
 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஆகஸ்ட் 2021 
தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கீழடியில் (சிவகங்கக) வவள்ளி நாணயம் காண்டுபிடிப்பு 

 7ம் கட்ட அகழாய்வில் அச்சு வபாறிக்கப்பட்ட வவள்ளி நாணயம் ஒன்று 
கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளது. கி.மு 6ம் நூற்றாண்டிலிருந்த நாணயங்கள் 
பயன்படுத்தி இப்பகுதியின் மக்கள் வட இந்தியாவுடன் வணிகம் 
வசய்துள்ளனர் என்பகத இது குறிக்கிறது.   

 இந்த நாணயத்தில் வபாறிக்கப்பட்டுள்ள சந்திரன், சூரியன், காகள, எருது 
மற்றும் வடிவியல் குறியீடுகள் கீழடியின் மக்கள் வர்த்தகச் சமுதாயத்தினர் 
என்பகதக் குறிக்கிறது.  கி.மு. 6 ம் நூற்றாண்டின் மகாஜனபத 
காலத்திலிருந்து புழக்கத்தில் இருந்தன. 

2 வது திருநங்கக துகைக் காவல் ஆய்வாளர் – தமிழ்நாடு 

 தற்பபாது திருவண்ணாமகல மாவட்டத்கதச் பசர்ந்த சிவன்யா எனும் 
திருநங்கக தமிழகத்தின் 2 வது துகணக் காவல் ஆய்வாளராக பதர்ச்சி 
வபற்றுள்ளார்.   

 தமிழகத்தின் முதல் திருநங்கக துகணக் காவல் ஆய்வாளராக 2017 ம் 
ஆண்டு பசலம் மாவட்டத்கத பசர்ந்த பிரித்திகா யாஷினி பதர்ச்சி வபற்றார்.   

தமிழக ெட்டப் பேரகவயின் 100வது ஆண்டு நிகைவு 

 வசயின்ட் ஜார்ஜ் பகாட்கடயில் அகமந்துள்ள சட்டப்பபரகவயின் 
நூற்றாண்டு நிகறவு விழாக் வகாண்டாட்டத்திகனக் குடியரசுத் தகலவர் 
ராம்நாத் பகாவிந்த் அவர்கள் வதாடங்கி கவத்தார்.   

வன்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீடு  

 வன்னியர் சமுதாயத்தினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 10.5% உள்ஒதுக்கீட்டிகன 
அமல்படுத்துமாறு தமிழக அரசு ஆகண ஒன்கறப் பிறப்பித்துள்ளது.  

 இந்த இடஒதுக்கீடானது இந்தக் கல்வியாண்டு முதல் அரசுப் பணிகளிலும் 
அரசு கல்வி நிறுவனங்களிலும் அமல்படுத்தப்படும். 

சோற்ேகனக் பகாட்கடயில் அகழாய்வு 

 தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் அகமச்சர் V.வமய்யநாதன் 
புதுக்பகாட்கடயின் வபாற்பகனக் பகாட்கடயில் தமிழ்நாடு திறந்தவவளி 
பல்ககலக்கழகத்தினால் பமற்வகாள்ளப்பட உள்ள வதால்லியல் 
அகழாய்வுககளத் வதாடங்கி கவத்தார்.  

 பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வபாற்பகனக்  பகாட்கடயில் ஒரு பகாட்கட 
இருந்ததாக தகவல்கள் உள்ளன.   



 

 

 இப்பகுதியில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ள சான்றுகள் 1800 ஆண்டுகளுக்கு 
முந்கதயகவ எனத் வதால்லியலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.   

அரசுப் ேள்ளி மாைவர்களுக்கு - 7.5%  

 வதாழில்முகறப் படிப்பிற்கானச் பசர்க்கககளில் அரசுப் பள்ளி 
மாணவர்களுக்கு 7.5% உள் ஒதுக்கீட்டிகன வழங்குவதற்கு தமிழக அரசு 
முடிவு வசய்துள்ளது.   

 இது வபாறியியல், பவளாண் கல்வி, கால்நகட மருத்துவம் மற்றும் 
மீன்வளம் ஆகிய படிப்புச் பசர்க்கககளில் வசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

பேராெிரியர்  C.R. ராவ் நூற்ைாண்டு நிகனவுத் தங்கப்ேதக்கம் 

 புகழ்வபற்ற வபாருளாதார வல்லுநர்கள் ஜகதீஷ் பகவதி மற்றும்            
C. ரங்கராஜன் ஆகிபயாருக்கு முதலாவது பபராசிரியர் C.R.ராவ் நூற்றாண்டு 
நிகனவு தங்கப்பதக்க விருதானது வழங்கப்பட்டது. 

இ – (பட்வஜட்) – தமிழ்நாடு 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசு காகிதமில்லாத வககயிலான நிதி நிகல 
அறிக்ககயிகனத் தாக்கல் வசய்வது இந்தியாவிபலபய இதுதான் 
முதன்முகறயாகும்.   

 இந்த பட்வஜட்டிகன நிதி அகமச்சர் பி.டி. ஆர். பழனிபவல் தியாகராஜன் 
சமர்ப்பித்தார். 

ேட்செட் – தமிழ்நாடு 

 தமிழ்நாட்டில் தண்ணரீ் வளத்திகன நியாயமான முகறயில் 
பயன்படுத்துவதற்கான திட்டத்திகன தமிழக அரசு சட்டசகபயில் தாக்கல் 
வசய்ய உள்ளது.   

 பமலும் தமிழகத்தில் கிணற்று நீர்ப் பாசனத்திற்கு அதிகரித்து வரும் 
மின்சாரத் பதகவகயப் பூர்த்தி வசய்வதற்காக பவண்டி சூரிய சக்தியினால் 
இயங்கும் பம்புககள உபபயாகிக்க (ம) ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு 
திட்டத்திகனயும் மாநில அரசு வசயல்படுத்த உள்ளது. 

முதல் சேண் ஓதுவார்  - தமிழ்நாடு 

 சுகாஞ்சனா பகாபிநாத் என்பவர் வசன்கனயிலுள்ள பதனுபுரிஸ்வரர் 
பகாயிலில் ஒரு ஓதுவாராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவபர தமிழ்நாட்டின் 
முதல் வபண் ஓதுவார் எனும் வபருகமக்கு உரியவர். 

 

 



 

 

தமிழக ேட்செட்டின் ெிைப்ேம்ெங்கள்  

 பழனியில் ஒரு புதிய சித்தப் பல்ககலக்கழகமானது நிறுவப்பட உள்ளது. 
பகாயம்புத்தூரில் ஒரு பாதுப்புத் வதாழில்துகறப் பூங்காவானது நிறுவப்பட 
உள்ளது.   

 “பசுகம இயக்க“ முன்வனடுப்பின் ஒரு பகுதியாக வபரிய அளவில் 
மரக்கன்றுகள் நடும் இயக்கமானது நடத்தப்படும். 

பவளாண் ேட்செட் 

 “கிராமப்புற இகளபயார் பவளாண் திறன் பமம்பாட்டுத் திட்டமானது” 
வசயல்படுத்தப்படும்.  

  இது கல்வி கற்ற இகளஞர்ககள தங்களது வசாந்த ஊர்களில 
விவசாயத்திகன அடுத்த கட்டத்திற்குக் வகாண்டு வசல்ல ஊக்குவிக்கும். 

 புதிய திட்டங்கள் அகவ : 

திட்டங்கள்                    அகமக்கப்ேடும் இடம் 

 பவளாண்கம அருங்காட்சியகம்  –    வசன்கன 
 நவனீ குளிர்பதனக் கிடங்குகள்  –    ஒட்டன்சத்திரம் (ம)      

                                     பண்ரூட்டி 
 ஒருங்கிகணந்த கிராமப்புற பவளாண் சந்கத – குன்னூர்  

                                             (ம) பகாத்தகிரி 
 நவனீ பவளாண் சந்கத கமயம் -  வசன்கன ( வகாளத்தூர் ) 
 புதிய பதாட்டக் ககலக் கல்லூரி – கிருஷ்ணகிரி ( ஜனீூர் ) 
 மஞ்சள் ஆராய்ச்சி கமயம் – ஈபராடு ( பவானி சாகர் ) 

ககைஞர் நகர  பமம்ோட்டுத் திட்டம் 

 ககலஞர் நகர பமம்பாட்டுத் திட்டத்திகன தமிழ்நாடு அரசு வசயல்படுத்த 
உள்ளது.  

 பகாவிட் – 19 வபருந்வதாற்றினால் தங்களது பவகலககள இழந்த நகர்ப்புற 
ஏகழ மக்களுக்கு பவகலவாய்ப்புககள வழங்குவபத இத்திட்டத்தின் 
பநாக்கமாகும்.  

 நகராட்சிகளிலும் பபரூராட்சிகளிலும் சமூக நலக் கூடம், சந்கதகள், நவனீ 
நூலகங்கள் உள்ளிட்ட உள்கட்டகமப்பு இதன் மூலம் உருவாக்கப்படும். 

கிபரஸ் ோனு – ெிைந்த மூன்ைாம் ோைினத்தவர் 

 திருநங்ககச் சமுதாயத்தினகரயும் சமுக நலனுக்காக அவர்கள் ஆற்றும் 
பங்களிப்பிகனயும் அங்கீகரிக்கும் வககயில் தமிழக அரசினால் 
முதன்முகறயாக இந்த விருதானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  



 

 

 பமலும் இந்த விருது தமிழக சமூக நலம் மற்றும்மகளிர் அதிகாரமளிப்புத் 
துகறயினால் வழங்கப்படுகிறது.  

  சமூக ஆர்வலர் திருநங்கக கிபரஸ் பானுவிற்கு தமிழக அரசின் 
முதலாவது ”சிறந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர்” என்ற விருதானது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மாநிை அரசுேள்ளி மாைாக்கர்களுக்கு – 7.5% 

 வதாழில்முகறப் படிப்பிற்கு  அரசுப் பள்ளி மாணாக்கர்களுக்கு 
”முன்னுரிகம அடிப்பகடயில் 7.5% இட ஒதுக்கீட்டிகன வழங்குவதற்கான 
ஒரு மபசாதாவிகன தமிழக சட்டசகப ஏற்றுக் வகாண்டுள்ளது. 
 

மாநிைச் செய்திகள் 

திருநங்கககளுக்கான இடஒதுக்கீடு 

 கர்நாடக மாநிலத்தின் அகனத்து அரசுப் பணிகளிலும் திருநங்ககச் 
சமுதாயத்தினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலமாக இந்த 
மாநிலம் மாறியுள்ளது. அம்மாநில அரசானது அவர்களுக்கு 1%  
இடஒதுக்கீட்டிகன வழங்குகிறது. 

கிருஷிகர்ைா திட்டம் 

 கிருஷிகர்ணா திட்டத்தின் கீழ், ஒரு வககயான பசுகம இல்லமான சிறிய 
பாலிதீன் கூடமானது (பாலிஹவுஸ்) கட்டகமக்கப்படும்.  

 இது பகரள மாநிலத்தில் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  
 இது பதசிய பவளாண் பதாட்டக்ககலச் சங்கம், நீடித்த வளர்ச்சிக்கான 
அறக்கட்டகள மற்றும் Qore 3 இன்பனாபவசன்ஸ் ஆகியவற்றின் ஒரு 
கூட்டு முயற்சி ஆகும். 

பதவரண்யா திட்டம் 

 மத்தியப் பிரபதசத்தில் ஆயுஷ் மருத்துவத்கத ஊக்குவிப்பதற்கும் அதகன 
பவகல வாய்ப்புடன் இகணப்பதற்கும் பவண்டி அம்மாநில அரசானது 
“பதவரண்யா“ என்ற திட்டத்கதத் வதாடங்கியுள்ளது.   

 மாநிலத்திலுள்ள பழங்குடியினர் வாழ் பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு 
பவகல வாய்ப்பிகன வழங்குவதற்கான பவண்டி இத்திட்டமானது 
வதாடங்கப்பட்டு உள்ளது.  

 ஆயுஷ் மருந்துகளின் உற்பத்திக்கான முழுகமயான மதிப்புத் வதாடரானது 
பதவராண்யம் திட்டம் மூலம் உருவாக்கப்படும்.  சுய உதவிக் குழுக்களும் 
இப்பணியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்க உள்ளன. 

 



 

 

இரட்கடச் ொகை சுரங்கப் ோகத 

 திருச்சூர் – பாலக்காடு பதசிய வநடுஞ்சாகலயில் அகமந்த பகரளாவின் 
முதலாவது இரட்கடச் சாகல சுரங்கப் பாகதயான குதிரன் சுரங்கப் 
பாகதயின் ஒரு பக்கத்தில் பபாக்குவரத்து வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.   

 இது பகரள மாநிலத்தின் முதலாவது சுரங்கப்பாகதப் சாகலயாகும்.  1.6 
கி.மீ நீளமான இந்த சுரங்கப் பாகதயானது பபச்சி – வழனி(Peechi – Vazahani) 
என்ற வனவிலங்குச் சரணாலயத்தின் ஊடாக அகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

100% தடுப்பூெி (Covid - 19) வழங்கிய நகரம்  

 அகனவருக்கும் பகாவிட் – 19 தடுப்பூசி வழங்கிய (100%) முதல் இந்திய 
நகரமாகப் புவபனஷ்வர் உருவவடுத்துள்ளது.   

 55 கமயங்களில் எல்லா பநரங்களிலும் தடுப்பூசி பசகவகய வழங்கி 
வரும் புவபனஷ்வர் மாநகராட்சிக் கழகத்திற்கு இப்வபருகம பசரும். 

ஒடிொ – ஸ்மார்ட் சுகாதார அட்கடகள் 

 இத்திட்டமானது பிஜூ ஸ்வஸ்திய கல்யாண் பயாஜனா எனும் ஒரு 
திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 மக்களுக்கு இவ்வககயிலான ஸ்மார்ட் சுகாதார அட்கடககள வழங்கிய 
முதல் இந்திய மாநிலம்ஒடிசாவாகும்.“ 

சேயர் மாற்ைம் – அைிகர் 

 பஞ்சாயத் அகமப்பானது அலிகர் ( அலிகரின் ஜில்லா ) என்ற வபயகர 
ஹரிகர் என மாற்றுவதற்கான ஒரு தீர்மானத்திகன ஒரு மனதானக 
நிகறபவற்றியுள்ளது.  

 இறுதி முடிவிற்கு உத்திரப் பிரபதச அரசிடம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. உத்திரப் 
பிரபதசத்தில் மாற்றப் பட்ட பிற இடங்கள் அகவ : 

    பகழய வபயர்         புதிய வபயர் 

 ஃகபசாபாத்     –      அபயாத்தியா 
 அலகாபாத்      –      பிரயாக்ராஜ் 
 முகல்சாராய்  –      தீன்தயால் உபத்யாய் நகர் 

ககயிதியின் வாழ்க்ககயில் ஒரு நாள்:  

 வபலகாவியின் ஹிண்டல்கா மத்திய சிகறச்சாகலயின் 
அதிகாரிகள்(கர்நாடகா) சிகறக் ககதிகளின் வாழ்க்கககய சாமானிய 
மக்கள் வாழ்ந்து பார்ப்பதற்காக பவண்டி அனுமதிப்பதற்கான ஒரு புதிய 
முன்வனடுப்பிகனக் வகாண்டு வந்துள்ளனர்.   



 

 

 இந்த சுற்றுலா கருத்து முகறயானது “A day in the life of a prisoner” 
(ககதியின் வாழ்க்ககயில் ஒரு நாள்) என்பதாகும். 

தண்ைரீ் உேரி நகரங்கள் – ஆந்திரப் ேிரபதெம் 

 ஒன்றுக்கும் பமற்பட்ட தண்ணரீ் உபரி சான்றிதழ் வபற்ற நகரங்ககளக் 
வகாண்ட முதல் மாநிலமாக ஆந்திரப்பிரபதசம் மாறியுள்ளது. அந்த மூன்று 
நகரங்கள்: 

 விசாகப்பட்டினம்  
 விஜயவாடா  
  திருப்பதி 

 இந்தியாவில் வமாத்தம் 9 நகரங்களுக்கு “தண்ணரீ் உபரி” சான்றிதழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

குப்கபயிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் – சிவகங்கக 

 தமிழகத்தின் சிவகங்கக மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சிரங்கால் ஊராட்சி  
கழிவிலிருந்து வசல்வம் ஈட்டுவதற்கான திட்டத்கத வசயல்படுத்தி 
வருகிறது.   

 உள்ளுர் மக்கபளாடு இகணந்து குப்கபகளிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் 
வசயல்திட்டத்கத பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் அமல்படுத்தியிருக்கிறது. 

சான்றிதழ் நீடிப்பு 

 ஆசிரியர் தகுதித் பதர்வுச் சான்றிதழானது வாழ்நாள் முழுவதும் 
வசல்லுபடியாக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.   

 இதற்கு முன்பு இது 7 ஆண்டுகள் வகர மட்டுபம வசல்லுபடியாகும்.  
 இந்த ஆகணயானது ஆசிரியர் பணிபசர்ப்பு வாரியத்தினால் ஏற்வகவனபவ 
வழங்கப்பட்ட ஆசிரியர் தகுதித் பதர்வு சான்றிதழ்களுக்கும் வபாருந்தும்.  

சுபகத் மாதிரி திட்டம் 

 ”ராபஜந்திர பிரசாத் விவசாயப் பல்ககலக்கழகம்“ சுபகத் முன்மாதிரி 
திட்டத்கதச் பகீாரின் மதுபனியில் வசயல்படுத்தி வருகிறது.  

 விவசாயிகளிடமிருந்து பசுஞ்சாணம் வயல்கள் வடீுகளிலிருந்து 
வவளிப்படும் குப்கபக் கழிவுகள் ஆகியகவ பசரிக்கப்பட்டு அதற்க ஈடாக 
சகமயல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கான பணம் வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

பதெியச் செய்திகள் 

கடல்ொர் போக்குவரத்திற்கான உதவிகள் மபொதா 2021   

 இந்த மபசாதாவானது 1927 ஆம் ஆண்டு கலங்ககர விளக்கச் சட்டத்திகன 
ரத்து வசய்து அதற்குப் பதிலாக இதகனச் சட்டடமாக உள்ளது.   

 இந்தியாவில் கடல்சார் பபாக்குவரத்திற்கான உதவிககள பமம்படுத்துதல், 
பராமரித்தல் மற்றும் பமலாண்கம வசய்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஒரு 
கட்டகமப்பிகன இந்த மபசாதா வழங்க முகனகிறது.   

 இந்த மபசாதாவின் படி மாவட்டங்களுக்கான தகலகம இயக்குநர், 
துகணத் தகலகம இயக்குநர்கள் அல்லது இயக்குநர்கள் ஆகிபயாகர 
மத்திய அரசு நியமிக்க உள்ளது.  

 இதன் விதிமுகறகளானது கடற்ககரபயாரப் பகுதிகள், கண்டத் திட்டு 
மற்றும் சிறப்புப் வபாருளாதார மண்டலம் ஆகியகவ உள்ளிட்ட பல்பவறு 
கடல்சார் மண்டலங்கள் உட்பட ஒட்டு வமாத்த நாட்டிற்கும் வபாருந்தும். 

ராொ மிர்ச்ொ ஏற்றுமதி 

 நாகாலாந்திலிருந்து சுமார் 250 கி.கி அளவிலான ராஜா மிர்ச்சா லண்டனுக்கு 
ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 ராஜா மிர்ச்சா ஆனது நாகா கிங் சில்லி (மிளகாய்) எனவும் 
அகழக்கப்படுகிறது.   

 இது நாகலாந்திலிருந்து பமற்வகாள்ளப்படும் முதல் ஏற்றுமதி ஆகும்.  2008 
ம் ஆண்டில் ராஜா மிர்ச்சாவிற்குப் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது. 

ெம்ேந்தர் ெிகை 

 ஆஸ்திபரலியாவின் பதசிய ககலக் காட்சிக் கூடமானது தனது ஆசிய 
ககலத் வதாகுப்பிலிருந்து சம்பந்தர் உள்ளிட்ட 14 ககலப் பகடப்புககள 
இந்தியாவிற்குத் திரும்பத் தர உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  

 அதில் 12 ம் நூற்றாண்டின் துறவியாக இருந்த சிவ பக்தரான சம்பந்தர் 
சிகலயும் ஒன்று. 

இளஞ்ெிவப்பு (PINK)  ோதுகாப்புத் திட்டம் 

 பகரள மாநில காவல்துகறயானது இளஞ்சிவப்பு பாதுகாப்புத் திட்டம் எனும் 
புதிய ஒரு முன்வனடுப்பிகனத் வதாடங்கியுள்ளது.  

  இது வபாது தனியார் மற்றும் இகணயதளம் (டிஜிட்டல்) ஆகிய பகுதிகளில் 
வபண்ககளப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டமாகும்.  

 வரதட்சகண வதாடர்பான பிரச்சிகனகள், இகணய வழியிலான 
வன்முகறகள் மற்றும் வபாது இடங்களில் அவமதிப்பு பபான்ற பல 
பிரச்சிகனககளத் தடுப்பகத இத்திட்டம் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது 



 

 

வட்டார சமாழிகளில் உயர்கல்வி 

 அகில இந்ததியத் வதாழில்நுட்பக் கல்வி மன்றமானது கல்லூரிகளில் 
நாட்டின் வட்டார  வமாழிகளில் பமலும் பல பாடத்திட்டங்ககள 
வழங்குவதற்காக அதற்கான மூல ஆதாரங்களின் தரவு தளத்திகன 
உருவாக்கி வருவதாக அறிவித்துள்ளது.  

  வதாழில்நுட்பக் கல்வி துகறயில் வட்டார வமாழிககள 
பமம்படுத்துவதற்காக இந்த முயற்சியானது பமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

  8 மாநிலங்களிலுள்ள 14 வபாறியியல் கல்லூரிகளானது 5 இந்திய 
வமாழிகளில் வபாறியியல் படிப்பிகனத் வதாடங்க உள்ளது.  அகவ 
வங்காளம், இந்தி வதலுு்ங்கு, தமிழ் மற்றும் மராத்தி. 

ைித்தியம் ஆய்வுத் திட்டங்கள் 

 இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு அகமப்பானது அரசின் ஆற்றல் பாதுகாப்புத் 
திட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரப் பிரபதசம் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான் 
மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏழு லித்தியம் ஆய்வுத் 
திட்டங்ககள பமற்வகாண்டுள்ளது.  

 இராஜஸ்தான் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலும் அணுசக்தித் 
துகறயின் கீழ் இயங்கும் அணுசக்தி கனிமங்கள் ஆய்வு மற்றும் 
ஆராய்ச்சிக்கான இயக்குநரகத்தினால் லித்தியம் ஆய்வுகள் 
பமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

பதெிய ஆராய்ச்ெி அைக்கட்டகள 

 பதசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டகளயிகன நிறுவுவதற்கு இந்திய அரசு 
திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்தியக் கல்வி அகமச்சர் தர்பமந்திர பிரதான் 
அறிவித்துள்ளார்.   

 நாட்டின் ஆராய்ச்சிச் சூழகல வலுப்படுத்துவபத இதன் பநாக்கமாகும்.   
 இது நாட்டின் வதாழில்துகற, கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பமம்பாட்டு அகமப்புகள் ஆகியவற்கற இகணக்கும் ஒர் 
அகமப்பாக வசயல்படும். 

இந்தியத் தகைகமக் கைக்கு கட்டுப்ோட்டாளர் 

 தீபக் தாஸ் என்பவர் தகலகமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு வபாறுப்பிகன 
ஏற்றுள்ளார்.  இவர் 25வது தகலகமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 
(Controller General of Accounts –CGA) ஆவார்.   

 தகலகமக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் என்பவர் அரசியலகமப்பின் 
150வது சட்டப் பிரிவின் படி அரசின் கணக்கு கவப்பு அதிகாரி ஆவார். 

 
 



 

 

”ெமக்ரா ெிக்ொ” திட்டம். 

 பள்ளிக் கல்விக்கான சமக்ரா சிக்சா திட்டத்திகன 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 
01 முதல் 2026 ம் ஆண்டு மார்ச் 31 வகர பமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் 
வதாடர மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.   

 சமக்ரா சிக்சா திட்டமானது ஆரம்பக் கல்வி முதல் 12ம் வகுப்பு வகரயில் 
முழு பள்ளிக் கல்விகயயும் உள்ளடக்குவகத பநாக்கமாகக் வகாண்ட ஒரு 
ஒருங்கிகணந்த திட்டமாகும்.  

 அகனத்துக் குழந்கதகளுக்கும் தரமான கல்விகயக் கிகடக்கச் வசய்தகல 
இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமானது கல்விக்கான நிகலயான பமம்பாட்டு இலக்கின் (4) வழிபய 
உருவாக்கப்பட்டது.   

ைடாக் 

 லடாக்கின் உம்லிங்லா கணவாயில் எல்கலச் சாகலகள் அகமப்பானது 
உலகின் மிக உயரமானச் சாகலகய அகமத்து அதற்கு அஸ்பால்ட் 
பூச்சிகனப் பூசியுள்ளது.  

 உலகின் உயரமான வாகனத்தினால் பயணிக்க ஏதுவான இந்தச் 
சாகலயானது 19,300 அடி உயரத்தில் அகமந்துள்ளது.  

 இந்தச் சாகலயின் நீளம் 52 கி.மீ ஆகும்.   
 இச்சாகலயானது கிழக்கு லடாக்கின் சுவமர் பிரிவிலுள்ள முக்கிய 
நகரங்ககள இகணக்கும் உம்லிங்லா கணவாயினூடாக வசல்கிறது. 

ேட்டியைினப் ேழங்குடியினர் ேட்டியகைத் திருத்துவதற்கான மபொதா 

 2021 ம் ஆண்டு அரசியலகமப்பு (பட்டியலினப் பழங்குயினர்) ஆகண என்ற 
ஒரு மபசாதாவிகன மாநிலங்களகவ நிகறபவற்றியுள்ளது.   

 இந்த மபசாதாவானது 1950 ம் ஆண்டு அரசியலகமப்பு ஆகணயிகனத் 
திருத்தி அகமக்கிறது.   

 இம்மபசாதா அருணச்சலப்பிரபதசத்கத பசர்ந்த அபபார வகக 
பழங்குடியினகர அறிவிக்கப்பட்ட பழங்குடியினகர பட்டியலில் பசர்க்கிறது.   

TRIFED  நிறுவனத்தின் 34வது நிறுவன தினம் 

 இந்தியப் பழங்குடியினர் கூட்டுறவுச் சந்கதப்படுத்துதல் பமம்பாட்டு 
நிறுவனமானது (TRIFED – Tribal Co operative Marketing Development Federation Limted)  
ஆகஸ்ட் 06 அன்று தனது 34வது நிறுவன தினத்கதத் வகாண்டாடுகின்றது.   

 TRIFED நிறுவனமானது 1987 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 அன்று நிறுவப்பட்டது.  
பழங்குடியினரின் சமூக வபாருளாதார பமம்பாடு எனும் உயரிய பநாக்பகாடு 
ஒரு பதசிய அளவிலானக் கூட்டுறவு அகமப்பாக இது நிறுவப்பட்டது. 



 

 

இருதயச் செயைிழப்பு ேபயா ோங்க்: 

 பகரளாவிலுள்ள  ஸ்ரீ சித்திகரத் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் 
வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திலுள்ள இருதயச் வசயலிழப்பிற்கான பமம்பட்ட 
ஆராய்ச்சி மற்றும் சிறப்பு பதசிய கமயத்தில் நாட்டிபலபய 
முதன்முகறயாக இருதய வசயலிழப்ப பபயாபாங்க் (உயிரி வங்கி) ஆனது 
அகமக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சக்சார்த்த அபியான் திட்டம் 

 இந்த திட்டமானது மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்களில் உள்ள 
கிராமப் புறப் பகுதிகளில் வசிக்கும் 6 பகாடி நபர்களுக்கு டிஜிட்டல் 
கல்வியறிகவ வழங்கப்  வசய்வதற்காக பவண்டி வதாடங்கப்பட்டதாகும். 

 இத்திட்டமானது டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த திட்டமானது இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளுக்கு மட்டுபம 
வபாருந்தும். 

உள்நாட்டு நுகழவு அனுமதி முகற நீக்கம் – லடாக் 

 லடாக் ஒன்றியப் பிபரபதசத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச் வசல்ல 
விரும்பும் அகனத்துக் குடிமக்களும் உள்நாட்டு நுகழவு அனுமதி வபறும் 
முகறகய (Inner Line Permit – ILP) லடாக் நிர்வாகம் ரத்து வசய்துள்ளது. 
 

ெயத் தல்வார் 2021 

 இந்தியக் கடற்பகடயும் ஐக்கிய அமீரகத்தின் கடற்பகடயும் அபுதாபியின் 
கடற்ககரயருபக “ சயத் தல்வார் 2021“ எனும் இரு தரப்பு கடற்பகடப் 
பயிற்சியிகன பமற்வகாண்டன. 

உஜ்வாைா – 2 திட்டம் 

 உஜ்வாலா என அகழக்கப்படும் அரசின் இலவச LPG இகணப்புத் 
திட்டத்தின் 2 வது பதிப்பிகன பிரதமர் நபரந்திர பமாடி அவர்கள் திறந்து 
கவக்க உள்ளார்.   

 இத்திட்டத்தின் 2வது பதிப்பானது பதர்தல் நகடவபற உள்ள உத்தரப் பிரபதச 
மாநிலத்தில் ஆகஸ்ட் 10 அன்று வதாடங்கப்பட்டது.  

 இத்திட்டத்தின் முதலாவது பதிப்பானது உத்தரப் பிரபதசத்தில் 2016 ஆம் 
ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. 

 

 



 

 

PM DAKSH திட்டம் 

 மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத்துகற அகமச்சர். டாக்.வபீரந்தர 
குமார் அவர்கள் “PM – DAKSH” எனப்படும்.  

 ஒரு இகணயதளம் மற்றும் ககபபசிச் வசயலிகய வவளியிட்டுள்ளார்.   
 PM – DAKSH  என்பது பிரதான் மந்திரி தக்சதா அவுர் குஷால்டா சம்பன் 
ஹித்கிரஹி (Pradhan Mantri Dakshta Kushalta Sampann Hitgrahi) பயாஜனா 
என்பதாகும். 

ைட்ெத்தீவில் தண்ைரீ் மாளிகககள்  

 லட்சத்தீவு ஒன்றியப் பிரபதசத்தில் உள்ள இயற்கக அழகக பநாக்கி 
சுற்றுலாப் பயணிககள ஈரக்கும் வககயில் மாலத்தீவு பாணியிலான 
தண்ணரீ் மாளிகககள் லட்சத்தீவில் அகமக்கப்பட உள்ளன. 
 

ெமக்ரா ஷிக்ஷா திட்டம் (samakra Shiksha program) 

 பதசிய கல்விக் வகாள்ககயின் ஒரு பகுதியான சமக்ரா ஷிக்ஷா திட்டத்கத 
2021 ஏப்ரல் 1 முதல் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 கல்வியாண்டு வகர 
வதாடர மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

127 வது அரெியைகமப்புத் திருத்த மபொதா 

 மத்திய அரசானது 127 அரசியகமப்பு (திருத்தம்) மபசாதா பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பின மக்ககள அகடயாளம் காண்பது குறித்த மாநிலங்களின் 
அதிகாரத்கத மீட்வடடுப்பதற்காக 102வது அரசியலகமப்பு திருத்த 
மபசாதாவின் சில விதிமுகறககள வதளிவுப்படுத்துவதற்காக.  

 இந்த மபசாதாவிகன ஆகஸ்ட் 09 அன்று மக்களகவயில் அறிமுகம் 
வசய்ய உள்ளது. 

இந்தியாவின் 5- அம்ெத் திட்டம் 
 கடல்சார் ஒத்துகழப்கப அதிகரிப்பதற்காக 5அம்சத் திட்டத்திகன பிரதமர் 
பமாடி தாக்கல் வசய்தார்.   

 இதன் கருத்துரு ” கடல்சார் பாதுகாப்பின் பமம்பாட்டிற்கான சர்வபதச 
ஒத்துகழப்பு” (Enhancing Maritime Security – A case for International Co operation) 
என்பதாகும். அகவகள்: 

o கடல் வர்த்தகத்திற்கானத் தகடககள அகற்றுதல் 
o கடல்சார் பிரச்சிகனககள அகமதியான முகறயில் தீர்த்தல்  
o இயற்ககப் பபரிடர்கள் மற்றும் கடற்வகாள்கள (அரசு சாராத 

நிறுவனங்கள்) ஆகியவற்றால் வரும் அச்சுறுத்தல்ககள 
எதிர்வகாள்ளுதல்.  

o வளங்ககளப் பாதுகாத்தல்  
o கடல் சார் இகணப்பிகன(உள்கட்டகமப்பு) ஊக்குவித்தல் ஆகும். 

 



 

 

சுதந்திர தினம் – 75வது 

 இந்த ஆண்டு நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினமானது வசங்பகாட்கட 
வகாண்டாடப்பட உள்ளது.  

 சுதந்திர தினம் கருத்துரு “Nation First Always First” என்பதாகும். 

காபகாரி இரயில் நடவடிக்கக 

 உத்தரப் பிரபதச அரசானது “காபகாரி சதித் திட்டம்“ எனும் வரலாற்றுப் 
புகழ்வபற்ற ஒரு விடுதகல இயக்க நிகழ்விகன “காபகாரி இரயில் 
நடவடிக்கக“ எனப் வபயர் மாற்றம் வசய்துள்ளது.   

தீர்ப்ோயச் ெரீ்த்திருத்தங்கள் மபொதா 2021 

 பமல்முகறயீட்டுத் தீர்ப்பாயங்ககள ரத்து வசய்வதற்காக இந்த 
மபசாதாவானது இயற்றப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தத் தீர்ப்பாயங்களில் நிலுகவயிலுள்ள அகனத்து வழக்குகளும் 
உயர்நீதிமன்றம் (அ) வணிக நீதி மன்றத்திற்கு இடமாற்றப்படும். 

பதசிய பிரிவிகன பயங்கரம்  - பிரதமர் பமாடி அறிவிப்பு 

 இந்திய பாகிஸ்தான் சுதந்திரத்தின் பபாது பிரிவு ஏற்பட்டது இதன் 
காரணமாக பல மக்கள் இடம் வபயர்ந்தனர்.  

 இந்தநிகலயில் பல மக்கள் கலவரங்களால் ஏராளமாபனார் உயிரிழந்தனர்.   
 இதனால் இந்த நாகள அனுசரிக்கும் விதமாக பிரதமர் பமாடி அவரகள் 
பதசிய பிரிவிகன பயங்கரம் நாள் என அறிவித்துள்ளார். 

ஜிஎஸ்எல்வி – F-10-EOS – 3  

 இஸ்பராவின் ஜிஎஸ்எல்வி – F10 ராக்வகட்டானது ஸ்ரீஹரிக்பகாட்டாவிலுள்ள 
சதீஷ் திவான் விண்வவளி கமயத்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது.  

 இது EOS-3 எனும் புவிக் கண்காணிப்பு வசயற்ககக்பகாளிகன விண்ணில் 
வசலுத்த இருந்தது.  

 வதாழில்நுட்பக் பகாளாறு காரணமாக பதல்வியுற்றது. 

நிர்பாய் 

 நிர்பாய் எனப்படும் நடுத்தர வரம்புகடய குகறவயாலி சீர்பவக 
ஏவுககணயிகன(medium range subsonic cruise missile) வவற்றிகரமாக பசாதகன 
வசய்துள்ளது.  

 இதகன உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட உந்துதிறன் மூலம் 
பசாதிக்கப்படுவது இதுபவ முதல் முகறயாகும். 

 



 

 

பதெிய வாகனக் கழிவுக் சகாள்கக (National Vehicle Scrappage Policy): 

 இக்வகாள்ககயானது “தன்னார்வ வாகனத் வதாடர் நவனீமயமாக்கல் 
திட்டம்“ எனவும் அகழக்கப்படுகிறது. 

  பிரதமர் நபரந்திர பமாடி அவர்கள் சமீபத்தில் பதசிய வாகனக் கழிவுக் 
வகாள்ககயிகன(National Vehicle Scrappage Pollicy) வவளியிட்டார். 

Fit India Freedom Run 2.0 

 மத்திய இகளபயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டுத் துகற 
அகமச்சர் அனுகராக் தாகூர் 2021 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13ம் பததியன்று Fit 
india Freedom 2.0 எனும் பதசிய அளவிலான நிகழ்கவத் வதாடங்கி கவத்தார்.  

 ஆசாதி கா அம்ருத் மபகாத்சவ் என்ற வகாண்டாட்டத்திற்காக இது 
வதாடங்கப்பட்டது.  

 இந்தியர்ககள ஆபராக்கியமானவர்களாக மாற்ற “ஃபிட்னஸ் கி படாஸ் 
ஆதா கந்தா பராஸ்“(Fitness ki dose aadha ghanta roz) எனும் ஒரு 
முழக்கத்பதாடு ஒவ்வவாரு இல்லத்கதயும் வசன்றகடயும் வண்ணம் 
இந்திய அரசானது இத்திட்டத்கதத் வதாடங்கி கவத்துள்ளது. 

 

முதிபயார்களுக்கான வாழ்க்ககத் தரக் குறியீடு – 2021 

 இந்தக் குறியீடானது இந்தியாவில் முதிபயார்களின் வாழ்க்ககத் தரம் பற்றி 
மதிப்பிடுகிறது.  

 இந்த குறியீட்டிகன வவளியிட்டவர டாக். பிபபக் பதப்ராய் ஆவார்.   
 இக்குறியீடானது நிதியியல் ரீதியிலான நல்வாழ்வு சமூக நல்வாழ்வு, 
சுகாதார அகமப்பு மற்றும் வருமான இழப்பின்கம நிகல பபான்ற நான்கு 
முக்கிய களங்களிலுள்ள 45 வவவ்பவறு குறிகாட்டிககள மதிப்படீு 
வசய்கிறது.  

 அதிக முதிபயாகரக் வகாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் 
முதலிடத்கதப் வபற்றுள்ளது.   

 ஒப்படீ்டளவிலான முதிபயாகரக் வகாண்ட மாநிலங்கள் பிரிவில் 
இமாச்சலப் பிரபதசம் முதலிடத்கதப் வபற்றுள்ளது. 

 

வசயற்ககக்பகாள் வதாகலபபசி வசதி 

 அசாம் மாநிலத்திலுள்ள காசிரங்கா பதசியப் பூங்காவானது 
வசயற்ககக்பகாள் வதாகலபபசி இகணப்பு வசதியிகனப் வபற்ற முதல் 
இந்திய பதசியப் பூங்காவாக மாறியுள்ளது. 

 

 



 

 

Honour First – கடற்ேகடயின் உள்கட்டகமப்பு 

 இந்தியக் கடற்பகடயானது உள்கட்டகமப்பு பமம்பாட்டு நிதி வழங்கீட்டு 
நிறவனத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்கத பமற்வகாண்டுள்ளது. 

 இது “Honour First” எனும் வசதிகயத் வதாடங்கிய முதல் வங்கியாகும். 

ராம்ொர் ேட்டியல் 

 இந்த பட்டியலில் உலக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈர நிலங்களாக 
அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளன. அந்த 4 இடங்கள்   

 பதால், வாத்வானா – குஜராத் 
 சுல்தான்பூர், பிந்தாவாஸ் – ஹரியானா 

 தற்பபாது இந்தியாவிலுள்ள ராம்சார் தளங்களின் எண்ணிக்கக 46 ஆக 
உள்ளது. 

ஓ.ேி.ெி ெட்டத்துக்கு ெனாதிேதி ஒப்புதல் 

 ஓ.பி.சி., பிரிவுகளுக்கான ஜாதிகள் எகவ என்பகத இனம் கண்டு பட்டியல் 
தயாரிக்கும் அதிகாரத்கத, மாநில அரசுகளுக்பக வழங்கும், மிக முக்கிய 
அரசியல் சட்டத்திருத்த மபசாதாகவ நடந்து முடிந்த பார்லி மகழக்கால 
கூட்டத் வதாடரில் மத்திய அரசு தாக்கல் வசய்தது.   

 127வது சட்டத்திருத்தம் என அரசிதழில் வவளியிடப்பட்டது. 

இந்துஸ்தான் – 228 

 UDAN எனும் ஒரு பிராந்திய இகணப்புத் திட்டத்திகன ஆதரிக்கும் 
பநாக்பகாடு இந்துஸ்தான் – 228 விமானமானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இதன் பசாதகன வவற்றிகரமாக நிகறபவற்றப்பட்டது.  
 இதன் தகலகமயகம் வபங்களுருவில் உள்ளது. 

 

விருக்ெபராேன் அேியான் – 2021 

 நிலக்கரி அகமச்சகத்தின் நிலக்கரிப் வபாதுத் துகற நிறுவனங்களானது “Go 
Greening” எனும் ஒரு இயக்கத்திகன இந்த ஆண்டின் வதாடங்க உள்ளன.  

 விருக்ெபராேன் அேியான் 2021 திட்டத்கதத் வதாங்குவது “Go Greening “ 
இயக்கத்திற்கு சரியான உந்துதகல வழங்குகிறது. 

இந்தியாவின் முதல் சேண் தகைகம நீதிேதி 

 இந்தியத் தகலகம நீதிபதி N.V.ரமணா தகலகமயிலான உச்சநீதிமன்ற 
நியமனக் குழுவானது உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளாக 
நியமிக்கப்படுவதற்கு பவண்டி மூன்று வபண் நீதிபதிகள் உள்ளிட்ட 9 
நீதிபதிகள் வபயர்ககளப் பரிந்துகர வசய்துள்ளது.  



 

 

   பரிந்துகரக்கப்பட்ட 3 வபண் நீதிபதிகள்: 

 B.V.நாகரத்னா  - கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி 
 ஹமீா பகாஹ்லி  - வதலுங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி 
 M. திரிபவதி  -  குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி 

உோர்பத ெிதாபர நிதி 

 நிதி அகமச்சர் நிர்மாலா சீதாராமன் அவர்கள் உபார்பத சிதாபர எனும் 
திட்டத்கதத் வதாடங்கி கவக்க உள்ளார்.   

 இகவ EXIM வங்கி மற்றும் SIDBI  ஆகியவற்றால் இகணந்து 
அகமக்கப்பட்டதாகும்.  

 இது லக்பனாவில் வதாடங்கப்பட உள்ளது.  

ொஃப் சதாழில்நுட்ேம் 

 சாஃப் என்பது உலகம் முழுவதுமுள்ள இராணுவங்களால் 
பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு முகற எதிர்ப்பு வதாழில்நுட்பமாகும்.   

 எதிர்நாட்டு ஏவுககணகளிலிருந்து இந்திய விமானப்பகடயின் வஜட் பபார் 
விமானங்ககளப் பாதுகாப்பபத இதன் பநாக்கமாகும். 

ெைகன்யகா  

 ஒரு புதிய கடல்பாசி இனம் அந்தமான் & நிபகாபர் தீவுகளில் குகட 
பபான்ற வடிவகமப்புடன் கூடிய வதாப்பி பபான்ற அகமப்பாகும்.  

 இந்த இனமானது இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட அவசட்டபுபலரியா 
இனத்கதச் பசர்ந்த முதலாவது இனமாகும்.  

 இந்தப் புதிய கடல்பாசி இனத்திற்கு சமஸ்கிருத வார்த்கதயான 
“ஜலகன்யகா“ எனும் வார்த்கதகயக் கருத்தில் வகாண்டு “அவசட்டபுபலரியா 
ஜலகன்யபக” என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளது.   

 இதன் வபாருள் “கடல் வதய்வம் (அ) கடல் கன்னி“ என்பதாகும். 

கெபகாவ் – டி தடுப்பு மருந்து  

 கசடஸ் பகடிலா நிறுவனமானது பகாவிட் சுரக்சா என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
உயிரி வதாழில்நுட்பத் துகறயுடன் இகணந்து இந்தத் தடுப்பு மருந்திகன 
உருவாக்கி உள்ளது.   

 ககபகாவ் – டி தடுப்பு மருந்தானது இந்தியாவிபலபய உருவாக்கப்பட்ட, டி. 
என். ஏ அடிப்பகடயிலான இந்த மருந்து உலகின் முதல் பகாவிட் – 19 
தடுப்பு மருந்தாகும்.   

 

 



 

 

கடற்ேகடப் ேயிற்ெி  - இந்தியா (ம) கத்தார் அமீரக   

 கசர்-அல்-பஹ்ர் – கடலின் சீற்றம்(Zair-Al-Bahr – Roar of the sea )  2021 எனும் 
2வது இருதரப்பு கடற்பகடப் பயிற்சியானது பாரசீக வகளகுடாவில் 
நடத்தப்பட்டது.  

 இந்தப் பயிற்சியானது இந்தியக் கடற்பகடக்கும் கத்தார் அமீரக 
கடற்பகடக்கும் இகடபய நடத்தப்பட்டது.  

ராணுவத்தில் 5 சேண் அதிகாரிகளுக்கு  -  “கர்னல்“ ேதவி  

 இதுவகர அதிகபட்சம் வலட்டினன்ட் கர்னல் வகர வபண் அதிகாரிகள் 
பதவி உயர்வு வபற்றனர்.  

 வலப்.கர்னல் சங்கீதா சர்தானா 
 வலப்.கர்னல்கள் பசானியா ஆனந்த்  
 வலப்.கர்னல் துக்கல் 
 வலப்.கர்னல் ரீனு கன்னா  
 வலப்.கர்னல் ரிட்சா சாஹர் பணிக்கால வகரயளவு வகாண்ட பதவி 
உயர்வு அளிக்கப்பட்டது. 

எல்ஐெியின் “ஆனந்தா” சமாகேல் செயைி 

 புதிய வசயலி மூலம் வாடிக்ககயாளர்களின் விவரங்கள் ஆதார் எண் 
அடிப்பகடயில் உறுதி வசய்யவும், மின்னணு முகறயிபலபய 
விண்ணப்பிக்க முடியும்.   

 பமலும் அவர்களின் பணிககள விகரவில் முடிக்க இயலும். 

நகர்ப்புை கூட்டுைவு வங்கிகள் மீதான N.S.விஸ்வநாதன் குழு 

 நகர்ப்புற கூட்டறவு வங்கிகளுக்கான அகமப்பு குறித்தப் பரிந்துகரககள 
வழங்கச் வசய்வதற்காக N.S.விஸ்வநாதன் தகலகமயிலான குழு 
ஒன்றிகன இந்தி ரிசர்வ் வங்கி நியமித்துள்ளது.  

 இகவ பல்பவறு மூலதன ஏற்றத் தாழ்வு விகிதம் மற்றும் ஒழுங்குமுகற 
விதிககளப் பரிந்துகற வசய்வதற்காக அகமக்கப்பட்டது. 

உைகளாவிய உற்ேத்தி இடர்க் குைியீடு (Most Attractive Manufacturing Destinations) 

 இந்தயா ஓர் உலகளாவிய உற்பத்தி கமயமாக உருவவடுத்துள்ளது.   
 இந்தப் பட்டியலில் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது.  
 இந்தியாவின் இந்தத் தரநிகல 2021 ம் ஆண்டு கஷ்பமன்  & பவக்பலீ்டின் 
உலக உற்பத்தி இடர்க் குறியீட்டில் (Cushman & Wakefields’s 2021 Global 
Manufacturing Risk Index) பிரதிபலிக்கிறது. 

 



 

 

இ – ஷ்ராம் தளம் 

 வதாழிலாளர் மற்றும் பவகல வாய்ப்பு அகமச்சகமானது இ – ராம் 
தளத்திகனத் வதாடங்கியுள்ளது.  

  முகறசாரா வதாழிலாளர்களின் (ஷ்ரம் பயாகிஸ்) குறித்த பதசிய 
அளவிலான தரவுத் தளமாக விளங்கும்.   

 முகறசாரா வதாழிலாளர்ககள அகடயாளம் காணுதல் என்ற பணியிகன 
இத்தளம் பமற்வகாள்ளும்.   

 சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்ககள இவர்களிடம் வகாண்டு பசர்ப்பதில் 
இத்தளம் உதவும்.  

 இது மத்திய அரசின் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்ககள ஒருங்கிகணக்கும்.  
 இகத ஒருங்கிகணக்க வதாழிலாளர் அகமச்சகம் கட்டணமில்லா 14434 
என்ற வதாகலபபசி எண்கண அறிமுகம் வசய்துள்ளது. 

வாஞ்சுவா திருவிழா – அொம் 

 அசாமில் நகடவபறும் வாஞ்சுவா திருவிழாவில் பங்பகற்கும் பபாது திவா 
பழங்குடியினர் தங்களது பாரம்பரிய நடன நிகழ்ச்சிகய நிகழ்த்துவர்.  

 லாலுங் என்றும் அறியப்படும் இந்த திவா பழங்குடியினர் அசாம் மற்றும் 
பமகாலயா ஆகிய மாநிலங்களில் வசிக்கும் பழங்குடியினச் சமூகத்தினர் 
ஆவர்.  

 இவர்கள் ஜூம் அல்லது சுழற்சி முகற பவளாண்கம என்ற ஒரு 
முகறகய பமற்வகாள்கிறார்கள். 

சுொைாம் (SUJALAM) 

 கிராம அளவில் கழிவுநீர் பமலாண்கமகய பமற்வகாள்வதன் மூலம் 
திறந்தவவளிக் கழிப்பிடமற்ற கிராமங்ககள அதிகளவில் உருவாக்க 
பவண்டி இது வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

  ஜல்சக்தித் துகற அகமச்சகமானது “சுஜாலாம்“ எனப்படும் ஒரு “100“ 
நாட்கள் அளவிலான பிரச்சாரத்கத வதாடங்கியுள்ளது. 

வாத்ெல்யா திட்டம் 

 மகாராஷ்டிரா அரசானது பகாவிட் – 19 வதாற்றினால் தங்களது கணவர்ககள 
இழந்த வபண்களுக்கு உதவுவதற்காக பவண்டி வாத்சல்யா திட்டம்“ என்ற 
ஒரு சிறப்புத் திட்டத்திகனத் வதாடங்கியுள்ளது.  

 பமலும் இத்திட்டமானது சஞ்கய் காந்தி நிராதார் பயாஜனா மற்றும் கர்குல் 
பயாஜனா ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் வபண்களுக்கு பயனளிக்கிறது. 

 

 



 

 

ஆேபரஷன் பதவி ெக்தி 

 காபூலில் இருந்து தனது குடிமக்ககளயும் ஆப்கன் தரப்பினகரயும் 
வவளிபவற்றச் வசய்வதற்காக பவண்டி இந்தியா பமற்வகாள்ளும் ஒரு 
சிக்கலான நடவடிக்ககக்கு “ஆபபரஷன் பதவி சக்தி“ எனப் 
வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

“ேிட் இந்தியா ஆப்“ பெகவ துவக்கம் 

 புதுடில்லி பிட் இந்தியா இயக்கத்தின் இரண்டாம் ஆண்டு விழாவில் 
அதற்கான பிரத்பயக “வமாகபல் ஆப்“ பசகவகய மத்திய விகளயாட்டு 
துகற அகமச்சர் அனுராக் தாக்குதர் துவக்கி கவத்தார்.   

 இந்திய  ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் வரீர் பமஜர் தியான்சந்த் பிறந்த 
நாளான ஆகஸ்ட் 29ம் பததி பதசிய விகளயாட்டு தினமாக 
வகாண்டாடப்படுகிறது. 

ரயில் மதாத் செயைி 

 ரயில் பயணிகளின் புகார்கள் மற்றும் ஆபலாசகனகள் மீது உடனடி 
நடவடிக்கக எடுக்க “ரயில் மதாத்“ (Rail MADAD : Mobile Application for Desired 
Assistance During Travel) என்ற வசல்லிடப்பபசி வசயலி 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

மைோர் ேயிற்ெி 

 மலபார் பயிற்சியானது 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் அவமரிக்கா 
இகடபய ஓர் இருதரப்பு கடற்பகடப் பயிற்சியாகத் வதாடங்கப்பட்டது.   

 நாற்கரப் பாதுகாப்புப் பபச்சுவார்த்கத அகமப்பின் (அல்லது குவாட்) நான்கு 
உறுப்பினர் நாடுகளுகடய (இந்தியா, அவமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 
ஆஸ்திபரலியா) கடற்பகடகள் 25வது மலபார் பங்பகற்கின்றன. 

 இந்தியா மற்றும் ேிைிப்கேன்ஸ் 

 இந்தியா மற்றும் பிலிப்கபன்ஸ் ஆகிய நாடுகள் வதன்சீனக் கடலில் 
சமீபத்தில் ஒரு கடற்பகடப் பயிற்சிகய பமற்வகாண்டன.  

 இந்தியக் கடற்பகடயானது ஐ.என்.எஸ். ரன்விஜய் என்ற ஏவுககண 
தாக்குதல் கப்பகலயும் ஐ.என்.எஸ் பகாரா என்ற வழிகாட்டப்பட்ட 
ஏவுககண பபார்க்கப்பகலயும் இப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தியது.  

 பிலிப்கபன்ஸ் கடற்பகடயானது BRP அன்படானிபயா லூனா எனப்படும் 
ஒரு பரீங்கிக் கப்பலிகன இப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தியது. 

 

 



 

 

மாபை இகைப்புத் திட்டம் 

 மாலத்தீவு அரசானது மாபல இகணப்புத் திட்டத்கதக் கட்டகமப்பதற்கக 
AFCONS எனப்படும் ஒரு மும்கப நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் 
பமற்வகாண்டுள்ளது.  

 இதில் வில்லிங்லி, குல்ஹிஃபல்ஹ ீமற்றும் திலாஃபுசி பபான்ற அண்கடத் 
தீவுகளுடன் மாலத்தீவின் தகலநகர் மாபலகய இகணக்கும் ககரப்பால 
இகணப்பு மற்றும் 6.74கி.மீ பாலமானது கட்டகமக்கப்படும்.   

சென்கன ஐஐடி – மின்னணுக் கழிவுககள ககயாள்வதற்கான ேிரத்பயக 
வகைதளம் 

 இந்நிகலயில், மின்னணு கழிவுககளத் திறம்படக் ககயாள்வதற்வகன் இ-
பசார்ஸ்“ என்ற பிரத்பயக வகலயதளத்கத வசன்கன ஐஐடி வடிவகமத்து 
வருகிறது.   

 அந்த வகலதளத்தின் மூலமாக மின்னணு கழிவுப் வபாருள்ககள 
கவத்திருப்பவரும் அகத வாங்க விரும்புபவாரும் எளிதில் 
வதாடர்புவகாள்ள முடியும்.   

 இதன் மூலமாக அக்கழிவுககள மறுசுழற்சி வசய்து பயன்படுத்துவது 
எளிதாகும். 

ேகெயடுக்குப் ேிரிவின் உட்ேிரிவு – ஹரியானா 

 பகசயடுக்குப் பிரிவிற்கான வகரயகறககள நிர்ணயிக்கும் பபாது 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினகர முழுவதுமாக வபாருளாதார அடிப்பகடயில், 
உட்பிரிவுகளாகப் பிரித்து வககப்படுத்தி ஹரியானா அரசு இரண்டு 
அறிவிப்புககள வவளியிட்டு உள்ளது.  

 ஹரியானா அரசின் இந்த அறிவிப்கப உச்சநீதிமன்றம் ரத்து வசய்துள்ளது.   
 பகசயடுக்குப் பிரிவினகர வருமான வரம்பின் அடிப்பகடயில் மட்டுபம 
வககப்படுத்தப்பட்ட ஹரியானா அரசின் அறிவிப்பானது இந்திரா சஹாணி 
வழக்கின் தீர்ப்பில் அறிவித்தகத மீறியதாக உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

“Shared Density 2021” – ோதுகாப்புப் ேயிற்ெி 

 சீனா, மங்பகாலியா, தாய்லாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் 
இராணுவங்கள் “Shared Density 2021” எனப்படும் ஒரு பன்னாட்டு 
அகமதிகாப்புப் பயிற்சியில் பங்பகற்க உள்ளன.  

 

 



 

 

SAMRIDH திட்டம் (Start-up Accelerators of Meity for pRoduct Innovation, Development and 
growth) 

 SAMRIDH திட்டமானது தங்களது தயாரிப்புப் வபாருட்ககள 
பமம்படுத்துவதற்கும் தங்களது வணிகத்கத முன்பனற்றுவதற்கான 
முதலீடுககளப் வபறுவதற்கும் முன்வனடுத்துச் வசல்ல பவண்டிய 
நிகலயில் தயாராக உள்ள வளர்ந்து வரும் இந்திய வமன்வபாருள் தயாரிப்பு 
புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கான ஒரு உகந்த தளத்திகன உருவாக்கும். 

 
சோருளாதாரச் செய்திகள் 

இ-ரூேி டிெிட்டல் ேைவழங்கீட்டு முகை 

 2021 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 அன்று பிரதமர் நபரந்திர பமாடி “இ ரூபி 
டிஜிட்டல் பணவழங்கீட்டு முகற“ என்ற ஒரு முகற“ என்ற ஒரு 
முகறயிகனத் வதாடங்கி கவத்தார்.   

 இ-ரூபி என்பது இகணயவழி ரசீது அடிப்பகடயிலான ஒரு பணவழங்கீட்டு 
முகற ஆகும்.  

 இது அரசிற்கும் பயனாளிகளுக்கும் இகடபயயான வதாடர்புககள 
வகரயறுக்கச் வசய்வதற்காகத் வதாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.   

NDA பதர்வில் சேண்களின் ேங்பகற்பு  

 NDA என்பது இந்திய ஆயுதப் பகடகளின் கூட்டுப் பாதுகாப்பு (இராணுவ) 
பசகவப் பயிற்சி நிறுவனமாகும்.  

 இது மகாராஷ்டிராவின் புபன நகரில் கதக்வஸ்லா என்னுமிடத்தில் 
அகமந்துள்ளது.  

 இது உலகின் முதலாவது முத்தரப்புச் பசகவகளுக்கான பயிற்சி 
நிறுவனமாகும்.  

 பமலும் பதசிய பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத் பதர்வில் வபண்களும் 
பங்பகற்பதற்கு பவண்டி உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

மாைாக்கர் சதாழில்முகனவுத் திட்டம் 3.0 

 இத்திட்டமானது லா பவுண்படசன் டசால்ட் சிஸ்வடம்ஸ் என்ற 
அகமப்புடன் இகணந்து நிதி ஆபயாக்கின் அடல் புத்தாக்க திட்டத்தினால் 
வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இத்திட்டத்தின் 3வது பதிப்பின் கருத்துரு ”Made in 3D – Seed The Future 
Entrepreneurs Program” என்பதாகும். 

 



 

 

அம்ரித் மபகாத்ெவ் ஸ்ரீெக்தி ெவால் – 2021 

 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் வதாழில்நுட்பத் துகற அகமச்சர் 
அஷ்வினி கவஷ்ணவ், 2021 ஆம் ஆண்டு அம்ரித் மபகாத்சவ் ஸ்ரீசக்தி என்ற 
சவாலிகனத் வதாடங்கி கவத்தார்.  

 இகவ மகளிர்களுக்கு அவர்களது முழுத் திறகனயும் அகடவதற்கான 
அதிகாரத்திகன வழங்குவபத இதன் பநாக்கம். 

கடற்ேயிற்ெி 

 இரு கடற்பகடகளுக்கும் இகடயபயான பாதுகாப்பு உறவுககள 
வலுப்படுத்தும் பநாக்கில் இந்திய மற்றும் வியட்நாம் கடற்பகட 
இப்பயிற்சியிகன பமற்வகாள்ளகிறது. 
 இந்திய கப்பல்கள் – INS ரன்விஜய் (ம) INS பகாரா 
 வியட்நாம் கப்பல்பகள் – VPNS லி தாய் பதா (HQ – D12)  

மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் திட்டம்: 

 மிகப்வபரிய மிதகவ சூரிய சக்தி ஒளிமின் திட்டத்கத ஆந்திரபிரபதச 
மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிகலயத்தின் 
நீர்த்பதக்கத்தில் பதசிய அனல்மின் கழகம் உருவாக்கியுள்ளது. 

 

” ஊர்ொா் ” பெகவ 

 முதல் முகறயாக சகமயல் எரிவாயு சலிண்டர்ககள முன்பதிவு வசய்தல், 
சிலிண்டர்ககள விநிபயாகிக்கும் நிறுவனத்கத மாற்றுதல் உள்ளிட்ட 
பசகவகளுக்காக ” ஊர்ஜா ” என்ற தகவல் பரிமாற்ற வசதிகய பாரத் 
வபட்பராலியம் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ஆபராக்கிய தாரா 2.0 

 இகவ சுகாதாரத் துகற அகமச்சர் மான்சுக் மாண்டவியாவால் வதாடங்கி 
அதிகரிப்பதன் பநாக்கில் இது வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.   

 இந்த நிகழ்வின் பபாது, சுகாதார அகமச்சுர் பின்வரும் முன்வனடுப்புககளத் 
வதாடங்கி கவத்தார்.  

     அகவ வதாடர்பான திட்டங்கள்: 

 அதிகார் பத்ரா       
 ஆயுஷ்மான் மித்ரா   
 அபிநந்தன் பத்ரா   

 



 

 

பதெிய கல்வி சகாள்கக அமல் -  கர்நாடகா 

 நாட்டில் முதல் மாநிலமாக கர்நாடகாவில் “பதசிய கல்வி வகாள்கக 2020“ 
நடப்பு 2021-22 கல்வி ஆண்டிபலபய அமல்படுத்தப்படுவதாக அறிவித்து,  

 கல்லூரிகளில் மாணவர் பசர்க்கககய அகமச்சர் தர்பமந்திர பிரதான் 
வதாடங்கிகவத்தார். 

மைிராங்க் ெிகரம்(இமாச்ெைப் ேிரபதெம்) – மகளிா்ர் அைி  

 “ஆசாதி கா அம்ருத் மபகாத்சவ்” என்ற நிகழ்வின் நிகனவாக 
முப்பகடகளின் அகனத்து மகளிர் அணியும் மகலபயறினர் மற்றும் 
வகாடிகயயும் ஏற்றினர்.  

 இந்த அணியானது இந்திய விமானப் பகடத் தளபதி பாவனா வமஹ்ராவின் 
தகலகமயில் வழிநடத்தப்பட்டது. 

 

ெர்வபதெச் செய்திகள் 

K2 ெிெரத்தில் ஏைிய இளம் வயது வரீர் 

 பாகிஸ்தாகனச் பசர்ந்த 19 வயதான வசஹ்பராஷ் காசிப் என்பவர் உலகில் 
2 வது மிக வபரிய சிகரம் ஆகும்.   

 பாகிஸ்தான், பநபாளம் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் உலகின் 14 உயரிய 
சிகரங்கள் அகமந்துள்ளன, இகவ 8000ers எனவும் அகழக்கப்படுகின்றன.   

7 புதிய உைகப் ோரம்ேரியத் தளங்கள் பெர்ப்பு 

 நான்கு தளங்கள்- வளமான உயிரிப் பல்லுயிர்ப் வபருக்கத்திற்கான 
 அகவ, அமாமி – ஒஷிமா தீவு, படாகுபனாஷிமா தீவு, ஒகினாவா 
தீவின் வடப்பகுதி மற்றும் இரிபயாபமட் தீவு (ஜப்பான்) 

  வகட்படால் எனும் வகாரிய நாட்டின் ஒதப்பகுதி (வகாரியா) 
காங்கிரச்சன் வனப்பகுதி (தாய்லாந்து) மற்றும்   

 வகால்கிக் மகழக்காடுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள் (ஜார்ஜியா) 
 மூன்று கலாச்சாரத் தளங்களாவன - வடன்மார்க்கின் நீர்ப் பாதுகாப்பு வரம்பு,   

  துருக்கியிலுள்ள அர்ஸ்லான்படப் மகல வதால்வபாருள் ஆய்வுப்    
   பகுதி மற்றும் வபல்ஜியம் மற்றும் வநதர்லாந்திலுள்ள நல்வாழ்வு  
   காலனிகள் (குடியிருப்புகள்). 

பேரிடர் சநகிழ்திைன் உள்கட்டகமப்ேிற்கான கூட்டைி (Coalition for Disaster 

Resilient Infrastructure): 

 பபரிடர் வநகிழ்திறன் உள்கட்டகமப்பிற்கான கூட்டணியில் இன்று வகர 25 
நாடுகள் மற்றும் 7 சர்வபதச அகமப்புகள் உறுப்பினராக இகணந்துள்ளன.   



 

 

 இக்கூட்டணியின் புதிய உறுப்பினர்களாக வங்காளபதசமும் கனடாவும் 
இகணந்து உள்ளன. 

கில்கிட் ேல்திஸ்தான் 

 இது இந்தியாவின் சர்ச்கச மிகுந்த பகுதிகளுள் ஒன்றாகும்.   
 இது லடாக் ஒன்றியப் பிரபதசத்தின் வடக்கு முகனயில் அகமந்துள்ள 
உயரமானப் பிராந்தியத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 பமலும் இந்த பல்திஸ்தான் பகுதிக்கு தற்காலிக மாகாண அந்தஸ்து 
வழங்குவதற்கான ஒரு சட்டத்திகனப் பாகிஸ்தான் நாட்டு அதிகாரிகள் 
முடிவு வசய்துள்ளன.  

 தற்பபாது கில்கிட் பல்திஸ்தான் ஒரு தன்னாட்சி பகுதியாகும்.   
 இந்த மபசாதா நிகறபவற்றப்பட்டப் பிறகு இது பாகிஸ்தானின் 5வது 
மாகாணமாக மாறும். 

  

அல் சமாசஹத் அல் ஹிந்தி 2021 

 இந்தியா மற்றும் சவுதி அபரபியா ஆகிய நாடுகள் அல் வமாவஹத் அல் 
ஹிந்தி 2021 எனப்படும் தங்களது முதல் கடற்பகடப் பயிற்சியிகன 
பமற்வகாள்ள உள்ளன. 

செயற்கக நுண்ைைிவு – DABUS 

 உலகிபலபய முதன்முகறயாக ஒரு ”வசயற்கக நுண்ணறிவு“ அகமப்பிற்கு 
வதன் ஆப்பரிக்க நாடு காப்புரிகமயிகன வழங்கியுள்ளது.  

 DABUS(Device for the autonomous boot strapping of Unified Sentience) ஸ்டீபன் தாபலர் 
என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வசயற்கக நுண்ணறிவு அகமப்பாகும். 

ஐடிேிேி ேகடயில் முதன் முகையாக 2 சேண் அதிகாரிகள் நியமனம் 

 இந்பதா – திவபத் பபாலீஸ் பகடயில் முதன் முகறயாக இந்த பகடயில் 
உதவி கமாண்டட் பணியிடங்கள் பிரக்ரிதி, தீக்ஷா ஆகிய இரண்டு வபண் 
அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். 

தைிோன் அகமப்பு – இகடக்காை தகைவர் நியமனம் 

 ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான ஜலாலாபாத்கத 
தலிபான் பகடயினர் எந்தவித எதிர்ப்பும் இன்றி இன்று காகல 
ககப்பற்றினர்.  

 அதகனத் வதாடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தான் தகலநகரான காபூல் மட்டுபம 
அரசிடம் உள்ளன.   

 இகடக்கால தகலவராக அலி அகமது ஜலாலி நியமனம் 
வசய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வவளியாகியுள்ளது. 



 

 

SEACAT கடற்ேகடப் ேயிற்ெி 

 சிங்கப்பூரில் அவமரிக்கக் கடற்பகடயினால் நடத்தப்பட்ட வதன்கிழக்காசிய 
ஒத்துகழப்பு மற்றும் பயிற்சி எனும் ஒரு இராணுவப் பயிற்சியில் இந்தியக் 
கடற்பகட பங்பகற்றது.  

 கடல்சார் பாதுகாப்பு வதாடர்பான சிக்கல்ககளப் பகிர்வதும் விதிமுகறகள் 
அடிப்பகடயிலான சர்வபதச ஒழுங்குமுகறகயக் காப்பதும் இதன் முக்கிய 
பநாக்கமாகும். 

ஆப்கானிஸ்தன் 

 முல்லா அப்துல் கனி பராதர் ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய அதிபராக 
அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார்.  

  ”ஆப்கானிஸ்தானிய இஸ்லாமிய அமீரகம்” என வபயர் மாற்றம் 
வசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 ஷஹாதாவுடன்(Shahadah) கூடிய ஒரு  வவள்களக் வகாடியானது மீண்டும் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

சவப்ேமண்டைப் புயல் 

 வஹன்றி எனப் வபயரிடப்பட்ட ஒரு வவப்ப மண்டலப் புயலானது பமற்கு 
பராபட தீவின் அருபக சமீபத்தில் ககரகயக் கடந்தது.  

 30 ஆண்டுகளில் நியு இங்கிலாந்து பகுதிகயத் தாக்கிய முதல் சூறாவளி 
இதுவாகும். 

அைிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ேச் செய்திகள் 

உைகின் முதல் மறுேதிவு செய்யக் கூடிய வைிக செயற்ககக்பகாள் 

 ஐபராப்பிய விண்வவளி நிறுவனமானது உலகின் முதலாவது மறுபதிவு 
வசய்யக் கூடிய வணிக வசயற்ககக் பகாளிகன விண்ணில் வசலுத்த 
உள்ளது.   

 இது யூவடல்சாட் குவாண்டம் (Eutelsat Quantum) என்று அகழக்கப்படுகிறது.  
இது ஏரியன் 5 ராக்வகட்டினுகடய விண்வவளி தாங்கு வபாருளின் ஓர் 
அங்கமாக லத்தீன் அவமரிக்காவிலுள்ள கயானா விண்வவளி 
கமயத்திலிருந்து விண்ணில் ஏவப் பட உள்ளது.   

 யூவடல்சாட் குவாண்டம் ஆனது ஐபராப்பிய விண்வவளி நிறுவனத்தின் 
கூட்டிகணவுத் திட்டத்தின் கீழ், யூவடல்சாட் மற்றும் பமனுபபக்சரர் ஏர்பஸ் 
எனும் வசயற்ககக்பகாள் இயக்குநர் அகமப்புடன் இகணந்து 
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.  



 

 

  குவாண்டம் வசயற்ககக் பகாளானது ஆசியா முதல் பமற்கு ஆப்பிரிக்கா 
வகரயில் மிகப்வபரிய புவியியல் பகுதிகளுக்கு 15 ஆண்டு காலம் 
வகரயில் பசகவயிகன வழங்கும். 

 

மூகளயிலுள்ள புரதங்கள் கண்டறியும் முகற 

 உயிருள்ள விலங்கின் மூகளயிலுள்ள வவவ்பவறு வககயான 
நியூரான்களினுள் உள்ள புரதங்ககள அகடயாளம் காண்பதற்கான புதிய 
மற்றும் வவற்றிகரமான அணுகுமுகற ஒன்கற ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
முதன்முகறயாக வவளிக் வகாணர்ந்து உள்ளனர்.  

 இந்த புதிய ஆய்வானது நார்த் வவஸ்டர்ன் பல்ககலக்கழகம் மற்றும் 
பிட்ஸ்பர்க் பல்ககலக்கழகம் ஆகியவற்றால் பமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மூன்று கருந்துகளகளின் இகணவு கண்டறியப்பட்டது 

 இந்தியாவின் வானிணயல் இயற்பியலாளர் குழு ஒன்று 3 மிகப்வபரிய 
கருந்துகளகளின் அரிதான ஒன்றிகணதல் நிகழ்விகனக் கண்டறிந்துள்ளது.   

 அந்த மூன்று ஒன்றிகணவு கருந்துகளகளும் டூகான் (Toucan) விண்மீன் 
திரளிலுள்ள அண்டங்களின் ஒரு அங்கமாகும். 

 

சுற்றுச்சூழல் செய்திகள் 

ெர்வபதெ தூய காற்று ஊக்கத் திட்டம் – இந்தூர் 

 மத்தியப் பிரபதசத்தின் இந்தூர் நகரம் அல்லது இந்தியாவின் தூய்கமயான 
நகரமானது சர்வபதச தூய காற்று ஊக்கத் திட்டத்திற்று பவண்டி பதர்வான 
ஒபர இந்திய நகரமாகும். இந்தத் திட்டமானது 5 ஆண்டுகளுக்குச் 
வசயல்படுத்தப்படும்.   

 இது இந்தூர் மாநகராட்சி கழகம் மற்றும் மத்தியப் பிரபதச மாசுக் 
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியவற்றின் ஒத்துகமப்புடன் நகரின் காற்று 
மண்டலத்கத சுத்திகரிக்கச் வசய்வதற்கான ஒரு திட்டமாகும்.  

மின்கழிவுகள் உற்ேத்தி 

 கடந்த ஆண்கடவிட 2020ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மின்கழிவு 
உற்பத்தியானது 31.6% அதிகமாக உள்ளது.   

 சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் அகமச்சர் அஷ்வினி 
குமார் வசௌபப, இந்தத் தகவகல மாநிலங்களகவயில் வதரிவித்தார்.   

 இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அகமச்சகமானது மின்கழிவுகளாக கருதப்படக் 
கூடிய 21 வககயான மின் மற்றும் மின்னணு உபகரணங்ககள 
அறிவித்துள்ளது. 



 

 

விகளயாட்டுச் செய்திகள் 

ேி.வி. ெிந்து – சவண்கைம் 

 சீனாகவச் பசர்ந்த “ஹி பிங்ஜியாபவா“ என்பவகர வழீ்த்தியகத அடுத்து 
இரண்டு ஒலிம்பிக் பதக்கங்ககள வவன்ற முதல் இந்தியப் வபண்மணி 
எனும் வபருகமகய பி.வி.சிந்து வபற்றுள்ளார்.  

 இவர் 2016 ரிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டியில் வவள்ளிப் பதக்கத்கத வவன்ற 
முதல் இந்தியப் வபண்மணி ஆவார். 

அண்ைா கிஸன் பஹாேர் – தங்கம் 

 இவர் ஒலிம்பிக் மகளிர் கசக்கிள் பபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வவன்றார்.  
இவர் ஆஸ்திரிய வரீாங்ககன ஆவார். 

ோரா ஒைிம்ேிக் கருத்துருப் ோடல் சவளியீடு 

 மத்திய இகளபயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டுத் துகற 
அகமச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் இந்திய பாரா ஒலிம்பிக் குழுவினருக்கான 
கருத்துருப் பாடகல புதுவடல்லியில் வவளியிட்டார்.   

 இந்தப் பாடலுக்கு ” கர் பத கமல் தூ ” என்று தகலப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இந்தப் பாடகல இயக்கிப் பாடியவர் சஞ்சீவ் ஆவார்.  

 இவர் லக்பனாகவச் பசர்ந்த திவ்யாங்க் கிரிக்வகட் வரீராவார். 
படாக்கிபயாவில் நகடவபறும் பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் விகளயாட்டுத் 
துகறகளில் 54 பாரா விகளயாட்டு வரீர்கள் பங்பகற்கின்றனர். 

ைாவ்ைினா போர்பகாசஹய்ன் 

 லாவ்லினா இந்தியாவிற்கு மூன்றாவது ஒலிம்பிக் பதக்கத்கத 
வவன்றுள்ளார்.  

 இவர் குத்துச்சண்கட பபாட்டியில் 2வது வபண் வரீாங்ககன ஆவார். 

ரவிக்குமார் தாஹியா - சவள்ளிப் ேதக்கம் 

 ஒலிம்பிக் இறுதிப் பபாட்டியின் ஆடவருக்கான 57 கிபலாகிராம் 
ஃப்ரீஸ்கடல் பிரிவில் ரஷ்ய ஒலிம்பிக் குழுவின் சவூர் உகுபவயிடம் 
பதால்வியுற்றகதத் வதாடர்ந்து இந்திய மல்யுத்த வரீர் ரவிகுமார் தாஹியா 
வவள்ளிப் பதக்கத்திகன வவன்றுள்ளார். 

இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அைி – சவண்கைப் ேதக்கம் 

 வவண்கலப் பதக்கத்திற்கான ஆடவர் ஹாக்கிப் பபாட்டியில் இந்திய 
அணியானது 5-4 என்ற பகால் கணக்கில் வஜர்மனி அணியிகன வழீ்த்தி 
ஒரு வரலாற்றுச் சாதகனயிகன நிகழ்த்தினர். 



 

 

ெர்வபதெ இராணுவ விகளயாட்டுப் போட்டிகள் 

 சர்வபதச இராணுவ விகளயாட்டுப் பபாட்டிகளானது ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு 
அகமச்சகத்தினால் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நடத்தப்படும்.   

 இப்பபாட்டிகளானது பபார் (வார்) ஒலிம்பிக்ஸ் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. 

உைக யு20 தடகளம் நீளம் – கஷைி ெிங் 

 வகன்யா தகலநகர் கநபராயியில் பநற்று நகடவபற்ற கபனலில் 
அபாரமாக வசயல்பட்ட கஷலி (17 வயது) 6.59மீ தூரம் தாண்டி 2வது இடம் 
பிடித்தார். 

  

பாவினா பபடல் - வவள்ளிப்பதக்கம் 

 பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளில் வவள்ளிப்பதக்கம் வவன்ற முதல் இந்திய 
படபிள் வடன்னிஸ் வரீராக குஜராத்தின் பாவிவனீா பபடல் வரலாறு 
பகடத்துள்ளார். 

 

விருதுகள் 

நாட்சவஸ்ட் குரூப் எர்த் ஹபீராஸ் விருது  

 மத்தியப் பிரபதசத்தின் சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமானது அதன் சிறப்பு 
வாய்ந்த பமலாண்கமக்காக புவிு்ப் பாதுகாவலர் பிரிவில் நாட்வவஸ்ட் 
குரூப் எர்த் ஹபீராஸ் என்ற விருதிகனப் வபற்றுள்ளது.  

 சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமானது பஹாசங்காபாத் மாவட்டத்தில் 
அகமந்துள்ளது.   

 இது நாட்டின் பழகமயான ஒரு வளம் வசறிந்த காடாகும்.   
 சாத்பூரா புலிகள் காப்பகமானது மத்திய இந்தியப் பகுதியின் சூழல் 
அகமப்பின் ஆன்மாவாக கருதப்படுகிறது. 

 

SKOCH விருதுகள்  -  பமற்கு வங்காளம் 

 பமற்கு வங்காளம் அரசானது தனது வணிகத்கத எளிகமயாக்கல் 
முன்வனடுப்பின் கீழான திட்டங்களுக்காக 4 SKOCH விருதுககளப் 
வபற்றுள்ளது.   

 அம்மாநிலத் திட்டமான ”சில்பசக்தி“ எனும் இகணயவழி ஒற்கறச் சாளரத் 
தளமானது பிளாட்டினம் விருதிகனப் வபற்றுள்ளது.   

 அம்மாநிலத்தின் நகர்ப்புறப் பகுதிகளுக்கான பதிவுச் சான்றிதகழ 
இகணயவழி மூலம் தாமாகப் புதுப்பிக்கும் முகறயானது தங்க 
விருதிகனப் வபற்றுள்ளது.   



 

 

 அம்மாநிலத்தின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வர்த்தக உரிகமககள இகணய 
வழியில் வழங்குதல் மற்றும் இ-நதிக்கரன் ஆகியகவ இரண்டு வவள்ளி 
விருதுககள வவன்று உள்ளன. 

பமெர் தயான் ெந்த் பகல் ரத்னா விருது 

 ராஜவீ்காந்தி பகல் ரத்னா விருதானது பமஜர் தயான் சந்த் பகல் ரத்னா 
விருது எனப் வபயர் மாற்றப்படும்.   

 தயான் சந்த் அவர்களின் பிறந்த தினமானது பதசிய விகளயாட்டு 
தினமாகக் வகாண்டாடப்படுகிறது.   

 இவர் ஒலிம்பிக் ஹாக்கிப் பபாட்டியில் மூன்று முகற தங்கப் பதக்கம் 
வவன்றவர் ஆவார்.   

Order of British Columbia  விருது  

 இந்திய வம்சாவளிகயச் பசர்ந்த வதாழில் முகனவர் அஜய் தில்வாரிக்கு 
கனடாவின் மதிப்பு மிக்க விருதான “Order of British Columbia” விருதிகனப் 
வபற்ற 16 சிறந்த நபர்களில் ஒருவராக மாறியுள்ளார். 

புரூவனல் பதக்க விருது 

 பூடான் நாட்டிலுள்ள இந்தியாவின் உதவி வபற்ற, மாங்க்வடச்சு நீர்மின் 
நிகலகயத் திட்டத்திற்கு புரூவனல் பதக்க விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

வவண்கலப் பதக்கம்  - பஜ்ரங் புனியா   

 இந்திய மல்யுத்தப் பபாட்டிகளில் ஆடவருக்கான 65 கிபலா ப்ரீஸ்கடல் 
பிரிவில் வவண்கலப் பதக்கத்திகன வவன்று உள்ளார். 

 

தங்கப் ேதக்கம் – நீரஜ் பொப்ரா 

 படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டியின் ஈட்டி எறிதல் பபாட்டியில் நீரஜ் 
பசாப்ரா இந்தியாவிற்கான தங்கப் பதக்கத்திகன வவன்றுள்ளார்.  

 இவர் 87.58மீ தூரம் ஈட்டி எறிந்ததன் மூலம் அவர் தங்கப் பதக்கத்திகன 
வவன்றுள்ளார். 

 

ோராைிம்ேிக்ஸ் 

 இந்திய அணி பசார்ந்த 54 பாரா – விகளயாட்டு வரீர்கள் 9 துகறசார்ந்த 
விகளயாட்டில் பங்பகற்க உள்ளன.  

 இந்த பபாட்டி ஜப்பானிலுள்ள படாக்கிபயாவில் ஆகஸ்ட் 24 அன்று 
வதாடங்கி வசப்டம்பர் 5 வகர நகடவபற உள்ளன. 

 



 

 

அமித் கத்ரி – சவள்ளி 

 10,000 மீ ஆடவர் பந்தயத்தில் இந்திய வரீர் அமித் கத்ரி பங்பகற்றார்.  
 வகன்யா தகலநகர் கநபராபியில் உலக யு20 தடகள பபாட்டிகள் 
நகடவபற்று வருகின்றன.  

 இந்த வதாடரின் கலப்பு 4X400 மீ வதாடர் ஓட்டத்தில் தமிழக வரீர் பரத் 
ஸ்ரீதரன் உள்ளிட்ட இந்திய அணி வவண்கலப் பதக்கம் வவன்று பதக்க 
எண்ணிக்கககய வதாடங்கியது. 

ஆெிரியர்களுக்கான பதெிய விருது 

தகைகம ஆெிரியர்             ேள்ளிகள் 

ஆஷா பதவி       –    பஞ்சாயத்து ஒன்றிய நடுநிகலப் பள்ளி 

D. லலிதா          –   வமாடக்குறிச்சி அரசு வபண்கள் உயர்நிகலப் பள்ளி 
 

சமல்போர்ன் விருதுகள் -2021 

 வமல்பபார்ன் விருதுகளின் இந்தியத் திகரப்பட விருது விழாவில் 
ஃபபமிலிபமன் 2 திகரப்படத்தின் நடிகர்கள் மபனாஜ்பாஜ்பாயி மற்றும் 
சமந்தா அக்கிபனனி ஆகிபயார் விருதுககள வவன்றுள்ளனர்.  

 சிறந்த திகரப்படத்திற்கான விருது - “சூரகரப் பபாற்று“  
 சிறந்த நடிகருக்கான விருது – சூர்யா சிவக்குமார் 
 சிறந்த இயக்குனருக்கான விருது – அனுராக் பாசு (லூபடா) 

 

படாக்கிபயா 2020 – பகாகடகாை ோராைிம்ேிக்: 

 இந்தப் பபாட்டிகளுக்கான அதிகாரப் பூர்வச்சின்னம் ஆனது “Someity” 
என்பதாகும்.   

 அனுராக் தாக்கூர் மற்றும் நிசித் பிரமானிக் ஆகிபயார் பாராலிம்பிக்ஸ் 
பபாட்டிகளுக்கான “கர் பத கமால் தூ“ எனும் பாடகல வவளியிட்டனர்.  

  இந்தப் பாடகல சஞ்சீவ் சிங் எனும் திவ்யாங் கிரிக்வகட் வரீர் 
இகசயகமத்துப் பாடி உள்ளார். 

 ஈட்டி எறியும் வரீர்   -  பதபவந்திர ஜஜாரியா 
 உயரம் தாண்டுதல் வரீர் – மாரியப்பன் தங்கபவலு 
 படகு வசலுத்தும் வரீர்  -   பிராச்சி யாதவ் 
 துப்பாக்கிச் சுடும் வரீாங்ககன – அவனி பலகரா 
 வில்வித்கத வரீர்கள் – ஹர்விந்தர் சிங் (ம) விபவக் சிகாரா 

 

 



 

 

நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் சவள்ளிப் ேதக்கம்  

 ஜான்சியில் பிறந்த கசலி சிங், கநபராபியில் நகடவபற்ற உலகத் தடகள 
U20 சாம்பியன் சிப் பபாட்டியில் மகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதல் 
பபாட்டியில் 6.59 மீ என்ற அளவில் நீளம் தாண்டி வவள்ளிப்பதக்கத்திகன 
வவன்றார். 

ஈட்டி எைிதைில் தங்கம் சவன்ைார் - சுமித் அன்டில் 

 பாரா ஒலிம்பிக் பபாட்டி ஈட்டி எறிதல் எப்-64 பிரிவில் இந்திய வரீர் சுமித் 
தனது முந்கதய சாதகனகய தகர்த்து புதிய உலக சாதகனயுடன் தங்கப் 
பதக்கம் வவன்றார். 

வட்டு எைிதல் – சவள்ளி 

 இறுதிப் பபாட்டியில் பயாபகஷ் கதுனியா 44.38மீட்டர் வதாகலவுக்கு வட்டு 
வசீி 2வது இடம் பிடித்து வவள்ளிப்பதக்கத்கத வவன்றுள்ளார். 

 

முக்கிய தினம் 

பதசிய ககத்தறி தினம் – ஆகஸ்ட் 07 

 இந்தியக் ககத்தறித் வதாழில்துகறயின் மரபிகன வவளிப்படுத்தவும், 
நாட்டிலுள்ள வநசவாளர்ககளக் வகௌரவிக்கவும் நாடு முழுவதும் இத்தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரு -  “ககத்தறியானது இந்தியாவின் மரபு“ 
(Handloom, an Indian Legacy) 

நாகொகி தினம்(Fat - man) – ஆகஸ்ட் 09 

 ஜப்பான் நாடானது ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 09 ம் பததியிகன 
நாகசாகி தினமாக நிகனவு கூறுகிறது.  

 1945 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 09 அன்று அவமரிக்க இராணுவம் ஜப்பானின் 
நாகசாகி  நகர் மீது அணுகுண்டிகன வசீியது.  

உைகப் ேழங்குடியின மக்கள் – ெர்வபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 09 

 இவர்களின் உரிகமகயப் பாதுகாப்பதற்காக இத்தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  2021 ம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, 
“Leaving no one behind: Indigenous People and the call for a new social contract” 
என்பதாகும். 

 



 

 

ஆகஸ்ட் 12 - சர்வபதச இகளபயார் தினம் 

 சமுக முன்பனற்றத்திற்காக இகளபயார் சமுதாயம் பமற்வகாண்டு வரும் 
முயற்சிககள அங்கீகரிக்கும் வககயில் இத்தினமானது 
ககடபிடிக்கப்படுகின்றது.   

 இதன் கருத்துரு ”உணவு முகறகய மாற்றுதல்: மனிதன் மற்றும் புவியின் 
நலனுக்காக இகளபயார் சமுதாயத்தின் மூலமான புத்தாக்கம்”(Transforming 
Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health) என்பதாகும். 

தமிழ்க விருதுகள் 

 கல்பனா சாவ்லா விருது – P. சண்முகப்பிரியா 
 டாக். A.P.J அப்துல் கலாம் விருது – டாக். M. லக்சுமணன் (பாரதிதாசன் 
பல்ககலக்கழகம்) 

 ஔகவயார் விருது – சாந்தி துகரசாமி 
 மாற்றுப் பாலினத்தவர் விருது – கிபரஸ் பானு 

இராணுவ விருதுகள் 

 அபசாக் சக்ரா(மரணத்திற்கு பிறது) – பாபு ராம் 
 கீர்த்தி சக்ரா விருது(மரணத்திற்கு பிறகு) – அட்லஃப் ஹகீசன் பத் 

உைக மனிதபநய தினம் – ஆகஸ்ட் 19 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 12 வது உலக மனிதபநய தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு ”The Human Race : a Global 
Challenge for Climate Action in Solildarity with people who need it the most”  
என்பதாகும். 

உைக மனிதபநய தினம் – ஆகஸ்ட் 19 

 2021 ஆம் ஆண்டில் 12 வது உலக மனிதபநய தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு ”The Human Race : a Global 
Challenge for Climate Action in Solildarity with people who need it the most”  
என்பதாகும். 

ெர்வபதெ தீவிரவாதத்தினால், ோதிக்கப்ேட்டவர்களுக்கான நிகனவு மற்றும் 
அஞ்ெைி தினம் – ஆகஸ்ட் 21 

 தீவிரவாத வசயலால் பாதிக்கப்பட்படார் மற்றும் உயிரிழந்த நபர்களுக்கு 
அஞ்சலி வசலுத்துவதற்காக பவண்டி இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு ”இகணப்புகள்” (Connections) 
என்பது ஆகும். 


