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தமிழக ெட்டெரெயில் தாக்கல் செய்யெ்ெட்ட மநொதாக்கள் .................................................................................... 25 
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இந்தியாவின் புரதெடிமம் ொைா எைிசொருள் அரடந்த உெெ்ம் ............................................................................. 65 

இந்தியாவின் எத்தனால் நுகைவ்ு ............................................................................................................................................ 65 

PM-POSHAN திட்டம் ........................................................................................................................................................................ 66 

ெைவ்நதெ நயாகா அகாடமி ....................................................................................................................................................... 66 
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திைந்தநிரலெ் ொரை அருங்காட்சியகம் ......................................................................................................................... 68 

நீட் முதுகரல மை்றும் நீட் இளங்கரலக் கல்விெ ்நெைக்்ரக ....................................................................................... 68 
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சடல்லிெ் நொக்குவைத்துக் கழகத்தின் முதல் மின்ொைெ் நெருந்து ......................................................................... 96 

காலைவ்ாலி புலி உயிைிழெ்பு .................................................................................................................................................... 96 
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சுொஷ் ெந்திைநொஸ் ஆெ்த பிைெந்தன் புைஸ்கை் விருது ........................................................................................... 223 
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TNPSC துளிகள் 

 க ோவிட் – 19 தடுப்பூசியின் முதல் தவணைணை அணனவரு ்கும் வழங்கிை முதல் இந்திை 

மோநிலமோ  ததலுங் ோனோ மோநிலம் மோறியுள்ளது. 

 கமோட்டோர ் ணை ்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர ் கபோன்றவற்ணற உபகைோகிப்பவர ்ளு ்கு ஒரு 

லிட்டர ் தபட்கரோலு ்கு 25 ரூபோை் விணல ் குணறப்பு என்ற ஒரு ைலுண ணை வழங்  

ஜோர ்் ை்ட் மோநில அரசு முடிவு தைை்துள்ளது.  

 உலகின் மிக நீளமான மமட்ர ா இ யில் பாதைைோனது சீனாவின் ஷாங்காய் 

மாகாணை்தில் திறக்கப்பட்டது. 

o இதன் மூல ம், உலகளவில் மிகப்மப ிய மமட்ர ா  இரயில்  ட்டணமப்பிணன ் மகாண்ட 

நக மாக ஷாங்காய் தன்ணன நிணல நிறுதத்ி ் த ோை்டுள்ளது. 

 சி ்கிமில் உள்ள ர ாம்ரகா ஏ ிதயயும் நாதுலா எல்தலக்  ைவோணையும் க ங்டாக் 

ந ரதத்ுடன் இதணக்கும் வண யில் புதிதோ  அணம ் ப்பட்ட இ ண்டாவது  ாதலக்கு 

‘நர ந்தி  ரமாடி மா க்்’ என்று மபய ிடப் பட்டுள்ளது. 

o இதன் பதைய போணதைோனது ஜவஹ ல்ால் ரநரு  ாதல என்று அதைக்கப் படுகிறது. 

 இந்திைோவில் வீடுகள் வோங்குவது கபோன்கற அத யா ம ாை்துகதளயும் வாங்குவைற்கு 

அல்லது விற்பைற்கு மவளிநாடு வாை் இந்திய க்ள் மற்றும் தவளிநோட்டு ் குடியுரிணம 

தபற்ற இந்திைர ்ள் இனி  முன் அனுமதி தபற ரைதவயில்தல. 

o இதை இந்திை  ி  வ்் வங்கி மைளிவுபடுைத்ியுள்ளது. 

 ஜப்பானின் பாதுகாப்புத் துணற அணமைை்ர ் ரநாபுரவா கிஷி சீனாவுடனோன இ ாணுவ 

அவ ர அணழப்பு எை்ைிணன உருவோ ்குவதற்கு ஒப்புக் மகாண்டா .் 

 க ரளப் பல் ணல ் ழ த்தின் உதவிப் கபரோசிைர ்சுகபோத் G. மற்றும் ஆ ாய் ச்ியாள  ்

விை்யாலாளன் ஆகிரயா  ் இதணந்து 5 ஆம் ைதலமுதறத் மைாழில்நுட்பததத்ிணன ் 

த ோை்டுள்ள ஒரு நுண்ணதல உட்கி கிக்கும் இயந்தி ை்தை உருவாக்கியுள்ளன .் 

o இந்ைை ்  ாைனமானது மின்காந்ை வீ ச்ுகளுக்கு எதி ாக திறன்மிகு அ ண் ரபால் 

ம யல்படும். 

 15 முைல் 18 வயதிற்குட்பட்வ க்ளுக்கு மகார ானா தவ ஸ் ைடுப்பூசி வைங்கும் பணி 

ஜனவ ி 03 முைல் மைாடங்குகிறது. 

o 2007 ஆம் ஆண்டு அல்லது அைற்கும் முன்பு பிறந்ைவ க்ள் இந்தப் பி ிவின் கீை் 

ைடுப்பூசியிதனப் மபற ைகுதியானவ க்ள் ஆவர.் 

 மும்தப நீ வ்ழி வாடதக ் கா  ்ர தவயானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி மாைம் முைல் 

மைாடங்குகிறது. 

o ஃமப  ்ிவா ப்் என்னுமிடை்தில் உள்ள உள்நாட்டுப் பயணிகள் முதனயைத்ிலிருந்து 

மபலோபூ  ் மற்றும் மநருல் ஆகிய இடங்களிலுள்ள முதனயங்கள் வத  இது தனது 

ர தவதய வைங்கும் என எதி ப்ா க்்கப்படுகிறது. 

 மத்திை ்  ல்வி அணமைை்ர ் மற்றும் திறன் கமம்போட்டுத் துணற அணமைை்ர ் தரக்மந்திர 

பிரதோன்  “ரைசியத் மைாழில்நுட்பக் கல்விக் கூட்டணி 3.0” என்ற ஒரு திட்டைத்ிதனை ்

மைாடங்கி தவை்ைா .்  
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o இந்தை் திட்டமானது இந்தியாவிலுள்ள மாணவ க்ளுக்குை ் சிறப்பான முதறயில் 

உருவாக்கப்பட்ட கல்வி ் ோன மைாழில்நுட்பைத்ிதனயும் பாடைத்ிட்டங்கதளயும் 

வைங்குவைற்கான ஒரு ைளமாக மைாடங்கப்பட்டது.  

 ஏரத்டல் பைவழங்கீட்டு வங்கிைோனது, 1934 ஆம் ஆை்டு இந்திை ரிைரவ்் வங்கிை ்

ைட்டத்தின் 2வது அட்டவணையின் கீழ் ஒரு பட்டிைலிடப்பட்ட வங்கிைோ  இந்திை ரிைரவ்் 

வங்கியினோல் வண ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

o இதன் மூலம், இந்த வங்கிைோனது, அரைோங் தத்ிற்குை ் சில கைணவ ணள வழங்கிட 

முடியும். 

 ஒடிைோவின்  ஞ்ைம் மோவட்டமோனது, அம்மோநிலதத்ில் குழந்ணதத் திருமைம் இல்லோத 

முதல் மோவட்டமோ  அறிவி ் ப்பட்டுள்ளது. 

o  ஞ்ைம் மோவட்டமோனது, இந்தை ் ைோதணனணை எட்டுவதற் ோ  கவை்டி நிரப்ைோ  தி 

(அைை்மற்ற அரும்பு ள்) எனும் திட்டத்ணதத் ததோடங்கிைது. 

 ஆப்பிள் நிறுவனதத்ின் பங்குை ்ைந்ணத மதிப்பு 3 டிரில்லிைன் டோலர ்ளோகும். 

o இந்த மதிப்ணப எட்டிை உலகின் முதல் நிறுவனமோ  இது மோறியுள்ளது.  

 இந்திைோவின் முதலோவது  ோகிதமற்ற நீதிமன்றமோ  க ரள உைரநீ்திமன்றம் மோற உள்ளது. 

o உைை்நீதிமன்ற நீதிபதி D.Y.  ந்தி சூட், 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 01 அன்று ஸ்மா ட்் 

(திறன்மிகு) நீதிமன்ற அதவகதளை் மைாடங்கி தவை்ைா .் 

   வ்ரை  சூ ிய க்தி ் கூட்டிதணவில் இதணந்ை 102வது நாடாக ஆன்டிகுவா மற்றும் 

பா ப்டா ஆகியதவ மாறியுள்ளது.  

o இந்திய உய  ் ஆதணய  ் டாக்ட  ் J. ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவ ின் முன்னிதலயில் 

ஆன்டிகுவா மற்றும் பா ப்டா ஆகிைணவ   வ்ரை  சூ ிய க்திக் கூட்டிதணவில் 

ர  க்்கப் பட்டுள்ளன. 

 உ  ் நீதிமன்றை்தின் முைல் மபண் நீதிபதிதய நிைமிப்பதற்கு பாகிஸ்ைான் அரசு முன் 

வந்துள்ளது. 

o லாகூ  ்உய நீ்திமன்ற நீதிபதி ஆயிஷா மாலிக் என்பவணர உ  ் நீதிமன்றதத்ில் ஒரு 

நீதிபதிைோ  நிைமிப்பதற்கு உய ம்ட்ட அதிகா க் குழு ஒப்புைல் அளிை்ைதை அடுைத்ு 

இந்த நிைமனம் கமற்த ோள்ளப் பட்டது. 

 ரக ளாதவ  ் ர  ந்்ை ஸ்ருதி சிதை்ா ா என்பவர ் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன உல த ் திரு 

நங்ண  அழகிைோ  மகுடம் சூட்டப்பட்டோர.் 

o 25 வைதோன ஸ்ருதி சித்தோரோ ரக ளாதவ  ்ர  ந்்ைவ  ்ஆவோர.் 

 கதசிைப் புலனோை்வு மு ணமயின் 6 புதிை கிணள ணள அணமப்பதற்கு மதத்ிை அரசு 

அனுமதியிணன வழங்கியுள்ளது. 

o அணவ அ மதோபோத், தபங் ளூரு, போட்னோ, தஜை்ப்பூர,் கபோபோல் மற்றும் புகனஷ்வர ்

ஆகிை இடங் ளில் அணம ் ப்பட உள்ளன. 

 உலகின் மி  வைதோன நபரோன ஜப்போணனை ்கைரந்்த  ோகன ைனாகா (Kane Tanaka), 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவ ி 02 அன்று ைனது 119வது பிறந்ை நாதளக் மகாண்டாடினா .் 

o 2019 ஆம் ஆை்டு மோரை் ் மோதத்தில், கின்னஸ் உல  ைோதணன அணமப்போனது 116 

வைதோன காரன என்பவத  உலகின் மிக வயைான நபர ்என அங்கீ ரிதத்து. 
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 பல் ணல ்  ழ ங் ளின் கவந்தர ் பதவியிலிருந்து தோன் விலகுவதோ  க ரள ஆளுநர ்

ஆரிஃப் மு மது  ோன் ததரிவித்தோர.் 

o தோன் பதவி விலகுவதற் ோன முடிவின் பின்னைியில் உள்ள  ோரைம் உள்புற ் 

குழப்பங் ள் தோன் என அவர ்சுட்டி ்  ோட்டினோர.் 

 அசூர ்மின் உற்பத்தி நிறுவனமோனது ரோஜஸ்தோனின் பி ோனிர ்பகுதியில் 600 MW திறன் 

த ோை்ட ஒரு சூ ிய க்தி ஆதலதய நிறுவியுள்ளைாக அறிவிைை்து. 

o இது எந்ததவோரு நிறுவனத்தினோலும் இதுவணரயில்  ட்டணம ் ப்படோத, ஒகர இடதத்ில் 

தைைல்பட ் கூடிை இந்திைோவின் மி ப்தபரிை சூரிைை ்தி ஆணலைோகும். 

 பஹோமோ – அதமரி ்  நடி ர ்சிட்னி கபோை்சிைர ்தனது 94 வது வைதில்  ோலமோனோர.் 

o இவர ் 1964 ஆம் ஆை்டில் சிறந்த நடி ரு ் ோன அ ோடமி விருதிணனப் தபற்ற முதல் 

ஆப்பிரி ்  அதமரி ் ர ்மற்றும் பஹோமோ நோட்டிணனை ்கைரந்்தவர ்ஆவோர.் 

 2021 ஆம் ஆை்டுடிற் ோன சுவை ் ைரக்வ ்ைன்  ை ்த டுப்பின் படி, தநோை்டோ ஒரு 

தூை்ணமைோன நடுதத்ர ந ரம் (3 முதல் 10 லட்ைம் வணரயிலோன ம ் ள்ததோண ) என்ற 

தகுதி நிணலயிணனை ்ைமீபதத்ில்  தபற்றது.  

o சுவை ் ைரக்வ ்ைன் என்பது இந்திைோவில் தூை்ணம, சு ோதோரம் மற்றும் துப்புரவு 

உள்ளிட்டணவ பற்றி இந்திைத் தரதத்ிற் ோன குழுவோல் கமற்த ோள்ளப்படும் ஒரு  

வருடோந்திர ்  ை ்த டுப்போகும்.  

 ைரவ்கதை  நோைை நிதிைமோனது பிைோகர – ஒலிவிைர ்த ௌரிஞ்ைோஸ் என்பவணர அதன் 

புதிை தணலணமப் தபோருளோதோர நிபுைரோ  நிைமித்துள்ளது. 

o இந்தப் தபோறுப்பிணன வகித்து வரும் கீதோ க ோபிநோத்ணத ைடுதத்ு இவர ் அந்தப் 

தபோறுப்பிணன ஏற்  உள்ளோர.் 

 கவோடஃகபோன் ஐடிைோ நிறுவனத்தில் 36% பங்கிணன இந்திை அரசு ண ை ப் படுத்த 

உள்ளது. 

o கவோடஃகபோன் குழுமமோனது 28.5% பங்கிணனயும் ஆதிதை்ோ பிரல்ோ குழுமமோனது சுமோர ்

17.8% பங்கு ணளயும் த ோை்டிரு ்கும். 

 பஞ்ைோபில் பிரதமர ் நகரந்திர கமோடி அவர ்ளுணடை போது ோப்பு விதிமீறல் ைம்பவம் 

குறிதத்ு விைோரிப்பதற் ோ , 4 கபர ்த ோை்ட குழு ஒன்றிணன உைை்நீதிமன்றம் நிைமிதத்ு 

உள்ளது. 

o உ  ் நீதிமன்றைத்ின் ஓை்வு தபற்ற நீதிபதி இந்து மல்கஹோதர்ோ இந்த ் குழுவிற்குத ்

தணலணம ஏற்போர.் 

  மீபைத்ில், அமம ிக்காவில் உள்ள ரம ிலாண்ட் மருை்துவமதனயின் மருதத்ுவர ்ள், ஒரு 

பன்றியின் இையை்தை ஒரு ரநாயாளிக்குப் தபோருதத்ினர.் 

o மருை்துவ வ லாற்றில் முைல் முதறயாக இது கபோன்ற உறுப்பு மோற்றுை ் சிகிைண்ை 

ம ய்யப் பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு முைல் இந்தியன் பி மீிய  ் லீக் கபோட்டி ளின் ஸ்பான்  ாக விரவா 

நிறுவனதத்ிற்குப் பதிலாக டாடா குழுமம் ம யல்படும். 

o விகவோ என்பது சீன நோட்டின் ஒரு ண கபசித் தைோரிப்பு நிறுவனம் ஆகும். 

 மைாதலைம்ைாட ப்ுை் துணறைோனது ஆறாவது ைதலமுதற அல்லது 6G என்ற மைாழில் 

நுட்பை்திற் ோ  கவை்டி ஆறு  ல்வித்துணற ைோரந்்த பைி ்குழு ் ணள ததோழில் நுட்பப் 
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புத்தோ ்  ் குழுவின் கீை் உருவாக்கியது. 

 வியட்நாமில் இருந்து இறக்குமதி ம ய்யப்பட்ட சில பைங்களில் மகார ானா தவ ஸ் 

ைடயங்கள் கண்டறியப்பட்டதை அடுை்து சீனா பல பல்மபாருள் அங்காடிகதள மூடி 

உள்ளது. 

o மகார ானா தவ ஸ் மாதி ிகள் டி ாகன் பைை்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டைாக 

அறிக்தககள் கூறுகின்றன. 

 கம ்சிகம வைச்ிைர ்ல ்ரோகவ என்பவர,் ஜோன் கிரிசிஸ்கடோஃப்  துடோ என்பவணர வீழ்த்தி  

உலக பிளிட்ஸ்  து ங்க  ாம்பியன்ஷிப்பிணன தவன்றோர.் 

 இந்தியாவும் மைன் மகா ியாவும் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 50 பில்லியன் அமம ிக்க டால  ்

என்ற ஒரு இருை ப்பு வ ை்ை்க இலக்தக எட்ட உள்ளன. 

o வி ிவான மபாருளாைா  ஒைத்ுதைப்பு ஒப்பந்ைைத்ிற்கு ஒரு புதிய உத்ரவகை்தை 

வைங்குவைன் மூலம் இந்ை இலக்தக அதடய இயலும். 

 இந்திய  யில்ரவயின் ரமற்கு  யில்ரவ மண்டலைத்ின்  யில்ரவ பாதுகாப்புப் பதட "Mission 

Amanat" என்ற ஒரு புதிய திட்டை்தைை் மைாடங்கியுள்ளது. 

o இ யில்ரவப் பயணிகள் தங் ளது இைந்ை உதடதமகதளை் திரும்பப் மபறுவதை 

எளிைாக்குவதை இது ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய வ லாற்று ஆ ாய் ச்ி ் குழுவின் ைதலவ ாக  குரவந்தி  ைன்வா  ் நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளா .் 

o இந்திய வ லாற்று ஆ ாய் ச்ி ் குழுவின் முைன்தம ரநாக்கமானது வ லாற்று 

ஆ ாய் ச்ிதய ஊக்குவிப்பதும், வழிகாட்டை ் தைை்வதும், வ லாற்றின் ரநாக்கம் 

மற்றும் வ லாற்றின் அறிவியல் ா  ்எழுதுைதல ஊக்குவிப்பதும் அதணன வள  ்் ை ்

தைை்வதும் ஆகும். 

 இந்திை ஆற்றல்  ட்டணமப்பு ்  ழ  நிறுவனமோனது, "மகன்யா ஆற்றல் பரிமோற்றத ்

திட்டைத்ை" தபோது-தனிைோர ் கூட்டோை்ணம முணறயில் மைாட ந்்து கமற்த ோள்வதற்கு, 

ஆப்பி ிக்கா50 என்ற அணமப்புடன் கூட்டு ரமம்பாட்டு ஒப்பந்ைைத்ிணன கமற்த ோை்டு 

உள்ளது. 

 19 வயதிற்குட்பட்கடோரு ் ோன ம ளிர ் ஒற்தறய  ் பாட்மிண்டன் கபோட்டியில் முதல் 

இடை்தைப் பிடிை்ை முைல் இந்திய  ்என்ற மபருதமதய குஜ ாை்தை  ்ர  ந்்ை ைஸ்னிம் மி  ்

மபற்றுள்ளா .் 

o 2021 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற்ற இணளகைோர ்   வ்ரை ப் ரபாட்டிகளோன பல்ரக ிய 

இணளகைோர ்  ாம்பியன்ஷிப் கபோட்டி, ஆல்ப்ஸ் இன்ட ர்நஷனல் மற்றும் மபல்ஜிய 

இணளகைோர ் ைோம்பிைன்ஷிப் கபோட்டி ஆகிை 4 கபோட்டி ளில் 3 கபோட்டி ணள இவர ்

மவன்றுள்ளா .் 

 20வது டாக்கா   வ்ரை த ்தித ப்பட விைாவோனது வங் ோள கதைத்தின் டாக்கா ந ரில் 

மைாடங்கியது. 

o இந்த விழோவின் கபோது, ‘திணரதத்ுணரயில் தபை் ள்’ என்ற   வ்ரை  மோநோட்டின் 8வது 

பதிப்பும், ‘மவஸ்ட் மீட்ஸ் ஈஸ்ட்’ (கிழ ்ண ை ் ைந்தி ்கும் கமற்கு) தித க்கதை 

ஆய்வ த்தின் 4வது பதிப்பும் ஏற்பாடு ம ய்யப்பட உள்ளது.  

 இலங்தகயில் தவகுவோ  ் குதறந்துள்ள அந்நிைை ்தைலோவைி இருப்பு ள் மற்றும் உணவு 

இறக்குமதிக்கு உைவுவைற்காக 900 மில்லியன் அமம ிக்க டோலர ் மதிப்பிலோன நிதி 
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உைவிதய இலங்தகக்கு வழங்குவதோ  இந்தியா அறிவிைத்ுள்ளது. 

o இந்திய  ி  வ்் வங்கியின் மூலம் இந்தியா ைனது உதவிணை வைங்குகிறது. 

 ஆந்தி ப் பி ரை  மாநில அ  ானது  மீபைத்ில் ைனி மகளி  ் ோவல் பணடப் பிரிவு என்ற 

ஒரு பணடப் பிரிவிணன உருவாக்கியுள்ளது. 

o இந்த ம ளிர ்  ோவல் பணடயினர,் மகிளா  ோவல் சின்னம் என்ற ஒரு சிறப்பான 

ைனிப்பட்டை ்சின்னை்தை அணிவா க்ள். 

 பி ைான் மந்தி ி ஆயுஷ்மான் பா ை் சுகாைா  உள்கட்டதமப்பு திட்டை்தின் கீை் அடுை்ை 5 

ஆண்டுகளில் ைமிைகைத்ிற்கு ரூ.3,000 ரகாடிதய மை்திய அ சு வைங்கும் என பி ைம  ்

நர ந்தி  ரமாடி மை ிவிை்துள்ளா .் 

o இது சுகாைா  உள்கட்டதமப்பு மற்றும் சுகாைா  ஆ ாய் ச்ி ஆகிை துணற ளில், 

குறிப்பாக மாவட்ட அளவிலான குணற ணள நிவ ை்்தி ம ய்வதற் ோ  வழங் ப் 

படுவைாகும். 

 ரஹாபா ட்் ந ரில் உள்ள பிளன்ட்ஸ்ரடான் அ ங்கில் நடந்ை ஐந்ைாவது ஆஷஸ் மடஸ்ட் 

கபோட்டியில், ஆஸ்திகரலிை அைி இங்கிலாந்து அைியிணன வீை்ைத்ியது. 

o இந்ை மவற்றியின் மூலம் ஆஸ்திர லியாவில் நதடமபற்ற ஐந்து ரபாட்டிகள் மகாண்ட 

ஆஷஸ் மைாட  ் கபோட்டியில் (4-0) ஆஸ்திர லியா அணி இங்கிலாந்து அைிணை 

மவன்றது. 

 இந்திய ் கடற்பதட மற்றும்  ஷ்ய ் கடற்பதட ஆகிைணவ இணைந்து அ பிக்கடலில் 

உள்ள மகா ச்ி துதறமுகைத்ில் PASSEX என்ற  டற்பயிற்சிணை ரமற்மகாண்டன. 

o இந்திய ் கடற்பதடயின் ைோரப்ோ  நமது உள்நாட்டிரலரய வடிவதமக்கப்பட்டு 

கட்டதமக்கப்பட்ட ஒரு வழிகாட்டுதல் ஏவுகதண அழிப்புக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் 

மகா ச்ி என்ற  ப்பல் இந்ைப் பயிற்சியில் பங்ரகற்றது. 

 Axis வங்கி மற்றும் CRMNEXT ம ால்யூஷன் ஆகிை நிறுவனங் ள், "சிறந்ை CRM 

(வாடிக்தகயாள  ் உறவு ரமலாண்தம) அதமப்பு அமலாக்கை்திற்காக" IBS நுண்ணறிவு 

உலகளாவிய ஃபின்மடக் கண்டுபிடிப்பு விருதுகள் 2021 என்ற விருதிணன மவன்றன. 

o உலகளாவிய வங்கியாள க்ள் மற்றும் உலமகங்கிலும் உள்ள ைகவல் மைாழில்நுட்ப 

ஆரலா க க்ளுக்கான மிக முக்கியமான விருதுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 2020-21 ஆம் ஆை்டிற் ோன ரைசிய மின்னோளுண  (தவள்ளி) விருைானது,  மீபை்தில் 

நாகாலாந்தின் கமோன் மாவட்ட நிரவ்ோ த்திற்கு வைங்கப்பட்டது. 

o ணஹதரோபோத்தில் நணடதபற்ற 24வது கதசிை மின்னோளுண  மோநோட்டில் இந்த 

விருதோனது மின்னோளுண  மீதோன ணஹதரோபோத் தீரம்ோனதத்ுடன் கைரத்த்ு வைங்கப் 

பட்டது. 

 பசுணம தஹட் ஜன் உள்ளிட்ட பசுதம எ ிமபாருட்கள் பற்றிய ஒரு கூட்டு ஆ ாய் ச்ி 

மற்றும் ரமம்பாட்தடை் மைாடங்குவதற்கு கவை்டி இந்திைோவும் தடன்மோர ்்கும் ைமீபத்தில் 

ஒப்பந்தம் ஒன்ணற கமற்த ோை்டன. 

o இந்த ஒப்பந்தமோனது,  ஏற்கனரவ ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட “2020-2025 ஆம்  ோல ் 

 ட்டத்திற் ோன பசுதம மூரலாபாய ் கூட்டாண்தம - ம யல் திட்டத்தின்" ஒரு 

பகுதியாக கமற்த ோள்ளப்பட்டது. 

  மீபைத்ில், புது தில்லியின் அம  ் ஜவான் ரஜாதி அதணக்கப்பட்டது என்ற வாைை்தை 

மை்திய அ சு நி ாக ிைை்து. 
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o அருகாதமயில் அணமந்த "ரைசிய ரபா  ்நிதனவகைத்ில்" உள்ள கஜோதியுடன் அம  ்

ஜவான் ரஜாதி சுட  ்இதணக்கப்பட்டுள்ளது என்று அ  ாங்கம் ரமலும் வலியுறுை்தி 

கூறியுள்ளது. 

  ியாசி மாவட்டை்தில் உள்ள மஜ  ்ி குடிரயற்றப் பகுதிைோனது, ஜம்மு & காஷ்மீ ின் முைல் 

'பால் கி ாமமாக' அறிவிக்கப்பட்டது. 

o குக்கி ாமைத்ிற்மகனத் ததோடங் ப்பட்ட ஒருங்கிதணந்ை பால்வள ரமம்பாட்டுை் 

திட்டைத்ின் கீை் மமாை்ைம் 57 பால் பண்தணகள் இங்கு திற ் ப்பட அனுமதி ் ப் 

பட்டுள்ளன. 

 பி ைம  ் நர ந்தி  ரமாடி,  ோதைோலி வோயிலோ  ‘ஆ ாதி ரக அம் ிை் மரஹாை் வ் ர  

ஸ்வ ன்ிம் பா ை் கி ஓர ’ என்ற திட்டை்தைத் மைாடங்கி தவைை்ா .் 

o இந்த ரைசிய அளவிலான திட்டமானது  ஆ ாதி கா அம் ிை் மரஹாை ்வ் என்ற 

மகாண்டாட்டைத்ிற்காக பிரம்ம குமோரி ளோல் அ ப்்பணிக்கப்பட்ட ஏழு ஆண்டு கால 

முன்தனடுப்பு ணள உள்ளடக்கியது. 

  ஷ்ைோவின் மைத்ிய வங்கிைோனது இணைை ைங்க தப் பைத்திற்கு எதிரோன நடவடி ்ண  

ஒன்ணற எடுப்பதற்கு முன்மமாழிந்ைது. 

o ரஷ்ைோ உல ளவில் மி ப்தபரிை இணைை ைங்க தப் பை உற்பதத்ி நோடு ளில் 

ஒன்றோ  உள்ளதோல் இந்த நடவடி ்ண ைோனது வள ந்்து வரும் மமய்நிக  ் பணை ்

துதறதயை ்சீ க்ுதலக்கக் கூடும்.  

 9வது கதசிை ம ளிர ்பனி ்  ட்டி ணமதோன ஹோ ்கி ைோம்பிைன்சிப் கபோட்டிைோனது (2022) 

இமோைை்லப் பிரகதைத்தின் லோஹூல் ஸ்பிதி மோவட்டத்தில் உள்ள  ோைோ என்னும் இடதத்ில் 

அணமந்த பனிை ்ைறு ்கு ணமதோனதத்ில் ததோடங் ப் பட்டது.  

o இந்த மோநிலதத்ில், கதசிை அளவிலோன பனி ்  ட்டி ணமதோன ஹோ ்கிப் கபோட்டி ள் 

மற்றும் கமம்போட்டு மு ோம் ள் நடத்தப்படுவது இதுகவ முதல் முணறைோகும். 

 BRICS அறிவியல் மைாழில்நுட்பப் புைை்ாக்க வழிகாட்டு குழுவின்  ந்திப்பானது, 2022 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியா 5 நிகை் ச்ிகதள நடைத்ும் என்று முடிமவடுைத்ுள்ளது.  

o இந்ை நிகை் ச்ியின்ரபாது, இந்தியா ைனது ைதலதமப் மபாறுப்பிதன சீனாவிடம் (2022 

ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி முைல் மபாறுப்கபற்பு) ஒப்பதடைை்து. 

 முழுவதும் ஆப்பி ிக்காவிரலரய உருவாக்கப்பட்ட ைனது முைல் ம யற்தகக் ரகாள் 

மைாகுப்பிதன மைன் ஆப்பி ிக் ோ விண்ணில் ஏவியுள்ளது. 

o இதில் உள்நாட்டிரலரய ையா ிக்கப்பட்ட மூன்று நுண் ம யற்தகக் ரகாள்களானது 

அமம ிக்காவிலுள்ள ரகப் ரகனவ ல் (Cape Canaveral) எனுமிடை்திலிருந்து விண்ணில் 

ஏவப் பட்டன. 

 அகில இந்திய மருை்துவ அறிவியல் கல்வி நிறுவனமானது,  மீபை்தில் ரகாவிட்-19 

மைாற்றினால் பாதிக்கப்படும் குைந்தைகள் குறிை்ை ஆய்விதன ரமற்மகாண்டது. 

o பருவ வயதினத  விட இளம்பருவைத்ின  ் குதறவான இறப்பு வாய்ப்பு மற்றும் 

குதறவான அறிகுறிகதளரய மகாண்டுள்ளன  ்என இந்ை ஆய்வு கூறுகிறது.  

 மை்திய உள்துதற அதம  ்  ் அமிை் ஷோ ஜம்மு & காஷ்மீ ில், ஜம்மு மோவட்டம் முதல் 

இடதத்ில் உள்ள, மாவட்ட நல்லாட்சிக் குறியீட்டிதன அறிமுகம் ம ய்ைா .் 

o இைன் மூலம் இது ரபான்ற குறியீட்டிதனப் மபற்ற முைல் ஒன்றியப் பி ரை மாக ஜம்மு 

& காஷ்மீ  ்மாறியுள்ளது. 
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 20வது டாக்கா   வ்ரை  தித ப்பட விைாவில் ஆசிய தித ப்படங் ளு ் ோன ரபாட்டிப் 

பி ிவில் இந்தியாவின் கூைாங்கல் தித ப்படம் சிறந்ை திணரப்படதத்ிற் ோன விருதை 

மவன்றது. 

o இந்தத் திணரப்படதத்ிணன P.S. விரனாை ்ாஜ் என்பவர ்இை ்கியுள்ளோர.் 

 இந்தியாவில் வோழும் 18 வயதுக்குட்பட்ட பதின்ம வைதினரில் 67 ைதவீதத்தினரும், 58 ைதவீத 

இணளகைோர ்ளும் பருவநிதல மாற்றை்தை ஓர ் உலகளாவிய அவ   நிதல என்று 

கருதுகின்றன .் 

o இது  2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன G20 மக்களின் பருவநிணல வாக்கு  என்ற ஒரு 

அறிக்தகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 மின்னணு மற்றும் ைகவல் மைாழில்நுட்பத் துணற அதம  ்கை்தின் கீை் இயங்கும் மபாது 

ர தவ தமயம் ஆனது  மீபைத்ில் கைோ ்ைதோ என்ற ஒரு ண கபசிை ்தைைலிணை அறிமுகப் 

படுைத்ியது. 

o கி ாமப்புறங்களில் உள்ள இதளஞ க்ளுக்குை் திறன் ரமம்பாட்டு வாய்ப்புகதள 

வழங்குவகத இந்த  ்தைைலியின் கநோ ் மோகும். 

  ைை்ன் டாடாவுக்கு அ ாம் மோநில அ சு ைனது உய ிய விருைான ‘அ ாம் தபபவ்’ என்ற 

விருதை வைங்கியது. 

o இது அைோம் மாநிலை்தின் ஒரு உய ிய ் குடிணம விருது ஆகும். 

 புதிைாக அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட தனது ம யற்தக நுண்ணறிவு மீ ் ைினிைோனது 2022 

ஆம் ஆண்டின் மைத்ியில் உலகின் அதிரவ   ைினிைோ த் தி ழும் என  மமட்டா 

நிறுவனம் மை ிவிைத்ுள்ளது. 

o மமட்டா நிறுவனம் ஃரபஸ்புக்கின் மூல நிறுவனம் ஆகும். 

 இமா  ்லப் பி ரை ைத்ில் நதடமபற்ற 9வது ரைசிய மகளி  ்பனி ் ட்டி ணமதோன ஹாக்கி 

 ாம்பியன்ஷிப் கபோட்டியில் லடாக்தக ர  ந்்ை ம ளிர ்அணி மவன்றுள்ளது. 

 ரவறு எந்த ஒரு  ட்டப்பூ வ் வோரிசு ளும் இல்லாை பட் ை்தில், இந்துை ்ைமூ த்தின் மகள்கள் 

ைங்கள் ைந்தையின் ம ாை்தை, 1956 ஆம் ஆை்டின் இந்து வோரிசுரிணமை ் ைட்டம் என்ற 

ைட்டத்தின் கீழ், வோரிசு முணறயில் மபறுவா க்ள் என்று உ  ் நீதிமன்றம் மைளிவு 

படுைத்ியது. 

o ைந்தை உயில் எதுவும் எழுதி ணவ ் ோமல் இறந்துவிட்டோலும், ம ாை்தை வா ி ாகப் 

மபறுவதில் குடும்பைத்ின் மற்ற உறுப்பின க்தள விட அவ க்ள் முன்னு ிதமணைப் 

மபறுவா க்ள். 

 தமிழ த்தின் தணலணம கதரத்ல் அதி ோரிைோன ைதை்பிரதோ ைோஹூ, சிறப்போ  

தைைல்படும் மோநிலம் என்ற பிரிவின்கீழ் கதசிை விருதிற்குத் கதரவ்ு தைை்ைப் பட்டுள்ளோர.் 

o 2021 ஆம் ஆை்டின் கபோது தமிழ தத்ில் நணடதபற்ற ைட்டைணபத ்கதரத்ல் ளின் கபோது 

கதரத்ல் கமலோை்ணமயின் பல்கவறு பகுதி ளில் முழு அளவிலோன தைைல் திறன் 

கமற்த ோள்ளப் பட்டதற் ோ  இந்த விருதோனது வழங் ப் படுகிறது. 

 ஐ ்கிை நோடு ள் அணவயின் 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன ஒரு வழ ் மோன நிதி                                                 

நிணல அறி ்ண  மதிப்பீட்டில் இந்திைோ 29.9 மில்லிைன் டோலர ் ததோண ணைை ்

தைலுதத்ியுள்ளது.  
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o இந்திைோ தற்கபோது 15 உறுப்பினர ் நோடு ணள உள்ளட ்கிை போது ோப்புை ் ைணபயின் 

தற் ோலி  உறுப்பினரோ , அதன் பதவி ் ோலம் 2022 ஆம் ஆை்டு டிைம்பர ் 31 அன்று 

நிணறவணடகிற நிணலயில், உள்ளது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீ ின் காவல் துதறயின் 115 காவல க்ளுக்கு, இந்ை ஆண்டில் எந்ைமவாரு 

மோநில ் காவல்துதறக்கும் வைங்கப் பட்டதை விட அதிக எண்ணிக்தகயிலான ஒரு 

அளவில், வீ தீ ப் பைக்கங்கள் வைங்கப்பட்டன. 

o இைதனை் மைாட ந்்து மை்திய ர மக் காவற்பதட (30),  ை்தீஸ்க  ் காவல்துதற                                     

(10), ஒடி ா காவல்துதற (9) மற்றும் மகா ாஷ்டி ா காவல்துதற (7) ஆகியதவ                            

உள்ளன. 

 இந்தியா-மைத்ிய ஆசியா உ ச்ி மாநாட்டின் முைல்  ந்திப்பிதனப் பி ைம  ் நர ந்தி  

ரமாடி அவ க்ள் ைதலதமரயற்று நடைத்ினா .் 

o இந்ை  ் ந்திப்பில் க கஸ்ைான், உஸ்மபகிஸ்ைான், கிரக்ிஸ்ைான், ைஜகிஸ்ைான் மற்றும் 

து க்்மமனிஸ்ைான் ஆகிய நாட்டின் அதிப க்ள் பங்ரகற்றன .்  

 இந்திை அரைோனது டோ ்டர ்V. ஆனந்ை நாரகஷ்வ தன புதிய ைதலதமப் மபாருளாைா  

ஆரலா க ாக நியமிை்துள்ளது. 

o 2021 ஆம் ஆண்டு டி ம்ப  ் 17 அன்று K.V. சுப்பி மணியன் இந்ைப் பைவியில் இருந்து 

விலகியதில் இருந்து இந்ைப் பைவி நி ப்பப் படாமல் உள்ளது.  

 மக்களதவை ்  பாநாயக  ் ஓம் பி ல்ா, “டிஜிட்டல்  ன் ை ் ம யலி” எனப்படும் 

பா ாளுமன்றைத்ின் அதிகா ப் பூ வ் தகரபசிை ்ம யலிதய அறிமுகப்படுைத்ினா .்  

o 2022 ஆம்  ஆை்டிற் ோன மதத்ிை அரசின் நிதிநிணல அறி ்ண  தோ ் ல் உட்பட 

போரோளுமன்றதத்ின் அணனத்து நடவடி ்ண  ணளயும் குடிம ் ள் கநரடிைோ  

 ோை்பதற்கு இந்த  ்தைைலி வழி வகு ்கும். 

 உலகின் மி ப்தபரிை போணலவனமோன ைஹோரோ போணலவனத்தில் ைமீபதத்ில் பனிப் 

தபோழிவு ஏற்பட்டது. 

o ைஹோரோ போணலவனதத்ில் பனிப்தபோழிவு ஏற்படுவது ஓர ்அரிை நி ழ்வோகும். 

 க ோணட ் ோல மற்றும் குளிர ்ோல ஒலிம்பி ் கபோட்டி ள் ஆகிை இரை்ணடயும் நடதத் 

உள்ள முதல் நோடு சீனோவோகும். 

o 2022 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற உள்ள குளிர ்ோல ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளு ் ோ  

தைைற்ண ப் பனித் துளி ணள சீனோ உருவோ ்கி வருகிறது. 

 மஸ் ட் நோட்டில் நணடதபற்ற 2022 ஆம் ஆை்டு ஹோ ்கி ம ளிர ் ஆசிை ் க ோப்ணபப் 

கபோட்டியின் இறுதிப் கபோட்டியில் ததன்த ோரிை அைிணை வீழ்த்தி ஜப்போன் அைி 

தவன்றுள்ளது. 

o சீன அைிணை வீழ்தத்ிை இந்திை அைி தவை் லப் பத ் தத்ிணன தவன்றது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ொகித்திய அகாடமி விருது – தமிழ் 

 

 அம்ணப என்பவரு ்கு இந்த ஆை்டிற் ோன ைோகித்திை அ ோடமி விருதோனது வழங் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதோனது ‘சிவப்பு ்  ழுதத்ுடன் ஒரு பைண்ைப் பறணவ’ என்ற இவருணடை ஒரு 

சிறு ணதத் ததோகுப்பிற்கு கவை்டி வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதிணனப் தபறும் 4வது தமிழ் தபை் எழுதத்ோளர ்அம்ணப ஆவோர.் 

 இவருணடை இைற்தபைர ்சி.எஸ். லக்்ஷமி என்பதோகும். 

 தமிழ் எழுதத்ோளர ்மு. முருக ஷ், தனது சிறு ணத ளு ் ோ  போல ைோகித்திை புரஷ் ோர ்

என்ற விருதிணனப் தபற்றோர.் 

 அந்தப் புத்த த்தின் தபைர ் ‘அம்மோவு ்கு ம ள் தைோன்ன உலகின் முதல்  ணத‘ என்பது 

ஆகும். 

 

செண்களுக்கான புதிய வரைவுக் சகாள்ரக 2021 

 தமிழ  அரைோனது 2021 ஆம் ஆை்டு டிைம்பர ்29 அன்று தபை் ளு ் ோன புதிை வணரவு ் 

த ோள்ண யிணன (2021) தவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த ் த ோள்ண ைோனது 5 ஆை்டு ளு ்கு கமல் நணடமுணறப் படுத்தப்படும். 

 இந்தப் புதிை ் த ோள்ண ைோனது பள்ளி மற்றும்  ல்லூரிப் தபை் ளு ்கு தற் ோப்பு ் 

 ணல ள் குறிதத் பயிற்சி ணள அளித்திட எை்ணுகின்றது 

 இது MGNREGS  திட்டத்தின் கீழ் ஒற்ணறத் ைதலதமயின் கீை் உள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் 

மபண்கள் ைதலதமயின் கீழ் உள்ள அதனை்து ் குடும்பங்களுக்கும் ரமலும் 50 ரவதல 

நாட்கள் வைங்குவது குறிை்து மை ிவிக்கிறது. 

 இதன் படி பதிவு ம ய்யப்பட்ட கட்சிகளில் 33.3%  இடஒதுக்கீடும் மபண்களுக்கு வைங்கப் 

படும். 
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 19 வயது வத யிலான இளம் பருவப் மபண்களுக்கு குறிப்பாக கல்வியில் பின்ைங்கியப் 

பி ிவிற்குப் பயனளிப்பைற்காக கவை்டி கஸ்தூ ிபாய் காந்தி போலிகா விை்யாலயா என்ற 

திட்டமானது வி ிவுபடுை்ைப்படும். 

 இந்ை நடவடிக்தக அவ க்ள் ைங்கள் பள்ளிக் கல்விதய முடிப்பதில் உைவி வைங்கும். 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும்  மூகைத்ின் பின்ைங்கியப் பி ிவுகளிலிருந்தும், குறிப்போ   STEM என்ற 

துதறகளில் இருந்தும் குதறந்ைது 1000 மபண்  மாணவ ஆ ாய் ச்ியாள க்ளுக்கு ஆை வு 

அளிப்பதையும் இந்தக் மகாள்தக ரநாக்கமாகக் மகண்டுள்ளது. 

 

நல்லிைக்கெ் ெண்புரடயவைக்ளுக்கான விருது 

 ஒன்றிை  ாதலத் துணற அதம  ்கமானது 'நல்லிர ் ப் பை்புணடைவர ்ள்' என்ற ஒரு 

திட்டைத்ைை் மைாடங்கியுள்ளது.  

 இைன் கீை்  ாதல விபைத்ில் பாதிக்கப்பட்டவ ின் உயித  விபதத்ு நடந்து 'ரகால்டன் 

ஹவ '் எனப்படும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மைி கநரதத்ிற்குள் மருதத்ுவமணன ்கு ் 

த ோை்டு தைன்று காப்பாற்றும் நப க்ளுக்கு 5,000 ரூபாய் ம ாக்கப் ப ிசு வைங்கப் படும் 

என்றும் அந்த அணமைை் ம் ததரிவிதத்து. 

  ாதல விபைத்ில் பாதிக்கப்பட்டவ க்ளுக்கு அந்த அவ  மோன சூைலில் உைவுவைற்கு முன் 

வருமோறு மபாதுமக்கதள ஊ ்குவிப்பதற் ோ  இது அறிமு ப்படுதத்ப்பட்டது. 

 'ரகால்டன் ஹவ '் என்பது ஒரு அதி  ்ச்ிக மான விபத்திணனத் மைாட ந்்து 1 மணி ரந  

ரந ை்திற்குள் உடனடி மருை்துவ உைவிதய வழங்கினோல் ம ணை்தைை் ைடுக்க அதிகம் 

வாய்ப்பு உள்ள  ோலம் ஆகும். 

  ாதல விபை்தில் சிக்கியவ க்தள சிகி த் க்காக மருதத்ுவமணனயில் அனுமதி ் ை ்

தைை்பவ க்ளுக்கு ரூ.5,000 ப ிசு வைங்கப்படும் என ைமிைக அ சு அறிவிை்துள்ளது. 

குறிெ்பு 

 ஒரு நபரு ்கு ஆண்டு ஒன்று ்கு அதிகபட் மாக 5 முதற ப ிசுை் மைாதக வைங்கப் படும். 

 அதனை்து விபை்துகதளயும் மாவட்ட ஆட்சிய  ் ைதலதமயிலான ஒரு மாவட்ட நிணல 

மதிப்பீட்டுக் குழு ஆய்வு ம ய்யும். 

 ரை ந்்மைடுக்கப்பட்ட விபதத்ுப் பதிவு ள் ரபாக்குவ ை்து ஆதணயரிடம் ரூ.5000 பரிசுத் 

ததோண  ் ோ ப் ப ிந்துத க்கப்படும். 

 

புதிய காவல்துரை ஆரணயங்கள் 

 முதலணமைை்ர ் மு. . ஸ்டோலின் அவர ்ள், தோம்பரம் மற்றும் ஆவடி ஆகிை இடங் ளில் 

புதிைதோ  அணம ் ப்பட்டுள்ள இரை்டு  ோவல்துணற ஆணைைங் ணள திறந்து 

ணவத்தோர.் 

 இணவ தைன்ணன மோந ரோட்சியின்  ோவல்துணற அதி ோர வரம்பிலிருந்து தவளி ் 

த ோைரப் பட்டு உருவோ ் ப்பட்டுள்ளன. 

 மூதத் இந்திை ்  ோவல்துணற அதி ோரி ளோன எம். ரவி மற்றும் ைந்தீப் ரோை் ஆகிகைோர ்

தோம்பரம் மற்றும் ஆவடி  ோவல்துணற ஆணைைர ்ளோ  நிைமி ் ப்பட்டுள்ளனர.் 
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சென்ரன விமான நிரலயம் 

 தபரிை விமோன நிணலைங் ளில் ‘உ ிய ரந ை்தில் ம யல்படும்’ (On Time Performance) 

விமான நிதலயங்கள் எனும் ஒரு உலகளாவியப் பட்டியலில் (2021) ம ன்தன விமான 

நிதலயம் 8வது இடைத்ில் உள்ளது. 

 ‘சி ியம்’ எனப்படும் முன்னணி வான்வழிப் பகுப்பாய்வு என்ற நிறுவனைத்ினால் இந்ைப் 

பட்டியல் மவளியிடப்பட்டது. 

 முைல் 10 இடங்களில் இடம் மபற்றுள்ள ஒர  இந்திய விமான நிதலயம் இதுவாகும். 

 முைல் 3 இடங்களில் உள்ள விமான நிதலயங்கள் அமம ிக்காவின் மியாமி விமான 

நிதலயம், ஜப்பானின் ஃபுகுகா மற்றும் ஹரனைா விமான நிதலயம் ஆகியதவ ஆகும்.  

 

 

ெட்டெரெ நடவடிக்ரககள் – நநைடி ஒளிெைெ்பு  

 க ள்வி கநரதத்ுடன் ததோடங்கிை தமிழ  ைட்டைணப நடவடி ்ண  ள் வரலோற்றில் முதல் 

முணறைோ  கநரணலயில் ஒளிபரப்பப் பட்டன.  
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 த வல் மற்றும் தபோது உறவு ள் இை ்குநர மோனது இதணன கநரணலயில் ஒளிபரப்பை ்

தைை்தது. 

 இது தவிர, டிடி தபோதிண  என்கிற ததோணல ் ோட்சி ஊட மும் இதணன கநரணலைோ  

ஒளிபரப்பிைது. 

 

தமிழ் ஆவணங்கள் மை்றும் முத்திரைகள் – ரமசூைிலிருந்து சென்ரனக்கு 

இடமாை்ைம் 

 தைன்ணனயின் உைரநீ்திமன்றதத்ின் மதுணர அமரவ்ோனது ணமசூர ் ல்தவட்டு ் கிணளயில் 

போது ோ ் ப்படும் அணனதத்ுத் தமிழ் ஆவைங் ள் மற்றும் முதத்ிணர ள் ஆகிைவற்ணற 6 

மோதங் ளு ்குள் தைன்ணனயிலுள்ள அதன் கிணள அலுவல த்திற்கு இடமோற்ற கவை்டும் 

என்று  லோைை்ோரத் துணற அணமைை் த்திற்கு உதத்ரவிட்டுள்ளது.  

 N. கிருபாக ன், மற்றும் M. துத  ாமி ஆகிரயா  ்அடங்கிய ஒரு அமரவ்ு தைன்ணனயில் 

உள்ள இந்திைத் ததோல்லிைல் துணறயின் துதணப் பி ிவு  தபயின் கல்மவட்டு ் கிதள 

அலுவலகை்திதன ‘கல்மவட்டு ் கிதள அலுவலகம் – ைமிை்’ என்று மபய ிடுமாறும் மைத்ிய 

அ சு மட்டும் இந்தியத் மைால்லியல் துணற ஆகியவற்றிற்கு உை்ை விட்டுள்ளது. 

 

முதல்வை் தரலரமயிலான ஆநலாெகக் குழு 

 இந்து ைமை அறநிணலைத் துணறயின் கீழ் உள்ள பு ழ்தபற்ற க ோயில் ளின் கமலோை்ணம 

மற்றும் ப ்தர ்ளு ் ோன வைதி ள் கபோன்றவற்ணற கமம்படுத்தை ்தைை்வதற் ோ  கவை்டி 

முதல்வர ்மு. .ஸ்டோலின் அவர ்ள் தணலணமயிலோன மோநில அளவிலோன ஓர ்ஆகலோை  ் 

குழுவிணன தமிழ  அரசு அணமத்துள்ளது.  

 இந்து ைமை அறநிணலைத்துணற அணமைை்ர ் P.K. ர க  ் பாபு இக்குழுவின் துதணை் 

ைதலவ ாகை ்ம யல்படுவா .்  

 

3வது நதசிய நீை் நமலாண்ரம விருதுகள் 2020 

 

 2020 ஆம் ஆை்டிற் ோன 3வது ரைசிய நீ  ் கமலோை்ணம விருதுகணள தவன்ற இந்திை 

மோநிலங் ளின் தபைர ்ணள மை்திய ஜல்  க்தித் துணற அதம  ்  ் கரஜந்தி  சிங் 

தஷகாவை் அறிவிை்ைா .் 

 இதில் சிறந்ை மாநிலம் என்ற பி ிவில் ைமிை்நாடு மூன்றாம் பரிணைப் மபற்றது. 

 உை்ை ப் பி ரை ம் மற்றும்  ாஜஸ்ைான் ஆகிைணவ முதறரய முைல் மற்றும் இ ண்டாம் 

ப ிசுகதள மபற்றன. 
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 ம ங்கல்பட்டு மாவட்டதத்ில் உள்ள மவள்ளப்புைத்ூ  ் என்ற ஊ ாட்சி, ‘சிறந்ை கி ாமப் 

பஞ் ாயைத்ு - மைன் மண்டலம்’ என்ற பி ிவில் இ ண்டாம் ப ிசிதனப் மபற்றது. 

 மதுத  மாநக ாட்சிைோனது, ‘சிறந்ை நக ப்்புற உள்ளாட்சி’ அதமப்பு என்ற பி ிவில் 

மூன்றாம் ப ித  மவன்றது. 

 'சிறந்ைப் பள்ளி' என்ற பி ிவில், காரவ ிப் பட்டினத்தின் அ சுப் மபண்கள் ரமல்நிதலப் 

பள்ளி முைலிடதத்ிணனப் பிடிைை்து. 

 

தமிழக ெட்டெரெயில் தாக்கல் செய்யெ்ெட்ட மநொதாக்கள் 

 கூட்டுறவுை ்  ங்கங்களின் இை ்குநர ்ளின் பைவிக் காலை்தை ஐந்திலிருந்து மூன்று 

ஆண்டுகளாகக் குதறப்பதற் ோன ஒரு மர ாைாவிணன மாநில அரசு  ட்ட தபயில் 

அறிமுகப் படுை்தியது. 

 புதிய மோந ரோட்சி ்  ழ ங் ணள அதமப்பைற்கான ஒரு மர ாைாதவயும் மோநில அ சு 

அறிமு ப் படுத்தியுள்ளது. 

 கடலூ ,் காஞ்சிபு ம், சிவகாசி, கரூ ,் ைாம்ப ம் மற்றும் கும்பரகாணம் கபோன்ற 

மாநக ாட்சிகதள உருவாக்குவைற்கான ஒரு மர ாைாவிணன உள்ளாட்சித் துணற 

அதம  ்  ்K.N.ரநரு ைாக்கல் ம ய்ைா .் 

 

 

தமிழ்நாடு சொதுெ்ெணித் நதைவ்ாரணயம் (கூடுதல் செயல்ொடுகள்) மநொதா, 2022 

 அரசின் துணை நிறுவனங் ளின் பதவி ளு ் ோன ஆட்கைரப்்புத் கதரவ்ு ணள நடத்தை ்

தைை்வதற்கு என்று தமிழ்நோடு தபோதுப் பைித் கதரவ்ோணைைத்திற்கு அதி ோரம் 

ஒன்றிணன அளிப்பதற் ோன மகைோதோவிணன தமிழ  ைட்டைணப நிணறகவற்றிைது.  

 தபோதுதத்ுணற நிறுவனங் ள் மற்றும்  ழ  நிறுவனங் ளின்  ோலிப் பைியிடங் ணள 

நிரப்புவதில் நி ழும் முணறக டு ள் மற்றும் ஊழல் ததோடரப்ோன குற்றைை்ோட்டு ள் 

அதி ரித்து வருவணதத் ததோடரந்்து இந்த நடவடி ்ண ைோனது கமற்த ோள்ளப்பட்டது.  
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 இந்த மகைோதோவின்படி, தமிழ்நோடு தபோதுப்பைி கதரவ்ோணைைமோனது அரசின் கீழோன 

தபோதுதத்ுணற நிறுவனங் ள்,  ழ  நிறுவனங் ள், ைட்டப்பூரவ் அணமப்பு ள் மற்றும் 

வோரிைங் ள் கபோன்றவற்றில் உள்ள குறிப்பிட்ட  ோலிப் பைியிடங் ணள நிரப்புவதற் ோன 

ஆட்கைரப்்புை ்தைைல்முணறணை கமற்த ோள்ளும்.  

 

விைிவான சுகாதாைக் காெ்பீட்டுத் திட்டம் 

 முதலணமைை்ரின் விரிவோன சு ோதோர ்  ோப்பீட்டுத ்திட்டத்திணன  ஜனவரி 11 ஆம் கததி 

ததோடங்கி, கமலும் 5 ஆை்டு ளு ்கு என்று முதல்வர ்மு  ஸ்டோலின் அந்தத ்திட்டத்ணத 

நீட்டித்து ணவத்தோர.் 

 ரூ. 1.20 லட்ைம் வருடோந்திர வருமோனமுணடை குடும்பங் ள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பைன் 

தபற தகுதியுணடைணவைோகும். 

 அணடைோள அட்ணட மற்றும் பத்திரி ்ண  உரிணம அட்ணட ணள ணவத்துள்ள 

பத்திரிண ைோளர ்ள், தங் ளது வருடோந்திர வருமோனம் எவ்வோறோ  இருந்தோலும் 

அதணனப் தபோறுத்து இல்லோமல் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பைன் தபறுவர.்  

 இந்தத் திட்டமோனது யுணனதடட் இந்திைோ இன்ஸ்யூரன்ஸ் என்ற ஒரு  ோப்பீட்டு 

நிறுவனதத்ின் மூலம் தைைல்படுதத்ப் படும். 

 

 

ெமூக நீதி விருதுகள் 

 திரோவிட இை ் த்ணதப் பற்றி ஆவைப்படுத்திை வரலோற்றோசிரிைர ் K.திருநாவுக்க சு 

மற்றும்  தைன்ணன உைரநீ்திமன்றத்தின் ஓை்வு தபற்ற நீதிபதி K.ைந்துரு ஆகிகைோரு ்கு 

முணறகை 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ைமூ  நீதி ் ோன தந்ணத தபரிைோர ் விருது மற்றும் 

டோ ்டர ் அம்கபத ்ர ் விருது ஆகிை விருது ள் வழங் ப்படும் எனத் தமிழ  அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 திரு. திருநோவு ் ரசு அவர ்ளின் பணடப்போன நீதி ்  ட்சி வரலோறு என்ற புதத் மோனது 

1916 ஆம் ஆை்டில் நீதி ்  ட்சி நிறுவப்பட்டது முதல் 1944 ஆம் ஆை்டில் திரோவிடர ் ழ ம் 

என்று தபைரிடப்பட்டது வணரயில் அைன் வரலோற்ணற இரை்டு ததோகுதி ளோ  

ஆவைப்படுதத்ுகிறது. 

 இவரது பணடப்பு ளோன திரோவிட இை ்  கவர ்ள் மற்றும் திரோவிட இை ்  தூை் ள் 

ஆகிைவற்றிற் ோ வும் இவரு ்கு இந்த விருதோனது வழங் ப்பட்டது. 

 இவர ் திரோவிட இை ் த்தின் நடமோடும்  ணல ் ளஞ்சிைம் (mobile encyclopedia) என்று 

அன்புடன் அணழ ் ப்படுகிறோர.் 

 திரு. ைந்துரு தனது பைி ்  ோலத்தின் கபோது 96,000 வழ ்கு ளில் தீரப்்பு ணள வழங்கி 

உள்ளோர.் 
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 ைமூ  நீதி ் ோ  கவை்டி சிறந்தப் பங் ளிப்பிணன ஆற்றுபவர ்ளு ்கு  தமிழ  அரசு 

ஒவ்கவோர ்ஆை்டும் தந்ணத தபரிைோர ்விருதிணன வழங்கி த ௌரவித்து வருகிறது. 

 ஆதி திரோவிடர ்ைமூ த்தின் ைமூ -தபோருளோதோர மற்றும்  ல்வி வளரை்ச்ி ்கு பங் ோற்றிை 

சிறந்த நபரு ்கு அம்கபத ்ர ்விருதோனது வழங் ப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் விருது ளு ் ோன தரோ ் த் ததோண ணை ரூ.1 லட்ைத்தில் இருந்து ரூ.5 

லட்ைமோ  உைரத்்தி முதல்வர ்மு. .ஸ்டோலின்  அவர ்ள் அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 

 

கரலஞை் நிரனவு நூலகம் 

 மதுணரயில் நிறுவப்பட உள்ள  ணலஞர ் நிணனவு நூல த்திற்கு  தமிழ  முதலணமைை்ர ்

மு. .ஸ்டோலின் அவர ்ள் அடி ் ல் நோட்டினோர.் 

 இது தைன்ணன க ோட்டூரப்ுரதத்ில் உள்ள அை்ைோ நூற்றோை்டு நூல த்ணத ஒதத்து 

கபோன்று  ட்டணம ் ப்பட உள்ளது. 

 

 

ெைவ்நதெ திருக்குைள் மாநாடு 2022 

 தமிழ  ஆளுநர ்R.N. ரவி 2022 ஆம் ஆை்டு ைரவ்கதை திரு ்குறள் மோநோட்டிணனத் ததோடங்கி 

ணவத்தோர.் 

 இந்த மோநோடு க ோணவயில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ைோ  ணல மற்றும் அறிவிைல்  ல்லூரியில் 

நணடதபற்றது. 
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 ஸ்ரீ கிருஷ்ைோ நிறுவனங் ள் மற்றும் குறள் மோணல ைங் ம் ஆகிைணவ இணைந்து இந்த 

நி ழ்ைச்ிணை ஏற்போடு தைை்துள்ளன. 

 

 

வினிஷா உமாெங்கை ்

 16வது அதி ோரப் பூரவ் குயின்ஸ் கபட்டன் ரிகல என்ற ஒரு நி ழ்வில் இந்திை அைியின் 

ைோரப்ோ , வினிஷோ கபட்டன் (தை்டத்ணத) என்பதிணனத் தோங்கி தைன்றோர.் 

 இந்த நி ழ்வு 2021 ஆம் ஆை்டு அ ்கடோபர ் 07 அன்று லை்டனில் உள்ள ப ்கிங்ஹோம் 

அரை்மணனயில் ததோடங்கிைது. 

 இது 294 நாட்களில் 72  ோமன்தவல்த் நோடு ள் மற்றும் ஆட்சிப் பிரகதைங் ணள   டந்து, 2022 

ஆம் ஆை்டு ஜூணல 28 அன்று நணடதபற உள்ள 2022 ஆம் ஆை்டு பரம்ிங் ோம் 

 ோமன்தவல்த் விணளைோட்டுப் கபோட்டி ளின் ததோட ்  விழோவில் முடிவணடை உள்ளது. 

 2022  ோமன்தவல்த் கபோட்டி ள் இங்கிலோந்தின் பரம்ிங் ோம் ந ரில் நணடதபற உள்ளது. 

 இதற் ோ  கவை்டி ஐ ்கிை இரோஜ்ஜிைதத்ில் உள்ள பரம்ிங் ோம் ந ரத்திணன கநோ ்கிை ்

தைல்லும் போணதயில் இந்திைோ 27வது நோடோ  உள்ளது. 

 கடோ ்கிகைோ ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளில் தவள்ளிப் பத ் ம் தவன்ற ரவி தோஹிைோ, 

தடல்லியில் நடந்த குயின்ஸ் கபட்டன் ரிகலயில் ஒரு மோதிரி ஓட்டம் மூலம் இதணனத ்

துவ ்கி ணவதத்ோர.் 

 குயின்ஸ் கபட்டன் ரிகல கபோட்டிைோனது  ஜனவரி 14 ஆம் கததிைன்று தபங் ளூருவிலும், 

ஜனவரி 15 ஆம் கததிைன்று புவகனஸ்வரிலும் நதடமபற்றது. 

 நீரோவி ைலணவப் தபட்டி ்கு ஆற்றல் வழங்குவதற் ோ  கவை்டி சூரிை ை ்திணைப் 

பைன்படுதத்ும் வண யில் தனது நடமோடும் சூரிை ை ்தி ைலணவ வை்டிணை ் 

 ை்டுபிடிதத்தன் மூலம் வினிஷோ உலண  ஆைை்ரிைப் படுத்தினோர.் 

 இவர ்தமிழ்நோட்டின் திருவை்ைோமணல மோவட்டதண்தை ்கைரந்்தவர ்ஆவோர.் 

 இவர ் தனது  ை்டுபிடிப்பிற் ோ  கதசிைப் புத்தோ ்  அற ் ட்டணள இந்திைோ என்ற 

அணமப்பினோல் நிறுவப்பட்ட டோ ்டர.் A.P.J. அப்துல்  லோம் IGNITE விருதிணன தவன்றோர.் 
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 கதசிைப் புத்தோ ்  அற ் ட்டணள என்பது மத்திை அரசின் அறிவிைல் மற்றும் ததோழில் 

நுட்பத் துணறயின் கீழ் உள்ள ஒரு  தன்னோட்சி அணமப்போகும். 

 

 

குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தை சதாழில் நிறுவன சதாழில்நுட்ெ ரமயம் 

 புதுைக்ைரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள, குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர ததோழில் நிறுவன ததோழில் 

நுட்ப ணமைத்திணன பிரதமர ் நகரந்திர கமோடி அவர ்ள்  ோதைோலி வோயிலோ  திறந்து 

ணவத்தோர.் 

 இது மதத்ிை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததோழில் ள் அணமைை் த்தின் கீழ் தைைல்படும். 

 புதுைக்ைரியில் நணடதபற்ற  25வது கதசிை இணளஞர ்விழோ (2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 12 

மற்றும் 13 ஆம் கததி) த ோை்டோட்டதத்ின்  ததோட ்  நி ழ்வின் கபோது இது திறந்து 

ணவ ் ப் பட்டது. 
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நதசிய இரளஞை் விழா 

 

 சுவோமி விகவ ோனந்தரின் பிறந்தநோணள முன்னிட்டு, 25வது கதசிை இணளஞர ்விழோணவ 

நடதத்ுவதற் ோன இடமோ  புதுைக்ைரிணை பிரதமர ் நகரந்திர கமோடி அவர ்ள் கதரவ்ு 

தைை்துள்ளோர.் 

 புதுைக்ைரியில் அணம ் ப்பட்டுள்ள  ‘மபருந்ைதலவ  ் காம ாஜ  ் மணிமண்டபம்' எனப் 

படும் திறந்ததவளி அரங் தத்ுடன் கூடிை ஒரு நவீன அரங் த்திணனயும் அவர ் திறந்து 

ணவத்தோர.் 

 கதசிை இணளஞர ்விழோவோனது 1995 ஆம் ஆை்டில் கதசிை ஒருங்கிணைப்பு மு ோமினோல் 

நடத்தப்பட்ட நி ழ்வின் கீழ் ஒரு மோதபரும் நி ழ்ைச்ிைோ  ததோடங் ப் பட்டது. 

 இது மத்திை இணளஞர ்விவ ோரங் ள் மற்றும் விணளைோட்டுத் துணற அணமைை் ம் மற்றும் 

மோநில அரசு ளுள் ஒன்றின் உதவி ஆகிைவற்றோல் ஏற்போடு தைை்ைப் படுகிறது. 

தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூைிகள் 

 

 ைமிைகை்தில் புதிதோ  அணம ் ப்பட்டுள்ள 11 அ சு மருைத்ுவக் கல்லூ ிகதள பி ைம  ்

நர ந்தி  ரமாடி  ோதைோலி வோயிலோ  திறந்து தவை்ைா .் 

 அ ியலூ ,் திண்டுக்கல், கள்ளக்குறி ச்ி, கிருஷ்ணகி ி, நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், 

 ாமநாைபு ம், நீலகி ி, திருப்பூ ,் திருவள்ளூ  ் மற்றும் விருதுநக  ் ஆகிய இடங்களில் 

இந்தப் புதிை  ல்லூரி ள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 
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 இது ஆண்டுரைாறும் 1450 எம்.பி.பி.எஸ் மாணவ க்ளு ்கு இடமளி ்கும். 

 2021 ஆம் ஆை்டு மா  ் ் 31 வணரயிலோன நிலவ ப் படி, தமிழ  அரசு மருத்துவ ்  ல்வி 

நிறுவனங் ளில் எம்.பி.பி.எஸ் மாணவ க்ளின் கைர ்்ண  எண்ணிக்தகயானது 3,550 ஆ  

இருந்தது. 

 ம ன்தனக்கு அருகில் மபரும்பாக்கை்தில் அணம ் ப்பட்டுள்ள மை்திய ம ம்மமாழி ைமிை் 

நிறுவனைத்ின் (CICT - Central Institute of Classical Tamil) புதிய வளாகை்தையும் பி ைம  ்ரமாடி 

திறந்து தவை்ைா .் 

 

தமிழ்நாடு அைசு விருதுகள் 

 மூைை் ் காங்கி ஸ் ைதலவரும், முன்னாள் தமிழ   ோங்கிரஸ் ைதலவருமான கும ி 

அனந்ைதன (88) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மபருந்ைதலவ  ்காம ாஜ  ்விருதிற்கு மாநில 

அ சு ரை வ்ு ம ய்துள்ளது. 

 அகில இந்திய ைமிை்  ் ங்க ரப தவயின் ைதலவ  ்மீனாட்சிசுந்ை ம் (78) திருவள்ளுவர ்

விருதிற்குத் ரை வ்ு ம ய்யப்பட்டுள்ளா .் 

 2009 ஆம் ஆண்டு மபங்களூருவில் திருவள்ளுவர ் சிணலணை நிறுவுவதற்கு முன்னாள் 

முைல்வ  ் கருணாநிதியால் கமற்த ோள்ளப்பட்ட முைற்சியில் இவர ் முக்கியப் பங்கு 

வகிைை்வ  ்ஆவோர.் 

 

சென்னிகுயிக் சிரல 

 

 ஐ ்கிை இரோஜ்ஜிைத்தில் உள்ள ரகம்ப ல்ி ந ரில், க ன்ல் மபன்னிகுயிக் சிதலதய ைமிைக 

அ சு நிறுவ உள்ளது. 

 இது பி ிட்டிஷ்  ாணுவப் மபாறியாள  ்மபன்னிகுயிக் பிறந்ை இடமாகும். 

 ரக ளாவில் அணமந்துள்ள முல்தலப் மப ியாறு நீ ை்் ரைக்கை்தை ் கட்டுவதில் இவர ்

முக்கிய பங்காற்றியவ  ்ஆவோர.் 

 இவர ்1895 ஆம் ஆண்டில் அந்த அதணதயக் கட்டினா .் 

 மதறந்ை முைல்வ  ்மு. கருணாநிதி அவர ்ள் கடந்ை 2000 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 15 ஆம் 

ரைதிைன்று மதுத யின் ைல்லாகுளை்தில் உள்ள மபாதுப் பணிைத்ுதற வளாகைத்ில் க ன்ல் 

மபன்னிகுயிக்கின் உருவை ்சிதலதயை் திறந்து தவை்ைா .் 
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 அதைை் மைாட ந்்து, ரைனி மோவட்டத்தில் உள்ள கூடலூ ில், ரலாய  ் ரகம்ப் என்னும் 

இடதத்ில் ைமிைக அ சு அவரு ்கு ஒரு நிதனவிடம் (மணிமண்டபம்) கட்டியதுடன், 

மபன்னிகுயிக்கின் முழு உருவை ்சிதலதயயும் அங்கு நிறுவியது. 

 ரைனியில் புதிைாக கட்டப்பட்ட ஒரு ரபருந்து நிதலயை்திற்கும் மபன்னிகுயிக் மபய  ்

சூட்டப் பட்டது. 

 

நகைாட்சி அரமெ்புகளில் இட ஒதுக்கீடு 

 

 தைன்ணன கமைர ்பதவிணை, பட்டிைலின வகுப்ணபை ்கைரந்்த தபை் ளு ்கு ஒது ்கி தமிழ  

அரசு உதத்ரவு ஒன்ணறப் பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 தோம்பரம் மற்றும் ஆவடி ஆகிை மோந ரோட்சி ளு ் ோன கமைர ் பதவி ணள முணறகை 

பட்டிைலினை ்  ைோதியினர ் (தபை் ள்) மற்றும்  பட்டிைலினை ்ைோதியினர ் (தபோதுப் பிரிவு) 

ஆகிை பிரிவு ளு ்கு ஒது ்கியுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டு ந ரப்்புற உள்ளோட்சி அணமப்பு ளு ்கு "மணறமு  கதரத்ல்" நணடதபற 

இரு ்ண யில், தைன்ணன மோந ரோட்சியின் கமைரோ  பட்டிைலினை ் ைோதியினர ் 

ைமூ த்ணதை ் கைரந்்த தபை் ஒருவர ்கதரந்்ததடு ் ப்பட இருப்பது இதுகவ முதல் முணற 

ஆகும். 

 மோநிலத் தணலந ணர சுற்றியுள்ள மூன்று மோந ரோட்சி ளும் பட்டிைலினை ் ைோதியினர ்

ைமூ த்தின் உறுப்பினர ்ளோல் (அவர ்ளிலும் இரை்டு  கபர ்தபை் ள்) நிரவ்கி ் ப் படும். 
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 க ோணவ,  டலூர,் திை்டு ் ல், ஈகரோடு,  ோஞ்சிபுரம்,  ரூர,் மதுணர, சிவ ோசி, கவலூர ்

ஆகிை ஒன்பது மோந ரோட்சி ளின்  கமைர ் பதவி ள் தபை் ளு ்கு (தபோதுப் பிரிவு) 

ஒது ் ப் பட்டுள்ளன. 

 கமலும் தமிழ  மோநில அரைோனது 10 ந ரோட்சி ளின் தணலவர ்பதவிணைப் பட்டிைலின 

ைோதியினரின் ைமூ ம் ைோரந்்த (தபோதுப் பிரிவு) கவட்போளர ்ளு ்கும், 10 ந ரோட்சி ளின் 

தணலவர ் பதவிணைப் பட்டிைலினை ் ைோதியினரின் ைமூ ம் ைோரந்்த தபை் ளு ்கும், ஒரு 

ந ரோட்சிணைப் பட்டிைலினப் பழங்குடியினர ் ைமூ ம் ைோரந்்த தபை்ணு ்கும், மற்ற 58 

பகுதி ணள தபோதுப் பிரிவு  தபை் ளு ்கும்  ஒது ்கியுள்ளது. 

 கமலும், ந ரப் பஞ்ைோைதத்ு ளில் 288 தணலவர ்பதவி ளு ் ோன இடங் ளில் - இரை்டு  

பட்டிைலினப் பழங்குடியினர ் ைமூ ம் (தபை் ள்), ஒன்று பட்டிைலினப் பழங்குடியினர ்

ைமூ ம் (தபோதுப் பிரிவு), 43 பட்டிைலினை ் ைோதியினர ் (தபை் ள்), 42 பட்டிைலினை ்

ைோதியினர ்ைமூ ம் (தபோதுப் பிரிவு), மற்றும் 200 தபோதுப் பிரிவு தபை் ள் என்ற  ை ்கில் 

இடங் ள் ஒது ் ப்பட்டுள்ளன. 

 

உலக ெமூக ஆஸ்காை ்விருது 2021 

 சூ ய்ா, ரஜாதிகா மற்றும் உையநிதி ஆகிரயா  ்உல   மூக ஆஸ்கா  ்விருதுகளுக்கான 

பட்டியலில் இடம் தபற்றுள்ளனர.் 

 கமகல குறிப்பிடப்பட்ட விருதுகள், மனிைை ் மூகங்கதள வலுப்படுைத்ுவதில் குறிப்பிடை ்

ைக்க பங்களிப்தப ஆற்றிை மற்றும்   வ்ரை  அளவில் குறிப்பிடை்ைக்க ைாக்கை்தை 

ஏற்படுைத்ிய பி பலங்களு ்கு ஒரு அங்கீ ோரத்திணன வழங்குகின்றன. 

 நடிகரும் அ சியல்வாதியுமான உையநிதியும் 2021 ஆம் ஆண்டிற் ோன உல   மூக 

ஆஸ்கா  ்விருதுக்கு ப ிந்துத க்கப்பட்டவ க்ளின் பட்டியலில் இடம் தபற்றுள்ளோர.் 

 அவ  ் பல  மூக நடவடிக்தககளில் ஈடுபட்டு, இதளஞ க்தள அ சியலுக்கு வ  

ஊக்குவி ்கும் நடவடி ்ண  ணள கமற்த ோை்டு வருவதன்  ோரைமோ  இவர ் இந்த 

விருதிற்குப் ப ிந்துத க்கப்பட்டுள்ளா .் 

 உலக  மூக ஆஸ்கா  ்விருைானது, அமம ிக்காவில் பிப் வ ி 19 அன்று நதடதபற உள்ள 

  வ்ரை  வள ந்்து வரும் நோை ர ்ளு ் ோன விருது என்ற ஒரு விருது வைங்கும் விைாவில் 

வைங்கப்பட உள்ளது. 
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நான்காவது காவல்துரை ஆரணயம் 

 

 முைல்வ  ் மு.க. ஸ்டோலின் அவர ்ள், நான்காவது  ோவல்துணற ஆணைைத்திணன 

அதமப்பதற்கு  உை்ை வு ஒன்ணறப் பிறப்பிைத்ுள்ளா .் 

 அவ  ் ம ன்தன உய நீ்திமன்றத்தின் ஓை்வு தபற்ற நீதிபதி C.T. ம ல்வம், என்பவணர 

இ ்குழுவின் தணலவரோ  நிைமித்துள்ளோர.் 

 தமிழ்நோட்டில்  ோவல்துணற ஆணைைத்திற்கு ஒரு ஓை்வு தபற்ற நீதிபதி தணலணம தோங்  

உள்ளது இதுகவ முதன்முணறைோ  ஆகும். 

 ஓய்வு மபற்ற இந்திை ஆட்சிப் பைி அதிகா ி K.அலாவுதீன், ஓய்வு மபற்ற இந்திை  ோவல் 

பைி அதி ோரி K. ாைாகிருஷ்ணன், டாக்ட  ் C. ாமசுப் மணியம், ஓய்வு மபற்ற 

ரப ாசி ிய  ் நளினி  ாவ் ஆகிரயா  ் குழுவின் மற்ற உறுப்பின க்ளாக நிைமி ் ப் 

பட்டுள்ளனர.் 

 மூைை் இந்திை  ோவல்பைி அதி ோரிைோன மரகஷ் குமா  ் அக வ்ால் இந்த ் குழுவின் 

உறுப்பின  ்ம யலாள ாக ம யல்படுவா .் 

 இந்தக்  ோவல்துணற ஆதணை ் குழுவோனது  ோவல் பணியாள க்ளின் நலன் மற்றும் 

 ோவல் மைாட ப்ான பல்ரவறு அம் ங்கதளப் பற்றி வி ிவாக ஆ ாய்ந்து அைன் 

ப ிந்துத கதள ஒரு குறிப்பிட்ட காலக் மகடுவிற்குள்  ம ப்்பிக்கும். 

 

புதிய ஜல்லிக்கட்டு அைங்கம் 

 மதுணர அலங்காநல்லூ ில் உலகைை் ம் வாய்ந்ை வ திகளுடன் கூடிய ஒரு புதிய 

ஜல்லிக்கட்டு அ ங்கமானது கட்டப்படும் என முதலணமைை்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிைத்ு 

உள்ளா .் 

 அந்த அ ங்கின் அருரக காதளகள் குறிதத் ஒரு கண்காட்சி தமயமும் அதமக்கப் படும். 

 

செம்சமாழி தமிழ் விருதுகள் 

 இந்த விருது ளோனது  ணலஞர ் மு.  ருைோநிதி தமிழ் ஆை்வு அற ் ட்டணளயினோல் 

வழங் ப் பட்டது. 

 ததோல்லிைல்,  ல்தவட்டு ஆை்வு, நோைைங் ள், இல ்கிைம், புணனவு இல ்கிைம், இல ்கிை 

ஆரோை்ைச்ி, தமோழி தபைரப்்பு மற்றும் நுை் ணல ஆகிை துணற ளில் சிறந்து 

விளங்கிைவர ்ளு ்கு இந்த விருது ள் வழங் ப்பட்டன. 
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 இந்த விருது ள் 2010 முதல் மற்றும் 2019 வணரயிலோன 10 ஆை்டு ளோ  வழங் ப் 

படவில்ணல. 

 இந்த விருது ள் பின்வரும் நபர ்ளு ்கு வழங் ப்பட்டன.  

o கபரோசிரிைர ்தபோன்.  க ோதை்டரோமன் (2011) 

o கபரோசிரிைர ்E. சுந்தி மூ ை்த்ி (2012) 

o கபரோசிரிைர ்போ. மருதநோை ம் (2013) 

o கபரோசிரிைர ்கு. கமோ னரசு (2014) 

o கபரோசிரிைர ்மணறமணல இல ்குவனோர ்(2015) 

o  ோ. ரோஜன் (2016) 

o  விஞர ்ஈகரோடு தமிழன்பன் (2018) 

o கு. சிவமைி (2019) 

 2010 ஆம் ஆை்டில் கதரவ்ோன டோ ்டர ்V.S.  ாஜம் மற்றும் ரப ாசி ிய  ்உல் ி  ்நிரகாலஸ் 

ஆகிரயாருக்கு இந்த விருதுகள் பின்ன  ்வைங்கப் படும். 

 

 

சநாய்டா ெைவ்நதெ திரைெ்ெட விழா - சஜய் பீம் 

 

 இயக்குன  ்ை.ர .ஞானரவல் என்பவரின் இயக்கைத்ில் முன்னைி நடி ர ்ளோன சூ ய்ா, 

லிரஜாரமால் ரஜாஸ் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகிரயா  ் நடிை்துள்ள ‘மஜய் பீம்’ எனும் 

தித ப்படமோனது ஒன்பைாவது மநாய்டா   வ்ரை த் தித ப்பட விைாவில் (2022) மூன்று 

விருதுகதள மவன்றுள்ளது. 

 இந்ைப் படம் சூ ய்ாவுக்கு சிறந்ை நடிகருக்கான விருதையும், லிரஜாரமால் ரஜாஸுக்கு 

சிறந்ை நடிதகக்கான விருதையும் மபற்றுை் ைந்ைது. 

 சிறந்ை படைத்ிற்கான விருதையும் இத்திணரப்படம் தபற்றது. 
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ைவுல் வாலன்செைக்் ெைிசு 

 "எவிடன்ஸ்" கதி  ்என்று அதைக்கப்படும் ஆர ாக்கிய ாமி வின்ம ன்ட்  ாஜ், 2022 ஆம் 

ஆை்டு  வுல் வாலன்மப க்் ப ித ப் மபறுவைற்குை் ரை ந்்மைடுக்கப்பட்டுள்ளா .் 

 இவர ்உருவோ ்கி அதற்குத் தணலணம தோங்கி வரும் மதுத தயை ்கைரந்்த எவிடன்ஸ் என்ற 

அதமப்பில் அவர ்ஆற்றிைப் பைி ் ோ  கவை்டி அவ  ்இந்த விருதிற்குத்  ரை ந்்மைடுக்கப் 

பட்டா .் 

 ைமிைகை்தில் உள்ள ைலிை் மற்றும் பைங்குடியின மக்களின் உ ிதமகதளப் 

போது ோப்பதற் ோ   எவிடன்ஸ் அணமப்பு ம யல்படுகின்றது. 

 அவ க்ளின் பணிதயப் பா ாட்டி, ஐர ாப்பியை ்ைணபைோனது கதிருக்கு  வுல் வாலன்மப க்் 

ப ித  வைங்கியுள்ளது. 

  வுல் வாலன்மப க்் என்ற ப ிசு ஆனது சுவீடன்  அ  ாங்கம் மற்றும் ஹங்ரக ியப் 

பா ாளுமன்றம் ஆகிைவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியால் உருவோ ் ப்பட்டது. 

 ரஹாரலாகாஸ்ட் எனப்படும் இனப்படுத ோணல மற்றும் இ ண்டாம் உலகப் ரபா ின் 

ரபாது யூை உயி க்தளக் காப்பாற்ற  வுல் வாலன்மப க்் கமற்த ோை்ட முயற்சிகளின் 

நிதனவாக இந்த விருதோனது வைங்கப்படுகிறது. 

 

 

பூெச்ி முருகன் மை்றும் துரைமுகம் காஜா 

 

 ைமிை்நாடு வீட்டு வ தி வா ியத ்ைதலவ ாக பூ ச்ி முருகதன நியமிை்து முதலணமைை்ர ்

மு.க.ஸ்டாலின் உைை் வு பிறப்பிை்துள்ளா .் 
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 முருகன், தைி ்ண  வோரிைம் மற்றும் மைன்னிந்தியத் தித ப்பட கதலை ்  ங்க அறக் 

கட்டதள ஆகிைவற்றின் ஒரு உறுப்பின ாகவும் பைிைோற்றியுள்ளோர.் 

 ரமலும் தமிழ ப் பிற்படுைை்ப்பட்ரடா  ் மபாருளாைா  ரமம்பாட்டுக் கைகை்தின் 

ைதலவ ாக ‘துத முகம்’  ோஜோணவ நியமிைத்ு ஸ்டாலின் அவர ்ள் உை்ை வு ஒன்ணறப் 

பிறப்பிைத்ுள்ளா .் 

 

தமிழ்நாடு ஆளில்லா வான்வழி வாகனக் கழகம் 

 

 அை்ைோ பல் ணல ்  ழ தத்ில் தமிழ  மோநிலத்திற்கு  ் தைோந்தமோன ஆளில்லோ 

விமோனத் தைோரிப்பு ்  ழ மோனது நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக்  ழ மோனது அணனதத்ு வண ைோன ஆளில்லோ விமோனங் ணளயும் அது ைோரந்்த பிற 

அணமப்பு ணளயும் வடிவணமத்து, தைோரித்து அதில் வரத்த் த்திணனயும் கமற் த ோள்ளும்.  

 அை்ைோ பல் ணல ் ழ த்தில் உள்ள தைன்ணனத் ததோழில்நுட்ப நிறுவன வளோ  

விை்தவளி ஆரோை்ைச்ி ணமைமோனது மோநில அரசின் நிதி உதவியுடன் ஆளில்லோ 

விமோனங் ணளை் தைோரித்து வருகிறது.  

 

துணிெெ்ல்மிக்க நெைக்ளுக்கு அண்ணா வீைதீை விருதுகள் 

  ோவல்துணறயினர ் மற்றும் தபோது ம ் ளு ் ோன விருது ள் என்ற பிரிவில் தமிழ  

முதலணமைை்ர ்மு. .ஸ்டோலின் அவர ்ள் அை்ைோ வீரதீர விருது ணள வழங்கினோர.் 

 நிவர ்புைலின் கபோது தைன்ணன ஓட்கடரியில் சிதிலமணடந்த ஒரு வீட்டிலிருந்து  கைஷ் 

என்ற ஒரு ஓவிைணர ்  ோப்போற்றிை ஆை்வோளர ் ரோகஜஸ்வரி ்கு இந்த விருது வழங் ப் 

பட்டது. 

 தவள்ளதத்ில் மூழ்கி தத்தளிதத் இரு சிறுவர ்ணள மீட்ட விழுப்புரம் மோவட்டதத்ின் 

தீைணைப்போளர ்M. இரோஜீவ்  ோந்தி ்கு இந்த விருதோனது வழங் ப் பட்டது. 

 இரை்டு  ோட்டு ைோணன ணள தவற்றி ரமோ  மை ்  மருந்தின் மூலம்  ட்டு ்குள்  

த ோை்டு வந்து பல உயிர ்ணள ்  ோப்போற்றிை வன ்  ோல்நணட உதவி அறுணவை ்

சிகிைண்ை நிபுைரோன டோ ்டர ்K. அர ாகனுக்கு வீ ப் பைக்கம் வைங்கப் பட்டது.  

 வாய்க்காலில் ைவறி விழுந்ை 5 நப க்ளின் உயித க் காப்பாற்றிய, சிவகங்தகதய  ்

ர  ந்்ை முை்து கிருஷ்ணனுக்கு இந்த விருது வைங்கப் பட்டது. 
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 கிணற்றில் விழுந்ை 4 ஆம் வகுப்பு மாணவத  ் காப்பாற்றிய திரு ச்ிதய  ் ர  ந்்ை 9 

வயது  ந்தி ர க னுக்கு இந்த விருது வைங்கப் பட்டது. 

 நீ ில் மூை்கித் ைைை்ளிை்ை 5 பள்ளி மாணவ க்தள ் காப்பாற்றிய திருப்பூத   ் ர  ந்்ை 

ம ாக்கநாைன் மற்றும் சுைா ஆகிரயாருக்கும் இந்த விருதுகள் வைங்கப் பட்டன. 

 ைமிழ்நோடு ந ரப்்புற வோழ்விட கமம்போட்டு வோரிைதத்ின் ஒரு கட்டிடம் இடிந்து விழும் 

முன்பாக அைனுள் இருந்ை நப க்தள எ  ் ிைத்ு அவர ்ணள மவளிரயற்றியைற்காக 

திருமவாற்றியூத   ்ர  ந்்ை M. ைனிய சுவிற்கு இந்த விருது வைங்கப் பட்டது.  

 ர லம் மாவட்டை்தை  ் ர  ந்்ை C.  ாம ாமி என்பவரு ்கு மிக அதிக அளவில் மநல் 

 ாகுபடிதயை ் ம ய்ைைற்காக (மஹக்ரடருக்கு 13,800 கி.கி) கவை்டி C. நா ாயண ாமி 

நாயுடு விருைானது வைங்கப் பட்டது. 

 கள்ள  ்  ாரோயை்தை ஒழிப்பதில் சிறப்பாக பணியாற்றிய ் காவல க்ளுக்கு காந்தி 

அடிகள் என்ற காவல் பைக்கமானது வைங்கப் பட்டது. 

 திருப்பூ  ்மைற்கு, திருவண்ணாமதல ைாலுக்கா மற்றும் மதுணர அண்ணா நக  ்ஆகிய 

காவல் நிதலயங்கள் மாநிலை்தில் முணறகை முதல், இரை்டு மற்றும் மூன்றோவது 

இடங் ளு ் ோன சிறந்ை காவல் நிதலயங்களாகை் ரை வ்ு ம ய்யப் பட்டன. 

 

 

அறிஞைக்ளுக்கு விருதுகள் 

 தமிழ்தமோழியின் கமம்போட்டிற்குப் பங் ோற்றிை அறிஞர ்ள், அணமப்பு ள் மற்றும் 

ஊட ங் ளு ்கு 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன விருது ணள முதல்வர ்மு. . ஸ்டோலின் அவர ்ள் 

வழங்கினோர.் 

 இந்த ஆை்டு பரிசுத் ததோண ைோனது தலோ 1 லட்ைம் ரூபோயிலிருந்து தலோ 2 லட்ைம் 

ரூபோைோ  உைரத்்தப் பட்டுள்ளது. 

 விருது தபறுபவர ்ளு ்கு ஒரு தங் ப் பத ் ம், ஒரு ைோல்ணவ மற்றும் ஒரு போரோட்டுப் 

பத்திரம் வழங்கி த ௌரவி ் ப்படும். 

 விருது தபற்றவர ்ளின் தபைர ்பட்டிைல் கீகழ த ோடு ் ப் பட்டுள்ளது.  
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தமிழ்நாடு குடியைசு தின அணிவகுெ்பு 

 

 ஒட்டு தமோதத் குடிைரசு தின அைிவகுப்பின் தளபதிைோ  பணடத் தளபதி அனுஜ் குப்தோ 

தைைலோற்றினோர.் 

 தமிழ்நோடு குடிைரசு தின அைிவகுப்பில் 3  ோட்சிப் பீடங் ள்  ோட்சிப்படுத்தப் பட்டன.  

முதல் காட்சிப் பீடம் 

 3  ோட்சிப் பீடங் ளில் முதல் பீடமோனது 1806 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற்ற கவலூர ் ல தத்ின் 

நி ழ்வு ணளை ்சித்தரிதத்து.  

 கமலும் அதில்,  
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o ஆங்கிகலைருடன் கபோரிட்டு தனது அரணை மீட்தடடுதத் ஒகர அரசிைோன கவலு 

நோைச்ிைோர.் 

o கிழ ்கிந்திை ்  ம்தபனியின் ஆயுத ் கிடங்கு மீது கமற்த ோள்ளப்பட்ட ஒரு 

தற்த ோணலப் பணடத் தோ ்குதலில் தன ்குத் தோகன தீ ணவதத்ு ் த ோை்ட தபை் 

வீரோங் ணன குயிலி.  

o ஆங்கிகலைர ்ளு ்கு எதிரோ  சிம்ம தைோப்பனமோ த் தி ழ்ந்த வீரபோை்டிை ்  ட்ட 

தபோம்மன். 

o வீரபோை்டிை ்  ட்டதபோம்மனின் பணடத் தளபதிைோன வீரன் சுந்தரலிங் ம். 

o தனிைோ  ைை்ணடயிட்டு ஆங்கிகலைப் பணடணை அழித்த ஒை்டி வீரன். 

o இந்திை சுதந்திரப் கபோரோட்ட வரலோற்றில் முதன்முணறைோ  தவள்ணளைகன 

தவளிகைறு என ் குரல் த ோடுதத் பூலித் கதவன். 

o ஆங்கிகலைர ்ளு ்கு வரி தைலுதத்ுவணத எதிரத்்த வீரன் அழகு முத்து ் க ோன். 

o மருது ைக ோதரர ்ளோல் வழிபடப்பட்டு ஆதரி ் ப் பட்ட  ோணளைோர ் க ோவில் 

ஆகிைணவயும் இடம் தபற்றன. 

இரண்டாவது காட்சிப் பீடம் 

 இரை்டோவது  ோட்சிப் பீடத்தில், ம ோ வி போரதிைோர,் வ.உ. சிதம்பரனோர,் சுப்ரமைிை 

சிவோ மற்றும் சீரத்ிருதத்வோதி விஜைரோ வோைை்ோரிைோர ்ஆகிகைோரின் உருவங் ள் இடம் 

தபற்றிருந்தன. 

மூன்றாவது காட்சிப் பீடம் 

 ைமூ ை ் சீரத்ிருதத்ம், தபை் விடுதணல, தீை்டோணம ஒழிப்பிற் ோ ப் கபோரோடிை தந்ணத 

தபரிைோர.் 

 சுதந்திரப் கபோரோட்டத்தில் மு ்கிைப் பங்கு வகித்த இதர தமிழ  தணலவர ்ள் : இ ாஜாஜி, 

பசும்மபான் முைத்ு ாமலிங்கை் ரைவ ,் காம ாஜ ,் இ ட்தடமதல சீனிவா ன், 

வாஞ்சிநாைன், தீ ன் சின்னமதல, வ.கவ.சு. ஐய ,்  ோயிகத மில்லை், J.C. கும ப்பா மற்றும் 

கக்கன் ஆகிரயா ின் உருவங்கள் இடம் மபற்றிருந்ைன. 

 

ைாமெெ்ந்திைன் நாகொமி 

 

 பழம்தபரும் ததோல்லிைல் ஆை்வோளரும்,  ல்தவட்டு அறிஞருமோன ரோமைை்ந்திரன் 

நோ ைோமி தனது 91வது வைதில் தைன்ணனயில்  ோலமோனோர.் 
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 இவர ் ைமிழிக அ சின் ததோல்லிைல் துணறயில் ஒரு இை ்குநரோ ப் பைிைோற்றிைவர ்

ஆவோர.் 

 இவர ்ம ோபலிபுரத்திலுள்ள சிற்பங் ள் குறித்த இவரது  ல்தவட்டு ஆரோை்ைச்ி ் ோ  பு ழ் 

தபற்றவரோவோர.் 

 இவர ்தமிழ் இல ்கிைம் குறிதத்ு பல புதத் ங் ணள எழுதியுள்ளோர.் 

 ததோல்லிைல் துணறயில் இவர ்கமற்த ோை்ட ஆரோை்ைச்ிப் பைி ் ோ  2018 ஆம் ஆை்டில் 

இவரு ்கு பத்மபூைன் விருதோனது வழங் ப் பட்டது. 

 இவர ்தமிழ  அரசின் உைரிை குடிணம விருதோன  ணலமோமைி விருதிணனயும் தபற்றவர ்

ஆவோர.் 

 

ெத்தியமங்கலம் புலிகள் வளங்காெ்ெகம் 

 

 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் இன்று வணரயில் ைத்திைமங் லம் புலி ள் வளங் ோப்ப த்தில் 

உள்ள (ஈகரோடு மோவட்டம், தமிழ்நோடு) புலி ளின் எை்ைி ்ண  80 என்ற ஒரு அளவில் 

இரட்டிப்பணடந்தணதைடுத்து அந்த ்  ோப்ப தத்ிற்கு மதிப்பு மி ்  TX2 என்ற ஒரு 

விருதோனது வழங் ப் பட்டுள்ளது.  

 ைதத்ிைமங் லம் வனவிலங்குை ் ைரைோலைமோனது 2013 ஆம் ஆை்டில் ஒரு புலி ள் 

வளங் ோப்ப மோ  அறிவி ் ப்பட்டது. 

 இது நீலகிரி மணலப் பகுதி ்கும் கிழ ்குத் ததோடரை்ச்ி மணலயின் நிலப்பகுதி ்கும் 

இணடயிலோன ஒரு மு ்கிைமோன இணைப்புப் பகுதிைோகும். 

 இந்த ்  ோப்ப தத்ின் ஒரு பகுதிைோ  விளங்கும் நீலகிரி உயிர ்்க ோள ்  ோப்ப மோனது 

தற்கபோது உலகிகலகை அதி  அளவில் புலி ள் வோழும் இடமோ  தி ழ்கிறது. 

 ஒப்பீட்டளவில் புதிதோன இந்தப் புலி ள்  ோப்ப த்திணன, இந்திைோவிலுள்ள புலி ளின் 

மூலப்பகுதி ளுள் ஒன்றோ  மோற்றுவதற்கு மோநில அரசு ள் மற்றும் உள்ளூர ் ைமூ  

அணமப்பு ள் கமற்த ோை்ட முைற்சி ளு ்கு TX2 விருது ஒரு மு ்கிை அங்கீகா த்ணத 

அளிக்கிறது. 

  ைத்ியமங்கலம் புலிகள் காப்பகதத்ிணனத் ைவி ை்த்ு, ரநபாளைத்ிலுள்ள பா ட்ியா என்ற 

ரைசியப் பூங்காவிற்கும் புலிகளின் எண்ணிக்தகதய இ ட்டிப்பாக்கியைற்காக இந்ை 

ஆண்டின் TX2 விருைானது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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'கரலஞை ்சொை்கிழி' விருதுகள் 2021 

 மைன்னிந்தியப் புை்ைக விற்பதனயாள  ் மற்றும் பதிப்பாள  ்  ங்கைத்ின் (பபாசி) 

'கதலஞ  ்மபாற்கிழி' விருதுகள் 2021 பின்வருமாறு 

o உத நதடக்காக பை்தி ிதகயாள  ் மஸ் 

o நாடகைத்ுக்காக பி  ன்ன  ாம ாமி 

o கவிதைக்காக ஆத ைை்ம்பி 

o புதினைத்ுக்காக அ.மவண்ணிலா 

o பிறமமாழி இலக்கியை்துக்காக பால்  க்கா ியா 

o ஆங்கில இலக்கியைத்ுக்காக மீனா கந்ை ாமி ஆகிரயாருக்கு அறிவிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 மற்ற விருதுகள் 

o சிறந்ை பதிப்பாளருக்கான பதிப்பக  ்ம ம்மல் விருது:  .மம. மீனாட்சி ர ாம சுந்ை ம் 

(மணிவா க  ்பதிப்பகம்),  வி ைமிை்வாணன் 

o சிறந்ை புைை்க விற்பதனயாளருக்கான பதிப்பு  ் ம ம்மல்  . மமய்யப்பன் விருது: 

நாைம் கீைம் புக் ம ல்ல ஸ்் 

o சிறந்ை குைந்தை எழுைை்ாளருக்கான கவிஞ  ்அை. வள்ளியப்பா விருது: திருதவ பாபு 

o சிறந்ை ைமிைறிஞருக்கான பா ி ம ல்லப்பனா  ்விருது: முதனவ  ்ரைவி ா 

o சிறந்ை மபண் எழுை்ைாளருக்கான பதிப்பாள  ் அம் ரவணி மப ியண்ணன் விருது: 

பா தி பாஸ்க  ்

o சிறுவ  ்அறிவியல் நூலுக்கான மநல்தல சு.முைத்ு விருது: கு.தவ.பாலசுப்பி  மணியன் 

ஆகிரயாருக்கு அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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நதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவில் வங்கிகளின் நொக்கு மை்றும் முன்நனை்ைம் 

 இந்த அறி ்ண ைோனது ைமீபதத்ில் இந்திை ரிைரவ்் வங்கியினோல் தவளியிடப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆை்டு மோரை் ் மோத இறுதியில் 8.2% ஆக இருந்ை பட்டியலிடப்பட்ட வணிக 

வங்கிகளின் மமாை்ை வா ாக் கடன் விகிைமானது 2021 ஆம் ஆண்டு மா  ் ்மாை இறுதியில் 

7.3% ஆக இருந்ைைாக இந்ை அறிக்தக கூறுகிறது. 

 இது 2021 ஆம் ஆண்டு ம ப்டம்ப  ்மாை இறுதியில் ரமலும் 6.9% ஆக குதறந்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மா  ் ் மாை இறுதியில் 14.8% ஆக இருந்ை பட்டியலிடப்பட்ட வணிக 

வங்கிகளின் மூலைனம் மற்றும் இட  ்உண்டாக்கும் ம ாைத்ுக்களின் விகிைம் 16.3% ஆக 

உய ந்்துள்ளது. 

 

 ஜம்மு மை்றும் காஷ்மீைில் வீட்டு மரனகள் – இனி எவரும் வாங்கலாம் 

 

 முதலோவது ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர ் வீட்டு மணன மோநோடோனது ைமீபத்தில் ஜம்முவில் 

நடத்தப் பட்டது. 

 அங்கு உள்ளூர ் வீட்டு மணன ணள ‘இரை்டோம் நிணல வீடு ள் மற்றும் க ோணட ்  ோல 

இல்லங் ள்’ என்ற வண யில் நோட்டின் அணனதத்ு குடிம ன் ளும் வோங்கும் வண யில் வழி 

தைை்வதற்கு மதத்ிை அரசும் ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர ் ஒன்றிைப் பிரகதை அரசும் முடிவு 

தைை்துள்ளன. 

 மி ப்தபரிை அளவில் வீட்டு மணன விற்பணன நிறுவனங் ளின் முதலீடு ணள அங்கு 

ஈரப்்பதற் ோ  கவை்டி இந்த நடவடி ்ண  கமற்த ோள்ளப்படுகிறது. 

 புதிதோ  அறிமு ப்படுதத்ப்பட்ட ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர ் கமம்போட்டுை ் ைட்டத்தின் கீழ் 

‘மோநிலத்தின் நிரந்தர ் குடியிருப்போளர’் எனும் பிரிவோனது ‘தவிர ்் ப்பட்டு‘, ஜம்மு மற்றும் 

 ோஷ்மீணரை ் கைரோத முதலீட்டோளர ்ளும் இந்த ஒன்றிைப் பிரகதைத்தில் முதலீடு 

தைை்வதற்கு வழிவகு ் ப் பட்டிரு ்கிறது. 

 இதன் விணளவோ , இந்திைோவின் எந்ததவோரு குடிம னும் ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீரில் 

விவைோைம் ைோரோ நிலத்திணன வோங்  இைலும். 
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கடும் குளிைான வானிரலக்கான ஆரட அரமெ்பு 

 

 போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டு அணமப்போனது உள்நோட்டிகலகை 

உருவோ ் ப்பட்ட  டும் குளிரோன வோனிணலணையும் தோங்  ் கூடிை ஆணட வடிவணமப்புத ்

ததோழில்நுட்பதத்ிணன சில இந்திை நிறுவனங் ளிடம் ஒப்பணடதத்ு உள்ளது. 

 இந்த ஆணட வடிவணமப்புத் ததோழில்நுட்பமோனது அதி  உைரதத்ில் கமற்த ோள்ளப் படும் 

கபோர ்நடவடி ்ண  ளில் நிலவும் தவவ்கவறு பருவநிணல ளிலும் பைன்படுதத் ் கூடிை, 

பனிைச்ூழலு ்கு ஏற்ப வடிவணம ் ப்பட்ட, 3 அடு ்கிலோன ததோழில்நுட்ப ஆணட ஆகும். 

 இந்திை இரோணுவமோனது ைமீப ோலம் வணரயில், உைரந்ிணல பகுதி ளில் பைிைோற்றி 

வரும் பணடப் பிரிவினரு ் ோ  கவை்டி பல்கவறு சிறப்பு ஆணட ள், மணலகைறுதல் 

உப ரைங் ள் மற்றும்  டும் குளிணரத் தோங்  ் கூடிை பல்கவறு வண  ஆணட ள் 

ஆகிைவற்ணற இற ்குமதி தைை்து வருகிறது. 

 பனிப்போணற ள் மற்றும் இமோலைை ் சி ரங் ளில் இந்திை இரோணுவம் கமற்த ோள்ளும் 

நீடிதத் நடவடி ்ண  ளு ் ோ  கமற்த ோள்ளப் படும் இந்த  டும் குளிணர தோங்  ் கூடிை 

வண யிலோன ஆணடத் ததோழில்நுட்பம் என்பது ஒரு ைோதத்ிைமி ்  இற ்குமதி மோற்றோ த ்

தி ழும். 

 

ொகித்ய அகாடமி விருதுகள் 2021 

 

  ாகிைய் அகாடமிைோனது பல்கவறு தமோழிப் பிரிவு ளில் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன அைன் 

மதிப்பு மிக்க  ாகிை்ய அகாடமி விருது, யுவ பு ஸ்கா  ் விருது மற்றும் பால  ாகிைய் 

பு ஸ்கா  ்விருது ஆகியவற்தற அறிவிை்ைது. 
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 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன  ாகிைய் அகாடமி விருதோனது 20 இந்திய மமாழிப் பிரிவு ளில் 

வைங்கப்பட்டது. 

 குஜ ாைத்ி, தமதிலி, மணிப்பூ ி மற்றும் உருது கபோன்ற மமாழிப் பிரிவு ளின் 

மவற்றியாள  ்ளின் தபைர ்ள் பின்ன  ்அறிவிக்கப்படும். 

 ஆங்கில எழுை்ைாள  ்நமிைா ரகாகரல ைனது Things to Leave Behind என்ற புதினத்திற் ோ  

விருது மபற்றா .் 

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன  ாகிைய் அகாடமி யுவ பு ஸ்கா  ்விருதோனது 22 இந்திய மமாழிப் 

பிரிவு ளில் வைங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதில் ைமிை்ப் பிரிவிற் ோன விருது பின்ன  ்அறிவிக்கப்படும். 

 இந்ை ஆண்டு இ ாஜஸ்ைானி மமாழிப் பிரிவில் இந்த விருது வைங்கப்படவில்தல. 

 ஆங்கில எழுை்ைாள  ் ரமகா மஜும்ைா  ் 2020 ஆம் ஆை்டில் மவளியிடப்பட்ட ‘A Burning’ 

என்ற தனது முதல் புதத் த்திற் ோ   ாகிைய் அகாடமி யுவ பு ஸ்கா  ் எனும் விருணத 

மவன்றா .் 

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன பால்  ாகிைய் பு ஸ்கா  ்எனும் விருதோனது 22 இந்திய தமோழிப் 

பிரிவு ளில் வைங்கப்பட்டது. 

 இந்ை ஆண்டு குஜ ாைத்ி மற்றும் பஞ் ாபி கபோன்ற தமோழிப் பிரிவு ளில் பால  ாகிைய் 

பு ஸ்கா  ்விருது எதுவும் வைங்கப் படவில்தல. 

 ஆங்கில எழுைை்ாள  ்அனிைா வ  ்ா ாஜினி "Amrita Sher-Gil: Rebel with a Paintbrush” என்ற 

தமது சுய  ிதைக்காக பால  ாகிைய் பு ஸ்கா  ்விருணதப் தபற்றோர.் 

 

புலிகள் உயிைிழெ்பு 

 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவில் சுமோர ்126 புலி ள் இறந்துள்ளதோ  கதசிைப் புலி ள் வளங் 

 ோப்பு ஆணைைம் கூறுகிறது. 

 ைமீபதத்ில், மதத்ிைப் பிரகதைதத்ின் சிந்த்வோரோ ந ரில் புலி ஒன்று இறந்து கிடந்தணத 

அடுதத்ு 2021 ஆம் ஆை்டில் மத்திைப் பிரகதைத்தில் ஏற்பட்ட புலி ள் உயிரிழப்பு 

எை்ைி ்ண  44 ஆ  உைரந்்துள்ளது. 

 44 புலி ள் இறப்பு ளுடன் மதத்ிைப் பிரகதைம் முதலிடத்திலும் அதணனத் ததோடரந்்து 

ம ோரோஷ்டிரோ மற்றும்  ரந்ோட ோ  ஆகிை மோநிலங் ளும் உள்ளன. 
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19வது நதைத்ல் ெத்திைங்கள் விை்ெரன 

 

 ஐந்து மோநிலங் ளில் ைட்டைணபத் கதரத்ல் நணடதபற உள்ள நிணலயில், 19வது  கதரத்ல் 

பத்திரங் ளு ் ோன விற்பணனணைத் ததோடங்  மதத்ிை அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 கதரத்ல் பதத்ிரங் ள் விற்பணனைோனது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 1 முதல் 10 வணர நடதத்ப் 

படும். 

 போரத ஸ்கடட் வங்கிைோனது (SBI) அதன் 29 அங்கீ ரி ் ப்பட்ட கிணள ள் மூலம் இந்தப் 

பத்திரங் ணள தவளியிடுவதற்கும் அதணனப் பைமோ ்குவதற்கும் அங்கீ ரி ் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரகதைம், உதத்ர ோை்ட், இமோைை்லப் பிரகதைம், பஞ்ைோப், க ோவோ ஆகிை 5 

மோநிலங் ளு ்கு ைட்டைணபத் கதரத்ல் நணடதபற உள்ளது. 

 கதரத்ல் பதத்ிரம் என்பது அரசிைல்  ட்சி ளு ்கு நன்த ோணட அளி ்  பைன்படுதத்ப் 

படும் ஒரு நிதி ைோரந்்த  ருவிைோகும். 

 இந்தப் பத்திரங் ள் அதி பட்ை வரம்பு ஏதுமின்றி 1000, 10000, 1 லட்ைம், 10 லட்ைம் மற்றும் 1 

க ோடி ரூபோை் கபோன்ற மடங்கு ளில் வழங் ப்படுகின்றன. 

 

காண்டாமிருகங்களின் மிகெ்செைிய இடெ் ெைிமாை்ைம் 
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 ைமீபதத்ில், ததன்னோப்பிரி ் ோவிலிருந்து 30 தவள்ணள ்  ோை்டோமிரு ங் ள்  

ருவோை்டோவிற்கு கபோயிங் 747 ைோரட்ர ்என்ற விமோனத்தில் த ோை்டு தைல்லப்பட்டன. 

 ைட்டவிகரோதமோ  கவட்ணடைோடுதலோல் ஏற்படும் அைச்ுறுதத்ல் ள் அதி ரிதத்ு வரும் 

நிணலயில் அணவ இடமோற்றம் தைை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 இதுவணரயில் கமற்த ோள்ளப்பட்ட மி ப்தபரிை தவள்ணள ்  ோை்டோமிரு ங் ளின் 

ஒற்ணறப் பரிமோற்றம் இதுவோகும். 

 தைரகடோததரிைம் சிமம் (Ceratotherium simum) என்ற அறிவிைல் தபைணர ் த ோை்ட 

தவள்ணள ்  ோை்டோமிரு ம் ைதுர உதடு த ோை்ட  ோை்டோமிரு ம் (square-lipped rhinoceros) 

என்றும் அணழ ் ப்படுகிறது. 

 

இந்திய குரைகடத்திகள் திட்டம் 

 த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற அணமைை்ர ்அஷ்வினி ணவஷ்ைவ், இந்திை குணற  டதத்ி ள் 

திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்ணதத் ததோடங்கினோர.் 

 இந்தத் திட்டமோனது, டிஜிட்டல் இந்திை ்  ழ த்தின் ஒரு சிறப்புமி ்  மற்றும் தன்னிை ்   

வைி ப் பிரிவோகும். 

 AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode - தைைல்திறன் மி ்   லப்புகலோ  அங்   

ஒளி உமிழ்வு இருமுணனைம்) திணரப்பலண  அல்லது TFT LCD (Thin-film-transistor liquid-crystal 

display - தமன்திணர மோற்றி திரவப் படி த் திணர) கபோன்றவற்ணறத் தைோரிப்பதில் தபரிை 

முதலீடு ணள ஈர ்்கும் கநோ ் தத்ுடன் இந்தத் திட்டம் ததோடங் ப்பட்டது. 

 

 

பினா - ொங்கி ெல்மாதிைி குழாய் இரணெ்புத் திட்டம் 

 பிரதமர ் நகரந்திர கமோடி, போங்கி ( ோன்பூர,் உதத்ரப் பிரகதைம்) பல்மோதிரி ் குழோை் 

இணைப்பு அணமப்பில் 356 கிமீ நீளமுள்ள பினா என்ற சுை்திக ிப்பு நிதலயதத்ிணன 

(மை்தியப் பி ரை ம்) திறந்து ணவத்தோர.் 

 இது பினோ சுத்தி ரிப்பு நிணலைத்திலிருந்து உற்பத்திைோகும் தைோரிப்பு ணள மி வும்  

போது ோப்போன மற்றும் திறம் மி ்  முணறயில் விநிகைோ ம் தைை்ை உதவும். 

 கமலும் கிழ ்கு உதத்ரப் பிரகதைம், மதத்ிை உத்தரப் பிரகதைம், வட ்குப் பீ ோர ்மற்றும் 

ததற்கு உதத்ர ோை்ட் ஆகிை இடங் ளில் தைோரிப்புப் தபோருட் ள் கிணட ்கும் 

வோை்ப்பு ணள இது கமம்படுத்தும். 
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அரமெ்பு ைீதியிலான உள்நாட்டின் முக்கியக் காெ்பீட்டு நிறுவனங்கள் 

 

  ோப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற ஆணைைமான இந்திை ்  ோப்பீட்டு ஒழுங்குமுணற மற்றும் 

கமம்போட்டு ஆணைைமோனது, அரசு ்குை ்தைோந்தமோன LIC, GIC மற்றும் New India Assurance 

ஆகிை நிறுவனங் ணளத் ததோடரந்்து  2021-22 ஆம் ஆை்டிற் ோன அணமப்பு ரதீியிலோன 

உள்நோட்டின் மு ்கிை ்  ோப்பீட்டு நிறுவனங் ளோ  அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இத்தண ை இந்த நிறுவனங் ளின் அளவு, ைந்ணத மு ்கிைதத்ுவம் மற்றும் உள்நோட்டிலும் 

உல  அளவிலும் ஒன்கறோதடோன்று இணை ் ப்பட்ட இவற்றின் கதோல்வி அல்லது 

இடரோனது உள்நோட்டு நிதி அணமப்பில் குறிப்பிடத்த ்  மோற்றத்ணத ஏற்படுதத் வல்ல 

 ோப்பீட்டு நிறுவனங் ள் ஆகும். 

 

நநாைப்ு வாங்டு சிகைம் 

 இந்திை-திதபதத்ிை எல்ணல ்  ோவல் பணடயினர ் மற்றும் லடோ ்  ோவல் துணறயினர ்

கிழ ்கு லடோ ்கில் உள்ள தபைரிடப்படோத 6,000 மீட்டர ் உைரமுள்ள இரை்டு மணலை ்

சி ரங் ணள அளவிட்டனர.் 

 அவற்றில் ஒன்று ்கு 'கநோரப்ு வோங்டு சி ரம்' என்று அவர ்ள் தபைரிட்டனர.் 

 இது  2019 ஆம் ஆை்டு அ ்கடோபர ்மோதத்தில் நி ழ்ந்த பனிைை்ரிவின் கபோது உயிரிழந்த  

இந்திை-திதபதத்ிை எல்ணல ்  ோவல் பணடயின் மணலகைறும் வீரரோன  மணறந்த நூரப்ு 

வோங்டஸ் என்பவரின் நிணனவோ  அரப்்பைி ் ப்பட்டது. 
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பிைம்நமாஸ் ஏவுகரண 

 ல ்கனோவில் நிறுவப்பட உள்ள பிரம்கமோஸ் வோன்தவளி ஏவு ணை தைோரிப்புப் 

பிரிவு ்குப் போது ோப்புத் துணற அணமைை்ர ்ரோஜ்நோத ்சிங் அடி ் ல் நோட்டினோர.் 

 ல ்கனோவில் நிறுவப்பட உள்ள போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டு அணமப்பின் 

போது ோப்புத் ததோழில்நுட்பம் மற்றும் கைோதணன ணமைத்திற்கும் அவர ் அடி ் ணல 

நோட்டினோர.் 

 பிரம்கமோஸ் என்பது இந்திைோவின் போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டு அணமப்பு 

மற்றும் ரஷ்ைோவின் NPOM அணமப்பு ஆகிைவற்றின் ஒரு கூட்டு முைற்சி ஆகும். 

 பிரம்கமோஸ் ஏவு ணை ்கு இந்திைோவின் பிரம்மபுத்திரோ நதி மற்றும் ரஷ்ைோவின் 

கமோஸ் ்வோ நதி ஆகிைவற்றிலிருந்துப் தபைரிடப்பட்டது. 

 

 

லக்கிம்பூை் சகைி வன்முரை 

 அ ்கடோபர ் 03 அன்று நணடதபற்ற ல ்கிம்பூர ் த ரி வன்முணறணை விைோரி ்கும் ஒரு 

சிறப்புப் புலனோை்வு ் குழுவோனது, நோன்கு விவைோயி ள் மற்றும் ஒரு பத்திரிண ைோளர ்

த ோல்லப்பட்ட இந்த நி ழ்ணவ ஒரு "முன்கூட்டிகை திட்டமிடப்பட்ட ைதி" என்று 

விவரிதத்ுள்ளது. 

 4 விவைோயி ள் மீது  ோரிணன ஏற்றி ் த ோன்ற  ோர ்ஆஷிஷ் மிஸ்ரோவிற்குை ் தைோந்தம் 

என்பதோல் இந்த வழ ்கில் இவரும் ஒரு மு ்கிை ் குற்றவோளிைோ  கைர ்் ப் பட்டு உள்ளோர.் 

 ஆஷிஷ் மிஸ்ரோ, மத்திை அணமைை்ர ்அஜை் மிஸ்ரோ ததனி என்பவரின் ம ன்  ஆவோர.் 
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யாணம் 

 

 இஸ்கரோவின் தைவ்வோை் ் கிர த்திணன சுற்றி வர ் கூடிை விை் லதத்ிணனப் பற்றி 

ஆவைப்படுதத்ும் உலகின் முதல் அறிவிைல்-ைமஸ்கிருத திணரப்படம் இதுவோகும். 

 இப்படம் உல  சினிமோவில் இது கபோன்ற முதல் முைற்சிைோ  ்  ருதப்படுகிறது 

 இது இந்திைோவின் வரலோற்றுை ் சிறப்புமி ்  ‘தைவ்வோை் ் கிர தத்ிணன சுற்றி வரும் 

விை் லம்' என்ற ‘மங் ள்ைோன்’ விை் லதத்ின் தவற்றி ்  ணதணை ஆவைப் படுத்தும். 

 கதசிை விருது தபற்ற திணரப்படத ் தைோரிப்போளர ் விகனோத் மன் ோரோ என்பவர ் இந்தப் 

புதுணமைோன ஆவணப் படை்தை இயக்கவுள்ளா .் 

 ைோைம் என தபைரிடப்பட்டுள்ள இப்படமோனது, 'My Odyssey: Memoirs of the Man Behind the 

Mangalyaan Mission' என்ற புத்த தத்ிணனத் தழுவி உருவாக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்திை விை்தவளி ஆரோை்ைச்ி அணமப்பின் (இஸ்கரோ) முன்னோள் தணலவர ் K. ரோதோ 

கிருஷ்ைன் அவர ்ளோல் எழுதப்பட்டது. 

 

ெநத ொைத் 

 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 அன்று மத்திை ்  ல்வித் துணற அணமைை்ர ் தரக்மந்திர 

பிரதோன், இந்த 100 நோட் ள் வோசிப்புப் பிரைை்ோரத்ணதத் ததோடங்கி ணவத்தோர.் 

 பணடப்போ ் ம், விமரை்னம் நிணறந்த சிந்தணன, தைோற் ளஞ்சிைம் மற்றும் எழுதத்ு 

வடிவிலும் கபைச்ு வடிவிலும் திறணன தவளிப்படுதத்ும் போங்கு ஆகிைவற்ணற இது 

உருவோ ்கும் என்பதோல் இது  ற்றல் நிணலணை கமம்படுதத்ுவதற் ோன ஒரு மு ்கிை 

நடவடி ்ண ைோகும். 

 போல்வதி ோ முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வணர பயிலும் மோைவர ்ள் இதன் கீழ் உள்ளடங்குவர.்  

 இந்தப் பிரைை்ோரமோனது  தோை்தமோழி, உள்ளூர ்தமோழி (அ) வட்டோர தமோழி கபோன்ற பிற 

இந்திை தமோழி ள் மீதும்  வனம் தைலுதத்ுகிறது. 

 இந்த இல ்கிற்கு ஏற்ப பிப்ரவரி 21 அன்று அனுைரி ் ப்படும் ைரவ்கதை தோை்தமோழி 

தினதத்ுடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த பிரைை்ோரம் கமற்த ோள்ளப்படும். 
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இந்தியாவின் சுகாதாை நிரல குறித்த அறிக்ரக 

 நோட்டின் தற்கபோணதை நிணல இந்திைோவிலுள்ள இரை்டோம் நிணல, மூன்றோம் நிணல 

மற்றும் மோவட்ட நிணல, அவைர மற்றும் விபத்துை ்சிகிைண்ை ணமைங் ளின் நிணல என்று 

தணலப்பிடப்பட்ட இரு விரிவோன அறி ்ண  ணள நிதி ஆகைோ ் தவளியிட்டுள்ளது. 

 இது புதுதடல்லியில் உள்ள அகில இந்திை மருதத்ுவ அறிவிைல்  ல்வி நிறுவனத்தின் 

அவைர மருதத்ுவ சிகிைண்ைத் துணறயினோல் கமற்த ோள்ளப்பட்ட ஒரு ஆை்வின் 

அடிப்பணடயில் தைோரி ் ப்பட்டது. 

 இந்த அறி ்ண ைோனது நோட்டிலுள்ள இரை்டோம், மூன்றோம் மற்றும் மோவட்ட நிணல 

மருத்துவமணன ளிலுள்ள அவைர மற்றும் விபதத்ு சிகிைண்ை ளின் நிணலணை 

மதிப்பிட்டது. 

 

 இந்திைோ முழுவதும் உள்ள மோவட்ட மருதத்ுவமணன ளில், 3% முதல் 5% படு ்ண  ள் 

மட்டுகம அவைரப் பைன்போட்டிற் ோ  ஒது ் ப்பட்டுள்ளன. 

 நோட்டிலுள்ள 88% மருதத்ுவமணன ள் தன ்த ன்று அவைர ஊரத்ி ணள ் த ோை்டு 

இருந்தோலும், அவற்றுள் 3% மட்டுகம அவைர ஊரத்ியில் கைணவணை வழங்குவதற் ோன 

பயிற்சியிணனப் தபற்ற போரோதமடி ் ல் துணறயினணர ் த ோை்டுள்ளன என்று  இந்த 

அறி ்ண   ை்டறிந்தது.  

 சுமோர ் 94% மருதத்ுவமணன ள் கநோைோளியின் அருகிகலகை கபோதிை கைோதணன ணள 

கமற்த ோள்ளும் ைோதனங் ள் இன்றியும், 74% மருதத்ுவமணன ள் தன ்த ன அவைர ஊரத்ி 

கைணவ இன்றியும் 68% மருதத்ுவமணன ள் அவைரத் துணற ்த ன கபோதிை இட வைதி  

இன்றியும் உள்ளன. 
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ஸ்விகி மை்றும் சொநமட்நடா நிறுவனங்களுக்கு ெைக்கு மை்றும் நெரவ வைி 

 

 உைவு விநிகைோ  நிறுவனங் ணள ஸ்விகி மற்றும் தைோகமட்கடோ ஆகிை நிறுவனங் ள் 5% 

வரியிணன வசூலித்து தைலுத்த கவை்டும். 

 கமலும் ஊபர ் மற்றும் ஓலோ கபோன்ற  ோர ் கைணவ நிறுவனங் ள், ஜனவரி 01 முதல் 

முன்பதிவோகும் 2 மற்றும் 3 ை ் ர வோ னங் ளு ்கு 5% என்ற அளவில் ைர ்கு மற்றும் 

கைணவ வரியிணன வசூலி ்  கவை்டும். 

 கமலும்  ோலைி விற்பணன நிறுவனங் ள் விணல ைோரோமல் அணனத்திற்கும் 12% அளவில் 

வரிணை விதி ்  கவை்டும். 

 தற்கபோது ைர ்கு மற்றும் கைணவ வரியின் கீழ் பதிவு தைை்துள்ள உைவ ங் ள் அந்த 

வரியிணன வசூலித்து தைலுத்தி வருகின்றன. 

 

ஆை்ைல் மாை்ை ஆநலாெரனக் குழு 

 

 ஆற்றல் மோற்ற ஆகலோைணன ் குழுவோனது தபட்கரோலிைம் மற்றும் இைற்ண  எரிவோயுத ்

துணற அணமைை் த்தினோல் உருவோ ் ப்பட்டது. 

 தபட்கரோலிை அணமைை் த்தின் முன்னோள் தைைலோளர ் தருை்  பூர ்இதற்குத் தணலணம 

தோங்குகிறோர.் 

 இ ்குழுவோனது நோட்டின் ஆற்றல்  லப்பு முணறயில்  ணஹட்ரஜன் உயிரி எரிதபோருள், 

அணுை ்தி, புவி தவப்ப ஆற்றல், ஓத ஆற்றல் உள்ளிட்ட தூை ஆற்றல் மூலங் ளின் 

பங்கிணன அதி ரிப்பதில்  வனம் தைலுதத்ும். 
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 இது பின்வரும் பைி ளு ் ோ  உருவோ ் ப்பட்டது. 

o 2070 ஆம் ஆை்டிற்குள் நி ரை ்சுழிை உமிழ்வு என்ற இந்திைோவின் இல ்ண  அணடை 

உதவுதல். 

o ஆற்றல் மோற்ற தைைல்திட்டதத்ிணன (6 மோதங் ளு ்குள்) உருவோ ்குவதல். 

o புணதபடிவ எரிதபோருட் ளிலிருந்து தூை ஆற்றல் முணற ளு ்கு ந ரத்லு ் ோன ஒரு 

படிப்படிைோன திட்டத்ணத உருவோ ்குதல். 

o இந்த ் குழுவோனது, அணனதத்ுத் தூை ஆற்றல் ளிலும் முதன்ணமைோ  உயிரி 

எரிதபோருள் மற்றும் பசுணம ணஹட்ரஜன் ஆகிைணவ குறிதத்ு அதி  ஈடுபோடு 

தைலுத்தும். 

 

சிைஃ்பிட் ஈக்கள் 

 இது இந்திைோவில் புதிைதோ   ை்டறிைப்பட்ட ஒரு இனமோகும். 

 கமோகனோ தைகரோமிைோ ஃபிளோகவோஸ் குடோட்டோவுடன் (Monoceromyia flavoscutata) கைரந்்து 

கமோகனோதைகரோமிைோ நி ்ரோ (Monoceromyia nigra) என்ற ஒரு புதிை இனத்ணதயும் 

ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள்  ை்டறிந்துள்ளனர.் 

 புதிைதோ  ்  ை்டறிைப்பட்ட இந்த இனங் ள் சிரஃ்பிட் ஈ ் ளின் ஒரு புதிை வண ைோ  

வண ப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 கமோகனோணைகரோமிைோ ஃபிளோகவோஸ் குடோட்டோ என்பது தமிழ தத்ின் திை்டு ் ல் 

மோவட்டத்தில்  ை்டறிைப்பட்டது. 

 கமோகனோதைகரோமிைோ நி ்ரோ என்பது அருைோைை்லப் பிரகதைதத்ின் பஸ்தோர ் என்ற 

மோவட்டத்தில்  ை்டறிைப்பட்டது. 

 

 

நமஜை் தியான் ெந்த் விரளயாட்டுத்துரை ெல்கரலக்கழகம் 

 மீரட் ந ரில் நிறுவப்பட உள்ள கமஜர ் திைோன் ைந்த் விதளயாட்டுதத்ுணற பல் ணல ் 

 ழ தத்ிற்குப் பிரதமர ்கமோடி அவர ்ள் அடி ் ல் நோட்டினோர,் 

 இந்தப் பல் ணல ் ழ மோனது மீரட் பகுதியிலுள்ள ைோரத்ோனோ ந ரின் ைலோவோ மற்றும் 

ண லி கிரோமங் ளில் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 இந்தப் பல் ணல ் ழ மோனது 540 ம ளிர ் மற்றும் 540 ஆடவர ் உட்பட தமோத்தம் 1080 

விணளைோட்டு வீரர ்ளு ்குப் பயிற்சிைளி ்கும் அளவில் கபோதிை இட வைதிணைப் 

தபற்றிரு ்கும். 
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திைிநகாணமரல எண்சணய்க் கிடங்கு 

 

 திரிக ோைமணல எை்தைை்க் கிடங்கு கூட்டு வளரை்ச்ிப் பைியில் இந்திைன் ஆயில் 

நிறுவனதத்ின் துணை நிறுவனமோன லங் ோ IOC என்ற நிறுவனத்திற்கு 49% (Indian oil 

corporation) பங்கும் சிரலான் மபட்ர ாலியக் கைகைத்ிற்கு 51% பங்கும் வைங்கப்படும் என 

 மீபைத்ில் இலங்தக அ சு அறிவிைை்து. 
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 திட்டமிட்டபடி இவ்வோறு நதடமபற்றால் 1987 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 29 அன்று 

தகமயழுை்ைான இந்திய இலங்தக ஒப்பந்ைைத்ின் பின் இதணப்பின் ஒரு பகுதியாக 

உள்ள முன்னாள் இந்தியப் பி ைம  ் ாஜீவ் காந்தி மற்றும் இலங்தக குடிய சுை் ைதலவ  ்

மஜ.ஆ .் மஜயவ த்்ைரன ஆகிரயா  ்இதடரய ரமற்மகாள்ளப்பட்ட கடிைப் ப ிமாற்றைத்ில் 

இடம் மபற்றுள்ள உடன்படிக்தகதய அமல்படுை்துவதில் இந்தியாவும் இலங்தகயும் 

இறுதியாக மவற்றியதடயும். 

 தி ிரகாணமதல என்பது ம ன்தனக்கு அருகிலுள்ள துதறமுகம் ஆகும். 

இந்திய – இலங்ரக ஒெ்ெந்தம் 

 இது பி பலமாக  ாஜீவ் மஜயவ த்்ைரன ஒப்பந்ைம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 இது 1987 ஆம் ஆண்டில் இலங்தகயில் நதடமபற்ற உள்நாட்டுப் ரபா ின் (ைமிை க்ள் 

மற்றும் சிங்கள  முைாயை்தின ிதடரய) கா ணமாக தகமயழுைை்ானது. 

 இந்ை ஒப்பந்ைமானது இந்தியாவின் உை்தி ா  ் நலன்கள், இலங்தகயிலுள்ள இந்திய 

வம் ாவளிதய  ் ர  ந்்ை மக்கள்நலன் மற்றும் இலங்தகயிலுள்ள ைமிை் 

சிறுபான்தமயின  ்உ ிதமகள் ஆகியவற்தறை ் மநிதலப்படுை்ை விதைகிறது. 

 இலங்தகயின் உள்நாட்டுப் ரபாத   ்  மாளிக்க இலங்தகயில் இந்திைோவின் அதமதி 

காப்புப் பதடயினத  நிதல நிறுைை்வும் இந்ை ஒப்பந்ைம் வழிவகுை்ைது. 

 ரமலும் இலங்தகயின் அ சியலதமப்பு  ் ட்டை்தில் 13வது திருை்ைம் மகாண்டு வ வும், 

1987 ஆம் ஆண்டு மாகாண  தபை ் ட்டம் உருவாகவும் இது வழி வகுைை்து. 

 

டிஜி மண்டலம் 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கைகமானது மும்தபயிலுள்ள பந்ை ்ா கு ல்ா வளாகைத்ில் டிஜி 

மண்டலை்திதனை் திறந்துள்ளது. 

 இந்ை மண்டலைத்ிலுள்ள காப்பீட்டுை் திட்டங்கதள இதணயை்தில் வாங்கிடவும், 

காப்பீட்டு ் கட்டணைத்ிதனை ் ம லுைை்வும் மற்றும் பிற ர தவகதளப் மபற்றிடவும் 

கவை்டி வாடிக்தகயாள க்ள் இதணனப் பயன்படுை்திக் மகாள்ளலாம். 

 ரமலும் டிஜி மண்டல வளாகை்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு கணிப்மபாறியகம் மூலமாக 

ைனது திட்டங்கள் மற்றும் ர தவகள் குறிை்ை ைகவல்கதள ஆயுள் காப்பீட்டுக் கைகம் 

வைங்கும். 
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ஒரு நதெம் ஒரு கட்டரமெ்பு ஒரு அதிைச்வண் 

 

 இந்திய மின்கட்டதமப்பு ் கைக நிறுவனமானது ஒரு ரை ம் ஒரு கட்டதமப்பு ஒரு 

அதி ம்வண் என்ற திட்டை்தின் முைலாமாண்டு நிதறவிதனக் மகாண்டாடுகிறது. 

 இை்திட்டமானது அதனை்து வட்டா  ் கட்டதமப்புகதளயும் ஒை்தித வான முதறயில் 

இதணைத்ுத் ரைசிய அளவில் ஒர  அதி ம்வண் உள்ளவாறு (அதி ம்வண் கற்தற 49.90 

முைல் 50.05 Hz வத ) அதமக்கும். 

 அதனை்து வட்டா  ் கட்டதமப்புகதள ஒைத்ித ை்து ஒன்றிதணப்பது என்பது ஆற்றல் 

மூலப் பகுதிகளிலிருந்து ஆற்றல் மபறும் தமயங்களுக்கு ஆற்றல் ப ிமாற்றுைல் என்பதின் 

மூலமாக பற்றாக்குதறயாக உள்ள இயற்தக வளங்கதளத் திறம்பட பயன்படுை்ைை ்

தைை்வதில் உைவும். 

 ரமலும், இது வட்டா ங்கள் முழுவதும் மின் விநிரயாகை்தை ரமற்மகாள்ளும் ஒரு துடிப்பு 

மிக்க மின் ா ை ் ந்தைதய உருவாக்குவைற்கு வழிவகுக்கும். 

 

இன்டிகாவ் சில்லு 

 

 இன்டிகாவ் என்பது தஹை ாபாைத்ிலுள்ள ரைசிய விலங்கு உயி ித் மைாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுவனைத்ினால் உருவாக்கப்பட்டு மவளியிடப்பட்ட உலகின் மிகப்மப ிய கால்நதட 

ம பணு சில்லு ஆகும். 
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 இது ஒற்தற நியூக்லிரயாதடட் பல்லுருை் ரைாற்றை்தை (Single Nucleotide Polymorphism) 

அடிப்பதடயாகக் மகாண்டு ையா ிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முைல் சில்லு ஆகும். 

 இது கி ,் கான்கிம ஜ்,  ாஹிவுல், ஓங்ரகால் ரபான்ற உள்நாட்டின் அைல் கால்நதட இன 

அ ல் வதககதள ் காப்பைற்காகப் பயன்படுை்ைப்படுகிறது. 

 இந்ைை ்சில்லானது நமது உள்நாட்டு இனங்கதள சிறந்ை பண்புகளுடன் பாதுகாை்ைல் என்ற 

ஒரு இலக்தக அதடவைற்கான அ சின் திட்டங்களிலும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

விவ ாயிகளின் வருமானை்தை இ ட்டிப்பாக்குவதில் உைவுவதிலும் ஒரு நதடமுதற 

 ா ந்்ை பயன்பாட்டிதனக் மகாண்டிருக்கும். 

 

ஆயுஷ் ஆஹாை ்

 

 இத்திட்டமோனது ஆயுஷ் அணமைை் த்தினோல் ததோடங் ப்பட்டது.  

 ஆயுஷ் ஆஹோர ்என்பது ஓர ்ஆகரோ ்கிைமோன உைவு முணற ஆகும்.  

 ஆயுஷ் அணமைை் மோனது இந்த உைவுமுணறணை தனது உைவ ங் ளில் கிணட ் ப் 

தபறை ்தைை்ை உள்ளது.  

 ஊட்டைை்த்து மி ்  உைவுமுணற மூலமோ  ஒரு ஆகரோ ்கிைமோன வோழ்வு முணறணை 

கமம்படுதத்ுவகத இத்திட்டதத்ின் கநோ ் மோகும்.  

 

ஒருங்கிரணந்த வழங்கீட்டு நமலாண்ரம அரமெ்பு 

 இந்திைத் கதசிைப் பைவழங்கீட்டு ்  ழ த்தின்  ட்டை வழங்கீட்டு நிறுவனமோனது 

ஒருங்கிணைந்த வழங்கீட்டு கமலோை்ணம அணமப்பு என்ற ஒரு தனிதத்ுவம் மி ்  

தைைல்முணறணை அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.  

 இந்திைோவில் பை ( ட்டை) வழங்கீடு ணளை ் தைழுணமப்படுத்தி எளிணமைோ ்கும் ஒரு 

கநோ ்குடன் இது அறிமு ப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த அணமப்போனது, வோடி ்ண ைோளர ்ள் தோங் ள் ததோடரை்ச்ிைோ  தைலுதத் கவை்டிை 

 ட்டைங் ள் குறிதத்ு எந்த வடிவிலும் எந்த தளதத்ிடமிருந்தும் தரமோன வழி முணற ணளப் 

தபறுவதற்கு உதவும்.  

 இந்த ்  ட்டைங் ளோனது,  ட்டைம் தைலுதத்ுதல் மற்றும் தோனிைங்கு ்  ட்டைம் 

தைலுத்துதல் கபோன்றவற்ணற ்  ட்டைம் விதிப்பவர ்ளிடமிருந்து தோனோ ப் தபற்று 

வோடி ்ண ைோளர ்ளிடம் பைம் தைலுத்துவதற் ோ  அனுப்பப்படும்.  
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ெட்டெ்பூைவ் ைதீியில் திருமண வயரத உயைத்்துவதை்கான மநொதாவிரன ஆய்வு 

செய்வதை்கான குழு 

 

 2021 ஆம் ஆை்டு குழந்ணதத் திருமைத் தணட (திருத்தம்) என்ற மகைோதோவிணன ஆை்வு 

தைை்வதற் ோ  போரோளுமன்ற நிணல ் குழு அணம ் ப்பட்டுள்ளது. 

 தமோத்தம் உள்ள 31 உறுப்பினர ்ளில் திரிைோமுல்  ோங்கிரஸ்  ட்சியின் தபை் 

போரோளுமன்ற உறுப்பினர ்சுஷ்மிதோ கதவ் மட்டுகம ஒகர ஒரு தபை் பிரதிநிதி ஆ  இதில் 

உள்ளோர.்  

 இந்த மகைோதோவோனது ஆை் ளு ்கு நி ரோ  தபை் ளின் திருமை வைதிணனயும் 

உைரத்த்ிட அதணன 18 வைதிலிருந்து 21 வைதோ  நிரை்யிப்பதற்கு விணழகிறது.  

 2021 ஆம் ஆை்டின் குழந்ணதத் திருமைத் தணட (திருதத்ம்) மகைோதோவோனது 2006 ஆம் 

ஆை்டின் குழந்ணதத் திருமைத் தணடை ் ைட்டத்திணனயும் ஏழு தனிநபர ் மீதோன 

ைட்டங் ணளயும் திருத்தி அணம ்  முணனகிறது.  

 அணவ 

o இந்திை ் கிறிதத்ுவத் திருமைை ்ைட்டம், 

o போரசீ  திருமைம் மற்றும் விவோ ரத்துை ்ைட்டம், 

o இஸ்லோமிைத் தனிநபர ்ைட்டதத்ின் (ைரிைத)் பைன்போட்டுை ்ைட்டம் 

o சிறப்புத் திருமைை ்ைட்டம் 

o இந்து திருமைை ்ைட்டம் மற்றும் 

o தவளிநோட்டுத் திருமைை ்ைட்டம் ஆகிைனவோகும். 
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மிலன் கடை்ெரடெ் ெயிை்சி 2022 

 

 விைோ ப் பட்டினதத்ில் நணடதபற உள்ள மிலன் எனும் ஒரு பன்னோட்டு ்  டற்பணடப் 

பயிற்சியில் பங்க ற்பதற்கு தமோதத்ம் 46 நட்பு நோடு ளு ்கு இந்திைோ அணழப்பு 

விடுத்துள்ளது. 

 இந்த 11வது மிலன் பயிற்சியின்  ருத்துரு, “ரைாைதம, ஒற்றுதம மற்றும் ஒைத்ுதைப்பு” 

என்பைாகும்.  

 இந்ைப் பயிற்சியானது 1995 ஆம் ஆண்டில் மைாடங்கப்பட்டு இ ண்டாண்டுகளுக்கு ஒரு 

முதற நட்பு நாடுகளுடன் ரமற்மகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

 

திைந்தசவளிக் கழிெ்பிடமை்ை கிைாமங்கள் 
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 2021 ஆம் ஆை்டு  டிைம்பர ் 31 வணரயில், சுவை ்போரத் திட்டத்தின் (கிரோமின்) இரை்டோம் 

 ட்டத்தின் கீழ் திறந்ததவளி ்  ழிப்பிடமற்ற வண யிலோன கிரோமங் ணள அதி ம் 

த ோை்ட மோநிலமோ  ததலுங் ோனோ முதலிடத்ணதப் தபற்றுள்ளது. 

 இதணனத் ததோடரந்்து தமிழ்நோடு மற்றும்  ரந்ோட ோ ஆகிை மோநிலங் ள் உள்ளன.  

 

2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தங்க இைக்குமதி 

 இந்திைோவின் தங்  இற ்குமதி மீதோன மதிப்போனது 2020 ஆம் ஆை்டில் தபறப்பட்ட 22 

பில்லிைன் டோலணர விட 2021 ஆம் ஆை்டில் இரட்டிப்பணடந்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவில் 55.7 பில்லிைன் டோலர ்என்ற அளவில் தங்  இற ்குமதி 

பதிவோகி உள்ளது.  

 2011 ஆம் ஆை்டில் பதிவோன மதிப்ணபயும் (53.9 பில்லிைன் டோலர)் இது விஞ்சியுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆை்டில் ஏற்பட்ட க ோவிட்-19 ததோற்றின் முதல் அணலயின் கபோது விதி ் ப் பட்ட 

 டுணமைோன தபோது முட ் தத்ினோல் தங் தத்ின் கதணவ ைரிந்தது. 

 

 

கணித அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் 

 தைன்ணனயிலுள்ள  ைித அறிவிைல்  ல்வி நிறுவனமோனது இந்த ஆை்டு ஜனவரி 03 

அன்று தனது 60வது ஆை்டு நிணறவிணன ் த ோை்டோடிைது. 

 இந்த ்  ல்வி நிறுவனமோனது தைன்ணனயில் அணமந்துள்ள ஓர ்ஆரோை்ைச்ி ணமைம் ஆகும்.  

 இதற்கு அணுை ்தித்  துணறயினோல் நிதிைளி ் ப்படுகிறது. 

 இந்த நிறுவனமோனது  ப்ரு மீத்திறன்  ைினிணை இை ்குகிறது.  
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கழிநண்டு ைிநயாரவைஸ் 

  ோட்டு நை்டு ள் (சியிலோ தைரோட்டோ) தபருமளவில் உயிரிழப்பதற்கு  ழிநை்டு ரிகைோ 

ணவரஸ் தோன்  ோரைம் என்று ஆந்திரப் பிரகதைம் ைமீபதத்ில்  ை்டறிந்தது. 

 நோ ைலங் ோ பகுதி வைல் ளிலிருந்து கை ரி ் ப்பட்ட மோதிரி ளில் இந்த ணவரஸ் 

இருந்தது குறிதத் ஒரு த வல் கமல்நிணல  டல் அறிவிைல் ஆை்வு ணமைம் (அை்ைோ 

மணலப் பல் ணல ்  ழ ம், தமிழ்நோடு) மற்றும் M.S. சுவாமிநாைன் ஆ ாய் ச்ி 

அறக்கட்டதள ஆகியதவ இதணந்து ரமற்மகாண்ட கூட்டு ஆ ாய் ச்ியில் உறுதிப் 

படுைை்ப் பட்டது. 

 M.S. சுவாமிநாைன் ஆ ாய் ச்ி அறக்கட்டதளயானது, கிருஷ்ணா மாவட்டை்திலுள்ள 

மசூலிப்பட்டினம் மற்றும் நாகயலங்கா ரபான்ற பகுதிகளில் நண்டுகளின் இறப்புப் 

பதிவிதன ் கண்காணிை்து வருகிறது.  

 

5G இரணயக் கட்டரமெ்பு 2022 

 

 2022 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவில் 5G இதணயக்  ட்டணமப்பு அறிமு ப் படுதத்ப்படும் எனத ்

ததோணலதத்தோடரப்ு துணற உறுதி அளிதத்து. 

 ஆரம்பதத்ில் நோட்டிலுள்ள 13 ந ரங் ள் 5G ர தவதயப் மபறும் என அந்தை ் துதற 

குறிப்பிட்டது. 
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 அதவயாவன: அகமைாபாை், மபங்களூரு,  ண்டிக ,் ம ன்தன, மடல்லி, காந்திநக ,் 

குருகி ாம், தஹை ாபாை், ஜாம்நக ,் மகால்கைை்ா, லக்ரனா, மும்தப மற்றும் புரன 

ஆகியனவாகும்.  

 கடந்ை ஆண்டின் ஆ ம்பைத்ில் ரமற்கூறிய நக ங்கள் சிலவற்றில் ஏ ம்டல், ஜிரயா மற்றும் 

விஐ ரபான்ற மைாதலத் மைாட ப்ு ர தவ நிறுவனங்கள் 5G ர தவயின் ஒரு ர ாைதன 

ஓட்டை்தை ரமற்மகாண்டன. 

 ை வுப் பதிவிறக்க வீைங்களின் அடிப்பதடயில் 5G மைாழில்நுட்பம் ரமம்பட்ட பயன  ்

அனுபவைத்ிதன வைங்கும் என எதி ப்ா க்்கப் படுகிறது.  

 

OMISURE 

 இந்திை மருத்துவ ஆரோை்ைச்ி ்  ழ மோனது ‘OMISURE’ என்ற ஒரு கருவிக்குை ் மீபைத்ில் 

தனது ஒப்புைணல வைங்கியது.  

 OMISURE என்பது ஒரு RT-PCR கருவி ஆகும். 

 இது ஓதமக் ான் எனும் ரகாவிட்-19 தவ ஸ் தி ிபிதன ் கண்டறிய பயன்படுகிறது.  

 மை ர்மா ஃபி   ் எனும் ஒரு அமம ிக்க நிறுவனம் இந்தக் கருவியிதன வடிவதமை்து 

உருவாக்கியது.  

 இது டாடா நிறுவனை்தினால் ையா ிக்கப்பட்டது.  

 இந்ைக் கருவியானது ஓதமக் ாதனக் கண்டறிய S ம பணு இலக்கு மநாடிப்பு என்ற 

முதறதய (S Gene Target Failure) பயன்படுை்துகிறது.  

 ஓதமக் ாதனக் கண்டறிவைற்கு இந்தியாவில் இந்ை முதறதயப் பயன்படுைத்ும் ஒர  

கருவி இதுவாகும். 

 

 

இந்தியாவில் சீட்டா (நவங்ரக) அறிமுகம் – செயல்திட்டம்  

 மத்திை அரைோனது, இந்திைோவில்  சீட்டோ ் ணள (கவங்ண  அல்லது சிவிங்கிப் புலி) 

அறிமு ம் தைை்வதற் ோன ஒரு தைைல்திட்டதத்ிணன தவளியிட்டது.  

 இந்தை ்தைைல்திட்டமோனது கதசிை புலி ள் வளங் ோப்பு ஆணைைத்தின் 19வது ைந்திப்பில் 

சுற்றுைச்ூழல் அணமைை் த்தினோல் தவளியிடப்பட்டது.  

 இந்தை ் தைைல்திட்டதத்ின் கீழ், அடுத்த 5 ஆை்டு ளில் 50 சீட்டோ ் ள் இந்திைோவில் 

அறிமு ப் படுத்தப்படும். 

 இதற் ோ  சுமோர ் 12 முதல் 14 சீட்டோ ் ள் ததன் ஆப்பிரி ் ோ அல்லது நமீபிைோ கபோன்ற 

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


                   
 

63 
 

நோடு ளிலிருந்து இற ்குமதி தைை்ைப்படும். 

 ஒவ்தவோரு சிவிங்கிப்புலி உடலிலும் தைைற்ண  ்க ோள் புவி இடங் ோட்டி நுட்பம் ைோரந்்த 

மி  அதி  அதிரத்வை் கரடிகைோ அணல ணள தவளியிடும் ஒரு  ழுத்துப் பட்ணடைோனது 

தபோருதத்ப்படும்.  

 இணவ மத்திைப் பிரகதைதத்ிலுள்ள குகனோ போல்புர ் கதசிைப் பூங் ோவிற்கு ் த ோை்டு 

தைல்லப் படும்.  

 

 

செண்களுக்கு எதிைான குை்ைெ் ெதிவுகள் 

 

  டந்த ஆை்டில் கதசிைப் தபை் ள் ஆணைைத்தில் தபை் ளு ்கு எதிரோன குற்ற 

வழ ்கு ள் கிட்டதத்ட்ட 31,000 என்ற அளவில் பதிவோகி உள்ளன. 

 2014 ஆம் ஆை்டு முதல் பதிவோன வழ ்கு ளில் இதுகவ அதி மோகும். 

 அவற்றுள் போதிைளவு வழ ்கு ள் உதத்ரப் பிரகதைத்தில் மட்டும் பதிவோகியுள்ளன. 
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 2020 ஆம் ஆை்டில் பதிவோன வழ ்கு ளுடன் ஒப்பிடுண யில் 2021 ஆம் ஆை்டில் 30% என்ற 

அளவில் அதி  வழ ்கு ள் பதிவோகியுள்ளன. 

 உத்தரப் பிரகதைதத்ில்  ை்ைிைத்துடன் வோழ்வதற் ோன உரிணம, குடும்ப வன்முணற 

கபோன்றணவ ததோடரப்ோன வழ ்கு கள அதி  எை்ைி ்ண யில் பதிவோகியுள்ளதோ  

தரவு ள் கூறுகின்றன. 

 

சிலிக்கா நீை்ெ்ெைரவ நிரல அறிக்ரக – 2022 

 

 ஒடிைோ  மோநில வனவிலங்கு அணமப்போனது ைமீபத்தில் சிலி ் ோ ஏரியில் பறணவ ள் 

 ை ்த டுப்பு ஒன்றிணன கமற்த ோை்டது.  

 சிலி ் ோ கமம்போட்டு ஆணைைம் மற்றும் மும்ணப இைற்ண  வரலோற்றுை ்ைமூ  அணமப்பு 

ஆகிைணவயும் இந்த அணமப்புடன் இணைந்து தைைல்பட்டன. 

 சிலி ் ோ ஏரிைோனது மி ப்தபரிை உவரநீ்ர ்ஏரிைோகும்.  

 இந்த ஏரியில் தபருமளவில்  ோைப்படும் பறணவ இனங் ளோன ஊசிவால் வாை்து, 

நாமை்ைதல வாைத்ு மற்றும் கருவால் வாை்து ஆகியதவ ஒரு லட் ம் எண்ணிக்தகயில் 

இங்கு உள்ளன.  

 2022 ஆம் ஆண்டின் கணக்மகடுப்பில், மபரும் பூநாத களின் எண்ணிக்தகயானது 10 

வருடங்களில் இல்லாை அளவில் ஒரு உ  ்ை்தைை் மைாட்டுள்ளது. 

 நலபனா பகுதியில் ர ற்றுநிலங்கதள மறுசீ தமப்பு  ் ம ய்ைரை இைற்கான முக்கியக் 

கா ணமாகும். 

 

தானியங்கு உை்ெத்திக் கட்டுெ்ொடு 

 ஆற்றல் மற்றும் புதிை & புதுப்பிக்கை்ைக்க எ ி க்தித் துணற அதம  ்  ்இ ாஜ்குமா  ்சிங், 

ரை ைத்ிற்கு கவை்டி ைானியங்கு உற்பை்தி ் கட்டுப்பாடு என்ற அதமப்பிதன 

நோட்டிற் ோ  அ ப்்பணிைத்ு அைதனை் மைாடங்கி தவை்ைா .் 

 அந்ை அதமப்பானது, இந்திய ஆற்றல் கட்டதமப்பின்  அதிரத்வை்ைிணனயும் அதன் 

நம்ப த் தன்ணமணையும் அதணனை ் சீரோ  ணவத்திருப்பதற் ோ  ஆற்றல் உற்பத்தி 
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ஆணல ளு ்கு ஒவ்தவோரு 4 விநோடி ளு ்கும் ஒரு முணற ைமிஞ்ண  ணள அனுப்பை ்

தைை்கிறது. 

 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் 500 GW திறனில் புதைபடிமம்  ா ா எ ிமபாருள் உற்பை்தி என்ற 

அ சின் ஒரு இலக்தக அதடைை ்தைை்வதில் இது உைவும். 

 

இந்தியாவின் புரதெடிமம் ொைா எைிசொருள் அரடந்த உெெ்ம்  

 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்கு மிக முன்னைாகரவ ைனது புதைபடிமம்  ா ாத ஒரு எ ிமபாருள் 

இலக்கிதன இந்தியா அதடந்துள்ளைாக புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கை்ைக்க எ ி க்தித் துணற 

அதம  ்கம்  மீபைத்ில் அறிவிைை்து.  

 21வது பங்குைா  க்ள் மாநாட்டில், இந்தியாவின் ஒட்டு மமாைை் ஆற்றல் திறனில் 40% 

திறதனப் புதைபடிமம்  ா ா மூலங்கதளை ் ா ந்்து உருவாக்கும் என இந்தியா உறுதி 

பூண்டது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்ை இலக்தக அதடவைற்கு இந்தியா இலக்கு நி ண்யிைை்து.  

 ஆனால் 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்ப  ்மாைை்திரலரய இந்ை இலக்தக இந்தியா எட்டியது. 

 இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள மமாை்ை மின் ா  உற்பை்திை் திறன் 392.01 GW ஆகும்.  

 இதில், புதைபடிமம்  ா ா எ ிமபாருள்  ா ந்்ை ஆற்றல்திறன் 157.32GW ஆகும். 

 இது 392.01 GW திறனில் துல்லியமாக 40.1% ஆகும்.  

 

இந்தியாவின் எத்தனால் நுகைவ்ு 

 ைரவ்கதை எரிை ்தி மு ணமயின் ைமீபத்திை அறி ்ண யின்படி, 2026 ஆம் ஆை்டில் உலகின் 

3வது மி ப் தபரிை எத்தனோல் ைந்ணதைோ  மோறும் ஒரு போணதயில் இந்திைோ பைைித்து 

வருகிறது.  

 2070 ஆம் ஆை்டில்  ோரப்ன் நடுநிணலணமணை அணடவதற் ோ  தூை எரிை ்தி சூழணல 

கநோ ்கி ந ரந்்து வரும் பைி ணள முடு ்கி விட்டுள்ளதோல் இந்திைோ 2026 ஆம் ஆை்டில் 

அதமரி ் ோ மற்றும் பிகரசில் ஆகிை நோடு ளு ்கு அடுத்த ஒரு நிணலணைப் தபறும்.  

 எத்தனோல்  லணவ வீதத்திணன விரிவுபடுதத்ை ் தைை்வதில் இந்திைோ ஒரு “தபரும் 

முன்கனற்றதத்ிணன” அணடந்துள்ளதோ  ைரவ்கதை எரிை ்தி மு ணம கூறுகிறது.  

 2017 ஆம் ஆை்டில் பின்பற்றிை எத்தனோல்  லப்பு வீதம் 2% ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இது 8% ஆ  உைரந்்தது.  

 இதன் மூலம், 2022 ஆம் ஆை்டில் 10%  லப்பு வீதத்திணன இந்திைோ எட்டுவது ைோதத்ிைம் 

ஆகும்.  
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PM-POSHAN திட்டம் 

 

 ஐ ்கிை நோடு ளின் உல  உைவுத் திட்ட அணமப்போனது, PM-POSHAN என்ற திட்டை்தின் 

ம யல்திறதன ரமம்படுை்ைை ் தைை்வைற்காக மபங்களூருதவ  ் ர  ந்்ை ைன்னா வ்ை் 

மைாண்டு நிறுவனைத்ுடன் ஒரு ஒப்பந்ைை்தை ரமற்மகாண்டுள்ளது.  

 PM-POSHAN என்றால் பி ைான் மந்தி ி ரபாஷன்  க்தி நி ம்ான் (Pradhan Mantri Poshan Shakti 

Nirman) என்பைாகும்.  

 இை்திட்டமானது இைற்கு முன்பு, மதிய உணவுை ்திட்டம் என அதைக்கப்பட்டது. 

 இந்ை ஒப்பந்ைமானது அ ்ைய பாைத்ி ா என்ற ஒரு அறக்கட்டதளயுடன் ரமற்மகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

ெைவ்நதெ நயாகா அகாடமி 

 மத்திை ஆயுஷ் அணமைை்ர,் ைரப்ோனந்த கைோகனோவோல், ததலுங் ோனோவின் ணஹதரபோத் 

ந ரில் ஒரு ைரவ்கதை ஆகரோ ்கிை கைோ ோ அ ோடமிணை நிறுவுவதற்கு அடி ் ல்ணல 

நோட்டினோர.்  

 கமலும், அவர ்ஆைோதி  ோ அம்ரித் மக ோதை்வ் என்ற ஒரு நி ழ்வின் ஒரு அங் மோ  75 க ோடி 

மதிப்பிலோன சூரிை நமஷ் ோர ்என்ற ஒரு முன்தனடுப்பிணனயும் ததோடங்கி ணவதத்ோர.்  
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உத்திொை்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ெகுதிகள் – ஜம்மு & காஷ்மீை ்

 குல்மோர ்் பகுதியிலுள்ள ஆயிரதத்ிற்கும் கமற்பட்ட  னல் நிலங் ணளயும் கைோனோமர ்் 

பகுதியில் உள்ள 354  னல் (kanals) நிலங் ணளயும் உத்திைோரப்ு ரதீியில் ஒரு மு ்கிைதத்ுவம் 

வோை்ந்த பகுதி ளோ  அறிவிப்பதற்கு ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர ் அரசு நிரவ்ோ ம் தனது 

ஒப்புதணல வழங்கிைது.  

 இந்த நிலமோனது ஆயுதப் பணட ளின் போது ோப்பு நடவடி ்ண  ைோரந்்த மற்றும் பயிற்சித ்

கதணவ ளு ் ோ ப் பைன்படுத்தப்படும்.  

 

ெசுரம ஆை்ைல் வழித்தடம் – இைண்டாம் கட்டெ் ெணிகள் 

 

 இந்திை அரைோனது பசுணம ஆற்றல் வழிதத்ட ்  ட்டணமப்புப் பைியின் 2வது  ட்டப் 

பைி ணளத் ததோடங்  ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 2வது  ட்டப் பைி ளில் 10,750 கி.மீ. தூரத்திற்கு இரயில் கபோ ்குவரத்து வழிதத்டங் ள் 

 ட்டணம ் ப்பட்டு அதனுடன் 27,500 தம ோ கவோல்ட் ஆம்பிைர ் திறனுள்ள துணைமின் 

நிணலைங் ளும் கைர ்் ப்பட உள்ளன. 

 இத்திட்டமோனது 7 மோநிலங் ளில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.  

 அணவைோவன உத்தரப் பிரகதைம், தமிழ்நோடு, க ரளோ,  ரந்ோட ோ, இமோைை்லப் பிரகதைம் 

மற்றும் குஜரோத் ஆகிைன ஆகும். 
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 பசுணம ஆற்றல் வழித்தடக்  ட்டணமப்புப் பைி ளின் இரை்டோம்  ட்டப் பைி ள் 2021-22 

முதல் 2025-26 வணரயில் தைைல்படுத்தப்படும்.  

 இத்திட்டதத்ிற் ோன தைலவில் 33% பங்கிணன மதத்ிை அரசு வழங்கும்.  

 இது 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள் 450 GW திறனுதடய ஆற்றல் உதலகதள நிறுவ ரவண்டும் 

எனும் இந்தியாவின் இலக்கிதன அதடவைற்கு உைவும்.  

 

திைந்தநிரலெ் ொரை அருங்காட்சியகம் 

 

 மத்திை அறிவிைல்  மற்றும் ததோழில்நுட்பம் &  புவி அறிவியல் அதம  ்கை்தின் இணை 

அதம  ்  ்ஜிரைந்தி  சிங், தஹை ாபாைத்ில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முைலாவது 

திறந்ைநிதலப் பாதற அருங்காட்சியகை்திதனை் திறந்து தவைை்ா .்  

 இந்ை அருங்காட்சியகைத்ில் இந்தியாவின் பல்ரவறு பகுதிகதள  ்ர  ந்்ை 35 மவவ்ரவறு 

வதகப் பாதறகள் காட்சிப் படுைை்ப்படுகின்றன. 

 இந்ைப் பாதறகளின் வயைானது சுமா  ் 3.3 பில்லியன் வருடங்கள் முைல் 55 மில்லியன் 

வருடங்கள் வத  இருக்கும். 

 இந்ைப் பாதறகள் புவிப் ப ப்பிலிருந்து 174 கி.மீ. ஆழத்தில் உள்ள புவியின் ஆைமானப் 

பகுதிகளின் ஒரு பி தி பிம்பமாக உள்ளன.  

 இந்ை அருங்காட்சியகமானது மை்திய அறிவியல் மற்றும் மைாழில்துதற ஆ ாய் ச்ிக் 

கைகைத்ின் புவி அதமப்பியல் ஆ ாய் ச்ி நிறுவனை்தில் திறக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

நீட் முதுகரல மை்றும் நீட் இளங்கரலக் கல்விெ ்நெைக்்ரக 

 தபோருளோதோர ரீதியில் பின்தங்கிை பிரிவினரு ்கு 10% மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினரு ்கு 27% என்று ஜூதல 29, 2021 அன்று தவளியிடப்பட்ட அரசு அறிவிப்பின் 

அடிப்பணடயில் நீட் கைர ்்ண  ் ோன  லந்தோை்வு ணளத் ததோடரவ்தற்கு அனுமதி 

வழங்கிட கவை்டி உைை்நீதி மன்றம் தனது இணட ் ோல உதத்ரவில் ததரிவிதத்ுள்ளது.  

 D.Y.  ந்தி சூட் மற்றும் A.S. ரபாபை்ைோ ஆகிய நீதிபதிகள் அடங்கிய ஒரு அம வ்ானது, 

ைற்ரபாதையை ் ர  க்்தகப் பதிவிற்கா  கவை்டி மபாருளாைா   தீியில் பின்ைங்கிய 

பி ிவினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ. 8 லட் ம் என்ற வ ம்பிதனப் 

பின்பற்றுமாறு அஜய் பூஷன் பாண்ரட குழு அளிைை் ப ிந்துத தய ஏற்றுக் மகாண்டது. 
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இந்தியத் திைன் நொட்டிகள் 

 கதசிைத் திறன் கமம்போட்டு ்  ழ மோனது இந்திைத் திறன் கபோட்டிணை நடதத்ுகிறது. 

 இது 2 ஆை்டு ளு ்கு ஒரு முணற நடதத்ப்படுகிறது.  

 2022 ஆம் ஆை்டு இந்திைத் திறன் ள் கபோட்டியில் தவற்றி தபறுபவர ்ள்  உல த் திறன் 

கபோட்டி ளில் பங்கு தபறுவர.்  

 உல த் திறன் கபோட்டி ளோனது 2022 ஆம் ஆை்டில் சீனோவின் ைோங் ோை் ந ரில் நடதத்ப் 

பட உள்ளது.  

 இந்த தவற்றிைோளர ்ள் 60 தவவ்கவறு நோடு ளிலிருந்து வரும் 1500 கபோட்டிைோளர ்ணள 

எதிரத் ோை்டு கபோட்டியிடுவர.் 

 உல த் திறன் கபோட்டி ளோனது “திறன் கபோட்டி ளின் ஒலிம்பி ்” எனவும் அணழ ் ப் 

படுகிறது. 

 

 

சீ டிைாகன் 2022 

 இது அதமரி ் ோவினோல் நடதத்ப்படும் ஒரு பயிற்சிைோகும்.  

 இந்திை நோடும் நோற் ரப் போது ோப்புப் கபைச்ுவோரத்்ணத அணமப்பு (அ) குவோட் என்ற 

அணமப்பிணனை ் கைரந்்த தனது ை  பங்குதோர நோடு ளும் கைரந்்து  னடோ மற்றும் 
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ததன்த ோரிைோ ஆகிை நோடு ளுடன் இணைந்து சீ டிரோ ன் 2022 எனப்படும் இந்தப் 

பன்னோட்டுப் பயிற்சியில் பங்கு த ோள்கின்றன.  

 இது கமற்கு பசிபி ் பகுதியில் உள்ள குவோம் என்னுமிடத்தில் நணடதபறுகிறது.  

 இந்தப் பயிற்சியில் பங்கு த ோள்ளும் 6 நோடு ள் அமம ிக்கா, ஆஸ்திர லியா, கனடா, 

இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் மைன் மகா ியா ஆகியனவாகும்.  

 

மின்னாளுரக மாநாடு  

 ஒன்றிை அரசின் நிரவ்ோ ை ்சீரத்ிருத்தங் ள் மற்றும் தபோது குணறதீரப்்புத் துணற மற்றும் 

மின்னணு மற்றும் த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற அணமைை் ம் மற்றும் ததலுங் ோனோ 

மோநில அரசு ஆகிைணவ இணைந்து 24வது கதசிை மின்னோளுண  மோநோட்டிணன நடதத் 

உள்ளது.  

 இந்த மோநோடோனது மோதோப்பூரிலுள்ள ணஹதரோபோத் ைரவ்கதை ைமூ  நல ணமைத்தில் 

நதடமபற உள்ளது.  

 இந்ை மாநாடானது “India’s Techade: Digital Governance in a Post Pandemic World” என்ற ஒரு 

கருைத்ுருவின் கீை் நடை்ைப்பட உள்ளது.  

 இது மின்னாளுதக  ா ந்்ை முன்மனடுப்புகளுக்கு உைர்வகம் அளிக்கும்.  

 மின் ஆளுதகயில் ைங்களது மவற்றிக மான ஈடுபாடுகதள மவளிப்படுைத்ுவைற்கு 

மைாழில்துதறகள் மற்றும் அ சு ஊழிய க்ளுக்கு இது வாய்ப்புகதள வைங்குகிறது. 

 

 

வீை் கதா திட்டம்  

 இந்திை அரைோனது ஆைோதி  ோ அம்ரித் மக ோதை்வதத்ின் ஒரு பகுதிைோ  வீர ் தோ என்ற ஒரு 

திட்டதத்ிணனத் ததோடங்கிைது.  

 வீர ் தோ என்ற இந்த திட்டமோனது கபோர ்வீரர ்ள் மற்றும் துைிைை்ல்மி ்  இருதைங் ள் 

த ோை்டவர ்ளின்  ணத ள் பற்றி இந்திைப் பள்ளி ் குழந்ணத ளு ்கு ஒரு 

விழிப்புைரண்வ ஏற்படுத்தை ்தைை்து அவர ்ணள ஊ ்குவிப்பதற் ோ  கவை்டி அறிமு ப் 

படுதத்ப் பட்டது.  
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 25 மோைவர ்ள் இதத்ிட்டத்தின் கீழ் தவற்றிைோளர ்ளோ  கதரந்்ததடு ் ப்பட்டுள்ளனர.்  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், வீர விருது தபற்றவர ்ள் பற்றிை தைைல்முணற நடவடி ்ண  ள் 

மற்றும் திட்டை ்ம யல்முதறகதள ம ய்வைற்கு மாணவ க்ள் ஊக்குவிக்கப்படுவ .்  

 வீ  ் கைா திட்டமானது கல்வித் துணற அதம  ்கம், பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுைை்றிவு 

முதற மற்றும் மைத்ிய இதடநிதல ் கல்வி வா ியம் ஆகியவற்றினால் மைாடங்கப் 

பட்டது.   

 

 

கிைாமங்களின் கலாெெ்ாைம் ெை்றிய ஆய்வு 

 

 அ  ாங்கைத்ினோல் அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட CSC SPV (Common Service Centres Special Purpose 

Vehicle - மபாதுை ் ர தவ தமயங்களின் சிறப்பு ரநாக்க வாகனம்) ஆனது கலா  ்ா  

அதம  ்கைத்ுடன் இதணந்து, இந்திய ் கி ாமங்களின் மீதோன முைல் கலா  ்ா  ஆய்தவ 

ரமற்மகாள்ள உள்ளது. 

 இது ஒரு ண கபசி தைைலி மூலம் கமற்த ோள்ளப்படும். 

 இந்ை ஆை்விற்கு 'ரம ா காவ்ன், ரம ி ைர ாஹ '் என்று ைதலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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 குடிமக்கள் ைங்கள் கி ாமம், மைாகுதி அல்லது மாவட்டை்தைத் ைனிைத்ுவமி ்  ஒன்றோ  

மோற்றுவதற்கு எணவ எணவ பங் ோற்றும் என்பணத ் குறித்துப் பகி ந்்து மகாள்ள  ்

தைை்வதன் மூலம் கி ாம அளவில் உள்ள கலா  ்ா  அதடயாளங் ணள இது ஆவணப் 

படுைத்ும். 

 

ஸ்டாைட்்அெ் இந்தியா புத்தாக்க வாைம் 

 மைாழில்துணற மற்றும் உள்நாட்டு வ ை்்ைக கமம்போட்டுத் துணற மற்றும் வ ை்்ைகம் மற்றும் 

மைாழில்துதற அதம  ்கம் ஆகிைணவ இதணந்து ‘ஸ்டா ட்்அப் இந்திைோ புத்தோ ்  

வோரம்’ என்ற மபய ில் ஒரு வா  அளவிலோன மகாண்டாட்டங் ணள  ோதைோலி வோயிலோ  

நடதத்ுவதற்கு முடிவு ம ய்துள்ளன. 

 இது இந்தியா முழுவதும் மைாழில்முதனவின் ப வதலயும் ஈடுபோடு ணளயும்  ோட்சிப் 

படுதத்ும். 

 இந்தக்  ோதைோலி நிகை்வானது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவ ி 10 முைல் ஜனவ ி 16 வத  

நடத்தப்பட உள்ளது. 

 இந்தியா சுைந்தி ம் அதடந்ைதின் 75வது ஆண்டிற் ோன த ோை்டோட்டமோன ‘ஆ ாதி கா 

அம் ிை் மரஹாை ்வ்' என்ற ஒரு நி ழ்விணன நிணனவு கூறும் வண யிலும் இந்ை 

நிகை் ச்ிைோனது நடைை்ப் படுகிறது. 

 

 

செலவு வைம்பு - நதைத்ல் ஆரணயம் 
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 மக்களதவை் ரை ை்லுக்கான ரை ை்ல் ம லவு வ ம்பிணன ₹70 லட் ை்தில் இருந்து ₹95 

லட் மாக ரை ை்ல் ஆதணயம் உய ை்த்ியுள்ளது. 

 மாநிலை ்  ட்ட தபத் ரை ை்லுக்கான ம லவு வ ம்பு ஆனது ₹28 லட் ைத்ில் இருந்து ₹40 

லட் மாக உய ை்்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ம லவினங் ளின் மீதோன பணவீக்கக் குறியீட்டின் அதிக ிப்பு மற்றும் வாக்காள க்ள் 

பட்டிைலில் ம ் ள் ததோண யின் எை்ைி ்ண  அதி ரிப்பு ஆகியவற்றின் கா ணமாக 

இந்தை ்ம லவினங்களில் திருைை்ம் ம ய்யப்பட்டுள்ளது. 

 உை்ை ப் பி ரை ம், பஞ் ாப், உை்ை  ோண்ட், ரகாவா மற்றும் மணிப்பூ  ் ஆகிய 

மாநிலங்களில் தற்கபோது நதடமபறவுள்ள ைட்டமன்றத் ரை ை்ல்களில் ரபாட்டியிடும் 

ரவட்பாள க்ளுக்கு இந்தப் புதிய ம லவின வ ம்புகள் மபாருந்தும். 

 

நீைவ்ள வரைெடம் 

 

 ரைசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆதணயைத்ின் 19வது கூட்டமோனது, மை்தியை ்சுற்று  ்சூைல், 

வனம் மற்றும் பருவநிதல மாற்றத்திற் ோன அதம  ்  ்பூரபந்ை  ்யாைவ் ைதலதமயில் 

நதடமபற்றது. 

 இந்ை  ் ந்திப்பின் ரபாது, மை்திய அதம  ்  ்நீரவ்ள வணரபடதத்ிணன மவளியிட்டா .் 

 இந்த வணரபடமோனது, இந்தியாவின் புலிகள் வாழும் பகுதிகளில் உள்ள அதனைத்ு நீ  ்

நிதலகதளயும் வத படமிடுகிறது. 

 இந்ை நீ வ்ள வணரபடத்தில், நிலப்ப ப்பு வா ியான ைகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 இதில் சிவாலிக் மதலகள் மற்றும் கங்தகை ்  மமவளி நிலப்ப ப்பு, மை்திய இந்திய 

நிலப்ப ப்பு மற்றும் கிைக்குத் மைாட  ்ச்ி மதலகள், ரமற்குத் மைாட  ்ச்ி மதலகள் 

ஆகிைவற்றின் நிலப்ப ப்பு, வடகிைக்கு மதலகள் மற்றும் பி ம்மபுைத்ி ா ஆற்றுை ்

 மமவளிகள் மற்றும் சுந்ை வன ்  ோடுகள் ஆகியதவ அடங்கும். 

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


                   
 

74 
 

மகாகாளி ஆை்றுெ் ொலம் 

 இந்திைோணவயும் கநபோளத்ணதயும் இணை ்கும் வண யிலோன ஒரு புதிை ஆற்றுப் 

போலதத்ிணன ்  ட்டணம ்கும் திட்டத்திற்கு அணமைை்ரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 ம ோ ோளி ஆற்றின் மீது  ட்டப்பட உள்ள இந்தப் போலம் ததோடரப்ோன ஒரு புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்ததத்ில் இரு நோடு ளும் ண தைழுத்திட உள்ளன. 

 இது உத்தர ோை்டில் உள்ள தோரை்ச்ுலோ என்ற பகுதிணை கநபோளத்தில் உள்ள தோரை்ச்ுலோ 

என்ற பகுதியுடன் இணை ்கும். 

 

 

நடமாடும் நதன் ெதெ்ெடுத்துதல் வாகனம் 

 

  ோதி மற்றும் கிரோமத் ததோழில்துணற ஆணைைமோனது  ோஜிைோபோத்தில் உள்ள சிகரோரோ 

கிரோமத்தில் நோட்டிகலகை முதல் முணறைோ  நடமோடும் கதன் பதப்படுதத்ுதல் 

வோ னத்திணன  அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 
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 இந்த நடமோடும் வோ னமோனது, அரிைோனோவின் பஞ்கைோத ஹ்ரோவில் உள்ள  ோதி மற்றும் 

கிரோமத் ததோழில்துணற ஆணைைத்தின்  பல்துணறப் பயிற்சி ணமைதத்ில் வடிவணம ் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த நடமோடும் கதன் பதப்படுத்துதல் அலகில் 8 மைி கநரத்தில் 300 கிகலோ கதணனப் 

பதப்படுத்த முடியும். 

 இந்த வோ னத்தில் கதனின் தரத்ணத உடனடிைோ ப் பரிகைோதிதத்ு ஆரோயும் வண யிலோன 

ஒரு கைோதணன ் கூடமும் அணம ் ப் பட்டுள்ளது. 

 

ெட்டெரெ நதைத்ல் 2022 

 

 உத்தரப் பிரகதைம், க ோவோ, மைிப்பூர,் பஞ்ைோப் மற்றும் உத்தர  ோை்ட் ஆகிை 5 

மோநிலங் ளின் ைட்டைணபத் கதரத்லு ் ோன கததி ள் அறிவி ் ப்பட்டன.  

 இந்த 5 மோநிலங் ளிலும் பிப்ரவரி 10 அன்று ததோடங்கி ஏழு  ட்டங் ளோ  கதரத்ல் நடத்தப் 

பட்டு மோரை் ்10 அன்று வோ ்கு எை்ைி ்ண  நணடதபறும்.  

 உத்தரப் பிரகதை மோநிலதத்ில் பிப்ரவரி 10, பிப்ரவரி 14, பிப்ரவரி 20, பிப்ரவரி 23, பிப்ரவரி 

27, மோரை் ்3 மற்றும் மோரை் ்7  என ஏழு  ட்டங் ளோ  கதரத்ல் நணடதபறும்.  

 பஞ்ைோப், க ோவோ மற்றும் உத்தர ோை்ட் ஆகிை மோநிலங் ளில் பிப்ரவரி 14 அன்று கதரத்ல் 

நணடதபறும்.  

 மைிப்பூர ் மோநிலத்தில் பிப்ரவரி 27 மற்றும் மோரை் ் 03 என இரு  ட்டங் ளோ  கதரத்ல் 

நணடதபறும்.  

 தமோத்தம் 690 ைட்டைணபத் ததோகுதி ளில் அடுத்த 2 மோதங் ளு ்கு வோ ்குப் பதிவு 

நணடதபற உள்ளது.  
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 அதி பட்ைமோ  உத்தரப் பிரகதைம் (403 ததோகுதி ள்), பஞ்ைோப் (117 ததோகுதி ள்),  உத்தர 

 ோை்ட் (70), மைிப்பூர ்(60) மற்றும் க ோவோ (40) ஆகிை இடங் ளில் கதரத்ல் நடத்தப் தபறும்.  

 

வீை் ொல் திவாஸ் 

 பிரதமர ் நகரந்திர கமோடி, இந்த ஆை்டு முதல் டிைம்பர ் 26 ஆம் கததிைோனது ‘வீர ் போல் 

திவோஸ்’ என்ற தினமோ  அனுைரி ் ப்படும் என அறிவிதத்ோர.்  

 ‘வீர ்போல் திவோஸ்’ என்பது, ைோகிப்ைதோ கைோரோவோர ்சிங் ஜி மற்றும் ைோகிப்ைதோ ஃபகத சிங் ஜி 

ஆகிகைோர ்உயிகரோடு ஒரு சுவரில் ணவதத்ு அணட ் ப்பட்டு உயிர ்நீதத் அகத தினதத்ன்று ் 

 ணடபிடி ் ப்படும். 

 ைோஹிப்ைோகதஸ் என்பவர ்ள் மு லோைர ்ளு ்கு எதிரோன மு ்கிைப் கபோரில் தனது 

உயிணரத் திைோ ம் தைை்த குரு க ோபிந்த் சிங் அவர ்ளுணடை 4 புதல்வர ்ள் ஆவோர.் 

 

 

இந்தியத் தை நிைண்ய வாைியத்தின் 75வது நிறுவன தினம்  

 

 இந்திைோவின் கதசிைத் தர நிரை்ை அணமப்போன இந்திைத் தர நிரை்ை வோரிைமானது 

ஒவ்கவோர ்ஆை்டும் ஜனவரி 06 அன்று தனது நிறுவன தினத்ணத ் த ோை்டோடுகிறது.  

 இந்த ஆணைைம் ஒரு இந்திைத் தர நிரை்ை நிறுவனமோ  (1947 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 06) 

நணடமுணற ்கு வந்த தினத்தன்று இந்திைத் தர நிரை்ை வோரிைதத்ின் நிறுவன 

தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 டோ ்டர.் லோல். C. வ ம்ன் என்பவ  ் இந்தியத ் ை  நி ண்ய நிறுவனைத்ின் முைல் 

இயக்குந ாகப் மபாறுப்ரபற்றா .் 
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 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 06 ஆம் ரைதியானது இந்தியத் ை  நி ண்ய வா ியைத்ின் 75வது 

நிறுவன தினமாகும். 

 

அறிவியல் மை்றும் சதாழில்துரை ஆைாய்ெச்ிக் கழகம்  – நதசிய இயை்பியல் 

ஆய்வகத்தின் 75வது பிளாட்டின விழா 

 அறிவிைல் மற்றும் ததோழில்துணற ஆரோை்ைச்ி ்  ழ ம் – கதசிை இைற்பிைல் ஆை்வ த்தின் 

75வது பிளோட்டின விழோவின் நிணனவோ  டோ ்டர.் ஜிகதந்திர சிங் ஒரு சிறப்புத் தபோல் 

தணலயிணன தவளியிட்டோர.்  

 நோட்டின் சுதந்திரத்தின் கபோது நிறுவப்பட்ட அறிவிைல் மற்றும் ததோழில்துணற ஆரோை்ைச்ி ் 

 ழ தத்ின் ஆை்வ ங் ளுள் இதுவும் ஒன்று என்பதோல் இந்திைோவின் 75வது ஆை்டு 

சுதந்திர ் த ோை்டோட்டங் களோடு இதுவும் ஒத்து வருகிறது.  

 கதசிை இைற்பிைல் ஆை்வ தத்ிற்கு 1947 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 04 அன்று முன்னோள் பிரதமர ்

ஜவஹரல்ோல் கநரு அவர ்ள் அடி ் ல் நோட்டினோர.்  

 இந்த ஆை்வ தத்ின் முதன்ணம ்  ட்டிடமோனது 1950 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 21 அன்று 

மணறந்த துணைப் பிரதமர ் ைரத்ோர ் வல்லபோை் பகடல் அவர ்ளோல் அதி ோரப்பூரவ்மோ  

திறந்து ணவ ் ப் பட்டது.    

 

 

உலக சூை்ய நமஸ்காை் நிகழ்ெச்ி 

 ம ர ைங் ரோந்தி (ஜனவரி 14, 2022) நோளன்று, “உலக சூ ய் நமஸ்கா ”் என்ற ஒரு ம யல் 

விளக்க நிகை் ச்ிதய நடை்துவைற்கு ஆயுஷ் அதம  ்கம் முடிவு ம ய்துள்ளது.  

 இந்ை நிகை் ச்ியானது இந்தியா முழுவதும் 75 லட் ம் மக்கதளக் மகாண்டு நடைை்ப்பட 

உள்ளது. 

 இந்ை நிகை் ச்ியானது புவி மவப்பமதடைல் மற்றும் பருவநிதல மாற்றம் குறிைை் 

ம ய்திதயயும் எடுைத்ுத க்க முயல்கிறது.  
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கல்வி நிறுவனங்கள் குறித்த ெைவ்நதெ மாநாடு 2022 

  ல்வி நிறுவனங் ள் குறித்த ஒரு ைரவ்கதை மோநோடோனது குஜரோதத்ின் அ மதோபோத் 

ந ரிலுள்ள அறிவிைல் ந ரில் அணமந்த விஞ்ஞோன் பவனில் நடத்தப்பட்டது. 

 2022 ஆம் ஆை்டின் ஆற்றல்மி ்  குஜரோத் உல  உைச்ி மோநோட்டின் வழியின் கீழ், உல  

அளவில் பு ழ்தபற்ற பல் ணல ் ழ ங் ள் மற்றும் இந்திை அரசின்  ல்வித் துணற 

அணமைை் ம் ஆகிைவற்றின் ஒருங்கிணைந்த ஈடுபோட்டின் மூலம் இந்த மோநோடோனது 

நடத்தப்பட்டது.  

 இது 2020 ஆம் ஆை்டு கதசிை  ல்வி ் த ோள்ண யின் பல்கவறு  ை்கைோட்டங் ள் 

குறிதத்ும், உைர ்ல்வி மற்றும் ததோழில்நுட்ப ்  ல்வியிணன மோற்றிைணமப்பதில் அதன் 

பங்கு குறித்தும்  லந்கதோகலோசிப்பதற் ோ   ல்விைோளர ்ள், ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள் மற்றும் 

மோைவர ்ளு ்த ன ஓ  ்அரங்கிணன வழங்கிைது.  

 

 

IAC விக்ைாந்த் 

 INS வி ்ரோந்த் என்பது (IAC-I) இந்திைோவில்  ட்டணம ் ப்பட்ட முதல் விமோனந் தோங்கிப் 

கபோர ்்  ப்பல் ஆகும்.  

 இது இந்திை ்  டற்பணடயின்  டற்பணட வடிவணமப்பு இை ்குநர த்தினோல் 

வடிவணம ் ப் பட்டுள்ளது. 

 இது த ோைச்ின்  ப்பல்  ட்டும் நிறுவனத்தினோல்  ட்டணம ் ப்பட்டு வருகிறது.  
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 இதன் தமோதத் நீளம் 263 மீட்டர ்மற்றும் அ லம் 63 மீட்டர ்ஆகும். 

 இது கபோர ்விமோனங் ள் மற்றும் தஹலி ோப்டர ்ள் உள்ளிட்ட 30 வண  விமோனங் ணள 

சுமந்து தைல்லும் திறன் த ோை்டது. 

 

 

செம்மைங்கள் 

 ைரவ்கதை இைற்ண  வளங் ோப்பு ஒன்றிைமோனது, தனது சிவப்புப் பட்டிைலில் 

‘ம ம்ம ங்கதள’ அருகி வரும் ஒரு இனமாக  மீபைத்ில் மீண்டும் ர  ை்ை்து. 

 ம ம்ம ம் என அதைக்கப்படும் இந்ை ம ைத்ின் அறிவியல் மபய  ் ப்மடர ாகா ப்ஸ் 

 ாண்டலினஸ் (Pterocarpus santalinus) என்று அதைக்கப்படுகிறது. 

 இது இந்தியாதவ  ்ர  ந்்ை ஒரு ம  இனமாகும்.  

 இைன் புவியிடப் ப வல் கிைக்குை் மைாட  ்ச்ி மதலகள் வத  மட்டுரம ஆகும். 

 இந்ை இனமானது ஆந்தி ப் பி ரை ைத்ிலுள்ள ஒரு ைனிை்துவமான காட்டுப் பகுதிதய  ் 

ர  ந்்ை இனம் ஆகும். 
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3வது அைிஹந்த் ைக அணுெக்தி நீைம்ூழ்கிக் கெ்ெல் 

 

 இந்திை நோடோனது அணுை ்தி நீரம்ூழ்கி ்  ப்பலோன 3வது அரிஹந்த் ர   ப்பலிணன 

விைோ ப் பட்டினதத்ில்  தவளியிட்டது. 

 இது குணறந்தபட்ைம் 8 என்ற அளவில் K-4 உந்துவித  ஏவுகதணகதளை ்சுமந்து ம ல்லக் 

கூடியது. 

 இைன் இயக்கைத்ிதனப் பற்றி, வி ாகப்பட்டின கப்பல் கட்டதமப்பு தமயைத்ிலிருந்து 

கிதடை்ை ஒரு ம யற்தகக்ரகாள் புதகப்படம் மூலமாக ஐக்கிய  ாஜ்ஜியைத்ை  ்ர  ந்்ை 

ரஜன்ஸ் டிஃபன்ஸ் எனும் ஒரு வா  இைை் அறிவிை்ைது. 

 முைலாவது அணு க்தியில் இைங்கும் நீ ம்ூை்கிக் கப்பலான INS அ ிஹந்ை்  ப்பல் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் பதடயில் இதணக்கப்பட்டது. 

 2வது கப்பல் 2014 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப் படுை்ைப்பட்டாலும்  இந்திய ் கடற்பதடயில் 

இதணவைற்கு அது காை்திருக்கிறது. 

 அ ிஹந்ை்  க நீ ம்ூை்கிக் கப்பல்கள்  ஷ்யாவின் உைவியுடன் கட்டதமக்கப் பட்டு 

வருகின்றன.  

 

ஏக்தா நகை ்இையில் நிரலயம் 
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 குஜரோதத்ிலுள்ள நரம்தோ மோவட்டத்தில் அணமந்த க வடிைோ இரயில் நிணலைத்தின் 

தபைணர மோற்றிைணமப்பதற்கு இரயில்கவ அணமைை் ம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது ஏ ்தோ ந ர ்இரயில்நிணலைம் என மோற்றிைணம ் ப் பட்டுள்ளது. 

 ஒற்றுணம சிணல அரு ணமந்த க வடிைோ இரயில் நிணலைமோனது வகடோதோரோ எல்ணலப் 

பிரிவின் கீழ் உள்ளது. 

 

இரளநயாை் பிைவாசி ொைதிய திவாஸ் மாநாடு – 2022  

 

 பிரவோசி போரதிை திவோஸ் என்பது தவளிநோடு வோழ் இந்திைர ்தினம் எனவும் அணழ ் ப் 

படுகிறது.  

 இது ஒவ்கவோர ்ஆை்டும் ஜனவரி 09 அன்று த ோை்டோடப்படுகிறது. 

 இத்தினமோனது அைல்நோடு ளில் வோழும் இந்திைர ்ணள தனது தோை் நோட்டுடனோன ஒரு 

பிணைப்பிணன மீை்டும் உருவோ ்குமோறு ஊ ்குவி ்கும் வண யில் அனுைரி ் ப் 

படுகிறது.  

 இந்த மோநோடோனது தவளிநோடு வோழ் இந்திைர ்ள் தங் ளது  ை்கைோட்டங் ள், 

உைரவ்ு ள் மற்றும்  ருத்து ணளத் ததரிவிப்பதற் ோன ஒரு கமணடைோகும்.  

 இது உல ம் முழுவதும் உள்ள தவளிநோடுவோழ் இந்திைர ்ளின்  ட்டணமப்ணப 

உருவோ ்குவதில் உறுதுணைைோ  தி ழ்கிறது.  

 

இலங்ரகயில் நகைங்களுக்கிரடெ்ெட்ட இையில் நெரவத் திட்டத்திை்கு இந்தியா 

உதவி 

 இந்திைோவின் உதவியுடன் இலங்ண  அரசு தனது ந ரங் ளு ்கிணடப்பட்ட ஒரு இரயில் 

கைணவணை உருவோ ்கியுள்ளது. 

 இந்திைோ இந்தத் திட்டதத்ிற் ோ  டீைல் விநிகைோ  அலகு ணள வழங்கிைது. 

 ஜோஃப்னோ மற்றும் த ோழும்பு ஆகிை ந ரங் ளு ்கு இணடகை இந்த ரயில் கைணவ ள் 

ததோடங் ப் பட்டன.  

 லவினிைோ மணல (த ோழும்பு) மற்றும்  ோங்க ைன்துணற (ஜோஃப்னோ) ஆகிைவற்று ்கு 

இணடகையும் இரயில் கைணவ ததோடங் ப்பட்டது. 
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பிைம்நமாஸ் ஏவுகரண 

 

 போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டு அணமப்போனது, கமற்கு ்  டற் ணரயில் INS 

வி ாகப் பட்டினம் என்ற இந்தியக் கடற்பதடப் ரபா க்் கப்பலிலிருந்து பி ம்ரமாஸ் 

மீமயாலி சீ ர்வக ஏவுகதணதய மவற்றிக மாக ஏவி ப ிர ாதிை்ைது. 

 பி ம்ரமாஸ் மீமயாலி சீ ர்வக ஏவுகதணயின் கடல் விட்டு கடல் பாயும் (கடல் ப ப்பில் 

ஏவப்படும்) இது அதன் அதிகபட்  வ ம்பில் ர ாதிக்கப்பட்டது. 

 இது மிகை் துல்லியமாக அதன் இலக்தகை் ைாக்கி அழிைை்து.  

 

வடகிழக்குத் திருவிழா 

 9வது வடகிழ ்குத் திருவிழோவோனது  டுணமைோன க ோவிட்-19  ட்டுப்போடு ளுடன் 

அைோமின் த ௌ ோத்தியில் நடத்தப் பட்டது.  

 இது வடகிழ ்குப் பகுதியின் அழகிை பன்மு தத்ன்ணம மற்றும் ஒருணமப்போட்டிணன ் 

த ோை்டோடும் ஒரு திருவிழோவோகும்.  

 9வது வடகிழ ்கு திருவிழோவோனது, அந்தப் பகுதியின் ம த்தோன வைி ம் மற்றும் 

சுற்றுலோத் திறன் ணள கமம்படுத்தி அதணன முன்னிணலப்படுதத்ை ் தைை்வணத ஒரு 

கநோ ் மோ  ் த ோை்டுள்ளது.  
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இந்திய திைன்கள் நொட்டி 2021 

 

 இந்திய திறன்கள் 2021 எனும் ரைசிய அளவிலோன ரபாட்டி  மீபைத்ில் நிதறவதடந்ைது. 

 இந்தப் ரபாட்டியில், 270 மவற்றியாள க்ளு ்கு  61 ைங்கம், 77 மவள்ளி, 53 மவண்கலம் 

மற்றும் 79  சிறப்புப் பைக்கங்கள் வழங் ப்பட்டன. 

 ‘இந்திய திறன்கள் 2021’ ரபாட்டியில் 51 பத ் ங் ளுடன், இந்த ஆை்டில் பங்க ற்ற 26 

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பி ரை ங்களில் ஒடி ா முைலிடம் பிடிைத்ுள்ளது. 

 இதில் மகா ாஷ்டி ா இ ண்டாவது இடை்தைப் தபற்றது. 

 இதில் ரக ளா மூன்றாவது இடை்தைப் பிடிை்ைது. 

 இந்தியா திறன்கள் 2021 என்ற ரபாட்டியில் மவற்றி மபறும் அைி ள் 2022 ஆம் ஆை்டு 

அக்ரடாப  ் மோததத்ில் சீனாவின் ஷாங்காய் நக ில் நதடமபற உள்ள உலக திறன்கள் 

  வ்ரை ப் ரபாட்டியில் பங்ரகற்கும் ஒரு வாய்ப்தபப் மபறும். 
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செயல்ொடு மை்றும் ஆைாய்ெச்ிரய நநாக்கி சொலிவுறு நகைங்கள் மை்றும் கல்வி 

நிறுவனங்கள் (SAAR) திட்டம் 

 

 தைைல்போடு மற்றும் ஆரோை்ைச்ிணை கநோ ்கிப் தபோலிவுறு ந ரங் ள் மற்றும்  ல்வி 

நிறுவனங் ள் (SAAR - Smart Cities and Academia Towards Action and Research) எனும் திட்டமானது 

தபோலிவுறு ந ரங் ள் திட்டத்தினோல் மைாடங்கப்பட்டது. 

 தபோலிவுறு ந ரங் ள் திட்டத்தின் மூலம் ம யல்படுை்ைப்படும் திட்டங்கதள இது ஆவணப் 

படுைத்ும். 

 இது ஆ ாதி கா அம்ருை் மரஹாை ்வ் மகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகும். 

 SAAR திட்டமோனது பிரதோனமோ  வீட்டுவ தி மற்றும் நக ப்்புற விவகா ங் ள் துணற 

அதம  ்கை்தினோல் ம யல்படுைை்ப் படுகிறது. 

 ரைசிய நக ப்்புற விவகா ங் ள்  ல்வி நிறுவனம் மற்றும் நாட்டின் பிற முைன்தமயான 

 ல்வி நிறுவனங்கள் ஆகிைணவ இந்த அணமைை் தத்ுடன் இணைந்து இந்தத் திட்டத்ணதை ்

தைைல்படுத்துவதில் ஈடுபட உள்ளன. 

 இதில் 15 முைன்தமயான கட்டிடக்கதல நிறுவனங்களும் உள்ளடங்கும். 

 ததோட ் தத்ில், 75 நக ப்்புற திட்டங் ளு ் ோன பட்டியதல SAAR ையா ிக்க உள்ளது. 

 பல்கவறு தபோலிவுறு ந ரத் திட்டங் ணள தைைல்படுதத்ியுள்ளதும், மற்றும் பி ைம ின் 

மைாகுதியாகவும் தி ழும் வோரைோசி ந ரம், SAAR திட்டதத்ில் இணைைத் தவறிைது. 

 

நதைத்ல் நடத்ரத விதிமுரைகள் 

 5 மோநிலங் ளு ் ோன கதரத்ல் அட்டவணை அறிவி ் ப்பட்டுள்ள நிணலயில், அரசு ள், 

கவட்போளர ்ள் மற்றும் அரசிைல்  ட்சி ளு ் ோன கதரத்ல் நடத்ணத விதிமுணற ள் 

ஜனவரி 8 ஆம் கததி முதல் அமலு ்கு வந்துள்ளன. 

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


                   
 

85 
 

 கதரத்ல் விதி ளின் அணனதத்ு விதிமுணற ளும் க ோவோ, மைிப்பூர,் பஞ்ைோப், உதத்ர 

 ோை்ட் மற்றும் உதத்ரப் பிரகதைம் ஆகிை மோநிலங் ள் முழுவதும் தபோருந்தும். 

 கதரத்ல் நடத்ணத விதிமுணற ள் என்பது கதரத்ல் ஆணைைத்தினோல் வழங் ப்படும் 

வழி ோட்டுதல் ளின் ஒரு ததோகுப்போகும். 

 கதரத்ல் முடிந்து முடிவு ள் அறிவி ் ப்படும் வணரயில் இந்த விதிமுணற ள் அமலில் 

இரு ்கும். 

 

 

இஸ்நைாவின் புதிய தரலவை ்

 

 இந்திை விை்தவளி ஆரோை்ைச்ி நிறுவனமோனது (இஸ்கரோ) டோ ்டர.்S. கைோமநோத் அவர ்ணள 

அதன் புதிை தணலவர ் மற்றும் விை்தவளிை ் தைைலோளரோ   நிைமிப்பதோ  

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 தற்கபோது இவர ் க ரளோவின் திருவனந்தபுரதத்ில் அணமந்துள்ள வி ்ரம் ைோரோபோை் 

விை்தவளி ணமைத்தின் (VSSC - Vikram Sarabhai Space Centre) இை ்குநரோ  உள்ளோர.் 

 இவர ்அடுத்த 3 ஆை்டு ளு ்கு இஸ்கரோவின் இை ்குநரோ  தைைல்பட உள்ளோர.் 

 இவர ் ண லோைவடிவு சிவன் அவர ்ளின் நீட்டி ் ப்பட்ட ஒரு பதவி ்  ோலம் நிணறவு 

அணடந்தணதத் ததோடரந்்து இந்தப் தபோறுப்பிணன ஏற்  உள்ளோர.் 

 இஸ்கரோவின் தணலவர ் தபோறுப்பு, விை்தவளிை ் தைைலோளர ் மற்றும் விை்தவளி 

ஆணைைத்தின் தணலவர ்ஆகிை பதவி ணள தபோதுவோ  ஒருவர ்மட்டுகம வகிப்போர.் 

 இஸ்கரோவின் தணலவர ்இந்திை அரசின் தைைலோளரோ  தைைல்படுகிறோர.் 

 இவர ்விை்தவளி துணறயின் நிரவ்ோகியும் ஆவோர.் 

 இந்தத் துணறைோனது  கநரடிைோ  பிரதமர ்அவர ்ளிடம் அறி ்ண   ம ப்்பிக்கும். 
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கங்கா ொகை் நமளா 2022 

  ங் ோ ைோ ர ் கமளோ என்பது கிழ ்கு இந்திைோவில் நணடதபறும் மி ப்தபரிை திருவிழோ 

ஆகும். 

 இது இந்திைோவில் நணடதபறும் கும்பகமளோவிற்கு அடுத்தப் படிைோ  இந்திைோவின் 

இரை்டோவது தபரிை திருவிழோவோகும். 

 இது கமற்கு வங் ோளத்தின் ைோ ர ்தீவில் 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 12 அன்று கமற்கு வங்  

முதல்வர ்மம்தோ போனரஜ்ிைோல் ததோடங்கி ணவ ் ப்பட்டது. 

 

 

கெெ்ாய் எலுமிெர்ெ திருவிழா 

 

 இரை்டு நோட் ள் அளவிலோன 18வது  ைை்ோை் எலுமிைண்ை திருவிழோ மைிப்பூரில் உள்ள 

உ ்ருல் மோவட்டதத்ில் உள்ள  ைை்ோை் கிரோமதத்ில் ததோடங்கிைது. 

 ‘போது ோப்போன சுற்றுைச்ூழல் மற்றும் கிரோமப்புற மோற்றதத்ிற் ோன இைற்ண   ைை்ோை் 

எலுமிைண்ை’ என்ற ஒரு  ருதத்ுருவின் கீழ் இந்த ஆை்டின் திருவிழோ நடதத்ப்படுகிறது. 

 மைிப்பூரின்  ைை்ோை் எலுமிைண்ை ்கு புவிைோர ்குறியீடு வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

 

லட்ெத்தீவில் தடுெ்பூசி வழங்கீடு 

 லட்ைத்தீவு அரசு ஆனது 15 வைது முதல் 18 வைதிற்குட்பட்ட தகுதிவோை்ந்த அணனதத்ு ் 

குழந்ணத ளு ்கும் தடுப்பூசி வழங்கியுள்ளது. 

 இதன் மூலம், ஒன்றிைப் பிரகதைங் ள் மற்றும் மோநிலங் ள் என்ற பிரிவில் இந்த  ்

ைோதணனணை எட்டிை முதல் அரைோங் ம் என்ற தபருணமணை லட்ைத்தீவு தபற்றுள்ளது 
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 முன்னதோ , சு ோதோரப் பைிைோளர ்ள், முன் ளப் பைிைோளர ்ள் மற்றும் 18 வைதிற்கு 

கமற்பட்டவர ்ள் கபோன்ற பிற பிரிவினர ்ள் அணனவரு ்கும் தடுப்பூசிணை வழங்கிை 

ஒன்றிைப் பிரகதைங் ள் மற்றும் மோநிலங் ள் பிரிவில் முதலோவதோ  லட்ைத்தீவு இடம் 

தபற்றுள்ளது. 

 

5வது சீக்கிய தக்த் 

 1971 ஆம் ஆை்டு தடல்லி சீ ்கிை குருத்வோரோ ைட்டத்திற் ோன ஒரு திருதத் மகைோதோணவ 

தடல்லி ைட்டைணப நிணறகவற்றிைது. 

 பஞ்ைோபின் பதிை்டோ பகுதியில் உள்ள "த ்த் தம்தோமோ ைோஹிப்ணப" சீ ்கிைர ்ளின் 

ஐந்தோவது த ்த் ஆ  இந்த மகைோதோ அங்கீ ரி ்கிறது. 

 த ்த் (சிம்மோைனம்) என்பது சீ ்கிைர ்ளு ் ோன தற் ோலி  ஒரு அதி ோர பீடமோகும். 

 தற்கபோது, ஐந்து சீ ்கிை த ்த ்ள் உள்ளன. 

 அவற்றுள் மூன்று பஞ்ைோபிலும், ஒன்று ம ோரோஷ்டிரோவிலும், ஒன்று பீ ோரிலும் உள்ளன. 

 அமிரத்ைரஸில் அணமந்துள்ள அ ல் த ்த் என்பது  த ்த ்ளில் மி வும் பழணமைோனது 

ஆகும். 

 இது 1606 ஆம் ஆை்டில், ஆறோவது குருவோன குரு ஹரக் ோவிந்த் அவர ்ளோல் நிறுவப் 

பட்டது. 

 

 

நொஜிலா கணவாய் 

 எல்ணலை ்ைோணல ள் அணமப்போனது   கைோஜிலோ  ைவோயில் முதல் முணறைோ  ஜனவரி 

மோதத்தில் கபோ ்குவரதத்ிணன கமற்த ோள்வதற்கு  அனுமதித்துள்ளது. 

 இது இந்திைோவின் லடோ ் ஒன்றிைப் பிரகதைப் பகுதியில் உள்ள  இமைமணலயின் ஒரு 

உைரமோன மணலப் போணதைோகும். 

  ஸ்ரீந ர-்கைோனோமோர ்்-கும்ரி ைோணலயில் 11643 அடி உைரதத்ில் அணமந்துள்ள கைோஜிலோ 

 ைவோை் ஆனது,  ோஷ்மீர ் பள்ளத்தோ ்கிற்கும் லடோ ்கிற்கும் இணடகை உள்ள ஒரு 

மு ்கிைதத்ுவம் வோை்ந்த போணதைோகும். 
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 இமைமணலத் ததோடரின் கமற்குப் பகுதியில் உள்ள  ஸ்ரீந ர ்மற்றும் கல ஆகிைவற்று ்கு 

இணடகைைோன இந்தக்  ைவோை் வழிைோ  கதசிை தநடுஞ்ைோணல 01 ஆனது தைல்கிறது. 

 

 

காதி - ரகயால் செய்யெ்ெட்ட காகிதெ ்செருெ்புகள் 

 

 காதி மற்றும் கி ாமை் மைாழில்கள் ஆதணயமானது  மீபை்தில் தகயால் ம ய்யப்பட்ட, 

ஒருமுதற மட்டுகம பயன்படுை்ை கூடிய காகிை  ்ம ருப்புகள் மற்றும் முைல் முதறயாக 

குைந்தைகள் அணியும் ம ருப்புகள் ஆகிைவற்ணற அறிமுகப்படுைத்ியுள்ளது. 

 முைன்முதறயாக இந்ை ஆதணயமானது குைந்தை அைியும் ஆதட ையா ிப்புகதளயும் 

அறிமுகப் படுை்தியுள்ளது. 

 இது இயற்தக இதைகதளப் பயன்படுைத்ி உருவாக்கப்படுவைால், இது சுற்று ச்ூைதலப் 

பாதிப்பதில்தல. 

 இந்ை ஆதணயமானது குறு, சிறு மற்றும் நடுை்ை  மைாழில்துணற அதம  ்கைத்ின் கீை் 

ம யல்படுகிறது. 
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ஸ்வெ ்வித்யாலயா புைஸ்காை் 2021 - 2022 

 மை்திய ் கல்வித் துணற அதம  ்கம் இதை அறிமுகப்படுை்தியுள்ளது. 

 ைண்ணீ ,் சுகாைா ம் மற்றும் துப்பு வு மைாட ப்ான முன்மாதி ியான பணிகதள 

ரமற்மகாண்ட பள்ளிகதள அங்கீக ிை்து, ஊக்கப்படுைை்வும், விருது வைங்கவும் இது 

உைவும். 

 இது கி ாமப்புறம் மற்றும் நக ப்்புறங்களில் உள்ள அ சு, அ சு உைவி மபறும் மற்றும் 

ைனியா  ்பள்ளிகள் வத  அதனைத்ு வதகப் பள்ளிகளுக்கும் மபாதுவானது. 

 

 

வங்கிகளில் குரை தீைக்்கும் அதிகாைிகளுக்கு வரும் புகாைக்ளின் அதிகைிெ்பு 

 

 இந்திய  ி  வ்் வங்கி ைனது "2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான குதற தீ க்்கும் அதிகா ிகள் 

திட்டதத்ின் வருடாந்தி  அறிக்தகதய" மவளியிட்டது. 

 இது வங்கி ளில் குதற தீ க்்கும் அதிகா ிகள் மபறும் புகா க்ளின் அதிக ிப்தப எடுை்துக் 

காட்டுகிறது. 

  ண்டிக ,் கான்பூ  ்மற்றும் மடல்லியில் அதிக புகா க்ள் வந்துள்ளன. 
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நாெ்கின் இல்லாத ெஞ்ொயத்து 

 ரக ளாவின் மகா ச்ியில் உள்ள கும்பலங்கி கி ாமம் இந்தியாவின் முைல் மோத விடோை் ் 

 ழிவுத் துைிைற்ற (sanitary napkin-free) கிரோமப் பஞ் ாயை்து ஆக மாற உள்ளது. 

 இந்ை ் கி ாமம் இைற்கு முன்பு இந்தியாவின் முைல் மாதி ி சுற்றுலா கி ாமம் என்ற ஒரு 

அங்கீகா தத்ிணனயும் மபற்றுள்ளது. 

 

ஆசியக் நகாெ்ரெக்கான இந்திய மகளிை ்ஹாக்கி அணி 

 ஓமனின் மஸ்கட்டில் நதடமபற உள்ள 2022 ஆசிய ் ரகாப்தபக்கான 18 ரப  ் மகாண்ட 

இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு  விைா புனியா ரகப்டனாக இருப்பா .் 

 இந்ரைாரனசியா, சீனா, மரலசியா, ஜப்பான், மைன் மகா ியா, சிங்கப்பூ  ் மற்றும் 

ைாய்லாந்து ஆகிய 7 நாடுகள் 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன ஆசியக் ரகாப்தப ம ளிர ்அைி 

ஹாக்கிப் கபோட்டியில் ரபாட்டியிடுகின்றன. 

 இந்திய மகளி  ்அணி இந்ைப் ரபாட்டியின் நடப்பு  ாம்பியன் ஆகும். 

 

 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய ொட்சி ரவெ்பு ரமயம் திட்டம் 

 ைங்கள் மாநிலங்களில் பாதிக்கப்படக்கூடிய  ாட்சி தவப்பு தமயம் (VWDC - Vulnerable 

Witness Deposition Centre) என்ற ஒரு திட்டை்தை உருவாக்க ரைதவயான மனிைவளைத்ின் 

மதிப்பீட்தட மூன்று மாைங்களுக்குள் வைங்குமாறு நாட்டின் உய  ்நீதிமன்றங்களுக்கு உ  ் 

நீதிமன்றம் உைை் விட்டுள்ளது. 

 இந்ை தமயம் பாதிக்கப்படக் கூடியவ க்ளின் வாக்குமூலை்தைப் பதிவு ம ய்ய ஒரு 

பாதுகாப்பானை ்சூைதல உருவாக்கும். 

 ஒரு மாவட்டை்தில் குதறந்ைபட் ம் இவ்வாறான ஒரு தமயமாவது நிறுவப்பட ரவண்டும். 

 பாலியல் வன்மகாடுதமக்கு ஆளானவ க்தள, பாதிக்கப்படக்கூடிய  ாட்சிகளாக உ  ் 

நீதிமன்றம் ர  ை்த்ுள்ளது. 

 பாலியல் வன்மகாடுதமக்கு ஆளானவ க்ள் இந்தியத் ைண்டதன  ்  ட்டை்தின் 377வது 

பி ிவின் படி வத யறுக்கப் பட்டுள்ளன .் 

மை்ை ொதிக்கெ் ெடக்கூடியவைக்ள் பின்வருமாறு 

 பாலின ரவறுபாடின்றி, பாலியல் வன்மகாடுதமயால் பாதிக்கப்பட்டவ க்ள் 
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 மனநலப் பாதுகாப்பு  ்  ட்டைத்ில் வத யறுக்கப்பட்டுள்ள வண யில் மனரநாயால் 

பாதிக்கப் பட்ட  ாட்சிகள் 

 ம விை் திறன் குதறபாடு அல்லது ரப ச்ு ் குதறபாடுள்ள நப க்ள் 

 நீதிமன்றங்களால் வத யறுக்கப்பட்ட பிற குதறபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நப க்ள் 

 

சதன் சகாைியாவின் POSCO உடன் ஒெ்ெந்தம் 

 அைானி குழுமம் மற்றும் மைன் மகா ியாவின் ஒரு மிகப்மப ிய எஃகுத் ையா ிப்பு 

நிறுவனமான POSCO ஆகியதவ இந்தியாவில் வணிக வாய்ப்புகதள ஆ ாய்வைற்காக 

பிதணப்பு இல்லாை பு ிந்துண வ்ு ஒப்பந்ைைத்ில் (MoU) தகமயழுை்திட்டுள்ளன. 

 குஜ ாைத்ின் முந்ை் ாவில் பசுதமயான, சுற்று ச்ூைலுக்கு உகந்ை ஒருங்கிதணந்ை எஃகு 

ஆதலதய நிறுவுவதும் இதில் அடங்கும். 

 

 

மனிதைக்ள் சுமந்து செல்லக்கூடிய பீைங்கி எதிைெ்்பு ஏவுகரண 

 

 பாதுகாப்பு ஆ ாய் ச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டு அதமப்போனது மனிை க்ள் சுமந்து ம ல்லக் 

கூடிய பீ ங்கி எதி ப்்பு வண  ஏவுகதணதய (MPATGM - Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) 

மவற்றிக மாக ர ாைதன ம ய்ைது. 

 MPATGM ஆனது மைலுங்கானாவின் பானூ ில் உள்ள பா ை ் தடனமிக்ஸ் நிறுவனை்தின் 

மூலம் ையா ிக்கப்படும்.. 

 MPATGM என்பது உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட பீ ங்கி எதி ப்்பு வண யிலோன, 

குதறந்ை எதட த ோை்ட மற்றும் இயக்கிய பின் தன்ணனத் ைாரன இலக்தக ரநாக்கி 

ம ல்லும் வண யில் இை ்கி ் த ோள்ளும் ஒரு ஏவுகதணயாகும். 
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 இது மூன்றாம் ைதலமுதற பீ ங்கி எதி ப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகதணயாகும். 

 இது நாக் பீ ங்கி எதி ப்்பு வழிகாட்டு ஏவுகதணயிலிருந்துப் மபறப்பட்டது. 

 ஒருங்கிதணந்ை வழி காட்டப்பட்ட ஏவுகதண ரமம்பாட்டுை ் திட்டைத்ின் கீை் பல்ரவறு 

ைளங்களில் இருந்து இதை ஏவ முடியும். 

 

ஒளிெைெ்புெ் ொைர்வயாளைக்ள் ஆைாய்ெச்ிெ ்ெரெ செய்தி ஊடக மதிெ்பீடுகள் 

 ைகவல் மற்றும் ஒளிப ப்பு அதம  ்கமோனது "தைை்தி ஊட  மதிப்பீடு ணள" மீை்டும் 

ததோடங்குமோறு ஒளிப ப்புப் பா த்வயாள க்ள் ஆ ாய் ச்ிை ்ைணபயிடம் கூறியுள்ளது. 

 ம ய்தி ஊட ங் ளினுணடை பா த்வயாள க்ளின் விவ ங்கதள மவளியிடுமோறும், 

அவற்றினுணடை கடந்ை மூன்று மாை ோலத் ை வுகதள மாைாந்தி  வடிவ ஆவைமோ  

மவளியிடுமோறும் அதம  ்கம் கூறியுள்ளது. 

 ஒளிபரப்புப் போரண்வைோளர ்ள் ஆரோை்ைச்ிை ் ைணபைோனது அைன் ம யல்முதறகள், 

ரமற்பா த்வ வழிமுதறகள் மற்றும் மநறிமுதறகதளத ்திருை்தி அணமைத்ுள்ளது. 

 இந்திய ஒளிபரப்புப் போரண்வைோளர ்ள் ஆரோை்ைச்ிை ்ைணப என்பது ஒரு கூட்டுை ்மைாழில் 

அதமப்பாகும். 

 இது இந்திய ஒளிப ப்பு நிறுவனங் ள், விளம்ப ம் மற்றும் ஊடக நிறுவனங்கள் மற்றும் 

விளம்ப ைா  நிறுவனங் ள் ஆகியவற்றின் பி திநிதிை்துவத்ணத ் த ோை்டு 

நிறுவப்பட்டது. 

 இது உலக அளவிலோன ஒரு மிகப்மப ிய மைாதலக்காட்சி மதிப்பீட்டு அறிவியல் துதற 

அதமப்பாகும். 

 

 

Paytm ெணவழங்கீட்டு வங்கி 

 இது இந்தியாவின் மிகப்மப ிய மற்றும் ரவகமாக வள ந்து வரும் ஒருங்கிணைந்த பை 

வழங்கீட்டு இணடமு த்தின் பைன் தபறும் வங்கியாக மாறியது. 

 ஒர  மாைைத்ில் 926 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஒருங்கிணைந்த பை வழங்கீட்டு 

இணடமு ப் ப ிவ ை்்ைதனகதள எட்டிை நாட்டின் முைல்  பயனாளி வங்கி இதுவாகும். 

 இந்திைத் கதசிை பைவழங்கீட்டு ்  ழ ம் மவளியிட்ட ை வுகளின்படி, போரத் ஸ்கடட் 

வங்கிைோனது 2021 ஆம் ஆை்டு டி ம்ப  ்மோததத்ில் அதிக பணம் அனுப்பும் வங்கி குறிதத் 

ை வ ித யில் முைலிடைத்ில் உள்ளது. 
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 பயனாளி வங்கிகள் (Beneficiary banks) என்பது பணம் மபறும் கணக்காளர ்ணள ் 

த ோை்டுள்ள வங்கிகள் ஆகும். 

 

 

இந்தியக் கல்வி சதாழில்நுட்ெக் கூட்டரமெ்பு 

 இந்திைோவில் உள்ள தனிைோர ்நிறுவனங் ள் இணைந்து இந்திை ்  ல்வி ததோழில் நுட்ப ் 

கூட்டணமப்ணப உருவோ ்கியுள்ளன. 

 இது இந்திை ் ண கபசி இணைைை ் கைணவை ் ைங் தத்ின் ஒரு வழி ோட்டுதலின் கீழ் 

உருவோ ் ப் பட்டது. 

 இது தபரும்போலும் 1 பில்லிைன் அதமரி ்  டோலர ் மதிப்பிலோன நிறுவனங் ளோல் 

உருவோ ் ப் பட்டது. 

 இந்த ் கூட்டணமப்பில் Unacademy, BYJU, upgrad, Lead School மற்றும் Vedantu ஆகிைணவ 

அடங்கும். 

 அடிப்பணடயில் இந்த ் கூட்டணமப்பு தனது சுை  ஒழுங்குமுணறணை உருவோ ்குகிறது. 

 இந்தத் துணறயின் தைைல்போட்டு ் க ோட்போடு ள் அல்லது விதி ள் மற்றும் ஒழுங்கு 

முணற ளில் அரைோங் தத்ின் தணலயீட்ணட ் குணற ்  இது தைை்ைப்படுகிறது. 

  ல்வித் ததோழில்நுட்ப நிறுவனம் என்பது  ல்வி மற்றும் ததோழில்நுட்பம் ைோரந்்த ஒரு 

நிறுவனமோகும். 

 

 

குடிமக்களிரடநய அைசியலரமெ்பு குறித்த எழுத்தறிவுெ் பிைெெ்ாைம் 

 இது க ரளோவின் த ோல்லம் மோவட்டத்தில் ததோடங் ப் பட்டது. 

 இது நோட்டிகலகை  இது கபோன்ற முதல் வண ப் பிரைை்ோரம் ஆகும். 

 இந்தப் பிரைை்ோரமோனது அந்த மோவட்டத்தில் வசிப்பவர ்ளு ்கு அரசிைலணமப்பின் 

அடிப்பணட ள் பற்றி  ற்பி ்கும். 

 இந்தப் பிரைை்ோரம் என்பது த ோல்லம் மோவட்டத்ணத அரசிைலணமப்பு ைோரந்்த ஒரு 

 ல்விைறிவு தபற்ற மோவட்டமோ  மோற்றுவணத கநோ ் மோ  ் த ோை்டுள்ளது. 
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16வது இந்திய மின்னிலக்க முரை உெச்ி மாநாடு 2022 

 இது இந்திை இணைைம் மற்றும் ண கபசிை ்ைங் தத்ினோல் ஏற்பாடு ம ய்யப்பட்டது. 

 இந்த உ ச்ி மாநாட்டின்  ருதத்ுருவோனது, “Superchargeing Startups” என்பைாகும். 

 இந்திய மின்னில ்  முணற உ ச்ி மாநாடு என்பது இந்தியாவின் மின்னில ் த் துதறயின் 

மிகப் பைதமயான நிகை்வாகும். 

 இந்ை நிகை்வின் ரபாது, மை்திய வ ை்்ைகம் மற்றும் மைாழில்துதற அதம  ்  ் பியூஷ் 

ரகாயல், நமது நோட்டின் புத்தோ ்  நிறுவனங் ளின் சூழல் அதமப்தப ரமலும் வலுப் 

படுைத்ுவைற்கான முன்ரனாக்கிை நடவடி ்ண ைோ  'LEAP' என்பணத மவளியிட்டா .் 

 LEAP என்பதன் விரிவோ ் ம் "Leverage, Encourage, Access & Promote" என்பைாகும். 

 

 

நகாவிட்-19 தடுெ்பூசி நிரனவு அஞ்ெல் தரல சவளியீடு 

 

 மை்திய சுகாைா ம் மற்றும் குடும்ப நலைத்ுதற அதம  ்  ்மன்சுக் மாண்டவியா ரகாவிட்-

19 ததோற்றுகநோை் ைடுப்பூசியின் நிதனவோ  உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு அஞ் ல் தணலணை 

மவளியிட்டா .் 

 இந்தியாவின் ரைசிய அளவிலோன ரகாவிட் ததோற்று ைடுப்பூசி வழங்கீட்டுத் திட்டைத்ின் 

முதலோவது ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் வதகயில் இது மவளியிடப்பட்டது. 

 இந்திை மருதத்ுவ ஆரோை்ைச்ி ் குழு மற்றும் பா ை் பரயாமடக்  நிறுவனம் ஆகிைணவ 

இதணந்து உள்நோட்டிகலகை உருவாக்கிய ரகாவாக்சின் தடுப்பூசி நிணனவோ  இது 

மவளியிடப் பட்டுள்ளது 

  2021 ஆம் ஆை்டு ஜூன் 21 முதல், 18 வயதிற்கு ரமற்பட்ட அதனவருக்கும் ைடுப்பூசி 

இலவ ம் என அறிவி ் ப்பட்டது. 
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நிலக்கைிரய சமத்தனாலாக மாை்றும் முதல் ஆரல - இந்தியா 

 மை்திய கன க மைாழில்துதற அதம  ்  ்மரகந்தி  நாை் பாண்கட, ணஹதரோபோத்தில் BHEL 

எனும் நிறுவனதத்ினோல் கட்டப்பட்ட 'நில ் ரிணை தமத்தனோலோ  மோற்றும் முதல் 

ஆணலணை' திறந்து ணவதத்ோர.் 

 இது ைற்ரபாது, அதிக  ாம்பல் மூல ்கூறு கலந்ை இந்திய ர   நிலக்க ியில் இருந்து 99 

 ைவீைைத்ிற்கும் அதிகமான தூய்தமத் திறனுடன் மமைை்னாதல உற்பைத்ி ம ய்து 

வருகிறது. 

 உய  ்  ாம்பல் மூல ்கூறு த ோை்ட இந்திய ர  நிலக்க ிதய வாயுவாக் லின் மூலம் 

மமைை்னாலாக மாற்றும் ததோழில்நுட்பமோனது, இந்தியாவிரலகை முதல் முணறைோ  

ண ைோளப் படுகிறது. 

 

 

தொல் மூலம் வாக்களிெ்பு 

 இந்திய ரை ை்ல் ஆதணயமானது, பைத்ி ிதகயாள க்ள் ைபால் மூலம் வாக்களி ் ை ்

தைை்வதற்கு அனுமதி அளிைத்ுள்ளது. 

 ைபால் வாக்களிப்பு வ திதயை் ரை ந்்மைடுக்கும் எந்ைமவாரு வாக்காளரும் வாக்கு  ்

 ாவடியில் வாக்களிக்க முடியாது. 

 இது 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பி திநிதிை்துவ  ்  ட்டைத்ின் கீை் ஒழுங் ணம ் ப் 

படுகிறது. 

 ைற்ரபாது, பின்வரும் வாக்காள க்ளும் ைபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப் 

படுகிறா க்ள். 

o ர தவப் பைியில் உள்ள வாக்காள க்ள் (ஆயுைப் பதடகள், மாநிலை்தின் ஆயுைம் 

ஏந்திய  ோவல் பதட மற்றும் மவளிநாடு ளில் பணிபு ியும் அ சு ஊழிய க்ள்), 

o ரை ை்ல் பணியில் உள்ள வாக்காள க்ள், 
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o 80 வயதுக்கும் ரமற்பட்ட வாக்காள க்ள் அல்லது மாற்றுை் திறனாளிகள், 

o ைடுப்புக் காவலில் உள்ள வாக்காள க்ள். 

 

சடல்லிெ் நொக்குவைத்துக் கழகத்தின் முதல் மின்ொைெ் நெருந்து 

 மடல்லிப் ரபாக்குவ ை்து கைகைத்ின் முைல் மின் ா ப் கபருந்திணன மடல்லி முைல்வ  ்

அ விந்ை் மகஜ் ிவால் மகாடியத ை்துத் மைாடங்கி தவை்ைா .் 

 இந்ை மின் ா ப் ரபருந்துகள் தோழ்வோன ைள அணமப்புணடை, குளிரை்ோதன வைதியிணன 

த ோை்ட கபருந்து ள் ஆகும். 

 இந்ைப் ரபருந்துகள் FAME - II எனப்படும் இந்தியாவில்  லப்பின மற்றும் மின் ா  

வாகனங்கதள விணரவோ  ஏற்று ் த ோள்தல் மற்றும் உற்பைத்ி ம ய்ைல் என்ற ஒரு 

திட்டதத்ின் கீழ் வோங் ப் பட்டன. 

 

 

காலைவ்ாலி புலி உயிைிழெ்பு 

 

 'கால வ்ாலி' என்று பி பலமாக அறியப் படும் இந்தியாவின் "சூப்ப ம்ாம்" புலி (Supermom 

Tiger), மை்தியப் பி ரை ைத்ில் உள்ள மபன்  ் புலிகள் காப்பகை்தில் வயது முதி வ்ு 

கா ணமாக உயி ிைந்ைது. 

 இைற்கு வயது பதினாறுக்கும் ரமல் ஆகும். 

 ‘கால வ்ாலி’ புலி ைனது வாை்நாளில் 29 குட்டிகதள ஈன்றதிற் ோ  அறிைப் படுகின்றது.  

 இது ஒரு உலக  ாைதன என்று நம்பப்படுகிறது. 
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 இந்தப் புலிக்கு வனை்துதறயின  ்வைங்கிய அதிகா ப்பூ வ் மபய  ்T-15 என்பதோகும்.  

 ஆனால் உள்ளூ  ்மக்களால் இது 'கால வ்ாலி' என்று அதைக்கப்பட்டது. 

 2008 ஆம் ஆை்டில் இப்பூங்காவில் ர டிரயா கால  ்மபாருை்ைப்பட்ட முைல் புலி என்ற ஒரு 

மபருதமதயப் மபற்றைால், அைற்கு இவ்வாறு மபய  ்தவக்கப்பட்டது. 

 இைன் குறிப்பிடை்ைக்க பங்களிப்பால் மைத்ியப் பி ரை ம் ‘புலி மாநிலம்’ (Tiger State) என்ற 

ஒரு அதடயாளை்தையும் மபற்றது. 

 

வங்காள விைிகுடாவில் கடல்ொை் கூட்டாண்ரமெ் ெயிை்சி - இந்தியா மை்றும் 

ஜெ்ொன் 

 வங்காள வி ிகுடாவில் இந்திய ் கடற்பதட மற்றும் ஜப்பான் கடல் ா  ்ைற்காப்புப் பதட 

ஆகிைவற்று ்கிதடரய ஒரு கடல் ா  ்கூட்டாண்தமப் பயிற்சியானது ரகாவிட்-19 மபருந் 

மைாற்று கா ணமாக ஒரு கநரடி மைாட ப்ில்லாை முதறயில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்திைோவின் ை ப்பில் இந்திய ் கடற்பதடக் கப்பல்கள் (ஐஎன்எஸ்) ஷிவாலிக் மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் காட்மட் ஆகியதவ இதில் கலந்து மகாண்டன. 

 உ கா மற்றும் ஹி ாரடா ஆகியதவ ஜப்பானியத் ை ப்பிலிருந்து பங்ரகற்றன. 

 

 

AFC மகளிை் கால்ெந்து ஆசியக் நகாெ்ரெ இந்தியா 2022 
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 ஆசிய ் கால்பந்து கூட்டதமப்பின் (AFC - Asian Football Confederation) மகளி  ் கால்பந்து 

ஆசிய ் ரகாப்தப இந்தியா 2022 என்ற ஒரு கபோட்டியிணன 2022 ஆம் ஆை்டு  ஜனவ ி  20 

முைல் மும்தப, நவி மும்தப மற்றும் புரனவில் நடைை் இந்தியா ையா ாக உள்ளது. 

 இந்தப் ரபாட்டியில் 12 அணிகள் இந்த ் ரகாப்தபக்காக ரபாட்டியிடும். 

 2023 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திர லியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிை நோடு ள் நடை்ை இருக்கும் 

FIFA மகளி  ் உலகக் ரகாப்தபக்கான ஆசிய ைகுதியின் இறுதிக் கட்டமாகவும் இந்தப் 

ரபாட்டி இருக்கும். 

 2018 ஆம் ஆண்டின் மகளி  ் ஆசிய ் ரகாப்தபதய மவன்ற ஜப்பான் தற்கபோது நடப்புை ்

 ாம்பியனாகவும் உள்ளது. 

 

இந்திய ைாணுவத்தின் புதிய நொைெ் ்சீருரட 

 இந்திய  ாணுவமோனது 12 லட் த்திற்கும் அதி மோன இ ாணுவ அதிகா ி ளு ்கு புதிய 

சீருதடகணள வைங்க உள்ளது.  

 பதைய சீருதட ணளப் ரபாலல்லாமல், புதிய சீருதட ஒரு கபோர ்் ளத்திற் ோன ஓ  ்

உள்ைட்ணடணை ் த ோை்டுள்ளது. 

 முந்தைய ர  சீருதடைோனது 2008 ஆம் ஆை்டிலிருந்து பயன்படுை்ைப்பட்டு வருகிறது. 

 புதிய சீருதடைோனது இலகுவோன, திடமோன மற்றும்  ோற்று புகும் வண யிலோன ஒரு 

துணியினோல் ம ய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இதில் பருத்தி மற்றும் பாலியஸ்ட  ் லப்பின் விகிதம்  70:30 ஆகும். 

 பதைய சீருதடயுடன் ஒப்பிடுதகயில், புதிய சீருதடைோனது 15% இலகுவானது மற்றும் 23% 

வலுவானது ஆகும். 

 

 

புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கான சில்லுகள் தயாைிக்கும் திட்டம் (C2S) 

 100 புத்தோ ்  நிறுவனங் ள், குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர ததோழில் நிறுவனங் ள், ஆரோை்ைச்ி 

மற்றும் கமம்போட்டு அதமப்புகள் மற்றும் கல்வித ் துதற நிறுவனங் ள் 

கபோன்றவற்றிடமிருந்து "புத்தோ ்  நிறுவனங்களுக்கான சில்லுகள் ையா ிக்கும் ஒரு 

திட்டைத்ின்" கீை், மைத்ிய அ சு விை்ைப்பங் ணள க ோரியுள்ளது 
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 இது மிகப் மப ிய அளவிலான ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் பதிப்பு முணற வடிவணமப்புத் 

துணற ளில் 85,000 மபாறியாள க்ளு ்குப் பயிற்சி அளித்திட எை்ணுகின்றது. 

 இந்தத ் திட்டமோனது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான 175 ASIC ள் (பயன்பாடு  ா ந்்ை 

ஒருங்கிதணந்ைை ் சுற்றுகள்), IP தமய ் களஞ்சியம் மற்றும் சில்லு ள் ைோரந்்த  20 

அதமப்புகளின் IP  ளஞ்சிைம் மற்றும்  தைைல்நிணல முன்மாதி ிகள் ஆகிைவற்றின் 

உருவாக்கை்திற்கு வழி வகு ்கும். 

 இது இளநிதல, முதுநிதல மற்றும் ஆ ாய் ச்ி மட்டங்களில் SoC /அணமப்பு  (கணினி) 

நிதல வடிவதமப்பு ் கலா  ்ா தத்ிணன உட்புகுத்துவதன் மூலம் மின்னணு அணமப்பு 

வடிவணமப்பு மற்றும் உற்பை்தி (ESDM) துணறயில்  முன்கனோ ்கிை வளரை்ச்ி ் ோன  ஒரு 

படிைோ  அணமயும். 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா - சீனா இரடயிலான வைத்்தகம் 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிை இரு நோடு ளு ்கு இதடரயைோன 

வ ை்்ைகமோனது 125 பில்லியன் டால  ்மதிப்போ  இருந்தது. 

 சீனாவிடமிருந்து இந்தியா கமற்த ோள்ளும் இறக்குமதியின் மதிப்போனது 100 பில்லியன் 

டோலரோ  இருந்தது. 

 இைந்திர ைோதனங் ளு ்குை் தோன் அதி ப்படிைோன இற ்குமதி கதணவ ள் இருந்ைன. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனாவுடன் 69.4 பில்லியன் அமம ிக்க டாலர ் மதிப்பில் வ ை்்ைகப் 

பற்றாக்குதறயிணன இந்திைோ எதிரத் ோை்டது. 

 இது 2019 ஆம் ஆை்டில் எதி ம்காண்டணத விட 22% அதிகமாக இருந்ைது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் மட்டும் சீனாவில் இருந்து  இறக்குமதி ம ய்யப்படும் தபோருட் ளின் 

அளவோனது இரு நாடுகளுக்கும் இதடரயைோன ஒட்டு மமாைை் வ ை்்ைக அளணவத் 

ைாண்டியது. 
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 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனாவிற்கு இந்திைோவில் இருந்து ஏற்றுமதி தைை்ைப்பட்ட முக்கியப் 

தபோருட் ள் பருைத்ி, இரும்பு ைாது, மற்றும் மூலப்மபாருள்  ா ந்்ை மபாருட்கள் ஆகிைன 

ஆகும். 

 மின் இயந்தி ங்கள், இயந்தி ை ்ைோதனங் ள், ஆக்சிஜன் தைறிவூட்டி ள் கபோன்ற மருதத்ுவ 

உப ரைங் ள், வீரிைமி ்  மருந்து மபாருட்கள், குணற டத்தி  ாைனங்கள், மின் லங் ள் 

கபோன்றணவ அங்கிருந்து இற ்குமதி தைை்ைப்பட்டன. 

 

 

இந்தியாவின் ெருவநிரலெ் நெைிடைக்ள் மை்றும் ொதிெ்பு நிரல வரைெடம் 

 CRS என்ற அணமப்பின் அறிவிைலோளர ்ள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் இந்திைோவின் பருவ 

நிணலப் கபரிடர ்ள் மற்றும் போதிப்பு நிணல வணரபடத்திணன உருவாக்கியுள்ளனர.்  

 CRS என்பது இந்திை வோனிணலத் துணறயின் கீழ் தைைல்படுகின்ற ஒரு பருவநிணல 

ஆ ாய் ச்ி மற்றும் ர தவ அணமப்போகும். 

 14 தீவி மோன வானிதல நிகை்வுகளின் அடிப்பதடயில் இந்த வணரபடத்திணன 

அறிவிைலோளர ்ள் உருவோ ்கியுள்ளனர.் 

 ஒரு பகுதி (உள்ளூர)் ம ் ளின் மீதும் அவர ்ளின் தபோருளோதோர நிணல மீதும் இந்த 14 வித 

வோனிணல நி ழ்வு ள் ஏற்படுத்திை இடர ்ள் மற்றும் அைச்ுறுத்தல் ணளயும் அவர ்ள் 

 ை ்கில் த ோை்டனர.் 

 இங்ரக 'உள்ளூ '் என்பது மாவட்டை்தைக் குறி ்கின்றகத அன்றி அது மாநிலத்ணதகைோ 

கிரோமத்ணதகைோ குறிப்பது அல்ல. 

 

ஃெ்ளிெ்காைட்் - புதிய புத்தாக்க நிறுவனத் திட்டங்கள் 

 LEAP என்பது ஃப்ளிப் ோரட்் நிறுவனதத்ின் ஒரு புதிய புத்தோ ்  நிறுவனத் திட்டம் ஆகும். 

 இது Leap Ahead என்றும் அதைக்கப்படுகிறது.  

 இந்தியாவில் உள்ள புதத்ோ ்  நிறுவனங் ளு ்கு உதவி வழங்குவணத இது கநோ ் மோ  

த ோை்டுள்ளது. 

 இந்ைத் திட்டதத்ின் கீழ் ஃப்ளிப் ோரட்் நிறுவனம் இ ண்டு திட்டங்கதள  ் தைைல்படுதத் 

உள்ளது. 

 அணவ FLIN மற்றும் FLA ஆகிைணவ ஆகும். 

 FLIN என்பதன் விரிவோ ் ம் Flipkart Leap Innovation Network என்பதோகும். 
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 FLA என்பதன் விரிவோ ் ம் Flipkart Leap Ahead என்பதோகும். 

 இது அதிநவீனத் ததோழில்நுட்பங் ளில் ஈடுபோடு தைலுத்தும் புதத்ோ ்  நிறுவனங் ளில் 

முதலீடு தைை்ை உள்ளது. 

 

 

தரடயை்ை (திைந்த நிரல) தைவு வாைம் 

 தணடைற்ற (திறந்த நிணல) தரவு வோரம் ஆனது வீட்டுவைதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ோரங் ள் 

துணற அணமைை் த்தினோல் ததோடங் ப்பட்டது. 

 இது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 17 முதல் 21 வணரயில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இது  நாட்டின் நக ப்்புறை ்சூழலில் புதத்ோ ் தத்ிணன ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்த ஒரு வா   ோல அளவிலோன மகாண்டாட்டத்தின்  ரபாது, வீட்டுவ தி மற்றும் நக ப்்புற 

விவ ோரங் ள் துணற அதம  ்கமோனது, தபோலிவுறு  நக ங்கதளப் பற்றிை உய ை்  

வதலப் பதிவுகள் மற்றும் ை வுை் மைாகுதிகதள மவளியிட்டது. 

 இந்தத் ை வு ள்  ஒரு திறந்ைநிணல  ை வு தளதத்ில் மவளியிடப்பட உள்ளன. 

 

 

UPI AUTOPAY - ஜிநயா 

 இந்தியத் ரைசியப் பைவழங்கீட்டு ்  ழ ம் மற்றும்  ிதலயன்ஸ் ஜிகைோ ஆகிைணவ 

இணைந்து ததோணலததோடரப்ுத் துணற ் ோன UPI AUTOPAY என்ற ஒன்ணற அறிமு ப் 

படுதத்ியுள்ளன.  

 இதன்மூலம், இந்திைத் கதசிைப் பைவழங்கீட்டு ்  ழ தத்ினோல் ததோடங் ப்பட்ட ஒரு 

தனிதத்ுவமி ்   ட்டோைப் படுதத்ப் பட்ட இணைை அம்ைத்துடன் உள்ள முதல் ததோணல 

ததோடரப்ு நிறுவனமோ  இது மோறியுள்ளது.  
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 இந்திைத் கதசிைப் பைவழங்கீட்டு ்  ழ தத்ினோல் ததோடங் ப்பட்ட UPI AUTOPAY 

அணமப்ணபப் பயன்படுைத்ி, வாடிக்தகயாள க்ள் இப்ரபாது ண கபசி ் கட்டணங்கள், 

மின் ா க் கட்டணங்கள், மோதத் தவணை ள் கபோன்ற அடி ் டி தைலுத்த கவை்டிை ் 

 ட்டைங் ணள UPI தைைலிணைப்  பயன்படுைத்ி  ்தைலுத்தலோம். 

 இதில் ரூ.5000 வணரயிலோன மறு மதிப்கபற்றத் ததோண  ளு ்கு வோடி ்ண ைோளர ்UPI PIN 

என்ற ஒரு எை்ணை உள்ளடீு தைை்ைத் கதணவயில்ணல. 

 

 

உலக இரணயவழிெ் ொதுகாெ்புக் கண்நணாட்ட அறிக்ரக 2022 

 

 உல ப் தபோருளோதோர மன்றம் ைமீபத்தில், 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன உல  இணைை வழிப் 

போது ோப்பு ்  ை்கைோட்ட அறி ்ண யிணன தவளியிட்டது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில், ரோன்ைம்கவர ்கபோன்ற இணைைவழி தோ ்குதல் ள் 151% அதி ரித்து 

உள்ளன. 

 ஒவ்ரவா  ்அணமப்பும் ைரோைரிைோ  270 இணைைத் தோ ்குதல் ணள எதிரத் ோை்டன. 

 இந்த அறி ்ண யின்படி, பின்வரும் இரை்டு  ோரைி ள் இணைைப் போது ோப்பில் அதி த ்

தோ ் த்ணதை ்தைலுத்துகின்றன. அணவ 
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o ஆட்கடோகமஷன் (தோனிைங்கு முணற) மற்றும் இைந்திர ்  ற்றல்: 48% 

o ததோணலதூர மற்றும்  லப்பின கவணலை ்சூழல்: 28% ஆகிைன 

 

ொை்ட் ஹவா நடவடிக்ரக 

 எல்ணலப் போது ோப்புப் பணடைோனது, ைரத்் ஹவோ எனும் ஒரு நடவடி ்ண ணைத ்

ததோடங்கிைது. 

 எல்ணலப் போது ோப்புப் பணடைோனது, இந்த நடவடி ்ண யின் கீழ், போகிஸ்தோன் எல்ணலப் 

பகுதியில்  ை் ோைிப்ணப வலுப்படுத்த உள்ளது. 

 இது வழ ் மோ  ரோஜஸ்தோன் எல்ணலயில், குறிப்போ  தஜை்ைோல்மர ் பகுதியில் நடதத்ப் 

படுகிறது. 

 இது வழ ் மோ  நணடதபறும் ஒரு வருடோந்திரப் பயிற்சிைோகும்.  

 இது ஜனவரி மோதத்தில் ததோடங் ப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு, ைோரட்் ஹவோ நடவடி ்ண ைோனது ஜனவரி 23 முதல் ஜனவரி 28 வணர நடத்தப் 

பட உள்ளது. 

 

 

Streets for People ெவால் 

 Streets for People ைவோல் என்பது வீட்டுவைதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ோரங் ள் துணற 

அணமைை் த்தோல் ஏற்போடு தைை்ைப்பட்ட ஒரு ஆன்ணலன் (இணைைவழி) நி ழ்வோகும். 

 Streets for People challenge என்ற திட்டமும் India Cycles4 challenge என்ற திட்டமும் இணைந்து 

ைோணல ணள மிதிவை்டி ஓட்டி ளு ்கு ஏற்றதோ வும், நணடப் பயிற்சி தைை்கவோரு ்கு 

ஏற்றதோ வும், குழந்ணத ளு ்கு ஏற்றதோ வும் மோற்றும் வண யில் சில மோற்றங் ணள ் 

த ோை்டு வந்துள்ளது. 

 இந்தை ் ைவோலோனது ைோணல ணள நடப்பதற்கு ஏற்றதோ  மோற்றுவதில்  வனம் 

தைலுத்துகிறது. 

 சுமோர ்பதிதனோரு ந ரங் ள் "Streets for People challenge” என்ற விருணத தவன்றுள்ளன. 

 அணவ அவுரங் ோபோத், தபங் ளூரு, குருகிரோம், த ோைச்ி, நோ ்பூர,் பிம்ரி சின்ைவ்ோத், புகன, 

உதை்ப்பூர,் க ோஹிமோ, உஜ்ணஜன் மற்றும் விஜைவோடோ ஆகிைணவ ஆகும். 
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 பத்து ந ரங் ள் "Nurturing Neighbourhood challenge (வளமூட்டும் அை்ணட ந ரங் ள்)" என்ற 

விருணத தவன்றுள்ளன.  

 அணவ தபங் ளூரு, ஹுப்பள்ளி-தரவ்ோட், இந்தூர,் ஜபல்பூர,்  ோ ்கிநோடோ, த ோைச்ி, 

க ோஹிமோ, ரூரக் லோ, வகடோதரோ, வோரங் ல் ஆகிைணவ ஆகும். 

 

 

அைசு டிஜிட்டல் திட்டம் 

 அரசு டிஜிட்டல் (மின்னில ் ம்) திட்டமோனது, மின்னணு மற்றும் ைகவல் மைாழில்நுட்பத் 

துணற அதம  ்கை்ைால் மைாடங்கப்பட்டது. 

 இந்ைை் திட்டமோனது குடிமக்களுக்கு அ சுை ்ர தவகதள வைங்கும். 

 இது இந்தை ் ர தவகதள வைங்குவதற் ோ  இயந்தி  ் கற்றல் மற்றும் ம யற்தக 

நுண்ணறிவு ஆகியவற்தறப் பயன்படுைத்ும். 

 ஒரு திட்டம் அல்லது துதண நிறுவனை்தைப் பற்றி குடிம ் ள் வி ா ிக்கை் மைாடங்கும் 

முன்ரப குடிமக்களுக்கு அதன் பைன் ணள அதடைை ் தைை்வணத இது ரநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 
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இந்தியா-இஸ்நைல் சதாழில்துரை ஆைாய்ெச்ி & நமம்ொடு மை்றும் சதாழில் நுட்ெெ் 

புத்தாக்க நிதி 

 இந்தியா மற்றும் இஸ்ர ல் ஆகிைணவ இணைந்து,  மீபைத்ில் ைங்களது எட்டாவது 

ஆளுண  ் குழுை ்  ந்திப்பின் ரபாது I4F என்ற துணறணை (இந்திைோ-இஸ்கரல் ததோழில் 

துணற ஆரோை்ைச்ி & கமம்போட்டு ததோழில்நுட்பப் புதத்ோ ்  நிதி) வி ிவுபடுைத்ின. 

 I4F என்பது இந்தியா - இஸ்ர ல் மைாழில்துதற ஆ ாய் ச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டு மைாழில் 

நுட்ப ப்புத்தோ ்  நிதிைோகும். 

 இந்ை நிதிைோனது, தற்கபோது 5.5 மில்லியன் அமம ிக்க டால ாக வி ிவுபடுை்ைப் பட்டு 

உள்ளது. 

 மூன்று ஆ ாய் ச்ி மற்றும் ரமம்பாட்டுை் திட்டங்கதள  ்ம யல்படுை்ை இந்ை நிதி வி ிவு 

படுைை்ப்பட்டுள்ளது. 

 அதவ பின்வருமாறு 

o உடல்நலப் பாதுகாப்பில் மூலக்கூறு கண்டறிைலுக்கா  கவை்டி, மதத்ிை அரைோல் 

 ை் ோைி ் ப்படும் இணைை வைதியில் இைங்கும் நுை் உைரவ்ி ள். 

o நிகை்ரந  விவ ாயம் மற்றும் சுற்று ச்ூைல் ை வுை ் ர க ிப்பில் இணைை வைதி 

த ோை்ட ம யற்தகக் ரகாள் ைகவல்மைாட ப்ிணனப் பைன்படுத்துதல். 

o NoMoreMos: இது மகாசுப் பரவணல ் கட்டுப்படுைத்ும் உயி ியல் ைோரந்்த தீ வ்ு ஆகும். 
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காசிைங்கா நதசிய பூங்கா – கணக்சகடுெ்பு 

 

 அைோமின் காசி ங்கா ரைசியப் பூங்கா ஆனது ஒரு புலிகள் காப்பகம் மற்றும் ஒரு உலகப் 

பா ம்ப ியத் ைளமாகும். 

 இந்தப் பூங்காவோனது  மீபைத்ில் அைன் நீ ப்்பறதவகளின் மீதோன கணக்மகடுப்தப 

நடை்தியது. 

 இந்தப் பூங்காவில் உள்ள 52  துப்பு நிலங்களில் இந்த கணக்மகடுப்பு நடைை்ப்பட்டது. 

 ஓ ாண்டில் இந்தப் பூங் ோவில் உள்ள பறதவகளின் எண்ணிக்தக 175% அதிக ிைத்ு 

உள்ளது. 

 இதில் எல்லாவற்தற விடவும் வரித்தணல வாை்துகள் அதிக எண்ணிக்தகயில் பதிவோகி 

உள்ளன. 

 முைலோவது காசி ங்கா ரைசியப் பூங்கா கணக்மகடுப்பானது 2019 ஆம் ஆை்டில் நடதத்ப் 

பட்டது. 

 

நதசிய துெ்புைவுெ் ெணியாளை ்ஆரணயம் 
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 மை்திய அதம  ் தவ  மீபைத்ில் ரைசிய துப்புரவுப் பைிைோளர ் ஆதணயைத்ிணன 

ரமலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிைை்து. 

 அந்த ஆணைைதத்ின் ைற்ரபாதைய பைவிக் காலமானது 2022 ஆம் ஆை்டு மா  ் ்மோதம் 

முடிவதடகிறது. 

  ஃபாய் க ம் ா ிகள் (தூை்ணமப் பைிைோளர)் என்பவர ்ள் தகயால் துப்பு வுப் 

பைி ணள கமற்த ோள்பவ க்ள் ஆவர.் 

 இவர ்ள் எந்ைவிைப் பாதுகாப்பும் அல்லது உபக ணங்களும் இல்லாமல், ரந டியாக 

தங் ளது தககளால்  ழிவுநீர ்வடிகால் மற்றும்  ாக்கதடதயை ்சுைை்ம் ம ய்கின்றன .் 

 

மின்ொைெ ்ெந்ரத அறிக்ரக 

   வ்ரை  எ ி க்தி நிறுவனமோனது, ஆை்டிற்கு இரை்டு முணற தவளியிடப்படும், 2022 ஆம் 

ஆண்டின் ஆரம்ப  ோலத்திற் ோன மின்  ந்தை அறிக்தகயியிதன மவளியிட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய மின் ா ை் ரைதவைோனது ஆை்டிற்கு ஆண்டு 6% என்ற 

அளவிற்கு அதிக ிை்துள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் புதுப்பி ்  ஆற்றல் மூலங் ளிலிருந்து மின்ைோர உற்பதத்ிைோனது 

ஆை்டிற்கு ஆண்டு 6% என்ற அளவிற்கு அதிக ிை்துள்ளது. 

 நிலக்க ி மூலமோன மின் உற்பை்திைோனது 9% அதிக ிைத்ுள்ளது. 

 எ ிவாயு மூலமோன மின் உற்பைத்ிைோனது 2% அதிக ிைத்ுள்ளது. 

 இந்ை அதிக ிப்பானது, ஆை்டிற்கு ஆண்டு 7% என்ற அளவிற்கு மின்துதற மூலமோன 

உமிழ்விணன ஏற்படுை்தியுள்ளது. 

 

குடியைசு தினம் – 2022  

 75 ஆண்டுகளில் முைல் முதறயாக, குடிய சு தின அணிவகுப்பானது, திட்டமிட்ட ரந மோன 

காதல 10 மணிக்குத் மைாடங்காமல் 30 நிமிட ைாமைைத்ுடன் மைாடங்க உள்ளது. 

 இந்ை ஆண்டு அைிவகுப்போனது, காதல 10.30 மணிக்கு மைாடங்க உள்ளது. 

 இது ரகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள்  ோரைமோ வும், ஜம்மு காஷ்மீ  ் பாதுகாப்புப் பதட 

வீ  க்ளுக்கு ம ியாதை ம லுை்தும் விதமோ வும் இந்த முடிவோனது எடு ் ப்பட்டது. 

 ரகாவிட்-19 மநருக்கடியின் கா ணமாக, மைாட  ்ச்ியாக இ ண்டாவது ஆண்டாக, குடிய சு 

தினைத்ிற்கு மவளிநாட்டு  ்சிறப்பு விருந்தின க்ள் ைோரும் அணழ ் ப் படவில்ணல. 
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நநதாஜியின் முெ்ெைிமாணெ ்சிரல 

 

 மடல்லியில் உள்ள இந்தியா நுணழவோயில் அருரக ரநைாஜி சுபாஷ்  ந்தி  ரபாஸின் ஒரு 

முப்பரிமோைை ்சிதலதய பி ைம  ்நர ந்தி  ரமாடி அவர ்ள் திறந்து தவை்ைா .் 

 ரநைாஜியின் 125வது பிறந்ைநாளில் (ஜனவ ி 23) இந்ை  ்சிதல திறக்கப்பட்டது. 

 முன்னதோ  இங்கிலாந்து மன்ன  ் ஐந்ைாம் ஜா ஜ்் சிதல இருந்ை இடைத்ில் இவருணடை 

முப்பரிமோைை ்சிதல தவக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இங்கிலாந்து மன்ன  ்ஐந்ைாம் ஜா ஜ்் சிதல சிதல 1968 ஆம் ஆை்டில் அகற்றப் பட்டது. 

 

உலகத் தரலவைக்ள் – உலகத் தைவைிரெ 

 

 உல த் தணலவர ்ளில் 71% அங்கீ ோரதத்ுடன் மோரன்ிங்  ன்ைல்ட் என்ற குழுமதத்ின் 

உல த் தரவரிணையில் பிரதமர ்நகரந்திர கமோடி அவர ்ள் முதலிடத்ணதப் தபற்று உள்ளோர.் 

 13 உல த் தணலவர ்ணள உள்ளட ்கிை உலகின் மி ப் பிரபலமோன தணலவர ்ள் என்ற 

பட்டிைலில் அதமரி ்  அதிபர ்கஜோ பிடன் 6வது இடத்திணனப் தபற்றுள்ளோர.் 

 இவணரத் ததோடரந்்து  னட நோட்டின் பிரதமர ்ஜஸ்டின் ட்ருகடோ மற்றும் ஆஸ்திகரலிைப் 

பிரதமர ்ஸ் ோட் கமோரிைன் ஆகிகைோர ்இடம் தபற்றுள்ளனர.்  
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ஊதாெ் புைட்சி 

 

 “ஊதோப் புரட்சி” என்பது “புதத்ோ ்  நிறுவனங் ள் இந்திைோ” திட்டத்திற்கு ஜம்மு & 

காஷ்மீ ின் பங்களிப்பாகும். 

 இந்தியாவில் “ஊைாப் பு ட்சி” என்பது அறிவியல் மற்றும் மைாழில்துதற ஆ ாய் ச்ி 

 தபயின் மூலம் மை்திய அறிவியல் மற்றும் மைாழில்நுட்ப அதம  ்கை்தினால் 

மைாடங்கப் பட்ட நறுமணப் மபாருட்கள் திட்டை்தின் விதளவாக உதிை்ைைாகும்.  

 ஊைாப் பு ட்சியானது காஷ்மீ  ்இமாலயப் பகுதிகளில் லாமவன்ட  ்ைாவ ை்திதன ஒரு 

புதிய நறுமணப் பயி ாக விதளவிக்கப்படும் திட்டை்தை உள்ளடக்கியைாகும்.  

 

சூைியக் கழிவுகள் குறித்த அறிக்ரக 

 

 2030 ஆம் ஆை்டிற்குள், இந்திைோ 34,600 டன் ளு ்கும் கமலோ  சூரிை ்  ழிவு ணள 

உருவோ ்கும் என இந்திைத் கதசிை சூரிைை ்தி ் கூட்டணமப்பின் அறி ்ண  கூறுகிறது.  

 சூரிை ்  ழிவு என்பது புறம் வீைப்பட்ட சூரிைமின் த டு ளோல் உருவோ ் ப்படும் ஒரு 

மின்னணு ்  ழிவு ளோகும்.  

 இந்திைோவிலுள்ள மி ப் பிரபலமோன ததோழில்நுட்பப் பிரிவு ளோன படி மோ ் ப்பட்ட 

சிலி ் ோன் (C-Si) மற்றும் மமன் படலம் (மபரும்பாலும் ரகட்மியம் மடல்லுத டு) ஆகியன 

முதறரய 93% மற்றும் 7% பங்குகதள இதில் வகிக்கின்றன. 

 இரு மைாழில்நுட்பங்களும் 85 முைல் 90% வத யிலான மீட்சி வீைங்கதளக் மகாண்டு 

உள்ளன. 

 ஆனால் குப்தபக் கிடங்குகளில் வீ ப்படும் மின்ைகடுகதள மறுசுைற்சி ம ய்வைற்கும் 

அவற்தற அப்புறப்படுை்துவைற்கும் இதடரய உள்ள மப ிய ம லவின இதடமவளிரய, 

அதவ ரபாதுமான அளவு மறுசுைற்சி ம ய்யப்படாைைற்குக் கா ணமாகும்.  

 

நமம்ெடுத்தெ்ெட்ட இலகுைக சஹலிகாெ்டை் ஏை்றுமதி – சமாைசீியஸ்   

 ஹிந்துஸ்தோன் ஏகரோனோட்டி ்ஸ் லிமிதடட் நிறுவனமோனது தமோரசீிைஸ் அரசுடன் ஓ  ்

ஒப்பந்தத்ணத கமற்த ோை்டுள்ளது.  
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 இது தமோரசீிைஸ்  ோவற்பணட ் ோ  கவை்டி MK-III எனும் ஒரு ரமம்படுை்ைப்பட்ட இலகு  க 

மஹலிகாப்டத  ஏற்றுமதி ம ய்வைற்கான ஒரு ஒப்பந்ைமாகும்.  

 மமா ீசியஸ் அ  ானது, ஹிந்துஸ்ைான் ஏர ானாடிக்ஸ் நிறுவனைத்ினால் ையா ிக்கப் 

பட்ட ரமம்படுை்ைப்பட்ட இலகு க மஹலிகாப்ட  ் மற்றும் ரடா ன்ிய  ் டூ-228 வண  

விமானை்தை இயக்கி வருகிறது.  

 

 

இந்தியாவில் மின்ொை வாகன விநிநயாகத்ரத வங்கிமுரைக்கு உட்ெடுத்துதல்   

 நிதி ஆகைோ ் அணமப்போனது ைமீபதத்ில் இந்த அறி ்ண ணை தவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கியின் முன்னுரிணமத் துணற ்  டன் வழங்கீட்டு வழிமுணற ளில் 

மின்ைோர வோ ன விநிகைோ தத்ிணன உள்ளட ்குவதன் அவசிைதத்ிணனப் பற்றியும் அதன் 

மு ்கிைதத்ுவதத்ிணனப் பற்றியும் இந்த அறி ்ண  குறிப்பிடுகிறது.  

 இந்த அறி ்ண யிணன, அதமரி ் ோணவை ்கைரந்்த இலோப கநோ ் மற்ற அணமப்போன ரோ ்கி 

மவுன்கடன் இன்ஸ்டிடியூட் (RMI) மற்றும் RMI இந்திைோ ஆகியவற்றுடன் இதணந்து நிதி 

ஆரயாக் அதமப்பு உருவாக்கியுள்ளது.  

 

 

புலிகள் வளங்காெ்பு குறித்த 4வது ஆசிய அரமெெ்ைக்ள் மாநாடு 

 மகலசிை அரசு மற்றும் உல ப் புலி ள் மன்றம் ஆகிைவற்றினோல் ைமீபதத்ில் இந்த மோநோடு 

ஏற்போடு தைை்ைப்பட்டது.  

 இது உல ப் புலி ள் மீட்புத் திட்டத்திணன கநோ ்கிை முன்கனற்றம் மற்றும் புலி ள் வளங் 

 ோப்பிற் ோன உறுதிப்போடு ள் ஆகிைவற்ணற மறுமதிப்பீடு தைை்வதற் ோன ஒரு மு ்கிை 

நி ழ்வு ஆகும். 
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 இந்த ஆை்டின் பிற்பகுதியில் ரஷ்ைோவின் விளோடிகவோஸ் ் ந ரில் நணடதபற உள்ள 

உல ப் புலி ள் உைச்ி மோநோட்டிற் ோ  புதுதடல்லி பிர டனத்ணத இறுதி தைை்வதற்கு, 

புலி ள் வோழும் பகுதி ணள ் த ோை்ட நோடு ளு ்கு இந்திைோ உதவி வழங்கும். 

 “உைச்ி மோநோட்டிற்கு முந்ணதை நிணல மோநோடோனது” 2010 ஆம் ஆண்டில் புதுமடல்லியில் 

நதடமபற்றது.  

 இதில், உலகப் புலிகள் உ ச்ி மாநாட்டிற்காக புலிகள் வளங்காப்பு குறிைை் ஒரு வத வு 

பி கடனம் இறுதி ம ய்யப்பட்டது.  

 

 

வீைிய சவள்ளைி (சகைக்ின்ஸ்) 

 உலகிகலகை அதி ளவில் வீரிை தவள்ளரிணை ஏற்றுமதி தைை்யும் நோடோ  இந்திைோ 

உருதவடுத்துள்ளது. 

 இது ஊறு ோை் தவள்ளரி எனவும் அணழ ் ப்படுகிறது. 

 

  ரந்ோட ோவில் ஒரு ைோதோரைத் ததோட ் தத்ுடன் 1990 ளின் ஆரம்ப ோலத்தில் 

இந்திைோவில் தவள்ளரிை ்ைோகுபடி, பதப்படுதத்ுதல் மற்றும் ஏற்றுமதி ள் ததோடங்கின.  
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 இது பின்னர ் தமிழ்நோடு, ஆந்திரப் பிரகதைம் மற்றும் ததலுங் ோனோ உள்ளிட்ட சில 

மோநிலங் ளு ்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 

 உலகின் வீரிை தவள்ளரி உற்பதத்ித்  கதணவயில் கிட்டதத்ட்ட 15% அளவிலோன உற்பதத்ி 

இந்திைோவில் விணளவி ் ப்படுகிறது.  

 

ஸ்விக்கி சடகாகாைன்் நிறுவனமாக மாறுகிைது 

 ம ாை்து கமலோை்ணம நிறுவனமோன இன்மவஸ்ரகா ைதலதமயிலான 700 மில்லியன் 

டோலர ்மதிப்பிலோன ஒரு நிதி ஒப்பந்தத்தில் ஸ்விகி நிறுவனம் தகமயழுைத்ிட்டுள்ளது. 

 இைன் மூலம், ஸ்விக்கியின் மமாைை் மதிப்பு தற்கபோது 10.7 பில்லியன் டால க்தள எட்டி 

உள்ள நிணலயில் இந்த நிறுவனம் தற்கபோது ஒரு மடகாகா ன்் (decacorn) நிறுவனம் என்ற 

நிணலயிணன அணடந்துள்ளது. 

 ஒரு தட ோ ோரன்் நிறுவனம் என்பது 10 பில்லிைன் டோலரு ்கும் அதிகமான அளவிலோன 

மதிப்பீட்தடக் மகாண்ட ஒரு புதத்ோ ்  நிறுவனமோகும். 

 

 

நறுமணெ் சொருட்கள் ெைிமாை்ைத் தளம் 

 

 இந்திை நறுமைப் தபோருட் ள் வோரிைமோனது,  மீபைத்ில் நறுமைப் தபோருட் ள் 

(மைோலோப் தபோருட் ள்) பரிமோற்றத் தளத்திணன அறிமுகப்படுைத்ியது. 

 இந்ை தளமோனது, இந்திய ம ாலாப் தபோருட் ள் ஏற்றுமதி நிறுவனங் ளு ்கும் உல ம் 

எங்கிலும் உள்ள த ோள்முதல் நிறுவனங் ளு ்கும் இணடயிலோன ஒரு ைந்திப்பு ணமைமோ ை ்

ம யல்படும். 

 இது நாட்டிரலரய இது கபோன்ற முதல் வண  தளமோகும். 

 இந்ைை் தளத்திணன மைத்ிய வ ை்ை்கம் மற்றும் மைாழில்துணற அதம  ்கம் ததோடங்கி 

உள்ளது. 
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 மமாை்ை ரைாட்டக்கதல ஏற்றுமதியில் ம ாலாப் மபாருட்களின் பங்கு 41  ைவீைம் ஆகும். 

 இந்திய கவளோை் ைர ்குப் மபாருட்களில் ம ாலாப் மபாருட்கள் நான்காவது இடைத்ில் 

உள்ளன. 

 முைல் மூன்று இடங்களில் கடல் மபாருட்கள், பாஸ்மதி ர ம் ைோரோத அ ிசி மற்றும் 

பாஸ்மதி அ ிசி ஆகியதவ உள்ளன. 

 உலகிரலரய ம ாலாப் மபாருட்களின் மீதோன மிகப்மப ிய உற்பைத்ியாள ,் நுக ர்வா  ்

மற்றும் ஏற்றுமதியாள  ்நோடோ  இந்தியா தி ழ்கிறது. 

 

இந்தியா மை்றும் இஸ்நைல் - தூதைக உைவுகளின் 30வது ஆண்டு விழா 

 இந்தியா மற்றும் இஸ்ர ல் ஆகிை இரு நாடுகளுக்கும் இதடரய தூை க உறவுகள் நிறுவப் 

பட்டு 30 ஆண்டுகள் நிதறவதடந்ைதைக் குறிக்கும் வதகயில் இரு நோடு ளும் நிதனவு 

முத்திணர ஒன்ணற தவளியிட்டுள்ளன. 

 இந்த முதத்ிணரயில், தோவீத் நட் ைத்ி ம் மற்றும் அர ாகை ்  க்க ம் ஆகிைணவயும் இரு 

ை ப்பு உறவுகளின் 30வது ஆண்டு நிதறதவ ் குறி ்கும் 30 என்ற எை்ணும் இடம் 

தபற்றுள்ளன. 

 1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 29 ஆம் ரைதிைன்று இஸ்ர லும் இந்தியாவும் தங் ளது தூை க 

உறவுகதள நிறுவின. 

 

 

ஓமிக்ைான் நொதரனக் கருவி – ஓம் 

 

 மத்திை அறிவிைல் மற்றும் ததோழில்துணற ஆரோை்ைச்ிை ் ைணபயின் மை்திய மருந்து 

ஆ ாய் ச்ி நிறுவனமோனது, உள்நோட்டிகலகை வடிவணம ் ப்பட்ட ‘ஓம்’ என்ற ஒரு ஆ ட்ி - 
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பிசிஆ  ்ைோரந்்த ததோற்று கண்டறியும் ஒரு கருவிதய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது மகார ானா தவ ஸின் ஓமிக் ான் திரிபிணன ்  ை்டறிவதற் ோன  ருவிைோகும். 

 ஓர ்அரசு நிறுவனதத்ினோல் தைோரி ் ப்பட்ட முைல்  ருவி இதுவாகும். 

 ஓமிக் ானின் திரிபிணன மட்டும் பிரத்கை மோ   ை்டறிவதற் ோ  உள்நாட்டிரலரய 

ையா ிக்கப்பட்ட மூன்றாவது  ருவியும் இதுகவைோகும். 

 

நவளாண்ரமயில் ஆளில்லா விமானங்கரளெ் ெயன்ெடுத்தெ ் செய்வதை்கான 

மானியம் 

 

 மை்திய ரவளாண்துணற அதம  ்கம் ஆனது, ரவளாண் இயந்தி  மயமாக்கலின் மீதோன 

துதண திட்டத்தின் வழிகாட்டுைல்கதளத் திருதத்ி அணமந்துள்ளது. 

 இது கவளோை்ணமணை இைந்திரமைமோ ்குவதற் ோ  ஆளில்லோ விமோனங் ணள  

வாங்குவைற்கு 2023 ஆம் ஆை்டின் மா  ் ்மோதம் வத யில் 40 முதல் 100 ைதவீதம் வணர 

மானியை்தை வைங்கும். 

 இந்தத் திருைை்ைத்ிற்குப் பிறகு, ஆளில்லா விமானங்கதள வாங்குவைற்கு என்று ஆகும் 

தைலவில் 100  ைவீதத்ணத மோனிைமோ   அல்லது ரூ 10 லட் ம், இவற்றுள் எது குதறரவா 

அது வைங்கப்படலாம். 

 

ெத்ம விருதுகரள மறுத்த நெைக்ள் 

 ரமற்கு வங் ோளத்தின் முன்னாள் முைல்வ  ்புை்ைரைவ் பட்டா  ்ா ஜ்ி மற்றும் முன்னாள் 

மபாது  ்ம யலாள  ் (மதறந்ை) EMS நம்பூதிரிபாை் ஆகிரயா  ்பை்ம விருதுகதள மறுை்ை 

இரு மு ்கிை நப  ்ள் ஆவர.் 

 CPI (M)  ட்சியின் முன்னாள் மபாது  ் ம யலாள  ் (மதறந்ை) EMS. நம்பூதிரிபாை ்

ைதலவ க்ளில் முதன்முணறைோ  பத்ம விருணத மறுத்த முதல் தணலவர ்ஆவோர.் 

 ரமலும், 90 வயைான  ந்தியா முரகாபாைய்ாய் என்று அதைக்கப்படும்  மூைை் பாடகி 

 ந்தியா முக ஜ்ி அவ க்ளும் இந்த ஆை்டு பை்மஸ்ரீ விருதைப் மபற மறுைத்ுள்ளா .் 
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சநெ்டியூன் ஸ்ட்ரைக் 22 ெயிை்சி 

 NATO அணமப்பின் (வட ்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ை அதமப்பு) உறுப்பு நாடுகள் மை்தியத ்

ைத க் கடலில் 12 நாட் ள் அளவிலோன ஒரு கடல் ா  ்பயிற்சிதய கமற்த ோள்கின்றன. 

 இந்தக் கடல் ா  ்பயிற்சியின் மபய  ்"மநப்டியூன் ஸ்ட்த க் '22" ஆகும். 

 இந்ைப் பயிற்சியின் முக்கிய ரநாக்கமோனது NATO அதமப்பின்  ப ந்ை அளவிலான சில 

கடல் ா  ்திறன்கதளப் பணறைோற்றுவதும் அவற்ணறை ்ர ாதிப்பதும் ஆகும். 

 

குடியைசு தின காட்சிெ் பீடம் – 2022   

 

 புதுதடல்லியில் உள்ள ரோஜ்போத் எனுமிடதத்ில் குடிைரசு தின ் த ோை்டோட்டம் மற்றும் 

அைி வகுப்பு நடத்தப் பட்டன.  

 இந்த ஆை்டு 12 மோநிலங் ளின்  ோட்சிப் பீடங் ள் கதரந்்ததடு ் ப் பட்டன. 

 அருைோைை்லப் பிரகதைம், ஹரிைோனோ, ைத்தீஸ் ர,் க ோவோ, குஜரோத், ஜம்மு & காஷ்மீ ,் 

க ந்ாடகா, மகா ாஷ்டி ா, ரமகாலயா, பஞ் ாப், உைை் ப் பி ரை ம் மற்றும் உைை்  காண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்களின் காட்சிப் பீடங்கள் இந்ை ஆண்டு அணிவகுப்பில் காட்சிப் படுைை்ப் 

பட்டன. 
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 கூடுைலாக மைத்ிய அ சின் 9 அதம  ்கங்கள் மற்றும் துதறகளின் காட்சிப் பீடங்கள் 

இந்ை ஆண்டு அணி வகுப்பில் பங்ரகற்றன. 

 வான்வழிப் ரபாக்குவ ைத்ு அதம  ்கைத்ின் காட்சிப் பீடமானது முைல்முதறயாக 

குடிய சு தின அணிவகுப்பில் இடம்மபற்றது. 

 இந்ை காட்சிப் பீடை்தின் கருைத்ுருவானது, “உடான்-உரட ரைஷ் கா ஆம் நாக் ிக்” (Udaan - 

Ude Desh ka Aam Naagrik) என்பைாகும். 

 

ஊழல் கண்நணாட்டக் குறியீடு 

 

 ைரவ்கதை தவளிப்பணடத் தன்ணம என்ற நிறுவனமோனது 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன ஊழல் 

 ை்கைோட்ட ் குறியீட்டிணன தவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் இந்திைோ 85வது இடத்திணன (40 மதிப்பு ளுடன்) தபற்றுள்ளது. 

 இத்தரவரிணையில் தடன்மோர ்், பின்லோந்து மற்றும் நியூசிலோந்து ஆகிை 3 நோடு ள் ஒரு 

கைர (88 மதிப்பு ளுடன்) முதலிடத்ணதப் தபற்றுள்ளன. 

 ஒவ்தவோரு நோட்டின் தபோதுத் துணறயும் எந்த அளவு ஊழல் நிணறந்ததோ  ்  ருதப் 

படுகிறது என்பணத இந்தை் தரவரிணை மதிப்பிடுகிறது. 

 இந்த மதிப்பீட்டின் முடிவு ள் 0 (அதி  ஊழல்) முதல் 100 (ஊழல் அற்ற நோடு) வணரயிலோன 

அளவீட்டில் வழங் ப் படுகின்றன. 

 இந்தை் தரவரிணையில் 180 நோடு ள் தரவரிணைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன.  

 

இந்தியாவின் முதல் ைஃநெல் செண் விமானி 

 தபை் விமோனி சிவோங்கி சிங், இந்திைோவின் முதல் தபை் ரஃகபல் விமோனி ஆவோர.் 

 இவர ்குடிைரசு தின ் த ோை்டோட்டங் ளில் இந்திை விமோனப் பணட  ோட்சிப் பீடத்தில் 

அங் ம் வகித்தோர.் 

 இவர ்2017 ஆம் ஆை்டில் இந்திை விமோனப் பணடயில் இணைந்தோர.் 

 இந்திை விமோனப் பணடயின்  ோட்சிப் பீடத்தில் பங்க ற்ற 2வது தபை் விமோனியும் இவகர 

ஆவோர.் 
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 இந்திை விமோனப் பணடயின்  ோட்சிப் பீடத்தில் பங்க ற்ற முதல் தபை் கபோர ் விமோனி 

போவ்னோ  ோந்த் ஆவோர.் 

 சிவோங்கி சிங் பீ ோரில் பிறந்தவர ்ஆவோர.் 

 2022 ஆம் ஆை்டு இந்திை விமோனப் பணடயின்  ருத்துரு, “எதி க்ாலை்திற்கு ஏற்ப மாறி 

வரும் இந்திய விமானப் பதட” (Indian Air Force Transforming for the future) என்பைாகும்.  

 

 

India’s women Unsung Heroes – புத்தகம் 

 

 மத்திை ்  லோைை்ோரத் துணற அணமைை் த்தின் இணை அணமைை்ர ்மீனோட்சி கலகி, “India’s 

Women Unsung Heroes” என்ற ஒரு சிை்தி ப் படப் புை்ைகைத்ிதன மவளியிட்டு உள்ளா .் 

 ரை ைத்ின் மறக்கப்பட்ட சில மபண் விடுைதல வீ ாங்கதனகளுக்கு அ ப்்பணிக்கும் 

விைமாக இப்புைை்கமானது மவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்ைப் புை்ைகமானது அம  ்சிை்  கைா என்ற அதமப்புடன் இதணந்து கலா  ்ா த் துணற 

அதம  ்கை்தினால் ையா ிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இந்ைப் புைை்கமானது  காலி இலாமா, பை்மஜா நாயுடு, து க்ாபாய் ரைஷ்முக் ரபான்ற 

இந்தியாவின் 75 மபண் விடுைதலப் ரபா ாட்ட வீ ாங்கதனகளின் வாை்க்தக 

வ லாற்தறப் ரபாற்றுகிறது. 

 

5 ஆண்டு காலச ் செயல்திட்டம் – 300 மில்லியன் டாலை் மதிெ்பிலான மின்னணு 

ஆை்ைல் மூலங்கள் 

 மின்னணு மற்றும் த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற அணமைை் மோனது மின்னணுத் 

துணற ் ோன இரை்டோவது 5 ஆை்டு ோலை ் தைைல்திட்டம் மற்றும் இ ண்டாம் பாக 

குறி ்க ோள் ஆவைதத்ிணன (Vision Document 2.0) தவளியிட்டுள்ளது.  

  “2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் 300 பில்லியன் டால  ் மதிப்பிலான நிதலயான மின்னணு 

உற்பை்தி மற்றும் ஏற்றுமதிகள்” என்று ைதலப்பிடப்பட்ட இந்ைக் குறிக்ரகாள் 

ஆவணைத்ிதன இந்திய ம ல்லிடப்ரபசி மற்றும் மின்னணுை ்  ங்கை்துடன் இதணந்து 

மின்னணு மற்றும் ைகவல் மைாழில்நுட்பத் துணற அதம  ்கம் ையா ிைத்ுள்ளது.  

 “இந்தியாவின் மின்னணுப் மபாருள் ஏற்றுமதி மற்றும் உலக மதிப்புை் மைாட ில் அைன் 

பங்கு ஆகியவற்தற அதிக ிை்ைல்” என்று ைதலப்பிடப்பட்ட இந்ை ஆவணை்தின் முைல் 

பாகமானது 2021 ஆம் ஆண்டு நவம்ப  ்மாைைத்ில் மவளியிடப் பட்டது.  

 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள், ைற்ரபாதுள்ள 75 பில்லியன் டால  ்மதிப்பிலிருந்து 300 பில்லியன் 

டால  ் மதிப்பிலான ஒரு மின்னணுப் மபாருள் உற்பை்தி மூலமாக இந்தியாவிதன 

மாற்றுவைற்கு இது உைவும். 

 

ஏை் இந்தியா – டாடா குழுமம் 
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 இந்திை அரைோனது இந்திைோவின் முதன்ணமைோன விமோன நிறுவனமோன ஏர ்

இந்திைோவிணன 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 20 அன்று அதி ோரப் பூரவ்மோ  டோடோ 

குழுமதத்ிடம் ஒப்பணடதத்து. 

 இந்த நிறுவனத்ணத ் ண ை ப்படுதத்ி கிட்டத்தட்ட 69 ஆை்டு ளு ்குப் பிறகு இந்த 

நடவடி ்ண  கமற்த ோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் தமோத்த மதிப்போனது ரூ.18,000 க ோடி (2.4 பில்லிைன் டோலர)் ஆகும். 

 இந்த மூகலோபை முதலீட்டு வில ்குப் பரிவரத்த்ணனைோனது நிரவ்ோ   ட்டுப்போட்டுடன் 

கைரத்்து ஏர ்இந்திைோ நிறுவனத்தில் உள்ள இந்திை அரசின் 100% அளவிலோன பங்கிணனப் 

பரிமோற்றம் தைை்வணதயும் உள்ளட ்கிைதோகும்.  

 இந்தப் பரிமோற்றதத்ில் ஏர ்இந்திைோ, ஏர ்இந்திைோ எ ்ஸ்பிரஸ் மற்றும் ஏர ்இந்திைோ SATS 

உள்ளிட்ட நிறுவனங்களும் அடங்கும். 

 இந்ை நிறுவனமானது, 1932 ஆம் ஆண்டில் க ா ச்ிக்கும் பம்பாய்க்கும் இதடயில் JRD டாடா  

முைல் விமானை்தை இயக்கியரைாடு கைரத்த்ு மைாடங்கப் பட்டது. 

 

மனிதனின் தரலமுடிரய ஏை்றுமதி செய்வதை்குக் கட்டுெ்ொடுகள் விதிெ்பு 

 இந்திை அரைோனது மனிதனின் தணலமுடிணை ஏற்றுமதி தைை்வதற்கு ்  ட்டுப்போடு ள் 

விதித்துள்ளது. 

 இந்திைோவிலிருந்து தபோருட் ள்  டத்தப்படுவணதத் தடுப்பதற் ோ  கவை்டி இந்தை ்

தணடைோனது விதி ் ப் பட்டுள்ளது. 

 தற்கபோது இந்திைோவிற்கு தவளிகை ஏற்றுமதி நிறுவனங் ள் மனிதனின் முடியிணன 

ஏற்றுமதி தைை்வதற்கு, தவளிநோட்டு வரத்்த ப் தபோது இை ்குந ரத்திடமிருந்து ஒரு 

அனுமதி (அ) உரிமத்திணனப் தபற்றிரு ்  கவை்டும்.  

 

ெஸ்சிம் நலஹை் ெயிை்சி (XPL – 2022) 

 

 இந்திை ்  டற்பணடயின் கமற்கு ்  டற்பணடப் பிரிவோனது கமற்கு ்  டற் ணரயின் 

அருக  பஸ்சிம் கலஹர ் (XPL – 2022) எனப்படும் ஒரு கூட்டு ்  டல்ைோர ் பயிற்சியிணன 

கமற்த ோை்டது. 
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 இந்தப் பயிற்சிைோனது இந்திை ்  டற்பணட, இந்திை விமோனப் பணட, இந்திை ரோணுவம் 

மற்றும்  டகலோர ்  ோவற்பணட ஆகிைவற்றின் இணடகைைோன ஒரு ஒருங்கிணைப்ணப 

கமம்படுதத்ும் கநோ ் த்துடன் கமற்த ோள்ளப்பட்டது.  

 கமற்கு ்  டற்பணடப் பிரிவோனது இந்திை ்  டற்பணடயின் 3 பணடப் பிரிவு ளுள் 

ஒன்றோகும் (தணலணமை ம் – மும்ணப). 

 இதர இரை்டு பணடப் பிரிவு ளோவன; கிைக்கு ் கடற்பதடப் பி ிவு (ைதலதமயகம் – 

வி ாகப் பட்டினம்) மற்றும் மைற்கு ் கடற்பதடப் பி ிவு (ைதலதமயகம் – மகா ச்ின்). 

 

CHIRU – 2022 ெயிை்சி 

 ரஷ்ைோ, சீனோ மற்றும் ஈரோன் ஆகிை நோடு ளின்  டற்பணட ள் ஓமன் வணளகுடோவில் CHIRU 

– 2022 எனும் ஒரு கடற்பதடப் பயிற்சியிதன ரமற்மகாண்டன. 

 இந்தியப் மபருங்கடலின் வட ்குப் பகுதியில் ரமற்மகாள்ளப்பட்ட இந்ைப் பயிற்சியின் ஒரு 

ரநாக்கமானது 3 நாடுகளின் கடற்பதடகளுக்கிதடயில் நதடமுதற  ா ந்்ை ஒரு 

ஒைத்ுதைப்பிதன ரமலும் ஆைமாக்குைலாகும்.  

 

குறு, சிறு மை்றும் நடுத்தை நிறுவனங்கள் 

 

 இந்திைோவில் உள்ள பட்டிைலின ைோதியிணனை ் கைரந்்த ததோழில்முணனகவோர ்ளு ்கு  ்

தைோந்தமோன குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங் ளின் எை்ைி ்ண யில் 

ம ோரோஷ்டிரோ முதலிடதத்ிணனப் தபற்றுள்ளது. 

 மத்திை குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங் ள் அணமைை் தத்ின் கமம்போட்டு ஆணைைர ்

அலுவல ம் அளித்த தரவு ளில் இந்த த வலோனது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நோடு மற்றும் ரோஜஸ்தோன் ஆகிைணவ முணறகை 2வது மற்றும் 3வது இடங் ணளப் 

தபற்றுள்ளன. 
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 கதசிை அளவில் பட்டிைலினை ்ைோதிணைை ்கைரந்்த ததோழில்முணனகவோரு ்குை ்தைோந்தமோன 

குறு, சிறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனங் ளின் ஒட்டு தமோத்த விகிதம் 6% ஆகும். 

 

12 ொ.ஜ.க ெட்டமன்ை உறுெ்பினைக்ளின் காலவரையரையை்ை இரடநீக்கம் ைத்து – 

உெெ் நீதிமன்ைம்  

 போரதிை ஜனதோ  ட்சியிணனை ்கைரந்்த 12 ைட்டமன்ற உறுப்பினர ்ணள 2021 ஆம் ஆை்டு 

ஜூணல 05 முதல் ஓரோை்டு ்  ோலதத்ிற்கு இணடநீ ் ம் தைை்வதற் ோன ம ோரோஷ்டிர 

மோநிலை ்ைட்டைணபயின் முடிவிணன உைை்நீதிமன்றம் ரதத்ு தைை்துள்ளது.  

 அணவத் தணலவரிடம் முணறக டோ  நடந்து த ோை்டதோ  ் கூறி, இந்த 12 ைட்டமன்ற 

உறுப்பினர ்ள் ஓரோை்டு  ோலதத்ிற்கு இணடநீ ் ம் தைை்ைப் பட்டனர.்  

உெெ்நீதிமன்ைம் நமை்சகாண்ட மதிெ்பீடுகள்  

 ைட்டமன்ற ் கூட்டத் ததோடரின் எஞ்சிை ்  ோல ட்டத்ணதயும் மிஞ்சி இணடநிறுதத்ம் 

நீடிப்பது ைட்டத்தில் இல்லோத ஒன்று என்றும்  ைிைமோன அளவில் அது அரசிைல் 

அணமப்புை ்ைட்டதத்ிற்குப் புறம்போனது மற்றும் முரைோனது என்றும் அது  ருதுகின்றது. 

 எனகவ இதற் ோன தீரம்ோனமோனது ைட்டவிகரோதமோனது மற்றும் ைட்டமன்றதத்ின் அதி ோர 

வரம்பிற்கு அப்போற்பட்டது என்றும் அது  ருதுகின்றது.  

 

இந்தியாவின் மிகெ்செைிய மின்ொை வாகன மின்நனை்ை நிரலயம் 

 

 அரிைோனோவின் குருகிரோமில் தடல்லி-தஜை்ப்பூர ்கதசிை தநடுஞ்ைோணலயில் அணமந்த, 100 

நோன்கு ை ் ர வோ னங் ளு ்கு ஒகர கநரத்தில் மின்கனற்றம் தைை்யும் வைதியுடன் கூடிை 

இந்திைோவின் ஒரு மி ப்தபரிை மின்ைோர வோ ன மின்கனற்ற நிணலைமோனது திற ் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிை மின்கனற்ற நிணலைமோனது அதல ்டிரிஃபி பிணரகவட் லிமிதடட் (Alektrify 

Private Limited) எனும் ஒரு ததோழில்நுட்ப முதன்ணம நிறுவனதத்ினோல் உருவோ ் ப் பட்டு 

உள்ளது. 

 இதற்கு முன்போ , இந்திைோவின் மி ப்தபரிை மின்ைோர வோ ன மின்கனற்ற நிணலைம் நவி 

மும்ணபயில் அணமந்திருந்தது. 
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நிெந்தரனயின் நெைில் ெந்ரத ஒெ்புதல்  

 

 இந்திைோவின் மருந்து ஒழுங்குமுணற அணமப்போனது க ோவிசீல்டு மற்றும் க ோவோ ்சின் 

ஆகிை தடுப்பு மருந்து ளு ்கு நிபந்தணனயின் கபரில் ஒரு ைந்ணத ஒப்புதணல வழங்கி 

உள்ளது. 

 அதோவது தனிைோர ்மருதத்ுவமணன ள் இந்த மருந்து ணளத் தற்கபோது வழங் லோம். 

 இருப்பினும், இணவ சில்லணற விற்பணனயில் கிணட ் ப் தபறோது.  

 

 

 

ெைவ்நதெெ ்செய்திகள் 

BRICS வங்கி 

 BRICS புதிை ரமம்பாட்டு வங்கியானது எகிப்து நாட்டிதன ைனது புதிய உறுப்பின ாக 

ர  ப்்பைாக அறிவிை்துள்ளது. 

 வங்காளரை ம், ஜக்கிய அ பு அமீ கம் மற்றும் உருகுரவ ஆகியவற்தறயடுை்து புதிய 

ரமம்பாட்டு வங்கியில் ர  க்்கப்படும் 4வது புதிய உறுப்பின  ்எகிப்து ஆகும். 

 இதில் எகிப்து நோடு ர  க்்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்தகயானது BRICS அணமப்பு வங்கியின் 

உலகளாவிய வி ிவாக்கத்தை ரமலும் வி ிவாக்கியுள்ளது. 
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சிபிை ்

 ரஷ்ை நோடோனது சிபிர ் எனப்படும் அணுை ்தியினோல் இைங்  ்கூடிை பனி ் ட்டி ணள 

உணட ்கும் ஒரு புதிை  ப்பணல தவளியிட்டுள்ளது. 

 ஆர ்்டி ் வழிைோ  ஆை்டு முழுவதும்  ப்பல் கபோ ்குவரத்து இைங் ை ் தைை்வதற் ோ  

கவை்டி வட ்கு ்  டல் போணதணை ஏதுவோனதோ  ணவப்பதற் ோன மு ்கிை பனி ் ட்டி 

உணடப்பு  ப்பல் ள் என்ற ஒரு பிரிவில் இந்த ்  ப்பல் ர  க்்கப்பட்டைன் மூலம் இந்திை ் 

 ப்பல் ளின் அதி ப் படிைோன இை ் த்திற்கு இது வழிவண  தைை்யும். 

 

யூநைாநொல் 

 

 யூகரோகபோல் என்ற அணமப்பில் இணைந்த ஐகரோப்பிைம் ைோரோத 10வது நோடோ  ததன் 

த ோரிைோ மோறியுள்ளது. 

 27 ஐகரோப்பிை ஒன்றிை நோடு ளோல் ஒரு மனதோ  அங்கீ ரி ் ப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்ததத்ில் 

ண தைழுதத்ிட்டதன் மூலம் ததன்த ோரிைோவின் கதசிை ்  ோவல்துணற மு ணம இந்த 

யூகரோகபோல் அணமப்புடன் இணைந்தது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இந்த நோட்டின்  ோவல்துணறைோனது தற்கபோது யூகரோகபோல் 

அணமப்பின் உறுப்பினர ் நோடு ளுடன் குற்றவிைல் பற்றிை த வல் ணளப் பரிமோறி ் 

த ோள்ளவும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒதத்ுணழப்புடன் பைிைோற்றவும் இைலும். 

 

SOLAW 2021 
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 ஐ ்கிை நோடு ளின் உைவு மற்றும் கவளோை் அணமப்போனது உைவு மற்றும் 

ரவளாண்தமக்கான ‘உலகின் நிலம் மற்றும் நீர ் வளங் ளின் நிணல – உணடபடும் 

நிணலயில் இரு ்கும் முணறணம குறிதத் ததோகுப்பு அறி ்ண  (2021)’ என்ற ஒரு 

அறி ்ண யிணன தவளிட்டது. 

 இந்த அறி ்ண ைோனது, 2050 ஆம் ஆை்டு ்குள் உல  ம ் ள்ததோண  10 பில்லிைணன 

எட்டும் என எதிரப்ா க்்கப்படும் நிணலயில் இந்த ம ் ள்ததோண  ்கு உைவளிப்பதில் 

புவியின் மை், நிலம் மற்றம் நீரவ்ளங் ளின் கமோைமோன நிணலயிணனயும் அது முன் 

ணவ ்கும் ைவோல் ணளயும் எடுதத்ுணர ்கிறது. 

 SOLAW 2021 என்ற அறிக்தகயின் தமயக் கருப்மபாருள் ‘உணடபடும் நிதலயில் உள்ள 

முதறதமகள்‘ (Systems at breaking point) என்பைாகும். 

 ைற்ரபாணதய நிதல: 

o நிலம், மண் மற்றும் நீ  ் ஆகியவற்றின் மீது ஒன்ரறாமடான்று இதணக்கப்பட்ட 

அதமப்புகள் அைன் அதி பட்ை வ ம்பு வத  நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. 

o தீவி  ரவளாண்தமயின் ைற்ரபாதைய வடிவங்கள் நிதலயானைாக இல்தல. 

o ரவளாண் முதறகள் ஓரவஞ்ைணனப் படுை்ைப்படுகின்றன. 

 

விைிவான பிைாந்தியெ் சொருளாதாைக் கூட்டாண்ரம 

 வரத்்த  அளவின் அடிப்பணடயில் உலகின் ஒரு மி ப்தபரிை தணடைற்ற வரத்்த  

மை்டலத்ணத உருவோ ்குவதற் ோன விரிவோன பிரோந்திைப் தபோருளோதோர ் 

கூட்டோை்ணமைோனது (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership) 2022 ஆம் ஆை்டு 

ஜனவரி 01 முதல் நணடமுணற ்கு வந்துள்ளது. 

 இது 10 உறுப்பினர ்ணள ் த ோை்ட ததன்கிழ ்கு ஆசிை நோடு ளின் கூட்டணமப்பு (ASEAN) 

மற்றும் சீனோ, ஜப்போன், ததன் த ோரிைோ, ஆஸ்திகரலிைோ மற்றும் நியூசிலோந்து ஆகிை 

நோடு ளு ்கு இணடகைைோன ஒரு வரத்்த  ஒப்பந்தமோகும். 

 சீனோவுடன் ஏற் னகவ பரந்த வரத்த்  ஏற்றத்தோழ்வு நிலவும் நிணலயில் இந்த ஒப்பந்தம் 

கமலும் அதி  சீனப் தபோருட் ளின் நுணழவிற்கு வழிவகு ்கும் என்பதோலும், சில 

கைணவ ளு ்குப் கபோதுமோன அளவு அனுமதி வழங் த் தவறிைதோலும் இந்திைோ இந்த ் 

கூட்டோை்ணமயில் இருந்து  விலகி ் த ோை்டது. 

 இந்திைோ மற்றும் அதமரி ் ோ இரை்டும் இந்த கூட்டோை்ணமயில் உறுப்பினர ்இல்ணல. 
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BRICS சொருளாதாை அறிக்ரக 2021 

 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கிைோனது 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன BRICS தபோருளோதோர அறி ்ண  

என்பதிணன தவளியிட்டது. 

 இது BRICS மத்திை வங்கி ளின் உறுப்பினர ்ளுடன் இணைந்து  BRICS வருங் ோல ணவப்புை ்

சீரணமவு  (CRA) என்ற ஆரோை்ைச்ி ் குழுவினோல் தைோரி ் ப்பட்டது. 

 BRICS நோடு ளின் ஆரோை்ைச்ி, தபோருளோதோரப் பகுப்போை்வு மற்றும்  ை் ோைிப்புத் 

திறணன கமம்படுத்தை ் தைை்வதற் ோ   வருங் ோல ணவப்புை ் சீரணமவு ஆரோை்ைச்ி ் குழு 

அணம ் ப்பட்டது. 

 இந்த அறி ்ண ைோனது, தபோருளோதோர மீட்சி மற்றும் அதன் மோறுபோடு ள், பைவீ ்  

அபோைங் ள், தவளியுறவுத் துணற தைைல்திறன், நிதித் துணறப் போதிப்பு ள் மற்றும் பிற 

தபரும் பிரிவு தபோருளோதோர அபோைங் ள் ஆகிைவற்ணற உள்ளட ்கிை, 'நடப்பில் உள்ள 

ததோற்றுகநோணை முணறைோ  நிரவ்கித்தல்: BRICS நோடு ளின் பின்னணடவு மற்றும் மீட்சி  

அனுபவம்' என்ற  ருதத்ுருவிணன ் குறி ்கிறது. 

 

இந்தியா ொகிஸ்தான் இரடநய தகவல் ெைிமாை்ைம் 

 இந்திைோ மற்றும் போகிஸ்தோன் ஆகிை இரு நோடு ளும் கபோரின் கபோதும் தோ ்  முடிைோத 

அணுை ்தி ணமைங் ளின் பட்டிைணல பரிமோறி ் த ோை்டன. 

 அணுை ்தி ணமைங் ள் மற்றும் வளோ ங் ளு ்கு எதிரோன தோ ்குதல் ணளத் தடுத்தல் 

ததோடரப்ோன ஒப்பந்தத்தின் விதிமுணற ளின் அடிப்பணடயில் இது கமற்த ோள்ளப் பட்டது. 

 இந்த ஒப்பந்தமோனது 1988 ஆம் அை்டு டிைம்பர ் 31 அன்று ண தைழுதத்ோகி 1991 ஆம் 

ஆை்டு ஜனவரி 27 அன்று நணடமுணற ்கு வந்தது. 

 இந்த ஒப்பந்ததத்ின் கீழ் உள்ளடங்கும் அணுை ்தி ணமைங் ள் மற்றும் வளோ ங் ள் குறித்த 

சில த வல் ணள ஒவ்தவோரு ஆை்டும் ஜனவரி 01 அன்று இந்திைோவும் போகிஸ்தோனும் 

பரிமோறி ் த ோள்ள கவை்டும் என்று இந்த ஒப்பந்தம் கூறுகிறது. 

 1992 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 அன்று முதல் இந்தப் பரிமோற்றமோனது  கமற்த ோள்ளப் படும் 

வண யில் இந்த ஆை்டின் இந்தப் பரிமோற்றமோனது 31வது ததோடர ்பரிமோற்றம் ஆகும்.   
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 இந்தப் பட்டிைல் ள், 2008 ஆம் ஆை்டு கம மோததத்ில் ண தைழுத்தோன தூதர  அணு ல் 

மீதோன ஒப்பந்தத்தின்  விதிமுணற ளு ்கு ஏற்ப பரிமோறி ் த ோள்ளப் படுகின்றன.  

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இரு நோடு ளும் ஒவ்தவோரு ஆை்டின் ஜனவரி 01 மற்றும் ஜூணல 

01 ஆகிை கததி ளில் விரிவோனப் பட்டிைல் ணளப் பரிமோறுகின்றன.  

 

 

பிைம்நமாஸ் ஏவுகரண ஒெ்ெந்தம் 

 இந்திைோ மற்றும் பிலிப்ணபன்ஸ் நோடு ள், அரசு ளு ்கு இணடகைைோன பிரம்கமோஸ் 

ஏவு ணை ஒப்பந்தத்திணன அலுவல்முணறயில் ததோடங்  உள்ளன. 

 இந்கதோகனசிைோ உள்ளிட்ட சில நோடு ளும் மற்றும் சில வணளகுடோ நோடு ளும் இந்த 

ஏவு ணை ணள வோங்குவதற்கு ஆரவ்ம்  ோட்டியுள்ளன. 

 பிரம்கமோஸ் ஏகரோஸ்கபஸ் என்பது ஒரு இந்திை – ரஷ்ை ் கூட்டு நிறுவனமோகும். 

 இது நீழ்மூழ்கி ்  ப்பல் ள், விமோனங் ள் அல்லது நிலப்பரப்பிலிருந்து ஏவ ்கூடிை 

மீதைோலி சீரக்வ  ஏவு ணை ணள உற்பதத்ி தைை்கிறது. 

 உலகிகலகை 2.8 கம ் கவ தத்ில் அல்லது ஒலியின் கவ த்ணத விட கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு 

கவ தத்ில் போை ்கூடிை ஒகர மீதைோலி சீரக்வ  ஏவு ணை இதுகவைோகும். 

 ஏற்றுமதி தைை்ைப்படும் இந்த வண  ஏவு ணையின் மோற்றுருவோனது சுமோர ் 290 கி.மீ. 

வரம்புணடைதோ  இரு ்கும்.  
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ஆெ்கானிஸ்தானிை்கு இந்தியா உதவி 

 

 ஆ ஸ்ட் மோத மத்தியில் தோலிபன் ள் பிடியில் ஆப் ோனிஸ்தோனின்  ோபூல் ந ரம் 

விழுந்ததிற்குப் பிறகு, முதன்முணறைோ  ஆப் ோனிஸ்தோன் ம ் ளு ்குப் பரிைோ  5 லட்ைம் 

க ோவோ ்சின் மருந்து ணள இந்திைோ அனுப்பியுள்ளது. 

 ஒரு மோததத்ிற்கும் குணறவோன  ோலதத்ில் தோலிபன் ள் ஆளும் ஆப் ோனிஸ்தோன் 

நோட்டிற்கு இந்திைோ வழங்கும் 2வது உதவி இதுவோகும். 

 முன்னதோ  டிைம்பர ் 11 அன்று 1.5 டன் ள் மருந்து த ோை்ட ைர ்குப் தபட்ட மோனது 

அனுப்பப் பட்டது. 

 இதற்கு முன்பு, போகிஸ்தோன் வழிைோ  50,000 டன் க ோதுணம அடங்கிை ைர ்குப் 

தபட்ட த்திணன அனுப்பிட இந்திைோ திட்டமிட்டுள்ளது.  

 எனினும் தோலிபன் அரசின் நிரவ்ோ த்திணன ஒரு அரசுமுணற ஆட்சிைோ  இதுவணரயில் 

இந்திைோ அலுவல்முணறயில் அங்கீ ரி ் வில்ணல. 

 

அணுெக்திெ் நொை் குறித்த ஐ.நா. ொதுகாெ்புெ ்ெரெயின் அறிக்ரக 

 அணுை ்திப் கபோர ்குறித்த ஐ.நோ. போது ோப்புை ்ைணபயின் ஒரு அறி ்ண யிணன  ்தரம்ளின் 

(ரஷ்ைோ) தவளியிட்டது. 

 ரஷ்ைோ, சீனோ, பிரிட்டன், அதமரி ் ோ மற்றும் பிரோன்சு கபோன்ற அணுை ்தித் திறன் 

த ோை்ட ஐந்து நோடு ள், அணு ஆயுதங் ணள கமலும் பைன்படுத்தப் படுவதிணனயும் 

அணுை ்திப் கபோர ்நி ழ்தணலத் தவிர ்் ை ்தைை்வதிணனயும் கமற்த ோள்ள  கவை்டும் என 

கூட்டு அறி ்ண  விடுத்துள்ளன. 

 இந்த 5 நோடு ள் சிறுசிறு நோடு ளிணடகை கபோர ் நி ழ்வணத தவிரத்த்லிலும் உத்திைோர ்

இடர ்ணள ் குணற ் வும் முற்படுகின்றன. 

 இணவ அணனதத்ு நோடு ளுடன் இணைந்து ஒரு போது ோப்புமி ்  சூழணல உருவோ ் ை ்

தைை்வதற்கு முைல்கின்றன. 
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IHU திைிபு 

 

 பிரோன்சு நோட்டிலுள்ள அறிவிைலோளர ்ள் மற்றும் நிபுைர ்ள் ‘IHU’ எனப்படும் ஒரு புதிய 

ரகாவிட்-19 தி ிபிதன அதடயாளம் கண்டுள்ளன .்  

 இந்ைப் புதிய தி ிபானது ஓதமக் ாதன விட அதிக பிறை்ைணலக் மகாண்ட ஒரு தி ிபு 

ஆகும். 

 B.1.640.2 அல்லது IHU எனப்படும் இந்தத் தி ிபானது IHU மை்தியை் ைத க்கடல் மைாற்றுக் 

கல்வி நிறுவனை்தின் கல்வியாள க்ளால் முைன் முைலில் கண்டறியப்பட்டது.  

 இது ஓதமக் ாதன விட அதிகமாக, 46 பிறை்வுகதளக் மகாண்டுள்ளது.  

 

புதிய மீசயாலி சிைக்ான் ஏவுகரணகள் 

 ரஷ்ை நோடோனது, சுமோர ் 10 புதிை சிர ்ோன் மீதைோலி சீரக்வ  ஏவு ணை ணள கபோர ்் 

 ப்பலிலிருந்தும் மற்ற இரை்டு புதிை ஏவு ணை ணள நீரம்ூழ்கி ்  ப்பலிலிருந்தும் ஏவி 

தவற்றி ரமோ ப் பரிகைோதித்தது.  

 சிர ்ோன் ஏவு ணைைோனது ஒலிணை விட 9 மடங்கு அதி  கவ த்தில் பற ்கும் திறனும், 1000 

கிகலோமீட்டர ்(620 ணமல் ள்) தூர வரம்பும் உணடைதோகும்.  
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ஐநைாெ்பிய ஒன்றியத்தின் தரலரமெ் சொறுெ்பு 

 

 பிரோன்சு நோடோனது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 முதல் ஐகரோப்பிை ஒன்றிைதத்ின் சுழற்சி 

முணறயிலோன தணலணமப் தபோறுப்பிணன ஏற்று ் த ோை்டுள்ளது.  

 பிரோன்சு, 2022 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 30 வணரயில் 6 மோதங் ளு ்கு இந்தப் தபோறுப்பிணன 

வகி ்  உள்ளது.  

 ஐகரோப்பிை ஒன்றிைதத்ின் தணலணமப் தபோறுப்பிணன  வகி ்  உள்ள பிரோன்சு நோட்டின் 

குறி ்க ோள், “மீட்சி, வலிதம, உதடதம” என்பைாகும்.  

 6 மாை ைதலதமைத்ுவம் நிதறவதடந்ைதும் பி ான்த  அடுைத்ு ம க் குடிய சு இந்ைப் 

மபாறுப்பிதன ஏற்கும்.  

 

ஆசிய நீைெ்்ெைரவக் கணக்சகடுெ்பு  

 ஆசிை நீரப்்பறணவ ்  ை ்த டுப்பு என்பது ைரவ்கதை நீரப்்பறணவ ்  ை ்த டுப்பின் 

ஒரு ஒருங்கிணைந்தப் பகுதிைோகும்.  

 இந்ை ைரவ்கதை ்  ை ்த டுப்போனது 143 நோடு ளில் கமற்த ோள்ளப்படுகிறது.  
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 இந்த ்  ை ்த டுப்போனது ைரவ்கதை ஈரநில அணமப்பு மற்றும் மும்ணப இைற்ண  

வரலோற்றுை ்ைமூ  அணமப்பு ஆகிைவற்றோல் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது.  

 ஒவ்ரவா  ் ஆை்டின் ஜனவரி மோததத்ிலும் இந்த ்  ை ்த டுப்போனது கமற்த ோள்ளப் 

படுகிறது.  

 

ஷாங்காய் ஒத்துரழெ்பு அரமெ்பின் சொதுெ ்செயலாளை ்

 ஷோங் ோை் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் புதிை தபோதுை ்தைைலோளரோ  சீனோவின் மூதத் அரசு 

முணற அதி ோரி ைோங் மிங் என்பவர ்தபோறுப்கபற்றுள்ளோர.் 

 அவர ்ைமீப  ோலம் வணரயில் ஐகரோப்பிை ஒன்றிைதத்ிற் ோன சீனத் தூதரோ  இருந்தோர.் 

 ஷோங் ோை் ஒதத்ுணழப்பு அணமப்போனது  எட்டு உறுப்பினர ்நோடு ணள உள்ளட ்கிைது.  

 அதவ இந்திைோ,  ஜ ஸ்தோன், சீனோ, கிரக்ிஸ் குடிைரசு, போகிஸ்தோன், ரஷ்ைோ, தஜிகிஸ்தோன் 

மற்றும் உஸ்தபகிஸ்தோன் ஆகும். 

 2017 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற்ற அஸ்தோனோ உைச்ி மோநோட்டில் இந்திைோ ஷோங் ோை் 

ஒைத்ுதைப்பு அதமப்பில் இணைந்தது. 

 

 

குழந்ரதத் திருமணத்திை்குத் தரட - பிலிெ்ரென்ஸ் 

 குழந்ணதத் திருமைத்ணதத் தணட தைை்யும் ைட்டத்தில் பிலிப்ணபன்ஸ் நோட்டின் அதிபர ்

கரோட்ரிக ோ டுதடரக்த ண தைழுதத்ிட்டோர.்  

 பிளோன் இன்டரக்நஷனல் எனப்படும் பிரிட்டணனை ் கைரந்்த உரிணம ள் அணமப்பின் 

கூற்றுப்படி, பிலிப்ணபன்ஸ் நோடோனது அதி  அளவிலோன குழந்ணதத் திருமை வீததத்ில் 

உலகிகலகை 12வது இடதத்ில் உள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆை்டில் ஐ ்கிை நோடு ள் குழந்ணத ள் நிதிைத்தினோல் தவளியிடப்பட்ட ஒரு 

அறி ்ண யின் படி, ததற் ோசிைோ மற்றும் துணை ைஹோரோ ைோரந்்த ஆப்பிரி ்  நோடு ளில் 

அதி  குழந்ணதத் திருமைங் ள் பதிவோகியுள்ளன.    

 

மாயன் நாகைகீத்தின் வீழ்ெச்ி  

 9 ஆம் நூற்றோை்டில், ததன்கிழ ்கு தம ்சிக ோவின் யு ோடன் தீப ற்பம் மற்றும் வட 

மத்திை அதமரி ் ோவில் வோழ்ந்த தைழுணமைோன மோைன் நோ ர ீம் வீழ்ைச்ிைணடந்த 

நி ழ்வு அங்கு நிலவிை நீடித்த வறட்சியுடன் ஒத்துப் கபோவதோ  பல்கவறு ஆை்வு ள் 

ததரிவி ்கின்றன.   
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 வலுவான ஒரு வறட்சியானது உணவு கிதடக்கும் நிதலதய ் குதறக்கவும், வறட்சி, 

இடப்மபய வ்ு மற்றும்  மூகை்தின் வீை் ச்ி ரபான்றவற்தற ஏற்படுை்ைவும் வல்லது என்பது 

இதில் மைளிவாகிறது.  

 UC  ிவ த் டு என்ற நக ிலுள்ள கலிஃரபா ன்ியா பல்கதலக்கைகை்தின் மைால் மபாருள் 

ஆய்வாள  ் ஸ்காட் ஃமபடிக் (Scott Fedick) மற்றும் ைாவ  அதமப்பியல் நிபுண  ்லூயிஸ் 

 ான்டியாரகா (Louis Santiago) ஆகிரயா  ் ரமற்மகாண்ட ஒரு புதிய ஆய்வானது, மாயன் 

 முைாயை்தின  ் கிட்டை்ைட்ட 500 வதகயிலோன உணவுை் ைாவ ங்கதள அறிந்து 

ணவத்திருந்ைன  ்என்பதைக் காட்டுகிறது.  

 ரமலும், அவற்றில் மபரும்பாலானதவ அதிகளவில் வறட்சிதயை ் ைாங்கக் கூடியதவ 

ஆகும்.  

 பண்தடய மாயன் நாக ிகம் வீை்ந்ைைற்கு வறட்சி ஒரு  கா ணம் என்பது குறிை்து இந்ை 

ஆய்வோனது  ந்ரைகை்தை எழுப்புகிறது. 

 

 

“Gateway to Hell” 

 

 துர ்்தமனிஸ்தோனின் அதிபர ்குரப்ோங் லி தபரட்ிமு மகடோவ், அந்த நோட்டிலுள்ள “Gateway 

to Hell” எனப்படும் ஒரு தீப்பிைம்பு குழிதய முழுவதும் அதணப்பைற்கு ஒரு வழி 

முதறதயக் கண்டறியுமாறு அந்நோட்டு அதிகா ிகளுக்கு உைை் விட்டுள்ளா .்  

 துர ்்தமனிஸ்தோனின் “Gateway to Hell” என்பது ஒரு மப ிய இயற்தக வாயுக் குழியில் 

மைாட ந்்து 50 ஆண்டுகளாக எ ிந்து வரும் தீப்பிைம்புகள் ஆகும். 

 இது “Gateway to Hell” (அ) “Door to Hell” எனவும் அதைக்கப் படுகிறது. 

 இந்ைை் தீக்குழியானது அஸ்காபாை் நக ிலிருந்து (து க்்மமனிஸ்ைானின் ைதலநக )் 260 

கி.மீ. மைாதலவிலுள்ள கா கும் என்ற பாதலவனைத்ில் அதமந்துள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இைற்கு “Shining of Karakum” என அதிகா ப்பூ வ்மாக மறு மபய ிடப் 

பட்டது. 
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அசமைிக்கா மை்றும் ைஷ்யா - உக்ரைன் சதாடைெ்ான முக்கிய நெெச்ுவாைத்்ரத 

 

 சுவிட்ைரல்ோந்தின் தஜனீவோவில் அதமரி ்  மற்றும் ரஷ்ை அதி ோரி ளின் மு ்கிைை ்

ைந்திப்பு நணடதபற்றது. 

 உ ்ணரனில் நிலவும் பதற்ற நிணல உள்ளிட்ட பல்கவறு விவ ோரங் ள் குறித்து அவர ்ள் 

விவோதி ்  உள்ளனர.் 

 உ ்ணரன் மீதோன ரஷ்ைோவின் பணடதைடுப்பினோல் அதமரி ் ோவும் மற்ற கமற் தத்ிை 

நோடு ளும் அைை்தத்ில் உள்ளன. 

 உ ்ணரன் நோட்டிற்கு அதமரி ் ோ மற்றும் இதர பிற கமற் த்திை நோடு ள் ஆதரவு 

அளி ்கின்றன. 

 கைோவிைத் ஒன்றிைம்  ணல ் ப்பட்ட பிறகு உ ்ணரன் நோடு  உருவோ ் ப்பட்டது. 

 உ ்ணரன் எல்ணலயில் ஆயிர ் ை ் ோன ரோணுவ வீரர ்ணள ரஷ்ைோ நிறுதத்ியுள்ளது. 

 இதனோல் அதமரி ் ோ மற்றும் ரஷ்ைோ இணடகை பனிப்கபோர ்(உட்பூைல்) மூை்டது. 

பின்னணி 

 2014 ஆம் ஆை்டில் ரஷ்ைோ கிரமீிைோவிணனத் தன்கனோடு இணைதத்ணதத் ததோடரந்்து 

இந்தப் பிரைச்ிணன ததோடங்கிைது. 

 கிரமீிைோ உ ்ணரன் நோட்டில் அணமந்துள்ளது. 

 இப்பகுதி  த ரை் ்ஜலைந்திணை உள்ளட ்கிைது. 

 ரஷ்ைோவின் அணனத்துத் ததோடரப்ு ளும் மத்திை தணர ் டல் நோடு ணளை ் தைன்று 

அணடவதற் ோன ஒகர போணத இந்த ஜலைந்தி மட்டுகம ஆகும். 

 இந்த ஜலைந்திைோனது அகைோவ்  டணலயும்  ருங் டணலயும் இணை ்கிறது. 

 இது ஒரு மு ்கிைத்துவம் வோை்ந்த ஒரு வரத்த் ப் போணதைோகும். 

 மு ்கிைமோ  ரஷ்ை நோட்டின்  ப்பல் கபோ ்குவரத்ணத  டினமோ ்குவதற் ோ  கவை்டி 

அதமரி ் ோ மற்றும் கமற் த்திை நோடு ள் ஆகிைணவ உ ்ணரன் நோட்டிற்கு ஆதரணவ 

வழங்குகின்றன. 
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ஜெ்ொன் மை்றும் ஆஸ்திநைலியா - ொதுகாெ்பு ஒெ்ெந்தம் 

 ஜப்போன் மற்றும் ஆஸ்திகரலிைோ ஆகிை நோடு ளின் தணலவர ்ள் ஒரு வரலோற்று 

மு ்கிைதத்ுவம் வோை்ந்த போது ோப்பு ஒப்பந்ததத்ில் ண தைழுதத்ிட்டனர.் 

 இது அவற்றின் இரோணுவங் ளு ்கு இணடகை தநரு ் மோன ஒதத்ுணழப்ணப ஏற்படுதத்ி, 

இந்கதோ-பசிபி ் பிரோந்திைதத்ில்  அதி ரிதத்ு வரும் சீனோவின்  உறுதிப்போட்டிற்கு ஒரு 

 ை்டனமோ வும் விளங்குகிறது. 

 ஆஸ்திகரலிைப் பிரதமர ் ஸ் ோட் கமோரிைன் மற்றும் ஜப்போனிைப் பிரதமர ் ஃபுமிகைோ 

கிஷிடோவ் ஆகிகைோர ்  ோதைோலி வோயிலோ  ைந்திதத்ு இந்த பரஸ்பர அணு ல்முணற 

ஒப்பந்ததத்ில் ண தைழுத்திட்டனர.் 

 அதமரி ் ோணவத் தவிரத்த்ு கவறு ஒரு நோட்டுடன் ஜப்போன் கமற்த ோள்ளும் முதல் 

போது ோப்பு ஒப்பந்தம் இதுவோகும். 

  

உலக நைாநொட்டிக்ஸ் (எந்திை மனிதன்) கண்டுபிடிெ்புகளின் ரமயம் 

 2025 ஆம் ஆை்டிற்குள் உல  கரோபோட்டி ்ஸ் (எந்திர மனிதன்)  ை்டுபிடிப்பு ளின் 

ணமைமோ  மோறும் இல ்ண  அணடவதற் ோன  ஒரு ஐந்தோை்டு தைைல் திட்டத்ணத சீனோ 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 2021 மற்றும் 2025 ஆகிை ஆை்டு ளு ்கு இணடயில் நோட்டின் கரோபோட்டி ்ஸ் (எந்திரவிைல்) 

துணறயின் இை ்  வருமோனம் ஆை்டு ்கு 20% அதி ரி ்கும் என்று 

எதிரப்ோர ்் ப்படுவதோ  சீனோவின் ததோழில்துணற மற்றும் த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற 

அணமைை் ம் ததரிவிதத்ுள்ளது. 

 2021 உல  கரோகபோ அறி ்ண யின்படி, ததன் த ோரிைோ, சிங் ப்பூர ் மற்றும் ஜப்போன் 

ஆகிைணவ ஆசிை-பசிபி ் நோடு ளில் முன்னைியில் உள்ள மி வும் எந்திர மைமோ ் ப் 

பட்ட மூன்று நோடு ள் ஆகும். 

 

உவைிநயாெ்சிஸ் டிகாெ்ைிநயா 

 

 உவ ிரயாப்சிஸ் டிகாப் ிரயா என்பது புதிைாக  ை்டறிைப்பட்ட ஒரு ம  இனமாகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆை்டில் புதிதோ  ்  ை்டறிைப்பட்ட முைல் ம  இனமாகும். 

 ரகமரூனின் மவப்பமண்டல எரபா காடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இனமோனது 

இப்பகுதிதய பூ வ்ீகமாகக் மகாண்டது ஆகும். 
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 இந்த ம ைத்ின் மஞ் ள்  லந்த ப த்  நிற பூக்கள் ரந டியாக அவற்றின் ைண்டு மீது 

வளரும். 

 விசிை்தி மான மற்றும் கண்கவ  ் தோவர இனங் ளின் பட்டியலில் இந்ை ம ம் ர  க்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்ை ம  இனமோனது மி வும் அருகி வரும் இனமோ  வதகப்படுை்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

சஹன்லி ொஸ்நொைட்் குறியீடு 2022 

 

  மீபைத்ிய மஹன்லி பாஸ்ரபா ட்் குறியீட்டில் இந்தியா ஏழு இடங்கள் முன்ரனறி 111 

நாடுகளில் 83வது இடை்தைப் பிடிைத்ுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் அக்ரடாபர ் மோததத்ில், 116 நாடுகளில் இந்தியா 90வது இடை்தைப் 

பிடிை்ைது. 

 இந்தியப் பாஸ்ரபா ட்் ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டின் முைல் காலாண்டில் உலகளவில் 60 

இடங்களுக்கு வி ா இல்லாை அணுகதலக் மகாண்டுள்ளது. 

 ஓமன் மற்றும் ஆ ம்ீனியா ஆகியதவ இந்தியப் பாஸ்ரபா ட்் தவை்திருப்பவ க்ள் வி ா 

மபறாமல் ம ல்லக் கூடிய இடங்களாக இந்தப் பட்டிைலில் இறுதியாக ர  க்்கப்பட்டு 

உள்ளன. 

 பாஸ்ரபா ட்் மூலம் உலகளவில் வி ா இல்லாமல் 192 இடங்களுக்குை ் ம ல்லக் கூடிய 

வண யில் ஜப்பானும் சிங்கப்பூரும் இதில் கூட்டாக முைலிடை்தைை் ைக்க தவைத்ுள்ளன. 

 ஆப்கானிஸ்ைான் 26 இடங்களுக்கு மட்டுரம ம ல்லக் கூடிய பாஸ்ரபா ட்்டுடன் இறுதி 

இடைத்ில் உள்ளது. 

 மஹன்லி என்பது லண்டதன ணமைமோகக் மகாண்ட உலகளாவிய ் குடியு ிதம மற்றும் 

குடியிருப்பு ஆரலா தன நிறுவனமாகும். 

 

கிரளவ் லாயிட் 

 ரமற்கிந்தியத் தீவுகள் கி ிக்மகட் அணியின் முன்னாள் ரகப்டன் கிதளவ் லாயிடுக்கு 

தநட்ஹூட் (மோவீரர)் விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருது இங்கிலாந்தின் மப  ்்ணைய ில் உள்ள வின்ட்   ் ரகாட்தடயில் ரகம்பி ிட்ஜ் 

ந ரத்தின் பி பு (டியூக்) மூலம் வைங்கப் பட்டது. 

 1975 மற்றும் 1979 ஆகிை ஆை்டு ளின் உலகக் ரகாப்தபயில் ஆஸ்திர லியாவுக்கு எதி ாக 

ரமற்கிந்தியை் தீவுகள் ரகாப்தபதய மவன்றது லாயிட் ைதலதமயின் கீை்ைான். 
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கஜகஸ்தான் அரமதியின்ரம 

 

 கஜகஸ்ைானில் இருந்து  ஷ்யா ைதலதமயிலான அதமதிப்பதட மவளிரயறுகிறது. 

 கஜகஸ்ைான் நோட்டு ஜனாதிபதி காசிம்-ரஜாமா ட்் ரடாகாரய என்பவரின் ரவண்டுைல் படி 

கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்ை அதமப்பின் (CSTO - Collective Security Treaty Organization) 

ைதலயீட்டிற்குப் பிறகு கஜகஸ்ைானில் அதமதியின்தமதய நி வ்கிக்க இது அனுப்பப் 

பட்டது. 

 CSTO என்பது  ஷ்யா, ஆ ம்ீனியா, மபலா ஸ், கஜகஸ்ைான், கி க்ிஸ்ைான் மற்றும் 

ைஜிகிஸ்ைான் ஆகிய நாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டணியாகும். 
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இளவைெை ்ஆண்ட்ரூ 

 யா க்் நக ை்தின் பி புவான இளவ    ்ஆண்ட்ரூவிடமிருந்து அதனைத்ு இ ாணுவ மற்றும் 

அ  ப் பட்டங்களும் அவரிடமிருந்துப் பறிக்கப்பட்டன. 

 அவ  ்பி ிட்டிஷ் சிம்மா னைத்ின் வா ிசு வ ித யில் ஒன்பைாவது வரிணை ஆவா .் 

 அவ  ் ாணி இ ண்டாம் எலி மபை் மற்றும் எடின்ப க்் பி புவான இளவ    ்பிலிப் என்ற 

தம்பதியினரின் மூன்றாவது குைந்தை மற்றும் இ ண்டாவது மகன் ஆவா .் 

 இைன் மபாருள் யா க்் நக ின் பி பு இனி "கமதகு அரை கமன்ணம தபோருந்திை" (His Royal 

Highness) என்று அதைக்கப்பட மாட்டா .் 

 

 

ெமத்துவமின்ரம நிரல அறிக்ரக 

 இது உலக சுகாைா  அதமப்பினால் ையா ிக்கப்பட்டது. 

 எ .்ஐ.வி, கா ரநாய் மற்றும் மரல ியா மைாட ப்ான கநோை் ் குறிகாட்டிகளில் மிகவும் 

ஏை்தமயான, குதறந்ை கல்வியறிவு மற்றும் கி ாமப்புற துதணக் குழுக்கள் பின்ைங்கிய 

நிதலயில் உள்ளன. 

 இந்ை அறிக்தக 186 நாடுகளில் இருந்து 32 சுகாைா  ் குறிகாட்டிகதளக் மகாண்டு அதணன 

ஆ ாய்கிறது. 

 கா ரநாய், எ ஐ்வி மற்றும் மரல ியாவின் ப வலில் ஏற்றை் ைாை்வுகதள அகற்றுவைன் 

ைாக்கை்தையும் இந்த அறிக்தக அடிக்ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுக்கு இதடயில் 25  ைவிகிைம் "கா ரநாய்க்கான வருடாந்தி  

நிதலயில் மிகப்மப ிய குதறப்பு" என்பதை நிகை்ைத்ிய நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. 

 உலகில் மமாை்ை கா ரநாயால் பாதிக்கப்பட்டவ க்ளின் எண்ணிக்தகயில் இந்தியா 26.2 

 ைவீைதத்திணன ் மகாண்டுள்ளது. 

 கா ரநாய்க்கு எதி ான BCG ைடுப்பூசியில் கல்வி மைாட ப்ான ஏற்றை் ைாை்வுகதள 

தவகுவோ  நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 

உலகளாவிய கல்வி சநருக்கடி நிரல: மீட்சிக்கான ொரத 

 இது உலக வங்கி, யுமனஸ்ரகா மற்றும் யுனிம ஃப் ஆகிைணவ இதணந்து மவளியிட்ட ஒரு 

ஆய்வு அறிக்தகயாகும். 
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 மைாற்றுரநாயால் ஏற்படும் ைாக்கமோனது முன்ன  ் மதிப்பிடப்பட்டதை விட மிகவும் 

கடுதமயானைாக இருக்கலாம் என்றும் ($ 17 டி ில்லியன்) மற்றும் $10 டி ில்லியன் என்ற 

முன்னால் மதிப்பிடப்பட்ட அளதவ அது மீறுகிறது என்றும் இது கூறுகிறது. 

 பிர சில், கி ாமப்புற இந்தியா, பாகிஸ்ைான், மமக்சிரகா, மைன்னாப்பி ிக்கா ரபான்ற பல 

நாடுகள் கணிைம் மற்றும் வாசிப்பில் கணி மான இைப்தபக் காட்டியுள்ளன. 

 

 

வளரும் நாடு குறிெச்ொல் 

 உலக வ ை்்ைக அதமப்பானது  மீபைத்ில் "வளரும் நாடு" குறி ம் ால்தல வைங்கியது. 

 "வள ந்்ை" அல்லது "வளரும்" நாடுகளுக்கு என்று அதிகா ப்பூ வ்மாக எந்ை ஒரு 

வத யதறதயயும் உலக வ ை்ை்க அதமப்பு உருவாக்கவில்தல. 

 இருப்பினும், இம்மோதிரிைோன ஒரு குறி ம் ால் கூறப்படும் கபோது, மற்ற நாடுகள் அதை 

எதி ை்்து முதறயிடலாம். 

 உலக வ ை்ை்க அதமப்பானது இதற் ோன வத யதறதய வைங்கவில்தல என்றாலும், 

அைன் உறுப்பின க்ளில் மூன்றில் இ ண்டு பங்கு நாடுகள் ைங்கதள வளரும் நாடுகள் 

என்று கூறிக் மகாள்கின்றன. 

 உறுப்பு நாடுகள் ைங்கதள வள  ்ச்ியதடந்தும் வரும் ஒரு நோடோக அறிவிை்துக் மகாள்ள 

முடியும் என்பைால், சீனா ைன்தனத் தோகன வள  ்ச்ியதடந்து வரும் ஒரு நோடோக 

அறிவிைத்ுக் மகாள்ள இது  ாைகமாக உள்ளது. 
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 ரமலும், சீனா ைற்ரபாது உலகின் இ ண்டாவது மப ிய மபாருளாைா மாக உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய மமாைை் உள்நாட்டு உற்பைத்ியில் நான்கில் ஒரு பங்காக 

சீனோ இருந்ைது. 

 இைற்கு அமம ிக்கா, ஆஸ்திர லியா, ஐர ாப்பிய நாடுகள் எதி ப்்பு மை ிவிை்து 

வருகின்றன. 

 

 

உலகளாவிய தனியாை் வங்கி விருதுகள் 2021 

 

 உலகளாவிய ைனியா  ் வங்கி விருதுகள் 2021 என்ற விருதில் மஹ ட்ிஎஃப்சி வங்கி 

இந்தியாவின் ‘சிறந்ை ைனியா  ்வங்கி’ என்று மபய ிடப்பட்டுள்ளது. 

 இதைத் மைாழில்முதறை ்ம ல்வ ரமலாண்தம (Professional Wealth Management) என்ற ஒரு 

அணமப்போனது ஏற்பாடு ம ய்ைது. 
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நாணயத்தில் சொறிக்கெ்ெட்ட முதல் கறுெ்பினெ் செண் 

 அமம ிக்காவின் நாணயைத்ில் ரைான்றிய முைல் கறுப்பினப் மபண் மாயா ஏஞ் ரலா 

என்பவர ்ஆவா .் 

 இவர ்ஓ  ்ஆப்பி ிக்க அமம ிக்க  ்ஆவா .் 

 

 

உலகளாவிய அொயங்கள் அறிக்ரக 2022 

 

 உலகப் மபாருளாைா  மன்றமானது 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகளாவிய அபாயம் என்ற 

ஒரு அறிக்தகதயை ் மீபை்தில் மவளியிட்டது. 

 கடந்ை இ ண்டு ஆண்டுகளில், மபருந்மைாற்று ் காலைத்ில், உலகின் முைல் 20% (பணக் 

கா  க்ள்) ைங்கள் இைப்புகதள மீட்மடடுைத்ுள்ளன .் 

 மறுபுறம், அடிமட்டை்தில் உள்ள 20% ரப  ்ரமலும் 5% இைந்துள்ளன .் 

 சுற்று ச்ூைல் அபாயங்கள் நீண்ட காலம் மற்றும் குறுகிய காலை்திற்கு ஆதிக்கம் 

ம லுை்தும். 
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 காலநிதல  ா ந்்ை மீட்பு நடவடிக்தகயின் ரைால்வி, தீவி  வானிதல நிகை்வுகள் மற்றும் 

பல்லுயி  ்இைப்பு ஆகியதவ அடுைை் ை ாப்ைைத்ில் உலக மக்கள்மைாதகக்கு மிகப்மப ிய 

அ ச்ுறுைை்லாக நிபுண க்ளால் உண ப் படுகிறது. 

 மனிை சுற்று ச்ூைல் பாதிப்பு மற்றும் இயற்தக வள மநருக்கடி ரபான்ற சுற்று ச்ூைல் 

கா ணிகளும் இந்ை ் காலகட்டை்தில் முைல் 10 இட க்ளில் ஒன்றாக இருப்பைாக நம்பப் 

படுகிறது. 

 இதணயதளப் பாதுகாப்பு, மபருந்மைாற்று மற்றும் விண்மவளி முன்ரனற்றங்களும் 

உலகப் மபாருளாைா ைத்ிற்கு அபாயங்களாக விளங்குகின்றன. 

 

உலகளாவிய சொருளாதாை வாய்ெ்புகள் அறிக்ரக 

 இது உலக வங்கியால் மவளியிடப்பட்டது. 

 உலகப் மபாருளாைா  வள  ்ச்ி 2022 ஆம் ஆை்டில் 4.1% ஆகக் குதறயும் என்று இந்த 

அறிக்தக குறிப்பிடுகிறது. 

 அதிக ிை்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வள ந்்து வரும்  மை்துவமின்தம ஆகிய சில 

 ோரைி ளோல் ஏற்படும் அபாயங்கதளயும் இது குறிப்பிடுகிறது. 

 இருப்பினும், இந்தியா மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுதகயில் ஒரு பி கா மான இடை்தில் 

உள்ளது. 

 2021-2022 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஆண்டு வள  ்ச்ி 8.3% ஆக இருக்கும் என்று இது 

கணிைத்ுள்ளது. 

 

 

ொகிஸ்தானின் நதசியெ் ொதுகாெ்புக் சகாள்ரக 

 போகிஸ்தோன் தனது முதல் கதசிைப் போது ோப்பு ் த ோள்ண ணை அறிமு ப் படுதத்ிைது. 

 "போகிஸ்தோனின் பிரோந்திை ஒருணமப்போட்ணட எந்த ஒரு சூழ்நிணலயிலும் போது ோ ் ை ்

தைை்வகத" இந்த ் த ோள்ண யின் மு ்கிை கநோ ் மோகும். 

 இந்த ் த ோள்ண யின்படி, ததற் ோசிைோவின் போது ோப்பு மதிப்பீட்டில் அணுை ்தித ்தடுப்பு 

ஒரு மு ்கிைப் பங்ண  வகி ்கிறது. 
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செருந்சதாை்றுக் காலத்தின் நகாடீஸ்வைைக்ள் (Pandemic Billionaires) 

 ஆ ்ஸ்போம் அணமப்போனது ைமீபத்தில் "தபருந்ததோற்று ்  ோலதத்ின் க ோடீஸ்வரர ்ள்" 

என்பது பற்றிை தனது அறி ்ண ணை தவளியிட்டது. 

 இந்த அறி ்ண யின்படி, க ோவிட் ததோற்றுகநோைோனது ரகாடி ்  ை ் ோனவர ்ளின் 

வோழ்வோதோரத்ணதப் பறிதத்கதோடு மட்டுமல்லோமல், சில புதிை க ோடீஸ்வரர ்ணளயும் 

உருவோ ்கியுள்ளது. 

 க ோவிட்-19 ததோற்றுகநோை் ்  ோலத்தின் கபோது ஆசிை ம ் ள் தங் ள் தைல்வப் 

தபரு ் த்ணத ்  ை்டனர.் 

 இவர ்ள் தபரும்போலும் மருந்துத் துணறணை ைோரந்்தவர ்ள் ஆவர.் 

 ஆசிைோவின் ஏழ்ணமைோன 90 ைதவீததத்ினருடன் ஒப்பிடுண யில், 1 ைதவீதப் பை ் 

 ோரர ்ள் அதி  தைல்வத்ணத ணவத்துள்ளனர.் 

 

 

கண்ணைீில்லா சவங்காயம் 
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  ை்ைீரில்லோ தவங் ோைம் என்பது "ைன்ைன்ஸ்" (Sunions) என்று அணழ ் ப்படுகிறது. 

 இந்த தவங் ோை வண ைோனது தநடித் தன்ணம ்  குணறவோன தவங் ோை வண  ணள 

குறு ்கு இனப்தபரு ் ம் தைை்வதன் மூலம் உற்பதத்ி தைை்ைப்பட்டது. 

 ைன்ைன்ஸ் வண  தவங் ோைங் ள் இனிப்பு தவங் ோைங் ள் ஆகும். 

 ஐக்கிய  ாஜ்யைத்ில் விற் ப்படும் இந்த தவங் ோை வண ைோனது அதமரி ் ோவில் 

விணளவி ் ப் படுகிறது. 

 

நடாங்காவில் எைிமரல சவடிெ்பு - ஹங்கா நடாங்கா ஹங்கா ஹாஅொய் எைிமரல 

 ததன் பசிபி ் தீவு நோடோன கடோங் ோவில் நீரு ் டியில் அணமந்த தபரிை எரிமணல 

தவடித்துள்ளது. 

 இந்த நி ழ்வோனது பசிபி ்  டற் ணரப் பகுதி ளில் சுனோமி எைை்ரி ்ண ணை விடு ்  ஒரு 

வோை்ப்ணப ஏற்படுத்திைது. 

 ஜப்போன், ஆஸ்திகரலிைோ, நியூசிலோந்து, பிஜி, ரஷ்ைோ, சிலி மற்றும் அதமரி ் ோ ஆகிை 

நோடு ளில் சுனோமி எைை்ரி ்ண  விடப்பட்டது. 

 

 

'டாநவாஸ் செயல்ொட்டு நிைல் 2022' 

 உல ப் தபோருளோதோர மன்றத்தின் டோகவோஸ் தைைல்போட்டு நிரல்  ோதைோலி நி ழ்வில் 

பிரதமர ்நகரந்திர கமோடி அவர ்ள் உணரைோற்றினோர.் 

 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன தங் ளது புதிை  ருத்து ணள உலகின் மு ்கிைத் தணலவர ்ள்  

பகிரந்்து த ோள்வதற் ோன முதல் உல ளோவிை தளமோ  இது இரு ்கும். 

 'உலகின் நிணல' (The State of the World) என்ற ஒரு  ருதத்ுருவுடன் இந்த நி ழ்வு நடதத்ப் 

படுகிறது. 

 சுவிட்ைரல்ோந்தின் தஜனீவோ ந ரில் அணமந்த  உல ப் தபோருளோதோர மன்றம், தபோது - 

தனிைோர ்ஒத்துணழப்பு ் ோன ஒரு ைரவ்கதை அணமப்போ  தன்ணன விவரி ்கிறது. 

 கிளோஸ் ஸ்வோப், உல ப் தபோருளோதோர மன்றத்தின் நிறுவனர ்மற்றும் நிரவ்ோ த் தணலவர ்

ஆவோர.் 
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காமன்சவல்த் நொைக்் கல்லரை ஆரணயம் 

 

 ஐ ்கிை இரோஜ்ஜிைதத்ில் அணமந்துள்ள  ோமன்தவல்த் கபோர ்்  ல்லணற ஆணைைம் 

ஆனது அைோதோரை அம்ைங் ளுடன் கூடிை ஐந்து தளங் ணளப் பட்டிைலிட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தளங் ள் முதல் உல ப் கபோர ் மற்றும் இரை்டோம் உல ப் கபோருடன் ததோடரப்ு 

த ோை்டு உள்ளணவ ஆகும். 

 அவற்றில் நோ ோலோந்தின் க ோஹிமோ கபோர ்மைோனமும் ( ல்லணற) ஒன்றோகும். 

 க ோஹிமோ கபோர ்்  ல்லணற என்பது இரை்டோம் உல ப் கபோரின் கபோது 1944 ஆம் ஆை்டு 

ஏப்ரல் மோதத்தில் த ோஹிமோவில் உயிரிழந்த கநை நோட்டுப் பணட ளின் 2வது பிரிட்டிஷ் 

பணடப் பிரிவின் வீரர ்ளு ்கு அரப்்பைி ் ப்பட்ட ஒரு நிணனவு இடமோகும். 

  ோமன்தவல்த் கபோர ்்  ல்லணற ஆணைைம் கபோர ்ளில் உயிரிழந்த ஆை் ளும் 

தபை் ளும் ஒருகபோதும் மற ்  முடிைோதவர ்ள் என்பணதப் பணற ைோற்றும் ஆறு உறுப்பு 

நோடு ளின் அரசு ளு ்கிணடகைைோன ஒரு அணமப்போகும். 

 இந்த ஆணைைதத்ில் ஆஸ்திகரலிைோ,  னடோ, இந்திைோ, நியூசிலோந்து, ததன்னோப்பிரி ் ோ 

மற்றும் ஐ ்கிை இரோஜ்ஜிைம் ஆகிை  நோடு ள் உறுப்பினர ்ளோ  உள்ளன. 

 

சீனாவில்  குரைவான பிைெ்பு விகிதம் ெதிவு 

 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனோவில்  1,000 கபரு ்கு 7.52 குழந்ணத ள் என்ற அளவில் பிறப்பு 

விகிதம் குணறந்துள்ளது. 

 1949 ஆம் ஆை்டில்  ம்யூனிஸ்ட் (தபோதுவுணடணம) சீன நோடு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து 

பதிவோகிை மி  ் குணறந்த தரவு இதுகவ ஆகும். 
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 கவ மோ  அதி ரிதத்ு வரும் வைது முதிரந்்த ததோழிலோளர ் வளம், பல தைோப்தங் ளோ  

நீடித்து வரும் பலவீனமோன ம ் ள்ததோண  வளரை்ச்ி மற்றும் மந்த நிணலயிலோன  

தபோருளோதோரம் ஆகிைவற்றுடன் கைரத்்து, அைச்ுறுதத்ும் நிணலயிலோன ம ் ள்ததோண  

தநரு ் டியுடன் சீனோ கபோரோடி வருகிறது. 

 2016 ஆம் ஆை்டில், சீனோ அதன் நோட்டில் அறிவி ் ப்பட்ட "ஒரு குழந்ணத ் த ோள்ண " 

என்பணதயும் தளரத்த்ிைது. 

 தம்பதி ள் மூன்று குழந்ணத ணளப் தபற அனுமதி ்கும் ஒரு த ோள்ண ணை 2021 ஆம் 

ஆண்டில் சீனோ நீட்டிதத்து. 

 

 

ஐநைாெ்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்ைத் தரலவை ்

 

 மால்டா என்ற நோட்டிணன  ் ர  ந்்ை கிறிஸ்ைவ ஜனநாயகக் கட்சிதய  ்  ா ந்்ை ஒரு 

உறுப்பினரோன  ாப ட்்டா மமட்ர ாலா என்பவர ் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்றை ்

ைதலவ ாகை் ரை ந்்மைடுக்கப் பட்டா .் 

 இந்ைப் பைவிக்கு ரை ந்்மைடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது மபண்மணி இவ ாவா .் 

 இவ  ் ஐர ாப்பியப் பா ாளுமன்றைத்ிற்கு கவை்டி இதுவத  ரை ந்்மைடுக்கப்பட்ட 

ைதலவ க்ளுள் இதளயவ  ்ஆவா .் 
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இன்ஃபினிட்டி ொலம் 

 

 ஐக்கிய அ பு எமிர ட்ஸின் துபாயில் உள்ள புகை்மபற்ற ‘இன்ஃபினிட்டி பாலம்’ முைல் 

முதறயாக வாகனங்கள் ம ல்ல திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அைன் வடிவதமப்பு முடிவிலிக்கான (∞) ஒரு கணிை அதடயாளை்தை ஒை்திருக்கிறது. 

 இது துபாயின் எல்தல ளற்ற மற்றும் முடிவு ளற்ற இலக்குகதளப் பி திபலிக்கிறது. 

 இது ஒவ்மவாரு தித யிலும் ஆறு பாதைகணளயும் பாை ா ிகள் மற்றும் த க்கிள் 

ஓட்டுபவ க்ளுக்கா  ஒருங்கிதணந்ை ஒரு 3 மீட்ட  ்பாதைதயயும் மகாண்டுள்ளது. 

 இது 300 மீட்ட  ்நீளமும் 22 மீட்ட  ்அகலமும் மகாண்டுள்ளது. 

 இந்ைப் பாலம் மடய் ா மற்றும் ப  ்துபாய் ஆகிைவற்று ்கிதடரயயான ஒரு இதணப்தப 

ரமம்படுைத்ுகிறது. 

 

உலக நவரலவாய்ெ்பு மை்றும் ெமூகக் கண்நணாட்ட அறிக்ரக 

 

   வ்ரை  மைாழிலாள  ்அதமப்பு "உலக ரவதலவாய்ப்பு மற்றும்  மூகக் கண்ரணாட்டம்" 

என்ற ைதலப்பில் ைனது அறிக்தகதய மவளியிட்டது. 

 அந்ை அறிக்தகயில், 2022 ஆம் ஆை்டில் உலகளாவிய ரவதலயின்தம 207 மில்லியனாக 

இருக்கும் என்று   வ்ரை  மைாழிலாள  ்அதமப்பு கணிைத்ுள்ளது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்தட விட கிட்டைை்ட்ட 21 மில்லியன் அதிகமாகும். 
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 2022 ஆம் ஆண்டில் மமாை்ை ரவதல ரந ம் மைாற்றுரநாய்க்கு முந்தைய அளதவ விட 2% 

குதறவாககவ இருக்கும். 

 2022 ஆம் ஆண்டில் 52 மில்லியன் என்ற அளவில் முழு ரந  ரவதலகளுக்கு  ்  மமான 

ரவதலகளின் பற்றாக்குதற இருக்கும். 

 இைன் 2021 ஆண்டிற் ோன ஜூன் மோத அறிக்தகதய ஒப்பிடும்ரபாது 2022 ஆம் ஆண்டின் 

அறிக்தக ஒரு கணி மான   ிதவக் குறிக்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டின் ஜூன் மோததத்ில், 2019 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டுடன் 

ஒப்பிடும் ரபாது ரவதல ரந ங்களின் பற்றாக்குதற 2022 ஆம் ஆை்டில் 1 ைதவிகித 

அளவிற்கும் குதறவாக இரு ்கும் என்று கணிக்கப்பட்டது. 

எனிக்மா 

 

 "எனி ்மோ" எனப்படும் 555.55  ோரட் மதிப்புள்ள ஒரு  ருப்பு தவ ம் துபோயில் அறிமு ப் 

படுதத்ப் பட்டது. 

 அது  தைோகதபிஸ் எனும் ஒரு ஏல நிறுவனதத்ினோல் தவளியிடப்பட்டது. 

 இது துபோை் முழுவதும்  ோட்சிப் படுதத்ப்பட்டப் பிறகு, 2022 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி 

மோதத்தில் இலை்டனில் ஏலதத்ிற்கு விடப்படுவதற்கு முன்போ  லோஸ் ஏஞ்ைல்ஸ் 

ந ரத்திற்கு த ோை்டு தைல்லப்படும். 

 இது 55 பக்கங்கதளக் த ோை்டதோல் 5 என்ற எை் ஆனது இந்த ணவரதத்ுடன் ஒரு சிறப்பு 

மு ்கிைதத்ுவத்ணத ் த ோை்டுள்ளது.  

 

ஐஸ்ஃபிஸ் (Icefish) இனெ்செருக்கெ் ெகுதி 
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 ஆழ் டல் அறிவிைலோளர ்ள் அை்டோரட்ி ோவில் உள்ள தவடல்  டலில் ஐஸ்ஃபிஸ் என்ற 

மீன் இனத்தின் ஒரு இனப்தபரு ்  பகுதிணை ்   ை்டறிந்துள்ளனர.் 

 இதன் அறிவிைல் தபைர ்நிகைோபோகிரட்டோப்சிஸ் ஐகைோனோ  (Neopagrtopsis ionah) என்பது 

ஆகும். 

 இந்த இனமானது 2021 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மோததத்ில்  ை்டுபிடி ் ப்பட்டது. 

 எனினும், இவற்றின்  இனப்தபரு ்  பகுதி ள்  ைமீபத்தில் தோன்  ை்டுபிடி ் ப் பட்டன. 

 

இந்நதாநனஷியாவின்  புதிய தரலநகை ்

 

 இந்கதோகனஷிைோ நோடோனது பருவநிணல மோற்றத்தின்  ோரைமோ  தனது புதிை ஒரு 

தணலந ரத்திற்கு அணனத்ணதயும் மோற்றி ் த ோை்டு இரு ்கின்றது. 

 அது கிழ ்கு  லிமந்தன் ஆகும். 

 இது தற்கபோது 'நுைோன்தோரோ' என்று அணழ ் ப்படுகிறது. 

 முன்னதோ , ஜ ோரத்த்ோ ந ரம் ஆனது இந்கதோகனஷிைோவின் தணலந ரமோ  இருந்தது. 

 ஜ ோரத்த்ோ ந ரமோனது அதி  ம ் ள்ததோண  அடரத்த்ியுடனும் அதி  மோசு ் ளுடனும் 

ஜோவோ  டலில் மூழ்கி ் த ோை்டிரு ்கின்றது. 

 

ஒை்ரை நாட்டிை்கு ஐக்கிய நாடுகள் ெரெ வழங்கும் மிகெ்செைிய நிதி 
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 ஐ ்கிை நோடு ள் தபோதுை ் ைணபைோனது ைமீபத்தில் ஆப் ோனிஸ்தோனு ்கு 5 பில்லிைன் 

அதமரி ்  டோலர ்மதிப்பிலோன நிதிணை வழங்கியுள்ளது. 

 ஆப் ோனிஸ்தோனின் வங்கி அணமப்ணபப் புைரணமப்பதற்கு போகிஸ்தோன் ஐ ்கிை 

நோடு ளிடம் ஒரு க ோரி ்ண  விடுதத்ணத அடுத்து இந்த நிதி வழங்கீடோனது கமற் 

த ோள்ளப்பட்டது. 

 

Saa₹Thi ரகநெசி செயலி 

 இந்திைப் பத்திரங் ள் மற்றும் பரிமோற்ற வோரிைமோனது இந்தை ் தைைலிணை அறிமு ப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தப் புதிை தைைலிைோனது, முதலீட்டோளர ்ளு ்கு பதத்ிரை ் ைந்ணதணைப் பற்றி ஒரு 

துல்லிைமோன அறிணவ வழங்குவணத கநோ ் மோ  ் த ோை்டுள்ளது. 

 ைமீபதத்ில் பத்திரை ்ைந்ணத ளில் நுணழந்து தங் ள் ண கபசி மூலம் வரத்்த த்ணத கமற் 

த ோள்ளும் தனிப்பட்ட முதலீட்டோளர ்ளு ்கு இந்தை ்தைைலி  தபரிதும் உதவும். 

 இது தற்கபோது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலதத்ில் கிணட ் ப் தபறுகிறது. 

 

முதல் BRICS சஷை்ொக்கள் ெந்திெ்பு – 2022 

 

 2021 ஆம் ஆை்டு ஜனவ ி 18 – 19 ஆம் ரைதிகளில் நணடதபற்ற 2022 ஆம் ஆை்டின் முதல் 

BRICS தஷரப்ோ ் ள் ைந்திப்பில், 2021 ஆம் ஆை்டு BRICS அணமப்பிற்கு இந்திைோ கமற் 

த ோை்ட ைதலதமை்துவை்திற்கு உறுப்பினர ்நோடு ள் நன்றி மை ிவிைை்ன. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் BRICS அதமப்பின் சுைற்சிமுணறத ் ைதலணமப் தபோறுப்ணப சீனா 

ஏற்றுள்ளது. 

 BRICS என்பது ஐந்து மப ிய வள ந்்து வரும் நோடு ளின் ஒரு குழுமமோகும். 

 அதவ பிர சில்,  ஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் மைன்னாப்பி ிக்கா ஆகிைணவ ஆகும். 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் குழந்ரதகளுக்கான வாைத்்ரத 

 ஆ ்ஸ்கபோரட்ு பல் ணல ் ழ  அைை் மோனது  (OUP - Oxford University Press) தனது ைமீபதத்ிை 

ஆரோை்ைச்ியின் அடிப்பணடயில், 2021 ஆம் ஆை்டின் குழந்ணத ளு ் ோன வோரத்்ணதைோ  

‘ வணல’ (Anxiety) என்ற ஒரு வோரத்்ணதணைத் கதரவ்ு தைை்துள்ளது. 

 " வணல" (21%) என்ற வோரத்்ணதணைத் தவிர, "ைவோல் (Challenging)" (19%), "தனிணம (isolate)" 

(14%), "நல்வோழ்வு (Well-being)" (13%) மற்றும் "தோங்குதிறன் (resilience)" (12%) ஆகிைணவயும் 
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குழந்ணத ளு ் ோன முதல் ஐந்து வோரத்்ணத ளோ  கதரவ்ு தைை்ைப்பட்டன. 

 ஆ ்ஸ்கபோரட்ு பல் ணல ் ழ  அைை் மோனது 2020 ஆம் ஆை்டின் குழந்ணத ளு ் ோன 

வோரத்்ணதைோ  த ோகரோனோ ணவரஸ் என்ற வோரத்்ணதணைத ்கதரவ்ு தைை்திருந்தது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாெ்புெ ்ெரெயின் முெ்ெைிமாண சமய்நிகை் அைசு முரை உத்தி 

 

 தமை்நி ர ் கதோற்றத் ததோழில்நுட்பதத்ின் உதவியுடன், ஐ ்கிை நோடு ளின் போது ோப்புை ்

ைணபயின் உறுப்பினர ்ள் த ோலம்பிைோவு ்கு தமை்நி ர ்ரதீியில்  ளப்பைைம் ஒன்ணற 

கமற்த ோை்டனர.் 

 இந்த தமை்நி ர ் பைைதத்ில், அணமதிை ்தைைல்முணற பற்றியும் த ோலம்பிைோவில் அது 

எப்படி நிலவுகிறது என்பணதப் பற்றிை நுை்ைறிவு ணளயும் அவர ்ள் க ட்டு போரத்்து 

அறிந்தனர.் 

 நியூைோர ்்கில் உள்ள ஐ ்கிை நோடு ளின் போது ோப்புை ் ைணபைோனது, அதன் போது ோப்பு 

ைணபயின் அமரவ்ில் தமை்நி ர ் கதோற்றத் ததோழில்நுட்பத்ணத (Virtual Reality technology) 

முதன்முணறைோ ப் பைன்படுத்தி உள்ளது. 

 இந்தப் புதுணமைோன ஒரு ததோழில்நுட்பமோனது, கமோதல் ள், அணமதி  ோத்தல் மற்றும் 

அணமதி நிணலணை உருவோ ்குதல் கபோன்றவற்ணறை ்சிறந்த முணறயில் புரிந்து த ோள்ள 

உதவும். 
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அருமண் தனிம வழங்கீடு குறித்த அசமைிக்காவின் மநொதா 

 இவ்வண ைோன உகலோ ங் ள் அணனத்தின் மீதும் சீனோ ஒரு வலுவோன ஆதி ் த்ணத 

அல்லது   ட்டுப்போட்ணட ் த ோை்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆை்டில், அதமரி ் ோவின் 80% என்ற அளவில் அருமை் தனிமங் ள் 

(உகலோ ங் ள்) சீனோவிலிருந்து த ோை்டு வரப்பட்டன.  

 அருமை் உகலோ ங் ளு ் ோ  சீனோணவை ் ைோரந்்திருப்பணத ் குணறப்பணதகை இந்த 

மகைோதோ ஒரு கநோ ் மோ  ் த ோை்டுள்ளது.  

 அருமை் உகலோ  வழங்கீட்டில் குணறபோடு ஏற்படும் அைச்ுறுதத்ல் ளிலிருந்து 

அதமரி ் ோணவ ்  ோப்பதற்கு இது அவசிைமோன ஒன்றோகும்.  

 

ஐந்து எெெ்ைிக்ரககள் 

 2022 ஆம் ஆை்டில் உல  நோடு ள் 5 தபரும் இடர ்ணளை ் ைந்தி ்  உள்ளதோ  ஐ ்கிை 

நோடு ள் ைணப ைமீபத்தில் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 அணவ ஐந்து எைை்ரி ்ண  ள் – உல ளோவிை இடர ் (Five-alarm global fire) என ் குறிப்பிடப் 

படுகின்றன. 

 அதவயாவன 

o ரகாவிட்-19 மபருந்மைாற்று, 

o இதணய வழியில் நிகழும்  ட்டவிர ாை ம யல்கள், 

o பருவநிதல மநருக்கடி, 

o உலக நிதி அதமப்பின் திவால் நிதல மற்றும் 

o சீ க்ுதலந்ை அதமதி மற்றும் பாதுகாப்பு. 

 இந்ை இட க்தளத் ைடுப்பைற்கு (அ) குதறப்பைற்கு கவை்டி ஐக்கிய நாடுகள்  தப சில 

ப ிந்துத கதள வைங்கியுள்ளது. அணவ  

o உலக நாடுகள் அவ   கதியில் ம யல்பட ரவண்டும்.  

o பருவநிதல மநருக்கடிதயை ் மாளிப்பைற்கு திடீ  ்நடவடிக்தககள் அவசியம். 

o இந்ைப் பை்ைாண்டின் இறுதியில் உலக நாடுகளின் உமிை்வானது 45% அளவு வத  

குதறக்கப் பட ரவண்டும். 

 

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


                   
 

151 
 

ெைவ்நதெ நாணய நிதியத்தின் உலகெ் சொருளாதாைக் கண்நணாட்ட அறிக்ரக 

 

 உலகப் மபாருளாைா  வள  ்ச்ிைோனது முன்பு கணிக்கப்பட்டதை விட அத   ைவீைம் 

குதறயும் என இந்த அறி ்ண யில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் 5.9% ஆக இருந்ை வள  ்ச்ிைோனது 2022 ஆம் ஆை்டில் 4.4% ஆக 

குதறயும். 

 இது 2023 ஆம் ஆை்டில் கமலும் 3.8% ஆக குதறயும். 

 ைரவ்கதை நோைை நிதிைத்தின் கணிப்புப்படி, 2021-2022 ஆம் ஆை்டில் இந்தியா 9% 

அளவிலோன வள  ்ச்ிணை அதடயும். 

  2021 ஆம் ஆை்டு அ ்கடோபர ் மோத மதிப்பீட்டில், இந்தியாவின் வள  ்ச்ி வாய்ப்பு ள் 

என்பது ஆண்டிற்கு 9.5% ஆ  உள்ளதோ  ைரவ்கதை நோைை நிதிைம் மதிப்பிட்டுள்ளது. 

 ைரவ்கதை நோைை நிதிைம் ஆனது தற்கபோது 2022-23 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவின் 

மபாருளாைா ம் ஆனது 9% வள  ்ச்ிைணடயும் என ்  கணிைத்ுள்ளது. 

 அக்ரடாப  ்மாை மதிப்பீட்டில், 2022-23 ஆம் ஆை்டிற் ோன வளரை்ச்ி 8.5% ஆ வும் மற்றும் 

2023-24 ஆம் ஆை்டிற் ோன வளரை்ச்ி 7.1% ஆ வும் இருக்கும் என்று கணிக்கப் பட்டது. 

 

நநாைட்ிக் நாடுகளின் “கிளிங்கை் ெடகுகள்” 

 ஐ ்கிை நோடு ளின்  லோைை்ோர நிறுவனமோன யுதனஸ்க ோ நிறுவனம், கநோரட்ி ் 

நோடு ளின் “கிளிங்க  ் க படகுகதள” ைனது பா ம்ப ியப் பட்டியலில் ர  ை்்துள்ளது. 

 ம ைை்ாலான பாய்ம ப் படகான இதவ ஆயி க்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல 

கண்டங்கள் மற்றும் கடல்களுக்கிதடயில், வட ஐர ாப்பிய மக்கள் ைங்களது ைாக்கம், 

வ ை்்ைகம், மற்றும் சில ரந ங்களில் ரபா  ்நடவடிக்தககள் ஆகிைவற்ணறப் பரப்பிட வழி 

வதக ம ய்ைன. 

 மடன்மா க்், ஐஸ்லாந்து, சுவீடன், பின்லாந்து மற்றும் நா ர்வ ஆகிய நாடுகள் இதணந்து 

யுரனஸ்ரகாவின் இந்ை அங்கீகா ை்தை ் ரகா ின. 
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பிைாண்ட் ஃரெனான்ஸ் 2022 – உலகின் முன்னணி 500 தயாைிெ்புகள் அறிக்ரக 

 

 ஆப்பிள் நிறுவனமோனது 2022 ஆம் ஆை்டிலும் மி வும் மதிப்பு மி ்  ஒரு நிறுவனமோ  

தனது நிணலணைத் த ்  ணவதத்ுள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில் ஆப்பிள் நிறுவனதத்ின் மதிப்பு 355.1 பில்லிைன் டோலரோ ,  டந்த 

ஆை்ணட விட 35% அதி மோன அளவில், மதிப்பிடப் பட்டது.. 

 பிரோை்ட் ஃணபனோன்ஸ் உலகின் முன்னைி 500 தைோரிப்பு ள் தரவரிணையில் இது வணர 

பதிவோன அதி பட்ை மதிப்பீடு இதுகவ ஆகும்.  

 டி ்டோ ் நிறுவனமோனது இந்தப் பட்டிைலில் உலகின் மி  கவ மோ  வளரந்்து வரும் ஒரு 

நிறுவனமோ  இடம் தபற்றுள்ளது. 

 மைாழில்நுட்பத் துதறயானது, துணற ள் ைோரப்ில் மி  மதிப்புமி ்  ததோழில்துணறைோ  

இடம் தபற்றுள்ளது. 

 இதணனைடுதத்ு சில்லணற வைி ம், வங்கி, ஊட ம் மற்றும் ததோணலத் ததோடரப்ு 

ஆகிைணவ முணறகை முதல் 5 இடங் ணளப் தபற்றுள்ளன. 

 இந்திை நிறுவனமோன டோடோ குழுமம் இந்திைோ மற்றும் ததற்கு ஆசிைப் பகுதி ளில் 

மி வும் மதிப்பு மி ்  ஒரு நிறுவனமோ  உருதவடுதத்ுள்ளது. 

 முதல் 100 இடங் ளில் இடம் தபற்ற ஒகர இந்திை நிறுவனம் இதுவோகும். 

 உல ளவில் டோடோ குழுமத்தின் தரவரிணை 78 ஆகும். 
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உலகின் மிகெ்செைிய கால்வாய் மரட 

 

 இஜ்முை்தீன் என்னுமிடதத்ில் உலகின் மி ப்தபரிை  ோல்வோை் மணட (லோ ்) வைதி திற ் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது தநதரல்ோந்தின் ஆம்ஸ்டரட்ோம் எனும் துணறமு ப் பகுதியில் அணமந்த ஒரு சிறு 

துணறமு  ந ரமோகும். 

  ோல்வோை் மணட (லோ ்) ஆனது டைச்ு அரைர ்வில்தலன்  - அதல ் ைோை்டரோல் ததோடங்கி 

ணவ ் ப் பட்டது. 

 

நிநயாநகாவ் சகாநைானா ரவைஸ் 

 

 ததன்னோப்பிரி ் ோவில் தவௌவோல் ளிணடகைப் பரவி வரும் நிகைோக ோவ் எனப்படும் ஒரு 

ணவரைோனது எதிர ்ோலத்தில் கமலும் உருமோறினோல் மனிதர ்ளு ்கு ஒரு தபரும் 

அைச்ுறுதத்லோ த் தி ழும் என சீன ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள் கூறுகின்றனர.்  

 நிகைோக ோவ் ணவரைோனது மதத்ிை ் கிழ ்குப் பகுதி அறிகுறி என்ற கநோயின் சுவோை ் 

குணறபோட்டுடன் ஒரு தநருங்கிை ததோடரப்ுணடைதோ  இந்த ஆை்வு ள் ததரிவி ் ை ்

தைை்கின்றன. 

 இது 2012 ஆம் ஆை்டில் ைவுதி அகரபிைோவில் முதன்முதலில்  ை்டறிைப்பட்ட ணவரஸ் 

கநோைோகும்.  
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சொருளாதாைெ ்செய்திகள் 

PoS இயந்திைெ் ெயன்ொட்டில் 2வது மிகெ்செைிய வங்கி – ஆக்சிஸ் வங்கி 

 இந்த ஆை்டில் 2 லட்ைத்திற்கும் அதி மோன அளவில் பை அட்ணடயிணனத் கதை் ்கும் 

இைந்திரங் ணள நிறுவிைதன் மூலம் நோட்டின் 2வது மி ப்தபரிை வைி ம் தைை்யும் 

வங்கிைோ  ஆ ்சிஸ் வங்கி மோறியுள்ளது. 

 இது ஆ ்சிஸ் வங்கியின் ‘ஆ ்சிஸ் ஒன்‘ எனும் உதத்ியின் ஓ  ்அங் மோகும். 

 இந்த உதத்ியில், வோடி ்ண ைோளர ்ளு ்கு சில தனிப்பட்டை ் கைணவ ணள வழங் ை ்

தைை்வதற்குப் பதிலோ  தனது முழு அளவிலோன கைணவணையும் வழங்குவதன் மூலம் இந்த 

வங்கி வோடி ்ண ைோளர ்ணள சிறந்த முணறயில்அணுகுகிறது.  

 இதில் HDFC வங்கி முதலிடதத்ிலும், ஆ ்சிஸ் வங்கியிணன அடுதத்ு SBI மற்றும் ICICI கபோன்ற 

வங்கி ளும் உள்ளன. 

 

 

ஜவுளித் துரை - வைி விகிதம் 

 ஜவுளித் துணற ் ோன வரி விகிதத்ணத 5 ைதவீததத்ில் இருந்து 12 ைதவீதமோ  உைரத்்தை ்

தைை்வதற் ோன தனது முடிணவ  ஒதத்ி ணவ ்  ைர ்கு மற்றும் கைணவ வரி ைணபைோனது  

முடிவு தைை்துள்ளது. 

 இது ஜனவரி 01 ஆம் கததி முதல் அமல்படுதத்ப்பட இருந்தது. 

 இனி ஜவுளி ளு ் ோன ைர ்கு மற்றும் கைணவ வரி விகிததத்ில் தற்கபோணதை நிணலகை 

ததோடரும். 
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சிறுநெமிெ்புத் திட்டங்கள் மீதான வட்டி வீதங்கள் 

 2021-22 ஆம் நிதி ஆை்டின் (2022 ஜனவரி – பிப்ரவரி – மோரை்)் 4வது  ோலோை்டிற் ோன சிறு 

கைமிப்புத் திட்டங் ள் மீதோன வட்டி வீதங் ள் மோற்றப்படோது. 

 இது 2021-22 ஆம் ஆை்டின் 3வது  ோலோை்டில் (2021 அ ்கடோபர ் – நவம்பர ் – டிைம்பர)் 

நிரை்யி ் ப் பட்ட அளவிகலகை இரு ்கும். 

 சிறுகைமிப்புத் திட்டங் ளில் அதி  அளவிலோன ஒரு பங்கிணன அளிப்பது கமற்கு 

வங் ோளம் என்பது குறிப்பிடதத் ் து. 

 இதணனத் ததோடரந்்து உத்தரப் பிரகதை மோநிலம் தி ழ்கிறது. 

 சிறுகைமிப்புத் திட்டங் ளு ் ோன வட்டி விகிதங் ணள  ோலோை்டு அடிப்பணடயில் ஒன்றிை 

அரசு அறிவி ்கிறது.  

 

 

நிெ்ொன் இந்தியா நிஃெ்டி ஆட்நடா ETF 

 நிப்போன் ணலஃப் இந்திைோ தைோத்து கமலோை்ணம நிறுவனமோனது நிப்போன் இந்திைோ நிஃப்டி 

ஆட்கடோ ETF (exchange-traded funds) என்ற ஒரு திட்டைத்ிதனத் மைாடங்குவைாக அறிவிை்ைது. 

 இது இந்திைோவில் இம்மோதிரியிலோன முதல் வண ைோகும். 

 இந்தப் புதிய நிதி அளிப்புகளானது 2022 (The New Fund Offer) ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 05 அன்று 

மைாடங்கி 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 14 அன்று நிதறவதடகின்றன. 

 இைற்கான குதறந்ைபட்  முைலீட்டுை ்மைாதக ரூ.1000 ஆகும். 

 அைன் பிறகு முைலீட்டாள க்ள் ஒரு ரூபாயின் மடங்கு ளில் இதில் முைலீடு ணளை ்

ர  க்்கலாம். 

 நிப்பான் இந்தியா நிஃப்டி ஆட்ரடா ETF (ப ிமாற்ற வ ை்்ைக நிதி) என்பது நிஃப்டி ஆட்ரடா 

குறியீட்டிதன ஒை்திருக்கும் ஒரு திறந்ததவளி திட்டமாகும். 
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 இது 15 முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான (நிஃப்டி ஆட்ரடா குறியீடு ம யல்முதறப்படி) 

மவளிப்பாட்டிதன வைங்கும் ஒரு குறியீட்டிதனப் ரபான்ற விகிைை்தில் உள்ள நிஃப்டி 

ஆட்ரடா குறியீட்டிதன உள்ளடக்கியப் பங்குகளில் முைலீடு ம ய்யும். 

 இங்கு நிறுவனம் என்பது 2, 3 (அ) 4  க்க  வாகனங்கள் மற்றும் வா னை ்துதணக் கருவிகள் 

மற்றும் டய க்ள் உள்ளிட்டை் துதறகதள  ா ந்்ை வாகன நிறுவனங்கதளக் குறிக்கை ்

தைை்கிறது.  

 

 

உள்நாட்டு முரைொைப்ு முக்கிய வங்கிகள் 

 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கிைோனது போரத் ஸ்கடட் வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி 

ஆகியவற்தற உள்நாட்டு முதற ா ப்ு முக்கிய வங்கிகளாக ைக்க தவைத்ுள்ளது.  

 இந்ை 3 வங்கிகளும், 2017 ஆம் ஆண்டு தைப்டம்பர ்04 முதல் இந்திை ரிைரவ்் வங்கி மூலம் 

தவளியிடப்பட்டு வரும் உள்நோட்டு முணறைோரப்ு மு ்கிை வங்கி ள் என்ற பட்டிைலில் 

ததோடரந்்து இடம் தபற்று வருகின்றன.  

 உள்நோட்டு முணறைோரப்ு மு ்கிை வங்கி ள் என்பணவ, ஒருகவணள கதோல்விைணடந்தோல் 

(வீழ்ைச்ிைணடந்தோல்) அந்நோட்டுப் தபோருளோதோரத்தின் மீது ஒரு குறிப்பிடத் த ் த ்

தோ ் த்ணத ஏற்படுத்தும் வண யிலோன வங்கி ள் ஆகும்.  

 இணவ 5 வண  ளோ  வண ப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 அணவ வண  1, வண  2, வண  3, வண  4 மற்றும் வண  5 என்பணவைோகும். 

 வண  5 ஆனது மி  மு ்கிைமோன வங்கிைோ  இருப்பகதோடு பிற வங்கி ள் அதணனத் 

ததோடரந்்து இறங்கு வரிணையில் உள்ள வண யில் மு ்கிைதத்ுவம் தபறுகின்றன.  
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 இதில் போரத் ஸ்கடட் வங்கி வண  மூன்றில் உள்ளது.  

 ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியதவ வதக ஒன்றில் இடம் மபற்றுள்ளன.  

 

ெைவ்நதெெ் ெண வழங்கீட்டு வணிகம் 

 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கிைோனது பைப்பரிமோற்றை ் கைணவ என்ற ஒரு திட்டதத்ின் கீழ் 

ைரவ்கதைப் பை வழங்கீட்டு (நோடு ளு ்கிணடகை) வைி ை ் கைணவணைத் ததோடங் ை ்

தைை்வதற்கு கவை்டி ஃபிகனோ பைவழங்கீட்டு வங்கி ்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

 இந்த ஒப்புதலோனது, ஃபிகனோ பை வழங்கீட்டு வங்கியின் வோடி ்ண ைோளர ்ள், 

தவளிநோடு ளிலிருந்து அனுப்பப்படும் ததோண ணைப் தபற இைலும்.  

 கமலும், இது தனது நோடு ளு ்கிணடப்பட்ட பை வழங்கீட்டிணன கமம்படுதத்ுவதற் ோ  

கவை்டி கமலும் சில முன்னைிப் பைப் பரிமோற்ற நிறுவனங் ளுடன் கூட்டிணைைவும் 

திட்டமிட்டுள்ளது.  

 

இதுவரையில் இல்லாத அதிகெட்ெ மாதாந்திை ஏை்றுமதி 

 

 டிைம்பர ்மோததத்ில் மட்டும் 37.29 பில்லிைன் டோலர ்மதிப்பிலோன தபோருட் ணள இந்திைோ 

ஏற்றுமதி தைை்துள்ளது.  

 இது ஒரு மோததத்ில் நி ழ்ந்த மி  அதி  மதிப்பிலோன ஒரு ஏற்றுமதிைோகும்.  

 2020 ஆம் ஆை்டின் டிைம்பர ் மோத ஏற்றுமதி மதிப்ணப விட தற்கபோது இந்திைோவின் 

ஏற்றுமதி மதிப்போனது 37% உைரந்்துள்ளது.   
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இரணய ெங்நகதெ் ெணக் குறியீடு  

 

 இந்திைோவில் அதி ம் வரத்்த ம் தைை்ைப்படும் 15 இணைை ைங்க தப் பைங் ளின் 

தைைல்திறன் ணள ்  ை் ோைிப்பதற் ோ , உல  இணைை ைங்க தப் பை மீத்திறன் 

தைைலிைோன கிரிப்கடோவைர ் இணைை ைங்க தப் பை ் குறியீட்டிணன இந்திைோவில் 

ததோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடோனது IC15 என அதைக்கப்படுகிறது. 

 கி ிப்ரடாவய  ்என்பது திக்மக  ்பிளான்ட் எனும் ஒரு இதணய  ங்ரகைப் புள்ளி விவ  

வைங்கீட்டு நிறுவனமாகும். 

 

முதன்ரம ஒெ்ெந்ததாைைக்ளுக்கான புதிய ொளைம்  

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கிைோனது முதன்ணம ஒப்பந்ததோரர ்ள் என அணழ ் ப்படும் பத்திர 

நிறுவனங் ளு ் ோ  கவை்டி புதிை சிறப்புை ் ைோளர அணமப்பு ஒன்றிணனை ் ைமீபதத்ில் 

ததோடங்கிைது.  

 முதன்ணம ஒப்பந்ததோரர ்ள் என்பவர ்ள் அரசிடமிருந்து கநரடிைோ ப் பதத்ிரங் ணள 

வோங்கும் ஒப்பந்த நிறுவனங் ளோகும்.  

 இணவ பிற நிறுவனங் ளு ்கு இந்தப் பதத்ிரங் ணள விற்பணன தைை்யும்.  

 எனகவ, பத்திரங் ணள விற்பதில் அரசிற்கு உதவுவகத இவற்றின் ஒரு மு ்கிைப் பைி 

ஆகும்.  

 இந்தப் பதத்ிரங் ணள விற்பதற் ோ  இணவ சில  ட்டைங் ணளப் தபறுகின்றன.  

 பத்திர நிறுவனங் ள் என்பணவ பத்திரங் ணள உருவோ ்கி அவற்ணற விநிகைோகி ்கும் ஒரு 

பத்திர நிறுவனமோகும். 

 தற்கபோது, இந்த முதன்ணம ஒப்பந்ததோர நிறுவனங் ள் அரசிடமிருந்துப் பதத்ிரங் ணள 

வோங்குவததற்த ன ஒரு தனிப்பிரிவு (அ) ஒரு ைோளர அணமப்பிணன ் த ோை்டுை ்

தைைல்படும். 
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அகல்நிரல (ஆஃெ்ரலன்) ெைிவைத்்தரனகள் 

 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கிைோனது, எை்ைிம முணறயில் கமற்த ோள்ளப்படும் சிறு மதிப்பிலோன 

அ ல்நிணலப் பரிவரத்்தணன ளு ் ோன ஒரு  ட்டணமப்பிணன அறிமு ம் தைை்துள்ளது. 

 அ ல்நிணலப் பை வழங்கீடு ணள அட்ணட ள், வோலட்ஸ் (பைணவப்பு ்  ை ்கு ள்) 

அல்லது ண கபசி (சிறு) ைோதனங் ள் கபோன்ற எந்ததவோரு வழிைோ வும்   

கமற்த ோள்ளலோம்.   

 ஆனோல் அவற்ணற அரு ோணமயில் (அ) கநரு ்கு கநரோன ஒரு பரிவரத்த்ணன கபோன்ற 

முணற ளில் மட்டுகம கமற்த ோள்ளலோம். 

 அந்த அ ல்நிணலப் பரிவரத்்தணனைோனது கமோைமோன அல்லது தரம் குணறந்த இணைை 

வைதி அல்லது ததோணலததோடரப்ு இணைப்பு உள்ள பகுதி ளில், குறிப்போ  புறந ர ்மற்றும் 

கிரோமப்புறப் பகுதி ளில் டிஜிட்டல் (எை்ைிம) பரிவரத்்தணன ணள அதி ரி ் ை ்தைை்யும் 

என எதிரப்ோர ்் ப் படுகிறது. 

 

காலாண்டு நவரலவாய்ெ்பு கணக்சகடுெ்பின் இைண்டாம் சுை்று 

 இைதனை ் மீபை்தில் மை்திய மைாழிலாள  ்மற்றும் ரவதலவாய்ப்புத் துணற அதம  ்கம் 

மவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த ் கணக்மகடுப்பின்படி, ஒன்பது துதறகள் இ ண்டு லட் ம் ரபத  ரவதலக்கு 

அம ை்த்ியுள்ளன. 

 இது நாட்டின் மமாை்ை ரவதலவாய்ப்பில் 85% (3.10 ரகாடி) ஆகும். 

 இந்த ் கணக்மகடுப்பானது 2021 ஆம் ஆை்டின் ஜூதல முைல் ம ப்டம்ப  ்  மோதங் ள் 

வத யிலானது ஆகும். 

 QES (Quarterly Employment Survey) என்பது அகில இந்திய ் காலாண்டு  ோலத்திற் ோன 

நிறுவனங் ள் அடிப்பதடயிலான ரவதலவாய்ப்பு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இது ரைதவ (demand) மீது கவனம் ம லுைத்ுகிறது. 

 மறுபுறம், மைாழிலாள  ்கணக்மகடுப்பானது மைாழிலாள  ் ந்தையின் விநிரயாகம் மீது 

கவனம் ம லுை்துகிறது. 
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ெணெ்புழக்கெ் ெைவு விகிதம் ெைாமைிெ்பு 

 

 இந்திய  ி  வ்் வங்கியானது பணப்புைக்கப் ப வு விகிைை்தை (LCR - Liquidity Coverage Ratio) 

ப ாம ிக்க வங்கிகளுக்கான வ ம்தப அதிக ிை்துள்ளது. 

 இது 5 ரகாடி ரூபாய் முைல் 7.5 ரகாடி ரூபாய் வத  நிதி அல்லாை சிறு வணிக 

வாடிக்தகயாள க்ளிடமிருந்துப் மபறப்பட்ட தவப்புை் மைாதக மற்றும் பிற ‘நிதி நீட்டிப்பு’ 

மீது இருக்கும். 

 பி ாந்திய கி ாமப்புற வங்கிகள், உள்ளூ  ் பகுதி வங்கிகள் மற்றும் பண வைங்கீட்டு 

வங்கிகள் (Payments Banks) ைவி  மற்ற அதனை்து வணிக வங்கிகளுக்கும் இது மபாருந்தும். 

 இது  ி  வ்் வங்கியின் வழிகாட்டுைல்கதள வங்கி ள் ரமற்பா த்வக்கான ரப ல் 

குழுவின் ை நிதலயுடன் இணங்கி, பணப்புைக்கை ் சிக்கல்கதள வங்கிகள் திறம்பட 

நி வ்கிக்க உைவுகிறது. 

 பணப்புைக்கப் ப வு விகிைமானது  ாை்தியமான பணப்புைக்கை் ைதடகளுக்கு கவை்டி 

வங்கிகளின் குறுகிய கால மீட்சிதய ஊக்குவிக்கிறது. 

 30 நாட்கள் என்ற  ோல அளவு நீடிக்கும் கடுதமயான அழுை்ை சூை்நிதலதயை ்ைாக்குப் 

பிடிக்க ரபாதுமான உய ை் தத்ிலோன  அதி ப் பைப் புழ ் ம் த ோை்ட ம ாை்துக்கள்  

அவ க்ளிடம் இருப்பதை இது உறுதி ம ய்யும். 
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RBI மை்றும் fintech 

 இந்திய  ி  வ்் வங்கி ஃபின்மடக் (நிதித் மைாழில்நுட்பம்) என்பதற்காக ஒரு ைனித ்

துதறதய அதமைத்ுள்ளது. 

 இது அந்தத் துதறயில் புதுதமகதள ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல் அைனுடன் 

மைாட ப்ுள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும்  வால்கதள ் கண்டறிந்து அவற்தறை ்   ியான 

ரந ை்தில்   ி ம ய்ய உைவும். 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டு செெ்டம்ெை ்மாதத்திை்கான மின்னிலக்க ெணவழங்கீட்டுக் குறியீடு 

 2021 ஆம் ஆை்டு மோரை் ் மோதத்துடன் ஒப்பிடும் கபோது, 2021 ஆம் ஆை்டு தைப்டம்பர ்

மோதத்தில், நோட்டில் கமற்த ோள்ளப்பட்ட மின்னில ்  பைவழங்கீடு ள்  40% என்ற ஒரு 

அளவிற்கு அதி ரித்துள்ளதோ  இந்த ் குறியீடு குறிப்பிடுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு ம ப்டம்ப  ் மாைை்தில், இணைைப் பரிவரத்்தணன ளின் குறியீட்டின் 

மதிப்போனது 304.06 ஆ  இருந்தது. 

 இது 2021 ஆம் ஆை்டு மோரை் ்மோததத்ில்  270.59 ஆ  இருந்தது. 

 2020 ஆம் ஆை்டு தைப்டம்பர ்மோதத்தில், இணைைப் பரிவரத்த்ணன மதிப்போனது 217.74 ஆ  

இருந்தது. 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கியின் மின்னில ் ப் பைவழங்கீட்டு ் குறியீடு என்பது, நோடு 

முழுவதும் மின்னல ் ப் பைவழங்கீடு ணள ஏற்று ் த ோள்வது மற்றும் அவற்ணற 

உள்ளோரந்்த ஒன்றோ  மோற்றுவது ஆகிைவற்றில் ஏற்படும் குறிப்பிடத்த ்  வளரை்ச்ிணை 

ததோடரந்்து குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்திை ரிைரவ்் வங்கியின் மின்னில ் ப் பைவழங்கீட்டு ் குறியீட்டின் ஒரு அடிப்பணட 

ஆை்டு 2018 ஆகும். 

 அதோவது மோரை் ் மோததத்ிற் ோன பை வழங்கீட்டு ் குறியீட்டின் மதிப்போனது 100 ஆ  

அணம ் ப் பட்டது. 

 மூன்று ஆை்டு ளில் இந்த ் குறியீட்டு மதிப்போனது 2.7 மடங்கு அதி ரிதத்ுள்ளது. 
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முதலீட்டுெ் நொக்குகள் கண்காணிெ்பு அறிக்ரக 

 

 வ ை்்ைகம் மற்றும் ரமம்பாட்டுக்கான ஐ ்கிை நோடு ள் ைணப மாநாட்டு அணமப்பின் 

(UNCTAD - UN Conference on Trade and Development) முைலீட்டுப் ரபாக்குகள் கண்காணிப்பு 

என்ற அறி ்ண   மீபை்தில் மவளியிடப்பட்டது. 

 உலகளாவிய அன்னிய ரந டி முைலீடுகள் 2021 ஆம் ஆை்டில் வலுவான மீட்சிதயக் 

கை்டன. 

 இது 77  ைவீைம் உய ந்்து 1.65 டி ில்லியன் அமம ிக்க டாலர ்ளோக இருந்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், அன்னிய ரந டி முைலீட்டு வரவோனது 929 பில்லியன் அமம ிக்க 

டால க்ளாக இருந்ைது. 

 இந்த அறிக்தகயின்படி, வள ந்்ை நோடு ள் இதுவத யில் மிகப்மப ிய உய த்வக் 

கண்டன. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் அந்நிை கநரடி முதலீடோனது 2020 ஆம் ஆை்டில் இருந்தணத விட மூன்று 

மடங்கு அதிகமாக 777 பில்லியன் அமம ிக்க டால க்தள எட்டியது. 

 இந்த அறிக்தகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்தட விட 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற் ோன 

அந்நிய ரந டி முைலீட்டு வரவோனது 26  ைவீைம் குதறவாக இருந்ைது. 

 ஏமனன்றால், 2020 ஆம் ஆை்டில் பதிவு ம ய்யப்பட்ட மப ிய M&A ஒப்பந்ைங்கள் 

(இதணப்புகள் மற்றும் தகயகப்படுை்துைல் ஒப்பந்ைங்கள்) மீண்டும் பதிவு ம ய்யப் 

படவில்தல. 
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நதசியெ் ெங்குெ ்ெந்ரத - உலகின் மிகெ்செைிய சடைிநவட்டிவ் ெைிமாை்ைம் 

 

 2021 ஆம் ஆண்டில்  வ ை்்ைகம் ம ய்யப்பட்ட ஒப்பந்ைங்களின் எண்ணிக்தகயின் 

அடிப்பதடயில் இந்தியாவின் ரைசிய பங்கு  ்  ந்தைைோனது உலகின் மிகப்மப ிய 

மட ிரவடிவ் ப ிமாற்றமாக உருமவடுைத்ுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் ப ிவ ை்்ைதன ் கூட்டதமப்பு கமற்த ோை்ட புள்ளி 

விவ ங்களின் படி, வ ை்ை்கங்களின் எண்ணிக்தகயின் அடிப்பதடயில், பணப் 

பங்குகளில் கதசிைப் பங்குை ்ைந்ணத ஆனது உலகில் நான்காவது இடைத்ில் உள்ளது. 

 

யுனிட்டி சிறுகடன் வங்கியுடன் PMC வங்கி ஒருங்கிரணெ்பு 

 

 பஞ்ைோப் மற்றும் ம ோரோஷ்டிரோ கூட்டுறவு வங்கியிணன யுனிட்டி சிறுகடன் வங்கியுடன் 

இதணக்க இந்திய அ சு அனுமதி வைங்கியுள்ளது. 

 அதோவது PMC வங்கியின் அதனை்து கிதள வங்கிகளும் யுனிட்டி சிறுகடன் வங்கியின் 

கிதளகளாக ம யல்படும்.  

 யுனிட்டி சிறுகடன் வங்கியானது ம சிலியன்ட் இன்ரனாரவ ன் பித ரவட் லிமிமடட் 

நிறுவனை்துடன் (Resilient Innovation Private Limited) ர  ை்்து ம ன்ட் ம் ஃதபனான்சியஸ் 

  வ்ீஸ் நிறுவனைத்ினால் (Centrum Financial Services Limited) இயக்கப்படுகிறது.  
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சீனாவுடனான இந்தியாவின் இருதைெ்பு வைத்்தகத்தில் உயைவ்ு 

 சீன அரசின் தரவு ளின் படி 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனோவுடனோன இந்திைோவின் இரு தரப்பு 

வரத்்த மோனது 43.3% உைரந்்துள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனோவிலிருந்து இந்திைோவிற்கு கமற்த ோள்ளப்பட்டுள்ள 

இற ்குமதியின் மதிப்பு 97.5 பில்லிைன் டோலரோ  உைரந்்தது. (46.1% உைரவ்ு)  

 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவிலிருந்து சீனோவிற்கு கமற்த ோள்ளப்பட்ட ஏற்றுமதியின் 

மதிப்போனது 28.1 பில்லிைன் டோலரோ  (34.9% உைரவ்ு) உைரந்்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் சீனோவுடனோன இந்திைோவின் தமோதத் வரத்்த  மதிப்பு 125.7 மில்லிைன் 

டோலரோகும். 

 

 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்ெெ ்செய்திகள் 

குரவயெ் பின்னல் 

 ைமீபதத்ிை ஆை்வில், இதுவணரயில் உணறந்து கிடந்த டோரட்ிகிகரட் எனும் ஒரு தமது நணட 

உயிரினதத்ில் முதலோவது "குணவைப் பின்னல்" உணடை விலங்ண  விஞ்ஞோனி ள் 

அணடைோளம்  ை்டுள்ளனர.் 

 ஒரு கியூபிட்ணட (qubit – quantum bit) உருவோ ்குவதற் ோ  ஒரு மீ ் டதத்ிை ்சுற்றின் இரை்டு 

மின்கத ்கித் தட்டு ளு ்கு இணடயில் உணறந்த இந்த டோரட்ிகிகரட் ணள ணவப்பதன் 

மூலம் ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள் இதணன ்  ை்டறிந்தனர.் 

 கியூபிட் என்பது ஒரு பிட்டின்(இரும எை்ைின்) குவோை்டம் இணைைோகும். 

 இது ஒரு இணை அல்லது து ள் ளின் குழுணவ உருவோ ்கும் கபோதும் அந்த இணை 

அல்லது குழுவின் ஒவ்தவோரு து ள் ளின் குவோை்டம் நிணல ணள மற்றவற்றின் 

நிணலயிலிருந்து சுைோதீனமோ  விவரி ்  முடிைோத வண யிலும் அணவ ஊடோடும் கபோது 

நி ழும் ஒரு இைற்பிைல் நி ழ்வு ஆகும். 
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நமக்னட்டாை ்

 

 ததோணலதூரதத்ில் உள்ள கம ்னட்டோர ் நியூட்ரோன் நட்ைத்திரதத்ின் விரிவணடயும் ஒரு 

தன்ணமணை  அளவிடுவதில் ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள் முதன்முணறைோ  தவற்றி தபற்று 

உள்ளனர.் 

 கம ்னட்டோர ்  என்பது ஆற்றல் மற்றும்  ோந்தத்தன்ணம த ோை்ட  ஓ  ்அரிை  சிறு வண  

நியூட்ரோன் நட்ைத்திரம் ஆகும். 

 போல்தவளியில்  இதுவணர 30 கம ்னட்டோர ்ள் மட்டுகம  ை்டுபிடி ் ப்பட்டுள்ளன. 

 

புைக்நகாளில் உணைெ்ெட்ட முதல் காந்தெ்புலம்  

 

 புற ்க ோளில்  ோந்தப்புலத்தின்  அணடைோளதண்த ்   ை்டறிைை ் தைை்வதற் ோ  

வோனிைலோளர ்ள் குழு ஹப்பிள் விை்தவளி ததோணலகநோ ்கியின் தரணவப் 

பைன்படுத்திைது. 

 இந்த ்  ை்டுபிடிப்பு ள் பற்றி கநைை்ர ் அஸ்ட்கரோனமி என்ற இதழில் விவரி ் ப் 

பட்டுள்ளது. 

 இத்தண ை அம்ைமானது முதன்முணறைோ  ஒரு  புற ்க ோளில்  ோைப்பட்டது. 

 கிர த்ணதை ் சுற்றியுள்ள ஒரு  ோந்தப்புலம் மின்னூட்டம் தபற்ற   ோரப்ன் து ள் ளின் 

நீட்சிப்  பகுதியின் மதிப்பீடு ணள இது விள ்குகிறது. 
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KSTAR 

 KSTAR எனும் ததன் த ோரிைோவின் முதலோவது தைைற்ண ை ்சூரிைன் என்பதற் ோன ஒரு 

ததோழில்நுட்பத்ணத உருவோ ்  ததன் த ோரிை அரைோங் ம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது 2026 ஆம் ஆை்டில்,  100 மில்லிைன் டிகிரி எனும் ஒரு தவப்ப நிணலணை 300 

வினோடி ளு ்கு தோ ்குப் பிடி ்கும் வண யில் உருவோ ் ப்படும். 

 300 வினோடி ள் என்பது அணு ் ரு இணைவுத ் ததோழில்நுட்பத்திணன ஒரு வைி  

மைமோ ் ல் தைை்வதற்குத் கதணவப்படும் ஒரு குணறந்தபட்ை கநரமோகும். 

 

ொக்ஸ்நலாவிட் 

 

 ணபைர ் நிறுவனத்தின் ‘பாக்ஸ்ரலாவிட்’ எனும் ரகாவிட்-19 தவ ஸ் எதி ப்்பு மருந்ைானது 

அமம ிக்காவில் அைன் அவ  காலப் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புைல் மபற்றுள்ளது. 

 இது அமம ிக்காவின் அங்கீகா ம் மபற்ற முைல் உள்நாட்டு ரகாவிட் சிகி த் யாக 

மாறியுள்ளது. 

 இது 12 மற்றும் அைற்கு ரமற்பட்ட வயதுதடய குைந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவை்தின  ்மீது 

பயன்படுை்ைப்படும். 

 ஐக்கிய இ ாஜ்ஜியைத்ின் மருந்துகள் மற்றும் சுகாைா  நலப் மபாருட்கள் ஒழுங்குமுதற 

முகதமயானது இந்ை மருந்திற்கு ஒப்புைல் வைங்கியது. 

 அமம ிக்க ஒழுங்குமுதற அதமப்புகளானது மம க்் நிறுவனை்தின் ரமால்னுபி ாவி  ்

மருந்திதனயும் ரகாவிட் சிகி த் க்கு அங்கீக ிைத்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் மப ிய மருந்து உற்பைத்ி நிறுவனங்களான  ன் பா ம்ா, டாக்ட  ்ம ட்டிஸ் 

மற்றும் ஆப்டிமஸ் பா ம்ா ஆகிய மருந்து நிறுவனங் ளும் இந்த ரகாவிட்-19 

மாைத்ித கதளத் ையா ிப்பைற்கான  ாைத்ியக் கூறுகதள ஆ ாய்ந்து வருகின்றன.   

 

ஃபுநளாநைானா 

 இஸ்கரலில் முதலோவது ஃபுகளோகரோனோ அல்லது ஃபுளூ த ோகரோனோ அதோவது க ோவிட் 

மற்றும் ஃபுளூ ்  ோை்ைை்ல் ஆகிைவற்றின் இரட்ணடத் ததோற்று பதிவோகியுள்ளது.  

 இஸ்கரலின் கதசிை சு ோதோர கைணவ வழங்கும் நிறுவனங் ள் க ோவிட்-19 ததோற்றிற்கு  

எதிரோன 4வது தவணை தடுப்பூசி ணள வழங் த் ததோடங்கின. 
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 உல  சு ோதோர அணமப்பு இதுவணரயில் SARS Cov-2 தவ சின் மாற்றுருவாக ஆல்ஃபா, 

பீட்டா, காமா, மடல்டா மற்றும் ஓதமக் ான் ஆகியவற்தறக் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 

 

குவாட்நைன்டிட் விண்கல் சொழிவு 

 

 குவோட்கரன்டிட் என்ற ஒரு விை் ல் தபோழிவோனது ஒவ்கவோர ் ஆை்டின் ஜனவரி 

மோதத்திலும்  நி ழ்கிறது.  

 இந்தப் தபோழிவின்  திரவ்ீைச்ுப் பகுதிைோனது (பிர ோைமோன பகுதி) பூதடஸ் என்ற ஒரு   

விை்மீன் திரளில் அணமந்துள்ளது. 

 வோல் நட்ைத்திரங் ள் விட்டுை ்தைன்ற கூளங் ள் மற்றும் தூசி ளின்  ோரைமோ  விை் ல் 

தபோழிவு ள் ஏற்படுகின்றன.  

 தஜமினிட்ஸ் விை் ல் தபோழிவு டிைம்பர ்மோததத்ில் நி ழ்கிறது.  

 தபரத்ையிட்ஸ் விை் ல் தபோழிவு ஆ ஸ்ட் மோததத்ில் நி ழ்கிறது.  

 குவோட்கரன்டிட் விை் ல் தபோழிவோனது (Quadrantid meteor shower) தஜமினிட்ஸ் மற்றும் 

தபரத்ையிட்ஸ் (Geminids and Perseids) ஆகிைணவ கபோன்று பிர ோைமோனது இல்ணல. 

 ஏதனனில் இது உருவோவதன் மீதோன உைை் ட்ட நிணலயின்  ோல அளவு ஒப்பீட்டளவில் 

குறுகிைது ஆகும்.  
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செயை்ரகெ ்சூைியன் – சீனா 

 

 எதிர ்ோலதத்ில் தூை எரிை ்திணைப் தபறுவதற் ோன வழிமுணற ணள உருவோ ் ை ்

தைை்வதற் ோ  சீனோ தனது தைைற்ண ை ் சூரிைன் என்ற அணமப்பின் மீது ஒரு 

பரிகைோதணனணை கமற்த ோை்டு வருகிறது. 

 சீனோவின் தைைற்ண ை ் சூரிைன் ைமீபத்திை ஒரு தவற்றி ரமோன பரிகைோதணனயில், 

அணு ் ரு இணைவு உணலைோனது அபரிதமோ , சுமோர ் 70 மில்லிைன் டிகிரி தைல்சிைஸ் 

தவப்பநிணலயில் கிட்டதத்ட்ட 20 நிமிடங் ள் வணர தவற்றி ரமோ  இைங்கிைது. 

 அணுை ்திணைப் பைன்படுதத்ுவதற்த ன குணறவோன ஆை்வு கள கமற்த ோள்ளப்பட்ட 

அணு ் ரு இணைவு முணறயின் (nuclear fusion) ை ்திணைப் பைன்படுதத்ும் முைற்சியில் 

இந்த இைந்திரம் ஈடுபடுதத்ப்படுகிறது. 

 

புதிய நகாவிட் திைிபு ‘சடல்டாக்ைான்’ 

 

 தடல்டோ மற்றும் ஓணம ்ரோன் ஆகிைணவ இணைந்து உருவோன ஒரு புதிை க ோவிட்-19 

திரிபோனது ணைப்ரஸ் நோட்டில்  ை்டறிைப்பட்டது. 
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 இதற்கு “மடல்டாக் ான்” (deltacron) எனப் மபய ிடப்பட்டுள்ளது. 

 மடல்டா ம பணுக்களின் உள்ரளரய ஓதமக் ான் ரபான்ற ம பணு அதடயாளங்கள் 

கண்டறியப் பட்டைனால் இைற்கு இது ரபான்று மபய ிடப்பட்டது. 

 

நிலவின் நமை்ெைெ்பில் நீை ்

 

 சீனோவின் கைஞ் 5 எனும் ைந்திர தணரயிறங்கும்  லனோனது நிலவின் கமற்பரப்பில் நீர ்

இருப்பதற் ோன முதல் ஆதோரத்ணத ்  ை்டறிந்துள்ளது. 

 நிலவில் இ ் லன் தணரயிறங்கிை இடத்தில் உள்ள  மை்ைில் மில்லிைனு ்கு 120 

போ ங் ளு ்கும் குணறவோன அளவு  (பிபிஎம்) தை்ைீர ்அல்லது ஒரு டன்னு ்கு 120 கிரோம் 

என்ற அளவில் தை்ைீர ்இருப்பது குறிதத்ு இந்த ஆை்வில் ததரிை வந்துள்ளது. 

 ஒரு மிதமோன எணடயிணன ் த ோை்டுள்ள தவசிகுலர ் போணறைோனது (vesicular rock) 180 

பிபிஎம் அளவு தை்ைீணர ் த ோை்டுள்ளது. 

 

HD73619 

 

 இந்திை மற்றும் ைரவ்கதை விஞ்ஞோனி ள் குழு "ஒரு இை ் த் துடிப்ணப ்  ோட்டுகின்ற, 

ஆனோல் துடிப்பு ள் இல்லோத விசித்திரமோன ஒரு இரட்ணட நட்ைத்திரத்ணத"  ை்டறிந்து 

உள்ளது. 

 இை ் த்  துடிப்பு மற்றும் துடிப்பு ஆகிை இரை்ணடயும் த ோை்டிரு ்கும் இது இரட்ணட 

நட்ைத்திரங் ளின்  விதிமுணற ்கு முரைோனது ஆகும். 
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 HD73619 என்றணழ ் ப்படும் இந்த நட்ைத்திரமோனது  ட ம் என்ற ஒரு விை்மீன் 

ததோகுப்பில் அணமந்துள்ளது. 

 ஆரை்பட்டோ ஆை்வு அறிவிைல் ஆரோை்ைச்ி நிறுவனத்ணதை ் கைரந்்த ைந்கதோஷ் கஜோஷி 

தணலணமயிலோன 33 விஞ்ஞோனி ள் குழுவோனது HD73619 நட்ைத்திரதத்ின் ஆை்வு ணள  

கமற்த ோை்டது. 

 அறிவிைல் மற்றும் ததோழில்நுட்பத் துணறயின் கூற்றுப்படி, இன்று வணரயில் தமோதத்ம் 180 

'இை ் த் துடிப்பு' த ோை்ட  நட்ைத்திரங் ள்  ை்டறிைப்பட்டுள்ளன. 

 

ஒயிட் ஸ்வான் மூநலாொயமிக்க குண்டு வீெச்ு ஏவுகரண 

  ஷ்ய பாதுகாப்புப் பதடைோனது,  மீபைத்ில் டுப்கபோதலவ் Tu-160M எனப்படுகின்ற ஒரு 

புதிை வண  ஏவு ணைதய அறிமு ம் தைை்தது. 

 "ஒயிட் ஸ்வான்" என்றும் அதைக்கப்படுகின்ற இது ஒரு குை்டு வீைச்ு ஏவு ணை ஆகும்.  

 அணு ஆயுைங்கதள சுமந்து ம ல்லும் வதகயில் இது வடிவதமக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது உலகின் மிகப்மப ிய மற்றும் கனமான மாக் 2+ ர தத்ிணனை ்கைரந்்த ஒரு  ாணுவ 

குண்டு வீ ச்ு ஏவு ணை ஆகும். 

 

மாசிரன  உட்சகாள்ளும் ொக்டீைியா 

 அறிவிைலோளர ்ள், மரபோரந்்த கதலதய மீட்மடடுப்பதற் ோ  கவை்டி மோசிணன உட் 

த ோள்ளும் பாக்டீ ியாதவப் தபருமளவில் பயன்படுை்ைை் மைாடங்கியுள்ளன .் 

 மரபோரந்்த கதலதய மீட்மடடுப்பதற்கு கவை்டிப் பாக்டீ ியாதவப் பயன்படுை்தும் 

ம யல்முதற உயிரிை ்சுதத்ி ரிப்பு  (பரயா கிளனீிங்) என்று அதைக்கப் படுகிறது. 

 

ொலின மாை்று  அறுரவ சிகிெர்ெக்குத் தரட - கனடா 

 

  னடோவில் போலின மாற்று அறுணவ சிகி த்  ்குத் ைதட விதி ் ப்பட்டுள்ளது. 

 போலின மோற்று அறுணவ சிகிைண்ை என்பது, LGBTQ நப க்ளின் பாலியல் ரநாக்குநிதல, 

பாலின அதடயாளம் மற்றும் பாலின மவளிப்பாடு ஆகியவற்தற மாற்றும் ஒரு 

முயற்சியில் பயன்படுைை்ப்படும் ஒரு அங்கீ ரி ் ப்படோத தைைல்முணற ஆகும். 
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 இந்த  ்ைட்டத்திற்கு இரோைி இ ண்டாம் எலி மபை், அ   ஒப்புைதல அளிைை்ா .் 

 பி ிட்டிஷ் பா ம்ப ியை்தின் அடிப்பதடயில், அ   அனுமதி என்பது ஒரு கனடிய 

நணடமுணற ஆகும். 

 இைன் கீை், ஒரு மர ாைாவோனது இதறயாண்தம ( ாணி எலி மபை் II), கமலணவ மற்றும் 

கீழணவ ஆகிை போரோளுமன்றதத்ின் மூன்று கூறு ளோலும் அங்கீக ிக்கப்பட்டு முதறப் 

படிைோக  ட்டமாகிறது. 

 

ஆடிகள் நிரல நிறுத்தெ்ெடுதல் 

 நா ாவின் ரஜம்ஸ் மவப் விை்தவளி ததோணலகநோ ்கி குழுவோனது, அதனுணடை 21 அடி 

ைங்க முலோம் பூ ப்பட்ட முைன்தம ஆடி ணள முழுதமயாக நிணலநிறுத்தியுள்ளது. 

 அறிவியல் ம யல்பாடுகளுக்குை் கதணவைோன அதனை்து முக்கிய விண்கலங்கள் மீதோன 

நிணல நிறுதத்ுதலின் இறுதிக் கட்டை்தை இது மவற்றிக மாக நிதறவு ம ய்து உள்ளது. 

 மவப் ஆை்வுப் பைி (Webb mission), நமது சூ ிய ் குடும்பை்தில் இருந்து ஆ ம்பகால 

பி பஞ் ை்தில் உள்ள மிகத் மைாதலவில் உள்ள ஆை்வு கமற்த ோள்ள ் கூடிை விண்மீன் 

தி ள்கள் வத யில், பிரபஞ்ை வரலோற்றின் ஒவ்தவோரு  ட்டத்ணதயும் ஆரோயும். 

 அைன் அக ச்ிவப்பு என்ற மைாழில்நுட்பமோனது 13.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

உருவான முைல் நட் ைத்ி ங்கள் மற்றும் விண்மீன் தி ள்கதளயும் ஆை்வு தைை்ை வழி 

வகு ்கும். 

 இது உலகின் மிகப்மப ிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான விண்மவளி அறிவியல் மைாதல 

ரநாக்கி ஆகும். 

 இது நா ா, ஐர ாப்பிய விண்மவளி நிறுவனம் (ESA) மற்றும் கனடிய விண்மவளி நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 தவப் ததோணலகநோ ்கி ஹப்பிள் மைாதலரநாக்கியின் வழித் கதோன்றல் ஆகும். 

 

 

செநைாவ்ஸ்ரகட் அடிெ்ெரடயிலான ொதனங்கள் 

 அைோமின் த ௌ ோதத்ியில் உள்ள இந்தியத ் மைாழில்நுட்பக் கைகை்தை  ் ர  ந்்ை 

அறிவிைலோளர ்ள், சூரிை ஒளி மின்னழுைத்த் த டு ணள மிகவும் திறன் மி ் தோ வும், 

மலிவானைாகவும், மறுசுைற்சி ம ய்யக் கூடியைாகவும் மாற்றுவைற்கான வழிதயக் 

கண்டறிந்துள்ளன .் 
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 மின் ா ை்தை உற்பை்தி ம ய்வதற்கு ் கலப்பின மபர ாவ்ஸ்தகட் அடிப்பதடயிலான 

சூ ிய ஒளி மின்னழுை்ைை ்  ாைனங்கதள உறுதிப்படுைத்ுவைன் மூலம் இது ம ய்யப் 

பட்டது. 

 இதவ மலிவானணவ மற்றும் உற்பை்தி ம ய்ய எளிைானதவ என்பைால் இதவ அதி  

அளவில் பைன்படுத்தப்படும் குதற கடை்தி ளோ  ் கருைப் படுகின்றன. 

 மபர ாவ்ஸ்தகட் மபாருட்கள் அவற்றின் சுற்றுப்புற (ஈ ப்பைம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்) 

சூழல் ளில் மிகவும் நிதலயற்றதோ  இருப்பதோல் இவற்றின் வைி மைமோதல் மட்டுப் 

படுதத்ப் படுகின்றன. 

 இந்ைை ்  ாைனங்கதள அதற மவப்பநிதலயில் ையா ிக்க முடிவதனோல் அதவ ம லவு 

குதறந்ை மற்றும் சுற்று ச்ூைலு ்கு உ ந்ததோ  வண யில் இருக்கும். 

 

 

ALMA நநாக்குக் கூடம்   

 

 WB89-789 என்ற பகுதியில் புதிதோ  கதோன்றிை நட்ைத்திரம் மற்றும் சி ் லோன  ரிமப் 

தபோருளிணனை ் சுற்றியுள்ள ஒரு குழுமத்திணன அறிவிைலோளர ்ள் முதன்முணறைோ  

 ை்டறிந்துள்ளனர.் 

 இது கைை்ணமயில் உள்ள தவளிப்புற அை்டதத்ில் அணமந்துள்ளது. 

 சிலியில் உள்ள அட்ட ோமோ லோரஜ்் மில்லி மீட்டர/்ைப் மில்லி மீட்டர ்அகர (ALMA- Atacama Large 

Milli meter/submilli meter Array) என்ற கநோ ்கு ் கூடதத்ிணனப் பைன்படுதத்ி இது 

கமற்த ோள்ளப்பட்டது. 
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 இந்த ்  ை்டுபிடிப்போனது பிரபஞ்ைதத்ின் மணற ் ப்பட்ட  கவதியிைல் ைோரந்்த சில 

த வல் ணள தவளிப்படுதத்ிைது. 

 தமதத்னோல் (CH3OH), மீதத்ில் ஃபோரக்மட் (HCOOCH3), எத்தனோல் (C2H5OH), ணடமீதத்ில் ஈதர ்

(CH3OCH3), ப்கரோபகனனிட்ணரல் (C2H5CN), ஃபோரண்மடு (NH2CHO) கபோன்ற பல வண ைோன 

சி ் லோன  ரிம மூல ்கூறு ள் அை்டதத்ின் ஆதிை ்சூழலில் உள்ளன. 

 

நகாவிட்-19 சிகிெர்ெக்கான புதிய மருந்துகள் 

  டுணமைோன அல்லது தீவிரமோன க ோவிட்-19 ததோற்றிணன ் த ோை்டுள்ள 

கநோைோளி ளு ்குை ் சிகிைண்ைைளிப்பதற் ோ  கவை்டி,  ோரட்ிக ோஸ்டீரோை்டு ளுடன் 

கைரத்்து இன்டரல்ூகின்-6 (IL-6) மற்றும் போரிசிட்டினிப் எனப்படும் இரை்டு புதிை 

மருந்து ணளப் பைன்படுத்த உல  சு ோதோர நிறுவனம் பரிந்துணரத்துள்ளது. 

 எனினும் இரை்டு மருந்து ணளயும் ஒகர கநரதத்ில் பைன்படுதத்ுவது என்பது இதில் 

பரிந்துணர ் ப் படவில்ணல. 

 

 

அரெயூண் இரைெ்ரெ அமிலத்நதக்க நநாய் 

 இனிப்புப் தபோங் ணல பசு ் ளு ்கு அதி ளவில் வழங்குவது நல்லதல்ல என்றும், 

அதனோல் மிதத் தீவிரமோன அணையூை் இணரப்ணப அமிலத் கத ்  கநோை் (Subacute Ruminal 

Acidosis) ஏற்படுவதோ வும்  ோல்நணட மருதத்ுவர ்ள் கூறுகின்றனர.் 

 பசுவின் வயிற்றில் கைரும் அதிைர ்் ணர உைவு ள் அைோதோரைமோன முணறயில் 

தநோதி ் ப்பட்டு, பசு ் ள் மற்றும் பிற விலங்கு ளு ்கு தீவிர உடல்நலப் பிரைச்ிணனணை 

ஏற்படுதத்ுகின்றன. 
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 தீவிரமோன போதிப்பு ஏற்படுண யில் இது அணையூை் இணரப்ணப அமிலத் கத ்  கநோை் 

என்று அணழ ் ப்படுகிறது.  

 இணறைச்ி ் ோ  வளர ்் ப்படும் மோடு ள் மற்றும்  றணவ மோடு ணளப் போதி ்கின்ற இது 

 ோல்நணட ள் மீதோன ஒரு வளரச்ிணத மோற்ற கநோைோகும். 

 அமிலத் கத ்  கநோைோனது தபோதுவோ  அதி  அளவு தநோதி ்  ் கூடிை,  ோரக்போ 

ணஹட்கரட் நிணறந்த தீவனங் ணள உட்த ோள்வதனோல் ஏற்படுகிறது. 

 

 

காை்ென் நமம்ெடுத்தெ்ெட்ட உநலாகங் குரைந்த  நட்ெத்திைங்கள் (CEMP) 

 இந்திை வோனிைலோளர ்ள் இரும்ணப விட ஒரு அதி  எணட த ோை்ட தனிமங் ளின் 

கதோற்றத்ணத ்  ை்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 குணறந்த நிணற த ோை்ட ைோரப்ு நட்ைதத்ிரங் ளில் இருந்து கூறு ள் ண ை ப்படுத்தப் 

பட்டணவ ணள ஒப்பிடுண யில்,  ோரப்ன் நிணறந்த நட்ைத்திரங் ளில் எதிரப்ோரத்்தணத விட 

அதி ளவில் இந்தத் தனிம கதோற்றங் ள் உள்ளன. 

 குணறந்த நிணற த ோை்ட ைோரப்ு நட்ைதத்ிரங் ள் இன்னும்  ை்டறிை முடிைோதணவைோ  

உள்ள தவள்ணள குள்ள ் க ோள் ளோ  கமலும் பரிைமிதத்ுள்ளன. 

 CEMP (Carbon Enhanced Metal-Poor Stars) நட்ைதத்ிரங் ள், தபரும் தவடிப்பிற்குப் பிறகு 

உருவோன, ஆரம்ப ோல அை்டதத்ின் கவதியிைல் பரிைோமத்தின் சில  கவதியிைல் 

கூறு ணள ் த ோை்டுள்ள முதல் நட்ைத்திரங் ளின் தவளிகைற்றப்பட்ட சில 

தபோருட் ளிலிருந்து உருவோ ் ப்பட்டன. 
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கிரைநயாசஜனிக் இயந்திைத்திை்கான தகுதிெ ்நொதரனகள் 

   ன்ைோன் திட்டத்திற் ோன கிணரகைோதஜனி ் இைந்திரதத்ின் தகுதிை ் கைோதணன ணள 

இந்திை விை்தவளி ஆரோை்ைச்ி நிறுவனம் தவற்றி ரமோ  கமற்த ோை்டது. 

 தமிழ த்தில் உள்ள  மக ந்திரகிரியில் அணமந்துள்ள இஸ்கரோ உந்துவிணை கைோதணன 

வளோ த்தில் 720 வினோடி ள் வணர இந்த  ்கைோதணன நடதத்ப்பட்டது. 

   ன்ைோன் திட்டதத்ிற் ோ  மனிதனோல் மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஏவு ணை வோ னதத்ில் 

தபோருதத்ப் படுவதற் ோ   கிணரகைோதஜனி ் இைந்திரதத்ின் நம்ப த் தன்ணமணையும் 

உறுதித் தன்ணமணையும் இது உறுதி தைை்துள்ளது. 

   ன்ைோன் திட்டதத்ிற்குப் பைன்படுதத்ப்படும் புவி ஒதத்ிணைவு தைைற்ண  ்க ோள் 

ஏவு லமோன (ஜிஎஸ்எல்வி) மோர ்் III ஏவு  லமோனது இரை்டு கிணரகைோதஜனி ் 

இைந்திரங் ணளப் பைன்படுதத் உள்ளது. 

 இது இஸ்கரோவோல் உருவோ ் ப்பட்டகதோடு இதற்கு வி ோஸ் என்றும் தபைரிடப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

 

ெயன்ொட்டுெ ்நொதரன உத்தி 
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 இந்திை மருதத்ுவ ஆரோை்ைச்ிை ் ைணபைோனது "பைன்போட்டுை ் கைோதணன உத்தி" குறித்த 

புதிை வழி ோட்டுதல் ணள தவளியிட்டது. 

 கநோை்த் ததோற்று உள்ளதோ என ைோரு ்குப் பரிகைோதணன தைை்ை கவை்டும்,  ைோரு ்குை ்

தைை்ை ்கூடோது என்பதிணன இது நிரை்யி ்கும். 

 இந்த வழி ோட்டுதல் ளின்படி, அறிகுறிைற்ற நபர ்ள் மற்றும் க ோவிட் கநோைோளி ள் 

ஆகிகைோருடன் ததோடரப்ுணடைவர ்ள், இணை கநோை் அல்லது வைதின் அடிப்பணடயில் 

“அதி  ஆபதத்ுள்ள நபர ்ள்” என அணடைோளம்  ோைப்பட்டோலன்றி, பரிகைோதணன தைை்ை 

கவை்டிை அவசிைமில்ணல. 

 

செயை்ரக நுண்ணறிவினால் இயக்கெ்ெடும் நீை் சுத்திகைிெ்புெ ்ொதனம் 

 புதுணமைோன ததோழில்நுட்பதத்ின் மூலம் தைைற்ண  நுை்ைறிவினோல் இை ் ப்படும் நீர ்

சுத்தி ரிப்புை ்ைோதனத்திணன  மதத்ிை அணமைை்ர ்ஜிகதந்திர சிங் தவளியிட்டோர.் 

 இது இந்திைத் ததோழில்நுட்ப ்  ல்வி ்  ழ தத்ின் சில முன்னோள் மோைவர ்ளோல் 

உருவோ ் ப் பட்டது. 

 

வித்தியாெமான புதிய உநலாகம் கண்டுபிடிெ்பு 

 

 அறிவிைலோளர ்ள் ைமீபத்தில் ஒரு புதிை உகலோ  ் குழுணவ ்  ை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 புதிதோ   ை்டுபிடி ் ப்பட்ட இந்த உகலோ  ் குழுவோனது "விசிதத்ிரமோன புதிை  

உகலோ ங் ளின் குழு" (New Strange group of metals) என்று அணழ ் ப்படுகிறது. 

 இந்தப் புதிை உகலோ  ் குழுவின் பை்பு ள் இன்னும்  புரிந்து த ோள்ளப் படவில்ணல. 

 இந்த விசிதத்ிரமோன உகலோ ங் ள் ஃதபரம்ி அல்லோத திரவங் ள் என்றும் அணழ ் ப் 

படுகின்றன. 

 இணவ உகலோ ங் ளின் மரபு விதி ணளப் பின்பற்றுவதில்ணல. 

 இவற்றின் பை்போனது, முதன்முதலில் குப்கரட்டு ளில் (cuprates), அதோவது  ோப்பர ்

ஆ ்ணைடு ளில்  ை்டுபிடி ் ப்பட்டது. 

 இந்த குப்கரட்டு ள் உைர ்தவப்பநிணல மீ ் டத்தி ள் ஆகும். 

 இந்த உகலோ ங் ள் உகலோ ங் ளின் மின்  டதத்ுத ்திறணன ் த ோை்டிருப்பதில்ணல. 
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சீனாவின் செயை்ரக நிலவு 

 

 சீனோ தனது முதல் தைைற்ண  நிலணவ உலகிற்கு அறிமு ப் படுதத்த் தைோரோ  உள்ளது. 

 சீனோவின் தைைற்ண  சூரிைன் ஆனது சூரிைணன விட ஐந்து மடங்கு அதி  தவப்பத்ணத 

அணடந்தது என்ற தவற்றிை ் கைோதணனணைத் ததோடரந்்து இந்த கைோதணன நணடதபறத ்

ததோடங்கிைது. 

  ோந்தத் தன்ணமணைப் பைன்படுதத்ி குணறந்தப் புவியீரப்்புை ் சூழல் ணள உருவோ ் ை ்

தைை்வதற்கு இந்த வைதி அவர ்ளு ்கு உதவும். 

 நிலவின் கமற்பரப்புடன் ஒதத்ிரு ்கும் வண யில் இந்த ஆரோை்ைச்ி வளோ ம் ஆனது 

போணற ள் மற்றும் தூசி ளோல் நிரப்பப்படும். 

 இதுகவ உலகிகலகை தன்னளவில் இது கபோன்ற முதல் வண யிலோன ஒரு ஆரோை்ைச்ி ் 

கூடமோகும். 

 இது விஞ்ஞோனி ள் விரும்பும் வணர குணறந்த ஈரப்்பு நிணல ணள த ்  ணவ ்கும் திறன் 

த ோை்டது. 

 இது 60 தைன்டிமீட்டர ் விட்டம் த ோை்ட தவற்றிட அணற ்குள் புவியீரப்்பு விணைணை ் 

 ட்டுப்படுத்தும் திறனும் பூமியின் ஈரப்்பு விணைணை மணறைை ் தைை்யும் திறனும் 

த ோை்டதோகும். 

 

ெண்டிட் பிைஜ்ு மகாைாஜ் 
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 உத்தரப் பிரகதைத்ணதை ் கைரந்்த பழம்தபரும்  த ் நடன ்  ணலஞர,் பை்டிட் பிரஜ்ு 

ம ரோஜ் தனது 83வது வைதில்  ோலமோனோர.் 

 பிரஜ்ு ம ரோஜ்  த ் நடன ்  ணலஞர ்ளின் ம ரோஜ் வம்ைதத்ின் ஒரு வழித் கதோன்றல் 

ஆவோர.்  

 இவர ்இந்திைோவில்  த ் நடனத்திற் ோன ல ்கனோ  ல் ோ-பிை்டடின்  ரோனோவின் ஒரு 

பிரதிநிதி (Lucknow Kalka-Bindadin gharana of Kathak dance) ஆவோர.் 

 இவர ்இந்துஸ்தோனி எனும் போரம்பரிை இணைணையும் பயிற்சி தைை்தவர ்என்பகதோடு இவர ்

ஒரு போட ரும் ஆவோர.் 

 இவர ்தும்ரி, தோத்ரோ, பஜன் மற்றும்  ஜல் ஆகிைவற்றில் சிறந்து விளங்கிைவர ்ஆவோர.் 

 

குறுங்நகாள் 1994 PC1 

 1994 PC1 என்ற குறுங்க ோளோனது 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 18 அன்று பூமிணை ்  டந்து 

தைன்றுள்ளது. 

 இது பூமிணை  1.2 மில்லிைன் ணமல் ததோணலவில்  டந்து தைன்றது. 

 இது "7482" என்ற தபைரிலும் அணழ ் ப்படுகிறது. 

 இதன் நீளம்  ஒரு கிகலோமீட்டரு ்கும் அதி மோனதோகும். 

 இது  டினமோன  போணற ளோல் ஆன ஒரு குறுங்க ோள் ஆகும். 

 இது ஆபத்திணன உை்டோ ்  ் கூடிை குறுங்க ோள் என்றும், பூமி ்கு அருகில் உள்ள ஒரு 

குறுங்க ோள் என்றும் வண ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

நுண்ணுயிை ்எதிைெ்்பு ெை்றிய ெமீெத்திய ஆய்வு 

 நுை்ணுயிர ் எதிரப்்போனது தற்கபோணதை நிணலணமயில் மரைத்திற்கு ஒரு மு ்கிை ் 

 ோரைமோ  தி ழ்வதோ  ைமீபத்திை லோன்ைட் மருதத்ுவ இதழின் ஒரு ஆை்வு கூறுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆை்டில் நுை்ணுயிர ் எதிரப்்போனது, உல ம் முழுவதும் 1.27 மில்லிைனு ்கும் 

அதி மோன ம ் ளின் உயிணரப் பறித்ததோ  இந்த  ஆை்வு கூறுகிறது. 

 இது மகலரிைோ மற்றும் எை.்ஐ.வி. ஆகிைவற்றோல் இறந்தவர ்ணள விட அதி ம் ஆகும். 

 ணவரஸ் மற்றும் போ ்டீரிைோ கபோன்ற கநோணை உை்டோ ்கும் நுை்ணுயிரி ள், ணவரஸ் 

எதிரப்்பு மருந்து ளு ்கு எதிரப்்புத் ததரிவி ்கும் நிணல இதுவோகும். 
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வியாழன் நொன்ை புதிய புைக்நகாள் கண்டுபிடிெ்பு 

 அறிவிைலோளர ்ள் குழு ஒன்று, ைமீபத்தில், ஒரு புதிை ரகாதளக்  ை்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ் க ோளோனது விைோழன் கிர தத்ின் அளணவ ஒத்திரு ்கிறது. 

 இந்தப் புதிை க ோளோனது பூமியில் இருந்து 379 ஒளி ஆை்டு ள் ததோணலவில் உள்ளது. 

 இது பூமிணை விட 105 மடங்கு அடரத்்திைோனது ஆகும். 

 இந்த ் க ோளிற்கு TOI-2180 b என்று தபைரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இதன் கமற்பரப்பு தவப்பநிணல 76 டிகிரி தைல்சிைஸ் ஆகும். 

 இந்த ் க ோளோனது ஹீலிைம் மற்றும் ணஹட்ரஜன் வோயு ் ளோல் ஆனது. 

 

ஓநமா I - ெழரமயான மனித புரதெடிவங்கள் 

 

 இதுவணர  ை்டறிைப்பட்ட மி ப் பழணமைோன கஹோகமோ கைப்பிைன் வண  புணத 

படிவங் ளில் ஒன்றோன ஓகமோ கிபிஷ் I (Omo Kibish I), முன்பு நிணனதத்ணத விட சுமோர ்35,000 

ஆை்டு ள் பழணமைோனதோ  இரு ் லோம் என ைமீபதத்ிை ஆை்வு ள் ததரிவி ்  

தைை்கின்றன. 

 ஓகமோ கிபிஷ் I என்பது 1967 ஆம் ஆை்டில் எதத்ிகைோப்பிைோவில் முதன்முதலில்  ை்டு 

பிடி ் ப் பட்டது. 

 நவீன மனிதனின் அணனதத்ு உருவவிைல் பை்பு ணளயும் த ோை்ட ஒகர புணதபடிவம் 

ஓகமோ I ஆகும். 
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கருந்துரள நட்ெத்திை உருவாக்கத்ரதத் தூண்டுதல்   

 நோைோவின் ஹப்பிள் விை்தவளி ததோணலகநோ ்கிைோனது,  ருந்துணளைோனது ஒரு குறு 

அை்டதத்ில் நட்ைத்திர உருவோ ் த்ணதத் தூை்டுவதோ  ்  ை்டறிந்துள்ளது. 

 தஹனிஸ் 2-10 என்ற ஒரு குறு அை்டதத்ின் ணமைதத்ில் உள்ள ஒரு  ருந்துணளைோனது 

நட்ைத்திரங் ணள உள்வோங்குவதற்குப் பதிலோ  நட்ைதத்ிரங் ணள உருவோ ்குகிறது. 

 இந்த குறு அை்டமோனது, 30 மில்லிைன் ஒளி ஆை்டு ள் ததோணலவிற்கு அப்போல் உள்ள 

ததற்கு விை்மீன்திரளோன பி ்சிஸ் (Pyxis) என்பதில் உள்ளது. 

 
 

அடித்தண்டழுகல் நநாய் 

 

 க ரளோணவை ் கைரந்்த ஆரோை்ைச்ிைோளர ்ள் ததன்ணன தை்டழு ளுடன் ததோடரப்ுணடை  

க கனோதடரம்ோ (Ganoderma) எனும் இனத்ணதை ்கைரந்்த ஜி. க ரதலன்ஸ் மற்றும் ஜி. சூகடோ 

ஆப்லனோட்டம் (G. keralense and G. pseudoapplanatum) எனும் இரு புதிை பூஞ்ணை இனங் ணள ் 

 ை்டறிந்துள்ளனர.் 

 அடித ் தை்டழு ல் கநோைோனது போமோயில் ைோகுபடியில் நிலவும் தபரிை தணட ளுள் 

ஒன்றோகும். 

 இந்த கநோைோனது இந்திைோவின் தவவ்கவறு பகுதி ளில் தவவ்கவறு விதமோ  அணழ ் ப் 

படுகிறது. அணவ எடுை்துக்காட்டாக, 

o க கனோதடரம்ோ வில்ட் (ஆந்திரப் பிரகதைம்) 

o அனதபகரோ ோ ( ரந்ோட ோ) மற்றும் 

o தஞ்ைோவூர ்வில்ட் (தமிழ்நோடு) மற்றும் பல.  
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சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புவியின் 5வது மிக சவெ்ெமான ஆண்டு – 2021 

 ஐர ாப்பிய ஒன்றியை் திட்ட  அதமப்பான ரகாப ந்ிகஸ் பருவநிதல மாற்றை ் ர தவ 

எனும் அதமப்பினால்  மீபைத்ில் ஓ  ்அறிக்தக மவளியிடப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டானது புவியில் நிலவிய 5வது மிக மவப்பமான ஆண்டாகும் என இந்ை 

அறிக்தக கண்டறிந்துள்ளது. 

 இந்ை அறிக்தகயின்படி, கடந்ை 7 ஆண்டுகள், இதுவத  பதிவானதில் மி  மவப்பமான 

ஆண்டுகளாகும். 

 பசுதம இல்ல வாயுக்களின் மவளிரயற்றம் மைாட ந்்து அதிக ிை்து வருவைால், 12 மாை 

காலப் பகுதி என்ற இந்ைப் பிரிவில் 2021 ஆம் ஆண்டானது 5வது மவப்பமிக்க ஆண்டாக 

உருமவடுை்துள்ளது. 

 

உல்ஃெ் எைிமரல 

 

  லபக ோஸ் தீவு ளில் உள்ள இந்த உைரமோன இந்ை எரிமணல ைமீபத்தில் தவடிதத்து. 

 அதன் ப ் வோட்டுப் பகுதி ளில் எரிமணல ் குழம்பு ணளயும், பசிபி ் தபருங் டல் 

கமற்பரப்பிலும் ைோம்பல் திரள் ணளயும் இந்த எரிமணல   ்கிைது. 

 இந்த எரிமணலைோனது இதற்கு முன்பு  2015 ஆம் ஆை்டில் தவடிதத்து. 

 

இந்தியாவின் மிக வயதான நதனுண்ணுங்கைடி 

 வன் விஹோர ் கதசிைப் பூங் ோ மற்றும் உயிரிைல் பூங் ோவில் உள்ள இந்திைோவின் மி  

வைதோன தபை் கதனுை்ணுங் ரடிைோனது  உயிரிழந்தது. 

 இந்தப் பூங் ோவோனது மத்திைப் பிரகதை மோநிலதத்ின்  கபோபோல் ந ரில் அணமந்து உள்ளது. 

 40 வைதோன இந்த  ரடியின் தபைர ்குலோகபோ ஆகும். 

 இணவ இந்திைத் துணை ்  ை்டத்ணதப் பூரவ்ீ மோ  ் த ோை்ட மிரத்மக ோபோ ஸ் 

(myrmecophagous) என்ற ஒரு  ரடி இனத்ணதை ்கைரந்்தணவைோகும். 

 வோழ்விடை ் சீரழிவு மற்றும் வோழ்விட இழப்பு ஆகிைவற்றின்  ோரைமோ , இணவ IUCN 

சிவப்புப் பட்டிைலில் போதி ் ப்பட ் கூடிை  இனங் ள் பிரிவில் பட்டிைலிடப்பட்டுள்ளன. 
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 நீை்ட கீழ் உதடு மற்றும் அை்ைத்ணத ் த ோை்டுள்ளதோல் இணவ "கலபிகைடட்  பிைர"் 

(labiated bear) என்றும் அணழ ் ப்படுகிறன.. 

 உல ளவில் இந்திைோ, பூடோன் மற்றும் இலங்ண யின் மிததவப்பப் பருவநிணல 

மை்டலங் ள் மற்றும் கநபோளதத்ின் தரோை் பகுதி ஆகிைவற்றில் இணவ பரவலோ   ோைப் 

படுகின்றன. 

 

 

இந்திய வன அறிக்ரக – 2021 

 மத்திை சுற்றுைச்ூழல் அணமைை்ர,் பூகபந்தர ் ைோதவ், இரை்டு ஆை்டு ளு ்கு ஒருமுணற 

தவளியிடப்படும் ‘இந்திை வன அறி ்ண யின் (2021)' 17வது பதிப்பிணன தவளியிட்டோர.் 

 இது நோட்டின் வன வளங் ணள மதிப்பிடுவதற் ோ  1987 ஆம் ஆை்டு  முதல் இந்திை வன 

ஆை்வு அணமப்பினோல் இரை்டு ஆை்டு ளு ்கு ஒரு முணற தவளியிடப்படுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆை்டு மதிப்பீட்டுடன் ஒப்பிடுண யில், 2021 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவின் 

வனங் ள் மற்றும் மரங் ளின் பரவலோனது 2,261 ைதுர கிகலோமீட்டர ்ள் அதி ரித்து 

உள்ளது. 

 வனப் பரவலில் 1,540 ைதுர கிகலோ மீட்டர ்உைரவ்ும் மரங் ளின் பரவலில் 721 ைதுர கிகலோ 

மீட்டர ்உைரவ்ும்  இதில் உள்ளடங்கும். 

 நோட்டின் தமோத்த வனங் ள் மற்றும் மரங் ளின் பரவலோனது தற்கபோது 80.9 மில்லிைன் 

தஹ ்கடர ்ஆ  அல்லது நோட்டின் புவியிைல் பரப்பில் 24.62% ஆ  உள்ளது. 

 17 மோநிலங் ள்/ஒன்றிைப் பிரகதைங் ளின் புவியிைல் பரப்பில் 33 ைதவீதத்திற்கு கமலோன 

பகுதி ள் வனப்பகுதி ளோ  உள்ளன. 

 இவற்றுள் லட்ைத்தீவு, மிகைோரம், அந்தமோன் & நி ்க ோபோர ் தீவு ள், அருைோைை்லப் 

பிரகதைம் மற்றும் கம ோலைோ ஆகிைணவ 75 ைதவீதத்திற்கும் அதி மோன வனப் பரவணல ் 

த ோை்டுள்ளன. 
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 வனப்பரவல் அதி ரிப்பில் முன்னைியில் உள்ள முதல் ஐந்து மோநிலங் ள் ஆந்திரப் 

பிரகதைம் (647 ைதுர கி.மீ.), ததலுங் ோனோ (632 ைதுர கி.மீ.), ஒடிைோ (537 ைதுர கி.மீ.),  ரந்ோட ோ 

(155 ைதுர கி.மீ.) மற்றும் ஜோர ்் ை்ட் (110 ைதுர கி.மீ.) ஆகிைன ஆகும். 

 பரப்பளவு வோரிைோ , மத்திைப் பிரகதைம் ஆனது நோட்டிகலகை அதி  வனப்பரவணல ் 

த ோை்டுள்ளது.  

 அதணனத் ததோடரந்்து அருைோைை்லப் பிரகதைம், ைத்தீஸ் ர,் ஒடிைோ மற்றும் ம ோரோஷ்டிரோ 

ஆகிைணவ உள்ளன. 

 தமோத்த புவிப் பரப்பளவில் வனப்பரவல் ைதவீதத்தின் அடிப்பணடயில் முன்னைியில் 

உள்ள முதல் ஐந்து மோநிலங் ள் மிகைோரம் (84.53%), அருைோைை்லப் பிரகதைம் (79.33%), 

கம ோலைோ (76.00%), மைிப்பூர ்(74.34%) மற்றும் நோ ோலோந்து (73.90%) ஆகிைணவ ஆகும். 

 நோட்டில் உள்ள ைதுப்பு நிலப் பரப்பில் 17 ைதுர கிகலோமீட்டர ்அதி ரிதத்ுள்ளது. 

 ைதுப்பு நிலப் பரப்பின் அதி ரிப்பு அடிப்பணடயில் முன்னைியில் உள்ள  முதல் மூன்று 

மோநிலங் ள் முணறகை ஒடிைோ (8 ைதுர கி.மீ.), ம ோரோஷ்டிரோ (4 ைதுர கி.மீ.) மற்றும் 

 ரந்ோட ோ (3 ைதுர கி.மீ.) ஆகிைணவ ஆகும். 

 நோட்டிலுள்ள தபரும் ந ரங் ளில், வனப்பரவல் அடிப்பணடயில் அ மதோபோத்  ந ரம் ஒரு 

மி ப்தபரிை இழப்ணபை ்ைந்திதத்ுள்ளது. 

 வடகிழ ்கு மோநிலங் ளோனது 1,020 ைதுர கி.மீ. அளவிலோன இழப்ணபை ்ைந்திதத்ுள்ளது. 

 இது ஒட்டு தமோத்தமோ  இந்திைோவின் தமோத்த வனப்பரவலில்  23.75 ைதவீதத்ணத 

உள்ளட ்கிைகதோடு இந்திைோவின் மி ப்தபரிை பல்லுயிரப்் மபருக்கப் பகுதிகளுக்கு 

உட்பட்டதவைோ வும் உள்ளது. 

 அருைோைை்லப் பிரகதைம் அதி பட்ைமோ  257 ைதுர கி.மீ இழப்பிணனயும், அதணனத ்

ததோடரந்்து மைிப்பூர ் 249 ைதுர கி.மீ இழப்பிணனயும், நோ ோலோந்து 235 ைதுர கி.மீ 

இழப்பிணனயும், மிகைோரம் 186 ைதுர கி.மீ இழப்பிணனயும் கம ோலைோ 73 ைதுர கி.மீ. 

இழப்பிணனயும்  ை்டுள்ளன. 

 நோட்டில் தமோத்தமுள்ள 140 மணலப்போங் ோன மோவட்டங் ளில்,  டந்த இரை்டு 

ஆை்டு ளில்  ோடு ளின் பரப்பளவு 902 ைதுர கிகலோ மீட்டர ்அளவு குணறந்துள்ளது. 
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அொமில் ஒைாங் 

 ஒ ாங் ரைசியப் பூங்காவின் பரப்பளதவ அதிக ிக்க அ ாம் அ சு  மீபைத்ில் முடிவு 

ம ய்துள்ளது. 

 ஒ ாங் ரைசியப் பூங்காவானது காண்டாமிருகை்தின் ஒரு முக்கிய வாை்விடமாகும். 

 பி ம்மபுை் ாவின் வடக்குக் கத யில் உள்ள ஒ ாங் பகுதியானது காசி ங்கா ஒ ாங் நதிக் 

கத  நிலப்ப ப்புக்கு மிகவும் இன்றியதமயாைது ஆகும். 

 1972 ஆம் ஆண்டின் வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு  ்  ட்டமானது மாநில அ  ால் முடிவு 

ம ய்யப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் அடங்கிய பகுதியானது வனவிலங்குை ்   ணாலயம் 

மற்றும் ரைசியப் பூங்காவாக அறிவிக்கப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. 

 

 

கிழக்கத்திய ெதுெ்பு  மான் 

 

 ததற் ோசிைோவில் மற்ற இடங் ளில் அழிந்துவிட்ட, போதி ் ப்பட ்கூடிை பிரிவில் உள்ள 

கிழ ் த்திை ைதுப்பு மோன் ளின் எை்ைி ்ண ைோனது,  ோசிரங் ோ கதசிைப் பூங் ோ 

மற்றும் புலி ள்  ோப்ப தத்ில் தவகுவோ  ் குணறந்துள்ளது. 
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 போரசிங் ோ (தைரவ்ஸ் டுவோதைலி), ைதுப்பு மோன், அழகிை மோன், மற்றும் கடோல் கஹோரினோ 

என்றும் அணழ ் ப்படும் இந்த மோன் ஆனது  தைரவ்ிகட (order Artiodactyla) என்ற 

குடும்பத்ணதை ்கைரந்்ததோகும். 

 ைதுப்பு மோனின் த ோம்பு ள் 10 முதல் 14 கிணள ் த ோம்பு ணள ் த ோை்டு உள்ளன.  

 இணவகை, இந்தி தமோழியில் பன்னிரை்டு எனப் தபோருள்படும் போரோசிங் ோ என்ற 

வோரத்்ணதணைப் தபோருதத்மோ  உைரத்த்ுகிறது. 

 இது IUCN அணமப்பின் சிவப்பு நிறப் புத்த த்தில் அழிந்து வரும் ஒரு உயிரினமோ  

பட்டிைலிடப் பட்டுள்ளது. 

 

சுை்றுெச்ூழல் அரமெெ்கத்தின் நட்ெத்திை மதிெ்பீட்டு முரை 

 சுற்றுைச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிணல மோற்றம் அணமைை் மோனது ைமீபத்தில் ஒரு 

"நட்ைத்திர மதிப்பீட்டு முணறணை" அறிமு ப்படுத்திைது. 

 குறுகிை  ோலத்தில் சுற்றுைச்ூழல் அனுமதி ணள ஒரு திறம் மி ்  முணறயில் வழங்கும் 

மோநிலங் ணள இந்த அணமைை் ம்  ை்டறியும். 

 இந்த அணமைை் மோனது, அதத்ண ை மோநிலங் ளு ்கு ஊ ் ை ் ைலுண  ணள வழங்கி 

ஊ ்குவி ்கும். 

 இதற் ோ , நட்ைதத்ிர மதிப்பீட்டு முணறைோனது மோநிலங் ளு ்கு ஏழு என்ற அளவீட்டில் 

மதிப்தபை் ணள வழங்குகிறது. 

 ஒரு திட்டதத்ிற்கு அனுமதி வழங்கும் தைைல்முணறணை 80 நோட் ளு ்குள் முடி ்கும் 

மோநிலங் ள் இரை்டு மதிப்தபை் ணளப் தபறுகின்றன. 

 105 நோட் ளில் முடிப்பதற்கு ஒரு மதிப்தபை் வழங் ப்படும். 

 இந்த ்  ோலத்ணத விட அதி மோ  எடுதத்ு ் த ோை்டோல் பூஜ்ை மதிப்தபை் வழங் ப் படும். 

 ஆை்விற்கு உட்பட கவை்டிை திட்டங் ள் 10 ைதவீதத்திற்கும் குணறவோ  இருந்தோல், ஒரு 

மதிப்தபை் வழங் ப் படுகிறது. 

 

‘2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ெருவநிரல’ அறிக்ரக 

 இந்திை வோனிணல ஆை்வு ணமைமோனது, ைமீபத்தில் தனது "2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் பருவநிதல" என்ற அறி ்ண ணை தவளியிட்டது. 

 1901 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவில் நோடு தழுவிை பதிவு ள் கமற்த ோள்ள ததோடங்கிைது 

முதல் 2021 ஆம் ஆை்டு தோன் இந்திைோவின் ஐந்தோவது தவப்பமோன ஆை்டு என இந்த 

அறி ்ண  கூறுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் ஏற்பட்ட தீவிர வோனிணல நி ழ்வு ளோல் இந்திைோவில் 1,750  என்ற 

அளவில் உயிரிழப்பு ள் பதிவோகியுள்ளன. 

 350 என்ற அளவிலோன உயிரிழப்பு ள் பதிவோனதுடன், ம ோரோஷ்டிரோ மோநிலம் மி வும் 

கமோைமோ  போதி ் ப்பட்ட ஒரு மோநிலமோ  உள்ளது. 

 அங்கு தீவிரமோன வோனிணல நி ழ்வு ளில், மின்னல் மற்றும் இடியுடன் கூடிை மணழப் 

தபோழிகவ அதி  உயிரிழப்பு ளு ்கு  ோரைமோ  இருந்தன. 
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 அணதத் ததோடரந்்து தவள்ளம்,  னமணழ, நிலைை்ரிவு ஆகிைணவ உள்ளன. 

 இந்திைோவில் வருடோந்திர ைரோைரி தவப்பநிணலைோனது 1901-2021 ஆம்  ோல ட்டதத்ில் 100 

ஆை்டு ளு ்கு 0.63 டிகிரி தைல்சிைஸ் என்ற அளவில் உைரண்வ ் கண்டுள்ளது. 

 1961-2010  ோல ட்டதத்ின் அடிப்பணடயில் இந்திைோ முழுவதும்  2021 ஆை்டில் ஏற்பட்ட 

வருடோந்திர ைரோைரி மணழப்தபோழிவோனது  அதன் நீை்ட  ோல ைரோைரி என்ற அளவில் 105% 

ஆகும். 

 

கிநைட்டா துன்செைக்் மரழத் தவரள 

 

 பனோமோ நோட்டின்  ோட்டில் ஒரு புதிை வண  மணழத் தவணள  ை்டுபிடி ் ப் பட்டு உள்ளது. 

 இதற்கு ஸ்வீடன் நோட்டின் சுற்றுைச்ூழல் ஆரவ்லர ் கிகரட்டோ துன்தபர ்் நிணனவோ  

தபைரிடப் பட்டுள்ளது. 

 ப்ரிஸ்டிமை்டிஸ் கிகரட்டோதுன்தபரக்  (Pristimantis gretathunbergae) என்று தபைரிடப் பட்ட 

இந்த இனமோனது, மி ப் பிரபலமோ  கிகரட்டோ துன்தபர ்் மணழத் தவணள என்று 

அணழ ் ப் படுகிறது. 

 

6வது நெைழிவு 

 பூமி தனது 6வது கபரழிணவ கநோ ்கிை ்தைன்று த ோை்டிருப்பதோ  உயிரிைல் மதிப்பீடு ள் 

(Biological Reviews) என்ற இதழில் தவளிைோன அறி ்ண  கூறுகிறது.  

 புவிைோனது தனது தமோதத் உயிரினங் ளில் சுமோர ் 13 அளவிலோன ைதவீதத்திணன 

ஏற் னகவ இழந்திரு ்  ் கூடும். 

 இதற்கு முன்போ  சுமோர ் 65 மில்லிைன் ஆை்டு ளு ்கு முன்பு நணடதபற்ற ஒரு கபரழிவு 

என்பது ணடகனோைர ்இனத்ணதகை அழிதத்து.  

 கஹோகலோசீன் கபரழிவோனது 6வது கபரழிவு அல்லது ஆந்தக்ரோகபோசீன் கபரழிவு என 

குறிப்பிடப் படுகிறது.  
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நஜாெ்கை ்ஜீல் 

 நஜோப் ர ்ஜீல் என்பது இரு எல்ணல ளு ்கிணடகை அணமந்துள்ள ஓர ்ஈரநிலம் ஆகும். 

 இது தடல்லி மற்றும் ஹரிைோனோ ஆகிைவற்றின் எல்ணலயில் அணமந்துள்ளது. 

 நஜோப் ர ்ஏரி தடல்லியின்  ட்டுப்போட்டில் உள்ளது. 

 கதசிைப் பசுணமத் தீரப்்போைமோனது, ஹரிைோனோ மற்றும் தடல்லி அரசு ள் தைோரிதத் 

சுற்றுைச்ூழல் கமலோை்ணமத் திட்டங் ணளை ் தைைல்படுதத்ுமோறு இரு அரசு ளு ்கும் 

ைமீபதத்ில் உத்தரவிட்டது. 

 இந்தத் திட்டமோனது நஜோப் ர ் ஜீல் ஈரநிலதத்ிணனப் புைரணமப்பணத கநோ ் மோ  ் 

த ோை்டுள்ளது. 
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செருவில் சுை்றுெச்ூழல் அவெைநிரல 

 

 தபரு ஒரு ததன் அதமரி ்  நோடோகும். 

 எை்தைை் ்  சிவின்  ோரைமோ  தபரு நோட்டில் ைமீபதத்ில் ஒரு சுற்றுைச்ூழல் அவைர 

நிணல அறிவி ் ப்பட்டது. 

 இந்த அவைரநிணலைோனது 90 நோட் ள் வணர  நீடி ்கும். 

 சுமோர ்ஆறோயிரம் பீப்போை் ள் அடங்கிை எை்தைை் பசிபி ் தபருங் டலில்  லந்தது. 

 தரப்கைோல் எனும் ஸ்தபயின் நோட்டு எரிை ்தி நிறுவனதத்ின் த ோள் லன்  ப்பலோனது, 

தபருவில் உள்ள வந்தினல்லோ சுத்தி ரிப்பு (Vantinalla refinery) ஆணல ்கு எை்தைை்ப் 

பீப்போை் ணள ஏற்றிை ்தைன்றது. 

 இ ் ப்பலின் தபைர ்“கமகர கடோரி ம்” என்பதோகும். 

 இது ஓ  ்இதத்ோலிை ்  ப்பலோகும். 

  டலு ்கு அடியில் உள்ள கடோங் ோ எரிமணல தவடிதத்தன்  ோரைமோ  எை்தைை் ்  சிவு 

ஏற்பட்டது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

நாகாலாந்து - கலகம் நிரைந்த ெகுதி 

 

 மத்திை அரைோனது ஆயுதப் பணட ள் சிறப்பு அதி ோரங் ள் என்ற ைட்டதத்ின் கீழ், முழு 

நோ ோலோந்து மோநிலத்திணனயும் கமலும் 6 மோதங் ளு ்கு  ல ம் நிணறந்த பகுதிைோ  

அறிவித்தது. 

 இந்த அறிவிப்போனது 2021 ஆம் ஆை்டு டிைம்பர ்30 முதல் நணடமுணற ்கு வரும். 

 கமலும் அந்த மோநிலத்தின் நிணலணமயிணன ்  ல ம் நிணறந்த மற்றும் ஆபத்தோன பகுதி 

எனவும் மத்திை அரசு கூறியுள்ளது. 

 நோ ோலோந்திலிருந்து, ைரை்ண்ை மி ்  ஆயுதப் பணட ள் சிறப்பு அதி ோரை ் ைட்டத்திணன 

திரும்பப் தபறுவதற் ோன ைோத்திை ் கூறு ணள ஆை்வு தைை்வதற் ோ  என்று நிறுவப் பட்ட 

ஒரு உைரம்ட்ட ் குழுவிணன மதத்ிை அரசு நிறுவிைணதைடுத்த ஒரு சில நோட் ளில் இந்த 

முடிவோனது கமற்த ோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 

இரணயெ் ெைிமாை்ை முரனயங்கள் - உத்தைெ் பிைநதெம் 

 

 மத்திைத் த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற அணமைை் மோனது உதத்ரப் பிரகதைதத்ில் ஏழு 

புதிை இணைைப் பரிமோற்ற முணனைங் ணளத் ததோடங்கியுள்ளது. 
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 இந்த முணனைங் ள் அந்த மோநிலதத்ில் இணைை இணைப்பு ள் மற்றும் டிஜிட்டல் 

தபோருளோதோரத்ணத கமம்படுதத்ும். 

 இணைைப் பரிமோற்ற முணனைங் ள் ல ்கனோ, ஆ ்ரோ, மீரட்,  ோன்பூர,் பிரைோ ்ரோஜ், 

க ோர ்பூர ்மற்றும் வோரைோசி ஆகிை இடங் ளில் அணம ் ப்படும். 

 

மின்கலன் மூலம் இயங்கும் மின்ொைெ் ெடகு 

 க ரளோவில், த ோைச்ி நீரவ்ழி தமட்கரோ திட்டத்திற் ோ  ்  ட்டணம ் ப்பட்ட மின் லன்  

மூலம் இைங்கும் முதலோவது மின்ைோரப் பட ோனது த ோைச்ி தமட்கரோ இரயில் லிமிதடட் 

நிறுவனதத்ிடம் ஒப்பணட ் ப்பட்டது. 

 முழுவதும் குளிரை்ோதன வைதி த ோை்ட இந்தப் பட ோனது த ோைச்ி  ப்பல்  ட்டும் 

நிறுவனதத்ினோல்  ட்டணம ் ப்பட்டது. 

 இப்பட ோனது 100 பைைி ணள ஏற்றிை ்தைல்ல ் கூடிைது. 

 

மாவட்ட வாைியான நல்லாட்சிக் குறியீடு 

 ஜம்மு & காஷ்மீ  ் ஒன்றியப் பி ரை மானது இந்திைோவின் முதலோவது மாவட்டங் ள் 

வா ியான நல்லாட்சிக் குறியீட்டிதன ரமற்மகாள்ள உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடானது 2021 ஆம் ஆை்டின் நல்லோட்சி ் குறியீட்டின் மோதிரி வடிவில் 

தைோரி ் ப் பட்டது. 

 இது 10 தவவ்கவறு துணற ளில் 58 குறி ோட்டி ணள ்  ருதத்ில் த ோை்டு  ை ்கிடப் பட 

உள்ளது. 

 ஜம்மு & காஷ்மீ ,் ைனது மாவட்ட நி வ்ாகைத்ிதன நாட்டின் சிறந்ை நி வ்ாகமுதடய பிற 

மாவட்டங்களுக்கு இதணயான நிதலக்கு உய ை்த்ுவைற்கு இது உைவும்.  

 

 

நலாெை் திருவிழா 

 லடோ ்கில் நணடதபறும் கலோைர ் திருவிழோவோனது திதபத்திைப் புத்த மததத்ின் ஒரு 

போரம்பரிை அட்டவணையின் படி இந்தப் புத்தோை்டின் ததோட ் தத்ில் த ோை்டோடப் 

பட்டது. 

 இது லடோ ் பகுதியிலுள்ள புத்தை ்ைமுதோைத்தினரோல் த ோை்டோடப்படுகிறது. 
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 கலோைர ் என்பது திதபத்திை நோட் ோட்டியிலுள்ள 11 மோதங் ளின் முதல் நோளினுணடை 

ததோட ் த்ணத ் குறி ்கும் வண யில் திதபதத்ிை ைந்திர நோட் ோட்டியின் முதல் நோள் 

ததோடங்கி 15 நோட் ள் நணடதபறும் ஒரு திருவிழோவோகும். 

 கலோைர ்என்பது புதத்ோை்டு எனப் தபோருள்படும் ஒரு திதபதத்ிை தைோல் ஆகும்.  

 கஜ கைோங் போ என்பவருணடை (Je Tsongkhapa) பிறந்த நோள் மற்றும் அவர ்மு ்தி (நிரவ்ோைம்) 

அணடந்த தினம் ஆகிைவற்ணற ் த ோை்டோடுவகதோடு இந்த விழோவோனது ததோடங்கிைது.  

 

 

LNG முரனயம் 

  ரந்ோட ோ அரைோனது சிங் ப்பூணரை ்கைரந்்த LNG அதலயன்ஸ் என்ற நிறுவனை்துடன் ஒரு 

பு ிந்துண வ்ு ஒப்பந்ைை்தை ரமற்மகாண்டுள்ளது.  

 இது மங்களூருவில், அந்த மாநிலை்தின் முைல் தி வமாக்கப்பட்ட இயற்தக எ ிவாயு 

முதனயை்திதன அதமப்பைற்கான ஒரு ஒப்பந்தமோகும்.  

 இந்த முதல் LNG முதனயமானது நியூ மங்களூ  ்துதறமுக நிறுவனைத்ுடன் இதணந்து 

க ந்ாடகாவில் நிறுவப்பட உள்ளது.  

 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிக  சுழிை அளவில் கா ப்ன் உமிை்தவ அதடவைற்கு கவை்டி, 

எ ிமபாருள்  ந்தைக்கு ஒரு மாற்றிதன வைங்குவைற்கான மைத்ிய அ சினுதடய 

திட்டைத்ின் ஓ  ்அங்கமாக இந்ை முதனயம் நிறுவப்பட உள்ளது. 

 

திைவமாக்கெ்ெட்ட செட்நைாலிய எைிவாயு ெயன்ொடுரடய மை்றும் புரகயை்ை முதல் 

மாநிலம் 

 இமோைை்லப் பிரகதைமோனது திரவமோ ் ப்பட்ட தபட்கரோலிை எரிவோயு பைன்போடுணடை 

மற்றும் புண ைற்ற முதல் மோநிலமோ   உருதவடுதத்ுள்ளது. 

 மத்திை அரசின் உஜ்வோலோ திட்டம் மற்றும் கிரஹிைி சுவிைா கைோஜனோ திட்டம் 

கபோன்றவற்றினோல் இந்த ணமல் ல்ணல அணடை முடிந்தது. 

 உஜ்வோலோ திட்டமோனது புண  சூழ்ந்த சூழணல ஒழிப்பதற் ோ  அரசினோல் அறிமு ப் 

படுதத்ப்பட்டது.  

 கிரஹிைி சுவிதோ திட்டமோனது கிரோமப்புறப் தபை் ளு ்கு உதவுவதற் ோ  அறிமு ப் 

படுதத்ப்பட்டது. 
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வாழ்நாள் அரமெெ்ைரவ உறுெ்பினை ்அந்தஸ்து 

 

 முன்னோள் முதல்வர ்பிரதோப்சிங் ரோகனவு ்கு நிரந்தர அணமைை்ரணவ உறுப்பினர ்என்ற 

ஒரு தகுதிநிணலயிணன வழங்குவதற்கு அம்மோநில அணமைை்ரணவ முடிவு தைை்து 

உள்ளதோ  க ோவோ முதல்வர ்பிரகமோத் ைோவந்த் கூறினோர.் 

 ரோகன கபோரிைம் என்ற ஒரு ைட்டமன்றத் ததோகுதி ் ோ   ோங்கிரஸ்  ட்சியின் ைோரப்ில் 

தற்கபோது ைட்டமன்ற உறுப்பினரோ  உள்ளோர.் 

 ரோகன தனது தற்கபோணதை பதவி ்  ோலத்தின் கபோகத  க ோவோ ைட்டமன்றத்தில் தனது 50 

ஆை்டு என்ற ஒரு பதவி ்  ோலதத்ிணன  நிணறவு தைை்திருப்பதோல் அவரு ்கு இந்த 

மரிைோணத வழங்  முடிவு தைை்ைப்பட்டது. 

 

நகை்ெ்புை வனெ் பூங்கா – ரகநெசி செயலி 

 ததலுங் ோனோ மோநிலமோனது ந ரப்்புற வனப் பூங் ோ ண கபசி தைைலி என்ற ஒரு 

தைைலிணை முதன்முணறைோ  அறிமு ப்படுதத்ியுள்ளது.   

 இது ஒரு  ருதத்ு ைோரந்்த ரீதியில் ந ரப்்புற வனப் பூங் ோ ் ள் பற்றிை அணனத்துத் 

த வல் ணளயும் வழங்கும் ஒரு பிரத்திகை  ண கபசி தைைலி ஆகும். 

 இது போரண்வைோளர ்ள் தங் ளது வருணம மற்றும் பைைங் ணள முன்கூட்டிகை 

திட்டமிடுவதற் ோன வைதிணையும் வழங்குகிறது.  
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ெைவ்நதெ ரகவிரன விருது 

 

 க ோவளம் அருக  அணமந்துள்ள க ரள ்  ணல ள் மற்றும் ண விணன கிரோமத்திற்கு 

ஆை்டின் சிறந்த ண விணன ் கிரோமம் என்ற பிரிவில் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன ைரவ்கதை 

ண விணன விருதோனது வழங் ப்பட்டுள்ளது.  

 இது மோநிலை ்சுற்றுலோ கமம்போட்டிற் ோ  கவை்டி உரோலுங் ல் ததோழிலோளர ்ஒப்பந்த ் 

கூட்டுறவுை ்ைமுதோைதத்ினோல் (Uralungal Labour Contract Co-operative Society) நிறுவப்பட்ட ஒரு 

பகுதி ஆகும்.  

 மகலசிைோவிலுள்ள ‘கி ாஃப் மகாமுனிதி கு’ என்ற தகவிதனக் கி ாமமானது முந்தைய 

ஆண்டின் சிறந்ை தகவிதனக் கி ாமமாக ரை ந்்மைடுக்கப்பட்டது.  

 

முதல் சஹலி – ரமயம்  

 

 அணனத்து வோன்வழிப் கபோ ்குவரத்து வைதி ளுடன் கூடிை இந்திைோவின் முதல் தஹலி 

ணமைமோனது அரிைோனோவின் குருகிரோம் ந ரில் அணம ் ப்பட உள்ளது.  

 தஹலி ோப்டர ்ளு ்த ன அணனத்து வைதி ணளயும் ஒகர இடதத்ில் த ோை்டுை ்தைைல்பட 

உள்ள நோட்டின் முதல் ணமைமோ  இது தி ழும். 

 தஹலிகபோரட்் (உலங்கு ஊரத்ி தணரயிறங்கி ஏறும் இடம்) பைிமணன, வோன்வழி வோடண  

வோ னங் ளின் பரோமரிப்பு மற்றும் தனிநபர ் பைன்போட்டு தஹலி ோப்டர ்ள் உள்ளிட்ட 

அணனத்து வண ைோன விமோன வைதியும் இங்கு கிணட ் ப் தபறும்.  
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நலாசூங் திருவிழா 

 கலோசூங் (நோம்சூங்) என்பது திதபத்திை ைந்திர நோள் ோட்டியின் 10வது மோதத்தில் 18வது 

நோளன்று சி ்கிம் மோநிலம் முழுவதும் ஒவ்கவோர ் ஆை்டிலும் த ோை்டோடப்படும் ஒரு 

திருவிழோ ஆகும்.  

 இது அறுவணடப் பருவத்தின் ததோட ் தத்ிணனயும் குறி ்கிறது. 

 கலோசூங் திருவிழோவோனது சி ்கிமிை பூஷிைோ இனத்தவரோல் கைோனம் கலோசூங் எனவும் 

தலப்ைை்ோ இனத்தவரோல் நோம்சூங் எனவும் த ோை்டோடப்படுகிறது.  

 இந்தத் திருவிழோவோனது கநபோளம் மற்றும் பூடோன் ஆகிை பகுதி ளிலும் த ோை்டோடப் 

படுகிறது. 

 

 

நீைவ்ழி சமட்நைா நெரவ 

 த ோைச்ி நீரவ்ழி தமட்கரோ கைணவத் திட்டமோனது க ரளோவில் ஒரு படகுப் கபோ ்கு வரதத்ுத ்

திட்டம் ஆகும்.  

 இது புறந ரப்் பகுதி ளு ்கு ைர ்குப் கபோ ்குவரதத்ுை ்கைணவணை வழங்குகிறது. 

 இதத்ுடன்,  நீரவ்ழி தமட்கரோ கைணவணைத் ததோடங்கிை முதல் இந்திை ந ரமோ  த ோைச்ி 

மோறியுள்ளது.  

 

 இத்திட்டதத்ிணன த ோைச்ி தமட்கரோ இரயில் லிமிதடட் நிறுவனம் தைைல்படுதத்ுகிறது. 

 இதற் ோன கபோ ்குவரத்து அணமப்போனது LTO என்ற நிறுவனைத்ின் மின்கலத் மைாழில் 

நுட்பம் மகாண்டு இயக்கப்படுகிறது. 
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 உலகிரலரய முைல்முதறயாக மின்கல ஆற்றதல தமயமாகக் மகாண்ட நீ வ்ழிப் 

ரபாக்குவ ைத்ு அதமப்பு இங்கு ைான் ம யல்படுை்ைப்படுகிறது. 

 LTO என்பது லீனிய  ்தடட்டானியம் ஆக்த டு எனும் மறுமின்னூட்டம் ம ய்யக்கூடிய ஒரு 

மின்கலன் ஆகும்.  

 

குரு ைவிதாஸ் சஜயந்தி 

 

 குரு ரவிதோஸ் தஜைந்திைோனது ம  மோதத்தின் அமோவோணை நோளில் அதோவது ம  பூரை்ிமோ 

அன்று த ோை்டோடப் படுகிறது. 

 இது இந்திைோவின் அணனதத்ுப் பகுதி ளிலும் த ோை்டோடப்படுகிறது. 

 ரவிதோஸ்  ஒரு ைமூ  சீரத்ிருதத்வோதியும்  ஆன்மீ  மனிதரும் ஆவோர.் 

 ைோதிைத்திற்கு எதிரோ  இவர ் ஆற்றிைப் பைி ் ோ   கவை்டி இவர ் தவகு பிரபலமோ  

அறிைப் படுகிறோர.் 

 ரவிதோஸ்,   பீர ் ோலதத்ில் வோழ்ந்த  ஒரு துறவி ஆவோர.் 

 இந்திைத் கதரத்ல் ஆணைைமோனது ைமீபத்தில், ரவி தோஸ் தஜைந்தியின்  ோரைமோ  

பஞ்ைோப் மோநிலத்தில் நணடதபற இருந்த ைட்டைணபத் கதரத்ல் ணள ஒத்தி ணவதத்து. 

 புதிை அட்டவணையின் படி, அம்மோநிலதத்ில் கதரத்ல் ள் பிப்ரவரி 20 அன்று நணடதபற 

இரு ்கின்றன. 

 

மணிெ்பூை், நமகாலயா, திைிபுைா – 50வது மாநில தினம் 

 ஒவ்கவோர ்ஆை்டும் ஜனவரி 21 அன்று, மைிப்பூர,் கம ோலைோ மற்றும் திரிபுரோ ஆகிை 

மோநிலங் ள்  தங் ளது 50வது மோநில தினத்ணத ் த ோை்டோடுகின்றன. 

 இந்த மோநிலங் ள், 1971 ஆம் ஆை்டு வடகிழ ்குப் பிரோந்திைம் (மறுசீரணமப்பு) என்ற 

ைட்டத்தின் கீழ் உருவோ ் ப்பட்டன. 

 மைிப்பூர ்மற்றும் திரிபுரோ கபோன்ற சுகதை அரசு ள் 1949 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவுடன் 

இணை ் ப்பட்டன. 

 பின்னர ்அவற்றிற்கு ஒன்றிைப் பிரகதை தகுதிநிணல வழங் ப்பட்டது. 

 1972 ஆம் ஆை்டில், கம ோலைோ மற்றும் திரிபுரோ ஆகிைவற்றிற்கு முழு மோநில தகுதி நிணல 

வழங் ப்பட்டது. 
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நகாக்நொநைாக் தினம் 

 திரிபுரோ தமோழி தினம் என்றும் அணழ ் ப்படும் க ோ ்கபோகரோ ் தினமோனது, இந்திை 

மோநிலமோன திரிபுரோ முழுவதும் ஆை்டுகதோறும் ஜனவரி 19 அன்று த ோை்டோடப் 

படுகிறது. 

 இது க ோ ்கபோகரோ ் தமோழிணை வளர ்்கும் கநோ ் த்துடன் த ோை்டோடப்படுகிறது. 

 1979 ஆம் ஆை்டில் க ோ ்கபோகரோ ் தமோழி அதி ோரப்பூரவ் தமோழிைோ  அங்கீ ரி ் ப் 

பட்டணத நிணனவு கூரும் விதமோ  இத்தினமோனது த ோை்டோடப்படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 19 ஆம் கததிைோனது, 44வது க ோ ்கபோகரோ ் தினமோனது 

அனுைரி ் ப் படுகிறது. 

 திரிபுரோவின் அதி ோரப்பூரவ் தமோழிைோன க ோ ்கபோகரோ ் தமோழி, திரிபுரி அல்லது 

திப்ரோக ோ ் என்றும் அணழ ் ப்படுகிறது. 

 1979 ஆம் ஆை்டில், வங்  தமோழி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிைவற்றுடன் க ோ ்கபோகரோ ் 

தமோழிைோனது, திரிபுரோ மோநிலதத்ின் அதி ோரப்பூரவ் தமோழிைோ  அறிவி ் ப்பட்டது. 

 

 

மின்னிலக்க முன்சனடுெ்புகள் – குஜைாத் உயை்நீதிமன்ைம் 

 குஜரோத ்உைரநீ்திமன்றத்திற் ோன இரை்டு மின்னில ் ை ்கைணவ ளோன “நீதிக் கடிகா ம்” 

மற்றும் “நீதிமன்ற ் கட்டணங்கதள மின்னணு முதறயில் ம லுைத்ுைல்” ரபான்றதவ 

 மீபைத்ில் மைாடங்கப்பட்டன. 

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


                   
 

197 
 

 நீதிக் கடிகா ம் என்பது உய நீ்திமன்ற வளாகை்தினுள்  மபாருைை்ப்பட்ட ஒரு LED தித  

ஆகும். 

 நீதிக் கடிகா மானது, அம்மாநில உய நீ்திமன்றம் ஆற்றியப் பணிகதள, மை ியப் 

படுைத்ுைல் மற்றும் மிதகப்படுைத்ுதல் கபோன்றவற்றிற்காக கவை்டி குஜ ாைத்ில் ரமற் 

மகாள்ளப்பட்ட நீதி வைங்கீட்டு முதறயின் முக்கியப் புள்ளிவிவ ங்கதள காட்சிப் 

படுைத்ும். 

 இதணயவழி நீதிமன்ற ் கட்டண முதறயானது, மின்னணு பணவைங்கீடு மற்றும் PDF 

வடிவிலான  சீது ஆகியவற்தறை ்  ம ப்்பிப்பைன் மூலம் நீதிமன்ற முைத்ித கதளப் 

மபறுவைற்கு வைக்கறிஞ  ்மற்றும் வைக்குத் ை ப்பின க்ளுக்கு வழி வகுக்கும்.  

 

இயங்குெடம், சமய்நிகை் காட்சிகள், விரளயாட்டு மை்றும் நரகெச்ுரவச ் சிைெ்பு 

ரமயம் 

  ரந்ோட ோவின் தபங் ளூருவில் ம ோகதவபுரோ எனுமிடத்தில் இைங்குபடம், தமை்நி ர ்

 ோட்சி ள், விணளைோட்டு மற்றும் நண ைச்ுணவ ஆகிைவற்றிற் ோன இந்திைோவின் முதல் 

சிறப்பு ணமைத்திணன (Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics Center of Excellence)  ரந்ோட  

அரசு திறந்து ணவத்துள்ளது.  

 இந்த  ் சிறப்பு ணமைமோனது,  ரந்ோட  அரசின் ஒரு புத்தோ ்  முன்தனடுப்பின் கீழ், 

முன்கனோடிைோ த் தி ழும் ஒரு உைர ் ததோழில்நுட்ப மின்னில ்  ஊட  ணமைதத்ுடன் 

(digital media hub) கைரந்்து ததோடங் ப்பட்டது.  

 இதற்கு மின்னணுத் த வல் ததோழில்நுட்பத் துணற & உயி ித் மைாழில்நுட்பத் துணற  

மற்றும் அறிவியல் மற்றும் மைாழில்நுட்பை் துதற ஆகிைணவ நிதி வைங்குகிறது. 

 இது ரபான்ற ஒரு தமயைத்ிதன நிறுவிய முைல் இந்திய மாநிலமாக க ந்ாடகா மாறி 

உள்ளது.  

 ரமலும் இது ஆசியாவிரலரய ஒரு மிகப்மப ிய தமயமாகும்.  

 

 

நகைளாவின் முதல் அறிவியல்ொை்  ெைரவ வரைெடம் 

 இது கபோன்ற முதல் வண யிலோன மோநில அளவிலோன பறணவ ள் வணரபடமோனது க ரளப் 

பறணவ வணரபட அணமப்பின் மூலம்  உருவோ ் ப்பட்டது. 
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 இது புவிப்பரப்பு மீதோன ஒரு பரவலின் அடிப்பணடயில் ஆசிைோவின் ஒரு மி ப்தபரிை 

பறணவைோர ்வணரபடம் என ் கூறப்படுகிறது.  

 

 

ஆதி ெத்ைி அரண 

 ைமுனோ ந ர ் மோவட்டத்தின் ஆதி பதர்ி எனுமிடத்தில் ஓ  ் அணைணை ்  ட்டுவதற்கு 

ஹரிைோனோ மற்றும் இமோைை்லப் பிரகதை அரசு ள் ஒப்பந்தம் கமற்த ோை்டுள்ளன.  

 இந்த இடம் இமோைை்லப் பிரகதை எல்ணலைருக  ஹரிைோனோவில் அணமந்துள்ளது.  

 இந்த இடமோனது அந்த நதியின் கதோற்றப் புள்ளிைோ  ்  ருதப்படுகிறது.  

 ஆதி பத்ரியில் அணம ் ப்பட உள்ள அணைைோனது, ைமுனோ ந ரில் உள்ள ஆதி பத்ரி 

அருக  போயும் ைமுனோ நதியில்  ல ்கும் கைோம்ப் நதியிடமிருந்தும் நீரிணனப் தபறும்.   

 

 

மங்களூருவில் சநகிழிெ் பூங்கா 

  ரந்ோட  மோநிலதத்ின் மங் ளூருவில் உள்ள  ஞ்சிமட் என்னுமிடத்தில் ஒரு தநகிழிப்  

பூங் ோவிணன அணம ்  மத்திை அரசு ைமீபதத்ில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 தநகிழிப் பூங் ோ ் ள் என்ணவது ததோழில்துணற மை்டலங் ள் ஆகும். 
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 இைந்திர தபோருட் ள் மற்றும் தநகிழி உற்பதத்ி, தநகிழி மறுசுழற்சி மற்றும் தநகிழிணைப் 

பதப்படுதத்ும் நிறுவனங் ளின் வளரை்ச்ியில் அணவ ஒரு மு ்கிைப் பங்கு வகி ்கின்றன. 

 தமிழ்நோட்டின் திருவள்ளூர ் மோவட்டதத்ில் கவோைல்லூர ் என்னுமிடத்தில் ஒரு தநகிழிப் 

பூங் ோ அணமந்துள்ளது. 

 

மூரளயின் ஆநைாக்கியத்திை்கான முன்சனடுெ்பு 

  ரந்ோட ோ அரைோனது நிதி ஆகைோ ் அணமப்புடன் இணைந்து NIMHANS (National Institute of 

Mental Health and Neuro Sciences) அதமப்பினால் ரமற்மகாள்ளப்படும் மூதளயின் 

ஆர ாக்கியை்திற்கான ஒரு முன்மனடுப்பிதனத் மைாடங்கியுள்ளது. 

 இது நாட்டிரலரய இது ரபான்ற முைல் வதக முன்மனடுப்பாகும். 

 இை்திட்டைத்ின் கீை், மனநல ரநாயாளிகதளப் ப ிர ாதிை்துை ் சிகி த்  அளிப்பதில் 

மருை்துவ க்ளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 இந்ை முன்மனடுப்பானது ர ாைதன அடிப்பதடயில் மபங்களூரு, ரகாலா  ் மற்றும் 

சிக் பல்லோப்பூ  ்ஆகிய மாவட்டங்களில் ம யல்படுை்ைப்படுகிறது. 

 

புள்ளி அலகு கூரழக்கடா ெைரவகள் செருவாைியாக உயிைிழெ்பு 

 

 ஆந்திரப் பிரகதை மோநில வனத் துணறைோனது இந்திை வனவிலங்கு நிறுவனம் (கடரோடூன்), 

போம்கப இைற்ண  வரலோற்றுை ் ைமூ ம் மற்றும் இந்திை உயிரிைல்  ை ்த டுப்பு 

நிறுவனம் (த ோல் த்தோ) ஆகிைவற்றின் நிபுைர ்ணள அணுகி உள்ளது.  

 ஸ்ரீ ோகுளம் மோவட்டதத்ின் ததளிநீலப் புரம் எனுமிடத்தில்  அணமந்த நவ்போடோ  துப்பு நிலப் 

பகுதியில் புள்ளி அலகு கூணழ ் டோப் பறணவ ள் த ோத்து த ோத்தோ  மடிவணத 

தடுப்பதற் ோ  இந்த நடவடி ்ண ைோனது கமற்த ோள்ளப்படுகிறது.  

 ததளிநீலப் புரமோனது 2021 ஆம் ஆை்டு டிைம்பர ்மோதம் முதல் கூணழ ் டோ பறணவ ள், 

தநமட்கடோட் (உருணளப்புழு) என்ற ததோற்றினோல் போதி ் ப்பட்டு வரும், ஒரு மு ்கிைப் 

பறணவவோழ் பகுதிைோகும்.  

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


                   
 

200 
 

பிைெலமானவைக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

ைாம்நாத் நகாயங்கா விருது 

 கமற்கு வங் தத்ின் தி இந்து என்ற பத்திரி ்ண யின் நிருபர ் சிவ ைஹாய் சிங், 

இந்தியாவின் ‘புலனாகாைப் பகுதிகதள மவளிக் மகாண ை்ல்’ என்ற பி ிவில்  ாம்நாை் 

ரகாயங்கா என்ற ஒரு விருதிதன மவன்றா .் 

 இந்ை விருைானது 2019 ஆம் ஆண்டில் இவ  ்எழுதிய “Death by Digital Exclusion” என்ற ஒரு 

கதைக்காக வைங்கப்பட்டது. 

 மபாது விநிரயாக முதறயின் நன்தமகதளப் மபறுவைற்கான விளிம்பு நிதலயில் வாழும் 

நலிவதடந்ை மக்கள் மீது ஜா க்்கண்ட் அ சு எவ்வாறு டிஜிட்டல் மயமாக்கதல புகுை்தியது 

என இக்கதை மவளிப் படுை்தியது. 

 தி குயின்ட் என்ற இணைை இைழின் தி ிதிப் K. மண்டல், இரை பி ிவின் கீை் ஒளிப ப்பு 

ஊடக மவற்றியாள  ்என்ற விருதிதனப் மபற்றா .் 

 

 

அனுெம் ைாய் 

 தஜனீவோவில் நணடதபறும் ஐ ்கிை நோடு ளின் ஆயுத ் குணறப்பு மோநோட்டிற்கு கவை்டி 

இந்திைோவிற் ோன அடுதத் நிரந்தரப் பிரதிநிதிைோ  மூதத் ரோஜ்ஜிை அதி ோரி அனுபம் ரோை் 

நிைமி ் ப்பட்டுள்ளோர.் 

 1994 ஆம் ஆை்டிற் ோன இந்திை தவளியுறவுப் பைித் ததோகுதியிணனை ் கைரந்்த ஒரு 

அதி ோரிைோன ரோை் தற்கபோது தடல்லியில் உள்ள தவளியுறவுத் துணற அணமைை் த்தின் 

தணலணமை தத்ில் இணைை ்தைைலோளரோ ப் பைிைோற்றி வருகிறோர.் 

 பங் ஜ் ைரம்ோவிணன அடுதத்ு ரோை் இந்தப் தபோறுப்பிணன ஏற்  உள்ளோர.் 

 

சைடிங்க் விருதுகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன இதழிைல் துணறயில் சிறந்து விளங்குகவோரு ் ோன தரடிங் ் 

விருது ணள மும்ணபப் பதத்ிரி ்ண ை ்ைங் ம் வழங்கிைது. 
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 புண ப்படப் பதத்ிரிண ைோளரோன கடனிஷ் சிதத்ி ் என்பவரு ்கு 'ஆை்டின் சிறந்தப் 

பத்திரிண ைோளர'் என்ற விருதோனது அவரின் மணறவிற்குப் பின்னர ் வழங் ப் பட்டு 

உள்ளது. 

 அவர ் 2021 ஆம் ஆை்டின் ஜூணல மோததத்ில் ஆப் ோனிஸ்தோனில் ஒரு பைியில் 

ஈடுபட்டிருந்த கபோது உயிரிழந்தோர.்  

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன தரட்இங் ் வோழ்நோள் ைோதணனைோளர ் விருைானது மூத்தப் 

பத்திரி ்ண ைோளர ்பிகரம் ஷங் ர ்ஜோ என்பவரு ்கு அவரது நீை்ட மற்றும் சிறப்பு மி ்  

பகுப்போை்வு மற்றும் தைறிவு மி ்  எழுதத்ுப் பைி ் ோ  வழங் ப்பட்டது. 

 

 

வீநைந்திை சிங் ெதானியா 

 

 இந்திை ்  டகலோர ்  ோவல்பணடயின் புதிை தணலணம இை ்குன ாக வீகரந்தர ் சிங் 

பதோனிைோ என்பவர ்நிைமி ் ப்பட்டுள்ளோர.் 
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 க  நடரோஜனு ்குப் பதிலோ  V.S. பதோனிைோ நிைமி ் ப்பட்டோர.் 

 இமோைை்லப் பிரகதைத்ணதை ் கைரந்்த பதோனிைோ, இந்திை ்  டகலோர ்  ோவல்பணடயில் 

பைிைோற்றும் முதல் தஹலி ோப்டர ்ணபலட் ஆவோர.் 

 

ெை் நடானி பிநளை ்

 முன்னோள் பிரிட்டிஷ் பிரதமர ்கடோனி பிகளர ்அவர ்ளு ்கு இரை்டோம் எலிைதபத் அரசி 

அவர ்ளோல் வீரத்திரும ன் பட்டமோனது வழங் ப்பட்டது.  

 

 எனகவ அவர ்ைர ்கடோனி என்ற அறிைப் படும் ஒரு தபருணமணைப் தபற்றோர.் 

 பிகளர ் ஆரட்ர ் ஆஃப் தி  ோரட்ர ் என்ற அணமப்பின் ஒரு உறுப்பினரோ  நிைமி ் ப் 

பட்டுள்ளோர.் 

 இது மன்னர ்வம்ைத்தின் தனிப்பட்ட விருப்பதத்ில் அறிவி ் ப்படும் இங்கிலோந்தின் ஒரு 

பழணமைோன மற்றும் மி  உைரிை மரிைோணதைோகும். 

 

அநொக் எல்லுசுவாமி 

 தனது மின்ைோர வோ ன நிறுவனத்தின் ஆட்கடோ ணபலட் என்ற ஒரு குழுவில், இந்திை 

வம்ைோவளிணைை ் கைரந்்த தைன்ணனயின் அகைோ ் எல்லுைோமி என்பவகர அதன் முதல் 

ஊழிைரோ  நிைமி ் ப் பட்டுள்ளா  ் என தடஸ்லோவின் நிறுவனர ் மற்றும் தணலணம 

நிரவ்ோ  அதி ோரிைோன எலோன் மஸ் ் ததரிவிதத்ுள்ளோர.் 

 தடஸ்லோவில் இணையும் முன்பு, கவோல் ்ஸ்கவ ன் மின்னணு ஆரோை்ைச்ி ஆை்வ ம் மற்றும் 

WABCO வாகனக் கட்டுப்பாட்டு அதமப்பு ஆகியவற்றில் எல்லுசுவோமி ஈடுபட்டு இருந்ைா .்   
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இைாெைட்் இைவ்ின் 

 

 ஆஸ்திகரலிைோணவை ் கைரந்்த இரோபரட்் இரவ்ின் என்பவரு ்கு லை்டனின் கதசிை 

வரலோற்று அருங் ோட்சிை த்தின் ஆை்டின் சிறந்த புண ப்பட ்  ணலஞரு ் ோன 

பீப்பிள்ஸ் ைோை்ஸ் என்ற விருதோனது (2020) வழங் ப் பட்டுள்ளது.  

 வட ்கு ஆஸ்திகரலிைோவில் ஏற்பட்ட  ோட்டுத் தீயிணன ஆளில்லோ விமோனம் மூலம் அவர ்

எடுதத்  புண ப்படதத்ிற் ோ  கவை்டி அவரு ்கு இந்த விருதோனது வழங் ப் பட்டது. 

 17 வைதோன இவர ் ஆஸ்திகரலிைோவின் பு ழ்தபற்ற வனவிலங்கு ஆரவ்லர ் ஸ்டீவ் 

இரவ்ினுணடை (மணறந்த) ம ன் ஆவோர.் 

 

நகெ்டன் ஹை்ெ்ைத்ீ ொண்டி 

 ததன்துருவத்திற்குத ் தனிைோ  ஒரு பைைம் கமற்த ோை்டு நிணறவு தைை்த முதல் 

தபை்மைிைோகி க ப்டன் ஹரப்்ரதீ் ைோை்டி வரலோறு பணடதத்ுள்ளோர.்  

 இவர ் இந்திை வம்ைோவளிணைை ் கைரந்்த பிரிட்டிஷ் சீ ்கிை இரோணுவ அதி ோரியும் ஒரு 

முடநீ ்  மருதத்ுவரும் ஆவோர.் 

 இவர ்ரபாலோர ்ப்ரதீ் எனவும் அணழ ் ப்படுகிறோர.்  

 

 

அல்கா மிட்டல் 

 எை்தைை் மற்றும் இைற்ண  எரிவோயு ்  ழ த்தின் மனிதவள கமம்போட்டுத்துணற 

இை ்குநர ்அல் ோ மிட்டலு ்கு, அந்த ்  ழ த்தின் புதிை இணட ் ோல தணலவர ்மற்றும் 

கமலோை்ணம இை ்குநர ்எனும் கூடுதல் தபோறுப்பு ள் வழங் ப்பட்டுள்ளன.  
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 இந்த மகா ைன்ா நிறுவனதத்ின் உைரிை பதவிணை வகி ்கும் முதல் தபை் இவர ்ஆவோர.் 

 சுபோஷ் குமோணர என்பவணரைடுதத்ு இவர ்இந்தப் தபோறுப்பிணன ஏற்கிறோர.்  

 

 

ைிெெ்ைட்ு லீக்கி 

 உலகப் புகை்மபற்ற மகன்ய அ சியல்வாதி, இயற்தகப் பாதுகாப்பாள  ் மற்றும் புதை 

படிவை ்ர க ிப்பாள ான  ி  ் ட்் லீக்கி காலமானா .் 

 ஆப்பிரி ் ோவில் தோன் மனிதகுலம் உருவோனது என்பணத நிரூபி ்கும் பல அற்புதமோன 

 ை்டுபிடிப்பு ளு ்கு வழிவகுதத் 1984 ஆம் ஆை்டின் ‘து க்ானா பாய்’ என்ற 

கண்டுபிடிப்பின் புகை் இவத ரயை ் ாரும்.  

 ‘து க்ானா பாய்’ என்பது இதுவத யில் கண்மடடுக்கப்பட்ட மனிை மூைாதைய க்ளின் 

எலும்புகளில் மிகவும் முழுதமயாகக் கிதடக்கப் மபற்ற ஒரு புதைபடிம எலும்புக் 

கூடாகும்.  

 ரமலும் ஆப்பி ிக்க யாதனகளின் எண்ணிக்தகதயக் காப்பாற்றுவைற்காக, ைந்ை 

வ ை்்ைகங்களுக்கு எதி ான பல பி   ்ா ங்கதள முன்மனடுைத்ு நடைத்ியைற்காகவும் 

கவை்டி லீக்கி பி பலமாக அறியப்படுகிறா .்  
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புரகெ்ெட இதழியலில் நகாயங்கா விருது 

 சிஷோன் ஏ லத்தீஃப், புண ப்பட இதழிைல் பிரிவில் இரோம்நோத் க ோைங் ோ விருதிணனப் 

தபற்றோர.்  

 கதசிை ் குடிம ் ள் பதிகவட்டில் இணைவதற் ோன  டும் கபோரோட்டம் எனும் அவரது 

புண ப்பட ்  ட்டுணர ் ோ  கவை்டி இந்த விருதோனது அவரு ்கு வழங் ப்பட்டது.  

 இது 2019 ஆம் ஆை்டு அ ்கடோபர ்  மோதத்தில் “தி ரக வன்” என்ற இைழில் மவளியிடப் 

பட்டது.  

 இவ ,் ரைசிய குடிமக்கள் பதிரவட்டில் விடுபட்ட மக்களின் துய ைத்ிதன ஆவணப் படுை்தி, 

ஒரு ம ால்லப்படாை மனிைரின் கதைக்கு உயி  ்அளிைை்ா .் 

 

 

K. ஐயெ்ென் பிள்ரள 

 

 சுதந்திரப் கபோரோட்ட வீரரும், மூத்த போ.ஜ.  தணலவருமோன க ரளோவின் K. ஐயப்பன் 

பிள்தள ைனது 107வது வயதில் காலமானா .்  
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 ஐயப்பன் பிள்தள இந்திய விடுைதலப் ரபா ாட்டை்தில் பங்ரகற்று பிறகு மகாைம்ா 

காந்திதயை ் ந்திை்துள்ளா .் 

 பிள்தள ஒரு மூைை் வைக்கறிஞரும் திருவாங்கூ ின் ஸ்ரீ மூலம் பி ஜா என்ற  தபயின் ஒரு 

உறுப்பினரும் ஆவா .் 

 

சிந்துதாய் ெெ்கல் 

 ைமூ  கைவகி சிந்துதோை் ைப் ல் தனது 73வது வைதில்  ோலமோனோர.் 

 இவர ்‘ஆை வற்ரறா ின் ைாய்’ எனவும் அணழ ் ப்பட்டோர.்  

 இவர ்‘சிந்துைாய்’ அல்லது ‘மாய்’ எனவும் அதைக்கப்பட்டா .்  

 2011 ஆம் ஆண்டில்  மூக ர தவப் பி ிவில் இவருக்கு பை்மஸ்ரீ விருது வைங்கப்பட்டது.  

 இவ  ்மகா ாஷ்டி ாதவ  ்ர  ந்்ைவ  ்ஆவோர.் 

 இவ து வாை்க்தக வ லாற்தறத் ைழுவி உருவாக்கப்பட்ட “Mee Sindhutai Sapkal” என்ற ஒரு 

தித ப்படம் 2010 ஆம் ஆண்டில் மவளியிடப்பட்டது.  

 

 

சிைந்த ெத்திைிரகக்கான ைாம்நாத் நகாயங்கா விருதுகள் 

 இந்திைன் எ ்ஸ்பிரஸ் பத்திரி ்ண  ் குழுமமோனது, 2019 ஆம் ஆை்டில் இந்திை நோட்டின் 

பத்திரிண ைோளர ்ள் ஆற்றிை சிறந்தப் பைி ளு ் ோ  அவர ்ளு ்கு வழங் ப் படும் 

ரோம்நோத் க ோைங் ோ விருது ணள அறிவித்துள்ளது.  

 2006 ஆம் ஆை்டு முதல் ஆை்டுகதோறும் வழங் ப்பட்டு வரும் இந்த விருதோனது 

பத்திரிண த் துணறயினரு ்கு வழங் ப்படும் இந்திைோவின் மி வும் மதிப்பு மி ்  

விருது ளுள் ஒன்றோகும்.  

 1932 ஆம் ஆை்டில் ‘தி இந்திைன் எ ்ஸ்பிரஸ்’ மற்றும் ‘இந்திைன் எ ்ஸ்பிரஸ் குழுமம்’ 

ஆகிைவற்றிணன நிறுவிை ரோம்நோத் க ோைங் ோவின் நிணனவோ  இந்த விருதிற்கு இந்தப் 

தபைரிடப் பட்டது.    
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T.S. திருமூைத்்தி 

 

 ஐ ்கிை நோடு ளு ் ோன இந்திைோவின் ஒரு நிரந்தரப் பிரதிநிதிைோன T.S. திருமூ ை்த்ி 2002 

ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ ்கிை நாடு ள் பாதுகாப்புை ்  தபயின் தீவி வாை எதி ப்்புக் 

குழுவிற்குை் ைதலவ ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளா .்  

 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவ ி 01 அன்று மைாடங்கி ஓ ாண்டு வத யில் ஐக்கிய நாடுகள் 

 தபயின் தீவி வாை எதி ப்்புக் குழுவின் ைதலதமப் மபாறுப்பிதன இவ  ்வகிப்பா .்  

 இந்தியா ைற்ரபாது 15 உறுப்பின  ் நாடுகள் மகாண்ட ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புை ்

 தபயின் ஒரு ைற்காலிக உறுப்பின ாக உள்ளது.  

 இந்ை 2 ஆண்டு காலப் பைவியானது 2022 ஆம் ஆண்டு டி ம்ப  ் 31 அன்ரறாடு 

நிதறவதடகிறது.   

List of winners 

 Hindi (Print): Anand Choudhary, Dainik Bhaskar 

 Hindi (Broadcast): Sushil Kumar Mohapatra, NDTV India 

 Regional Languages (Print): Aniket Vasant Sathe, Loksatta 

 Regional Languages (Broadcast): Sunil Baby, Media One TV 

 Environment, Science and Technology Reporting (Print): Team Pari (People’s 

Archive of Rural India) 

 Environment, Science and Technology Reporting (Broadcast): Team Scroll 

 Uncovering India Invisible (Print): Shiv Sahay Singh, The Hindu 

 Uncovering India Invisible (Broadcast): Tridip K Mandal, The Quint 

 Business And Economic Journalism (Print): Sumant Banerji, Business Today 

 Business And Economic Journalism (Broadcast): Ayushi Jindal, India Today TV 

 Reporting On Politics and Government (Digital): Dheeraj Mishra, The Wire 

 Reporting On Politics and Government (Broadcast): Seemi Pasha, Thewire.in 

 Sports journalism (Print): Nihal Koshie, The Indian Express 

 Sports journalism (Broadcast): Team NewsX 

 Investigative Reporting (Print): Kaunain Sheriff M, The Indian Express 

 Investigative Reporting (Broadcast): S Mahesh Kumar, Manorama News 

 Reporting On Arts, Culture and Entertainment: Uday Bhatia, Mint 

 Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism: Chaitanya Marpakwar, 

Mumbai Mirror 

 Photojournalism: Zishaan A Latif, The Caravan 

 Books (Non-Fiction): Arun Mohan Sukumar 
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எண் கணித நஜாதிடத்தில் உலக ொதரன  

 

 J.C. ம ௌை ்ி எண்கணிை ர ாதிடைத்ின் முைல் உலக கின்னஸ்  ாைதனதயயும் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் முைல் உலக  ாைதனதயயும் பதடை்துள்ளா .்  

 இவ  ் அமம ிக்கா, ஐக்கிய இ ாஜ்ஜியம், மை்திய ் கிைக்கு மற்றும் இந்தியா ஆகிய 

நாடுகதள  ்ர  ந்்ை சுமா  ்6000 பங்ரகற்பாள  ்மற்றும் எண் கணிை ரஜாதிட ஆ வ்ல  ்ள் 

ஆகிகைோரு ்குப் பண்தடய அறிவியல் பற்றி பயிற்றுவி ்  தைை்து இந்த  ் ாைதனதயப் 

பதடைை்ா .் 

 கின்னஸ் உலக  ாைதனக்கான லண்டன் அலுவலகமானது இந்ை  ் ாைதனக்காக “எண் 

கணிை ரஜாதிடம்” என்ற ஒரு புதிய பி ிதவ உருவாக்கியுள்ளது.  

 

78வது SKOCH உெச்ி மாநாடு 

 

 தடல்லியில் உள்ள தடை அறிவிைல் ஆை்வ ம் - தடைவிைல் கைணவ அணமப்போனது 2021 

ஆம் ஆை்டிற் ோன SKOCH விருதிணன (தவள்ளி) தவன்றுள்ளது. 

 குழந்ணத ளு ்கு எதிரோன குற்றங் ள் மற்றும் வன்முணற ள் கபோன்றவற்ணற எதிரத்்துப் 

கபோரோடிைதற் ோ  ஆளுண ப் பிரிவில் இந்த அணமப்போனது அந்த விருணதப் தபற்றது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 06 அன்று நணடதபற்ற 78வது SKOCH உைச்ி மோநோட்டின் கபோது 

இந்த விருதோனது வழங் ப்பட்டது. 
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 இந்த உைச்ி மோநோடோனது, "ஆளுண   நிணல" என்ற  ருத்துருவுடன்  ஏற்போடு தைை்ைப் 

பட்டுள்ளது. 

 2003 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த SKOCH விருது இந்திைோவின் ஒரு உைரிை குடிணம 

விருது ஆகும். 

 சிறந்த இந்திைோணவ ்  ட்டிதைழுப்புவதற் ோ  உணழ ்கும் ம ் ள், திட்டங் ள் மற்றும் 

நிறுவனங் ணள அங்கீ ரி ் ை ்தைை்வதற் ோ  கவை்டி ஒரு தன்னோரவ் அணமப்போல் இது 

வழங் ப் படுகின்றது. 

 புகன ைரவ்கதை ணமைத்தின் முன்னைி உறுப்பினர ்ளோல் எழுதப்பட்ட ‘Rising to the China 

Challenge: Winning Through Strategic Patience and Flexible Policies' என்ற புத்த த்திற்கு 2021 ஆம் 

ஆை்டிற் ோன  SKOCH  இல ்கிை விருதோனது வழங் ப் பட்டது. 

 இந்தப் புதத் மோனது ரூபோ பப்ளிக ஷன்ஸ் இந்திைோ லிமிதடட் பதிப்ப தத்ினோல் 2021 ஆம் 

ஆை்டில் தவளியிடப்பட்டது. 

 சீனோவின் தூை்டுதலோல் 2020 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற்ற  ல்வோன் பள்ளதத்ோ ்கு 

கமோதணல அடிப்பணடைோ  ் த ோை்டு இந்தப் புத்த மோனது எழுதப்பட்டது. 

 

டாக்டை ்சுொஷ் முகைஜ்ி விருது 

  ரந்ோட ோவின் மைிப்போலில் உள்ள  ஸ்தூரிபோை் மருதத்ுவ ்  ல்லூரியின் மருத்துவ ் 

 ருவளரவ்ிைல் துணறயின் கபரோசிரிைர ் டோ ்டர ் ைதீஷ் அடி ோ இந்திை மருதத்ுவ 

ஆரோை்ைச்ி ்  ழ தத்ின் கதசிை விருதிற்குத் கதரந்்ததடு ் ப்பட்டுள்ளோர.்  

 இவர ் இந்திை மருதத்ுவ ஆரோை்ைச்ி ்  ழ தத்ிடமிருந்து டோ ்டர ் சுபோஷ் மு ரஜ்ி என்ற 

விருதிணனப் தபறுவோர.் 

 கைோதணன ் குழோை் மூலம்  ருவுறுதல் துணறயில் அவ  ் ஆற்றிை ஒரு சிறப்போனப் 

பங் ளிப்பிற் ோ  இந்த விருதோனது வழங் ப்படுகிறது. 

 இவர ்மருத்துவை ்கைோதணன ் குழோை் மூலம்  ருவுறுதல் மற்றும்  ருவுறு திறன் ஆரோை்ைச்ி 

ஆகிை இரை்டு துணற ளிலும் குறிப்பிடத்த ் ப் பங்கிணன ஆற்றியுள்ளோர.் 

 

உைஜ்ித் ெநடல் 

 

 உரஜ்ித் பகடல், ைமீபத்தில் ஆசிை உள் ட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் துணைத் 

தணலவரோ  நிைமி ் ப் பட்டோர.்  
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 இவர ்இந்திை ரிைரவ்் வங்கியின் 24வது ஆளுநரோ ப் பைிைோற்றிைவர ்ஆவோர.் 

 இவர ்த ன்ைோ நோட்டில் பிறந்தவரோவோர.் 

 

நகால்டன் குநளாெ் விருதுகள் 2022 

 

 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன க ோல்டன் குகளோப் விருதிணன தவன்றவர ்ளின் தபைர ்ள் 2021 

ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 10 அன்று நணடதபற்ற ஒரு தனிைோர ் விழோவில் அதமரி ் ோவின் 

ஹோலிவுட் அைல்நோட்டுப் பத்திரி ்ண ை ்ைங் தத்ினோல் அறிவி ் ப் பட்டன. 

 இந்த ஆை்டு, இந்த நி ழ்ைச்ிைோனது ததோணல ் ோட்சியில் ஒளிபரப்பப் படோமல் (அ) 

கநரணலயில் தவளியிடப்படோமல் எந்ததவோரு ததோகுப்போளரும் அல்லது நிைமனப் 

பட்டிைலில் உள்ளவர ்ளும் இன்றி மற்றும் எந்த ஒரு சிவப்பு ்  ம்பள வரகவற்புமும் இன்றி 

நடத்தப் பட்டது.  

 தநட்ஃப்ளி ்ஸ் ஊட த்தின் “The power of the dog” எனும் தித ப்படமானது 2022 ஆம் ஆண்டு   

ரகால்டன் குரளாப் விருது விைாவில் சிறந்ை தித ப்படம்-நாடகம் என்ற ஒரு விருதிதன 

மவன்றது.  

 20வது ம ன்சூ ி ஸ்டுடிரயாஸ் நிறுவனைத்ின் “West Side Story” தித ப்படமானது சிறந்ை 

தித ப்படம் – இத   ா ந்்ை (அ) நதக ச்ுதவப் படம் என்ற விருதிதன மவன்றது.  

 HBO ஊடகைத்ின் மைாட ான Succession சிறந்ை மைாதலக்காட்சிை் மைாட  ்– நாடகம் என்ற 

விருதிதன மவன்றது.  

 HBO ஊடகை்தின் Max’s Hacks  சிறந்ை மைாதலக் காட்சிை் மைாட  ் – இத   ா ந்்ை (அ)  

நதக ச்ுதவ என்ற விருதிதன மவன்றது.  

 2021 ஆம் ஆண்டு மவளியான ‘King Richard’ எனும் தித ப்படைத்ில் ைான் ஆற்றிய ஒரு 

கைாபாை்தி ை்திற்காக வில் ஸ்மிை் ைனது முைல் ரகால்டன் குரளாப் விருதிதன மவன்றா .் 

 “Being the Ricardos” என்ற தித ப்படை்தில் ைான் ஆற்றிய ஒரு கைாபாைத்ி ைத்ிற்காக 

நிரகாரல கிட்ரமன் சிறந்ை நடிதகக்கான ரகால்டன் குரளாப் விருதிதன மவன்றா .் 

 “The Power of Dog” என்ற தித ப்படமானது சிறந்ை இயக்குநருக்கான ரகால்டன் குரளாப் 

விருதிதனயும் மவன்றது.  
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UiPath சிைந்த எந்திைவியல் விருதுகள் 2021 

 ததற்கு இந்திை வங்கிைோனது (ைவுத் இந்திைன் கபங் ்) 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன UiPath 

சிறந்த எந்திரவிைல் விருது ணள தவன்றது. 

 இந்த விருது "வைி த்ணதத ்ததோடரவ்தில் தநரு ் டி நிலவும்" சூழ்நிணல ளிலும் சிறந்து 

தைைல்பட்டதற் ோ  இந்த வங்கி ்கு வழங் ப்பட்டது. 

 பரிமோற்றம் மி ்  எந்திரவிைல் திட்டங் ளின் மூலம் மோற்றத்ணத ் த ோை்டு வந்ததற் ோ  

இந்திைோ மற்றும் ததற் ோசிைோ (இலங்ண , வங் ோளகதைம் மற்றும் கநபோளம்) ஆகிை 

நோடு ளில் உள்ள தனிநபர ்ள் மற்றும் நிறுவனங் ளின் பங் ளிப்பிற்கு அங்கீ ோரம் 

அளிப்பதற் ோ   கவை்டி 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன விருது ள் வழங் ப் பட்டுள்ளன. 

 

ெம்ொ  

 " ம்பா" என்று அதைக்கப்பட்ட, பிரபல  ன்னட எழுத்தோளர ்ைந்திரகை ர ்பட்டீல் தனது 82 

வது வைதில்  ோலமோனோர.் 

 இவர ்ஒரு  ன்னட தமோழி ஆரவ்லர,்  விஞர ்மற்றும் நோட  ஆசிரிைர ்ஆவோர.் 

 இவர ் ன்னட ைோகித்ை பரிஷத்தின் தணலவரோ வும்,  ன்னட வளரை்ச்ி ஆணைைதத்ின் 

தணலவரோ வும் பைிைோற்றிைவர ்ஆவோர.் 

 

 

அருந்ததி ெட்டாெெ்ாைய்ா ெை்றிய புத்தகம் 
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 ஹா ப்  ்காலின்ஸ் அருந்ைதி பட்டா  ்ா ய்ாவின் சுய  ிதையான “இன்ரடாமிட்டபிள்: எ 

உ க்்கிங் வுமன்ஸ் ரநாட்ஸ் ஆன் தலஃப், ஒ க்் அண்ட் லீட ஷ்ிப்” என்ற புை்ைகை்தை 

மவளியிட உள்ளது. 

 அவ  ்ஓய்வு மபற்ற இந்திய வங்கியாள  ்மற்றும் பா ை ஸ்ரடட் வங்கியின் முன்னாள் முைல் 

மபண் ைதலவ  ்ஆவா .் 

 

ொைத ைத்னா டாக்டை் அம்நெத்கை் விருது 2022 

 ஹ ஷ்ாலி மல்ரஹாை் ாவுக்கு 12வது பா ை  ைன்ா டாக்ட  ்அம்ரபைக்  ்விருது 2022 என்ற 

விருதோனது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மகா ாஷ்டி ா அ  ானது 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன பா ை  ை்னா டாக்ட  ் அம்ரபைக்  ்

ரைசிய விருதுகள் விைாதவ ஏற்பாடு ம ய்ைது 

 

 

நாைாயண் நதெ்நாத் 

 வங் தமோழியின் பைம்மபரும் நண ைச்ுணவப் புதினதத்ிற் ோன கதலஞ ,் எழுைை்ாள  ்

மற்றும் பத்திரி ்ண ைோளரோன நா ாயண் ரைப்நாை் காலமானா .் 

 அவருக்கு வயது 97. 

 இவ  ்ஹண்டா ரபாண்டா (1962), பந்துல் தி கிர ட் (1965) மற்றும் ரநான்ரட ஃரபான்ரட (1969) 

ரபான்ற பி பலமான வங்  தமோழி நண ைச்ுணவை ்சிதத்ிரங் ணள உருவாக்கியவ  ்ஆவா .் 

 2021 ஆம் ஆண்டில், ரைப்நாை் இந்தியாவின் நான்காவது உய ிய குடிம ன் விருைான பை்மஸ்ரீ 

விருதைப் மபற்றா .் 
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எம்.நக. பிைொத் 

 பி பல சுற்று ச்ூைல் ஆ வ்லரும், ‘Save Silent Valley’ பி   ்ா கருமான ரப ாசி ிய  ்எம் ரக 

பி  ாை்  மீபை்தில் காலமானா .் 

 ரக ளாவின் த லண்ட் ரவலியில் (அதமதி பசுதமப் பள்ளை்ைாக்கு) உள்ள பசுதமயான 

மவப்ப மண்டல மதைக் காடுகதள அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவைற்கான ஒரு வ லாற்று 

இயக்கைத்ில் அவ  ்ஒரு முக்கிய நப ாக இருந்ைா .் 

 ‘ரக ள  ாஸ்ை்   ாகிைய் ப ிஷை’் என்ற பி பலமான அறிவியல் இயக்கை்திற்கும் அவ  ்

ைதலதம ைாங்கினா .் 

 

 

நதசியெ் புத்தாக்க நிறுவனங்கள் விருதுகள் 2021 

 இது ரைசியப் புத்தோ ்  நிறுவனங்கள் விருதுகள் விைாவின் இ ண்டாவது பதிப்பாகும். 

 இது மைாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வ ை்ை்கை்தை ரமம்படுைத்ுவைற்கான துதறயினால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இதில் மவற்றியாள க்ளாக மமாைை்ம் 46 புத்தோ ்  நிறுவனங்கள் அங்கீக ிக்கப் பட்டு 

உள்ளன. 

 மாநில வா ியாக, 46 விருதுகளில் 14 விருதுகதளப் மபற்று அதிக எண்ணிக்தகயிலான 

விருதுகதள க ந்ாடகா மபற்றுள்ளது. 

 ஃபின்மடக் (fintech) என்ற நிதித் ததோழில்நுட்பப் பி ிவில் நிதியிணன உள்ளடக்கிய ஒரு 

துதணை் துதறயில், மபங்களூத   ் ர  ந்்ை நாஃபா இன்ரனாரவஷன்ஸ் பித ரவட் 

லிமிமடட் என்ற ஒரு நிறுவனம் மவற்றியாள ாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஃபின்மடக் என்ற நிதித் ததோழில்நுட்பப் பி ிவின் காப்பீட்டுை் துதணை் துதறயில், அம்ரபா 

ஐட்மடக் பித ரவட் லிமிமடட் (Umbo Idtech Private Limited) என்ற ஒரு நிறுவனம் விருதை 

மவன்றது. 

 ர ாரபாடிக்ஸ் துதணை் துதறயில்  ாக  ் டிஃமபன்ஸ் நிறுவனம் மவற்றி மபற்றைாக 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 மபண்கள் ைதலதமயிலான புதத்ோ ்  நிறுவனங்கள் என்ற பி ிவில், மஜய்ப்பூத த ்

ைதலதமயிடமாகக் மகாண்ட ஃபி ான்டிய  ் மா க்்மகட்ஸ் என்ற நிறுவனம் கவு விக்கப் 

பட்டது. 
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ெந்திைசூை ்நகாஸ் எழுதிய புத்தகம் 

 

  ந்தி சூ  ் ரகாஸ் என்பவர ் எழுதிய "ரபாஸ் : தி அன்ரடால்ட் ஸ்ரடா ி ஆஃப் அன் 

இன்கன்வீனியண்ட் ரநஷனலிஸ்ட்" (Bose: The Untold Story of An Inconvenient Nationalist) என்ற 

புதிய புைை்கம் 2022 ஆம் ஆை்டின் பிப் வ ி  மோததத்ில் மவளியிடப்படும். 

 சுைந்தி  இந்தியாவின் வள  ்ச்ி, வகுப்புவாைம், புவி ா  ் அ சியல் மற்றும் அ சியல் 

சிைை்ாந்ைம் பற்றிய சுபாஷ்  ந்தி  ரபாஸின் எண்ணங்கள் மற்றும் கருை்துகள் இந்தப் 

புை்ைகைத்ில் இடம் மபற்றுள்ளன. 

 இந்தப் புதத் ம் ரநைாஜியின் (சுபாஷ்  ந்தி ரபாஸ்) ம ால்லப்படாை மற்றும் அறியப் படாை 

கதைகதளயும் எடுதத்ுணரதத்ுள்ளது. 

 

சிைந்த நதசிய ஆரட விருது 

 லோஸ் கவ ோஸின் தநகவடோ ந ரில் நணடதபற்ற பு ழ்தபற்ற ‘2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன 

உல த் திருமதி’ என்ற ஒரு கபோட்டியில் சிறந்த கதசிை ஆணட ் ோன விருதோனது 

இந்திைோணவை ்கைரந்்த நவ்தீப்  வுர ்என்பவரு ்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது. 
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 இவர ் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன திருமதி இந்திைோ- உல  அழகிப் பட்டத்ணத தவன்றவர ்

மற்றும் 2022 ஆம் ஆை்டு உல த் திருமதி கபோட்டியில் இந்திைோ ைோரப்ோ  கபோட்டியிட்டவர ்

ஆவோர.் 

 இவர ்ஒடிைோவின் எஃகு ந ரம் என அணழ ் ப்படும் ரூரக் லோவின் அருக ைணமந்த ஒரு 

சிறிை ந ரத்ணதை ்கைரந்்தவர ்ஆவோர.் 

 'அவந்த்  ோரக்ட' எனும் உணடைோனது குை்டலினிை ் ை ் ரதத்ின் வடிவில் அணம ் ப் 

பட்டது, 

 இது மனித உடலின் போதம் முதல் தணல வணரயில் ஆற்றல் போை்வணதை ் சிதத்ரி ்கும் 

வண யில் அணம ் ப் பட்டது. 

 

 

இைாணுவத் துரணத் தரலவை ்

 

 ஜனவரி 31 அன்று ஓை்வு தபற்று கவறு ஒரு பதவியிணனப் தபற உள்ள தலப்டினன்ட் 

தஜனரல் (துணைத் தளபதி)  சிபி தமோஹந்தி என்பவரு ்கு அடுதத்படிைோ  தஜனரல் 

போை்கட என்பவர ்தபோறுப்கபற்  உள்ளோர.் 

 தஜனரல் போை்கட 1982 ஆம் ஆை்டு டிைம்பர ் மோதத்தில் தபோறியிைல் பணடப்பிரிவில் 

நிைமி ் ப்பட்டோர.் 

 இவர ் ஒழு ் ம், நி ழ்ைச்ி ள் மற்றும் நலன் ைோரந்்த விஷைங் ணள ் ண ைோள்கிற 

இரோணுவத் தணலணமை த்தில் தணலணம இை ்குனரோ ப் பைிைோற்றினோர.் 
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இரளநயாை் ெருவநிரல ொம்பியன் 

 

 உள்ளட ்  ்  ருதத்ு உருவோ ்குபவரும் நடிண யுமோன பிரஜ ்தோ க ோலி இந்திைோவின் 

முதல் ஐ ்கிை நோடு ள் ைணபயின் வளரை்ச்ித் திட்ட அணமப்பின் (UNDP - UN Development 

Programme) இணளகைோர ்பருவநிணல ைோம்பிைன் ஆனோர.் 

 ஐ ்கிை நோடு ள் தபோதுை ் ைணபயின் வளரை்ச்ித ் திட்ட அணமப்பின் உடனோன தனது 

கூட்டோை்ணமயின் கீழ் இவர ்இந்தப் பட்டத்ணத தவன்றோர.் 

 பல்கவறு உல ளோவிை ைமூ ப் பிரைை்ோரங் ள் மூலம் மனநலம், தபை் குழந்ணத  ல்வி 

மற்றும் தபை் ளின் உரிணம ள் ஆகிைவற்றில் அவர ் ஆற்றிைப் பங் ளிப்பின் 

 ோரைமோ  இந்தப் பட்டம் அவரு ்கு வழங் ப் பட்டுள்ளது. 

 இந்திை யூடியூபர ் மற்றும் நடிண ைோன இவர,் தனது தவகு பிரபல யூடியூப் கைனலோன 

"கமோஸ்ட்லிகைன்" (Mostlysane) என்பதின் மூலம் பிரபலமோ  அறிைப்படுகிறோர.் 

 

உலகின் மிக வயதான மனிதை ்

 

 கின்னஸ் உல  ைோதணன ஒன்றிணனப் பணடதத்வரோன ஸ்தபயின் நோட்டின் ஒரு ஆை் 

ம ன், ைோட்டரன்ிகனோ டி லோ ஃபியூன்கட  ோரச்ிைோ (Saturnino de la Fuente García)  தனது 112 

வைது மற்றும் 341 நோட் ளில்   ோலமோனோர.் 
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 2021 ஆம் ஆை்டு தைப்டம்பர ் மோததத்ில், அவர ் ைரிைோ  112 ஆை்டு ள் மற்றும் 211 

நோட் ணள எட்டிை கபோது, உலகின் மி  வைதோன மனிதர ் என்ற ஒரு ைோதணனணைை ்

ைோட்டரன்ிகனோ பணடத்தோர.் 

 இவர ் 1909 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி 11 அன்று ஸ்தபயினில் உள்ள லிகைோனின் புதவன்கட 

 ோஸ்ட்கரோ என்ற பகுதியில் பிறந்தோர.் 

 

உரழக்கும் செண்களுக்கான ெைவ்நதெ ெங்கம் விருது 

 2021 ஆம் ஆை்டில் வோஷிங்டன் ததற் ோசிைத் திணரப்பட விழோவில் போலிவுட் நடிண  

சுஷ்மிதோ தைன்னு ்கு ைரவ்கதை உணழ ்கும் வர ்் ப் தபை் ள் ைங் ம் விருதோனது 

வழங் ப் பட்டுள்ளது. 

 இவரது ‘ஆரை்ோ 2’ என்ற நி ழ்ைச்ி ் ோ  ஒரு ததோணல ் ோட்சித் ததோடரில் தோன் ஏற்று 

நடிதத் ஒரு தபை்  தோபோத்திரத்தின் சிறந்த நடிப்பிற் ோ  இவரு ்கு இந்த விருதோனது 

வழங் ப்பட்டது. 

 ஆரை்ோ 2 ததோடர ்ரோம் மத்வோனி என்பவரோல் உருவோ ் ப் பட்டுள்ளது. 

 இது டிஸ்னி+ ஹோட்ஸ்டோரில்  ஒளிபரப்போனது. 

 

 

உலகத் திருமதி 2022 
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 37 வைதோன திருமதி ணஷலின் ஃகபோரட்ு (Shaylyn Ford) 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன உல த ்

திருமதிைோ  மகுடம் சூட்டப்பட்டோர.் 

 அைரல்ோந்தின் ரோைி க ட் ஷ்னீடர ்(Kate Schneider) அவரு ்கு முடிசூட்டினோர.் 

 இதில் திருமதி. கஜோரட்ோன் ஜோ ்லின் ஸ்டோப் &  ஐ ்கிை அரபு அமீர த்தின் திருமதி. 

கதபோஞ்ைலி  ம்ஸ்ட்ரோ ஆகிகைோர ்இரை்டோம் இடதண்தப் பிடித்தனர.் 

 ணஷலின் ஃகபோரட்ு அதமரி ் ோவின் ைோரப்ோ  கபோட்டியிட்டோர.் 

 உல த் திருமதி  பட்டத்ணத ஓ  ்அதமரி ் ப் பிரதிநிதி தவல்வது 8வது முணறைோகும். 

 

The Legend of Birsa Munda – புத்தகம் 

 ம ோரோஷ்டிர ஆளுநர ் ப த் சிங் க ோஷ்ைோரி 'The Legend of Birsa Munda’ என்ற ஒரு 

புத்த த்ணத தவளியிட்டோர.் 

 இணத துஹின் A . சின்ஹோ என்பவர ் எழுதியுள்ளகதோடு இந்தப் புத்த த்தின் இணை 

ஆசிரிைர ்அங்கிதோ வரம்ோ என்பவர ்ஆவோர.் 

 இந்தப் புதத் மோனது, அதி ம் அறிைப்படோதப் பழங்குடியினப் கபோரோளிைோன பிரை்ோ 

முை்டோ பற்றி கூறுகிறது. 

 தனது பழங்குடிை ் ைமூ த்தினரின் உரிணம ளு ் ோ  அட ்குமுணறணை ் ண ைோை்ட 

பிரிட்டிஷ் ரோஜ்ஜிைத்திற்கு எதிரோ  ணதரிைமோ  கபோரோடிைவர ்முை்டோ. 

 

 

ெைவ்நதெ நாட்டுெ்புைக் கரல திருவிழா 

 ம ோரோஷ்டிரோணவை ் கைரந்்த லோவ்னி  ணலஞரோன, ஃபுல்போரி தோலு ் ோணவை ் கைரந்்த 

சுமித் போகல துபோயில் நணடதபற்ற ஒரு ைரவ்கதை நோட்டுப்புற ்  ணல விழோவில் தங் ப் 

பத ் த்திணன மவன்றா .் 

 லோவ்னி என்பது ம ோரோஷ்டிரோவில் பிரபலமோன ஒரு இணை வண ைோகும்.  
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 இது போரம்பரிைப் போடல் மற்றும் நடனம் ஆகிைவற்றின் ஒரு  லணவைோகும். 

 இது குறிப்போ  கதோல்கி எனும் ஒரு தோள வோத்திைதத்ின் தோளத்திற்கு ஏற்ப நி ழ்தத்ப் 

படுகிறது.  

 

 

ஹை்நகாபிந்த் நகாைானா 

 

 ைமீபதத்ில், ஒரு உயிரி கவதியிைலோளரும் மற்றும் கவதியிைல் உயிரியிைலோளருமோன 

ஹரக் ோபிந்த் க ோரோனோவின் 100வது பிறந்த நோளோனது அனுைரி ் ப்பட்டது. 

 இவர ் மோரஷ்ல். W என்பவருடன் இணைந்து, 1968 ஆம் ஆை்டில் உடலிைல் அல்லது 

மருத்துவத்திற் ோன கநோபல் பரிசிணனப் தபற்றோர.் 

 கநோபல் பரிசுடன் கைரத்த்ு, ஆல்தபரட்் லஷ் ர ்அடிப்பணட மருதத்ுவ ஆரோை்ைச்ி விருது (1968) 

மற்றும் கதசிை அறிவிைல் பத ் ம் (1987) ஆகிைவற்றிணனயும் இவர ்தவன்று உள்ளோர.் 

 இந்திை அரைோனது 1969 ஆம் ஆை்டில் இவரு ்கு பதம் பூைன் விருதிணன வழங்கிைது.  

 

நாொ கல்வித் திட்டத்ரத நிரைவு செய்த முதல் இந்தியை ்

 அதமரி ் ோவின் அலபோமோ எனுமிடதத்ில் உள்ள த ன்னடி விை்தவளி ணமைதத்ில் 

நோைோவின் ைரவ்கதை வோன் மற்றும் விை்தவளி  ல்வித் திட்டதத்ிணன ஜோன்வி தங்க டி 

என்பவர ்நிணறவு தைை்துள்ளோர.்  
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 இதன் மூலம் இந்த  ் ைோதணனணை நி ழ்தத்ிை முதல் இந்திைர ்என்ற ஒரு தபருணமணை 

இவர ்தபற்றோர.் 

 இவர ்ஆந்திரப் பிரகதைத்ணதை ் கைரந்்த ஒரு இளம் தபை் ஆவோர.் 

 இவர ் உைரக்நோ ்கு லட்சிைமுள்ள ைரவ்கதை விை்தவளி வீரர ்ள் அணமப்பின் ஒரு 

உறுப்பினர ்ஆவோர.்  

 

 

நநதாஜி விருது – 2022  

 ஜப்போனின் முன்னோள் பிரதமர ்சின்கைோ அகப அவர ்ளு ்கு கநதோஜி ஆரோை்ைச்ி ்  ழ ம் 

2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன  கநதோஜி விருதிணன வழங்கிைது.  

 கமலும் 2021 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மோததத்ில் ஜப்போனின் முன்னோள்  பிரதமர ்சின்கைோ 

அகபவிற்கு இந்திைோ பத்மவிபூைன் விருதிணன வழங்கிைது. 

 பத்ம விபூைன் விருதோனது இந்திைோவின் 2வது உைரிை குடிணம விருதோகும்.  

 

 

சஜனிசிஸ் ெைிசு 2022 

 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன மதிப்பு மி ்  தஜனிசிஸ் பரிைோனது ஆல்தபரட்் கபோரல்ோ 

என்பவரு ்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது.  

 இவர ்ஃணபைர ்நிறுவனத்தின் தணலவர ்மற்றும் தணலணம நிரவ்ோகி ஆவோர.் 

 க ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்திணன (ணபைர-்பகைோன்தட ் க ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து) 
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உருவோ ்குவதில் அவர ் கமற்த ோை்ட முைற்சி ளு ் ோ  இந்த விருதோனது வழங் ப் 

பட்டுள்ளது.  

 தஜனிசிஸ் பரிசு ஆனது “யூை ரநாபல் ப ிசு” என்று ப வலாக குறிப்பிடப்படுகிறது.  

 

 

பிைதான் மந்திைி ைாஷ்டிைிய ொல் புைஷ்கை ்

 பிரதோன் மந்திரி ரோஷ்டிரிை போல் புரஷ் ர ் விருது தபற்றவர ்ளுடன் பிரதமர ் கமோடி 

அவர ்ள்  ோதைோலி வோயிலோ  உணரைோடினோர.் 

 அவர ் பிளோ ்தையின் (ததோடர ் ைங்கிலி) என்ற ஒரு ததோழில்நுட்பத்ணதப் பைன்படுத்தி 

மின்னில ்  முணறயில் ைோன்றிதழ் ணள தவற்றிைோளர ்ளு ்கு வழங்கினோர.் 

 விருது தபற்றவர ்ளு ்கு  ்ைோன்றிதழ் வழங்குவதற் ோ  கவை்டி முதல் முணறைோ  இந்தத் 

ததோழில்நுட்பமோனது பைன்படுத்தப்பட்டது.  

 14 சிறுமி ள் உட்பட 29 குழந்ணத ளு ்கு விருது ள் வழங் ப்பட்டன.  

 புத்தோ ் ம், விணளைோட்டு,  ல்வியிைல் ைோதணன ள், ைமூ  கைணவ,  ணல & கலா  ்ா ம் 

மற்றும் துணி  ்ல் (வீ ம்) ஆகிய 6 துதறகளில் இவ க்ளுக்கு விருதுகள் வைங்கப் பட்டன.  

 ைமிை்நாட்தட  ் ர  ந்்ை வி ாலினி N.C. மற்றும் அஷ்வைா பிஜூ ஆகிரயா  ் புை்ைாக்கை ்

துதறயில் விருதுகதளப் மபற்றன .்  

 

 

வீைதீை விருதுகள் - குடியைசு தினம் 

 குடிைரசுத ் தணலவர ் ரோம்நோத ் க ோவிந்த், போது ோப்புப் பணட வீரர ்ளு ்கு 384 வீரதீர 

விருது ள் மற்றும் இதர ரோணுவ விருது ணள வழங்கினோர.் 

 இரோணுவ நடவடி ்ண  ளின் கபோது தனிதத்ுவம் மி ் ப் பங் ளிப்பிணன தவளிப் 

படுதத்ிை வீரர ்ளு ்கு 12 தைௌரை் ை ் ர விருது ணளயும் அவர ்வழங்கினோர.் 
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 ஜம்மு  ோஷ்மீர ்  ோவல்துணறயின் உதவித் துணை ஆை்வோளர ் போபு ரோம் என்பவரு ்கு 

(மரைத்திற்குப் பின்) குடிைரசுத் தணலவர ் அவர ்ள் அகைோ ் ை ்ரோ விருணத வழங் ை ்

தைை்தோர.் 

 2020 ஆம் ஆை்டு ஆ ஸ்ட் 29  அன்று நணடதபற்ற ஒரு நடவடி ்ண யின் கபோது போபு ரோம் 

ஸ்ரீந ரில் மூன்று பைங் ரவோதி ணள ் த ோன்றோர.் 

 அகைோ ் ை ்ரோ என்பது இந்திைோவின் மி  உைரிை அணமதி ்  ோல வீரதீர விருதோகும். 

 கீரத்த்ி ை ்ரோ என்பது இந்திைோவின் இரை்டோவது மி  உைரிை அணமதி ்  ோல வீரதீர 

விருதோகும் 

 தைௌரை் ை ்ரோ என்பது இந்திைோவின் இரை்டோவது மி  உைரிை அணமதி  ோல வீரதீர 

விருதோகும். 

 

 

ெத்ம விருதுகள் 2022 

 

 நோட்டின் 73வது குடிைரசு தினத்ணத முன்னிட்டு மத்திை உள்துணற அணமைை் ம் பத்ம 

விருது ணள அறிவிதத்து. 

 இந்த விருது ள் மூன்று பிரிவு ளில் வழங் ப் படுகின்றன. 

o பத்ம விபூஷன் (தனிதத்ுவமி ்  மற்றும் சிறப்போன கைணவ), 

o பத்ம பூஷன் (உைர ்நிணலயில் சிறப்போன கைணவ), மற்றும் 

o பத்மஸ்ரீ (சிறந்த கைணவ). 

 தபோதுை ் கைணவயில் ைம்பந்தப்பட்ட அணனத்துை ் தைைல்போடு ள் அல்லது துணற ளில் 

கமற்த ோள்ளப்பட்ட ைோதணன ணள  இந்த விருது அங்கீ ரி ்கிறது. 

Padma Vibhushan (4) 

Name Field State/Country 

Prabha Atre Art Maharashtra 

Radheyshyam Khemka (Posthumous) Literature and Education U.P. 

General Bipin Rawat (Posthumous) Civil Service Uttarakhand 

Kalyan Singh (Posthumous) Public Affairs Uttar Pradesh 
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 இந்தப் பட்டிைலில் 4 பத்ம விபூஷை், 17 பத்ம பூஷை் மற்றும் 107 பத்மஸ்ரீ விருது ள் 

ஆகிைணவ உள்ளடங்கும். 

 இந்த விருது தபற்றவர ்ளில் 34 கபர ்தபை் ள் ஆவர.் 

 இந்தப் பட்டிைலில் தவளிநோட்டினர/்தவளிநோடு வோழ் இந்திைர ்ள்/இந்திை 

வம்ைோவளியினர/் தவளிநோட்டு ் குடியுரிணம தபற்ற இந்திைர ்ள் பிரிவில் இருந்து 10 கபர ்

மற்றும் மரைத்திற்குப் பின் விருது தபற்றவர ்ள் 13 கபர ்ஆகிகைோர ்உள்ளடங்குவர.் 

 பத்மஸ்ரீ விருது தபற்ற தமிழர ்ளின்  விவரம் கீகழ த ோடு ் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

சுொஷ் ெந்திைநொஸ் ஆெ்த பிைெந்தன் புைஸ்கை் விருது 

 இந்திை அரைோனது, சுபோஷ் ைந்திரகபோஸ் ஆப்த பிரபந்தன் புரஸ் ோர ் எனப்படும் ஒரு 

வருடோந்திர விருணத உருவோ ்கியுள்ளது. 

 இது கபரிடர ்கமலோை்ணமத் துணறயில், இந்திைோவின் தனிநபர ்ள் மற்றும் நிறுவனங் ள் 

ஆற்றிை ஒரு விணல மதிப்பற்ற பங் ளிப்ணபயும் தன்னலமற்றை ் கைணவணையும் 

அங்கீ ரிப்பதற் ோன ஒரு விருதோகும். 

 இந்த விருதோனது, ஒவ்கவோர ்ஆை்டும் கநதோஜி சுபோஷ் ைந்திரகபோஸ் அவர ்ளின் பிறந்த 

நோளோன ஜனவரி 23 அன்று அறிவி ் ப் படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன விருது ணள தபற்றவர ்ள், 

o குஜரோத் கபரிடர ்கமலோை்ணம நிறுவனம் (நிறுவனங் ள் பிரிவில்) மற்றும் 

o கபரோசிரிைர ்விகனோத் ைரம்ோ (தனிநபர ்பிரிவில்). 
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ைஸ்கின் ொண்டின் புதிய புத்தகம் 

 ரஸ்கின் போை்ட் எழுதிை “A Little Book of India : Celebrating 75 Years of Independence” என்ற 

புை்ைகமானது  மீபைத்ில் மவளியிடப்பட்டது. 

 இப்புை்ைகமானது இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் ஆன்மீகப் பண்புகளின் கலதவயாகும்.  

 இந்தியா ஒரு ரை மாக கடந்து வந்ை 75 ஆண்டு கால முன்மனற்றை்திதனயும் இது 

குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. 

 இப்புை்ைகை்திதன மபங்குயின் ர ண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா பதிப்பகம் மவளியிடுகிறது.  

 

 

 

விரளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

துொய் குநளாெ் ொக்கை் விருதுகள் 
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 12வது துபோை் குகளோப் ைோ ் ர ்( ோல்பந்து) விருது என்ற ஒரு விழோவோனது புரஜ்்  லிஃபோவில் 

நணடதபற்றது. 

 இரோபரட்் தலவோன்தடௌஸ்கி, இந்த ஆை்டிற் ோன க ோல் அடி ்கும் ஒரு சிறந்த வீரர ்

மற்றும் ரசி ர ்ளின் மனம்  வரந்்த வீரர ்என்ற மோரகடோனோ விருது ணள தவன்றோர.் 

 

பும்ைா - 100 விக்சகட்டுகள் 

 

 ஜஸ்பிரித் பும்ரோ, அைல்நோட்டில் நணடதபற்ற  22 தடஸ்ட் கபோட்டி ளில் விணளைோடி 100 

வி ்த ட்டு ணள வீழ்தத்ி ஒரு புதிை ணமல் ல்ணல எட்டியுள்ளோர.் 

 வோன் தடர ்டுதைன் (Van der Dussen) என்பவகர தவளிநோடு ளில் பும்ரோ வீழ்தத்ிை 100வது 

வி ்த ட் ஆவோர.் 

 பும்ரோ 105 வி ்த ட்டு ணள வீழ்தத்ியுள்ள நிணலயில் அதில் 101 வி ்த ட்டு ள் தவளி 

நோடு ளில் எடு ் ப் பட்டணவ ஆகும். 

 2018 ஆம் ஆை்டு ததன்னோப்பிரி ் ோவில் நணடதபற்ற ஒரு தடஸ்ட் கபோட்டியில் 

அறிமு மோன பும்ரோ இதுவணர 25 தடஸ்ட் கபோட்டி ளில் விணளைோடியுள்ளோர.் 

 

U-19 ஆசியக் நகாெ்ரெ 2021 
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 19 வைது ்குட்பட்கடோரு ் ோன இந்திை ் கிரி ்த ட் அைிைோனது  இறுதிப் கபோட்டியில்,  9 

வி ்த ட் விதத்ிைோைதத்ில் இலங்ண  அைிணை வீழ்த்தி தவற்றி தபற்றது. 

 துபோயில் நணடதபற்ற 8வது ACC U19 ஆசிை க ோப்ணபப் கபோட்டியில் இந்திைோ தவற்றி 

தபற்றது. 

 மணழைோல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இதன் இறுதிப் கபோட்டிைோனது,  இரை்டு மைி கநரத ்

தணட ்குப் பிறகு 38 ஓவர ்ளோ  ் குணற ் ப்பட்டது. 

 

ஆசிய வளுதூக்குதல் ொம்பியன்சிெ் நொட்டி 

 

 இரோஜஸ்தோனின் உதை்ப்பூணரை ்கைரந்்த த ௌரவ் ைோஹூ என்பவர ்ஆசிை வளு தூ ்குதல் 

ைோம்பிைன்சிப் கபோட்டியில் தவன்று இந்திைோவிற் ோன முதல் தங் த்ணத தவன்றோர.் 

 இது துரு ்கியிலுள்ள இஸ்தோன்புல் ந ரில் நணடதபறுகிறது. 

 இந்தப் கபோட்டியில் 66 வைதில் கலோணரன் கமோர,் 165 கிகலோகிரோம் எணடணைத் தூ ்கி 

இந்திைோவிற்கு தங் ப் பத ் த்திணன தவன்று தந்துள்ளோர.் 

 தமிழ்நோடு வனத்துணறணைை ் கைரந்்த 48 வைதோன ஓட்டுநரோன மைிமோறன் இந்த 

கபோட்டியின் ஒட்டு தமோதத்ப் பிரிவில் தங் த்திணன தவன்றோர.் 

 ைங் ரன்க ோவில் தி.மு. . ைட்டமன்ற உறுப்பினர ்இரோஜோ இப்கபோட்டியில் 140 கி.கி எணடப் 

பிரிவில் தவை் லப் பத ் ம் தவன்றோர.் 

 இவர ்ைமீபதத்ில் நடந்த பளுதூ ்குதல் கபோட்டியில் கதசிை அளவில் முதலிடம் தபற்றோர.் 

 எனகவ, இவர ்2022 ஆம் ஆை்டின்  ோமன்தவல்த் கபோட்டி ளில் பங்க ற்  தகுதி தபற்றோர.் 

 வளுதூ ்குதல் (தபஞ்ை ்பிரஸ் வண  மட்டும்) என்பது மோற்றுத் திறனோளி ளு ் ோன ஒரு 

ஒலிம்பி ் கபோட்டி என்ற கவணளயில் பளு தூ ்குதல் என்பது ஒரு ஒலிம்பி ் கபோட்டி ஆகும்.  

 

எம்டி ஆைிெ் கான் 

 இந்திை விணளைோட்டு அணமைை் த்தின்  ஒலிம்பி ் திட்டப் பிரிவோனது ஆல்ணபன் பனிை ்

ைறு ்கு விணளைோட்டு வீரர ் எம்டி ஆரிப்  ோணன, பிப்ரவரி மோதத்தில் சீனோவின் 

தபை்ஜிங்கில் நணடதபறவிரு ்கும் குளிர ்ோல ஒலிம்பி ் கபோட்டி ள் வணரயில், ஒலிம்பி ் 

ணமதோன இல ்கு என்ற திட்டதத்ின்  ஒரு மு ்கிை ் குழுவில் கைரப்்பதற்கு தனது ஒப்புதணல 

அளிதத்ுள்ளது. 
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 இரை்டு தவவ்கவறு  ோலத்தின் குளிர ்ோல ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளில் பங்க ற்  கநரடி 

ஒது ்கீடு ணளப் தபற்ற முதல் இந்திைர ்என்ற ஒரு தனிைச்ிறப்பிணன  இந்தை ்ைோதணன  

 ோனு ்குப் தபற்று தந்தது. 

 2022 ஆம் ஆை்டு குளிர ்ோல ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளில் பங்க ற்  கவை்டி இந்திைோவில் 

இருந்து கதரவ்ோன முதல் தட ள வீரர ்என்ற தபருணமணையும்  இவர ்தபற்றுள்ளா .் 

 

 

ெல்ெைிமாண ொகெ விரளயாட்டுெ் ெயணம் 

 

 பிரோன்ஸ் நோட்டில் உள்ள கதசிை மணலகைறுதல் மற்றும் அது ைோரந்்த விணளைோட்டு 

நிறுவனம் நடதத்ிை இந்திைோவின் முதல் பல்பரிமோை ைோ ை விணளைோட்டுப்  

பைைத்ணதப் போது ோப்புத் துணற அணமைை்ர ் ரோஜ்நோத் சிங் த ோடிைணைதத்ு ததோடங்கி 

ணவத்தோர.் 

  டந்த ஆை்டு நவம்பர ்மோததத்ில்  நடதத்ப்பட்ட இதில் 12 கபர ்இடம் தபற்றிருந்தனர.் 

 இந்தப் பைை ் குழுவோனது ஆல்ப்ஸ் மணலத் ததோடர ்ளில் 250 கிகலோமீட்டர ்ளு ்கு 

கமலோன ததோணலவு வணரயில்  குளிர ்ோல மணலகைற்றப் பைைத்ணத கமற்த ோை்டது. 
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உலக காது நகளாநதாை் T20 கிைிக்சகட் ொம்பியன்சிெ் நொட்டி – 2023  

 

 அகில இந்திை  ோது க ளோகதோர ் விணளைோட்டு ்  ழ மோனது முதலோவது உல   ோது 

க ளோகதோர ் T20 கி ிக்மகட் ைோம்பிைன்சிப் கபோட்டியிணன நடத்துவதற்கு கவை்டி 

ைரவ்கதை  ோது க ளோகதோர ்விணளைோட்டு ் குழுவிடமிருந்து ஒப்புதல் தபற்றுள்ளது. 

 முதலோவது உல   ோது க ளோகதோர ்T20 கி ிக்மகட்  ாம்பியன்சிப் ரபாட்டியானது 2023 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவ ி 10 முைல் 20 ஆம் ரைதி வத யில் ரக ளாவின் திருவனந்ைபு ைத்ில் நடைை்ப் 

படும். 

 

73வது ெதுைங்க கிைாண்ட்மாஸ்டை ்

 

 தமிழ்நோட்டிணனை ் கைரந்்த 14 வைதோன பரத் சுப்ரமைிைம் இந்திைோவின் 73வது தைஸ் 

(ைதுரங் ப் கபோட்டி) கிரோை்ட் மோஸ்டர ்ஆகியுள்ளோர.்  

 இவர ்இத்தோலியில்  தக்தோலி ் ோ என்ற இடத்தில் நணடதபற்ற ஒரு கபோட்டியில் கிரோை்ட் 

மோஸ்டரு ் ோன 3வது மற்றும் இறுதி விதிமுணற ணள நிணறவு தைை்தோர.் 

 அவரது ை  இந்திைப் கபோட்டிைோளரோன M.R. லலிை் பாபு அப்ரபாட்டியின் மவற்றியாள  ்

ஆனா .்  
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விரைவு ெதுைங்க ொம்பியன்ஷிெ் நொட்டி 2021 

 கநோடிரத்ப ் அப்துைட்கடோகரோவ் (உஸ்தபகிஸ்தோன்), 2021 ஆம் ஆை்டின் உல  விணரவு 

ைதுரங்  ைோம்பிைன்ஷிப் கபோட்டியில் தவற்றி தபற்றோர.் 

 அவர ் ணடபிகர ் ர ் என்ற சுற்றில்  இைன் தநகபோம்னிைோைச்ி (ரஷ்ைோ) என்பவணரத ்

கதோற் டிதத்ு, பிறகு தற்கபோது உலகின் ஒரு முன்னைி வீரரோ  தி ழும் கம ்னஸ் 

 ோரல்்ைணன வீழ்த்தினோர.் 

 2020 ஆம் ஆை்டில் நணடதபற்ற  FIDE ைோம்பிைன்ஷிப் கபோட்டியில் கம ்னஸ்  ோரல்்ைன் 

தவற்றி தபற்றோர.் 

 

விைாட் நகாலி 

 இந்திை தடஸ்ட் கபோட்டி ் ோன அைியின் தணலவர ் பதவியில் இருந்து விரோட் க ோலி 

விலகியுள்ளோர.் 

 ைமீபதத்ிை இந்த முடிவோல், அவர ் இந்திை கிரி ்த ட் அைியின் அணனதத்ு விதமோன 

தணலவர ்பதவியிலும் இருந்து விலகி உள்ளோர.் 

 68 தடஸ்ட் கபோட்டி ளில் 40 தவற்றி ளுடன், தவற்றி ரமோன இந்திை தடஸ்ட் அைித ்

தணலவர ்என்ற தபருணமயுடன் விரோட் க ோலி தனது தணலவர ்பதவியில் இருந்து விலகி 

உள்ளோர.் 

 இந்தப் பட்டிைலில் கதோனி (60 கபோட்டி ளில் 27 தவற்றி ளுடன்),  ங்குலி (49 கபோட்டி ளில் 

21 தவற்றி ளுடன்) ஆகிகைோர ்அடுத்தடுதத் இடங் ளில் உள்ளனர.் 

 

 

இந்திய ஓென் 2022 - நெட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிெ் நொட்டி 

 புதுதில்லியில் உள்ள K D ஜோதவ் ணமதோனத்தில் நணடதபற்ற இந்திை ஓபன் 2022 - ஆடவர ்

ஒற்ணறைர ்பிரிவு இறுதிப் கபோட்டியில் இந்திைோவின் ல ்ைைோ தைன், சிங் ப்பூரின் உல  

ைோம்பிைனோன கலோ கீன் யூணவ வீழ்தத்ினோர.் 

 கலோ கீன் யூ (Loh Kean Yew) தற்கபோணதை உல  ைோம்பிைன் ஆவோர.் 
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 இந்திை ஓபன் 2022 ம ளிர ் ஒற்ணறைர ் பிரிவு அணரயிறுதியில் தோை்லோந்தின் சுபனிடோ 

க தக்தோங்ண  எதிரத்்து விணளைோடிை  இந்திைோவின் பிவி சிந்து கதோல்வியுற்றோர.் 

 ஒற்ணறைர ்பிரிவில் தோை்லோந்தின் புைோனன் ஒங்போம்ருங்ஃபோன் (தபை் ள்), தோை்லோந்தின் 

சுபனிடோ  கதகதோங்ண  வீழ்த்திப் பட்டத்ணத தவன்றோர.் 

 

 

சிைந்த FIFA கால்ெந்து விருதுகள் 2021 

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன சிறந்ை FIFA கால்பந்து விருதுகள் என்ற விைா சுவிட்  ல்ாந்தின் 

சூ ி  ்ந ரதத்ில்  இதணய வழியில் நடத்தப் பட்டது. 

 கால்பந்தில் சிறந்ை  ாைதன ணளப் பதடைை் வீ  க்தள ் கவு விப்பைற்காக கவை்டி இது 

நடை்ைப்பட்டது. 

 ஸ்மபயினின் அமலக்ஸியா புட்மடல்லாஸ் மற்றும் ரபாலந்து/ரபய ன்் முனி  ் அைியின் 

 ாப ட்் மலவன்ரடாவ்ஸ்கி ஆகிரயா  ்முதறரய மபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் கால் பந்தில் 

சிறந்ை FIFA வீ ருக்கான விருதைப் மபற்றன .் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் முைல் விருதைப் மபற்ற பிறகு, மலவன்ரடாவ்ஸ்கி மைாட ந்்து 

இ ண்டாவது ஆண்டாக சிறந்ை FIFA ஆண்கள் வீ   ்விருதை மவன்றுள்ளா .் 
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ொகிஸ்தான் அணித் தரலவை ் ொெை் அொம் – ஆண்டின் சிைந்த ICC ஆடவை ் டி20 

அணியின் தரலவை ்

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன சிறந்த ICC ஆடவர ் T20I அைியின் தணலவரோ  போகிஸ்தோன் 

அைித ்தணலவர ்போபர ்அைோம் நிைமி ் ப்பட்டுள்ளோர.் 

 ICC அணமப்பின் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன அைியில், ஓர ்ஆை்டில் தங் ள் தைைல்திறன், 

மட்ணட வீைச்ு, பந்து வீைச்ு அல்லது அணனத்துை ் தைைல்திறன் மூலம் அணனவணரயும் 

 வரந்்த சிறந்த 11 வீரர ்ணள அங்கீ ரிதத்ுள்ளது. 

 11 கபர ்த ோை்ட இந்த அைியில் எந்த ஒரு இந்திை ஆை் வீரரும் இடம் தபறவில்ணல. 

 இருப்பினும், 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன ICC ம ளிர ் T20I அைியின், 11 கபர ் த ோை்ட 

அைியில் இடம் தபற்றுள்ள ஒகர இந்திைப் தபை் வீரோங் ணன ஸ்மிருதி மந்தனோ மட்டுகம 

ஆவோர.் 

 2018 (ததோட ்  வீரர)் மற்றும் 2019 (மூன்றோமிடம்) ஆகிை ஆை்டு ளு ்குப் பிறகு ஆை்டின் 

சிறந்த T20I அைியில் ஸ்மிருதி மூன்றோவது முணறைோ   இடம் பிடித்துள்ளோர.் 

 2021 ஆம் ஆை்டிற் ோன ICC ம ளிர ்T20I அைி ் ோன அைித் தணலவரோ   இங்கிலோந்தின் 

நோட் ஸ்கிவ  ்என்பவர ்ரை ந்்மைடுக்கப் பட்டுள்ளா .் 

 

 

ICC ஆடவை் சடஸ்ட் நொட்டிக்கான 2021 ஆம் ஆண்டின் சிைந்த அணி  
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 ICC ஆடவர ்தடஸ்ட் கபோட்டி ் ோன 2021 ஆம் ஆை்டின் சிறந்த அைியில் 3 இந்திைர ்ள் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளோர.் 

 11 கபர ்த ோை்ட இந்த அைியில் இடம்தபற்ற இந்திை வீரர ்ள் ரிைப் பந்த், R. அஷ்வின் 

மற்றும் ர ாகிை்   ம்ா ஆகிரயா ாவ .் 

 நியூசிலாந்து அணிை் ைதலவ  ் க ன் வில்லியம் ன் ICC மடஸ்ட் ரபாட்டியின் அணிை் 

ைதலவ ாக ரை வ்ு ம ய்யப் பட்டுள்ளா .் 

 

ரெயது நமாடி நெட்மிண்டன் ொம்பியன்சிெ் 2022 

 இந்திை கபட்மிை்டன் வீரோங் ணனைோன P.V. சிந்து இந்ை  ாம்பியன்சிப் ரபாட்டியின் 

மகளி  ்ஒற்தற இறுதிப் ரபாட்டியில் மவன்றா .் 

 இந்ைப் ரபாட்டியானது உத்தரப் பிரகதைத்தின் ல ்கனோவில் உள்ள பாபு பனா சி உள் 

விதளயாட்டு அ ங்கில் நடத்தப் பட்டது. 

 35 நிமிடங்கள் நீடிைை் இந்த இறுதிப் ரபாட்டியில், மால்விகா பன் ாை் என்பவத  சிந்து 

வீை்ை்தினா .் 

 2022 ஆம் ஆை்டிற் ோன த யது ரமாடி ரபட்மிண்டன்  ாம்பியன்சிப்  ரபாட்டியின் 

இ ட்தடைர ் கலப்புப் பி ிவில் இந்தியாதவ  ் ர  ந்்ை இைோன் பட்நோ ர ் - டோனிஷோ 

 ோஸ்ட்கரோ ஆகிகைோரின் இணைைோனது தவற்றி தபற்றது. 

 

 

மாை்றுத் திைனாளிகளுக்கான முதல் நெட்மிண்டன் ெயிை்சி நிரலயம் 

 இந்திைோவில் மோற்றுத் திறனோளி ளு ் ோன முதல் கபட்மின்டன் பயிற்சி நிணலைம் 

உத்தரப் பிரகதைதத்ின் ல ்கனோ ந ரில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆை்டின் மோற்றுத் திறனோளி ளு ் ோன ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளில் பத ் ம் 

தவல்ல கவை்டும் என்ற இல ்கிணன இது கமம்படுத்தும். 

 2024 ஆம் ஆை்டு போரோலிம்பி ்ஸ் கபோட்டி ளோனது பிரோன்சின் போரஸ்ீ ந ரிலுள்ள 

ஸ்கடகட டி பிரோன்ஸ் என்ற ணமதோனதத்ில் நணடதபற உள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சி ணமைமோனது இந்திை மோற்றுத ் திறனோளி ளு ் ோன கபட்மின்டன் 

அைியின் கதசிைத் தணலணமப் பயிற்சிைோளர ் த ௌரவ்  ன்னோ என்பவரோல் ஏஜீஸ் 

ஃதபடரல் ணலஃப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனதத்ுடன்  இணைந்து ததோடங் ப்பட்டது. 
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AFC மகளிை் ஆசியக் நகாெ்ரெ 2022 

 

 தற்கபோது நணடதபற்று வரும் 2022 ஆம் ஆை்டின் AFC ம ளிர ் ஆசிை ் க ோப்ணபப் 

கபோட்டியிலிருந்து இந்திை ம ளிர ் ோல்பந்து அைி விலகியுள்ளது. 

 பல வீரோங் ணனங் ளு ்கு க ோவிட்-19 ததோற்று இருப்பது  ை்டறிைப் பட்டணத அடுத்து 

இந்த முடிவோனது கமற்த ோள்ளப்பட்டது. 

 தற்கபோது நணடதபற்று வரும் இந்த ்  ோல்பந்துப் கபோட்டிணை இந்திைோ நடத்துகிறது. 

 

ெைவ்நதெ கிைிக்சகட் ெரெ விருதுகள் 2021 

 17வது ஐசிசி விருது ளின் (2021) தவற்றிைோளர ்ணள ைரவ்கதை கிரி ்த ட் ைணபைோனது 

(ஐசிசி) அறிவித்துள்ளது. 

 இது ஜனவரி 01, 2021 முதல் டிைம்பர ்31, 2021 வணரயிலோன முந்ணதை 12 மோதங் ளில் சிறந்து 

விளங்கிை ைரவ்கதை கிரி ்த ட் வீரர ்ணள த ௌரவிப்பதற் ோன விருதோகும். 

 இந்த ஆை்டில் அந்தந்த நோடு ளின் கதசிை அைி ் ோ  குறிப்பிடத்த ்  வண யில் 

வீரர ்ள் ஆற்றிை சிறந்த பங் ளிப்பிற் ோன ஒரு அங்கீ ோரதத்ிணன இந்த விருதோனது 

வழங்குகிறது. 
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ெைம் விஷிஷ்ட் நெவா ெதக்கம் 

 குடிைரசு தினத்ணத முன்னிட்டு ஒலிம்பி ் வீரர ் நீரஜ் கைோப்ரோவு ்கு குடிைரசுத் தணலவர ்

ரோம்நோத் க ோவிந்த் அவர ்ள் பரம் விசிஷ்ட் கைவோ பத ் ம் வழங்கி த ௌரவிதத்ோர.் 

 2020 கடோ ்கிகைோ ஒலிம்பி ் கபோட்டி ளில் இந்திைோவிற் ோன தங் ப் பத ் ம் தவன்ற 

முதல் தட ள வீரர ்இவர ்ஆவோர.் 

 நீரஜ் இந்திை ரோணுவத்தில் ஒரு சுகபதோரோ  உள்ளோர.் 

 இவர ் புகனவில் உள்ள  ஒலிம்பி ்ஸ் திட்டப் பிரிவு மற்றும் ரோணுவ விணளைோட்டு 

நிறுவனதத்ில் பயிற்சி தபறுவதற்கு கதரவ்ு தைை்ைப் பட்டோர.் 

 விணளைோட்டுத் துணறயில் சிறந்து விளங்கிைதற் ோ  2018 ஆம் ஆை்டில் அரஜ்ுனோ 

விருதும், 2020 ஆம் ஆை்டில் விஷிஷ்ட் கைவோ பத ் மும் (VSM) இவரு ்கு வழங் ப் பட்டது. 

 

 

ஆஸ்திநைலிய ஓென் நொட்டி 2022 

 

 ஆஸ்திகரலிை ஓபன் கபோட்டியில் ஆஸ்திகரலிை அைி தனது தைோந்த மை்ைில் தவற்றி 

தபறுவதற் ோ   ோதத்ிருந்த ஒரு 44 ஆை்டு ோல ்  ோதத்ிருப்பிற்கு ஆஷ் போரட்ி முற்றுப் 

புள்ளி ணவதத்ுள்ளோர.் 

 இவர ்அதமரி ் ரோன டோனிதைலி ரகாலின்ஸ் என்பவணர வீழ்தத்ித் தனது 3வது கிரோை்ட் 

ஸ்லோம் பட்டத்ணத தவன்றோர.் 

 1978 ஆம் ஆை்டில் ம ளிர ்கபோட்டியில் சிறிஸ் ஓ நீல் என்பவர ்தவற்றி தபற்ற பிறகு, இந்தப் 

கபோட்டிணை தவன்றுள்ள முதல் ஆஸ்திகரலிைரோ  போரட்ி மோறியுள்ளோர.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக குடும்ெ தினம் - ஜனவைி 01 

 அணமதிணைப் பற்றி ம ் ளு ்கு உைரத்்துவதும், உல ம் ஒகர குடும்பம் என்று நம்ப 

ணவப்பதும் இதத்ினதத்ின் கநோ ் மோகும். 

 இந்தத் தினத்ணத ் த ோை்டோட கவை்டும் என்ற ஒரு  ருதத்ோனது 1996 ஆம் ஆை்டு 

தவளிைோன 'One Day In Peace' என்ற குழந்ணத ள் புதத் த்தில் இருந்து உருவோனது. 

 இந்தப் புதத் த்திணன ஸ்டீவ் டைமை்ட் மற்றும் ரோபரட்் ஆலன் சில்வரஸ்்டீன்  ஆகிகைோர ்

எழுதியுள்ளனர.் 

 One Day of Peace என்பகத இந்த ஆை்டிற் ோன ஒட்டு தமோத்த ்  ருதத்ுரு ஆகும். 

 

ொதுகாெ்பு ஆைாய்ெச்ி மை்றும் நமம்ொட்டு அரமெ்பின் 64வது நிறுவன தினம் – 

ஜனவைி 01 

 போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டு அணமப்போனது இந்திைோவில் உள்ள மி ப் 

தபரிை மற்றும் மி ப் பரந்த ஒரு ஆரோை்ைச்ி அணமப்போகும்.  

 இது போது ோப்புத் துணற அணமைை் த்தின் போது ோப்பு ஆரோை்ைச்ி மற்றும் கமம்போட்டுத ்

துணறயின் கீழ் இைங்குகிறது.  

 இதன் தணலணமயிடம் தடல்லியில் அணமந்துள்ளது.  

 இது 1958 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 அன்று இந்திை ஆயுதத் ததோழிற்ைோணலயின் ததோழில் 

நுட்ப கமம்போட்டு மற்றும் உற்பதத்ி இை ்குநர ம் மற்றும் ததோழில்நுட்ப கமம்போட்டு 

நிறுவனம் ஆகிைவற்றிணனப் போது ோப்பு அறிவிைல் என்ற அணமப்புடன் இணைத்து 

உருவோ ் ப் பட்டது. 

 இந்த அணமப்போனது க ோவிட்-19 தடுப்பிற் ோ  2DG என்ற மருந்திதனயும் உருவாக்கி 

உள்ளது.  

 

 

உலக பிசைய்லி தினம் – ஜனவைி 04 

 பிதரை்லி என்பது ஒவ்தவோரு எழுத்திணனயும் எை்ைிணனயும், இணை,  ைிதம் மற்றும் 

அறிவிைல் குறியீடு ணளயும் குறிப்பிடுவதற் ோ  6 புள்ளி ணளப் பைன்படுதத்ி, அ ர 

வரிணைணையும் எை்ைிைல் குறியீடு ணளயும் ததோட்டுைர ்கூடிை வண யிலோன ஒரு 

பிரதிைோகும். 
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 பிதரை்லி முணறைோனது (19 ஆம் நூற்றோை்டில் இந்த முணறணை ்  ை்டறிந்த பிரோன்சு 

நோட்டு விஞ்ஞோனிைோன லூயிஸ் பிதரை்லியின் தபைகர இதற்குை ்சூட்டப்பட்டது)  ோணும் 

மோதிரியிலோன ஒரு வண யில் அைச்ிடப்பட்ட புத்த ங் ணளயும் புத்த  

தவளியீடு ணளயும் படிப்பதற் ோ  கவை்டிப் போரண்வைற்றவர ்ளோலும் பகுதிைளவுப் 

போரண்வைற்றவர ்ளோலும் பைன்படுத்தப் படுகிறது. 

 பிதரை்லி முணற நணடமுணற ்கு வருவதற்கு முன்பு, வோசிப்புப் பைன்போட்டிற் ோ  கவை்டி 

ஹவூை் எனும் முணறயிணனப் போரண்வைற்றவர ்ளும் பகுதிைளவுப் போரண்வ ் குணறபோடு 

உணடைவர ்ளும் பைன்படுத்தி வந்தனர.் 

 இந்தத் தினதத்ிற் ோன கததிைோனது 2018 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்மோதத்தில் ஐ ்கிை நோடு ள் 

தபோதுை ்ைணபயின் பிர டனத்தின் மூலமோ  கதரந்்ததடு ் ப்பட்டது.  

 இத்தினம் லூயிஸ் பிதரை்லியின் பிறந்தநோள் நிணறவிணன ் குறி ்கிறது. 

 

 

நொைினால் ஆதைவை்ைவைக்ள் ஆகிநயாருக்கான உலக தினம் – ஜனவைி 06 

 இத்தினமோனது கமோதல் ளினோல் தங் ள் தபற்கறோணர இழந்த குழந்ணத ளின் அவல 

நிணல குறிதத் ஒரு விழிப்புைரவ்ிணன ஏற்படுத்துகிறது. 

 இத்தினமோனது SOS என்ஃரபன்ட்ஸ் என் டிம ா ஸ் (SOS Enfants en Dresses) எனும் பி ான்சு 

நாட்டு அதமப்பினால் மைாடங்கப்பட்டது.  
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சவளிநாடு வாழ் இந்தியை் தினம் – ஜனவைி 09 

 இந்தத் தினமோனது பிரவசி போரதிை திவோஸ் (Pravasi Bharatiya Divas) எனவும் அணழ ் ப் 

படுகிறது. 

 இந்திைோவின் கமம்போட்டில் தவளிநோடு வோழ் இந்திைர ்ள் ஆற்றும் பங் ளிப்பிணன 

நிணனவு கூறும் வண யில் ஒவ்கவோர ்ஆை்டு இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 பிரவசி போரதிை திவோஸ் ஆனது, 1915 ஆம் ஆை்டில் ததன்னோப்பிரி ் ோவிலிருந்து 

ம ோத்மோ  ோந்தி அவர ்ள் நோடு திரும்பிை தினமோ  ஜனவரி 09 அன்று த ோை்டோடப் 

படுகிறது. 

 

 

உலக இந்தி சமாழி தினம் – ஜனவைி 10 

 இந்தி தமோழிணை உல  அளவில் ஊ ் ப்படுதத்ும் வண யில் 2006 ஆம் ஆை்டு முதல் 

இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 இத்தினமோனது 1975 ஆம் ஆை்டு  ஜனவரி 10 அன்று, முன்னோள் பிரதமர ்இந்திரோ  ோந்தி 

அவர ்ளோல் ததோடங் ப்பட்ட முதல் உல  இந்தி மோநோட்டின் ஆை்டு நிணறணவ ் 

குறி ்கிறது. 

 எனினும், முதலோவது உல  இந்தி தமோழி தினமோனது 2006 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 10 அன்று 

முன்னோள் பிரதமர ்டோ ்டர ்மன்கமோ ன் சிங் அவர ்ளோல் ததோடங் ப்பட்டது.  

 இந்தி தமோழிைோனது, ‘சிந்து நிலம்’ (The Land of Indus) எனப் மபாருள்படுகின்ற ‘ஹிந்ை’் எனப் 

படும் ஒரு பா சீக வா ை்்தையிலிருந்து இப்மபயத  மபற்றது.  

 

நதசிய கனவுெ் ெட்டியல் தினம் 2022 – ஜனவைி 08 

 இத்தினமோனது ஒவ்கவோர ் ஆை்டும் ஜனவரி மோதத்தின் 2வது ைனி ்கிழணமைன்று 

அனுைரி ் ப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு இத்தினம் ஜனவரி 08 அன்று அனுைரி ் ப்பட்டது. 

 நமது இல ்கு ணளப் புலப்படை ்தைை்வதற்கு என்று நம்ணம ஊ ்குவிப்பதற் ோ  இந்தத ்

தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது.  
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நதசிய ஆள்கடத்தல் விழிெ்புணைவ்ு தினம் – ஜனவைி 11  

 ஆள் டதத்லோல் போதி ் ப்பட்டவர ்ளின் அவலநிணலயிணனப் பற்றியும் அவர ்ளின் 

உரிணம ணள கமம்படுத்தி அதணனப் போது ோப்பதணனப் பற்றியும் ஒரு விழிப்பு 

உைரண்வ ஏற்படுதத்ை ்தைை்வகத இதத்ினதத்ின் கநோ ் மோகும்.  

 ஏற் னகவ ஜனவரி மோதம் முழுவதுகம கதசிை அடிணமத்தனம் மற்றும் ஆள் டதத்ல் 

தடுப்பு மோதமோ  அங்கீ ரி ் ப்பட்டுள்ளது.  

 2007 ஆம் ஆை்டில், ஜனவரி 11 ஆம் கததியிணன கதசிை  டத்தல் விழிப்புைரவ்ோ  

நிறுவுவதற் ோன ஒரு தீரம்னத்திற்கு அதமரி ் ப் போரோளுமன்ற கமலணவ ஒப்புதல் 

வழங்கிைது.  

 2010 ஆம் ஆை்டில் அதிபர ் ஒபோமோ அவர ்ள், ஜனவரி மோதம் முழுவதும் கதசிை 

அடிணமத்தனம் மற்றும் ஆள் டத்தல் தடுப்பு மோதமோ  அனுைரி ் ப்படும் என ் கூறி 

இருந்தோர.்  

 

நதசிய இரளநயாை் தினம் – ஜனவைி 12  

 இந்திைோவில், சுவோமி விகவ ோனந்தரின் பிறந்த நோணள நிணனவு கூறும் வண யில் 

ஆை்டுகதோறும் கதசிை இணளகைோர ்தினம் அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 நோடு முழுவதும் உள்ள மோைவர ்ள் விகவ ோனந்தரின் வோழ் ்ண ,  ருதத்ு ள் மற்றும் 

ததத்ுவங் ணளப் பற்றி அறிந்து த ோள்வதற்கும், அவற்ணறத் தங் ள் வோழ் ்ண யில் 

பைன்படுதத்ுவதற்கும், ஊ ்குவி ் ப்படுவணத உறுதி தைை்வகத இந்த தினத்தின் ஒரு 

மு ்கிை கநோ ் மோகும்.  

 2022 ஆம் ஆை்டு சுவோமி விகவ ோனந்தரின் 159வது பிறந்த நோளோகும். (12 ஜனவரி 1863). 

 இந்த ஆை்டின் இதத்ினத்திற் ோன  ருத்துரு, “It’s all in the mind” என்பைாகும்.  

 இந்த தினை்தை அனு  ிப்பைற்கான முடிவு 1984 ஆம் ஆண்டில் கமற்த ோள்ளப் பட்டது.  

 இத்தினமோனது முதன்முதலில் 1985 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 12 அன்று அனுைரி ் ப்பட்டது.  

 

 

ஆயுதெ்ெரட வீைைக்ள் தினம் - ஜனவைி 14 

 இந்தத் தினமோனது 2017 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்கவோர ் ஆை்டும் ஜனவரி 14 அன்று 

அனுைரி ் ப் படுகிறது. 
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 கதைதத்ிற் ோன கைணவயில் நமது பணட வீரர ்ள் ஆற்றும் தன்னலமற்ற அரப்்பைிப்பு 

மற்றும் திைோ த்ணத அங்கீ ரித்து அதணன ் த ௌரவிப்பகத இந்தத் தினதத்ின் ஒரு 

கநோ ் மோகும். 

 பீல்ட் மோரஷ்ல் K.M. க ியப்பா (KM Cariappa) நோட்டிற்கு ஆற்றிைை ்கைணவ ளு ்கு மரிைோணத 

வழங்கும் விதமோ வும் அவணர நிணனவு கூறும் வண யிலும் இந்தத் தினமோனது 

அனுைரி ் ப் படுகிறது. 

 இவர ்1953 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 14 அன்று ஓை்வு தபற்ற இந்திை ஆயுதப் பணட ளின் முதல் 

இந்திைத் தணலணமத் தளபதி ஆவோர.் 

 

 

உலக தைக்்க தினம் - ஜனவைி 14 

 இது  ததத்ுவம் மற்றும் மனித அறிவிைலு ் ோன ைரவ்கதை ைணபயுடன் (CIPSH)  இணைந்து 

யுதனஸ்க ோ அணமப்பினோல் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்ப  ் மாைைத்ில் அறிவி ் ப் பட்ட 

ைரவ்கதை தினமோகும். 

 இது இருபதோம் நூற்றோை்டின் மி  மு ்கிைமோன தர ்் வோதி ளில் இருவரோன  ரட்் 

க ோடலின் இறந்த கததி மற்றும் ஆல்ஃபிரட் டோரஸ்்கியின் பிறந்த கததி ஆகிைவற்றுடன் 

ஒத்திரு ்கிறது. 

 

74வது இந்திய ைாணுவ தினம் - ஜனவைி 15 

 இந்திை நோட்ணடயும் அதன் குடிம ் ணளயும் போது ோப்பதில் வீரமரைம் அணடந்த 

வீரர ்ளின் திைோ தத்ிற்கு வை ் ம் தைலுதத்ும் வண யில் இந்தத் தினமோனது 

அனுைரி ் ப் படுகிறது. 

 பிரிட்டிஷ் தஜனரல் பிரோன்சிஸ் புைை்ரிடமிருந்து தபோறுப்பிணன ் ண ப்பற்றி  இந்திை 

ரோணுவதத்ின் முதல் தணலணமத் தளபதிைோ  ஃபீல்ட் மோரஷ்ல் K.M.  ரிைப்போ பதவி 

ஏற்றணத நிணனவு கூறும் விதமோ வும் இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 புைை்ர ் 1949 ஆம் ஆை்டு வணர இந்திைோவின்  ணடசி பிரிட்டிஷ் ரோணுவத் தளபதிைோ  

இருந்தோர.் 

 கதசிை ஆணட வடிவணமப்புத் ததோழில்நுட்ப ்  ல்வி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் புதிை 

ரோணுவ கபோர ்் ள  சீருணடைோனது உருவோ ் ப்பட்டுள்ளது. 
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 ரோஜஸ்தோன் மோநிலம் தஜை்ைோல்மரில் உள்ள கலோங்க வோலோ என்ற இடத்தில் உள்ள 

இந்திைோ-போகிஸ்தோன் எல்ணலயில் ஒரு பிரம்மோை்ட நிணனவுை ்சின்ன கதசிை ் த ோடி 

தபோதும ் ள் போரண்வ ்கு ணவ ் ப்பட்டது. 

  ோதி துைிைோல் தநை்ைப்பட்ட உலகின் மி ப்தபரிை கதசிை ் த ோடி இதுவோகும். 

 இந்த நிணனவுை ்சின்ன  கதசிை ் த ோடிைோனது 225 அடி நீளமும், 150 அடி அ லமும், சுமோர ்

1,400 கிகலோ எணடயும் த ோை்டதோகும். 

 1971 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவிற்கும் போகிஸ்தோனு ்கும் இணடயில் நணடதபற்ற  ஒரு 

வரலோற்று மு ்கிைதத்ுவம் வோை்ந்த கபோரின் ஒரு ணமைப் பகுதிைோ  கலோங்க வோலோ 

தி ழ்ந்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு அ ்கடோபர ்02 அன்று கலவில் இந்த கதசிை ் த ோடி பற ் விடப் பட்டது 

முதல், தற்கபோது 5வது முணறைோ  இது தபோது ம ் ள் போரண்வ ்கு பற ்  விடப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

நதசியெ் புத்தாக்க நிறுவன நாள் – ஜனவைி 16 

 பிரதமர ் கமோடி ஜனவரி 16 ஆம் கததிணை ‘கதசிைப் புத்தோ ்  நிறுவன தினமோ ’ 

அறிவித்தோர.் 

 இந்திைோவில் இத்தினம்  த ோை்டோடப் படுவது இதுகவ முதல் முணறைோகும். 

 இந்திை நோடோனது, 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 10  முதல் ஜனவரி 16  வணரயில் ததோடங்கி 

ஸ்டா ட்்-அப் இந்தியா புதத்ோ ்  வோரத்ணத ் த ோை்டோடுகிறது. 

 ததோழில் மற்றும் ததோழில்துணற வரத்்த  ஊ ்குவிப்புத் துணறைோல், இந்த வோர அளவிலோன 

த ோை்டோட்டங் ள்  ஏற்போடு தைை்ைப்பட்டுள்ளன. 

 2022 ஆம் ஆை்டில், கதசிைப் புத்தோ ்  நிறுவன தினமோனது ஆறு  ருத்துரு ் ளில் 

த ோை்டோடப் படுகிறது. 

 அணவ நிணலைோன வளரை்ச்ி, எதிர ்ோலத்தின் ததோழில்நுட்பம், உள்ளூர ்முதல் உல ளவு 

வணர, உற்பத்தியில் ஜோம்பவோன் ணள உருவோ ்குதல், டிஎன்ஏணவத ் தூை்டை ் தைை்தல் 

மற்றும்  ணடமட்டப் பகுதியில்  இருந்து உருவோதல் ஆகிைணவ ஆகும். 
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இந்திய உணவுக் கழகத்தின் (FCI) 58வது நிறுவன தினம் 

 

 இது  1964 ஆம் ஆை்டு உைவு ்  ழ ை ்ைட்டத்தின் கீழ் உருவோ ் ப்பட்ட ஒரு ைட்டப் பூரவ் 

அணமப்போகும். 

 1965 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 14 ஆம் கததி அன்று அந்த ்  ழ த்தின் முதல் மோவட்ட 

அலுவல ம் தஞ்ைோவூரில் அணம ் ப்பட்டது. 

 இது நு ரக்வோர ்விவ ோரம், உைவு மற்றும் தபோது விநிகைோ த் துணற அணமைை் தத்ின் 

உரிமதத்ின் கீழ் தைைல்படுகிறது. 

 இந்தத் தினதத்ன்று, உைவுத் துணற அணமைை்ர ் பியூஷ் க ோைல், “இந்திை உைவு ் 

 ழ தத்ிற் ோன 5 அம்ை சீரத்ிருதத்ை ்தைைல்போட்டு  நிரணல” தவளியிட்டோர.் 

 

நதசியெ் நெைிடை் மீட்புெ் ெரட எழுெச்ி ஆண்டு - ஜனவைி 19 

 2006 ஆம் ஆை்டு ஜனவ ி மோதம் 19 ஆம் கததி அன்று நதடமுதறக்கு வந்ைதிலிருந்து 

ரைசியப் ரப ிட  ்மீட்புப் பதடயானது இந்ை நாதளக் மகாண்டாடுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில், ரைசியப் ரப ிட  ்மீட்புப் பதடயானது அைன் 17வது எழு ச்ி ஆண்தடக் 

மகாண்டாடுகிறது. 

 நாட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளில் 12 ரைசியப் ரப ிட  ் மீட்புப் பதடயின் பதடப் பி ிவுகள் 

உள்ளன. 

 ரமலும் 13,000 ரைசியப் ரப ிட  ் மீட்புப் பதடப் பணியாள க்ள் பாதுகாப்பான நாட்தட 

உருவாக்க கவை்டி பணி பு ிகின்றன .் 
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 ரைசியப் ரப ிட  ் மீட்புப் பதடயானது ரப ிட  ் ரமலாண்தம  ்  ட்டம், 2005 என்ற ஒரு 

ைட்டத்தின் கீை் உருவாக்கப்பட்ட ரைசியப் ரப ிட  ்ரமலாண்தம ஆதணயை்தின் கீை் உள்ள 

ஒரு இந்திய சிறப்புப் பதடயாகும். 

 ரப ிட  ் அ ச்ுறுை்தும் சூை்நிதலகளில் சிறப்பான மீட்புப் பணிகதள ரமற்மகாள்ளை ்

தைை்வைற்காக கவை்டி இது உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

ெைாக்கிைம் திவாஸ் – ஜனவைி 23 

 

 கநதோஜி சுபோஷ் ைந்திர கபோஷ் அவர ்ளின் பிறந்த நோளோன ஜனவரி 23 ஆம் கததியிணன 

பரோ ்கிரம் திவோஸ் என்ற தினமோ  த ோை்டோடுவதற்கு இந்திை அரசு முடிவு தைை்து 

உள்ளது.  

 இந்த ஆை்டு கநதோஜி சுபோஷ் ைந்திர கபோஷ் அவர ்ளின் 125வது பிறந்த நோளோகும். 

 கநதோஜி அவர ்ள் ஒடிைோவிலுள்ள  ட்டோ ் என்னுமிடத்தில் 1897 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 23 

அன்று பிறந்தோர.் 

 இவர ்1921 ஆம் ஆை்டில் இந்திைத் கதசிை ்  ோங்கிரஸ்  ட்சியில் இணைந்தோர.் 

 இவர ்“சுய ாஜ்ஜியம்” (சுவ ாஜ்) எனும் பை்தி ிக்தகதயத ்மைாடங்கினா .் 

 இவ  ்“The Indian Struggle” எனும் ஒரு புைை்கைத்ிதன எழுதியுள்ளா .் 

 “மஜய்ஹிந்த்” எனும் முைக்கை்திதன ரநைாஜி சுபாஷ்  ந்தி  ரபாஷ் அவ க்ரள முதலில் 

முழங்கினோர.் 
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ெைவ்நதெ கல்வி தினம் – ஜனவைி 24 

 இது உல  அணமதி மற்றும் நிணலைோன கமம்போட்டிணன உருவோ ்குவதில்  ல்வியின் 

பங்கிணன ் த ோை்டு வருவதற் ோனஒரு  தினமோகும்.   

 இத்தினமோனது முதல்முணறைோ  2019 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 14 அன்று த ோை்டோடப் 

பட்டது. 

 4வது ைரவ்கதை  ல்வி தினத்தின்  ருத்துரு, “Changing Course, Transforming Education” 

என்பைாகும். 

 இை்தினைத்ின் மகாண்டாட்டங்களானது  ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், மற்றும் 

கலா  ்ா  அணமப்பு அல்லது யுதனஸ்க ோ அதமப்பினால் ரமற்மகாள்ளப்படுகின்றன.  

 

 

நதசியெ்  செண் குழந்ரத தினம் – ஜனவைி 24 

 தபை் குழந்ணதயின்  ல்வி, சு ோதோரம் மற்றும் ஊட்டைை்த்திணன கமம்படுதத்ுதல் மற்றும் 

தபை் குழந்ணதயின் உரிணம ள் மற்றும் தபை் குழந்ணத ள் எதிரத் ோள்ளும் 

ைமதத்ுவமின்ணம குறித்த ஒரு விழிப்புைரண்வப் பரப்புவணத இதத்ினம் கநோ ் மோ  ் 

த ோை்டுள்ளது.  

 இத்தினமோனது, இந்திை அரசின் ம ளிர ் மற்றும் குழந்ணத ள் கமம்போட்டுத் துணற 

அணமைை் த்தினோல் 2008 ஆம் ஆை்டில் முதல்முணறைோ  அனுைரி ் ப்பட்டது.  

 

நதசியெ ்சுை்றுலா தினம் – ஜனவைி 25 

 நோட்டின் தபோருளோதோரத்தில் சுற்றுலோவின் மு ்கிைத்துவம் குறிதத் விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற் ோ  இந்திை அரைோங் ம் இத்தினதத்ிணன நிறுவிைது. 

 சுற்றுலோவின் மு ்கிைதத்ுவம் மற்றும் அதன் ைமூ , அரசிைல், நிதி மற்றும்  லோைை்ோர 

மதிப்பு குறித்து உல ை ் ைமூ தத்ினரிணடகை விழிப்புைரண்வ வளரப்்பதற் ோ  இந்த 

தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 

நதசிய வாக்காளை் தினம் - ஜனவைி 25 

 அரசிைல் தைைல்போட்டில் அதி  இளம் வோ ் ோளர ்ணள பங்க ற்பதற்கு ஊ ்குவி ் ை ்

தைை்வதற் ோ  இந்திைோவில் இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 இந்திைத் கதரத்ல் ஆணைைமோனது இந்த ஆை்டு 12வது கதசிை வோ ் ோளர ்தினத்ணத ் 

த ோை்டோடுகிறது. 

 இந்த ஆை்டின் இந்தத் தினத்திற் ோன  ருதத்ுரு, ‘கதரத்ல் ணள உள்ளோரந்்ததோ வும், 

அணு  ் கூடிைதோ வும், பங்க ற்பு மி ் தோ வும் மோற்றுதல்’ (Making Elections Inclusive, 

Accessible and Participative) என்பதோகும். 
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 2011 ஆம் ஆை்டு முதல், இந்திைத் கதரத்ல் ஆணைைம் (ஜனவரி 25, 1950) நிறுவப்பட்ட 

தினத்ணத ் குறி ்கும் வண யில் ஒவ்கவோர ் ஆை்டும் கதசிை வோ ் ோளர ் தினம் 

த ோை்டோடப் படுகிறது. 

 

 

ெைவ்நதெ சுங்க தினம் - ஜனவைி 26 

 உல ை ் சுங்  அணமப்பின் ததோட ்  அமரண்வ நிணனவு கூரும் வண யில் இந்தத் 

தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 இந்த அமரவ்ோனது 1953 ஆம் ஆை்டில் இகத கததியில்  நணடதபற்றது. 

 இந்த தினமோனது சுங்  அதி ோரி ளின் மு ்கிைதத்ுவம் மற்றும் எல்ணல ணளத் தோை்டிை 

ைர ்குப் கபோ ்குவரத்தில் அவர ்ளின் பங்கு பற்றி ஒரு விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 

இமாெெ்லெ் பிைநதெம் மாநில தினம் - ஜனவைி 25 

 

 இது  இந்த மோநிலதத்ின் 52வது மோநில தினமோகும். 

 இது 1948 ஆம் ஆை்டில் இந்திை ஒன்றிைத்திற்குள் ஒரு தணலணம ஆணைைர ்மோ ோைமோ  

நிறுவப்பட்டது. 

 பஞ்ைோப் மோநிலதத்ிலிருந்து பிரி ் ப்பட்டு 1956 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 01 அன்று ஒரு 

ஒன்றிைப் பிரகதைமோ  இமோைை்லப் பிரகதைம்  மோறிைது. 

 இது 1971 ஆம் ஆை்டில் இந்திைோவின் 18வது மோநிலமோ  மோறிைது. 
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ெைவ்நதெ இனெ்ெடுசகாரல நிரனவு தினம் - ஜனவைி 27 

 இரை்டோம் உல ப் கபோரின் கபோது நி ழ்ந்த கஹோகலோ ோஸ்ட் (இனப் படுத ோணல) என்ற 

துைர நி ழ்ணவ நிணனவு கூறும் விதமோ  இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 2022 ஆம் ஆை்டில், ஐ ்கிை நோடு ளின் இனப்படுத ோணல நிணனவு மற்றும்  ல்வி ்கு வழி 

 ோட்டும்  ருத்துருவோனது "நிணனவு,  ை்ைிைம் மற்றும் நீதி" ஆகும். 

 ஐ ்கிை நோடு ள் தபோதுை ் ைணபைோனது 2005 ஆம் ஆை்டில் இந்த தினத்ணதத் கதரவ்ு 

தைை்தது. 

 

தைவு தனியுைிரம தினம் – ஜனவைி 28 

 தனிநபர ்ணள, தரவு தனியுரிணம பற்றி உைரை ் தைை்து தனியுரிணம நடவடி ்ண  ள் 

மற்றும் த ோள்ண  ணளப் பரப்புவகத இதத்ினதத்ின் கநோ ் மோகும்.  

 இத்தினமோனது ஒரு தனியுரிணம  லோைை்ோரதத்ிணன உருவோ ்குவதில் ஒவ்தவோருவரும் 

தங் ளது தனியுரிணம ைோரந்்தப் தபோறுப்பு ணள ் த ோை்டிரு ்  கவை்டும் என்று 

இத்தினம் ஊ ்குவி ்கிறது.  

 இந்த ஆை்டிற் ோன இத்தினத்தின்  ருதத்ுரு, “Privacy Matters” என்பைாகும். 

 

 

தியாகிகள் தினம் – ஜனவைி 30  

 ம ோத்மோ  ோந்தி அவர ்ளின் நிணனவோ  ஒவ்கவோர ் ஆை்டும் ஜனவரி 30 அன்று 

திைோகி ள் தினம் (அ) ைோகித் திவோஸ் அனுைரி ் ப்படுகிறது.  

 1948 ஆம் ஆை்டில் தடல்லியின் பிரல்ோ இல்லத்தில் உள்ள  ோந்தி ஸ்மிருதி எனுமிடத்தில் 

நோதுரோம் க ோட்கைவினோல் ம ோத்மோ  ோந்தி படுத ோணல தைை்ைப்பட்டோர.் 

 இந்த ஆை்டு கதைம் 74வது திைோகி ள் தினத்திணன அனுைரி ்கின்றது.  

 இந்திைோவின் விடுதணலப் கபோரோட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுதந்திரப் கபோரோட்ட வீரர ்ளின் 

திைோ த்ணத நிணனவு கூறும் வண யிலும், அவர ்ளு ்கு மரிைோணத தைலுதத்ும் 

வண யிலும் இத்தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 ப தச்ிங், சிவரோம் ரோஜ்குரு மற்றும் சு ்கதவ் தோப்பர ்ஆகிகைோரு ்கு மரிைோணத தைலுதத்ும் 

விதமோ  மோரை் ் 23 அன்றும் இந்திைோவில் திைோகி ள் தினம் அனுைரி ் ப் படுவதும் 

குறிப்பிடத்த ் தோகும்.   

 அவர ்ள் மூவரும் 1931 ஆம் ஆை்டின் இகத தினதத்ில் தூ ்கிலிடப்பட்டனர.்  

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


                   
 

246 
 

 

 

உலக சதாழுநநாய் தினம் – ஜனவைி 30 

 இத்தினமோனது ஜனவரி மோதத்தின்  ணடசி ஞோயிற்று ்கிழணமைன்று அனுைரி ் ப் 

படுகிறது. 

 உல ம் முழுவதிலும் ததோழுகநோை் குறிதத்ு ஒரு விழிப்புைரண்வ ஏற்படுதத்ுவதற் ோ  

இந்தத் தினமோனது அனுைரி ் ப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டில் இத்தினமோனது ஜனவரி 30 அன்று வருகிறது.  

 இந்த கநோை் ஹோன்ைன்ஸ் கநோை் எனவும் அணழ ் ப்படுகிறது. 

 இந்தப் பை்ணடை  ோல கநோணைப் பற்றி ம ் ளு ்குை ்ததரிைப் படுதத்ிை பிரோன்சு நோட்டு 

ம ் ள் நல ஆரவ்லர ் ரவுல் ஃகபோல்தலரு என்பவரோல் 1954 ஆம் ஆை்டில் இந்தத ்

தினமோனது முதன்முதலோ  ததோடங் ப்பட்டது.  

 இந்த ஆை்டிற் ோன இத்தினதத்ின்  ருதத்ுரு, மைாழுரநாயாளிகள் கண்ணியமான 

வாை்தவ வாை்வைற்கும் அவ க்ளுக்கான கண்ணியை்தை உருவாக்குவைற்கும் 

ஒன்றிதணயுங்கள் (United for Dignity) என்பைாகும். 
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