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ொரத் ெபயாசடக் நிறுவனத்தின் பகாவாக்சின் மருந்திற்கு அவெரகாலெ் ெயன்ொடட்ிற்கான அனுமதி
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ஆயுஷ்மான் ொரத் – டிஜிடட்ல் திட்டம் ................................................................................................................................. 66 
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சிறந்த கடல்ொர ்மாநிலம் ........................................................................................................................................................ 94 

வீரதீர விருதுகள் 2021 ................................................................................................................................................................. 95 
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புயல்கறள ஆய்வு செய்வதற்கான புதிய திட்டம் – நாொ ........................................................................................ 153 
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ொட ்கம்மின்ஸ் ............................................................................................................................................................................ 209 

முக்கிய தினங்கள் .......................................................................................................................................................................... 210 

பதசிய ஆயுர்பவத தினம் – 02 நவம்ெர ்.............................................................................................................................. 210 

உலக சுனாமி விழிெ்புணர்வு தினம் – 05 நவம்ெர ்........................................................................................................ 210 

ெள்ளிகளில் இறணய மிரட்டல் உள்ளிட்ட மிரடட்ல்கள் மற்றும் வன்முறறகளுக்கு எதிரான ெர்வபதெ 

தினம் – 04 நவம்ெர ்.................................................................................................................................................................... 211 

உலக பராமானிய சமாழி தினம் – 05 நவம்ெர.்.............................................................................................................. 211 

பதசியெ் புற்றுபநாய் விழிெ்புணர்வு தினம் – 07 நவம்ெர ்......................................................................................... 211 
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பதசிய ஒருறமெ்ொட்டுத் தினம் – நவம்ெர் 19 ............................................................................................................... 226 

ெர்வபதெ ஆண்கள் தினம் – நவம்ெர் 19 ............................................................................................................................ 226 

ஆெ்பிரிக்கத் சதாழில்மயமாக்கல் தினம் - நவம்ெர ்20 ............................................................................................. 227 

உலக குழந்றதகள் தினம் - நவம்ெர் 20 ............................................................................................................................. 227 

உலகத் சதாறலக்காடச்ி தினம் - நவம்ெர ்21 ................................................................................................................. 228 
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TNPSC துளிகள் 

❖ நியமனங்களுக்கான அமமசச்ரமைக் குழுைானது இந்திய ரிசரை்் ைங்கி ஆளுநர ் சக்தி 

காந்த தாஸ் அைரக்ளின் பதவிக் காலத்திமன மமலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு மறுநியமனம் 

சசய்ைதற்கு மைண்டி தனது ஒப்புதமல அளித்துள்ளது.  

❖ இந்தியத் சதால்லியல் துமறயானது புைமனஷ்ைரின் பமைய நகரப் பகுதியில் உள்ள சுகா 

– சாரி ஆலயத்தின் ைளாகத்தில் மற்சறாரு ஆலயத்தின் அடித்தளம் இருப்பமதக் 

கண்டறிந்தது. 

o கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தச ் சிதிலங்களானது 9ைது முதல் 12ைது நூற்றாண்டு 

ைமரயிலான மசாமைம்சி காலத்மதச ்மசரந்்தது என்று கணிக்கப் படுகின்றன. 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு மற்றும் இந்திய விமானப் பமட 

ஆகியமை இமணந்து உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட நீண்டதூர ைரம்புமடய 

சைடிகுண்டுகமள ைான்ைழித் தளத்தில் சைற்றிகரமாக மசாதமன சசய்தன.   

❖ சூடான் நாட்டில் இருந்து குடிமமசார ்ஆட்சிக்கு எதிராக சூடான் இராணுைம் சதிப் புரட்சி 

நடத்தியமதயடுத்து சூடானுக்கு ைைங்கும் தனது உதவிகமள உலக ைங்கி 

நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ A.Y.4.2 என்ற க ொர ொனொ வை சின் புதிய மொற்றுருைொனது உல ம் முழுைதும் ரை மொ ப் 

ப வி ைருகிறது.  

o தற்ரபொது இந்தியொவில் இந்தப் புதிய மொற்றுருவினொல் அதி  பொதிப்பு ள் பதிைொகி 

ைருகிறது.  

❖ கதன்கிழ ் ொசிய நொடு ளின் தவலை  ்ள் மியொன்ம  ்அன்றி தனது ைருடொந்தி  உசச்ி 

மொநொட்டிவனத ்கதொடங்கி உள்ளன .் 

o கதன்கிழ ் ொசிய நொடு ள் சங் மொனது அதன் சந்திப்பு ளில் தனது உய ந்ிவல 

அதி ொ ிவய வில ்கியவதயடுத்து அதன் உசச்ி மொநொட்டில் பங்ர ற்பவத மியொன்ம  ்

தவி த்்தது. 

❖ முதலமமசச்ரின் சபண்குைந்மதகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீை் குடும்பக் கட்டுப்பாடு 

சசய்து சகாள்ளும் சபண் குைந்மதகளின் சபற்மறாரக்ளின் ையது ைரம்பிமன உயரத்்தி 

தமிைக அரசு ஒரு அரசாமண சைளியிட்டுள்ளது.  

o அதன் படி ையது ைரம்பானது 35 ையதிலிருந்து 40 ஆக உயரத்்தப்பட்டுள்ளது.  

❖ மமக்மராசாப்ட ் காரப்்பமரசன் நிறுைனமானது ஆப்பிள் நிறுைனத்மத விஞ்சி சந்மத 

மூலதனத்தில் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒரு சபாது ைரத்்தக நிறுைனமாக மாறி 

உள்ளது. 

❖ மத்திய அமமசச்ர ் டாக்டர.் ஜிமதந்திர சிங் உதத்ரகாண்டின் முசசௌரியிலுள்ள லால் 

பகதூர ்சாஸ்திரி மதசிய நிரை்ாகப் பயிற்சி நிறுைனத்தில் சரத்ார ்பமடல் தமலமமத்துை 

மமயத்திமனத ்திறந்து மைத்தார.்  

o இந்த ைசதி மமயமானது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ் 31 அன்று நமடசபற்ற 

ராஷ்டிரிய ஏக்தா திைாஸ் அன்று திறந்து மைக்கப் பட்டது. 

❖ ஆசிய மமம்பாட்டு ைங்கியானது இந்தியாவின் மதசியத ் சதாழில்துமற ைழித்தட 

மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு உதவி ைைங்குைதற்காக 250 மில்லியன் டாலர ்கடனுக்கு (ரூ.1575 

மகாடி) ஒப்புதல் ைைங்கியுள்ளது. 
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o இது 17 மாநிலங்களில் 11 சதாழில்துமற ைழித்தடங்கமள உருைாக்குைதற்காக 500 

மில்லியன் டாலர ்கடன் ைைங்கும் திட்டத்தின் முதல் துமணத் திட்டமாகும். 

❖ மதசிய சிறியத் தீப்சபட்டித் தயாரிப்பாளரக்ள் சங்கமானது ஒரு தீப்சபட்டியின் விமலமய 

1 ரூபாயிலிருந்து 2 ரூபாயாக உயரத்்தியுள்ளது.  

o 2007 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தீப்சபட்டியின் விமலயானது 50 மபசாவிலிருந்து 1 ரூபாயாக 

உயரத்்தியதற்குப் பிறகு 14 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த விமல உயரை்ானது அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ உலக மசை உணவுப் பைக்கத் தினமானது ஒை்மைார ் ஆண்டும் நைம்பர ் 1 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

o மனிதரக்ள், மனித இனத்மதச ் சாரா விலங்குகள் மற்றும் இயற்மக சூைல்களுக்கு 

மசை உணவுப் பைக்கத்தால் ஏற்படும் நன்மமகமளப் பரப்பும் மநாக்கத்துடன் 

இத்தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

❖ ஸ்மபஸ்எக்ஸ் நிறுைனம், உள்ளூர ் பிராட்மபண்ட் சசயல்பாடுகமளத் சதாடங்க 

இந்தியாவில் உள்ள தனக்குச ்சசாந்தமான ஒரு துமண நிறுைனத்மத துைக்கி உள்ளது. 

o ஸ்மபஸ்எக்ஸின் சசயற்மகக்மகாள் பிராட்மபண்ட் நிறுைனமான ஸ்டாரல்ிங்க், 2022 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்  மாதம் முதல் இந்தியாவில் பிராட்மபண்ட் மசமைகமளத் 

சதாடங்குைமத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ் P. இனியன் சசரப்ியாவில் நமடசபற்ற 5ைது ருஜ்னா மசாரா 

சசஸ் மபாட்டியில் சைற்றி சபற்றுள்ளார.்  

o P. இனியன் தமிை்நாட்டிலுள்ள ஈமராட்மடச ்மசரந்்த 16ைது இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர ்

ஆைார.் 

❖ டமமான் கல்கட் “The promise"  என்ற தனது புதினத்திற்காக 2021 ஆம் ஆண்டின் புக்கர ்

பரிசிமன சைன்றுள்ளார.் 

❖ இந்திய ஆடைர ்கிரிக்சகட் அணியின் புதிய தமலமமப் பயிற்சியாளராக ராகுல் டிராவிட் 

நியமிக்கப்பட்டுளார.்  

o இந்தியாவிற்கான கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் கிரிக்சகட் ஆமலாசகக் 

குழுவினால் இைர ்நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ அசமரிக்க மநாய்த ் தடுப்பு மமயமானது, அசமரிக்காவில் 5 முதல் 11 ையதிற்குட்பட்ட 

குைந்மதகளுக்கு மபசர ் தடுப்பு மருந்திமனச ் சசலுதத்ுைதற்கு அதிகாரப்பூரை்மாக 

அங்கீகாரம் ைைங்கியுள்ளது.   

o அசமரிக்காவில் 12 ையதிற்குட்பட்ட குைந்மதகளுக்கு ைைங்கப்பட உள்ள முதல் 

மகாவிட்-19 தடுப்பூசி இதுைாகும். 

❖ ஐம்மு & காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரமதச அரசானது காட்டுக் மகாழியிமன (Kalij Pheasant) தனது 

அரசுப் பறமையாக அறிவித்துள்ளது. 

o ஹங்குல் (காஷ்மீர ் மான்) எனும் விலங்கானது சதாடரந்்து ஐம்மு & காஷ்மீரின் அரசு 

விலங்காக திகழும். 

❖ நாசாவின் சசை்ைாய்க் கிரக உலாவிக் கலமான சபரச்ீைரன்ஸ் சூரிய இமணவின் 

மமறவிலிருந்து சைளிமயறி அந்தச ் சசங்மகாளின் மீது தனது பணிமய மீண்டும் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

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


                   

15 
 

o சூரிய இமணவு எனப்படும் இந்த இமணவு ஏற்படும் மபாது புவியிலிருந்துச ்

சசை்ைாய்க்கு அனுப்பப்படும் கட்டமளகள் சூரியனால் சிமதக்கப்படும். 

❖ அசமரிக்க உயிரித் சதாழில்நுட்ப நிறுைனமான மநாைாைாக் தயாரித்த மகாவிட் – 19 

தடுப்பு மருந்திமன இந்மதாமனசியாவில் பயன்படுத்துைதற்காக மைண்டி அந்த 

நிறுைனம் முதன்முமறயாக அதன் அைசரகாலப் பயன்பாடட்ிற்கு ஒப்புதமலப் 

சபற்றுள்ளது.   

o இந்தத் தடுப்பு மருந்தொனது இந்தியொவின் சீ ம் நிறுைனத்தினொல் தயொ ி ் ப்பட்டு 

ர ொரைொைொ ்ஸ் என்ற கபய ில் இந்ரதொரனசியொவில் விற்பவன கசய்யப்படும்.  

❖ பத்தி ி ்வ யொள  ்ளு ்கு எதி ொன குற்றங் ளு ் ொன தண்டவனவய முடிவிற்குக் 

க ொண்டு ைருைதற் ொன தினமொனது நைம்ப  ்02 அன்று அனுச ி ் ப்பட்டது. 

o பத்தி ி ்வ யொள  ்ளின் ம பு மற்றும் சொதவன வள நிவனவு கூறவும், அை  ்ளு ்கு 

எதி ொ  இவழ ் ப்பட்ட குற்றங் ளு ்கு நீதி ர ொ ியும் மைண்டி இத்தினமொனது 

அனுச ி ் ப்படுகிறது.   

❖ உலகின் பல்ரைறு நொடு ளில் அ ்ரடொப  ் 31 அன்று ஹொரலொவீன் தினமொனது 

க ொண்டொடப் படுகிறது.  

❖ 104 ையதொன ஷியொம் ச ண் ரநஹி இந்தியொவின் மி  ையதொன ைொ ் ொள ொ   ருதப் 

படுகிறொ .்  

o இை  ் சமீபத்தில் இமொசச்லப் பி ரதசத்திலுள்ள மாண்டி என்ற நொடொளுமன்றத ்

சதாகுதிக்கான  இவடத ்ரத த்லில் ைொ ் ளித்தொ .்  

❖  ளிமண்வணப் பயன்படுத்திப் பட்டொசு தயொ ி ்கும் 400 ஆண்டு ள் பழவமயொன 

முவறயொனது குஜராத்தின் ைரடொத ொவில் ஒரு சிறு மறுமல ச்ச்ிவய ்  ண்டுள்ளது.  

o இந்த ைவ ப் பட்டொசு ள் ர ொதிஸ் என்று அவழ ் ப் படுகின்றன.       

❖ பிரிட்டனின் எண்சணய் மற்றும் எரிைாயு துரப்பண நிறுைனமான சகய்ரன்் தனது  

நிறுைனத்தின் சபயமர  'சகய்ரன்் எனரஜ்ி PLC' என்ற சபயரிலிருந்து 'மகப்ரிகாரன்் எனரஜ்ி 

PLC' என மாற்றவுள்ளது. 

o சகய்ரன்் என்பது ஐமராப்பாவில் தனித்தச ்சுதந்திரத்துடன் சசயல்படும் ஒரு முன்னணி 

எரிசக்தி நிறுைனங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ மபார ் மற்றும் ஆயுத மமாதலில் சுற்றுசச்ூைமல அதிகம் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கப் 

படுைமதத் தடுப்பதற்கான சரை்மதச தினமானது ஆண்டுமதாறும் நைம்பர ் 6 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ மகரள அரசானது “ஹரிதா கரம் மசனா“ என்ற ஒரு பமடமய (பசுமம நடைடிக்மகப் பமட) 

உருைாக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  

o இது நகரத்திலுள்ள வீடுகளில் இருந்து மசகரிதத்ுப் பிரித்த கழிவுகமள சகாசச்ி 

மாநகராட்சிக் கைகத்திற்கு சகாண்டு சசல்ைதற்கான ஒரு பமடயாகும்.  

❖ விண்கைளி வீ ொங்கமனயான ைொங் யொப்பிங், விண்கைளியில் நடந்த முதல் சீனப் 

கபண்மணி என்ற ஒரு கபருவமவயப் கபற்றுள்ளொ .்  

o ைொங் யொப்பிங்கின் பயணக் குழுைொனது தியொங் ொங் விண்கைளி நிவலயத்திற்கு 

கைளிரய ஒரு ஆறு மணி ரந ப் பயணத்வத நிவறவு கசய்தது.  

❖ மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூமரச ்மசரந்்த 18 ையதான சங்கல்ப் குப்தா இந்தியாவின் 71ைது 

கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆனார.் 
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o சங்கல்ப் குப்தா சசஸ் மபாட்டியில் 24 நாட்களில் மூன்று அைசியமான கிராண்ட ்

மாஸ்டர ்விதிமுமறகமள நிமறவு சசய்த  பிறகு இந்த அந்தஸ்திமன அமடந்தார.் 

❖ COP26 காலநிமல உசச்ி மாநாட்டில் சதாடங்கப்பட்ட இங்கிலாந்தின் கிளாஸ்மகா ைழி 

முமறகளில் பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி மகசயழுதத்ிட்டார.் 

o இது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அமனத்துப் பகுதிகளிலும் சுத்தமான மற்றும் மலிைான 

சதாழில்நுட்பத்மத ைைங்குைதற்கான ஒரு சரை்மதசத் திட்டமாகும். 

❖ அசமரிக்காவில் தீபாைளிமய ஒரு  கூட்டாட்சி விடுமுமறயாக அறிவிப்பதற்கான ஒரு 

மமசாதாவிமன பிரதிநிதிகள் சமபயில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக அசமரிக்க 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் அறிவித்துள்ளனர.் 

o இது நியூயாரக்்மகச ் மசரந்்த கமராலின் பி மமலானி என்பைர ் தமலமமயில் 

மமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ ரஷ்யா ைருங்காலத்தில் தனது அதிநவீன S-500 என்ற விமொன அழிப்பு ஏவுகமண ைமக 

அமமப்புகமள இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி சசய்ய உள்ளது. 

o S-500 விஎன்ற மொன அழிப்பு ஏவு வண ைமக அவமப்பொனது 10 உந்து விவச மீகயொலி  

இல ்கு வள ்  ண்டறிந்து ஒர  ரந த்தில் அைற்மறச ் கசயல்படுத்தும் திறன் 

உவடயதாகும். 

❖ தான் இதுைவ யில் ஏற்றுமதி கசய்யொத, மி ப்கப ிய மற்றும் அதிநவீன ைமக ரபொ  ்் 

 ப்பவலப் பொகிஸ்தொனிற்குச ்சீனொ ைழங்கியுள்ளது. 

o 054A/P என்ற இந்த ைவ  ரபொ  ்் ப்பலு ்கு PNS து ் ில் எனப் கபய ிடப்படட்து.  

❖ இந்தியொவைச ்ரச ந்்த மணி ொ பத் ொ மற்றும் அ ச்ச்னொ கி ிஷ் காமத் 2021 ஆம் ஆண்டு 

உல  ரடபிள் கடன்னிஸ்  ண்கடன்ட  ்லஸ்ர ொ என்றப் ரபொட்டியின் ம ளி  ்இ ட்வடய  ்

பி ிவில் கைற்றி கபற்றுள்ளன .் 

❖ ஒை்மைார ்ஆண்டும் நைம்பர ்10 ஆம் மததி உலக மநாய்த்தடுப்புத் தினமாக சகாண்டாடப் 

படுகிறது. 

o தடுப்பூசி-தடுக்கக்கூடிய மநாய்களுக்கு சரியான மநரத்தில் தடுப்பூசிகமளப் 

சபறுைதன் ஒரு முக்கியத்துைத்மத மக்களுக்கு உணரத்்துைதற்காக மைண்டி இந்த 

நாள் சகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ சகால்கத்தாமைச ் மசரந்்த மித்ரபா குஹா இந்தியாவின் 72ைது சதுரங்க விமளயாட்டு 

கிராண்ட் மாஸ்டர ்ஆனார.் 

o 20 ையதான அைர ் சசரப்ியாவில் நடந்த மபாட்டியின் மபாது கிராண்ட்மாஸ்டர ்

ஆைதற்கான தனது மூன்றாைது மற்றும் இறுதித் தகுதிமயப் சபற்றதன் மூலம் இந்தச ்

சாதமனமயப்  புரிந்துள்ளார.் 

❖ இந்தியக் கடற்பமடயின் அடுத்தத் தளபதியாக மைஸ் அட்மிரல் ஆர ்ஹரி குமார ்என்பைர ்

சபாறுப்மபற்க உள்ளார.் 

o தற்மபாமதய, அட்மிரல் கரம்பீர ் சிங் நைம்பர ் 30 அன்று ஓய்வு சபற்ற பிறகு இைர ்

அந்தப் பதவியில் சபாறுப்மபற்பார.் 

❖ மநபாள ராணுைத் தளபதி பிரபு ராம் சரம்ாவுக்கு குடியரசுத் தமலைர ்ராம்நாத் மகாவிந்த் 

இந்திய ராணுைத்தின் சகளரை சஜனரல் (இராணுை தளபதி) பதவிமய ைைங்கினார.் 

o இரு நாடுகளும் பரஸ்பர ரீதியில் அதன் ராணுைத் தளபதிகளுக்கு சஜனரல் (இராணுை 

தளபதி) பதவிமய ைைங்குைது ஒரு ைைக்கமாகும். 
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❖ ஆம்மை இந்தியாவின் விளம்பரத் தூதராக அமிதாப் பசச்ன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ பிரான்ஸ் தமலநகர ் பாரீஸில் நமடசபற்ற ஒரு சடன்னிஸ் மபாட்டியில், மநாைக் 

மஜாமகாவிச ் (சசரப்ியா) டானில் சமட்ைமடமை (ரஷ்யா) மதாற்கடித்து 37ைது மாஸ்டரஸ்் 

பட்டத்மத சைன்றுள்ளார.் 

o இது அைரது 6ைது பாரீஸ் பட்டமாகும். 

❖ மமற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்சகட் அணியின் முன்னாள் மகப்டன் டுமைன் பிராமைா 

சரை்மதச கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு சபறுைமத உறுதி சசய்துள்ளார.் 

❖ ஒடிசா அரசானது ரக்சக் என்ற சபயரில் ஒரு முதல் ைமகயான சாமலப் பாதுகாப்புத ்

திட்டத்மதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் முதலாைது மநரடி மதசிய மயாகாசன சாம்பியன்சிப் மபாட்டியானது 

ஒடிசாவிலுள்ள புைமனஷ்ைர ்நகரில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

o இது ஒடிசா மாநிலதத்ுடன் இமணந்து மதசிய மயாகாசன விமளயாட்டுக்  

கூட்டமமப்பினால் நடத்தப்படுகிறது.  

❖ கத்தாரில் நமடசபற உள்ள 2022 FIFA உலகக் மகாப்மபப் மபாட்டிக்குத் மதரை்ான முதல் 

சதன் அசமரிக்க அணியாக பிமரசில் அணி மாறியுள்ளது.  

❖ PGIM இந்திய பரஸ்பர நிதியமானது இந்தியாவின் முதல் உலகளாவிய வீட்டு மமனப் 

பத்திர நிதியத்திமனத ்சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ மத்திய உள்துமற அமமசச்கமானது ஹரியானாவிலுள்ள ஃபமடஹாபாத் (Fatehabad) 

மாைட்டத்தின் பட்டுக் கலன் காைல் நிமலயத்திமன 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

இந்தியாவின் முதல் மூன்று முன்னணி காைல் நிமலயங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிதத்ு 

உள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் ஸ்மபஸ்சஜட் விமானநிறுைனமானது, பயணிகள் தங்களது பயணச ்

சீட்டுகளுக்கு 3, 6 அல்லது 12 தைமணகளில் பணம் சசலுதத்ும் ைமகயிலான புதியத ்

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

o இந்தியாவிமலமய முதன்முமறயாக இது மபான்ற ஒரு திட்டமானது சதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ விமானப் மபாக்குைரத்து அமமசச்கமானது 2008 ஆம் ஆண்டு விமான நிமலயப் 

சபாருளாதார ஒழுங்குமுமற ஆமணயச ் சடட்த்தின் கீை் மகாராஷ்டிராவின் ஷீரடி 

விமான நிமலயத்மத ஒரு முக்கிய விமான நிமலயமாக அறிவித்தது. 

o இந்த அறிவிப்பின் மூலம், விமான நிமலயப் சபாருளாதார ஒழுங்குமுமற 

ஆமணயமானது  (AERA - Airports Economic Regulatory Authority) இந்த விமான 

நிமலயத்தின் ைானூரத்ிச ்மசமைகளுக்கான கட்டணத்மத நிரண்யம் சசய்யும். 

❖ சுதந்திர ஜனநாயகக் கட்சியின் தமலைர ்ஃபுமிமயா கிஷிடா ஜப்பான் நாட்டின் பிரதமராக 

மீண்டும் மதரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளார.் 

o 2021 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்மாதத்தில் ஜப்பான் நாட்டின் பிரதமர ்மயாஷிஹிட் சுகா 

தனது பதவிமய ராஜினாமா சசய்தமதயடுதத்ு ஃபுமிமயா கிஷிடா பதவி ஏற்றார.் 

❖ இங்கிலாந்தின் பரம்ிங்காம்  நமடசபற உள்ள 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான காமன்சைல்த் 

விமளயாட்டுப் மபாட்டியில் இந்திய மகளிர ்கிரிக்சகட் அணி தனது அறிமுக ஆட்டத்தில்  

ஆஸ்திமரலிய அணிமய எதிரச்காள்கிறது. 
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o மகளிர ் கிரிக்சகட் அணியானது டி20 பிரிவில் காமன்சைல்த் விமளயாட்டுப் 

மபாட்டியில்  அறிமுகமாகிறது. 

❖ முதலாைது ஜன்ஜாதிய சகௌரை் திைாஸ் அல்லது பைங்குடியின சகௌரை தினத்தன்று 

பகைான் பிரச்ா முண்டா நிமனவு மற்றும் சுதந்திரப் மபாராட்ட நிமனவு 

அருங்காட்சியகத்மத ஜாரக்்கண்டின் ராஞ்சியில் பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி திறந்து 

மைத்தார.் 

o ஜன்ஜாதிய சகளரை் திைாஸ் நைம்பர ்15 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ கலாசச்ாரம் சாரந்்த சசாத்துக்கமள சட்டவிமராதமாக கடத்துைதற்கு எதிரான சரை்மதச 

தினமானது ஒை்மைார ்ஆண்டும் நைம்பர ்14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

o ஒை்மைார ் நாட்டிலும் திருட்டு, சூமறயாடுதல் மற்றும் கலாசச்ாரம் சாரந்்த 

சசாதத்ுக்கமள சட்டவிமராதமாக கடத்துதல், மக்களின் கலாசச்ாரம், 

அமடயாளங்கள் மற்றும் ைரலாற்மறச ் சூமறயாடுதல் மபான்றமை நிகை்ைதால் 

இந்தக் குற்றங்கமள எதிரத்்துப் மபாரிட நாம் ஒன்றிமணந்து சசயல்பட மைண்டும் 

என்பமத இத்தினமானது உலகிற்கு நிமனவூட்டுகிறது.  

❖ மாணைரக்ள் பாலியல் துன்புறுத்தல் குறிதத்ு புகார ் அளிப்பதற்கு 14417 என்ற உதவி 

எண்மணத் சதாடரப்ு சகாள்ளுமாறு தமிைக பள்ளிக் கல்வித் துமற அமமசச்ர ் அன்பில் 

மமகஷ் சபாய்யாசமாழி மகட்டுக் சகாண்டுள்ளார.்  

o மமலும் தனியார ் பள்ளி மாணைரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கு, சிறார ் பாலியல் 

ைன்சகாடுமம தடுப்புச ் சட்டம் குறித்து விளக்கமளிக்கப்படும் எனவும் அைர ்

கூறினார.்  

❖ தனது S-400 ரக ஏவுகமண ைமக அமமப்மப இந்தியாவுக்கு ைைங்க ரஷ்யா சதாடங்கி 

உள்ளது. 

o S-400 ரக ஏவுகமணயானது உலகளவில் மிகவும் மமம்பட்ட ைான்ைழிப் பாதுகாப்பு 

அமமப்பாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ காப்பீட்டுத் துமற மற்றும் பங்குதாரரக்ள் நிறுைனங்களின் பகுதி நிதி மற்றும் உள்ளாரந்்த 

கருமண சாரந்்த பங்களிப்புகளுடன் கூடிய பத்து உலகளாவிய நிறுைனங்கள் COP26 

மாநாட்டில் உலகளாவிய சநகிை்திறன் குறியீட்டு முன்சனடுப்பு என்பதிமனத ்

சதாடங்கியுள்ளன. 

o இந்தக் குறியீட்டு முன்சனடுப்பானது, அமனதத்ுத் துமறகள் மற்றும் புவியியல் 

பகுதிகளில் சநகிை்திறமன மதிப்பிடுைதற்கான ஒரு உலகளாவிய நிமலயான 

மாதிரிமய ைைங்கும். 

❖ புகை்சபற்ற எழுத்தாளர ்மன்னு பண்டாரி தனது 90ைது ையதில் காலமானார.் 

o இந்தி இலக்கியத்தினுமடய நயீ கஹானி இயக்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினரக்ளில் 

பண்டாரியும் ஒருைர ்ஆைார.் 

❖ மமற்கு ைங்க முதல்ைர ்மம்தா பானரஜ்ி, “துைாமர மரஷன் திட்டத்மத” சதாடங்கி மைத்தார.் 

o இத்திட்டத்தின் கீை், ஒை்சைாரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 10 மகாடி மக்களுக்கு 

அைரக்ள்  வீடு மதடி  மரஷன்  சபாருட்கள் ைைங்கப்படும். 

❖ சரை்மதச கிரிக்சகட் குழுைானது கிரிக்சகட் துமறயின் ஜாம்பைான்களான மமஹலா 

சஜயைரத்்தமன (இலங்மக), ஷான் சபால்லாக் (சதன் ஆப்பிரிக்கா) மற்றும் மஜனட ்

பிரிட்டின் (இங்கிலாந்து) ஆகிமயார ்  புகை் அரங்கம் எனப்படும்  Hall of fame பட்டியலில் 

மசரக்்கப் பட்டதாக அறிவித்தது. 
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o 2009 ஆம் ஆண்டில் புகை் அரங்கம்  சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுைமரயில்  106 

வீரரக்ள்  இதில் மசரக்்கப்பட்டுள்ளனர.்  

❖ இந்திய இ யில்ரையின் பயணி ள் மற்றும் சொதொ ண ம ் ளு ் ொ  இந்திய இ யில்ரை 

நிரை்ாகமானது மும்மபயின் மத்திய இரயில் நிமலயத்தில் முதல் முமறயாக சபட்டகம் 

மபான்ற ஓய்வு அவற வள உருைாக்கியுள்ளது. 

o இந்தப் சபட்டக ைடிவிலான தங்கும் அமறயானது  சிறிய படு ்வ  அளவிலொன 

சபட்டகங்கமளக் க ொண்டமதாடு மட்டுமல்லாமல் மலிவு விவலயில் ஓர ்இரவு தங்கும் 

ைமகயிலான  ைசதிமயயும் ைழங்குகிறது. 

❖ ஐ ்கிய நொடு ள் சவபயின் கபொதுச ் கசயலொள  ் அன்ரடொனிரயொ குட்டக ஸ், 

அகம ி ் ொவைச ்ரச ந்்த ரஷொம்பி ஷொ ப்் என்பைமர இந்தியாவிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் 

சமபயின் குடிமயற்ற ஒருங்கிமணப்பாளராக நியமித்துள்ளொ .் 

o அை  ் இந்தியொவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் குழுவை ைழி நடத்தச ்

சசய்ைமதாடு நீடித்த நிவலயொன ைள ச்ச்ி இல ்கு மளப் பூரத்்தி சசய்ைதற்காக 

மைண்டி மமற்சகாள்ளப்படும் மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றிற்கு எதிரான இந்தியத் 

திட்டங்களுக்காகவும் அைர ்பணியாற்றுைார.் 

❖ இந்தியப் மபாலீஸ் அறக்கட்டமளயானது குடிமக்களின் கருத்து குறித்த ஓ  ் ஆய்விமன 

நடத்தியது. 

o இந்த ் கணக்சகடுப்பில், இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரமதசங்களின் 

பிரிவில் சடல்லி காைல்துமற ஏைாைது இடத்மதப் சபற்றுள்ளது. 

❖ சடன்னிஸ் மபாட்டியில், ஸ்சபயின் நாட்மடச ் மசரந்்த காரம்பன் முகுருசா, இறுதிப் 

மபாட்டியில் எஸ்மடானியா நாட்மடச ் மசரந்்த  அசனட் சகான்டவீட்மட (Anett Kontaveit) 

வீை்த்தி தனது முதலாைது WTA  இறுதிப் மபாட்டிப் பட்டத்திமன  சைன்றார.் 

o WTA இறுதிப் மபாட்டிப் பட்டத்திமன சைன்ற முதல் ஸ்சபயின் வீரரும் முகுருசாமை 

ஆைார.் 

❖ உலகிமலமய அதிக அளவில் பணைரமைப் சபறும் நாடான இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டில் 87 

பில்லியன் டாலர ்பணைரவிமனப் சபற்றுள்ளது. 

o இந்த மதிப்பீட்டில் இந்தியாமைத் சதாடரந்்து சீனா, சமக்சிமகா, பிலிப்மபன்ஸ், 

எகிப்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ மூன்று மைளாண் சட்டங் வள  தத்ு கசய்ைதொ  பி தம  ்ரமொடி அறிவித்தவத அடுத்து, 

விைசொயி ளின் ரபொ ொட்டத்தின் ரபொது உயி ிழந்த பஞ்சாப் மொநிலதவ்தச ் ரச ந்்த 

அவனத்து விைசொயி ளின் நிமனைாகவும் ஒரு நிவனவிடம் அவம ் ப்படும் என்று 

பஞ்சாப் முதல்ைர ்அறிவித்தொ .் 

❖ கசன்வனப் கபருந  ப் பகுதி ் ொன நீடித்த நிவலயொன ந  ப்்புற ரசவை ள் என்ற ஒரு 

திட்டத்வதச ் கசயல்படுத்துைதற்கு ஆசிய உள் ட்டவமப்பு முதலீட்டு ைங்கியானது 

இந்திய அ சிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ ஹ ியொனொ மொநிலத்தின் மொரனச  ்நகரில் உள்ள ரதசிய மூவள ஆ ொய்சச்ி வமயத்தில் 

(NBRC - National Brain Research Centre) அமமக்கப்பட்டுள்ள உலகின் அதிநவீன, தன்னளவில் 

முதல் ைமகயிலான சமீபத்தியத் சதாழில்நுடப்ங்களுடன் கூடிய MRI மமயத்திமன 

மத்திய அவமசச்  ்டொ ்ட  ்ஜிரதந்தி  சிங் திறந்து வைத்தொ .் 

❖ ைங்காள மதசத்தின் டொ ் ொ நகரில் நவடகபற்ற ஆசிய வில்வித்வத சொம்பியன்ஷிப் 

ரபொட்டியில், ஆந்தி ப் பி ரதசத்வதச ்ரச ந்்த V. ர ொதி சுர  ொ, மகளிர ்அணிப் பி ிவில் 
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பட்டம் கைன்றொ .் 

❖ உல க் குடிம ் ள் தினம் என்பது ஒை்ரைொ  ்ஆண்டும் நைம்ப  ் 19 அன்று அனுச ி ் ப் 

படும் ஒரு ைருடாந்திரக் சகாண்டாட்டம் ஆகும். 

❖ ச ை்ரதச திருநங்வ  ள் நிவனவு தினமானது, ஆண்டுரதொறும் (கதொடங் ப் பட்டது முதல்) 

நைம்ப  ் 20 ஆம் மததி அன்று டி ொன்ஸ்ஃரபொபியொ மநாயின் தாக்கத்தால் 

உயிரிைந்தைரக்மள நிவனவு கூறும் தினமா  அனுச ி ் ப்படுகிறது. 

❖ 18 ையது மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்ட அவனைரு ்கும் மொட ன்ொ மற்றும் ஃவபச  ்ர ொவிட ்

தடுப்பூசி பூஸ்ட  ்கதொகுப்பு வள ைழங்கும் அங்கீ ொ த்வத அகம ி ் ொ நீட்டித்துள்ளது. 

❖ இந்துஸ்தொன் ஏர ொனொடி ்ஸ் நிறுைனத்தின் இலகு   ரபொ  ் கஹலி ொப்டவ  பி தம  ்

ரமொடி இந்திய விமொனப்பவடயிடம் முவறப்படி ஒப்பவடத்தொ .் 

o இது ஹிந்துஸ்தொன் ஏர ொநொட்டி ்ஸ் நிறுைனம் ைடிைவமத்துத் தயொ ித்த பல 

ைவ யில் தொ ்  ் கூடிய ஒரு கஹலி ொப்ட  ்(multi-role attack helicopter) ஆகும். 

❖ தி ிபு ொவின் அ  த்லொவில் ைள ச்ச்ித ்திட்டங் ளு ்கு நிதியளிப்பதற் ொ  மத்திய அ சும் 

ஆசிய ைள ச்ச்ி ைங்கியும் ஓ  ்ஒப்பந்தத்தில் வ கயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ ஆப் ொனிஸ்தொன் மீதொன இந்தியொவின் சந்திப்வப தலிபொன் ள் ை ரைற்றுள்ளன .் 

o ஆப் ொனிஸ்தொன் மண் யொரு ்கும் எதி ொ ப் பயன்படுத்தப்பட மொட்டொது என்பவத 

கடல்லி உவ யொடல் உலகிற்கு உறுதி கசய்தது. 

❖ ல ்ரனொவில் உத்த ப் பி ரதசப் பொது ொப்புத் கதொழில்துவற சபருைழிப் பொவதயில் (Uttar 

Pradesh Defence Industrial Corridor) முதலாைது கசயல்பொட்டுத் தனியொ  ்துவறப் பொது ொப்பு 

உற்பத்தி நிவலயத்வதப் பொது ொப்பு அவமசச்  ் ொ ்நொத ்சிங் திறந்து வைத்தொ .் 

❖ நைம்ப  ் 14 அன்று ரதசியக் குழந்வத ள் தினத்வத முன்னிட்டு  ொ ஸ்தொன் மொநிலம் 

க ய்ப்பூ ில் குழந்வத ளு ் ொன இந்தியொவின் முதல் சடட்மன்ற ் கூட்டம் நடத்தப் 

பட்டது. 

o  ொ ஸ்தொன் சட்டப் ரப வையொனது, நொட்டிரலரய குழந்வத ளு ் ொன அம வ்ை 

ஏற்பொடு கசய்த முதல் சடட்மன்றமொ  உருகைடுத்துள்ளது. 

❖  ன்னட நடி   ்புனித ் ொ ்குமொ ின் மவறவிற்குப் பின்,   ந்ொட  மொநிலதத்ின் உய ிய 

விருதொன ‘  ந்ொட   த்னொ விருது’ அைருக்கு ைழங் ப்படவுள்ளது. 

❖ ஸ்பொனிய மற்றும் க  ம்ன் நடி ரான ரடனியல் ப்ரூல் ஐ ்கிய நொடு ள் சமபயின் உல  

உணவுத ் திட்டத்தின் நல்கலண்ணத் தூத ொ  (Goodwill Ambassador) நியமி ் ப் பட்டு 

உள்ளொ .் 

❖ ‘ஸ்ரீத் ொமொயணம்’ என்ற புத்த த்வத குடிய சுத் துவணத் தவலை  ்கைங்வ யொ நொயுடு 

அைரக்ள் மஹதராபாத் நகரில் கைளியிட்டொ .் 

o இப்புத்தகமானது சசிகி ணொசச்ொ ியொ அை  ்ளொல் எழுதப்பட்டது. 

❖ கதன்னொப்பி ி ் க் கி ி ்க ட் வீ ரான ஏபி டி வில்லிய ஸ்் அவனதத்ு ைவ யொன 

கி ி ்க ட் மபாட்டிகளிலிருந்தும் ஓய்வு கபறுைதொ  அறிவித்துள்ளொ .் 

❖ துபொயில் நவடகபறும் முதல் ச ை்ரதச ஆமட அலங்கார அணிைகுப்பிற்குக் 

ர ொவைவயச ் ரச ந்்த 6 ையது சிறுைன்  ொணொ சிை ்குமொ  ் ரத வ்ு கசய்யப் பட்டு 

உள்ளொ .் 

 

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


                   

21 
 

❖ தமிழ  ஆளுந  ்ஆ .்என்.  வி அை  ்ள் அண்ணொமவலப் பல் வல ்  ழ த்தின் துவண 

ரைந்த ொ  ஆ .்எம். திர சன் அை  ்வள ஒரு மூன்றொண்டுக்  ொலத்திற்கு நியமித்து 

ள்ளொ .் 

o சிதம்ப த்தில் உள்ள அண்ணொமவலப் பல் வல ் ழ த்தின் ரைந்த ொ வும் ஆளுந  ்

இரு ்கிறொ .் 

❖ கைனிசுலொவில் உள்ள 8,573 இவச ்  வலஞ  ்ள் சொய்ர ொை்ஸ்கியின் "ஸ்லொரைொனி ் 

மொ ச்"் (Tchaikovsky's "Slavonic March") என்று அவழ ் ப்படும் உலகின் மி ப்கப ிய ஒரு 

இவச ்குழுச ்சொதவனவய நி ழ்த்தின .் 

o கைனிசுலொவின் இவளஞ  ்ள் மற்றும் குழந்வத ள் இவச ்குழுவின் ரதசிய அவமப்பு 

"எல் சிஸ்கடமொ" என்று அவழ ் ப்படுகிறது. 

❖ 11 சபண் இராணுை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு நிரந்தர ஆமணயத்திமன ைைங்க மத்திய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

o 2020 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரைரி மாதத்தில், இராணுைத்தில் சபண்  அதிகாரிகளுக்கு 

என்று ஒரு நிரந்தர ஆமணயம் நிரண்யிப்பமத உறுதி சசய்யுமாறு உசச்நீ திமன்றம் 

மத்திய அரசிற்கு உத்தரவிட்டது.  

❖  விஞ  ் அ.கைண்ணிலொ எழுதிய ‘ ங் ொபு ம்’ என்ற புதினத்திற்கு ‘புதுவமப்பித்தன் 

பவடப்பில ்கிய விருது' ைழங் ப்பட்டது. 

❖ எல் சால்சைடார ் நாடானது, உலகின் முதலாைது “பிட் ொயின் ந வ ”  ட்டவமக்கச ்

சசய்ைதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளதொ  அறிவித்துள்ளது. 

❖ ச ை்ரதச கி ி ்க ட ் மன்றமானது அதன் நி ந்த த் தவலவம நி ை்ொ  அதி ொ ியொ  

ஆஸ்திர லியொவைச ் ரச ந்்த  க ஃப் அலொ ட்ிஸ் (Geoff Allardice) என்பைவ  நியமிதத்ு 

உள்ளது. 

o இை  ்இந்தியொவைச ்ரச ந்்த மனு சாை்மன என்பைமரயடுத்து அந்தப் சபாறுப்பிமன 

ஏற்க உள்ளார.் 

❖ மத்தியப் பிரமதசத்தின் இந்தூர ் நகரிலுள்ள படல்பானி இரயில் நிமலயத்திற்கு 

பைங்குடியினரின் அமடயாளமாக திகை்ந்த தாந்தியா பில் (Tantya Bhil) என்பைரின் 

நிமனைாக தாந்தியா மாமா இரயில் நிமலயம் எனப் சபயர ்சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

o இைர ் மாசபரும் புரட்சியாளரக்ளில் ஒருைராகவும், “இந்தியொவின்  ொபின் ஹுட்” 

எனவும் அறியப் பட்டொ .் 

❖ AK-203 ரக துப்பாக்கிகமள சபரிய அளவில் உற்பத்தி சசய்ைதற்கு மைண்டி பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கமளக் மகயகப்படுத்துதலுக்கான மன்றம் அனுமதி ைைங்கி உள்ளது. 

o மமலும், இந்திய விமானப் பமடக்கான ஒரு தனி சசயற்மகக் மகாளிற்கும் இந்த 

மன்றம் அனுமதி ைைங்கியுள்ளது. 

❖ பாதுகாப்பு அமமசச்ர ் ராஜ்நாத்சிங், 5ைது உலகப் மபரிடர ் மமலாண்மம மாநாட்டிமன 

காசணாலி ைாயிலாக சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ இந்திய அரசும் ஆசிய மமம்பாட்டு ைங்கியும் 300 மில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான கடன் 

ஒப்பந்தத்தில்  மகசயழுத்திட்டன. 

o 13 மாநிலங்களிலுள்ள நகரப்்புறப் பகுதிகளில் விரிைான ஆரம்பச ்சுகாதார மருத்துைச ் 

மசமைகமள அணுகும் ைசதிகமள ைலுப்படுத்தவும், அதமன மமம்படுத்தச ்

சசய்யவும் இந்தக் கடன் ஒப்பந்தம் உதவும். 
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❖ மத்தியப் புலனாய்வு அமமப்பின் சிறப்பு இயக்குநர ் பிரவீன் சின்ஹா சரை்மதசக் 

குற்றவியல் காைல் அமமப்பின் (INTERPOL) நி ை்ொ  ் குழுவிற் ொன ஒரு ஆசியப் 

பி திநிதியொ  ரத ந்்கதடு ் ப் பட்டொ .் 

o ஐ ்கிய அ பு அமீ  த்திவனச ் ரச ந்்த ரம   ் க ன ல் அ மது நொச  ் அல்-வ சி 

உல க்  ொைல் அவமப்பின் தவலை ொ  4 ஆண்டு ள் அளவிலொன ஒரு பதவிக் 

 ொலத்திற்குத் ரத ந்்கதடு ் ப் பட்டுள்ளொ .் 

❖ மதசிய துக்க தினம் என்பது அசமரிக்காவில் நைம்பர ் மாதத்தின் (2021 ஆம் ஆண்டு 

நைம்பர ் 21) 4ைது வியாைன் அன்று அனுசரிக்கப்படும் ஒரு ைருடாந்திர சகாண்டாட்டம் 

ஆகும். 

o அசமரிக்காவில் உள்ள பூரவ்ீக அசமரிக்கரக்மளப் பற்றி சபாது மக்களுக்குத் சதரிய 

மைப்பமத இத்தினம் மநாக்கமாகக்  சகாண்டுள்ளது. 

❖ அண்ணொ ரமலொண்வம நிவலயத்தின் கபய ,் இனி ”அண்ணொ நிொை்ொ ப் பணியொளொ ்

 ல்லூ ி” (Anna Administrative Staff College) என்ற கபய ில் அவழ ் ப்படும் என தமிை்நாட்டின் 

தவலவமச ்கசயலொளொ ்கை.இவறயன்பு அறிவிதத்ொ .் 

❖ ைங்காளமதசத்தின் முதல் மகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்தான பங்காைாக்ஸ் என்ற மருந்து 

மனிதரக்ளுக்கு  சசலுதத்ப்படுைதற்காக மைண்டி ைங்காளமதச மருத்துை ஆராய்சச்ிக் 

கைகத்தின் ஒப்புதமலப் சபற்றுள்ளது.  

o பங்காைாக்ஸ் இதற்கு முன்பாக பான்மகாவிட் (Bancovid) என்று அமைக்கப்பட்டது.  

❖ கடல்சார ் பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு மீதான 5ைது கிைக்காசிய உசச்ி மாநாடானது 

சகால்கத்தாவில் நடத்தப் பட்டது.  

o இந்தியா ஆஸ்திமரலியாவுடன் இமணந்து இந்த மாநாட்டிமன ஏற்பாடு சசய்தது. 

❖ இலங்மக அணியின் முன்னாள் அணித்தமலைர ் திரு. ரஞ்சன் மதுகல்மல 200 சடஸ்ட் 

மபாட்டிகளில் மபாட்டி நடத்துனராக இருந்த முதல் கிரிக்சகட் மபாடட்ி நடத்துனர ் என்ற 

ஒரு சபருமமமயப் சபற்றுள்ளார.்  

o கல்மல என்னுமிடத்தில் இலங்மக மற்றும் மமற்கிந்திய அணிகளுக்கிமடமய நடத்தப் 

பட்ட ஒரு சடஸ்ட் மபாட்டியின் மபாது இந்தச ்சாதமனயானது நிகை்த்தப் சபற்றது.  

❖ சைளியுறவுத ் துமற அமமசச்ர ் S. க ய்சங்  ,் ஷொங் ொய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் 

அ சுத் தவலை  ்ளின் 20ைது சந்திப்பில் பங்ர ற்ற இந்தியப் பி திநிதி ளு ்குத் 

தவலவம ஏற்று அைரக்மள ைழி நடத்தினொ .் 

o இந்தச ் சந்திப்பொனது  ச ஸ்தொன் நாட்டின் தவலவமயில் நூ -்சுல்தொன் என்னும 

இடத்தில்  ொகணொலி ைொயிலொ  நடத்தப் பட்டது.  

❖ ஜம்மு &  ொஷ்மீரின் குல் ொம் மொைட்டத்தில் முதன்முமறயாக அஹரப்ால் திருவிைா 

நடத்தப் பட்டது.  

o காஷ்மீரில், குறிப்பாக அஹரப்ால் எனும் ஒரு நீை்வீை்சச்ிப் பகுதியில் சுற்றுலாமை 

மமம்படுத்துைமத இதன் மநாக்கமாகும்.  

❖ MGNREGA திட்டத்திற் ொ  10000 ர ொடி ரூபொவய மதத்ிய அ சு ஒது ்கியுள்ளது. 

o இந்த நிதி ஒது ்கீட்டின் ரபொது, ம ொத்மொ  ொந்தி ரதசிய ஊ   ரைவலைொய்ப்பு உறுதித் 

திட்டமொனது ரதவைவய அடிப்பமடயாக ் க ொண்ட ஒரு திட்டம் என மத்திய அ சு 

கூறியது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு தினம்  

 

❖ ஜூமல 18 ஆம் மததியானது தமிை்நாடு தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என்று தி.மு.க. அரசு 

அறிவித்துள்ளது.  

❖ 1967 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 18 ஆம் மததியன்று அப்மபாமதய மதராஸ் மாகாணத்தின் 

சபயமரத் தமிை்நாடு எனப் சபயர ் மாற்றுைதற்காக மாநிலச ் சட்ட மன்றத்தில் 

அப்மபாமதய முதலமமசச்ர ் C.N. அண்ணாதுமர அைரக்ளால் ஒரு தீரம்ானம் இயற்றப் 

பட்டது.  

❖ மமலும் இந்த ஆண்டு நைம்பர ்01 ஆம் மததியன்று ‘எல்மலக் காப்பாளரக்ள்‘ தலா 1 லட்சம் 

பரிசுத் சதாமக ைைங்கி சகௌரவிக்கப்படுைர ்என்றும் திரு. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார.்  

❖ சமாழிைாரி மாநிலங்கள் உருைான மபாது தமிைகத்தின் எல்மலமயக் காக்கும் பணியில் 

தனது ைாை்நாள் முழுைதும் ஈடுபட்ட வீரரக்மள எல்மல காப்பாளரக்ள் ஆைர.்  

❖ சமாத்தம் 110 எல்மலக் காப்பாளரக்ள் உள்ளனர.்   

 

தனியாக வாழும் செண்மணிகள் தற்பொது ‘குடும்ெம்‘ எனக் கருதெ்ெடுவர் 
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❖ கணைரக்ள் (அ) சபற்மறாரக்மளப் பிரிந்து ைாழும் ஒற்மறப் சபண்மணிகள் தற்மபாது 

‘குடும்பம்‘ என அங்கீகரிக்கப்படுைர.்  

❖ மமலும், அைரக்ளுக்குப் சபாது ைைங்கீட்டுத் துமற மூலம் குடும்ப அட்மடகள் ைைங்கப் 

படும்.  

❖ தனியாக ைாழும் சபண்கள் குடும்ப அட்மடப் சபறுைதற்கான ைமரமுமறகள்  

o அந்த சபண்கள் எரிைாயு (முன்னுரிமம) அல்லது சமமயல் ைசதியுடன் கூடிய ஒரு 

சமமயலமறமயக் சகாண்டிருக்க மைண்டும். 

o தனியாக ைாை்ைது குறிதத்ு எழுதப்பட்ட சுய அறிவிப்பு (ஆைணம்)  

o அைரக்ளின் வீடானது ைருைாய் ஆய்ைாளரால் தணிக்மக சசய்யப்படும்.  

o ஆதார ்மற்றும் எரிைாயு கட்டண ரசீது.    

 

தமிழ்நாடு காவல்துறறக் கட்டுெ்ொட்டு அறற  

 

❖ தமிை்நாடு காைல்துமறக் கட்டுப்பாட்டு அமறக்கு பிரிட்டிஷ் தரநிமலகள் நிறுைனமானது 

ISO 27001 : 2013 என்ற த த்வத ைழங்கியுள்ளது.  

❖ எழும்பூ ில் இயங்கி ைரும் இந்த அதிநவீனக்  ட்டுப்பொட்டு அவறயொனது 100, 101 மற்றும் 

112 ஆகிய எண் ளின் மூலம் த ைல் கதொழில்நுட்பச ் ரசவை ைசதியின் உதவியுடன் 

அைச  அவழப்பு வள ஓ  ்ஒருங்கிவணந்தத் தளதத்ில் வ யொண்டு ைருகிறது.  

❖ இந்தியொவிரலரய ISO எனும் சொன்றிதவழப் கபற்ற முதலொைது  ட்டுப்பொட்டு அவற 

தமிழ்நொடுக்  ட்டுப்பொட்டு அவற ஆகும்.   

 

தமிழ்நாடு ெசுறமெ் ெருவநிறல நிறுவனம்  

❖ தமிை்நாடு பசுமமப் பருைநிமல நிறுைனத்மத நிறுவுைதற்கு தமிைக அரசு அனுமதி 

ைைங்கியுள்ளது.  

❖ இது 3 முக்கிய திட்டங்கமள அமல்படுத்துைதற்கான ஒரு சிறப்பு மநாக்க நிறுைனம் ஆகும்.  

❖ அமையாைன  

o தமிழ்நொடு பருைநிவல மொற்றத் திட்டம் 

o பசுவம தமிழ த் திட்டம் மற்றும்  

o தமிழ்நொடு ஈ நிலங் ள் திட்டம் 

ந ோக்கம்  

❖ பருைநிவல மொற்ற ஏற்பு மற்றும் தணிப்பு ஆகியைற்றுக்கான மொநில அளவிலொன திட்டம், 

அமலொ ் ம் மற்றும்  ண் ொணிப்பு  
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❖ ஈ நிலங் வள ைவ படமிடல் மற்றும் மறுசீ வமத்தல்  

❖ அடுத்த 10 ஆண்டு ளில் மொநிலத்தின் ைனம் மற்றும் ம ங் ளின் ப ைவல 33% ஆ  

உய த்்துதல். 

  

வன்னியருக்கான 10 ெதவிகித இட ஒதுக்கீடு குறித்து சென்றன உயர் 

நீதிமன்றத்தின் தீர்ெ்பு 

❖ மிகவும் பிற்படுத்தப்படட் ைகுப்பிமனச ் மசரந்்த ைன்னியர ் சமுதாயத்திற்கு இந்த 

ைகுப்பின் கீை் ஏற்கனமை ைைங்கப்பட்ட  20% ஒதுக்கீட்டிற்குள் உள் ஒதுக்கீடாக 10.5% இட 

ஒதுக்கீமட ைைங்குைதற்கான தமிைக அரசின் சட்டத்திமன சசன்மன உயர ்

நீதிமன்றத்தின் மதுமரக் கிமள ரத்து சசய்துள்ளது. 

❖ இது அரசியலமமப்புச ்சட்டத்திற்கு முரணாக உள்ளது என்று உயர ்நீதிமன்றம் கருதியது. 

❖ மாநில அரசிற்கு உள் இட ஒதுக்கீடு அளித்திட அதிகாரம் தரப் படவில்மல என்று அது 

கூறியது 

❖ எை்வித சதளிைான சாதிக் கணக்சகடுப்பு இல்லாத மபாது எை்ைாறு அந்த சதவிகிதம் 

கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப் பட்டது என்று அது மகள்வி மகட்டுள்ளது. 

❖ இட ஒதுக்கீட்மட ரத்து சசய்யும்  இந்த உத்தரைானது, இந்த ஒதுக்கீட்டின் கீை் ஏற்கனமை 

கல்வி நிறுைனங்களில் மசரந்்தைரக்ளின் மசரக்்மகமயப் பாதிக்காது என்று நீதிமன்றம் 

சதளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

பின்னணி 

❖ மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினருக்கான 20% இடஒதுக்கீட்டிற்குள் ைன்னியரக்ளுக்கு 

என்று 10.5% இடஒதுக்கீடு ைைங்குைதற்கான ஒரு சட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 

மாதம்  26 ஆம் மததி  அன்று முந்மதய அதிமுக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ திராவிட முன்மனற்றக் கைகம் (திமுக) தமலமமயிலான தற்மபாமதய அரசு இந்த  இட 

ஒதுக்கீட்டிமன  முழுமமயாக அமல்படுத்த ஆமண ஒன்மறப் பிறப்பித்தது. 

 

 

மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத் தறலறம நீதிெதி ெஞ்சிெ் ொனர்ஜி 

❖ மதராஸ் உயரநீ்திமன்றத் தமலமம நீதிபதி சஞ்சிப் பானரஜ்ி மமகாலயா மாநில 

உயரநீ்திமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார.் 

❖ மகாவிட் சநறிமுமறகமள மீறியதற்காக இந்தியத் மதரத்ல் ஆமணயம் சகாமலக் குற்றச ்

சாட்டுகமள எதிரச்காள்ள மைண்டும் என்று தீரப்்பு கூறியது இைரது அமரவ்ு ஆகும். 
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❖ நீதிபதி பானரஜ்ி 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 4 அன்று மதராஸ் உயரநீ்திமன்றத் தமலமம 

நீதிபதியாக பதவி ஏற்றார.் 

❖ சசப்டம்பர ் 16 ஆம் மததி நமடசபற்ற உசச் நீதிமன்றக் கூட்டத்தில் நீதிபதி சஞ்சிப் 

பானரஜ்ிமய மமகாலயா மாநில உயர ் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுமாறு உசச் நீதிமன்றக் 

சகாலீஜியம் பரிந்துமரதத்து. 

❖ அலகாபாத் உயரநீ்திமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்த முனீஸ்ைர ் நாத ் பண்டாரிமய 

மதராஸ் உயரநீ்திமன்றத்திற்கு மாற்றவும் அது பரிந்துமர சசய்துள்ளது. 

 

 

ெண வழங்கீட்டு வங்கி உரிமம் – தமிழ்நாடு  

❖ பல்மைறு நலத்திட்டங்களில் சரியான பயனாளிகமளச ் சசன்றமடயும் ைமர அரசுக் 

கருவூலத்தில் இருந்து நிதி ைைங்கப்படுைமதத் திறம்படக் கண்காணிக்க பண ைைங்கீட்டு 

ைங்கி உரிமத்மதப் சபறத் தமிைக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இத்திட்டம், சமூக நலத் திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி வீணாகாமல் மற்றும் 

தாமதமாகாமல் இருக்க மைண்டி மாநில நிதித ் துமறயால் மமற்சகாள்ளப்படும் பல 

நடைடிக்மககளின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

 

பதவெகாயம் பிள்றள (1712 – 1752) 

❖ இைர ் 18 ஆம் நூற்றாண்மடச ் மசரந்்த மராமன் கத்மதாலிக்கச ் சமயத்திற்கு  மாறிய, 

கன்னியாகுமரிமயச ்மசரந்்த ஒரு தியாகி ஆைார.்  

❖ இைர ்1712 ஆம் ஆண்டில் நீலகண்டப் பிள்மள என்ற சபயருடன் பிறந்தார.்  

❖ இைர ் 1745 ஆம் ஆண்டில் கிறிஸ்தை மதத்திற்கு மாறிய பிறகு “லாசாரஸ்” என்ற ஒரு 

சபயமரப் சபற்றார.் 
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❖ உள்ளூர ் சமாழியில் “லாசரஸ்” அல்லது “மதைசகாயம்” என்பதன் சபாருள் “கடவுமள என் 

உதவி” என்பதாகும். 

❖ இைர ்2022 ஆம் ஆண்டு மம 05 ஆம் மததியன்று ைாட்டிகன் நகரில் உள்ள சசயின்ட் பீட்டரஸ்் 

பசிலிக்கா எனும் மதைாலயத்தில் மபாப் பிரான்சிஸ் அைரக்ளால் புனிதராக 

அறிவிக்கப்பட உள்ளார.்  

❖ திருசச்மபயில் அங்கம் ைகிக்காத, புனிதர ்பட்டம் சபறும் முதல் இந்தியப் பாமரர ்என்றப் 

சபருமமமய இைர ்சபறுைார.் 

❖ இைர ்தமிை்நாட்மடச ்மசரந்்த முதல் புனிதத் துறவி ஆைார.்  

❖ ைாட்டிகன் நகரானது இத்தாலியில் அமமந்துள்ள, முழுைதும் மராம் நகரால் சூைப் படட் 

மராமன் கத்மதாலிக்கத ்மதைாலயத்தின் தமலமமயகமாகும்.  

 

 

வினிஷா உமாெங்கர் 

 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் நமடசபற்ற 26ைது காலநிமலப் பங்குதாரரக்ள் 

மாநாட்டில் “சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் ஒரு சலமை ைண்டி” பற்றிய தனது 

கருத்தாக்கத்திற்காக மைண்டி 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான புவி தினக் கட்டமமப்பின் எழுசச்ி 

நாயகியாக இைர ்அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

❖ இைர ்தமிை்நாட்மடச ்மசரந்்த 15 ையதான சிறுமி ஆைார.் 

❖ இந்த நடமாடும் சலமை ைண்டியானது சூரிய மின்தகடுகளின் மூலம் நீராவி சலமைப் 

சபட்டிமய இயக்குகிறது. 

❖ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துமறயின் தன்னிசம்சயான அமமப்பான இந்திய 

மதசியப் புத்தாக்க அறக்கட்டமளயினால் உருைாக்கப்பட்ட டாக்டர ் A.P.J. அப்துல் கலாம் 

IGNITE என்ற விருதிமனயும் இைர ்சபற்றுள்ளார.்  

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


                   

28 
 

அங்கன்வாடி ஊழியர் ெணிகளில் 25% இட ஒதுக்கீடு 

❖ அங்கன்ைாடி ஊழியரக்ள், சிறு ஊழியரக்ள் மற்றும் உதவியாளர ் பணிகளில் 25% ைமர 

விதமைகள் மற்றும் மகவிடப்பட்ட சபண்களுக்கு முன்னுரிமம அளிக்கப்படும் என 

தமிைக அரசு ஆமண ஒன்மறப் பிறப்பித்துள்ளது.  

❖ ஏற்கனமை, மதிய உணவுத் திட்டப் பணியாளர ் பதவிகளில் விதமைகள் மற்றும் 

மகவிடப்பட்ட சபண்களுக்கு முன்னுரிமம அளிக்கும் ஒரு நடைடிக்மகயானது சசயல் 

முமறயில் உள்ளது.  

❖ அங்கன்ைாடிகளுக்கு ஊழியரக்மள நியமிக்கும் விதிகளானது 2012 ஆம் ஆண்டில் 

இயற்றப் பட்டது.  

 

V. திருெ்புகழ் 

 

❖ சசன்மன நகரப்்புறப் பகுதியில் சைள்ள அபாயத்மதத் தணித்தல் மற்றும் மமலாண்மம 

சதாடரப்ான ஆமலாசமனக் குழுமைத் தமலமமமயற்று நடத்தச ் சசய்ைதற்காக ஓய்வு 

சபற்ற இந்திய குடிமமப்பணி அதிகாரி V. திருப்பு ழ் என்பைவ  தி.மு.  அ சு 

நியமித்துள்ளது. 

❖ இை  ்கு  ொத ்மொநிலத்தில் முதலவமசச்  ் நமரந்திர மமாடியின் கீழும், பி தம ொன பிறகு 

மதசியப் மபரிடர ்மமலாண்மம ஆமணயத்திலும் பணி புரிந்துள்ளார.் 

❖ திருப்புகை் மதசியப் மபரிடர ் மமலாண்மம ஆமணயத்தில் பணி புரிந்த மபாது 2017 ஆம் 

ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் சசன்மன மற்றும் காஞ்சிபுரம் ைந்த ஒரு குழுவிற்குத் தமலமம 

தாங்கினார.் 

❖ ‘தமிழ்நொடு கைள்ளங் ள் –  ற்றப்  பொடங் ளும் & சிறந்த நவடமுவற ளும்’ என்ற ஒரு 

தவலப்பில் ரதசியப் ரப ிட  ்ரமலொண்வம ஆவணயம் கைளியிட்ட அறி ்வ யில் இை து 

குழு ரமற்க ொண்ட  ண்டுபிடிப்பு ள் இடம் கபற்றன.  

 

ஒவ்சவாரு மாநில அரசு ஊழியரக்ளுக்கும் மின்னஞ்ெல் முகவரி 

❖ தமிைக மாநில அரசானது, மாநில அரசு ஊழியரக்ள் ஒை்சைாருைருக்கும் ஒரு தனிப் பட்ட 

மின்னஞ்சல் முகைரியானது ைைங்கப்படும் என்று சடட்ப்மபரமையில் முன்னதாக 

அறிவித்திருந்தது.  

❖ இந்த அறிவிப்பிமனச ் சசயல்படுத்துைதற்காக தமிைக மாநில அரசு, அதற்குரிய ஒரு 

அரசாமணமய சைளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அரசாமணயின்படி, தமிைக அரசின் ஒை்சைாரு ஊழியரக்ளுக்கும் 3 
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ஆண்டுகளுக்குள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகைரியானது ைைங்கப்படும். 

வலிறம சிசமண்ட் 

❖ தமிைக முதல்ைர ் மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள்  ‘ைலிமம’ சிசமன்ட் என்ற தயாரிப்பிமன 

சைளியிட்டார.் 

❖ இது தமிை்நாடு சிசமன்ட்ஸ் காரப்்பமரஷன் லிமிசடட் நிறுைனத்தின் ஒரு புதிய சிசமன்ட ்

தயாரிப்பு ஆகும். 

❖ ைலிமம சிசமன்ட் தயாரிப்பின் இரண்டு ரகங்களின் விமலயானது  ₹350 மற்றும் ₹365 ஆக 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதலாவது உணவுெ் ொதுகாெ்பு அருங்காட்சியகம் - தஞ்ொவூர் 

❖ சமீபத்திய உணவுப் பாதுகாப்பு அருங்காட்சியகத்தில் பின்ைருபமை  காட்சிப் படுத்தப் 

பட்டு இருக்கின்றன. 

o நாமடாடி மைட்மடக்காரக் குழுக்களில் இருந்து ஓ  ் இடத்தில் குடிமயறி  விைசாய 

நமடமுமறகளுக்கு மாறிய மனிதனின் பரிணாமம், 

o பண்மடயக் கால உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டுத் தானியச ்மசமிப்பு முமறகள், 

o அந்தச ்மசமிப்பில் உள்ள சைால்கள் மற்றும் 

o இந்திய உணவுக் கைகத்தின் மூலம் மைளாண் நிலத்தில் இருந்து நமது தட்டிமன 

ைந்தமடயும் ைமர  உணவு தானியங்களின் பயணம். 

❖ இந்த அருங்காட்சியகமானது இந்திய உணவுக் கைகம் மற்றும் சபங்களூருவின் 

விஸ்மைஸ்ைரய்யா சதாழில்துமற மற்றும் சதாழில்நுட்ப அருங்காட்சியகங்களால் 

இமணந்து ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ தஞ்சாவூர ்நகர ்தான் இந்திய உணவுக் கைகத்தின் பிறப்பிடமாகும். 

❖ இந்திய உணவுக் கைகத்தின் முதல் அலுைலகமானது 1965 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 14 அன்று 

தஞ்சாவூரில் திறக்கப்பட்டது. 
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விறளநிலங்களில் நிறலயான ெசுறமெ் ெரவலுக்கானத் திட்டம் 

 

❖ மைளாண் நிலங்களில் நீடித்தப் பசுமமப் பரைலுக்கான தமிை்நாடு இயக்கத்மத முதல்ைர ்

மு.க.ஸ்டாலின் அைரக்ள்  சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ இந்த இயக்கத்தின்  கீை் 73 லட்சத்துக்கும் அதிகமான உயர ்மதிப்பு மரக்கன்றுகள் ைைங்கப் 

பட்டன. 

❖ மதக்கு, சசம்மரம், அக்மகசியா, மைங்மக, சந்தனம், மஞ்சள் கடம்பு, கருங்காலி மரம் 

(மராஸ்வுட்), மமலமைம்பு, மஹாமகானி, கருமருது மற்றும் பூைரசு ஆகிய உயர ் மதிப்புள்ள 

மர ைமககள் இத்திட்டத்தின் கீை் விைசாயிகளுக்கு விநிமயாகிக்கப்பட உள்ளது. 
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நிதித் சதாழில்நுட்ெ ஆளுறமக்  குழு 

 

❖ உல ளொவிய நிதித் சதாழில்நுட்ப வமயமொ  மொறும் முயற்சியில் தமிழக அ சு நிதித் 

சதாழில்நுட்ப ஆளுமமக் குழுமை அவமத்துள்ளது. 

❖ இக்குழுைானது கதொழில்துவற அவமசச்  ்தங் ம் கதன்ன சு தவலவமயில் அவம ் ப் 

பட்டது. 

❖ இந்தக் குழுமை அவமப்பதற் ொன ஒரு அறிவிப்பானது, முதலீட்டு மொநொட்டில் நிதித் 

சதாழில்நுட்பக் க ொள்வ வய அறிமு ப்படுதத்ப்பட்டதன் பின்னணியில் கைளியிடப் 

பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்ப  ் 23 அன்று ர ொவை நகரில் முதலீட்டு மொநொடானது நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ முதலமமசச்ர ்மு. .ஸ்டொலின் இந்த மாநாட்டிற்குத் தவலவம தொங்கினார.் 

❖ கசன்வனயில் ஏற்சகனமை நிதித் சதாழில்நுட்ப நகமர அமமக்கும் பணிகமள அ சு 

கசயல்படுத்தத் கதொடங்கியுள்ளது. 

 

ெமீெத்திய அறிவிெ்புகள் 

❖ உடல் உறுப்பு வளத் தொனமொ  கபறுைதற்கும், ைழங்குைதற்கும் ஆதொ  ் ட்டொயம் என 

தமிழ  அ சு அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖  ணைன் அல்லது கபற்ரறொ ிடமிருந்துப் பி ிந்த கபண் ள் குடும்பமொ  அங்கீ  ி ் ப் 

படுைொ  ்ள் என தமிழ  அ சு கத ிவித்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம், அை  ்ள் இனி ர ஷன்  ொ ட்ு வளப் கபறலொம். 

❖ இலைச மின்ரமொட்டொருடன் கூடிய வதயல் இயந்தி ம், இலைசப் பித்தவள ரதய்ப்புப் 

கபட்டி மற்றும் இலைச வீட்டுமவன ைழங்கும் திடட்ம் ஆகிய திட்டங் ளு ் ொன ைருமொன 

ை ம்பு ரூ.72 ஆயி த்தில் இருந்து ரூ.1 லட்சமொ  உயொத்்தப்பட்டுள்ளது. 
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முதல்வரின் முகவரி 

❖ முதலவமசச் ின் குவறதீ ப்்பு துவற ள் ஒருங்கிவண ் ப்பட்டு ஒரு புதிய துவற 

உருைொ ் ப் பட்டு அ சொவண ஒன்று கைளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது முதல்ை ின் மு ை ி என்று அவழ ் ப்படுகிறது. 

❖ ரமலும் இந்தத் துமறக்குப் புதிய துவற சிறப்பு அலுைல ொ  ஷில்பொ பி பொ   ் சதீஷ் 

நியமனம் கசய்யப் பட்டுள்ளதொ வும் தமிழ  அ சு கத ிவித்துள்ளது. 

 

நம்றமக் காக்கும் 48 

❖ சொவல விபத்தில் பொதி ் ப்பட்டை  ்ளு ்கு, முதல் 48 மணி ரந  அைச  சிகிசவ்ச ் ொன 

கசலவை தமிைக அ சு ரமற்க ொள்ளும் என அறிவி ் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ ``நம்வம ்  ொ ்கும் 48 - அவனைரு ்கும் முதல் 48 மணி ரந  அைச  உயி  ் ொ ்கும் உய  ்

சிகிசவ்ச ் ொன இலைச மருத்துை உதவித் திடட்ம்" என்ற திடட்ம் இதற் ொ  கசயல் 

படுத்தப் படும். 

 

முன்களெ் ெணியாளரக்ளாக மயானெ் ெணியாளரக்ள் 

❖ மயொனப் பணியொள  ்வள முன் ளப் பணியொள  ்ளொ  அறிவி ் ப்படுகிறொ  ்ள் என்று  

தமிழ்நொடு அ சு அ சொவண கைளியிட்டுள்ளது. 

❖ க ொர ொனொ  ொலத்தில் தங் வள முழுவமயொ  ஈடுபடுத்திப் பணியொற்றி ைரும் மயொனப் 

பணியொள  ்ளின் பணிவய அங்கீ  ி ்கும் ைவ யிலும், அைரக்ளுக்குச ் சிறப்பு 

சலுவ  ள் கிவட ்கும் ைவ யிலும் இந்த ஆவண  கைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

விறளயாட்டு இடஒதுக்கீட்டில் சிலம்ெம் 

❖ தமிழ  அ சொனது அ சுத ் துவற ள் மற்றும் கபொதுதத்ுவற நிறுைனங் ளில் 3% 

விவளயொட்டு இடஒது ்கீட்டு ஆட்ரச ப்்பு ்குச ் ரச  ்் ப்படும் விவளயொட்டு ளில் 

ஒன்றொ  ‘சிலம்பம்’ விவளயொட்வடயும் ரச த்த்ுள்ளது. 

❖ புதிய ர ரலொ இந்தியொ திட்டத்தின் 'Promotion of Inclusiveness through Sports’ என்ற கூற்றின் 

கீழும் சிலம்பம் விவளயொட்வடச ்ரச  ்்  இந்திய அ சும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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அரசு பவறல வாய்ெ்புகளில் முன்னுரிறம 

❖  லப்புத் திருமணம் கசய்தை  ்ளு ்கு அ சு ரைவலைொய்ப்பில் முன்னு ிவம ைழங் ப் 

படும் என தமிழ்நொடு அ சு அ சொவண கைளியிட்டுள்ளது.  

❖ க ொர ொனொ கதொற்றொல் கபற்ரறொவ  இழந்து ைொடும் இவளஞ  ்ளு ்கு ரைவல 

ைொய்ப்பு ளில் முதல் முன்னு ிவம அளி ் ப்படும் எனவும் அ சொவண கைளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு அடுத்தபடியொ  முதல் தவலமுவறப் படட்தொ ி ள், தமிழ  அ சுப்பள்ளி ளில் 

தமிழ் கமொழியில் பயின்ற நப  ்ளு ்கு 2ைது மற்றும் 3ைது முன்னு ிவம அளி ் ப் படும் 

என கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ இதில் தமிழ் ைழியில் படித்தை  ்ளு ்கு 20% இடஒது ்கீடு ைழங் ப்படுகிறது.  

 

கணவனால் றகவிடெ்ெட்ட விதறவகள் மற்றும் செண்கள் – அங்கன்வாடி  

❖ அங் ன்ைொடி ளில்  ணைனொல் வ விடப்பட்ட விதவை ள் மற்றும் கபண் ளு ்கு 

அங் ன்ைொடி ளில் 25 சதவீத ரைவல வள இடஒது ்கீடு கசய்யும் அ சு ஆவண ஒன்று 

நிவறரைற்றப் பட்டது. 

❖ அங் ன்ைொடி ளு ்குப் பணியொள  ்வள நியமிப்பதற் ொன விதி ள் 2012 ஆம் ஆண்டில் 

உருைொ ் ப்பட்டது. 

❖ இந்த விதி வளப் பூ த்த்ி கசய்யும் விதவை ள் மற்றும் வ விடப்பட்ட கபண் ளு ்கு 

முன்னு ிவம ைழங் ப்படும். 

❖ ஏற் னரை, மதிய உணவுத ் திட்டத்தில் பணிபு ியும் கதொழிலொள  ்ளு ்கு விதவை ள் 

மற்றும் வ விடப்பட்ட கபண் ளு ்கு முன்னு ிவம ைழ ் ம் நவடமுவறயில் உள்ளது. 

 

வறலதளங்கள் மற்றும் சமன்சொருட்கள் 

❖ த ைல் கதொழில்நுட்பத் துவறயொல் உருைொ ் ப்பட்ட 'இ-முன்ரனற்றம்' மற்றும் 'ஐடி 

நண்பன்' (த ைல் கதொழில்நுட்ப நண்பன்) என்ற இ ண்டு ைவலதளங் வள முதல்ை  ்

மு. .ஸ்டொலின் துை ்கி வைத்தொ .் 

❖ 'கீழடி விவசப்பலவ ' மற்றும் 'தமிழி - தமிழிமணய ஒருங்குறி மொற்றி' ஆகிய இ ண்டு 

தமிழ்  ணினி கமன்கபொருவளயும் அை  ்கைளியிட்டொ .் 

❖ இ-முன்ரனற்றம் என்ற தளமொனது தமிழ்நொட்டின் அவனத்து மு ்கிய உள் ட்டவமப்புத் 

திட்டங் ளின் முன்ரனற்றத்வத மதிப்பொய்வு கசய்ய உதவும் ஒரு தளமொகும். 

❖ இ ண்டொைதொ , ஐடி நண்பன் என்ற தளமொனது மொநில அ சு தகைல் கதொழில்நுடப் 

நிறுைனங் ளுடன் இவணந்து கசயல்பட உதவும். 

 

தடயவியல் டிஎன்ஏ பதடல் கருவி 

❖ இந்த ைசதிவய முதலவமசச்  ் மு. .ஸ்டொலின் அை  ்ள் கதொடங்கி வைதத்ு, மொநிலக் 

 ொைல்துவறத் தவலை ிடம் ஒப்பவடத்தொ .் 

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


                   

34 
 

❖ தமிழ்நொடு தனது கசொந்த ‘தடயவியல் டிஎன்ஏ விை த் ரதடல்  ருவி’ என்ற கருவிவய 

நொட்டிரலரயப் கபற்ற முதல் மொநிலமொ  மொறியுள்ளது. 

❖ இது மொநிலத் தடய அறிவியல் துவறயொல் உருைொ ் ப்பட்டது. 

❖ மனிதக்  டத்தலொல் பொதி ் ப்பட்டை  ்ளின் சுயவிை ங் வள ரச  ி ் ;  ொணொமல் 

ரபொன குழந்வத வள அவடயொளம்  ொண; பிற மொநிலங் வளச ்ரச ந்்த குற்றைொளி ள், 

அவடயொளம் கத ியொத உடல் ள், ை லொற்றுத் தொள் ளின் விை ங் ள் மற்றும் இயற்வ ப் 

ரப ழிவு ளில் இற ்கும் நப  ்வள ்  ண் ொணி ்  இந்த ்  ருவி பயனுள்ளதொ  

இரு ்கும். 

❖ டிஎன்ஏ என்பது மொநிலத் தடய அறிவியல் துவறயின் 14 பி ிவு ளில் ஒன்றொகும். 

 

குழந்றதகளுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலக் சகாள்றக 2021 

❖ தமிழ த்தின் முதல் குழந்வத ளு ் ொன க ொள்வ வய முதல்ை  ் மு. .ஸ்டொலின் 

கைளியிட்டொ .் 

❖ இந்தியாவில் இம்மாதிரியான ஒரு சகாள்மகயிமன சைளியிடும் முதலாைது மாநிலம் 

தமிை்நாடு ஆகும்.  

❖ இது அை  ்ளு ்கு ஊட்டசச்த்து,  ல்வி, சு ொதொ ம் உட்பட பொது ொப்பொன சூழல் மற்றும் 

முழுவமயொன ைள ச்ச்ிவய உறுதி கசய்ைவத ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது. 

❖ குழந்வத ளின் ைள ந்்து ைரும் ரதவை ள், முடிவு ளின் மதிப்பீடு, முடிவு ள், இந்த ் 

க ொள்வ யின் ை ம்பிற்குள் ைரும் பல்ரைறு அம்சங் ளின் குறி ொட்டி ள் ஆகிய 

அம்சங்களின் அடிப்பவடயில் ரபொதுமொன ஆதொ ங் வள ஒது ்கீடு கசய்ய, குழந்வத 

ை வு கசலவுத் திட்டத்வத தமிழ்நொடு கதொட ந்்து கசயல்படுத்தும். 

❖ குறிப்பிட்ட  ொலப்பகுதியில் அவடயப்பட்ட விவளவு வளயும் தொ ் த்வதயும் 

மதிப்பொய்வு கசய்ைதன் மூலம் ஒை்கைொரு ஐந்து ைருடங் ளு ்கும் இந்த ் க ொள்வ  

திருத்தப் படும். 

 

பவதா நிறலயம் 
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❖ மமறந்த தமிைக முதல்ைர ் J. க யலலிதொ அை  ்ளின் இல்லத்திவன நிவனவிடமொ  

மொற்ற ரைண்டும் என்று அறிவித்த முந்வதய அ.தி.மு.  அ சின் உத்த வை கசன்வன 

உய நீ்திமன்றம்  த்து கசய்தது.  

❖ இந்த இல்லம் ‘ரைதொ நிவலயம்’ என்று அவழ ் ப்படுகிறது. 

❖ இந்த இல்லமொனது கசன்வனயிலுள்ள ரபொயஸ்  ொ ட்ன் பகுதியில் அவமந்துள்ளது.   

 

ஆங்கிலத்தில் காவல் பகாட்டம் 

❖ இது 2011-ஆம் ஆண்டிற் ொன சிறந்த புதினத்திற் ொன (நொைல்) சொகித்திய அ ொகதமி 

விருது கபற்ற ஒரு புதினமொகும். 

❖ ஒரு எழுத்தொளரும் மதுவ  நொடொளுமன்றத் கதொகுதியின் உறுப்பினருமொன சு. 

கைங் ரடசன் இவத இயற்றியை  ்ஆைொ .் 

❖ மதுவ வயப் பற்றிய இந்தப் புதினம், தற்ரபொது ஆங்கிலத்தில் ‘தி பொஸ்டியன்’ (The Bastion) 

என்ற தவலப்பில் கைளியொகியுள்ளது.  

❖ பட்டு எம்.பூபதி இந்த நொைவல கமொழிகபய த்்திரு ்கிறொ .்  

❖ கமொழிகபய க்்கப்பட்ட இந்தப் பதிப்பிமன சொகித்திய அ ொடமி நிறுைனரம 

கைளியிட்டிரு ்கிறது. 

 

 

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

பொக்குவரத்து அறமெ்பு – விருதுகள்  

❖ சிறந்தப் சபாதுப் மபாக்குைரத்து அமமப்பிற்கான விருதிமன சூரத் நகரம் சபற்று உள்ளது. 
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❖ சிறந்த சமட்மரா பயணிகள் மசமைக்கான விருதிமன சடல்லி சபற்றது. 

❖ மிகவும் நிமலயானப் மபாக்குைரத்து அமமப்பிற்கான விருதிமன சகாசச்ி சபற்றது. 

❖ நாக்பூரின் பல்முமனயில் ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட சமட்மரா இரயில் மசமையானது 

நாட்டில் சிறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த விருதானது நகர இயங்குதிறன் (மபாக்குைரத்து) இந்தியா என்ற மாநாட்டின் மபாது 

வீட்டு ைசதி மற்றும் நகரப்்புற விைகாரங்கள் துமற அமமசச்ர ் ஹரத்ீப் சிங் பூரி 

அைரக்ளால் ைைங்கப்பட்டது.  

 

ெமுத்திரயான் 

 

❖ மத்திய அமமசச்ர ் டாக்டர ் ஜிமதந்திர சிங், மனிதரக்ளால் மமற்சகாள்ளப்படும் 

சமுத்திரயான் எனப்படுகின்ற  இந்தியாவின் முதலாைது சபருங்கடல் ஆய்வுத் 
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திட்டத்திமனத் சதாடங்கி மைத்துள்ளார.் 

❖ இதன் மூலம் ரஷ்யா, அசமரிக்கா, பிரான்சு, ஜப்பான் மற்றும் சீனா மபான்ற தனித்துை 

மிக்க நாடுகளுடன் இந்தியா இமணந்துள்ளது.  

❖ கடலுக்கடியில் இயங்கும் இந்த ைாகனமானது கடல்சாரந்்த நடைடிக்மககமள மமற் 

சகாள்ள உதவும்.   

 

மாநில ஆற்றல் செயல்திறன் குறியீடு 2020 

❖ கரந்ாடக மாநிலமானது மாநில ஆற்றல் சசயல்திறன் குறியீட்டில் (2020) முதலிடத்மதப் 

சபற்றுள்ளது. 

❖ இதில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் 2ைது இடத்திலும் ஹரியானா 3ைது இடத்திலும் உள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இத்தரைரிமசயில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீடானது ஆற்றல் சசயல்திறன் ைாரியம் மற்றும் ஆற்றல் சசயல்திறன் 

சபாருளாதாரத்திற்கான கூட்டணி ஆகியைற்றால் சைளியிடப்படுகிறது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு மாநில ஆற்றல் சசயல்திறன் குறியீடானது ஆற்றல் அமமசச்கத்தின் கீை் 

சைளியிடப்பட்டது.  

 

 

மம்கின் திட்டம் 

 

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


                   

38 
 

❖ அமசாக் மல லாண்ட் என்ற நிறுைனமானது ஜம்மு &  ொஷ்மீ  ் நி ை்ொ த்தின் ‘மம்கின் 

திட்டத்தின்’  கீை் இமளஞரக்ளுக்கான தனது உறுதிப்பாட்டிமன ைலுப்படுதத்ியது. 

❖ ‘Dost’ எனப்படும் 500 சிறிய ைணி  ைொ னங் வள ைழங்குைதன் மூலம் இது உறுதி 

கசய்யப் பட்டது.  

❖ அந்த நிறுைனத்திற்கும்  ம்மு &  ொஷ்மீ  ் நி ை்ொ த்திற்கும் இவடயிலொன இந்த ஒரு 

கூட்டிவணைொனது இவளஞ  ்ளிவடரய கதொழில்முவனவிவன ஊ ்குவி ்கும்.  

 

MK 54 கடற்கறண 

❖ பாதுகாப்புத் துமற அமமசச்கமானது அசமரிக்காவுடன் இமணந்து 423 மகாடி ரூபாய் 

மதிப்பிலான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ தனது P-81  டல்  ண் ொணிப்பு விமொனத்தில் நீ ம்ூழ்கி ்கு எதி ொன கசயல்திறவன 

இவணப்பதற்கு மைண்டி MK 54     டற் வணவய ைொங்குைதற் ொன ஒரு ஒப்பந்தம் 

இதுைாகும்.  

❖ க ய்திரயொன் ஒருங்கிவணந்த பொது ொப்பு அவமப்பினொல் இவணந்து உருைொ ் ப் பட்ட 

MK 54  டற் வணயொனது ஆழமற்ற நீ ந்ிவல ளிலும் இயங்கும் ைவ யில் ைடிைவம ் ப் 

பட்டுள்ளது.  

 

 

ஐ.என்.எஸ். துஷில் 

❖ P1135-6 ரகத்மதச ் மசரந்்த 7ைது இந்தியக் கடற்பமடப் மபாரக்் கப்பலான துஷில், 

ரஷ்யாவின் கலினின் கிராட் என்னுமிடத்தில்  உள்ள யான்டர ் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் 

சைளியிடப்பட்டது. 

❖ சமஸ்கிருத ைொ த்்வதயில் பொது ொ ்கும்  ைசம் என்ற சபாருமளக் சகாண்ட ைமகயில் 

‘துஷில்’ என்று இந்தக் கப்பலுக்குப் கபய ிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தக்  ப்பலொனது உ ்வ னில் தயொ ி ் ப்பட்ட ைொயுச ் சுழலி ளுடன் இவணந்து 

இயங்கும் ைவ யில் ைடிைவம ் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக்  ப்பலில் நீரு ் டியிலொன இவ சச்ல் குறி ள் மற்றும் குவறைொன ர டொ  ்ளின் 
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அடிப்பவடயில் ர டொ ில் புலப்படொமல் மவறய ைல்ல கதொழில்நுட்பமும் கபொருத்தப் 

பட்டுள்ளது.  

 

3 உறுெ்பினரக்ள் சகாண்ட நிபுணர் குழு – செகாசூஸ் உளவு சமன்சொருள் 

❖ சபகாசூஸ் உளவு சமன்சபாருமளப் பயன்படுத்தி பத்திரிக்மகயாளரக்ள் மற்றும் 

அரசியல்ைாதிகள் மபான்மறாமர இலக்காக மைத்து கண்காணித்ததிமனக் குறிதத்ு 

ஆய்வு சசய்ைதற்காக 3 உறுப்பினரக்ள் சகாண்ட ஒரு நிபுணர ் குழுமை அமமக்க உசச் 

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.   

❖ அந்தக் குற்றசச்ாட்டுகமள முழுமமயாக ஆராய்ந்து ஒரு அறிக்மகமய உசச் 

நீதிமன்றத்தின் முன் சமரப்்பிக்குமாறு நிபுணர ்குழுவிடம் உசச் நீதிமன்றம் கூறி உள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி R.V.  வீந்தி ன் தவலவமயிலொன இந்தக் 

குழுவின் மற்ற இரு உறுப்பின  ்ள் 1976 ஆம் ஆண்டின் பணித ் கதொகுப்வபச ் ரச ந்்த 

இந்தியக்  ொைல் பணி அதி ொ ி அரசொ ் ர ொசி மற்றும் டொ ்ட  ்சந்தீப் ஓப ொய் ஆகிரயொ  ்

ஆை .் 

 

கதி ெக்தி விறரவு இரயில் 

❖ இந்திய இரயில்மை நிரை்ாகமானது கதிசக்தி விமரவு இரயில் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு 

இரயிலிமன (01684/01683) அறிமுகம் சசய்துள்ளது. 

❖ தீபாைளி மற்றும் சாத ் பூமஜ மபான்ற பண்டிமக காலங்களின் மபாது ஏற்படும் கூடுதல் 

சநருக்கடிகமளக் குமறப்பதற்காக மைண்டி இந்த இரயில் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த இரயிலானது சடல்லி ஆனந்த் விஹார ் முமனயம்  மற்றும் பாட்னா முமனயம் 

ஆகியைற்றுக்கு இமடமய இயங்கும்.  

❖ இந்தச ்சிறப்பு இரயிலானது 3 அடுக்கு இருக்மககமளக் சகாண்ட, சாதாரணக் கட்டணம் 

சகாண்ட (எகானமி) குளிரச்ாதன ைசதியிலான 20 புதிய சபட்டிகமளக் சகாண்டு உள்ளது.  
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சென்றன – றமசூர் – சென்றன ெதாெ்தி விறரவு இரயில் 

❖ இந்த இரயிலானது ஒருங்கிமணந்த மமலாண்மம அமமப்பு சான்றிதமைப் சபற்ற சதற்கு 

இரயில்மை மண்டலத்தின் முதல் இரயிலாகும்.  

❖ இந்த சான்றிதமைப் சபற்ற முதல் சதாப்தி மற்றும் இந்திய இரயில்மையின் 2ைது விமரவு 

இரயில் என்ற ைமகயிலும் இது மாறியுள்ளது.  

❖ இந்தச ் சான்றிதைானது சுற்றுசச்ுைலுக்கு ஏதுைான ைமகயில் ைளங்கமளச ் சிறப்பான 

முமறயில் பயன்படுதத்ுதல் மற்றும் சிறந்த மமலாண்மமக்காக ைைங்கப்படுகிறது.  

  

பவளாண் சதாழிலாளரக்ளின் தற்சகாறல  

❖ மதசியக் குற்றவியல் ஆைணக் காப்பகமானது மைளாண் சதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் 

நிலவும் தற்சகாமல நிகை்வுகள் குறித்த ஒரு அறிக்மகமய சைளியிட்டுள்ளது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் தற்சகாமலயினால் உயிரிைந்த மைளாண் சதாழிலாளரக்ளின் 

எண்ணிக்மகயானது முந்மதய ஆண்மட விட 18% அதிகமாகும்.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தமாக மைளாண் துமறமயச ் மசரந்்த 10,677 மபர ்

தற்சகாமலயினால் உயிரிைந்தனர.் 

❖ பிரதான் மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் மூலம் ைைங்கப்படும் ைருைாய் உதவியின் கீை் 

நிலமற்ற மைளாண் சதாழிலாளரக்ள், சபருந்சதாற்றுக் காலத்தின்மபாது அதிகளவு 

துயரங்கமள எதிரச்காண்டிருக்கலாம்.  
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❖ மைளாண் சதாழிலாளரக்ளின் தற்சகாமல எண்ணிக்மகயில் 15% அதிகரிப்பு உட்பட, 4006 

தற்சகாமலகள் என்ற ஒரு எண்ணிக்மகயுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மிக மமாசமான 

நிமலயில் உள்ளது.  

❖ மமாசமான நிமலயிலுள்ள பிற மாநிலங்களாைன: கரந்ாடகா (2016), ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(899) மற்றும் மத்தியப் பிரமதசம் (735) ஆகும். 

❖ கரந்ாடக மாநிலத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டில் மைளாண் சதாழிலாளரக்ளின் தற்சகாமல 

எண்ணிக்மகயானது 43% உயரந்்துள்ளது.   

 

 

நுறரயீரல் அழற்சி 13 – வலு இறணவுத் தடுெ்பு மருந்து  

❖ நுமரயீரல் அைற்சி 13 – ைலு இமணவுத ் தடுப்பு மருந்திமன நாடு முழுைதும் அளிக்கும் 

ைமகயிலான ஒரு விரிவுபடுத்தும் நடைடிக்மகமய அரசு சதாடங்கி உள்ளது.  

❖ இது ‘ஆசாதி கா அம்ரித ் மமகாத்சை்‘ என்ற நிகை்வின் ஓர ் அங்கமான அமனைருக்கும் 

மநாய்த் தடுப்பிமன ைைங்கும் திட்டத்தின் கீை் மமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ PCV (Pneumococcal 13 - valent Conjugate Vaccine) என்ற தடுப்பு மருந்தானது அமனைருக்கும் 

ைைங்கப் படுைது இதுமை முதல் முமற ஆகும். 

❖ PVC 13 நுமரயீரல் அைற்சி  மநாமய உண்டாக்கும் 13 ைமக பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக 

பாதுகாப்பு அளிக்கும். 

❖ நிமமாகாக்கஸ் என்ற பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் நுமரயீரல் அைற்சி மநாயானது 

குைந்மதகளில் தீவிரமான நுமரயீரல் அைற்சி மநாயிமன ஏற்படுத்துைதற்கான மிகவும் 

சபாதுைான காரணமாகும். 

❖ இந்தியா மற்றும் உலக அளவில் நிகழும் 5 ையதிற்குட்பட்ட குைந்மதகளின் இறப்பிற்கு 

நுமரயீரல் அைற்சி மநாமய முதன்மமக் காரணமாக உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 16% குைந்மதகளின் உயிரிைப்பிற்கு நுமரயீரல் அைற்சி மநாய் காரணமாக 

உள்ளது. 

 

உலக நன்மதிெ்புத் தரவரிறெ 2021  

❖ இந்தியாவின் 4 கல்வி நிறுைனங்கள் மடம்ஸ் உயரக்ல்வி இதை் சைளியிடும் உலக 
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நன்மதிப்புத் தரைரிமசயில் (2021) இடம்சபற்றுள்ளன.  

❖ மடம்ஸ் உயரக்ல்வி இதழின் இந்த ைருடாந்திரத ் தரைரிமசயானது உலகம் முழுைதும் 

உள்ள முன்னணிக் கல்வி நிறுைனங்களுமடய ைாக்குகளின் அடிப்பமடயில் 200 

முன்னணிப் பல்கமலக் கைங்கமளப் பட்டியலிடுகிறது.  

❖ சபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுைனமானது இந்தியக் கல்வி 

நிறுைனங்களின் முதன்மமயான முதல் 100 இடங்களில் (91/100) இடம் சபற்றுள்ளது.  

❖ மற்ற 3 இந்தியக் கல்வி நிறுைனங்களாைன: மும்மபயின் இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுைனம், சடல்லியின் இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுைனம் மற்றும் சசன்மனயின் 

இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுைனம் ஆகியன. 

❖ அசமரிக்காவின் ஹாரை்ரட்ு பல்கமலக்கைகமானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தர 

ைரிமசயில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ அசமரிக்காவின் மாசாசூசசட்ஸ் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுைனம் மற்றும் ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியத்தின் ஆக்ஸ்மபாரட்ு பல்கமலக்கைகம் ஆகியமை முமறமய 2ைது மற்றும் 3ைது 

இடங்கமளப் சபற்றுள்ளன. 

 

MGNREGA – நிதிெ் ெற்றாக்குறற  

 

❖ 21 மாநிலங்களில் நிதிப் பற்றாக்குமற ஏற்பட்டுள்ளதாக மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக 

மைமலைாய்ப்பு உறுதிச ்சட்டம் என்ற திட்டத்தின் நிதி அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ 2021 ஆம் நிதி ஆண்டில் இத்திட்டத்திற்கான நிதி பாதியிமலமய தீரந்்து விட்டது.  

❖ அடுத்த பாராளுமன்றக் கூட்டத்சதாடர ்சதாடங்கும் ைமர கூடுதல் பட்சஜட் ஒதுக்கீடுகள் 

எதுவும் சசய்யப் படாது.  

❖ இதில் நிதிப் பற்றாக்குமற என்பது மாநிலங்கள் தங்களது சசாந்த நிதிமயப் 

பயன்படுத்தாத ைமரயில் MGNREGA கதொழிலொள  ்ளு ் ொக அளிக்கப்படும்  

க ொடுப்பனவு ள் மற்றும் கசலவு ள் ஆகியைற்றில் ஏற்படும் தொமதமொகும்.  

 

இந்தியத் தறலறமக் கணக்குத் தணிக்றகயாளர்  

❖ இந்தியாவின் தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ் மற்றும் மாலத்தீவின் தமலமம 

தணிக்மகயாளர ் ஆகிமயார ் சபாது நிதியின் மீதான தணிக்மகச ் சசயல்முமறமய 

ைலுப்படுத்துைதற்காக ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளனர.்  
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❖ இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இமடயில் சபாதுத் தணிக்மக துமறயின் தகைல்கமளப் 

பரிமாறிக் சகாள்ைமத இது மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.   

தறலறமக் கணக்குத் தணிக்றகயாளர ்குறித்த தகவல்கள்  

❖ இந்திய அரசியலமமப்பானது பகுதி V என்பதின் கீழ் உள்ள Vைது அத்தியொயத்தில் 

இந்தியத் தவலவம ்  ண ்குத ் தணி ்வ யொள  ் பதவியொனது ஒரு தனித்தச ்

சுதந்திரத்மதக் சகாண்டுள்ளது என ் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியத் தவலவமக்  ண ்குத் தணி ்வ யொள  ்பதவியொனது இந்திய அ சியலவமப்புச ்

சட்டத்தில் 148 முதல் 151ைது விதி ள் ைவ  ் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

வீர் கதா திட்டம்  

❖ மத்திய இமடநிமலக் கல்வி ைாரியமானது வீர ் கதா என்ற ஒரு திட்டத்மதத்  சதாடங்கி 

உள்ளது.  

❖ வீர தீர விருதுகள் சைன்றைரக்ள் குறித்து அறிக்மககமளத் தயார ் சசய்து அதன் 

அடிப்பமடயிலான நடைடிக்மககளில் ஈடுபடுமாறு பள்ளிகளிடம் மகாரப்பட்டுள்ளது.  

❖ பள்ளி மாணாக்கரக்ளிமடமய வீர தீர விருதுகள் சைன்றைரக்ளின் தியாகங்கள் மற்றும் 

துணிசச்லான சசயல்கள் குறித்து விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைமத வீர ் கதா திட்டம் 

மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.   

 

ெருவநிறலெ ்ெமவிகித கண்காணிெ்பு அறமெ்பு 

❖ பருைநிமலச ்சமவிகித கண்காணிப்பு அமமப்பு என்பது சமீபத்தில் சதாடங்கி மைக்கப் 

பட்ட ஓர ்இமணயைழி முகப்புப் பக்கமாகும்.  

❖ இந்தியாவினுமடய பருைநிமலச ் சமவிகிதக் கண்காணிப்பு அமமப்பானது, உலகம் 

முழுைதுமான பருைநிமல நடைடிக்மக, உமிை்வு நிமலயிலுள்ள ஏற்றத் தாை்வுகள், 

ஆற்றல் மற்றும் ைள நுகரவ்ு மற்றும் பல நாடுகளின் தற்மபாமதயப் பருைநிமல 

சகாள்மககமள மதிப்பிடும். 

❖ இது முக்கியப் பிரசச்ிமனகள் குறித்த ஒரு தீவிர விைாதத்திமன ஏற்படுத்தி அதில் 

அமனத்து நாடுகளின் நிபுணரக்மளயும் ஈடுபடச ்சசய்யும். 
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NCLAT தறலவர் – அபொக் பூென் 

❖ மத்திய அரசானது உசச்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி அமசாக் பூசன் அைரக்மள 

மதசிய நிறுைனச ் சடட் மமல் முமறயீட்டுத ் தீரப்்பாயத்தின் புதிய தமலைராக 

நியமித்துள்ளது. 

❖ இைர ்மகரள உயர ்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தமலமம நீதிபதி ஆைார.்  

❖ இந்தத் தீரப்்பாயமானது 2013 ஆம் ஆண்டு நிறுைனங்கள் சட்டத்தின் 410 ஆைது பிரிவின் 

கீை் அரசினால் உருைாக்கப் பட்டது. 

 

 

நவம்ெர்  01 

❖ இந்தியாவில் ஆந்திரப் பிரமதசம், ஹரியானா, சத்தீஸ்கர,் மகரளா, கரந்ாடகா, பஞ்சாப் & 

மத்தியப் பிரமதசம் உள்ளிட்ட 7 மாநிலங்கள் மற்றும் லட்சத்தீவு, புதுசம்சரி ஆகிய இரு 

ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் ஆகியமை 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 01 அன்று அைற்றின் 

ஸ்தாபன தினத்மதக் சகாண்டாடுகின்றன. 

❖ கரந்ாடகத்தில் இத்தினமானது ‘இராஜ்மயாத்சை்’ எனக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ முன்பாக தமிை்நாடு மாநிலமும் நைம்பர ் 01 அன்று அதன் ஸ்தாபன தினத்மதக் 

சகாண்டாடி ைந்தது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்30 அன்று தமிைகத்தின் ஆளும் கட்சியான தி.மு.க. ஜூமல 18 

ஆம் மததியானது தமிை்நாட்டின் ஸ்தாபன தினமாக சகாண்டாடப்படும் என அறிவித்தது. 
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சடய்ரி ெஹாகர் திட்டம் 

❖ மத்தியக் கூட்டுறவுத் துமற அமமசச்ர ் அமித் ஷா மதசியக் கூட்டுறவு மமம்பாட்டுக் 

கைகத்தின் சடய்ரி சஹாகர ்என்ற திட்டத்திமனத ்சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ இத்திட்டத்தின் ஒட்டு சமாத்த குறிக்மகாள்களானது,  

o விைசாயிகளின் ைருமானத்மத இரட்டிப்பாக்குதல் மற்றும்  

o ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத ்ஆகும். 

❖ 5000 மகாடி ரூபாய் முதலீட்டுடன் “கூட்டுறவு முதல் சசழிப்பு ைமர” (from cooperation to 

prosperity) என்ற ஒரு மநாக்கத்மதச ்சசயலாக்குைதற்காக மைண்டி இந்த சடய்ரி சஹாகர ்

திட்டமானது அமல்படுதத்ப்படும்.  

 

ெகல் துல் நீர்மின் நிறலயம் 

 

❖ மத்திய ஆற்றல், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்துமற அமமசச்ர ் R.K. சிங் பகல் 

துல் நீரம்ின் நிமலயத்தின் மருசுதார ் நதி ைழியில் அமமந்த ஒரு கிமள மின் 

நிமலயத்திமனத ்திறந்து மைத்தார.்  

❖ இந்த நிமலயமானது ஜம்மு & காஷ்மீரின் கிஷ்த்ைார ்மாைட்டத்தில் அமமந்துள்ளது. 

❖ பகல் துல் நீரம்ின் நிமலயமானது (Pakal Dul Hydro Electric Project) 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 

GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்ற இலக்மகப் பூரத்்தி சசய்ைதில் உதவி புரியும். 

❖ பகல் துல் நீரம்ின் நிமலயமானது 1000 MW திறனுமடய ஒரு திடட்மாகும்.  

❖ இது சசனாப் பள்ளதத்ாக்கு ஆற்றல் திட்டம் என்ற தனியார ் நிறுைனத்தினால் 

கட்டமமக்கப் படுகிறது. 

 

Blue Flag – 2021 

❖ இஸ்மரல் நாட்டின் ஓை்டா ைான்பமடத் தளத்தில் நமடசபற்ற Blue Flag எனும் சரை்மதச 
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பலதரப்புப் மபாரப்் பயிற்சியில் இந்திய விமானப் பமடமயச ்மசரந்்த 84 வீரரக்ள், இந்திய 

விமானப் பமடயின் மிராஜ் 2000 விமானப் பமடயுடன் பங்மகற்றனர.் 

❖ இந்தப் பயிற்சியின் கருத்துருைானது சிக்கலானச ் சசயல்பாட்டு நிகை்வுகளில் 4ைது 

மற்றும் 5ைது தமலமுமற விமானங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் என்பதாகும். 

❖ 8 நாடுகமளச ்மசரந்்த விமானப்பமட அமமப்புகள் இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றன. 

❖ இப்பயிற்சியில் ஈடுபட்ட மற்ற ஏழு நாடுகளாைன: அசமரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், 

சஜரம்னி, பிரான்சு, இத்தாலி, கிரீஸ் மற்றும் இஸ்மரல் ஆகும். 

 

 

ொரத் ெபயாசடக் நிறுவனத்தின் பகாவாக்சின் மருந்திற்கு அவெரகாலெ் 

ெயன்ொட்டிற்கான அனுமதி 

❖ பாரத் பமயாசடக் நிறுைனத்தின் மகாைாக்சின் தடுப்பு மருந்திமன 18 ையதினருக்கும் 

அதற்கு மமற்பட்டைரக்ளுக்கும் சசலுதத்ுைதற்காக மைண்டி அதன் அைசரகாலப் 

பயன்பாட்டிற்கு உலக சுகாதார அமமப்பு ஒப்புதல் ைைங்கியுள்ளது.  

❖ மகாைாக்சின் என்பது முழுைதும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட  ஒரு தடுப்பு மருந்து ஆகும். 

❖ இது மஹதராபாத்திலுள்ள பாரத் பமயாசடக் மற்றும் இந்திய மருத்துை ஆராய்சச்ிக் 

கைகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டது.  

❖ உலக சுகாதார அமமப்பானது இதுைமரயில் மபசர ்- பயான்சடக், ஆஸ்ட்ராசசனிகா – Sk 

பமயா/இந்திய சீரம் நிறுைனம், ஜான்சன் & ஜான்சன், மாசடரன்ா மற்றும் மசமனாஃபாரம்் 

ஆகியைற்றின் தடுப்பு மருந்திற்கான அைசரகாலப்  பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் 

ைைங்கியுள்ளது. 
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கங்றக திட்டம் - கின்னஸ் உலகெ ்ொதறன 

 

❖ கங்மக உத்சைத்தின் முதல் நாளில் (நதித் திருவிைா 2021) மதசியத் துாய்மம கங்மக நதித ்

திட்டமானது கின்னஸ் உலக சாதமனயில் இடம் சபற்றுள்ளது. 

❖ அதிகளவில் மகயால் எழுதப்பட்ட குறிப்புகளின் புமகப்படங்கள் ஒரு மணிமநரத்தில் 

மபஸ்புக்கில் பதிமைற்றப்பட்டதன் காரணமாக இது கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் சபற்றது. 

❖ கங்மக உத்சை் நிகை்சச்ியானது கங்மகப் புனரமமப்பு பற்றிய விழிப்புணரம்ை 

ஏற்படுத்தவும், இந்த நிகை்விற்கு ஒரு உத்மைகம் அளிக்கவும் ஏற்பாடு சசய்யப் பட்டது. 

குறிப்பு  

❖ 5ைது கங்மக உத்சை் நிகை்சச்ியானது மைடிக்மக மற்றும் விைாக்களுடன் காசணாளி 

ைாயிலாக சதாடங்கியது. 

❖ இந்த ஆண்டு நைம்பர ்01 முதல் 03 ைமரயில் கங்மக உத்சை் சகாண்டாடப் பட்டது. 

❖ எடுத்துக்காட்டாக பிரயாக்ராஜ் பகுதியில், இது கங்மக மற்றும் யமுமன நதிகள் 

சங்கமிக்கும் இடத்தில் சகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ உஜ்மஜன் பகுதியில் இது சிப்ரா நதிக்கமரயில் சகாண்டாடப் படுகிறது.  

 

ஐம்மு & காஷ்மீரில் தீவிரவாத எதிர்ெ்பு அறமெ்பு 

❖ ஐம்மு & காஷ்மீர ் அரசானது, அப்பகுதியில் தீவிரைாதம் சதாடரப்ான ைைக்குகளின் 

விசாரமணகமள விமரைாகவும் பயனுள்ள ைமகயிலும் மமற்சகாள்ைதற்காக ஒரு புதிய 

மாநிலப் புலனாய்வு முகமமமய நிறுவியுள்ளது.  

❖ இந்த முகமமயானது மதசியப் புலனாய்வு முகமம மற்றும் இதர மத்திய முகமமகளுடன் 

இமணந்து சசயல்படும் ஒரு முதன்மம அமமப்பாக இருக்கும். 

❖ CID பிரிவின் தமலைர ்இந்த முகமமயின் பதவிசார ்இயக்குநராக சசயல்படுைார.் 
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கங்றக வறரெடம் 

❖ கமஜந்திர சிங் மசகாைாத் “கங்மக ைமரபடம்: கடந்த காலத்தின் நதி” என்பமத 

சைளியிட்டார.் 

❖ இது உத்தரப் பிரமதசத்திலுள்ள கான்பூரின் இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கைகத்தின் 

மபராசிரியர ்ராஜிை் சின்ஹா என்பைரால் உருைாக்கப்பட்டது. 

❖ இது கடந்த 50 - 60 ஆண்டுகளில் கங்மக நதியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றி ஆைணப் 

படுத்தச ்சசய்கிறது. 

 

ொஷா ெங்கம் முன்சனடுெ்பு 

❖ மத்தியக் கல்வி மற்றும் திறன் மமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்ர ் தரம்மந்திர பிரதான் 

பள்ளிகளுக்கான ‘பாஷா சங்கம் முன்சனடுப்பு’, ‘பாஷா சங்கம் சசயலி’ மற்றும் ‘ஏக் பாரத ்

ஷ்மரஷ்தா பாரத்’ விநாடி-வினா சசயலி ஆகியைற்மற சைளியிட்டார.்  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு மதசியக் கல்விக் சகாள்மகயின் சசயல்பாட்டு நிரல்களின்படி, 

மாணைரக்ள் தங்கள் தாய்சமாழியிமனத் தவிரத்்து இதர இந்திய சமாழிகளிலும் 

அடிப்பமடயான உமரயாடல் புலமமமயப் சபறசச்சய்ைமத இதன் மநாக்கமாகும். 

❖ இது ‘ராஷ்டிரிய ஏக்தா திைாஸ்’ என்ற நிகை்வின் மபாது சதாடங்கப்பட்டது. 
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பகதார்நாத்தில் பிரதமர் பமாடி  

 

❖ உத்தரகாண்டிலுள்ள ருத்ரபிரயாக் மாைட்டத்தில் அமமந்த மகதாரந்ாத் ஆலயத்தின் 

ைளொ த்தில் புன வம ் ப்பட்ட ஸ்ரீ ஆதி சங்  ொசச்ொ ியொ  ்சமொதிவய (இறுதி ஓய்விடம்) 

பி தம  ்மமாடி திறந்து வைத்தொ .்  

❖ அங்குள்ள சமொதியில் உள்ள ஸ்ரீ ஆதி சங்  ொசச்ொ ியொ  ் சிவலவயயும் அை  ் திறந்து 

வைத்தொ .்  

❖ இந்தச ் சமொதியொனது 2013 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட ர தொ ந்ொத் கைள்ளத்தில் ரசதம் 

அவடந்தது.    

 

வழிகாட்டெ்ெட்ட ஏவுகறண அழிெ்புக் கெ்ெல் ‘விொகெ்ெட்டினம்‘  

❖ இந்தியக் கடற்பமடயானது மசகாை்ன் கப்பல் கட்டும் நிறுைனத்திடமிருந்து தனது 

முதலாைது P15 என்ற B    ர டொரு ்குப் புலப்படொத, ைழி ொட்டப்பட்ட ஏவு வண அழிப்பு 

ைமக  ப்பவலப் கபற்றது.  

❖ 15B     ப்பல் ள் க ொல் த்தொ    அழிப்புக்  ப்பல் ளின் (15A திட்டம்) கதொட  ்

ை ிவசவயச ்ரச ந்்ததொகும்.  

❖ இவை விசொ ப்பட்டினம்    அழிப்புக்  ப்பல் ள் என அவழ ் ப்படுகின்றன.    

 

எசடல்கிவ் ஹருண் இந்தியா மக்கள் பெறவெ் ெட்டியல் 2021 

 

❖ ஹீருண் இந்தியா மற்றும் எசடல்கிை் ஆகியமை இமணந்து இப்பட்டியமல 
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சைளியிட்டுள்ளன.  

❖ விப்மரா நிறுைனத்தின் நிறுைனர ் மற்றும் தமலைர ் அசிம் பிமரம்ஜி இப்பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளார.்  

❖ HCL நிறுைனத்தின் தவலை  ் சிை் நொடொ  ் இப்படட்ியலில் 2ைது இடத்வத மீண்டும் த ்  

வைத்துள்ளொ .் 

❖  ிவலயன்ஸ் இன்டஸ்ட் ீஸ் நிறுைனத ் தவலை  ் முர ஷ் அம்பொனி மற்றும் அை து 

குடும்பத்தின  ்இப்பட்டியலில் 3ைது இடத்வதப் கபற்றுள்ளொ .்    

 

இந்தியாவில் கவனிக்கெ்ெடாத நடுத்தர மக்களுக்கு சுகாதாரக் காெ்பீடு 

❖ நிதி ஆமயாக் சமீபத்தில், ‘இந்தியாவில் கைனிக்கப்படாத நடுத்தர மக்களுக்கு சுகாதாரக் 

காப்பீடு’ என்ற தமலப்பில் ஒரு அறிக்மகமய சைளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயில்  40 மகாடி அளவிலான ' ைனி ் ப்படொத நடுத்த  ம ் ளு ்கு' 

சுகாதாரத்திற்கான நிதி ஆதரவு இல்மல என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ 'கைனிக்கப்படாத நடுத்தர மக்கள்' என்பது பின்தங்கிய ஏமைப் பிரிவினருக்கும், 

ஒப்பீட்டளவில் நல்ல நிமலயில் உள்ள ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட துமறமயச ் மசரந்்த ஒரு 

பிரிவினருக்கும்  இமடயிலான சுகாதாரக் காப்பீடு  ைசதிமயப் சபறாத  ஒரு பரந்த 

பிரிைாகும். 

 

 

ெர்வபதெ ஒற்றறெ ்சுகாதார தினம் 

❖ இந்த தினமானது நைம்பர ்03 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்திய அரசின் கால்நமடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத் துமறயானது 6ைது சரை்மதச 

ஒற்மறச ் சுகாதார தினதம்தக் சகாண்டாடுைதற்காக மைண்டி ‘சதாழில் துமற மற்றும் 

ஒற்மறச ்சுகாதாரம்’ என்ற தமலப்பில் பங்குதாரர ்மன்றம் ஒன்மற  ஏற்பாடு சசய்தது. 

❖ இது ஆசாதி கா அம்ரித் மமஹாத்சை் என்ற நிகை்வின் ஒரு பகுதியாக ஏற்பாடு சசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 
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❖ ஒற்மறச ் சுகாதாரம் என்ற ஒரு கருத்மதச ் சசயல்படுத்துைதற்கு முக்கியமான 

அம்சங்களாக, பலதரப்பட்ட ஒத்துமைப்மபயும்,  பல்துமற மற்றும் பலதுமறகளுக்கு 

இமடயிலான ஈடுபாடுகமளயும் முன்னிமலப்படுத்துைமத இந்த நாள் மநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்ென் நடுநிறலறய அறடயும் இந்தியா 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள்  உமிழ்வின் அளமை 50% ைமரக்  குவறப்பது உள்ளிட்ட ஐந்து அம்ச 

கசயல்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொ  2070 ஆம் ஆண்டுக்குள்   ொ ப்ன் நடுநிவலவய 

அவடைதொ  இந்தியொ சமீபத்தில்  அறிவித்தது. 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளொஸ்ர ொ நகரில் நவடகபற்ற பருைநிமல உசச்ி மாநாட்டின்  26ைது 

பங்குதாரரக்ள்  மொநொட்டில் (COP)  இந்தியொ இந்த உறுதிகமொழிவய அளித்தது. 

❖ பருைநிவல நிதியுதவி ் ொன தங்களது ைொ ்குறுதி வள நிவறரைற்றுமாறு ைளரச்ச்ி 

அமடந்த நொடு வள இந்தியா ைலியுறுத்தியது. 
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றெபகாவ் – D  

 

❖ மசடஸ் மகடில்லா நிறுைனத்தின் தயாரிப்பான, 3 தைமணகள் அளவிலான மசமகாை் – D 

எனும் ர ொவிட் – 19 தடுப்பு மருந்திவன ஒரு தைவண ்கு ரூ.265 என்ற விவல வீதத்தில் ஒரு 

ர ொடி தைவண வள மதத்ிய அ சு ைொங்  உள்ளது.  

❖ வசர ொை் – D என்பது உலகில் மனிதப் பயன்பொட்டிற்கு ைந்த முதலொைது டி.என்.ஏ 

பிளொஸ்மிடு தடுப்பு மருந்தொகும்.  

❖ இந்தத் தடுப்பு மருந்தொனது ைழ ் மொன ஊசி ் குழல் மூலம் கசலுத்துைதற்குப் பதிலொ  

ஊசியற்ற ஒரு சொதனத்வதப் பயன்படுத்திச ்கசலுத்தப்படும்.  

❖ அந்தச ்சொதனமொனது “பொ ம்ொக ட்“ என அவழ ் ப்படும்.  

❖ வசர ொை் – D மருந்தின் மூன்று தைவண ள் 28 நொட் ள் இவடகைளியில் ைழங் ப் படும்.   

 

காடர ்ெழங்குடியினர்  

❖ காடர ் பைங்குடியினத்மதச ் மசரந்்த சில குடும்பங்கள் ஆமனமமலப் புலிகள் 

காப்பகத்தின் உள்பகுதியில் வீட்டுமமனக்கான பட்டாக்கமளப் சபற்றுள்ளனர.்  

❖ காடர ்என்பைரக்ள் தமிைகத்திலுள்ள மகாயம்புதத்ூர ்மற்றும் மகரளாவிலுள்ள சகாசச்ின் 

ஆகியைற்றுக்கு இமடயிலான மமலப்பாங்கான எல்வலப்பகுதியினூரட ைொழும் 

கதன்னிந்தியொவின் ஒரு சிறிய பழங்குடி இனமொகும்.  

❖ ர  ள மொநிலத்தின் 5 பழவமயொன பழங்குடி ளுள் ஒன்றொன காடர ் இனமொனது அந்த 

மொநிலத்தின் கமொத்த பழங்குடியின ம ் ள்கதொவ யில் கிட்டத்தட்ட 5 சதவீதத்வத ் 

க ொண்டுள்ளது.  

❖ இை  ்ள் தமிழ் மற்றும்  ன்னடம் மபான்ற திராவிட கமொழி வளப் ரபசுகின்றன .்  

❖ காடர ் பழங்குடியின  ் ர  ளொவில் குறிப்பிடதத் ்  அளவில் பொதி ் ப்பட ் கூடிய 

பழங்குடியின ் குழு ் ளொ  பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அமத மைமளயில் அைரக்ள் 

தமிழ த்தில் அை்ைொறு குறிப்பிடப் படவில்வல.   

❖ இந்தக் குழுவின் கீழ் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளப் பழங்குடியின  ் 2006 ஆம் ஆண்டு ைன 

உ ிவம ள் சட்டத்தின் கீழ் ைொழிட உ ிவம வளப் கபற அனுமதி கபறுை .்    
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உலகத் தறலவரக்றள ஏற்ெது குறித்த தரவரிறெ              

❖ மாரன்ிங் கன்சல்ட் என்பதின் கூற்றுப் படி பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அைரக்ள் இந்தத் 

தரைரிமசயில் முதலிடதம்தப் சபற்றுள்ளார.்  

❖ இைர ்70% ஏற்பு வீதத்துடன் இந்தத் தரைரிமசயில் முன்னணியில் உள்ளார.்  

❖ ரமொடி உலக ங்கிலும் உள்ள இளம் பருைத்தின  ் மத்தியில் அதி பட்ச ஏற்பிவனப் 

கபற்றுள்ளொ .்  

❖ இதில் கம ்சிர ொ நொட்டு அதிப  ் ஆண்ட்ர ஸ் மொனுரைல் ரலொபஸ் ஓப் ொரடொ  ் 2ைது 

இடத்தில் உள்ளொ .்  

❖ இைவ த ் கதொட ந்்து இத்தொலிய நொட்டின் பி தம  ் ம ிரயொ டி ொகி (58%) இடம் கபற்று 

உள்ளொ .்  

❖ இதில் அகம ி ்  அதிப  ்ர ொ பிடன் 6ைது இடத்தில் உள்ளொ .்   

 

 

ஸ்ரீநகர் விமான நிறலயம் – “முக்கிய விமான நிறலயம்”  

❖ மத்திய ைான்ைழிப் மபாக்குைரத்து அமமசச்கமானது ஸ்ரீநகர ் விமான நிமலயத்திமன 

2008 ஆம் ஆண்டு விமான நிமலயப் சபாருளாதார ஒழுங்குமுமற ஆமணயச ்சட்டத்தின் 

கீை் ஒரு முக்கிய விமான நிமலயமாக அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்த நடைடி ்வ யொனது ஸ்ரீந   ் விமொன நிவலயத்தில் விமொனச ் ரசவை வள 

ைழங்குைதற் ொன ரமம்பொட்டுக்  ட்டணம் மற்றும் பயணி ள் ரசவை  ட்டணம் உள்ளிட்ட 

 ட்டண ை ி வள நி ண்யி ்  விமொன நிவலயப் கபொருளொதொ  ஒழுங்கு முமற 

ஆவணயத்திற்கு ைழி ைவ  கசய்யும்.  

❖ ஒரு விமொன நிவலயத்தின் ைருடொந்தி ப் பயணி ள் ரபொ ்குை த்தொனது ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவை ்  டந்தொல், மத்திய அ சொனது அந்த விமான நிவலயத்வத ஒரு மு ்கிய (கபரு) 

விமொன நிவலயமொ  அறிவி ்கிறது.  

❖ இதற்கு முன்பு, ஸ்ரீந   ்விமொன நிவலயத்தின் ரபொ ்குை த்திவன இந்திய விமொன நிவலய 
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ஆவணயம் தீ ம்ொனி ்கும்.  

❖ இந்திய விமொன நிவலய ஆவணயம் ைொன்ைழிப் ரபொ ்குை த்து அவமசச் த்தின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு நிறுைனம் ஆகும்.   

 

இந்தியெ்  ெசுறம உத்தரவாதம் 

❖ இந்தியா முழுைதுமான பசுமமசார ் திட்டங்களுக்சகன கூடுதலாக 750 மில்லியன் 

பவுண்டு அளவிலான நிதியிமன ைைங்குைதற்கான “இந்தியப் பசுமம உத்தரைாதத்மத” 

உலக ைங்கியிடம் இங்கிலாந்து ைைங்க உள்ளது. 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் நமடசபற்ற COP 26 உசச்ி மாநாட்டில் இது குறித்து 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

 

❖ பசுமம உத்தரைாத நிதியானது தூய்மமயான எரிசக்தி, மபாக்குைரத்து மற்றும் நகரப்்புற 

மமம்பாடு மபான்ற துமறகளில் தூய்மமயான மற்றும் சநகிை்திறன் ைாய்ந்த 

உள்கட்டமமப்பு ைசதிகமள உருைாக்குைதில் ஆதரவு அளிக்கும். 

❖ ைளரந்்து ைரும் நாடுகள் பசுமமத் சதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்திக் சகாள்ளவும், 

தங்களுமடயப் சபாருளாதாரத்மத நிமலயான முமறயில் ைளரத்்துக் சகாள்ளவும்  

உதவும் ைமகயில் COP 26 உசச்ி மாநாட்டில் "தூயப் பசுமம முன்முயற்சி" என்ற முயற்சி 

சதாடங்கப் பட்டது. 

 

1 டிரில்லியன் டாலர் ெருவநிறல நிதி 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டில் முடிவு சசய்த அளவில் பருைநிமல நிதிமயத ்சதாடர முடியாது என்று 

இந்தியா கூறியது. 

❖ பருைநிமல மாற்றத்மத எதிரச்காள்ைதற்கான இலக்குகமளப் பூரத்்தி சசய்ய குமறந்த 

பட்சம் $1 டிரில்லியன் சதாமகமயனும்  இருக்க மைண்டும் என்று இந்தியா ைலியுறுத்திக் 

கூறியுள்ளது. 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் நமடசபற்ற 26ைது சரை்மதச பருைநிமல மாநாட்டில் 

ஒத்த எண்ணம் சகாண்ட ைளரந்்து ைரும் நாடுகளின் அமமசச்ரக்ள் கூட்டத்தில் இது 

குறித்து சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

மின்ொர வாகன மின்பனற்ற நிறலயங்கள் 

❖ 2070 ஆம் ஆண்டிற்குள் நாட்டின் நிகர-பூஜ்ஜிய காரப்ன் என்ற ஒரு இலக்கிமன அமடய 

உதவுைதற்காக ஆயிரக்கணக்கான மின்சார ைாகன மின்மனற்ற நிமலயங்கமள 

உருைாக்குைதற்கான திட்டங்கமள அரசினால் இயக்கப்படும் எண்சணய் சுத்திகரிப்பு 

நிறுைனங்கள் அறிவித்துள்ளன. 

❖ இந்தியன் ஆயில் காரப்்பமரஷன் (IOC - Indian Oil Corporation) நிறுைனமானது அடுத்த மூன்று 

ஆண்டுகளில் 10,000 மின்சார ைாகன மின்மனற்ற நிமலயங்கமள அமமக்க உள்ளது. 

❖ அதன் சசயல்பாடுகளில் இருந்து பசுமம இல்ல ைாயு சைளிமயற்றத்மதக் குமறக்கும் 

திட்டங்கமளயும் அது உருைாக்கி ைருகிறது. 
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❖ பாரத் சபட்மராலியம் நிறுைனமானது அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அதற்குச ் சசாந்தமான 

7,000 எரிசபாருள் நிமலயங்களில் மின்சார ைாகன மின்மனற்றத்திற்கான ஒரு 

உள்கட்டமமப்மப ைைங்கும் திட்டத்மத அறிவித்தது. 

❖ ஹிந்துஸ்தான் சபடம்ராலியம் காரப்்பமரஷன் நிறுைனமானது இன்னும் மூன்று 

ஆண்டுகளில் நாட்டில் 5,000 மின்சார ைாகன மின்மனற்ற நிமலயங்கமள 

அமமப்பதற்கான  ஒரு திட்டத்மத அறிவித்தது. 

 

இந்தியாவில் ஊட்டெெ்த்து குறறொடு உள்ள குழந்றதகள் 

❖ சபண்கள் மற்றும் குைந்மதகள் அமமசச்கத்தின் ஒரு அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவில் 33 

லட்சத்திற்கும் அதிகமான அளவில் ஊட்டசச்த்துக் குமறபாடுள்ள குைந்மதகள் உள்ளனர.் 

❖ மமலும், அதில் பாதிக்கும் மமற்பட்ட குைந்மதகள் மிகக் கடுமமயான ஊட்டசச்த்து 

குமறபாடுள்ள பிரிவில் உள்ளதாக அந்த அமமசச்கம் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த எண்ணிக்மகயானது  மபாஷன் கண்காணிப்புச ்சசயலி மூலம்  சதரிவிக்கப்பட்டது. 

❖ மகாராஷ்டிரா, பீகார ் மற்றும் குஜராத ் ஆகிய மாநிலங்கள் இந்தப் பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் உள்ளன. 

 

LEADS குறியீடு 2021 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு LEADS (பல்மைறு மாநிலங்களிமடமய தளைாடப் பரிமாற்றங்கமள 

எளிதாக்குதல்) குறியீட்டில் மதிப்பிடப்பட்ட 21 மாநிலங்களில் குஜராத் மாநிலமானது 

தனது முதலிடத்மதத் தக்க மைத்துக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அமதத் சதாடரந்்து ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் தமிை்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ LEADS 2021 என்பது பல்மைறு மாநிலங்களிமடமய தளைாடப் பரிமாற்றங்கமள 

எளிதாக்குதல் என்பமதக் குறித்த 3ைது அறிக்மகயாகும்  (முதலாைது - 2018; 2ைது – 2019). 

❖ இது இந்தியா முழுைதும் உள்ள தளைாட உள்கட்டமமப்பு மற்றும் மசமைகமள 

அமடயாளம் காண்பதற்கான ைழிமுமறகமள உள்ளடக்கியது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டின் தரைரிமசகளானது மாநிலங்கள், ைடகிைக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் 

இமயமமலப் பகுதியில் உள்ள ஒன்றியப் பிரமதசங்கள் மற்றும் பிற ஒன்றியப் 

பிரமதசங்கள் என 3 தனித்தனி ைமககளில் ைைங்கப்படுகின்றன. 

குறிப்பு 

❖ சபயரளவிலான சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்பமடயில் இந்தியா உலகின் 5ைது 

சபரிய சபாருளாதாரமாகவும், உலகளவில் மைகமாக ைளரந்்து ைரும் சபரிய 

சபாருளாதாரமாகவும் திகை்கிறது. 
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பகாவா கடல்ொர் மாநாடு 

 

❖ 3ைது  ைருடாந்திர மகாைா கடல்சார ்மாநாடானது  (GMC-21) மகாைாவில் சதாடங்கியது. 

❖ இந்த மாநாட்டில், இந்தியப் சபருங்கடல் பிராந்தியத்மதச ் மசரந்்த 12 நாடுகளின் 

கடற்பமடத் தமலைரக்ளுக்கு இந்தியா தமலமம தாங்கும். 

❖ கடற்பமடத் தளபதி அடம்ிரல் கரம்பீர ்சிங் இந்த மாநாட்டிற்குத் தமலமம தாங்குைார.் 

❖ இந்தியப் சபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உருைாகி ைரும் மற்றும் எதிரக்ால கடல்சார ்

பாதுகாப்பு சைால்கமளத் திறம்பட மகயாள்ைதற்கான இயங்குந்தன்மமயின் ஒரு 

முக்கியத்துைம் குறிதத்ு இந்த மாநாட்டில் விைாதிக்கப்படும். 

❖ இந்த மாநாட்டின் கருத்தரு "கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் ைளரந்்து ைரும் மரபற்ற புது 

அசச்ுறுத்தல்கள்: இந்தியப் சபருங்கடல் பிராந்தியத்தின்  சசயலூக்கமிக்கப்  

பங்களிப்பிற்கான  ஒரு ைாய்ப்பு" (Maritime Security and Emerging Non-Traditional Threats: A case for 

proactive role for Indian Ocean Region) என்பதாகும். 
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கங்கா மஷால்  

❖ கங்கா மஷால் தீபமானது உத்தரகாண்டிலுள்ள ரிஷிமகஷ் முதல் ஹரித்துைார ்

ைமரயிலான தனது பயணத்மதத் சதாடங்கியது.  

❖ இது கங்மக நதியினூமட சமாத்தமுள்ள 23 நிமலயங்களுக்கும் பயணிக்கும். 

❖ இது உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும்  நமாமி  கங்மகத் தன்னாரை்லரக்ளின் விழிப்புணரவ்ிற்கு 

உதவும். 

❖ கங்மகச ்சசயற்பமட வீரரக்ளால் இந்த தீபமானது ஏந்திச ்சசல்லப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் பயணமானது மமற்கு ைங்காளத்திலுள்ள கங்மக சாகர ் என்ற இடத்தில் நிமறவு 

அமடயும். 

 

வாகனங்கள் மூலம் சதாறலதூரெ் ெகுதிகளுக்குெ ் ெட்டத்றதக் சகாண்டு சென்று 

பெரத்்தல் குறித்தெ் பிரெெ்ாரம் 

❖ நீதித் துமற அமமசச்கமானது ைாகனங்கள் மூலம் சதாமலதூரப் பகுதிகளுக்குச ்

சட்டங்கமளக் சகாண்டு சசன்று மசரப்்பதற்காக மைண்டி ஒரு ைார கால அளவிலான ஒரு 

பிரசச்ாரத்மதத் சதாடங்கியது.  

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 08 முதல் நைம்பர ் 14 ைமர நடத்தப் 

சபறும்.  

❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் கீை், மக்கள் தங்களது உரிமமகமள மகாரச ் சசய்ைதற்கும், 

அைரக்ளின் சிரமங்கமளச ் சரியான மநரத்தில் நிைரத்்தி சசய்ைதற்கும் ைைக்கிற்கு 

முந்மதய ஆமலாசமனகமள ைைங்குைதன் மூலம் மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கச ்

சசய்ைதற்குமாக மைண்டி பல நடைடிக்மககள் மமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 

❖ இந்த ஒரு ைாரமானது மதமையுள்ள மக்களுக்கு “டிஜிட்டல் சட்ட அதி ொ மளிப்பின் மூலம் 

அவனைரு ்கும் நீதி ைழங் வல” உறுதி கசய்ைதற் ொ  அ ப்்பணி ் ப் பட்டது. 

 

இளம் கண்டுபிடிெ்ொளரக்ளுக்கான வழிகாட்டல் திட்டம் 

❖ மத்திய அமமசச்ர ் டாக்டர ் ஜிமதந்திர சிங் முதன்முமறயாக இளம் கண்டு 

பிடிப்பாளரக்ளுக்கான ஒரு ைழிகாட்டல் திட்டத்மதத் சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது 75ைது இந்திய சுதந்திரத் தினத்மதக் குறிக்கும் ைமகயில் இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளரக்ளுக்காக சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இந்தியாவில் அறிவியல் ஆராய்சச்ி மற்றும் புத்தாக்க முயற்சிகமள ைலுப்படுத்தச ்

சசய்ைதன் மூலம், மக்களிமடமய அறிவியல் மனப்பான்மமமய ஊக்குவிப்பதற்கு இந்த 

ைழிகாட்டுதல் திட்டம் உதவும்.  

❖ இந்தத் திட்டமானது, உயிரித் சதாழில்நுட்பத ் துமறயின் ஆதரவுடன் ஒை்சைாரு 

மாைட்டத்திலும் ஒரு நட்சத்திரக் கல்லூரிமய நிறுவுைமத ைலியுறுத்தச ் சசய்யும் 

ைமகயிலான இந்தியா முழுைதிலுமான ஒரு திடட்மாகும்.  
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ெட்டெ்பூர்வ அளவீடுகள் (ெரக்குெ் சொதிகள்) விதிகள், 2011 திருத்தம் 

❖ மத்திய நுகரம்ைார ்விைகாரங்கள் அமமசச்கமானது 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான  சட்டப் பூரை் 

அளவீடுகள் (சரக்குப் சபாதிகள்) விதிகமளத் திருத்தி அமமத்துள்ளது.  

❖ இதனால் அமனத்து நிறுைனங்களும் தற்மபாது சரக்குப் சபாதிகளில் ஒரு அலகின் 

விற்பமன விமலமய அசச்ிட மைண்டும்.  

❖ இந்தப் புதியத் திருத்தமானது 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் அமலுக்கு ைரும்.  

❖ இந்த நடைடிக்மக மூலம், நுகரம்ைாரக்ள் அலகின் அடிப்பமடயில் விமலமயக் 

கண்டறிைது எளிதாக இருக்கும். 

❖ இந்தத் திருத்தத்தின் கீை், ஒரு கிமலாகிராமிற்கும் அதிகமாக சரக்குப் சபாதிகமள 

விற்பமன சசய்யும் நிறுைனங்கள் அைற்றின் அதிகபட்ச சில்லமற விமலயுடன் ஒரு 

கிமலாகிராமிற்கான ஒரு அலகின் விமலமயயும் அசச்ிட மைண்டும்.  

 

UNESCO ஆக்கெ்பூர்வ நகரங்கள் வறலயறமெ்பு 

❖ உலகம் முழுைதும் 49 புதிய நகரங்கள் UNESCO அமமப்பின் ஆ ் ப்பூ ை் ந  ங் ள் 

ைவலயவமப்பில் இவணந்துள்ளது.  

❖ ஸ்ரீந   ்யுகனஸ்ர ொ ஆ ் ப்பூ ை் ந  ங் ள் ைவலயவமப்பில் இவணந்துள்ளது.  

❖ யுகனஸ்ர ொ அவமப்பொனது ஸ்ரீந வ க் வ விவன மற்றும் நொட்டுப்புறக்  வல ளின் ஒரு 

ஆ ் ப் பூ ை் ந  மொ  அறிவித்தது.  

 

இந்த வறலயறமெ்பில் ஏற்கனபவ இறணந்துள்ள நகரங்கள் 

❖ கசன்வன மற்றும் ைொ ணொசி ஆகியவை யுகனஸ்ர ொ இவச ந  ங் ளில் ரச  ்் ப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ க ய்ப்பூ  ் ந  ொனது யுகனஸ்ர ொவின் வ விவன மற்றும் நொட்டுப்புறக்  வல ளின் 

ந  ங் ள் பட்டியலில் ரச  ்் ப் பட்டுள்ளது.  

❖ மும்மப நகரானது யுசனஸ்மகா திமரப்பட நகரங்களில் மசரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ மஹதராபாத் நகரானது அறுசுமை உணவியல் நகரங்களில் மசரக்்கப் பட்டுள்ளது.  
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உலகெ் சொருளாதார மன்றம் – புதிய அறிக்றக 

 

❖ உலகப் சபாருளாதார மன்றமானது, இந்தியாவின் ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு 

சசயல்திட்டத்மத ைைங்குைதற்காக “திட்டம் 2070 : நிகர சுழிய இந்தியாவிற்கான ஒரு 

புதியப் பசுமம ஒப்பந்தம்” என்று தமலப்பிடப்படட் தனது அறிக்மகமய சைளியிட்டது.  

❖ இந்த அறிக்மகயானது 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு நிகர சுழிய உமிை்வு நிமலமய 

அமடைதற்காக இந்தியா நிரண்யித்த இலக்கின் பின்னணியில் சைளியிடப் பட்டது.  

❖ பசுமமப் சபாருளாதாரத்மத மநாக்கி நகரும் இந்தியாவின் பரிமாற்றமானது 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் சபாருளாதாரத் தாக்கத்தில் சுமார ் 1 டிரில்லியன் டாலர ் அளவு பங்கிமன 

ைகிக்கும் என இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது.  

❖ இது 50 மில்லியனுக்கு அதிகமான மைமலைாய்ப்பிமன உருைாக்கும். 

❖ இதன் மூலம் சபாருளாதாரத் தாக்கமானது 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் 15 டிரில்லியன் டாலர ்

ைமர உயரும்.  

❖ இந்திய நாடானது பருைநிமல மாற்றத்தின் முன்களத்தில் உள்ளது.  

❖ மற்ற நாட்டைரக்மள விட, பருைநிமல மாற்றம் மற்றும் தீவிரமான ைானிமல 

நிகை்வுகளின் எதிரம்மறயான விமளவுகமள இந்தியரக்மள அதிகம் எதிர ் சகாள்ள 

இருக்கின்றனர.்  

 

c0c0n - 14வது ெதிெ்பு 

❖ பாதுகாப்புப் பமட அலுைலரக்ளுக்கான தமலைர ்சஜனரல் பிபின் ராைத், c0c0n என்பதின் 

14ைது பதிப்பிமனத்  சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ இது நைம்பர ் 10 முதல் 13 ைமரயில் காசணாலி ைாயிலாக நடத்தப்பட உள்ள, ஒரு  

ைருடாந்திர ஊடுருைல் மற்றும் இமணயப் பாதுகாப்பு சசயல்விளக்க மாநாடாகும்.  

❖ இந்த மாநாடானது இரண்டு லாபமநாக்கமற்ற அமமப்புகளுடன் இமணந்து மகரள 
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காைல்துமறயினால் நடத்தப்படுகிறது.  

❖ இந்த மாநாட்டில், முதன்மமயான அளவில் சபாது ஊரடங்கின் மபாது நிகை்ந்த இமணய 

ஏமாற்றுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி விைாதிக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துருைானது “Improvise, Adapt and Overcome” என்பதொகும்.  

 

ஜன்ஜாதிய கவுரவ் திவாஸ் - நவம்ெர் 15 

❖ பிரச்ா முண்டாவின் பிறந்தநாமள 'ஜன்ஜாதிய கவுரை் திைாஸ்' என்று அறிவிக்க மத்திய 

அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ முண்டா என்றப் பைங்குடியினத்மதச ்மசரந்்த பிரச்ா முண்டா 1875 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்15 

ஆம் மததி பிறந்தார.் 

❖ 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஆங்கிமலயர ் ஆட்சியின் மபாது, தற்காலத்தியப் 

பீகார ் மற்றும் ஜாரக்்கண்டின் பைங்குடியினப் பகுதி முழுைதும் ஒரு இந்தியப் 

பைங்குடியினருக்கான சமய இயக்கத்மத அைர ்ைழி நடத்தினார.் 

❖ நாட்டில் அைரது பிறந்தநாள் பிரச்ா முண்டா சஜயந்தியாக சகாண்டாடப் படுைமதாடு 

அத்தினம் ஜாரக்்கண்ட் மாநில நிறுைன நாளுடன் ஒத்துப் மபாகிறது. 
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இஸ்பரல் - DRDO ஒெ்ெந்தம் 

 

❖ இந்தியப் பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு மற்றும் இஸ்மரலின் 

பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டு இயக்குநரகம் இரண்டும் சமீபத்தில் ஒரு 

இருதரப்புப் புத்தாக்க ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டன. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது இரு நாடுகளின் புத்தாக்க நிறுைனங்கள் மற்றும் குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தர நிறுைனங்களில் இரட்மடப் பயன்பாட்டுத ்சதாழில்நுட்பங்களின் ைளரச்ச்ிக்காக 

புதுமம, விமரைான ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்மட மமம்படுதத்ச ் சசய்ைமத 

மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ மராபாட்டிக்ஸ், ட்மரான்கள், குைாண்டம் சடக்னாலஜி, சசயற்மக நுண்ணறிவு மபான்ற 

துமறகளில் அடுத்தத ்தமலமுமறத ்சதாழில்நுடப்ங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகமள சைளிக் 

சகாணர இரு நாடுகளின் சதாழிலகங்கள் மற்றும் புத்தாக்க நிறுைனங்கள்  இமணந்து 

சசயல்படும். 
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ஹார்பிங்கர் 2021 

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கி தனது முதல் உலகளாவிய மஹக்கத்தாமன ‘HARBINGER 2021–

Innovation for Transformation’ என்ற சபயரில் நடத்த உள்ளது. 

❖ இது டிஜிட்டல் கட்டணத்தில் கைனம் சசலுத்துகிறது. 

❖ இது ‘Smarter Digital Payments’ என்ற கருத்துருவின் கீை் ஏற்பாடு சசய்யப்படும். 

 

 

கல்வித் துறறயில் சிறந்த இலட்சிய மாவட்டங்கள் 

❖ கல்வித்துமறயில் முதல் ஐந்து இலட்சிய மாைட்டங்கமள நிதி ஆமயாக் அறிவித்து உள்ளது. 

❖ சசப்டம்பர ் மாதத்திற்கான தரைரிமசயில் கல்வித் துமறயில் மிகவும் முன்மனறிய 

இலட்சிய மாைட்டங்கமள இது தரைரிமசப் படுதத்ியுள்ளது. 

❖ இதில் சதலுங்கானா மாநிலத்தின் பூபாலப்பள்ளி மாைட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 

❖ இதில் பூபாலப்பள்ளிமயத் சதாடரந்்து, 

o ஜாரக்்கண்டில் உள்ள சத்ரா & சாஹிப்கஞ்ச ்மாைட்டம்  

o ஒடிசாவின் நுைாபாடா மாைட்டம் மற்றும் 

o ராஜஸ்தானின் சஜய்சால்மர ்மாைட்டம் ஆகியன உள்ளன. 

ஐஎன்எஸ் பவலா 

❖ ஐஎன்எஸ் மைலா என்ற மபாரக்் கப்பலானது இரண்டு ைருடத்திற்கும் மமற்பட்ட கடற்ைழிச ்

மசாதமனகமள அடுதத்ு இந்தியக் கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப் பட்டது. 

❖ இது நாட்டின் நான்காைது ஸ்காரப்ீன் ைமக நீரம்ூை்கிக் கப்பலாகும். 

❖ ஐஎன்எஸ் மைலா கப்பல் எதிரிகமள எதிரத்்துப் மபாரிட மரடார ் கருவிகளில் சிக்காத 

மமம்பட்ட சதாழில்நுட்பம்  (stealth) மற்றும் சிறந்த மபார ் திறன்கமளக் சகாண்டு 

இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. 

❖ டீசல் - மின்னாற்றல் மூலம் இயங்கும் இந்த நீரம்ூை்கிக் கப்பலானது மும்மபயில் உள்ள 

மசாகன் டாக் ஷிப் பில்டரஸ்் லிமிசடட ் (Mazagon Dock Ship builders Limited) என்ற 

நிறுைனத்தின் மூலம் திடட்ம் 75 என்பதின் (Project 75) கீை் கட்டப்பட்டது. 

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


                   

63 
 

❖ ஐந்தாைதுக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் ைகிர ் ஆனது நைம்பர ் 2020 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப் 

பட்டு துமறமுகச ்மசாதமனகமள அது சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பரில் அதன் முதல் மமற்பரப்புக் கண்காணிப்புப் பணிமயத ்

சதாடங்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

❖ ஆறாைது நீரம்ூை்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் ைாகஷீர ் ஆனது தனது தயாரிப்பின் இறுதி 

நிமலயில் உள்ளது. 

 

 

51வது ஆளுநரக்ள் மாநாடு 

 

❖ சடல்லி ராஷ்டிரபதி பைனில் குடியரசுத் தமலைர ் ராம்நாத் மகாவிந்த் தமலமமயில் 

ஆளுநரக்ள் மற்றும் துமணநிமல ஆளுநரக்ளின் 51ைது மாநாடு நமடசபற்றது. 

❖ ஜனாதிபதி மகாவிந்த் தமலமமயில் நமடசபறும் நான்காைது மாநாடு இதுைாகும். 

 

புதிய தறலறம இயக்குநரக்ள் 

❖ உளவுத் துமறயின் சிறப்பு இயக்குனர ்ஷீல் ைரத்ன் சிங் மத்தியத் சதாழிலகப் பாதுகாப்புப் 

பமடயின் புதிய தமலமம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ மதசியக் காைல்துமற அகாடமியின் இயக்குநர ் அதுல் கரை்ால் மதசிய மபரிடர ் மீட்புப் 

பமடயின் புதிய தமலமம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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❖ இந்தியக் காைல் பணி (ஐபிஎஸ்) அதிகாரியான சத்ய நாராயண் பிரதான் மபாமதப் 

சபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்தின் தமலமம இயக்குநராக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ளார.் 

❖ இதற்கு அமமசச்ரமையின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 

MPLAD திட்டம் 

 

❖ பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் உள்ளூர ் சதாகுதி மமம்பாட்டுத் திட்டதம்த (MPLADS - 

Members of Parliament Local Area Development Scheme) மதத்ிய அமமசச்ரமை மீண்டும் திரும்பக் 

சகாண்டு ைந்துள்ளது. 

❖ இருப்பினும், இதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கு ஆண்டுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ₹5 

மகாடிக்குப் பதிலாக ₹2 மகாடி மட்டுமம கிமடக்கும். 

❖ இந்தியாவின் சதாகுப்பு நிதியில், இத்திட்டத்திற்கான நிதிமயச ் மசரத்்து 2020 ஆம் 

ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் இத்திட்டம் இமட நிறுத்தப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்திலிருந்து மசமிக்கப்படும் நிதி, சுகாதார உள்கட்டமமப்மப மமம்படுத்தச ்

சசய்யவும், PM Garib Kalyan Yojana என்பதின் கீை் இலைச மரஷன் ைைங்கச ் சசய்யவும், 

மக்களுக்கு இலைசத் தடுப்பூசி மபாடவும் மைண்டி நிதி ஒதுக்கீட்மட அதிகரிக்கப் 

பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்திய அரசாங்கத்தால் முழுமமயாக நிதியளிக்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. 
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டிஜிட்டல் இறணயக் கட்டண வாயில் 

❖ இந்தியத் மதசிய இமணயப் பரிமாற்றம் (NIXI - National Internet Exchange of India) இமத 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ NIXI என்பது மின்னணு மற்றும் தகைல் சதாழில்நுட்ப அமமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் ஓர ்

இலாப மநாக்கற்ற நிறுைனமாகும். 

 

 

ஆெ்கானிஸ்தான் மீதான சடல்லி பிரகடனம் 

 

❖ இது ஆப்கானிஸ்தான் குறித்து இந்தியா நடத்தும் 3ைது பிராந்தியப் பாதுகாப்பு உசச்ி 

மாநாடாகும். 

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டில் எட்டு நாடுகள் பங்மகற்றன.  

❖ அமை இந்தியா, ரஷ்யா, ஈரான், உஸ்சபகிஸ்தான், கஜகஸ்தான், கிரக்ிஸ்தான், 

தஜிகிஸ்தான் மற்றும் துரக்்சமனிஸ்தான் ஆகியனைாகும். 

❖ இந்த மாநாட்டில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் அதன் பிரமதசங்கமளப் பயங்கர 

ைாதிகளுக்கு அமடக்கலம் அளிக்கமைா (அ) பயிற்சியளிக்கமைா (அ) பயங்கரைாதச ்

சசயல்களுக்கு நிதியளிக்கமைா மைண்டி பயன்படுத்த முடியாது என அறிவிக்கப் பட்டது.   
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ஆயுஷ்மான் ொரத் – டிஜிட்டல் திட்டம் 

 

❖ மத்திய சுகாதார அமமசச்கமானது, சுகாதார ஆைணங்கமள டிஜிட்டல் மயமாக்கம் 

சசய்ைதற்காக அமனதத்ு மருத்துைமமனகள் மற்றும் அமனத்து மருத்துைரக்ள் குறித்தத் 

தகைல்கமளயும் ஆயுஷ்மான் பாரத்-டிஜிட்டல் திடட்த்தின் கீை் டிஜிட்டல்  முமறயில் பதிவு 

சசய்யத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முயற்சியின் கீை், மருத்துைமமனத் தகைல் மமலாண்மம அமமப்பு மீதான  

சமன்சபாருள் என்ற ஒன்மற ைாங்குமாறு அமனத்து அரசு மருத்துைமமனகளிடம் 

கூறப்பட்டு உள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், ஒை்சைாரு இந்தியருக்கும் ஒரு தனிப்படட் சுகாதார அமடயாள 

அட்மடயானது ைைங்கப்படும். 

❖ இதன் மூலம், குடிமக்கள் ஒரு சபாத்தாமன அழுதத்ுைதன் மூலம் சுகாதார ைசதிகமளப் 

சபற இயலும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துமற அமமசச்கத்தின் கீை் மதசிய 

சுகாதார ஆமணயத்தினால் சசயல்படுத்தப் படும்.  

 

பதசியெ ்ொதறனக் கணக்சகடுெ்பு 2021 

❖ 3, 5, 8 மற்றும் 10 ஆம் ைகுப்புகளுக்கு 3 ைருட சுைற்சிக்கால அடிப்பமடயில் மாதிரி சாரந்்த 

ஒரு மதசியச ் சாதமனக் கணக்சகடுப்பிமன மமற்சகாள்ள இந்திய அரசு தயாராக 

உள்ளது.  

❖ இது இந்தியா முழுைதுமுள்ள மத்திய அரசுப் பள்ளிகள், மாநில அரசுப் பள்ளிகள், அரசு 

உதவி சபறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார ் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட ஒட்டு சமாத்தப் 

பள்ளிகளிலும் மமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது.  
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❖ இது மபான்ற முந்மதயக் கணக்சகடுப்பானது 2017 ஆம் ஆண்டில் மமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ இந்த ஆய்ைானது மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றின் மபாது ஏற்பட்ட கற்றல் தமடகள் மற்றும் 

புதிய கற்றல் முமறகமள மதிப்பிடுைதில் உதவும். 

❖ மதசியக் கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி மமயமானது சாதன உருைாக்கம், மசாதமன, 

பள்ளிகளின் மாதிரிச ்மசமிப்பு மற்றும் மசாதமனகமள இறுதியாக்கம் சசய்தல் மபான்ற 

பணிகமள சசய்துள்ளது.  

❖ ஆனால் மாதிரி மசகரிக்கப்பட்டப் பள்ளிகளில் மசாதமன குறித்த உண்மமயான 

நிரை்ாகத்மத மத்திய இமடநிமலக் கல்வி ைாரியமானது மமற்சகாள்ளும்.  

 

 

ஸ்ரீராமாயண யாத்ரா சிறெ்பு இரயில் 

 

❖ இந்திய இரயில்மை சமமயல் மற்றும் சுற்றுலாக் கைகமானது ஸ்ரீராமாயண யாத்ரா என்ற 

சிறப்பு இரயிலின் முதல் பயணத்மதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது சமயம் சாரந்்த சுற்றுலாமையும் மத்திய அரசின் ‘மதக்மகா அப்னா மதஷ்’ என்ற 
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முன்சனடுப்பிமனயும் மமம்படுத்துைதற்காக சதாடங்கப் பட்டது.  

❖ இந்த இரயிலானது ‘ஹம்பி – நாசிக் – சித்திரகூட் தாம் – ைாரணாசி – கயா – சித்தமாரஹ்ி – 

ஜனக்பூர ்(மநபாளம்) – அமயாத்தியா – நந்திகிராம் – பிரயாக்ராஜ் – ஷிரிங்கமைரப்ூர’் என்ற 

சதாடரில் பயணிக்கும். 

❖ இது ராமரின் ைாை்க்மகயுடன் சதாடரப்ுமடய முக்கிய இடங்களுக்குப் பயணிக்கும். 

 

சரொங் லா பொர் நிறனவிடம் 

❖ இந்திய இராணுைமானது லடாக்கில் உள்ள சரசாங் லா மபார ்  நிமனவிடத்மத மறு 

சீரமமத்துள்ளது. 

❖ இது எல்மல சமய்க்கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியின் மற்சறாரு பக்கத்திலிருந்துப் பாரக்்கக் 

கூடிய ைமகயில் அமமந்துள்ளது.  

❖ சரசாங் லா என்பது 1962 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயில் மபார ்

நமடசபற்ற ஒரு முக்கிய மபாரத்் தளமாகும்.  

❖ சரசாங் லா, இந்திய நிரை்ாகத்திற்குட்பட்ட லடாக் மற்றும் சீன நிரை்ாகத்திற்குட்பட்ட 

ஸ்பாங்குர ்ஏரிப் படுமக ஆகியைற்றிற்கு இமடமய உள்ள எல்மல சமய்க் கட்டுப்பாட்டுப் 

பகுதியில் அமமந்த ஒரு மமலப்பாமத (கணைாய்) ஆகும்.  

 

 

ஆராய்ெச்ிக்கான முதலாவது சிறெ்பு றமயம் 

❖ ஆளில்லா விமானத ் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் சசயற்மக நுண்ணறிவு மீதான 

ஆராய்சச்ிக்கான முதலாைது சிறப்பு மமயமானது அசாமிலுள்ள கவுகாத்தியில் திறக்கப் 

பட்டது.  

❖ இது கவுகாத்தியின் இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கைகத்தில் மத்திய அமமசச்ர ்V.K. சிங் 

அைரக்ளால் திறந்து மைக்கப்பட்டது.  
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KGB கவெம் 

❖ இது மலப்புரத்திமனத் தமலமமயிடமாகக் சகாண்ட மகரள கிராமின ைங்கியினால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இது மகாவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் (அ) இரண்டு தைமணமயயும் சசலுத்திக் 

சகாண்டைரக்ளால் மமற்சகாள்ளப் படும் மைப்புத் சதாமககள் மீது அதிக ைட்டியிமன 

ைைங்குகிறது.  

❖ தடுப்பூசிமயச ் சசலுத்திக் சகாள்ைதற்கு மக்கமள ஊக்குவிக்கும் மநாக்கத்துடன் இந்த 

முன்சனடுப்பானது மமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ அரசின் தடுப்பூசி ைைங்கும் பிரசச்ாரத்திற்கு ஒரு கிராமப்புற ைங்கி ஆதரவு திரட்டுைது 

இந்தியாவில் இதுமை முதல் முமறயாகும்.  

 

 

ஊட்டெெ்த்து விழிெ்புணர்விற்கான திறன்மிகு கிராமம் 

❖ மத்திய மைளாண் அமமசச்ர ் நமரந்திர சிங் மதாமர ் இந்தத் திட்டத்திமனத் சதாடங்கி 

மைத்தார.்  

❖ இந்தத் திட்டமானது இந்தியாவிலுள்ள 75 கிராமங்கமளச ் சசன்றமடைமத  ஒரு 

மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது கிராமங்களில் ஊட்டசச்த்து குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்ை 

அதிகரிக்கும். 

❖ நாட்டின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் ஊட்டசச்த்து குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்ை 
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ஊக்குவிப்பமதயும் அது சாரந்்த நடைடிக்மக மீதான மாற்றங்கமளக் சகாண்டு 

ைருைதிமனயும் இது மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது மைளாண்மம சசய்யும் சபண்கள் மற்றும் பள்ளிக் குைந்மதகள் 

ஆகிமயாமர இலக்காக மைத்துச ்சசயல்படுகிறது.  

 

 

மிகெ்செரிய நிலெ்ெரெ்பு வாயு மற்றும் அழுத்தெ்ெட்ட உயிரி வாயு ஆறல 

 

❖ இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மற்றும் உலகின் முதலாைது நிலப்பரப்பு ைாயு மற்றும் 

அழுத்தப் பட்ட உயிரி ைாயு ஆமலயானது மஹதராபாத்தில் நிறுைப்பட்டுள்ளது.  

❖ ராம்கி என்விமரா லிமிசடட் என்ற நிறுைனமானது மஹதராபாத் ஒருங்கிமணந்த 

மாநகராட்சி கைகத்தின் திடக்கழிவுத் தளத்தில் இந்த ஆமலயிமனத ்திறந்துள்ளது.  

❖ இந்த ஆமலயானது ைாகன எரிசபாருளாக நிலத்தில் குவிக்கப்பட்ட சபாருட்களில் 

உருைாகும் ைாயுவிமன அழுத்தப்பட்ட ஒரு உயிரி ைாயுைாக மாற்றும். 

❖ இது காரப்ன் பிடிப்பு, சுற்றுசச்ூைலில் குமறைான பசுமம இல்ல ைாயு சைளியீடு மற்றும் 

ைாகன உற்பத்தித் சதாழில்துமறமயப் பசுமமமயமாக்கல் மபான்ற பல நன்மமகமள 

ைைங்குகிறது.  
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உயர்லட்சிய பிராந்தியத் தறலறமத்துவ விருது 

 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது முதலாைது உயரல்ட்சிய பிராந்தியத் தமலமமத்துை 

விருதிமனப் சபற்றுள்ளது.  

❖ இந்த விருதானது ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் நமடசபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

பருைநிமல மாற்ற உசச்ி மாநாட்டுடன் ஒருங்மக நமடசபற்ற அண்டர2் கூட்டணி சபாதுச ்

சமபயில் (Under2 Coalition General Assembly) ைைங்கப்பட்டது.  

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது பசுமம இல்ல ைாயு உமிை்வுத் தணிப்பு நடைடிக்மகக்கான 

பிராந்திய அரசுகளின் உலகளாவிய அண்டர2் கூட்டணியில் ஜூமல மாதத்தில் 

இமணந்தது.  

❖ மகாராஷ்டிரா மாநிலமானது பருைநிமலக் கூட்டிமணவுகள் மற்றும் புதுமமயான 

பருைநிமலத் தீரவ்ுகள் ஆகிய மற்ற இரு பிரிவுகளில் அதிக மதிப்புகமளப் சபற்றது. 

❖ கனடாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் சகாலம்பியா மற்றும் கியூசபக் ஆகிய நகரங்கள் இந்த இரு 

பிரிவுகளில் விருதுகமள சைன்றன. 

❖ அண்டர2் என்ற ஒரு கூட்டணியானது பருைநிமல நடைடிக்மகக்காக உறுதிப்பாடு 

மமற்சகாண்ட நாடுகள்  மற்றும் பிராந்தியங்கள் அடங்கிய மிகப்சபரிய ஒரு உலகக் 

கட்டமமப்புகளுள் ஒன்றாகும். 

❖ சத்தீஸ்கர,் ஜம்மு & காஷ்மீர,்  சதலுங்கானா மற்றும் ைங்காளம் ஆகியமையும் இந்தக் 

கூட்டணியின் ஓர ்அங்கமாகும்.   

  

சதாழில்நுட்ெத் சதாழில்முறனபவார் சதாடர் 

❖ ர  ளப் புத்தாக்க நிறுைனத் திட்டம் மற்றும் சிஸ்ர ொ லொஞ்சர்பட் ஆ ்சிலர ட்ட  ்

புர ொகி ொம் அமமப்பு (CLAP - Cisco LaunchPad Accelerator Program) ஆகியவை இவணந்து 

முன்ரனொடியொன சதாழில்நுட்பத் சதாழில்முமனமைார ்கதொடவ  நடத்த உள்ளது. 

❖ இந்தியத் சதாழில்நுட்பத் சதாழில்முமனமைார ் கதொட  ் ஆனது ர  ளொவில் உள்ள 

 ண்டுபிடிப்பொள  ்ள் மற்றும் சதாடக்க நிறுைனங்களுக்காக ஏற்பொடு கசய்யப்பட 

உள்ளது. 

❖ இது நைம்ப  ்15 ஆம் ரததி கதொடங்கி நைம்ப  ்19 ஆம் ரததி அன்று முடிைவடயும். 

❖ இந்த முன்முயற்சியானது புதிய  ொலச ் சைொல் வளத் தீ ப்்பதற்கு மைண்டி புதிய 

நிறுைனங் வளச ் கசயல்படுத்தும் ைவ யில் புதுவம மற்றும் ஒத்துவழப்பு ் ொன ஒரு 

தளத்வத ைழங்கும். 
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ொராளுமன்ற நட்புறவுெ ்ெங்கம் 

❖ இந்தியொ மற்றும் இலங்வ  ஆகிய நாடுகள் இமணந்து தங் ளது "பொ ொளுமன்ற 

நட்புறவுச ்சங் த்வத" புதத்ுயி  ்கபறச ்சசய்துள்ளன. 

❖ இதன் தவலை ொ  அவமசச்  ்சமல்  ொ ப ்மச ரத வ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளொ .் 

❖ இலங்வ யின் கைளியுறவு விை ொ ங்கள் துமற அவமசச்  ் G.L. பீ ிஸ் இந்தியொவிற்கும் 

இலங்வ  ்கும் இவடயிலொன "கநரு ் மொன நொ   ீ உறவு வள" பற்றி குறிப்பிட்டொ .்  

❖ இந்தியொ இலங்வ  ்கு ைழங்கிய ஒரு மி ப் கப ிய க ொவட கபௌத்தம் என்றும் அைர ்

குறிப்பிட்டார.் 

❖ இந்தச ் சங் மமொனது இரு நாடுகளுக்கும் இமடமயயான பொ ொளுமன்றப் 

ப ிமொற்றங் வள "புத்துயி  ் கபறச ் சசய்யவும்" அைற்றின் இருத ப்பு உறவு வள 

ைலுப்படுத்தவும் உதவும். 

❖ இந்தியொவிடமிருந்து உ ங்கமள ைாங்க முடிவு சசய்தமதயடுத்து இலங்வ  அரசானது 

இந்தியொ-இலங்வ  நொடொளுமன்ற நட்புறவு ் குழுவை உருைொ ்கியது. 

 

 

அன்னபூர்ணா பதவியின் சிறல 

 

❖ சமீபத்தில் கனடாவில் இருந்து கண்சடடுக்கப்பட்ட அன்னபூரண்ா மதவியின் சிமல ஒன்று 

ைாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்ைநாதர ்மகாவிலில் மீண்டும் மைக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தச ்சிமலயானது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைாரணாசியில் இருந்து திருடப்பட்டது. 

❖ இதன் உயரம் 17 சச.மீ., அகலம் 9 சச.மீ., தடிமன் 4 சச.மீ ஆகும். 
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ெக்தி 2021 

❖ இந்திய ராணுைமானது  பிரான்சு நாட்டு  ராணுைத்துடன் இமணந்து  இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நடத்தும் பயிற்சியான 6ைது சக்தி 2021 என்ற ஒரு பயிற்சியிமன 

நடத்துகிறது. 

❖ ஏற்சகனமை 2021 ஆம் ஆண்டில்  இந்தியா பிரான்சு நாட்டுடன் இமணந்து கூட்டுக் 

கடற்பமடப் பயிற்சிகள் மற்றும் விமானப்பமட பயிற்சிகள் மபான்றைற்மற நடத்தியது. 

❖ சக்தி 2021 பயிற்சியானது நைம்பர ் 15 முதல் நைம்பர ் 26 ைமர பிரான்சிலுள்ள ஃப்ரீஜஸ் 

நகரில் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியில், இந்தியாமைப் பிரதிநிதித்துைப்படுத்தி, மகாரக்்கா மரபிள்ஸ் 

காலாட்பமட பிரிவின் வீ   ்குழு பங்மகற்கும். 

 

மாநிலங்களறவயின் புதியெ் சொதுெ ்செயலாளர் 

❖ P.P.K. ராமாசச்ாரய்ுலு அைரக்ளுக்குப் பதிலொ  பிரமமாத் சந்திர மமாடி 

மாநிலங்களமையின் புதியப் சபாதுச ்சசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ அமத சமயம் ராமாசச்ாரய்ுலு ஒரு ைருடக் காலத்திற்கு ஆமலாசகராக மறு நியமனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளொ .் 

❖ ராமாசச்ாரய்ுலு தற்மபாது மாநிலங்களமைச ் சசயலகத்தில் ஆமலாசகராக நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ பிரமமாத் சந்திர மமாடி 1982 ஆம் ஆண்டு குழுமத்மதச ் மசரந்்த ஓய்வு சபற்ற இந்திய 

ைருைாய் பணி அதிகாரியும் மத்திய மநரடி ைரிகள் ைாரியத்தின் முன்னாள் தமலைரும் 

ஆைார.் 

 

ஹபீெ்கஞ்ெ ்இரயில் நிறலயத்தின் செயர் மாற்றம் 

 

❖ மத்தியப் பிரமதசத்தின் மபாபால் நகரில் உள்ள "அதி நவீனமான" ஹபீப்கஞ்ச ் இரயில் 

நிமலயத்திற்கு மகாண்ட ் இன அரசின் ராணியான கமலாபதியின் சபயரானது சூட்டப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ராணி கமலாபதி மகாண்ட் சமூகத்தின் சபருமமயும் மபாபாலின் கமடசி இந்துமத  

ராணியும் ஆைார.் 

❖ அைரது இராஜ்ஜியத்மத ஆப்கானியத் தளபதி மதாஸ்த் முகமது என்பைர ்ைஞ்சகம் சசய்து 
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அபகரித்தார.் 

இந்திய-தாய்லாந்து CORPAT   

❖ இந்தியக் கடற்பமடக்கும் தாய்லாந்து நாட்டின் ராயல் கடற்பமடக்கும் இமடமய 32ைது 

இந்திய -தாய்லாந்து ஒருங்கிமணந்த மராந்துப் பயிற்சியானது  இந்தியப் சபருங்கடல் 

பகுதியில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவில்  உருைாக்கப்பட்ட ஏவுகமண எதிரப்்புக் கப்பலான இந்தியக் கடற்பமடக் 

கப்பல் (INS) கரம்ுக், மற்றும் கம்மராசின் ரக நீரம்ூை்கி எதிரப்்பு மராந்துக் கப்பலான 

ஹச.்டி.எம்.எஸ், தாய்லாந்து நாட்டுக் கப்பல் (HTMS) தமயான்சன் ஆகியமை இரண்டு 

நாட்டின் கடற்பமடகளின் கடல்சார ் மராந்து விமானங்களுடன்  இமணந்து CORPAT 

பயிற்சியில் பங்மகற்கின்றன. 

❖ CORPAT என்ற பயிற்சியானது இரு நாட்டின் கடற்பமடகளுக்கு இமடமய புரிதல் மற்றும் 

இயங்குந் தன்மமமய உருைாக்குகிறது. 

❖ இது சட்டவிமராதமான முமறயில் அறிவிக்கப்படாமல்  (IUU - Illegal Unreported Unregulated) 

மீன்பிடித்தல், மபாமதப்சபாருள் கடத்தல், கடல்சார ்  பயங்கரைாத நடைடிக்மககள், 

ஆயுதமமந்திய சகாள்மள மற்றும் கடற்சகாள்மள மபான்ற சட்ட விமராத 

நடைடிக்மககமளத் தடுப்பதற்கும் ஒடுக்குைதற்குமான நடைடிக்மககமள 

நிறுவுைதற்கும் இது உதவுகிறது. 

 

ொத்விக் ொன்றிதழ் 

 

❖ இந்திய இரயில்மை சமமயல் மற்றும் சுற்றுலாக் கைகமானது இந்திய சாதவ்ிக் சமபயுடன் 

இமணந்து “வசை இ யில் வள” அறிமு ப்படுதத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த இ யில் ள் குறிப்பொ  மத ைழிபொட்டுத் தலங் ளுடன் இவண ் ப்படும். 

❖ “சொத்வி ் சொன்றிதழொனது” இந்திய சொத்வி ் சவபயினொல் ைழங் ப்படுகிறது.  

❖ தற்ரபொது, புதுகடல்லி முதல்  ொத் ொ ைவ யில் இந்திய இ யில்ரை சவமயல் மற்றும் 

சுற்றுலொக்  ழ மொனது ‘ைந்ரத பொ த ்இ யிவல’ இய ்கி ைருகிறது.  

❖ இந்த இ யிலு ்கு ‘சொத்வி ் சொன்றிதழ்’ ைழங் ப்பட உள்ளது.  

❖ ைந்ரத பொ த ்மட்டுமின்றி, 18 இத  இ யில் ளு ்கும் இந்திய சொத்வி ் சவப சொன்றிதழ் 

அளி ்  உள்ளது. 
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TVS பமாட்டார் நிறுவனம்  

❖ TVS மமாட்டார ் நிறுைனமானது ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய ஒப்பந்தத்தில் 

இமணந்துள்ளது.  

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய ஒப்பந்தமானது உலகின் மிகப்சபரிய தன்னாரை் சபரு 

நிறுைன சுற்றுசச்ூைல் நிமலத்தன்மம முன்சனடுப்பாகும். 

❖ TVS மமாட்டார ் நிறுைனமானது இந்த ஒப்பந்தத்தில் இவணந்த முதலொைது இந்திய இரு 

ச ்   மற்றும் மூன்று ச ்   ைொ ன உற்பத்தி நிறுைனமொகும்.  

❖ TVS மமாட்டார ் நிறுைனமானது ஐக்கிய நாடுகளின் மமம்பாட்டு இலக்குகமள, குறிப்பாக 

நிமலயான சுற்றுசச்ூைல் மமம்பாட்டு இலக்குகமள மமம்படுதத்ும் கூட்டுத் 

திட்டங்களிலும் ஈடுபட உள்ளது.  

  

உலகின் முதலாவது வணிகெ் ெங்குதாரர் திட்டம் 

❖ பாரத்மப நிறுைனமானது தனது ைணிகப் பங்குதாரரக்ளுக்காக உலகின் முதலாைது 

ைணிகப் பங்குதாரத் திடட்த்திமனத் சதாடங்கியது.  

❖ இது 100 மில்லியன் டாலர ்மதிப்பிலான ஒரு திட்டமாகும்.  

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், பாரத்மப நிறுைனம், தனது ைணிக ைாடிக்மகயாளரக்ள் அதன் 

பங்குதாரர ்ஆைதற்குமான ைாய்ப்பிமனயும் ைைங்குகிறது.  

❖ இந்த நிறுைனமானது 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் சபாதுப் பட்டியமல சைளியிடத் திட்டமிட்டு 

1 பில்லியன் டாலர ்மதிப்பில் சபாதுப் பட்டியமலயும் இலக்காக நிரண்யிதத்ுள்ளது.  

 

ெதவி நீட்டிெ்பிற்கான புதிய அவெரெ ்ெட்டங்கள் 

 

❖ இந்தியாவின் மத்திய அரசானது அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு 

அமமப்பு ஆகியைற்றின் இயக்குநரக்ளுமடய பதவிக் காலத்மத 5 ஆண்டுகள் ைமர 

நீட்டிப்பதற்கான இரண்டு அைசரச ்சட்டங்கமள சைளியிட்டது.  

❖ தற்மபாது அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு அமமப்புகளின் 

இயக்குநரக்ள் 2003 ஆம் ஆண்டு மத்திய ஊைல் கண்காணிப்பு ஆமணயச ்சட்டத்தினால் 2 

ஆண்டுக் காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுகின்றனர.்  

❖ அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு அமமப்புகளின் இயக்குநரக்மள 

முதலில் 2 ஆண்டுக் காலத்திற்கு நியமிக்கலாம்.  
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❖ எனினும் மதமைப்படட்ால் அைரக்ளின் பதவிக் காலத்மத மமலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிக்கலாம். 

❖ 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பதற்கு மைண்டி ஒை்சைாரு ைருடமும் தனித்தனி நீட்டிப்பு 

உத்தரவுகள் அளிக்க மைண்டும்.  

❖ எனினும் அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு அமமப்பின் 

இயக்குநரக்ளின் தனது 5 ஆண்டு பதவிக் காலத்மத நிமறவு சசய்த பிறகு எந்தசைாரு 

பதவி நீட்டிப்பும் ைைங்கப் படக் கூடாது.  

 

இந்தியாவின் சூரியெக்தி செயல்திறன் - 45 GW 

❖ கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் தனது சூரியசக்தி சசயல்திறன் ஆனது  17 மடங்கு அதிகரிதத்ு 

உள்ள நிமலயில் இந்தியாவின் சூரியசக்தி சசயல்திறன் சுமார ்45 ஜிகா ைாட்டாக உள்ளது 

என்று ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பருைநிமல உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியா 

சதரிவித்துள்ளது. 

❖ இந்திய நாடு உலக மக்கள்சதாமகயில் 17 சதவீதத்மதக் சகாண்டுள்ளது என்பமதயும் 

அதன் ைரலாற்று ரீதியான ஒட்டுசமாத்த உமிை்வுகளில் 4 சதவீதம் மட்டுமம இந்தியாவின் 

பங்கு என்பமதயும் இந்தியா உணரத்்தியுள்ளது. 

❖ 2016  ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சமாத்தக் காரப்ன் மட ஆக்மசடு சைளிமயற்றத்தில் 15 

சதவிகிதமானது  ைளிமண்டலத்தில் இருந்து LULUCF (Land Use, Land-Use Change, and Forestry - 

நிலப் பயன்பாடு, நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம் மற்றும் ைனவியல்) மூலம் அகற்றப் பட்டது. 

 

COP26 மாநாட்டில் இந்தியாவின் 5 உறுதிெ்ொடுகள் 

 

❖ பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி, இந்திய நாட்டின் பருைநிமலச ் சசயல் திட்டமானது ைகுக்கப் 

பட்டுள்ளமதக் குறிப்பிட்டு,  2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா தனது நிகர பூஜ்ஜிய காரப்ன் 

உமிை்வு இலக்மக எட்டி விடும் என்று  சதரிவித்தார.் 

❖ பருைநிமல மாற்றம் சதாடரப்ான பிரசச்மனகமளச ்சமாளிப்பதற்கு "மிகவும் கடினமாக" 

உமைத்து ைரும் இந்தியா  ஐந்து உறுதிசமாழிகள் அல்லது 'அமிரத் தத்ைா' என்பதிமனப் 

பூரத்்தி சசய்யும் என பிரதமர ்மமாடி உலகிற்கு அறிவித்தார.் 
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❖ உறுதிசமாழி 1 - 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், இந்தியா தனது புமதபடிைம் சாராத எரிசக்தி 

திறமன 500 ஜிகா ைாட்டாக உயரத்்தும். 

❖ உறுதிசமாழி 2 - 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், இந்தியா தனது ஆற்றல் மதமைகளில் 50 

சதவீதத்மதப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் பூரத்்தி சசய்யும். 

❖ உறுதிசமாழி  3 - இந்தியா தற்மபாமதய ஆண்டு  முதல் 2030 ஆண்டுக்கு  இமடப்பட்ட 

காலத்தில்  சமாத்த காரப்ன் உமிை்வுகளில்  ஒரு பில்லியன் டன்கள் ைமர குமறக்கும். 

❖ உறுதிசமாழி 4 - 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், இந்தியா தனது சபாருளாதாரத்தில் நிலவும்  

காரப்ன் தீவிரத்மத 45 சதவீதத்திற்கும் கீமை குமறக்கும். 

❖ உறுதிசமாழி 5 - 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள்  இந்தியா நிகர சுழிய  உமிை்வு என்ற  இலக்மக 

அமடயும். 

 

ஒருங்கிறணந்த உயிரிெ ்சுத்திகரிெ்பு ஆறலகள் - COP 26 

❖ 'மிஷன் இன்மனாமைஷன்' என்ற திட்டத்துடன் இமணந்து, இந்தியா ஒருங்கிமணந்த 

உயிரிச ்சுத்திகரிப்பு ஆமலகள் என்ற ஒரு திட்டத்திமன  அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ ஒருங்கிமணந்த உயிரிச ்சுத்திகரிப்பு ஆமலகள் குறித்த திட்டத்திமன  இந்தியா மற்றும் 

சநதரல்ாந்து இமணந்து சசயல்படுத்தும். 

❖ புமதபடிை எரிசபாருள் அடிப்பமடயிலான எரிசபாருள்கள், இரசாயனங்கள் மற்றும் 

சபாருட்கள் ஆகியைற்றிற்குப் பதிலாக உயிரி சாரந்்த மாற்று எரிசபாருள்களின் 

பயன்பாட்மடக் சகாண்டு ைருைதில் இந்த திட்டமானது ஈடுபாடு சசலுத்தும். 

❖ இது உமிை்மைக் குமறத்து, கடினமானது முதல் மிதமான விமளவுகள் உள்ள  

துமறகளுக்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சாரந்்த மாற்று முமறமய ைைங்கி, கிராமப் 

புறங்களில் மைமலைாய்ப்புகமள அதிகரிக்கும். 

 

பநாபரா றவரஸ் 

❖ மகரளாவின் ையநாடு மாைட்டத்தில் முதலாைது  மநாமரா மைரஸ் பாதிப்பு உறுதி சசய்யப் 

பட்டது. 

❖ மநாமரா மைரஸ் என்பது விலங்குகளால் பரவும் ஒரு மநாய் ஆகும். 

❖ இது அசுத்தமான நீர ்மற்றும் உணவு மூலம் பரவுகிறது. 

❖ மநாமரா மைரஸ் என்பது இமரப்மபக் குடல் மநாமய (gastrointestinal illness) ஏற்படுத்தும் 

மைரஸ்களின் குழுவிமனச ்மசரந்்ததாகும். 
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Tech NEEV@75 

❖ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துமற அமமசச்கம் ஆனது ஆசாதி கா அம்ரித ்

மமஹாத்சை்வின் ஒரு பகுதியாக "Tech NEEV@75" என்ற நிகை்சச்ிமயத் துைக்கியது. 

❖ இது சமமான உள்ளாரந்்தப் சபாருளாதார ைளரச்ச்ிமய உருைாக்குைதில் சமூகத்திற்கு 

அதிகாரமளிப்பதில் அறிவியல் சதாழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளின் தாக்கத்மத 

எடுத்துக் காட்டும் ைமகயிலான ஓராண்டு முழுைதுமான ஒரு சகாண்டாடட்மாகும். 

❖ இது ஒரு 75 மணி மநர நிகை்சச்ியாகும். 

❖ ஆத்ம நிரப்ார ்பாரத் மநாக்கிய இந்தியாவின் முன்மனற்றம் குறித்த  75 தாக்கம் நிமறந்த 

கமதகளின் சதாகுப்பிமனயும் இது உள்ளடக்கியது. 

 

பூர்வாஞ்ெல் விறரவுவழிெ ்ொறல 

 

❖ உத்தரப்பிரமதச மாநிலத்தின் சுல்தான்பூர ் மாைட்டத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள  341 கிமீ 

நீளமான   பூரை்ாஞ்சல் விமரவு ைழிச ் சாமலமய பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி சதாடங்கி 
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மைத்தார.் 

❖ இந்த விமரவுைழிச ் சாமல ஆனது அந்த மாநிலத்தின் தமலநகரான லக்மனாமை 

காசிப்பூருடன் இமணக்கிறது. 

❖ இந்த விமரவுைழிச ்சாமலயின் முக்கிய அம்சமானது,  இந்திய விமானப் பமடயின் மபார ்

விமானங்கமள அைசர காலங்களில் தமரயிறக்குைதற்கும்  புறப்படுைதற்கும் உதவும் 

ைமகயில்  3.2 கி.மீ  நீளமுள்ள ஒரு விமான தளத்திமனக் சகாண்டதாகும். 

❖ பூரை்ாஞ்சல் விமரவுைழிச ் சாமலயானது லக்மனா மாைட்டத்தில் உள்ள சசௌத்சராய் 

எனும் கிராமத்தில்  சதாடங்கி 31ைது  மதசிய சநடுஞ்சாமலயினூமட அமமந்த  

மஹடாரியா என்ற கிராமத்தில் முடிைமடகிறது. 

❖ இந்த விமரவுைழிச ் சாமலயானது 6 ைழிசச்ாமலமயக் சகாண்டுள்ளமதாடு, எதிர ்

காலத்தில் இது 8  ைழிசச்ாமலயாகவும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

 

நுண்ணுயிரக்் சகால்லி  மருந்து நுகர்வு 

❖ நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பிற்கான தடுப்பு மீதான உலகளாவிய ஆராய்சச்ி  (GRAM) திட்ட 

அமமப்பானது லான்சசட் புவிக் கிரக ஆமராக்கியம் குறித்த  ஓ  ் ஆய்ைறிக்மகமய 

சைளியிட்டது. 

❖ கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உலகளவில் நுண்ணுயிரக்் சகால்லி மருந்துகளின்  நுகரவ்ு 

விகிதமானது  46% அதிகரித்துள்ளது என்று இந்த ஆய்வில்  கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ சதற்காசியாவில் நுண்ணுயிரக்்  சகால்லி மருந்துகளின் நுகரவ்ு விகிதம் ஆனது  116% என்ற 

அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது. 

 

புதுெ்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சதாடர்ொன புரிந்துணர்வு ஒெ்ெந்தம் 

❖ மதசிய அனல்மின் கைகமானது இந்திய எண்சணய்க் கைக நிறுைனத்துடன் ஒரு  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திமன மமற்சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துமறயில் ஒதத்ுமைப்பிமன உருைாக்கி  குமறந்த 

காரப்ன்/முழு மநர புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றவல ைைங்குைதற்கான ைாய்ப்புகமள இரு 

நிறுைனங் ளும் ஆய்வு சசய்ைதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்குகமள அமடதல் மற்றும் பசுமம இல்ல ைாயு 

உமிழ்வைக் குமறத்தல் மபான்ற நாட்டின் உறுதிப்பாட்டிற்கு ஆதரவு அளிக்கும் ைமகயில், 

இந்தியாவின் இரண்டு முன்னணி மதசிய எரிசக்தி நிறுைனங்கள் மமற் சகாள்ளும் இது 

மபான்ற முதல் ைமகயான ஒரு புதுமமயான முன்சனடுப்பாகும். 

 

பூமி ெம்வாத் 

❖ ஊரக மமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்கமானது இந்திய நிலப்பதிவு ஆைணங்கமள டிஜிட்டல் 

முமறயில் நவீனமயமாக்கும் திட்டம் குறித்த மதசிய அளவிலான ஒரு பயிலரங்கிற்கு 

ஏற்பாடு சசய்தது. 

❖ மதசிய நிலப்பதிவு ஆைணங்கமள நவீனமயமாக்கும் ஒரு திட்டத்மத மமம்படுத்தும் 

ைமகயில் இந்தப் பயிலரங்கமானது ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ பல்மைறு மாநிலங்கள் இந்தத் துமறயில் உள்ள சிறந்த நமடமுமறகமள 
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ஒன்மறாசடான்று பகிரந்்து சகாள்ளவும், சமீபத்திய சமன்சபாருள் ைளரச்ச்ிகள்  பற்றி 

அறிந்து சகாள்ளவும் இந்தப் பயிலரங்கமானது ைழிைமக சசய்யும். 

 

இ-ஷ்ரம் இறணய தளம் 

❖ இ-ஷ்ரம் இமணய தளத்தில் 7.86 மகாடிக்கும் அதிகமான பதிவுகள் பதிவு சசய்யப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ இந்த எண்ணிக்மகயில்,  

o 40.5 சதவீதம் மபர ்இதர பிற்படுத்தப்பட்ட ைகுப்பினர,் 

o 27.4 சதவீதம் மபர ்சபாதுப் பிரிவினர,் 

o 23.7 சதவீதம் மபர ் பட்டியல் சாதியினர ்மற்றும் 

o 8.3 சதவீதம் மபர ் பட்டியல் பைங்குடியினர ்என்ற முமறயில் பதிவு சசய்துள்ளனர.் 

❖ இ-ஷ்ரம் இமணயத் தளமானது முமறசாராத சதாழிலாளரக்ள் குறித்த இந்தியாவின் 

முதல் மமயப்படுத்தப்பட்ட தரவுத ்தளமாகும். 

❖ இந்தியாவில் உள்ள முமறசாராத துமற சாரந்்த சதாழிலாளரக்ளின் சமூகம் சாரந்்த சுய 

விைரங்களின் குறிகாட்டிகமள  ைைங்குைதால் இந்த மதிப்பீடுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு 

முக்கியத்துைம் ைாய்ந்தமை ஆகும். 

 

 

புல் களஞ்சியம் 

❖ 2 ஏக்கர ் பரப்பளவில் அமமந்துள்ள இந்தியாவின் முதல் 'புல் களஞ்சியம்' அல்லது 

'சஜரம்்ப்ளாஸ்ம் (மூலவுரு) ைளங்காப்பு மமயம் 'உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள 

அல்மமாரா மாைட்டத்தின் ராணிமகட் என்னுமிடத்தில் திறக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தக் களஞ்சியத்திற்கு மத்திய அரசின் CAMPA (காடு ைளரப்்பு இைப்பீட்டு நிதி 

மமலாண்மம மற்றும் திடட்மிடல் ஆமணயம்) திட்டத்தின் கீை் நிதியளிக்கப்படுகிறது. 
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❖ புல் ைமககளின் முக்கியத்துைம் பற்றிய விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்தவும், அைற்றின் 

பாதுகாப்மப மமம்படுதத்வும், இத்துமறயில் ஆராய்சச்ிகமள மமற்சகாள்ளவும்  இது 

உருைாக்கப்பட்டது. 

 

ராஷ்ட்ர ரக்ொ ெம்ெர்ென் ெர்வ் 

❖ உத்தரப் பிரமதச மாநிலத்தில் உள்ள  ஜான்சி எனுமிடத்தில் 3 நாள் அளவிலான ராஷ்ட்ர 

ரக்சா சம்பரப்ன் பரை்் என்ற நிகை்வு நமடசபறுகிறது. 

❖ நைம்பர ்19 ஆம் மததி  ராணி லட்சுமி பாயினுமடய பிறந்தநாள் ஆகும். 

❖ அைர ் வீரம் மற்றும் மன உறுதியின்  உருைகமும்,  ராஷ்டிர ரக்சா மற்றும் இந்திய  

சுதந்திரப் மபாராட்டத்தின் சிறப்பு மிக்க ஒரு மதசிய  சின்னமும் ஆைார.் 

 

❖ ‘ஆசாதி கா அம்ரித ்மமஹாத்சை்’ நிகை்வின் ஒரு பகுதியாக, ராஷ்ட்ர ரக்சா சம்பரப்ன் பரை்் 

நிகை்ைானது 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 17 முதல் நைம்பர ் 19 ைமர ஏற்பாடு சசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகை்ைானது உத்தரப் பிரமதச அரசுடன் இமணந்து பாதுகாப்புத் துமற  

அமமசச்கத்தினால்  ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

மிகவும் மாெறடந்த நகரங்கள் - IQAir 

❖ சடல்லி, சகால்கத்தா மற்றும் மும்மப ஆகியமை உலகின் மிகவும் மாசமடந்த நகரங்கள் 

பட்டியலில்  முதல் பத்து இடங்களில் உள்ளன. 

❖ சுவிட்சரல்ாந்மதச ் மசரந்்த பருைநிமல குழுைான  IQAir என்பதனுமடய காற்றின் தரம் 

மற்றும் மாசுற்ற நகரக் கண்காணிப்புச ் மசமை அமமப்பின் தரவுகளில் இந்தத் 

தகைலானது கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ சடல்லி நகரானது 556 என்ற காற்றுத் தரக் குறியீட்டுடன் முதலிடத்திலும், சகால்கத்தா 

மற்றும் மும்மப ஆகியமை இதில் முமறமய 177 மற்றும் 169 என்ற காற்றுத் தரக் 

குறியீடுகளுடன்  4ைது மற்றும் 6ைது இடங்களிலும் உள்ளன. 

❖ மிகவும் மாசமடந்த நகரங்களின் பட்டியலில் லாகூர ்நகரம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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மருந்துத் துறறயின் முதலாவது உலகெ் புத்தாக்க உெச்ி மாநாடு 

❖ "மருந்துத் துவறயின் முதலொைது உலகப் புத்தாக்க உசச்ி மொநொடட்ிமன" பி தம  ்நர ந்தி  

ரமொடி அைரக்ள் கதொடங்கி வைத்தொ .் 

❖ இந்த உசச்ி மொநொடொனது, அ சொங் ம்,  ல்வித்துவற, கதொழில்துவற, முதலீட்டொள  ்ள் 

மற்றும் ஆ ொய்சச்ியொள  ்ள் குழுமங்கமளச ் மசரந்்த மு ்கியமான இந்திய மற்றும் 

ச ை்ரதசப் பங்குதொ   ்வள ஒன்றிவணப்பவத ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது. 

❖ இது இந்தியொவின் மருந்துத் துவறயில் ஒரு புதுவம பமடக்கும் சூழவல உருைாக்கச ்

சசய்ைதற்கான முன்னு ிவம ள் பற்றி விைொதிப்பதற்கும் அைற்மற மூரலொபொயப் 

படுத்துைதற்கும் ஆகும். 

❖ இந்த உசச்ி மொநொடொனது, ைள ச்ச்ி ் ொன கபரும் திறன்கள் க ொண்ட இந்திய மருந்துத் 

துமறயில் உள்ள ைொய்ப்பு வள எடுத்து ் ொட்டுகிறது. 

'தண்ணீரின் நாயகரக்ள் - உங்கள் கறதகறளெ் ெகிருங்கள்' பொட்டி 

❖  ல் ச ்தித் துமற அவமசச் மானது ‘தண்ணீரின் நாயகரக்ள் - உங்கள் கமதகமளப் 

பகிருங்கள்’ என்றப் ரபொட்டியிமன 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்ப  ்01 முதல் கதொடங்  உள்ளது. 

❖ இந்தியொ முழுைதிலும் உள்ள சிறப்பான தண்ணீர ் ைளங்காப்பு மற்றும் ரமலொண்வம 

நவடமுவற வள ஊ ்குவி ்கும் மற்றும் ரச  ி ்கும் ரநொ ் த்துடன் இந்தப் ரபொட்டி 

ஏற்பொடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ தண்ணீர ் ைளத்துவறயில் மொற்றம் சகாண்டு ைருைது சதாடரப்ான  நடைடி ்வ கமள 

ஊ ்குவிக்கும் மநாக்கிலான  இந்தியொவின் இதத்வ ய முயற்சி வள ஊ ்குவிப்பதும் 

இதன் மநாக்கமாகும். 

 

 

பிரதான் மந்திரி கிராம் ெதக் பயாஜனா 

❖ கபொருளொதொ  விை ொ ங் ள் மீதான அவமசச் வை ் குழுைானது, பி தொன் மந்தி ி கி ொம் 

சத ் ரயொ னொ திட்டத்தின் முதலாைது மற்றும் இரண்டாைது கட்ட அமலாக்கத்திமன 2022 

ஆம் ஆண்டு கசப்டம்ப  ் மாதம் ைவ  கதொட ை்தற்கும், இடதுசொ ி தீவி ைொத 

அமமப்புகளால் பொதி ் ப்பட்ட பகுதி ளு ் ொன சொவல இவணப்புத் திடட்த்திவன 2023 

ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதம் ைமர சதாடரை்தற்கும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்த மூன்று திட்டங் ளின் கீழ் திட்டமிடப்படட் பணி ள் முடி ் ப்படுைவத உறுதி 

கசய்ைதற்காக இந்த  ொலக் க டுைொனது  நீட்டி ் ப்பட்டுள்ளது. 
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சதாடரப்பட நேண்டியதன் அேசியம் 

❖ ர ொவிட் சபாது முடக்கம், நீண்டநாட்களாக சபய்து ைரும் மவழ, குளி  ்ொலம், ைனம் 

சாரந்்த பி சச்வன ள் ரபொன்ற  ொ ணங் ளொல், ைடகிைக்கு மற்றும் மமலப் 

பகுதியிலுள்ள மாநிலங்களில் பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் மயாஜனா திட்டத்தின் 

முதலாைது மற்றும் இரண்டாைது கட்டங்களின் கீை் சபரும்பாலான பணிகள் நிலுமையில் 

உள்ளன. 

❖ ரமலும், கி ொமப்புற கபொருளொதொ ம் கதொட ப்ொன இந்த மு ்கியமொனப் பணி வள 

முடிப்பதற்கான  ொல அை ொசத்வத நீட்டி ்குமொறு பல மொநிலங் ள் மதத்ிய அ சிடம் 

ர ொ ி ்வ  விடுத்து ைருகின்றன. 

❖ சாமல இமணப்புப் சபறாத  குடியிருப்புப் பகுதிகளு ்கு, அவனத்து ைொனிவலகளிலும் 

பயணிக்கும் ைமகயிலான  சொவலகமள அமமப்பதன்  மூலம் மபாக்குைரத்து ைசதிகமள  

ைழங்குைரத இதன் ரநொ ் ம் ஆகும். 
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16வது வருடாந்திரக்  கல்வி நிறல அறிக்றக 2021 

 

❖ 16ைது ைருடாந்திரக்  ல்வி நிவல அறி ்வ யானது (கி ொமப்புறம்) பிரதாம் என்ற அற ் 

 ட்டவளயொல் கைளியிடப்பட்டது. 

❖ கிராமப்புற இந்தியா முழுைதும் உள்ள 5 முதல் 16 ையதிற்குட்பட்ட குைந்மதகளின் 

அடிப்பவட ைொசிப்புத் திறன் மற்றும் எண் ணித சசயல்திறன்  உள்ளிட்ட  பள்ளி ்  ல்வி 

நிவல குறித்த அறி ்வ  வள ைருடாந்திரக் கல்வி நிமல அறிக்மகயானது ைழங்குகிறது. 

❖ 2018 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இவடயில் அ சுப் பள்ளி ளில் ரசரும் 

குழந்வத ளின் விகிதத்தில் ஒட்டு கமொத்தமாக உயரவ்ு ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது. 

❖ ரச  ்்வ  வீதமானது 64.3 சதவீதத்திலிருந்து 65.8% ஆ  அதி  ித்துள்ளது. 

❖ ஆனொல் 2021 ஆம் ஆண்டில், மசரக்்மக வீதமானது திடீக ன 70.3% ஆ  அதி  ித்தது. 
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மூன்று விவொய ெட்டங்கள் ரத்து 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 19  அன்று பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி அைரக்ள் தான் ஆற்றிய  

உமர ஒன்றில், மூன்று விைசாயச ்சட்டங்கமளயும் மத்திய அரசு ரத்து சசய்ய உள்ளதாக 

அறிவித்தார.் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நாடாளுமன்றத்தின் குளிரக்ாலக் கூட்டத ் சதாடரில் இந்தச ்

சட்டங்கள் ரத்து சசய்யப்படும். 

❖ இந்தியா முழுைதும் நமடசபறும்  விைசாயிகளின் மபாராட்டத்திற்கு ைழி ைகுத்த அந்த  

மூன்று சட்டங்களாைன 

o மைளாண் சபாருட்களின் ைரத்்தகம் மற்றும் ைணிகம் (மமம்பாட்டு மற்றும் ைசதி) 

சட்டம், 2020 

o அத்தியாைசியப் சபாருட்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2020 

o விைசாயிகளுக்கான (அதிகாரமளிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) விமலயுறுதி மற்றும் 

மைளாண் மசமைகள் சடட்ம், 2020. 

 

LIGO நிறுவனம் 

 

❖ ஹிங்மகாலி ைருைாய்ப் பிரிைானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில்  சுமார ் 225 சஹக்மடர ்

அளவிலான நிலங்களின் உரிமமகமள மலசர ் குறுக்கீட்டு அளவி புவி ஈரப்்பு அமல 

ஆய்ைகத்திற்கான துணிகர (LIGO) நிறுைனத்தின் அதிகாரிகளிடம் ஒப்பமடத்தது. 
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❖ நாட்டிற்குள் முதன்மம ைசதிகமள ஒழுங்கமமப்பதற்காக இந்த  நிலங்களானது 

ஒப்பமடக்கப் பட்டது. 

❖ இந்த முயற்சியானது விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சபாறியாளரக்ளுக்கு ஈரப்்பு அமலகள் 

பற்றிய ஆைமான ஆய்வுகமள மமற்சகாள்ளுைதற்கான சில  மாற்றுகமள ைைங்கும். 

❖ LIGO என்பது காஸ்மிக் ஈரப்்பு அமலகமளக் கண்டறிைதற்கும் அது குறித்து சில 

மசாதமனகமள மமற்சகாள்ைதற்குமான ஒரு சபரிய ஆய்ைகமாகும். 

 

ொதுகாெ்பு ஆய்வுகள் மற்றும் ெகுெ்ொய்வுகளுக்கான கல்வி நிறுவனத்தின் செயர் 

மாற்றம் 

 

❖ இந்த நிறுைனத்தின் சபயரானது மமனாகர ் பாரிக்கர ் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் 

பகுப்பாய்வுகளுக்கான கல்வி நிறுைனம் என மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் நிகை்ந்த தீவிரைாத எதிரப்்பு நடைடிக்மககள் மற்றும் ஒரு பதவி  ஒமர 

ஓய்வூதியத் திட்டச ் சசயலாக்கம் (One Rank One Pension scheme) ஆகியைற்றின் மபாது 

மமனாகர ் பாரிக்கர ் ஆற்றிய ஒரு சிந்தமனமிக்கத் தமலமமத்துைத்திற்காக மைண்டி 

நிமனவு கூறப்படுகிறார.் 

 

ெங்கல்ெ் நடவடிக்றக 
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❖ சங்கல்ப் நடைடிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியக் கடற்பமடயானது தற்மபாது 

திரிகண்ட் எனப்படும் இந்தியக் கடற்பமடக் கப்பலிமனப் பாரசீக ைமளகுடா மற்றும் 

ஓமன் ைமளகுடாவில் நிறுத்தியுள்ளது. 

❖ திரிகண்ட் என்பது ஒரு அதிநவீன ைழிகாட்டுதலுடன் கூடிய மரடாரிலிருந்து தப்பிக்கக் 

கூடிய மபாரக்் கப்பல் ஆகும். 

❖ சங்கல்ப் நடைடிக்மகயானது பாரசீக ைமளகுடா மற்றும் ஓமன் ைமளகுடாவில் 

இந்தியாவின் ைரத்்தகக் கடல்பரப்பின் பாதுகாப்மப உறுதி சசய்கிறது. 

 

மின்னணு பொர் அறமெ்பு – ெக்தி  

❖ விசாகப்பட்டினம் எனும் இந்தியக் கடற்பமடக் கப்பலில் முதலாைது மமம்பட்ட மின்னணு 

மபார ் அமமப்பான  சக்தி  எனும் அமமப்பானது, ஐ.என்.எஸ். விக்ராந்த் எனும் கப்பலில்  

நிறுைப்பட்டு ைருகிறது. 

❖ ‘சக்தி’ எனப்படும் மமம்பட்ட மபார ் அமமப்பானது  பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

மமம்பாட்டு அமமப்பின் இராணுை மின்னணு ஆராய்சச்ி ஆய்ைகத்தினால் ைடிைமமக்கப் 

பட்டு உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அமை பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் நிறுைனத்தினால்  உற்பத்தி சசய்யப்பட்டு 

ைருகின்றன. 

❖ சக்தி என்பது இந்தியக் கடற்பமடயின் முதன்மமயான மபாரக்் கப்பல்களுக்கான 

ஒருங்கிமணந்த மரடார ்மின்னணு மபார ்அமமப்பாகும். 

 

4ஜி றகபெசி இறணெ்புெ ்பெறவ வழங்கும்  திட்டம் 

❖ 7,000 கிராமங்களுக்கு 4ஜி மகமபசி இமணப்புச ் மசமைகமள ைைங்கும்  திட்டத்திற்கு 

ஒன்றிய அமமசச்ரமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ சத்தீஸ்கர,் ஆந்திரப் பிரமதசம், மகாராஷ்டிரா, ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய 

மாநிலங்களில் உள்ள  கிராமங்களில் இமை சசயல்படுத்தப்பட உள்ளன. 

❖ இந்த உயரம்நாக்கு லடச்ியத் திட்டத்திற்கு அமனைருக்குமான மசமைக் கட்டுப்பாட்டு 

நிதியத்தால் (Universal Service Obligation Fund) நிதியளிக்கப்படும். 
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பதசிய மாணாக்கர் ெறடயின் முன்னாள் மாணவரக்ள் ெங்கம் 

 

❖ மதசிய மாணாக்கர ்பமடயின் முன்னாள் மாணைரான பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி, 'மதசிய 

மாணாக்கர ்பமடயின் முன்னாள் மாணைரக்ள் சங்கத்திமன' துை ்கி வைத்தொ .் 

❖  ொன்சியில் நடந்த ' ொஷ்ட்   க்சா சம ப்ன் ப ை்்' நி ழ்சச்ியின் நிமறவின் ரபொது அந்த 

சங்கத்தின் முதல் உறுப்பின ொ  அை  ்தன்மனப் பதிவு கசய்து சகாண்டா .் 

 

82வது அகில இந்திய ெொநாயகரக்ள் மாநாடு 

 

❖ இமொசச்லப் பி ரதச மொநிலத்தின் சிம்லொ நகரில் 82ைது அகில இந்திய சபாநாயகரக்ள் 

மொநொடட்ிமன பி தம  ்நர ந்தி  ரமொடி கதொடங்கி வைத்தொ .் 

❖ ‘ஒர  நொடு, ஒர  சட்டமியற்றும் தளம்’ என்ற கருத்திமன ரமொடி அைரக்ள் இதில் முன் 

மைத்தார.் 

❖ இந்தியொவில் உள்ள சடட்ப் ரப வை ளின் உயரந்ிமல அவமப்பொன அகில இந்திய 

சபாநாயகரக்ள் மொநொட்டு அமமப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டில் தனது நூற்றொண்டு 

நிமறவிமனக் க ொண்டொடுகிறது. 
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❖ இதன் முதல் மொநொடொனது  1921 ஆம் ஆண்டில் சிம்லொ நகரில்  நவடகபற்றது. 

❖ ச த்ொ  ் ைல்லபொய் பரடல் அைரக்ளின் சர ொத  ொன மூத்த நொடொளுமன்ற உறுப்பின  ்

வித்தல்பொய் பரடல், 1925 ஆம் ஆண்டில் மத்தியச ் சடட்ப் ரப வையின் தவலை ொ த ்

ரத ந்்கதடு ் ப்பட்ட முதல் இந்திய  ்ஆைொ .் 

❖ இந்தியொவில் கபண் ளு ்கு ைாக்குரிமம ைழங்குைதற்காக இயற்றப்படட் ை லொற்றுச ்

சிறப்பு மி ்  மரசொதொவும் இந்த அவையில் தான் நிவறரைற்றப்பட்டது. 

❖ இந்த மரசொதொைானது 1925 ஆம் ஆண்டில் ரமொதி லொல் ரநரு அைரக்ளால் முன் கமொழியப் 

பட்டு லொலொ ல பதி  ொய் அை  ்ளொல் ைழி சமாழியப் பட்டது. 

❖ இதில் மொநிலச ் சட்டப்மபரமையில் நிவறரைற்றப்பட்ட ஒரு மரசொதொவிற்கு குடிய சுத் 

தவலை  ்ஒப்புதல் ைழங் ொமல், அமதத் திரும்பி அனுப்புைதற் ொன  ொ ணங்கமள ஏன் 

கத ிவிப்பதில்வல என்று தமிழ  சடட்ப் ரப வைத ் தவலை  ் M.அப்பொவு ர ள்வி 

எழுப்பினொ .் 

❖ சட்டமன்றத்தொல் நிவறரைற்றப்படட் சில மரசொதொ ் ளுக்கு ஒப்புதல் ைைங்காமல் 

இருக்கும் (சில) ஆளுந  ்வள சுட்டி ்  ொட்டி, எந்தகைொரு மரசொதொவின் மீதும் 

முடிகைடுப்பதற்கு ஒரு பிவணப்பு  ொல ்க டுவை உருைாக்கவும் அைர ் மகாரிக்மக 

விடுத்தொ .் 

 

பதசியெ் சொது ஆவணெ் ெதிவு அறமெ்பு 

❖ இது ஆைணங் ள் மற்றும் கசொத்து ் வளப் பதிவு கசய்ைதற் ொன 'ஒர  நொடு ஒர  

கமன்கபொருள்' (ஒன் ரநஷன் ஒன் சொப்ட்ரை )் என்ற  ஒரு முன்கனடுப்பொகும். 

❖ இது ரதசியத் த ைல் வமயத்தினொல் முழுைதுமொ  உருைொ ் ப்பட்ட ஒரு ரமம்படட் 

கமன்கபொருள் பயன்பொடு ஆகும். 

 

5ஜி சமாறெல் பொன் 

 

❖ லொைொ இன்ட ர்நஷனல் என்ற நிறுைனமொனது உள்நொட்டு நு  ர்ைொரு ்கு 5ஜி திறன் 

ரபசி வள அறிமு ப்படுத்திய முதல் இந்திய நிறுைனமொ  மொறியுள்ளது. 

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


                   

90 
 

❖ இது இந்தியொவில் லொைொ நிறுைனத்தொல் உருைொ ் ப்பட்டு 'அ ்னி' என்ற கபய ின் கீழ் 

அறிமு ப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ உத்த ப் பி ரதச மொநிலம் கநொய்டொவில் உள்ள ஆவலயில் இது தயொ ி ் ப்படுகிறது. 

 

அறமதி, ஆயுதக் குறறெ்பு மற்றும் பமம்ொட்டிற்கான இந்திரா காந்தி ெரிசு 2021 

❖ பி தாம் அவமப்பிற்கு இந்த விருது ைழங் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தி ொ  ொந்தி நிவனவு அற ் ட்டவளயொல் இை்விருது ைழங் ப்படுகிறது. 

❖ பி தாம் என்ற தன்னொ ை்த் கதொண்டு நிறுைனம், இந்தியொவிலும் உலக ங்கிலும் உள்ள 

ஆத ைற்றக் குழந்வத ளு ் ொன  ல்வித் த த்வத ரமம்படுத்துைதற்கான ஒரு 

அ ப்்பணிப்பு உணரவ்ுடன் கசயல்பட்டு ைருகிறது. 

❖ இது 1995 ஆம் ஆண்டில் மும்வபயில் டொ ்ட  ் மொதை் சைொன் மற்றும் ஃப ிதொ லம்ரப 

ஆகிரயொ ொல் நிறுைப்படட்து. 

 

 

ஸ்வெ ்ெர்பவக்ென் 2021 

❖ ‘ஸ்ைச ்அம் ித் மரஹொதச்ை்’ என்ற நி ழ்சச்ியின் மபாது இந்தியாவின் தூய்மமயான 342 

நகரங்களுக்கு குடிய சுத் தவலை  ்  ொம்நொத ் ர ொவிந்த் அைரக்ள் விருது வள 

ைழங்கினொ .் 

❖ இது வீட்டுைசதி மற்றும் ந  ப்்புற விை ொ  அவமசச் த்தின் ஸ்ைச ் பொ த ் மிஷன் - 

ந  ப்்புறம் 2.0 என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும். 

❖ சுமொ  ் 4320 ந  ங் ளில் கணக்சகடுப்பு மமற்சகாண்டதன் மூலம் உலகின் ஒரு மி ப் 

கப ிய தூய்வம நிமலக்  ண ்க டுப்பொ  இது மொறியுள்ளது. 

❖ 1 லட்சத்து ்கும் அதி மொன ம ் ள் கதொவ  சகாண்ட நகரங்களின் பி ிவில் இந்தூ  ்

நகரம் சதாடரந்்து 5ைது ஆண்டாக ‘தூய்வமயொன ந  ம்’ என்ற விருதிவனப் சபற்று 

உள்ளது. 

❖ அவதத ்கதொட ந்்து சூ த ்மற்றும் வி யைொடொ ஆகியமை முவறரய 2ைது மற்றும் 3ைது 

இடங்களில் உள்ளன. 

❖ ைொ ணொசி 'சிறந்த  ங்வ  ந  ம்' என்ற விருமதயும் அ மதொபொத் இராணுைக் 

குடியிருப்புப் பகுதி 'இந்தியொவின் தூய்வமயொன இராணுைக் குடியிருப்புப் பகுதி' என்ற 

விருமதயும் கைன்றுள்ளன. 
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❖ 100 ்கும் ரமற்பட்ட ந  ப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு ள் சகாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் 

சத்தீஸ்   ் கதொட ந்்து 3ைது ஆண்டொ  இந்தியொவின் ‘தூய்வமயொன மொநிலம்’ என்ற 

விருவதப் கபற்றுள்ளது. 

❖ ‘100 ்கும் குவறைொன ந  ப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு ள் சகாண்ட மாநிலங்கள்’ என்ற 

பி ிவில் ஜாரக்்கண்ட ் இ ண்டொைது முவறயொ  இந்தியொவின் ‘தூய்வமயொன மொநிலம்’ 

என்ற விருமத கைன்றது. 

❖ ‘100 ்கும் ரமற்பட்ட ந  ப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்பு ள் சகாண்ட மாநிலங்கள்’ பிரிவில் 

‘ரை மொ  இயங்கி ைரும் மொநிலமொ ’ கரந்ாடக மாநிலம் உருகைடுதத்ுள்ளது. 

❖ ‘100 ்கும் குவறைொன ந  ப்்புற உள்ளொட்சி அவமப்புகள் சகாண்ட மாநிலங்கள்' என்ற 

பிரிவில் ‘ரை மொ  இயங்கி ைரும் மொநிலமொ ’ மிமசாரம் மாநிலம் உருகைடுத்துள்ளது. 

❖ இதில் ம ொ ொஷ்டி ொ 92 விருது வளயும், சத்தீஸ்   ்67 விருது வளயும் கபற்றுள்ளன. 

 

 

56வது டிஜிபிக்கள்/ஐஜிபிக்கள் மாநாடு 

❖ ல ்ரனொவில் நவடகபற்ற 56ைது  ொைல்துவறத் தவலவம இய ்குந  ் (டிஜிபி)/ சபாதுக் 

காைல்துமற ஆய்ைாளர ் (ஐஜிபி) மொநொட்டின் நிவறவு விழொவில் பி தம  ் ரமொடி 

உவ யொற்றினொ .் 

❖ அடிமட்ட ்  ொைல் ரதவை ளு ் ொ  எதி  ்ொல கதொழில்நுட்பங் வளப் பின்பற்றச ்

சசய்ைதற்கு உய -்ச ்தி  ொைல் கதொழில்நுட்ப இய ் த்வத அவம ்  அை  ் அவழப்பு 

விடுத்தொ .் 

 

IPF குடிமக்கள் திருெ்தி கணக்சகடுெ்பு - ஸ்மார்ட் பொலிசிங், 2021 

❖ இது இந்தியக் காைல்துமற அற ் ட்டவள மூலம் நடத்தப்பட்டது. 

❖  ொைல்துவற மீதொன ஒரு கபொது நம்பி ்வ யின்  ண்ரணொட்டத்தில் குடிம ் ளின் 

 ருத்து வள அளவிடுைதற்கு இது ஒரு  ண ்க டுப்புக்  ட்டவமப்வப உருைொ ்கியது. 

❖ இதில் ஆந்தி ப் பி ரதசம், கதலுங் ொனொ, அசொம், ர  ளொ மற்றும் சி ்கிம் ஆகியவை ஒட்டு 

கமொத்தமொ  அதி  மதிப்கபண் கபற்ற முதல் ஐந்து மொநிலங் ளொகும். 

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


                   

92 
 

❖ கீரழ இருந்து ரமல் ரநொ ்கி பீ ொ ,் உத்த ப் பி ரதசம், சத்தீஸ்  ,்  ொ க்் ண்ட் மற்றும் 

பஞ்சொப் மொநிலங் ள் உள்ளன. 

❖ பீ ொ  ் மற்றும் உத்த ப் பி ரதச மொநிலங் ள் கிட்டத்தட்ட அவனத்துப் பி ிவு ளிலும் 

ரமொசமொன நிவலயில் உள்ளன. 

 

 

ராணி றகடின்லியு ெழங்குடியினெ ்சுதந்திரெ் பொராளிகள் அருங்காட்சியகம் 

❖ மத்திய உள்துவற அவமசச்  ் அமித ் ஷொ மணிப்பூ ில் உள்ள லுைொங் ொை் கி ொமத்தில் 

 ொணி மகய்டின்லியு பழங்குடியினச ் சுதந்தி ப் ரபொ ொட்ட அருங் ொட்சிய த்திற்கு 

அடி ் ல் நொட்டினொ .் 

❖ லுைொங் ொை் கி ொமம் ஒரு பு ழ்கபற்ற சுதந்தி ப் ரபொ ொட்ட வீ ொங் வனயொன  ொணி 

க ய்டின்லியுவின் பிறப்பிடமொகும். 

❖ தனது13 ையதில், மணிப்பூ ில் உள்ள கஹ ொ ொ சமய இய ் த்தில் அை  ்ரச ந்்தொ .் 

❖ அை்விய ் ம் மணிப்பூ  ் மற்றும் அவதச ் சுற்றியுள்ள நொ ொ ைசிப்பிடப் பகுதி ளில் 

இருந்து ஆங்கிரலய  ்வள வி ட்டியடிப்பவத ரநொ ் மொ  ் க ொண்டது. 

❖ 1932 ஆம் ஆண்டு தனது 16ைது ையதில் மகய்டின்லியு ஆங்கிரலய  ்ளொல் வ து கசய்யப் 

பட்டொ .் 

❖ 1937 ஆம் ஆண்டில் ஷில்லொங் சிவறயில் வ டின்லியுவைச ்சந்தித்த  ைஹ ல்ொல் ரநரு 

அைரு ்கு " ொணி" என்ற பட்டத்வத ைழங்கினொ .் 

❖ இறுதியொ  1947 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ சுதந்தி ம் கபற்ற பிறகு சிவறயில் இருந்து அைர ்

விடுவி ் ப் பட்டொ .் 
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ஐஎன்எஸ் விொகெ்ெட்டினம் 

❖ இது மும்வபயில் இந்தியக்  டற்பவடயில் இவண ் ப்பட்டது. 

❖ இது P15B ைவ யின் ர டொ ில் சி ் ொத, ைழி நடத்தப்படுகின்ற, ஏவு வணயிமன 

அழி ்கும் முதலாைது  ப்பல் ஆகும். 

❖ இந்தப் ரபொ  ்் ப்பல், டிஎம்ஆ  ் 249 ஏ என்ற உள்நொட்டு ைவ  எஃகு மூலம்  ட்டப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது இந்தியொவின் மி ப்கப ிய ஏவு வண அழிப்பொன் ளில் ஒன்றொகும். 

❖ இது விசொ ப்பட்டினம் என்ற அழி ்கும் ைமகயிலான ரபொ  ்்  ப்பல் ளுள் நொன்குக் 

கப்பல்களுள் முதல்  ப்பல் இந்தியக்  டற்பவடயில் ரச ந்்துள்ளவத ் குறி ்கிறது. 

 

 

சிறந்த காவல் நிறலயம் 

 

❖ நொடு முழுைதும் உள்ள  ொைல் நிவலயங் ளின் த ை ிவச ஆண்டுரதொறும் உள்துவற 

அவமசச் த்தொல் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ குற்ற விகிதம் மற்றும் விசொ வண ரபொன்ற அளவுரு ் ளின் அடிப்பவடயில் இவை 

தீ ம்ொனி ் ப் படுகின்றன. 

❖ மத்திய உள்துவற அவமசச் த்தின் பட்டியலின் படி, கடல்லியின் ைட ்கு மொைட்டத்தில் 

உள்ள சத  ்ப ொ  ் ொைல் நிவலயம் நொட்டிரலரய சிறந்ததொ  உள்ளது. 
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❖ அவதத ்கதொட ந்்து ஒடிசொவின்  ஞ்சத்தில் உள்ள  ங் ொபூ  ் ொைல் நிவலயம் உள்ளது. 

❖ ஹ ியொனொவின் ஃபரதஹொபொத்தில் பட்டுக்  லன் (Bhattu Kalan), ைட ்கு ர ொைொவில் 

ைொல்ரபொய் மற்றும்   ந்ொட ொவின்  ொய்சச்ூ ில் உள்ள மொன்வி  ொைல் நிவலயம் ஆகியன 

முவறரய மூன்றொைது, நொன் ொைது மற்றும் ஐந்தொைது இடங்களில் உள்ளன. 

❖ லட்சத்தீவு ஒன்றியப் பி ரதசத்தில் உள்ள  ொட்மத ் தீவு  ொைல் நிவலயம் ஆறொைது 

இடத்திலும், ம ொ ொஷ்டி ொவின் சொங்கிலியில் உள்ள ஷி ொலொ  ொைல் நிவலயம் ஏழொைது 

இடத்திலும், தமிழ்நொட்டின் திருசச்ி ொப்பள்ளியில் உள்ள கதொட்டியம்  ொைல் நிவலயம் 

எட்டொைது இடத்திலும் உள்ளது. 

 

சஹர்குலஸ் நடவடிக்றக 

❖ இந்திய விமானப்பமட மற்றும் இந்திய இராணுைம் ஆகியமை இமணந்து நாட்டின் 

ைடக்குப் பிரிவு பகுதியில் ஒரு மாசபரும் கூட்டு விமானப் பமடப் பயிற்சியிமன 

மமற்சகாண்டன. 

❖ இந்தப் பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டமை C-17, IL-76 மற்றும் An-32 ஆகிய விமொனங்கள் 

ஆகும். 

 

ஆதார ்பஹக்கத்தான் 2021 

❖ இந்தியத் தனித்துை அமடயாள ஆமணயமானது இந்த நிகை்மை நடத்தியது. 

❖ இது ஆதார ்குழுவினால் நடத்தப்படும் முதல் நிகை்ைாகும்.  

❖ தகைல் சதாழில்நுட்பத் துமறயில் இளம் கண்டுபிடிப்பாளரக்மள அமடயாளம் காணச ்

சசய்ைமத இது இலக்காகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ மஹக்கத்தான் என்பது நிரலாக்க நிபுணரக்ள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறுகிய காலகட்டத்தில் 

ஒன்று கூடி ஒரு திட்டதத்ிற்கான ஒத்துமைப்பிமனப் பகிரந்்து சகாள்ளும் ஒரு நிகை்வு 

ஆகும்.  

 

 

சிறந்த கடல்ொர் மாநிலம் 

❖ மீன்ைளத் துமறயால், இந்தியாவின் சிறந்த கடல்சார ் மாநிலமாக ஆந்திரப் பிரமதசம் 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

முன்னணி மோ ிலங்கள் 

❖ உள்நில (நாட்டின் உள்புறம்) மாநிலங்கள் : கதலங் ொனொ 
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❖ மவலப் பொங் ொன மற்றும் ைடகிழ ்கு மொநிலங் ள் : தி ிபு ொ 

முன்னணி மாவடட்ங்கள் 

❖ சிறந்த  டல்சொ  ் மொைடட்ம் : ஒடிசொவின் பாலமசா  ்

❖ சிறந்த உள்நில மொைட்டம் : மத்தியப் பி ரதசத்தின் பொல ொட ்

❖ சிறந்த மவலப்பொங் ொன மற்றும் ைடகிழ ்கு மொைட்டம் : அசொமின் ரபொங்வ  ொன்.  

 

 

வீரதீர விருதுகள் 2021 

 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தமலைர ்ராம்நாத் மகாவிந்த் அைரக்ள், சடல்லியிலுள்ள இராஷ்டிரபதி 

பைனில் நமடசபற்றப் பாதுகாப்புத் துணிகர சாகச விைாவில் வீரதீர விருதுகள் மற்றும் 

சிறப்பான மசமைகளுக்கான விருதுகமள ைைங்கினார.் 

❖ ஆயுதப்பமட அதிகாரிகளின் துணிசச்ல் மற்றும் தியாகத்திமனப் மபாற்றும் ைமகயில் 

இந்திய அரசானது வீரதீர விருதுகமள ைைங்கத் சதாடங்கியது.  
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❖ இந்த விருதுகளின் முன்னுரிமம ைரிமசயானது பரம் வீர ் சக்ரா, அமசாக் சக்ரா, மகாவீர ்

சக்ரா, கீரத்்தி சக்ரா, வீர ்சக்ரா மற்றும் சசளரியா சக்ரா ஆகியனைாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி மாதத்தில் நமடசபற்றத்  தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் மபார ்

விமானங்கமளப் பின்னமடயச ்சசய்ததில் தான் ஆற்றியப் பங்கிற்காக அணித் தமலைர ்

அபிநந்தன் ைரத்்தமானுக்கு வீர ்சக்ரா விருதானது ைைங்கப் பட்டது. 

❖ ஜம்மு &  ொஷ்மீ ில் நவடகபற்ற ஒரு ராணுை நடைடி ்வ யில் தீவி ைொதி வள 

ஒடு ்கியதற் ொ  மைண்டி இந்தியாவின் இரண்டாைது உயரிய அமமதிக்கால வீ தீ  

விருதொன கீ த்்தி ச ் ொ விருதானது பிரகாஷ் ஜாதை் (அைரின் ம ணத்திற்குப் பின்) 

என்பைருக்கு ைழங் ப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய விமொனப்பவடத ் தவலை  ் விரை ் R. சவுதொ ி மற்றும்  டற்பவடத் தவலவமத் 

தளபதி துவண அட்மி ல் R. ஹ ிக் குமொ  ் ஆகிரயொரும் ப ம் விசிஷ்ட் ரசைொ என்ற 

பத ் த்வதப் கபற்றன .் 

 

நிறலயான பமம்ொட்டு இலக்குகளின் நகர்ெ்புற குறியீடு மற்றும் முகெ்புெ் ெலறக 

2021-22 

❖ நிதி ஆமயாக் அமமப்பானது இந்தியாவின் இம்மாதிரியிலான முதலாைது குறியீட்டு 

மாதிரியிமன சைளியிடட்து. 

❖ நிமலயான மமம்பாட்டு இலக்குகள் மீதான கட்டமமப்பின் 46 இலக்குகளில் 77 SDG 

குறி ொட்டி ளின் அடிப்பவடயில் 56 ந  ப்்புறப் பகுதி வள இது த ை ிவசப் படுத்தி 

உள்ளது.  

❖ இது நீடித்த மற்றும் நிமலயான மமம்பாட்டு இலக்குகமள உள்ளூரம்யமாக்குைமத 

மமலும் ைலுப்படுத்ததுைமதயும், நகர அளவில் ைலிமமமிக்க ஒரு நிமலயான 

மமம்பாட்டுக் கண்காணிப்பிமன உருைாக்குைமதயும் மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீட்டில் சிம்லா முதலிடத்தில் உள்ள நிமலயில், மகாயம்பத்தூர ் மற்றும் 

சண்டிகர ்ஆகியமை அதமனத் சதாடரந்்து உள்ளன. 

❖ இந்தக் குறியீட்டின் அடிமட்ட நிமலயில் ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத், சகால்கத்தா 

மற்றும் ஆக்ரா ஆகியமை உள்ளன.  
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நகர்ெ்புற  இந்தியாவில் சுகாதார நல நிறல 

 

❖ இந்தியாவிலுள்ள 17 ைட்டார தன்னாரை் சதாண்டு நிறுைனங்களுடன் இமணந்து அசீம் 

பிமரம்ஜி பல்கமலக்கைகம் இந்த அறிக்மகயிமனச ்சமீபத்தில் சைளியிட்டது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது இந்தியா முழுைதும் உள்ள நகரங்களில் நிலவும் சுகாதாரப் 

பாதிப்புகள் மற்றும் ஏற்றத் தாை்வுகமள ஆய்வு சசய்கிறது. 

❖ நகரப்்புறங்களில் உள்ள சசல்ைச ் சசழிப்புமிக்க மக்கமள விட ஏமை மக்களில் 

ஆண்களின் ஆயுட்காலம் 9.1 ஆண்டுகள் குமறைாகவும் சபண்களின் ஆயுட்காலம் 6.2 

ஆண்டுகள் குமறைாகவும் உள்ளதாக இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்திய மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர ்நகரப்்புறங்களில் ைாை்கின்றனர.் 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டில் 18% ஆக இருந்த இதன் எண்ணிக்மகயானது 2001 ஆம் ஆண்டில் 28.53% 

ஆகவும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 34% ஆகவும் உயரந்்து விமரைான ைளரச்ச்ிமயக் கண்டு 

ைருகிறது. 

❖ நகரப்்புறங்களில் ைாழும் சுமார ்30% மபர ்ஏமை மக்கள் ஆைர.் 

 

சமய்நிகர் அறிவியல் ஆய்வகம் 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத ் துமற அமமசச்ர ் டாக்டர ் ஜிமதந்திர சிங், 

குைந்மதகளுக்கான இந்தியாவின் முதலாைது சமய்நிகர ் அறிவியல் ஆய்ைகத்திமன 

திறந்து மைத்தார.் 

❖ இந்த ஆய்ைகமானது மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துமற ஆராய்சச்ி சமபயின் 

ஜிக்யாசா என்ற திட்டத்தின் கீை் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டமானது இந்தியா முழுைதுமுள்ள அறிவியலாளரக்ளுடன் மாணைரக்ள் உமரயாட 

ைழிைகுக்கும்.  

❖ இந்த ஆய்ைகமானது அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துமற ஆராய்சச்ிச ் சமபயின் 

ஆய்ைகங்கமள மாணைரக்ள் சமய்நிகர ் முமறயில் பாரம்ையிடவும் ஆராய்சச்ிக் 

கட்டமமப்புப் பற்றி அைரக்ள் அறிந்து சகாள்ளவும் ைாய்ப்பளிக்கிறது. 
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உலக முதலீட்டாளரக்ள் வாரம் 2021 

 

❖ பங்குசச்ந்மத நிறுைனங்களான மும்மப பங்குசச்ந்மத மற்றும் மதசியப் பங்குச ்சந்மத 

ஆகியமை உலகளவில் புகை்சபற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு உலக முதலீட்டாளரக்ள் ைாரத்தின் 

சகாண்டாட்டங்கமளத் சதாடங்கின. 

❖ மத்திய மைப்புத் சதாமக மசமை (இந்தியா) நிறுைனமும் 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 21 

முதல் 28 ைமரயில் உலக முதலீட்டாளர ்ைாரத்திமனக் சகாண்டாடுகிறது.  

❖ இது சரை்மதசப் பத்திர ஆமணயங்கள் அமமப்பினால் ஊக்குவிக்கப்படும் ஒரு ைார 

அளவிலான உலகளவிலான ஒரு சகாண்டாட்டமாகும்.  

❖ இந்தியா முழுைதிலும் முதலீட்டாளரக்ள் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துைம் 

குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைதற்காக மைண்டி இந்த நிகை்ைானது 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 

 

ொரத் சகௌரவ் திட்டம் 

 

❖ இந்திய இரயில்மை நிறுைனமானது “பொ த் க ௌ ை்” என்ற ஒரு புதிய திட்டத்திவனத் 

கதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை், சுற்றுலாச ் மசமை ைைங்கும் தனியார ் நிறுைனங்கள் இரயில்மை 

நிரை்ாகத்திடமிருந்து இரயில்கமளக் குத்தமகயாகப் சபற்று அைரக்ள் விருப்பத ்

சதரிவிற்கு ஏற்ப எந்த (சுற்றுகளில்) பாமதயில் மைண்டுமானாலும் இயக்கலாம்.  

❖ இதற்காக இரயில் நிரை்ாகம் மதாராயமாக 150 ரயில்களுக்கு இமணயாக 3033 ICF 

(ஒருங்கிவணந்த இ யில்கபட்டித் கதொழிற்சொவல) கபட்டி வள ஒது ்கியுள்ளது.  
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பிரதான் மந்திரி கரிெ் கல்யான் அன்ன பயாஜனா 

 

❖ மத்திய அரசானது பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யான் அன்ன மயாஜனா என்ற திட்டத்மத 

நான்கு மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் 5 ஆம் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்முதல் 2022 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்ைமரயில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ இத்திட்டமானது மகாவிட-்19 சபருந்சதாற்றிற்குப் பிறகு 2020 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்தின்கீை், ஒரு நபருக்கு ஒை்சைாரு மாதமும் 5 கிமலா உணவு தானியங்கள் 

இலைசமாக ைைங்கப் படுகிறன. 

❖ மநரடிப் பயன் பரிமாற்றம் மற்றும் மதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டம் (அந்திமயாதயா 

அன்ன மயாஜனா மற்றும் முன்னுரிமமயுள்ளக் குடும்பங்கள்) ஆகியைற்றின் கீை் பயன் 

சபறுபைரக்ளுக்கும் இது பயனளிக்கிறது.  
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O-SMART திட்டம் 

 

❖ “சபருங்கடல் பணிகள், மாதிரிகமளச ் மசகரித்தல், பயன்பாடு, ைளங்கள் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பம்” (O-SMART: Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology) என்ற 

திட்டமானது 2021 – 26 ஆகிய காலக் கட்டத்திற்கு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ பிரதமர ் மமாடி தமலமமயிலான மத்தியப் சபாருளாதார விைகாரங்கள் மீதான 

அமமசச்ரமைக் குழு இதற்கு ஒப்பதல் அளிதத்து. 

❖ O-SMART திட்டம் 7 துவணத ்திட்டங் வள உள்ளட ்கியது. 

❖ அவனத்துத் துவணத் திட்டங் ளும் புவி அறிவியல் அவமசச் த்தின் தன்னொட்சி 

நிறுைனங் ளொல் கசயல்படுத்தப் படுகின்றன.  

 

பதாஸ்தி ெயிற்சி 

❖ இந்தியா, மாலத்தீவுகள் மற்றும் இலங்மக ஆகிய நாடுகள் இமணந்து 2 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுமற நடத்தப்படும் ‘ரதொஸ்தி’ எனப்படும் 15ைது முத்த ப்பு  டரலொ  ்  ொைற்பவடப் 

பயிற்சிவய மொலத்தீவில் ரமற்க ொள்கின்றன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டொனது ரதொஸ்தி என்ற முத்த ப்பு  டரலொ  ்  ொைற்பவடப் பயிற்சியின் 

30ைது ஆண்டு நிவறைொகும். 

❖ இந்தியக்  டரலொ  ்  ொைற்பவட ்  ப்பல் ளொன ஐ.சி.ஜி.எஸ். அபூ ை்ொ மற்றும் 

ஐ.சி.ஜி.எஸ். ை ் ொ ஆகியவை எஸ்.எல்.சி.ஜி.எஸ். சு  ்சொ எனும் இலங்வ   டற்பவட ் 

 ப்பலுடன் இவணந்து இப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டன.  

 

பதசியத் சதாழிற்ெயிற்சித் திட்டம் 

❖ பிரதமர ் மமாடி தமலமமயிலான மத்திய அமமசச்ரமை ் குழுைொனது மதசியத் 

சதாழிற்பயிற்சித ் திட்டத்திமன அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குத் சதாடரை்தற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

❖ 2021-22 முதல்  2025-26 ைமரயில் இத்திட்டத்மதத் சதாடர அனுமதி ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதன்கீை், சதாழில்துமற மற்றும் ைணிக அமமப்புகள் மதாராயமாக 9 லட்சம் 

பயிலரக்ளுக்குப் பயிற்சி ைைங்கும்.  
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றமசூர் பிரகடனம் 

❖ 16 மாநிலங்கமளச ் மசரந்்த பங்மகற்பாளரக்ள் மமசூர ் பிரகடனத்தில் மகசயழுதத்ு 

மபாட்டுள்ளனர.்  

❖ இதன் கீை் 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் நாட்டில் உள்ள பஞ்சாயதத்ுகளின் மூலமான 

சபாதுைான குமறந்தபட்சச ்மசமை ைைங்கீடானது சசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரகடனமானது குடிமக்கமள மமயமாக சகாண்ட மசமைகமள ஆளுமமயின் 

இதயமாக (மமயமாக) அங்கீகரிப்பமத  ஒரு மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரகடனமானது பஞ்சாயதத்ு அமமப்புகளால் மநரடியாக ைைங்கப்படும் 

மசமைகள் மற்றும் ஒரு கண்காணிப்புச ் சசயல்முமறயின் மூலம் பஞ்சாயத்து 

அமமப்புகளால் ைைங்கப்படும் பிற துமற சாரந்்த மசமைகள் ஆகியமை பற்றி கூறுகிறது.  

 

பதசியக் குடும்ெ மற்றும் சுகாதாரக் கணக்சகடுெ்பு  

 

❖ 5ைது மதசியக் குடும்பம் மற்றும் சுகாதாரக் கணக்சகடுப்பானது சைளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் சமூகப் சபாருளாதாரம் மற்றும் சுகாதாரக் குறிகாட்டிகள் மீதான மிக 

விரிைான ஒரு கணக்சகடுப்பாகும்.  

❖ முந்மதயக் கணக்சகடுப்புகள் 1992-93, 1998-99, 2005-06 மற்றும் 2015-16 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் மமற்சகாள்ளப் பட்டன. 

❖ இந்தக்  கணக்சகடுப்புகள் அமனத்தும் மும்மபயில் உள்ள மக்கள்சதாமக 

அறிவியலுக்கான சரை்மதசக் கல்வி நிறுைனதத்ுடன் இமணந்து சுகாதாரம் மற்றும் 

குடும்ப நலத்துமற அமமசச்கத்தால் மமற்சகாள்ளப் படுகின்றன 

முக்கிய தகேல்கள் 

❖ 2019-2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கிமடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் 1000 ஆண்களுக்கு 1020 

சபண்கள் இருந்தனர.் 
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❖ 1881 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட முதலாைது நவீன ஒத்திமசவு மக்கள்சதாமக 

கணக்சகடுப்பிற்குப் பிறகு மமற்சகாள்ளப்பட்ட எந்தசைாரு மதசியக் குடும்பம் மற்றும் 

சுகாதாரக் கணக்சகடுப்புகளிலும் இதுமை மிக அதிகப் பாலின விகிதமாகும்.  

❖ மக்கள்சதாமகயானது ஒரு தமலமுமறயிலிருந்து மற்சறாரு தமலமுமறக்கு அதமன 

மாற்றிக் சகாள்ளும் ஒரு நிமலக்கு ைரும் என்று எதிரப்ாரக்்கும் ஒரு ைரம்பிற்கும் கீைாக  

சமாத்தக் கருவுறுதல் வீதம் சரிந்துள்ளது. 

❖ 2019-2021 ஆம் ஆண்டில் 2 ஆக இருந்த சமாத்தக் கருவுறுதல் வீதமானது 2.1 என்ற 

அளவிலான மாற்றுக் கருவுறுதல் வீதத்மத விடச ்சற்று குமறைாக இருந்தது. 

❖ குைந்மதகளின் ஊட்டசச்த்து அளைானது மமம்பட்டுள்ள அமத சமயத்தில் அது சமதுைான 

மைகத்திமலமய மமம்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா உணவுப் பாதுகாப்பு நிமலயிமன அமடந்திருந்தாலும், 60% இந்தியரக்ள் ஊட்டச ்

சத்து மிக்க உணவுகமள ைாங்க இயலாத நிமலயிமலமய உள்ளனர.் 

 

37வது CORPAT பராந்துெ் ெயிற்சி 

❖ 37ைது இந்திய-இந்மதாமனசிய ஒருங்கிமணந்த மராந்துப் பயிற்சியானது இந்தியப் 

சபருங்கடல் பகுதியில் நடத்தப் பட்டது.  

❖ பாதுகாப்பிமன உறுதி சசய்ைதற்காக ஓ  ் ஆண்டில் இரண்டு முமற CORPAT பயிற்சி 

நடத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது 2002 ஆம் ஆண்டில் முதல்முவறயொ  நடத்தப்பட்டது. 

❖ உள்நொட்டிரலரய தயொ ி ் ப்பட்ட இந்தியக்  டற்பவட ்  ப்பலான  ஞ்ச  ் மற்றும் 

டொ ன்ிய  ் டல்சொ  ்ர ொந்து விமொனம் ஆகியவை CORPAT பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

❖ இந்ரதொரனசியக்  டற்பவட ்  ப்பல்  KRI சுல்தொன்  தொஹொ வசஃபுதீன் (376) (Thaha Syaifuddin) 

இந்ரதொரனசியொ சொ ப்ொ  இப்பயிற்சியில் ஈடுபடட்து.   
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ஐ.என்.எஸ் பவலா 

 

❖ ஐ.என்.எஸ்.  மைலா என்றக் கப்பலானது இந்தியக் கடற்பமடயில் மமற்கதத்ியப் பமடப் 

பிரிவில் (மும்மப) இமணக்கப் பட்டது. 

❖ இது இந்திய கடற்பமடயின் திட்டமான 75 என்ற திட்டத்தின் 4ைது ஸ்காரப்ியன் ரக 

நீரம்ூை்கிக் கப்பல் ஆகும். 

❖ திட்டம் 75 ஆனது 6 ஸ்காரப்ியன் ரக நீரம்ூை்கிக் கப்பல்கமள ் கட்டமமப்பதற்கான ஒரு 

திட்டமாகும். 

❖ ஐ.என்.எஸ். மைலா கப்பலானது ரநைல் குரூப் ஆஃப் ஃபி ொன்சு (Naval Group of France) என்ற  

ஒரு நிறுைனத்துடன் இவணந்து மும்வபயிலுள்ள மச ொன் என்ற  ப்பல்  ட்டும் 

நிறுைனத்தினொல்  ட்டவம ் ப்பட்டது. 

 

சநாய்டா ெர்வபதெ விமான நிறலயம் 

 

❖ உத்தரப் பிரமதசத்தின் மஜைார ் என்னுமிடதத்ில் சநாய்டா சரை்மதச விமான 

நிமலயத்திற்குப் பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி அைரக்ள் அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ மஜைார ் விமான நிமலயமானது சடல்லி-மதசிய தமலநகரப்் பகுதியில் உள்ள 2ைது  

சரை்மதச விமான நிமலயமாகும். 

❖ இது உத்தரப் பிரமதசத்தில் உள்ள 5ைது சரை்மதச விமான நிமலயமாகும். 

❖ இந்தியாவிமலமய தற்மபாது அதிக சரை்மதச விமான நிமலயங்கமளக் சகாண்ட ஒரு 

மாநிலமாக உத்தரப் பிரமதசம் மாறியுள்ளது. 
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❖ கட்டி முடிக்கப் பட்டவுடன், இது நாட்டின் மிகப்சபரிய விமான நிமலயமாக இருக்கும்.  

❖ இந்தியாவில் இது முதலாைது சுழியக் கரிம உமிை்வு சகாண்ட விமான நிமலயமாக 

இருக்கும். 

 

இந்தியா: உலக பவதிெ் சொருள் & செட்பராலிய பவதிெ் சொருட்கள் உற்ெத்தி 

றமயம் மீதான 2வது உெச்ி மாநாடு 2021 

❖ உலக  மைதிப் சபாருள் & கபட்ர ொலிய ரைதிப் கபொருட் ள் உற்பத்தி வமயம் மீதொன 2ைது 

உசச்ி மாநாடானது புது தில்லியில் சதாடங்கப்படட்து.  

❖ இந்த உசச்ி மாநாடானது மைதிப் சபாருட்கள் மற்றும் சபடம்ராலிய மைதிப் சபாருட்கள் 

துமறயில் ஒரு முக்கியதத்ுைம் ைாய்ந்த நிகை்ைாகும்.  

❖ இந்த மாநாடு இந்திய மைதிப் சபாருட்கள் மற்றும் சபட்மராலிய மைதிப் சபாருட்கள் 

துமறயின் சசயல்திறமன உலகிற்கு எடுத்துமரக்கிறது.  

❖ ஆந்திரப் பிரமதசம், ஓடிஸா, குஜராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் தமிை்நாடு ஆகியன இந்த 

நிகை்வில் பங்குதார மாநிலங்களாக பங்மகற்கின்றன. 

 

 

ஊதிய விகிதக் குறியீட்டின் புதிய சவளியீடு 

 

❖ மத்தியத் சதாழிலாளர ் அமமசச்கமானது 2016 ஆம் ஆண்டிமன ஒரு அடித்தளமாகக் 

சகாண்டு ஊதிய விகிதக் குறியீட்டின் புதிய சைளியீட்டிமன சைளியிட்டுள்ளது.  

❖ சபாருளாதார மாற்றங்களின் சதளிைான விைரங்கமள ைைங்குைதற்கும் ஊழியரக்ளின் 

ஊதிய முமறமயப் பதிவு சசய்ைதற்குமான முக்கிய சபாருளாதாரக் 

குறிகாட்டிகளுக்காக ஊதிய விகிதக் குறியீட்டின் அடிப்பமட ஆண்டிமன அரசு 

அை்ைப்மபாது மாற்றி அமமக்கிறது.  
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❖ 2016 ஆம் ஆண்டிமன அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு சைளியிடப்பட்ட இந்த குறியீடானது 

(100) 1963-65 ஆம் ஆண்டு சைளியான பமைய சைளியீட்டிற்கு மாற்றாக அமமயும். 

 

விறதகறள அறடதலுக்கான குறியீடு – 2021   

❖ உள்நாட்டு விமத உற்பத்தித் துமறயில் அதிகளவில் உலக விமதத் சதாழில்துமறயின் 

முதலீடுகமள ஈரக்்கும் 6 சதற்கு மற்றும் சதன்கிைக்காசிய நாடுகளுள் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். 

❖ இது விமதகமள அமடதலுக்கான  குறியீட்டின் (2021) 3ைது பதிப்பின் படி உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீடானது உலக தரப்படுத்துதல் கூடட்ணியின் ஒரு பகுதியாக சைளியிடப் 

பட்டது.  

❖ இந்தக் குறியீடானது,  சிறு விைசாயிகளின் உற்பத்தித் திறமன மமம்படுத்துைதற்கான 

உலகின் முன்னணி விமத நிறுைனங்களின் முயற்சிகமள மதிப்பிட்டு ஒப்பிடுகிறது.  

❖ இதில் 21 நிறுைனங்கள் 9 நாடுகளில் அதன் சசயல்முமற மமயங்கமளக் சகாண்டு 

உள்ளன.  

❖ அைற்றுள் 17 நிறுைனங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன.  

தனியார் நிறுவனத்தினால் உருவாக்கெ்ெட்ட இந்தியாவின் முதல் கிறரபயா 

சஜனிக் ராக்சகட் எஞ்சின் 

 

❖ மஹதராபாத்தில் அமமந்துள்ள ஸ்மகரூட் ஏமராஸ்மபஸ் (Skyroot Aerospace) எனப்படும் 

விண்சைளி சதாழில்நுட்பப் புத்தாக்க நிறுைனமானது  தைான் – 1 எனும் ஒரு எஞ்சிமன 

சைற்றிகரமாகப் பரிமசாதித்துள்ளது.  

❖ இது தனியார ் நிறுைனதத்ினால் உருைாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதலாைது முழுைதும் 

கிமரமயாசஜனிக் சதாழில்நுட்பம் சகாண்ட ராக்சகட் எஞ்சின் ஆகும்.  

❖ இது பயன்பாட்டிற்கு ைர உள்ள விக்ரம் – 2 எனும் சுற்றுப்பாமத ஏவு கலத்தின் 

மமல்நிமலகளுக்கு ஆற்றல் ஊட்டும். 

❖ தைான்-1 என்பது முழுைதும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கிமரமயாசஜனிக் எஞ்சின் 

ஆகும். 
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❖ இது மீசைப்ப உமலாகக் கலமைக் சகாண்ட முப்பரிமாண அசச்ிடல் முமறயில் (3D printing 

with a superalloy) உருைாக்கப்பட்டது.  

❖ முப்பரிமாண அசச்ிடல் முமறயின் பயன்பாடானது சுமார ் 95% உற்பதத்ி மநரத்மதக் 

குமறத்துள்ளது.  

❖ இந்த எஞ்சின் திரைமாக்கப்பட்ட இயற்மக எரிைாயு மற்றும் திரை ஆக்சிஜன் சகாண்டு 

எரியூட்டப் படுகிறது. 

 

நதி நகரங்கள் கூட்டணி 

❖ ஜல் சக்தி அமமசச்கமானது சமீபத்தில் வீட்டுைசதி மற்றும் நகரப்்புற  விைகாரங்கள் 

அமமசச்கத்துடன் இமணந்து நதி நகரங்கள் என்ற கூட்டணிமயத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இது நகரப்்புறங்களின் ைழிமய பாயும் நதிகளின் நிமலயான மமலாண்மமக்காக 

மைண்டிய கருத்துகமள உருைாக்கவும், அைற்மற விைாதிக்கவும் மற்றும் அது பற்றிய 

தகைல்கமளப் பரிமாறிக் சகாள்ைதற்குமான ஒரு பிரத்திமயக தளமாகும். 

❖ இந்தக் கூட்டணியானது கட்டமமத்தல், திறன் மமம்பாடு மற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆதரவு 

மபான்ற மூன்று பரந்த கருத்துருக்கள் மீது ஈடுபாடு சசலுத்தும். 

❖ கங்மகப் படுமகயிலுள்ள நகரங்களில் இந்தக் கூட்டணி சதாடங்கப்படட்ாலும் அதற்கு 

அப்பால் உள்ள நகரங்களுக்கும் இது நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

 

தக்சின் ெக்திெ் ெயிற்சி   

❖ இந்திய தமரப் பமட, கடற்பமட மற்றும் விமானப் பமட மற்றும் இதர துமண ராணுைப் 

பமடகள் ஆகியைற்றின் ஒரு கூட்டு இராணுைப் பயிற்சியான ‘தக்சின் ச ்தி’ 

இ ொ ஸ்தொனின் க ய்சொல்ம  ்மொைட்டத்தில் நைம்ப  ்26 அன்று நிவறைவடந்தது.  

❖ இந்தப் பயிற்சியொனது நைம்ப  ்20 அன்று கதொடங்கியது. 

❖ ஆயுதப் பவட ள், விண்கைளித் கதொழில்நுட்பம் மற்றும் கசயற்வ  நுண்ணறிவு ஆகிய 

பி ிவு ளிவடரய சிறப்பொன ஒருங்கிவணப்பிவன நிறுவுைவத இந்தப் பயிற்சி 

ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது. 
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பகாவிட்-19 சதாற்றிற்கான பநெல் ஸ்ெ்பர மருந்து (நாசித் சதளிெ்பு மருந்து) 

 

❖ ITC நிறுைனமானது மகாவிட்-19 சதாற்றிமனத ்தடுப்பதற்கான மநசல் ஸ்ப்மர என்ற ைமக 

மருந்திமன (நாசி மூலம் உட்சசலுத்தப்படும் மருந்து) உருைாக்கி ைருைதாகவும் 

அதற்கான மருத்துைப் பரிமசாதமனகள் சதாடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உறுதி சசய்து 

உள்ளது. 

❖ இது சபங்களூருவிலுள்ள ITC ைொழ் ்வ  அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப வமயத்தின் 

அறிவியலொள  ்ளொல் உருைொ ் ப்பட்டது. 

❖ ரதவையொன அவனத்து ஒழுங்குமுவற ஒப்புதல் வளயும் கபற்ற பிறகு ரசை்லொன் என்ற 

தயொ ிப்பின் கபய ில் இதவனச ்சந்வதப்படுத்த இந்த நிறுைனம் திட்டம தீட்டியுள்ளது.  

 

5 மில்லியன் பீெ்ொய் கெெ்ா எண்சணய் வழங்கீடு 

❖ இந்தியா முதன்முமறயாக தனது மூமலாபய சபட்மராலிய இருப்புகளிலிருந்து, சுமார ் 5 

மில்லியன் பீப்பாய் என்ற அளவில் கசச்ா எண்சணமய சைளியிட திடட்மிட்டுள்ளது.  

❖ இது உலகளவில் கசச்ா எண்சணய் விமலமயக் குமறப்பதற்கு என்று அசமரிக்கா, சீனா, 

ஜப்பான் மற்றும் சதன்சகாரிய ஆகிய நாடுகளுடன் இமணந்து ஆமலாசித்து 

மமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

❖ கிைக்கு மற்றும் மமற்கு கடற்கமரப் பகுதிகளிலுள்ள 3 இடங்களில் நிலத்தடிக் குழிகளில் 

சுமார ்38 மில்லியன் பீப்பாய்களில் கசச்ா எண்சணமய இந்தியா மசமிதத்ு மைத்துள்ளது. 

❖ 5 மில்லியன் பீப்பாய் கசச்ா எண்சணயானது விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள இந்துஸ்தான் 

சபட்மராலியக் கைக நிறுைனம் மற்றும் மங்களூருவிலுள்ள மங்களூரு சுத்திகரிப்பு 

மற்றும் சபட்மராலிய மைதிப்சபாருட்கள் நிறுைனம் ஆகிய அரசு நிறுைனங்களுக்கு 

ைைங்கப்படும்.  

 

ொகர் ெக்தி ெயிற்சி 

❖ சாகர ்சக்தி பயிற்சியானது கட்ச ்தீபகற்பத்தின் கடற்கழிப் பகுதியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இது 4 நாட்கள் அளவிலான ஒரு மாசபரும் இராணுைப் பயிற்சி ஆகும். 

❖ இந்தப் பயிற்சியின்மபாது, பல பரிமாணப் பாதுகாப்பு அசச்ுறுத்தல்கமள விமரைாக 

எதிரச்காள்ைதற்கான இந்தியாவின்  சசயல்திறன் மற்றும்  தயார ்நிமலயானது விரிைாக 
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பரிமசாதித்துப் பாரக்்கப்பட்டது.  

 

SWADESH திட்டம் 

 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துமற அமமசச்கத்திற்கான இமண 

அமமசச்ர ் (சுயாதீனப் சபாறுப்பு) டாக்டர.் ஜிமதந்திர சிங் SWADESH என்ற ஒரு 

திட்டத்திவனத் கதொடங்கி வைத்தொ .் 

❖ SWADESH திட்டமொனது குறிப்பொ  இந்திய ம ் ளு ்க ன ைடிைவம ் ப்பட்ட முதல் 

ைவ யொன மி ப்கப ிய பல்முவன ந ம்பியல் விை ச ்ரச  ிப்புத் த வுத் தளமொகும்.  

❖ இந்தத ் தனித்துைமி ்  மூவள அறிவியல் சொ ந்்த முன்கனடுப்பொனது ஹ ியொனொவின் 

கு  ்ொை்ன் ந  ிலுள்ள உயி ித் கதொழில்நுட்பத ் துவறயின் ரதசிய மூவள ஆ ொய்சச்ி 

வமயத்தினொல் உருைொ ் ப்பட்டது. 

 

இந்திய இறணயதள ஆளுறக மன்றம் 2021 

❖ இது இமணயதள ஆளுமக குறித்த 3 நாட்கள் அளவிலான ஒரு இமணய நிகை்சச்ி ஆகும்.  

❖ இவத மின்னணு மற்றும் தகைல் சதாழில்நுட்பத் துமற அமமசச்கம் மற்றும் இந்தியத ்

மதசிய இமணயப் பரிமாற்ற அமமப்பு ஆகியமை இமணந்து ஏற்பாடு கசய்துள்ளது.  

❖ “இவணயத்தின் ஆற்றலின் மூலம் இந்தியொவிற்கு அதி ொ மளித்தல்” (Empowering India 

through Power of the Internet) என்ற  ருத்துருவிவன வமயமொ  ் க ொண்டு இந்த நி ழ்வு 

நடத்தப் படுகிறது. 
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ஆயுர்பவத ெர்வ் – 2021  

❖ ஆயுஷ் அமமசச்கத்தின் இமண அமமசச்ர ் முன்ஜ்பரா மமஹத்ரபாய், புதுசம்சரியில் 

ஆயுரம்ைத பரை்் எனும் நிகை்விமன காசணாலி ைாயிலாக சதாடங்கி மைத்தார.்  

❖ ஆயுரம்ைத பரை்் – 2021 ஆனது 3 நாட்கள் அளவிலான ஒரு நிகை்சச்ியாகும்.  

❖ இது ஆயுரம்ைதத்திமன ஊக்குவிப்பதற்காக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

 

இந்தியாவில் செண் வாக்காளரக்ளின் ெங்பகற்பு 

❖ இந்தியத் மதரத்ல் ஆமணயமானது புதுசடல்லியில் சரை்மதச ைமலயரங்கம் ஒன்மற 

நடத்தியது. 

❖ “கபண் ள், மொற்றுத் திறனொளி ள் மற்றும் மூத்தக் குடிம ் ள் ஆகிமயாரின் ரத த்ல் 
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பங்ர ற்பிவன அதி  ிதத்ல் : சிறந்த நவடமுவற ள் மற்றும் புதிய முன்கனடுப்பு ள் 

மபான்றைற்மறப் பகி த்ல்” என்ற  ருத்துருவுடன் இந்த நி ழ்சச்ி நவடகபற்றது. 

❖ 70 ஆண்டுகள் மற்றும் 17 சபாதுத ் மதரத்ல்களுக்குப் பிறகு, ைாக்களிக்கும் உரிமமமயப் 

பயன்படுத்துைதில் சபண்களின் பங்கானது ஆண்கமள விட அதிகமாகி உள்ளது என்று 

இந்தியத் தமலமமத ் மதரத்ல் ஆமணயர ் சுசில் சந்திரா இந்த ைமலயரங்கில் (webinar) 

குறிப்பிட்டார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு சபாதுத ்மதரத்லில் சபண்களின் பங்மகற்பு 67 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக 

இருந்தது. 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டில் –16.71% ஆக இருந்த  பாலின இமடசைளி 2019 ஆம் ஆண்டில் +0.17 என்ற 

அளவில் மாறியுள்ளது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு மதரத்ல் முதல் சகாண்டு இந்தியாவின் சபண் ைாக்காளரக்ளின் 

எண்ணிக்மக 235.72% ஆக அதிகரித்துள்ளது.  

 

முக்கிய மந்திரி தீரத்்த யாத்திரா பயாஜனா 

❖ சடல்லி  அரசானது பாகிஸ்தானிலுள்ள கரத்ாபூர ் சாஹிப் மற்றும் தமிை் நாட்டிலுள்ள 

மைளாங்கண்ணி மதைாலயம் ஆகியைற்மற ‘முக்கிய மந்திரி தீரத்்த யாத் ொ மயாஜனா’ 

என்ற தனது யாத்திமரத ்திட்டத்தில் மசரப்்பதாக அறிவித்தது. 

❖ ஏற்கனமை உள்ள 13 யாத்திமர ைழித்தடங்கமளத் தவிர, அதில் மமலும் இரண்டு ைழித ்

தடங்கமளச ்மசரப்்பதற்கு சடல்லி அரசு முடிவு சசய்துள்ளது.  

❖ அந்த இரண்டு ைழித்தடங்களாைன : கடல்லி-ரைளொங் ண்ணி-கடல்லி மற்றும் கடல்லி-

  த்ொபூ  ்சொகிப்-கடல்லி ஆகும்.  

❖ ப ்த  ்ள் கடல்லி-ரைளொங் ண்ணி-கடல்லி ைழித்தடத்தில் AC-III என்ற ஒரு இ யில் 

கபட்டியில் பயணிப்ப .் 

❖   த்ொபூ  ் சொகிப் பகுதி ்கு, பயணிகள் குளி ச்ொதன ைசதி கபற்ற ஒரு ரபருந்தில் 

பயணிப்ப .் 
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ெல்ெரிமாண வறுறமக் குறியீட்டு அறிக்றக 

 

❖ பீகார,் ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் உத்தரப் பிரமதசம் ஆகியன இந்தியாவின் ஏை்மமயான 

மாநிலங்களாக உருசைடுத்துள்ளன. 

❖ இது நிதி ஆமயாக்கின் முதலாைது பல்பரிமாண ைறுமம குறியீட்டு அறிக்மகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ பீகாரில் ைாழும் 51.91 சதவீதத்தினர ்ஏை்மமயானைரக்ள் என இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.  

❖ இதமனத் சதாடரந்்து ஜாரக்்கண்ட் (42.16%), மற்றும் உத்தரப் பிரமதசம் (37.79%) ஆகியமை 

உள்ளன. 

❖ ஏை்மமயில் முதலில் உள்ள 5 மாநிலங்கள் பீகார,் ஜாரக்்கண்ட், உத்தரப் பிரமதசம், 

மத்தியப் பிரமதசம் மற்றும் மமகாலயா ஆகியனைாகும். 

❖ அமத சமயத்தில் மகரளா (0.71  சதவிகிதம்), மகாைா (3.76 சதவிகிதம்), சிக்கிம் (3.82 

சதவிகிதம்), தமிை்நாடு (4.89 சதவிகிதம்) மற்றும் பஞ்சாப் (5.59 சதவிகிதம்) ஆகிய 

மாநிலங்கள் இந்தியா முழுைதும் உள்ள மாநிலங்களில் ஏை்மம குமறைாக உள்ள 5 

மாநிலங்கள் ஆகும். 

❖ இந்தக் குறியீட்டின் படி நாடு முழுைதும் சுழிய அளவில் ைறுமமயிமனப் பதிவு சசய்த ஒமர 

மாைட்டம் மகரளாவின் மகாட்டயம் ஆகும். 

❖ பீகார ் மாநிலம் அதிக ஊட்டசச்த்துக் குமறபாட்டிமனக் சகாண்டுள்ள மக்கமளக் 

சகாண்ட ஒரு மாநிலமாகவும் உள்ளது. 

❖ இதமனத் சதாடரந்்து ஜாரக்்கண்ட், மத்தியப் பிரமதசம், உத்தரப் பிரமதசம் மற்றும் 

சத்தீஸ்கர ்ஆகியமை உள்ளன. 
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ஓட்டுநர் இல்லாத சமட்பரா இரயில் கட்டறமெ்பு 

 

❖ புதுசடல்லியின் பிங் மலன் என்ற இளஞ்சிைப்பு நிறக் குறியீடு சகாண்ட ஒரு ைழித ்

தடத்தில் ஓட்டுநர ்இல்லாத சமட்மரா இரயில் மசமை சமீபத்தில் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இந்த நடைடிக்மகயானது சடல்லி சமட்மரா இரயில் கைகத்திமன உலகின் 4ைது 

மிகப்சபரிய ஓட்டுனரல்லாத சமட்மரா இரயில் கட்டமமப்பாக மாற்றியுள்ளது.  

❖ மஜிலிஸ் பூங்காப் பகுதிமய சிை் விகார ் பகுதியுடன் இமணக்கும் பிங் மலன் ைழித் 

தடமானது தமலநகரில் உள்ள நீளமான சமடம்ரா ைழித் தடமாகும்.  

❖ மமலும் புதுசடல்லியில் ஓட்டுனரல்லாத சமட்மரா இரயில் மசமை இயக்கப்படும் 2ைது 

சமட்மரா ைழித்தடமும் இதுைாகும்.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாதத்தில், தாைரவியல் பூங்கா பகுதியிமன ஜனக்பூரி மமற்குப் 

பகுதியுடன் இமணக்கும் சடல்லி சமட்மரா இரயில் கைகத்தின் சமஜந்தா ைழித் தடத்தில் 

நாட்டின் முதலாைது ஓட்டுனர ் இல்லாத சமட்மரா இரயில் மசமைமய பிரதமர ் நமரந்திர 

மமாடி அைரக்ள் சதாடங்கி மைத்தார.்  

 

இந்தியாவின் அதிக ெயன்ொடுறடய தயாரிெ்புகள் 2021 

❖ அமமசான், ஆசியன் சபயின்ட்ஸ் மற்றும் டாடா ஆகியமை 2021 ஆம் ஆண்டில் சதாழில் 

நுட்பம், FMCG  அல்லாத மற்றும் FMCG (Fast-Moving Consumer Goods/அதிகம் விற்பமன 

சசய்யப் படும் நுகரவ்ுப் சபாருட்கள்) பி ிவு ளில் இந்தியொவின் அதி ப் பயன்பொடு 

சகாண்டுள்ள தயொ ிப்பு ளொ  ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

❖ இது  ன்தொ  ் ரசொை்ஸ் (Kantar shows) எனப்படும் ஒரு நுண்ணறிவு மற்றும் ஆரலொச  

நிறுைனத்தினொல் சமீபதத்ில் கைளியிடப்பட்ட பி ொன்ட்ஸ் இந்தியொ (BrandZ India) என்ற 

அறி ்வ யில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

❖ கதொழில்நுட்பப் பி ிவில் அரமசொன், உணவு விநிரயொ த் தளமொன கசொமொட்ரடொ, கூகுளின் 

யூடியூப், உணவு விநிரயொ த் தளமொன ஸ்விகி மற்றும் ைொல்மொ ட்ின் ஃபிளிப் ொ ட்் 

ஆகியவை உள்ளன. 

❖ FMCG அல்லொத பி ிவில், ஆசியன் கபயின்ட்ஸ், ஜிரயொ, சொம்சங், எம்ஆ எ்ஃப், டொடொ 

ஹவுசிங் மற்றும் ஏ க்டல் ஆகியவை உள்ளன. 

❖ FMCG பி ிவில் டொட்டொ டீ, ச ஃ்ப் எ ்கசல், தொ ் மஹொல், ரமகி, பொ ொசூட், பி ிட்டொனியொ 

ஆகியவை உள்ளன. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டிற் ொன இந்தியொவின் அதி ப் பயன்பொடுகமளக் சகாண்டுள்ளத ்
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தயொ ிப்பு ளு ் ொன  ன்தொ  ் பி ொண்ட்ஸ் த வுத ் தளமொனது 418 தயொ ிப்பு ளின் 

த ைல் வள உள்ளட ்கியது.  

 

 

 

 

ெர்வபதெெ ்செய்திகள் 

நீர்வாழிடங்களில் சநகிழி மாசுொடு  

 

❖ ‘மாசுபாடு முதல் தீரவ்ு ைமர:  டலிலுள்ள குப்வப ள் மற்றும் கநகிழி மொசுபொடு குறித்த 
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உல ளொவிய மதிப்பீடு‘ என்ற அறி ்வ யொனது கைளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அறி ்வ யொனது சுற்றுசச்ூழலில்  டல் குப்வப ள் மற்றும் கநகிழி மொசுபொடு ளின் 

தொ ் ம் மற்றும் சூழலவமவு, ைனவிலங்கு மற்றும் மனித  ்ளில் அைற்றின் விவளவு ள் 

குறித்து கைளிப்படுத்துகிறது.  

❖  டலிலுள்ள கநகிழி ளின் அளைொனது சுமொ  ் 75 – 199 மில்லியன் டன் ள் என இந்த 

அறி ்வ யில் மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ ச ியொன நடைடி ்வ  எடுக்கப் படவில்வலகயனில் நீ ை்ொழிடங் ளில் குவியும் கநகிழி ் 

 ழிவு ளின் அளைொனது 2040 ஆம் ஆண்டு ்குள் கிட்டத்தட்ட 3 மடங் ொகும் என  ணி ் ப் 

பட்டுள்ளது.      

 

உமிழ்வு இறடசவளி அறிக்றக 2021 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட அமமப்பின் 2021 ஆம் ஆண்டு உமிை்வு இமடசைளி 

அறிக்மகயானது சைளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது 12ைது உமிை்வு இமடசைளி அறிக்மகயாகும்.  

❖ மற்ற நாடுகளுடனான தணிப்பு நடைடிக்மககளுடன் மசரந்்து மதசங்களின் புதிய 

பருைநிமல உறுதிப்பாடுகளானது உலக சைப்பநிமலமய இந்த நூற்றாண்டின் 

இறுதிக்குள் 2.7C ைவ யிலொன கைப்பநிவல உய வ்ிற் ொன பொவதயில் உலவ  

வை ்கின்றன என்று இந்த அறி ்வ  கூறுகிறது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட எதி ப்ொ ொத ைவ யிலொன 5.4% ச ிவைத் கதொட ந்்து, 

உல ளொவிய  ொ ப்ன் வட ஆ ்வசடு உமிழ்வு ளின் அளவு ள் மீண்டும் முந்வதய 

நிவல ்குத் திரும்பி ைருகின்றன.  

❖ ைளிமண்டலத்திலுள்ள பசுவம இல்ல ைொயு ் ளின் கசறிவும் கதொட ந்்து அதி  ித்து 

ைருகின்றன.   
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தீர்மானம் 2601 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்சமபயானது ஒரு தனித்துைமிக்க முதல் ைமகயிலான ஒரு 

தீரம்ானத்திமன ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இது  ல்வி உ ிவமவய உடனடியொ  பொது ொ ் வும், பள்ளி ளின் பொது ொப்பிவன உறுதி 

கசய்யவும் மைண்டி ஆயுதரமந்திப் ரபொ ொடும்  ட்சி வள ைலியுறுத்தச ் சசய்ைதற் ொன 

ஒரு தீ ம்ொனமொகும்.  

❖ 15 உறுப்பின  ்வள ் க ொண்ட ஐ ்கிய நொடு ள் பொது ொப்புச ் சவபயொனது பள்ளி ள், 

குழந்வத ள் மற்றும் ஆசி ிய  ்ளு ்கு எதி ொனத் தொ ்குதல் வள ைலுைொ   ண்டித்து, 

2601 தீ ம்ொனத்திவன ஒருமனதொ  ஏற்று ் க ொண்டது.  

❖ இந்த தீ ம்ொனத்திற்கு ஆத ைொ  இந்தியொவும் ைொ ் ளித்துள்ளது.  

 

இந்தியாவின் தீர்மானத்திற்கு அங்கீகாரம் – ஐக்கிய நாடுகள் சொதுெ ்ெறெ  

❖ சரை்மதச சூரியசக்திக் கூட்டிமணவிற்குப் பாரம்ையாளர ் அந்தஸ்து ைைங்குைதற்காக 

இந்தியாவினால் அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட ஒரு ைமரவு தீரம்ானமானது ஐக்கிய நாடுகள் 

சபாதுச ்சமபயினால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்த ைமரவு தீரம்ானமானது சபாதுச ்சமபயின் 6ைது குழுவில் ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்டது.  

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சமபயின் 76ைது கூட்டத் சதாடரானது இனி 6ைது குழுவின் 

பரிந்துமரமய முமறயாக ஏற்க மைண்டும்.   

 

மிலு மான் 

❖ அழிவின் விளிம்பிலிருந்து மிலு ைமக மான் இனம் மீண்டு ைந்தது சீனாவின் ைளங்காப்பு 

முயற்சிகளுக்குக் கிமடத்த ஒரு அரிய சைற்றிமயக் குறிக்கிறது. 

❖ மிலு மான் (எலாபுருஸ் மடவிடியினஸ்) ஓர ்அரிய மற்றும் அருகி ைரும் இனமாகும்.  

❖ மபமர மடவிட் மான் எனவும் அறியப்படும் இை்ைமக மான்கள் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் அழிவின் விளிம்பில் இருந்தன. 

❖ மிலு ைமக மான்கள், சீனாவின் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிமயப் பிறப்பிடமாகக் 

சகாண்டமையாகும். 
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மறக்கெ்ெட்ட இராஜ்ஜியங்கள் 

❖ தாதாமனட் மற்றும் லிஹ்யாமனட ்நாகரிகங்களுடன் சதாடரப்ுமடய ‘5 இராஜ்ஜியங்கள்’ 

குறித்து அகை்ைாராய்சச்ி மமற்சகாள்ள சவுதி அமரபிய இராஜ்ஜியம் முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ தாதாமனட் மற்றும் லிஹ்யாமனட் நாகரிகங்களுடன் சதாடரப்ுமடய அருகமமந்த 

தளங்களில் அந்நாட்டு அரசு அகை்ைாராய்சச்ி சசய்ய உள்ளது. 

❖ இந்த இரண்டு நாகரிகங்களும் சுமார ்2000 ைருடங்களுக்கு முன்பு முக்கியமான பிராந்திய 

அதிகார சக்தியாக இருந்தன. 

❖ இந்த இராஜ்ஜியங்கள் சபாது ஆண்டு 100 ைமர சுமார ்900 ஆண்டுகள் நீடித்தன. 

 

உலகளாவிய மீத்பதன் உறுதிசமாழி 

 

❖ உலகளாவிய மீத்மதன் உறுதிசமாழியானது ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் 

நமடசபற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் 26ைது பங்குதாரரக்ள் பருைநிமல மாநாட்டின் மபாது 

சைளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்த உறுதிசமாழியானது அசமரிக்கா மற்றும் ஐமராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியமை 

இமணந்து மமற்சகாண்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

❖ இந்த உறுதிசமாழியானது மீத்மதன் உமிை்வின் அளவிமன 2020 ஆம் ஆண்டு அளமை விட 

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 30% ைமர குமறக்கும் மநாக்கத்துடன் அறிவிக்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இந்த உறுதிசமாழியானது ைளிமண்டலத்தில் மீதம்தன் 2ைது மிகுதியான பசுமம இல்ல 

ைாயுைாகத் திகை்ைதால் மிகவும் முக்கியமானதாகும். 
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ஒரு சூரியன், ஓர் உலகம், ஒரு கட்டறமெ்பு 

 

❖ பிரதமர ் நமரந்திர மமாடி மற்றும் பிரிட்டின் பிரதமர ் மபாரிஸ் ஜான்சன் ஆகிமயார ்

இமணந்து ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா நகரில் நமடசபற்ற 26ைது பங்குதாரரக்ள் 

பருைநிமல மாநாட்டில் “ஒரு சூரியன், ஓர ் உலகம், ஒரு கட்டமமப்பு” என்ற 

முன்சனடுப்பிமனத ்சதாடங்கி உள்ளனர.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது உலகம் முழுைதும் சூரிய ஆற்றமல விநிமயாகிப்பதற்காக 

“நாடுகளுக்கிமடமயயான மதசிய மின்சாரக் கட்டமமப்பிமன” அமமப்பதற்கு என்று 

உருைாக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் பின்னணியிலுள்ள மநாக்கமானது “The Sun Never Sets” என்பதாகும். 

❖ சூரிய ஒளி ஆற்றலின் சைால்கமளச ் சமாளிப்பதில் இந்த திட்டமானது பயன்படுத்தப் 

படும். 

 

கிளாஸ்பகா நகரில் வினிஷா உமாெங்கர் 

❖ தமிை்நாட்மடச ் மசரந்்த வினிஷா உமாசங்கர ் சமீபத்தில் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகா 

நகரில் நமடசபற்ற 26ைது ஐ.நா. பருைநிமல மாற்றப் பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டின் ஒரு 

பகுதியாக நமடசபற்றச ்சந்திப்பில் தூய ஆற்றல் பற்றி மபசினார.்  

❖ இந்தச ்சந்திப்பானது தூய சதாழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு பற்றி விைாதித்தது. 

❖ பருைநிமல மாற்றத்மதச ்சமாளிப்பது குறித்த நடைடிக்மகயில் மபசுைமத நிறுத்தி விட்டு 

உடனடியாகச ் சசயல்பட சதாடங்குமாறு அைர ் உலகத் தமலைரக்ள், ைரத்்தக 

தமலைரக்ள், சரை்மதச அமமப்புகள் மற்றும் சமூக அமமப்புகமள ைலியுறுத்தினார.் 

❖ சைற்று ைாக்குறுதிகமள அளித்து அைற்மற நிமறமைற்றத ் தைறிய தமலைரக்ள் மீது 

இமளஞரக்ள் மகாபமும் விரக்தியும் அமடைதற்கு அமனத்துக் காரணங்களும் 

இருப்பதாகவும் அைர ்குறிப்பிட்டுள்ளார.் 
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சடெர்ட் வாரியர் ெயிற்சி 

❖ சடசரட்் ைாரியர ்என்பது இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடமயயான ஒரு 

இருதரப்பு இராணுைப் பயிற்சியாகும். 

❖ இது அந்த நாடுகளின் விமானப்பமடகளுக்கிமடமய நடத்தப் சபறும் பயிற்சி ஆகும்.  

❖ இது எகிப்து நாட்டிலுள்ள எல் சபரிகாட் ைான்பமடத் தளத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

 

உெரி ஆற்றறல விற்ெறன செய்யும் பநொளம் 

❖ மநபாள அரசு உபரி மின்சாரத்மத இந்தியச ் சந்மதயில் விற்பமன சசய்ய இந்தியா 

அனுமதி ைைங்கியுள்ளது. 

❖ மநபாளத்திடமிருந்து இந்தியா மின்சாரம் ைாங்குைது இதுமை முதல்முமறயாகும். 

❖ 39 MW திறன் மின்சாரதத்ிமன இந்திய ஆற்றல் பரிமாற்ற நிறுைனத்திடம் விற்பமன 

சசய்ைதற்கு மத்திய மின்சார ஆமணயமானது மநபாளத்திற்கு அனுமதி ைைங்கியது.  

❖ இமை 24 MW திரிசூலி நீரம்ின் நிமலயம் மற்றும் 15 MW மைதிகாட்  நீரம்ின் நிமலயம் 

ஆகியைற்றால் உற்பத்தி சசய்யப்படும்.  

❖ அந்த இரண்டு நீரம்ின் நிமலயங்களும் இந்தியாவின் உதவியுடன் உருைாக்கப்பட்டன.  

 

பகாவிட் – 19 சிகிெற்ெக்கான வாய்வழி மாத்திறர  

❖ அறிகுறிகளுடன் கூடிய மகாவிட் – 19 சதாற்றிற்குச ் சிகிசம்ச அளிப்பதற்காக மைண்டி 

உலகின் முதல் மாத்திமரமய பிரிட்டனின் சுகாதாரக் கட்டுப்பாளரக்ள் அங்கீகரிக்கச ்

சசய்துள்ளனர.்  

❖ மமால்னுபிராவிர ் எனும் இந்த மைரஸ் தடுப்பு மருந்தானது மலசானது முதல் மிதமானது 

ைமரயிலான மகாவிட ் – 19 சதாற்று உள்ளைரக்ள் மருத்துைமமனயில் 

அனுமதிக்கப்படுதல் மற்றும் உயிரிைப்பு அபாயம் ஆகியைற்மறக் குமறப்பதில் 

பாதுகாப்பானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.   
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ெர்வபதெ மீத்பதன் உமிழ்வு ஆய்வகம்  

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்ட அவமப்பொனது G20 உசச்ி மொநொட்டில் ச ை்ரதச 

மீத்ரதன் உமிழ்வு ஆய்ை த்திவனத் துைக்கி வைத்துள்ளது.  

❖ இந்த ஆய்ை மொனது பசுவம இல்ல ைொயு உமிழ்விவனக் குவறப்பதற் ொன ஒரு 

நடைடி ்வ வய ரமற்க ொள்ைதற் ொ  கதொடங் ப்பட்டது.  

❖ இது ஐர ொப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆத வுடன் கதொடங் ப் பட்டது.  

❖ இந்த ஆய்ை மொனது கசயற்வ  ் ர ொளின் மூலம் மீத்ரதன் உமிழ்விவன ் 

 ண் ொணி ்கும்.     

BRICS கூட்டுெ் புள்ளிவிவர சவளியீடு  

❖ BRICS நொடு ளின் ரதசியப் புள்ளிவிை  அலுைல  தவலை  ்ளின் 13ைது சந்திப்பானது 

சமீபத்தில் நடத்தப் படட்து.  
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❖ இது இந்தியொவின் தவலவமயில் நடத்தப் பட்டது.  

❖ இந்தச ்சந்திப்பொனது “நிவலயொன ரமம்பொட்டு இல ்கு வளக்  ண் ொணிப்பதில் ரதசியப் 

புள்ளிவிை  அலுைல ங் ளின் பங்கு” என்ற  ருதத்ுருவுடன் நடத்தப் பட்டது.   

 

 

Vax 

❖ ‘Vax’எனும் ைொ த்்வதயொனது ஆ ்ஸ்ரபொ ட்ு ஆங்கில அ  ொதியொல் ஆண்டின் சிறந்த 

ைொ த்்வதயொ  ரத ந்்கதடு ் ப்பட்டது.  

❖ Vax எனும் ைொ த்்வதயொனது ‘பசு‘ எனப் கபொருள்படும் Vacca என்ற ஒரு இலத்தீன் 

ைொ த்்வதயிலிருந்துப் கபறப்பட்டது.  

❖ Vax என்ற ைொ த்்வதயொனது ரநொய் ஏற்படுைதிலிருந்து உடவலப் பொது ொப்பதற் ொ  ஒரு 

நப ின் உடலில் கசலுத்தப்படும் கபொருளொன தடுப்பூசிவயக் குறிப்பதற் ொன ஒரு 

குறுஞ்கசொல்லொ ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 

 

சீனாவில் யாஹூ  பெறவகள் நிறுத்தம் 

❖ Yahoo நிறுைனமானது சீனாவின் பிரதான நிலப்பகுதிகளில் தனது மசமைமய நிறுத்தி 

விட்டதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ அந்த நாட்டில் அதிகரித்து ைரும் சைாலான ைணிகம் மற்றும் சட்டச ் சூைமல இதற்குக் 

காரணம் ஆகும். 

❖ இத்துடன் சீனச ்சந்மதயில் யாஹூ நிறுைனமானது தனது 22 ஆண்டுகாலச ்மசமைகமள  

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


                   

121 
 

முடித்துக் சகாண்டது. 

❖ முன்னதாக, அசமரிக்கத் சதாழில்நுட்ப தளமான LinkedIn நிறுைனமும் சீனாவில் தனது 

உள்ளூரம்யமாக்கப்பட்ட சமூக ஊடக ைமலயமமப்மப மூடுைதாக அறிவித்தது. 

 

QS உலகெ் ெல்கறலக்கழகத் தரவரிறெ 2022 

❖ QS அமமப்பானது  (Quacquarelli Symonds) 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான QS உலகப் பல்கமலக் 

கைகத் தரைரிமசமய சைளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் தரைரிமசயில் சிங்கப்பூரின்  மதசியப் பல்கமலக்கைகம் (NUS) சதாடரந்்து 4ைது 

ஆண்டாக முதலிடத்மதப்  பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இமதத் சதாடரந்்து சீனாவின் பீக்கிங் பல்கமலக் கைகம் 2ைது இடத்திலும், சிங்கப்பூரில் 

உள்ள நான்யாங் சதாழில்நுட்பப் பல்கமலக் கைகம் மற்றும் ஹாங்காங்கில் உள்ள 

ஹாங்காங் பல்கமலக் கைகம் ஆகியமை 3ைது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ மும்மபயில் உள்ள இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கைகம் (பிராந்திய ரீதியாக 42ைது 

இடத்தில்) மற்றும் சடல்லியின் இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் கைகம் (பிராந்திய ரீதியாக 

45ைது இடத்தில்) ஆகியமை முதல் 50 இடங்களில் உள்ள இரண்டு இந்தியக் கல்வி 

நிறுைனங்களாகும். 

❖ கடந்த ஆண்டு 50ைது இடத்தில் இருந்த சசன்மனயின்  இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் 

கைகமானது  4 இடங்கள் பின் தள்ளி தற்மபாது 54ைது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ 126 பல்கமலக் கைகங்களுடன் இந்தத் தரைரிமசயில் இடம் சபற்ற  சீனாமைத் சதாடரந்்து 

118 இந்தியப் பல்கமலக்கைகங்களுடன் இந்தியா இடம் சபற்றுள்ளது. 

 

 

இந்தியா-பிரான்ஸ் இறடயிலான உத்திொர் பெெச்ுவாரத்்றத 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகள், அதிபர ்இம்மானுமைல் மமக்ரான் அைரக்ளின் 

ராஜதந்திர ஆமலாசகரான இம்மானுமைல் மபான் மற்றும் இந்திய மதசியப் பாதுகாப்பு 

ஆமலாசகரான அஜித் மதாைல் ஆகிமயார ் ைாயிலாக தங்களது  இரண்டாைது உத்திசார ்

மபசச்ுைாரத்்மதமய பாரீஸ் நகரில் நடத்தின. 

❖ இந்தப் மபசச்ுைாரத்்மதயில் ஆப்கானிஸ்தான், இந்மதா-பசிபிக் மற்றும் கடல்சார ்

பாதுகாப்மபப் பலப்படுத்துைது குறித்து விைாதிக்கப்பட்டது. 
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உலக மருந்து சகாள்றகக் குறியீடு 

❖ முதலாைது உலக மருந்துக் சகாள்மகக் குறியீட்டில் இடம்சபற்ற 30 நாடுகளில் இந்தியா 

18ைது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீடானது 2021 ஆம் ஆண்டின் நைம்பர ் மாதத்தில் தீங்கு குமறப்பிற்கான 

கூட்டமமப்பால் சைளியிடப்பட்டது. 

❖ நாரம்ை, நியூசிலாந்து, மபாரச்ச்ுகல், ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் ஆஸ்திமரலியா ஆகிய 

நாடுகள் மனிதாபிமானம் மற்றும் சுகாதாரம் சாரந்்த மருந்துக் சகாள்மககளில் முதல் 5 

நாடுகளாக தரைரிமசப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ பிமரசில், உகாண்டா, இந்மதாமனசியா, சகன்யா மற்றும் சமக்சிமகா ஆகியமை 

குமறைான தரங்கமளப் சபற்ற  ஐந்து நாடுகள் ஆகும். 

 

 

நிறலயான முறறயில் நகர்ெ்புறத்றதக் குளிர்மயமாக்குதல் றகபயடு 

❖ நிமலயான முமறயில் நகரப்்புறத்மதக் குளிரம்யமாக்குதல் மகமயடு என்பது ஐக்கிய 

நாடுகளின் சுற்றுசச்ூைல் திட்ட அமமப்பினால் சைளியிடப்படட் ஓர ்அறிக்மகயாகும். 

❖ எதிரக்ாலத்தில் நகரங்கள் ைாை முடியாத அளவுக்கு சைப்பம் மிகுந்ததாக மாறும் என்று 

இந்த  அறிக்மக கூறுகிறது. 

❖ இது நிமலயான முமறயில் நகரப்்புறத்மதக் குளிரம்யமாக்குதல் பற்றிய தீரவ்ுகளின் 

கமலக் களஞ்சியமாகும். 

❖ உலக நகரங்கள் உலக சராசரிமய விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக சைப்பமமடகின்றன 

என்று இந்தக் மகமயட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ நகரப்்புற சைப்பத் தீவுகளின் தாக்கமம இதற்கான ஒரு முக்கிய காரணமாகும். 
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17வது காலநிறல மாற்றத்திற்கான செயல்திறன் குறியீடு 2022 

❖ இது சஜரம்ன் ைாட்ச,் நியூ க்மளமமட் இன்ஸ்டிடியூட் மற்றும் க்மளமமட் ஆக்சன் 

சநட்சைாரக்் ஆகியைற்றால் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது 60 நாடுகள் மற்றும் ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் காலநிமலத் தணிப்பு 

முன்மனற்றத்மதக் கண்காணிக்கிறது. 

❖ அமனத்துக் குறியீட்டு ைமககளிலும் எந்த நாடும் மபாதுமான அளவில் சசயல்படாததால், 

ஒட்டு சமாத்தத் தரைரிமசயில் முதல் மூன்று இடங்கள் காலியாக மைக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ பசுமம இல்ல ைாயு உமிை்வுப் பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்கள் காலியாக மைக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ பசுமம இல்ல ைாயு உமிை்வின் அடிப்பமடயில், ஸ்வீடன், எகிப்து, சிலி மற்றும் 

இங்கிலாந்து ஆகியமை முதல் 7 இடங்களில் உள்ளன. 

❖ ஒட்டு சமாத்தத் தரைரிமசயில் இந்தியா 69.22 புள்ளிகளுடன் 10ைது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியில் 'நடுத்தர' பிரிவில் இருப்பமதாடு மசரத்்து, மற்ற பிரிவுகளில் 

இந்தியா உயர ்சசயல்திறன் சகாண்டதாக விளங்குகிறது. 

❖ ஒட்டு சமாத்தமாக, கஜகஸ்தான் மற்றும் சவுதி அமரபியாவுடன் ஆஸ்திமரலியா, சதன் 

சகாரியா மற்றும் ரஷ்யா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகியமை  குமறந்த சசயல்திறன் 

சகாண்ட நாடுகளாக உள்ளன. 

❖ சீனா ஒட்டுசமாத்தமாக இதில் 37ைது இடத்தில் உள்ளமதாடு ஒட்டு சமாத்த மதிப்பீட்டில் 

"குமறைான" சசயல்திறன் என்ற பிரிவில் உள்ளது. 
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FW டி கிளரக்் 

❖ இைர ்தனது 85 ையதில் காலமானார.்  

❖ இைர ்சதன் ஆப்பிரிக்காவின் கமடசி சைள்மளயினத் தமலைர ்ஆைார.் 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் சநல்சன் மண்மடலா சிமறயிலிருந்து விடுவிக்கப்படுைார ்என்று FW டி 

கிளரக்் தான் அறிவித்தார.்  

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் FW டி கிளரக்் மற்றும் சநல்சன் மண்மடலா ஆகிமயாருக்கு மநாபல் 

பரிசானது ைைங்கப்பட்டது. 

❖ இைர ் சைள்மளயினச ் சிறுபான்மமயினர ் ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்த கமடசி அதிபர ்

ஆைார.் 
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❖ கிளரக்்கின் அரசானது சதன் ஆப்பிரிக்காவில் நிறசைறி முமறமய ஒழித்து 

மக்களாட்சிமய அறிமுகப்படுத்தியது.  

❖ இைமரயடுத்து 1993 ஆம் ஆண்டில் சநல்சன் மண்மடலா சதன் ஆப்பிரிக்காவின் முதல் 

கறுப்பின அதிபராக பதவிமயற்றார.்  

 

உலக NCAP 

 

❖ மஹிந்திரா XUV 700 ைாகனமானது சமீபத்திய உலக NCAP (New Car Assessment Program) 

விபத்துச ்மசாதமனயில் 5 நட்சத்திரத ்தரத்மதப் சபற்றது.  

❖ இந்த ைாகனமானது முதிரப்ருைப் பயணிகள் பிரிவில் 5 நட்சத்திரங்கமளயும், 

குைந்மதகள் பயணிகள் பிரிவில் 4 நட்சத்திரங்கமளயும் சபற்றது. 

❖ தன்னிசம்சயான அைசர தமடக்கருவிமய ஒரு பாதுகாப்பு ைசதியாக ைைங்கிய, 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட, இந்திய நாட்டிற்குச ் சசாந்தமான முதல் நிறுைனமாக 

மஹிந்திரா மாறியுள்ளது.  

❖ மஹிந்திரா XUV 300 கார ் ஆனது முதிரப்ருைப் பயணிகளுக்கு 5 நட்சத்திரங்களுடனும் 

குைந்மதப்பருைப் பயணிகளுக்கு 4 நட்சத்திரங்களுடனும் முன்னணி இடத்மதப் 

சபற்றுள்ளது. 

❖ டாட்டா மமாட்டாரஸ்் நிறுைனத்தின் அல்ட்ராஸ் ைாகனமானது முதிரப்ருைப் 

பயணிகளுக்கு 5 நட்சத்திரத் தரத்துடனும் குைந்மதப் பருைப் பயணிகளுக்கு 3 நட்சத்திரத் 

தரத்துடனும் ஒரு ைலுைான இடத்மதப் சபற்றுள்ளது.  

❖ புதிய கார ் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் (New Car Assessment Program) என்பது உலகம் முழுைதும் 

உள்ள ைாகனங்களின் பாதுகாப்புப் பகுதிகமள உறுதி சசய்ைதற்கான ஓர ்உலகளாவிய 

ைாகனப் பாதுகாப்புக் கண்காணிப்பு அமமப்பாகும்.  

❖ இது ஐக்கிய ராஜ்ஜியதத்ில் பதிவு சசய்யப்படட் ‘Towards Zero Foundation’ என்ற ஒரு 

அறக்கட்டமளயின் ஒரு முக்கியத் திட்டமாகும்.  

 

சீனாவின் வரலாற்றுெ ்சிறெ்புமிக்க தீர்மானம் 

❖ சீனப் சபாதுவுமடமமக் கட்சியானது அரிதான ஒரு ைரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்கத் 

தீரம்ானத்திமன நிமறமைற்றியுள்ளது. 

❖ இது சீனாவின் மறுமலரச்ச்ியில் சீன அதிபர ் ஜி ஜின்பிங்கின் ஒரு தீரக்்கமான 
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முக்கியத்துைத்திமனப் பாராட்டுைதற்கானதாகும். 

❖ இது சமூகைாதப் புரடச்ி மற்றும் கட்டமமப்புகளுள் ஒன்றாக இந்தக் காலத்மத 

குறிப்பிடுகிறது.  

❖ இது சீனப் சபாதுவுமடமமக் கட்சியின் 100 ஆண்டுகால ைரலாற்றில் இது மபான்ற 3ைது 

தீரம்ானமாகும். 

❖ மற்ற இரு தீரம்ானங்கள் மா மசதுங் (1945) மற்றும் சடங் சியாபிங்க் (1981) ஆகிமயார ்

தமலமமயில் நிமறமைற்றப்பட்டன. 

❖ மா மசதுங் 1949 ஆம் ஆண்டில் அந்நாட்டில் சபாதுவுமடமமயாளரக்மள அரசு 

அதிகாரத்திற்குக் சகாண்டு ைந்தார.் 

❖ சடங் சியாபிங், 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் மமற்சகாண்ட சீரத்ிருத்தங்கள் சீனாமை ஒரு 

சபாருளாதார ஆற்றல் மமயமாக உருைாக்கியது. 

❖ சீனப் சபாதுவுமடமமக் கட்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டில் அதிபர ் பதவிக்காலம் மீதான 

ைரம்புகமள நிராகரித்தது.  

 

 

ெருவநிறல மாற்றத்தினால் அவதி 

❖ பருைநிமல மாற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் மநாயாளியாக கனடாமைச ் மசரந்்த 

ஒரு சபண்மணி மருத்துைமமனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார.்  

❖ கனடாவின் பிரிட்டிஷ் சகாலம்பியாவில் உள்ள சநல்சன் எனுமிடத்தில் அமமந்த கூட்மன 

மலக் என்ற மருத்துைமமனயின் மருத்துைர ் டாக்டர ்சகய்மல சமரிட் இந்த மநாயாளிக்கு 

ஏற்பட்ட பாதிப்மபக் கண்டறிந்துள்ளார.் 

❖ இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட தீவிரமான சைப்பக் காற்றமலகமள இைரின் 

இத்தமகய நிமலக்குக் காரணம் என மருத்துைரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

❖ இந்த சைப்பக் காற்றமலகளானது ‘சைப்ப குவிப்புப் பகுதி’ என்பதால் ஏற்பட்டது. 

❖ இது ஓர ்“உயர ்அழுத்த முகடாகும்.” 

 

COP27 மற்றும் COP28 

❖ எகிப்து நாடானது ஐ ்கிய நொடு ளின் பருைநிவல மொற்ற மொநொட்டின் 27ைது 

பங்குதாரரக்ள் மாநாட்டிமன 2022 ஆம் ஆண்டில் நடத்த உள்ளது. 
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❖ கிளொஸ்ர ொ நகரில் நடந்த COP26 மொநொட்டின் ரபொது இது முடிவு கசய்யப்படட்து. 

❖ எகிப்து நாடானது  ஷ ம்் எல்-ரஷ ் நகரின் கசங் டல் தங்கும் விடுதியில் இந்த  

மொநொட்வட நடத்த உள்ளது. 

❖ அது மட்டுமின்றி  2028 ஆம் ஆண்டில் COP28 ச ை்ரதசப் பருைநிவல மொநொட்வட நடத்த 

ஐ ்கிய அ பு அமீரகம் ரத ந்்கதடு ் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ADIPEC மாநாடு 

 

❖ ADIPEC மாநாடு அபுதாபி நகரில் நமடசபற்று ைருகிறது. 

❖ இந்த மாநாட்டின் மபாது, இந்தியாவின் சபடம்ராலியத் துமற அமமசச்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி, 

எண்சணய் உற்பத்தியில் OPEC+ கூட்டமமப்பு நாடுகளுடன் இந்தியா ஓ  ்"ஒருங்கிமணந்த 

உந்துதமல"  சகாண்டுள்ளது எனக் கூறினார.் 

❖ COP26 பருைநிமலப் மபசச்ுைாரத்்மத மற்றும் ஆற்றல் துமறயில் விமல உயரவ்ு 

ஆகியைற்றின் பின்னணியில் இந்த மாநாடு நமடசபறுகிறது. 

 

இந்தியக் கடபலார நாடுகள் கூட்டறமெ்பின் அறமெெ்ரக்ள் குழுவின் 21வது ெந்திெ்பு 

❖ இந்தியக் கடமலார நாடுகள் கூட்டமமப்பின் அமமசச்ரக்ள் குழுவின் 21ைது ைருடாந்திரச ் 

சந்திப்பானது ைங்கமதசத்தின் டாக்காவில் நமடசபற்றது. 

❖ இந்தியா  இந்த மாநாட்டில் காசணாளி ைாயிலாக பங்மகற்றது. 

❖ இந்திய சைளியுறவுத ்துமற அமமசச்ர,் டாக்டர ்ராஜ்குமார ்ரஞ்சன் சிங், இந்தியா சாரப்ாக 

இந்தச ்சந்திப்பில் பங்மகற்றார.் 
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❖ இந்தச ்சந்திப்பின்  முடிவில், டாக்கா பிரகடனமானது ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்டது. 

உலகெ் புறகயிறலெ் ெயன்ொட்டின் பொக்குகள் குறித்த அறிக்றக 2000-2025 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பானது  உலகப் புமகயிமலப் பயன்பாட்டின் மபாக்குகள் குறித்த 

4ைது அறிக்மகயிமன  சைளியிட்டது 

❖ சதன்கிைக்கு ஆசியப் பகுதி நாடுகளானது புமகயிமலப் பயன்பாட்டில்  மிக விமரைான 

வீை்சச்ிமயக் கண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டில் ஆண்களிமடமய சராசரியாக 50 % ஆக இருந்த புமகபிடிக்கும் 

பைக்கமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் 25% ஆகக் குமறந்துள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் மநபாளம் ஆகிய நாடுகள் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகளாவிய 

சதாற்றாமநாய்க்கான  ஒரு சசயல்திட்ட இலக்மக அமடைதற்காக புமகயிமலப் 

பயன்பாட்டில்  ஒப்பீட்டளவில் 30% குமறப்பு என்ற ஒரு இலக்மக  அமடைதற்கான 

ைாய்ப்புகமளக் சகாண்டுள்ளன. 

 

யுசனஸ்பகா நிர்வாகக் குழு – இந்தியா 

 

❖ யுசனஸ்மகா (ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அமமப்பு) 

நிரை்ாகக் குழுவின்  2021-2025  ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான பதவிக் காலத்திற்கு இந்தியா 

மீண்டும் மதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா 164 ைாக்குகள் சபற்று இதில் மீண்டும் மதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ குரூப்  IV என்ற ஆசிய மற்றும் பசிபிக் நாடுகளில், ஜப்பான், வியட்நாம், பிலிப்மபன்ஸ், குக் 

தீவுகள் மற்றும் சீனா ஆகியமையும் மதரந்்சதடுக்கப் பட்டன. 

 

கமலா ஹாரிஸ் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்19 அன்று அசமரிக்கத் துமண ஜனாதிபதியான கமலா ஹாரிஸ் 

அைரக்ள் அசமரிக்காவின் முதல் சபண் தற்காலிக ஜனாதிபதியாக ஒரு மணி மநரம் 

மற்றும் 25 நிமிடங்களுக்குப் பதவிமயற்றார.் 

❖ அசமரிக்காவின் 250 ஆண்டு கால ைரலாற்றில் ஜனாதிபதிக்கான அதிகாரங்கமளத் 
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தற்மபாது அமடந்த முதலாைது சபண் கமலாமை ஆைார.் 

❖ கமலா ஹாரிஸ் அசமரிக்காவின் இரண்டாைது அதிகாரம் மிக்கப் சபாறுப்பிமன 

ைகிக்கும் முதல் சபண், முதல் ஆப்பிரிக்க அசமரிக்கர,் முதல் ஆசிய அசமரிக்கர ்மற்றும் 

முதல் இந்திய அசமரிக்கர ்ஆைார.்  

❖ அசமரிக்க ஜனாதிபதி மஜா பிடன் மயக்க மருந்தின் கீை் ஒரு ைைக்கமான 

சகாமலாமனாஸ்மகாபி என்ற சிகிசம்சயிமன மமற்சகாண்டதால் அைர ் தற்காலிகமாக 

ஹாரிஸிடம் அதிகாரத்மத ஒப்பமடத்தார.் 

 

 

பிரிக்ஸ் புத்தாக்க நடவடிக்றக 2021-24 

❖ இது இந்தியொவின் தவலவமயில் தயொ ி ் ப்பட்டது. 

❖ இந்தியொ நடத்திய 13ைது BRICS அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப ் குழுவின் கூட்டத்தில் 

அவனத்து BRICS நொடு ளும் இவத ஒப்பு ் க ொண்டன. 

❖ இது அடுத்து ை விரு ்கும் BRICS S&T மற்றும் புத்தொ ்  அவமசச் த்திற்கான மாநாட்டில் 

ஒரு மு ்கியப் பங் ொ  இரு ்கும். 

❖ இது இந்தியொவின் அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்பத் துவறயொல் நடத்தப்பட உள்ளது. 
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கிளாஸ்பகா காலநிறல ஒெ்ெந்தம் 2021 

 

❖ அதி ளவில்  ொ ப்வன கைளியிடும் நொடு ள், 2030 ஆம் ஆண்டிற் ொன ைலுைொன 

உமிழ்வுக் குவறப்பு இல ்கு ளுடன், 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதி ்குள் தங் ள்  ொல நிவலச ்

கசயல் திடட்ங் வள மீண்டும் கைளியிடுமொறு ர ட்டு ் க ொள்ளப் பட்டன. 

❖ முந்வதய ைவ வில் நில ்  ிவய "கைளிரயற்றுைது" என்று அளி ் ப்படட் ஒரு உறுதி 

கமொழியானது, அதற்குப் பதிலொ  நில ்  ிவய " குவறப்பதற் ொன" உறுதிகமொழி ்கு 

தற்மபாது மொற்றப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது கிட்டத்தட்ட ஏவழ நொடு வளத் திருப்திப் படுதத்ுைதற்குப் ரபொதுமொன நிதி 

ஊ ்குவிப்பு வள உள்ளட ்கியுள்ளமதாடு  ொ ப்ன் ை த்்த த்திற்கு ைழி ைகு ்கும் ஒரு 

நீண்ட  ொலப் பி சச்வனவயத் தீ ப்்பதாக உள்ளது. 

❖ ஐ ்கிய நொடு ள் சவப இந்த இல ்வ  அவடய 3 அளவுர ொல் வள நி ண்யித்து 

இருந்தாலும் அைற்றில் எதுவும் அவடயப்படவில்வல. 

❖ அந்த மூன்று உறுதிகமொழி ள் 

o 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்  ொ ப்ன் வட ஆ ்வசடு கைளிரயற்றத்வதப் பொதியொ  

குவற ்  உறுதிகமொழி 

o பண ் ொ  நொடு ளில் இருந்து ஏவழ ளு ்கு $100 பில்லியன் நிதி உதவி 

o அந்தப் பணத்தில் பொதியொனது ைளரும் நொடு ளு ்குப் பருைநிவல மொற்றத்தின் 

ரமொசமொன விவளவு ளு ்கு ஏற்றைொறு உதவுைவத உறுதி கசய்தல். 

 

உலகின் ெணக்கார நாடு – சீனா 

❖ இது McKinsey என்ற ஆ ொய்சச்ி நிறுைனத்தின் ஒரு புதிய அறி ்வ யொகும். 

❖ உல ளவில் பண ் ொ  நொடொன அகம ி ் ொவைப் பின்னு ்குத் தள்ளி சீனொ உல  அளவில் 

முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ உல ளவில் உள்ள கசல்ைத்தில் மூன்றில் இ ண்டு பங்கு அகம ி ் ொவிலும் சீனொவிலும் 

உள்ள 10% பண ் ொ க் குடும்பங் ளின் வ ைசம் உள்ளது. 

❖ அந்த இ ண்டுரம உலகின் மி ப்கப ியப் கபொருளொதொ ங் ள் ஆகும். 

❖  டந்த இ ண்டு தசொப்தங் ளில் உல ளொவியச ் கசல்ைம் மூன்று மடங்கு அதி  ித்து 
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உள்ளது. 

❖ ஆக உல ம் முன்பு இருந்தவத விட இப்ரபொது மி வும் கசல்ைச ்கசழிப்புடன் உள்ளது. 

 

 

ெர்வபதெ ெட்ட ஆறணயம் 

 

❖ ரப ொசி ிய  ் பீமல் பரடல் 2023 ஆம் ஆண்டு  னை ி 1 முதல் ஐந்தொண்டுக்  ொலத்திற்கு 

ச ை்ரதச சட்ட ஆவணயத்திற்கு ரத ந்்கதடு ் ப்பட்டுள்ளொ .் 

❖ அை  ்  ொஷ்ட் ிய  க்சா பல் வல ் ழ த்தின் துவணரைந்த ொ வும், இந்திய ரதசியப் 

பொது ொப்பு ஆரலொசவன ் குழுவின் உறுப்பின ொ வும் உள்ளொ .் 

❖ சீனொ, கதன் க ொ ியொ மற்றும்  ப்பொன் ரைட்பொள  ்வள உள்ளட ்கிய ஆசிய-பசிபி ் 

குழுவில் அை  ்அதி  ைொ ்கு வளப் கபற்றொ .் 

❖ ச ை்ரதச சட்ட ஆவணயமொனது ஐ ்கிய நொடு ளின் கபொதுச ் சவபயொல் 1947 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுைப்பட்டது. 
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SITMEX–21 

 

❖ SITMEX–21 எனப் கபய ிடப்பட்ட முத்த ப்புக்  டல்சொ  ்பயிற்சியின் 3ைது பதிப்பு அந்தமொன் 

 டலில்  ொயல் தொய்  டற்பவடயொல் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இதில் இந்தியொ, சிங் ப்பூ  ் மற்றும் தொய்லொந்து ஆகிய நொடு ளின்  டற்பவடயின  ்

பங்ர ற்கின்றன .் 

 

அதிகளவு ெணவரவிறனெ் செறும் நாடு 

 

❖ 'உலக ைங்கியின் பண ைரவு மதிப்புகளின் உலகளாவிய தரவுத் தளம்' என்ற 

தமலப்பிலான ஓ  ்அறிக்மகயானது  உலக ைங்கியால் சமீபத்தில் சைளியிடப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் 87 பில்லியன் அசமரிக்க டாலரக்மளப் சபற்றதன் மூலம் , உலகில் 

அதிகளவு பண ைரவு சபறும் நாடாக  இந்தியா மாறியது. 

❖ இந்த நிதிகளில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்களிப்புடன் அசமரிக்கா இதன் 

மிகப்சபரிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. 

❖ இந்தியாமைத் சதாடரந்்து சீனா, சமக்சிமகா, பிலிப்மபன்ஸ், எகிப்து ஆகிய நாடுகள் 

உள்ளன. 
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புறகபிடிக்கும் ெழக்கம் குறித்த  தரவு 

 

❖ புமகபிடிப்பிற்கு எதிரான ஒரு மபாராட்டத்மத மீண்டும் எழுப்புைதற்கான சரை்மதச 

ஆமணயத்தின் அறிக்மக சமீபத்தில் சைளியிடப்பட்டது. 

❖ உலக ைங்கி மபான்ற மூல ஆதாரங்களில் இருந்து இரண்டாம் நிமல தரவுகமளப் 

பயன்படுத்தி இந்த அறிக்மகயானது  தயாரிக்கப்பட்டது. 

❖ 16 முதல் 64 ையதுக்குட்படட் புமகபிடிக்கும் பைக்கம் உள்ளைரக்ள்  எண்ணிக்மகயில் சீனா 

முதலிடத்திலும், இந்தியா இரண்டாைது இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ புமகபிடிக்கும் பைக்கத்மத நிறுத்துமைார ் விகிதம் குமறைாக உள்ள நாடுகளில் 

இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

❖ சீனாவிலும் இந்தியாவிலும் 16 முதல் 64 ையதுக்குடப்ட்டைரக்ளில் புமகபிடிக்கும் பைக்கம் 

உள்ள 500 மில்லியன் நபரக்ள் உள்ளனர.் 

 

சிட்னி பெெச்ுவாரத்்றத 

 

❖ சிட்னி மபசச்ுைாரத்்மதயில் பிரதமர ்நமரந்திர மமாடி ஒரு சிறப்புமரயாற்றினார.் 
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❖ இந்நிகை்சச்ியில் அைர ் ‘இந்தியாவின் சதாழில்நுட்ப ைளரச்ச்ியும் புரட்சியும்’ என்ற ஒரு 

தமலப்பில் உமரயாற்றினார.் 

❖ இந்தப் மபசச்ுைாரத்்மதயானது ஆஸ்திமரலிய உத்திசார ் சகாள்மக நிறுைனத்தினால் 

ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது டிஜிட்டல் களத்தின் வீை்சச்ிமயப் பற்றி விைாதிப்பதற்காக இமணயதளம்  மற்றும் 

சில முக்கியமான சதாழில்நுட்ப நிறுைனங்கள் கூடும் ஒரு ைருடாந்திர உசச்ி மாநாடு 

ஆகும். 

 

TRACE லஞ்ெ வழங்கீட்டின் ஆெத்து குறித்த உலகளாவியத் தரவரிறெ 2021 

❖ இந்தத் தரைரிமசயில் இந்தியா 82ைது இடத்திற்குச ் சரிந்துள்ளது (2020 ஆம் ஆண்டில் 

இருந்த நிமலயில் இருந்து  5 இடங்கள் சரிந்துள்ளது). 

❖ இந்த தரைரிமசயில் சடன்மாரக்் முதலிடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இது டிமரஸ் இண்டரம்நஷனல் என்ற அமமப்பினால் சைளியிடப்பட்டது. 

❖ இது 194 நாடுகளில் ைணிக ரீதியில் நிலவும்  லஞ்ச  ைைங்கீடு குறித்த ஒரு அபாயத்மத 

மதிப்பிடுகிறது. 

 

 

இந்தியெ் செருங்கடல் கடற்ெறடக் கருத்தரங்கின் 7வது ெதிெ்பு 

❖ இந்தியப் கபருங் டல்  டற்பவடத் தவலை  ்ள்  ருத்த ங்கு பொரீஸில் பிக ஞ்சுக் 

 டற்பவடயொல் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தியப் கபருங் டல்  டற்பவடக்  ருத்த ங்கின் தவலவமப் கபொறுப்பு தற்ரபொது 

பி ொன்சு நாட்டின் ைசம் உள்ளது. 

❖ இந்தியப் கபருங் டல்  டற்பவடக்  ருத்த ங் ொனது 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்தியக் 

 டற்பவடயொல் துைங் ப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியப் கபருங் டல் பகுதியிலுள்ள பி ொந்தியங் ளின்  டற்பவட ளு ்கு இவடரய 

 டல்சொ  ்ஒதத்ுவழப்வப ரமம்படுத்த முயல்கிறது. 
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யுசனஸ்பகாவின் 75வது ஆண்டு நிறறவு 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாசச்ார அமமப்பு அல்லது யுசனஸ்மகா 

என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் ஒரு சிறப்பு நிறுைனமாகும்.  

❖ இது பிரான்சின் பாரீஸ் நகரில் உள்ள உலகப் பாரம்பரிய மமயத்திமனத் தமலமம 

மமயமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இது 1945 ஆம் ஆண்டில் பல நாடுகள் கூட்டிமணவின் அறிவுசார ் ஒத்துமைப்பு மீதான 

சரை்மதசக் குழு என்பதன் ைழித் மதான்றலாக நிறுைப்பட்டது.  

❖ இது கல்வி, சமூகம் (அ) மனித அறிவியல், இயற்மக அறிவியல் கலாசச்ாரம் மற்றும் 

சதாடரப்ு அல்லது தகைல் ஆகிய 5 முக்கியப் பகுதிகள் சதாடரப்ான சசயல்பாடுகமள 

மமற்சகாள்கிறது.  
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உலக நிதி நிறலத்தன்றம அறிக்றக 2021 

 

❖ சரை்மதச நாணய நிதியமானது இந்த அறிக்மகமய சைளியிட்டது.  

❖ இது உலக நிதிச ் சந்மதயின் உறுதித் தன்மமமய மதிப்பிடுைதற்கான அமரயாண்டு 

அறிக்மகயாகும்.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சைளியான ஒரு உலக நுகரம்ைார ் ஆய்வின்படி, அதில் 

பங்மகற்றைரக்ளில் 99% மபர ் தாங்கள் இமணய சங்மகதப் பணம் மீது ைரத்்தகம் 

சசய்ததாகப் பதிலளித்தன .் 

❖ மநஜீரியா, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்மபன்ஸ் ஆகிய நாடுகள் இந்த ஆய்வில் முதலிடத்தில் 

உள்ளன. 

❖ இமணய சங்மகதப் பண ஏற்புத ் தன்மமயில் சீனா, அசமரிக்கா, சஜரம்னி மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகமள விட இந்தியா உயர ்மதிப்பில் உள்ளது.  

❖ சபரும்பாலும் புைக்கத்தில் உள்ள இமணய சங்மகதப் பணமாக பிட்காயின் உள்ளதாக 

இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

மபடாசின்பஹாஸ் அறிக்றக 

❖ ஐமராப்பிய விண்சைளி நிறுைன மன்றமானது ஐமராப்பாவில் விண்சைளிப் 

பயன்பாட்டிமன அதிகரிப்பதற்காக மைண்டி மமடாசின் மஹாஸ் என்ற ஒரு அறிக்மகக்கு 

ஒப்புதல் ைைங்கியுள்ளது. 

❖ ஐமராப்பிய நாடும் அதன் குடிமக்களும் எதிரச்காள்ளும் எதிரப்ாராத அளவில் சமூகம், 
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சபாருளாதாரம மற்றும் பொது ொப்பு சொ ந்்த சைொல் வளச ் சமொளிப்பவத இது 

மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

உலக ஜனநாயக (மக்களாட்சி) நிறல அறிக்றக 2021 

❖ இந்த அறிக்மகயானது சரை்மதச ஜனநாயக மற்றும் மதரத்ல் உதவிக்கான 

நிறுைனத்தினால் சமீபத்தில் சைளியிடப்பட்டது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சரை்ாதிகாரத்மத மநாக்கிச ் சசல்லும் நாடுகளின் எண்ணிக்மக 

என்பது ஜனநாயகத்மத மநாக்கிச ்சசல்லும் நாடுகளின் எண்ணிக்மகமய விட அதிகமாக 

உள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது ஜனநாயகம், கலப்பு மற்றும் சரை்ாதிகார ஆட்சிகள் என்று மூன்று 

முக்கிய ஆட்சி ைமககமளக் குறிப்பிடுகின்றது. 

❖ கலப்பு மற்றும் சரை்ாதிகார ஆட்சி ஆகிய இரண்டுமம ஜனநாயகம் சாராதமை என 

ைமகப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

❖ பிமரசில் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளின் நிமலகமள “பிற்ரபொ ் ொன 

நவடமுவற வள ரநொ ்கி ந ரும் மி வும்  ைவலயளி ்கும் ைவ யிலொன எடுத்து ் 

 ொட்டு ள்” என்று இந்த அறி ்வ  குறிப்பிட்டது. 

❖ இருப்பினும், இந்தியொ 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் நடுத்த  அளவிலொன கசயல்திறன் 

க ொண்ட  னநொய ம் என்ற ைவ ப்பொட்டிரலரய உள்ளது. 

❖ அகம ி ் ொ மற்றும் ஐர ொப்பிய ஒன்றியத்தின் 3 உறுப்பின  ் நொடு ள் (ஹங்ர  ி, 

ரபொலந்து மற்றும் ஸ்ரலொரைனியொ) ஆகியனவும் குறிப்பிடத் தக்க அளவில்  னநொய  

வீழ்சச்ிவய ்  ண்டுள்ளன.  
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ெர்வபதெ எம்மி விருதுகள் 2021 

 

❖ 49ைது சரை்மதச எம்மி விருதுகள் ைைங்கும் விைாைானது அசமரிக்காவின் நியூயாரக்் 

நகரில் நமடசபற்றது. 

❖ இது அசமரிக்க நாட்டிற்கு சைளிமய மைறு நாடுகளில் உருைாக்கப்படும் சதாமலக் காட்சி 

நிகை்சச்ிகளில் சிறந்த நிகை்சச்ிகளுக்கு விருது ைைங்கி சகௌரவிக்கிறது.  

❖ இந்த ஆண்டு சரை்மதச எம்மி விருதுகமள இந்தியா தைற விட்டுள்ளது.  

 

சிரக்ான் 

❖ ரஷ்யக் கடற்பமடயானது “ச  ்ொன்” எனும் ஒரு மீகயொலி சீ ர்ை  ஏவு வணவய 

கைற்றி  மொ ப் ப ிரசொதித்தது.  

❖ ரஷ்யா ‘நுரடொஸ்’ எனும் தனது கசயற்வ  ்ர ொள் எதி ப்்பு ஏவு வண ரீதியிலான ஒரு 

கசயற்வ  ் ர ொவள அழித்தது.  

❖ இது விண்கைளி ்  லங் ளின் உதி ி பொ ங் ள் விண்ணில் ஒரு ரம ம் ரபொல் தி ள ைழி 

ைகுத்தது.  

FULL LIST OF WINNERS AT EMMYS 2021 

• Best Performance By An Actress - Hayley Squires for Adult Material (UK) 

• Best Performance By An Actor - David Tennant for Des (UK) 

• Comedy - Call My Agent Season 4 (France) 

• Documentary - Hope Frozen: A Quest To Live Twice (Thailand) 

• Drama Series - Tehran (Israel) 

• Non-English Language U.S. Primetime Program - 21st Annual Latin 

GRAMMY Awards (USA) 

• Non-Scripted Entertainment - The Masked Singer (UK) 

• Short-Form Series - INSiDE (New Zealand) 

• The Masked Singer (UK) 

• Telenovela - The Song Of Glory (China) 

• TV Movie / Mini-Series - Atlantic Crossing (Norway) 

• Arts Programming - Kubrick By Kubrick (France) 
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அசமரிக்கா, ஆஸ்திபரலியா மற்றும் இங்கிலாந்து 

 

❖ ஆஸ்திமரலியாவின் கான்சபரா என்னுமிடதத்ில் அசமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியத்துடன் ஓ  ் ஒப்பந்தத்தில் ஆஸ்திமரலியா மகசயழுத்திட்டமதத் சதாடரந்்து, 

அைற்றுடனான புதிய அணுசக்தியால் இயங்கும் நீரம்ூை்கி பாதுகாப்புக் கூட்டணியில் 

அதிகாரப் பூரை்மாக இமணந்தது. 

❖ AUKUS ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ர டொ  ்  ருவி ளு ்குப் புலப்படொத கதொழில்நுட்பம் மற்றும் 

நீண்டதூ  ை ம்பு வள ் க ொண்ட பணி ள் ரபொன்றைற்வற ரமற்க ொள்ள ்கூடிய 8 

அணுச ்தி நீ ம்ூழ்கி ்  ப்பல் ள் ஆஸ்திர லியொவிற்கு ைழங் ப்படும்.  

❖ AUKUS (ஆஸ்திர லியொ – ஐ ்கிய  ொ ்ஜியம் – அகம ி ் ொ) பொது ொப்பு ஒப்பந்தம் உருைொன 

பிறகு 3 நொடு ளொல் வ கயழுத்திடப்பட்ட முதல் கதொழில்நுட்ப ஒப்பந்தம் இதுைொகும். 
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13வது ASEM உெச்ி மாநாடு 

 

❖ 13ைது ஆசிய–ஐமராப்பா சந்திப்பின் உசச்ி மாநாடானது சமீபத்தில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இதில் இந்தியத் தரப்பானது துமணக் குடியரசுத் தமலைர ் சைங்கய்ய நாயுடுைால் 

பிரதிநிதித்துைப் படுத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த அமமப்பிற்குத் தற்மபாமதய தமலமம என்ற ைமகயில் கம்மபாடியா இதமன 

நடத்தியது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்த அமமப்பின் ஒரு புதிய உறுப்பினர ்துருக்கி ஆகும்  

❖ இந்த உசச்ி மாநாட்டிற்கு “பகி ப்பட்ட ைவ யிலொன ைள ச்ச்ி ்குப் பன்முகத்  தன்மம 

ைொதத்வத ைலுப்படுத்துதல்” (Strengthening Multilateralism for Shared Growth) எனத் தமலப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தச ் சந்திப்பானது 51 உறுப்பினர ் நாடுகளின் பங்மகற்புடன் காசணாலி ைாயிலாக 

நடத்தப் பட்டது. 

❖ உறுப்பினர ்நாடுகள் தவிர, ASEAN மற்றும் ஐர ொப்பிய ஒன்றிய அவமப்பு நொடு ளும் இதில் 

பங்ர ற்றன. 

 

உலக ஊட்டெெ்த்து அறிக்றக 2021 

❖ உலக மக்கள்சதாமகயில் பாதி அளவினர ் எமட குமறந்தைரக்ளாகமைா, அதிக எமட 

உள்ளைரக்ளாகமைா அல்லது உடல் பருமன் உமடயைரக்ளாகமைா உள்ளனர ்என்று இந்த 

அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 

❖ இந்த அறிக்மகயானது 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுமதாறும் நடத்தப்படும் ஒரு 

தன்னிசம்சயானக் கணக்சகடுப்பு ஆகும்.  

❖ இளம்பருைத்தினரிமடமய நிகழும் உயிரிைப்புகளில் கால்பகுதி ஆனது மமாசமான 

உணவு முமறயால் நிகை்ைதாக இந்தத் தரவுகள் கூறுகின்றன. 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பினால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 6 உலக ஊட்டசச்த்து இலக்குகளில் 5 

இலக்குகமளப் பூரத்்தி சசய்ைதற்கான பாமதயில் உலக நாடுகள் சசயல்பட வில்மல 

என்றும் இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

❖ தற்மபாது, உணவு உற்பத்தியினால் உலகின் சமாத்தப் பசுமம இல்ல ைாயு உமிை்வில் 
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மூன்றில் ஒரு பங்கு சைளியிடப்படுகிறது. 

❖ உணவில் சசந்நிற இமறசச்ியின் பயன்பாடானது தாைரம் சாரந்்த உணவுகமள விட 

மதாராயமாக 100 மடங்கு அதிக உமிை்விமன ஏற்படுத்துைதாக இந்த அறிக்மக  

கூறுகிறது. 

❖ ஆனால் சசந்நிற இமறசச்ியின் உபமயாகம் அதிகரித்து ைருகிறது.  

 

 

‘NFT’ - 2021 ஆம் ஆண்டின் வாரத்்றத 

❖ மகாலின்ஸ் அகராதியானது ‘NFT’ என்பவத 2021 ஆம் ஆண்டின் ைொ த்்வதயொ  

அறிவித்துள்ளது.  

❖ ‘NFT’ என்பது ‘non-fungible token’ என்பதன் ஒரு சுரு ் மொகும்.  

❖ NFT என்பது  வலப்பவடப்பு அல்லது கதொகுப்பு ள் ரபொன்ற கசொத்து ளின் 

உ ிவம வளப் பதிவு கசய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிளொ ்கசயின் என்ற கதொழில் 

நுட்பத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்ட ஒரு தனித்துை டிஜிட்டல் சொன்றிதழ் என விை ி ் ப் 

பட்டுள்ளது.  
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❖ ர ொலின்ஸ் என்ற ஆங்கில அ  ொதியொனது ஸ்காட்லாந்தின் கிளொஸ்ர ொ ந  ிலுள்ள 

ஹொ ப்  ்ர ொலின்ஸ் என்ற பதிப்ப த்தொல் கைளியிடப்படுகிறது. 

 

 

உலக வரத்்தக அறமெ்பின் அறமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

❖ உலக ைரத்்தக அமமப்பானது தனது அமமசச்ரக்ளின் மாநாட்டிமன ஒத்தி மைத்து 

உள்ளது. 

❖ புதிய ஓமமக்ரான் எனும் மகாவிட்-19 மாற்றுருவின் பரைமலக் கருத்தில் சகாண்டு இந்த 

முடிைானது மமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இந்த மாநாடானது  சுவிட்சரல்ாந்தின் சஜனீைாவில் 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்மாதத்தில் 

நமடசபற இருந்தது. 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பின் 12ைது அமமசச்ரக்ள் மாநாடானது மகாவிட்-19 சதாற்று 

காரணமாக இதற்கு முன்பு ஏற்கனமை ஒருமுமற ஒத்தி மைக்கப் பட்டிருந்தது. 

❖ இந்த மாநாடானது சபாதுைாக 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நமடசபறும். 

 

 

ஓறமக்ரான் 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பானது B.1.1529 என்ற SARS-CoV-2 மொற்றுருவிவன ஒரு 

‘ ைவல ்கிடமொன மொற்றுருைொ ’ நி ண்யித்துள்ளது.  

❖ SARS-CoV-2 வை சின் இந்த மொற்றுருவிற்கு ஓவம ் ொன் எனப் கபய ிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மொற்றுருைொனது கதன் ஆப்பி ி ் ொவின் ரபொட்ஸ்ைொனொ பகுதியில் நைம்ப  ் 24 

அன்று முதன்முதலில்  ண்டறியப்பட்டது.  
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❖ கதன் ஆப்பி ி ் ொவில் பதிைொன ர ொவிட்-19 கதொற்று ளின் அதி  ிப்பொனது ஓவம ் ொன் 

என்ற மொற்றுரு  ண்டுபிடி ் ப்பட்டரதொடு ஒத்துப் ரபொகிறது.  

❖ நைம்ப  ் 09 அன்று ரச  ி ் ப்பட்ட மொதி ியிலிருந்து ஓவம ் ொன் கதொற்று முதலில் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ புதிதொ க்  ண்டறியப்பட்ட மொற்றுருைொனது அதி  அளவிலொன சடுதி மொற்றத்வத ் 

க ொண்டுள்ளது. 

❖ சில சடுதி மொற்றங் ள்  ைமல அளிக்க ் கூடியவையொ  உள்ளன.  

 

 

WISER திட்டம் 

❖ அறிவியல் மற்றும் சபாறியியல் ஆராய்சச்ியில் சபண்களின் ஈடுபாடு என்ற ஒரு 

திட்டமானது சமீபத்தில்  சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது மநரடிச ் மசரக்்மக மூலம் ஆராய்சச்ி மற்றும் மமம்பாட்டுத் துமறயில் சபண்களின் 

ஈடுபாட்மட ஊக்குவிப்பதற்காக சதாடங்கப்பட்ட முதல் ைமகயான திட்டமாகும்.  

❖ இது ஆராய்சச்ி 4 மமம்பாட்டுத் திட்டங்களின் சபண் ஆராய்சச்ியாளரக்மள ஊக்குவிக்கச ்

சசய்ைதற்காக இந்மதா-சஜரம்ானிய (IGSTC - Indo-German Sciences Technology Centre) 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப மமயத்தினால் சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது IGSTC திட்டம் மூலம் அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்பத்தில் 

கபண் ளின் பங்ர ற்பு மற்றும் பொலினச ்சமதத்ுைம் ஆகியைற்றிற்கு ைழி ைகு ்கும். 

 

 

 

சொருளாதாரெ ்செய்திகள் 

K.V.  காமத் 

❖ இந்திய அரசானது மதசிய நிதியியல் உள்கட்டமமப்பு மற்றும் மமம்பாட்டு ைங்கியின் 

தமலைராக K.V. காமத ்என்பைவ  நியமித்துள்ளது.  

❖ இை  ்இந்தியொவின் பு ழ்கபற்ற ைங்கியாளர ்மற்றும் புதிய மமம்பாட்டு ைங்கியின் முதல் 
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தமலைர ்ஆைார.் 

❖ இந்த ைங்கியானது இந்தியாவில் புதிதாக நிறுைப்பட்ட மமம்பாட்டு நிதியியல் 

நிறுைனமாகும். 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு மதசிய நிதியியல் உள்கட்டமமப்பு மற்றும் மமம்பாட்டு ைங்கிச ்

சட்டத்தின் கீை் உள்கட்டமமப்பு நிதியியலுக்காக நிறுைப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதன் தமலமமயகம் மும்மபயில் உள்ளது.  

 

அடமானம் இல்லாத சிறுகடன்கள்  

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது, சிறுகடன் ைங்கிகளுக்கு மட்டுமல்லாத அமனத்து கடன் 

ைைங்கு நிறுைனங்களுக்கும் அடமானம் அல்லாத சிறு கடன்கமள ைைங்க முன் ைந்து 

உள்ளது.  

❖ தற்மபாமதய ஒழுங்குமுமறக் கட்டமமப்பானது குமறந்த ைருமானமுமடய 

குடும்பங்கமளயும் கடன் சபறச ் சசய்தல் மற்றும் கடன் ைைங்கும் நிறுைனங்கள் 

கடமனத் திரும்பப் சபறும் சமயத்தில் மமற்சகாள்ளும் சில கடுமமயான 

நமடமுமறகளிலிருந்து கடனாளிகமளப் பாதுகாத்தல் மபான்ற ஒரு மநாக்கத்துடன் 

சசயல்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இந்த ஒழுங்குமுமற நடைடிக்மகயானது ைங்கிசாரா கடன் நிறுைனங்களுக்கு – சிறு கடன் 

ைங்கிக்கு மட்டுமம சபாருந்தும். 

❖ இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்திற்குக் குமறைான கடன்கள் சிறுகடன்களாகக் கருதப் 

படுகின்றன. 

 

சதாழிலாளர ்வருங்கால றவெ்பு நிதி மீதான வட்டி விகிதம் 

 

 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான சதாழிலாளர ் ைருங்கால மைப்பு நிதிகளின் மீதான ைட்டி 

விகிதத்திமன 8.5% ஆக விதித்து நிதி அமமசச்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இந்த விகிதமானது 2019-20 ஆம் ஆண்டில் மாற்றப்படாமல் இருந்தது.  

❖ சதாழிலாளர ் ைருங்கால மைப்பு நிதியானது PPF மற்றும் சுகன்யா சம்ரிதி ஆகிய 
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கணக்குகளுடன் விலக்கு - விலக்கு - விலக்கு என்ற திட்டத்தின் கீை் முழுைதும் ைரி விலக்கு 

சபற்ற ஒரு நிமலயான ைருைாய் ைசதியாகும்.  

 

ெந்தன் வங்கி 

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது தற்மபாது அரசு ைணிகத்மத நடத்துைதற்கு என்று பந்தன் 

ைங்கிமய தனது முகமம ைங்கியாக நியமித்துள்ளது. 

❖ பந்தன் ைங்கியானது இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் முகமம ைங்கியாக நியமிக்கப் பட்டு 

உள்ள மற்ற தனியார ்ைங்கிகளுடன் இமணந்துள்ளது.  

❖ GST, VAT மற்றும் மாநில ைரி ைசூல் சதாடரப்ான பரிைரத்்தமனகமள மகயாள்ைதற்கு 

பந்தன் ைங்கிக்கு தற்மபாது அங்கீகாரம் ைைங்கப்படும். 

 

 

கெெ்ா ெறமயல் எண்சணய்களுக்கான அடிெ்ெறட வரி 

❖ கசச்ா பாமாயில், கசச்ா மசாயா எண்சணய், மற்றும் கசச்ா சூரியகாந்தி எண்சணய் 

ஆகியமை மீதான அடிப்பமட ைரிமய 2.5 சதவீதத்திலிருந்து பூஜ்ஜியமொ  இந்திய அ சு 

குவறத்துள்ளது.  

❖ இந்த எண்கணய் ள் மீதொன ரைளொண் ை ியொனது  சச்ொ பொமொயிலு ்கு 20 

சதவீதத்திலிருந்து 7.5 சதவீதமொ க் குவற ் ப்பட்டுள்ளது.  

❖ ரமலும்  சச்ொ ரசொயொ எண்கணய் மற்றும்  சச்ொ சூ ிய ொந்தி எண்கணய் ்கு இது 5% 

என்ற அளவிற்குக் குவற ் ப்பட்டுள்ளது.  

❖ RBD பொமொயில், சுத்தி  ி ் ப்பட்ட ரசொயொ எண்கணய் மற்றும் சுதத்ி  ி ் ப்பட்ட 

சூ ிய ொந்தி எண்கணய் ஆகியைற்றிற்கு இது தற்ரபொவதய 32.5 சதவீதத்திலிருந்து 17.5 

சதவிகிதமாக குவற ் ப்பட்டுள்ளது.   

 

நிதி உள்ளடக்க அளவீடுகள் அறிக்றக  

❖ பாரத ஸ்மடட ் ைங்கியானது தனது நிதி உள்ளடக்க அளவீடுகள் அறிக்மகயிமன 

சைளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அறிக்மகயானது பாரத ஸ்மடட ் ைங்கி குழுமத்தின் தமலமமப் சபாருளாதார 

ஆமலாசகரான சசௌமியா காந்தி மகாஷ் என்பைரால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியாவில் 2015 ஆம் ஆண்டில் 100000 இளம் பருைத்தினருக்கு 13.6 என்ற ஒரு 

எண்ணிக்மகயில் என்று இருந்த ைங்கிக் கிமளகளின் எண்ணிக்மகயானது, 2020 ஆம் 

ஆண்டில் 14.7 ஆக உய ந்்துள்ளது.   

❖ பி தொன் மந்தி ி  ன்தன் ரயொ னொ திட்டம் மற்றும் டிஜிட்டல் உள் ட்டவமப்பு 

ரபொன்றவைரய இதற் ொன  ொ ணமொகும். 
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❖ இந்த எண்ணி ்வ யொனது க  ம்னி, சீனொ மற்றும் கதன் ஆப்பி ி ் ொ ரபொன்ற 

நாடுகளுடன் ஒப்பிடுவ யில் அதி மொகும்.  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் 1000 இளம்பருைத்தின  ் மத்தியில் 183 ஆ  இருந்த இவணய ைங்கிப் 

ப ிை த்்தவன ள் 2019 ஆம் ஆண்டில் 13, 615 ஆ  அதி  ித்துள்ளது.  

❖ பி தொன் மந்தி ி  ன்தன் ரயொ னொ  ண ்குகளில் இருப்புத் சதாமககமள அதி  அளவில்  

க ொண்ட மொநிலங் ளில் குற்றங் ள் ஒரு சரிமைச ்சந்தித்துள்ளன.  

❖ அதி  அளவில் பி தொன் மந்தி ி  ன்தன்  ண ்கு ள் துைக்கப் பட்ட மொநிலங் ளில் மது 

மற்றும் புவ யிவலப் கபொருட் ள் ரபொன்ற ரபொவதப் கபொருட் ளின் நு  ை்ொனது ஒரு 

குறிப்பிடத்த ்  மற்றும் கபொருளொதொ  அளவில்  ணிசமொன வீழ்சச்ிவய ்  ண்டுள்ளது.  

❖ 2010 ஆம் ஆண்டின் மொ ச் ்மொதத்தில் 34,174 என்ற எண்ணிக்மகயில் இருந்த கி ொமப் புற 

ைங்கி அலுைல ங் ளின் எண்ணி ்வ யொனது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்ப  ்மொதத்தில் 12.4 

லட்சமொ  உய ந்்துள்ளது.       

 

 

பவளாண் சொருள்களுக்கான ஊக்கத் சதாறக 

❖ சபாருளாதார விைகாரங்கள் மீதான அமமசச்ரமைக் குழுைானது பருத்தி, கரும்பு மற்றும் 

சணல் விைசாயிகளுக்கு ஆதரைளிப்பதற்காக மைண்டி பல நடைடிக்மககளுக்கு அனுமதி 

ைைங்கியுள்ளது.  

❖ இது கரும்புச ் சாறிலிருந்துப் பிரித்சதடுக்கப்பட்ட எத்தனாமலப் சபட்மராலுடன் 

கலப்பமத ஊக்குவிப்பதற்காக மைண்டி அதன் விமலமய அதிகரிதத்ுள்ளது. 

❖ மமலும் இது சரக்குப் சபாதிகளில் சணல் பயன்பாட்டிமனக் கட்டாயமாக்கும் பதிவு 

விதிகளுக்கு தனது ஒப்புதமல அளித்துள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்புதலுடன் 100% உணவு தானியங்கள் மற்றும் 20% கரும்பு ஆகியமை சணல் 

மபகளில் அமடக்கப்பட மைண்டும்.  

❖ சபட்மராலுடன் எத்தனாமலக் கலப்பது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 10% ைமரயும் 2024 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 20% ைமரயும் எட்டும் என இதன் மூலம் எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  
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❖ எண்சணய்ச ் சந்மதப்படுத்தும் நிறுைனங்களானது சுத்திகரிப்பு மமயங்கள் மற்றும் 

சரக்்கமர ஆமலகளிடமிருந்து அரசு நிரண்யித்த வீதத்திமலமய எத்தனாமலக் சகாள் 

முதல் சசய்கின்றன. 

❖ எத்தனால் கலப்புத் திட்டமானது கசச்ா எண்சணய் இறக்குமதிமயச ்சாரந்்து இருப்பமதக் 

குமறத்துள்ளது.  

 

வாடிக்றகயாளறர றமயமாகக் சகாண்டு பமற்சகாள்ளெ்ெட்ட முன்சனடுெ்புகள்   

 

❖ இந்திய  ிச ை்் ைங்கியின் ைொடி ்வ யொள  ்வள வமயப்படுத்திய இரண்டு புதிய 

முன்சனடுப்புகமள பி தம  ்நர ந்தி  ரமொடி கதொடங்கி வைத்தொ .் 

❖ அந்த இரு முன்சனடுப்புகள்  ிச ை்் ைங்கியின் ரந டி சில்லமற விற்பமனத் திட்டம் 

மற்றும்  ிச ை்் ைங்கி - ஒருங்கிவணந்தக் குமறதீரப்்புத் திட்டம் ஆகியமை ஆகும். 

❖  ிச ை்் ைங்கியின் ரந டி சில்லமற விற்பமனத் திட்டமொனது சில்லவற முதலீட்டொள  ்ள் 

அ சொங் ப் பங்குச ் சந்வதமய அணுகுைமத ரமம்படுத்துைவத ஒரு ரநொ ் மொ  ் 

க ொண்டுள்ளது. 

❖ இந்திய அ சு மற்றும் மொநில அ சு ள் ைழங்கும் பத்தி ங் ளில் ரந டியொ  முதலீடு 

கசய்ைதற் ொன புதிய ைழிவய இது அைரக்ளுக்கு ைழங்குகிறது. 

❖  ிச ை்் ைங்கி-ஒருங்கிவணந்த குமறதீரப்்புத் திட்டமொனது,  ிச ை்் ைங்கியின் 

 ட்டுப்பொட்டின் கீை் இயங்கும் நிறுைனங் ளு ்கு எதி ொக ைொடி ்வ யொள  ் அளிக்கும் 

பு ொ  ்வளத் தீ ப்்பதற் ொன ைழிமுவறகமள ரமலும் ரமம்படுதத்ுைவத ஒரு 

ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திட்டத்தின் வமய ்  ருப்கபொருளொனது, ைொடி ்வ யொள  ்ள் தங் ள் 

பு ொ  ்வளத் கத ிவி ்  ஓ  ்இமணய தளம், ஒரு மின்னஞ்சல் மற்றும் ஒரு மு ை ியுடன் 
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‘ஒர  ரதசம்-ஒமர நடுைம் ’ என்ற அடிப்பவடயிலொனதொகும். 

 

குறறதீர்ெ்பு செயல்முறற (நடுவம்) 

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கி ஆனது பின்ைரும் இரண்டு ைமகயான ைங்கி சாரா நிதி 

நிறுைனங்களுக்காக (NBFCs) உள்துமற ரீதியிலான குமறதீரப்்புச ் சசயல்முமறமய 

அறிமுகப் படுத்துைதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த இரண்டு ைமகயான ைங்கி சாரா நிதி நிறுைனங்களாைன 

o 10 அல்லது அதற்கு மமற்பட்ட கிமளகளுடன் கூடிய  மைப்புத் சதாமக சபறுகின்ற 

ைங்கி சாரா நிதி நிறுைனங்கள்  (NBFCs-D) மற்றும் 

o சபாது ைாடிக்மகயாளரக்ளுக்கான இமடமுகம் சகாண்ட,  ரூ.5,000 மகாடி மற்றும் 

அதற்கு மமற்பட்டச ்  சசாத்து மதிப்புடன் கூடிய,  மைப்புத ் சதாமக சபறாத ைங்கி 

சாரா நிதி நிறுைனங்கள்  (NBFCs-ND) ஆகியமை ஆகும். 

 

உலகளாவியெ ்பெறவத் துறற மீதான மாநாடு 2021 

 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டு ்குள் 1 டி ில்லியன் டொல  ்ரசவை ள் என்ற ஒரு ஏற்றுமதி இல ்வ  எட்ட 

இந்தியொ தயொ ொ  உள்ளது என்று மத்திய அவமசச்  ்பியூஷ் ர ொயல் கத ிவித்து உள்ளா .் 

❖ இந்தியொவின் கபொருளொதொ  ைள ச்ச்ியின் மு ்கிய உந்துதலொ  'ரசவை ள்' துவறவய 

அை  ்குறிப்பிட்டொ .் 

❖ ரசவைத் துவற கிட்டத்தட்ட 2.6 ர ொடி ரபரு ்கு ரைவலைொய்ப்வப ைழங்குைமதாடு 

இந்தியொவின் கமொத்த உல ளொவிய ஏற்றுமதியில் சுமொ  ் 40 சதவீத பங் ளிப்வபயும் 

ைழங்குகிறது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் ரசவை ை த்்த  உப ி 89 பில்லியன் அகம ி ்  டொல  ்ளொ  

இருப்பமதாடு அது அந்நிய ரந டி முதலீட்டின் ஒரு மி ப்கப ிய கபறுந ொ  உள்ளது. 

❖ கடல்லியில் நவடகபற்ற இந்த மொநொட்டின்  ருத்துரு 'India Serves: Exploring Potential Growth 

Sectors Beyond IT/ITes' என்பதொகும். 
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இந்திய அசமரிக்க வரத்்தகம் 

❖ இந்தியாவின் மிகப்சபரிய ைரத்்தகப் பங்குதாரராகவும், ைரத்்தகத்தில் மிகப்சபரிய 

ஏற்றுமதிக்கான சந்மதயாகவும் அசமரிக்கா திகை்கிறது. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் மதாராயமாக 20 பில்லியன் டாலராக இருந்த இதன் மதிப்பு 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 145 பில்லியன் டாலராக உயரந்்தது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு நமடசபற்ற இந்திய அசமரிக்கத் சதாழில்நுட்ப மாநாடான சபங்களூரு 

சதாழில்நுட்ப உசச்ி மாநாட்டில் இந்தத் தகைலானது சைளியிடப்பட்டது.  

 

டிஜிட்டல் முறறயில் கடன் வழங்கல் 

❖ டிஜிட்டல் முமறயில் கடன் ைைங்கல் மீதான சசயற்குழுவின் அறிக்மகயிமன இந்திய 

ரிசரை்் ைங்கி சைளியிட்டது. 

❖ சஜயந்த் குமார ்தாஸ் இக்குழுவிற்குத் தமலமம தாங்குகிறார.் 

❖ சட்ட விமராதமாக டிஜிடட்ல் முமறயில் கடன் ைைங்கும் நடைடிக்மககளுக்கு எதிரான 

சட்டம், இது மாதிரியான  நடைடிக்மககளில் ஈடுபடுபைரக்மள அமடயாளம் காணச ்

சசய்ைதற்கான சரிபாரப்்பு முமறகள் மற்றும் ஒரு சுய ஒழுங்குமுமற அமமப்பு 

ஆகியைற்மற உருைாக்குமாறு  இக்குழு பரிந்துமரத்துள்ளது.  

 

ெசுறம இந்தியா என்ற திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான உறுதிெ்ொட்டு 

அறிக்றக 

 

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது சமீபத்தில் இந்த அறிக்மகமய சைளியிட்டது. 

❖ நிதி அமமப்பிமனப் பசுமம மயமாக்குைதற்கான ஒரு கட்டமமப்பிற்கு இந்திய ரிசரை்் 

ைங்கி ஆதரைளிப்பதாக இந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்திய ரிசரை்் ைங்கியானது 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 அன்று நிதி அமமப்பிமனப் 

பசுமம மயமாக்குைதற்கான கட்டமமப்பில் (Network for Greening the Financial System – NGFS) 

உறுப்பின ொ  இவணந்தது. 

 

❖ NGFS (Network for Greening the Financial System) என்பது 83 மத்திய ைங்கி ள் மற்றும் நிதி 

 ண் ொணிப்பு அவமப்பு வள உள்ளட ்கிய ஒரு  ட்டவமப்பொகும். 

❖ நிதி அவமப்பிவனப் பசுவம மயமொ ்குைவத து ிதப்படுத்துைவதரய இந்தக்  ட்டவமப்பு 
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ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது. 

❖ பருைநிவல மொற்றம் கதொட ப்ொ  மத்திய ைங்கி ள் ஆற்ற ரைண்டிய பங்கு ள் குறித்த 

ப ிந்துவ  வள உருைொ ் வும் இது விவழகிறது. 

❖ இதன் கசயல மொனது பொங் ் டி பி ொன்ஸ் என்ற ைங்கியினொல் கசயல்படுத்தப் படுகிறது.  

❖ டசச்ு கசன்ட் ல் ரபங்   ் எல்ட ச்ன் என்பது தொன் NGFS  ட்டவமப்பின் தற்ரபொவதயத் 

தவலவம ஆகும்.  

❖ NGFS ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டில் பொரீஸ் ந  ில் நவடகபற்ற ‘ஒற்வறக் ர ொள் உசச்ி 

மொநொட்டில்’ அறிவி ் ப் பட்டது.  

 

கற்கரியாக்கமல்லாத நிலக்கரி (Noncoking coal) இறக்குமதி குறறெ்பு 

❖ சதாழில்துமறப் பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படும் அதிக சைப்பத் திறன் சகாண்ட 

சைப்ப (அனல்) நிலக்கரி மற்றும் மின் உற்பதத்ிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் குமறந்த 

சைப்பத் திறன் உமடய நிலக்கரி ஆகியைற்றின் இறக்குமதிகமள இந்தியா கணிசமான 

அளவில் குமறத்துள்ளது.  

❖ நாட்டின் நிலக்கரித் மதமைக்கும் நிலக்கரி உற்பத்திக்கும் இமடமயயுள்ள 

இமடசைளிமயப் பூரத்்தி சசய்யும் சபாருட்டு இந்தியா நிலக்கரிமய இறக்குமதி சசய்து 

ைருகிறது.  

❖ குமறந்த சைப்பத்திறன் உமடய கற்கரியாக்கமல்லாத நிலக்கரியானது முக்கியமாக 

மின் உற்பத்தி துமறயில் பயன்படுத்தப்படுைதற்காக இறக்குமதி சசய்யப் படுகிறது.   

❖ ஆனால் இறக்குமதி சசய்யப்படும் கற்கரியாக்கமல்லாத நிலக்கரிகள் சபரும்பாலும் எஃகு 

உற்பத்தித் துமறயில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

 

வீட்டுபவறலெ் ெணியாளரக்ள் கணக்சகடுெ்பு 

 

❖ வீட்டு மைமலப் பணியாளரக்ள் குறித்த முதல் அமனத்திந்தியக் கணக்சகடுப்பானது 

சமீபத்தில் சதாடங்கப் பட்டது.  

❖ இது சதாழிலாளர ்ைாரியத்தினால் நடத்தப்பட்டு ைருகிறது. 
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❖ இது மதசிய மற்றும் மாநில அளவில் முமறப்படுத்தப் படாத மைமலகளில் ஈடுபட்டு 

உள்ளைரக்ள் மற்றும் புலம்சபயர ் மற்றும் புலம்சபயரா சதாழிலாளரக்ள் ஆகிமயாரது 

எண்ணிக்மகமய மதிப்பிடுைமத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

ெரிநிகர் வரி விதிெ்பிலிருந்து மாற்றம் 2020 

❖ இமணய ைரத்்தக ைைங்கீடுகள் மீது இந்தியா  விதித்த 2% சரிநிகர ் ைரி விதிப்பிலிருந்து 

(2020) மாறுைதற்கும் 2 ஆம் நிமல தீரவ்ின் கீைான சரிநிகர ் ைரி விதிப்பு சதாடரப்ான 

அசமரிக்காவின் ைரத்்தக நடைடிக்மககள் மீதும் இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகள் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 முதல் சதாடங்கப்பட உள்ள இந்த மாற்று அணுகுமுமற 

டிஜிட்டல் சபாருளாதாரத்தின் ைரிச ் சைால்களுக்கான 2 நிமல தீரவ்ுகளின் கீை் மமற் 

சகாள்ளப் பட்டது.  

 

JP பமாரக்ன் – உலகின் மிக ஒழுங்கான (முறறயான) வங்கி 

❖ முமறயான பரந்த நிதி மமலாண்மம அமமப்பிற்காக மைண்டி உலகின் மிக ஒழுங்கான 

ைங்கியாக J.P. ரமொ  ்ன் ரசஸ் ைங்கி மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ உலக ஒழுங்குமுமற அமமப்புகளால் சைளியிடப்பட்ட சமீபத்திய ைருடாந்திர முன்னணி 

கடன் ைைங்கீட்டு நிறுைனங்கள் தரைரிமசயில் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ G20 நொடு ளின் ஒழுங்குமுவற அவமப்பு வள ் க ொண்டு உருைொ ் ப்பட்ட நிதி 

நிவலத்தன்வம ைொ ியமொனது உலகின் 30 மி  ஒழுங் ொன ைங்கி ளின் சமீபத்தியப் 

பட்டியவல கைளியிட்டது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெெ ்செய்திகள் 

புவி காந்தெ் புயல்  

❖ அசமரிக்க விண்சைளி சாரந்்த ைானிமல முன்னறிவிப்பு மமயமானது AR2887 என்ற 

சூரியப் புள்ளியிலிருந்து XI – ரக சூரியப் பிைம்புகள் தற்மபாது சைளிமயறி ைருைதாக 

உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.  

❖ இது சூரியனின் மமயத்தில் அமமந்திருப்பமதாடு அது தனது அமமவிடத்தின் 

அடிப்பமடயில் பூமிமய மநாக்கி அமமந்திருந்தது.  

❖ அக்மடாபர ் 30 அன்று புவிமயத் தாக்கிய புவி காந்தப் புயலானது சூரிய நிகை்வுகளின் 5 

படிநிமலகள் எனும் அளவீட்டில் G3 எனத் தரைரிமசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

❖ G3 சூரியப் புயலின் தாக்கமானது சபரும்பாலும் சபயரளவு (குமறைான) என்ற ைமகப் 

பாதிப்பாகமை இருக்கும். 

 

 

குவாங்மு 

❖ சீன நாடானது குைாங்மு எனப்படும் ஒரு புவி அறிவியல் சசயற்மகக் மகாளிமன 

விண்ணில் ஏவியுள்ளது. 

❖ இது ைடக்கு சான்ஷி மாகாணத்தில் உள்ள தாயூைான் எனும் சசயற்மகக்மகாள் ஏவுதள 

மமயத்திலிருந்து விண்ணில் ஏைப்பட்டது. 

❖ லாங்க் மாரச்-்6 தாங்கி எனும் ராக்சகட் மூலம் விண்ணிற்கு ஏைப்பட்ட சசயற்மகக் 

மகாளானது அதன் திட்டமிடப்பட்ட சுற்று ைட்டப்பாமதயில் நுமைந்துள்ளது.  

❖ இது நிமலயான மமம்பாட்டிற்காக ஐ.நா. விதித்த 2030 சசயல்பாட்டு நிரமலப் பூரத்்தி 

சசய்ைதற்கான உலகின் முதலாைது விண்சைளி அறிவியல் சசயற்மகக்மகாளாகும். 
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புயல்கறள ஆய்வு செய்வதற்கான புதிய திட்டம் – நாொ  

❖ நாசா நிறுைனமானது சைப்பமண்டலப் புயல் மற்றும் இடிமின்னல்களின் மபாக்கு 

பற்றியும் ைானிமல & பருைநிவல மொற்றத்தின் மீது அவை ஏற்படுதத்ும் தொ ் ம் பற்றியும் 

ஆய்வு கசய்ைதற் ொன ஒரு புதிய புவி அறிவியல் திட்டத்வதத் ரத வ்ு கசய்து உள்ளது. 

❖ இந்தத்  திட்டமொனது 3 சிறிய கசயற்வ  ் ர ொள் ள் இறு ் மொன ஒருங்கிவணப்புடன் 

இயங்கும் ஒரு கதொகுப்பொ  விளங்கும் என அகம ி ்  விண்கைளி நிறுைனம் தனது 

அறி ்வ யில் கத ிவித்தது. 

❖ இது Investigation of Convective Updrafts (INCUS) என அவழ ் ப்படும்.  

❖ இது 2027 ஆம் ஆண்டில் நொசொவின் புவிக் கிரகத்திற் ொன ஒரு துணி   முயற்சித ்

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொ  விண்ணில் ஏைப்படும் என எதி ப்ொ  ்் ப்படுகிறது.  

 

லிபயாறனட்ஸ் விண்கல் சொழிவு 

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 06 முதல் நைம்பர ் 30 ைமரயில் சபாழிகின்ற ைருடாந்திர 

லிமயாமனட்ஸ் விண்கல் சபாழிைானது சதாடங்கியது.  

❖ இந்த விண்கல் சபாழிைானது நைம்பர ்17 அன்று உசச்த்மத அமடயும். 

❖ இந்த உசச் நிமலயானது விண்கல் கூளங்களின் அடரத்்தி மிகுந்த பகுதி ைழிமய புவி 

கடந்து சசல்லும் மபாது நிகழும். 

❖ நைம்பர ்17 அன்று புவியிலிருந்து காஸ்மிக் கூளங்கமள மக்கள் பாரக்்க இயலும். 

❖ இந்த விண்கல் சபாழிமை ஏற்படுத்தும் கூளமானது லிமயா விண்மீன் சதாகுப்பிலுள்ள 

“55P/Temple-Tuttle” எனப் கபய ிடப்பட்ட ஒரு சிறியக் குள்ளக்ர ொளிலிருந்து உருைொ ச ்

சசய்கின்றன. 
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❖ இது சூ ியவனச ்சுற்றிை  33 ைருடங் ளொகும்.  

 

 

4660 சநரியஸ் 

❖ ஈஃபில் மகாபுரம் அளவிலான ஒரு குறுங்மகாளானது டிசம்பர ்மாதத்தில் புவிமய மநாக்கி 

நகரும் என நாசா கூறியுள்ளது. 

❖ கணிசமான அளவில் பாதிப்மப ஏற்படுத்தக் கூடிய இந்தப் பாமறயானது டிசம்பர ் 11 

அன்று புவிமயக் கடந்து விடும் என்று அந்த குறுங்மகாள் மீதான கண்காணிப்புக் கருவி 

கணித்து உள்ளதால் அது குறித்து அசச்மமடயத் மதமையில்மல என்று நாசா விண்சைளி 

நிறுைனம் உறுதியாக கூறியது.  

 

 

கபமாஒபலவா 

❖ கமமாஒமலைா எனும் குறுங்மகாளானது புவியிமனப் மபான்று உள்ள ஒரு பகுதியளவு 

துமணக் மகாளாகும்.  

❖ இது ஹைாயிலுள்ள PanSTARRS என்ற கதொவலரநொ ்கியின் மூலம் 2006 ஆம் ஆண்டில் 

கண்டறியப்படட், புவியின் ஒரு பமைய துமணக்மகாளாகும்.  

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


                   

155 
 

❖ பூமிக்கு அருகிலுள்ள விண்சபாருளாக கருதப்படும் இது, பூமியிலிருந்து சுமார ்9 மில்லியன் 

மமல்களுக்கு அருகில் சூரியமனச ்சுற்றி ைருகிறது.  

❖ இதற்குத் தாமன பயணிக்கும் ஒரு சந்ததிமயக் குறிக்கக் கூடிய மற்றும் ஹைாய் 

மந்திரத்தின் ஒரு பகுதியுமான ைாரத்்மதமயக் சகாண்டு கமமாஒமலைா என்று சபயரிடப் 

பட்டது. 

 

 

நூற்றாண்டின் மிக நீளமான ெகுதியளவு ெந்திர கிரகணம் 

❖ நைம்பர ் 19 அன்று  காமலயில், 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாைது சந்திரக் கிரகணத்மத 

பல நாடுகளில் இருந்து காண இயலும். 

❖ இந்த நூற்றாண்டின் மிக நீளமான பகுதியளவு  சந்திர கிரகணம் இதுைாகும். 

❖ இந்த கிரகணத்தின் உசச்க் கட்ட நிமலயின் மபாது சந்திரனின் விட்டத்தில் 4% ஆனது  

பூமியின் இருண்ட குமட மபான்ற நிைல் பகுதியில் மூை்கி விடும். 

❖ இந்தியாவில், அருணாசச்லப் பிரமதசம் மற்றும் அசாம் ஆகிய இடங்களின்  ஒரு சில 

பகுதிகளில் இந்தப் பகுதியளவு கிரகணத்மதக் காண இயலும். 

❖ இந்தக் கிரகணத்தின் இறுதிப் பகுதியிமன பீகார,் உத்தரப் பிரமதசம் மற்றும் ஜாரக்்கண்ட ்

மபான்ற மாநிலங்களில் இருந்து காண இயலும்.  

 

 

DA-ASAT ஏவுகறண 

❖ மநரடியாக மமசலழும்பும்  சசயற்மகக் மகாள் எதிரப்்பு ஏவுகமணயிமன  (DA-ASAT) ரஷ்யா 

பரிமசாதமன சசய்துள்ளது. 
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❖ DA-ASAT ஏவுகமணயானது காஸ்மமாஸ் 1408 என்ற ஒரு ரஷ்யச ் சசயற்மகக்மகாமள 

தாக்கியதன் விமளைாக, தாை்மட்டப் புவி சுற்றுப் பாமதயில் விண்கழிவுப் சபாருள்கள் 

குவிந்தன. 

❖ இந்தச ் மசாதமனயானது இதுைமரயில் சுமார ் 1500 என்ற எண்ணிக்மகயில் 

கண்காணிக்கும் ைமகயிலான சுற்றி ைரக் கூடிய விண்கழிவுப் சபாருள்கமள  

உருைாக்கியுள்ளது. 

❖ எதிரக்ாலத்தில் மமற்சகாள்ளப்படும் மசாதமனகள், நூற்றாயிரக்கணக்கான சிறிய, சுற்றி 

ைரக் கூடிய  விண்கழிவுப் சபாருள்கமள  உருைாக்கும். 

❖ USSPACECOM என்ற அமமப்பின் ஆரம்பக் கட்ட மதிப்பீட்டின்படி, இந்த விண்கழிவுப் 

சபாருள்கள் பல ஆண்டுகளாக சுற்றுப்பாமதயில் சுற்றி ைரும் எனக் கூறப்படுகிறது. 

❖ இதன் விமளைாக, சரை்மதச விண்சைளி நிமலயத்தில் உள்ள பணியாளரக்ளுக்கு இது 

குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்மத ஏற்படுத்தும் எனவும் கூறப்படுகிறது. 

 

அண்டார்டிகாவிறன பநாக்கிய 41வது அறிவியல் ஆய்வுெ் ெயணம் 

 

❖ அண்டாரட்ிகா பகுதிக்கான 41ைது அறிவியல் ஆய்வுப் பயணத்மத இந்தியா சைற்றி 

கரமாக துைக்கியது. 

❖ 23 அறிவியலாளரக்ள் மற்றும் துமண ஊழியரக்மளக் சகாண்ட குழுவின் முதல் 

சதாகுதியினர ் இந்திய அண்டாரட்ிக் நிமலயமான மமத்ரிமய அமடந்துள்ளனர.் 

❖ 2022  ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதத்தின் மமயப்பகுதியில் மமலும் நான்கு சதாகுதியினர ்

அண்டாரட்ிகாமைச ்சசன்றமடைர.் 

❖ 1981 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட இந்திய அண்டாரட்ிக் திட்டமானது இதுைமரயில் 40 

அறிவியல் ஆய்வுப் பயணங்கமள நிமறவு சசய்துள்ளது. 
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இந்திய விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கெ்ெட்ட ஒரு புறக்பகாள் 

❖ அபிஜித் சக்ரைரத்்தி என்பைர ்தமலமமயிலான இந்திய விஞ்ஞானிகள்  வியாைமன விட 

1.4 மடங்கு சபரிய கிரகம் ஒன்மறக்  கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்த புதிய புறக் மகாளானது சூரியமன விட 1.5 மடங்கு அதிக நிமறயிமனக் சகாண்டு 

இருப்பமதாடு, வியாைமன விட 1.4 மடங்கு சபரியதாகவும் உள்ளது. 

❖ இந்த புறக்மகாள் ஆனது TESS அட்டைமணயின்படி TOI 1789 என்றும் சஹன்றி டிராப்பர ்

அட்டைமணயின்படி HD 82139 என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. 

❖ அகமதாபாத்மதச ் மசரந்்த இயற்பியல் ஆராய்சச்ி ஆய்ைகம் இதமனக் கண்டுபிடித்து 

உள்ளது. 

❖ அதன் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மவுண்ட ் அபு ஆய்ைகத்தில் உள்ள  PRL (Physical Research 

Laboratory) அமமப்பின் 1.2 மீட்டர ் அளவிலான சதாமலமநாக்கியில் PRL மமம்பட்ட சுற்று 

ைட்ட-திமசமைக அபு-ைான் ஆராய்சச்ி (PARAS - PRL Advanced Radial-velocity Abu-sky Search) 

ஒளியிமை மூலமான நிறமாமல அமமப்பிமனப் பயன்படுத்தினர.் 

 

 

ஸ்றெபராஃறெ 

❖ இது இந்தியொவின் முதல் நியூரமொட்டொ ் அடிப்பவடயிலொன மகயில் எடுத்துச ்கசல்லத ்

த ்  ைமகயிலான ஒரு  ம்பியில்லொ ஸ்வபர ொமீடட்  ்ஆகும். 

❖ இது சிப்லொ என்ற நிறுைனத்தால் உருைாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது சுைொசப் பொவத அவடப்பு ரநொவய (OAD - Obstructive Airway Disease)  ண்டறிதலில் 

பு ட்சிவய ஏற்படுத்த முவனகிறது. 

❖ ஸ்வபர ொகமட் ி என்பது நொள்பட்ட நுவ யீ ல் அவடப்பு ரநொவய (Chronic obstructive 

pulmonary disease - COPD) அறிதலு ் ொன ஒரு சிறந்த முவறயொகும். 
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❖ தற்ரபொது, இதய ரநொய் ளு ்குப் பிறகு இந்தியொவில் இறப்பு ் ொன 2ைது கபொதுைொன 

 ொ ணியொ  COPD மநாய் உள்ளது.  

❖ உல ளொவிய COPD ரநொயொளி ளில் 32% இந்தியொவில் மட்டுரம உள்ளனர.் 

 

 

மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக பவறலவாய்ெ்பு உறுதியளிெ்புத் திட்டத்தில்  CRISP-M 

சதாழில்நுட்ெெ் ெயன்ொடு 

❖ ஊரக மமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்கமானது மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மைமல 

ைாய்ப்பு உறுதியளிப்புத ் திட்டத்தின் கீை் சுமார ் 75% கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கான 

புவியியல் தகைல் அமமப்பு (GIS - Geographical Information System) திடட்ங்கமள நிமறவு 

சசய்ததன் மூலம் ஒரு முக்கிய மமல்கல்மல எட்டியுள்ளது. 

❖ இந்தத் சதாழில்நுட்பத்திமன ஊரக மமம்பாட்டு அமமசச்கம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் அரசு 

ஆகியமை இமணந்து உருைாக்கின. 

 

❖ CRISP-M ஆனது பல்மைறு புவி இயற்பியல் அளவுருக்களின் அடிப்பமடயில், மாறி ைரும் 

பருைநிமலயின் தாக்கத்மத உள்ளூர ்மக்கள் புரிந்து சகாள்ைதற்கு உதவும். 
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❖ பருைநிமல சநகிை்திறன் தகைல் அமமப்பு மற்றும் திட்டமிடல் (CRISP-M) சதாழில் 

நுட்பமானது இந்தப் புவியியல் தகைல் அமமப்பின்  அடிப்பமடயிலான திட்டமிடல் 

தரவுகமளப் பருைநிமலத் தரவுகளுடன் ஒருங்கிமணக்கும். 

 

அண்டார்டிகாவிறன பநாக்கிய 41வது அறிவியல் ஆய்வுெ் ெயணம் 

❖ இது மகாைாவிலுள்ள மதசிய துருை மற்றும் சபருங்கடல் ஆராய்சச்ி மமயத்தினால் 

மமற்சகாள்ளப் படுகிறது.  

❖ இந்த ஆராய்சச்ி மமயமானது புவி அறிவியல் அமமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் ஒரு 

சுயாதீன தன்னாட்சி நிறுைனமாகும். 

❖ 1981 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அண்டாரட்ிகா திட்டங்கள் சதாடங்கப் பட்டன.  

❖ இந்தத் திட்டங்கள் அண்டாரட்ிகா பகுதியில் மூன்று நிரந்தர ஆராய்சச்ி நிமலயங்கமள 

அமமப்பதில் உதவின.  அமை,  

o தக்சின் கங்மகாத்ரி – 1983   

o மமத்ரி – 1988 மற்றும் 

o பாரதி – 2012  

 

 

இஸ்பராவின் ெந்திரயான் – 2 மற்றும் நாொவின் ெந்திர ஆய்வுெ் ெணிக்கான 

விண்கலம் (LRO) 

❖ இஸ்மராவின் சந்திரயான்-2 மற்றும் நாசாவின் சந்திர ஆய்வுப் பணிக்கான விண்கலம் (LRO 

- Lunar Reconnaissance Orbiter) ஆகியவை துருை சுற்றுப்பொவதயில் நிலவிவனச ் சுற்றி 

ைருகின்றன. 

❖ இரு விண் லங் ளும் ஒன்ரறொகடொன்று கநருங்கி ைந்தன.  

❖ சந்தி யொன்-2 விண் லமொனது  டந்த 2 ஆண்டு ளொ  நிலவைச ்சுற்றி ைருகிறது.  
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❖ இஸ்ர ொ மற்றும் நொசொ ஆகிய இரு நிறுைனங் ளும் அைற்றினுவடய விண் லங் ள் 

ரமொதி ் க ொள்ைவதத் தவி ப்்பதற் ொ  ஒரு ரமொதல் தவி ப்்பு நடைடி ்வ  ்கு ஒப்பு ் 

க ொண்டன.  

❖ ரமொதல் தவி ப்்பு நடைடி ்வ  என்பது, பூமியின் சுற்றுப்பொவதயிலுள்ள கசயற்வ  ் 

ர ொள் ள், மற்ற கசயற்வ  ்ர ொள் ள் மற்றும் இத  விண்கைளி ்  ழிவு சொதனங் ள் 

உள்ளிட்ட விண்கபொருட் ளுடன் ரமொதுைவதத் தவி ப்்பதற் ொன ஒரு கபொதுைொன 

நடைடி ்வ யொகும்.  

 

 

இன்சுலின் ெமிக்றஞ வழங்கீடு மற்றும் திசுவின் ஆபராக்கியம் 

 

❖ சமிக்மஞ கட்டமமப்பின் மூலமான தகைல் ைைங்கீட்டிமன இன்சுலின் அளவு எை்ைாறு 

தகைமமக்கிறது என்பது குறித்து ஒரு புதிய ஆய்வு சதளிவுபடுத்தியுள்ளது.  

❖ இன்சுலின் சமிக்மஞ ைைங்கீடு என்பது இன்சுலின் இருப்பு மற்றும் இரத்தத்தில் 

குளுக்மகாசின் அளமைக் கட்டுப்படுத்துைதன் அைசியம் குறித்த தகைல்கமள 

சதரிவிக்கும் ஓ  ்உயிரி மைதியியல் எதிரவ்ிமன ஆகும். 

❖ இன்சுலின் சமிஞ்மஞ ைைங்கீட்டிற்கு 2 முக்கிய ைழிகள் உள்ளன (AKT மற்றும் ERK).  
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❖ இவை ஒன்றிவணந்து ைள ச்ிவத மொற்றதவ்தயும் ைள ச்ச்ிவயயும் சமநிவலப் 

படுதத்ுகின்றன. 

❖ இவை குறிப்பொ   ல்லீ லில் குளு ்ர ொஸ் ரசமிப்பின் அளவை ்  ட்டுப்படுத்தச ்

சசய்ைமதாடு, எலும்புத ் தவச ள் மற்றும் க ொழுப்பு ஆகியைற்றில் குளு ்ர ொஸ் 

ப ிமொற்றத்வதயும் தூண்டுகிறது. 

 

புளூ ஆரிஜின் வழக்கு 

❖ நிலவின் மீது விண்சைளி வீரரக்மளத் தமரயிறக்குைதற்கான தனது திட்டத்மத 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்கு நாசா நிறுைனம் தள்ளி மைத்துள்ளது.  

❖ எலான் மஸ்க்கின் ஸ்மபஸ் X என்ற நிறுைனம் நிலவின் மீது தமரயிறங்குைதற்கான 

விண்கலத்மதக் கட்டமமப்பது சதாடரப்ான ஒரு கருத்து முரண்பாட்டின் காரணமாக இது 

தள்ளி மைக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ சஜப் சபமசாஸினுமடய விண்சைளி நிறுைனமானது புளூ ஆரிஜின் என அறியப் 

படுகிறது. 

 

நாொவின் பலெர் தகவல் சதாடர்பு ெரிமாற்றெ ்செயல்விளக்கம் 

 

❖ நாசா நிறுைனமானது விண்சைளியில் மலசர ் தகைல்சதாடரப்ு பரிமாற்றச ் சசயல் 

விளக்கத்திமனப் பரிமசாதிக்க உள்ளது. 

❖ விண்சைளி சாரந்்த தகைல்சதாடரப்ுகமள மிக விமரைாக்கும் மநாக்கத்துடன் இந்த 

முயற்சியானது மமற்சகாள்ளப்பட உள்ளது. 

❖ இது அசமரிக்காவின் ஃபுமளாரிடாவிலுள்ள மகப் மகனசைரல் என்ற விண்சைளித ்

தளத்திலிருந்து விண்ணில் ஏைப்பட உள்ளது. 
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பிரான் சநபுலா 

❖ ஹபிள் சதாமலமநாக்கியானது “பி ொன் கநபுலொ” (Prawn Nebula) என்ற விண்மீன் தி வளக் 

 ண்டறிந்துள்ளது. 

❖ இது ஸ் ொ ப்ியஸ் விண்மீன் தி ளில் சுமொ  ்6000 ஒளி ஆண்டு ள் கதொவலவிற்கு அப்பொல் 

அவமந்துள்ள ஒரு மி ப்கப ிய நட்சத்தி  ் குவியலொகும். 

❖ ைொனியலொள  ்ள் இந்தப் பி ொன் கநபுலொவிவன உமிழ்வு கநபுலொ என ைவ ப்படுத்தச ்

சசய்கின்றன .் 

❖ அதொைது இதன் ைொயுைொனது அரு வமந்த நட்சத்தி ங் ளின்  தி  ் வீசச்ினொல் 

ஆற்றலூட்டப்பட்டு (அ) அயனியூட்டப்பட்டு அமமந்துள்ளது. 

 

DART திட்டம் 

 

❖ அசமரிக்க விண்சைளி நிறுைனமான நாசா, DART எனப்படும் இது ரபொன்ற முதல் ைவ  

திட்டத்வதத் கதொடங்கியுள்ளது. 

❖ இது ஒரு குறுங்ர ொளின் மீது ஒரு விண் லத்வத ரைண்டுகமன்ரற ரமொதச ் கசய்ைதன் 

மூலம்  அதன் பாமதமய மாற்றுைதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ DART என்பதன் வி ிைொ ் ம் Double Asteroid Redirection Test (இ ட்மடக் குறுங்ர ொள் மொற்றுப் 

பொவதப் ப ிரசொதவன) ஆகும். 

❖ DART விண் லமொனது அசமரிக்காவின்  லிரபொ ன்ியொவிலுள்ள ைொன்டன்கப  ்் என்ற 

விண்கைளி தளத்திலிருந்து ஸ்ரபஸ் X பொல் ன் 9  ொ ்க ட் மூலம் விண்ணில் ஏைப் படும். 

 

SWOT ஆய்வுத் திட்டம் 

❖ மமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் சபருங்கடல் நில அவமப்பு ஆய்வுத் திட்டமானது 2022 ஆம் ஆண்டு 

நைம்பர ்மாதத்தில் விண்ணில் ஏைப்பட உள்ளது. 

❖ SWOT (Surface Water and Ocean Topography Mission) திட்டமானது ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் 

விண்சைளி நிறுைனம் மற்றும் கனடா விண்சைளி நிறுைனம் ஆகியைற்றின் 

பங்களிப்புகளுடன் கூடிய, நாசா மற்றும் பிரான்சு மதசிய விண்சைளி ஆய்வு மமயம் 

ஆகியைற்றிற்கிமடப்படட் ஒரு ஒத்துமைப்புத் திடட்மாகும்.  
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❖ SWOT ஆய்வுத் திட்டத்திற்கான சசயற்மகக் மகாளானது புவியிலுள்ள சபருங் கடல்கள், 

ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகள் உள்ளிட்ட உப்புநீர ் மற்றும் நன்னீர ் ஆதாரங்களின் உயரம் 

குறித்த தரவுகமள மசகரிக்கும். 

❖ இது உலசகங்கிலும் உள்ள நீர ் ஆதாரங்களின் அடரத்்தி மற்றும் அமமவிடங்கமளக் 

கண்காணிப்பதற்கு ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு உதவி ைைங்கும். 

 

 

நட்ெத்திரங்கள் கண்டுபிடிெ்பு 

❖ புமனவிலுள்ள மதசிய மரடிமயா ைானியற்பியல் மமயத்திமனச ்மசரந்்த ைானியலாளரக்ள் 

8 நட்சத்திரங்கமளக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ அமை முதன்மம ைரிமச மரடிமயா இயக்க உமிை்விகள் (Main-sequence Radio Pulse emitters – 

MRPs) எனப்படும் அரிய ைமகமயச ்மசரந்்தமை. 

❖ MRPs ஆனது புரனவில் அவமந்துள்ள மி ப்கப ிய மீட்ட  ் அளவு ர டிரயொ அவல 

கதொவலரநொ ்கியின் மூலம்  ண்டறியப்பட்டது. 

❖ இதற்கு முன்பு, இந்தத் கதொவலரநொ ்கிவயப் பயன்படுத்தி இரத ரபொன்ற ரமலும் மூன்று 

நட்சத்தி ங் வள இ ்குழு  ண்டறிந்துள்ளது. 

❖ எனரை, இதுைவ யில் 15  ண்டறியப்படட் MRPs உள்ளன. 

❖ 11 MRP உமிழ்வி ள் மி ப்கப ிய மீட்ட  ் அளவு ர டிரயொ அவல கதொவலரநொ ்கிவய ் 

க ொண்டு  ண்டுபிடி ் ப் பட்டன. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 8 MRP உமிழ்வி ள்  ண்டுபிடி ் ப்பட்டன.  

 

சரபகாலித் அடுக்கில் ஆக்சிஜன் 

❖ சரமகாலித் எனப்படும் நிலவின் மமலடுக்குப் பாமறகள், பூமியில் ைாழும் 8 மில்லியன் 

மக்கள் கிட்டத்தட்ட 100,000 ஆண்டுகள் ைமர ைாை்ைதற்குப் மபாதுமான ஆக்சிஜமனக் 

சகாண்டுள்ளன. 

❖ சசயின்ட் லூயிஸ் நகரிலுள்ள ைாசிங்டன் பல்கமலக்கைகத்தின் விண்கல் தகைல் 

அறிக்மகயில் இந்தத் தகைலானது கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ சரமகாலித் அடுக்கிலிருந்து மனித ைாை்விற்கு உயிரளிப்பதற்கு உதைக் கூடிய, மனிதப் 

பயன்பாட்டிற்கு ஏதுைான ஆக்சிஜமனப் பிரித்சதடுக்க இயலும் என இந்த அறிக்மக 

சதரிவித்தது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகளின் நிறலயான பமம்ொட்டு இலக்கு அறிக்றக 2021  

❖ OP ஜிண்டால் உல ப் பல் வல ் ழ மொனது இது ரபொன்ற முதல் ைவ யிலொன 

“நிவலயொன ரமம்பொட்டு இல ்கு வள அமல்படுத்துதல் : சுற்றுசச்ூழவல பொது ொப்பதில் 

பல் வல ் ழ ங் ள் மற்றும் ம ் ள் சமுதொயதத்ின் பங்கு” எனும் ஒரு அறி ்வ யிவன 

கைளியிட்டது. 

❖ இது ஐ ்கிய நொடு ள் விதித்த 17 நிவலயொன மற்றும் ைளங்குன்றா ரமம்பொட்டு 

இல ்கு ளு ்கு இணங்குைவத மதிப்பிடுகிறது. 

 

ெருவநிறல ொதிெ்புக் குறியீடு 

❖ ஆற்றல்,  சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் தண்ணீர ் மீதான சுற்றுசச்ூைல் சார ் ஆமலாசமனக் 

குழுைானது தன்னளவில் இது மபான்ற முதல் ைவ யிலொன தனது “மொைட்ட அளவிலொன 

பருைநிவலப் பொதிப்பு மதிப்பீடு (அ) பருைநிவல பொதிப்பு ் குறியீடட்ிவன” ரமற் 

க ொண்டுள்ளது.  

❖ இது இந்தியொவில் உள்ள 140 மொைட்டங் வளப் புயல், கைள்ளம், கைப்ப அவல ள், ைறட்சி 

ரபொன்ற தீவி மொன ைொனிவல ளு ்கு எை்ைளவு பொதிப்பிற்கு உள்ளொகின்றன என்று 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியொவில் கைள்ளம், ைறட்சி மற்றும் புயல் ரபொன்ற தீவி ப் 

பருைநிவல நி ழ்வு ளு ்கு மி வும் பொதிப்புள்ளொ  ் கூடியதொ  அசொம், ஆந்தி ப் 

பி மதசம், ம ொ ொஷ்டி ொ,   ந்ொட ொ மற்றும்  பீ ொ  ்ஆகியவை உள்ளன.  

❖ அசொமில் உள்ள ரதமொஜி மற்றும் ந ொரைொன், கதலங் ொனொவிலுள்ள  ம்மம், 

ஒடிசொவிலுள்ள   பதி, ம ொ ொஷ்டி ொவிலுள்ள சாங்கிலி, ஆந்தி ப் பி ரதசத்திலுள்ள 

விஜய ந  ம் மற்றும் தமிழ்நொட்டில் உள்ள கசன்வன ஆகியவை பருைநிவலயினொல் 

அதி ம் பொதிப்பிற்குள்ளொகும் மொைட்டங் ளொகும்.  
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ஆரக்்டிக் சடர்ன்ஸ் (வடமுறன ஆலா குருவி)  

 

❖ ஆ  ்்டி ் பகுதியிலிருந்து மன்னொ  ் ைவளகுடொ  டல்சொ  ் உயி  ்்ர ொள ்  ொப்பத்திற்கு 

ைரும் ஆ  ்்டி ் கட ன்்ஸ் உள்ளிட்ட பறவை ளின் ைருடொந்தி  இடம்கபய ை்ொனது 

கதொடங்கியுள்ளது.  

❖ இந்தப் பருை ொல இடம் கபய ை்ொனது மத்திய ஆசியாவின் ைொன்ைழிப் பொவதயில் 

நி ழ்கிறது.  

❖ ஆ  ்்டி ் கட ன்்ஸ் பறவை ளொனது ர ொண ைடிை (கூ ம்ுவன) இற ்வ  ள் 

க ொண்டுள்ள மற்றும் நீ ந்ிவலவய விரும்புகின்ற பறவை ளொகும்.  

❖ இவை நீண்ட தூ  ைருடொந்தி  இடம்கபய வ்ிற் ொ  நன்கு அறியப்படுகின்றன. 

❖ இவை ஒை்கைொரு ஆண்டும் 70,000 கி.மீ. தூ ம் பயணிதத்ு ஒரு துருைம் முதல் மற்கறொரு 

துருைம் ைவ  (ஆ  ்்டி ் முதல் அண்டொ ட்ி ொ ைவ ) இடம் கபய க்ின்றன.   

 

உலகிலுள்ளெ் ெவளெ்ொறறகளின் நிறல : 2020 அறிக்றக  

❖ இந்த அறிக்மகயானது உலகளாவியப் பைளப்பாமறகள் கண்காணிப்புக் 

கட்டமமப்பினால் தயாரிக்கப் பட்டது.  

❖ இது உலகிலுள்ள பைளப்பாமறகளில் அளவிடப்பட்ட சைப்பநிமல உயரவ்ு பற்றிய 

அறிவியல் தகைல்கமள ைைங்குகிறது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகின் 14% பைளப்பாமறகள் அழிந்து விட்டதாக இந்த அறிக்மக 

கூறுகிறது.   
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உமிழ்வுநிறலெ் ெட்டியலுக்கு இந்தியா அங்கீகாரம் 

❖ இத்தமன ஆண்டுகளாக ைளரச்ச்ியமடந்த நாடுகள் (ைரலாற்று ரீதியிலான) சைளியிட்ட 

காரப்ன் மட ஆக்மசடு உமிை்விமனப் பட்டியலிடுகின்ற, இந்தியப் பருை நிமல 

நிபுணரக்ளால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ைமலதளத்திற்கு இந்தியா அதிகாரப் பூரை்மாக 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ ைளரச்ச்ியமடந்த மற்றும் ைளரந்்து ைரும் நாடுகளின் உமிை்வுகளில் உள்ள 

மைறுபாட்டிமன எடுதத்ுமரக்கும் மநாக்கத்துடன் இந்த உமிை்வுப் பட்டியலானது 

தயாரிக்கப் பட்டது. 

❖ அசமரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, கனடா மற்றும் மமற்கு ஐமராப்பிய நாடுகள் மபான்றமை 

நிகர காரப்ன் கடமனக் சகாண்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப் படுகின்றன. 

❖ இந்தியா மற்றும் சீனா மபான்ற ைளரந்்து ைரும் நாடுகள் நிகர கடமனப் சபற்று உள்ளன. 

❖ எனமை ைளரந்்து ைரும் நாடுகமளவிட உமிை்மைக் கட்டுப்படுத்துைதற்கான உயரிய 

இலக்குகளுக்கு ைளரச்ச்ியமடந்த நாடுகள் உறுதியளிப்பமத நியாயமானது என்று இந்த 

தரவுத்தளம் குறிப்பிடுகிறது. 

குறிப்பு  

❖ ைருடாந்திர அடிப்பமடயில் கரியமில ைாயு உமிை்வில் இந்தியா 3ைது சபரிய நாடாக 

உள்ளது. 

❖ இருப்பினும் அதன் ைரலாற்று ரீதியிலான உமிை்வின் அடிப்பமடயில் அது 6ைது சபரிய 

உமிை்வு நாடாகமை உள்ளது. 
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❖ தனது மக்கள் சதாமக அளமைக் கருத்தில் சகாள்மகயில் தனிநபர ்உமிை்வில் இது மிகக் 

குமறைான அளமைமயக் சகாண்டுள்ளது.  

 

அசமரிக்கா மற்றும் ஐஎஸ்ஏ 

 

❖ சரை்மதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியில் (ஐஎஸ்ஏ) ஒரு உறுப்பு நாடாக ஐக்கிய அசமரிக்க 

நாடுகள் (அசமரிக்கா) இமணந்துள்ளது. 

❖ ஐஎஸ்ஏ ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்ட 101ைது நாடு அசமரிக்காைாகும். 

❖ ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்மகாவில் நடந்த COP26 காலநிமல உசச்ி மாநாட்டில், கால 

நிமலக்கான அசமரிக்க ஜனாதிபதியின் சிறப்புத் தூதுைர ் ஜான் சகரர்ி முமறப்படி 

இந்தக் கட்டமமப்பு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திடட்ார.் 

❖ ஆஸ்திமரலியா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து மற்றும் இந்தியாமை உள்ளடக்கிய "One Sun One 

World One Grid" திட்டத்தின் ைழிகாட்டல் குழுவிலும் அசமரிக்கா மசரந்்துள்ளது. 

❖ பிரதமர ்மமாடி மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டின் முன்னாள் அதிபர ்பிராங்மகாயிஸ் ஹாலண்மட 

ஆகிமயாரால் 2015 ஆம் ஆண்டு சரை்மதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி சதாடங்கப் பட்டது. 

❖ இது பிரான்சின் பாரீஸில் நடந்த ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் காலநிமல மாற்ற 

மாநாட்டின் (COP-21) 21ைது அமரவ்ின் மபாது சதாடங்கப்பட்டது. 

 

e-AMRIT தளம் 

❖ ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்மகாவில் நடந்த COP26 உசச்ி மாநாட்டில் இந்தியா e-Amrit 

என்றமைக்கப்படும் மின்சார ைாகன விழிப்புணரவ்ிற்கான இமணயத் தளத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது இந்தியா-இங்கிலாந்து கூட்டுத் திட்டம் 2030 என்பதின் ஒரு பகுதியாக நிதி ஆமயாக் 

மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் அரசாங்கத்தின் ஒத்துமைப்புடன் உருைாக்கப் பட்டது. 

❖ e-AMRIT தளம் என்பது "இந்தியாவின் மபாக்குைரத்துக்கான விமரைான மின்ைாகனப் 

மபாக்குைரத்துப் புரட்சி" (Accelerated e-Mobility Revolution for India’s Transportation) என்பது 

ஆகும். 
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Deocha Pachami Harinsingha Dewanganj 

 

❖ இது ரமற்கு ைங் ொளத்தின் பி ப்ூம் மொைட்டத்தில் அவமந்துள்ள உலகின் இ ண்டொைது 

கப ிய நில ்  ிச ்சுரங்கத் கதொகுதியொகும். 

❖ ரமற்கு ைங்  முதல்ை  ் மம்தொ பொன ஜ்ி, இந்தத ் திட்டத்தொல் இடம்கபய ந்்து அல்லது 

பொதி ் ப்பட்டு ைாை்பை  ்ளு ்கு ₹10,000 ர ொடி அளவிலான ஒரு இழப்பீட்டுத் 

கதொகுப்பிவன ைழங்  உள்ளதொ  அறிவித்தொ .் 

 

அபமொன் காடுகள் அழிக்கெ்ெடுதல் 

❖ சமீபத்திய தரவுகளின்படி, பிமரசிலின் அமமசான் காடுகளில்  அழிக்கப்பட்ட ைனப் 

பகுதிகளின் அளைானது 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான ஒரு உசச்த்மத எட்டி 

உள்ளது. 

❖ அமமசான் மமைக்காடுகள் என்பமை அமமசான் உயிரினக் குழுமத்தில் அமமந்துள்ள ஒரு 

ஈர நிலமான மற்றும்  பரந்து விரிந்த சைப்பமண்டல மமைக்காடு ஆகும். 

❖ அமமசான் பூமியின் மற்ற மமைக் காடுகளில் உள்ள அளவில் பாதிக்கும் மமலான மமைக் 

காடுகமள உள்ளடக்கியதாகும். 

❖ அமமசானின் ைனப்பகுதிகள் அழிக்கப்படுைதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்பமை 

மனிதரக்ளின் குடிமயற்றம் மற்றும் நில மமம்பாடு ஆகியமை ஆகும். 
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❖ இந்தக் காடுகளின் அழிவுக்கு மற்சறாரு காரணமாக திகை்ைது காட்டுத் தீ ஆகும். 

 

 

கிரிெ்படாகாரியா முதுவாரியானா 

❖ இது முதுைர ் பைங்குடி சமூகம் ைசிக்கும் இடுக்கி ைனப்பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட  ஒரு 

புதிய ைமக தாைர இனமாகும் (Cryptocarya Muthuvariana). 

❖ இந்த ைமக மரங்கள்  கிரிப்மடாகாரியா இனத்மதச ்மசரந்்தமை ஆகும். 

❖ முதுைன் இன  மக்கள் மதுமர ைம்சத்தின் (Madurai dynasty) விசுைாசம் மிக்க  குடிமக்கள் 

ஆைர.் 
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குபளாெல் அவுட்லுக் அறிக்றக 2021: காலநிறல லட்சியத்தின் நிறல 

 

❖ இது உல  ைொனிவல அவமப்பு அறி ்வ யின் ஒரு தற் ொலி த ்த ைொகும். 

❖ இது COP26 என்ற ஐ ்கிய நொடு ளின்  ொலநிவல மொற்றப் ரபசச்ுைொ த்்வத மாநாட்டின் 

கதொட ்  நொளன்று கசய்தியொள  ்சந்திப்பில் கைளியிடப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மொதங் ளு ் ொன த வு ளின் அடிப்பவடயில்,  டந்த 

ஏழு ைருடங் ளும் ஏழு கைப்பமொன ைருடங் ளொ  பதிைொகி உள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டின் கதொட ் த்தில் ஒரு தற் ொலி  குளி ச்ச்ியொன "லொ நினொ" என்ற நி ழ்வு 

ஏற்படுகிறது என்றொல், 2021 ஆம் ஆண்டொனது ஐந்தொைது முதல் ஏழொைது கைப்பமொன 

ஆண்டொ  "மட்டும்" இரு ்கும் என்று எதி ப்ொ  ்் ப்படுகிறது. 

❖ சதாடரச்ச்ியான  டல் கைப்பமயமொதல் மற்றும்  டல் அமிலமயமொ ் ல் மபான்ற 

நிகை்வுகளுடன் உல ளொவிய  டல் மட்ட உய வ்ு 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் உயரந்்து 2021 

ஆம் ஆண்டில் ஒரு புதிய உசச்த்திற்குத் து ிதமொ  உய ந்்துள்ளது. 

 

6th Adaptation Gap Report 2021 – தி பகதரிங் ஸ்படார்ம் 

❖ இது ஐ ்கிய நொடு ளின் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தொல் கைளியிடப்பட்டது. 

❖  ொலநிவல மொற்றத்வத ஏற்று, அவதச ் சமொளி ் , அது சொ ந்்த நிதிவயத் து ிதமொ  

உருைொ ்  ரைண்டிய ஒரு அைச த் ரதவை இருப்பதொ  இந்த அறி ்வ   ண்டறிந்து 

உள்ளது. 

❖ COVID-19 மீட்புத் தூண்டுதல் கதொகுப்பு ளும் இதற்கு நிதியளிக்கச ் சசய்ைதற் ொன ஒரு 

ைொய்ப்வப இழந்துள்ளன. 

❖ உல ம் கைப்பமயமொதவல 1.5 டிகி ி கசல்சியஸொ  ்  ட்டுப்படுத்தினொலும், பல  ொல 

நிவல ஆபத்துகள் சதாடரந்்து நீடித்து ைருைதுடன் இயல்பு நிவல ்குத் திரும்பொமலும் 

இரு ்கும். 
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உலகெ் ெருவநிறல குறித்த அறிக்றக 2021 

❖ இது உல  ைொனிவல அவமப்பினொல் கைளியிடப்பட்டது.  

❖  டந்த ஏழு ஆண்டு ளொனது மி  கைப்பமொனதொ  பதிைொகியுள்ளதொ வும் 2013 ஆம் 

ஆண்டு முதல்  டல்மட்ட உய வ்ு து ிதப்படுத்தப் பட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் அது புதிய ஒரு 

உசச்த்வத எட்டியுள்ளதொ வும் இந்த அறி ்வ  கூறுகிறது.  

❖  டல்நீ  ் கைப்பமவடதல் மற்றும் கடல்நீர ் அமிலமொ ் ல் ஆகியவை  டல்நீ  ் மட்டம் 

உய ை்தற் ொன  ொ ணம் என்று இந்த அறி ்வ  கூறுகிறது. 

 

❖ COP26 மொநொட்டின் ரபொது தண்ணீ  ் ைளம் மற்றும் பருைநிவல சதாடரப்ான 

நடைடி ்வ  வள ஒருங்கிவணப்பதற் ொ  உல  ைொனிவல அவமப்பு தண்ணீ  ் ைளம் 

மற்றும் பருைநிவல கூடட்ணிவயத ்கதொடங்கியது.  
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❖ ைொனிவல குறித்தக்  ணிப்பு ள் மற்றும் முன்கனசச் ி ்வ  ள் மபான்றைற்மற 

ரமம்படுத்தச ் சசய்ைதற் ொ  ஒரு முவறயொன  ண் ொணிப்பு நிதி ைசதிவயயும் இது 

கதொடங்கியது. 

 

IQAir தரவுகள் - 2020 உலகக் காற்றுத் தரநிர்ணய அறிக்றக 

 

❖  ொற்றின் த மொனது pm2.5, pm10, ஓரசொன், சல்ப  ்வட ஆ ்வசடு, வநட்  ன் வட ஆ ்வசடு 

மற்றும்  ொ ப்ன் ரமொனொ ்வசடு ஆகியைற்றின் அளவை மதிப்பிடுைதன் மூலம் 

நி ண்யி ் ப் படுகிறது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில்  உலகின் மி  மொசவடந்த 100 ந  ங் ளில் 46 ந  ங் ள் இந்திய 

ந  ங் ளொகும்.  

❖ இந்தியொவைத் கதொட ந்்து சீனொ (42 ந  ங் ளுடன்), பொகிஸ்தொன் (6 ந  ங் ளுடன்), 

ைங் ொளரதசம் (4 ந  ங் ளுடன்) ஆகியவை உள்ளன. 

❖ உல ளவில் முன்னணியிலுள்ள மி வும் மொசவடந்த 10 ந  ங் ளில் 9 இடங் ளில் இந்திய 

ந  ங் ள் உள்ளன. 

❖ அந்த 9 நகரங்கள் காசியாபாத், புலந்தரஷ்ா, பிஸ்ராக் ஜலால்பூர,் பிைடி, சநாய்டா, 

கிமரட்டர ்சநாய்டா, கான்பூர,் லக்மனா மற்றும் சடல்லி ஆகியனைாகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சதாடரந்்து மநரடியாக மூன்றாைது ஆண்டாக புது தில்லி உலகின் 

மிகவும் மாசுபட்ட தமலநகரமாக உள்ளது. 
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❖ 20 முதல் 40 சதவிகிதம் ைமரயிலான அளவில் சடல்லியின் காற்று மாசுைானது மதசியத ்

தமலநகமரச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் விைசாயத்தில் எரிக்கப் படும் பயிரத்் தாளடி 

எரிப்புகளில் இருந்து ைருைதாக மதிப்பிடப் படுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் சீனொவின் சின்ஜியொங் மொ ொணத்தில் உள்ள ரஹொடொன் ந  ம் மிக 

ரமொசமொன ச ொச ிக்  ொற்றுத ்த த்வத ் க ொண்டிருந்தது. 

❖ IQAir என்பது சுவிட்ச ல்ொந்வதச ்ரச ந்்த  ொற்றுத்த  கதொழில்நுட்ப நிறுைனமொகும். 

 

லா நினா 

 

❖ பசிபிக் சபருங்கடலில் சதாடரந்்து 2ைது ஆண்டாக லா நினா என்ற ைானிமல நிகை்வு 

உருைாகியுள்ளதாக ஆஸ்திமரலியா அறிவித்தது. 

❖ லா நினா என்பது கடல்சாரந்்த மற்றும் ைளிமண்டலம் சாரந்்த ஒரு நிகை்ைாகும். 

❖ லா நினா காலத்தின் மபாது, மத்தியப் பசிபிக் சபருங்கடலின் கிைக்கு நில நடுக் மகாட்டுப் 

பகுதி முழுைதும் கடல்பரப்பு சைப்பநிமலயானது இயல்மபவிட 3 – 5 டிகிரி சசல்சியஸ் 

என்ற அளவில் குமறைாக இருக்கும். 

❖ லா நினா நிகை்வின்மபாது, சபாதுைாக அதிக சைப்பமண்டலப் புயல்கள், அதிக மமைப் 

சபாழிவு மற்றும் நிலநடுக்மகாட்டு பசிபிக் சபருங்கடலில் சைப்ப நிமல சராசரி சைப்ப 

நிமலமய விட குளிரந்்து காணப்படுதல் மபான்ற நிகை்வுகள் உருைாகும். 

❖ இது எல் நிமனா  நிகை்வின் குளிரச்ச்ி மிகுந்த எதிரவ்ிமன ஆகும். 

❖ இது மிகப்சபரிய எல் நிமனா – சதற்கு அமலவு என்ற பருைநிமல நிகை்வின் ஒரு பகுதி 

ஆகும். 
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இந்தியாவின் நிலக்கரிெ் ெயன்ொட்டில் ஏற்ெட்ட மாற்றத்தின் காரணமான ெமூக – 

சொருளாதார விறளவுகள் 

❖ மநஷனல் பவுண்மடசன் ஃபார ் இந்தியா என்ற ஒரு சிந்தமனக் குழு அமமப்பால்  இது 

சைளியிடப் பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவிலுள்ள ஜாரக்்கண்ட், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, மமற்கு ைங்காளம், 

சதலங்கானா, சத்தீஸ்கர,் ஆந்திரப் பிரமதசம், மத்தியப் பிரமதசம் மற்றும் உத்திரப் 

பிரமதசத்தின் சில பகுதிகள் ஆகிய 9 மாநிலங்களிலுள்ள நிலக்கரி இருப்புக் சகாண்ட 

சுமார ்266 மாைட்டங்கமள மதிப்பீடு சசய்து தரவுகமளச ்மசகரித்தது.  

❖ நிலக்கரிப் பயன்பாட்டிலிருந்துப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆதாரங்களுக்கு மாறும் 

சமயத்தில் ஜாரக்்கண்ட் மமாசமாக பாதிக்கப்படும் என்று இந்த அறிக்மக குறிப்பிட்டு 

உள்ளது.  

❖ இந்தியாவிலுள்ள நிலக்கரி இருப்புக் சகாண்ட 266 மாைட்டங்களில் 135 மாைட்டங்கள் 

நிலக்கரிப் பயன்பாட்டின் படிப்படியான குமறப்பினால் கடுமமயாக பாதிக்கப்படும் 

என்று இந்த அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

கன்னட இராஜ்பயாத்ெவா 

 

❖ கரந்ாடகத்தின் தனித்துைமான 1000 சுற்றுலாத் தளங்களில் பிரபலமான கன்னடப் 

பாடல்கமள சுமார ்5 லட்சம் பாடகரக்ள் பாடினர.் 

❖ இந்த நிகை்ைானது அந்த மாநில அரசின் கன்னட இராஜ்மயாத்சைா என்ற 

சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ கரந்ாடக தினம் (அ) கன்னட இராஜ்மயாத்சைா (அ) கரந்ாடகா ஸ்தாபன தினமானது 

ஒை்சைாரு ஆண்டும் நைம்பர ்01 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1965 ஆம் ஆண்டின் இமத நாளில் தான் சதன்னிந்தியாவில் கன்னட சமாழி மபசும்  மக்கள் 

ைாழும் அமனதத்ுப் பகுதிகளும் இமணக்கப்பட்டு கரந்ாடக மாநிலமானது உருைாக்கப் 

பட்டது. 

 

ெள்ளிகளுக்கான FIFA கால்ெந்து திட்டம்  

❖ புைமனஷ்ைரிலுள்ள கலிங்கா சமூக அறிவியல் கல்வி நிறுைனமானது உலகில் முதல் 

முமறயாக பள்ளிகளுக்கான FIFIA கால்பந்து திட்டத்திமனத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ பள்ளிகளுக்கான கால்பந்து திட்டமானது FIFA  என்ற அமமப்பினால் நடத்தப்படும் ஓர ்

உலகளாவியத் திட்டமாகும்.  

❖ இது சுமார ்700 மில்லியன் குைந்மதகளின் கல்வி, மமம்பாடு மற்றும் அதிகாரம் ைைங்குதல் 

மபான்றைற்றில் பங்களிப்பமத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.   

 

ொதி அடிெ்ெறடயிலான மக்கள்சதாறகக் கணக்சகடுெ்பு – ஆந்திரெ் பிரபதெம்  

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதசிய மக்கள்சதாமகக் கணக்சகடுப்பில் இதர பிற்படுத்தப் 

பட்ட ைகுப்பினமரக் குறிப்பிடுைதற்காக ஜாதி அடிப்பமடயிலான மக்கள் சதாமகக் 

கணக்சகடுப்பிமன மமற்சகாள்ளுமாறு மத்திய அரசிடம் மகாரிக்மக ஒன்மற விடுக்க 

ஆந்திரப் பிரமதச அமமசச்ரமை முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் சதலங்கானா மாநில அரசும் இது மபான்ற தீரம்ானத்திமனத் தனது மாநிலச ்

சட்டமன்றத்தில் நிமறமைற்றியது. 
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❖ சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினரின் நலனுக்கான ஒரு தனித் துமறமய 

அமமக்கவும் ஆந்திரப் பிரமதச அமமசச்ரமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ உயரச்ாதிமயச ் மசரந்்த ஏமை மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கமள சசயல்படுத்தும் 

மநாக்கத்துடன் இத்துமறயானது உருைாக்கப்பட்டது. 

 

நறுமணத் பதாட்டம் – உத்தரகாண்ட்  

❖ உத்தரகாண்ட் மாநிலமானது மநனிடால் மாைட்டத்தில் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய 

நறுமணத் மதாட்டத்திமன அமமத்துள்ளது.  

❖ உத்தரகாண்ட் ைனத்துமறயின் ஆராய்சச்ிப் பிரிைானது மநனிடால் மாைட்டத்தில் 

லால்குைான் பகுதியில் அமமந்த இந்தியாவின் மிகப்சபரிய நறுமணத் மதாட்டத்மதத் 

திறந்து மைத்தது.  

❖ இந்தத் மதாட்டத்தில் இந்தியா முழுைதும் உள்ள 140 ைமகயான நறுமணத ் தாைரங்கள் 

உள்ளன.  

 

 

ஆெ்பிள் திருவிழா 

❖ மத்திய மைளாண் அமமசச்ர ் நமரந்திர சிங் மதாமர ் மற்றும் துமணநிமல ஆளுநர ்

மமனாஜ் சின்ஹா ஆகிமயார ் காசணாளி ைாயிலாக ஆப்பிள் திருவிைாமைத் சதாடங்கி 

மைத்தனர.் 

❖ இது ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் முதன்முமறயாக சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆண்டுக்கு 2 மில்லியன் சமட்ரிக் டன்களுக்கும் அதிகமான உற்பத்திமயாடு ஜம்மு & 

காஷ்மீரின் ஆப்பிள் உற்பத்தியானது மதசிய உற்பத்தி அளவில் 87% பங்கிமன 

ைகிக்கிறது. 

 

சிந்து நதி ஓங்கில் - கணக்சகடுெ்பு 

❖ பஞ்சாப் மாநிலமானது சிந்து நதி ஓங்கில்களின் கணக்சகடுப்மபத் சதாடங்க உள்ளது. 

❖ சிந்து நதி ஓங்கிலின் அறிவியல் சபயர ்பிளாடானிஸ்தா மகஞ்சஜட்டிகா மமனர ்ஆகும். 

❖ இது பியாஸ் நதியில் காணப்படும் ஒரு நன்னீர ்ஓங்கிலாகும்.  

❖ இந்தத் திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் சசயல்படுதத்ப்படும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் சிந்து நதி ஓங்கிலானது பஞ்சாபின் மாநில நீரை்ாை் உயிரினமாக 

அறிவிக்கப் பட்டது. 
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சுகாதார அறமெ்புகள் – பமகாலயா 

 

❖ இந்திய அரசு மற்றும் உலக ைங்கி ஆகியமை ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்மத மமற் 

சகாண்டுள்ளன.  

❖ இது மமகாலயாவில் சுகாதார மசமை அமமப்புகளின் தரத்மத மமம்படுத்தச ்

சசய்ைதற்கான ஒப்பந்தமாகும்.  

❖ இதற்கு “மமகாலயாவில் சுகாதார அமமப்பிமன ைலுப்படுத்தும் திடட்ம்” எனப் சபயரிடப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது மாநிலத்தின் மமலாண்மம மற்றும் நிரை்ாகத் திறன்கமளாடு அதன் 

சுகாதார ைசதிகமளயும் மமம்படுத்தும். 

 

ெர்வபதெ விறத மாநாடு - சதலுங்கானா 

❖ உணவு மற்றும் மைளாண் அமமப்பினால் காசணாளி மூலம் நடத்தப்படும் மாநாட்டில் 

பங்மகற்பதற்கு மைண்டி சதலுங்கானா அரசிற்கு அமைப்பு விடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சரை்மதச விமத மாநாடானது 2 நாட்கள் அளவிலான ஒரு மாநாடாகும். 

❖ இது இத்தாலியின் மராம் நகரில் 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்04 மற்றும் நைம்பர ்05  அன்று 

நமடசபற உள்ளது. 

❖ இந்த மாநாடானது விமத உற்பத்தித் துமறயில் மமம்பாடு குறித்து விைாதிப்பதற்காக 

ஏற்பாடு சசய்யப்படுகிறது. 

 

ஜனபெவகா திட்டம் 
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❖ ஜனமசைகா திட்டமானது கரந்ாடக அரசினால் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இத்திட்டமானது மாநில அரசின் 56 மசமைகமள மக்களின் வீடு மதடி ைைங்குைமத 

மநாக்கமாகக் சகாண்டதாகும். 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை் சசாத்துச ்சான்றிதை், சாதிச ்சான்றிதை் மற்றும் விதமை ஓய்வூதியப் 

பயன்கள் மபான்ற பல மசமைகள் வீடு மதடி ைைங்கப்படும். 

 

செரிய அளவிலான மாலிக் அன்றஹடற்ரடு ஆறல 

❖ அரசிற்குச ் சசாந்தமான இந்தியன் ஆயில் காரப்்பமரசன் நிறுைனமானது 

ஹரியானாவிலுள்ள தனது பானிபட ் சுத்திகரிப்பு நிமலயம் மற்றும் சபடம்ராலிய 

ைளாகத்தில் இந்தியாவிமலமய முதல் முமறயாக ஒரு சபரிய அளவிலான மாலிக் 

அன்மஹட்மரடு ஆமலயிமன (Maleic Anhydride Plant)  நிறுை உள்ளது.  

❖ இது மதிப்புக் கூட்டப்படட் மைதிப் சபாருட்கமள தயாரிப்பதற்கான ஆமலயாகும். 

❖ இந்த ஆமலயானது ஆண்டுக்கு 1,20,000 டன்கள் அளவில் மாலிக் அன்மஹட்மரமட 

உற்பத்தி சசய்யும் ைமகயில் நிறுைப்பட உள்ளது. 

❖ பாலியஸ்டர ் சரசின்கள் மற்றும் மமற்பரப்புப் பூசச்ுகளுக்கான பிளாஸ்டிமசசரஸ்், 

மைளாண் மைதிப் சபாருட்கள் மற்றும் உயவுப் சபாருட்கள் மபான்ற சிறப்புத ்

தயாரிப்புகமளத் தயாரிக்க இது பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

குஜராத்திெ் புத்தாண்டு  

❖ சபஸ்து ைரஸ் என அவழ ் ப்படும் கு  ொத்திப் புத்தொண்டொனது நைம்ப  ் 05 அன்று 

அனுச ி ் ப் பட்டது. 

❖ இத்தினமொனது இந்து நொள் ொட்டியில்  ொ த்்திவ  மொதத்தின் பி திபத திதியன்று 

அனுச ி ் ப் படுகிறது.  

❖ சு ்ல பட்சமொனது கு  ொத்திப் புத்தொண்டின் கதொட ் த்வதக் குறி ்கிறது.  

❖ கபஸ்து ை ஸ் என்பது ப ைொன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் கதொட ப்ுவடயதாகும்.   

 

மாடியில் அறமந்த வாகன நிறுத்தத்துடன் கூடிய திறரயரங்கம் 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மும்மபயில் உள்ள ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுைனத்தின்  ஜிமயா 

மைரல்்ட் டிமரை் என்ற ைணிக ைளாகத்தில் இந்தியாவின் முதலாைது திறந்த சைளியிலான 

மாடியில் அமமந்த ைாகன நிறுத்தத்துடன் கூடிய திமரயரங்கம் திறக்கப் பட்டது. 
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❖ இந்த திமரயரங்கமானது மல்டிப்ளக்ஸ் கட்டமமப்பு நிறுைனமான பிவிஆர ் லிமிசடட ்

என்ற நிறுைனம் மூலம் இயக்கப்பட்டு நிரை்கிக்கப்படும். 

❖ இந்த திமரயரங்கில் திமரயிடப்பட்ட முதல் படம் அக்ஷய் குமார ் நடித்த  சூரியைன்ஷி 

ஆகும். 

 

மூங்கில் சகாண்டு தயாரிக்கெ்ெட்ட கிரிக்சகட் மட்றட  

 

❖ திரிபுராவின் மூங்கில் மற்றும் பிரம்பு மமம்பாட்டு நிறுைனமானது ைடகிைக்குப் 

பயன்பாட்டுத் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்சச்ி மமயத்துடன் இமணந்து இந்தியாவில் 

முதன்முமறயாக மூங்கில் சகாண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கிரிக்சகட் மட்மடமய 

உருைாக்கியுள்ளது.  

❖ இந்த கிரிக்சகட ் மட்வட மள உருைொ ்  ஹொ ட்ு பூம் ைவ  (உள்ளூ  ் கபய )் 

மூங்கிலொனது பயன்படுதத்ப் பட்டது.  

❖ இந்த மட்வட வள அவனத்து ைவ யொன கி ி ்க ட் ரபொட்டி ளிலும் பயன்படுத்தச ்

சசய்யலொம்.  

❖ கி ி ்க ட் மட்வட வளத் தயொ ி ் ப் கப ிதும் பயன்படுத்தப்படும் ம மொனது வில்ரலொ 

ம மொகும்.    

 

திசு வளர்ெ்பு அடிெ்ெறடயிலான விறத உருறளக்கிழங்கு விதிகள் – ெஞ்ொெ் 

❖ பஞ்சாப் மாநில அமமசச்ரமை, ‘பஞ்சாப் திசு ைளரப்்பு அடிப்பமடயிலான விமத 

உருமளக் கிைங்கு விதிகள்-2021’ என்பதற்கு (Punjab Tissue Culture Based Seed Potato Rules -2021) 

தனது ஒப்புதமல அளித்தது. 

❖ இது பஞ்சாப்மப நிமலயான உருமளக்கிைங்கு விமத மமயமாக உருைாக்க உள்ளது. 

❖ இந்த முடிவின் மூலம், சான்றிதை் சபற்ற திசு ைளரப்்பு அடிப்பமடயிலான ைசதிமயப் 

சபற்ற முதல் இந்திய மாநிலமாக பஞ்சாப் உருசைடுத்துள்ளது. 

❖ இது பஞ்சாபின் ஜலந்தர-்கபுரத்லா பகுதிமய உருமளக்கிைங்கு ஏற்றுமதி மமயமாக 

மமம்படுத்தும். 

❖ ‘பஞ்சாப் பை ைளரப்்பிடச ் சட்டம்-1961’ என்பதிமனத் திருத்துைதன் மூலம் ‘பஞ்சாப் 

மதாட்டக் கமல ைளரப்்பிடம் மமசாதா-2021’ என்பமத அறிமுகப்படுத்தவும் அம்மாநில 

அமமசச்ரமை ஒப்புதல் அளித்தது. 
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கிட்டூர ்கர்நாடகா 

❖ மும்மப-கரந்ாடகா என்ற பகுதியானது 'கிட்டூர ்கரந்ாடகா' எனப் சபயர ்மாற்றம் சசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மாதத் சதாடக்கத்தில் கரந்ாடக முதல்ைர ்பசைராஜ் சபாம்மமயின் அறிவிப்பிற்குப் 

பிறகு இது நடந்தது 

❖ மஹதராபாத-்கரந்ாடகா என்ற பகுதி ஏற்கனமை 'கல்யாண கரந்ாடகா' எனப் சபயர ்

மாற்றம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

ஒனபக ஓெவ்வ சஜயந்தி 

❖ இந்த ஆண்டு முதல் நைம்பர ் 11 ஆம் மததி அந்த மாநிலம் முழுைதும் ‘ஒனமக ஒபை்ைா 

சஜயந்தி’ பண்டிமகமயக்  சகாண்டாட கரந்ாடக மாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இைர ் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் சித்ரதுரக்ாவில் ஒரு உலக்மகமய (கன்னடத்தில் ஒனமக) 

சகாண்டு மஹதர ் அலியின் பமடகமள எதிரத்த்ுத் தனித்துப் மபாராடிய ஒரு சபண் 

வீராங்கமனயாைார.் 

❖ 18 ஆம் நூற்றாண்டில் மதகரி நாயக்கரால் ஆளப்பட்ட சித்ரதுரக்ா மகாட்மடமயப் 

பாதுகாப்பதில் இைர ்இறந்தார.் 

❖ ஓபை்ைா கன்னடப் சபருமமயின் உருைகமாகக் கருதப்படுைமதாடு அைர ் கரந்ாடக 

மாநிலத்தின் மற்றப் சபண் வீராங்கமனகளுடன் மசரத்த்ுக் சகாண்டாடப்படுகிறார.் 

 

 

பவளாண் ெட்டங்களுக்கு எதிரான தீர்மானம் - ெஞ்ொெ் ெட்டெறெ 

❖ பஞ்சாப் சட்டசமபயானது 2021 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 11 அன்று, மத்திய அரசின் மூன்று 

சரச்ம்சக்குரிய மைளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ஒரு  தீரம்ானத்மத ஏற்றுக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ அந்தத் திடமானச ்சட்டங்கள் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக மாநில அரசின் களத்தில் நுமைந்து 

விட்டதாகக் கூறி இந்தத் தீரம்ானமானது  நிமறமைற்றப்பட்டது. 

❖ மூன்று மைளாண் சடட்ங்களுக்கு எதிராக அம்மாநிலச ் சட்டசவப நிமறமைற்றிய 

இரண்டாைது தீரம்ானம் இதுைாகும். 
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❖ முதல் தீரம்ானம் 2020 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர ்மாதத்தில் நிமறமைற்றப்படட்து. 

❖ இந்தப் புதிய தீரம்ானதம்த மாநில மைளாண் அமமசச்ர ் ரன்தீப் சிங் நாபா தாக்கல் 

சசய்தார.் 

 

ெஞ்ொெ் ெள்ளிகளில் ெஞ்ொபி சமாழி கட்டாயம் 

❖ பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து மாணைரக்ளுக்கும் பஞ்சாபி சமாழி கட்டாயப் 

பாடமாக கற்பிக்கப்படும் என பஞ்சாப் முதல்ைர ் சரண்ஜித் சிங் சன்னி அறிவிதத்ு 

உள்ளார.் 

❖ 1 முதல் 10 ஆம் ைகுப்பு ைமரயிலான ைகுப்புகளில்  பஞ்சாபி சமாழி கட்டாயமாக்கப் படும். 

❖ இது மட்டுமின்றி, அலுைலகங்களிலும் பஞ்சாபி சமாழியானது  கட்டாயமாக்கப்படும். 

 

நிபமாகாக்கல் இறண தடுெ்பூசி (PCV) திட்டம் – கர்நாடகா 

 

❖ உலக நிமமானியா தினத்மத முன்னிட்டு உலகளாவிய மநாய்த் தடுப்பு திட்டத்தின் கீை் 

இந்தத் திட்டமானது சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ குைந்மதகள் மத்தியில் நிமமானியாைால் ஏற்படும் இறப்பு மற்றும் மநாயுற்ற 

தன்மமமயக் குமறக்கும் மநாக்கத்துடன் இது சதாடங்கப்பட்டது. 

 

றகெர்-இ-ஹிந்த் 

❖ மகசர-்இ-ஹிந்த் என்பது மிகப்சபரிய மற்றும் பிரகாசமிக்க ைண்ணமயமான ஒரு 

ைண்ணத்துப் பூசச்ியாகும். 

❖ இது தன் சபயரில் ‘இந்தியொ’ என்பவத ் க ொண்ட வ  ்குப் பிடிபடொத சிறிய ைொலுவடய 

ஒரு ைண்ணத்துப் பூசச்ியொகும்.  

❖ இது சீனொவிலும்  ொணப்படுகின்றது. 

❖ இது தற்ரபொது அருணொசச்லப் பி ரதசத்தின் மொநில ைண்ணத்துப் பூசச்ியொ  அறிவி ் ப் 

பட்டுள்ளது.  
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வங்கலா திருவிழா 

❖ மமகாலய மாநிலமானது அதன் 44ைது ைங்கலா திருவிைாமைக் சகாண்டாடியது. 

❖ இது 100 பமறகளின் ஒரு திருவிைாைாகும்.  

❖ இது காமரா பைங்குடி மக்களின் அறுைவட ்குப் பிந்வதய ஒரு திருவிழொைொகும்.  

❖ இது காமரா இன மக்களின் சூரியக் கடவுளான ‘சல்ர ொங் ்’ என்ற  டவுளு ்கு ம ியொவத 

கசலுதத்ும் ைவ யில் ஆண்டுரதொறும் அனுச ி ் ப்படுகின்றது.  

❖ இது அறுைவடப் பருைத்தின் முடிவையும் குறி ்கிறது. 

❖ 1976 ஆம் ஆண்டு முதல் க ொண்டொடப்படும் இந்தத் திருவிழொைொனது கார ொ 

பழங்குடியின ின் (Garo tribe) மி  மு ்கியத் திருவிழொைொகும்.  

 

 

ொக்பக பிரகடனம் 

❖ பருைநிமல மாற்றத்திற்கான சநகிை்திறனுடன் கூடிய மற்றும் நடைடிக்மககள் மமற் 

சகாள்ளும் ைமகயிலான  அருணாசச்லப் பிரமதசம் குறித்த பாக்மக புலிகள் காப்பகம் 

2047 பிரகடனத்திற்கு அருணாசச்லப் பிரமதச மாநில  அரசானது  ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 

❖ இது  அம்மாநிலத்தில் "பருைநிமல சநகிை்திறன் உருைாக்கத்திமன" மமம்படுத்தச ்

சசய்ைமத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிவிப்பானது நாட்டிமலமய எந்த மாநில அரசும் இதுைமரயில் சைளியிடாத முதல் 

ைமக அறிவிப்பாகும். 
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சிறந்த டிஜிட்டல் நிதிெ ்பெறவகளுக்கான ASSOCHAM விருது 

❖ இந்திய ைரத்்தக மற்றும் சதாழில்துமற இமணக் கைகத்தினால் ைைங்கப்படும்  சிறந்த 

டிஜிட்டல் நிதிச ் மசமைக்கான விருதிமன கரந்ாடக விகாஸ் கிராமீனா ைங்கி 

சபற்றுள்ளது. 

❖ ‘ைட்டார  கிராமப்புற ைங்கிகள்’ என்ற பிரிவின் கீை் இந்த ைங்கியானது இந்த விருமதப் 

சபற்றுள்ளது. 

❖ ‘ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத’் என்ற இந்தியாவின் சதாமலமநாக்கு அம்சத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப இந்த 

விருதானது ைைங்கப்படுகிறது. 

 

மீன்பிடி வணிக காெ்ெகம் 

❖ ஹரியானா மாநிலத்தின்  குருகிராம் நகரில் முதல் முமறயாக, பிரதத்ிமயக  மீன்பிடி 

ைணிகக் காப்பக நிறுைனம் என்ற நிறுைனமானது திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது நிகை்மநரச ் சந்மத நிலைரங்களின் அடிப்பமடயில் மீன்ைளத் சதாடக்க 

நிறுைனங்கமளப் பாதுகாத்து மமம்படுத்துைதற்கான ஒரு காப்பக நிறுைனமாகும். 

❖ இந்தக் காப்பக நிறுைனமானது LINAC- NCDC (National Cooperative Development Corporation - 

NCDC) மீன்ைள ைணிக காப்பு  மமயம் என அமைக்கப்படுகிறது. 

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


                   

184 
 

❖ மத்திய மீன்ைளம், கால்நமடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்ைளத்துமற அமமசச்ர ் 

புரம்ஷாத்தம் ரூபாலா இதமனத்  திறந்து மைத்தார.் 

 

 

சிறந்த சுற்றுலாக் கிராமங்கள் 

❖ சதலுங்கானா மாநிலதத்ின் யாதாத்ரி புைனகிரி மாைட்டத்தில் உள்ள மபாசச்ம்பள்ளி 

கிராமமானது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உலகச ் சுற்றுலா அமமப்பினால் சிறந்த 

சுற்றுலாக் கிராமங்களில் ஒன்றாக மதரந்்சதடுக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த கிராமமானது மகயினால் சநய்யப்பட்ட பிரபலமான இகாட் ரக புடமைகளுக்கு 

புகை் சபற்றது ஆகும். 

❖ டிசம்பர ் மாதம் 02 ஆம் மததி அன்று ஸ்சபயினின் மாட்ரிட் நகரில் நமடசபற உள்ள  

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உலகச ்சுற்றுலா அமமப்பினுமடய சபாதுச ்சமபயின் 24ைது 

அமரவ்ில் இந்த விருதானது  ைைங்கப்படும். 

 

தூய்றம யமுறன நதி 

❖ சடல்லி முதல்ைர ் அரவிந்த் சகஜ்ரிைால், 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் யமுமன நதிமய 

முழுமமயாகச ்சுத்தப்படுத்துமைாம் என்று உறுதியளித்தார.் 

❖ இந்தப் புனித நதிமய சுத்தப்படுத்துைதற்கான ஆறு அம்ச சசயல் திட்டத்மதயும் அைர ்

அறிவித்தார.் 

❖ 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் யமுமன நதிமயக் குடிப்பதற்கும் குளிப்பதற்கும் ஏற்ற ைமகயில் 

மாற்றவுள்ளதாகவும் அைர ்உறுதியளித்தார.் 

 

வாட்ஸ் அெ் ொட் ொட்   

❖ மமற்கு ைங்க அரசானது இந்தியாவின் முதலாைது ைாட்ஸ் அப் சாட ் பாட்மடப் சபாது 

விநிமயாகத் துமறயில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இந்த சாட்பாட ் ஆனது குடிமக்கள் குடும்ப அட்மடகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவும், தங்களது 

குமறகமளப் பதிவு சசய்தல் மற்றும் முக்கியமான ஆதாரங்கமள அணுகுதல் 

மபான்றைற்மற எளிதாக்கும். 
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❖ சநல் சகாள்முதல் சதாடரப்ான சரிபாரக்்கப்பட்ட தகைல்கமள விைசாயிகளுக்கு 

ைைங்குைதன் மூலம் சாட் பாட் அைரக்ளுக்கு உதவும். 

❖ இந்த சாட் பாட்மட இலைசமாகப் பயன்படுதத்ுைமதாடு ஆங்கிலம் மற்றும் ைங்காள 

சமாழிகளில் இது  இயங்குகிறது. 

 

ஹரியானாவின் குருகிராம் நகரில் இந்திய உணவுக் கழகத்தின் ஆய்வகம் 

❖ உணவு மற்றும் சபாது விநிமயாக துமறயின் கீை் இயங்கும் இந்திய உணவுக் கைகமானது 

உணவு தானிய மாதிரிகளின் உள்ளகச ் மசாதமனகமள மமற்சகாள்ளச ் சசய்ைதற்காக 

தனது முதல் அதி நவீன தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆய்ைகத்திமன உருைாக்கி உள்ளது.  

❖ இது கரந்ாடகாவின் மமசூரு நகரிலுள்ள மத்திய உணவுத் சதாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி 

நிறுைனத்தின் ைழிகாட்டுதலின்  கீை் நிறுைப் பட்டது.  

 

அமராவதி – ஆந்திரெ் பிரபதெத்தின் ஒற்றறத் தறலநகரம் 

❖ ஆந்திரப் பிரமதச மாநிலத்திற்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட மூன்று தமலநகரங்கமள ரத்து 

சசய்ைதற்கான ஒரு மமசாதாவிமன அம்மாநில சட்டசமப நிமறமைற்றியுள்ளது.  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு 3 தமலநகரங்கள் என்று திட்டமிடப்பட்டன.  

o அமராைதி – சட்டமன்ற தமலநகரம் 

o விசாகப்பட்டினம் – நிரை்ாகத் தமலநகரம்  

o கரன்ூல் – நீதி தமலநகரம் 

 

 

ெஞ்ொயத்து (ெட்டியலிடெ்ெட்ட ெகுதிகறள விரிவுெ்ெடுத்தும்) ெட்டம் – ெத்தீஸ்கர்  

❖ சத்தீஸ்கர ் அரசானது 1996 ஆம் ஆண்டு பஞ்சாயத்து (பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதிகமள 

விரிவுபடுத்தும்) சட்டத்தின் கீை், 2021 ஆம் ஆண்டு சத்தீஸ்கர ்பஞ்சாயத்து விதிமுமறகள் 

(பட்டியலிடப்படட்ப் பகுதிகமள விரிவுபடுத்துதல்) விதிகள் என்ற ைமரவு விதிகமள 

உருைாக்கியுள்ளது.  

❖ PESA சட்டத்தின் வி ிைொ ் ம் Panchayat (Extension of the Scheduled Areas) Act, 1996 என்பது         

ஆகும். 

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


                   

186 
 

❖ பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதி ளில் ைொழும் ம ் ளு ்கு கி ொம சவப ள் மூலம் சுய 

நிரை்ாகத்மத (தன்னொட்சிவய) உறுதி கசய்ைதற் ொ  மத்திய அ சினொல் இந்த 

சட்டமொனது இயற்றப்படட்து.  

❖ இந்தச ்சட்டமொனது பழங்குடியினச ்சமூ த்தின  ்மற்றும் பட்டியலிடப்பட்டப் பகுதி ளில் 

ைொழும் ம ் ள் தங் ளது கசொந்த தன்னொட்சி அ சு முவற ள் மூலம் அை  ்வள 

நி ை்கிப்பதற்கு சடட்  ீதியில் அை  ்ளது உ ிவம வள அங்கீ  ி ்கிறது.  

❖ இயற்வ  ைளங் ள் மீது பழங்குடியின  ் பொ ம்ப ியமொ  ் க ொண்டுள்ள சிலபல 

உ ிவம வளயும் இது அங்கீ  ி ்கிறது.  

❖ இந்த விதி ள் நிவறரைற்றப்படட்ொல் PESA சட்டங் வள ் க ொண்ட 7ைது மொநிலமொ  

சத்தீஸ்   ்மொறும். 

❖ PESA சட்டங் வள ஆறு மாநிலங்கள் (இமாசச்லப் பிரமதசம், ஆந்திரப் பிரமதசம், 

சதலங்கானா, ராஜஸ்தான், குஜராத் , மகாராஷ்டிரா) நிமறமைற்றி இருக்கின்றன.  

 

இறணயவழி தாலுக்கா – மத்தியெ் பிரபதெம் 

❖ மத்தியப் பிரமதச மாநில அமமசச்ரமையானது இமணயைழி ரீதியில் தாலுக்காமை 

உருைாக்குைதற்கான ஒரு முன்சமாழிதலுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.  

❖ இமணயைழி தாலுக்காமை உருைாக்க உள்ள முதல் இந்திய மாநிலமாக மத்தியப் 

பிரமதசம் மாற உள்ளது. 

❖ இந்த இமணயைழி தாலுக்காக்கள் சசாத்துகள் மற்றும் நிலங்களின் மீது நிலுமையில் 

உள்ள ைைக்குகமள தீரப்்பதற்கு ஏற்ற ைமகயில் அமமக்கப்படும்.  

 

பராசென்ொசயர் தீயறணெ்பு மாதிரி  

 

❖ சபங்களூருவிலுள்ள சகம்சபசகௌடா சரை்மதச விமான நிமலயமானது 

ஆஸ்திரியாமைச ் மசரந்்த மராசசன்பாசயர ் இண்டரம்நஷனல் நிறுைனத்திடமிருந்துப் 

சபற்ற உத்தி மிக்க ஒரு தீயமணப்பு மாதிரி அமமப்மப நிறுவியுள்ளது.  

❖ சதற்காசியாவில் இது மபான்ற அமமப்மப நிறுவிய முதல் விமான நிமலயம் இதுமை 

ஆகும். 

❖ தீயமணப்புச ்சசயல்திறமன ைலுப்படுதத்ுைமத இதன் முக்கியப் பயன்பாடாகும்.  
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செங்களூரு சதாழில்நுட்ெ உெச்ிமாநாடு 

❖ குடியரசுத் துமணத் தமலைர ் 24ைது சபங்களூரு சதாழில்நுட்ப உசச்ி மாநாட்டிமன 

சதாடங்கி மைத்தார.் 

❖ ஆஸ்திமரலியப் பிரதமர ் ஸ்காட் மமாரிசன் காசணாலி ைாயிலாக இந்த மாநாட்டில் 

பங்மகற்றார.்  

❖ சபங்களூருவில் மிக விமரவிமலமய ஆஸ்திமரலியா தனது தூதரகத்மத அமமக்கும் 

என்றும அைர ்அறிவித்தார.்  

 

பமகாலயா மற்றும் உலக உணவுத் திட்டம் 

❖ ைடகிைக்குப் பகுதியில் மமகாலய அரசு, ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்ட 

அமமப்புடனான முதலாைது புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது அந்த மாநிலத்தில் சபாது விநிமயாக ைைங்கீட்டு முமறமயச ்

சீரமமத்து ைலுப்படுத்துைதற்கானதாகும்.  

❖ இந்தக் கூட்டிமணைானது, 2ைது நிமலயான மமம்பாட்டு இலக்கான பசியற்ற 

நிமலயின்மம என்ற நிமலமய அமடைமத மநாக்கி உலக உணவுத ் திடட் அமமப்பின் 

அதிகாரிகளும் மாநில அரசும் இமணந்து சசயல்பட உதவும்.  

❖ உணவு, சபாருள் ைைங்கீடு மற்றும் நுகரம்ைார ் விைகாரத் துமறயினால், “ஆசாதி கா 

அம்ரித் மமகாத்சை்” என்ற நி ழ்வின் ஒரு பகுதியொ , ஏற்பொடு கசய்யப்பட்ட ஒரு 

நி ழ்சச்ியில் இந்த ஒப்பந்தமொனது வ கயழுத்தொனது. 

 

 

பிரெலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

புனித் ராஜ்குமார் (46) 

 

❖ கன்னட சினிமா சூப்பர ்ஸ்டார ்புனீத் ராஜ்குமார ்மாரமடப்பால் காலமானார.்  

❖ இைர ்அப்பு என்று அன்புடன் அமைக்கப்பட்டார.்  

❖ இைர ்‘Who Wants to Be a Millionaire’ எனும் வினாடி – வினா நிகை்சச்ியின் கன்னடப் பதிப்பான 

கன்னட மகாடியாதிபதி என்ற நிகை்சச்ிமயத ் சதாகுத்து ைைங்கியதற்காக பிரபலமாக 
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அறியப் பட்டார.்   

நிொமி கஞ்ொவி ெர்வபதெ விருது 

 

❖ உலக சுகாதார அமமப்பின் தமலமம இயக்குநர ் சடட்மராஸ் சகப்ரிமயசுஸ் மற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகள் அமையின் தமலமம இயக்குநர ் மடட்டியானா ைாமைாையா 

ஆகிமயாருக்கு நிசாமி கஞ்சாவி சரை்மதச விருதானது ைைங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதுகளானது “The world After covid-19” என்ற 8ைது உலகளாவியப் பாகு மன்றத்தின் 

(Baku Forum) மபாது ைைங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது புகை்சபற்ற அசரச்பய்ஜான் கவிஞர ் நிசாமி கஞ்சாவி அைரக்மளக் 

சகாண்டாடும் விதமாக ைைங்கப்படுகிறது. 

❖ நிசாமி தனது கவிமத மூலம் ஊக்குவித்த விழுமியங்கமளக் சகாண்ட புகை்சபற்ற 

நபரக்ள் மற்றும் நிறுைனங்களுக்கு இந்த விருதானது ைைங்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த விருதுகள் அஸ்சபரிஜானின் குடியரசுத் தமலைரான இல்ஹாம் அலிமயை் 

என்பைரின் தமலமமயின் கீை் நிஜாமி கஞ்சாவி சரை்மதச மமயத்தினால் ஏற்படுத்தப் 

பட்டது. 
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கின்னஸ் புத்தகம் - சலெ்டினட் கர்னல் ொரத் ென்னு 

 

❖ சலப்டினட் கரன்ல் பாரத ்பன்னு குஜராத் முதல் அருணாசச்லப் பிரமதசம் ைமரயில் நாடு 

முழுைதும் மசக்கிள் ஓடட்ி தனது 3ைது கின்னஸ் உலக சாதமனமயப் பமடத்து உள்ளார.் 

❖ இைர ்9 நாட்கள், ஏழு மணி மநரம் மற்றும் 5 நிமிடதத்ில் 3800 கி.மீ. சதாமலமைக் கடந்தார.் 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு ைங்காள மதச விடுதமலப் மபாராட்டத்தின் 50 ஆம் ஆண்டின் 

நிமனவிற்கான அனுசரிப்பின் ஒரு பகுதியாக இைர ் இந்த முயற்சிமய மமற்சகாண்டு 

உள்ளர.் 

❖ அந்த நிகை்வின் மபாது உயிரத்் தியாகம் சசய்த இராணுை வீரரக்மளக் சகௌரவிக்கும் 

ைமகயில் அந்த நிகை்வு “ஸ்ைரன்ிம் விஜய் ைரஷ்்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

சுதா மூரத்்தியின் புதிய புத்தகம் 
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❖ இன்ஃமபாசிஸ் அறக்கட்டமளயின் தமலைரும், புகை்சபற்ற எழுத்தாளருமான சுதா 

மூரத்்தி தனது புதியப் புதத்கத்மத சைளியிட்டுள்ளார.் 

❖ இது "The Sage with Two Horns: Unusual Tales from Mythology” என்று தமலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது "Unusual Tales from Mythology”  சதாடரின்  5ைது மற்றும் கமடசிப் புத்தகமாகும். 

❖ இந்தத் சதாடரில்  அரசரக்ள்  மற்றும் அரசிகள், சதய்ைங்கள் மற்றும் சபண் சதய்ைங்கள், 

முனிைரக்ள் மற்றும் ஞானம் சபற்ற  அசாதாரண ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் 

ஆகிமயாரின் கமதகள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

 

சடன்சிங் நார்பக பதசிய ொகெ விருது 2020 

❖ சலப்டினன்ட் கரன்ல் சரம்ைஷ் தட்ைால் மற்றும் கரன்ல் அமித் பிஷ்த் ஆகிய  இரண்டு 

இந்திய ராணுை அதிகாரிகளுக்கு மதிப்புமிக்க சடன்சிங் நாரம்க மதசிய சாகச விருதானது 

(2020) ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த  விருதானது இந்தியாவின் மிக உயரிய சாகச விமளயாட்டு விருது ஆகும். 

❖ இது இமளஞர ் விைகாரங்கள் மற்றும் விமளயாட்டு அமமசச்கத்தால் ஆண்டுமதாறும் 

ைைங்கப் படுகிறது. 

❖ தனது நிலம் சாரந்்த நடைடிக்மககளுக்காக இந்திய ராணுை அதிகாரி கரன்ல் அமித் பிஷ்த ்

இந்த விருமதப் சபற்றுள்ளார.் 

❖ ைான்குமட சாகசத்தில்  சாதமன பமடத்ததற்காக மைண்டி இந்திய ராணுை அதிகாரி 

சலப்டினன்ட் கரன்ல் சரம்ைஷ் தட்ைால் இந்த  விருமதப் சபற்றுள்ளார.் 
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ெெவஸ்ரீ விருதுகள் 2021  

 

❖ கன்னட நடிகர ் புனீத் ராஜ்குமாருக்கு பிருஹன் மத் (மடம்) அமமப்பானது 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பசைஸ்ரீ விருதிமன அைரது இறப்பிற்குப் பின்னதாக ைைங்க உள்ளது.  

❖ பப்பு என அன்புடன் அமைக்கப்படும் புனீத் சசன்மனயில் பிறந்தைராைார.்  

❖ இந்த விருதானது பகைான் பசமைஷ்ைருமடய சகாள்மககமளப் பின்பற்றி அைரைர ்

துமறகளில் சமூகத்திற்சகன சசய்த மசமைகளுக்காக மைண்டி அந்த நபரக்ளுக்கு 

ைைங்கப் படுகிறது. 

❖ இது 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் சித்  து  ்ொ பிருஹன் மத ் (மடம்) அவமப்பொல் ைழங் ப் 

படுகிறது.  

❖ P.T. உஷொ (2009), மலொலொ யூசூப்சொய் (2014), P. சொய்நொத் (2016), டொ ்ட .்K.  ஸ்தூ ி ங் ன் 

(2020) ஆகிரயொ  ்சமீபத்தில் இந்த விருதிவன கைன்றை  ்ளொை .்   

சடன்சிங் நார்பக பதசிய ொகெ விருது 2020 

❖ இமளமயார ் விைகாரங்கள் மற்றும் விமளயாட்டுத் துமற அமமசச்கமானது 2020 ஆம் 

ஆண்டு சடன்சிங் நாரம்க மதசிய சாகச விருதிற்கு பிரியங்கா மமாஹித் என்பைவ த் 

ரத வ்ு கசய்துள்ளது.  

❖ இை  ்ம ொ ொஷ்டி ொவைச ்ரச ந்்த 28 ையதொன மவலரயறும் வீ ொங் மன ஆைொ .் 

❖ இந்த விருதொனது நிலம் சொ ந்்த சொ சத் துவறயில் இை  ் ஆற்றிய சிறப்பொன 

பங் ளிப்பிற் ொ  மைண்டி ைழங் ப்படுகிறது.  

❖ இை  ்எைக ஸ்ட், ரலொட்ரச மற்றும் ம ் ொலு ரபொன்ற உலகின் மி  உய ிய சி  ங் ளில் 

ஏறியுள்ளொ .்  

❖ இை  ்உலகின் 10ைது உய ிய மவலச ்சி  மொன அன்னபூ ண்ொ சி  த்தில் ஏறிய முதல் 

இந்தியப் கபண்மணி ஆைொ .்  

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு கடன்சிங் நொ ர்  ரதசிய சொ ச விருது வளப் கபறும் 7 நப  ்ளுள் 

பி ியங் ொவும் ஒருை ொைொ .்    
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உள்துறற அறமெெ்கத்தின் ெத்ம விருதுகள் 2021 

❖ பத்ம விருதுகள் ைைங்கப்பட உள்ள 119 நபரக்ளின் பட்டியமல உள்துமற அமமசச்கம் 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ அைரக்ள் குடியரசுத் தமலைர ் ராம்நாத் மகாவிந்தால் இந்த ஆண்டு பத்ம விருதுகள் 

ைைங்கப் சபறுைர.் 

❖ 'பத்மஸ்ரீ’ என்பது எந்தசைாருத் துமறயிலும் சிறப்பான மசமைகமளச ் சசய்ததற்காக 

(distinguished service) ைைங்கப் படுகிறது. 

❖ ‘பத்ம பூஷன்’ விருதானது ஓர ் உயர ் ைரிமசயின் சிறப்பான மசமைக்காக (distinguished 

service of a high order) ைைங்கப்படுகிறது. 

❖ ‘பத்ம விபூஷன்’ என்பது ஒரு தனிதத்ுைமான மற்றும் சிறப்பான மசமைக்காக (exceptional 

and distinguished service) ைைங்கப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் பாரத ரத்னா விருதானது யாருக்கும் ைைங்கப்படவில்மல. 
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ஃொல்குனி பநயர் – செண் பகாடீஸ்வரர் 

 

❖ மநகா நிறுைனத்தின் (Nykaa) நிறுைனர ் ஃபால்குனி மநயர ் அைரக்ள் இந்தியாவின் சுயச ்

சாரப்ான ஒரு சபண் மகாடீஸ்ைரராக உருசைடுத்துள்ளார.் 

❖ இைர ்இந்தியாவின் ஏைாைது சபண் மகாடீஸ்ைரரானார.் 

❖ இைர ்2012 ஆம் ஆண்டில் மநகா நிறுைனத்மத நிறுவினார.் 

 

இந்திய வம்ொவளிறயெ ்பெர்ந்த விண்சவளி வீராங்கறன 

 

❖ அசமரிக்க விண்சைளி நிறுைனமான நாசா மற்றும் எலான் மஸ்கின் நிறுைனமான 

ஸ்மபஸ் X ஆகியமை ‘Crew 3’ என்ற விண்கலத்மத விண்ணில் ஏவியது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது இந்திய ைம்சாைளிமயச ் மசரந்்த நாசாவின் விண்சைளி வீரரான 

ராஜா சாரி என்பைமர அதன் திட்ட ஆமணயராகக் சகாண்டது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீை் நான்கு விண்சைளி வீரரக்ள் 6 மாத அறிவியல் திட்டத்திற்காக 

சரை்மதச விண்சைளி நிமலயத்திற்கு அனுப்பப் பட்டுள்ளனர.்  
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ெல்வந்த் சமாபரஷ்வர் புரந்தபர 

 

❖ அைர ்தனது 99ைது ையதில் காலமானார.் 

❖ அைர ் மகாராஷ்டிராவிமனச ் மசரந்்த ஒரு சிறந்த ைரலாற்றாசிரியர,் மபசச்ாளர ் மற்றும் 

புகை்சபற்ற  எழுத்தாளர ்ஆைார.் 

❖ இைர ்பாபாசாமகப் புரந்தமர என்றும் பிரபலமாக அறியப்பட்டார.் 

❖ புரந்தமர மராட்டியப் மபாராளியான மகாராஜா சத்ரபதி சிைாஜி  பற்றி விரிைாக எழுதி 

உள்ளார.் 

❖ இைர ்சிைாஜியின் பாணர ்என்று சபாருள்படும் மமானிகர ் 'ஷிை் ஷாஹிர’் (Shiv Shahir) என்ற 

சபயமரப் சபற்றார.் 

❖ இந்தியாவின் இரண்டாைது உயரிய குடிமம விருதான பத்ம விபூஷண் விருதானது  2019 

ஆம் ஆண்டில் இைருக்கு ைைங்கப்பட்டது. 

 

இலக்கியத்திற்கான JCB ெரிசு 2021 

❖ நூலாசிரியர ்M.முகுந்தன் என்பைருக்கு இந்தப் பரிசானது ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பரிசானது ‘Delhi: A Soliloquy’ என்ற அைரது  புத்தகத்திற்காக ைைங்கப்பட்டது. 

❖ முதலில் மமலயாளத்தில் எழுதப்பட்ட இந்தப் புத்தகமானது பாத்திமா E.V. மற்றும் 

நந்தகுமார.்K  ஆகிமயாரால் ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயரக்்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதினமானது  சைஸ்ட்மலண்ட்  பதிப்பகத்தால் சைளியிடப்பட்டது. 

❖ இது  மமலயாள இளம் கதாநாயகரக்ளின் பாரம்ையில் சடல்லி  பற்றிய கமத ஆகும். 
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கின்னஸ் உலக ொதறன – BRO 

❖ எல்மலச ்சாமலகள் அமமப்பானது உலகின் மிக உயரமான ைாகனப் மபாக்குைரத்திற்கு 

ஏதுைான சாமலமயக் கட்டமமத்துத் தாரப்்பூசச்ு சசய்து கின்னஸ் உலக சாதமனமயப் 

பமடத்தது. 

❖ இந்தச ் சாமலயானது லடாக் ஒன்றியப் பிரமதசத்தில் உள்ள,  19,024 அடி மற்றும்  0.73 

அங்குலம் (5798.251 மீ) உயரமுள்ள உம்லிங்லா கணைாய் ைழியாகச ்சசல்கிறது. 

❖ 52 கிமலாமீட்டர ் நீளமான சிசும்மல முதல் சடம்மசாக் டாரம்ாக் ைமரயிலான சாமல, 

எல்மலச ் சாமலகள் அமமப்பின்  ஹிமாங்க் என்ற திட்டத்தின் (93RCC/753 BRTF) கீை் 

உருைாக்கப் பட்டது. 
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பிரகாஷ் ெடுபகான் 

❖ உலக மபட்மிண்டன் கூட்டமமப்பு (BWF) சமபயினால் ைைங்கப்படும் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மதிப்பு மிக்க ைாை்நாள் சாதமனயாளர ்விருதிற்கு இந்தியப் மபட்மிண்டன் 

ஜாம்பைான் பிரகாஷ் படுமகான் மதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டின் மகாபன்மஹகன் மபாட்டியில் நமடசபற்ற  உலக சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டியில் பதக்கம் சைன்ற முதல் இந்தியர ்படுமகான் ஆைார.் 

 

 

றெரன் விருது 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் கசய்தித்தொள் ளு ் ொன ‘PROJECT SIREN’ என்ற விருதொனது இந்துப் 

பத்திரிமக ்கு ைழங் ப் பட்டுள்ளது. 

❖  ூன் 2020 மற்றும்  ூன் 2021 ஆகிய காலத்திற்கிவடயில் தற்க ொவலகள் பற்றிய அதன் 

கபொறுப்பொன அறி ்வ  ் ொ  இது ைழங் ப்பட்டது. 

❖ SIREN என்பது மனநலச ்சட்டம் மற்றும் க ொள்வ  வமயத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய மன நலக் 

 ண் ொணிப்பு அவமப்பின் ஒரு முன்கனடுப்பொகும். 

 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த இந்தியத் திறரெ்ெட ஆளுறம விருது   

❖ நடிகரும் பா.ஜ.க. தமலைருமான மஹமா மாலினி மற்றும் பாடலாசிரியரும் மத்திய 

திமரப்படச ் சான்றிதை் ைைங்கீட்டு ைாரியத்தின்  முன்னாள் தமலைருமான பிரசூன் 

மஜாஷி ஆகிமயாருக்கு இந்த ஆண்டின் சிறந்த இந்தியத் திமரப்பட ஆளுமம என்ற 

விருதானது ைைங்கப்பட உள்ளது. 
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❖ இந்த விருதுகளானது மகாைாவில் நமடசபற உள்ள இந்தியாவின் மிகப்சபரிய  விருது 

ைைங்கும் விைாைான 52ைது இந்திய சரை்மதசத் திமரப்பட விருது ைைங்கும் விைாவில் 

(2021) ைைங்கப்பட உள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில், ஹாலிவுட்டின் பிரபலமான  மாரட்்டின் ஸ்மகாரச்சஸி (Martin Scorsese) 

மற்றும் ஹங்மகரியத் திமரப்பட தயாரிப்பாளர ் இஸ்சடைன் சாமபா (Istevan Szabo) 

ஆகிமயாருக்கு சத்யஜித் மர ைாை்நாள் சாதமனயாளர ் என்ற விருதானது ைைங்கி 

சகௌரவிக்கப் படவுள்ளது. 

 

 

லால் ெலாம் புத்தகம்   

 

❖ மத்தியப் சபண்கள் மற்றும் குைந்மதகள் மமம்பாட்டுத் துமற அமமசச்ர,் ஸ்மிருதி 

ஜூபின் இரானி "Lal Salaam: A Novel" என்ற தமலப்பிலான தனது முதல் புதினத்மத 

சைளியிட உள்ளார.் 
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❖ 2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் சத்தீஸ்கரின் தண்மடைாடா பகுதியில் நடத்தப் பட்ட 

மாமைாயிஸ்ட் தாக்குதலின் மபாது 76 மத்திய ரிசரை்் காைல் பமட வீரரக்ள் சகால்லப் பட்ட 

ஒரு சம்பைத்மத அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு இந்தப் புதினமானது எழுதப் பட்டுள்ளது. 

 

Kids Rights அறமெ்பின் குழந்றதகளுக்கான ெர்வபதெெ் ெரிசு – 2021  

❖ சடல்லிமயச ் மசரந்்த இரண்டு இளம் ையது சமகாதரரக்ளான விஹான் (17) மற்றும் நை் 

அகரை்ால் (14) ஆகிமயாருக்கு 17ைது குைந்மதகளுக்கான சரை்மதச அமமதிப் பரிசு 

என்பது ைைங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள், பள்ளிகள் மற்றும் அலுைலகங்களில் இருந்து சபறப்படும் 

குப்மபகமளப் பிரித்சதடுப்பதற்கும் அைற்மற அகற்றுைதற்கும் “One Step Greener” என்ற 

ஒரு முன்கனடுப்பிமன அைரக்ள் உருைாக்கினர.்  

❖ இந்தப் பரிசானது சநதரல்ாந்தின் ஆம்ஸ்டரட்ாம் நகரில் அமமந்துள்ள KidsRights 

எனப்படும் ஒரு ச ை்ரதசக் குழந்வத ள் உ ிவம அவமப்பினொல் ஆண்டுரதொறும் 

ைழங் ப் படுகிறது. 

 

 

20வது டாடா இலக்கிய விழா – வாழ்நாள் ொதறனயாளர் விருது 2021 

❖ அனிதா மதசாய் என்பைருக்கு இந்த விருதானது ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 50 ஆண்டுகளுக்கும் மமலான அைரது நீண்டகால இலக்கியப் பங்களிப்பிமன 

அங்கீகரிக்கச ்சசய்ைதற்காக மைண்டி இந்த விருதானது அைருக்கு ைைங்கப்படுகிறது.  

❖ அமத சமயம், இந்தியக் கவிஞர ்அடில் ஜீசாைாலாவிற்கு 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கவிஞர ்

விருதானது ைைங்கப்படட்து.  
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ABU – UNESCO அறமதிக்கான ஊடக விருதுகள் 2021 

❖ ஆசிய பசிபிக் ஒளிபரப்பு ஒன்றியம் – யுசனஸ்மகாவின் அமமதிக்கான ஊடக விருதுகள் 

(2021) என்ற விருது ைைங்கும் ஒரு விைாைானது மமலசியாவின் மகாலாலம்பூர ் நகரில் 

நடத்தப் பட்டது.   

❖ இந்திய தூரத்ரச்ன் சதாமலக்காட்சி ஊடகத்தின் “DEAFinitely Leading the Way” என்ற ஒரு 

நி ழ்சச்ியொனது “அதீத பன்வமயுடன் இயங்குதல்” (Living Well with Super Diversity) என்ற 

பி ிவின் கீழ் விருதிவனப் கபற்றது.  

❖ அகில இந்திய ைொகனொலியின் “Living on the Edge – The  coastal Lives” என்ற நி ழ்சச்ியொனது 

“இயற்வ யுடனொன கநறிசொ ந்்த மற்றும் நிவலயொன உறவு” என்ற ஒரு பி ிவில் 

விருதிவனப் கபற்றது.  

 

 

ொர்பத கூசயல்ஃொ றநடஹ்ூட் (வீரத்திருமகன்) ெட்டம் 

❖ மகரளாமைச ்மசரந்்த டாக்டர ்S.K. ரசொஹன்  ொய் என்பைர ்பொ ர்த கூசயல்ஃபாவின் மநட் 

ஹூட் எனும் பட்டம் ைைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர ்ஆைார.் 

❖ இைர ்ஏரிஸ் நிறுைனக் குழுமத்தின் தமலமம நிரை்ாக அதிகாரியும் நிறுைனரும் ஆைார.் 

❖ ைணிகம் மற்றும் திமரப்படத் துமறயில் இைர ் ஆற்றிய மனிதமநயமிக்க மற்றும் 

சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்காக மைண்டி இைருக்கு இந்தப் பட்டம் ைைங்கி 

சகௌரவிக்கப் பட்டுள்ளது.  
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விறளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

74வது மூத்த பதசிய நீர்நிறல ொம்பியன்சிெ் பொட்டிகள்  

❖ 74ைது மூத்த மதசிய நீரந்ிமல சாம்பியன்சிப் மபாட்டிகளில் கரந்ாடகா ஒட்டு சமாத்த 

சைற்றிமயப் சபற்றுள்ளது.  

❖ ஸ்ரீஹரி மற்றும் ரிதிமா ஆகிமயார ்200 மீ மபக்ஸ்ட்மராக் பந்தயத்தில் சைற்றி சபற்றனர.்  

❖ ரஷொன்  ங்குலி 400 மீ கமட்லி ரபொட்டியில் கைற்றி கபற்றொ .்  

❖ 100 மீ பட்ட ஃ்ப்மள ரபொட்டியில் (53.24) ச ன் பி  ொஷ் ஒரு புதிய சொதவனவயப் 

பவடதத்ுள்ளார.்  

 

 

உன்முக்த் ெந்த் 

❖ பிக் மபஸ் மபாட்டிக்கு (Big Bash League) இடம் சபற்ற முதல் இந்திய ஆண் கிரிக்சகட் வீரர ்

என்ற சபருமமமய உன்முக்த் சந்த் சபற்றுள்ளார.் 

❖ இைர ் அடுத்து நமடசபறவிருக்கும் மபாட்டியில் சமல்மபாரன்் சரனிமகசடஸ் என்ற 

அணியின் சாரப்ாக விமளயாட உள்ளார.் 

❖ 28 ையதான இைர ் 2012 ஆம் ஆண்டில் 19 ையதிற்குக் கீைானைரக்ளுக்கான உலகக் 

மகாப்மபப் மபாட்டியில் இந்திய அணிக்குத் தமலமம ைகித்தார.் 

❖ இைர ்  IPL மபாட்டிகளின் சடல்லி மடர ் சடவில்ஸ், மும்மப இந்தியன்ஸ் மற்றும் 

இராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மபான்ற அணிகளில் பங்மகற்றார.் 
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உலக காது பகளாபதார் ஜூபடா ொம்பியன்சிெ் 

 

❖ ஐம்மு & காஷ்மீர ் காது மகளாமதார ் அணியானது இப்மபாட்டியில் முதலிடத்மதப் 

சபற்றுள்ளது. 

❖ அமரயிறுதிப் மபாட்டியில் சதன்சகாரிய அணிமய வீை்த்தி இந்திய காது மகளாமதார ்

அணிமயச ்மசரந்்த ரகசந்தா மமஹக் சைண்கலப் பதக்கத்மத சைன்றார.் 

❖ இந்தப் மபாட்டியானது பிரான்சிலுள்ள சைரச்சய்ல்ஸ் எனுமிடத்தில் நமடசபற்றது. 

❖ காது மகளாமதாருக்கான சரை்மதச விமளயாட்டுப் மபாட்டிகள் அமமப்பானது இந்தப் 

மபாட்டியிமன நடத்துகிறது. 

 

பதசிய விறளயாட்டு விருதுகள் – 2020  

❖ விருது ைைங்கும் விைாைானது மகாவிட ் – 19 சதாற்றுக் காலத்தில் காசணாளி ைாயிலாக 

நடத்தப் பட்டதனால் இந்த விருதுகமள சைன்றைரக்ள் அைரக்ளுக்கான மகாப்மபகள் 

மற்றும் பாராட்டுப் பதத்ிரங்கமளத் தவிரத்்து பரிசுத் சதாமகமய மட்டும் ஏற்கனமை 

சபற்றுள்ளனர.்  

❖ சமீபத்தில் விமளயாட்டுத் துமற அமமசச்கமானது மநரடியாக அைரக்ளிடம் 2020 ஆம் 

ஆண்டின் மதசிய விமளயாட்டு விருதிற்கானக் மகாப்மபகமள ைைங்கியது.  

❖ விமளயாட்டுத் துமற அமமசச்கமானது சமாத்தம் 74 மதசிய விமளயாட்டு விருதுகமள 

ைைங்கியுள்ளது.  

❖ இதில் 27 அரஜ்ீனா விருதுகள் மற்றும் 5 இராஜீை் காந்தி மகல் ரத்னா விருதுகளும்                  

அடங்கும்.   
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ISSF பிரசிசடன்ட்ஸ் பகாெ்றெ  

 

❖ ISSF பி சிகடன்ட்ஸ் ர ொப்வபப் ரபொட்டியின் கதொட ் ப் ரபொட்டியில் 10 மீட்டர ் ஏ  ்

பிஸ்கடல்  லப்பு அணிப் பி ிவில் இந்தியொவின் ம ளி  ்பிஸ்டல் நட்சத்தி  வீ ொங் வன 

மனு பொ ்   ்மற்றும் ஈ ொனிய ஒலிம்பி ் சொம்பியன்  ொைத ்கபௌக ௌகி ஆகிரயொ  ்தங் ம் 

கைன்றன  ் (ISSF – International Shooting Sport Federation – ச ை்ரதச துப்பொ ்கிச ் சுடுதல் 

ரபொட்டி ் கூட்டவமப்பு).  

❖ இந்த இந்திய – ஈ ொனிய ர ொடியொனது பி ஞ்சு –  ஷ்ய ர ொடியொன மதில்ரட லொரமொல் 

மற்றும் ஆ க்டம் கச ர்னொரசொை் ஆகிரயொவ  வீழ்த்தி தங் ம் கைன்றது.  

❖ 7 உறுப்பின  ்வள ் க ொண்ட இந்திய அணியொனது ISSF பி சிகடன்ட்ஸ் ர ொப்வபப் 

ரபொட்டியில் பங்ர ற்கிறது.   

❖ இந்தப் ரபொட்டியொனது ரபொலந்து நொட்டிலுள்ள ை்ர ொ ்ரலொ எனுமிடத்தில் நடத்தப் பட்டது.  
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ரஷீத் கான்  

❖ ஆப்கானிஸ்தானின் ஒரு சுைற்பந்து வீசச்ாளரான ரஷீத் கான் T20 ரபொட்டியில் 400 

வி ்க ட்டு வள வீழ்த்திய இளம் ையது பந்து வீசச்ொள  ் என்ற கபருவமவயப் கபற்று 

உள்ளொ .்  

❖ இை  ் நியூசிலொந்து அணி ்கு எதி ொன ஒரு ரபொடட்ியில் இந்தச ் சொதவனவய நி ழ்த்தி 

உள்ளா .்  

❖ T20 கி ி ்க ட் ரபொட்டியில் நியூசிலொந்து அணியின் மொ ட்ின்  ப்தில் என்பை  ்தொன்  ஷீத் 

வீழ்த்திய 400ைது வி ்க ட் ஆகும்.  

❖ மமற்கிந்தியத் தீவுகளின் டுவைன் பி ொரைொ (553) மற்றும் சுனில் நவ ன் (425), சதன் 

ஆப்பிரிக்காவின் இப் ொஹிம் தொஹீ  ் (420) ஆகிரயொவ யடுத்து 400 வி ்க ட்டு வள 

வீழ்த்திய வீரரக்ளின் ைரிமசயில் இவணயும் 4ைது வீ   ்இை ொைொ .்   

 

 

14 வயதிற்குட்ெட்படாருக்கான உலகக் குத்துெெ்ண்றட ொம்பியன்சிெ் 

❖ 13 ையதான தஜாமுல் இஸ்லாம் என்பைர ் உலகக் குத்துச ் சண்மடப் மபாட்டியில் 

இந்தியாவிமனப் பிரதிநிதித்துைப் படுத்திய முதல் காஷ்மீரியப் சபண்மணி ஆைார.் 

❖ இைர ் உலகக் குத்துச ் சண்மடப் மபாட்டியில் 14 ையதிற்குட்மடாருக்கானப் பிரிவில் 

விமளயாடி தங்கம் சைன்றுள்ளார.்  

❖ இந்தப் மபாட்டியானது எகிப்திலுள்ள சகய்மரா எனுமிடத்தில் நடத்தப் பட்டது.  

❖ இஸ்லாம் இறுதிப் மபாடட்ியில் அரச்ஜன்டினாவின் லாலினாமைத் மதாற்கடித்தார.் 

❖ இைர ் ைடக்கு காஷ்மீரின் பந்திப்மபாரா மாைட்டத்திலுள்ள தரக்்மபாரா எனப்படும் ஒரு 

சதாமலதூரக் கிராமத்தில் பிறந்தார.்  

❖ தஜாமுல் மபடட்ி பசச்ாை் மபட்டி பதாை் என்ற திட்டத்தின் ஒரு விளம்பரத ்தூதரும் ஆைார.்  
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3000 டி20 ரன்கள் - பராஹித் ெர்மா 

❖ இந்திய வீரர ்மராஹித் சரம்ா டி20 கிரிக்சகட் மபாடட்ியில் 3000 ரன்கமள கடந்துள்ளார.் 

❖ இந்தச ் சாதமனமய நிகை்த்திய உலகின் மூன்றாைது கிரிக்சகட் வீரர ் என்ற ஒரு 

சபருமமமய இைர ்சபற்றுள்ளார.் 

❖ நமீபியாவுக்கு எதிரான ஐசிசி ஆடைர ்டி20 உலகக் மகாப்மபப் மபாட்டியில் மராஹித் 3000 

ரன்கமள எட்டினார.் 

❖ இதில் 3227 ரன்களுடன் விராட் மகாலி முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

❖ அைமரத் சதாடரந்்து நியூசிலாந்தின் மாரட்்டின் கப்டில் மற்றும் இந்தியாவின் மராஹித ்

சரம்ா இதில் உள்ளனர.் 
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ISSF President’s cup 

❖ இந்தப் மபாட்டியின் முதல் பதிப்பில் இந்தியா 5 பதக்கங்கமள சைன்றுள்ளது. 

❖ மபாலந்தில் உள்ள மராக்லா என்ற இடத்தில் இது நடத்தப் பட்டது. 

❖ இதில் இரண்டு தங்கம், இரண்டு சைள்ளி மற்றும் ஒரு சைண்கலம் அடங்கும். 

❖ இதில் இந்தியாவின் மனு பாக்கர ்இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கமள சைன்றார.் 

 

 

T20 உலகக் பகாெ்றெ சவற்றிெ்ெட்டம் 

❖ ஆஸ்திமரலிய அணியானது தனது முதலாைது T20 உல  ் ர ொப்வபப் பட்டத்வத 

கைன்றது. 

❖ இந்த அணி இறுதிப் ரபொட்டியில் நியூசிலொந்து அணிவய வீழ்த்தியது.  

❖ ஆஸ்திமரலிய அணியின் மிட்கசல் மொ ஷ்் (Mitchell Marsh) மபாட்டியின் ஆட்ட 

நாயகனாகவும் மடவிட் ைாரன்ர ்சதாடர ்நாயகனாகவும்  மதரந்்சதடுக்கப் பட்டனர.்  

 

 

VVS லட்சுமணன் 

❖ மதசிய கிரிக்சகட் அகாடமியின் (NCA) அடுத்தத் தமலைராக இந்திய அணியின் முன்னாள் 

மட்மடப் பந்து  வீரர ்VVS லக்்ஷமன் பதவிமயற்கவுள்ளார.் 

❖ லக்்ஷமண் தனது முன்னாள் சக வீரரான ராகுல் டிராவிட்டிமனயடுத்து  இதற்குப் 

சபாறுப்மபற்க உள்ளார.் 
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❖ ரவி சாஸ்திரியின் பதவிக் காலம் முடிைமடந்தமத அடுத்து இந்திய அணியின் தமலமமப் 

பயிற்சியாளராக ராகுல் டிராவிட் சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

 

SAI நிறுவனம்ொர்  விருதுகள் 

❖ மத்திய இமளஞர ் விைகாரங்கள் மற்றும் விமளயாட்டுத்துமற அமமசச்ர ் அனுராக் 

தாக்கூர ்முதலாைது SAI நிறுைனம்சார ்விருதுகமள புதுசடல்லியில் ைைங்கினார.் 

❖ இந்த விருதானது  246 விமளயாட்டு வீரரக்ள் மற்றும் பயிற்சியாளரக்ளுக்கு ைைங்கப் 

பட்டது. 

❖ மதசிய மற்றும் சரை்மதசப் மபாட்டிகளில் சிறப்பான பங்களிப்மப ைைங்கியதற்காக 

சிறந்த விருது மற்றும் சிறப்பு விருது ஆகிய பிரிவுகளில் சமாத்தம் 162 விமளயாட்டு 

வீரரக்ள் மற்றும் 84 பயிற்சியாளரக்ளுக்கு இந்த  விருதுகள் ைைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

ICC ஆடவர் கிரிக்சகட் குழுவின் தறலவர் 

❖ BCCI அமமப்பின் தமலைர ் சவுரை் கங்குலி ICC ஆடைர ் கிரிக்சகட் குழுவின் தமலைராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில் சபாறுப்மபற்ற அனில் கும்ப்மளவிமனயடுதத்ு  கங்குலி நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 
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❖ கும்ப்மள அதிகபட்சமாக மூன்று தனித்தனி ரதீியிலான மூன்றாண்டு கால பதவிக் 

காலத்திமன ைகித்தமதத் சதாடரந்்து  அந்தப் பதவியில் இருந்து விலகினார.் 

 

 

கிரிக்சகட் பொட்டிகறள நடத்தும் நாடுகளின் ெட்டியறல ICC அறிவித்துள்ளது 

❖ சரை்மதச கிரிக்சகட் குழுைானது 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 2031 ைமர  ICC ஆடைர ்

சைள்மளப் பந்துப் பிரிவுப் மபாட்டிகமள நடத்த உள்ள 14 நாடுகளின் பட்டியமல 

அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்தியா 2029 சாம்பியன்ஸ் மகாப்மபப் மபாடட்ியிமன நடத்த உள்ளமதாடு 2026  ICC 

ஆடைர ் இருபது 20 உலகக் மகாப்மபப் மபாட்டிமய இலங்மகயுடன் இமணந்து நடத்த 

உள்ளது. 

❖ ைங்கமதசத்துடன் இமணந்து இந்தியாைானது 2031 ஆம் ஆண்டின் ICC ஆடைர ் 50 ஓைர ்

உலகக் மகாப்மபப் மபாட்டிமயயும் நடத்த உள்ளது. 
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ஆரிெ் கான் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீமரச ் மசரந்்த ஆல்மபன் பனிசச்றுக்கு வீரர ் ஆரிப் கான் 2022 ஆம் ஆண்டு 

சபய்ஜிங் குளிரக்ால ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்றுள்ளார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு சபய்ஜிங் குளிரக்ால ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளில் இடம் சபற்ற ஒமர இந்தியப் 

பனிசச்றுக்கு பந்தய வீரர ்ஆரிப் கான் ஆைார.் 

❖ இது சீனாவில் நமடசபற உள்ள  முதல் குளிரக்ால ஒலிம்பிக் மபாட்டி என்பமதாடு 2008 ஆம் 

ஆண்டு மகாமடகால ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்குப் பிறகு அங்கு நமடசபற உள்ள  ஒரு 

இரண்டாைது ஒலிம்பிக் மபாட்டி  ஆகும். 

❖ முன்பு மகாமடக்கால ஒலிம்பிக் மபாட்டிகமள நடத்திய அமத நகரத்தில் குளிரக்ால 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிகள் நடத்தப்படுைது இதுமை முதல் முமறயாகும். 

 

 

ஆசிய வில்வித்றத ொம்பியன்ஷிெ்பின் 22வது ெதிெ்பு 2021 

 

❖ இந்திய அணி ஒரு தங் ம், நொன்கு கைள்ளி மற்றும் இ ண்டு கைண் லப் பத ் ங் வள 

கைன்றது. 

❖ ைங் ரதசத்தில் உள்ள டொ ் ொவில் இது நவடகபற்றது. 
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❖ பத ் ப் பட்டியலில் கதன் க ொ ியொவிற்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியொ இ ண்டொைது 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதில் கதன் க ொ ியொ, இந்தியொ,    ஸ்தொன், ஈ ொன் மற்றும் ைங் ரதசம் ஆகிய ஐந்து 

நொடு ள் பங்ர ற்றன. 

❖ ஆந்தி ொவின் ர ொதி சுர  ொ தனிநப  ்ரபொட்டியில் தங் ம் கைன்றுள்ளொ .் 

 

றெயத் முஷ்டாக் அலி பகாெ்றெ   

❖ கிரிக்சகட ் மபாட்டியில், தமிை்நாடு அணி மசயத ் முஷ்டாக் அலி மகாப்மபமய சைன்று 

உள்ளது. 

❖ இறுதிப் மபாட்டியில் 152 ரன்கமளக் குவித்து கரந்ாடக அணிமய வீை்த்தி  தமிைக அணி 

சைற்றி சபற்றது. 

❖ மபட்ஸ்மமன் M. சொரு ் ொன்  வடசிப் பந்தில் அதி டியொ  சி ்ஸ  ் அடித்து தமிழ்நொடு 

அணி T-20 ரபொட்டிவய கைல்ல ைழி ைகுத்தொ .் 

❖ இந்தப் ரபொட்டியொனது கடல்லியின் அருண் க ட்லி வமதொனத்தில் நவடகபற்றது. 

❖ தமிழ்நொடு அணி வசயத ்முஷ்டா ் அலி ரபொட்டியில் ர ொப்வபயிமன கைல்ைது இது 3ைது 

முவறயொகும். 

 

ொட் கம்மின்ஸ் 

 

❖ ஆஸ்திமரலியாவின் 47ைது சடஸ்ட் மபாட்டி அணித் தமலைராக பாட் கம்மின்ஸ் 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ ஸ்டீை் ஸ்மித் அந்த அணியின் துமணத் தமலைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ டிம் சபய்மனமையடுத்து பாட் கம்மின்ஸ் அணித ்தமலைராக சபாறுப்மபற்கிறார.் 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஆஸ்திமரலிய ஆடைர ்சடஸ்ட் மபாடட்ி அணியின் முழு மநரத் 

தமலமமப் சபாறுப்மப ஏற்கும் முதல் மைகப்பந்து வீசச்ாளர ் என்ற ஒரு  சபருமமமய 

கம்மின்ஸ் சபற்றுள்ளார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

பதசிய ஆயுர்பவத தினம் – 02 நவம்ெர் 

❖ இத்தினமானது ஆயுஷ் அமமசச்கத்தினால் நாடு முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ ஆயுரம்ைதமானது இந்தியாவின் சுகாதாரநல அமமப்பின் ஒருங்கிமணந்த அம்சம் ஆகும். 

❖ இது உலக சுகாதார அமமப்பினால் பாரம்பரிய மருத்துை முமற என அங்கீகரிக்கப் 

பட்டது. 

❖ மத்திய ஆயுஷ் அமமசச்கமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் தன்ைந்திரி சஜயந்தியிமன 

(தந்மதராஸ் எனவும் அமைக்கப் படுகிறது) ஆயுரம்ைத தினமாக அனுசரிக்கத ்

சதாடங்கியது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Ayurveda for poshana (Nutrition)'' 

என்பதாகும். 

 

 

உலக சுனாமி விழிெ்புணர்வு தினம் – 05 நவம்ெர் 

❖ சுனாமியின் ஆபத்துகள் சதாடரப்ான விடயங்கள் குறித்து உலக மக்களிமடமய 

விழிப்புணரம்ைப் பரப்புைதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டில் இத்தினமானது “சசண்டாய் சசைன் பிரசச்ாரம்” (f) என்ற இல ்வ  

ஊ ்குவி ்கிறது.  

❖ 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் தற்ரபொவதய  ட்டவமப்வபச ் கசயல்படுத்துைதற் ொன உல  

நொடு ளின் ரதசிய நடைடி ்வ  வள நிவறவு கசய்ைதற்குப் ரபொதுமொன மற்றும் 

நிவலயொன ஆத வை ைழங்குைதன் மூலம் ைள ந்்து ைரும் நொடு ளு ்கு ச ை்ரதச 

அளவிலொன ஒத்துவழப்வபக்  ணிசமொன முவறயில் ரமம்படுத்தச ் சசய்ைவத இது 

ரநொ ் மொ  ் க ொண்டுள்ளது.   
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ெள்ளிகளில் இறணய மிரட்டல் உள்ளிட்ட மிரட்டல்கள் மற்றும் வன்முறறகளுக்கு 

எதிரான ெர்வபதெ தினம் – 04 நவம்ெர் 

❖ இந்த சரை்மதச தினமானது  ஒை்சைாரு ஆண்டும் நைம்பர ் மாதத்தின் முதல் வியாைன் 

அன்று யுசனஸ்மகா நிறுைனத்தினால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டில் இத்தினமானது நைம்பர ்4 ஆம் மததி அன்று ைருகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு "குைந்மதகள் மற்றும் இமளஞரக்மள குறி 

மைக்கும் இமணய மிரட்டல் மற்றும்  இமணய  ைன்முமறயின் பிற ைடிைங்கமள 

சமாளித்தல்" என்பதாகும். 

❖ பள்ளிகளில் ைன்முமற மற்றும் இமணய மிரட்டல்  ஆகியமை குைந்மதகள் மற்றும் இளம் 

பருைத்தினரின் கல்வி, ஆமராக்கியம் மற்றும் நல்ைாை்வுக்கான உரிமமகமள 

மீறுைதாகும் என்பமத இந்த தினம் அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

உலக பராமானிய சமாழி தினம் – 05 நவம்ெர் 

❖ யுசனஸ்மகா அமமப்பானது  2015 ஆம் ஆண்டில் உலக மராமானிய சமாழி தினத்மத 

அறிவித்தது. 

❖ இது மராமானிய சமாழி மற்றும் கலாசச்ாரத்மதப் பாதுகாப்பதற்கும், மராமானிய 

மக்களின் நல்ைாை்மை மமம்படுத்துைதற்குமான தினம் ஆகும். 

❖ அமனத்துச ் சமூகங்களும் பகிரந்்து சகாள்ள ஏதுைாக உள்ள பலத்தின் ஆதாரமாக 

விளங்கும் அமனத்து சமாழிகளின் பன்முகத் தன்மமயின் முக்கியத்துைத்மத 

அங்கீகரிப்பதற்காகவும் மைண்டி இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

பதசியெ் புற்றுபநாய் விழிெ்புணர்வு தினம் – 07 நவம்ெர் 

❖ புற்றுமநாய், அதன் அறிகுறிகள் மற்றும் அதற்கான சிகிசம்ச குறித்த ஒரு விழிப்புணரம்ை 

பரப்புைதற்காக மைண்டி இந்தியாவில் ஆண்டுமதாறும் இத்தினமானது  

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகளவிலான உயிரிைப்புகளுக்கு புற்றுமநாய் இரண்டாைது முக்கிய காரணியாக 

உள்ளது என உலக சுகாதார அமமப்பு (WHO) கூறியுள்ளது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் சுமார ் 18 மில்லியன் ைைக்குகள் பதிைாகியுள்ள 

மைமளயில் அைற்றில் இந்தியாவில் மட்டும் 1.5 மில்லியன் ைைக்குகள் பதிைாகி உள்ளன. 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் சுமார ் 0.8 மில்லியன் மக்கள் மற்றும்  உலகளவில் 9.5 

மில்லியன் மக்கள் என்ற அளவில்  புற்றுமநாயால் இறந்தைரக்ளின் எண்ணிக்மககள் 

பதிைாகின. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்07 அன்று, முன்னாள் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத ்

துமற அமமசச்ர ் டாக்டர ் ஹரஷ்் ைரத்ன் நைம்பர ் மாதத்தின் ஏைாைது நாள் மதசியப் 

புற்றுமநாய் விழிப்புணரவ்ு தினமாக சகாண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தார.் 

 

சிசுெ் ொதுகாெ்புத் தினம் – 07 நவம்ெர் 

❖ குைந்மதகளின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணரம்ை பரப்புைமதயும், குைந்மதகமள 

சரியான முமறயில் கைனித்து அைரக்ளின் உயிமரப் பாதுகாப்பது குறித்த ஒரு 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைமதயும் மநாக்கமாகக் சகாண்டு இத்தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான சிசுப் பாதுகாப்புத் தினத்தின் கருத்துரு, "குைந்மதகமளப் 

பாதுகாத்தல், ஊக்குவித்தல் மற்றும் மமம்படுத்துதல்" என்பதாகும். 

 

ெர்வபதெ கதிரியக்க தினம் – 08 நவம்ெர் 

❖ கதிரியக்கவியல் என்பது பாதுகாப்பான மநாயாளிக்கான ஒரு பராமரிப்பில் எந்த 

அளவிற்குப் பங்களிக்கிறது என்பமதப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்ை மமம்படுத்தவும், 

கதிரியக்க ைல்லுநரக்ள் மற்றும் கதிரியக்க கருவி இயக்குநரக்ள்  சுகாதாரத் துமறயில் 

ைகிக்கும் முக்கிய பங்கிமனப் பற்றிய சபாதுப் புரிதமல மமம்படுத்தவும் இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது 1895 ஆம் ஆண்டில் வில்சஹல்ம் மரான்ட்சஜன் என்பைரால் X-கதிரக்ள் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டதன் ஆண்டு நிமறமையும் குறிக்கிறது. 

❖ உலக கதிரியக்க தினம் ஆனது  முதன்முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

உலக நகர்ெ்புற தினம் – 08 நவம்ெர் 

❖ உலக நகரப்்புற தினமானது “உலக ந  த ்திட்டமிடல் தினம்” எனவும் அவழ ் ப் படுகிறது.  

❖ ைொழ்ைதற்கு ஏதுைொன சமூ ங் வள உருைொ ்குைதில் திட்டமிடுதலின் பங்கிவன 

அங்கீ  ித்து அமத ஊ ்குவி ்கும் ைவ யில் இத்தினமொனது உல ம் முழுைதும் 

அனுச ி ் ப் படுகிறது.  

❖ இத்தினமொனது ந  ம் மற்றும் பி ொந்திய அளவில் திட்டமிடுபை க்ளுக்கான ச ை்ரதச 

சங் த்தினொல் அனுச ி ் ப் படுகிறது.    

 

தமிழ் அகராதி தினம் – 08 நவம்ெர் 

❖ இத்தினமொனது இத்தொலிய சமயப் ப ப்புன ொன  ொன்ஸ்டொன்வடன் ர ொசப் கபஸ்சி 

என்பை ின் பிறந்த நொள் நிமனவை ் குறி ்கிறது.  

❖ இை  ்வீ மொமுனிை  ்எனவும் அவழ ் ப் படுகிறொ .்  

❖ இை  ்சது   ொதி என்ற முதல் தமிழ் அ  ொதி கைளிை க்  ொ ணமொ  இருந்தைர ்ஆைொ .்  
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❖ முன்னதொ  அறிஞ  ்ள் பயன்பொட்டிலுள்ளச ்கசொற் வள ஆைணப்படுத்தின .்  

❖ இந்த ஆைணத ்கதொகுப்பு ள் ‘நி ண்டு‘ என அவழ ் ப்பட்டன.   

 

 

பதசிய ெட்ட பெறவகள் தினம் – 09 நவம்ெர் 

 

❖ இந்தியாவில், இந்தத் தினமானது அமனத்துச ் சட்ட மசமைகள் அமமப்புகளாலும் 

ஆண்டுமதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது 1987 ஆம் ஆண்டு சட்ட மசமைகள் அதிகாரச ்சட்டம்  இயற்றப் பட்டமத 

நிமனவு கூரும் ைமகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சட்டச ் மசமைகள் அதிகாரச ் சட்டத்தின் கீை் உள்ள பல்மைறு விதிகள் பற்றியும் 

ைைக்காடுமைாரின் உரிமமகள் குறித்தும் மக்களுக்குத் சதரியப்படுதத்ுைதற்காக இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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உத்தரகாண்ட் உருவான தினம் – 09 நவம்ெர் 

❖ இந்த தினமானது  2000 ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உருைாக்கப்பட்டமதக்  

குறிக்கிறது. 

❖ நைம்பர ்மாதம் 9 ஆம் மததியானது 2000 ஆம் ஆண்டில் உத்தராஞ்சல் மாநிலம் உருைாக்கப் 

பட்ட.மதக் குறிக்கிறது. 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டில் இந்த மாநிலத்தின் சபயர ்உத்தரகாண்ட் என மாற்றப்பட்டது. 

❖ இந்த மாநிலம் கடவுள்களின் நிலம் அல்லது "மதை் பூமி" என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் மகரச்ன் நகரானது உத்தரகாண்டின் மகாமடக்காலத் 

தமலநகராக  அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் குளிரக்ாலத ்தமலநகரம் மடராடூன் ஆகும். 

 

ெர்வபதெ அறிவியல் மற்றும் அறமதி வாரம் - நவம்ெர் 09 முதல் 14 வறர 

❖ ஒை்மைார ் ஆண்டும் நைம்பர ் மாதம் 9 ஆம் மததி முதல் 14 ஆம் மததி ைமர, சரை்மதச 

அறிவியல் மற்றும் அமமதி ைாரமானது உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தச ் சிறப்பு ைாரமானது, மக்கள் தங்கள் சசாந்த நாடுகளில் அமமதிமய 

மமம்படுத்துைதற்கும், ைளரச்ச்ிக்கான சிறந்த சதாழில்நுட்பத்மத மமம்படுத்துைதற்கும் 

மைண்டி ஊக்கமளிக்கிறது. 

❖ 1986 ஆம் ஆண்டு சரை்மதச அமமதி ஆண்டாக அனுசரிக்கப்படுைதன் ஒரு பகுதியாக 

அறிவியல் மற்றும் அமமதிக்கான சரை்மதச ைாரமானது முதன்முதலில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

உலக சுதந்திர தினம் – 09 நவம்ெர் 

❖ இரண்டாம் உலகப் மபாரிற்குப் பிறகு சபரல்ின் சுைர ் வீை்த்தப்பட்ட நிகை்மை நிமனவு 

கூறும் ைமகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இது கிைக்கு ஐமராப்பாவில் கம்யூனிசத்தின் வீை்சச்ிமயாடுச ் மசரத்்து மக்களாட்சி & 

சுதந்தி த்தின் எழுசச்ிவய ் குறி ்கிறது.  

 

அறமதி மற்றும் வளரெ்ச்ிக்கான உலக அறிவியல் தினம் – 10 நவம்ெர் 

❖ சமூகத்தில் அறிவியல் ைகிக்கும் முக்கியப் பங்மகயும், ைளரந்்து ைரும் விஞ்ஞானப் 

பிரசச்மனகள் குறித்த விைாதங்களில் சபாதுமக்கமள ஈடுபடுத்த மைண்டியதன் 

அைசியத்மதயும் எடுத்துமரக்க மைண்டி இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு என்பது அமமதி மற்றும் ைளரச்ச்ிக்கான உலக அறிவியல் தினத்தின் 

20ைது பதிப்மபக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டின் அனுசரிப்பானது "காலநிமலக்குத் தயாராக உள்ள சமூகங்கமள 

உருைாக்குதல்" (Building Climate-Ready Communities) என்பதன் முக்கியதத்ுைத்மத எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 
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❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் உலக அறிவியல் தினம் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் 

கலாசச்ார அமமப்பால் (யுசனஸ்மகா) அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது முதல் முமறயாக 2002 ஆம் ஆண்டில் சகாண்டாடப்பட்டது. 

 

பதசியக் கல்வி தினம் – 11 நவம்ெர் 

❖ இது சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் பிறந்த நாமள நிமனவுகூரும் ைமகயில் 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் மனிதைள மமம்பாட்டு அமமசச்கத்தால் இந்த நாள் அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ ஆசாத் அைரக்ள் 1947 ஆகஸ்ட் 15 முதல் 1958 பிப்ரைரி 2 ைமர சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் 

கல்வி அமமசச்ராக இருந்தார.் 

❖ இைர ்சவுதி அமரபியாவின் சமக்காவில் 1888 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார.் 

❖ இைருக்கு 1992 ஆம் ஆண்டில் (மமறவுக்குப் பின்) பாரத ரத்னா விருது ைைங்கப்பட்டது. 

 

 

உலகத் தரநிறல நாள் – 11 நவம்ெர் 

❖ லண்டனில் அமமந்துள்ள சாரட்்டரட்் குைாலிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் (CQI) என்ற ஓர ்

சதாழில்நிபுணத்துை அமமப்பு இந்த நாமள நிறுவியது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சமப 1990 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாமள அதிகாரப்பூரை்மாக 

அங்கீகரித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துரு - 'Sustainability: Improving Our Products, People, and Planet' என்பது 

ஆகும். 

 

பொர் நிறுத்த நாள் – 11 நவம்ெர் 

❖ முதலாம் உலகப் மபாரில் மநச நாடுகளுக்கும் சஜரம்னிக்கும் இமடமய பிரான்சில் 

மகசயழுத்திடப் பட்ட ஒரு மபார ் நிறுத்தத்மதக் குறிக்கும் ைமகயில் இது ஒை்மைார ்

ஆண்டும் நிமனவு கூறப் படுகிறது. 

❖ முதலாம் உலகப் மபாரின் மமற்குப் மபாரம்ுமனயில் மபார ்நிறுத்தத்திற்காக மைண்டி இது 

நடந்மதறியது. 
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❖ நிமனவு தினம் என்றும் அமைக்கப்படும் இது, மபாரில் எல்மலக் கடமமயின் மபாது தமது 

உயிமர இைந்த வீரரக்மளக் சகௌரவிக்கும் ைமகயில் முதல் உலகப் மபாரின் முடிவிற்குப் 

பின் காமன்சைல்த் உறுப்பு நாடுகளில் ஒரு நிமனவு நாளாக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ இது 1919 ஆம் ஆண்டில் ஐந்தாம் ஜாரஜ்் மன்னரால் துைக்கப் பட்டது. 

❖ இது முதல் உலகப் மபாரின் முடிமை நிமனவுபடுதத்ுைதாகக் கருதப்படுகிறது. 

❖ நிமனவு தினத்மத அனுசரிப்பதற்கான ஒரு பாரம்பரியம் மபார ் நிறுத்த நாளில் இருந்து 

உருைானது. 

 

 

சொதுெ ்பெறவ ஒளிெரெ்பு தினம் – 12 நவம்ெர் 

❖ அகில இந்திய ைாசனாலி மமயத்திற்கு மதசத் தந்மத மகாத்மா காந்தி ைருமக தந்ததன் 

50ைது ஆண்டு நிமறவிமன நிமனவு கூறும் ைமகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகிறது.  

❖ 1947 ஆம் ஆண்டில் சடல்லியிலுள்ள அகில இந்திய ைாசனாலி  மமயத்திற்கு மகாத்மா 

காந்தி மமற்சகாண்ட முதலாைது மற்றும் ஒமர ஒரு ைருமக இதுைாகும்.  

❖ இந்தியப் பிரிவிமனக்குப் பிறகு ஹரியானாவிலுள்ள குருமசத்திரத்தில் தற்காலிகமாக 

குடிமயறிய புலம்சபயரந்்த மக்களிடம் (பாகிஸ்தானிலிருந்து ைந்த அகதிகள்) மகாத்மா 

உமரயாற்றினார.்  

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில், இத்தினமானது சபாதுச ் மசமை ஒளிபரப்பு தினமாக அனுசரிக்கப் 

படும் என அலுைல் முமறயில் அறிவிக்கப்பட்டது.   
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உலக நிம்பமானியா தினம் – 12 நவம்ெர் 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலில் 2009 ஆம் ஆண்டில் ‘Stop Pneumonia Initiative’ மற்றும் சிறார ்

நிமமானியாவிற்கு எதிரான ஒரு உலகளாவியக் கூட்டணி ஆகியைற்றால் நிறுைப் பட்டு 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ Stop Pneumonia என்ற முன்சனடுப்பானது ஒரு சபாது தனியார ்கூட்டிமணைான ‘Every Breath 

Counts’ என்ற கூட்டணியினால் இயக்கப்படுகிறது.  

❖ நிம்மமானியா என்பது 5 ையதிற்குட்பட்டக் குைந்மதகமளத் தாக்கும் ஒரு சகாடிய மநாய் 

ஆகும். 

❖ இது சபாதுைாக மைரஸ் அல்லது பாக்டீரியாைால் ஏற்படும் ஒரு கடுமமயான சுைாசத ்

சதாற்றாகும்.  

❖ ஒை்சைாரு 39 வினாடிக்கும் ஒரு குைந்மதயானது நிம்மமானியாைால் இறப்பதாக ஐக்கிய 

நாடுகள் குைந்மதகள் நிதியமானது கூறுகிறது.  

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Stop Pneumonia, Every Breath Counts” 

என்பதாகும்.  

 

 

உலக ெறறவ தினம் – 12 நவம்ெர் 

❖ நைம்பர ் 12 ஆம் மததியானது மூத்தப் பறமையியல் நிபுணர ் சலீம் அலியின் பிறந்த 

தினமாகும்.  

❖ இைர ்1896 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ்12 ஆம் நாளன்று மும்மபயில் பிறந்தார.்  

❖ சலீம் அலி இந்தியாவின் பறமை மனிதர ்என அறியப்படுகிறார.் 

❖ இைர ் சிட்னி தில்லான் ரிப்மளவுடன்  இமணந்து “the Birtds of India and Pakistan” என்ற ஒரு 

புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார.்  

❖ இைர ் இராஜஸ்தானில் பரத்பூர ் பறமைகள் சரணாலயத்மத உருைாக்கியதில் ஒரு 
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முக்கியக் காரணமாக இருந்தார.் 

❖ இைர ் 1947 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மும்மப இயற்மக ைரலாற்றுச ் சமூகத்தின் ஒரு 

முக்கியப் பிரமுகரானார.்  

❖ மகாராஷ்டிர மாநிலமானது ஒை்மைார ் ஆண்டும் நைம்பர ் 05 முதல் 12 ஆம் மததி ைமர 

“பறமைகள் ைாரத்மத” கமடபிடிக்கிறது. 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் இமத நாளில்தான், டிம் சபரன்ரஸ்் லீ என்பைரின் கருத்துடன் 

உலகளாவிய ைமலயமமப்பானது (World Wide Web project) சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ WWW என்பது சபரன்ரஸ்் லீ அைரக்ளால் உருைாக்கப்பட்ட முதல் இமணய உலாவியின் 

சபயராகும். 

 

 

உலக கருறண தினம் – 13 நவம்ெர் 

❖ இத்தினமானது 1998 ஆம் ஆண்டில் உலக கருமண இயக்க அமமப்பினால் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 

❖ சிங்கப்பூர ்நாடானது 2009 ஆம் ஆண்டில் முதன்முமறயாக இத்தினத்திமன அனுசரித்தது.   

 

உலக நீரிழிவு பநாய் தினம் – நவம்ெர் 14 

 

❖ நீரிழிவு  மநாயால் பாதிக்கப்பட்டைரக்மளக் கைனிப்பதில் சசவிலியரக்ள் ைகிக்கும் 

முக்கியப் பங்கு குறிதத் விழிப்பணரம்ை ஏற்படுத்துைமத மநாக்கமாகக் சகாண்டு 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “2021-23 : நீ ிழிவுச ்சிகிசவ்ச வள அணு ச ்

கசய்தல் – இப்மபாது இல்மலசயனில் எப்மபாது?” என்பதொகும்.  

❖ இது 1922 ஆம் ஆண்டில் சாரல்ஸ் சஹரப்ரட் ் என்பைருடன் மசரந்்து இன்சுலின் என்ற 

ஹாரம்மாமனக் கண்டுபிடித்த சர ் பிரசடரிக் பாண்டிங் என்பைரின் பிறந்த தினத்மதக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டு இன்சுலின் ஹாரம்மான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் 100ைது ஆண்டு நிமறமை 

அனுசரிக்கின்றது. 

 

குழந்றதகள் தினம் – நவம்ெர் 14 

❖ இந்தியாவின் முதல் பிரதமர ் பண்டித ஜைஹரல்ால் மநரு அைரக்ளின் பிறந்தநாமளக் 

குறிக்கும்   ைமகயில் ஆண்டுமதாறும் இத்தினமானது சகாண்டாடப்படுகிறது.  

❖ இந்தியாவில் குைந்மதகள் தினமானது ‘பால் திைாஸ்’ என அறியப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது குைந்மதகளின் உரிமமகள், நலன் மற்றும் கல்வி குறித்த விழிப்புணரம்ை 

அதிகரிக்கும் மநாக்கத்துடன் சகாண்டாடப்படுகிறது.  

❖ 1964 ஆம் ஆண்டில், மநரு அைரக்ளுக்கு சகௌரைமளிக்கும் விதமாகவும் குைந்மதகள் மீது 

அைருக்கு இருந்த அன்மப நிமனவுபடுதத்ும் விதமாகவும் குைந்மதகள் தினமானது 

நைம்பர ்14 அன்று கமடபிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ இந்தியாவில், ஆரம்பத்தில் குைந்மதகள் தினமானது உலகளாவிய குைந்மதகள் தினமான 

நைம்பர ்20 (1956) அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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ஜாரக்்கண்ட் ஸ்தாென தினம் – நவம்பர் 15 

 

❖ இந்த மாநிலமானது ‘ைனங் ளின் நிலம்’ அல்லது ‘புத  ்ளின் நிலம்’ எனவும் அவழ ் ப் 

படுகிறது.  

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு நைம்ப  ் 15 அன்று பீ ொ ின் கதன் பகுதியிலிருந்து ரசொட்டொ நொ ்பூ  ்

பகுதி பி ி ் ப்பட்டு  ொ  ்் ண்ட் என்ற மற்கறொரு மொநிலம் உருைொ ் ப்பட்டது.  

❖ இதன் மூலம்   ஜாரக்்கண்ட் இந்தியாவின் 28ைது மாநிலமாகும்.  

 

ெர்வபதெ ெகிெ்புத்தன்றம தினம் – நவம்ெர் 16 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பானது ஒை்ரைொ  ் ஆண்டும் இத்தினத்திமன அனுசரிதத்ு 

ைருகிறது.  

❖ 1994 ஆம் ஆண்டில் மகாத்மா காந்தியின் 125ைது பிறந்த நாளிமன அனுசரித்த 

யுசனஸ்மகா அமமப்பானது அதன் மூலம் நைம்பர ்16 ஆம் மததியிமன சரை்மதச சகிப்புத் 

தன்மம தினமாக ஐ.நா அறிவிப்பதற்கு ைழிைகுத்தது. 

❖ இத்தினமானது மகாத்மாவினுமடய சகாள்மககளான அமமதி, அகிம்மச, சமத்துைம் 

ஆகியைற்றிற்கு சகௌரைம் அளிக்கிறது.  
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பதசியெ் ெத்திரிறக தினம் - நவம்ெர் 16 

 

❖ இந்தியாவின் சுதந்திரமான மற்றும் சபாறுப்புமிக்க  பத்திரிமககமளக் சகாண்டாடச ்

சசய்ைதற்காக ஒை்மைார ்ஆண்டும் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த நாளில்தான், பத்திரிமககள் தனது உயரத்ரத்மதப் மபணுைமதயும், எந்த விதமான 

சசல்ைாக்கு அல்லது அசச்ுறுத்தல்களுக்கும்  கட்டுப்படாமல் இருப்பமதயும் உறுதி 

சசய்யும் ைமகயிலான ஒரு தாரம்ீகக் கண்காணிப்பாளராக இந்தியப் பத்திரிமக 

மன்றமானது  சசயல்படத் சதாடங்கியது. 

 

தணிக்றகத் தினம்  - நவம்ெர் 16 

❖ இந்த ஆண்டு முதலாைது தணிக்மகத் தினமானது  சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இந்திய தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ் பதவியின் ைரலாற்று முக்கியத்துைம் 

ைாய்ந்த உருைாக்கத்திமனக் குறிக்கும் ைமகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ தற்மபாது, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரமதசத்தின் முன்னாள் துமண நிமல 

ஆளுநரான  ஜி.சி.முரம்ு இந்தியாவின் இந்திய தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்

ஆகப் பணியாற்றி ைருகிறார.் 

❖ இைர ்இந்தியாவின் 14ைது இந்திய தமலமமக் கணக்குத் தணிக்மகயாளர ்ஆைார.் 

❖ அைரது பதவிக்காலம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சதாடங்கியது. 

❖ இந்திய தமலமமக் கணக்குத ் தணிக்மகயாளர ் என்பது இந்தியாவின் ஒரு 

அரசியலமமப்பு ஆமணயமாகும். 

❖ இது இந்திய அரசியலமமப்பின் 148ைது விதியின்படி நிறுைப்பட்டது. 

❖ இந்திய தமலமமக் கணக்குத ் தணிக்மகயாளரின் அறிக்மககள் பாராளுமன்றம் 

அல்லது மாநிலச ்சட்டமன்றங்களில் தாக்கல் சசய்யப்படுகின்றன. 

❖ அமை சபாதுக் கணக்குக் குழுக்கள் மற்றும் சபாதுத் துமற நிறுைனங்களுக்கான 

குழுக்கள்  ஆகியைற்றால் விைாதிக்கப்படுகின்றன. 

❖ சபாதுக் கணக்குக் குழுக்கள் மற்றும் சபாதுத் துமற நிறுைனங்களுக்கான குழுக்கள்  

என்பமை பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச ்சட்டமன்றங்களில் உள்ள சிறப்புக் குழுக்கள் 

ஆகும். 
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உலக நாள்ெட்ட நுறரயீரல் அறடெ்பு பநாய் தினம் - நவம்ெர் 17 

❖ ஒை்ரைொ  ் ஆண்டின் நைம்பர ் மாதத்தின் மூன்றாைது புதன்கிைமம அன்று இந்தத் 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலகம் முழுைதிலும் நாள்பட்ட தடுப்பு நுமரயீரல் அமடப்பு  மநாய் பற்றியும் நாள்பட்ட 

தடுப்பு நுமரயீரல் அமடப்பு  மநாய்க்கான சிகிசம்சயிமன மமம்படுதத்ுைது பற்றியும் 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் உலக நாள்பட்ட நுமரயீரல் அமடப்பு மநாய் தினமானது நைம்பர ் 17 

அன்று ைருகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருத்துரு, ‘Healthy Lungs – Never More Important’ 

என்பதாகும். 

 

 

பதசிய வலிெ்பு பநாய்  தினம் - நவம்ெர் 17 

❖ இந்தியாவில், ஒை்ரைொ  ் ஆண்டும் நைம்பர ் 17 ஆம் மததியானது ைலிப்பு மநாய்  அறக் 

கட்டமளயால்  மதசிய ைலிப்பு மநாய்  தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ைலிப்பு மநாய் குறிதத் விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைதற்கான ஒரு தினமாகும். 

❖ கால்-மககளில் ைலிப்பு ஏற்படுைது என்பது மூமளயில் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட மகாளாறு 

ஆகும். 
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❖ நைம்பர ் மாதம் ஆனது  ‘மதசிய ைலிப்பு மநாய்  விழிப்புணரவ்ு மாதமாக’ அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் மும்மபயில் உள்ள இந்திய  ைலிப்பு மநாய்  அறக்கட்டமளயானது  2009 

ஆம் ஆண்டில்  டாக்டர ்நிரம்ல் சூரய்ா என்பைரால் நிறுைப்பட்டது. 

 

இயற்றக மருத்துவ தினம் - நவம்ெர் 18 

❖ இந்தியாவில் மதசிய இயற்மக மருத்துை தினமானது ஒை்மைார ் ஆண்டும் நைம்பர ் 18 

அன்று  அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இயற்மக மருத்துைம் எனப்படும் சசயற்மக மருந்து இல்லாத மருத்துை முமறயின் 

மூலம் மநரம்மறயான முமறயில் மனம் மற்றும் உடல் ஆமராக்கியத்மத மமம்படுத்தச ்

சசய்ைதற்கான ஒரு தினமாகும். 

❖ இத்தினத்திமன ஆயுஷ் அமமசச்கமானது  (ஆயுரம்ைதம், மயாகா மற்றும் இயற்மக 

மருத்துைம், யுனானி, சித்தா மற்றும் மஹாமிமயாபதி) அறிவித்தது. 

❖ இந்த ைருடத்தின் இந்த தினத்திற்கான கருத்துரு ‘மராக் முக்த் பாரத’் என்பதாகும். 

 

 

உலகத் தத்துவ தினம் 2021 - நவம்ெர் 18 

❖ ஒை்மைார ் ஆண்டின் நைம்பர ் மாதத்தின் மூன்றாைது வியாைன் அன்றும் உலகத் தத்துை 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்த தினமானது  நைம்பர ்18 அன்று ைருகிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகத் தத்துை தினமானது, சமூகம், கலாசச்ாரம், புவியியல் மற்றும் 

அரசியல் சூைல்களுடன் மனிதரக்ள் மமற்சகாள்ளும் சைை்மைறு சதாடரப்ுகமளப் பற்றிய 

விைாதத்திமன முன் மைக்கிறது. 

❖ உலகத் தத்துை தினமானது 2002 ஆம் ஆண்டில் யுசனஸ்மகா அமமப்பினால் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த ைருடத்தின் உலகத் தத்துை தினத்திற்கான கருத்துரு “different interactions of human 

beings with their social, cultural, geographical and political environment, with the underlying objective of 

better understanding the contribution of philosophy in our contemporary societies and the challenges they 
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face" என்பதாகும். 

 

பதசியெ் ெெச்ிளம் குழந்றதகள் வாரம் 2021 - நவம்ெர் 15 முதல் 21 வறர 

❖ இந்தியாவில், ஒை்மைார ் ஆண்டும் நைம்பர ் 15 முதல் 21 ைமர மதசியப் பசச்ிளம் 

குைந்மதகள் ைாரமானது கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ைாரத்தின் முக்கிய மநாக்கமானது  பசச்ிளம் குைந்மதகளின் ஆமராக்கியத்திமனச ்

சுகாதாரத் துமறயின் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த முன்னுரிமமப் பகுதியாக  

ைலியுறுத்துைதன் முக்கியத்துைத்மதயும், பசச்ிளம் குைந்மதகளுக்கான சுகாதார 

நிமலகமள மமம்படுத்துைதன் மூலம் குைந்மத இறப்பு விகிதத்மதக் குமறப்பமதயும் 

சகாண்டதாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதசியப் பசச்ிளம் குைந்மதகள் ைாரத்தின் கருத்துரு, ‘பாதுகாப்பு, 

தரம் மற்றும் ைளரப்்புப் பராமரிப்பு ஆகியமை ஒை்சைாரு பசச்ிளம் குைந்மதயின் பிறப்பு 

உரிமம' என்பதாகும். 

 

 

பதசியெ் ெத்திரிறகயியல்  தினம் – நவம்ெர் 16 

❖ இந்தியப் பத்திரிமகச ் சமபயிமனக் சகௌரவிக்கும் ைமகயில் இந்த தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

❖ 55 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இமத நாளில்தான் இந்தியப் பத்திரிமகச ்சமபயானது நிறுைப் 

பட்டது. 

❖ இந்தியப் பத்திரிமகச ் சமப ஆனது, நாட்டில் சசய்தி சைளியீட்டின் தரத்மதக் 

கண்காணிப்பது மட்டுமின்றி, பத்திரிமகச ் சுதந்திரமானது நாட்டில் நிமலத்திருக்கச ்

சசய்ைமதயும், இனிமமல் அது சசழிதத்ு ைளரை்மத உறுதி சசய்ைதற்குமான ஒரு 

கருவியாக உருைாக்கப் பட்டது. 

 

ெர்வபதெ மாணவர ்தினம் – நவம்ெர் 17 

❖ இத்தினமானது உலக மாணைர ்சங்கத்தினால் நிரண்யிக்கப்பட்டதாகும். 

❖ 1939 ஆம் ஆண்டில் ஹிட்லரின் நாஜிப் பமடகள் அமனத்துப் பல்கமலக்கைகங்கமளத் 

தாக்கி, ஆயிரக்கணக்கான மாணைரக்மளக் மகது சசய்து சகான்றமதக் கண்டிக்கச ்

சசய்ைதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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உலகக் குறறெ்பிரெவ  தினம் - நவம்ெர் 17 

 

❖ உலகளவில், குமறப்பிரசைத்தின் சைால்கள் மற்றும் சுமமகள் பற்றிய ஒரு 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ ஒன்பது முழு அளவிலான குைந்மதகளுக்கான காலுமறகளுள் ஒன்றாக 

ைடிைமமக்கப்பட்ட ஒரு மஜாடி ஊதா நிறக் காலுமறகள் 10 குைந்மதகளில் 1 குைந்மத 

குமறப்பிரசைத்தில் பிறக்கிறது என்பமதக் குறிக்கிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகக் குமறப்பிரசை தினத்திற்கான உலகளாவிய கருத்துரு 

‘Zero Separation. Act now! Keep parents and babies born too soon together’ என்பதாகும். 

 

ெர்வபதெ இஸ்லாமியக் கறல தினம் – நவம்ெர் 18 

❖ இஸ்லாமியத்தின் கமல பற்றியும், கலாசச்ாரம் மற்றும் நாகரிகத்திற்கு அது ைைங்கி ைரும் 

பங்களிப்மபப் பற்றியும் விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்துைமத மநாக்கமாகக் சகாண்டு 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சவுதி கலாசச்ார அமமசச்கமானது இந்த தினத்மதக் குறிக்கும் ைமகயில் ரியாத் நகரில் 

உள்ள இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகத்தில் 2 நாட்கள் அளவிலான முதலாைது இஸ்லாமியக் 

கமல  நிகை்சச்ிகமள நடத்தியது. 

 

செண்கள் சதாழில்முறனபவார் தினம் – நவம்ெர் 19 
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❖ இத்தினமானது சபண்கள் சதாழில்முமனமைார ் தின அமமப்பு (WEDO - Women’s 

Entrepreneurship Day Organisation) என்ற அமமப்பின் சிந்தமனயில் உருைானதாகும். 

❖ இத்தினமானது முதன்முதலில் 2014 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது சபட் பயனிர,் அனிமல் ஃமபர ்மீடியா, எல்லிஸ் ஐலண்ட ்சமடல் ஆஃப் ஹானர ் என்ற 

விருமதப் சபற்ற சைண்டி டயமண்ட் என்பை ொல் துைங் ப்பட்டுச ்சசயல்படுத்தப் பட்டது. 

 

உலகக் கழிெ்ெறற தினம் – நவம்ெர் 19 

❖ இத்தினமானது சிங்கப்பூமரச ்மசரந்்த ஜாக் சிம் என்பைரால் சதாடங்கப்படட்து. 

❖ அைர ்2001 ஆம் ஆண்டில் உலகக் கழிப்பமற அமமப்பு என்ற ஓர ்அரசு சாரா அமமப்பிமன  

நிறுவினார.் 

❖ இதற்கு "நீடித்த நிமலயான சுகாதார கூட்டணி (SuSanA - Sustainable Sanitation Alliance)" 

அமமப்பினால்  ஆதரவு ைைங்கப்பட்டது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில், "தண்ணீர ்மற்றும் சுகாதாரதத்ிற்கான மனித உரிமமயிமன (HRWS - 

Human Right to Water & Sanitation)" ஐக்கிய நாடுகள் அமையானது மனிதரக்ளின் ஒரு  

அடிப்பமட  உரிமமயாக அங்கீகரித்தது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, "Valuing toilets" என்பதாகும். 

❖ 6ைது நிமலயான ைளரச்ச்ி இலக்கானது அமனைருக்கும் சுகாதாரத்மத ைைங்குைமத 

மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

பதசிய ஒருறமெ்ொட்டுத் தினம் – நவம்ெர் 19 

❖ இத்தினமானது இரும்புப் சபண்மணியும் முன்னாள் இந்தியப் பிரதமருமான இந்திரா 

காந்தி அைரக்ளின்  பிறந்த நாமள நிமனவு கூறும் ைமகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இைர ்1917 ஆம் ஆண்டில் நைம்பர ்19 ஆம் நாளில் பிறந்தார.் 

❖ இைர ்நாட்டின் முதல் மற்றும் ஒமர சபண் பிரதமர ்ஆைார.் 

 

ெர்வபதெ ஆண்கள் தினம் – நவம்ெர் 19 

❖ சரை்மதச ஆண்கள் தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் அதிகாரப்பூரை்மாக 

அங்கீகரிக்கப் படாத ஒரு தினமாகும். 

❖ இது  டிரினிடாட் சடாபாமகாவில் உள்ள மமற்கிந்தியத் தீவுகள் பல்கமலக்கைகத்தில் 

பணியாற்றிய ைரலாற்றுப் மபராசிரியரான டாக்டர.் சஜமராம் டீலக் சிங் என்பைரால் 1999 

ஆம் ஆண்டில் நிறுைப்படட்து. 

❖ "ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும் இமடயிலான சிறப்பான சதாடரப்ு" என்பது இந்த 

ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருத்துரு ஆகும். 
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ஆெ்பிரிக்கத் சதாழில்மயமாக்கல் தினம் - நவம்ெர் 20 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சமபயானது, 1989 ஆம் ஆண்டில், நைம்பர ்20 ஆம் மததியிமன 

"ஆப்பிரிக்கத் சதாழில்மயமாக்கல் தினமாக" அறிவித்தது. 

❖ இது ஆப்பிரிக்காவிற்கான இரண்டாைது சதாழில்துமற மமம்பாட்டு தசாப்தத்தின் (1991-

2000) கட்டமமப்பிற்குள் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆப்பிரிக்கத் சதாழில்மயமாக்கல் தினத்திற்கான மாநாட்டின் 

கருத்துருைானது, ஆப்பிரிக்காவின் மகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றிற்குப் பிந்மதயக் கால 

கட்டத்தின்  மமம்பாட்டிற்கு  நிதியளித்தல் என்பதாகும். 

 

உலக குழந்றதகள் தினம் - நவம்ெர் 20 

❖ இந்தத் தினமானது  முதன்முதலில் 1954 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்14 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

சபாதுச ்சமபயால் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ பின்னர ் 1959 ஆம் ஆண்டில், இமத நாளில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சமபயினால் 

குைந்மதகளின் உரிமமகள் பிரகடனம் சைளியிடப்படட் நாமள நிமனவு கூறும் 

ைமகயில் இந்தத் தினத்மத அறிவிக்கத் திட்டமிட்டது. 

❖ 1989 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 20 அன்று குைந்மதகளின் உரிமமகள் சதாடரப்ான ஒரு 

உடன்படிக்மகயிமனயும் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சமப ஏற்றுக் சகாண்டது. 

❖ 1925 ஆம் ஆண்டில் சஜனீைா நகரில் நமடசபற்ற உலக குைந்மதகள் நல மாநாட்டின் 

மபாது சரை்மதச குைந்மதகள் தினமானது  முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு ‘ஒை்சைாரு குைந்மதகளுக்குமான  சிறந்த 

எதிரக்ாலம்’ என்பதாகும். 
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உலகத் சதாறலக்காட்சி தினம் - நவம்ெர் 21 

❖ ைாசனாலிக்கு அடுத்தபடியாக, சபாழுதுமபாக்கிற்கும் தகைல் பரிமாற்றத்திற்கும் 

இரண்டாைது ஆதாரமாக சதாமலக்காட்சி விளங்கி ைருகிறது. 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ்சமபயானது நைம்பர ்21 ஆம் மததியிமன 

உலகத் சதாமலக்காட்சி தினமாக அறிவித்தது. 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டில் நைம்பர ் 21 மற்றும் 22 ஆகிய மததிகளில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்

சமபயானது, முதல் உலகத் சதாமலக்காட்சி மன்றத்மத நடத்தியது. 

❖ 1924 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திமனச ்மசரந்்த  ஜான் மலாகி சபயரட்் (John Logie 

Baird) என்பைரால் சதாமலக்காட்சி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 

ொறல விெத்துகளால் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்ளுக்கான உலக நிறனவு தினம் - நவம்ெர் 

21 

❖ இத்தினமானது 1993 ஆம் ஆண்டில் மராட ் பீஸ் எனப்படும்  சாமல விபதத்ில் பாதிக்கப் 

பட்டைரக்ளுக்கான ஒரு சதாண்டு நிறுைனத்தினால்  சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச ் சமப இத்தினத்வத ஏற்றுக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ மற்ற நாடுகமள விட, இந்தியாவில் தான் சாமல விபத்துகளால் அதிக உயிரிைப்புகள் 

ஏற்படுகின்றன. 

❖ தமிைகத்தில் மதாைன் என்ற தன்னாரை்த் சதாண்டு நிறுைனம் ஒன்று, மபாக்குைரத்து 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரம் மபான்ற பல்மைறு முயற்சிகமள எடுத்து ைருகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு 'நிமனவில் சகாள்ளுங்கள். ஆதரவு 

அளியுங்கள். சசயல்படுங்கள்' என்பதாகும். 
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உலக மீன்வள தினம் - நவம்ெர் 21 

❖ இத்தினமானது ஆமராக்கியமான மற்றும் நீடிதத் கடல் சுற்றுசச்ூைல் அமமப்புகளின் 

முக்கியத்துைத்திமனயும், உலகில் மீன்ைளத்தின் நிமலயான இருப்புகமள உறுதி 

சசய்ைதிமனயும் எடுத்துமரக்கிறது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் ஐந்தாைது உலக மீன்பிடி தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் இமத நாளில் தான், புதுதில்லி நகரில்  சரை்மதச மீனைர ்அமமப்பின் 

பிரம்மாண்ட திறப்பு விைா நமடசபற்றது. 
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552வது குருநானக் சஜயந்தி - நவம்ெர் 19 

 

❖ சீக்கிய மதத்மத நிறுவிய குருநானக் மதை் ஜி அைரக்ளின் பிறந்த நாளானது  ஒை்மைார ்

ஆண்டும் குருநானக் சஜயந்தி என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது பிரகாஷ் உத்சை் அல்லது குரு புரப் என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. 

❖ இைர ்பத்து சீக்கிய மதக்  குருக்களில் முதன்மமயானைர ்( முதல் குரு) ஆைார.் 

❖ இைர ் தற்மபாமதய பாகிஸ்தானின் நான்கானா சாஹிப்பில் அமமந்துள்ள தால்ைண்டி 

என்ற கிராமத்தில் 1469 ஆம் ஆண்டில்  பிறந்தார.் 

 

உலக நுண்ணுயிர் எதிர்ெ்பு விழிெ்புணர்வு வாரம் – நவம்ெர் 18 முதல் நவம்ெர் 24 

வறர 

❖ உலகளவில், நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு குறித்த விழிப்புணரம்ை அதிகரிப்பதற்காக இந்த 

ைாரமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

❖ மருந்துகளுக்கு எதிரப்்புத் திறன் சகாண்ட சதாற்றுகள் மமலும் புதிதாக உருைாகுதல் 

மற்றும் பரவுதமலத் தடுப்பதில் சபாதுமக்கள், சுகாதார ஊழியரக்ள் மற்றும் சகாள்மக 

ைகுப்பாளரக்ள் மகயாளும் சிறந்த நமடமுமறகமளயும் இது ஊக்குவிக்கச ்சசய்கிறது. 

❖ இத்தினத்தின் இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு, “Spread Awarness, Stop Resistance” 

(விழிப்புண வ்ை ஏற்படுத்தி எதி ப்்புத் திறவனத் தடுத்தல்) என்பதொகும். 
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உலகெ் ொரம்ெரிய வாரம் – நவம்ெர் 19 முதல் 25 வறர 

❖ கலாசச்ாரம் மற்றும் மரபுகளின் முக்கியத்துைத்திமனயும் அைற்மறப் பாதுகாப்பதன் 

அைசியத்மதயும் பற்றிய விழிப்புணரம்ை உருைாக்குைமத இந்த ஒரு ைார காலக் 

சகாண்டாட்டத்தின் மநாக்கமாகும். 

❖ இந்தியாவில் சுமார ் 3691 நிமனவுச ் சின்னங்கள் இந்தியத் சதால்லியல் ஆய்வு 

அமமப்பினால் பாதுகாக்கப் படுகின்றன. 

❖ தற்மபாது, இந்தியத் சதால்லியல் ஆய்வு அமமப்பினால் பாதுகாக்கப்படும் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலான நிமனவுச ்சின்னங்கள் (745) உத்தரப் பிரமதசத்தில் உள்ளன. 

❖ இந்தியா முழுைதும் உள்ள 32 கலாசச்ாரம், 7 இயற்மக மற்றும் 1 கலப்புத் தளம் உள்ளிட்ட 

40 பாரம்பரியத் தளங்கள் தற்மபாது UNESCO உல ப் பொ ம்ப ியத் தளங் ளொ  அறிவி ் ப் 

பட்டுள்ளன. 

❖ அவனத்து மொநிலங் ள் மற்றும் ஒன்றியப் பி ரதசங் ளில் தற்ரபொது ம ொ ொஷ்டி ொ அதி  

எண்ணி ்வ யொ  5 யுகனஸ்ர ொ உல ப் பொ ம்ப ியத் தளங் வளக் க ொண்டு உள்ளது. 

 

செண்களுக்கு எதிரான வன்முறற ஒழிெ்பிற்கான ெர்வபதெ தினம் – நவம்ெர் 25 

❖ உலசகங்கிலும் உள்ள சபண்கள் எை்ைாறு பல்மைறு விதமான ைன்முமறகளுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் என்பது பற்றியும் சபரும்பாலும் மமறக்கப்படும் இந்தப் பிரசச்ிமனயின் 

உண்மமத் தன்மம பற்றியும் ஒரு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்தச ் சசய்ைதற்காக 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “Orange the World: End Violence against Women 

Now!”.” என்பதொகும்.   

 

உலக ஆலிவ் மர தினம் – நவம்ெர் 26 

 

❖ இத்தினமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் நமடசபற்ற யுசனஸ்மகா சபாது மாநாட்டின் 40ைது 

கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ஆலிை் மரத்தின் பாதுகாப்மபயும் அது உள்ளடக்கியுள்ள பல்மைறு மதிப்புகமளயும் 

ஊக்குவிப்பமத இத்தினத்தின் மநாக்கமாகும். 

❖ இந்த தினம் மனித குலத்திற்கு இது ைைங்கும் சமூக, கலாசச்ார, சபாருளாதார மற்றும் 

சுற்றுசச்ூைல் சாரந்்த முக்கியத்துைத்திமன மமம்படுத்துைதற்கான ஒரு தினமாகும்.  
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பதசிய ொல் தினம் – நவம்ெர் 26 

❖ இத்தினமானது டாக்டர ்ைரக்ீஷ் குரியன் அைரக்ளின் பிறந்த நாளின் நிமனைாக 2014 ஆம் 

ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்பட்டு ைருகிறது.  

❖ இைர ்‘இந்தியொவின் பொல் மனித ’் எனவும் அவழ ் ப்படுகிறொ .் 

❖ இைர ் உல ளவிலொன, மி ப்கப ிய, ரைளொண் சொ ந்்த ஒரு பொல்கபொருள் துவற 

ரமம்பொட்டுத் திட்டமொன ‘ஆபர ஷன் ஃப்ளட்’ எனும் ஒரு திட்டத்திற்குத் தவலவம 

ைகித்தொ .் 

 

 

இந்திய அரசியலறமெ்பு தினம் – நவம்ெர் 26 

❖ இந்தியாவின் அரசியலமமப்புச ் சட்டம் ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்டதிமன நிமனவு கூரும் 

ைமகயில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது அரசியலமமப்பு தினம் (அ) சம்விதான் திைாஸ் என்ற சபயரில் 

சகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 26 அன்று நமடமுமறக்கு ைந்த அரசியலமமப்புச ்சட்டமானது 

1949 ஆம் ஆண்டின் இமத நாளில் தான் ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 19 அன்று, டாக்டர ் B.R. அம்ரபத்   ் அை  ்ளின் 125 பிறந்த 

நொளின் முழு ஆண்டு அளவிலொன க ொண்டொட்டத்திமன முன்னிட்டு நைம்ப  ் 26 ஆம் 

ரததியொனது இந்திய அ சினொல் அ சியலவமப்புத் தினமொ  அறிவி ் ப்பட்டது. 

❖ முன்பொ  இத்தினமொனது சட்ட தினமொ  க ொண்டொடப்பட்டது. 
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பதசிய உடலுறுெ்பு தான தினம் – நவம்ெர் 27 

❖ இந்தியாவில் மதசிய உடலுறுப்பு தான தினமானது கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஒை்மைார ்

ஆண்டும் அனுசரிக்கப்பட்டு ைருகிறது.  

❖ உயிரிைந்தைரக்ள் சுகாதார நலனிற்கும் மனிதகுலத்திற்கும் ஆற்றும் தன்னலமற்றப் 

பங்களிப்பு பற்றிய ஒரு விழிப்புணரம்ை ஏற்படுத்தி அதமன அங்கீகரிப்பதும், மனித 

மநயத்தின் மீதான நம்பிக்மகமய மீண்டும் உருைாக்குைதுமம இத்தினத்தின் ஒரு 

மநாக்கமாகும்.  

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் 12ைது மதசிய உடலுறுப்பு தான தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

❖ இது சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத் துமற அமமசச்கத்தின் கீைான மதசிய உடலுறுப்பு 

மற்றும் திசு மாற்ற அமமப்பினால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

ொலஸ்தீன மக்களுடனான ெர்வபதெ ஒற்றுறம தினம் – நவம்ெர் 29 

❖ இத்தினமானது ஒை்மைார ் ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயினால் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு நைம்பர ் 29 அன்று பாலஸ்தீனப் பிரிவிமன குறித்த தீரம்ானத்திமன 

(181ைது தீரம்ானம்) ஐக்கிய நாடுகள் ஏற்றுக் சகாண்டதன் ஆண்டு நிமறவிமனக் 

குறிக்கும் ைமகயில் அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

 

 

இரொயனெ் பொரினால் ொதிெ்பிற்குள்ளானவரக்ளுக்கான நிறனவு தினம் – 

நவம்ெர் 30 

❖ இத்தினமானது 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒை்மைார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது ரசாயனப் மபாரினால் பாதிப்புள்ளானைரக்ளுக்கு அஞ்சலி சசலுத்தச ்

சசய்ைதற்காகவும், இரசாயன ஆயுதங்களின் அசச்ுறுத்தல்கமள ஒழிப்பதற்காக ரசாயன 

ஆயுதங்கள் தமட அமமப்பின் உறுதிப்பாடட்ிமன மீண்டும் உறுதிப்படுத்தச ்

சசய்ைதற்காகவும் மைண்டி அனுசரிக்கப் படுகிறது. 
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கணினிெ் ொதுகாெ்பு தினம் – நவம்ெர் 30 

❖ இத்தினமானது 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒை்மைார ்ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ மக்களிமடமய கணினிப் பாதுகாப்பு குறித்தும் எந்தசைாரு ஆபத்திலிருந்தும் தமது 

மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் தரவுகமளப் பாதுகாப்பதற்கான ைழிகள் பற்றியும் ஒரு 

விழிப்புணரம்ை ஏற்படுதத்ுைதற்காக இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

மகாத்மா காந்தி நாணயம் 

❖ இந்திய சுதந்திரப் மபாராட்டத் தமலைர ் மகாத்மா காந்தியின் ைாை்க்மக மற்றும் 

மரபிமனக் சகாண்டாடுைதற்காக மைண்டி ஒரு நிமனவு நாணயத்மத பிரிட்டன் அரசு 

சைளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்தச ்சிறப்பு நாணயமானது தங்கம் மற்றும் சைள்ளிகளில் கிமடக்கிறது. 

❖ இது இந்தியாவின் மதசிய மலரான தாமமரயின் படத்மதயும், காந்தியின் மிக 

பிரபலமான மமற்மகாள்களில் ஒன்றான “என் ைாை்க்மகமய எனது சசய்தி" (My life is my 

message) என்பமதயும் சகாண்டுள்ளது. 
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டாக்டர் ெங்கர் ஆெெ்ார்யாவின் புதிய புத்தகம்  

 

❖ டாக்டர ் சங்கர ் ஆசச்ாரய்ா “An Economist at Home and Abroad : A Personal Journey” என்ற ஒரு 

புத்த த்வத எழுதியுள்ளொ .்  

❖ இை  ் பு ழ்கபற்றப் சபாருளாதார ைல்லுநரும் இந்திய அரசின் முன்னாள் தமலமமப் 

சபாருளாதார ஆமலாசகரும் ஆைார.்  

❖ இந்தப் புத்தகமானது மிகவும் திறமமயான & கபொருளொதொ க் க ொள்வ  நிபுண ொன 

டொ ்ட  ்சங்   ்ஆசச்ொ ய்ொவின் கதொழில்முவற மற்றும் தனிப்படட் ைொழ் ்வ  முவறவயப் 

பற்றி கூறுகிறது.  

 

ஆெபரஷன் எக்ஸ் 

❖ விடுதமலப் மபாரின் கமதயான ஆபமரஷன் எக்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம்  ைங்காள 

சமாழியில் சைளியிடப்பட்டது. 
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❖ ஆபமரஷன் எக்ஸ் இந்தியக் மகப்டன் எம்என்ஆர ் சமந்த் மற்றும் பிரபல எழுத்தாளர ்

மற்றும் பத்திரிமகயாளர ்சந்தீப் உன்னிதன் ஆகிமயாரால் இமணந்து எழுதப்பட்டது. 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு விடுதமலப் மபாரின் மபாது முக்தி பாஹினி (Mukti Bahini) மற்றும் 

இந்தியக் கடற்பமட இமணந்து மமற்சகாண்ட கமாண்மடா நடைடிக்மககள் எை்ைாறு 

நடந்தன என்பமத இப்புத்தகம் கூறுகிறது. 

 

புதியெ் புத்தகங்கள் 

❖ காங்கிரஸ் தமலைர ் சல்மான் குரஷ்ித் “Sunrise Over Ayodhya Nationhood in Our Times” என்ற 

சபயரில் அமயாத்தியா தீரப்்பு குறித்த ஒரு புத்தகத்மத சமீபத்தில் சைளியிட்டு உள்ளார.் 

❖ “Nehru : The Debates that Defined India” என்ற புத்தகமானது திரிபூரத்ாமன் சிங் மற்றும் அதீல் 

ஹூமசன் ஆகிமயாரால் இமணந்து எழுதப்பட்டது. 

❖ “Finding A Straight Line Between Twists and Turns an Imperfect, Yet Honest Reflections on the Indian Tax 

Landscape” என்ற தனது புதிய புத்தகத்திமன அசீம் சாை்லா சைளியிட்டார.் 

❖ அசீம் சாை்லா என்பைர ் இந்தியாவின் முன்னணி ைரி சாரந்்த ைைக்குகள் சதாடரப்ான 

ைைக்கறிஞரக்ளுள் ஒருைரும் புகை்சபற்ற சரை்மதச ைரி மற்றும் சகாள்மக நிபுணரும் 

ஆைார.் 

 

பூமியின் முதல் நிலெ்ெரெ்பு 

 

❖ க்ராட்டன்கள் (cratons) எனப்படும் பூமியின் முதல் கண்டங்கள் கடலில் இருந்து 3.3 

பில்லியன் மற்றும் 3.2 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயக் காலகட்டத்தில்  

மதான்றியதாக ஒரு புதிய ஆய்வு சதரிவிக்கிறது. 

❖ இந்தப் புதிய ஆய்ைானது சுமார ்2.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சபருங் கடல்களில் 

இருந்து கண்டங்கள் எழுந்தன என்ற பரைலாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட ஒரு கருத்மத 

எதிரத்்துக் மகள்வி மகட்டுள்ளது. 

❖ ஜாரக்்கண்டில் உள்ள சிங்பூம் பகுதிமய முதன்முதலில் மதான்றிய கண்ட நிலப் பரப்பாக 

இருக்கலாம் என்றும் இந்த ஆய்ைானது  கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ 3.2 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் மமல் பைமமயான நதிக் கால்ைாய்கள், கடல் பரப்புகள் 

மற்றும் கடற்கமரகள் ஆகியைற்றின் புவியியல் அசச்ுகளுடன் கூடிய, சிங்பூமில் உள்ள 

மணற்கற்கள் காற்றில் சைளிப்பட்ட ஆரம்பகால மமலடுக்கிமனக் குறிப்பதாகவும் இந்த 
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ஆய்ைானது கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ சிங்பூம் பகுதியின் கண்ட மமலடுக்கிமன  உருைாக்கும் கிராமனட்டுகள் 3.5 முதல் 3.1 

பில்லியன் ஆண்டுகள் பைமமயானமை ஆகும். 

❖ இது மணற்கற்கள் ‘முதல் நிலப்பரப்பு எப்மபாது உருைானது’ என்றும், கிராமனட் ‘முதல் 

நிலப்பரப்பு எப்படி உருைானது’ என்றும் நமக்கு கூறுகிறது. 

 

அபிஜித் ொனர்ஜி – புத்தக சவளியீடு 

 

❖ அபிஜித் பானரஜ்ி “Cooking to save your life” என்ற ஒரு புத்த த்திவன (சவமயல் புத்த ம்) 

எழுதியுள்ளொ .் 

❖ இை  ் இந்தியொவில் பிறந்த அசமரிக்கப் சபாருளாதார நிபுணர ் மற்றும் மநாபல் பரிசு 

சபற்றைர ்ஆைார.் 

❖ பிரான்சு நாட்மடச ் மசரந்்த சசசயன் ஆலிைர ் என்ற ஓவியர ் உருைாக்கிய விளக்கப் 

படத்துடன் கூடிய இந்தப் புத்தகத்திமன ஜக்கரந்ாட் புக்ஸ் பதிப்பகம் சைளியிட்டது. 

 

றெயது அக்ெருதீன் – புத்தகம் சவளியீடு 

 

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


                   

238 
 

❖ மூத்த இந்திய சைளியுறவுத் துமற அதிகாரியான மசயது அக்பருதீன், “India Vs UK : The Story 

of an unprecendented Diplomatic Win” என்ற ஒரு புத்த த்திவன எழுதியுள்ளொ .்  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் நடந்த ச ை்ரதச நீதிமன்றத் ரத த்லில் ஐ ்கிய  ொ ்ஜியத்திற்கு எதி ொ  

இந்தியொ கபற்ற கைற்றியின் பின்னணி நி ழ்வு ள் இந்தப் புத்த த்தில் இடம் 

கபற்றுள்ளன. 

 

ொன் கி-மூனின் சுயெரிறத 

 

❖ “Resolved : Uniting Nations in a Divided World” என்ற புதத்கமானது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் 

முன்னாள் சபாதுச ்சசயலாளர ்பான் கி-மூன் அைரக்ளுமடய சுயசரிமத ஆகும்.  

❖ இது அைர ் ைாை்க்மகயில் எதிரச்காண்ட சைால்கள் மற்றும் அைரது ைாை்க்மக 

அனுபைங்கமள உள்ளடக்கியமதாடு ஐக்கிய நாடுகள் சமபயில் அைரது பதவிக் காலம் 

குறித்தும் விைரிக்கிறது.  

❖ இைர ்ஒரு முமறக்கு 5 ஆண்டு காலம் என்ற ரீதியில் இரண்டு முமறயாக (2007-2016) ஐ ்கிய 

நொடு ள் சவபயின் கபொதுச ்கசயலொள ொ  பணியொற்றினொ .் 

❖ இந்தப் புத்த மொனது ஹொ ப்  ் ொலின்ஸ் இந்தியொ என்ற பதிப்ப த்தினொல் கைளியிடப் 

பட்டது. 

 

உணவு மற்றும் பவளாண் நிறல குறித்த அறிக்றக 2021 

❖ இந்த அறிக்மகயானது மைளாண் – உணவு அமமப்புகளின் சநகிை்திறன் மீது நாடுகள் 

அளவிலான குறிகாட்டிகமள ைைங்குகிறது.  

❖ இந்தக் குறிகாட்டிகள் முதன்மம உற்பத்தியின் உறுதித் தன்மம மற்றும் உணவு இருப்பு, 

உணமை இயல்பான மற்றும் சபாருளாதார ரீதியில் சபறும் ைமகயிலான நிமல 

ஆகியைற்மற மதிப்பிடுகின்றன. 
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❖ இந்த அறிக்மகயானது உணவு ைைங்கீட்டு அமமப்புகளின் பாதிப்பு நிமலகள் பற்றியும் 

கிராமப் புறங்களிலுள்ள குடும்பங்கள் இடரக்ள் மற்றும் அபாயங்கமள (தாக்கங்கள்) 

எை்ைாறு எதிரச்காள்கின்றன என்பது பற்றியும் பகுப்பாய்வு சசய்கிறது.  
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