
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

16-வது தமிழ்நாடு ெட்டமன்றத் ததர்தல் 

 சமீபத்திய 16-வது சட்டமன்றத் ததர்தலில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 72.78% 
வாக்குகள் பதிவாகின. 

 83.92% வாக்குப் பதிவுடன் கரூர் மாவட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது 
 சசன்னனயில் 59.06% என்ற அளவில் குனறவான வாக்குகதள பதிவாகின. 

அரியவகக கல்செக்கு 

 காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் உத்திரதமரூர் அருதக விண்ணமங்கலம் கிராமத்தில் 
அரியவனக கல்சசக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  மண்ணில் புனதந்து 
கிடக்கும் இது 15-ஆம் நூற்றாண்னடச் தசர்ந்தது.  3 வரியில் கல்சவட்டு 
எழுத்துகள் இருந்தன. 

தெம்பியன்ஸ் ஆப் தெஞ்ச் விருது 2020 

 இந்த விருது இந்தியப் சபாருளாதாரம் மீதான ஊடாடும் மன்றம் என்ற 
அனமப்பு சார்பாக வழங்கப்பட்டது. 

 திராவிட முன்தனற்றக் கழகத்தின் தனலவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு “தசம்பியன்ஸ் 
ஆப் தசஞ்ச் விருது – 2020“ விருது வழங்கப்பட்டது.  அவருனடய சமூக 
நலத்திட்டங்களுக்காக இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஐ.நா.வின் மூன்று அகமப்புகளுக்கு இந்தியா ததவு 

 சமீபத்தில் ஐ.நாவின் சபாருளாதார மற்றும் சமூக மன்றத்தின் கீழ் இயங்கும் 

ஐ.நாவின் மூன்று அனமப்புகளுக்கு இந்தியா ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. குற்றத் தடுப்பு மற்றும் நீதி வழங்கும் ஆனணயம் (Commission of Crime 

Prevention and Criminal Justice – CCPCI) 

2. பாலினச் சமத்துவம் மற்றும் சபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கான ஐ.நா 

அனமப்பின் நிர்வாக வாரியம்  

3. உலக உணவுத் திட்டத்தின் நிர்வாக வாரியம் (World Food Programme – WFP) 

ஆகியனவயாகும். 

 இந்த மூன்று அனமப்புகளுக்கும் இந்தியா ஒரு முழுனமயான ஒப்புதல் 

முனறயில் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

இந்தியாவின் 68-வது கிராண்ட்மாஸ்டர் 

 தமிழ்நாட்னடச் தசர்ந்த அர்ஜுன் கல்யாண் இந்தியாவின் 68-வது கிராண்ட் 
மாஸ்டர் ஆகியுள்ளார். 

 இவர் சசர்பியாவில் நனடசபற்ற “ராபின் ருஜ்னா தசார் – 3“ என்ற கிராண்ட் 
மாஸ்டர் தகுதிக்கான 5-வது சுற்றில் டிராகன் தகாசிக் என்பவனர வழீ்த்தி 2500 
ELO (Chess rating) வரம்பினன கடந்து இப்பட்டத்னத சவன்றுள்ளார். 

 இவர் தனது 9-வது வயதில் சதுரங்கம் வினளயாடத் சதாடங்கி அடுத்த ஒரு 
வருடத்தில் FIDE தர வரினசயில் இடம் சபற்றார். 

 IM சரவணன் மற்றும் ஒரு உக்தரனிய கிராண்ட் மாஸ்டரான அசலக்சாண்டர் 
தகாதலாஷ் சாப்தபாவ் ஆகிதயாரிடம் அர்ஜுன் பயிற்சி சபற்றார். 

 

மாநிலச் செய்திகள் 

ெிக்தமா திருவிழா நகடசபறாது 

 சிக்தமா திருவிழா என்பது தகாவாவில் பழங்குடியினர் சமுதாயத்தால் 
சகாண்டாடப்படும் வளமான மற்றும் சபான் சநல் அறுவனடயினனக் 
சகாண்டாடும் திருவிழாவாகும். 

 வசந்த காலம் சதாடங்குவனதக் குறிக்கும் இந்த திருவிழா குன்பஸீ், 
சகௌடாஸ் மற்றும் சவளிப்ஸ் தபான்ற விவசாய சமுதாயத்தினரால் 
சகாண்டாடப்படுகிறது  

 சிக்தமா திருவிழா ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் நனடசபற இருந்தது.  
இந்த ஆண்டு திடீசரன தகாவிட்-19 சதாற்றுப் பாதிப்புகள் உயர்ந்துள்ளதால்  
திருவிழாவின் அணிவகுப்புகள் நனடசபறாது என தகாவா அரசு 
அறிவித்துள்ளது. 

வாகழப்பழ திருவிழா 

 பாரம்பரிய நிறுவனங்கனள ஊக்குவிப்பதற்காக உத்தரப் பிரததச அரசு 2018-ஆம் 
ஆண்டில் “ஒரு மாவட்டம் ஒரு உற்பத்திப் சபாருள்” (One District One Product-ODOP) 
திட்டத்னத உருவாக்கியுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரததச அரசு குஷிநகரில் ”வானழப்பழ திருவிழாவினன” ஏற்பாடு 
சசய்தது இதில் குனறந்தது 35 விவசாயிகள் மற்றும் சதாழில்முனனதவார்கள் 
பங்தகற்றனர். 

 வானழ மர இனழகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் உற்பத்திப் சபாருட்கள் ODOP 
திட்டத்தினால் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

ஆற்றல் திறன்மிகு நகரங்கள் 

 இரண்டு பசுனம ஆற்றல் திறன்மிகு நகரங்னளக் சகாண்ட மாநிலமாக பகீார் 
மாற உள்ளது.  இரு நகரங்கள் ராஜ்கிர் மற்றும் புத்த கயா. 

 இத்திட்டத்னத அமல்படுத்துவதற்காக பகீார் மாநில அரசு, லக்கிசராய் மற்றும் 
பாகல்பூர் ஆகிய இடங்களில் 500 சமகாவாட் திறனுனடய சூரிய ஆற்றல் 
நினலயங்கனள அனமக்க உள்ளது. 

 இரு நகரங்கனள இயக்குவதற்கான ஆற்றலானது இந்திய சூரிய ஆற்றல் 
கழகத்தினால் உற்பத்தி சசய்யப்பட்டு வழங்கப்படும். 

ெிகறச்ொகல வாசெலி 

 சினறச்சானல வாசனலி என்பது னகதிகளால் சினறச்சானலக்கு உள்தளதய 
இயக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகின்ற வாசனாலி. 

 வளாகத்திற்குள்தளதய உள்ள காட்சிப்படக் கூடத்திலிருந்து ஒலிபரப்பப்படும் 
நிகழ்ச்சிகள் னகதிகள் தங்கியிருக்கும் அனறகளிலுள்ள ஒலிி்சபருக்கிகள் மூலம் 
அவர்கனளச் சசன்றனடயும். 

 ”டின்கா டின்கா” என்ற அறக்கட்டனளயானது மாநில அரசுடன் இனணந்து 
ஹரியானா சினறச்சானலகளில் ”சினறச்சானல வாசனாலி“ திட்டத்னத 
சதாடங்கியுள்ளது. 

உத்கல் திவாஸ்  

 ஆங்கிதலயரின் ஆட்சியின் கீழ் ஒடிசாவானது தற்தபானதய பகீார், தமற்கு 
வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய வங்காள மாகாணத்தின் 
ஓர் அங்கமாக இருந்தது. 

 உத்கல் திவாஸ் ஒவ்சவாரு வருடமும் ஏப்ரல் 01 அன்று ஒடிசா மாநிலம் 
உருவாக்கப்பட்டனத நினனவு கூறும் வனகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

சபண்களுக்கு இலவெப் தபருந்து வெதி 

 ஏப்ரல் 01 முதல் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு தபருந்துகளில் சபண்கள் 
இலவசமகப் பயணம் சசய்யலாம் என அம்மாநில முதலனமச்சர் அமரீந்தர் 
சிங் தனலனமயிலான மாநில அனமச்சரனவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டம் சுமார் 1.31 தகாடி சபண்களுக்குப் பயன் அளிக்கும். 

5 லட்ெம் சுகாதாரக் காப்பீடு 

 அனனத்துக் குடிமக்களுக்கும் இலவச சுகாதாரக் காப்படீ்டு வசதியினன 
வழங்கும் முதல் மாநிலம் இராஜஸ்தான்  



 

 இராஜஸ்தான் மாநிலம் கட்டணமற்றக் காப்படீ்டுத் திட்டமான ”Mediclaim” 
எனப்படும் சிரஞ்சீவி சுகாதாரத் திட்டம் என்ற திட்டத்திற்கான பதிவினனத் 
சதாடங்கி உள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்சவாரு குடும்பமும் ரூ.5 லட்சம் வனரயிலான 
அளவிற்கு வருடாந்திர சுகாதாரக் காப்படீ்டினனப் சபறுவர். 

ஹரியாொ ெட்டமன்றத்தில் புதிய விதிகள் 

 மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் ஒழுங்குமுனறனய கனடபிடிப்பதற்காக ஹரியானா 
மாநில அரசு பல்தவறு புதிய விதிமுனறகனள இனணத்துள்ளது. 

 இந்த புதிய விதிமுனறகளின்படி, அனவ, ஒவ்சவாரு முனற கூடும்தபாதும் 
குனறந்த பட்சம் இரு அனமச்சர்கள் அதில் கட்டாயம் இடம் சபற்றிருக்க 
தவண்டும். 

 சட்டமன்றத்தில் ஏற்படும் அமளியின் தபாது, அனவ உறுப்பினர்கள் 
ஆவணங்கனளக் கிழிக்கக் கூடாது. 

 அனவயில் தகட்கப்படும் தகள்விகளுக்குச் சரியான பதினல வழங்கவும் 
சரியான சதளினவ அனமச்சர்கள் சபறவும் உதவும் 

மாஸ்க் அபியான் 

 ஒடிசா முதல்வர் நவனீ் பட்நாயக் 14 நாட்களுக்கான “மாஸ்க் அபியான்“ என்ற 
முன்சனடுப்பினனத் சதாடங்கி னவத்தார். 

 முகக்கவசம் அணிவனத பழக்கமாக்க சசய்வதத இதன் முக்கிய தநாக்கம் 

செகன்ென்ொ வித்யா தசீவன்ெ திட்டம் 

 சஜகன்னன்னா வித்யா தீசவன்ன திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் நிதி 

சநருக்கடியின் காரணமாக தமது கல்விக் கட்டணங்கனளச் சசலுத்த இயலாத 

அனனத்து மாணவர்களுக்கும் ஊக்கத் சதானக வழங்குவது ஆகும் 

 இத்திட்டம் உயர்கல்வி சபற விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவுவதில் அதிக 

ஈடுபாடு சசலுத்துகிறது. 

 இத்திட்டம் தநரடியாக இத்சதானகயினன அந்த மாணவர்களின் அம்மாக்களின் 

வங்கிக் கணக்கில் சசலுத்தும்.  இதற்கு முன்பு கல்லூரிகளின் 

உரினமயாளர்கள் கணக்கில் சசலுத்தப்பட்டது. 

 ஆந்திரப் பிரததசத்தின் முதல்வர் Y.S.சஜசகன் தமாகன் சரட்டி சமீபத்தில் 2021 – 

2022-ஆம் ஆண்டிற்கான சஜகன்னன்னா வித்யா தீசவன்ன திட்டத்தின் கீழ் 

ரூ.672 தகாடி மதிப்பிலான முதல் தவனணனய வழங்கி சதாடங்கி னவத்தார். 



 

ததெியச் செய்திகள் 

ெல் ெவீன் திட்டம் புதிய ொதகெ 

 ஜல்ஜுவன் திட்டமானது 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15, அன்று பிரதமர் தமாடி 
அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது.  2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்சவாரு கிராமப்புற 
இல்லங்களுக்கும் குடிநீர்க் குழய் வசதி வழங்க தவண்டும் என்பது இதன் 
தநாக்கம். 

 ஜல்ஜவீன் திட்டம் 4 தகாடி கிராமப்புற வடீுகளுக்கு குடிநீர்க் குழாய் வசதி 
ஏற்படுத்தி தந்து புதிய சாதனனப் பனடத்துள்ளது. 

இந்திய சுகாதார நலத்துகறயில் முதலீட்டிற்காெ வாய்ப்பு 

 ”இந்திய சுகாதார நலத்துனறயில் முதலீட்டிற்கான வாய்ப்பு” என்ற அறிக்னக 
ஒன்னற நிதி ஆதயாக் சவளியிட்டுள்ளது. 

 மருத்துவமனனகள், மருத்துவ சாதனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், மருத்துவக் 
காப்படீு, சதானலதூர மருத்துவம், தனியார் மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் 
சார்ந்த பயணங்கள் உள்ளிட்ட இந்திய சுகாதாரநலத் துனறயின் பல்தவறு 
பிரிவுகளில் முதலீடு சசய்வதற்கான வாய்ப்புகனள இந்த அறிக்னக 
குறிப்பிட்டுக்காட்டுகிறது. 

 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் சுமார் 22% என்ற ஒட்டு சமாத்த வருடாந்திர வளர்ச்சி, 
வளர்ச்சி வதீத்தில் இந்தியாவின் சுகாதார நலத் சதாழில்துனறகள் வளர்ந்து 
வருகின்றன. 

மகிழ்ச்ெிக்காெ கமயம் 

 மத்திய கல்வித்துனற அனமச்சர் ரதமஷ் சபாக்ரியால் ”நிசாங்” ஜம்முவிலுள்ள 
இந்திய தமலாண்னமக் கல்வி நிறுவனத்தில் ”ஆனந்தம் : மகிழ்ச்சிக்கான 
னமயம்” என்ற ஒரு னமயத்தினன திறந்து னவத்தார். 

 2021-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் கல்வி முனறனய மாற்றுவனத 
தநாக்கமாக சகாண்ட ததசிய கல்விக் சகாள்னக 2020 உடன் ஒன்றினணகிறது. 

 ”ஆனந்தம் : மகிழ்ச்சிக்கான னமயம்” எனும் கருத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 
முதன்னம நடவடிக்னககள் 

o ஆதலாசனன வழங்குதல் 
o முழுனமயான ஆதராக்கியம் 
o மகிழ்ச்சியின் தமம்பாட்டிற்காக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட படிப்புகள் 
o ஆராய்ச்சி மற்றும் தனலனம 
o அசிரியர்கள் தமம்பாடு 



 

மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில்தவ மண்டலம் 

 தமற்கு மத்திய  இரயில்தவ மண்டலமானது, முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட 
நாட்டின் முதல் இரயில்தவ மண்டலமாகியுள்ளது.  இது தற்தபாது 3012கி.மீ 
நீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட பானதனயக் சகாண்டு இயங்குகிறது. 

 இரயில்தவ பானதகனள மின்மயமாக்குவதால் எரிசபாருள் தசமிப்பு, பயண 
தநரத்னதக் குனறத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தபான்ற நன்னமகனள 
வழங்கும்.  

இந்திய இரயில்தவ புதிய ொதகெ 

 2020 – 21-ஆம் ஆண்டில் இந்திய இரயில்தவ அதிக அளவிலான பயணப் 
பிரிவுகனள மின்மயமாக்கிச் சாதனன பனடத்துள்ளது.  இது 2019-20-ஆம் 
ஆண்டின் சாதனனனயவிட 37% அதிகமாகும்.  ஒதர ஆண்டில் 6,015 கி.மீ. 
சதானலவிற்குப் பானதனய மின்மயமாக்கியுள்ளது. 

மின்மயமாக்கப்பட்ட இரயில்தவ மண்டலம் 

 தமற்கு மத்திய  இரயில்தவ மண்டலமானது, முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட 
நாட்டின் முதல் இரயில்தவ மண்டலமாகியுள்ளது.  இது தற்தபாது 3012கி.மீ 
நீளமான மின்மயமாக்கப்பட்ட பானதனயக் சகாண்டு இயங்குகிறது. 

 இரயில்தவ பானதகனள மின்மயமாக்குவதால் எரிசபாருள் தசமிப்பு, பயண 
தநரத்னதக் குனறத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தபான்ற நன்னமகனள 
வழங்கும்.  

இந்திய இரயில்தவ புதிய ொதகெ 

 2020 – 21-ஆம் ஆண்டில் இந்திய இரயில்தவ அதிக அளவிலான பயணப் 
பிரிவுகனள மின்மயமாக்கிச் சாதனன பனடத்துள்ளது.  இது 2019-20-ஆம் 
ஆண்டின் சாதனனனயவிட 37% அதிகமாகும்.  ஒதர ஆண்டில் 6,015 கி.மீ. 
சதானலவிற்குப் பானதனய மின்மயமாக்கியுள்ளது. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

 ARWU உலகப் பல்கனலக்கழகங்களின் கல்விசார் தரவரினச என்பது ஷாங்காய் 
தரவரினச ஆதலாசக அனமப்பால் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த அனமப்பு 2009-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த தரவரினசயினன சவளியிட்டு 
வருகிறது. 

 2020-ஆம் ஆண்டு உலகப் பல்கனலகழகங்களின் கல்விசார் தரவரினசயில் 15 
இந்தியப் பல்கனலக் கழகங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 



 

அரியவகக தநாய்களுக்காெ ததெியக் சகாள்கக 

 சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அனமச்சகமானது அரிய வனக தநாய்களுக்கான 
ததசியக் சகாள்னக 2021 ஒப்புதல்  அளித்துள்ளது. 

 உள்நாட்டிதலதய ஆராய்ச்சி தமற்சகாள்ளுதல் மற்றும் மருந்துகனள 
உள்நாட்டிதலதய உற்பத்தி சசய்தல் தபான்றவற்றில் கவனம் சசலுத்தும் 

 அரியவனக தநாய்களுக்கான மருத்துவச் சசலனவக் குனறக்கும் 
 அந்தநாய்கனள முன்கூட்டிதய தடுக்க அவற்னற ஆரம்பக் கட்டத்திதலதய 

ஆய்வு சசய்து கண்டறிதல் தபான்றவற்னற தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
 இந்தியாவில் காணப்படும் அரிய வனக தநாய்கள் 

o முதன்னம தநாய் எதிர்ப்புக் குனறபாட்டு தநாய்கள் 
o நீர்மத்திசு அழற்சி 
o பாம்ப்தப தநாய் 
o கவுச்சர் தநாய் 
o தபப்ரி தநாய் 
o தமப்பிள் சிறுநீரக தநாய்  

ஒருங்கிகைந்த சுகாதார தகவல் தளம் 

 மத்திய சுகாதாரத் துனற அனமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் ஒருங்கினணந்த 
சுகாதார தகவல் தளத்னதத் சதாடங்கி னவத்தார். 

 இத்தளம் நாட்டில் தநாய் கண்காணிப்பினன வலுப்படுத்துவனத தநாக்கமாகக் 
சகாண்டுள்ளது. 

 னகதபசிச் சசயலிகள், சுகாதார வசதிகளுக்கான புவிசார் குறியிடுதல் 
தபான்றவற்றின் மூலம் நிகழ்தநரத் தகவல்கனள வழங்குதல் தபான்றனவ 
இதன் முக்கிய அம்சங்கள். 

 இத்தனகய தமம்பட்ட கண்காணிப்பு முனறனய தமற்சகாள்ளும் முதல் நாடு 
இந்தியா. 

 ஒருங்கினணந்த சுகாதார தகவல் தளம் 2004-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்டது. 
 தநாய்த்சதாற்றினன வினரவில் கண்டறிந்து நடவடிக்னக தமற்சகாள்வதத 

இத்திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் திட்டம் 

 மத்திய அனமச்சரனவ ”White goods” எனப்படும் மின்னணு சாதனங்களுக்கான 
உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டம் உலகளாவிய முதலீடுகனள ஈர்க்கும் எனவும், சபருமளவில் 
தவனல வாய்ப்னப உருவாக்கும் எனவும், ஏற்றுமதிகனள கணிசமான அளவில் 
தமம்படுத்தும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 



 

 இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் சபாருட்களுக்கு 4% முதல் 6% வனர 
ஊக்கத்சதானக குளிர்சாதனங்கள் மற்றும் LED பல்புகள் தயாரிப்பில் ஈடுபடும் 
நிறுவனங்களுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் 

அன்ெமயா முன்செடுப்பு 

 பழங்குடியினர் விவகாரத்துனற அனமச்சகத்துடன் இனணந்து சுகாதார மற்றும் 
குடும்பநலத் துனற அனமச்சகம் இந்த முன்சனடுப்பினனத் சதாடங்கியுள்ளது.  
மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அனமச்சர் இதனன சதாடங்கி னவத்தார். 

 இந்தியாவில் வாழும் பழங்குடியினச் சமுதாயத்தினரின் சுகாதார மற்றும் 
ஊட்டச்சத்து முனறனய தமம்படுத்துவதத இதன் முக்கிய தநாக்கம். 

ஒடிொ இதிகாெம் 

 உத்கல் தகசரி டாக்டர்.ஹதரகிருஷ்ண மகாததபினால் அகமத்நகர் தகாட்னடச் 
சினறயில் சினறப்பட்டிருந்த தபாது இந்த புத்தகத்னத எழுதினார். 

 இப்புத்தகம் இதுவனரயில் ஒடியா மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய சமாழிகளில் 
மட்டுதம சவளியானது. 

 சமீபத்தில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அவர்கள் “ஒடிசா இதிகாசத்தின்“ இந்தி 
சமாழிப் சபயர்ப்பினன சவளியிட்டார். சங்கர்லால் புதராகித் இதனன இந்தியில் 
சமாழிப்சபயர்த்துள்ளார். 

டிக்கா உத்ெவம் 

 டிக்கா உத்சவம் ஒரு தடுப்பூசித் திருவிழா.  COVAXIN மற்றும் COVISHIELD 
ஆகியனவ தற்தபாது இந்தியாவில் நிர்வகிக்கப்படும் இரண்டு முக்கிய COVID-19 
தடுப்பூசிகள். 

 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 14 வனர நனடசபறவுள்ளது.  இந்தத் 
திருவிழாவின் முக்கிய தநாக்கம் முடிந்தவனர மக்கள் பலருக்குத் தடுப்பூசி 
இடுவதாகும். 

 COVID-19 தடுப்பூசியின் பூஜ்ஜிய விரயம் குறித்தும் கவனம் சசலுத்தும். 

சுெில் ெந்திரா 

 தற்தபானதய ததர்தல் ஆனணயரான சுசில் சந்திரா அடுத்த இந்தியத் தனலனம 
ததர்தல் ஆனணயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 இவர் இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர் இராம்நாத் தகாவிந்த் அவர்களால் 
இந்தியாவின் 24-வது தனலனம ததர்தல் ஆனணயராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 இவர் தற்தபானதய இந்தியத் தனலனம ததர்தல் ஆனணயர் சுனில் 
அதராரானவ அடுத்து பதவி ஏற்க உள்ளார். 



 

ஸ்புட்ெிக் V 

 ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் V எனப்படும் தடுப்பூசியினன அவசரகாலப் 
பயன்பாட்டிற்கு உபதயாகிப்பனத அங்கீகரிக்க இந்தியத் தனலனம மருந்துக் 
கட்டுப்பாட்டகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 தகாவிட்சீல்ட் மற்றும் தகாதவக்சின் ஆகியவற்னறயடுத்து இந்த தடுப்பு 
மருந்தானது அவசரகாலப் பயன்பாட்டிற்கு கட்டுப்பாட்டகத்தினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூன்றாவது தடுப்பூசியாகும். 

 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசியானது கடந்த ஆண்டு ரஷ்யாவினால் உருவாக்கப்பட்டது 
 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய 60வது நாடு இந்தியா. 
 சகாதரானா னவரசுக்கு எதிராக தடுப்பூசினயப் பதிவு சசய்த உலகின் முதல் 

நாடு ரஷ்யாவாகும். 

தகாவிட் சதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாடு 

 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 அன்று இந்தியாவானது தகாவிட்-19 
சபருந்சதாற்றால் பாதிப்புக்குள்ளான உலகின் இரண்டாவது மிக தமாசமான 
நாடாக மாறியுள்ளது. 

 இதில் நாட்டில் மிக தமாசமாகப் பாதக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 
ஆகும். 

தபாஷன் கியான் 

 அதசாகா பல்கனலக்கழகத்தின் சமூகம் மற்றும் நடத்னத மாற்றத்திற்கான 
னமயம், பில் மற்றும் சமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டனள மற்றும் நிதி 
ஆதயாக் ஆகியனவ இனணந்து கூட்டாக இனத அறிமுகப்படுத்தியது 

 இது உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்த ததசிய டிஜிட்டல் தரவுக் 
களஞ்சியமாகும். 

தஹஃப்ககன் நிறுவெம் 

 பாரத் பதயாசடக் நிறுவனத்திடமிருந்து தஹஃப்னகன் நிறுவனத்திற்கு 
சதாழில்நுட்பப் பரரிமாற்றம் தமற்சகாள்வதற்கு இந்திய அரசு சமீபத்தில் 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 தஹஃப்னகன் நிறுவனத்தில் தடுப்பூசிகனள உற்பத்தி சசய்ய மத்திய அரசு 
மஹாராஷ்டிராவிற்கு ஓர் ஆண்டு கால அவகாசமளித்துள்ளது. 

 1899-ஆம் ஆண்டு டாக்டர் வால்சமர் மார்சடகாய் தஹஃப்னகன் அவர்களால் 
நிறுவப்பட்டது.  இது இந்தியாவின் பழனமயான உயிரி மருந்து ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களுள் ஒன்று. 



 

இந்திய ஆற்றல் தளம் 

 நிதி ஆதயாக் சமீபத்தில் இந்திய ஆற்றல் தளம் (India Energy Dashboards) பதிப்பு 
2.0 என்ற தளத்னத அறிமகப்படுத்தியது. 

 நாட்டில் பயன்பாடு, வினல நிர்ணயம், உற்பத்தி, ஆற்றல் விநிதயாகம் 
சதாடர்பான தரவுகளுக்கு ஒரு ஒற்னறச் சாளர அணுகனல வழங்கும். 

 இது மத்திய மின்சார ஆனணயம், சபட்தராலியம் மற்றும் இயற்னக எரிவாயு 
அனமச்சகம் மற்றும் நிலக்கரிக் கட்டுப்பாட்டாளர் அனமப்பு 
ஆகியவற்றிலிருந்துத் தரவுகனள வழங்கும். 

கியான்வாபிமசூதிதகராறு 

 இந்திய சதால்சபாருள் ஆய்வுத்துனறனய வாரணாசியில் உள்ள கியான்வாபி 
மசூதியானது காஷிவிஸ்வநாத் தகாயிலின் மீது கட்டப்பட்டதா என்பனதத் 
தீர்மானிக்க ஒரு ஆய்வு நடத்துமாறு உத்தரப்பிரததத்தில் உள்ள ஒரு 
உரினமயியல் நீதிமன்றமானது தகட்டுக் சகாண்டு உள்ளது. 

 1669-ம் ஆண்டில் அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் ஒருதகாயில் இடிக்கப்பட்ட பின்னர் 
அந்த இடத்தில் மசூதிகட்டப்பட்டதாக ஒரு வழக்குசதாடுக்கப்பட்டனத அடுத்து 
இந்த உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாலிெொம்வாத் 
 பாலின சாம்வாத் (Gender Samvaad) என்பது தீனதயாள் அந்த்தயாதயாதயாஜனா – 

ததசிய ஊரக வாழ்வாதாரத்திட்டம் மற்றும் Initiative for what works to Advance Women 
and Girls in Economy (சபாருளாதாரத்தில் சபண்கனளயும் சிறுமிகனளயும் 
தமம்படுத்த என்ன சசய்ய தவண்டும் என்பதற்கான முன்சனடுப்பு) எனப்படும் 
திட்டத்துடன் இனணந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 தீனதயாள் அந்த்தயாதயாதயாஜனா – ததசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் 
கீழான பாலினம் சார்ந்த நடவடிக்னககள் குறித்து சபரிய அளவில் ஒரு 
விழிப்புணர்னவ உருவாக்குவதத இம்முயற்சியின் தநாக்கமாகும். 

 
OPCW அகமப்பின் சவளியுறவுத் தைிக்ககயாளர் 

 OPCW என்பது இரசாயன ஆயுதங்கள் மீதான உடன்படிக்னகனய அமல்படுத்தும் 
ஒரு அரசுகளுக்கினடதயயான அனமப்பாகும். 

 இந்தியாவின் தனலனம கணக்குத் தணிக்னகயாளர் கிரிஷ் சந்திர முர்மூ (CAG – 
Comptroller Auditor General) இரசாயன ஆயுதங்கனளத் தனட சசய்வதற்கான 
அனமப்பின் சவளியுறவுத் தணிக்னகயாளராக 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு சபாறுப்பு ஏற்று உள்ளார். 

 தமலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு OPCW அனமப்பின் நிர்வாக சனபயின் ஒரு 
உறுப்பினராக ஆசியப் பகுதியினனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தச் சசய்ய இந்தியா 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

இந்தியாவின் கச்ொ எண்சைய் உற்பத்தியில் வழீ்ச்ெி 

 சபட்தராலியம் மற்றும் இயற்னக எரிவாயுத் துனற அனமச்சகமானது 2021-21-
ஆம் ஆண்டிற்கான தரவுகனள சமீபத்தில் சவளியிட்டது. 

 இந்தத் தரவுகளின் படி, இந்தியாவின் கச்சா எண்சணய் உற்பத்தியான 30.5 
மில்லியன் டன்களாக குனறந்துள்ளது. 

 2019-20-ஆம் நிதி ஆண்டில் அதன் உற்பத்தி 32.17 மில்லியன் டன்களாக 
இருந்தது. 

 முந்னதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுனகயில் 2020-21-ஆம் நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் 
கச்சா எண்சணய் உற்பத்தியானது 5% குனறந்துள்ளது. 

 2020-21-ஆம் நிதி ஆண்டில் இயற்னக எரிவாயுவின் உற்பத்தியானது 28.67 
பில்லியன் கன மீட்டர்களாக இருந்தது.  இது 2019-20 ஆம் ஆண்டு உற்பத்தினய 
விட 8% குனறவாகும். 

மின்ெணு சொத்து அட்கடகள் : 

 சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் மின்னணு சசாத்து அட்னடகள் (E-Property Cords) 
வழங்கும் திட்டத்னத பிரதமர் நதரந்திரதமாடி சதாடங்கினவத்தார். 

 சுவாமித்வா திட்டமானது 2020-ம் ஆண்டில் ததசியப் பஞ்சாயத்துராஜ் 
தினத்தன்று சதாடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டத்தின்கீழ் 2020 மற்றும் 2024 ஆகிய காலகட்டங் களுக்கினடதய 
வனரபட மிடலானது நினலவாரியாக (Phase-wise) தமற்சகாள்ளப்படும். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் நிலப்பரப்புகள் ஆளில்லா விமானங்கனள (Drones) 
பயன்படுத்தி வனரபடமிடப்படும். 

 தற்தபாது இத்திட்டமானது கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா, மத்தியப்பிரததசம், 
உத்தரகாண்ட் மற்றும் உத்தரப்பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டுதம 
நனடமுனறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

இத்திட்டத்தின் குறிக்தகாள்கள் : 

 இது கடன்சபறுவதற்கு நிலங்கனளச் சசாத்துகளாக முன் னவக்கலாம் 
என்பதால் கிராமப்புற பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு நிதிநினலத் தன்னமனய 
வழங்க இயலும். 

 இது நிலங்கள் பற்றிய தகவல்கனள துல்லியமாக பதிவு சசய்ய உதவும். 
 இது சிறந்த கிராம திட்டமிடலுக்கு உதவும். 
 கிராமப்பஞ்சாயத்து தமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு இத்திட்டம் ஆதரவளிக்கும். 
 கிராமப்பகுதிகளில் சசாத்து சதாடர்பானத கராறுகனள தீர்க்க இத்திட்டம் 

உதவும். 

 



 

உலகளாவியஆற்றல்ஆய்வுஅறிக்கக 

 சர்வததச எரிசக்தி முகனமயானது (International Energy Agency – IEA) சமீபத்தில் 
உலகளாவிய ஆற்றல் ஆய்வு அறிக்னகயினன சவளியிட்டது. 

இந்தியாவில் 

 2019-ம் ஆண்டில் பதிவானனதவிட இந்த ஆண்டில் கார்டன்-னட-ஆக்னசடு 
சவளியடீு 1.4% அதிகமாக உள்ளதாக இந்த அறிக்னக கூறுகிறது. 

 புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலலிருந்து உற்பத்தி சசய்யப்படும் ஆற்றலின் 
அதிகரிப்பினன விட நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி சசய்யப்படும் ஆற்றல் 
மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 பாரீஸ் உடன்படிக்னகயின் கீழ் தனது சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 
அளவில் கார்பன் சவளியடீ்டின் தீவிரத்னத 33% என்ற அளவிலிருந்து 35% 

வனர குனறப்பதற்கு இந்தியா உறுதி தமற்சகாண்டுள்ளது. 
 தற்தபாது, இந்தியாவின் கார்பன்-னட-ஆக்னசடின் சவளியடீு உலகளாவியச் 

சராசரினயவிட 60% என்ற அளவிற்குக் குனறவாகதவ உள்ளது. 

தகாவிராப் 

 கரக்பூரின் இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் தனது முதன்னம சுகாதார 
தயாரிப்பான தகாவிராப் என்ற ஒரு கருவியினன (COVIRAP)  சவற்றிகரமான 
வணிகப்படுத்தியுள்ளது. 

 தகாவிட்-19 மற்றும் அதற்கு தமற்பட்ட சதாற்றுதநாய்கனளக் கண்டறிய இந்த 
புதிய தநாய்க் கண்டறியும் சதாழில் நுட்பம் உதவும். 

 இந்த னகயடக்கமான கருவினயப் பயன்படுத்தி ஒரு சுருட்டப்பட்ட பஞ்சு 
மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட மனிதனின் மாதிரிகளிலிருந்து தகாவிட்-19 சதாற்னறக் 
கண்டறியும் தசாதனனனய நடத்த இயலும். 

பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன் தயாெொ 

 2021-ஆம் ஆண்டு ஜுன் வனர பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன் 
தயாஜனாவின் கீழ் 5 கிதலாகிராம் உணவு தானியங்கனள இலவசமாக வழங்க 
உள்ளதாக இந்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. 

 ததசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013 என்ற சட்டத்தின் கீழ், சுமார் 80 தகாடி 
பயனாளிகளுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 இத்திட்டம் 2020-ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில் நுகர்தவார் விவகாரங்கள், 
உணவு மற்றும் சபாது விநிதயாகத் துனற அனமச்சகத்தினால் சதாடங்கி 
னவக்கப்பட்டது. 

 



 

ெர்வததெச் செய்திகள் 

மெித உரிகமகள் அறிக்கக 

 ஒவ்சவாரு வருடமும் அசமரிக்காவின் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் 
இந்த அறிக்னக அசமரிக்க உள்துனறயால் சவளியிடப்படுள்ளது. 

 இந்த அறிக்னக நாடுவாரியாக மனித உரினமகளின் நினலனயப் பற்றிய 
விவாதங்கனளக் சகாண்டுள்ளது. 

இந்திய-சகாரியப் பூங்கா 

 இந்தியப் பாதுகாப்பு அனமச்சகம், இந்திய இராணுவம், சடல்லி இராணுவக் 
குடியிருப்பு வாரியம், சகாரியத் தூதரகம் மற்றும் இந்திய சகாரியப் தபார் 
மூத்தப் பனடவரீர்கள் சங்கம் ஆகியவற்னறக் கலந்தாதலாசித்து இப்பூங்கா 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 1950 – 53 ஆகிய ஆண்டுகளில் நனடசபற்ற சகாரியப் தபார்களில் பங்தகற்ற 21 
நாடுகளில் இந்தியாவும் ஓர் அங்கமாகப் பணியாற்றியனத நினனவு கூறும் 
சின்னமாக இப்பூங்கா திகழும். 

 மத்திய அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் சகாரியக் குடியரசின் ததசியப் 
பாதுகாப்பு அனமச்சர் திரு.சூ.வூக் ஆகிதயார் இனணந்து திறந்து னவத்தனர் 

‘Shantir Ogroshena 2021’ 

 ‘SHANTIR OGROSHENA 2021’ பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சியானது 2021-ம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் 04, முதல் ஏப்ரல் 12 வனர வங்காள ததசத்தில் நனடசபற உள்ளது. 

 கருத்து: “வலுவான அனமதி காப்பு நடவடிக்னககள்” 
 வங்காள “ததசத் தந்னத“ எனப் தபாற்றப்படும் பங்கபந்து தஷக் முஜிபூர் 

ரஹமான் அவர்களின் பிறந்த நாள் மற்றும் நாட்டின் 50-வது சுதந்திர தினத்னத 
நினனவு கூறுவதற்காக நடத்தப்படுகிறது. 

உலக தநாய்த்தடுப்பு மற்றும் தளவாடங்கள் உச்ெி மாநாடு 2021 

 HOPE கூட்டனமப்பின் முதல் உலக தநாய்த் தடுப்பு மற்றும் தளவாடங்கள் 
உச்சிமாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள அபுதாபியில் நனடசபற்றது. 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அனமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் 
இந்தியாவின் தடுப்பூசி நிர்வாகத் திட்டம் பற்றியும் தகாவிசீல்டு மற்றும் 
தகாவாக்சின் எனப்படும் இரண்டு இந்தியத் தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கம் 
பற்றியும் உனரயாற்றினார். 

 இதில் ”ஆசியா மீது கவனம் சசலுத்துதல்  ஆசியா முழுவதும் தடுப்பூசி 
உற்பத்தி மற்றும் பங்கீடு” பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

H1B நுகழவு இகெவு (VISA) தகட நீட்டிக்கப்படவில்கல 

 கடந்த ஆண்டில் டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் சகாண்டுவரப்பட்ட H1B நுனழவு 
இனசவிற்கன தனடனய நீட்டிக்க அசமரிக்க அதிபர் தஜாபிடன் இது வனர எந்த 
அறிவிப்பும் சவளியிடவில்னல. 

 இந்தத் தனட மார்ச் 31-ஆம் நாதளாடு காலாவதியாகிவிட்டது. 
 இந்த நுனழவு இனசவு, கருத்தியல் சார்ந்த அல்லது சதாழில்நுட்ப 

நிபுணத்துவம் சகண்ட சவளிநாட்டுத் சதாழிலாளர்கனளப் பணி நியமனம் 
சசய்ய அசமரிக்க நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது. 

E9 முன்செடுப்பு 

 ஐ.நா.வின் தனலனமயில் 1993-ஆம் ஆண்டு E9 கூட்டாண்னம முதன்முதலில் 
நிறுவப்பட்டது. 

 வங்காளததசம், பிதரசில், சீனா, எகிப்து, இந்தியா, இந்ததாதனசியா, சமக்சிதகா, 
னநஜரீியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியனவ E9 நாடுகளாகும். 

 E9 நாடுகளின் கல்வி அனமச்சர்கள் ஆதலாசனனச் சந்திப்பிற்கு இந்தியக் கல்வி 
அனமச்சர் தனலனம தாங்கினார். 

 இந்த சந்திப்பு, தரமான கல்வி எனும் நீடித்த தமம்பாட்டு இலக்கு எண் 4 
என்பதனன அனடவதற்கான ஏற்பாடுகனளத் துரிதப்படுத்த டிஜிட்டல் 
கல்விமுனறனய அதிகரித்தல் எனும் E9 முன்சனடுப்பு பற்றியதாகும். 

தகடயில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் 

 விரிவான பிராந்திய சபாருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு (RCEP – Regional 
Comprehensive Economic Partnership) சிங்கப்பூர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சீனா தனலனமயிலான உலகின் மிகப்சபரிய தனடயில்லா வர்த்தக 
ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்பதல் அளித்த முதல் நாடாக சிங்கப்பூர் உருசவடுத்துள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தம் 10 ஆசியான் சபாருளாதாரங்கள் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா, சீனா, 
ஜப்பான், நியூசிலாந்து மற்றும் சதன் சகாரியா ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய பல 
நாடுகளின் வர்த்தக ஒப்பந்தம். 

 இந்தியா 2019-ஆம் ஆண்டில் இதிலிருந்து விலகியது 

லிட்டில் குரு 

 “லிட்டில் குரு“ எனப்படும் சமஸ்கிருதம் கற்கும் சசயலி இந்திய உயர் 
ஆனணயத்தின் இந்திரா காந்தி கலாச்சார னமயத்தினால் வங்காள ததசத்தில் 
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 வினளயாட்டு முனறயில் அனமந்த உலகின் முதல் சமஸ்கிருதம் கற்கும் 
சசயலியாகும். 



 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள், சமய அறிஞர்கள், இந்திய இலக்கிய 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் வரலாற்றாசிரியர்கள் ஆகிதயாரினடதய சமஸ்கிருத 
சமாழினய ஊக்குவிப்பதத இதன் தநாக்கம். 

விமாெப் தபாக்குவரத்து ஒப்பந்தம் 

 இலங்னகயுடன் ஆகாய விமானப் தபாக்குவரத்து ஒப்பந்தத்னத இந்திய 
அரசானது இறுதி சசய்துள்ளது. 

 தகுதியான அனனத்துப் பயணிகனளயும் இரு நாடுகளுக்கினடதய பயணிக்க 
அனுமதிக்கும். 

 ஒரு இருதரப்பு ஆகாய விமானப் தபாக்குவரத்து ஒப்பந்தமானது 
சபருந்சதாற்றின் தபாது முன்நிபந்தனனகளுடன் இரு நாடுகளுக்கு 
இனடயிலான விமானப் தபாக்குவரத்னதத் தனடயற்ற வனகயில் 
சதாடர்வதற்கான ஒரு வழிமுனற. 

அசமரிக்கத் துருப்புக்ககளத் திரும்பப் சபறுதல் 

 ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அசமரிக்கா தனது அனனத்து துருப்புக்கனளயும் 
திரும்பப் சபறப் தபாவதாக அசமரிக்க அதிபர் னபடன் சமீபத்தில் அறிவித்தார். 

 அசமரிக்கா அறிவித்த புதிய காலக்சகடு 09/11 தாக்குதல்களின் இருபதாம் 
ஆண்டு நினறவுடன் ஒத்துப் தபாகிறது. 

 2020-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், அசமரிக்காவும் அதன் தநட்தடா நட்பு 
நாடுகளும் பதினான்கு மாதங்களில் அனனத்துத் துருப்புக்கனளயும் திரும்பப் 
சபறுவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுத்திட்டன. 

இகையதள உள்ளடக்கக் குறியீடு 2021 

 சபாருளாதார நிபுணர்கள் அடங்கிய புலனாய்வுப் பிரிவு தபஸ்புக் 
நிறுவனத்துடன் இனணந்து இனணயதள உள்ளடக்க குறியடீு 2021 என்ற 
குறியடீ்டினன சவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் இந்தியா 49-வது இடத்தில் உள்ளது.  இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் 49-வது 
இடத்னத பகிர்ந்து சகாள்கின்றன. 

 முதல் ஐந்து நாடுகள் 
1. ஸ்வடீன்   2. அசமரிக்கா   3. ஸ்சபயின்   4. ஆஸ்திதரலியா   5.ஹாங்காங் 

”எெது உடல் எெது” அறிக்கக 

 ஐநாவின் மக்கள்சதானக நிதியத்தின் ”எனது உடல் எனது” (my body is my own) 
என தனலப்பிடப்பட்ட 2021-ஆம் ஆண்டு உலக மக்கள்சதானக நிலவர 
அறிக்னகயினன சவளியிட்டுள்ளது. 



 

 57 வளர்ந்த வரும் நாடுகனளச் தசர்ந்த சபண்களில் கிட்டத்தட்ட 
பகுதியளவினருக்கு தங்களது உடல் சார்ந்த முடிவுகனள தமற்சகாள்வதற்கு 
உரினம இல்னல. 

 இதனுள் கருத்தனட, உடல்நலம் தபணுதல் அல்லது அவர்களின் பாலியல் 
சார்ந்தனவ உள்ளடங்கும் 

 உடல்சாந்து சுயஉரினம மீதான அறிக்னகயினன ஐ.நா சவளியிடுவது இதுதவ 
முதல்முனற. 

பழகமயாெ நகரம் 

 எகிப்து நாடு தனது லக்சர் பகுதி அருகில் 3000 வருடங்கள் பழனமயான 
சதானலந்த நகரம் ஒன்றினனக் கண்டறிந்துள்ளது. 

 னநல் நதியின் தமற்குக் கனரதயாரத்தில் அனமந்து இருக்கின்றது.  அதடான் 
எனும் கடவுள் மற்றும் மூன்றாம் அசமன்தஹாசடப் என்ற மன்னர் 
ஆகிதயாருடன் சதாடர்புனடயதாகும். 

 3000 வருடங்களுக்கு முந்னதய ஒரு சபாற்காலமான தபதராக்கள் காலத்னதச் 
தசர்ந்த, இதுவனரயில் எகிப்தில் கண்டறியப்பட்ட மிகப்சபரிய பண்னடய 
நகரமாகும். 

 முனறயாக அசடன் எனப் சபயரிடப்பட்ட இது சதானலந்து தபான தங்க நகரம் 
என்று அனழக்கப்படுகிறது. 

நாையகண்காைிப்புப்பட்டியல் 

 அசமரிக்க கருவூலமானது இந்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. 
 இது அசமரிக்காவின் 20 மிகப்சபரிய வர்த்தகப் பங்காளிகளின் நாணய 

நனடமுனறகனள மதிப்பாய்வு சசய்கிறது. 
 நாணய நனடமுனறகள் சதாடர்பாக சவளியிடப்படும் கண்காணிப்புப்பட்டியலில் 

(Monitoring List) உள்ள 11 நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 
 இந்தியானவயும் தசர்த்து இந்தப்பட்டியலில் உள்ளமற்ற 10 நாடுகள்சீனா, 

ஜப்பான், சகாரியா, சஜர்மனி, அயர்லாந்து, இத்தாலி, மதலசியா, சிங்கப்பூர், 
தாய்லாந்துமற்றும்சமக்சிதகாஆகியனவாகும். 

 இந்த முனற, சீனானவ அந்தப்பட்டியிலிருந்து அசமரிக்கா நீக்கியுள்ளது. 
உலகப்பத்திரிக்ககச் சுதந்திரக் குறியீடு 2021 

 இந்த அனமப்பு 180 நாடுகனள இதில் தரவரினசப் படுத்தியுள்ளது. 
 இக்குறியடீ்டில் இந்தியா 142-வது இடத்தில் உள்ளது. 
 நார்தவ முதலிடத்திலும் அதனனயடுத்து பின்லாந்து மற்றும் சடன்மார்க் 

ஆகியநாடுகளும் இதில் உள்ளன. 
 180 நாடுகளில் சீனா 177-வது இடத்தில் உள்ளது. 



 

 இந்தியானவப் பத்திரிக்னகயாளர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நாடுகளுள் ஒன்று 
என இந்த அறிக்னக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

கவகல சகாள்ள கவக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 

 சர்வததச மதச் சுதந்திரத்னதக் கண்காணிக்கும் அசமரிக்க அரசு நிறுவனமானது 
சதாடர்ச்சியாக இரண்டாவது ஆண்டும் இந்தியாவினனக் குறிப்பிட்ட அளவில் 
கவனல சகாள்ள னவக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் (County of Particular Concern – 
CPC) தசர்க்கப் பரிந்துனர சசய்துள்ளது. 

 2021-ஆம் ஆண்டு CPC பட்டியலில் தசர்க்கப்பட பரிந்துனரனக்கப்பட்டுள்ள மற்ற 
புதிய நாடுகள் ரஷ்யா, சிரியா மற்றும் வியட்நாம் ஆகியனவயாகும். 

 2019-ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு கண்காணிப்புப் பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்ட கியூபா 
மற்றும் நிகரகுவாவுடன் தசர்த்து ஆப்கானிஸ்தான், அல்ஜரீியா, அசர்சபய்ஜான், 
எகிப்து, இந்ததாதனசியா, ஈராக், கஜகஸ்தான், மதலசியா, துருக்கி மற்றும் 
உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளும் ”சிறப்பு கண்காணிப்புப் பட்டியலில்” 
தசர்க்கப்பட பரிந்துனரக்கப்பட்டுள்ளன. 

இட்ரிஸ்சடபி : 

 ஆப்பிரிக்காவில் நீண்டகாலம் பணியாற்றிய தனலவர்களுள் ஒரு வரானசாட் 
நாட்டின் அதிபரான இட்ரிஸ்சடபி 2021-ம்ஆண்டு ஏப்ரல் 20 அன்று உயிரிழந்தார். 

 அந்த நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் கிளர்ச்சியாளர்களுடனான தமாதலில் அவர் 
காயமனடந்தனதயடுத்து அவர் உயிரிழந்தார். 

 ஏப்ரல் 11-ம் தததி நனடசபற்ற அதிபர் ததர்தலில் சடபிசவற்றி சபற்றார். 
 இது அவரது ஆறாவது பதவிக்காலமாக இருந்திருக்கும். 
 இட்ரிஸ்சடபிசாட் நாட்டில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக பதவியில் இருந்தார். 

 

சபாருளாதாரச் செய்திகள் 

சபாதுத்துகற வங்கிகளில் மூலதெ முதலீடு 

 வட்டியில்லாப் பத்தரங்கனள வங்கிகளுக்கு வழங்குவதன் மூலம் 2020-21-ஆம் 
ஆண்டில் அரசுக்குச் சசாந்தமான சசன்ட்ரல் இந்தியா வங்கி, இந்தியன் 
ஓவர்சீஸ் வங்கி, பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் UCO வங்கி ஆகிய நான்கு 
வங்கிகளில் ரூ.14,500 தகாடினய மூலதன முதலீடு சசய்ய உள்ளதாக மத்திய 
அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 



 

ெிறுதெமிப்புத் திட்டங்கள் 

 நிதி அனமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ததசிய தசமிப்பு நிறுவனமானது, நாட்டின் 
சிறுதசமிப்பத் திட்டங்களுக்கு அதிக அளவில் பங்களித்த மாநிலம் என்று 
தமற்கு வங்க மாநிலத்னத அறிவித்துள்ளது. 

 தமற்கு வங்க மாநிலம் சமாத்தத் சதாகுப்பு நிதிக்கு 15% பங்கினன 
வழங்கியுள்ளது 

 சிறுதசமிப்புத் திட்டத்தின்கீழ் இதுவனர ரூ.90,000 தகாடி வனர வசூலித்து 
உள்ளது. 

தபார்ப்ஸ் வருடாந்திர தகாடீஸ்வரர்கள் குறியீடு 

 2,755 தகாடீஸ்வரர்கனள உள்ளடக்கிய 35-வது தபார்ப்ஸ் உலக தகாடீஸ்வரர்கள் 
பட்டியலானது 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06-ஆம் தததியன்று சவளியிடப்பட்டது. 

 இந்த குறியடீ்டில் சதாடர்ந்து நான்காவது வருடமாக அதமசான் நிறுவனத்தின் 
நிறுவனர் சசஃப் சபதசாஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார். 

 84.5 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர் என்ற நிகர சசாத்து மதிப்புடன் இந்தியாவின் 
தகாடீஸ்வரரான முதகஷ் அம்பானி 10-வது இடத்தில் உள்ளார். 

ஒருங்கிகைந்த சுகாதார தகவல் அகமப்பு 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத் துனற அனமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் 
ஒருங்கினணந்த சுகாதார தகவல் அனமப்பினன காசணாலி மூலம் சதாடங்கி 
னவத்தார். 

 ததசிய தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு னமயம் மற்றும் உலக சுகாதார அனமப்பு 
ஆகியனவ இத்தளத்னத உருவாக்குவதில் இனணந்துள்ளன. 

 இது ஒருங்கினணந்த தநாய் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் தமம்பாட்ட பதிப்பு 
ஆகும். 

 இத்தளம் ததசிய டிஜிட்டல் சுகாதார திட்டத்துடன் ஒத்தினசந்து “ஆத்ம நிர்பர் 
சுவததஷ் பாரத்“ எனும் இலனக அனடய உதவும். 

 இத்தளம் 33 தநாய்கனளக் கண்காணித்து டிஜிட்டல் முனறயில் நிகழ்தநர 
தரவுகனள வழங்கும் திறனுனடயதாகும். 

நிதி உள்ளடக்க குறியீடு 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆண்டுததாறும் ஜுனல மாதத்தில் நிதி உள்ளடக்கக் 
குறியடீ்டினன சவளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  இது மார்ச் மாதம் 
முடிவனடந்த கடந்த நிதி ஆண்டிற்கான குறியடீு. 



 

 நாட்டில் நிதி உள்ளடக்கத்தின் பரவனலக் கணக்கிடுவதற்காக பல 
பரிமாணங்களின் அடிப்பனடயில் ஒரு நிதி உள்ளடக்கக் குறியடீ்னடத் 
தயாரித்து சவளியிட உள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. 

RBI வங்கியின் அறிவிப்புகள் 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பண வழிங்கீட்டு அனமப்புகனள இயக்குபவர்கனள RTGS 
மற்றும் NEFT தபான்ற னமயப்படுத்தப்பட்ட பணவழங்கீட்டு முனறகளின் தநரடி 
உறுப்பினராவதற்கு அனுமதி வழங்க முடிவு சசய்துள்ளது.  ஆன்னலன் 
பணவழங்கீட்டு முனறகளில் ஒரு முக்கியமான சசயல்பாடாகும். 

 கடந்த சில ஆண்டுகளாக பண வழங்கீட்டு முனறயில் பணவழங்கீட்டு 
கருவிகள் வழங்குதவார், அட்னட வழங்கும் அனமப்புகள், ATM இயந்திரங்கள் 
இயக்கும் வங்கி சாரா அனமப்புகள் (WLA), TReDS தளம் தபான்ற வங்கி சாரா 
நிறுவனங்களின் அளவும் முக்கியத்துவமும் அதிகரித்துள்ளதாக RBI 
குறிப்பிட்டுள்ளது. 

அரசுப் பிகையங்ககள ககயகப்படுத்தும் திட்டம் 

 இந்திய ரிசர்வ வங்கி GSAP 1.0 எனப்படும் அரசுப் பினணயங்கனள 
னகயகப்படுத்தும் திட்டத்தினன அறிவித்துள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், ரூ.1 டிரில்லியன் மதிப்பிலான அரசுப் பத்திரங்கனள 
மத்திய வங்கி வாங்கிி்க் சகாள்ளும். 

 முதலில் ரூ.25,000 தகாடி மதிப்பிலான னகயகப்படுத்துதலானது 2021-ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 15 அன்று தமற்சகாள்ளப்படும். 

வருடாந்திர வளர்ச்ெிக்குழு 103-வது ெந்திப்பு 

 இந்தியாவிலிருந்து மத்திய நிதி மற்றும் சபறுநிறுவன விவகாரங்களுக்கான 
அனமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வருடாந்திர வளர்ச்சிக் குழுவின் 103-வது 
கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்டார். 

 இதில் அவர் இந்தியா, வங்கததசம், பூடான் மற்றும் இலங்னக ஆகிய 
நாடுகனளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

 இந்தியா ஆத்ம நிர்பர் சதாகுப்புத் திட்டத்தின் கீழ், ஒட்டுசமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியின் மதிப்பில் 13 சதவிகிதத்திற்கு அதிகமான அளவாக 27.1 
டிரில்லியன் ரூபாய் அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டு உள்ளனத 
அறிவித்தார் 

இந்தியாவில் சபட்தராலிய நுகர்வு 

 இந்தியாவின் சபட்தராலிய நுகர்வு குறித்த ஒரு அறிக்னகனய சபட்தராலிய 
அனமச்சகம் சமீபத்தில் சவளியட்டது. 



 

 இந்த அறிக்னகயின்படி, நாட்டின் எரிசபாருள் நுகர்வு முந்னதய ஆண்னடவிட 
2020 – 21-ஆம் ஆண்டிி் 9.1% குனறந்துள்ளது.  1998 – 99-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 
சபட்தராலிய நுகர்வு அதிகபட்சமாக சுருங்குவது இதுதவ முதல் முனற 

ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா முதன்கம நிதி வழங்கும்திட்டம் 

 ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா என்ற முன்சனடுப் புத்திட்டம் சதாடங்கப்பட்ட 
ஐந்தாண்டு நினறவின் தபாதுநடத்தப்பட்ட “பிராரம்ப்ஸ் மார்ட் அப் இந்தியா 
சர்வததச உச்சிமாநாட்டின்“ (Prarambh : Startupindia International Summit) தபாது 
இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 அடுத்த 4 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.945 தகாடி சதானகயினனப் பிரித்து வழங்க அரசு 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 ஒப்புதலளிப்புத்துனற சதாழில்துனற மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ஊக்குவிப்புத் 
துனறயாகும். 

சமகா உைவுப் பூங்கா 

 சமீபத்தில் இத்தாலியானது, குஜராத்தின் சமஹசானா மாவட்டத்தில் உள்ள 
ஃபனிதர் என்ற நகரில் முதல் “சமகா உணவுப் பூங்கானவ“ அறிமுகப்படுத்தியது 

 நாட்டில் சதாடங்கப்பட்ட முதல் இத்தாலிய-இந்திய உணவுப் பூங்கா திட்டம். 
 இது உணவுப் பதப்படுத்தும் துனற அனமச்சகத்தினால் சசயல்படுத்தப்படும் 

ஒரு திட்டம். 

இந்தியாவில் அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடுகள் 

 அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடு (Foreign Portfolio Investment – FPI) என்பது மற்ற 
நாடுகளின் முதலீட்டாளர்கள் நம் நாட்டில் பாதுகாப்புப் பத்திரங்கள் மற்றும் 
சசாத்துக்கனள வாங்குவதாகும். 

 அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடு என்பது ஒரு நாட்டில் அனமந்துள்ள ஒரு தனிநபர் 
(அ) ஒரு நிறுவனமானது மற்சறாரு நாட்டில் உள்ள ஒரு வணிகத்தில் முதலீடு 
சசய்வதாகும். 

 2021-ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவானது அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடுகனள அதிகம் 
சபறும் நாடாக உருசவடுத்துள்ளது.  2020-21-ஆம் நிதி ஆண்டில் சபற்ற நிகர 
அந்நிய சதாகுப்பு முதலீடானது ரூ.2.74 லட்சம் தகாடியாகும். 

 சதாகுப்பு முதலீடானது ஒரு குறுகிய கால நடவடிக்னக, தநரடி முதலீடானது 
ஒரு நீண்ட கால நடவடிக்னகயாகும். 

 

 



 

ஏஸ்மைிநிதயாவங்கி 

 ஏஸ் தவர் பின்சடக் சர்வசீஸ் (fintech Services Company) எனப்படும் 
நிதித்சதாழில் நுட்ப தசனவ நிறுவனம் ஏஸ் மணி நிதயாவங்கி (Ace Money 
Neobank) எனப்படும் தகரளாவின் முதல் நிதயாவங்கினய சதாடங்கியுள்ளது. 

 இதற்காக அந்நிறுவனம் YES வங்கிமற்றும் ICICI வங்கியுடன் 
இனணந்திருக்கின்றது. 

 ஏஸ் தவர் என்பது தகரளாவினன னமயமாகக்சகாண்ட ஒரு நிதித்சதாழில் 
நுட்ப தசனவ நிறுவனம்.  

 ஏஸ் மணி வங்கியின் தசனவகள் தகரளாவின் அனனத்துப் 
பஞ்சாயத்துகளிலும் வழங்கப்படும். 

நிதயாவங்கிகள் 

 இனவ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அனமந்திருக்கும் வழக்கமான 
வங்கிகனள தபால் அல்லாது முழுவதுமாக இனணயவழியில் சசயல்படும் 
ஒரு வனகயான டிஜிட்டல் வங்கியாகும். 

 Chqbook (Chqbook.com) என்பது மளினகக்கனடகள், வணிகர்கள், 
தவதியியலாளர்கள் மற்றும் மற்ற உரினமயாளர்கள் தபான்ற சிறிய வணிக 
உரினமயாளர்களுக்கான இந்தியாவின் முதல் நிதயா வங்கியாகும். 

 Fampay என்பது பதின்ம வயதினருக்கான இந்தியாவின் முதல் 
நிதயாவங்கியாகும். 

 Finin என்பது நுகர்தவாருக்காக முழு அளவில் இயங்கும் இந்தியாவின் 
முதல் நிதயா வங்கியாகும். 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் 

கடலடி கம்பிவடங்கள் 

 சிங்கப்பூர், இந்ததாதனசியா மற்றும் வட அசமரிக்கா ஆகிய நாடுகனள 
இனணப்பதற்காக இரண்டு புதிய கடலடி கம்பிவடங்கனள அனமப்பதற்கு 
தபஸ்புக் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 Echo மற்றும் Bifrost எனப் சபயரிடப்பட்ட இந்தக் கம்பிவடங்கள்  ஜாவா 
கடனலக் கடக்கும் ஒரு பலதரப்பட்ட பானதயினூதட சசல்லும் முதல் இரண்டு 
கம்பிவடங்கள் ஆகும். 

லார்ஜ் ஹாட்ரன் சகாகலடர் 



 

 ஸ்விட்சர்லாந்திலுள்ள லார்ஜ் ஹாட்ரன் சகானலடரில் (Large Hadron Collider – 
LHC) உள்ள இயற்பியலாளர்கள் இயற்னகயின் ஒரு புதிய வினசனயக் 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 அணுத் துகள்கனள அதன் பானதயின் ஊடாக அதன் ஆற்றனல அதிகரிக்கச் 
சசய்வதற்கு தவண்டி அவற்னற முடுக்கி விடுவதற்காக 27 கி.மீ சதானலவிற்கு 
மீக்கடத்தி காந்த வனளயங்களுடன் கூடிய ஒரு அனமப்னபக் சகாண்டுள்ளது. 

 இது புதராட்டான் – புதராடடான் தமாதனல ஏற்படுத்தும் வனகயில் 
வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முடுக்கிகளின் உள்தள, அவற்னற தமாதச் சசய்வதற்கு முன்னால் 
ஒளியின் தவகத்திற்கு இனணயான இரு உயர் ஆற்றல் துகள் ஒளிக்கற்னறகள் 
சசல்லும். 

 அதி உயர் சவற்றிடத்தில் னவக்கப்பட்ட இரு தனித்தனி ஒளிக்கற்னறக் 
குழாய்களின் ஊடாக இந்த ஒளிக்கற்னறகள் எதிசரதிர் தினசயில் பயணிக்கும். 

கபக்கால் – GVD 

 ரஷ்ய அறிவியலாளர்கள் னபக்கால் – GVD (Gigation Volume Detector) எனப்படும் 
நீருக்கு அடியில் அனமந்த உலகின் மிகப்சபரிய நியூட்ரிதனா 
சதானலதநாக்கினய னபக்கால் ஏரியில் அனமத்தனர். 

 இது உலகிலுள்ள நியூட்ரிதனாக்கனளக் கண்டறியும் மூன்று மிகப்சபரிய 
சதானலதநாக்கிகளுள் ஒன்று. 

 இது நியூட்ரிதனாக்கள் எனப்படும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத அடிப்பனடப் 
சபாருட்கனள விரிவாக ஆய்வு சசய்யவும் அதற்கான மூலப்சபாருனள 
தீர்மானிக்கவும் உள்ளது. 

கபக்கால் – GVD 

 ரஷ்ய அறிவியலாளர்கள் னபக்கால் – GVD (Gigation Volume Detector) எனப்படும் 
நீருக்கு அடியில் அனமந்த உலகின் மிகப்சபரிய நியூட்ரிதனா 
சதானலதநாக்கினய னபக்கால் ஏரியில் அனமத்தனர். 

 இது உலகிலுள்ள நியூட்ரிதனாக்கனளக் கண்டறியும் மூன்று மிகப்சபரிய 
சதானலதநாக்கிகளுள் ஒன்று. 

 இது நியூட்ரிதனாக்கள் எனப்படும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத அடிப்பனடப் 
சபாருட்கனள விரிவாக ஆய்வு சசய்யவும் அதற்கான மூலப்சபாருனள 
தீர்மானிக்கவும் உள்ளது. 

மரபணு பரிமாற்றம் 

 சமீபத்தில், சீன அறிவியலாளர்கள் தாவரங்களிலிருந்துப் பூச்சிகளுக்கு 
மரபணுக்கள் பரிமாற்றப்படுவனதக் கண்டறிந்துள்ளனர். 



 

 சபாதுவாக மரபணுப் பரிமாற்றங்கள் ஒதர குடும்பத்திற்கினடயில் தான் 
நனடசபறும் 

 இங்கு சவள்னள ஈக்கள் எனப்படும் பூச்சிகள் தாவரங்களில் உள்ள 
டி.என்.ஏவின் ஒரு பகுதியினன அவற்றின் மரபணுவுடன்  இனணத்துக் 
சகாள்ளச் சசய்கின்றன. 

செவ்வாயில் நில அதிர்வுகள் 

 சசவ்வாய்க் கிரகத்திலுள்ள நாசாவின் இன்னசட் என்ற தனரயிறங்கு 
விண்கலத்தில் 2018-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் 500-க்கும் தமல் நில 
அதிர்வுகள் பதிவாகி உள்ளது. 

 இனவ சசர்சபரஸ் ஃபாதச எனப்படும் பகுதியில் இருந்து உருவாகி உள்ளன.   
 சமீபத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்வுகள் 3.3 மற்றும் 3.1 என்ற அளவில் பதிவாகியுள்ளது. 

சடங்குகவ விகரவில் கண்டறிதல் 

 சடல்லி இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
தமற்பரப்பு தமம்படுத்தப்பட்ட இராமன் நிறப்பிரினவச் சார்ந்த ஒரு 
னகயடக்கமான கருவினய உருவாக்கியுள்ளனர். 

 இதன் மூலம் சடங்குனவ முன்கூட்டிதய கண்டறியலாம்.  ஒரு 
மணிதநரத்திற்குள் சடங்கு தசாதனன முடிவுகனள வழங்கும் 

 இந்த ஆராய்ச்சிக்கு  கல்வி அனமச்சகத்தின் IMPRINT இந்தியா திட்டம் நிதி 
உதவி வழங்குகிறது. 

ஒடிஸி 

 ஒடிஸி என்பது சசவ்வாய்க் கிரகத்தில் இன்று வனர நீடித்திருக்கும் ஒரு 
விண்கலம்.  இது 2001-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 அன்று ஏவப்பட்டது.  2001 
அக்தடாபர் 24 அன்று சசவ்வாய்க் கிரகத்னதச் சசன்று அனடந்தது. 

 சசவ்வாயில் உள்ள மணற்குன்றுகனள காட்டும் புனகப்படங்கனள 
சவளியிட்டுள்ளது. 

 ஒடிஸியின் 20-வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கும் வனகயில் நாசாவானது 
சமீபத்தில் சசவ்வாய்க் கிரகத்தின் படத்னத சவளியிட்டது. 

சரம்சடெிவிர் மருந்து 

 இந்திய அரசு சரம்சடசிவிர் மருந்னத ஏற்றுமதி சசய்வனதத் தனட 
சசய்துள்ளது. 

 சகாதரானா னவரஸீக்கு எதிரான தபாராட்டத்தில் சரம்சடசிவிர் ஒரு முக்கிய 
னவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது. 



 

 இது SARS மற்றும் MERS ஆகிய சதாற்று தநாய்களுக்குச் சிகிச்னசயளிக்க 
பயன்படுத்தப்பட்டது. 

விலங்குவழித் சதாற்று மீதாெ WHO வழிகாட்டுதல்கள் 

 உலக சுகாதார அனமப்பு, ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அனமப்பு மற்றும் 
விலங்கு ஆதராக்கியத்திற்கான உலகளாவிய அனமப்பு ஆகியனவ இந்தப் புதிய 
வழிகாட்டுதல்கனள வகுத்துள்ளன. 

 விலங்குவழித் சதாற்று என்பது ஒரு சதாற்று தநாயாகும், இது 
விலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவுகிறது. 

 இனவ தநரடித் சதாடர்பு, நீர், உணவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மூலம் 
மனிதர்களுக்குப் பரவுகின்றன. 

ஆர்டிமிஸ் திட்டம் 

 ஆர்டிமிஸ் திட்டம் என்பது ஒரு மனிதனின் சர்வததச விண்சவளிப் பயணத் 
திட்டம். 

 இத்திட்டத்தின் முதன்னமயான தநாக்கம் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலவின் 
சதன் துருவப் பகுதிக்கு ஒரு மனித விண்சவளிப் பயணத்னதச் சசலுத்துவது. 

 நாசா தனது ஆர்டிமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நிலவின் மீது சவள்னளயர் 
அல்லாத முதலாவது நபனர அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. 

நாதொ நுகர்வி 

 மத்தியக் கல்வி அனமச்சர் சமீபத்தில் உலகின் முதல் நுண் உணர்வி 
அடிப்பனடயில் அனமந்த சிறு அளவு சவடிசபாருட்கனளக் கண்டுபிடிக்கும் 
கருவியான ”நாதனா நுகர்வி” (Explosive Trace Detection) என்ற கருவியினன 
அறிமுகப்படுத்தினார். 

 நாதனா நுகர்வியால் பத்து வினாடிகளுக்குள் சவடிசபாருட்கனளக் கண்டறிய 
முடியும்.  இதனால் அனனத்து வனகயான, இராணுவம் மற்றும் தனிநபர் 
தயாரிக்கும் வழக்கமான சவடிசபாருட்கனளக் கண்டறிய முடியும். 

 Explosive Trace Detection என்பது சிறிய அளவிலான சவடிசபாருட்கனளக் 
கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சதாழில்நுட்பமாகும். 

“மிகவும்சவள்களயாெ“ வண்ைப்பூச்சுகள் 

 சவள்னள வண்ணப்பூச்சானது தபரியம் சல்தபட்டால் ஆனது. 
 இது அதனன மிகவும் சவண்னமயாக்குகிறது. 



 

 இது பிற்பகல்தநரங்களில் வலுவான சூரிய ஒளியின் கீழ் அவற்றின் 
சுற்றுப்புறச் சூழனல விடக்குனறவாக  8 டிகிரிபாரன் ஹடீ் அளவில் 
சுற்றுப்புறத்னதக் குளிர்விக்கச் சசய்யும். 

 வண்ணப்பூச்சு தமற்பரப்புகள் இரவில் சுற்றுப்புறச் சூழனலவிட 19 டிகிரிபாரன் 
ஹடீ் அளவில் சுற்றுப்புறத்னதக் குளிராகனவத்திருக்க முடியும். 

 இந்த வண்ணப்பூச்சானது  “வாண்டப்ளாக்“ எனப்படும் மிகவும் கருனமயான 
ஒரு கருப்பு வண்ணப்பூச்சுக்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கும். 

லூொவிண்சவளிதிட்டம் 

 ரஷ்ய விண்சவளி நிறுவனமான “ராஸ்தகாஸ்மாஸ்“ 2021-ம் ஆண்டின் 
அக்தடாபர் மாத்த்தில் நிலவின் பனிநினறந்த சதன்துருவத்திற்கு “லூனா 25“ 
எனப்படும் விண்கலத்தினன அனுப்ப உள்ளது. 

 “லூனா 24“ எனப்படும் முந்னதய விண்கலம் 1976-ம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 
மாதத்தில் தசாவியத் ஒன்றியத்தால் அனுப்பப்பட்டது. 

 இந்த அனமப்பானது நிலவின் சதன்துருவத்தின் தமற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள 
நீரினனப்பற்றி ஆய்வு ஒன்னற தமற்சகாள்ள இந்த விண்கலத்னத அனுப்ப 
உள்ளது. 

கவராஃபின் 

 சமீபத்தில் இந்தியத் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகமானது (DCGI – Drug 
Controller General of India) “னவராஃபின்னன“ என்ற மருந்தினனப் பயன்படுத்த 
“கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய அவசரகாலப் பயன்பாட்டு ஒப்புதனல“ 
வழங்கியுள்ளது. 

 னவராஃபின் மருந்தானது சஹப்பனடட்டிஸ் B மற்றும் C தபான்ற 
தநாய்களுக்குச் சிகிச்னசயளிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 தற்தபாது மிதமான தகாவிட்-19 சதாற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்னசயளிக்க 
இது பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 சதாற்று ஏற்பட்ட ஆரம்ப நினலயிதலதய னவராஃபின்னின் முதல் 
தவனணனய (Dose) வழங்குவது தகாவிட்-19 தநாயாளிகள் வினரவில் 
குணமனடய உதவும். 

 னசடஸ் நிறுவனமானது னசதகாவ்-டி எனப்படும் தகாவிட்-19 தடுப்பூசி 
தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டுவருகிறது. 

MOXIE 

 நாசாவின் 2020-ஆம் ஆண்டுத் திட்டமான சசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கான 
சபர்சீவரன்ஸ் என்ற விண்கலனானது சமீபத்தில் கார்பன் னட ஆக்னசனட 
ஆக்சிஜனாக மாற்றியது. 



 

 மற்சறாரு தகாளில் இவ்வாறு சசய்யப்படுவது இதுதவ முதல்முனறயாகும் 
 இந்த விண்கலனில் முன்பகுதியில் சபாருத்தப்பட்ட (MOXIE – Mars Oxygen in-Situ 

Resource Utilization Experiments) எனும் கருவியினால் இச்சாதனன 
தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  MOXIE என்பது ”இயந்திர மரம்” எனவும் 
அனழக்கப்படுகிறது 

சுற்றுச்சூழல் 

மவுண்ட் சமராபி எரிமகல 

 2,968 மீட்டர் உயரமுனடய  மவுண்ட் சமராவி எரிமனல பண்னடய நகரமான 
தயாக்யகர்தாவிற்கு அருதகயுள்ள அதிக சநருக்கமான மக்கள்சதானகனயக் 
சகாண்ட ஜாவா தீவில் அனமந்து உள்ளது. 

 அடிக்கடி சகாந்தளிக்கக் கூடிய இந்த எரிமனல மீண்டும் சவடித்துள்ளது.  
காற்றில் அதிக உயரத்திற்கு சாம்பல்கனளத் சதறித்தும் சநருப்புக் குழம்பு 
மற்றும் குப்னபகனள சவளியிட்டு வருகிறது. 

 இந்ததாதனசியாவின் அடிக்கடி சீறும் பன்னிசரண்டு எரிமனலகளுள் ஒன்றாகும். 

புதிய வண்ைத்துப் பூச்ெி இெம் 

 தமற்குத் சதாடர்ச்சி மனலயில் னலதகனிட் பட்டாம்பூச்சி இனத்தின் ஒரு 
புதியக் குழுமத்னத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.  இது நாக்காடுபா 
தபரினத்தினனச் தசர்ந்ததாகும். 

 இந்த வண்ணத்துப் பூச்சிகளுக்கு ராமசாமியின் ஆறுவரி நீல வண்ணத்துப் பூச்சி 
மற்றும் “சிதலான் வரயன்நீலி“ என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

கியூசலக்ஸ் சகாசு 

 பருவ நினலகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மற்றும் சவப்பநினல உயர்வு  
தபான்றவற்றால் கியூசலக்ஸ் சடல்லி முழுவதும் மீண்டும் சதன்பட 
சதாடங்கியுள்ளன. 

 கியூசலக்ஸ் சகாசுக்கள் தூய்னமயற்ற ததங்கிய நீரில் இனப்சபருக்கம் 
சசய்கின்றன.  இனவ ஜப்பானிய மூனளக் காய்ச்சல் தநாய், சவஸ்ட் னநல் 
னவரஸ் மற்றும் யானனக்கால் தநாய் தபான்ற தநாய்கனளப் பரப்பும். 

ஈரநிலங்கள் 

 காஷ்மீர் பகுதியிலுள்ள வுலார், தால், னநகீன் ஏரி ஆகியனவ மற்றும் ஜம்மு 
பகுதியிலுள்ள சனாசர், மனாஸ்பல் மற்றும் பூர்மண்டல் ஏரி ஆகியனவ 
பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. 



 

 ஸ்ரீ நகரிலுள்ள தால் ஏரி மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள இதர ஐந்து 
ஏரிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட உள்ளன. 

 ஜம்மு & காஷ்மீரில் சவவ்தவறு ஈரநிலங்கனளப் பற்றிய தகவல்கனள 
தசகரித்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 மற்றும் ஈரநிலம் விதிகள் 
ஆகியவற்றின் கீழ் சகாண்டு வருவதற்கான ஒரு பரிந்துனரனய வழங்குமாறு 
அதன் தனலனமச் சசயலாளர் வனத்துனறக்கு ஆனணயிட்டுள்ளார். 

கூம்பலகன் குருவி 

 பம்பாய் ததசிய இயற்னக வரலாற்றுச் சமூக அனமப்பின் அறிவியலாளர்கள் 
புதி பறனவ இனத்னதக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 அது மூன்று பட்னடகளுனடய கூம்பலகன் குருவி என அனடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளது. 

 இனவ ஆஸ்திதரலியா மற்றும் துருவப் பகுதிகள் தவிர உலகின் அனனத்துப் 
பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. 

செயின்ட் வின்சென்ட் தவீு 

 சமீபத்தில் லா சாஃப்ரியரி என்ற ஒரு எரிமனல சவடித்துச் சிதறியது. 
 இந்த எரிமனலயானது சசயின்ட் வின்சசன்ட் மற்றும் கிரிசனனடன்ஸ் ஆகிய 

தீவுகனள சாம்பலாலும் எரிமனல சினதவுப் சபாருட்களாலும் சூழும் வனகயில் 
தீவிரமாக சவடித்து வருகிறது 

 சசயின்ட் வின்சசன்ட் கரீபியன் கடலிலுள்ள ஒரு எரிமனலத் தீவு.  இது 
கரீபியன் கடலிலுள்ள அந்த நாட்டின் மிகப்சபரிய தீவு ஆகும். 

நிதி நிறுவெங்களுக்காெ பருவநிகல மாற்ற மதொதா 

 நியூசிலாந்து சமீபத்தில் நிதி நிறுவனங்களுக்கான பருவநினல மாற்றம் குறித்த 
மதசாதானவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த மதசாதாவானது உலகிதலதய முதல் வனகயானதாகும்.  நியூசிலாந்து 
நாடானது கார்பனன சவளியிடுவதில் நடுநினலயாக மாறுவதற்கான 
காலக்சகடுவாக 2050-ஆம் ஆண்னட நிர்ணயித்துள்ளது. 

செயற்ககத்தவீுகள் 

 மாலத்தீவு அரசாங்கமானது குனறந்தது மூன்று சசயற்னகத் தீவுகனளகால 
நினல மாற்றம் காரணமாக அதிகரித்து வரும் கடல் மட்டத்தினனச் 
சமாளித்திட தவண்டி உருவாக்கிவருகிறது. 

 மாலத்தீவுகள் உலகின் மிகத்தாழ்வான நிலப்பரப்புகளில் ஒன்றாகும். 
 இந்த பவளத்தீவுகளின் நிலப்பரப்புகளில் சுமார் 80% கடல் மட்டத்திலிருந்து 1 

மீட்டருக்கும் குனறவாகதவ உள்ளன.  



 

இந்தியக்காண்டாமிருகசதாகலதநாக்குத்திட்டம் 2020 

 ஒற்னறக் சகாம்பு சகாண்ட காண்டாமிருகங்கள் அசாமின் மனாஸ் 
ததசியப்பூங்காவிற்கு இடமாற்றம் சசய்யப்பட்டனதயடுத்து இந்த திட்டம் 
நினறவுசபறவுள்ளது. 

 இந்தத்திட்டத்தின் கீழ்குனறந்தது 22 காண்டாமிருகங்கள் பாபிதடாரா 
வனவிலங்குச் சரணாலயம் (12) மற்றும் காசிரங்கா ததசியப்பூங்கா (10) ஆகிய 
பகுதிகளிலிருந்து 2008-ம் ஆண்டு முதல் அசாமுக்குள் உள்ளமனாஸ் 
ததசியப்பூங்காவிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

 2008-ம்ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட இந்தத்திட்டமானது அசாம்வனத்துனற, 
இயற்னகக்கான உலகளாவிய நிதிக்கான இந்தியப் பிரிவு, தபாதடாலாந்து 
பிராந்திய மன்றம் மற்றும் சர்வததச காண்டாமிருக அறக்கட்டனள 
ஆகியவற்றின் கூட்டுத் திட்டமாகும். 

 இப்தபாது அசாமில் நான்கு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டுதம இந்த 
ஒற்னறக்சகாம்பு காண்டாமிருகங்கள் காணப்படுகின்றன. அனவ பாபிதடாரா 
வனவிலங்குக் காப்பகம், ராஜவீ்காந்தி ஒராங்ததசியப் பூங்கா, காசிரங்கா 
ததசியப்பூங்கா மற்றும் மனாஸ் ததசியப்பூங்கா ஆகும். 

 ஒற்னற சகாம்புகாண்டாமிருகம் இந்தியாவில் மட்டுதம காணப்படுகிறது. 
 இந்தியக் காண்டாமிருகம் என்றும் அனழக்கப்படும். இது காண்டாமிருக 

இனங்களில் மிகப்சபரியதாகும்.  

ததெியகாலநிகலப்பாதிப்புஅறிக்கக 

 நாட்டின் எட்டு கிழக்கு மாநிலங்கள் காலநினல மாற்றத்தால் அதிகம் 

பாதிக்கப்படக்கூடும். 

 அனவ மிதசாரம், பகீார், தமற்குவங்காளம், அருணாச்சலப்பிரததசம், சத்தீஸ்கர், 

ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட் மற்றும் அசாம் ஆகியனவாகும். 

 மகாராஷ்டிரானவத் தவிர தகாவா, தகரளா, தமிழ்நாடு, ஹரியானா ஆகிய 

மாநிலங்கள் மிகவும் குனறவான பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்களாக உள்ளன. 

 இனவ “மிகவும் குனறவான பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாநிலங்கள்“ எனப் 

சபயரிடப்பட்டுள்ளன. 

கலகரடுவிண்கல்சபாழிவு 
 இது ஒவ்சவாரு வருடமும் ஏப்ரல் மாத்த்தில் ஏற்படும். 

 இந்த விண்கல் சபாழிவின் பிரகாசமான பகுதினலரா விண்மீன் சதாகுப்பில் 

அனமந்துள்ளது. 



 

 விண்கல் சபாழிவின் பிரகாசமானபகுதி (radiant) என்பது விண்கற்கள் 

விழத்சதாடங்கும் பானதயின் ஒருபுள்ளி.  

 இது ஒரு நடுத்தரவலுவுனடய விண்கல் சபாழிவு என 

வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த எரியும் எஞ்சியபானறகள் இரவு வானில் ஒரு ஒளிக்கற்னற தபான்று 

ததாற்றம் அளிக்கும். 

 இனவ விண்கல் சபாழிவு எனப்படும். 

ஒளி மாசுபாடு 

 பூமினயச் சுற்றி வரும் சசயற்னகக் தகாள்கள் மற்றும் விண்சவளிச் 
சினதவுகளானது இரவு தநர வானத்தின் பிரகாசத்னத அதிகரிக்கும். 

 இரவு தநர வானத்தின் ஒட்டு சமாத்தப் பிரகாசமானது புவிக் கிரகத்தின்  
இயற்னக ஒளி மட்டங்கனள விட 10 சதவதீத்திற்கும் அதிகமாக 
அதிகரிக்கப்படும். 

 இத்தனகய ஒளி மாசுபாடு நமது பிரபஞ்சத்னத அவதானிக்கும் 
வானியலாளர்களின் திறனனத் தடுக்கக் கூடும் 

 பூமினயச் சுற்றி 9,200 டன்களுக்கும் அதிகமான விண்சவளிப் சபாருட்கள் 
உள்ளன. 

சபாட்தடதமாகபலக்ஸ் சகாதராொ கவரஸ் 

 உயிரியல் வல்லுநரான ஹலீஸ் இப்ராஹிமி என்பவர், தான் புதிதாகக் 
கண்டறிந்தப் பூச்சிக்கு சகாதரானா னவரஸ் நினனவாக ஒரு சபயர் 
சூட்டியுள்ளார். 

 இந்த பூச்சி இனங்கள் “Accursed Mountains” பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
 இந்தப் புதிய பூச்சி இனங்கள் திறந்தசவளி மற்றும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 

மீட்டர் வனரயிலான உயர்மட்டப் பகுதிகளில் வாழும் சிறிய பூச்சிகளாகும். 

இரண்டாவது உலகப் சபருங்கடல் மதிப்பீட்டு அறிக்கக 

 ஐக்கியநாடுகள் சமீபத்தில் இரண்டாவது உலகப் சபருங்கடல் மதிப்படீ்டு 
அறிக்னகயினன சவளியிட்டது. 

 இந்த அறிக்னகயானது உலகம் முழுவதிலிருந்தும் ஐக்கியநாடுகளின் 
உறுப்பினர்நாடுகளால் நியமிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான அறிவியலாளர்களின் 
உனழப்பாகும். 

 இந்த அறிக்னக 2015-ம் ஆண்டில் சவளியிடப்பட்ட முதல் உலகப்சபருங்கடல் 
மதிப்படீ்டு அறிக்னகயின் சதாடர்ச்சி ஆகும். 



 

விருதுகள் மற்றும் பிரபலங்கள் 

ெர்வததெ வெப் பாதுகாவலர் விருது 

 2020-ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த விருது உலசகங்கும் உள்ள 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணி புரியும் வனப் பாதுகாவலர்கள் 
தமற்சகாள்ளும் அசாதாரணப் பணிகனள முன்னினலப்படுத்தி அவற்னறப் 
பாராட்டும் தநாக்கில் வழங்கப்படுகிறது. 

 இராஜாஜி புலிகள் காப்பகத்தின் வனப் பாதுகாவலர் மகிந்தர் கிரி இந்த 
விருதினன சவன்றுள்ளார். 

 ஆசியாவிதலதய இந்த விருனதப் சபறும் ஒதர வனப் பாதுகாவலர் இவதர.  
வனப் பாதுகாப்பிற்காக இவர் ஆற்றிய சதாண்டிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ெரஸ்வதி ெம்மன் 2020 

 இந்த விருது நாட்டின் மிகவும் மதிப்பு மிக்க மற்றும் உயரிய இலக்கிய 
விருதாகும்.  1991-ஆம் ஆண்டில் KK பிர்லா அறக்கட்னளயாள 
சதாடங்கப்பட்டதாகும். 

 மராத்திய எழுத்தாளர் டாக்டர் சரண்குமார் லிம்பாதல ”Sanatan” எனும் 
புத்தகத்திற்காக 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான சரஸ்வதி சம்மான் விருதினனப் 
சபறவுள்ளார். 

 ”Sanatan” பட்டியல் இனத்தவர்களின் தபாராட்டங்கள் குறித்த ஒரு முக்கிய சமூக 
மற்றும் வரலாற்று ஆவணமாகும். 

Names of the Women – புத்தகம் 

 “Names of the Women” எனும் புத்தகம் ஜதீ் தாயில் என்பவரால் எழுதப்பட்டது.  
இது சமயப் தபாதனனகளில் ஒடுக்கப்பட்ட, குனறக்கப்பட்ட அல்லது 
மனறக்கப்பட்ட சபண்களின் பங்கு பற்றி கூறுகிறது. 

 தமலும் இவரது ”Narcopolis” புத்தகம் 2012-ஆம் ஆண்டு தமன்புக்கர் பரிசிற்கு 
பரிந்துனரக்கப்பட்டது. 

தாதாொகிப் பால்தக விருது 

 இந்தியத் தினரப்படத் துனறயில் வழங்கப்படும் உயரிய விருது தாதாசாகிப் 
பால்தக விருது.  இது தினரப்பட விழா இயக்குநரகத்தால் வழங்கப்படுகிறது. 

 இந்திய தினரப்படத் துனறயின் வளர்ச்சிக்கும் தமம்பாட்டிற்கும் பணியாற்றிய 
நபர்களுக்காக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 



 

 துண்டிராஜ் தகாவிந்த் பால்தக அவர்களின் நினனவாக இவ்விருதிற்கு இப்சபயர் 
சூட்டப்பட்டுள்ளது.  பால்தக அவர்கள் இந்திய தினரப்படத் துனறயின் 
தந்னதயாகப் தபாற்றப்படுகிறார். 

 திரு. ரஜினிகாந்த் இந்த ஆண்டிற்கான மதிப்பு மிக்க தாதாசாகிப் பால்தக விருது 
வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

துரிங் விருது 2020 

 துரிங் விருதானது கூகுள் நிறுவனம் வழங்கும் நிதி உதவியுடன் 1 மில்லியன் 
டாலர் பரிசுத் சதானகனய உள்ளடக்கியதாகும். 

 ஆல்பிரடு .V.ஆதஹா அவர்கள் 2020-ஆம்ஆண்டிற்கான கணினி அனமப்புகள் 
கூட்டனமப்பின் இந்த விருதினன சவன்றுள்ளார். 

ததவி ெங்கர் அவஸ்தி விருது 

 புகழ்சபற்ற ததவிசங்கர் அவஸ்தி விருது இந்திய உனரநனடயாளர், 
பத்திரிக்னகயாளர் மற்றும் விமர்சகரான அசுத்ததாஷ் பரத்வாஜுக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவ்விருது “பித்ர-வத்“ எனும் பனடப்பிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இது 
ஆங்கில சமாழியில் ”The Death Trap” எனும் சபயரில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

வரீ்ைி விருது 

 சத்தீஸ்கர் மாநில அரசால் வழங்கப்படும் இவ்விருது வினளயாட்டுத் துனற 
உட்பட சவவ்தவறு துனறகளில் இந்தியப் சபண்களின் பங்களிப்பிற்கு 
அங்கீகாரம் அளிக்கிறது 

 இந்தியத் தடகள வரீர் தூத்தி சந்த் சத்தீஷ்கரின் முதல் வரீ்ணி விருதிற்குத் 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

இளவரெர் பிலிஃப் காலமாொர் 

 ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் அரசி இரண்டாம் எலிசசபத்தின் கணவர் இளவரசர் 
பிலிஃப் காலமானார்.  இவருக்கு வயது 99. 

 அலுவல் முனறயில் எடின்சபர்க்கின் பிரபு (The Duke of Edinburg) என்று 
அனழக்கப்பட்டார். 

கஞ்ெம்சவங்கடசுப்கபயா 

 இவர் சமீபத்தில் தனது 107-வது வயதில் இயற்னக எய்தினார் 
 இவர் ஒரு மூத்த கன்னடசமாழி எழுத்தாளர் ஆவார். 



 

 இவர் சபாதுவாக கன்னடசமாழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் நடமாடும் 
கனலக்களஞ்சியம் என அனழக்கப் படுபவராவார். 

நடிகர் விதவக் 

 தமிழ் தினரப்பட நடிகர் விதவக் அவர்கள் சமீபத்தில் தனது 59 வயதில் 
காலமானார். 

 2009-ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு அவரின் கனலக்கான பங்களிப்புக்காக பத்மஸ்ரீ 
விருனத வழங்கியது. 

 என்.எஸ். கிருஷ்ணனின் வழி வந்த இவர் சின்னக் கனலவாணர் என்று 
அனழக்கப்பட்டார். 

 இந்திய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏ.பி.தஜ அப்துல் கலாம் அவர்களின் 
வழிகாட்டுதலில் 2010-ஆம் ஆண்டு பசுனம கலாம் என்ற திட்டத்னதத் 
சதடங்கினார். 

பிரியங்கா தமாஹித்தத 

 தமற்கு மகாராஷ்டிராவின் சதாரானவச் தசர்ந்த பிரியங்கா தமாஹித்தத 

அவர்கள் அன்னபூர்ணா மனலச் சிகரத்தில் ஏறி சாதனன ஒன்னறப் 

பனடத்துள்ளார். 

 அந்த உயரத்னதத் சதாட்ட முதல் இந்தியப் சபண் மனல ஏறும் நபராவார் 

 அன்னபூர்ணா மனலச் சிகரம் உலகின் 10 உயரிய மனலச் சிகரங்களுள் 

ஒன்றாகும். 

ஆஸ்கர் 2021 – முதல் ஆெியப் சபண் 

 தசாலி சாதவா என்பவர் அகாதமி விருதுகளில் சிறந்த இயக்குநர் விருது 
சபற்ற முதல் ஆசியப் சபண் மற்றும் இரண்டாவது சபண் இயக்குனர் ஆவார். 

 சீனாவில் பிறந்த இவர் சநாமாட்லாண்ட் என்ற தினரப்படத்னத இயக்கியததாடு 
அதற்குத் தினரக்கனத எழுதி அப்படத்னதத் சதாகுத்தும் உள்ளார். 

முக்கிய திெங்கள் 

குரு ததக் பகதூரின் 400-வது பிறந்தநாள் 

 17-ஆம் நூற்றாண்டில் சீக்கியர்கனளயும் இந்துக்கனளயும் இஸ்லாமியத்திற்கு 
மாறுமாறு கட்டாயப்படுத்திய சட்டத்திலிருந்து அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு 
வழங்கிய இவரது பணிக்காக இவர் சவகுவாக தபாற்றப்படுகிறார். 



 

 குரு நானக்கின் சகாள்னககனளப் பரப்புவதற்காக காஷ்மீர் மற்றும் அசாம் 
தபான்ற நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு நீண்ட தூரப் பயணங்கனள 
தமற்சகாண்டார். 

 குரு ததக் பகதூரின் பிறந்தநாள் நாள் ஏப்ரல் 01 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 

குழந்கதகள் புத்தக திெம் 

 இனளயவர்களுக்கான புத்தகங்கள் குறித்த சர்வததச வாரியத்தினால் 
அனுசரிக்கப்படும் வருடாந்திர நிகழ்வு.  1967-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இத்தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 2021-ம் ஆண்டிற்கான கருத்து ”வார்த்னதகளின் இனச” (The Music of Woods). 
 வாசிப்பின் மீதான தநசிப்னப ஈர்ப்பதற்காகவும் குழந்னதகளின் புத்தகங்கள் 

குறித்த தகவனலப் பரப்புவதற்குமான இலாப தநாக்கமில்லா அனமப்பாகும் 

உலகக் சகாண்டாட்ட திெம் 

 உலகக் சகாண்டாட்ட தினத்னதக் சகாண்டாடுவதற்கான முதல் சிந்தனன 1996-
ஆம் ஆண்டில் ”Fight: A Quantum Fiction Novel” எனப்படும் புதிய புதினம் 
சவளிவந்தனத அடுத்து ததான்றியது. 

 மனிதத் தன்னமயினனக் சகாண்டாடும் இந்தத் தினம் ஒற்றுனம, தவற்றுனம 
மற்றும் அனமதியான சுகவாழ்வு தபான்றவற்னற ஊக்குவிப்பதத இதன் 
தநாக்கம். 

உலகக் சகாண்டாட்ட திெம் 

 உலகக் சகாண்டாட்ட தினத்னதக் சகாண்டாடுவதற்கான முதல் சிந்தனன 1996-
ஆம் ஆண்டில் ”Fight: A Quantum Fiction Novel” எனப்படும் புதிய புதினம் 
சவளிவந்தனத அடுத்து ததான்றியது. 

 மனிதத் தன்னமயினனக் சகாண்டாடும் இந்தத் தினம் ஒற்றுனம, தவற்றுனம 
மற்றும் அனமதியான சுகவாழ்வு தபான்றவற்னற ஊக்குவிப்பதத இதன் 
தநாக்கம். 

ததெிய கடல்ொர் திெம் 

 கண்டங்களுக்கினடப்பட்ட வர்த்தகம் மற்றும் சபாருளாதாரம் பற்றிய ஒரு 
விழிப்புணர்னவப் பரப்புவதற்காக இத்தினம் 1964-ஆம் ஏப்ரல் 05-ல் முதன் 
முனறயாக சகாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டு இந்தியா 58-வது ததசிய கடல்சார் தினத்னதக் சகாண்டாட 
இருக்கிறது.   



 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்து : ”ஆத்ம நிர்பார் பாரத்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
”தகாவிட்-19 சதாற்றுக்குி் அப்பாற்பட்ட நினலயான கப்பல் தபாக்குவரத்து  

ஏப்ரல் 07 – உலக சுகாதார திெம் 

 சுகாதாரம் என்பது உடல்நலம் மட்டுமின்றி மனம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த 
நலனுமாகும். 

 மருத்துவர்களின் தனலயாயப் பங்களிப்பினனயும் உலக சுகாதார அனமப்பின் 
சவற்றிகனளயும் அங்கீகரிக்கும் வனகயில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான (2021) கருத்து :”சிறந்த, ஆதராக்கியமான உலனக 
உருவாக்குதல்” 

ஏப்ரல் – 13 ொலியன்வாலா பாக் படுசகாகல 

 ஜாலியன்வாலா பாக் படுசகானல என்பது 1919-ஆம் ஆண்டு அமிர்தசரஸின் 
ஜாலியன்வாலா பாக் என்ற இடத்தில் நடந்த சம்பவத்னதக் குறிக்கிறது.  இந்த 
ஆண்டு இச்சம்மபவத்தின் 102-வது ஆண்டு நினறவாகும். 

 1919-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13-ஆம் தததியன்று னபசாகி என்ற பண்டினகனயக் 
சகாண்டாட தவண்டி ஜாலியன்வாலா பாக்கில் மக்கள் கூடினர் 

 காவல் அதிகாரி சஜனரல் டயர் தனது பனடகளுக்கு அங்கு இருந்த மக்கனளச் 
சுடுமாறு உத்தரவிட்டார். 

ஏப்ரல் 14 ததெிய தயீகைப்புச் தெகவ திெம் 

 1944-ஆம் ஆண்டு பம்பாய் துனறமுகத்தில் தபார்ட் ஸ்டிக்னகன் என்ற கப்பலில் 
ஏற்பட்ட சபரிய தீயினன அனணக்கும் தபாராட்டத்தில் உயிரிழந்த மும்னப 
தீயனணப்புப் பனடயின் தீயனணப்பு வரீர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு 
அஞ்சலி சசலுத்துவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்து: ”தீயினால் ஏற்படும் ஆபத்துக்கனளத் 
தணிப்பதற்காக தீ அனணப்புப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கனளப் பராமரித்தல்” 

ஏப்ரல் 15 - உலக ககல திெம் 

 2012 முதல் இத்தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது.  யுசனஸ்தகாவின் பங்குதார 
அனமப்பான சர்வததச கனல கூட்டனமப்பினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்தாலிய ஓவியர், சிற்பி, கட்டிடக்கனல வல்லுநர், வனரவாளர், 
கட்டுனரயாளர், சபாறியியலாளர் மற்றும் அறிவியலாளரான லிதயானார்தடா 
டாவின்சி அவர்களுக்கு மரியானத சசலுத்தும் வனகயில் அவரது பிறந்தநாள் 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 உலக அனமதி, கருத்துச் சுதந்திரம் தபான்ற பலவற்றின் அனடயாளமாக 
ததர்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஏப்ரல் 15 திருநர் நலன் திெம் 

 2008-ஆம் ஆண்டின் அப்தபானதய திமுக ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்நாடு 
இந்தியாவின் முதலாவது திருநர் நல வாரியத்னத ஏற்படுத்தியது. 

 2006-ஆம் ஆண்டில் அப்தபானதய முதல்வர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் 
முந்னதய அனடசமாழியான அரவாணி என்பனத நீக்கி விட்டு, அதற்குப் 
பதிலாக மிகுந்த கண்ணியமான திருநங்னக என்ற வார்னதனய அவர்களுக்குச் 
சூட்டினார் 

 2014-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15-ஆம் தததி, உச்சநீதிமன்றம், ததசிய சட்ட 
உதவிகள் னமயம் எதிர் இந்திய ஒன்றியம் என்ற வழக்கில் திருநர் சமூகத்னத 
மூன்றாம் பாலினத்தவர் என அங்கீகரித்து தனது தீர்ப்னப வழங்கியது 

ஏப்ரல் 18 - உலகப் பாரம்பரிய திெம் 

 1982-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18, அன்று சர்வததச நினனவுச் சின்னங்கள் மற்றும் 
தளங்களுக்கான மன்றத்தால் முன்சமாழியப்பட்டு, 1983-ஆம் ஆண்டில் 
யுசனஸ்தகா சபாதுச் சனபயால் உலகப் பாரம்பரிய தினம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்து “Complex Pasts: Diverse Futures” (சிக்கலான கடந்த 
காலங்கள்: பன்முகத் தன்னம சகாண்ட எதிர்காலங்கள்). 

 இந்தியாவில் 38 உலகப் பாரம்பரிய தளங்கள் உள்ளன, அவற்றில் 30 பண்பாட்டு 
ரீதியிலான பாரம்பரியத் தளங்கள், 7 இயற்னக ரீதியிலான பாரம்பரியத் 
தளங்கள் மற்றும் 1 கலப்புத் தளம். 

ெர்வததெ தகவல் மற்றும் சதாகலசதாடர்பு சதாழில்நுட்பத்தில் 
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 இத்தினம் ஐ.நா.வின் சர்வததச சதானலசதாடர்பு ஒன்றியத்தினால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
 இந்த உலகளாவிய இயக்கம் சபண்கனள ஊக்குவிக்கும் தநாக்கில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
 இது அறிவியல், சதாழில்நுட்பம், சபாறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) 

ஆகியவற்னறக் கருத்தில் சகாள்ள சபண்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. 
 இந்த ஆண்டு இத்தினத்தின் 10-வது ஆண்டு நினறவாகும். 
 2021-ம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு : Connected Girls, creating Brighter 

Futures’ (இனணக்கப்பட்ட சிறுமிகள், பிரகாசமான எதிர்காலத்தினன 
உருவாக்குதல்) என்பதாகும்.  

 
 
 



 

உலக தஹாமிதயாபதி விழிப்புைர்வு வாரம் 

 2021-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 முதல் ஏப்ரல் 16 வனரயிலான வாரம் உலக 
தஹாமிதயாபதி விழிப்புணர்வு வாரமாகும். 

 இது சாமுதவல் சஹன்தமன் பிறப்பினனக் சகாண்டாடுவதற்காக 
கனடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  இவர் தஹாமிதயாபதியின் தந்னதயாவார். 

ததெியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் திெம் 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இந்தியாவில் ஏப்ரல் 24-ஆம் தததி ததசியப் பஞ்சாயத்து 
ராஜ் தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 பஞ்சாயத்து ராஜ் அனமப்பானது உள்ளாட்சி அரசின் ஒரு பழனம வாய்ந்த அரசு 
முனறயாகும் 

 1992-ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பஞ்சாயத்து நிர்வாக முனறயில் பஞ்சாயத்து ராஜ் 
சட்டம் இயற்றப்பட்டதன் மூலம் ஒரு சபரிய மாற்றம் சகாண்டுவரப்பட்டது. 

 இச்சட்டம் 1993-ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 24-ஆம் தததியிலிருந்து நனடமுனறக்கு 
வந்தது. 

ஏப்ரல் – 30 ஆயுஷ்மான் பாரத் திெம்  

 ஆயுஷ்மான் பாரத் தினம் 2018-ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் பிரதமர் 
தமாடியால் துவக்கினவக்கப்பட்ட உலகின் மிகப்சபரிய சுகாதார நலத்திட்டம். 

 இது ஏனழ மக்களின் ஆதராக்கியம் மற்றும் நலனன தமம்படுத்தச் சசய்திட 
எண்ணுவததாடு அவர்களுக்கு காப்படீ்டு பலன்கனளயும் ஏற்படுத்தித் 
தருவதற்கு எண்ணுகின்றது. 

 இந்த வருடத்திற்கான கருத்து : ”உங்கள் ஆதராக்கியத்னதப் பாதுகாப்பரீ், 
உங்கள் சசல்வத்னதச் தசமிப்பரீ்”  

 

 


