
 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

வன்னியர்களுக்கான உள்இடஒதுக்கீடு 

 தமிழக அரசானது பிப்பரவரி 26 அன்று மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகள் (V) 
பிரிவின் கீழ் உள்ள சமூகத்திற்கு தற்காலிகமாக 10.5 சதவதீ உள் இட ஒதுக்கீடு 
வழங்கும் மசசாதாவவ நிவைசவற்ைி உள்ளது. 

 25 பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் 68 சீர் மரபினவரயும், மீதமுள்ள 22 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்கவளயும் உள்ளடக்கியதாகும். 

 வன்னிய குல சத்திரியர் சமூகத்தில் வன்னியர், வன்னியா, வன்னிய கவுண்டர், 
கவுண்டர், பவடயாட்சி, பள்ளி மற்றும் அக்னி குல சத்திரியர் ஆகிசயார் 
அடங்குவர். 

 இந்த மசசாதா சீர் மரபினர் சமூகங்களுக்கும் மற்றும் அவதப் சபான்றுள்ள 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளுக்கும் 7% உள் ஒதுக்கீட்வட வழங்குகிைது. 

 சமற்கண்ட பிரிவில் சசர்க்கப்படாத பிை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்புகளுக்கு 2.5% ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட இருக்கிைது. 

ஆெியாவின் மிகப்செரிய கால்நடட ஆராய்ச்ெி டமயம் 

 சசலம் தவலவாசல் அருசக கால்நவட மற்றும் விலங்கு அைிவியலில் 
ஒருங்கிவைந்த ஆராய்ச்சிக்கான சமம்பட்ட நிறுவனத்வத (AIIRLAS – Advanced 
Institute of Integrated Research in Livestock and Animal Science)  தமிழக முதலவமச்சர் 
திைந்து வவத்தார். 

 ஆசியாவின் மிகப்பபரிய கால்நவட ஆராய்ச்சி வமயமாகும். 
 நான்கு பிரிவுகவள உள்ளடக்கியுள்ளது 

1. கால்நவட பண்வை வளாகம் 
2. கால்நவட பபாருட்கள் பதாழில்நுட்ப வளாகம் 
3. விரிவாக்கக் கல்வி, திைன் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி வளாகம்  
4. கால்நவட கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

நம்ம சென்டன ஸ்மார்ட் அட்டட (திறன் மிகு அட்டட) 

 நம்ம பசன்வன ஸ்மார்ட் அட்வட என்பது ரூசபவினால் ஆதரிக்கப்பட்டு 
இவைந்து வழங்கப்படுகின்ை, சநரடித் பதாடர்பற்ை ஒரு முன் கூட்டிசய பைம் 
பசலுத்தல் அட்வட ஆகும். 

 பபருநகர பசன்வன மாநகராட்சி வமயங்களில் வரி மற்றும் பயன்பாட்டுக் 
கட்டைங்கவள டிஜிட்டல் முவையில் பசலுத்த வழி வவக பசய்கின்ைது. 



 

 

 ஐசிஐசிஐ வங்கியானது பபருநகர பசன்வன மாநகராட்சி மற்றும் பசன்வன 
பபாலிவுறு நகர நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இவைந்துள்ளது. 

புதிய உைவுப் பூங்கா  

 2020-21-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு மாநில நிதிநிவல அைிக்வகவயச் 
சமர்ப்பித்த திரு.பன்னரீ் பசல்வம் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு திருபநல்சவலியில் 
உள்ள கங்வக பகாண்டானில் ஒரு மிகப்பபரிய உைவுப் பூங்கா ஒன்வை 
அவமப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். 

 தர்மபுரி, அரியலூர், பபரம்பலூர், கரூர், நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம் மற்றும் 
பதன்காசி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் உைவுப் பூங்காக்கள் அவமப்பதற்கு 
பரிந்துவரத்துள்ளார். 

 இவவ பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா சயாஜனாவின் கீழ் 
அவமக்கப்படுகின்ைன. 

செயலலிதா ெிறப்பு கடலமாமணி விருதுகள்  

 புகழ்பபற்ை திவரப்பட நடிகர் / நடிவககளான B.சசராஜா சதவி மற்றும் பசௌகார் 
ஜானகி, புகழ்பபற்ை பின்னைிப் பாடகர்களான பி.சுசிலா மற்றும் ஜமுனா ராைி 
மற்றும் பரதநாட்டியக் கவலஞர்களான அம்பிகா காசமஸ்வர் மற்றும் பார்வதி 
ரவி கந்தாசாலா ஆகிசயார் 2019 மற்றும் 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான புரட்சித் 
தவலவி டாக்டர் பஜ.பஜயலலிதா சிைப்பு விருதுகளுக்காகத் தமிழக அரசினால் 
சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். 

 புகழ்பபற்ை கவலஞர்களான வாைி பஜயராம் மற்றும் S.ராசஜஸ்வரி ஆகிசயார் 
முவைசய 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளுக்கான அகில இந்திய விருதான 
பாலசரஸ்வதி விருதுக்குத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 பபாள்ளாட்சி தமிழ் இவசச் சங்கம் மற்றும் மதுவரயில் ராஜா முத்வதயா 
மன்ைத்தில் உள்ள தமிழ் இவசச் சங்கம் ஆகியவவ சிைந்த கலாச்சார 
அவமப்புகளுக்கான சகடயங்கவளப் பபை இருக்கின்ைன. 

 திருவண்ைாமவலயில் உள்ள சபரி நாடகக் குழுவானது சிைந்த நாடகக் 
குழுவிற்காக சுழல் சகடயத்வதப் பபை இருக்கின்ைது. 

எம்ெிஆர் ொரம்ெரிய சநல் ொதுகாப்ொளர் விருது 2021 

 பாரத் ரத்னா டாக்டர் எம்ஜிஆர் பாரம்பரிய பநல் வவகப் பாதுகாப்பாளர் 
விருதானது பாரம்பரிய பநல் வவகவயப் பயிரிடும் விசவாயிகவள 
ஆதரிப்பதற்காகவும் பாரம்பரிய வவககவள பாதுபாப்பதற்காகவும் சவண்டி 
வழங்கப்பட உள்ளது. 



 

 

 விருது பபற்ைவர்கள் 
1. N.சக்திபிரகாஷ் – நாமக்கல் 
2. S.சவல்முருகன் – சசலம் 
3. P.சிவராமன் – சிவகங்வக 

மூன்றாம் உலகத் திருக்குறள் மாநாடு 

 மூன்ைாம் உலகத் திருக்குைள் மாநாடு தஞ்சாவூரில் நவடபபற்ைது 
 உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பாரத் அைிவியல் கல்லூரி, ஆஸ்திசரலியா 
பமல்சபார்ன் தமிழ்ச் சங்கம், இளங்காடு நற்ைமிழ் சங்கம் மற்றும் தஞ்சாவூர் 
தமிழ்த் தாய் அைக்கட்டவள ஆகியவற்ைின் சார்பாக நடத்தப்பட்டது 

கீழடி அகழாய்வு 7-வது கட்டம் 

 கீழடியின் 7-வது கட்ட அகழாய்வில் சிதிலமவடந்த களிமண்ைால் ஆன மூடி 
ஒன்று கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தண்ைவீரப் பிடிக்க பயன்படும் குமிழியுடன் கூடிய மூடி சபான்ை அவமப்வப 
உவடய மண்பாட்டத்வத ஒத்துள்ளது.  இது 2600 வருட்ஙகள் பழவமயானது 
எனக் கூைப்படுகிைது. 

மட்ொண்ட ஓடுகள் 

 சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின் எழுத்துப் படிவத்வத ஒத்த 
பவட்படழுத்துக்கவளக் பகாண்ட மட்பாண்ட ஓடுகள் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள 
உத்திரசகாசமங்வக என்னுமிடத்தில் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இதற்கு முன்பு ராமநாதபுரம் கீழக்கவரயில்  சசதுபதி காலத்வதச் சசர்ந்த 
திரிசூல முத்திவரயுடன் சீன மட்பாண்ட ஓடுகளும் கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மிட்ராக்ளிப் 

 மிட்ராக்ளிப் மருதத்துவ நவடமுவையில் பயன்படுத்தப்படுமுு் குவைந்தபட்ச 
ஊடுருவும் சிகிச்வச முவை என்பது இதயத்வதத் திைந்து பசய்யப்படும் 
அறுவவ சிகிச்வசக்கு அவசியமில்லாமல், கசியும் மிட்ரல் வால்வவச் சரி 
பசய்ய உதவுகிைது.  

 இந்தியாவவச் சசர்ந்த அப்சபாசலா மருத்துவமவனகள் குழுமமானது 
ஆசியாவிசலசய மதல் முவையாக ஒசர நாளில் அடுத்தடுத்து நான்கு 
மிட்ராக்ளிப் மருத்துவச் சிகிச்வசவய பவற்ைிகராக சமற்பகாண்டு சாதவன 
பவடத்துள்ளது. 



 

 

ஆெரரஷன் திருவள்ளுர் 

 ஆபசரஷன் திருவள்ளுர் நடவடிக்வகயின் முக்கிய சநாக்கம், திருவள்ளுரில் 
உள்ள கும்மிடிப்பூண்டிவயச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்குப் 
பாதுகாப்பான ஒரு சுற்றுச்சூழவல வழங்குவசத.  10 டன் எவடயுள்ள 
பவடிக்காத இராணுவ ஆயுதங்கவளப் பாதுகாப்பாக அப்புைப்படுத்தும் ஒரு 
நடவடிக்வக. 

 இந்திய இராணுவப் பவடயின் பதற்கு காவற்பவடயின் கீழ் தக்சிை பாரத் 
பகுதி இந்த நடவடிக்வகவய சமற்பகாள்கிைது. 

 

மாநிலச் செய்திகள் 

இரவு ரநரச் சுற்றுலா 

 மத்தியப் பிரசதச மாநிலத்தில் பின்வரும் மூன்று பூங்காக்களில், அம்மாநில 
அரசு இரவு சநரச் சுற்றுலாப் பயைங்கவள அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

1. பாந்தவ்கார் சதசியப் பூங்கா 
2. கன்ஹா சதசியப் பூங்கா 
3. பபஞ்ச் சதசியப் பூங்கா 

திருநர் ெமுதாய உதவி டமயம் 

 வசபராபாத் காவல் துவை இந்தியாவின் முதலாவது திருநர் சமுதாய உதவி 
வமயத்வத வஹதராபாத்தில் உள்ள கச்சிபபௌலி காவல் நிவலயத்தில் 
பதாடங்கி உள்ளது. 

 2014, ஏப்ரல் 15 இந்திய உச்சநீதிமன்ைம் திருநர் சமூகத்வத ஆண் மற்றும் 
பபண்ணுடன் சசர்த்து மூன்ைாவது பாலினமாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

Xcelerator செங்களுரு 

 ”Xcelerator பபங்களுரு” முன்பனடுப்பானது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 50,000 
பபண் பதாழில்முவனசவார்கள், அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் தங்களது 
வர்த்தகத்வத வளரச் பசய்வதற்கு உதவ முதல்வர் எடியூரப்பா 
பதாடங்கியுள்ளார். 

 ”Xcelarator பபங்களுரு” மிகப்பபரிய அளவிலான பதாழில் முவனவிற்கான 
உலகளாவியக் கூட்டவமப்பு, உப்புந்து கூட்டவமப்பு, கர்நாடக மாநில வர்த்தக 



 

 

மற்றும் பதாழில்துவைக் கூட்டவமப்பு இவற்றுடன் சசர்த்து கூட்டாக 
சமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முதல் ொல் ஏடிஎம் – காஷ்மீர் 

 பால் தானியங்கி வழங்கு வமயம் (ஏடிஎம்) உள்ளுர் வைிகர் ஒருவரால் 
பதற்குக் காஷ்மீரில் உள்ள புல்வாமா நகரில் பபாருத்தப்பட்டுள்ளது.  

 கால்நவட வளர்ப்புத் துவையின் உதவியுடன் அவமக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த 
இயந்திரமானது எந்தபவாரு பை ஏடிஎம் இயந்திரத்வதப் சபால் மக்கள் 
தங்களது விருப்பப்படி பாவலப் பபறுவதற்கு நகரில் உள்ள மக்களுக்கு உதவ 
இருக்கின்ைது. 

காடுகளின் மூலம் நலமாக்கும் முதலாவது டமயம் 

 காடுகளின் மூலம் நலமாக்கும் வமயமானது உத்தரகாண்ட் மாநில 
வனத்துவையின் ஆராய்ச்சி பிரிவினால் சமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இந்த 
வமயமானது காடுகளின் நவடபயைம், மரங்கவளக் கட்டித் தழுவுதல், 
காடுகளின் தியானம் மற்றும் வான் பரப்வபக் கூர்ந்து சநாக்கல் சபான்ை 
பல்சவறு பசயல்பாடுகளில் ஈடுபட உள்ளது. 

உலகின் முதலாவது திறன் டமயம்  

 உலகின் முதலாவது திைன் வமயமானது புவசனஸ்வரில் 
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  இது பதாழிற்சாவலகளின் சவவலவாய்ப்புத் 
சதவவகளுக்காக பதாழிற்சாவலகளுக்கான பைி வழங்கும் இடம் மற்றும் 
பதாழிற்துவைப் பங்காளருக்கான வமயமாகச் பசயல்பட உள்ளது. 

முத்திடரத் தரீ்டவயில் 1% ெலுடக 

 2021 – 22-ஆம் ஆண்டிற்கான மகாராஷ்டிராவின் நிதிநிவல அைிக்வகயானது, 
பபண்கள் அல்லது பபண்களின் பபயரில் பசாத்து மாற்ைப்பட்டால் அதற்காக 
முத்திவரத் தீர்வவயில் 1% சலுவகவய வழங்குகின்ைது 

முதல் ெிரத்திரயக விடரவு ெரக்கு முடனயம் 

 சர்வசதச நாடுகளின் ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்குமதிகளுக்காக என்று 
பிரத்திசயகமான முதல் விவரவு சரக்கு முவனயம் இந்தியாவின் 
பபங்களுருவிலுள்ள பகம்பபகௌடா சர்வசதச விமான நிவலயத்தில் 
அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

 இந்த புதிய வசதி 1,50,000 பமட்ரிக் டன் அளவிற்கான சரங்குகவளக் 
வகயாளும் அளவிற்கு வசதிகவள சமம்படுத்தும். 

RE – HAB திட்டம் 

 கர்நாடகாவிலுள்ள குடகுவின் பசல்லூர் கிராமத்தில் பதாடங்கப்பட்ட ஒரு 
சசாதவன திட்டமாகும். 

 சதனகீ்கவளப் பயன்படுத்தி யாவனகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இவடசய 
நிலவும் சமாதவலக் குவைத்தல் (Reducing Elephant – Human Attacks using Bees) 
என்பது RE-HAB  திட்டம் ஆகும். 

 இத்திட்டத்தில் நகர்சஹாசல சதசியப் பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகத்வத 
சுற்ைிலும் சதனகீ்கவளக் பகாண்ட பபட்டிகள் வவக்கப்படும். 

முதல் கால்நடட அவெர ஊர்தி அடமப்பு 

 ஆந்திர மாநில அரசு விலங்குகளுக்காக அரசினால் இயக்கப்படும் இந்தியாவின் 
முதல் கால்நவட அவசர ஊர்தி அவமப்பிவன அவமக்கவுள்ளது. 

 ஒவ்பவாரு சட்டமன்ைத் பதாகுதியிலும் ஒரு நடமாடும் அவசர கால்நவட 
மருத்துவ ஊர்திவய அவமக்க கால்நவட வளர்ப்புத் துவைக்கு 
உத்திரவிட்டுள்ளது. 

SAAMAR திட்டம் 

 ஜார்க்கண்ட அரசு ஊட்டச்சத்து குவைப்பாட்டிவனப் சபாக்க மற்றும் இரத்த 
சசாவகயிவன குவைத்தல் (SAAMAR – Strategic Action for Alleviation of Malntrition and 
Anemia Reduction) என்ை திட்டத்திவன மாநிலத்தில் நிலவும் ஊட்டச்சத்து 
குவைபாடுகவளப் சபாக்குவதற்காக பதாடங்க உள்ளது. 

கர்னூல் விமான நிடலயம்  

 மத்திய விமானப் சபாக்குவரத்துத் துவை அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மற்றும் 
ஆந்திர மாநில முதல்வர் YS ஜகன்சமாகன் பரட்டி ஆகிசயார் ஆந்திரப் 
பிரசதசத்தில் ஓர்வக்கல் என்ை இடத்தில் கர்னூல் விமான நிவலயத்வதத் 
திைந்து வவத்தனர். 

 கடப்பா, விசாகப் பட்டினம், திருப்பதி, இராஜமுந்திரி மற்றும் விஜயவாடா 
ஆகியவற்வையடுத்து ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆைாவது விமான நிவலயமாக 
கர்னூல் பசயல்பட உள்ளது. 

 



 

 

டிெிட்டல் ெணப் ெரிவர்த்தடனயில் உத்தரப் ெிரரதெம் முதலிடம் 

 உத்தரப் பிரசதசம் டிஜிட்டல் பைப் பரிவர்த்தவனயில் எண்ைிக்வகயில் 
முதலிடம் பிடித்து ஒரு சாதவனவயப் பவடத்துள்ளது. 

 பைப் பரிவர்த்தவனகள் ஒருங்கிவைக்கப்பட்ட பைவழங்கீட்டு இவடமுகச் 
பசயலி இவையதள வங்கி, பற்று அட்வட சபான்ைவற்ைின் மூலம் 
சமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, உத்தரப் பிரசதசத்தின் இரு மாவட்டங்கவள “டிஜிட்டல் 
மாவட்டங்களாக“ அைிவித்துள்ளது. 

முதல் நடமாடும் நீர் வெதி 

 வமத்தரி அக்வாபடக் என்பது ”Make in India” என்ை திட்டத்தின் கீழ் 
அவமக்கப்பட்ட ஒரு புத்தாக்க நிறுவனம்.  சமக்தூத் (Meghdoot) ”வானின் 
தூதுவர் என்று பபாருள். 

 வமத்ரி அக்வாபடக் நிறுவனம் ”காற்றுத் பதாட்டி மற்றும் நீர் தகவல் 
வமயத்திலிருந்து” ”சமக்தூத் தீர்வு” என்பவதப் பயன்படுத்தி ஆந்திரப் 
பிரசதசத்தின் விசாகப்பட்டினத்தில் உலகின் முதல் நடமாடும் நீர் வசதியிவன 
வழங்க உள்ளது. 

 

ரதெியச் செய்திகள் 

புதுச்ரெரியில் குடியரசுத் தடலவர் ஆட்ெி 

 சமீபத்தில் புதுச்சசரியில் நாராயைசாமி அரசு பதவி விலகியவதத் பதாடர்ந்து, 
அங்கு குடியரசுத் தவலர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

நகரப் புத்தாக்கப் ெரிமாற்றம் 

 வடீ்டு வசதி மற்றும் நகர விவகாரங்களுக்கான அவமச்சகமானது “நரகப் 
புத்தாக்கப் பரிமாற்ைம்“ என்ை தளத்வத அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது சிந்தவனயாளர்களுக்கு நகரங்கவளத் சதசியளவில் 
இவைக்கும் ஒரு சூழவல வழங்கும். 

 வலுவான, பவளிப்பவடயான மற்றும் பயனர் வமய பசயல்முவை மூலம் 
தீர்வுகவளக் கண்டுபிடிப்பது, வடிவவமப்பது மற்றும் சரிபார்ப்பது ஆகியவற்வை 
எளிதாக்கும். 



 

 

உலக உயிரி இந்தியா 2021 

 மத்திய அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துவை புவி அைிவியல் மற்றும் 
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துவை அவமச்சகத்தின் அவமச்சரான டாக்டர் 
ஹர்ஷ்வர்தன் அவர்கள் காபைாலி வாயிலாக புதுதில்லியில் உலக உயிரி 
இந்தியா 2021 என்பதின் 2-வது பதிப்வபத் பதாடங்கி வவத்தார். 

 இந்நிகழ்ச்சியானது டிஜிட்டல் தளம் வாயிலாக 2021-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1-ஆம் 
சததி முதல் 3-ஆம் சததி வவர நடத்தப்பட்டது. 

 கருத்து ”வாழ்க்வகவய மாற்றுதல்” (Transforming lives).   ”உயிரி 
அைிவியலிலிருந்து உயிரிப் பபாருளாதாரம்” என்பது இதன் குைிச் பசால். 

CERA வார ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தடலடமத்துவ விருது 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அவர்கள் CERA வார உலக ஆற்ைல் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் தவலவமத்துவ விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட உள்ளார். 

 இது ஆற்ைல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துவையில் அவரது நீடித்த மற்றும் உறுதித் 
தன்வமக்கு வழங்கப்பட இருக்கும் ஓர் அங்கீகாரமாகும். 

மிஸ் இந்தியா – 2020 

 பதலுங்கானாவவச் சசர்ந்த 23 வயதான மானசா வாரைாசி 2020-ஆம் ஆண்டின் 
மிஸ் இந்தியா பட்டம் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2019-ஆம் ஆண்டின் மிஸ் இந்தியா பட்டம் பவன்ை சுமன் ரத்தன் சிங் ராவ் 
மானசா வாரைாசிக்கு பட்டம் சூட்டினார். 

 மானசா வாரைாசி 2019-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நவடபபை இருக்கும் 70-வது 
உலக அழகிகள் அைிவகுப்புப் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சார்பாக கந்துபகாள்ள 
உள்ளார். 

இடடக்கால இயக்குநர் – மத்தியப் புலனாய்வு அடமப்பு (CBI) 

 மத்திய அரசானது CBI அவமப்பின் இவடக்கால இயக்குநராக பிரவனீ் 
சின்ஹாவவ 2021 பிப்ரவரி 03 அன்று ஓய்வு பபற்ை ஆர்சக சுக்லா என்பவருக்கு 
பதிலாக நியமித்துள்ளது 

 இவர் 1988-ஆம் ஆண்டு குஜராத் பிரிவவச் சசர்ந்த இந்தியக் காவல் பைி 
அதிகாரி ஆவார். 

 

 



 

 

ரதெியக் குழு 

 இந்தியா சுதந்திரம் அவடந்ததின் 75 ஆண்டுகவள நிவனவு கூரும் வவகயில் 
சதசிய அளவில் 259 உறுப்பினர்கவளக் பகாண்ட சதசிய குழு ஒன்று 
அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குழுவில் மத்திய அவமச்சர்கள், முதலவமச்சர்கள், ஆளுநர்கள் மற்றும் 
பல்சவறு அரசியல் கட்சிகவளச் சசர்ந்த தவலவர்கள் உள்ளனர். 

 75-வது சுதந்திர தினம் அடுத்த ஆண்டு பகாண்டாடப்பட உள்ளது.  அதற்கு 
முன்னதாக இந்தமாதம் 12-ஆம் சததியன்று 75வது சுதந்திர தினக் 
பகாண்டாட்டங்கள் பதாடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 மார்ச் 12-ஆம் சததி உப்பு சத்தியாக்கிரகத்தின் 91-வது ஆண்டு விழாவவக் 
குைிக்கின்ைது. 

ெிவப்பு அரிெி 

 இந்தியாவின் அரிசி ஏற்றுமதித் திைனுக்கு  ஊக்கமளிக்கும் விதமாக, 
“சிவப்பு அரிசியின்“ முதலாவது சரக்குப் பபட்டகமானது அபமரிக்காவிற்கு 
ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்டது. 

 அசாமின் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கில் எந்தபவாரு இரசாயன உரத்வதயும் 
பயன்படுத்தாமல் “சிவப்பு அரிசி“ சாகுபடி பசய்யப்படுகிைது. 

 சவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் பபாருட்கள் ஏற்றுமதி 
சமம்பாட்டு ஆவையமானது அரிசி ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்ைத்தின் 
மூலம் அரிசி ஏற்றுமதிவய ஊக்குவிக்கின்ைது. 

மரெணு மாற்றப்ெட்ட உயிரினப் ெயிர்கள் (GMO) குறித்த 
வழிகாட்டுதல் 

 இைக்குமதி பசய்யப்பட்ட நுகர்வுப் பபாருட்களில் GMO நிவலகவள 
ஒழுங்குபடுத்தும் பைியானது பதாடங்கத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் 
அவமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள மரபணுப் பபாைியியல் மதிப்படீ்டுக் குழுவின் கீழ் 
இருந்தது. 

 தற்பபாழுது 2006 முதல் மத்திய சுகாதர மற்றும் குடும்ப நலத்துவை 
அவமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள FSSAI அவமப்பின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 

 இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ைய ஆவையமானது (FSSAI) 
இைக்குமதி பசய்யப்படும் உைவுப் பயிர்களில் 1% அளவில் மரபணு 
மாற்ைப்பட்ட உயிரிப் பபாருட்கள் இருப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்வப 
ஏற்படுத்த ஆவை பிைப்பித்தது.  இது உைவு மற்றும் சில இதர நுகர்வுப் 
பபாருட்களில் GMO கூறுகளின் பூஜ்ஜிய இருப்பிற்கு இடமளிக்கிைது. 



 

 

மூன்று தடலடமத் திட்டங்கள் 

 மத்தியப் பபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் சமம்பாட்டுத் துவை அவமச்சகம் 
சக்தித் திட்டம், சபாஷான் 2.0 திட்டம், வாத்சல்யா திட்டம் ஆகிய மூன்று 
தவலவமத் திட்டங்களின் கீழ் தனது அவனத்து முக்கியமான திட்டங்கவளயும் 
வவகப்படுத்து முடிவு பசய்துள்ளது. 

 சபாஷான் 2.0 என்ை திட்டம் ஊட்டச்சத்துப் பபாருட்கள், வரம்புகள், விநிசயாகம் 
மற்றும் முடிவுகவள வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்வககளில் கவனம் 
பசலுத்தும். 

 வாத்சல்யா திட்டம் நாடுமுழுவதும் குழந்வத நலப் பைிகள் மற்றும் 
குழந்வதப் பாதுகாப்புப் பைிகவள சமற்பார்வவயிடும். 

 சக்தித் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள திட்டங்கள்  

o ஒற்வைத் தகவல் வமயம் 

o மகிளா காவல் துவைத் தன்னார்வலர் 

o சபட்டி பச்சாசவா சபட்டி பதாசவா 

o பபண்கள் உதவி எண் 

o பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா சயாஜனா 

நிதிநிடல அறிக்டக 

 ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசானது முதன் முவையாக முடிவுகள் 
அடிப்பவடயிலான நிதிநநிவல அைிக்வகவய சமர்ப்பித்துள்ளது. 

 இந்த நிதிநிவல அைிக்வகயில், அவனத்துத் துவைகளுக்கும் குைிப்பிட்ட 
காலத்திற்குள் பசய்து முடிக்கப்பட சவண்டிய குைிப்பிடத்தக்க இலக்குகளும் 
பபாறுப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 இலக்குகவள அவடய எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் 2022-ஆம் நிதியாண்டின் 
முடிவில் மதிப்பிடப்படும். 

 இந்த நிதிநிவல அைிக்வகயானது நிதிநிவல அைிக்வகயின் பசலவினம், 
முடிவுகள் மற்றும் விவளவுகள் ஆகியவற்ைிற்கிவடசய ஒருங்கிவைப்புத் 
தன்வமவய ஏற்படுத்தும் சநாக்கத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ைது. 

காட்டுத் த ீகுறித்த இந்தியாவின் வன ஆய்வறிக்டக (FSI) 

 பல்சவறு நாடுகளில், காட்டுத் தீ ஆனது பல்சவறு பகுதிகளில் பரவி எரிந்து 
பகாண்டு இருக்கின்ைது.  தீ ஏற்படும் காலமானது புவி பவப்பமயமாதல் 
காரைமாக அதிகரித்துக் பகாண்சட இருக்கின்ைது.  

 இந்தியாவில் வன ஆய்வு நிறுவனமானது நாட்டில் ஏற்பட்டு வரும் காட்டுத் தீ 
குைித்த ஓர் அைிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளது. 



 

 

 2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 மற்றும் மார்ச் 1 ஆகிய தினங்களுக்கு 
இவடப்பட்ட காலப் பகுதியில் ஒடிசாவில் குவைந்தது 5,291 காட்டுத் தீ 
நிகழ்வுகள் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன.  இது நாட்டில் ஏற்பட்ட மிக அதிக 
அளவிலான நிகழவு ஆகும். 

 மகுவா மலர்கள் மற்றும் பகண்டு இவலகளின் சசகரிப்பு, இடப்பபயர்வு 
சவளாண்வம மற்றும் வனப் பகுதிகளில் கால்நவடகவள சமய்த்தல் 
ஆகியவவ ஒடிசாவில் காட்டுத் தீ ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரைங்கள். 

மின்ொர வாகன நிதிடயத் திரட்டுதல் அறிக்டக 

 நிதி ஆசயாக் மற்றும் இந்திய ராக்கி மவலப் பயிற்சி நிறுவனம் இவைந்து 
”இந்தியாவின் மின்சார வாகனத்திற்கான நிதிவயத் திரட்டுதல்” என்ை புதிய 
அைிக்வகவய பவளியிட்டுள்ளன. 

 இந்த அைிக்வகயானது மின்சார வாகனங்கவள சநாக்கிய இந்தியாவின் 
நகர்வில் நிதியாதாரத்தின் பங்வக எடுத்துக் காட்டுகின்ைது. 

மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் உற்ெத்தி நிடலயம் 

 சதசிய அனல் மின் கழகத்திற்குச் (NTPC) பசாந்தமான இந்தியாவின் மிகப்பபரிய 
மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிவலயமானது பதலுங்கானாவில் 
பபட்டபள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள ராமகுண்டத்தில் பசயல்பாட்டிற்குக் பகாண்டு 
வரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.  இந்த மின் ஆவலயின் திைன் 100 
பமகாவாட் ஆகும்.   

ெிெிெி விருதுகள் 

 சகரளாவவச் சசர்ந்த நீளம் தாண்டும் வரீர் மற்றும் ஒலிம்பிக் வரீரான அஞ்சு 
பாபி ஜார்ஜ் அவர்கள் இந்தியாவில் சிைந்த தடகள வரீருக்கான பிபிசி வாழ்நாள் 
சாதவனயாளர் விருதிவன பவன்றுள்ளார். 

 பசஸ் சாம்பியன் கிராண்ட் மாஸ்டரான சகாசனரு ஹம்பி பிபிசி இந்திய 
விவளயாட்டு வரீர் விருதிவன பவன்றுள்ளார். 

 துப்பாக்கி சுடும் வரீர் மானு சபக்கர் பிபிசியின் வளர்ந்து வரும் வரீர் 
விருதிவன பவன்றுள்ளார். 

இதர ெிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்ெினருக்கு (OBC) இடஒதுக்கீடு 

 OBC வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீடானது பட்டியல் இனத்தவர் (SC) மற்றும் 
பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு (ST) என்று அரசியலவமப்பு மூலமாக 



 

 

வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்வடப் சபால் அல்லாமல், சட்டப்பூர்வமாக மட்டுசம 
இருக்கும் என்று இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் அைிவித்துள்ளது. 

 சமலும் இது பதாடர்வடய உள்ளாட்சி அவமப்புகளில் SC/ST/OBC பிரிவினரில் 
50% இடங்கள் முழுவவதயும் SC மற்றும் ST பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டால் 
OBC பிரிவினருக்கு சமலும் இடஒதுக்கீடு வழங்க சவண்டும் என்ை சகள்வி 
எதுவும் எழாது என்றும் கூைியள்ளது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் 

 இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுகள் இவடசய விவளயாட்டு மற்றும் இவளஞர் 
விவகாரத் துவை ஒத்துவழப்பிற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் 
நசரந்தி சமாடி தவலவமயிலான மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 

 இது விவளயாட்டு அைிவியல், விவளயாட்டு மருத்துவம், பயிற்சி நுட்பங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் விவளயாட்டுப் சபாட்டிகள் மற்றும் பயிற்சி முகாம்களில் 
இளம் வரீர்களின் பங்சகற்பு ஆகிவற்றுடன் பதாடர்புவடய அனுபவம் மற்றும் 
அைிவு சபான்ைவற்வை விரிவுபடுத்த உதவும். 

மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கடலப்புச் ெட்ட மரொதா 2020 

 இம்மசசாதா மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கவலப்புச் சட்டம் 1971 என்ை 
சட்டத்திவனத் திருத்தியவமக்க உள்ளது. 

 சிைப்புப் பிரிவின் கீழ் பபண்களுக்கு கருக்கவலப்பு பசய்வதற்கான உச்ச 
வரம்வப 20 முதல் 24 வாரங்களாக உயர்த்துவதற்கான விதிகவளக் 
பகாண்டுள்ளது. 

 நவடமுவையில் இருக்கும் சட்டத்தில் 12 வாரங்களுக்குள் கருக்கவலவப்பது 
என்ைால் ஒரு மருத்துவரின் ஆசலாசவன சபாதுமானது, 12 – 20 வாரங்களாக 
இருந்தால் இரண்டு மருத்துவர்களின் முடிவுகள் சதவவ என்று கூறுகின்ைது. 

 இந்த மசசாதா ஒரு மருத்துவரின் ஆசலாசவனயின் சபரில் 20 வாரங்கள் 
வவர கருகவலப்பு பசய்யவும், சமலும் 20 முதல் 24 வாரங்களுக்கு இரண்டு 
மருத்துவர்கள் சசர்ந்து முடிவு பசய்யவும் அனுமதிக்கிைது. 

Stop TB Partnership  

 மத்திய சுகாதாரத்துவை அவமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் (Stop TB Partnership) 
“காசசநாவய ஒழிப்பதற்கான பங்குதார வாரியத்தின்“ தவலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 



 

 

 இந்த பபாறுப்பு 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் இருந்து காசசநாவய 
ஒழிப்பதற்காக அவர் சமற்பகாண்டு வரும் பங்களிப்பிவன அங்கீகரிக்டுகும் 
வவகயில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஒரு சர்வசதச அவமப்பு இது காசசநாய்க்கு எதிராக சபாராடுவதற்காக பல 
நாடுகவள ஒன்று திரட்டும் அதிகாரத்வத பகாண்டுள்ளது.  காசசநாய் இல்லாத 
உலகம்” எனும் சநாக்கத்துடன் பசயல்பட்டுவருகிைது. 

ெடழய வாகனங்கடள அழிப்ெதற்கான சகாள்டக 

 மத்திய சாவலப் சபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாவலத் துவை அவமச்சர் 
நிதின் கட்கரி அவர்கள் பவழய வாகனங்கவள அழிப்பதற்கான 
பகாள்வகயிவன 2021-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 18 அன்று மக்களவவயில் 
அைிமுகப்படுத்தினார்.  இது 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும். 

 இக்பகாள்வகயின் கீழ் 34 லட்சம் இலகுரக சமாட்டார் வாகனங்கள் 15 
ஆண்டுகளுக்கும் சமலானவவ. மற்றும்  51 இலட்சம் இலகுரக சமாட்டார் 
வாகனங்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் சமலானவவ அகற்ைப்படும். 

 தரம் குவைந்த, பவழய மற்றும் மாசுபடுத்தும் வாகனங்கள் இல்லாத ஒரு 
சூழவல உருவாக்கும் சநாக்கில் இந்தபகாள்வக  அைிமுகம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இக்பகாள்வகயின் கீழ் 20 வருடங்களுக்குப் பிைகு பசாந்த உபசயாகத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆட்சடாபமாவபல் வமயங்களில் தரநிர்ைய 
சசாதவனக்குட்படுத்தப்படும். 

இந்திய ரொர்க்கப்ெல் – LCU L58 

 இந்தியப் சபார்க் கப்பலான LCU L58 கப்பல் அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாபர் 
தீவுகளிலுள்ள சபார்ட் பிசளயரில் இந்தியக் கப்பற்பவடயில் இவைக்கப்பட்டது. 

 இது உள்நாட்டிசலசய வடிவவமக்கப்பட்டு, பகால்கத்தாவிலுள்ள கார்டன் ரீச் 
ஷிப் பில்டர்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியர்ஸ் லிமிபடட் என்ை நிறுவனத்தால் 
கட்டவமக்கப்பட்டது. 

உலகின் உயரமான ரயில்ரவ ரமம்ொலம் 

 பசனாப் சமம்பாலம் இந்தியாவிலுள்ள ஜம்மு-காஷ்மீரின் ரியாசி மாவட்டத்தில் 
உள்ள பக்கலுக்கும் கவுரிக்கும் இவடயில் இந்திய இரயிலசவயினால் 
கட்டப்பட்டு வரும் எஃகு மற்றும் கான்கிரீட் வவளவு சமம்பாலம். 



 

 

 இந்த இரயில் பாலம் பாரீஸில் உள்ள ஈபிள் சகாபுரத்வதவி 35 மீட்டர் 
உயரமானது.  பசனாப் நத்திப்படுவகயிலிருந்து 359 மீட்டர் உயரத்தில் 
இருக்கும்.  பாலத்தின் ஒட்டு பமாத்த நீளம் 1315 மீ. 

டகரெெி ரெடவ செயலிப் ெட்டியல் 

 இந்தியா முதல் முவையாக “வகசபசி சசவவ பசயலிப் பட்டியல்“ என்ை 
பசயலிப் பட்டியவல உள்நாட்டிசலசய உருவாக்கியுள்ளது.  இது மினன்ணு 
மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகத்தால் பதாடங்கப்பட்ட ஒரு 
புதுவமயான முயற்சி.  இவத மத்திய உயர் கைினி சமம்பாட்டு வமயம் 
பசயல்படுத்துகிைது. 

 இந்திய அரசுக்குச் பசாந்தமான, வகசபசி பசயலிகவளத் பதாகுத்து வழங்கும் 
ஒரு தளம். 

வன் தன் விகாஸ் ரயாெனா 

 வன் தன் விகாஸ் சயாஜனா என்பது சிை வன உற்பத்திப் பபாருட்களின் 
மதிப்புக் கூட்டல், அவடயாளக் குைியிடுதல் சந்வதப்படுத்துதல் 
ஆகியவற்ைிற்கான ஒரு திட்டம் இதில் மைிப்பூர் மாநிலம் முன் மாதிரியாக 
உருபவடுத்துள்ளது. 

 இது உள்ளுரில் வாழும் பழங்குடியினருக்கு சவவலவாய்ப்பிவன வழங்கும். 

ெிஆர்ெிஎஃெி 82வது அடமப்பு தினம் 

 மத்திய ரிசர்வ் (சசமக்) காவல் பவடயானது இந்தியாவின் மிகப்பபரிய மத்திய 
ஆயுதசமந்திய காவல்பவட இந்திய அரசின் உள்துவை அவமச்சகத்தின் கீழ் 
இயங்குகிைது. 

 1939-ஆம் ஆண்டு ஜுவல 27 அன்று காவலர் பவடயாக நவடமுவைக்கு வந்தது 
 1949-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 28 அன்று மத்திய ரிசர்வ் காவல்பவட சட்டம் 
இயற்ைப்பட்டதன் மூலம் மத்திய ரிசர்வ் காவல் பவட என்று பபயர் மாற்ைம் 
பபற்ைது. 

 1986-ஆம் ஆண்டு ஆசியாவிசலசய முதல் மகளிர் பவடப்பிரிவவ மத்திய 
ரிசர்வ் காவல்பவட உருவாக்கியது. 

ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா விடத நிதிவழங்கல் திட்டம் 

 2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 05 அன்று வைிக மற்றும் பதாழிற்துவை 
அவமச்சகத்தின் பதாழிற்துவை மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ஊக்குவிப்புத் 
துவையானது இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 



 

 

 இத்திட்டம் கருத்தாக்கத்திற்கான ஆதாரம், முன்மாமதிரி உருவாக்கம், 
உற்பத்திப் பபாருள் சசாதவன, சந்வத நுவழவு மற்றும் வைிகமயமாக்கல் 
சபான்ைவற்ைிற்கு ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவவத 
சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இந்தியா முழுவதும் 3600 ஸ்டர்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவவத 
சநாக்கமாகக் பகாண்டது.  இது 2021 ஏப்ரல் 01 முதல் அமல்படுத்தப்படும். 

ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூெி உற்ெத்தி 

 ஸ்புட்னிக் V இரஷ்யாவின் சகாவிட்-19 தடுப்பூசி.  வஹதராபாத்வதச் சசர்ந்த 
விர்சசா பசயாபடக் மற்றும் RDIF எனப்படும் இரஷ்ய சநரடி முதலீட்டு நிதியம் 
ஆகியவவ இவைந்து 200 மில்லியன் தடுப்பூசிகவள உற்பத்தி பசய்வதற்கான 
ஒப்பந்தத்வத அைிவித்துள்ளது. 

ரகாவிட்-19 தடுப்பு மாத்திடர 

 பிசரமாஸ் பசயாபடக் இந்திய நிறுவனம் ஓராபமட் பார்மாசுட்டிகல்ஸ் 
நிறுவனத்துடன் இவைந்து வாய்வழிசய உட்பகாள்ளக் கூடிய சகாவிட்-19 
தடுப்பு மருந்வத உருவாக்கியுள்ளது. 

கடரலார ரராந்து கப்ெல் வஜ்ரா 

 இந்தியக் கடசலார சராந்து கப்பலான ”வஜ்ரா” கப்பல் பசன்வனயிலுள்ள 
காட்டுப்பள்ளியில் கடசலாரக் காவற்பவடயில் இவைக்கப்பட்டது. 

 இது நவனீ வசதிகளுடன் கூடிய இரட்வட எஞ்சின்களுவடய 
பஹலிகாப்டவரயும், நான்கு அதிசவகப் படகுகவள ஏந்திச் பசல்லும் திைனுடன் 
அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 98 மீட்டர் நீளமுள்ள இக்கப்பல் பசன்வனயில் உள்ள M/S லார்சன் & டியூப்சரா 
நிறுவனத்தினால் வடிவவமக்கப்பட்டு கட்டவமக்கப்பட்டது. 

இந்தியத் தடலடம நீதிெதி 

 இந்தியத் தவலவம நீதிபதி சரத் SA பாப்சத ஏப்ரல் மாதம் 23 அன்று ஓய்வு 
பபை உள்ளதால், 48வது தவலவம நீதிபதியாக ஆந்திராவவச் சசர்ந்த NV 
ரமைாவின் பபயவர பரிந்துவர பசய்துள்ளார். 

மாநிலங்களுக்கிடடரய புலிகள் இடமாற்றத் திட்டம் 

 இரண்டு காரைங்களுக்காக புலிகள் இடமாற்ைம் பசய்யப்படுகிைது. 



 

 

o அதிக புலிகள் எண்ைிக்வகயுவடய பகுதிகளில் புலிகளுக்கிவடசயயான 
முக்கிய எல்வலச் சிக்கல்கவளக் குவைப்பதற்காக புலிகளின் 
எண்ைிக்வகவய குவைத்தல்  

o பல்சவறு காரைங்களால் புலிகளின் எண்ைிக்வக கைிசமாக 
குவைந்துள்ள பகுதிகளில் மீண்டும் புலிகளின் எண்ைிக்வகவய 
அதிகரித்தல் 

 புலிகள் இடமாற்ைத் திட்டம் 2018-ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்பட்டது.  இந்தியாவின் 
மாநிலங்களுக்கு இவடசயயான முதலாவது புலிகள் இடமாற்ைத் திட்டத்தின் 
ஒரு அங்கமாக மத்தியப் பிரசதசத்தில் இருந்து ஒடிசாவிற்கு இடமாற்ைம் 
பசய்யப்பட்ட சுந்தரி எனும் புலி சமீபத்தில் மீண்டும் மத்தியப் பிரசதசத்திற்கு 
வந்து சசர்ந்தது. 

வடரகடத  புத்தகங்கள் 

 மத்தியக் கல்வித் துவை அவமச்சர் ரசமஷ் பபாக்ரியால் நிஷாங்க் மத்திய 
இவடநிவலக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாைவர்களால் 
உருவாக்கப்பட்டு NCERT அவமப்பால் சீரவமக்கப்பட்ட 100-க்கும் அதிகமான 
வவரகவத புத்தகங்கவள பவளியிட்டார். 

 இப்புத்தகங்கவள ஆன்டிராய்டு திைன்சபசியிலும் தீக்சா இவையதளம் 
வாயிலாகசவா அல்லது தீக்சா பசயலி மூலமாகசவா அணுக இயலும். 

 இந்தப் புத்தகங்கவள வாட்ஸ்அப் பசயலி மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு புதிய 
சாட்பாட் என்ை உதவியாளர் மூலமாகவும் பயன்படுத்திக் பகாள்ளலாம். 

குரளாெல் Academic Challenge 

 கரக்பூரிலுள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்வதச் சசர்ந்த நான்கு 
இளங்கவல மாைவர்கவளக் பகாண்ட ஒரு அைியானது “CoreNet குசளாபல் 
அகாபடமி சசலஞ்ச் 6.0“ என்ை சபாட்டியின் பவற்ைியாளர்களாக உருபவடுத்து 
உள்ளனர். 

 உலபகங்கிலுமிருந்து வந்த 1300  அைிகளில் இறுதிச் சுற்றுக்கு சதர்வான 
நான்கு அைிகளில் கரக்பூர் இந்தியத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனமும் ஒன்ைாகும். 

 2015-ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது முதல் இன்று வவர இப்சபாட்டியில் 
பவற்ைிப் பபற்ை முதல் இந்திய அைி ஆகும். 

 

 

 



 

 

காெரநாய் திட்டம் 

 காசசநாயில்லா இந்தியாவவ அவடயும் சநாக்கில் மத்திய சுகாதாரத் துவை 
அவமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன், பழங்குடியினர் காசசநாய் திட்டத்திவனத் 
பதாடங்கி வவத்துள்ளார். 

 இந்த ஆண்டு உலக காசசநாய் தினத்தன்று லட்சத்தீவு மற்றும் ஜம்மு 
காஷ்மீரின் பட்காம் மாவட்டம் ஆகியவவ காசசநாய் இல்லாத பகுதிகளாக 
அைிவிக்கப்பட்டன. 

‘My Experiments with Silence’ 

 கவவல மற்றும் சுய சதடல் பற்ைிய ‘My Experiments with Silence’ என்ை புத்தகம் 
சமீர் சசானி என்பவரால் இயற்ைப்பட்டது. 

 உள்ளார்ந்தப் பிரச்சிவனகவள எதிர்த்துப் சபாராடிய (அ) சபாராடிக் 
பகாண்டிருக்கும் ஒவ்பவாருவருக்கும் சமர்ப்பைம் என்று சசானி கூறுகிைார். 

கடற்ெடட ெயிற்ெி 

 இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகளின் கடற்பவடகள், PASSEX பயிற்சி 
என்ை கூட்டு சபார்ப் பயிற்சியின் ஓர் அங்கமாக இருந்தனர். 

 PASSEX பயிற்சி கடற்பவடகள் ஒன்றுக்பகான்று தத்தமது துவைமுகங்களுக்குச் 
பசல்லும் சபாசதா அல்லது கடலில் சந்தித்துக் பகாள்ளும் சபாசதா தனது நட்பு 
நாடுகளுடன் இந்தியக் கடற்பவட சமற்பகாள்ளும் ஒரு கடற்பவடப் 
பயிற்சியாகும். 

 

ெர்வரதெச் செய்திகள் 

ெனீாவில் வறுடம ஒழிப்பு 

 சீன  அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வறுவமக்கு எதிரான சபாரில் சீனா “முழு 
பவற்ைிவய“ எட்டி உள்ளதாக அைிவித்துள்ளார். 

 சீனாவில் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 770 மில்லியன் மக்கள் வறுவமயின் 
பகாடுவமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அைிவித்துள்ளார். 

 சீனா ஏைத்தாழ 1.4 பில்லியன் மக்கள் பதாவகவயக் பகாண்டுள்ளது. 

 

 



 

 

2-வது முத்தரப்பு ெந்திப்பு 

 சமீபத்தில் ஒரு முத்தரப்பு சந்திப்பானது இந்தியா, பிரான்சு மற்றும் 
ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகளுக்கிவடசய நடத்தப்பட்டது. 

 முத்தரப்பு சந்திப்பின் சநாக்கம் இந்த 3 நாடுகளுக்கிவடசய வலுவான 
இருதரப்பு உைவிவன வலுப்படுத்துவதாகும். 

 முதலாவது இந்தியா-பிரான்சு-ஆஸ்திசரலியா ஆகியவற்றுக்கான முத்தரப்பு 
சந்திப்பு காபைாலி வாயிலாக 2020-ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர் 09 அன்று 
நடத்தப்பட்டது. 

மருந்து மற்றும் மருத்துவச் ொதனங்கள் குறித்த கருத்தரங்கு 

 மருந்து மற்றும் மருத்துவச் சாதனத் துவை குைித்த சர்வசதசக் கருத்தரங்கின் 
6-வது பதிப்பு மத்திய அவமச்சர் பியூஷ் சகாயல் பதாடங்கிவவத்தார். 

 கருத்தரங்கானது ”INSIA PHARMA 2021 & INDIA MEDICAL DEVICE 2021” என்ை 
கருத்வத உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 இந்திய மருந்து 2021 என்ை மாநாட்டின் கருத்து ‘Indian Phama Industry. “Future is 
Now”. 

ரகாவாக்ஸ் தடுப்பூெிகடளப் செற்ற முதல் நாடு 

 ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் ஆதரவு பபற்ை சகாவாக்ஸ் முன்பனடுப்பின் மூலம் 
பபைப்பட்ட தடுப்பூசிகவளப் பபற்ை உலகின் முதல் நாடாக கானா திகழ்கிைது. 

 6,00,000அஸ்ட்ரா பஜபனகா தடுப்பூசி மருந்துகள் இந்திய சீரம் நிறுவனத்தால் 
உற்பத்தி பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ெிரிக்ஸ் தடலடமத்துவம் – இந்தியா 

 இந்தியா 2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 25 அன்று மூன்று நாட்கள் நவடபபறும் 
பஷர்பாக்களின் அைிமுகச் சந்திப்புடன் பிரிக்ஸ் தவலவமத் துவத்வத 
ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது. 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளின் அதிகாரப்பூர்வ வருடாந்திர மாநாடுகள் 2009-ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

 12-வது பிரிக்ஸ் மாநாடானது ரஷ்யாவினால் காபைாலி வாயிலாக 
நடத்தப்பட்டது. 

 

 



 

 

ெரயாஆெியா – 202 என்ெதின் 18-வது ெதிப்பு 

 ஆசியாவின் மிகப்பபரிய வாழ்வியல் மற்றும் உயிரித் பதாழில்நுட்ப மாநாடான 
பசயாஆசியா – 2021 என்ை ஒரு மாநாடானது வஹதராபாத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 கருத்துரு “Moving the Needle” (ஊசிவய நகர்த்துதல்) 

அடணகள் மற்றும் நதிகளின் நீடித்த ரமம்ொட்டு கருத்தரங்கு 

 இந்திய அவைப் பபாைியியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தங்களது 
அனுபவங்கள், கருததாக்கங்கள் மற்றும் சமீபத்திய வளர்ச்சிவயப் பகிர்ந்து 
பகாள்ள வாய்ப்பிவன வழங்குவவத சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 பின்வருவனவற்றுடன் இவைந்து மிகப்பபரிய அவைகள் குைித்த சர்வசதச 
ஆவையத்தினால் நடத்தப்படுகின்ைது. 

o அவை மறுசீரவமப்பு சமம்பாட்டுத் திட்டம் 
o மத்திய நீர் ஆவையம் 
o சதசிய நீர்வள இயல் திட்டம் 

”வாய்ப்புக் குறியீடு – 2021” அறிக்டக 

 இந்த அைிக்வகயானது ”LinkedIn” என்ை நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 
 இதில் ஆசியா-பசிபிக் பகுதி (APAC – Asia Pacific) முழுவதும் 10,000-க்கும் 
சமற்பட்ட பங்சகற்பாளர்கவளக் பகாண்டு நடத்தப்பட்டது. 

 இந்த அைிக்வகயானது மக்கள் எவ்வாறு வாய்ப்புகவள ஏற்படுத்திக் 
பகாள்கிைார்கள் என்பவதயும் அவத அவடவதற்கான வழியில் ஏற்படும் 
தடங்கல்கள் குைித்து மக்கள் புரிந்து பகாள்ளவும் வழிவவக பசய்கின்ைது. 

 இந்தியாவில் இருந்து 2,285 நபர்கள் பங்கு பபற்ைனர். 
 இதில் 10-ல் 9 பபண்கள் அல்லது 89% பபண்கள் பகாரானா வவரஸ் சநாய்த் 
பதாற்ைினால் எதிர்மவைத் தாக்கத்திற் உள்ளாகியுள்ளனர். 

 இந்தியாவில் 85 சதவிகிதத்திற்கும் சமல் அல்லது 5-ல் 4 பபண்கள் 
பாலினத்தின் காரைமாக வளர்ச்சி, பதவி உயர்வு அல்லது பைிச் சலுவக 
ஆகியவற்வைப் பபைாமல் உள்ளனர். 

 APAAC பகுதியுடன் ஒப்பிடும் பபாழுது இந்தியாவில் உள்ள அதிகமான பபண்கள் 
எதிர்கால வாழ்க்வக சமம்பாடு குைித்து பாலினத்தின் தாக்கத்வத அதிக 
அளவில் சந்தித்துள்ளனர். 

மரலரியா ஒழிப்புச் ொன்றிதழ் – எல் ெல்ரவடார் 

 உலக சுகாதார அவமப்பினால் மசலரியா ஒழிப்புச் சான்ைிதழ் வழங்கப்பட்ட 
முதலாவது மத்திய அபமரிக்க நாடு எல்சல்சவடார். 



 

 

 குவைந்தது 3 ஆண்டுகள் சதசிய அளவில் சநாய்ப் பரவல் சங்கிலிவயத் 
முற்ைிலும் ஒழித்திருந்தால் அந்நாட்டிற்கு மசலரியா ஒழிப்புச் சான்ைிதழானது 
WHO அவமப்பினால் வழங்கப்படும். 

ெர்வரதெ ெிறுதானியங்கள் ஆண்டு 

 ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பானது 2023-ஆம் ஆண்வட சர்வசதச சிறுதானியங்கள் 
ஆண்டாக ஒருமனதாக அைிவித்துள்ளது. 

 இது வங்க சதசம், பகன்யா, சநபாளம், வநஜரீியா, ரஷ்யா மற்றும் பசனகல் 
ஆகிய நாடுகளுடன் சசர்த்து இந்திதயாவினால் முன்பமாழியப்பட்டு, 70-க்கும் 
சமற்பட்ட நாடுகளினால் ஆதரிக்கப்பட்டது. 

சடெர்ட் ப்ளாக் ரொர்ப் ெயிற்ெி 

 ”படசர்ட் பிளாக்” சபார்ப் பயிற்சி பிரான்சு, அபமரிக்கா, பஹ்வரன், 
பதன்பகாரியா, சவுதி அசரபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 10 நாடுகளின் 
பங்சகற்புடன் நடத்தப்படும் ஒரு பன்னாட்டு சபார்ப் பயிற்சி. 

 இதில் இந்திய விமானப்பவட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நவடபபற்ை 
பயிற்சியில் முதல் முவையாகக் கலந்து பகாண்டுள்ளது. 

சொருளாதார சுதந்திரக் குறியீடு 2021 

 அபமரிக்காவின் பஹரிட்சடஜ் அவமப்பு பபாருளாதார சுதந்திரக் குைியடீ்வட 
பவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் இரண்டாவது ஆண்டாக சிங்கப்பூர் முதலிடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 
o இரண்டாவது நியூசிலாந்து 
o மூன்ைாவது ஆஸ்திசரலியா 

செண்களால் முடியும் 

 கூகுள் நிறுவனமானது 2021-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 08 அன்று பகாண்டாடப்பட்ட 
சர்வசதசப் பபண்கள் தினத்தன்று ”Women Will” என்ை ஒரு புதிய இவைய 
தளத்வதத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது ஊக்குவிப்புத் திட்டங்கள், வைிகம் சார்ந்த பாடங்கள் 
மற்றும் வழி நடத்து வகுப்புகள் ஆகியவற்ைின் உதவியுடன் இந்தியாவில் 
உள்ள 1 மில்லியன் கிராமப்புைப் பபண்கள் பதாழில்முவனசவாராக 
உருபவடுக்க தனது ஆதரவவ அளிக்க உள்ளது. 

 



 

 

ஆஸ்டர் எக்ஸ் – இராணுவப் ெயிற்ெி 

 பிரான்சு தனது முதலாவது இராணுவப் பயிற்சியான ”ஆஸ்டர்எக்ஸ்” 
பயிற்சிவய விண்பவளியில் பவற்ைிகரமாக நடத்தியுள்ளது. 

 இதில் பஜர்மனியின் விண்பவளிப்பவட மற்றும் அபமரிக்காவின் 
விண்பவளிப்பவட ஆகிய இரண்டும் கலந்துபகாள்கின்ைன. 

புதிய 5G ரரடிரயா தரீ்வுகள் 

 பின்லாந்வதச் சசர்ந்த சநாக்கியா நிறுவனமானது புதிய சமகக் கைிவம 
அடிப்பவடயிலான 5G சரடிசயா தீர்வுகள் அவமப்வப உருவாக்கத் 
திட்டமிட்டுள்ளது. 

 வமக்சராசாஃப்ட், அசமசான் வவலத்தளச் சசவவ நிறுவனம் மற்றும் 
கூகுளுடன் இந்நிறுவனம் இவைந்து பசயல்படவுள்ளது. 

ஐ.க்யூ ஏர் ஆய்வு 

 சுவிட்சர்லாந்து நாட்வடச் சசர்ந்த ஐ.க்யூ ஏர் (IQ Air) என்ை அவமப்பு pm2.5 
எனப்படும் நுண்மத் துகள்களின் அளவின் அடிப்பவடயில் காற்ைின் 
தரநிவலவய அளவிடுகிைது. 

 இவ்வைிக்வக உலகளவில் மாசுபட்ட 30 நகரங்களில் 22 நகரங்கள் இந்தியாவவ 
சசர்ந்தவவ என்கிைது. 

 உலக அளவில் புது தில்லி உலகில் 10-வது மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாக 
தரவரிவசபடுத்தப்பட்டு இருக்கின்ைது. 

இந்தியா – ெஹ்டரன் கடற்ெடடப் ெயிற்ெி  

 இந்தியக் கடற்பவடயானது பஹ்வரன் கடற்பவட சபார்க் கப்பல்களுடன் 
பாரசீக வவளகுடாவில் உள்ள அல் முஹாரக்கில் PASSEX என்ை பயிற்சியிவன 
(Passage exercise – PASSEX) சமற்பகாண்டது. 

 PASSEX என்பது நட்பு நாடுகளுடன் இந்தியா நடத்தும் ஒரு கடற்பவடப் 
பயிற்சியாகும். 

CDRI 

 CDRI என்பது பல நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பிய் முகவர் நிவலயங்கள், 
தனியார் துவைகள், பலதரப்பு சமம்பாட்டு வங்கிகள் மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்களின் ஒரு சர்வசதசக் கூட்டைியாகும். 



 

 

 இந்த திட்டம் சபரழிவவத் தடுக்கும் உள்கட்டவமப்வப சமம்படுத்துவவத 
சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 இதில் 27 உறுப்பினர்கவளக் பகாண்ட ஐசராப்பிய ஒன்ைியம் உறுப்பினராகச் 
சசர்ந்துள்ளது. 

18 நாடுகளில் 38 செயற்டகக்ரகாள்கள் 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள வபக்கானூர் காஸ்சமாடிசராமில் இருந்து 18 
நாடுகளுவடய 38 பசயற்வகக் சகாள்கவள இரஷ்யா விண்ைில் பசலுத்தி 
அவற்வை விண்பவளியின் சுற்று வட்டப்பாவதயில் நிவல நிறுத்தியுள்ளது. 

 இந்த ராக்பகட் ஜப்பான், பதன்பகாரியா, சவுதி அசரபியா, கனடா, இத்தாலி, 
பஜர்மனி மற்றும் பிசரசில் ஆகிய நாடுகளின் பசயற்வகக்சகாள்கவள 
விண்ைில் ஏவியுள்ளது  

 இந்த ஏவுகவை ”சசலஞ்ஜ் -1” என்ை பசயற்வகக்சகாவளயும் விண்ைில் 
பசலுத்தி உள்ளது. 

உலகின் மிகவும் அொயகரமான ொடலகள் 

 சுசடாபி ஒரு சர்வசதச ஓட்டுநர் கல்வி நிறுவனத்தினால் 56 நாடுகளில் 
சமற்பகாள்ளப்பட்ட உலகின் மிகவும் அபாயகரமான சாவலகள் என்ை 
ஆய்வின்படி முதல் இடத்தில் பதன் ஆப்பிரிக்கா உலகின் மிகவும் 
அபாயகரமான சாவலகவளக் பகாண்டுள்ளது. 

 தாய்லாந்து மற்றும் ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் இரண்டு மற்றும் மூன்ைாம் 
இடத்திலும், இந்தியா நான்காம் இடத்திலும் உள்ளன. 

மனித உரிடம மீறலுக்கு எதிரான தரீ்மானம் – இலங்டக 

 ஐ.நா.வின் மனித உரிவமகள் ஆவையம் ”இலங்வகயில் நல்லிைக்க உைர்வு 
மற்றும் மனித உரிவமகளின் சமம்பாடு” எனும் தவலப்பிலான ஒரு 
தீர்மானத்வத நிவைசவற்ைியுள்ளது. 

 இதில் 47 உறுப்பினர்களில் 22 உறுப்பினர்கள் அதற்கு ஆதரவாக 
வாக்களித்தவத அடுத்து நிவைசவற்ைப்பட்டது.  வாக்களிக்காமல் விலகிய 14 
நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. 

ெர்வரதெ அறிவுொர் சொத்து குறியீடு 

 GIPC (Global Innovation Policy Center) வமயத்தினால் ஒவ்சவார் ஆண்டும் 
பவளியிடப்படும் IIP குைியடீு, 53 உலகப் பபாருளாதார நாடுகளில் அைிவுசார் 
பசாத்துரிவம, காப்புரிவம மற்றும் நகலுரிவம பகாள்வககள், அைிவுசார் 



 

 

பசாத்துகவள வைிகமயமாக்கல் மற்றும் சர்வசதச ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 
அளித்தல் சபான்ைவற்வை மதிப்படீு பசய்கின்ைது. 

 53 நாடுகளில் 32 நாடுகள் சநர்மவையான மதிப்புகவளப் பபற்றுள்ளதால் 2020-
ஆம் ஆண்டில் ஒட்டு பமாத்த உலகளாவிய அைிவுசார் பசாத்துகளின் 
சூழ்நிவல சமம்பட்டு உள்ளதாக இந்த அைிக்வக கூறுகிைது. 

 9-வது சர்வசதச அைிவுசார் பசாத்து குைியடீ்டில் 53 உலகப் 
பபாருளாதாரங்களில் 38,40 மதிப்புகள் பபற்று இந்தியா 40-வது இடத்தில் 
உள்ளது. 

 ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள், ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் மற்றும் பஜர்மனி ஆகிய 
நாடுகள் முன்னனியில் உள்ளன. 

2036 வடர விளாடிமிர் புதின் 

 சமீபத்தில் ரஷ்ய நாட்டுப் பாராளுமன்ைத்தின் கீழவவயான டுமா என்ை 
அவவயானது ஒரு மசசாதாவிற்கு ஒப்பதல் அளித்துள்ளது.  இந்த 
மசசாதாவானது 2024-ஆம் ஆண்டில் புதின் தனது ஆட்சிவயப் புதிதாக 
பதாடங்கச் பசய்வதற்கும் 2036-ஆம் ஆண்டு வவரக்கான இரண்டு பதவிக் 
காலம் வவர அந்தப் பதவியில் நீடிப்பதற்கும் சசர்த்து வாய்ப்பிவன 
வழங்குகிைது. 

கருச்ெிடதவு இழப்ெீட்டு ெட்டம் 

 நியூசிலாந்தின் பாராளுமன்ைம் கருச்சிவதவு ஏற்பட்டால் அதற்காக 
இழப்படீ்டுடன் கூடிய விடுமுவைக்கான ஒரு சட்டத்வத இயற்ைியுள்ளது. 

 கருச்சிவதவு ஏற்பட்டால் தாய்மார்களுக்கும் அவர்களின் கைவர்களுக்கும் 
சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுவைவய இச்சட்டம் வழங்குகிைது. 

 இந்தியாவவ அடுத்து இது சபான்ை சட்டத்வத இயற்ைிய இரண்டாவது நாடு 
நியூசிலாந்து ஆகும். 

மித்தாலி விடரவு இரயில் 

 சமீபத்தில் “மித்தாலி விவரவு இரயில்“ என்ை புதிய பயைியர் இரயில் 
பதாடங்கி வவக்கப்பட்டது. 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி மற்றும் வங்க சதசப் பிரதமர் சஷக் ஹசீனா 
ஆகிசயாரால் பதாடங்கி வவக்கப்பட்டது. 

 இரு நாடுகளுக்கிவடசய இயக்கப்படும் இந்தப் புதிய பயைியர் இரயிலானது 
”பங்கபந்து” சஷக் முஜிபூர் ரஹுமானின் பிைந்த நாள் நூற்ைாண்டு மற்றும் 
வங்க சதசத்தின் சுதந்திரப் பபான்விழா அன்று பதாடங்கி வவக்கப்பட்டது. 



 

 

ெங்கெந்து-ொபு அருங்காட்ெியகம் 

 பிரதமர் நசரந்திர சமாடி மற்றும் வங்காள சதச பிரதமர் சஷக் ஹசீனா 
ஆகிசயார் இவைந்து தாக்காவிலுள்ள பங்கபந்து சர்வசதச சமூக வமயத்தில் 
”பங்கபந்து பாபு” அருங்காட்சியத்வதத் திைந்து வவத்தனர். 

 இது இந்தியாவின் சதசத் தந்வதயான மகாத்மா காந்தி மற்றும் வங்க 
சதசத்தின் தந்வதயான ”பங்கபந்து” சஷக் முஜிபூர் ரஹுமான் ஆகிசயார் 
பற்ைிய டிஜிட்டல் கண்காட்சிவயயும் பகாண்டுள்ளது. 

சூயஸ் கால்வாய் ெிரச்ெிடன 

 ஐசராப்பாவவயும் ஆசியாவவயும் இவைக்கும்  சூயஸ் கால்வாய் 193 கி.மீ 
நீளமுள்ள நீர்வழிப் பாவத. 

 மார்ச் 23 அன்று வானிவலயில் ஏற்பட்ட சில மாற்ைங்களால் MV EverGiven 
எனப்படும் பபரிய சரக்குக் கப்பல் சூயஸ் கால்வாயின் ஒரு குறுகிய பகுதியில் 
சிக்கிக் பகாண்டது.  இதனால் உலக வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது. 

 கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக சூயஸ் கால்வாவய மைித்த எவர் கிவன் கப்பல் 
கால்வாயின் கவரசயாரத்திலிருந்து சமீபத்தில் விடுவிக்கப்பட்டது. 

  

சொருளாதாரச் செய்திகள் 

நாணய மற்றும் நிதியியல் அறிக்டக 

 2021-21-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அைிக்வகயானது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினால் 
(RBI) பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 கருத்து ”பைவியல் பகாள்வக பசயல்திட்டத்வத மறு ஆய்வு பசய்தல்” 
 இந்த அைிக்வக 6 உறுப்பினர்கவளக் பகாண்ட பைவியல் பகாள்வகக் குழுவில் 
உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான விதிமுவைகவளயும் மறு ஆய்வு பசய்ய 
பரிந்துவரத்துள்ளது. 

 

சுற்றுச்சூழல் செய்திகள் 

புதிய அல்டென் தாவர இனங்கள் 

 அருைாச்சலப் பிரசதசத்தின் தவாங் மாவட்டத்தில் ஒரு புதிய அல்வபன் 
தாவர இனத்வத விஞ்ஞானிகள் கண்டைிந்துள்ளனர். 



 

 

 இந்த தாவரம் இமயமவல சூரியகாந்தி குடும்பத்வதச் சார்ந்தது. 
 “சிரமந்த்சதடியம் இண்டிகம் (Cremanthodium indicum) என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள 
தாவரம் பபாதுவாக ஜுவல மாதத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வவர மலர்கிைது 

முதலாவது வாத்தலகி (platypus) ெரணாலயத்டதத் திறக்க உள்ளது. 

 ஆஸ்திசரலியா உலகின் முதலாவது வாத்தலகி சரைாலயம் மவைந்துவ 
வரும் உள்ளுர் இனங்கவளக் காப்பதற்கு உதவுவதற்காகத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 வாத்து சபான்ை சதாற்ைம் பகாண்ட வாத்தலகி ஆஸ்திசரலியாவில் மட்டுசம 
இருக்கும் ஒரு தனித்துவ உயிரினமாமகும்.  இது காநிவல மாற்ைப் 
பிரச்சிவனயுடன் பதாடர்புவடய காட்டுத் தீ மற்றும் வைட்சி ஆகியவற்ைின் 
காரைமாக அழிந்து வருகிைது. 

 2022-ஆம் ஆண்டில் தசராங்காவின் சமற்குச் சமபவளி விலங்கியல் பூங்காவில் 
அவமக்கப்பட உள்ளது.  உலகம் முழுவதும் இது சபான்ை சரைாலயம் 
அவமக்கப்படுவது இதுசவ முதல் முவையாகும். 

முதல் ஓங்கில் (டால்ெின்) ஆராய்ச்ெி டமயம் 

 இந்தியா மற்றும் ஆசியாவில் முதலாவது சதசிய ஓங்கில் ஆராய்ச்சி 
வமயமானது பாட்னா பல்கவலக்கழக வளாகத்தில் கங்வகக் கவரயில் 
அவமய இருக்கின்ைது. 

 ஓங்கில் அருகி வரும் உயிரினமாக வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 
அட்டவவையின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 உலகில் உள்ள நான்கு நன்னரீ் டால்பின்களில் கங்வக டால்பின் இனமும் 
ஒன்ைாகும். 

அயற் ெண்புடடய மண்புழு 

 அயற்பண்புவடய மற்றும் அதிக அளவில் ஊடுருவிய மண்புழுவான 
பமகாசசாலிசிசட உயிரினக் குடும்பத்வத சசர்ந்த அமின்ந்தாஸ் 
அபலக்சாண்டிரி உயிரினம் கர்நாடாகாவிலிருந்து முதன்முவையாக 
சசகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  பதன்கிழக்கு ஆசியா இதன் உண்வமயான வாழிடம். 

டடரனாெர்களினின் புடத ெடிமங்கள்  

 ஆராய்ச்சியாளர்கள் 140 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த 
வடசனாசர்களின் புவதபடிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக 
அைிவித்துள்ளனர். 



 

 

 வடசனாசரின் முழுவமயவடயாத பகுதியளவு கிவடத்த எலும்புக்கூடு 
அர்பஜன்டினாவில் உள்ள நியூபகன் நகரத்தின் பதன் பகுதியில் 
கண்டுபிடிக்ப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புவத படிமங்கள் ”நிஞ்சாவடட்டன் சபாடாய்” எனப் பபயரிடப்பட்ட 
வடசனாசர் இனத்வதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
அைிவித்துள்ளனர். 

ஆெிய சுற்றுச்சூழல் அமலாக்க விருது 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 சட்டத்தின் கீழ், அவமகக்கப்பட்ட 
சட்டப்பூர்வ அவமப்பாகும். 

 வனவிலங்கு குற்ைத் தடுப்பு வாரியம் 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய 
சுற்றுச்சூழல் அமலாக்க விருதிவனப் பபற்றுள்ளது. 

ரகண்டிடா அவ்ரிஸ் 

 அந்தமான் மற்றும் நிக்சகாபர் தீவுகளின் பதாவலதூரக் கடற்கவரப் பகுதிகளில் 
சகண்டிடா அவ்ரிஸ் எனும் பூஞ்வசத் பதாற்ைிவன ஆய்வாளர்கள் 
கண்டைிந்துள்ளனர். 

 இது காயங்களின் மூலம் உடலினுள் நுவழந்து முன் சதால்களில் 
உயிர்வாழும், இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து தீவிரமான சநாயிவன ஏற்படுத்தும். 

 ஒரு சநாயாளியிடமிருந்து இன்பனாரு நபருக்கு பரவுகிைது.  சமலும் உலக 
அளவில் வருடத்திற்கு 11 மில்லியன் மக்களின் உயிவரப் பலிவாங்கும் 
பசப்சிஸ் இரத்தத் பதாற்ைிவன ஏற்படுத்தும். 

புதிய ெிவப்புக் கடற்ொெி இனங்கள் 

 கடல்சார் தாவரவியலாளர்கள் குழு இந்தியாவின் கன்னியாகுமரியின் 
கடற்கவரசயாரம், குஜராத், டாமன் மற்றும் வடயூ கடற்கவரசயாரங்களில் 
பூர்வகீ கடற்பாசி இனங்கவளக் கண்டைிந்துள்ளது. 

 வஹப்னியா இண்டிகா மற்றும் வஹப்னியா புல்லட்டா ஆகிய இந்த இரு 
வவககளும் கன்னியாகுமரியில் கண்டைியப்பட்டுள்ளன.  சமலும் வஹப்னியா 
இண்டிகா குஜராத்தில் உள்ள சிவராஜ்பூர் மற்றும் சசாம்நாத் பதானிலும் 
வஹப்னியா புல்லட்டா டாமன் மற்றும் வடயூவின் கடற்கவரசயாரப் 
பகுதிகளிலும் கண்டைியப்பட்டுள்ளன. 

 இவற்வை பஜல்லி மற்றும் ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
மூலமப்பபாருட்களாகப் பயன்படுத்தலாம்.   

 



 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ெம் 

சவள்ளி ஆண்டிமனி சடல்லுடர 

 ஜவஹர்லால் சநரு சமம்படுத்தப்பட்ட அைிவியல் ஆராய்ச்சி வமயத்வதச் 
சசர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பவள்ளி ஆண்டிமனி படல்லுவரடு (AgSbTe2) என்ை 
ஒரு புதிய பபாருவளக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 பவள்ளி, ஆண்டிமனி மற்றும் படல்லுரியம் ஆகியவற்ைிலிருந்து 
ஒருங்கிவைக்கப்பட்ட ஒரு நாசனா அளவிலான பபாருள். 

 அவனத்து விதமான உள்ளக மற்றும் பதாழிற்துவைப் பயன்பாடுகளினால் 
உற்பத்தி பசய்யப்பட்ட மீதமுள்ள பவப்பத்வத (கழிவு) சசமிக்க உதவ 
இருக்கின்ைது. 

 பபாதுவாக 15 முதல் 20 சதவிகிதத்திற்கும் மிகாத கழிவு பவப்பமானது (பவப்ப 
பகுதி) இதில் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

ெி.எஸ்.எல்.வி-ெி 51 

 பி.எஸ்.எல்.வி பசயற்வகக் சகாளின் (பி.எஸ்.எல்.வி-சி 51) 53-வது திட்டமானது 
பிசரசிலின் அசமசானியா-1 என்ை ஒரு முதன்வம பசயற்வகக் சகாவளயும் 18 
இவை பசயற்வகக் சகாள்கவளயும் ஏவியுள்ளது. 

 முதன்முவையாக ஸ்ரீஹரிசகாட்டாவிலிருந்து இந்திய ராக்பகட் மூலம் ஒரு 
பிசரசில் பசயற்வகக் சகாள் விண்ைிற்குச் பசலுத்தப்பட்டது. 

 இந்த விண்கலத்தின் சமல் பக்கத்தில் பிரதமர் நசரந்திர சமாடியின் புவகப்படம் 
பபாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அசமசானியா – 1 பசயற்வகக் சகாளானது பபங்களுவரத் தவலவமயிடமாகக் 
பகாண்ட இஸ்சராவின் வைிகப் பிரிவான நியூ ஸ்சபஸ் இந்தியா 
நிறுவனத்தின் மூலம் வைிகத்திற்காக அர்ப்பைிக்கப்பட்ட முதல் திட்டமாகும். 

அல்டெமர் ரநாய் (முதுமறதி) ெிகிச்டெக்கான மருந்து 

 அல்வசமர் சநாய் என்பது மீளாத தன்வம பகாண்ட, அதிகரித்து வரும் ஒரு 
மூவள பதாடர்பான பிரச்சிவனயாகும். 

 இது நிவனவு மற்றும் சிந்திக்கும் திைன் ஆகியவற்வைப் படிப்படியாக அழித்து 
இறுதியில் சிறு பைிகவளக் கூட சமற்பகாள்ள முடியாத நிவலவய 
ஏற்படுத்தும். 

 ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவமப்பில் இவடயூைிவன ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு புதிய 
சிறு மூலக்கூறுகளின் பதாகுப்வப வடிவவமத்துள்ளனர். 

 இதன் மூலம் நியூரான்கள் அல்வசமர் சநாயில் பசயல்படாத நிவலக்கு மாறும். 



 

 

 இந்த மூலக்கூைானது (TGR63) அமீலாய்டு படீ்டா என்ை நச்சுத் தன்வமவயக் 
குவைக்கும் திைன் பகாண்டது. 

 ஆர்க்டிக்கின் காலநிவல மற்றும் சுற்றுச்சூழவல கண்காைிக்க ரஷ்யா தனது 
முதலாவது பசயற்வகக் சகாவள பவற்ைிகரமாக ஏவியுள்ளது. 

 கஜகஸ்தானில் உள்ள வபகானூர் காஸ்சமாட்சராமில் இருந்து ஏவுகலனில் 
உள்ள “ஆர்க்டிகா-எம்“ என்ை பசயற்வகக் சகாளுடன் சசாயுஸ் – 2.1 பி என்ை 
ஒரு சரக்கு ரக்பகட்டானது விண்பவளிக்குப் புைப்பட்டது. 

 ஆர்க்டிகா-எம் பசயற்வகக் சகாளானது ரஷ்யாவின் வடக்குப் பிரசதசத்வதயும் 
ஆர்க்டிக் பபருங்கடலில் உள்ள பகுதிகவளயும் பதாடர்ந்து 24 மைி சநரமும் 
கண்காைிக்கும். 

ெிந்து ரநத்ரா செயற்டகக்ரகாள் 

 ஆந்திரப் பிரசதசம் ஸ்ரீஹரிசகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்பவளி 
வமயத்திலிருந்து இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி அவமப்பின் பிஎஸ்எல்வி-சி5 
என்ை விண்கலனில் வவத்து விண்ணுக்குச் பசலுத்தப்பட்டது. 

 பதன் சீனக் கடல் பகுதி அல்லது ஏடன் வவளகுடா மற்றும் ஆப்பிரிக்கக் 
கடற்கவர சபான்ை குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் கண்காைிப்வப சமற்பகாள்ள 
உதவுகின்ைது. 

நாொவுடன் இஸ்ரரா நிெர் 

 நாசா-இஸ்சரா நிசர் என்பது பசன்டிமீட்டருக்கும் குவைவான அளவில் நமது 
புவியின் சமற்பரப்பில் நிகழும் மாற்ைங்கவள அளவிடுவதற்காக 2 பவவ்சவறு 
சரடார் அதிர்பவண்கவள (L பட்வட மற்றும் S பட்வட) பயன்படுத்தும் 
முதலாவது பசயற்வகக் சகாள் திட்டம் ஆகும். 

 நாசா L பட்வட, அைிவியல் தரவிற்கான உயர் விகித தகவல் துவை அவமப்பு, 
புவிடங்காட்டிக் கூறுகவளப் பபறும் கருவி, திட நிவலயில் உள்ள சசமிப்பகம், 
தாங்கு சுவம தரவு துவை அவமப்பு ஆகியவற்வை அளிக்கின்ைது. 

 இஸ்சரா விண்பவளி வாகனம், S பட்வட சரடார், ஏவு வாகனம் மற்றும் 
ஏவுதல் திட்டத்திற்குத் பதாடர்புவடய சசவவகவள அளிக்கின்ைது. 

உள்நாட்டில் வடிவடமக்கப்ெட்ட கடற்கடண – ெய்னியா 

 உள்நாட்டில் வடிவவமக்கப்பட்ட ”சமம்படுத்தப்பட்ட இலகுரக கடற்கவை – 
சய்னியா” (Advanced Light Torpedo (TAL) Shyena) –வின் முதலாவது சசாதவன 
பவற்ைிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. 



 

 

 இந்தியக் கடற்பவடயில் இலியுஷின் II – 38 என்ை சராந்து விமானத்திலிருந்துச் 
பசலுத்தப்பட்டது. 

 TAL  சய்னியா என்பது கடல்சார் அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
ஆய்வகத்தினால் சமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புக் கடற்கவை. 

அதிரவகக் கணினி 

 ஃபுகாகு உலகின் மிகவும் திைன் வாய்ந்த அதிசவகக் கைினி.  ஃபுஜி மவலயின் 
நிவனவாகப் பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

 ரிக்பகன் எனப்படும் ஜப்பான் அைிவியல் ஆராய்ச்சி வமயம் மற்றும் ஃபுஜிட்சு 
நிறுவனம் ஆகியவவ இவைந்து 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதவன 
சமம்படுத்தத் பதாடங்கியது. 

ெழுப்பு நிற நிலக்கரியிலிருந்து டைட்ரென் 

 ஜப்பான் – ஆஸ்திசரலியக் கூட்டு நிறுவனமானது பழுப்பு நிை 
நிலக்கரியிலிருந்து வஹட்ரஜவன உற்பத்தி பசய்யத் பதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டம் நீர்ம வஹட்ரஜவன வைிக முவையில் உற்பத்தி பசய்ய 
முடியும் என்பவதயும் அவவ பாதுகாப்பாக பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 
பசய்யப்பட முடியும் என்பவதயும் காட்டுகின்ைது. 

மாசெரும் விண்சவளி சதாடலரநாக்கி 

 வபக்கால் – வககசடான் வால்யூம் டிடக்டர் எனும் பதாவலசநாக்கி 
நியூட்ரிசனாக்கவளக் கண்டைிவதற்காக ரஷ்யாவால் பதற்கு வசபரீியாவில் 
உள்ள வபக்கால் ஏரியில் வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது.   

 நியூட்ரிசனாக்கள், கிட்டத்தட்ட நிவையற்ை, மின்னூட்டமற்ை துவைநிவல 
அணுத்துகள்கள் ஆகும். 

ஐஎன்எஸ் துருவ் 

 விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ”இந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட்” நிறுவனத்தின் 
கப்பல்கட்டும் தளத்தில் இக்கப்பல் கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 எதிரி நாட்டு பசயற்வகக் சகாள்கவளக் கண்காைிக்கவும் ஏவுகவை 
அச்சுறுத்தல்கவளக் கண்டைியவும், இந்தியப் பபருங்கடல் பகுதிவய 
வவரபடமிடவும் உதவும் ஐஎன்ஸ் துருவ் கப்பல் இந்தியக் கடற்பவடயில் 
இவைய உள்ளது. 

 இந்தியாவின் பபருங்கடல் பகுதிகவள கண்காைிப்பதற்கான வசதிவய 
சமம்படுத்த இக்கப்பல் முக்கிய பங்களிக்கும். 



 

 

விடளயாட்டுச் செய்திகள் 

400 சடஸ்ட் விக்சகட்டுகள் 

 படஸ்ட் ககிரிக்பகட் சபாட்டிகளில் 400 படஸ்ட் விக்பகட்டுகவள விவரவாக 
வழீத்திய இந்தியப் பந்து வசீ்சாளர் ரவிச்சந்திரன் தனது 77-வது சபாட்டியில் 
இச்சாதவனவய எட்டினார். 

 முரளிதரன் 72 சபாட்டிகளிசலசய நிகழ்த்தி உள்ளார். 

10,000 ரன்கள் 

 சர்வசதசக் கிரிக்பகட்டில் அவனத்து வவகயான ஆட்டங்களிலும் 10,000 
ரன்கவளக் கடந்த முதலாவது இந்தியப் பபண் கிரிக்பகட் வரீர் மிதாலி ராஜ் 
ஆவார். 

 இந்தியா மற்றும் பதன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு இவடசய லக்சனாவில் நவடபபற்ை 
மூன்ைாவது ஒரு நாள் கிரிக்பகட் சபாட்டியின் சபாது இச்சாதவனவய 
நிகழ்த்தினார். 

ரகரலா இந்தியா திட்டம் 

 2021 – 22 முதல் 2025 – 26 வவர சகசலா இந்தியா திட்டத்வத நீட்டிப்பதற்கான 
பசலவின நிதிக் குழு ஒப்பந்தத்திவன விவளயாட்டுத் துவை அவமச்சகமானது 
நிதி அவமச்சகத்திடம் வழங்கியுள்ளது.  முதல் சகசலா இந்திய விவளயாட்டுப் 
சபாட்டிகள் 2018-ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டன. 

Girl Gang ொடல் 

 Girl Gang என்பது நியூசிலாந்து பாடகரான கின் விக்சமார் என்பவரால் 
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடல்.  இப்பாடல் 2022-ஆம் ஆண்டு ICC பபண்கள் 
உலகக் சகாப்வபயின் அதிகாரப்பூர்வப் பாடலாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உலகக் சகாப்வப சபாட்டியானது மார்ச் 4, 2022 முதல் ஏப்ரல் 3 2022 வவர 
நியூசிலாந்தில் நவடபபைவுள்ளது. 

உலகக் ரகாப்டெ 

 ISSF உலகக் சகாப்வபப் சபாட்டியில் பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இரு 
பிரிவிலும் இந்தியா 30 பதக்கங்கவள பவன்று பட்டியலில் முதலிடத்தில் 
உள்ளது. 



 

 

 பபண்கள் குழுப் சபாட்டியில் இந்தியாவவச் சசர்ந்த சிசரயாசி சிங், மனிஷா கீர் 
மற்றும் இராசஜஷ்வரி குமாரி ஆகிய மூவரும், ஆண்களுக்கான குழுப் 
சபாட்டியில் ஸ்சலாவாக்கியா அைிவய வழீத்தி, பகய்னன் பசனாய், 
பிரித்விராஜ் பதாண்வடமான் மற்றும் லக்சாய் ஆகிசயார் பவற்ைி பபற்ைனர் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ரதெியப் ொதுகாப்பு தினம் – மார்ச் 4 

 இந்தியப் பாதுகாப்புப் பவடகவளக் பகௌரவிக்கும் விதமாக ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் மார்ச் 4-ஆம் சததியானது சதசியப் பாதுகாப்பு தினமாக 
அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 இந்தத் தினமானது பாதுகாப்புப் பைியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல் துவையினர், 
துவை இராணுவப் பவடயினர், கமாண்சடாக்கள், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், 
இராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் இதர நபர்கள் உள்ளிட்ட அவனத்து பாதுகாப்புப் 
பவடகளுக்கும் மரியாவத பசலுத்துவவத சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

மார்ச் 08 ெர்வரதெப் செண்கள் தினம்  

 ஐக்கிய நாடுகள் சவபயானது 1975-ஆம் ஆண்டிலிருந்து சர்வசதசப் பபண்கள் 
தினத்வதக் பகாண்டாடுகின்ைது. 

 2021-ம் ஆண்டிண் கருத்துரு  ”தவலவமத்துவத்தில் பபண்கள் : சகாவிட் -19 
உலகில் சமத்துவ எதிர்காலத்வத அவடதல்” 

மார்ச் 10 CISF எழுச்ெி தினம்  

 நாட்டில் பதாழிற்துவை நிறுவனங்களின் சிைந்த முவையிலான 
பாதுகாப்பிற்காக மத்தியத் பதாழில் பாதுகாப்புப் பவடயின் எழுச்சி தினம் 
ஆண்டுசதாறும் மார்ச் 10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 CISF எழுச்சி தினமானது பபாதுத் துவை நிறுவனங்களுக்குப் பாதுகாப்பு 
அளிப்பதற்காக 2800 பைியாளர்களுடன் 1969-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது 

 CISF ஆனது 1983-ஆம் ஆண்டு ஜனீ் 15 அன்று பாராளுமன்ைத்தில் 
நிவைசவற்ைப்பட்ட மற்பைாரு சட்டத்தின் மூலம் இந்திய ஆயுதப் பவடயாக 
மாற்ைப்பட்டது. 

 

 



 

 

ரதெிய தடுப்பூெி தினம் 

 சதசிய தடுப்பூசி தினம் மார்ச் 16-ஆம் நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது. இது சதசிய 
சநாய்த் தடுப்பாற்ைல் தினம் எனவும் அவழக்கப்படுகிைது. 

 1995-ஆம் ஆண்டில் சபாலிசயா பசாட்டு மருந்து திட்டத்வத இந்தியா 
பதாடங்கியது. 

வெந்தகால ெம இரவு நாள் 

 மார்ச் 20-ஆம் நாள் வசந்தகால சம இரவு நாள் ஏற்படும். இது வசந்தகால சம 
இரவு நாள், ”இளசவளிற்கால சம இரவு நாள்” எனவும் அவழக்கப்படுகிைது. 

 வானியலாளர்களின் கைிப்பின்படி மார்ச் 20 வசந்தகாலத்தில் முதல் நாளாக 
கருதப்படுகிைது. 

 இத்தினம் இரண்டு சம இரவு நாள்கள் மற்றும் நீண்ட பகல்-இரவு நாள்கவள 
பபாருத்து அவமகிைது.  

உலக ெிட்டுக் குருவி தினம் 

 மார்ச் 20, 2010-ஆம் ஆண்டு முதல் உலக சிட்டுக்குருவி தினம் 
பகாண்டாடப்படுகிைது. 

 பிரான்சு நாட்டின் Eco-Sys Action Foundation உடன் இவைந்து Nature Forever Society of 
India என்ை அவமப்பால் பதாடங்கப்பட்ட சர்வசதச பதாடக்கசம உலக சிட்டுக் 
குருவி தினம். 

 வ ீு்ட்டுக் குருவிகவளப் பற்ைிய விழிப்புைர்வவ ஏற்படுத்துவதற்காகவும் 
அவற்வைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் கவடபிடிக்கப்படும் தினம். 

 2021-ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்து ”நான் சிட்டுக் குருவிகவள சநசிக்கிசைன்” 

உலக கவிடத தினம் 

 மார்ச் 21 உலக கவிவத தினம் பகாண்டாடப்படுகிைது.  கவிவதகள் மூலம் 
பமாழியின் பன்முதத் தன்வமவய ஆதரித்தலும், அழிந்து வரும் பமாழிகவள 
பவளிக்பகாைர்வதற்கான வாய்ப்புகவள அதிகரிப்பதும் இதன் சநாக்கம். 

 1999-ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அைிவியல் மற்றும் கலாச்சார 
அவமப்பினால் அைிவிக்கப்பட்டது. 

ெர்வரதெ காடுகள் தினம் 

 2013, மார்ச் 21 முதல் சர்வசதச காடுகள் தினம் கவடபிடிக்கப்பட்டது. 



 

 

 2021ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்து ”காடுகளின் மறுசீரவமப்பு : மீட்சி மற்றும் 
நல்வாழ்விற்கான பாவத” 

ெர்வரதெ மகிழ்ச்ெி தினம்  

 மார்ச் 20, 2013 முதல் ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பு சர்வசதச மகிழ்ச்சி தினத்வத 
கவடபிடித்துவருகிைது. 

 2021-ஆம் ஆண்டின் பிரச்சார கருப்பபாருள், ”அவமதியாகவும் புத்திசாலித் 
தனத்துடனும் கருவையுடளும் இருங்கள்” 

 2021ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு ”அவனவருக்குமான என்பைன்றும் கிவடக்கக் 
கூடிய மகிழ்ச்சி 

ொகித் திவாஸ் 

 மார்ச் 23, பகத்சிங், சிவராம் ராஜ்குரு மற்றும் சுக்சதவ் தாப்பர் ஆகிய மூன்று 
விடுதவல சபாராட்ட வரீர்கள் ஆங்கிசலயர்களால் தூக்கிலிடப்பட்டனர். 

 மூவருக்கும் மரியாவத பசலுத்தும் வவகயில் மார்ச் 23 ”சாகித் திவாஸ்” 
தினமாக கவடபிடிகக்ப்படுகிைது 

உலக தண்ணரீ் தினம் 

 உலக தண்ைரீ் தினம் மார்ச் 22, 1993-ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா வினால் 
அைிவிக்கப்பட்டது இவத UN-Water அவமப்பு பதாடங்கி வவத்தது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்து ”தண்ைரீுக்கு மதிப்பளித்தல்“ மற்றும் ”தங்கவளப் 
பபாருத்தவவர தண்ைரீ் என்பது என்ன? என்பது பற்ைிய உவரயாடல்” 

 

ெிரெலமானவர்கள் மற்றும் விருதுகள் 

2020-ஆம் ஆண்டிற்கான 30-வது ெீைாரி புராஸ்கர் 

 1991-ஆம் ஆண்டில் சக.சக. பிர்லா அைக்கட்டவளயால் நிறுவப்பட்ட மூன்று 
இலக்கிய விருதுகளில் பஹீாரி புராஸ்கர் விருதும் ஒன்று. 

 சமாகன்கிருஷ்ைா சபாஹாராவின் விமர்சனப் பவடப்பான “தஸ்லிமா சங்கர்ஷ் 
அவுர் சாகித்யா” என்ை பவடப்பிற்காக 30-வது பஹீாரி புராஸ்கர் விருதானது 
வழங்கப்படவுள்ளது. 

WEF ெட்டியலில் தெீிகா ெடுரகான் 



 

 

 உலகப் பபாருளாதார மன்ைத்தினால் (WEF – World Economic Forum) பதாகுக்கப்பட்ட 
இளம் உலகத் தவலவர்களின் பட்டியலில் நடிவக தீபிகா படுசகான் இடம் 
பிடித்துள்ளார். 

 சமலும் இந்தப் பட்டியலில் பல்சவறு இந்தியக்  குடிமக்கள் மற்றும் இந்திய 
வம்சாவளிவயச் சசர்ந்தவர்கள் உள்ளடங்கியுள்ளனர். 

உலகளாவிய செண்கள் ெிறப்புமிகு விருது 

 பதலுங்கானா மாநில ஆளுநரான டாக்டர் தமிழிவச பசௌந்தரராஜன் 
அவர்களுக்கு, “முன்னிவலயில் உள்ள 20 உலகளாவியப் பபண்கள் சிைப்புமிகு 
விருது 2021“ வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது 

 அபமரிக்காவின் துவை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் அவர்களும் இந்த விருவதப் 
பபற்றுள்ளார். 

வியாஸ் ெம்மன் விருது 2020 

 1991ஆம் ஆண்டிலிருந்து K.K பிர்லா நிறுவனத்தினால் வியாஸ் சம்மன் விருது 
வழங்கப்படுகிைது. 

 கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியக் குடிமகனால் எழுதப்பட்டு பவளியிடப்பட்ட 
இந்தி பமாழியில் அவமந்த சிைந்த இலக்கியப் பவடப்பிற்கு இவ்விருது 
வழங்கப்படுகிைது. 

 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான 31-வது வியாஸ் சம்மன் விருது ”பாட்லிபுத்ரு கீ 
சாம்ராகி” என்ை புதினத்திற்காக சபராசிரியர் சரத் பாகாசரவிற்கு வழங்கப்பட 
உள்ளது. 

 


