை்ைது. 

 யுசனஸ்ககா அலைப்பானது இதலன தனது “ஆபத்தில் உள்ளமவ” என்ற பட்டியலில் 

பசரத்்துள்ளது. 

 

 

கிைன்ீலாந்தின் உருகும் சைருங்கடல் ைற்றிய ஆய்வுை் ைணி - நாொ 

 சபாதுவாக OMG ஆய்வுப்பைி என குறிப்பிடப்படுை் கிரன்ீைாந்தின் உருகுை் சபருங் கடை் 

பற்றிய ஆய்வுப் பைியானது நாசாவாை் சதாடங்கப்பட்டதாகுை். 

 இது ஐந்தாை்டு அைவிைான ஒரு ஆய்வுப்பைியாகுை். 

 இது 2021 ஆை் ஆை்டு டிசை்பர ்31 அன்று முடிவலடந்தது.  

 இந்த ஆய்வுப்பைியானது முதன்லையாக கிரன்ீைாந்து பகுதியிை் ஏற்பட்ட  பனி இழப்லப 

அைவிடுகிறது. 

 கிரன்ீைாந்தின் அலனத்துப் பனிகளுை் உருகினாை், உைகக் கடை் ைட்டை் 7.4 மீட்டர ்என்ற 

அைவிற்கு உயருை் என்று அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. 

 கிரன்ீைாந்திை் உை்ை பனிக்கட்டிகை் 25 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த கவகத்லத விட 

ஐந்து ைடங்கு கவகைாக உருகி வருகின்றன. 
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எவசைஸ்ட் சிகைத்தில் ைனிை்ைாரற உருகல் 

 எவசரஸ்ட் சிகரத்திை் உை்ை மிக உயரைான பனிப்பாலற கவகைாக உருகி வருவலத 

அறிவியைாைரக்ை் சமீபத்திை் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

 இது சதன் ககாை் பனிப்பாலறயாகுை். 

 இந்தப் பனிப்பாலறயானது, கடந்த 25 ஆை்டுகைிை் 54 மீட்டர ் தடிைன் அைவு பனிப் 

பரவலை  இழந்துை்ைது. 

 சதற்கு ககாை் பனிப்பாலற 7,906 மீட்டர ்உயரத்திை் அலைந்துை்ைது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

உள்ளூை் மாநில இரளஞைக்ளுக்கான தவரலவாய்ை்புெ ்ெட்டம் –  ைியானா  

 இந்தச ் சட்டைானது ைாதை் 30,000 ரூபாய்க்குை் குலறவான ஊதியமுை்ை தனியார ் துலற 

கவலைகைிை் உை்ளூர ்ைாநிை இலைஞரக்ளுக்கு 75% இடஒதுக்கீடு வழங்குகிறது. 

 இந்தச ்சட்டைானது 10 ஆை்டுகை் வலர நலடமுலறயிை் இருக்குை். 

 

ெைக்கு ையில் - மணிை்பூை் 

 முதை் சரக்கு இரயிைானது ைைிப்பூரின் ராைி லகடின்லியு இரயிை் நிலையத்லத 

அலடந்தது. 

 75 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு ைைிப்பூருக்குை் நுலழயுை் முதை் சரக்கு ரயிை் இதுவாகுை். 

 ைைிப்பூர ்ைலைகை் நிலறந்த ஒரு ைாநிைை் ஆகுை். 

 இதனாை், இப்பகுதியிை் இரயிை் பாலத அலைப்பதிை் சிரைை் ஏற்பட்டது. 

 இந்த ைாநிைத்திை் கட்டலைக்கப்பட்ட புதிய இரயிை் பாலதயின் நீைை் 111 கி.மீ. ஆகுை். 

 இது ஜிரிபாை் நகர ்முதை் இை்பாை் வலர நீை்கிறது. 
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 ஜிரிபாை் இரயிை் நிலையை் ஆனது, அசாை் - ைைிப்பூர ் எை்லையிை் இருந்து 17 கிமீ 

சதாலைவிை் உை்ைது. 

 இந்தப் புதிய இரயிை் பாலதயிை் 46 சுரங்கப் பாலதகலை இரயிை்கவ துலற அலைக்க 

உை்ைது. 

 கைலுை், இதிை் 153 பாைங்கை் அலைக்கப்பட உை்ைன. 

 உைகின் மிக உயரைான பாைை் இந்த வழித் தடதத்ிகைகய அலைந்துை்ைது. 

 இது கநானி ைாவட்டத்திை் உை்ைது. 

 இந்தப் பாைைானது 141 மீட்டர ்உயரத்திை் அலைக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

 

ஸ்பிடக் கஸ்டை் திருவிழா 

 

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


                   
 

160 
 

 ஸ்பிடக் கஸ்டர ் திருவிழா என்பது கை ைற்றுை் ைடாக் கபான்ற பிரகதசங்கைிை் 2022 ஆை் 

ஆை்டு ேனவரி 30 ைற்றுை் 31 ஆகிய நாடக்ைிை் ைடாக் பகுதியின் கைாசச்ாரை் ைற்றுை் 

ைரபுப் பாரை்பரியத்லதக் சகாை்டாடுை் 2 நாடக்ை் அைவிைான ஒரு வருடாந்திரக் 

சகாை்டாட்டைாகுை்.  

 பக்தரக்ை் ஒவ்கவார ் ஆை்டுை் ஸ்பிடக் ைடாையத்திற்கு வந்து “சாம்ஸ்” என்று 

அமைக்கப்படும் ஒரு வண்ணமயமான முகமூடிகள் அணிந்து நிகை்த்தும் நடன 

நிகை்சச்ியில் கலந்து ஜகாள்வர.் 

 

தடாை்கியா திருவிழா 

 

 அருைாசச்ைப் பிரகதசத்தின் கைான்பா பழங்குடியினச ் சமூகத்தினரின் 3 நாடக்ை் 

அைவிைான கடாரக்ியா என்ற திருவிழாவானது அருைாசச்ைப் பிரகதசத்தின் தவாங் 

ைடத்திை் சகாை்டாடப்படுகிறது.  

 இத்திருவிழாவின் முக்கிய அை்சை் “ஷா-நா-சாம்” ஆகும். 

 இது பசா-கியால் யாப் மற்றும் யம் சா-முன்பட கபான்ற ஜதய்வங்கமளக் காட்சிப் 

படுத்துவதற்காக துறவிகள் பமற்ஜகாள்ளும் சடங்கு முமறயிலான ஒரு  நடனமாகும்.  

 

ஒரு நாடு ஒரு குடும்ை அட்ரட 

 ஒபர நாடு ஒபர குடுை்ப அடல்ட திட்டைானது சமீபத்திை் சத்தீஸ்கர ் ைாநிைத்திை் சசயை் 

படுத்தப் பட்டது. 

 இத்துடன், இத்திட்டைானது 35 ைாநிைங்கை் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரகதசங்கைிை் அைலிை் 

சகாை்டு வரப்படட்ுை்ைது.  

 இது தற்கபாது கதசிய உைவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்திை் இலைக்கப்படட்ுை்ை 96.8% 

ைக்கலையுை் உை்ைடக்கியுை்ைது.  
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104 அடி உயை ததசியக் சகாடி 

 அருைாசச்ைப்  பிரகதச முதை்வர ்கபைா காை்டு, தவாங்கிலுை்ை நகன்பா நத்கை (புத்தப் 

பூங்கா) எனுமிடத்திை் 104 அடி உயர கதசியக் சகாடிலய ஏற்றினார.்  

 அருைாசச்ைப் பிரகதச ைாநிைைானது தற்கபாது இந்தியாவிகைகய இரை்டாவது உயரிய 

கதசியக் சகாடிலயக் சகாை்டுை்ைது.  

 கரந்ாடகாவின் ககாகட ககரி என்னுமிடத்திலுை்ை சபைகாவி அை்ைது சபை்காை் 

ககாடல்டயானது 361 அடி உயரை் சகாை்ட இந்தியாவின் மிக உயரிய சகாடிக் 

கை்பத்திலனக் சகாை்டுை்ைது.  

 

 

மணிை்பூைின் ரகவிரன வரைைடம் 

 

 2018-19 ஆை் ஆை்டிை் ஒரு நிபுைர ் குழு கைற்சகாை்ட கை ஆய்வின் அடிப்பலடயிை் 

ைைிப்பூரின் லகவிலன வலரபடைானது தயாரிக்கப்பட்டது. 
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 அலனத்துக் கலை வடிவங்களுக்குை் சைைான, சசறிவு மிக்க ஈடுபாட்டிலன வழங்குை் 

கநாக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட முதை் வலக வலரபடை் இதுவாகுை். 

 இது ைைிப்பூரின் லகதத்றி ைற்றுை் லகவிலன ைரபுகை் பற்றிய சிை விவரங்கலை 

வழங்குகிறது. 

 சகான்சை் இகபாை்சா சிங் என்பவர ் சபாை்லைகை் சசய்யுை் லகவிலனக்காக 2022 ஆை் 

ஆை்டிற்கான பத்ைஸ்ரீ விருலதப் சபற்ற கபாது இந்த வலரபடைானது மிகவுை் பிரபைை் 

அலடந்தது. 

 

மூன்றாவது எல்ரலெ ்ெந்ரத - திைிபுைா 

 திரிபுரா முதை்வர ் பிப்ைப் குைார ் கதப் இந்தியா ைற்றுை் வங்ககதசை் இலடயிைான 

கைாை்பூர-்குரை்காட் எை்லைச ்சந்லதக்கு  அடிக்கை் நாட்டினார.் 

 இந்த எை்லைச ்சந்லதயானது தைாய் ைாவட்டத்திை் நிறுவப்பட உை்ைது. 

 இந்தத் திட்டைானது இரு நாடுகளுக்குை் இலடயிைான வரத்்தக உறவுகலை கைலுை் 

கைை்படுத்துை். 

 இது இரு நாடுகளுக்குை் இலடகயயான கைாசச்ார ைற்றுை் உைரச்ச்ி உறவுகலை 

வலுப்படுத்துை். 

 

புதிய சிலந்தி மற்றும் மைவட்ரட இனங்கள் – தகைளா  

 இரிஞ்சை்குடை் என்னுமிடத்திலுை்ை கிறித்துவர ் கை்லூரியின் விைங்கியை் துலறயின் 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை், சதஹ்னிப்பாைத்திலுை்ை ககாழிக்ககாடு பை்கலைக்கழக 

வைாகத்திலிருந்து ஒரு புதிய ைரவடல்ட இனத்திலனயுை் வயநாடு வனவிைங்குச ்

சரைாையத்திை் ஒரு புதிய சிைந்தி இனத்திலனயுை் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

 கைற்குத் சதாடரச்ச்ி ைலைகைிலுை்ை வனவிைங்குச ்சரைாையத்தின் கதாை்சபட்டி வனப் 

பிரிவின் ஈர இலையுதிர ் காடுகைிை் இருந்து கை்டறியப்படட் புதிய சிைந்தி இனத்தின் 

சபயர ்காரக்ஹாட்டஸ் கதாை்சபட்டிசயன்சிஸ் (Carrhotus tholpettyensis) என்பதாகுை். 

 ஆராய்சச்ியாைரக்ை் ககாழிக்ககாடு பை்கலைக்கழகத்தின் வைாகத்திை் ஒரு புதிய ைர 

வடல்ட இனத்திலனயுை் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

 இந்தப் புதிய இனத்திற்கு சடைாரத்்ரை் அகனாைைான்ஸ் (Delarthrum anomalans) எனப் 

சபயரிடப் படட்ுை்ைது. 

 இது பாராகடாக்கசாைட்டிகட என்ற குடுை்பத்லதச ்கசரந்்தது. 

 

கஞ்தொத் திருவிழா – ஜம்மு காஷ்மீை்  

 சமீபத்திை், பகதரவ்ா ைக்கை் பை்லடய காைத் திருவிழாவான கஞ்கசாத் என்ற ஒரு 

திருவிழாலவக் சகாை்டாடினர.் 

 இது பை்லடய நாக் கைாசச்ாரத்தின் ஒரு சின்னைாகுை். 

 இந்த சகௌரி திருதிலய நாைிை், சிவசபருைானுை் பாரவ்தி கதவியுை் திருைைை் சசய்து 

சகாை்டதாக நாக் கைாசச்ாரத்லதப் பின்பற்றுபவரக்ை் நை்புகிறாரக்ை். 
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ததசிய ஒற்ரறெ ்ொளை அரமை்பில் ஜம்மு & காஷ்மீை் 

 

 ேை்மு ைற்றுை் காஷ்மீர ் ஆனது, கதசிய ஒற்லறச ் சாைர அலைப்புடன் ஒருங்கிலைக்கப் 

பட்ட முதை் ஒன்றியப் பிரகதசைாக ைாறியுை்ைது. 

 இந்த அலைப்பிை் 130க்குை் கைற்பட்ட சதாழிை்துலற கசலவகை் இலைய ையைாக்கப் 

படட்ுை்ைன. 

 கைலுை் 160 கசலவகை் கசரக்்கப்பட உை்ைன. 

 இதன் மூைை், உைகைாவிய முதலீட்டாைரக்ை் தங்கை் வைிக ஒப்புதலைப் சபறுவதற்கு 

இலைய முலறயிை் விை்ைப்பிக்கைாை். 

 

 ைியானா மதமாற்ற எதிை்ை்பு மதொதா 

 ஹரியானா ைாநிைத்திை் சட்டவிகராத ைத ைாற்றங்கலைத் தடுக்குை் வலகயிைான ஒரு 

ைகசாதா அறிமுகப்படுத்தப்பட உை்ைது. 

 ஹரியானா பாேக ஆளுை் ைாநிைை் ஆகுை். 

 உத்தரப் பிரகதசை், இைாசச்ைப் பிரகதசை், ைத்தியப் பிரகதசை், ைற்றுை் கரந்ாடகா ஆகிய 

ைாநிைங்கை் இந்த ைகசாதாலவ அறிமுகை் சசய்துை்ை ைற்ற பாேக ஆளுை் ைாநிைங்கை் 

ஆகுை். 
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மஜி வசுந்தைா பிைெெ்ாைம் 

 ஐக்கிய நாடுகைின் சுற்றுசச்ூழை் திட்ட அலைப்பானது, ைகாராஷ்டிர அரசின் ‘ைஜி 

வசுந்தரா’ என்ற பிரசச்ாரத்லத ஆதரிப்பதற்காக அை்ைாநிை அரசுடன் புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தத்லத கைற்சகாை்டுை்ைது. 

 இது சுற்றுசச்ூழை் கைை்பாடு ைற்றுை் ஆற்றலின் நிலையான பயன்பாடல்ட கநாக்கிய ஒரு 

முன்முயற்சியாகுை். 

 ‘ைஜி வசுந்தரா’ என்பதன்  சபாருை் ‘எனது பூமி’ என்பதாகுை். 

 இது ைகாராஷ்டிரா அரசின் சுற்றுசச்ூழை் ைற்றுை் பருவநிலை ைாற்றத் துலறயின் 

முயற்சியாகுை். 

 

 

கங்ரக ஆற்றின் மீது இைட்ரட அடுக்குை் ைாலம் 

 

 ைத்திய சாலைப் கபாக்குவரத்து ைற்றுை் சநடுஞ்சாலைத் துலற அலைசச்ர ்நிதின் கடக்ரி 

ைற்றுை் பீகார ் முதை்வர ் நிதிஷ் குைார ் ஆகிகயார ் இலைந்து பீகாரிை் 14.5 கிகைாமீட்டர ்

நீைைான ரயிை் ைற்றுை் சாலைப் பாைத்லத (இரடல்ட அடுக்குப் பாைை்) திறந்து லவத்தனர.் 

 பீகாரின் முங்கர ் பகுதியிை் NH 333B என்ற கதசிய சநடுஞ்சாலையின் குறுக்கக பாயுை் 

கங்லக ஆற்றின் மீது இந்தப் பாைைானது கட்டப்படட்ுை்ைது. 
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த ாை் எக்ஸ்பிைஸ் - மகாைாஷ்டிைா 

 ைகாராஷ்டிரா ைாநிைத்திை் புற்றுகநாலயத் தடுக்குை் வலகயிை் “கஹாப் எக்ஸ்பிரஸ்” 

சதாடங்கப்படுை் என்று அை்ைாநிை சுகாதாரத்துலற அலைசச்ர ் ராகேஷ் கதாகப 

அறிவித்துை்ைார.் 

 இந்தியாவிை் இது கபான்ற முதை் இயந்திரை் இதுகவயாகுை். 

 ககாைாப்பூரிை் உை்ை தனியார ் ைருத்துவைலனயிை் நவீன சைாலசக்-3டி (மூன்று 

பரிைாை) கதிரவ்ீசச்ு இயந்திரத்லதத் சதாடங்கி லவத்து அவர ்உலரயாற்றினார.் 

 

மத்தியெ ்சிரறெெ்ாரலயில் FM வாசனாலி ஒலிைைை்பு 

 ைத்தியப் பிரகதசத்திலுை்ை இந்தூர ்ைத்தியச ்சிலறயானது  ‘சேயிை் வாைி-எஃப்எை் 18.77’   

தனது சசாந்த வாசனாலி ஒலிபரப்பு அலைவரிலசயிலனத் சதாடங்கியுை்ைது. 

 இந்த வாசனாலி அலைவரிலச மூைை் சிலறயிை் உை்ை லகதிகை் உைகிை் நடக்குை் 

சை்பவங்கலை அறிந்து சகாை்ை இயலுை். 

 இந்த வாசனாலி அலைவரிலசயானது சிலறக் லகதிகளுக்கு உடை்நைை் ைற்றுை் சமூகப் 

பிரசச்ிலனகை் பற்றிய தகவை்கலையுை் வழங்குை். 

 

சிந்தாமணி ைதய நாடகம் 

 

 100 ஆை்டுகை் பழலையான “சிந்தாமணி பதய நாடகத்திமன” நடத்துவதற்கு ஆந்திர 

அரசு தமட விதித்துள்ளது.  

 இந்த நாடகமானது சமூகச ்சீரத்ிருத்தவாதியான கள்ளக்குறி நாராயண ராவ் என்ற நாடக 

ஆசிரியரால் 1920 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டது. 

 இந்த நாடகமானது பெமனகமளப் பாடி பமாடச்த்மதக் கண்டறியும் பதவதாசியும் 

கிருஷ்ணனின் பக்மதயுமான சிந்தாமணிமயப் பற்றியதாகும்.  

 இதன் அசலான நாடகமானது சிை சமூக கருத்துகமளக் ஜகாண்டிருந்தாலுை் பல 

ஆண்டுகளாக இது ஜபாழுதுப் பபாக்குக்கான  ஒன்றாக ைாற்றப்பட்டது.  

 ஆரிய லவசியச ்சமூகத்தினர ்இந்த நாடகங்கை் தங்கலை எதிரை்லறயாக சித்தரிப்பதாக 

கூறி, அவற்லறத் தலட சசய்யுைாறு பை ஆை்டுகைாக அரசுகைிடை் ைனு அைித்து 

வந்துள்ளனர.் 
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மாரு மதகாத்ெவ் 

 

 தங்க நகரத்தின் ைாரு ைககாத்சவ் எனவுை் அலழக்கப்படுை் புகழ்சபற்ற சேய்சாை்ைர ்

பாலைவனத் திருவிழாவானது இராேஸ்தானின் சேய்சாை்ைரிலுை்ை சபாக்ரான் 

கிராைத்திை்  2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 13 முதை் 16 வலர சகாை்டாடப்படட்து.  

 வை்ைையைான பிரை்ைாை்ட அைிவகுப்புடன் சதாடங்கப்பட்ட இந்த விழாவிை் 

சபாக்ரான் அழகி ைற்றுை் சபாக்ரான் ஆைழகன் கபாட்டிகை் நடத்தப்பட்டன.  

 இது 4 நாை்கை் நலடசபறுை்  ஒரு வருடாந்திரத் திருவிழாவாகுை். 

 வட்டார நாடட்ுப்புற நடனங்கைான கை்கபலியா, கசச்ி ககாடி, லகர ் (Kalbelia, Kachhi Ghodi, 

Gair) கபான்றலவயுை் இதிை் நிகழ்த்தப்பட்டன. 

 

தமதாைம் ஜத்தாைா 2022 

 கைதாரை் ேத்தாரா என்பது சதலுங்கானாவின் 2வது மிகப்சபரியப் பழங்குடியினச ்

சமூகைான ககாயா பழங்குடியினராை் சகாை்டாடப்படுை், இந்தியாவின் 2வது மிகப் 

சபரிய திருவிழா (குை்ப கைைாவிற்கு அடுத்தப்படியாக) ஆகுை். 

 

 1996 ஆை் ஆை்டிை் ேத்தாரா ைாநிைத் திருவிழாவாக அறிவிக்கப்பட்டது.  
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 இது சை்ைக்கா சரைை்ைா ேத்தாரா எனவுை் அலழக்கப்படுகிறது.  

 ஒரு அநியாயச ் சட்டதல்த எதிரத்்து அரசரக்ளுக்கு எதிராக சை்லடயிட்ட சை்ைக்கா 

ைற்றுை் சரைை்ைா ஆகிய தாய் ைற்றுை் ைகை் ஆகிகயாலரக் சகௌரவிக்குை் ஒரு 

பழங்குடியினப் பை்டிலக ஆகுை். 

 கைதாரை் என்பது எடட்ூரந்கரை் (Eturnagaram) என்ற வனவிைங்குச ் சரைாையத்திை் 

அலைந்த ஒரு சதாலைதூரப் பகுதியாகுை்.  

 

ஆட்டுக்கல் சைாங்கலா 

 

 ஆடட்ுக்கை் சபாங்கைா என்பது ககரைாவின் திருவனந்தபுரத்திை் ஆடட்ுக்கை் பகவதி 

ஆையத்திை் ஆை்டுகதாறுை் சகாை்டாடப்படுை் பிரபைைான ைலையாைத ்

திருவிழாக்களுை் ஒன்றாகுை்.  

 இந்த விழாவானது ைலையாை ைாதைான ைகரை் அை்ைது குை்பத்தின் காரத்்திலக 

நடச்த்திரத்திை் சதாடங்கி, இரவிை் ஒரு புனிதப் பலியாகக் கருதப்படுை் குருதித ்

தரப்்பைை் என்ற நிகழ்வுடன் நிலறவலடகிறது.   

 இது 10 நாடக்ை் அைவிைான ஒரு திருவிழாவாகுை்.  

 சிைரின் நை்பிக்லககைின் படி, இந்த ஆலையைானது, ‘சிைப்பதிகாரை்‘ என்ற தமிழ்க் 

காப்பியத்தின் ஒரு லையக் கதாபாத்திரைான கை்ைகியின் ைறு அவதாரைாகுை்.   

 

குன்ஸ்னிதயாம் திட்டம்  

 கையிலுை்ை ைடாக் தன்னாட்சி ைலை கைை்பாடட்ுச ் சலபயானது ைாற்றுத ்

திறனாைிகளுக்காக குன்ஸ்னிகயாை் என்ற ஒரு திட்டத்லதத் சதாடங்கியுை்ைது.  

 அலனவருை் சைை், அலனவருக்குை் நியாயை் எனப் சபாருை்படுை் குன்ஸ்னிகயாை் 

திட்டைானது உை்ைாரந்்த ைற்றுை் அணுகக் கூடிய ஒரு ைடாக்கிலன உருவாக்குவலத 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது.  

 இந்தப் புதிய திட்டத்தின் கீழ், கை ைலை கைை்பாடட்ுச ் சலபயானது, கதலவயுை்ை 

ைக்களுக்கு 90% ைானியத்திை் உதவிக் கருவிகை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்பங்கலை வழங்கி 

வருகிறது.   
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பீகாை் ஷாஹித் திவாஸ் 

 பிப்ரவரி 15 ஆை் கததியானது "ஷாஹித் திவாஸ்" தினைாகக் சகாை்டாடப்படுை் என்று 

பீகார ்முதை்வர ்நிதிஷ் குைார ்சமீபத்திை் அறிவிதத்ார.் 

 பீகார ் ைாநிைத்தின் முங்கர ் ைாவட்டத்திை் உை்ை தாராப்பூர ் நகரிை் 90 ஆை்டுகளுக்கு 

முன்பு காவை்துலறயினராை் சகாை்ைப்பட்ட 34 சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரரக்ைின் ஒரு 

நிலனவாக பிப்ரவரி 15 ஆை் கததியன்று ஷாஹித ்திவாஸ் என நிலனவு கூரப்படுை். 

 1932 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 15 அன்று தாராப்பூரிை் உை்ை தானா பவனிை் “இந்தியத் 

கதசியக் சகாடிலய” ஏற்ற ஒரு இைை் சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரரக்ை் குழு ஒரு திட்டை் 

கபாட்டிருந்த கபாது இந்த சை்பவை் நடந்தது. 

 

தகைளாவின் முதல் தகைவன் (கவிரக வாகனம்) பூங்கா 

 

 ககரைாவின் முதை் ககரவன் பூங்காவானது இடுக்கி ைாவட்டத்திை் அலைந்துை்ை ஒரு 

இயற்லக எழிை் சகாஞ்சுை் ைலை வாசஸ்தைைான வாகைனிை் (Vagamon) அலைக்கப்பட 

உை்ைது. 

 இந்த ைாநிை அரசின் புதிய ககரவன் சுற்றுைாக் சகாை்லகயின் ஒரு பகுதியாக இந்தப் 

பூங்கா பயைிகளுக்காக திறக்கப்பட உள்ளது. 

 ககாவிட்-19 பரவை் காரைைாக ைக்கை் சவைிகய சசை்ைகவா அை்ைது பயைிக்ககவா 

முடியாத கநரத்திை் விடுமுலறலயக் சகாை்டாடுவதற்குப் பாதுகாப்பான ஒரு வழி 

முலறயாக அை்ைாநிை சுற்றுைாத் துலறயினாை் ககரவன் சுற்றுைா அறிமுகப் படுத்தப் 

படட்ுை்ைது. 

 

 ைியானா தனியாை் துரற இடஒதுக்கீட்டுெ ்ெட்டம் 

 உை்ைாநிைத்தவரக்்குத் தனியார ் துலற கவலைவாய்ப்பிை் 75% இடஒதுக்கீட்டிலன 

வழங்குை் ஹரியானா அரசின் சட்டத்திற்குத் தலட விதித்து பஞ்சாப் & ஹரியானா 

உயரநீ்திைன்றை் அைித்த உத்தரவிலன உசச்நீதிைன்றை் ரத்து சசய்துை்ைது.  

 2020 ஆை் ஆை்டு ஹரியானா உை்ைாநிைத்தவர ் கவலைவாய்ப்புச ் சட்டைானது கடந்த 

ஆை்டு நவை்பர ்ைாதத்திை் நிலறகவற்றப்பட்டது.  

 இந்தச ் சடட்ைானது அதிகபடச்ை் சைாத்த ைாத சை்பைை் அை்ைது 30000 ரூபாய் ஊதியை் 

வழங்கப் படுை் கவலைகளுக்குப் சபாருந்துை்.   
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கஜுைாத ா நடனத் திருவிழா 

 ைத்தியப் பிரகதச கைா பரிசத் அலைப்பானது கேுராகஹா நடனத் திருவிழாவிலன 

ஏற்பாடு சசய்கிறது.   

 இது ைத்தியப் பிரகதசத்தின் சதாரப்ூர ் ைாவட்டத்திை் அலைந்துை்ை கேுராகஹா 

ஆையங்கைின் அருகிை் ஆை்டுகதாறுை் நடத்தப்படுை் ஒரு வார காை அைவிைான 

பாரை்பரிய நடனத் திருவிழா வாகுை். 

 இந்த ஆை்டு 48வது கேுராகஹா நடனத் திருவிழாவாகுை். 

 இந்தத் திருவிழாவிை், பை்கவறு நடனக் கலைஞரக்ளுக்கு ைத்தியப் பிரகதச ைாநிை 

ரூபன்கர ்கைா விருதுை் கதசிய காைிதாஸ் விருதுை் வழங்கப்படுை்.  

 

 

மணிை்பூை் சகாடிதயற்ற மைபு 

 ைைிப்பூரிை் பிப்ரவரி 27 முதை் ைாரச் ்03 வலரயிை் கதரத்ை்கை் நலடசபறவுை்ை நிலையிை், 

கவட்பாைரக்ை் ஒரு தனிதத்ுவமிக்கக் சகாடிகயற்ற விழாவிலன நடத்தி வருகின்றனர.் 

 ைக்கைிடை் பிரசச்ாரத்திலன கைற்சகாை்வதற்கு முன்பாக அவரக்ை் தங்கைது 

சதாகுதிகைிை் சகாடிலய ஏற்றுவர.் 

 இது ைைிப்பூரின் ஒரு தனித்துவமிக்க ைரபாகுை்.  

 இந்த நலடமுலறயானது அலனத்து இனங்கை் அரசியை் கட்சிகை், சையங்கை் ைற்றுை் 

சமூகத்தினராலுை் கலடபிடிக்கப் படுகின்றது. 

 

லாசவன்டை் ொகுைடி – ைம்ைன்   
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 ேை்மு & காஷ்மீரின் ரம்பன் மாவட்டத்தில் “ஊதாப் புரட்சிமய” ஜதாடங்குவதற்கு மத்திய 

அரசு திட்டமிட்டது. 

 அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்பத் துலற அமமசச்கத்தின் மூலம் CSIR-IIIM நிறுவனம் 

பமற்ஜகாள்ளும் அபராமா திட்டத்தின் கீை் லாஜவண்டர ் சாகுபடிமய ஊக்குவிப்பதன் 

மூலம் ஊதாப் புரட்சியானது திட்டமிடப்படும். 

 

இமாெெ்லை் பிைததெம் – முதல் உயிரிை் ைல்லுயிை்ை்சைருக்க பூங்கா 

 அழிந்து வருை் இைாைய மூலிலககலைப் பாதுகாப்பதன் கநாக்கிை் இந்த ைாநிைை் 

பங்கைிப்பிலன வழங்குவதற்காக சதாடங்கப் படுகிறது. 

 இந்தப் பூங்காவானது ைை்டி எனுமிடத்திலுை்ை புைாஹ் பை்ைத் தாக்குப் பகுதியிை் 

அலைக்கப்பட உை்ைது. 

 இந்தப் பூங்காவானது இைாைய ஆய்வுகளுக்கான கதசிய ஆலையத்தின் கீழ் இைாசச்ைப் 

பிரகதச ைாநிைத்தின் வனத்துலறயினாை் நிறுவப்படுை்.  

 

இந்தியாவின் முதலாவது இைவுதநைை் தைாக்குவைத்து ரகதைசி செயலி  

 அசாை் முதை்வர ் ஹிைாந்தா பிஸ்வாஸ் சரை்ா, அசாமின் சகௌகாத்தி நகரிை் பாயுை் 

பிரை்ைபுத்ரா நதி மீதான சரக்குப் கபாக்குவரத்துச ் கசலவகளுக்காக இந்தியாவின் 

முதைாவது இரவு கநரப் கபாக்குவரத்து லககபசி சசயலிலய சவைியிடட்ுை்ைார.்  

 இது சசன்லனயின் இந்தியத் சதாழிை்நுட்பக் கை்விக் கழகத்தின் ஒரு முதன்லை 

அறிவியைாைர ் K. ராெுவுடன் இமணந்து அம்மாநிலப் பபாக்குவரத்துத் துமறயினால் 

உருவாக்கப் பட்டது.  

 ஜகௌகாத்தி மற்றும் வடக்கு ஜகௌகாத்தி இமடயிலான முதல் இரவுபநர உள்நாடட்ு நீர ்வழி 

சரக்குப் பபாக்குவரத்தானது 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19 அன்று ஜதாடங்கப் பட்டது.   

 

லாசவன்டை் மற்றும் தடாடா மாவட்டம்  

 

 ைத்திய அறிவியை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்ப அலைசச்ர,் டாக்டர.் ஜிகதந்திரா சிங், ேை்மு &  

காஷ்மீரின் பல்பவறு மாவட்டங்களின் மாவட்ட பமம்பாடட்ு ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புக் குழுவின் அமரவ்ிற்குத் தமலமம தாங்கினார.்  
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 லாஜவன்டமர ஒரு படாடா தயாரிப்புப் ஜபாருளாக அறிவிப்பதற்கான முடிவானது இந்தச ்

சந்திப்பில் எடுக்கப்பட்டது.  

 ‘ஒபர மாவட்டம், ஒபர தயாரிப்புப் ஜபாருள்’ என்ற முன்ஜனடுப்பின் கீை், லாஜவன்டர ்

உற்பத்திமய ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த முடிவானது பமற்ஜகாள்ளப்பட்டது.  

 ெம்மு & காஷ்மீரிலுள்ள படாடா மாவட்டமானது இந்தியாவின் ஊதாப் புரட்சி அல்லது 

லாஜவன்டர ்சாகுபடியின் பிறப்பிடமாகும். 

 ஊதாப் புரட்சியானது (லாஜவன்டர ் சாகுபடி) மதத்ிய அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப 

அமமசச்கத்தின் நறுமணத் திட்டத்தின் கீை் ஜதாடங்கப்பட்டது.  

 நறுமணத் திட்டமானது, அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்துமற ஆராய்சச்ிச ் சமபயினால், 

ெம்முவிலுள்ள தனது ஆய்வகமான இந்திய ஒருங்கிமணந்த மருத்துவக் கல்வி 

நிறுவனத்தின் மூலம் அமல்படுத்தப்படுகிறது.  

 

ைாஜஸ்தானில் எண்சணய் கண்டுபிடிை்பு  

 கவதாந்தா லிமிசடட் லகரன்் எை்சைய் ைற்றுை் வாயு நிறுவனைானது ராேஸ்தானின் 

பாரை்ர ்ைாவட்டத்திை் எை்சைய் இருப்பலதக் கை்டறிந்தது.  

 இது பற்றிய ஒரு  தகவமல இந்நிறுவனை் சபடக்ராலியை் ைற்றுை் இயற்லக எரிவாயு 

அலைசச்கத்திடமுை் தலைலை லஹட்கரா காரப்ன் இயக்குநரகத்திடமுை் சதரிவித்து 

உை்ைது. 

 RJ – ONHP – 2017/1 என்ற இந்த இடமானது பாரம்ர ் மாவட்டத்தின் பசாடட்ான் மற்றும் 

குடமைனி கபான்ற தாலுக்கா பகுதிகளில் அமமந்துள்ளது. 

 கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் பகுதிக்கு ‘துரக்ா’ எனப் ஜபயரிடப்பட்டது. 

 

 

மணிை்பூை் சமய்தி ெமூகம் 

 சபருை்பான்லையான சைய்தி சமூகத்தினருக்குப் பட்டியலினப் பழங்குடியினர ் (ST) 

அந்தஸ்து ககாரிய விவகாரைானது ைைிப்பூரிை் மிகப்சபரிய கதரத்ை் பிரசச்ிலனயாக 

ைாறியுை்ைது. 
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 சைய்தி சமூகை், பட்டியலினப் பழங்குடியினர ் அந்தஸ்திலனக் ககாருவது ைத்தியத் 

துலறகைின் பைிக்காக அை்ை. 

 அவரக்ைாை் ைலைப் பகுதிகைிை் நிைை் வாங்க இயைவிை்லை என்பதற்காக கவை்டி இது 

ககாரப் பட்டது. 

 

 

 

 

பிைைலமானவைக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சதலுங்கு குறும்ைடம் 

 இந்தியாவின் கதசிய ைனித உரிலைகை் ஆலைையானது தனது ைதிப்புமிக்க 7வது 

குறுை்பட விருதுப் கபாடட்ியிை் திரு. அகுைா சந்தீப் இயக்கிய “Street Student” என்ற ஒரு 

குறும்படத்திமனத் பதரந்்ஜதடுத்துள்ளது.  

 கல்வி உரிமம மற்றும் சமூகம் அமத எவ்வாறு அமத ஆதரிக்க பவண்டும் என்ற ஒரு 

வலுவான ஜசய்திமய ஒரு ஜதருப் பகுதியில் வாழும் சிறுவனின் கமத மூலமாக இப்படம் 

ஜதரிவிக்கிறது.   

 

காத்மா நடவடிக்ரக 

 பத்திரிலகயாைரக்ை் R.C.கஞ்சூ ைற்றுை் அஷ்வினி பட்நாகர ் ஆகிகயார ் எழுதிய ‘காத்ைா 

நடவடிக்லக’ என்ற புத்தகைானது சவைியிடப்படட்ுை்ைது. 

 ேை்மு & காஷ்மீர ் விடுதலைப் பலடலயச ் கசரந்்த 22 பயங்கரவாதிகலைக் சகான்று 

வீழ்த்திய  ேை்மு & காஷ்மீர ் ைாநிைக் காவை்துலறயின் சிறப்பு நடவடிக்லகக் குழுவின் 

பைிகலை இப்புத்தகை் அடிப்பலடயாகக் சகாை்டுை்ைது. 
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ஆகாஷ் கன்ொலின் புத்தகம் 

 இந்தியாவின் முதைாவது பருவ பாைியிைான புதத்கைானது “The Class of 2006 : Sneak Peek 

into the Misadventures of the Great Indian Engineering Life” என்ற தமலப்பில் ஆகாஷ் கன்சால் 

என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகுை். 

 இப்புத்தகைானது, கை்லூரி காை நிகழ்வுகலை நிலனவுப்படுதத்ுகின்ற 18 சவவ்கவறு 

அத்தியாயங்கலைக் சகாை்டுை்ைது. 

 

 

லதா மங்தகஷ்கை் 

 பழை்சபருை் பாடகி ைதா ைங்ககஷ்கர ்தனது 92வது வயதிை் முை்லபயிை் காைைானார.் 

 இவர ்இந்தூரிை் பிறந்தவர ்ஆவார.் 

 இவருக்கு 1990 ஆை் ஆை்டிை் தாதா சாககப் பாை்கக விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்திய இலசத்துலறக்கு இவர ் ஆற்றியப் பங்கிற்காக 1969 ஆை் ஆை்டிை் பத்ைபூஷன் 

விருதுை் 2001 ஆை் ஆை்டிை் பாரத ரத்னா விருதுை் வழங்கப்பட்டது.  
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சுைாஷ் காைக்்கின் புத்தகம் 

 இந்தியாவின் முன்னாை் நிதிச ் சசயைாைர ் சுபாஷ் சந்திர காரக்் “THE $10 Trillion Dream” 

எனப்படும் அவரது முதல் புத்தகம் பற்றி அறிவித்துள்ளார.் 

 இந்தப் புதியப் புத்தகமானது, இந்தியா இன்று எதிரஜ்காள்ளும் ஒரு ஜகாள்மக சாரந்்த 

சிக்கல்கமள ஆராய்ந்து, 2030 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் இந்தியாவிமன 10 

டிரில்லியன் டாலர ் சகாை்ட ஜபாருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கான சீரத்ிருத்தங்கமளப் 

பரிந்துமரக்கிறது. 

 இப்புத்தகமானது ஜபங்குயின் ராண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா என்ற பதிப்பகத்தினால் 

ஜவளியிடப் படுகிறது. 

 

 

ெந்து ைட்லா ஜங்கா சைட்டி 

 பாரதிய ேனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர ் சந்துபடை்ா ேங்கா சரட்டி, சமீபத்திை் 

லஹதராபாத்திை் காைைானார.் 

 ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் ஒரு முன்னாை் சடட்ைன்ற உறுப்பினரான இவர ் வாரங்கை்லை 

கசரந்்தவர ்ஆவார.்   

 1984 ஆை் ஆை்டிை் 8வது ைக்கைலவயின் பாராளுைன்ற உறுப்பினராக இருந்த காைக் 

கட்டத்திை் இவர ்பிரபைைாக அறியப்படுகிறார.் 

 கைலுை் இந்தக் காைகட்டைானது, இந்திரா காந்தி படுசகாலை சசய்யப்பட்டலதத் 

சதாடரந்்து ைக்கைலவயிை் பா.ே.க வின் உை்நுலழவிற்குை் வழி வகுத்தது. 
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 1984 ஆை் ஆை்டிை் ைக்கைலவயின் கதரத்லிை் 543 இடங்கைிை் ைக்கைலவக்கு 

கதரந்்சதடுக்கப் பட்ட இரை்டு பா.ே.க உறுப்பினரக்ளுை் சரட்டியுை் ஒருவர ்ஆவார.் 

 ைற்சறாருவர ்A.K. பபடல் ஆவார.் 

 

 

R. ைாஜதமாகன் 

 சபங்களூருவிை் உை்ை இந்திய வானியற்பியை் கை்வி கழகத்திை் பை தசாப்தங்கைாக 

வானியைாைராக பைியாற்றிய கபராசிரியர ்R. ராேகைாகன் காைைானார.் 

 இவர ் சுதந்திர இந்தியாவிை் கைற்சகாை்ைப்பட்ட முதைாவது குறுங்ககாை்  

கை்டுபிடிப்பிலன கைற்சகாை்டவர ்ஆவார.் 

 இவர ்தனது கை்கி திட்டத்திற்காக பிரபைைாக அறியப்படுகிறார.் 

 காவலூர ் லவனு பப்பு ஆய்வகத்திை் உை்ை 48 சசமீ ஷ்மிட் சதாலைகநாக்கிலயப் 

பயன்படுத்தி குறுங்ககாை்கலைக் கை்டுபிடிப்பலத கநாக்கைாகக் சகாை்ட இந்தத் 

திட்டைானது இந்தியா சாரப்ிை் 4130 என்ற புதிய குறுங்ககாலைக் கை்டுபிடித்தது. 

 104 ஆை்டுகைிை் இந்தியாவிை் கை்டுபிடிக்கப்படட் முதை் குறுங்ககாை் இதுவாகுை். 

 

இை்ைாஹிம் சுதாை்  

 

 பத்ைஸ்ரீ விருது சபற்றவருை் சமூக கசலவயாைருைான இப்ராஹிை் சுதார ்காைைானார.் 
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 இவர ்"கன்னட கபீர"் என்று அன்புடன் அலழக்கப்படுகிறார.் 

 சமூகை் ைற்றுை் ைத நை்லிைக்கத்லதப் பரப்புவதற்கான அவரது பைிக்காக சுதர ்

பிரபைைாக அறியப்பட்டார.் 

 இவருக்கு 2018 ஆை் ஆை்டிை் பத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

பிைவீன் குமாை் தொை்தி 

 நடிகருை் தடகை வீரருைான பிரவீன் குைார ்கசாப்தி காைைானார.் 

 "ைகாபாரத"் என்ற சதாலைக்காட்சி சதாடரிை் பீைன் கதாபாத்திரத்திை் நடித்தற்காகவுை், 

ஆசிய விலையாடட்ுப் கபாட்டியிை் தங்கப் பதக்கை் சவன்றதற்காகவுை் அவர ் மிகப் 

பிரபைைாக அறியப்பட்டார.் 

 அவர ்சை்ைட்டி ைற்றுை் வடட்ு எறிதை் கபான்ற பை்கவறு தடகைப் கபாட்டிகைிை் இந்தியா 

சாரப்ாக பங்ககற்றுை்ைார.்  

 1966 ைற்றுை் 1970 ஆை் ஆை்டு ஆசிய விலையாடட்ுப் கபாட்டிகைிை்  இரை்டு தங்கப் 

பதக்கங்கை் உட்பட நான்கு பதக்கங்கலை அவர ்சவன்றார.் 

 பிரவீன் குைார ்கசாப்தி 1966 ஆை் ஆை்டு காைன்சவை்த் கபாட்டியிை், சை்ைட்டி எறிதலிை் 

(Hammer Throw) சவை்ைிப் பதக்கை் சவன்றார.் 

 

 

இந்திய ஆவணை்ைடம் - ஆஸ்காை் விருதுகள் 2022 

 இந்திய ஆவைப்படைான ‘Writing with Fire’ சிறந்த ஆவைப்படை் பிரிவிை் ஆஸ்கார ்

விருதுக்குப் பரிந்துலரக்கப்பட்டது. 

 இந்தியத் திலரப்படத் தயாரிப்பாைரக்ைான ரிந்து தாைஸ் ைற்றுை் சுஷ்மித் ககாஷ் 

ஆகிகயாராை் இயக்கப்படட்ுத் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தத் திலரப்படை் ஆனது 94வது 

அகாடமி விருதுக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டது.  
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 இந்தப் பிரிவிை் பரிந்துலரக்கப்பட்ட முதை் இந்தியத் திலரப்படை் இதுவாகுை். 

 இந்தப் படை் சபை் பத்திரிலகயாைரக்ைின் வாழ்க்லகப் பயைத்லத ஆவைப் 

படுத்துகிறது. 

 இதற்கு முன், இந்தியாவிை் எடுக்கப்பட்ட  ‘Smile Pinki’ மற்றும் ‘Period. End Of Sentence' ஆகிய 

இரண்டு ஆவைப்படங்கை் சிறந்த ஆவைப்படதத்ிற்கான (குறும்படம்) ஆஸ்கார ்விருலத 

சவன்றுை்ைன. 

 

 

18வது மரறந்த மாதவைாவ் லிமாதய விருது 

 

 ைத்திய சாலைப் கபாக்குவரத்து ைற்றுை் சநடுஞ்சாலைத் துலற அலைசச்ர ்நிதின் கடக்ரி, 

2020-21 ஆை் ஆை்டிற்கான காரியகிரை் காஸ்தர ்(திறலையான நாடாளுைன்ற உறுப்பினர)் 

பிரிவிை் 18வது ைலறந்த ைாதவ்ராவ் லிைாகய விருதிற்கு கதரந்்சதடுக்கப் படட்ுை்ைார.் 

 இந்த விருது நாசிக் சபாது நூைகைான சரவ்ேனிக் வசனாைாய் அலுவைகத்தினாை் 

வழங்கப் படுகிறது. 

 முன்னதாக, ைகாராஷ்டிராவின் திறலையான சட்டைன்ற உறுப்பினரான   காரய்க்சை் 

ஆை்தார ்என்பவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

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


                   
 

178 
 

ொகைிகா தகாஸ் எழுதிய புத்தகம் 

 சாகரிகா ககாஸ் எழுதிய “அடை் பிஹாரி வாே்பாய்” என்ற புத்தகை் சவைியிடப்பட்டது. 

 இது இந்தியாவின் முன்னாை் பிரதைரின் வாழ்க்லக வரைாறு பற்றிய புத்தகை் ஆகுை். 

 சாகரிகா ககாஸ் ஒரு பத்திரிலகயாைர ்ஆவார.் 

 இவர ் "இந்திரா: இந்தியாவின் மிக சக்திவாய்ந்த பிரதைர"் என்ற புத்தகதல்தயுை் எழுதி 

உை்ைார.் 

 

 

சையில்சடல் 

 

 சரயிை்சடை் நிறுவனைானது, சபாதுத்துலற நிறுவனங்கைின் பிரிவிை், 2020-21 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சிறப்பான நிதி அறிக்மகயிடலுக்காக ICAI என்ற விருலத சவன்றுை்ைது. 
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 சரயிை்சடை் என்பது ரயிை்கவ அலைசச்கத்தின் கீழ் உை்ை, ைத்திய அரசின் கீழ் மினி 

ரத்னா  வலகயிைான ஒரு சபாதுத்துலற நிறுவனைாகுை். 

 இந்த நிறுவனைானது, "பிகைக்" பிரிவிை் இந்த விருதின் சவற்றியாைராக அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்தியப் பட்டயக் கைக்காைரக்ை் நிறுவனைானது (ICAI - Institute of Chartered Accountants of 

India) இந்தியாவின் முதன்லையான கைக்கியை் அலைப்பாகுை். 

 இந்த நிறுவனைானது 1958 ஆை் ஆை்டு முதை் ஆை்டுகதாறுை் இந்த விருதுகளுக்கான 

கபாட்டிலய நடத்தி வருகிறது. 

 

லூக் தமான்சடக்னியை் 

 சமீபத்திை் காைைான இவருக்கு  வயது 89 ஆகும். 

 எய்டஸ்் பநாமய உண்டாக்கும் ஒரு மவரமஸக் கண்டுபிடித்ததற்காக கவை்டி 2008 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பநாபல் பரிமசப் பகிரந்்து ஜகாண்ட பிஜரஞ்சு நாடம்டச ் பசரந்்த 

நசச்ுயிரியல் வல்லுநர ்ஆவார.் 

 H.I.V பற்றிய கண்டுபிடிப்பு 1983 ஆம் ஆண்டு ெனவரி 03 அன்று பாரீஸ் நகரில் 

ஜதாடங்கியது. 

 

 

டாடா ென்ஸ் குழுமத்தின் தரலவை் 

 டாடா சன்ஸ் பிமரபவட் லிமிஜடட ் நிறுவனத்தின் நிரவ்ாகத ் தமலவராக N. சந்திர 

பசகரமன இரண்டாவது ஐந்தாண்டுக் காலத்திற்கு மீண்டும் நியமிப்பதற்கு அந்தக் 

குழுமம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 தற்பபாமதய தமலவராக இருக்கும் சந்திரபசகரனின்  பதவிக் காலம் 2022 ஆம் ஆண்டு  

பிப்ரவரி மாத இறுதியில் முடிவமடகிறது. 

 அவர ் 2016 ஆம் ஆண்டில் டாடா சன்ஸ் வாரியதத்ிை் பசரந்்து 2017 ஆம் ஆண்டில் அதன் 

தமலவராக ஜபாறுப்பபற்றார.் 
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ஜாைா ரூதைஃ்தைாை்ட் 

 19 வயதான ொரா ரூதரஃ்பபாரட்் உலகம் முழுவதும் தனியாக விமானத்தில் பயணித்த 

இமளயப் ஜபண்மணி ஆனார.் 

 ஐந்து கண்டங்கள் மற்றும் 28,000 நாட்டிகல் மமல்கள் கடந்த ஒரு பூபகாளப் பயணத்மத 

நிமறவு ஜசய்த அவரது விமானம் ஜபல்ஜியத்தின் பகாரட்்ரிெ் நகரில் தமரயிறங்கியது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் கிபரட் பிரிட்டமனச ்பசரந்்த டிராவிஸ் லுட்பலா தனது 18வது வயதில் 

தனியாகப் பறந்து உலமகச ்சுற்றிய முதல் இளம் நபர ்என்ற ஜபருமமமயப் ஜபற்றார.் 

 

 

ைாகுல் ைஜாஜ் (83) 

 சதாழிைதிபருை் வைிக உைகிை் பிரபைைானவருைான ராகுை் போே் புகனவிை் சமீபத்திை் 

காைைானார.் 

 இவர ்1938 ஆை் ஆை்டிை் சகாை்கத்தாவிை் பிறந்தார.் 

 இவர ்போே் குழுைத்தின் முன்னாை் தலைவராக இருந்தவர ்ஆவார.் 

 'ஹைாரா போே்' என்ற முழக்கைானது இவர ் காைத்திை் ஒரு பிரபைைான விைை்பரைாக 

ைாறியது. 

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


                   
 

181 
 

 இவர ்இந்த நிறுவனத்தின் ஓய்வு சபற்ற தலைவராக இருந்தார.் 

 

 

ைாஜீவ் ைாட்டியா 

 "India-Africa Relations: Changing Horizons" என்ற ஒரு புதிய புத்தகத்திலன ராஜீவ் பாட்டியா 

எழுதியுை்ைார.் 

 தூதர ் ராஜீவ் பாட்டியா, ககட்கவ ஹவுஸின் சவைிநாடட்ுக் கை்வி திட்டத்தின் ஒரு புகழ் 

சபற்ற கை்வியாைர ்ஆவார.் 

 ககட்கவ ஹவுஸ்: உைக உறவுகை் பற்றிய இந்திய சலப என்பது இந்தியாவின் முை்லப 

நகரிை் உை்ை சவைியுறவுக் சகாை்லக சாரந்்த ஒரு சிந்தலனக் குழுவாகுை். 

 

 

ESPNcricinfo விருதுகள் 

 15வது ESPNcricinfo விருது வழங்குை் விழாவிை், இந்தியாவின் ஒரு விக்சகட் கீப்பர ் -

கபடஸ்்கைன் ஆன ரிஷப் பந்த் ‘சடஸ்ட் கபட்டிங்’ விருலத சவன்றார.் 

 2021 ஆை் ஆை்டு பாரட்ர ் கவாஸ்கர ் ககாப்லபலய இந்திய அைி சவை்வதற்கு இவர ்

சபருை் பங்காற்றினார.் 

 நியூசிைாந்து அைித் தலைவர ்ககன் விை்லியை்சன் ‘ஆை்டின் சிறந்த அைித் தலைவராக’ 
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கதரவ்ு சசய்யப்பட்டார.் 

 

 

வணிகத்தை வங்கியாளை் 

 சந்தீப் பக்சி 2020-21 ஆை் ஆை்டின் வைிகத்தர வங்கியாைர ்ஆவார.் 

 இவர ்ICICI வங்கியின் பமலாண்மம இயக்குநர ்ைற்றுை் தலைலை நிரவ்ாக அதிகாரி ஆவார.் 

 கடந்த மூன்றலர ஆை்டுகைிை் அவர ் வகித்த பதவிக் காைத்திை் தனியார ் துலற 

வங்கிகலை ைாற்றியலைத்து, அலதப் பற்றிய கருத்லத ைாற்றியதற்காக இவருக்கு 

இந்தக் சகௌரவைானது வழங்கப்பட்டது.  

 

மத்திய இரடநிரலக்கல்வி வாைியத்தின் தரலவை் 

 

 இந்திய ஆட்சிப்பைி அதிகாரி வினீத் கோஷி ைத்திய இலடநிலைக் கை்வி வாரியத்தின் 

புதிய தலைவராக நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

 கவைாை்லை ைற்றுை் விவசாயிகை் நைத்துலறயின் கூடுதை் அலுவைராக இந்திய ஆட்சிப் 

பைி அதிகாரி ைகனாே் அஹூோ நியமிக்கப்பட்டலதயடுத்து கோஷி இவரது 

பதவியிலன ஏற்க உை்ைார.் 
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ைை்பி லஹிைி 

 மூத்தப் பாடகருை் இலசயலைப்பாைருைான பப்பி ைஹிரி தனது 68வது வயதிை் 

காைைானார.் 

 இவர ்ைகத்தான பாடை்கலை வழங்கியதற்காக கவை்டி இலசத்துலறயின் பப்பி தா என 

அன்கபாடு அலழக்கப்பட்டார.் 

 இவரது இயற்சபயர ்அகைாககஷ் ைஹிரி ஆகுை். 

 இவரது கலடசிப் பாடை் 2020 ஆை் ஆை்டிை் சவைியான பாகி 3 என்ற திலரப்படத்திை் 

இடை் சபற்ற பன்காஸ் எனுை் ஒரு பாடைாகுை். 

 

 

ொமுதவல் தமாய்ன் எழுதிய புத்தகம்  

 “Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War” என்று தலைப்பிடப்பட்ட 

சாமுகவை் கைாய்ன் எழுதிய ஒரு புதிய புத்தைானது சவைியிடப்பட்டது. 

 சாமுகவை் கைாய்ன் கயை் சடட்ப்பை்ைியிை் நீதித்துலறப் கபராசியராகவுை், கயை் 

பை்கலைக் கழகத்திை் வரைாற்றுப் கபராசியராகவுை் உை்ைார.்  

 இந்தப் புத்தகைானது கபாரக்லை எதிர ் சகாை்வதற்கான அசைரிக்காவின் உத்திகை் 

பற்றியுை் சரச்ல்சகலைத் தீரப்்பதிை் ஆயுதகைந்திய கபார ்முலறயானது ஒரு சபாருந்தாத 

முலறயாக இருந்த நிலையிலிருந்து நவீனச ் சூழை்கைின் ஓர ் அங்கைாக அது எவ்வாறு 

ைாறியது என்பது பற்றியுை் எடுத்துலரக்கிறது.    
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வருடாந்திை வங்கித் சதாழில்நுட்ை விருதுகள் 2021 

 இந்திய வங்கிகை் சங்கைானது, தனது 17வது வருடாந்திர வங்கித் சதாழிை்நுட்ப 

விருதுகலை (2021) அறிவித்துை்ைது. 

 இந்த நிகழ்விை் சதன் இந்திய வங்கியானது சைாத்தைாக 6 விருதுகலை சவன்றுை்ைது. 

 அடுத்தத் தமலமுமற வங்கிகமளக் ஜகாண்டாடும் இந்த ஆண்டிற்கான இந்திய வங்கிகள் 

சங்க விருதுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிக அளவிலான புதுமமகமள  

ஜவளிப்படுத்திய வங்கித் துமறயின் ஜதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் நமடமுமறகமள 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

 

 

கை்நாடக வங்கி 

 கரந்ாடக வங்கியானது “17வது வருடாந்திர வங்கித் சதாழிை்நுட்ப ைாநாடு ைற்றுை் 

விருதுகை்: 2020-21 ஆை் ஆை்டின் அடுத்த தலைமுலற வங்கி" என்ற விழாவிை் மூன்று 

விருதுகலைப் சபற்றுை்ைது. 

 இது இந்திய வங்கிகை் சங்கத்தாை் நிறுவப்பட்டதாகுை். 

 இந்த வங்கியானது பின்வருை்  பிரிவுகைிை் விருதுகலை சவன்றுை்ைது. 

o ஆை்டின் சிறந்த சதாழிை்நுட்ப வங்கி, 

o சிறந்த நிதித் சதாழிை்நுட்ப ஏற்பு ைற்றுை் 

o AI/ML (artificial intelligence/machine learning) ைற்றுை் தரவுப் பகுப்பாய்வுகலைச ் சிறந்த 

முலறயிை் பயன்படுதத்ுதை். 

 கைகை உை்ை மூன்று பிரிவுகைிலுை் இந்த வங்கி இரை்டாவது இடத்லதப் சபற்றது. 
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தைா கண்ணா எழுதிய புத்தகம் 

 கரா கை்ைா எழுதிய "Dignity in a Digital Age: Making Tech Work for All of Us" என்ற ஒரு புதிய 

புத்தகைானது சமீபத்திை் சவைியிடப்பட்டது. 

 சதாழிை்நுட்ப முன்கனற்றை் காரைைாக அசைரிக்கரக்ைின் வாழ்க்லக முலற ைாறி 

வருவதாை் ஏற்படுை் விலைவுகலை இந்தப் புத்தகை் எடுத்துலரக்கிறது. 

 அசைரிக்கா எதிரச்காை்ளுை் மிக சநருக்கடியான பிரசச்ிலனகைிை் டிஜிட்டை் 

இலடசவைியுை் ஒன்று என இப்புத்தகை் குறிப்பிடட்ுை்ைது. 

 கரா கை்ைா ஓர ்இந்திய-அசைரிக்கர ்ஆவார.் 

 

 

தாதா ொதகை் ைால்தக ெைவ்ததெ திரைை்ைட விருது விழா – 2022  

 

 இந்த ஆை்டு தாதா சாககப் பாை்கக சரவ்கதச திலரப்பட விருது விழாவானது இந்திய 

சினிைாத் துலறயின் சசழுலையிலனயுை் ஆசாதி கா அை்ரித் ைககாத்சவ் (அ) 75வது 

ஆை்டு சுதந்திர விழாவிலனயுை் நிலனவு ககாரி சகாை்டாடியது. 
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விருதுகள் 

o ஆை்டின் சிறந்த திலரப்படை் – புஷ்பா : தி மரஸ் 

o சிறந்த திமரப்பட விருது – சசரஷ்ா 

o சிறந்த நடிகர ்விருது - 83 திமரப்படத்திற்காக ரன்வீர ்சிங் 

o சிறந்த நடிமக விருது - மிமி திமரப்படத்திற்காக கிரித்தி சபனான் 

 

உமா தாஸ் குை்தா எழுதிய புத்தகம் 

 “A History of Sriniketan : Rabindranath Tagore’s pioneering work in Rural Construction” என்று 

தலைப்பிடப் பட்ட புத்தகைானது சமீபத்திை் சவைியிடப்பட்டது. 

 உைா தாஸ் குப்தா இந்தப் புத்தகத்திலன எழுதியுை்ைார.் 

 இந்தப் புத்தகைானது, கநாபை் பரிசு சபற்ற ரபீந்திரநாத் தாகூர,் ஸ்ரீ நிககதலன 

நிறுவியதன் மூைை் கிராைப்புற ைறுகட்டலைப்பிை் ஆற்றியப் பைிகை் பற்றி கூறுகிறது. 

 இது சாந்தி நிககதனிலுை்ை விஷ்வ பாரதி சரவ்கதச பை்கலைகழகத்தின் கிலையாக 1922 

ஆை் ஆை்டிை் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது கைற்கு வங்கத்திை் அலைந்துை்ைது. 

 

 

இந்தியாவின் மிக நம்ைகமான சைாதுத் துரற நிறுவன விருது 

 இந்திய நிைக்கரி நிறுவனத்திற்கு இந்தியாவின் நை்பகைான சபாதுத்துலற நிறுவன 

விருதானது வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

 சகாை்கத்தாவிை் நலடசபற்ற எரிசக்திச ் சந்திப்பு ைற்றுை் சிறப்பு விருது வழங்குை் 

விழாவிை் இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 இது ASSOCHAM என்ற ஜதாழில்துமறச ்சங்கத்தினால் ஏற்பாடு ஜசய்யப்படட்து. 
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ெகுந்தலா செௌத்ைி 

 

 புகழ்சபற்ற சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரருை், காந்திய சமூகப் பைியாைருைான சகுந்தைா 

சசௌத்ரி காைைானார.் 

 இவரின் வயது 102 ஆகுை். 

 இவருக்கு 2022 ஆை் ஆை்டிை் இந்திய அரசு பத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கி சகௌரவித்தது. 

 இவர ்அசாமிலுை்ை காைரூப் என்னுமிடத்லதச ்கசரந்்தவர.் 

 காந்திய வழியிை் வாை்க்மகமயப் பிரபைப்படுத்துவதிை் தனது அரப்்பைிப்பு ைற்றுை் 

உறுதிப்பாட்டிற்காக இவர ்பிரபைைாக அறியப்படட்ார.் 

 இவர ் கிராைப்புறங்கைிை் குறிப்பாக, சபை்கை் ைற்றுை் குழந்லதகைின் நைனுக்காக 

பைியாற்றினார.் 

 

பிைியம் காந்தி தமாடி எழுதிய புத்தகம்  

 பிரியை் காந்தி கைாடி எழுதிய “A Nation to Protect” என்ற புத்தகத்திமன மத்திய சுகாதார 

அமமசச்ர ்மான்சுக் மாண்டவ்யா ஜவளியிட்டார.்  

 இந்தப் புத்தகமானது கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் பகாவிட் ஜநருக்கடி காலத்தின் 

பபாது பிரதமர ்நபரந்திர பமாடி அவரக்ளின் பங்கிமன பற்றி எடுதத்ு உமரக்கிறது.  

 பமலும், இந்த எதிரப்ாராத சூைலில் மத்திய அரசின் தமலமமத்துவம் பற்றியும், இந்த 

ஜநருக்கடி காலம் முழுவதிலும் பதசத்மத அது எவ்வாறு ஒரு பசர இயக்கியது என்பது 

பற்றியும் ஆவணப்படுதத்ுகிறது.  
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நடிரக KPAC லலிதா 

 

 மூத்த ைலையாைத் திலரப்பட ைற்றுை் கைலட (நாடக) நடிலகயான KPAC லலிதா தனது 

74வது வயதில் காலமானார.்  

 இவர ் மமலயாளம் மற்றும் தமிை் ஆகிய ஜமாழிகளில் 550க்கும் பமற்பட்ட திமரப் 

படங்களில் நடித்தவராவார.்  

 இவர ் ஆலப்புைாவின் காயங்குளம் என்ற பகுதியில் மபகஷ்வரி அம்மா என்ற ஜபயரில் 

பிறந்தவராவார.்   

 

இளம் கணிதவியலாளைக்ளுக்கான இைாமானுஜன் ைைிசு 

 கபராசிரியர ் நீனா குப்தாவிற்கு 2021 ஆை் ஆை்டின் இைை் கைிதவியைாைரக்ளுக்கான 

இராைானுேன் பரிசானது வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

 இவர ் சகாை்கத்தாவிலுை்ை இந்தியப் புை்ைியியை் கை்வி நிறுவனத்லதச ் கசரந்்த ஒரு 

கைிதவியைாைர ்ஆவார.் 

 ககை்முலற இயற்கைித வடிவியை் ைற்றுை் பரிைாற்ற இயற்கைிதை் (affine algebraic 

geometry and commutative algebra) ஆகியவற்றிை் இவர ் ஆற்றிய ஒரு சிறப்பானப் 

பங்கைிப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படட்து. 
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 இைை் கைிதவியைாைரக்ளுக்கான இராைானுேன் பரிசானது, இதத்ாலியிலுை்ை 

“சரவ்கதசக் ககாட்பாடட்ு இயற்பியை் லையத்தினாை்” ஆை்டுகதாறுை் வழங்கப்படுை் ஒரு 

கைிதப் பரிசாகுை். 

 இந்தப் பரிசானது 2004 ஆை் ஆை்டிை் நிறுவப்படட்ு முதன்முதலிை் 2005 ஆை் ஆை்டிை் 

வழங்கப் பட்டது.   

 

 

அனிரூத் சூைி எழுதிய புத்தகம் 

 இந்திய எழுத்தாைர ்அனிரூத் சூரி, “The Great Tech Game : Shaping Geopolitics and the Destinies of 

Nations” என்ற ஒரு புதியப் புத்தகத்திமன ஜவளியிடட்ுள்ளார.் 

 இது ஹாரப்ரப்காலின்ஸ் இந்தியா என்ற  பதிப்பகத்தினாை் சவைியிடப்படட்ுை்ைது. 

 இந்தப் புத்தகத்திை், சதாழிை்நுட்ப ஆதிக்கை் நிலறந்த இந்தக் காைகட்டத்திை் சவற்றி 

சபறுவதற்கான தனது சசாந்த மூகைாபயத ் திட்டங்கலை ஒவ்சவாரு நாடுை் எவ்வாறு 

உருவாக்க கவை்டுை் என்ற ஒரு சசயை்திட்டத்லத இவர ்வகுத்துை்ைார.்  
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த மானந்தா பிஸ்வால் 

 ஒடிசாவின் முதை் பழங்குடியின முதை்வருை், ைாநிைத்தின் கலடசி காங்கிரஸ் 

முதை்வருைான கஹைானந்தா பிஸ்வாை் சமீபத்திை் காைைானார.் 

 இவரது வயது 82 ஆை்டுகை் ஆகுை். 

 பிஸ்வாை் ோரச்ுகுடா ைாவட்டத்லதச ்கசரந்்த புயான் என்ற இனப் பழங்குடியினர ்ஆவார.் 

 1989 – 1990 மற்றும் 1999 - 2000 ஆகிய இரை்டு காைக்கட்டத்திை் இவர ் இரை்டு முலற 

முதைலைசச்ராகப் பதவி வகித்தார.் 

 

 

 

 

விரளயாடட்ுெ ்செய்திகள் 

ஆஸ்திதைலிய ஓைன் தைாட்டி – 2022  

 

 2009 ஆை் ஆை்டிற்குப் பிறகு 13 ஆை்டுகை் கழிதத்ு நடாை் தனது 2வது ஆஸ்திகரலிய ஓபன் 

பட்டத்லதப் சபற்றார.்  
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 21 கிராை்ட ் ஸ்ைாை் படட்ங்கலை சவன்ற முதை் வீரர ் என்ற சபருலைலயயுை் ரஃகபை் 

நடாை் சபற்றார.் 

 நான்கு கிராை்ட ்ஸ்ைாை் கபாட்டிகைிை் ஒவ்சவான்றிலுை் இரை்டு முலற சவற்றி சபற்ற 

4வது நபராகவுை் நடாை் ைாறியுை்ைார.் 

 சகன் கராஸ்வாை் ைற்றுை் சபடரர ் ஆகிகயாலரயடுத்து ஓபன் சகாப்தத்திை் (1970 முதை்) 

ஒரு கிராை்டஸ்்ைாை் படட்த்லத சவன்ற 3வது வயதான ைனிதருை் இவகர ஆவார.்  

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக விரளயாட்டுை் தைாட்டிகளில் ஆண்டின் சிறந்த 

தடகள வீைை் விருது 

 

 இந்திய ஆடவர ்ஹாக்கி வீரர ்P.R.ஸ்ரீபெஷ்  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக விமளயாடட்ுப் 

பபாட்டிகளில் ஆண்டின் சிறந்த தடகள வீரர ்விருலத சவன்றுை்ைார.் 

 ராைி ராை்பாலுக்குப் பிறகு இந்த விருலதப் சபற்ற இரை்டாவது இந்தியர ்இவகர ஆவார.் 

 2020 ஆை் ஆை்டிை், இந்திய ைகைிர ்ஹாக்கி அைித ்தலைவர ்ராைி ராை்பாை் 2019 ஆை் 

ஆை்டிை் தனது சிறந்த சசயை்திறனுக்காக இந்த சகௌரவப் பட்டத்லத சவன்ற முதை் 

இந்தியர ்என்ற சபருலைலயப் சபற்றார.் 

 

இந்தியாவின் முதல் மாசைரும் ஒற்ரற யுனிகாைன்் விரளயாட்டு நிறுவனம் 

 

 சசன்லன சூப்பர ் கிங்ஸ் நிறுவனத்தின் சந்லத மூைதனை் ரூ.7,600 ககாடி என்ற ஒரு 

அைலவ எட்டியலதயடுத்து இந்த நிறுவனை் இந்தியாவின் முதை் ைாசபருை் ஒற்லற 

யுனிகாரன்் விலையாடட்ு நிறுவனை் ஆக ைாறியுை்ைது. 
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 கடந்த ஆை்டு துபாயிை் நடந்த நான்காவது ஐபிஎை் கபாட்டியிை் படட்த்லத சவன்ற 

ைககந்திர சிங் கதானி தலைலையிைான சசன்லன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைியானது, இப்கபாது 

அதன் தலைலை நிறுவனைான இந்தியா சிசைை்டஸ்் நிறுவனத்லத விட அதிக சந்லத 

மூைதனத்லத சகாை்டுை்ைது. 

 

ஒடிொ ஓைன் தைட்மிண்டன் தைாட்டி 2022 

 

 2022 ஆை் ஆை்டு ஒடிசா ஓபன் கபட்மிை்டன் கபாட்டியிை் இந்திய இைை்சபை் உன்னதி 

ஹூடா, தனது சகப் கபாட்டியாைரான ஸ்மித் கதாஷ்னிவாலை வீழ்த்தி சபை்கை் 

ஒற்லறயர ்பட்டத்லத சவன்றார.் 

 14 வயதான உன்னதி இந்தப் கபாட்டியிை் சவற்றி சபற்ற இைை் இந்தியர ்ஆவார.் 

 ஆடவர ் ஒற்லறயர ் பிரிவிை் இந்தியாவின் 21 வயதான கிரை் ோரே்், பிரியன்ஷு 

ரோவத்லத வீழ்த்தி சவற்றி சபற்றார.் 

 

U19 உலகக் தகாை்ரை தைாட்டி 2022 
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 கைற்கு இந்தியத் தீவுகைின் ஆன்டிகுவாவிை் உை்ை சர ் விவியன் ரிசச்ரட்ஸ்் என்ற 

லைதானத்திை் நலடசபற்ற இறுதிப் கபாட்டியிை் இந்திய அைியானது இங்கிைாந்து 

அைியிலன 4 விக்சகட் வித்தியாசத்திை் வீழ்த்தி ஐந்தாவது முலறயாக சாை்பியன் 

பட்டத்லத சவன்றது. 

 இதற்கு முன் 2000, 2008, 2012, 2018 ஆகிய ஆை்டுகைிை் ககாப்லபலய சவன்ற இந்திய அைி 

தற்கபாது, ஐந்தாவது படட்த்லதத் தனது பட்டியலிை் கசரத்்துை்ைது. 

 முகைது லகஃப், விராட் ககாலி, உன்முக்த் சந்த் ைற்றுை் பிருத்வி ஷா ஆகிகயாருக்குப் பிறகு 

இந்தப் பட்டத்லத சவன்ற ஐந்தாவது இந்திய அைித்தலைவர ் என்ற ஒரு சபருலைலய 

யாஷ் துை் சபற்றார.் 

 இந்தியா ைற்றுை் இங்கிைாந்து அைிகளுக்கு இலடயிைான 2022 ஆை் ஆை்டு ஐசிசி 19 

வயதுக்குட்பட்கடாருக்கான உைகக் ககாப்லப இறுதிப் கபாட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக 

இந்தியாவின் ராே் அங்கத் பாவா அறிவிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

ICC கிைிக்சகட் உத்தவக விருது 2021 

 நியூசிைாந்து கிரிக்சகட் வீரர,் கடரிை் மிடச்சை் சரவ்கதச கிரிக்சகட் சலபயினாை் வழங்கப் 

படுை் 2021 ஆை் ஆை்டு கிரிக்சகட் உத்கவக விருதிலனப் சபறுபவராக அறிவிக்கப் 

படட்ுை்ைார.் 

 கடனியை் சவட்கடாரி, பிசரன்டன் சைக்கை்ைை் ைற்றுை் ககன் விை்லியை்சன் 

ஆகிகயாலரயடுத்து இந்த விருதிலனப் சபறுை் 4வது நியூசிைாந்து நாடட்ு வீரர ் இவகர 

ஆவார.் 

 இந்த விருதானது கிரிக்சகட்டின் உத்கவக நிலையிலன நிலைநாட்டியதற்காக மிகவுை் 

கபாற்றப்படுை் வீரருக்கு சரவ்கதச கிரிக்சகட் சலபயினாை் ஆை்டுகதாறுை் வழங்கப் 

படுகிறது.  
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ஒலிம்பிக் தைாட்டிகள் 2028 

 

 2028 ஆை் ஆை்டு ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைானது ைாஸ் ஏஞ்சசை்ஸ் நகரிை் நலடசபற உை்ைது. 

 2024 ஆை் ஆை்டின் பாரஸ்ீ நகரிை் நலடசபற உை்ை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகளுக்குப் பிறகு 

இந்தப் கபாட்டிகை் நலடசபறுை். 

 2022 ஆை் ஆை்டு ஒலிை்பிக் கபாட்டிகை் கடாக்கிகயாவிை் நலடசபற்றன. 

 இலவ முக்கிய ஒலிை்பிக் கபாட்டியான ககாலடக் காை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைாகுை். 

 தற்கபாது சீனாவிை் நலடசபற்று வருை் கபாட்டிகை் குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகை் 

ஆகுை். 

 2028 ஆை் ஆை்டு ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் கடை் அலை சறுக்கை், ைலை ஏறுதை் ைற்றுை் 

பைலகச ்சறுக்குப் கபாடட்ி ஆகியலவயுை் இடை் சபறுை்.  

 இலவ புதிதாக கசரக்்கப்படுை் கபாட்டிகைாகுை். 

 இலவ 2020 ஆை் ஆை்டு கடாக்கிகயா ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டன.  

 

இந்திய அணியின் 1000வது ODI தைாட்டி 

 

 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 06 அன்று இந்திய அைி தனது 1000வது ODI பபாட்டியில் 

பங்பகற்றது.   

 கைற்கிந்திய அைிக்கு எதிராக இப்கபாட்டி நலடசபற்றது. 
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 இந்திய அைியானது கராகித் சரை்ாவின் தலைலையின் கீழ் பங்ககற்றது. 

 இந்திய அைி இப்கபாட்டியிை் சவற்றி சபற்றது. 

 உைகிகைகய 1000 ODI பபாட்டிகமள நிமறவு ஜசய்த முதல் அணி இந்தியக் கிரிக்ஜகட ்

அணியாகும்.  

 

2028 ஒலிம்பிக் தைாட்டிகளில் புதிய விரளயாட்டுை் தைாட்டிகள் 

 

 அசைரிக்காவின் ைாஸ் ஏஞ்சசை்ஸ் நகரிை் நலடசபற உை்ை 2028 ஆை் ஆண்டு ககாலடக் 

காை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் அலை சறுக்கு, பைலக சறுக்கு ைற்றுை் ைலை ஏறுதை் ஆகிய 

கபாட்டிகலைச ் கசரப்்பதற்கான முன்சைாழிதலுக்கு சரவ்கதச ஒலிை்பிக் குழு ஒப்புதை் 

அைித்துை்ைது. 

 2028 ஆை் ஆை்டு ககாலடக் காை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைானது XXXIV ஒலிம்பியாய்டு (அ) 

லாஸ் ஏஞ்ஜசல்ஸ் 2028 என்று அதிகாரப் பூரவ்மாக அமைக்கப்படுகிறது. 

 2024 ஆம் ஆண்டு பகாமடக் கால ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளானது பிரான்சின் பாரஸ்ீ நகரில் 

நமடஜபற உள்ளது. 

 இத்துடன் 3 பகாமடக் கால ஒலிம்பிக் பபாட்டிகமள நடத்திய 2வது நகராக பாரஸ்ீ மாற 

உள்ளது. 

 அமல சறுக்கு, பலமக சறுக்கு மற்றும் மமல ஏறுதல் ஆகியமவ 2021 ஆம் ஆண்டு 

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டன. 

 

AFC மகளிை ்ஆசியக் தகாை்ரைை் தைாட்டி - இந்தியா 2022 

 சீன ைக்கை் குடியரசு அைியானது சதன் சகாரிய அைிலய (சகாரியக் குடியரசு) 

கதாற்கடித்து AFC ைகைிர ்ஆசியக் ககாப்லப இந்தியா 2022 இறுதிப் கபாட்டியிை் சவன்றது. 

 இது நவி முை்லபயிை் உை்ை D.Y. பட்டீை் லைதானத்திை் நலடசபற்றது. 

 இது சீனா சவன்ற 9வது AFC ைகைிர ்ஆசியக் ககாப்லபப் பட்டைாகுை். 

 ஆஸ்திகரலியா ைற்றுை் நியூசிைாந்து ஆகிய நாடுகைிை் நலடசபறவுை்ை 2023 FIFA ைகைிர ்

உைகக் ககாப்லபக்கு சீனா தற்கபாது தகுதி சபற்றுை்ைது. 
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குஜைாத் ரடட்டன்ஸ் 

 குேராத் லடட்டன்ஸ் என்பது சிவிசி ககப்பிட்டை் நிறுவனத்திற்குச ் சசாந்தைான புதிய 

அகைதாபாத் அைியின் அதிகாரப்பூரவ்ப் சபயராகுை். 

 2022 ஆை் ஆை்டு இந்தியன் பிரீமியர ்லீக் (ஐபிஎை்) கபாட்டியிை் ஹரத்ிக் பாை்டியா இந்த 

அைிக்குத் தலைலை ஏற்க உை்ைார.் 

 RPSG குழுைத்திற்குச ் சசாந்தைான ைக்கனா அைி அதன் அதிகாரப்பூரவ்ப் சபயலர 

ைக்கனா சூப்பர ் சேயன்டஸ்் என்று அறிவித்த சிை நாடக்ளுக்குப் பிறகு அகைதாபாத் 

அைிக்குப் சபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 ைக்கனா அைிக்கு K.L. ராகுை் தலைலை தாங்குகிறார.் 

 

 

டாடா ஓைன் சடன்னிஸ் – மகாைாஷ்டிைா 

 புகனவிை் நலடசபற்ற ைகாராஷ்டிர டாடா ஓபன் சடன்னிஸ் சதாடரின் இறுதிப் 

கபாட்டியிை் இந்தியாவின் கராகன் கபாபை்ைா ைற்றுை் ராை்குைார ்ராைநாதன் இருவருை் 

இலைந்து இரை்டாவது ஏடிபி உைகப் கபாட்டியின் பட்டத்லத சவன்றனர.் 

 இவரக்ை் ஆஸ்திகரலியாவின் லூக் சாவிை் ைற்றுை் ோன்-கபட்ரிக் ஸ்மித ் ஆகிகயாலர 

வீழ்த்தினர.் 
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 பின்ைாந்தின் எமிை் ரூசுவூரிலய வீழ்த்தி கபாரச்ச்ுகலின் கோவா கசாசா சவன்றார.் 

 

 

ஆைிை் கான் 

 இந்தியப் பனிசச்றுக்கு வீரரான ஆரிப் கான், 2022 ஆை் ஆை்டு குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் 

கபாட்டியின் இரை்டு கபாட்டிகளுக்குத் தகுதி சபற்ற முதை் இந்தியர ்ஆவார.் 

 2022 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 04 அன்று சீனாவின் சபய்ஜிங்கிை் நலடசபற்ற குைிரக்ாை 

ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைின் சதாடக்க விழாவின் கபாது அவர ்ஒரு சிறிய அைவிைான இந்திய 

அைிலய வழி நடத்தினார.் 

 இவர ் ஸ்ைாகைாை் ைற்றுை் சேயன்ட ் ஸ்ைாகைாை் (பனிசச்றுக்கு) கபாட்டிகளுக்குத் தகுதி 

சபற்றுை்ைார.் 

 சபய்ஜிங் குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் பங்ககற்குை் ஒகர ஒரு இந்தியப் 

கபாட்டியாைர ்இவகர ஆவார.் 

 இவர ்காஷ்மீரிை் பிறந்தவர ்ஆவார.் 

 2022 ஆை் ஆை்டு சபய்ஜிங் குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகலை அரச முலறயிை் 

புறக்கைிப்பதாக இந்தியா அதிகாரப் பூரவ்ைாக அறிவித்தது. 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு FIFA கிளை் உலகக் தகாை்ரைை் தைாட்டி 

 ஐக்கிய  அரபு அமீரகத்திை் உை்ை அபுதாபியிை் நலடசபற்ற 2021 ஆை் ஆை்டு FIFA கிைப் 

உைகக் ககாப்லப இறுதிப் கபாட்டியிை் இங்கிைாந்து கிைப் அைியான சசை்சி அைி, 

பிகரசிலிய கிைப் அைியான பாை்மீராலஸத் கதாற்கடித்துை்ைது. 

 FIFA கிைப் உைகக் ககாப்லபலய சசை்சி அைி முதன்முலறயாக சவன்றுை்ைது. 

 ைான்சசஸ்டர ் யுலனசடட் ைற்றுை் லிவரப்ூை் ஆகிய அைிகளுக்குப் பிறகு கிைப் உைகக் 

ககாப்லபலய சவன்ற மூன்றாவது இங்கிைாந்து அைி சசை்சி ஆகுை். 
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ததசிய வாலிைால் ொம்பியன்ஷிை் தைாட்டி - சீனியை் 

 2021-22  ஆை் ஆை்டு மூத்த வயதினருக்கான (சீனியர)் கதசிய வாலிபாை் சாை்பியன் ஷிப் 

கபாட்டியின் ஆடவர ் பிரிவிை் இந்திய இரயிை்கவ அைிலய  3-0 என்ற ககாை் கைக்கிை் 

வீழ்த்தி ஹரியானா அைி சாை்பியன் பட்டத்லத சவன்றது. 

 சபை்கை் பிரிவிை் ககரை அைி 3-1 என்ற ககாை் கைக்கிை் இந்திய இரயிை்கவ அைிலய 

வீழ்த்தி ககாப்லபலயக் லகப்பற்றியது. 

 70வது மூத்த வயதினருக்கான (2021-22) கதசிய வாலிபாை் சாை்பியன்ஷிப் கபாட்டி என்பது 

(ஆை்கை் ைற்றுை் சபை்கை்) ஓடிசாவின் புவகனஸ்வரிை் உை்ை பிேு பட்நாயக் உை் 

விலையாடட்ு அரங்கிை் நடத்தப் பட்டது. 

 

ொகிபுல் கானி – ைஞ்சி தகாை்ரை 

 

 தான் அறிமுகைான முதை் கபாட்டியிகைகய மூன்று சதங்கை் அடித்த உைகின் முதை் 

கிரிக்சகட் வீரர ்என்ற சபருலைலய இந்தியாவின் சாகிபுை் கானி சபற்றுை்ைார.் 

 இவர ்ரஞ்சி ககாப்லபப் கபாட்டியிை் 341 ரன்கை் எடுத்தார.்   

 இவர ்பீகார ்அைியிலனச ்கசரந்்தவர ்ஆவார.் 
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ெைவ்ததெ ஒலிம்பிக் குழு கூட்டம் – 2023  

 

 2023 ஆை் ஆை்டின் சரவ்கதச ஒலிை்பிக் குழுவின் கூட்டைானது இந்தியாவின் முை்லப 

நகரிை் நலடசபற உை்ைது. 

 இந்தக் கூட்டைானது முை்லபயிலுை்ை ஜிகயா ைாநாடட்ு லையத்திை் நடத்தப் பட உை்ைது. 

 இந்தக் குழுவின் முந்லதய ஒரு கூட்டைானது 1983 ஆை் ஆை்டிை் இந்தியாவின் புது 

சடை்லியிை் நடத்தப் பட்டது. 

 2022 ஆை் ஆை்டிை் சரவ்கதச ஒலிை்பிக் குழுவின் கூட்டைானது சீனாவின் சபய்ஜிங் நகரிை் 

நடத்தப் பட்டது. 

 இக்குழுவிை் இடை் சபற்றுை்ை இந்தியப் பிரதிநிதி நீதா அை்பானி ஆவார.் 

 

சைய்ஜிங் குளிைக்ால ஒலிம்பிக் தைாட்டிகள் 

 

 2022 ஆை் ஆை்டு குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைானது பிப்ரவரி 4 முதை் 20 வலரயிை் 

சீனாவின் சபய்ஜிங் நகரிை் நலடசபற்றது. 

 7 விலையாடட்ுத ்துலறகைிை் 15 பிரிவுகைிை் 109 கபாட்டிகை் நலடசபற்றன. 

 சபய்ஜிங், யாங்கிங் ைற்றுை் சாங்கிஜியககா ஆகிய மூன்று இடங்கைிை் கபாட்டிகை் 

நடத்தப் பட்டன. 

 இந்தப் கபாட்டிகைின் தலைலைத்துவைானது, 2026 ஆை் ஆை்டு குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் 

கபாட்டிகலை நடத்துவதற்காக கவை்டி இத்தாலியின் மிைன் ைற்றுை் காரட்ினா டி 

அை்சபகசாவிடை் அதிகாரப் பூரவ்ைாக ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 
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 சைாத்தை் 37 பதக்கங்கலை சவன்று சதாடரந்்து 2 குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைின் 

பதக்கப் பட்டியலிை் நாரக்வ முதலிடத்லதப் சபற்றுை்ைது. 

 இது ஒரு குைிரக்ாை ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் அதிகபடச் தங்கப் பதக்கை் சவை்ைப்பட்ட ஒரு 

புதிய சாதலனயாகுை். 

 இதிை் சேரை்னி 2வது இடத்லதப் சபற்றது. 

 இதிை் சீனா 3வது இடத்திலனப் சபற்றது. 

 இந்தியாவின் சாரப்ாக ஆை்லபன் பனிசச்றுக்கு வீரர ் ஆரிஃப் கான் இப்கபாட்டியிை் 

பங்ககற்றார.் 

 இப்கபாட்டியிை் இந்தியாவால் எந்த பதக்கமுை் சவை்ை இயைவிை்லை. 

 

IOC தடகள வீைைக்ள் ஆரணயம் 

 சரவ்கதச ஒலிை்பிக் குழுவின் தடகை வீரரக்ை் ஆலையைானது இங்கிைாந்லதச ் கசரந்்த 

பனித்தை ஹாக்கி வீரரான எை்ைா சடரக்ஹாவிலன (Emma Terho) அதன் தலைவராக 

மீை்டுை் கதரவ்ு சசய்துை்ைது. 

 இவர ் 2024 ஆை் ஆை்டு பாரஸ்ீ ஒலிை்பிக் கபாடட்ிகை் வலரயிை் இந்த ஆலையத்தின் 

தலைவராக பைியாற்றுவார.் 

 இந்த ஆலையைானது, சகாரியக் குடியரசிலனச ் கசரந்்த சடன்னிஸ் வீரரான 

சிகயாங்மின் ரியூவிலன தனது முதைாவது துலைத் தலைவராகத் கதரந்்சதடுத்து 

உை்ைது. 

 கைலுை் நியூசிைாந்து நாடல்டச ் கசரந்்த லசக்கிை் ஓடட்ுை் வீரரான சாரா வாை்கடிலர 

ஆலையத்தின் 2வது துலைத் தலைவராகத் கதரந்்சதடுத்துை்ைது. 

 

 

ATP 500 ொம்பியன்சிை்பிரன சவன்ற இளம் வீைை்  

 ஸ்பானிய நாடல்டச ் கசரந்்த 18 வயதான காரை்ஸ் அை்காரஸ் (Carlos Alcaraz), பிகரசிலின் 

ரிகயா டி சேனிரிகயாவிை் நலடசபற்ற கபாட்டியிை் டிகயககா ஸ்வாரட்ஸ்்கைலன (Diego 

Schwartzman) வீழ்த்தி ரிகயா ஓபன் சடன்னிஸ் பட்டத்லத சவன்றார.்  

 2009 ஆை் ஆை்டிை் இந்த பிரிவு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து ATP 500 சாம்பியன்சிப் 

பட்டத்மத ஜவன்ற இளம் வீரராக இவர ்மாறியுள்ளார.்   
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பிைக்ஞானந்தாவின் சவற்றி 

 

 இந்தியாவிை் சசன்லனயிலனச ் கசரந்்த ரகைஷ் பாபு பிரக்ஞானந்தா ஒரு புகழ்சபற்ற 

உைகச ் சாை்பியனான நாரக்வ நாடல்டச ் கசரந்்த கைக்னஸ் காரை்்சசலன வீழ்த்தி 

உை்ைார.்  

 இலையவழியாக நலடசபற்று வருை் ஏரத்ிங்க்ஸ் ைாஸ்டரஸ்் என்ற சசஸ் கபாட்டியின் 

முதை்நிலைப் கபாட்டியின் 8வது சுற்றிை் இவர ்இந்த சவற்றிலயப் சபற்றார.்  

 16 வயதான பிரக்ஞானந்தா, விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ைற்றுை் சபன்டாைா ஹரி கிருஷ்ைா 

ஆகிகயாலரயடுத்து கைக்னஸ் காரை்்சசலன வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்தியராக ஆனார.்  

 கைக்னஸ் காரை்்சசன் 5 முலற உைக சாை்பியன் பட்டை் சபற்ற நாரக்வ நாட்டின் ஒரு 

கிராை்ட் ைாஸ்டர ்ஆவார.்  

 இவர ் 3 முலற உைக விலரவு சதுரங்க சாை்பியன்சிப் கபாட்டியிலனயுை் 5 முலற உைக 

பிைிடஸ்் சதுரங்கப் கபாடட்ியிலனயுை் சவன்றுை்ைார.்     
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ததசிய ெதுைங்க ொம்பியன்ஷிை் தைாட்டி 

 

 58வது கதசிய மூத்கதார ்சதுரங்க சாை்பியன்ஷிப் கபாட்டியிை், சபடக்ராலிய விலையாடட்ு 

கைை்பாடட்ு வாரியத்தின் முன்னாை் சாை்பியன் ஆன  அதிபனுக்கு (Adhiban) முன்னைி 

இடைானது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தப் கபாட்டியிை் சைாத்தை் 184 வீரரக்ை் பங்ககற்கின்றனர.் 

 23 கிராை்ட் ைாஸ்டரக்ை் ைற்றுை் 30 சரவ்கதச ைாஸ்டரக்ை் கதசிய சாை்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியிை் பங்ககற்பது இதுகவ முதை் முலறயாகுை். 

 

ெைவ்ததெ அளவிலான சிங்கை்பூை் ைளு தூக்குதல் தைாட்டி 

 2022 ஆை் ஆை்டு சரவ்கதச அைவிைான சிங்கப்பூர ்பளு தூக்குதை் கபாட்டியின் 55 கிகைா 

எலடப் பிரிவிை் மீராபாய் சானு தங்கப் பதக்கை் சவன்றுை்ைார.் 

 சானு 191 கிகைா (86 கிகைா+105 கிகைா) எலடலயத் தூக்கியதன் மூைை் பதக்கத்லதக் 

லகப்பற்றினார.் 

 இவர ் 2020 ஆை் ஆை்டு  கடாக்கிகயா ஒலிை்பிக் கபாட்டிகைிை் சவை்ைிப் பதக்கை் 

சவன்றவர ்ஆவார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடதலாைக் காவல்ைரட நிறுவன தினம் - பிை்ைவைி 01 

 

 இந்தியக் கடகைாரக் காவை்பலட ஆனது, 2021 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 01 அன்று தனது 46வது 

நிறுவன தினத்லதக் சகாை்டாடுகிறது. 

 இந்தியக் கடகைாரக் காவை்பலடயானது, உைகின் நான்காவது சபரிய கடகைாரக் காவை் 

பலடயாக, இந்தியக் கடகைாரப் பகுதிகலைப் பாதுகாப்பதிலுை், இந்தியாவின் கடை்சார ்

ைை்டைங்கைிை் விதிமுலறகலைச ் சசயை்படுதத்ுவதிலுை் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்கிலன 

ஆற்றியுை்ைது. 

 இந்தியக் கடகைாரக் காவை்பலடயானது 1977 ஆை் ஆை்டு  பிப்ரவரி 01 அன்று இந்திய 

நாடாளுைன்றத்தின் 1978 ஆை் ஆை்டு கடகைாரக் காவை்பலடச ் சடட்த்தின் மூைை் 

அதிகாரப் பூரவ்ைாக நிறுவப்பட்டது. 

 இது பாதுகாப்புத் துலற அலைசச்கத்தின் கீழ் சசயை்படுகிறது. 

 

உலக ஈைநில தினம் - பிை்ைவைி 02 

 

 2022 ஆை் ஆை்டானது, ஈரநிைங்கை் சதாடரப்ான ஒரு உடன்படிக்லக கைற்சகாை்ைப் 

பட்டதன் 51 ஆை்டுகை் நிலறவிலனக் குறிக்கிறது. 
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 2022 ஆை் ஆை்டின் உைக ஈரநிை தினத்திற்கான சரவ்கதச கருத்துரு, ‘Wetlands Action for 

People and Nature’’ என்பதாகுை். 

 ைக்களுக்குை் நைது பூமிக்குை் ஈரநிைங்கை் ஆற்றுை் முக்கியப் பங்கு பற்றிய ஒரு 

விழிப்புைரல்வ ஏற்படுதத்ுவலத இந்த தினைானது கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 

உலக ெமய நல்லிணக்க வாைம் – பிை்ைவைி 01 முதல் 07 

 உைக சைய நை்லிைக்க வாரைானது கைாசச்ார அலைதி ைற்றுை் அகிை்லசலய 

ஊக்குவிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது முதன்முலறயாக 2010 ஆை் ஆை்டிை், கோரட்ான் நாட்டின் அரசர ் இரை்டாை் 

அப்துை்ைாவினாை் ஐக்கிய நாடுகை் அலவயிை் முன்சைாழியப்பட்டது. 

 

 

ெைவ்ததெ மனித ெதகாதைத்துவ தினம் – பிை்ைவைி 04 

 

 இத்தினைானது சகிப்புத ் தன்லைலய கைை்படுத்துதை், சவவ்கவறு கைாசச்ாரங்கை் 

ைற்றுை் சையங்கை் அை்ைது நை்பிக்லககலைப் பற்றிய விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்வலதயுை், சகிப்புத் தன்லை, பன்லைத்துவப் பாரை்பரியை், பரஸ்பர ைரியாலத 

ைற்றுை் ைதங்கை் & நம்பிக்மககளின் பன்முகத்தன்மம ஆகியலவ  ைனித 

சககாதரத்துவலத ஊக்குவிக்கின்றன என்பலத ைக்களுக்குக் கற்பிப்பலதயுை் 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 முதைாவது சரவ்கதச ைனித சககாதரத்துவ தினைானது 2021 ஆை் ஆை்டிை் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 இத்தினைானது பிப்ரவரி ைாதத்தின் முதை் வாரத்திை் அனுசரிக்கப்படுை் உைக ைத 

நை்லிைக்க வாரத்தின் ஒரு பகுதியாகுை்.  
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உலகை் புற்றுதநாய் தினம் – பிை்ைவைி 04 

 இத்தினைானது உைகை் முழுவதுை் ஒவ்கவார ் ஆை்டுை் சரவ்கதச புற்றுகநாய்க் 

கடட்ுப்பாடட்ு ஒன்றியதத்ினாை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான கருத்துரு, “Close The Care Gap” என்பதாகும்.  

 இத்தினைானது 2000 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 04 அன்று பிரான்சின் பாரீஸ் நகரிை் 

நலடசபற்ற புதிய புத்தாயிரைாை்டிற்கான உைகப் புற்றுகநாய் ைாநாட்டின் கபாது 

நலடமுலறக்கு வந்தது.  

 

 

ெைவ்ததெ சைண் பிறை்புறுை்பு சிரதை்பு எதிை்ை்பு தினம் – பிை்ைவைி 06 

 இத்தினைானது, சபை் பிறப்புறுப்பு சிலதப்பு முலறலய ஒழிப்பதற்காக கவை்டி ஐ.நா. 

அலைப்பினாை் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இத்தினைானது முதலிை் 2003 ஆை் ஆை்டிை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஜபண்பிறப்புறுப்பு சிமதப்பு  முமறமய 

ஒழிப்பதற்கான முதலீட்டிமன அதிகரித்தல்” என்பதாகும்.  
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ைாதுகாை்ைான இரணயத்திற்கான ெைவ்ததெ தினம் - பிை்ைவைி 08 

 இது அலனத்துப் பயனரக்ளுக்குை், முக்கியைாக குழந்லதகை் ைற்றுை் இலைஞரக்ளுக்குப் 

பாதுகாப்பான இலையத்லத வழங்குவதற்காக சகாை்டாடப் படுை் ஒரு ஐகராப்பிய 

ஒன்றியத்தின் முன்சனடுப்பாகுை். 

 2022 ஆை் ஆை்டானது ஐகராப்பிய இலைஞர ்ஆை்டாகக் குறிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

 இந்த ஆை்டு 19வது பாதுகாப்பான இலைய தினத்திலனக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆை்டின் பாதுகாப்பான இலைய தினத்திற்கான கருத்துரு, "சிறந்த 

இலையத்திற்காக ஒன்றிலைதை்" என்பதாகுை். 

 

 

நிதி ொை்ந்த கல்வியறிவு வாைம் 2022 - பிை்ைவைி 14 முதல் 18 வரை 

 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது, நிதி சாரந்்த கை்வியறிவிலனப் பரப்புவதற்காக 2016 ஆை் 

ஆை்டு முதை் ஒவ்கவார ்ஆை்டுை் நாடு முழுவதுை் ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்சபாருைிை்   நிதி 

சாரந்்த கை்வியறிவு வாரத்லத அனுசரிதத்ு வருகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டு நிதி சாரந்்த கை்வியறிவு வாரத்தின் கருத்துரு, “Go Digital, Go Secure” 

என்பது ஆகுை். 
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உலக ைருை்பு வரககள் தினம் - பிை்ைவைி 10 

 

 பருப்பு வலககைின் (உைரந்்த பீன்ஸ், பருப்பு, உைர ் பட்டாைி, சகாை்லடக்கடலை, 

லூபின்கை்) முக்கியதத்ுவத்லத உைரத்்த அவற்லற உைக உைவாக அங்கீகரிக்கச ்

சசய்வதற்காக இந்த தினைானது ஐக்கிய நாடுகை் சலபயின் உைவு ைற்றுை் கவைாை் 

அலைப்பாை் நிறுவப்படட்ுை்ைது. 

 இந்த ஆை்டு உைக பருப்பு வலககை் தினத்தின் கருத்துரு "Pulses to empower youth in achieving 

sustainable agri-food systems" என்பதாகுை். 

 

ததசிய குடற்புழு நீக்க தினம் - பிை்ைவைி 10 

 

 ைத்திய சுகாதாரை் ைற்றுை் குடுை்ப நைத் துலற அலைசச்கத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாக 

இந்த தினைானது சதாடங்கப்பட்டது. 

 நாடு முழுவதுை் உை்ை ஒரு வயது முதை் 19 வயது வலர உை்ை ஒவ்சவாரு குழந்லதலயயுை் 

குடை் புழு அற்றவரக்ைாக ைாற்றுவலத இத்தினை் கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 இந்தக் குடை் புழுக்கை் ைை்ைிலிருந்துப் பரவிய சஹை்மின்த்ஸ் (STH - Soil-Transmitted 

Helminths) என்றுை் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 உைக சுகாதார அலைப்பின் ஒரு கூற்றுப்படி, இந்தியாவிை் சுைார ் 241 மிை்லியன் 

குழந்லதகை் குடை் புழுக்கைாை் பாதிக்கப் படட்ுள்ளனர.் 
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அறிவியலில் சிறுமிகள் மற்றும் சைண்களின் ைங்கிற்கான ெைவ்ததெ  தினம் - 

பிை்ைவைி 11 

 

 இந்த ஆை்டின் இந்தத் தினைானது, அறிவியலிை் சிறுமிகை் ைற்றுை் சபை்கைின் 

பங்கிற்கான 7வது சரவ்கதச  தினை் ஆகுை். 

 அறிவியை் துலறயிை் சபை்கை் ைற்றுை் சிறுமிகைின் பங்ககற்பிலன கைை்படுத்தச ்

சசய்வலத கநாக்கைாகக் சகாை்ட நிறுவனங்கை் ைற்றுை் குடிலைச ் சமூகப் பங்ககற்பு 

அலைப்புகளுடன் இலைந்து யுசனஸ்ககா ைற்றுை் ஐ.நா. சபை்கை் அலைப்பினாை் இந்தத் 

தினை் சசயை்படுத்தப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, "Equity, Diversity, and Inclusion: Water Unites Us" 

என்பதாகுை். 

 

உலக யுனானி தினம் - பிை்ைவைி 11 

 "ஹக்கீை் அே்ைை் கான்" என்பவரின் பிறந்த நாலைக் குறிக்குை் வலகயிை் ஒவ்கவார ்

ஆை்டுை் இந்த தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இவர ்ஒரு சிறந்த இந்திய யுனானி ைருத்துவர ்ஆவார.் 

 முதை் யுனானி தினைானது, 2017 ஆை் ஆை்டிை் லஹதராபாத்திை் உை்ை யுனானி 

ைருத்துவ ஆராய்சச்ி லையத்திை் (CRIUM - Central Research Institute of Unani Medicine) 

சகாை்டாடப் பட்டது. 

 உைசகங்கிலுை் யுனானி ைருத்துவ முலறயின் தடுப்பு ைற்றுை் குைப்படுதத்ுை் 

தத்துவத்தின் மூைை் சுகாதார நை வசதிகலை வழங்குவது  பற்றிய விழிப்புைரல்வ 

ைக்கைிலடகயப் பரப்புவகத இந்தத் தினத்தின் முக்கிய ஒரு கநாக்கைாகுை். 

 

ததசிய உற்ைத்தித் திறன் தினம் - பிை்ைவைி 12 

 கதசிய உற்பத்தித் திறன் சலபயின் கநாக்கை், நாட்டிை் உை்ை அலனத்துத் துலறகைிலுை் 

உற்பத்தித் திறன் ைற்றுை் தரை் பற்றிய உைரல்வத் தூை்டி ஊக்குவிப்பதாகுை். 

 இந்தியாவிை் உற்பத்தித ் திறன் சாரந்்த கைாசச்ாரத்லத கைை்படுத்துவதற்காக கதசிய 

உற்பத்தித் திறன் சலபயினாை் (NPC- National Productivity Council) இந்த தினைானது 

சகாை்டாடப் படுகிறது. 
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 இந்திய அரசின் வரத்்தகை் ைற்றுை் சதாழிை்துலற அலைசச்கத்தின் கீழ் உை்ை கதசிய 

உற்பத்தித் திறன் சலபயானது இந்தியாவிை் உற்பத்தித் திறன் இயக்கத்லதப் 

பரப்புவதற்கான ஒரு முதன்லையான நிறுவனைாகுை். 

 

டாைவ்ின் தினம் - பிை்ைவைி 12 

 

 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரிட்டிஷ் இயற்மக ஆரவ்லர ்சாரல்ஸ் டாரவ்ின் அவரக்ளின் பிறந்த 

நாமள நிமனவு கூரும் வமகயில் உலகம் முழுவதும் இத்தினம் ஆண்டுபதாறும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அவர ் "இயற்மகத் பதரவ்ு பகாட்பாடு" என்ற அவரது பமடப்பிற்காக கவை்டி சவகு 

பிரபலமாக அறியப் பட்டவர ்ஆவார.் 

 இந்த தினமானது சாரல்ஸ் டாரவ்ினின் பங்களிப்மபச ் சிறப்பிதத்ு அறிவியமலக் 

ஜகாண்டாடுகிறது. 

 இது அவரக்ளின் அறிவாரந்்த ஆரவ்ங்கமளப் பின்பற்ற மக்கமளத் தூண்டுவதும், 

அறிவியல் வழிமுமறகள் மூலம் உண்மமமய ஆராய்ந்திட கவை்டி அவரக்மளத் 

தூண்டச ்சசய்வதற்குமான ஒரு தினமாகும். 

 

உலக வாசனாலி தினம் - பிை்ைவைி 13 

 உலகின் ஒவ்ஜவாரு மூமலயிலுை் உள்ள நாடுகளின் மக்கமள ஒன்றிமணத்து, பன்முகத் 

தன்மமமய பமம்படுத்துவதற்கும் பமலும் அமமதியான மற்றும் உள்ளாரந்்த வசதிகமள 

ஜகாண்ட ஒரு உலகத்மத உருவாக்குவதற்கும் உதவும் வாஜனாலிமய ஒரு சக்தி வாய்ந்த 

ஊடகமாக அங்கீகரிப்பதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த தினமானது 2011 ஆம் ஆண்டில் யுஜனஸ்பகாவின் உறுப்பினர ் நாடுகளால் 

அறிவிக்கப் படட்ு 2012 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் ஜபாதுச ் சமபயால் சரவ்பதச 

தினமாக ஏற்றுக் ஜகாள்ளப் பட்டது. 
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இந்திய ததசிய மகளிை் தினம் - பிை்ைவைி 13 

 

 சபராஜினி நாயுடு அவரக்ளின் பிறந்த நாமள நிமனவு கூரும் வமகயில் இந்த தினை்  

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு நமது  பதசம் அவரின் 143வது பிறந்த நாமளக் ஜகாண்டாடுகிறது. 

 இவர ்1879 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 13 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார.் 

 இவர ்தனது கவிமதகளால் ‘இந்தியாவின் மநட்டிங்பகல்’ அல்லது ‘பாரத் பகாகிலா’ என்ற 

புமனப் ஜபயரக்ளால் சவகு பிரபலமாக அறியப்பட்டார.் 

 இவர ்இலக்கியத்திற்கான அவரது பங்களிப்புகளுக்காக கவை்டி உலகம் முழுவதும் நன்கு 

பிரபலமாக அறியப்பட்டவர ்ஆவார.் 

 

ெைவ்ததெ வலிை்பு தநாய் தினம் 2022 - பிை்ைவைி 14 

 சரவ்கதச  வலிப்பு  கநாய் தினைானது ஒவ்கவார ் ஆை்டுை் பிப்ரவரி ைாதத்தின் 

இரை்டாவது திங்கடக்ிழலை அன்று உைகை் முழுவதுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டிை், சரவ்கதச வலிப்பு கநாய் தினை் பிப்ரவரி 14 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 வலிப்பு கநாய் பற்றிய உை்லைத் தகவை்கலைப் சபாது ைக்களுக்குத் சதரியப்படுத்தி 

இந்த கநாய் பற்றிய விழிப்புைரல்வப் பரப்புவது ைற்றுை் கைை்பட்ட சிகிசல்ச, சிறந்த 

கவனிப்பு ைற்றுை் இந்த கநாய் பற்றிய ஆராய்சச்ியிை் அதிக முதலீடு ஆகியவற்றின் 

அவசியை் குறித்துப் சபாதுைக்களுக்கு ஒரு விழிப்புைரல்வ ஏற்படுதத்ுதை் ஆகியலவ 

சரவ்கதச வலிப்பு கநாய்  தினத்தின் கநாக்கைாகுை். 

 

ெைவ்ததெ குழந்ரதை் ைருவ புற்றுதநாய் தினம் – பிை்ைவைி 15 

 இத்தினைானது குழந்லதப் பருவ புற்றுகநாய் பற்றிய விழிப்புைரவ்ிலன ஏற்படுத்தச ்

சசய்யவுை் புற்றுகநாயினாை் பாதிக்கப்பட்ட குழந்லதகை் ைற்றுை் இைை் பருவத்தினர,் 

புற்றுகநாயிலிருந்து மீை்டவரக்ை் ைற்றுை் அவரக்ைது குடுை்பங்களுக்கு ஆதரலவ 

சதரிவிப்பதற்காகவுை் கைற்சகாை்ைப்படுை் ஒரு உைகைாவியப் பிரசச்ாரைாகுை்.  

 இந்த வருடாந்திர நிகழ்வானது 2002 ஆை் ஆை்டிை் சதாடங்கப்பட்டது. 

 சரவ்கதச குழந்லதப்பருவத் சதாற்றுகநாய் அலைப்பு, புற்றுகநாயிலிருந்து மீை்ட 

குழந்லதகளுக்கான சங்கங்கை், குழந்லதப் பருவ புற்றுகநாய்க்கு ஆதரவு வழங்குை் 

குழுைங்கை் ைற்றுை் புற்றுகநாய்ச ்சமூகங்கைாை் இத்தினைானது உருவாக்கப்பட்டது. 
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மண் வள ஆதைாக்கிய அட்ரட தினம் - பிை்ைவைி 19 

 

 இந்தியாவிை் ைை் வை  ஆகராக்கிய அடல்ட என்ற  திட்டை் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டலத 

நிலனவு கூரவுை், இந்தத் திட்டத்தின் நன்லைகை் குறித்த விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்தச ்

சசய்யவுை் கவை்டி ஒவ்கவார ்ஆை்டுை் இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டானது ைை் வை ஆகராக்கிய அடல்டத்  திட்டை் சதாடங்கப் பட்ட ஏழாவது 

ஆை்லடக் குறிக்கிறது. 

 இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுலற அலனத்து விவசாயிகளுக்குை் ைை் வை ஆகராக்கிய 

அடல்டகலை வழங்குவகத இத்திட்டத்தின் கநாக்கைாகுை். 

 பிரதைர ் நகரந்திர கைாடி, 2015 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 19 அன்று ராேஸ்தானிை் உை்ை 

சூரத்கரிை் ைை் வை ஆகராக்கிய அடல்ட திட்டத்லதத் சதாடங்கி லவத்தார.் 

 

உலக எறும்புத் திண்ணி தினம் 2022 - பிை்ைவைி 19 

 இத்தினைானது ஒவ்கவார ் ஆை்டுை் "பிப்ரவரி ைாதத்தின் மூன்றாவது சனிக்கிழலை" 

அன்று சகாை்டாடப்படுகிறது. 

 2022 ஆை் ஆை்டிை், வருடாந்திர உைகப் பாங்ககாலின் (Pangolin - எறுை்புத் திை்ைி) தினை் 

பிப்ரவரி 19 அன்று சகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இது 11வது உைக எறுை்புத் திை்ைி தினைாகுை். 

 இந்த தனித்துவைானப் பாலூட்டிகலைப் பற்றிய விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்துவலதயுை், 

அவற்றிற்கான பாதுகாப்பு முயற்சிகலை விலரவுபடுத்துவலதயுை் இந்த தினை் ஒரு 

கநாக்கைாகக் சகாை்டுை்ைது. 

 ஆசியா ைற்றுை் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகைிை் பாங்ககாலின் (எறுை்புத் திை்ைி) 

எை்ைிக்லக கவகைாக குலறந்து வருகிறது. 

 சசதிை்கைாை் மூடப்படட்ிருக்குை் கதாலைக் சகாை்ட ஒகர பாலூட்டி பாங்ககாலின்கை் 

ஆகுை். 
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உலக ெமூக நீதி தினம் - பிை்ைவைி 20 

 

 சரவ்கதச சதாழிைாைர ்அலைப்பானது, 2008 ஆை் ஆை்டு ேூன் 10 அன்று ஒரு நியாயைான 

உைகையைாக்கலுக்காக, சமூக நீதிக்கான சரவ்கதச சதாழிைாைர ் அலைப்பின் 

பிரகடனத்லத ஒரு ைனதாக ஏற்றுக் சகாை்டது. 

 சமூக நீதி என்பது நாட்டினுள் ைற்றுை் நாடுகளுக்கு இலடகய நிைவ கவை்டிய 

அலைதியான ைற்றுை் வைைான சகவாழ்வுக்கான ஒரு அடிப்பலடக் சகாை்லகயாகுை். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, "முலறயான கவலைவாய்ப்பு மூைை் சமூக 

நீதிலய அலடதை்" என்பதாகுை். 

 

அருணாெெ்லை் பிைததெ மாநில நிறுவன தினம் – பிை்ைவைி 20 

 அருைாசச்ைப் பிரகதசைானது 1987 ஆை் அை்டு பிப்ரவரி 20 அன்று முழு அைவிைான 

ைாநிைைாக ைாறியது.  

 1972 ஆை் ஆை்டு வலர, இது வடகிழக்கு எை்லைப்புற அலைப்பாககவ அறியப்பட்டது.  

 1972 ஆை் ஆை்டு ேனவரி 20 அன்று அதற்கு ஒன்றியப் பிரகதச தகுதி நிலை வழங்கப் படட்ு 

அருைாசச்ைப் பிரகதசை் என ைறுசபயரிடப்பட்டது.  
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மிதொைம் நிறுவன தினம் – பிை்ைவைி 20 

 மிகசாரைானது 1971 ஆை் ஆை்டு வடகிழக்குப் பகுதிகை் (ைறுசீரலைப்பு) சட்டத்தின் கீழ் 

1972 ஆை் ஆை்டிை்  தனி ஒன்றியப் பிரகதசைாக அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இது இந்திய அரசியைலைப்பின் 53வது திருத்தச ்சட்டத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் 23வது 

ைாநிைைாக ஆனது. 

 மிகசாரை் ைற்றுை் அருைாசச்ைப் பிரகதசை் ஆகியலவ 1987 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 20 

அன்று ைாநிைங்கைாக அறிவிக்கப்பட்டன.  

 

 

ெைவ்ததெ தாய்சமாழி தினம் – பிை்ைவைி 21 

 இத்தினைானது சைாழி ைற்றுை் கைாசச்ார பன்முகத்தன்லை பற்றிய விழிப்புைரல்வ 

பரப்புதை் ைற்றுை் பன்சைாழித்துவத்திலன கைை்படுத்துதை் கபான்றவற்லற ஒரு 

கநாக்கைாகக்  சகாை்டுை்ைது.  
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 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பன்ஜமாழிமயக் கற்பதற்கு ஜதாழில் 

நுட்பத்மதப் பயன்படுதத்ுதல்; சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்” (Using technology for 

multilingual learning: Challenges and opportunities) என்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது 1999 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, 

அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அமமப்பின் ஜபாது மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ஜபாதுச ் சமபயானது, 2002 ஆம் ஆண்டில் பமற்ஜகாள்ளப்பட்ட ஒரு 

தீரம்ானத்தில் இத்தினத்தின் அறிவிப்பிமன வரபவற்று ஏற்றுக் ஜகாண்டது.  

 

 

உலக ொைணை் தினம் – பிை்ைவைி 22 

 இது சாரை இயக்கத்லத நிறுவிய ராபரட் ்கபடன் – பவுை் என்பவரின் பிறந்த நாைாகுை். 

 கைலுை் இந்தத் தினை் இவரது ைலனவி ஒகைகவ கபடன் – பவுை் என்பவருலடய பிறந்த 

நாளுை் ஆகுை். 

 இத்தினைானது உைக சிந்தலன தினைாகவுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

 

உலக சிந்தரன தினம்  - பிை்ைவைி 22 

 இந்தத் தினைானது உைகை் முழுவதுை் உை்ை அலனத்துச ் சாரைியரக்ை், ைகைிர ்

வழிகாட்டிகை் ைற்றுை் பிற ைகைிர ்குழுக்கைாை் சகாை்டாடப்படுகிறது.  
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 இத்தினைானது உைகை் முழுவதுை் உை்ை தனது சக சககாதர சககாதரியர ் பற்றி 

சிந்திக்கவுை் அவரக்ைது இன்னை்கலைத் தீரப்்பதற்கு கவை்டி வழிகாடட்ுதலின் ஒரு 

உை்லையான சபாருலைப் புரிந்து சகாை்ைச ் சசய்வதற்காகவுை் கவை்டி அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, “நமது உலகம், நமது சமமான எதிரக்ாலம்” 

(Our World, Our Equal Future) என்பதாகும்.  

 

 

மத்திய கலால்வைி தினம் – பிை்ைவைி 24 

 இந்திய நாட்டிற்கு ைத்திய கைாை்வரி ைற்றுை் சுங்கவரி வாரியை் ஆற்றுை் கசலவகலை 

சகௌரவிப்பதற்காக இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படட்ு வருகிறது.  

 1944 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 24 அன்று ைத்திய கைாை் ைற்றுை் உப்புச ் சட்டை் இயற்றப் 

பட்டலத நிலனவு கூறுை் வலகயிை் இத்தினைானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

உலக தன்னாைவ்த் சதாண்டு நிறுவனங்கள் தினம் – பிை்ைவைி 27 

 அரசு சாரா நிறுவனங்கை் அை்ைது தன்னாரவ்த் சதாை்டு நிறுவனங்கை் சமூகத்தின் 

முன்கனற்றத்திற்காக சசயை்படுகின்றன. 

 இது அரசு ைற்றுை் இைாப கநாக்கைற்ற நிறுவனங்கலை அங்கீகரித்து, சகாை்டாடி, 

சகௌரவிப்பதற்காகவுை், சமூகத்லத வாழ்வதற்கு சிறந்த இடைாக ைாற்றுவதிை் தங்கை் 

கநரத்லதயுை் முயற்சிலயயுை் அதற்குப் பங்கைிப்பவரக்லையுை் அங்கீகரித்திடச ்

சசய்வதற்காகவுை் கவை்டி அனுசரிக்கப் படுை் ஒரு சரவ்கதச தினைாகுை். 

 

ததசிய புைத தினம் – பிை்ைவைி 27 

 ைக்கைிலடகய புரதச ்சதத்ு குலறபாடல்டப் பற்றிய விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்தவுை், சபரு 

நுை்ணூட்டச ் சதத்ுக்கலை ைக்கை் தங்கை் உைவிை் கசரத்்துக் சகாை்ைவலத 

ஊக்குவிப்பதற்காகவுை் கவை்டி இந்த தினைானது சகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் இந்திய புரத தினத்தின் கருத்துரு, 'Food Futurism' என்பதாகுை். 

 இந்த தினைானது 2020 ஆை் ஆை்டு பிப்ரவரி 27 அன்று சதாடங்கப்பட்டது. 
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உலக நிரலயான ஆற்றல் தினம் – பிை்ைவைி 27 

 கட்டிடங்கை், சதாழிை்துலற ைற்றுை் கபாக்குவரத்துக்கான ஆற்றை் திறன் ைற்றுை் 

புதுப்பிக்கத் தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்கலை உை்ைடக்கிய நிலையான ஆற்றை் உற்பத்தி 

ைற்றுை் பயன்பாடல்ட ஒரு லையைாகக் சகாை்ட நிகழ்வுகை் இத்தினத்திை் நடத்தப் 

படுகின்றன. 

 உைக நிலையான ஆற்றை் தினத்தின் கருத்துரு, 'ஆற்றை் ைாற்றை் - முழு கவகத்திை் 

முன்கனாக்கிய நகரவ்ு' (Energy transition – full speed ahead!) என்பதாகுை். 

 

 

ததசிய அறிவியல் தினம் – பிை்ைவைி 28 

 இந்த நாைிை் தான், சர ் சிவி ராைன் அவரக்ை் ராைன் விலைலவக் கை்டுபிடித்ததாக 

அறிவித்தார.்  

 இந்தக் கை்டுபிடிப்பிற்காக கவை்டி இவருக்கு 1930 ஆை் ஆை்டிை் கநாபை் பரிசு வழங்கப் 

பட்டது. 

 இந்திய அரசானது 1986 ஆை் ஆை்டிை், பிப்ரவரி 28 ஆை் கததிலயத் கதசிய அறிவியை் 

தினைாக அறிவித்தது. 

 2022 ஆை் ஆை்டிற்கான கதசிய அறிவியை் தினத்தின் கருத்துரு 'நிலையான எதிர ்

காைத்திற்காக கவை்டி அறிவியை் ைற்றுை் சதாழிை்நுட்பத்திை் ஒருங்கிலைந்த ஒரு 

அணுகுமுலற' என்பதாகுை். 
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அைிய தநாய்கள் தினம் 2022 – பிை்ைவைி 28 

 அரிய கநாய்கை் தினை் என்பது பிப்ரவரி ைாதத்தின் கலடசி நாைிை் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இது அரிதான கநாய்கலைப் பற்றிய விழிப்புைரல்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவுை் ைற்றுை் 

அரிதான கநாய்கைாை் பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ை் ைற்றுை் அவரக்ைது குடுை்பங்களுக்கு 

ைருத்துவ உதவிலயயுை் ைருத்துவச ்  சிகிசல்சயிலன அணுகுவதற்கான வசதிலயயுை் 

கைை்படுத்துவதற்காகவுை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அரிய கநாய்களுக்கான ஐகராப்பிய அலைப்பானது 2008 ஆை் ஆை்டிை் நிறுவப்பட்டது. 
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	உகாண்டா எண்ணெய் ஒப்பந்தம்
	சர்வதேச விண்வெளி நிலைய மாற்றத் திட்டம்
	சுகாதார நலக்  கழிவுகள் பற்றிய உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை
	கோஸ்க்
	புதிய எச்ஐவி திரிபு
	ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் திட்ட அமைப்பு
	ஆப்பிரிக்க ஒன்றிய உச்சி மாநாடு
	என்டியூரன்ஸ் 22 கடல் ஆய்வுப் பயணம்
	பத்சிராய் புயல்
	பெருங்கடல் உச்சி மாநாடு
	கோலா கரடிகள்
	குவாட் அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
	தேசிய அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட பல்லுயிர் பெருக்கம் தொடர்பான  உயர் லட்சியக் கூட்டணி
	SWIFT
	சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சி 2022
	ஆளில்லா விமானங்கள் – இஸ்ரேல்
	அவசரச் சட்டம் – கனடா
	அமெரிக்கப் பசுமைக் கட்டிட சபையின் தரவரிசை
	பானிபட் செயல்பாட்டு அலகு
	’Quit Tobacco‘ செயலி
	முனிச் பாதுகாப்பு மாநாடு
	கிரேட்டர் மாலத்தீவு ஆழ்கடல் முகடு பற்றிய ஆய்வு
	மலாவி தீவிர போலியோ பாதிப்பு
	UNCTAD வெளியிட்ட உலகளாவிய வர்த்தக மேம்பாடு பற்றிய புதிய தகவல்
	ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் எல்லைகள் அறிக்கை
	mRNA தடுப்பு மருந்து உற்பத்தி
	பாகிஸ்தானின் புதிய இணையவழிக் குற்றச் சட்டம்
	C – Dome
	9000 ஆண்டுகள் பழமையான  ஆலயம்
	நோர்டு ஸ்டிரீம் 2 குழாய் இணைப்பு
	காட்டுத்தீக்கான தயார்நிலை விதிமுறை
	ரஷ்ய-உக்ரைன் நெருக்கடி ஐ.நா.பாதுகாப்புச் சபையின் வரைவுத் தீர்மானம்

	பொருளாதாரச் செய்திகள்
	உலகில் தங்கத்தின் தேவைப் போக்குகள்
	பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2022
	எண்ணிம ரூபாய்
	முதலாவது மறுமதிப்பிடப்பட்ட GDP மதிப்பீடுகள் – NSO
	தேசிய நிலப் பணமாக்கல் கழகம்
	இந்தியாவின் முன்னணி வர்த்தகப் பங்குதார நாடு – 2021
	சவரன்  தங்கப் பத்திரங்கள் மீட்பு
	அதிகளவில் தங்கம் வாங்கிய 2வது பெரிய நிறுவனம் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
	இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பணவியல் கொள்கை புதுப்பிப்பு
	மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பணமதிப்பிழப்புக் கணிப்பு
	புதியப் பங்கு வெளியீட்டு நடைமுறை – ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம்
	இந்தியாவின் சில்லறை விற்பனை விலை பணவீக்கம்
	மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான சொத்துகளைக் கொண்டவர்கள் பற்றிய ஹுருன் அறிக்கை
	இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை விலை பணவீக்கம்
	IDRCL நிறுவனத்தின் பங்கிற்கான சந்தா
	இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் மத்திய வாரியத்தின் இயக்குநர்
	டாலர்/ரூபாய்க்கான 2 ஆண்டுகால விற்பனை /கொள்முதல் பரிமாற்ற ஏலம்
	முக்கிய நிதிச் சேவைத் தீர்வுகள்
	இந்தியாவின் அந்நிய நேரடி முதலீடுகளின் வரவு- 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரை

	அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள்
	வாய்ப் புற்றுநோயைக் கண்டறிதல்
	ஓமைக்ரான் வைரசின் மூலக்கூறு நிலைப் பகுப்பாய்வு
	செவ்வாய்க் கிரகத்தில் நீர்
	ஹம்பர்டியம் கோவிடம்
	மீத்திறன் கணினி பரம் பிரவேகா
	அட்லஸ் குறுங்கோள் கண்காணிப்பு அமைப்பு
	ஊடுருவ இயலாத குவாண்டம் தகவல் தொடர்பு
	கோள்களை வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக்குவதில் துணைக் கோள்கள் (நிலவு)
	வளைய வடிவ மூலக்கூறுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி
	குவார்க் – குளுவான் பிளாஸ்மாவில் உள்ள X – துகள்கள்
	செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான மார்பக (X-கதிர்) ஊடுகதிர் ஆய்வு
	மாபெரும் மேகெல்லன் தொலைநோக்கி
	அணுக்கரு இணைவு ஆற்றலில் புதிய சாதனை
	MUSE மற்றும் ஹீலியோஸ்வார்ம் ஆய்வுக் கலம்
	வாழத்தகுந்த கிரகங்கள்
	ப்ராக்ஸிமா டி கோள்
	இன்ஸ்பைர்சாட் – 1
	ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி பதிவு செய்த முதல் புகைப்படங்கள்
	எலக்ட்ராவின் 3வது துணைக்கோள்
	ஜேபி மோர்கன் - மெட்டாவேர்ஸ் என்ற டிஜிட்டல் உலகில்  விற்பனையகம் அமைத்த முதல் வங்கி
	ஜப்பானிய மூளைக் காய்ச்சல் வைரஸைக் கண்டறியும் முறை
	அந்துப் பூச்சிகளின் மகரந்தச் சேர்க்கை பற்றிய சமீபத்திய ஆய்வு
	கடலடி கம்பிவடக் கூட்டமைப்பு
	அலசியோனஸ் அண்டம்
	முதல் காது அறுவைச் சிகிச்சை நடைபெற்றதற்கான சான்று
	சூரிய புரோட்டான் நிகழ்வு கண்டுபிடிப்பு
	டீரோசர்களின் புதிய இனம்
	வரலாற்றிற்கு முந்தையக் காலத்தில் சேர்ந்த ஒரு பறவை இனங்கள்
	தாவரத்திலிருந்துப் பெறப்பட்ட கோவிட் தடுப்பூசி

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	பெருந்தடுப்பு பவளத்திட்டினைப் பாதுகாத்தல்
	கிரீன்லாந்தின் உருகும் பெருங்கடல் பற்றிய ஆய்வுப் பணி - நாசா
	எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் பனிப்பாறை உருகல்

	மாநிலச் செய்திகள்
	உள்ளூர் மாநில இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புச் சட்டம் – ஹரியானா
	சரக்கு ரயில் - மணிப்பூர்
	ஸ்பிடக் கஸ்டர் திருவிழா
	டோர்கியா திருவிழா
	ஒரு நாடு ஒரு குடும்ப அட்டை
	104 அடி உயர தேசியக் கொடி
	மணிப்பூரின் கைவினை வரைபடம்
	மூன்றாவது எல்லைச் சந்தை - திரிபுரா
	புதிய சிலந்தி மற்றும் மரவட்டை இனங்கள் – கேரளா
	கஞ்சோத் திருவிழா – ஜம்மு காஷ்மீர்
	தேசிய ஒற்றைச் சாளர அமைப்பில் ஜம்மு & காஷ்மீர்
	ஹரியானா மதமாற்ற எதிர்ப்பு மசோதா
	மஜி வசுந்தரா பிரச்சாரம்
	கங்கை ஆற்றின் மீது இரட்டை அடுக்குப் பாலம்
	ஹோப் எக்ஸ்பிரஸ் - மகாராஷ்டிரா
	மத்தியச் சிறைச்சாலையில் FM வானொலி ஒலிபரப்பு
	சிந்தாமணி பதய நாடகம்
	மாரு மகோத்சவ்
	மேதாரம் ஜத்தாரா 2022
	ஆட்டுக்கல் பொங்கலா
	குன்ஸ்னியோம் திட்டம்
	பீகார் ஷாஹித் திவாஸ்
	கேரளாவின் முதல் கேரவன் (கவிகை வாகனம்) பூங்கா
	ஹரியானா தனியார் துறை இடஒதுக்கீட்டுச் சட்டம்
	கஜுராஹோ நடனத் திருவிழா
	மணிப்பூர் கொடியேற்ற மரபு
	லாவென்டர் சாகுபடி – ரம்பன்
	இமாச்சலப் பிரதேசம் – முதல் உயிரிப் பல்லுயிர்ப்பெருக்க பூங்கா
	இந்தியாவின் முதலாவது இரவுநேரப் போக்குவரத்து கைபேசி செயலி
	லாவென்டர் மற்றும் டோடா மாவட்டம்
	ராஜஸ்தானில் எண்ணெய் கண்டுபிடிப்பு
	மணிப்பூர் மெய்தி சமூகம்

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	தெலுங்கு குறும்படம்
	காத்மா நடவடிக்கை
	ஆகாஷ் கன்சாலின் புத்தகம்
	லதா மங்கேஷ்கர்
	சுபாஷ் கார்க்கின் புத்தகம்
	சந்து பட்லா ஜங்கா ரெட்டி
	R. ராஜமோகன்
	இப்ராஹிம் சுதார்
	பிரவீன் குமார் சோப்தி
	இந்திய ஆவணப்படம் - ஆஸ்கார் விருதுகள் 2022
	18வது மறைந்த மாதவராவ் லிமாயே விருது
	சாகரிகா கோஸ் எழுதிய புத்தகம்
	ரெயில்டெல்
	லூக் மோன்டெக்னியர்
	டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர்
	ஜாரா ரூதர்ஃபோர்ட்
	ராகுல் பஜாஜ் (83)
	ராஜீவ் பாட்டியா
	ESPNcricinfo விருதுகள்
	வணிகத்தர வங்கியாளர்
	மத்திய இடைநிலைக்கல்வி வாரியத்தின் தலைவர்
	பப்பி லஹிரி
	சாமுவேல் மோய்ன் எழுதிய புத்தகம்
	வருடாந்திர வங்கித் தொழில்நுட்ப விருதுகள் 2021
	கர்நாடக வங்கி
	ரோ கண்ணா எழுதிய புத்தகம்
	தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விருது விழா – 2022
	உமா தாஸ் குப்தா எழுதிய புத்தகம்
	இந்தியாவின் மிக நம்பகமான பொதுத் துறை நிறுவன விருது
	சகுந்தலா சௌத்ரி
	பிரியம் காந்தி மோடி எழுதிய புத்தகம்
	நடிகை KPAC லலிதா
	இளம் கணிதவியலாளர்களுக்கான இராமானுஜன் பரிசு
	அனிரூத் சூரி எழுதிய புத்தகம்
	ஹேமானந்தா பிஸ்வால்

	விளையாட்டுச் செய்திகள்
	ஆஸ்திரேலிய ஓபன் போட்டி – 2022
	2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆண்டின் சிறந்த தடகள வீரர் விருது
	இந்தியாவின் முதல் மாபெரும் ஒற்றை யுனிகார்ன் விளையாட்டு நிறுவனம்
	ஒடிசா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி 2022
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