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1.1 முககிய தினங்கள்

தேதி நொள் மையக்கருத்து

ஏப்ரல் 2 உல்க ஆட்டிஸம் தினம் 

 � ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உறுப்பு நாடுகளில் 
ஆண்டுத�ாறும் ஏப்்ரல் 2ம் நாளில் உலக ஆட்டிஸம் 
தினமாக கபைப்பிடிக்கப்ைடுகிறது.

 � 2021ம் ஆண்டின் பமயக்கருத்து – ”inclusion in the 
work place challenges and opportunities in a post 
pandemic world’s.

ஏப்ரல் 5 தேசிய ்கடல்்ொர் தினம்

 � 1964ம் ஆண்டு மு�ல் த�சிய கைல்சார் தினம் 
கபைப்பிடிக்கப்ைடுகிறது.

 � 58வது ஆண்டு கைல்சார் தினம் இந� ஆண்டு 
கபைப்பிடிக்கப்ைட்ைது.

 � 1999ல் இந� நாளில் மு�ல் கப்ைலான சிநதியா 
தநவிதகஷன் கம்்ைனியின் கப்ைல் இயக்கப்ைட்ைப� 
நிபனவு கூறும் வபகயில் இந� தினம் 
கபைப்பிடிக்கப்ைடுகிறது.

ஏப்ரல் 7 உல்க சு்கொேொ்ர தினம்

 � பயமக்கருத்து - “Building a fairer, healthier world for 
everyone”.

 � இயறபகபய தநசித்து நலமாய் வாழதவாம். 
ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஏப்்ரல் 7-ம் த�திபய “உலக 
சுகா�ா்ர தினமாக“ உலக சுகா�ா்ர நிறுவனம் 
அனுசரித்து வருகிறது.

ஏப்ரல் 10
உல்க த�ொமிதயொ�தி 
தினம்

 � 2021ம் ஆண்டின் பமயக்கருத்து - “Homoeopathy – 
Roadmap for Integrative Medicine”.



2  |  நைப்பு நிகழவுகள், ஏப்்ரல்-2021

தேதி நொள் மையக்கருத்து

ஏப்ரல் 14
தீயமைபபுத் துமையில் 
தியொகி்கள் தினம்

 � மும்பை துபறமுகத்தில் 1944-ஆம் ஆண்டு ஏப்்ரல் 
14-ஆம் த�தி நிறுத்�ப்ைட்டிருந� ஒரு ்வடிப்்ைாருள் 
ஏறறி வந� கப்ைலில் தீ விைத்து ஏறைட்ைது. இதில், 336 
தைர் இறந�னர். தமலும், 1049 தைர் காயமபைந�னர். 
இது�வி்ர, 14 கப்ைல்கள் எரிநது நாசமபைந�ன. 100 
ஏக்கர் ை்ரப்ைளவில் இருந� கட்ைைஙகள் முறறிலும் 
தச�மபைந�ன. தமலும், தீபய அபைக்கும் 
ைணியில் ஈடுைட்ை தீயபைப்புப் ைபை வீ்ரர்கள் 66 
தைர் வீ்ர ம்ரைமபைந�னர்.

 � இந� விைத்தில் இறந� தீயபைப்புப் ைபை 
வீ்ரர்களின் தியாகத்ப� நிபனவுகூரும் வபகயில், 
ஆண்டுத�ாறும் ஏப்்ரல் 14-இல் தீயபைப்புத் 
துபறயில் தியாகிகள் தினம் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது.

ஏப்ரல் 17
உல்க “ஹீதைொபிலியொ“ 
தினம்

 � உலக “ஹீதமாபிலியா“ தினம் ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
ஏப்்ரல் 17-ஆம் த�தி கபைப்பிடிக்கப்ைட்டு வருகிறது.

ஏப்ரல் 17
தேசிய தீயமைபபு �மட 
தினம்

 � தக்ரளாவில் த�சிய தீயபைப்பு மீட்பு ைபையின்ரால் 
பசக்கிள் தை்ரணி நைத்�ப்ைட்ைது.

ஏப்ரல் 21
தேசிய குடிமைப 
�ணியொளர் தினம்

 � 1947ல் இநதியாவில் மு�ல் உள்துபற அபமசசர் 
வல்லைாய் ைதைல் குடிபமப் ைணி ையிறசி 
அதிகாரிகள் மத்தியில் உப்ரயாறறிய தினம் 
ஆண்டுத�ாறும் த�சிய குடிபமப்ைணி தினமாக 
கபைப்பிடிக்கப்ைடுகிறது.

ஏப்ரல் 23
உல்க புத்ே்கம் ைற்றும் 
்கொபபுரிமை தினம்

ஏப்ரல் 24
தேசிய �ஞ்ொயத்து ்ரொஜ் 
தினம்

 � 75வது அ்ரசியலபமப்பு திருத்�ச சட்ம் 1992ம் ஆண்டு 
ஏறைடுத்�ப்ைட்ைது. 1993ம் ஆண்டு ஏப்்ரல் 24 அன்று 
நபைமுபறக்கு வந�ப� ஒட்டி ஆண்டுத�ாறும் 
ைஞசாயத்து ்ராஜ் தினமாக 2010 ஏப்்ரல் 24 மு�ல் 
முன்னாள் பி்ர�மர் மன்தமாகன் சிங காலத்திலிருநது 
்காண்ைாைப்ைட்டு வருகிறது.

ஏப்ரல் 25 உல்க ைதலரியொ தினம்

ஏப்ரல் 26
்ர்்வதே் ப்ர்தனொபில் 
த�்ரழிவு நிமனவு தினம்

 � 1986ம் ஆண்டு உக்ப்ரனின் ்சர்தனாபில் 
அணுஉபலயில் ஏறைட்ை தை்ரழிவின் நிபனவாக 
2016ம் ஆண்டு மு�ல் சர்வத�ச ் சர்தனாபில் தை்ரழிவு 
நிபனவு தினம் கபைப்பிடிக்கப்ைடுகிறது.
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1.2 �ொது்கொபபு, தேசியப �ொது்கொபபு ைற்றும் �யங்க்ர்வொேம்

்ரஃத�ல் விைொனங்கள்
 � பி்ரான்ஸில் இருநது தமலும் 3 ்ரஃதைல் 
விமானஙகள் இநதியா வந�பைந�ன. இ�ன் 
மூலம் அநநாட்டில் இருநது இதுவப்ர இநதியா 
வநது தசர்நதுள்ள ்ரஃதைல் விமானஙகளின் 
எண்ணிக்பக 14-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

 � பி்ரான்ஸிைம் இருநது ரூ.59,000 தகாடி மதிப்பில் 
36 ்ரஃதைல் தைார் விமானஙகபள ்காள்மு�ல் 
்சய்ய அநநாட்டு அ்ரசுைன் மத்திய அ்ரசு ஒப்ைந�ம் 
தமற்காண்ைது.

 � ஜுபல 29 (2020) – 5 விமானஙகள்
 � நவம்ைர் 3 (2020) – 3 விமானஙகள்
 � ஜனவரி 27 (2021 – 3 விமானஙகள்
 � மார்ச 31 (2021) – 3 விமானஙகள்

ஷொன்திர் அகத்ரொஷீனொ-2021 �யிற்சி
 � வஙகத�சத்தில் நபை்ைறற ஷான்திர் அக்த்ரா 
ஷீனா என்ற 2021ம் ஆண்டு ைன்னாட்டு 
ையிறசியில் இநதிய ்ராணுவம் ைஙதகறறு உள்ளது.

 � ஏப்்ரல் 4 மு�ல் 12 வப்ரயில் நபை்ைற உள்ளது.
 � “Robust Peace Keeping Operations” என்ற 
பமயக்கருத்தின் அடிப்ைபையில் இந� ையிறசி 
நபை்ைறுகிறது.

 � வஙகத�சம் உருவான 50ஆம் ஆண்பை 
சிறப்பிக்கும் வபகயிலும் வஙகத�ச �நப� 
தஷக் முஜிைர் ்ரஹமான் நிபனபவ தைாறறும் 
வபகயிலும் நபை்ைற உள்ளது.

கிழககு இந்திய ப�ருங்கடல் 
�குதியில் இந்தியொ கூட்டு ்கடற்�மட 
�யிற்சி
 � இநதியா உள்ைை “க்வாட்“ அபமப்பில் 

இைம்்ைறறிருக்கும் நாடுகள், பி்ரான்ஸுைன் 
இபைநது கிழக்கு இநதிய ் ைருஙகைல் ைகுதியில் 
மிகப் ்ைரிய அளவிலான 3 நாள் கூட்டு கைறைபை 
ையிறசிபய ்�ாைஙகின.

 � இந� நாடுகளிபைதய கிழக்கு இநதிய 
்ைருஙகைல் பி்ராநதியத்தில் வளர்நது வரும் 
்ராணுவ ஒத்துபழப்பை பி்ரதிைலிக்கும் வபகயில் 
இந� கூட்டுப் ையிறசி தமற்காள்ளப்ைடுகிறது.

 � பி்ரான்ஸ் சார்பில் நைத்�ப்ைடும் “லா ்ை்்ரௌஸ்“ 
என்ற இந� கூட்டுப் ையிறசியில் இநதிய 
கைறைபையின் �ாக்கு�ல் கப்ைல்கள் சத்பு்ரா, 
கில்ைன் ஆகியவறறுைன் நீண்ைதுதூ்ர 
கண்காணிப்பு விமானம் �ாஙகி தைார் கப்ைலான 
பி-8 கப்ைலும் ைஙதகறகிறது. 

 � பி்ரான்ஸ், ஆஸ்தித்ரலியா, ஜப்ைான், அ்மரிக்கா 
ஆகிய நாடுகளின் தைார் கப்ைல்கள் மறறும் தைார் 
இதில் ைஙதகறறன.

 � இநத�ா-ைசிபிக் பி்ராநதியத்ப� 
சு�நதி்ரமான�ாகவும், அபனவருக்குமான�ாகவும் 
மாறறுவது, சர்வத�ச சட்ைஙகளின் 
அடிப்ைபையிலான நபைமுபறகபள அப்ைகுதியில் 
உறுதிப்ைடுத்துவது ஆகியபவதய இந� கூட்டுப் 
ையிறசியின் முக்கிய குறிக்தகாள் ஆகும்.

 � பி்ரான்ஸுைன் க்வாட் நாடுகள் இபைநது இநதிய 
்ைருஙகைலில் நைத்தும் கைறைபை ையிறசியில் 
கலநது ்காள்ளும் இநதிய கைறைபையின் 
�ாக்கு�ல் கப்ைல் கில்ைன்.

ஏவு்கமைத் ேொககுேலிலிருந்து 
்கடற்�மட ்கப�ல்்கமள ்கொககும் புதிய 
பேொழில்நுட்�ம்
 � எதிரிகளின் ஏவுகபைத் �ாக்கு�லில் இருநது 
கைறைபை கப்ைல்கபள ைாதுகாப்ை�றகாக 
தமம்ைடுத்�ப்ைட்ை சாஃப் ்�ாழில்நுட்ைம் ஒன்பற 

தேதி நொள் மையக்கருத்து

ஏப்ரல் 27
உல்க அறிவு்ொர் 
ப்ொத்துரிமை தினம்

 � 2021ம் ஆண்டின் பமயக்கருத்து - “IP and SMEs: 
Taking your ideas to market.” 2021 theme is “IP and 
SMEs: Taking your ideas to market.”

உல்க ஊட்டச்த்து 
்வொ்ரம்

 � 2021ம் ஆண்டு உலக ஊட்ைசசத்து வா்ரம் பின்வரும் 
பமயக்கருத்துைன் ்காண்ைாைப்ைடுகிறது.

 � பமயக்கருத்து - Vaccines bring us closer.
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ைாதுகாப்பு ஆ்ராய்சசி மறறும் தமம்ைாட்டு நிறுவனம் 
(டி.ஆர்டிஓ) உருவாக்கியுள்ளது.

 � ைாதுகாப்பு ஆ்ராய்சசி மறறும் தமம்ைாட்டு 
நிறுவனத்தின் கீழ ்சயல்ைடும் ஆய்வகமான 
ைாதுகாப்பு ஆய்வகம் இந� முக்கிய 
்�ாழில்நுட்ைத்தின் மூன்று வபககளான 
குபறந� தூ்ர சாஃப் ்ராக்்கட், நடுத்�்ர 
்�ாபலவு சாஃப்்ராக்்கட் மறறும் நீண்ை தூ்ர 
சாஃப் ்ராக்்கட் ஆகியவறபற உள்நாட்டிதலதய 
உருவாக்கியுள்ளது.

 � மின்னணுத் ்�ாழில்நுட்ைத்ப� ையன்ைடுத்தும் 
சாஃப், எதிரிகளின் த்ரைார் கண்காணிப்பிலிருநது 
ஏவுகபைகளிலிருநதும் கைறைபை கப்ைல்கபள 
ைாதுகாக்கப் ையன்ைடுத்�ப்ைடுகிறது.

இந்திய விைொனப �மட ேள�தி்கள் 
ைொநொடு பேொடக்கம்
 � இநதிய விமானப் ைபை �ளைதிகள் ைஙதகறகும் 
3 நாள் மாநாடு ்�ாைஙகியது. நாட்டில் நிலவும் 
ைாதுகாப்பு சூழல் குறித்து இந� மாநாட்டின் தைாது 
ஆய்வு ்சய்யப்ைைவுள்ளது.

 � விமானப் ைபை �ளைதிகளின் மாநாடு ஆண்டுக்கு 
இருமுபற நபை்ைறுவது வழக்கம். நைப்ைாண்டின் 
மு�லாவது மாநாடு தில்லியில் உள்ள விமானப் 
ைபை �பலபமயகத்தில் ்�ாைஙகியது. அந� 
மாநாட்பை ைாதுகாப்புத் துபற அபமசசர் ்ராஜ்நாத் 
சிங ்�ாைக்கி பவத்�ார்.

 � எதிர்கால சவால்கபள எதிர்்காள்ளும் வபகயில் 
இநதிய விமானப் ைபையில் ்சயல் திறபன 
தமம்ைடுத்துவது உள்ளிட்ைபவ ்�ாைர்ைாகவும் 
மாநாட்டின்தைாது ஆதலாசிக்கப்ைைவுள்ளது.

 � விமானப் ைபையின் நிர்வாகத்திறபன 
தமம்ைடுத்துவது, மனி� வளஙகபள முபறயாகப் 
ையன்ைடுத்துவது உள்ளிட்ைபவ குறித்து 
�ளைதிகள் விவாதிக்கப்ைைவுள்ளனர்.

அத்ொக தலலண்ட் ேயொரித்ே குண்டு 
துமளக்கொே ்வொ்கனம்
 � அதசாக் தலலண்ட் நிறுவனம் லாக்கீட் 
மார்ட்டினுைன் இபைநது �யாரித்� குண்டு 
துபளக்கா� இலகு ்ரக வாகனம் இநதிய 
விமானப்ைபையிைம் ஒப்ைபைக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � இது குறித்து அதசாக் தலலண்ட் நிறுவனம் ைஙகுச 
சநப�யிைம் ்�ரிவித்துள்ள�ாவது:

 � இநதிய விமானப் ைபைக்கு த�பவயான இலகு்ரக 
குண்டு துபளக்கா� வாகனத்ப� (எல்பிபிவி) 
�யாரிக்கும் ஒப்ைந�த்ப� அதசாக் தலலண்ட் 

்ைறறது. இப�யடுத்து, லாக்கீட் மார்ட்டின் 
நிறுவனத்திைமிருநது ்�ாழில்நுட்ை ைரிமாறற 
(டிஓடி) ஒப்ைந�த்தின் கீழ இந� வாகனத்ப� 
அதசாக் தலலண்ட் உருவாக்கியுள்ளது. முறறிலும் 
உள்நாட்டில் �யாரிக்கப்ைட்ை இந� வாகனம் 
லாக்கீட் மார்ட்டின் “சிவிஎன்ஜி“ வாகனத்தின் 
தமம்ைடுத்�ப்ைட்ை ைதிப்ைாகும். 

 � இந� வாகனம் மு�ல் கட்ைமாக ஏப்்ரல் 13-ஆம் த�தி 
விமானப் ைபையிைம் ஒப்ைபைக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � எல்பிபிவி வாகனம் தசறு, மண், ைாபற, 
நீர் உள்ளிட்ை அபனத்து �ளஙகளிலும் 
இயஙகக்கூடியது. இதில், �ாக்கு�லுக்கு 
த�பவயான கணிசமான உைக்ரைஙகபள 
்காண்டு ் சல்லலாம் என்ைதுைன், 6தைர் அைஙகிய 
குழுவும் இந� வாகனத்தில் ையணிக்கலாம் என 
அதசாக் தலலண்ட் ்�ரிவித்துள்ளது.

ஆகஸிஜன் ்வழங்க உள்ள DRDO
 � ைாதுகாப்பு ஆ்ராய்சசி தமம்ைாட்டு அபமப்பு SpO2 
– அடிப்ைபையிலான ஆக்ஸிஜன் உறைத்தி ்சய்து 
அளித்து உள்ளது.

 � இது உயர்வான ைகுதிகளில் ைனிபுரியும் 
இ்ராணுவ வீ்ரர்களுக்கும் ையன்ைடும் வபகயில் 
வடிவபமக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � ்ைஙகளூரில் உள்ள ைதயா ்ைாறியியல் மருத்துவ 
ஆய்வகத்தில் DRDO ஆல் உறைத்தி ்சய்யப்ைை 
உள்ளது.

 � ஹிதைாக்சியா நிபல தநாயாளிகளுக்கு ்ைரிதும் 
உ�வும் வபகயில் ்சயல்ைடும்.

�ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தேம்�ாட்டு அமேப்பு

 � துவக்கம் – 1958
 � �பலவர் – Dr.G.சதீஷ் ்்ரட்டி
 � �பலபமயிைம் – DRDO ைவன், தில்லி

சீன ்கடற்�மடயில் 3 நவீன த�ொர் 
்கப�ல்்கள் இமைபபு
 � சீன கைறைபையில் அணுசக்தியால் இயஙகும் 
091 வி ்ரக ஏவுகபை நீர்மூழகிக் கப்ைல், 30 
்ெலிகாப்ைர்கபளயும் நூறறக்கைக்கான 
துருப்புகபளயும் சுமநது ்சல்லும் 075 ்ரக 
�ாக்கு�ல் கப்ைல், 055 ்ரக �ாக்கு�ல் கப்ைல் ஆகிய 
3 தைார் கப்ைல்கபள சீனா உருவாக்கியுள்ளது. 
இதில் 075 ்ரக கப்ைல் அநநாட்டின் மிகப் ்ைரிய 
�ாக்கு�ல் கப்ைலாகும். அந�க் கப்ைல் சுமார் 40,000 
ைன் எபைபய சுமநது ் சல்லும் திறன் ் காண்ைது. 
அத� தவபளயில் 055 ்ரக கப்ைல் மிகவும் 



வ்ரலாறு  | 5  

சக்திவாய்ந� �ாக்கு�ல் கப்ைலாக திகழகிறது. 
அந�க் கப்ைலில் ஏவுகபைகள், கப்ைல்கள், 
நீர்மூழகிக்கப்ைல்கள் உள்ளிட்ைவறபற �ாக்கும் 
புதிய வபக ஆயு�ஙகள் இைம் ்ைறறுள்ளன.

 � ்�ன் சீனக் கைறைகுதியின் பெனான் 
மாகாைத்தில் உள்ள சீன கைறைபை �ளத்தில் 
நபை்ைறறது. இதில் அநநாட்டு அதிைர் ஷி 
ஜின்பிங கலநது ்காண்டு கப்ைல்கபள 
கைறைபைக்கு அர்ப்ைணித்�ார். சீன கைறைபைபய 
மிகப்்ைரிய அளவில் நவீனமயமாக்கும் 
நைவடிக்பககளின் அஙகமாக இந� தைார் 
கப்ைல்கள் புதி�ாக இபைக்கப்ைட்டுள்ளன என்று 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � சீனா 2 விமான �ாஙகி தைார் கப்ைல்கபள 
உருவாக்கியுள்ளது. ்மாத்�ம் 6 விமானம் 
�ாஙகி தைார் கப்ைல்கபள கட்டுவ�றகு அநநாடு 
திட்ைமிட்டுள்ள�ாக அதிகா்ரப்பூர்வமான ஊைக 
�கவல்கள் ்வளியாகியுள்ளன.

்வருைொ - 2021
 � இநதியா-பி்ரான்ஸ் கூட்டு கைறைபையின் 
3வது நாள் வருைா-2021 ையிறசி அ்ரபிக் கைல் 
ைகுதியில் நபை்ைறறது.

 � இரு�்ரப்பு நீர்மூழகி கப்ைல்கள் மறறும் 
ைாதுகாப்பு சார்ந� ஒத்துபழப்பை தமம்ைடுத்� 
இந� ையிறசி ையனுள்ள�ாக இருக்கும் என 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

சிபரி – ்வலிமை ்வொயந்ே ்ரொணு்வ 
குறியீடு
 � சிப்ரி அபமப்பு ்வளியிட்டுள்ள 
இ்ராணுவத்திறகான ்சலவினஙகள் குறியீட்டில் 
இநதியா 3வது இைம் ்ைறறுள்ளது.

 � ஸ்ைாக் தொம் சர்வத�ச அபமதி ஆ்ராய்சசி 
நிறுவனதம (SIPRI) என அபழக்கப்ைடுகிறது.

முதல் 5 ்ாடுகள்:

 � அ்மரிக்கா (778 பில்லியன் ைாலர் ்சலவீடு)
 � சீனா (252 பில்லியன் ைாலர் ்சலவீடு)
 � இநதியா (72.9 பில்லியன் ைாலர் ்சலவீடு)
 � ்ரஷ்யா (61.7 பில்லியன் ைாலர் ்சலவீடு)
 � இஙகிலாநது (59.2 பில்லியன் ைாலர் ்சலவீடு)

தேஜஸ் த�ொர் விைொனத்தில் 
“ம�த்ேொன்-5” ஏவு்கமை இமைபபு
 � முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்ைட்ை த�ஜஸ் 
இலகு ்ரக தைார் விமானத்தில் வானிலிருந�ைடி 

வான் இலக்பக துல்லியமாகத் �ாக்கி அழிக்கும் 
அதிநவீன ஐந�ாம் �பலமுபற ஏவுகபையான 
“பைத்�ான்-5“ ஏவுகபைபய ஏநதிச ்சல்ல 
ஒப்பு�ல் அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � உள்நாட்டு �யாரிப்ைான த�ஜஸ் தைார் விமானத்தில் 
ஏற்கனதவ ‘்ைர்பி“ ஏவுகபை இபைத்து 
ைரிதசா�பன தமற்காள்ளப்ைட்ைது. அதில், 
ைார்பவக்கு அப்ைால் உள்ள வான் இலக்பகயும் 
மிக தவகமாகச ்சன்று துல்லியமாகத் �ாக்கியது. 
அ�பனத் ்�ாைர்நது ஐந�ாம் �பலமுபற 
்�ாழில்நுட்ைத்தில் உருவாக்கப்ைட்ை பைத்�ான்-
5 ஏவுகபையும் அதில் இபைக்கப்ைட்டு 
தகாவாவில் ைரிதசாதிக்கப்ைட்ைது.

 � த�ஜஸ் தைார் விமானத்தில் பைத்�ான் 
ஏவுகபை இபைக்கப்ைட்டிருப்ைது, விமான 
்�ாழில்நுட்ை தமம்ைாட்டு முகபம (ஏடிஏ) 
ஹிநதுஸ்�ான் விமானம் ்�ாழில்நுட்ை நிறுவனம் 
(்ெசஏஎல்), இநதிய விமானப்ைபை உள்ளிட்ை 
ைல்தவறு அபமப்புகபளச தசர்ந� விஞ்ானிகள், 
்ைாறியாளர்கள், ்�ாழில்நுட்ை ஊழியர்களின் ைல 
ஆண்டுக்கான உபழப்புக்கு கிபைத்� ்வறறி 
என்று டி.ஆர்.டி.ஓ ்�ரிவித்துள்ளது.

எல்மலதயொ்ர ்ொமல அமைபபின் 
முேல் ப�ண் ்கைொண்டர்
 � எல்பலதயா்ர சாபல அபமப்பின் ம�ல் ்ைண் 
கமாண்ை்ராக பவசாலி ஹிவாதச நியமனம் 
்சய்யப்ைட்டுள்ளார்.

எல்மல சாமல அமேப்பு (BRO)

 � துவக்கம் – 1960
 � 2015ம் ஆண்டு மு�ல் ைாதுகாப்பு அபமசசகத்தின் 
கீழ ்சயல்ைடுகிறது. ஆ்ரம்ைத்தில் சாபல 
தைாக்குவ்ரத்து அபமசசகத்தின் கீழ ்சயல்ைட்ைது.
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1.3 உல்க அமைபபு்கள் உடன்�டிகம்க்கள் ைற்றும் 
ைொநொடு்கள்

”ஐ.நொ. �ொது்கொபபு ்கவுன்சிலில் 
த்வறு�ொடு்கமள ்கமளய இந்தியொ 
முயற்சி“
 � அண்பமக் காலமாக இரு துருவஙகளாகப் 
பிரிநதிருந� ஐ.நா. ைாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 
தவறுைாடுகபளக் கபளயவும், ஆப்கன், 
மியான்மர் விவகா்ரஙகள் மீ�ான கவுன்சிலின் 
அறிக்பககளுக்கு உரிய வடிவம் ்காடுக்கவும் 
இநதியா ைாலாமாக ்சயல்ைட்டு உ�வி வருகிறது 
என்ற ஐ.நா.வுக்கான இநதிய தூ�ர் டி.எஸ்.
திருமூர்த்தி கூறினார்.

 � 15 நாடுகபள உறுப்பினர்களாகக் ்காண்ை 
சக்திவாய்ந� ஐ.நா. ைாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 
நி்ரந�்ரமில்லா� உறுப்பு நாைாக இநதியா 
இபைநது 3 மா�ஙகபள நிபறவு ்சய்ய 
உள்ளது.

ஐக்கிய ்ாடுகள் �ாதுகாப்பு அமவ (United Nations 
Security Council UNSC)

 � ஐ.நாவின் மு�ன்பமயான அபமப்புகளில் ஒன்று.
 � ைன்னாட்டு அபமதி மறறும் ைாதுகாப்பிபன 
ை்ராமரிப்ைத� இ�ன் கைபமயாகும்.

 • நிறுவப்ைட்ை ஆண்டு  - 1946
 • ்மாத்� உறுப்பினர்கள் – 15

 � நி்ரந�்ர உறுப்பினர்கள் (5)
 • சீனா, பி்ரான்சு,  ்ரஷியா, இஙகிலாநது,  
அ்மரிக்கா

 � இபவ இ்ரண்ைாம் உலகப் தைாரில் ்வன்ற 
நாடுகளாக கரு�ப்ைடுைபவ. இந� நாடுகளுக்கு 
வீட்தைா அதிகா்ரம் வழஙகப்ைட்டுள்ளது.

 � �றகாலிக உறுப்பினர்கள் (10)
 � இ்ரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைடும்.

 � இநதியா 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கு �றகாலிக 
உறுப்பின்ராக சமீைத்தில் ை�விதயறறுள்ளது.

‘பிம்ஸ்படக“ கூட்டமைபம� 
்வலு்வொனேொக்க இந்தியொ உறுதி: 
பஜய்ங்கர்
 � வஙகாள விரிகுைா பி்ராநதியத்தில் 
இைம்்ைறறிருக்கும் இநதியா, வஙகத�சம், 

மியான்மர், இலஙபக, �ாய்லாநது, தநைாளம் 
மறறும் பூைான் ஆகிய நாடுகள் இபைநது 
“பிம்ஸ்்ைக்“ கூட்ைபமப்பை உருவாக்கியுள்ளன. 

 � கூட்ைபமப்பின் 5-ஆவது மாநாட்பை இலஙபக 
நைத்�த் திட்ைமிட்டுள்ளது.

 � பிற நாடுகள் சநதித்து வரும் ைல்தவறு 
சவால்களுக்கு தீர்வு காணும் வபகயில் 
உறுதிமிக்க துபை பி்ராநதிய குழுவாக 
“பிம்ஸ்்ைக்“ வளர்சசி ்ைறறு வருகிறது. 

ஐககிய நொடு்கள் தீவி்ர்வொேத்திற்கு 
எதி்ரொன அமைபபிற்கு இந்தியொ 
நிதியுேவி
 � ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தீவி்ரவா�த்திறகு 
எதி்ரான நிதியத்திறகு இநதியா 5 இலட்சம் 
அ்மரிக்கா ைாலர்கபள வழஙகியுள்ளது.

 � UNFCTC (United Nations Fund for Counter 
Terrorism).

 � 2009 ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ் ைாதுசசபையால் 
துவஙகப்ைட்ைது.

ஜி7 ப்வளியுைவு அமைச்ர்்கள் 
ைொநொடு: இந்தியொவுககு பிரிட்டன் 
அமழபபு
 � ஜி7 ்வளியுறவுத் துபற அபமசசர்கள் மாநாட்டில் 
சிறப்பு விருநதின்ராகப் ைஙதகறக இநதியாவுக்கு 
பிரிட்ைன் அ்ரசு அபழப்பு விடுத்துள்ளது.

 � ஜி7 ்வளியுறவுத் துபற அபமசசர்கள் மாநாடு, 
லண்ைனில் வரும் தம மா�ம் 3-ஆம் த�தி மு�ல் 
5-ஆம் த�தி வப்ர நபை்ைறவுள்ளது. ்ஜர்மனி, 
இத்�ாலி, ஜப்ைான், அ்மரிக்க, பிரிட்ைன் ஆகிய 7 
நாடுகளின் ்வளியுறவுத் துபற அபமசசர்களும் 
ஐத்ராப்பிய யூனியன் பி்ரதிநிதிகளும் ைஙதகறக 
உள்ளனர்.

 � இந� மாநாட்டில் சிறப்பு விருநதின்ராகப் 
ைஙதகறகுமாறு இநதியா, ஆஸ்தித்ரலியா, 
்�ன்்காரியா, ்�ன் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 
நாடுகளின் ்வளியுறவுத் துபற அபமசசர்களும் 
ஆசியான் (்�ன் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்) 
அபமப்பின் ்ைாதுச ்சயலருக்கும் அபழப்பு 
விடுக்கப்ைட்டுள்ளது.
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 � இந� மாநாடு, உலகின் மிகப்்ைரிய ஜனநாயக 
நாடுகள் ஒன்றிபைநது ்சயல்ைடுவ�றகு 
வாய்ப்புகபள உருவாக்கித் �ரும்.

ஜி7 உறுப்பினரகள்

 � பி்ரான்ஸ், ்ஜர்மனி, இஙகிலாநது, இத்�ாலி, 
அ்மரிக்கா, கனைா, ஜப்ைான்

ஐ.நொ. ்மூ்க, ப�ொருளொேொ்ர 
அமைபபு்களில் உறுபபின்ரொ்க இந்தியொ 
தேர்வு
 � ஐ.நா சமூக, ்ைாருளா�ா்ர கவுன்சிலின் 3 
முக்கிய அபமப்புகளில் உறுப்பின்ராக இநதியா 
த�ர்வாகியுள்ளது.

 � இந� கவுன்சிலின் ஒரு  பிரிவான குறிறவியல் 
நீதி மறறும் குறறத் �டுப்புக்கான ஆபையத்தின் 
உறுப்பின்ராக இநதியா த�ர்வாகியுள்ளது. 

 � ஆஸ்திரியா, ைஹப்ரன், ்ைலா்ரஸ், ைல்தகரியா, 
கனைா, பி்ரான்ஸ், கானா, லிபியா, ைாகிஸ்�ான், 
கத்�ார், �ாய்லாநது, தைாதகா, அ்மரிக்கா ஆகிய 
நாடுகளும் அந� அபமப்பில் இைம் ்ைறறுள்ளன.

 � இ்ரண்ைாவ�ாக, ஐ.நா.வின் ைாலின சமத்துவ-
்ைண்களுக்கு அதிகா்ரம் அளித்�ல் ்�ாைர்ைான 
ஆபையத்தின் உறுப்பின்ராகவும் இநதியா 
த�ர்வாகியுள்ளது. 

 � ஆப்கானிஸ்�ான், ஆஸ்தித்ரலியா, வஙகத�சம், 
தகமரூன், ்காலம்பியா, தைாமினிக் குடிய்ரசு, 
எகிப்து காம்பியா, கயானா, ் கன்யா, ் மானாக்தகா, 
தைாலாநது, ்�ன்ஆப்பிரிக்கா, �ாய்லாநது, 
துர்க்தமனிஸ்�ான், உக்ப்ரன் ஆகிய நாடுகளும் 
உறுப்பின்ராகத் த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளன.

 � மூன்றாவ�ாக, ஐ.நா.வின் உலக உைவும் 
திட்ை வாரியத்தின் உறுப்பின்ராகவும் இநதியா 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 � பி்ரான்ஸ், கானா, ்�ன்்காரியா, ்ரஷியா, 
ஸ்வீைன் ஆகிய நாடுகளும் உறுப்பின்ராகத் 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளன. 

 � இந� 3 அபமப்புகளிலும் வரும் ஜனவரி 1-ஆம் 
த�தி ்�ாைஙகி 3 ஆண்டுகளுக்கு உறுப்பின்ராக 
இநதியா அஙகம் வகிக்கும்.

ஐககிய நொடு்கள் ்ம� ்மூ்க ப�ொருளொேொ்ர 
அமைபபு

 � துவக்கம் – 1945
 � �பலபமயிைம் – நியூயார்க், அ்மரிக்கா

ஆசியொன் உறுபபு நொடு்கள் ைொநொடு
 � ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் மாநாடு 
இநத�ாதனசியத் �பலநகர் ஜகார்த்�ாவில் 
நபை்ைறறது. 

 � இதில் மியான்மரின் ்ராணுவ ஆட்சியாள்ரான 
அந� நாட்டின் �பலபமத் �ளைதி மின் ஆங 
லயிங ைஙதகறறார். ஆட்சிக் கவிழப்புக்குப் பிறகு 
சர்வத�ச நிகழசசியில் அவர் ைஙதகறைது இதுதவ 
மு�ல்முபறயாகும்.

உல்க சு்கொேொ்ர ்ர்்வதே் அமைபபு்கள் 
அமைபபின் ஊட்டச்த்து உகதி
 � 2030ம் ஆண்டிறகுள் 50 மில்லியன் 
குழநப�கபள உலகம் முழுதும் ஊட்ைசசத்து 
மிக்க குழநப�களாக வளர்ப்ை�றகான உக்திபய 
யுனி்சப் உைன் இபைநது வகுத்துள்ளது.

 � 10 ஆண்டுகளுக்குள் இந� இலக்பக அபைய 
இலக்கு நிர்ையிக்கப்ைட்டுள்ளது.

உலக சுகாதார அமேப்பு

 � �பலபமயிைம் – ்ஜனீவா, சுவிட்சர்லாநது
 � துவக்கம் – 7 ஏப்்ரல் 1948
 � �பலவர் – ்ைட்த்ராஸ் அ�ாதனாம்

யுனிபசஃப்

 � துவக்கம் – 1946
 � 1953 மு�ல்  ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நி்ரந�்ர 
அபமப்ைாக ்சயல்ைடுகிறது.

 � �பலபமயிைம் – நியூயார்க்
 � உலகம் முழுவதும் 7 பி்ராநதிய அபமப்புகபள 
்காண்டுள்ளது.

யுனிப்ப நல்பலண்ை தூேர் தடவிட் 
ப�க்கொம்
 � உலக ஊட்ைசசத்து வா்ரத்ப� முன்னிட்டு யுனி்சப் 
நல்்லண்ை தூ�ர் �டுப்பூசி வழஙகு�பலத் 
துவக்கி பவத்�ார்.

உல்க சு்கொேொ்ர அமைபபின் E-2025 
முயற்சி
 � உலக சுகா�ா்ர அபமப்பு 2025க்குள் 
மதலரியாபவ முறறிலும் ஒழிப்ை�றகான 
திறனுள்ள 5 நாடுகபள கண்ைறிநது உள்ளது.

 � இ�றகான E2025 என்ற புதிய திட்ைத்ப�யும் 
உலக சுகா�ா்ர அபமப்பு துவஙகியுள்ளது.
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1.4 சிைந்ே ந�ர்்கள்
அம்த�த்்கர் பிைந்ே நொள் அ்ரசு 
விடுமுமை
 � அம்தைத்கரின் 130வது பிறந� நாள் 14 ஏப்்ரல் 2021 
்காண்ைாைப்ைை உள்ளது.

 � நாடு முழுவதும் அ்ரசு விடுமுபற அளிக்கப்ைை 
உள்ளது. 1881ம் ஆண்டில் பிறந�ார்.

்கொலைொனொர் முமன்வர் எச.
�ொலசுபபி்ரைணியம்
 � தில்லி �மிழசஙகத்தின் மூத்� உறுப்பினரும், 
சாகித்ய அகா்�மி ்மாழி்ையர்ப்பு விருது 
்ைறறவருமான முபனவர் எச.ைாலசுப்பி்ரமணியம், 
கத்ரானா ைாதித்து தில்லியில் உள்ள �னியார் 
மருத்துவமபனயில் அனுமதிக்கப்ைட்டிருந� 
நிபலயில் காலமானார்.

 � இவர் மத்திய அ்ரசின் கல்வி அபமசசகத்தின் கீழ 
இயஙகும் ஹிநதி அஞசல் வழி கல்விப் பிரிவில் 
துபை இயக்குந்ராகப் ைணியாறறி ஓய்வு 
்ைறறவர்.

அறிகம்க ேொக்கல் ப்யேது 
உச்நீதிைன்ைக குழு
 � இஸ்த்ரா முன்னாள் விஞ்ானி நம்பி 
நா்ராயைன், உளவு வழக்கில் சட்ைவித்ரா�மாகக் 
பகது ் சய்யப்ைட்ை நைவடிக்பக குறித்து விசாரிக்க 
நியமிக்கப்ைட்ை உயர்நிபல விசா்ரபைக் 
குழு உசசநீதிமன்றத்தில் �னது அறிக்பகபய 
அண்பமயில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

 � இநதிய விண்்வளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் 
(இஸ்த்ரா), விஞ்ானியாகப் ைணியாறறினார் 
நம்பி நா்ராயைன், கிப்ரதயா ்ஜனிக் திட்ை 
இயக்குந்ராகப் ்ைாறுப்பு வகித்�ார். நம்பி 
நா்ராயைன் உள்ைை மூவர் மீது 1994-ஆம் 
ஆண்டு அடுக்கடுக்காக குறறசசாட்டுகபள 
பவத்�து தக்ரள காவல் துபற. இஸ்த்ராவின் 
சில முக்கிய ்ரகசியஙகபள ்வளிநாடுகளுக்கு 
விறற�ாகவும், உளவு ைார்த்��ாகவும் குறறம் 
சாட்ைப்ைட்ைார் நம்பி நா்ராையன்.

 � சட்ைவித்ரா�மாகக் பகது ்சய்யப்ைட்ைது 
குறித்து விசாரிக்க, முன்னாள் நீதிைதி டி.தக.
்ஜயின் �பலபமயில் 3 தைர் ்காண்ை 
குழுபவ கைந� 2018-ஆம் ஆண்டு ்சப்ைம்ைர் 
14-இல் உசசநீதிமன்றம் நியமித்�து. நம்பி 
நா்ராயைனுக்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு வழஙக 

உத்�்ரவிட்ைதைாத� விசா்ரபைக் குழுபவயும் 
அபமத்து உத்�்ரவிட்ைது உசசநீதிமன்றம்.

ரி்ர்வ் ்வஙகி துமை ஆளுநர் 
்கனுஙத்கொ �ணி ஓயவு
 � வஙகியின் மிக மூத்� துபை ஆளுநர் பி.பி. 
கனுஙதகா ஓய்வு ் ைறற�ாக அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � 1982-ஆம் ஆண்டு, ரிசர்வ வஙகியில் க்ரன்சி 
தமலாண்பம, ்வளிநாட்டு மு�லீடு உள்ளிட்ை 
பிரிவுகளின் நிர்வாக அதிகாரியாக பி.பி.கனுஙதகா 
்ைாறுப்தைறறார். இப�யடுத்து கைந� 2017-
இல் அவர் துபை ஆளுந்ராக நான்கு ஆண்டு 
காலத்துக்கு நியமனம் ்சய்யைட்ைார். 

 � இவரின் ைணி ஓய்பவத் ்�ாைர்நது, ரிசர்வ 
வஙகியில் அண்பமயில் நியமனம் ்சய்யப்ைட்ை 
மதகஷ் குமார் ்ஜயின், பமக்தகல் ைத்்ரா, 
்ராதஜஷ்வர் ்ராவ ஆகிய மூவர் துபை 
ஆளுநர்களாக உள்ளனர்.

உச்நீதிைன்ைத்தின் அடுத்ே 
ேமலமை நீதி�தியொ்க என்.வி.்ரைைொ 
நியமிக்கப�ட்டுள்ளொர்
 � இநதிய அ்ரசிலபமப்பு சட்ைத்தின் 124-ஆவது 
பிரிவின் இ்ரண்ைாம் உள்பிரிவு அளித்துள்ள 
அதிகா்ரத்தின் கீழ உசசநீதிமன்ற நீதிைதியான 
என்.வி.்ரமைாபவ, உசசநீதிமன்ற �பலபம 
நீதிைதியாக குடிய்ரசுத் �பலவர் ்ராம்நாத் 
தகாவிநத் நியமித்துள்ளார்.

 � உசசநீதிமன்றத்தின் 48-ஆவது �பலபம 
நீதிைதியாகப் ்ைாறுப்தைறகும் என்.வி.்ரமைா, 
ஆநதி்ர மாநிலம் கிருஷ்ைா மாவட்ைத்தில் உள்ள 
்ைான்னாவ்ரம் கி்ராமத்ப�ச தசர்ந� விவசாயக் 
குடும்ைத்தின் மு�ல் �பலமுபற ைட்ை�ாரியாவார்.

த்ககிழொர் அடிபப�ொடி டி.என்.
்ரொைச்ந்தி்ரன் ்கொலைொனொர்
 � �ஞசாவூப்ரச தசர்ந� பசவ சித்�ாந� அறி்்ரான 
தசக்கிழார் அடிப்்ைாடி டி.என்.்ராமசசநதி்ரன்

 � வழக்குப்ர்்ராக ைணியாறறி வந� இவர் 
ஏறத்�ாழ 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்ைணிபய 
விடுத்து, முழு தந்ரம் �மிழப் ைணிக்காகத் �ன்பன 
அர்ப்ைணித்துக் ்காண்ைார்.

 � திரு்ானசம்ைந�ர் அருளிய மு�ல் திருமுபற, 
அப்ைர் அருளிய ஆறாம் திருமுபற மாணிக்கவாசகர் 
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அருளிய எட்ைாம் திருமுபறயான 
திருக்தகாபவயார் தைான்றவறபற ஆஙகிலத்தில் 
்மாழி்ையர்த்துள்ளார்.

 � தமலும், ஒன்ை�ாம் திருமுபற நூல்களான 
திருவிபசப்ைா, திப்ைல்லாண்டு, ைத்�ாம் 
திருமுபறயான திருமநதி்ரத்தின் நான்காம் 
�நதி்ரம், ைதி்னான்றாம் திருமுபறயான 
காப்ரக்கால் அம்பமயாரின் பி்ரைந�ஙகள், 
தசக்கிழார் அருளிய ைன்னி்்ரண்ைாம் 
திருமுபறயான ்ைரியபு்ராைம், பசவ சித்�ாந� 
நூல்கள் உள்ளிட்ைவறபறயும் ்மாழி்ையர்த்து 
்வளியிட்டுள்ளார்.

 � ்ைரியபு்ராைத்தின் மீதும், தசக்கிழார் மீதும் 
்காண்டிருந� ஈடுைட்ைால் இவர் தசக்கிழார் 
“அடிப்்ைாடி“ என்ற சிறப்புப் ்ையப்ரயும் ்ைறறார்.

்கத்ரொனொ ேடுபபூசி ேயொரிபபில் 
முககியப �ஙகு உல்க ்வஙகி ேமல்வர் 
இந்தியொவுககு �ொ்ரொட்டு
 � உலக அளவில் கத்ரானா �டுப்பூசி �யாரிப்பில் 
இநதியா ்ைரும் ைஙகு வகிப்ை�ாக உலக 
வஙகித் �பலவர் தைவிட் மல்ைாஸ் ைா்ராட்டு 
்�ரிவித்துள்ளார்.

இந்தியொவின் முேல் ப�ண் கிரிகப்கட் 
்வர்ைமனயொளர் ்ந்தி்ரொ நொயுடு
 � இநதியாவின் மு�ல் ்ைஸ்ட் அணியின் 
�பலவ்ரான கர்னல் C.K.நாயுடு அவர்களின் 
மகளான சநதி்ரா நாயு சமீைத்தில் காலமானார்.

சீககிய குரு தேக �்கதூர்
 � சீக்கிய ம� குருவான ஸ்ரீ குரு த�க் ைகதூரின் 
தைா�பனகபள உலகறியச ்சய்ய 
தவண்டும் என்று பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி 
வலியுறுத்தினார். தமலும், அவ்ரது 400-ஆவது 
பிறந� நாள் விழாபவக் ்காண்ைாடுவது 
த�சியக் கைபமயாகும். சீக்கியர்களின் ஆன்மிக 
தசபவபய ஆய்வு ்சய்து அப� ஆவைப்ைடுத்� 
தவண்டும் என்றும் பி்ர�மர் குறிப்பிட்ைார்.

 � 9-ஆவது சீக்கிய ம� குருவான ஸ்ரீ குரு  த�க் 
ைகதூரின் 400-ஆவது பிறந� நாபள ஓர் 
ஆண்டுக்கு ்காண்ைாடுவ�றகு மத்திய அ்ரசு 
திட்ைமிட்டுள்ளது. இ�றகான உயர்நிபலக் குழுக் 
கூட்ைம் பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி �பலபமயில் 
கா்ைாலி வழியில் நபை்ைறறது.

 � ஸ்ரீ குருநானக் த�வஜின் 550-ஆவது பிறந� 

நாள் (பி்ரகாஷ் பு்ரப்) ஸ்ரீ குரு த�க் ைகதூரின் 
400-ஆவது பிறந� நாள், ஸ்ரீ குருதகாவிநத் 
சிஙகின் 350-ஆவது பிறந� நாள் ஆகியவறபற 
்காண்ைாடும் வாய்ப்பை நாம் ்ைறறுதளாம்.

குஜ்ரொத் �ொ்ரதி ஆசி்ரைத்தின் ேமல்வர் 
்கொலைொனொர்
 � ஆம�ாைாதில் உள்ள ைா்ரதி ஆசி்ரமத்தின் �பலவர் 
மகாமண்ைதலஸ்வ்ரர் ைா்ரதி ைாபு காலமானார்.

 � ைா்ரதி ஆசி்ரமத்தின் மகாமண்ைதலஸ்வ்ரர் 
விஸ்வாம்ைர் ைா்ரதி மக்ராஜின் தைா�பனகள் 
நம்பம எப்தைாதும் வழிநைத்தும்.

�யங்க்ர்வொே எதிர்பபுக்கொன �ன்னொட்டு 
�யிற்சி
 � வஙகத�சத்தில் நபை்ைறற ையஙக்ரவா� 
எதிர்ப்புக்கான ைன்னாட்டு கூட்டு ையிறசி நிபறவு 
நிகழசசியில் இநதிய ்ராணுவ �பலபமத் �ளைதி 
எம்.எம்.ந்ரவதை ைஙதகறறார்.

 � ையஙக்ரவா� எதிர்ப்பு கூட்டுப் ையிறசியானது, 
“சாநதிரி அக்்ரதசனா“ (அபமதிக்காக முன்னணி 
வகிப்தைார்) என்ற ்ையரில் வஙகத�சத்தில் கைந� 
4-ஆம் த�தி ்�ாைஙகியது.

 � இதில் இநதியா, வஙகத�சம், பூைான், 
இலஙபக ஆகிய நாடுகளின் ்ராணுவ வீ்ரர்கள் 
ைஙதகறறனர்.  அ்மரிக்கா, பிரிட்ைன், துருக்கி, 
குபவத், சிஙகப்பூர், சவூதி அத்ரபியா ஆகிய 
நாடுகள் ைார்பவயாளர்களாக இந�ப் ையிறசியில் 
கலநது ்காண்ைன.

 � பி்ராநதியத்தில் அபமதிபய நிபல நாட்ைவும் 
ையஙக்ரவா� எதிர்ப்பு நைவடிக்பககளில் அண்பை 
நாடுகளுக்கு இபைதயயான ஒத்துபழப்பை 
தமம்ைடுத்தும் தநாக்கிலும் இந�க் கூட்டுப் ையிறசி 
நபை்ைறறது.

முன்னொள் ேமலமைத் தேர்ேல் 
ஆமையர் ஜி.வி.ஜி. கிருஷைமூர்த்தி 
்கொலைொனொர் 
 � முன்னாள் �பலபமத் த�ர்�ல் ஆபையர் ஜி.வி.
ஜி. கிருஷ்ைமூர்த்தி தில்லியில் காலமானார்.

 � அவர், 1993-ஆம் ஆண்டு காலகட்ைத்தில் த�ர்�ல் 
ஆபைய்ராகப் ைணியாறறினார்.

 � இநதியாவின் �றதைாப�ய �பலபம 
வழக்கறி்ர் K.K.தவணுதகாைால்.
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CBI முன்னொள் ேமல்வர் ்ரஞசித் 
சின்�ொ ைமைவு
 � 1974 IPS பிரிபவ தசர்ந� முன்னாள் CBI �பலவர் 
சமீைத்தில் காலமானார்.

 � 2012 மு�ல் 2013 வப்ர CBI �பலவ்ராக அவர் 
ை�வி வகித்�ார்.

அ்க்ரொதி பேொகுப�ொளர் ப்வங்கட 
சுபம�யொ ைமைவு
 � அக்ராதி ்�ாகுப்ைாளரும் தை்ராசிரியருமான 
கஞசம் ் வஙகை சுப்பையா உைல்நலக் குபறவால் 
காலமானார்.

 � கன்னை ்மாழியில் ஆர்வம் ்காண்ை தை்ராசிரியர் 
்வஙகை சுப்பையா, சுமார் 60 புத்�கஙகபள 
எழுதியுள்ளார். 12 அக்ராதிகபளயும் 
்�ாகுத்துள்ளார். அக்ராதி அறிவியல் ்�ாைர்ைான 
நூல்கபளயும் அவர் இயறறியுள்ளார்.

 � அவருக்கு ைத்மஸ்ரீ விருது வழஙகிய மத்திய 
அ்ரசு ்கௌ்ரவித்துள்ளது. கன்னை சாகித்ய 
அகா்�மி, ைம்ைா விருது உள்ளிட்ைவறபறயும் 
அவர் ்ைறறுள்ளார். நாட்டின் விடு�பலப் 
தைா்ராட்ைத்திலும் ்வஙகைசுப்பையா 
ைஙதகறறுள்ளார். மகாத்மா காநதிபயயும் அவர் 
சநதித்து.

அன்னபூர்ைொ சி்க்ரத்தில் ஏறி 
இந்தியப ப�ண் ்ொேமன
 � உலகின் 10-ஆவது உய்ரமான மபலச 
சிக்ரமான அன்னபூர்ைா சிக்ரத்தில் ஏறி சா�பன 
ைபைத்துள்ளார். மகா்ராஷ்டி்ரத்ப�ச தசர்ந� 
28 வயது ்ைண் பிரியஙகா தமாஹித�. இந� 
சா�பனபய நிகழத்திய மு�ல் இநதியப் ்ைண் 
அவர்.

 � இமய மபலத் ்�ாைர் தநைாளத்தில் அபமநதுள்ள 
சிக்ரம் அன்னபூர்ைா. இது 8,091 மீட்ைர் உய்ரம் 
்காண்ைது.

 � கைந� 2013-இல் உலகின் மிக உய்ரமான 
எவ்்ரஸ்ட் சிக்ரத்திலும் (8,849 மீட்ைர்), 2018-இல் 
தலாட்தஸ சி்ரத்திலும் (8,516 மீட்ைர்), 2016-இல் 
மக்காலு சிக்ரம் (5,895 மீட்ைர்) ஆகியவறறிலும் 
பிரியஙகா ஏறியுள்ளார்.

 � கைந� 2017-2018 இல் சாசக 
விபளயாட்டுகளுக்காக மகா்ராஷ்டி்ர அ்ரசின் “சிவ 
சத்்ரைதி“ விருது ்ைறறுள்ளார் பிரியஙகா.

தியொ்க்ரொஜரின் 254-ஆ்வது ஜயந்தி 
விழொ
 � சஙகீ� மும்மூர்த்திகளில் ஒருவ்ரான 
தியாக்ராஜரின் 254-ஆவது ஜயநதி விழா 
திருவாரூர் புதுத்்�ருவில் உள்ள அவ்ரது 
இல்லத்தில் நபை்ைறறது.

 � கர்நாைக சஙகீ� மும்மூர்த்திகளில் ஒருவ்ரா 
அறியப்ைடுைவர் தியாக்ராஜர். தியாக பிருமம் என 
அபழக்கப்ைடும் இவர், 1767-இல் திருவாரூர் 
புதுத்்�ருவில் பிறந�வர்.

முன்னொள் ரி்ர்்வ ்வஙகி ஆளுநர்: 
மைடத்வலு ந்ரசிம்ைன்
 � இநதிய வஙகிகளின் சீர்திருத்�வாதி என 
அறியப்ைடும் பமைதவலு ந்ரசிம்மன் முன்னாள் 
ரிசர்வ வஙகி ஆளுநர் சமீைத்தில் காலமானார்.

�த்ைவிபூஷன் ைவுலொனொ ்வொகுதிதின்
 � இஸ்லாமிய புகழ்ைறற எழுத்�ாளர் ்மௌலானா 
வாகுதிதின் காலமானார்.

 � 200 புத்�கஙகளுக்கு தமல் எழுதியுள்ளவர், 
கு்ரானின் ஆஙகில மறறும் ஹிநதி, உருது 
ைதிப்புகபள உப்ர எழுதியவர்.

 � 2021ன் ைத்விபூஷன், (2021), ைத்மவிபூஷன் 
(2000) ்ராஜிவ காநதி த�சிய சத்ைவனா 
விருதுகபள ்ைறறுள்ளார். 

இம்க்கமலஞ்ரொன ்ரொஜன் மிஸ்்ரொ 
த்கொவிட்-19 பேொற்று ்கொ்ரைைொ்க 
்கொலைொனொர்
 � 70 வயது நி்ரம்பியவரும், ைத்ம பூஷன் விருது 
்ைறறவருமான இபசக்கபல்ர் ்ராஜன் மிஸ்்ரா 
தகாவிட்-19 ்�ாறறினால் மருத்துவமபனயில் 
உயிரிழந�ார்.

இந்திய ்வஙகி்களின் சீர்திருத்ே்வொதி 
M.ந்ரசிம்ைன்
 � இநதிய ரிசர்வ வஙகியின் 13வது ஆளுநர் 
மறறும் இநதிய வஙகிகளின் சீர்திருத்�வாதி என 
அறியப்ைட்ை M.ந்ரசிம்மன் காலமானார்.

இந்திய அணு்கதி விஞஞொனி 
்ந்ேொனம்
 � 1998-்ைாக்்ரான் அணுதசா�பனயில் முக்கிய 
ைஙகாறறிய விஞ்ானி சந�ானம் சமீைத்தில் 
காலமானார். 
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 � DRDO வின் கள இயக்குன்ராக ைணியாறறியவர். 
 � 1999ல் இநதிய அ்ரசால் ைத்ம பூஷன் விருது 
வழஙகி ்கௌ்ரவிக்கப்ைட்ைவர்.

அ்ரசு ைரியொமேயுடன் எழுத்ேொளர் 
ைதனொஜ் ேொஸின் உடல் ே்கனம்
 � உைல் நலக் குபறவால் காலமான, சாகித்ய 
அகா்�மி விருது ்ைறற எழுத்�ாளர் மதனாஜ் 
�ாஸின் உைல் புதுசதசரியில் அ்ரசு மரியாப�யுைன் 
�கனம் ்சய்யப்ைட்ைது.

 � ஒடிஸா மாநிலம், ைாலசூர் மாவட்ைம், சஙகரி என்ற 
ைகுதியில் பிறந� மதனாஜ் �ாஸ் கைந� 1963-
ஆம் ஆண்டு மு�ல் புதுசதசரி ்வள்பள நக்ரப் 
ைகுதியான துய்தை வீதியில் மபனவி பி்ரதிஜ்னா 
த�வியுைன் வசித்து வந�ார்.

 � ஒரியா, ஆஙகிலம் ஆகிய இரு ்மாழி 
எழுத்�ாள்ரான இவர், நூறறுக்கும் தமறைட்ை 
புத்�கஙகபள எழுதியுள்ளார். ”மிஸ்ட்ரி ஆஃப் 
மிஸ்ஸிங தகப் அண்டு அ�ர்ஸ் ஸ்தைாரிஸ்” என்ற 
சிறுகப�த் ்�ாகுப்புக்காக கைந� 1972-இல் 
சாகித்ய அகா்�மி விருதும், 2001ஆம் ஆண்டில் 
ைத்மஸ்ரீ விருதும் 2020ஆம் ஆண்டில் ைத்மபூஷன் 
விருதும் ்ைறறார்.

அபத�ொதலொ II – விண்ப்வளி வீ்ரர் 
ை்ரைம்
 � 1969ல் நாசாவின் நிலவிறகான திட்ைமான – 
“அப்தைாதலா-IIல் நிலவிறகு ்சன்ற வீ்ரர்கள் 
அணியில் ைணியாறறிய ைஸ் அல்டிரின் சமீைத்தில் 
காலமானார். இவர் நிலவில் கால்ைதிக்கவில்பல.

�ொ்ரதிேொ்னுககு ைரியொமே
 � ைாதவந�ர் ைா்ரதி�ாசன் 131-ஆவது பிறந�நாபள 
முன்னிட்டு ்சன்பன ்மரீனா கைறகப்ர 
காம்ராஜர் சாபலயில் அபமநதுள்ள அவ்ரது 
சிபலக்கு கீதழ பவக்கப்ைட்டிருந� ைைத்துக்கு 

மரியாப� ்சலுத்திய �மிழ வளர்சசித்துபற 
்சயலாளர் மதகசன் காசி்ராஜன், ்சய்தி 
மக்கள் ்�ாைர்புத்துபற இயக்குநர் ்�.ைாஸ்க்ர 
ைாண்டியன் உள்ளிட்ை துபற உயர் அலுவலர்கள்.

�ாரதிதாசன்

 � பிறப்பு – 29.04.1891
 � இயற்ையர் – கனகசுப்பு்ரத்தினம் (கனகசபை, 
இலக்குமி)

 � புபன்ையர்கள் – கண்்ைழுதுதவன், கிறுக்கன், 
கிண்ைல்கா்ரன்

 � நூல்கள் – குடும்ை விளக்கு, இருண்ை வீடு, 
கண்ைகி பு்ரட்சி காப்பியம், ைாண்டியன் ைரிசு, 
அழகின் சிரிப்பு, வீ்ரத்�ாய், சிறுகாப்பியம் மறறும் 
ைல.

அபைரிக்க நொடொளுைன்ைத்தில் 
்வ்ரலொறு �மடத்ே ்கைலொ �ொரிஸ், 
நொன்சி ப�தலொசி
 � அந� நாட்டு வ்ரலாறறில் நாைாளுமன்ற கூட்டுக் 
கூட்ைத்தில் அதிைர் உப்ரயின்தைாது அவருக்குப் 
பின் உள்ள இருக்பககள் இ்ரண்ைடிலும் 
்ைண்கள் அமர்நது �பலபம வகித்�து இதுதவ 
மு�ல் முபறயாகும்.

 � அ்மரிக்க நாைாளுமன்றக் கூட்டுக் கூட்ைம் 
நபை்ைறறது. அந�க் கூட்ைத்தில் துபை 
அதிைரும் நாைாளுமன்ற தமலபவயான 
்சனட் சபைத் �பலவருமான கமலா ொரிஸ் 
ைஙதகறறார்.

 � அ்மரிக்காவின் மு�ல் ்ைண், மறறும் 
கருப்பினத்ப�ச தசர்ந� துபை அதிை்ரான கமலா 
ொரிஜுைன், கீழபவயான பி்ரதிநிதிகள் சபைத் 
�பலவர் நான்சி ் ைதலாசியும் ைஙதகறறார். கைந� 
2007-ஆம் ஆண்டில் அந�ப் ்ைாறுப்பை ஏறற 
மு�ல் ்ைண் ்ைதலாசி என்ைது குறிப்பிைத்�க்கது.
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1.5 முககிய இடங்கள் �ற்றிய ப்யதி்கள்

�ொ்ரதீப துமைமு்கம் 11.5 த்கொடி டன் 
்்ரககு்கமள ம்கயொண்டு ்ொேமன
 � ஒடிஸா மாநிலத்தின் ைா்ரதீப் துபறமுகம் 
கைந� 2020-21 ஆவது நிதியாண்டில் 11.45 
தகாடி ைன் ச்ரக்குகபள பகயாண்டு சா�பன 
ைபைத்துள்ளது.

 � நிதியாண்டில் 11.26 தகாடி ைன் ச்ரக்குகபள 
மட்டுதம பகயாண்டிருந� நிபலயில், 2020-21-
ஆவது நிதியாண்டில் ச்ரக்கு பகயாளும் திறன் 
11.45 தகாடி ைன்னாக வளர்சசியபைநது புதிய 
வ்ரலாறு ைபைத்துள்ளது.

சில்்கொ ஏரியில் டொல்பின்்களின் 
எண்ணிகம்க அதி்கரிபபு
 � ஒடிசா மாநிலத்தில் அபமநதுள்ள நாட்டின் 
மிகப்்ைரிய உவர் நீர் ஏரியான சில்கா 
ஏரியில் ைால்பின்களின் எண்ணிக்பக 
அதிகரித்திருப்ை�ாக ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � ஈ்ரவாடி ைால்பின்களின் எண்ணிக்பக 
2020ல் 146 ஆக இருநது �றதைாது 162 ஆக 
உயர்நதுள்ளது.

 � ெம்தைக் ைால்பின்கள் ்ராஜ்நகர் ைகுதியில் 
2 மட்டும் காைப்ைட்டுள்ளது. இந� ெம்தைக் 
ைால்பின்கள்  நாட்டின் உள்ைகுதியில் அல்லாமல் 
ஒடிசா கைறகப்ரயில் வாழக்கூடியபவ.

உைங்கொட் �குதியில் அமை 
அமைக்க எதிர்பபு
 � தமகாலயாவின் உமஙகாட் நதியின் மீது 210 
்மகாவாட் திறனுள்ள மின்உறைத்தி நிபலயம் 
மறறும் அபை கட்டுவ�றகான ைணிகளுக்கு 
அந� ைகுதி கி்ராம மக்கள் எதிர்ப்பு ்�ரிவித்து 
உள்ளனர். 

்கன்னியொகுைரி ைொ்வட்டம் 
ைனககுடியில் இடம்ப�யர் �ைம்வ்கள்
 � கன்னியாகுமரி மாவட்ைம் மனக்குடி ைறபவகள் 
ைாதுகாப்பு ைகுதியில் இைம்்ையர் ைறபவகளான 
்்ரட்ஷார்க் மறறும் விஷ்கர்டு என்ற இ்ரண்டு 
வபக ைறபவகள் காைப்ைட்டுள்ளன.

 � இந� ைறபவகள் மாஙதகாலிய மறறும் 
கிழக்கு ்ரஷ்ய ைகுதிகளிலிருநது வநதுள்ள�ாக 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

்கொஷமீர் �ள்ளத்ேொககு-லடொகம்க 
இமைககும் “தஸொஜி லொ“ ்கை்வொய 
திைபபு
 � தஸாஜி லா கைவாய் ் ைாதுமக்கள் ையன்ைாட்ைக்கு 
முழுபமயாக திறந� விைப்ைட்டுள்ளது. இந� 
ஆண்டு வழக்கத்துக்கு மாறாக குறுகிய 
காலத்தில் ைனிப்்ைாழிபவ அகறறி கைவாய் 
திறக்கப்ைட்டுள்ளது என்று தில்லியிலுள்ள 
்ராணுவத் �பலபமயிைம் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

1.6 விமளயொட்டு
�ஹம்ரன் கி்ரொண்ட் பிரிகஸ்-2021
 � ைார்முலா 1 உலக சாம்பியன்-2021 ்ைஹப்ரன் 
கி்ராண்ட் பிரிக்ஸ் தைாட்டியில் தலவிஸ் 
ொமல்ைன் சாம்பியன் ைட்ைம் ்வன்றார். அவர் 
்ைறும் 96வது சாம்பியன் ைட்ைம் இதுவாகும்.

 � தமக்ஸ் ்வர்ஸ்ைைான் இந� தைாட்டியில் 
இ்ரண்ைாம் இைம் ்ைறறார். 

ஸ்த�ொர்ட்ஸ்டொர் ்ர்ஸ் விருது்கள் 2021 
�ட்டியல்
 � “ஸ்தைார்ட்ஸ்ைார் ்ரசஸ் விருதுகள் 2021 ைட்டியலில் 
குத்துசசண்பை வீ்ரர் தமரிதகாம், நீ்ரஜ் தசாப்்ரா 

மறறும் ்ைஙகளூரு  FC அணி ஆகியபவ ்வறறி 
்ைறறுள்ள�ாக அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � கைந� 10 ஆண்டுகளின் சிறந� 
விபளயாட்டு வீ்ர்ராக நத்ரன் கார்த்திதகயன் 
அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

மியொமி ஓ�ன்: ஆஷலி �ர்ட்டி 
்ொம்பியன்
 � அ்மரிக்காவில் நபை்ைறற மியாமி ஓைன் 
்ைன்னிஸ் தைாட்டியில் மகளிர் ஒறபறயர் பிரிவில் 
ஆஸ்தித்ரலியாவின் ஆஷ்லி ைர்ட்டி மீண்டும் 
சாம்பியன் ஆனார்.
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ஒலிம்பிக துப�ொககி சுடுேல்: இந்திய 
அணியில் இளத்வனில், ைொனு �ொக்கர்
 � தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தைாட்டியில் துப்ைாக்கி 
சுடு�ல் விபளயாட்டில் 10 பிரிவுகளில் 
ைஙதகறை�றகான 15 தைர் ்காண்ை இநதிய 
அணி அறிவிக்கப்ைட்ைது.

 � இதில், 10 மீட்ைர் ஏர் ப்ரஃபிளில் உலகின் 
மு�ல்நிபல வீ்ராஙகபனயாக உள்ள 
�மிழகத்ப�ச தசர்ந� இளதவனில் வாலறிவன் 
மறறும் மானு ைாக்கர் தைான்ற முக்கிய 
வீ்ராஙகபனகள் இைம் பிடித்துள்ளனர். சமீைத்தில் 
நபை்ைறற உலகக் தகாப்பை துப்ைாக்கி சுடு�ல் 
தைாட்டியில் �ஙகம் ்வன்ற சிஙகி யா�வ, ரிசர்வ 
வீ்ராஙகபனயாக த�ர்வாகியுள்ளார்.

2023ம் ஆண்டு FIFA ப�ண்்கள் 
உல்கத்கொபம� த�ொட்டி
 � நியூசிலாநதும் ஆஸ்தித்ரலியாவும் இபைநது 
2023ம் ஆண்டு FIFA ்ைண்கள் உலக தகாப்பை 
கால்ைநது தைாட்டிபய நைத்� உள்ளது.

 � ஆக்லாநதில் உள்ள ஈைன் ைார்க்கிலம், சிட்னி 
அ்ரஙகிலும் இந� தைாட்டிகள் நபை்ைற உள்ளது.

 � 2023ம் ஆண்டிறகான பிைா ்ைண்கள் 
தைாட்டியில் 24 அணியிலிருநது 32 அணியாக 
உயர்த்�ப்ைட்டுள்ளது.

பி�ா
 � �பலவர் - Gianni Infantino
 � ்�ாைக்கம் - 1904
 � �பலபமயிைம் - Zurich, Switzerland

ஏ்ஸ் ஸ்த�ொர்ட்ஸ்டொர் விருது்கள்
 � கைந� 10 ஆண்டுகளுக்கான சிறந� 
குத்துசசண்பை வீ்ர்ராக குத்துசசண்பை வீ்ரர் 
தமரி தகாம் த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � சிநதுவின் 2019 உலக சாம்பியன்ஷிப் மறறும் 
2017 விஸ்வநா�ன் ஆனநதின் உலக சாம்பியன் 
ஆகியபவகளுக்காக ைா்ராட்டு ்ைறறுள்ளனர்.

 � ைத்�ாண்டுகளுக்கான சிறந� ையிறசியாள்ராக 
P.தகாபி சநத் த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � அபினவ பிநத்்ரா சிறந� மா்ைரும் விபளயாட்டு 
வீ்ர்ராக த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளார்.

மியொமி ஓ�ன்: �ட்டம் ப்வன்ைொர் 
ஹியூ�ர்ட் �ர்்கொகஸ்
 � மியாமி ஓைன் ்ைன்னிஸ் தைாட்டியில் ஆைவர் 
ஒறபறயர் பிரிவில் தைாலாநதின் ஹியூைர்ட் 

ெர்காக்ஸ் தகாப்பை ்வன்றார். அவர் �னது 
்ைன்னிஸ் வாழக்பகயில் இதுவப்ர  ்ைறற 
ைட்ைஙகளிதலதய இது�ான்  மிகப்்ைரிய�ாகும்.

ஜப்�ான் தஜாடிக்கு தகாப்ம�

 � மியாமி ஓைன் மகளிர் இ்ரட்பையர் பிரிவில் 
ஜப்ைானின் ஷுதகா அைாயமா/எனா ஷிைாெ்ரா 
இபை சாம்பியன் ஆனது தைாட்டித்�்ரவரிபசயில் 
5-ஆம் இைத்தில் இருந� அைாயமா/ஷிைாெ்ரா 
தஜாடி இறுதிசசுறறில் 6-2, 7-5 என்ற ்சட்களில் 
தைாட்டித்�்ரவரிபசயில் 8-ஆம் இைத்திலிருந� 
அ்மரிக்காவின் தெலி கார்ைர்/பித்ரஸிலின் 
லுய்சா ஸ்்ைஃைானி இபைபய வீழத்தியது.

இந்திய அணியில் ேனலட்சுமி, ஹிைொ 
ேொஸ்
 � உலக �ைகள ரிதல தைாட்டியில் ைஙதகறகும் 
இநதிய அணியில் �மிழக வீ்ராஙகபன 
�னலட்சுமியுைன் ஹிமா �ாஸ், டூட்டி சநத் 
ஆகிதயார் இைம்பிடித்துள்ளனர்.

�ொயை்ரப �டகுப த�ொட்டி முேல் 
முமையொ்க ப�ண் உள்�ட 4 
இந்தியர்்கள்  ஒலிம்பிககிற்கு ேகுதி
 � இநதியாபவச தசர்ந� ைாய்ம்ரப் ைைகுப் 
தைாட்டியாளர்கள் 4 தைர் தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 
தைாட்டிக்கு �குதி ்ைறறுள்ளனர்.

 � ஓமனில் நபை்ைறற ஆசிய �குதிசசுறறுப் 
தைாட்டியில் கலநது்காண்ை இநதியாவின் 
விஷ்ணு ச்ரவைன், தநத்்ரா குமனன் ஆகிதயார் 
�னிநைர் பிரிலும், கைைதி ்சஙகப்ைா-
வருண் �க்கார் இபை பிரிவிலும் தைாக்கிதயா 
ஒலிம்பிக்கில் ைஙதகறகத் �குதி்ைறறனர். ைாய்ம்ரப் 
ைைகுப் பிரிவில் 4 இநதியர்கள் ஒலிம்பிக்கிறகு 
�குதி ்ைறுவது இது மு�ல் முபறயாகும்.

 � அதிலும் தநத்்ரா, ஒலிம்பிக்கில் கலநது்காள்ளும் 
மு�ல் இநதிய ைாய்ம்ரப் ைைகு வீ்ராஙகபன என்ற 
்ைருபமபய ்ைறறுள்ளார்.

 � இ�றகு முன் ஒலிம்பிக் ைாய்ம்ரப் ைைகுப் தைாட்டியில் 
ஒத்ர பிரிவில் 2 தைாட்டியாளர்கள் 4 முபற 
ைஙதகறறிருந�து குறிப்பிைத்�க்கது.

ப்வத்ரொனி்கொ ்ொம்பியன்
 � அ்மரிக்காவில் நபை்ைறற சார்லஸ்ைன் ஓைன் 
்ைன்னிஸ் தைாட்டியில் ஒறபறயர் பிரிவில் 
்ரஷியாவின் ்வத்ரானிகா கு�ர்்மதைாவா 
சாம்பியன் ஆனார்.
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�ொ்ரொலிம்பிகஸ் ேகுதிசசுற்றுககு 
ேமிழ்கத்தின் ைதனொ்க்ரன் தேர்வு 
 � திருவள்ளூர் மாவட்ைம் தசாழவ்ரத்ப�ச 
தசர்ந�வர் மதைாக்ரன் ைார்பவக்குபறைாடுள்ள 
மதைாக்ரன், ஜுதைா விபளயாட்டு வீ்ரர் 
ஆவார். இவர் ைா்ராலிம்பிக்ஸ் தைாட்டிக்கான 
�குதிசசுறறுக்குத் த�ர்வாகி உள்ளார்.

ஆசிய ைல்யுத்ேம்: ்ரிேொவுககு ேங்கம்
 � ஆசிய மல்யுத்� சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் 
இநதியாவின் சரி�ா ்�ாைர்நது 2-ஆவது 
முபறயாக �ஙகம் ்வன்றார்.

 � கஜகஸ்�ானின் அல்தமட்டி நகரில் நபை்ைறறு 
வரும் இந� தைாட்டியில் 59 கிதலா எபைப் பிரிவில் 
ைஙதகறற இநதிய வீ்ராஙகபன சரி�ா, �னது 
மு�ல் சுறறில் 495 என்ற கைக்கில் மஙதகாலிய 
வீ்ராஙகபன ஷுவ�ார் ைாட்ைர்ஜாவிைம் த�ால்வி 
கண்ைார். எனினும், மறுவாய்ப்பை (்்ரபிதசஸ் 
்ரவுண்டு) சரியாகப் ையன்ைடுத்திக் ் காண்ை சரி�ா, 
அைா்ரமாக ஆடி அப்ரயிறுதிக்கு முன்தனறினார். 
சரி�ா �னது அப்ரயிறுதியில் கிர்கிஸ்�ானின் 
நு்ராய்ைா அனார்குதலாவாபவ வீழத்தி 
இறுதிசசுறறுக்கு முன்தனறினார்.

 � பின்னர் நபை்ைறற இறுதிசசுறறில் சரி�ா 10-7 
என்ற கைக்கில் மஙதகாலிய வீ்ராஙகபன 
ஷுவ�ார் ைாட்ைர்ஜாபவ வீழத்தினார். 
இ�ன்மூலம் மு�ல் சுறறில் அவரிைம் கண்ை 
த�ால்விக்கு ைதிலடி ்காடுத்�த�ாடு, சாம்பியன் 
ைட்ைத்ப�யும் �க்கபவத்துக் ்காண்ைார் சரி�ா. 

ஆசிய ைல்யுத்ேம்: விதனஷ, 
அன்ஷஷுவுககு ேங்கம்
 � ஆசிய மல்யுத்� சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் 
இநதியாவின் விதனஷ் தைாகத், அன்ஷு மாலிக் 
ஆகிதயார் �ஙகம் ்வன்றனர்.

 � கஜகஸ்�ானின் அல்தமட்டி நகரில் நபை்ைறறு 
வரும் இந�ப் தைாட்டியில் மகளிர் 53 கிதலா 
எபைப் பிரிவில் ைஙதகறற விதனஷ் தைாகத், ஒரு 
புள்ளிபயகூை இழக்காமல் �ஙகம் ் வன்றுள்ளார். 
சீனா மறறும் ஜப்ைாபனச தசர்ந� வீ்ராஙகபனகள் 
ைஙதகறகா��ால் விதனஷ் தைாகத்தின் ்வறறி 
எளி�ானது. மகளிர் 57 கிதலா எபைப்ை பிரிவில் 
19 வய�ான அன்ஷு மாலிக் �ஙகம் ்வன்றார்.

 � விதனஷ் தைாகத், அன்ஷு மாலிக் ஆகிதயார் ஆசிய 
மல்யுத்� சாம்பியன்ஷிப்பில் �ஙகம் ்வல்வது 
இதுதவ மு�ல்முபறயாகும். விதனஷ் தைாகத் 
இ�றகு  முன்பு நபை்ைறற ஆசிய சாம்பியன்ஸ்ரீிப் 
தைாட்டிகளில் 3 ்வள்ளி உள்ைை 7 ை�க்கஙகள் 

்வன்றிருந� தைாதிலும், இப்தைாது�ான் மு�ல் 
முபறயாக �ஙகம் ்வன்றுள்ளார்.

 � இத�தைால் இநதியாவின் திவயா காக்்ரன் (72 
கிதலா எபைப் பிரிவு) �ஙகமும், சாக்ஷி மாலிக் 
(65 கிதலா எபைப் பிரிவு) ்வள்ளிப் ை�க்கமும் 
்வன்றனர்.

 � ஆசிய மல்யுத்� சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இநதியா 
இதுவப்ர 4 �ஙகம், ஒரு ்வள்ளி, இ்ரண்டு 
்வண்கலப் ை�க்கஙகபள ்வன்றுள்ளது. 
முன்ன�ாக நபை்ைறற ஆட்ைஙகளில் சரி�ா (59 
கிதலா எபைப் பிரிவு) �ஙகமும், சீமா பிஸ்லா (50 
கிதலா எபைப் பிரிவு), பூஜா (76 கிதலா எபைப் 
பிரிவு) ஆகிதயார் ்வண்கலமும் ்வன்றது 
குறிப்பிைத்�க்கது.

ஆசிய ைல்யுத்ேம்: ேங்கம் ப்வன்ைொர் 
்ரவி
 � ஆசிய மல்யுத்� சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இநதிய 
வீ்ரர் ்ரவி �ாஹியா �ஙகம் ்வன்றார்.

 � கஜகஸ்�ானின் அல்தமட்டி நகரில் நபை்ைறறு 
வரும் இந�ப் தைாட்டியில் 57 கிதலா எபைப்பிரிவில் 
ைஙதகறற ்ரவி �ாஹியா, �னது இறுதிசுறறில் 9-4 
என்ற கைக்கில் ஈ்ரானின் அலி்்ரஸா சர்லாக்பக 
வீழத்தி �ஙகம் ்வன்றார்.

தேசிய �சுமை தீர்ப�ொயம் – ஜல்்கதி 
அமைச்்கம்
 � த�சிய ைசுபம தீர்ப்ைாய �பலவர் ஆ�ர்ஷ் குமார் 
தகாயல் கிரிக்்கட் பம�ானஙகளில் நிலத்�டி 
நீர் ையன்ைாட்பை ஒழுஙகுப்ைடுத்துமாறு மத்திய 
ஜல்சக்தி அபமசசகத்திறகு உத்�்ரவிட்டுள்ளார்.

ததசிய �சுமே தீரப்�ாயம்
 � சட்ைம் – 2010
 � புதுதில்லி, தைாைால், புதன, ் சன்பன, ்கால்கத்�ா

ஆசிய �ளுதூககும் த�ொட்டி மீ்ரொ�ொய 
்ொனு ்ொேமன 
 � �ாஷ்கண்டில் நபை்ைறும் ஆசிய குத்துசசண்பை 
சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இநதியாபவ தசர்ந� 
மீ்ராைாய் சானு 49 கிதலா எபை பிரிவில் 86, 
113, 117, 119 என்ற எபைகபள தூக்கி சா�பன 
புரிந�ார்.

ைொன்டி ்கொர்தலொ: சிட்சி�ொஸ் ்ொம்பியன்
 � மான்டி கார்தலா மாஸ்ைர்ஸ் ்ைன்னிஸ் 
தைாட்டியில் கிரீஸின் ஸ்்ைஃைாதனாஸ் சிட்சிைாஸ் 
சாம்பியன் ஆனார்.
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ஆசிய �ளுதூககுேல் ்ொம்பியன்ஷிப 
ேங்கம் ப்வன்ைொர் ஜில்லி ேலொப��்ரொ
 � உஸ்்ைகிஸ்�ானில் நபை்ைறும் ஆசிய 
ைளுதூக்கு�ல் சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் இநதிய 
வீ்ராஙகபன ஜில்லி �லா்ைெ்ரா �னது பிரிவில் 
�ஙகப் ை�க்கம் ்வன்றார்.

 � 45 கிதலா பிரிவில் ைஙகுறற ஜில்லி �லா்ைெ்ரா, 
ஸ்னாட்சி பிரிவில் 69 கிதலா, கிளீன் அன்ட் ்ஜர்க் 
பிரிவில் 88 கிதலா என ்மாத்�மாக 157 கிதலா 
எபைபய தூக்கி �ஙகப் ை�க்கம் ்வன்றார்.

நீச்ல் ்ொம்பியன்ஷிப: ஸ்ரீ�ரி 
நட்ரொஜஷுககு 2-ஆ்வது ேங்கம்
 � உஸ்்ைகிஸ்�ான் ஓைன் நீசசல் சாம்பியன்ஷிப் 
தைாட்டியில் இநதியாவின் ஸ்ரீெரி நை்ராஜ் 
2-ஆவது �ஙகப் ை�க்கம் ்வன்றதுைன், புதிய 
த�சிய சா�பனயும் ைபைத்�ார்.

எம்யுஎஸ்சி ப�ல்ப ை்களிர் ஓ�ன் 
படன்னிஸ் த�ொட்டி
 � அ்மரிக்காவின் சார்லஸ்ைன் நகரில் நபை்ைறற 
“எம்யுஎஸ்சி ்ெல்ப் மகளிர் ஓைன் ்ைன்னிஸ் 
தைாட்டியில் சாம்பியன் ஆன ஆஸ்தித்ரலிய 
வீ்ராஙகபன அஸ்த்்ரா சர்மா.

ஆசிய குத்துச்ண்மட ்ொம்பியன்ஷிப
 � கஜகஸ்�ான் நாட்டின் அல்தமட்டி நகரில் 
நபை்ைறறு வநது 34வது ஆசிய குத்துசசண்பை 
சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டிகளில் இநதியா 14 
ை�க்கஙகபள பகப்ைறறி 3வது இைம் ் ைறறுள்ளது.

68்வது கி்ரொண்ட்ஸ்லொம் ைொஸ்டர் 
அர்ஜஷுன் ்கல்யொன்
 � நாட்டின் 68வது கி்ராண்ட்ஸ்லாம் மாஸ்ைர் 
ைட்ைத்ப� அர்ஜுன் கல்யாண் ்வன்றுள்ளார்.

 � 18 வய�ான அர்ஜுன் கல்யான் தகாஸிக் என்ைவர் 
்வறறி ்ைறறு ைட்ைத்ப� ்வன்றுள்ளார்.

குத்துச்ண்மட: இந்தியொவுககு 5 
ேங்கம்
 � தைாலாநதில் நபை்ைறும் இபளதயார் உலக 
குத்துசசண்பை தைாட்டியில் இநதிய மகளிர் 4 
தைர் �ஙகம் ை�க்கம் ்வன்றனர்.

 � இறுதிச சுறறுகளில், 48 கிதலா பிரிவில் கீதிகா-
தைலாநதின் நைாலியா கு்ஷவஸ்காபவ 5-0 
என்ற கைக்கில் ்வன்றார். 51 கிதலா பிரிவில் 
தைபித்ராஜிசனா சானு – ்ரஷியாவின் வா்லரியா 

லின்தகாவாபவ அத� புள்ளிகள் கைக்கில் 
த�ாறகடித்�ார். 57 கிதலா பிரிவில் பூனம் 5-0 என்ற 
கைக்கில் பி்ரான்ஸின் ஸ்்�லின் கி்ராசிபயயும், 
60 கிதலா பிரிவில் வின்கா-கஜகஸ்�ானின் 
ஜுல்பைஸ் ஷயாக்மீதைாவாபவயும் வீழத்தினார்.

்சசின் ்கொர்னர் : உல்க 
குத்துச்ண்மட 
 � கஜகஸ்�ானில் நபை்ைறறு வரும் உலக 
குத்துசசண்பை சாம்பியன்ஷிப் தைாட்டியில் 59 
கிதலா பிரிவில் சசசின் கார்னர் சாம்பியன் ைட்ைம் 
்வன்றுள்ளார்.

 � இந� தைாட்டித் ்�ாைரில் இநதியா இதுவப்ர 11 
ை�க்கஙகள் ்ைறறுள்ளது. இதில் 8 �ஙகம் மறறம் 
3 ்வண்கலம் அைஙகும். 

முன்னொள் ்கொல்�ந்து வீ்ரர் பி்ரைொப 
்கஙகுலி ்கொலைொனொர்
 � தமாகன் ைகான் அணிக்காக விபளயாடிய 
கஙகுலி, 1969-இல் நபை்ைறற ஐஎஃப்ஏ 
தகாப்பை கால்ைநது தைாட்டியின் இறுதி ஆட்ைத்தில் 
ஈஸ்ட் ்ைஙகாலுக்கு எதி்ரான இரு தகால்கபள 
அடித்�ார். இ�ன் மூலம் தமாகன் ைகான் அணி 
சாம்பியன் ஆனது.

 � சநத�ாஷ் டி்ராபி தைாட்டியில் 1969, 1971 
ஆகிய ஆண்டுகளில் ்ைஙகால் அண் வாபக 
சூடுவ�றகு கஙகுலி முக்கியக் கா்ரைமாக 
இருந�ார். ஓய்வுக்குப் பிறகு கால்ைநது கிளப்பிறகு 
ையிறயளித்�ார் கஙகுலி.

நடொல் ்ொம்பியன்
 � ஸ்்ையினில் நபை்ைறற ைார்சிதலானா ஓைன் 
்ைன்னிஸ் தைாட்டியில் சாம்பியன் ஆன 
ஸ்்ையின் வீ்ரர் ்ரஃதைல் நைால், இறுதிசசுறறில் 
6-4, 6-7 (6/8), 7-4 என்ற ்சட்களில், 
தைாட்டித்�்ரவரிபசயில் 3-ஆவது இைத்திலிருந� 
கிரீஸின் ஸ்்ைஃைாதனாஸ் சிட்சிைாபஸ 
வீழத்திய நைாலுக்கு, இப்தைாட்டியில் இது 13-
ஆவது ைட்ைமாகும். இப்தைாட்டி வ்ரலாறறிதலதய 
மிக நீண்ை�ாக இந� ஆட்ைம் 3 மணி தந்ரம், 38 
நிமிஷஙகள் நபை்ைறறது குறிப்பிைத்�க்கது.

 � நதைல் 12வது ைார்சிதலானா தைாட்டிபய 
பகப்ைறறினார். 

ேங்கம் ப்வன்ை அேொனு ைற்றும் தீபி்கொ
 � உலக தகாப்பை ஈட்டி எறி�ல் தைாட்டியின் 
மு�ல் நிபலயில் அ�ானு மறறும் தீபிகா �ஙகம் 
்வன்றுள்ளனர்.
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1.7 விருது்கள் ைற்றும் ப்கௌ்ர்வங்கள்
்்ரஸ்்வதி ்ம்ைொன் விருது 2020
 � ம்ராத்திய ்மாழியின் புகழ்ைறற எழுத்�ாளர் 
ைாக்ைர் ச்ரன்குமார் லிம்ைாதல 2020ம் 
ஆண்டிறகான ச்ரஸ்வதி சம்மான் விருதுக்கு 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � 2018ம் ஆண்டில் அவர் ்வளியிட்ை 
"சனா�ன்" என்ற புத்�கத்திறகு இந� விருது 
அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

சரஸவதி சம்ோன் விருது

 � 1991ம் ஆண்டில் K.K.பிர்லா ைவுண்தைஷன் 
அபமப்ைால் த�ாறறுவிக்கப்ைட்ைது.

்ரஜினி்கொந்துககு "ேொேொ ்ொத்கப 
�ொல்த்க" விருது
 � உயரிய விரு�ான �ா�ா சாதகப் ைால்தக விருதுக்கு 
நடிகர் ்ரஜினிகாநத் த�ர்வு ்சய்யப்ைட்டுள்ளார். 
வருகிற தம மா�ம் 3-ஆம் த�தி நபை்ைறவுள்ள 
67-ஆவது த�சிய திப்ரப்ைை விருது வழஙகும் 
விழாவில் அவருக்கு இந� விருது வழஙகப்ைடும் 
என்று மத்திய ் சய்தி, ஒளிை்ரப்புத் துபற அபமசசர் 
பி்ரகாஷ் ஜாவதைகர் ்�ரிவித்�ார்.

 � இநதிய சினிமாவின் �நப� என்று தைாறறப்ைடும், 
108 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மு�ன்மு�லில் "்ராஜா 
ெரிசசநதி்ரா" என்கிற முழு நீள திப்ரப்ைபைத்ப� 
இயக்கிய �ா�ா சாதகப் ைால்தக ்ையரில் 1969-
ஆம் ஆண்டு மு�ல் இந� உயரிய த�சிய 
திப்ரப்ைை விருது வழஙகப்ைட்டு வருகிறது. இந� 
விருப�ப் ்ைறும் 51-ஆவது நடிகர் ்ரஜினிகாநத் 
ஆவார்.

ஒடி்ொ ைொநிலத்திற்கு விமளயொட்மட 
தைம்�டுத்தியேற்்கொன விருது
 � 2021 ஸ்தைார்ட்ஸ்ைார் ஏசஸ் விருதுகளில் 
விபளயாட்டு துபறக்காக தமம்ைாடுகபள 
முன்்னடுத்��றகாக ஒடிசா மாநிலத்திறகு விருது 
அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � 2019, 2020ஐ ்�ாைர்நது 3வது ஆண்ைாக இந� 
விருப� ஒடிசா மாநிலம் ்ைறுகிறது.

2021 ஸ்த�ொர்ட்ஸ்டொர் ஏ்ஸ் 
விருது்கள்
 � R.விஸ்வநா�ன், ் �ண்டுல்கர் மறறும் மித்�ாலி ்ராஜ் 
ஆகிதயாருக்கு 2021 ஸ்தைார்ட்ஸ்ைார் வாழநாள் 
சா�பனயாளர் விருது வழஙகப்ைட்டுள்ளது.

 � ஒரு நாள் தைாட்டிகளில் ்ைண்கள் அணிக்கு 
மித்�ாலி ்ராஜ் �பலபமதயறறு ையிறசி அளித்�ல் 
தைான்றவறறில் அவ்ரது ைஙகளிப்பிறகாக இந� 
விருது வழஙகப்ைட்டுள்ளது.

அ்ஸ் விமளயொட்டு விருது்கள் 
 � ைத்�ாண்டுகளுக்ககான சிறந� விபளயாட்டு 
வீ்ராஙகபன தகாதனரு ெம்பி.

 � ைத்�ாண்டுகளுக்கான சிறந� விபளயாட்டு வீ்ரர் 
விஸ்வநா�ன் ஆனந.

 � விபளயாட்பை தமம்ைடுத்தும் சிறந� கார்ைத்ரட் 
நிறுவனமாக ஹீத்ரா தமாட்தைாகார்ப்ஸ்.

 � ைத்�ாண்டுகளில் குழுக்களில் சிறந� விபளயாட்டு 
வீ்ராஙகபனயாக ்ராணி ்ராம்ைால்.

 � ைத்�ாண்டுகளில் குழுக்களில் சிறந� விபளயாட்டு 
வீ்ர்ராக மன்ப்ரீத்சிங த�ர்வு ்சய்யப்ைட்டுள்ளார்.

்ரொைநொே�்ரம் ்வனச்்ர்கருககு ்ர்்வதே் 
விருது
 � ்ராமநா�பு்ரம் வனசச்ரகருக்கு வன ைாதுகாப்பு 
்�ாைர்ைான சர்வத�ச விருது வழஙகப்ைட்டுள்ளது.

 � சுவிட்சர்லாநப� �பலபமயிைமாகக் ்காண்ை 
ைன்னாட்டு இயறபக ைாதுகாப்பு சஙக அபமப்பு 
நைப்பு ஆண்டு மு�ல் சர்வத�ச அளவில் சிறந� 
வனசச்ரகர் விருப� வழஙகுகிறது. இந� 
அபமப்ைானது உலக வனசச்ரகர் கூட்ைபமப்பு, 
உலக வன உயிரின ைாதுகாப்பு பமயம் மறறும் 
ைாதுகாக்கப்ைட்ை வன உயிரின அபமப்பு மூலம் 
சிறந� வனசச்ரகருக்கான விருப� ்�ரிவு ்சய்து 
வழஙகுகிறது.

 � நைப்பு ஆண்டில் நூறறுக்கும் தமறைட்ை 
நாடுகளில் இருநது ஏ்ராளமான வனசச்ரகர்கள் 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டு விருதுக்கு ைரிசீலிக்கப்ைட்ைனர். 
அவர்களில் ்ராமநா�பு்ரம் மாவட்ைத்தில் மன்னார் 
வபளகுைா த�சிய பூஙகா ைகுதியில் கைல் அட்பை 
கைத்�பல �டுத்து, அபலயாத்தி காடுகபள 
காப்ைாறறும் வபகயில் ்சயல்ைட்ை�றகாக 
்ராமநா�பு்ரம் வனச்ரக அலுவலர் சு.சதீஷ் 
விருதுக்குத் த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளனர்.

 � தைா்ராடூனில் உள்ள இநதிய வன உயிரின 
நிறுவன மூத்� ஆய்வாளர் சிவகுமார் 
ைரிநதுப்ர அடிப்ைபையில் அவப்ர விருதுக்கு 
த�ர்ந்�டுத்துள்ளனர். சதீஷுக்கு ஏப்்ரல் 7 
இபைய�ளம் மூலம் ைா்ராட்டுசசான்றுைன், 
ரூ.7.25 லட்சம் நிதியும் வழஙகப்ைட்டுள்ளது.
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 � இபைய�ளம் மூலம் ைா்ராட்டுசசான்றுைன், 
ரூ.7.25 லட்சம் நிதியும் வழஙகப்ைட்டுள்ளது.

 � சதீஷுைன் நம் நாட்டில் உத்�்ரகாண்ட் ்ராஜாஜி 
புலிகள் காப்ைக வனசச்ரகர் மதகநதி்ரகிரி 
ஆகிதயாரும் விருது ்ைறறுள்ளனர் என்ைது 
குறிப்பிைத்�க்கது.

இந்திய ்வம்்ொ்வளி பேொழிலதி�ர் யூசுப 
அலிககு ஐககிய அ்ரபு அமீ்ர்கத்தின் 
உயரிய விருது
 � ஐக்கிய அ்ரபு அமீ்ரகத்தின் இளவ்ரசர் இநதிய 
வம்சாவளி ் �ாழிலதிைர் யூசுப் அலிக்கு அநநாட்டின் 
உயரிய குடிமகன் விருப� அளித்துள்ளார்.

 � ஐக்கிய அ்ரபு அமீ்ரக ைட்ைத்து இளவ்ரசர் பசயத் 
தஷக் முகம்மது பின் பசயத் அல் நஹயான்

 � யூசுப் அலி அநநாட்டு ்�ாழில் துபறக்கு 
்சய்� ைஙளிப்பிறகாக இந� விருது அவருக்கு 
வழஙகப்ைட்டுள்ளது. இவருைன் தசர்த்து 11 தைருக்கு 
இந� விருது அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

டொகடர் அ்கர்்வொல்ஸ் ைருத்து்வருககு 
்ர்்வதே் ப்கௌ்ர்வம்
 � சர்வத�ச அளவில் கண் சிகிசபசயில் சிறப்புறச 
்சயல்ைடும் ்ைண் மருத்துவர்களில் ஒருவ்ராக, 
ைாக்ைர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமபனயின் 
முதுநிபல மருத்துவர் சூசன் தஜக்கப் 
த�ர்வாகியுள்ளார்.

 � கண் மருத்துவவியல் துபறக்காகதவ 
பி்ரத்தயகமாக ்வளியாகிற மு�ன்பமயான 
சர்வத�ச இ�ழ "தி ஆப்�ால்மாலஜிஸ்ட்". கண் 
மருத்துவ சிகிசபசயில் அளப்ைரிய ைஙகளித்து 
வரும் ஆறறல்மிக்க மருத்துவர்களின் ைட்டியல் 
ஆண்த�ாறும் ்வளியாகும்.

்மூ்க விஞஞொனி்கள் விருது
 � தில்லி IIT தை்ராசிரியர் தீதிகா கீ்ரா, மத்திய சமூக, 
அபமப்பு கல்வி நிறுவனத்ப� தசர்ந� அவஜித் 
ப்�ாக்  தைான்தறார் மால்காம் ஆதிதசஷய்யா 
விருதிறகு த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளனர்.

 � Dr.மால்காம் மறறும் ஆதிதசஷய்யா அறக்கட்ைபள 
மூலம் சமூக விஞ்ானிகளின் உயரிய 
ைஙளிப்பிறகாக இந� விருது வழஙகப்ைடுகிறது.

3 விருது்கமளப ப�ற்ை 
தநொதைட்தலண்ட்
 � நியூயார்க்/லாஸ் ஏஞசலீஸ், ஏப்்ரல் 26: 93ஆவது 
ஆஸ்யர் விழாவில் சிறந� திப்ரப்ைைம் உள்ளிட்ை 

3 விருதுகபள “தநாதமட்தலண்ட்“ ்வன்றது. 
அத்திப்ரப்ைைத்துக்காக சிறந� இயக்குநர் 
விருப�ப் ்ைறற சூத்ரா ஜாதவா, அவவிருப�ப் 
்ைறும் 2-ஆவது ்ைண் என்ற சா�பனபய 
நிகழத்தியுள்ளார்.

 � ஆஸ்கர் விருதுகள் வழஙகும் விழா 
அ்மரிக்காவின் லாஸ் ஏஞசலீஸ் நகரில் 
நபை்ைறறது. கத்ரானா தநாய்த்்�ாறறு ை்ரவல் 
�டுப்பு முன்்னசசரிக்பககபளப் பின்ைறறி விருது 
வழஙகும் விழா நபை்ைறறது.

 � சிறந� திப்ரப்ைைம், சிறந� இயக்குநர், சிறந� நடிபக 
ஆகிய மூன்று விருதுகளும் தநாதமட்தலண்ட் 
திப்ரப்ைைத்துக்கு வழஙகப்ைட்ைது.

 � மூன்றாவது திப்ரப்ைைத்திதலதய ஆஸ்கர்: சிறந� 
இயக்குநருக்கான ஆஸ்கர் விருப�ப் ்ைறும் 
இ்ரண்ைாவது ்ைண் சூதலா ஜாதவா ஆவார். 
சீனாபவச தசர்ந� அவர், �னது இளபமப் 
ைருவத்தில் அ்மரிக்காவுக்குக் குடி்ையர்ந�ார். 
கைந� 2015ஆம் ஆண்டு மு�ல் திப்ரப்ைைஙகபள 
அவர் இயக்கி வருகிறார். தநாதமட்தலண்ட் அவ்ரது 
மூன்றாவது திப்ரப்ைைம் என்ைது குறிப்பிைத்�க்கது.

விருதுப் �ட்டியல்

 � சிறந� திப்ரப்ைைம் – தநாதமட்தலண்ட்
 � சிறந� அநநிய்மாழித் திப்ரப்ைைம் – அன�ர் 
்ரவுண்ட் (்ைன்மார்க் நாட்டுத் திப்ரப்ைைம்)

 � சிறந� இயக்குநர் – சூதலா ஜாதவா 
(தநாதமட்தலண்ட்)

 � சிறந� நடிகர் – அநத�ாணி ொப்கின்ஸ் 
(திஃைா�ர்)

 � சிறந� நடிபக – ஃபி்ரான்சிஸ் ்மக்தைார்மண்ட் 
(தநாதமட்தலண்ட்)

 � சிறந� அனிதமஷன் திப்ரப்ைைம் – தசால்
 � சிறந� ஆவைப்ைைம் – பம ஆக்தைாைஸ் டீசசர்
 � சிறந� குறும்ைைம் – டூ டிஸ்ைண்ட் ஸ்ட்த்ரஞசர்ஸ்
 � சிறந� ஆவைக் குறும்ைைம் – ்கதலாட்டி
 � சிறந� அசல் திப்ரக்கப� – எம்ரால்ட்ஃ்ைன்்னல் 
(பி்ராமிசிங யங வுமன்)

 � சிறந� �ழுவல் திப்ரக்கப� – கிறிஸ்தைாைர் 
தெம்ைன், பிதளாரியன் ்ஜல்லர் (திஃைா�ர்)

 � சிறந� பின்னணி இபச – தசால்
 � சிறந� ைாைல் – ஃபைட்ஃைால்யூ (ஜு�ாஸ் அண்ட் தி 
பிளாக் ்மபஸயா)

 � சிறந� ஒளிப்ைதிவு – தமஙக்
 � சிறந� ைைத்்�ாகுப்பு – சவுண்ட் ஆஃப் ்மைல்
 � சிறந� கபல வடிவபமப்பு – தமஙக்
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 � சிறந� குைசசித்தி்ர நடிகர் – தைனியல் கலூயா 
(ஜு�ாஸ் அண்ட் தி பிளாக் ்மபஸயா)

 � சிறந� குைசசித்தி்ர நடிபக – யு ஜங யூன் 
(மினாரி)

 � சிறந� அனிதமஷன் குறும்ைைம் – இஃப் எனிதிங 
தெப்ைன்ஸ் ஐ லவ யூ

 � சிறந� விஷுவல் எஃ்ைக்ட் – ்ை்னட்
 � சிறந� ஒலித்்�ாகுப்பு – சவுண்ட் ஆஃப் ்மைல்
 � சிறந� ஆபை வடிவபமப்பு – மா ்்ரய்னீஸ் பிளாக் 
ைாட்ைம்

 � சிறந� ஒப்ைபன, கூந�ல் அலஙகா்ரம் – மா 
்்ரய்னீஸ் பிளாக் ைாட்ைம்.

இந்தியப ப�ண் விஞஞொனிககு 
்ர்்வதே் சுற்றுசசூழல் �ொது்கொபபு 
அமைபபு விருது
 � சுறறுசசூழல் ைாதுகாப்பில் சிறப்ைாகச ்சயல்ைட்ை 
இநதியப் ் ைண் விஞ்ானி கிரீதி க்ரநத், சர்வத�ச 
அபமப்ைால் ்கௌ்ரவிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � சுறறுசசூழபலப் ைாதுகாப்ைதில் உள்ள 
பி்ரசபனகளுக்குத் தீர்வு காண்ை�றகாக சர்வத�ச 
விஞ்ானிகளுைன் இபைநது “பவல்ட் 
எலமண்ட்ஸ் ஃைவுண்தைஷன்“ அபமப்பு 
்சயல்ைட்டு வருகிறது. மனி� உலகம், �ாவ்ர 
உலகம், விலஙகுகள் உலகம் ஆகியவறபற 
ஒருஙகிபைநது ைாதுகாப்ை�றகு இந� அபமப்பு 
முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.

 � அந� அபமப்பு கிரிதி க்ரநதுக்கு “வன புத்�ாக்க 
விஞ்ானி“ விருப� வழஙகியுள்ளது. இந� 
விருப�ப் ்ைறும் மு�ல் இநதியப் ்ைண் கிரிதி 
க்ரநத் என்ைது குறிப்பிைத்�க்கது. ்ைஙகளூப்ரச 
தசர்ந� உயிரியல் விஞ்ானியான கிரிதி க்ரநத், 
வனப் ைாதுகாப்பு ஆய்வு பமயத்தின் �பலபம 
விஞ்ானியாகவும் உள்ளார்.

1.8 புத்ே்கங்கள் ைற்றும் எழுத்ேொளர்்கள்

ஒடி்ொ முன்னொள் முேல்்வர் 
�த்ரகிருஷைொ எழுதிய “ஒடி்ொ 
இதி்கொ்ம்“ நூலின் இந்தி �திபம� 
ப்வளியிட்டொர் பி்ரேைர் நத்ரந்தி்ர தைொடி
 � ஒடிசா முன்னாள் மு�ல்வர் எழுதிய “ஒடிசா 
இதிகாசம்“ என்ற நூலின் இநதி ்மாழி்ையர்ப்பு 
ைதிப்பை பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி ்வளியிட்ைார்.

 � ஒடிசா மாநிலத்ப�ச தச்ரந� “உத்கல் 
தகசரி“ ெத்ரகிருஷ்ைா மெ�ாப், சு�நதி்ரப் 
தைா்ராட்ைத்தில் முக்கிய ைஙகு வகித்�வர்களில் 
ஒருவர் ஆவார். இவர் 1946 மு�ல் 1950 வப்ர 
மறறும் 1956 மு�ல் 1961 வப்ரயில் ஒடிசா 
மு�ல்வ்ராக ை�வி வகித்துள்ளார். மாநில 
வளர்சசிக்காக அரும் ைாடுைட்ைவர் ஆவார். இவர் 
எழுதிய ஒடிசா இதிகாசம் என்ற நூல் இதுவப்ர, 
ஒடிசா மறறும் ஆஙகில ்மாழிகளில் மட்டுதம 
இருநது வந�து. இநநிபலயில் இ�ன் இநதி 
்மாழிப் ைதிப்பை பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி 
்வளியிட்ைார்.

The Dravidian Interpreting the Political 
Economy
 � பி்ர�மரின் முன்னாள் ்ைாருளா�ா்ர ஆதலாசக்ராக 
ைணியாறறிய S.நா்ராயண் The Dravidian Years 
என்ற புத்�கத்ப� எழுதியுள்ளார்.

 � The Dravidian Model Interpreting the Political 
Economy என்ற புத்�கமும் ்வளியிைப்ைட்ைது.

 � அவருைன் ்மட்்ராஸ் தமம்ைாட்டு கல்வி நிறுவன 
தை்ராசிரியர் Mr.விஜயைாஸ்கருக்கு இந� 
புத்�கத்ப� எழுதியுள்ளார்.

�ரு்வ்கொல ைொற்ை எழுத்ேொளர் – 
ஆ்கொஷ ்ரொனி்ன்
 � Climate Change Explained – for one and 
all என்ற இ-புத்�கத்ப� ஆகாஷ் ்ரானிசன் 
்வளியிட்டுள்ளார்.

“Living Mountain” 
 � ்ானபீை விருது ்வன்ற எழுத்�ாளர் அமித்�வ 
தகாஷ் “Living Mountain”என்ற புத்�கத்ப� 
எழுதியுள்ளார்.
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1.9 ்கலொச்ொ்ரம்
ஆ்வைைொனது ்கொவிரிபபூம்�ட்டினம்
 � மயிலாடுதுபற மாவட்ைம், சீர்காழி வட்ைம், 
கீபழயூர் கி்ராமம் காவிரிப்பூம்ைட்டினம் என 
வருவாய்த் துபற ஆவைஙகளில் அண்பமயில் 
்ையர்மாறறம் ்சய்யப்ைட்டுள்ளது.

 � சுமார் 3,000 ஆண்டுகளாக தசாழ அ்ரசர்களால் 
்காண்ைாைப்ைட்ை இந�ப் ்ையர், அ்ரசு நிர்வாக 
ரீதியான வருவாய்த் துபற ஆவைஙகளில் 
இவவளவு காலமாக இல்பல. 

 � கைந� 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீபழயூர் 
கி்ராம நிர்வாக அலுவல்ராகப் ்ைாறுப்தைறற ஆர்.
மணிமாறன் இந�ப் ்ையப்ர வருவாய்த் துபற 
ஆவைஙகளில் மீட்்ைடுக்கும் முயறசியில் 
ஈடுைட்ைார்.

 � நாகப்ைட்டினம் மாவட்ைம் இ்ரண்ைாகப் பிரிக்கப்ைட்டு, 
மயிலாடுதுபற மாவட்ைம் உருவானதைாது, 
வருவாய்த்துபறயில் கீபழயூர் என்ைது 
காவிரிப்பூம்ைட்டினம் என ்ையர் மாறறப்ைட்டு, 
�மிழக அ்ரசால் அ்ரசாபை ்வளியிைப்ைட்டுள்ளது.

 � இப்தைாதுள்ள காவிரிப்பூம்ைட்டினம், 
இலக்கியஙகள் காட்டும் காவிரிப்பூம்ைட்டினத்தின் 
ஒரு சிறிய ைகுதி�ான்.

 � மத்திய அ்ரசின் அறிவியல் மறறும் ்�ாழில்நுட்ைத் 
துபறயின் ஐசிபிஎஸ் பிரிவு (ைலதுபற சார்ந� 
�கவல் ் �ாைர்பு பமயத்�ால் கண்காணிக்கப்ைட்டு, 
கட்டுப்ைடுத்�ப்ைட்டு, ஒருஙகிபைக்கப்ைட்டு 
ையன்ைடுத்�ப்ைடும் இயறபியல் மறறும் ் ைாறியியல் 
சார்ந� அபமப்பு) �றதைாப�ய பூம்புகார் 
நகரிலிருநது சறதற ்�ன்கிழக்தக சுமார் 30 
கி.மீ. ்�ாபலவில் 120 மீட்ைர் ஆழத்தில் கைலில் 
மூழகியுள்ள ைா்ரம்ைரிய துபறமுக இைத்ப� 
டிஜிட்ைல் முபறயில் புன்ரபமத்து வருகிறது.

 � பூம்புகார் நக்ரம் 15,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
�றதைாது உள்ள இைத்திலிருநது 30 கி.மீ. கிழக்தக 
இருநதுள்ளது. பிறகு, 11,000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு 10 கி.மீ. தமறதக 2-ஆவது இைத்திறகும். 
அ�ன்பிறகு, 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
தமலும் 10 கி.மீ. தமறதக 3-ஆவது இைத்திறகும் 
நகர்நதுள்ளது. 

 � இறுதியாக, (4-ஆவது முபறயாக) சுமார் 
3,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காவிரி ஆறறின் 
முகத்துவா்ரத்தில் (சிலப்ைதிகா்ரம் கூறும் 
பூம்புகார்) நிறுவப்ைட்டுள்ளது. கைல்மட்ைஙகளின் 

்�ாைர்சசியான உயர்வு மறறும் ் ைல்ைாக்கள் நீரில் 
மூழகிய�ால் இந� மாறறஙகள் நிகழநதுள்ளன.

 � ்சன்பனயில் உள்ள த�சிய கைல் ்�ாழில்நுட்ை 
நிறுவனம் இப்ைகுதியில் "மல்டி பீம் எக்தகா 
சவுண்ைர்" �்ரவுகபளப் ையன்ைடுத்தி, கைல் 
சுவர்கள் மறறும் ைாலம் தைான்ற ஒரு துபறமுக 
கட்ைபமப்பை கண்டுபிடித்துள்ளது.

 � கைந� 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்ைட்ை 
பூம்புகார் நக்ரம்�ான் சுமார் 1,000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு கைல்தகாளால் அழிநதுள்ளது. கைந� 
300 ஆண்டுகளில்  ஆண்டுக்கு ஒரு மீட்ைர் 
என்ற அளவில் சுமார் 300 மீட்ைர் தூ்ரம் கைல் 
நிலப்ை்ரப்பில் முன்தனறியுள்ள�ாக அண்பமக்கால 
ஆய்வுகளில் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளது. இ�ன்ைடி, 30 
கி.மீ. ்�ாபலவில் கண்ைறியப்ைட்டுள்ள துபறமுக 
அபமப்பு சுமார் 30 ஆயி்ரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு நிறுவப்ைட்டிருக்கும் வாய்ப்புகளும் 
உள்ளன. �றதைாதுள்ள காவிரிப்பூம்ைட்டினத்தில் 
இருநது சுமார் 8 கி.மீ. ்�ாபலவு வப்ர 
ைண்பைய பூம்புகாரின் எசசஙகள் கைல்ைகுதியில் 
கிபைத்துள்ள�ாக கூறப்ைடுகிறது.

்கஙம்கப்கொண்ட த்ொழபு்ரத்தில் 
அ்கழொயவுத் �ணி்கள் பேொடக்கம்
 � அரியலூர் மாவட்ைம், கஙபக்காண்ை தசாழபு்ரம், 
மாளிபகதமட்டின் மு�றகட்ை அகழாய்வுப் 
ைணிகள் ்�ாைஙகி நபை்ைறற வருகின்றன.

 � கீழடி, ஆதிசசநல்லூரில் மறறும் அரியலூர் 
மாவட்ைம் கஙபக ்காண்ை தசாழபு்ரம் உள்ளிட்ை 
ைகுதிகளில் அகழாய்வுப் ைணிகள் ்�ாைஙகப்ைடும் 
என �மிழக அ்ரசு அறிவித்திருந�து.

 � தமறகண்ை ஆய்வில் ைழஙகால கூப்ர ஓடுகள், 
ைாபன ஓடுகள் இரும்பினால் ஆன ்ைாருள்கள், 
்சம்பு காசுகள் ஆகியன கிபைக்கப்்ைறறு 
உள்ளன. ்சப்ைம்ைர் மா�ம் வப்ர இந� ஆய்வு 
நபை்ைறும்.

அனுைன் பிைபபிடம் அஞ்னொத்திரி 
தே்வஸ்ேொனம் அதி்கொ்ரபபூர்்வைொ்க 
அறிவிபபு
 � திருப்ைதி அருதக தசஷாசல மபலத்்�ாைரில் 
உள்ள அஞசனாத்திரிதய அனுமன் பிறந� 
அதிகா்ரப்பூர்வ இைம் என திருமபல த�வஸ்�ானம் 
ஆ�ா்ரஙகபள ்வளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.
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முதுைக்கள் ேொழியிலிருந்து 
ஆயவுக்கொ்க ைண்மட ஓடு்கள், 
எலும்பு்கள் த்கரிபபு 
 � சிவகஙபக மாவட்ைம் கீழடியில் நபை்ைறறு 
வரும் 7ஆம் கட்ை அகழாய்வில் கண்்ைடுக்கப்ைட்ை 
முதுமக்கள் �ாழிகளிலிருநது எலும்புகள், மண்பை 
ஓடுகள் தைான்றபவ ஆய்வுக்காக ்வளிதய 
எடுக்கப்ைட்ைன.

 � திருப்புவனம் அருதகயுள்ள கீழடிபய அடுத்துள்ள 
அக்ரம், ்காந�பக ஆகிய இைஙகளில் 7ஆம் கட்ை 
அகழாய்வு கைந� பிப்்ரவரி 13ஆம் த�தியிலிருநது 
நபை்ைறறு வருகிறது. கீழடி ்காந�பகயில் 
�லா மூன்று குழிகளும், அக்ரத்தில் ஒரு குழியும் 
அகழாய்வுக்காக த�ாண்ைப்ைட்டுள்ளன.

 � ்காந�பகயில் 3 குழிகள் த�ாண்ைப்ைட்டு 
இதுவப்ர 7 முதுமக்கள் �ாழிகள் 
கண்்ைடுக்கப்ைட்டுள்ளன. 

 � �மிழக ் �ால்லியல் துபறயுைன் மதுப்ர காம்ராஜர் 
ைல்கபலக் கழக ம்ரைனுப் பிரிவும், அகழாய்வில் 
இபைந� ்சயல்ைட்டு வருகிறது.

 � ஏற்கனதவ ஆறாம் கட்ை அகழாய்வில் 
கண்ைறியப்ைட்ை முதுமக்கள் �ாழிகளில் உள்ள 
எலும்புகள், மண்பை ஓடுகள் ஆய்வுக்காக எடுத்துச 
்சல்லப்ைட்ைது.

 � மு�லாவது �ாழியில் மண்பை ஓடும், எலும்புகளும், 
கருப்பு, சிவப்பு வண்ை உைவு ைாத்தி்ரமும் 
இருந�து ்�ரியவந�து. ்மலும் இந� �ாழிகள் 
தமறபுற மூடிபய  அகறறிய தைாது ைண்பைய 
காலத்தில் காதில் அணியும் சுடுமண்ைால் ஆன 
வபளயம் தைான்ற அபமப்பும் கண்ைறியப்ைட்ைது. 
முதுமக்கள் �ாழிக்குள் உள்ள அபனத்து 
்ைாருள்களும் ஆய்விறகாக ்காண்டு ்சல்லப்ைை 
உள்ள�ாக ்�ால்லியல் ஆய்வாளர்கள் 
்�ரிவித்�னர். கீழடியில் இதுவப்ர சுடுமண்ைால் 
்சய்யப்ைட்ை �ாயக்கட்பை, கல் உழவுக் 
கருவி, கருப்பு, சிவப்பு வண்ை ைாபனகள், 
ைாபன ஓடுகள், கருப்பு நிற ைாபன ஓடுகள் 
உள்ளிட்ைபவகள் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளன.

ைைலூரில் அ்கழொயவுப �ணி்கள் 
பேொடக்கம்
 � கீழடியில் நைநது வரும் 7-ஆம் கட்ை அகழாய்வின் 
ஒரு ைகுதியாக மைலூரில் அகழாய்வுப் ைணிகள் 
்�ாைஙகுகின்றன.

 � சிவகஙபக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அருதகயுள்ள 
கீழடியில் கைந� பிப்்ரவரி மா�ம் 13ஆம் த�தி 7ஆம் 

கட்ை அகழாய்வுப் ைணிகள் ்�ாைஙகின. கீழடி, 
அக்ரம், ்காந�பக ஆசிய மூன்று இைஙகளில் 
அகழாய்வு நைநது வருகிறது. ஆறாம் கட்ை 
அகழாய்வுப் ைணிகள் கீழடி, அக்ரம், ்காந�பக, 
மைலூர் ஆகிய நான்கு இைஙகளிலும் நைந�ன. 
7ஆம் கட்ை அகழாய்வும் தமறகண்ை நான்கு 
இைஙகளிலும் நபை்ைறும் என ் �ால்லியல்துபற 
சார்பில் அறிவிக்கப்ைட்ைது. ைணிகள் ் �ாைஙகி இரு 
மா�ஙகள் கைநதுவிட்ை நிபலயில் மைலூரில் 
மட்டும் அகழாய்வுப் ைணிகள் ்�ாைஙகப்ைைாமல் 
இருந�து.

 � மைலூரில் இைம் த�ர்வு ்சய்வதில் 
ஏறைட்ை குளறுைடி கா்ரைமாக ைணிகள் 
்�ாைஙகப்ைைவில்பல. 6ஆம் கட்ை அகழாய்வில் 
மைலூரில் ஏழு குழிகள் த�ாண்ைப்ைட்டு 39  
்ைாருள்கள் மட்டுதம கண்ைறியப்ைட்ைது.

ப்கொடுைைல் அ்கழ்வ்ரொயசசி: இரும்பு 
உருககும் ்கட்டமைபபு ்கண்டுபிடிபபு
 � ்காடுமைல் அகழவ்ராய்சசியில் மண் அடுப்புகளில் 
்சய்யப்ைட்ை இரும்பு உருக்கும் கட்ைபமப்பு 
இருந��றகான �்ரவுகள் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளன.

 � ஈத்ராடு மாவட்ைம், ்காடுமைல் ்நாய்யல் 
ஆறறின் கப்ரதயா்ரம் ்ைாதுப் ைணித் துபறக்குச 
்சாந�மான இைத்தில் �மிழக ்�ால்லியல் துபற 
மூலம் 10ஆவது முபறயாக அகழவ்ராய்சசி கைந� 
பிப்்ரவரி 26ஆம் த�தி துவஙகியது. ்�ால்லியல் 
துபற அகழாய்வுத் திட்ை இயக்கநர் ்ஜ.்ரஞசித் 
�பலபமயில் ைணிகள் நபை்ைறறு வருகின்றன.

 � இது குறித்து ்�ால்லியல் நிபுைர்கள் 
கூறிய�ாவது:

 � இப்ைகுதியில் 2,400 ஆண்டுகளுக்கு முன்தை 
மக்கள் வாழநதுள்ளனர் என்ை�றகு குடியிருப்புகள், 
ையன்ைாட்டுப் ்ைாருள்கள், நாையம், மண் 
ைாபன ஓடுகள், குறிப்புகள் தைான்ற �்ரவுகள் 
கிபைத்து வருகின்றன. ைல்தவறு ைகுதிகளில் 
நைந� அகழாய்வில் 1,999 �மிழ பி்ராமி எழுத்து 
ஆவைஙகள் கிபைத்துள்ளன. இதில் 1,000க்கும் 
தமறைட்ைபவ இஙகு கிபைத்�பவ. இ�ன் 
மூலம் இப்ைகுதியில் கி.மு.400க்கு முன்தை 
ைண்ைமாறறுகள், அறிவியல் சார்ந� ்�ாழில் 
நுட்ைஙகள் பகயாளப்ைட்ைது ்�ரிய வருகிறது.

 � �றதைாப�ய அகழாய்வில் கருப்பு, ்சம்மண் 
அைர்ந� இப்ைகுதியில் இரும்புக்கான மூலப் 
்ைாருள்கள் கிபைத்துள்ளன.

 � அவறபற எடுத்து கப்ரதயா்ரம் 10க்கும் தமறைட்ை 
மண் அடுப்புகளில் 1,800 டிகிரி ்சல்சியஸுக்கு 
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தமல் சூடுைடுத்தி இரும்பை பிரித்து எடுத்துள்ளனர். 
இரும்பை உருக்கி, மண் ைாத்தி்ரத்தில் தசகரித்து, 
கத்தி, ஈட்டி உள்ளிட்ை ஆயு�ஙகள், ஆணி, கம்பி 
தைான்ற ையன்ைாட்டுப் ்ைாருள்கள் ்சய்��றகான 
அபையாளஙகள் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளன.

முதுைக்கள் ேொழி்களிலிருந்து 
�ொமன்கள் ்கண்படடுபபு
 � சிவகஙபக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அருதக 
கீழடியில் நபை்ைறறு வரும் ஏழாம் கட்ை 
அகழாய்வில் ்காந�பகப் ைகுதியில் கிபைத்� 
2600 ஆண்டுகளுக்கு முநப�ய முதுமக்கள் 
�ாழிகளிலிருநது குறியீடுகளுைன் கூடிய 
ைாபனகள் கண்்ைடுக்கப்ைட்ைன.

 � கீழடியில் �மிழக ்�ால்லியல் துபற சார்பில் 
ஏழாம் கட்ை அகழாய்வுப் ைணிகள் நபை்ைறறு 
வருகின்னறன. பிப்்ரவரி 13ஆம் த�தி ்�ாைஙகிய 
இந� அகழாய்வுப் ைணிகள் கீழடி அக்ரம், 
்காந�பக ஆகிய ைகுதிகளில் நபை்ைறறு 
வருகின்றன.

 � அப்தைாது ் காந�பகயில் 3 குழிகள் த�ாண்ைப்ைட்டு 
7 முதுமக்கள் �ாழிகள் கண்்ைடுக்கப்ைட்ைன. 
இதில் 3 மறறும் 4 ஆம் எண் ் காண்ை முதுமக்கள் 
�ாழிகளில் இருந� ்ைாருள்கள் ஆய்வுக்காக 
்வளிதய எடுக்கப்ைட்ைன. 3ஆம் எண் ்காண்ை 
�ாழி முழுபமயாக கிபைத்��ால் அ�றகுள் மனி� 
எலும்புகள், ைாபனகள் மறறும் இரும்பு ஆயு�ம் 
உள்ளிட்ைபவ இருந�ன.

 � இதில் சிறிய வடிவிலான ைாபனகளில் ஒத்ர 
மாதிரியான குறியீடுகள் காைப்ைடுகின்றன. 
இது உைவுப் ைாத்தி்ரம் அல்லது குவபளயாக 
இருக்கலாம் எனக் கரு�ப்ைடுகிறது. 19 ்ச.மீ. 
விட்ைமுள்ள ஒரு உைவுப் ைாத்தி்ரத்தின் உய்ரம் 
4.5 ்ச.மீட்ைர் உள்ளது. மற்றாரு ைாத்தி்ரம் 14 
்ச.மீ விட்ைமும், 16 ்ச.மீ. உய்ரமும் உள்ளது.

 � கீழடி 6ஆம் கட்ை அகழாய்வில் 42 குழிகளில் 39 
முதுமக்கள் �ாழிகள்  கண்்ைடுக்கப்ைட்ைன.

 � அவறறிலிருநது 20 எலும்புக் கூடுகள் ்வளிதய 
எடுக்கப்ைட்ைன. இதில் சிலவறறில் இது தைான்ற 
ைாத்தி்ரஙகள் இருந�ன. ஆனால் அதில் 
குறியீடுகள் எதுவும் காைப்ைைவில்பல. ஏழாம் 
ஆம் கட்ை அகழாய்வில் இதுவப்ர ்வளிதய 
எடுக்கப்ைட்டுள்ள 2 முதுமக்கள் �ாழிகளிலும் 
குறியீடுகளுைன் ைாத்தி்ரஙகள் கிபைத்துள்ளது 
குறிப்பிைத்�க்கது.

முதுகுளத்தூர் அருத்க ்ங்க்கொல 
ப�ொருள்்கள் ்கண்படடுபபு
 � ்ராமநா�பு்ரம் மாவட்ைம் முதுகுளத்தூர் அருதக 
கருஙகலக்குறிசசியில் 2,000 ஆண்டுகள் 
ைபழபமயான சஙககாலத்ப�ச தசர்ந� மான் 
்காம்புகள், கரும்பு சிவப்பு நிற ைாபன ஓடுகள் 
உள்ளிட்ை ்ைாருள்கள் கண்்ைடுக்கப்ைட்ைன.

 � ைண்பைக்குட்பை த�ாண்டிய ைகுதியில், ஒரு 
நுண்கறகாலக் கருவி, வழுவழுப்ைான மறறும் 
்சா்ர்சா்ரப்ைான கருப்பு சிவப்பு நிற ைாபன ஓடுகள், 
�டித்� மறறும் வழுவழுப்ைான சிவப்பு நிற ைாபன 
ஓடுகள், �ப்ரயில் ைதிக்கப்ைடும் சுடுமண் ஓடுகள், 
சுடு மண்ைால் ஆன விளக்குகள், குழாய், மூடிகள், 
ைாபன மறறும் ்கண்டியின் நீர் ஊறறும் ைகுதி, 
இரும்புத் �ாதுக்கள், வட்ைச சில்லுகள், துபளயுள்ள 
ைாபன ஓடு, சிறிது உபைந� சிவப்புநிற சிறிய 
குவபள, மான் ்காம்பின் உபைந� ைகுதிகள், 
அப்ரப்புக்கல் மறறும் குழவி, ்ைரிய ்சஙகல், 
குறியீடுகளுள்ள இரு ைாபன ஓடுகள் ஆகியபவ 
கண்்ைடுக்கப்ைட்ைன.

 � கண்மாய் மறறம் ைண்பைக் குட்பைப் 
ைகுதிகளில் சுமார் 20 ஏக்கர் ை்ரப்ைளவில் 
ைபழபமயான ைாபன ஓடுகள் சி�றிக் 
கிைக்கின்றன. கண்்ைடுக்கப்ைட்ை ் ைாருள்கபளக் 
்காண்டு 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முநப�ய 
சஙககாலத்ப�ச தசர்ந� ஒரு ஊர் இஙகு 
இருந�ப� அறிய முடிகிறது.

 � இஙகு கிபைத்� ஒரு முழு ்சஙகல்லின் நீளம் 
29 ்ச.மீ., அகலம் 15 ்ச.மீ., உய்ரம் 7 ்ச.மீ. 
ஆகும். இது கி.பி. 1-ஆம் நூறறாண்பைச தசர்ந� 
சஙககால ்சஙகல் அளவில் உள்ளது.

 � இத� தைான்ற ்சஙகல் கமுதி அருதக 
தைப்ரயூரிலும் கிபைத்துள்ளது. இரு கருப்பு, சிவப்பு 
நிற ைாபன ஓடுகளில் ஆஙகில எழுத்துகளான 
"உ, ஏ" தைான்ற குறியீடுகள் உள்ளன. 

 � இதில் "உ" தைான்ற குறியீடு அழகன்குளம் 
அகழாயவில் கண்டுபிடிக்கப்ைட்டுள்ளது. அப்ரப்புக் 
கல் சிவப்பு நிற கல்லிலும், குழவி கருஙகல்லிலும் 
்சய்யப்ைட்டுள்ளது.

 � இஙகு கண்்ைடுக்கப்ைட்ை மானின் உபைந� 
்காம்புகள் உள்துபறயுைன் உள்ளன. ்ைாதுவாக 
மான்களின் ்காம்புகபளக் ்காண்டு அவறபற 
இ்ரபல மான், உபழ மான் என இரு வபகயாகப் 
பிரிப்ைர். இதில் இ்ரபல மானின் ்காம்புகள் 
உள்துபள இல்லாமல் உள்தள ்கட்டியாக 
இருக்கும். இ�ன் ்காம்பில் கிபளகள் இருக்காது. 
மானின் ்காம்புகள் கீதழ விழுந�ால் மீண்டும் 
முபளக்காது.



22  |  நைப்பு நிகழவுகள், ஏப்்ரல்-2021

 � ஆனால் உபழ மானின் ்காம்புகள் உள் 
துபளயுபையபவ. இபவகள் கீதழ விழுந�தும் 
புதிய ்காம்புகள் மீண்டும் முபளக்கும். 
இவறறின் ்காம்புகளில் கிபளகள் உண்டு. கீதழ 
விழுந� உபழ மானின் ்காம்புகபள மருந�ாகப் 
ையன்ைடுத்துவர். ்கட்டியான இ்ரபல மானின் 
்காம்புகபள ஆயு�மாகப் ையன்ைடுத்துவர்.

 � இவவூரில் கிபைத்� உள்துபளயுைன் உள்ள 
்காம்புகபளக் ்காண்டு இபவ உபழ வபக 
புள்ளிமானின் ் காம்புகள் என்ைது உறுதியாகிறது.

 � தமலும் இவவூருக்கு அருகில் இம்மானின் 
்ையரில் உபழயூர் என்ற ஓரு ஊர் உள்ளது. 
தமலக்்காடுமலூர் தகாயில் கல்்வட்டில் 

வை�பலச ்சம்பி நாட்டு உபழயூர் என்தற 
இவவூர் குறிப்பிைப்ைடுகிறது.

 � அத� தைால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
உத்�்ரதகாசமஙபக அருகில் உள்ள கீழசசீத்ப� 
என்ற ஊரில் தமறை்ரப்ைாய்வில் கண்்ைடுக்கப்ைட்ை 
மான் ்காம்புகள் உள்துபள இல்லாமபவ. 
எனதவ, அபவ இ்ரபல மானின் ்காம்புகள் 
என்ைப� அறியமுடிகிறது.

 � இ்ரபல மாபன புல்வாய் எனவும் அபழப்ைர். 
அம்மானின் ்ையரில் கழுதி அருகில் 
புல்வாய்க்குளம் என்ற ஊர் அபமநதுள்ள�ாக 
அவர் கூறினார்.

1.10 நியைனங்கள்
ப�ொதுத் துமை நிறு்வனங்கள் தேர்வு 
்வொரியத்தின் ேமல்வ்ரொ்க ைல்லி்கொ 
ஸ்ரீநி்வொ்ன் நியைனம்
 � ைாஃதை நிறுவனத்தின் �பலவரும், நிர்வாக 
இயக்குநருமான மல்லிகா ஸ்ரீநிவாசன் ்ைாதுத் 
துபற நிறுவனஙகள் த�ர்வு வாரியத்தின் (பிஇ 
எஸ்பி) �பலவ்ராக நியமனம் ்சய்யப்ைட்டுள்ளார். 
�னியார் துபறபயச தசர்ந� ் �ாழிலதிைர் ஒருவர் 
பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் �பலவ்ராக நியமனம் 
்சய்யப்ைடுவது இதுதவ மு�ல் முபற.

 � பிஇஎஸ்பி வாரிய உறுப்பின்ராக ஐஏஎஸ் 
அதிகாரியான பசதலஷ் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 
இவர் �றதைாது, ்ைாது நிறுவன துபறயின் 
்சயல்ராக உள்ளார்.

புதிய ்வரு்வொயத் துமைச ப்யல்ரொ்க 
ேருண் �ஜொஜ் நியைனம்
 � ெரியாைாபவச தசர்ந� மூத்� ஐஏஎஸ் 
அதிகாரியும், ்ைாருளா�ா்ர விவகா்ரஙகள் 
துபற ்சயலருமான �ருண் ைஜாஜ், வருவாய்த் 
துபறயின் புதிய ் சயல்ராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � அவர் வகித்� ்ைாருளா�ா்ர விவகா்ரஙகள் 
துபறயின் ்சயல்ராக, கர்நாைக மூத்� ஐஏஎஸ் 
அதிகாரி அஜய் தசத் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

பேன் ைண்டல தேசிய �சுமைத் 
தீர்ப�ொய உறுபபின்ரொ்க கிரிஜொ 
ம்வத்தியநொேன் நியைனம்
 � ்�ன் மண்ைல த�சிய ைசுபமத் தீர்ப்ைாய 
உறுப்பின்ராக, �மிழக அ்ரசின் முன்னாள் 

�பலபமச ்சயலர் கிரிஜா பவத்தியநா�ன் 
நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � சுறறுசசூழல் ைாதிப்புகள் குறித்� வழக்குகபள 
விசாரிக்க, தில்லியில் த�சிய ைசுபமத் தீர்ப்ைாய 
மு�ன்பம அமர்வு உருவாக்கப்ைட்ைது.

 � அ�ன் ்�ாைர்சசியாக ்சன்பன, ்கால்கத்�ா, 
புதன, தைாைால் ஆகிய இைஙகளிலும் தீர்ப்ைாயத்தின் 
மண்ைல அமர்வுகள் ்�ாைஙகப்ைட்ைன.

ததசிய �சுமே தீரப்�ாயம்:

 � த�சிய ைசுபம தீர்ப்ைாய சட்ைம் 5 தம 2010ல் 
ைா்ராளுமன்றத்�ால் இயறறப்ைட்ைது.

 � �பலபம அமர்வு – புதுதில்லி
 � பி்ராநதிய அமர்வுகள் – ்சன்பன, ்கால்கத்�ா, 
புதன, தைாைால்

்கொந்திகி்ரொை கி்ரொமிய �ல்்கமலக்கழ்க 
துமைத்வந்ே்ரொ்க எஸ்.ைொதேஸ்்வ்ரன் 
ப�ொறுபத�ற்பு
 � காநதிகி்ராம கி்ராமியப் ைல்கபலக்கழஙகளின் 
புதிய துபைதவந�்ராக எஸ்.மாத�ஸ்வ்ரன் 
்ைாறுப்தைறறுக் ்காண்ைார்.

 � மத்திய உயர்கல்வித்துபற ைரிநதுப்ரயின்ைடி 
காநதிகி்ராம கி்ராமியப் ைல்கபலக்கழக 
தவந�ர் தக.எம்.அண்ைாமபல மூலம் 
புதிய துபைதவந�்ராக எஸ்.மாத�ஸ்வ்ரன் 
நியமிக்கப்ைட்ைார். இந�ப் ை�வியில் அவர் 5 
ஆண்டு காலம் நீடிப்ைார் என ைல்கபலக்கழக 
ைதிவாளர் வி.்ை.்ரா.சிவக்குமார் ்�ரிவித்துள்ளார்.

 � இநதிய வளர்சசி ்ைாருளா�ா்ர வல்லுநர்களில் 
ஒருவ்ரான இவர், உலக அளவிலான கணி� 
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அளவீட்டு ்ைாருளா�ா்ர வல்லுந்ராகவும் 
அறியப்ைடுகிறார். ்ைஙகளூருவிலுள்ள சமூக 
மறறும் ்ைாருளா�ா்ர மாறறத்திறகான 
ஆய்வு பமயத்தில் கைந� 30 ஆண்டுகளாக 
தை்ராசிரிய்ராக ைணியாறறிய மாத�ஸ்வ்ரன், 
அ�ன் இயக்குந்ராகவும் ை�வி வகித்து வந�ார்.

 � கர்நாைக அ்ரசின் திட்ைக் குழு உறுப்பினர், 2010-
14 ஆம் ஆண்டுகளில் கர்நாைக மாநிலத்தின் 
்ைாருளா�ா்ர ஆய்வறிக்பகபய மறு கட்ைபமப்பு 
்சய்�வர், கர்நாைக மாநிலத்தின் 12 ஆவது 
ஐந�ாண்டு திட்ை வடிவபமப்பு மறறும் இபள்ர் 
வளர்சசி அறிக்பக �யாரிப்புக்கான இபை 
ஒருஙகிபைப்ைாளர், கர்நாைக மாநிலத் 
�பலபமத் த�ர்�ல் அலுவலரின் ஆதலாசகர், 
2017ஆம் ஆண்டு இநதிய அ்ரசின் இபள்ர் 
வளர்சசி அறிக்பக மறறும் இபள்ர் நிபல 
அறிக்பக �யாரிப்பு வழிகாட்டு குழுவின் �பலவர் 
ஆகிய ்ைாறுப்புகபள வகித்துள்ளார். 

ேமலமைத் தேர்ேல் ஆமைய்ரொ்க 
ப�ொறுபத�ற்ைொர் சுஷீல் ்ந்தி்ரொ
 � இநதியத் த�ர்�ல் ஆபையத்தின் புதிய 
�பலபமத் த�ர்�ல் ஆபைய்ராக சுஷீல் சநதி்ரா 
்ைாறுப்தைறறார்.

 � �பலபமத் த�ர்�ல் ஆபைய்ராக இருந� சுனில் 
அத்ரா்ராவின் ை�விக் காலம் முடிவுக்கு வந�து. 
அப�யடுத்து, த�ர்�ல் ஆபைய்ராக நியமித்து 
குடிய்ரசுத் �பலவர் ்ராம்நாத் தகாவிநத் உத்�்ரவு 
பிறப்பித்�ார்.

 � இநதிய த�ர்�ல் ஆபையத்தின் 24-ஆவது 
�பலபமத் த�ர்�ல் ஆபைய்ராக சுஷீல் சநதி்ரா, 
அடுத்� ஆண்டு தம 14-ஆதம் த�தி வப்ர அவர் 
அப்ை�வியில் நீடிப்ைார்.

 � சுஷீல் சநதி்ராவின் �பலபமயின் கீழ தகாவா, 
மணிப்பூர், உத்�்ரகாண்ட், ைஞசாப், உத்�்ரபி்ரத�சம் 
ஆகிய மாநிலஙகளின் சட்ைப் தை்ரபவத் த�ர்�ல் 
அடுத்� ஆண்டு நபை்ைறும்.

�சுமை தீர்ப�ொய ப்ன்மன அைர்வின் 
ேற்்கொலி்க உறுபபின்ரொ்க ்த்யத்கொ�ொல் 
நியைனம்
 � ்சன்பனயில் உள்ள த�சிய ைசுபம 
தீர்ப்ைாயத்தின் ்�ன்மண்ைல அமர்வின் 
்�ாழில்நுட்ை உறுப்பின்ராக முன்னாள் 
வருவாய் நிர்வாக ஆபையர் தக.சத்யதகாைால் 
�றகாலிகமாக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

அபைரிக்கொவில் இமை அ்ரசு 
்வழககும்ரஞர் �ேவியில் இந்திய-
அபைரிக்க ப�ண் நியைனத்துககு 
அஙகீ்கொ்ரம்
 � அ்மரிக்க நீதித் துபறயில் இபை அ்ரசு 
வழக்குப்ர்ர் ை�விக்கு நியமிக்கப்ைட்டிருக்கும் 
இநதிய-அ்மரிக்க ்ைண் வழக்குப்ர்ர் வனி�ா 
குப்�ாவின் நியமனத்துக்கு ஒப்பு�ல். 

ப�ொருளொேொ்ர வி்வ்கொ்ரத் துமை 
ப்யல்ரொ்க அஜய த்த் ப�ொறுபத�ற்பு
 � மத்திய நிதி அபமசசகத்தில் ்ைாருளா�ா்ர 
விவகா்ரத் துபற ்சயல்ராக அஜய் தசத் 
்ைாறுப்தைறறுக்  ்காண்டுள்ளார்.

 � இது குறித்து நிதி அபமசசகம் ்வளியிட்டுள்ள 
கட்டுப்ர ்சய்தியில் ்�ரிவித்துள்ள�ாவது:  
மத்திய நிதி அபமசசகத்தின் ்ைாருள�ா்ர 
விவகா்ரத் துபறயின் (டிஇஏ) புதிய ்சயல்ராக 
அஜய் தசத் ்ைாறுப்தைறறுக் ்காண்ைார். டிஇஏ-
வழனை ்சயல்ராக இருந� �ருண் ைஜாஜ் 
மத்திய நிதி அபமசசகத்தின் வருவாய்த் துபற 
்சயல்ராக நியமிக்கப்ைட்ைப�த் ்�ாைர்நது அஜய் 
தசத் இப்்ைாறுப்பை ஏறறுக் ்காண்டுள்ள�ாக 
அந� கட்டுப்ரப் ைதிவில் நிதி அபமசசகம் 
்�ரிவித்துள்ளது.

 � 1987-ஆம் ஆண்டு கர்நாைக மாநிலத்திலிருநது 
ஐஏஎஸ் ைணிக்கு த�ர்வானவர் அஜய் தசத். 
பி்ர�மர் �பலபமயிலான அபமசச்ரபவயின் 
நியமனக் குழு ஏப்்ரல் 6-ஆம் த�தி அஜய் 
தசத்ப� ்ைாருளா�ா்ர விவகா்ரஙகளுக்கான 
்சயல்ராக நியமனம் ்சய்வ�ாக அறிவித்�து 
குறிப்பிைத்�க்கது.

உேவி ப்ொலிசிஸ்டர் பஜன்ரலொ்க 
ஆர்.்ரொதஜஷ வித்வ்கொனந்ேன் �ேவி 
ஏற்பு
 � ்சன்பன உயர்நீதிமன்றத்தில், மத்திய அ்ரசு 
சார்பில் வழக்குகளில் ஆஜ்ராவ�றகாக நியமிக்கப் 
ைட்டுள்ள உ�வி ்சாலிசிட்ைர் ்ஜன்ரலாக ஆர்.
்ராதஜஷ் விதவகானந�ன் ை�விதயறறுக் ் காண்ைார்.

சிட்பி ்வஙகியின் ேமல்வ்ரொ்க எஸ்.
்ரொைன் ப�ொறுபத�ற்பு
 � சிட்பி வஙகி என்று சுருக்கமாக அபழக்கப்ைடும் 
இநதிய சிறு ்�ாழில் தமம்ைாட்டு வஙகியின் 
�பலவர் மறறும் நிர்வாக இயக்குந்ராக 
சிவசுப்பி்ரமணியன் ்ராமன் ்ைாறுப்தைறறுள்ளார். 
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இவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அந�ப் ்ைாறுப்பை 
வகிப்ைார் என சிட்பி வஙகி ்�ரிவித்துள்ளது.

அபைரிக்க நீதித் துமை முககிய 
ப�ொறுபபில் இந்திய அபைரிக்கர்
 � அ்மரிக்காவின் துபை அட்ைர்னி ்ஜன்ரலாக 
இநதிய வம்சாவளிபயச தச்ரந� வனி�ா குப்�ா 
நியமிக்கப்ைட்ை�றகு அந� நாட்டு நாைாளுமன்றம் 
ஒப்பு�ல் வழஙகியது.

 � அ்மரிக்க நீதித் துபறயின் மூன்றாவது ்ைரிய 
ை�வியான அது, ்வள்பளய்ரல்லா� ஒருவருக்கு 
வழஙகப்ைடுவது இதுதவ மு�ல்முபறயாகும். 

நொஸ்்கொம் ேமல்வர் நியைனம்
 � த�சிய ்மன்்ைாருள் தசபவகள் நிறுவன 
கூட்ைபமவின் (NASCOM) �பலவ்ராக அக்்சன்சர் 
நிறுவனத்தின் �பலவர் த்ரகா M.தமனன் 
நியமனம் ்சய்யப்ைட்டு உள்ளனர்.

இந்திய ேமலமை ்கைக்கொளர் 
்ர்்வதே் நிறு்வனத்தில் நியைனம்
 � சர்வத�ச இ்ரசாயன ஆயு�ஙகள் ை்ரவல் �பை 
அபமப்பின் ்வளியுறவு கைக்காள்ராக இநதிய 
�பலபம கைக்காளர் (CAG) G.C. முர்மு 
நியமனம் ்சய்யப்ைட்டுள்ளார்.

 � இந� ை�வியில் அவர் 3 ஆண்டுகளுக்கு இருப்ைார்.
G.C.முரமு

 � 1985 தசர்ந� IAS அதிகாரி.
 � 2020 ஆகஸ்ட் 5ல் இநதிய �பலபம 
கைக்காள்ராக ்ைாறுப்தைறறார்.

 � ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலத்தின் மு�ல் ஆளுந்ராக 
ைணியாறறியவர் (யூனியன் பி்ரத�சமாக மாறிய 
பின்)

CAG

 � இநதிய அ்ரசியலபமப்பின் விதி எண் 148ல் 
குறிப்பிைப்ைட்டுள்ளது. 

 � (148-151) ல் CAG ைறறி குறிப்பிைப்ைட்டுள்ளது.

கிப்ரடொய கூட்டமைபபின் ேமிழ்க 
பிரிவு ேமல்வ்ரொ்க சுத்ரஷ கிருஷைொ 
�ேவிதயற்பு
 � இநதியா ரியல் எஸ்தைட் ் ைவலப்ைர்கள் சஙகஙகள் 
கூட்ைபமப்பின் ("கி்்ரைாய்") �மிழக பிரிவு 
�பலவ்ராக சுத்ரஷ் கிருஷ்ைா ை�விதயறறார். 

ைத்திய நிதித் துமை ப்யல்ரொ்க டி.வி.
த்ொைநொேன் நியைனம்
 � மத்திய நிதித்துபற ்சயல்ராக �மிழக பிரிவு 
ஐஏஎஸ் அதிகாரி டி.பி.தசாமநா�ன் நியமிக்கப் 
ைட்டுள்ளார்.

 � கைந� 1987-ஆம் ஆண்டின் �மிழக பிரிவு 
ஐஏஎஸ் அதிகாரியான டி.பி.தசாமநா�ன் மத்திய 
நிதியபமசசகத்தின் ்சலவினத்துபற ்சயல்ராக 
ைணிபுரிநது வந�ார்.

தேசிய �சுமை தீர்ப�ொய சிைபபு 
உறுபபினர் நியைனம்
 � முன்னாள் �மிழநாடு கூடு�ல் �பலபம 
்சயலாளர் K.சத்யதகாைால் ்�ன்னக த�சிய 
ைசுபம தீர்ப்ைாயத்தின் சிறப்பு உறுப்பின்ராக 
நியமனம் ்சய்யப்ைட்டுள்ளார்.

ததசிய �சுமே தீரப்�ாயம்:

 � 2010 த�சிய ைசுபமத் தீர்ப்ைாய சட்ைம் மூலம் 
உருவாக்கப்ைட்ைது.

 � �பலபம அமர்வு – புதுதில்லி
 � பி்ராநதிய அமர்வுகள் – புதன, தைாைால், ் கால்கத்�ா

1.11 இந்தியொ ைற்றும் அண்மட நொடு்கள்
இந்தியொ ்கொன ையில்்கள் (Great Indian 
Bustard)
 � ்ராஜஸ்�ான் மாநிலத்தின் மாநில ைறபவ (100ல் 
95% அஙகு வாழகிறது) வறண்ை புல்்வளி 
பி்ரத�சஙகளில் வாழகிறது.

 � IUCN ைட்டியலில் 1994ல் ஆைத்துக்குள்ளாகும் 
ைறபவகள் ைட்டியலிலும் 2011ல் மிகவும் 
ஆைத்துக்குள்ளாகும் ைறபவகள் ைட்டியலிலும் 
இைம் ்ைறறுள்ளது.



2. EB_ 
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2.1 ்மீ�த்திய நீதிைன்ை தீர்பபு்கள்
தேசிய �சுமை தீர்ப�ொய முேன்மை 
அைர்வு ்ரொடி்ன் த�ொட்டலுககு 
அ�்ரொேம் விதிபபு
 � கைறகப்ரதயா்ர ஒழுஙகாறறு விதிகபள (CRZ) 
மீறி 0-200 மீட்ைருக்குள் விடுதிபய அபமத்� 
த்ரடிசன் தொட்ைலுக்கு ்�ன்னக த�சிய ைசுபம 
தீர்ப்ைாய அமர்வு 10 தகாடி அை்ரா�ம் விதித்துள்ளது.

ததசிய �சுமே தீரப்�ாயம்:

 � த�சிய ைசுபம தீர்ப்ைாயம் சட்ைம் – 2010

 � �பலபம அமர்வு – புதுதில்லி
 � பி்ராநதிய அமர்வுகள் – ்சன்பன, ்கால்கத்�ா, 
தைாைால், புதன.

 � �பலவர் – ஆ�ர்ஷ் குமார் தகாயல்.

CRZ (கடறகமர ஒழுஙகாறறு ேணடலம்)

 � உருவாக்கம் – 1991
 � 1986 – சுறறுசசூழல் ைாதுகாப்பு சட்ைத்தின் கீழ 
உருவாக்கப்ைட்ைது.

2.2 ப�ொது தேர்ேலில் நடககும் பி்ரசசிமன்கள்
ைக்கள் பி்ரதிநிதித்து்வ ்ட்டம் 
ப்ொல்்வது என்ன?
 � ஒரு கட்சிபயச தசர்ந� தவட்ைாளர் த�ர்�ல் 
நைவடிக்பககளின் குறிப்பிட்ை காலகட்ைத்தில் 
இறக்க தநரிட்ைால் த�ர்�ல் �ள்ளி பவக்கப்ைடும்.

 � த�ர்�ல் �ள்ளி பவப்ை�றகான உத்�்ரவுகள் ஏதும் 
பிறப்பிக்கப்ைைா� சூழலில், இறந� தவட்ைாளர் 

்�ாைர்புபைய அஙகீகரிக்கப்ைட்ை அ்ரசியல் கட்சிக்கு 
த�ர்�ல் ஆபையம் அபழப்பு விடுக்கும். ஏழு 
நாள்களுக்குள் சம்ைந�ப்ைட்ை கட்சியில் இருநது 
புதிய தவட்ைாளர் த�ர்வு ்சய்யப்ைட்டு வாக்குப் 
ைதிவு நபை்ைறும் என பி்ரதிநிதித்துவ சட்ைத்தில் 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

2.3 ைத்திய அ்ர்ொங்கம்-ப�ொதுநலம் ்ொர்ந்ே அ்ரசுத் 
திட்டங்கள், அ்வற்றின் �யன்�ொடு்கள் 

ஸ்டொண்ட் அப இந்தியொ திட்டம்
 � கைந� 2016ம் ஆண்டு ஏப்்ரல் 5ம் த�தி இந�த் 
திட்ைம் அறிமுகப்ைடுத்�ப்ைட்ைது. 

 � இந�த் திட்ைத்தின் எஸ்.சி, எஸ்.டி மறறும் 
்ைண்கள் உள்ளிட்ை சமு�ாயத்தில் சில 
குறிப்பிட்ை பிரிவுகளுக்கு வணிக நிதிகபள 
விரிவுைடுத்துகிறது.

 � 10 லட்சம் மு�ல் ஒரு தகாடி ரூைாய் வப்ர ைசுபம 
நிறுவனத்ப� அபமப்ை�றகாக ஒரு வஙகி 
கிபள குபறந� ைட்சம் ஒரு �ாழத்�ப்ைட்ை சாதி  
(SC) அல்லது ைழஙகுடி (ST) அல்லது ஒரு ்ைண் 
்�ாழிலதிைருக்கக் கைனு�வி வழஙகுகிறது.

 � இந�த் திட்ைம் கீழ ஆ்ரம்பிக்கும் நிறுவனம் 
உறைத்தி, தசபவகள் அல்லது வர்த்�கத் 
துபறயில் இயஙகலாம்.
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 � இந�த் திட்ைத்தின் மூலம் ையன்்ைறத் 
த�பவயான ைடிவத்ப� www.standupmitra.in 
என்ற �ளத்திலிருநது ்ைறறுக் ்காள்ளலாம்.

 � �னிநைர் அல்லா� நிறுவனஙகளின் ைஙகுகளில் 
குபறந�ைட்சம் 51% ைஙகு மறறம் கட்டுப்ைாட்டு 
ைஙகுகபள ஒரு எஸ்சி/எஸ்டி அல்லது ்ைண் 
்�ாழில்முபனதவா்ரால் நைத்� தவண்டும்.

 � ைபழய நிறுவனஙகளுக்குக் கைன் கிபையாது.

பி்ரேைரின் கி்ரொைபபுை வீட்டு்வ்தி 
திட்டம்
 � பி்ர�மரின் கி்ராமப்புற வீட்டுவசதி திட்ைத்தின் கீழ 
�குதிவாய்ந� ையனாளிகளின் எண்ணிக்பக 2.14 
தகாடியாக உள்ள நிபலயில், இந� எண்ணிக்பக 
குபறய வாய்ப்பிருப்ை�ாக மத்திய கி்ராமப்புற 
தமம்ைாட்டு அபமசசகம் ்�ரிவித்�து.

 � 1.92 தகாடி ையனாளிகளுக்கு வீடுகபள கட்ை 
ஒப்பு�ல் அளிக்கப்ைட்டுள்ளது. இது ையனாளிகளின் 
்மாத்� எண்ணிக்பகயில் 90% ஆகும்.

 � கைந� 2016-17 மு�ல் 2018-19-ஆம் ஆண்டு 
வப்ரயிலான இந�த் திட்ைத்தின் மு�ல் கட்ைத்தின் 
தைாது 1 தகாடி வீடுகபள கட்டி முடிப்ை�றகு 
இலக்கு நிர்ையிக்கப்ைட்ைது. இந� இலக்கில் 92% 
எட்ைப்ைட்டுள்ளது.

 � இந�த் திட்ைத்துக்காக 2020-21 நிதியாண்டில் 
மத்திய அ்ரசு ரூ.39,269 தகாடி ஒதுக்கீடு ்சய்�து.

முத்்ரொ திட்டம் மூலம் 6 ஆண்டு்களில் 
28 த்கொடி த�ருககு ரூ.14 லட்்ம் 
த்கொடி ்கடனுேவி
 � பி்ர�ம மநதிரி முத்்ரா தயாஜனா திட்ைத்தின் கீழ 
கைந� 6 ஆண்டுகளில் வஙகிகள் மறறும் நிதி 
நிறுவனஙகள் மூலம் 28.68 தகாடி தைாருக்கு 
ரூ.14.96 லட்சம் தகாடி வப்ர கைனு�வி 
வழஙகப்ைட்டுள்ள�ாக மத்திய நிதித்துபற 
்�ரிவித்துள்ளது.

 � பி்ர�மர் தமாடி �பலபமயிலான ைாஜக ஆட்சியில் 
2015-ஆம் ஆண்டு நிதிநிபல அறிக்பகயில் 
அறிவிக்கப்ைட்ைது முத்்ரா திட்ைம்.

 � ்ைாருளா�ா்ர ரீதியாக புறக்கணிக்கப்ைட்ை 
வகுப்பினர், வளர்நது வரும் ்�ாழில் 
முபனதவார், வர்த்�கம் மறறும் தசபவத் 
துபற, விவசாய சார்புபைய ்�ாழில் 
முபனதவார், ்ைருநிறுவனஙகள் அல்லா� சிறு 
குறு நிறுவனஙகள் தைான்தறார் கைன் ்ைரும் 
வபகயில் 3 வபகயான முத்்ரா திட்ைம் ்காண்டு 
வ்ரப்ைட்ைது.

 � வஙகிகள், வஙகி சா்ரா நிதி நிறுவனஙகள், ஊ்ரக 
வட்ைா்ர வஙகிகள் மூலம் இந�க் கைனு�விகள் 
வழஙகப்ைடுகின்றன. இதில், அதிகைட்சம் ரூ.10 
லட்சம் வப்ர கைன் அளிக்கப்ைடுகிறது.

 � சிசு, கிதஷார், �ருண் ஆகிய 3 திட்ைஙகள் 
வாயிலாக கைன் அளிக்கப்ைடுகிறது. இதில், சிசு 
திட்ைத்தில் ரூ.50,000 வப்ரயிலும், கிஷார் 
திட்ைத்தில் ரூ.5 லட்சம் வப்ரயிலும், �ருண் 
திட்ைத்தில் ரூ.10 லட்சம் வப்ரயிலும் கைன் 
அளிக்கப்ைடுகிறது.

 � முத்்ரா திட்ைம் ் �ாைஙகப்ைட்ை 6 ஆண்டுகளில் 14.96 
லட்சம் தகாடி 28.68 தகாடி தைருக்கு கைன்கள் 
வழஙகப்ைட்டுள்ளது. ்நருக்கடியான 2020-
21-ஆம் நிதியாண்டிலும் 4.20 தகாடி தைருக்கு 
2.66 லட்சம் தகாடி கைன் ்காடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 
கைன் ்ைறறவர்களில் ச்ராசரியாக ரூ.52,000 
்ைறறுள்ளனர்.

 � 88 ச�வீ�ம் கைன் “சிசு“ வபக கைனாக இருந�து. 
24 ச�வீ�ம் தைர் புதிய ்�ாழில் முபனதவா்ராக 
இருந�னர். ைாலின ரீதியாக ைார்த்�ால் அதிகக் 
கைன் ்ைறறவர்களில் 68 ச�வீ�ம் தைர் ்ைண் 
்�ாழில் முபனதவார்கள்.

 � �ாழத்�ப்ைட்தைார், ைழஙகுடியினர் 22.53 ச�வீ�ம், 
சிறுைான்பமயினர் 11 ச�வீ�ம் என உள்ளனர். 
இந�க் கைன்களால் 2015 மு�ல் 2018 வப்ர 
சுமார் 1.12 தகாடி தைர் தவபலவாய்ப்பைப் 
்ைறறனர். இதில், ்ைண்கள் 69 லட்சம் தை்ராக 
இருந�னர் என நிதியபமசசகம் ்வளியிட்டுள்ள 
அறிக்பகயில் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

AC, LED �ல்பு்களுக்கொன 
உற்�த்தியுடன் இமைக்கப�ட்ட 
ஊக்கத்பேொம்க திட்டம்
 � ்�ாழில் தமம்ைாடு மறறும் உள்நாட்டு வர்த்�க 
துபற (DPI)ACக்கள் மறறும் LEDக்களுக்கான 
உறைத்தியுைன் இபைக்கப்ைை ஊக்கத்்�ாபக 
(Production Linked Incentive) திட்ைத்ப� 
துவஙகியுள்ளது.

 � 2021-22 மு�ல் 2028-29 வப்ரயிலான 
காலகட்ைத்திறகு இந� திட்ைம் ்சயல்ைடுத்�ப்ைை 
உள்ளது.

 � இந� திட்ைம் ஏசிக்களில் ்சம்பு குழாய் மறறும் 
அலுமினிய குழாய்/LED ைல்பு உறைத்தி ்சய்யும் 
நிறுவனஙகபள ஊக்குவிப்ை�றகாக இந� திட்ைம் 
்சயல்ைடுத்�ப்ைை உள்ளது.
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்கத்ரொனொ முன்்களப �ணியொளர்்களுககு 
புதிய ்கொபபீட்டுத் திட்டம்
 � கத்ரானா தநாய்த்்�ாறறுக்கு எதி்ராகப் தைா்ராடி 
வரும் முன்களப் ைணியாளர்களுக்குப் புதிய 
காப்பீட்டுத் திட்ைம் அறிமுகப்ைடுத்�ப்ைை உள்ள�ாக 
மத்திய சுகா�ா்ர அபமசசகம் ்�ரிவித்துள்ளது.

 � “பி்ர�மரின் ஏபழகள் நலன் ் �ாகுப்புத் திட்ைத்தின் 
கீழ கத்ரானா முன்களப் ைணியாளர்களுக்கான 
காப்பீட்டுத் திட்ைம் நபைமுபறப்ைடுத்�ப்ைட்டு 
வந�து. அத்திட்ைத்தின் கீழ 287 காப்பீட்டுத் 
்�ாபகபயப் ்ைறறுள்ளனர்.

 � கத்ரானா தநாய்த்்�ாறறுக்கு எதி்ரான 
தைா்ராட்ைத்தில் முன்னின்று ைணியாறறி வரும் 
முன்களப் ைணியாளர்களின் மனவலிபமபய 
இந�க் காப்பீட்டுத் திட்ைம் தமம்ைடுத்தியுள்ளது. 
வரும் 24-ஆம் த�தி வப்ர இந�க் காப்பீட்டுத் 
திட்ைம் நபைமுபறயில் இருக்கும். அது வப்ர 
இத்திட்ைத்தின் கீழ காப்பீட்டுத் ்�ாபகபயக் 
தகா்ர முடியும். அ�ன்பிறகு கத்ரானா முன்களப் 
ைணியாளர்களுக்்கன புதிய காப்பீட்டுத் திட்ைம் 
நபைமுபறப்ைடுத்�ப்ைை உள்ளது.

 � பி்ர�மரின் ஏபழகள் நலன் ் �ாகுப்புத் திட்ைமானது 
கைந� ஆண்டு மார்சசில் அறிவிக்கப்ைட்ைது. 
பின்னர் அத்திட்ைமானது 3 முபற நீட்டிக்கப்ைட்ைது. 
அத்திட்ைத்தின் கீழ ரூ.50 லட்சம் காப்பீடு ்ைற 
முடியும். கத்ரானா தநாய்த் ்�ாறறுக்கு எதி்ராகப் 
தைா்ராடி வரும் முன்களப் ைணியாளர்கள் 
உயிரிழக்க தநரிட்ைால், அவர்களின் குடும்ைத்தினர் 
ைலனபையும் தநாக்கில் காப்பீட்டுத் திட்ைம் 
அறிமுகப்ைடுத்�ப்ைட்ைது.

ஸ்டொட் அப இந்தியொ சீட் நிதியுேவி 
திட்டம் (Start up India seed fund scheme)
 � மத்திய அபமசசர் பியூஷ் தகாயல் ஸ்ைார்ட் அப் 
இநதிய சீட் நிதிய�வி திட்ைம் என்ற திட்ைத்ப� 
துவஙகி பவத்�ார்.

 � இந� திட்ைம் ஸ்ைார்ட் அப் மறறம் புத்ராதைாபைப் 
தமம்ைாடு, உறைத்தி மாதிரி, சநப� நுபழவு 
தைான்றவறறில் ஸ்ைார்ட் அப்களுக்கு நிதி உ�வி 
அளிப்ை�றகாக 945 தகாடி திட்ைத்தில் 2021 ஆம் 
ஆண்டு மு�ல் 4 ஆண்டுகளுக்கானது.

 � இ�ன் மூலம் 300 பமயஙகளில் 3600 ஸ்ைார்ட் 
அப்கபள துவஙகுவத� இ�ன் தநாக்கமாகும்.

பி்ரேை ைந்திரி ்கரீப ்கல்யொண் அன்ன 
தயொஜனொ
 � கத்ரானா தைா்ராளிகளுக்கு பி்ர�ம மநதிரி கரீப் 
கல்யாண் தயாஜனா விரிவுைடுத்�ப்ைட்டுள்ள�ாக 
மத்திய சுகா�ா்ர அபசம்சர் ெர்ஷவர்�ன் 
்�ரிவித்துள்ளார்.

பிரதே ேந்திரி கரீப் கல்யாண அன்ன தயாஜனா

 � ஏபழமக்களுக்கு கத்ரானா காலகட்ைத்தில் 
உ�விை 2020ம் ஆண்டு துவஙகப்ைட்ைது.

 � இ�ன் கீழ 50 தகாடி மக்களுக்கு ஏப்்ரல், தம, ஜுன் 
உைவு ்ைாருட்கள் இலவசமாக வழஙகப்ைட்ைது.

 � த�சிய உைவு ைாதுகாப்பு சட்ைத்தின் கீழ �னி 
நைருக்கான 5 கிதலா உைவு ் ைாருட்கள் வழஙக 
வழிவபக ்சய்யப்ைட்ைது.

ஸ்்வொமித்்வொ திட்டத்மே இந்தியொ 
முழுமைககும் விரிவுப�டுத்தி து்வஙகி 
ம்வத்ே பி்ரேைர்
 � கி்ராமஙகள் மறறும் நிலப்ை்ரப்புகபள தமம்ைட்ை 
்�ாழில்நுட்ைத்துைன் கைக்்கடுத்�லுக்கான 
ஸ்வாமித்வா திட்ைத்ப� பி்ர�மர் இநதியா 
முழுபமக்குமாக துவஙகி பவத்�ார்.

 � Survey of Villages and mapping with improvised 
Technologies in Village Areas: SWAMITVA.

 � 2020, 24 ஏப்்ரலில் பி்ர�ம்ரால் துவஙகி 
பவக்கப்ைட்ைது.

 � கி்ராமப்புற இநதியாபவ �ன்னிபறவு ்ைறற�ாக 
மாறற சமூக ்ைாருளா�ா்ர சமநிபலபய 
உருவாக்க இந� திட்ைம் மத்திய அ்ரசால் 
்சயல்ைடுத்�ப்ைடுகிறது.

 � கி்ராமப்புற நிலப்ை்ரப்பு மறறும் �னிநைர்களின் 
்சாத்துகள் இதில் ்�ளிவுற வபகப்ைடுத்தி 
எளிபமயாக்கப்ைடுகிறது.

 � 2021-25 ஆண்டிறகுள் இநதியா முழுவதிறகுமான 
6.65 இலட்சம் கி்ராமத்திறகுமான�ாக 
உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.
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3.1 சுற்றுசசூழல் ைற்றும் சுற்றுசசூழல் �ற்றிய ப்கொள்ம்க

்கல்்வ்ரொயன் ைமல ்ைப்வளி 
்வனப�குதியில் ்வொழும் இரு்வொசசி 
�ைம்வ்கள் 
 � தசலம் மாவட்ைம், கல்வ்ராயன் மபல, �ருமபுரி 
மாவட்ைம், சித்த�ரி மபலப்ைகுதி இபைதய 
காைப்ைடும் சம்வளி வனப்ைகுதியில் இநதிய 
சாம்ைல் இருவாசசி ைறபவகள் அதிக அளவில் 
வாழநது வருவது வனத்துபறயினர் ஆய்வில் 
்�ரியவநதுள்ளது.

 � சித்த�ரி-கல்வ்ராயன் மபலகளுக்கு இபைதய, 
ஏறக்குபறபய 50 சது்ர பமல் ை்ரப்ைளவில் 
வளமான சம்வளி வனப்ைகுதி காைப்ைடுகிறது. 
இப்ைகுதியில் ைல்தவறு அரிய வபக ைறபவ 
இனஙகள் வாழநது வருகின்றன. இவறறில் 
இநதிய சாம்ைல் இருவாசசி ைறபவகளும் அதிக 
அளவில் காைப்ைடுகின்றன.

 � இநதிய சாம்ைல் இருவாசசி ைறபவகள், 
முட்பையிட்டு அபைகாத்து குஞசு ்ைாரித்து, 
இனவிருத்தி ்சய்யும் முபற, மறற 
ைறபவகளிலிருநது மாறுைட்ைத�ாடு, ஆசசரியமும், 
சுவா்ரசியமும் நிபறந��ாகும். 

தை்கொலயொவில் புதிய ்வம்க ப்வௌ்வொல்
 � நாஙகி்லம் வனவிலஙகு ச்ரைாலயத்தின் 
அருகில் யூடிஸ் தசாைஸ் ்ைன்டிகுலஸ் என்ற 
வபளய�ட்டு அபமப்பை உபைய புதிய 
்வௌவால் இனம் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளது.

 � �ட்டு வபள கால் அபமப்பை உபைய கால் 
வபளக் ்காண்ை புதிய வபக ்வௌவால்கள் 
கண்ைறியப்ைட்டு உள்ளது.

மூைொறு தேசியப பூங்கொவில் 
்வம்ரயொடு்கள் ்கைகப்கடுககும் �ணி 
பேொடக்கம்
 � மூைாறில் உள்ள எ்ரவிகுளம் த�சியப் பூஙகாவில் 
நீலகிரி வப்ரயாடுகள் கைக்்கடுக்கும் ைணி 
்�ாைஙகியுள்ளது.

 � கைந� ஆண்டு கைக்்கடுப்பில் 723 நீலகிரி 
வப்ரயாடுகள், 111 புதி�ாகப் பிறந� குட்டி 
வப்ரயாடுகள் காைப்ைட்ைன.

 � இந� ஆண்டு புதிய�ாக 98 குட்டி வப்ரயாடுகள் 
உள்ள�ாக வனத்துபறயினர் ்�ரிவித்�னர்.
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4.1 புதிய ப�ொருளொேொ்ரக ப்கொள்ம்க ைற்றும் அ்ரசுத்துமை

ைத்திய அ்ரசின் அ்வ்்ர ்கொல 
்கடனுேவித் திட்டம் ஜஷுன் ்வம்ர 
நீட்டிபபு

 � மத்திய அ்ரசின் அவச்ர காலக் கைனு�வித் திட்ைம் 
வரும் ஜுன் மா�ம் வப்ர நீட்டிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � கத்ரானா ்�ாறறுப் ை்ரவலால் முைஙகிய ்�ாழில் 
துபறபய மீட்ை�றகாக, ரூ.3 லட்சம் தகாடியில் 
அவச்ர காலக் கைனு�வித் திட்ைத்ப� மத்திய 
அ்ரசு கைந� ஆண்டு பிப்்ரவரி மா�ம் 29-ஆம் 
த�தி அறிவித்�து. இந�க் கைனு�வி திட்ைம், 
பின்னர் கைந� ஆண்டு நவம்ைர் 30-ஆம் த�தி 
வப்ரயிலும், அப�த் ்�ாைர்நது நிகழாண்டு மார்ச 
31-ஆம் த�தி வப்ரயிலும் நீட்டிக்கப்ைட்ைது.

 � �றதைாது இந�த் திட்ைம், வரும் ஜுன் 30-ஆம் 
த�தி வப்ர நீட்டிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � இந�த் திட்ைத்தின் கீழ கைனு�வி ்ைறும் 
துபறகளில் சுறறுலா, தொட்ைல், ையை ஏறைாடு 
ஆகிய துபறகளும் தசர்க்கப்ைட்டுள்ளன. 

 � அதுமட்டுமின்றி, கைபன திருப்பிச ்சலுத்தும் 
காலமானது 2 ஆண்டுகள் சலுபகக் காலம் 
உள்ைை 6 ஆண்டுகளாகவும் நீட்டிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � �குதியான ் �ாழில் நிறுவனஙகளுக்கு வஙகிகள் 
மூலம் கைனு�வி அளிப்ைது, ்ைாருளா�ா்ரத்ப� 
வலுப்ைடுத்�வும், புதிய தவபலவாய்ப்புகபள 
உருவாக்குவ�றகு உகந� சூழல்கபள 
உருவாக்கவும் உ�விக்ரமாக இருக்கும். 

 � இந�த் திட்ைத்தின் கீழ கைனு�வி அளிக்கும் 
வஙகிகளுக்கு ஊக்கத்்�ாபக அளிக்கப்ைடும் 
என்று அந� அறிக்பகயில் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

இந்தியொவின் ப�ொருளொேொ்ர ்வளர்சசி 
நடபபு நிதியொண்டில் 7.5%-12.5% ஆ்க 
இருககும்
 � இநதியாவின் ்ைாருளா�ா்ர வளர்சசி 2021-
22-ஆம் நிதியாண்டில் 7.5 ச�வீ�ம் மு�ல் 
12.5 ச�வீ�மாக இருக்கும் என்று உலக வஙகி 
கணித்துள்ளது.

 � உலக வஙகி-ைன்னாட்டு நிதியம் 
இபைதயயான வருைாநதி்ரக் கூட்ைம் விப்ரவில் 
நபை்ைறவுள்ளது. அப� முன்னிட்டு, 
“்�றகாசியாவின் ்ைாருளா�ா்ர நிபல“ என்ற 
அறிக்பகபய உலக வஙகி ்வளியிட்டுள்ளது.

 � நாட்டின் ்ைாருளா�ா்ர நைவடிக்பககள் 
இயல்புநிபலக்குத் திரும்பி வருகின்றன. 
்ைாருளா�ா்ரத்தின் நைப்புக் கைக்குப் ைறறாக்குபற 
இரு நிதியாண்டுகளுக்கு சுமார் 1 ச�வீ�ம் வீழசசி 
காணும் என்று கணிக்கப்ைட்டுள்ளது. 2021-
22-ஆம் நிதியாண்டில் இநதிய அ்ரசின் நிதிப் 
ைறறாக்குபற ்மாத்� உள்நாட்டு உறைத்தி 
மதிப்பில் 10 ச�வீ�த்துக்கு அதிகமாகதவ இருக்கும்.

உலக வஙகி

 � த�ாறறம் – ஜுபல 1944
 � �பலவர் – தைவிட் மால்ைாசிஸ்
 � �பலபமயிைம் – வாஷிஙைன் DC, USA

அ்ரசின் �ைவீக்க இலககு – 4%
 � ரிசர்வ வஙகியின் உயர்மட்ைக்குழு 2021-26 
நிதியாண்டு வப்ரயிலான அ்ரசின் ைைவீக்க 
இலக்கு 4% ஆக இருக்கும் என ்�ரிவித்துள்ளது.

 � ஏப்்ரல் 2021 மு�ல் மார்ச 31, 2026 வப்ரயிலான 
காலகட்ைத்திறகான இலக்பக மத்திய அ்ரசின் 
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்ைாருளா�ா்ர விவகா்ரஙகளுக்கான ்சயலாளர் 
�ருண் ைஜாஜ் ்�ரிவித்துள்ளார்.

 � அதிகைட்சமாக 6% குபறந�ைட்சமாக 2%மும் 
ைைவீக்க விகி�ஙகள் கைந� 5 ஆண்டுகளில் 
ச்ராசரியின் அளவீைாகும்.

 � சில அசா�ா்ரை சூழநிபலகளில் 
மட்டும் 6% அளபவ எட்டியிருப்ை�ாகவும் 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

8 முககிய துமை்களின் உற்�த்தி 
குமைவு
 � 2021 பிப்்ரவரி காலாண்டில் 8 முக்கிய 
துபறகளின் உறைத்தி 4.6% குபறநதுள்ள�ாக 
அ்ரசின் அறிக்பகயில் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � �்ரவுகளின்ைடி நிலக்கரி 4.4%, கசசா எண்்ைய் 
3.2% இயறபக வாயு 1.1%, சுத்திகரிக்கப்ைட்ை 
்ைாருட்கள் 10.9% உ்ரஙகள் 3.7% இரும்பு 1.8% 
சி்மண்ட் 5.5% மின்சா்ரம் 0.2% உறைத்தி 
குபறநதுள்ளது.

8 முக்கிய துமைகள்

 � நிலக்கரி, கசசா எண்்ைய், இயறபக வாயு, 
சுத்திகரிக்கப்ைட்ை ்ைாருட்கள், உ்ரஙகள், இரும்பு, 
சி்மண்ட், மின்சா்ரம்.

இந்தியொவின் GDP ்வளர்சசி 7%
 � ஆசிய ைசிபிக் பி்ராநதியத்திறகான ஐக்கிய நாடுகள் 
்ைாருளா�ா்ர சமூக ஆபையம் (UNESCAP) 
2022ம் நிதியாண்டில் இநதியாவில் உள்நாட்டு 
உறைத்தி 7% அளவிறகு வளர்சசி அபையும் என 
்�ரிவித்துள்ளது.

 � Economic and Social Survey of Asia and the 
Pacific 2021: Towards Post COVID-19 resilient 
Economic என்ற அறிக்பகயில் கைந� ஆண்டின் 
7.7% வளர்சசிக்கு மாறறாக இந� ஆண்டு 7.7% 
வளர்சசி இருக்கும் என ்�ரிவித்துள்ளது. 

நடப�ொண்டில் இந்தியொ ப�ொருளொேொ்ரம் 
்வளரும்: ஐ.எம்.எஃப. ்கணிபபு
 � நைப்பு நிதியாண்டில் இநதியாவின் ்ைாருளா�ா்ர 
வளர்சசி 12.5 ச�வீ�ம் அதிகரிக்கும் என்று 
ைன்னாட்டு நிதியம் கணித்துள்ளது.

 � வாஷிஙைபனத் �பலபமயிைாமாகக் ்காண்டு 
இயஙகும் ைன்னாட்டு நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) 
அறிக்பக ஒன்பற ்வளியிட்டுள்ளது.

 � இது, அடுத்� நிதியாண்டில் 6.9 ச�வீ�ம் 
அதிகரிக்கும்.

 � நைப்பு நிதியாண்டில் சீனாபவவிை இநதியாவின் 
்ைாருளா�ா்ர வளர்சசி அதிகமாக இருக்கும் என்று 
அந� அறிக்பகயில் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � ஐஎம்எஃப் அபமப்பின் �பலபமப் ்ைாருளா�ா்ர 
நிபுைர் கீ�ா தகாபிநாத் கைந� 2020-இல் 
சர்வத�ச ்ைாருளா�ா்ரம் 3.3. ச�வீ�ம் சரிபவச 
சநதித்�து. நைப்பு நிதியாண்டிலும், அடுத்� 
நிதியாண்டிலும் ்ைாருளா�ா்ரம் மீண்டும் வரும் 
என்று கணித்துள்தளாம். நைப்பு நிதியாண்டில் 
சர்வத�ச ்ைாருளா�ா்ர வளர்சசி 6 ச�வீ�மாகவும், 
2022-இல் 4.4 ச�வீ�மாகவும் இருக்கும்.

உல்க ்வர்த்ே்கம் 2021ல் 8 % 
விரி்வமடயும்: உல்க ்வர்த்ே்க மையம்
 � 2020ஆம் ஆண்பை ஒப்பிடுபகயில் 2021ஆம் 
ஆண்டில் உலகின் வர்த்�க மதிப்பு7.2% லிருநது 
8% ஆக உயர்வபையும் என உலக வர்த்�க 
அபமப்பு ்�ரிவித்துள்ளது.

 � இநதியாவின் ஏறறுமதி எல்பலகளாக 
அ்மரிக்காவும், ஐத்ராப்பிய ஒன்றியமும் ்ைரும் 
ைஙகளிக்கும்.

உலக வர்ததக மேயம்

 � துவக்கம் – ஜனவரி 1, 1995
 � �பலபமயிைம் – ்ஜனீவா, சுவிட்சர்லாநது
 � �பலவர் – தகாசி ஒதகான்தஜா-இவாலா

சரவததச ்ாணய நிதியம்

 � துவக்கம் – 1945
 � �பலபமயிைம் – வாஷிஙைன் DC
 � �பலவர் -  kristalina georgiva

ப�ொருளொேொ்ர நிபுைர் அபிஜித் 
�ொனர்ஜி
 � ஏபழ மக்களின் வாழக்பகத் �்ரத்ப� உயர்த்� 
அ்ரசு வழஙகும் இலவசஙகள் மக்கபள 
தசாம்்ைறியாக்குகின்றன என்ைப� நிரூபிக்க 
இதுவப்ர எந� ஆ�ா்ரமும் இல்பல என 
புகழ்ைறற ்ைாருளா�ா்ர நிபுைரும், தநாைல் 
ைரிபச ்வன்றவருமான அபிஜித் விநாயக் 
ைானர்ஜி ்�ரிவித்துள்ளார்.

ைமைமு்க ்வரி ்வரு்வொய 12% ்வளர்சசி
 � 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் மபறமுக வரி 
(ஜிஎஸ்டி மறறும் இ�்ர வரிகள்) வசூல் 12.3 
ச�விகி�ம் வளர்சசி கண்டுள்ளது என மத்திய 
நிதியபமசசகம் ்�ரிவித்துள்ளது.
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 � கைந� 2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் மபறமுக 
வரி வசூல் ரூ.9.54 லட்சம் தகாடியாக இருந�து. 
இப�த் ்�ாைர்நது, 2020-21 ஷ-ஆம் 
நிதியாண்டில் திருத்�ப்ைட்ை மறு மதிப்பீட்டின்ைடி, 
நிக்ர மபறமுக வரி ரூ.10.71 லட்சம் தகாடி 
வசூலாகியுள்ளது. முநப�ய ஆண்டுைன் 
ஒப்பிடுபகயில் இது 12 ச�வீ�ம் அதிகமாகும்.

 � இதில், சுஙக வரி 21 ச�வீ�ம் அதிகரித்து ரூ.1.32 
லட்சம் தகாடி வசூலாகியுள்ளது. முநப�ய 
2019-20-இல் சுஙகவரி ரூ.1.09 லட்சம் தகாடி 
வசூலானது. இத� தைான்று மத்திய கலால், 
தசபவ வரி வசூல் 59 ச�வீ�ம் அதிகரித்துள்ளது. 
கத்ரானா தநாய்த்்�ாறறுக்கிபைதய, இந�ச 
சா�பன ைபைக்கப்ைட்டுள்ளது. இந� 2020-21-
ஆம் நிதியாண்டில் கலால் தசபவ வரி ரூ.3.91 
லட்சம் தகாடி வசூலானது. முநப�ய ஆண்டில் 
இது ரூ.2.45 லட்சம் தகாடியாக இருந�து.

 � மத்திய ச்ரக்கு தசபவ வரி (சிஜிஎஸ்டி), 
ஒருஙகிபைந� ச்ரக்கு தசபவ வரி (ஐஜிஎஸ்டி) 
தைான்றபவ மூலம் 2021-21-ஆம் நிதியாண்டில் 
ரூ.5.48 லட்சம் தகாடி வசூலாகியுள்ளது. கத்ரானா 
்�ாறறு ை்ரவல் கா்ரைமாக வரி வசூலில் 8 
ச�வீ�ம் வீழசசி ஏறைட்டுள்ளது. முநப�ய ஆண்டில் 
இது ரூ.5.99 லட்சம் தகாடியாக இருந�து.

நொட்டின் ஏற்றுைதி 60% அதி்கரிபபு
 � நாட்டின் ஏறறுமதி ்சன்ற மார்ச மா�த்தில் 60 
ச�வீ�ம் வளர்சசியபைநதுள்ளது என மத்திய அ்ரசு 
்வளியிட்ை புள்ளி விவ்ரத்தில் ்�ரிவித்துள்ளது.

 � இதுகுறித்து மத்திய அ்ரசு புள்ளி விவ்ரத்தில் 
தமலும் ்�ரிவித்துள்ள�ாவது:

 � நாட்டின் ஏறறுமதி கைந� மார்ச மா�த்தில் 60.29 
ச�வீ�ம் வளர்சசி கண்டு 3,445 தகாடி ைாலப்ர 
எட்டியது. இருப்பினும், கைந� 2020-21ஆம் முழு 
நிதியாண்டில் இநதியாவின ஏறறுமதியானது 
7.26 ச�வீ� பின்னபைபவக் கண்டு 29.063 
தகாடி ைால்ராக சரிநதுள்ளது.

 � கைந� மார்ச மா�த்தில் இறக்குமதி 53.74 ச�வீ�ம் 
அதிகரித்து 4,838 தகாடி ைால்ராக காைப்ைட்ைது. 
அத�சமயம் 2020-21 ஏப்்ரல்-மார்ச வப்ரயிலான 
காலத்தில் இறக்குமதியானது 18 ச�வீ�ம் 
குபறநது 38.918 தகாடி ைால்ராக இருந�து.

 � நைப்ைாண்டு மார்சசில் வர்த்�க ைறறாக்குபற 
கைந�ாண்டு ைன் ஒப்பிடுபகயில் 998 
தகாடி ைாலரிலிருநது 1,393 தகாடி ைால்ராக 
உயர்நதுள்ளது. கைந� முழு நிதியாண்டில் வர்த்�க 
ைறறாக்குபறயானது 16,135 தகாடி ைாலரிலிருநது 
9,856 தகாடி ைால்ராக குபறநதுள்ளது.

 � நைப்ைாண்டு மார்சசில் பிண்ைாக்கு 
(230.4%), இரும்புத் �ாது (194.89%), சைல் 
(105.26%), மின்னணுப் ்ைாருள்கள் (91.98%), 
�ப்ரவிரிப்புகள் (89.84%), நவ்ரத்தினஙகள், 
ஆை்ரைஙகள் (78.93%), ்ைாறியியல் சா�னஙகள் 
(71.3%), அரிசி (66.77%), நறுமனப் ்ைாருள்கள் 
(60.42%), இபறசசி, ைால் ்ைாருள்கள் (52.79%) 
உள்ளிட்ைவறறின் ஏறறுமதி கணிசமான 
ஏறறத்ப�ச சநதித்�ன. அத�சமயம், 
எண்்ைய்வித்துகள் (-6.45%), முநதிரி (-1.99%) 
ஆகியவறறின் ஏறறுமதி வீழசசியபைந�ன.

 � இறக்குமதிபயப் ்ைாருத்�வப்ரயில், ்வள்ளி, 
தைாக்குவ்ரத்து உைக்ரைஙகள், ைருப்புகள் 
மறறும் உ்ரஙகள் ஆகிய துபறகள் எதிர்மபற 
வளர்சசிபய ைதிவு ்சய்துள்ளன.

 � மார்ச மா�த்தில் கசசா எண்்ைய் இறக்குமதி 
2.23 ச�வீ�ம் அதிகரித்து 1,027 தகாடி ைால்ராக 
இருந�து. கைந� நிதியாண்டில் இ�ன் இறக்குமதி 
36.92 ச�வீ�ம் குபறநது 8,235 தகாடி ைால்ராக 
இருந�து.

 � அத� தைான்று, �ஙகம் இறக்குமதியும் மார்ச 
மா�த்தில் 122 தகாடி ைாலரிலிருநது 849 தகாடி 
ைால்ராக அதிகரித்துள்ள�ாக மத்திய அ்ரசு 
புள்ளிவிவ்ரத்தில் ்�ரிவித்துள்ளது. 

இந்திய ைருந்துப ப�ொருள்்கள் 
ஏற்றுைதி ரூ.1.83 லட்்ம் த்கொடியொ்க 
்வளர்சசி
 � இநதிய மருநதுப் ்ைாருள்களின் ஏறறுமதி 
கைந� நிதியாண்டில் 2.444 தகாடி ைால்ராக 
(இநதிய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1.83 லட்சம் தகாடி) 
அதிகரித்துள்ளது.

 � இது குறித்து இநதிய மருநதுப் ்ைாருள்கள் 
ஏறறமதி தமம்ைாட்டு கவுன்சில் (ைார்்மக்ஜில்) 
கூறியுள்ள�ாவது:

 � கைந� நிதியாண்டில் ஏறறுமதி ்சய்யப்ைட்ை 
அபனத்து மா�ஙகளுைன் ஒப்பிடுபகயில் 
2021 மார்சசில் �ான் மிக அதிகைட்ச மதிப்பில் 
மருநதுப் ்ைாருள்கள் ஏறறுமதியாகியுள்ளன. அந� 
மா�த்தில் மட்டும் 230 தகாடி ைாலர் மதிப்புக்கு 
மருநதுப் ் ைாருள்கள் இநதியாவிலிருநது ஏறறுமதி 
்சய்யப்ைட்டுள்ளன.

 � 2020 மார்ச மா�த்தில் தமற்காள்ளப்ைட்ை 
ஏறறுமதியான 154 தகாடி ைாலருைன் 
ஒப்பிடும்தைாது நைப்ைாண்டு மார்சசில் ஏறறுமதி 
விகி�ம் 48.5 ச�வீ�த்ப� ்�ாட்டுள்ளது.
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ரி்ர்வ் ்வஙகியின் புதிய குழு
 � இநதிய ரிசர்வ வஙகி ் சாத்துக்கள் மறுகட்ைபமப்பு 
்சய்யும் நிறுவனஙகபள மறு ஆய்வு ்சய்வ�றகு 
ஆறு தைர் ்காண்ை குழுபவ அபமத்துள்ளது.

 � இந� குழுவிறகு சு�ர்ஷன் ்சன் �பலவ்ராக 
இருப்ைார் எனவும் ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

இந்தியொவின் ப�ொருளொேொ்ர ்வளர்சசி 
10.2%
 � தகர் த்ரட்டிஙஸ் அபமப்பு 2022ம் ஆண்டிறகான 
இநதியாவின் ்ைாருளா�ா்ர வளர்சசிபய 10.2% 
ஆக கணித்துள்ளது.

 � ஏறகனதவ 11.2% ஆக கணித்திருந� நிபலயில் 
கத்ரானா 2வது அபல ஊ்ரைஙகிறகு வாய்ப்பு 
இருப்ை�ால் �றதைாது 10.2% ஆக கணித்துள்ளது.

 � கைந� மா�த்தில் இநதிய ரிசர்வ வஙகி 10.5% ஆக 
கணித்திருந�து குறிப்பிைத்�க்கது.

ப�ொருளொேொ்ர ்வளர்சசி ைதிபபீட்மட 
குமைத்ேது எஸ்பிஐ
 � இநதியாவின் ்ைாருளா�ா்ர வளர்சசிக்கான 
மதிப்பீட்பை எஸ்பிஐ குபறத்துள்ளது.

 � இதுகுறித்து எஸ்பிஐ ஆய்வறிக்பகயில் 
கூறப்ைட்டுள்ள�ாவது:

 � நாட்டின் ்ைாருளா�ா்ரம் மந� கதியில் 
இருநது மீண்்ைழுநது வந�ப�யடுத்து 
நைப்பு நிதியாண்டில் ்ைாருளா�ா்ர வளர்சசி 
விகி�ம் 11 ச�வீ�மாக இருக்கும் என்ற முன்பு 
கணிக்கப்ைட்டிருந�து.

 � இந�ச சூழலில் �றதைாது கத்ரானா ைாதிப்பு 
்�ாைர்நது தவகமாக அதிகரித்து வருகிறது. 
உலகளவில் தினசரி கத்ரானா ைாதிப்பில் ் �ாைர்நது 
மூன்றாவது நாளாக இநதியா மு�லிைத்தில் 
உள்ளது. இப�யடுத்து, மாநிலஙகள் ைல்தவறு 
கட்டுப்ைாடுகபள கடுபமயாக்கி வருவ�ன் 
கா்ரைமாக நைப்பு நிதியாண்டில் ்ைாருளா�ா்ர 
வள்ரசசியானது 10.4 ச�வீ�ம் அளவுக்தக 
இருக்கும் என எஸ்பிஐ ்�ரிவித்துள்ளது. 

�ேப�டுத்ேப�ட்ட உைவுப 
ப�ொருள்்கள் ஏற்றுைதி 26% அதி்கரிபபு
 � 2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்்ரல்-பிப்்ரவரிக்கு 
இபைப்ைட்ை காலகட்ைத்தில் 26.51 ச�வீ�ம் 
அதிகரித்துள்ளது என மத்திய அ்ரசு 
்�ரிவித்துள்ளது.

 � 2020-21-ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்்ரல் மு�ல் 
பிப்்ரவரி வப்ரயிலான 11 மா� காலகட்ைத்தில் 
ை�ப்ைடுத்�ப்ைட்ை உைவுப் ்ைாருள்களின் 
ஏறறுமதி 26.51 ச�வீ�ம் அதிகரித்து ரூ.43,798 
தகாடிபய எட்டியுள்ளது. 



5.sB_

5.1 அறிவியல் ைற்றும் பேொழில்நுட்� ்கண்டுபிடிபபு்கள்

விலஙகு்களுக்கொன உலகின் முேல் 
த்கொவிட் ேடுபபு ைருந்து
 � உலகின் மு�ல் விலஙகுகளுக்கான தகாவிட்-19 
�டுப்பு மருநப� ்ரஷ்யா ைதிவு ்சய்துள்ளது.

 � கார்னிதவக்-தகாவ (Carnivak-Cov) என்ற 
்ையரிலான மருநப� கூசாண்ைர் விலஙகுகள் 
சுகா�ா்ர பமயம் இந� �டுப்பு மருநப� 
உருவாக்கியுள்ளது.

்கண் �ொர்ம்வ அற்ை்வர்்களுக்கொன 
புதிய பேொடுதிைன் ்கடி்கொ்ரம் 
 � ஐஐடி கான்பூர்-ஐ தசர்ந� விஞ்ானிகள் 
கண்ைார்பவ அறறவர்களுக்காக எளிதில் தந்ரம் 
அறிநது ்காள்ளக்கூடிய வபகயில் சில சிறப்பு 
அம்சஙகபள ்காண்ை ்�ாடுதிறன் கடிகா்ரத்ப� 
வடிவபமத்து உள்ளனர்

 � சித்�ார்த்� ைாண்தை மறறும் விஸ்வ்ராஜ் 
ஸ்ரீவஸ்�வா ஆகிதயார் இபைநது இந� 
கடிகா்ரத்ப� வடிவபமத்து உள்ளனர்.

ப்வ்்வொய கி்ர்கத்தில் �ைக்க 
ஆயத்ேைொனது நொஸொவின் 
ப�லி்கொபடர்
 � ்சவவாய் கி்ரகத்துக்கு அ்மரிக்கா அனுப்பியுள்ள 
"்ைர்சிவ்ரன்ஸ்" ஆய்வுக் கலத்திலுள்ள சிறிய 
்ெலிகாப்ைர், ைறப்ை�றகுத் �யா்ராக அந� 
கி்ரகத்தின் தமறை்ரப்பில் நிறுத்�ப்ைட்டுள்ளது.

 � ்சவவாய் கி்ரக ்ெலிகாப்ைர் ்வறறிக்ரமாக 
�ப்ரயில் நிறுத்�ப்ைட்ைது. ்ைர்சிவ்ரன்ஸ் ஆய்வுக் 
கலத்துைன் 47.1 தகாடி கி.மீ. ்�ாபலவு ்சன்ற 
அந� ்ெலிகாப்ைர், �றதைாது இறுதியாக 
்சவவாய் கி்ரகத்தின் �ப்ரபய அபைநதுள்ளது.

 � ்சவவாய் கி்ரகத்தில் உயிரினஙகள் இருந�னவா 
என ஆய்வு தமற்காள்வ�றகாக நாசா அனுப்பிய 
்ைர்சிவ்ரன்ஸ் ஆய்வுக் கலம் அந� கி்ரகத்தில் 
கைந� பிப்்ரவரி மா�ம் 18-ஆம் த�தி ் வறறிக்ரமாக 
�ப்ரயிறஙகியது.

 � தவறறு கி்ரகத்துக்கு அனுப்ைப்ைட்ைதிதலதய மிகப் 
்ைரியதும் அதிநவீன ்�ாழில்நுட்ைஙகபளக் 
்காண்ைதுமான அந� ஆய்வுக் கலம் ்சவவாய் 
கி்ரகத்தின் "்ஜ்ஸத்ரா" ைள்ளப்ைகுதியில் 
�ப்ரயிறக்கப்ைட்டுள்ளது.

நொட்டில் முேல்முமையொ்க சூரிய 
ஒளியில் இயஙகும் த்ொலொர் 
த்கொழிககுஞசு ப�ொரிப�ொன் இயந்தி்ரம் 
்வடி்வமைபபு
 � சூரிய ஒளியில் இயஙகும் தகாழிக்குஞசு 
்ைாரிப்ைான் இயநதி்ரத்ப� (தசாலார் 
இன்குதைட்ைர்), �னியார் கல்லூரி மாைவிகளுைன் 
இபைநது கால்நபை மருத்துவ அறிவியல் 
ைல்கபலக்கழகம் வடிவபமத்துள்ளது.

 � �மிழநாடு கால்நபை மருத்துவ அறிவியல் 
ைல்கபலக்கழகம் ்சன்பனபய அடுத்� 
மா�வ்ரத்தில் ்சயல்ைட்டு வருகிறது. 

 � இ�ன்கீழ இயஙகும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மறறும் 
கருவிமயமாக்கல் ஆய்வு பமயம் கால்நபை 
மறறும் தகாழி வளர்ப்புக்கு த�பவயான நவீன 
கருவிகபள குபறந� விபலயில் வடிவபமத்து 
விவசாயிகளுக்கு வழஙகி வருகிறது.

 � அந� வபகயில் ைல்பகபலக்கழக ஆய்வு பமயம் 
சார்பில் நாட்டிதலதய மு�ல்முபறயாக சூரிய 
ஒளியில் இயஙகும் வபகயிலான தகாழிக்குஞசு 
்ைாரிப்ைான் இயநதி்ரம் (தசாலார் இன்குதைட்ைர்) 
�யாரிக்கப்ைட்டுள்ளது.
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ைதுகி்ரந்தி ேளம்
 � தவளாண் அபமசசர் நத்ரநதி்ர சிங த�ாமர் 
நாட்டின் த�ன் உறைத்திபய அதிகரித்�ல் மறறும் 
திட்ைத்ப� விப்ரவுப்ைடுத்� த�சிய தவளாண் 
கூைடுறவு சநப�ப்ைடுத்�ல் கூட்ைபமவின் 
(NAFED) மதுகி்ரநதி என்ற �ளத்ப� துவஙகி 
பவத்�ார்.

 � த�சிய த�ன் வாரியத்தின் கீழ ் சயல்ைடுத்�ப்ைடும் 
த�சிய த�ன் திட்ைத்திறகான முயறசியாக இந� 
மதுகி்ரநதி துவஙகப்ைட்டுள்ளது.

 � இந� �ளத்ப� உருவாக்குவதில் இநதியன் 
வஙகி முக்கிய ைஙகாறறியுள்ளது.

நொதனொ ஸ்நி�ர்
 � உலகின் மு�ல் நுண்ணுர்வு ்வடி்ைாருள் 
கண்டுபிடிப்பு கருவிபய மத்திய கல்வி அபமசசர் 
்ரதமஷ் ்ைாக்ரியால் ்வளியிட்ைார்.

 � IIT மும்பைபய தசர்ந� ஒரு ஸ்ைார்ட் 
அப் நிறுவனத்�ால் இந� ்�ாழில்நுட்ைம் 
உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.

சிைப்புகள்:

 � 100% இநதிய ஆ்ராய்சசியில் உருவானது.
 � ்வளிநாட்டு ்�ாழில் நுட்ைஙகபள 
சார்நதிருத்�பல குபறக்கிறது.

 � இ்ராணுவ மறறும் உள்நாட்டு ்வடி ்ைாருட்கள் 
கண்ைறி�லிலும் ையன்ைடுத்�ல்.

 � சூரிய ஒளியில் இயஙகக்கூடிய திப்ரபய 
்காண்டுள்ளது.

M.S.சு்வொமிநொேன்
 � விவசாய விஞ்ானி M.S.சுவாமிநா�ன் 
காசதநாபய நீக்குவ�றகாக ைஙகாறறிய�றகாக 
்கௌ்ரவிக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � ்சன்பனயில் இயஙகும் ரீச (REACH) என்ற 
அபமப்பு இ்ரண்டு �சாப்ை�ஙகளாக காசதநாய் 
ஒழிப்பில் ்சயல்ைட்டு வருகின்றது.

 � இந� அபமப்பு த�ாறறுவிக்கப்ைட்ை தைாது 1998ல் 
M.S.சுவாமிநா�ன் உருவாக்க �பலவர்களில் 
ஒருவ்ராக இருந�ார்.

M.S.சுவாமி்ாதன்

 � மு�ல் உலக உைவு ைரிவு ்ைறறவர்.
 � 1960ல் அதிக விபளசசல் �ரும் தகாதுபம, அரிசி 
விப�கபள உருவாக்கி அளித்�வர்.

நிலவில் ேம்ரயிைங்க நொ்ொவின் 
்கலம்: உரு்வொககுகிைது ஸ்த�ஸ்-
எகஸ்
 � நிலவுக்கு மனி�ர்கபள அனுப்பும் �னது 
திட்ைத்துக்காக, �ப்ரயிறஙகும் கலத்ப� 
உருவாக்கும் ்ைாறுப்பை �னியார் நிறுவனமான 
ஸ்தைஸ்-எக்ஸ்க்கு அ்மரிக்க விண்்வளி ஆய்வு 
பமயம் நாசா வழஙகியுள்ளது.

 � அ்மரிக்க ஊைகஙகஙகள் ்�ரிவித்துள்ள�ாவது: 
வரும் 2024-ஆம் ஆண்டில் நிலவுக்கு மீண்டும் 
மனி�ர்கபள அனுப்ை நாசா ஆய்வு பமயம் 
திட்ைமிட்டுள்ளது. அந�த் திட்ைத்தின் கீழ நிலவுக்கு 
மு�ல் முபறயாக ஒரு ்ைண் விண்்வளி 
வீ்ராஙகபன ்சல்லவிருக்கிறார். 

 � அந�த் திட்ைத்தின் கீழ, நிலவில் 
�ப்ரயிறஙகுவ�றகான கலத்ப� உருவாக்கும் 
ைணிபய �னியார் நிறுவனத்துக்கு வழஙக நாசா 
முடிவு ்சய்�து.

 � அந� நிறுவனத்தின் ஸ்ைார்ஷிப் கலத்ப� 
அடிப்ைபையாகக் ்காண்டு நிலவில் 
�ப்ரயிறஙகுவ�றகான கலம் வடிவபமக்கப் 
ைைவுள்ளது. �றதைாது ்�றகு ்ைக்ஸாக்ஸ் 
ைகுதியில் ஸ்தைஸ்-எக்ஸின் ஸ்ைார்ஷிப் 
தசாதித்துப் ைார்க்கப்ைட்டு வருகிறது என்று 
ஊைகஙகள் ்�ரிவித்துள்ளன.

ஆதித்யொ L1
 � சூரியபன ஆய்வு ்சய்வ�றகான இநதிய கலன் 
ஆதித்யா L1 அடுத்� ஆண்டு ் சலுத்�ப்ைை உள்ளது. 
இ�றகாக 7 இயநதி்ரஙகள் நாட்டின் ்வவதவறு 
ைகுதிகளில் உறைத்தி ்சய்யப்ைட்டு வருகிறது.

 � இநதியா ஆர்யைட்ைா ைதிவு மறறும் ஆ்ராய்சசி 
சிறப்பு பமயம் இ�ன் ்சயல்ைாட்டிறகாக 
உருவாக்கப்ைட்டு வருகிறது (FRIES).

 � ஆ்ராய்சசியாளர்கள் மறறும் ஆ்ராய்சசி 
மாைவர்கள் இது குறித்� கட்டுப்ரகபள 
சமர்ப்பிக்கவும் தயாசபனகபள ்�ரிவிக்கவும் 
இந� ARIES அபமப்பிறகான வடிவபமப்பு 
மறறும் ்சயல்ைாட்டின் �ன்பம குறித்� ஆ்ராய்சசி 
கட்டுப்ரகளும் ்ைறப்ைடுகின்றது.

்ந்தி்ரனில் ைமைந்து ப்வளியொன 
ப்வ்்வொய கி்ர்கம்
 � சநதி்ரனில் ்சவவாய் கி்ரகம் மபறநது 
்வளிதயறிய அரிய வான் நிகழபவ திருசசியில் 
அறிவியலாளர்கள் துல்லியமாகப் ைதிவு 
்சய்துள்ளனர்.
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 � தகாள்களின் ஆய்வில் தகால் மபறப்பு என்ற 
நிகழவு மிக மு�ன்பமயானது, ஏ்னனில் இந� 
நிழவின்தைாது�ான் அந�க் தகாளின் அளவு, 
வளிமண்ைலம், வபளயஙகள் தைான்ற ைல 
விவ்ரஙகபள அறிய முடியும்.

 � 1977 மார்ச 10ஆம் த�தி உலக வானியலாளர்கள் 
கவனம் முழுவதும் �மிழநாட்டின் மீத� இருந�து. 
ஏ்னனில் இஙகிருநது ைார்க்கும் தைாது�ான் 
அந� மபறப்பு நிகழவு முழுபமயாகத் ்�ரியும். 
அ்மரிக்காவில் அப்தைாது ைகல் தந்ரமாக 
இருந��ால் வானிலிருந�வாதற இநநிகழபவ 
ஆ்ராய ஏறைாடுகளும் ்சய்யப்ைட்டிருந�ன.

ப்வ்்வொய கி்ர்கத்தில் �ைந்ே 
ப�லி்கொபடர்
 � அ்மரிக்க விண்்வளி ஆய்வு நிறுவனமான 
நாசா, ்சவவாய் கி்ரகத்துக்கு ்ைர்சிவ்ரன்ஸ் 
விண்கலத்துைன் இபைநது அனுப்பியுள்ள 
்ெலிகாப்ைர் ்வறறிக்ரமாகப் ைறந�து. 
இ�ன்மூலம் தவறறுக் கி்ரகத்தில் ைறந� மு�ல் 
்ெலிகாப்ைர் என்கிற ் ைருபமபய அது ் ைறறது.

 � ்சவவாய் கி்ரகத்தில் உயிர்கள் வாழவ�றகான 
சாத்தியக் கூறு உள்ள�ா, அஙகு ஏற்கனதவ 
உயிர்கள் வாழந��றகான �ையஙகள் 
உள்ள�ா என்ைப� ஆய்வு ்சய்வ�றகாகவும் 
்சவவாயிலிருநது மண், கல் மாதிரிகபள 
தசகரித்து பூமிக்கு ்காண்டு வருவ�றகாகவும் 
்ைர்சிவ்ரன்ஸ் (விைாமுயறசி) என்கிற 
விண்கலத்ப� நாசா அனுப்பியுள்ளது. 

 � கைந� ஆண்டு ஜுபல மா�ம் அனுப்ைப்ைட்ை 
இந� விண்கலத்தின் ஆய்வு வாகனம் ்சவவாய் 
கி்ரகத்தில் ்ஜதசத்ரா என்ற ைள்ளமான ைகுதியில் 
கைந� பிப்்ரவரியில் �ப்ரயிறஙகியது. இந� 
ஆய்வு வாகனத்தின் வயிறறுப் ைகுதியில் �ான் 
"இன்்ஜன்யூரிட்டி" எனப் ்ையரிைப்ைட்டுள்ள சிறிய 
்ெலிகாப்ைர் இபைக்கப்ைட்டிருந�து.

மரட் சதகாதரரகள் நிமனவாக

 � ்சவவாய் கி்ரகத்தில் இன்்ஜனியூட்டி 
்ெலிகாப்ைர் ்வறறிக்ரமாகப் ைறந�ப� "ப்ரட் 
சதகா�ார்கள்" �ருைம் என விஞ்ானிகள் 
கூறுகின்றனர். 1903-ஆம் ஆண்டு ப்ரட் 
சதகா�்ரர்களின் மு�ல் விமானம் ்வறறிக்ரமாகப் 
ைறந�து. 

 � உலகிதலதய மு�ல் விமானமான அ�ன் 
இறக்பகயில் இைம்்ைறறிருந� துணியின் ஒரு 
சிறிய ைகுதி இன்்ஜனியூட்டி ்ெலிகாப்ைரில் 
்ைாருத்�ப்ைட்டுள்ளது. அ்மரிக்காவின் வைக்கு 

கத்ராலினாவில் ப்ரட் சதகா�்ரர்களின் மு�ல் 
விமானம் ைபைத்� சா�பனபய ்சவவாய் 
கி்ரகத்தில் ைபைத்துள்ளது இன்்ஜனியூட்டி 
்ெலிகாப்ைர்.

்ரஷியொ ப்ொந்ே விண்ப்வளி ஆயவு 
நிமலயம் அமைக்க திட்டம்
 � ைல்தவறு விவகா்ரஙகளில் தமறகத்திய 
நாடுகளுைன் ை�றறம் நிலவி வரும் சூழலில், 
சர்வத�ச விண்்வளி நிபலயத்துக்குப் ைதிலாக 
�ஙகளுக்்கன்று �னியாக விண்்வளி நிபலயம் 
அபமக்க ்ரஷியா திட்ைமிட்டு வருகிறது.

 � அ்மரிக்கா மறறும் ்ரஷியாவின் கூட்டு முயறசியில் 
கைந� 1998-ஆம் ஆண்டு சர்வத�ச விண்்வளி 
நிபலயம் அபமக்கப்ைட்ைது. இதில், ைல்தவறு 
நாடுகளும் ஒத்துபழப்புைன் ்சயல்ைடுவது 
ைா்ராட்பைப் ்ைறறு வருகிறது.

 � எனினும், இது ்�ாைர்ைாக பிற நாடுகளுைன் 
்ரஷியா தமற்காண்டுள்ள ஒப்ைந�ம் 2024-
ஆம் ஆண்டுைன் காலாவதியாகிறது. அ�றகுப் 
பிறகு அந� ஒப்ைந�த்ப�ப் புதுப்பிக்காமல், �னி 
ஆய்வு நிபலயம் அபமக்க ்ரஷியா திட்ைமிட்டு 
வருவ�ாகப் கூறப்ைடுகிறது.

4 வீ்ரர்்கமள விண்ப்வளிககு 
அனுபபியது ஸ்த�ஸ்-எகஸ்
 � அ்மரிக்காவின் நாசா விண்்வளி ஆய்வு 
அபமப்புைன் இபைநது 4 வீ்ரர்கபள �னியார் 
நிறுவனமான ஸ்தைஸ்-எக்ஸ் விண்்வளிக்கு 
அனுப்பியது.

 � பூமிக்கு சுமார் 400 கி.மீ ்�ாபலவில் உள்ள 
சர்வத�ச விண்்வளி நிபலயத்துக்கு அந� 
நான்கு தைரும் ்சல்கின்றனர். ஏற்கனதவ 
ையன்ைடுத்�ப்ைட்ை விண்்வளி ஒைத்ப� மறுசுழறசி 
முபறயில் ையன்ைடுத்தி, அதில் மனி�ர்கள் 
மீண்டும் விண்்வளிக்கு அனுப்ைப்ைடுவது இதுதவ 
மு�ல்முபறயாகும்.

 � 9 ஆண்டு இபை்வளிக்குப் பிறகு அ்மரிக்க 
மண்ணிலிருநது மனி�ர்கபள விண்்வளிக்கு 
அனுப்புவப� கைந� அண்டு மீண்டும் ்�ாைஙகிய 
நாசா, �றதைாது 2-ஆவது முபறயாக வீ்ரர்கபள 
சர்வத�ச நிபலயத்துக்கு அனுப்புகிறது. 
ஏற்கனதவ தசா�பன முபறயில் 2 தைப்ரயும் 
விண்்வளிக்கு அனுப்பிய ஸ்தைஸ்-எக்ஸ், 
�றதைாது 3-ஆவது முபறயாக 4 தைப்ர 
விண்்வளிக்கு அனுப்புகிறது. அவர்களில் 2 
தைர் அ்மரிக்காபவயும் ஒருவர் ஜப்ைாபனயும் 
தசர்ந�வர்கள்; மற்றாருவர் பி்ரான்ஸ் நாட்ைவர்.
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SpaceX ்ரொகப்கட்டில் தைலும் 4 
விண்ப்வளி வீ்ரர்்கள் ்ர்்வதே் 
விண்ப்வளி நிமலயத்திற்கு 
அனுப�ப�ட்டுள்ளனர் 
 � இது நாசாவின் ்கன்னடி ஏவு�ளத்திலிருநது 
ஏவப்ைட்ைது. அ்மரிக்கா, பி்ரான்ஸ் மறறும் 
ஜப்ைாபன தசர்ந� 4 விண்்வளி வீ்ரர்களும் 
அடுத்� 6 மா�த்திறகு சர்வத�ச விண்்வளி 
நிபலயத்தில் ஆ்ராய்சசி ைணிகளில் ஈடுைடுவர்.

ஆகசிஜன் உரு்வொக்கம்
 � ்சவவாய் கி்ரகத்தின் வளிமண்ைலத்தில் உள்ள 
CO2 லிருநது O2 ஐ NASA பிரித்துள்ளது. MOXIE 
என்ற உைக்ரைத்தின் உ�வியுைன் இந� 
நம்பு�றகரிய O2 உருவாக்கம் நபை்ைறறுள்ளது.

 � MOXIE – Mars Oxygen In-site Resource Utilization 
Experiment. இது உருவாக்கியுள்ள 5 கி்ராம் 
ஆக்சிஜனால் ஆனது. ஒரு விண்்வளி வீ்ரர் 
ச்ராசரியாக 10 நிமிைம் சுவாசிக்கும் O2 ஆகும். 

சிறு ்கருத்துமள
 � நமது ைால்்வளி அண்ைத்தில் நமது சூரிய 
குடும்ைத்திறகு மிக அருகில் ஒரு மிகச 
சிறிய கருநதுபளயிபன விஞ்ானிகள் 
கண்ைறிநதுள்ளனர். இ�ன் ்ையர் யுனிகார்ன். 
இக்கருநதுபள அளவு ச்ராசரியாக சூரியனின் 
நிபறயில் 3 மைஙகாக இருக்கலாம் என 
கைக்கிைப்ைட்டுள்ளது.

விண்ப்வளி இமடயூறு்கமள 
்கமளயும் சீனொவின் த்ரொத�ொ
 � NEO-01 என்ற புவியின் கிபை மட்ை சுறறு வட்ைப் 
ைாப�யின் இபையூறுகபள கபளவ�றகான 
30 கிதலா எபையுள்ள த்ராதைாபவ சீனா, 
லாஙமார்ச என்ற ்ராக்்கட் மூலம் விண்ணில் 
்சலுத்தியுள்ளது.

ப்ொந்ே விண்ப்வளி 
நிமலயத்துக்கொன ்கலத்மே 
ப்வற்றி்க்ரைொ்க ஏவியது சீனொ
 � விண்்வளியில் ்சாந� ஆய்வு நிபலயத்ப� 
அபமக்க திட்ைமிட்டுள்ள சீனா, அ�றகான 
முக்கியக் கலத்ப� ்வறறிக்ரமாக விண்ணில் 
்சலுத்தியது. சீனாவின் விண்்வளி நிபலயத் 
திட்ைத்தின் ஒரு ைகுதியாக அந� நிபலயத்தின் 
முக்கிய ைகுதியாக அபமயவிருக்கும் கலத்ப� 
சீனா விண்ணில் ்சலுத்தியுள்ளது.

 � "தியான்தெ" என்று ்ையரிைப்ைட்டுள்ள அந� 
விண்்வளி ஆய்வுக் கலம், சீனாவின் "லாங 
மார்ச-52பி ஒய்2 ்ரக ்ராக்்கட் மூலம் பெனான் 
மாகாைத்திலுள்ள ்வன்சாங ஏவு�ளத்திலிருநது 
விண்ணில் ்சலுத்�ப்ைட்ைது.

 � ஏற்கனதவ, சிறிய அளவிலான, குபறந� 
தந்ரதம ்சயல்ைடும் இரு விண்்வளி 
நிபலயஙகபள சீனா தசா�பன முபறயில் 
விண்ணில் ்சலுத்தியுள்ளது. இந� நிபலயில், 
மு�ல் முபறயாக மிகப் ்ைரிய அளவிலான 
ஆய்வு நிபலயக் கலத்ப� சீனா �றதைாது மு�ல் 
முபறயாக விண்ணில் ்சலுத்தியுள்ளது.

 � இந� விண்்வளி நிபலயக் கலம், 16.6 மீட்ைர் 
நீளமும் 4.2 மீட்ைர் அகலமும் ்காண்ைது.

 � விண்்வளி நிபலயத்துக்கு வரும் வீ்ரர்கள் 
�ஙகியிருப்ை�றகான ்�ாழில்நுட்ை வசதிகள் 
அபனத்தும் இதில் உள்ளது.

 � இந�க் கலத்ப�ப் தைாலதவ, "தியான்காங" என்று 
்ையரிைப்ைட்டுள்ள �னது எதிர்கால விண்்வளி 
நிபலயத்துக்கான தமலும் 10 ்�ாகுதிகபள 
விண்ணில் ்சலுத்� சீனா திட்ைமிட்டுள்ளது. 
அவறபறக் ் காண்டு உருவாக்கப்ைடும் சீனாவின் 
விண்்வளி ஆய்வு நிபலயம் 10 ஆண்டுகளுக்குச 
்சயல்ைடும் என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

 � பூமியிலிருநது 340 கி.மீ. மு�ல் 450 கி.மீ. 
வப்ரயிலான ்�ாபலவில் வலம் வநது அந� 
ஆய்வுக் கலம் ்சயல்ைடும்.

 � �றதைாது அ்மரிக்கா, ்ரஷ்யா, ஐத்ராப்ைா, 
ஜப்ைான் ஆகிய நாடுகளின் கூட்ைணியில் 
அபமக்கப்ைட்டுள்ள சர்வத�ச விண்்வளி 
நிபலயம் மட்டுதம விண்்வளியில் இயஙகி 
வருகிறது. �றதைாது ்சயல்ைட்டு வரும் சர்வத�ச 
விண்்வளி நிபலயம் வரும் 2024-ஆம் 
ஆண்டுைன் ஓய்வு ்ைறுகிறது.

இந்தியொவின் முேல் முப�ரிைொன 
அச்டிக்கப�ட்ட வீடு
 � மத்திய நிதி அபமசசர் நிர்மலா சீ�ா்ராமன் 
இநதியாவின் மு�ல் முப்ைரிமானத்தில் அசசிைப்ைட்ை 
வீட்பை IIT ்சன்பனயில் துவஙகி பவத்�ார்.

 � இந� முபறயில் 600 சது்ர அடி ்காண்ை ஒரு 
அடுக்கு மாடி வீடு 5 நாட்களில் உருவாக்கப்ைட்ைது.

 � IIT-்சன்பனபய அடிப்ைபையாக ்காண்டு 
துவஙகப்ைட்ை ஸ்ைார்ட் அப் நிறுவனமான TVASTA 
நிறுவனத்�ால் இது உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � இந� ்�ாழில்நட்ை பி்ர�மரின் 2022க்குள் 
அபனவருக்கும் வீடு என்ற இலக்பக அபைய 
துபைபுரியும் என ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
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5.2 ஊட்கம் ைற்றும் பேொமலபேொடர்பு

சுத�ஸ் (SUPACE) ப்யற்ம்க 
நுண்ைறிவு ேளம்
 � உசசநீதிமன்றத்தின் ்சயல் திறபன 
அதிகரிப்ை�றகான ்சயறபக நுண்ைறிவு 
�ளமான SUPACE (Supreme Court Portal for 
Assistance in Courts Efficiency) �ளத்ப� 
துவஙகியுள்ளது.

 � உசசநீதிமன்றத்தின் ்சயறபக நுண்ைறிவு 
குழுவிறகு L.நாதகஸ்வ்ர ்ராவ �பலவ்ராக 
உள்ளார்.  

 � SA.தைாப்தை �ான் மு�ல் �பலவ்ராக 
ைணியாறறியுள்ளார்.

உச்சநீதிேன்ைம்

 � மு�ல் உசசநீதிமன்ற �பலபம நீதிைதி H. J. 
Kania.

 � மு�ல் ் ைண் உசசநீதிமன்ற நீதிைதி ைாத்திமா பீவி.
 � விதி எண் – 124 (4) ல் உசசீதிமன்ற நீதிைதிகபள 
ை�வி நீக்கம் ்சய்யும் முபற குறிப்பிைப்ைட்டுள்ளது.

15 உள்ளூர் பைொழி்களில் ஆன்மலன் 
ைருத்து்வ ஆதலொ்மன 
 � இநதியாவின் ஆன்பலன் மருத்துவ தசபவ 
நிறுவனமான பி்ராக்தைா, தநாயாளிகள் 
ையன்்ைறும் வபகயில் 15 உள்ளூர் ்மாழிகளில் 
ஆன்பலன் மருநது ஆதலாசபனகள் வழஙகும் 
தசபவபய அறிமுகம் ்சய்துள்ளது.

 � ஹிநதி, ம்ராத்தி, �மிழ, கன்னைம், ்ைஙகாலி 
உள்ளிட்ை 15 உள்ளூர் இநதி ்மாழிகளில் 
ஆன்பலன் மருத்துவ ஆதலாசபன ்ைறும் 
தசபவ �றதைாது அறிமுகப்ைடுத்�ப்ைட்டுள்ளது. 
விப்ரவில், இன்னும் ைல ்மாழிகளில் இந� 
ஆன்பலன் மருத்துவ ஆதலாசபன தசபவ 
விரிவுப்ைடுத்�ப்ைைவுள்ள�ாக பி்ராக்தைா 
்�ரிவித்துள்ளது.

்கடல் உைவுப ப�ொருள் 
விற்�மனக்கொ்க “இ-்ொன்டொ“ 
்வமலேளம் து்வக்கம்
 � கைல் உைவுப் ்ைாருள் விறைபனக்கான 
“இ-சான்ைா“ வபல�ள ையன்ைாட்பை வர்த்�க 
மறறும் ்�ாழில்துபறயின் மத்திய அபமசசர் 
பியூஷ் தகாயல் ்�ாைக்கி பவத்�ார்.

 � விவசாயிகளின் தமம்ைாட்பை கருத்தில் ்காண்டு 
இ-சான்ைா வபல�ளம் ்�ாைஙகப்ைட்டுள்ளது. 
இ�ன் மூலம், அவர்களுக்கு கூடு�ல் அதிகா்ரம் 
கிபைக்கும்.

 � விவசாயிகள் �ஙகளது கைல் உைவுப் 
்ைாருள்கபள இபை வர்த்�க வபல�ளத்தில் 
சநப�ப்ைடுத்துவ�ன் மூலம் ஒரு ்சாடுக்கில் 
அவறபற விறைபன ்சய்ய முடியம்.

 � இ-சான்ைா வபல�ளம் விவசாயிகளுக்கு 
கைல் உைவுப் ்ைாருள்கபள ஒத்ர இைத்தில் 
ைட்டியலிை உ�வுவதுைன் அவறறின் விறைபனயும் 
கணிசமாக  அதிகரிக்க உ�வும்.

 � இ-சான்ைா இபைய வர்த்�க �ளம் வருவாய் 
ஈட்டுவ�றகான அைாயஙகபள குபறப்ைதுைன், 
�யாரிப்புகள் மறறும் சநப�குறித்� 
விழிப்புைர்பவ ஏறைடுத்துவ�ன் வாயிலாக 
�வறான நபைமுபறகளுக்கு எதி்ரான 
ைாதுகாப்பை வழஙகும் தகையமாக அது திகழும்.

 � அத்துைன் விவசாயிகள், ஏறறுமதியாளர்கள் 
மறறும் உள்நாட்டு சநப�களுக்கு இபையில் 
காகி�மறற மின்னணு வர்த்�க �ளமாகம் அது 
்சயல்ைடும்.

 � �மிழ, ஹிநதி, ஆஙகிலம், வஙக ்மாழி, ்�லுஙகு, 
ஒடியா ஆகிய ்மாழிகளில் இந� வபல�ளம் 
�றதைாது ையன்ைாட்டில் உள்ளது.

உல்க �ொ்ரம்�ரிய தினத்திற்்கொன 
இமையேளம்
 � இபள்ர்களுக்கு கலாசசா்ர ைா்ரம்ைரிய அறிபவ 
ஏறைடுத்துவ�றகான இபைய�ள நிகழபவ 
யு்னஸ்தகா நைத்தி உள்ளது.

 � இதில் 5ம் வகுப்பு மு�ல் 8ம் வப்ர, கல்லுரி 
மாைவர்கள் ஆகிதயார் இநதியாவின் 
கலாசசா்ரத்ப� கறறறியவும் ்�ரிநது 
்கண்ைவறறிலிருநது சில த�ர்வுகளும் இந� 
இபையத்�ளத்தில் பவக்கப்ைடுகிறது.

 � யு்னஸ்தகா ்ைல்லியால் இந� இபைய�ள 
நிகழவுகள் நைத்�ப்ைடுகின்றன.
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பீ்கொரில் இ்ரண்டு �சுமை ந்க்ரங்கள்
 � நாட்டில் மு�லாவ�ாக ்ராஜ்கிர் மறறும் புத்� கயா 
ஆகிய இ்ரட்பை ைசுபம ஆறறல் நக்ரஙகபள 
்காண்ை மாநிலமாக உருவாகியுள்ளது.

 � இந� இ்ரண்டு நக்ரஙகளும் 2023ஆம் ஆண்டு 
மு�ல் த�பவயான மின்சா்ரம் முழுபமயும் 
புதுபிக்கத்�க்க ஆறறல் மூலஙகளிலிருநது 
்ைறுகின்றது.

�ொலின இமடப்வளி குறியீட்டில் 
இந்தியொவுககு 140-ஆ்வது இடம்
 � உலக ்ைாருளா�ா்ர பமயம் (ைபிள்யூ.இ.எஃப்) 
்வளியிட்ை ைாலின இபை்வளி குறியீட்டில் 
இநதியா 140-ஆவது இைத்ப�ப் ்ைறறுள்ளது.

 � கைந� ஆண்டுக்கான குறியீட்டுைன் 
ஒப்பிடுபகயில், இநதியா 28 இைஙகள் சரிபவச 
சநதித்துள்ளது.

 � ்மாத்�ம் 156 நாடுகளில் நைத்�ப்ைட்ை அந� 
ஆய்வில் இநதியா 140-ஆவது இைத்ப�ப் 
பிடித்துள்ளது. கைந� ஆண்டில் ்மாத்�மாக 153 
நாடுகளில் நைத்�ப்ைட்ை ஆய்வு முடிவில், இநதியா 
112-ஆவது இைத்ப�ப் பிடித்திருந�து.

 � கைந� 2019-ஆம் ஆண்டில் ்ைண் 
அபமசசர்களின் ச�வீ�ம் 23.1 ஆக இருந�து. 
இது 2021-ஆம் ஆண்டில் 9.1 ச�வீ�மாகக் 
குபறநதுள்ளது. 

 � நாட்டில் ்ைாருளா�ா்ர விவகா்ரஙகளில் 
்ைண்களின் ைஙதகறபு 3 ச�வீ� அளவுக்குக் 
குபறநதுள்ளது. ்ைண் ்�ாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்பகயும் ்ைருமளவில் குபறநதுள்ளது. 
நிர்வாகம், ்�ாழில்நுட்ை விவகா்ரஙகளில் 
்ைண்களின் ைஙகளிப்பு மிகவும் குபறவாகதவ 
உள்ளது.

ைட்டியலில் கபைசி இைஙகளில் உள்ள நாடுகள்
(ைாலின இபை்வளி 
அதிகம்)

இநதியாவின் 
அண்பை நாடுகளின் 
நிபல

156 - ஆப்கானிஸ்�ான் 65-வஙகத�சம்
155 – தயமன் 106-தநைாளம்
154 – இ்ராக் 107-சீனா
153 – ைாகிஸ்�ான் 109-மியான்மர்
152 - சிரியா 116-இலஙபக

130-பூைான்

ஒடி்ொ ைொநில தினம்
 � ஒடிசா மாநிலத்தில் ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
உத்கலா திைாசா என்ற ்ையரில் மாநில 
உருவான தினத்ப� ்காண்ைாடி வருகின்றனர். 
ஏப்்ரல் 1, 1936ம் ஆண்டு ஒடிசா மாநிலம் 
உருவாக்கப்ைட்ைது. 86வது மாநில தினம் 
சமீைத்தில் கபைப்பிடிக்கப்ைட்ைது.

 � ்சன்பன மாகாைத்திலிருநது ்மாழிவாரி 
மாநிலமாக ஒடியா ்மாழி தைசும் மக்கள் வசிக்கும் 
ைகுதி ஒடிசா மாநிலமாக உருவாக்கப்ைட்ைது.

ஜம்மு-்கொஷமீர் IIM ல் ைகிழசசி மையம்
 � மத்திய கல்வி அபமசசர் ்ரதமஷ் தைாக்ரியால் 
"ஆனந�ம்" என்ற ் ையரிலான மகிழசசி பமயத்ப� 
ஜம்மு-காஷ்மீர் IIMல் திறநது பவத்�ார்.

 � புதிய கல்வி ்காள்பக (2020)ன் கீழ இந� 
பமயம் திறநது பவக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � மக்கள் மனநல பி்ரசசபனகளிருநதும் மன 
அழுத்�த்திலிருநதும் மீளவும் இந� பமயம் 
உ�வியாக அபமயும் என ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

அ்ொம்
 � ்ராைா இன மக்கள் �ஙகளுபைய ைா்ரம்ைரிய 
ெம்ஜா நைனமாடினர்.

அசாம்

 � ்ராைா – ைழஙகுடியின மக்கள்  
 � ைா்ரம்ைரிய நைனம் - ெம்ஜா 
 � �பலபமயிைம் – திஸ்பூர்
 � மு�லபமசசர் – சர்ைானந� தசானாவால்
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ததசிய பூஙகாக்கள்

 � திப்ரு – பசக்வா த�சிய பூஙகா
 � காசி்ரஙகா த�சிய பூஙகா
 � மனாஸ் த�சிய பூஙகா
 � நதமரி த�சிய பூஙகா
 � ஓ்ராங த�சிய பூஙகா

FICCI (Federation of Indian chambers of 
Commerce & Industry)
 � அ்ரசு சா்ரா, இலாை தநாக்க இந� அபமப்ைானது 
1927ல் த�ாறறுவிக்கப்ைட்ைது.

 � இநதியாவின் மிகப்்ைரிய வ்ரலாறறு 
சிறப்பு மிக்க இந� அபமப்பு சு�நதி்ரத்திறகு 
முன்ைான ்�ாழில்துபற வளர்சசியில் முக்கிய 
ைஙகாறறுகிறது.

பேலுங்கொனொவில் இந்தியொவின் 
மி்கபப�ரிய மிேககும் சூரிய மின் 
உற்�த்தி பூங்கொ
 � ்�லுஙகானா மாநிலம் ்ராமகுண்ைத்தில் 1010 
்மகாவாட் மின் உறைத்தி திறனுள்ள மி�க்கும் 
சூரிய மின் உறைத்தி பூஙகா அபமக்கப்ைை 
உள்ளது.

 � த�சிய அனல் மின் உறைத்தி நிறுவனம் இந� 
திட்ைத்�ப� 423 தகாடி ்சலவில் ்சயல்ைடுத்தி 
வருகிறது.

ை்கொ்ரொஷடி்ரொவின் அம்த�ொலி 
உயிர்த்கொள �ொ்ரம்�ரிய �குதி
 � தமறகு ்�ாைர்சசி மபலயில் அபமநதுள்ள 
கிநதுதுர்க் ைகுதியின் அம்தைாலி ைகுதிகள் 
ைா்ரம்ைரிய உயிர்தகாள காப்ைக ைகுதியாக 
மகா்ராஷ்டி்ர அ்ரசால் அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

அரிய்வம்க தநொயக்கொன தேசிய 
ப்கொள்ம்க: ைத்திய அமைச்ர் 
�ர்ஷ்வர்ேன் ஒபபுேல்
 � அரிய வபக தநாய் சிகிசபசக்கு ஆகும் ்சலபவ 
குபறக்கும் தநாக்கத்துைன் ்காண்டுவ்ரப்ைட்ை 
“அரியவபக தநாய்க்கான த�சிய ்காள்பக 
2021“-க்கு மத்திய சுகா�ா்ரத் துபற அபமசசர் 
ெர்ஷ்வர்�ன் ஒப்பு�ல் அளித்துள்ளார்.

 � குரூப்-1 இன் கீழ ைட்டியலிைப்ைட்டிருக்கும் 
தநாயால் ைாதிக்கப்ைடும் ஏபழ மக்களுக்கு 
்ராஷ்டிரீய ஆத்ராக்ய நிதி திட்ைத்தின் கீழ ரூ.20 

லட்சம் வப்ர மருத்துவ சிகிசபசக்கான நிதியு�வி 
அளிக்கப்ைடும்.

 � வறுபமக் தகாட்டுக்கு கீழுள்ள குடும்ைத்தினர் 
மட்டுமின்றி, “பி்ர�மரின் ஜன் ஆத்ராக்ய தயாஜ்னா“ 
திட்ைத்தின் கீழ �குதி்ைறுைவர்களில் 40 ச�வீ�ம் 
தைரும் இந� மருத்துவ நிதியு�வித் திட்ைத்�ால் 
ையன்்ைற முடியும்.

்வொக்களிக்க 12 ஆ்வைங்களில் 
ஏதேனும் ஒன்று த�ொதும்
 � த�ர்�ல் ஆபையத்�ால் வப்ரயறுக்கப்ைட்டுள்ள 
11 ஆவைஙகளில் ஏத�னும் ஒன்பறக் 
காண்பித்து வாக்களார்கள் �ஙகளது வாக்கிபனச 
்சலுத்�லாம்.

ததரதல் ஆமணய்ததால் வமரயறுக்கப்�ட்டுள்ள 11 
ஆவணஙகள் விவரம்:

1. ஆ�ார் அட்பை
2. கைவுசசீட்டு (ைாஸ்தைார்ட்)
3. ஓட்டுநர் உரிமம்
4. மத்திய, மாநில அ்ரசுகள், ்ைாதுத் 

துபற நிறுவனஙகளில் ைணியாறறி 
வருைவ�றகான புபகப்ைைத்துைன் கூடிய 
அபையாள அட்பை.

5. வஙகி அல்லது அஞசலக தசமிப்புக் கைக்குப் 
புத்�கம்.

6. த�சிய மக்கள் ் �ாபக ைதிதவடு அளித்துள்ள 
ஸ்மார்ட் அட்பை.

7. நூறு நாள் தவபல திட்ைத்துக்கான அட்பை.
8. ைான் அட்பை (நி்ரந�்ர கைக்கு எண்)
9. ்�ாழிலாளர் நலத் துபறயின் சுகா�ா்ர 

காப்பீட்டு அட்பை.
10. புபகப்ைைத்துைன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவைம்.
11. எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்களாக அதிகா்ரப்பூர்வ 

அபையாள அட்பை.

பு்கொர் கூை ப்யலியும் பேொமலத�சி 
்வ்தியும்
 � த�ர்�ல் ்�ாைர்ைான புகார்கள், விவ்ரஙகள், 
கூடு�ல் வசதிகபளப் ்ைறுவ�றகான �னித்� 
்சயலிகள், ்�ாபலதைசி எண்கபள த�ர்�ல் 
ஆபையம் உருவாக்கியுள்ளது.

 � cVIGIL: த�ர்�ல் ்�ாைர்ைான புகார்கபள 
ஆ�ா்ரஙகளுைன் ்�ரிவிக்க இந� ்சயலி 
ையன்ைடுகிறது. இந� ்சயலியில் ைதிதவறறம் 
்சய்யப்ைடும் புகார்கள் மீது உைனடியாக 
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நைவடிக்பககள் எடுக்கப்ைடுகின்றன. இந� 
்சயலி வழியாக இதுவப்ர 3,991 புகார்கள் மீது 
நைவடிக்பக எடுக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � PWD: மாறறுத் திறனாளி வாக்காளர்களுக்்கன 
உருவாக்கைட்ை ்சயலியாகும். வாக்குச 
சாவடிகளுக்குச ்சல்வ�றகு முன்ைாக, இந�ச 
்சயலியில் மாறறுத் திறனாளி வாக்காளர்கள் 
ைதிவு ்சய்யலாம். அவர்களுக்கு வாக்குச 
சாவடியில் சக்க்ர நாறகாலி வசதி ஏறைடுத்தித் 
�்ரப்ைடும். 

 � த�ர்�ல் குறித்� அபனத்துப் புகார்கபளயும் ்ைாது 
மக்கள் 1950 என்ற கட்ைைமில்லா� ் �ாபலதைசி 
எண்ணிலும் ்�ரிவிக்கலாம். 

 � VoterHelpline: த�ர்�ல் ஆபையத்தின் 
இந� ்சயலி வழியாக வாக்காளர்களுக்குத் 
த�பவயான அபனத்து விவ்ரஙகபள ்ைறறுக் 
்காள்ளலாம். த�ர்�ல் குறித்� புகார்கள், 
வாக்காளர்களின் ்�ாகுதிகள் தைான்ற 
விவ்ரஙகபள அறிநது ்காள்ளலாம்.

 � Voterportal: வாக்காளர்களுக்்கன 
பி்ரத்தயகமாக வடிவபமக்கப்ைட்டுள்ள இந� 
இபையத்�ளத்தின் (voterportal.eco.gov.
in) வழியாக ைல்தவறு தசபவகபள ்ைற 
முடியும். வாக்காளர் ைட்டியலில் ்ையர் உள்ள�ா, 
வாக்குச சாவடி எஙகு உள்ளது, வாக்குச சாவடி 
அதிகாரி யார், மின்னணு வாக்காளர் அபையாள 
அட்பைபய ைதிவிறக்கம் ்சய்வது தைான்ற 
வாக்காளர் ்�ாைர்ைான தசபவகபளப் ்ைறலாம்.

உலகின் உய்ரைொன ்ரயில் �ொலத்தின் 
்வமளம்வ ்கட்டமைககும் �ணி 
நிமைவு
 � ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள ்சனாப் நதிப் 
ைடுபகயில் கட்ைப்ைட்டு வரும் உலகின் உய்ரமான 
்ரயில் ைா்ரத்தின் வபளபவ கட்ைபமக்கும் ைணி 
நிபறவபைந�து.

 � ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள ் சனாப் நதிப் ைடுபகயில் 
இருநது 359 மீட்ைர் உய்ரத்தில் ்ரயில் ைாலம் 
கட்ைப்ைட்டு வருகிறது. ரூ.1,486 தகாடி மதிப்பில் 1.3 
கி.மீ. நீளத்தில் கட்ைப்ைட்டு வரும் இந�ப் ைாலத்ப� 
�ாஙகும் இரும்பு வபளபவ கட்ைபமக்கும் ைணி 
நிபறபைந�து.

்வங்கதே்ம்: ஆற்றில் �டகு ்கவிழந்ேது 
27 த�ர் உயிரிழபபு
 � சீ�லாக்யா ஆறறில் 100 ையணிகபள ஏறறிச 
்சன்ற ைைகின் மீது எதிர்ைா்ரா� வி�மாக ச்ரக்கு 

கப்ைல் தமாதியது. இப�யடுத்து, ையணிகபள 
ஏறறிச ்சன்ற ைைகு நீரில் மூழகியது.

பேஹரி அமைக்கட்டு
 � உத்�்ரகாண்ட் மாநிலத்தில் அபமநதுள்ளது.

கரவால் ேமல்தபதாடர 

 � இமயமபலத்்�ாைரில் உத்�்ரகாண்ட் 
மாநிலத்தில் அபமநதுள்ளது. சமீைத்தில் அந� 
ைகுதியில் தீ விைத்து ஏறைட்டுள்ளது.

த�ொகி  �ொல் �ொலம்
 � இநதியாவின் மிக நீளமான ்ரயில்தவ மறறும் 
சாபல ைாலமாக பி்ரம்மபுத்்ரா நதியின் மீது 
அபமக்கப்ைட்டுள்ள தைாகி ைாலம் உள்ளது. 

 � துப்ரி மறறும் புல்ைாரி இபைதய பி்ரம்மபுத்தி்ரா 
நதியின் மீது கட்ைப்ைட்டுள்ள இந� ைாலத்தின் 
நீளம் 19.282 கி.மீ. 

 � இந� ைாலம் அசாமின் துப்ரி, கவுரிபூர் மறறும் 
்�றகு சல்மா்ரா என்ற மூன்று ்�ாகுதிகபளயும் 
தமகாலயாவின் புல்ைாரி ்�ாகுதிபயயும் 
இபைக்கிறது.

ஏ.சி., எல்இடி விளககு்கள் 
ேயொரிபபுககு ரூ.6,238 த்கொடியில் 
உற்�த்தி்ொர் ஊககுவிபபு திட்டம்
 � குளிர் சா�னஙகள் (ஏ.சி), எல்இடி மின்விளக்குகள் 
�யாரிப்பில் ரூ.6,238 தகாடி ்சலவில் உறைத்தி 
சார்ந� ஊக்குவிப்பு திட்ைத்ப� ்சயல்ைடுத்� 
மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்பு�ல் அளித்துள்ளது.

 � உள்நாட்டில் குளிர்சா�னஙகள், எல்இடி 
விளக்குகள் ஆகியவறறின் உறைத்தித் திறபன 
அதிகரிக்கவும், இநதிய �யாரிப்புகள் சர்வத�ச 
அளவிலான தைாட்டியில் ைஙதகறகவும் 
இந�த் திட்ைம் ்�ாைஙகப்ைட்டுள்ளது. இந� 
மின்சா�னஙகபள 5 ஆண்டுகள் உறைத்தி 
்சய்யும் ்�ாழில் நிறுவனஙகளுக்கு 4 மு�ல் 6 
ச�வீ�ம் ஊக்கத்்�ாபக வழஙகப்ைடும்.

 � உறைத்தி சார்ந� ஊக்குவிப்புத் திட்ைத்தின் கீழ 
ரூ.4,500 தகாடி மு�லீட்டில் சூரிய மின்�கடுகபள 
�யாரிப்ை�றகும் மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்பு�ல் 
அளித்துள்ளது.

 � 13 முக்கிய துபறகளில் உள்நாட்டு உறைத்திபய 
ஊக்குவிக்கவும் தவபலவாய்ப்புகபள 
உருவாக்கவும் மத்திய ைட்்ஜட்டில் உறைத்தி 
சார்ந� ஊக்குவிப்பு திட்ைத்துக்கு ரூ.1.97 லட்சம் 
தகாடி ஒதுக்கப்ைட்டுள்ளது.
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 � மின்சா�னஙகள், மருநது ்ைாருள்கள், 
்�ாபலத்்�ாைர்பு சா�னஙகள், உைவு �யாரிப்பு, 
எல்இடி விளக்கு மறறும் குளிர்சா�னஙகள், 
சூரியமின்சக்தி �கடுகள் ஆகிய 6 துபறகளுக்கு 
ஒப்பு�ல் அளிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

�ரீக்ொ த�்ர்ச்ொ
 � ஆண்டுத�ாறும் “த�ர்வு குறித்து கலநதுப்ரயாைல்“ 
(ைரீக்ா தைசர்சசா) என்ற நிகழசசிபய மத்திய 
அ்ரசு நைத்துகிறது. இந� நிகழசசியில் பி்ர�மர் 
தமாடி ைஙதகறறு ்ைாதுத் த�ர்வு எழு�வுள்ள 
மாைவர்கள் இபைதய த�ர்வுகள் குறித்து 
கலநதுப்ரயாடுவார். வழக்கமாக இந� நிகழசசி 
தந்ரடியாக நைத்�ப்ைடும். ஆனால் இம்முபற 
கத்ரானா ை்ரவல் கா்ரைமாக கா்ைாலி வழியாக 
நைத்�ப்ைட்ைது.

�ழஙகுடியினருக்கொன சு்கொேொ்ர 
திட்டம் - அனையொ
 � மத்திய சுகா�ா்ர அபமசசர் ெர்ஷ்வர்�னும் 
மத்திய ைழஙகுடியின அபமசசர் அர்ஜுன் 
முண்ைாவும் இபைநது ைழஙகுடியினருக்கான 
சுகா�ா்ர திட்ைமான அனமயாபவ துவஙகி 
பவத்�னர்.

 � ைழஙகுடியின மக்களிபைதய சுகா�ா்ர மறறும் 
ஊட்ைசசத்து நிபலயிலான முன்தனறறஙகபள 
முன்்னடுத்�ல் ்சயல்ைடுத்து�ல் இ�ன் 
தநாக்கமாகும். 

 � இந� திட்ைத்திறகு பில் மறறும் ் மலிண்ைா தகட்ஸ் 
அறக்கட்ைபள நிதியு�வி வழஙகுகிறது.

ைொறு�ட்ட ்கத்ரொனொ ம்வ்ரஸ் B.1.617
 � இ்ரட்பை மாறு�லுக்கு உட்ைட்ை கத்ரானா 
மு�ன்மு�லில் டிசம்ைர் 7, 2020ல் 
கண்ைறியப்ைட்ைது.

 � இநதியாவில் கைந� மா�ம் கண்ைறியப்ைட்ை 
இந� மாறுைட்ை கத்ரானா அதிகா்ரப்பூர்வமாக 
அறிவியல் வபகப்ைடுத்�லில் B.1.617 என 
்ையரிைப்ைட்டுள்ளது.

யமுமன நதிக்கம்ரயில் புதிய இந்தியொ 
தேொட்டம்
 � 75வது ஆண்டு இநதிய சு�நதி்ர தின நிபறவு 
விழா அம்ருத் மதொத்சவ என்ற ்ையரில் 
75 வா்ரஙகளுக்கு இநதியா முழுவதும் 
்காண்ைாைப்ைை உள்ளது.

 � இ�றகான நிபனவாக யமுனா நதிக்கப்ரயில் 
புதிய இநதியா த�ாட்ைம் (New India Garden) 
என்ற ்ையரில் புதிய ைா்ராளுமன்ற கட்டிைத்திறகு 
அருகில் கட்டுவ�றகான நைவடிக்பகயில் மத்திய 
நகர்ப்புற மறறும் வீட்டு வசதி அபமசசகம் 
ஈடுைட்டுள்ளது.

தி்கொ உத்ஸவ்: த்கொவிட் 19 ேடுபபு 
ைருந்து திட்டம்
 � சமீைத்தில் பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி மாநில 
மு�லபமசசர்கபள தகட்டுக்்காண்ை�றகு 
இபைஙக நாடு முழுதும் மாநிலஙகளில் 
தகாவிட்-19 �டுப்பு மருநது ்சலுத்தும் திருவிழா 
ஏப்்ரல் 11, 2021 மு�ல் ஏப்்ரல் 14, 2021 வப்ர 
நைத்�ப்ைை உள்ளது.

இந்தியொ ஜப�ொன் ஒப�ந்ேம்
 � �மிழநாட்டின் மதுப்ரயில் அபமயவிருக்கும் 
எய்ம்ஸ் மருத்துவ மபனக்கு நிதி உ�வி 
வழஙகுவ�றகாக ஜப்ைான் நாட்டின் 
நிறுவனத்துைன் மத்திய அ்ரசு ஒப்ைந�ம் 
தமற்காண்டுள்ள�ாக ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

சிந்து நதி டொல்பின்்கள் ைற்றும் ்கஙம்க 
நதி டொல்பின்்கள்
 � வனவிலஙகு ைாதுகாப்புச சட்ைம் 1972ன் 
ைட்டியல் 1ல் வபகப்ைடுத்�ப்ைட்டுள்ள கஙபக 
நதி ைால்பின்கள் சர்வத�ச உயிரினஙகள் 
வர்த்�க �பை ஒப்ைந�ம் (CITES) அ்னக்சர் 1ல் 
வபகப்ைடுத்�ப்ைட்டுள்ளன.

 � சிநது நதி மறறும் கஙபக நதி ைால்பின்கள் 
இ்ரண்டுதம IUCN ைட்டியலில் ைாதிப்பிறகுள்ளாகும் 
(Endangered) வபகயில் பவக்கப்ைட்டுள்ளது.

குருதேக �்கதூர் 400-ஆ்வது 
பிைந்ேநொள் �ல்்கமலக்கழ்க  ்கல்லூரி 
ைொை்வர்்களுககு த�ொட்டி்கள் யுஜிசி 
உத்ே்ரவு
 � குருத�க் ைகதூரின் 400-ஆவது பிறந�நாபளக் 
்காண்ைாடும் வபகயில் உயர்கல்வி 
நிறுவனஙகளில் வரும் ஏப்்ரல் 15ஆம் த�தி 
மு�ல் ைல்தவறு நிகழசசிகபள நைத்� யுஜிசி 
உத்�்ரவிட்டுள்ளது.

 � ஒன்ை�ாவது சீக்கிய குருவான ஸ்ரீ குரு த�க் 
ைகதூர் அவர்களின் 400-ஆவது பிறந� நாள் 
விழா ("பி்ரகாஷ் பு்ரப்“) ்காண்ைாட்ைஙகபள 
திட்ைமிடுவ�றகாக அபமக்கப்ைட்டுள்ள 
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உயர்நிபலக் குழுவின் கூட்ைம் பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர 
தமாடியின் �பலபமயில் ஏப்்ரல் 8 ஆம் த�தி 
நபை்ைறறது.

 � பிறந�நாள் ்�ாைர்ைான நிகழசசிகபள ஒ்ராண்டு 
காலத்துக்கு அ�ாவது வரும் ஏப்்ரல் 15 ஆம் த�தி 
மு�ல் அடுத்� ஆண்டு ஏப்்ரல் 21ஆம் த�தி வப்ர 
நைத்� திட்ைமிைப்ைட்டுள்ளது.

தியொகி்களுககு குடிய்ரசு துமைத் 
ேமல்வர், பி்ரேைர் அஞ்லி
 � ைஞசாபின் ஜாலியன்வாலா ைாக்கில் 1919-ஆம் 
ஆண்டு ஏப்்ரல் 13-இல் பிரிடிஷ் ஆட்சியாளர்கள் 
நைத்திய ்காடூ்ர �ாக்கு�லில் உயிரிழந� 
தியாகிகளுக்கு குடிய்ரசு துபைத் �பலவர் 
்வஙபகயா நாயுடு, பி்ர�மர் நத்ரநதி்ர தமாடி 
ஆகிதயார் அஞசலி ்சலுத்தினர்.

 � ைஞசாப் மாநிலம் அமிரு�ச்ரஸின் ஜாலியன்வாலா 
ைாக் திைலில் கூடியிருந� ்ைாதுமக்கபள தநாக்கி 
பிரிட்ைன் ்ராணுவ அதிகாரி ்ஜன்ரல் ையரின் 
உத்�்ரவின்தைரில் முன்்னசசரிக்பக ஏதுமின்றி 
துப்ைாக்கிசசூடு நைத்�ப்ைட்ைது. 

 � இதில் ்ைண்கள், குழநப�கள் உள்ைை 1,000-
க்கும் தமறைட்தைார் ்கால்லப்ைட்ைனர்.

ஸ்புட்னிக-வி ேடுபபூசிக்கொன ஒப�ேல் 
இந்தியொவுடனொன நல்லுைம்வ 
தைம்�டுத்தும்
 � ்ரஷியாவில் �யாரிக்கப்ைட்ை “ஸ்ைட்னிக்-
வி“ கத்ரானா �டுப்பூசியின் ையன்ைாட்டுக்கு 
இநதியா ஒப்பு�ல் அளித்துள்ளது. இரு 
நாடுகளுக்கிபைதயயான நல்லுறபவ 
தமம்ைடுத்தும் என்று இநதியாவுக்கான 
்ரஷிய துபைத் தூ�ர் த்ராமன் ைபுஷ்கின் 
்�ரிவித்துள்ளார்.

 � இது, இநதியா-்ரஷியா இபைதய ைல்தவறு 
துபறகளில் நிலவி வரும் ஒத்துபழப்பை தமலும் 
வலுப்ைடுத்தும்.

�ரு்வநிமல ைொற்ை ேொக்கம்: 
பிை நொடு்களின் ே்வறு்களொல் 
இந்தியொவுககும் �ொதிபபு
 � இப்தைாது நாம் சநதித்து வரும் ைருவநிபல மாறற 
ைாதிப்புகளுக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
தமற்காள்ளப்ைட்ை �வறான நைவடிக்பககதள 
கா்ரைம். ஐத்ராப்பிய, அ்மரிக்க நாடுகள் மறறும் 
சீனா ஆகிய நாடுகள் கைந� 30 ஆண்டுகளாக 
மிக அதிக அளவில் ைசுபம இல்ல வாயுக்கபள 

்வளிதயறறி வருவதும் இ�றகு முக்கியக் 
கா்ரைம்.

 � இநதியா ்ைாறுப்பு மிக்க நாடு. ைருவநிபலபயப் 
ைாதுகாப்ைது ்�ாைர்ைாக ைல்தவறு இலக்குகபள 
நிர்ையித்து, அப� அபைவ�றகான 
நைவடிக்பககபள இநதிய தமற்காண்டு 
வருகிறது.

 � ைாரிஸ் ைருவநிபல ஒப்ைந�ம் குறித்து அதிகம் 
தைசி வரும், வலியுறுத்தி வரும் ஒத்ர ஜி-20 
உறுப்புநாடு இநதியா�ான். 

 � இந� விவகா்ரத்தில் வாக்குறுதி அளித்�ப� 
விை அதிக நைவடிக்பககபள இநதியா 
தமற்காண்டுள்ளது.

 � தகா்ைன்ெ்கன் ைருவநிபல மாநாட்டில் 
ைருவநிபல மாறற இலக்குகபள அபைவ�றகாக 
வளர்ந� நாடுகள் ஆண்டுக்கு ரூ.7,300 தகாடி நிதி 
தி்ரட்டி, வளர்நது வரும் நாடுகளுக்கு உ�வுவது 
என்று உைன்ைாடு எட்ைப்ைட்ைது.

 � நிலக்கரிக்கு ைதிலாக மாறறு எரி்ைாருபளப் 
ையன்ைடுத்துமாறு இநதியா வலியுறுத்தி 
வருகிறது. இ�ன் மூலம் காறறு மாசு அளவு 
குபறவத�ாடு, எரி்ைாருள் ்சலவும் குபறயும். 
நிலக்கரி ையன்ைாட்பை இநதியா ்வகுவாக 
குபறத்துள்ளது.

 � சீனா இந� ஆண்டில் 400 தகாடி ைன் நிலக்கரிபய 
ையன்ைடுத்தியுள்ளது. இநதியா 85 தகாடி ைன் 
நிலக்கரிபய மட்டுதம ையன்ைடுத்தியுள்ளது.

 � இநதிய ம்ரம் வளர்ப்பு ை்ரப்பை 15,000 சது்ர கி.மீ. 
அளவுக்கு அதிகரித்திருப்ைத�ாடு, கரியமில வாயு 
்வளிதயறற அளபவயும் 26 ச�வீ�ம் அளவுக்கு 
குபறத்திருக்கிறது.

 � ைாபறப்ைடிம எரி்ைாருள்கள் மீது 40 ச�வீ� 
கரியமில வரி இநதியாவில் (மத்திய – மாநில 
அ்ரசுகள் கூட்ைாக) விதிக்கப்ைடுகிறது.

"ஐககிய நொடு்கள் ைக்கள் பேொம்க நிதி"
 � ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள்்�ாபக நிதி (UNFPAI) 
My Body is my Own என்ற அறிக்பகபய 
்வளியிட்டுள்ளது.

 � அதில் வளரும் நாடுகளின் ்ைண்களுக்கான 
உரிபம, வாய்ப்புகள் தைான்றபவ 
விவரிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � வளரும் நாடுகளில் 57% ்ைண்கள் மட்டும் 
எல்லா உரிபமகபளயும் சரிவ்ர ்ைறுவ�ாக 
்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
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ைருத்து்வ ேளம் - RAA
 � ்ராமசசநதி்ரா ைல்கபலக்கழகம் RAA ஆன்பலன் 
என்ற அபமப்புைன் இபைநது மருத்துவ 
�கவல்கபள ்ைறும் வசதிபய உபைய ஒரு 
�ளத்ப� உருவாக்கியுள்ளது.

 � NEFT த�ர்வு குறித்� �கவல்கபள ைாைஙகபள 
இதில் �மிழ மறறும் ஆஙகிலத்தில் ்ைற

40்வது அண்டொர்டி்கொ விஞஞொனி்கள் 
குழு ஆயவு்கமள முடித்து இந்தியொ 
திரும்பியது 
 � இநதிய விஞ்ானிகள் அைஙகிய 40-ஆவது 
அண்ைார்டிகா அறிவியல் ையைக் குழு �ஙகள் 
ஆய்வுகபள முடித்துக் ் காண்டு 90 நாள்களுக்குப் 
பின்னர் நாடு திரும்பியுள்ளனர். வானிபல 
கணிப்பு குறித்� இநதிய ்ைருஙகைல் த�சிய 
தசபவ பமயத்திறகான நிகழ தந்ர ஆய்வுகபள 
அவர்கள் அஙகு தமற்காண்டிருந�னர்.

 � இதுகுறித்து மத்திய புவி அறிவியல் அபமசசகம் 
்�ரிவித்துள்ள�ாவது:

 � 40-ஆவது  அண்ைார்டிகா அறிவியலாளர்கள் 
ையைம் கைந� ஜனவரி 7-ஆம் த�தி தகாவா 
மர்மதகாவா துபறமுகத்திலிருநது புறப்ைட்ைது. 
இநதிய புவி காந�வியல் நிறுவனத்தின் விஞ்ானி 
அதுல் சுத்ரஷ் குல்கர்னி �பலபமயிலான 
“ைா்ரதி“ குழுவில் 20 தைரும் இநதிய வானிபல 
ஆய்வுத் துபறயின் ்ரவீநதி்ர சநத�ாஷ் 
�பலபமயில் “பமத்ரீ“ குழுவில் 21 தைரும் 
என இ்ரண்டு குழுக்களாகச ்சன்றனர். இதில் 
விஞ்ானிகள், ்ைாறியாளர்கள், மருத்துவர்கள், 
்�ாழில்நுட்ைாளர்கள் உள்ளிட்ை நிபுைர்கள் 
இைம் ்ைறறிருந�னர். ்�ன்னாப்பிரிக்காவின் 
தகப்ைவுன் துபறமுகம் வழியாக இரு குழுக்களும் 
கப்ைல் மறறும் ்ெலிகாப்ைர்கள் மூலமாகச 
்சன்றனர். அண்ைார்டிகாவில் உள்ள இநதிய 
ஆய்வு நிபலயத்ப� ைா்ரதி குழு பிப்்ரவரி 27-
ஆம் த�தியும், பமத்ரி குழு மார்ச 8-ஆம் த�தியும் 
்சன்றபைந�ன.

 � அவர்கள் அண்ைார்டிகா அபையும் முன்பு 
�ன்னாட்சியுைன் இருக்கும் ்ைருஙகைலில் 
அட்ச த்ரபகயின் 35 டிகிரி மறறும் 50 
டிகிரிக்கு இபைப்ைட்ை ைகுதிகளில் அபலகளின் 
ைண்புகள் குறித்� ஆய்வு நைத்தினர். தமலும் 
அந�க் குழுவினர் அண்ைார்டிகாவிலிருநது 
பெ�்ராைாத்தில் உள்ள இநதியப் ்ைருஙகைல் 
த�சிய தசபவ பமயத்துைன் நிகழ தந்ர 
ஆய்வுகபள தமற்காண்ைனர். ்ைருஙகைலின் 

தமறை்ரப்பு ்வப்ைநிபல, கைல்மட்ை வளிமண்ைல 
அழுத்�ம் தைான்றபவகள் குறித்து நிகழதந்ரத்தில் 
�்ரவுகள் அனுப்ைப்ைட்டு வானிபல கணிப்புகள், 
எல் நினா, ஆழிப்தை்ரபல (சுனாமி) உள்ளிட்ை 
ைல்தவறு கணிப்புகளுக்கு ையன்ைைக்கூடிய 
ஆய்வுகள் தமற்காள்ளப்ைட்ைன.

 � தமலும், ்�ாபலதூ்ரத்தில் ்ைருஙகைபலக் 
கண்காணிக்கும் நார்தவ நாட்டின் இ்ரண்டு 
கருவிகபள ்வறறிக்ரமாகவும் இந� 
குழுவினப்ர மீட்்ைடுத்து உ�வினர். இந�க் 
குழுவினர் கைந� ஏப்்ரபல் 10-ஆம் த�தி 
தகப்ைவுன் வந�பைந�னர். பின்னர், இநதிய 
திரும்பியுள்ளனர் என்று மத்திய மத்திய புவி 
அறிவியல் அபமசசகம் ்�ரிவித்துள்ளது.

ஜஷுனொ ஆ்கொ்ரொ (Juna Akhara) 
கும்�தைளொ
 � நாட்டில் கத்ரானா ைாதிப்பு அதிகரித்து 
வருவ�ால் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற 
நபை்ைறும் கும்ைதமளா நிகழவுகளில் 
ைஙதகறைப� குபறத்துக் ்காள்ளுமாறு பி்ர�மர் 
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

்வளர்சசித் திட்டங்களில் ை்ரபு்ொ்ரொ 
எரி்கதிககு முககியத்து்வம்
 � மத்திய அ்ரசு ்சயல்ைடுத்தி வரும் வளர்சசித் 
திட்ைஙகளில் ம்ரபுசா்ரா எரிசக்திக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்ைட்டு வருவ�ாக மத்திய 
சுறறுசசூழல் துபற அபமசசர் பி்ரகாஷ் ஜாவதைகர் 
்�ரிவித்துள்ளார்.

 � �றதைாப�ய சூழலில், ்மாத்� கரியமில 
வாயு ்வளிதயறறத்தில் 7 ச�வீ�ம் மட்டுதம 
இநதியாவின் ைஙகளிப்ைாக உள்ளது. எனினும், 
சுறறுசசூழல் ைாதிப்பைக் கட்டுக்குள் ்காண்டு 
வருவ�றகான நைவடிக்பககபள இநதியா 
தமற்காண்டு வருகிறது.

 � அ்ரசு ்சயல்ைடுத்தி வரும் வளர்சசி சார்ந� 
திட்ைஙகளில் ம்ரபுசா்ரா எரிசக்திக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்ைட்டு வருகிறது.

 � கைந� 6 ஆண்டுகளில் சூரிய ஆறறல் வாயிலாக 
மின்சா்ரம் உறைத்தி ்சய்வது 14 மைஙகு 
அதிகரித்துள்ளது. கரியமில வாயு ்வளிதயறறம் 
26 ச�வீ�ம் குபறக்கப்ைட்டுள்ளது. ்மாத்� 
எரிசக்தி ையன்ைாட்டில் ம்ரபுசா்ரா எரிசக்தியின் 
ைஙகளிப்பு 38 ச�வீ�மாக அதிகரித்துள்ளது.

 � ம்ரபுசா்ரா எரிசக்தி வாயிலாக �றதைாது 136 ஜிகா 
வாட் மின்சா்ரம் உறைத்தி ்சய்யப்ைட்டு வருகிறது. 
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இப� அடுத்� ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகா வாட்ைாக 
அதிகரிக்க இலக்கு நிர்ையிக்கப்ைட்டுள்ளது. 
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகா 
வாட் மின்சா்ரத்ப� ம்ரபுசா்ரா எரிசக்தி 
வாயிலாக உறைத்தி ்சய்வ�றகும் இலக்கு 
நிர்ையிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � மின்சா்ர வாகன �யாரிப்பை தநாக்கி இநதியா 
மிக தவகமாக முன்தனறி வருகிறது. இன்னும் 
6 மா�ஙகளில் இநதியாவில் லித்தியம்-அயன் 
தைட்ைரிகள் முழுபமயாக �யாரிக்கப்ைட்டு 
விடும். எனதவ, உலகளவில் மின்சா்ர வாகன 
உறைத்�யில் உரிய தந்ரத்தில் இநதியா 
மு�லிைத்ப�ப் பிடிக்கும். 

்வந்தே �ொ்ரத்
 � தகாவிட்-19 காலகட்ைத்தில் இநதிய குடிமக்கபள 
அபழத்து வருவ�றகாக துவஙகப்ைட்ை வநத� 
ைா்ரத் இநதியாவின் மிகப்்ைரிய திட்ைமாக 
உள்ளது.

 � 10வது ைகுதியாக நபை்ைறும் இந� திட்ைத்தில் 
�றதைாது 1,10,000க்கும் தமறைட்ை மக்கள் திரும்ை 
்காண்டு வ்ரப்ைட்டுள்ளனர்.

 � “Transport Bubbles" ஏறைாடுகளின் அடிப்ைபையில் 
இரு நாடுகளுக்கு இபைதய வர்த்�க ரீதியிலான 
ையணிகள் விமானஙகள் இயக்கப்ைட்டு 
வருகின்றன.

�ர்்கர் ைொநிலம் 
 � ைஞசாப் மாநிலம் 2020ம் ஆண்டிறகுள் 
அபனத்து குடும்ைஙகளுக்கும் குடிநீர் வசதி 
்சய்து ்காடுக்கப்ைட்டு ெர்கர் ஜல் மாநிலமாக 
உருவாகும்.

 � ெர்கர் ஜல் இந� திட்ைத்தில் 2021-22ல் 8.87 
இலட்சம் குடிநீர் இபைப்புகள் ஏறைடுத்�ப்ைை 
உள்ளது.

 � இந� திட்ைத்திறகாக 24x7 தசபவ எண்ணின் 
வழிதய ்ைாறியியல் அதிகாரிபய ்�ாைர்பு 
்காள்ளவும் வழிவபக ்சய்யப்ைட்டுள்ளது.

ப�ன்லி �ொஸ்த�ொர்ட் குறியீடு - 
2021
 � தகாவிட்-19 ைாதிப்புகள் உள்ளது வரும் 
நிபலயில் உலக அளவில் சக்தி வாய்ந� 
ைாஸ்தைார்ட் குறியீட்பை ்ென்லி நிறுவனம் 
்வளியிட்டுள்ளது.

 � இநதியா இந� ைட்டியலில் 84வது இைத்தில் 
உள்ளது.

 � ஜப்ைான் மு�லிைத்திலும், சிஙகப்பூர் மறறும் 
்ஜர்மனி ஆகியபவ இ்ரண்ைாமிைத்திலும், ்�ன் 
்காரியா மூன்றாம் இைத்திலும் உள்ளது.

டிவிட்டர் இந்தியொ ப�ொறியொளர் அணி
 � டிவிட்ைர் இநதியா அபூர்வா �லால் என்ைவப்ர 
்ைாறியாளர் அணியின் �பலவ்ராக 
நியமித்துள்ளது.

 � அவர் �பலபமயிலான இநதிய அணிபயயும் 
விரிவுைடுத்� திட்ைமிட்டுள்ளது.

70 த்கொடி ஸ்புட்னிக-வி ேடுபபூசி்கள்: 
6 இந்திய நிறு்வனங்கள்
 � �றதைாது 3 கத்ரானா �டுப்பூசிகள் 
இநதியாவில் அவச்ரகால ையன்ைாட்டுக்கு 
அனுமதிக்கப்ைட்டுள்ளன. இபவ �வி்ர ைா்ரத் 
ைதயா்ைக்சின் மூக்கு வழியாக ்சலுத்தும் �டுப்பு 
மருநது, பஸைஸ் கடிலா, ைதயாஇ, ்ஜதனாவா 
நிறுவனஙகளின் �டுப்பூசிகள் ைல்தவறு 
கட்ை ைரிதச�பனகளில் உள்ளன. அவறபற 
உருவாக்கும் ஆ்ரம்ைகட்ைப் ைணிகளின்தைாது இந� 
நிறுவனஙகளுக்கு மத்திய உயிரி்�ாழில்நுட்ைத் 
துபற ஆதலாசபனகள், ்�ாழில்நுட்ைம் மறறும் 
நிதியு�வி வழஙகியது. அந� �டுப்பூசி மருநதுகளின் 
�றதைாப�ய ைணிகளுக்கு சுமார் ரூ.400 தகாடி 
நிதியு�விபய மத்திய அ்ரசு வழஙகுகிறது.

 � ்ரஷியா உருவாக்கியுள்ள ஸ்புட்னிக்-வி கத்ரானா 
�டுப்பூசிபய ஆண்டுத�ாறும் 70 தகாடி அளவில் 
6 இநதிய நிறுவனஙகள் �யாரிக்கவுள்ளன 
என்று ்�ரிவித்�ார்.

ப�ொது சிவில் ்ட்டத்மே 
நமடமுமைப�டுத்தும் இந்தியொவின் 
ஒத்ர ைொநிலம் த்கொ்வொ
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 � ்ைாது சிவில் சட்ைத்ப� சிறப்ைாக 
நபைமுபறப்ைடுத்துவ�றகாக முன்னாள் 
உசசநீதிமன்ற �பலபம நீதிைதி S.A. தைாப்தை 
தகாவா மாநிலத்திறகு ைா்ராட்டு ்�ரிவித்துள்ளார்.

 � இந� மாநிலத்தில் தைார்த்துக்கீசிய சிவில் சட்ைம் 
1870களில் அமல்ைடுத்�ப்ைட்ைது.

COVIDRAP  பேொழில்நுட்�ம்
 � தகாவிட் 19, இன்புளுயன்ஸா, மதலரியா, 
காசதநாய், ஜப்ைானிஸ், என்சாைலிடிஸ் ஆகிய 
தநாய்கபள கண்ைறியும் புதிய COVIDRAP  
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என்ற ்�ாழில்நுட்ைத்ப� IIT தகா்ரக்பூர் 
ைதிதசாதித்துள்ளது.

 � இதில் ைரிதசா�பன கட்ைைமாக 500 
வசூலிக்கப்ைடும்.

 � RT-PCR ைரிதசா�பன கருவிகளின் த�பவபய 
குபறக்கும் தநாக்கில் இந� புதிய ்�ாழில்நுட்ைம் 
உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது. 

த்கொமட்கொலப �யிர்்கள் ்ொகு�டி 
�்ரப�ளவு 21.50% அதி்கரிபபு 
�ருபபு ்வம்க ்ொகு�டியில் ேமிழம் 
முன்னிமல
 � நாட்டில் தகாபை காலப் ையிர்கள் சாகுைடிப் 
ை்ரப்ைளவு 21.5 ச�வீ�ம் அதிகரித்துள்ளது என்று 
மத்திய தவளாண், விவசாயிகள் நலத்துபற 
்�ரிவித்துள்ளது. இதில், அதிக அளவில் ைருப்பு 
வபககள் சாகுைடி ்சய்யும் மாநிலஙகளில் 
�மிழகம் முன்னிபலயில் உள்ளது என்றும் 
மத்திய தவளாண் துபற ்�ரிவித்துள்ளது.

 � கத்ரானா ்�ாறறு கா்ரைமாக நாட்டின் 
வளர்சசி விகி�ம் ைல்தவறு துபறகளில் 
ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளது. ஆனால், தவளாண்துபற 
வளர்சசியில் பின்னபைவு ஏதும் ஏறைைவில்பல. 
விவசாயிகளின் கடின உபழப்தைாடு மத்திய – 
மாநில அ்ரசுகளின் ஒருஙகிபைந� முயறசிகளால் 
்�ாைர்நது 2-ஆவது ஆண்ைாக தகாபை காலப் 
ையிர்கள் சாகுைடிப் ை்ரப்ைளவு அதிகரித்�ள்ள�ாக 
மத்திய தவளாண் துபற ்�ரிவித்துள்ளது.

 � இது ்�ாைர்ைாக மத்திய தவளாண் மறறும் 
விவசாயிகள் நலத்துபற கூறியுள்ள�ாவது: 
நாட்டில் தகாபை காலப் ையிர்களான ைருப்பு 
வபககள், �ானியஙகள், எண்்ைய் வித்துகள் 
தைான்றவறபற அறிவியல் ரீதியாக சாகுைடி 
்சய்வ�றகான நைவடிக்பககபள மத்திய 
தவளாண்துபற எடுத்�து. இ�ன் விபளவாக 
ஏப்்ரல் 23-ஆம் த�தி வப்ரயில் நாட்டில் 73.76 
லட்சம் ்ெக்தைர் ை்ரப்ைளவில் தகாபைகாலப் 
ையிறகள் சாகுைடி ்சய்யப்ைட்டுள்ளன. இது சுமார் 
21.5 ச�வீ�ம் அதிகமாகும். கைந� ஆண்டு இது 
60.67 லட்சம் ்ெக்தை்ராக இருந�து. 

 � ைருப்பு வபககள்: இதில், ைருப்பு வபககள் 
சாகுைடிப் ை்ரப்பு இ்ரண்டு மைஙகாக உயர்நதுள்ளது. 
ைருப்பு வபககள் சுமார் 6.45 லட்சம் ்ெக்தைர் 
ை்ரப்ைளவில் சாகுைடி ்சய்யப்ைட்டு வந�து. இது 
இந� ஆண்டு 12.75 லட்சம் ்ெக்தை்ராக 
உயர்நதுள்ளது. இதில், �மிழகம் முன்னிபலயில் 
உள்ளது. �மிழகம் 2.12 லட்சம் ்ெக்தைருக்கு 

தமலாக ைருப்பு வபககபள சாகுைடி ்சய்து 
முன்னணி மாநிலமாக திகழகிறது. தமலும், மத்திய 
பி்ரத�சம், தமறகு வஙகம், உத்�்ரப் பி்ரத�சம், 
குஜ்ராத் உள்ைை 8 மாநிலஙகளில் அதிக  அளவில் 
ைருப்பு வபககள் சாகுைடி ்சய்யப்ைடுகின்றன.

 � எண்்ைய் வித்துகள்: நாட்டில் எண்்ைய் 
வித்துகள் சாகுைடி 9.03 லட்சம் ் ெக்தைரிலிருநது 
10.45 லட்சம் ் ெக்தை்ராக (16%) அதிகரித்�ள்ளது. 
இதில் முன்னிபல ைட்டியலில் உள்ள 8 
மாநிலஙகளில் �மிழகம் 6-ஆவது இைத்தில் 
உள்ளது. கைந� ஆண்டு 33.82 லட்சம் 
்ெக்தைர் ை்ரப்பில் ்நல் சாகுைடி ்சய்யப்ைட்ைது. 
இது இந� ஆண்டு 39.10 லட்சம் ்ெக்தை்ராக 
உயர்ந�ள்ளது. குறுபவ ் நல் சாகுைடியில் தமறகு 
வஙகம், ்�லஙகானா, கர்நாைகம் ஆகியபவ 
முன்னிபலயில் உள்ளன. இந� வபகயில் 
�மிழகம் 7-ஆவது இைத்தில் உள்ளது.

 � தகாபை காலப் ையிர்கள் சாகுைடி ை்ரப்ைளவு 
அதிகரிப்ைால் கூடு�ல் வருவாயும், 
தவபலவாய்ப்புகளும் கிபைக்கின்றன. 
தமலும், விவசாயிகளுக்கு தவளாண் துபற 
சார்பில் தகாபைகாலப் ையிர்கள் சாகுைடிக்கான 
ையிறசிகளும் அளிக்கப்ைடுகின்றன. இந�ப் 
ையிறசி ஜனவரி மா�ம் நபை்ைறுகிறது. ையிர் 
சாகுைடி ை்ரப்ைளவு அதிகரிக்கப்ைடுவ�ால், 
உைவு �ானியஙகளின் கூடு�ல் த�பவயும், 
கால்நபைகளுக்கான உைவுத் த�பவயும் 
பூர்த்தி ்சய்யப்ைடுகின்றன. ையிர் சாகுைடியில் 
்�ாழில்நுட்ைஙகபளப் ையன்ைடுத்�வ�றகும் 
விவசாயிகளுக்கு தைாதிய ையிறசி அளிக்கப்ைட்டு 
வருகிறது என்றும் மத்திய தவளாண் துபற 
்�ரிவித்துள்ளது.

 � நாட்டில் �றதைாது நிலவும் தநாய்த்்�ாறறு 
காலக்கட்ைத்தில், தவளாண் ்ைாருள்களின் 
ஏறறுமதி அதிகரித்துள்ளது.

 � தவளாண் மறறும் தவளாண் சார்ந� ்ைாருள்கள் 
ஏறறுமதி ்சய்யப்ைட்டுள்ளன. முநப�ய ஆண்டில் 
தவளாண் ்ைாருள்கள் ஏறறுமதி ரூ.2.31 லட்சம் 
தகாடியாக இருந�து. தகாதுபம, �ானியஙகள், 
அரிசி, தசாயா, சர்க்கப்ர, ைருத்தி தைான்றபவ 
ஏறறுமதி ்சய்யப்ைடும் ்ைாருள்களில் 
முக்கியமானபவயாகும். 2020-21-இல் 
தகாதுபம ரூ.3,283 தகாடி, �ானிய வபககள் 
ரூ.4,542 தகாடி, அரிசி ரூ.30,277 தகாடி அளவுக்கு 
ஏறறுமதி ் சய்யப்ைட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்�ானுக்கு 
50,000 ்மட்ரிக் ைன், ்லைனானுக்கு 40,000 
்மட்ரிக் ைன் தகாதுபமபய நஃைார்டு நிறுவனம் 
ஏறறுமதி ்சய்�து.
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விலொத்ரி ைண் ப�ொம்மை்கள்
 � குலானா பகவிபனயாளர்கள் நல 
கூட்ைபமவு மதுப்ரயின் திருப்ை்ரஙகுன்றத்தில் 
உருவாக்கப்ைடும். விலாதசரி மண் 
்ைாம்பமகளுக்கு புவிசார் குறியீடு தகட்டு 
விண்ைப்பித்துள்ளது.

 � சிறுகுறு நடுத்�்ர நிறுவனஙகளுக்கான அறிவுசார் 
்சாத்துரிபம பமயம் மறறும் நைார்டு மதுப்ர 
இ்ரண்டின் சார்ைாக P.சஞசய் காநதி இ�றகு 
விண்ைப்பித்துள்ளார்.

 � இந� ்ைாம்பமகள் விலாதசரிக்கு அருகில் 
உள்ள இைஙகளிலிருநது ்ைறப்ைடும் மண்பனக் 
்காண்டு உருவாக்கப்ைடுகிறது.

புவிசார குறியீடு

 � அதிக புவிசார் குறியீடு ்ைறற மாநிலம் 
கர்நாைகா-47 �மிழநாடு-39 ்ைாருட்கள்.

புதிய ்கல்விக ப்கொள்ம்க
 � மத்திய அ்ரசின் சார்பில் 2019-ஆம் ஆண்டு 
கஸ்தூரி்ரஙகன் கல்விக் குழு �ாக்கல் ்சய்� 
கல்விக் ்காள்பகபய அடிப்ைபையாகக் 
்காண்டு 2020-ஆம் ஆண்டில் புதிய கல்விக் 
்காள்பக உருவாக்கப்ைட்ைது. இ�றகு மத்திய 

அபமசச்ரபவ, கைந� ஆண்டு ஜுபல 29-இல் 
ஒப்பு�ல் அளித்�து.

 � 10+2 என்ற ைள்ளிப் ைாைமுபற மாறறப்ைட்டு 
5+3+3+4 என்ற அடிப்ைபையில் 3 மு�ல் 8 
வயது, 8 மு�ல் 11 வயது, 11 மு�ல் 14 வயது, 14-
18 வயது ஆகிய மாைவர்களுக்காகப் ைாைமுபற 
மாறறப்ைடும், மாைவர்களுக்குக் குபறந�ைட்சம் 
5-ஆம் வகுப்பு வப்ரயில், �ாய்்மாழி, உள்ளூர் 
்மாழி, பி்ராநதிய ் மாழி, ையிறறு ் மாழியாக இருக்க 
தவண்டும், ைல்கபலக்கழகஙகள், உயர்கல்வி 
ையில விரும்பும் மாைர்வகளுக்கு ்ைாதுவான 
நுபழவுத் த�ர்வு நைத்�ப்ைடும், மாைவர்களின் 
ைள்ளிப் ைாை அளவு குபறக்கப்ைடும். 6-ஆம் 
வகுப்பிலிருநது மாைவர்கள் ்�ாழிறகல்வி கறக 
ஊக்கப்ைடுத்�ப்ைடுவார்கள் என்ைன உள்ளிட்ை 
ைல்தவறு அம்சஙகள் இதில் கூறப்ைட்டிருந�ன.

்கர்பிணி ப�ண்்களுக்கொன உேவி 
எண்
 � த�சிய ் ைண்கள் ஆபையம் கர்ப்பிணி ் ைண்கள் 
எளிதில் உ�வி ்ைறக்கூடிய +919354954224 
என்ற உ�வி எண்பை அறிமுகம் ்சய்துள்ளது.

 � த�சிய ்ைண்கள் ஆபையம்
 � 1990ல் த�சிய ் ைண்கள் ஆபையசசட்ைம் மூலம் 
1992ல் உருவாக்கப்ைட்ைது.
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 � இநதிய – அ்மரிக்க சிறப்பு ைபைகள் ைஙகு ்ைறும் 
11வது வஜ்்ரா பி்ரொர் ஹிமாசசல பி்ரத�சத்தின் 
ைக்தலாவில் நபை்ைறறது.

 � இருநாடுகளுக்கு இபைதய ஒருஙகிபைந� 
தைார் உத்திகபள ைரிமாறிக் ்காள்வது 
தைான்றவறபற தநாக்கமாகக் ்காண்ைது.

ஐ.நொ. ை்களிர் நலப பிரிவுககு இந்தியொ 
ரூ.2.2 த்கொடி நிதி 
 � ைாலின சமநிபல, மகளிருக்கு அதிகா்ரமளித்�ல் 
ஆகியவறறுக்கான ஐ.நா. பிரிவுக்கு இநதியா 
3 லட்சம் ைாலர் (சுமார் ரூ.2.2 தகாடி) நிதி 
வழஙகியுள்ளது.

 � ஐ.நா.வுக்கான இநதியத் தூ�ர் டி.எஸ். திருமூர்த்தி 
்வளியிட்டுள்ள ைதிவில் ்�ரிவித்துள்ள�ாவது: 

 � ஐ.நா. மகளிர் நலப் பிரிவுக்கு இந� ஆண்டுக்கான 
நிதிப் ைஙகளிப்ைாக 3 லட்சம் ைாலப்ர இநதியா 
வழஙகுகிறது.

 � ைாலின சமநிபல, மகளிருக்கு சுய அதிகா்ரமளித்�ல் 
ஆகியவறறக்கு இந�யா ்�ாைர்நது ஆ�்ரவு 
அளிக்கும்.

 � ்ைண்கள் முன்தனறறத்துக்கான ஆக்கப் 
ைணிகளில், ஐ.நா. மகளிர் நல அபமப்பு எஙகளுக்கு 
ைக்கைலமாக இருக்கிறது என்று அந�ப் ைதிவில் 
டி.எஸ்.திருமூர்த்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 � ஐ.நா. மகளிர் நல அபமப்பின் துபை ்ைாதுச 
்சயலரும், துபை நிர்வாக இயக்குநருமான 
அனி�ா ைாட்டியா, �ஙகளது அபமப்புக்கு இநதியா 
அளித்துள்ள நிதியு�விக்கு நன்றி ் �ரிவித்துள்ளார்.

இஙகிலொந்து இள்வ்ர்ர் பிலிப 
்கொலைொனொர்
 � இஙகிலாநது ்ராணி இ்ரண்ைாம் 
எலிச்ைத்தின் கைவர் பிலிப் சமீை காலமாக 
உைல்நலக்குபறவால் ைாதிக்கப்ைட்டிருந�ார்.

 � இநநிபலயில், அவ்ரது உைல்நிபல 
தமாசமபைந�ப� அடுத்து சிகிசபச ைலனின்றி 
இறந�ார். �னது வின்சர் தகசில் அ்ரசு மாளிபகயில் 
இளவ்ரசர் பிலிப் ம்ரைம் அபைந�ப� ்ராணி 
எலிச்ைத் அதிகா்ரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள�ாக 
ைக்கிஙொம் அ்ரண்மபன ்�ரிவித்துள்ளது.

 � 1923-ம் ஆண்டு ஜுன் 10-ம் த�தி பிறந� பிலிப், 
1947-ம் ஆண்டு இஙகிலாநது ்ராணி இ்ரண்ைாம் 
எலிச்ைத்ப� திருமைம் ்சய்து ்காண்ைார். 
இவர்களுக்கு இளவ்ரசர் சார்லஸ், இளவ்ரசர்கள் 
ஆண்ட்ரூ, எட்வர்ட் ஆகிய 3 ஆண் பிள்பளகளும் 
இளவ்ரசி ஆனி என்ற ்ைண்ணும் உள்ளனர். 
முதுபம கா்ரைமாக 2017-ம் ஆண்டில் ்ைாது 
வாழவில் இருநது பிலிப் விலகினார்.

PS ப்த்ரொஸ்டர் த்ரொந்து ்கப�ல் 
அன்�ளிபபு
 � இநதியா, ஆப்பிரிக்கா நாைான சீ்ஷல்ஸ் நாட்டிறகு 
100 தகாடி மதிப்பிலான த்ராநது கப்ைபல 
அன்ைளிப்ைாக அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � இநதியாவிதலதய �ாயரிக்கப்ைட்ை 4வது த்ராநது 
கப்ைலாகும்.

 � 2005ம் ஆண்டிலிருநது PS தைாைாஸ் (2005, 
PS கான்ஸ்ைன்ட் (2014) ்ெர்ம்ஸ் (2016) 
தைான்றபவ அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � கார்ைன் ரீச கப்ைல் கட்டுமான நிறுவனத்�ால் 
கட்ைப்ைட்டுள்ளது.

 � சி்சலஸ் அதிைர் : தவவல் ்ராம்கல்வான்
 � �பலநக்ரம் : விக்தைாரியா

்கத்ரொனொம்வ வீழத்ே உல்க அளவில் 
ஒருஙகிமைந்ே முயற்சி
 � இநதிய ்வளியுறவுத் துபற அபமசசகத்துைன் 
அப்சர்வர் ரிசர்ச ஃைவுண்தைஷன் என்ற அபமப்பு  
இபைநது "்்ரய்சினா ையலாக்" என்ற ்ையரில் 
சர்வத�ச அ்ரசியல், ்ைாருளா�ா்ரம் ்�ாைர்ைான 
மாநாட்டிபன கைந� 6 ஆண்டுகளாக நைத்தி 
வருகிறது. அதில், உலக நாடுகளின் �பலவர்கள் 
ைஙதகறறு உப்ரயாறறி வருகின்றன்.
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 � 6-ஆவது ஆண்டு மாநாடு, கா்ைாலி முபறயில் 
ஏப்்ரல் 13-ஆம் த�தி ்�ாைஙகி 16-ஆம் த�தி 
வப்ர நபை்ைறுகிறது.

 � த�ச தவறுைாடுகளுக்கு அப்ைாறைட்டு அபனவரும் 
ஒருஙகிபைநது ்சயல்ைைாவிட்ைால் கத்ரானா 
்�ாறபற வீழத்� முடியாது.

 � 80-க்கும் தமறைட்ை நாடுகளுக்கு இநதியா 
கத்ரானா �டுப்பூசிகபள விநிதயாகித்�து.

‘்கத்ரொனொ பநருக்கடி தீ்ர நீண்ட ்கொலம் 
பிடிககும்"
 � ்ைாதுமக்களுக்கு கத்ரானா �டுப்பூசி 
்சலுத்�ப்ைட்டு வந�ாலும், அந� தநாய்த்்�ாறறு 
்நருக்கடி முறறிலுமாகத் தீர்வ�றகு நீண்ை 
காலம் ஆகும் என்று உலக சுகா�ா்ர அபமப்பின் 
�பலவர் ்ைட்த்ராஸ் அ�ாதனாம் தகப்ரிதயசஸ் 
்�ரிவித்துள்ளார்.

உலக சுகாதார அமேப்பு

 � துவக்கம் - 1948
 � �பலவர் – ்ைட்்ராஸ் அ�ாதனாம் 
 � �பலபமயிைம் – ்ஜனீவா, ஸ்விட்சர்லாநது 

‘்க்கன்யொன்" திட்டம்: இந்தியொ-
பி்ரொன்ஸ் ஒப�ந்ேம்
 � மனி�ர்கபள விண்்வளிக்கு அனுப்பும் 
இஸ்த்ராவின் "ககன்யான்" திட்ைத்தில் 
ஒருஙகிபைநது ்சயல்ைடுவ�றகாக இநதியா-
பி்ரான்ஸ் இபைதய ஒப்ைந�ம் பக்யழுத்�ானது.

 � இநதிய மண்ணிலிருநது மனி�ர்கபள மு�ன் 
மு�லாக விண்்வளிக்கு அனுப்புவ�றகான 
ைணிகபள இநதிய விண்்வளி ஆய்வு 
நிறுவனம் (இஸ்த்ரா) தமற்காண்டு வருகிறது. 
நாடு சு�நதி்ரமபைந� 75-ஆவது ஆண்ைான 
2022-இல் இத்திட்ைத்ப�ச ்சல்ைடுத்துவ�றகுத் 
திட்ைமிைப்ைட்டிருந�து. ஆனால், கத்ரானா 
தநாய்த்்�ாறறுப் ை்ரவல் கா்ரைமாக ஏறைட்ை 
இபையூறுகளால் இத்திட்ைத்தின் ைணிகள் 
�ாம�மபைநதுள்ளன. இநநிபலயில், 
"ககன்யான்" திட்ைத்தில் இநதியாவும் பி்ரான்ஸும் 
ஒத்துபழப்புைன் ்சயல்ைடுவ�றகான ஒப்ைந�ம் 
பக்யழுத்�ாகியுள்ளது. இநதியாவில் 
சுறறுப்ையைம் தமற்காண்ை பி்ரான்ஸ் 
்வளியுறவு அபமசசர் ஜான் ஈவ்லடிரியன், 
்ைஙகளூரில் உள்ள இஸ்த்ரா �பலபமயகத்ப� 
ைார்பவயிட்ைார். அப�யடுத்து, ஜான் ஈவ 
்லடிரியன், இஸ்த்ரா �பலவர் சிவன் 

ஆகிதயார் முன்னிபலயில் இந� ஒப்ைந�ம் 
பக்யழுத்�ானது.

 � "ககன்யான் திட்ைத்துக்கு உ�வுமாறு 
இஸ்த்ரா தகட்டுக் ்காண்ைப�யடுத்து, 
அத்திட்ைத்தில் ஒத்துபழப்பு அளிக்க ஒப்ைந�ம் 
பக்யழுத்�ாகியுள்ளது. அ�ன்ைடி, இநதிய 
விண்்வளி வீ்ரர்களுக்கு பி்ரான்ஸில் 
ையிறசி அளிக்கப்ைைவுள்ளது. ககன்யான் 
திட்ைத்ப�க் கட்டுப்ைடுத்துவ�றகான 
அபமப்பில் ைணிபுரிைவர்களும் பி்ரான்ஸில் 
ையிறசி ்ைறவுள்ளனர். திட்ைம் ்�ாைர்ைான 
�கவல்கபளப் ைரிமாறிக் ்காள்ளவும், விண்்வளி 
வீ்ரர்களுக்கான உைவு உள்ளிட்ைவறபறத் 
�யார் ்சய்வதில் ஒத்துபழப்பு அளிக்கவும் இந� 
ஒப்ைந�ம் வழிவகுக்கிறது.

 � கருவிகபளப் ையன்ைடுத்� அனுமதி: 
பி்ரான்ஸ் விண்்வளி ஆய்வு பமயத்தில் 
உள்ள கருவிகள் உள்ளிட்ைவறபற இநதிய 
விண்்வளி வீ்ரர்கள் ையன்ைடுத்திக் ்காள்ளவும் 
ஒப்ைந�ம்  வழிவகுக்கிறது. சர்வத�ச 
விண்்வளி நிபலயத்தில் பி்ரான்ஸ் சார்பில் 
்ைாருத்�ப்ைட்டுள்ள கருவிபகள இநதிய வீ்ரர்கள் 
ையன்ைடுத்திக் ்காள்ளவும் வாய்ப்பு ஏறைட்டுள்ளது.

கியூ�ொவின் புதிய ேமல்வர்
 � கியூைாவின் கம்யுனிச �பலவ்ராக ை�வி வகித்து 
வந� த்ராவல் காஸ்ட்த்ரா ை�வி ஓய்வு ்ைறறப� 
்�ாைர்நது ”மிகிவுல் டியாள் தகனல்” அநநாட்டின் 
அதிை்ராக ை�வி ஏறறுள்ளார்.

 � கம்யுனிஸ்ட் நாைான கியூைாவில் மு�ல் 
குடிமக்களில் ஒருவர் அதிை்ராக ை�விதயறக 
உள்ளார்.

நிதி துமை நிறு்வனங்களுக்கொன 
�ரு்வ ்கொல ைொற்ை ்ட்டம்
 � நியூசிலாநது உலகிதலதய மு�லாவ�ாக நிதி 
நிறுவனஙகள் ைருவகால மாறறம் குறித்� 
அறிக்பக எடுப்ை�றகாகவும் அவறறின் நிதி 
நைவடிக்பககபள ைருவகால மாறறத்ப� 
உருவாக்கா� வபகயிலும் ஏறைடுத்� வபக 
்சய்யப்ைட்டுள்ளது.

 � இந� சட்ைத்தின் கீழ ைருவகால மாறறம் 
்�ாைர்ைான ைாதிப்புகபள வழஙக வாய்ப்புகபள 
வழஙகுகிறது.

 � 2050ம் ஆண்டிறகுள் பூஜ்ஜிய கார்ைன் உமிழபவ 
உருவாக்குவ�றகான இலக்பக அபைய இந� 
சட்ைம் உ�வி புரியும் என ்�ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
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பிளொஸ்டிக ்கழிவு்கள் ்கடலில் 
்கலப�மே ேடுக்க இந்தியொ-பஜர்ைனி 
ஒப�ந்ேம்
 � இநதியாவும், ்ஜர்மனியும் கைல் ைகுதிக்குள் 
பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கலப்ைப� �டுக்கும் 
்�ாழில்நுட்ைத்தில் இபைநது ைணியாறறி 
ஒப்ைந�த்தில் பக்யழுத்திட்டுள்ளது.

 � "கைல் சுறறுசசூழலுக்குள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 
நுபழ�பல �டுக்கும் நக்ரஙகள் எந� 
ஒப்ைந�த்தின் மூலம், கான்பூர், ்காசசி, தைார்ட் 
பிதளர் ஆகிய நக்ரஙகள் இந� ஒப்ைந�த்தின் கிழ 
ைணியாறற உள்ளனர்.

உல்க �த்திரிம்க சுேந்தி்ர குறியீடு - 
2021
 � The Reporters without borders என்ற அபமப்பு 
ைத்திரிபக சு�நதி்ர குறியீட்பை ் வளியிட்டுள்ளது. 
இதில் இநதியா 142வது இைத்ப� ்ைறறுள்ளது. 
2020லும் இநதியா இத� இைத்ப� ்ைறறிருந�து.

 � இநதியா2016ல் 133வது இைம் ்ைறறிருந�து. 
இந�ப் ைட்டியலில் சீனா-177வது இைத்திலும் 
வை்காரியா 179, துருக்்மனிஸ்�ான் 180வது 
இைத்திலும் உள்ளது.

 � இந� ைட்டியலில் 180 நாடுகள் இைம் ்ைறறுள்ளது.
 � இநதியாவின் அண்பை நாடுகளான இலஙபக 
127, தநைாளம் 106, மியான்மர் 140, வஙகத�சம் 
152, ைாகிஸ்�ான் 145வது இைத்திலும் உள்ளது.

�சுமைக குடில் ்வொயு 
ப்வளிதயற்ைத்மே 55% குமைக்க 
ஐத்ரொபபிய யூனியன் ஒபபுேல் 
 � ைருவகால மாறறஙகள் குறித்�  மாநாட்டில் பி்ர�மர் 
நத்ரநதி்ர தமாடி ைஙதகறக உள்ளார்.

 � ைசுபமக்குடில் வாயுக்களின் ்வளிதயறறத்ப� 
55 ச�வீ�ம் குபறக்க ஐத்ராப்பிய யூனியன் 
நாடுகள் ஒப்புக்்காண்டுள்ளன.

 � 2050-ஆம் ஆண்டுக்கள் காறறிலிருநது 
அகறறப்ைடும் ைசுபமக்குடில் வாயுக்களின் 
அளவுக்கும் காறறில் கலக்கப்ைடும் அந� 
வபக வாயுக்களின் அளவுக்கும் இபைதய 
தவறுைாடில்லாமல் ்சய்வ�றகான எஙகளது 
வாக்குறுதி, �றதைாது சட்ைப் பூர்வமாகியுள்ளது.

 � மு�ல்கட்ைமாக, வரும் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 
காறறில் ைசுபமக்குடில் வாயுக்களின் அளபவ 
கைந� 1990-ஆம் ஆண்டில் இருந�ப�விை 55 
ச�வீ�ம் குபறப்ை�றகும் உறுப்பு நாடுகள் ஒப்புக் 
்காண்டுள்ளன.

 � சுழறசிப் தைாக்கில் மாறறம் ஏறைட்டு வறட்சி, அனல் 
காறறு காட்டுத்தீ ைனிப் ைாபறகள் உருகி கைல் 
மட்ைம் அதிகரித்�ல், அதீ� மபழ, புயல், ்வள்ளம் 
தைான்ற இயறபகப் தைரிைர்கள் அதிகரித்து 
வருகின்றன.

 � "ைருவநிபல மாறறம்" என்றபழக்கப்ைடும்  இந�ப் 
பி்ரசபனபயத் தீர்ப்ை�றகாக சர்வத�ச நாடுகள் 
பி்ரான்ஸ் �பலநகர் ைாரீஸில் கைந� 2015-ஆம் 
ஆண்டு ஒப்ைந�ம் தமற்காண்ைன.

உல்க ஆற்ைல் ைொற்ை குறியீடு - 2021
 � உலக ்ைாருளா�ா்ர மன்றம் உலக ஆறறல் மாறற 
குறியீடு-2021ஐ ்வளியிட்டுள்ளது. 

 � அக்்சன்சர் நிறுவனத்துைன் இபைநது இந� 
குறியீடு �யாரிக்கப்ைட்டு ்வளியிைப்ைட்டுள்ளது.

 � 115 நாடுகளில் இநதியா இந� குறியீட்டில் 87வது 
இைம் ்ைறறுள்ளது.

 � இந� ைட்டியலில் மு�லிைத்தில் சுவீைன் இைம் 
்ைறறுள்ளது. நார்தவ இ்ரண்ைாமிைத்திலும் 
்ைன்மார்க் 3 வது இைத்தில் உள்ளது.

 � இந� ைட்டியலில் கபைசி இைத்தில் ஜிம்ைாப்தவ 
உள்ளது.

உலக ப�ாருளாதார ேன்ைம்:

 � துவக்கம் – 1971 ஜனவரி 24
 � �பலபமயிைம் – ்காலாக்னி, சுவிட்சர்லாநது
 � �பலவர் – தைார்ஜ் பி்ரன்தை

்ந்திலர் நல் அ்ரசு குறியீடு 
 � நல் அ்ரசுகளுக்கிபைதயயான ைட்டியபல சநதிலர் 
நிறுவனம் 104 நாடுகளுக்கு இபைதய தமறகண்ை 
�்ரவுகளின் அடிப்ைபையில் ்வளியிட்டுள்ளது.

 � அ்ரசின் நிபலத்�ன்பம, ்வளிப்ைாடுகளின் 
அடிப்ைபையில் இந� ைட்டியல் �யாரிக்கப்ைடுகிறது.

 � இநதியா இந� ைட்டியலில் 49வது இைம் 
்ைறறுள்ளது.

 � பின்லாநது மு�லிைத்தில் உள்ளது.
 � அ்ரசின் ்காள்பககள், திைமான முடிவுகள், நிதி 
்சலவினஙகள், சநப� கவர்சசி தைான்றவறறின் 
அடிப்ைபையில் இந� ைட்டியல் �யாரிக்கப்ைடுகிறது.

KRI நங்கலொ நீர்மூழகி ்கப�ல் 
 � காைாமல் தைான இநத�ாதனசியா நீர்மூழகி 
கப்ைலான KRI நஙகலா கைலுக்கடியில் ் நாறுஙகிய 
நிபலயில் கண்ைறியப்ைட்டுள்ளது.

 � 53 மாலுமிகள் ைலியாகியுள்ளனர்.
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 � 1981ம் ஆண்டில் இந� கப்ைல் ையன்ைாட்டிறகு 
்காண்டு வ்ரப்ைட்ைது.

 � இந� கப்ைபல கண்ைறிய இநதியாவிலிருநது 
நீர்மூழகிக் கப்ைல் அனுப்பி பவக்கப்ைட்ைது.

சுங்கத் துமை குற்ைங்கமளத் ேடுக்க 
பிரிட்டனுடன் ஒப�ந்ேம்
 � சுஙகத் துபற ்�ாைர்ைான குறறஙகபள 
�டுப்ை�றகும், �கவல்கபளப் ைரிமாறிக் 
்காள்வ�றகும் பிரிட்ைனுைன் இநதியா ஒப்ைந�ம் 
தமற்காள்ள மத்திய அபமசச்ரபவ ஒப்பு�ல் 
அளித்துள்ளது.

 � சுஙகத் துபற ்�ாைர்ைான குறறஙகபளத் 
�டுப்ைதிலும், அவறபற விசாரிப்ைதிலும் 
�கவல்கபளப் ைரிமாறிக் ்காள்வ�றகு இந� 

ஒப்ைந�ம் உ�வும். தமலும், இரு நாட்டு சுஙகத் 
துபற நிர்வாகத்துக்கு இபைதய �கவல்கபளப் 
ைரிமாறிக் ்காள்வ�றகு சட்ை ரீதியிலான 
வழிமுபறபய இந� ஒப்ைந�ம் ஏறைடுத்தித் �ரும்.

இந்தியொ, ஆஸ்தித்ரலியொ, ஐப�ொன் 
ஒப�ந்ேம்

 � ்ைாருள்கள் வழஙகு�லில் உள்ள சஙகிலி 
அபமப்பை உறுதிைடுத்துவ�றகாக இநதியா, 
ஆஸ்தித்ரலியா, ஜப்ைான் தைான்ற நாடுகள் 
ஒப்ைந�த்தில் பக்யழுத்திட்டுள்ளனர்.

 � இந� மூன்று நாடுகளின் வர்த்�க 
அபமசசர்களின் கூட்ைத்தில் இந� ஒப்ைந�ம் 
பக்யழுத்திைப்ைட்டுள்ளது.
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ேமிழநொடு அம்த�த்்கர் ்ட்டப 
�ல்்கமலக்கழ்க துமைத்வந்ே்ரொ்க 
என்.எஸ். ்ந்தேொஷகுைொர் நியைனம்
 � �மிழநாடு அம்தைத்கர் சட்ைப் ைல்கபலக்கழகத்தின் 
புதிய துபைதவந�்ராக என்.எஸ்.சநத�ாஷ்குமார் 
நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். இ�றகான உத்�்ரபவ 
அவருக்கு ைல்கபலக்கழகத்தின் தவந�ரும், 
ஆளுநருமான ைன்வாரிலால் புத்ராஹித் 
வழஙகினார்.

புதுமை பேொழில் ஊககுவிபபு 
நட்வடிகம்க்களில் ேமிழ்கம் முேலிடம்
 � மத்திய அ்ரசு உ�வியுைன் உயர்கல்வி 
நிறுவனஙகளில் ்சயல்ைட்டு வரும் புதுபம 
கண்டுபிடிப்புத் ்�ாழில் ஊக்குவிப்பு 
நைவடிக்பககளில் �மிழகம் மு�லிைம் 
வகிக்கிறது என்று ்சன்பன ஐ.ஐ.டி.புதுபம 
்�ாழில் ஊக்குவிப்பு பமயம் இபைத்�பலவர் 
தை்ராசிரியர் அதசாக் ஜுன்ஜுன்வாலா கூறினார்.

 � ்சன்பன ஐ.ஐ.டி ்�ாழில் ஊக்குவிப்பு 
பமயம் மூலம் இதுவப்ர ரூ.11,000 தகாடி 
மதிப்பிலான 220 புதுபம கண்டுபிடிப்பு ்�ாழில் 
நைவடிக்பககள் தமற்காள்ளப்ைட்டு, இநதிய 
அளவில் மு�லிைத்ப�ப் ்ைறறுள்தளாம்.

த்வமல்வொய�பு உறுதி திட்டத்தில் 
்ொேமன புரிந்ே ேமிழநொடு
 � மகாத்மா காநதி த�சிய ஊ்ரக தவபலவாய்ப்பு 
உறுதி திட்ைத்தின் கீழ தகாவிட்-19 காலத்தில் 
அதிகப்ைடியான தவபலவாய்ப்புகள் அளித்து 
�மிழநாடு புதிய சா�பன புரிநதுள்ளது.

 � குறிப்பிட்ை காலத்தில் 33.4 தகாடி 
நாட்கள் தவபலவாய்ப்பு �மிழநாட்டில் 
உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � �மிழக மாவட்ைஙகளில் அதிக 
தவபலவாய்ப்புகபள வழஙகி தசலம் 

மாவட்ைம் மு�ன்பமயில் உள்ளது. சிறப்ைான 
தமலாண்பமயில் காஞசிபு்ரம் முன்னிபலயில் 
உள்ளது.

ேமிழநொட்டு த�்ரொசிரியர்்களுககு 
ைரியொமே
 � ைல்கபலக்கழக தை்ராசிரியர் ந.லக்மைன் 
த�சிய அறிவியல் நிறுவனம் மறறும் 
அறிவியல் ்ைாறியியல் ஆ்ராய்சசி வாரியம் 
(SERB) ஆல் ்கௌ்ரவிக்க ்ைல்தலாஷிப்ைாக 
த�ர்ந்�டுக்கப்ைட்டுள்ளார்.

 � மத்திய அறிவியல் ்�ாழில்நுட்ை துபறயில் 
வழஙகப்ைடும் இந� ்ைல்தலாஷிப் லக்மைன் 
அவர்களின் துபற சார்ந� ஆ்ராய்சசிகபள 
்கௌ்ரவப்ைடுத்துவ�றகாக அளிக்கப்ைட்டுள்ளது.

 � இநதிய விஞ்ானிகள் த�சிய, சர்வத�ச அளவில் 
சிறப்ைான ைஙகளிப்பை அளிப்ை�றகாக இந� 
்ைல்தலாஷிப் வழஙகப்ைடுகிறது.

முேலீடு்கமள அதி்கம் ஈர்த்ே 
ேமிழநொடு
 � ்ைருந்�ாறறு காலத்தில் அதிகப்ைடியான 
மு�லீடுகபள ஈர்த்�தில் �மிழநாடு இ்ரண்ைாவது 
இைத்தில் உள்ளது. இ்ரண்ைாவது ஆண்ைாக 
மகா்ராஷ்டி்ரா மு�லிைத்தில் உள்ளது.

 � 2019-20 ம் ஆண்டில் 47853 தகாடி 
மு�லீட்டுைன் 9வது இைத்தில் இருந� �மிழநாடு 
2020-21ல் ஒரு லட்சம் தகாடிக்கும் அதிகமான 
மு�லீட்டுைன் இ்ரண்ைாம் இைம் ்ைறறுள்ள�ாக 
ஆய்வில் ்�ரியவநதுள்ளது.

 � சூரிய மின் உறைத்தி �கடுகள் நிறுவனம் சன் 
எடிசன் எனர்ஜி இநதியா லித்திய-அயன் தைட்ைரி, 
லூகாஸ்-TVS தைான்றபவ மிக முக்கியமான 
நிறுவனமாகும்.

்கொ்வல் ்க்ரங்கள் திட்டம் பேொடக்கம்
 � ்சன்பனயில் முதிதயாப்ர காக்கும் வபகயில் 
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காவல் க்ரஙகள் திட்ைம் ்�ாைஙகப்ைட்ைது.
 � ்சன்பனயில் ்ைாதுமக்களின் ைாதுகாப்பை 
உறுதி ்சய்யும் வபகயில் காவல்துபற 
ைல்தவறு திட்ைஙகபள ்சயல்ைடுத்தி வருகிறது. 
இ�ன்ைடி, சாபலகளில் ஆ�்ரவின்றி �விக்கும் 
முதிதயார், ்ைண்கள், சிறுவர்கள், மனநலம் 
ைாதிக்கப்ைட்ைவர்கபள மீட்டு அவர்களுக்குத் 
த�பவயான உ�விகபளச ்சய்யும் வபகயில் 
காவல் க்ரஙகள் என்ற புதிய திட்ைத்ப� ்ைருநக்ர 
காவல் துபற ்�ாைக்கியுள்ளது.

்கத்ரொனொ பேொற்றுககு ஆயுர்த்வே 
ைருந்து
 � கத்ரானா ்�ாறறுக்கு ஆயுர்தவ� மருந�ான 
க்்ளவி்ரா மாத்திப்ர, சி்ரப்பை அைக்ஸ் 
்லைா்ரட்ைரீஸ் பிப்ர்வட் லிமி்ைட் நிறுவனம் 
அறிமுகம் ்சய்துள்ளது.

 � இது ்�ாைர்ைாக மு�ல் கட்ைமாக ஆய்வகத்திலும், 
விலஙகுகளிைமும் ைரிதச�பன ்சய்யப்ைட்ைது. 
அதில் சிறந� முடிவு வந��ால் ்சன்பன 
ஓமநதூ்ரார் அ்ரசு மருத்துவக் கல்லூரி 
மருத்துவமபனயில் 100 கத்ரானா 

தநாயாளிகளுக்குக் ்காடுத்து ைரிதசா�பன 
்சய்யப்ைட்ைது. மருநது ்காடுக்கப்ைட்ை 5 
நாள்களில் 86 ச�வீ� ்�ாறறும், 10 நாள்களில் 
100 ச�வீ� ்�ாறறும் குைமாகியுள்ளது.

 � இந� மருநதுக்கு இநதிய மருத்துவம், ஆ்ராய்சசி 
கழகமும் (ஐசிஎம்ஆர்) ஆயுஷ் அபமசசகமும் 
ஒப்பு�ல் அளித்துள்ளது. இந� மருநப�ப் 
்ைாதுமக்கள் அசசமின்றி கத்ரானா சிகிசபசக்குப் 
ையன்ைடுத்�லாம்.

ப�ண் ்கொ்வலர்்களுககு “குமை 
தீர்ககும் ைனு ப�ட்டி“ திட்டம் 
பேொடக்கம்
 � ்சன்பன காவல் துபறயில் ைணிபுரியும் 
்ைண் காவலர்களுக்காக, “குபறதீர்க்கும் மனு 
்ைட்டி“ எனும் திட்ைத்ப� காவல் ஆபையர் 
மதகஷ்குமார் அகர்வால் ்�ாைக்கி பவத்�ா்ர“.

 � ்ைண் தைாலீஸார் �ஙகளது குபறகபளயும், 
த�பவகபளயும் ்�ரிவிக்க குபறதீர்க்கும் மனு 
்ைட்டி திட்ைத்ப� ்�ாைக்கி பவத்�ார்.
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