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TNPSC துளிகள் 

 சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிதத்ல் அமமசச்கமானது முதிய ாரக்ளுக்காக “Elder line” 

எனப்படும் ஒரு இந்திய அளவிலான உதவி எண்ணினன வெளியிட்டுள்ளது. 

o இதற்கான இலெச உதவி எண் ஆனது 14567 ஆகும். 

 ராஜஸ்தான் மாநிலதத்ில் தயாரிக்கப்படும் சசாஜத் வமஹந்தி எனும் மருதாணிக்கு 

புவிசார ்குறியீடானது ெழங்கப் பட்டுள்ளது. 

o சசாஜத் என்னுமிடத்தில் ெளரக்்கப்படும் வமஹந்தி இனலகளிலிருந்து உருொக்கப் 

படும் சசாஜத் வமஹந்தியானது இயற்னகயான முனறயில் மனழநீனரப் 

பயன்படுத்திப் பயிரிடப் படுகிறது. 

 சசன்மன எழும்பூரிலுள்ள பனழய காெல்துனற ஆனணயர ் அலுெலகதத்ில் தமிழக 

காெல்துனற அருங்காட்சியகமானது அனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்தக் கட்டிடமானது 1856 ஆம் ஆண்டில் வசன்னனயின் முதல் காெல் ஆனணயராக 

இருந்த  வலப்டினன்ட் கரன்ல் ஜான் காரன்் சபால்டரச்ன் என்பெரின் தனலனமயகமாக 

இருந்தது. 

 நாசாவின் ஆய்வுக்கலனான இன்னசட் வசெ்ொய்க் கிரகத்தில் 4.2 ரிக்டர ் அளவிலான 

நிலநடுக்கம் ஒன்றனர மணி சநரதத்ிற்கும் சமலாக அங்கு உணரப்பட்டனதக் 

கண்டறிந்தது.  

o இது வசெ்ொய்க் கிரகத்தில் பதிொன மிகப்வபரிய மற்றும் ஒரு நீண்ட சநர 

நிலநடுக்கமாகும். 

 மத்திய அனமசச்ர ் டாக்டர ் ஜிசதந்திர சிங் “JANCARE” எனத் தனலப்பிடப்பட்ட அம்ரித ்

கிராண்ட் சொல் என்ற திட்டதத்ினனத் வதாடங்கி னெத்தார.்  

o இந்தியாவின் சுகாதார நலம் சாரந்்த சொல்கனள எதிரவ்காள்ெதற்கான புதிய 

கருதத்ுக்கள் மற்றும் தீரவ்ுகள் சபான்றெற்னறக் வகாண்டு ெரும் 75 புத்தாக்க 

நிறுெனங்கனள அனடயாளம் காணுெனத சநாக்கமாகக் வகாண்டு இது  வதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 சீனாவிற்கு அடுதத்படியாக துபாய் நாட்டின் 2ெது மிகப்வபரிய ெரத்்தகப் பங்குதாரராக 

இந்தியா உருவெடுதத்ுள்ளது. 

o அவமரிக்கா 3ெது இடதத்ில் உள்ளது. 

 ஏமன் நாட்னடச ்சசரந்்த மனிதசநய அனமப்பு ஒன்று 2021 ஆம் ஆண்டு UNHCR நான்வசன் 

அகதிகள் விருதிற்குத் சதரெ்ாகியுள்ளது.  

o மனிதசநய சமம்பாட்டிற்கான ஜீல் அல்வபனா சங்கம் என்ற இந்த அனமப்பானது 2017 

ஆம் ஆண்டில் அமீன் ஜீப்ரான் என்பெரால் நிறுெப்பட்டது. 

 ெடவகாரிய நாடானது ஹ்ொசாங்-8 என்ற ஒரு புதிய மீவயாலி ஏவுகனணயினன 

வெற்றிகரமாகப் பரிசசாதித்துள்ளது.  

o இந்த புதிய மீவயாலி ஏவுகனணகள், உந்துவினச ஆயுத அனமப்புடன் ஒப்பிடப் 

படுனகயில் குனறொன உயரத்தில்  பறக்கக் கூடியதாகும். 

 சதசிய கூனடப்பந்து சங்கமானது ரன்வீர ் சிங் என்ற நடிகனர இந்தியாவிற்கான தனது 

விளம்பரத் தூதராக அறிவிதத்ுள்ளது. 
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 குடி ரசுத் துமைத் தமலவர ்M. சவங்க ் ா நாயுடு அவரக்ள் மூத்த வய ாதிக மருதத்ுவர ்

V.S. நடராஜன் என்பவருக்கு வய ாஸ்யரஷ்த சம்மான் யதசி  விருதிமன வழங்கினார.் 

o முதிய ாரின் ஆயராக்கி  நலனுக்காக இவர ் தனது நிறுவனம் (V.S. நடராஜன் 

வய ாதிக மருத்துவ அறக்கட்டமள) மூலம் பல்யவறு மு ற்சிகமள யமற்சகாை்டு 

வருகிறார.் 

 இந்தி  மற்றும் ஆஸ்தியரலி  மகளிர ்அைிகள் இமடயிலான முதலாவது பிங்க் பந்து 

பகல்-இரவு சடஸ்ட் யபாட்டி ானது, ஆஸ்தியரலி ாவின் குயின்ஸ்லாந்து எனுமிடத்தில் 

உள்ள கராரா ஓவல் எனுமிடத்தில்  நடத்தப் பட்டது. 

o இதில் இந்தி  அைிக்கு மிதாலி ராஜ் தமலமம தாங்கினார.் 

 அசமரிக்க மீன்வளம் மற்றும் வனவிலங்குச ் யசமவகள் அமமப்பின் கூற்றுப்படி, 

அசமரிக்கப் சபரும் யதனீக்களின் (பம்பில் யதனீ) எை்ைிக்மக ானது கடந்த 20 

ஆை்டுகளில் 89% வமர குமறந்துள்ளது. 

o இந்த யதனீ இனமானது அருகிவரும் இனமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

 நிதி ஆய ாக் அமமப்பானது ‘மாநில ஊட்டசச்தத்ு நிமல’ (விவரக்குறிப்பு) என்ற ஒரு 

அறிக்மகயிமன சவளியிட்டது. 

o இந்த அறிக்மகயில் 19 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றி ப் பிரயதசங்கள் தனது 

ஊட்டசச்த்து விவரக் குறிப்பு அறிக்மகயிமனப் சபற்றன. 

 இம்பாலிலுள்ள ஜவஹரல்ால் யநரு மைிப்பூர ்நடன அகாடமி (JNMDA) மை்டபத்தில் நாத – 

சங்கீரத்்தன விழா சதாடங்கி து. 

o இது மூன்று நாள் அளவிலான ஒரு இமச மற்றும் நடன விழாவாகும். 

 தாலிபன்கள் 1964 ஆம் ஆை்டின் ஆப்கானிஸ்தான் அரசி லமமப்பிலிருந்து ஷரி ா 

அல்லது இஸ்லாமி ச ் சட்டதத்ுடன் முரை்படாத சில விதிகமளத் தற்காலிக 

அடிப்பமடயில் சட்டமாக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர.் 

o இந்த அரசி லமமப்பிமன ஏற்பதனால் சபை்களுக்கு தற்சம ம் வாக்குரிமம 

வழங்கப் படும். 

 2021 ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ் 30 அன்று ஹவா ் நாட்டின் சபருந்தீவில் (Big Island) உள்ள 

கிலாவ் ா என்ற எரிமமல சவடிதத்து. 

o புவியிலுள்ள அதிகம் சச ல்பாட்டிலிருக்கும் எரிமமலகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 பூடான் நாட்டிற்காக ஒரு சிறி  சச ற்மகக்யகாமள உருவாக்குவதற்காக யவை்டி  கூட்டு 

உற்பத்தி மீதான ஓர ்அமலாக்க ஒப்பந்தத்தில் இந்தி ா மகச ழுத்திட்டுள்ளது. 

o இந்த ஒப்பந்தமானது இந்தி  விை்சவளி ஆரா ்சச்ி அமமப்பு மற்றும் பூடான் 

நாட்டின் தகவல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் சதாமலதச்தாடரப்ுத் துமற ஆகி வற்றிற்கு 

இமடய  மகச ழுத்தானது.  

 இந்தி ாவில் 10 யகாடி அளவிலான யகாவிட்-19 தடுப்பூசிகமளச ் சசலுத்தி  முதல் 

மாநிலமாக உதத்ரப்பிரயதசம் உருசவடுதத்ுள்ளது.  

 தமிழக நிதித் துமற அமமசச்ர ் பழனியவல் தி ாகராஜன் அமமசச்ரக்ள் குழுவின் ஒரு 

உறுப்பினராக நி மிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

o இந்த அமமசச்ரக்ள் குழுவானது GST அமமப்பில் சீரத்ிருத்தங்கமள மதிப்பிடச ்

சச ்வதற்காக GST சமபயினால் அமமக்கப்பட்டதாகும்.  
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 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி சிறப்பம்சங்கமளக் சகாை்ட 35 பயிர ்வமககமள நாட்டிற்கு 

என்று அரப்்பைித்தார.் 

o இந்தப் புதி  பயிர ்வமககள் பருவநிமல மாற்றம் மற்றும் ஊட்டசச்தத்ுக் குமறபாடு 

யபான்ற சபரி  பிரசச்ிமனகமள எதிரச்காள்வதில் உதவுவமத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டு அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 MSD பாரம்ாசியூட்டிகல்ஸ் பிமரயவட் லிமிசடட் நிறுவனமானது காரட்ாசில் – 9 எனப்படும் 

இந்தி ாவின் முதல் பாலினம் சாராத, மனித பாப்பிலாமா மவரஸ் தடுப்பூசியிமன 

சவளியிடுவதாக அறிவித்தது. 

o இந்தத் தடுப்பூசியினால் HPV வமககளால் ஏற்படும் யநா ்த் சதாற்றிமனயும் 

புற்றுயநா ்கமளயும் இதன் மூலம் குமறக்க உதவும்.  

 சான் மரியனா நாடானது கருக்கமலப்பிமனச ் சட்டப்பூரவ்மாக்குவதற்கான ஒரு 

வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க வாக்சகடுப்பில் அதற்குச ்சாதகமாக வாக்களித்தது.  

o எந்தசவாரு சூழ்நிமலயின் கீழும் கருக்கமலப்பிமன முற்றிலுமாக தமட சச ்த 

கமடசி நாடுகளுள் ஒன்று மரியனா என்பதால் இந்த வாக்சகடுப்பு ஒரு வரலாற்று 

முக்கி தத்ுவம் வா ்ந்ததாகும்.   

 இந்தி  நாட்டில் ஒவ்யவார ் ஆை்டும் அக்யடாபர ் 02 அன்று யதசி  யபாமதப்சபாருள் 

எதிரப்்புத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

o இந்தி ாவில் யபாமதப்சபாருளுக்கு அடிமம ாதல் மற்றும் அவற்றின் தவறான 

ப ன்பாடு குறிதத் ஒரு விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உடலி ல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான யநாபல் பரிசானது யடவிட் 

ஜூலி ஸ் மற்றும்  ஆரச்டம் படசபௌசி ன் ஆகிய ாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o சவப்பநிமல மற்றும் சதாடுதிறன் உைரவ்ி யபான்றவற்மறக் கை்டறிந்ததற்காக 

இவரக்ளுக்கு  இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 கிழக்கு அை்டாரட்ிகா மற்றும் சவசடல் கடல் ஆகி   இடங்கமளக் கடல்சாரந்்த 

பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களாக நி மிக்கப் படுவதற்கான ஐயராப்பி  ஒன்றி த்தின் ஒரு 

முன்சமாழிதலுக்கு இந்தி ா ஒதத்ுமழப்பு வழங்கி வருகிறது. 

 உலகம் ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்மாததத்ின் முதல் சவள்ளிக்கிழமம ன்று உலக 

புன்னமகத் தினத்மத அனுசரிக்கிறது. 

o இந்த ஆை்டு இத்தினமானது அக்யடாபர ்01 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்03 உலக தன்னடக்க தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o மதுப்பழக்கத்மதக் மகவிட யவை்டி இதத்ினம் மக்கமள ஊக்குவிக்கிறது. 

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்03 உலக இ ற்மக தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o இத்தினமானது நமது அற்புதமான இ ற்மகம ப் பாதுகாப்பது குறித்த ஒரு 

விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 கதத்ார ்நாட்டின் முதல் சட்டசமபத் யதரத்லின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

o யதரத்லில் பங்யகற்ற 26 சபை் யவட்பாளரக்ளில் எவரும் சவற்றி சபறவில்மல. 

 ஐயராப்பி  மருந்து முகமம ானது 18 வ து மற்றும் அதற்கும் யமற்பட்ட நபரக்ளுக்கு 

மபசர ் /ப ன்சடக் என்ற யகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தின் கூடுதல் தவமைம ச ்

சசலுத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கி து. 
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o ஐயராப்பி  மருந்து முகமமயின் கருதத்ுப்படி, இந்தக் கூடுதல் தவமை மருந்தானது 

2வது தவமை சசலுத்தி  28 நாட்களுக்கு (குமறந்தது) பிறகு கடுமம ான 

யநாச திரப்்புக் குமறபாடுள்ள நபரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 

 2021 ஆம் ஆை்டின் யவதியி லுக்கான யநாபல் பரிசானது சபஞ்சமின் லிஸ்ட் மற்றும் 

யடவிட் W.C. யமக்மில்லன் ஆகிய ாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o சமசச்ீரற்றக் கரிம விமனயூக்கிம  உருவாக்கி தற்காக இவரக்ளுக்கு யநாபல் பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தி ா-ஜப்பான் இமடயிலான JIMEX எனப்படும் இருதரப்பு கடல்சார ் பயிற்சி ானது 

அரபிக் கடலில் நடதத்ப் பட்டது. 

o JIMEX என்பது இந்தி க் கடற்பமட மற்றும் ஜப்பான் நாட்டின் கடல்சார ்சு  பாதுகாப்பு 

(தற்காப்பு) பமட ஆகி வற்றிற்கு இமடய  2012 ஆம் ஆை்டு முதல் 

யமற்சகாள்ளப்பட்டு வரும் சதாடர ்பயிற்சிகளாகும். 

 சசவ்வா ் மற்றும் வி ாழன் ஆகி  யகாள்களுக்கு இமடய  உள்ள மிகப்சபரி  

குறுங்யகாள் பட்மட பற்றி ஆ ்வு யமற்சகாள்வதற்காக ஓர ் ஆ ்வுக் கலதத்ிமன 

அனுப்புவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஐக்கி  அரபு அமீரகம் அறிவிதத்து. 

o இது யபரை்டதத்ின் யதாற்றம் பற்றி  தகவல்கமள யசகரிப்பதற்கான ஒரு ஆ ்வு 

ஆகும். 

 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் யவளாை்மம மற்றும் வனத்துமறகளில் முமறய  பசுமம இல்ல 

வாயுக்களின்  உமிழ்விமன 55% மற்றும் 65% என்ற அளவிற்கு குமறப்பதற்கான ஒரு 

திட்டதத்ிற்கு சடன்மாரக்் பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

 இந்தி  அறிவி லாளரக்ள் குழு ஒன்று குவார ்கம் மற்றும் மசட்யடாசன் ஆகி வற்மறப் 

ப ன்படுத்தி நசச்ுத் தன்மம ற்ற, சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த, உயிரி சிமதவுறும் பாலிமமர 

உருவாக்கியுள்ளது. 

o குவார ் கம் மற்றும் மசட்யடாசன் ஆகி மவ நை்டு மற்றும் இறால்களின் 

ஓடுகளிலிருந்தும் குவார ் (துவமர) சசடியிலிருந்தும் பிரிதச்தடுக்கப்பட்ட பாலி 

சாக்கமரடுகளாகும். 

 ஏர ்இந்தி ா விமான நிறுவனத்தின் முன்யனாடி நிறுவனமான டாடா குழுமம் ஏர ்இந்தி ா 

நிறுவனம் யதசி  ம மாக்கப் பட்டு ஏறக்குமற  60 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு டாடா 

நிறுவனயம அமத மீட்டுள்ளது. 

o ஏர ் இந்தி ா நிறுவனத்தில் அரசின் 100% பங்கிற்கு டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் 180 

பில்லி ன் ரூபா ் என்ற அளவிற்கு ஏலத் சதாமகயிமன அறிவிதத்து. 

 சசன்மனயிலுள்ள கைித அறிவி ல் கல்வி நிறுவனத்தின் யபராசிரி ர ்சாயகத் சசௌரப் 

என்பவருக்கு 2021 ஆம் ஆை்டு அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்நுட்பதத்ிற்கான சாந்தி சுவரூப் 

பட்நாகர ்பரிசானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

o இவருக்குக் கைித அறிவி ல் துமறயில் விருது வழங்கப்பட்டது.  

 2021 ஆம் ஆை்டு உலக மல்யுதத் சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியின் 50 கியலா கிராம் எமடப் 

பிரிவில் சவை்கலம் சவன்றதன் மூலம் சரிதா யமார ்தனது முதல் பதக்கதத்ிமன சவன்று 

உள்ளார.் 

o இப்யபாட்டி ானது நாரய்வ நாட்டின் ஓஸ்யலா என்னுமிடத்தில் நடதத்ப் பட்டது. 

 தமலமமப் சபாருளாதார ஆயலாசகர ்K.V. சுப்பிரமைி ன், இந்தி  நிதி அமமசச்கதத்ில் 
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தனது 3 ஆை்டு காலப் பதவிக் காலம் முடிந்த பிறகு கல்வித் துமறக்கு திரும்ப உள்ளதாக 

முடிவு சச ்துள்ளார.் 

 இந்தி ா-ஐக்கி  ராஜ்ஜி ம் இமடயிலான நிறுவன அளவிலான கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சி ான அஜ ா வாரி ர ்என்ற பயிற்சியின் 6வது பதிப்பானது சமீபதத்ில் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

o இப்பயிற்சி ானது உதத்ரகாை்ட் மாநிலதத்ிலுள்ள சசௌபாதி ா என்னுமிடதத்ில் 

சதாடங்கி து. 

 அடுத்த ஆை்டு நமடசபற உள்ள பரம்ிங்காம் காமன்சவல்த் விமள ாட்டு ஹாக்கிப் 

யபாட்டியிலிருந்து  (2022) இந்தி ா பங்யகற்காமல் சவளிய ற இருக்கிறது. 

o யகாவிட்-19 சதாற்று மற்றும் இந்தி ாவிலிருந்துப் ப ைிக்கும் ப ைிகளுக்கு 

ஐக்கி ப் யபரரசில் விதிக்கப் படும் பாகுபாடு மிக்க தனிமமப்படுதத்ுதல் விதிகள் 

யபான்ற காரைங்கமளக் குறிப்பிட்டு இந்த முடிவானது யமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

 சஜஃப் சபயசாஸ் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகிய ாருடன் குமறந்தது 100 பில்லி ன் டாலர ்

சசல்வதத்ுடன் கூடி  உலகின் மிகசச்ிறந்த சசல்வந்தரக்ள் குழுமதத்ில் முயகஷ் அம்பானி 

இமைந்தார.் 

o இவர ்ஆசி ாவின் மிகப்சபரி  பைக்காரர ்ஆவார.் 

 டாக்டர ்அப்துல் காதீர ்கான் தனது 85வது வ தில் காலமானார.் 

o இவர ்“பாகிஸ்தானின் அணுகுை்டின் தந்மத” எனக் கருதப்படுகிறார.் 

 டிஆரட்ிஓ (DRDO) தமலவர ்டாக்டர ்ஜி சதீஷ் சரட்டிக்கு இந்தி  விை்சவளிக் கழகம் (ASI) 

மதிப்பு மிக்க ஆரி பட்டா விருமத வழங்கியுள்ளது. 

 2020 ஊபர ் யகாப்மப இறுதிப் யபாட்டியில் ஸ்சபயினுக்கு எதிராக இந்தி  மகளிர ்

யபட்மிை்டன் அைி சவற்றி சபற்றுள்ளது. 

 நாட்டியலய  முதன்முமற ாக தமிழ்நாடு அரசானது தூதத்ுக்குடியில் சரவ்யதச மரச ்

சாமான் பூங்காமவ அமமக்க உள்ளது. 

 சவனிசுலா நாடானது குமறவான அளவில் 6 பூஜ்ஜி ங்கமளக் சகாை்ட ஒரு புதி  

பைத்திமன அறிமுகப் படுத்த உள்ளது. 

o இந்தப் புதி  பைதத்ிற்கான அதிகபட்ச பைமதிப்பானது 25 டாலமர விட சற்று 

குமறவாக 100 சபாலிவராக இருக்கும். 

 விை்சவளியில் படமாக்கப்பட உள்ள முதல் படம் “Challenge” எனும் திமரப்படமாகும் 

(ரஷ் த் திமரப்படம்). 

o ரஷ் ாவின் திமரப்பட இ க்குனர ் கிளிம் ஷிசபன்யகா இதத்ிமரப்படதத்ிமன 

இ க்குகிறார.்  

 மத்தி  சிறுபான்மமயினர ்விவகாரங்கள் துமற அமமசச்ரான  முக்தார ்அப்பாஸ் நக்வி 

2022 ஆம் ஆை்டு ஹஜ் சச ல்முமற முழுவதும் 100% டிஜிட்டல் ம மாக்கப் படும் எனக் 

கூறினார.் 

o இந்யதாயனசி ாவிற்குப் பிறகு அதிக எை்ைிக்மகயிலான ஹஜ்  ாதத்ிமரப் 

ப ைிகள் இந்தி ாவிலிருந்துச ்சசல்கின்றனர.் 

 சசபாஸ்டி ன் குரஸ்் ராஜினாமா சச ்தமத டுதத்ு அசலக்சாை்டர ் சசல்லன்பரக்் 

என்பவர ்ஆஸ்திரி  நாட்டின் அதிபராக யதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 
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o லஞ்ச ஊழலில் ஈடுபட்டதன் காரைமாக சசபாஸ்டி ன் குரஸ்் ராஜினாமா சச ்தார.் 

 ராஜஸ்தான் அரசானது சமீபதத்ில் தான் நிமறயவற்றி  திருமைப் பதிவு மயசாதாவிமன 

மறுபரிசீலமன சச ்வதற்காக அதமனத் திரும்பப் சபற முடிவு சச ்துள்ளது. 

o இந்த மயசாதாவின் விதிகள் குழந்மதத் திருமைங்கமள ஊக்குவிக்கும் என்பமதக் 

கருதத்ில் சகாை்டு இந்த நடவடிக்மக ானது யமற்சகாள்ளப் படுகிறது. 

 முன்னாள் இந்தி  குடிமமப்பைி அதிகாரி அமித் காயர, பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி 

அவரக்ளுமட  ஆயலாசகராக நி மிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

o இவரது பதவிக் காலம் 2 ஆை்டுகளாகும். 

 யகாவிட்-19 மீதான நிபுைர ்குழுவானது பாரத் பய ாசடக் நிறுவனத்தின் யகாவாக்சின் 

என்ற தடுப்பு மருந்திமன 2 வ து முதல் 18 வ திற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்குச ்

சசலுத்துவதற்காக அதன் அவசரகாலப் ப ன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 ஈரான் நாடானது தனது பரந்து விரிந்த மத்தி  பாமலவனப்பகுதியில் இரை்டு நாட்கள் 

அளவிலான ஒரு மிகப்சபரி  விமானப்பமட பாதுகாப்புப் பயிற்சிம த் சதாடங்கி து.   

o இந்தப் பயிற்சி ானது சவல் ாத் என்று அமழக்கப்படுகிறது.  

 சபங்களூருவில் M.S. யதானி கிரிக்சகட் அகாடமி ானது திறக்கப்பட்டுள்ளது.  

o யகம்பியள மற்றும் ஆரக்ா ஸ்யபாரட்்ஸ் ஆகி  விமள ாட்டுத் துமற நிறுவனங்கள் 

இந்த அகாடமிம த் சதாடங்கியுள்ளன.  

 அரசி ல் மற்றும் யதரத்ல் நடவடிக்மககளில் தனது அரசு ஊழி ரக்ள் பங்யகற்பதற்கு 

ஹரி ானா மாநில அரசு தமட விதிதத்ுள்ளது. 

 ஆஸ்தியரலி  நாடானது நாசா நிறுவனதத்ிற்காக 20 கியலாகிராம் எமடயுமட , 

பகுதி ளவு தன்னிசம்ச ாக இ ங்கக் கூடி  சந்திரனுக்கான ஒரு உலாவியிமனக் 

கட்டமமக்க உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த உலாவி ானது நிலவில் ஆக்சிஜன் உள்ளதா எனக் கை்டறிவதற்கு யவை்டி 

நாசாவிற்கு உதவும். 

 பதிமனந்து வ தான திவ் ா யதஷ்முக் இந்தி ாவின் 21வது சபை் சசஸ் கிராை்ட் 

மாஸ்டர ்ஆனார.் 

o ஹங்யகரியின் புதாசபஸ்டில் நமடசபற்ற பரஸ்்ட் சாட்டரய்ட கிராை்ட் மாஸ்டர ்என்ற 

யபாட்டியில் இவர ்இந்தச ்சாதமனம  புரிந்தார.் 

 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான மகளிர ் ஆசி  யகாப்மபப் யபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூரவ் 

முழக்கமானது “அமனவருக்குமான எங்கள் இலக்கு” (Our Goal for All) என்பதாகும்.  

o இது ஆசி  கால்பந்துக் கூட்டமமப்பு மற்றும் உள்நாட்டு ஒருங்கிமைப்புக் குழு 

ஆகி வற்றால் சவளியிடப் பட்டது. 

 ஒவ்யவார ் ஆை்டும் அக்யடாபர ் 17 ஆம் யததி ானது உலக அதிரச்ச்ி தினமாக 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

o உலகம் முழுவதிலும் இறப்பு மற்றும் இ லாமமக்குக் காரைமாக விளங்குகின்ற 

அதிகரித்து வரும் விபத்துகள் மற்றும் கா ங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டுக் காட்டவும், 

அதமனத் தடுப்புதற்கான அவசி த்மதக் குறிப்பிட்டுக் காட்டவும் யவை்டி 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 யகரள முதலமமசச்ர ் பினராயி விஜ ன் சகாசச்ிமன டிசமன்சி ா யநா ால் (மறதி 

யநா ்) பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஏதுவான நகராக அறிவித்தார.் 
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o உதய்பாத் எனப்படும் டிசமன்சி ா யநா ால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு உகந்த 

மாவட்டத் திட்டத்திமனத் சதாடங்கி மவக்கும் யபாது இந்த அறிவிப்பிமன அவர ்

சவளியிட்டார.்  

 உலகின் குமறவான வருமானம் உமட  நாடுகளின் கடன் சுமமயில் 12% உ ரவ்ு ஏற்படும் 

என உலக வங்கி எசச்ரித்துள்ளது. 

o உலக வங்கியின் 2022 ஆம் ஆை்டிற்கான சரவ்யதசக் கடன் புள்ளி விவரங்கள் எனும் 

அறிக்மக ானது, குமறவான மற்றும் நடுத்தர வருமானமுமட  நாடுகள் எதிர ்

சகாள்ளும் கடன் பாதிப்புகளில் வி க்குத்தகு உ ரவ்ிமனக் காட்டுகிறது.  

 இந்தி  அைியின் முன்னாள் மட்மடப்பந்து வீரரான ராகுல் டிராவிட் இந்தி  அைியின் 

தமலமமப் பயிற்சி ாளராக நி மிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o இவர ்ரவி சாஸ்திரிம  அடுதத்ு இந்தப் பதவிம  ஏற்க உள்ளார.் 

 இந்தி ாவின் யகாவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்கீடு குறித்த ஒரு கீதத்திமன (பாரத் கா 

திகாகரன்) மதத்ி  அரசு சவளியிட்டது. 

o இந்தப் பாடமல பிரபலப் பாடகர ்பத்மஸ்ரீ மகலாஷ் யகர ்பாடியுள்ளார.் 

 இந்தி  இராணுவதத்ிமன பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுகின்ற யகாரக்ா மரபிள்ஸ் (எல்மலப் 

பமட) பமடயின் 5வது பமடப்பிரிவிமனச ் யசரந்்த ஒரு அைி ானது மதிப்பு மிக்க  

யகம்பிரி  யராந்துப் பயிற்சியில் தங்கப் பதக்கம் சவன்றது. 

o இது ஐக்கி  ராஜ்ஜி த்தில் நடதத்ப் பட்டது.  

 சரவ்யதச சூரி சக்திக் கூட்டிமைவில் இஸ்யரல் புதி  உறுப்பினராக இமைந்தது. 

 E.R.  யசக் என்பவர ்ஆயுதத் தளவாட இ க்குநரகத்தின் (ஒருங்கிமைப்பு  மற்றும் பைிகள்) 

முதலாவது தமலமம இ க்குநராகப் சபாறுப்யபற்றார.்  

o இது ஆயுதத் சதாழிற்சாமல வாரி தத்ிற்குப் பதிலாக புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 

நிறுவனமாகும்.  

 குழந்மதகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிமடய  மனநலம் குறிதத்ு ஒரு  

விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவதன் மூலம் மனநலம் குறித்த தவறான கருதத்ுகமள 

உமடதச்தறிவதற்காக சரவ்யதச கிரிக்சகட் சமப மற்றும் யுனிசசஃப் ஆகி மவ 

ஒன்றிமைந்துச ்சச ல்பட முடிவு சச ்துள்ளள.  

o ஐக்கி  அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகி  நாடுகளில் நமடசபற உள்ள 2021 ஆடவர ்

T20 உலகக் யகாப்மபப் யபாட்டிம  முன்னிட்டு இந்த முடிவானது யமற்சகாள்ளப் 

பட்டுள்ளது. 

 2வது கடற்பமடத் தளபதிகள் மாநாடானது (2021) சமீபதத்ில் புதுசடல்லியில் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

o இந்த மாநாடானது முக்கி ச ்சச ல்பாடுகள், சாதனங்கள், தளவாடங்கள், மனித வள 

யமம்பாடு, பயிற்சி மற்றும் நிரவ்ாகச ் சச ல்பாடுகள் யபான்றவற்மற மதிப்பீடு 

சச ்வதற்கானதாகும்.  

 R. பிரக்ஞானந்தா, அசமரிக்காமவச ்யசரந்்த கிறிஸ்யடாபர ்யூவ் என்பவமரத ்யதாற்கடிதத்ு 

ஜுலி ஸ் யபர ்யசலஞ்சரஸ்் சசஸ் யபாட்டியில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

 NATO அமமப்பிற்கான (வடக்கு அட்லாை்டிக் ஒப்பந்த அமமப்பு) தனது பைிகமள 

நிறுதத்ுவதாக ரஷ் ா அறிவிதத்து. 
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 மத்தி  வான்வழிப் யபாக்குவரதத்ுத் துமற அமமசச்ர ் யஜாதிராதித்  M. சிந்தி ா 6 

விமான வழித் தடங்கமளக் காசைாளி வாயிலாக திறந்து மவத்தார.் 

o அந்த 6 விமான வழித் தடங்களாவன; சகால்கத்தா–கவுகாத்தி, கவுகாத்தி-ஐஸ்வால், 

ஐஸ்வால்-ஷில்லாங், ஷில்லாங்-ஐஸ்வால், ஐஸ்வால்-கவுகாதத்ி மற்றும் கவுகாத்தி–

சகால்கத்தா ஆகி ன. 

 ஒரு கப்பலிலிருந்து மற்சறாரு கப்பலுக்கு நீரம்ப் சபட்யராலி  வாயுவிமன (LPG) 

பரிமாற்றும் நடவடிக்மக ானது முதன்முமற ாக இந்தி க் கடற்கமரப் பகுதியில் 

சகால்கத்தாவில் பாரத் சபட்யராலி  கழக நிறுவனத்தினால் யமற்சகாள்ளப் பட்டது.  

o சகால்கத்தாவில் யமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்தப் பரிமாற்றமானது கைிசமான அளவில் 

அந்நி  சசலாவைிம ச ் யசமிப்பதில் வரத்த்கத் துமறக்கும் நமது நாட்டிற்கும் 

ப னளிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 சரவ்யதச நாை  நிதி தத்ின் ஆரா ்சச்ித் துமறயின் தமலமமப் சபாருளாதார 

வல்லுநரும் இ க்குநருமான கீதா யகாபிநாத் 2022 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி மாதத்தில் தனது 

பதவியிலிருந்து விலக உள்ளார.்  

o இவர ்சரவ்யதச நாை  நிதி தத்ின் முதலாவது சபை் சபாருளாதார வல்லுநர ்ஆவார.் 

 வாள்வீசச்ு வீராங்கமன பவானி யதவி பிரான்சு நாட்டில் நமடசபற்ற சாரய்லவில்யல 

யதசி ப் யபாட்டியின் மகளிருக்கான தனிநபர ் வாள்வீசச்ுப் யபாட்டியில் சவற்றி 

சபற்றுள்ளார.் 

o இவர ்தற்யபாது உலகளவில் 50வது இடத்திலும் இந்தி  அளவில் முதலிடதத்ிலும் உள்ள 

வாள்வீசச்ு வீராங்கமன ஆவார.் 

 இந்தி  அசமரிக்க அறிவி லாளரான டாக்டர ் வியவக் லால் என்பவருக்கு துபாயில் 

சமீபதத்ில் நமடசபற்ற ரிட்யடாசா ஃயபமிலி என்ற ஒரு உசச்ி மாநாட்டில் வாழ்நாள் 

சாதமன ாளர ்விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

o இந்தி -அசமரிக்கப் பாதுகாப்பு வரத்்தகதத்ிமன யமம்படுதத்ுவதில் முக்கி ப் பங்கு 

வகிதத்மமக்காக டாக்டர ்லால் பிரபலமாக அறி ப் படுகிறார.் 

 உத்தரகாை்ட் மாநிலமானது அதன் அமனத்துத் தகுதியுள்ள மக்களுக்கும் யகாவிட்-19 

தடுப்பூசியின் முதல் தவமைம  வழங்கியுள்ளது.  

 ஜப்பானிலுள்ள அயசா எரிமமல ானது சமீபதத்ில்  சவடிதத்ுச ்சிதறி து.  

o அயசா எரிமமல ானது ஜப்பானிலுள்ள மிகப்சபரி  சச ல்பாட்டில் உள்ள ஒரு 

எரிமமல ாகும். 

 முன்னாள் அசமரிக்க அதிபர ்சடானால்ட் டிரம்ப் “TRUTH Social” எனப்படும் தனது சசாந்தச ்

சமூக ஊடகத்திமன சதாடங்கியுள்ளார.் 

o யபஸ்புக் மற்றும் டிவிட்டர ் பக்கங்களில் சடானால்ட் டிரம்பின் கைக்குகள் தமட 

சச ் ப் பட்டமதத் சதாடரந்்து இந்த ஊடக தளமானது சதாடங்கப்பட்டது. 

 ஈக்சவடார ் நாட்டு அதிபர ்கில்லரய்மா லாயசா சதன் அசமரிக்காவில் 60 நாட்களுக்கு 

சநருக்கடி நிமலம  அறிவித்துள்ளார.் 

o தீவிரமான யபாமதப்சபாருள் சாரந்்த குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதன் காரைமாக 

இந்த நடவடிக்மக ானது யமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 சதன்சகாரி  நாடானது உள்நாட்டியலய  த ாரிக்கப்பட்ட தனது முதல் விை்சவளி 

ராக்சகட்டிமனச ்யசாதமனக்கு உட்படுதத்ி து.  
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o முழுவதுமாக உள்நாட்டுத் சதாழில்நுட்பத்மதப் ப ன்படுத்தி கட்டமமக்கப் பட்ட 

‘நூரி’ என்பது சதன்சகாரி  நாட்டின் முதலாவது ஏவுகலமாகும். 

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்20 ஆம் யததி ன்று சரவ்யதச வான்வழிப் யபாக்குவரதத்ுக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

o வான்வழிப் ப ைதத்ிமனப் பாதுகாப்பாக மவப்பதற்கு கடினமாக உமழக்கும் 

நபரக்மள அங்கீகரித்து பாராட்டுவதற்காக யவை்டி இத்தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தி  நாடானது முதலாவது மற்றும் 2வது தவமை உள்பட 100  யகாடி யகாவிட் 

தடுப்பூசிகமள சசலுத்தியுள்ளது.  

 நிதியி ல் நடவடிக்மகப் பைிக்குழுவானது பாகிஸ்தான் நாட்டிமன ‘சாம்பல் நிறப் 

பட்டி லில்’ தக்க மவதத்ுள்ளது. 

o இந்த முமற துருக்கி, யஜாரட்ன் மற்றும் மாலி ஆகி  நாடுகமளயும் தனது சாம்பல் 

நிறப் பட்டி லில் அந்த அமமப்பு யசரத்்துள்ளது. 

 பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் “Veer Savarkar : The man who could have prevented 

partition’s” என்ற புதத்கதத்ிமன சவளியிட்டார.் 

o இந்தப் புத்தகமானது உத ் மஹுரக்ர ்மற்றும் சிராயு பை்டிட் ஆகிய ாரால் எழுதப் 

பட்டது. 

 அசமரிக்க உைவு மற்றும் மருந்து நிரவ்ாக அமமப்பானது மாடரன்ா மற்றும் ஜான்சன் & 

ஜான்சன் நிறுவனங்களின் யகாவிட்-19 தடுப்பூசிகளுக்கான கூடுதல் அல்லது ஊக்க 

மருந்துத் தவமைகமள அங்கீகரிதத்ுள்ளது. 

o அசமரிக்கரக்ள் தாங்கள் சசலுத்திக் சகாை்ட தடுப்பு மருந்திலிருந்து யவறுபட்ட ஒரு 

மருந்திமன ஊக்க மருந்துத ் தவமை ாக யதரந்்சதடுக்கலாம் எனவும் அந்த 

அமமப்பு அறிவித்தது. 

 நாசாவின் புதி  விை்சவளித் சதாமலயநாக்கி ானது விை்ைில் ஏவப்பட்ட பிறகு 29 

உலவு தினங்கமள எதிரச்காள்ள உள்ளது. 

o புவியிலிருந்து கிட்டதத்ட்ட மில்லி ன் கைக்கான மமல்கள் (1.6 மில்லி ன் கி.மீ.) 

சதாமலவு வமரயில் உள்ளாரந்்த  ஒரு விை்சவளி இலக்கிமன யநாக்கிச ் சசல்ல 

இருப்பவதால் இது நிகழ உள்ளது. 

 பீகார ் மாநிலத்தின் சட்டசமபக் கட்டிடத்தின் நூற்றாை்டு நிமறவு விழாக் 

சகாை்டாட்டதத்ிற்காக குடி ரசுத் தமலவர ் ராம்நாத் யகாவிந்த் பாட்னா சசன்று 

அமடந்தார.் 

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்24 ஆம் யததி அன்று சரவ்யதசப் பருவநிமல நடவடிக்மக 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்தி  அரசானது பீகாரின் சஜ ்நகர ் முதல் யநபாளதத்ின் குரத்ா வமரயிலான 

எல்மலகளுக்கு இமடப்பட்ட ஒரு இரயில் இமைப்புப் பாமதம  யநபாளதத்ிடம் 

ஒப்பமடத்துள்ளது. 

 சஜரம்னி நாட்டிமனச ் யசரந்்த விமள ாட்டுத்துமற ஆமட நிறுவனமான அடிடாஸ் 

பாலிவுட் நடிமக தீபிகா படுயகாமன சபை் விமள ாட்டு வீராங்கமனகளின் 

ஆமடகளுக்கான ஒரு உலகளாவி  விளம்பரத் தூதராக அறிவித்தது. 

o இவர ் அடிடாஸ் சபை்களுக்கான பிராை்மட உலகளவில் பிரதிநிதித்துவப் 

படுதத்ுவார.்  
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 ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பின் மனித உரிமமகள் நிபுைர ்ஒருவர ்ஈரான் நாட்டின் மரை 

தை்டமனம  “விதிகளுக்குட்படாமல் உயிமரப் பறித்தல்” என்று விவரித்து உள்ளார.் 

o சட்டங்கமளச ் சீரத்ிருதத்ி மரை தை்டமன விதிமுமறம  ரதத்ு சச ்யுமாறு 

ஈரானிடம் ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பு கூறியுள்ளது.  

 தமிழக அரசானது உத ன் என்பவமர தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரி த்தின் புதி  

தமலவராக நி மித்துள்ளது. 

 தனி ார ்துமற வங்கி ான ICICI வங்கி ானது இந்துஸ்தான் யூனிலீவர ் நிறுவனத்தின் 

சந்மத மூலதனத்மத விஞ்சி, சந்மத மதிப்பில் 5வது மிகப்சபரி  நிறுவனமாக 

மாறியுள்ளது. 

o HDFC வங்கிம  அடுதத்ு, சந்மத மூலதனத்தின் அடிப்பமடயில் மும்மப பங்குச ்

சந்மதயில் முதல் 5 நிறுவனங்கள் பட்டி லில் யசரந்்த 2வது வங்கி ICICI வங்கி ஆகும். 

 மத்தி  உள்துமற அமமசச்ர ்அமித் ஷா ஸ்ரீநகர,் சாரஜ்ா மற்றும் ஐக்கி  அரபு அமீரகம் 

ஆகி வற்றுக்கு இமடயிலான முதல் யநரடி சரவ்யதச விமானத்திமனத் சதாடங்கி 

மவத்தார.் 

o இந்தி ாவின் மலிவு விமலயிலான ஏரம்லன் (விமான) நிறுவனமான GO FIRST, ஸ்ரீநகர ்

முதல் சாரஜ்ா வமர யநரடி விமானங்கமள இ க்கத் சதாடங்கி  முதல் விமான 

நிறுவனம் ஆகும். 

 சத்தீஸ்கரின் ரா ்ப்பூரில் யதசி ப் பழங்குடியினர ்நடனத் திருவிழாவானது அக்யடாபர ்28 

முதல் 30 வமர நமடசபற உள்ளது. 

o யதசி ப் பழங்குடியினர ் நடனத் திருவிழாவில் இந்தி ாவின் பல்யவறு பகுதிகளில் 

இருந்தும் பல்யவறு பழங்குடி சமூகங்கமளச ்யசரந்்த பல கமலஞரக்ள் பங்யகற்பர.் 

 அரசிற்குச ் சசாந்தமான சகயில் (இந்தி ா) லிமிசடட் நிறுவனமானது இந்தி ாவின் 

மிகப்சபரி   பசுமம மஹட்ரஜன் உற்பத்தி ஆமலம க் கட்டமமக்க உள்ளது. 

 சூடானின் முன்னைி ராணுவத் தளபதி சஜனரல் அப்சதல்-ஃபத்தா புரஹ்ான் அங்கு 

ஆட்சியிலிருந்த இமற ாை்மம சமபம க் கமலதத்ு நாட்டில் சநருக்கடி நிமலம  

அறிவித்தார.் 

o இவரது பமடகள் நாட்டின் தற்காலிகப் பிரதமர ் அப்தல்லா ஹம்யடாக் மற்றும் பிற 

உ ர ் அதிகாரிகமள மகது சச ்தமதத் சதாடரந்்து இந்த நடவடிக்மக ானது 

யமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 ஈராக் நாட்டின் சதால்லி லாளரக்ள் ஒரு மிகப்சபரி  அளவிலான மதுபான சதாழிற் 

சாமலம க் கை்டுபிடித்துள்ளதாக அறிவிதத்னர.் 

o இது 2,700 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு அசீரி  மன்னரக்ளின் ஆட்சியில் இருந்ததாக 

கூறப்படுகிறது. 

 இந்தி  நாடானது ஆசி  யமம்பாட்டு வங்கி மற்றும் ஆசி  உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு 

வங்கிகளில் 2 பில்லி ன் டாலர ்கடன் சபறுவதற்கு யவை்டி விை்ைப்பிதத்ுள்ளது. 

o 700 மில்லி ன் யகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகமள வாங்குவதற்காக யவை்டி இந்தக் 

கடனானது சபறப்பட இருக்கிறது. 

 குமறவான தடுப்பூசி வழங்கீட்டு வீதம் உமட  மாவட்டங்களில் “ஹர ்கர ்தஸ்தக்” (Knock 

Every Door) என்ற ஒரு பிரசச்ாரதத்ிமனத் சதாடங்க சுகாதார அமமசச்கம் முடிவு 

சச ்துள்ளது. 
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o இது தடுப்பூசிம ப் சபறுவதற்கு மக்கமள உற்சாகப்படுதத்வும், ஊக்குவிக்கவும் 

யவை்டி யமற்சகாள்ளப் படும். 

 இந்தி ா-பசிபிக் பிராந்தி ப் யபசச்ுவாரத்்மத ாது (2021) மூன்று நாட்கள் அளவிலான ஒரு 

இமை  நிகழ்சச்ி ாக நடதத்ப்படுகிறது.  

o “21 ஆம் நூற்றாை்டில் கடல்சார ் உதத்ிகளின் பரிைாமம் : கட்டா  முடிவுகள், 

சவால்கள் மற்றும் முற்யபாக்குப் பாமத” என்ற ஒரு கருதத்ுரு மீது இந்தப் 

யபசச்ுவாரத்்மதயில் கவனம் சசலுதத்ப்படும்.  

 TVS யமாட்டார ் கம்சபனி (நிறுவனம்) ஆனது இந்தி ப் பசுமம ஆற்றல் விருதிமனப் 

சபற்றுள்ளது.  

o இது “சிறந்த புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் ப ன்பாட்டாளர”் என்று அங்கீகரிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 திரு. ஸ்டாலின் அவரக்ள் விழுப்புரம் மாவட்டதத்ில் முதலி ார ் குப்பம் என்னுமிடதத்ில் 

‘இல்லம் யதடி கல்வி’ என்ற திட்டதத்ிமனத் சதாடங்கி மவதத்ார.்  

 மத்தி  சுகாதாரம் & குடும்பநலத் துமற அமமசச்ர ்மான்சுக் மாை்டவ் ா, 6வது இந்தி த ்

யதசி  சூதத்ிரங்கள் பதியவட்டிமன சவளியிட்டார.் 

o இந்தி ாவில் மருந்துப் சபாருட்கமளப் பகுத்தறிந்துப் ப ன்படுத்துவமத 

ஊக்குவிப்பதற்காக யவை்டி இந்தி  மருந்தகக் குழுவினால் இந்தப் பதியவடானது 

சவளியிடப் பட்டது. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ப ாயிங் ஒ ் ந்தம் – தமிழ்நாடு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம் 

 

 தமிழ்நாட்மடச ்யசரந்்த ஒரு சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவனமானது முதன் முமற ாக 

“சபாயிங்” எனப்படும் மிகப்வபரிய விமான நிறுெனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்மற 

சமற்வகாண்டுள்ளது. 

 சசலதத்ில் அனமந்துள்ள விண்வெளிப் வபாறியாளர ் தனியார ் நிறுெனமானது சபாயிங் 

நிறுெனதத்ிடமிருந்து இந்த நீண்டகால ஒப்பந்தத்தினன சமற்வகாண்டுள்ளது.  

 தற்சபாது இந்த நிறுெனம் அந்த உலகளாவிய விமான நிறுெனதத்ின் தயாரிப்புகளுக்குத ்

சதனெயான முக்கிய விமான பாகங்கள் மற்றும் கூறுகனளத் தயாரித்து ெழங்க உள்ளது.  
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சென்னன சமட்பரா இரயில் இரண்டாம் கட்ட ்  ணிகள் 

 ஆசி  உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி ானது சசன்மன சமட்யரா இரயில் 

இமைப்பிமன விரிவுபடுத்துவதற்காக 356.67 மில்லி ன் அசமரிக்க டாலர ் (2.65 லட்சம் 

யகாடி ரூபா ்) மதிப்பிலான கடமன வழங்குகிறது.  

 இதத்ுடன் ஆசி  உள்கட்டமமப்பு வங்கி ானது சமாத்தம் 6.7 பில்லி ன் அசமரிக்க 

டாலரக்மள முதலீடு சச ்து இந்தி ாவிமன தனது மிகப் சபரி  ப னாளி ாக 

மாற்றியுள்ளது. 

 இது சசன்மனயில் ஒருங்கிமைந்தப் சபாருளாதாரம் மற்றும் யபாக்குவரத்துத் துமற 

வளரச்ச்ிம  ஊக்குவிக்கும். 

 இந்த சமட்யரா திட்டம் கிழக்கில் கலங்கமர விளக்கம் முதல் யமற்கில் பூந்தமல்லி 

புறவழிசச்ாமல வமர நீை்டு இருக்கும். 

 நகரத்தில்  பசுமமப் சபாருளாதார வளரச்ச்ிம  ஊக்குவிக்கின்ற வமகயில் இந்த ரயில் 

நிமல ம் கூமரயில் சூரி  ஒளி உற்பதத்ி சச ்யும் மின்தகடுகமளக் சகாை்டு இருக்கும். 

 

 

மருத்துவெ ்ொதன உற் த்தி ் பூங்கா   
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 காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓரகடதத்ில் மருத்துவச ் சாதன உற்பதத்ிப் பூங்காவானது நிறுவப் 

பட உள்ளது. 

 இதன் மூலம் சுமார ்10,000 யபருக்கு யநரடி மற்றும் மமறமுக யவமலவா ்ப்பு கிமடக்கும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 இந்த சதாழில்துமறப் பூங்காவில் சச ற்மக சுவாசக் கருவிகள், இரதத் அழுத்த 

கை்காைிப்புக் கருவிகள், இருத த் துடிப்பு முடுக்கிகள், அறுமவ சிகிசம்ச 

நிபுைரக்ளுக்கான உபகரைங்கள் மற்றும் மருத்துவதத்ுமற சாரந்்த இதர 

உபகரைங்கள் அமனதத்ும் த ாரிக்கப்படும்.  

 

சென்னனயின் நீடித்த மற்றும் நினலயான நகர் ்புறெ ்பெனவகள்   

 சசன்மனயின் நீடித்த மற்றும் நிமல ான நகரப்்புறச ் யசமவகளுக்கு உதவி வழங்கச ்

சச ்வதற்காக யவை்டி 150 மில்லி ன் டாலர ் அளவிலான திட்டத்திற்கு உலக வங்கி 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நகரத்மத “உலகத்தரம் வா ்ந்த நகரமாக” மாற்ற யவை்டி இந்த மு ற்சி ானது 

யமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

 இந்தத் திட்டமானது சசன்மனம  யமலும் பசுமம வா ்ந்த, வாழ்வதற்கு ஏதுவான மற்றும் 

பருவநிமல மாற்றத்மத எதிரச்காள்ளும் ஒரு நகரமாக மாற்றுவதற்கான தமிழக அரசின் 

குறிக்யகாளிமன நிமறயவற்றச ்சச ்யும்.  

 இது நகரின் நான்கு முக்கி  நகரப்்புறச ் யசமவகளின் தரத்தில் குறிப்பிடதத்க்க 

முன்யனற்றங்கமளக் சகாை்டு வரும். அமவ 

o தை்ைீர ்வழங்கீடு மற்றும் கழிவுநீர ்கால்வா ் அமமப்பு  

o இ ங்குதிறன் (யபாக்குவரதத்ு)  

o சுகாதாரம் மற்றும்  

o திடக்கழிவு யமலாை்மம  

 தமிழ்நாட்டிற்கான இத்திட்டம் தவிர, யமகால ா மாநிலதத்ிலும் சுகாதாரச ்யசமவகளின் 

தர யமம்பாட்டிற்கான 40 மில்லி ன் டாலர ் மதிப்பிலான திட்டதத்ிற்கும் உலக வங்கி 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 

ஸ்டாரம்ிங் ஆ பரஷன் 

 தமிழக மாநில காவல்துமற ானது சசப்டம்பர ்23 அன்று 48 மைி யநர மாநில அளவிலான 

ஸ்டாரம்ிங் ஆபயரஷன் என்ற நடவடிக்மகயிமனத் சதாடங்கி து. 

 காவல்துமற தமலமம இ க்குநர ் C. மசயலந்திர பாபு இந்த நடவடிக்மகக்கான 

ஆமைம ப் பிறப்பிதத்ார.் 

 தமிழகத்தில் இனி ரவுடிகளுக்கு இடம் இல்மல என்பமத உறுதி சச ்வதற்காக இந்த 

நடவடிக்மக யமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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செம்சமாழி விருதுகள்   

 

 மத்தி  சசம்சமாழி தமிழ் ஆரா ்சச்ி கல்வி நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் கமலஞர ்மு. 

கருைாநிதி சசம்சமாழி தமிழ் விருதுகமள தமிழக அரசு அறிவிதத்து.  

 இந்த விருதானது 2010 முதல் 2019 வமரயிலான காலகட்டதத்ிற்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 2010 ஆம் ஆை்டிற்கான விருதிமனப் யபராசிரி ர ்V.S. ராஜம் சபறுகிறார.்  

 2011 ஆம் ஆை்டிற்கான விருதிமனப் யபராசிரி ர ்சபான் யகாதை்டராமன் சபறுகிறார.்  

 2012 மற்றும் 2013 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு முமறய  யபராசிரி ர ்E. சுந்தரமூரத்்தி மற்றும் 

யபராசிரி ர ்P. மருதநா கம்  ஆகிய ார ்சபறுகின்றனர.் 

 2014 மற்றும் 2015 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு முமறய  யபராசிரி ர ் K, யமாகனராசு மற்றும் 

யபராசிரி ர ்மமறமமல இலக்குவனார ்ஆகிய ார ்சபறுகின்றனர.் 

 2016 மற்றும் 2017 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு முமறய  யபராசிரி ர ் கா. ராஜன் மற்றும் 

யபராசிரி ர ்உல்ரிச ்நிக்யகாலஸ் ஆகிய ார ்சபறுகின்றனர.்  

 2018 மற்றும் 2019 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு முமறய  கவிஞர ்ஈயராடு தமிழன்பன் மற்றும் 

யபராசிரி ர ்கு. சிவமைி ஆகிய ார ்சபறுகின்றனர.்   
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LifeSigns 

 

 மதுமரயின் அரசு இராஜாஜி மருதத்ுவமமன ானது LifeSigns எனப்படும் கம்பியில்லா 

யநா ாளிக் கை்காைிப்பு உயிரி உைரவ்ிம  உருவாக்கியுள்ளது. 

 தனிமமப்படுத்தப்பட யவை்டி  மற்றும் சதாற்று யநா ்களால் பாதிக்கப்பட்ட 

யநா ாளிகளுக்குச ்சிகிசம்ச ளிப்பதற்கு இது மிகவும் ப னுள்ளதாக இருக்கும். 

 இந்தக் கருவி ானது உடலில் இமைக்கப்பட்ட ஒரு சில்லிமன (Chip) யபான்றது. 

 இக்கருவி சவப்பநிமல, நாடிதத்ுடிப்பு, சுவாசம், ஆக்சிஜன் சசறிவு நிமல மற்றும் ECG 

அமசவு யபான்ற முக்கி  அளவீடுகமள ஒரு மருத்துவ ஊழி ரின் உதவியின்றி பதிவு 

சச ்கிறது. 

 

தனி ்ச ரும் கருனண தினம் 

 

 தமிழக முதல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் 19வது நூற்றாை்மடச ் யசரந்்த புனிதத் துறவி ான 

வள்ளலார ் பிறந்த நாளானது (அக்யடாபர ் 05) இனி ஒவ்யவார ் ஆை்டும் தனிப்சபரும் 

கருமை தினமாக (ஆை்டவரின் கருமை) சகாை்டாடப்படும் என அறிவிதத்ார.் 

 திருவருட்பிரகாச வள்ளலார ்சிதம்பரம் ராமலிங்கம் சபாதுவாக இந்தி ாவிலும் உலகம் 

முழுவதும் வள்ளலார ் ராமலிங்க சுவாமிகள் மற்றும் இராமலிங்க அடிகள் என்று 
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அமழக்கப்படுகிறார.் 

 வள்ளலார ்அவரக்ள் கடலூர ்மாவட்டத்தின் சிதம்பரம் அருயக உள்ள மருதூரில் 1823 ஆம் 

ஆை்டில் பிறந்தார.் 

 இவர ்கடலூர ்மாவட்டதத்ில் உள்ள வடலூரில் சத்தி  ஞான சமபம  நிறுவினார.் 

 

முக அனடயாளம் காணும் சமன்ச ாருள் 

 தமிழக முதலமமசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் முக அமட ாளம் காணும் ஒரு சமன் சபாருமளத ்

சதாடங்கி மவத்தார.் 

 இது “தரவு ஆதாரங்களுடன்" சந்யதகத்திற்குரி  நபரக்ளின் புமகப்படங்கமள ஒப்பிட்டுப் 

பாரக்்க காவல்துமறப் பைி ாளரக்ளுக்கு உதவும். 

 தரவு ஆதாரங்கள் என்பது குற்றம் மற்றும் குற்றவி ல் கை்காைிப்பு வமல மமப்பு 

மற்றும் அமமப்பில் பதியவற்றப்பட்ட புமகப்படங்கமளக் குறிக்கிறது. 

 

கள்ளிக்காட்டு இதிகாெம் 

 

 கவிஞர ்மவரமுத்துவின் சாகிதத்ி  அகாடமி விருது சபற்ற கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் 22 

இந்தி  சமாழிகளில் சமாழி சப ரக்்கப்படுகிறது. 

 இந்த சமாழி சப ரப்்பானது சாகித்தி  அகாடமியினால் யமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 மவமக அமை மீதான கட்டுமானப் பைியின் யபாது இடம்சப ரத்்தப்பட்ட 14 

கிராமங்கமளச ்யசரந்்த மக்களின் து ரத்மத இந்தப் புத்தகம் சித்தரிக்கிறது.  

 

புலம்ச யர் தமிழர ்நல வாரியம் 

 புலம்சப ர ்தமிழரக்ளுக்கான நல வாரி மானது அமமக்கப்பட உள்ளது. 

 தமிழ்நாடு புலம்சப ர ்தமிழரக்ள் நலச ்சட்டமானது 2011 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 01 அன்று 
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முந்மத  தி.மு.க. ஆட்சியின் யபாது இ ற்றப்பட்டது.  

 முன்சமாழி ப்பட்டுள்ள இந்த நல வாரி மானது, “புலம்சப ர ்தமிழர ்நல வாரி ம்” என 

அமழக்கப் படும். 

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் ஜனவரி 12 ஆம் யததி ானது உலக தமிழரக்ள் தினமாக அனுசரிக்கப் 

படும்.   

 

கவிஞர ்பினறசூடன்   

 

 பிரபல பாடலாசிரி ரும் கவிஞருமான பிமறசூடன் சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவருக்கு வ து 65 ஆகும். 

 1985 ஆம் ஆை்டில் R.C. சக்தி என்பவரால் இ க்கப்பட்ட சிமற என்ற படதத்ின் மூலம் இவர ்

பாடலாசிரி ராக அறிமுகமானார.் 

 M.S.  விஸ்வநாதன் இவருக்கு கவிஞானி என்ற பட்டத்மத வழங்கினார.் 

 யமலும், இவர ் சதன்னிந்தி  எழுதத்ாளர ் சங்கதத்ின் சச லாளராகவும் பைி ாற்றி 

உள்ளார.் 

 அை்மமயில் ஆஸ்கார ் விருதுக்குப் பரிந்துமரக்கப்படும் இந்தி  சமாழித் திமரப் 

படங்கமளத் யதரந்்சதடுக்கும் குழுவில் ஒருவராக அவர ்யதரந்்சதடுக்கப் பட்டு இருந்தார.் 

 

ஆதிெெ்நல்லூர ்சதால்லியல் ஆய்வு தளம் 

 இந்தி  சதால்லி ல் துமற ானது 17 ஆை்டு கால நீை்ட இமடசவளிக்குப் பிறகு, 

ஆதிசச்நல்லூர ்சதால்லி ல் ஆ ்வுத் தளதத்ில் அகழ்வாரா ்சச்ிம  மீை்டும் சதாடங்க 

உள்ளது. 

 இது தூதத்ுக்குடி மாவட்டத்தில் பாயும் தாமிரபைி ஆற்றின் கமரயில் 125 ஏக்கருக்கும் 

யமலான பரப்பளவில் அமமந்துள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மாததத்ில் ஆதிசச்நல்லூரில் உலகதத்ரம் வா ்ந்த ஓர ்

அருங்காட்சி கத்மத நிறுவ மதத்ி  அரசு திட்டமிட்டது.  

 ஆதிசச்நல்லூர ்தளமானது 1876 ஆம் ஆை்டில் சஜரம்ன் நாட்டுத் சதால்லி ல் ஆரவ்லர ்

டாக்டர ்ஜயகார ்என்பவரால் முதன்முதலில் அகழா ்வு சச ் ப்பட்டது.  
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 பிரிட்டீஷ் இந்தி ாவின் சதால்லி ல் துமற யமற்பாரம்வ சபாறி ாளர ்அசலக்சாை்டர ்

ரி ா 1899 மற்றும் 1905 ஆகி   ஆை்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட காலதத்ில் இந்தத் தளதத்ில் 

அகழா ்வு யமற்சகாை்டார.்  

 இந்தி த் சதால்லி ல் துமறயின் யமற்பாரம்வ சதால்லி ல் ஆ ்வாளர ் டாக்டர ்

சதத்ி மூரத்த்ி என்பவரும், 2004 மற்றும் 2006 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட 

காலதத்ில் இந்தத் தளத்தில் ஆ ்விமன யமற்சகாை்டார.்  

 

 

மாநில அளவிலான திஷா குழு 

 முதலமமசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் தமலமமயிலான மாநில அளவிலான திஷா என்ற 

குழுவானது மத்தி  அரசின் நிதி உதவியிமனப் சபறும் திட்டங்களின் 

அமலாக்கதத்ிமனக் கை்காைிக்கும்.  

 அந்த திட்டங்களாவன; மகாத்மா காந்தி யதசி  ஊரக யவமலவா ்ப்பு உறுதித் திட்டம், 

தீன்த ாள் அந்தய் ாத ா ய ாஜனா, யதசி  ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம், பிரதான் மந்திரி 

கிராம் சதக் ய ாஜனா யபான்றமவ ாகும். 

 ஊரக யமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்ர ் K.R. சபரி கருப்பன் இக்குழுவின் துமைத ்

தமலவராக சச ல்படுவார.்  
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தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் ெங்கம் 

 

 தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கதத்ின் தமலவராக ஐசரி கயைஷ் யதரந்்சதடுக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

 கல்வி ாளரும் விமள ாட்டு நிரவ்ாகியுமான ஐசரி கயைஷ் கடந்த 15 ஆை்டுகளாக 

தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் துமைத் தமலவராக இருந்து வருகிறார.் 

 அவர ்யவல்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் தமலவராவார.் 

 அவர ்இந்தி  யடக்வாை்யடா கூட்டமமப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு யடக்வாை்யடா சங்கத்தின் 

தமலவராகவும் உள்ளார.் 

 

கடற் ாசி ் பூங்கா 

 இந்தி ாவில் முதல் பல்யநாக்கு கடற்பாசிப் பூங்காவானது தமிழ்நாட்டில் நிறுவப் படும். 

 உலகில் கடல் சாரந்்த சபாருட்கள் ஏற்றுமதி சச ்யும் நாடுகளில் இந்தி ா நான்காவது 

இடதத்ில் உள்ளது. 

 

மாநிலங்களனவத் பதரத்ல் 
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 தமிழ்நாட்டின் இரை்டு திமுக யவட்பாளரக்ள் - டாக்டர ் கனிசமாழி என்விஎன் யசாமு 

மற்றும் யகஆரஎ்ன் ராயஜஷ் குமார ் - மாநிலங்களமவக்குப் யபாட்டியின்றித ்

யதரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

 தமிழகச ் சட்டப்யபரமவக்கு யதரந்்சதடுக்கப்பட்ட அதிமுக உறுப்பினரக்ள் யக பி 

முனுசாமி மற்றும் ஆர ் மவத்திலிங்கம் ஆகிய ார ் தமது பதவிகமள ராஜினாமா 

சச ்ததால் ஏற்பட்ட சவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்காக யவை்டி இந்த இமடதய்தரத்ல் 

நடத்தப் பட்டது. 

 சசல்வகைபதி புதுசய்சரியின் முதல் பாஜக எம்.பி. ஆனார.் 

 

வருமுன் கா ்ப ாம் 

 முதலமமசச்ர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் வாழப்பாடியில் நடந்த விழாவில் ‘வருமுன் 

காப்யபாம்’ என்ற திட்டத்மத ‘கமலஞரின் வருமுன் காப்யபாம்’ என்ற சப ரில் மீை்டும் 

சதாடங்கி மவத்தார.் 

 ஒரு வருடத்தில், இதத்ிட்டத்தின் கீழ் 1,250 மருதத்ுவ முகாம்கள் நடதத்ப்படும் என்றார.் 

 வருமுன் காப்யபாம் திட்டத்மத முதன்முதலில் முன்னாள் முதல்வர ் எம் கருைாநிதி 

அவரக்ள் 2006 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 இந்தத் திட்டத்தின் முக்கி  யநாக்கம், மக்களிமடய  யநா ்கமளத ் தடுப்பது மற்றும் 

அவரக்ளின் ஆயராக்கி த்மத உறுதி சச ்வது என்பதாகும். 

 இந்த முகாம்கள் பல், காதுகள், மூக்கு மற்றும் சதாை்மட சாரந்்தது, வயிறு, குடல், உ ர ்

இரத்த அழுத்தம், டிப்தீரி ா, எலும்பு மற்றும் மூட்டு, சிறுநீரகம், இத ம் மற்றும் மனநலம் 

சம்பந்தப்பட்ட பிரசச்ிமனகளுக்குத ்தீரவ்ு காணும். 

 புதிதாக அமட ாளம் காைப்பட்ட யநா ாளிகள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடிய  

மருந்துகமளப் சபற உதவும் வமகயில் 'மக்கமளத் யதடி மருதத்ுவம்' (மக்களின் 

வீடுகளுக்கு மருந்துகமள எடுத்துச ்சசல்லும்) திட்டத்துடன் இதத்ிட்டம் இமைக்கப் படும். 

 

 

பகாயில் நனககனளத் தங்கக் கட்டிகளாக மாற்றுதல் 

 இந்து சம  அறநிமல தத்ுமறயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள ஆல ங்களின் தங்க 

நமககமள உருக்குவதற்கான ஆரம்ப யவமலகமள தமிழக முதல்வர ் மு.க. ஸ்டாலின் 

சதாடங்கி மவத்தார.் 
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 திருயவற்காட்டிலுள்ள அருள்மிகு கருமாரி ம்மன் ஆல ம், சம புரதத்ிலுள்ள அருள்மிகு 

மாரி ம்மள் ஆல ம் மற்றும் விருதுநகரின் இருக்கன்குடியிலுள்ள அருள்மிகு 

மாரி ம்மன் ஆல ம் ஆகி வற்றில் இப்பைிகமள முதல்வர ்சதாடங்கி மவத்தார.்  

 இந்த ஆல ங்களின் தங்க நமககள் உருக்கப்பட்டு தங்கக்கட்டிகளாக மாற்றப்படும்.  

 யதசி ம மாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் தங்கக்கட்டிகமளச ்யசமிப்பதன் மூலம் சபறப் படும் 

நிதிகளானது ஆல  யமம்பாட்டுப் பைிகளுக்குப் ப ன்படுத்தப் படும்.  

 பக்தரக்ளால் வழங்கப்பட்டு, கடந்த 10 ஆை்டுகளாக ப னற்ற நிமலயிலிருக்கும் தங்க 

நமககமள மட்டுயம அரசானது உருக்கி கட்டிகளாக மாற்ற உள்ளது.  

 

T23 புலி 

 மனித உை்ைி ாக மாறி  முதுமமல புலிகள் காப்பகதத்ின் T23 புலி ானது இறுதி ாக 

தமிழக வனதத்ுமறயினரால் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டது.  

 22 நாட்கள் அளவிலான மிகப்சபரி  யதடுதல் யவட்மடக்குப் பிறகு வனதத்ுமறயினர ்

இந்தப் புலிம ப் பிடித்தனர.் 

 T23 புலி ானது மசினகுடி காட்டுப்பகுதி அருயக கை்டறி ப்பட்டது. 

 இது மமசூரு மிருகக் காட்சிசச்ாமலக்கு சகாை்டு சசல்லப் பட்டது  

 

 

 ட்டியலிட ் ட்ட ொதியினர்/ ழங்குடியினர் ஆனணயம் 

 தமிழக அரசானது பட்டி லிடப்பட்ட சாதியினர/்பழங்குடியினர ் ஆமை தத்ிற்கான 

உறுப்பினரக்மள நி மிதத்து. 

 உ ரநீ்திமன்ற நீதிபதி சிவக்குமார ்இந்த ஆமை த்தின் தமலவராக சச ல்படுவார ்என 

முதலமமசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார.்  

 ‘தலித் முரசு’ என்ற இதழின் ஆசிரி ர ்புனித பாை்டி ன் இந்த ஆமை தத்ின் துமைத் 

தமலவராக சச ல்படுவார.்  

 இந்த ஆமை தத்ில் யமலும் 5 உறுப்பினரக்ள் இடம் சபறுவர.்  

o வழக்கறிஞர ்குமாரயதவன், 

o எழில் இளங்யகாவன் (ஒரு எழுதத்ாளர)், 
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o லீலாவதி தனராஜ், (பழங்குடியின மாைவரக்ளுக்குக் கல்வி வழங்குவதில் 

ஈடுபட்டுள்ள சமூக  ஆரவ்லர)் 

o வழக்கறிஞர ்இளஞ்சசழி ன் மற்றும் 

o யபராசிரி ர ்ரகுபதி 

 இந்த ஆமை  உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலம் 3 ஆை்டுகளாகும்.  

 பட்டி லிடப்பட்ட சாதியினர ் மற்றும் பழங்குடியினரின் சட்ட உரிமமகள் பாதுகாக்கப் 

படுவமத இவரக்ள் உறுதி சச ்வர.்  

 

மீன் குறியீடு 

 

 அலங்கரிக்கப்பட்ட மீன் குறியீடு சபாறிக்கப்பட்ட உமறகிைறு ஒன்று அகழ்ந்து எடுக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 மதுமர அருயக உள்ள கீழடியில் நமடசபற்று வரும் சதால்லி ல் அகழா ்வின் ஏழாம் 

கட்டத்தில் இந்த உமற கிைறு அகழ்ந்சதடுக்கப்பட்டது.  

 மீன் குறியீடானது வலுவான பாை்டி  மன்னனின் சகாடியின் ஓர ்அங்கமாக இருந்தது. 

 

 ாரத்சநட் திட்டம் 

 தமிழ்நாடு மபபரச்நட் காரப்யரஷன்  லிமிசடட் நிறுவனமானது, தமிழ்நாட்டில் பாரத ்சநட் 

திட்டதம்த அமல்படுதத்ுவதற்கான ஒப்பந்தத்மத ஏற்றுக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத ் திட்டமானது சவவ்யவறு கட்டமமப்பு ஒருங்கிமைப்பு நிறுவனங்களுடன் 4 

சதாகுப்புகளில் சச ல்படுத்தப்படுகிறது. 

 தமிழ்நாடு மபபரச்நட் காரப்யரஷன்  என்பது தமிழ்நாட்டில் பாரதச்நட் திட்டத்மத 

அமல்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு யநாக்கம் சகாை்ட அமமப்பாகும்.  

 அமனத்து கிராமப் பஞ்சா தத்ுகளுக்கும் 1 Gbps அளவிலான அமலவரிமச 

இமைப்பிமன வழங்குவமத இதத்ிட்டம் யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  
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மக்கள்  ள்ளித் திட்டம் 

 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வமர பயிலும் குழந்மதகளுக்குப் சபாது முடக்கதத்ின் 

யபாது கற்றலில் ஏற்பட்ட இமடசவளி மற்றும் இழப்பு ஆகி வற்மறக்  குமறக்கும் ஒரு 

மு ற்சி ாக தமிழக அரசானது ஒரு புதி  கற்பிதத்ல் திட்டத்மதச ்சச ல்படுதத்ுகிறது.  

 தற்யபாது ஆசிரி ரக்ள் மாைவரக்மள அணுகி அவரக்ளுக்குப் பாடம் கற்பிப்பர.் 

 மக்கள் பள்ளித் திட்டதத்ின் ஒரு முக்கி  யநாக்கமானது மாைாக்கரக்ளின் வீட்டின் 

அருகில் உள்ள பள்ளி ல்லாத சிறி  கூடார அமமப்பில் கல்விம  வழங்குவதாகும்.  

 

உள்கட்டனம ்புத் திட்டங்கனள கண்காணி ் தற்கான தமிழக அரசின் இனணய 

தளம் 

 தமிழகத்தின் அமனத்து முக்கி  உள்கட்டமமப்புத் திட்டப் பைிகளின் 

முன்யனற்றதத்ிமன ஆ ்வு சச ்வதற்காக தகவல் சதாழில்நுட்பத் துமறயினால் 

உருவாக்கப்பட்ட இமை  தளங்கமள முதலமமசச்ர ் ஸ்டாலின் அவரக்ள் சதாடங்கி 

மவத்தார.்  

 யமலும் இமவ தமிழ்நாட்டிலுள்ள அமனதத்ுத் தகவல் சதாழில்நுட்பம்/தகவல் 

சதாழில்நுட்பம் மூலம் இ ங்கும் நிறுவனங்களும் மாநில அரசுடன் சதாடரப்ு சகாள்ளவும் 

அதன்  சகாள்மக உருவாக்கத்தில் பங்களிக்கவும் உதவுகிறது.  

 தமிழ்நாடு மின்னாளுமம நிறுவனமானது ‘இ – முன்யனற்றம்‘ என்ற ஒரு தளத்திமன 

உருவாக்கியுள்ளது.  

 இந்த வமலதளமானது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அடிப்பமடயில் ஒப்பந்த யததி, சதாடக்க யததி, 

சசலவு மதிப்பீடு, மாதாந்திர அடிப்பமடயில் நிதி மற்றும் கட்டமமப்புப் பரிமாைங்களில் 

திட்டப் பைிகளின் முன்யனற்றம், இடத்திமனக் குறித்த தகவல் மற்றும் அந்த இடதத்ின் 

புவிசார ் தகவல் அமமப்பு நிமலகள் மற்றும் புமகப்படங்கள் ஆகி னவற்மறக் 

சகாை்டிருக்கும்.  

 தமிழ்நாடு மின்னாளுமக நிறுவனமானது ‘IT நை்பன்‘ என்ற ஒரு ஊடாடும்  

தளத்திமனயும் உருவாக்கியுள்ளது.  
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 இது தகவல் சதாழில்நுட்பத் துமறயுடன் இமைந்து சச ல்படுவயதாடு தமிழகதத்ின் 

அமனத்துத் தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் மாநில அரசின் சகாள்மக 

உருவாக்கத்தில் மாநில அரசுடன் சதாடரப்ு சகாை்டு பங்காற்ற வழிவமக சச ்கிறது.  

 தமிழ்நாடு சம ்நிகர ் நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்ட யமம்பட்ட அம்சங்களுடன் 

கூடி  இரை்டு தமிழ் கைினி சமன்சபாருட்கமளயும் திரு. ஸ்டாலின் அவரக்ள் 

சவளியிட்டார.் 

 கீழடி – தமிழிமை  விமசப்பலமக ஆனது தமிழ் 99 விமசப்பலமக, ஒலியி ல் விமசப் 

பலமக மற்றும் பமழ  தட்டசச்ு சாரந்்த விமசப்பலமக ஆகி  3 வமக விமசப் 

பலமகயுடன் சச ல்படும்.  

 தமிழி – தமிழிமை  ஒருங்குறி மாற்றி எனும் சமன்சபாருளானது உமர, யகாப்பு மற்றும் 

யகாப்புமற ஆகி வற்மற மாற்றி வழங்கும்.  

 

ெமூக நீதி கண்காணி ்புக் குழு 

 

 முதலமமசச்ர ் மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் ஏழு உறுப்பினரக்ள் அடங்கி  சமூக நீதி 

கை்காைிப்புக் குழுவிமன நிறுவுவதாக அறிவிதத்ார.்  

 திராவிட சிதத்ாந்தவாதி சுப. வீரபாை்டி ன் இந்தக் குழுவிற்குத் தமலமம தாங்குவார.்  

 தமிழ்நாடு முழுவதும் கல்வி, யவமலவா ்ப்பு, பைி அமரவ்ு, பதவி உ ரவ்ு மற்றும் 

நி மனம் ஆகி வற்றில் சமூக நீதி ானது சரி ான முமறயில் அமல்படுத்தப் படுகிறதா 

என இந்தக் குழு கை்காைிக்கும்.  

 யமலும் உரி  நடவடிக்மககமள யமற்சகாள்வதற்கு அவ்வப்யபாது மாநில அரசிற்குப் 

பரிந்துமரகமளயும் இந்தக் குழு வழங்கும்.    

 இக்குழுவின் மற்ற உறுப்பினரக்ள் 
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o ஓ ்வு சபற்ற இந்தி  குடிமமப்பைி அதிகாரி K. தனயவல்  

o சபரி ார ் மைி ம்மம அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனதத்ின் 

முன்னாள் துமை ஆளுநர ்சுவாமிநாதன் யதவதாஸ்  

o தமிழ்க் கவிஞர ்மனுஷ் புத்திரன்  

o ஆதிதிராவிடர ் மற்றும் பட்டி லிடப்பட்ட சாதியினர ் சதாடரப்ான சட்டங்களின் 

நிபுைர ்A. சஜ ்சன்  

o R. ராயஜந்திரன் – சபாருளாதார நிபுைர ் 

o G. கருைாநிதி – அமனத்திந்தி  இதரப் பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினர ்ஊழி ர ்சங்கக் 

கூட்டமமப்பின் சபாதுச ்சச லாளர.்  

 

கனலஞர் ச ாற்கிழி விருது 

 இந்த விருதானது 2008 ஆம் ஆை்டு முதல் சதன்னிந்தி  புதத்க விற்பமன ாளரக்ள் 

மற்றும் சவளியீட்டாளரக்ள் சங்கதத்ினால் நடதத்ப்பட்டு வரும் புத்தக கை்காட்சியில் 

தமிழ் மற்றும் பிறசமாழி எழுத்தாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர இலக்கி  

விருதாகும்.  

 ஒவ்சவாரு விருதும் 1 லட்சம் ரூபாம  உள்ளடக்கி தாகும்.  

 இதற்கான நிதி ானது 2007ஆம் ஆை்டில் மு.கருைாநிதி அவரக்ள் வழங்கி  1 யகாடி 

ரூபா ் நன்சகாமட மூலமாக வழங்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டில் கீழ்க்காணும் நபரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது.  

o அபி – கவிமத  

o இராயஜந்திர யசாழன் – புமனக்கமத  

o S. இராமகிருஷ்ைன் – உமரநமட  

o சவளி ரங்கராஜன் – நாடகம்  

o மருதநா கம் – ஆங்கிலம்  

o நதித் சாகி ா – இதர இந்தி  சமாழி (காஷ்மீரி)  
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கீழடி அகழாய்வு – ஏழாம் கட்டம் 

 தமிழக மாநில சதால்லி ல் துமற ானது சிவகங்மக மாவட்டதத்ில் உள்ள கீழடி, 

சகாந்தமக மற்றும் அகரம் ஆகி  பகுதிகளில் அகழா ்வுப் பைிகமளத் சதாடங்கி து.  

 ஏழாம் கட்ட அகழா ்வுப் பைிகளானது தமிழக மாநில சதால்லி ல் துமறயினால் 

நடத்தப் பட்டது.  

 கீழடி என்பது குமறந்தபட்சம் 2,600 வருடங்கள் பழமம ான ஒரு நகரப்்புற குடியிருப்புப் 

பகுதி ாகும்.  

 இந்த அகழா ்வின் ஏழாம் கட்டத்தின் சிறப்பம்சமானது உமற கிைறுகள் ஆகும்.  

 இந்த உமற கிைறுகளானது ஊற்றுகள் மற்றும் தை்ைீர ் எடுக்கும் கிைறுகளாகப் 

ப ன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.  

 அகழா ்வுத் தளங்களில் ஒரு திறந்தசவளி அருங்காட்சி கத்மத நிறுவத் திட்டமிட்டுள்ள 

நிமலயில் அகழா ்வுப் பைிகள் நிமறவமடந்த பின்னரும் அந்த இடங்கமள மை்மைக் 

சகாை்டு நிரப்பாமல் அப்படிய  விடுவது இதுயவ முதல் முமற ாகும். 

 இந்த அருங்காட்சி கமானது அமமக்கப்பட்டால் இது தமிழ்நாட்டின் இது யபான்ற 

முதல்வமக அருங்காட்சி கமாக திகழும்.  

 இங்கு கை்சடடுக்கப்பட்ட மீன் சின்னம் சபாறிக்கப்பட்ட உமற கிைறு மற்றும் இதர 

சின்னங்கள் சபாறிக்கப்பட்ட நாை ங்கள், இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் நாட்டின் பிற 

பகுதிகளுடன் (வட இந்தி ா) வரத்்தகப் பரிவரத்த்மனகமள யமற்சகாை்டனர ் என்ற 

யகாட்பாட்டிமன வலுப்படுதத்ுகின்றன.  

 

 

 னன சவல்லம் 

 யரஷன் (சபாது விநிய ாகக் கமட) கமடகள் மூலம் கற்பகம் என்ற சப ரின் கீழ் பமன 

சவல்லதத்ிமன விற்கும் திட்டத்திமன முதலமமசச்ர ்மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் சதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 சபாது விநிய ாக கமடகளின் மூலம் பமன சவல்லதத்ிமன விற்க நடவடிக்மககள் 

யமற்சகாள்ளப்படும் என தமிழக மாநில அரசு தனது யவளாை் பட்சஜட்டில் 

அறிவித்திருந்தது. 
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 பல்சபாருள் அங்காடிகளில் கரும்பமன என்ற சப ரின் கீழ் பமன சவல்லதத்ிமன 

விற்பமன சச ்வதற்கான ஒரு திட்டத்திமனயும் திரு ஸ்டாலின் அவரக்ள் சதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 யமலும் அவர ் tnkhadi என்ற சச லி உள்பட மகதத்றி, மகவிமனப் சபாருட்கள், சநசவு 

மற்றும் காதித் துமறகளின் கீழ் பல்யவறு திட்டங்கமளத் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 Tnkhadi என்ற சச லி ானது தீபாவளியின் யபாது சிறப்பு விற்பமனக்காக காதி 

மகவிமனப் சபாருட்கள் மற்றும் தமிழ்தத்றி எனப்படும் பட்டுப்புடமவகள் 

யபான்றவற்மற விற்பமன சச ்வதற்காக சதாடங்கப் பட்டது.  

  

கூழாங்கல் 

 

 தமிழ்சமாழித் திமரப்படமான கூழாங்கல் (சரவ்யதச அளவில் Pebbles என்ற சப ரில் 

சவளி ானது) 94வது அகாடமி விருதுகளுக்காக இந்தி ா சாரப்ாக யதரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது  (ஆஸ்கரஸ்் 2022). 

 இத்திமரப்படதத்ிமன இ க்குநர ்வியனாதர்ாஜ் P.S. என்பவர ்இ க்கியுள்ளார.்  

 இத்திமரப்படதத்ிமன விக்யனஷ் சிவன் மற்றும் ந ன்தாரா ஆகிய ார ் இமைந்து 

த ாரித்துள்ளனர.் 

 94வது அகாடமி விருதுகள் ஆனது அசமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சசல்ஸ் எனுமிடத்தில் 

நமடசபற உள்ளது. 

 

இலங்னகத் தமிழர ்நலனுக்கான ஆபலாெனனக் குழு 

 இலங்மகத் தமிழர ்நலனுக்காக ஒரு ஆயலாசமனக் குழுவிமன அமமக்க தமிழக அரசு 

ஆமை ஒன்மறப் பிறப்பித்தது.  

 20 உறுப்பினரக்ள் அடங்கி  இந்த ஆயலாசமனக் குழுவானது தமிழ்நாடு 

சிறுபான்மமயினர ்நலன் மற்றும் அ ல்நாட்டுத் தமிழர ்நலத ்துமற அமமசச்ர ்சசஞ்சி K.S. 

மஸ்தான் அவரக்ளுமட  தமலமமயில் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மனுராஜ் சை்முகசுந்தரம் இந்த ஆயலாசமனக் குழுவின் துமைத் தமலவர ்ஆவார .் 

 முகாம்களின் உள்கட்டமமப்பு, அடிப்பமட வசதிகமள யமம்படுதத்ுதல், கல்வி மற்றும் 

சமூகப் பாதுகாப்பு உதவிகமள வமகப்படுதத்ுதல், யதசி ம் மற்றும் இலங்மகக்குத் 

திருப்பி அனுப்புதல் யபான்ற நடவடிக்மககமள இந்த ஆயலாசமனக் குழு 

யமற்பாரம்வயிடும் என அரசு கூறி து.  
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பதசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய ்  த்திரிக்னகக் கழகம் – பதரத்ல்  

 ஆனந்த பசார ் பத்திரிக்மகக் குழுமத்தின் தமலமம ஆசிரி ரும் துமைத ்

தமலவருமான அவீக் சரக்ார ்இந்தி ப் பத்திரிக்மகக் கழகத்தின் தமலவராக மீை்டும் 

யதரந்்சதடுக்கப் பட்டார.்  

 இது நாட்டின் மிகப்சபரி  முன்னைிப் பதத்ிரிக்மக நிறுவனமாகும்.  

 K.N. சாந்த் குமார ்அதன் துனணத் தனலெராக சதரந்்வதடுக்கப்பட்டார.்  

 இவர ் சடக்கான் சஹரால்டு மற்றும் பிரஜா வாைி எனப்படும் கன்னட சமாழிப் 

பத்திரிக்மக ஆகி வற்மற சவளியிடும் தி பிரிை்டரஸ்் (மமசூர)் பிமரயவட் லிமிசடட் 

நிறுவனதத்ின் இ க்குநராவார.்   

 

 

 ரசுராம் கண்ட் 

 இந்தி  அரசானது பிரசுராம் கை்ட் எனப்படும் தளத்தின் யமம்பாட்டுப் பைிகமளத ்

சதாடங்கியுள்ளது. 

 இது அருைாசச்லப் பிரயதசத்தில் பாயும் யலாஹித் நதியின் தாழ்நிமலப் பகுதிகளில் 

அமமந்துள்ள பிரம்மபுதத்ிர பீடபூமிப் பகுதியில் அமமந்த ஒரு இந்துமத  ாத்திமரத ்

தளமாகும்.  

 இந்தத் திட்டமானது சுற்றுலா அமமசச்கதத்ின்  ாத்திமரப் புதத்ுயிரப்்பு மற்றும் 

ஆன்மீகம், பாரம்பரி  தள யமம்பாட்டு இ க்கத் திட்டத்தின் கீழ் சதாடங்கப் பட்டது.  
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காவிரி நதிநீர ்பமலாண்னம ஆனணயத்தின் தனலவர ்

 காவிரி நதிநீர ்யமலாை்மம ஆமை தத்ின் முழு யநரத் தமலவராக சசௌமிதர்ா குமார ்

ஹல்தார ்என்பவமர மத்தி  அரசு நி மித்துள்ளது.  

 இந்த ஆமை ம் நிறுவப்பட்டு 3 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு முழு யநரத் தமலவமர அரசு 

நி மிதத்ுள்ளது. 

 தற்யபாது ஹல்தார ்மத்தி  நீரவ்ள ஆமை தத்ின் தமலவராகப் பைி ாற்றி வருகிறார.்  

 

 

அமுல் பதன் 

 மத்தி  யவளாை் அமமசச்ர ் நயரந்திர சிங் யதாமர ்அமுல் யதன் என்ற த ாரிப்பிமன 

சவளியிட்டார.் 

 அமுல் யதன் ஆனது குஜராத் கூட்டுறவு பால்சபாருள் சந்மதப்படுதத்ுதல் கூட்டமமப்பு 

நிறுவனதத்ின் த ாரிப்புப் சபாருளாகும். 

 இந்த த ாரிப்பானது யதசி  யதனீக்கள் வாரி த்துடன் இமைந்து அமுல் 

நிறுவனதத்ினால் சவளியிடப் பட்டது.  
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ஆயுதத் சதாழிற்ொனல வாரியம் கனல ்பு 

 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 01 ஆம் யததியிலிருந்து ஆயுதத் சதாழிற்சாமல 

வாரி த்திமனக் கமலப்பதற்குப் பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்கம் உத்தரவு ஒன்மறப் 

பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

 இந்த உதத்ரவானது 1775 ஆம் ஆை்டில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட 

நிறுவனமான ஆயுதத் சதாழிற்சாமல வாரி தத்ிமன ரதத்ு சச ்யும். 

 அக்யடாபர ்01 ஆம் யததிக்குப் பிறகு இந்த வாரி தத்ின் சசாதத்ுக்கள், ஊழி ரக்ள் மற்றும் 

அதன் யமலாை்மம ஆகி  அமனதத்ும் புதிதாக நிறுவப்பட்ட ஏழு பாதுகாப்பு சபாதுத ்

துமற நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்படும்.  

 

 

நிதி 2.0 திட்டம் 

 மக்களனெ சபாநாயகர ்ஓம் பிரல்ா, நிதி 2.0 (NIDHI 2.0 – National Integrated Database of Hospitality 

Industry – விருந்சதாம்பல் வதாழில் துனறயின் சதசிய ஒருங்கினணந்த தரவுத் தளம்)  என்ற 

திட்டதன்தத் வதாடங்கி னெதத்ார.் 

 இத்திட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு உலகச ் சுற்றுலாத ் தினதத்ன்று (சசப்டம்பர ் 27) 

வதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்த நிதித் திட்டமானது சுற்றுலாத் துமற அனமசச்கதத்ினால் வதாடங்கப்பட்டது. 

 இது சுற்றுலாத் துனறயினன டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் விருந்சதாம்பல் மற்றும் 

சுற்றுலாத ் துனறயின் ெணிகம் வசய்தனல எளிதாக்குதல் சபான்றெற்னற 

ெழங்குெதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 

AUSINDEX – 4வது மீள்  யிற்சி 

 இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற 

நடதத்ப் படும் கடல்சார ்பயிற்சியான 4ெது AUSINDEX பயிற்சியில் ஆஸ்திசரலியக் கடற் 

பகுதியில்  ஈடுபட்டன. 

 USINDEX பயிற்சியானது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஒரு இருதரப்புக் கடல்சார ் பயிற்சியாக 

வதாடங்கப் பட்டது. 

 3ெது AUSINDEX பயிற்சியானது 2019 ஆம் ஆண்டில் ெங்காள விரிகுடாவில் நடதத்ப் பட்டது. 

 3ெது AUSINDEX பயிற்சியில் நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் எதிரப்்பிற்கான பயிற்சிகளும் நடதத்ப் 

பட்டன. 
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முக்கியத் துனறமுகங்களில் புது ்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் 60 ெதவிகித ்  ங்கு 

 சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்றானல ஆற்றல் மூலம் இந்தியாவின் முக்கியத ்

துனறமுகங்களில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பங்கினன 60 % ஆக உயரத்த் அரசு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 தற்சபாது ெனர துனறமுகங்களில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பங்கு 10 சதவீததத்ிற்கும் 

குனறொனத் சதனெனயசய வகாண்டுள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 50% துனறமுக உபகரணங்கனள மின்மயமாக்குெனதயும் அரசு 

இலக்காக நிரண்யித்துள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் காரப்ன் உமிழ்வினன 30% ெனர குனறப்பதற்கும் துனறமுகங்கள் 

இலக்கு நிரண்யித்துள்ளன. 

 

தளவாட வரத்்தக எளினமயாக்குதலுக்கான தளம் 

 

 மத்திய ொத்தக மற்றும் வதாழில்துனற அனமசச்ர ் பியூஷ் சகாயல், தளொட ொத்தக 

எளினமயாக்குதலுக்கான தளத்தினனத் வதாடங்கி னெத்தார.் 

 இது இந்திய ஏற்றுமதி அனமப்புகளின் கூட்டனமப்பினால் உருொக்கப்பட்ட ஒரு ெரத்்தக 

ெசதி தளமாகும். 

 ஏற்றுமதியாளரக்ள் மற்றும் தளொட சசனெ ெழங்குநரக்னள ஒசர தளத்தில் இயங்கச ்

வசய்ெதன் சநாக்கில் இது வதாடங்கப்பட்டது. 
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 இந்த தளதத்ிமனத் வதாடங்கி னெக்கும் சபாது, ‘ெணிக விதிகள்’ அனனத்துப் பங்கு 

தாரரக்ளுக்கும் சமமாக இருக்க செண்டும் என்பனதயும் அனமசச்ர ்குறிப்பிட்டார.் 

 இந்தத் தளமானது ‘ொனிஜ்ய சப்தா சமாபன் சமாசரா’  எனும் ஒரு நிகழ்வின் சபாது 

வதாடங்கப் பட்டது. 

 

மக்களின் திட்டம் என்ற பிரெெ்ாரம் – 2021 

 மத்தி ப் பஞ்சா தத்ு ராஜ் மற்றும் ஊரக யமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்ர ்கிரிராஜ் சிங் 

“மக்களின் திட்டம் பிரசச்ாரம் – 2021 சப்கி ய ாஜனா சப்கா விகாஸ்” என்ற 

பிரசச்ாரத்திமனத் சதாடங்கி மவத்தார.் 

 இவர ்சச ல்திறன்மிக்க கிராம சமப தளம் (Gram Sabha Dashboard) என்ற ஒன்றிமனயும் 

சதாடங்கி மவத்தார.் 

 யமலும் கிராயமாத ் சங்கல்ப் எனும் இதழின் 10வது பதிப்பிமனயும் அந்த அமமசச்ர ்

சவளியிட்டார.் 

 

டிஜி ொக்ொம் திட்டம் 

 இத்திட்டமானது மதத்ி  சதாழிலாளர ் மற்றும் யவமலவா ்ப்புத் துமற அமமசச்ர ்

பூயபந்தர ் ாதவ் அவரக்ளால் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இமளஞரக்ளின் டிஜிட்டல் திறமன யமம்படுதத்ுவதன் மூலம் அவரக்ளின் யவமல 

வா ்ப்பிமன அதிகரிக்கச ்சச ்யும் யநாக்கத்யதாடு இந்த டிஜிட்டல் திறன் திட்டமானது 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 டிஜி சாக்சாம் என்பது மமக்யராசாஃப்ட் இந்தி ா நிறுவனம் மற்றும் சதாழிலாளர ்மற்றும்  

யவமலவா ்ப்புத் துமற அமமசச்கம் ஆகி வற்றின் ஒரு கூட்டு மு ற்சி ஆகும். 

 இத்திட்டமானது “ஆகா கான் இந்தி  ஊரக உதவித் திட்டம்” என்ற திட்டதத்ின் மூலம் 

இதத்ுமறயில் அமல்படுதத்ப்படும். 

 

 

சுவெ ் ாரத் மிஷன் நகர ்்புறம் 2.0 மற்றும் AMRUT 2.0 

 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்1 அன்று பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் புதுப்பிப்பு மற்றும் 

நகர மாற்றதத்ிற்கான அடல் திட்டத்தின் 2வது பதிப்யபாடு  சுவச ்பாரத் திட்டம் நகரப்்புறம் 

2.0 என்ற திட்டத்திமனயும் சதாடங்கி மவத்தார.் 
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 இந்தத் திட்டங்கள் புதுசடல்லியிலுள்ள டாக்டர ் அம்யபதக்ர ் சரவ்யதச மம த்தில் 

சதாடங்கப் பட்டன. 

 அமனத்து நகரங்கமளயும் குப்மபகள் அற்றமவ ாகவும் அவற்மறத் தை்ைீரப்் 

பற்றாக்குமற அற்றமவ ாக மாற்றும் உ ரய்நாக்கிமனப் பூரத்்தி சச ்வதற்காகவும் 

யவை்டி இந்தத் திட்டங்கள் சதாடங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

மாவட்ட மருத்துவமனனகளின் மதி ்பீட்டு அறிக்னக 

 

 இந்தி ாவில் ஒரு மாவட்ட மருத்துவமமனயில் சராசரி ாக 1 லட்சம் யபருக்கு 24 

படுக்மககள் உள்ளன. 

 நிதி ஆய ாக் சவளியிட்ட மாவட்ட மருத்துவமமனகளின் மதிப்பீட்டு அறிக்மகயில் 

இத்தகவலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 பீகாரிலுள்ள மருத்துவமமனகளில் சராசரி ாக 1 லட்சம் யபருக்கு 6 படுக்மககள் என்ற 

குமறவான அளவியலய  உள்ளன. 

 புதுசய்சரியின் மருத்துவமமனகளில் அதிக எை்ைிக்மகயுடன், 1 லட்சம் யபருக்கு 222 

படுக்மககள் உள்ளன. 

 2012 ஆம் ஆை்டு இந்தி ப் சபாதுச ்சுகாதார தரநிமலகளின் வழிகாட்டுதலின்படி மாவட்ட 

மருத்துவமமனகளில் சராசரி ாக 1 லட்சம் யபருக்குக் குமறந்தபட்சமாக 22 படுக்மககள் 

இருக்க யவை்டும். 

 

 ால் ரக்ொ ச ட்டகம் 

 ஆயுஷ் அமமசச்கதத்ின் கீழ் இ ங்கும் அமனதத்ு இந்தி  ஆயுரய்வதக் கல்வி 

நிறுவனமானது பால் ரக்சா சபட்டகத்திமன உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது யநா ் எதிரப்்புத் திறமன யமம்படுதத்ும். 

 குழந்மதகளின் யநா ் எதிரப்்புத் திறமன உத்யவகப்படுத்தும் யநாக்கதய்தாடு இது 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 SARS-CoV2 மவரசிற்கு எதிரான யபாராட்டத்தில் அவரக்ளுக்கு உதவும் வமகயில் இக்கருவி 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது உத்தரகாை்ட் மாநிலதத்ிலுள்ள இந்தி  மருந்தாளுமக கழக நிறுவனத்தினால் (Indian 

Medicines Pharmaceutical Corporation Limited) த ாரிக்கப்பட்டது. 

 

விரிவான ச ாருளாதார ஒத்துனழ ்பு ஒ ் ந்தம் 

 இந்தி  நாட்டின் வரத்த்கம் மற்றும் சதாழில்துமற அமமசச்ர ் பியூஷ் யகா ல் மற்றும் 

ஆஸ்தியரலி  நாட்டின் வரத்்தகம், சுற்றுலா மற்றும் முதலீட்டு அமமசச்ர ்டான் சதஹார ்

ஆகிய ார ்இந்தி ா-ஆஸ்தியரலி ா இமடயிலான விரிவான சபாருளாதார ஒதத்ுமழப்பு 

ஒப்பந்தம் குறிதத் அலுவல்முமற யபசச்ுவாரம்தம  மீை்டும் சதாடங்கியுள்ளனர.் 

 17வது இந்தி  ஆஸ்தியரலி க் கூட்டு அமமசச்ரக குழுக் கூட்டதத்ின் யபாது 

இந்நிகழ்வானது நமடசபற்றது. 

 இந்தி ா மற்றும் ஆஸ்தியரலி ா ஆகி  இரு நாடுகளும் 2022 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில் 

இந்த ஒப்பந்ததத்ில் மகச ழுத்திடுவதற்காக யவை்டி தங்களது உறுதிப்பாட்டிமன 

மீை்டும் வலியுறுத்தியுள்ளன. 

 

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


                   
 

47 
 

அபமொன் வருங்கால ் ச ாறியாளர ்திட்டம் 

 

 மிகப்சபரி  இமை  வரத்்தக நிறுவனமான அயமசான் இந்தி ா நிறுவனமானது 

இந்தி ாவில் “அயமசான் வருங்கால சபாறி ாளர ் திட்டதத்ிமன“ சதாடங்குவதாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஒரு உலகளாவி  கைினி அறிவி ல் கல்வித் திட்டமாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது தரமான கைினி அறிவி ல் கல்வி மற்றும் சதாழில் வா ்ப்புகமள 

குமறந்த பிரதிநிதித்துவம் உமட  தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்கமளச ்யசரந்்த மாைவரக்ள் 

எளிதில் சபறுவதற்கு வழிவமக சச ்யும். 

 

பவளாண் பவதி ்ச ாருள் உற் த்தியாளர ்– இந்தியா   

 இந்தி  நாடானது உலகின் 4வது மிகப்சபரி  யவளாை் யவதிப்சபாருள் 

உற்பத்தி ாளராக உள்ளதாக யவளாை் அமமசச்ர ் நயரந்திர சிங் யதாமர ் சதரிவித்து 

உள்ளார.் 

 Croplife India எனும் அமமப்பின் 41வது வருடாந்திரப் சபாதுக் குழுச ் சந்திப்பில் 

உமர ாற்றும் யபாது அமமசச்ர ்இந்தத் தகவமல கூறினார.் 

 Croplife India என்பது 15 பயிரம்ுமற அறிவி ல் நிறுவனங்கமள உள்ளடக்கி  ஓர ்

உ ரந்ிமல அமமப்பாகும்.  

 

தூய்னம இந்தியா இயக்கம் 
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 இமளய ார ்விவகாரங்கள் மற்றும் விமள ாட்டுத் துமற அமமசச்ர ்அனுராக் தாகூர,் 2021 

ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்01 அன்று ஒரு மாத அளவிலான தூ ்மம இந்தி ா இ க்கதத்ிமன 

பிர ாக்ராஜ் எனுமிடத்தில் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 இந்தத் யதசி  அளவிலான இ க்கமானது ஒரு முமற ப ன்படுதத்ப்படும் சநகிழிப் 

சபாருட்கள் மற்றும் இதரக் கழிவுகமள அகற்றுவமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தி ா முழுவதும் 744 மாவட்டங்களில் உள்ள ஒவ்சவாரு 6 கிராமங்களில் இந்த இ க்கம் 

நடத்தப் பட்டு வருகிறது. 

 இந்த இ க்கமானது யநரு யுவ யகந்த்ரா சங்கதன் திட்டதத்ுடன் சதாடரப்ுமட  

இமளய ார ் குழுக்கள் மற்றும் யதசி  யசமவத் திட்டத்துடன் சதாடரப்ுமட  

நிறுவனங்கள் ஆகி மவ மூலம் நடத்தப் படுகிறது.  

 

ஆயுத ் னடெ ்சிற ்பு அதிகாரெ ்ெட்டம் 

 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்01 அன்று அருைாசச்லப் பிரயதசதத்ின் 3 மாவட்டங்களில் 

ஆயுதப்பமடச ்சிறப்பு அதிகாரச ்சட்டத்திமன யமலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டிதத்ு மதத்ி  

அரசு உதத்ரவிட்டது. 

 அருைாசச்லப் பிரயதசத்திலுள்ள சங்க்லாங், லாங்டிங் மற்றும் திரப் (Changlang, Longding, 

and Tirap) மற்றும் அசாம் எல்மலய ாரம் உள்ள மகயதவ்பூர ் மற்றும் நம்சா ் காவல் 

நிமல த்தின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள் ஆகி வற்மறக் கலவரம் மிக்க 

பகுதி ாக அரசு அறிவிதத்து. 

 

 

GST வீதங்கள் 

 இரை்டு மாதங்களுக்குள் வரி வீதங்கமளப் பகுப்பா ்வு சச ்தல் மற்றும் சவவ்யவறு வரி 

வரம்புகமள ஒன்றிமைப்பமதக் குறித்துப் பரிசீலிதத்ல் யபான்றவற்றிற்காக ஓர ்

அமமசச்ரக்ள் குழுவிமன மத்தி  அரசு நி மித்துள்து.  

 கரந்ாடக முதல்வர ்பசவராஜ் S. சபாம்மம இக்குழுவிற்குத ்தமலமம தாங்குகிறார.்  

 தற்யபாதுள்ள GST வரி வீதமானது 0, 5%. 12%. 18% மற்றும் 28% என்ற 5 சபரி  வரிவீத 

வரம்புகமளக் சகாை்டுள்ளது. 
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மித்ர ெக்தி 

 

 8வது இந்தி  இலங்மக இருதரப்புக் கூட்டுப் பயிற்சி ானது 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்

04 சதாடங்கி அக்யடாபர ்15 வமர நமடசபற உள்ளது. 

 இது இலங்மகயின் அம்பாரா என்னுமிடத்திலுள்ள யபாரப்் பயிற்சிப் பள்ளியில் நடதத்ப் 

படும். 

 இப்பயிற்சி ானது மித்ர சக்தி என அமழக்கப்படுகிறது. 

 இந்தி  இராணுவத்மதச ்யசரந்்த 120 வீரரக்மள உள்ளடக்கி  அமனதத்ு ஆயுதப் பமடப் 

பிரிவானது இலங்மக இராணுவதத்ின் பட்டாளத்துடன் இமைந்து இந்தக் கூட்டுப் 

பயிற்சியில் ஈடுபடும். 

 7வது மிதர் சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி ானது 2019 ஆம் ஆை்டில் மகாராஷ்டிராவின் 

பூயனவிலுள்ள சவளிநாட்டுப் பயிற்சி மம த்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 

காலாண்டு பவனலவாய் ்பு ஆய்வு 

 

 சதாழிலாளர ்மற்றும் யவமலவா ்ப்புத் துமற  அமமசச்ர ்பூயபந்தர  ாதவ் காலாை்டு 

யவமலவா ்ப்பு ஆ ்வின் முதல் காலாை்டுப் பகுதிக்கான (2021 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் முதல் 

ஜூன் வமர) அறிக்மகயிமன சவளியிட்டார.்  
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 இந்த அறிக்மக ானது காலாை்டிற்கான அமனதத்ிந்தி  ரீதியிலான நிறுவனம் சாரந்்த 

யவமலவா ்ப்பு ஆ ்வின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 இது சதாழிலாளர ்வாரி த்தினால் த ாரிக்கப்படுகிறது.  

 IT / BPO துமறகளில் 152 சதவீத வளரச்ச்ி ானது பதிவாகியுள்ளது.  

 மற்ற துமறகளில் வளரச்ச்ி வீதம் ஆனது 

o சுகாதாரம் – 77% 

o கல்வி – 39%  

o த ாரிப்பு – 22%  

o யபாக்குவரதத்ு – 68% மற்றும் 

o கட்டுமானம் – 42% ஆகும் 

 வரத்்தகதத்ில் யவமலவா ்ப்பானது 25% வமர குமறந்துள்ளது.  

 விடுதி & உைவகம் யபான்ற துமறகளில் 13% வமர குமறந்துள்ளது.  

 நிதியி ல் யசமவத் துமறயின் யவமலவா ்ப்பு 48% உ ரந்்துள்ளது.   

 

காதி பதசியக் சகாடி 

 காதித் துைியினால் சந ் ப்பட்ட உலகின் மிகப்சபரி  யதசி க் சகாடி ானது லடாக் 

ஒன்றி ப் பிரயதசத்தின் யல பகுதியில் 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்02 அன்று பறக்க விடப் 

பட்டுள்ளது.  

 மகாத்மா காந்தி அவரக்ளின் 152வது பிறந்தநாள் விழாமவ முன்னிட்டு லடாக் துமை 

நிமல ஆளுநர ்R.K. மாத்தூர ்இந்த யதசி க் சகாடிம ப் படர விட்டார.்  

 இந்த நிமனவுச ் சின்னமான காதித் யதசி க் சகாடி ானது காதி மற்றும் கிராமத ்

சதாழில் ஆமை தத்ினால் த ாரிக்கப்பட்டது.  

 இது 225 அடி நீளமும் 150 அடி அகலமும் 1,400 கியலா கிராமிற்கும் அதிகமான எமடயும் 

சகாை்டதாகும்.  

 இந்தத் யதசி க் சகாடியிலுள்ள அயசாகச ்சக்கரமானது 30 அடி விட்டம் உமட து. 

 இந்தக் சகாடிம த் த ாரிப்பதற்கு 70 மகவிமனஞரக்ளுக்கு 49 நாட்கள் ஆனது. 
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விரிவான ச ாருளாதாரக் கூட்டினணவு ஒ ் ந்தம் 

 இந்தி ா மற்றும் ஐக்கி  அரபு அமீரகம் ஆகி  நாடுகள்  விரிவான சபாருளாதாரக் 

கூட்டிமைவு ஒப்பந்தத்திற்காக யவை்டி அரசுமுமறயிலான யபசச்ு வாரத்்மதம த ்

சதாடங்கி உள்ளன. 

 இரு நாடுகளும் 2021 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்திற்குள் இந்தப் யபசச்ுவாரத்்மதம  

நிமறவு சச ்  இலக்கு நிரை்யிதத்ுள்ளன. 

 இரு நாடுகளும் 2022 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதத்தில் ஒரு அரசுமுமற ஒப்பந்தத்தில் 

மகச ழுதத்ிட உள்ளன. 

 

நுண்ணுயிர ்குருதி 2 ஆம் வனக சடங்கு 

 

 நுை்ணுயிர ்குருதி 2 ஆம் வமக சடங்கு யநா ் அதிகரித்து வரும் பாதிப்புகளின் சவால் 

குறிதத்ு மதத்ி  அரசு சமீபத்தில் ஓர ்உ ரம்ட்டக் குழுக் கூட்டத்திமனக் கூட்டி து. 

 இந்த வமக யநா ் பதிவாகியுள்ள மாநிலங்களாவன : ஆந்திரப்  பிரயதசம், குஜராத், 

கரந்ாடகா, யகரளா,  மத்தி ப்  பிரயதசம், உதத்ரப்  பிரயதசம், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, 

ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு மற்றும் சதலுங்கானா ஆகி னவாகும். 

 

புலி ் ப ரணிகள் 

 மத்தி  சுற்றுசச்ூழல் துமற அமமசச்ர ்பூயபந்திர  ாதவ் இந்தி ாவிலுள்ள 18 புலிகள் 

வாழிட மாநிலங்களில் புலிப் யபரைிகமளத் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 “வனவிலங்கு வாரக் சகாை்டாட்டம்” மற்றும் “அசாதி கா அம்ரித் மயகாதச்வ்” 

ஆகி வற்றின் ஓர ் அங்கமாக 51 புலிகள் காப்பகங்களில் இந்தப் புலிப் யபரைிகள் 

சதாடங்கப் பட்டன. 
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 மூன்று புலிகள் காப்பகங்களில் இந்தப் யபரைிகள் காசைாளி வாயிலாக நடத்தப் 

பட்டன. அமவ ாவன : 

o பிலிகிரி ரங்கநாத சுவாமி ஆல ம் புலிகள் காப்பகம் – கரந்ாடகா. 

o நயவகாவன் நக்சிரா புலிகள் காப்பகம் – மகாராஷ்டிரா. 

o சஞ்ச ் புலிகள் காப்பகம் – மத்தி ப்  பிரயதசம். 

 “India for Tigers – A Rally on wheels” என்ற கருத்துருவுடன் இப்யபரைிகள் சதாடங்கப் பட்டன. 

 

 

ொெெ்ா செௌத்ரி 

 

 புகழ்சபற்ற ஒரு இந்தி  நமகசச்ுமவக் கமத யகலிசச்ித்திரக் கதாபாத்திரமான சாசச்ா 

சசௌத்ரி, மதத்ி  அரசின் உதவி சபறும் நமாமி கங்மக திட்டத்தின் அதிகாரப் பூரவ் 

சின்னமாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 நதித் தூ ்மம ாக்கல் பிரசச்ாரத்தில் குழந்மதகமள இமைக்க சாசச்ா சசௌத்ரி 

கதாபாத்திரம் யதரவ்ு சச ் ப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நமகசச்ுமவக் கமதகள் ஆரம்பதத்ில் இந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் வங்காளம் ஆகி  

சமாழிகளில் சதாடங்கப்படும். 
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ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தடு ்பூசி விநிபயாகம் 

 

 இந்தி  மருதத்ுவ ஆரா ்சச்ிக் கழகதத்ின் ஆளில்லா விமானச ் சச ல்பாடு மற்றும் 

விரிவாக்க அமமப்பானது (i-Drone) மைிப்பூரில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 இது “சுகாதாரத்தில் அந்தய் ாத ா” என்ற திட்டத்திற்கான அரசின் உறுதிப்பாட்டின் 

அடிப்பமடயில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 சதற்கு ஆசி ாவில் 15 கி.மீ. தூரத்திற்கு யகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்திமனக் சகாை்டு சசல்ல 

இந்தி ாவியலய  த ாரிக்கப்பட்ட (யமக் இன் இந்தி ா) ஆளில்லா விமானங்கள் 

ப ன்படுத்தப்படுவது இதுயவ முதல் முமற ாகும். 

 பிஷ்ணுபூர ் மாவட்ட மருதத்ுவமமனயிலிருந்து மைிப்பூரில் உள்ள கராங் தீவின் 

யலாக்தாக் ஏரிப்பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிமல த்தில் விநிய ாகம் 

சச ்வதற்காக இந்த மருந்துகள் சகாை்டு சசல்லப்படுகின்றன. 

 இந்த இரு இடங்களுக்கும் இமடயிலான தூரம் 26 கி.மீ. ஆகும். 

 

நகர மாநாடு – லக்பனா 

 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் “ஆசாதி @ 75 – புதி  நகரப்்புற இந்தி ா : நகரப்்புறப் 

பகுதிம  மாற்றி மமதத்லுக்கான மாநாடு மற்றும் சபாருட்காட்சி” என்ற ஒரு 

நிகழ்விமனத் சதாடங்கி மவத்தார.் 

 AMRUT திட்டம் மற்றும் சபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் உத்தரப் பிரயதசத்தில் 75 

நகரப்்புற யமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.  
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 FAME-II திட்டத்தின் கீழ் 7 நகரங்களுக்கு 75 ஸ்மாரட்் மின்சாரப் யபருந்துகள் சதாடங்கி 

மவக்கப் பட்டன. 

 அந்த ஏழு நகரங்களாவன : லக்யனா, வாரைாசி, கான்பூர,் பிர ாக்ராஜ், யகாரக்பூர,் 

காசி ாபாத் மற்றும் ஜான்சி ஆகி னவாகும். 

 

மகா ாஹு பிரம்புத்திரா நதி  ாரம் ரிய னமயம் 

 அசாம் மாநிலத்தின் கவுஹாதத்ியில் அமமக்கப்பட்டுள்ள மகாபாஹு பிரம்புத்திரா நதி 

பாரம்பரி  மம தத்ிமன குடி ரசுத் துமைத் தமலவர ் சவங்க ் ா நாயுடு திறந்து 

மவத்தார.் 

 இந்த மம மானது முதலில் காம்ரூப் மாவட்டதத்ின் ஆங்கியல  உதவி ஆமை ர ்மற்றும் 

ஆட்சி ரின் இல்லமாக இருந்தது. 

 விடுதமலக்குப் பிறகு, இந்தக் கட்டிடம் 2011 ஆம் ஆை்டு வமரயில் துமை ஆமை ரின் 

மாளிமக ாக இருந்தது. 

 

இந்திய அனமதிகா ்பு ்  னடயினருக்குக் சகௌரவம் 

 சதற்கு சூடான் நாட்டிற்கான ஐக்கி  நாடுகள் அமமதித் திட்டப் பைியில் பைி ாற்றும் 

800க்கும் யமற்பட்ட இந்தி  அமமதிகாப்புப் பமடயினருக்கு மதிப்பு மிக்க ஐ.நா. 

பதக்கமானது வழங்கப்பட்டு சகௌரவிக்கப் பட்டது.  

 இந்தி  அமமதிகாப்புப் பமடயினர ் தங்களது யசமவப் பைிம  முடிதத்ு நிமறவு 

சச ்ததற்காக யவை்டி இந்தப் பததக்மானது அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

கல்வி நினல அறிக்னக – இந்தியா 

 ஐக்கி  நாடுகள் கல்வி, அறிவி ல் மற்றும் கலாசச்ார அமமப்பானது “இந்தி ாவின் கல்வி 

நிமல அறிக்மக 2021 : ஆசிரி ரக்ள் இன்றி வகுப்பில்மல” என்று தமலப்பிடப் பட்ட தனது 

அறிக்மகயிமன சவளியிட்டது.  

 உலக ஆசிரி ர ்தினத்தன்று (அக்யடாபர ்05) இந்த அறிக்மக   சவளியிடப்பட்டது. 
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 இது 3வது கல்வி நிமல அறிக்மக ாகும். 

 இந்த ஆை்டு “ஆசிரி ரக்ள், கற்பித்தல் மற்றும் ஆசிரி ர ்கல்வி” என்ற கருதத்ுருவின் மீது 

இந்த அறிக்மக கவனம் சசலுதத்ுகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, இந்தி ாவில் சுமார ் 1.2 லட்சம் ஒற்மற ஆசிரி ர ் பள்ளிகள் 

உள்ளன. 

 அதிக ஒற்மற ஆசிரி ரக்மளக் சகாை்ட பள்ளிகமள உமட  3 மாநிலங்களாவன ; 

அருைாசச்லப் பிரயதசம் (18.22%), யகாவா (16.08%) மற்றும் சதலங்கானா (15.71%) 

ஆகி னவாகும். 

 வருடாந்திர சதாழிலாளர ் வளக் கைக்சகடுப்பு மற்றும் கல்வித் தகவலுக்கான 

ஒருங்கிமைந்த மாவட்டத் தகவல் அமமப்பு ஆகி வற்றின் பகுப்பா ்வின் 

அடிப்பமடயில் இந்த அறிக்மகயின் தரவுகள் த ாரிக்கப்பட்டன. 

 

 

ஆ த்துக் கா ் ான்களுக்கான திட்டம் 

 மத்தி  சாமலப் யபாக்குவரதத்ு மற்றும் சநடுஞ்சாமலத் துமற அமமசச்கமானது 

ஆபதத்ுக் காப்பான்களுக்கான திட்டம் ஒன்றிமனத ்சதாடங்கி து. 

 இந்தத் திட்டமானது 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்15 அன்று சதாடங்கி 2026 ஆம் ஆை்டு 

மாரச் ்31 வமர நமடமுமறயில் இருக்கும். 

 இந்தத் திட்டதத்ின்கீழ், விபதத்ு நடந்த சில மைி யநரதத்ிற்குள் அந்த நபமர 

மருத்துவமமனக்கு அமழத்துச ்சசன்று அவரது உயிமரக் காப்பாற்றுயவாருக்கு ரூ.5,000 

பரிசுத் சதாமக ானது (ஒவ்சவாரு விபத்திற்கும்) வழங்கப்படும்.  

 ஒவ்சவாரு விபதத்ிலிருந்தும் காப்பவருக்கு சன்மானம் வழங்குவயதாடு தகுதியுமட  

ஆபதத்ுக் காப்பான்களுக்கு 10 யதசி  அளவிலான விருதுகமளயும் அமமசச்கம் வழங்க 

உள்ளது. 

 அவரக்ள் ஒவ்சவாருவருக்கும் ரூ.1,00,000 பரிசுத் சதாமக ானது வழங்கப்படும். 

 ஒரு தனிநபரான ஆபதத்ுக் காப்பானிற்கு ஒரு வருடதத்ில் அதிகபட்சமாக 5 முமற 

சன்மானம் வழங்கப்படும். 
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சதாழில்துனற ் பூங்கா மதி ்பீடுகள் அனம ்பு அறிக்னக 

 2வது சதாழில்துமறப் பூங்கா மதிப்பீடுகள் அமமப்பு அறிக்மக ானது வைிக மற்றும் 

சதாழில்துமற அமமசச்கத்தினால் சவளியிடப்பட்டது.  

 இந்த அறிக்மக ானது இந்தி ாவினுமட  சதாழில்துமறயில் யபாட்டிதத்ன்மமம  

யமம்படுத்தி முதலீட்டிமன ஈரக்்கும். 

 

 IPRS (Industrial Park Rating System) மாதிரி பயிற்சி ானது 2018 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப் 

பட்டது. 
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 சதாழிற்துமறப் பூங்கா மதிப்பீடுகள் அமமப்பு அறிக்மகயில் 41 சதாழிற்துமறப் 

பூங்காக்கள் “தமலமம அமமப்புகள்” என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 

 90 சதாழிற்துமறப் பூங்காக்கள் “சவால் நிமறந்தமவ” என்ற பிரிவின் கீழ் மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளன. 

 185 சதாழிற்துமறப் பூங்காக்கள் “உ ரய்நாக்கு இலட்சி வாதிகள்” (Aspirers) என்ற பிரிவின் 

கீழ் மதிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 

 

பதசிய ொனல ்  ாதுகா ்பு வாரியம் 

 மத்தி  சாமலப் யபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்சாமலத் துமற அமமசச்கமானது யதசி  

சாமலப் பாதுகாப்பு வாரி த்மத  அமமக்க உள்ளதாக  அறிவிதத்து. 

 சாமலப் பாதுகாப்பு, புதுமம கை்டுபிடிப்பு மற்றும் புதி த ் சதாழில்நுட்ப ஏற்பு 

யபான்றவற்றின் யமம்பாட்டிற்குத் யதசி  சாமலப் பாதுகாப்பு வாரி ம் சபாறுப்பு 

வகிக்கும்.  

 சாமலப் யபாக்குவரதத்ு மற்றும் யமாட்டார ்வாகன இ க்கதத்ிமன இது ஒழுங்குமுமறப் 

படுதத்ும். 

 இந்த வாரி தத்ின் தமலமம கமானது யதசி  தமலநகர ்பகுதியில் நிறுவப்படும். 

 இந்த வாரி தத்ின் அமனதத்ு உறுப்பினரக்ளும் மத்தி  அரசினால் நி மிக்கப் படுவர.் 

 

PM MITRA பூங்காக்கள் 

 

 நாடு முழுவதும் 7 புதி  மிகப்சபரி  (சமகா) ஜவுளிப் பூங்காக்கமள (அ) PM MITRA 

பூங்காக்கமள அமமப்பதற்கு மதத்ி  அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
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 இது சபாருளாதாரதத்ில் ஜவுளித் துமறயின் வளரச்ச்ிம  யமலும் உ ரத்த்ுவதில் 

உதவுவதற்கும், உலக ஜவுளித்துமற வமரபடத்தில் இந்தி ாவிமன  வலுவாக நிமல 

நிறுதத்ுவதற்குமான ஒரு மு ற்சி ாகும்.  

 இந்த மிகப்சபரி  ஒருங்கிமைந்த ஜவுளிப் பிராந்தி  மற்றும் ஆமடப் பூங்காக்கள் 

என்பமவ மதிப்பிற்குரி  பிரதமரின் 5F என்ற குறிக்யகாளின் அடிப்பமடயில் 

அமமக்கப்பட உள்ளது.  

 ‘5F’ சூத்திரமானது யவளாை்மமயிலிருந்து இமழ; இமழயிலிருந்துத ்  சதாழிற்சாமல; 

சதாழிற்சாமலயிலிருந்து ஆமட வடிவமமப்பு; ஆமட வடிவமமப்பில் இருந்து சவளிநாடு 

ஆகி வற்மறக் சகாை்டதாகும். 

 இந்தப் பூங்காக்கள் சவவ்யவறு மாநிலங்களிலிலுள்ள பசுமம நிலம் மற்றும் 

சதாழில்துமற சாரந்்த நிலங்களில் அமமக்கப்படும். 

 இமவ சபாது-தனி ார ்கூட்டிமைவு முமறயில் உரிமம யகாரப்படும். 

 

இந்தியாவின் புதிய புலிகள் கா ் கம் 

 குரு காசிதாஸ் யதசி ப் பூங்கா மற்றும் தயமார ் பிங்க்லா வனவிலங்குச ் சரைால ம் 

ஆகி வற்றின் ஒருங்கிமைந்த பகுதிகமள புலிகள் காப்பகமாக அறிவிப்பதற்கான 

சத்தீஸ்கர ்அரசின் முன்சமாழிதலுக்கு சமீபதத்ில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.  

 இதற்கு யதசி ப் புலிகள் வளங்காப்பு ஆமை த்தினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.  

 இந்தப் புதி  காப்பகமானது மதத்ி ப் பிரயதசம் மற்றும் ஜாரக்்கை்ட் ஆகி  

மாநிலங்களுடன் ஒட்டி  அம்மாநில எல்மலயின் வடக்குப் பகுதியில் அமமந்துள்ளது. 

 இது சத்தீஸ்கர ்மாநிலத்தின் 4வது புலிகள் காப்பகமாகத் திகழும். 

 இந்த மாநிலத்திலுள்ள மற்ற 3 புலிகள் காப்பகங்களாவன; உதன்டி-சித்தனடி, 

அசச்னகுமார ்மற்றும் இந்திராவதி காப்பகங்கள் ஆகி னவாகும். 

 குரு காசிதாஸ் யதசி ப் பூங்காவானது நாட்டில் ஆசி ச ் சிறுத்மதகள் கமடசி ாகக் 

காைப்பட்ட வாழ்விடமாக இருந்தது. 
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ஜிம் காரச் ட் பதசிய ் பூங்கா 

 மத்தி  சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிமல மாற்றதத்ுமறயின் இமை அமமசச்ர ்

அஷ்வினி குமார ்சசௌயப காரச்பட் யதசி ப் பூங்காவின் சப மர ராம்கங்கா யதசி ப் 

பூங்கா என்று சப ர ்மாற்றம் சச ்வதற்கு முன்சமாழிந்துள்ளார.் 

 ஜிம் காரச்பட் யதசி ப் பூங்காவானது உத்தரகாை்ட் மாநிலதத்ின் மநனிடால் 

மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ளது. 

 இந்தப் பூங்காவானது ராம்கங்கா நதியினால் உருவாக்கப்பட்ட பட்லி டூன் என்ற ஒரு 

பள்ளதத்ாக்கிமன உள்ளடக்கி தாகும். 

 இந்த யதசி ப் பூங்காவானது அருகி வரும் வங்காளப் புலிம ப் பாதுகாப்பதற்காக 

யவை்டி மஹ ்யல யதசி ப் பூங்காவாக 1936 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் உருவாக்கதத்ில் முக்கி ப் பங்கு வகித்த ஜிம் காரச்பட் என்பவரின் நிமனவாக 

இந்தப் பூங்காவிற்கு இப்சப ர ்சூட்டப்பட்டது. 

 இது இந்தி ாவின் மிகப்பழமம ான யதசி ப் பூங்காவாகும். 

 இது 1973 ஆம் ஆை்டில் புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Project Tiger) என்ற ஒரு 

முன்சனடுப்பின் கீழ் சகாை்ட வரப்பட்ட முதல் பகுதி ாகும். 

 

 

புவிொர ்குறியீடுகள் 

 51 புதி  சபாருட்களுக்குச ்சசன்மன பதிவகதத்ினால் புவிசார ்குறியீடு வழங்கப் பட்டது. 

 அமவ சஜரம்ன் பி ர ் (முன்சசனர ் பி ர)், இத்தாலி  சவ ்ன்டு புளூ சீஸ் 

(யகாரய்கான்யசாலா - gorgonzola), கியரக்கதத்ிமனச ் யசரந்்த தாவர பிசின் (சிய ாஸ் 

மஸ்திஹா - Chios Mastiha) மற்றும் சசக் குடி ரசு நாட்டின் பல்யவறு வமக விமதக் கூடுகள் 

(ஐசடக்கி க்சமல் - zatecky chmel) ஆகி னவாகும்.  

 தமிழ்நாட்டில் 5 சபாருட்களுக்குப் புவிசார ்குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 அமவ கன்னி ாகுமரி கிராம்பு, தஞ்சாவூர,் சநட்டி யவமலப்பாடுகள், கருப்பூர ்கலம்காரி 

ஓவி ங்கள் மற்றும் அரும்பாவூர+்கள்ளக்குறிசச்ி ஆகி  பகுதிகளின் மரச ் சசதுக்கு 

யவமலப்பாடுகள் ஆகி னவாகும்.  

 

 

இந்திய விண்சவளிக் கூட்டனம ்பு 

 பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 11 அன்று இந்தி  

விை்சவளிக் கூட்டமமப்பிமன டிஜிட்டல் ரீதியில் சதாடங்கி மவக்க உள்ளார.் 

 இந்தி  விை்சவளிக் கூட்டமமப்பானது விை்சவளி மற்றும் சச ற்மகக் யகாள் 

நிறுவனங்களுடன் சதாடரப்ுமட  ஒரு முதன்மமத் சதாழில்துமற ாகும். 

 இந்தக் கூட்டமமப்பின் ஸ்தாபன உறுப்பினரக்ள், சநல்யகா (டாட்டா குழுமம்), பாரதி 

ஏரச்டல், லாரச்சன் & டியூப்யரா, யமப்மம இந்தி ா, ஒன்சவப், வால்சந்த் நகர ்

இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ மற்றும் ஆனந்த் சடக்னாலஜி லிமிசடட் ஆகி னவாகும்.  

 அதன் முக்கி  உறுப்பினரக்ளாவன : BEL, யகாதச்ரஜ், ஹியூசஜஸ் இந்தி ா, சசன்டம் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ், அசிஷ்டா-BST ஏயராஸ்யபஸ் பிமரயவட் லிமிசடட் மற்றும் மக்சார ்

இந்தி ா ஆகி னவாகும்.  
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சஹன்பல கடவுெச்ீட்டுக் குறியீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆை்டு சஹன்யல கடவுசச்ீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தி ாவின் நிமல கடந்த 

ஆை்டிலிருந்து 6 இடங்கள் பின்தங்கியுள்ளது. 

 தற்யபாது இதில் இந்தி ா 90வது இடதத்ில் உள்ளது.  

 இந்தக் குறியீடானது உலகில் ப ைதத்ிற்கு மிகவும் ஏதுவான கடவுசச்ீட்டுகமள 

பட்டி லிடுகிறது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகி  நாடுகள் முதலிடத்தில் உள்ளன. 

 இக்குறியீடானது 227 சுற்றுலாத் தளங்கள் மற்றும் 199 கடவுசச்ீட்டுகமள மதிப்பிடுகிறது. 

 இந்தத ் தரவரிமச ானது சரவ்யதச வான்வழிப் யபாக்குவரத்துக் கூட்டமமப்புத ்

தரவுகளின் கைக்சகடுப்பு அடிப்பமடயிலானதாகும்.  

 

எத்தனால் 20 திட்டம் 

 இந்தி  அரசானது எத்தனால் 20 திட்டத்மதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது 2025 ஆம் ஆை்டுக்குள் சபட்யராலுடன் 20% எத்தனால் கலந்து 

உபய ாகிப்பமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது..  

 தற்யபாது இந்தி ாவில் 8.5% எதத்னால் சபட்யராலுடன் கலக்கப்படுகிறது.  

 

 

புதிய  ாம் ன் இரயில்பவ  ாலம் 
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 இந்தி  இரயில்யவ நிரவ்ாகமானது மை்டபம் என்னுமிடத்தில் 2.05 கி.மீ. நீளமான புதி  

பாம்பன் இரயில்யவ பாலம் அமமக்கும் பைிகமளத் சதாடங்கி து. 

 இந்தப் பாலமானது ராயமஸ்வரத்திமன தமிழகதத்ின் பிரதான நிலப்பரப்புடன் 

இமைக்கும். 

 தற்யபாதுள்ள பாம்பன் இரயில் பாலம் 105 ஆை்டுகள் பழமம ானதாகும். 

 இது இந்தி ாவின் முதலாவது சசங்குதத்ு வாக்கில் உ ரத்்தக் கூடி  இரயில்யவ கடல் 

பாலமாகும்.  

 

இயற்னக மற்றும் மக்களுக்கான உயர் லட்சியக் கூட்டணி 

 

 இ ற்மக மற்றும் மக்களுக்கான உ ர ் லட்சி க் கூட்டைியில் இந்தி ா அதிகாரப் 

பூரவ்மாக இமைந்துள்ளது. 

 புதுசடல்லியில் பிரான்சு மற்றும் இந்தி  நாட்டு  அரசுகளுக்கிமடய  நடத்தப் பட்ட ஒரு 

விழாவில் இந்தி ா இந்தக் கூட்டைியில் இமைதத்து. 

 இந்தக் கூட்டைி ானது 70 நாடுகளுக்கும் யமலான நாடுகமள உள்ளடக்கி க் குழு ஆகும். 

 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் குமறந்தபட்சமாக உலகின் 30% நிலம் மற்றும் சபருங் கடல்கமளப் 

பாதுகாப்பதற்கான ஒரு சரவ்யதச ஒப்பந்தத்திமன ஊக்குவிப்பமத இந்தக் கூட்டைி 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 

பிரதான் மந்திரி கதி ெக்தி 

 பிரதான் மந்திரி கதி சக்தி எனப்படும் முதலாவது யதசி  உள்கட்டமமப்பு ஆளுமகத் 

திட்டதத்ிமன பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் சதாடங்கி மவக்க உள்ளார.் 

 இந்த ஆளுமகத் திட்டமானது 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்13 அன்று சதாடங்கி மவக்கப் 

படும். 

 கதி சக்தி திட்டமானது 2021 ஆம் ஆை்டு சுதந்திர தினத்தன்று பிரதமர ்யமாடி அவரக்ளால் 

அறிவிக்கப்பட்டது.   

 உடனடித் தகவல்கமள வழங்குவதற்காக கதி சக்தி இமை  தளமானது சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இது அமமசச்ரக்ளிமடய  சிறந்த ஒருங்கிமைப்பிமன நல்கும்.  
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திரிசூல் மற்றும் கருடா 

 இந்தி  இரயில்யவ நிரவ்ாகமானது “திரிசூல்” மற்றும் “கருடா” எனப்படும் இரை்டு நீை்ட 

தூரச ்சரக்கு (இழுமவ) இரயில்கமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இமவ வழக்கமான சரக்கு இரயில்களின் சாதாரைமான அமமப்மப விட இரை்டு 

அல்லது பல மடங்கு நீளமானதாகும்.  

 திரிசூல் என்பது சதற்கு மத்தி  இரயில்யவ மை்டலதத்ின் மூன்று சரக்கு இரயில்கமள 

அதாவது 177 சபட்டிகமளக் சகாை்ட முதலாவது நீை்ட தூர இரயில் ஆகும்.  

 இந்த இரயிலானது விஜ வாடா பிரிவின் சகாை்டப்பள்ளி என்ற இரயில் 

நிமல த்திலிருந்து கிழக்கு கடற்கமர இரயில்யவ மை்டலதத்ின் குரத்ா பிரிவு வமர 

இ க்கப் படுகிறது. 

 சதற்கு மதத்ி  இரயில்யவ மை்டலமானது இதமனத் சதாடரந்்து “கருடா” எனப்படும் அது 

யபான்ற மற்சறாரு இரயிலிமன குை்டக்கல் பிரிவின் ரா ்சச்ூர ் பகுதியிலிருந்து 

சசகந்திரபாத் பிரிவின் மனுகூரு பகுதி வமர இ க்குகிறது.   

 

மல ார்  யிற்சி 2021 

 இந்தி ா, ஜப்பான், அசமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்தியரலி ா ஆகி  நாடுகள் வங்காள 

விரிகுடாவில் 2வது கட்டமாக பலதரப்பட்ட மலபார ் கடற்பமடப் பயிற்சியில் 

பங்யகற்கின்றன. 

 பலதரப்பு மலபார ்கடற்பமடப் பயிற்சியின் முதல் கட்டமானது பிலிப்மபன்ஸ் கடலில் 2021  

ஆம் ஆை்டின் ஆகஸ்ட் 26 முதல் 29, வமர நமடசபற்றது. 

 மலபார ்பயிற்சி ானது 1992 ஆம் ஆை்டில் அசமரிக்காவிற்கும் இந்தி ாவிற்கும் இமடய  

ஆை்டுயதாறும் நடக்கக் கூடி  ஒரு இருதரப்பு கடற்பமடப் பயிற்சி ாக சதாடங்கி து. 
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டிஜிட்டல் வாழ்க்னகத் தரக் குறியீடு 

 

 3வது வருடாந்திர டிஜிட்டல் வாழ்க்மகதத்ரக் குறியீட்டில் 110 நாடுகளில் இந்தி ா 59வது 

இடதத்ிமனப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த ஆ ்வானது சரஃ்ப்சாரக்் எனப்படும் ஒரு இமை வழிப் பாதுகாப்பு  

நிறுவனதத்ினால் யமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 இக்குறியீடானது 5 டிஜிட்டல் நல்வாழ்வு தூை்களின் (குறிகாட்டிகளின்) அடிப்பமடயில் 

உலக நாடுகமள மதிப்பீடு சச ்கிறது. 

 இந்தி ாவின் தரவரிமச 

o மின்னாளுமகயில் 33வது இடம் 

o மின்னணுப் பாதுகாப்பில் 36வது இடம் 

o இமை த்திற்கான கட்டைதத்ில் 47வது இடம் 
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o இமை  தரத்தில் 67வது இடம் 

 இது இந்தி ா மின்னணு உள்கட்டமமப்பில் மிகக்குமறந்த மதிப்யபாடு 91வது இடதத்ில் 

உள்ளமதக் காட்டுகின்றது. 

 இந்தி  நாடானது ஆசி  அளவில் 17வது இடதத்ிலும் சதற்காசி ப் பகுதியில் 

முதலிடத்திலும் உள்ளது. 

 கடந்த ஆை்டு முதல் இந்தி ாவின் மின்னணுப் பாதுகாப்பு 76% வமர யமம்பட்டுள்ள 

வமகயில்,  தற்யபாது இந்தி ா சீனாமவ விட அதிக மதிப்மபப் சபற்று உள்ளது.  

 

ரினலயன்ஸ் நியூ எனரஜ்ி பொலார் லிமிசடட் 

 ரிமல ன்ஸ் நியூ எனரஜ்ி யசாலார ்லிமிசடட் நிறுவனமானது REC யசாலார ்யஹால்டிங்ஸ் 

AS (REC குழுமம்) நிறுவனதத்ின் 100% பங்கிமன சீனாவின் யநஷனல் புளூஸ்டார ்(குழுமம்) 

லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  

 ரிமல ன்ஸ் நியூ எனரஜ்ி யசாலார ்லிமிசடட் நிறுவனமானது முழுவதும் ரிமல ன்ஸ் 

இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிசடட் நிறுவனதத்ிற்குச ்சசாந்தமான அதன் துமை நிறுவனம் ஆகும். 

 

ஆகாஷா ஏர ்

 

 வான்வழிப் யபாக்குவரதத்ு அமமசச்கமானது “ஆகாஷா ஏர”் என்ற புதி  விமான 

நிறுவனதத்ிற்கு இந்தி ாவில் அதன் யசமவயிமனத் சதாடங்குவதற்காக யவை்டி  

தமடயின்மமச ்சான்றிதமழ வழங்கியுள்ளது. 

 ஆகாஷா ஏர ் என்பது சஜட் ஏரய்வஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தமலமம நிரவ்ாக 

அலுவலர ் வின ் தூயப மற்றும் ராயகஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா ஆகிய ாரால் நிறுவப் 

பட்டதாகும்.   

 2022 ஆம் ஆை்டின் மதத்ியில் இந்த நிறுவனம் தனது யசமவம த் சதாடங்க இலக்கு 

நிரை்யிதத்ுள்ளது. 

 ஆகாஷா ஏரம்லன் ஒரு மிகக் குமறந்த விமலயிலான விமானச ்யசமவ ாகும் (Ultra-low-

cost carrier service).  
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பதசிய மனித உரினமகள் ஆனணயத்தின் 28வது நிறுவன தினம் நிகழ்ெச்ி 

 பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் யதசி  மனித உரிமமகள் ஆமை தத்ின் 28வது 

நிறுவன நிகழ்சச்ியில் உமர ாற்றினார.் 

 இந்தி ாவின் யதசி  மனித உரிமமகள் ஆமை மானது 1993 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்12 

அன்று நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டரதீியிலான அமமப்பாகும். 

 இது 1993 ஆம் ஆை்டு மனித உரிமமகள் பாதுகாப்புச ் சட்டதத்ின் கீழ் இந்த 

ஆமை மானது நிறுவப்பட்டது. 

 இது விளிம்பு நிமலயில் உள்ளவரக்ளின் மனித உரிமமகமளயும் அவரக்ளது 

மதிப்பிமனயும் யமம்படுதத்ுவதற்காகவும் பாதுகாப்பதற்காகவும் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

ஏழு புதிய  ாதுகா ்புத் துனற நிறுவனங்கள் 

 ஆயுதத் துமறம ப் சபருநிறுவன ம மாக்குதலின் ஓரு பகுதி ாக அக்யடாபர ்15 அன்று 

ஏழு புதி  பாதுகாப்புதத்ுமற நிறுவனங்கமள இந்தி  அரசு சதாடங்கி து. 

 இந்தப் புதி  அரசு நிறுவனங்களானது ஆயுதத ் தளவாடங்கள், வாகனங்கள், சவடி 

மருந்துகள், ஆயுதங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் யபான்றவற்மற உற்பதத்ி சச ்யும். 

 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 01 அன்று முதல் ஆயுதத் தளவாட சதாழிற்சாமல 

வாரி த்மதக் கமலக்கும் அரசின் ஆமைம த் சதாடரந்்து அந்த வாரி தத்ிலிருந்து 7 

புதி  பாதுகாப்புத் துமற நிறுவனங்கமளத ் சதாடங்கும் நடவடிக்மக ானது 

யதான்றி து.  
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செய் ்பூர் ெரவ்பதெ விமான நினலயம் 

 சகௌதம் அதானி தமலமமயிலான அதானி குழுமமானது சஜ ்ப்பூர ்சரவ்யதச விமான 

நிமல த்தின் சபாறுப்புகமள இந்தி  விமான நிமல  ஆமை தத்ிடமிருந்துப் சபற்றுக் 

சகாை்டது.  

 இந்தி  அரசானது இந்த விமான நிமல தத்ிமன அதானி குழுமத்திடம் 50 

ஆை்டுகளுக்குக் குதத்மகக்கு வழங்கி து.  

 சஜ ்ப்பூர ்விமான நிமல மானது தினசரி விமானப் யபாக்குவரதத்ுச ்சச ல்பாடுகளில் 

இந்தி ாவின் 11வது பரபரப்பான விமான நிமல மாகும்.  

 

ெரவ்பதெ எரிெக்தி முகனம மற்றும் இந்தியா 

 

 சரவ்யதச எரிசக்தி முகமம ானது இந்தி ாவிமன அதன் முழு யநர உறுப்பினராகப் 

சபாறுப்யபற்குமாறு அமழப்பு விடுதத்ுள்ளது.  

 உலகின் 3வது மிகப்சபரி  ஆற்றல் நுகரவ்ு நாடாக இந்தி ா திகழ்வதன் காரைமாக இந்த 

உறுப்பினர ்சபாறுப்பிற்கான அமழப்பானது விடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 இந்த அமழப்பானது ஏற்கப் பட்டால், இந்தி ா தனது மூயலாபா  எை்சை ் இருப்பிமன 

90 நாட்கள் யதமவக்கு அதிகரிக்க யவை்டும். 

 2017 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதத்தில் இந்தி ா சரவ்யதச எரிசக்தி முகமமயின் இமை 

உறுப்பினர ்ஆனது.  
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மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆனணயம் 

 இந்தி  உயிரி ல் பூங்காக்களுக்கான சதாமலயநாக்குத் திட்டமானது (2021-2031) 

சமீபதத்ில் சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்தத் சதாமலயநாக்குத் திட்டமானது இந்தி  உயிரி ல் பூங்காக்கமள யமம்படுத்துதல் 

மற்றும் மத்தி  உயிரி ல் பூங்கா ஆமை தத்ிமன வலுப்படுதத்ுதல் யபான்றவற்மற 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 இது இந்தி  உயிரி ல் பூங்காக்களுக்கான சட்டப்பூரவ் ஒழுங்குமுமற அமமப்பாகும். 

 இது 1992 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்த ஆமை தத்ின் முக்கி  யநாக்கமானது நாட்டின் உயிரிப் பன்முகத் தன்மமம க் 

குறிப்பாக, 1998 ஆம் ஆை்டு யதசி  உயிரி ல் பூங்கா சகாள்மகயின் படி 

விலங்கினங்கமளப் பாதுகாப்பதில் நாட்டின் மு ற்சிம ப் பூரத்த்ி சச ்வதும் 

வலுப்படுத்துவதுயம ஆகும். 

முக்கியப் பணிகள்  

 இது இந்தி  உயிரி ல் பூங்காக்களில் உள்ள விலங்குகளின் பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதார 

நலனுக்கான குமறந்தபட்ச தரநிமலகள் மற்றும் விதிமுமறகமள விதிக்கிறது. 

 நாட்டிலுள்ள ஒவ்யவார ்உயிரி ல் பூங்காவும் தனது சச ல்பாட்டிற்காக மத்தி  உயிரி ல் 

பூங்கா ஆமை தத்ிடம் அங்கீகாரம் சபற யவை்டும். 

 இந்த ஆமை தத்ினால் உயிரி ல் பூங்காக்களின் அங்கீகாரத்திமனத ்திரும்ப சபறவும் 

இ லும். 

 

 

 ல்முனன தளவாடங்கள் பூங்கா 

 திருவள்ளுவர ் மாவட்டதத்ின் மப்யபடு என்னுமிடத்தில் ஒரு பல்முமன தளவாடப் 

பூங்காவிமன நிறுவுவதற்கான ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தமானது மகச ழுத்தானது.  

 இது தமிழ்நாடு சதாழில்துமற யமம்பாட்டுக் கழகம், யதசி  சநடுஞ்சாமலத் தளவாட 

யமலாை்மம நிறுவனம் மற்றும் சசன்மன துமறமுக நிறுவனம் ஆகி மவ இமடய  

யமற்சகாள்ளப்பட்டது.  
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 சசன்மனப் புறநகர ்சாமலப் பகுதியில் நிறுவப்பட உள்ள இந்தப் பூங்காவானது சசன்மன 

விமான நிமல ம், சசன்மனத் துமறமுகம், காமராஜர ் துமறமுகம், காட்டுப் பள்ளி 

துமறமுகம் ஆகி வற்மற இமைக்கும். 

 

ஆற்றல் நிதிக் கழகம் – மகாரத்னா அந்தஸ்து 

 

 ஆற்றல் நிதிக் கழகதத்ிற்கு மத்தி  அரசு மகாரதன்ா அந்தஸ்திமன வழங்கியுள்ளது.  

 இந்தி ாவில் மகாரத்னா அந்தஸ்து சபற்ற 11வது அரசு நிறுவனமாக ஆற்றல் நிதிக் கழகம் 

மாறியுள்ளது.  

 ஆற்றல் நிதிக் கழகமானது இந்தி ாவிலுள்ள ஒரு மிகப்சபரி  உள்கட்டமமப்பு 

நிறுவனமாகும்.  

 இந்த உ ரத்்தப் பட்ட அந்தஸ்தானது,  

o இந்த நிறுவனத்திமனத் தரமான முதலீடுகமள யமற்சகாள்ளவும்.  

o நிதிசார ்கூட்டு நிறுவனங்கமள நிறுவவும், அதற்கு முழுவதும் சசாந்தமான துமை 

நிறுவனங்கமள உருவாக்கவும்,  

o இந்தி ாவிலும் சவளிநாடுகளிலும் இமைப்பு நடவடிக்மககள் மற்றும் 

மக கப்படுத்துதல் சச ல்பாடுகமள யமற்பாரம்வயிடவும் வழிவமக சச ்யும். 

 

பதசிய ்  சுனம தீர ்் ாயம் குறித்த உெெ்நீதிமன்றத்தின் தீர ்்பு 

 “யதசி ப் பசுமம தீரப்்பா மானது தன்னிசம்ச ான அதிகாரங்கமளக் சகாை்டு உள்ளது 

எனவும் சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்தப் பிரசச்ிமனகமள அது தாயன விசாரிக்க முடியும்” என்ற 

ஒரு வரலாற்றுச ்சிறப்புமிக்க தீரப்்பிமன உசச்நீதிமன்றம் வழங்கி உள்ளது.  

 சுற்றுசச்ூழல் வழக்குகமள யதசி ப் பசுமம தீரப்்பா மானது தாமாக விசாரிக்க 

அதிகாரம் இல்மல என்று மதத்ி  அரசு கூறி மதத் சதாடரந்்து இந்தத் தீரப்்பானது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது  

 2010 ஆம் ஆை்டு  யதசி ப் பசுமம தீரப்்பா ச ் சட்டத்தின் கீழ், 2010 ஆம் ஆை்டு 

அக்யடாபர ்18 அன்று யதசி ப் பசுமம தீரப்்பா ம் நிறுவப்பட்டது.   

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


                   
 

70 
 

தரம் குனறந்த நிலங்கனள ் புணரனமத்தல் 

 

 மத்தி  சுற்றுசச்ூழல் அமமசச்ர ் பூயபந்திர  ாதவ், உயிரிப் பல்லுயிரப்் சபருக்கதத்ின் 

இழப்பிற்கு நிலச ்சீரழிவுதான் காரைம் எனக் கூறி உள்ளார.்  

 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் 26 மில்லி ன் சஹக்யடர ்அளவிலான தரம் குமறந்த நிலங்கமளப் 

புைரமமப்பதற்கு இந்தி ா இலக்கு நிரை்யித்துள்ளது.  

 இதற்கு முன்பு விதிக்கப்பட்ட 21 மில்லி ன் சஹக்யடர ் என்ற இலக்மக விட இது 

அதிகமாகும். 

 

 ாஸ்ப ட் மற்றும் ச ாட்டாசிக் உரங்களுக்கு மானியம் 

 ராபி அல்லது குளிரக்ால நடவுப் பருவதத்ிற்கான கூடுதல் உர மானி த்திற்கு மத்தி  அரசு 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

 சபாருளாதார விவகாரங்கள் மீதான அமமசச்ரமவக் குழுவானது பாஸ்யபட் மற்றும் 

சபாட்டாசி  உரங்களுக்கான புதி  ஊட்டசச்தத்ு சாரந்்த மானி  விகிதங்களுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது.  

 மத்தி  அரசினால் ஒரு அதிகபட்ச சில்லமற விமல நிரை்யிக்கப்படும் யூரி ாமவப் 

யபால அல்லாமல், அதற்குப் பதிலாக யூரி ா சாராத உரங்களின் விமலகள் ஊட்டச ்சத்து 

சாரந்்த மானி  விகிதங்கமள அரசு நிரை்யிப்பமதப் யபால விதிக்கப் படுகின்றன.   

 

யுத் அ ்யாஸ்  யிற்சி 2021 

 இந்தி ா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகி  நாடுகள் இமைந்து  அசமரிக்காவில் உள்ள 

அலாஸ்காவில் 15 நாட்கள் அளவிலான மிகப்சபரி  இராணுவப் பயிற்சியிமனத் 

சதாடங்க உள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆை்டானது 17வது யுத் அப் ாஸ் பயிற்சியிமனக் குறிக்கிறது. 
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 இந்தப் பயிற்சி ானது அலாஸ்காவிலுள்ள எல்சமன்யடாரஃ்ப் ரிசச்ரட்ுசன் எனும் ஒரு 

கூட்டுப் பயிற்சித் தளத்தில் நடதத்ப்பட உள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சி ானது இரு நாடுகளுக்கிமடய  ான ஒரு இருதரப்பு ராணுவ 

ஒதத்ுமழப்பிமன யமலும் வலுப்படுதத்ுவதற்கானதாகும். 

 

அடல் ெமூக ் புத்தாக்க னமயம் 

 இந்தி ாவின் முதலாவது அடல் சமூகப் புதத்ாக்க மம மானது ராஜஸ்தானின் 

சஜ ்ப்பூரில் உள்ள வியவகானந்தா உலகப் பல்கமலக்கழகதத்ில் திறக்கப்பட்டது.  

 இந்தி  அரசு, அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மற்றும் நிதி ஆய ாக் ஆகி வற்றால் 

அமமக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் மம மாக இது திகழும். 

 இந்த மம மானது சபரி  அளவிலான கருதுயகாள்கமள வடிவமமக்கும் மற்றும் 

வளமான  எதிரக்ாலச ் சமுதா த்திமன மாற்றி மமக்க உதவும் புதுமம ான 

கருதுயகாள்கமள ஆதரிதத்ு அதமன யமம்படுத்துவமத யநாக்கமாகக் சகாை்டு உள்ளது. 

 

SC120 – LOX  

 இந்துஸ்தான் ஏயரானாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் நிறுவனமானது “அதி கனமான” சசமி-

கிமரய ாசஜனிக் உந்துவிமச கலத்திமன (SC120 – LOX) இந்தி  விை்சவளி ஆரா ்சச்ி 

நிறுவனதத்ிடம் வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த சசமி-கிமரய ாசஜனிக் திரவ ஆக்சிஜன் கலனானது SC120 நிமலயின் ஓர ்

அங்கமாகும். 

 SC120 நிமல ானது தற்யபாதுள்ள GSLV MK – III ஏவுகலனில் உள்ள L110 நிமலயிமன மாற்றி 

விை்சவளிப் சபாருமள யமம்படுத்துவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

எல்னல ்  ாதுகா ்பு  னட அதிகார வரம்பு 

 பஞ்சாப், யமற்கு வங்காளம் மற்றும் அசாம் ஆகி  மாநிலங்களில் உள்ள சரவ்யதச 

எல்மலகளில் எல்மலப் பாதுகாப்பு பமடயின் அதிகார வரம்பிமன 50 கி.மீ. சதாமலவு 

வமர உள்துமற அமமசச்கம் நீட்டித்துள்ளது. 

 அயத சம ம், குஜராத் மாநிலத்தில் எல்மலப் பாதுகாப்பு பமடயின் சச ல்பாட்டுப் 

பகுதிம  80 கியலா மீட்டரிலிருந்து 50 கியலா மீட்டராகவும் அமமசச்கம் குமறத்து உள்ளது. 

 1968 ஆம் ஆை்டு எல்மலப் பாதுகாப்பு பமடச ் சட்டத்தின் கீழ் இந்த அதிகாரங்கமளப் 

ப ன்படுதத்ுவதாக அரசு கூறி து. 
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 எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமட ானது மகது, யதடுதல் மற்றும் பறிமுதல் யபான்ற 

நடவடிக்மககமள யமற்சகாள்வதற்கான அதிகாரங்கள் இந்த மாநிலங்களில் 15 கி.மீ. 

சதாமலவு வமர மட்டுயம நிரை்யிக்கப்பட்டிருந்தது.   

 

‘ஒன் சஹல்த்’ கூட்டனம ்பு 

 

 உயிரித் சதாழில்நுட்பத் துமற ானது ‘ஒன் சஹல்த்’ கூட்டமமப்பிமன (One Health’ 

consortium) சதாடங்கியுள்ளது. 

 இது உயிரித் சதாழில்நுட்பத் துமறயின் முதலாவது  ‘ஒன் சஹல்த’் திட்டம் ஆகும். 

 இந்தக் கூட்டமமப்பானது இந்தி ாவில் நிலவும் விலங்குவழி மற்றும் எல்மலக் கடந்த 

யநா ்த் சதாற்றுக் கிருமிகள், முக்கி  மவரஸ் கிருமிகள், பாக்டீரி  மற்றும் ஒட்டுை்ைி 

யநா ்த் சதாற்றுகமளக் கை்காைிப்பதற்கு அதிகாரம் சபற்றுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டமானது தற்யபாதுள்ள யநா ்க் கை்டறியும் யசாதமன முமறகளின் 

ப ன்பாட்டிமனக் கை்காைிதத்ல் மற்றும் புதிதாக உருவாகும் யநா ்களின் பரவமலக் 

கை்காைித்தல் மற்றும் புரிந்து சகாள்வதற்கான கூடுதல் சச ல்முமறகமள 

உருவாக்குதல் யபான்றவற்மறயும் யமற்சகாள்ளும். 

 

சநகிழிக் கழிவுகளின் மறுசுழற்சிக்கான இலக்கு 

 மத்தி  சுற்றுசச்ூழல் துமற அமமசச்கமானது 2016 ஆம் ஆை்டு சநகிழிக் கழிவு 

யமலாை்மம விதிகளின் கீழ் விரிவுபடுத்தப்பட்ட உற்பத்தி ாளர ் சபாறுப்பிமன 

ஒழுங்குமுமறபடுதத்ுவதற்காக ஒரு வமரவு அறிக்மகயிமன சவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்த வமரவானது இந்தி ாவில் சநகிழிப் மபப் சபாட்டலக் கழிவுகமள உற்பத்தி 

சச ்யும் த ாரிப்பாளரக்ள், த ாரிப்புப் சபாருள் உரிமம ாளரக்ள் மற்றும் 

ஏற்றுமதி ாளரக்ள் கழிவுகளின் அளமவ நிரவ்கித்து ஒழுங்குபடுத்த யவை்டும் எனக் 

கூறுகிறது. 
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நிலக்கரி உற் த்தி 

 

 மத்தி  அரசானது ஒயர வாரத்திற்குள் தனது தினசரி நிலக்கரி உற்பத்திம  1.94 

மில்லி னிலிருந்து 2 மில்லி ன் டன்களாக உ ரத்த்ியுள்ளது. 

 இது மாநிலங்கள், மின் நிறுவனங்கள் மற்றும் இரயில்யவ துமறகளில் அதிகரிக்கும் 

நிலக்கரியின் யதமவம ப் பூரத்்தி சச ்வதற்காக யமற்சகாள்ளப் படுகிறது.  

 நிலக்கரி இருப்பிமன அதிகரித்துக் சகாள்ள, இறக்குமதி சச ் ப்பட்ட நிலக்கரியுடன் 10% 

என்ற அளவில் உள்ளூர ்நிலக்கரிம க் கலந்து ப ன்படுத்த அனுமதி சபற்ற மின்சக்தி 

உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உலகின் சிறந்த முதலாளிகள் 2021 

 முயகஷ் அம்பானி தமலமமயிலான ரிமல ன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனமானது 

யபாரப்்ஸ் அமமப்பினால் சவளியிடப்பட்ட 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உலகின் சிறந்த 

முதலாளிகள் பட்டி லில் இந்தி ப் சபரு நிறுவனங்கள் அளவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 உலக அளவிலான 750 உலகப் சபருநிறுவனங்களில் ரிமல ன்ஸ் நிறுவனம் 52வது 

இடத்மதப் சபற்றுள்ளது. 

 சதன்சகாரி  நாட்டின் மிகப்சபரி  நிறுவனமான சாம்சங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 

இப்பட்டி லின் ஒட்டு சமாத்த தரவரிமசயில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டி லானது சந்மத ஆரா ்சச்ி நிறுவனமான ஸ்டாடிஸ்டாவுடன் இமைந்து 

யபாரப்்ஸ் அமமப்பினால் த ாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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டாக்டர ்A.P.J. அ ்துல் கலாம் பிபரரன்ா ஸ்தல் 

 டாக்டர ்A.P.J. அப்துல் கலாம் பியரரன்ா ஸ்தல் ஆனது விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள கடல் சார ்

அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆ ்வகத்தில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பாரத ரதன்ா விருது சபற்ற டாக்டர ் A.P.J. அப்துல்கலாம் அவரக்ளுமட  90வது பிறந்த 

நாளிமன நிமனவு கூறும் விதமாகவும் ஆசாதி கா அம்ரித் மயகாத்சவின் நிமனவாகவும் 

பியரரன்ா ஸ்தல் திறக்கப் பட்டது. 

 கடல்சார ் அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆ ்வகதத்ின் த ாரிப்புகளான 

வருைாஸ்திரா, யமம்படுதத்ப்பட்ட இலகுரக கடற்கமை (Torpedo Advanced Light) மற்றும் 

மாரசீ ் சடகா ் (Maareech decoy - யபாலி ஆயுதம்) யபான்றமவயும் இந்த ஆ ்வகதத்ில் 

நமடசபறும் நிகழ்சச்ியில் காட்சிப்படுதத்ப் படுகின்றன. 

 இந்த ஆ ்வகமானது பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அமமப்பின் கீழ் இ ங்கும் 

ஒரு முக்கி  கடல்சார ்ஆரா ்சச்ி ஆ ்வகமாகும். 

 

ெட்டரதீியிலான கருக்கனல ்பிற்கான உெெ்வரம்பு 

 மத்தி  அரசானது சட்டரதீியிலான கருக்கமலப்பிற்கான உசச்வரம்பிமன முன்பிருந்த 20 

வாரங்களிலிருந்து 24 வாரங்களாக அதிகரித்துள்ளது. 

 இது சிறப்புப் பிரிவு சபை்களுக்கானதாகும்.  

 மத்தி  அரசானது 2021 ஆம் ஆை்டு மருத்துவக் கருக்கமலப்பு (திருதத்ம்) விதிகளின் கீழ் 

இந்தப் புதி  விதிகமள அறிவித்தது. 

 கரப்்பம் ஓரளவு வளரச்ச்ி மடந்த கட்டத்திலும் கருமவ அகற்ற வழிவமக சச ்யும் 

மருத்துவத் சதாழில்நுட்பதத்ின் முன்யனற்றத்திற்கு ஏற்ப இந்த உசச்கட்ட வரம்பானது 

நிரை்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 ருவநினல சநகிழ்திறன் தகவல் அனம ்பு மற்றும் திட்டமிடல் கருவி 

 மத்தி  ஊரக யமம்பாடு மற்றும் பஞ்சா தத்ு ராஜ் துமற அமமசச்ர ் கிரிராஜ் சிங், 

பருவநிமல சநகிழ்திறன் தகவல் அமமப்பு மற்றும் திட்டமிடல் என்ற கருவியிமன 

சவளியிட்டார.் 

 இந்தக் கருவி ானது MGNREGA திட்டதத்ின் கீழ் புவியிடத் தகவல் அமமப்பு சாரந்்த 

நீரந்ிமல திட்டமிடலில் பருவநிமல குறிதத் தகவல்கமள ஒருங்கிமைப்பதற்காக 

யவை்டி சவளியிடப் பட்டது. 

 

னெனிக்  ள்ளி ெமூகத்துடன்  ள்ளிகள் இனண ்பு 

 மசனிக் பள்ளி சமூகதத்ுடன் 100 பள்ளிகமள இமைப்பதற்கு மதத்ி  அமமசச்ரமவ 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

 மசனிக் பள்ளி சமூகத்துடன் 100 அரசு மற்றும் தனி ார ் பள்ளிகமள இமைப்பதற்கு 

மத்தி  அமமசச்ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 இமைக்கப்பட உள்ள மசனிக் பள்ளிகள் பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்கத்தின் மசனிக் 

பள்ளி சமூகதத்ின் கீழ் இ க்கப் படும்.  

 

மாஸ்பகா ஒழுங்கனமவுெ ்ெந்தி ்பு 

 ஆப்கானிஸ்தான் குறிதத் மாஸ்யகா ஒழுங்கமமவுச ்சந்திப்பில் பங்யகற்க இந்தி ாவிற்கு 

அமழப்பு விடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ்சந்திப்பில் தாலிபன் பிரதிநிதிகள் பங்யகற்க உள்ளனர.் 

 இந்தி ா இசச்ந்திப்பில் இமைச ்சச லாளர ்என்ற நிமலயில் பங்யகற்க உள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் காபூல் நகரம் தாலிபன்களால் மகப்பற்றப்பட்ட 

பிறகு நமடசபறும் முதலாவது மாஸ்யகா ஒழுங்கமமவுப் யபசச்ுவாரத்்மத இதுவாகும். 
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 கடந்த மாதத்தில் இமடக்கால அரசிமன அமமதத் பிறகு தாலிபன்கமள யநருக்கு யநராக 

இந்தி ா சந்திப்பது இதுயவ முதல் முமற ாகும் 

 மாஸ்யகா ஒழுங்கமமவு என்பது ஆப்கானிஸ்தான் சநருக்கடிக்கு ஒரு பிராந்தி  

தீரவ்ிமனக் கை்டறிவதற்கான ரஷ்  நாட்டின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

 

சீந்திலக் சகாடி (அமிரத்வல்லி) மூலினக 

 ஆயுஷ் அமமசச்கமானது, சீந்திலக் சகாடி (கியலா ்) என்ற மருத்துவத் தாவரத்திமன 

இ ற்மக மூலிமக ாகப் ப ன்படுத்துபவரக்ள் அமனவமரயும் எசச்ரித்துள்ளது. 

 அவற்மற கவனமாகப் ப ன்படுதத்வும், சீந்திலக் சகாடி யபான்று யதாற்றமளிக்கும், 

ஆயராக்கி த்திற்குத் தீங்கு விமளவிக்கக் கூடி  தாவரங்கமளத் தவிரக்்கவும் யவை்டி 

அமமசச்கம் யகாரியுள்ளது. 

 குடுசச்ி என்றும் அறி ப்படும் இத்தாவரதத்ின் அறிவி ல் சப ர ் ‘டியனாஸ்யபாரா 

காரட்ிஃயபாலி ா’ (Tinospora Cordifolia) என்பதாகும்.  

 இது ஆயுஷ் மருதத்ுவமுமறயின் சிகிசம்சகளில் நீை்டகாலமாக ப ன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக டியனாஸ்யபாரா குடும்பத்திமனச ்யசரந்்த (டியனாஸ் யபாரா 

கிரிஸ்பா) சீந்திலக் சகாடி யபான்று யதாற்றமளிக்கும் தாவரங்கள் சீந்திலக் சகாடி என்று 

தவறாக கருதப் படுகின்றன.  

 

 

ஒரு சூரியன் ஓர ்உலகம் ஒரு கட்டனம ்பு 

 சரவ்யதச சூரி சக்திக் கூட்டிமைவின் 4வது சபாதுச ்சமப ானது காசைாளி வாயிலாக 

நடத்தப்படுகிறது. 

 இந்தி ாவின் ஒரு சூரி ன் ஓர ் உலகம் ஒரு கட்டமமப்பு என்ற முன்சனடுப்பின் 

சச லாக்கம் (One Sun One World One Grid – OSOWOG) உள்ளிட்ட சூரி சக்தித ்துமறயின் பல 

முன்சனடுப்புகள் இந்தச ்சமபயில் விவாதிக்கப்படும்.  

 OSOWOG என்பது உலகளாவி  புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தி அமமப்புகமள “The Sun Never 

Sets” என்ற ஒரு சதாமலயநாக்குடன் இமைப்பதற்கான இந்தி ாவின் ஒரு 

முன்சனடுப்பாகும். 

 இந்த முன்சனடுப்பானது 2018 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்மாதத்தில் நமடசபற்ற சரவ்யதச 

சூரி சக்திக் கூட்டிமைவின் முதலாவது சபாதுச ் சமபயில் பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி 

அவரக்ளால் குறிப்பிடப்பட்டது.  
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மணி ்பூர ்மனல 

 ஹாரி ட் மமலம  (Mount Harriet) மைிப்பூர ்மமல என சப ர ்மாற்றுவதற்கு மதத்ி  

அரசு முடிவு சச ்துள்ளது. 

 ஹாரி ட் மமல ானது அந்தமான் மற்றும் நியகாபர ் தீவுகளிலுள்ள 3வது உ ரி  

சிகரமாகும்.  

 மைிப்பூரின் விடுதமலப் யபாராட்ட வீரரக்ளுக்கு சகௌரவம் அளிக்கும் வமகயில் இந்தப் 

சப ர ்மாற்றம் ஆனது சச ் ப்பட்டது.  

 ஆங்கியல -மைிப்பூர ் யபாரின் யபாது (1891) மைிப்பூரின் மகாராஜா குல்சந்திரா சிங் 

உள்பட 22 இதர விடுதமலப் யபாராட்ட வீரரக்ள் இங்கு சிமற மவக்கப்பட்டனர.் 

 

பதசிய ்  ாதுகா ்பு ்  னட – ஸ்தா ன தினம் 

 யதசி ப் பாதுகாப்புப் பமட ானது ஒவ்யவார ் ஆை்டும் அக்யடாபர ்  16 அன்று தனது 

ஸ்தாபன தினதத்ிமனக் சகாை்டாடுகிறது. 

 இப்பமட ானது பிரபலமாக கருப்புப் பூமனப் பமட (Black Cats) என அமழக்கப் படுகிறது. 

 யதசி ப் பாதுகாப்புப் பமட ானது உள்துமற அமமசச்கத்தின் கீழ் இ ங்கும் ஒரு 

தீவிரவாத எதிரப்்புப் பமடப் பிரிவு ஆகும். 

 2021 ஆம் ஆை்டானது இந்தப் பமட நிறுவப் பட்டதன் 37வது ஆை்டிமனக் குறிக்கிறது.  

 இப்பமடப் பிரிவானது 1984 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது.  

 

 

11வது P-8i ரக விமானம் 

 இந்தி க் கடற்பமட ானது யபாயிங் நிறுவனதத்ிடமிருந்து தனக்கான 11வது P-8i ரக 

விமானத்மதப் சபற்றது. 

 இந்த நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் யபார ் விமானமானது, 4 கூடுதல் யபாயிங் விமானங்கமள 

வாங்குவதற்கு இந்தி ா யமற்சகாை்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் 3வது 

விமானமாகும்.  

 2009 ஆம் ஆை்டில் 8 யபாயிங் P-8i ரக விமானங்கமள வாங்குவதற்காக மத்தி ப் 

பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்கம் ஓர ்ஒப்பந்ததத்ில் மகச ழுதத்ிட்டது. 
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 இந்த விமானமானது ஏற்கனயவ இந்தி க் கடற்பமடக்கு வழங்கப் பட்டு விட்டது. 

 யமலும் நான்கு விமானங்கமள வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தமானது 2016 ஆம் ஆை்டில் 

மகச ழுத்தானது. 

 

 

இந்திய நாட்டின் புவிொர ்ஆற்றல் வனர டம் 

 இந்த வமரபடமானது இந்தி  விை்சவளி ஆரா ்சச்ி அமமப்பு மற்றும் இந்தி  அரசின் 

ஆற்றல் அமமசச்கங்களுடன் இமைந்து நிதி ஆய ாக் அமமப்பினால் உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புவிசார ் ஆற்றல் வமரபடமானது எை்சை ் மற்றும் எரிவாயுக் கிைறுகள், 

சபட்யராலி ச ் சுதத்ிகரிப்பு நிமல ங்கள், மரபுசார ் எரிசக்தி ஆமலகள், நிலக்கரித ்

தளங்கள் மற்றும் நிலக்கரி அமமவிடங்கள் யபான்ற ஆற்றல் வளங்களின் முழுமம ான 

தகவமல வழங்குகிறது.  

 ஆற்றல் வளங்களின் புவிசார ் தகவல் அமமப்பு வமரபடமானது இந்தி ாவின் ஆற்றல் 

துமறயில் நிகழ்யநர மற்றும் ஒருங்கிமைந்தத ் திட்டமிடமல உறுதி  சச ்வதில் 

உதவி ாக இருக்கும்.  

 

புதிய குவாட் (நான்கு நாடுகள்) குழுமம் – பமற்கு  ஆசியா 

 இந்தி ா,  இஸ்யரல், அசமரிக்கா மற்றும் ஐக்கி  அரபு அமீரகம் ஆகி  நாடுகள் தனது 

சவளியுறவு அமமசச்ரக்ளின் முதல் சந்திப்பிமன நடதத்ுவதன் மூலம் “ஆப்ரஹாம் 

உடன்படிக்மக” உருவாக்கி  உதய்வகதத்ிமனக் கட்டமமக்கத் த ாராக உள்ளன. 

 இந்தச ் சந்திப்பானது யமற்கு ஆசி ாவில் “புதி  குவாட் குழுமம்” என விவரிக்கப் 

படுகிறது.  

 இந்தச ் சந்திப்பானது 4 நாடுகமள ஒயர நமடமுமறயில் ஒருங்கிமைத்த ஒரு முதல் 

சந்திப்பு ஆகும். 

 இந்தச ் சந்திப்பானது பாதுகாப்பு, இமைப்பு மற்றும் ஆற்றல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 

ஒதத்ுமழப்பின் மீது ஈடுபாடு சசலுதத்ும் புதி  பலதரப்பு மற்றும் பன்முகக் 

கட்டமமப்புகமள உருவாக்கும் இந்தி  நாட்டின் மு ற்சியுடன் ஒன்றிமைக்கப் படும்.  
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Gen-next ெனநாயகக் கட்டனம ்பு 

 Gen-next ஜனநா கக் கட்டமமப்பு என்ற புதி  முன்சனடுப்பின் கீழ், 35 வ திற்கு உட்பட்ட 

இளம் தமலவரக்ளுக்கு இந்தி ா ஆதரவளிக்க உள்ளது. 

 இது இந்தி க்  கலாசச்ார உறவுகள் சமபயினால் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த நிகழ்வானது மக்களமவ சபாநா கர ்ஓம் பிரல்ா அவரக்ளால் சதாடங்கி மவக்கப் 

படும்.   

 இந்தி க் கலாசச்ார உறவுகள் சமப ானது சவளியுறவுத் துமற அமமசச்கத்தின் கீழ் 

இ ங்கும் ஒரு தன்னிசம்ச ான அமமப்பாகும். 

 இந்தச ் சமப ானது இந்தி ாவின் சவளியுறவு கலாசச்ார உறவுகள் சதாடரப்ான 

சகாள்மககமளக் மக ாள்கிறது. 

 75 சவவ்யவறு ஜனநா க நாடுகமளச ்யசரந்்த இளம் தமலவரக்ளுக்கு அமழப்பு விடுக்கப் 

படும். 

 இந்த இளம் தமலவரக்ள் ஆளும்கட்சி, எதிரக்்கட்சி மற்றும் இதர முக்கி க் 

கட்சிகளிலிருந்து அமழக்கப் படுவர.் 

 

ஆதார் பஹக்கத்தான் 2021 

 இந்தி  தனிதத்ுவ அமட ாள ஆமை மானது  “ஆதார ் யஹக்கதத்ான் 2021” என்ற 

நிகழ்விமன நடதத் உள்ளது. 

 தகவல் சதாழில்நுட்பத் துமறயில் இளம் புதுமம பமடப்பாளரக்மள அமட ாளம் 

காணுவதற்காக இந்த நிகழ்சச்ி நடத்தப்பட உள்ளது. 

 இது ஆதார ்குழுவினால் நடத்தப்படும் முதல் நிகழ்சச்ி ாகும். 

 இந்தி த் தனிதத்ுவ அமட ாள ஆமை மானது 2016 ஆம் ஆை்டு ஆதார ்சட்டதத்ின் 

விதிகளின் படி நிறுவப் பட்டது. 

 இந்த ஆமை மானது மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப அமமசச்கதத்ின் கீழ் 

நிறுவப் பட்டது.  

 

அல்லியம் சநஜியானம் 
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 2019 ஆம் ஆை்டில் உத்தரகாை்டில் கை்டறி ப்பட்ட ஒரு தாவரமானது அல்லி ம் 

இனதத்ின் புதி  சிற்றினமாக உறுதி சச ் ப் பட்டுள்ளது. 

 அல்லி ம் சநஜி ானம் என்பது சவங்கா தத்ின் புதி  இனமாகும். 

 இது உத்தரகாை்ட் மாநிலத்தின் சயமாலி மாவட்டத்தில் உள்ள நிதி பள்ளதத்ாக்கில் 

அமமந்த மலரி கிராமத்தில் இந்தி  திசபதத்ி  எல்மலப் பகுதியில் கை்டறி ப் பட்டது.  

 இது இந்தி ாவின் யமற்கு இமால ப் பகுதிகளில் மட்டுயம காைப் படுகிறது. 

 இது உலகின் யவறு எந்தப் பகுதிகளிலும் இதுவமர கை்டறி ப் படவில்மல.  

 

பமம் டுத்த ் ட்ட காற்றுத் தர முன்சனெெ்ரிக்னக அனம ்பு 

 இந்தி  சவப்பமை்டல வானிமல நிறுவனமானது, தீரம்ான ஆதரவு அமமப்பு (Decision 

Support System - DSS) மற்றும் காற்றுத் தர முன்சனசச்ரிக்மக அமமப்பு (Air Quality Early 

Warning System – AQECWS) ஆகி வற்மற உருவாக்கியுள்ளது.  

 DSS மற்றும் AQECWS  ஆகி  அமமப்புகளானது சடல்லி-யதசி த் தமலநகர ் பகுதியில் 

சிறப்பான காற்றுத் தர யமலாை்மமக்காக சதாடங்கப் பட்டது. 

 அருகமமந்த மாநிலங்களில் உயிரிப் சபாருட்கள் எரிக்கப்படும் நிகழ்வுகளின் பங்களிப்பு 

பற்றி  தகவல்கமள வழங்குவயத இந்த அமமப்பின் ஒரு தனித்துவமான அம்சமாகும். 

 

 

4வது ச ாதுெ ்ென  – ெரவ்பதெ சூரியெக்திக் கூட்டினணவு 

 சரவ்யதச சூரி சக்திக் கூட்டிமைவின் 4வது சபாதுச ்சமப ானது காசைாளி வாயிலாக 

நடத்தப் படுகிறது. 

 சரவ்யதச சூரி சக்திக் கூட்டிமைவு சமபயின் தமலவர ் R.K. சிங் இந்தச ் சமபக்குத ்

தமலமம தாங்குவார.் 

 இவர ்புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் துமறக்கான மதத்ி  அமமசச்ர ்ஆவார.் 
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குஷிநகர ்ெரவ்பதெ விமான நினலயம் 

 உத்தரப் பிரயதசத்தில் புதத்ரின் பரிநிரவ்ாை தளத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள குஷி நகர ்

சரவ்யதச விமான நிமல த்திமனப் பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி  திறந்து மவத்தார.் 

 சபௌத்தம் சாரந்்த பகுதிகளில் சுற்றுலாவிமன யமம்படுதத்ுவமத யநாக்கமாகக் 

சகாை்டு இந்த விமான நிமல ம் நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 குஷிநகரானது புத்தர ் தனது வாழ்நாளின் இறுதி நாட்கமள கழித்த ஒரு பை்மட  

நகரமாகும். 

 இங்கு தான் புத்தர ்இறந்த பிறகு அவர ்மகா பரிநிரவ்ாை நிமலம  அமடந்தார.் 

 

 

உலக உணவு ்  ாதுகா ்புக் குறியீடு 2021 

 2021 ஆம் ஆை்டு உலக உைவுப் பாதுகாப்புக் குறியீட்டில், மதிப்பிடப்பட்டுள்ள 113 

நாடுகளில் இந்தி ா 71வது இடத்திமனப் சபற்றுள்ளது.  

 லை்டனிலுள்ள எக்னாமிஸ்ட் இம்பாக்ட் என்ற அமமப்பினால் வடிவமமக்கப்பட்ட இந்தக் 

குறியீடானது காரட்ிவா அக்ரிமசன்ஸ் (Corteva Agriscience) என்ற அமமப்பு மூலம் நிதி 

வழங்கப் சபறுகிறது.  

 இந்தக் குறியீட்டில் இந்தி ாவின் ஒட்டு சமாத்த மதிப்பு 57.2 ஆகும். 

 அ ரல்ாந்து, ஆஸ்தியரலி ா, ஐக்கி  ராஜ்ஜி ம், பின்லாந்து, ஸ்விட்சரல்ாந்து, 

சநதரல்ாந்து, கனடா, ஜப்பான், பிரான்சு மற்றும் அசமரிக்கா ஆகி மவ முதலிடத்மதப் 

பகிரந்்துள்ளன.  
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னமக்பராொஃ ்ட் செயற்னக நுண்ணறிவு ் புத்தாக்கத் திட்டம் 

 மமக்யராசாஃப்ட் நிறுவனமானது “சச ற்மக நுை்ைறிவுப் புத்தாக்கத ்திட்டம்” என்ற ஒரு 

திட்டதம்தத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தி ாவில் புதத்ாக்க நிறுவனச ் சூழலமமவுகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் அதன் 

மு ற்சியில் இந்தத் திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்தத் திட்டமானது சச ற்மக நுை்ைறிவிமன யமம்படுதத்ுகின்ற புத்தாக்க 

நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும். 

 இந்தத் திட்டத்திற்கு TiE மும்மப என்ற அமமப்பு ஆதரவளிக்கிறது. 

 

சகாங்கண் ெக்தி 

 ஐக்கி  ராஜ்ஜி ம் மற்றும் இந்தி ா ஆகி  நாடுகள் இமைந்து சகாங்கை் சக்தி 

எனப்படும் தங்களது மிகப்சபரி  கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளன. 

 இப்பயிற்சியில் ஐக்கி  ராஜ்ஜி தத்ின் யபார ் விமானந்தாங்கிக் கப்பல் குழுமமானது 

யமற்கு இந்தி ப் சபருங்கடல் பகுதியில் மீை்டும் நுமழந்து கலந்து சகாள்ள உள்ளது. 

 சகாங்கை் சக்தி என்பது இந்தி ாவிற்கும் ஐக்கி  ராஜ்ஜி தத்ிற்கும் இமடயிலான 

முதலாவது முப்பமடகளுக்குமிமடய  ான ஒரு பயிற்சி ாகும். 

 

மர ணு மாற்ற ் டாத அரிசி 

 இந்தி  நாடானது மரபணு மாற்றப்படாத அரிசி வமககமள மட்டுயம உலகிற்கு ஏற்றுமதி 

சச ்கிறது என்று அரசு கூறியுள்ளது.  

 வரத்்தகம் மற்றும் சதாழில்துமற அமமசச்கமானது இந்தி ாவில் வைிக வமகயிலான 

மரபணு மாற்றப்பட்ட அரிசி வமக ப ன்பாட்டில் இல்மல என்று சதளிவுபடுதத்ியுள்ளது. 

 மரபணு மாற்றப்பட்ட அரிசியிமன வைிக ப ன்பாட்டிற்காகப் பயிரிடுவதற்கு 

இந்தி ாவில் தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

நாபனா னநட்ரென் நீர்ம உரம் 

 இலங்மக நாடானது தீங்கு விமளவிக்காத நாயனா மநட்ரஜன்  நீரம் உரங்கள் அடங்கி  

சரக்குப் சபட்டகத்திமன இந்தி ாவிலிருந்துப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்தி ா 3.1 மில்லி ன் லிட்டர ் அளவிலான உ ரத்ர தீங்கு விமளவிக்காத நாயனா 

மநட்ரஜன் நீரம் உரத்திமன இலங்மகக்கு அனுப்பி து. 

 இலங்மகயின் மக்காச ்யசாளம் மற்றும் சநல் சாகுபடியில் இந்த உரங்கள் உதவும். 

 நாயனா மநட்ரஜன் நீரம் உரமானது இந்தி  விவசாயிகள் உரங்கள் கூட்டுறவு லிமிசடட் 

என்ற நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது உலகியலய  முதன்முமற ாக உள்நாட்டியலய  த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மின்ொரத்னத ்  யன் டுத்திெ ்ெனமயல் 

 

 சடல்லி மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகி வற்றில் வசிக்கும் 17% குடும்பத்தினர ் ஏயதா ஒரு 

வமக ான மின்சார உபகரைத்மதப் ப ன்படுதத்ி உைவு சமமக்கின்றனர.்  

 ஆற்றல், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நீர ்ஆகி மவ மீதான சமபயினால் சவளியிடப்பட்ட ஒரு 

சு ாதீன ஆ ்வில் இது கூறப்பட்டுள்ளது.  

 சடல்லி,  தமிழ்நாடு, சதலங்கானா, அசாம் மற்றும் யகரளா ஆகி மவ மின்சாரச ்சமம ல் 

முமறம  யநாக்கி முன்யனறி வருகின்றன.  

 

மத்திய ் ச ாது ்  ணியாளர் பதரவ்ானணயம் – உதவி எண் 

 மத்தி ப் சபாதுப் பைி ாளர ் யதரவ்ாமை மானது ஓர ் இலவச உதவி எை்ைிமன 

சவளியிட்டுள்ளது. 

 சபாருளாதார ரீதியில் நலிவமடந்த பிரிவினர ்மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினமரச ்

யசரந்்த அரசு யவமலக்காகப் பயின்று வரும் ஆரவ்லரக்ள் இந்த வசதிம ப் 

ப ன்படுத்தலாம். 

 விை்ைப்பதாரரக்ள் விை்ைப்பப் படிவங்கமள நிரப்ப உதவுவது அல்லது மத்தி  

சபாதுப் பைித் யதரவ்ாமை தத்ின் யதரவ்ுகள் (அ) ஆட்யசரப்்பு சதாடரப்ான அவரக்ளின் 

சந்யதகங்கமளத் தீரக்்கும் யநாக்கதத்ுடன் இந்த இலவச உதவி எை்ைானது சவளியிடப் 

பட்டது. 

 அந்த இலவச உதவி எை் “1800118711” என்பதாகும். 

 

UDAN தினம் – அக்படா ர ்21 

 இந்தி  அரசானது அக்யடாபர ்21 ஆம் யததியிமன UDAN தினமாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தத் தினமானது அத்திட்டதத்ின் திட்ட ஆவைம் முதன்முதலில் சவளியிடப்பட்ட நாள் 

ஆகும். 

 இந்தத் திட்டமானது நாட்டின் சதாமலதூர மற்றும் பிராந்தி ப் பகுதிகளுக்குப் 

யபாக்குவரதத்ு இமைப்மப யமம்படுதத்ுவமதயும் விமானப் ப ைத்மத மலிவானதாக 

சபறச ்சச ்வமதயும் யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி தமலமமயிலான மத்தி  அரசின் யதசி  

வான்வழிப் யபாக்குவரத்துக் சகாள்மகயின் ஒரு முக்கி  அங்கமாகும்.  

 இந்தத் திட்டம் 2016 ஆம் ஆை்டு ஜுன் மாததத்ில் சதாடங்கப்பட்டது. 
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 இத்திட்டதத்ிற்கு மத்தி  மற்றும் மாநில அரசுகள் இமைந்து நிதி வழங்கும்.  

 

 

சிறிய நத்னத இனங்கள் 

 ஜிய ாரிசா மவ்சமச ன்சிஸ் என்று சப ரிடப்பட்ட சிறி  நத்மத இனமானது சமீபதத்ில் 

யமகால ாவின் மவ்ஸ்மா ் (Mawsmai) என்ற பகுதியில் கை்டறி ப்பட்டது. 

 இமவ சுை்ைாம்புப் பாமறக் குமககள் அல்லது சுை்ைாம்பு கமரசலால் உருவான 

சுை்ைாம்புக் கரடு நிலப்பகுதிகமளக் சகாை்ட சிறி  வாழிடங்களில் மட்டுயம காைப் 

படுகின்றன. 

 இது யபான்ற கை்டுபிடிப்பு யமற்சகாள்ளப் பட்டு 170 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த இனம் 

கை்டறி ப் பட்டுள்ளது. 

 1851 ஆம் ஆை்டில் தற்யபாது கை்டறி ப்பட்டுள்ள இயத இனத்மதச ்யசரந்்த ஜிய ாரிசா 

சரிட்டா என்ற இனமானது கை்டறி ப்பட்டது. 

 ஜிய ாரிசா குடும்பத்மதச ் யசரந்்த இனங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசி ா மற்றும் பசிபிக் 

நாடுகளில் பரவலாகக் காைப்படுகின்றன. 
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ெரவ்பதெ நாணய மற்றும் நிதியியல் குழு ெந்தி ்பு 

 நிதி அமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் சரவ்யதச நாை  நிதி த்தின் ஆளுநர ்வாரி தத்ின் 

சரவ்யதச நாை  மற்றும் நிதியி ல் குழுவின் முழுமம ான சந்திப்பில் பங்யகற்றார.் 

 இந்தச ்சந்திப்பில் அசமரிக்காவின் வாசிங்டன் டி.சி. நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்தச ் சந்திப்பில் சரவ்யதச நாை  நிதி த்தின் 190 உறுப்பினர ் நாடுகமளச ் யசரந்்த 

ஆளுநரக்ள்/மாற்று ஆளுநரக்ள் பங்யகற்றனர.் 

 “தடுப்பூசி ெழங்கீடு, அளவீடு மற்றும் உதச்ெகப்படுத்துதல்” ஆகியனெ இந்தச ்சந்திப்பின் 

முக்கிய விொதங்களாக இருந்தன. 

 னெரஸ் பரெனலத் தடுப்பதற்கு உலகளாவியத ் தடுப்பூசி ெழங்கீடு அெசியமானது 

என்பனத இந்தியா அங்கீகரிப்பதாக நிரம்லா சீதாராமன் கூறினார.்  

 

 

ெட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 2021 

 உலக நீதித் திட்டங்கள் என்ற அமமப்பின் 2021 ஆம் ஆை்டு சட்டதத்ின் ஆட்சிக் 

குறியீட்டில் இடம் சபற்ற 139 நாடுகள் மற்றும் அதிகார வரம்பு எல்மலகளில் இந்தி ா 

79வது இடத்மதப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த அமமப்பானது 0 முதல் 1 வமரயிலான மதிப்பின் அடிப்பமடயில் நாடுகமள 

தரவரிமசப் படுதத்ுகிறது. 

 1 என்ற மதிப்பானது சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற சகாள்மக வலுவாகக் கமடபிடிக்கப் 

படுவமதக் குறிக்கிறது. 

 இந்த ஆை்டு சடன்மாரக்், நாரய்வ மற்றும் பின்லாந்து ஆகி  நாடுகள் முதலிடத்மதப் 

சபற்றுள்ளன. 

 

 

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


                   
 

86 
 

NPCI அனடயாள வழங்கீட்டு முனற 

 

 இந்தி த் யதசி  பைவழங்கீட்டுக் கழகமானது அமட ாள வழங்கீட்டு முமறம  

சதாடங்கியுள்ளது. 

 நுகரய்வாரக்ளின் பாதுகாப்பிமன யமலும் யமம்படுதத்ுவதற்கும் நுகரய்வாருக்கு 

தமட ற்ற வைிக அனுபவத்மத வழங்குவதற்கும் யவை்டி இந்த நடவடிக்மக ானது 

யமற்சகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முமற ானது Rupay அட்னடகளின் அனடயாள ெழங்கீட்டிற்கு உதவியாக இருக்கும். 

 

ABHYAS 

 

 பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி மற்றும் யமம்பாட்டு அமமப்பானது அதியவகமான, வானில் 

ஏவுகமைகமளத் தாக்கி அழிக்கவல்ல அபி ாஸ் என்ற வாகனத்மத சவற்றிகரமாக 

யசாதித்துப் பாரத்த்து. 

 அபி ாஸ் பலவமக ான ஏவுகமை அமமப்புகமள மதிப்பீடு சச ் ப் ப ன்படுத்தப் 

படும். 

 ஒடிசாவின் சந்திப்பூர ் என்னுமிடதத்ில் வங்காள விரிகுடா கடற்கமர ருயக அமமந்த 

ஒருங்கிமைந்த யசாதமனத் தளதத்ில் இது பரியசாதிக்கப்பட்டது. 

 இது சபங்களூருவிமனத் தமலமமயிடமாகக் சகாை்ட பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி மற்றும் 

யமம்பாட்டு அமமப்பின் வானூரத்ி யமம்பாட்டு நிறுவனதத்ினால் வடிவமமக்கப்பட்டு 

உருவாக்கப் பட்டது. 

 

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


                   
 

87 
 

உள்கட்டனம ்பு மற்றும்  ாதுகா ்பு குறித்து இந்தியா – ஐக்கிய ராெ்ஜியம் ப ெச்ு 

வாரத்்னத 

 இந்தி ாவின் சவளியுறவுத் துமற அமமசச்ர ் S. வஜய்சங்கர ் மற்றும் பிரிட்டிஷ் 

வெளியுறவுச ் வசயலாளர ் லிஷ் டுரூஸ் உள்கட்டனமப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த 

சபசச்ுொரத்்னதயில் பங்சகற்றனர.் 

 இந்தப் சபசச்ுொரத்்னதயில் உள்கட்டனமப்பு முதலீடு, இராணுெ ஒத்துனழப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்பு ஒத்துனழப்பு குறித்து விொதிப்பட்டது. 

 லிஷ் டுரூஸ் இந்தியா மற்றும் பிரிட்டிஷ் வபாருளாதாரங்கனள சமம்படுதத்ுெதற்காக 

யவை்டி இந்தியாவுடன் வதாழில்நுட்பம் மற்றும் உள்கட்டனமப்பு யபான்றவற்றில் 

ஒப்பந்தகமள அறிவிப்பார ்என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

 இந்த உறவுகளானது ெளரந்்து ெரும் நாடுகனள நினலயான மற்றும் தூய்னமயான 

முனறயில் ெளர உதவும்.  

 இரு அனமசச்ரக்ளும், இந்தியா – ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் வமய்நிகர ்உசச்ி மாநாட்டின் சபாது 

வதாடங்கப்பட்ட ‘2030 ஆம் ஆை்டிற்கான வசயல்திட்டம்’  என்ற திட்டதத்ினன ஆய்வு 

வசய்தனர.்   

 

 

சவங்கடராகவன் சு ா ஸ்ரீநிவாென் – புதிய புத்தகம் 

 

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


                   
 

88 
 

 ‘The Origin Story of India’s States’ என்று தனலப்பிடப்பட்ட புத்தகமானது வெங்கடராகென் சுபா 

ஸ்ரீநிொசன் என்பரால் எழுதப்பட்டது.  

 இந்தப் புத்தகமானது வபன்குயின் ராண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா என்ற பதிப்பகதத்ினால் 

வெளியிடப்பட்டது.  

 இது இந்தியாவினுனடய 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 ஒன்றியப் பிரசதசங்களின் உருொக்கம் 

பற்றியும் அெற்றின் வதாடர ்மாற்றங்கள் பற்றியும் கூறும் ஒரு புதத்கம் ஆகும்.  

 வெங்கடராகென் சுபாஸ்ரீ நிொசன் கரந்ாடகாவின் வபங்களூருனெச ் சசரந்்த ஒரு 

எழுத்தாளர,் நடிகர ்மற்றும் உதத்ிசார ்ஆசலாசகர ்ஆொர.்  

 இது இெருனடய முதலாெது புனனவுக் கனத சாராத ஒரு  புத்தகமாகும்.  

 

 ண்ணி எருனம – செயற்னகக் கருத்தரி ்பு 

 

 குஜராத் மாநிலத்தின் கிர ் யசாம்நாத் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு விவசாயி வீட்டில் 

வளரக்்கப்படும் பை்ைி இன எருமமயில் மூலம் இந்தி ாவின் முதலாவது சச ற்மகக் 

கருதத்ரிப்பு மூலம் உருவான கன்று ஒன்று பிறந்தது. 

 பன்ைி  இன எருமம ானது குஜராத் மாநிலத்தின் கட்ச ்பகுதியில் சபருமளவில் காைப் 

படுகிறது. 

 பால் உற்பதத்ிம  அதிகரிப்பதற்காக யவை்டி மரபணு ரீதியில் உ ரவ்மக ான 

எருமமகளின் எை்ைிக்மகம  அதிகரிக்கும் மு ற்சியில் இந்த சச ற்மகக் 

கருதத்ரிப்பு முமற ானது யமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 தாயனஜ் கிராமத்மதச ்யசரந்்த பால் பை்மை ாளருக்கு உரிமம ான பன்ைி எருமம, 

சச ற்மகக் கருத்தரிப்பு மூலமான (யசாதமனக் குழா ்) ஒரு ஆை் கன்றிமன ஈன்றது. 

 

இந்தியாவில் ெராெரி ஆயுள்காலம்   

 யகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றினால், இந்தி ாவில் சராசரி ஆயுள் காலமானது கிட்டத் தட்ட 2 

ஆை்டுகள் குமறந்துள்ளது.  

 மும்மபயில் உள்ள சரவ்யதச மக்கட்சதாமக ஆ ்வு நிறுவனத்தின் அறிவி லாளரக்ளின் 

அறிக்மகயில் இதத்கவல் கூறப் பட்டுள்ளது. 
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 ஆை்கள் மற்றும் சபை்களில் அவரது பிறப்பின் யபாயத ஆயுட்காலதத்ில் குமறவு 

ஏற்படுவதாக இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

 2019 ஆம் ஆை்டில் சபை்களின் ஆயுட்காலம் 72 ஆை்டுகளாகவும் ஆை்களின் 

ஆயுட்காலம் 69.5 ஆை்டுகளாக இருந்தது. 

 ஆனால் 2020 ஆம் ஆை்டில் சபை்களின் ஆயுட்காலம் 69.8 ஆை்டுகளாகவும் ஆை்களின் 

ஆயுட்காலம் 67.5 ஆை்டுகளாகவும் குமறந்துள்ளது.  

 

கருடா செயலி 

 இந்தி த் தமலமம யதரத்ல் ஆமை மானது அமனதத்ு வாக்குசச்ாவடிகமளயும் 

டிஜிட்டல் முமறயில் மதிப்பிடுவதற்காக கருடா என்ற சச லிம த் சதாடங்கி உள்ளது.  

 யதரத்ல் பைிகமள விமரவாகவும், திறம்படவும் சவளிப்பமட ாகவும் சரி ான 

யநரத்திலும் சச ்து முடிப்பமத உறுதி சச ்வதற்காக இது சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 கருடா சச லியின் மூலம் வாக்குசச்ாவடி அலுவலரக்ள், வாக்குசச்ாவடிகளின் 

புமகப்படங்கள் மற்றும் இடம் சாரந்்த தகவல்கமள பதியவற்றம் சச ்வர.் 

 காகிதம் சாரந்்த  பைிகமளக் குமறப்பதில் இந்தச ்சச லி உதவும்.  

 

 

கண்டன (ப ாராட்டம் நடத்தும்) உரினம – உெெ்நீதிமன்றம் 
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 தமட ற்றப் யபாக்குவரதத்ிற்கு இமடயூறாக சபாதுச ்சாமலகளில் ஆரப்்பாட்டம் சச ்  

முடி ாது என்று உசச்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.  

 சாஹீன்பாக் யபாராட்ட வழக்கில் உசச்நீதிமன்றம் இது குறித்த சட்டத்மதக் 

சதரிவித்துள்ளதாக உசச்நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.  

 யபாராட்டம் நடதத்ும் உரிமம ானது மக்களின் யபாக்குவரதத்ிமனத் தமட சச ் க் 

கூடாது.  

 

ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த் 

 

 இந்தி ாவின் முதலாவது உள்நாட்டுத் த ாரிப்பான விக்ராந்த் எனப்படும் விமானந் 

தாங்கிக் கப்பலானது அதற்கான கடல்சாரந்்த யசாதமனகளின் 2வது கட்டத்மதத ்

சதாடங்கி து.  

 இந்தக் கப்பலானது 40,000 டன் எமட சகாை்ட விமானந்தாங்கி கப்பல் ஆகும். 

 இது இந்தி ாவில் கட்டமமக்கப்பட்ட மிகப்சபரி  மற்றும் மிக சிக்கலான யபாரக்் 

கப்பலாகும். 

 இக்கப்பலானது சகாசச்ின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தினால் கட்டமமக்கப் பட்டது. 

 

பிரதான் மந்திரி ஆத்ம நிர் ார் ஸ்வஸ்த்  ாரத் பயாெனா 

 பிரதமர ் நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் “பிரதான் மந்திரி  ஆத்ம நிரப்ர ் பாரத் சுகாதார 

உள்கட்டமமப்புத் திட்டம் மற்றும் சச ல்பாட்டு வழிமுமறகளின் சவளியீட்டிமன” 

சதாடங்கி மவத்தார.் 

 இத்திட்டமானது இந்தி ாவின் மிகப்சபரி  திட்டங்களில் ஒன்றாக திகழும். 

 நாடு முழுவதும் சுகாதார உள்கட்டமமப்பிமன வலுப்படுத்துவதில் இதத்ிட்டம் ஈடுபாடு 

சசலுத்தும். 

 யதசி  சுகாதாரத் திட்டத்துடன் கூடுதலாக இதத்ிட்டமானது சதாடங்கப்படும். 
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UDAN 4.1 

 

 மத்தி  வான்வழிப்  யபாக்குவரதத்ு அமமசச்ர,் யஜாதிராதித் ா சிந்தி ா, ஷில்லாங்-

திப்ருகர ்பிரிவிற்கான முதல் யநரடி விமானத்திமனத் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 இந்த விமானமானது உயத யதஷ் யக ஆம் நாகரிக் என்ற பிராந்தி  இமைப்புத் 

திட்டதத்ின் கீழ் இ க்கப் பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ் மாதத்தில் ஷில்லாங் விமான நிமல தத்ில் 5000க்கும் 

யமற்பட்ட ப ைிகள் ப ைிதத்ுள்ளனர.் 

 UDAN 4.1 திட்டமானது 2020 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 

கடல்ொரந்்த  ாய்மர ்  டகு ் ப ாட்டி 

 இந்தி க் கடற்பமட ானது சகாசச்ி முதல் யகாவா வமரயில் ஒரு கடல் சாரந்்த படகுப் 

யபாட்டிம  ஏற்பாடு சச ்துள்ளது. 

 ஆசாதி கா அம்ரித் மயகாதச்வ் சகாை்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதி ாக இது நடதத்ப் 

படுகிறது. 

 இந்த நிகழ்சச்ி ானது இந்தி க் கடற்பமட பா ்மரப் படகுக் கூட்டமமப்பின் கீழ் ஏற்பாடு 

சச ் ப் பட்டது.  
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IPL – இரண்டு புதிய அணிகள் 

 அகமதாபாத் மற்றும் லக்யனா ஆகி  அைிகள் 2022 ஆம் ஆை்டு முதல் இந்தி  பிரமீி ர ்

லீக் யபாட்டியில் பங்யகற்க உள்ள இரை்டு புதி  அைிகள் ஆகும் 

 எனயவ யபாட்டியில் பங்யகற்கும் சமாதத் அைிகளின் எை்ைிக்மக 10 ஆக உ ரக்ிறது. 

 RP-சஞ்சீவ் யகா ங்கா குழுமமானது (RP-Sanjiv Goenka Group) லக்யனா அைியின் 

உரிமம ாளர ்ஆகும்.  

 CVC யகபிட்டல் பாட்னரஸ்் (CVC Capital Partners) அகமதாபாத் அைியின் உரிமம ாளர ்

ஆகும். 

 IPL யபாட்டியின் முதல் சதாடரானது 2008 ஆம் ஆை்டில் நடத்தப்பட்டது. 

 IPL யபாட்டியின் 15வது சதாடரில் 10 அைிகள் யபாட்டியிட உள்ளன. 

 

9 மருத்துவக் கல்லூரிகள் – திற ்பு விழா 

 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் உதத்ரப் பிரயதசத்தில் 9 மருத்துவக் கல்லூரிகமளத் 

திறந்து மவத்தார.் 

 இந்த 9 கல்லூரிகள் சித்தாரத்் நகர,் இட்டாஹ், ஹரய்தா ், ஃபயதபூர,் பிரதாப்நகர,் 

திய ாரி ா, காசிப்பூர,் மிரச்ாப்பூர ் மற்றும் ஜான்பூர ் ஆகி  இடங்களில் கட்டமமக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 இதில் எட்டு மருதத்ுவக் கல்லூரிகள் புதி  மருதத்ுவக் கல்லூரிகமள நிறுவுவதற்கான 

மத்தி  அரசின் உதவி சபறும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டமமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஜான்பூரில் நிறுவப்பட்ட ஒரு கல்லூரி ானது மாநில அரசினால் தனது சசாந்த 

வளங்கமளக் சகாை்டு கட்டப்பட்டது. 

 மத்தி  அரசின் இந்தத ்திட்டமானது பின்னமடந்த மற்றும் உ ர ்லட்சி  மாவட்டங்கமளத ்

யதரந்்சதடுக்கிறது. 

 இத்திட்டமானது பல்யவறு மாநிலங்களில் உள்ள மருதத்ுவக் கல்லூரிகளின் பரவலில் 

உள்ள யவறுபாடுகமளக் குமறப்பமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 

இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தான் 

 இந்தி ா மற்றும் கிரக்ிஸ்தான் ஆகி  நாடுகள் புதுசடல்லியில் தமது முதலாவது 

உத்திசார ்யபசச்ுவாரத்்மதம  நிகழ்த்தின. 

 இந்த உசச்ி மாநாட்டின் யபாது பாதுகாப்பு & ராணுவ ஒதத்ுமழப்புகமள யமம்படுதத் இரு 

நாடுகளும் ஒப்புக் சகாை்டன. 

 ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் சூழ்நிமலயினால் இரு நாடுகளும் அசச்ுறுதத்ல்கள் மற்றும் 

சவால்கமள எதிர ்சகாள்கின்றன. 

 ஆப்கானிஸ்தாமனப் பிரத்திய கமாகக் குறிப்பிட்டுப் பிராந்தி ப் பாதுகாப்பு சூழல் 

குறிதத்ும் இரு நாடுகளும் யபசச்ுவாரத்்மதயிமன நடத்தின. 
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புதிய வனவிலங்கு டி.என்.ஏ  ரிபொதனன ்  கு ் ாய்வு ஆய்வகம் 

 மகாராஷ்டிரா முதல்வர ் உத்தவ் தாக்கயர அவரக்ள் இந்தி ாவின் முதலாவது மாநில 

அரசிற்குச ் சசாந்தமான வனவிலங்கு டி.என்.ஏ பரியசாதமனப் பகுப்பா ்வு 

ஆ ்வகத்திமனத் திறந்து மவத்தார.் 

 இந்த ஆ ்வகமானது மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் உள்ள பிராந்தி  தட  அறிவி ல் 

ஆ ்வகத்தில் திறக்கப்பட்டது. 

 தற்யபாது யடஹ்ராடூன் மற்றும் மஹதராபாத் ஆகி  இடங்களில் 2 வனவிலங்கு டி.என்.ஏ 

பரியசாதமன ஆ ்வகங்கள் உள்ளன. 

 இமவ முழுவதும் மத்தி  அரசிற்குச ்சசாந்தமானமவ. 

 புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆ ்வகமானது இந்தி ாவில் மாநில அரசிற்குச ்

சசாந்தமான முதல் ஆ ்வகமாகும்.  

 

இனணயதள ஒழுங்குமுனறயில் பரடிபயா தகவல் சதாடர்பு 

 சகால்கத்தாவிலுள்ள ஸ் ாமா பிரசாத் முகரஜ்ி துமறமுகமானது இமை தள 

ஒழுங்குமுமறயில் யரடிய ா தகவல்சதாடரப்ிமனப் சபற்ற இந்தி ாவின் முதல் 

துமறமுகமாகும்.  

 இந்தத் தகவல்சதாடரப்ு முமற ானது நீை்ட வரம்புமட  கடல்சார ் தகவல் சதாடரப்ு 

அமமப்பாகும். 

 இது பு ல்கள் மற்றும் சீரற்றப் பருவநிமலயின் யபாது உதவும். 

 இந்தத் துமறமுகமானது கடந்த 152 ஆை்டுகளாக இந்தி ாவின் முக்கி த் 

துமறமுகங்களில் ஒன்றாக அதன் பங்கிமனத் சதாடரந்்து வகித்து வருகிறது.  

 

18வது ASEAN – இந்தியா உெச்ி மாநாடு 
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 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் 18வது ASEAN-இந்தி ா உசச்ி மாநாட்டில் பங்யகற்றார.் 

 ASEAN-இந்தி ா உசச்ி மாநாடானது, உ ரம்ட்ட நிமலயில் இமைந்து சச ல்படுவதற்காக 

இந்தி ா மற்றும் ASEAN நாடுகளுக்கான ஒரு வா ்ப்பிமன வழங்குவதற்காக ஒவ்யவார ்

ஆை்டும் நடத்தப்படுகிறது.  

 பிரதமர ்யமாடி அவரக்ள், ASEAN-இந்தி ா உதத்ிசார ்கூட்டிமைவின் நிமல குறிதத்ு 18வது 

ASEAN-இந்தி ா உசச்ி நாட்டில் ஆ ்வு சச ்  உள்ளார.் 

 புரூயன நாட்டினுமட  சுல்தானின் அமழப்பின் யபரில் பிரதமர ் யமாடி அவரக்ள் இந்த 

உசச்ி மாநாட்டில் பங்யகற்கிறார.்  

 இது யமாடி ால் பங்யகற்கப் படும் 9வது ஆசி ான் இந்தி ா உசச்ி மாநாடு ஆகும். 

 2022 ஆம் ஆை்டானது ஆசி ான் இந்தி ா உறவுகளுக்கான கூட்டைியின் 30வது 

வருடத்மதக் குறிப்பயதாடு, அந்த வருடம் ஆசி ான்-இந்தி ா நட்பு வருடம் என்றும் 

அனுசரிக்கப் படும். 

 

16வது கிழக்காசிய உெச்ி மாநாடு 

 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் 16வது கிழக்காசி  உசச்ி மாநாட்டில் பங்யகற்றார.் 

 தமட ற்ற, பரந்த மற்றும் உள்ளாரந்்த இந்தி -பசிபிக் பகுதி மீதும் அப்பகுதியில் ASEAN 

என்ற கருதத்ுருவின் மம க் சகாள்மக மீதும் இந்தி ாவின் ஈடுபாடு குறிதத்ு அவர ்

மீை்டும் உறுதிப்படுத்தினார.்  

 16வது கிழக்காசி  உசச்ி மாநாடானது  புரூயன தமலமமயில் நமடசபற்றது. 

 கிழக்காசி  உசச்ி மாநாடானது  இந்தி  பசிபிக் பகுதியில் முன்னைித் தமலவரக்ள் 

பங்யகற்கும் ஒரு முன்னைி மன்றமாகும். 

 இது பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் பங்யகற்கும் 7வது கிழக்காசி  உசச்ி மாநாடாகும். 

 கிழக்காசி  உசச்ி மாநாட்டுத் தமலவரக்ள் 3 அறிக்மககமள ஏற்றுக் சகாை்டதுடன் 

இந்த உசச்ி மாநாடு நிமறவமடந்தது. அமவ ாவன; 

o மனநலம், 

o சுற்றுலா மூலம் சபாருளாதார மீட்சி மற்றும் 

o நிமல ான மீட்சி 

 

Green Day Ahead Market 

 மத்தி  ஆற்றல் மற்றும் புதி  & புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் துமற அமமசச்ர ்R.K. சிங், “Green 

Day Ahead Market” (GDAM) எனும் ஒரு புதி  சந்மதத் திட்டதம்தத் சதாடங்கி மவதத்ுள்ளார.் 

 இது இந்தி ாவிமனப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்காக பிரத்திய கமாக GDAM என்ற 

திட்டதம்தத் சதாடங்கி  உலகின் ஒயர ஒரு மிகப்சபரி  மின்சாரச ்சந்மத ாக மாற்றி 

உள்ளது.  

 இது எவரும் உற்பதத்ி ஆமலம  அமமதத்ு விநிய ாக நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில் 

துமறகளுக்கு விநிய ாகிப்பதற்கு வழிவமக சச ்யும் வமகயில் புதுப்பிக்கதத்க்க 

ஆற்றல் துமறம  நிறுவுவதற்கான புதி  முன்சனடுப்பு ஆகும். 
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கிரிஷி உடான் 2.0 திட்டம் 

 வான்வழிப் யபாக்குவரதத்ு அமமசச்கமானது “கிரிஷி உடான் 2.0” என்ற திட்டதத்ிமன  

சதாடங்கி து. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், மமலப்பகுதி, பழங்குடியினர ் வாழும் பகுதி மற்றும் வட கிழக்குப் 

பகுதிகளில் உள்ள விமானநிமல ங்களில் சரக்குப் யபாக்குவரத்து சதாடரப்ான 

உள்கட்டமமப்பானது நிறுவப்படும்.  

 விவசாயிகள் யவளாை் உற்பதத்ிப் சபாருட்கமளச ் சந்மதகளுக்குக் சகாை்டு 

சசல்வதற்கு இது யபான்ற உள்கட்டமமப்புகள் உதவும். 

குறிப்பு 

 யவளாை் உற்பத்திப் சபாருட்கமளக் சகாை்டு சசல்வது குறிதத் தகவல்கமளப் 

பங்குதாரரக்ளிடம் பரப்புவதற்கு ஏதுவாக கிரிஷி உடான் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் இ-குஷால் 

என்ற தளமானது உருவாக்கப்படும்.  

 

அக்னி-5 

 இந்தி  நாடானது அக்னி-5 எனப்படும் நிலம் விட்டு நிலம் பாயும் ஒரு உந்துவிமச 

ஏவுகமையிமன சவற்றிகரமாகப் பரியசாதிதத்து. 

 ஒடிசா கடற்கமரயிலுள்ள APJ அப்துல்கலாம் தீவிலிருந்து இந்த ஏவுகமை ஏவப் பட்டது.  

 இந்த ஏவுகமை ானது 3 நிமலகமளக் சகாை்ட திட எரிசபாருள் எந்திரதத்ிமனப் 

ப ன்படுதத்ுகிறது. 

 இது அதிக துல்லி த் திறனுடன் 5000 கி.மீ. தூரம் வமரயிலான இலக்குகமளயும் தாக்க 

வல்லது. 

 அக்னி-5 ஏவுகமையின் சவற்றிகரமான யசாதமன ானது “நம்பகமான குமறந்த பட்ச 

தடுப்புத் திறமன” சகாை்டிருப்பதற்கான இந்தி ாவின் சகாள்மகயுடன் ஒதத்ுப் 

யபாகிறது.  

 இந்தக் சகாள்மக ானது “No First Use” என்பதன் மீதான உறுதிப்பாட்டிமன உறுதிப் 

படுதத்ுகிறது.  

 அக்னி-5 ஏவுகமை ானது பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி மற்றும் யமம்பாட்டு அமமப்பினால் 

கட்டமமக்கப் பட்டுள்ளது.  
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CII ஆசியா சுகாதார உெச்ி மாநாடு – 2021  

 மத்தி  சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துமற அமமசச்ர ்டாக்டர ்மான்சுக் மாை்டவ் ா 

2021 ஆம் ஆை்டு CII ஆசி  சுகாதார உசச்ி மாநாட்டில் பங்யகற்றார.்  

 இரை்டு நாட்கள் அளவிலான இந்த உசச்ி மாநாட்டின் கருத்துரு, “சிறப்பான நாமளக்காக 

சுகாதார நலமன மாற்றி மமதத்ல்” என்பதாகும். 

 இந்தி த் சதாழில்துமறக் கூட்டமமப்பானது, யநா ாளிகளுக்குக் கிமடக்கும் ப ன்கள் 

மற்றும் அதத்ுமறயின் அனுபவங்கமள யமம்பட்ட முமறயில் வழங்கும் டிஜிட்டல் 

பரிமாற்றங்களின் மீதான சிறப்பு கவனதத்ுடன், சுகாதாரச ்யசமவயிமன வழங்குவதில் 

இந்தி ா மற்றும் உலக நாடுகள் எதிரச்காள்ளும் மிக முக்கி ச ் சவால்கள் குறிதத்ு 

விவாதிப்பதற்கான ஒரு மம ப்படுத்தப்பட்ட மன்றத்திமன வழங்குவதற்காக இந்த உசச்ி 

மாநாட்டிமன ஏற்பாடு சச ்துள்ளது. 

 “தவா ் பி கதா ் பி” மற்றும் “யதா கஜ் கி தூரி, மஸ்க் மஹ சரூரி” யபான்ற இ க்கங்கள் 

நாட்டின் மக்கமள எவ்வாறு சசன்றமடந்தன என்பது பற்றியும் நாட்டில் யகாவிட்-19 

சதாற்மறக் கட்டுப்படுத்த அமவ எவ்வாறு உதவி து என்பது பற்றியும் மத்தி  அமமசச்ர ்

இதில் குறிப்பிட்டார.்  

 

ஆளுனகத் திறனில் முன்னணியிலுள்ள மாநிலங்கள் 

 சபாது விவகாரங்கள் மம த்தினால் சவளியிடப்பட்ட ஆளுமகச ்சச ல்திறன் மீதான 

சமீபதத்ி  ஒரு அறிக்மகயில் யகரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் சதலங்கானா ஆகி மவ 

முன்னைி மாநிலங்களாக உள்ளன. 

 2020 ஆம் ஆை்டிற்கான தரவரிமசயுடன் ஒப்பிடுமகயில் ஆந்திரப் பிரயதசத்மதப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி சதலுங்கானா மாநிலம் 3வது இடத்மதப் சபற்றுள்ளது.  

 ஜாரக்்கை்ட மாநிலமானது  இந்த ஆை்டு 15வது இடத்திலிருந்து 9வது இடதத்ிற்கு 

முன்யனறியுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் இடம் சபற்ற சிறு மாநிலங்களில் சிக்கிம், யகாவா மற்றும் மியசாரம் 

ஆகி மவ முன்னைி ாளரக்ளாக உருசவடுத்துள்ளன.  

 ஒன்றி ப் பிரயதசங்களில் புதுசய்சரி, ஜம்மு & காஷ்மீர ் மற்றும் சை்டிகர ் ஆகி மவ 

முன்னைி ாளரக்ளாக உருசவடுதத்ுள்ளன. 

 சபாது விவகாரங்கள் மம மானது சபங்களூருவில் அமமந்துள்ள ஒரு இலாப 

யநாக்கமற்ற ஆயலாசமன யசமவ வழங்கும் அமமப்பாகும். 
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ெரத்ாக் 

 ‘சரத்ாக்’ எனப்படும் புதி  இந்தி  கடயலாரக் காவற்பமடக் கப்பலானது இமைக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது குஜராதத்ில் உள்ள யபாரப்ந்தர ்என்னுமிடதத்ில்  நிறுதத்ப்படும். 

 இந்தக் கப்பல் இமைக்கப்பட்ட நடவடிக்மக ானது இந்தி ாவின் கடல்சார ்பாதுகாப்பு 

மற்றும் யதசப் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு முக்கி  ஊக்கமாக உள்ளது.  

 

 

பதசிய ்  ாதுகா ்பு மீதான புபன ப ெச்ுவாத்னத 

 யதசி ப் பாதுகாப்பு மீதான 6வது புயன யபசச்ுவாரத்்மத ானது (2021) புயன சரவ்யதச 

மம தத்ினால் சதாடங்கப்பட்டது.  

 ‘யபரிடர ்மற்றும் சபருந்சதாற்றுக் காலங்களில் யதசி ப் பாதுகாப்பிற்கான த ார ்நிமல’ 

என்ற ஒரு கருதத்ுருவின் கீழ் இது ஏற்பாடு சச ் ப்பட்டது. 

 இந்தச ் சந்திப்பின்யபாது, இந்தி த் யதசி ப் பாதுகாப்பு மீது யபரிடரக்ள் மற்றும் 

சபருந்சதாற்றுகளின் தாக்கங்கள் குறிதத்ு பங்யகற்பாளரக்ள் விவாதிப்பர.்  

 யபரிடர ்சதாடரப்ான உத்திகமளயும் அவரக்ள் பரிந்துமரப்பர.் 

 இந்தப் யபசச்ுவாரத்்மத ானது, புதுசடல்லியின் சகாள்மக சதாமலயநாக்கு அறக் 

கட்டமள, யமம்பட்ட உத்திசார ் ஆ ்விற்கான மம ம் மற்றும் சை்டிகரின் தீரப்்பா  

அறக்கட்டமள (தி டிரிபுயுன் டிரஸ்ட்) ஆகி வற்றுடன் இமைந்து புயன சரவ்யதச 

மம தத்ினால் நடதத்ப்படுகிறது.  
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7 உறு ்பினரக்ள் சகாண்ட ச ாருளாதார ஆபலாெனனக் குழு – மறுசீரனம ்பு  

 மத்தி  அரசனாது பிரதமருக்கான 7 உறுப்பினரக்ள் சகாை்ட சபாருளாதார 

ஆயலாசமனக் குழுவிமன மறுசீரமமதத்ுள்ளது.  

 இந்தக் குழுவின் தமலவராக பியபக் யதப்ரா ் சதாடரந்்து சச ல்படுவார.்  

 2017 ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ் மாதத்தில் 2 ஆை்டு காலத்திற்கு நிறுவப்பட்ட இந்தக் 

குழுவானது முந்மத ப் பிரதமருக்கான சபாருளாதார ஆயலாசமனக் குழுவிற்குப் 

பதிலாக நிறுவப் பட்டது.   

 

 

 

ெரவ்பதெெ ்செய்திகள் 

ெ ் ான் நாட்டின் பிரதமர ்
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 ஜப்பான் நாட்டின் முன்னாள் சவளியுறவுத் துமற அமமசச்ர ்ஃபுமிய ா கிஷிடா ஆளும் 

கட்சியின் தமலமமதத்ுவத் யதரத்லில் சவற்றி சபற்று, நாட்டின் அடுத்தப் பிரதமராக 

பதவி ஏற்பமத உறுதி சச ்துள்ளார.் 

 இவர ்டாயரா யகாயனா என்பவமர 257 ொக்குகள் வித்தியாசத்தில் சதாற்கடிதத்ார.் 

 ஆட்சிக் காலம் முடிந்து தற்யபாது சவளிய றும் கட்சியின் தமலவரும் தற்யபாமத ப் 

பிரதமருமான ய ாஷிஹிட் சுகா என்பவருக்கு அடுத்தபடி ாக கிஷிடா பதவி ஏற்க 

உள்ளார.்  

 

UNESCO உலகப் புத்தகத் தனலநகரம் – 2023 

 

 UNESCO அமமப்பின் தமலமம இ க்குநர ்ஆட்ரி அயசாயல, அக்ரா (கானா) என்னுமிடத்மத 

2023 ஆம் ஆை்டிற்கான UNESCO உலகப் புதத்கத் தனலநகராக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்குத் சதரெ்ான குொடலஜாரா (வமக்சிசகா) என்னுமிடத்திற்குப் பிறகு, 

கானா நாட்டில் இனளஞரக்ள் மீதான ெலுொன கெனம், கலாசச்ாரம் மற்றும் அதன் 

வசல்ெச ் வசழிப்பிற்கு ஆற்றும் பங்கு சபான்றெற்றிற்காக யவை்டி அக்ரா நகரமானது 

சதரந்்வதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 யுவனஸ்சகாவின் உலகப் புதத்கத் தனலநகரங்களானது அனனதத்ு ெயது 

மக்களினடசயப் புத்தகங்கள் பற்றியும் அதன் ொசிப்புப் பற்றியும் ஊக்குவிப்பினன 

நல்குெதற்காக செண்டி நியமிக்கப் படுகின்றன.  

 

ஆயுஷ்மான்  ாரத் டிஜிட்டல் திட்டம் 

 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் 2021 ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ் 27 அன்று ஆயுஷ்மான் 

பாரத் டிஜிட்டல் திட்டதத்ிமனத் சதாடங்கி மவதத்ார.் 

 இத்திட்டமானது யதசி  டிஜிட்டல் சுகாதார திட்டம் என்ற மாதிரி திட்டதத்ின் கீழ் 

சதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்த முதன்மம ான முன்சனடுப்புகளானது, 

o ஒவ்சவாரு குடிமகனுக்கும் ஒரு தனித்துவமான சுகாதார  அமட ாள அட்மடம  

உருவாக்குதல் மற்றும் 

o டிஜிட்டல் சுகாதார நல நிபுைரக்ள் மற்றும் சுகாதாரநல வசதிகள் ஆகிய ாமரக் 

சகாை்டுள்ள பதியவட்டிமன உருவாக்குதல் ஆகி வற்மற உள்ளடக்கி தாகும்.  

 ஆயுஷ்மான் பாரத ்திட்டதத்ின் நாடு தழுவி  சதாடக்கமானது ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் 

மந்திரி ஜன் ஆயராக்கி  ய ாஜனா திட்டதத்ின் மூன்றாவது ஆை்டு நிமறவுடன் ஒதத்ுப் 

யபாகிறது.  
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பலண்ட்ொட் – 9  

 இது சமீபதத்ில் நாசாவினால் விண்ணில் ஏெப்பட்டது. 

 இது ஒரு புவி கண்காணிப்புச ்வசயற்னகக் சகாளாகும் 

 இது நாசா மற்றும் அசமரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு அனமப்பு ஆகியெற்றின் கூட்டுத ்

திட்டமாகும். 

 சலண்ட்சாட் – 8 சச ற்மகக் யகாளுடன் இனணந்து இந்த வசயற்னகக்சகாள் புவிப் 

பரப்பின் மீதான புனகப்படங்கனளச ்சசகரிக்கும். 

 புவி முழுெதிலும் படவமடுக்க இதற்கு 8 நாட்கள் ஆகும். 

 சலண்ட்சாட் – 9 வசயற்னகக் சகாளில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள உபகரணங்களாென : 

வசயல்பாட்டில் உள்ள நிலப் புனகப்படவமடுக்கும் கருவி-2 (OLI-2) மற்றும் வெப்ப 

அகசச்ிெப்பு உணரவ்ி-2 (TIRS-2) ஆகி னவாகும். 
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2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் மூனளக்காய்ெெ்னல ஒழி ் தற்கான ஒரு உலகளாவிய 

செயல்திட்டம் 

 

 உலக சுகாதார அமமப்பானது மூமளக் கா ்சச்மல ஒழிப்பதற்கான முதலாவது 

உலகளாவி  சச ல்திட்டத்மத சவளியிட்டுள்ளது.  

 அந்த சச ல்திட்டமானது பின்வருவனவற்மற உள்ளடக்கி து 

o பாக்டீரி த்தால் உை்டாகும் மூமளக் கா ்சச்லின் சதாற்றிமன ஒழிதத்ல் 

o தடுப்பூசிகள் மூலம் தடுக்கவல்ல பாக்டீரி  மூமளக் கா ்சச்மல 50% ஆகவும் 

அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகமள 70% ஆகவும் குமறத்தல், மற்றும் 

o மூமளக் கா ்சச்லிலிருந்து மீை்டதற்குப் பிறகான வாழ்க்மகத் தரத்மத 

யமம்படுதத்ுதல் மற்றும் உடல் இ லாமமம க் குமறத்தல் ஆகும். 

 

UNCTAD டிஜிட்டல் ச ாருளாதார அறிக்னக 2021 

 

 ஐக்கி  நாடுகள் வரத்்தகம் மற்றும் யமம்பாட்டு மன்ற அமமப்பானது சமீபத்தில் இந்த 

அறிக்மகம  சவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயில், நாடுகளுக்கிமடய  சுதந்திரமான தகவல் பரிமாற்றத்மத 

அனுமதிக்கும் 6 நாடுகளுள் ஒன்றாக பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டிமன UNCTAD அமமப்பு 

குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 மற்ற 5 நாடுகள் : கனடா, ஆஸ்தியரலி ா, சமக்சியகா, சிங்கப்பூர ்மற்றும் அசமரிக்கா 

ஆகி னவாகும்.  
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 இந்த நாடுகள் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக ‘இலகுமுமறயிலான அணுகுமுமறம ’ 

மக ாளுகின்றன. 

 நாடுகளின் எல்மலக்கு அப்பாற்பட்ட தகவல் பரிமாற்றதத்ிற்கான “கட்டுப்பாடுமிக்க” 

அல்லது “பாதுகாக்கப்பட்ட” அணுகுமுமறம  இந்தி ா பின்பற்றுகிறது. 

 

நிபகாலஸ் ெர்பகாசி – ஓராண்டு சினறத் தண்டனன 

 

 பிரஞ்சு நாட்டின் முன்னாள் அதிபர ்நியகாலஸ் சரய்காசிக்கு பிரஞ்சு நீதிமன்றம் ஓராை்டு 

சிமறத் தை்டமன விதிதத்ுள்ளது. 

 2012 ஆம் ஆை்டு மறுயதரத்லின் யபாது அதிகபட்ச சட்டப்பூரவ்த் சதாமகயிமன விட 

இரை்டு மடங்கு அதிகம் சசலவு சச ்ததாக இவர ்மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.  

 சரய்காசி வீட்டியலய  இருந்த படி ஒரு மின்னணு கை்காைிப்பு காப்பு அைிந்து இந்த 

ஓராை்டு சிமறத் தை்டமனம  அனுபவிப்பதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கும்.  

 

 ஹ்னரன் உலகளாவிய கடல் – வான்வழி னமயம் 

 பஹ்மரன் ராஜ்ஜி மானது விமரவான பிராந்தி  பல்முமன தளவாட மம த்மதத் 

சதாடங்கியுள்ளது.  

 முழுவதுமான கடல் யபாக்குவரத்துடன் ஒப்பிடுமகயில் சராசரிப் யபாக்குவரதத்ு யநரத்மத 

இது 50% வமர குமறப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.  

 வான்வழிப் யபாக்குவரதத்ில் 40% வமரயிலான சசலவிமன இது குமறக்கிறது.  
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உணவு முனறகள் குறித்த ஐக்கிய நாடுகளின் உெச்ி மாநாடு 

 உைவு முமறகள் குறித்த ஐக்கி  நாடுகளின் உசச்ிமாநாடானது அமனவரும் உைவு 

முமறகளின் மூலம் ஆற்றமலப் சபறச ் சச ்வதற்கான ஒரு வரலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்க 

வா ்ப்பாக அமமயும்.  

 இது யகாவிட் – 19 சதாற்றிலிருந்து நாம் மீை்டு வருவயதாடு, 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் 

அமனத்து 17 நீடித்த மற்றும் நிமல ான வளரச்ச்ிக்கான யமம்பாட்டு இலக்குகமளயும் 

அமட  நம்மம மீை்டும் அயத பாமதயில் சகாை்டுச ் சசல்லச ் சச ்வதற்கான ஒரு 

இ க்கமாகும்.  

 2021 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பின் சபாதுச ்சச லாளர ்அன்யடானிய ா 

குட்சரஸ் உைவு முமறகள் குறிதத் உசச்ி மாநாட்டிமன நடத்த உள்ளார.்  

 

 

செனகல் – சமௌரிபடனியன் நீரவ்ள வடிநிலம் 

 

 நான்கு யமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளானது சசனகல் – சமௌரியடனி ன் நீரவ்ள 

வடிநிலத்திற்கான எல்மலகமளக் கடந்த ஒத்துமழப்பிமன யமம்படுதத்ுவதற்கான ஒரு 

கூட்டுப் பிரகடனத்தில் மகச ழுதத்ிட்டுள்ளன.  

 அந்த 4 நாடுகளாவன - காம்பி ா, கினி ா பிசாயவா, சமௌரியடனி ா மற்றும் சசனகல் 

ஆகும். 
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 இது குறித்த ஒதத்ுமழப்பிற்காக யவை்டி சட்டப்பூரவ் ரதீியிலான மற்றும் நிறுவனம் 

சாரந்்த ஒரு கட்டமமப்பிமன நிறுவ இந்த நாடுகள் ஒப்புக் சகாை்டுள்ளன.  

 இது யமற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இவ்வாறான  முதல் சச ல்முமற ாகவும் உலகளவில் 

பகிரப்பட்ட நிலத்தடி நீர ் வளங்கள் குறித்த வலுவான ஒதத்ுமழப்பிற்கான ஒரு 

பாமதக்கும் வழிவகுக்கும்.  

 2018 ஆம் ஆை்டில் UNECE நீரவ்ள மாநாட்டில் இமைந்தவுடன் சசனகல் இந்தப் 

பிரகடனத்மதக் யகாரி து.  

 

பமால்னுபிரவிர ்

 யமால்னுபிரவிர ் மருந்தானது யலசான (அ) மிதமான யநா ் அறிகுறிகமளக் சகாை்ட 

யகாவிட்-19 யநா ாளிகள் மருதத்ுவமமனகளில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கான 

வா ்ப்புகமளப்  பாதி ளவாகக் குமறத்துள்ளது. 

 சமரக்் ரிட்ஜ்யபக் மபய ாசதராசபட்டிக்ஸ் (Merck and Ridgeback Biotherapeutics) என்ற மருந்து 

நிறுவனமானது இத்தகவமலக் கூறியுள்ளது. 

 இந்த மருந்திற்கு ‘EIDD 2801’  என இந்த நிறுவனம் சப ரிட்டுள்ளது. 

 இதில் ‘E’ என்பது அசமரிக்காவின் எயமாரி பல்கமலக்கழகதத்ில் இந்த மருந்து த ாரிக்கப் 

பட்டமதக் குறிக்கிறது. 

 இந்த மவரஸ் தடுப்பு மருந்துகள் மவரஸ் பிரதிபலிக்கும் சச ல்முமறம த் தடுப்பதன் 

மூலம் சச ல்படுகின்றன. 

 

 

கட்சி சின்னங்கள் – பதரத்ல் ஆனணயம் 

 இந்தி  யதரத்ல் ஆமை மானது பீகாரின் யலாக் ஜன்சக்தி கட்சியின் ‘பங்களா’ 

சின்னத்திமன முடக்கியுள்ளது. 

 தற்யபாது வரவிருக்கும் சட்டமன்ற இமடத் யதரத்லில் இந்தக் கட்சியின் இரு பிரிவினரும் 

இந்த சின்னதத்ிமனப் ப ன்படுதத் இ லாது. 

 அதன் வழிகாட்டுதல்களின்படி, 

o ஒரு கட்சி/யவட்பாளர ்யவட்பு மனுத ்தாக்கல் சச ்யும் யபாது யதரத்ல் ஆமை தத்ின் 

இலவச சின்னங்கள் பட்டி லில் இருந்து 3 சின்னங்கமளத ் யதரந்்சதடுதத்ு 

அப்பட்டி மல வழங்க யவை்டும். 

o அவற்றுள் முதலில் வருபவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம என்ற அடிப்பமடயில் அந்தக் 

கட்சி/யவட்பாளருக்கு ஒரு சின்னம் ஒதுக்கப்படுகிறது.  

o அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசி ல் கட்சி உமடயும் யபாது அதற்கான சின்னத்மத 

ஒதுக்குவது குறிதத்ு யதரத்ல் ஆமை ம் முடிசவடுக்கும்.  
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உலகக் கண்காட்சி 2020 – து ாய் 

 ஐக்கி  அரபு அமீரகத்தின் துபா ் நகரில் உலகக் கை்காட்சி 2020 என்ற நிகழ்சச்ி ஏற்பாடு 

சச ் ப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கை்காட்சியின் முக்கி க் கருதத்ுரு, “Connecting minds, Creating The Future" 

என்பதாகும். 

 2020 ஆம் ஆை்டின் கை்காட்சி ானது மதத்ி க் கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா & 

சதற்காசி ப் பகுதியில் நடதத்ப்படும் முதல் கை்காட்சி ாகும். 

 இந்தக் கை்காட்சியில் இந்தி க் காட்சி கூடதத்ிற்கான கருத்துரு, “Openness Opportunity and 

Growth” என்பதாகும். 

 

 

சிரக்ான் ஏவுகனண 

 

 ரஷ்  நாடானது முதல் முமற ாக அணுசக்தி ால் இ ங்கும் நீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து 

தனது மீச ாலி ஏவுகமைம ச ்சசலுத்தி சவற்றிகரமாகப் பரியசாதிதத்ு உள்ளது. 

 சிரக்ான் ஏவுகமை எனப் சப ரிடப்பட்ட இந்த ஏவுகமை ானது சசயவயராட்வின்ஸ்க் 

(Severodvinsk) என்ற நீரம்ூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்டது. 

 நீரம்ூழ்கிக் கப்பலிலிருந்து சிரக்ான் ஏவுகமை ஏவப்படுவது இதுயவ முதல்முமற ஆகும். 
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2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக குழந்னதகளின் நினல குறித்த அறிக்னக 

 

 மத்தி  சுகாதார அமமசச்ர ்மான்சுக் மாை்டவ் ா, ‘உலக குழந்மதகளின் நிமல 2021 : 

என் மனதில் : குழந்மதகளின் மன ஆயராக்கி த்மத யமம்படுதத்ுதல், பாதுகாத்தல் 

மற்றும் பராமரித்தல்’ என்ற தமலப்பிலான ஓர ் அறிக்மகம  சவளியிட்டார.்  

 இந்த அறிக்மக ானது யுனிசசஃப்பின் உலகளாவி  ஒரு முதன்மம சவளியீடாகும். 

 உலகளவில் 15 முதல் 24 வ திற்குட்பட்ட 5 இளம் வ தினரில் ஒருவர ் மனசய்சாரவ்ு 

உமட வரக்ளாகவும் அல்லது சில யவமலகமளச ்சச ்வதில் சிறிதும் ஆரவ்ம் காட்டாத 

நபரக்ளாகவும் உள்ளனர.் 

 இந்தி ாவில் 7 இளம் வ தினரில் ஒருவர ்மனசய்சாரவ்ு உமட வரக்ளாகவும் அல்லது சில 

யவமலகமளச ்சச ்வதில் சிறிதும் ஆரவ்ம் காட்டாத நபரக்ளாகவும் உள்ளனர.்  

 

 ண்படாரா ஆவணங்கள் விவகாரம் 
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 சவளிநாடுகளில் யகாடிக்கைக்கில் சசாத்துக்கமளச ்சட்ட வியராதமாக வாங்கிக் குவித்த 

நபரக்ள் குறித்த பை்யடாரா ஆவைங்கமளச ் சரவ்யதசப் புலனா ்வுப் 

பத்திரிக்மக ாளரக்ள் கூட்டமமப்பு சவளியிட்டுள்ளது.  

 வி ட்நாம், சபலிஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர ் யபான்ற நாடுகளிலுள்ள 29,000 சவளிநாட்டு 

நிறுவனங்கள் மற்றும் அறக்கட்டமளகளின் உரிம விவரங்கமள உள்ளடக்கி  மற்றும் 

வரி ஏ ்ப்பு வா ்ப்பிமனக் சகாை்டுள்ள சவளிநாடுகளிலுள்ள 14 நிறுவனங்கமளச ்

யசரந்்த 11.9 மில்லி ன் ஆவைங்கள் இதில் சவளி ாகியுள்ளன. 

 இந்த வழக்கில் 380 இந்தி க் குடிமகன்களும் சப ரிடப்பட்டுள்ளனர.்  

 

ச ாருளாதார அறிவியலுக்கான பநா ல்  ரிசு 2021 

 அறிவி லுக்கான ரா ல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ானது ஆல்பிரட் யநாபலின் நிமனவாக  

சபாருளாதார அறிவி லுக்கான ஸ்சவரிஜஸ் ரிக்ஸ்யபங்க் பரிமச வழங்க முடிவு 

சச ்துள்ளது.  

 இந்தப் பரிசின் ஒரு பாதி ானது அசமரிக்காவின் கலியபாரன்ி ா பல்கமலக் கழகத்மதச ்

யசரந்்த யடவிட் காரட்ு அவரக்ளுக்கு "சதாழிலாளர ்சபாருளாதாரத்தில் அவரது அனுபவப் 

பூரவ்ப் பங்களிப்புகளுக்காக" வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 

 மற்சறாரு பாதி ானது யஜாசுவா ஆங்கிரிஸ்ட் (அசமரிக்காவின் மாசாசூசசட்ஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாலஜி) மற்றும் மகயடா இம்சபன்ஸ் (அசமரிக்காவின் 

ஸ்டான்யபாரட்் பல்கமலக்கழகம்) ஆகிய ாருக்கு "for their methodological contributions to the 

analysis of causal relationships" (ஒப்பந்த உறவுமுமறகளுக்கான ஆ ்வுகளுக்கு தங்களது 

முமற ான பங்களிப்புகள்) என்ற கருத்திற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

 1968 ஆம் ஆை்டில், ஸ்சவரிஜஸ் ரிக்ஸ்யபங்க் (ஸ்வீடனின் மத்தி  வங்கி) ஆனது யநாபல் 

பரிசின் நிறுவனர ்ஆல்ஃபிரட் யநாபலின் நிமனவாகப் சபாருளாதார அறிவி லுக்கான 

பரிமச நிறுவி து. 

 சபாருளாதார அறிவி லில் முதல் பரிசானது ராக்னர ் ஃபிரிஷ் மற்றும் ஜான் 

டின்சபரக்னுக்கு 1969 ஆம் ஆை்டில் வழங்கப்பட்டது. 
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செர்மனி பதரத்ல் 2021 

 ஏஞ்சலா சமரக்்கலின் பழமமவாதக் கட்சி ானது 2021 பை்யடஸ்டாக்கின் 

உறுப்பினரக்மளத் யதரந்்சதடுப்பதற்காக 2021 சஜரம்னி யதசி த் யதரத்லில் யதாற்று 

விட்டது. 

 அதிபர ்ஏஞ்சலா சமரக்்கலின் கிறிஸ்துவ ஜனநா க ஒன்றி க் கட்சிம  சமூக ஜனநா க 

கட்சி ானது யதாற்கடித்துள்ளது. 

 இங்கு ஒரு நிமல ான அரசாங்கத்மத அமமக்க குமறந்தது மூன்று கட்சிகள் யதமவப் 

படும். 

 72 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு (1949) சஜரம்னி க் கூட்டாட்சி குடி ரசு நிறுவப்பட்ட பிறகு 

இவ்வாறு நிகழ்வது இதுயவ முதல் முமற ாகும். 

 ஏஞ்சலா சமரக்்கல் சஜரம்னியின் முதல் சபை் அதிபராக 2005 ஆம் ஆை்டில் பதவி 

ஏற்றார.் 

 பை்யடஸ்டாக் என்பது சஜரம்னியின் மக்களால் யதரந்்யதடுக்கப்பட்ட ஒரு பாராளுமன்ற 

அமவ ாகும். 

 

 

'சுற்றுெச்ூழல் அெச்ுறுத்தல் அறிக்னக (ETR) 2021: சுற்றுெச்ூழல் அெச்ுறுத்தல்கள், 

சநகிழ்ெச்ி மற்றும் அனமதினய ் புரிந்து சகாள்வது' 

 இமதப் சபாருளாதாரம் மற்றும் அமமதி நிறுவனம் சவளியிட்டது. 

 உைவு ஆபத்து, நீர ் ஆபதத்ு, விமரவான மக்கள்சதாமக வளரச்ச்ி, சவப்பநிமல 

முரை்பாடுகள் மற்றும் இ ற்மகப் யபரழிவுகள் சதாடரப்ான அசச்ுறுதத்ல்களுக்காக 178 

நாடுகளில் உள்ள துமை யதசி  நிரவ்ாக அலகுகளின் தரமவ இது மதிப்பீடு சச ்தது. 

 மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடி  நாடுகள் மத்தி  கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, 

துமை-சஹாரா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் சதற்காசி ா ஆகி  பகுதிகளில் காைப் 

படுகின்றன. 

 ஒரு பிராந்தி மாக, சதற்கு ஆசி ாவானது தை்ைீர ்மற்றும் உைவு அபா ங்களுடன் மிக 

யமாசமான நிமலயில் உள்ளது. 
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ஊரக பமம் ாட்டு அறிக்னக 2021 

 

 IFAD என்ற அமமப்பின் ஊரக யமம்பாட்டு அறிக்மக ானது (2021) “கிராமப்புறச ்

சசழிப்பிற்கான உைவு முமறகமள மாற்றி மமத்தல்” என்பதன் மீது ஈடுபாடு 

சசலுத்துகிறது (IFAD – International Fund for Agricultural Development – யவளாை் 

யமம்பாட்டிற்கான சரவ்யதச நிதி ம்). 

 இந்த அறிக்மக ானது ஐக்கி  நாடுகள் உைவு முமறகள் குறித்த உசச்ி மாநாட்டின் 

யபாது சவளியிடப் பட்டது. 
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 இந்த அறிக்மக ானது கிராமப்புற பை்மைகளிலும், பை்மைச ் சச ல்பாடுகமளத ்

சதாடரந்்து யமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்மககளுக்கு ஆதரவளிக்கும் உள்ளூர,் சிறி  

மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களிலும் அரசு முதலீட்டின் முக்கி த்துவத்திமன 

வலியுறுதத்ுகிறது. 

 அந்தச ்சச ல்பாடுகளாவன: யசமிப்பு, சச ல்முமற, சந்மதப்படுதத்ுதல் மற்றும் உைவு 

விநிய ாகம் ஆகி னவாகும்.  

 

 லூன்  யணம் 

 யவரல்்டு வியூ எை்டரப்ிமரசஸ் என்ற நிறுவனமானது மக்கமள விை்சவளியின்  

ஸ்ட்ராயடா என்ற அடுக்கு மை்டலதத்ிற்குக் சகாை்டு சசல்லும் வமகயிலான ஒரு பலூன் 

அமமப்பிமன உருவாக்கி வருகிறது. 

 இதன் வைிக ரதீியிலான முதல் ப ைமானது 2024 ஆம் ஆை்டின் முற்பகுதியில் 

சதாடங்க இலக்கு நிரை்யிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 யவரல்்டு வியூ எை்டரப்ிமரசஸ் நிறுவனமானது அரியசானா நாட்டிலுள்ள ஒரு 

நிறுவனமாகும்.  

 

 

G20 அொதாரண திறனுனடய தனலவரக்ள் உெச்ி மாநாடு 
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 பிரதமர ்நயரந்திர யமாடி அவரக்ள் இந்த உசச்ி மாநாட்டில் பங்யகற்றார.் 

 இது ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் நிமலமம குறிதத்ு விவாதிப்பதற்காக ஏற்பாடு சச ் ப் 

பட்டுள்ளது.  

 இந்த நிகழ்வானது G20 அமமப்பின் இத்தாலி நாட்டுத் தமலமமயின் கீழ் காசைாலி 

வாயிலாக நடத்தப் பட்டது.  

 உலக நாட்டின் தமலவரக்ள் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் மனிதயந த் யதமவகள்  

அடிப்பமடத் யதமவகள் மற்றும் வாழ்வாதார அணுகல் ஆகி வற்மறப் பூரத்த்ி சச ்தல் 

பற்றி விவாதிப்பர.்  

 

பநாசயதிர ்்புக் குனற ாட்டிற்காக பவண்டி 3வது தவனண 

 உலக சுகாதார அமமப்பானது யநாச திரப்்புக் குமறபாடுமட வரக்ளுக்கு 3வது 

தவமை தடுப்பு மருந்திமன வழங்க பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

 யநாச திரப்்பு குறித்த நிபுைரக்ளின் உதத்ிசார ் ஆயலாசமனக் குழுவின் 4 நாட்கள் 

அளவிலான சந்திப்பிமனத் சதாடரந்்து இது சவளியிடப் பட்டது. 

 இது குறித்த இறுதி அறிக்மக ானது டிசம்பர ்மாதத்தில் சவளியிடப்படும். 

 மிதமான மற்றும் தீவிரமான யநாச திரப்்புக் குமறபாடு உமட வரக்ளுக்கு உலக 

சுகாதார அமமப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்துகளின் கூடுதல் 

தவமை ானது கட்டா மாகச ்சசலுத்தப்பட யவை்டும் என இக்குழு கூறியுள்ளது.  

 

உலகின் முதலாவது தானியங்கு இரயில் 

 சஜரம்னி ானது உலகின் முதலாவது தானி ங்கு மற்றும் ஓட்டுநர ் இல்லாத 

இரயிலிமனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 இது உலகின் முதல் தானி ங்கு இரயில் என அறி ப்படுகிறது. 

 இந்த இரயிலானது ‘சீசமன்ஸ் அை்ட் டா ்ச ் பான்’ (Siemens and Deutsche Bahn) என்ற 

நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப் பட்டது.  
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அசமரிக்க ் பூரவ்ீக மக்கள் தினம் 

 அசமரிக்க அதிபர ் யஜா மபடன், அக்யடாபர ் 11 ஆம் யததியிமன அசமரிக்கப் பூரவ்ீக 

மக்கள் தினமாக அறிவித்துள்ளார.்  

 இத்தினதத்ிமன அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரித்த முதல் அசமரிக்க அதிபர ்யஜா மபடன் 

ஆவார.்  

 இத்தினமானது அக்யடாபர ் மாதத்தின் 2வது திங்கள்கிழமம ன்று அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

 இத்தினமானது ஆயிரக்கைக்கான ஆை்டுகளாக அசமரிக்காவில் வாழ்ந்து வரும் 

பழங்குடி (பூரவ்ீக) சமூகங்கமள அங்கீகரிக்கிறது. 

 

உலக ்  ட்டினிக் குறியீடு 

 இந்தக் குறியீடானது ‘கன்சரன்் யவரல்்டுமவட்’ என்ற ஐ ரல்ாந்து நாட்டு உதவி வழங்கும் 

நிறுவனம் மற்றும் “சவல்த் ஹங்கர ்ஹில்ஃப்” (Welt Hunger Hilfe) என்ற சஜரம்ானி  நாட்டு 

நிறுவனம் ஆகி வற்றால் இமைந்து த ாரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்தக் குறியீடானது இந்தி ாவில் நிலவும் பட்டினி நிமல ானது கவமலக் கிடமானதாக 

உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

 இந்தக் குறியீட்டில், 116 நாடுகளில் இந்தி ா 101வது நிமலயில் உள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆை்டில் இந்தி ா இக்குறியீட்டில் 91வது இடதத்ில் இருந்தது. 

 5 வ திற்குட்பட்ட குழந்மதகளின் இறப்பு விகிதம், ஊட்டசச்த்துக் குமறபாடு மற்றும் 

குழந்மதகளிமடய  வளரச்ச்ி குன்றுதல் யபான்ற குறிகாட்டிகளில் இந்தி ா 

யமம்பட்டுள்ளது.  

 

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரினமகள் ென  

 ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ் சமபயில் அதிகப் சபரும்பான்மமயுடன் 2022-24 ஆகி  

காலகட்டதத்ிற்கு ஐக்கி  நாடுகள் மனித உரிமமகள் சமபக்கு இந்தி ா மீை்டும் 

யதரவ்ாகியுள்ளது. 

 இந்த முடிவானது ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமபயின் 76வது கூட்டதத்ில் யமற்சகாள்ளப் 

பட்டது. 

 193 உறுப்பினரக்மளக் சகாை்ட சமபயில் 184 வாக்குகமளப் சபற்று இந்தி ா இந்தப் 

பதவிக்குத் யதரவ்ாகியுள்ளது.  

 

ொயின்ட் சீ 2021 கடற் னட ்  யிற்சி 

 சீனா மற்றும் ரஷ் ா ஆகி  நாடுகள் இமைந்து ஜப்பான் கடலில் “ஜாயின்ட் சீ 2021 

கடற்பமடப் பயிற்சி” எனும் ஒரு கூட்டுக் கடற்பமடப் பயிற்சிம  நடதத்ுகின்றன. 

 ரஷ் ாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடய  சமீபத்தில் வளரந்்து வரும் அரசி ல் மற்றும் 

இராணுவ ஒதத்ுமழப்பிமன இது குறிக்கிறது. 

 இந்தப் பயிற்சி ானது ஜப்பான் கடலிலுள்ள ரஷ் ாவின் பீட்டர ்தி கியரட் வமளகுடாவில் 

சதாடங்கப் பட்டது. 
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EY குறியீடு 

 58வது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் ஒரு நாட்டின் ஈரப்்புத் திறன் குறியீட்டில் இந்தி ா தனது 

3வது இடத்திமனத் தக்க மவதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடானது எரன்்ஸ்ட் &  ங் என்ற அமமப்பினால் சவளியிடப் பட்டது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, அசமரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தி ா ஆகி மவ தனது முதல் 3 

இடங்கமளத் தக்க மவத்துள்ளன. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான இந்தக் குறியீடானது உலகின் 40 முன்னைி உலக நாடுகமள 

அதனுமட  புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் முதலீடு மற்றும் ப ன்பாட்டு வா ்ப்புகமள 

ஈரக்்கும் திறமனப் சபாறுதத்ு மதிப்பிடுகின்றது.  

 

 

குன்மிங்  ல்லுயிர ்் ச ருக்க நிதி 

 

 சீனா நாடானது  சமீபதத்ில் “குன்மிங் பல்லுயிரப்் சபருக்க நிதி” என்ற புதி  நிதியில் 233 

மில்லி ன் டாலரக்மள வழங்குவதாக உறுதி ளிதத்து.  

 இது வளரந்்து வரும் நாடுகளில் உயிரிப் பல்லுயிரப்் சபருக்கத்தின் பாதுகாப்பிற்கு உதவிட 

யவை்டி அளிக்கப் பட்டதாகும். 
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 ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பின் வளங்காப்பு உசச்ி மாநாட்டின் யபாது சபரி ப் பங்கு தார 

நாடுகள் உடன்படவில்மல என்றாலும் இந்த முடிவானது யமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 உயிரிப் பல்லுயிரப்் சபருக்க வளங்காப்பில் சரவ்யதச அளவிலான பங்கிமன வகிக்க 

எை்ணுவதாலும் உலகின் மிகப்சபரி  மாசு உை்டாக்கும் நாடாக திகழ்வதாலும் சீனா 

இந்த உறுதிப்பாட்டிமன யமற்சகாை்டது. 

 இந்த உசச்ி மாநாடானது 2030 மற்றும் 2050 ஆகி  ஆை்டுகளுக்கான இலக்குகமள 

நிரை்யிதத்ு ஒரு புதி  ஒப்பந்தத்மத நிறுவ மு ல்கிறது.  

 

ஐபரா ்பிய ஒன்றியத்தின் முதல்  சுனம ்  த்திரம் 

 ஐயராப்பி  ஆமை மானது 12 பில்லி ன் யுயராக்கமள திரட்டும் தனது முதலாவது 

பசுமமப் பத்திரங்கமள சவளியிட்டது.  

 ஐயராப்பி  ஒன்றி த்தின் நிரவ்ாகக் கிமள ானது, 2026 ஆம் ஆை்டின் இறுதிக்குள் 

பசுமமப் பத்திரங்களில் 250 பில்லி ன் யூயரா வமர சவளியிடுவதற்குத் திட்டம் 

இட்டுள்ளது. 

 இது சகாயரானா மவரஸ் சநருக்கடியிலிருந்து தனது 27 நாடுகளின் மீள்விற்கு நிதி 

வழங்குவதற்கான தனது திட்டங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கானதாகும்.  

 

மூனளக் காய்ெெ்னல ஒழி ் தற்கான உலகளாவிய செயல்திட்டம் 

 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் மூமளக் கா ்சச்மல ஒழிப்பதற்கான ஒரு உலகளாவி  

சச ல்திட்டத்திமன உலக சுகாதார அமமப்பு சமீபத்தில் சவளியிட்டது. 

 பாக்டீரி த்தினால் உை்டாகும் மூமளக் கா ்சச்ல் சதாற்றுகமள ஒழிப்பயத இதன் 

யநாக்கமாகும்.  

 இறப்பு வீதத்மத 70% வமர குமறப்பமதயும் பாதிப்பு எை்ைிக்மகம ப் பாதி ாக 

குமறப்பமதயும் இது யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 

Cop 26 

 ஐக்கி  ராஜ்ஜி மானது ஐக்கி  நாடுகள் பருவநிமல மாற்ற மாநாட்டின் 26வது 

பங்குதாரர ்மாநாட்டிமன நடதத் உள்ளது. 

 இந்த ஆை்டானது 26வது பங்குதாரர ்மாநாட்டிமனக் குறிக்கிறது. 

 இந்த மாநாடானது கிளாஸ்யகாவிலுள்ள ஸ்காட்டிஷ் ஈவன்ட் வளாகத்தில் நமடசபற 

உள்ளது. 

 பங்குதாரர ் மாநாடானது ஐக்கி  நாடுகள் பருவநிமல மாற்றக் கட்டமமப்பு மாநாட்டு 

அமமப்பின் கீழ் இ ங்குகிறது.  

 ஐக்கி  நாடுகள் பருவநிமல மாற்றக் கட்டமமப்பு மாநாட்டு அமமப்பானது 1994 ஆம் 

ஆை்டு உருவாக்கப்பட்டது.  

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


                   
 

115 
 

 

 

மீசயாலி பவக ஏவுகனண – சீனா 

 மபனான்சி ல் மடம்ஸ் இதழின் அறிக்மகயின்படி,  2021 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 

சீனா அணுசக்தி திறன் சகாை்ட ஒரு மீச ாலி யவக ஏவுகமைம ச ்யசாதமன சச ்தது.  

 இந்தப் பரியசாதமனம ச ் சீனா இரகசி மாக யமற்சகாை்டதாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

 இந்த ஏவுகமை ானது அதன் இலக்மக யநாக்கிப் ப ைிப்பதற்கு முன்பாக உலகிமனச ்

சுற்றி வந்தது.  

 இருப்பினும் அது சுமார ்24 மமல்கள் சதாமலவில் தனது இலக்மகத் தவற விட்டது. 

 மீச ாலி யவக ஆயுதங்களில் சீனா வி க்கதத்கு முன்யனற்றம் அமடந்துள்ளமத இது 

நிரூபிக்கிறது. 

 இந்தச ்யசாதமன ானது அசமரிக்காவின் யசாதமனம  விட யமம்பட்டதாகும்.  

 இந்த ஆயுதமானது யகாட்பாட்டின்படி சதன்துருவத்தின் யமல்பகுதியில் பறக்க வல்லது 

என அறிக்மக கூறுகிறது. 

 அசமரிக்க இராணுவதத்ின் ஏவுகமை பாதுகாப்பு அமமப்புகள் சபரும்பாலும் வட 

துருவப் பாமதயில் மட்டுயம கவனம் சசலுதத்ுவதால் இந்த ஏவுகமை ானது அதற்கு ஒரு 

சபரி  சவாலாக இருக்கும்.  
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G20 புத்தாக்கக் கூட்டினணவு 

 

 G20 நாடுகள் குழுமத்திற்குத் தமலமம தாங்கும் இத்தாலி நாடானது ‘G20 புத்தாக்கக் 

கூட்டிமைவிமன‘ சவளியிட்டுள்ளது. 

 இது புதுமம ான திட்டங்கமள முன்யனாக்கிச ் சச ல்படுத்த வடிவமமக்கப்பட்ட ஒரு 

புதி  மற்றும் தனித்துவமான முன்சனடுப்பாகும்.  

 இது ஒரு நிமல ான வருங்காலத்திமன உருவாக்குவதற்கான ஒரு முன்சனடுப்பு ஆகும்.  

 G20 புத்தாக்க நிகழ்சச்ி ானது இதத்ாலியின் சசாசரன்யடா எனுமிடத்தில் நடதத்ப் பட்டது.  

 

உலக காெபநாய் அறிக்னக 2021 

 உலக சுகாதார அமமப்பானது, 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக காசயநா ் அறிக்மகயிமன 

சவளியிட்டுள்ளது. 

 காசயநா ் ஒழிப்பின் முன்யனற்றதத்ில் பலதத்ப் பின்னமடவிமன ஏற்படுதத்ி  யகாவிட்-

19 சதாற்றின் விமளவுகமள இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளது. 

 காசயநா ் ஒழிப்பில் இந்தி ா மிகவும் பாதிப்பமடந்த நாடாக இந்த அறிக்மகயில் 

குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆை்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2020 ஆம் ஆை்டில் காசயநா ் பாதிப்பில் 20% 

குமறவு ஏற்பட்டுள்ளது (அதாவது 4.1 மில்லி ன்  பாதிப்புகள் குமறவு). 

 

ஆ ்பிரிக்காவின்  னி ் ானறகள் 

 உலக வானிமல அமமப்பு மற்றும் இதர நிறுவனங்கள் தனது புதி  அறிக்மகயிமன 

சமீபதத்ில் சவளியிட்டன. 

 பருவநிமல மாற்றம் காரைமாக அடுதத் இருபது ஆை்டுகளில் ஆப்பிரிக்காவின் அரி  

பனிப்பாமறகள் அழிந்து யபாகும் என்று இந்த நிறுவனங்கள் தங்களது அறிக்மகயில் 

எசச்ரிதத்ுள்ளன. 

 ஸ்காட்லாந்தில் நமடசபற உள்ள ”ஐ.நா. பருவநிமல மாநாட்மட” முன்னிட்டு இந்த 

அறிக்மக ானது சவளியிடப் பட்டது. 

 சகன் ா மமல, கிளிமாஞ்சாயரா மமல மற்றும் உகாை்டாவிலுள்ள ருவன்யசாரி 

மமலகள் ஆகி வற்றில் பனிப்பாமறகள் குமறந்து வருவது, விமரவான மற்றும் 

பரவலான மாற்றங்கள் வரவிருப்பமதக் குறிக்கும் அமட ாளங்கள் என இந்த அறிக்மக 

குறிப்பிடுகிறது. 
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இந்தியாவின் நிலக்கரி ்  ற்றாக்குனறனயத் தீரக்்க ரஷ்யா உதவி 

 சுரங்கம் மற்றும் எஃகு சதாழில்துமறயில் ஒன்றிமைந்துச ் சச ல்படுவதற்காக 

இந்தி ாவும் ரஷ் ாவும் ஒரு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்திமன  யமற்சகாை்டுள்ளன. 

 இந்தப் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தமானது குறிப்பாக கற்கரி ாக்க நடவடிக்மககள் (coking coal) 

மீது ஈடுபாடு சசலுதத்ுகிறது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது இந்தி ாவினுமட  2017 ஆம் ஆை்டு யதசி  எஃகுக் சகாள்மகயின் 

கீழ் 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் 300 மில்லி ன் டன் எஃகு உற்பத்திம  எட்டுவதற்கு இந்தி ா 

இலக்கு நிரை்யித்துள்ளது. 

 யமலும் இதற்காக முன்யனாக்கி  மற்றும் பின்யனாக்கி  ஒருங்கிமைப்பிலும் (forward and 

backward integration) ஈடுபட்டு வருகிறது. 

 

2021 உற் த்தி இனடயீட்டு (இனடசவளி) அறிக்னக 

 

 ஐக்கி  நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அமமப்பானது “2021 உற்பத்தி இமடயீட்டு அறிக்மக” 

என்ற தனது அறிக்மகயிமன சமீபதத்ில் சவளியிட்டது. 

 புமதபடிவ எரிசபாருட்கமள உற்பதத்ி சச ்வதற்கான அரசின் திட்டமானது பாரஸ்ீ 

ஒப்பந்த வரம்புகளின் இலக்குகளிலிருந்து விலகும் என்று இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இந்த அறிக்மக ானது “அரசு திட்டமிட்ட நிலக்கரி, வாயு மற்றும் எை்சை ் உற்பதத்ி” 

மற்றும் “பாரஸ்ீ ஒப்பந்த வரம்புகளின் இலக்குகளுடன் சபாருந்தாத உலகளாவி  

உற்பத்தி நிமலகள்” ஆகி வற்றிற்கு இமடய  ான இமடசவளிம  மதிப்பிடுகிறது. 

 2030 ஆம் ஆை்டில் புவி சவப்பமமடதமல 1.5C என்ற அளவில் கட்டுப்படுத்துவதற்குத ்

யதமவ ான புமதபடிவ எரிசபாருட்களின் அளமவ விட இரை்டு மடங்கிற்கும் யமலாக 

உற்பத்தி சச ்வதற்கு அரசுகள் திட்டமிடுவதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 உலகில் உற்பத்தி இமடசவளி ானது மாறாமல் உள்ளமத இது குறிப்பிடுகிறது.  

 

 ார ்டாஸ் 

 பாரப்டாஸ் எனப்படும் கரீபி த் தீவு நாடானது குடி ரசாக மாறும் தனது மு ற்சியில் 

அதன் முதலாவது அதிபமரத் யதரந்்சதடுத்துள்ளது. 
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 இந்த நடவடிக்மக மூலம் பாரப்டாஸ் அரசின் தமலவராக இருந்த பிரிட்டன் ராைி 

இரை்டாம் எலிசசபத் அந்தப் பதவியிலிருந்து நீக்கப் படுகிறார.் 

 2021 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 30 அன்று சான்ட்ரா யமசன் என்பவர ்அந்நாட்டு அதிபராகப் 

சபாறுப்யபற்க உள்ளார.் 

 சான்ட்ரா யமசன் அந்தத் தீவு நாட்டின் தற்யபாமத  கவரன்ர ்சஜனரல் ஆவார.் 

 நவம்பர ்30 ஆம் யததி ானது பிரிட்டனிடமிருந்து பாரப்டாஸ் நாடு விடுதமல சபற்றதன் 

55வது நிமறவு ஆை்டிமனக் குறிக்கிறது. 

 

 

சிற ்பு அறக்கட்டனள நிதி 

 ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பானது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிற்காக ஒரு சிறப்பு அறக்கட்டமள 

நிதியிமன உருவாக்கியுள்ளது.  

 இது ஆப்கானி ரக்ளுக்கு அவசரமாகத் யதமவப்படும் பைதத்ிமன யநரடி ாக 

வழங்குவதற்கான நடவடிக்மக ாகும்.  

 ஆப்கானி  குடும்பங்களுக்குப் பைப்புழக்கத்மத அதிகரிதத்ு வழங்கும் ஒரு 

யநாக்கதத்ுடன் இந்த நிதி ானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிதிக்கு சஜரம்னி முதல் நாடாக தனது பங்களிப்பிமன வழங்கி து.  

 

ொகபராவ்  ரிசு 

 சிமறயில் அமடக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்  எதிரக்்கட்சித் தமலவர ்அசலக்ஸி நவால்னி (Alexei 

Navalny) என்பவருக்குச ்சமீபதத்ில் ஐயராப்பி  ஒன்றி தத்ின் உ ரி  மனித உரிமமகள் 

பரிசானது வழங்கப்பட்டது.  

 சிந்தமனச ் சுதந்திரத்திற்கான சாகயராவ் பரிசானது சபாதுவாக சாகயராவ் பரிசு என 

அமழக்கப்படுகிறது. 
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 இது மனித உரிமமகள் மற்றும் சிந்தமனச ் சுதந்திரத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக தனது 

வாழ்மவய  அரப்்பைித்த தனிநபரக்ள் அல்லது குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு 

சகௌரவ விருதாகும். 

 ரஷ்  விஞ்ஞானியும் சகாள்மக எதிரப்்பாளருமான ஆன்ட்யர சாகயராவ் என்பவரின் 

நிமனவாக சப ரிடப்பட்ட இந்தப் பரிசானது 1988 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாததத்ில் 

ஐயராப்பி ப்  பாராளுமன்றத்தினால் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

மீசயாலி பவக ஏவுகனண – அசமரிக்கா 

 அசமரிக்காவானது மீச ாலி யவக ஏவுகமைத் சதாழில்நுட்பதத்ிமன சவற்றிகரமாக 

பரியசாதித்துள்ளது. 

 மீச ாலி ஏவுகமைத் சதாழில்நுட்பமானது ரஷ் ா மற்றும் சீனா யபான்ற நாடுகளால் 

ஏற்கனயவ ப ன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு புதி  ஆயுத அமமப்பு ஆகும். 

 இந்தச ் யசாதமன ானது விரஜ்ீனி ாவின் வாயலாப்ஸ் (Wallops, Virginia) 

என்னுமிடத்திலுள்ள நாசாவின் ஒரு  யசாதமனத் தளதத்ில் நடத்தப்பட்டது. 
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கம் ்பர விொ எரிமனல 

 ஸ்சபயின் நாட்டின் லா பால்மா என்ற தீவிலுள்ள கம்பயர விஜா எரிமமல (Cumbre Vieja 

volcano) சவடிதத்ுச ்சிதறி து. 

 ஸ்சபயின் நாட்டின் யகனரி தீவுகளில் ஒரு பகுதியில் அமமந்த லா பால்மா தீவின் 

சபாருளாதாரமானது சபரும்பாலும் சுற்றுலா மற்றும் வாமழத் யதாட்டப்பயிர ்

வளரப்்பிமன அடிப்பமட ாகக் சகாை்டது. 

 ஸ்சபயின் அரசானது யசதமமடந்த உள்கட்டமமப்புகமள மீை்டும் புைரமமப்பதில் 

உதவ மில்லி ன் கைக்கான யூயராக்கமள (டாலரக்ள்) வழங்க உறுதி ளித்துள்ளது. 

   

ஐக்கிய நாடுகள் உலகளாவிய நினலயான ் ப ாக்குவரத்து மாநாடு    

 2வது ஐக்கி  நாடுகள் உலகளாவி  நிமல ானப் யபாக்குவரத்து மாநாடானது சமீபதத்ில் 

சீனாவின் சப ்ஜிங்கில் நிமறவமடந்தது.  

 இதில் சீனாவின் பட்மட மற்றும் சாமல திட்டம் மற்றும் CPEC யபான்ற திட்டங்கனள 

இந்தியா ெலுொக எதிரத்த்து.  

படட்ட மற்றும் சாடை திட்டம்  

 இது 2013 ஆம் ஆண்டில் சீன அதிபர ் ஜி ஜின்பிங் வதாடங்கிய பல பில்லியன் டாலர ்

மதிப்பிலான ஒரு திட்டமாகும்.  

 இந்தத் திட்டமானது சீனாவின் வசல்ொக்னக அதிகரிக்கும் சநாக்கில் வதாடங்கப் பட்டது.  

 இது வதன்கிழக்கு ஆசியா, மதத்ிய ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஐசராப்பா மற்றும் ஆசி ாவின் 

ெனளகுடாப் பகுதியினன நிலம் மற்றும் கடல் ெழிகனளக் வகாண்ட ஒரு கட்டனமப்புடன் 

இனணப்பனத சநாக்கமாகக் வகாண்டது.  

 

 

உலக அெச்ுறுத்தல் மதி ்பீட்டு அறிக்னக 2021 
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 We protect The Global என்ற கூட்டணியானது சமீபதத்ில் இந்த அறிக்னகயினன 

வெளியிட்டது.  

 சிறார ் பாலியல் ென்முனறயானது நீண்ட காலமாக தீரக்்கப்படாத ஒரு பிரசச்ினனயாக 

உள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகின்றது.  

 சகாவிட் – 19 வதாற்றுக் காலங்களில் சிறார ் பாலியல் ென்முனற ெழக்குகள் மற்றும் 

இனணயெழி ென்முனற ெழக்குகள் அதிகரிதத்ுள்ளன.  

 We protect the Global கூட்டணியானது சுமார ் 200 அரசுகள், தனியார ்துனற நிறுெனங்கள் 

மற்றும் குடினமச ்சமூக அனமப்புகள் அடங்கிய ஒரு உலகளாவிய இயக்கமாகும்.  

 சிறார ்பாலியல் ென்முனற மற்றும் இனணயெழி ென்முனறகனள எதிரவ்காள்ெதில் உலக 

நடெடிக்னககளின் சபாக்னக மாற்றுெதற்காக யவை்டி இனெ ஒன்றினணந்துப் 

பணியாற்றுகின்றன.   

 

COP15 

 உயிரிப் பல்லுயிரப்் சபருக்கம் மீதான உடன்படிக்மக குறிதத் 15வது பங்குதாரரக்ள் 

மாநாடானது சீனாவின் யுனான் மாகாைத்திலுள்ள குன்மிங் எனுமிடதத்ில் நடததத்ப் 

பட்டது.  

 இந்த மாநாட்டின் கருதத்ுரு, “Ecological Civilization: Building a shared future for All Life on Earth” 

என்பதாகும்.  

 இதில் தமலவரக்ள் குன்மிங் தீரம்ானத்மத ஏற்றுக் சகாை்டனர ்

 இந்தச ்சந்திப்பானது இரண்டு கட்டங்களாக நனடவபறுகிறது.  

 முதல் கட்ட சந்திப்பானது அக்சடாபர ்11 முதல் 15 ெனர காவணாளி மூலம் நனடவபற்றது.  

 இரண்டாம் கட்ட சந்திப்பானது 2022 ஆம் ஆண்டில் சநரடி சந்திப்பாக நனடவபறும்.   

 

 

ஷிஜியன் – 21 

 சீன நாடானது ஷிஜி ன் - 21 எனப்படும் புதி  சச ற்மகக்யகாமள சவற்றிகரமாக 

விை்ைில் ஏவி து. 

 விை்சவளியில் உள்ள  யதமவ ற்ற சாதனங்கமளக் குமறக்கும் சதாழில் நுட்பங்கமளச ்

யசாதிப்பதற்காகவும் அதமன சரிபாரப்்பதற்காகவும் யவை்டி இந்தச ்சச ற்மகக் யகாள் 

ப ன்படுத்தப் படும்.  
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 இது லாங் மாரச் ்சதாடரவ்ரிமச ஏவுதல் ராக்சகட்டுகளின் மூலமான 393வது விை்சவளித ்

திட்டதத்ிமனக் குறிக்கிறது. 

 

 

புதிய எல்னலெ ்ெட்டம் 

 நாட்டின் நில எல்மலப்பகுதிகளின் பாதுகாப்பிற்காகவும் அவற்மறச ்சரி ான முமறயில் 

ப ன்படுதத்ுவதற்காகவும் யவை்டி சீன அரசு முதல்முமற ாக ஒரு யதசி ச ்

சட்டத்திமன இ ற்றியுள்ளது. 

 இந்தி ாவுடனான எல்மலப் பிரசச்ிமனகளின் காரைமாக இந்த சீனச ் சட்டமானது 

இ ற்றப் பட்டது.  

 இந்தி  நாடானது அருைாசச்லப் பிரயதசம் முதல்  ஜம்மு & காஷ்மீர ்வமரயில் 3,488 கி.மீ. 

சதாமலவிலான எல்மலம ச ்சீனாவுடன் பகிரந்்து சகாள்கிறது. 

 சீனாவின் இந்தி ாவுடனான எல்மல ானது இன்னமும் முழுமம ாக வமர றுக்கப் பட 

வில்மல. 

 எனினும், அசல் கட்டுப்பாட்டு யகாட்டின் எல்மல வரம்பிமன சதளிவுபடுத்துவதற்கும் 

அதமன உறுதிப்படுத்துவதற்குமான சச ல்முமற யமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.  

 

COP26-IRIS முன்சனடு ்பு 

 இந்தி ா, ஆஸ்தியரலி ா மற்றும் ஐக்கி  ராஜ்ஜி ம் ஆகி மவ சிறி  வளரந்்து வரும் தீவு 

நாடுகளுடன் இமைந்து புதி  முன்சனடுப்பிமனத் சதாடங்க திட்டமிட்டுள்ளன. 

 இது “சநகிழ்திறனுமட  தீவு நாடுகளுக்கான உள்கட்டமமப்பு” என்று அமழக்கப் 

படுகிறது. 

 இது (COP 26) 26வது பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டின் பின்னைியில் சதாடங்க உள்ளது. 

 இந்த முன்சனடுப்பானது தீவு நாடுகளில் ஏற்படும் யபரிடரக்மள எதிரச்காள்ளவும் 

சபாருளாதார இழப்புகமள குமறக்கவும் வல்ல ஒரு உள்கட்டமமப்பிமன உருவாக்கச ்

சச ்வமத  யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  
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“Innovations for you” டிஜி-புத்தகம் 

 நிதி ஆய ாக் அமமப்பின் அடல் புதத்ாக்க திட்டமானது “Innovations for You” டிஜி-

புத்தகதத்ிமன சவளியிட்டுள்ளது.  

 இந்தப் புதத்கத்தில் சுகாதார நலன் குறிதத்ு அதிகம் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 “Innovations for You” என்பது சவவ்யவறு களங்களில் அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் புதத்ாக்க 

நிறுவனங்கள் சபற்ற சவற்றி கமதகமளப் பகிரந்்து சகாள்வதற்கான ஒரு 

முன்சனடுப்பாகும்.  

 

“X”  ாலினக் குறியீடுடன் கூடிய கடவுெ ்சீட்டு 

 “X” பாலினக் குறியீடுடன் கூடி  முதல் கடவுச ்சீட்டிமன அசமரிக்கா சவளியிட்டது.  

 ஆை் அல்லது சபை் என அங்கீகரிக்கப் படாதவரக்ளின் உரிமமகமள அங்கீகரிப்பதில் 

இது ஒரு மமல்கல்லாக அமமகிறது. 

 ஃயபாரட்் யகாலின்மசச ்யசரந்்த மாற்றுப் பாலின ஆரவ்லரான டானா சி ்ம் என்பவரின் 

யபாராட்டத்மதத் சதாடரந்்து இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டது. 

 

நாடுகளில் மாறி வரும் வளங்கள் – 2021  

 உலக வங்கி ானது சமீபதத்ில் இந்த அறிக்மகயிமன சவளியிட்டது. 

 மனித மூலதனம் என்பது “ஒரு நபரின் வாழ்நாள் முழுவதும் ஈட்டப்படும் வருவா ்” என்று 

உலக வங்கி வமர மற சச ்கிறது. 

 காற்று மாசுபாட்டினால் சதற்காசி ா அதிக மனித மூலதன இழப்பிமன எதிர ்

சகாள்கிறது என்று இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

 உலக வளதத்ின் மிகப்சபரி  ஆதாரமாக மனித மூலதனம்  திகழ்ந்ததாக அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

 சமீபதத்ி  இந்த அறிக்மக ானது 146 நாடுகளின் வள உருவாக்கம் மற்றும் பங்கீடு 

குறிதத்ு மதிப்பிட்டுள்ளது.  

 1995 முதல் 2018 வமரயிலான 20 ஆை்டு காலப் பதிவுகமள இது உள்ளடக்கி து. 

 சதற்காசி ப் பகுதியின் 80% வளங்களானது ஆை்கமளச ்சாரும். 

 

நீல னஹட்ரென் 

 நீல மஹட்ரஜமன உற்பத்தி சச ்  உலகின் மிகப்சபரி  இ ற்மக – எரிவாயு 

திட்டங்களில் ஒன்றிமனப் ப ன்படுதத் உள்ளதாக சவுதி அயரபி ா அறிவிதத்து.  

 110 பில்லி ன் டாலர ்மதிப்பிலான ஜஃபுராஹ் யமம்பாட்டு அமமப்பிலிருந்து மிகப்சபரி  

அளவிலான வாயுவானது நீல மஹட்ரஜன் த ாரிப்பிற்கு யவை்டி  ப ன்படுத்தப் படும்.  

 நீல மஹட்ரஜன் வாயுவானது இ ற்மக எரிவாயுமவ உருமாற்றி, காரப்ன்மட 

ஆக்மசடிமன உறிஞ்சுதல் மூலம் உற்பதத்ி சச ் ப்படுகிறது.  
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சமட்டா  

 யபஸ்புக் நிறுவனமானது தனது தமலமம நிறுவனத்தின் சப மர மாற்றுகிறது. 

 தனது சிக்கலான சமூக வமலதளத்தின் யமம்பட்ட புதி  வமலதளத்திமன வழங்கச ்

சச ்வதற்காக ‘சமட்டா’ என்று தனது சப மர மாற்றியுள்ளது. 

 யபஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் ஆகி  ஊடகங்கள் தனது சப ரக்மள 

இந்தப் சப ரின் கீழ் மவதத்ு இ ங்கும். 

 

 

 சுனம இல்ல வாயு அறிக்னக 

 உலக வானிமல  அமமப்பானது சமீபத்தில் தனது பசுமம இல்ல வாயு அறிக்மகயிமன 

சவளியிட்டது. 

 வளிமை்டலத்தில் சவப்பதத்ிமன உட்கிரக்கும் பசுமம இல்ல வாயுக்களின் அளவானது 

2020 ஆம் ஆை்டில் மீை்டும் புதி  உசச்த்மத எட்டியுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

 வருடாந்திர அதிகரிப்பு வீதமானது 2011-20 காலத்தின் சராசரிம  விட  அதிகமாக 

இருந்தது. 

 இந்தப் யபாக்கானது 2021 ஆம் ஆை்டிலும் சதாடரந்்ததாக அந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 2020 ஆம் ஆை்டில் காரப்ன் மட ஆக்மசடின் சசறிவு 413.2 ppm ஆக உ ரந்்தது.  

 இது சதாழிற்துமறக் காலதத்ிற்கு முந்மத  நிமலயில் 149% ஆகும். 

 

 

சினின்சிபயான் பிட்டிரீம் எரிச ாருள் கல மின் நினலயம் 

 சதன்சகாரி ா நாடானது சினின்சிய ான் பிட்டிரம்ீ எரிசபாருள் கல மின் நிமல த்தின் 

நிமறவு விழாமவ அறிவிதத்து. 

 சமாத்தம் 7 8MW திறனுமட  இந்த மின் நிமல மானது POSCO எனரஜ்ி மற்றும் தூசன் 

பியூல் சசல் ஆகி மவ வழங்கி  எரிசபாருள் கலன்கமளக் சகாை்டு 2017 ஆம் ஆை்டு 
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முதல் 4 கட்டங்களாக கட்டப்பட்டது.  

 இது தற்யபாது சச ல்பாட்டிலுள்ள உலகின் மிகப்சபரி  எரிசபாருள் கலமின் 

நிமல மாகும் (fuel cell power plant).  

 மற்ற மின் உற்பதத்ி மம ங்கமளப் யபாலல்லாமல், மஹட்ரஜன் எரிசபாருள் கலன்கள் 

அதிக சவப்பநிமலயின் மூலம் மின்சாரத்மத உற்பத்தி சச ் ாது என்பதால் இது 

குமறந்த அளவு மநட்ரஜன் ஆக்மசடுகள் மற்றும் சல்பர ் ஆக்மசடுகமள மட்டுயம 

சவளியிடும்.  

 

அதி ர் பதரத்ல்களுக்கான ெரவ்பதெக் கண்காணி ்பு அனம ்பு 

 இந்தி த் தமலமம யதரத்ல் ஆமை ரான சுசீல் சந்திரா, அதிபர ்  யதரத்மல 

யமற்பாரம்வயிடுவதற்காக உஸ்சபகிஸ்தான் நாட்டிற்குச ் சசல்லும் 3 உறுப்பினரக்ள் 

சகாை்ட ஒரு குழுவிற்குத் தமலமம தாங்கினார.் 

 உஸ்சபகிஸ்தான் அதிபரான சவ்கத் மிரிசிய ாயூவ் 80%க்கும் அதிகமான வாக்குகள் 

சபற்று அந்த நாட்டின் யதரத்லில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்மீை்டும் 4 ஆை்டு காலப் பதவிக்குத் யதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார.்  

 

குனறவான வளரெ்ச்ியனடந்த நாடுகள் அறிக்னக – 2021 

 இந்த அறிக்மக ானது ஐக்கி  நாடுகளின் வரத்த்கம் மற்றும் யமம்பாடு மீதான மாநாட்டு 

அமமப்பினால் சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த வருடாந்திர அறிக்மக ானது உலகின் மிகவும் வறி  நாடுகளின் சமூகப் 

சபாருளாதாரப் பகுப்பா ்வு மற்றும் அதன் தரவுகள் குறிதத் விரிவான மற்றும் 

அதிகாரப்பூரவ் ஆதாரதத்ிமன வழங்குகிறது. 

 இந்த அறிக்மகயின்படி, குமறவான வளரச்ச்ி மடந்த நாடுகளின் தனிநாட்டு சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பதத்ி ானது உலக சராசரிம  (2019) விட 10% குமறவானது ஆகும். 

 இதில் 46 நாடுகமளக் குமறவான வளரச்ச்ி மடந்த நாடுகளாக ஐக்கி  நாடுகள் 

அமமப்பு நிரை்யித்துள்ளது. 

 இந்தப் பட்டி லானது 3 ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுமற மறுமதிப்பீடு சச ் ப்படுகிறது. 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

Ways and Means Advances (வழிவனகக்கான முன் ணம்) 

 2021-2022 ஆம் நிதி ஆை்டின் (அதாவது அக்யடாபர ் 2021 முதல் மாரச் ் 2022) 2வது 

அமர ாை்டிற்கான வழிவமக முன்பைத்திற்கான வரம்பிமன இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி 

நிரை்யிதத்ுள்ளது.  

 அதற்கான வரம்பு ரூ.50,000 யகாடி ாகும். 

 வழிவமக முன்பை வரம்பின் 75 சதவீதத்மத இந்தி  அரசு உபய ாகிக்கும் யபாது புதி  

சந்மதக் கடன்கமள இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி வழங்கலாம்.  

 சூழ்நிமலம க் கருத்தில் சகாை்டு, இந்தி  அரசுடன் ஆயலாசித்து, எந்த யநரத்திலும் 

இந்த வரம்பிமனத் திருதத்ி அமமப்பதற்கான உரிமமம  இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி தக்க 

மவதத்ுள்ளது.   

 

 

உடனடி ெரி ார் ்பு நடவடிக்னகயிலிருந்து IOB நீக்கம் 

 இந்தியன் ஓெரச்ீஸ் ெங்கி மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த உடனடி சரிபாரப்்பு நடெடிக்னகக் 

கட்டுப்பாடுகனள (Prompt corrective Actions – PCA) நீக்குெதாக இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி  

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த முடிொனது கடன் ெழங்குெதற்குக் குறிப்பாக வபரு நிறுெனங்களுக்கு கடன் 

ெழங்குெனதயும் கடன் வழங்கும் கட்டனமப்னப விரிவுபடுதத்ுெதற்குமான அதிகச ்

சுதந்திரதத்ினன ெழங்குகிறது. 

 இந்த ெங்கியின் அதிக நிகர வசயல்பாட்டுச ்வசாத்துக்கள் மற்றும் வசாத்துக்கள் மீதான 

குனறொன ெருமானம் ஆகியெற்றின் காரணமாக 2015 ஆம் ஆண்டு அக்சடாபர ்

மாதத்தில் இது PCA கட்டனமப்பின் கீழ் வகாண்டு ெரப்பட்டது. 

 அது இந்த ெங்கியின் நினல மாறும் வசாதத்ுக்கள் அதிகரிக்கப் படுவதிலிருந்துத் தடுக்கப் 

பட்டது. 
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Rupay On-the-Go 

 இந்தியத் சதசியப் பணெழங்கீட்டு கழகமானது YES ெங்கி என்ற தனியார ் துனற 

ெங்கியுடன் னகசகாரத்்துள்ளது. 

 Rupay On-the-Go எனும் யநரடித் வதாடரப்ற்ற பணெழங்கீட்டு ெசதினய அறிமுகப் 

படுதத்ுெதற்கான ஒரு கூட்டணியாகும். 

 இது நுகரச்ொரக்ள் தாம் தினம் உபசயாகிக்கும் அணிகலன்கனளப் பயன்படுதத்ி சிறிய 

மற்றும் வபரிய மதிப்பிலான பரிெரத்்தனனகனள சமற்வகாள்ளச ் வசய்ெதற்காக 

வதாடங்கப்பட்டது. 

 இது நிசயாகிவரட் எனப்படும் நிதித் வதாழில்நுட்ப உள்கட்டனமப்பு நிறுெனம் மற்றும் 

சசஷாசாய் எனப்படும் தயாரிப்பு நிறுெனம் ஆகியெற்றுடன் இனணந்து வதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

NAPRE 

 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துமற அனமசச்ர ் மான்சுக் மாண்டெ்யா மற்றும் 

மீன்ெளம், கால்நனட மற்றும் பால்ெளத் துமற அனமசச்ர ்பரச்சாத்தம் ரூபலா ஆகிசயார ்

இனணந்து 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாய்களால் பரவும் வெறி நாய்க்கடி சநாயினன 

ஒழிப்பதற்கான ஒரு சதசிய வசயல் திட்டத்தினன (National Action plan for Dog mediated rabies 

elimination by 2030 – NAPRE) வெளியிட்டனர.் 
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 இது 2021 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ் 28 அன்று உலக வெறிநாய்க்கடி சநாய் தினத்தன்று 

வெளியிடப்பட்டது. 

 இந்தச ் வசயல்திட்டமானது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் வெறிநாய்க்கடி சநாயினன 

ஒழிப்பதற்கான ஒரு வசயல்முனறயாக அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

PM POSHAN திட்டம் சதாடரெ்ச்ி 

 

 பள்ளிகளில் PM POSHAN திட்டதத்ினனத ் வதாடரெ்தற்கு மத்திய அனமசச்ரனெ ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது மத்திய அரசினால் நிதி ெழங்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும்.  

 இத்திட்டமானது சமலும் 5 ஆண்டுகளுக்குச ்வசயல்படுதத்ப்படும். 

 2021-22 முதல் 2025-26 ஆம் ஆண்டு ெனர இத்திட்டம் வசயல்படுதத்ப்படும். 

 அரசு மற்றும் அரசு உதவி வபறும் பள்ளிகளில் 1 ஆம் ெகுப்பு முதல் 8 ஆம் ெகுப்பு ெனர 

பயிலும் மாணெரக்ளுக்கு இத்திட்டம் பயனளிக்கும். 

 

ஹருன் இந்தியா  ணக்காரரக்ள்  ட்டியல் – 2021 

 ரிமல ன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ நிறுவனத் தமலவர ் முயகஷ் அம்பானி சதாடரந்்து 10வது 

ஆை்டாக ஹருன் இந்தி ா பைக்காரரக்ள் பட்டி லில் முதலிடதத்ிமனப் பிடித்து உள்ளார.் 

 அதானி குழுமத் தமலவர ்சகௌதம் அதானி 2வது இடத்திமனப் பிடிதத்ுள்ளார.் 

 சிவ் நாடார ்& HCL சடக்னாலஜீஸ் குழுமமானது 3வது இடத்திமனப் பிடிதத்ுள்ளது. 
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நினலயான நிதி மீதான நிபுணர் குழு 

 சரவ்யதச நிதியி ல் யசமவ மம  ஆமை மானது ஒரு நிபுைர ் குழுவிமன 

அமமத்துள்ளது. 

 சரவ்யதச நிதியி ல் யசமவ மம ங்களில் நிமல ான நிதி மம ங்கமள 

உருவாக்குவதற்கான ஓர ்அணுகுமுமறம  இக்குழு பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

 இக்குழுவின் தமலவர ்C.K. மிஷ்ரா என்பவராவார.் 

 C.K. மிஷ்ரா இந்தி  அரசின் சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவநிமல மாற்றத் துமற 

அமமசச்கத்தின் முன்னாள் சச லாளர ்ஆவார.் 

 இக்குழுவானது தமலவர ் மற்றும் உறுப்பினர ் சச லாளருடன் யசரத்த்ு சமாதத்ம் 10 

உறுப்பினரக்மளக் சகாை்டதாகும். 

 

இந்திய நாட்டின் சவளிநாட்டுக் கடன் 

 ஜுன் மாத இறுதியில் இந்தி  நாட்டின்  சவளிநாட்டுக் கடன் 571.3 பில்லி ன் டாலராக 

இருந்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்மாத இறுதியில் இருந்த அதன் அளமவ விட 1.6 பில்லி ன் டாலர ்

அதிகரிதத்தாக தற்யபாது பதிவாகியுள்ளது. 

 இருப்பினும் 2021 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்31 வமர 21.1 சதவீதமாக  இருந்த சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி மற்றும் சவளிநாட்டுக் கடன் ஆகி வற்றுக்கு இமடய  ான விகிதமானது ஜுன் 

மாத இறுதியில் 20.2% ஆகக் குமறந்துள்ளது.  
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பதசியெ ்சொத்து மறு சீரனம ்பு நிறுவனம் 

 இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி ானது ரூ.6000 யகாடி மதிப்பிலான யதசி ச ்சசாதத்ு மறு சீரமமப்பு 

நிறுவனதத்ிற்கு உரிமம் வழங்கி உள்ளது. 

 இந்த நடவடிக்மக ானது வாராக் கடன் வங்கியின் சச ல்பாடுகமளத் சதாடங்க உதவும். 

 யதசி ச ்சசாதத்ு மறு சீரமமப்பு நிறுவனமானது பதிவாளர ்அலுவலகதத்ில் பதிவு சச ்த 

பிறகு 2021 ஆம் ஆை்டு ஜூமல மாதத்தில் மும்மப நகரில் நிறுவப்பட்டது. 

 வாராக் கடன் வங்கிம  நிறுவும் பைி ானது இந்தி  வங்கிகள் சங்கதத்ிடம் 

ஒப்பமடக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

உலகளாவிய நிதித் சதாழில்நுட்  விழா 2021 

 2வது உலகளாவி  நிதித் சதாழில்நுட்ப விழாவிமன (2021) இந்தி ா ஏற்பாடு சச ்து 

உள்ளது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இவ்விழாவின் கருதத்ுரு, “நிதித ் சதாழில்நுட்பம் : உலக டிஜிட்டல் 

சபாருளாதாரத்திற்கு அதிகாரமளிதத்ல்” என்பதாகும். 

 இந்த விழாவானது இந்தி த் யதசி ப் பைவழங்கீட்டுக் கழகம், நிதித் சதாழில்நுட்ப 

ஒருங்கிமைப்புச ் சமப மற்றும் இந்தி  இமை தளம் & மகயபசிக் கூட்டமமப்பு 

ஆகி வற்றால் இந்தி ப் பைவழங்கீட்டுச ் சமபயுடன் இமைந்து ஏற்பாடு சச ் ப் 

பட்டது.  
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எல்னலகனளக் கடந்த வரி ஆய்வாளரக்ள் 

 

 எல்மலகமளக் கடந்த வரி ஆ ்வாளரக்ள் என்ற திட்டமானது சசசல்ஸ் நாட்டில் 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்தி  நாடானது இந்தத் திட்டதத்ின் ஒரு பங்குதார நிரவ்ாக நாடாக யதரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த முன்சனடுப்பிற்கு ஆதரவாக இந்தி ா தனது வரி நிபுைதத்ுவத்திமன அதற்கு 

வழங்கும்.   

 

பகாடக் மஹிந்திரா வங்கி 

 

 யகாடக் மஹிந்திரா வங்கி லிமிசடட் தனது வங்கிக் கட்டமமப்பின் மூலம் யநரடி மற்றும் 

மமறமுக வரிகமள வசூலிப்பதற்கு அரசிடம் அனுமதி சபற்றுள்ளது. 

 அவற்றுள் வருமான வரி, சரக்கு மற்றும் யசமவ வரி யபான்றமவயும் அடங்கும். 

 இதத்ுடன் இந்த ஒப்புதமலப் சபற்ற முதல் பட்டி லிடப்பட்ட தனி ார ்துமற வங்கி ாக 

யகாடக் மஹிந்திரா வங்கி மாறியுள்ளது.  
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உலக முதலீட்டாளரக்ள் வாரம் 

 சரவ்யதசப் பத்திரங்கள் ஆமை  அமமப்பானது (International Organization of Securities 

Commissions – IOSCO) 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 04 முதல் அக்யடாபர ் 10 வமரயிலான 

தனது 5வது வருடாந்திர உலக முதலீட்டாளரக்ள் வாரதத்ிமனத் சதாடங்கி மவதத்து. 

 இது IOSCO என்ற அமமப்பினால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

 முதலீட்டாளர ் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பின் முக்கி த்துவம் குறிதத் விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்கும் இந்த இரை்டு முக்கி ப் பகுதிகளில் பத்திர ஒழுங்குமுமற 

அமமப்புகள் யமற்சகாள்ளும் பல்யவறு முன்சனடுப்புகமளக் குறிப்பிட்டுக் 

காட்டுவதற்கும் யவை்டி யமற்சகாள்ளப் படுவதாகும்.  

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான IOSCOவின் உலக முதலீட்டாளரக்ள் வாரப் பிரசச்ாரமானது 

இரை்டு கருதத்ுருக்கமள அடிப்பமட ாகக் சகாை்டது. 

 அமவ ாவன,  

o நீடிதத் நிமல ான நிதி மற்றும் 

o யமாசடி மற்றும் ஊழல் தடுப்புகள் 

 

 

நாணயக் சகாள்னக குழுவின் அறிவி ்புகள் 

 இந்தி  ரிசரவ்் வங்கியின் 3 உறுப்பினரக்ள் சகாை்ட நாை க் சகாள்மக குழுவானது 

இமசவு நிமலப்பாடுகமளக் கமடபிடிதத்ு, 4% சரப்யபா வீதத்மத மாற்றாமல் 

மவத்திருக்கிறது.  

 இது யகாவிட்-19 சதாற்றின் தாக்கத்மதக் குமறதத்ு வளரச்ச்ிம  மீட்டு அதமன நிமல 

நிறுதத்ுவதற்கான ஒரு முடிவாகும்.  

 பைவீக்கமானது வரம்பிற்குள் இருப்பமதயும் நாை க் சகாள்மகக் குழு உறுதி 

சச ்துள்ளது. 

 தமலகீழ் சரப்யபா வீதமும், முன்மபப் யபாலயவ 3.35 சதவீதமாக மவக்கப் பட்டுள்ளது.  

 விளிம்பு நிமல வசதி (யமம்படுத்தப் பட்ட கடன் வசதி) மற்றும் வங்கி வீதம் ஆகி மவயும் 

4.25 சதவீததத்ில் இருந்து மாற்றாமல் நிரை்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 சகாள்மக வீததத்ில் இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி சதாடரந்்து 8வது முமற ாக இந்த 

நிமலப்பாட்மடக் கமடபிடிக்கிறது.  
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இந்தியாவில் இனணய ெங்பகத ்  ணத் சதாழில்துனற 

 

 இமை  சங்யகதப் பைத் சதாழில்நுட்பத் சதாழில்துமற ானது இந்தி ாவில் 2030 ஆம் 

ஆை்டில் 241 மில்லி ன் டாலரக்மளயும் உலகளவில் 2026 ஆம் ஆை்டில் 2.3 பில்லி ன் 

டாலரக்மளயும் எட்டும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 WazirX நிறுவனதத்ுடன் இமைந்து நாஸ்காம்  (Nasscom) நிறுவனத்தினால் த ாரிக்கப் பட்ட 

‘இந்தி ாவில் இமை  சங்யகதப் பைத் சதாழில்துமற’ என்ற அறிக்மகயில் இதத்கவல் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தி ாவிலுள்ள 60%க்கும் யமற்பட்ட மாநிலங்கள் இமை  சங்யகதப் பைத ்

சதாழில்நுட்ப ஏற்பு மாநிலங்களாக உருவாகி வருவதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 இந்தச ்சந்மத ானது 2030 ஆம் ஆை்டுக்குள் 8,00,000க்கும் யமலான யவமல வா ்ப்பிமன 

உருவாக்கும் திறமனக் சகாை்டுள்ளது.  

 

இந்திய ் ச ாருளாதாரம் – உலக வங்கியின் அறிக்னக 
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 2021-22 ஆம் நிதி ஆை்டில் இந்தி ப் சபாருளாதாரம் 8.3% என்ற அளவு வமர உ ரும் என 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 “Shifting Gears : Digitization and Services – Led Development” என்று தமலப்பிடப்பட்ட உலக 

வங்கியின் அறிக்மகயில் இந்தத் தகவல் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 யகாவிட்-19 சதாற்றிற்கு எதிரான தடுப்பூசி சசலுத்தும் யவகம் மற்றும் யவளாை் & 

சதாழிலாளர ் சீரத்ிருத்தங்கமள சவற்றிகரமாக சச ல்படுதத்ுவது யபான்றவற்மறப் 

சபாருதத்ு அடுதத் நிதி ாை்டில் இந்தி ாவின் சபாருளாதார வா ்ப்புகள் நிரை்யிக்கப் 

படும்.  

 2021-22 ஆம் நிதி ஆை்டின் முதல் காலாை்டுப் பகுதியில் (ஏப்ரல்-ஜுன்) இந்தி ாவின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ி 20.1% வமர உ ரந்்துள்ளது.  

 2020-21 ஆம் நிதி ஆை்டின் முதல் காலாை்டுப் பகுதியில் சகாயரானா மவரசின் 

காரைமாக விதிக்கப்பட்ட யதசி  அளவிலான சபாது முடக்கத்தினால் இந்தி ாவில் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பதத்ி 24.4 வமர சுருங்கி து. 

 

குனறந்த ட்ெ ச ருநிறுவன வரி 

 இந்தி ா உட்பட 136 நாடுகள், அமவ வருமானம் ஈட்டும் சந்மதகளில் 15% என்ற குமறந்த 

பட்ச அளவிலான சபருநிறுவன வரிவிகிததத்ிமனயும் சபரு நிறுவனங்களின் லாபத்தின் 

மீது வரி விதிக்கும் ஒரு சமமான முமறம யும் அமல்படுத்திட ஒப்புக் சகாை்டன. 

 ஆப்பிள், ஆல்பாஃசபட் மற்றும் ஃயபஸ்புக் யபான்ற சபரி  பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் 

மநக் மற்றும் ஸ்டாரப்க்ஸ் யபான்றமவயும் வரி சசலுதத்ுவமதத் தவிரப்்பதற்காக 

குமறந்த வரி வரம்புகளின் மூலம் இலாபம் ஈட்டுகின்றன. 

 இந்தப் புதி  திட்டமானது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது லாப பரிமாற்ற 

நடவடிக்மகக்கான வா ்ப்புகமளக் குமறப்பமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 

உலகளாவிய  ல ரிமாண வறுனம குறியீடு – 2021 

 இந்த குறியீடானது “ஐக்கி  நாடுகளின் யமம்பாட்டுத் திட்ட அமமப்பு” மற்றும் 

“ஆக்ஸ்ஃயபாரட்ு வறுமம மற்றும் மனித யமம்பாட்டு முன்சனடுப்பு” ஆகி வற்றால் 

சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்மக ானது 5.9 பில்லி ன் மக்கமள உள்ளடக்கி  109 நாடுகளில் பல பரிமாை 

வறுமமயின் நிமல மற்றும் அதன் அமமப்மப ஆ ்வு சச ்கிறது. 

இந்தியாவின் நிடை 

 இந்தி ாவில் 9.4% மக்கள் சதாமகம க் சகாை்ட பட்டி லினப் பழங்குடியினர ்

சமுதா மானது ஏழ்மம நிமலயில் உள்ளது. 

 129 மில்லி ன் மக்களில் 65 மில்லி ன் மக்கள் பலபரிமாை வறுமம நிமலயில் உள்ளனர.் 

 283 மில்லி ன் அளவிலான பட்டி லினச ் சாதியினர ் சமுதா த்தில் 94 மில்லி ன் யபர ்

பலபரிமாை வறுமம நிமலயில் வாழ்கின்றனர.்  
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ஒன்றினணந்த சிறு நிதியியல் வங்கி 

 இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி ானது ஒன்றிமைந்த சிறு நிதியி ல் வங்கிக்கு வங்கிச ்

சச ல்பாட்டிற்கான உரிமத்திமன வழங்கியுள்ளது.  

 இந்த வங்கி ானது சசன்ட்ரம் நிதிச ் யசமவ நிறுவனம் மற்றும் ரிசிலி ன்ட் 

இன்யனாயவஷன்ஸ் பிமரயவட் லிமிசடட் (பாரதய்ப) ஆகி  நிறுவனங்களால் இமைந்து 

உருவாக்கப்பட்டது.  

 ஒரு வங்கிம  நிறுவுவதற்கு இரு பங்குதாரரக்ள் சமமான முமறயில் ஒன்றிமைவது 

இதுயவ முதல்முமற ாகும்.  

 

உலக ் ச ாருளாதாரக் கண்பணாட்டம் 

 இந்த அறிக்மக ானது சரவ்யதச நாை  நிதி த்தினால் சவளியிடப்படுகிறது. 

 இந்த அறிக்மக ானது 2021 ஆம் ஆை்டில் லத்தீன் அசமரிக்கா மற்றும் கரீபி  

நாடுகளின் வளரச்ச்ிக் கைிப்புகமள யமம்படுதத்ியுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் உலக நாடுகளின் சபாருளாதாரமானது 9% வமர வளரச்ச்ி 

அமடந்துள்ளதாக சரவ்யதச நாை ம் நிதி ம் கூறுகிறது. 

 2020 ஆம் ஆை்டு ஜூமல மாதத்தில் இது 6% ஆக உ ரும் என எதிரப்ாரக்்கப்பட்டது. 

 யகாவிட் – 19 சதாற்று யநா ் சதாடரந்்து நீடிப்பதால் சபாருளாதார வளரச்ச்ி இன்னும் அந்த 

நிமலமமகளுக்கு ஏற்பயவ உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆை்டில் 4.9% வளரச்ச்ி இருக்கும் என சரவ்யதச நாை  நிதி ம் 

எதிரப்ாரக்்கிறது. 
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இன்டஸ்இன்ட் வங்கி 

 மத்தி  யநரடி வரிகள் வாரி ம் மற்றும் மத்தி  மமறமுக வரி மற்றும் சுங்கவரி வாரி ம் 

ஆகி வற்றின் சாரப்ாக யநரடி மற்றும் மமறமுக வரிகமள வசூலிப்பதற்கு இன்டஸ்இன்ட் 

வங்கியிடம் இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.  

 இதன்மூலம் இந்த வங்கியின் வாடிக்மக ாளரக்ள் ‘இன்டஸ்சநட்’ மற்றும் 

‘இன்டஸ்சமாமபல்’ யபான்ற தளங்கள் மூலம் தங்கள் யநரடி மற்றும் மமறமுக வரிகமளச ்

சசலுதத் முடியும்.  

 

பகாடக் மஹிந்திரா வங்கி – னமக்பரா ஏ.டி.எம் 

 தனி ார ் வங்கி நிறுவனமான யகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ானது நாடு முழுவதும் 

மமக்யரா (சிறு) தானி ங்கி பைம் வழங்கும் (ஏ.டி.எம்) இ ந்திரங்கமளத் சதாடங்க 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 பைம் சபறும் அட்மடகமள மவதத்ுள்ள அமனதத்ு வங்கி வாடிக்மக ாளரக்ளும் பைம் 

எடுதத்ல் மற்றும் கைக்கு நிலுமவகமளச ் சரிபாரத்்தல் யபான்ற முக்கி  வங்கிச ்

யசமவகளுக்கு யவை்டி யகாடக் மமக்யரா ஏ.டி.எம். இ ந்திரங்கமள உபய ாகிக்கலாம்.  

 ஏ.டி.எம். இ ்னதிரங்களின் சிறி  அளவு வடிவமான மமக்யரா ஏ.டி.எம் இ ந்திரங்கள் ஒரு 

சிறி  மக டக்கச ்சாதனமாகும். 

 இந்த வங்கி ானது மமக்யரா ஏ.டி.எம். இ ந்திரங்கமளத் சதாடங்க, அதன் விரிவான 

வைிகத் சதாடரப்ாளர ்கட்டமமப்பிமனப் ப ன்படுதத்ுகிறது.  

 

பநரடி வரி வசூல் - கரூர் னவஸ்யா வங்கி 

 மத்தி  யநரடி வரிகள் வாரி ம் சாரப்ாக யநரடி வரிகமள வசூலிக்க கரூர ் மவஸ் ா 

வங்கிக்கு இந்தி  ரிசரவ்் வங்கி அனுமதி வழங்கி உள்ளது. 

 அனுமதி சபற்ற பிறகு, யநரடி வரிகமள வசூலிப்பதற்கு  மத்தி  யநரடி வரிகள் 

வாரி த்துடன் கரூர ் மவஸ் ா வங்கி தனது ஒருங்கிமைப்புச ் சச ல்முமறம த ்

சதாடங்கி து.  

 இந்த ஒருங்கிமைப்பானது தனது வாடிக்மக ாளரக்மள எந்தசவாரு வங்கிக் 

கிமளகள்/இமை  வங்கி/ மகயபசி வங்கிச ்யசமவகள் (Dlite மகயபசிச ்சச லி) மூலம் 

யநரடி வரிகமளச ்சசலுதத் வழி வகுக்கும். 

 

ந ்ென்ரக்ொன் 

 யதசி  யவளாை் மற்றும் ஊரக யமம்பாட்டு வங்கி ானது, யவளாை் உற்பத்தி ாளர ்

அமமப்புகளுக்காக ரூ.1000 யகாடி அளவிலான கடன் உறுதி நிதி அறக்கட்டமள 

அமமப்பிமன உருவாக்குவதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இது யவளாை் உற்பதத்ி ாளர ்அமமப்பிற்கு கடன் உறுதியிமன வழங்குவதற்கான ஒரு 

பிரதத்ிய க நிதி ாகும்.  
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 இந்த நிதி ானது நப்சன்ரக்சான் டிரஸ்ட் பிமரயவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்தின் 

ஆதரவின் கீழ் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிறுவனமானது முழுவதும் யதசி  யவளாை் மற்றும் ஊரக யமம்பாட்டு வங்கியின் 

ஒரு துமை நிறுவனமாகும்.  

 

 ான்க்அஸ்யூரன்ஸ் கூட்டினணவு 

 பாரத்ி AXA னலஃப் காப்பீட்டு நிறுெனமானது உதக்ரஷ்் சிறுநிதியியல் ெங்கியுடன் 

பான்க்அஸ்யூசூரன்ஸ் என்ற கூட்டினணவில் இனணந்துள்ளது.  

 இது இந்தியா முழுெதும் ெங்கிக் கட்டனமப்பு மூலமாக ஆயுள் காப்பீட்டு ெசதிகனள 

விநிசயாகிப்பனத உறுதி வசய்ெதற்கானதாகும்.  

 இந்தக் கூட்டினணொனது பாரத்் AXA னலஃப் நிறுெனத்தினன காப்பீட்டு அனமப்புகளுடன் 

இனணந்து 2ஆம் நினல மற்றும் 3ஆம் நினல சந்மதகனள அனடய ெழிெகுப்பயதாடு 

இந்தியாவில் காப்பீட்டின் பரெனல அதிகரிக்கவும் உதவும்.   

 

100 மில்லியன் டாலர ்கடன் வெதி 

 HDFC வங்கி, மாஸ்டரக்ாரட்ு, அசமரிக்க சரவ்யதச யமம்பாட்டு நிதியி ல் கழகம் மற்றும் 

சரவ்யதச யமம்பாட்டிற்கான அசமரிக்க முகமம ஆகி மவ இந்தி ாவின் சிறு, குறு 

மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்காக யவை்டி 100 மில்லி ன் டாலர ் கடன் வசதிம  

வழங்கியுள்ளன.  

 இந்தக் கடன் வசதி ானது சரவ்யதச யமம்பாட்டிற்கான அசமரிக்க முகமமயின் உலகப் 

சபை்கள் சபாருளாதார யமம்பாட்டு நிதி முன்சனடுப்பு மற்றும் இந்தி ாவில் அதனுமட  

யகாவிட் – 19 நிவாரைப் பைிகள் ஆகி வற்றின் ஒரு பகுதி ாகும்.   

 

ஆசிய உள்கட்டனம ்பு முதலீட்டு வங்கி – வருடாந்திர ெந்தி ்பு 

 மத்தி  நிதி மற்றும் சபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் ஆசி  

உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் 6வது வருடாந்திரச ்சந்திப்பில் பங்யகற்று உள்ளார.் 

 இந்தச ்சந்திப்பின் கருத்துரு, “இன்மற  முதலீடு நாமள  மாற்றம்” என்பதாகும். 

 இந்த ஆை்டின் சந்திப்பானது ஐக்கி  அரபு அமீரக அரசுடன் இமைந்து ஆசி  

உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கியினால் ஏற்பாடு சச ் ப்பட்டது.  

 ஆசி  உள்கட்டமமப்பு முதலீட்டு வங்கி சதாடரப்ான முக்கி  விஷ ங்கள் மற்றும் அதன் 

எதிரக்ால யநாக்கம் சதாடரப்ான முக்கி  முடிவுகமள எடுப்பயத இந்த வருடாந்திரச ்

சந்திப்பின் முக்கி  யநாக்கமாகும். 

 இந்தி  நிதித் துமற அமமசச்ர ்“யகாவிட்-19 சநருக்கடி மற்றும் யகாவிட்-19 சதாற்றிற்குப் 

பிந்மத  ஆதரவு” என்ற கருதத்ுரு பற்றி  தனது எை்ைங்கமளப் பகிரந்்து சகாை்டார.்  
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இனணய ெங்பகத ்  ண உரிமம் – அறிக்னக  

 மநஜீரி  நாட்டின் இமை தளப் ப ன்பாட்டாளரக்ள் உலகியலய  அதிகளவில் 

இமை  சங்யகதப் பை உரிமங்கமள மவதத்ுள்ளனர.்  

 இதமனத் சதாடரந்்து மயலசி ா மற்றும் ஆஸ்தியரலி ா ஆகி  நாடுகள் உள்ளன.  

 கம்பாரிசன் ஃபரம்் ஃமபன்டர ்என்ற அமமப்பின் தரவுகளின் அடிப்பமடயில் இது கூறப் 

பட்டுள்ளது. 

 ஜப்பான் இப்பட்டி லில் மிகக்குமறவான இடத்திமனப் சபற்றுள்ளது. 

 இதில் இந்தி ா 7வது இடத்திமனப் சபற்றுள்ளது. 

 இமை  சங்யகதப் பைம் மவத்துள்ள இந்தி ரக்ளில் சுமார ் 57% யபர ் பிட்காயினில் 

முதலீடு சச ்துள்ளனர ்என்று 2021 ஆம் ஆை்டு இமை  சங்யகதப் பை ஏற்புக் குறியீடு 

கூறுகிறது.  

 

எலான் மஸ்க் 

 சடஸ்லா நிறுவனத்தின் இமை நிறுவனரும் அதன் தமலமம நிரவ்ாக அலுவலருமான 

எலான் மஸ்க் உலகின் பைக்கார மனிதராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

 300 பில்லி ன் டாலர ்நிகர மதிப்பிமன எட்டி  முதல் நபர ்இவயர ஆவார.் 

 இவர ்2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்25 அன்று மட்டும் 36 பில்லி ன் டாலமர தனது சசாதத்ு 

மதிப்பில் யசரத்த்ார.் 

 ப்ளூம்சபரக்் யகாடீஸ்வரரக்ள் குறியீட்டானது வரலாற்றில் இதுவமரயில் இல்லாத 

மிகப்சபரி  ஒற்மறத் தின இலாபம் என்று இதமனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

கருவிழி மாற்று சிகிென்ெக்கு மாற்றுமுனற 

 னஹதராபாத்தின் இந்தியத் வதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுெனமானது உபசயாகமற்ற கரு 

விழிகளிலிருந்து ஒரு னஹட்ராவஜல்லினன உருொக்கியுள்ளது. 

 காரன்ியல் மாற்று அறுனெ சிகிசன்சக்குப் பதிலாக இதனனப் பயன்படுதத்லாம். 

 இதற்கான ஆராய்சச்ிக் குழுவிற்கு இந்த நிறுெனத்தின் உயிரி மருதத்ுெப் வபாறியியல் 

துனறயில் பணி புரியும் துனணப் சபராசிரியர ்டாக்டர ்பல்குனி பதி என்பெர ்தனலனம 

ஏற்றார.் 

 

 

மிகக் குனறவான செலவில் னஹட்ரென் உற் த்தி 

 சூரி  ஒளி மற்றும் நீர ்ஆகி  நிமல ான வள ஆதாரங்கமளப் ப ன்படுதத்ி கைிசமான 

அளவில் மஹட்ரஜமன உற்பதத்ி சச ்யும் ஒரு மிகப்சபரி  உமலயிமன 

அறிவி லாளரக்ள் முதன்முமற ாக வடிவமமத்துள்ளனர.் 

 இது சசலவு குமறவான மற்றும் நிமல ான சச ல்முமற ாகும். 

 இந்தச ் சச ல்முமறக்காக காரப்ன் மநட்மரடுகள் எனப்படும் புவியில் அதிகம் 

காைப்படும் யவதிப்சபாருமள ஒரு விமனயூக்கி ாகப் ப ன்படுதத்ியுள்ளனர.் 

 

லூசி மிஷன் – ட்பராென் குறுங்பகாளுக்கு அனு ்  ் ட்ட முதல் விண்கலம் 

 நாசா நிறுவனமானது வி ாழன் யகாளின் ட்யராஜன் குறுங்யகாமள ஆ ்வு 

சச ்வதற்கான முதல் விை்கலமான லூசியிமன அட்லஸ்-V என்ற ராக்சகட் மூலம் 

விை்ைில் ஏவ உள்ளது. 

 இது சூரி  மை்டலத்தின் பூரவ்ீகம் பற்றி  நுை்ைறிவுகமளச ் யசகரிப்பதற்கான ஒரு 

விை்கலமாகும். 
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 மனித இனத்தின் பரிைாம வளரச்ச்ிம ப் பற்றி  நுை்ைறிவுகமள வழங்கி  ஒரு 

பழங்கால புமதப்படிவதத்ின் நிமனவாக இந்த ஆ ்விற்கு “லூசி” எனப் சப ரிடப் பட்டது. 

 

 

செவ்வாய் உலாவி விண்கலம் 

 

 இந்தி  நாட்டின் சசவ்வா ் உலாவி விை்கலமானது தனது சுற்றுப்பாமதயில் 7 

வருடங்கமள நிமறவு சச ்துள்ளது.  

 இது அதனுமட  நிரை்யிக்கப்பட்ட ஆயுட்காலத்மத விட 6 மாதங்கள் அதிகமாக 

சச ல்பட்டுள்ளது.  

 இந்த விை்கலமானது இஸ்யராவின் முதலாவது யவற்றுக் யகாள்களுக்கு அனுப்பப் பட்ட 

ஒரு விை்கலமாகும். 

 2013 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்05 அன்று விை்ைில் ஏவப்பட்ட இந்த ஆ ்வுக்கலமானது 2014 

ஆம் ஆை்டு சசப்டம்பர ் 24 அன்று யமற்சகாள்ளப்பட்ட அதன் மு ற்சியியலய  

சசவ்வா ்க் கிரகதத்ின் சுற்றுப்பாமதயில் சவற்றிகரமாக சசலுத்தப்பட்டது.  

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


                   
 

141 
 

DART விண்கலம் 

 அசமரிக்க விை்சவளி நிறுவனமான நாசா, “குறுங்யகாள் அழிப்பு – இரட்மட குறுங்யகாள் 

திமசதிருப்பு யசாதமன விை்கலத்மத” (asteroid-killing Double Asteroid Redirection Test (DART) 

spacecraft) ஏவ உள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது.  

 இந்த விை்கலமானது குறுங்யகாள் யமாதல்களுக்கு எதிராக ஒரு பாதுகாப்பு 

அமமப்பிமன உருவாக்கும் கருத்தின் அடிப்பமடயிலானதாகும். 

 இந்த விை்கலமானது ஸ்யபஸ்X நிறுவனத்தின் ஃபால்கன் 9 ராக்சகட்டின் மூலம் 

விை்ைில் ஏவப்படும். 

 இது கலிஃயபாரன்ி ாவிலுள்ள வான்டன்சபரக்் விை்சவளிப் பமடத் தளதத்ிலிருந்து 

விை்ைில் ஏவப்படும். 

 

 

உலகின் முதல் மபலரியா தடு ்பு மருந்து – மாஸ்குயிரிக்ஸ் 

 

 உலக சுகாதார அமமப்பானது “RTS, S/ASOI” அல்லது மாஸ்குயிரக்்ஸ் எனப்படும் மயலரி ா 

தடுப்பு மருந்திமன ஆப்பிரிக்காவில் ப ன்படுதத்ுவதற்கு யவை்டி ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

  RTS, S/ASOI என்பது உலகின் முதல் மயலரி ா தடுப்பு மருந்தாகும். 

 இந்தத் தடுப்பு மருந்தானது 1987 ஆம் ஆை்டில் GSK எனப்படும் மருந்து உற்பதத்ி 

நிறுவனதத்ினால் முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டது.  

 இது கானா, சகன் ா மற்றும் மலாவி என்ற மூன்று ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒரு யசாதமன 

அடிப்பமடயில் பரியசாதிக்கப் பட்டது. 
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ஸ்டாரஸ்்பக ்ஸ் 

 ஸ்டாரஸ்்யகப்ஸ் என்ற நிறுவனமானது உத்தரகாை்ட் மாநிலதத்ில் ஒரு சபாது 

ஆ ்வகத்திமனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 ஸ்டாரஸ்்யகப்ஸ் எக்ஸ்பீரி ன்ஸ் பிமரயவட் லிமிசடட் என்ற நிறுவனத்தினால் 

அமமக்கப்பட்ட ‘ஸ்டாரய்கட் ஆ ்வகம் பீம்டால்’ எனும் இந்த புதி  ஆ ்வகமானது 

பீம்டால் எனுமிடதத்ில் அமமந்துள்ளது. 

 இதன் மூலம் சுற்றுலாப் ப ைிகள் ஒரு முழுமம ான வானி ல் அனுபவத்திமனப் 

சபறுவர.் 

 

ெமசவ ்  அெச்ு வடி ்பு சதாழில்நுட் ம் 

 

 பாதுகாப்பு ஆரா ்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அமமப்பானது விமான என்ஜின்களுக்கான 

முக்கி தத்ுவம் வா ்ந்த சம சவப்பநிமலக்கு அை்மமயிலான ஒரு அசச்ு வடிப்புத ்

சதாழில்நுட்பதத்ிமன உருவாக்கியுள்ளது.  

 சமசவப்பநிமல அசச்ு வடிப்பு முமற ானது ஒரு மூடப்பட்ட முமறயிலான வாரப்்பு   

சச ல்முமற ஆகும். 

 இங்கு வாரப்்புகளும் யவமலப்பாடு சச ் ப்பட யவை்டி  சபாருள்களும் ஒயர 

சவப்பநிமலக்கு சவப்பப்படுதத்ப்படும். 

 இந்தத் சதாழில்நுட்ப உருவாக்கதத்ின் மூலம் இது யபான்ற முக்கி  விமான எஞ்ஜின் 

கூறுகமள உருவாக்கும் திறனுமட  உலகளாவி  எஞ்சின் உற்பதத்ி நிறுவனம் 

கூட்டமமப்பில் இந்தி ா இமைந்துள்ளது. 

 

புளூட்படாவின் வளிமண்டலம் 

 புளூட்யடா என்ற குள்ளக் யகாளானது சூரி னிடமிருந்து  சவகுசதாமலவில் நகரும் யபாது 

அதன் வளிமை்டலம் மமறந்து யபாகிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கமள 

ஆரா ்சச்ி ாளரக்ள் கை்டறிந்துள்ளனர.் 

 பனிக்கட்டி நிமறந்த இந்தக் குள்ளக் யகாளின் வளிமை்டலமானது சபருமளவில் 

மநட்ரஜனால் ஆனது. 
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 இந்தக் குள்ளக் யகாளானது குயிப்பர ்பட்மடயில் உள்ளது.  

 

 

இந்திய ் ச ருங்கடலின் இருதுருவம் – கணி ்பு 

 

 மஹதராபாத் பல்கமலக்கழகத்தின் புதி  ஆ ்வானது அடுதத் 5 முதல் 10 

ஆை்டுகளுக்கான பருவமமழ முன்னறிவிப்பிமன முன்னதாகயவ கைிப்பதற்கான, 

இந்தி ப் சபருங்கடலின் இரு துருவத்திற்கான பத்தாை்டு கால கைிப்புத் திறன்கமள 

கை்டறிந்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளது.  

 இரை்டு மாதிரி முமறகளானது 10 ஆை்டுகள் வமரயிலான கைிசமான கைிப்பு 

திறன்கமள வழங்குகின்றன என்று கை்டறி ப்பட்டது.  

 அந்த இரு மாதிரிகளாவன : ஜப்பான் நாட்டின் MIROCS மற்றும் கனடா நாட்டின் CanCM4 

ஆகி னவாகும்.  

 இந்தி ப் சபருங்கடலின் இரு துருவமானது (இந்தி  நியனா என்றும் அமழக்கப் படுகிறது) 

கடல்பரப்பு சவப்பநிமலயில் ஒரு ஒழுங்கற்ற அமலவு (irregular oscillation) முமற ாகும். 
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சூரிய மண்டலத்தின் சவளி ்புறத்திலிருந்து வரும் ெமிக்னஞகள்   

 

 சநதரல்ாந்தில் அமமந்துள்ள உலகின் மிகப்சபரி  சக்திவா ்ந்த யரடிய ா 

அமலவாங்கி ான (antenna) குமற அதிரச்வை் வரிமச (Low – frequency Array – LoFAR) 

அமமப்பானது சூரி  மை்டலத்தின் சவளிப்புறத்திலிருந்து வரும் சமிக்மஞகமளச ்

யசகரிதத்து. 

 முதன்முமற ாக இவரக்ள் 19 சதாமலதூர குள்ளக் யகாள்களிலிருந்து சில 

சமிக்மஞகமளக் கை்டறிந்துள்ளனர.்  

 அவற்றில் 4 குள்ளக் யகாள்கள், தன்மனச ்  சுற்றி வரும் வமகயிலான யகாள்கமளக் 

சகாை்டுள்ளதாக அமட ாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த நட்சத்திரங்கமளச ் சுற்றி, மமறந்திருக்கும் யகாள்கள் இருப்பமத இந்த நிகழ்வு 

குறிக்கிறது.  

 யமலும் புவிம த் தவிர சூரி  மை்டலத்தில் (அ) அதற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதியில் 

வாழ்வதற்கான சூழல் இருக்கிறதா என்ற யகள்விக்கும் இதன் மூலம் பதிலளிக்க இ லும். 

 

மின்கல ஆற்றல் பெமி ்பு அனம ்பு 

 1000 Mwh அளவிலான மாதிரி மின்கல ஆற்றல் யசமிப்பு அமமப்பிமன நிறுவுவதற்கான 

ஒரு ஈடுபாட்டு அறிக்மகயிமனப் சபறுவதற்கு மதத்ி  அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த மாதிரித் திட்டமானது ஆற்றல் அமமசச்கம் மற்றும் புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கத் தக்க 

ஆற்றல்துமற அமமசச்கதத்ின் கூட்டு மு ற்சி ாகும். 

 இந்தி ாவில் ஆற்றல் யசமிப்பு அமமப்பிமன நிறுவுவதற்கான சச ல்திட்டத்மத 

வழங்குவதற்காக இரு அமமசச்கங்களும் சச லாற்றி வருகின்றன. 

 இது புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் அமமசச்கத்தினால் நிரை்யிக்கப்பட்ட 2030 

ஆம் ஆை்டுக்குள் 450 GW புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் இலக்மக அமடவது என்ற உ ர ்

இலக்கிமன அமடவமத ஆதரிப்பதற்கான ஒரு திட்டமாகும்.  

 

லபயாசெல் இனழ 

 சலன்சிங் குழுமமானது இதத்ாலி நாட்டின் ஆரஞ்சு ஃமபபர ் என்ற நிறுவனதத்ுடன் 

இமைந்து ஆரஞ்சுப் பழதய்தால்களிலிருந்து லய ாசசல் இமழயிமன உருவாக்கி 

உள்ளது. 
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 லய ாசசல் இமழ என்பது பருதத்ி அல்லது பட்டு இமழக்குப் பதிலாக ப ன்படுதத்ப் படும் 

ஒரு பகுதி ளவு சச ற்மக இமழ ாகும். 

 சிட்ரஸ் கழிவுகமளப் ப ன்பாட்டிற்கு உட்படுத்த ஆரஞ்சு இமழ உதவும்.  

 

 

சூரியக் கண்காணி ்புெ ்செயற்னகக்பகாள் 

 சீன நாடானது தனது முதலாவது சூரி க் கை்காைிப்புச ் சச ற்மகக் யகாளிமன 

விை்ைில் ஏவி து.  

 இது வடக்கு சான்சி மாகாைதத்ிலுள்ள மதயூவான் சச ற்மகக் யகாள் ஏவு தளதத்ிலிருந்து 

(Taiyuan Satellite Launch Centre) லாங் மாரச் ்2D ராக்சகட் மூலம் விை்ைில் ஏவப்பட்டது. 

 550 கியலா கிராம் எமடயுள்ள ஷிஹி (Xihe) சச ற்மகக் யகாளானது 3 ஆை்டுகளுக்கு 

சூரி ச ்சச ல்பாடுகமளக் கை்காைிக்கும். 

 

சென்பொ – 13 

 6 மாத கால வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க ஒரு விை்சவளிப் ப ைதத்ிற்காக மூன்று 

விை்சவளி வீரரக்மள ஏந்திச ் சசல்லும்  சசன்யசா – 13 என்ற விை்கலதத்ிமன சீனா 

விை்ைில் ஏவி து.  

 இந்த விை்கலமானது கன்சூ என்ற வடக்கு யமற்கு மாகாைதத்ிலுள்ள ஜியுவான் என்ற 

சச ற்மகக் யகாள் ஏவுதளதத்ிலிருந்து லாங் மாரச் ் 2F ராக்சகட் மூலம் விை்ைில் 

ஏவப்பட்டது. 

 இந்த விை்கலமானது தி ான்யஹ சபட்டகத்துடன் இமைக்கப்படும். 

 

லூசி விண்கலம் 

 வி ாழன் யகாளினுமட  டியராஜன் குறுங்யகாமளப் பற்றி ஆ ்வு சச ்வதற்கான தனது 

முதல் விை்கலத்திமன நாசா விை்ைில் ஏவி து. 

 இந்த விை்சவளி ஆ ்வுக் கலமானது லூசி என அமழக்கப்படுகிறது. 

 லூசி திட்டம் என்பது அதிக எை்ைிக்மகயிலான குறுங்யகாள்கமள ஆ ்வு 

சச ்வதற்கான 12 ஆை்டு கால ஆ ்வுப் ப ைமாகும்.  
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புபராஸ்படட் புற்றுபநாய் சிகிென்ெ 

 கான்பூரின் இந்தி  சதாழில்நுட்பக் கல்வி கழகத்தின் ஒரு குழுவானது புயராஸ்யடட் 

புற்றுயநா ்க்குச ் சிகிசம்ச அளிப்பதற்கு DLX1 மரபணு என்ற ஒரு புதி  இலக்கிமன 

அமட ாளம் கை்டுள்ளது. 

 புயராஸ்யடட் புற்றுயநாயின் வளரச்ச்ி மற்றும் உருவாக்கத்தில் DLX1 மரபணு ஒரு முக்கி ப் 

பங்கிமன வகிப்பதாக இந்தக் குழு கை்டறிந்துள்ளது.  

 அந்தக் குழுவானது புரதத்மத உருவாக்கும் DLX1 மரபணுவிமன மரபணு ரதீி ாக நீக்கி  

யபாது புற்றுயநா ் சசல்களின் வளரச்ச்ி, உருவாக்கம் மற்றும் உடலின் பிற பாகங்களுக்கு 

பரவுதல் யபான்ற திறன்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. 

 புயராஸ்யடட் புற்றுயநா ் சசல்களில் DLX1 மரபணுக்களின் அளவு அதிகரிப்பதற்கு 

ஆை்ட்யராஜன் ஏற்பி மற்றும் இமைவு மரபணுப் சபாருளான ERG ஆகி மவய  காரைம் 

என இக்குழு யமலும் நிரூபிதத்ுக் காட்டி து.  

 யமலும் புயராயமாயடாமமன் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரா சடரம்ினல் என்ற புரதமானது 

ஆை்ட்யராஜன் ஏற்பி மற்றும் ERG ஆகி  இரை்டின் சச ல்பாட்டிற்கும் உதவுகிறது 

எனவும் அக்குழு கை்டறிந்தது.  

 

புதிய பெனவ வழங்கீட்டு (Server) சில்லு 

 அலிபாபா குரூப் யஹால்டிங் லிமிசடட் நிறுவனமானது யமம்படுதத்ப்பட்ட 5-நாயனா 

மீட்டர ் சதாழில்நுட்பம் அடிப்பமடயில் ஒரு புதி  யசமவ வழங்கீட்டுச ் சில்லிமன 

அறிமுகம் சச ்துள்ளது. 

 இது குமறகடத்தி (semi conductor) த ாரிப்பில் சீன நாட்டின் தன்னிமறவில் ஒரு 

மமல்கல்லிமனக் குறிக்கிறது. 

 இந்தப் புதி  சில்லானது சாஃப்ட் பாங்க் குருப் காரப்்பயரசன் (SoftBank Group Corporation) 

வழங்கி  நுை்கட்டமமப்பின் அடிப்பமடயில் அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டது. 

 

 

 ன்றியிலிருந்து மனிதனுக்கு ் ச ாருத்த ் டும் சிறுநீரகம் 

 முதன்முமற ாக மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு பன்றியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு 

சிறுநீரகதத்ிமன ஒரு மனித யநா ாளிக்கு மவக்கும் அறுமவச ் சிகிசம்சயிமன 

அசமரிக்க மருதத்ுவ நிபுைரக்ள் சவற்றிகரமாக சச ்து முடிதத்னர.் 
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 ஆல்ஃபா-கால் (alpha-gal) என்ற ஒரு சரக்்கமர மூலக்கூறிமன உற்பதத்ி சச ் ாத 

வமகயில் மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு பன்றியிடமிருந்து இந்தச ் சிறுநீரகத்திமன 

அறிவி லாளரக்ள் சபற்றனர.் 

 ஆல்ஃபா-கால் மனித யநாச திரப்்பு மை்டலத்மதத் தாக்கி, உடல் உறுப்பிமன 

நிராகரிதத்ிட உடலிமனத் தூை்டும். 

 யமலும் சிறுநீரகம் சபாருத்தப்பட்டவரின் உடல் உடனடி ாக அந்த சிறுநீரகத்மத 

நிராகரிக்க வில்மல.  

 யமலும், சிறுநீரகம் இமைக்கப்பட்ட பல மைி யநரங்களுக்கு அது சாதாரைமாக 

சச ல்பட்டது. 

 

 

நாொ DART திட்டம் 

 நாசா நிறுவனமானது இரட்மட குறுங்யகாள் திமச திருப்பு யசாதமனத் திட்டத்மதத ்

சதாடங்க த ாராகி வருகிறது.  

 இது, ஒரு குறுங்யகாளுடன் பூமி யமாதுவமதத் தடுப்பதற்காக சதாழில்நுட்பங்கமளக் 

சகாை்டு யகாள்களின் பாதுகாப்பிற்காக இ க்கப்படும் ஒரு பரியசாதமன ஆகும். 

 இந்தத் திட்டமானது 2021 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 24 அன்று கலியபாரன்ி ாவிலுள்ள 

வான்டன்சபரக்் விை்சவளிப் பமடத் தளத்திலிருந்து ஸ்யபஸ் X பால்கன் 9 என்ற 

ராக்சகட்டின் மூலம் விை்ைில் ஏவப்படும்.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ரக்தமிென்ெஸ் மும் ா 

 இந்தி  விலங்கி ல் ஆ ்வு மம த்திமனச ்யசரந்்த நான்கு அறிவி லாளரக்ள் குழு ஒன்று, 

பாரம்வ ற்ற நன்னீர ்வாழ் (ஈல்) விலாங்கு மீன் இனத்திமனக் கை்டறிந்து உள்ளது. 

 இந்தப் புதி   விலாங்கு மீன் வமக ானது மகாராஷ்டிராவின் மும்மப பகுதியில் 

கை்டறி ப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த விலாங்கு மீன் இனமானது மை்ைிற்கு அடியில் புமதந்து வாழும் பாரம்வ ற்ற 

நன்னீர ்வாழ் மீன் இனம் என்று அறிவி லாளரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

 மகாராஷ்டிரா மற்றும் யமற்கு சதாடரச்ச்ி மமலயின் வடக்குப் பகுதிகளிலிருந்து 

கை்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் இனம் இதுவாகும். 

 இந்த இனம் கை்டுபிடிக்கப்பட்ட இடதத்ின் நிமனவாக ரக்தமிசம்சஸ் மும்பா எனப் 

சப ரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது இந்தி  நாட்டிமனப் பிறப்பிடமாகக் சகாை்ட ரக்தமிசச்ின் இனத்மதச ்யசரந்்த 5வது 

இனமாகும். 

 

ஆகஸ்ட் 2021 – சவ ் மான மாதம் 

 கடந்த 142 ஆை்டுகளில் 2021 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் மாதமானது 6வது சவப்பமான 

மாதமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் சுற்றுசச்ூழல் தகவல் பகுப்பா ்விற்கான யதசி ப் சபருங்கடல் மற்றும் 

வளிமை்டல நிரவ்ாக அமமப்பின் யதசி  மம தத்ினால் இதத்கவல் வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டானது வட துருவ அமரக்யகாளதத்ில் 2வது சவப்பமான யகாமடக் 

காலமாக பதிவாகியுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆை்டானது வட துருவ அமரக்யகாளதத்ில் சவப்பமான யகாமடக் காலமாக 

பதிவாகியுள்ளது. 

 

 ருவநினல பெனவ நினல 2021 : நீரவ்ள அறிக்னக 

 உலக வானிமல அமமப்பானது இந்த அறிக்மகயிமன சவளியிட்டது. 

 உலக சுகாதார அமமப்பின் கூற்றுப்படி, பருவ நிமல மாற்றமானது சவள்ளப் சபருக்கு 

மற்றும் வறட்சி யபான்ற நீர ்சம்பந்தமான இடரக்மள அதிகரிக்கிறது. 

 நீர ் பற்றாக்குமற ால், பாதிக்கப்படும் மக்களின் எை்ைிக்மகம யும் பருவநிமல 

மாற்றம் அதிகரிக்கச ்சச ்கிறது. 

 புவியிலுள்ள நீரில் 0.5 சதவீதம் மட்டுயம உபய ாகிக்கத் தக்கது என்பதாலும் மற்றும் அது 

நன்னீர ்என்பதாலும் இந்த நிமலமம யமாசம் அமடந்து வருவதாகவும் இந்த அறிக்மக 

குறிப்பிடுகிறது. 
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CAF எல்னல ொர்ந்த நாடுகளின் ெந்தி ்பு 

 காசைாலி வாயிலாக நமடசபற்ற 2 நாள் அளவிலான மதத்ி  ஆசி  வான்வழி எல்மல 

சாரந்்த நாடுகளின் சந்திப்பானது சமீபதத்ில் நடத்தப் பட்டது.  

 வான்வழி என்பது ஓர ்ஒற்மற (அ) புலம்சப ரந்்த உயிரினங்களின் குழு அதன் வருடாந்திர 

வாழ்நாள் சுழற்சிம  நிமறவு சச ்வதற்கான ஒரு புவியி ல் பகுதி ஆகும்.  

 வருடாந்திர வாழ்நாள் சுழற்சியில் இனப்சபருக்கம், வளரப்்பு, நிமல தங்குதல் மற்றும் 

இனப்சபருக்கம் அல்லாத நிமல ஆகி மவ அடங்கும். 

 மத்தி  ஆசி  வான்வழி ானது ஆரக்்டிக் மற்றும் இந்தி ப் சபருங்கடல்களுக்கு 

இமடப்பட்ட யுயரசி ாவின் மிகப்சபரி ப் பரப்பிமன உள்ளடக்கி து ஆகும். 

 இதில் இந்தி ா உட்பட 30 நாடுகள் அடங்கும்.  
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ஷாஹீன் புயல் 

 

 குலாப் மற்றும் ஷாஹீன் ஆகி  பு ல்கள் சதற்கு மற்றும் யமற்கு ஆசி ாவில் கைிசமான 

யசதத்மத ஏற்படுத்தி  வமகயில் சதாடரச்ச்ி ாக உருவான சவப்ப மை்டலப் 

பு ல்களாகும். 

 குலாப் பு லானது கிழக்கு இந்தி ாமவத ்தாக்கி து. 

 ஷாஹீன் பு லானது பாகிஸ்தான், ஈரான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கி  அரபு அமீரகம் ஆகி  

நாடுகமளத் தாக்கி து. 

 2021 ஆம் ஆை்டு வட இந்தி  பு ல் பருவதத்ில் 3வது சப ரிடப்பட்ட பு ல் குலாப் 

பு லாகும். 

 வங்காள விரிகுடாவில் யதான்றி  குமறந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிமலயிலிருந்து குலாப் 

பு ல் யதான்றி து. 

 இந்தி ாவின் ஆந்திரப் பிரயதசப் பகுதியில் குலாப் பு ல் கமரம க் கடந்தது. 

 இந்தப் பு ல் அமமப்பானது சதாடரந்்து யமற்கு யநாக்கி நகரந்்து, அரபிக்கடலில் மம ம் 

சகாை்டது. 

 இந்தப் பு லமமப்பானது மீை்டும் ஒரு பு ல் காற்றாக உருசவடுதத்து.  

 இந்தி  வானி ல் துமற இதற்கு ஷாஹீன் எனப் சப ரிட்டது. 

 ஓமன் வமளகுடாமவ அமடந்த யபாது இப்பு ல் சமல்ல சமல்ல வலுப் சபற்றது. 

 இப்பு லானது 1 ஆம் வமக பு லுக்குச ் சமமாக ஓமனில் ஒரு அரிதான நிகழ்வாக 

கமரம க் கடந்தது. 

 பாகிஸ்தான் நாட்டினால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட குலாப் என்ற சப ருக்கு உருது/இந்தி 

சமாழியில் யராஜா என்று சபாருள் ஆகும். 

 கதத்ார ் நாட்டினால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட ஷாஹீன் என்ற சப ருக்கு அரபு சமாழியில் 

பருந்து (falcon) என்று சபாருளாகும். 

 

உலக  வள ் ானற கண்காணி ்பு கட்டனம ்பு 

 உலக பவளப்பாமற கை்காைிப்பு கட்டமமப்பானது உலகம் முழுவதுமுள்ள பவளப் 

பாமறகளின் நிமல குறித்து ஒரு அறிக்மகயிமன   சவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்மக ானது 13 ஆை்டுகளில் முதல்முமற ாக உலக சவப்பம மாதலின் 

யமாசமான விமளவுகமளக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.  
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 கடந்த 10 ஆை்டுகளில் உலகம் தனது பவளப்பாமறகளில் சுமார ் 14 சதவீதத்திமன 

இழந்துள்ளது. 

 கடலின் யமற்பரப்பு சவப்பநிமல உ ரவ்ினால் ஏற்படும் பவள சவளுப்பு நிகழ்வுகள் தான் 

பவளப்பாமற அழிவிற்கு ஒரு முக்கி க் காரைமாகும். 

 திடமான பவளப்பாமறப் பரவலில் சீரான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 திடமான பவளப்பாமறப் பரவலானது பவளப்பாமறகளின் ஒரு ஆயராக்கி மான 

நிமலம க் குறிக்கும். 

 பவளப்பாமற முகடுகளில் பாசிகள் உருவாவது அந்த அமமப்புகளின் மீதான 

பாதிப்பிமனக்  குறிக்கும் ஒரு அறிகுறி ாகும். 

 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் உலகின் பவளப்பாமறகள் மீது பாசி உருவாகும் அளவானது 20% 

வமர உ ரந்்துள்ளது. 

 

 

 ருவநினல நிதி வழங்கல் இலக்கு 

 ஆசி  யமம்பாட்டு வங்கி ானது 2019-2030 ஆகி  காலகட்டதத்ில் தனது வளரந்்து வரும் 

உறுப்பினர ்நாடுகளுக்கும் வழங்கும் பருவநிமல நிதிவழங்கல் இலக்கிமன 20 பில்லி ன் 

டாலர ்உ ரத்த்ி 100 பில்லி ன் டாலராக அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 
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 முன்பாக 2018 ஆம் ஆை்டில் ஆசி ாவின் வளரந்்து வரும் நாடுகளுக்கு 2019-30 

காலகட்டதத்ிற்கான பருவநிமல நிதி வழங்கலுக்காக 80 பில்லி ன் டாலர ் என்ற 

இலக்கிமன ஆசி  யமம்பாட்டு வங்கி அறிவித்தது. 

 20 பில்லி ன் டாலர ் கூடுதல் நிதி உதவி ானது குமறந்த காரப்ன் ஆற்றல் வளங்கள், 

பருவநிமல ஏற்புத் திட்டங்கள் மற்றும் தனி ார ்துமற திட்டங்கள் யபான்ற பருவநிமல 

தைிப்பு மு ற்சிகளுக்குப் ப ன்படுதத்ப்படும்.  

 

 யிர ்எரி ்பினால் ஏற் டும் உமிழ்வு 

 புளு ஸ்மக அனாலிட்டிக்ஸ் எனப்படும் ஒரு பருவநிமல சதாழில்நுட்பத் சதாடக்க 

நிறுவனமானது பயிர ் எரிப்பினால் ஏற்படும் உமிழ்வு குறிதத் அறிக்மக ஒன்றிமன 

சவளியிட்டது.  

 இந்த அறிக்மகயில் இந்தி ா முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 2015-2020 ஆை்டுகளில் உலகின் சமாத்த உமிழ்வில் 13 சதவீதமானது இந்தி ாவின் பங்கு 

என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 2020 ஆம் ஆை்டில் மட்டும் பயிர ் எரிப்பின் மூலம் இந்தி ா 12.2% உமிழ்விமன 

சவளியிட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது.  

 

 ருவநினல மீதான பதசிய நுண்ணறிவு மதி ்பீடு 

 ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பானது இந்தி ாவிமன “பருவநிமல குறித்த கவமல அளிக்கும் 

நாடுகள்” என்று வமகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது பருவநிமல மீதான யதசி  நுை்ைறிவு மதிப்பீடு என்ற ஒரு அறிக்மகயில் குறிப்பிடப் 

பட்டது. 

 இது பருவநிமல குறித்த தன்னளவில் இது யபான்ற முதல் அறிக்மக ாகும். 

 இது யதசி  நுை்ைறிவு இ க்குநரகதத்ின் அசமரிக்க அலுவலகதத்ினால் 

ஒருங்கிமைக்கப் பட்டது. 

 

 

சுகாதாரம் மற்றும்  ருவநினல மாற்றம் மீதான லான்செட் கவுன்ட் டவுன்   

 கடந்த 5 ஆை்டுகளில் அதிக சவப்பநிமலக்கு அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் மக்கமள 

அதிகம் சகாை்ட 5 நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தி ா உள்ளது.  
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 1990 ஆம் ஆை்மட விட தற்யபாது இந்தி ா 15% வமரயில் அதிக சவப்பநிமல ால் 

பாதிக்கப்படக் கூடி  ஒரு நாடாக மாறியுள்ளது.  

 இந்த மதிப்பீடுகளானது சுகாதாரம் மற்றும் பருவநிமல மாற்றம் மீதான லான்சசட் 

கவுன்ட் டவுன் அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 இது தி லான்சசட் எனப்படும் மருதத்ுவ இதழின் ஒரு பிரதான அறிக்மக ாகும்.  

 

 

ெவுதி  சுனம முன்சனடு ்பு மன்றம் 

 சவுதியின் இளவரசர ்முகமது பின் சல்மான் ரி ாத ்நகரில் இந்த மன்றதத்ிமனத் திறந்து 

மவதத்ுள்ளார.்  

 யமலும் உலக மீதய்தன் உறுதிப்பாட்டில் சவுதி அயரபி ா இமைவதாகவும் அவர ்

அறிவித்தார.்  

 சவுதி அயரபி ா உலகின் முன்னைி எை்சை ் ஏற்றுமதி நாடாகும்.  

 இது அசமரிக்காவின் இலக்கிற்கு அடுத்து 10 ஆை்டுகள் கழிதத்ு 2060 ஆம் ஆை்டுக்குள் 

நிகர சுழி  அளவிலான பசுமம வீட்டு வாயு உமிழ்விமன அமட  இலக்கு 

நிரை்யிதத்ுள்ளது.  

 உலகின் 2வது மிகப்சபரி  வாயு உமிழ்வு நாடான அசமரிக்கா 2050 ஆம் ஆை்டுக்குள் 

நிகர சுழி  நிமலம  அமட  உறுதி பூை்டுள்ளது.  

 உலகின் மிகப்சபரி  மற்றும் 3வது மிகப்சபரி  வாயு உமிழ்வு நாடுகளான சீனாவும் 

இந்தி ாவும் இந்தக் காலவமர மறக்கு யவை்டி ஒரு உறுதியிமன  யமற்சகாள்ள 

வில்மல.  

 நிகர சுழி ம் என்பது தான் பிடிப்பமத விட குமறவாக பசுமம இல்ல வாயுக்கமள 

சவளியிடுவதாகும்.  

 

சுழிய நிகர கார ்ன் உமிழ்வு – 2050 

 2050 ஆம் ஆை்டிற்குள் நிகர காரப்ன் உமிழ்விமன சுழி மாக்குவதற்கான ஒரு 

இலக்கிமன உறுதி சச ்வதற்கு யவை்டி அரசின் ஒரு இளநிமல கூட்டைி விதித்த 

நிபந்தமனகமள ஆஸ்தியரலி  அமமசச்ரமவ பரிசீலிக்க உள்ளது. 

 ஆஸ்தியரலி ப் பிரதமர ் ஸ்காட் யமாரிசன், அந்த நாட்டின் பசுமம இல்ல வாயுவின்  

உமிழ்விமனக் குமறப்பதற்கான ஒரு உ ரல்ட்சி த் திட்டத்மத யமற்சகாள்ள 

விரும்புவதால் இந்த உறுதிப்பாடு ஆஸ்தியரலி ாவிற்கு முக்கி மானதாகும். 
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 ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்யகாவில் நமடசபற உள்ள ஐ.நா. உசச்ி மாநாட்டின் பின்னைியில் 

இது யமற்சகாள்ளப் படுகிறது. 

 

 

ஆசியாவின்  ருவநினல அறிக்னக 2020 

 சவப்பமை்டலப் பு ல்கள், சவள்ளங்கள் மற்றும் வறட்சிகளின் காரைமாக இந்தி ா 

சராசரி ாக ஆை்டுக்கு 87 பில்லி ன் டாலர ்வமரயிலான இழப்பிமனச ்சந்தித்து உள்ளது. 

 ஆசி ாவின் பருவநிமல அறிக்மகயில் (2020) இது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 உலக வானிமல அமமப்பானது இது யபான்ற முதல்வமகயிலான ஒரு பல நிறுவன 

அறிக்மகயிமன சவளியிட்டது. 

 சீன நாடானது அதிகபட்ச சராசரி வருடாந்திர இழப்பிமனக் கை்டுள்ளது.  

 இதமனத் சதாடரந்்து இந்தி ா மற்றும் ஜப்பான் ஆகி  நாடுகள் உள்ளன. 

 அதிகபட்ச சராசரி வருடாந்திர இழப்பானது அதிக வறட்சியுடன் சதாடரப்ுமட து. 

 2020 ஆம் ஆை்டு யம மாததத்ில் இந்தி ா மற்றும் வங்காளயதசம் இமடய யுள்ள 

சுந்தரவனப் பகுதிம த் தாக்கி  அம்பன் பு ல் இந்தி ாவில் 2.4 மில்லி ன் மக்கமளயும் 

வங்காளயதசத்தில் 2.5 மில்லி ன் மக்கமளயும் இடம்சப ரச ்சச ்தது.  

 

உலக ்  ருவநினலத் சதாழில்நுட்  முதலீட்டின் ப ாக்கு 

 2016 முதல் 2021 ஆம் ஆை்டு வமரயிலான காலகட்டத்திற்கான பருவநிமல சதாழில் நுட்ப 

முதலீட்டின் அடிப்பமடயில் மதிப்பிடப்பட்ட 10 முன்னைி நாடுகளில் இந்தி ா 9வது 

இடத்மதப் சபற்றுள்ளது.  

 லை்டன் & பாரட்்னரஸ்் மற்றும் அதன் இமை அமமப்புகளால் சவளியிடப்பட்ட “பாரஸ்ீ 

உடன்படிக்மகயின் முதல் 5 ஆை்டுகளில்: உலகப் பருவநிமலத் சதாழில் நுட்ப 

முதலீட்டின் யபாக்கு” என்ற அறிக்மகயின் படி இது கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தி ப் பருவநிமலத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களானது இந்தக் காலகட்டத்தில் துைிகர 

முதலீட்டு நிதியில் 1 பில்லி ன் டாலரக்மளப் சபற்றுள்ளன. 

 இந்தப் பட்டி லில் அசமரிக்கா முதலிடதத்ிலும் சீனா 2வது இடத்திலும் உள்ளன.  
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

மருத்துவக் கல்லூரிகள் – இராெஸ்தான்   

 ராஜஸ்தானில் நிறுவப்பட உள்ள 4 புதி  மருதத்ுவக் கல்லூரிகளுக்கு பிரதமர ்நயரந்திர  

யமாடி அவரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 இந்த 4 கல்லூரிகள் பன்ஸ்வாரா, சியராஹி, ஹனுமன்கர ் மற்றும் சதௌசா ஆகி  

இடங்களில் அமமக்கப்பட உள்ளன. 

 யமலு சஜ ்ப்பூரின் சித்தாப்பூரா எனுமிடத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள சபட்யராலி  

யவதிப்சபாருள் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்திமனயும் அவர ்திறந்து மவத்தார.் 

 

அலி ாக் சவள்னள சவங்காயம் 

 

 மகாராஷ்டிராவின் அலிபாக் சவள்மள சவங்கா தத்ிற்கு சமீபத்தில் புவிசார ்குறியீடு 

வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த சவங்கா மானது தனிதத்ுவமான இனிப்புச ் சுமவ, கை்ைீர ் வரவமழக்காத 

காரைி மற்றும் மருத்துவக் குைம் யபான்றவற்மறக் சகாை்டுள்ளது. 

 

இலவங்க ் ட்னட ொகு டி 

 அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்துமற ஆரா ்சச்ிக் கழகதத்ின் இமால  உயிரி வள 

சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனமானது இமாசச்லப் பிரயதசத்தில் இலவங்கப்பட்மட 

சாகுபடிம  யசாதமன முமறயில் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இதத்ுடன், ஒரு முமற ான இலவங்கப் பட்மட சாகுபடிம த் சதாடங்கி  முதல் இந்தி  

மாநிலமாக இமாசச்லப் பிரயதசம் மாறியுள்ளது.  

 அசல் இலவங்கப் பட்மட ானது இலங்மகயில் முதன்மம ாகப் பயிரிடப்படுகிறது.  

 இலவங்கப் பட்மட உற்பத்திம  சிறி  அளவில் சச ்யும் நாடுகள்: சசசல்ஸ், மடகாஸ்கர ்

மற்றும் இந்தி ா ஆகி வனவாகும். 

 

வாடா பகாலம் அரிசி 

 மகாராஷ்டிராவின் பால்கார ் மாவட்டதத்ில் உள்ள வாடா எனுமிடதத்ில் பரவலாகப் 

பயிரிடப் படும் ஓர ்அரிசி வமகக்கு புவிசார ்குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 வாடா யகாலம் அரிசி ானது சினி (அ) ஜினி அரிசி எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இது பால்கார ்மாவட்டத்தின் வாடா தாலுக்காவில் வளரக்்கப்படும் சவள்மள நிறதத்ிலான 

ஒரு பாரம்பரி  தானி  வமக ாகும்.  

 

எனடயூர ்மிளகாய் மற்றும் குட்டியாத்தூர் மாங்காய் 

 

 யகரள மாநிலதத்ின் எமடயூர ்மிளகா ் மற்றும் குட்டி ாத்தூர ்மாங்கா ் ஆகி வற்றிற்குப் 

புவிசார ்குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 எமடயூர ்மிளகா ் ஆனது குமறந்தது 150 வருடங்களாக இங்குப் பயிரிடப்படுகிறது. 

 குட்டி ாதத்ூர ்மாங்கா ் ஒரு பிரபலமான சுமவ மிக்க பாரம்பரி  மாங்கனி ாகும்.  

 

கம்பிவட (கயிற்றுவட) பெனவகள் – வாரணாசி   

 சபாதுப் யபாக்குவரத்தில் கம்பிவடச ் யசமவம ப் ப ன்படுத்த உள்ள முதல் இந்தி  

நகரமாக வாரைாசி விமரவில் மாற உள்ளது.  

 இந்தக் கம்பிவடப் யபாக்குவரத்தானது கை்ட் இரயில்யவ நிமல ம் (வாரைாசி சந்திப்பு) 

முதல் யதவால  சதுக்கம் (யகாடவுலி ா) வமர கட்டமமக்கப்பட உள்ளது.  

 யபாக்குவரதத்ு சநரிசமலக் குமறப்பதற்காக யவை்டி இந்த நடவடிக்மக யமற் சகாள்ளப் 

பட உள்ளது.  

 சபாலிவி ா மற்றும் சமக்சியகா ஆகி  நகரங்களுக்கு அடுதத்படி ாக சபாதுப் 

யபாக்குவரதத்ில் கம்பிவடச ் யசமவம க் சகாை்ட 3வது உலக நாடாக இந்தி ா மாற 

உள்ளது. 

 

ஃபிஷ்வாபல செயலி 

 அசாம் மாநிலதத்ின் மீன்வளம், சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும்  கலால் வரித் துமற 

அமமசச்ர ்பரிமல் சுக்லபத் ா ‘ஃபிஷ்வாயல’ என்ற சச லிம  சவளியிட்டார.்  

 இது இந்தி ாவின் முதலாவது இமை தள மீன் சந்மத ாகும். 

 இது அஸ்ஸாம் மாநில மீன்வளத் துமறயுடன் இமைந்து அக்வாஃபுளூகுயளாபல் 

அக்வாகல்சர ்சசாலுயூசன்ஸ் பிமரயவட் லிமிசடட் (Aqua Blue Global Aquaculture Solutions Pvt. 

Ltd.) என்ற நிறுவனதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 
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கவெ குண்டல் திட்டம் 

 மகாராஷ்டிரா அரசானது கவச குை்டல் திட்டம் என்ற  7 நாள் அளவிலான சிறப்பு யகாவிட்-

19 தடுப்பூசி வழங்கல் இ க்கத்மதத் சதாடங்கி து. 

 ஒவ்சவாரு நாளும் 15 லட்சம் மக்களுக்குத் தடுப்பூசி வழங்கும் யநாக்கதய்தாடு இந்தத ்

திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது அக்யடாபர ் 15 ஆம் யததிக்குள் 100 யகாடி யபருக்குத் தடுப்பூசி வழங்க 

யவை்டும் என்ற மதத்ி  அரசினுமட  இலக்கின் ஓர ்அங்கமாகும்.  

 

 துகம்மா  ண்டினக 

 சதலங்கானாவில் 9 நாள் அளவிலான மலர ்பை்டிமக சதாடங்கி து. 

 பதுகம்மா பை்டிமக ானது துரக்ா நவராதத்ிரியின் யபாது சகாை்டாடப்படுகிறது. 

 இந்தப் பை்டிமக ானது மஹால  அமாவாமச தினதத்ில் சதாடங்கி 9 நாட்கள் வமர 

நமடசபறுகிறது. 

 இது துரக்ாஷ்டமி நாளில் நிமறவமடகிறது. 
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ஸ்பவெெ்ா திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரயதச மாநில முதல்வர ் Y.S.  ஜகன்யமாகன் சரட்டி ‘ஸ்யவசச்ா’ என்ற  

திட்டதத்ிமனத்   சதாடங்கி மவதத்ுள்ளார.் 

 ‘ஸ்யவசச்ா’ என்பது (சுதந்திரம் என்று சபாருள்) பதின்ம வ து சிறுமிகள் மற்றும் சபை்கள் 

ஆகிய ாருக்கு விமல மலிவான ஆயராக்கி ம் மற்றும் மாதவிடா ் சாரந்்த சுகாதாரம் 

ஆகி வற்மறப் சபற உறுதி சச ்வமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாைவிகளுக்கு நல்ல தரமான த ாரிப்பு 

நிறுவனதத்ின் சானிட்டரி நாப்கின்கமள மாநில அரசு இலவசமாக வழங்க உள்ளது. 

 

மின்னணு வாக்கு ்  திவு செயல்முனற – சதலங்கானா   

 சதலங்கான மாநில யதரத்ல் ஆமை மானது “மகயபசி சாரந்்த மின்னணு வாக்குப் பதிவு 

முமறயின்” யசாதமன ஓட்டத்மத யமற்சகாள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்தி ாவில் யகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றுக் காலங்களில் யதரத்ல்கமள நடத்துவதன் 

அவசி ம் காரைமாக இந்த முமற ானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த முமற ானது சவற்றி சபற்றால் வீட்டில் இருந்த படிய  திறன்யபசிகமளப் 

ப ன்படுத்தி வாக்களிக்க இ லும். 

 இதன் யசாதமன ஓட்டமானது அக்யடாபர ் 20 அன்று சதலங்கானாவின் கம்மம் 

மாவட்டத்தில் நமடசபற உள்ளது.  

 இது இந்தி ாவின் முதலாவது ஸ்மாரட்்யபான் அடிப்பமடயிலான மின்னணு வாக்குப் 

பதிவு சச ல்முமற ாக விளங்கும். 
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அதிர ் ள்ளி நீர் மின் திட்டம் 

 

 திருசச்ூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள சாலக்குடி ஆற்றுப் படுமகயில் முன்சமாழி ப்பட்ட 163 

சமகா வாட் அதிரப்பள்ளி நீர ்மின் திட்டத்மத யகரள அரசு ரதத்ு சச ்துள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டின் ஆமனமமலப் பகுதியில் உருவாகிற சாலக்குடி ஆறு என்பது சபரி ார ்

ஆற்றின் துமை நதி ாகும். 

 சாலக்குடி ஆற்றுப் படுமகயில் பல்யவறு நீர ்மின் திட்டங்கள் சதாடங்கப்பட்டதால் காடர ்

பழங்குடிச ்சமூகதத்ினர ்சதாடரந்்து இடப்சப ரம்வ எதிரச்காை்டனர.் 

 

நாடு முழுவதும் ஆற்று மீன்கள் வளர ்்புத் திட்டம் 

 

 இது ‘பிரதான் மந்திரி மதஸ்்  சம்பதா ய ாஜனா (PMMSY - Pradhan Mantri Matsya Sampada 

Yojana) என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சிறப்பு நடவடிக்மக ாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
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 மஹதராபாத்தில் உள்ள யதசி  மீன்வள யமம்பாட்டு வாரி மானது இதற்கு ஒரு   

தமலமம அமமப்பாகும். 

 உத்தரப் பிரயதசத்துடன், ஒடிசா, உத்தரகாை்ட், திரிபுரா மற்றும் சத்தீஸ்கர ் ஆகி  4 

மாநிலங்களும் இதில் பங்யகற்கின்றன. 

 உத்தரப் பிரயதசத்தில் பிரிஜ்காட், டிக்ரி, மீரட், கரம்ுக்யதஷ்வர ்மற்றும் பிஜ்யனார ்ஆகி  3 

தளங்களில் 3 லட்சம் என்ற எை்ைிக்மகயில் விரலளவு மீன்குஞ்சுகள் விடப் பட்டுள்ளன. 

 இது மீன் வளரப்்பின் ஒரு வடிவமாக இருப்பயதாடு அதில் ஒரு மீன் இனதத்ின் 

எை்ைிக்மக ானது (சாலமன் யபான்றமவ) குறிப்பிட்ட இடதத்ில் வளரக்்கப் படுகிறது. 

 

கம்பிவட ் ப ாக்குவரத்துெ ்பெனவகள் – வாரணாசி   

 உத்தரப் பிரயதசத்தின் வாரைாசி ானது சபாதுப் யபாக்குவரத்தில் கம்பிவடப் 

யபாக்குவரதத்ிமனப் ப ன்படுதத்ி  முதல் இந்தி  நகரமாக மாற உள்ளது. 

 ஒட்டு சமாதத்மாக, சபாலிவி ா மற்றும் சமக்சியகா நகரத்மத டுத்து சபாதுப் 

யபாக்குவரதத்ில் கம்பிவடப் யபாக்குவரதத்ிமனப் ப ன்படுத்தி  உலகின் 3வது நகரமாக 

வாரைாசி திகழும். 

 இதற்கான பைிகளானது சபாது-தனி ார ்மாதிரி முமறயில் சச ல்படுத்தப்படும். 

 இதற்கான சசலவானது 80 : 20 என்ற விகிதத்தில் மதத்ி  மற்றும் மாநில அரசுகளிமடய ப் 

பகிரப்படும். 

 

பவனலவாய் ்புத் திட்டங்களின் கீழ் நிதி வழங்கும் அலகுகள் – உத்தர ் பிரபதெம் 

முதலிடம் 

 பிரதான் மந்திரி யவமல வா ்ப்பு உருவாக்கத ்திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் அதிகளவிலான 

அலகுகளுக்கு உத்தரப் பிரயதசம் நிதி வழங்கியுள்ளது.  

 உத்தரப் பிரயதச அரசானது உசச்வரம்பு சதாமக ாக சமாத்தம் ரூ. 123 யகாடிக்கும் யமல் 

நிதி வழங்கியுள்ளது.  

 இது பிரதான் மந்திரி யவமலவா ்ப்பு உருவாக்கத் திட்டதத்ின் கீழ், சுமார ் 3,588 

அலகுகளுக்குப் பல்யவறு வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இனணயதளத்தில் குடும் ஸ்ரீ தயாரி ்பு ் ச ாருட்கள் 

 குடும்பஸ்ரீ த ாரிப்புப் சபாருட்கமள சந்மதப்படுத்தவும் விநிய ாகிக்கவும் யவை்டி ஓர ் 

இமை  தளத்திமனத் சதாடங்க யகரள அரசு முடிவு சச ்துள்ளது.  

 குடும்பஸ்ரீ த ாரிப்புப் சபாருள் உட்பட சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ர நிறுவன அலகுகளால் 

த ாரிக்கப்படும் சபாருட்கள் இதத்ளதத்ில் கிமடக்க சபறும்.  

 இத்திட்டமானது  மாநில அளவிலான ஆரம்ப மூலதன நிதி உதவித் திட்டத்தின் 

சதாடக்கதத்ின் யபாது அறிவிக்கப் பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், சு உதவிக் குழுக்களுக்கு உதவி வழங்கப்படும்.  

 இந்தத் திட்டமானது பிரதான் மந்திரி சிறு உைவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்கமள 

முமறப்படுதத்ுதல் என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ாக சதாடங்கப் பட்டது.  
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 யிரத்் தாளடியின் மூலம் ஆற்றல் (மின்ொரம்) உற் த்தி 

 பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஃசபயராஷ்பூரிலுள்ள சுக்பிர ் அக்யரா எனரஜ்ி லிமிசடட் உயிரிப் 

சபாருள் ஆமல ானது (Sukhbir Agro Energy Limited biomass power plant) சநல் பயிரத் ்

தாளடிம க் சகாை்டு மின்சாரதத்ிமன உற்பதத்ி சச ்கிறது. 

 இந்த ஆமலயின் இதத்மக  மு ற்சி ானது விவசாயிகளுக்குச ் சாதகமாக கருதப் 

படுகிறது. 

 அந்த ஆமலயிடம் பயிரத்் தாளடிகமள விற்கும் விவசாயிகளுக்கு அதற்கானப் பைம் 

வழங்கப் படும். 

 

 ாஸ்கர ்தா 

 அசாம் அரசின் அலுவல் நாள்காட்டி ான சாகா மற்றும் கிரியகாரி ன் யபான்ற 

சகாப்தங்கயளாடு (Saka and Gregorian eras) பாஸ்கரப்தா என்ற சகாப்தமானது யசரக்்கப் பட 

உள்ளது.  

 பாஸ்கரப்தா என்பது ஏழாம் நூற்றாை்டில் அம்மாநிலதத்ின் உள்ளூர ் அரசர ்

சபாறுப்யபற்ற நாளிலிருந்து கைக்கிடப்படும் ஒரு சகாப்தமாகும். 

 பாஸ்கரப்தா சகாப்தமானது காமரூபா இராஜ்ஜி தத்ின் தமலவராக பாஸ்கரவரம்ன் முடி 

சூட்டப்பட்ட யபாது சதாடங்கி து.  

 கிரியகாரி ன் நாட்காட்டியில் ஒரு நாளானது நள்ளிரவில் சதாடங்குவது யபாலல்லாமல், 

அசாமி  நாட்காட்டியில் 24 மைி யநரத்தில் ஒரு சூரி  உத தத்ில் சதாடங்கி அடுதத் 

சூரி  உத தத்ில் முடிவமடகிறது. 

 பாஸ்கரப்தா மற்றும் கிரியகாரி ன் ஆகி வற்றுக்கு இமடய  ான இமடசவளி என்பது 

593 வருடங்களாகும். 

 

ஸ்ரீதன்வந்திரி மரபியல் மருத்துவ விற் னனக் கூடத் திட்டம்   

 சத்தீஸ்கர ் மாநில முதல்வர ் பூயபஷ் பாகல் காசைாளி மூலம் இந்த திட்டத்மதத ்

சதாடங்கி மவத்தார.்  

 இது மாநிலத்தில் வாழும் பாதிக்கப்பட கூடி  மக்களுக்கு தமட ற்ற மருத்துவச ்

யசமவகமளயும் குமறந்த விமலயில் மரபி ல் மருந்துகமளயும் வழங்குவதற்கான ஒரு 

திட்டமாகும்.  

 இத்திட்டமானது அம்மாநிலத்தின் நகரப்்புற நிரவ்ாகம் மற்றும் யமம்பாட்டுத் துமற 

என்பதால் அமல்படுத்தப்படும்.  

 

ராணி சென்னம்மா செயந்தி   

 கரந்ாடக மாநிலமானது அக்யடாபர ் 23 ஆம் யததி அன்று கிட்டூர ் ராைி சசன்னம்மா 

சஜ ந்தியிமனக் சகாை்டாடி து.  

 கிட்டூர ்சசன்னம்மா, 1778 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்23 அன்று பிறந்தார.்  

 இவர ்லிங்கா த் என்ற சமூகதத்ிமனச ்யசரந்்தவர ்ஆவார.்  
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 இவர ் 1824 ஆம் ஆை்டில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தி க் கம்சபனிக்கு எதிராக ஓர ் ஆயுதம் 

ஏந்தி  ஒரு கிளரச்ச்ிம  வழி நடதத்ினார.்    

 

 

பகாவா மாநிலத்தின் ெமீ த்திய ொதனன 

 யகாவா மாநிலமானது திறந்தசவளி கழிப்பிடமற்ற மற்றும் அமனதத்ு வீடுகளுக்கும் 

மின்சாரம் வழங்கி  மாநிலம் என்ற நிமலம  அமடந்துள்ளது. 

 ‘ஹர ் கர ் ஜல் திட்டத்தின்’ கீழ் ஒவ்சவாரு வீட்டிற்கும் குடிநீர ் வசதி வழங்கி  முதல் 

மாநிலமாகவும் யகாவா மாறியுள்ளது. 

 அது மட்டுமின்றி, ஏமழ மற்றும் எளி  மக்களுக்கு இலவச யரஷன் சபாருட்கமள 

வழங்குவதற்கான 100% இலக்கிமனயும் வழங்கியுள்ளது.  

 

இலவெக் கல்வித் திட்டம் 

 ஹரி ானா மாநில முதல்வர ்மயனாகர ்லால் கட்டார,் இலவசக் கல்வித் திட்டத்திமன 

அறிவித்தார.் 

 மாநிலதத்ில் கல்வி நிமலம  யமம்படுதத்ுவதற்காக இதத்ிட்டமானது அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 ஆை்டிற்கு 1.80 லட்சம் ரூபா ்க்கும் குமறவான குடும்ப வருமானம் உமட வரக்ளுக்காக 

இத்திட்டமானது  அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிவிப்பானது ஹரி ானாவின் “சூப்பர ்100 திட்டதத்ின்” கீழ் அறிவிக்கப் பட்டது.  

 

ஃன ொ ாத் இரயில் ெந்தி ்பு 

 உத்தரப் பிரயதச அரசானது ஃமபசாபாத் இரயில் சந்திப்பிமன அய ாத் ா கை்ட் 

ரயில்நிமல ம் எனப் சப ர ்மாற்ற முடிவு சச ்துள்ளது. 

 1878 ஆம் ஆை்டில் திறக்கப்பட்ட ஃமபசாபாத் இரயில் நிமல மானது வடக்கு ரயில்யவ 

மை்டலத்தின் கீழ் இ ங்குகிறது. 

 பா.ஜ.க அரசானது அலகாபாத் என்ற சப மர பிர ாக்ராஜ் எனவும் முகல்சாரா ் ரயில்யவ 

சந்திப்பிமன பை்டிட் தீன்த ாள் உபத ்ா ் சந்திப்பு எனவும் மாற்றி உள்ளது.  
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வனவிலங்குெ ்செயல்திட்டம் – மகாராஷ்டிரா  

 தனது சசாந்த வனவிலங்குச ் சச ல்திட்டதத்ிமன (2021-30) சவளியிட்ட இந்தி ாவின் 

முதல் மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா மாறியுள்ளது.  

 இந்தப் புதி  திட்டமானது அடுத்த 10 ஆை்டுகளில் சச ல்படுதத்ப்படும். 

 வனவிலங்கு, கடற்கமரச ் சூழலமமவுகள், கடல்சார ் உயிரிப் பல்லுயிரப்்சபருக்கம், 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மீது பருவநிமல மாற்றத்தின் தாக்கம் குறித்த 

கவமலகமள இது அமட ாளம் காை்கிறது. 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2021 IHA புளூ பிளானட்  ரிசு 

 சிறந்த நிமல ான நீரம்ின் நிமல  யமம்பாட்டுத் திட்டதத்ிற்கான 2021 IHA புளூ பிளானட் 

பரிசானது இந்தி ாவின் 510 MW திறனுனடய தீஸ்தா – V நீரம்ின்நினலயத் திட்டத்திற்கு 

ெழங்கப் பட்டுள்ளது.  

 இந்த நீரம்ின்நினலயமானது சதசிய நீர ்மின்னாற்றல் கழக நிறுெனதத்ினால் இயக்கப் 

படுகிறது. 

 இந்தப் பரிசானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நனடவபறும் உலக நீர ்மின்னாற்றல் 

மாநாட்டில் சரெ்சதச நீர ்மின்னாற்றல் கூட்டனமப்பினால் ெழங்கப் படுகிறது.  

 தீஸ்தா – V நீரம்ின் நினலயமானது சிக்கிம் மாநிலதத்ில் பாயும் தீஸ்தா நதியில் அனமக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் த்திற்கான ொந்தி சுவரூ ்  ட்நாகர ் ரிசு – 2021 

 அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்துமற ஆரா ்சச்ிக் கழகதத்ின் 80வது நிறுவன தினதத்ன்று 

இந்தப் பரிசானது அறிவிக்கப் பட்டது. 

 ஒவ்சவாரு ஆை்டும் உயிரி ல், யவதியி ல், கைிதம், இ ற்பி ல், மருத்துவம், 

சபாறியி ல் மற்றும் புவி, வளிமை்டலம், சபருங்கடல் மற்றம் பூயகாள அறிவி ல் யபான்ற 

துமறகளில் சிறப்பானப் பங்காற்றி தற்காக 45 வ திற்கு உட்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு 

CSIR இந்த விருதினன ெழங்கி ெருகிறது. 
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 இந்தப் பரிசானது ரூ.5 லட்சம் வராக்கப் பரிசினன உள்ளடக்கியதாகும்.  

 

 

சல ்டினன்ட் செனரல் குரப்ிர ்ால் சிங்   

 இவர ்யதசி  மாைவர ்பமடப் பயிற்சி பட்டாளதத்ின் 34வது தமலமம இ க்குநராக பதவி 

ஏற்றார.்  

 சலப்டினன்ட் சஜனரல் தருை் குமார ் அ ்ஸ் என்பவமர அடுத்து இவர ் இந்தப் 

சபாறுப்பிமன ஏற்றுள்ளார.் 

 இவர ்1987 ஆம் ஆை்டில் வான்குமட மிதமவப் பமடயில் யசரக்்கப் பட்டார.்  

 

 

2021 யிடான்  ரிசு 

 சபராசிரியர ்எரிக் A. ஹனுவசக் மற்றும் டாக்டர ்ருக்மினி பானரஜ்ி ஆகிசயாருக்கு 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான யிடான் பரிசானது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பரிசானது உலகின் மிக உயரியக் கல்வி விருதாக கருதப்படுகிறது. 

 கல்வியின் தரத்னத சமம்படுத்துதல் மற்றும் கல்வி பயில்பெரக்ளின் திறனன மதிப்பிடுதல் 

சபான்றெற்றிற்காக அெரக்ள் ஆற்றிய சிறந்தப் பணிக்காக இந்த விருதானது 

ெழங்கப்பட்டது. 
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வாழ்வாதார உரினமக்கான விருது 2021 

 உலகளாவியப் பிரசச்னனகளுக்குத் தீரவ்ு காணும் நபரக்ளுக்கு இந்த விருது 

வகௌரெமளிதத்ு அெரக்னள ஊக்குவிக்கிறது. 

 இந்த விருதானது “ெனம் மற்றும் சுற்றுச ் சூழலுக்கான சட்டப்பூரெ் முன்வனடுப்பு (LIFE)” 

என்ற வடல்லினயச ்சாரந்்த சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பிற்கு ெழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதானது ஸ்வீடனின் மாற்று சநாபல் பரிசு எனவும் அனழக்கப்படுகிறது. 

  LIFE அனமப்பானது அதன் பாதிக்கப்படக்கூடியச ் சமூகத்தினர ் தங்களது 

ொழ்ொதாரங்கனளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் தூய்னமயான சூழலுக்கான உரினமனயக் 

சகாருதல் சபான்றெற்றில் அடிமட்ட அளவிலான அணுகுமனறக்காக இந்த விருதினனப் 

வபற்றுள்ளது. 

 இந்த விருதினனப் வபற்ற மற்ற விருதாளரக்ள்  

o மாரச்த ொண்சடா 

o விளாடிமிர ்ஸ்லிவியாக் மற்றும்  

o ஃப்வரடா ஹுசன் 
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சகௌெலாெெ்ாரய்ா விருதுகள் 2021 

 

 மத்தி க் கல்வித் துமற அமமசச்ர ் மற்றும் திறன் யமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்ர ்

தரய்மந்திர பிரதான் காசைாலி வாயிலாக 2021 ஆம் ஆை்டின்  சகௌசலாசச்ார ்ா 

விருதுகமள வழங்கினார.்  

 திறன் சூழலமமப்பிற்கு முன்மாதிரி ான பங்களிப்பிமன ஆற்றி  41 திறன் 

பயிற்சி ாளரக்ளுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.  

 இந்த 41 பயிற்சி ாளரக்ள் பயிற்சித் தமலமம இ க்குநரகம், சதாழிற்பயிற்சி, பிரதான் 

மந்திரி சகௌசல் விகாஸ் ய ாஜனா, ஜன் சிக்சன் சன்ஸ்தான் மற்றும் இதரப் பயிற்சித் 

திட்டங்களில் பைி ாற்றுபவராவர ்ஆவர.்   

 

பலாக ்பிரியா பகாபிநாத் ப ார்பதாலாய் விருது 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான யதசி  ஒருங்கிமைப்பு மற்றும் யதசி ப் பங்களிப்பிற்கான 

யலாகப்பிரி ா யகாபிநாத் யபாரய்தாலா ் விருதானது குடி ரசுத் துமைத் தமலவர ்

சவங்மக ் ா நாயுடு அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 கஸ்தூரிபா ் காந்தி யதசி  நிமனவு அறக்கட்டமளயின் அசாம் கிமள மற்றும் 

எழுத்தாளர ்நியராட் குமார ்பாருஹாவிற்கு ஷில்லாங் பிரிவு பாடகர ்குழு (சா ்ர)் என்ற 

விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்த விருதானது அசாம் மாநிலத்தின் மிக உ ரி  குடிமம விருதுகளுள் ஒன்றாகும்.  

 இதில் ஒரு பாராட்டுப் பதத்ிரம் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் பரிசுத் சதாமக ஆகி மவ அடங்கும். 

 இந்த விருதானது அசாம் மாநிலத்தின் முதலாவது முதலமமசச்ர ் யலாகப்பிரி ா 

யகாபிநாத் யபாரய்தாலா ் அவரக்ளின் நிமனவாக வழங்கப் படுகிறது. 
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இயற்பியலுக்கான பநா ல்  ரிசு – 2021 

 சியுகுயரா மனாயப, கிளாஸ் ஹாசல்யமன் மற்றும் ஜாரஜ்ிய ா பாரிசி ஆகிய ாருக்கு 2021 

ஆம் ஆை்டிற்கான இ ற்பி லுக்கான யநாபல் பரிசானது வழங்கப்பட்டது. 

 சிக்கலான இ ற்பி ல் அமமப்புகமளப் புரிந்து சகாள்வதற்காக யவை்டி அவரக்ள் 

ஆற்றி  சில அற்புதமான பங்களிப்பிற்காக இவரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப் 

பட்டது. 

 இ ற்பி லுக்கான யநாபல் பரிசானது சுவீடனின் ஸ்டாக்யஹாம் எனுமிடத்தில் அமமந்த 

ரா ல் ஸ்வீடிஸ் அகாடமியினால் வழங்கப்படுகிறது. 

 புவியின் பருவநிமல குறிதத் இ ற்பி ல் படிம முமற ாக்கல், மாறுபாட்மட அளவிடுதல் 

மற்றும் புவி சவப்பம மாதமல நம்பத்தகுந்த வமகயில் கைித்தல் யபான்றவற்றிற்காக 

சியுகுயரா மனாயப (அசமரிக்காவின் பிரின்ஸ்டன் பல்கமலக்கழகம்) மற்றும் கிளாஸ் 

ஹாசல்யமன் (சஜரம்னியின் ஹம்பரக்் நகரில் அமமந்த யமக்ஸ் பிளாங்க் வானி ல் கல்வி 

நிறுவனம்) ஆகிய ாருக்கு விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 அணுவிலிருந்து கிரக அளவீடுகள் வமர இ ற்பி ல் அமமப்புகளில் ஏற்படும் சீரக்ுமலவு 

மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்கமளக் கை்டறிந்ததற்காக ஜாரஜ்ிய ா பாரிசி (இத்தாலியின் 

யராம் நகரிலுள்ள சாப்பி ன்சா பல்கமலக்கழகம்) என்பவருக்கு விருது வழங்கப் பட்டது. 

 

 

நாட்டு நல ் ணித் திட்ட விருதுகள் 2019-20 

 இந்தி க் குடி ரசுத் தமலவர ் ராம்நாத் யகாவிந்த,் 2019-20 ஆம் ஆை்டிற்கான நாட்டு 

நலப்பைித் திட்ட விருதுகமள வழங்கினார.் 

 இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுவதன் முக்கி  யநாக்கமானது இந்தப் பைியிமன 

ஆற்றுபவரக்ளின் தன்னாரவ்ச ் யசமவயின் சிறப்பான பங்களிப்புகமள அங்கீகரிதத்ு 

சகௌரவம் அளிப்பயத  ஆகும். 
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 நாட்டு நலப் பைித் திட்ட விருதுகளானது 1993-94 ஆம் ஆை்டில் இமளய ார ்

விவகாரங்கள் மற்றும் விமள ாட்டுதத்ுமற அமமசச்கத்தினால் சதாடங்கப்பட்டது. 

 நாட்டு நலப்பைித் திட்டத்தின் சவள்ளி விழாவின் யபாது இந்த விருது நிறுவப்பட்டது. 

 

இலக்கியத்திற்கான பநா ல்  ரிசு 2021 

 இந்த ஆை்டின்  இலக்கி தத்ிற்கான யநாபல் பரிசு ஐக்கி ப் யபரரசின் அப்துல்ரசாக் 

குரன்ாஹ் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 காலனித்துவ விமளவுகளின் சமரசமற்ற, இரக்கமற்ற ஊடுருவல் மற்றும் 

கலாசச்ாரங்களுக்கும் கை்டங்களுக்கும் இமடயில் வமளகுடா பகுதியிலுள்ள 

அகதிகளின் நிமல ஆகி மவ குறித்த அவரது பமடப்புகளுக்காக யவை்டி இந்த 

விருதானது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இலக்கி தத்ிற்கான யநாபல் பரிசானது சுவீடனின் ஸ்டாக்யஹாம் என்னுமிடதத்ில் 

அமமந்துள்ள ஸ்வீடீஸ் அகாடமி என்ற நிறுவனதத்ால் வழங்கப்படுகிறது.  

 

 

படனியல் கிபரக் 

 புகழ்சபற்ற யஜம்ஸ் பாை்ட் திமரப்பட நடிகரான யடனி ல் கியரக் என்பவருக்கு 

கலிஃயபாரன்ி ாவின் “Star on the Hollywood walk of fame” என்ற சபருமம (பட்டம்) வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 கியரக் 2006 ஆம் ஆை்டில் “யகசியனா ரா ல்” என்ற படத்தில் யஜம்ஸ் பாை்ட் 

கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சதாடங்கினார.்  

 பின்னர ்“குவாை்டம் ஆஃப் யசாலஸ்” (2008), “ஸ்மகபால்” (2012) மற்றும் “ஸ்சபக்டர”் (2015) 

யபான்ற பிற படங்களிலும் நடிதத்ார.் 

 “யநா மடம் டூ மட” என்பது யஜம்ஸ் பாை்டாக அவர ் நடித்த 5வது மற்றும் இறுதிப் 

படமாகும். 
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2021 ஆம் ஆண்டு அனமதிக்கான பநா ல்  ரிசு 

 

 நாரய்வ நாட்டின் யநாபல் குழுவானது மரி ா யரசா மற்றும் டிமிட்ரி முரட்யடாவ் 

ஆகிய ாருக்கு அமமதிக்கான யநாபல் பரிசிமன வழங்க முடிவு சச ்துள்ளது. 

 ஜனநா கம் மற்றும் நீடிதத் அமமதிக்கான முன்னிமல ாக விளங்கும் கருத்து 

சுதந்திரத்மதப் பாதுகாப்பதற்கான அவரக்ளின் மு ற்சிகளுக்காக இந்த விருதானது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டில் நிலவும் அதிகார துஷ்பிரய ாகம், வன்முமறம க் மக ாளுதல் 

மற்றும் அதிகரிதத்ு வரும் சரவ்ாதிகாரம் யபான்றவற்மற சவளிப்படுத்த மரி ா யரசா 

கருதத்ுச ்சுதந்திரத்மதப் ப ன்படுத்தினார.் 

 ரஷ் ாவில் அதிகரிதத்ு வரும் சவால் மிக்க சூழ்நிமலகளிலும் பல தசாப்தங்களாக 

யபசச்ுச ்சுதந்திரத்திமன டிமிட்ரி முரட்யடாவ் காதத்ு வருகிறார.் 
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ஃப ார ்்ஸ் இந்தியா  ணக்காரர்  ட்டியல் 2021 

 ரிமல ன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரஸ்ீ லிமிசடட் தமலவர ் முயகஷ் அம்பானி இப்பட்டி லில் 

முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

 இந்தப் பட்டி லானது இந்தி ாவின் 100 பைக்காரரக்மளப் பட்டி லிடுகிறது.  

 2008 ஆம் ஆை்டு சதாடங்கி தற்யபாது வமர முயகஷ் அம்பானி சதாடரந்்து 14வது 

ஆை்டாக இப்பட்டி லில் தனது நிமலம த் தக்க மவதத்ுள்ளார.் 

 அதானி குழுமத் தமலவர ் சகௌதம் அதானி இப்பட்டி லில் 2வது இடதத்ிமனப் 

சபற்றுள்ளார.் 

 சிவ் நாடார ்இதில் 3வது இடதத்ிமனப் சபற்றுள்ளார.் 

 

 

கர்நாடகா விகாஷ் கிராமினா வங்கி   

 

 அடல் ஓ ்வூதி  திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடதத்க்க யசரக்்மகக்காக கரந்ாடகா விகாஷ் 

கிராமினா வங்கி, இரை்டு யதசி  விருதுகமள (APY Big Believers மற்றும் Leadership Capital) 

சபற்றுள்ளது. 

 ஓ ்வூதி  நிதி ஒழுங்குமுமற மற்றும் யமம்பாட்டு ஆமை த்தினால் இந்த விருதுகள் 

வழங்கப் பட்டன. 

 இந்த வங்கி ானது கனரா வங்கியிடமிருந்து நிதி உதவி சபறும் வங்கி ாகும். 
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 மத்தி  அரசினால் சதாடங்கப்பட்ட மூன்று பாதுகாப்புத் திட்டங்கமள (PMJJBY, PMSBY 

மற்றும் APY) அமல்படுத்துவதில் இந்த வங்கி முக்கி ப் பங்காற்றுகிறது. 

 

ராொ ொரி 

 

 ராஜா சாரி, சரவ்யதச விை்சவளி நிமல தத்ிற்குச ் சசல்ல உள்ள நாசா ஸ்யபஸ் X 

நிறுவனதத்ின் Crew – 3 என்ற திட்டத்திமன வழி நடத்த உள்ள ஓர ்இந்தி   அசமரிக்க 

விை்சவளி வீரர ்ஆவார.்  

 நாசா – ஸ்யபஸ் X நிறுவனதத்ின் இந்த 3வது ப ைதத்ில் ராஜா சாரி, டாம் மாரஷ்்பரன்் 

மற்றும் மகலா யபயரன் ஆகி  மூன்று நாசா விை்சவளி வீரரக்ள் மற்றும் ஐயராப்பி  

விை்சவளி நிறுவனதத்ின் ஒரு விை்சவளி வீரரான மதத்ி ாஸ் மவ்சரர ்ஆகி  நான்கு 

விை்சவளி வீரரக்மள விை்ைிற்கு அனுப்ப உள்ளது. 

 Crew - 3 என்ற திட்டமானது விை்சவளிக்கு மனிதரக்மள அனுப்புவதற்கான ஸ்யபஸ் X 

நிறுவனதத்ின் 5வது மற்றும் சரவ்யதச விை்சவளி நிமல த்திமன யநாக்கி  அதன் 4வது 

ப ைத் திட்டமாகும். 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய தனலனமத்துவ மனிதபநய விருதுகள் 
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 அசமரிக்க-இந்தி  வைிகச ்சமப ானது 2021 ஆம் ஆை்டு உலகளாவி  தமலமமத்துவ 

மனிதயந  விருதுகமள அக்சசஞ்சர,் IBM மற்றும் மமக்யராசாப்ட் ஆகி  நிறுவனங்களின் 

தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரிகளுக்கு வழங்க உள்ளதாக அறிவித்தது. 

 சபருந்சதாற்றிற்கு  எதிரான யபாராட்டதத்ிற்கான உலகளாவி  சச ற்குழுவிற்கு  

வலுவான தமலமமதத்ுவதத்ிமனயும் பங்களிப்புகமளயும் வழங்கி தற்கு அங்கீகாரம் 

அளிக்கும் வமகயில் இந்த விருதுகள் வழங்கப் பட்டுள்ளன.  

 இந்தி  கருதுயகாள் உசச்ி மாநாட்டின் யபாது அக்சசஞ்சர ் நிறுவனதத்ின் தமலமம 

நிரவ்ாக அலுவலர ்மற்றும் தமலவரான ஜுலி ஸ்வீட், IBM நிறுவனதத்ின் தமலமம நிரவ்ாக 

அலுவலர ் மற்றும் தமலவரான அரவ்ிந்த் கிருஷ்ைா மற்றும் மமக்யராசாப்ட் 

நிறுவனதத்ின் தமலவர ்மற்றும் துமைத் தமலவருமான பிராட் ஸ்மித் ஆகிய ாருக்கு 

இந்த மதிப்பு மிக்க விருதுகள் வழங்கப்படும். 

 

ெத்யஜித் பர விருது 

 சபஜவாடா யகாபால் என்ற சதலுங்கு திமரப்படத் த ாரிப்பாளர ்பி யகாபால் நான்காவது 

சத ்ஜித் யர விருதுக்குத் யதரவ்ு சச ் ப்பட்டுள்ளார.் 

 யகரளாமவச ்யசரந்்த சத் ஜித் யர ஃபிலிம் சசாமசட்டி அமமப்பால் இந்த விருது நிறுவப் 

பட்டது. 

 

வயலார் விருது 

 மமல ாள எழுதத்ாளர ் சபன் மின் தனது "மாந்தளிரியல 20 கம்யூனிஸ்ட் வரஷ்ங்கள்" 

என்ற புதத்கத்திற்காக 45வது வ லார ் ராமவரம்ா நிமனவு இலக்கி  விருமதப் 

சபற்றுள்ளார.் 

 இந்த விருது வ லார ்ராமவரம்ா நிமனவு அறக்கட்டமள ால் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

நடிகர ்சநடுமுடி பவணு 

 யதசி  விருது சபற்ற நடிகர ்சநடுமுடி யவணு சமீபத்தில் காலமானார.் 

 இவர ் தனது நடிப்பிற்காக 3 யதசி த் திமரப்பட விருதுகமளயும் 6 யகரள மாநிலத ்

திமரப்பட விருதுகமளயும் சபற்றுள்ளார.் 
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 சநடுமுடி யவணு, மமல ாளதத்ில் காவலம் நாரா ைப் பைிக்கரின் நாடகங்களில் ஒரு 

நாடகக் கமலஞராகத் தனது வாழ்க்மகம த் சதாடங்கினார.்  

 இவர ் 1978 ஆம் ஆை்டில் G. அரவிந்தன் இ க்கி  தம்பு எனும் திமரப்படதத்ின் மூலம் 

அறிமுகமானார.் 

 

 

லால் கதூர ்ொஸ்திரி சிறந்த  ணிக்கான பதசிய விருது 

 குடி ரசுத் துமைத் தமலவர ்M. சவங்க ் ா நாயுடு அவரக்ள், 2வது லால்பகதூர ்சாஸ்திரி 

சிறந்த பைிக்கான யதசி  விருதுகமள வழங்கினார.்   

 இந்த விருதானது புகழ் சபற்ற நுமரயீரல் மருத்துவரும், அகில இந்தி  மருதத்ுவ 

அறிவி ல் கல்வி நிறுவனதத்ின் இ க்குநருமான டாக்டர ்ரன்தீப் குயலரி ா என்பவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது.  

 அகில இந்தி  மருதத்ுவ அறிவி ல் கல்வி நிறுவனத்தில் நுமரயீரல் மருதத்ுவத் துமற 

மற்றும் தூக்கமின்மம யகாளாறுகள் யபான்றவற்றில் மருதத்ுவத் துமறம  

யமம்படுதத்ுவதற்கான அவரது பைிகள் யபான்றவற்றிமனயும் சவங்க ் ா நாயுடு 

பாராட்டினார.் 

 

 

அருண் குமார் மிஷ்ரா 

 EESL என்ற நிறுவனமானது அருை் குமார ் மிஷ்ராவிமன தனது தமலமம நிரவ்ாக 

அதிகாரி ாக நி மித்துள்ளது.  

 எனரஜ்ி எஃபீசி ன்சி சரவ்ீசஸ் லிமிசடட் (EESL - Energy Efficiency Services Limited) 

நிறுவனமானது அருை் குமார ் மிஷ்ராவிமன தனது தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரி ாக 

(மாற்றுப் பைியில்) நி மிப்பதாக அறிவிதத்ு உள்ளது. 
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 EESL நிறுவனமானது ஆற்றல்துமற அமமசச்கதத்ின் கீழான சபாதுத் துமற 

நிறுவனங்களின் ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும். 

 இவர ் EESL நிறுவனதத்ின் நாடு முழுவதிலுமான சச ல்பாடுகளுக்கு சபாறுப்பு வகிக்க 

உள்ளார.்  

 

 

ெெ்ென் ஜிண்டல் 

 

 உலக எஃகுக் கூட்டமமப்பானது சஜ்ஜன் ஜிை்டால் என்பவமர 2021-22 ஆம் ஆை்டிற்கான 

தனது தமலவராகத் யதரந்்சதடுதத்ுள்ளது.  

 சஜ்ஜன் ஜிை்டால் JSW எஃகு நிறுவனதத்ின் தமலவர ்மற்றும் யமலாை்மம இ க்குநர ்

ஆவார.் 

 உலக எஃகுக் கூட்டமமப்பின் தமலவராக பதவி ஏற்க உள்ள முதல் இந்தி ர ் சஜ்ஜன் 

ஜிை்டால் ஆவார.்  
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C.K. பிரஹலாத் விருது 

 இந்தி  அசமரிக்கரும் மமக்யராசாஃப்ட் நிறுவனதத்ின் தமலமம நிரவ்ாக 

அலுவலருமான சத ்ா நாசதள்ளா 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக வைிக நிமலத ்

தன்மமயின் தமலமமதத்ுவதத்ிற்கான மதிப்புமிக்க C.K.  பிரஹலாத் விருதிமனப் 

சபற்றுள்ளார.் 

 நாசதள்ளாமவத் தவிர மமக்யராசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தமலவர ் மற்றும் துமைத் 

தமலவரான பிராட் ஸ்மித், தமலமம நிதி அலுவலர ் எமி ஹூட் மற்றும் தமலமம 

சுற்றுசச்ூழல் அலுவலர ் லூகாஸ் யஜாப்பா ஆகிய ாரும் இந்த விருதிமனப் பகிரந்்து 

சகாை்டனர.்  

 இந்த நான்கு மமக்யராசாப்ட் நிறுவனத் தமலவரக்ள், இந்த நிறுவனதத்ிமன 2030 ஆம் 

ஆை்டுக்குள் காரப்ன் அற்ற ஒரு நிறுவனமாக மாற்றவும், 2050 ஆம் ஆை்டுக்குள் தனது 

அமனத்து உமிழ்வுகமளயும் நீக்கிடவும் யவை்டி அவரக்ள் ஆற்றி  ஒரு ஒன்றிமைந்த 

தமலமமக்காக இந்த விருதிமனப் சபற்றுள்ளனர.்  

 

 

பிராணி மித்ரா 2021 

 S. சின்னி  கிருஷ்ைாவிற்கு இந்தி  விலங்கு நல வாரி தத்ினால் 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான 

மதிப்பு மிக்க பிராைி மிதர்ா விருதானது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இவர ்இந்தி  புளூகிராஸ் (நீலச ்சிலுமவ) அமமப்பின் இமை நிறுவனராவார.் 

 விலங்குகளுக்காக இவர ் ஆற்றி  வாழ்நாள் யசமவக்காக இந்த விருதானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 பிராைி மித்ரா என்பது விலங்கு நலனுக்காக வழங்கப்படும் நாட்டின் ஒரு உ ரி  

விருதாகும். 

 

னெவத் பதால் முன்சனடு ்பு 

 பீட்டா இந்தி ா அமமப்பானது, யமகால  மாநிலத்தின் சுற்றுசச்ூழல் அமமசச்ர ்யஜம்ஸ் 

P.K. சங்மா என்பவருக்கு முற்யபாக்கு வைிக கருதுயகாள் விருதிமன வழங்க முடிவு 

சச ்துள்ளது. 

 வடகிழக்கு மாநிலதத்ில் மசவத ் யதாலிமன (vegan leather) உற்பத்தி சச ்வதற்கான 

அவரது திட்டத்திற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 அை்ைாசிப் பழங்கமளப் ப ன்படுதத்ி யதால் சபாருட்கமள உற்பத்தி சச ்  

யமகாலா  அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக சங்மா சமீபதத்ில் அறிவித்தார.் 
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சஹன்றிட்டா லாக்ஸ் 

 

 உலக சுகாதார அமமப்பின் தமலவர,் மமறந்த சஹன்றிட்டா லாக்ஸ் என்பவருக்கு, 

தமலமம இ க்குநர ்விருது வழங்கி சகௌரவிதத்ார.் 

 1950 ஆம் ஆை்டுகளில்  ஒரு அசமரிக்கப் சபை்மைி ான சஹன்றிட்டாவிற்குத் 

சதரி ாமல் அவருமட  புற்றுயநா ் சசல்கள் எடுக்கப் பட்டன. 

 இந்த சசல்கள் சகாயரானா மவரஸ் ஆரா ்சச்ி உள்ளிட்ட மிகப்சபரி  அறிவி ல் 

கை்டுபிடிப்புகளுக்கு ஓர ்அடித்தளதத்ிமன வழங்கின. 

 இவருமட  சப ரிலிருந்துப் சபறப்பட்ட ‘Helo’ என்ற ஒரு சசல் வரிமச ானது மனித 

பாப்பியலாமா மவரஸ் யநா ்க்கான தடுப்பூசிம  உருவாக்க உதவி து.  

 

வில்லியம் ஷட்னர ்

 நடிகர ்வில்லி ம் ஷட்னர ்90 வ தில் விை்சவளிக்குச ்சசன்ற மிக வ தான  நபரானார.் 

 இவர ் “ஸ்டார ் ட்சரக்” என்ற திமரப்படத்தில் கதாநா கன் யஜம்ஸ் டி.கிரிக் என்று 

பிரபலமாக அறி ப் பட்டார.் 

 இவர ்புளூ ஆரிஜின் நிறுவனத்தினால் கட்டமமக்கப்பட்ட ராக்சகட்டில் (நியூ சசப்பரட்ு) 

அசமரிக்காவின் யமற்கு சடக்சாஸ் பாமலவனதத்ிலிருந்து ஏவப்பட்ட ஒரு சமீபதத்ி ப் 

ப ைதத்ில் ப ைம் யமற்சகாை்டார.்  
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உலகின் உயரமான ச ண்மணி 

 

 துருக்கி நாட்மடச ்யசரந்்த ரூயமசா சகல்கி (Rumeysa Gelgi) உலகின் உ ரமான சபை்மைி 

ஆவார.் 

 24 வ தான இவரின் உ ரம் 7 அடி 0.7 அங்குலமாகும்.  

 இவரது இந்த நிமலக்கு வீவர ் சிை்ட்யராம் (Weaver syndrome) என்ற குமறபாயட ஒரு 

காரைமாகும்.   

 

சுற்றுெச்ூழல்ொர் ஆஸ்கார் விருதுகள் 

 யவளாை் கழிவிமன எரிசபாருளாக மறுசுழற்சி சச ்யும் தக்காசார ் புத்தாக்கம் என்ற 

இந்தி த் திட்டத்திற்கு பிரின்ஸ் வில்லி ம்சின் முதலாவது எரத்்சாட் பரிசானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது.    

 இந்தப் பரிசானது சுற்றுசச்ூழல்சார ்ஆஸ்கார ்விருது எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 பூமிம ப் காப்பாற்ற மு ற்சிக்கும் தனி நபரக்ளுக்கு இந்த விருதானது வழங்கப் 

படுகிறது.  

 உலகளவில் பருவநிமல சநருக்கடி அதிகரிதத்ுவரும் நிமலயில் புதுமம ான உள்நாட்டுத ்

தீரவ்ுகளுக்கு உதவி வழங்கவும் அதமன ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இந்த விருதானது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 தக்காசார ் புதத்ாக்கத் திட்டமானது வித்யூத்  யமாகன் என்பவரின் தமலமமயில் 

சச ல்படுதத்ப் படுகிறது. 
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தற்கா ்புக் கனல கல்வி ்  ரிசு 2021 

 புத்தமதத்தின் தர்ுக்பா வழக்கத்மதச ் சாரந்்த குங்ஃபூ துறவிகளுக்கு மதிப்பு மிக்க 

“தற்காப்புக் கமல கல்விப் பரிசானது (2021)” வழங்கப் பட்டது. 

 தற்காப்புக் கமலக்கான யுசனஸ்யகாவின் சரவ்யதச மம த்தினால் இந்தப் பரிசானது 

அவரக்ளிடம் வழங்கப்பட்டது.  

 இம மமலப் பகுதிகளில் பாலினச ்சமத்துவத்மத நிமலநிறுத்துவதில் குங்ஃபூ துறவிகள் 

ஆற்றும் வரலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்க யசமவகமளயும்  அவரக்ளின் சாதமனகமளயும் 

இந்தப் பரிசு அங்கீகரிக்கிறது. 

 தற்காப்புக் கமலயின் மூலம் தங்கமளத் தற்காதத்ு சகாள்ளவும், தங்கள் சமூகங்களில் 

தமலமமப் சபாறுப்புகமள வகிக்கவும் மற்றும் நம்பிக்மகம  வளரக்்கவும் இளம் 

சபை்களுக்கு த்ருப்கா துறவிகள் வா ்ப்பு அளிக்கின்றனர.் 

 

புவி கா ் ாளர் விருது 

 பரம்பிக்குளம் புலிகள் வளங்காப்பு அறக்கட்டமள அமமப்பானது புவி காப்பாளர ்என்ற 

விருதிமனப் சபற்றுள்ளது. 

 இந்த விருதானது நாட்சவஸ்ட் குழுமதத்ினால் நிறுவப்பட்டது. 

 பரம்பிக்குளம் புலிகள் வளங்காப்பு அறக்கட்டமள ானது வனத்துமறயின் கீழ் இ ங்கும் 

ஒரு இலாப யநாக்கமற்ற அமமப்பாகும். 

 இது பரம்பிக்குளம் புலிகள் காப்பகதத்ில் புலிகள் மற்றும் உயிரிப் பல்லுயிரப்் 

சபருக்கத்தின் வளங்காப்பிமன யமற்சகாள்கிறது.  

 பரம்பிக்குளம் புலிகள் காப்பகமானது யகரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டதத்ில் உள்ள ஒரு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி ாகும். 

 இது 1973 ஆம் ஆை்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 இந்தச ் சரைால மானது ஆமனமமலக் குன்றுகள் மற்றும் சநல்லி ம்பதி குன்றுகள் 

ஆகி வற்றுக்கு இமடப்பட்ட சுங்கம் குன்றுகளுக்கு மத்தியில் அமமந்துள்ளது.  

 2021 ஆம் ஆை்டின் இவ்விருதுக்கான கருதத்ுருவானது "Biodiversity - a resilient nature is a 

foundation on which all climate mitigation and adaptation efforts must be raised" என்பதாகும். 

 

ெத்யஜித் பர வாழ்நாள் ொதனனயாளர் விருது 

 திமரப்பட இ க்குநரக்ளான மாரட்ின் ஸ்யகாசசஸி மற்றும் இஸ்த்வான் சாயபா (Martin 

Scorsese and Istvan Szabo) ஆகிய ாருக்கு சத ்ஜித் யர வாழ்நாள் சாதமன ாளர ்விருதானது 

வழங்கப்பட உள்ளது. 

 52வது இந்தி  சரவ்யதசத் திமரப்பட விழாவில் இந்த விருதானது வழங்கப்பட உள்ளது. 

 இந்த விழாவானது  யகாவாவில் நமடசபற உள்ளது. 

 யமலும் சரவ்யதசத் திமரப்பட விழாவில் பங்யகற்க முக்கி  OTT தளங்கமள இந்தி  

சரவ்யதசத் திமரப்பட விழா அமமப்பானது அமழத்துள்ளது இதுயவ முதல்முமற ஆகும். 
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தாதா ொபக ்  ால்பக விருது 

 நடிகர ் ரஜினிகாந்திற்கு மதிப்புமிக்க 51வது தாதாசாயகப் விருதானது வழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 67வது யதசி த் திமரப்பட விருது விழாவில் இந்த விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 ஒரு நடிகர,் த ாரிப்பாளர ் மற்றும் திமரக்கமத எழுதத்ாளராக அவர ் ஆற்றி  

பங்களிப்பிற்காக இந்த விருதானது வழங்கப் பட்டது. 

 1969 ஆம் ஆை்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த விருதானது இந்தி  சினிமாத் துமறயில் ஒரு 

கமலஞனுக்கு வழங்கப்படும் உ ரி  சகௌரவமாகும்.  

 

67வது பதசியத்  தினர ் ட விருதுகள் - 2019 

 மயனாஜ் பாஜ்பாயி, கங்கனா ரைவத் மற்றும் தனுஷ் ஆகிய ாருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

 பிரி தரஷ்ன் இ க்கி  “Marakkar : Lion if the Arabian Sea” என்ற மமல ாள காவி த் 

திமரப்படதத்ிற்கு சிறந்த திமரப்பட விருது வழங்கப்பட்டது. 

 சிறந்த இந்தித் திமரப்பட விருதானது மமறந்த சுசாந்த் சிங் ராஜ்புத் நடிதத் சிசய்சார ்

(Chhichhore) திமரப்படதத்ிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

 விஜ ் யசதுபதி மற்றும் பல்லவி யஜாஷி ஆகிய ார ்துமை நடிகருக்கான விருதுகமளப் 

சபற்றனர.் 

 

2022 பொெ ் A. கஷ்மன் விருது 

 டாக்டர ்ராஜிவ் நிகாம், சிறப்பான ஃயபாராமினிசபரல் (Foraminiferal) ஆரா ்சச்ிக்காக 2022 

ஆம் ஆை்டின் யஜாசப் A. கஷ்மன் என்ற விருதிற்குத் யதரவ்ாகியுள்ளார.் 

 இவர ் மத்தி  அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்துமற ஆரா ்சச்ி நிறுவனதத்ின் யதசி க் 

கடலி ல் கல்வி நிறுவனத்தின் முன்னாள் தமலமம அறிவி லாளர ்ஆவார.் 
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 டாக்டர ் நிகாம், இந்த மதிப்பு மிக்க விருதிற்குத் யதரவ்ான முதல் இந்தி க் குடிமகன் 

ஆவார.் 

 ஃயபாராமினிசபரா (மமக்யராஃபாசில்) ஆரா ்சச்ித் துமறயில் இவர ்ஆற்றி  சிறப்பான 

வாழ்நாள் அளவிலான பங்களிப்பிற்காக இந்த விருதிற்கு யதரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 

 

அனிதா ஆனந்த் 

 கனட நாட்டின் பிரதமர ் ஜஸ்டின் ட்ரூயடா தனது அமமசச்ரமவம  மாற்றி அமமத்து 

உள்ளார.் 

 இந்தி  வம்சாவளிம ச ்யசரந்்த கனட அரசி ல்வாதி ான அனிதா ஆனந்த் என்பவமர 

கனடாவின் புதி ப் பாதுகாப்பு அமமசச்ராக அவர ்நி மிதத்ுள்ளார.் 

 அனிதா ஆனந்த் (54 வ து) இந்தி  வம்சாவளிம ச ் யசரந்்த ஹரஜ்ித் சஜ்ஜனுக்குப் 

பதிலாகப் சபாறுப்யபற்க உள்ளார.் 
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செர்மன் புத்தக வரத்்தக அனம ்பின் அனமதி ்  ரிசு – 2021  

 ஜிம்பாப்யவ நாட்மடச ் யசரந்்த நூலாசிரி ரும் திமரப்பட இ க்குநருமான சிட்சி 

டங்கசரம்ப்கா என்பவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சஜரம்ன் அமமதிப் பரிசிமன சவன்ற முதல் கருப்பினப் சபை்மைி டங்கசரம்ப்கா 

ஆவார.் 

 இவர ்2021 ஆம் ஆை்டு சபை் பின்டர ்பரிசிமன (PEN Pinter prize) சவன்றுள்ளார.்   

 

 

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

T20 உலகக் பகா ்ன  கீதம் 

 சரவ்யதச கிரிக்சகட் குழுவானது அடுதத்ு வரவிருக்கும் T20 உலகக் சகாப்னபப் 

சபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூரெ் பாடனல வெளியிட்டுள்ளது.  

 இந்திய மட்னடப்பந்து வினளயாட்டு ஜாம்பொனான விராட் சகாலி மற்றும் சமற்கிந்திய 

அைித் தமலவர ்கீரன் யபாலாரட்ு ஆகிய ாரின் யதாற்றப் படங்களின் சவளியீட்டுடன் 

இப்பாடலானது சவளியிடப் பட்டது. 

 பாலிவுட் இமச மமப்பாளர ்அதித் திரியவதி இப்பாடமல இ க்கியுள்ளார.் 

 இப்யபாட்டி ானது ஓமன் மற்றும் ஐக்கி  அரபு அமீரகதத்ில் அக்யடாபர ் 17 அன்று 

சதாடங்கப் பட்டு நவம்பர ்17 அன்று துபாயில் நிமறவமடயும். 
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T20 கிரிக்சகட் ப ாட்டியில் 10,000 ரன்கள் குவி ்பு – விராட் பகாலி 

 T20 கிரிக்சகட் யபாட்டியில் 10,000 ரன்கமள குவிதத் முதல் இந்தி  கிரிக்சகட் வீரர ்என்ற 

சபருமமம  விராட் யகாலி சபற்றுள்ளார.் 

 துபாயில் நமடசபற்ற மும்மப இந்தி ன்ஸ் அைிக்கு எதிரான தனது ரா ல் யசலஞ்சரஸ்் 

சபங்களூரு அைியின் ஆட்டதத்ின் யபாது இந்தச ்சாதமன ானது யமற் சகாள்ளப் பட்டது. 

 யமற்கிந்தி  அைியின் கிறிஸ் சக ்யலவிற்குப் பிறகு T20 மற்றும் ஒரு நாள் சரெ்சதசப் 

சபாட்டி ஆகிய இரண்டிலும் இதத்னகயச ்சாதனனனய எட்டிய 2ெது நபரும் இெசர ஆொர.்  

 

 

இந்தியாவின் முதல் வினளயாட்டுத்துனற நடுவண் தீர் ் ாயம் 

 மத்திய சட்டத் துமற  அனமசச்ர ் கிரண்  ரிஜூஜூ, குஜராத்தில் அனமக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் வினளயாட்டுத் துனற நடுெண் தீரப்்பாயதத்ினனத ் திறந்து 

னெத்தார.் 

 வினளயாட்டுத் துனறயில் எழும் பிரசச்ினனகனள வினரொக தீரப்்பதற்கான ஒரு 

சுயாதீன அனமப்பாக இது வசயல்படும். 

 இந்தத் தீரப்்பாயமானது SE டிரான்ஸ்சடடியா பினரசெட் லிமிவடட் என்ற ஒரு 

அகமதாபாத்னதச ்சசரந்்த நிறுெனத்தினால் முன்வமாழியப்பட்டது. 
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ஆசிய படபிள் சடன்னிஸ் ொம்பியன்சி ் ப ாட்டி 

 இந்தி  ஆடவர ்யடபிள் சடன்னிஸ் அைி ானது ஆசி  யடபிள் சடன்னிஸ் சாம்பி ன்சிப் 

யபாட்டியில் சவை்கலப் பதக்கத்திமன சவன்றுள்ளது. 

 அமரயிறுதிச ் சுற்றில் 0-3 என்ற யகால் கைக்கில் சதன்சகாரி  அைியுடன் யமாதி 

யதால்வியுற்றதமன அடுத்து இந்தி  அைி சவை்கலப் பதக்கத்திமன சவன்றுள்ளது. 

 காலிறுதி சுற்றில் ஈரான் அைியிமன 3-1 என்ற யகால் கைக்கில் வீழ்த்தி இந்தி  அைி 

தனது சவற்றிம  உறுதி சச ்தது. 

 இந்த இரு அமரயிறுதிப் யபாட்டி ாளரக்ளும் சவை்கலப் பதக்கத்திமன சவன்றனர.் 

 

 

ஸ்மிருதி மந்தானா 

 ஆஸ்தியரலி  நாட்டில் சடஸ்ட் யபாட்டிகளில் சதம் அடித்த முதல் இந்தி ப் சபை்மைி 

என்ற சபருமமம  ஸ்மிருதி மந்தானா சபற்றுள்ளார.் 

 இந்தப் யபாட்டி ானது ஆஸ்தியரலி ாவின் குயின்ஸ்லாந்து எனுமிடதத்ில் அமமந்த கராரா 

ஓவல் மமதானத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

 இப்யபாட்டியில் இவர ்127 ரன்கமளக் குவிதத்ார.் 
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துராந்த் பகா ்ன  

 FC யகாவா அைி ானது முகமதி ன் ஸ்யபாரட்ிங் என்ற அைியிமன 1-0 என்ற யகால் 

கைக்கில் வீழ்தத்ி முதல் முமற ாக, துராந்த ்யகாப்மப கால்பந்துப் யபாட்டியின் இறுதிப் 

யபாட்டியில் சவற்றி சபற்றது. 

 இப்யபாட்டி ானது சகால்கதத்ாவிலுள்ள வியவகானந்தா யுபா பாரதி கிரி ரங்கன் என்ற 

மமதானத்தில் நமடசபற்றது. 

 இது ஆசி ாவின் மிகப் பழமம ான கால்பந்துப் யபாட்டி ாகும்.  

 இந்தப் யபாட்டி ானது யமற்கு வங்காளத்தில் நடதத்ப் பட்டது. 

 

 

ஹாக்கி நட்ெத்திர விருதுகள் 2020 – 21 

 சரவ்யதச ஹாக்கி கூட்டமமப்பின் ஹாக்கி நட்சத்திர விருது விழாவில் (2020-21) FIH மகளிர ்

பிரிவிற்கான ஆை்டின் சிறந்த ஹாக்கி வீராங்கமன என்ற பட்டதத்ிமன குரஜ்ித் சகௌர ்

சபற்றார.் 

 ஹரம்ன்ப்ரதீ் சிங் FIH ஆடவர ் பிரிவிற்கான ஆை்டின் சிறந்த ஹாக்கி வீரர ் என்ற 

பட்டத்மதப் சபற்றார.்  
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2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபரா ்பிய ொம்பியன்சி ் சின்னம் 

 

 2024 ஐயராப்பி  சாம்பி ன்சிப் கால்பந்துப் யபாட்டிக்கான சின்னத்திமன சஜரம்னி 

சவளியிட்டது. 

 சஹன்றி சடலவுயன யகாப்மபயின் வடிவம் (Henri Delaunay Cup) இந்தச ்சின்னத்தில் இடம் 

சபற்றுள்ளது.  

 இந்தக் யகாப்மபம ச ்சுற்றியுள்ள 24 துை்டுக் யகாடுகளானது, சஜரம்னியில் நமடசபற 

உள்ள யபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்ற 24 அைிகமளக் குறிக்கிறது.  

 

ISSF இனளபயார் ொம்பியன்சி ் 

 இளம் வ து இந்தி த் துப்பாக்கிச ் சுடும் வீரரான ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் யதாமர ் ISSF 

இமளய ார ் உலக சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியில் ஆடவருக்கான 50 மீ 3 சபாசிஷன்ஸ் 

பிரிவின் இறுதிப் யபாட்டியில் தங்கம் சவன்று உலக சாதமனம ப் பமடத்தார.் 

 சபரு நாட்டில் லிமா என்னுமிடதத்ில் இந்த சரவ்யதச துப்பாக்கிச ்சுடுதல் விமள ாட்டுக் 

கூட்டமமப்பு இமளய ார ்உலக சாம்பி ன்சிப் யபாட்டி நடத்தப் பட்டது.  
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FIH நட்ெத்திர விருதுகள் 

 

 இந்தி  ஹாக்கி அைி வீரரக்ள் 2021 ஆம் ஆை்டு FIH நட்சத்திர விருதுகமளப் சபற்று 

உள்ளனர.் 

 விருது சபற்ற அந்த வீரரக்ள் 

o ஆை்டின் சிறந்த யகால்கீப்பர ்: PR ஸ்ரீயஜஷ் (ஆடவர)் மற்றும் சவிதா புனி ா (மகளிர)். 

o ஆை்டின் சிறந்த பிரபல நட்சதத்ிரம் : வியவக் சாகர ் பிரசாத் (ஆடவர)் மற்றும் சரம்ிளா 

யதவி (மகளிர)். 

o ஆை்டின் சிறந்த பயிற்சி ாளர ் : கிரஹாம் ரீட் (ஆடவர)் மற்றும் ஸ்யஜாரட்் மரிஜ்யன 

(மகளிர)். 

 

ஆடவர ்உலகக் குத்துெெ்ண்னட ொம்பியன்சி ் ப ாட்டி 

 ஆசி ப் பதக்க சவற்றி ாளரக்ளான சிவா தாபா (63.5கி.கி), தீபக் குமார ்(51 கி.கி.) மற்றும் 

சஞ்சீத் (92 கி.கி) ஆகிய ார ் ஆடவர ் உலக குத்துசச்ை்மட சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியில் 

பங்யகற்க உள்ளனர.் 

 இந்தப் யபாட்டி ானது சசரப்ி ா நாட்டின் சபல்கியரடு என்னுமிடத்தில் நடத்தப் பட 

உள்ளது. 

 சிவா தாபா, சஞ்சீத் மற்றும் யராஹித் ஆகிய ார ்யதசி  அளவிலான யபாட்டிகளில் தங்கப் 

பதக்கத்திமன சவன்றமத டுதத்ு உலக குதத்ுசச்ை்மட சாம்பி ன்சிப் யபாட்டிக்குத் 

யதரவ்ாகினர.் 

 

அன்ஷூ மாலிக் 

 இந்தி  மல்யுத்த வீராங்கமன அன்ஷூ மாலிக், உலக சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியின் இறுதிப் 

யபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்ற முதலாவது இந்தி ப் சபை் என்ற ஒரு வரலாற்றிமனப் 

பமடதத்ுள்ளார.் 

 2021 ஆம் ஆை்டு உலக மல்யுத்த சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியில் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்ற 

முதல் இந்தி ப் சபை்மைியும் இவயர ஆவார.் 

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


                   
 

187 
 

 இவர ் 57 கியலா கிராம் எமடப்பிரிவிற்கான ஃபிரஸ்ீமடல் சபளட் யபாட்டியில் சவற்றி 

சபற்றார.் 

 அசமரிக்காவின் சஹலன் லூசி மசரௌலிஸ் (Helen Lousie Maroulis) தங்கப் பதக்கத்திமன 

சவன்றார.் 

 

 

சுனில் பெத்ரி 

 சுனில் யசத்ரி 77வது சரவ்யதச யகாமல அடிதத்ுப் புகழ்சபற்ற பீயலவின் சாதமனம  

சமன் சச ்துள்ளார.் 

 யபாட்டியின் யபாது சுனில் யசத்ரி எடுதத் 77வது யகால் ஆனது இந்தி  அைி 1 – 0 என்ற 

யகால் கைக்கில் யநபாள அைிம  வீழ்தத் உதவி து. 

 இந்த சாதமன ானது இந்தி ாவிற்காக யசதர்ி விமள ாடி  அவரது 123வது ஆட்டதத்ில் 

யமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 இவர ்தற்யபாது கால்பந்து வீரரக்ளில் அதிக ஸ்யகார ் சபற்றவரக்ள் பட்டி லில் ஐக்கி  

அரபு அமீரகதத்ின் அலி மப்சகௌத் என்பவருடன் 3வது இடதத்ிமனப் சபற்றுள்ளார.் 

 இவர ்கிறிஸ்டி ாயனா சரானால்யடா (112 யகால்) மற்றும்  லிய ாசனல் சமசி (79 யகால்) 

ஆகிய ாருக்குப்  பின் உள்ளார.்  
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இ ா 

 FIFA எனும் உலகக் கால்பந்து அமமப்பானது 2022 ஆம் ஆை்டு U-17 மகளிர ் உலகக் 

யகாப்மபப் யபாட்டிக்கான அதிகாரப் பூரவ் சின்னமாக “இபா” (Ibha) என்பமத 

சவளியிட்டுள்ளது. 

 இபா என்பது சபை்ைின் வலிமமம  உைரத்த்ும் வமகயிலான ஒரு சபை் 

சிங்கமாகும். 

 இந்தப் யபாட்டி ானது அடுத்த ஆை்டில் அக்யடாபர ் 11 முதல் 30 வமர இந்தி ாவில் 

நமடசபற உள்ளது. 

 இந்த அறிவிப்பானது சரவ்யதச சபை் குழந்மத தினத்யதாடுப் சபாருந்தி வந்தது. 

 இந்தி ா மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள சபை்கள் மற்றும் சிறுமிகமளத் தங்களது 

திறமன உைரும் வமகயில் ஊக்குவிப்பயத இந்தச ்சின்னதத்ின் யநாக்கமாகும். 

 

 

ஜீனியர் உலக ொம்பியன்சி ் – இந்தியத் து ் ாக்கிெ ்சுடும் வீரரக்ள்     

 2021 ஆம் ஆை்டு சரவ்யதச துப்பாக்கிச ்சுடுதல் யபாட்டி கூட்டமமப்பின் ஜீனி ர ்உலக 

சாம்பி ன்சிப் மரபிள்/பிஸ்டல்/சாட்கன் என்ற யபாட்டி ானது சபரு நாட்டின் மலமா 

எனுமிடதத்ில் நடத்தப் பட்டது.  

 இதில் இந்தி  வீரரக்ள் 43 பதக்கங்களுடன் வரலாறு காைாத அளவிலான சவற்றியிமனப் 

சபற்றுப் பதக்கப் பட்டி லில் முதலிடத்தில் உள்ளனர.்  

 இதில் 17 தங்கம், 16 சவள்ளி மற்றும் 10 சவை்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும்.  

 அசமரிக்க நாடானது 6 தங்கம், 8 சவள்ளி மற்றும் 6 சவை்கலப் பதக்கங்கள் உள்ளிட்ட 21 

பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டி லில் 2வது இடத்தில் உள்ளது.  

 

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


                   
 

189 
 

எமி ஹண்டர ்

 ஐ ரல்ாந்து நாட்மடச ்யசரந்்த எமி ஹை்டர ்ஆடவர ்(அ) மகளிர ்கிரிக்சகட் யபாட்டியின் 

(121 நாட் அவுட்) ஒரு நாள் யபாட்டியில் சதம் அடிதத் இளம் மட்மடப்பந்து வீரர ்ஆவார.்  

 இந்தி  நாட்டிமனச ் யசரந்்த மிதத்ாலி ராஜ் மவத்திருந்த ஒரு சாதமனம  இவர ்

முறி டிதத்ார.் 

 ஜிம்பாப்யவ அைிக்கு எதிரான யபாட்டியில் அவரது 16வது பிறந்த நாளின் யபாது இவர ்

இந்தச ்சாதமனம  நிகழ்த்தினார.் 

 

 

IPL 2021 

 

 சசன்மன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைி ானது இறுதிப் யபாட்டியில் சகால்கத்தா மநட் மரடரஸ்் 

அைிம  வீழ்தத்ி 2021 இந்தி ப் பீரிமி ர ் லீக் பட்டத்மத சவன்றது.  

 இது 14வது IPL யபாட்டி ாகும். 

 ஹரச்த் பயடல் இறுதிப் யபாட்டியின் ஆட்டநா கன் பட்டதத்ிமனப் சபற்றார.் 

 இது IPL யபாட்டியில் சசன்மன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைி சபற்ற 4வது சவற்றி ாகும். 

 சசன்மன சூப்பர ்கிங்ஸ் அைி ானது 2010, 2011 மற்றும் 2018 ஆகி  ஆை்டுகளில் IPL 

யகாப்மபம  சவன்றது.  
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 ஐபிஎல் பட்டத்மத அதிக எை்ைிக்மகயில் (முமற) சவன்ற அைி ானது மும்மப 

இந்தி ன்ஸ் (5 முமற) அைி ாகும்.  

 

SAFF ொம்பியன்சி ் 

 இந்தி  அைி ானது 2021 SAFF சாம்பி ன்சிப் இறுதிப் யபாட்டியில் (South Asian Football 

Federation  - சதற்காசி க் கால்பந்து கூட்டமமப்பு) 3-0 என்ற யகால் கைக்கில் யநபாள 

அைிம  வீழ்தத்ி து. 

 இப்யபாட்டி ானது மாலத்தீவின் மாயல நகரிலுள்ள யதசி க் கால்பந்து மமதானத்தில் 

நடத்தப் பட்டது. 

 இது இந்தி த் யதசி க் கால்பந்து ஆடவர ் அைி சபற்ற 8வது SAFF சாம்பி ன்சிப் 

பட்டமாகும்.  

 இதற்கு முன்பாக 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011 மற்றும் 2015 ஆகி  ஆை்டுகளில் இந்தி  

அைி SAFF பட்டத்மத சவன்றது. 

 சுனில் யசதர்ி, சுயரஷ் சிங் வங்ஜம் மற்றும் சாஹல் அப்துல் சமாத் ஆகிய ார,் இறுதிப் 

யபாட்டியில் இந்தி  அைிக்கான யகாமல அடித்துத் தந்த வீரரக்ள் ஆவர.் 

 சுனில் யசத்ரி (அைித ்தமலவர)் அதிக யகால் அடித்தவர ் (5 யகால்கள்) என்ற பட்டத்மதப் 

சபற்றார.் 

 சுனில் யசதர்ி இப்யபாட்டியில் தனது 80வது சரவ்யதச யகாமல அடிதத்ார.் 

 இவர ் புகழ்சபற்ற லிய ானல் சமசியின் யகால் எை்ைிக்மகயுடன் தனது யகால் 

எை்ைிக்மகயிமனச ்சமன் சச ்தார.் 

 இவர ் தற்யபாமத க் கால்பந்து வீரரக்ளில் சரவ்யதச அளவில் அதிகளவு யகால்கமள 

அடிதத் 2வது விமள ாட்டு  வீரராக மாறியுள்ளார.் 

 
 

குர்டிஸ் பகம் ர ்

 ஐ ரல்ாந்து நாட்டின் யவகப்பந்து வீசச்ாளர ் குரட்ிஸ் யகம்பர ் T20I யபாட்டிகளில் 4 

பந்துகளில் 4 விக்சகட்டுகமள வீழ்தத்ி  3வது பந்து வீசச்ாளராக ஆகியுள்ளார.் 
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 T20 உலக யகாப்மபயில் குரூப் A பிரிவுப் யபாட்டியில் தனது முதல் சுற்று ஆட்டதத்ில் 

சநதரல்ாந்து அைியிமன அ ரல்ாந்து அைி வீழ்தத்ி  யபாது இந்தச ்சாதமன நிகழ்தத்ப் 

பட்டது.  

 

 

வாழ்நாள் சகௌரவ உறு ்பினர் அந்தஸ்து 

 இந்தி ாவின் ஹரப்ஜன் சிங் மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீநாத் ஆகிய ார ் மற்ற 16 கிரிக்சகட் 

வீரரக்ளுடன் இமைந்து மாரய்லஃபன் கிரிக்சகட் கிளப்பின் (Marylebone Cricket Club) 

வாழ்நாள் சகௌரவ உறுப்பினர ்அந்தஸ்திமனப் சபற்றனர.்  

 103 சடஸ்ட் யபாட்டிகளில் 417 விக்சகட்டுகமள வீழ்த்தி, சடஸ்ட் யபாட்டிகளில் அதிக 

விக்சகட்டுகமள வீழ்தத்ி  இந்தி ாவின் 3வது நபர ்ஹரப்ஜன் சிங் ஆவார.்  

 ஸ்ரீநாத், 315 விக்சகட்டுகமள வீழ்தத்ி  நாட்டின் மிகசச்ிறந்த ஒருநாள் யபாட்டி வீரர ்

ஆவார.் 

 சரவ்யதசப் யபாட்டிகளில் 50 ஓவரக்ளில் அதிக விக்சகட்டுகமள வீழ்த்தி  2வது நபர ்என்ற 

சபருமமயுடன் இவர ்கிரிக்சகட்டிலிருந்து விலகினார.்  
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நாடுகளுக்கினடபயயான ொம்பியன்சி ் ப ாட்டிகள் 

 2022 ஆம் ஆை்டு சதற்காசி க் கூட்டமமப்பின் நாடுகளுக்கிமடய  ான (கிராஸ் 

கன்ட்ரி) சாம்பி ன்சிப் யபாட்டிகளானது நாகாலாந்தின் சகாஹிமா நகரில் நமடசபற 

உள்ளது.  

 56வது யதசி  கிராஸ்கன்ட்ரி சாம்பி ன்சிப் யபாட்டிகளானது சதற்காசி  கூட்டமமப்பு 

கிராஸ் கன்ட்ரி சாம்பி ன்சிப் யபாட்டிகளுடன்  இமைந்து நடத்தப் படும். 

 நாகாலாந்தால் நடத்தப்படும் முதலாவது யதசி  அளவிலான தடகளப் யபாட்டிகள் 

இதுயவ ாகும். 

 

FIFA தரவரினெகள் 2021 

 

 2021 ஆம் ஆை்டு FIFA தரவரிமசயில் இந்தி ா 106வது இடத்தில் உள்ளது. 

 சுனில் யசத்ரி தமலமமயிலான இந்தி  அைி  (டீம் இந்தி ா) 2021 ஆம் ஆை்டின் 

சதற்காசி க் கால்பந்து கூட்டமமப்பின் சாம்பி ன்சிப் யபாட்டியில் சவற்றி சபற்றமதத் 

சதாடரந்்து இந்தி ா 106வது இடத்மதப் சபற்றது. 

 FIFA தரவரிமசயில் சபல்ஜி ம் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 பியரசில் 2வது இடதத்ில் உள்ளது, பிரான்சு 3வது இடத்தில் உள்ளது.  
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உலகின் மிக ்ச ரிய கிரிக்சகட் மட்னட 

 இந்தி  அைியின் முன்னாள் தமலவரும் மஹதராபாத் கிரிக்சகட் சங்கத்தின் 

தற்யபாமத  தமலவருமான முஹமது அசாருதின் மிகப்சபரி  கிரிக்சகட் மட்மடம த ்

திறந்து மவத்தார.் 

 இது சபரன்ாரட்ு ரிகாரட்ு இந்தி ா லிமிசடட் நிறுவனத்தினால் வடிவமமக்கப்பட்டது. 

 பாப்லர ்என்ற மரத்தினால் ஆன இந்த மட்மட ானது 56.10 அடி உ ரமும் 9 டன் எமடயும் 

சகாை்டது. 

 இந்தி  கிரிக்சகட் அைிக்கு வாழ்த்துக்கமளத் சதரிவிப்பதற்காகவும், துபாயில் டி20 

உலகக் யகாப்மபம  மீை்டும் சபறச ் சச ்வதற்காகவும் இத்தமக  ஒன்று திறக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

ஃப பிபயா குவார்டராபரா 

 பிரான்சின் ஃயபபிய ா குவாரட்ராயரா “2021 யமாட்யடா GP உலக சாம்பி னாக” 

உருசவடுத்துள்ளார.்  

 இத்தாலியின் பிரான்சசஸ்யகா பாக்னா ா (டுகாட்டி சலயனாவா அைி) 2வது இடத்மதப் 

சபற்றார.்  

 ஸ்சபயினின் யஜான் மிர ்(சுசுகி எக்ஸ்டார ்எைி) 3வது இடத்மதப் சபற்றார.் 

 22 வ து, 187 தினங்கள் நிரம்பி  ஃயபபிய ா குவாரட்ராயரா பிரமீி ர ் தர உலகப் 

பட்டத்மத சவன்ற 6வது இளம் வ து மரடர ்ஆவார.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

ெரவ்பதெ முதிபயார ்தினம் – 01 அக்படா ர ்

 முதிய ாமரப் பாதிக்கும் பிரசச்ிமனகள் குறித்த விழிப்புைரம்வப் பரப்புவயத 

இத்தினதத்ின் யநாக்கமாகும். 

 சமூகத்திற்கு முதிய ாரக்ள் ஆற்றும் பங்களிப்பிமனயும் இதத்ினம் யபாற்றுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு “அமனதத்ு வ தினருக்குமான டிஜிட்டல் 

பங்கீடு” என்பதாகும். 

 

ெரவ்பதெ கா ்பி தினம் – 01 அக்படா ர ்

 இது காப்பியின் (Coffee) ப ன்பாட்டிமனப் யபாற்றிக் சகாை்டாடுவதற்கான ஒரு 

தினமாகும். 

 காப்பி சதாழில்துமறயுடன் சதாடரப்ுமட  சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் கடின 

உமழப்புகளுக்கும் மு ற்சிகளுக்கும் இந்த நாளில் அங்கீகாரம் அளிக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினமானது முதன் முதலில் 2015 ஆம் ஆை்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 

உலக னெவ தினம் – 01 அக்படா ர ்

 மசவ உைவு முமறயினால் விமளயும் சநறிமுமற சுற்றுசச்ூழல், சுகாதாரம் மற்றும் 

மனிதயந ம் மிக்க நன்மமகள் பற்றி  விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக இந்த 

தினமானது உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அக்யடாபர ்01 முதல் 07 வமரயிலான முழு வாரமும் சரவ்யதச மசவ வாரமாக கமடபிடிக்கப் 

படுகிறது. 

 

பதசியத் தன்னாரவ் இரத்த தான தினம் – 01 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது ஒவ்யவார ்ஆை்டும் நாடு முழுவதும்  அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இத்தினமானது நாட்டில் இரத்த தானம் பற்றி  விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கும் 

தன்னாரவ் இரதத் தானத்மத ஊக்குவிப்பதற்குமான ஒரு தினமாகும். 

 இந்த வருடதத்ிற்கான இதத்ினத்தின்  கருதத்ுரு, “Give blood and keep the world – beating” 

(இரதத்த்மதக் சகாடுதத்ு உலமக இ ங்கச ்சச ்யுங்கள்) என்பதாகும். 
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ெரவ்பதெ அகிம்னெ தினம் – 02 அக்படா ர ்

 மகாத்மா காந்தி அவரக்ளுமட  பிறந்த நாளன்று இத்தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது.  

 ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமப ானது 2007 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 15 அன்று இதத்ினதத்ிமன 

ஏற்றுக் சகாை்டது. 

 அகிம்மச பற்றி உலகிற்கு எடுத்துமரப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் இதத்ினம் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக ்  ண்னண விலங்குகள் தினம் – 02 அக்படா ர ்

 மனிதரக்ளுக்கு உைவு வழங்குவதில் பை்மை விலங்குகள் முக்கி ப் பங்கிமன 

வகிக்கின்றன. 

 இத்தினமானது இவற்றின் வாழ்வில் சில வமக முன்யனற்றங்கமளக் சகாை்டு வர 

மு ல்கிறது.  

 

வனவிலங்குகள் வாரம் 2021 – அக்படா ர் 02 முதல் 08 வனர 

 முதலாவது வனவிலங்குள் வாரமானது 1957 ஆம் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 இந்த ஆை்டின் வனவிலங்குகள் வாரமானது 67வது வனவிலங்குகள் வாரமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான கருதத்ுரு, “காடுகள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்கள் : மக்கமளயும் 

புவியிமனயும் நிமலப்படுதத்ுதல்” ('Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet') 

என்பதாகும்.  

 

 

உலக விண்சவளி வாரம் – அக்படா ர ்04 முதல் 10 வனர 

 இந்தத் யததிகளானது 1957 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்04 அன்று ஸ்புட்னிக்-I எனப்படும் முதல் 

சச ற்மகக்யகாள் விை்ைில் ஏவப்பட்டமத நிமனவு கூறுகிறது. 

 மனித வாழ்வின் யமம்பாட்டிற்கு அறிவி ல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் ஆற்றி ப் 

பங்கிமனக் சகாை்டாடும் விதமாக இந்த வாரமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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 உலக விை்சவளி வாரமானது 1999 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் 06 அன்று ஐக்கி  நாடுகள் 

சபாதுச ்சமபயினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான கருதத்ுரு “Women in Space” (விை்சவளியில் சபை்கள்) 

என்பதாகும். 

 

உலக வாழ்விட தினம் – 04 அக்படா ர ்

 ஐக்கி  நாடுகள் சமப ானது அக்யடாபர ்மாததத்ின் முதல் திங்கள்கிழமமம  உலக 

வாழ்விட தினமாக அறிவித்தது. 

 2021 ஆம் ஆை்டில் இதத்ினம் அக்யடாபர ்04 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு “காரப்ன் இல்லாத உலகதத்ிற்காக நகரப்்புற 

நடவடிக்மககமள விமரவுபடுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

 

 

உலக விலங்கு தினம் – 04 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது உலசகங்கிலுமுள்ள விலங்குகளின் நிமலம  உ ரத்த்ுதல் மற்றும் 

அவற்றின் நலதத்ிற்கான தரநிமலகமள யமம்படுதத் உதவுதல் யபான்றவற்மற 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இத்தினமானது 1925 ஆம் ஆை்டில் சஹயின்ரிச ்சிம்மரய்மன் என்ற நா ்கள் குறித்து 

ஆ ்வு சச ்யும் ஒரு நிபுைரால் முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக கட்டிடக்கனல தினம்  – 04 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது அக்யடாபர ்மாதத்தின் முதல் திங்கட்கிழமம அன்று ஐக்கி  நாடுகளின் 

உலக வாழ்விட தினதத்ிற்கு இமை ாக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினமானது 1985 ஆம் ஆை்டில் யுனி ன் இன்டரய்நஷனல் சடஸ் ஆரக்்கிசடக்ட்ஸ் 

என்ற அமமப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு “சுகாதாரமான ஒரு உலகிற்கான 

தூ ்மம ான சூழல்” என்பதாகும். 
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உலக ஆசிரியர் தினம் – 5 அக்படா ர ்

 சரவ்யதச ஆசிரி ர ்தினம் என்று அமழக்கப்படும் உலக ஆசிரி ர ்தினமானது 1994 ஆம் 

ஆை்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆை்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உலகில் கல்வி ாளரக்மளப் பாராட்டுதல், மதிப்பீடு சச ்தல் மற்றும் யமம்படுதத்ுதல் 

யபான்றவற்றில் ஈடுபாடு சசலுதத்ுவமத இதத்ினம் யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Teachers at the heart of Education recovery" 

என்பதாகும். 

 

 

கங்னக ஆற்று ஓங்கில் தினம் – 5 அக்படா ர் 

 இந்தி ாவில் ஆற்று ஓங்கில்களின் வளங்காப்பு குறிதத்ு ஒரு விழிப்புைரவ்ிமன  

ஏற்படுதத்ச ் சச ்வதற்கும், அதமன ஊக்குவிப்பதற்கும் யவை்டி இதத்ினமானது 

கமடபிடிக்கப் படுகிறது. 

 2010 ஆம் ஆை்டின் இயத நாளில் தான் கங்மக ஆற்று ஓங்கில்கள் இந்தி ாவின் யதசி  

நீரவ்ாழ் விலங்காக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இமவ 1972 ஆம் ஆை்டின் இந்தி  வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் முதல் 

அட்டவமையில் யசரக்்கப் பட்டுள்ளன. 

 இமவ IUCN அமமப்பினால் அருகி வரும் இனங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 பீகாரில் விக்ரமசீலா கங்மக ஆற்று ஓங்கில் சரைால மானது நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 

பதசிய ஓய்வூதிய முனற தினம் – 01 அக்படா ர ்

 இந்தி ா தனது முதலாவது யதசி  ஓ ்வூதி  முமற தினத்மத 2021 ஆம் ஆை்டு 

அக்யடாபர ்01 அன்று அனுசரிதத்து.  

 இது ஒரு கவமல ற்ற “ஆசாத்” என்ற முமறயிலான ஓ ்விற்கு யவை்டி ஓ ்வூதி ம் 

மற்றும் ஓ ்வுத் திட்டமுமறம  ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தினமாகும். 

 இத்தினமானது ஓ ்வூதி  நிதி ஒழுங்கமமப்பு மற்றும் யமம்பாட்டு ஆமை த்தின் ஒரு 

பிரசச்ாரமாகும். 
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மனநலம் குறித்த விழி ்புணரவ்ு பிரெெ்ார வாரம் - அக்படா ர் 05 முதல் 10 வனர 

 மத்தி  சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத் துமற அமமசச்கமானது “மனநலம் குறிதத் 

விழிப்புைரவ்ு பிரசச்ார வாரத்திமன” அனுசரிக்கின்றது.  

 இது 2021 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 05 அன்று சதாடங்கி அக்யடாபர ் 10 அன்று 

நிமறவமடகிறது.  

 அக்யடாபர ்10 ஆம் யததி ானது உலக மனநல தினமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 மனநலக் குமறபாட்டுடன் சதாடரப்ுமட  களங்கங்கமள உமடப்பதில் மக்களின் 

பங்களிப்பிமன ஊக்குவிக்கும் யநாக்கத்யதாடு இந்தி ாவில் “மனநலம் குறிதத் 

விழிப்புைரவ்ு பிரசச்ார வாரம்” அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 

மார ்க புற்றுபநாய் குறித்த விழி ்புணரவ்ு மாதம் 2021 – அக்படா ர் 01 முதல் 31 வனர   

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்மாதத்தின் 01 ஆம் யததி முதல் 31 ஆம் யததி வமர அந்த 

மாதம் முழுவதும் மாரப்க புற்றுயநா ் விழிப்புைரவ்ு மாதமாக அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த வருடாந்திர சரவ்யதச சுகாதாரப்  பிரசச்ாரமானது இந்த யநா ் குறித்த ஒரு 

விழிப்புைரம்வ அதிகரிப்பமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 யமலும் இந்த யநாயிமன ஏற்படுத்தும் காரைி, தடுப்பு, கை்டறிதல், சிகிசம்ச மற்றும் 

குைப்படுதத்ுதல் யபான்றவற்றிற்கான ஆ ்வுகளுக்கு யவை்டி நிதி திரட்டுவமதயும் இது 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 இளஞ்சிவப்பு நிற நாடா, மாரப்க புற்றுயநா ் விழிப்புைரவ்ிற்கான ஒரு சரவ்யதச 

அமட ாளமாகும்.   

 

உலக  ருத்தி தினம் – 07 அக்படா ர ்

 ஓர ்இ ற்மக இமழ ாக பருதத்ியின் உற்பத்தி பரிமாற்றம், வரத்்தகம் மற்றும் நுகரவ்ு 

யபான்றவற்றிலிருந்து மக்கள் சபறும் நன்மமகமளக் சகாை்டாடும் விதமாக சரவ்யதச 

பருதத்ி தினம் சகாை்டாடப்படுகிறது. 
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 உலக பருத்தி தினத்திற்கான முன்சனடுப்பு 2019 ஆம் ஆை்டில் யமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 துமை சஹாரா ஆப்பிரிக்காவின் 4 பருதத்ி உற்பத்தி நாடுகளான சபனின், புரக்ினா 

ஃபாசா, சாத் மற்றும் மாலி ஆகி மவ அக்யடாபர ் 07 ஆம் யததியிமன உலக பருத்தி 

தினமாக சகாை்டாட ஒரு தீரம்ானத்மத முன்சமாழிந்தன. 

 இந்த நாடுகள் காட்டன் ஃயபார ்(Cotton Four) என்று அமழக்கப்படுகின்றன.  

 

 

உலக நிதியியல் திட்டமிடல் தினம் 2021 – 06 அக்படா ர ்

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்மாதத்தின் முதல் புதன்கிழமம ன்று உலக நிதியி ல் 

திட்டமிடல் தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டு அக்யடாபர ்06 அன்று இதத்ினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 நிதியி ல் திட்டமிடலின் முக்கி தத்ுவம் குறிதத்ு ஒரு விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுத்த 

யவை்டி இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 முதலாவது உலக நிதியி ல் திட்டமிடல் தினமானது 2017 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்04 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 நிதியி ல் திட்டமிடல் தரநிமலகள் வாரி மானது இத்தினதத்ிமன அனுசரிக்கிறது.  

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் நிதியி ல் திட்டமிடல் தரநிமலகள் வாரி ம் சரவ்யதசப் பதத்ிரங்கள் 

ஆமை  அமமப்புடன் இமைந்து இத்தினதத்ிமன அனுசரிக்கின்றது.  
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உலக முட்னட தினம் 2021 – 08 அக்படா ர ்

 1996 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்யவார ் ஆை்டின் அக்யடாபர ் மாததத்ின் 2வது சவள்ளிக் 

கிழமம ானது உலகம் முழுவதும் உலக முட்மட தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு அக்யடாபர ்08 அன்று இதத்ினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆை்டு அதத்ினம் 25வது உலக முட்மட தினதம்தக் குறிக்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “Eggs for all : Nature’s Perfect Package” 

என்பதாகும். 

 

இந்திய விமான ் னட தினம் – 08 அக்படா ர ்

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் இந்தி  விமானப் பமடயினால் இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டு இந்தி  விமானப்பமடயின் 89வது நிமறவு ஆை்டாகும்.  

 இந்தி  விமானப்பமட ானது 1932 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 08 அன்று ரா ல் இந்தி  

விமானப் பமட ாக பிரிட்டிஷ் அரசால் நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் சப ர ்1950 ஆம் ஆை்டில் இந்தி  விமானப்பமட என மாற்றப்பட்டது.  

 

 

வினரவு அதிரடி ்  னட நிறுவ ்  ட்ட தினம் – 08 அக்படா ர ்

 விமரவு அதிரடிப் பமட ானது 1992 ஆம் ஆை்டில் மத்தி  ரிசரவ்் காவல் பமடயின் ஒரு 

சிறப்பு பமடப் பிரிவாக உருவாக்கப்பட்டது. 

 இது கலகம் மற்றும் கலகம் சாரந்்த சூழ்நிமலகமள அதிரடி ாகவும் பமடப் பிரிவுகளின் 

குமறவான ப ன்பாட்டு நடவடிக்மககமளயும் யமற்சகாள்ள யவை்டி உருவாக்கப் 

பட்டது. 

 இது சுழி  யநர எதிரவ்ிமனப் பமட (Zero - time response Force) என்றும் அமழக்கப் படுகிறது. 

 விமரவு அதிரடிப் பமட ானது “உைரத்ிறன் மிக்க காவல் பைியுடன் மனிததத்ிற்குச ்

யசமவ சச ்தல்” (Serving Humanity with Sensitive Policing) என்ற தனது சசாந்த முழக்கத்தின் 

படி சச ல்படுகின்றது. 
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உலக புலம்ச யர்  றனவகள் தினம் – 09 அக்படா ர ்

 2006 ஆம் ஆை்டிலிருந்து ஒவ்யவார ்ஆை்டும் ஆை்டிற்கு இருமுமற உலக புலம் சப ர ்

பறமவகள் தினமான அதிகாரப் பூரவ்மாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது முதலில் யம மாததத்ின் 2வது சனிக்கிழமம ன்றும், பிறகு இரை்டாவதாக 

அக்யடாபர ்மாதத்தின் 2வது சனிக்கிழமம ன்றும் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 2021 ஆம்  ஆை்டில் யம 08 மற்றும் அக்யடாபர ் 09 ஆகி  நாட்களில் இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “ஒரு பறமவயிமனப் யபால் – பாடு, பற, 

உ ரு” (Sing, Fly, Soar – Like a Bird) என்பதாகும்.  

 

 

உலக அஞ்ெல் தினம் – 09 அக்படா ர ்

 மக்கள் மற்றும் வைிகதத்ில் அன்றாட வாழ்வில் அஞ்சல் துமறயின் முக்கி ப் பங்கு 

குறித்த விழிப்புைரம்வ உருவாக்குவயத இதத்ினதத்ின் யநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “மீட்சிக்கான புதுமம” (Innovate to recover) 

என்பதாகும். 

 

இந்திய சவளியுறவு ்  ணி தினம் – 09 அக்படா ர ்
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 1946 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்09 அன்று அ ல்நாட்டில் இந்தி ாவில் இராஜதந்திர, தூதரக 

மற்றும் வைிகப் பிரதிநிதிதத்ுவதத்ிற்காக இந்தி  சவளியுறவுப் பைி ானது நிறுவப் 

பட்டது.  

 2011 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்09 அன்று இந்தி  சவளியுறவுப் 

பைி தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்தி  அமமசச்ரமவ ானது இந்தி  சவளியுறவுப் பைியிமன உருவாக்கி  

தினதத்ிமன நிமனவு கூறும் வமகயில் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

பதசிய அஞ்ெல் தினம் – 10 அக்படா ர ்

 ஆை்டுயதாறும் அக்யடாபர ் 09 அன்று அனுசரிக்கப்படும் உலக அஞ்சல் தினத்தின் 

சதாடரச்ச்ி ாக இந்தி ாவில் யதசி  அஞ்சல் தினமானது அக்யடாபர ் 10 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்தி  அஞ்சல் துமறயின் பங்கிமன நிமனவு கூறுவமத இதத்ினம் யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது.  

 இதத்ுமற ானது 1854 ஆம் ஆை்டில் டல்ஹளசி பிரபுவினால் நிறுவப்பட்டது. 

 6 இலக்க PIN (தனிப்பட்ட அமட ாள எை்) அமமப்பானது, 1972 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 15 

அன்று மத்தி  தகவல்சதாடரப்ுத் துமற அமமசச்கத்தின் கூடுதல் சச லாளரான ஸ்ரீராம் 

பிகாஜி யவலன்கர ்என்பவரால் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது.  

 

உலக மனநல தினம் – 10 அக்படா ர ்

 

 உலசகங்கிலும் மனநலப் பிரசச்ிமனகள் குறித்த ஒரு விழிப்புைரவ்ிமன 

ஏற்படுதத்ுவயதாடு, மனநலதத்ிற்கு ஆதரவாக மு ற்சிகமளத் திரட்டுவயத இதத்ினதத்ின் 

யநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “சமதத்ுவமற்ற உலகில் மனநலம்” 

என்பதாகும். 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 1992 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 10 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது.  
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மரண தண்டனனக்கு எதிரான உலக தினம் – 10 அக்படா ர ்

 இது மரை தை்டமனம  ஒழிப்பதற்கும் மரை தை்டமனயினால் மகதிகள் எதிர ்

சகாள்ளும் நிமலகள் மற்றும் சூழ்நிமலகள் குறித்த விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ச ்

சச ்வதற்குமான தினமாகும்.  

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “Women Sentenced to Death : An Invisible 

Reality” என்பதாகும். 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2003 ஆம் ஆை்டில் மரை தை்டமனக்கு எதிராக உலக 

கூட்டைி அமமப்பினால் ஏற்பாடு சச ் ப்பட்டது. 

 2021 ஆம் ஆை்டானது 19வது மரை தை்டமனக்கு எதிரான உலக தினத்மத குறிக்கிறது.  

 

 

ெரவ்பதெ ச ண் குழந்னத தினம் – 11 அக்படா ர ்

 சரவ்யதச சபை் குழந்மத தினமானது (சபை் குழந்மத தினம் மற்றும் சரவ்யதச 

சபை்கள் தினம் என்றும் அமழக்கப் படுகிறது) 2012 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்யவார ்

ஆை்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த சரவ்யதச அனுசரிப்பு நாளானது ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமபயினால் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இது சரவ்யதச அளவில் கல்வி, ஊட்டசச்த்து, குழந்மதத் திருமைச ்சட்டம் மற்றும் மருத்துவ 

உரிமமகள் ஆகி வற்மறச ்சாரந்்து சபை்கள் எதிர ்சகாள்ளும் பிரசச்ிமனகள் குறித்த 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதற்கான தினமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “Digital Generation, Our Generation” என்பது 

ஆகும். 

 

72வது தனர ் னட ராணுவ தினம் – 09 அக்படா ர ்

 இந்தி ாவின் முதல் கவரன்ர ்சஜனரல் சி ராஜயகாபாலாசச்ாரி அவரக்ள் 1949 ஆம் ஆை்டு 

அக்யடாபர ் 9 அன்று இந்தி த் தமரப்பமட ராணுவத்மத முமற ாகத் சதாடங்கி 

மவத்தார.் 

 தமரப் பமட ராணுவம் பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்கதத்ின் கீழ் வருகிறது. 
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உலக நல்வாழ்வு மற்றும் பநாய்த் தடு ்பு நாள் – 09 அக்படா ர ்

 இது உலசகங்கிலும் உள்ள நல்வாழ்வு மற்றும் யநா ்த் தடுப்பு பராமரிப்மபக் 

சகாை்டாடுவதற்கும் ஆதரிப்பதற்கும் ஆை்டுயதாறும் அனுசரிக்கப்படும் நாளாகும். 

 இந்த ஆை்டின் கருத்துரு "Leave no-one behind - equity in access to palliative care" என்பதாகும். 

 

 

உலக மூட்டழற்சி தினம் - 12 அக்படா ர ்

 இது வாதம் மற்றும் தமசக்கூட்டு யநா ்களின் இருப்பு மற்றும் தாக்கம் பற்றி  

விழிப்புைரம்வப் பரப்புவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 "மூட்டழற்சி" என்பது முதன்மம ாக அல்லது துமை யநா ாக மூட்டுகமளப் பாதிக்கும் 

சபாதுவான சச லிழப்புக் யகாளாறுகமள உள்ளடக்கி  ஒரு சசால் ஆகும். 
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 இந்த வருடத்தின் கருதத்ுரு 'Don’t Delay, Connect Today: Time2Work' என்பதாகும். 

 

 

ெரவ்பதெ ் ப ரிடர் குனற ்பு தினம் – 13 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது 1989 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 உலகளவில் இடர ் குறிதத் ஒரு விழிப்புைரவ்ு கலாசச்ாரத்திமனயும் யபரிடர ்

குமறப்பிமனயும் ஊக்குவிப்பதற்காக யவை்டி இதத்ினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ள மக்கள் மற்றும் சமூகங்கள் யபரழிவுகளுக்கு உட்படுவதிலிருந்து 

தம்மம எவ்வாறு காதத்ுக் சகாள்கின்றன என்பமதயும் அவரக்ள் எதிர ் சகாள்ளும் 

இடரக்மளச ் சமாளிப்பதன் முக்கி தத்ுவம் குறித்து விழிப்புைரவ்ு ஏற்படுதத்ுவமதயும் 

இத்தினம் யபாற்றுகிறது.  

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “வளரந்்து வரும் நாடுகளின் யபரிடர ்

அபா ம் மற்றும் யபரிடர ் இழப்புகமளக் குமறப்பதற்கான சரவ்யதச ஒதத்ுமழப்பு” 

என்பதாகும்.  

 

 

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


                   
 

206 
 

ெரவ்பதெ மின்னணுக் கழிவு தினம் – 14 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது 2018 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இது மறுப ன்பாடு, மீள்வு மற்றும் மறுசுழற்சி வீதங்கமள அதிகரிப்பதற்கான 

யநாக்கதத்ுடன் உலசகங்கிலுமுள்ள மின்னணுக் கழிவுகமளச ் சரி ான முமறயில் 

அகற்றுவமத ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தினமாகும். 

 இந்த ஆை்டின் சரவ்யதச மின்னணுக் கழிவு தினமானது மின்னணு த ாரிப்புப் 

சபாருட்களுக்கு மறுசுழற்சி முமறம  ஒரு நமடமுமற ாக்குவதில் நாம் 

ஒவ்சவாருவரும் சகாை்டுள்ள முக்கி ப் பங்கின் மீது ஈடுபாடு சசலுதத்ுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Consumer is the Key to circular Economy” 

என்பதாகும். 

 இத்தினமானது 2018 ஆம் ஆை்டில் WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) என்ற 

மன்றதத்ினால் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

உலக ்  ாரன்வ தினம் – 14 அக்படா ர ்

 உலகப் பாரம்வ தினமானது அக்யடாபர ் மாதத்தின் 2வது வி ாழக்கிழமம ன்று 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர விழிப்புைரவ்ு தினமாகும்.  

 இந்த ஆை்டு இத்தினமானது அக்யடாபர ்14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 பாரம்வயின்மம உள்ளிட்ட பாரம்வக் குமறபாடுகள் குறித்து உலக கவனத்மத 

ஈரப்்பதன் மீது இதத்ினம் ஈடுபாடு சசலுதத்ுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ரு “Love Your Eyes” என்பதாகும்.   

 

உலகத் தரநினலகள் தினம் – 14 அக்படா ர ்

 உலகத் தரநிமலகள் தினம் (அ) சரவ்யதசத் தரநிமலகள் தினமானது ஒவ்யவார ்ஆை்டும் 

உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 உலக நாடுகளின் நுகரய்வாரக்ள், ஒழுங்குமுமற அமமப்புகள் மற்றும் சதாழில் 

துமறகளுக்குத் தரநிமலப் படுதத்ுதலின் முக்கி த்துவத்மதப் பற்றி ஒரு விழிப்பு 

உைரவ்ிமன ஏற்படுதத்ுவயத இதத்ினதத்ின் யநாக்கமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு “நிமல ான யமம்பாட்டு இலக்குகளுக்கான 

தரநிமலகள் – சிறந்த உலகிற்கான ஒரு பகிரப்பட்ட குறிக்யகாள்” என்பதாகும். 

 முதலாவது உலகத் தரநிமலகள் தினமானது 1970 ஆம் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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ெரவ்பதெ கிராம ்புற ் ச ண்கள் தினம் – 15 அக்படா ர ்

 கிராமப்புற குடும்பங்கள் மற்றும் சமுதா தத்ின் நிமலத்தன்மமம  உறுதி சச ்தல், 

கிராமப்புற வாழ்வாதாரம் மற்றும் ஒட்டு சமாத்த நலவாழ்வு ஆகி வற்மற 

யமம்படுதத்ுதல் யபான்றவற்றில் சபை்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஆற்றும் பங்கிமன 

இத்தினம் அங்கீகரிக்கிறது.  

 இந்தி ாவில், யவளாை்மம மற்றும் விவசாயிகள் நலத் துமற அமமசச்கமானது 2016 ஆம் 

ஆை்டு முதல் இந்த தினதத்ிமன ராஷ்டிரி  மகிளா கிசான் திவாஸ் தினமாக 

அனுசரிக்கிறது. 

 யவளாை்மமயில் மகளிரின் அதிகப் பங்யகற்பிமன அதிகரிப்பயத இதன் யநாக்கம் 

ஆகும்.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Rural Women Cultivating good food for all” 

என்பதாகும்.  

 

உலக மாணாக்கர் தினம் 2021 – 15 அக்படா ர் 

 இந்தி ாவின் மமறந்த  முன்னாள் குடி ரசுத் தமலவர ் டாக்டர ் A.P.J. அப்துல்கலாம் 

அவரக்ளின் பிறந்த நாளின் நிமனவாக இதத்ினமானது சகாை்டாடப்படுகிறது.  

 ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்பானது கல்வி மற்றும் மாைவரக்ளுக்காக டாக்டர ் கலாம் 

யமற்சகாை்ட அவரது மு ற்சிகமள அங்கீகரிக்கும் விதமாக 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் 

இந்த தினத்திமன அனுசரிப்பதாக அறிவித்தது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “Learning for people. Planet. Prosperity and peace” 

என்பதாகும். 
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உலக ஒயிட் பகன் தினம் – 15 அக்படா ர ்

 பாரம்வக் யகாளாறுகளுக்கு எதிராகப் யபாராடி, இன்னும் வாழ்வில் சாதிதத்ு வரும் 

மக்களின் சாதமனகமளக் சகாை்டாடும் விதமாக இத்தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 ஒயிட் யகன் என்பது உலசகங்கிலும் உள்ள பாரம்வக் குமறபாடுள்ள நபரக்ளின் 

அமட ாளமாக உள்ளது.  

 

உலக னக கழுவும் தினம் – 15 அக்படா ர ்

 மக்கமளப் பாதுகாப்பாகவும் ஆயராக்கி மாகவும் மவதத்ுக் சகாள்வதில் மககளின் 

ஆயராக்கி த்தின் முக்கி த்துவம் குறிதத் விழிப்புைரம்வ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் அது 

குறித்த புரிதமல உருவாக்குவதற்காகவும் இத்தினமானது உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “Our Future is at Hand – Let’s More Forward Together” 

என்பதாகும்.  

 

 

உலக உணவு தினம் – 16 அக்படா ர ்

 நமது வாழ்நாளிலிருந்துப் பட்டினியிமன ஒழிப்பதற்காக யவை்டி உலகம் முழுவதும் 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 1945 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கி  நாடுகள் உைவு மற்றும்  யவளாை் அமமப்பு நிறுவப்பட்ட 

யததியின் நிமனவாகவும் இதத்ினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக மயக்க மருந்து தினம் – 16 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது யதசி  ம க்க மருந்து தினம் அல்லது ஈதர ்தினம் என்றும் அமழக்கப் 

படுகிறது.  

 1846 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்16 அன்று முதல்முமற ாக ஈதர ்ம க்க மருந்தின் சச ல் 

விளக்கம் சவற்றிகரமாக யமற்சகாள்ளப்பட்டமத நிமனவு கூறும் விதமாக 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 ம க்க மருந்தானது சர ் வில்லி ம் யமாரட்ன் என்ற அசமரிக்கப் பல்மருத்துவரால் 

அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டது.  
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ெரவ்பதெ வறுனம ஒழி ்பு தினம் – 17 அக்படா ர ்

 ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமப ானது 1992 ஆம் ஆை்டில் இந்த தினத்திமன  அறிவிதத்து.  

 வறுமமயில் வாழும் மக்கள் குறிதத் ஒரு விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுத்துவமத இது 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “Building forward together : Ending persistent 

poverty, Respecting all people and our planet” (ஒன்றாக முன்யனறுதல் : நீடிதத் வறுமமம  

ஒழித்தல், நமது மக்கமளயும் கிரகத்மதயும் மதிதத்ல்) என்பதாகும்.  

 

 

உலக ் புள்ளி விவரங்கள் தினம் – 20 அக்படா ர ்

 அதிகாரப் பூரவ் புள்ளி விவரங்களின் அடிப்பமடக் சகாள்மககளின் சாதமனகமளக் 

குறிப்பிட்டுக்  காட்டுவதற்காக யவை்டி இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த  தினமானது  ஐக்கி  நாடுகள் புள்ளி விவர ஆமை த்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 

ஏற்பாடு சச ் ப் படும் ஒரு உலகளாவி  ஒதத்ுமழப்பு மு ற்சி ாகும்.  

 முதலாவது உலகப் புள்ளி விவரங்கள் தினமானது 2010 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்20 அன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது.  

 2015 ஆம் ஆை்டில் “Better data, better lives” என்ற கருத்துருவுடன் இத்தினமானது மீை்டும்  

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

 2015 ஆம் ஆை்டில், 5 ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முமற இந்த தினதத்ிமன அனுசரிக்க முடிவு 
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சச ் ப் பட்டது.  

 

 2020 ஆம் ஆை்டில் “Connecting the world with data we can trust” என்ற கருத்துருவுடன் 3வது 

உலகப் புள்ளி விவரங்கள் தினமானது அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 

உலக ஆஸ்டிபயாப ாபராசிஸ் தினம் – 20 அக்படா ர ்

 ஆஸ்டிய ாயபாயராசிஸ் மற்றும் வளரச்ிமத மாற்ற எலும்புக் குமறபாடு யபான்றவற்றின் 

தடுப்பு, அவற்மறக் கை்டறிதல் மற்றும் அவற்றுக்கான சிகிசம்ச யபான்றமவ குறித்த 

ஒரு உலகளாவி  விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதமன இதத்ினம் யநாக்கமாகக் 

சகாை்டுள்ளது.  

 இத்தினமானது சரவ்யதச ஆஸ்டிய ாயபாயராசிஸ் அறக்கட்டமள அமமப்பினால் 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “Serve Up Bone Strength” என்பதாகும். 

 

ெரவ்பதெ ெனமயல்காரரக்ள் தினம் – 20 அக்படா ர ்

 இந்த உன்னதமான ஒரு சதாழிமலக் சகாை்டாடச ் சச ்வதமனயும் அதமனக் 

சகௌரவிக்கச ் சச ்வமதயும், ஆயராக்கி மான உைமவ உட்சகாள்தல் குறிதத்ு உலக 

மக்களிடம் சதரி ப் படுத்துவமதயும் யநாக்கமாகக் சகாை்டு இதத்ினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு,  “Healthy Food for the Future” என்பதாகும்.  

 இத்தினமானது டாக்டர ்பில் கல்லாகர ்என்பவரால் சதாடங்கப் பட்டது.  

 

 

பதசிய  ஒற்றுனம தினம் – 20 அக்படா ர ்

 ஒவ்யவார ்ஆை்டும் அக்யடாபர ்20 யததி ன்று இந்தி ாவில் யதசி  ஒற்றுமம தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 நமது நாட்டின் பரந்து விரிந்த எல்மலகமளப் பாதுகாக்கும் ஆயுதப்பமடகமள 

சகௌரவிப்பதற்காக இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1962 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 20 அன்று சீனா இந்தி ாமவ தாக்கத் சதாடங்கி மத 

அடுதத்ு சீன-இந்தி ப் யபார ்சதாடங்கி து.  
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காவலர ்நினனவு தினம் – 21 அக்படா ர ்

 ஒவ்யவார ் ஆை்டும்  அக்யடாபர ் 21 அன்று இந்தி ாவில் யதசி  காவலர ்  நிமனவு 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 1959 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 21 அன்று சீனாவினால் யமற்சகாள்ளப் பட்ட துப்பாக்கிச ்

சூட்டில் உயிரிழந்த 10 காவலரக்ளின் தி ாகதத்ிற்கு யவை்டி இந்தத் தினமானது 

அரப்்பைிக்கப் படுகிறது. 

 2012 ஆம் ஆை்டு முதல் சாைக்கி புரி என்னுமிடத்திலுள்ள காவலர ் நிமனவிடதத்ில் 

யதசி  அளவிலான காவலர ்நிமனவு தின அைிவகுப்பானது நடத்தப்படுகிறது. 
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உலக அபயாடின் குனற ாட்டுத் தினம் – 21 அக்படா ர ்

 நமது உடலின் மதரா ்டு சுரப்பியில் யசமிக்கப்படும் அய ாடின் ஓர ் அதத்ி ாவசி  

உைவு கனிமமாகும். 

 இது மதராக்சின் (T4) மற்றும் ட்மரய ாயடாமதயராமனன் (T3) ஆகி  மதரா ்டு 

ஹாரய்மான்களின் உற்பதத்ிக்கு உதவுவதால் இது நம் உடலுக்கு அவசி மான ஒன்றாகும்.   

 

திக்குதல் குறித்த விழி ்புணரவ்ிற்கான ெரவ்பதெ தினம் – 22 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது 1998 ஆம் ஆை்டு முதல் ஆை்டுயதாறும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 திக்குதல் அல்லது தடுமாற்றம் யபான்ற யபசச்ுக் யகாளாறு உள்ள மில்லி ன் கைக்கான 

மக்களிடம் விழிப்புைரவ்ிமன ஏற்படுத்துவதன் யநாக்கிற்காக யவை்டி  இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Speak the change you wish to see” என்பது ஆகும். 

 

 

பமால் தினம் – 23 அக்படா ர ்

 அமனத்து யவதியி ல்  ஆரவ்லரக்ள் மத்தியில் பிரபலமாக உள்ள யமால் தினமானது 

ஆை்டுயதாறும் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது அவகாட்யரா என்ற ஒரு எை்ைிமன நிமனவு கூறவும் அதமனக் 

சகௌரவிப்பதற்காகவும் யவை்டி அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்தத் தினமானது காமல 6 : 02 மைி முதல் மாமல 6 : 02 மைி வமர யவதியி ல் அளவீட்டு 

அலகிமன நிமனவு கூறும் வமகயில் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இத்தினமானது யவதியி ல் மற்றும் அதன் கருத்துகளில் மாைாக்கரக்மள ஆரவ்ம் 

காட்டச ்சச ்வமத யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தத் தினக் சகாை்டாட்டதத்ிற்கான கருத்துருவானது ‘ஒரு யமால்’ என்ற ஒரு 

சின்னத்தின் மூலம் குறிப்பிடப் படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Dispica mole me” என்பதாகும்.  
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உலக ஆற்றல் தினம் – 22 அக்படா ர ்

 உலக ஆற்றல் தினமானது 2012 ஆம் ஆை்டில் துபாயில் நமடசபற்ற உலக ஆற்றல் 

மன்றதத்ின் யபாது அப்யபாமத  ஐக்கி  அரபு அமீரகதத்ின் பிரதமர ்யசக் முகமது பின் 

ரஷித் அல் மக்தூம் என்பவரால் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும்.  

 இத்தினமானது நிமல ான மற்றும் நீடித்த யமம்பாட்டிமன அமடவதில் ஐக்கி  அரபு 

அமீரகத்தின் பங்களிப்புகளுள் ஒன்றாகும்.   

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக ஆற்றல் தினத்திற்கான மாநாடு உகாை்டாவின் 

கம்பாலாவில் நடத்தப் பட்டது. 

 

 

ெரவ்பதெ  னிெ ்சிறுத்னத தினம் – 23 அக்படா ர ்

 இத்தினம் 2014 ஆம் ஆை்டு முதல் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இத்தினமானது பிஸ்சகக் பிரகடனதத்ின் நிமறவு ஆை்டிமனக் குறிக்கிறது.  

 பனிசச்ிறுத்மதயின் வளங்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து ஒரு விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காகவும் யவை்டி இதத்ினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 2013 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 23 என்பது 12 நாடுகமளச ்யசரந்்த அரசி ல் தமலவரக்ள் 

ஒன்று கூடி, பனிசச்ிறுத்மதகளின் வளங்காப்பு மீதான பிஸ்சகக் பிரகடனத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்ட ஒரு தினமாகும்.  

 பனிச ்சிறுத்மத ானது 12 நாடுகளில் காைப்படுகிறது.  

 அமவ ாவன இந்தி ா, யநபாளம், பூடான், சீனா, மங்யகாலி ா, ரஷ் ா, பாகிஸ்தான், 

ஆப்கானிஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், கசகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் 

ஆகி னவாகும்.   
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ஐக்கிய நாடுகள் தினம் – அக்படா ர ்24 

 இந்த ஆை்டானது இந்த அரசுகளுக்கிமடய  ான அமமப்பின் 76வது ஸ்தாபன 

ஆை்டிமனக் குறிக்கிறது.  

 இந்த தினமானது 1945 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கி  நாடுகள் சாசனம் நமடமுமறக்கு வந்த 

தினத்மதக் குறிக்கிறது.  

 இந்த ஆை்டு ஐக்கி  நாடுகள் தினக் சகாை்டாட்டமானது, “அமமதி மற்றும் 

சசழுமமக்காக மீை்டும் ஒன்றிமைதல்” என்ற கருத்துருவுடன் நமடசபற்றது.  

 இதற்கு ஐக்கி  நாடுகள் அமமப்புக்கான சதன் சகாரி க் குடி ரசின் நிரந்தரப் பைி 

அமமப்பானது ஆதரவு வழங்கி து.  

 ‘ஐக்கி  நாடுகள்’ என்ற சசாற்கூறானது அசமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர ்பிராங்க்ளின் 

டி ரூஸ்சவல்ட் அவரக்ளால் உருவாக்கப்பட்டது.  

 தற்யபாது இந்த அமமப்பில் 193 உறுப்பினர ்நாடுகள் உள்ளன.  

 1953 ஆம் ஆை்டில் ஜவஹரல்ால் யநருவின் சயகாதரி ான விஜ  லக்்ஷமி பை்டிட் ஐக்கி  

நாடுகள் சபாதுச ்சமபயின் முதல் சபை் தமலவராக சபாறுப்யபற்றார.்  

 

உலக பமம் ாட்டுத் தகவல் தினம் – அக்படா ர ்24 

 1972 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமப ானது, யமம்பாட்டுப் பிரசச்ிமனகள் 

மீது உலக கவனத்மத ஈரப்்பதற்காக இத்தினத்திமன நிறுவி து. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “நிமல ான யமம்பாட்டு இலக்கிற்கான 

நடவடிக்மக” என்பதாகும்.  

 

 

உலக ப ாலிபயா தினம் – அக்படா ர ்24 

 இத்தினமானது யஜானஸ் சால்க் என்பவரின் பிறந்த நாமள நிமனவு கூறும் வமகயில் 

யராட்டரி இை்டரய்நஷனல் என்ற அமமப்பினால் நிறுவப்பட்டது.  

 இவர ் யபாலிய ாமமலிடிசிற்கு எதிரான தடுப்பூசிம  உருவாக்குவதற்கான முதல் 

குழுவிற்குத் தமலமம தாங்கினார.்  
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 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு, “ஒரு நாள், ஒரு ஈடுபாடு: யபாலிய ாமவ 

ஒழித்தல் – யபாலிய ா இல்லாத உலகம் என்ற எங்களது வாக்குறுதிம  நிமறவு சச ்தல்” 

என்பதாகும்.  

 யபாலிய ாமமலிடிஸ் (Poliomyelitis) என்பது 5 வ திற்குட்பட்ட குழந்மதகமளத் தாக்கும் 

ஒரு சதாற்று யநா ாகும்.  

 2014 ஆம் ஆை்டில் இந்தி ா யபாலிய ா அற்ற நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது.  

 இந்த யநாம  முழுமம ாக (100%) ஒழிக்கும் யநாக்கதத்ுடன் 1995 ஆம் ஆை்டில் “பல்ஸ் 

யபாலிய ா” என்ற திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டது.  

 வா ்வழியிலான யபாலிய ா தடுப்பு மருந்திமனப் ப ன்படுத்தி பல்ஸ் (சதாடர)் தடுப்பூசி 

இ க்கம் 1981 ஆம் ஆை்டில் யவலூரில் நடதத்ப்பட்டது.  

 யபாலிய ா அல்லாத முதல் இந்தி  நகரம் யவலூர ்ஆகும்.  

 2011 ஆம் ஆை்டில் யமற்கு வங்காளத்தில் தான் கமடசி ாக யபாலிய ா யநா ் பதிவானது. 

 இந்த யபாலிய ா மவரசின் வலுவான கமடசி ான பாதிப்பிமன ஆப்கானிஸ்தான் 

மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகி  நாடுகள் இன்னும் எதிரச்காை்டு வருகின்றன. 

 

ெரவ்பதெ ராெ்ஜிய உறவு (இராெதந்திரம்) அதிகாரிகள் தினம் – 24 அக்படா ர ்

 பை்மட  காலத்திலிருந்யத உலமக வடிவமமப்பதிலும்  நமது புவிம ச ்சிறந்த இடமாக 

மாற்றுவதிலும் ராஜ்ஜி  உறவு அதிகாரிகள் ஆற்றி வரும் பங்களிப்பிற்குக் 

சகௌரவமளிக்கும் வமகயில் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 சபாது மக்களிமடய  ராஜ்ஜி  உறவு அதிகாரிகளின் வாழ்க்மக முமற பற்றி நிலவும் 

கருதத்ு மற்றும்  தாரத்்தம் குறிதத் யவறுபாடுகமளப் பூரத்்தி சச ்வமதயும் இதத்ினம் 

யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2017 ஆம் ஆை்டில் அக்யடாபர ்24 அன்று பியரசிலி ாவில் 

(பியரசில் தமலநகரம்) அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 இத்தினமானது K. அயப எனப்படும் ஒரு இந்தி க் கவிஞர ் மற்றும் ராஜ்ஜி  உறவு 

அதிகாரியினால் முன்சமாழி ப் பட்டது. 

 

ெரவ்பதெ கனலஞரக்ள் தினம் – 25 அக்படா ர் 

 அக்யடாபர ்  25 அன்று உலகம் முழுவதும் சரவ்யதச கமலஞரக்ள் தினம் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 கமலஞரக்மளயும் சமூகத்திற்கு அவரக்ள் ஆற்றி ப் பங்களிப்பிமனயும் 

சகௌரவிப்பதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 பாப்யலா பிகாயசா அவரக்ளுக்கு அஞ்சலி சசலுத்தும் வமகயிலும் இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 

உலக ஒலி–ஒளிொர ்மரபு தினம் – 27 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது யுசனஸ்யகா மற்றும் ஒலி-ஒளிசார ் ஆவைக் காப்பகச ் சங்கங்களின் 

ஒருங்கிமைப்புச ்சமப ஆகி வற்றின் ஒரு முக்கி  மு ற்சி ாகும். 
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 இது எதிரக்ாலச ் சந்ததியினருக்காக நமது மரபிமனப் பாதுகாதத்ு வரும் ஒலி-ஒளிசார ்

மரபு வல்லுநரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கமளக் சகௌரவிப்பதற்கான ஒரு தினமாகும். 

 இத்தினமானது பதிவு சச ் ப்பட்ட ஒலி மற்றும் ஒலி-ஒளி ஆவைங்களின் 

முக்கி தத்ுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறிதத் அபா ங்கள் பற்றி  விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினமானது யதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Your window to the world” என்பதாகும். 

 

 

இந்திய இராணுவத்தின் 75வது காலாட் னட தினம் – 27 அக்படா ர ்

 இந்த ஆை்டு நமது யதசம் தனது 75வது காலாட்பமட தினத்மதக் சகாை்டாடுகிறது. 

 காலாட்பமட தினமானது சுதந்திர இந்தி ாவின் முதல் இராணுவ நிகழ்சச்ியின் 

நிமனவாகக் சகாை்டாடப்படுகிறது.  

 1947 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ்27 அன்று இந்தி  நாட்டில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் மற்றும் 

லஷ்கர ்பமடயினர ்நடத்தி  முதல் தாக்குதலுக்கு எதிராக இந்தி  ராணுவத்தின் சீக்கி ப் 

பமடப் பிரிவின் முதல் பமடப்பிரிவு யபாரிட்டு சவற்றி சபற்றது.  

 இந்தப் யபார ்காஷ்மீர ்பள்ளத்தாக்கில் நமடசபற்றது.  

 காலாட்பமட ானது இந்தி  இராணுவதத்ின் மிகப்சபரி  யபாரப்் பமட ாகும். 

 இந்தப் பமட ானது “யபாரக்ளின் ராைி” என  அமழக்கப்படுகிறது. 

 

ஆயுதக் குனற ்பு வாரம் – அக்படா ர் 24 முதல் 30 வனர 

 ஆயுதக் குமறப்பு வாரமானது பல நாடுகளில் ஆயுதக் குமறப்புப் பிரசச்ிமனகள் பற்றி  

ஒரு விழிப்புைரம்வயும் அது குறிதத் புரிதமலயும் ஏற்படுத்துவதற்காக ஆை்டுயதாறும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 சமூகத்தில் அமமதிம க் சகாை்டு வர ஆயுதங்களின் ப ன்பாட்மடக் குறிப்பாக அணு 

ஆயுதங்களின் ப ன்பாட்மடக் குமறப்பமத யநாக்கமாகக் சகாை்டு இந்த வாரமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது.  
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ஊழல் கண்காணி ்பு விழி ்புணரவ்ு வாரம் – அக்படா ர் 26 முதல் நவம் ர ்01 வனர 

 2021 ஆம் ஆை்டு ஊழல் கை்காைிப்பு விழிப்புைரவ்ு வாரமானது மதத்ி  ஊழல் 

கை்காைிப்பு ஆமை த்தினால் ஏற்பாடு சச ் ப்படுகிறது. 

 சரத்ார ் வல்லபா ் பயடல் அவரக்ளுமட  பிறந்தநாள் இடம் சபறும் (அக்யடாபர ் 31) 

வாரத்தின் யபாது இந்த வருடாந்திர அனுசரிப்பு யமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 இந்த ஆை்டிற்கான கருதத்ுரு, “சுதந்திர இந்தி ா @ 75 : யநரம்மயுடன் கூடி  தற்சாரப்ு” 

என்பதாகும். 

 

 

ெரவ்பதெ இயங்கு டம் (அனிபமென்) தினம் – 28 அக்படா ர ்

 அனியமசன் கமலம க் சகாை்டாடவும் அதமனப் பமடக்கும் கமலஞரக்ள், 

அறிவி லாளரக்ள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப வல்லுநரக்மள அங்கீகரிப்பதற்காகவும் 

யவை்டி இதத்ினமானது ஆை்டுயதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டு 20வது சரவ்யதச அனியமசன் தினமாகும்.  

 இத்தினமானது 2002 ஆம் ஆை்டில் சரவ்யதச அனியமசன் திமரப்படச ் சங்கத்தினால் 

உருவாக்கப் பட்டது.  
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ெரவ்பதெ இனணயதள தினம் – 29 அக்படா ர் 

 இத்தினமானது 1969 ஆம் ஆை்டில்  ஒரு கைினியிலிருந்து மற்சறாரு கைினிக்கு 

அனுப்பப்பட்ட முதல் மின்னணுச ்சச ்தியின் நிமனவாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அந்த நாட்களில் இமை தளமானது ARPANET (யமம்பட்ட ஆரா ்சச்ித் திட்ட நிறுவனக் 

கட்டமமப்பு) என அமழக்கப்பட்டது. 

 சாரல்ி க்மலன் என்பவர ் 1969 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 29 அன்று “LO” என்ற முதல் 

மின்னணுச ்சச ்திம  அனுப்பினார.் 

 இத்தினமானது 2005 ஆம் ஆை்டு அக்யடாபர ் 05 அன்று முதன்முதலாக அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

உலக சொரியாசிஸ் (காளாஞ்ெக ்  னட) தினம் – 29 அக்படா ர ்

 

 இத்தினமானது சரவ்யதச சசாரி ாசிஸ் சங்கங்களின் கூட்டமமப்பினால் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 இது சசாரி ாசிஸ் யநாயிமனக் சகாை்டுள்ளவரக்ள் மற்றும் சசாரி ாசிஸ் யநா ால் 

ஏற்பட்ட ஒரு முடக்குவாதத்மதக் சகாை்டுள்ளவரக்ளின் வாழ்க்மகத் தரத்மத 

உ ரத்த்ுவதற்கான நடவடிக்மகம யும் அதற்கான விழிப்புைரவ்ு மற்றும் 

அதிகாரமளிப்பிமனயும் ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு தினமாகும். 

 இந்த ஆை்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “Unity for Action” என்பதாகும். 

 சசாரி ாசிஸ் என்பது யதால் சசல்கள் பதத்ு மடங்கு யவகமாகப் சபருகக் கூடி  ஒரு 

வமக ான யதால் யநா ் ஆகும். 

 

உலக ்  க்கவாத தினம் – 29 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது உலகப் பக்கவாத அமமப்பினால் நிறுவப்பட்டது.  

 பக்கவாதம் ஏற்படுவமதத் தடுத்தல் மற்றும் அதற்கான சிகிசம்ச குறிதத் விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுதல் யபான்றவற்றிற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆை்டுகளில், பக்கவாததத்ின் அறிகுறிகள் குறிதத்ும் தரமான 

பக்கவாத சிகிசம்சகமளச ் சரி ான யநரத்தில் சபறுவதன் அவசி ம் குறித்தும் 

விழிப்புைரம்வ ஏற்படுதத்ுவதில் ஈடுபாடு சசலுதத்ுவமத உலகப் பக்கவாத அமமப்பின் 

பிரசச்ாரமானது யநாக்கமாகக் சகாை்டுள்ளது. 

 

உலக ஊடகம் மற்றும் தகவல் குறித்த கல்வியறிவு வாரம் – அக்படா ர் 24 முதல் 31 

வனர 

 

 ஐக்கி  நாடுகளின் உலக ஊடகம் மற்றும் தகவல் குறிதத் கல்வி றிவு வாரமானது 

“அமனவருக்குமான ஊடக மற்றும் கல்வி றிவிமன” யநாக்கி  முன்யனற்றத்மத 

மதிப்பா ்வு சச ் வும் அதமனக் சகாை்டாடவும் யவை்டி ஆை்டுயதாறும் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டானது 10வது உலக ஊடகம் மற்றும் தகவல் கல்வி றிவு வாரதத்ிமனயும் 

ஐக்கி  நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலாவது உலக ஊடகம் மற்றும் தகவல் 

கல்வி றிவு வாரத்திமனயும் குறிக்கிறது. 

 இது ஐக்கி  நாடுகள் கல்வி, அறிவி ல் மற்றும் கலாசச்ார அமமப்புடன் இமைந்து சதன் 

ஆப்பிரிக்க நாட்டினால் ஏற்பாடு சச ் ப் படுகிறது.  

 இந்த ஆை்டிற்கான கருதத்ுரு, “சபாதுமக்களின் நன்மமக்கான ஊடகம் மற்றும் தகவல் 

குறித்த கல்வி றிவு” என்பதாகும்.  

 

உலக பெமி ்பு  தினம் – 30 அக்படா ர ்

 இது உலக சிக்கன தினம் எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 உலக மக்களுக்குச ் யசமிப்பு பற்றி  ஒரு சிந்தமனம  ஊக்குவிப்பதற்காகவும் 

சபாருளாதாரம் மற்றும் ஒரு தனி நபருடன் அது சகாை்டுள்ள சதாடரம்ப 

சதரிவிப்பதற்காகவும் யவை்டி இந்த தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த தினமானது இதத்ாலியிலுள்ள மிலன் எனுமிடத்தில் 1934 ஆம் ஆை்டில் நமடசபற்ற 

முதலாவது சரவ்யதச யசமிப்பு வங்கி மாநாட்டின் யபாது நிறுவப்பட்டது. 
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உலக நகரங்கள் தினம் – 31 அக்படா ர ்

 ஐக்கி  நாடுகள் சபாதுச ்சமப ானது 2013 ஆம் ஆை்டில் இத்தினத்திமன அறிவிதத்து.  

 இத்தினமானது உலக நகரம மாக்குதலில் சரவ்யதசச ் சமுதா ங்களின் ஆரவ்த்மதப் 

சபருமளவில் தூை்டும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 இது உலகம் முழுவதும் நிமல ான நகர யமம்பாட்டிமனக்  சகாை்டு வருவதற்கான 

பங்களிப்பு மற்றும் நகரம மாதலின் சவால்கமள எதிரச்காள்வதற்கான வா ்ப்பு 

ஆகி வற்மறப் சபறுவதில் நாடுகமள ஒரு முற்யபாக்கான ஒதத்ுமழப்பில் ஈடுபடச ்

சச ்கிறது. 

 2021 ஆம் ஆை்டிற்கான உலக நகரங்கள் தினத்தின் உலகளாவி க் கருத்துரு, “பருவநிமல 

சநகிழ்திறனுக்கு ஏற்ப நகரங்கமள மாற்றி மமதத்ல்” என்பதாகும். 

 இது ஐக்கி  நாடுகளின் மனித வாழ்விடத் திட்டத்தால் (ஐக்கி  நாடுகள் வசிப்பிடம்) 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

 

பதசிய ஒற்றுனம தினம் – 31 அக்படா ர ்

 இத்தினமானது சரத்ார ்வல்லபா ் பயடல் அவரக்ளின் பிறந்த நாள் சகாை்டாட்டத்மதக் 

குறிக்கும் ஒரு தினமாகும். 

 இது ராஷ்டிரி  ஏக்தா  திவாஸ் எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இத்தினமானது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆை்டில் சரத்ார ்வல்லபா ் பயடல் அவரக்ளின் 

பிறந்த நாமளக் சகாை்டாடும் வமகயில் சதாடங்கப்பட்டது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

My Life in Full – புத்தகம் 

 பணிக்குச ்வசல்லும் வபண்களின் ொழ்வில் ஒரு நிறுென ஆதரவின் முக்கியதத்ுெம் பற்றி 

இந்திரா நூயி அெரக்ளின் ‘My Life in Full : Work, Family and our Future’ என்ற புத்தகம் கூறுகிறது. 

 இந்தப் புதத்கத்தினன ஹசவ்சட் இந்தியா என்ற பதிப்பகம் வெளியிட்டது. 

 

 

The Fractured Himalaya – புத்தகம் 

 “The Fractured Himalaya : How the past Shadows the present in India-China Relations” என்று 

தனலப்பிடப்பட்ட புத்தகமானது நிருபமா ராெ் என்பெரால் எழுதப்பட்டதாகும். 

 இந்தப் புத்தகமானது இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இனடசயயான சரச்ன்சயின் 

சதாற்றமானது அந்த நாடுகளின் இன்னறய முரண்பட்ட உறவுகனள ெடிெனமக்கும் 

ெரலாற்றின் ஒரு அங்கமாக இருப்பது பற்றி கூறுகிறது.  

 நிருபமா ராெ் ஒரு முன்னாள் வெளியுறவுத் துனற வசயலாளர ்ஆொர.் 
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பவால் பொயின்காவின் புதிய ் புத்தகம் 

 

 யவால் யசாயின்கா எழுதி  “Chronicles from the land of the happiest people on earth” என்ற 

தமலப்பிலான நாவலானது (புதினம்) சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இவர ்இலக்கி தத்ில் யநாபல் பரிசு சபற்ற முதல் ஆப்பிரிக்கக் குடிமகனாவார.் 

 இவர ்1973 ஆம் ஆை்டில் “Season of Anomy” என்ற அவரது கமடசிப் புதினத்மத எழுதினார.் 

 

செய்தீரத்் ராவின் புதிய புத்தகம் 

 

 இந்தி  சதாழில்முமனயவாரும் எழுதத்ாளருமான சஜ ்தீரத்் ராவ் மகாத்மா காந்தி 

பற்றி  ஒரு புத்தகத்மத சவளியிட்டுள்ளார.் 
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 இவர ்சஜரர்ி ராவ் எனவும் பிரபலமாக அமழக்கப்படுகிறார.் 

 இந்தப் புதத்கத்திற்கு “சபாருளாதார நிபுைர ் காந்தி : மகாத்மாவின் அரசி ல் 

சபாருளாதாரத்தின் யதாற்றம் மற்றும் சதாடரப்ு” (Economist Gandhi : The Roots and the Relevance 

of the Political Economy of the Mahatma”) என்று தமலப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 சஜ ்தீரத்் ராவ் mPhasis என்ற சமன்சபாருள் நிறுவனதத்ின் நிறுவனரும் முன்னாள் 

தமலமம நிரவ்ாக அலுவலரும் ஆவார.்  

 

சமரச்ெர் உலக ஓய்வூதியக் குறியீடு – 2021 

 சமரச்சர ் கன்சல்டிங் என்ற ஒரு நிறுவனமானது 13வது சமரச்சர ் உலக ஓ ்வூதி க் 

குறியீட்டிமன (2021) சவளியிட்டுள்ளது. 

 2021 ஆம் ஆை்டு சமரச்ர ்உலக ஓ ்வூதி க் குறியீடு ஆ ்வில் இடம் சபற்ற 43 நாடுகளில் 

இந்தி ா 40வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆை்டில் 39 நாடுகளில் இந்தி ா 34வது இடத்தில் இருந்தது. 

 ஐஸ்லாந்து இப்பட்டி லில் முதலிடதத்ில் உள்ளது. 

 இதமனத் சதாடரந்்து சநதரல்ாந்து மற்றும் நாரய்வ ஆகி  நாடுகள்  உள்ளன. 

 இந்தி ாவின் ஒட்டு சமாதத்க் குறியீட்டு அமமப்பின் மதிப்பு 43.3 ஆகும். 

 தா ்லாந்து நாட்டின் ஒட்டு சமாத்தக் குறியீட்டு மதிப்பு மிகக் குமறவாக உள்ளது.  

 

Writing for My Life 

 எழுத்தாளர ் ரஷ்கின் பாை்ட் குறித்த ஒரு சதாகுப்பு நூலான “Writing for My Life”  என்ற 

புத்தகமானது சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது ரஷ்கின் பாை்டினுமட  மிகசச்ிறந்த கமதகள், கட்டுமரகள், கவிமதகள் மற்றும் 

நிமனவுகள் ஆகி வற்மறக் சகாை்டுள்ளது. 

 இந்தப் புத்தகமானது “The Best of Rusking Bond” என்ற அவரது முதல் சதாகுப்பு நூல் 

சவளி ான 25 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு சவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

 

HOOTE 

 சூப்பர ்ஸ்டார ்ரஜினிகாந்த் “HOOTE” எனப்படும் குரல் மூலம் கருத்துத் சதரிவிக்கக் கூடி  

ஒரு சமூக ஊடகச ்சச லிம  சவளியிட்டுள்ளார.் 

 இவரது மகள் சசௌந்தர ்ா விசாகன், அம்சடக்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலமம நிரவ்ாக 

அலுவலர ்சன்னி  யபாக்லா என்பவருடன் இமைந்து இதமன உருவாக்கியுள்ளார.் 

 இந்தத் தளமானது 60 விநாடி அளவிலான குரல் பதிவு வசதி அல்லது பதிவு சச ் ப் பட்ட 

குரமலப் பதியவற்றம் சச ்யும் வசதிம  சகாை்டுள்ளது. 
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