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ஜனவரி 6
மகாராஷ்டிராவின் பத்திரிக்க 
தினம்  

  ம்ைந்த பத்திரிக்கயாளர் பால்ாஸ்திரி 
ஜம்்பகரின் நி்னவாக ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
ஜனவரி 6 ஆம் த்ததி மகாராஷ்டிரா மாநில 
அரசு பத்திரிக்க தினத்்்த அனுசரிககிைது.

  மு்தல மராத்திய பத்திரிக்க்ய ்்தாடங்கு 
வ்தற்கு தமற்்காண்ட முயற்சிககாக 
“மராத்திய பத்திரிக்கயின் ்தந்்த“ என 
அ்ைககபபடுகிைார்.

ஜனவரி 9 பிரவாசி பாதியா தினம்

  இநதிய பிர்தமர் நதரநதிர தமாடி பிரவாசி 
பாரதிய திவா்ைத் ்்தாடங்கி ்வத்்தார். 
இரண்டு ஆண்டுகளுககு ஒரு மு்ை இந்த 
பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் ஜனவரி 9 அன்று 
நடத்்தபபடுகிைது.

  16வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸின் 
கருப்பாருள் “Contributing to Aatmanirbhar 
Bharat” என்்தாகும்.

  மு்தல பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் 2003 ஆம் 
ஆண்டில ந்ட்பற்ைது.

ஜனவரி 10 உலக ஹிநதி தினம்

  உலக ஹிநதி தினம் ஜனவரி 10, 2006 மு்தல 
உலகம் முழுவதும் ்காண்டாடபபடுகிைது.

  இநதிரா காநதி கடந்த 1975 ஜனவரி 10 அன்று 
மு்தல உலக ஹிநதி மாநாட்ட நடத்தினார்.

  பிர்தமர் மன்தமாகன் சிங் 2006 ஜனவரி 10 அன்று 
உலக இநதிய தினம் ்காண்டாடபபடும் 
என்று அறிவித்்தார்.

  த்தசிய ஹிநதி தினம் ்சபடம்பர் 14 அன்று 
்காண்டாடபபடுகிைது.

ஜனவரி 11 
முதல் ஜனவரி 

17 வரை
த்தசிய சா்ல பாதுகாபபு வாரம்

  த்தசிய சா்ல பாதுகாபபு வாரம் 2021 
ஜனவரி 11 மு்தல 2021 ஜனவரி 17 வ்ர 
்காண்டாடபபடடது.

  இந்த வாரம் மு்தன் மு்தலாக 1989ஆம் ஆண்டு 
மு்தல ்காண்டாடபபடடு வருகின்ைது.



2

A W^   

ஜனவரி 12 த்தசிய இ்ளஞர் தினம்

  இ்ளஞர்களுககு வழிகாடடியாக விளங்கிய 
சுவாமி விதவகானந்தரின் பிைந்த தினமான 
ஜனவரி 12 த்தசிய இ்ளஞர் தினமாக 
்காண்டாடபபடுகிைது. இந்த நிகழ்வு 1984 
ஆம் ஆண்டில இநதிய அரசாங்கத்்தால 
அறிவிககபபடடது. 1985 ஆம் ஆண்டில இந்த 
நிகழ்வு மு்தன் மு்தலில ் காண்டாடபபடடது.

  2021ஆம் ஆண்டில சுவாமி விதவகானந்தரின் 
158வது பிைந்த நா்ள (12 ஜனவரி 1863) 
அனுசரிககபபடுகிைது.

  த்தசிய இ்ளஞர் தினமாக 2021 இன் 
கருப்பாருள்: “Channelizing Youth power for 
Nation Building’.

ஜனவரி 14 ஆயு்த ப்டவீரர்கள் தினம்

  14 ஜனவரி 53 அன்று ஓய்வு ்பற்ை இநதிய 
ஆய்தபப்டகளின் மு்தல இநதியத் ்தளபதி 
ஃ்பலட மார்்ல தக.எம்.கரியபபா 
்சய்்த தச்வகளின் மரியா்்த மற்றும் 
அங்கீகாரத்தின் அ்டயாளமாக ஒவ்வாரு 
ஆண்டும் ஜனவரி 14ஆம் த்ததி ஆயு்தபப்ட 
வீரர் தினம் அனுசரிககபபடுகிைது.

ஜனவரி 15 இநதிய இராணுவ தினம்

  ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஜனவரி மா்தம் 
15ஆம் நாள் இநதிய இராணுவ தினம் 
்காண்டாடபபடுகிைது. அந்த வ்கயில 
2021ஆம் ஆண்டு இநதியா ்தனது 73வது 
இராணுவ தினத்்்தக ் காண்டாடபபடுகிைது.

  1895ஆம் ஆண்டு ஏபரல 1 அன்று இநதிய 
இராணுவம் த்தாற்றுவிககபபடடது. எனினும் 
இநதியா விடு்த்ல அ்டந்த பின்பு, 1949ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி 15 அன்று ்தான் இநதிய 
இராணுவத்தின் ்த்ல்மத் ்தளபதி ப்தவி 
இநதியரின் ்கககு மாறியது.

  ஆகதவ அந்த நா்ள நி்னவுகூறும் 
வ்கயில ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஜனவரி 
15ஆம் நாள் இநதிய இராணுவ தினம் 
்காண்டாடபபடுகிைது.

ஜனவரி 15 திருவள்ளுவர் தினம்

  திருவள்ளுவர் தினம் ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
ஜனவரி மா்தம் 15-ம் த்ததி திருவள்ளுவர் 
தினமாக ்காண்டாடபபடடு வருகிைது.

  ்தமிழ்நாடு அரசு திருவள்ளுவர் ஆண்டு 
மு்ை்ய 1971 மு்தல ஏற்று 1972 மு்தல 
அரசி்தழிலும் ்வளியிடடு-்தமிைக அரசு 
அலுவலகங்களில திருவள்ளுவர் ஆண்டு 
பின்பற்ைபபடடு வருகின்ைது.

xB ]^
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ஜனவரி 19 த்தசிய சா்ல பாதுகாபபு மா்தம்

  சா்ல பாதுகாபபு குறித்து விழிபபுணர்்வ 
ஏற்படுத்தி, அ்தன் வாயிலாக இநதியாவில 
சா்ல விபத்துக்ள கடடுபபடுத்துவ்தற்காக 
த்தசிய சா்ல பாதுகாபபு மா்தம் (ஜனவரி 19) 
்்தாடங்குகிைது.

  வாகா எல்ல மு்தல கன்னியாகுமரி 
வ்ரயிலான த்தசிய சாம்பியன்ஷிப 
பாதுகாபபு வி்ரவு சவால என்ை பயணமும் 
்்தாடங்கி ்வககபபடடது.

ஜனவரி 19
த்தசிய தபரிடர் மீடபு ப்ட 
தினம்

  ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஜனவரி 19 அன்று 
த்தசிய தபரிடர் மீடபு ப்ட தினம் 
்காண்டாடபபடுகிைது. த்தசிய தபரிடர் 
தமலாண்்ம சடடம் 2005 ஆம் ஆண்டு 
்காண்டு வரபபடடது. இ்தன் கீழ் த்தசிய 
தபரிடர் தமலாண்்ம ஆ்ணயம் 
்சயலபடுகிைது.

ஜனவரி 23 தந்தாஜி பிைந்த தினம்

  கடந்த 1897ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23-ஆம் 
த்ததி தந்தாஜி சுபாஷ்சநதிர தபாஸ் பிைந்தார். 
அவரின் பிைந்ததினம் ஆண்டுத்தாறும் த்தசிய 
வலி்ம தினமாக க்டபபிடிககபபடும் 
என்று மத்திய அரசு அண்்மயில அறிவித்்தது. 
இந்த ஆண்டு அவரின் 125-ஆவது பிைந்த 
தினம் ்காண்டாடியது.

ஜனவரி 24 ்பண் குைந்்தகள் தினம்

  த்தசிய ்பண் குைந்்தகள் தினம் நாடு 
முழுவதும் ்காண்டாடபபடடது. இந்த 
்காண்டாடடம் கடந்த 2008-ம் ஆண்டு மு்தல 
ஜனவரி 24-ம் த்ததி நடககிைது.

ஜனவரி 25 த்தசிய வாககளார் தினம்

  த்தசிய வாககாளர் தினம் (ஜனவரி 25) 
்காண்டாடபபடுகிைது.

  இநதியாவில த்தர்்தல ஆ்ணயம் கடந்த 1950-
ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25-ஆம் ஆண்டு 25-ஆம் 
த்ததியன்று அ்மககபபடடது.

  கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு மு்தல த்தசிய 
வாககாளர் தினம் ்காண்டாட ஒபபு்தல 
அளிககபபடடு அந்த தினம் ஒவ்வாரு 
மாநிலத்திலும் விைா ்காண்டாடபபடுகிைது.

  2021-ம் ஆண்டு இநதியாவின் 11-வது 
த்தசிய வாககாளர் தினம் (ஜனவரி 25) 
்காண்டாடபபடடு உள்ளது.

  ‘வாககாளர்க்ள அதிகாரம், விழிபபு, 
்தகவலக்ள அறிந்தவர்களாக மாற்றுதவாம்“ 
என்பத்த நிகைாண்டின் கருப்பாருளாக 
உள்ளது.

xB ]^
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ஜனவரி 25
ஜனவரி 25ல த்தசிய சுற்றுலா 
தினம் நாடு முழுவதும்  
க்டபபிடிககபபடுகிைது.

ஜனவரி 26 சர்வத்தச சுங்க தினம்

  ்மயககருத்து 2021 - “Customs bolstering 
Recovery, Renewal and Resilience”.

  1953ஆம் ஆண்டில ்பலஜியத்தின் 
பிரஸ்ைலஸில சுங்க ஒத்து்ைபபு 
கவுன்சிலின் ்்தாடகக அமர்வு ந்ட்பற்ை 
நாளின் நி்னவாக உலக சுங்க அ்மபபால 
இந்த நாள் நிறுவபபடடது.

  1994இல சுங்க ஒத்து்ைபபு கவுன்சில உலக 
சுங்க அ்மபபு என ்பயர் மாற்ைபபடடது.

ஜனவரி 30 உலக ்்தாழுதநாய் தினம்
  ்மயககருத்து - “Beat Leprosy, End Stigma and 

advocate for Mental Wellbeing.”

xB ]^
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டிஆர்டிஓ, இந்திய கடற்படட 
சஹாயக்-என்ஜி வெறறிகரமான 
முதல் சசாதடன

  தகாவா கடற்க்ரயில உள்ள ஐ.எல -38 
எஸ்.டி விமானத்தில இருநது சஹாயக-
என்ஜி ஏர்-டிராப ்காள்கல்ன டி.ஆர்.டி.ஓ 
மற்றும் இநதிய கடற்ப்ட ்வற்றிகரமாக 
நடத்திய்தாக ்்தரிவித்துள்ளது. சஹாயக-
என்ஜி  SAHAYAK-NG இநதியாவின் மு்தல 
உள்நாடடு வடிவ்மககபபடட  ்காள்கலன் 
என்று பாதுகாபபு அ்மசசகம் அறிக்க 
்்தரிவித்துள்ளது. 

  இது ஜி.பி.எஸ் உ்தவியுடன், 50 கிதலா 
வ்ர ்சலுத்்தககூடியது மற்றும் கனரக 
விமானத்திலிருநது இைககிவிட முடியும்.

  SAHAYAK-NG என்பது SAHAYAK Mk I காற்று 
்கவிடககூடிய ்காள்கலனின் தமம்படட 
பதிபபாகும்.

டி.ஆர்.ஒ.ஓ.வின் 63ெது தினம்
  பாதுகாபபு ஆராய்சசி மற்றும் தமம்பாடடு 

அ்மபபு ்தனது 63வது தினம் ஜனவரி 1, 2021 
அன்று ்காண்டாடியது.

  டி.ஆர்.டி.ஒ. கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு 40 
ஆய்வகங்களுடன் ்்தாடங்கபபடடது.

ஜி.ஆர்.எஸ்.இ நிறுெனத்தில் 
கடடப்படட அதிநவீன கப்பல் 
கடற்படடயிடம் ஒப்படடபபு

  ்பாதுத் து்ை நிறுவனமான கார்டன் 
ரீசஷிபபில டர்ஸ் அண்ட என்ஜினியர்ஸ் 
நிறுவனத்தில (ஜிஆர்எஸ்இ) கடடபபடட 
அதிநவீன ்தளவாட கபபல, இநதிய 
கடற்ப்டயிடம் ஒபப்டககபபடடது.

  கடற்ப்டககாக ்மாத்்தம் எடடு ரக ்தளவாட 
கபபலக்ளக கடடி வைங்க, ்காலகத்்தாவில 
உள்ள ஜிஆர்எஸ்இ நிறுவனத்துககு பணி 

1.2 VmVA, >EB 
VmVA \uD 
BkV>D

வைங்கபபடடிருந்தது.
  அதிநவீன ்்தாழிலநுடபங்க்ளக 

்காண்ட்வ. மணிககு 15 கடல்மல 
தவகத்தில ்சலலக கூடிய்வ. இ்தன் 
90 ச்தவீ்த பாகங்கள் உள்நாடடிதலதய 
்தயாரிககபபடுகின்ைன.

வமடசரா ரயில் நிடையஙகளில் 
்பசயாடயவெஸ்டர் வதாழில்நுட்பம்

  இநதிய அரசின் முன்னணி ஆராய்சசி 
முக்மயான பாதுகாபபு ஆராய்சசி 
தமம்பாடடு நிறுவனமும் (டிஆர்டிஓ), இநதிய, 
மகாராஷ்டிர அரசுகளின் கூடடு நிறுவனமான 
மகாராஷ்டிரா ்மடதரா ரயில நிறுவனமும் 
(மகா-்மடதரா) ்தண்ணீர் தசமிபபிலும், 
சுற்றுசசூைல பாதுகாபபிலும் இ்ணநது 
பணிபுரிநது வருகின்ைன.

  ்மடதரா ரயில ்மயங்களில மனி்தக 
கழிவுக்ள ்கயாள்வ்தற்காக 
தமம்படுத்்தபபடட பதயா டய்ஜஸ்டர் 
(எம்தக-II) ்்தாழிலநுடபத்்்த 
்சயலபடுத்துவ்தற்கான ்்தாழிலநுடப 
ஆ்தர்வ டிஆர்டிஓ வைங்குவ்தற்கான 
புரிநதுணர்வு ஒபபந்தமானது, பாதுகாபபு 
ஆராய்சசி தமம்பாடடு நிறுவனம், 
மகாராஷ்டிரா ்மடதரா ரயில நிறுவனம் 
ஆகியவற்றுககி்டதய ்க்யழுத்்தானது.

கடசைார ஆராய்ச்சி கப்பல் 
“சாகர் அன்செஷிகா“-டெ 
டாக்டர் ஹர்்ஷெர்தன் நாடடுக்கு 
அர்ப்பணித்தார்

  கடதலார ஆராய்சசி கபபலான “சாகர் 
அன்தவஷிகா“-்வ மத்திய சுகா்தாரம், 
குடும்ப நலம், அறிவியல & ்்தாழிலநுடபம் 
மற்றும் புவி அறிவியல அ்மசசர் டாகடர் 
ஹர்ஷ் வர்்தன் ்சன்்னயில அர்பபணித்்தார்.

  முன்தனறிய அறிவியல உபகரணங்கள் மற்றும் 
கபப்ல ்சலுத்தும் நவீன சா்தனங்க்ள 
்காண்ட இககபபல, கடலசார் மற்றும் 
சுற்றுசசூைல ்தரவுக்ள தசகரிபபத்தாடு, 
இநதியாவின் பிரத்தயக ்பாருளா்தார 
மண்டலத்திற்குள் ்சயலவிளககம் மற்றும் 
நி்லநிறுத்்தல ஆகியவற்றில உ்தவும்.
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மிகபவ்பரிய கடசைாரப ்பாதுகாபபு 
்பயிறசி சீ விஜில்-21

  இரண்டு வருடங்களுககு ஒரு மு்ை நிகழும் 
நாடு ்தழுவிய கடதலாரப பாதுகாபபு 
பயிற்சியான ‘சீ விஜில-21’, 2021 ஜனவரி 12 
மற்றும் 13 ஆகிய த்ததிகளில ந்ட்பற்ைது.

  ஜனவரி 2019-இல ்்தாடங்கபபடட இந்தப 
பயிற்சி, 7516 கி.மீ நீளமுள்ள ஒடடு்மாத்்த 
கடற்க்ரப பகுதியிலும், இநதியாவின் 
பிரத்தயக ்பாருளா்தார மண்டலத்திலும் 
நடத்்தபபடடது.  

இந்தியா-வியடநாம் இடடயிைான 
13-ெது ்பாதுகாபபுத்துடை 
ச்பச்சுொர்த்டத

  இநதியா – வியடநாம் இ்டயிலான 13-
வது பாதுகாபபுத்து்ை தபசசுவார்த்்்த 
இன்று ந்ட்பற்ைது. இந்தக கூடடத்திற்கு, 
இநதிய பாதுகாபபுத்து்ை ்சயலர் டாகடர் 
அஜய்குமார், வியடநாம் பாதுகாபபுத்து்ை 
து்ண அ்மசசர் ்லபடினன்ட ்ஜனரல 
குயன் சி வின் - உடன் இ்ணநது ்த்ல்மத் 
்தாங்கினார்.

  இருநாடுகளுககு இ்டதய பலதவறு 
பாதுகாபபு ஒத்து்ைபபு நடவடிக்ககளின் 
முன்தனற்ைத்்்த ஆய்வு ்சய்்தனர்.

  பாதுகாபபு ஒத்து்ைபபின் புதிய 
அம்சங்கள் குறித்தும் இந்தக கூடடத்தில 
விவாதிககபபடடது.  

உளநாடடில் தயாரிக்கப்படட 
இயந்திர துப்பாக்கி “அஸ்மி“

  இநதியாவின் மு்தல உள்நாடடு 9 மிமீ இயநதிர 
துபபாககி்ய ராணுவ ஆராய்சசி மற்றும் 
தமம்பாடடு அ்மபபு உருவாககியுள்ளது. 
காலபப்ட பள்ளி மற்றும் டிஆர்டிஓவின் 
ஆயு்த ஆராய்சசி மற்றும் தமம்பாடடு 
ஸ்்தாபனம் (ARDE), புதன ஆகிய்வ இ்ணநது 
இந்த ஆய்தத்்்த உருவாககியுள்ளது.

  உள்நாடடு ்்தாழில நுடபத்்்த பயன்படுத்தி 
சிைபபாக ்தயாரிககபபடடுள்ளது.

  பிஸ்டல இன்-சர்வீஸ் 9 மி.மீ ் வடிமருநதுக்ள 
இதில பயன்படுத்்த முடியும்.

இரு சக்கர அெசர சிகிச்டச ஊர்தி 
“ரக்ஷிதா“

  திலலியில இருககும் பாதுகாபபு ஆராய்சசி 
தமம்பாடடு அ்மபபின் (டிஆர்டிஓ) 
ஆய்வகமான அணு மருத்துவம் மற்றும் 
்்தாடர்பு்டய அறிவியலுககான நிறுவனம், 
இரு சககர அவசர சிகிச்ச ஊர்தியான 
“ரக்ஷி்தா்வ“ மத்திய ரிசர்வ காவல 
ப்டககு புது திலலியில உள்ள சிஆர்பிஎஃப 
்த்ல்மயகத்தில நடந்த நிகழ்சசி்யான்றில 
வைங்கியது.

  இ்்தயடுத்து 21 இருசககர அவசர சிகிச்ச 
வாகனங்கள் ்்தாடங்கி ்வககபபடடன.

“வடசர்ட டநட-21“
  இநதிய விமானபப்ட, பிரான்ஸ் வான் 

மற்றும் விண் ப்ட ஆகிய்வ இ்ணநது 
‘்டசர்ட ்நட-21’ (பா்லவன வீரன்) என்ை 
்பயரில, கூடடுப பயிற்சி்ய, ராஜஸ்்தான் 
மாநிலம் தஜாத்பூர் விமானபப்ட ்தளத்தில  
ஜனவரி 21 மு்தல ஜனவரி 24ம் த்ததி வ்ர 
தமற்்காண்டன.

  இநதிய விமானபப்ட சார்பில மிராஜ்-2000, 
சுகாய், ரதபல, ஐஎல-78, அவாகஸ்  மற்றும் 
ஏஇடபிள்யூ&சி விமானங்கள் பங்தகற்ைன.

  இநதியா-பிரான்ஸ் இ்டயிலான பாதுகாபபு 
ஒத்து்ைபபின் ஒரு பகுதியாக, இரு நாடடு 
விமானபப்டகளும், கருடா என்ை ்பயரில 
6 மு்ை கூடடுப பயிற்சி்ய தமற்்காண்டன. 

துடைமுகஙகள சமம்்பாடு குறித்த 
ஆய்வு கூடடம் “சிந்தன் ட்பதக்“

  து்ைமுகங்கள் தமம்பாடு குறித்்த ஆய்வு 
கூடடம் (சிந்தன் ்ப்தக), குஜராத்தின் கடச 
பகுதியில உள்ள  த்தார்தடா என்ை இடத்தில 
ஜனவரி 21-ம் த்ததி மு்தல 23ம் த்ததி வ்ர 
ந்ட்பற்ைது. இ்தற்கு மத்திய து்ைமுகங்கள், 
கபபல, நீர்வழிப தபாககுவரத்து அ்மசசர் 
திரு மன்சுக மாண்டவியா ்த்ல்ம வகித்்தார். 
இதில கடலசார் ்்தா்லதநாககு - 2030-ககான 
திடடங்கள் இறுதி ்சய்யபபடுகின்ைன. 

VmVA, >EB VmVA \uD BkV>D
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அந்தமான் கடலில், “கொச்“ என்ை 
வ்பயரில் ்பாதுகாபபு ்படடகள கூடடு 
்பயிறசி

  இநதிய ராணுவம், கடற்ப்ட, விமானபப்ட 
மற்றும் கடதலார காவல ப்ட ஆகிய்வ 
இ்ணநது, அந்தமான் கடல பகுதியில, 
மிகப ்பரியளவிலான கூடடு பயிற்சி்ய 
தமற்்காண்டன.

  அந்தமானில உள்ள கூடடுபப்ட 
கடடுபபாடடு ்மயத்தின் ்த்ல்மயில 
இந்த பயிற்சிகள் ந்ட்பற்ைன.

  இதில ராணுவத்தின் நீர் மற்றும் நிலப 
பகுதியில தபாரிடும் ப்டப பிரிவு, 
கடற்ப்டயின் தபார்ககபபலகள், விமானப 
ப்டயின் ஜாககுவார் மற்றும் தபாககுவரத்து 
விமானங்கள், கடதலார காவல ப்ட 
கபபலகள் பங்தகற்ைன

2021ஆம் ஆண்டில் இராணுெ 
ெலிடம வகாண்ட நாடுகள 
தரெரிடச

  2021ஆம் ஆண்டின் இராணுவ வலி்ம 
்காண்ட நாடுகள் ்தரவரி்சயில இநதியா 
நான்காவது இடத்தில உள்ளது. 138 நவீன 
இராணுவ நாடுகள் ஆய்வுககாக எடுத்துக 
்காள்ளபபடடது.

  இநதியா 0.1214 என்ை புள்ளிகள் ்பற்று 
(உலகளவில இராணுவ வலி்ம ்காண்ட 
நான்காவது நாடு ஆகும். 0.0000 என்ை புள்ளி 
சிைந்த இராணுவ வலி்ம ்காண்ட நாடு 
ஆகும்.

  கடந்த 2006 ஆண்டு ஆண்டு மு்தல ‘Power 
Index’ இராணுவ வலி்ம ்காண்ட நாடுகள் 
்தரவரி்ச ்வளியிடபபடடு வருகிைது.

தடரயில் உள்ள இைக்குகட்ள 
துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் 
திைன்மிகு ொன்ெழி எதிர்பபு ஆயுதம்

  உள்நாடடு ராணுவ ்தளவாட உற்பத்தியில 
இன்னு்மாரு ்மலகலலாக, நமது 
நாடடிதலதய ்தயாரிககபபடட திைன்மிகு 
வான்வழி எதிர்பபு ஆயு்தத்்்த (SAAW-Smart Anti 

Airfield Weapon) பாதுகாபபு ஆராய்சசி மற்றும் 
தமம்பாடடு நிறுவனம் ்வற்றிகரமாக 
பரிதசாதித்துள்ளது. 

  2021 ஜனவரி 21 அன்று ஒடிசா கடற்க்ரககு 
அருகில உள்ள இநதுஸ்்தான் ஏதராநாடிகஸ் 
லிமி்டடடின் ஹாக-I ்தளத்தில இந்த 
தசா்த்ன நடத்்தபபடடது.

  இநதுஸ்்தான் ஏதராநாடிகஸ் லிமி்டடடின் 
ஹாக-எம்தக132 விமானத்தில இருநது இந்த 
திைன்மிகு ஆயு்தம் ்வற்றிகரமாக தசாதித்து 
பார்ககபபடடது. 

  பாதுகாபபு ஆராய்சசி மற்றும் தமம்பாடடு 
நிறுவனம் நடத்தியுள்ள ஒன்ப்தாவது 
திைன்மிகு வான்வழி எதிர்பபு ஆயு்த 
பரிதசா்த்ன இதுவாகும். 

  125 கிதலா எ்டயிலான இந்த ஆயு்தம், 
எதிரியின் தரடார்கள், பதுங்கு குழிகள், வாகன 
்தளங்கள் மற்றும் ஓடு்தளங்கள் ஆகியவற்்ை 
்தாககி அழிககும் வலல்ம ப்டத்்தது.

2024 முதல் சதெஸ் 
விமானஙகள விமானப ்படடயிடம் 
ஒப்படடக்கப்படும்

  இநதிய விமானப ப்டயின் ரூ.48,000 தகாடி 
்காள்மு்தல ஒபபந்தத்தின் படி, த்தஜஸ் 
இலகுரக தபார் விமானங்கள் ்தயாரிககபபடடு 
வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச மா்தம் மு்தல 
ஒபப்டககும் பணி ்்தாடங்கும் என்று 
ஹிநதுஸ்்தான் விமான ்தயாரிபபு நிறுவனம் 
்்தரிவித்துள்ளது.

  இநதிய விமானப ப்ட்ய தமலும் 
வலுபபடுத்தும் வி்தமாக, ்ஹசஏஎல 
நிறுவத்திடமிருநது உள்நாடடிதலதய 
்தயாரிககபபடும் 83 த்தஜஸ் எம்தக-1 தபார் 
விமானங்க்ள ரூ.48,000 தகாடி மதிபபில 
மத்திய அரசு வாங்க திடடமிடடுள்ளது.

குடியரசு தின விழா அணிெகுபபில் 
ெஙகசதச வீரர்கள

  நாடடின் 72-வது குடியரசு தின விைா நா்ள 
்காண்டாடபபடுகிைது. இ்்த்யாடடி 
்டலலியில ராணுவ வலி்ம, கலாசசாரத்்்த 
ப்ைசாற்றும் பிரம்மாண்ட அணிவகுபபு 
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சர்ெசதச நிதிச் சசடெ ஆடையம்
  சர்வத்தச நிதி தச்வ ்மயம் ஆ்ணயம் 

(International Financial Services Centres Authority) 
சர்வத்தச பத்திர ஆ்ணயத்தின் (International 
Organization of Securities Commissions) 
உறுபபினராக இ்ணநது உள்ளது.

  சர்வத்தச பத்திர ஆ்ணயம் உலகின் 
பத்திர ஒழுங்குமு்ைகளின் சர்வத்தச 
அ்மபபாகும். இது உலகின் 95% அதிகமான 
சந்்த பத்திரங்க்ள உள்ளடககியது. தமலும் 
இது பத்திரத் து்ைககான உலகளாவிய ்தர 
நிர்ணமாகும்.

  நாடடின் சர்வத்தச நிதி தச்வ ்மயங்களில 
உள்ள அ்னத்து நிதி தச்வக்ளயும் 
ஒழுங்குபபடுத்துவ்தற்கான ஒருங்கி்ணந்த 
சர்வத்தச நிதி தச்வ ்மய ஆ்ணயம் 
2020ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்்தபபடடது.

  இ்தன் ்த்ல்மயிடம் (காநதிநகர்) குஜராத்தில 
அ்மநதுள்ளது.

ஐ.நா. ்பாதுகாபபு கவுன்சிலில் 
நிரந்தரம் அல்ைாத உறுபபினராக 
இடைந்தது இந்தியா

  ஐ.நா. பாதுகாபபு கவுன்சிலில நிரந்தரம் 
இலலா்த உறுபபினராக இநதியா இ்ணந்தது.

  ஐ.நா. பாதுகாபபு கவுன்சிலில சீனா, பிரான்ஸ், 
ரஷியா, பிரிடடன், அ்மரிககா ஆகிய 5 
நாடுகள் நிரந்தர உறுபபு நாடுகளாக உள்ளன. 
இ்வ ்தவிர நிரந்தரம் அலலா்த 10 உறுபபு 
நாடுகளும் அங்கம் வகிககின்ைன. இரு 
ஆண்டுகள் ப்தவிக காலம் ்காண்ட நிரந்தரம் 
இலலா்த உறுபபு நாடுகள் த்தர்்தல மூலம் 
த்தர்வு ்சய்யபபடுகின்ைன.

  இநதியா, பதிவான 192 வாககுகளில 184 
வாககுக்ளப ்பற்று ்வற்றி ்பற்ைது.

  இ்்தயடுத்து, ஐ.நா. பாதுகாபபு கவுன்சலில 
2021-22 ஆகிய இரு ஆண்டுகளுககான 

ந்ட்பற்ைது. இந்த அணிவகுபபில மு்தல 
மு்ையாக வங்கத்தசத்்்த தசர்ந்த ராணுவ 
வீரர்கள் பங்தகற்ைனர்.

சமம்்படுத்தப்படட ஆகா்ஷ 
ஏவுகடை வெறறிகரமாக சசாதடன

  தமம்படுத்்தபபடட ஆகாஷ் ஏவுக்ணயின் 
புதிய ரகம் ்வற்றிகரமாக பரிதசா்த்ன 
்சய்யபபடடது.

  ஒடிைாவின் சண்டீபூர் கடற்க்ரப 
பகுதியில இந்த புதிய ரக ஆகாஷ் ஏவுக்ண 
பரிதசாதிககபபடடது. இந்த தசா்த்னயின் 
தபாது ்சலுத்்தபபடட ஆகாஷ் ஏவுக்ண 
்த்ரயில இருநது வானில உள்ள இலக்கத் 
துலலியமாக இ்டமறித்து அழித்்தது.

அந்தமான் கடலில் ்பாதுகாபபு 
்படடகள கூடடு ்பயிறசி

  ்த்ரபப்ட, கடற்ப்ட, விடானபப்ட, 
கடதலாரப பாதுகாபபு ப்ட ஆகிய்வ 
இ்ணநது “கவாச“ மற்றும் ”ஆம்்பகஸ்-21“ 
என்ை ் பயரில மா்பரும் கூடடுப பயிற்சி்ய 
அந்தமான் கடல மற்றும் வங்க கடல பகுதியில 
நடத்தின.

  கூடடு ்சயலபாடு ்தயார்நி்ல்ய 
அதிகரிபப்தற்காக இந்தப பயிற்சி 
தமற்்காள்ளபபடடது.

  அந்தமான் மற்றும் நிதகாபார் கடடுபபாடடு 
்மயம், கிைககு கடற்ப்ட கடடுபபாடடு 
்மயம், ராணுவ ் ்தன் மண்டல கடடுபபாடடு 
்மயம் ஆகிய்வ இ்ணநது இந்தக கூடடுப 
பயிற்சி்ய தமற்்காண்டன.
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நிரந்தரம் இலலா்த உறுபபினராக இநதியா 
இ்ணநதுள்ளது. இககவுன்சிலில இநதியா 
்தற்தபாது இ்ணவது 8-ஆவது மு்ையாகும்.

  உறுபபு நாடுகள் ்தலா ஒரு மா்தம் பாதுகாபபு 
கவுன்சிலுககு ்த்ல்ம வகிககும். அந்த 
வ்கயில வரும் ஆகஸ்ட மா்தமும், 2022-ஆம் 
ஆண்டு ஒரு மா்தமும் இநதியா ்த்ல்ம 
வகிககும்.

2020, வசவிலியர் மறறும் தாதியர் 
ஆண்டு – உைக சுகாதார நிறுெனம்

  நவீன ்சவிலியர் மு்ை்ய 
உருவாககியவரான பிளாரன்ஸ் ்நடடிங்தகல 
அவர்கள் பிைந்த 200வது ஆண்டு நி்ை்வ 
முன்னிடடு, 2020ம் ஆண்டு, ்சவிலியர் 
மற்றும், ்தாதியர் உலக ஆண்டாக 
அறிவிககபபடடுள்ளது.

  2030ம் ஆண்டுககுள் அ்னவருககும் 
நலவாழ்வு வசதிகள் கி்டகக 
தவண்டு்மனில, தமலும் 90 இலடசம் 
்சவிலியர் மற்றும், ்தாதியர் இவவுலகிற்குத் 
த்த்வபபடுகின்ைனர் என்று WHO எனபபடும் 
உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

ஐ.நா. ்பாதுகாபபு கவுன்சிலின் 3 
குழுக்களுக்கு தடைடம ெகிக்கிைது 
இந்தியா

  ஐ.நா. பாதுகாபபு கவுன்சிலின் முககியமான 
து்ண அ்மபபுகளான ்தலிபான், லிபியா 
்பாருளா்தாரத் ்த்டக குழு, பயங்கரவா்த 
எதிர்பபுக குழு ஆகியவற்றுககு இநதியா 
்த்ல்ம வகிககவுள்ளது.

  இநநி்லயில, இந்த மூன்று து்ணக 
குழுககளுககு ்த்ல்ம வகிககும் ்பாறுபபு 
இநதியாவுககு கி்டத்துள்ள்தாக ஐ.நா.
வுககான இநதிய தூ்தர் டி.எஸ்.திருமூர்த்தி 
்்தரிவித்்தார்.

  2022-ஆம் ஆண்டில பயங்கரவா்த எதிர்பபுக 
குழுவுககும் இநதியா ்த்ல்ம வகிககும். 
இநதியா சு்தநதிரம் ்பற்ை 75-ஆவது ஆண்டு 
நி்ைவுடன் இது ஒருங்கி்ணநது வருகிைது.

ஐ.நா. அடமபபில் இடம்வ்பறுகிைது 
இந்தியாவின் சதசிய ச்பரிடர் மீடபுப 
்படட 

  ஐ.நா.வின் தபரிடர் மீடபு நடவடிக்ககளில 
இநதியாவும் ஒரு பகுதியாக வி்ரவில 
இடம்்பைவுள்ள்தாக த்தசிய தபரிடர் மீடபுப 
ப்டயின் (என்டிஆர்எஃப) இயககுநர் எஸ்.
என்.பிர்தான் ்்தரிவித்்தார்.

  சுவிடசர்லாந்்த ்த்ல்மயிடமாகக 
்காண்ட சர்வத்தச த்தடு்தல மற்றும் மீடபு 
ஆதலாச்னக குழு இந்த அங்கீகாரத்்்த 
வைங்கும்.

  ஐ.நா.வின் கீழ் ்சயலபடும் இந்தக 
குழுவானது 90-ககும் தமற்படட நாடுகள், 
அ்மபபுக்ளக ்காண்டு நகர்பபுை த்தடு்தல 
மற்றும் மீடபு ்்தாடர்பான வி்யங்க்ள 
்கயாண்டு வருகிைது.

  ஐ.நா. குழுவானது உல்கங்கிலும் 
உள்ள தபரிடர் மீடபுக குழுகக்ளத் 
்தரபபடுத்துகிைது.

  தபரிடர் காலத்தில மீடபு மற்றும் நிவாரண 
நடவடிக்ககளில ஈடுபடும் வ்கயில, 
இநதியாவின் த்தசிய தபரிடர் மீடபுப ப்ட 
2006-ஆம் ஆண்டு ்்தாடங்கபபடடது.

ஜி7 மாநாடு
  அ்மரிககா, பிரிடடன், கனடா, பிரான்ஸ், 

்ஜர்மனி, இத்்தாலி, ஜபபான் ஆகிய நாடுக்ள 
உள்ளடககிய ஜி7 அ்மபபின் மாநாடானது, 
வரும் ஜுன் மா்தம் 11-ஆம் த்ததி மு்தல 13-ஆம் 
த்ததி வ்ர பிரிடடனின் கடற்க்ர நகரான 
கார்ன்வாலில ந்ட்பைவுள்ளது.

  அந்த மாநாடடில சிைபபு விருநதினர்களாகப 
பங்தகற்குமாறு இநதியா, ்்தன் ்காரியா, 
ஆஸ்திதரலியா நாடுகளுககு பிரிடடன் 
அ்ைபபு விடுத்திருந்தது.

  நடபபாண்டில பிரிகஸ் அ்மபபின் 
்த்ல்மப ்பாறுப்பயும், 2023-ஆம் 
ஆண்டில ஜி20 அ்மபபின் ்த்ல்மப 
்பாறுப்பயும் ஏற்கவுள்ள இநதியா, ஜி7 
தபான்ை சர்வத்தச அ்மபபுகளில முககியப 
பங்்க வகிககும்.
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உைக சுகாதார அடமபபு நிர்ொக 
ொரியத்தின் 148-ெது அமர்வு

  உலக சுகா்தார அ்மபபின் (டபிள்யூ்ஹசஓ) 
நிர்வாக வாரியத்தின் 148-வது அமர்வுககு 
மத்திய சுகா்தாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்து்ை 
அ்மசசர் ஹர்ஷ் வர்்தன் கா்ணாலிக காடசி 
மூலம் ்த்ல்ம ்தாங்கினார்.

டாசொஸ் வசயல்திடட மாநாடு
  உலக ்பாருளா்தார அ்மபபு நடத்தும் 

டாதவாஸ் ்சயலதிடட மாநாடடில பிர்தமர் 
தமாடி, சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் உள்ளிடட 
உலகத் ்த்லவர்கள் பங்தகற்கவுள்ளனர்.

  உலக ்பாருளா்தார அ்மபபின் 
(டபிள்யூஇஎஃப) உசசி மாநாடு தம மா்தம் 
13-ஆம் த்ததி மு்தல 16-ஆம் த்ததி வ்ர 
ந்ட்பைவுள்ளது.

  சிங்கபபூரில ந்ட்பைவுள்ள இந்த 
மாநாடடில உலகத் ்த்லவர்கள் மற்றும் 
பலதவறு ்தனியார் நிறுவனங்களின் 
்த்லவர்கள் தநரடியாக பங்தகற்கவுள்ளனர்.

  அ்தற்கு முன்பாக டபிள்யூஇஎஃப சார்பில 
ஜனவரி 25-ஆம் த்ததி மு்தல 29-ஆம் த்ததி வ்ர 
கா்ணாலி வழியாக டாதவாஸ் ்சயலதிடட 
மாநாடு ந்ட்பற்ைது.

டாசொஸ் மாநாடு 
  உலக ்பாருளா்தார அ்மபபு சார்பில 

்்தாடங்கவுள்ள (ஜனவரி 24) டாதவாஸ் 
கா்ணாலி வழி ்சயலதிடட மாநாடடில 
பிர்தமர் தமாடி சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் 
உள்ளிடட உலகத் ்த்லவர்கள் பங்தகற்ைனர்.

  இந்த மாநாடடில ்பாருளா்தாரம், 
சுற்றுசசூைல, கதரானா பாதிப்பத் 
்்தாடர்நது ஏற்படடிருககும் சமூக மற்றும் 
்்தாழிலநுடப சவாலகள் உள்ளிடட பலதவறு 
விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிககபபடடது.

  உலக ்பாருளா்தார அ்மபபின் 
(டபிள்யூஇஎஃப) உசசி மாநாடு இந்த ஆண்டு 
தம மா்தம் 13-ஆம் த்ததி மு்தல 16-ஆம் த்ததி 
வ்ர சிங்கபபூரில ந்ட்பை உள்ளது. 
அ்தற்கு முன்பாக டபிள்யூஇஎஃப சார்பில 

ஜனவரி 24-ஆம் த்ததி மு்தல 29-ஆம் த்ததி வ்ர 
கா்ணாலி வழியில டாதவாஸ் ்சயலதிடட 
மாநாடு நடத்்தபபடடது.

  இதில ஜி20 அ்மபபு நாடுகளின் ்த்லவர்கள் 
மற்றும் சர்வத்தச அ்மபபுகளின் 15 
சிைபபு விருநதினர்களுடன் ஹர்ஷ் வர்்தன், 
்படதராலியத்து்ை அ்மசசர் ்தர்தமநதிர 
பிர்தான் ஆகிதயாரும் இந்த மாநாடடில 
பங்தகற்று உ்ரயாற்ை உள்ளனர்.

ஐ.நா. அடமதி சமம்்பாடடு நிதிக்கு 
ரூ.1 சகாடி மத்திய அரசு அறிவிபபு

  உலக அளவில அ்மதி்ய நி்லநாடடும் 
பணிக்ள சர்வத்தச சமூகம் திைம்பட 
தமற்்காள்ள உ்தவும் வ்கயில ஐ.நா.அ்மதி 
தமம்பாடடு நிதிககு இந்த ஆண்டு ரூ.1 தகாடி 
அளிககபபடும் என்று இநதியா சார்பில ஐ.நா. 
ச்பயில உறுதியளிககபபடடுள்ளது.

  ஐ.நா. அ்மதி தமம்பாடடு நிதிககான 
உயர்நி்லக குழு மாநாடு ந்ட்பற்ைது.

  ஐ.நா.வின் இந்தத் திடடம் ்்தாடர்பாக 
அண்்மயில நி்ைவ்டந்த 2020-ஆம் 
ஆண்டு ஆய்வு முடிவில, அ்மதி தமம்பாடடு 
திடடத்்்த வலுபபடுத்்த ஒருங்கி்ணந்த 
வழிகாடடி ந்டமு்ை உருவாககபபடடது.

  அதில 2020 மு்தல 2024-ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயிலான 5 ஆண்டு விரிவான திடடம் 
ஒன்றும் வகுககபபடடது.

டாசொஸ் மாநாடடில் பிரதமர் உடர
  உலக ்பாருளா்தார அ்மபபின் டாதவாஸ் 

மாநாடடில பிர்தமர் நதரநதிர தமாடி 
திலலியில இருந்தபடி ஜனவரி 28இல உ்ர 
நிகழ்த்்த உள்ளார்.

  உலகம் முழுவதிலுமிருநது 400-
ககும் அதிகமான மிகப ்பரிய 
்்தாழிலநிறுவனங்களின் ்த்லவர்கள் 
பங்தகற்கும் இந்த நிகழ்வில, மனி்தகுல 
நன்்மககாக ்்தாழிலநுடபத்்்தப 
பயன்படுத்தி நான்காவது ்்தாழிலபுரடசி்ய 
உருவாககுவது குறித்து பிர்தமர் தமாடி தபச 
உள்ளார்.
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மூத்த ஒளி்பரப்பா்ளர் இந்திரா சொசப 
வென்யூர் காைமானார்

  புகழ்்பற்ை ஒளிபரபபாளரான இநதிரா 
தஜாசப ்வன்யூர் காலமானார். தகரளா்வச 
தசர்ந்த மு்தல ஆங்கில ்சய்தி வாசிபபாளர் 
ஆவார். ஆங்கில தச்வ திருவிந்தாங்கூர் 
வா்னாலியில 1949 ஆம் ஆண்டு ்்தாடங்கப 
படடுள்ளது. அகில இநதிய வா்னாலியிலும் 
பணியாற்றி உள்ளார்.

பிரதமர் சமாடிக்கான அஙகீகார 
மதிபபீடு 55% ஆய்வில் தகெல்

  உலகத் ்த்லவர்களுககான மககளின் 
அங்கீகார மதிபபீட்ட ஆய்வு ்சய்து 
்வளியிடடு வரும் “மார்னிங் கன்சலட“என்ை 
சர்வத்தச நிறுவனத்தின் சமீபத்திய புள்ளி 
விவரத்தில பிர்தமர் நதரநதிர தமாடிககு ஒடடு 
்மாத்்தமாக 55 ச்தவீ்த அங்கீகார மதிபபீடு 
கி்டத்திருபபது ்்தரிய வநதிருககிைது.

  பிர்தமர் தமாடிககு உலக அளவில 75 ச்தவீ்தம் 
தபர் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளனர்.

எழுத்தா்ளர் இ்ளசெனில் காைமானார்
  எழுத்்தாளரும், தி்ரபபட இயககுநருமான 

இளதவனில காலமானார்.
  ்்தாடகக காலத்தில இடதுசாரி சிந்த்ன 

யாளராக அறியபபடட இவர். பின்னர் 
முன்னாள் மு்தலவர் கருணாநிதியுடன் 
்நருககமாக இருந்தார். “புயலுக்கு இரை 
வழங்கும் பேரியக்்கம்“ உடபட பல நூலக்ள 
எழுதியுள்ளார்.

  கருணாநிதியின் க்்த, வசனத்தில ்வளியான 
“உளியின் ஓ்ச“ படத்்்த இவர் 
இயககியுள்ளார்.

்பாகிஸ்தானிடமிருந்து சியாச்சின் 
்பனி மடைடய ்பாதுகாத்த கர்னல் 
புல் குமார் காைமானார்

  1984 ஆம் ஆண்டில பாகிஸ்்தானிய ராணுவம் 
அத்துமீறி இநதிய எல்லககுள் நு்ைநது 

இமயம்லயின் இன்்னாரு அங்கமாகத் 
திகழும் காரதகாரம் ம்லத்்்தாடரில 
அ்மநதுள்ள பனிபடர்ந்த சியாசசின் 
சிகரத்்்த ்கபபற்ை மு்னந்தது.  எனினும் 
பாகிஸ்்தான் நடவடிக்கக்ள முறியடித்து 
சியாசசி்னயும் அ்த்னச பனிபபா்ை்யப 
பகுதிக்ளயும் ்தனது தபார்த்திைனால 
காத்துநின்ைவர் கர்னல புல குமார்.

எழுத்தா்ளர் ஆ.மாதென் காைமானார்
  சாகித்ய அகாடமி விருது்பற்ை எழுத்்தாளர் 

ஆ.மா்தவன் திருவனந்தபுரத்தில  காலமானார். 
  க்டத்்்தருவின் க்்த்சாலலி என 

இலககிய விமர்சகர்களாலும், வாசகர்களாலும் 
்காண்டாடபபடட ஆ.மா்தவன் கடந்த 2015ம் 
ஆண்டுககான சாகித்ய அகாடமி விரு்்த ்தன் 
‘இலக்கியச் சுவடு்கள்’ என்னும் திைனாய்வு 
நூலுககாக ்பற்ைவர்.

  1953ம் ஆண்டில இருநது மிகத்தீவிரமாக 
இலககிய உலகில இயங்கி வந்தார் ஆ.மா்தவன். 

  புனலும் மணலும், கிருஷண ேருந்து உள்ளிடட 
இவரது நாவலகளும், க்டத்்்தருக க்்தகள் 
என்னும் சிறுக்்தத் ்்தாகுபபும் பரவலாகக 
கவனம் ்பற்ை்வ. 

முன்னாள கிரிக்வகட வீரர் ஆைன் 
புர்வகஸ் காைமானார்

  உலகின் மிகப பை்மயான மு்தல வகுபபு 
கிரிக்கட வீரர் ஆலன் புர்்கஸ் காலமானார்.

  1940 மு்தல 1952 வ்ர ந்ட்பற்ை கிரிக்கட 
தபாடடிகளில வி்ளயாடினார்.

  அவரது மரணத்திற்கு பிைகு, இநதியாவின் 
ரகுநாத் சநத்தார்கர் இபதபாது உயிருடன் 
உள்ள பை்மயான மு்தல ்தர கிரிக்கட வீரர் 
ஆவார்.

கமைா ஹாரிஸின் வசய்தித் 
வதாடர்்பா்ளராக இந்திய அவமரிக்கர்

  அ்மரிகக து்ண அதிபராகத் த்தர்வாகியுள்ள 
கமலா ஹாரிஸின் து்ண ்சய்தித் 
்்தாடர்பாளர் ்பாறுபபுககு, இநதிய 
வம்சாவளி்யச தசர்ந்த சபரீனா சிங் 
த்தர்ந்்தடுககபபடடுள்ளார்.
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எழுத்தா்ளர் சசாடை சுந்தர 
வ்பருமாள காைமானார்

  ்தமிழ்நாடு முற்தபாககு எழுத்்தாளர் 
க்லஞர்கள் சங்கத்தின் சிைபபு 
அ்ைபபாளராக இருந்தவர் தசா்ல 
சுந்தர்பருமாள்

  இவர் இடதுசாரி சிந்த்னயாளர். 
்வண்மணிப படு்கா்ல்ய முன்்வத்து 
இவர் எழுதிய “சைந்சநெல்“ நாவல மிகவும் 
பாராடடுப ்பற்ைது.

  1989 இல இவர் எழுதிய தரலமுரை்கள் 
என்னும் முதல் சிறு்கரத, சா்ல பணியில 
ஈடுபடும் ்்தாழிலாளர்க்ளப பற்றி 
்வளிவந்தது.

  இது ்தவிர, உைங்க மைந்த கும்கர்ணர்கள் , ஒதர 
ஒரு ஊர்ல, நஞ்க மனி்தர்கள், ்தபபாடடம், 
்பருநதி்ண, மரககால, ்தாண்டவபுரம், 
பாலகடடு, எல்ல பிடாரி, வண்டல 
உணவுகள் ஆகிய நாவலக்ளயும், மண் 
உருவங்கள், வண்டல, ஓராண்கானி, ஒரு 
்காடியாடுகளும், கபபலகாரர் வீடு ஆகிய 
சிறுக்்தத் ்்தாகுபபுக்ளயும் எழுதியுள்ளார்.

பிர்பை ஹிந்துஸ்தானி 
இடசயடமப்பா்ளா் குைாம் முஸ்த்பா 
கான் காைமானார்

  பிரபல ஹிநதுஸ்்தானி இ்சய்மபபாளரும் 
பத்ம விபூ்ண் ்பற்ைவருமான உஸ்்தாத் 
குலாம் முஸ்்தபா கான் மும்்பயில 
காலமானார்.

  கடந்த 1991-இல பத்மஸ்ரீ விரு்்தயும், 2006-
இல பத்ம பூ்ண் விரு்்தயும், 2018-ல பத்ம 
விபூ்ண் விரு்்தயும் ்பற்றுள்ளார். 2003-
இல சங்கீ்த நாடக அகா்்தமி விரு்்தயும் 
்பற்றுள்ளார்.

உைக புகழவ்பறை புறறுசநாய் நிபுைர் 
டாக்டர் சாந்தா காைமானார்

  ்சன்்ன உலக புகழ்்பற்ை புற்றுதநாய் 
மருத்துவ நிபுணரும், ்சன்்ன அ்டயாறு 
புற்றுதநாய் ஆராய்சசி ்மயத்தின் 
்த்லவருமான, டாகடர் சாந்தா, உடலநலக 
கு்ைவால காலமானார்.

  உலக சுகா்தார நிறுவனத்தின் ஆதலாச்னக 
குழுவில இடம் ்பற்றிருந்தார்.

  ்தரமான மற்றும் மலிவு புற்றுதநாய் 
சிகிச்ச்ய அ்னவருககும் கி்டகக 
்சய்்த்தற்காக மதிபபுமிகக பத்மஸ்ரீ (1986) 
மற்றும் பத்ம பூ்ண் (2006) ஆகியவற்்ைப 
்பற்ைவர்.

  அவருககு பத்ம விபூ்ன் மற்றும் ரதமான் 
மகதசதச விருதுகளும் வைங்கபபடடன.

  1955 அ்டயாறில ்்தாடங்கபபடட 
மருத்துவம்னயில டாகடராக ்தனது 
பணி்ய துவங்கினார்.

அவமரிக்க அதி்பரின் உடரடய 
தயாரித்த இந்திய ெம்சாெளி 
இட்ளஞர்

  அ்மரிகக அதிபர் தஜா ்படனின் 
ப்தவிதயற்கு உ்ர்ய ்தயாரித்து அளித்்தது 
இநதிய வம்சாவளி இ்ளஞர் என்பது 
்்தரியவநதுள்ளது. வினய் ்ரடடி என்ை 
அந்த இ்ளஞர் ்்தலங்கானா மாநிலத்்்தப 
பூர்விகமாகக ்காண்டவர்.

  ்்தலங்கானாவின் கரீம் நகர் மாவடடத்தில 
உள்ள தபாதி்ரடடிதபாட்ட கிராமம்்தான் 
வினயின் பூர்விகம் ஆகும்.

  அந்த உ்ரயில அ்மரிகக ஒரு்மபபாடு, 
அ்மரிககர்களின் ஒற்று்ம குறித்து 
்படன் பயன்படுத்திய வார்த்்்தகள் 
அ்னவ்ரயும் மிகவும் கவர்வ்தாகவும் 
பாராடடுககுரிய்தாகவும் இருந்தது. த்தர்்தல 
பிரசாரத்தின்தபாது தஜா ்படன், கமலா 
ஹாரிஸ் பிரசார உ்ரக்ளயும் வினய் 
வைங்கியுள்ளார்.

சதசிய வ்பண் குழந்டதகள 
தினத்டதவயாடடி ஒரு நாள 
முதல்ெராக வசயல்்படட மாைவி

  த்தசிய ்பண் குைந்்தகள் (ஜனவரி 24) 
தினத்்்த்யாடடி, உத்்தரகாண்டின் ஒரு 
நாள் மு்தலவராக கலலூரி மாணவி சிருஷ்டி 
தகாஸ்வாமி ்சயலபடடார்.
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குடியரசு அணிெகுபபு 
முதல்முடையாக 2 வ்பண் 
ட்பைடகள ்பஙசகறபு

  குடியரசு தின அணிவகுபபில 
மு்தலமு்ையாக விமானப ப்ட்யச தசர்ந்த 
2 ்பண் ்பலடகள் பங்தகற்று சா்த்ன 
ப்டத்துள்ளனர்.

  குடியரசு தினத்்்த முன்னிடடு ்டலலியில 
நமது ராணுவ பலத்்்த விளககும் வ்கயில 
அணிவகுபபு ந்ட்பற்ைது.

  இந்த அணிவகுபபில மு்தலமு்ையாக 
விமானபப்ட்யச தசர்ந்த பாவனா காநத், 
சுவாதி ரத்த்தார் ஆகிய 2 ்பண் ்பலடகள் 
பங்தகற்று சா்த்ன ப்டத்துள்ளனர்.

சு்பா்ஷ ச்பாஸ் ஆபதா பிர்பந்தன் 
புரஸ்கர் விருது 2021

  ராதஜநதிர குமார் பண்டாரி 2021 ஆம் 
ஆண்டிற்கான சுபாஷ் தபாஷ் ஆப்தா 
பிரபந்தன் புரஸ்கர் விருது ்வன்ைார். 
நி்லயான சுற்றுசசூைல மற்றும் சுற்றுசசூைல 
தமம்பாடடு சங்கம் என்ை பிரிவுககாக இந்த 
விருது வைங்கபபடடது.

  இவவிருது ரூ.51 லடசம் ்ராககப பரிசும், 
்தனிநபர் சான்றி்தழ் மற்றும் நிறுவனத்திற்கான 
சான்றி்தழ் மற்றும் ரூ.5 லடசம் பரிசும் 
வைங்கபபடுகிைது.

  ஒவ்வாரு ஆண்டும் ஜனவரி 23 தந்தாஜியின் 
பிைந்த தினம் முன்னிடடு, தபரழிவு 
தமலாண்்மயில ்தனிநபர் மற்றும் 
அ்மபபுகளால தமற்்காள்ளபபடும் 
்தன்னலமற்ை தச்வகளுககாக வைங்கபபடுகிைது.

சநா்பல் ்பரிசு வென்ை ்பால் கரூடசன் 
காைமானார்

  தவதியலுககாக 1995ஆம் ஆண்டு தநாபல 
பரிசு ்வன்ை பால கரூடசன் காலமானார்.

  இவர் 1995 ஆம் ஆண்டு J. Molina மற்றும் F. 
Sherwood Rowland ஆகிதயார் உடன் இ்ணநது 
பரிசு ்வன்ைார்.

  ஓதசான் அடுககு மற்றும் காலநி்ல மாற்ைம் 

பற்றி பணி ்சய்்ததில இவர் சிைபபாக 
அறியபபடுகிைார். தமலும் ‘Anthropocene’ 
என்ை வார்த்்்த அறிமுகம் ்சய்்தார். 
மனி்தனின் வி்ளவுகளால பூமிககு ஏற்படும் 
பாதிபபுக்ள பற்றி விவரித்து உள்ளார்.

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் 
ொக்கா்ளர்

  சு்தநதிர இநதியாவின் மு்தல வாககாளருககு 
இபதபாது வயது 103 வய்தாகிைது. அவர் 
ஹிமாசலப பிரத்தசத்தில ந்ட்பற்ை 
மு்தலகடட உள்ளாடசித் த்தர்்தலில அவர் 
வாககளித்்தார்.

  ஷியாம் சரண் தநகி என்ை முதியவர், கடந்த 
1951-52 ஆம் ஆண்டு ந்ட்பற்ை சு்தநதிர 
இநதியாவின் மு்தல ்பாதுத் த்தர்்தலில மு்தல 
நபராக வாககளித்்தார்.

  அவர் 1917 ஜு்ல 1-ஆம் த்ததி பிைந்தார்.
  இநதியாவின் மு்தல வாககாளர் என்ை 

்பரு்ம்யப ்பறுவர்.
  1951 அகதடாபர் 23-ஆம் த்ததிதய த்தர்்தல 

ந்ட்பற்ைது.

ச்பார் விமான சாகசம் முதல் வ்பண் 
விமானி

  குடியரசு தின விைாவில, தபார் விமானங்களில 
சாகச நிகழ்சசியில இந்த ஆண்டு மு்தல 
மு்ையாக, ்பண் விமானி பாவனா காநத், 
இதில பங்தகற்க உள்ளார்.

  இந்த ஆண்டு, விமானபப்ட வரலாற்றில 
மு்தல மு்ையாக, தபார் விமானத்்்த, 
்பண் விமானி பாவனா காநத் இயகக 
்பற்ைார். இவரும், அவனி சதுர்தவதி மற்றும் 
தமாகனா சிங் ஆகிதயாரும், 2016ல, இநதிய 
விமானபப்டயின் மு்தல ்பண் தபார் 
விமானிகளாக ்பாறுபதபற்ைனர்.

E> ^
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14 ெயதில் இந்தியாவின் 67-ெது 
வசஸ் கிராண்ட மாஸ்டர் ஆன 
சகாொடெச் சசர்ந்த லிசயான்

  இநதியாவின் 67-வது ்சஸ் கிராண்ட 
மாஸ்டராகியுள்ளார் தகாவா்வச தசர்ந்த 14 
வயது லிதயான் ்மண்தடான்கா.

  14 வருடங்கள் 9 மா்தங்கள் 17 நாள்களில 
கிராண்ட மாஸ்டர் ஆகியுள்ள லிதயான், 
உலகின் 29-வது இளம் கிராண்ட மாஸ்டர் 
என்கிை ்பரு்ம்ய எடடியுள்ளார்.

  தகாவாவின் 2-வது கிராண்ட மாஸ்டர் 
ஆகியுள்ள லிதயான், இத்்தாலியில 
ந்ட்பற்ை தபாடடியில கிராண்ட 
மாஸ்டர் ஆவ்தற்கான இறுதித் ்தகுதி்ய 
அ்டநதுள்ளார்.

  16 தபாடடிகளில பங்தகற்ை லிதயான், 2452 
ஈஎலஓ புள்ளிகளில இருநது 2544 புள்ளிக்ள 
எடுத்துள்ளார்.

அடனத்திந்திய சதுரஙக 
கூடடடமபபின் தடைெராக சஞசய் 
கபூர் சதர்வு

  அ்னத்திநதிய சதுரங்க கூடட்மபபின் 
்த்லவராக சஞசய் கபூர் த்தர்வு 
்சய்யபபடடுள்ளார்.

  சஞசய் கபூர் ்மாத்்தம் 33 வாககுகள் ்பற்று 
்வற்றி ்பற்ைார்.

புகழவ்பறை இந்திய ஹாக்கி வீரர் 
டமக்சகல் கிண்சடா இைந்தார்

  இநதியாவின் முன்னாள் ஹாககி வீரரும் 
1975 உலகக தகாப்ப ்வன்ை அணியின் 
உறுபபினருமான ்மகதகல கிண்தடா  
காலமானார். 

  அவர் 1972 மியூனிககின் ஒரு பகுதியாக இருந்த 
தபாது அந்த அணி ஒலிம்பிக ்வண்கலப 
ப்தககம் ்வன்ைது.

  இநதிய அணி இது மதலசியாவின் தகாலாலம் 
பூரில 1975 இல உலகக தகாப்ப்ய 
்வன்ைது. இறுதிப தபாடடியில இநதியா 
2-1 என்ை தகால கணககில பாகிஸ்்தா்ன 

த்தாற்கடித்்தது. மு்தல முககியமான தகா்ல 
சுர்ஜித் சிங் அடித்்தார்.

சகசைா இந்தியா ஐஸ் ஹாக்கி 
ச்பாடடி

  தகதலா இநதியா ஐஸ் ஹாககி தபாடடி 
லடாககின் கார்கில, சிக்தனில ்்தாடங்கியது.

  மு்தல மு்ையாக கார்கில மாவடடத்தில 
நடந்த தகதலா இநதியா வி்ளயாடடுப 
தபாடடிகளில சிக்தானின் ் பண்கள் அணியும் 
பங்தகற்ைது.

மிகப ்பழடமயான ஒலிம்பிக் 
சாம்பியன் ஆக்னஸ் வகசைடடி

  மிகபபை்மயான ஒலிம்பிக சாம்பியன் 
ஆகனஸ் ்கதலடடி ்தனது 100வது வய்்த 
்காண்டாடினார்.

  1952ஆம் ஆண்டு Helsinki-ல ந்ட்பற்ை 
தபாடடியிலும், 1956ஆம் ஆண்டு 
்மலதபார்னில ந்ட்பற்ை ஜிம்னாஸ்டிக 
தபாடடியிலும் 10 ப்தககங்கள் ்வன்ை 
நாடடின் சிைந்த சாம்பியன்களில இவரும் 
ஒருவர் ஆவார்.

  ஒலிம்பிக படடத்்்த ்வன்ை மிக வய்தான 
்பண் ஜிம்னாஸ்டர் ஆவார்.

ஒடிசாவில் 2023-ல் உைக சகாபட்ப 
ஹாக்கி ச்பாடடி

  ஒடிசா மாநில வி்ளயாடடு கைகமும் 
இநதிய ஹாககி சம்தமளனமும் இ்ணநது 
மாநிலத்தில வரும் 2023 ல ஆண்கள் ஹாககி 
தபாடடி நடத்்த உள்ளது. தபாடடிகள் 
புவதனஸ்வர் மற்றும் ரூர்தகலா ஆகிய 
இடங்களில ந்ட்பறும் என அறிவித்து 
உள்ளன. 

சகசைா இந்தியா ொன்ஸ்கர் 
குளிர்காை விட்ளயாடடு

  தகதலா இநதியா ஜான்ஸ்கர் குளிர்கால 
வி்ளயாடடு மற்றும் இ்ளஞர் திருவிைா 
2021 லடாக பகுதியில ்்தாடங்கியது.

  இந்த வி்ளயாடடு 13 நாள் ந்ட்பை 
உள்ளது. இபபகுதியில சுற்றுலாவின் 
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வரு்க அதிகரிககவும் இ்ளஞர்களின் 
திைன் தமம்படுத்்தவும் இவவி்ளயாடடு 
நடத்்தபபடுகிைது.

இந்தியாவில் 2022 ெனெரியில் 
மகளிர் ஆசிய சகாபட்ப கால்்பந்து

  மகளிருககான ஆசிய தகாப்ப காலபநது 
தபாடடி இநதியாவில 2022 ஜனவரி 20 மு்தல 
பிபரவரி 6 வ்ர ந்ட்பைவுள்ள்தாக ஆசிய 
காலபநது சம்தமளனம் அறிவித்்தது.

  2021-இல மகளிர் ஆசிய தகாப்ப காலபநது 
தபாடடி்ய நடத்தும் இநதியா, 2022-
இல 17 வயதுககு உள்படட மகளிருககான 
ஃபிஃபா உலகக தகாப்ப தபாடடி்யயும் 
நடத்்தவுள்ளது.

  இநதியா ஏற்்கனதவ 2016-இல 16 வயதுககு 
உள்படதடாருககான ஆசிய தகாப்ப 
காலபநது தபாடடி்யயும், 2017-இல 17 
வயதுககு உள்படதடாருககான உலகக 
தகாப்ப காலபநது தபாடடி்யயும் 
நடத்தியுள்ளது நி்னவுகூரத்்தககது.

87 ஆண்டுகளில் முதல் முடையாக 
ரஞசிக் சகாபட்ப ச்பாடடிகள ரத்து

  இநதிய கிரிக்கடடில 87 ஆண்டுகள் மு்தல 
மு்ையாக ரஞசிக தகாப்பப தபாடடிகள் 
இந்த ஆண்டு ந்ட்பைாது என பிசிசிஐ 
அறிவித்துள்ளது.

  இநதிய கிரிக்கட தபார்டு (பி.சி.சி.ஐ) 
சார்பில உள்ளூர் மு்தல ்தர தபாடடியான 
ரஞசி தகாப்ப ்்தாடர் கடந்த 1934 மு்தல 
நடத்்தபபடடு வருகிைது.

  இதில மும்்ப அணி, அதிகபடசமாக 41 
மு்ை தகாப்ப ்வன்றுள்ளது.

1.6 A>^ \uD 
>V^

“தமிழநாடடின் ஈர நிைஙகள-ஓர் 
்பார்டெ“

  ்தமிைக வனத் து்ையின் மு்தன்்ம ்த்ல்ம 
வனப பாதுகாவலர் சே.துரைைாசு எழுதிய 
“தமிழநொட்டின் ஈை நிலங்்கள் – ஓர் ோர்ரவ“ 
என்ை புத்்தகத்்்த ்த்ல்மச ்சயலர் 
க.சண்முகம் ்வளியிடடார்.

ச்பரிமடை குறித்த புத்தகம் வெளியீடு
  தகரளா மாநில அரசின் ஆளுநர் அரிஃப 

முகமது கான் சபரிம்ல குறித்்த புத்்தகம் 
”Sabarimala Vijnaanakosham,” என்ை புத்்தகத்்்த 
்வளியிடடார். விஜயநாத் என்பவர் 
இபபுத்்தகம் எழுதி உள்ளார்.

  தமலும் திருவனந்தபுரத்தில ்சங்கல உள்ள 
சிவ பரவர்த்தி தகாயில வளாகத்தில 111 
அடி சிவலிங்க ஸ்தூபத்்்த அ்மத்்த்தற்காக 
ஆளுநர் சுவாமி மதகஷ்வரானநதுவுககு 
லிம்கா புத்்தக பதிவு சான்றி்த்ை வைங்கினார்.

சுயசரிடதயின் பிரைாப முகர்ஜி
  குடியரசு முன்னாள் ்த்லவரும், காங்கிரஸ் 

மூத்்த ்த்லவருமான பிரணாப முகர்ஜி கடந்த 
ஆண்டு ஆகஸ்ட மா்தம் ம்ைந்தார். அவர் 
இைபப்தற்கு முன்பு “தி பிசைஸிசென்ஷியல் 
இயர்ஸ் 2012-2017“ என்ை புத்்தகத்்்த 
எழுதினார்.

‘Right Under our Nose’
  இநதிய ரிசர்வ வங்கியின் இயககுநர் ஆர்.

கிரி்தரன் என்பவர் ‘Right Under our Nose’ என்ை 
புத்்தகத்்்த எழுதியுள்ளார்.

  இபபுத்்தகம் காவல து்ையின் ்தடவியல 
து்ை பற்றி விவரிககிைது.

‘India’s 71-Year Test: The Journey to 
Triumph in Australia’ 

  இநதியாவின் முன்னாள் கிரிக்கட 
பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி ‘India’s 71-Year 
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Test: The Journey to Triumph in Australia’ என்ை 
புத்்தகத்்்த ்வளியிடடுள்ளார்.

  இபபுத்்தகத்தில இநதியா மற்றும் 
ஆஸ்திதரலியா நாடடிற்கு இ்டதய 
ந்ட்பற்ை தபாடடிகள் பற்றியும் 
இநதியாவின் மு்தல 12 ஆஸ்திதரலியா 
பயணம் பற்றியும் விவரிககபபடடுள்ளது. 
இந்த புத்்தகத்்்த பத்திரிக்கயாளர் ஆர் 
்சௌரிக என்பவர் எழுதியுள்ளார்.

‘Making of a General – A Himalayan 
Echo’

  மணிபபூர் மாநில ஆளுநர் டாகடர் நஜ்மா 
்ஹபதுலலா ‘Making of a General – A Himalayan 
Echo’ என்ை புத்்தகத்்்த ்வளியிடடார். 
இபபுத்்தகம் ்கான்சம் ஹிமாலயா சிங் 
என்பவர் எழுதியுள்ளார்.

”சமாடி இந்தியா அடழபபு – 2021” 
என்ை புத்தகம் வெளியீடு

  16வது பிரவாசி பாரதிய திவா்ை முன்னிடடு, 
”தமாடி இநதியா அ்ைபபு-2021” என்ை 
புத்்தகம் ்வளியிடபபடடது.

  பிர்தமர் நதரநதிர தமாடியின் 107 ்வளிநாடடு 
மற்றும் இரு்தரபபு வரு்ககளின் தபாது 
எடுககபபடட பலதவறு பு்கபபடங்க்ளக 
்காண்டுள்ளது.

  இந்த புத்்தகத்்்த ஆத்தஷ் குப்தா 
்வளியிடடுள்ளார். பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் 
ஜனவரி 9, 2021 அன்று ்காண்டாடபபடடது.

“The Population Myth: Islam, Family Plan-
ning and Politics in India”

  முன்னாள் ்த்ல்ம த்தர்்தல ஆ்ணயர் S Y 
Quraishi என்பவர் இபபுத்்தகம் எழுதி உள்ளார்.

  இபபுத்்தகம் இநதியாவின் புள்ளி விவரங்க்ள 
ம்தக கண்தணாடடத்தில மதிபபிடுகிைது. 

Gazing Eastwards:
  “Gazing Eastwards: Of Buddhist Monks and 

Revolutionaries in China” என்ை புத்்தகம் இநதிய 
வரலாற்று ஆசிரியர் தராமிலா ்தாபர் என்பவர் 
எழுதி உள்ளார்.

  கடந்த 1957 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் Gazing 
Eastwards என்ை பகுதிககு ்சன்ை தபாது சீனா 
அரசால ்கது ்சய்யபபடடார்.

Making of a General-A Himalayan Echo
  மணிபபூர் ஆளுநர் டாகடர் நஜ்மா 

்ஹபதுலலா Making of a General-A Himalayan 
Echo என்ை புத்்தகத்்்த ்வளியிடடார். 
ஓய்வு்பற்ை ஆளுநரான ்கான்சம் 
ஹிமாலயாசிங் என்பவர் இபபுத்்தகத்்்த 
எழுதியுள்ளார்.

  ஹிமாலாயா சிங் வடகிைககு மாநிலங்களில 
இருநது வந்த மு்தல இராணுவ வீரர் (மூன்று 
நடசத்திர குறியீடு) ஆவார். இவர் மணிபபூர் 
மாநிலத்்்த தசர்ந்தவர்.

“Unscripted: Conversations on Life and 
Cinema”

  தி்ரபபட ்தயாரிபபாளர் விதனாத் தசாபரா 
என்பவர் இபபுத்்தகம் எழுதி உள்ளார். 
சமகால இநதி சினிமாவின் சிைந்த தி்ரபபட 
்தயாரிபபாளர் ஒருவரின் மனம் பற்றியும் 
தி்ரபபடத்்்த பற்றியும் விவரிககிைது.

‘Manohar Parrikar – Off The Record’, 
  தகாவா மாநில மு்தல்மசசர் பிரதமாத் 

ைவாநத் ‘Manohar Parrikar – Off The Record’, 
என்ை புத்்தகத்்்த ்வளியிடடார்.

  இபபுத்்தகம் ஸ்ரீ வாமன் சுபா பிரபு என்பர் 
எழுதியுள்ளார். இதில மதனாகர் பாரிககர் 
பற்றி விவரிககபபடடுள்ளது.

“அபதுல் கைாம் நிடனவுகளுக்கு 
மரைமில்டை“

  ம்ைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி டாகடர் 
அபதுல கலாம் குறித்்த 'அபதுல கலாம் 
நி்னவுகளுககு மரணமில்ல' என்ை 
நூ்ல ்சன்்னயில ந்ட்பற்ை விைாவில 
து்ண ஜனாதிபதி ்வங்்கயா நாயுடு 
்வளியிடடார்.

  டாகடர் ஒய்.எஸ்.ராஜனும் இ்ணநது கலாம் 
குறித்்த, “அபதுல கலாம் நி்னவுகளுககு 
மரணமில்ல“ என்ை புத்்தகத்தி்ன எழுதி 
உள்ளனர்.
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A textbook of Urban Planning and 
Geography” 

  து்ண குடியரசுத் ்த்லவர் ்வங்கய்ய நாயுடு 
“A textbook of Urban Planning and Geography” 
என்ை புத்்தகத்்்த ்வளியிடடார். இபபுத்்தகம் 
டாகடர் சர்மீர் சர்மா என்பவர் எழுதி உள்ளார்.

“India 2030: Rise of a Rajasic Nation” 
  இபபுத்்தகம் ்கௌ்தம் சிககர் மதன என்பவர் 

எழுதி உள்ளார். இதில பிதபக த்தபராய், 
விகரம் சூத், ரகுநாத் ஆனநத் மதகாடலகர், ராம் 
மாத்த்தவ மற்றும் டிராவிட பிராதல ஆகிதயார் 
பற்றிய கடடு்ரயாக எழுதி உள்ளார்.

அன்சாரியின் சுயசரிடத புத்தகம்
  ‘By Many A Happy Accident“ என்பது முன்னாள் 

து்ண குடியரசுத் ்த்லவர் அமித் அன்சாரி 
அவர்களின் சுயசரி்்த ஆகும். இபபுத்்தகத்்்த 
அன்சாரி அவர்கதள எழுதி உள்ளார்.

சராெடமன் வரானால்ட புத்தக 
விருது

  ‘Le marriage de plaisir’ என்ை பி்ரஞச நாவல 
்தமிழில ்மாழி்பயர்பபு ்சய்யபபடடது. 
இபபுத்்தகம் ்காலகத்்தாவில ந்ட்பற்ை 
இலககிய திருவிைாவில “தரா்மன் 
்ரானாலட புத்்தக விரு்்த ்வன்ைது.

  இபபுத்்தகம் Dr SA ் வங்கட சூபபிரியா நாயகர் 
என்பவர் ்மாழி்பயர்பபு ்சய்துள்ளார்.

ஈழ இைக்கியொதி வடாமினிக் ஜீொ 
மடைவு

  ஈை இலககியவாதி ்டாமினிக ஜீவா 
்காழும்பில காலமானார்.

  இலங்்க யாழ்பபாணத்தில பிைந்த 
ஜீவா, எழுத்துலகின் மீது ்காண்ட 
ஆர்வத்்தால “மலலி்க“ என்னும் இ்த்ைத் 
்்தாடங்கினார். நவீன ்தமிழ் இலககிய 
இ்தைாக அ்த்ன நடத்தினார்.

  “்தண்ணீரும் கண்ணீரும்“, “பாது்க“, 
“சா்லயின் திருபபம்“, “வாழ்வின் 
்தரிசனங்கள்“, “்டாமினிக ஜீவா 
சிறுக்்தகள்“ உள்ளிடட சிறுக்்தகளும், 

“அனுபவ முத்தி்ரகள்“, அசசுத்்தாளினூடாக 
ஓர் அனுபவ பயணம்“, “எழு்தபபடா்த 
கவி்்தககு வ்ரயபபடா்த சித்திரம்“, 
“்நஞசில நி்லத்திருககும் சில இ்தழ்கள்“, 
“முப்பரும் ்த்லநகரங்களில 30 நாள்கள்“ 
ஆகிய கடடு்ரத் ்்தாகுபபுக்ளயும் 
உருவாககியுள்ளார்.

  இவற்றில “எழு்தபபடா்த கவி்்தககு 
வ்ரயபபடா்த சித்்தரம்“ ஈைத்தின் 
குறிபபிடத்்தகக  ஒரு சுயவரலாற்று  நூலாகும்.

1.7 sm^ \uD 
k^

‘கடைச் வசம்மல்“ விருது வதாடக 
உயர்வு: அரசாடை வெளியீடு

  மரபு வழி, பாணி க்லஞர்களில சிைநது 
விளங்கும் ஓவிய, சிற்பக க்லஞர்களுககு 
்தமிைக அரசின் சார்பில வைங்கபபடும் 
க்லச்சம்மல விருது ்்தா்க ரூ.1 
லடசமாக உயர்த்தி வைங்க அரசா்ண 
்வளியிடபபடடுள்ளது.

  தமலும் விரு்தாளர்களின் எண்ணிக்க்ய 
2-இல இருநது 6 ஆக உயர்த்்தபபடுவ்தாகவும் 
அந்த ஆ்ணயில ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

வீரயுக நாயகன் செள்பாரி நாெலுக்கு 
மசைசியா விருது

  மது்ர மககள்வ உறுபபினரும் 
எழுத்்தாளருமான சு.்வங்கதடசனின் 
“வீரயுக நாயகன் தவள்பாரி“ நாவல மதலசிய 
விருதுககு த்தர்வு ்சய்யபபடடுள்ளது.

  இரு ஆண்டுகளுககு ஒரு மு்ை வைங்கபபடும் 
இவவிருது, 10,000 அ்மரிகக டாலர்க்ள 
பரிசுத் ்்தா்கயாகக ்காண்டது. (இநதிய 
மதிபபில சுமார் ரூ.7 லடசம்).

  சு.்வங்கதடசன் எழுதிய மு்தல நாவலான 
“்காவல் ப்காட்ெம்“, 2011-ஆம் ஆண்டு சாகித்ய 
அகா்்தமி விரு்்தப ்பற்ைது.

  வீரயுகநாயகன் தவள்பாரி நாவலுககு 
மதலசியாவில மதலசிய பலக்லககைகத்தில 
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மதிபபுமிகக்தாக கரு்தபபடும் இநதிய 
சங்கங்களின் கூடட்மபபுககு (எஃபஐஏ) 
சமூக தச்வயின் கீழ் இந்த விருது 
கி்டத்துள்ளது.

சதசிய மின்சார சிக்கன 
விருதுகள-2020

  மின்சார சிககனத்துககான அலுவலகம் 
மற்றும் மத்திய மின்சார அ்மசசகத்்தால 
நடத்்தபபடட த்தசிய மின்சார சிககனம் 
விருதுகள் வைங்கும் விைாவில மூன்று 
மதிபபுமிகக பிரிவுகளில 13 விருதுக்ள 
இநதிய ரயிலதவ ்வன்றுள்ளது.

  தபாககுவரத்து பிரிவில தமற்கு ரயிலதவககு 
மு்தல பரிசும், கிைககு ரயிலதவககு 
இரண்டாவது பரிசும், வடகிைககு மற்றும் 
்்தற்கு மத்திய ரயிலதவககு சிைபபாக 
்சயலபடட்தற்கான சான்றி்தழும் 
வைங்கபபடடது.

ொழநாள சாதடனயா்ளர் விருது
  உலக ்பண்கள் அ்மபபு சார்பில, ்்தற்கு 

ரயிலதவ கூ்டபபநது வீராங்க்ன அனி்தா 
பாலது்ரககு வாழ்நாள் சா்த்னயாளர் விருது 
வைங்கி ்கௌரவிககபபடடுள்ளார்.

  த்தசிய சாம்பியன்ஷிபபில 12 ்தங்கம் உள்பட 
30 ப்தககங்க்ளயும், சர்வத்தச சாம்பியன்ஷிப 
தபாடடிகளில 4 ்தங்கப ப்தககங்க்ளயும் 
2 ்வள்ளி ப்தககங்க்ளயும் ்பற்று 
்காடுத்துள்ளார்.

காயகல்்ப விருதுகள
  இநதியாவின் ்பாது சுகா்தார ்மயங்களில 

சுகா்தாரத்்்தயும் தூய்்ம்யயும் உறுதி 
்சய்வ்தற்காக கடந்த 2015 தம 15 ஆம் த்ததி 
காயகலப என்ை த்தசிய முன்முயற்சி்ய 
இநதிய அரசின் சுகா்தார மற்றும் குடும்ப நல 
அ்மசசகம் அறிமுகபபடுத்தியது. 

  இதில சிைந்த சுகா்தாரம், உயர்த்்தர வசதிகள், 
்பாது மககளுககு சிைந்த வசதி ஆகிய பிரிவில 
எய்ம்ஸ் புவதனஸ்வர் மருத்துவம்ன 
“காயகலப விருது“ வைங்கபபடடது.

  ரூ.2 தகாடி பரிசு ் ்தா்கயாக வைங்கபபடடது. 
மத்திய அரசின் சிைந்த மருத்துவம்ன 

்தமிழ்்மாழிப புலனத்தின் பாடநூலாக 
தவள்பாரி நாவல இருபபதும் 
குறிபபிடத்்தககது.

ெம்மு கா்ஷமீடரச் சசர்ந்தெருக்கு 
விருது

  ஜம்மு காஷ்மீரின் த்தாடா மாவடடத்்்தச 
தசர்ந்த முதியவர், பிர்தம மநதிரி ஆவாஸ் 
தயாஜனா திடடத்தின் கீழ் சிைந்த வீடு 
கடடுமான விரு்்தப ்பற்றுள்ளார்.

  பிர்தம மநதிரி ஆவாஸ் தயாஜனா (பிஎம்ஏஒய்) 
என்பது நகர்பபுை ஏ்ைகளுககான வீடு 
கடடும் திடடமாகும். 2015-ஆம் ஆண்டு 
்்தாடங்கபபடட இத்திடடத்தின் 
கீழ் ்பாருளா்தாரத்தில நலிவ்டந்த 
பிரிவினருககு வீடு கடடுவ்தற்காக மத்திய 
அரசு சார்பில ரூ.1.66 லடசம் உ்தவித்்்தா்க 
வைங்கபபடுகிைது.

  இந்த விருதுககாக நாடு முழுவதும் 
த்தர்ந்்தடுககபபடட 88 பயனாளிகளில மூவர் 
ஜம்மு காஷ்மீ்ரச தசர்ந்தவர்கள். அவர்களில 
த்தாடா மாவடடம் ப்தர்வா பகுதி்யச 
தசர்ந்த முதியவரான அபதுல லத்தீப கனய் 
என்பவரும் ஒருவர்.

பிரொசி ்பாரதிய சம்மான் விருது
  யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எஃப ்த்லவர் முதகஷ் ஆகி, 

இநதிய சங்கங்களின் கூடட்மபபு மற்றும் 
அ்மரிககவாழ் இநதியர்கள் மூன்று தபருககு 
மதிபபுமிகக பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது 
வைங்கபபடடுள்ளது.

  யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எஃப அ்மப்ப ஒருசில 
ஆண்டுகளில இநதியா்வ ்மயமாகக 
்காண்ட அ்மரிகக வணிக வழிகாடடு்தல 
குழுவாக மாற்றிய முதகஷ் ஆகி, வணிகப 
பிரிவின் கீழ் இந்த விரு்்தப ்பற்றுள்ளார்.

  சுற்றுசசூைல ் ்தாழிலநுடபத்தின் கீழ் அரவிநத் 
புககான், இநதிய கலாசார தமம்பாடடு 
பணிககாக நீலு குப்தா, மருத்துவத்தில 
சிைந்த பங்களிபபுககாக மருத்துவர் சு்தாகர் 
தஜான்னலகடடா ஆகிதயாருககு இந்த விருது 
வைங்கபபடடது.

  தமலும், நியூயார்க, நியூ ்ஜர்சி, க்னகடிகட 
ஆகிய மூன்று மாகாண ம்லபபகுதிகளில 
இநதிய சமூகத்தின் மிகப்பரிய 
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என்ை B பிரிவின் கீழ் மூன்ைாவது மு்ையாக 
புவதனஷ்வர் எய்ம்ஸ் மருத்துவம்னககு 
இந்த விருது வைங்கபபடடது.

‘தினமணி“-க்கு சி.்பா. ஆதித்தனார் 
விருது

  “தினமணி“ நாளி்தழுககு “்தமிைர் ்தந்்த சி.பா.
ஆதித்்தனார் நாளி்தழ் விருது“ வைங்கபபடும் 
என ்தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது.

  ்தமிழ் ்மாழியில நாகரிகம், பண்பாடு 
ஆகியவற்்ைப தபாற்றியும், பிை ்மாழி 
கலபபின்றி எழுதியும் ்வளியிடபபடடு 
வரும் நாளி்தழ், வார இ்தழ் மற்றும் 
திங்களி்தழ் ஆகியவற்றில ஒவ்வான்றிலும் 
ஓர் இ்த்ைத் ்்தரிவு ்சய்து ்தமிைர் ்தந்்த 
சி.பா.ஆதித்்தனார் ்பயரில ஆண்டுத்தாறும் 
விருது வைங்கபபடும். இந்த விருது 
ஒவ்வான்றுககும் விருது ்்தா்கயாக ரூ.1 
லடசம், தகடயம், பாராடடுச சான்றி்தழ், 
்பான்னா்ட ஆகிய்வ வைங்கபபடும் என 
்தமிைக சடடப தபர்வயில ்தமிழ் வளர்சசித் 
து்ை அ்மசசர் க.பாண்டியராஜன் கடந்த 
2019-ஆம் ஆண்டு ஜு்ல மா்தம் அறிவித்்தார்.

  இ்்தத் ்்தாடர்நது மு்தன் மு்தலாக 2020-
ஆம் ஆண்டுககான “்தமிைர் ்தந்்த சி.பா. 
ஆதித்்தனார் நாளி்தழ் விருது“ தினமணிககு 
வைங்கபபடவுள்ளது.

  சி.பா.ஆதித்்தனார் வார இ்தழ் விருது – “கலகி“ 
வார இ்தழ்

  சி.பா.ஆதித்்தனார் திங்களி்தழ் விருது – 
“்சந்தமிழ்“ திங்களி்தழ் 

  த்தவதநயபபாவணர் விருது – மு்னவர் 
கு.சிவமணிககும், வீரமாமுனிவர் விருது- 
ஹாங்காங்்கச தசர்ந்த மு்னவர் கிரிதகாரி 
தஜம்ைுககும் வைங்கபபடும்.

  மது்ர, உலகத் ்தமிழ்ச சங்க விருதுகள்: 
2020-ஆம் ஆண்டுககான இலககிய விருது-
பிரான்ஸ் நாட்டச தசர்ந்த மு்னவர் 
அ்லகசிசு த்தவராசு தசன்மார்க, 
இலககண விருது-இலங்்க்யச தசர்ந்த 
தபராசிரியர் அருணாசலம் சண்முக்தாசு, 
்மாழியியல விருது சிங்கபபூ்ரச தசர்ந்த 
மு்னவர் சுப.திண்ணபபன் ஆகிதயாருககு 
வைங்கபபடவுள்ளன.

திருெளளுெர் திருநாள-சித்திடர 
தமிழப புத்தாண்டு விருதுகள 
அறிவிபபு

  ்தமிைக அரசின் சார்பில திருவள்வுர் திருநாள் 
– சித்தி்ரத் ்தமிழ்பபுத்்தாண்டு விருதுகள் 
அறிவிககபபடடுள்ளன.

  2021-ஆம் ஆண்டுககான திருவள்ளுவர் விருது 
-  மு்னவர் ்வ்கச ்சலவன்.

  2020-ஆம் ஆண்டுகக்தன ்தந்்த ்பரியார் 
விருது – அ.்தமிமகன் உதசன்.

  அண்ணல அம்தபத்கர் விருது – வரகூர் 
அ.அருணாசசலம்.

  தபரரறிஞர் அண்ணா விருது – அமரர் கடம்பூர் 
எம்.ஆர்.ஜனார்த்்தனன்.

  ்பருந்த்லவர் காமராஜர் விருது – மு்னவர் 
ச.த்தவராஜ்

  மகாகவி பாரதியார் விருது – கவிஞர் பூ்வ 
்சங்குடடுவன்.

  பாதவந்தர் பாரதி்தாசன் விருது – கவிஞர் 
அறிவுமதி என்ை மதியைகன்

  ்தமிழ்த்்்தன்ைர் திரு.வி.க. விருது – எழுத்்தாளர் 
வி.என்.சாமி.

  முத்்தமிழ்க காவலர் கி.ஆ.்ப.விசுவநா்தம் 
விருது – மு்னவர் வீ.தசதுராமலிங்கம்

விருது்கள் சேறுபவார் விவைம்:
  2020 ஆம் ஆண்டுககான ்தமிழ்த்்தாய் விருது – 

விஜிபி உலகத் ்தமிழ்சசங்கம்
  கபிலர் விருது – தபராசிரியர் ்ச.ஏழும்ல
  உ.தவ.சா.விருது – எழுத்்தாளர் 

கி.ராஜநாராயணன்
  ்சாலலின் ்சலவர் விருது -  ஆன்மிகச 

்சாற்்பாழிவாளர் நா்க முகுந்தன்
  உமறுபபுலவர் விருது – எழுத்்தளர் ம.அ.்சயத் 

அசன் என்ை பாரி்தாசன்
  ஜி.யு.தபாப விருது – ்ஜர்மனி்ய தசர்ந்த 

்தமிழ்ப தபராசிரியர் உலரீதக நிதகாலசு
  இளங்தகாவடிகள் விருது – தபராசிரியர் 

மா.வயித்தியலிங்கன்
  அம்மா இலககிய விருது – தபராசிரியர் தி. 

மகாலடசுமி
  சிந்த்னச சிற்பி சிங்கார தவலர் விருது – 

எழுத்்தாளர் ஆ.அைதகசன்
  ம்ைம்லயடிகளார் விருது – ம்ை.

மி.்தாயுமானவன்
  அதயாத்தி்தாசப பண்டி்தர் விருது – மு்னவர் 

தகா.ப.்சலலம்மாள்
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  அருட்பருஞதசாதி வள்ளலார் விருது – 
மு்னவர் ஊரன் அடிகள்

  கா்ரககால அம்்மயார் விருது – மு்னவர் 
தமா.ஞானபபூங்தகா்்த

ஸ்காடச் சசைஞசர் விருது
  இ-நிர்வாக ்சயலபாடடுககாக 

பைங்குடியினர் விவாகர அ்மசசகத்துககு 
வைங்கபபடட ”ஸ்காச தசலஞசர் விரு்்த” 
அத்து்ையின் மத்திய அ்மசசர் திரு அர்ஜஜூன் 
முண்டாவுககு வைங்கபபடடது.

  பைங்குடியினர் விவாகரத்து்ை அ்மசசகம் 
மாற்ைங்களுககான பல நடவடிக்கக்ள 
சமீபத்தில தமற்்காண்டது.  காகி்த 
பயன்பாட்ட கு்ைககும் வ்கயில, 
அலுவலகத்தின் அ்னத்து பணிகளும், 
டிஜிடடல மயமாககபபடடன. 

ஸ்சகாச் (SKOCH) சசைஞசர் விருது
  70வது ஸ்தகாச உசசி மாநாடடில மத்திய 

பஞசாயத்து ராஜ் ஸ்தகாச தசலஞசர் விரு்்த 
்வன்றுள்ளது.

  “ஆளு்மயில ்வளிபப்டத்்தன்்ம“ 
பிரிவின் கீழ் பஞசாயத்து ராஜ் அ்மசசகத்திற்கு 
ஸ்தகாச தசலஞசர் விருது ்வன்ைது.

  நாடு முழுவதும் உள்ள பஞசாயத்து ராஜ் 
நிறுவனங்களில ஐ.டி. ்த்ல்மயிலான 
முன்முயற்சிகள், மாற்ைத்்தகக சீர்திருத்்தங்கள் 
மற்றும் மின்-ஆளு்ம்ய வலுபபடுத்து்தல 
ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்த அ்மசசகம் 
இந்த விருதி்ன ்வன்றுள்ளது.

51ெது சர்ெசதச திடரப்பட விழா
  இநதியாவின் 51வது சர்வத்தச தி்ரபபட விைா 

தகாவா மாநிலம் பனாஜியில ்்தாடங்கியது. 
இந்த சர்வத்தச தி்ரபபட விைாவில இந்த 
ஆண்டிற்கான, இநதிய ஆளு்ம விருதுககு, 
இயககுநரும் நடிகருமான பிஸ்வஜித் 
சாடடர்ஜி த்தர்வு ்சய்யபபடடுள்ளார்..

  பிஸ்வாஜித் சாடடர்ஜி சாடடர்ஜி பல. 
்பங்காலி படங்களில நடி்்த்து மிகப 
பிரபலமாக அறியபபடடவர். தமலும் 51-
வது இநதிய சர்வத்தச தி்ரபபட விைாவிற்கு 
த்தர்ந்்தடுககபபடட அசுரன் தி்ரபபடம் 
பதனாராமா (Panorama) பிரிவில இடம் ் பற்ைது.

வதறகு ரயில்செக்கு “ஸ்சகாச்“ 
விருது

  கதரானா தநாய்த்்்தாற்று காலத்தில சிைபபாக 
்சயலபடட்தற்காக, ்்தற்கு ரயிலதவககு 
“ஸ்தகாச“ (SKOCH)  விருது வைங்கி 
்கௌரவிககபபடடுள்ளது.

  இநதியா்வ சிைந்த த்தசமாக மாற்றுவதில 
பங்களிககும் நிறுவனங்கள், மகக்ள 
்கௌரவிககும் வி்தமாக, ஸ்தகாச விருது 
ஆண்டுத்தாறும் வைங்கபபடுகிைது. இந்த 
விருதுககாக, சமர்பிககபபடட ஆவணங்கள், 
விளககககாடசி ஆகிய்வ ஆய்வு ்சய்யப 
படுகிைது. பலதவறு மடடங்களில ் வளிபப்ட 
யான வாககளிபபு ்சயலமு்ை ஆகிய்வ 
கணககில எடுத்துக ்காள்ளபபடுகிைது.

  அத்தியாவசியப ்பாருள்க்ள எடுத்துச 
்சலல சரககு ரயிலகள் இயககியது. ரயில 
்படடிக்ள ்தனிவார்டுகளாக மாற்றியது. 
சானிதடசர், பாதுகாபபு உ்ட, முகககவசம் 
்தயாரிபபு உள்பட பலதவறு ்தகவலக்ள 
ஆவணமாக பதிவு ்சய்து அனுபபபபடடன. 
இந்த விவரங்க்ள விருதுக குழுவினர் 
ஆய்வு ்சய்்தனர். இ்தன் முடிவில, ்்தற்கு 
ரயிலதவ ஸ்தகாச ்வள்ளி விருதுககு த்தர்வு 
்சய்யபபடடுள்ளது.

உைக மனிதாபிமான விருது
  ்தாதன மற்றும் ்காங்கன் பிராநதியத்தின் 

Philanthropist ரவி ்கய்வத் (Ravi Gaiwad) 
என்பவர்ககு “்நலசன் மண்தடலா” உலக 
மனி்தாபிமான விருது வைங்கபபடடது.

  இவர் ்சய்்த மனி்தாபிமான தச்வககாக 
இந்த விருது வைங்கபபடடது.

தஙக மயில் விருது
  51-வது இநதிய சர்வத்தச தி்ரபபடத் 

திருவிைாவின் உயரிய ்தங்க மயில விரு்்த 
இரண்டாம் உலகப தபார் பற்றிய தடனிஷ் 
தி்ரபபடமான இன் டு தி டார்கனஸ் 
்வன்றுள்ளது. இந்த விருதுககான ரூ.40 லடசம் 
்ராககப பரி்ச இந்தத் தி்ரபபடத்தின் 
இயககுனர் ஆண்டர்ஸ் ்ரஃபனும், 
்தயாரிபபாளர் தலதன தபார்கலும் சமமாக 
்பற்றுக ்காண்டனர். அவர்களுககு ்தலா ஒரு 
சான்றி்தழும் வைங்கபபடடுள்ளது.

sm^ \uD k^
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வீரதீர வசயலுக்கான அண்ைா 
விருது

  ்கா்டககானல தராடு-அம்பாத்து்ர 
இ்டதய ்தண்டவாளத்தில கிடந்த கற்பா்ை 
களில தமா்தாமல துரி்தமாக ்சயலபடடு 
்வ்க வி்ரவு ரயி்ல நிறுத்தி பயணிக்ள 
காபபாற்றிய மது்ர ரயில ஓடடுநர் சுதரஷ் 
வீரதீர ்சயலுககான அண்ணா விருது 
அறிவிககபபடடுள்ளது.

32 சிைார்களுக்கு ரா்ஷடரீய ்பாை 
புரஸ்கார் விருது

  கலவி, புத்்தாககம், வி்ளயாடடு, க்ல-
காலாசசாரம், சமூக தச்வ, வீரதீரச ்சயலகள் 
ஆகிய பிரிவுகளில சா்த்னகள் நிகழ்த்தி வரும் 
்தனித்திை்மகள் ்காண்ட சிைார்க்ளத் 
த்தர்வு ்சய்து, அவர்களுககு ராஷ்டரீய பால 
புரஸ்கார் விருதுக்ள வைங்கி மத்திய அரசு 
்கௌரவித்து வருகிைது. அ்தன்படி, 2021-ஆம் 
ஆண்டுககான ராஷ்டரீய பால புரஸ்கார் 
விருது, 32 தபருககு வைங்கபபடடுள்ளது.

30 காெல் ்பதக்கஙகட்ள சிபிஐ 
வ்பறறுள்ளது

  சிபிஐ இந்த ஆண்டு சிைபபு தச்வககான 
30 ஜனாதிபதி ்பாலிஸ் ப்தககத்்்தயும், 
சிைபபான தச்வ விருதுகளுககான தபாலீஸ் 
ப்தககத்்்தயும் ்பற்றுள்ளது.

  புகழ்்பற்ை தச்வககான ஜானதிபதியின் 
்பாலிஸ் ப்தககங்கள் ஆறு அதிகாரிகளுககு 
வைங்கபபடடுள்ளன. அத்த தநரத்தில 24ககு 
்பாலிஸ் ப்தககங்கள் வைங்கபபடடுள்ளன.

தமிழக காெல் அதிகாரிகள 20 
ச்பருக்கு குடியரசுத் தடைெர் விருது

  த்தசிய அளவில ்தனிச சிைபபுடன் 
பணியாற்றும் காவல து்ையினருககு 
சு்தநதிர தினம், குடியரசு தினம் என 
ஆண்டுககு 2 மு்ை குடியரசுத் ்த்லவர் 
விருதுகள் வைங்கபபடுகின்ைன. காவல 
து்ைஅதிகாரிகளின் ் சயலபாடு, சா்த்னகள், 
நன்மதிபபு ஆகியவற்றின் அடிபப்டயில 
இந்த விருது வைங்கபபடுகிைது. இந்த 
நி்லயில, குடியரசு தினத்்்த முன்னிடடு 

்தமிழ்நாடு காவல து்ை்ய தசர்ந்த 20 
தபருககு குடியரசுத் ்த்லவர் விருதுகள் 
அறிவிககபபடடுள்ளன.

தர்கைால் ேணி விருது
  ்சன்்ன காவல ஆ்ணயர் மதகஷ்குமார் 

அகர்வால, ்தமிழ்நாடு காவல உயர் பயிற்சியக 
ஏடிஜிபி தடவிடசன் த்தவாசீர்வா்தம், 
தகா்வபுதூர் காவல ஆய்வாளர் 
மணிகண்டகுமார் ஆகிய 3 தபருககு குடியரசுத் 
்த்லவரின் ்த்கசால பணிககான விருதுகள் 
வைங்கபபடுகின்ைன.

  மீடபு பணியில உயிரிைந்த தீய்ணபபு வீரர் 
ராஜ்குமாருககு வீரதீர ப்தககம்

946 காெல் ்பணியா்ளர்கள 
்பதக்கஙகளுக்கு 
சதர்ந்வதடுக்கப்படடனர்

  2021 குடியரசு தினத்்்த முன்னிடடு ்மாத்்தம் 
946 காவல து்ையினருககு ப்தககங்கள் 
வைங்கபபடடுள்ளன.

  ்மாத்்த விருது ்பற்ைவர்களினல 207 
காலன்டரி மற்றும் 739 தச்வ ப்தககம் 
்வன்ைவர்கள் உள்ளனர்.

  காலன்டரி விருதுகளில, ஜார்கண்டின் ஏ.எஸ்.ஐ 
பானுவா ஓரான் மற்றும் சி.ஆர்.பி.எஃப 
இன் ஏ.எஸ்.ஐ தமாகன் லால ஆகிதயாருககு 
இரண்டு ஜனாதிபதியின் காவல ப்தககங்கள் 
மரணத்திற்குப பின் வைங்கபபடடுள்ளன.

்பத்மஸ்ரீ விருது
  சாலமன் பாப்பயா, சுபபு ஆறுமுகம், டாகடர் 

திருதவங்கடம் (ம்ைவு), சாநதி கியர்ஸ் 
சுபபிரமணியம் (ம்ைவு), பாம்தப ்ஜயஸ்ரீ, 
பாபபம்மாள், ஸ்ரீ்தர் தவம்பு.

்பத்ம விபூஷண் விருது
  எஸ்.பி.பாலசுபபிரமணியம் (ம்ைவு), 

ஷின்தசா அதப, தக.எஸ்.சித்ரா, ்தருண் 
தகாதகாய் (ம்ைவு), ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் 
(ம்ைவு), தக்ுபாய் பதடல (ம்ைவு), 
சுமித்ரா மகாஜன்
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தமிழக வீராஙகடன அனிதா உள்பட 
7 ச்பருக்கு ்பத்மஸ்ரீ

  இநதிய மகளிர் கூ்டபபநது அணியின் 
முன்னாள் தகபடனும், ்தமிைகத்்்தச தசர்ந்த 
வருமான பி.அனி்தா, தடபிள் ்டன்னிஸ் 
வீராங்க்ன ்மௌமா்தாஸ் உள்ளிடட 
7 தபருககு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிககப 
படடுள்ளது.

  பி.அனி்தா: ்சன்்ன்யச தசர்ந்த அனி்தா 
த்தசிய மகளிர் கூ்டபபநது அணியில 18 
ஆண்டுகள் வி்ளயாடியுள்ளார். 

  தகபடனாகவும் இருந்த அவர், ஆசிய 
கூ்டபபநது சம்தமளன சாம்பியன்ஷிபபில 
்்தாடர்நது 9 மு்ை பங்தகற்ை ஒதர, மு்தல 
இநதிய வீராங்க்ன.

  சு்தா சிங்: 3,000 மீடடர் ஸ்டீபிள்தசஸ் 
பந்தயத்தில த்தசிய சா்த்னயாளரான 
சு்தா, 2012, 2016-ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிககில 
பங்தகற்றுள்ளார். ஆசிய வி்ளயாடடுப 
தபாடடிகள் உள்பட பலவற்றில ்தங்கம் 
உள்ளிடட ப்தககங்கள் ்வன்றுள்ளார்.

  மா்தவன் நம்பியார்: ்தடகள வீராங்க்ன 
பி.டி.உ்ாவுககு பயிற்சியளராக இருந்த 
மா்தவன், 1985-இல துதராணாசசார்யா விருது 
்வன்றுள்ளார்.

  வீதரந்தர் சிங்: மலயுத்்த வீரரான வீதரந்தர், 
1992 உலக மலயுத்்த சாம்பியன்ஷிபபில 
்வண்கலமும், 1995 காமன்்வலத் 
தபாடடியில ்வள்ளியும் ்வன்றுள்ளார்.

  தக.ஒய்.்வங்கதடஷ்: மாற்றுத்திைனாளி 
்தடகள விரரான இவர், 2005-இல உலக 
மாற்றுத்திைனாளிகள் வி்ளயாடடுப 
தபாடடியில அதிக ப்தககங்கள் ்வன்ை்தற் 
காக “லிம்கா“ சா்த்ன புத்்தகத்தில இடம் 
பிடித்துள்ளார்.

  அன்்ு ்ஜம்்சன்பா: ம்லதயற்ை 
வீராங்க்னயான அன்்ு ஒதர சீசனில இரு 
மு்ை எவ்ரஸ்ட சிகரத்தில ஏறிய உலகின் 
ஒதர வீராங்க்ன.

புல்ொமா தாக்குதலில் 
உயிரிழந்தெருக்கு குடியரசு 
தடைெரின் வீரதீர விருது

  புலவாமா ்தாககு்தலுககுக காரணமான 
பயங்கரவாதி்ய துரத்திப பிடிகக முயன்று 
உயிரிைந்த மத்திய ரிசர்வ காவல ப்ட 

(சிஆர்பிஎஃப) வீரர் தமாகன் லாலுககு வீரதீர 
்சயலுககான குடியரசுத் ்த்லவரின் தபாலீஸ் 
விருது வைங்கபபடவுள்ளது.

  ஜார்கண்ட காவலது்ையின் உ்தவி ஆய்வாளர் 
பனுவா ஓதரானுககும் வீரதீர ்சயலுககான 
குடியரசுத் ்த்லவரின் தபாலீஸ் விருது 
வைங்கபபடவுள்ளது.

்பழஙகுடி இனத்டத சசர்ந்த 
கனகராெுக்கு ்பத்மஸ்ரீ விருது

  மத்திய அரசு பத்ம விருதுக்ள அறிவித்்தது. 
இதில ்்தலங்கானாவுககு ஒதர ஒரு விருது 
மடடுதம கி்டத்துள்ளது.

  ்்தலங்கானா மாநிலம் குமரம்பீம் 
அசிஃபாபாத் மாவடடத்தில பைங்குடி 
இனத்்்த தசர்ந்த கனகராஜுககு பத்மஸ்ரீ 
விருது அறிவிககபபடடுள்ளது.

  இவர், மயில இைகுக்ள கடடிக்காண்டு 
ஆடும் குஸ்ைாடி எனும் பைங்குடியின 
நடனத்தில புகழ் ்பற்ைவர்.

  கடந்த 1981-ம் ஆண்டு ்டலலியில நடந்த 
குடியரசு தின விைாவில குஸ்ைாடி நடனம் 
ஆடியுள்ளார்.

  நூற்றுககணககான குஸ்ைாடி நடன 
க்லஞர்க்ள உருவாககி உள்ளார்.

காடரக்கால் சக.சகசெசாமிக்கு 
்பத்மஸ்ரீ விருது

  புதுசதசரி யூனியன் பிரத்தசம், கா்ரககா்லச 
தசர்ந்த ்பாம்மலாடடக க்லஞர் 
தக.தகசவசாமிககு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிககப 
படடுள்ளது.

  பள்ளியில மாணவர்களிடம் கற்ைல திை்ன 
அதிகரிகக ்பாம்மலாடடக க்ல மூலம் 
பாடங்க்ள நடத்தினார்.

அரசுப ்பளளி ஆசிரிடயக்கு 
அண்ைா ்பதக்கம்

  வைககமாக குடியரசு தினத்்்த ஒடடி, 
அண்ணா ப்தககமும், தவளாண்்மத் 
து்ையில சிைநது விளங்கிதயாருககும் 
விருதுகள் வைங்கபபடும்.

  ராணிபதபட்ட மாவடடம் புலிவலத்்்தச 
தசர்ந்த பா.முல்ல, ஓசூர் வனசசரகத்துககு 

sm^ \uD k^



A W^   

23

உள்படட காலந்ட உ்தவி மருத்துவர் 
எ.பிரகாஷ், மது்ர திருமங்கலம் ரயில 
வண்டி ஓடடுநர் ்ஜ.சுதரஷ், நீலகிரி 
மாவடடம் முலலிம்ல கண்டி்யச 
தசர்ந்த ஆர்.புகதைநதிரன் ஆகிதயாருககு 
வீர தீர ்சயலுககான அண்ணா ப்தககம் 
வைங்கபபடடன.

  விவசாயிகளுககான விருதுகள்: ம்த 
நலலிணககத்்்தப தபாற்றிப பாதுகாபபு 
வருதவாருககு “தகாட்ட அமீர் ம்த 
நலலிணககப ப்தககம்“ வைங்கபபடுகிைது. 
அ்தன்படி, நிகைாண்டில தகா்வ 
மாவடடத்்்தச தசர்ந்த தக.ஏ.அபதுல 
ஜபபாருககு விருது அளிககபபடடது.

  திருநதிய ்நல சாகுபடி ்்தாழிலநுடபத்்்தக 
க்டபபிடித்து அதிக உற்பத்தி திைன் ்பறும் 
விவசாயிககான சி.நாராயணசாமி நாயுடு ்நல 
உற்பத்தி  திைனுககான விருது, விருதுநகர் 
மாவடடம் ஸ்ரீவிலலிபுத்தூ்ரச தசர்ந்த 
க.்சலவகுமாருககு வைங்கபபடடது.

  உைவர் உற்பத்தியாளர் குழு விருதுகள்: 500 
மு்தல ஆயிரம் விவசாயிக்ள ஒருங்கி்ணத்்த 
உருவாககபபடும் அ்மபதப உைவர் 
உற்பத்தியாளர் குழுமம், அ்தன்படி, 
ஆளு்மயில சிைந்த உைவர் உற்பத்தியாளர் 
குழுமங்களுககான விருதுகள் வரி்சயில, 
ஈதராடு துலலிய பண்்ணய உற்பத்தியாளர் 
குழுமம், ்வள்ளியங்கிரி உைவன் 
உற்பத்தியாளர் குழுமம் ஆகியன சிைபபான 
்சயலபாடுக்ளக ்காண்டிருந்தன.

  தசலம் நகர காவல நி்லயம் மு்தலிடம்: 
தசலம் நகர காவல நி்லயமானது, 
மு்தலிடத்்்தப பிடித்து சிைந்த காவல 
நி்லயமாகத் த்தர்ந்்தடுககபபடடது. இ்தற்கான 
தகாப்ப்ய மு்தலவர் பைனிசாமி வைங்கினார்.

‘்பரம் விசி்ஷட சசொ“ விருது
  இநதியக கடதலார காவலப்டயின் 

இயககுநர் ்ஜனரல நடராஜனுககு குடியரசு 
்த்லவரின் உயரிய விரு்தான “பரம் விசிஷ்ட 
தசவா“விருது வைங்கபபடடு உள்ளது.

  கடதலார காவலப்டயின் இயககுநர் ஒருவர் 
இவவிருது ்பறுவது இதுதவ மு்தல மு்ை.

  ்பாதுவாக, ராணுவம், விமானம் மற்றும் 
கடற்ப்ட்யச தசர்ந்தவர்களுககு மடடுதம 
இந்த விருது வைங்கபபடுகிைது.

  இநநி்லயில, மு்தன்மு்ையாக இநதியக 
கடதலார காவல ப்டயின் இயககுநர் 
்ஜனரல தக.நடராஜனுககு குடியரசு 
்த்லவரின் உயரிய விரு்தான “பாம் விசிஷ்ட 
தசவா“ விருது வைங்கபபடடு உள்ளது.

சிைந்த வ்பண் தடைெருக்கான 
விருது

  ்ரபதகா வங்கியின் நிர்வாக இயககுநர் 
ஆர்.எஸ்.இை்பலலாவுககு சிைந்த ்பண் 
்த்லவருககான விருது கி்டத்துள்ளது.

  த்தசிய கூடடுைவு வங்கிகளின் உசசி மாநாடு 
ஜனவரி 22 மற்றும் 23-ஆம் த்ததிகளில 
ந்ட்பற்ைது.

  இதில, ்ரபதகா வங்கிககு மூன்று பிரிவுகளின் 
கீழ் விருது வைங்கபபடடது.

உத்தரபிசரசதசம் சிைந்த 
அடடெடை விருது வென்ைது (Best 
Tableau Award)

  குடியரசுத் தின விைாவில 17 மாநிலங்கள், 
யூனியன் பிரத்தசங்கள், ஒன்பது ்வவதவறு 
அ்மசசகங்கள், து்ைகள் மற்றும் இராணுவ 
அ்மபபு மற்றும் ஆறு பாதுகாபபு 
அ்மபபுகள் பங்தகற்ைன. இதில சிைந்த 
அடடவ்ண (32) வைங்கிய்தற்காக 
உத்்தரபிரத்தசத்திற்கு விருது வைங்கபபடடது.

  உத்்தரபிரத்தச அடடவ்ண Ayodhya: 
Cultural Heritage of Uttar Pradesh என்ை 
்மயககருத்து அடிபப்டயில அடடவ்ண 
உருவாககபபடடது.

  இரண்டாவது மற்றும் மூன்ைாவது விருது 
திரிபுரா மற்றும் உத்்தரகாண்ட மாநிலத்திற்கு 
வைங்கபபடடது.

“Alert Being Icon Award”
  ஆஸ்கர் விருது ்வன்ை இ்சய்மபபாளர் 

ஏ.ஆர்.ரகுமான் அவர்களுககு ‘Alert Being Icon 
Award’ வைங்கபபடடது. இவவிருது Bicon 
Foundation அ்மபபு வைங்கியது. பதயாகான் 
நிறுவனத்தின் ்த்லவர் கி்ரன் மஜீம்கார் ்ா 
வைங்கினார்.

  தமலும் மாற்றுத்திைனாளி, வி்த்வகள், 
்பண்கள் தபான்ை ்பாருளா்தார ரீதியாக 

sm^ \uD k^
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பின்்தங்கியவர்களுககு உ்தவி, கர்பபிணி 
்பண்களுககு சத்்தான உணவு (350) 
வைங்கிய்தற்காகவும் லிதயா ஆகாஷ் ராஜ் 
என்பவர்ககு இவவிருது வைங்கபபடடது. 

கனடா இந்திய எழுத்தா்ளர் கில்டிக்கு 
சாகித்ய வகௌரவ் சம்மன்

  கனடாவின் இநதி எழுத்்தாளர் கிலடிககு 
சாகித்ய ்கௌரவ சம்மன் வைங்கி 
்கௌரவித்்தார் மத்திய கலவி அ்மசசர் ரதமஷ் 
தபாகரியால நிகாஷ் கிலடியின் இலககிய 
பணிககாக இந்த விருது வைங்கபபடடது.

ஆஸ்கர் ச்பாடடியில் “சூரடரப 
ச்பாறறு“

  ஆஸ்கர் விருதுககான ்பாதுப பிரிவு 
தபாடடியில, “சூர்ரப தபாற்று“ தி்ரபபடம் 
இடம் ்பற்றுள்ளது.

  நிககத் ்பாம்மி்ரடடி ஒளிபபதிவு 
்சய்திருந்தார்.

  தமலும், கடந்த ஆண்டு ஓடிடி ்தளத்தில 
்வளியான படங்களில அதிகம் தபரால 
பார்ககபபடட ்தமிழ்ப படம் என்ை அபார 
சா்த்ன்யப ப்டத்்தது “சூரர்ரப தபாற்று“.

96ெது தான்சசன் இடச விழா 
  புகழ்்பற்ை ்தான்தசன் இ்ச விைாவின் 96வது 

பதிபபு மத்திய பிரத்தசத்தின் குவாலியர் 
பகுதியில ்்தாடங்கியது.

  இந்த விைா 1924 ஆம் ஆண்டு மு்தல 
்காண்டாடபபடும் வருடாநதிர நிகழ்வாகும்.

  பண்டித் சதிஸ் வியாஸ் என்பவருககு 
்தான்தசன் சம்மன் வைங்கபபடடது. தமலும்  
தபாப்ல தசர்ந்த அபினவ கலா பரிஷித் 
என்பவருககு ராஜா மன்சிங் த்தாமர் விருது 
வைங்கபபடடது.

  16ஆம் நூற்ைாண்டில வாழ்ந்த புகழ்்பற்ை 
இ்சக்லஞர் மற்றும் பாடகர் ஆவார். 
அகபரின் அ்வயில 9 ரத்தினங்களில இவரும் 
ஒருவர் ஆவார்.

விழுபபுரம் அருசக சஙககாை 
உடைகிைறு

  விழுபபுரம் அருதக தவடம்படடியில ஏரியில 
மண் அள்ளபபடட பகுதியில சங்ககால 
உ்ைகிணறு கண்டறியபபடடது.

  இத்ததபால, விழுபபுரம் அருதக 
விராடடிககுபபம், ஆலாத்தூர், நன்னாடு, 
்பரும்பாககம் உள்ளிடட கிராமங்களில 
புதிய கற்காலம் ்்தாடங்கி பலதவறு 
காலகடடங்க்ளச தசர்ந்த வரலாற்றுத் 
்தடயங்கள் கண்டறியபபடடுள்ளன. அந்த 
வ்கயில, தவடம்படடும் வரலாற்று 
முககியத்துவம் ்பற்றுள்ளது.

வசரி பூக்கள திருவிழா
  மணிபபூர் மாநிலத்தின் தசனாபதி 

மாவடடத்தில ்சரி பூககள் திருவிைா (Cherry 
Blossom Mao) ்காண்டாடபபடுகிைது.

  Mao பகுதி தசனபதி மாவடடத்தில 
அ்மநதுள்ளது. இந்த பூ வ்ககள் ஜபபான் 
நாடடின் “சககுரா“ என்ை ் பயரில பிரபலமாக 
அறியபபடுகிைது.

1.8 VVD

VVD
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12 தமிழ இைக்கியஙகட்ள 
இந்தி உட்பட 10 வமாழிகளில் 
வெளியிடுகிைது

  முன்னாள் மு்தலவர் கருணாநிதியின் 
முயற்சியால ்்தாடங்கபபடட மத்திய 
்சம்்மாழி ்தமிைாய்வு நிறுவனம் 
உருவாககபபடடது.

  கடந்த 2020ல தபராசிரியர் இரா.சநதிரதசகரன் 
்த்லவராக நியமிககபபடடார். 

  இந்தச சூைலில அந்த நிறுவனத்தில இநதி, 
்்தலுங்கு உடபட 10 ்மாழிகளிலதிருககுைள், 
்்தாலகாபபியம், சிலபபதிகாரம் உள்ளிடட 
12 ்தமிழ்இலககியங்களின் பதிபபுகளும் 
்வளிவர உள்ளன.

கனுமா வ்பாஙகல் ்பண்டிடக
  ்்தலுங்கானா ்பாங்கல பண்டி்க 

்தமிழ்நாட்ட தபாலதவ 
்காண்டாடபபடுகிைது.

  இரண்டாவது நாள் மகர சங்கராநதி 
என்ை ்பயரில ்பாங்கல ்வத்து 
்காண்டாடுகின்ைனர். மூன்ைாவது நாள் 
கனுமா என்று அ்ைககபபடுகிைது.

  இநநாளில காலந்டகளுககு உணவளித்து 
்காண்டாடபபடுகிைது. நான்காவது நாள் வீர 
வி்ளயாடடுக்ள வி்ளயாடுகின்ைனர். 
இநநாளின் ்பயர் முககனுமா.

கீழடி, மைலூர், வகாந்தடக, அகரம் 
்பகுதிகளில் அகழாய்வுப ்பணி

  சிவகங்்க மாவடடம், கீைடி, மணலூர், 
்காந்த்க, அகரம் ஆகிய பகுதிகளில 
வரும் பிபரவரி மு்தல வாரத்தில 7-ஆம் 
கடட அகைாய்வுப பணிகள் ்்தாடங்கபபட 
உள்ள்தாக ்தமிைக ்்தாலலியல து்ை து்ண 
இககுநரகம் ்்தரிவித்துள்ளது.

  இநநி்லயில, கீைடி, ஆதிசசநலலூர், 
சிவக்ள, ்காற்்க, ்காடுமணல, 
மயிலாடும்பா்ை, கங்்க ்காண்ட 
தசாைபுரம்-மளி்கதமடு ஆகிய பகுதிகளில 
்்தாலலியல ஆய்வு தமற்்காள்ள மத்திய 
்்தாலலியல ஆதலாச்ன வாரியநி்லக குழு 
அண்்மயில ஒபபு்தல அளித்துள்ளது.

்பண்டடய காை தானிய கிடஙகு 
அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது

  விழுபபுரம் மாவடடம் ஆதி திருவரங்கத்தில 
உள்ள ரங்கநா்த சுவாமி தகாவிலில உள்ள 
்தானியகளஞசியம் புைககணிககபபடட 
நி்லயில உள்ளது.

  ்தமிழ்நாடடின் தகாவிலகளில உள்ள ஒரு சில 
்தானியக களஞசியங்களில இதுவும் ஒன்று.

  மற்ை இடங்களில உள்ள ்தானிய களஞசியங்கள் 
ஸ்ரீரங்கம் தகாவில, திருவ்னககாவில 
உள்ள ஜம்முதகஷ்ஹம் தகாவில, ்தஞசாவூர் 
மாவடடத்தின் திருபபா்லவளத்தில உள்ள 
பகலவநா்த தகாவில ஆகிய்வ சமீபத்தில 
மீடகபபடடன.

  தகாவில ்்தாடடிக்ள புதுபபிகக விஜயநகர 
மன்னர்கள் வைங்கிய மானியங்கள் பற்றிய 
குறிபபும், ஊழியர்களுககு வைங்கிய 
நிலங்கள் பற்றிய குறிபபும் தகாவிலில உள்ள 
கல்வடடில குறிபபிடபபடடுள்ளது.

  இந்த ரங்கநா்த சுவாமி தகாவில உள்ள ்தானிய 
களஞசியம் விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தில 
கடடபபடடது.

்பல்ைெர் காை சிடை கண்வடடுபபு
  காஞசிபுரம் மாவடடம், உத்திரதமரூர் அருதக 

பலலவர் கால சி்ல  கண்்டடுககபபடடது.
  உத்திரதமரூரில உள்ள குைம்தபஸ்வரர் 

தகாயிலில 565 கிராம் எ்டயுள்ள ்தங்கப 
பு்்தயல கண்்டடுககபபடடது. 

  இது பலலவர் காலத்்்தச தசர்ந்த மூத்்தத்தவி 
என்ை தஜஷ்டா த்தவி சி்ல என்று 
்்தரிவித்்தனர்.
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மாநிை மனித உரிடமகள 
ஆடையத் தடைெராக நீதி்பதி 
எஸ்.்பாஸ்கரன் வ்பாறுபச்பறபு

  மாநில மனி்த உரி்மகள் ஆ்ணயத் 
்த்லவராக ்சன்்ன உயர்நீதிமன்ை 
முன்னாள் நீதிபதி எஸ்.பாஸ்கரன் 
்பாறுபதபற்றுக ்காண்டார்.

  ்தமிழ்நாடு மாநில மனி்த உரி்மகள் 
ஆ்ணயச சடடபபடி, மு்தலவர், சபாநாயகர், 
உள்து்ை அ்மசசர், எதிர்ககடசித் ்த்லவர் 
அடங்கிய குழு, மனி்த உரி்ம ஆ்ணயத் 
்த்லவர் ப்தவிககுத் ்தகுதியானவர்க்ளப 
பரிநது்ரகக தவண்டும்.

வசன்டன உயர்நீதிமன்ை தடைடம 
நீதி்பதி ்பதவிசயறபு

  ்சன்்ன உயர்நீதிமன்ை 50-ஆவது ்த்ல்ம 
நீதிபதியாக நியமிககபபடடுள்ள சஞசீவ 
பானர்ஜி ப்தவிதயற்கிைார்.

  ்சன்்ன உயர்நீதிமன்ைத்தின் 49-ஆவது 
்த்ல்ம நீதிபதியாக இருந்த ஏ.பி.சாஹி 
ஓய்வு ்பற்ைார். இ்தற்கான உத்்தர்வ 
குடியரசுத் ்த்லவர் பிைபபித்்தார்.

இந்தியா துடைத் சதர்தல் 
ஆடையராக உசம்ஷ சின்ஹா 
நியமிக்கப்படடார்

  இநதிய த்தர்்தல ஆ்ணயத்தில து்ண 
த்தர்்தல ஆ்ணயராக உதமஷ் சின்ஹா 
நியமிககபபடடுள்ளார்.

  ஒபபந்த அடிபப்டயில ்த்ணத் த்தர்்தல 
ஆ்ணயராக சின்ஹா்வ மீண்டும் 
பணியமர்த்துவ்தற்கான  கால நீடடிபபுககு 
அ்மசசர்வயின் த்தர்்தல ஆ்ணயத்தின் 
நியமனக குழு ஒபபு்தல அளித்துள்ளது.

  2021 ஜுன் 30 வ்ர அவரது ப்தவி காலம் 
நீடடிககபபடடுள்ளது.

பதர்தல் ஆரணயம் ேற்றி:
  இநதிய த்தர்்தல ஆ்ணயர் : சுனில ஆதராரா
  உருவாககபபடடது : 25 ஜனவரி 1950.
  விதி :  324

1.9 WB\^ வதலுஙகானா உயர் நீதிமன்ைத்தின் 
முதல் வ்பண் தடைடம நிதி்பதியாக 
நியமனம்

  ்்தலுங்கானா உயர் நீதிமன்ைத்தின் புதிய 
்த்ல்ம நீதிபதியாக நீதிபதி ஹிமா தகாஹ்லி 
நியமிககபபடடுள்ளார்.

  ்்தலுங்கானா கவர்னர் டாகடர் ்தமிழி்ச 
சவுந்தராஜன் அவருககு உறுதி்மாழி 
வைங்கியுள்ளார்.

  ்டலலி மாநில சடட தச்வகள் 
ஆ்ணயத்தின் நிர்வாகத் ்த்லவராக ஹிமா 
தகாலி பணியாற்றி உள்ளார்.

அவமரிக்கா ொழ தமிழர் ராஜ் ஐயர் 
அவமரிக்கா ராணுெ தடைடம 
தகெல் அதிகாரி ஆகிைார்

  அ்மரிகக வாழ் ்தமிைரான ராஜ் ஐயர் ராணுவ 
மிக உயரிய ப்தவியான ்த்ல்ம ்தகவல  
அதிகாரியாக நியமிககபபடடுள்ளார்.

  அ்மரிகக அரசு இவ்ர ராணுவத்தின் 
மிக உயரிய ப்தவியான ்த்ல்ம ்தகவல 
அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது.  

  இந்த ப்தவி 3 நடசத்திர ்தளபதி ப்தவிககு 
ஒபபான்தாகும்.   இவருககுக கீதை 15000 
வீரர்கள் உல்கங்கும் உள்ள 100 நாடுகளில  
பணியாற்ை உள்ளனர்.  

  இவர் 1600 தகாடி டாலர் மதிபபிலான ராணுவ 
்தளவாட ்காள்மு்த்ல  தமற்பார்்வ ்சய்ய 
உள்ளார்.

ஐ.நா. உரிடமகள அடமபபின் 
தடைெராக நஷாத் ஷமீம் கான் 
நியமனம்

  ஐ.நா. மனி்த உரி்மகள் தபர்வ 
பிஜியின் நாடடின் தூ்தர் ந்ாத் ்மீத் 
கான் 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ்த்லவராக 
த்தர்ந்்தடுககபபடடுள்ளார்.

  47 வாககுகளில 29 வாககுக்ளப ் பற்று புதிய 
்த்லவராக த்தர்ந்்தடுககபபடடுள்ளார்.

  அவர் ஆஸ்திதரலிய வைககறிஞர் எலிச்பத் 
டிகசி-பிஸ்ல்பர்கருககு பதில புதிய 
்த்லவராக நியமிககபபடடுள்ளார்.
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முதல் வ்பண்: அவமரிக்க அதி்பர் 
அலுெைக டிஜிடடல் இயக்குநர்

  அ்மரிககாவின் 46-வது ஜனாதிபதியாக தஜா 
்படன் ஜனவரி 20-ஆம் த்ததி ப்தவிதயற்ைார். 
தமலும் இநதிய-அ்மரிககரான 
கமலா ஹாரிஸ் து்ண ஜனாதிபதியாக 
ப்தவிதயற்ைார்.

  அ்மரிகக வரலாற்றிதலதய கமலா 
ஹாரிஸ் ்தான் து்ண ஜனாதிபதியாகப 
்பாறுபதபற்கும் மு்தல ்பண்மணி ஆவார்.

  அது மடடுமின்றி தஜா ்படன் ்தனது 
நிர்வாகத்தில முககிய ப்தவிகளுககு 13 
்பண்கள் உடபட 20 இநதிய-அ்மரிககர்க்ள 
நியமித்துள்ளார்.

  இதில கரிமா வர்மா மு்தல ்பண் அலுவலக 
டிஜிடடல இயககுநராக நியமிககபபடடார்.

குழந்டதகள உரிடமகள ்பாதுகாபபு 
ஆடையராக சரஸ்ெதி ரஙகசாமி 
நியமனம்

  ்தமிழ்நாடு குைந்்தகள் உரி்மகள் 
பாதுகாபபு ஆ்ணய ்த்லவராக சரஸ்வதி 
ரங்கசாமி நியமனம் ்சய்யபபடடுள்ளார்.

போக்பைா ைட்ெதரத ்கண்காணிக்கும்
  ்தமிழ்நாடு குைந்்தகள் உரி்மகள் 

பாதுகாபபு ஆ்ணயம் கடந்த 2013-ம் ஆண்டு 
உருவாககபபடடது. இலவச கடடாயக கலவி 
உரி்ம சடடம் மற்றும் தபாகதசா சடடத்்்த 
அமலபடுத்துவ்்த கண்காணிககும் ் பாறுபபு 
ஆ்ணயத்துககு வைங்கபபடடுள்ளது.

ஐ.நா. உயர்நிடை வ்பாரு்ளாதார 
ஆசைாசடனக் குழுவில் வெயதி 
சகா்ஷ

  ஐ.நா. அ்மபபின் உயர்நி்ல சமூக, 
்பாருளா்தார ஆதலாச்னக குழுவில 
இநதியா்வச தசர்ந்த ்பாருளா்தார நிபுணர் 
்ஜயதி தகாஷ் நியமிககபபடடுள்ளார்.

  அவர் ்தவிர 19 சர்வத்தச ்பாருளா்தார 
நிபுணர்களும் இககுழுவில இடம் 
்பற்றுள்ளனர்.

  கதரானாவுககு பிைகு ஏற்படடுள்ள சமூக, 
்பாருளா்தார சவாலகள், ்தற்தபாது 
ஏற்படடுள்ள ்பாருளா்தார சூைல 

உள்ளிடட்வ குறித்தும், அவற்்ை 
சமாளிபபது குறித்தும் ஐ.நா. ்பாது ச்பககு 
இககுழுவினர் ஆதலாச்ன வைங்க 
இருககின்ைனர்.

  கடந்த ஆண்டு திலலியில ந்ட்பற்ை 
வன்மு்ை ் ்தாடர்பான தபாலீைாரின் து்ண 
குற்ைபபத்திரி்கயில ் ஜயதி தகாஷின் ் பயர் 
இடம் ்பற்றிருந்தது குறிபபிடத்்தககது.

மஹாவீர் சக்ரா விருது
  கலவான் பள்ளத்்தாககு பகுதியில சீன 

ராணுவத்தினருடனான தமா்தலில 
உயிர் தியாகம் ்சய்்த ராணுவ அதிகாரி 
சநத்தாஷ் பாபுவுககு, தபாரில வீரதீர ்சயல 
புரிந்த்தற்கான இரண்டாவது உயரிய விரு்தான 
“மஹாவீர் சகரா“ விருது வைங்கபபட 
இருககிைது. தபாரில வீரதீர ்சயல 
புரிந்த்தற்காக அளிககபபடும் இந்த உயரிய 
விருது, மு்தன் மு்ையாக தபார் அலலா்த 
தமா்தல சம்பவத்தில உயிரிைந்த ராணுவ 
வீரர்களுககு அளிககபபடுகிைது.

ஆயு்ஷமான் ்பாரத்தின் புதிய 
தடைடம நிர்ொக அதிகாரி

  ஆயுஷ்மான் பாரத்தின் புதிய ்த்ல்ம 
நிர்வாக அதிகாரியாக R.S.்ர்மா 
நியமிககபபடடுள்ளார். ஆயுஷ்மான் பாரத் 
திடடம் பிர்தான் மநதிரி ஜன் ஆதராககிய 
தயாஜனா எனவும் அ்ைககபபடுகிைது.

ஆயுஷமான் ோைத திட்ெம்
  கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ் சபடம்பர் மா்தத்தில 

பிர்தமர் தமாடி ஆயுஷ்மான் பாரத் திடடத்்்த 
்சயலபடுத்தினார். உலகின் மிகப்பரிய 
அரசு சுகா்தார காபபீடு திடடமாக கரு்தபபடட 
இந்தத் திடடத்தின் கீழ் ்தரமான சிகிச்ச்ய 
ஏ்ைகள் இலவசமாக ்பை முடியும்.

ஆயு்ஷ அடமச்சின் கூடுதல் 
வ்பாறுபபு கீரன் ரிஜிெு

  இ்ளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் வி்ளயாடடு 
அ்மசசர் கி்ரன் ரிஜிஜுககு ஆயுஷ் 
அ்மசசகத்தின் ்பாறுபபு ்தற்காலிகமாக 
வைங்கபபடடுள்ள்தாக ்வளியிடபபடட 
அறிக்கயில ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.
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கிசான் ்பசல் ரகத் சயாெனா 
ொர்கண்ட மாநிை அரசு

  பிர்தம மந்தரி பசல பீமா தயாஜனா (பிர்தம 
மநதிரியின் பயிர்காபபீடடுத் திடடம்)  
திடடத்துககு மாற்ைாக ஜார்கண்ட அரசு, 
கிசான் பசல ரகத் தயானா என்ை ் பயரில புதிய 
திடடத்்்த மாநில அரசு ்காண்டுவநதுள்ளது.

  ்தற்தபாது ந்டமு்ையிலுள்ள த்தசிய 
விவசாய காபபீடடுத் திடடத்்்தயும், மாற்ைம் 
்சய்யபபடட அ்தன் இன்்னாரு வடிவத் 
்்தயும் நீககிவிடடு இந்தப புதிய காபபீடடுத் 
திடடம் ்சயலபாடடிற்கு வநதுள்ளது.

  இந்த திடடம்  2020ம் ஆண்டு டிசம்பர் 29ந 
த்ததி ்வளியிடபபடடு உள்ளது. 

  இந்த திடடம் நிலமுள்ள மற்றும் நிலமற்ை 
விவசாயிகள் அ்னவருககும் ்பாருநதும். 
தமலும் இந்த திடடமானது மாநில விவசாய 
அ்மசசகத்தின் கீழ் ்சயலபடும் எனவும் 
அறிவிககபபடடுள்ளது.

“பிரயாஸ்“ திடடம்
  மத்திய அரசு ‘பிரயாஸ்’ என்ை திடடத்்்த 

அறிமுகபபடுத்தி உள்ளது. இத்திடடத்தின் 
கீழ், ்்தாழிலாளர் வருங்கால ்வபபு நிதி 
திடடம் 1995-ல உறுபபினர்களாக உள்ள 
ஊழியர்கள் ஓய்வு ்பறும் நாளிதலதய 
அவர்களுககு ஓய்வூதியம் வைங்கபபடும்.

'கிசான் கல்யாண் திடடம்“
  உத்்தரபிரத்தச மாநில அரசு கிசான் கலயாண் 
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திடடத்்்த அறிமுகம் ்சய்துள்ளது. இ்தன் 
முககிய தநாககம் விவசாயிகளின் வருவா்ய 
இரடடிபபாககுவது இத்திடடத்தின் முககிய 
தநாககம் ஆகும்.

3ம் கடட பிரதமரின் திைன் இந்தியா 
திடடம் வதாடக்கம்

  மூன்ைாம் கடட பிர்தமரின் திைன் இநதியா 
திடடம், நாடு முழுவதும் 600 மாவடடங்களில 
்்தாடங்கபபடடது.

  மத்திய திைன் தமம்பாடு மற்றும் ்்தாழில 
மு்னவு அ்மசசகத்தின் ்த்ல்மயில 
இந்த 3வது கடடம், புதிய மற்றும் தகாவிட 
்்தாடர்பான ்்தாழில திைன்களில கவனம் 
்சலுத்்தபபடுகிைது.

  “திைன் இநதியா திடடத்்்த” பிர்தமர் 
திரு நதரநதிர தமாடி 2015ம் ஆண்டு 
ஜு்ல 15ம் த்ததி ்்தாடங்கி ்வத்்தார். 
இநதியா்வ உலகின் திைன் ்த்லநகராக 
ஆககும் ்்தா்லதநாக்க எடடுவ்தற்காகத் 
்்தாடங்கபபடட பிர்தமரின் திைன் இநதியா 
திடடம் அதி தவகத்்்த அ்டநதுள்ளது. 

வீடு கடடும் திடடம்
  மத்திய அரசின் வீடு கடடும் திடடத்தின் 

கீழ், உத்்தரபிரத்தச பயனாளிகளுககு ரூ.2,691 
தகாடி உ்தவித் ்்தா்க்ய பிர்தமர் தமாடி 
விடுவித்்தார்.

  கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு பிர்தமரின் கிராமபபுை 
வீடு கடடும் திடடம் (பிர்தான் மநதிரி 
ஆவாஸ் தயாஜனா-கிராமீண்) அறிமுகப 
படுத்்தபபடடது. இந்த திடடத்தின் கீழ், 
சம்வளி பகுதிகளில வீடு கடட மத்திய 
அரசு சார்பில ரூ.1.20 லடசம் உ்தவித்்்தா்க 
வைங்கபபடுகிைது. ம்லப பிரத்தசங்கள், 
வடகிைககு மாநிலங்கள், ஜம்மு-காஷ்மீர், 
லடாக, நகைலகளால பாதிககபபடட 
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பகுதிகளில வீடு கடடுவ்தற்கு ரூ.1.30 லடசம் 
உ்தவித்்்தா்க வைங்கபபடுகிைது.

  இந்த திடடத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 
இதுவ்ர 1.26 தகாடி வீடுகள் கடடப 
படடுள்ளன என்று ்்தரிவிககப படடுள்ளது.

‘PANKH Abhiyan’ 
  மத்திய பிரத்தச மாநில மு்தல்மசசர் சிவராஜ் 

சிங் சவுகான் த்தசிய ் பண் குைந்்தகள் தினம் 
(ஜனவரி 24) முன்னிடடு ‘PANKH Abhiyan’ என்ை 
திடடத்்த்்த அறிமுகபபடுத்தினார்.

  ‘தபடடி பதசா தபடடி பத்தா’ என்ை 
திடடத்தின் கீழ் ‘PANKH Abhiyan’ 
திடடம் ்்தாடங்கபபடடுள்ளது. ்பண் 
குைந்்தகளின் அதிகாரம் மற்றும் வளர்சசி 
ஆகிய்வ வைங்குவத்த இத்திடடத்தின் 
முககிய தநாககம் ஆகும்.

  PANKH என்பது
 y  ‘P’ – பாதுகாபபு (protection)
 y ‘A’ – அவர்களின் உரி்ம பற்றிய விழிப 
புணர்வு (awareness of their rights)

 y ‘N’ – ஊடடசசத்து (nutrition)
 y ‘K’ – அறிவு (knowledge)
 y ‘H’ – சுகா்தாரம் (health)

மூத்த குடிமக்கள சசமிபபு திடடம்
  மூத்்த குடிமககள் தசமிபபு திடடம் 

அதிக பயன் கி்டககும் வ்கயில 
சீர்மககபபடடுள்ள்தால, அதில தசர்பவர்கள் 
எண்ணிக்க அதிகரித்து வருகிைது. 2.50 
லடசம் பயனாளிகளுடன் நாடடிதலதய 2-ம் 
இடத்தில ்தமிைகம் உள்ளது.

  ஓய்வு காலத்தில மூத்்த குடிமககள் 
்பாருளா்தார ரீதியாக பாதுகாபபாக 
இருபப்்த உறுதி ்சய்வ்தற்காக, மூத்்த 
குடிமககள் தசமிபபு திடடத்்்த மத்திய அரசு 
அறிமுகம் ்சய்்தது.

  மத்திய அரசு கடந்த 2004-ல ்்தாடங்கிய 
மூத்்த குடிமககள் தசமிபபு திடடத்்்த 
கடந்த ஆண்டு சீர்மத்து புதிய விதிக்ள 
வகுத்துள்ளது. அஞசலகம், வங்கிகளில 
்சயலபடுத்்தபபடும் இத்திடடத்தில 60 
வயது நி்ைவ்டந்தவர்கள் தசமிபபு கணககு 
்்தாடங்கலாம். கு்ைந்தபடச ்வபபுத் 
்்தா்கயாக ரூ.1,000 மு்தல அதிகபடசம் ரூ.15 
லடசம் வ்ர ்டபாசிட ்சய்யலாம்.

‘டைஃப மிஷன் திடடம்“
  தகரளா மு்தலவர் பினராயி விஜயன் 

ஏ்ைகளுககு வீடு கடடிக ் காடுககும் திடடம் 
“்லஃப மி்ன்“ திடடத்்்த கடந்த 2020ஆம் 
ஆண்டு ் ்தாடங்கி ் வத்்தார். இ்்தயடுத்து 2.5 
லடசம் வீடுகள் “்லஃப திடடம்“ கீழ் கடடி 
பயனாளிகளுககு வைங்கபபடடுள்ளது.

பிரதமரின் ென் ஆசராக்கியா திடடம்
  பிர்தமரின் ஜன ஆதராககியா திடடம் 

சுகா்தாரத் து்ையில கடந்த இரண்டு 
ஆண்டு நலல பலன்க்ள ஏற்படுத்தி 
உள்ள்தாக ்பாருள்தார கணக்கடுபபு 
2020-21ல ்்தரிவிககபபடடுள்ளது. தமலும் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்க 54% அதிகரித்து 
உள்ள்தாக ்்தரிவிககபபடடுள்ளது. பிர்தான் 
மநதிரி ஜன் ஆதராககியா திடடம் கடந்த 
2018 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் ்சய்யபபடட 
மிகப்பரிய சுகா்தாரத் திடடம்.

2.2 ]B ]\[ 
A^
புதிய நாடாளுமன்ைம் கடட உச்ச 
நீதிமன்ைம் அனுமதி

  புதிய நாடாளுமன்ை வளாக கடடிட 
பணி்ய தமற்்காள்ள உசச நீதிமன்ைம் 
அனுமதி வைங்கியுள்ளது. ்தற்தபா்்தய 
நாடாளுமன்ைம் 93 ஆண்டுகள் பை்மயானது. 
இட்நருககடி உள்ளிடட பிரசசி்னக்ள 
கருத்தில ்காண்டு புதிய நாடாளுமன்ை 
வளாகம் (்சன்டரல விஸ்டா) கடட மத்திய 
அரசு முடிவு ்சய்்தது.

  இ்தனி்டதய புதிய நாடாளுமன்ை வளாகம் 
சுற்றுசசூைல, நில வ்கபபாடு விதிக்ள 
மீறி கடடபபடுவ்தாக குற்ைம்சாடடி உசச நீதி 
மன்ைத்தில 10 வைககுகள் ்்தாடரபபடடன.

  இந்த வைககுக்ள நீதிபதிகள் திதனஷ் 
மதகஸ்வரி, சஞசீவ கண்ணா அமர்வு விசாரித்்தது.

2022-ல் புதிய நொொளுமன்ைம்
  2022-ல நாடடின் 75-வது சு்தநதிர தினத்்்த 

்காண்டாடும் தபாது புதிய நாடாளுமன்ைம் 
்தயாராகிவிடும். 

]B ]\[ A^
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ஆசியா ்பாதுகாக்கப்படட ்பகுதிகள 
கூடடாண்டமயின் இடை 
உறுபபினராக இந்தியா

  ஆசியா பாதுகாககபபடட பகுதிகள் 
கூடடாண்்மயின் இ்ண உறுபபினராக 
இநதியா த்தர்வு ்சய்யபபடடுள்ளது.

  இநதியா வரும் நவம்பர் 2023 ஆம் ஆண்டு 
வ்ர ப்தவியில இருபபார்.

  ஆசியா பாதுகாககபபடட பகுதியின் 
கூடடாண்்ம (APAP) இயற்்க சர்வத்தச 
ஒன்றியத்திற்கு (IUCN) ்த்ல்ம 
்தாங்குகிைது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் 
்்தன் ்காரியா இ்தற்கு ்த்ல்ம 
்தாங்கியது.

  ஆசியாவில உள்ள நாடுகளுககு இநதியா 
பாதுகாபபு அளிககும்.

்பைடெக் காய்ச்சல் 
  ராஜஸ்்தான், மத்தியப பிரத்தசத்்்தத் 
்்தாடர்நது தகரள மாநிலத்திலும் பை்வக 
காய்சசல ஏற்படடுள்ளது.

பேரிெைா்க அறிவிததது ப்கைள அைசு
  தகரளாவில ஆலபபுைா மாவடடம் 
குடடநாடு மற்றும் தகாடடயம் 
மாவடடத்தில நீண்டூர் உள்ளிடட சில 
பகுதிகளில பை்வக காய்சசல ்தாககியது. 
இநநி்லயில, பை்வக காய்சச்ல 
தபரிடராக தகரள அரசு அறிவித்துள்ளது.

வசன்டனயில் 100 ஆண்டுகளுக்குப 
பிைகு ெனெரியில் கனமடழ

  ்சன்்னயில ஜனவரியில 100 
ஆண்டுகளில இலலா்த அளவுககு ம்ை 

்பய்துள்ள்தாக ்தனியார் வானி்ல 
்்தரிவித்துள்ளது.

  “்தமிழ்நாடு ்வ்தர்தமன்“ என்ை ்பயரில 
வானி்ல குறித்்த பதிவுக்ள சமூக 
வ்ல்தளங்களில அவவபதபாது 
்வளியிடடு வருகிைது.

  கடந்த 1915-ஆம் ஆண்டுககு பிைகு, 
மு்தன்மு்தலாக ்சன்்ன மற்றும் சுற்று 
வடடாரப பகுதிகளில, ஜனவரி மா்தத்தில 
்தற்தபாது்தான் அதிக ம்ை ்பய்துள்ளது.

1901-லிருந்து 8ெது வெப்பமான 
ஆண்டு 2020; இந்திய ொனிடை 
தகெல் டமயம் எச்சரிக்டக

  1901-ம் ஆண்டிலிருநது 8-வது ்வபபமான 
ஆண்டாக 2020 அ்மநதிருககிைது. ஆனால, 
2016-ம் ஆண்தடாடு ஒபபிடும்தபாது 
கு்ைவு்தான் என்று இநதிய வானி்ல 
்மயம் ்்தரிவித்துள்ளது.

  ''1901-ம் ஆண்டிலிருநது 8-வது 
்வபபமான ஆண்டாக 2020-ம் ஆண்டு 
அ்மநதிருககிைது. 2006-ம் ஆண்டிலிருநது 
2020-ம் ஆண்டுககு இ்டதய 12 ஆண்டுகள் 
அதிகமான ்வபபம் இருந்தது.

  1901 மு்தல 2020-ம் ஆண்டுவ்ர அ்தாவது 100 
ஆண்டுகளில சராசரியாக ஆண்டுத்தாறும் 
0.62 டிகிரி ்சலசியஸ் ்வபபம் அதிகரித்து 
வருகிைது. இதில அதிகபடசமாக 0.99 டிகிரி 
்சலசியஸ் ்வபபம் அதிகரித்துள்ளது. 
கு்ைந்தபடசமாக அதிகரித்்த வ்கயில 
0.24 டிகிரி ்சலசியஸ் அதிகரித்துள்ளது.

  2020-ம் ஆண்டில 0.29 டிகிரி ்சலசியஸ் 
்வபபம் அதிகரித்துள்ளது.

uw_ \uD uw_ uB V^
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்பைடெ திருவிழா “கல்ராவ்“
  பீகாரின் மு்தல மாநில அளவிலான பை்வ 

திருவிைா “கலராவ“ ஜனவரி 15 மு்தல ஜமுய் 
மாவடடத்தில உள்ள உலக புகழ்்பற்ை 
நாகி-நகதி பை்வகள் சரணாலயத்தில 
ந்ட்பற்ைது. 

்பருெநிடை மாறைத்தால் 
வதன்னிந்தியாவில் 
வெள்ளபவ்பருக்கு ஏற்படும் ஆய்வில் 
தகெல்

  பருவநி்ல மாற்ைங்களால ்வபப மண்டல 
ம்ைப பகுதிகளில சீரற்ை மாற்ைங்கள் 
உருவாகும் என்றும் இ்தன் காரணமாக 
பூமத்திய தர்க்ய ஒடடியுள்ள இநதிய 
பகுதிகளில ்வள்ளப்பருககு உருவாகும் 
என்றும் கலிஃதபார்னியா பலக்லககைக 
ஆய்வில ்்தரிய வநதுள்ளது.

  இயற்்க காலநி்ல மாற்ைம் என்ை 
ஆய்வி்தழ் ்வளியிடடுள்ளது. பசு்ம 
இலல வாயுககளின் ்வளியீடடு அளவு 
இந்த நூற்ைாண்டின் இறுதி வ்ர உயர்நது 
்காண்தட ்சன்ைால, அது ்வபப மண்டல 
ம்ைப்பாழிவு பகுதிகளில எந்த வ்கயான 
மாற்ைத்்்த ஏற்படுத்தும் என்று 27 வி்தமான 
காலநி்ல மாதிரிக்ளக ்காண்டு ஆண்டு 
நடத்்தபபடடது.

  அந்த ஆய்வின்படி, ்வபப மண்டல ம்ைப 
்பாழிவு பகுதிகள் வடககு தநாககி கிைககு 
ஆபபிரிககா, இநதிய ்பருங்கடலின் மீது 
நகர்வ்தால ்்தன்னிநதியாவில கடு்மயான 
்வள்ளப்பருககு ஏற்படும். 

  தமலும் இது வரும் 2100-ஆம் ஆண்டுககுள் 
உலகளாவிய பலலுயிர் ்பருககத்திலும் 
உணவுப பாதுகாபபிலும் ்தாககத்்்த 
ஏற்படுத்்தககூடும்.

சகாசரொடா  சர்ெசதச உயிரியல் 
பூஙகாவின் வ்பயர் மாறைம்

  மகாராஷ்டிராவின் நாகபூரில அ்மநதுள்ள 
தகாதரவாடா சர்வத்தச உயிரியல பூங்காவின் 
்பயர் பால ்தாககர் தகாதரவாடா சர்வத்தச 

உயிரியல பூங்கா என ்பயர் மாற்ைம் 
்சய்யபபடடுள்ளது. இபபூங்கா 2000 
்ஹகதடர் பரபபளவில அ்மநதுள்ளது.

சுந்தரெனப ்பகுதியில் 428 ்பைடெ 
இனஙகள ொழகின்ைன என 
ஆய்வில் தகெல்

  சுந்தர வன பகுதியில 428 பை்வ இனங்கள் 
வாழ்கின்ைன என உயிரியல இநதிய ஆய்வில 
(Zoological; Survey of India) ்்தரிவித்துள்ளது. 
சுந்தர வன பகுதி உலகின் மிகப்பரிய 
மாங்குதராவ காடுக்ள ்காண்டுள்ளது.

  சமீபத்தில ‘Birds of the, Sundarban Biosphere Reserve’ 
என்ை ்பயரிலான அறிக்க்ய உயிரியல 
இநதிய ஆய்வு (ZSI) ்வளியிடடுள்ளது.

  இந்த சுந்தரவனம் 4200 ச.து.கிமீ பரபபள்வ 
உ்டயது. இதில 2585 ச.து.கி.மீ புலிகள் 
காபபகம் உள்ளடககியது. இங்கு 96 ராயல 
வங்காள புலிகள் வாழ்கின்ைன.

  ராம்சார் இடங்கள் மற்றும் உலக பாரம்பரிய 
இடங்கள் ஆகிய படடியலில இடம் 
்பற்றுள்ளது.

  இநதியாவில 1300ககு தமற்படட பை்வகள் 
மற்றும் 428 வ்கயான பை்வகள் 
சுந்தரவனம் காணபபடுகிைது. அ்தாவது 
நாடடில சுற்றுசசூைல அ்மபபில மூன்றில 
ஒரு பை்வ கண்டுபிடிககபபடுகின்ைன.

இந்சதாசனசியா எரிமடையான 
மவுண்ட வமராபி வெடித்தது

  இநத்தாதனசியாவின் மிக ஆகடிவ 
எரிம்லயான மவுண்ட ்மராபி (2,968-m) 
்வடிககத் ்்தாடங்கியுள்ளது. 

  இ்தற்கு முன் 2010ஆம் ஆண்டில மவுண்ட 
்மராபி ்வடித்்தது. இதில மிக ்சயலபடும் 
எரிம்லயாக ்மராபி அவவபதபாது 
்வடித்து வருகிைது.
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ஜி.எஸ்.டி ெசூல் ரூ.1.15 ைடசம் 
சகாடியாக உயர்வு

  சரககு மற்றும் தச்வ வரி கடந்த டிசம்பர் 
மா்தத்தில ரூ.1.15 லடசம் தகாடி்ய 
எடடியுள்ளது. ஜிஎஸ்டி அறிமுகம் ்சய்யப 
படடதில இருநது இதுவ்ரயில இலலா்த 
அதிகபடச வசூலாக இது பதிவாகியுள்ளது.

ரூ.70 ஆயிரம் சகாடி வ்பாரு்ளாதார 
ந்ஷடம் வதாழில் கூடடடமபபு 
தகெல்

  புதிய தவளாண் சடடங்க்ள எதிர்த்து 
விவசாயிகள் ்த்லநகர் ்டலலியில நடத்தி 
வரும் தபராடடம் காரணமாக மூன்ைாம் 
காலாண்டில ரூ.70 ஆயிரம் தகாடி அளவுககு 
்பாருளா்தார நஷ்டம் ஏற்படும் என 
்்தரிகிைது.

  உணவு ப்தபபடுத்து்த்தல, ஜவுளித் ்்தாழில, 
ஆடதடா ்மா்பல, தவளாண் இயநதிர 
உற்பத்தி, ்தகவல ்்தாழிலநுடபம், வர்த்்தகம், 
சுற்றுலா உள்ளிடட பல ்்தாழிலகள் இந்த 
தபாராடடம் காரணமாக முடங்கியுள்ளன.

சமறகு ெஙகா்ள மாநிைத்தின் நீர் 
ெழிகட்ள சமம்்படுத்த உைக ெஙகி 
நிதியுதவி

  தமற்கு வங்காள மாநிலத்தின் நீர்வழிக்ள 
தமம்படுத்்த உலக வங்கி $105 மிலலியன் 
கடனாக வைங்கி உள்ளது.

  இ்தன் மூலம் ்காலகத்்தா்வ சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளுககு ்தரமான வசதிக்ள வைங்க 
உள்ளது.

”2021-ல் உைகப வ்பாரு்ளாதாரம் 4% 
அதிகரிக்கும்” – உைக ெஙகி கணிபபு

  ்காதரானா ்பருந்்தாற்று காரணமாக 
்பாருளா்தார வளர்சசியும் கடு்மயாக 
பாதிககபபடடது. இந்த நி்லயில, 2021-ல 
உலகப ் பாருளா்தாரம் 4% அதிகரிககும் என்று 
உலக வங்கி கணித்துள்ளது. 

  ்காதரானா ்தாககத்்தால, பலர் வறு்ம 
நி்லககு ்தள்ளபபடடு இருபப்தாக உலக 
வங்கி கூறி உள்ளது. தமலும், வருமான 
பாதிபபு பல நாடகளுககு ்்தாடரும் என்றும் 
உலக வங்கி ்்தரிவித்து உள்ளது.

2020-21 நிதியாண்டில் வ்பாரு்ளதார 
ெ்ளர்ச்சி டமனஸ் 7.7% ஆக சரியும் 
என கணிபபு

  நடபபு நிதியாண்டில இநதிய ்மாத்்த 
உள்நாடடு உற்பத்தி (ஜிடிபி) வளர்சசியானது 
்மனஸ் 7.7 ச்தவீ்தமாக சரியும் என மத்திய 
அரசு ்்தரிவித்துள்ளது.

  மு்தல காலண்டில ்மனஸ் 23.9 ச்தவீ்த 
சரி்வச சநதித்்தது. இரண்டாம் காலாண்டில 
சற்று மீண்டு வந்த ஜிடிபி ்மனஸ் 7.5 
ச்தவீ்தமாகப பதிவானது.

  இநநி்லயில நடபபு நிதியாண்டுககான மு்தல 
ஜிடிபி கணிப்ப அரசு ்வளியிடடுள்ளது. 
இ்தன்படி நடபபு நிதியாண்டில ஜிடிபி 
வளர்சசியானது ்மனஸ் 7.7 ச்தவீ்தம் 
சரி்வ காணலாம் எனக கூறியுள்ளது. 2019-
20 நிதியாண்டில ஜிடிபி வளர்சசியானது 4.2 
ச்தவீ்தமாக இருந்தது குறிபபிடத்்தககது.
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அடுத்த நிதியாண்டில் இந்திய 
வ்பாரு்ளாதாரம் 8.9% ெ்ளர்ச்சி காணும்“

  அடுத்்த நிதியாண்டில இநதியப 
்பாருளா்தாரம் சரிவிலிருநது மீண்டு 8.9 
ச்தவீ்த வளர்சசி்யக காணும் என ஐ்ஹசஎஸ் 
மார்்கட ஆய்வு நிறுவனம் ்்தரிவித்துள்ளது.

  வரும் மார்ச மா்தத்துடன் முடிவ்டயவுள்ள 
நிதியாண்டில இநதியப ்பாருளா்தாரம்-7.7 
ச்தவீ்தம் சரி்வ சநதிககும் என த்தசிய 
புள்ளியியல ஆய்வு ்மயம் ்்தரிவித்துள்ளது. 
இது கடந்த 40 ஆண்டுகளில இலலா்த மிக 
தமாசமான பின்ன்டவாகும்.

  2021 ஏபரலில ்்தாடங்கவுள்ள நிதியாண்டில 
்பாருளா்தாரம் சரிவிலிருநது மீண்டு 8.9 
ச்தவீ்த வளர்சசி்ய ்தகக ்வககும் என 
ஐ்ஹசஎஸ் மார்கிட ்்தரிவித்துள்ளது.

இந்தியா ராணுெ அதிகாரிகளின் 
ெஙகி கைக்குகள வெளியிடு: 
்பந்தன் ெஙகி

  ்தனியார் வங்கி நிறுவனமான பந்தன் வங்கி 
கணககுக்ள இநதிய இராணுவத்துடன் 
ஒபபந்தம் தமற்்காண்டுள்ளது. இ்்தயடுத்து 
இநதிய இராணுவ வீரர்களுககு வங்கி 
தச்வகள் வைங்குகிைது.

  ்தற்தபாது இநதிய இராணுவ வீரர்களின் 
வங்கிக்ள ்வளியிடடுள்ளது. Bank Shaurya 
Salary Account என்ை ்பயரில இயங்குகிைது.

இந்தியாவின் 7ெது ெர்த்தகக் 
வகாளடக: உைக ெர்த்தக நிறுெனம்

  இநதியாவின் 7-வது வர்த்்தகக ்காள்்க 
மீளாய்வு, ஜனவரி 6-ந த்ததியன்று உலக 
வர்த்்தக நிறுவனத்தில ்்தாடங்கியது.

  உறுபபு நாடுகளின் வர்த்்தகக ்காள்்கக்ள 
விரிவாக மீளாய்வு ்சய்வது என்பது உலக 
வர்த்்தக நிறுவனத்தின் கண்காணிபபுப 
பணியில முககியமான மு்ையாகும். 

  இ்தற்கு முன்பு இநதியாவின் வர்த்்தகக 
்காள்்க மீளாய்வு 2015 ஆம் ஆண்டில 
தமற்்காள்ளபபடடது.

  இநதிய வர்த்்தகச ்சயலர் டாகடர் அனுப 
வ்தவன் ்த்ல்மயிலான அலுவலகக குழு 
இபபணிககாக அங்கு ்சன்றுள்ளது. 

2020 ஆம் ஆண்டின் 500 சிைந்த 
நிறுெனஙகள

  உலகளவில 2020ஆம் ஆண்டின் சிைந்த 500 
நிறுவனங்கள் படடியலில இநதியாவின் 11 
்தனியார் நிறுவனங்கள் இடம் ்பற்றுள்ளன. 
உலகளவில சிைந்த ்தனியார் நிறுவனங்கள் 
்காண்ட படடியலில இநதியா 10வது 
இடத்தில உள்ளது.

  இந்த 11 நிறுவனங்களில ்மாத்்த மதிபபு $805 
பிலலியன் ஆகும். 

  இபபடடியலில $2.1 டிரிலலியன் மதிபபுடன் 
ஆபபிள் மு்தலிடத்திலும், அடுத்்தபடியாக $1.6 
டிரிலலியன் மதிபபுடன் ஆதமசான் மற்றும் 
்மகதராசாஃபட நிறுவனமும் உள்ளன.

  இநதியாவின் ரி்லயன்ஸ் நிறுவனங்கள் 
$165.8 பிலலியன் மதிபபுடன் உலகளவில 
54வது இடத்தில உள்ளது.

  தமலும் டாடா கன்சலடன்சி சர்வீசஸ் இநதிய 
மதிபபுமிகக இரண்டாவது நிறுவனமாக 
திகழ்கிைது.

ஆதித்யா பிர்ைா நிதி 
சசடெகளுக்காக எஸ் ெஙகியுடன் 
கூடடு சசர்ந்துள்ளது

  ஆதித்யா பிர்லா ்வலனஸ் பி்ரதவட 
லிமி்டட நிறுவனத்துடன் ்யஸ் தபங்க 
“்யஸ் தபங்க ்வலனஸ்“ மற்றும் “்யஸ் 
தபங்க ்வலனஸ் பிளஸ்“ கி்ரடிட 
கார்டுக்ள அறிமுகபபடுத்தியுள்ளது.

  இந்த கி்ரடிட கார்டுகளின் முககிய 
தநாககம் நுகர்தவாரின் உடலநலம், சுய 
பாதுகாபபு மற்றும் ஆதராககிய வளர்சசி்ய 
வளர்பப்தாகும்.

அடமபபுசாரா வதாழிைா்ளர்கள 
்பதிசெடு உருொக்க அரசு முடிவு

  அரசின் நலத்திடடங்க்ள ்்தாழிலாளர்கள் 
்பை ஏதுவாக, அ்மபபுசாரா ் ்தாழிலாளர்கள் 
பதிதவட்ட உருவாககுவது குறித்்த 
அறிவிபபு மத்திய பட்ஜடடில ்வளியாகும் 
என எதிர்பார்ககபபடுகிைது.

  நாடாளுமன்ைத்தில வரும் பிபரவரி 1-ம் த்ததி 
2021-22-ம் நிதியாண்டுககான பட்ஜட ்தாககல 
்சய்யபபட உள்ளது. 
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இந்தியாவில் அந்நிய சநரடி முதலீடு 
13% அதிகரிபபு

  கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில கதரானா தபரிடர் 
காரணமாக பல முககிய நாடுகளில மு்தலீடடு 
வரத்து சரிவ்டந்த நி்லயில, இநதியாவில 
தமற்்காள்ளபபடட அநநிய தநரடி மு்தலீடு 
13 ச்தவீ்தம் வளர்சசி கண்டுள்ள்தாக ஐ.நா. 
்்தரிவித்துள்ளது.

  வர்த்்தகம் மற்றும் தமம்பாடு ்்தாடர்பான 
ஐ.நா. மாநாடு (யுஎன்சிடிஏடி) ந்ட்பற்ைது.

  கதரானா தபரிடர் காரணமாக பிரிடடன், 
அ்மரிககா, ரஷியா, இத்்தாலி, ்ஜர்மனி, 
பிதரசில உள்ளிடட பல முககிய நாடுகளில 
தமற்்காள்ளபபடும் அநநிய மு்தலீடானது 
கடந்தாண்டில சரி்வக கண்டுள்ளது.

  டிஜிடடல து்ையில காணபபடட 
விறுவிறுபபின் காரணமாக இநதியாவில 
தமற்்காள்ளபபடட அநநிய தநரடி 
மு்தலீடானது 2020-இல 13 ச்தவீ்தம் 
வளர்சசி்யப ்பற்றுள்ளது.

  2019-இல 1.5 டிரிலலியன் டாலராக மிகவும் 
அதிகரித்து காணபபடட சர்வத்தச அநநிய 
தநரடி மு்தலீடடின் அளவு கதரானா இ்டயூறு 
காரணமாக 2020-இல 42 ச்தவீ்தம் சரிவ்டநது 
85,900 தகாடி டாலராக சரிவ்டநதுள்ள்தாக 
மதிபபிடபபடடள்ளது.

  இது, 1990-ககு பிைகு காணபபடும் மிக 
கு்ைந்தபடச அளவாகும். தமலும், உலக நிதி 
்நருககடி ஏற்படட 2008-2009 ஆண்டுகளில 
வந்த்த்்தவிட கடந்தாண்டில அநநிய தநரடி 
மு்தலீடானது 30 ச்தவீ்தத்துககும் தமலாக 
சரி்வச சநதித்துள்ளது.

  டிஜிடடல து்ை அதிக அளவிலான 
மு்தலீடுக்ள ஈர்த்்தத்த முககிய காரணமாக 
பார்ககபபடுகிைது.

  ்்தற்கு ஆசியா்வப ்பாருத்்தவ்ரயில 
கடந்த 2020-இல தமற்்காள்ளபபடட அநநிய 
தநரடி மு்தலீடானது 10 ச்தவீ்தம் உயர்நது 
6,500 தகாடி டாலராக இருந்த்தாக ஐ.நா. 
்்தரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவின் வமாத்த உளநாடடு 
உற்பத்தி 8% சுருஙகும்

  இநதியாவின் 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில 
்மாத்்த உள்நாடடு உற்பத்தி 8% சுருங்கும் என 

இநதிய வர்த்்தக மற்றும் ் ்தாழிலது்ை (FICCI) 
கூடட்மபபு ்்தரிவித்துள்ளது.

  தமலும் விவசாயத்து்ையில 2020-21 ஆம் 
ஆண்டின் வளர்சசி 3.5% ஆக இருககும் என 
்்தரிவித்துள்ளது.

7.3% ெ்ளர்ச்சி காணும்: ஐ.நா.
  இநதியப ்பாருளா்தாரம் நடபபாண்டில 

7.3 ச்தவீ்த வளர்சசி்யக காணும் என ஐ.நா. 
்்தரிவித்துள்ளது.

  கதரானா தபரிடரால உள்நாடடு நுகர்வு 
சரிவ்டநதுள்ளது. தமலும், கதரானா 
பரவ்ல கடடுபபடுத்்த அவவபதபாது 
அமலபடுத்்தபபடட ்பாது முடககத்்தால 
்பாருளா்தாரம் கடு்மயான பாதிபபுக 
குள்ளாகியுள்ளது. இவற்றின் காரணமாக, 
இநதியப ்பாருள்தாரம் 2020-இல 9.6 
ச்தவீ்தமாக பின்ன்ட்வச சநதிககும் என 
மதிபபிடபபடடுள்ளது. 2019-இல இநதியா 
4.7 ச்தவீ்த ்பாருளா்தார வளர்சசி்யப 
்பற்றிருந்தது.

  உலக ்பாருள்தாரத்்்தப ்பாருத்்தவ்ரயில 
அ்தன் வளர்சசி 4.3 ச்தவீ்தமாக சுருங்கியுள்ளது.

  தவகமான வளர்ந்த வரும் முககிய 
்பாருளா்தார நாடுகளின் படடியலில 
இநதியா மு்தலிடம் வகிககிைது.

சர்ெசதச நிதியத்தின் கணிபபு
  கதரானா இடர்பாடடுககி்டயிலும் நடப 

பாண்டில இநதியப ்பாருளா்தாரம் 11.5 
ச்தவீ்தம் என்ை இரட்ட இலகக வளர்சசி்ய 
எடடும்.

  இருபபினும், கடந்த 2020-இல இநதியப 
்பாருளா்தாரத்தில 8 ச்தவீ்தம் அளவுககு 
பின்ன்டவு ஏற்படடது.

15 ஆண்டு ்படழய ொகனஙகளுக்கு 
்பசுடம ெரி

  சுற்றுச சூை்ல பாதிககும் ப்ைய 
வாகனங்களுககு பசு்ம வரி விதிககலாம் என 
மத்திய ்த்ரவழி தபாககுவரத்து அ்மசசகம் 
அரசுககு பரிநது்ர ்சய்துள்ளது.

  அத்ததபால 8 ஆண்டுககு தமலான்பாது 
தபாககுவரத்து வாகனங்களுககும் இவவி்தம் 
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கூடு்தல வரி விதிகக பரிநது்ரககப 
படடுள்ளது.

  இ்தன் மூலம் ்பருநகரங்களில காற்று 
மாசுபடுவ்்தக கு்ைகக முடியும் என 
குறிபபிடடுள்ளது.

  பசு்ம வரி என அ்ைககபபடும் 
இத்்த்கய வரி விதிபபானது அந்த வாகனம் 
பயன்படுத்தும் எரி்பாருளின் ்தன்்மகதகற்ப 
விதிககபபடும்.

வ்பாரு்ளாதார ஆய்ெறிக்டக தாக்கல்
  பாராளுமன்ைத்தின் பட்ஜட கூடடத் 

்்தாடரில இநதிய ் பாருளா்தார ஆய்வறிக்க 
சமர்பிபபதுடன் ்்தாடங்கபபட உள்ளது.

  2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக 
கணககீடுகளில ஒரு முககிய காரணி, 
பதி்னந்தாவது நிதி ஆ்ணயத்தின் 
பரிநது்ரகள் பற்றிய நி்லபபாடாகும்.

  கடந்த ஆண்டு வைங்கபபடட 2020-21ககான 
இ்டககால அறிக்கயில, ஜம்மு-காஷ்மீரின் 
யூனியன் பிரத்தசங்க்ள உருவாககுவ்்த 
தமற்தகாளிடடு, மாநிலங்களின் வரிகளில 
பங்்க 42% லிருநது 41% ஆக கு்ைகக 
ஆ்ணயம் முன்்மாழிந்தது.

்படவெட 2021: கீதா சகாபிநாத் 
ஆசைாசடன

  ்காதரானா பாதிபபுகளுககு எதிரான 
நடவடிக்ககள் மற்றும் நிவாரணத் 
திடடங்களில மத்திய அரசு ்்தாடர்நது 
கவனம் ்சலுத்்த தவண்டும் என்று சர்வத்தச 
நாணய நிதியத்தின் ்த்ல்மப ்பாருளா்தார 
வலலுநரும் இநதியா்வச தசர்ந்தவருமான 
கீ்தா தகாபிநாத் ஆதலாச்ன வைங்கியுள்ளார்.

  ்பாதுத்து்ை நிறுவனங்களுககான 
்தனியார்மயமாககல திடடத்்்த இநதியா 
முன்்மாழிய தவண்டும், ஜிஎஸ்டி வசூலில 
உள்ள இ்ட்வளிக்ளக கு்ைகக 
தவண்டும் மற்றும் கடன் ்சலவினங்க்ளக 
கடடுபபடுத்்த தவண்டும், பட்ஜடடில 
இருந்த வீணான ்சலவுக்ளக கு்ைகக 
தவண்டும் என்று சர்வத்தச நாணய நிதியத்தின் 
்த்ல்ம ்பாருளா்தார நிபுணர் கீ்தா 
தகாபிநாத் ்்தரிவித்்தார்

இந்தியாவில் தஙகத்துக்கான சதடெ 
35% குடைந்தது

  இநதியாவில ்தங்கத்துககான த்த்வ 
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில 35 ச்தவீ்தம் 
சரிவ்டநதுள்ள்தாக உலக ்தங்க கவுன்சில 
(டபிள்யூஜிசி) ்்தரிவித்துள்ளது.

  இ்தற்கு முன்பு ்தங்கத்தின் த்த்வ கடந்த 2009-
இல ்தான் மிகவும் கு்ைந்தபடச அளவாக 
3,385.8 டன்னாக காணபபடடது என உலக 
்தங்க கவுன்சில ்்தரிவித்துள்ளது.

வ்பாரு்ளாதார ெ்ளர்ச்சி 11% ஆக 
உயரும்

  ்பாருளா்தாரத்்்த மீட்டடுகக த்தசிய 
உள்கடட்மப்ப ்மயமாகக ்காண்ட 
்பாது மு்தலீட்ட வரும் நிதிநி்ல 
அறிக்கயில அதிகரிகக தவண்டும் 
என ்பாருளா்தார ஆய்வறிக்கயில 
்்தரிவிககபடடுள்ளது.

  தமலும் நடபபு ஆண்டில வீழ்சசிய்டநதுள்ள 
்பாருளா்தார வளர்சசி வரும் 2021-22 ஆம் 
ஆண்டில மீண்டு 11 ச்தவீ்த வளர்சசி்ய 
எடடும் என்றும் ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

  மத்திய அரசின் மு்தன்்ம ்பாருளா்தார 
ஆதலாசகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
வி.சுபபிரமணியன் ்த்ல்மயிலான 
குழு ்தயாரித்துள்ள இந்த ்பாருளா்தார 
ஆய்வறிக்கயில நடபபாண்டு 
்பாருளா்தாரம் குறித்து விரிவாககபபடடது.

  335 பககங்க்ளக ்காண்ட ்பாருளா்தார 
ஆய்வறிக்கயில சுமார் 30 பககங்களில 
கதரானா காலகடடம் குறித்்த ஆய்வு 
விவரங்கள் ்்தரிவிககபபடடுள்ளன.
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இஸ்சரா தடைெர் சக.சிெனின் 
்பதவிக்காைம் ஒரு ஆண்டு நீடடிபபு

  இநதிய விண்்வளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் 
(இஸ்தரா) ்த்லவராக உள்ள தக.சிவனின் 
ப்தவிககாலத்்்த தமலும் ஒரு ஆண்டு 
நீடடித்து மத்திய அரசு உத்்தரவிடடுள்ளது.

  ்தமிைகத்தின் கன்னியாகுமரி மாவடடத்்்த 
தசர்ந்த தக.சிவன், இநதியாவின் விண்்வளி 
ஆராய்சசி, விண்்வளி திடடங்களில 
முககிய பங்காற்றியுள்ளார். இவர் இஸ்தரா 
விஞஞானியாக 1982ஆம் ஆண்டு இ்ணந்தார்.

  இநதியாவின் சா்த்ன திடடமான மனி்த்ன 
விண்ணுககு அனுபபும் ககன்யான் திடடத்்்த 
்சயலபடுத்தும் பணியில இஸ்தரா 
விஞஞானிகள் தக.சிவன் ்த்ல்மயில 
தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்ைனர்.

கண் புறறுசநாய்க்கு புதுடம 
சிகிச்டச

  கண் புற்றுதநாய்ககான புது்மயான 
சிகிச்ச்ய மும்்பயில உள்ள பாபா அணு 
ஆராய்சசி ்மயம் உருவாககியுள்ளது.

  மு்தல மு்ையாக உள்நாடடில 
்தயாரிககபபடட ருத்தினீயம் 106 திசு மூலம் 
கண் புற்றுதநாய்ககான புது்மயான 
சிகிச்ச்ய மும்்பயில உள்ள பாபா அணு 
ஆராய்சசி ்மயம் உருவாககியுள்ளது.

  பாபா அணு ஆராய்சசி ்மயம் 
உருவாககியுள்ள திசு்வக ்கயாள்வது 
மிகவும் எளி்மயானது. தமலும், இது 
உலகத்்தரம் வாய்ந்த்தாக உள்ளது.

ஆக்ஸ்ச்பார்டு தடுபபூசி: இந்தியா 
ஒபபுதல்

  ஆகஸ்ஃதபார்டு ்தடுபபூசி்ய புதணயில 
உள்ள சீரம் இன்ஸ்டிடியூட ஆஃப இநதியா 
நிறுவனம் அவசர காலத்தில பயன்படுத்்த 
அனுமதித்து, இநதிய மருநது ்தரக 
கடடுபபாடடு அ்மபபின் நிபுணர் குழு 
பரிநது்ர ்சய்துள்ளது.

  இநதியாவில புதணயில உள்ள சீரம் 
இன்ஸ்டிடியூட ஆஃப இநதியா (தகாவிஷீலட-
ஆகஸ்ஃதபார்டு ்தடுபபூசி), ்ஹ்தராபாத்்்தச 
தசர்ந்த பாரத் பதயா்டக (தகாதவகஸின்), 
ஆம்தாபாதில உள்ள ்ஜடஸ் கடிலா 
(்ஜதகாவ-டி) ஆகிய மருநது ்தயாரிபபு 
நிறுவனங்கள், கதரானா ்்தாற்றுககு 
்தடுபபூசி ்தயாரித்து, ்வவதவறு கடட களப 
பரிதசா்தன்யில ஈடுபடடுள்ளன.

ஃட்பஸர் தடுபபூசிக்கு உைக சுகாதார 
அடமபபு அனுமதி

  ஃ்பைர்-பதயாஎன் ்டககதரானா 
்தடுபபூசி்ய ்பாது மககளுககு அவசர 
காலங்களில ்சலுத்்த ஐ.நா.வின் உலக 
சுகா்தார அ்மபபு அனுமதி அளித்துள்ளது.

  அ்மரிககாவின் ஃ்பைர் மற்றும் 
்ஜர்மனியின் பதயாஎன்்டக நிறுவனங்கள் 
கூடடாக உருவாககிய கதரானா ்தடுபபூசி, 
ஏற்்கனதவ, பிரிடடன், அ்மரிககா, 
ஐதராபபிய யூனியனின் அங்கீகாரத்்்தப 
்பற்று அந்த நாடுகளில ்பாதுமககளுககுச 
்சலுத்்தபபடடு வருகிைது.
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மரத்தால் வசய்யப்படட உைகின் 
முதல் வசயறடகக்சகாட்ள ெப்பான் 
தயாரிக்கிைது

  கிதயாடதடா: அ்மரிகக விண்்வளி 
ஏ்ஜன்சி நாசாவின் கூற்றுபபடி, 5 
மிலலியனுககும் அதிகமான குப்பகள் 
நம் பூமி்ய சுற்றி வருகின்ைன. இவற்றில 
பல அதிக தவகத்தில நகர்கின்ைன, அ்வ 
நமது ்சயற்்ககதகாள்கள் அலலது 
விண்கலங்களுககு தச்தத்்்த ஏற்படுத்தும். 

  இந்த குப்பகள் சர்வத்தச விண்்வளி 
நி்லயத்்்தயும் அசசுறுத்தும். ஜபபானின் 
கிதயாடதடா பலக்லககைகமும் கடடுமான 
நிறுவனமான சுமிடதடாதமா வனவியல 
நிறுவனமும் இ்ணநது 2023 ககுள் இந்த 
்சயற்்ககதகாள் அனுபப உள்ளது.

Fatah-1 ராக்வகட அடமபபு 
சசாதடன

  பாகிஸ்்தான் உள்நாடடிதலதய வடிவ்மககப 
படட வழிகாடடி மலடி லாஞச ராக்கட 
அ்மபபு ஃபத்்தா-1 (Fatah-1) ்வற்றிகரமாக 
தசா்த்ன ்சய்துள்ளது.

  இது 140 கி.மீ வ்ர இலககுக்ள ்தாககி 
அழிகக வலலது. இது தபார்களின் தபாது 
பயன்படுத்்தபபட உள்ளது.

“சகாவிஷீல்ட“ கசரானா தடுபபூசி 
விடை ரூ.210

  இநதியாவில தகாவிலஷீலட ்தடுபபூசியின் 
வி்ல ரூ.210 என்று சீரம் இன்ஸ்டிடியூட 
அறிவித்துள்ளது.

  இநதியாவில தகாவிஷீலட, தகாவாகசின் 
ஆகிய கதரானா ்தடுபபூசி மருநதுக்ள 
்பாதுமககளுககுச ்சலுத்்த அங்கீகாரம் 
அளிககபபடடுள்ளது.

  இநநி்லயில ஆகஸ்தபார்டு பலக்லக 
கைகம்-அஸ்டரா ்ஜனிகா நிறுவனங்கள் 
இ்ணநது உருவாககியுள்ள” தகாவிஷீலட“ 
்தடுபபூசிககான வி்ல்ய, அ்த்ன 
இநதியாவில ்தயாரித்து வரும் சீரம் நிறுவனம் 
அறிவித்துள்ளது.

கசரானாவுக்கு மூச்சு ெழி மருந்து
  மூசசு வழியாக மருந்்தச ்சலுத்தி, 

கதரானாவுககு சிகிச்ச அளிககும் புதிய 
மு்ை பிரிடடன் மருத்துவம்னகளில 
தசா்த்ன மு்ையில ்்தாடங்கபபடடுள்ளது.

  “இன்டர்ஃ்பரான் பீடடா-1ஏ“ என்ை 
புர்தத்்்த மூசசு வழியாக கதரானா 
தநாயாளிகளுககுச ்சலுத்தும் சிகிச்ச 
மு்ை்ய பிரிடடன் மருத்துவம்னகள் 
தசா்த்ன மு்ையில ்்தாடங்கியுள்ளன.

உைகின் மிகச்சக்தி ொய்ந்த 
ராக்வகடடின் இறுதி கடட சசாதடன

  உலகின் மிகசசகதி வாய்ந்த ராக்கடடின் 
இறுதிகடட தசா்த்ன “Green Run” நாைா 
்்தாடங்கி உள்ளது.

  இசதசா்த்னயின் எடடாவது தசா்த்னயாகும். 
Space Launch Systemன் மிக முககிய இறுதிகடட 
தசா்த்ன இதுவாகும் என நாைா 
்்தரிவித்துள்ளது. 

  நாைாவின் அடுத்்த இலககு மனி்த்ன 
விண்ணுககு அனுபபு்தலுககு இசதசா்த்ன 
உ்தவிகரமாக இருககும் என நாைா 
்்தரிவித்துள்ளது.

ர்ஷயாவிலிருந்து ச்பார் 
விமானஙகட்ள இந்தியா ொஙக 
உள்ளது

  ரஷ்யாவிலிருநது 21 மிக-29 மற்றும் 12 சுதகாய்-
30 எம்.தக.ஐ தபார் விமானங்க்ள வாங்க 
இநதிய அரசு திடடமிடடுள்ளது.

  இது ்தவிர, ரஷ்ய அரசு நடத்தும் 
பாதுகாபபு ஏற்றுமதிப பிரிவான 
தராதசா்பாதரா்னகஸ்தபார்டடில இருநது 
சில விமானங்க்ள வாங்க உள்ளது.

  இநதிய விமானபப்டயிடம் உள்ள 
59 விமானங்களுடன் புதிய 21 மிக-29 
தபார் விமானங்க்ள தசர்கக உள்ளது. 
தமலும் 12 சுதகாய்-30 எம்.தக.ஐ.கள், 272 
விமானங்களுடன் ்தற்தபாது தசர்கக உள்ளது.
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்பால்வெளியில் இருக்கும் அரிதான 
நடசத்திரஙகட்ள அஸ்டசராசாடடின் 
புைஊதா வதாடைசநாக்கி 
கண்டறிந்துள்ளது

  நமது பால்வளியில உள்ள என்ஜிசி 2808 
எனபபடும் புதிரான, உருண்்டயான, 
கு்ைந்தது ஐநது ்த்லமு்ைகள் 
நடசத்திரங்க்ள ்காண்ட மிகப்பரிய 
விண்மீன் ்்தாகுப்ப ஆராய்நது வரும் 
வானியலாளர்கள், அரி்தான சூடான மற்றும் 
்வளிசசம் நி்ைந்த புை ஊ்தா நடசத்திரங்க்ள 
அதில கண்டறிநதுள்ளனர்.

  உருண்்டயான ்்தாகுபபில ்வளிசசம் 
மிகுந்த சுமார் 34 விண்மீன்கள் இருபபது 
கண்டறியப படடுள்ளது.

புைம் வ்பயர் வதாழிைா்ளர்களுக்கு 
உதவும் ெடகயில் “ஹரம் சக்தி“ 
இடையத்ளம்

  புலம் ்பயரும் ்்தாழிலாளர்களுககாக, 
‘ஷ்ரம்சகதி’ (Shramshakti) என்ை இ்ணயளத்்்த 
தகாவாவில நடந்த நிகழ்சசியில மத்திய 
பைங்குடியின விவகாரத்து்ை அ்மசசர் திரு 
அர்ஜஜூன் முண்டா  ்்தாடங்கி ்வத்்தார்.

  இ்தன் மூலம் புலம் ்பயர் 
்்தாழிலாளர்களுககான த்தசிய மற்றும் 
மாநில அளவிலான திடடங்க்ள திைம்பட 
வகுகக முடியும். தகாவாவில புலம் ்பயர் 
்்தாழிலாளர்களுககான பிரத்திதயக 
பிரி்வயும், பைங்குடியினர் கண்காடசி 
அரங்கத்்்தயும், ‘ஷ்ரம்சகதி’என்ை பயிற்சி 
்கதயட்டயும் அவர் ்வளியிடடார். 

பிஎஸ்எல்வி-சி51 ராக்வகட
  இநதிய ்தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் 

பிதரசில நாடடின் ்சயற்்ககதகாள்கள் 
பிஎஸ்எலவி-சி51 ராக்கட மூலம் பிபரவரி 
இறுதியில விண்ணில ்சலுத்்தபபட உள்ளன.

  இந்த ராக்கடடில இநதிய நிறுவனங்களான 
பிகைல ஸ்டார்டஅப ்மயத்தின் “ஆனநத்“, 
ஸ்தபஸ் கிடஸ் இநதியா அ்மபபின் “சதிஷ்“, 
பலக்லககைகங்கள் கூடட்மபபின் 
“யுனிவசாட“ ஆகிய 3 ் சயற்்ககதகாள்களும் 

தசர்த்து விண்ணில ்சலுத்்தபபட உள்ளது 
குறிபபிடத்்தககது.

ஒசர சநரத்தில் 143 
வசயறடகக்சகாட்ள ஏவி உைக 
சாதடன ்படடத்தது ஸ்ச்பஸ்எக்ஸ்

  விண்்வளித் ்்தாழிலநுடபத்தில முன்னணி 
நிறுவனமான அ்மரிககாவின் ஸ்தபஸ் எகஸ் 
நிறுவனம் ்தனது பாலகன் 9 ராக்கட மூலம் 
ஒதர தநரத்தில 143 ்சயற்்ககதகாள்க்ள 
்வற்றிகரமாக விண்ணில ஏவியது.

  இதில அரசு ்்தாடர்பான மற்றும் 
வணிகரீதியிலான்வ என 133 
்சயற்்ககதகாள்களும், 10 ஸ்டார்லிங்க 
சாடடி்லடகளும் அடங்கும். 
நாசாவின் ்சயற்்ககதகாள்களும் 
அனுபபபபடடுள்ளன. இ்தன் மூலம், 
இஸ்தராவின் சா்த்ன்ய முறியடித்து 
ஸ்தபஸ் எகஸ் புதிய உலக சா்த்ன 
ப்டத்துள்ளது.

  இஸ்தரா நிறுவனம் 2017ம் ஆண்டு 104 
்சயற்்ககதகாள்க்ள ஒதர தநரத்தில 
விண்ணில ்சலுத்தியது குறிபபிடத்்தககது.

“ஸ்ச்பஸ் கிடஸ்“ ெழிகாடடுதலுடன் 
வசயறடகக்சகாள தயாரிக்க திடடம்

  இநதியா, வங்கத்தச மாணவர்கள் 
இ்ணநது புதிய ்சயற்்ககதகா்ள 
உருவாககுவ்தற்கு புரிநதுணர்வு ஒபபந்தம் 
ஏற்படுத்்தபபடடுள்ளது. இது ்்தாடர்பாக 
“ஸ்தபஸ் கிடஸ் இநதியா“ நிறுவனம் 
்வளியிடடுள்ளது.

  இநதியா-வங்கத்தசம் இ்டயிலான 50 
ஆண்டுகால நலலுைவு மற்றும் 2021 மார்ச 26ம் 
த்ததி ்காண்டாட உள்ள வங்கத்தசத்தின் 50-
வது சு்தநதிர தினத்்்த ்காண்டாடும் வி்தமாக 
இரு நாடுக்ளச தசர்ந்த மாணவர்களின் கூடடு 
முயற்சியில ்சயற்்கக தகாள் ்தயாரித்து 
விண்ணில ்சலுத்்த திடடமிடபபடடுள்ளது.

  இ்தற்கு “வங்கம்-பாரத் மாணவர் 
்சயற்்ககதகாள்“ என்று ்பயரிடபபட 
உள்ளது.

sB_ \uD >Va_O |A^



A W^   

39

சகாொக்சின் இரத்த வமலிந்த 
சநாயாளிகளுக்கு ்பாதுகாப்பானடெ: 
ஐ.சி.எம்.ஆர்

  இநதியாவில அவசரகால பயன்பாடடிற்கு 
அங்கீகரிககபபடட தகாவிட-19 ்தடுபபூசிகள் 
தகாவிஷீலட  மற்றும் தகாவாகசின் 
இரண்டும் இரத்்த ்மலிந்த தநாயாளிகளுககு 
பாதுகாபபான்வ என்று இநதிய மருத்துவ 
ஆராய்சசி கவுன்சில ்்தரிவித்துள்ளது.

  ஆகஸ்தபார்டு பலக்லககைகம், 
அஸ்டரா்ஜன்கா நிறுவனத்துடன் இ்ணநது 
சீரம் இன்ஸ்டடியூட ஆப இநதியா நிறுவனம் 
தகாவிஷீலட என்ை கதரானா ்தடுபபு 
மருந்்தயும், ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் புதனவில 
உள்ள ்வரலாஜி நிறுவனத்துடன் இ்ணநது 
பாரத் பதயா்டக நிறுவனம் தகாவாகசின் 
எனும் ்தடுபபு மருந்்தயும் ்தயாரித்து 
வருகின்ைன.

5.2 V>V sB_ 
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சதசிய குடும்்ப சுகாதார 
கைக்வகடுபபு-5 பரீத்தி ்பான்ட 
ச்பனல் தடைடமயில் குழு

  த்தசிய குடும்ப சுகா்தார கணக்கடுபபு-5ன் 
ஆய்வு ்சய்ய சுகா்தர மற்றும் குடும்ப நல 
அ்மசசகம் சமீபத்தில ஒரு ்்தாழிலநுடப 
நிபுணர் குழு்வ உருவாககியுள்ளது.

  இ்ணச ்சயலாளர் பரீத்தி பநத் 
்த்ல்மயில மருத்துவம் மற்றும் 
ஊடடசசத்து நிபுணர்களின் ்்தாழிலநுடபக 
குழு்வ அ்மசசகம் அ்மத்துள்ளது.

  நிபுணர் குழுவில மத்திய பிரத்தசம், சத்தீஸ்கர் 
மற்றும் கர்நாடகா்வச தசர்ந்த மாநில திடட 
அலுவலர்களும் உள்ளனர்.

  இந்த குழு த்தசிய குடும்ப சுக்தார 
கணக்கடுபபு-5 இன் கண்டுபிடிபபுக்ள 
ஆராய்வதுடன், இரத்்த தசா்க 
ஊடடசசத்து கு்ைபாடு, சி-பிரிவு மற்றும் 
ஸ்டாண்டிங் ்்தாடர்பான குறிகாடடிக்ள 
தமம்படுத்துவ்தற்கான ்காள்்ககள் மற்றும் 
நடவடிக்கக்ள  பரிநது்ரககும்.
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இந்திய விமானப்படட 
அடமச்சகம் மின் அலுெைகம் 
இடையத்த்ளத்டத வதாடஙகி 
உள்ளது

  இநதிய விமானப ப்ட அ்மசசகம் மின்-
அலுவலகத்திற்காக புதிய இ்ணய்தளத்்்த 
்்தாடங்கி உள்ளது.

  மின்-ஆளு்ம ஊககபபடுத்்த இந்த 
இ்ணயத்்தளத்்்த ்்தாடங்கி உள்ளது. 
டிஜிடடல இநதியாவின் ஒரு பகுதியாகவும், 
காகி்த பணிக்ள கு்ைபப்தற்காகவும் இந்த 
இ்ணயத்்தளத்்்த ்்தாடங்கி உள்ளது.

‘Satark Nagrik’
  ஜம்மு & காஷ்மீரின் ஆளுநர் மதனாஜ் சின்ஹா 

இந்த ்சயலி்ய ்வளியிடடார். ஜம்மு & 
காஷ்மீரின் ஊைல ஒழிபபுத் து்ை மற்றும் 
விழிபபுணர்வு ஆ்ணயம் இ்ணநது 
்வளியிடடது.

  இச்சயலி மூலம் மாநிலத்தில ந்ட்பறும் 
ஊைல மு்ைதகடுகள் பற்றிய ்தகவலகள் 
்்தரிவிககபபடும்.

கசரானா தடுபபூசி திடடத்துக்கான 
அடித்த்ளம் சகா-வின் வசயலி Co-
win App

  கதரானா ்தடுபபூசி திடடத்்்த 
கண்காணிபப்தற்கு உ்தவும் தகா-வின் 
்சயலி, ்தடுபபூசி திடடத்்்த சிைபபாக 
நி்ைதவற்று்தற்கான அடித்்தளமாக இருககும் 
என்று மத்திய அரசு ்்தரிவித்துள்ளது.

  ்ஹ்தராபாத்தில உள்ள பாரம் பதயா்டக 
நிறுவனம் ்தயாரித்துள்ள “தகாதவகஸின்“ 
்தடுபபூசி, பிரிடடனின் அஸ்டரா்ஜனிகா, 
ஆகஸ்ஃதபார்டு பலக்க்லககைகம் 
ஆகியவற்றுடன் ஆம்தாபாத்தில உள்ள சீரம் 
இன்ஸ்டிடியூட ்தயாரித்துள்ள “தகாவலஷீலடு் 
்தடுபபூசி ஆகியவற்்ை அவசர காலத்தில 
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பயன்படுத்துவ்தற்கு மத்திய அரசு அனுமதி 
அளித்துள்ளது.

  கதரானா ்தடுபபூசி தபாடுவதில குளறுபடிகள் 
ஏற்படாமல இருகக, அந்தப பணிக்ளக 
கண்காணிபப்தற்்கன தகா-வின் என்ை 
பிரத்தயக ்சயலி்ய மத்திய அரசு உருவாககி 
உள்ளது.

‘Avolokana Software’
  கர்நாடகா மாநில அரசின் மு்தல்மசசர் 

எடியூரபபா ‘Avolokana Software’ என்ை 
்மன்்பாரு்ள அறிமுகபபடுத்தினார். இந்த 
்மன்்பாருள் 1800 திடடங்களுககு ஏற்படும் 
்சலவு மற்றும் ்பாருளா்தாரம் பற்றிய 
்தரவுக்ள காண மாநில அரசுககு உ்தவும்.

  ்தாழ்த்்தபபடடவர்களுககான து்ண 
திடடங்கள், பைங்குடியினர்களுககான து்ண 
திடடங்கள், மத்திய அரசின் திடடங்கள், 
நீடித்்த நி்லயான வளர்சசிககான ்சலவுகள் 
ஆகியவற்்ை இந்த ்மன்்பாருள் மூலம் 
கண்காணிககபபட உள்ளது.

  தமலும் அரசாங்க மானியங்கள் மற்றும் 
பலதவறு அரசாங்க திடடங்களுககான 
ஒதுககீடுக்ள வைங்கும்.

இந்தியாவின் முதல் குொண்டம் 
கணினி ஆய்ெகம்

  மத்திய மின்னணு மற்றும் ்தகவல 
்்தாழிலநுடப அ்மசசகம் அதமசான் ்வப 
தச்வயுடன் இ்ணநது இநதியாவின் மு்தல 
குவாண்டம் கணினி ஆய்வகத்்்த அ்மகக 
உள்ளது.

  அதமசான் நிறுவனம் இந்த ஆய்வகத்துககு 
த்த்வயான ்்தாழிலநுடப உ்தவிக்ள 
வைங்க உள்ளது.

்படவெட தயாரிபபுப ்பணி : 
வசல்லிடபச்பசி வசயலியும் 
அறிமுகம்

  ஆண்டுத்தாறும் பட்ஜட ்தயாரிபபு பணிகள், 
திலலியில உள்ள நிதிய்மசசகத்தில 
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்்தாடங்குவது வைககம். அ்தன்படி, 2021-
22ஆம் நிதியாண்டுககான மத்திய பட்ஜட 
்தயாரிபபுப பணி ்்தாடங்கியது.

சையலி அறிமு்கம்:
  இந்த நிகழ்சசியில, மத்திய பட்ஜட 

ஆவணங்கள், மானியக தகாரிக்ககள், வரி 
விதிபபு மற்றும் வரிச சலு்ககள் இடம்்பறும் 
நிதி மதசா்தா உள்ளிடட 14 ஆவணங்க்ளப 
்பறும் வ்கயில “யூனியன் பட்ஜட ஆப“ 
என்ை ்சயலி்ய நிதிய்மசசர் நிர்மலா 
சீ்தாராமன் அறிமுகம் ்சய்து்வத்்தார்.

  ்பாருளா்தார விவகாரங்கள் து்ையின் 
வழிகாடடு்தலபடி, த்தசிய ்்தாழிலநுடப 
்மயம் இந்த ்சயலி்ய உருவாககியுள்ளது.

உைகின் செகமாக ெ்ளர்ந்து ெரும் 
முதிர்ந்த வதாழில்நுட்ப சுறறுச்சூழல் 
அடமபபு

  லண்டனின் சர்வத்தச வணிக மற்றும் 
சுற்றுசசூைல முக்ம உலகின் தவகமாக 
வளர்நது வரும் முதிர்ந்த ்்தாழிலநுடப 
சுற்றுசசூைல அ்மபபு கர்நாடகாவின் 
்பங்களூர் நகரம் உள்ள்தாக ் ்தரிவித்துள்ளது. 
2016 மு்தல 2020 ஆம் ஆண்டு வ்ர 1.3 
பிலலியன் அ்மரிகக டாலர் அதிகரித்து 
உள்ள்தாக ்்தரிவித்துள்ளது.

  உலகளவில அதிக மு்தலீடு ்பற்ை மு்தல 10 
நகரங்களில ்பங்களூரு நகரம் ஆைாவது 
இடத்தில உள்ளது. இதில ்பய்ஜிங், 
சான்பிரான்ஸிஸ்தகா, நியூயார்க, ்ாங்காய் 

மற்றும் லண்டன் ஆகிய நகரங்கள் இடம் 
்பற்றுள்ளது.

  தமலும் லண்டன், முனிச, ்பர்லின், மும்்ப, 
மகாராஷ்டிரா ஆகிய நகரங்கள் (17 மடங்கு) 
0.7 பிலலியன் அ்மரிகக டாலரில இருநது 
1.2 பிலலியன் அ்மரிகக டாலர் மு்தலீடு 
அதிகரித்து உள்ளது.

FAU-G என்ை விட்ளயாடடு
  FAU-G ஜனவரி 26 அன்று ்்தாடங்கபபடடது. 

இந்த வி்ளயாட்ட இநதிய நிறுவனமான 
nCore Games ்தயாரித்்தள்ளது. சமீபத்தில, 
நடிகர் அக்ஷய் குமார் இந்த ்மா்பல 
வி்ளயாட்டப பற்றி அறிவித்்தார்.

உைக்ளவில், ஐந்தாெது, “ெலுொன 
பிராண்டாக“, ரிடையன்ஸ் ஜிசயா

  உலகளவில, ஐந்தாவது, ‘வலுவான 
பிராண்டாக’, ரி்லயன்ஸ் ஜிதயா முன்தனறி 
உள்ளது. 

  ‘பிராண்டு ்பனான்ஸ்’ நிறுவனம், 
உலகளவிலான, 500 வலுவான பிராண்டுகளின் 
படடிய்ல ்்தாகுத்து வைங்கி உள்ளது.

  இந்த படடியலில, மு்தலிடத்தில, சீனா்வ 
தசர்ந்த ்மா்பல ்சயலியான, ‘விசாட’ 
உள்ளது. வாகன ்தயாரிபபு நிறுவனமான, 
‘்பராரி’ இரண்டாவது இடத்்்தயும்; 
ரஷ்ய வங்கியான, ‘ஸ்்பர்’ மூன்ைாவது 
இடத்்்தயும்; தகாக தகாலா, நான்காவது 
இடத்்்தயும் பிடித்துள்ளது.
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இந்தியாவின் முதல் மகரந்தச் 
சசர்க்டக பூஙகா திைபபு

  இநதியாவின் மு்தல மகரந்தச தசர்க்க 
பூங்கா உத்்தரகாண்ட மாநிலத்தின் ்நனிடால 
மாவடடத்தில உள்ள ஹாலடவானியில 
திைககபபடடது.

  தமலும், இது சுமார் 50 ்வவதவறு மகரந்தச 
தசர்க்க இனங்க்ளக ்காண்டுள்ளது. 
இதில பலதவறு வ்கயான படடாம்பூசசிகள், 
த்தனீககள், பை்வகள் மற்றும் பிை பூசசிகளும் 
நி்ைநதுள்ளது.

  ்தற்தபாது, பூமியில உள்ள அ்னத்து 
பூச்சடிகளிலும் 75.95 ச்தவீ்தம் வ்ர மகரந்தச  
தசர்க்கக்ளச சார்நது 180,000ககும் 
தமற்படட ்வவதவறு ்தாவர இனங்களுககு 
மகரந்தச தசர்க்க தச்வக்ள வைங்குகின்ைது.

யுஎன்டிபி மறறும் பிசி இந்தியாவின் 
முதல் சமூக தாக்கப ்பத்திரடத்டத 
உருொக்க எம்.சி. கூடடு 
சசர்ந்துள்ளது

  ஐககிய நாடுகளின் முன்தனற்ை திடடம் 
மற்றும் புதனவின் பிம்பரி சின்சவாட 
மாநகராடசி, இநதியாவின் மு்தல சமூக 
்தாககபபத்திரத்்்த (எஸ்ஐபி) இ்ணநது 
உருவாகக கூடடு தசர்நதுள்ளது.

  இந்த பத்திரமானது வி்ளவு அடிபப்ட 
யிலான ஒபபந்தத்தின் ஒரு வடிவமாகும். இது 
ஒரு குறிபபிடட குழு மற்றும் குடிமககளுக 
கான சமூக வி்ளவுக்ள தமம்படுத்துவ்்த 
்தனது தநாககமாகக ்காண்டுள்ளது.

நாடடின் முதல் எத்தனால் ஆடை
  நாடடின் மு்தல எத்்தனால ஆ்ல 

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில அ்மககபபடட 

உள்ளது. இ்தற்காக சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு 
்தனியார் ்பாதுத்து்ையுடன் ஒபபந்தம்  
தமற்்காண்டுள்ளது.

  இ்தற்காக ்காலகத்்தா உள்ள தபாரம் த்தவ 
கூடடுைவு சர்கக்ர ்்தாழிற்சா்ல மற்றும் 
சத்தீஸ்கர் டிஸ்டிலலரி நிறுவனத்துடன் 30 
ஆண்டுகளுககு ஒபபந்தம் தமற் ் காண்டுள்ளது.

கிராமஙகளில் வீடுகள கடடும் ்பணி 
விடரவுப்படுத்தப்படும்

  ்லட ஹவுஸ் : உலகளாவிய வீடடு வசதித் 
்்தாழிலநுடப சவாலகளில – இநதியா (ஜி.
்ஹச.டி.சி.ஐ.) என்கிை மாநாடு திலலியில 
கடந்த 2019 மார்சசில ந்ட்பற்ைது. பிர்தமர் 
தமாடி ்்தாடங்கி ்வத்்த இந்த மாநாடடில 
புதிய கடடுமானத் ்்தாழிலநுடபங்கள் 
அ்டயாளம் காணபபடடன.

  இதில 6 சர்வத்தச நாடுகளில கடடபபடும் 
வீடுகளில பயன்படுத்்தபபடட ்்தாழில 
நுடபங்கள் அடிபப்டயில “்லட ஹவுஸ்“ 
(எல.எச.பி.) என்கிை முன்தனாடித் திடடம் 
உருவானது.

  அ்தன்படி, ்தமிழ்நாடடில ்சன்்ன-
்பரும்பாககம், இநதூர் (மத்திய பிரத்தசம்), 
ராஜ்தகாட (குஜராத்), ராஞசி (ஜார்கண்ட), 
அகர்்தலா (திரிபுரா), ரக்லௌ (உத்்தரபிரத்தசம்) 
ஆகிய நகரங்களில “்லட ஹவுஸ்“ திடடம் 
்சயலபடுத்்தபபடுகிைது. இதில ்சன்்ன 
யில 1,152 வீடுகளும், ராஜ்தகாடடில 1,144 
வீடுகளும் மற்ை நகரங்களில ்தலா சுமார் 1,000 
வீடுகள் நவீன மு்ையில கடடபபட உள்ளன.

தமிழ அகாவதமிடய அடமத்தது 
தில்லி அரசு

  ்தமிழ் ்மாழி, கலாசசாரத்்்த தமம்படுத்து 
வ்தற்காக ்தமிழ் அகா்்தமி்ய திலலி அரசு 
அ்மத்து அறிவித்துள்ளது.
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  இ்தன் ்த்லவராக திலலி து்ண மு்தலவர் 
மணீஷ் சிதசாடியா, து்ணத் ்த்லவராக 
திலலி மாநகராடசி முன்னாள் கவுன்சிலர் 
என்.ராஜா ஆகிதயா்ர நியமித்து திலலி அரசு 
அரசா்ண ்வளியிடடுள்ளது.

சையல்ோடு்கள்
  ்தமிழ் ்மாழியிலும், கலாசசாரத்திலும் 

சிைநது விளங்குபவர்க்ள ஊககுவிகக புதிய 
அகா்்தமியின் கீழ் விருதுகள் வைங்கபபடும் 
என்று திலலி அரசு ்்தரிவித்துள்ளது.

  தமலும், ்தமிழ் ்மாழி்யப பயில படிபபுகள் 
அறிமுகபபடுத்்தபபடும் என்றும் ்தமிைக 
மககளின் கலாசசார திருவிைாகக்ளக 
்காண்டாடவும் ஏற்பாடு ்சய்யபபடும் 
என்றும் திலலி அரசு ்்தரிவித்துள்ளது.

51-ஆெது இந்திய சர்ெசதச 
திடரப்பட விழா

  51-ஆவது இநதிய சர்வத்தச தி்ரபபட 
விைாவிற்கான நடுவர் குழு அறிவிககப 
படடுள்ளது.

  வருடநத்தாறும் இநதிய சர்வத்தசத் தி்ரபபட 
விைா தகாவாவில ஜனவரி 16-ம் த்ததி மு்தல 
25-ம் த்ததி வ்ர ந்ட்பைவுள்ளது. இதில 
பலதவறு ்மாழித் தி்ரபபடங்களுடன் 
தசர்த்து இநதிய ்மாழித் தி்ரபபடங்களும் 
தி்ரயிடபபடும்.

  இதில சிைந்த படமாகத் த்தர்ந்்தடுககபபடும் 
இநதிய ்மாழிப படத்துககுத் த்தசிய விருதும் 
கி்டககும். 

சதசிய அ்ளவியல் மாநாடடு 2021 
(National Metrology Conclave)

  த்தசிய அளவியல மாநாடு 2021-இல பிர்தமர் 
நதரநதிர தமாடி கலநது ்காண்டு ்்தாடகக 
உ்ர ஆற்றினார். 

  த்தசிய அணு கால அளவு மற்றும் பாரதிய 
நிர்த்த்க திரவியா பிரணாலி ஆகியவற்்ை 
நாடடுககு அர்பபணித்்ததுடன், த்தசிய 
சுற்றுசசூைல ்தரநிர்ணய ஆய்வுககான அடிக 
கல்லயும் அவர் நாடடினார். 

  ்தனது 75ஆவது ஆண்டுககுள் நு்ையும் 
புதுதிலலியின் அறிவியல மற்றும் ்்தாழிலக 
ஆராய்சசி ்மயம்-த்தசிய இயற்பியல 

ஆய்வகம் (சிஎஸ்ஐஆர்-என்பிஎல) இந்த 
மாநாட்ட நடத்தியது. நாடடின் உள்ளார்ந்த 
வளர்சசிககு அளவியல (“Metrology for the Inclusive 
Growth of the Nation”) என்ை கருப்பாருளில 
இந்த மாநாடு ந்ட்பறுகிைது.

உைகின் மிகபவ்பரிய ரயில்செ த்ளம் 
இந்தியாவில் அடமயவுள்ளது

  உலகின் மிகப்பரிய ரயிலதவ ்தளம் ஹபளி 
ரயில நி்லயம் ஸ்ரீ சித்்தாரு்த சுவாமிஜி ரயில 
நி்லயம்) கடடபபடடு வருகிைது.

  ்்தன்தமற்கு ரயிலதவ (SWR) மண்டலத்தின் 
்த்ல்மயகமான ஹஜூபளி நி்லயம் (ஸ்ரீ 
சித்்தாரு்த சுவாமிஜி ரயில நி்லயம்) மார்ச 
2021 ்்தாடங்கபபட உள்ளது.

  1,400 மீடடர் நீளம் 10 மீடடர் அகலத்துடன் 
உயர்த்்தபபடும். ்தற்தபாது, தகாரகபூர் 
உலகின் மிக நீளமான (1,366 மீடடர்) ்தளத்்்த 
்காண்டுள்ளது.

நான்காெது உைகா்ளவிய ஆயுர்செத 
திருவிழா 2021

  நான்காவது உலகாளவிய ஆயுர்தவ்த 
திருவிைா வரும் மார்ச 12 மு்தல 19 வ்ர 
தகரளாவில ந்ட்பை உள்ள்தாக மத்திய 
்வளியுைவுத்து்ை மற்றும் உலகாளவிய 
ஆயுர்தவ்த திருவிைாவின் ்த்லவர் 
வி.முரளி்தரன் அறிவித்்தார்.

  இத்திருவிைா்வ மத்திய புது்ம அறிவியல 
மற்றும் சமூக ்சயல (CISSA) மற்றும் இநதிய 
ஆயுர்தவ்த மருத்துவ சங்கம் (AMAI) ஆகிய்வ 
இ்ணநது ஏற்பாடு ்சய்துள்ளது.

தமிழ அகாவதமிக்கு உறுபபினர்கள 
தில்லி அரசு நியமனம்

  ்தமிழ் ்மாழி, கலாசசாரத்்்த தமம்படுத்தும் 
வ்கயில திலலி அரசு அறிவித்துள்ள 
்தமிழ் அகா்்தமிககு 13 உறுபபினர்கள் 
நியமிககபபடடுள்ளார்.

  ்தமிழ் அகா்்தமியின் ்த்லவராக திலலி 
து்ண மு்தலவர் மணீஷ் சிதசாடியா, து்ணத் 
்த்லவராக திலலி மாநகராடசி முன்னாள் 
கவுன்சிலர் என்.ராஜா ஆகிதயா்ர திலலி 
அரசு நியமித்துள்ளது.
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  ்தமிழ் ்மாழியின் சிைப்பயும், ்தமிழ் 
கலாசசாரத்தின் ்பரு்மக்ளயும் பரபபும் 
வ்கயில திலலியில ்தமிழ் அகா்்தமி 
அ்மககபபடடுள்ளது.

உயிரி எரிொயுவில் இயஙகும் ரயில்
  விலங்கு மற்றும் மனி்தக கழிவுகள், 

ச்மயல்ை காய்கறிக கழிவுகள் 
உள்ளிடடவற்றின் வாயிலாக உற்பத்தியாகும் 
உயிரி எரிவாயுவின் உ்தவியுடன் இயங்கும் 
ரயி்ல பிரிடடன் விஞஞானிகள் 
உருவாககியுள்ளனர்.

  “பதயா அலடரா“ ரயி்ல 
வடிவ்மபப்தற்காக பிரிடடன் அரசின் 
ஆராய்சசிககான நிதியு்தவி அ்மபபானது 
சுமார் ரூ.53.88 லடசத்்்த நிதியாக 
வைங்கியுள்ளது. ஒரு மு்ை எரிவாயு 
நிரபபபபடடால சுமார் 3,200 கி.மீ. வ்ர அந்த 
ரயில பயணிககும்.

இந்தியாவின் முயற்சி்கள்
  வரும் 2022-ஆம் ஆண்டுககுள் 175 ஜிகா 

வாட எரிசகதி்ய புதுபபிககத்்தகக ஆற்ைல 
மூலங்களிலிருநது உற்பத்தி ்சய்வ்தற்கு 
இநதிய அரசு இலககு நிர்ணயித்துள்ளது. 
புதுபபிககத்்தகக எரிசகதி உற்பத்தி்ய 
2030-ஆம் ஆண்டுககுள் 450 ஜிகா வாடடாக 
அதிகரிககவும் திடடமிடபபடடுள்ளது.

ேலன்்கள்
  காற்று மாசுபாடு கு்ையும்.
  டீசல என்ஜினின் இ்ரசசல ்தவிர்ககபபடும் 

ஒலி மாசு அ்ைதவ இராது.
  ரயிலின் ்சயலபடும் திைன் அதிகரிககும்.
  கு்ைந்த எ்ட ்காண்ட ரயில 

்படடிகள் (டீசல என்ஜின் ்காண்ட ரயில 
்படடிக்ளவிட பாதியளவு).

உயிரி எரிவாயுவில் இயங்கும் ையில்
  ்பயர் – பதயா அலடரா
  எ்ட – 12 டன்
  நீளம் – 66 அடி
  பயணிகள் எண்ணிக்க – 120
  தவகம் – மணிககு 50 கி.மீ.

உயிரி எரிவாயு உற்ேததி
  மரத்துகள்கள், மரங்களின் வாடிய இ்லகள், 

பயிர்ககழிவுகள் உள்ளிடடவற்றிலிருநதும் 
உயிரி எரிவாயு்வ உற்பத்தி ்சய்ய முடியும்.

  இந்த ரயி்லச ்சலுத்தும் உயிரி எரிவாயு 
உற்பத்திககு விலங்கு, மனி்தக கழிவுகளும் 
பயன்படுத்்தபபடும்.

ரூ.320 சகாடியில் ஐந்து 
துடைமுகஙகள டிஜிடடல் சூழைாக 
மாறைப்பட உள்ளது

  ரூ.320 தகாடி ்சலவில நாடடில ஐநது 
து்ைமுகங்கள் டிஜிடடல சூைலாக 
தமம்படுத்்த மத்திய அரசின் து்ைமுக 
அ்மசசகம் முடி்வடுத்துள்ளது.

  ஐநது து்ைமுகங்கள்: மும்்ப, ்சன்்ன, 
தீன்தயாள், பாரதீப மற்றும் ்காலகத்்தா 
(ஹாலடியா).

உைகின் மிகபவ்பரிய மதிபபுமிக்க 
இருசக்கர ொகன நிறுெனம்

  இநதியாவின் பன்னாடடு நிறுவனமான பஜாஜ் 
உலகின் மிகப்பரிய மதிபபுமிகக இருசககர 
மற்றும் மூன்று சககர வாகன உற்பத்தி 
நிறுவனமாக அறிவிககபபடடுள்ளது.

Toycathon-2021 
  மத்திய கலவித்து்ை அ்மசசர் ஸ்ரீ ரதமஷ் 

தபாகரியால நி்ாங்க மற்றும் மத்திய 
மகளிர் மற்றும் குைந்்தகள் அ்மசசர் 
ஸ்மிருதிராணி Toycathon-2021 மற்றும் Toycathon 
என்ை இ்ணயத்்தளத்்்த அறிமுகம் ்சய்து 
்வத்்தனர்.

  Toycathon என்பது உலகளாவிய ்பாம்்ம 
உற்பத்தி ்மயமாக இநதியா்வ 
உருவாககுவத்த இ்தன் தநாககமாகும்.

  புதிய ்பாம்்மகள் உருவாககுவ்தற்கான 
வசதிக்ள Toycathon என்ை இ்ணயத்்தளம் 
மூலம் வைங்கபபடும்.

  Toycathon ஒன்பது ்மயககருத்துகள் ்காண்டு 
உருவாககபபடடுள்ளது.

வதறகாசிய எரிசக்தி ்பாதுகாபபிறகான 
உயர்மடட குழு

  ்்தற்காசியா்வ ்மயமாகக ்காண்ட 
எரிசகதி பாதுகாபபு கூடட்மப்ப 
உருவாகக மத்திய அரசு ஒரு உயர்மடட 
குழு்வ அ்மத்துள்ளது.
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  எரிசகதிககான ்்தற்காசியா குழு (South 
Asia Group for Energy) என ்பயரிடபபடட 
உயர்மடடககுழுவுககு முன்னாள் மத்திய 
மின் ்சயலாளர் ராம் வினய் ்ாஹி ்த்ல்ம 
்தாங்குவார்.

  எரிசகதிககான ்்தற்காசியாவிற்கான குழு 
மத்திய ்வளியுைவுத் து்ை அ்மசசகம் 
மற்றும் ஆராய்சசி அ்மபபு மற்றும் ்தகவல 
தமம்பாடடு அ்மபபின் கீழ் இயங்க உள்ளது.

அண்டார்டிகாவிறகான 40-ெது 
அறிவியல் ்பயைம்

  அண்டார்டிகாவிற்கான 40-வது அறிவியல 
பயணத்்்த இநதியா ்்தாடங்கியுள்ளது. 
43 உறுபபினர்களுடனான இந்தப பயணம் 
தகாவாவிலிருநது (ஜனவரி 5) ்காடிய்சத்து 
துவககி ்வககபபடுகிைது.

  பனிககடடியில பயணிககும்  எம்வி விசிலி 
தகாதலாவநின் என்ை கபபல, 30 நாடகளில 
அண்டார்டிகா்வச ்சன்ை்டயும். 

வகாச்சி-மஙகளூரு இயறடக 
எரிொயு குழாய் ்பதிக்கப்படும் திடடம்

  தகரள மாநிலம் ்காசசியில இருநது கர்நாடக 
மாநிலம் மங்களூரு வ்ரயிலான 450 கி.மீ. 
்்தா்லவுககு இயற்்க எரிவாயு குைாய் 
பதிககபபடடுள்ளது. “்கய்ல“ நிறுவனம் 
சார்பில கடட்மககபபடடுள்ள இந்த 
எரிவாயு குைாயி்ன மககள் பயன்பாடடுககாக 
பிர்தமர் நதரநதிர தமாடி ்்தாடங்கி ்வத்்தார்.

  நாடு முழுவதும் அடுத்்த 5, 6 ஆண்டுகளில 
32 ஆயிரம் கி.மீ. ்்தா்லவுககு இயற்்க 
எரிவாயு குைாய் பதிககபபடும் என்று பிர்தமர் 
நதரநதிர தமாடி உறுதியளித்்தார்.

‘Pad Scheme’ மத்திய பிரசதசம்
  மத்திய பிரத்தச மாநில அரசு ‘Pad Scheme’ 

என்ை திடடத்்்த ்்தாடங்கி உள்ளது. மாநில 
்பண்கள் மற்றும் குைந்்தகள் தமம்பாடடு 
அ்மசசகம் இத்திடடத்்்த ்்தாடங்க 
உள்ளது.

  கடந்த 2009-ம் ஆண்டு இந்தத் திடடம் 
்்தாடங்கி்வககபபடடது.

  மாநிலத்தில உள்ள 18 வயது பூர்த்தி அ்டந்த 

ஆண்கள் மற்றும் ்பண்கள் பயன்டயும் 
வ்கயில ்்தாடங்கபபட உள்ளது.

  இத்திடடத்தின் கீழ் இ்ளஞர்கள் த்தநீர் க்ட, 
நகல க்ட, கணினி ்தடடசசு மற்றும் இ்தர 
க்டகள் ்்தாடங்கி ்காள்ள இடங்க்ள 
அரசு வைங்கும்.

  இ்தன் மூலம் மாணவர்களுககு ்தங்கள் கலவி 
மற்றும் பயிற்சிகள் ்்தாடங்க ்தன்னம்பிக்க 
அ்டய முடியும்.

சமறகு ரயில்செயில் சரொரி-
மதார் பிரிவில் அடமக்கப்படடுள்ள 
பிரத்திசயக சரக்கு ெழித்தடம்

  தமற்கு ரயிலதவயின் பிரத்திதயக சரககு 
வழித்்தடத்தில 306 கி.மீ நீளமுள்ள தரவார் - 
ம்தார் இ்டதய சரககு ரயில தபாககுவரத்்்த 
பிர்தமர் திரு நதரநதிர தமாடி நாடடுககு 
அர்பபணித்்தார். 

  இந்த வழித்்தடத்தில மிக நீண்ட இரட்ட 
அடுககு கன்்டய்னர் ரயி்லயும் அவர் 
்காடிய்சத்துத் ்்தாடங்கி ்வத்்தார். 

  இரட்ட அடுககு கன்்டய்னர்கள் 
ரயிலக்ளத் ்்தாடங்கி ்வத்்த்தன் மூலம் 
இந்த ரயிலக்ள இயககும் ஒரு சில நாடுகளின் 
படடியலில இநதியா இ்ணந்தது.

‘எெுகான் 2020“: சர்ெசதச 
ஒருஙகிடைந்த மாநாடு

  மத்திய கலவி அ்மசசர் திரு ரதமஷ் 
்பாகரியால ‘நி்ாங்க’, சர்வத்தச 
ஒருங்கி்ணந்த மாநாடு ‘எஜுகான் 2020’-ஐ 
கா்ணாலி வாயிலாக ்்தாடங்கி ்வத்்தார். 

  பஞசாபின் பதிண்டா மத்திய பலக்லககைகம் 
மற்றும் சர்வத்தச கலவி ஆராய்சசி சங்கம் 
ஆகிய்வ இந்த மாநாட்ட நடத்துகின்ைன. 

  சர்வத்தச அ்மதி்ய மீட்டடுபப்தற்காக 
இ்ளஞர்களி்டதய மாற்ைத்்்த ஏற்படுத்து 
வ்தற்கான கலவி குறித்்த ்்தா்ல தநாககு 
பார்்வ என்பது இந்த மாநாடடின் கருப   
்பாருளாகும்.

கா்ஷமீரில் வதாழில் ெ்ளர்ச்சி 
திடடத்துக்கு அரசு ஒபபுதல்

  ஜம்மு காஷ்மீரில ரூ.28 ஆயிரம் தகாடி 
மதிபபிலான ்்தாழில வளர்சசி திடடத்துககு 
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மத்திய அரசு ஒபபு்தல அளித்துள்ளது.
  காஷ்மீருககு சிைபபு அந்தஸ்து வைங்கி 

வந்த 370-வது சடடபபிரி்வ மத்திய அரசு 
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட மா்தம் ரத்து 
்சய்்தது. தமலும் அம்மாநிலத்்்த ஜம்மு 
காஷ்மீர் மற்றும் லடாக என 2 யூனியன் 
பிரத்தசங்களாகவும் பிரித்்தது.

  புதிய மு்தலீடுக்ள ஈர்கக இத்திடடம் 
வழிவகுககும். இ்தன் மூலம் 4 லடசத்துககும் 
தமற்படதடாருககு தவ்லவாய்பபு 
கி்டககும்".

சகர்ளம்: “்பசுடம“ ெ்ளாகமாகும் அரசு 
அலுெைகஙகள

  தகரளத்தில 10,000 மாநில அரசு அலுவலகங்கள் 
மற்றும் ்பாதுத்து்ை நிறுவனங்கள் குடியரசு 
தினமான ஜனவரி 26-ஆம் த்ததி மு்தல 
“பசு்ம“ வளாகங்களாக அறிவித்்தது.

  அரசு அலுவலகங்களின் அன்ைாட 
நடவடிக்ககளில பிளாஸ்டிக மற்றும் 
மறுசுைற்சி ்சய்ய இயலா்த ்பாருள்க்ளப 
பயன்படுத்துவ்்த ்தவிர்ககவும், 
மீண்டும் பயன்படுத்்தக கூடிய மற்றும் 
மறுசுைற்சி ்சய்யக கூடிய ்பாருள்க்ள 
பயன்படுத்துவ்்த ஊககுவிபபத்த பசு்ம 
அலுவலகங்க்ள ஏற்படுத்துவ்தன் தநாககம் 
ஆகும்.

ைடாக்கின் வமாழி, கைாச்சாரம் 
மறறும் நிைத்டதப ்பாதுகாப்பதறகாக 
கிஷன் வரடடி தடைடமயில் குழு

  லடாககின் ்மாழி, கலாசசாரம் மற்றும் 
நிலத்்்தப பாதுகாபப்தற்காக கி்ன் 
்ரடடி ்த்ல்மயில குழு்வ மத்திய 
அரசு அ்மத்துள்ளது. இககுழு யூனியன் 
பிரத்தசத்தின் வளர்சசி பற்றிய ஆய்வுக்ள 
தமற்்காள்ளும்.

வதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிபபு டமயம்
  பஞசாப த்தசிய வங்கி, ஐஐடி கான்பூருடன் 

இ்ணநது ்்தாழிலநுடப கண்டுபிடிபபு 
ஆராய்சசி ்மயம் அ்மகக உள்ளது. இ்தன் 
மூலம் ஆராய்சசிகள் ்்தாழிலநுடப தீர்வுகள் 
ஆகிய்வ தமற்்காள்ளபபடும்.

கிருஷி சஞசீொனி திடடம்
  40 கிருஷி சஞசீவானி வாகனங்க்ள 

்பங்களூரில மு்தலவர் எடியூரபபா ் ்தாடங்கி 
்வத்்தார்.

  இந்த தவன்கள் த்தசிய தவளாண் 
து்ையால த்தசிய கிருஷி விகாஷ் 
தயாஜனாவின் கீழ் மத்திய அரசு உ்தவியுடன் 
்்தாடங்கபபடடுள்ளது.

  தமலும் தவளாண் பயிர்கள், மண்ணின் 
்தரம், பூசசி கடடுபபாடு தபான்ைவற்்ை 
ஆராய்வ்தற்கு இந்த வண்டிகள் உ்தவும்.

உைகின் மிகபவ்பரிய மிதக்கும் சூரிய 
ஆறைல் திடடம்

  உலகின் மிகப்பரிய மி்தககும் சூரிய ஆற்ைல 
திடடத்்்த (largest floating solar energy project in 
the world) நர்ம்தா ஆற்றில உள்ள ஓம்கதரஷ்வர் 
அ்ணயில (Omkareshwar Dam) இநதிய அரசு 
கடட உள்ளது. ரூ.3000 தகாடி ்சலவில 
தமற்்காள்ளபபடும் 600 ்மகாவாட சூரிய 
ஆற்ைல உற்பத்தி திைன் ்காண்ட இந்த 
திடடம் 2022-2023 ஆண்டு காலகடடத்தில 
்தனது மின் உற்பத்தி்யத் ்்தாடங்கும்.

சநதாஜி சு்பா்ஷ சந்திர ச்பாஸின் 
125ெது பிைந்த நாள: பிரதமர் 
தடைடமயில் உயர்மடட குழு

  தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிரதபாஸின் 125-வது 
பிைந்தநா்ள அனுசரிபப்தற்கு பிர்தமர் 
நதரநதிர தமாடி ்த்ல்மயில ஓர் உயர் மடட 
குழு அ்மககபபடடது. 

  வரும் ஜனவரி 23-ஆம் த்ததி ்்தாடங்கி 
ஒரு வருடம் வ்ர ந்ட்பைககூடிய 
பலதவறு நிகழ்சசிகள் குறித்து இந்த குழு 
முடிவு ்சய்யும். குடிமககள், வரலாற்று 
அறிஞர்கள், எழுத்்தாளர்கள், வலலுநர்கள், 
தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிரதபாஸின் குடும்ப 
உறுபபினர்கள் ஆகிதயாருடன் இநதிய 
த்தசிய ராணுவத்துடன் சம்பந்தபபடடவர்கள் 
ஆகிதயார் இந்த குழுவில உறுபபினர்களாக 
இடம்்பற்று இருந்தன.
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தஙக நாறகர ரயில்்பாடதத் திடடம் 
  ்தங்க நாற்கர ரயிலபா்்தத் திடடத்தில 

1612 கிதலாமீடடர் ரயில பா்்தயில 1280 
கிதலாமீடடர் தூரத்திற்கு ரயிலகளின் 
தவகத்்்த 130 கிதலா மீடடராக இநதிய 
ரயிலதவ அதிகரித்துள்ளது.

  முன்னாள் பிர்தமர் வாஜ்பாய் ஆடசி காலத்தில 
கன்னியாகுமரி மு்தல காஷ்மீர் வ்ர ்தங்க 
நாற்கர சா்ல அ்மககபபடடு இன்ைளவும் 
தபாககுவரத்துககு து்ண புரிநது வருகிைது.

  டிலலி-மும்்ப, மும்்ப-்சன்்ன, 
்சன்்ன-்காலகத்்தா, ்காலகத்்தா-டிலலி, 
டிலலி-்சன்்ன, மும்்ப-்காலகத்்தா ஆகிய 
6 ரயில பா்்தகளில அதிதவக ரயிலக்ள 
இயகக திடடமிடடுள்ளது.

வெளிநாடு ொழ இந்தியர்கள மாநாடு
  ”ப்கெறியாக் ச்கட்ெ இெததும் வளங்குன்ைா

”நொசென்ே நொட்டின் தரல”
  என்ை திருககுை்ள பிர்தமர் தமாடி தமற்தகாள் 

இம்மாநாடடில காடடினார். எந்த வ்கயிலும் 
்கடு்த்ல அறியாமல, ஒருதவ்ள ்கடு்தல 
ஏற்படினும் அ்த்னச சீர் ்சய்யும் அளவுககு 
வளங்குன்ைா நி்லயில உள்ள நாடு்தான், 
நாடுகளிதலதய ்த்லசிைந்த்தாகும் என்புது 
இந்தக குைளின் ்பாருள்.

  உலகின் இககடடான தநரத்தில இநதியாவும், 
இநதியர்களும் எவவி்த எதிர்பார்பபும் இன்றி 
உ்தவி ்சய்வார்கள் என்று பிர்தமர் தமாடி 
உறுதிபட ்்தரிவித்்தார்.

சதசிய செடைொய்பபு வகாளடக
  மத்திய ்்தாழிலாளர் நலன் மற்றும் 

தவ்லவாய்பபுத் து்ை அ்மசசகம் த்தசிய 
தவ்லவாய்பபு ்காள்்கககு (என்இபி) 
இறுதி வடிவம் ்காடுகக உள்ளது.

  நான்கு ்்தாழிலாளர் சடடங்கள் நாடடில 
அமலபடுத்்தபபடடுள்ளன.

  ்்தாழிலமு்ை உைவு, சமூக பாதுகாபபு 
மற்றும் ்்தாழிலசார் சுகா்தார பாதுகாபபு 
&  பணி நி்ல்ம ்்தாடர்பான மூன்று 
்்தாழிலாளர் சடடங்க்ள மத்திய அரசு 
நாடாளுமன்ைத்தில கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 
நி்ைதவற்றியது.

இந்திய தரநிர்ைய ொரியத்தின் 
74ெது நிடனவு ஆண்டு

  இநதிய ்தரநிர்ணய வாரியத்தின் (Bureau 
of Indian Standards) 74வது நி்னவு தினம் 
அனுசரிககபபடடது. கடந்த 2016ம் ஆண்டு 
த்தசிய ்தரநிர்ணய வாரியம் Bureau of Indian 
Standards Act மூலம் ஏற்படுத்்தபபடடது.

மணிபபூர் மாநிை அரசு “COSFOM” 
என்ை இடையத்ளம்

  மணிபபூர் மாநில அரசின் சுற்றுசசூைல 
காடுகள் மற்றும் காலநி்ல மாற்ை அ்மசசகம் 
‘COSFOM’ என்ை இ்ணயத்்தளத்்்த 
்வளியிடடது.

  COSFOM என்பது Community-based Sustainable 
Forest Management for Water Resource Conservation 
in Manipur என்ப்தாகும்.

  COSFOM என்பது இநதியா-்ஜர்மன் 
திடடத்தின் கீழ் உருவாககபபடடது. 
இந்த தபார்டல மூலம் மாநிலத்தில உள்ள 
சமூக காடுகள் பாதுகாகக முயற்சிகள் 
தமற்்காள்ளபபட உள்ளன.

்பர்சுரம் குந்து சமம்்படுத்த ரூ.37.8 
சகாடி ரூ்பாய் ஒதுக்கீடு

  மத்திய அரசு அருணாசசல பிரத்தசத்தில உள்ள 
“பர்சுரம் குநத்“ தமம்படுத்்த ரூ.37.8 தகாடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்சய்துள்ளது. இநதியாவில 
யாத்ரீகர்கள் அதிக ்சலலககூடிய பகுதிகளில 
“பர்சுரம் குநத்“ ஒன்ைாகும். தமலும் சிைந்த 
சுற்றுலா ்தளங்களில இதுவும் ஒன்ைாகும். 
இந்த இடத்தில ்தான் தலாஹித் ஆறு 
அ்மநதுள்ளது.

2021-ம் ஆண்டின் குடியரசுத் 
தினத்தின் விருந்தினர்

  இநதிய வம்சாவளி்ய தசர்ந்த சுரினாம் 
ஜனாதிபதி சநதிரிகா தபாகத் சநத்தாகி, 
இநதியாவின் குடியரசுத் தின விைாவில இந்த 
ஆண்டு கலநது ்காண்டனர்.

  முன்ன்தாக இங்கிலாநது பிர்தமர் தபாரிஸ் 
ஜான்சன் இந்த நிகழ்வில கலநது ்காள்வ்தாக 
இருந்தது. இவர் வரு்க ரத்து ஆனது அடுத்து 
சுரினாம் ஜனாதிபதி கலநது ்காள்ள உள்ளார்.
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‘ஸ்டார்ட அப இந்தியா“ சர்ெசதச 
மாநாடு இட்ளஞர்களுக்கு பிரதமர் 
சமாடி அடழபபு

  வரும் 15, 16-ம் த்ததிகளில ந்ட்பை உள்ள 
ஸ்டார்ட அப இநதியா இண்டர்தந்னல 
மாநாடடில இ்ளஞர்கள் ்பருமளவில 
பங்தகற்க தவண்டும் என பிர்தமர் நதரநதிர 
தமாடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

  ்்தாழில து்ை, கலவித் து்ை, மு்தலீடு, வங்கித் 
து்ை மற்றும் நிதி சார்ந்த அ்னத்து ஸ்டார்ட 
அப நிறுவனங்களின் ்த்லவர்க்ளயும் 
ஒருங்கி்ணககும் முகமாக இந்த மாநாடு 
நடத்்தபபடுகிைது.

26ெது வகால்கத்தா சர்ெசதச 
திடரப்பட விழா

  தமற்கு வங்க மு்தலவர் மம்்தா பானர்ஜி 
்காலகத்்தா சர்வத்தச தி்ரபபட விைா்வ 
(KIFF) துவககி ்வத்துள்ளார்.

  இந்த விைா ஜனவரி 13 வ்ர ந்ட்பற்ைது.
  இந்த விைாவில 45 நாடுக்ளச தசர்ந்த 131 

தி்ரபபடங்கள் தி்ரயிடபபடடது.

வடல்லியில் புதிய நாடாளுமன்ை 
கடடிடம் கடடுெதறகு ்பாரம்்பரிய 
்பாதுகாபபு குழு அனுமதி

  ்டலலியில புதிய நாடாளுமன்ை கடடிடம் 
கடடுவ்தற்கு பாரம்பரிய பாதுகாபபு குழு 
அனுமதி அளித்துள்ளது. 

  மத்திய அரசின் முககிய து்ைகளுககான 
கடடிடங்க்ள அ்மககும் ்சன்டரல 
விஸ்்தா திடடத்திற்கு பாரம்பரிய பாதுகாபபு 
குழு அனுமதி அளித்துள்ளது.

  பாரம்பரிய கடடிடங்க்ள பாதுகாபப்தற்காக 
1983ஆம் ஆண்டு ்டலலி பிலடிங் 
்பலாவில பிரிவு 263ன் கீழ் நகரபபுை 
விவகார அ்மசசகத்தின் கூடு்தல ்சயலாளர் 
்த்ல்மயில பாரம்பரிய பாதுகாபபு குழு 
அ்மககபபடடுள்ளது.

  ்டலலி மற்றும் அ்்தச சுற்றியுள்ள 
கடடிடங்கள் மடடுதம இந்தச சடடங்களால 
நிர்வகிககபபடுகின்ைன.

  இத்த தபான்ை பாதுகாபபுக குழுககள் மாநில 
மடடங்களிலும் அ்மககபபடடுள்ளன.

இந்தியாவில் ெசனடியம் தயாரிக்கும் 
முதன்டம மாநிைம்

  இநதியாவில வதனடியம் என்ை கனிமப 
்பாருடக்ள உற்பத்தி ்சய்யும் மு்தன்்ம 
மாநிலம் அருணாசசலப பிரத்தச மாநிலம் 
ஆகும். வதனடியம் என்பது ்டடடானியம் 
மற்றும் எஃகு ஆகியவற்்ை வலுபபடுத்்த 
பயன்படுத்்தபபடும் உயர் மதிபபு்டய 
உதலாகமாகும்.

“Period Room” அடமபபு
  மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ்பண்களின் 

மா்தவிடாய் காலங்களில உ்தவியாக 
்பாது கழிபப்ையில ‘Period Room’ என்ை 
வசதி்ய அ்மத்து உள்ளது. இவவசதி்ய 
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் ்தாதன நகரில 
அ்மத்து உள்ளது.

2021ம் ஆண்டின் சக்தி ொய்ந்த 
்பாஸ்ச்பார்ட குறியீடு

  உலக நாடுகளில, குடிமககள் ்தங்களது 
நாடுகளில இருநது சுற்றுலா, வாழ்க்க 
த்த்வகள் உள்ளிடட விசயங்களுககாக 
்வளிநாடுகளுககு ்சலவ்தற்கு பாஸ்தபார்ட 
்வத்திருகக தவண்டும்.  எனினும், 
அவற்றுடன் விரும்பிய நாடுகளுககு 
உடனடியாக ்சலல விசா அனுமதி அவசியம்.

  இவற்றில ஜபபான் நாடடு மககள் 191 
நாடுகளுககு ்சலல எளிதில விசா அனுமதி 
வைங்கபபடுகிைது என ்ஹன்தல 
பாஸ்தபார்ட குறியீடு ்்தரிவித்து உள்ளது.  
இ்தன்படி, உலக நாடுகளில 2021ம் ஆண்டின் 
சகதி வாய்ந்த பாஸ்தபார்ட குறியீடடு 
வரி்சயில ஜபபான் நாடடுககு (191 புள்ளிகள்) 
மு்தல இடம் கி்டத்துள்ளது.

  2வது இடத்தில சிங்கபபூர் (190 புள்ளிகள்). 
  3வது இடத்தில ்்தன்்காரியா மற்றும் 

்ஜர்மனி நாடுகள் (189 புள்ளிகள்).
  7வது இடத்தில உள்ளன (185 புள்ளிகள்).  
  8வது இடத்தில ஆஸ்திதரலியா (184 புள்ளிகள்) 

உள்ளன.  
  இவற்றில 58 புள்ளிகளுடன் இநதியா 85வது 

இடத்தில உள்ளது.  
  தநபாளம் 104வது இடத்திலும், பாகிஸ்்தான் 

107வது இடத்திலும் உள்ளன.
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மாடடுச் சாைத்தில் இருந்து 
தயாரிக்கப்படட இயறடக வ்பயிண்ட 
அறிமுகம்

  மாடடுச சாணத்தில இருநது ்தயாரிககபபடட 
காதி இயற்்க ்பயிண்்ட மத்திய குறு, சிறு, 
நடுத்்தரத் ்்தாழில து்ை அ்மசசர் நிதின் 
கடகரி அறிமுகம் ்சய்து ்வத்்தார்.

  சுற்றுசசூைலுககு உகந்த, நசசுத்்தன்்ம 
இலலா்த, பாகடீரியா எதிர்பபுத் திைன் 
்காண்ட ்பயிண்்ட காதி, கிராமத்்்தாழில 
ஆ்ணயம் (தகவிஐசி) ்தயாரித்துள்ளது.

முதல் ஐஸ் ஏறும் (ice climbing) 
திருவிழா

  தல பகுதியின் நுபரா சம்வளியில மு்தல 
ஐஸ் ஏறும் திருவிைா ்காண்டாடபபடடது. 
இத்திருவிைா ஏழு நாள் ் காண்டாடபபடடது.

  நுபரா சம்வளியில குளிர்கால சுற்றுலா்வ 
அதிகரிபபத்த இ்தன் தநாககம் ஆகும்.

்பணிக்குச் வசல்லும் வ்பண்கள 
காெல் நிடையத்தில் ்பதிவு வசய்ய 
செண்டும்

  மத்திய பிரத்தசத்தில பணிககுச ்சலலும் 
்பண்கள் காவல நி்லயத்தில பதிவு ் சய்யும் 
திடடத்்்த அறிமுகபபடுத்்தவுள்ள்தாக அந்த 
மாநில மு்தலவர் சிவராஸ் சிங் ்சௌஹான் 
்்தரிவித்்தார்.

  இ்தற்காக அவர்கள் ்தங்கள் ்பயர், 
்தங்கியிருககும் இடம் உள்ளிடட விவரங்க்ள 
அருகில உள்ள காவல நி்லயங்களில 
பதிவு ்சய்யும் திடடம் வி்ரவில 
அமலபடுத்்தபபடும். ஆபத்து தநரங்களில 
அவர்களுககு உ்தவிடும் வி்தமாக, அவசர 
உ்தவி எண்கள் வைங்கபபடும்.

ெம்மு-கா்ஷமீரில் 150 மீடடர் நீ்ள 
சுரஙகப ்பாடத கண்டுபிடிபபு

  ஜம்மு-காஷ்மீரில கதுவா மாவடடம் ஹிரா 
நகர் ்சகடாரில பயங்கரவாதிகள் த்தாண்டிய 
150 மீடடர் நீள சுரங்கபபா்்த்ய எல்லப 
பாதுகாபபுப ப்டயினர் (பிஎஸ்எஃப) 
கண்டுபிடித்்தனர்.

  ஜம்மு-காஷ்மீரில, பாகிஸ்்தா்ன்யாடடிய 
எல்லபபுை மாவடடம் கதுவா. கடந்த 
ஆண்டு ஆகஸ்ட 28, நவம்பர் 22 ஆகிய 
நாள்களில ஜம்மு-காஷ்மீரின் சம்பா 
மாவடடத்தில இது தபான்ை இரண்டு சுரங்கப 
பா்்தக்ள பிஎஸ்எஃப கண்டறிந்தது 
குறிபபிடத்்தககது.

மத்திய பிரசதசத்தில் 3-ம் 
்பாலினத்தெருக்கு அடடயா்ள 
அடடட

  மத்திய பிரத்தச மாநிலம் தபாபாலில மூன்ைாம் 
பாலினத்்தவருககு அ்டயாள அட்ட 
வைங்கும் பணிகள் ்்தாடங்கபபடடுள்ளது. 
நாடடிதலதய மு்தலமு்ையாக ்்தாடங்கப 
படடுள்ளது.

  நாடடிதலதய மு்தல மாவடடமாக 
தபாபாலில மூன்ைாம் பாலினத்்தவருககு 
அ்டயாள அட்ட வைங்கபபடுகிைது. 

  இது அவர்களுககு ்தனித்துவமான 
அங்கீகாரமாக இருககும். 

  மூன்ைாம் பாலினத்்தவர்களுககானஅரசின் 
நலத்திடடங்களின் பல்ன ்பைவும் உ்தவும். 

Fire Park
  இநதியாவின் மு்தல “தீய்ணபபு பூங்கா்வ“ 

(Fire Park) ஒடிசாவின் புவதனஷ்வரில 
அம்மாநில மு்தல்மசசர் நவீன் படநாயக 
திைநது ்வத்்தார்.

  தீய்ணபபு பாதுகாபபு நடவடிக்ககள் 
குறித்்த விழிபபுணர்்வ வைங்குவ்தற்கான 
மு்தல முயற்சியாக ஃபயர் பார்க உள்ளது.

  தீய்ணபபு ்்தாடர்பான 16 தச்வக்ள 
வைங்கும் ்மய்நிகர் ்தளமான “அகனி்ாம 
தசவா“ (Agnishama Seva)  ்வயும் நவீன் 
படநாயக அறிமுகபபடுத்தினார்.

இந்தியாவில் வதாழில் வதாடஙகும் 
வடஸ்ைா

  மின்சார வாகன ்தயாரிபபில உலகின் முன்னணி 
நிறுவனமாக உள்ள அ்மரிககாவின் 
்டஸ்லா, இநதியாவில ்தனது வாகனங்க்ள 
விற்ப்ன ்சய்வ்தற்கான முயற்சிக்ள 
தமற்்காண்டு வந்தது.
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  ்தற்தபாது ்பங்களூருவில, இநதிய 
அலுவலகத்்்த அ்மகக உள்ள்தாக உறுதி 
்சய்யபபடடுள்ளது.

  ்பங்களூரு மத்திய வணிக மாவடடத்தில 
அ்மய உள்ளது.

உளநாடடில் தயாரிக்கப்படட முதல் 
ஓடடுநர் இல்ைா வமடசரா ரயில்

  உள்நாடடு ்்தாழிலநுடபத்தில ்தயாரான 
மு்தல ஓடடுநர் இலலா ்மடதரா ரயி்ல, 
பாதுகாபபுத்து்ை அ்மசசர் திரு ராஜ்நாத் 
சிங் அறிமுகம் ்சய்து ்வத்்தார். 

  ்பங்களூரில உள்ள பிஇஎம்எல நிறுவனம் 
உள்நாடடு ்்தாழிலநுடபத்தில, ஓடடுநர் 
இலலா நவீன ்மடதரா ரயிலக்ள 
்தயாரிககிைது. 

  மும்்ப ் பருநகர வளர்சசி ஆ்ணயத்துககாக 
்தயாரிககபபடட ஓடடுநர் இலலா ்மடதரா 
ரயி்ல, ்பங்களூரில உள்ள பிஇஎம்எல 
வளாகத்தில பாதுகாபபுத்து்ை அ்மசசர் திரு 
ராஜ்நாத் சிங் அறிமுகபபடுத்தினார்.

ெணிக நடடமுடைகட்ள திருத்தம் 
வசய்ததில் 8ெது மாநிைம் சகர்ளா

  எளிய வணிகம் ந்டமு்ையில (Ease of Doing 
Business) திருத்்தம் ்சய்வதில எடடாவது 
மாநிலம் தகரளா ஆகும். 

  திைந்த்வளி சந்்த கடனில (Open Market 
Borrowings) தகரளா மாநிலத்தின் நிதி வளம் 
ரூ.2,373 தகாடி்ய ்காண்டுள்ளது.

  தகரளா்வ ்்தாடர்நது ஆநதிரா, கர்நாடகா, 
மத்திய பிரத்தசம், ஒடிசா, ராஜஸ்்தான், 
்தமிழ்நாடு, ்்தலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் 
வணிக நடவடிக்ககள் சீர்திருத்்தங்கள் 
தமற்்காண்டுள்ளது.

நாடடின் முதல் “ஓடடுநர் அல்ைாத 
வமடசரா கார்“

  மத்திய பாதுகாபபு மநதிரி ராஜ்நாத் சிங் 
்பங்களூருவில உள்ள பிஇஎம்எல 
உற்பத்தி நி்லயத்தில நாடடின் மு்தல 
உள்நாடடிதலதய வடிவ்மககபபடட 
மற்றும் ஓடடுநல அலலா்த ்மடதரா கா்ர 
அறிமுகபபடுத்தினார்.

  ஆறு ்மடதரா கார்கள் 2280 பயணிக்ள 
ஏற்றிச்சலலும் திைன் ்காண்ட்வ ஆகும்.

புதிய வதாழில் நிறுெனஙகளுக்கு 
ரூ.1,000 சகாடி நிதி

  ்்தாழிலமு்னதவார்கள் புதிய ்்தாழில 
நிறுவனங்க்ள ்்தாடங்குவ்்த 
ஊககுவிககும் வ்கயில ரூ.1,000 
தகாடி மதிபபிலான நிதித் ்்தாகுபபு 
அ்மககபபடடுள்ள்தாக பிர்தமர் நதரநதிர 
தமாடி ்்தரிவித்துள்ளார்.

  புதிய ்்தாழில ்்தாடங்குதவா்ர 
ஊககுவிபப்தற்காக “ஸ்டார்ட-அப இநதியா“ 
திடடம் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மத்திய 
அரசால ்்தாடங்கபபடடது.

  அத்திடடம் ் சயலபடுத்்தபபடடு 5 ஆண்டுகள் 
நி்ைவ்டந்த்்த்யாடடி, “பிராரம்ப: 
ஸ்டார்ட-அப இநதியா சர்வத்தச மாநாடு“ 
கா்ணாலிக காடசி வாயிலாக ந்ட்பற்ைது.

  புதிய ்்தாழில நிறுவனங்கள் அதிக 
எண்ணிக்கயில காணபபடும் நாடுகளின் 
படடியலில இநதியா மூன்ைாவது இடத்தில 
உள்ளது.

சகர்ளத்தில் 2-ஆெது அரசு குடிநீர் 
உற்பத்தி ஆடை

  தகரளத்தில 2-ஆவது அரசு குடிநீர் உற்பத்தி 
ஆ்ல்ய மாநில மு்தலவர் பினராயி விஜயன் 
திைநது ்வத்்தார்.

  தகரள மாநிலம் இடுககி மாவடடத்தில உள்ள 
்்தாடுபு்ையில அரசு குடிநீர் உற்பத்தி ஆ்ல 
்சயலபடடு வருகிைது.

  ்தற்தபாது திருவனந்தபுரம் மாவடடத்தில 
உள்ள அருவிகக்ரயில 2-ஆவது அரசு குடிநீர் 
உற்பத்தி ஆ்ல அ்மககபபடடுள்ளது.

இந்தியாவின் முதல் வதாழிைா்ளர் 
இயக்கம் அருஙகாடசியகம்

  இநதியாவின் மு்தல ்்தாழிலாளர் இயககம் 
அருங்காடசியகம் (India’s First Labour 
Movement Museum) தகரளாவின் ஆலபபுைா 
மாவடடத்தில அ்மககபபட உள்ளது.

  உலக ்்தாழிலாளர் இயககம் முன்னிடடு 
இநதியாவில எவவாறு ் ்தாழிலாளர் இயககம் 
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உருவானது என்பது பற்றிய ஆவணங்கள் 
இந்த அருங்காடசியகத்தில இருககும் 
என மாநில சுற்றுலாத்து்ை அ்மசசகம் 
்்தரிவித்துள்ளது.

ஒறறுடம சிடைக்கான சுறறுைாடெ 
அதிகரிக்க 8 ரயில்கள அறிமுகம்

  பிர்தமர் நதரநதிர தமாடி குஜராத்தின் 
்கவாடியாவுடன் நாடடின் பலதவறு 
பகுதிக்ள இ்ணககும் எடடு ரயிலக்ள 
்காடிய்சத்து திைந்த ்வத்்தார்.

  இந்த ரயிலகள் ்கவாடியா்வ வாரணாசி, 
்தா்தர், அகம்தாபாத், ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன், 
தரவா, ்சன்்ன மற்றும் பிர்தாபநகர் 
ஆகியவற்றுடன் இ்ணககும்.

  இந்த ரயிலகள் பைங்குடி பிராநதியத்தில 
சுற்றுலா்வ தமம்படுத்்தவும், உலகின் மிக 
உயரமான சி்ல, ஒற்று்ம சி்லககான 
இ்ணப்ப அதிகரிககவும் உ்தவும் என்று 
சர்்தார் வலலாபாய் பதடலின் 143வது பிைந்த 
நா்ள முன்னிடடு 2018 அகதடாபரில அவர் 
திைநது ்வத்்தார்.

ஒரு ்பளளி ஒரு மாெடட ஆடசியர் 
திடடம் (One School One IAS Sheme)

  தகரள மாநில அரசின் ஆளுநர் ஆரிப முகமது 
கான் ஒரு பள்ளி ஒரு மாவடட ஆடசியர் என்ை 
திடடத்்்த ்்தாடங்கி ்வத்்தார்.

  Vedhik Erudite Foundations Scholarship 
Programme என்ை திடடத்தின் கீழ் இத்திடடம் 
்்தாடங்கபபடடுள்ளது.

  இ்தன் மூலம் மாநிலத்தில உள்ள சிைந்த 
மாணவர்க்ள முடிவு த்தர்வு ்சய்து ஓய்வு 
்பற்ை ஐ.ஏ.எஸ். மற்றும ஐ.பி.எல அதிகாரிகள் 
்காண்டு குடி்மப பணி த்தர்வுகளுககு 
பயிற்சி வைங்கபபட உள்ளது.

  இ்தற்காக மாநிலம் முழுவதும் 10,000 மாணவ, 
மாணவிகள் த்தர்வு ்சய்ய உள்ளனர்.

‘சக்ஷம்“ பிரச்சாரம்
  ்படதரால, டீசல உள்ளிடட எரி்பாருடக்ள 

சிககனமாக பயன்படுத்திய்தற்காக, மத்திய 
்படதராலிய அ்மசசகம், ்தமிைகத்திற்கு 
விருது வைங்கியுள்ளது.

  ்பாதுத்து்ை எண்்ணய் நிறுவனங்கள், 
'சாக ்ம்' என்ை ்பயரில, ்படதரால, 
டீசல, ச்மயல காஸ் சிலிண்டர் உள்ளிடட, 
்படதராலிய எரி்பாருடக்ள சிககனமாக 
பயன்படுத்துவது ்்தாடர்பாக, ்பாது 
மககளிடம் விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிைது.

  இ்ணய்தளம் வாயிலாக, மத்திய 
்படதராலியம் மற்றும் இயற்்க எரிவாயு 
அ்மசசக ்சயலர் ்தருண் கபூர், 2020ல, 
்படதராலிய ்பாருடக்ள சிககனமாக 
பயன்படுத்திய்தற்காக, ்தமிைகத்திற்கு விருது 
்பற்ைது.

இந்தியாவின் முதல் சகாவிட-19 
தடுபபூசி வ்பறை ந்பர்

  இநதியாவின் மு்தல தகாவிட-19 ்தடுபபூசி 
்பற்ைவர் ்டலலியின் துபபுரவு பணியாளர் 
மணிஷ் குமார் என்பவர் ஆவார்.

  பிர்தமர் நதரநதிர தமாடி நாடு முழுவதும் 
தகாவிட-19 ் வரஸ்ககான ்தடுபபூசி வைங்கும் 
திடடத்்்த ஜனவரி 16 அன்று ்்தாடங்கி 
்வத்்தார்.

சநதாஜி பிைந்த தினம் 
சதசிய ெலிடம தினமாக 
கடடபபிடிக்கப்படும்

  தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிர தபாஸ் பிைந்த தினம் 
ஆண்டுத்தாறும் த்தசிய வலி்ம தினமாக 
க்டபபிடிககபபடும் என்று மத்திய கலாசார 
து்ை அ்மசசர் பிரகலாத் சிங் பதடல 
அறிவித்்தார்.

  தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிர தபாஸின் 
பிைந்த தினமான ஜனவரி 23-ஆம் 
த்ததி ஆண்டுத்தாறும் த்தசிய வலி்ம 
தினமாக க்டபபிடிககபபடும். இந்த 
ஆண்டு அவரின் 125-ஆவது பிைந்த தினம் 
்காண்டாடபபடவுள்ளது. இ்்த்யாடடி 
அவரின் பிைந்த தினத்்தன்று தமற்கு வங்க 
மாநிலம் ் காலகத்்தாவில மு்தலாவது வலி்ம 
தின நிகழ்சசிககு ஏற்பாடு ்சய்யபபடடது.

  கடந்த 1938-ஆம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் சூரத் 
மாவடடம் ஹரிபுராவில ந்ட்பற்ை காங்கிரஸ் 
மாநாடடில்தான் அககடசியின் ்த்லவராக 
சுபாஷ் சநதிர தபாஸ் த்தர்ந்்தடுககபபடடார். 
எனதவ, ஹரிபுராவிலும் த்தசிய வலி்ம தின 
நிகழ்சசி ந்ட்பைவுள்ளது.

] >EB W



52

A W^   

முதல் ஆயு்ஷமான் சிஏபிஎஃப 
திடடம்

  நாடு முழுவதும் மருத்துவக காபபீடடுத் 
திடடமான ஏபி பிஎம்-தஜஏஒய் எனபபடும் 
ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவக காபபீடடுத் 
திடடத்்்த கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 
்சபடம்பர் மா்தத்தில பிர்தமர் நதரநதிர 
தமாடி ்்தாடககி ்வத்்தார்.

  10.74 தகாடி ஏ்ைகள் மற்றும் 
பாதிககபபடககூடிய குடும்பங்களுககு (சுமார் 
53 தகாடி பயனாளிகள்) அதிகபடசமாக 
ஒரு குடும்பத்துககு ஆண்டுககு ரூ.5 லடசம் 
வ்ரயிலும் அரசு சார்பில நிதியு்தவி வைங்கும் 
மிகப ்பரிய சுகா்தாரத் திடடத்தின் மூலம் 
பணமிலலா, காகி்தமிலலா்த பரிவர்த்்த்னககு 
இத்திடடம் அடித்்தளமிடடது.

  இநநி்லயில மத்திய து்ண ராணுவப 
ப்டயின் பலதவறு பிரிவுகளான மத்திய 
ரிசர்வ காவலப்ட (சிஆர்பிஎஃப), எல்ல 
பாதுகாபபுபப்ட (பிஎஸ்எஃப), மத்திய 
்்தாழிலக பாதுகாபபுப ப்ட (சிஐஎஸ்எஃப), 
இநத்தா-தி்பத் எல்லப பாதுகாபபுபப்ட 
(ஐடிபிபி), ச்த்ரா சீபாபால (எஸ்எஸ்பி), 
அஸ்ைாம் ்ரபிள்ஸ் ப்ட்யச தசர்ந்த 
வீரர்க்ளயும், இந்தத் திடடத்தின் கீழ் ஜனவரி 
23-ஆம் த்ததி மு்தல இ்ணககபபடடது.

வகாச்சி விமான நிடைய 
்பயன்்பாடடுக்காக மிதக்கும் 
சூரியமின் தகடுகள மூைம் மின் 
உற்பத்தி

  தகரள மாநிலம் ்காசசி விமான நி்லய 
பயன்பாடடுககாக ்சயற்்க குளங்க்ள 
உருவாககி, அதில மி்தககும் வ்கயில 
சூரியமின் சகதி ்தகடுகள் அ்மத்து மின்சாரம் 
உற்பத்தி ் சய்யும் பணிகள் ் ்தாடங்கியுள்ளன.

  சிஐஏஎல நிறுவனத்துககுச ்சாந்தமான 
130 ஏககர் தகாலஃப வி்ளயாடடு 
்ம்தானத்தில இரண்டு ்சயற்்க குளங்கள் 
உருவாககபபடடு, அவற்றில மி்தககும் 
வி்தமான ஒரு ஏககர் பரபபளவில 1,300 
சூரியமின் ்தகடுகள் அ்னத்து மின்சாரம் 
உற்பத்தி ்சய்யபபடுகிைது.

  உலகளவில முற்றிலும் சூரியமின் சகதி 

மூலம் இயங்கத் ்்தாடங்கிய மு்தல விமான 
நி்லயம், தகரள மாநிலம் ்காசசி சர்வத்தச 
விமான நி்லயம் ஆகும். கடந்த 2015-ஆம் 
ஆண்டு மு்தல இந்த விமான நி்லயத்தின் 
மின்சார த்த்வகள் முழுவதுமாக சூரியமின் 
சகதி மூலம் பூர்த்தி ்சய்யபபடடு வருகிைது.

டிராகன் ்பழத்தின் வ்பயர் கமைம் என 
மாறைம்

  டிராகன் பைத்தின் ்பய்ர கமலம் என்று 
மாற்றுவ்தற்கு குஜராத் அரசு முடிவு 
்சய்திருபப்தாக, அந்த மாநில மு்தலவர் 
விஜய் ரூபானி கூறியுள்ளார்.

  கடச, நவைாரி மற்றும் ்சௌராஷ்டிர 
பிராநதியத்தின் பல பகுதிகளில அதிக 
அளவில வி்ளவிககபபடுகிைது.

  கமலம் என்ை வார்த்்்தககு ்தாம்ர என்று 
்பாருள்.

புதிய கண்டுபிடிபபுகளுக்கான நிதி 
ஆசயாக் குறியீடு

  நிதி ஆதயாக ்வளியிடட புதிய 
கண்டுபிடிபபுககான குறியீடடு படடியலில 
்தமிைகம் மூன்ைாமிடம் பிடித்துள்ளது.

  மாநிலங்களி்டதய புதிய 
கண்டுபிடிபபுகளுககான ஆதராககியமான 
தபாடடி்ய ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக, 
சர்வத்தச புதிய கண்டுபிடிபபு குறியீடடு 
படடியலின் அடிபப்டயில த்தசிய புதிய 
கண்டுபிடிபபு குறியீடடு படடிய்ல 
நிதி ஆதயாக ்வளியிடடு வருகிைது. 36 
வ்கயிலான அலகுகளின் அடிபப்டயில 
இந்த குறியீடு படடியல ்தயார் 
்சய்யபபடுகிைது.

  2020-ஆம் ஆண்டுககான புதிய கண்டுபிடிபபு 
குறியீடடு மு்தல படடிய்ல நிதி ஆதயாக 
அண்்மயில ்வளியிடட நி்லயில, 
இரண்டாவது படடிய்ல ்வளியிடடது.

  இதில கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரம், ்தமிைகம், 
்்தலங்கானா, தகரளம் ஆகிய மாநிலங்கள் 
மு்தல 5 இடங்களில இடம்்பற்றுள்ளன. 
ஜார்கண்ட, சத்தீஸ்கர், பிகார் ஆகிய 
மாநிலங்கள் படடியலில க்டசி இடத்தில 
இடம் ்பற்றுள்ளன.
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ைக்வனௌவில் “ஹுனார் ஹத்“
  பாரம்பரிய ்கவி்னஞர்களுககு தவ்ல 

வாய்பபுக்ள உருவாககித் ்தரும் “ஹுனார் 
ஹத்“ எனபபடும் ்கவி்னஞர்களின் 
கண்காடசி லக்னௌவில ந்ட்பை 
உள்ள்தாக அறிவிககபபடடுள்ளது.

  சிறுபான்்ம விவகார அ்மசசகத்தின் 
முயற்சியால ஏற்படுத்்தபபடடுள்ள இந்த 
ஹுனார் ஹத் கண்காடசி்ய உத்்தர பிரத்தச 
மு்தலவர் தயாகி ஆதித்யநாத் மு்ைபபடி 
திைநது ்வபபார் என அந்த அ்மசசகம் 
சார்பில ்வளியிடபபடடுள்ள அறிக்கயில 
்்தரிவிககபபடடு உள்ளது.

முதல்ெர் ்பகயாத் விகா்ஷ சயாெனா
  குஜாரத் மாநில மு்தல்மசசர் விஜய் ரூபானி 

“மு்தலவர் பகயாத் விகாஷ் தயாஜனா“என்ை 
திடடத்்்த ்்தாடங்கி ்வத்்தார்.

  த்தாடடகக்ல தமலாண்்ம திடடம் 
என்றும் அ்ைககபபடுகிைது. விவசாயம், 
த்தாடடகக்ல மற்றும் விவசாயிகள்  
இயற்்க ்தாவரங்கள் வளர்த்்தல ஆகிய்வ 
தமம்படுத்்தபபடுவதும் இத்திடடம் தநாககம்.

  த்தாடடகக்ல விவசாயம் மூலம் 
விவசாயிகளின் வருவாய் இரண்டு மடங்காக 
உயர்த்துவத்த இ்தன் முககிய தநாககம்.

  சில உற்பத்தி ்பாருள்களின் ஏற்ைமதி்ய 
அதிகரிபபதும் மற்றும் தவ்லவாய்ப்ப 
உருவாககுவது இத்திடடம் மூலம் 
தமற்்காள்ளபபட உள்ளது.

புதிய வதாழில்களுக்கான 15ெது 
இந்தியா- சர்ெசதச உச்சி மாநாடு 
(15th India Digital Summit 2021)

  புதிய ்்தாழிலகளுககான இநதியா – சர்வத்தச 
உசசி மாநாடு ்்தாடங்கியது.

  2018-ஆம் ஆண்டு காடமாண்டுவில 
ந்ட்பற்ை பலது்ை ்்தாழிலநுடப 
மற்றும் ்பாருளா்தார ஒத்து்ைபபுககான 
வங்காள விரிகுடா முன் முயற்சி அ்மபபான 
பிம்ஸ்்டக உசசி மாநாடடின்தபாது 
அறிவித்்த்தற்தகற்ப இநதியாவில இந்த உசசி 
மாநாடு ந்ட்பறுகிைது.

  தமலும் 2016 ஜனவரி 16-ஆம் த்ததி பிர்தமரால 

்்தாடங்கி ்வககபபடட புதிய ்்தாழிலகள் 
இநதியா திடடத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டி்ன 
குறிககும் வ்கயிலும் இந்த மாநடடிற்கு 
ஏற்பாடு ்சய்யபபடடுள்ளது.

  புதிய ்்தாழிலகள் இநதியா திடடம் 
்்தாடங்கபபடடதிலிருநது மத்திய 
அரசால ஏற்பாடு ்சய்யபபடடுள்ள இந்த 
து்ைககான மிகப்பரிய மாநாடு என்பது 
குறிபபிடத்்தககது. 

  ்மயககருத்து : ‘Aatmanirbhar Bharat – Start of 
New Decade’.

“சநதாஜி எக்ஸ்பிரஸ்“
  ரயிலதவ அ்மசசகம் ஹவுரா-கலகா ்மயில 

ரயிலுககு தந்தாஜி எகஸ்பிரஸ் என்று ்பயரில 
மாற்றியுள்ளது.

  ஹவுரா-கலகா ரயில மிகவும் பிரபலமான 
மற்றும் இநதிய ரயிலதவயின் மிகவும் ப்ைய 
ரயிலகளில ஒன்று என்பது குறிபபிடத்்தககது.

சிக்கிமில் அடமகிைது திடரப்பட 
நகரம்

  தகங்கடாககில 10 ஏககருககும் அதிகமான 
நிலபபரபபில தி்ரபபட நகரத்்்த அ்மகக 
சிககிம் அரசு முடி்வடுத்துள்ளது.

  ்த்லநகரான தகங்கடாககில 10 ஏககருககும் 
அதிகமான நிலபபரபபில தி்ரபபட நகரத்்்த 
அ்மகக சிககிம் அரசு முடி்வடுத்துள்ளது. 

  நடிபபு பள்ளி, பலதவறு தி்ரபபட 
அரங்குகள், ஃதப்ன் த்ாககளுககான 
்தளங்கள், தி்ரயரங்குகள், திைந்த்வளி 
அரங்கம், நாடக அரங்கம், கூடட அரங்குகள், 
பூங்கா, எடிடடிங் அரங்குகள், ஒலி அரங்குகள் 
ஆகிய்வ இங்கு அ்மககபபடும்.

சீரம் ஆடை ெ்ளாகத்தில் தீ வி்பத்து
  மகாராஷ்டிர மாநிலம், புதணயில கதரானா 

்தடுபபூசியான தகாவிஷீல்ட உற்பத்தி 
்சய்துவரும் சீரம் நிறுவனத்தின் ஆ்ல 
வளாகத்தில தீ விபத்து ஏற்படடது.

  உலகின் மிகப ்பரிய மருநது உற்பத்தி 
நிறுவனங்களில ஒன்ைான சீரம் 
நிறுவனம் பிரிடடனின் ஆகஸ்ஃதபார்ட 
பலக்லககைகத்தின் தகாவிஷீலட கதரானா 
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்தடுபபூசி மருந்்த இநதியாவில ்தயாரித்து 
வருகிைது.

  இந்த ்தடுபபூசிககு மத்திய அரசு அனுமதி 
அளித்்த்்தத் ்்தாடர்நது, மு்தல கடடமாக 
நாடு முழுவதும் 3 தகாடி மருத்துவப 
பணியாளர்கள் மற்றும் கதரானா ்தடுபபு 
முன்கள பணியாளர்களுககு தபாடபபடடு 
வருகிைது.

  ்ஹ்தராபாதில உள்ள பாரத் பதயா்டக 
நிறுவனமும் இநதிய மருத்துவ ஆராய்சசிக 
கவுன்சிலும் (ஐசிஎம்ஆர்) இ்ணநது 
உருவாககிய தகாதவகஸின் ்தடுபபூசியும் நாடு 
முழுவதும் தபாடபபடடு வருகிைது.

850 வமகாொட நீர்மின் 
திடடத்திறக்கு மத்திய 
அடமச்சரடெ ஒபபுதல்

  ்சனாப ஆற்றின் குறுகதக 850 ்மகாவாட 
நீர்மின் திடடத்திற்கு மத்திய அ்மசசர்வ 
ஒபபு்தல வைங்கி உள்ளது.

  ஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்வாட மாவடடத்தின் 
்சனாப ஆற்றில இந்த உற்பத்தி நி்லயம் 
அ்மககபபட உள்ளது.

  த்தசிய நீர்மின் நிறுவனம் மற்றும் ஜம்மு – 
காஷ்மீர் தமம்பாடடு நிறுவனம் இ்ணநது 
உருவாகக உள்ளது.

முதல் இடையெழி இட்ளஞர் 
ொவனாலி நிடையம்

  இமாசசல பிரத்தச மாநில மு்தல்மசசர் ்ஜய் 
ராம்்தாகூர் நாடடின் மு்தல இ்ணயவழி 
இ்ளஞர் வா்னாலி நி்லயத்்்த (”Radio 
Hills-Youngistan Ka Dil”) ்்தாடங்கி ்வத்்தார்.

  மாநிலத்தின் கலாசசாரம் மற்றும் மரபுக்ள 
இந்த வா்னாலி மூலம் ்வளிபபடுத்்த 
உள்ளனர்.

  இந்த வா்னாலி நி்லயத்்்த தீபிகா மற்றும் 
்சௌரப என்பவர்கள் ்்தாடங்கி உள்ளனர்.

அஸ்ஸாம்: 1 ைடசம் 
்பழஙகுடியினருக்கு ்படடா ெழஙகும் 
திடடம்

  அஸ்ைாம் மாநிலத்தில ஒரு லடசத்துககும் 
தமற்படட பைங்குடியின மககளுககு இலவச 

நிலப படடாககள் வைங்கும் சிைபபு திடட 
்்தாடகக விைா ந்ட்பற்ைது.

  சு்தநதிரத்துககுப பிைகு அஸ்ைாம் மாநிலத்தில 
இவவளவு தபருககு ஒதர தநரத்தில 
படடாககள் வைங்கபபடவுள்ளது இதுதவ 
மு்தல மு்ையாகும்.

பிரதமரின் நகர்பபுை வீடடு ெசதித் 
திடடதின் கீழ 1,68,606 வீடுகள

  2022-இல நாடடின் 75-ஆவது சு்தநதிர 
தினத்்்த ்காண்டாடும் தபாது அ்னவரும் 
வீடடு வசதி்யப ்பறும் தநாககத்துடன் 
நகர்பபுைங்களிலும் கிராமபபுைங்களிலும் 
பிர்தமரின் வீடடு வசதித் திடடத்தின் கீழ் 
வீடு இலலா்தவர்களுககு மானியத்துடன் 
கூடிய வீடுகள் கடடித்்தரபபடுகிைது. 
நகர்பபுைங்களுககு ரூ.1.20 லடசம் மு்தல ரூ.1.30 
லடசம் வ்ர மானியம் அளிககபபடுகிைது.

வகால்கத்தாவில் நடடவ்பறும் 
சநதாஜி பிைந்த நாள விழாவில் 
பிரதமர் சமாடி ்பஙசகறகிைார்

  தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிர தபாஸ் பிைந்த 
நா்ள ‘பராககிரம திவாஸ்“ என்ை ்பயரில 
்காண்டாட மத்திய அரசு சமீபத்தில முடிவு 
்சய்்தது.

  ்காலகத்்தாவில உள்ள விகதடாரியா 
நி்னவிடத்தில ஜனவரி 23-ம் த்ததி 
தந்தாஜியின் 125-வது பிைந்த நாள் 
்காண்டாடபபடடது.

சதசிய ஊரக செடை உறுதித் 
திடடம்

  மகாத்மா காநதி த்தசிய ஊரக தவ்ல உறுதித் 
திடடத்துககாக மத்திய அரசிடம் இருநது 2020-
21ஆம் நிதி ஆண்டுககு ரூ.9,200 தகாடி நிதி 
்பைபபடும் உள்ளாடசித் து்ை அ்மசசர் 
எஸ்.பி.தவலுமணி ்்தரிவித்்தார்.

  மகாத்மா காநதி த்தசிய ஊரக தவ்ல உறுதித் 
திடடத்தின் 9-ஆவது மாநில தவ்ல உறுதி 
மன்ை குழுக கூடடம் உள்ளாடசித் து்ை 
அ்மசசர் எஸ்.பி.தவலுமணி ்த்ல்மயில 
்த்ல்மச ்சயலகத்தில ந்ட்பற்ைது.
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ம்காதமா ்காந்தி பதசிய ஊை்க பவரல 
உறுதியளிப்புச் ைட்ெம்

  மகாத்மா காநதி த்தசிய ஊரக தவ்ல 
உறுதியளிபபுச சடடம் அலலது என்பது 
இநதிய அரசு ்காண்டுவந்த தவ்ல 
உறுதியளிபபுத் திடடம் ஆகும். இசசடடம் 
25.05.2005 மு்தல அமலாககபபடடது.

24ஆெது கண்காடசி (ஹுனார் 
ஹாத்)

  உத்்தரபிரத்தச மாநிலம் லக்னௌவில மத்திய 
சிறுபான்்மயினர் நலத்து்ை அ்மசசகம் 
சார்பில ்கவி்னப ்பாருள்கள், பாரம்பரிய 
க்லப்பாருள்களுககான 24 ஆவது 
கண்காடசி (ஹுனார் ஹாத்) ்்தாடங்கி 
உள்ளது.

  இந்தக கண்காடசியில, 31 மாநிலங்கள், 
யூனியன் பிரத்தசங்க்ளச தசர்ந்த சுமார் 500 
க்லஞர்கள் பங்தகற்கின்ைனர்.

  இதுதபான்ை கண்காடசிக்ள ்மசூரு, 
்ஜய்பபூர், சண்டீகர், இநதூர், மும்்ப, 
்ஹ்தராபாத், புதுதிலலி, ராஞசி, ்காசசி, 
புது்வ உள்ளிடட பகுதிகளில நடத்்தத் 
திடடமிடபபடடுள்ளது.

ொர்கண்ட கனிம சுரஙகம்
  தகாடர்மாவின் புலவரியா பகுதியில ்மககா 

கனிம சுரங்கம் உள்ளது.

7ெது மாஸ்கிசரட 2021
  ஃபிககி (FICCI) எனபபடும் இநதிய ்்தாழில, 

வர்த்்தக சங்கங்களின் கூடட்மபபின் 
்பாருளா்தாரத்்்த CASCADE (Committee Against 
Smuggling and Counterfeiting Activities Destroying the 
Economy) சீர்கு்லககும்  கடத்்தல, தபாலியான 
நடவடிக்ககளுககு எதிரான குழு  ஏற்பாடு 
்சய்திருந்த 7-வது மாஸ்கிதரட 2021- கடத்்தல, 
தபாலியான வர்த்்தகங்களுககு எதிரான 
இயககத்்்த மத்திய சுகா்தார, குடும்ப நல 
அ்மசசர் டாகடர் ஹர்ஷ் வர்்தன்  ்்தாடங்கி 
்வத்்தார்.

  ்காவிட-19 ்பருந்்தாற்று, சடடத்திற்கு 
புைம்பான மருநதுகளின் புைககம் ஆகிய 
சவாலகள் குறித்து விவரிககபபடடது. 

  ”்காவிட ்்தாற்றுககுப பிந்்தய காலத்தில 
கடத்்தல, தபாலி நடவடிக்ககளுககு எதிராக 
புதிய, ந்டமு்ைககு உகந்த யூகங்கள் 
்்தாடர்பாக ஆககபூர்வமாக விவாதிபபத்த 
இந்த மாஸ்கிதரட 2021-இன் முககிய 
தநாககமாகும். 

இந்தியாவின் மிக நீ்ளமான ெட்ளவு 
சாடை ்பாைம்

  இநதியாவின் மிக நீளமான வ்ளவு 
சா்ல பாலம் “Wahrew Bridge” தமகாலயா 
மாநிலத்தின் கிைககு காசி ஹிலஸ் 
மாவடடத்தில தசாஹபார் என்ை இடத்தில 
திைககபபடடுள்ளது.

  ரூ.49.39 தகாடி ரூபாய் ்சலவில 
கடடபபடடுள்ளது. வடகிைககு மாநில 
பிராநதிய தமம்பாடடு அ்மசசகத்தின் Non-
Lapsable Central Pool of Resources என்ை அ்மபபு 
இந்த பாலத்்்த கடடியது.

உைக்ளாவிய இடர் அறிக்டக 2021 
(Global Risk Report)

  உலகளாவிய இடர் அறிக்க 2021ஆம் 
ஆண்டின் 16வது பதிபபு உலக ்பாருளா்தார 
மன்ைம் ்வளியிடடுள்ளது.

  உலக ்பாருளா்தார மன்ைத்தின் 650 
உறுபபினர்கள் ்காண்ட நாடுகள் 
ஆய்வுககுவுடபடடு இந்த அறிக்க 
்வளியிடபபடடது.

  உலகளாவிய இடர் அறிக்க மூன்று 
அலகுக்ள ்காண்டு இந்த அறிக்க 
்வளியிடபபடடது. அ்வ தீவிர வானி்ல 
(extreme weather), காலநி்ல நடவடிக்கயில 
த்தாலவி (Climate Action Failure), மனி்த 
சுற்றுசசூைல பாதிபபு (human Environment 
Damage) ஆகிய்வ அடங்கும். 

  தமலும் அடுத்்த 10 ஆண்டுகளில இ்வ நிகை 
வாய்பபுள்ள்தாக ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

  இது்தவிர ்்தாற்று தநாய்கள் (infectious diseases) 
மற்றும் ஆயு்த தபார்கள் (weapon of mass 
destruction) ஆகிய மூன்று நிகழ்வுகள் ந்ட்பை 
வாய்பபுள்ள்தாகவும் ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

  2020 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய இடர் 
அறிக்க ்தரவரி்சயுடன் ஒபபிடும்தபாது 
தகாவிட-19 ்்தாற்றின் ்தாககம் 2021 ்தரவரி்சயில 
அதிக பாதிபபுக்ள ஏற்படுத்தி உள்ளது.
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42ெது வகாக்ச்பாசராக் தினம் (42nd 
Kokborok Day)

  திரிபுரா மாநில அரசு Kokborok ்மாழி்ய 
தபசசு வைககாக அங்கீகரித்்த்்தயடுத்து அ்தன் 
42வது நி்னவு ஆண்டு அனுசரித்்தது.

  தமலும் மாநிலத்தின் சடட தபர்வ ‘Hathai 
Kotor’ என ்பயர் மாற்ைம் ்சய்வ்தாக 
மாநில மு்தல்மசசர் பிபலாப குமார் த்தப 
அறிவித்்தார்.

முதல் குழந்டதகள நடபு காெல் 
நிடையம் (First Child-Friendly Police 
Station)

  உத்்தரகாண்ட மு்தல்மசசர் திரிதவநதிர 
சிங் ராவத் மு்தல குைந்்த நடபு காவல 
நி்லயத்்்த திைந்த ்வத்்தார்.

  உத்்தரகாண்ட மாநில குைந்்த பாதுகாபபு 
குழுவின் பரிந்த்ரயின் படி ரூ.5 லடசம் 
்சலவில குைந்்த நடபு காவல நி்லயத்்்த 
்தலன்வாலா காவல நி்லயத்தில 
அ்மககபபடடது.

புதிய 4 ெழிச்சாடை திைபபு
  அகம்தாபாத்தில புதிய நான்கு வழிசசா்ல 

்தலத்தஜ்-ஹாலாஜ் ராஞசார்்தா ரயிலதவ 
தமம்பாலத்்்த உள்து்ை அ்மசசர் 
அமித்்ா திைந்த ்வத்்தார். ரூ.55 தகாடி 
்சலவில கடடபபடடுள்ளது.

தறசார்பு இந்தியா
  கடந்த 1897 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23-ஆம் 

த்ததி தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிர தபாஸ் பிைந்தார். 
அவரின் பிைந்ததினம் ஆண்டுத்தாறும் த்தசிய 
வலி்ம தினமாக க்டபபிடிககபபடும் 
என்று மத்திய அரசு அண்்மயில அறிவித்்தது. 
இந்த ஆண்டு அவரின் 125-ஆவது பிைந்த தினம் 
்காண்டாடபபடவுள்ளது. இ்்த்யாடடி 
தமற்கு வங்கத்தில ந்ட்பைவுள்ள த்தசிய 
வலி்ம தின நிகழ்சசியில பிர்தமர் தமாடி 
பங்தகற்கவுள்ளார்.

சக்க்ஷம் உதவித் வதாடக
  ்பாறியியல படிபபுகளில உயர்கலவி 

பயிலும் மாணவிகளுககு ஏஐசிடிஇ சார்பில 

பிரகதி மற்றும் சகக்ஷம் திடடங்களின் கீழ் 
ஆண்டுத்தாறும் கலவி உ்தவித் ்்தா்க 
வைங்கபபடடு வருகிைது.

சர்ெசதச கல்வி விெகாரஙகளுக்கு 
டமயம்

  உயர்கலவி நிறுவனங்களில சர்வத்தச 
கலவி விவகாரங்களுககான சிைபபு ்மயம் 
அ்மககபபட தவண்டும் என்று யுஜிசி 
உத்்தரவிடடுள்ளது.

  புதிய கலவிக ்காள்்கயில கூைபபடடுள்ள 
அம்சங்களின்படி, இநதிய மாணவர்கள் 
உலகளவில தவ்லவாய்பபுக்ள ்பறு 
வ்தற்கான சாத்தியங்கள் உயர்கலவி நிறுவனங் 
களில உருவாககபபட தவண்டும்.

  இ்்த கருத்தில்காண்டு நாடு முழுவதுமுள்ள 
அ்னத்து பலக்லககைகங்களிலும் 
சர்வத்தச கலவி விவகாரங்களுககான சிைபபு 
்மயங்கள் அ்மகக தவண்டும்.

இரண்டு ொன்ெழி வநடுஞசாடை 
்பாடத வகாண்ட முதல் மாநிைம்

  உத்்தரபிரத்தச மாநிலத்தில 3300 மீடடர் 
நீளம் ்காண்ட வான்வழிப பா்்த (airstrip) 
பூர்வாஞசல ்நஞசா்லககு அருகில உள்ள 
குதரபர் (Kurebhar) என்ை இடத்தில கடடபபட 
உள்ளது.

  இரண்டு வான்வழி ்நடுஞசா்ல பா்்த 
்காண்ட இநதியாவின் மு்தல மாநிலம் 
உத்்தரபிரத்தசம் ஆகும்.

  உத்்தரபிரத்தசத்தில லகதனா ஆகரா அதிதவக 
்நடுஞசா்லயில ஒரு வான்வழிப பா்்த 
அ்மநதுள்ளது. விமானங்கள் ஏத்தனும் 
அவசரநி்ல ஏற்படடால இங்கு இைககு 
வ்தற்காக இபபா்்தகள் கடடபபட உள்ளன.

உைக்ளாவிய காைநிடை 
இடர்குறியீடு 2021 (Global Climate Risk 
Index 2021)

  உலகளாவிய காலநி்ல இடர் குறியீடு 2021-ஐ 
்ஜர்மன் வாட என்ை சுற்றுசசூைல அ்மபபு 
்வளியிடடுள்ளது.

  உலகளாவிய காலநி்லயால அதிகம் பாதிபபு 
அ்டந்த மு்தல 10 நாடுகளில இநதியாவும் 
இடம் ்பற்றுள்ளது.
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  2019ஆம் ஆண்டில காலநி்ல மாற்ைத்்்தப 
்பற்றுத்்தர வ்ரயில இநதியா மிக தமாசமாக 
பாதிககபபடடுள்ள நாடுகளில ஏைாவது 
இடத்தில இருந்தது.

  உலகளாவிய காலநி்ல மாற்ை இடர்குறியீடு 
2021 என்பது 16வது பதிபபு ஆகும். இதில 
2000ஆம் ஆண்டு மு்தல 2019ஆம் ஆண்டு 
காலநி்ல மாற்ைங்கள் பற்றிய ்தகவலகள் 
இடம் ்பற்றுள்ளது.

  புயலகள், ்வளிசசம், ்வபப அ்லகள் 
ஆகியவற்ைால உலக நாடுகள் எவவாறு 
காலநி்ல மாற்ைம் அ்டநதுள்ளன என 
இககுறியீடடில விவரிககபபடடுள்ளது.

  2019ஆம் ஆண்டில காலநி்ல மாற்ைத்்தால 
மிகவும் பாதிபபு அ்டந்த மு்தல மூன்று 
நாடுகள் ் மாசாம்பிக, ஜிம்பாதவ, பஹாமாஸ்.

  கடந்த 20 ஆண்டுகளில (2000-2019) பாதிபபு 
அ்டந்த மு்தல மூன்று நாடுகள் புதவாடதடா 
ரிகதகா, மியான்மர், ்ஹடடி

புதிய கிராமத்டத சீனா 
கடடடமத்துள்ளது

  அருணாசசல பிரத்தசத்தில ்தாரி சூ நதிக 
க்ரயில ஒரு புதிய கிராமத்்்த சீனா 
கடட்மத்துள்ள்தாகச சர்ச்ச எழுநதுள்ளது. 
இந்தக கிராமம் சர்வத்தச எல்லக 
தகாடான மகதமாகன் தகாடடுககுத் ்்தற்தக 
அ்மநதுள்ளது.

எந்தப ்பகுதியில் இருந்தும் 
சதர்தலில் ொக்களிக்க விடரவில் 
புதிய முடை

  வாககாளர்கள் ்தங்கள் ் ்தாகுதிககு ் சலலாமல 
நாடடின் எந்தப பகுதியில உள்ள நகரங்களில 
இருநதும் வாககளிககும் புதிய மு்ைககான 
(ரிதமாட ஓடடிங்) தசா்த்னகள் வி்ரவில 
்்தாடங்கும் என்று ்த்ல்ம த்தர்்தல 
ஆ்ணயர் சுனில அதராரா ்்தரிவித்துள்ளார்.

“இ-கியாஸ்க்“ மூைம் ொக்கா்ளர் 
அடடயா்ள அடடட வ்பறும் ெசதி

  த்தசிய வாககாளர் தினத்்்த முன்னிடடு, 
இ-கியாஸ்க மு்ை ்்தாடங்கபபடடது.

  இ்தன்படி, அ்னத்து மாவடட ஆடசியர் 

அலுவலகங்களிலும் அடுத்்த ஒரு 
மா்தத்துககுள் ‘இ-கியாஸ்க’ ்தானியங்கி 
இயநதிரம் நிறுவபபடும். 

  ஏற்்கனதவ ்வத்திருககும் அ்டயாள 
அட்ட ்்தா்லநது விடடாதலா,சி்்தநது 
விடடாதலா இங்கு அசசிடடுக்காள்ளலாம். 

  புதிய வாககாளர்களும் அ்டயாள 
அட்ட்ய அசசிடடுக ்காள்ளலாம்.

  நியாயாமான, தநர்ம்ையான த்தர்்தல 
நடத்துவ்தற்காக இநதிய த்தர்்தல 
ஆ்ணயம் புதிய ்்தாழிலநுடபங்க்ள 
அறிமுகபபடுத்தியுள்ளது.

  அ்தன்படி E-Epic (Electronic-Election Photo 
Identity Card) என்ை புதிய ்்தாழிலநுடபம் 
்்தாடங்கபபடடுள்ளது.

  இந்த எ்லகடரானிக பு்கபபட வாககாளர் 
அ்டயாள அட்ட்ய வாககாளர்கதள 
்தங்கள் ்சலதபானில பதிவிைககம் ்சய்து 
பிரின்ட-அவுட எடுககலாம்.

்பாரத் ்பர்வ் 2021 என்ை சதசிய 
கண்காடசி

  பாரத் பர்வ 2021 என்ை த்தசிய கண்காடசிககு 
மத்திய ்தகவல மற்றும் ஒலிபரபபு 
அ்மசசகம் மற்றும் பிரசார் பாரதி ஆகிய்வ 
ந்ட்பற்ைது.

  குடியரசு தின விைா ்காண்டாடடத்்்த 
முன்னிடடு, பாரத் பர்வ என்ை பிரம்மாண்ட 
த்தசிய கண்காடசி திலலி ்சங்தகாட்ட 
வளாகத்தில ஆண்டுத்தாறும் ஜனவரி 
26ம் த்ததி மு்தல ஜனவரி 31ம் த்ததி வ்ர 
நடத்்தபபடுகிைது.

இந்திய ரயில்செயில் முதல் 
முடையாக 3.5 கி.மீ நீ்ளமுள்ள சரக்கு 
ரயில் இயக்கம்

  இநதிய ரயிலதவயில மு்தலமு்ையாக 3.5 
கி.மீ நீளம் ்காண்ட பிரம்மாண்டமான 
சரககு ரயி்ல இயககிசா்த்ன ப்டககப 
படடுள்ளது.

  5 சரககு ரயிலக்ள இ்ணத்து 3.5 கி.மீ. நீளம் 
்காண்ட சரககு ரயில உருவாககபபடடது.

  இந்த நீண்ட சரககு ரயில மூலம் 
மு்தலமு்ையாக பிலாஸ்பூர் ரயில 
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தகாடடத்தில உள்ள பிலாய்-யில இருநது 
தகார்பாவுககு நிலககரி ்காண்டு ்சலலப 
படடுள்ளது. ்மாத்்தம் 224 கி.மீ்்தா்ல்வ 7 
மணி தநரத்தில கடநதுள்ளது. “வாசுகி“ என்று 
்பயர்்வககபபடடுள்ள இந்த சரககுரயில 
இயககியது.

அந்தமான்-நிசகா்பார் தீவுகளில் 14 
மின்சார ச்பருந்துகள

  அந்தமான்-நிதகாபார் தீவுகளில 14 மின்சார 
தபருநதுக்ள அந்த யூனியன் பிரத்தச 
து்ணநி்ல ஆளுநர் டி.தக.தஜாஷி மககள் 
பயன்பாடடுககு ்காடிய்சத்து ்்தாடககி 
்வத்்தார்.

  இந்த தபருநதுகள் அந்தமான்-நிதகாபார் 
தீவுகளில கரியமில வாயு (கார்பன்-்ட-
ஆக்ைடு) ்வளிதயற்ைத்்்த கு்ைகக 
உ்தவும் என்று ்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

சதசிய தகெல் சசடெகள 
டமயத்தின் வெளளி விழா

  மத்திய மின்னனுவியல மற்றும் ்தகவல 
்்தாழிலநுடப அ்மசசகத்தின் த்தசிய ்தகவல 
்மயத்தின் கீழ் ்சயலபடும் ்பாதுத்து்ை 
நிறுவனமான என்ஐசிஎஸ்ஐ ்தனது 
்வள்ளி விைா்வ 2021 ஜனவரி 28ம் த்ததி 
்காண்டாடபபடடது.

  த்தஜஸ் என்ை - ்மய்நிகர் நுண்ணறிவு 
கருவி்யயும் அ்மசசர் ் ்தாடங்கி ் வத்்தார்.

சகாொ சுதந்திர ச்பாராடட வீரர்களின் 
குடும்்பத்தாருக்கு அரசுப்பணி 
ெழஙகப்படும்

  தகாவா சு்தநதிரப தபாராடட வீரர்களின் 
குடும்ப உறுபபினர்களுககு அரசு 
தவ்லவாய்பபு அளிபபது ்்தாடர்பான 
தகாரிக்க நி்ைதவற்ைபபடும் என 
அம்மாநில மு்தலவர் பிரதமாத் சாவநத் 
உறுதியளித்்தார்.

  இநதியா பிரிடடீஷ் ஆடசியில இருநது 
சு்தநதிரம் ்பற்ை பிைகும், தபார்த்துகீசியர் 
கடடுபபாடடில இருந்த தகாவா மாநிலம், 
1961-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில விடு்த்ல 
்பற்ைது.

  இந்த விடு்த்லககாகப தபாராடிய 
பலரின் குடும்ப உறுபபினர்கள் ்தங்களது 
குடும்பத்தினருககு அரசுபபணி வைங்கக 
தகாரி பானாஜியில உள்ள ஆசாத் 
்ம்தானத்தில ஜனவரி 22-ஆம் த்ததி மு்தல 
உண்ணாவிர்தப தபாராடடத்தில ஈடுபடடு 
வருகின்ைனர்.

வகால்கத்தாவில் ்படகு நூைகம் 
திைபபு

  தமற்கு வங்க மாநிலம் ்காலகத்்தாவில 
சிைார்களுககாக படகு நூலகம் திைககப 
படடுள்ளது. “்காலகத்்தாவில ஹுகளி 
நதியில பயணித்்தவாறு நகரின் அை்க 
ரசித்துக ் காண்தட சிைார்கள் புத்்தகம் வாசிகக 
ஏதுவாக படகு நூலகம் அ்மககபபடடுள்ளது.

“AYU SAMVAD” – “ஆயூ சம்ெத்“
  “ஆயூ சம்வத்“ (My Health My Responsibility) 

என்ை மிகப்பரிய மககள் விழிபபுணர்வு 
பிரசசாரத்்்த ஆயுஷ் அ்மசசகம் 
்்தாடங்கியது. ஆயுர்தவ்தம் மற்றும் தகாவிட-
19 ்பருந்்தாற்று குறித்்த மிகப்பரிய ்பாது 
விழிபபுணர்வு பிரசசாரம் ஆகும்.

  இபபிரசசாரத்தின் ்மயககருத்து ”Ayurveda for 
COVID-19 Pandemic” என்ப்தாகும். ்த்லநகர் 
்டலலியில இபபிரசசாரம் ந்ட்பற்ைது.

நகர்புை உள்ளாடசி அடமபபுகட்ள 
சீர்திருத்தம் வசய்ெதில் ராெஸ்தான் 
5ெது மாநிைம்

  நகர்புை உள்ளாடசி அ்மபபுக்ள 
சீர்திருத்்தம் ்சய்வதில ஐந்தாவது மாநிலம் 
ராஜஸ்்தான் ஆகும்.

  இ்்தயடுத்து கூடு்தல கடன்கள் ்பற்று 
்காள்ள இம்மாநிலம் ்தகுதி ்பறுகிைது. 
இ்்தயடுத்து ரூ.2731 தகாடி திைந்த்வளி 
சந்்த கடன் ்பற்றுள்ளது.

  தமலும் நகர்பபுை உள்ளாடசி அ்மபபுக்ள 
சீர்திருத்்தம் ்சய்ய ஆநதிரா, மத்திய பிரத்தசம், 
மணிபபூர், ்்தலங்கானா ஆகிய நான்கு 
மாநிலங்கள் இ்ணநதுள்ளன.

குரைந்தேட்ை பதரவ்கள்
  2012 ஆம் ஆண்டுடன் ஒபபிடும்தபாது 2018 

ஆம் ஆண்டில எலலா மாநிலங்களிலும் 
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‘கு்ைந்தபடச த்த்வகள்' நி்ல 
தமம்படடிருககிைது.

  தகரளா, பஞசாப, ஹரியானா, குஜராத் 
மாநிலங்களில இது அதிகபடச அளவிலும், 
ஒடிசா, ஜார்ககண்ட, தமற்குவங்கம் மற்றும் 
திரிபுராவில கு்ைந்தபடச அளவாகவும் 
உள்ளன.

  ்தண்ணீர் கி்டத்்தல, வீடடுவசதி, கழிபப்ை 
வசதி, ்மகதரா - சுற்றுசசூைல மற்றும் இ்தர 
வசதிகள் என்ை ஐநது வி்யங்களில தமம்பாடு 
ஏற்படடுள்ளது.                      .

  2012ககும் 2018ககும் இ்டபபடட காலத்தில, 
பின்்தங்கிய மாநிலங்கள் ஓரளவுககு ஆ்தாயம் 
்பற்ை காரணத்்தால, மாநிலங்களுககு 
இ்டயிலான தவறுபாடுகள் கிராம மற்றும் 
நகர்பபுைங்களில கு்ைநதுள்ளன.

  ‘கு்ைந்தபடச த்த்வகள்' கி்டககும் 
நி்ல தமம்படடிருபப்தால, சிசு மரணம், 
5 வயதுககும் கு்ைவான குைந்்தகள் 
மரணம் தபான்ை சுகா்தாரக குறியீடுகள் 
தமம்படடுள்ளன. 

ஊழல் அடடெடை 2020 
(Corruption Perception Index)

  ஊைல அடடவ்ண 2020-ல இநதியா 86வது 
இடத்தில உள்ளது. இவவறிக்க்ய டிரான்ஸ் 
பிரான்ஸி சர்வத்தசம் ்வளியிடடுள்ளது. 
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இநதியா 80-வது 
இடத்தில இருந்தது.

  இதில 182 நாடுகள் ஆய்வுககாக 
எடுத்துக்காள்ளபபடடன. ் பாதுத்து்ையில 
ஊைலகள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடத்தி 
ஊைல ்காண்ட நாடுகளின் ்தரவரி்ச 
்வளியிடபபடுகிைது.

ஷரத்து 176
  ஒவ்வாரு ஆண்டின் ் ்தாடககத்திலும் சடடப 

தபர்வ கூடும்தபாது ஆளுநர் உ்ர நிகழ்த்்த 
தவண்டும் என்று அரச்மபபுச சடடத்தின் 
176 பிரிவு கூறுகிைது.

  ஒவ்வாரு ஆண்டும் பாராளுமன்ைத்தில 
குடியரசு ்த்லவர் சிைபபுரி்ம ஆற்றுவது 
விதி எண் 87ல குறிபபிடபபடடுள்ளது.

  ஆளுநரின் ப்தவி மற்றும் அதிகாரங்கள் 
உடபட ஆளுநர் பற்றிய குறிபபுகள் இநதிய 
அரசியல்மபபில விதி எண் 152-162ல 
குறிபபிடபபடடுள்ளது.

“பிரபுத்தா ்பாரதா“-வின் 125-ஆம் 
ஆண்டு பிரதமர் உடர 

  1896 ஆம் ஆண்டு சுவாமி விதவகானந்தரால 
்்தாடங்கபபடட ராமகிருஷ்ண இயககத்தின் 
மா்தாநதிர சஞசி்கயான “பிரபுத்்த பார்தா“-
வின் 125-ஆம் ஆண்டு விைாவில 31 ஜனவரி 
அன்று பிர்தமர் திரு நதரநதிர தமாடி 
உ்ரயாற்ைவிருககிைார்.

“பிைபுதத ோைதா“ ேற்றி
  இநதியாவின் பண்்டய ஆன்மிக ஞானம் 

குறித்்த ்சய்திக்ள பரபபுவ்தற்கான முககிய 
ஊடகமாக “பிரபுத்்த பார்தா” திகழ்கிைது. 
்சன்்னயில ்்தாடங்கபபடட இந்த 
பத்திரி்க, இரண்டு வருடங்கள் கழித்து 
ஆலதமாராவில இருநது ்வளியடபபடடது. 
1989 ஏபரலில இருநது அத்்வ்த ஆசிரமத்தில 
இருநது ்வளியாகி வருகிைது.

  தந்தாஜி சுபாஷ் சநதிர தபாஸ், பால 
கங்கா்தார திலகர், சதகா்தரி நிதவதி்தா, 
குடியரசு முன்னாள் ்த்லவர் சர்வபள்ளி 
ரா்தாகிருஷ்ணன் உள்ளிடதடார் “பிரபுத்்த 
பாராா“-வுககு பங்களித்துள்ளனர்.

்பாலின பூஙகா” 
  நாடடின் மு்தல பாலின  பூங்கா தகரளாவின் 

திருவனந்தபுரம் மாவடடத்தில அ்மய 
உள்ளது. இந்த பூங்காவி்ன அம்மாநில 
மு்தலவர் பினராய் விஜயன் துவங்கவுள்ளார்.

  இ்த்ன துவங்கும் தபாது சர்வத்தச மகளிர் 
வர்த்்தக மற்றும் ஆராய்சசி ்மயத்தி்னயும் 
துவங்க உள்ளார். தகரளத்தில பாலின 
சமத்துவம் குறித்்த 2-வது சர்வத்தச மாநாடு 
பிபரவரி 11 மு்தல 13 வ்ர ந்ட்பறுகிைது.

நாடடிசைசய முதல் முடையாக 
கா்ஷமீரில் ்பனிக் குடில் உைெகம்

  காஷ்மீரில ்்தாடங்கபபடடுள்ள பனிக குடில 
உணவகம். காஷ்மீரின் குலமார்க நகரில உள்ள 
தகாலதஹாய் ஸ்்க ரிசார்ட, பனிக குடில 
உணவகத்்்த திைநதுள்ளது.

  15 அடி உயரம், 26 அடி சுற்ைளவுடன் 
அ்மநதுள்ள இந்த உணவகத்தின் கூ்ர, 
தம்ச உள்ளிடட்வ பனிககடடிகளால 
வடிவ்மககபபடடுள்ளன. ஆர்கடிக 
பகுதியில உள்ள குடியிருபபுக்ள அடிபப்ட 
யாகக ்காண்டு அ்மககபபடடுள்ளன. 
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புத்தாண்டு தினத்தில் இந்தியாவில் 
60,000 குழந்டதகள பிைபபு : உைக 
நாடுகளில் முதலிடம்

  ஆங்கிலப புத்்தாண்டு தினத்தில உலகம் 
முழுவதும் 3.71 லடசத்துககும் அதிகமான 
குைந்்தகள் பிைநதுள்ளன. அன்்ைய 
தினம் அதிகபடசமாக இநதியாவில 59,995 
குைந்்தகள் பிைநதுள்ளன என்று ஐ.நா.வின் 
யுனி்சஃப அ்மபபு ்்தரிவித்துள்ளது.

  இநதியா – 59,995, சீனா – 35,615, ்நஜீரியா – 
21,439.

  இந்த ஆண்டு உலகம் முழுவதும் 14 
தகாடி குைந்்தகள் பிைககும் என்று 
மதிபபிடபபடடுள்ளது. அந்தக குைந்்தகளின் 
சராசரி ஆயுள் 84 வய்தாக இருககும் என்று 
்்தரிவிககபபடடுள்ளது.

வதறகாசிய கசரானா மாநாடு
  கதரானா ்தடுபபு மற்றும் வறு்ம 

ஒழிபபு நடவடிக்ககளில ்்தற்காசிய 
நாடுகளி்டதய ஒத்து்ைப்ப ஏற்படுத்து 
வ்தற்கான மாநாட்ட சீனா மு்தல மு்ையாக 
நடத்தியது.

  இதில, பாகிஸ்்தான், ஆபகானிஸ்்தான், 
தநபாளம், இலங்்க, வங்கத்தசம் ஆகிய 
நாடுகள் பங்தகற்று, கதரானா ்தடுபபு மற்றும் 
வறு்ம ஒழிபபு ்்தாடர்பாக ஆதலாச்ன 
நடத்தின.

ெட துருெத்தின் ொன்ெழியாக 
சொல் நிடைந்த உைகின் நீண்ட 
்பயைம்

  சான் பிரான்ஸிஸ்தகா-்பங்களூரு 
இ்டயிலான ஏர் இநதியாவின் இ்ட 
நிறுத்்தம் இலலா்த விமானத்்்த முழுகக 
்பண் விமானிகதள இயககியுள்ளனர்.

  சான் பிரான்சிஸ்தகாவுககும், ் பங்களூருககும் 
இ்டயிலான வான் வழி தூரம் உலகின் மிக 
நீளமான ஒன்ைாகும்.

  அ்தன்படி ஏர் இநதியாவின் ஏஐ176 விமானம் 
அ்மரிககாவின் சான் பிரான்சிஸ்தகாவில 
இருநது புைபபடடது. ்பங்களூர் நக்ர 
வந்த்டந்தது.

இந்திய சர்ெசதச திடரப்பட 
திருவிழாவின் கெனிக்கத்தக்க நாடு

  இநதிய சர்வத்தச தி்ரபபடத் திருவிைாவின் 
கவனிககத்்தகக நாடு அறிவிககபபடடுள்ளது. 
51- ஆவது இநதிய சர்வத்தச தி்ரபபடத் 
திருவிைாவின் கவனிககத்்தகக நாடாக 
வங்கத்தசம் த்தர்வு ்சய்யபபடடுள்ளது.

  ்த்லசிைந்த தி்ரபபடங்களுககு நாடு 
வைங்கிய பங்்க அங்கீகரிககும் வ்கயில 
கவனிககத்்தகக நாடு என்னும் சிைபபுப பிரிவு 
ஏற்படுத்்தபபடடுள்ளது. 

கார்கள இல்ைாத ்பசுடம நகரம் சவுதி 
அசரபிய அரசின் புது திடடம்

  கசசா எண்்ணய் உற்பத்தியில உலகின் 
முன்னணி நாடாக விளங்கும் சவுதி 
அதரபியா, கார்கள் மற்றும் கார்பன் வாயுககள் 
்வளிதயற்ைம் இலலா்த பசு்ம நகரம் 
ஒன்்ை உருவாகக உள்ளது.

  ்சங்கட்ல ஒடடிய பா்லவனப பகுதியில 
50 ஆயிரம் தகாடிஅ்மரிகக டாலர்கள் 
்சலவில, ‘நிதயாம்’ என்ை ்பயரில நவீன 
நகரத்்்த சவுதி அதரபியா உருவாககுகிைது. 

  நாடடின் வடதமற்கு ்்தா்லதூரப பகுதியில 
10 ஆயிரத்துககும் தமற்படட சதுர ்மல 
பரபபளவில இத்திடடம் அ்மயவுள்ளது.

  2030-ல சவுதி அதரபியாவின் ்மாத்்த 
உள்நாடடு உற்பத்திககு 4,800 தகாடி டாலர் 
பங்களிபபு ்சய்யும்” என ்்தரிவித்்தது.
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‘One Planet Summit’
  பிரான்ஸ் நாடு ஐ.நா. மற்றும் உலக வங்கி 

ஒத்து்ைபபுடன் ‘One Planet Summit’-ன் 
நான்காவது மாநாட்ட நடத்தியது. இ்தன் 
முககிய தநாககம் உலகின் பலயுரிக்ள (World 
Biodiversity) பாதுகாபபது ஆகும்.

  “Let’s act together for nature” என்பது 
இம்மாநாடடின் ்மயககருத்்தாகும்.

  இம்மாநாட்ட உலக வங்கியும், ஐ.நா. 
ச்பயும் இ்ணநது ஏற்பாடு ்சய்்தது.

இந்சதாசனசியாவில் ்பழடமயான 
குடக ஓவியம் கண்டுபிடிபபு : 45,000  
ஆண்டுகளுக்கு முன் ெடரயப்படட 
ஓவியம்

  இநத்தாதனசியாவில மிகவும் பை்மயான 
கு்க ஓவியம் ஒன்்ை ்்தால்பாருள் 
ஆராய்சசியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

  இந்த ஓவியம் சுமார் 45 ஆயிரத்து 500 
ஆண்டுகளுககு முன் வ்ரயபபடடிருககலாம் 
என்று ்சாலலபபடுகிைது. பன்றியின் 
உருவத்்்த ்மயமாக ்காண்டு 
வ்ரயபபடடுள்ள ஓவியம், அது 
சண்்டயிட ்தயாராக இருபபது தபால 
சித்்தரிககபபடடுள்ளது.

  ஓவியம் கண்டுபிடிககபபடட இந்த 
கு்கககுள் வைண்ட காலங்களில மடடுதம 
்சலல முடியும் என்றும், ம்ை காலங்களில 
இந்த கு்க நீரினால சூைபபடடிருககும் 
என்றும் ஆராய்சசியாளர்கள் கூறுகின்ைனர்.

கி்ளர்ச்சிடய தூண்டியதாக டரம்ப 
மீது குறைச்சாடடு

  அ்மரிககாவின் ்த்லநகர் வாஷிங்டனில 
டரம்ப ஆ்தரவாளர்கள் நடத்திய ்தாககு்தல 
காரணமாக பலதவறு சர்ச்சகளுககு ஆளாகி 
இருககும் அதிபர் டரம்ப மீது  குற்ைசசாடடு 
பதிவு ்சய்யபபடடுள்ளது. இ்தன் மூலம் 
இரண்டு மு்ை குற்ைசசாடடுககு உள்ளான 
மு்தல அ்மரிகக அதிபர் என்ை ்பய்ர 
்பற்றுள்ளார்.

உைக இடம்வ்பயர்வு அறிக்டக 2020
  சர்வத்தச குடிதயற்ைத்திற்கான அ்மபபின் 

(UN-IOM) உலக இடம்்பயர்வு அறிக்க 2020 
இன் மதிபபீடுகளின்படி, உலகின் மிகப்பரிய 
எண்ணிக்கயிலான புலம்்பர்நத்தா்ர 
இநதியா ்காண்டுள்ளது என ஐககிய நாடுகள் 
ச்ப ்்தரிவித்து உள்ளது.

  2020 ஆம் ஆண்டில நாடடிலிருநது 18 
மிலலியன் மககள் ்தங்கள் ்தாயகத்திற்கு 
்வளிதய வசித்து வருகின்ைனர்.

  ்மகஸிதகா மற்றும் ரஷ்யா (்தலா 11 
மிலலியன்), சீனா (10 மிலலியன்) மற்றும் 
சிரியா (8 மிலலியன்), ஐககிய அரபு அமீரகம் 
(3.5 மிலலியன்), அ்மரிககா (2.7 மிலலியன்) 
மற்ைம் சவுதி அதரபியா (2.5 மிலலியன்) 
ஆகிய்வ அடங்கும்.

  2000 மற்றும் 2020ககு இ்டயில, 
்வளிநாடுகளில குடிதயறிய மககளின் 
அளவு உலகின் அ்னத்து நாடுகளில 
பாதியாகும். சிரியா, ்வனிசுலா, சீனா மற்றும் 
பிலிப்பன்ஸ் ஆகிய நாடுக்ள காடடிலும் 
இநதியா மிகப்பரிய (10 மிலலியனாக) 
சர்வத்தச குடிதயற்ைத்்்த கண்டு உள்ளது.

ொஷிஙடடன அைஙகரிக்கும் 
ெண்ை சகாைஙகள

  பிடன், து்ண அதிபர் கமலா ஹாரி்ச 
வரதவற்க மககள் வாஷிங்டன் நகரத்தில 
உசசககடட பாதுகாபபு ஏற்பாடுகள் ்சய்யப 
படடிருந்தாலும் அங்கு வசிககும் அ்மரிகக 
வாழ் இநதியர்கள் பாரம்பரியமான மு்ையில 
வண்ண வண்ண தகாலங்க்ள வ்ரநது 
வருகின்ைனர்.

  ஜனவரி 20ஆம் த்ததி அ்மரிககாவின் 46வது 
அதிபராக ப்தவிதயற்கிைார் தஜா பிடன். 
அ்மரிககாவில, து்ண அதிபராக ப்தவிதயற்க 
இருககும் மு்தல ்பண் என்ை ்பரு்ம்ய 
்பை இருககும். இநதிய வம்சாவளியான 
கமலா ஹாரிசுககு உசசிநீதிமன்ை நீதிபதி 
தசானியா தசாதடாதமயர், ப்தவிப பிரமாணம் 
்சய்து ்வகக உள்ளார்.
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அவமரிக்காவின் 46-ஆெது அதி்பர் 
சொ ட்படன்

  அ்மரிககாவின் 46-ஆவது அதிபராக 
்பாறுபதபற்றுக ்காண்ட தஜா ்படன், 
மு்தல நாளிதலதய பலதவறு அரசா்ணகளில 
்க்யழுத்திடடார்.

  மு்தலாவ்தாக, நாடடில தீவிரமாகப பரவி 
வரும் கதரானா்வக கடடுபபடுத்துவ்தற்கான 
15 அரசா்ணகளில அதிபர் ்படன் 
்க்யழுத்திடடார்.

  பருவநி்ல ஒபபந்தம்: அ்்தயடுத்து, பாரிஸ் 
பருவநி்ல ஒபபந்தத்தில அ்மரிககா 
மீண்டும் இ்ணவ்தற்கான அரசா்ணயில 
அதிபர் தஜா ்படன் ்க்யழுத்திடடார்.

  உலக சுகா்தார அ்மபபில மீண்டும் 
இ்ணவ்தற்கான அரசா்ணயில 
்க்யழுத்திடடு, டிரம்ப அரசு ரத்து ்சய்்த 
அந்த அ்மபபுககான நிதியு்தவி்ய மீண்டும் 
வைங்க உத்்தரவிடடுள்ளார்.

யுவனஸ்சகா ்பாரம்்பரிய இடஙகட்ளக் 
காை சிைபபு ரயில் சுறறுைா:  ஐ.ஆர்.
சி.டி.சி

  பிபரவரி 18-ஆம் த்ததி சிைபபு ரயில புைபபடடு 
தகாயம்புத்தூர், தபாத்்தனூர், ஈதராடு, தசலம், 
்சன்்ன, ்பரம்பூர் வழியாக யு்னஸ்தகா 
அங்கீகாரம் ்பற்ை மத்திய பிரத்தசத்தின் 
சாஞசி ஸ்தூபி, கஜுராதஹா சிற்பங்கள், 
குவாலியரில உள்ள அைகான தகாட்டகள், 
ஜான்சியில உள்ள ஜான்சி ராணி லடசுமிபாய் 
அரசாடசி ்சய்்த தகாட்ட மற்றும் 
தகாயிலகள், ஹவாலி அ்ண, தபாபாலில 
பிம்தபடகா கு்க மற்றும் தபாஜ்பூர் 
சிவாலயம் ஆகியற்்ைக காண ஏற்பாடு 
்சய்யபபடடுள்ளது.

இந்திய ஆபபிரிக்க ெணிக கவுன்சில் 
2021

  இநதிய ஆபபிரிகக வணிக கவுன்சில 2021ஆம் 
ஆண்டின் மாநாடு ்தமிழ்நாடடின் ்சன்்ன 
மாவடடத்தில ந்ட்பற்ைது.

  இநதிய-ஆபபிரிககா வர்த்்தக ச்ப்ய 
இநதிய அரசின் ்வளியுைவு அ்மசசகத்தின் 
கூடு்தல ்சயலாளர் நகமாமலலிக மற்றும் 

இநதியாவின் எத்திதயாபபியா தூ்தர் டாகடர் 
திஜி்தா முலுதக்தா யிமாம் திைந்த ்வத்்தனர்.

துட்பயில் ரூ.149 சகாடியில் 
கடடப்படும் ஹிந்து சகாயில்

  ஐககிய அரசு அமீரகத்தின் து்ப நகரில ரூ.149 
தகாடி ்சலவில கண்கவரும் வ்கயில 
ஹிநது தகாயில கடடபபடடு வருகிைது. 
அடுத்்த ஆண்டு (2022) அகதடாபரில இந்த 
தகாயில பக்தர்களுககாக திைககபபடும் என்று 
அறிவிககபபடடுள்ளது.

  25 ஆயிரம் சதுர அடி பரபபளவில இந்தக 
தகாயில கடடபபடுகிைது. ஐககிய அரபு 
அமீரகத்தில உள்ள மிகவும் ப்ை்மயான 
தகாயிலகளில ஒன்ைான, 1950 களில 
கடடபபடட சிநதி குரு ்தர்பாருககு அருதக 
இந்தப புதிய தகாயில அ்மகிைது.

  11 ஹிநது கடவுள்களின் சி்லகள் தகாயிலில 
நிறுவபபடவுள்ளன. அதரபிய பாணியில 
தகாயில கடடுமானம் ்சய்யபபடவுள்ளது. 

முதல் வ்பண் பிரதமர் ்பதவிசயறபு
  வடகிைககு ஐதராபபிய நாடான எஸ்தடானியா 

பிர்தமராக கஜா கலாஸ் ்பாறுபதபற்றுக 
்காண்டார். அந்த நாடடின் மு்தல ்பண் 
பிர்தமர் என்பது குறிபபிடத்்தககது.

சகாவிட-19 வசயல்திைன் குறியீடு
  COVID-19 “்சயலதிைன் குறியீடடின்“ படி 

்்தாற்றுதநாய்ககு சிகிச்ச வைங்குவதில 
நியூசிலாநது மற்றும் வியடநாம் சிைந்த 
்சயலதிைன் ்காண்ட  நாடுகளாக இடம் 
்பற்ைன.

  COVID-19 வைககுகள் மற்றும் ஒரு மிலலியன் 
மககளுககு இைபபு மற்றும் தசா்த்னயின் 
அளவு உள்ளிடட ஆறு ்வவதவறு 
குறிகாடடிக்ள அடிபப்டயாகக ்காண்டு 
இந்த குறியீடு, ”நாடுகளின் ஒபபீடடு 
்சயலதிை்ன அளவிடடது.

  98 நாடுகளில இநதியா 86வது இடத்்்தயும், 
அ்மரிககா 94 மற்றும் பிதரசில குறியீடடின் 
கீதை உள்ளது. இந்த படடியலில நியூசிலாநது 
மற்றும் வியடநாம் முன்னி்ல வகிககின்ைன. 
மு்தல ஐநது இடங்களில ் ்தவான், ்தாய்லாநது 
மற்றும் ்சபரஸ் உள்ளன.
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ஆசிய-்பசிபிக் தனி ்பயனாக்கப்படட 
சுகாதார குறியீடு  (Asia-Pacific 
Personalised Health Index)

  ்பாருளா்தார புலனாய்வு அலகு (EIU) ஆசிய-
பசிபிக ்தனி பயனாககபபடட சுகா்தார 
குறியீட்ட ்வளியிடடுள்ளது.

  11 ஆசிய நாடுகளில இநதியா 10வது இடத்தில 
உள்ளது. ஆசிய நாடுகளில சுகா்தாரம் பற்றிய 
ஆய்வுகள் தமற்்காண்டு அ்தனடிபப்டயில 
நாடுகள் ்தரவரி்சபபடுத்்தபபடடன.

  ்மாத்்த நாடுகள் படடியலில சிங்கபபூர் 
மு்தல இடத்திலும், ்தாய்வான், ஜபபான், 
ஆஸ்திதரலியா இரண்டாவது, மூன்ைாவது, 
நான்காவது இடத்திலும் உள்ளன.

  ஆசிய நாடுகள் படடியலில இநத்தாதனஷியா 
க்டசி 11வது இடத்தில உள்ளது.

  ஆசிய நாடுகள் ்தரவரி்ச: ஆஸ்திதரலியா, 
சீனா, ஜபபான், இநதியா, இநத்தாதனசியா, 
மதலசியா, சிங்கபபூர், ்தாய்லாநது, 
நியூசிலாநது.

சோருளாதாை புலனாய்வு பிரிவு
  இது ஒரு ்பாருளா்தார ஆதலாச்ன பிரிவு 

ஆகும். உலகளவில ்பாருளா்தாரம் பற்றிய 
ஆய்வுக்ள  தமற்்காண்டு அறிக்கக்ள 
்வளியிடுகிைது.

  இரண்டு அலுவலகங்கள் உள்ளன. 
அ்வ ஒன்று சீனாவிலும் மற்்ைான்று 
ஹாங்காங்கிலும் உள்ளன.

தனிேயனாக்்கப்ேட்ெ சு்காதாை குறியீடு (EIU)
  இது 27 ்வவதவைான குறியீடுக்ளக 

்காண்டுள்ளது. அ்தன் அடிபப்டயில 
நாடுக்ள வரி்சபபடுத்்தபபடுகின்ைன. 
சுகா்தாரம், ்தகவல, ்்தாழிலநுடபம், சுகா்தார 
தச்வகள் ஆகிய்வ உள்ளடககியது.

நாடடின் மிகப வ்பரிய புத்தர் சிடை
  ்பௌத்்த ம்தத்்்த த்தாற்றுவித்்த கவு்தம 

புத்்தரின் 100 அடி சி்ல ்காலகத்்தாவில 
்தயாரிககபபடடு வருகிைது. புத்்தகயாவில 
உள்ள ஒரு தகாயிலில இது 2022 ஆண்டு 
திைககபபட உள்ளது.

  ்காலகத்்தாவின் பாராநகர் பகுதியில 
தகாஷ்பாரா என்ைஇடத்தில உள்ள ஒரு 
்ம்தானத்தில மின்டடு பால என்ை க்லஞர் 
இ்த்ன உருவாககி வருகிைார். இந்தச சி்ல, 
்பபர்கிளாசில ்தயாரிககபபடுகிைது.

  மின்டடு பால இ்தற்கு முன்பு கடந்த 2015-ல 
்காலகத்்தாவின் த்தசபரியா பூங்கா பகுதியில 
80 அடி உயர துர்கா சி்ல்ய அ்மத்துள்ளார். 
உலகின் மிகப ்பரிய துர்கா சி்லயாக இது 
கரு்தபபடுகிைது.
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பிரதமரின் அடனெருக்கும் வீடு 
திடடம்: சதசிய அ்ளவில் சசைம் 
மாநகராடசிக்கு மூன்ைாமிடம்

  பிர்தமரின் அ்னவருககும் வீடு திடடத்தின் 
கீழ், பயனாளிகள் சுயமாக வீடு கடடிக 
்காள்ளும் திடடத்்்த சிைபபாகச 
்சயலபடுத்தியதில த்தசிய அளவில தசலம் 
மாநகராடசி மூன்ைாம் இடம் பிடித்துள்ளது.

  தமலும், த்தசிய அளவில சிைந்த 
தபரூராடசியாக தசலம் மாவடடத்தி லுள்ள 
்்தடாவூர் தபரூராடசி த்தர்ந்்தடுககப 
படடுள்ளது.

ரூ.14,000 சகாடியில் காவிரி-
குண்டாறு திடடம்

  ராமநா்தபுரம்  மாவடடம் வைண்ட பகுதியாக 
இருபப்தால தமடடூர் அ்ணயின் உபரி நீ்ர 
காலவாய் ்வடடி இ்ணககும் வ்கயில 
காவிரி-குண்டாறு இ்ணபபுத் திடடம் 
ரூ.14,000 தகாடியில நி்ைதவற்ைபபடும்.

சடடபச்பரடெத் தடைெர் ்பதவிக்கு 
சிைபபுச் சசர்த்தெர் பி.எச்.்பாண்டியன்

  திரு்நலதவலி மாவடடம், தசரன்மாத்தவி 
அருதக தகாவிந்தபதபரியில ்தமிைக 
சடடபதபர்வ முன்னாள் ்த்லவர் பி.எச.
பாண்டியன் நி்னவாக கடடபபடட 
மணிமண்டபத்்்த து்ண மு்தலவர் 
ஓ.பன்னீர்்சலவம், பி.எச.பாண்டியன் 
சி்ல்ய மு்தலவர் எடபபாடி தக.பைனிசாமி 
ஆகிதயார் திைநது ்வத்்தனர்.

  நான்குதனரி-பச்சயாறு திடடம், நான்கு 
தனரி- ்காடுமுடியாறு திடடங் களுக காக 
வைககு்ரஞராக உசசநீதிமன்ைத்தில வா்தாடி 

அத்திடடத்்்த ஒரு காலவ்ரய்ைககுள் 
்சயலபடுத்தும் உத்்தர்வப ்பற்றுத் ்தந்தார்.

  ்தமிைகத்தில பஞசம் ஏற்படடதபாது, 
மத்திய அரசு 10,000 டன் அரிசி்ய விடுவிகக 
உசசநீதிமன்ைத்தில வா்தாடி ்வற்றி கண்டார்.

  வாழ்நாள் சா்த்னயாளர் விருது உள்ளிடட 
பலதவறு விருதுக்ளப ்பற்றுள்ளார்.

  26 ஆண்டுகாலம் பலதவறு நீதிமன்ைங்களில 
்தன் வா்தத்்்த எடுத்து ்வத்து, ்பாதுநல 
வைககுகள் மடடுமின்றி அரசியல்மபபுச 
சடட வைங்குகளிலும் வா்க சூடியவர்.

குடைதீர் சமைாண்டமத் 
திடடத்துக்கும் அம்மா அடழபபு 
டமய எண் தகெல் வதாழில்நுட்பத் 
துடை உத்தரவு

  மு்தல்மசசரின் கு்ைதீர் தமலாண்்மத் 
திடடத்துககு, அம்மா அ்ைபபு ்மய 
எண்தண (1100) பயன்படுத்்தபபடும் என்று 
்தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் செடையின்டம 
விகிதம் குடைவு

  ்தமிைக அரசின் முயற்சிகளால, மு்தலீடடு 
ஒபபந்தங்கள் அடுத்்தடுத்து தமற்்காள்ளப 
படடு, ்்தாழில சூைலகள் முடுககி 
விடபபடடுள்ளன.

  கடந்த 5 ஆண்டுகளில தவ்லயின்்ம 
விகி்தமானது மிகக கு்ைந்த அளவாக 0.5 
ச்தவீ்தமாக உள்ளது.

“மூன்ைாெது கண்“ திடடம்
  உலக அளவில கண்காணிபபு தகமராககள் 

அதிகம் உள்ள ்பரு நகரங்களின் விவரங்கள் 
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குறித்து “சர்ப்ார்க“ என்ை நிறுவனம் 138 
நாடுகளில ஆய்வு நடத்தியது.

  உலகில எந்்தந்த மாநகரங்களில அதிக 
சிசிடிவி கண்காணிபபு இருககிைது என்கிை 
வ்ரபபடத்்்த இந்த நிறுவனதம 
்வளியிடடிருககிைது.

  இதில சதுர கிதலா மீடடருககு 657 
கண்காணிபபு தகமராககளுடன் ்சன்்ன 
மு்தலிடம் பிடித்துள்ளது. ்தற்தபாது 
்சன்்னயில 2 லடசத்து 80 ஆயிரம் 
கண்காணிபபு தகமராககள் உள்ளன. இந்த 
படடியலில 2 ம் இடத்்்த 480 தகமராககளுடன் 
ஐ்தராபாத்தும், 289 தகமராககளுடன் ்டலலி 
3-ம் இடத்்்தயும் பிடித்துள்ளன.

கல்லூரி மாைெர்களுக்கு 2 ஜிபி 
இைெச இடைய இடைபபு 
அடடடகள

  ்தமிைகத்தில உயர்கலவி பயிலும் 9.69 லடசம் 
மாணவர்களுககு ஏபரல வ்ர தினசரி 2 ஜிபி 
இலவச இ்ணய இ்ணபபு அட்டகள் 
வைங்கபபடும் என்று மு்தலவர் எடபபாடி 
தக.பைனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

  ்தமிைக அரசு எடுத்்த பலதவறு சீரிய 
நடவடிக்ககளின் காரணமாக, உயர்கலவி 
பயிலும் மாணவர்களின் தசர்க்க விகி்தம் 
்தமிைகத்தில 32 ச்தவீ்தத்தில இருநது 49 
ச்தவீ்தமாக உயர்நதுள்ளது.

  மாணவ-மாணவிகள் வசதிககாக ஜனவரி 
மு்தல ஏபரல வ்ரயிலான காலத்தில 
நா்ளான்றுககு 2 ஜிபி அளவு ்காண்ட 
இ்ணய இ்ணபபு அட்டகள், 
வி்லயிலலாமல அளிககபபடும்.

  மடிககணினிகள் வைங்கு்தல: கலலூரி மாணவ-
மாணவிகளின் நலனுககாக வி்லயிலலா்த 
மடிககணினிகள் வைங்கும் திடடம் ்தமிைக 
அரசால ்சயலபடுத்்தபபடடு வருகிைது.

  இந்த நி்லயில, நான்கு மா்தங்களுககு 
இலவச இ்ணய இ்ணபபுத் திடடத்்்த 
்தமிைக அரசு ்சயலபடுத்தியுள்ளது.

திருச்சியில் சமுதாய நூைகம் திைபபு
  ்தமிைக அரசின் ்பாது நூலகத் து்ை சார்பில 

மாநிலத்தில மு்தன்மு்ையாக திருசசியில 
சமு்தாய நூலகத் திைபபு விைா ந்ட்பற்ைது.

  ்தமிைக அரசு ்பாது நூலகத் து்ை, சமு்தாய 
நூலகம்என்ை புதிய திடடத்்்த அண்்மயில 
அறிமுகபபடுத்தியது. இத்திடடத்தின் 
கீழ், ்பாதுமககளி்டதய வாசிபபு 
பைககத்்்த அதிகரிககவும், தமம்படுத்்தவும் 
அடுககுமாடி குடியிருபபுகளில நூலகங்கள் 
திைககபபடவுள்ளன.

  அந்த வ்கயில ்தமிைகத்தில மு்தன்மு்தலாக 
திருசசியில இந்த நூலகம் ்தற்தபாது 
திைககபபடடுள்ளது. 

பிரதமரின் வீடு திடடம்: 
சிறு்பான்டமயினருக்கு 1,691 
வீடுகள ஒதுக்கீடு

  பிர்தமரின் வீடுகள் கடடும் திடடத்தின் கீழ், 
்தமிைகத்தில சிறுபான்்மயினருககு 1,691 
வீடுகள் ஒதுககீடு ்சய்யபபடடுள்ள்தாக 
த்தசிய சிறுபான்்மயினர் ஆ்ணய து்ணத் 
்த்லவர் ஆதிப ரஷித் ்்தரிவித்்தார்.

  சிறுபான்்மயினர் நலன்களுககாக 15 
அம்சத் திடடங்கள் மத்திய அரசால 
அறிவிககபபடடன.

  பிர்தான் மநதிரி ஆவாஸ் தயாஜனா கிராமின் 
இநதியாவில அ்னவருககும் வீடு வைங்கும் 
திடடமான பிர்தான் மநதிரி ஆவாஸ் 
தயாஜனா திடடம், கடந்த 2015-ம் ஆண்டு 
்்தாடங்கபபடடது. இந்த திடடத்தின் கீழ், 
2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அ்னவருககும் வீடு 
வைங்குவத்த இ்தன் தநாககமாகும்.

மைக்குடி ்பாைத்துக்கு லூர்தம்மாள 
டசமன் வ்பயர்

  கன்னியாகுமரி மாவடடத்தில ப்ையாற்றின் 
குறுகதக தமலமணககுடி, கீைமணககுடி 
கிராமங்க்ள இ்ணபப்தற்கு ்நடுஞ 
சா்லத் து்ை மூலம் உயர் நி்ல பாலம் 
கடடபபடடது.

  இந்தப பாலத்துககு ம்ைந்த முன்னாள் 
்தமிைக அ்மசசர் லூர்்தம்மாள் ்சமன் ்பயர் 
சூடடபபடும் என குமரியில நடந்த விைாவில 
மு்தலவர் பைனிசாமி அறிவித்்தார்.

  இ்்தயடுத்து, மணககுடி ஊராடசியில 
அ்மநதுள்ள பாலத்துககு லூர்்தம்மாள் 
்சமன் பாலம் எனப ்பயரிடபபடுகிைது.
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செ்ளச்சசரி-்பரஙகிமடை ்பைக்கும் 
ரயில் திடடம்

  ்சன்்னயில பைககும் ரயில 
திடடத்்்த அ்மகக 1985-ஆம் ஆண்டு 
திடடமிடபபடடது. ்சன்்ன கடற்க்ர 
மு்தல பரங்கிம்ல வ்ர மூன்று 
கடடங்களாக இந்தத் திடடத்்்த நி்ைதவற்ை 
தீர்மானிககபபடடது. மு்தல கடடமாக 
்சன்்ன கடற்க்ர-மயிலாபபூர் இ்டதய 9 
கி.மீ தூரத்துககு பைககும் ரயில திடடபபணி 
ரூ.266 தகாடியில தமற்்காள்ளபபடடு கடந்த 
1997 ஆம் ஆண்டு நி்ைவ்டந்தது. இரண்டாம் 
கடடமாக மயிலாபபூர் – தவளசதசரி இ்டதய 
பைககும் ரயில திடடபபணி ரூ.877.59 தகாடி 
்சலவில 2007-ஆம் ஆண்டு முடிககபபடடது.

தமிழகத்தில் ொக்கா்ளர் 
எண்ணிக்டக வ்பண் ொக்கா்ளர்கள 
அதிகம் 

  ்தமிைகத்தில ்மாத்்த வாககாளர்களின் 
எண்ணிக்க 6 தகாடிதய 26 லடசமாக 
உயர்நதுள்ளது. ்தமிைகத்திதலதய அதிக 
வாககாளர்க்ளக ்காண்ட ்்தாகுதியாக 
்சங்கலபடடு மாவடடம் தசாழிங்கநலலூர் 
்்தாகுதி உள்ளது. கு்ைவான வாககாளர் 
க்ளக ்காண்ட ்்தாகுதி ்சன்்ன 
து்ைமுகம் ்்தாகுதி.

நீர் ொழ உயிரின சநாய் கண்டறியும் 
ஆய்ெகத்துக்கு மத்திய அடமச்சர் 
கிரிராஜ் சிங அடிக்கல்

  காஞசிபுரம் மாவடடம் படப்ப பகுதியில 
ரூ.19.26 தகாடியில அ்மககபபட உள்ள 
நீர்வாழ் உயிரின ்தனி்மபபடுத்து்தல மற்றும் 
தநாய் கண்டறியும் ஆய்வகத்துககு மத்திய 
மீன்வளத் து்ை அ்மசசர் கிரிராஜ் சிங் 
அடிககல நாடடினார்.

  இநதியாவில இைககுமதி ்சய்யபபடும் 
நீர்வாழ் உயிரினங்களின் சுகா்தார தமலாண்்மயில 
நீர்வாழ் உயிரின ்தனி்மபபடுத்து்தல 
முககியப பங்கு வகிககிைது.

  இநதியாவில ்தற்தபாது குறிபபிடட தநாய்க 
கிருமியற்ை லிடதடா பிதனயஸ் வனாமி 
சி்ன இைாலக்ள ்தனி்மபபடுத்்த 

நீலாங்க்ரயில ஒதர ஒரு நீர்வாழ் உயிரின 
்தனி்மபபடுத்து்தல அ்மபபு மடடுதம 
உள்ளது.

தில்லி குடியரசு தின விழா 
அணிெகுபபில் ்பஙசகறகும் தமிழக 
அைஙகார ஊர்தி

  திலலியில 26-ஆம் த்ததி ந்ட்பறும் 
72-ஆவது குடியரசு தின அணிவகுபபில 
மாமலலபுரத்தின் சிற்பக க்ல்யத் 
்தத்ரூபமாக காடடும் ்தமிைக அரசின் அலங்கார 
ஊர்தி அணிவகுபபில பங்தகற்கிைது. 
்்தாடர்நது மூன்ைாவது ஆண்டாக ்தமிைக 
ஊர்தி நிகைாண்டும் இடம் ்பற்ைது.

  மு்தலில இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்து 
கடற்க்ரக தகாவிலும் (நடுவில) ஒதர 
கலலிலான அர்ஜுனன் ்தபசு, மூன்ைாவ்தாக 
பாண்டவர்களின் ஐநது ர்தங்களில ஒன்ைான 
சகாத்தவன் ர்தம் ஆகிய்வ ்தமிைக ஊர்தி்ய 
அலங்கரிககிைது.

  பாரதியின் “பாருககுள்தள நலல நாடு“ என்ை 
பாடலுடன் 4 பர்தநாடடிய க்லஞர்கள், 8 
நா்தசுரம் ்தவில க்லஞர்களுடன் நாடடிய 
நிகழ்சசிகதளாடு ்தமிைக அலங்கார ஊர்தி 
பங்தகற்க இருககிைது.

தமிழகத்தில் சிைந்த காெல் 
நிடையமாக சசைம் நகர காெல் 
நிடையம் சதர்வு

  ்தமிைகத்தில சிைந்த காவல நி்லயமாக 
தசலம் நகர காவல நி்லயம் த்தர்வு 
்சய்யபபடடுள்ளது.

  ்பாதுமகக்ள வரதவற்பது, சுற்றுபபுைத்்்த 
தூய்்மயாக ்வத்துக ்காள்வது, 
வைககுக்ள வி்ரநது முடிபபது உள்ளிடட 
காவல நி்லய ்சயலபாடடு பணிக்ள முன் 
்வத்து மதிப்பண் அளித்து சிைந்த காவல 
நி்லயம் த்தர்வு ்சய்யபபடும்.

  கடந்த 2019-ம் ஆண்டுககான சிைந்த காவல 
நி்லயமாக தசலம் நகர காவல நி்லயம் 
த்தர்வு ் சய்யபபடடுள்ளது. தசலம் நகர காவல 
நி்லயத்தின் சிைபபான ்சயலபாடடுககு 
5,558 மதிப்பண்கள் ்பற்று மாநிலத்தில 
மு்தலிடம் பிடித்துள்ளது.
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சமூக ெ்ளர்ச்சி ஆய்வு டமயம்
  ்சன்்னப பலக்லககைக வளாகத்தில 

டாகடர் எம்ஜிஆர் நூற்ைாண்டு சமூக வளர்சசி 
ஆய்வு ்மயத்்்த மு்தலவர் பைனிசாமி 
திைந்த ்வத்்தார்.

  ்சன்்னப பலக்லககைகத்தின் எம்ஜிஆர் 
நூற்ைாண்டு விைா நி்ைவின் தபாது, 
பலக்லககைக வளாகத்தில டாகடர் 
எம்ஜிஆர் சமூக வளர்சசி ஆய்வு ்மயம் 
அ்மககபபடும் என்று கடந்த 2018-இல 
அறிவிககபபடடது.

  ்தமிைகத்தின் சமூக, அரசியல தமம்பாடடுககு 
எம்ஜிஆர் ஆற்றிய பங்களிப்ப ஆராயும் 
மு்தல உயர்கலவி நிறுவன ஆராய்சசி 
்மயமாக இந்த ்மயம் விளங்கும்.

தீயடைபபுத் துடையின் அெசர காை 
உதவிக்கான வசயலி

  தீய்ணபபுத்து்ை சார்பில அவசர கால உ்தவி 
அ்ைபபுககான தீ” (Thee) எனும் பிரத்தயக 
்சயலி ்வளியிடபபடடு உள்ளது.

ொணியம்்பாடியில் சதால் வதாழில் 
்பல்சநாக்கு திைன் சமம்்பாடடு டமயம்

  திருபபத்தூர் மாவடடம், வாணியம்பாடியில 
ரூ.4 தகாடியில அ்மககபபடட த்தால 
து்ைககான திைன் தமம்பாடடு ்மயத்்்த 
்தமிைக மு்தலவர் எடபபாடி தக.பைனிசாமி 
கா்ணாலி மூலம் திைநது ்வத்்தார்.

  ்தமிழ்நாடு திைன் தமம்பாடடுக கைகம், 
மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் கூடடு 
மு்னபபுடன் ரூ.4 தகாடி மதிபபீடடில 
கடடடம் சீர்மபபு, அலுவலகம், கணினி 
அ்ைகள், பயிற்சி வகுபப்ைகள், 
உபகரணங்களுடன் வாணியம்பாடி 
நகராடசி தகாணாதமடு பகுதியில சிடதகா 
்்தாழிற்தபட்ட வளாகத்தில அ்மககப 
படடுள்ளது.

புதத்கம் சவளியீடு
  ‘Nuturing Music and Fine Art a Historical Perspective’ 

என்ை புத்்தகத்்்த டாகடர் ்ஜயலலி்தா இ்ச 
மற்ைம் க்ல பலக்லககைகத்தில மு்தலவர் 
எடபபாடி பைனிசாமி ்வளியிடடார்.

சதசிய சுகாதார திடடம் 
தமிழநாடடின் ெழிகாடடுதல் 
கருத்டத சிைந்த நடடமுடையாக 
சதர்ந்வதடுக்கிைது

  மகபதபறுககு முற்படட ்தாய்மார்க்ள 
நிர்வகிபப்தற்காக மகபதபறியல நிபுணர்கள் 
மற்றும் மகளிர் மருத்துவ வலலுநர்கள் 
வைங்கிய வழிகாடடு்தலகள் கருத்துகள் 
த்தசிய சுகா்தார திடடம் (என்.எச.எம்) சிைந்த 
ந்டமு்ைகளில ஒன்ைாகத் த்தர்ந்்தடுககப 
படடது.

  இந்த முயற்சியின் மூலம், மாநிலத்தில 
COVID-19 ்்தாற்றுதநாய்களின் தபாது 
2.8 லடசத்துககும் அதிகமான ஆபத்்தான 
நி்லயில இருந்த கர்பபிணி ்பண்கள் 
அ்டயாளம் காணபபடடனர்.

  COVID-19 ்்தாற்றுதநாய்களின் தபாது 
உயர் ஆபத்து ஆன்டினாடடல (AN) 
்தாய்மார்களின் தமலாண்்ம என்்ஹசஎம் 
அறிமுகபபடுத்தியது.

  ்தமிழ்நாடு சமீபத்தில இநதியாவில ்பாது 
சுகா்தார அ்மபபுகளில நலல பிரதிபலிபபு 
ந்டமு்ைகள் மற்றும் கண்டுபிடிபபுகள் 
குறித்்த 7வது த்தசிய உசசி மாநாடடில (National 
Summit on Good Replicable Practices and Innovations 
in Public Health Care Systems) வைங்கபபடடது.

  நவம்பர்-டிசம்பர் 2019 இல ் ்தாடங்கபபடடது. 
  ்சன்்ன மாநகராடசியின் த்தர்்தல தூ்தராக 

இநதிய கிரிக்கட வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் 
நியமிககபபடடுள்ளார்.

சதசிய அறிவியல் மாநாடு
  திருசசுழி வடடம் நரிககுடி அருதக உள்ள 

விடத்்தாகுளம் அரசுபபள்ளி மாணவிகள் 
பா.த்தவகி மற்றும் க.குமரபாரதி ஆகிய 
இரு மாணவிகள் சமர்பபித்்த அறிவியல 
ஆய்வறிக்கயானது, த்தசிய அறிவியல 
மாநாடடிற்கு த்தர்வாகி சிைபபிடம் ் பற்றுள்ளது.

  ்தமிழ்நாடு அறிவியல இயககம் இந்த 
அறிவியல ஆய்வறிக்கப தபாடடி நடத்தியது.

வசன்டன மாநகராடசி சதர்தல் 
தூதராக ொஷிஙடன் சுந்தர் நியமனம் 

  ்சன்்ன மாநகராடசியின் த்தர்்தல தூ்தராக 
இநதிய கிரிக்கட வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் 
நியமிககபபடடுள்ளார்.
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  ்சன்்னயில உள்ள 16 சடடமன்ை ்்தாகுதி 
களிலும் மு்தலமு்ை வாககாளர்க்ள 
ஊககுவிபப்தற்காக வாஷிங்டன் சுந்த்ர 
்சன்்ன மாநகராடசி நியமித்துள்ளது.

சதசிய நிறுென சடட 
சமல்முடையீடடு தீர்ப்பாயம் திைபபு

  ்தமிைகம் உள்ளிடட ்்தன் மாநிலங்களுககான 
த்தசிய நிறுவன சடட தமலமு்ையீடடு 
தீர்பபாயத்தின் ்சன்்ன கி்ள்ய மத்திய 
நிதி அ்மசசர் நிர்மலா சீ்தாரமன் திைநது 
்வத்்தார்.

  நிறுவனங்கள் எதிர்்காள்ளும் பலதவறு 
பிரசசி்னகளுககு சமரச தீர்வு காண்ப்தற்காக 
“கம்்பனிகள் சடடம் – 2013“ன் கீழ் த்தசிய 
நிறுவன சடட தீர்பபாயங்கள் (என்சிஎலடி) நாடு 
முழுவதும் கடந்த 2016-ல ்்தாடங்கபபடடன.

  இந்த தீர்பபாயங்கள் பிைபபிககும் தீர்பபுக்ள 
எதிர்த்து ்டலலியின் உள்ள த்தசிய நிறுவன 
சடட தமலமு்ையீடடு தீர்பபாயத்தில 
(என்சிஎலஏடி) மடடுதம தமலமு்ையீடு 
்சய்ய முடியும். இந்த த்தசிய நிறுவன 
சடட தமலமு்ையீடடு தீர்பபாயத்தின் 
கி்ள்ய ்்தன் மாநிலங்களுககு ்மயமாக 
்சன்்னயில அ்மககபபடடு உள்ளது.

கல்லூரியில் வசயறடகக்சகாள 
கடடுப்பாடடு டமயம்

  காஞசிபுரம் மாவடடம், ஸ்ரீ்பரும்புதூர் 
ஒன்றியத்துககு உள்படட குன்னம் பகுதியில 
தஜபபியார் ்்தாழிலநுடபக கலலூரி 
மாணவர்கள் 12 தபர் அடங்கிய குழுவினர் 
உருவாககிய யுனிடடிசாட-தஜஐடிசாட 
்சயற்்ககதகாள் ஸ்ரீஹரிதகாடடா 
விண்்வளி ஆய்வு ்மயத்தில இருநது 
விண்ணில ்சலுத்்தபபட உள்ளது.

  இ்தற்காக கலலூரி வளாகத்தில 
அ்மககபபடடுள்ள ்த்ர்தள கடடுபபாடடு 
்மயத்்்த இஸ்தரா ்த்லவர் தக.சிவன் 
திைநது ்வத்்தார். 460 கிராம் எ்டயுள்ள 
யுனிடடிசாட-தஜஐடிசாட என்ை நாதனா 
்சயற்்ககதகாள் உருவாககபபடடுள்ளது.

  2022-ஆம் ஆண்டு இநதியாவின் 75-ஆம் 
ஆண்டு சு்தநதிர தினத்்்தக ்காண்டாடும் 
வ்கயில த்தசிய வடிவ்மபபு மற்றும் 
ஆராய்சசி ்மயம் மூலம் பள்ளி, 

கலலூரி மாணவர்க்ளக ்காண்டு 75 
்சயற்்ககதகாள்க்ள ்தயாரித்து விண்ணில 
்சலுத்்தத் திடடமிடபபடடுள்ளது.

‘நம்ம வசன்டன“ சுய்பட சமடட
  ்சன்்ன ்மரீனா கடற்க்ரயில, “நம்ம 

்சன்்ன சுயபட தம்ட“்ய (்சலஃபி) 
மு்தலவர் எடபபாடி தக.பைனிசாமி திைநது 
்வத்்தார். ்பருநகரங்களான புதுதிலலி, 
்ஹ்தராபாத், ்பங்களூரு ஆகிய நகரங்களில 
உருவாககபபடடுள்ள சிற்பங்களின் 
்்தாடர்சசியாக ்சன்்னயிலும் ்தற்தபாது 
“நம்ம ்சன்்ன“ என்னும் அ்டயாள 
சிற்பம் அ்மககபபடடுள்ளது.

சுகாதாரத் துடையின் கீழ ராொ 
முத்டதயா மருத்துெக் கல்லூரி

  சி்தம்பரம் ராஜா முத்்்தயா மருத்துவக 
கலலூரி்ய கடலூர் மாவடட அரசு மருத்துவக 
கலலூரியாக மாற்றி மககள் நலவாழ்வுத் து்ை 
உத்்தரவு பிைபபித்துள்ளது.

  சி்தம்பரம் ராஜா முத்்்தயா மருத்துவக 
கலலூரி மற்றும் மருத்துவம்ன்ய அரதச 
ஏற்று நடத்தும் என அறிவிககபபடடது.

உைகத் தமிழராய்ச்சி நிறுெனத்தில் 
தமிழாய்வுப வ்பருவிழா

  ்சன்்ன ்தரமணியில உள்ள உலகத் 
்தமிைாராய்சசி நிறுவனத்தில ் ஜயலலி்தாவின் 
பிைந்த நாள் “்தமிழ்த்்தாய்-73-்தமிைாய்வுப 
்பருவிைா“வாக பிபரவரி 1-ஆம் த்ததி மு்தல 
மார்ச 8-ஆம் த்ததி வ்ர ்காண்டாடபபட உள்ளது.

புதிய வதாழில் வகாளடகக்கு அனுமதி
  மு்தலவர் பைனிசாமி ்த்ல்மயில ந்ட்பற்ை 

அ்மசசர்வக கூடடத்தில ரூ.52.257 
தகாடியில 34 புதிய ்்தாழில திடடங்களுககு 
ஒபபு்தல அளிககப படடதுடன், ்தமிழ்நாடு 
்்தாழில ்காள்்க-2021“ ்வளியிடவும் 
அனுமதியளிககப படடது. ்பாருள்தாரத்்்த 
சீர்மகக அ்மககபபடட ரங்கராஜன் 
குழுவின் பரிநது்ரகள் வைங்கபபடடன.

  மு்தலவர் ்த்ல்மயிலான அ்மசசர்வக 
கூடடத்தில 34 முககிய மு்தலீடுகளுககு 
ஒபபு்தல அளித்்ததுடன், புதிய ்்தாழில 
்காள்்க்ய ்வளியிடவும் அனுமதி 
அளிககப படடுள்ளது.
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