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குருப் 4 மற்றும் வீ ஏ ஓ தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஆகஸ்ட் 2021 முேல் ஜீன் 2022 வரை 

ஒரு நல்ல காரியத்ரேச் செய்து சவற்றி செறும் ஆற்றரலப் செற தவண்டுமானால் சொருள், கருவி, காலம் 

, விரன இடம் ஆகிய ஐந்ரேயும் மயக்கமற எண்ணிச் செய்ேல் தவண்டும் என்ெது. ஆகதவநாமும் , 

ொடத்திட்ட மாற்றம் ,ெல்தவறு சிக்கல்கள் என அரனத்து விேமான ெவால்கரையும் அறிந்து 

அேற்தகற்றவாறு செய்ோல் சவற்றி என்ெரேக் கீழ்க்கண்ட குறளில் வள்ளுவர் வலியுறுத்துகிறார் 

சொருள் கருவி காலம் விரன இடசனாடு ஐந்தும்  

இருள் தீை எண்ணிச் செயல்.  

எந்ே நல்ல காரியத்ரேயும் எவர் சோடங்கினாலும் அேற்குப் ெல இரடயூறுகள் வரும். சிலர் புண்ெடுத்துவர். 

சிலர் பின்னுக்கு இழுப்ெர். சிலர் துன்ெப்ெடுத்துவர். சிலர் குரற கூறுவர். சிலர் ெழியுங் கூறுவர். இன்னுஞ் 

சிலர் ேடுக்கவும் செய்வர்.  இரவகரை சயல்லாம் கண்டு கலக்கமரடகிறவர் கைால் எச்செயரலயும் செய்ய 

முடியாது. அவர்கள் செயல்திறரனதய இழந்து விடுவர். ஒரு நல்ல செயரல தமற்சகாண்டவர்கள் எத்ேரன 

இரடயூறு வந்ோலும் சிறிதும் கலங்காமல் கருமதம கண்ணாகக்சகாண்டு அவற்ரறச் செய்து 

முடிக்கதவண்டும் என்று வள்ளுவர் செயல்திறனுக்கு ஒரு இலக்கணம் கூறுகிறார். இரேக் தகட்ட நாம், 

இத்ேரன இரடயூறுகளுக்கு மத்தியில் இரே நம்மால் எப்ெடிச் செய்ய முடியும்?'' என்று வள்ளுவரைதய 

தகட்கின்தறாம். அவர் நம்ரம அரழத்துக்  சகாண்டு யாரனக் காட்டுக்கு சென்று ஒரு யாரனரயக் 

காட்டுகிறார். அேன் உடம்ரெ 20, 30 அம்புகள் துரைத்து இருக்கின்றன. சில அம்புகள் அேன் உடம்பிதலதய 

புரேந்ேெடி காட்சியளிக்கின்றன. அம்புெட்ட இடங்களிலிருந்து குருதி சகாட்டிக் சகாண்டிருக்கிறது. 

'அப்தொதும் அந்ே யாரன அழாமல் வருந்ோமல் சுருண்டு விழாமல் பீடு நரட நடந்து, ேன் செருமிேத்ரே 

நிரலநிறுத்துகிறது ொர்" என்று வள்ளுவர் நம்ரமத் தூண்டுகிறார். அப்தொதுோன் நமக்கு, எத்ேரன 

இரடயூறு வந்ோலும் சிறிதும் கலங்காமல் நாம் தமற்சகாண்ட காரியத்ரேச் செய்யும் துணிவும் ஏற்ெடுகிறது. 

எப்ெடி இந்ே அறிவுரை 

சிரேவிடத்து ஒல்கார் உைதவார் புரேயம்பிற்  

ெட்டுப் ொடூன்றும் களிறு  

வாழ்த்துக்களுடன் 

ஐயாச்சாமி முருகன் 

(உங்கைது கருத்துக்கரை  ெகிர்ந்து சகாள்ை https://t.me/Iyachamymurugan, 

https://www.instagram.com/iyachamy_academy/ ) 

 (தநைகக் குரறவின் காைணமாக கூகுள் குைல்வழி ேட்டச்சின் மூலம் ேயார் ெண்ணுவோல் ஆங்காங்தக எழுத்துப் பிரழகள் இருக்கக் 

கூடும் , ேயவு கூர்ந்து மண்ணிக்கவும். தேர்வுக்கு ேயாைாகும் ஆர்வலர்கள் (இதைப் படிக்கும்) சரியான சசால் அல்லது இலக்கணம் எது 

என்பதை அறியும் அளவுக்கு அறிவாளிகள் என்று நம்புகிறேன்.)  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் 2021 முேல் ஜீன் 2022 வரை 

முக்கிய அதைப்புக்கள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் 

அதைப்பு / நிறுவனங்கள்  ைதலதை 

குடியரசு ைதலவர் ராம்நாத் றகாவிந்த் (14வது குடியரசுத்ைதலவர்) 

( 15வது றைர்ைல்),  

16 வது குடியரசுத்ைதலவர் றைர்ைல் ஜீதல 

ைாைம்  நடக்க இருக்கிேது 

பிரைைர்  17வது ைக்களதவ ( 16வது பிரைைர்) 

துதனக்குடியரசுத் ைதலவர் சவங்தகயா நாயுடு ( 13வது 

துதணக்குடியரசுத்ைதலவர் ) பைவி வழிறய 

ராஜ்ய சபா ைதலவர் 

எதிர்க்கட்சி ைதலவர் ைக்களதவயில் யாரும் இல்தல ஏசனன்ோல் 

எந்ை கட்சிக்கும் 10 % வாக்குகள் 

கிதடக்கவில்தல.  

ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி ( காங்கிரஸ் கட்சியின் 

ைக்கதளதவத் ைதலவர், எதிர்க்கட்சி ைதலவர் 

அல்ல)  

ைாநிலங்களதவ எதிர்க்கட்சி ைதலவர் – 

ைல்லிகார்ஜின கார்றக 

ைக்கதளதவ சபாநாயகர்  

( 17வது ைக்களதவ)  

ஓம் பிர்லா/ ைற்காலிக சபாநாயகர் வீறரந்திர 

குைார் ( முைல் ைக்களதவ ைதலவர் ( ஜி.வி 

ைாவ்லங்கார்) ( முைல் சபண் சபா நாயகர் ( 

மீராகுைார் ) (  துதன சபானயகர் பைவி காலி)  

ைாநிலங்களதவ துதணத் ைதலவர் ஹரிவன்ஷ் நாராயண் சிங்  

கணக்கு ைணிக்தக அலுவலர்  க்ருஷ் சந்திர ைர்மு , சரத்து 148,முக்கிய 

அலுவகம். சபாதுப்பணத்தின் பாதுகாவலன், 

அம்றபத்கார் சசான்னது 

றைர்ைல் ஆதணயம்  ைதலதைத் றைர்ைல் ஆதணயர் ராஜிவ் குைார்  

து5வ2    ஆதணயர் . துதண ஆதணயர்கள் ம் 

https://t.me/iyachamyacdemy
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அனுப் சந்திர பாண்றட. 1993 முைல் பல 

உறுப்பினர் அதைப்பு.  

ஊழல் கண்காணிப்பு ஆதணயம்  ஊழல் கண்காணிப்பு ஆதணயர்  சுறரஷ் என் 

பறடல்  / மூன்று உறுப்பினர்கதளக் சகாண்ட 

அதைப்பு/ சந்ைானம் கமிட்டி பரிந்துதர.1964 

ஆம் ஆண்டு அதைக்கப்பட்ட்து / 2003 

சட்டமுதே அங்கீகாரம் . 

றலாக்பால்  முன்னாள் நீதிபதி பினாகி சந்திரறகாஸ் இைன் 

முைல் ைதலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், ஒரு 

ைதலவர் ைற்றும் 8 உறுப்பினர்கதளக் சகாண்ட 

அதைப்பு. 

றைர்ந்சைடுக்கும் குழு: பிரைைர் , எதிர்க்கட்சி 

ைதலவர் ைக்களதவ, உச்ச நீதிைன்ே ைதலதை 

நீதிபதி, புகழ்சபற்ே நீதித்துதே ஆர்வலர். 

நீதித்துதே ஆர்வலதர முைல் மூன்று றபரும் 

றைர்ந்சைடுப்பர் 

இலக்கு (றவசோருவரின் சசல்வத்திற்கு 

ஆதசப்படாதீர்) 

ைத்திய ைகவல் ஆதணயம் ைலதைத் ைகவல் ஆதணயர் : யஷ்வர்ைன் 

குைார் சின்ஹா  

றைர்ந்சைடுக்கும் குழு: பிரைைர் , ைக்களதவ 

எதிர்க்கட்ட்சித் ைதலவர் ,சட்டத்துதே 

அதைச்சர்  

யு.பி,எஸ்.சி  ைறனாஜ் றசானி. குடியரசுத் ைதலவரால் 

நியைனம் சசய்யப்படுவார். 

உச்ச நீதிைன்ே ைதலதை  நீதிபதி 48 வது என் வி ரைணா 

47 ஏ எஸ் றபாப்றட  

46 ரஞ்சன் றகாகாய்  

45 தீபக் மிஸ்ரா 

44 செகதீஷ் சிங் சககர்   

https://t.me/iyachamyacdemy
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ைதலதை வழக்கறிஞர்  றக.றக றவணுறகாபால் 15வது, 

அரசியதலதைப்பு விதி 76 ைதலதை 

வழக்கறிஞர் பற்றி கூறுகிேது. 

சசாலிசிட்டர் செனரல் துஷார் றைத்ைா 

றைசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆதணயம்  பிரியங் கனூங்கா .2005 ஆம் ஆண்டு 

சட்டத்தின் படி 2007 ஆம் ஆண்டு 

அதைக்கப்பட்ட்து. 

றைசிய ைனிை உரிதைகள் ஆதணயம்  7 வது ைதலவராக முன்னாள் உச்ச நீதிைன்ே 

நீதிபதி அருண் குைார் சின்ஹா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 1993 ஆம் ஆண்டு 

இவ்வாதணயம் அதைக்கப்பட்டது . 

ரங்கனாத் மிஸ்ரா இவ்வாதணயத்தின் முைல் 

ைதலவர் ஆவார். 

சிறுபான்தையினர் நல ஆதணயம் இக்பால் சிங் லால்புரா. 1978 ஆம் ஆண்டு 

அதைக்கப்பட்டது . 1992 ஆம் ஆண்டு சட்ட 

அந்ைஸ்து 

பிற்பட்றடார்  நல ஆதணயம்  பகவான் லால் ஸ்னானி  (முைல் ைதலவர்) 

அரசியலதைப்புச் சட்டவிதி 340 

இவ்வாதணயம் பற்றிக் குறிப்பிடுகிேது. 

இவ்வாதணயத்திற்கு அரசியலதைப்பு 

அந்ைஸ்து சகாடுக்க ைத்திய அரசு 123வது 

அரசியலதைப்பு சட்டத் திருத்ை ைறசாைா. 102 

வது அரசியலதைப்புச் சட்டதிருத்ைம்  

ைாழ்த்ைப்பட்றடார் ஆதணயம் SC  விெய் சம்பாலா 

அரசியதலதைப்புச் சட்டவிதி 338ன் படி 

அதைக்கப்பட்டது 

பழங்குடியினர் ஆதணயம்  ST ஹர்ஷா சவுகான்  

அரசியதலதைப்புச் சட்டவிதி 338 -அ வின் 

படி அதைக்கப்பட்டது 

றைசிய ைகளிர் ஆதணயம்  றரகா சர்ைா  

https://t.me/iyachamyacdemy
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இவ்வாதணயம் 1992 ஆம் ஆண்டு 

அதைக்கபட்டது 

அதைச்சரதவச் சசயலாளர்  ராஜிவ் சகளபா  

றைசியப் பாதுகாப்பு ஆறலாசகர்  அஜித் றைாவல் 

சவளியுேவுத்துதே சசயலாளர்  ஸ்ரீ வினய் குவாத்ைா 

சசபி அதைப்பின் ைதலவர்  ைாைவி புரி பாக் ( முைல் சபண்) . சசபி 

அதைப்பு 1988 ஆம் ஆண்டு அதைக்கப்பட்டு 

1992ல் சட்டபூர்வ அந்ைஸ்து சபேப்பட்டது. 

சி.பி,ஐ. சுறபாத் குைார் செய்ஸ்வால் 

சி.பி,ஐ. 1963 ஆம் ஆண்டு அதைக்கப்பட்டது. 

 நிதி ஆறயாக் துதண ைதலவர் சுைன் றக சபரி  

 நிதி ஆறயாக்  முைன்தை சசயல் அலுவலர். ெைதமஸ்வைன் ஐயர் 

றபாட்டிகள் ஆதணயம்  அறசாக் குைார் குப்ைா 

சபாதுக்கணக்கு குழு ைதலவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி  

(சைாத்ைம், 21 உறுப்பினர்கள், 15 றபர் 

ைக்களதவ+7 ராஜ்ய சபா) 

7வது ஊதிய ஆதணயம்  அறசாக் குைார் ைாத்தூர் 

15வது  நிதிக் குழு என்.றக சிங் (அரசியலதைப்பு சரத்து 280) 

இைன் பரிந்துதர காலம் ( ஏப்ரல் 2020 முைல் 

ைார்ச் 2025)  

ஜி எஸ் டி கவுன்சில்  நிர்ைலா சீைாராைன் ( அரசியலதைப்பு விதி 

279அ வின் படி அதைக்கப்பட்டது) 

 

இஸ்றரா  எஸ் றசாம்னாத்   

ஐ நா வின் நிரந்ைரப் பிரதி நிதி  ருசிை காம்தொஜ் 

 

சர்வறைச அதைப்புகளின் ைதலவர்கள் 
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ஐக்கிய  நாடுகள் சதப அந்றைானிறயா குத்றைரஸ், றபார்ச்சுகதலச் 

சார்ந்ைவர் 

ஐக்கிய நாடுள் சபாது அதவயின் ைதலவர் அப்துல்லா சாஹித்  

உலக வங்கி டாவிட் ஆர் ைால்பாஸ், ைதலதையகம் , 

வாசிங்டன், 1944  

சர்வறைச நிதியம் கிறிஸ்டலினா ொர்ஜீவா, ைலதையகம் , 

வாஷிங்டன், 1945 

UNESCO ஆத்றர அசாறல , ைதலதையகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ், 1945 

உலக சுகாைார அதைப்பு WHO சடட்றராஸ் அைறனாம், ைதலதையகம்: 

செனிவா, ஸ்வீட்சர்லாந்து, 1948 

சர்வறைச நீதிைன்ேம் றொன் றடாறனாகு 

பன்னாட்டு உணவு ைற்றும் றவளாண்தை 

அதைப்பு FAO 

கியு டான்சக டா சில்வா, ைதலதையகம் , , 

றராம் நகரம், இத்ைாலி , 1945 

UNICEF றகத்ைரின் எம்.ரஸ்ஸல், ைதலதையகம் , 

நியூயார்க், 1946 

ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் அகதிகளுக்கான 

உயர் ஆதணயர் 

பிலிப்றபா கிராண்டி , 11வது ஆதணயர் 

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ைஸாட்ச்கு அசகாவா, ைலதையகம்: ைணிலா, 

பிலிப்தபன்ஸ், 1966 

உலக வர்த்ைக அதைப்பு WTO  றகாஸி ஒறகஞ்றசா இவியாலா ,ைதலதையகம்: 

செனிவா, ஸ்வீட்சர்லாந்து, ெனவரி ,1 ,1995 

ஐ. நா வாணிக றைம்பாட்டு ைாநாடு UNTCAD சரறபகா கிரின்ஸ்பான், ைதலதையகம்: 

செனிவா, ஸ்வீட்சர்லாந்து , 1964 

சபாருளாைார கூட்டுேவு றைம்பாட்டு அதைப்பு 

OECD 

ைத்தியாஸ் கார்ைன், ைதலதையகம், பாரிஸ், 

பிரான்ஸ் , 1961 

சர்வறைச அணுசக்தி கழகம் ரறபல் ைரியான கிறரசி, ைதலதையகம்: 

வியன்னா, ஆஸ்திரியா, 1957 
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சபட்றராலிய ஏற்றுைதி நாடுகள் கூட்டதைப்பு 

OPEC 

சாகிர் மும்ைத் ரிசபறய, ைதலதையகம்: 

வியன்னா, ஆஸ்திரியா, 1961 

பிரிக்ஸ் வங்கி ைார்றகாஸ் பிராறடா ட்ராய்றொ ,ைதலதையகம் 

, சபய்ஜிங் , சீனா, 2015 ஆம் ஆண்டு 

அதைக்கப்பட்டது 

சமீபத்தில் எகிப்து இந்ை அதைப்பில் 

இதணந்ைது. 

ஆசிய உட்கட்டதைப்பு முைலீட்டு வங்கி ( 

2015) 

ஜின் லிறகான் 

 

சர்வறைச நாடுகளின் ைதலவர்கள் 

ஆப்கானிஸ்ைான் • ைாலிபாண்கள் ஆட்சிதயக் தகப்பற்றி 

விட்டனர்  

• நாடளைன்ேத்தின் சபயர், றஷாரா ,  

• ( தூரந்து எல்தலக்றகாடு , இந்தியா 

,ஆப்கானிஸ்ைான் )  

ஆஸ்திறரலியா அந்றைானி அல்றபான்ஸ் , ைதல நகரம் 

கான்சபரா 

பங்களாறைஷ் பிரைைர்: றசக் ஹசீனா, அதிபர் அப்துல் ஹமீது 

2018, பாரளைன்ேம் ொட்டியா என 

அதழக்கப்படுகிேது 

பூட்டான் ைன்னர் : ஜிக்மி வாங்சூக், பிரைைர்: சஷரிங் 

சடாசபறக 

சீனா அதிபர் : ஜீ ஜின்பிங்க் ,ைதல நகரம் ; பிரைைர் 

லீ, நாணயம் யுவான் 

சீனாவில் உள்ள வூகான் நகரம் முைல் றகாவிட் 

சைாற்று   

பிரான்சு இம்ைானுறவல் றைக்ரான் 
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பிரைைர் : எலிசசபத் சபார்சன 

( ரறபல் ஒப்பந்ைம் சசய்தியில் அதிகம் 

றபசப்படுகிேது) 

செர்ைனி அதிபர்: ஃபிராங்க் வால்டர் ஸ்டீன்மியர், 

குடியரசுத்ைதலவர்: ஓலாஃப் ஸ்றகால்ஸ், 

ைக்களதவ பண்டஸ்சடக் என 

அதழக்கப்படுகிேது. ைதலநகரம், சபர்லின். 

ஈரான் அதிபர் இப்ராஹிம் தரசி, ைதலநகரம், 

சடஹ்ரான், பாரளைன்ேம் ைஜ்லிஸ் என 

அதழக்கப்படுகிேது 

இஸ்றரல் பிரைைர் ; நஃப்ைலி சபன்னட், பாரளைன்ேம் 

சநஸ்ட் என அதழக்கப்படுகிேது, 

குடியரசுத்ைதலவர் ரியூவன் ரிவலின் 

இஸ்றரல் நாட்டுக்குச் சசன்ே முைல் பிரைைர் , 

நறரந்திர றைாடி 

ஈராக்  பர்ஹாம் சலிஹ் 

ெப்பான் பிரைைர் ஃப்யூறயா கிசிடா, பாரளைன்ேம், தடயட் 

என அதழக்கப்படுகிேது  

ைறலசியா இஸ்ைாயில் சப்ரி யாக்றகாப் 

ைாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகைது றஷாலி, 

பாரளைன்ேம் ைஜ்லீஸ் என்று 

அதழக்கப்படுகிேது. 

ைாலத்தீவின் உயரிய விருைான நிசான் 

இஸ்ஸூதின் விருது பிரைைர் நறரந்திர 

றைாடிக்கு இந்ை நாடு சமீபத்தில் வழங்கியது 

சமீபத்தில் காைன்சவல்த் கூட்டதைப்பில் 

54வது நாடாக றசர்ந்ைது 

சைாரிசீயஸ் ைதலனகர்: றபார்ட் லூயிஸ், முைல் சபண் 

குடியரசுத்ைதலவர், அமினா கரீப், 

பிரைைர்,ப்ராவிந்த் 
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மியான்ைர் மியான்ைரின் புதிய அதிபர் வின் மிண்ட், புதிய 

அரசியலதைப்பின் படி றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டவர்:  

( றராஹிங்கியா அடிக்கடி சசய்திகளில்) 

றநபாளம் குடியரசுத்தலவர் : வித்யா றைவி பண்டாரி, 

பிரைைர் றஷர் பகதூர், பாரளைன்ேம் ராஷ்ட்ரிய 

பஞ்சாயத்து என அதழக்கப்படுகிற்து 

வட சகாரியா கிம் ொங் உன், ைதல நகர். பிறயாங்யாங்கி 

சைன்சகாரியா பிரைைர் மூன் செ யின், ைதல நகர்; சிறயால். 

பாகிஸ்ைான் குடியரசுத்ைதலவர் : ஆரிப் அல்வி,  

பாகிஸ்ைானின் 23வது பிரைைராக மியான் 

முகைது ஷாபாஸ் சஷரீப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

பிலிப்தபன்ஸ் றராட்ரிகா ைட்சடர்டி , ைதல நகரம் :ைணிலா 

சைன் ஆப்ரிக்கா சிரில் ராம்றபாசா ( 2018 ஆம் ஆண்டு ப்ரிக்ஸ் 

றொகன்ஸ்சபர்க்கில் நதடசபற்ேது)  

சைற்கு சூடான் சல்வா கிர் ையார்டிட், ஐ, நாவில் கதடசியாகச் 

றசர்ந்ை 193 வது உறுப்பு நாடு 

சிரியா அதிபர் : பசீர் அல் அசாத் , டைாஸ்கஸ் 

ைாய்லாந்து பிரைைர் : ப்ரயூத் ச்சான் ஒச்சா 

துருக்கி பிரைம்ர்: சரசகப் டயாப் எர்றடாசென் 

ைதல நகரம் அங்றகாரா 

 

ஜிம்பாறவ அதிபர்:றைார்கன் ஸ்வான்கிரி 

பிரைைர்:எைர்சன் நங்காக்வா  

இந்றைாறனசியா  அதிபர்-றொறகா விைாறைா 

ைதல நகரம்; ெகார்த்ைா 

உக்தரன்  ைதலநகர் : கீவ் , அதிபர் பிரைைர் செலன்ஸ்கி  
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முக்கிய குறியீடுகள் 

பாலின றவறுபாட்டுக்குறியீடு 

 

140வது இடம் ( 2021)  

 

உலக பட்டினிக் குறியீடு இந்தியா 101வது இடம்  

ைனிை முைலீட்டுக் குறியீடு 

(லான்சசட்)  

 195 நாடுகளில் 158வது இடம் 

Human development index 

(UNDP) 2020 

ைனிை வள றைம்பாட்டுக் குறியீடு 

(ஐக்கிய நாடுகள் றைம்பாட்டு 

திட்டம்)  

✓ 131வது இடம் 

✓ இந்தியாவின் ைனிை வள றைம்பாட்டு ைதிப்பு  0.647  

 

உலக புத்ைாக்க குறியீடு 2021  46வது இடம் (WIPO) சவளியிடுகிேது 

உலக பத்திரிக்தக சுைந்திரக் 

குறியீடு 2022 

150 

 

உலக றபாட்டிக் குறியீடு 2021 43வது இடம் 

ஊழல் குறியீடு ( 2021) 

டிராண்ஸ்பசரன்ஸி 

இண்சடர்றனசனல் 

இந்தியா 85வது இடம் 

தூய்தையான நகரங்கள் 

குறிப்சபடுப்பு 2019 

இந்றைார் (1) , ைத்தியப்பிரறைசம்.  

சுற்றுச்சூழல் சசயல்பாட்டுக் 

குறியீடு 2021  

155 

உலக ெனநாயகக் குறியீடு 2020 

 

53 

சட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 2021 79 

ஒருங்கிதனந்ை நீர் றைலாண்தைக் 

குறியீடு 

 குெராத் முைலிடம் (  நிதி ஆறயாக் சவளியிடுகிேது) 

றைசிய றபரிடர் அபாயக் குறியீடு ைகாராஷ்ட்ரா அதிக அளவில் ைாக்கத்திற்குள்ளாகலாம்  

சபாது நிர்வாக குறியீடு 2018  றகரளா முைலிடம், ைமிழ்நாடு இரண்டாம் இடம் 

https://t.me/iyachamyacdemy
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ைானில உள்ளார்ந்ை முைலீட்டுக் 

குறியீடு 

சடல்லி முைலிடம், ைமிழ்நாடு, இரண்டாம் இடம் 

E-Government Development 

Index/ மின்னாளுதக றைம்பாட்டுக் 

குறியீடு 

100  

எளிதையாக வாழும் நகரங்கள் 

குறியீடு  

சபங்களூரு ( ைத்திய நகர்ர்புே அதைச்சகத்ைால் 

சவளியிடப்படுகிேது) 

நல் ஆளுதகக் குறியீடு 2021 குெராத் முைலிடம்  

 

 

Join our Telegram: https://t.me/iyachamyacdemy 

ைமிழக அரசின் பல்றவறு அதைப்புகளின் ைதலவர்கள் 

முைலதைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்   

(சுைந்திரத்திற்கு பிந்தைய 14வது 

முைதலதைச்சர்) 

1921லிருந்து பார்க்கும்றபாது 30வது  

ஆளுநர் என் ரவி  

சட்டப்றபரதவத் ைதலவர் மு அப்பாவு   

சட்டப்றபரதவ துதனத்ைதலவர் றக பிச்சாண்டி  

சட்டப்றபரதவ எதிர்க்கட்சி ைதலவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி  

ைதலதைச் சசயலாளர் இதேயன்பு  

ைதலதை வழக்கறிஞர் ஆர் சண்முக சுந்ைரம்  

ைாநில றைர்ைல் அதிகாரி சத்யபிரைா சாஹூ 

ைாநில றைர்ைல் ஆதணயர் ஆர்.பழனிசாமி  

ைாநில ைகவல் ஆதணயம் ஆர்  ராெறகாபால் 

ைாநில ைனிை உரிதைகள் ஆதணயம்  நீதிபதி பாஸ்கரன்   

https://t.me/iyachamyacdemy
https://t.me/iyachamyacdemy
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ைாநில சபண்கள் ஆதணயம் ஏ ஸ் குைாரி 

ைாநில அரசுப்பணியாளர் றைர்வாதணயம்  கா. பாலச்சந்ைர்   

உயர்நீதிைன்ே ைதலதை நீதிபதி முனிஸ்வர் நாத் பண்டாரி 51வது    

ைமிழ்நாட்டின் 6வது நிதிக்குழு ைதலவர் 

(2020) 

றைாகன் பியாறர 

ைமிழ்நாடு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆதணயம் சரஸ்வதி ரங்கசாமி  

ைமிழ்நாடு றலாக் ஆயுக்ைா  பி. றைவைாஸ் 

 

  றநாபல் பரிசுகள் 2021  

துதே விருது சபற்ேவர்  பங்களிப்பு  

றவதியியல்  சபஞ்சமின் பட்டியல் ைற்றும் 

றடவிட் டபிள்யூ.சி. 

றைக்மில்லன் 

ைருந்துகள் ைற்றும் பூச்சிக்சகால்லிகள் 

(ஆர்கறனாகாடலிசிஸ்) உள்ளிட்ட 

கலதவகதள உருவாக்க பயன்படும் 

மூலக்கூறுகதள உருவாக்க எளிைான ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு தூய்தையான வழிதயக் 

கண்டறிைல். 

இயற்பியல் சியுகுறரா ைனாறப கிளாஸ் 

ஹாசசல்றைன்  ைற்றும் 

ொர்ஜிறயா பாரிசி  

புவியின் காலநிதலயில் ைாறுபாட்தட 

அளவிடுைல் ைற்றும் புவி சவப்பைதடைதல 

கணித்ைல் 

ைருத்துவம்  றடவிட் ெூலியஸ் ைற்றும் 

ஆர்டம் பட்டாஹவுடியன் 

றசாைாறடாசசன்றசஷன் துதேயில் 

அவர்களின் பணிக்காக, கண்கள், காதுகள் 

ைற்றும் றைால் றபான்ே சிேப்பு உறுப்புகளின் 

திேன், பார்க்க, றகட்க ைற்றும் உணர.. 

அதைதி  ைரியா சரஸ்ஸா ைற்றும் 

ரஷ்யாவின் டிமிட்ரி 

முரறடாவ் 

கருத்து சுைந்திரத்தைப் பாதுகாப்பதில் 

இருவரும் றைற்சகாண்ட முயற்சிகளுக்காக 

இந்ை விருதைப் சபறுவார்கள்  

இலக்கியம்  அப்துல் ரசாக் குருனா கலாச்சாரங்கள் ைற்றும் கண்டங்களுக்கு 

இதடறயயான வதளகுடா நாடுகளில் 

அகதிகள் குறித்து இவர் எழுதிய 

புத்ைகத்திற்காக 

https://t.me/iyachamyacdemy
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சபாருளாைாரம்  றடவிட் கார்டு,றொசுவா 

ஆங்கிரிஸ்ட்,தகறடா 

இம்சபன்ஸ் 

சைாழிலாளர் சபாருளாைாரத்தில் மிகச் சிேந்ை 

பங்களிப்தப வழங்கியைற்காக 

 

பத்ை விருதுகள்  

பத்ை விபூஷன் 

சபயர்  துதே 

பிரபா அட்றர  கதல 

ராைாஷ்யாம் சகம்றக ( இேப்பிற்குப் பின்)  இலக்கியம் ைற்றும் கல்வி  

செனரல் பிபின் ராவத் ( இேப்பிற்குப் பின் குடிதைப் பணி  

கல்யான் சிங் ( இேப்பிற்குப் பின் சபாதுப்பணி  

 

பத்ை ஸ்ரீ  ைமிழ் நாட்தடச் சார்ந்ைவர்கள் ைட்டும் 

சபயர்  துதே   

சிற்பி பாலசுப்ரைணியம்  இலக்கியம் ைற்றும் கல்வி  

 பல்றலஷ் பெந்திரி  கதல  

எஸ் ைாறைாைரன் சமூகப் பணி 

சசளகார் ொனகி   கதல 

முத்துக் கண்னம்ைாள்  கதல  

ஏ றக சி நடராஜ் கதல  

வீராசாமி றசஷய்யா  ைருத்துவம்  

 

ஆளுனர் உதர - 2022 

➢ முத்ைமிழ் அறிஞர் கதலஞர் அறிமுகப்படுத்திய முைலதைச்சரின் விரிவான ைருத்துவக் 

காப்பீட்டுத் திட்டம், ஆண்டு வருைான உச்சவரம்பு ரூ.72,000லிருந்து ரூ.1,20,000 ஆக 

உயர்த்ைப்பட்டு விரிவுபடுத்ைப்பட்டுள்ளது. 
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➢ ைக்களின் வீட்டு வாசலில் சுகாைார றசதவகதள வழங்கும் ஒரு புதுதையான திட்டத்தை அரசு 

சைாடங்கியுள்ளது - ‘ைக்கதள றைடி ைருத்துவம்’. உயர் இரத்ை அழுத்ைம் ைற்றும் நீரிழிவு 

றபான்ே சைாற்ோை றநாய்களின் அதிகரித்து வரும் நிகழ்வுகதள நிவர்த்தி சசய்ய. 

➢  ‘இன்னுயிர் காப்றபாம்-நம்தை காக்கும் 48 திட்டம்’ சைாடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம், 

விபத்து நடந்ை முைல் 48 ைணிறநரத்தில் தீவிர சிகிச்தசக்கான சசலதவ அரறச ஏற்கும். 

➢ ஓய்வுசபற்ே ஐஏஎஸ் அதிகாரி வி திருப்புகழ் ைதலதையிலான குழு சசன்தனயில் சவள்ளத் 

ைணிப்புத் திட்டங்கதளயும், நீர் றைலாண்தைக்கான நீண்ட காலத் திட்டங்கதளயும் வகுக்க 

உள்ளது. 

➢ சபாங்கலுக்கு 19 ைளிதக சபாருட்கள் ைற்றும் கரும்புகள் அடங்கிய பரிசு சபட்டகத்தை அரசு 

வழங்கும் 

➢ 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ைமிழகத்தை ‘ஒரு டிரில்லியன் டாலர் சபாருளாைாரைாக’ ைாற்றுவது 

ைாண்புமிகு முைலதைச்சர் அவர்களின் சைாதலறநாக்குப் பார்தவயாகும். 

➢ பிரபல ஆங்கில வார இைழ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில், இந்தியாவில் உள்ள ‘உள்நாட்டில் 

மிகவும் பிரபலைான முைல்வர்’ என்று நைது முைல்வர் றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

➢  ‘எங்கும் ைமிழ் எதிலும் ைமிழகம்’ திட்டத்தின் மூலம் அதனத்து அரசு நிறுவனங்கள், ைனியார் 

பள்ளிகள், கதடகள் ைற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் ைமிழ் சைாழிப் பயன்பாடு 

பிரபலப்படுத்ைப்படும். 

➢ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சிேப்பு நிகழ்வுகளால் குறிக்கப்படும் ெனவரி 12 ஆம் றைதிதய ‘உலகப் 

புலம்சபயர் ைமிழர் தினம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது. 

➢ ைாநிலத்தின் வளைான பல்லுயிர் ைற்றும் இயற்தக வளங்கதளப் பாதுகாக்கவும், பாதுகாக்கவும் 

இந்ை அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள கழுறவலி சதுப்பு நிலத்தை 

ைாநிலத்தின் 16வது பேதவகள் சரணாலயைாக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

➢ ஒருமுதே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கால் ஏற்படும் தீதைகள் குறித்ை விழிப்புணர்தவ 

ஏற்படுத்ைவும், இயற்தகறயாடு இதயந்ை ைமிழர்களின் பழங்கால பாரம்பரியத்தை 

மீட்சடடுக்கவும் ‘மீண்டும் ைஞ்சப்தப’ என்ே ைக்கள் இயக்கத்தை முைல்வர் சைாடங்கி 

தவத்ைார். 

➢ ஊரடங்கு காலத்தில் முதேயான கல்வி கிதடக்காைைால், 1-8 வகுப்பு ைாணவர்களிதடறய 

ஏற்படும் கற்ேல் இழப்தபக் குதேக்க, சுைார் ரூ.200 றகாடி சசலவில் ‘இல்லம் றைடி கல்வி’ 

திட்டம் சைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

➢ ைாண்புமிகு ைமிழ்நாடு முைலதைச்சர் திரு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் நவம்பர் 26, 2021 அன்று 

சிஐஐ கசனக்ட் 21 இன் சைாடக்க அைர்வில் “ைமிழ்நாடு ைரவு தையக் சகாள்தக 2021” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தினார். 
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➢ ைமிழக முைல்வர் இரண்டு புதிய சகாள்தககதள சவளியிட்டுள்ளார் - ‘ைமிழ்நாடு ஏற்றுைதி 

ஊக்குவிப்பு உத்தி’ ைற்றும் ‘ைமிழ்நாடு ஃபின் சடக் பாலிசி’, இது 2030க்குள் ஒரு டிரில்லியன் 

டாலர் சபாருளாைாரத்தை அதடவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 

➢ நாட்டிறலறய அதிக நகரையைாக்கப்பட்ட ைாநிலங்களில் ஒன்று ைமிழ்நாடு 

➢ சமீபத்தில் ைாநில சைால்லியல் துதே நடத்திய அகழ்வாராய்ச்சியில், ைாமிரபரணி 

ஆற்ேங்கதரயில் சசழித்து வளர்ந்ை ‘ைன்சபாருதண’ நாகரீகம் 3200 ஆண்டுகளுக்கு 

முற்பட்டது என்பது அறிவியல்பூர்வைாக உறுதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ைமிழ் நாடு பட்செட் 2022 -2023 

நிதியதைச்சர் பழனிறவல் தியாகராென் ைன்னுதடய உதேதய திருக்குேதள சுட்டிக்காட்டி 

சைாடங்கினார்அதில் ., “பிணியின்தை சசல்வம் விதளவின்பம் ஏைம் அணிசயன்ப நாட்டிவ் தவந்து 

என்ே திருக்குேதள றபால் ைக்களுக்கு றநாய் பாதுகாப்பு, விதளச்சல் மிகுதி, சபாருளாைார வளம் 

உள்ளிட்டதவ மிகவும் முக்கியைான ஒன்று.  

முக்கிய குறிப்புகள்  

➢ உங்கள் சைாதகயில் முைலதைச்சர் துதேதய சிஎம் சசல்லுடன் ஒருங்கிதணத்து 

"முைல்வரின் முகவரி" என்ே புதிய துதே உருவாக்கப்பட்டது. 

➢ நாட்டின் ைக்கள்சைாதகயில் ைமிழ்நாட்டின் பங்கு 6.12% ஆகவும், றைசியப் 

சபாருளாைாரத்தில் நைது பங்கு 10% ஆக இருந்ைாலும், சைாடர்ந்து வந்ை ைத்திய நிதி 

ஆதணயங்கள் வகுக்கக் கூடிய வரித் சைாகுப்பில் ைகுந்ை பங்தக வழங்கத் ைவறிவிட்டன. 

15வது ைத்திய நிதி ஆதணயம் ைாநிலத்திற்கு 4.079% ைட்டுறை பரிந்துதர சசய்துள்ளது. 

➢ சபரியாரின் பதடப்புகளின் சைாகுப்பு ஐந்து றகாடி ரூபாய் சசலவில் 21 இந்திய ைற்றும் 

உலக சைாழிகளில் அச்சு ைற்றும் டிஜிட்டல் பதிப்புகளில் சவளியிடப்படும். 

➢ சிவகங்தக ைாவட்டம் கீழடி , தூத்துக்குடி ைாவட்டம் சிவகாதள, அரியலூர் ைாவட்டம் 

கங்தகசகாண்டறசாழபுரம், கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டம் ையிலாடும்பாதே உள்ளிட்ட பல 

இடங்களில் ைாநில சைால்லியல் துதே கடந்ை ஆண்டு றைற்சகாண்ட அகழாய்வுகதளத் 

சைாடர்ந்து றைலும் 3 இடங்களில் அகழாய்வு றைற்சகாள்ளப்படவுள்ளது. இந்ை ஆண்டில் 

திருசநல்றவலி ைாவட்டத்தில் உள்ள தூளுக்கர்பட்டி, விருதுநகர் ைாவட்டம் 

சவம்பக்றகாட்தட ைற்றும் ைருைபுரி ைாவட்டத்தில் சபரும்பாதள ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

ைலங்கள் 

➢ ைமிழகத்தின் ‘ைாநில விலங்குகதள’, பாதுகாக்கவும் ‘நீலகிரி ைஹ்ர்’ திட்டத்தை அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

➢ ைமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 6 முைல் 12 ஆம் வகுப்பு வதர படித்ை அதனத்துப் 

சபண் ைாணவர்களுக்கும் இளங்கதலப் பட்டப்படிப்பு, டிப்ளறைா ைற்றும் ஐடிஐ படிப்புகள் 

ைதடயின்றி முடிக்கும் வதர அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் றநரடியாக ைாைம் ரூ.1,000/- 

சசலுத்ைப்படும். 
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➢ ைமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகதள (ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் ைற்றும் கள்ளர் சீரதைப்புப் 

பள்ளிகள் உட்பட) நவீனையைாக்கும் வதகயில், 'றபராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி 

றைம்பாட்டுத் திட்டம்' என்ே ைாசபரும் திட்டத்தைத் சைாடங்கவுள்ளது. 

➢ வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பகங்கள் திட்டம், தகவிடப்பட்ட ைற்றும் காயைதடந்ை 

சசல்லப்பிராணிகள் ைற்றும் ைவோன விலங்குகதள பராைரிக்கும் ைன்னார்வ சைாண்டு 

நிறுவனங்களுக்கு ஆைரவளிக்க ரூ.20 றகாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

திமுக ஆட்சியின் 100 நாட்கள் 

நடந்து முடிந்ை ைமிழக சட்டப் றபரதவத் றைர்ைலில் ைாசபரும் சவற்றி சபற்று, திராவிட 

முன்றனற்ேக் கழகம் ைாநில ஆட்சிதயக் தகப்பற்றியது. அரசின் 100வது நாள். 

சில முக்கியைான சாைதனகள் 

• அதனத்து அரிசி அட்தடைாரர்களுக்கும் சகாறரானா நிவாரணைாக ரூ.4,000. 

• ஆவின் பால் விதல ரூ.5 குதேக்கப்பட்டுள்ளது. லிட்டருக்கு 3. 

• றபாக்குவரத்து கழகத்தின் டவுன் பஸ்களில் அதனத்து சபண்களுக்கும் இலவச பஸ் 

பயணம். 

• ' உங்கள் சைாதகயில் முைலதைச்சர் ' ைக்கள் ைனுக்களில் உள்ள குதேகதள நிவர்த்தி 

சசய்ய துதே . 

• முைலதைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ைனியார் ைருத்துவைதனகளில் சகாறரானா 

சிகிச்தசக்கான சசலதவ அரறச ஏற்கிேது. 

• அதனத்து அரிசி அட்தட தவத்திருப்பவர்களுக்கும் 14 வதகயான அத்தியாவசிய ைளிதக 

சபாருட்கள் விநிறயாகம். 

• ைாற்றுத்திேனாளிகள் ைற்றும் திருநங்தககளுக்கு றபாக்குவரத்து கழக றபருந்துகளில் 

இலவச றபருந்து வசதி. 

• 18 வயதுக்கு றைற்பட்ட அதனவருக்கும் சகாறரானா ைடுப்பூசி. 

• சுற்றுச்சூழல், நகர திட்டமிடல் ைற்றும் றபரிடர் றைலாண்தை நிபுணர்கதளக் சகாண்ட 

கிறரட்டர் சசன்தன சவள்ள நீர் றைலாண்தைக் குழு 

• ைமிழகத்தில் ைருத்துவக் கல்லூரி றசர்க்தகயில் நீட் றைர்வின் ைாக்கத்தை ஆய்வு சசய்ய 

ஓய்வுசபற்ே நீதிபதி ைதலதையில் உயர்நிதலக் குழு அதைக்கப்பட்டது. 

• ைமிழ்நாடு ைாநில சிறுபான்தையினர் ஆதணயம் மீண்டும் அதைக்கப்பட்டது. 

• கல்வி ைற்றும் அரசு நியைனங்களில் எம்பிசி ைற்றும் றநாட்டிஃதபட் சசய்யப்பட்ட 

சமூகங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள் வன்னியர்களுக்கான சிேப்பு இடஒதுக்கீடு குறித்ை 

அரசாதன சவளியிடப்பட்டது. 

• .ைதுதரயில் டாக்டர் கதலஞர் நிதனவாக 70 றகாடியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

நூலகம். 

• சிங்கார சசன்தன 2.0 சர்வறைச ைரத்திற்கு இதணயாக சபரு நகர சசன்தன 

ைாநகராட்சியின் உள்கட்டதைப்தப றைம்படுத்துகிேது. 

• ைக்கள் அரசின் றசதவகதளப் சபறுவைற்கு இதணய இதணப்பு. 
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• ைகளிர் சுயஉைவி குழுக்களுக்கு புத்துயிர் அளித்ைல் 

• சைாற்ோை றநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளிறலறய சிகிச்தச 

அளிக்க “ைக்கதள றைடி ைருத்துவம்” திட்டம். 

• அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களுக்கு சைாழில்முதேப் படிப்புகளுக்கு 7.5 சைவீைம் அனுைதி 

• ைமிழகம் ைற்றும் ைமிழ் ைக்களின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்களுக்குத் ைதகசல் 

ைமிழர் விருது. 

• அேநிதலயத்துதே றகாவில்களில் அதனத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்களாக ஆகலாம்  

 

சுைந்திரப் றபாராட்ட வீரர் வ வூ சிைம்பரம் பிள்தளயின் 150வது பிேந்ைநாள் 

கப்பறலாட்டிய  ைமிழன்' என்று அதழக்கப்படும் பசுைந்திரப் றபாராட்ட வீரர் வ.உ.சிைம்பரம் 

பிள்தளயின் 150வது பிேந்ைநாள் விழா பிரைாண்டைாக சகாண்டாடப்படும்.என ைமிழக முைல்வர் 

சமீபத்தில் அறிவித்ைார்.  

 

இந்திய விடுைதல இயக்கத்தின் சைாடக்க காலத் ைதலவர்களில் 

ஒருவரான வ.உ.சிைரம்பரனார் (1872-1936) ைனித்துவைான றபாராட்டங்கதள றைற்சகாண்டவர் .

அவற்றுள் குறிப்பிடத்ைக்க ஒன்று, றவறு யாரும் சிந்திக்காைது .அது ‘சுறைசி ஸ்டீம் றநவிறகஷன் 

கம்சபனி ’(சுறைசி நாவாய்ச் சங்கம் (என்கிே கப்பல் நிறுவனம் .இந்திய கம்சபனி சட்டப்படி 

16.10.1906-ல் இந்நிறுவனம் பதிவுசசய்யப்பட்டது .இைன் சைாடக்க மூலைனம் ரூ.10 லட்சம் .

ரூ.25 முக ைதிப்புள்ள பங்குகளின் விற்பதன மூலம் இது சபேப்பட்டது .10,000 பங்குகதள 

விற்பது என்கிே வரம்தபயும் ஆசிய நாடுகதளச் றசர்ந்ைவர்களிடமிருந்றை பங்குத்சைாதகதயப் 

சபறுவது என்ே முடிதவயும் இந்நிறுவனம் எடுத்திருந்ைது .இைன் அலுவலகம் தூத்துக்குடியில் 

சசயல்பட்டது . 

 

இந்நிறுவனத்தை நடத்துவைற்கு இயக்குநர் குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது .நிறுவனத் ைதலவராக 

பாலவநத்ைம் ெமீன்ைார் பாண்டித்துதரத் றைவர் நியமிக்கப்பட்டார் .நான்காம் ைமிழ்ச் சங்கம் 

என்ேதழக்கப்படும் ைமிழ்ச் சங்கத்தை ைதுதரயில் நிறுவியவர் இவர் .வ.உ.சி .உைவிச் சசயலாளராக 

இருந்ைார், இக்கப்பல் நிறுவனம் ஆைாயம் ஈட்டுவதை ைட்டுறை குறிக்றகாளாகக் சகாண்ட வணிக 

நிறுவனைாக அதைக்கப்படவில்தல .இந்நிறுவனத்தின் றநாக்கங்கள் குறித்ை விவர அறிக்தக 

இவ்வுண்தைதய அறியத் ைருகிேது : 

 

இந்தியர்கதளயும் இலங்தகயர்கதளயும், ஆசியா கண்டத்து ொதியார்கதளயும் கப்பல் நடாத்துந் 

சைாழிலில் பழக்குவித்து அைன் மூலம் வரும் லாபத்தை அதடயும்படிச் சசய்ைல் . 

கப்பல் நடாத்துந் சைாழிதலயும் கப்பல் நிர்ைாணஞ் சசய்யும் சைாழிதலயுஞ் சசய்து காட்டிக் 

கற்பித்ைல் . 

 

ைாணவர்க்கு கப்பறலாட்டுந் சைாழிதலயும் கப்பல் நிர்ைாணஞ் சசய்யும் சைாழிதலயும் சாஸ்திர 

சம்பந்ைைாகக் கற்பிக்கும் கலாசாதலகதள ஏற்படுத்ைல். 
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ஸ்டீைர்கள், ஸ்டீம்லாஞ்சுகள், படகுகள் முைலியன நிர்ைாணஞ் சசய்வைற்கும் அதவகதளச் 

சசப்பனிடுவைற்கும் துதேகறளற்படுத்ைல் . 

 

கம்சபனியார் தீர்ைானிக்கும் சுறைசியக் தகத்சைாழில்கதளயும் வியாபாரங்கதளயும் நடத்துைல். 

சுறைசிக் கப்பல் நிறுவனத்தின் இக்குறிக்றகாள்கள் வ.உ.சி.யின் சைாதலறநாக்கான பார்தவதய 

சவளிப்படுத்துபதவ .முைற்படியாக மும்தப சசன்று இரண்டு கப்பல்கதள விதலக்கு வாங்கினார் .

‘எஸ்.எஸ்.காலிறயா’, ‘எஸ்.எஸ்.லாறவா ’என்கிே சபயரிலான இரண்டு கப்பல்களும் தூத்துக்குடிக்கு 

1907 றை ைாைம் வந்துறசர்ந்ைன .ஒவ்சவான்றிலும் 42 முைல் வகுப்புப் பயணிகள், 24 இரண்டாம் 

வகுப்புப் பயணிகள், 4,000 மூட்தட சரக்கு சசல்ல முடியும். 

 

இவ்விரு கப்பல்களின் வருதகயால் ைகிழ்ச்சியதடந்ை பாரதியார், ைாம் நடத்திவந்ை ‘இந்தியா ’

இைழின் )26 றை1927) முகப்பில் கருத்துப் படம் சவளியிட்டதுடன், “சவகு காலைாய்ப் புத்திரப் 

றபறின்றி அருந்ைவம் சசய்துவந்ை சபண்சணாருத்தி ஏக காலத்தில் இரண்டு புத்திரர்கதளப் 

சபற்ோல், எத்ைதன அளவற்ே ஆனந்ைத்தை அதடவாறளா, அத்ைதன ஆனந்ைத்தை நைது 

சபாதுைாைாவாகிய பாரைறைவியும் இவ்விரண்டு கப்பல்கதளயும் சபற்ேதைக்காக அதடவாசளன்பது 

திண்ணறை ”என்று குறிப்பும் எழுதினார் .அக்குறிப்பில் வ.உ.சி.க்கும் அவருக்கு 

உைவியவர்களுக்கும் பாராட்டுத் சைரிவித்திருந்ைார். 

 

தூத்துக்குடியில் ஏற்சகனறவ சசயல்பட்டுவந்ை ஆங்கிறலயக் கப்பல் நிறுவனைான ‘பிரிட்டிஷ் 

இந்தியன் ஸ்டீம் றநவிறகஷன் கம்சபனி ’என்கிே ஆங்கிறலயக் கப்பல் நிறுவனம், சுறைசிக் கப்பல் 

நிறுவனத்தின் வருதகயால் ஆைாய இழப்புக்கு ஆளானது .இவ்விழப்பானது, 1907-ம் ஆண்டின் 

இறுதியிலும் 1908-ன் சைாடக்கத்திலும் ைாைம் ஒன்றுக்கு முப்பதினாயிரம் முைல் நாற்பதினாயிரம் 

வதர இருந்ைைாக வரலாற்ேறிஞர் இராறசந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் .ைக்களிதடறய நிலவிய சுறைசி 

இயக்க உணர்றவ இைற்குக் காரணம் . 

 

1908 ைார்ச் ைாைம் தகைாகி விசாரதணக் தகதியாக இருந்ை வ.உ.சி .அறை ஆண்டு ெூதலயில் 

வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின் அடிப்பதடயில் ைண்டதனக் தகதியாகி றகாதவச் சிதேக்குச் சசன்ோர் .

இைன் பின் ஆஷ் என்கிே ஆங்கிறலய அதிகாரி சகாடுத்ை சநருக்கடிகதள எதிர்சகாள்ள இயலாது, 

சுறைசிக் கப்பல் கம்சபனி ஆங்கிறலயர்களிடறை விற்கப்பட்டது. 

 

சைாழிலாளர் இயக்கம் 

1907-ல் கப்பல் நிறுவனத்தைத் சைாடங்கிய வ.உ.சி., அடுத்ை ஆண்டில் தூத்துக்குடியில் 

இயங்கிவந்ை ஆங்கிறலயர் நடத்திய ‘றகாரல் மில் ’என்கிே நூற்பாதலயில் சைாழிலாளர்கதள 

ஒன்றுதிரட்டி, சுப்பிரைணிய சிவாவின் துதணயுடன் றவதலநிறுத்ைத்தை 1908 பிப்ரவரி 27-ல் 

சைாடங்கினார்) .1) ஊதிய உயர்வு, (2) வார விடுமுதே, (3) இைர விடுமுதே வசதிகள் 

என்பனவற்தே முன்தவத்து றவதலநிறுத்ைம் நடத்ைப்பட்டது .ஒன்பது நாட்கள் சைாடர்ச்சியாக 

நடந்ை றவதலநிறுத்ைம் 07.03.1908 நண்பகலில் முடிவுற்ேது. 
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50% ஊதிய உயர்வு, பணி றநரத்தில் உணவருந்ை அனுைதி, ஊதியமில்லா விடுமுதே 

என்பனவற்தே ஆதலத் சைாழிலாளர்கள் சபற்ேனர் .இன்று எளிைானைாகத் றைான்றும் 

இவ்வுரிதைகதளப் சபறுவைற்குக் கடந்ை நூற்ோண்டின் சைாடக்கத்தில்ைான் இந்ைப் றபாராட்டம் 

நிகழ்ந்துள்ளது. 

 

இப்றபாராட்ட நிகழ்வு, இந்திய அளவில் றபசுசபாருளானது .றவதலநிறுத்ைக் காலத்தில் 

உணவின்றித் ைவித்ை ஆதலத் சைாழிலாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் சபாறுப்தப வ.உ.சி .

றைற்சகாண்டிருந்ைார் .‘தி இந்து ’ஆங்கில நாளிைழும் ‘சுறைசமித்திரன் ’ைமிழ் நாளிைழும் இந்ைச் 

சசய்திதய முக்கியத்துவம் சகாடுத்து சவளியிட்டன .வங்கத்தின் அரவிந்ைர் ைைது ‘வந்றைைாைரம் ’

இைழில் றவதலநிறுத்ை நிகழ்வு குறித்து விரிவான முதேயில் சசய்தி சவளியிட்டுவந்ைார் .

றவதலநிறுத்ைம் சவற்றிசபற்ேவுடன் ‘தூத்துக்குடி சவற்றி ’(The Tuticorin Victory) என்கிே 

ைதலப்பில் நீண்ட ைதலயங்கறை எழுதியுள்ளார். 

 

ரஷ்யாதவ ொர் ைன்னன் ஆட்சிபுரிந்துவந்ைறபாதுைான் இவ்றவதலநிறுத்ைம் நடந்துள்ளது .

இக்காலத்தில் ொர் ைன்னருக்கும் ஆங்கிறலய அரசுக்கும் இதடறய இணக்கைான உேவு இல்தல .

எனறவ, இந்தியாவில் நடக்கும் ஆங்கிறலய எதிர்ப்புப் றபாராட்டங்கள் குறித்து அறிந்துசகாள்வதில் 

ொர் ைன்னருக்கு ஆர்வம் இருந்ைது .இைன் அடிப்பதடயில் மும்தபயில் ரஷ்யாவின் தூதுவராகப் 

பணியாற்றிவந்ை சசக்கின் என்பவர், தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்ை றவதலநிறுத்ைம் குறித்து ொருக்கு 

அறிக்தககள் அனுப்பிவந்துள்ளார் .அதில் ஓர் அறிக்தகயில் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்ை 

றவதலநிறுத்ைம் குறித்து, “இது திேம்பட நடத்ைப்படும் றவதலநிறுத்ைம் .றவதலநிறுத்ைத்தில் 

ஈடுபட்ட சைாழிலாளர்களுக்கு உணவு பதடக்க றவதலநிறுத்ைத்தை நடத்தும் ைதலவர்கள் ஏற்பாடு 

சசய்துள்ளனர் ”என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் .இப்றபாராட்டத்தின்றபாது தூத்துக்குடி நகரின் 

சபாதுைக்களும் சைாழிலாளர்களுக்கு ஆைரவாகச் சசயல்பட்டுள்ளனர் .சைாழிலாளர் றபாராட்டம் 

ஒன்தே அரசியல் றபாராட்டைாக ைாற்றுவதில் சிவாவும் வ.உ.சி.யும் சவற்றிசபற்றுவிட்டனர் .

இவ்வதகயில் இந்தியாவில் நிகழ்ந்ை சைாழிலாளர்களின் முைல் அரசியல் றவதலநிறுத்ைைாக 

இவ்றவதலநிறுத்ைம் அதைந்ைது . 

பண்பாட்டுப் பார்தவ 

வ.உ.சி .ைன் அரசியல் குருவாகத் திலகதர ஏற்றுக்சகாண்டவர் .1907-ல் நடந்ை ‘சூரத் காங்கிரஸ் 

ைாநா’ட்டில் திலகதரத் ைதலவராகத் றைர்வுசசய்ய பாரதியாருடன் இதணந்து சசயல்பட்டதைப் 

பற்றி வ.உ.சி .எழுதியுள்ளார் .சிதேயிலிருந்து 1912-ல் விடுைதலயாகி வந்ை பின்னர், சகாழும்பு 

நகரிலிருந்து சவளிவரும் நாறளடு ஒன்றில் ‘திலக ைகரிஷி ’என்கிே ைதலப்பில் அவரது வாழ்க்தக 

வரலாற்தேத் சைாடராகவும் எழுதிவந்ைார் .செர்ைனியில் இயங்கிவந்ை இந்தியப் புரட்சிக் குழு 

ஒன்றிடமிருந்து வந்ை ரகசியச் சசய்தி ஒன்று குறித்து விவாதிக்க வ.உ.சி.தய திலகர் 

அதழத்துள்ளார் .வ.உ.சி.யும் அந்ை அதழப்தப ஏற்று திலகதரச் சந்தித்துள்ளார் .இந்ை அளவுக்கு 

இருவருக்கும் இதடறய சநருக்கைான நட்பு இருந்துள்ளது .வ.உ.சி .சசன்தனயில் வாழ்ந்ைறபாது 

திலகதர சசன்தனக்கு வரவதழத்து, அவதர ஊர்வலைாக அதழத்துச் சசன்றோரில் வ.உ.சி.யும் 

உண்டு .இந்ை அளவுக்கு திலகரின் மீது அன்பும் சநருக்கமும் சகாண்டிருந்ைாலும், பண்பாடு குறித்ை 

திலகரின் அணுகுமுதேயிலிருந்து வ.உ.சி .இறுதிவதர ைாறுபட்றட இருந்ைார் . 
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இதுறபால் அழுத்ைைான தசவராக இருந்து ‘சிவஞானறபாைம் ’நூலுக்கு உதர எழுதியறபாது, பல 

ைைக் றகாட்பாடுகதளயும் அவற்றின் மீைான கண்டனங்கதளயும் எழுதுவதை வ.உ.சி .ைவிர்த்ைார் .

அத்துடன் நாஸ்தீகரது இயற்தகதயத்ைான் ஆஸ்தீகர்கள் கடவுள் என்று கூறுகின்ேனசரன்றும் 

ஆஸ்தீகரது கடவுதளத்ைான் நாஸ்தீகர்கள் இயற்தகசயன்று கூறுகிோர்கசளன்றும் 

விளக்கைளித்ைார். 

 

‘‘1,330 குேதளயும் சபாருளுடன் உணர்ந்திராை ைமிழர் முற்றுந் துேந்ை முனிவறரயாயினும் 

என்தனப் சபற்ே ைந்தைறயயாயினும் யான் சபற்ே ைக்கறள யாயினும் யான் இவதரப் பூர்த்தியாக 

ைதிப்பதுமில்தல றநசிப்பதுமில்தல ’’என்ே இவரது கூற்று, ைமிழரின் பண்பாட்டு அதடயாளைாகத் 

திருக்குேதளக் கருதியதை உணர்த்துகிேது .1927-வது ஆண்டில் றசலத்தில் நடந்ை காங்கிரஸ் 

ைகா சதப மூன்ோவது அரசியல் ைாநாட்டில் ஆற்றிய ைதலதை உதரயில் வகுப்புவாரி 

இடஒதுக்கீட்தட ஆைரித்து அவர் ஆற்றிய உதர வரலாற்றுச் சிேப்புமிக்கது. 

 ைமிழக அரசு அறிவிப்பு 

▪ வ.உ.சிைம்பரனார் சிதேயில் வதரந்ை ைர எண்சணய் அச்சகம் ( சசக்கு ) சசன்தன காந்தி 

ைண்டபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு அவருக்கு ைார்பளவு சிதல நிறுவப்படும். 

▪ தூத்துக்குடி றைலசபரிய காட்டன் சாதலக்கு விஏஓ சிைம்பரனார் சாதல என்று சபயர் 

சூட்டப்படும் . 

▪ வ.உ.சிைம்பரனார் பூங்காவில் உயிர் உருவ சிதல அதைக்கப்படும். 

▪ தூத்துக்குடியில் உள்ள ஓட்டப்பிடாரம் ' நிதனவில்லம் ' ைற்றும் திருசநல்றவலியில் உள்ள 

' ைணிைண்டபம் ' ஆகியதவ புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவரது வாழ்க்தக வரலாற்தே விளக்கும் 

வதகயில் ஒலி ஒளிக்காட்சி அதைக்கப்படும். 

▪ VOC இன் வாழ்க்தக வரலாற்தே சித்ைரிக்கும் அனிறைஷன் படம் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் 

சவளியிடப்படும். 

▪ சநல்தலயில் வ.உ.சி.யின் சபயரில் புதிய இருக்தக உருவாக்கப்படும் ைறனான்ைணியம் 

சுந்ைரனார் பல்கதலக்கழகம். 

▪ - ' கப்பறலாட்டிய ைமிழர் வ.உ.சி விருது ' - கடல் துதேயில் உள்ள முக்கியத் ைமிழருக்கு 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படும். 

▪ நவம்பர் 18, வ.உ.சி இேந்ை நாள் 'தியாக நாளாக' அறிவிக்கப்பட்டு அப்படிறய 

அனுசரிக்கப்படும். 

 

ைாமிரபரணி  நாகரிகம் 

“கல்றைான்றி ைண்றைான்ோக் காலத்றை வாசளாடு 

முன்றைான்றி மூத்ை குடி”  

புேப்சபாருள் சவண்பா ைாதல கல் ைண் றைான்றுவைற்கு முன்றப ைனிைர்கள் இந்ை நிலத்தில் 

றைான்றியைாக கூறுகிேது. இைதன உறுதிப்படுத்தும் வதகயில் சிவகதளயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

சபாருதண நதி  நாகரிகத்தின் காலம் 3200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து துவங்குகிேது  

• இலக்கிய அடிப்பதடயில் ( சிலப்பதிகாரம் ைற்றும் சங்க இலக்கியம்)  
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• புவியியல் றைாற்ேத்தின் அடிப்பதடயில் ( ைக்கான பீடபூமி இந்தியாவின் மிகப்பழதையான 

நிலப்பகுதியாகும் அங்கு ைான் ைாமிரபரணி இருக்கிேது)  

• அறிவியல் சான்றுகளின் அடிப்பதடயில்  )சபாருதந நாகரீகம் (இந்ை   நாகரிகத்தில் அதிக 

சவளிச்சம்  பாய்ச்சியது  

✓ இந்திய துதணக்கண்டத்தின் வரலாற்தே மீண்டும் எழுதும் திேன் சகாண்ட ஒரு 

வளர்ச்சியில், அசைரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஆய்வகம், ைமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு 

பழங்கால நாகரிகத்திலிருந்து குதேந்ைது 3,200 ஆண்டுகள் வதர 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மீைமுள்ளவற்தே கார்பன் றைதியிட்டுள்ளது . 

✓ சபாருதந நதி )ைாமிரபரணி (நாகரீகம்  3,200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என 

கண்டுபிடிப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ பீட்டா அனலிட்டிக் றசாைதனயின் முடிவுகள், சநல் ைற்றும் ைண்ணின் இருப்பும் 

கிமு 1155 க்கு முந்தையது என்பதைக் காட்டுகிேது. 

✓ இது 2,600 ஆண்டுகள் பழதையான சிந்து நாகரிகத்தை விட பழதையான 

நாகரீகைாக இருக்கலாம் . 

• சிந்துசவளி நாகரிகத்தின் ஒத்ை கூறுகறளாடு சைாடர்புள்ளது  

✓ சபண் சைய்வம்  

✓ ைாழிகள்  

✓ எழுத்துக் கீேல்கள்  

றைற்கண்ட ைரவுகதளக் சகாண்டு சைாழி , அகழ்வாராய்ச்சி , றபான்ேவற்றில் கூடுைல் ஆராய்ச்சிகள் 

சசய்யப்பட்டால் வரலாறு ைமிழகத்தில் இருந்து துவங்க வாய்ப்புள்ளது  
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ஆகஸ்ட் மாே நடப்பு நிகழ்வுகள் - 2021 

Places  

இடங்கள்  

• சர்வறைச புலனாய்வு அதைப்பால் சவளியிடப்பட்ட பாதுகாப்பான  நகரங்கள் 

பட்டியலில் றகாபன்றஹன் முைலிடத்தில் உள்ளைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது  

• ஸ்வச் சர்றவக்ஷன் 2021ன் கீழ் இந்தியாவின் முைல் வாட்டர் பிளஸ் நகரைாக 

அறிவிக்கப்பட்ட நகரம் ைத்தியப் பிரறைசத்தின் இந்தூர்  

• றகாவிட்-19 க்கு எதிராக 100% ைடுப்பூசிதய அதடந்ை நாட்டின் முைல் நகரைாக 

புவறனஸ்வர் நகரம் ைாறியுள்ளது. 

• றைசிய கல்விக் சகாள்தக 2020ஐ அைல்படுத்திய  ைானிலைாக கர்நாடகாவுக்கு 

அடுத்ைபடியாக ைத்தியப் பிரறைசம் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது 

• இந்தியாவின் முைல் புதக றகாபுரம் சடல்லியில் திேக்கப்பட்டுள்ளது 

• லடாக்கில், எல்தலச் சாதலகள் அதைப்பு (BRO) இந்தியா ைற்றும் உலகின் மிக 

உயரைான றைாட்டார் சாதலதய (19300 அடி) உருவாக்கியுள்ளது, இது 

சபாலிவியா (18,953 அடி) தவத்திருந்ை முந்தைய சாைதனதய முறியடித்துள்ளது. 

• உலகின் இரண்டாவது சபரிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ைரபணு வங்கி இந்தியாவில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது 

Persons 

ஆளுதைகள் 

• திருைதி நஜ்ைா சஹப்துல்லாவுக்குப் பிேகு ைணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக இல 

கறணசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான றலாகைான்ய திலக் றைசிய விருதுக்கு 

றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டவர்  சீரம்  நிறுவனத்தின்  ைதலவர் தசரஸ் பூனாவாலா ஆவார் 

• சுறடாக்கு விதளயாட்டின் ைந்தை ைாகி காதெ ஆகஸ்ட் 10 அன்று ைதேந்ைார்  

• ஆகஸ்ட் 20, 2021 அன்று ைறலசியாவின் புதிய பிரைைராக இஸ்ைாயில் சப்ரி 

யாக்றகாப் நியமிக்கப்பட்டார். 

Committees 

குழுக்கள்  

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நகர்ப்புே கூட்டுேவு வங்கிகளுக்கான கட்டதைப்பு குறித்து 

ஆறலாசதனகதள வழங்க என்.எஸ்.விஸ்வநாைன் ைதலதையில் குழுதவ 

அதைத்ைது 

Polity  

அரசியலதைப்பு  

• ைடுப்புக்காவல் என்பது பிரிவு 22 (ைன்னிச்தசயான தகது ைற்றும் ைடுப்புக்காவல் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகள்) ைற்றும் றகள்விக்குரிய சட்டத்துடன் 

படிக்கப்பட்ட பிரிவு 21 (சட்டத்தின் காரணைாக சசயல்முதே) றைலும் 21வது 

விதியின் நான்கு மூதலகளுக்குள் வர றவண்டும் - ைடுப்புக்காவல் ைடுப்பு 

சைாடர்பான உச்ச நீதிைன்ேம் அறிவுதர 

மிஷன் கர்ைறயாகி, குடிதைப் பணியாளர்களுக்கான புதிய றைசிய திேன் றைம்பாடு 

ைற்றும் சசயல்திேன் ைதிப்பீடு திட்டம். 

• உச்ச நீதிைன்ேம், “ இந்திய ைட்டதனச் சட்டம் 433-Aன் படி அரசியலதைப்பின் 

72 அல்லது 161 வது பிரிவின் கீழ் ைன்னிப்பு வழங்க ெனாதிபதி / ஆளுநருக்கு 
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வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியலதைப்பு அதிகாரத்தை எந்ை வதகயிலும் பாதிக்காது 

என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது 

 • ைாநிலத்தில் முைல் றைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட சட்டைன்ேம், முைலில் சைட்ராஸ் 

சலஜிஸ்றலட்டிவ் கவுன்சில் என்று அதழக்கப்பட்டது, 1921 இல் இந்திய அரசு 

சட்டம், 1919 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

• அரசியலதைப்பின் 127வது திருத்ை ைறசாைா, இப்றபாது 105வது அரசியலதைப்பு 

(திருத்ைம்) சட்டைாக இயற்ேப்பட்டுள்ளது, ஆகஸ்ட் 9, 2021 அன்று சமூக நீதி 

ைற்றும் அதிகாரைளித்ைல் அதைச்சகத்ைால் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டது. ைாநிலங்கள் 

அந்ைந்ை ைாநிலத்தின் பிற்படுத்ைப்பட்ட வகுப்பினதர அதடயாளம் காண றவண்டும். 

இைன்படி திருத்ைப்பட்ட அரசதைப்பு விதிகள்: 338B, 342A ைற்றும் 366 

• ஆகஸ்ட் 5, 2021, சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து சசய்யப்பட்டைன் இரண்டாம் ஆண்டு 

நிதேதவக் குறிக்கிேது. ஆகஸ்ட் 5, 2019 அன்று, இந்திய அரசாங்கம், 

அரசியலதைப்பின் 370வது பிரிவின் கீழ் ெம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் சிேப்பு 

அரசியலதைப்பு அந்ைஸ்தை ரத்து சசய்ைது, றைலும் 35A விதிதயயும் ரத்து 

சசய்ைது. 

Economy 

சபாருளாைாரம்  

• இந்திய அரசாங்கம் மின்னணு வவுச்சர் அடிப்பதடயிலான டிஜிட்டல் கட்டண 

முதேயான e-RUPI ஐ அறிமுகப்படுத்ை இருக்கிேது  

• பிரைை ைந்திரி திரு நறரந்திர றைாடி ைதலதையிலான ைத்திய அதைச்சரதவ, றைசிய 

அளாவிலான சசயல்திட்டைான சதையல் எண்ணாஇ புதிய திட்டத்தை சைாடங்க 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது . இத்திட்டம் வடகிழக்கு பகுதி ைற்றும் அந்ைைான் 

நிக்றகாபார் தீவுகள் மீது சிேப்பு கவனம் சசலுத்தும்  

• சமீபத்தில், பிரைான் ைந்திரி கிசான் சம்ைன் நிதியின் (PM-KISAN) நிதிப் பலனின் 

9வது ைவதணதய பிரைைர் சவளியிட்டார். இத்திட்டத்தின் கீழ், தையம் ஆண்டுக்கு 

ரூ. 6,000 சைாதகதய மூன்று சை ைவதணகளில் விவசாயிகளுக்கு வழங்குகிேது.  

• இந்திய அரசாங்கம் றைசிய பணைாக்க திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் 

நான்கு வருட காலப்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முக்கிய சசாத்துக்கள் மூலம் ரூ.6 

லட்சம் றகாடிகதள சைாத்ைைாக பணைாக்க முடியும் என  இத்திட்டம் 

ைதிப்பிடுகிேது. 

• ைத்திய நிதி ைற்றும் சபரு நிறுவன விவகார அதைச்சர் திருைதி. 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சபாதுத்துதே வங்கியின் (PSB) சீர்திருத்ை நிகழ்ச்சி நிரலான ‘EASE 

4.0’-யின் நான்காவது பதிப்தப நிர்ைலா சீைாராைன் சவளியிட்டார் – இைன் 

கருப்சபாருள்-சைாழில்நுட்பத்ைால் இயக்கப்பட்ட, எளிதைப்படுத்ைப்பட்ட ைற்றும் 

கூட்டு வங்கி. 
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• 2021 உலகளாவிய உற்பத்தி இடர் குறியீட்டில் இந்தியா 2வது இடத்தைப் 

பிடித்ைது, இது 47 நாடுகளில் உற்பத்திக்கு மிகவும் சாைகைான இடங்கதள 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

Science & 

Technology  

அறிவியல் 

சைாழில்னுட்பம்  

• ஏவுகதண வாகனத்தின் கிதரறயாசெனிக் றைல் கட்டத்தில் அழுத்ைத்தில் ஏற்பட்ட 

சிறிய இழப்பு காரணைாக ஆகஸ்ட் ைாைம் GSLV-F10 றைால்வியதடந்ைது. 

• வழக்கைான புதைபடிவ எரிசபாருட்களுக்கு ைாற்ோக புதைபடிவைற்ே 

எரிசபாருட்களின் முக்கியத்துவம் குறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்ை ஆகஸ்ட் 

10ஆம் றைதி உலக உயிரி எரிசபாருள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிேது.  

Environment  

சுற்றுச் சூழல்  

• ைற்றபாதைய புவி சவப்பைதடைல் றபாக்குகள் ஒட்டுசைாத்ைைாக இந்தியாவில் 

வருடாந்திர சராசரி ைதழப்சபாழிதவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும், றைலும் வரும் 

பத்ைாண்டுகளில் சைன்னிந்தியாவில் கடுதையான ைதழ எதிர்பார்க்கப்படுகிேது 

என்று காலநிதல ைாற்ேத்திற்கான அரசுகளுக்கிதடறயயான குழுவின் (IPCC) 

ஆோவது ைதிப்பீட்டு அறிக்தக கூறுகிேது. 

• புறளாரிடா பல ஆண்டுகளாக கறரனியா ப்ரீவிஸ் என்ே ஆல்காவால் ஏற்படும் சிவப்பு 

அதலயின் சவடிப்தப எதிர்த்துப் றபாராடி வருகிேது. 

• றைற்கு ஆப்பிரிக்காவின் முைல் ைார்பர்க் தவரஸ் ைரணத்தை கினியா பதிவு சசய்ைது 

• அக்றடாபர், 2016 இல் ைாண்ட்ரீல் சநறிமுதேயின் உறுப்பினர்களால் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட இந்தியாவால் தஹட்றராஃப்ளூறராகார்பன்கதள (HFCs) 

படிப்படியாகக் குதேப்பைற்கான ஓறசான் அடுக்தகக் குதேக்கும் சபாருட்களின் 

மீது ைாண்ட்ரீல் சநறிமுதேக்கான கிகாலி திருத்ைத்தை அங்கீகரிக்க இந்தியா 

முடிவு சசய்ைது. 

Schemes  & 

Campaign & 

Operation  

திட்டங்கள் – 

பிரச்சாரங்கள்  

சைக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை ைார்ச் 2026 வதர நீட்டிக்க அதைச்சரதவ ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது, குழந்தை பருவ கல்வி, அடிப்பதட கல்வியறிவு ைற்றும் எண் ைற்றும் 

சைாழி கல்வி ஆகியவற்றில் இத்திட்டம் கவனம் சசலுத்துகிேது 

• கழிவு நீர் றைலாண்தைதய றைற்சகாள்வைன் மூலம் றைலும் றைலும் ODF பிளஸ் 

கிராைங்கதள உருவாக்க ெல் சக்தி அதைச்சகத்ைால் சைாடங்கப்பட்ட 100 நாட்கள் 

பிரச்சாரத்திற்கு சுெலம் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

• ஆபறரஷன் றைவி சக்தி ைலிபான்கள் விதரவாக தகயகப்படுத்திய பிேகு காபூலில் 

இருந்து அைன் குடிைக்கள் ைற்றும் ஆப்கானிய பங்காளிகதள 

சவளிறயற்றுவைற்கான  நடவடிக்தக ஆகும். 

• 26வது உலக நீர் வாரம் 23 முைல் 27 ஆகஸ்ட் 2021 வதர ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது - றவகைாக மீள்ைன்தைதய உருவாக்குைல் என்பது இைன் 

கருப்சபாருள்  

• ஏதழ ைக்களுக்கான உஜ்வாலா எரிவாயு இதணப்பு திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்தை பிரைைர் நறரந்திர றைாடி சைாடங்கி தவத்ைார் 
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• 15.08.2021 அன்று சுைந்திர தின உதரயில், பிரைைர் றைசிய தஹட்ரென் 

இயக்கத்தை சைாடங்குவைாக அறிவித்து, பசுதை தஹட்ரென் உற்பத்தி ைற்றும் 

ஏற்றுைதிக்கான உலகளாவிய தையைாக இந்தியாதவ ைாற்றுவைற்கான இலக்தக 

சைரிவித்ைார். 

Miscellaneous 

இைர நிகழ்வுகள்   

• ராஜீவ் காந்தி றகல் ரத்னா விருது, றைெர் ையான் சந்த் றகல் ரத்னா விருது என்று 

அதழக்கப்படும். 

• ைத்திய அதைச்சர் வீறரந்திர குைார் திேன் றைம்பாட்தட றைம்படுத்துவைற்காக PM-

Daksh றபார்டல், PM Daksh சைாதபல் சசயலிதய அறிமுகப்படுத்தினார். 

• இரண்டாவது ஐக்கிய நாடுகளின் உலக புவிசார் ைகவல் காங்கிரஸ் (UNWGIC) 

2022 இல் இந்தியாவின் தஹைராபாத்தில் நதடசபறும். 

• இந்தியா-கெகஸ்ைான் கூட்டுப் பயிற்சியின் 5வது பதிப்பு, “KAZIND-21” 

கெகஸ்ைானில் நடத்ைப்படும். 

ேமிழ்நாடு  • றடாக்கிறயா 2020 பாராலிம்பிக்ஸில் உயரம் ைாண்டுைல் றபாட்டியில் சவள்ளிப் 

பைக்கம் சவன்ே ைாரியப்பன் ைங்கறவலு. 

• திரு ஷரத் குைார் ைற்றும் திரு சிங்ராஜ் அைானா ஆகிறயார் முதேறய உயரம் 

ைாண்டுைல் ைற்றும் துப்பாக்கி சுடுைல் பிரிவில் சவண்கலப் பைக்கம் சவன்ேனர் 

• ைமிழக சட்டப்றபரதவயில் 28.08.2021 அன்று சிேப்புத் தீர்ைானம் 

நிதேறவற்ேப்பட்டது. சர்ச்தசக்குரிய மூன்று விவசாய சட்டங்கதள ைத்திய அரசு 

ரத்து சசய்ய றவண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். 

• விவசாயம், மீன்வளம், சட்டம், சபாறியியல் றபான்ே சைாழில்சார் படிப்புகளில் 

றசருவைற்கு அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களுக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் ைறசாைா 

ைமிழக சட்டசதபயில் நிதேறவற்ேப்பட்டது. நீதிபதி (ஓய்வு சபற்ே) டி முருறகசன் 

கமிட்டியின் பரிந்துதரகளின் அடிப்பதடயில் அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களுக்கு ைனி 

இடஒதுக்கீடு வழங்க முடிவு சசய்யப்பட்டது. 

• சுைந்திரப் றபாராட்ட வீரரும், மூத்ை கம்யூனிஸ்ட் ைதலவருைான என்.சங்க 

தரயாவுக்கு, முைல் ைதகசல் ைமிழர் விருதை முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வழங்கினார்.சமூக ஆர்வலர்கள் ைற்றும் ைமிழர் நலனுக்காக பாடுபடுபவர்கதள 

கவுரவிக்கும் வதகயில், ஒவ்சவாரு சுைந்திர தினத்ைன்றும் ைாதகசல் ைமிழர் விருது 

வழங்க ைமிழக அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. இப்றபாதிலிருந்து. இந்ை விருது 

பாராட்டுப் பத்திரம் ைற்றும் ரூ.10 லட்சம் சராக்கப் பரிசு ஆகியவற்தே 

உள்ளடக்கியது. 

• ைமிழக முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்  வீர தீரச் சசயல்களுக்கான  கல்பனா சாவ்லா 

விருதை பி.சண்முக பிரியாவுக்கு வழங்கினார். 

• கலிறபார்னியா ஸ்டான்றபார்ட் பல்கதலக்கழகத்தின் சமீபத்திய பட்டியலின்படி, 

றகாட்பாட்டு இயற்பியலில் றநரியல் அல்லாை இயக்கவியல் துதேயில் நிபுணரான 

டாக்டர் எம். லட்சுைணனுக்கு அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. 
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• அவ்தவயார் விருது சாந்தி துதரசாமி, சக்திறைவி அேக்கட்டதள, ஈறராடு, சிேந்ை 

மூன்ோம் பாலினத்ைவர் விருது தூத்துக்குடி கிறரஸ் பானு ஆகிறயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

• ைஞ்சாவூர் சிேந்ை ைாநகராட்சி விருது சபற்ேது; சிேந்ை நகராட்சிக்கான முைல் 

பரிதச உைகைண்டலம் சபற்ேது 

• உங்கள் சைாகுதியில் முைல்வர் துதே, றை 7, 2021 அன்று உருவாக்கப்பட்டது 

• ைாண்புமிகு ைமிழ்நாடு முைலதைச்சர் அவர்கள் கிருஷ்ணகிரி அருறக உள்ள 

சைனப்பள்ளி கிராைத்தில் ைக்கதள றைடி ைருத்துவம் என்ே திட்டத்தை சைாடங்கி 

தவத்ைார். "அதனவருக்கும் சுகாைாரம்" என்ே ஏழு உறுதிசைாழிகளில் ஒன்தே 

நிதேறவற்றும் றநாக்கில் இந்ை திட்டம் சைாற்ோை றநாய்கதளக் கண்டறிவதை 

றநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

• ைமிழ் சசாற்பிேப்பியல் அகராதி திட்ட இயக்குனரகத்தின் கீழ் றைவறநய பாவாணர் 

ைற்றும் வீரைாமுனிவர் விருதுகள் வழங்கப்படும். 

• ைமிழ் வளர்ச்சித்துதே சார்பில் அருட்சபரும்றொதி வள்ளலார், காதரக்கால் 

அம்தையார் விருது வழங்கப்படும் 

 

றடாக்கிறயா ஒலிம்பிக் 2020 (32வது ஒலிம்பிக்) 

சில ைகவல்கள்  

• 23.07.2021 முைல் 08.08.2021 வதர நதடசபற்ேது 

• ெப்பானிய றபரரசர் நருஹிட்றடா திேந்து தவத்ைார்  

• ஒலிம்பிக் சகாப்பதரதய ஏற்றியவர்: நறவாமி ஒசாகா 

• சபான்சைாழி: உணர்ச்சியால் ஒன்றுபட்டது (United by Emotion)  

• சின்னம்: மிதரறடாவா , "எதிர்காலம்" ( மிராய் ) ைற்றும் "நித்தியம்" ( றடாவா ) 

ஆகியவற்றிற்கான ெப்பானிய வார்த்தைகளின் சபயரிடப்பட்ட ஒரு கற்பதன பாத்திரம். 

• சைாடக்க விழாவில் இந்திய சகாடி ஏந்தியவர்கள்: றைரி றகாம் ைற்றும் ைன்பிரீத் சிங் 

 நாடு ைங்கம் சவள்ளி சவண்கலம் சைாத்ைம் 

1 அசைரிக்கா 39 41 33 113 

2 சீனா 38 32 18 88 

3 ெப்பான் 27 14 17 58 

4 இங்கிலாந்து 22 21 22 65 

48 இந்தியா 1 2 4 7 
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இந்தியாவில்  பைக்கம் சவன்ேவர்கள் 

நீரஜ் றசாப்ரா ைங்கம் ஈட்டி எறிைல் 

மீராபாய் சானு  சவள்ளி பளு தூக்குைல் (49 கிறலா) 

ரவிக்குைார் ைஹியா  சவள்ளி ைல்யுத்ைம் (57 கிறலா) 

பிவி சிந்து  சவண்கலம் றபட்மிண்டன் ைகளிர் ஒற்தேயர் 

பஜ்ரங் புனியா  சவண்கலம் ைல்யுத்ைம் (65 கிறலா) 

லவ்லினா றபார்றகாதஹன்  சவண்கலம் குத்துச்சண்தட  

ஆண்கள் ஹாக்கி அணி சவண்கலம் ஹாக்கி  

 

 

 

செப்டம்ெர் மாே  நடப்பு நிகழ்வுகள் - 2021 
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Places  

இடங்கள்  

• பிரைைர் நறரந்திர றைாடி, சசப்டம்பர் 30, 2021 அன்று செய்ப்பூரில் வீடிறயா 

கான்பரன்சிங் மூலம் ைத்திய சபட்றரா சகமிக்கல்ஸ் இன்ஜினியரிங் ைற்றும் 

சடக்னாலஜி நிறுவனத்தை (CIPET) திேந்து தவத்ைார். 

• இந்தியாவில் உள்ள றகாவளம் (ைமிழ்நாடு), ஈடன் (புதுச்றசரி) ஆகிய 

இரண்டு கடற்கதரகளுக்கு சடன்ைார்க்கில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான 

அேக்கட்டதள (FEE) மூலம் 'நீலக் சகாடி' சான்றிைழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது, 

இது நாட்டில் 'நீலக் சகாடி' உள்ள சைாத்ை கடற்கதரகளின் 

எண்ணிக்தகதய 10 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. 

• பார்ைர் (ராெஸ்ைான்) றைசிய சநடுஞ்சாதல 925A இல் இந்தியாவின் முைல் 

அவசர ைதரயிேங்கும் வசதி திேக்கப்பட்டது 

• அசாம் அதைச்சரதவ ஒராங் றைசிய பூங்காவின் சபயரிலிருந்து ‘ராஜீவ் 

காந்தி’தய நீக்கியது 

• ஷாங்காய் கூட்டுேவு அதைப்பின் (SCO) முழு உறுப்பினர் அந்ைஸ்து (9வது 

உறுப்பினர்) ஈரானுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

Persons  

ஆளுதைகள்  

• சுஹாஸ் யாதிராஜ் பாராலிம்பிக் பைக்கம் சவன்ே முைல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி 

(சவள்ளி) 

• பாராலிம்பிக் றபாட்டியில் இரண்டு பைக்கங்கள் (1 ைங்கம், 1 சவண்கலம்) 

சவன்ே முைல் இந்தியப் சபண் என்ே வரலாறு பதடத்ைவர் அவனி சலகரன். 

• சிறுபான்தையினருக்கான றைசிய ஆதணயத்தின் புதிய ைதலவர் சர்ைார் 

இக்பால் சிங் லால்புரா 

• ைார்ஷல் வி.ஆர் சசௌைாரி, அடுத்ை விைானப்பதடத் ைளபதியாக றைர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• லடாக்தகச் றசர்ந்ை றடார்றெ ஆங்சுக் இந்திய சபாறியாளர் சர்வறைச 

வானியல் கழகத்தின் சகளரவ உறுப்பினராக றசர்க்கப்பட்ட முைல் ைற்றும் 

ஒறர இந்தியர் ஆவார். 

• டாக்டர். பராசராம் பட்டாபி றகசவ ராைச்சார்யுலு ராஜ்யசபாவின் புதிய சபாதுச் 

சசயலாளர் 

• சர்வறைச சிவில் விைானப் றபாக்குவரத்து அதைப்பின் (ICAO) விைானப் 

பாதுகாப்புக் குழுவின் முைல் சபண் ைதலவராக சஷபாலி ெுறனொ 

றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டார். 
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• 13 சசப்டம்பர் 2021 அன்று ஐக்கிய நாடுகளின் வர்த்ைகம் ைற்றும் றைம்பாட்டு 

ைாநாட்டின் (UNCTAD) எட்டாவது சபாதுச் சசயலாளராக சரறபகா 

கிரின்ஸ்பான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்ை அதைப்பின் வரலாற்றில் இந்ைப் 

பைவிதய வகிக்கும் முைல் சபண்ைணி இவர்ைான் 

• உலகின் மிகப்சபரிய றநரடி கார்பன் பிடிப்பு ைற்றும் றசமிப்பு ஆதல 

ஐஸ்லாந்து நாட்டில் சைாடங்கப்பட்டுள்ளது 

 

States  

ைாநிலங்கள் 

• றைற்கு வங்க முைல்வர் ைம்ைா பானர்ஜி, பாபானிபூர் சைாகுதியில் 

இதடத்றைர்ைலில் றபாட்டியிடுகிோர் 

• குடிைக்களுக்கு இலவசைாக ைண்ணீர் வழங்கும் முைல் ைாநிலம் றகாவா 

• கர்பி-ஆங்லாங் முத்ைரப்பு ஒப்பந்ைம் அஸ்ஸாம், ைத்திய அரசு ைற்றும் 

அஸ்ஸாம் அரசு ைற்றும் ஐந்து கிளர்ச்சிக் குழுக்களிதடறய முத்ைரப்பு 

ஒப்பந்ைம் தகசயழுத்ைானது. 

• சிக்கிம் ைாநில மீனாக உள்ளூரில் 'றகட்லி' என்று சபயரிடப்பட்ட 'காப்பர் 

ைஹ்சீர்' என அறிவித்துள்ளது  

• எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ மூன்ோவது ைாநில உணவுப் பாதுகாப்புக் குறியீட்தட 

சவளியிடுவைால், இந்தியாவில் அதிக உணவுப் பாதுகாப்தபக் சகாண்ட 

ைாநிலைாக குெராத் உள்ளது. . பிராந்தியங்களில் உணவுப் பாதுகாப்தப உறுதி 

சசய்வதில் சைன் ைாநிலங்களான றகரளா ைற்றும் ைமிழ்நாடு முதேறய 

இரண்டாவது ைற்றும் மூன்ோவது இடங்கதளப் சபற்ேன. 

Awards 

விருதுகள்  

• சண்டிகர் ரயில் நிதலயம் பயணிகளுக்கு உயர்ைர, சத்ைான உணதவ 

வழங்குவைற்காக FSSAI ஆல் 5-நட்சத்திர ‘உண்ணும் நிதலயம்’ சான்றிைழ் 

சபற்றுள்ளது 

• 15 இறுதிப் றபாட்டியாளர்களில் இரண்டு இந்தியர்கள் (வினிஷா ைற்றும் 

வித்யுத்) எர்த்ஷாட்’ என்ே சபயரில் சுற்றுச்சூழல் ஆஸ்கார் விருதுக்கு 

றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளனர்  

• ராைன் ைகறசறச விருது 2021 அறிவிக்கப்பட்டது. பங்களாறைஷின் டாக்டர். 

ஃபிர்சைௌசி காத்ரி (ைலிவு விதலயில் ைடுப்பூசி சாம்பியன்), பாகிஸ்ைானின் 

முஹம்ைது அம்ெத் சாகிப் (வறுதை ஒழிப்பு சைாதலறநாக்கு பார்தவயாளர்), 

பிலிப்தபன்ஸ் மீனவர் ைற்றும் சமூக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ராபர்றடா 

பறலான், ைனிைாபிைான பணி ைற்றும் அகதிகள் உைவிக்காக அசைரிக்க 
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ஸ்டீவன் ைன்சி ைற்றும் புலனாய்வு, விசாரதணக்காக இந்றைாறனசிய றொர்ச் 

ைாங்கி ஆகிறயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது  

Economy  

சபாருளாைாரம்  

• சர்வறைச நாணய நிதியம் (IMF) இந்தியாவிற்கு சிேப்பு எடுப்பு உரிதைகதள 

(SDR) 12.57 பில்லியன் (சமீபத்திய ைாற்று விகிைத்தில் சுைார் $17.86 

பில்லியனுக்கு சைம்) ஒதுக்கீடு சசய்துள்ளது. இந்தியாவின் சைாத்ை SDR 

இருப்பு இப்றபாது SDR 13.66 பில்லியனாக உள்ளது. 

Schemes & 

Campaigns  

திட்டங்கள் ைற்றும் 

பிரச்சாரங்கள்  

• விவசாய விதளசபாருட்கதள விைானம் மூலம் சகாண்டு சசல்வைற்கு 

வசதியாக க்ரிஷி உறை றைஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (உடான்) 2.0ஐ ைத்திய 

சிவில் விைானப் றபாக்குவரத்து அதைச்சர் துவக்கிதவத்ைார். 

• பிரைைர் ஆயுஷ்ைான் பாரத் சுகாைார உள்கட்டதைப்பு திட்டம் 2021-22 

பட்செட்டில் ₹64,180 றகாடியில் அறிவிக்கப்பட்டது. குறிக்றகாள்: சபாது 

சுகாைார உள்கட்டதைப்பில் உள்ள முக்கியைான இதடசவளிகதள 

நிரப்புைல், குறிப்பாக முக்கியைான பராைரிப்பு வசதிகள் ைற்றும் நகர்ப்புே 

ைற்றும் கிராைப்புேங்களில் முைன்தை பராைரிப்பு றைற்சகாள்ளுைல்  

• NITI ஆறயாக், RMI ைற்றும் RMI இந்தியாவின் ஆைரவுடன், நுகர்றவார் 

ைற்றும் சைாழில்துதேயினருடன் இதணந்து சசயல்படுவைன் மூலம் 

பூஜ்ஜிய-ைாசு விநிறயாக வாகனங்கதள ஊக்குவிக்கும் முயற்சியான 

ஷூன்யா பிரச்சாரம்  அறிமுகப்படுத்தியது.  

Committee  

குழுக்கள்  

• சபகாசஸ் ஸ்தபறவர் வழக்கில் நிபுணர் குழு விசாரதணதய 

றைற்பார்தவயிட முன்னாள் நீதிபதி ஆர்.வி.ரவீந்திரதன உச்சநீதிைன்ேம் 

நியமித்துள்ளது. 

Others  

ைற்ேதவகள்  

• சர்வறைச எரிசக்தி நிறுவனம் (IEA) உலகின் மூன்ோவது சபரிய எரிசக்தி 

நுகர்றவார் இந்தியாதவ அைன் முழுறநர உறுப்பினராக்க அதழப்பு 

விடுத்துள்ளது. 

• பிரைைர் திரு நறரந்திர றைாடி 24 சசப்டம்பர் 2021 அன்று அசைரிக்காவின் 

வாஷிங்டன்னில் நடந்ை முைல்  றநரடி -குவாட் ைதலவர்கள் உச்சி 

ைாநாட்டில் பங்றகற்ோர். 

• 13வது பிரிக்ஸ் உச்சி ைாநாடு இதனயவழியாக. 09 சசப்டம்பர் 2021 அன்று 

இந்தியாவின் ைதலதைத்துவத்தின் கீழ் நதடசபற்ேது. உச்சிைாநாட்டின் 

கருப்சபாருள் ‘BRICS@15: IntraBRICS ஒத்துதழப்பு சைாடர்ச்சி, 

ஒருங்கிதணப்பு ைற்றும் ஒருமித்ை கருத்து’. 

• இஸ்றரல் ஏறராஸ்றபஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிறைாட்-கண்ட்றரால்ட் 

ஆயுைறைந்திய றராறபாதவ 'REX MKII' சவளியிட்டது, இது றபார் 
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ைண்டலங்களில் றராந்து சசல்லவும், ஊடுருவல்கதளக் கண்காணிக்கவும் 

ைற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்ைவும் முடியும். 

• உலக புத்ைாக்க குறியீடு 2021ல் இடம்சபற்றுள்ள 132 சபாருளாைாரங்களில் 

இந்தியா 46வது இடத்தில் உள்ளது. 

• 76வது ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச் சதபயில் இந்தியப் பிரைைர்) 

உதரயாற்றினார். 

• அசாமின் டிைாசா பழங்குடியினரின் வீட்டில் ையாரிக்கப்பட்ட அரிசி ஒயின் 

ெூடிைா, வடகிழக்கு முழுவதிலும் புவியியல் குறியீடு (ஜிஐ) 

குறிச்சசால்தலப் சபற்ே முைல் பாரம்பரிய காய்ச்சலாக ைாறியுள்ளது. 

• சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்ைல் அதைச்சகம் மூத்ை குடிைக்களுக்கான 

முைல் இந்தியா முழுவதுக்குைான  கட்டணமில்லா உைவி எண் (14567) 

என்ே றசதவதய அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

• றைசிய சிேந்ை கல்வி நிறுவணங்கள் ைரவரிதசப் பட்டியல் (NIRF) ஐஐடி-

சைட்ராஸ், ஐஐஎஸ்சி-சபங்களூரு ைற்றும் ஐஐடி-பம்பாய் ஆகியதவ 

நாட்டின் முைல் மூன்று உயர்கல்வி நிறுவனங்களாக உருசவடுத்துள்ளன. 

• வங்காள விரிகுடாவில் புயல் ஆந்திரா ைற்றும் ஒடிசா கதரறயாரப் 

பகுதிகளில் பரவலாக ைதழதய ஏற்படுத்திய புயலுக்கு இட்ட சபயர் குலாப். 

• உங்கள் உரிதைகதள அறிந்து அவற்தேப் சபறுங்கள்: ஆம்சனஸ்டி 

இன்டர்றநஷனல் ைற்றும் ஏஞ்சலினா றொலி இதணந்து எழுதிய புத்ைகம் 

• COVID-19 க்கு எதிராக 2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சவகுென 

ைடுப்பூசி றபாடுவதைத் சைாடங்கிய உலகின் முைல் நாடாக கியூபா 

ைாறியுள்ளது. 

Science & 

Technology  

அறிவியல் 

சைாழில்னுட்பம்  

• ஒளிதய உறிஞ்சுவைன் மூலம் கரிவளிதய (கார்பன் தட ஆக்தசடு) 

மீத்றைன் ஆக ைாற்றுவைற்கு சசலவு குதேந்ை உறலாகம் இல்லாை 

விதனயூக்கிதய இந்திய விஞ்ஞானிகள் வடிவதைத்துள்ளனர். 

• இந்திய றவளாண்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IARI) நாட்டின் முைல் ைரபணு 

ைாற்ேம்  அல்லாை கதளக்சகால்லி-சகிப்புத்ைன்தை சகாண்ட பூசா பாஸ்ைதி 

1979 ைற்றும் பூசா பாஸ்ைதி 1985 ஆகிய அரிசி வதககதள 

உருவாக்கியுள்ளது. 
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Environment  • சர்வறைச இயற்தக வளப் பாதுகாப்பு ைானாடு 2020  (ெூன் 2020 முைல் 

சசப்டம்பர் 2021 வதர ஒத்திதவக்கப்பட்டது) பிரான்சின் ைார்றசயில் 

நதடசபறுகிேது. 

• லடாக், ெம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிலத்திலிருந்து (ெம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்) 

ைனி யூனியன் பிரறைசைாக  உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் 

பிேகு, பனிச்சிறுத்தை ைற்றும் கருங்கழுத்து சகாக்குகதள ைாநில விலங்கு 

ைற்றும் ைாநிலப் பேதவயாக ஏற்றுக்சகாண்டது. 

• இந்தியாவின் மிக உயரைான காற்று சுத்திகரிப்பு றகாபுரம் யூனியன் 

பிரறைசைான சண்டிகரில் சசப்டம்பர் 08, 2021 அன்று திேக்கப்பட்டது. 

• உலக காண்டாமிருக தினம் சசப்டம்பர் 22 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிேது. 

கருப்சபாருள் 2021: ஐவதர உயிருடன் தவத்திருங்கள் 

• அசைரிக்க ெனாதிபதி உலகளாவிய மீத்றைன் உறுதிசைாழிதய 

அறிவித்துள்ளார், இது இந்ை ைசாப்ைத்தின் இறுதிக்குள் மீத்றைன் உமிழ்தவ 

மூன்றில் ஒரு பங்காக குதேக்க அசைரிக்க-ஐறராப்பிய ஒன்றியம் 

ைதலதையிலான முயற்சியாகும். 

• இந்திய றவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICAR) நிறுவனம், 'ஹரித் ைாரா' 

என்ே சைத்ைறனாசெனிக் எதிர்ப்பு தீவன சப்ளிசைண்ட் ஒன்தே 

உருவாக்கியுள்ளது. கால்நதடகளின் மீத்றைன் சவளிறயற்ேத்தைக் 

குதேக்க விவசாயிகளுக்கு உகந்ை தீர்வாக உள்ளது  

Defence  

பாதுகாப்பு  

• இந்தியாவிற்கும் இந்றைாறனசியாவிற்கும் இதடயிலான கடல்சார் 

பயிற்சியின் மூன்ோவது பதிப்பு ‘சமுத்திர சக்தி’ 2021 சசப்டம்பர் 20 முைல் 

22 வதர சுந்ைா ெலசந்தியில் நடத்ைப்பட்டது. 

• இந்தியா ைற்றும் றநபாள ராணுவங்கள் இந்தியாவின் உத்ைரகாண்ட் 

ைாநிலத்தில் உள்ள பித்றைாராகரில் 15வது கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியான 

‘சூர்ய கிரண்’தய சைாடங்கியுள்ளன. 

Tamilnadu 

ைமிழ்னாடு   

• ைமிழ்நாட்டில் உள்ள ைாமிரபரணி நாகரிகம் குதேந்ைது 3,200 ஆண்டுகள் 

பழதையானது, தூத்துக்குடி ைாவட்டம் சிவகதளயில் சைால்லியல் 

துதேயின் அகழ்வாராய்ச்சியில் இருந்து சபேப்பட்ட கரிைப் சபாருட்களில் 

கார்பன் றடட்டிங் சசய்யப்பட்டது. 

• ைகாகவி சுப்ரைணிய பாரதியின் 100வது நூற்ோண்டு விழா. அைன் புரட்சிகர 

வீரியத்தை பதேசாற்றும் வதகயில், ‘இந்தியா’ என்ே வாரப் பத்திரிதகதய 
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சிவப்பு ைாளில் அச்சிட தவத்ைார் பாரதி. ைமிழகத்தில் அரசியல் 

றகலிச்சித்திரங்கதள சவளியிட்ட முைல் இைழ் அதுைான் 

• ைருத்துவ சாைன பூங்கா அதைக்க ைத்திய அரசு சகாள்தக அளவில் 

ஒப்புைல் அளித்து, 100 றகாடி ரூபாய் ைானியம் வழங்கிய நிதலயில், 

காஞ்சிபுரம் ைாவட்டம் ஒரகடத்தில் அதைக்க ைமிழக அரசு முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

• வாழப்பாடியில் கதலஞரின் வருமுன் காப்றபாம் சுகாைார திட்டத்தை 

முைல்வர் சைாடங்கி தவத்ைார் 

• சசன்தன எழும்பூரில் ைமிழ்நாடு காவல்துதே அருங்காட்சியகத்தை 

முைல்வர் திேந்து தவத்ைார் 

• ைமிழ்நாடு ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு வியூகம் 2021 (இபிஎஸ் 2021) முைல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் சவளியிடப்பட்டது, இது 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ைாநிலத்தின் ஏற்றுைதிதய ைற்றபாதைய 26 பில்லியன் 

டாலரில் இருந்து 100 பில்லியன் டாலராக உயர்த்தும் றநாக்கத்தில் 

உள்ளது. இது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 டிரில்லியன் டாலர் 

சபாருளாைாரைாக ைாறும் ைாநிலத்தின் இலக்குடன் ஒத்துப்றபாகிேது. 

• சமூக சீர்திருத்ைவாதி சபரியார் ஈ.சவ.ராைசாமியின் பிேந்ைநாளான 

சசப்டம்பர் 17-ஆம் றைதி சமூக நீதி தினைாக அனுசரிக்கப்பட்டு, 

உறுதிசைாழி ஏற்கப்படும் என சட்டப்றபரதவயில் முைல்வர் திங்கள்கிழதை 

அறிவித்ைார். 

• ைமிழ்நாடு சட்டைன்ேம் 13.9.2021 அன்று ைாநிலத்தில் இளங்கதல 

ைருத்துவப் படிப்புகளில் றசர்வைற்கான றைசிய ைகுதி ைற்றும் நுதழவுத் 

றைர்வில் (NEET) ைகுதி சபறுவைற்கான விண்ணப்பைாரர்களின் றைதவதய 

‘நீக்க’ றகாரும் ைறசாைாதவ நிதேறவற்றியது. நீதிபதி ஏ.றக. நீட் றைர்வு 

எம்பிபிஎஸ் கல்வியில் பல்றவறு சமூகப் பிரதிநிதித்துவத்தை 

குதேைதிப்பிற்கு உட்படுத்தியைாக ராென் கமிட்டி ைனது அறிக்தகயில் 

அரசுக்கு சைரிவித்திருந்ைது. 

• ைமிழ்நாடு குடிதசப்பகுதி ஒழிப்பு வாரியம் இனி ைமிழ்நாடு நகர்ப்புே 

வாழ்விட றைம்பாட்டு வாரியம் என்று அதழக்கப்படும். 

• ைன்னார் வதளகுடா, பாக் வதளகுடா பகுதியில் இந்தியாவின் முைல் 

‘கடல் பசு’ சரணாலயத்தை ைமிழக அரசு அதைக்க உள்ளது. 
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• இலங்தகயின் றைற்குக் கடற்கதரக்கும் இந்தியாவின் சைன்கிழக்கு 

முதனக்கும் இதடயில் அதைந்துள்ள ைன்னார் வதளகுடாவில் ஆற்ேல் 

தீதவ உருவாக்க ைமிழ்நாடு ைற்றும் சடன்ைார்க் திட்டமிட்டுள்ளன. 

 

றகாதடகால பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் 16வது  

• நதடசபற்ே இடம்: றடாக்கிறயாவில் 24.08.2021 முைல் 05.09.2021 வதர நதடசபற்ேது 

• ெப்பானிய றபரரசர் நருஹிட்றடாவால் திேக்கப்பட்டது 

• சபான்சைாழி: உணர்ச்சியால் ஐக்கியப்பட்டது 

• சின்னம்: றசாமிட்டி, றசாமிறயாஷிறனாவின் சபயரிடப்பட்ட ஒரு கற்பதன பாத்திரம், சசர்ரி 

ப்ளாசம் வதக 

• சைாடக்க விழாவில் இந்தியக் சகாடிதய ஏந்தியவர்: சடக் சந்த், குண்டு எறிைல் வீரர், 

நிதேவு விழாவில் இந்தியக் சகாடிதய ஏந்தியவர்: அவனி சலகாரா, துப்பாக்கி சுடும் வீரர் 

Rank list ைரவரிதசப் பட்டியல்  

 Country 

நாடு 

Gold 

ைங்கம் 

Silver 

சவள்ளி 

Bronze 

சவண்கலம் 

Total 

சைாத்ைம் 

1 China 

சீனா 

96 60 51 207 

2 Great 

Britain 

ப்ரிட்டன் 

41 38 45 124 

3 United 

States 

அசைரிக்கா 

37 36 31 104 

4 India  

இந்தியா 

5 8 6 19 

 

https://t.me/iyachamyacdemy


 

IYACHAMY ACADEMY GROUP 4 VAO CURRENT AFFAIRS – 2022 - https://t.me/iyachamyacdemy   
35 

 

October Current Affair 

அக்றடாபர் ைாை நிகழ்வுகள்  

Places  

இடங்கள்  

• 16th G-20 Summit held from 30 to 31.10.2021 in Rome, Italy with the 

Prime Minister Shri Narendra Modi representing India  

• 16வது ஜி-20 உச்சி ைாநாடு 30 முைல் 31.10.2021 வதர இத்ைாலியின் றராம் 

நகரில்  நதடசபற்ேது. இந்தியா சார்பில் பிரைைர் திரு நறரந்திர றைாடி 

கலந்துசகாண்டார் 

• Kochi has been declared as a Dementia-Friendly City  

• சகாச்சி  ைனநிதல சார்ந்ை நட்பு நகரைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

• Himachal Pradesh as become the first Indian state to begin organised 

cultivation of Cinnamon   

• ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட இலவங்கப்பட்தட சாகுபடிதயத் சைாடங்கிய முைல் இந்திய 

ைாநிலைாக ஹிைாச்சலப் பிரறைசம் திகழ்கிேது 

• world's largest khadi national flag was inaugurated in Ladakh  

• உலகின் மிகப்சபரிய காதி றைசியக் சகாடி லடாக்கில்  நிறுவப்பட்டது 

• Germany has unveiled the world's first automated and driverless train 

• உலகின் முைல் ைானியங்கி ைற்றும் ஓட்டுநர் இல்லாை ரயிதல செர்ைனி 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 
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Persons  

ஆளுதைகள்  

• Chacha Chaudhary comic book character created by Pran Kishore 

Sharma which has been chosen to be the mascot of Namami Gange 

programme  

• நைாமி கங்றக நிகழ்ச்சியின் சின்னைாக றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளது பிரான் கிறஷார் 

சர்ைாவால் உருவாக்கப்பட்ட சாச்சா சசௌத்ரி காமிக் புத்ைக பாத்திரம் ஆகும் 

• Shaktikanta Das has been reappointed as the Governor of Reserve 

Bank of India  

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராக சக்திகாந்ை ைாஸ் மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• Fumio Kishida the new Prime Minister of Japan on 4 October 2021 

• 4 அக்றடாபர் 2021 அன்று ெப்பானின் புதிய பிரைை ைந்திரி Fumio Kishida 

• The government has reconstituted the Economic Advisory Council to 

the Prime Minister (EACPM) under the leadership of Dr. Bibek Debroy 

for a period of two years after its term came to an end in September 

2021.  

• 2021 சசப்டம்பரில் அைன் பைவிக்காலம் முடிவதடந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

டாக்டர் பிறபக் சடப்ராய் ைதலதையில் பிரைைருக்கான சபாருளாைார 

ஆறலாசதனக் குழுதவ (EACPM) அரசு மீண்டும் அதைத்துள்ளது. 

Awards 

விருதுகள்   

• Dr Randeep Guleria has been awarded 22nd Lal Bahadur Shastri 

National Award for Excellence for his contribution in the field of 

medicine and pandemic awareness 

• டாக்டர் ரன்தீப் குறலரியா, ைருத்துவம் ைற்றும் சைாற்றுறநாய் விழிப்புணர்வு 

துதேயில் அவரது பங்களிப்பிற்காக 22வது லால் பகதூர் சாஸ்திரி றைசிய விருது 

சபற்றுள்ளார். 

• Rajinikanth has been conferred with the 51st Dadasaheb Phalke Award 

• ரஜினிகாந்துக்கு 51-வது ைாைாசாறகப் பால்றக விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது  

• Koozhangal  Tamil film directed by filmmaker Vinothraj PS which has 

been selected as India's official entry for the 94th Academy Awards 

also knows as Oscar Award  

• 94வது அகாடமி விருதுகளுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நுதழவுத் 

றைர்வாகத் றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ள திதரப்படத் ையாரிப்பாளர் விறனாத்ராஜ் பிஎஸ் 

இயக்கிய கூழாங்கல் ைமிழ்த் திதரப்படம் ஆகும். அகாசடமி விருது ஆஸ்கார் 

விருது  என்றும் அறியப்படுகிேது. 

Polity  

அரசியலதைப்பு  

• 28th anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC) 

was observed on 12th October 2021.  
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• றைசிய ைனிை உரிதைகள் ஆதணயத்தின் (NHRC) 28வது ஆண்டு விழா 

அக்றடாபர் 12, 2021 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

• The Ministry of Home Affairs (MHA) has simplified the process for 

Indians who want to renounce their citizenship. Provisions have been 

made for applicants to upload documents online, with an upper limit 

of 60 days for the renunciation process to be completed.  

• குடியுரிதைதய தகவிட விரும்பும் இந்தியர்களுக்கான நதடமுதேதய 

உள்துதே அதைச்சகம் (MHA) எளிதைப்படுத்தியுள்ளது. விண்ணப்பைாரர்கள் 

ஆவணங்கதள ஆன்தலனில் பதிறவற்ேம் சசய்ய ஏற்பாடுகள் சசய்யப்பட்டுள்ளன, 

60 நாட்களுக்குள் குடியுரிதை துேத்ைல் சசயல்முதே முடிவதடயும். 

Schemes  

திட்டங்கள்  

• Prime Minister launched the second phase of the Atal Mission for 

Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT 2.0). AMRUT 2.0 

aims to provide 100% coverage of water supply to all households in 

around 4,700 ULBs  

• புத்துணர்ச்சி ைற்றும் நகர்ப்புே ைாற்ேத்திற்கான அடல் இயக்கத்தின் (AMRUT 2.0) 

இரண்டாம் கட்டத்தை பிரைைர் சைாடங்கி தவத்ைார். AMRUT 2.0 4,700  

நகர்ப்புே உள்ளாட்சி அதைப்புகளில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் 100% நீர் 

விநிறயாகத்தை வழங்குவதை றநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

• Union Labour Ministry and Microsoft India have jointly launched a 

digital skilled platform -- DigiSaksham -- to enhance youth 

employability.  

• ைத்திய சைாழிலாளர் அதைச்சகமும் தைக்றராசாப்ட் இந்தியாவும் இதணந்து 

இதளஞர்களின் றவதலவாய்ப்தப றைம்படுத்துவைற்காக டிஜிட்டல் திேன் 

சகாண்ட ைளைான டிஜிசக்ஷத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

• NIPUN (National Initiative for Proficiency in Reading with 

Understanding and Numeracy) Bharat Scheme was launched earlier 

this year as part of the National Education Policy (NEP) 2020. 

• NIPUN (புரிைல் ைற்றும் எண்ணுடன் வாசிப்பதில் நிபுணத்துவத்திற்கான றைசிய 

முன்முயற்சி) (National Initiative for Proficiency in Reading with 

Understanding and Numeracy)  பாரத் திட்டம் றைசிய கல்விக் சகாள்தக 

(NEP) 2020 இன் ஒரு பகுதியாக இந்ை ஆண்டின் சைாடக்கத்தில் 

சைாடங்கப்பட்டது. 

Others  

ைற்ேதவ 

• In India, countless workers engaged in mines, construction and 

factories are silently dying of exposure to dust. This is better referred 

to as silicosis.  
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• இந்தியாவில், சுரங்கங்கள், கட்டுைானம் ைற்றும் சைாழிற்சாதலகளில் ஈடுபட்டுள்ள 

எண்ணற்ே சைாழிலாளர்கள் தூசியின் சவளிப்பாட்டால் அதைதியாக இேந்து 

சகாண்டிருக்கிோர்கள். இது சிலிறகாசிஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகிேது. 

• The Centre's 60-point action plan focuses on leveraging IT and 

technology for governance, improving business climate, and upgrading 

the civil services. 

• தைய அரசின் 60-புள்ளி சசயல்திட்டம் ஆளுதகக்கு ைகவல் சைாழில்நுட்பம் 

ைற்றும் சைாழில்நுட்பத்தை றைம்படுத்துைல், வணிக சூழதல றைம்படுத்துைல் 

ைற்றும் சிவில் றசதவகதள றைம்படுத்துைல் ஆகியவற்றில் கவனம் 

சசலுத்துகிேது. 

• Hara Bhara, India’s first aerial seeding campaign in Telangana using 

the Seedcopter drone was launched.  

• ஹர பரா, சீட்காப்டர் ட்றராதனப் பயன்படுத்தி சைலுங்கானாவில் இந்தியாவின் 

முைல் வான்வழி விதைப்பு பிரச்சாரம் சைாடங்கப்பட்டது 

• The anniversary of the formation of the Azad Hind Government is 

celebrated on 21st October every year.  

• ஆசாத் ஹிந்த் அரசு அதைக்கப்பட்டைன் ஆண்டு விழா ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

அக்றடாபர் 21ஆம் றைதி சகாண்டாடப்படுகிேது. 

• India is ranked at 71st position in the Global Food Security (GFS) Index 

2021 of 113 countries. 

• 113 நாடுகளில் உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு (GFS) குறியீட்டில் 2021 இல் 

இந்தியா 71வது இடத்தில் உள்ளது. 

• India was ranked 101st position in the Global Hunger Index (GHI) 2021. 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய பட்டினிக் குறியீட்டில் (GHI) இந்தியா 101 

வது இடத்தில் உள்ளது. 

• Newly discovered plant Allium negianum, in Uttarakhand has been 

confirmed to belong to the genus that includes many staple foods 

such as onion and garlic.  

• உத்ைரகாண்ட் ைாநிலத்தில் புதிைாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்லியம் சநகியானம் 

என்ே ைாவரைானது சவங்காயம் ைற்றும் பூண்டு றபான்ே பல முக்கிய உணவுகதள 

உள்ளடக்கிய இனத்தைச் றசர்ந்ைது என உறுதிப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

• My Life in Full by Indra Nooyi 

• The 5-year project for deep sea exploration of rare minerals launched 

by the Ministry of Earth Sciences, Govt of India is named -

Samudrayaan  
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• இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அதைச்சகத்ைால் சைாடங்கப்பட்ட அரிய 

கனிைங்கதள ஆழ்கடல் ஆய்வுக்கான 5 ஆண்டு திட்டத்திற்கு -சமுத்ராயன் என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

• The new corporate name of Facebook Inc, the parent organisation of 

Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Workplace etc. - Meta 

Platforms Inc  

• Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Workplace றபான்ேவற்றின் 

ைாய் நிறுவனைான Facebook Inc இன் புதிய கார்ப்பறரட் சபயர் - Meta 

Platforms Inc 

• The theme of Vigilance Awareness Week 2021 observed from 26.10.21 

to 01.11.21 - Independent India @ 75: Self Reliance and Integrity  

• •26.10.21 முைல் 01.11.21 வதர கதடபிடிக்கப்பட்ட ஊழல் விழிப்புணர்வு 

வாரத்தின் கருப்சபாருள் 2021 - சுைந்திர இந்தியா @ 75: ைன்னம்பிக்தக ைற்றும் 

ஒருதைப்பாடு 

Economy  

சபாருளாைாரம்  

• The government has accorded the ‘Maharatna’ status to state-owned 

Power Finance Corporation (PFC).  

• அரசுக்குச் சசாந்ைைான பவர் ஃதபனான்ஸ் கார்ப்பறரஷனுக்கு (பிஎஃப்சி) 

‘ைஹாரத்னா’ அந்ைஸ்தை அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது. 

• The PM Gati Shakti National Master Plan is Rs.100 lakh crore 

investment plan for the infrastructure development over the next five 

years.    

• பிரைை ைந்திரி கதி சக்தி றைசிய சசயல் திட்டம் என்பது அடுத்ை ஐந்து 

ஆண்டுகளில் உள்கட்டதைப்பு றைம்பாட்டிற்காக ரூ.100 லட்சம் றகாடி முைலீட்டுத் 

திட்டைாகும். 

• government approved the highest price bid of Talace Pvt Ltd, a wholly 

owned subsidiary of Tata Sons Pvt. Ltd for sale (Disinvesting) of 100% 

equity shareholding of Government of India in Air India (AI)   

• டாடா சன்ஸ் பிதரறவட் லிமிசடட்டின் முழுச் சசாந்ைைான துதண நிறுவனைான 

டறலஸ் பிதரறவட் லிமிசடட்டின் அதிக விதல ஏலத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. ஏர் இந்தியாவில் (AI) இந்திய அரசின் 100% பங்குகதள 

பங்குவிலக்கம் சசய்துள்ளது  

Science & 

Technology 

• Mosquirix, the first malaria vaccine to get the WHO nod. The vaccine 

acts against P. falciparum, the most deadly malaria parasite globally 

• Mosquirix, WHO ஒப்புைல் சபற்ே முைல் ைறலரியா ைடுப்பூசி. ைடுப்பூசி 

உலகளவில் மிகவும் சகாடிய ைறலரியா ஒட்டுண்ணியான பி. ஃபால்சிபாரத்திற்கு 

எதிராக சசயல்படுகிேது. 
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அறிவியல் 

ைற்றும் 

சைாழில்னுட்பம்   

Environment 

சுற்றுச்சூழல்   

• Over 100 countries sign Kunming Declaration on biodiversity 

conservation on 15
th
 meeting of the Conference of the Parties to the 

United Nations Convention on Biological Diversity held in China  

• சீனாவில் நதடசபற்ே ஐக்கிய நாடுகளின் பல்லுயியிரின  பாதுகாப்பு ைாநாட்டின் 

15வது கூட்டத்தில் 100க்கும் றைற்பட்ட நாடுகள் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு குறித்ை 

குன்மிங் பிரகடனத்தில் தகசயழுத்திட்டன. 

• National Tiger Conservation Authority (NTCA) approved the 

Chhattisgarh government’s proposal to declare the combined areas of 

the Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary 

as a Tiger Reserve. The new Reserve is located in the northern part of 

the state, bordering Madhya Pradesh and Jharkhand. 

• குரு காசிைாஸ் றைசிய பூங்கா ைற்றும் ைாறைார் பிங்லா வனவிலங்கு 

சரணாலயத்தின் ஒருங்கிதணந்ை பகுதிகதள புலிகள் காப்பகைாக அறிவிக்கும் 

சட்டீஸ்கர் அரசின் திட்டத்திற்கு றைசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆதணயம் (NTCA) 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. ைத்தியப் பிரறைசம் ைற்றும் ொர்கண்ட் எல்தலயில் 

ைாநிலத்தின் வடக்குப் பகுதியில் புதிய காப்பகம் அதைந்துள்ளது 

• The 26
th
 Conference of Parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (CoP26) will take place between 

October 31 and November 12 at Glasgow, Scotland.  

• காலநிதல ைாற்ேம் சைாடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டதைப்பு ைாநாட்டிற்கான 

கட்சிகளின் 26வது ைாநாடு (CoP26) அக்றடாபர் 31 முைல் நவம்பர் 12 வதர 

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்றகாவில்  நதடசபற்ேது 

• World Meteorological Congress 2021 has endorsed a Water 

Declaration, including the Water and Climate Coalition. Held in Geneva 

• உலக வானிதல  ைாநாடு 2021, நீர் ைற்றும் காலநிதல கூட்டணி உள்ளிட்ட நீர் 

அறிவிப்புக்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. செனிவாவில் நதடசபற்ேது  

• Indian Railway to be Net Zero Emitter by 2030 

• 2030க்குள் இந்திய ரயில்றவ நிகர பூஜ்ஜிய ைாசு உமிழ்வு சசய்ய இருக்கும் 

Defence 

பாதுகாப்பு   

• an Offshore Patrol Vessel (OPV), Indian Coast Guard Ship (ICGS) 

Sarthak has been commissioned and dedicated to the nation at Goa 

by the Indian Coast Guard  

• கடல் றராந்து கப்பல் (OPV), இந்திய கடறலார காவல்பதட கப்பல் (ICGS) சர்ைக் 

இந்திய கடறலார காவல்பதட மூலம் றகாவாவில் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 
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• 17th Indo-US Joint Military Exercise “Ex Yudh Abhyas 2021” was held 

at Joint Base ElmendorfRichardson in Alaska (US)  

• 17வது இந்திய-அசைரிக்க கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி “Ex Yudh Abhyas 2021” 

அலாஸ்காவில் (US) உள்ள கூட்டுத் ைளைான ElmendorfRichardson இல் 

நதடசபற்ேது. 

• India and the UK started Konkan Shakti 2021, the first-ever tri-

services joint exercise. It started off the west coast of India.  

• இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் சகாங்கன் சக்தி 2021 ஐத் சைாடங்கின, இது 

முைன்முைலில் முப்பதடகளின் கூட்டுப் பயிற்சியாகும். இது இந்தியாவின் றைற்கு 

கடற்கதரயில் சைாடங்கியது. 

Tamilnadu  

ைமிழ்நாடு 

• CM launches ‘Illam Thedi Kalvi’ scheme at Mudaliarkuppam in 

Villupuram district  on 27.10.2021. Tamil Nadu government posted 

IAS officer K. Elambahavath as the Officer on Special Duty (OSD) for 

its 'Illam Thedi Kalvi  

• 27.10.2021 அன்று விழுப்புரம் ைாவட்டம் முைலியார்குப்பத்தில் ‘இல்லம் றைடி 

கல்வி’ திட்டத்தை முைல்வர் சைாடங்கி தவத்ைார். ைமிழ்நாடு அரசு  'இல்லம் றைடி 

கல்வி திட்டத்திற்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரி றக.இளம்பவாத்தை சிேப்புப் பணி 

அதிகாரியாக (OSD) நியமித்துள்ளது. 

•  TN CM announces social justice committee headed by Suba. 

Veerapandian . The committee will monitor if social justice is being 

implemented properly in education, employment, postings, promotions 

and appointments across Tamil Nadu and make recommendations 

from time to time to the State government to take appropriate 

measures  

• சுப வீரபாண்டியன் ைதலதையில் சமூக நீதிக் குழுதவ ைமிழக முைல்வர் 

அறிவித்ைார். . ைமிழகம் முழுவதும் கல்வி, றவதல வாய்ப்பு, பைவி உயர்வு, பைவி 

உயர்வு, பணி நியைனம் ஆகியவற்றில் சமூக நீதி முதேயாக 

சசயல்படுத்ைப்படுகிேைா என்பதை இக்குழு கண்காணித்து, உரிய நடவடிக்தக 

எடுக்குைாறு ைாநில அரசுக்கு அவ்வப்றபாது பரிந்துதர சசய்யும். 

• Government has announced that Anna Institute of Management will 

be renamed as Anna Administrative Staff College  

• அண்ணா றைலாண்தைக்  நிறுவணம் அண்ணா நிர்வாகப் பணியாளர் கல்லூரி எனப் 

சபயர் ைாற்ேம் சசய்யப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது 

• Tamil Nadu's first multi-modal logistics park (MMLP), planned at 

Mappedu in Tiruvallur,  
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• ைமிழ்நாட்டின் முைல் பல்முதனய சரக்கு றபாக்குவரத்து பூங்காதவ நிறுவ 

திருவள்ளூரில் உள்ள ைப்றபட்டில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• Honble Chief Minister participated in the Grama Sabha meeting held 

at Pappapatti village, Usilampatti Taluk, Madurai District  

• ைதுதர ைாவட்டம் உசிலம்பட்டி ைாலுக்கா பாப்பாபட்டி கிராைத்தில் நதடசபற்ே 

கிராைசதப கூட்டத்தில் ைாண்புமிகு முைலதைச்சர் அவர்கள் பங்றகற்ோர். 

• Public Affairs Index rankings :  Kerala topped in governance 

performance ; Toppers among large states. Kerala (1.618); Tamil Nadu 

(0.857); Telangana  

• சபாது  நிர்வாக குறியீடு ைரவரிதச: ஆட்சி சசயல்திேனில் றகரளா முைலிடம்; 

சபரிய ைாநிலங்களில் முைலிடம். றகரளா (1.618); ைமிழ்நாடு (0.857); 

சைலுங்கானா 

• Justice Sivakumar has been appointed as Chairperson of Tamil Nadu 

Adi Dravidar and Tribal Welfare Commission  

• ைமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் ைற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆதணயத்தின் ைதலவராக 

நீதிபதி சிவக்குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

•  In Tamil Nadu, the Karuppur kalamkari paintings and 

the Kallakurichi wood carvings , Kanniyakumari clove recently 

received the geographical indication (GI) tags.   

• ைமிழ்நாட்டில் கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் ைற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ைர 

றவதலப்பாடுகள், கன்னியாகுைரி கிராம்பு ஆகியதவ சமீபத்தில் புவியியல் குறியீடு 

சபற்றுள்ளன. 
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நவம்ெர் மாே நிகழ்வுகள் -2021  

Places  

இடங்கள்  

• ஆசியாவிறலறய மிகப்சபரிய விைான நிதலயங்களில் ஒன்ோன உத்ைரப் 

பிரறைசத்தில் உள்ள செவாரில் உள்ள சநாய்டா சர்வறைச விைான நிதலயத்துக்கு 

பிரைைர் நறரந்திர றைாடி வியாழக்கிழதை அடிக்கல் நாட்டினார். 

• இந்தியாவின் முைல் உணவு அருங்காட்சியகைான ைஞ்சாவூரில் உள்ளது. இந்திய 

உணவுக் கழகத்ைால் நிறுவப்பட்ட இந்ை அருங்காட்சியகம் பார்தவயாளர்களுக்கு 

இந்தியாவில் விவசாயம், உணவு வதககள் ைற்றும் உணவு விநிறயாக முதேகள் 

ஆகியவற்தேப் பார்தவயிட உைவுகிேது. 

• அருணாச்சல பிரறைசம் ைனது ைாநில பட்டாம்பூச்சியாக தகசர்-ஐ-ஹிந்தை 

(டீறனாபால்பஸ் இம்பீரியலிஸ்) அங்கீகரித்துள்ளது 

• சைலுங்கானா ைாநிலத்தில் உள்ள றபாச்சம்பள்ளி கிராைம் ஐக்கிய நாடுகளின் உலக 

சுற்றுலா அதைப்பினால் (UNWTO) சிேந்ை சுற்றுலா கிராைங்களில் ஒன்ோக றைர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• சர்வறைச றசாலார் கூட்டதைப்பில்  101வது உறுப்பினராக அசைரிக்கா றசர்ந்துள்ளது  

• ஆந்திராவின் புதிய ைதலநகராக அைராவதி அதையவுள்ளது 

• ைத்தியப் பிரறைச முைல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், இந்தூரில் உள்ள படல்பானி ரயில் 

நிதலயம், ைந்தியா ைாைா ரயில் நிதலயம் என சபயர் ைாற்ேம் சசய்யப்படும் என்று 

அறிவித்ைார். 

• 2021-22 SDG நகர்ப்புே குறியீடு ைற்றும் டாஷ்றபார்டில் சிம்லா முைலிடத்தைப் 

பிடித்துள்ளது, அதைத் சைாடர்ந்து றகாயம்புத்தூர் ைற்றும் சண்டிகர் உள்ளது 
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• சுல்ைான்பூர் ைாவட்டத்தில் உள்ள கர்வால் றகரியில் 341 கிமீ பூர்வாஞ்சல் விதரவுச் 

சாதல, பிரைைர் நறரந்திர றைாடியால் திேந்து தவக்கப்பட்டது, இது உத்ைரபிரறைச 

அரசாங்கத்ைால் முடிக்கப்பட்ட மிகப்சபரிய உள்கட்டதைப்பு திட்டங்களில் 

ஒன்ோகும். 

• சைன்னாப்பிரிக்காவில், றகாவிட்-19 வதகயான ஓமிக்ரான் முைலில் 

கண்டறியப்பட்டது 

Persons  

ஆளுதைகள்  

• நவம்பர் 7, 2021 அன்று விண்சவளியில் நடந்ை முைல் சீனப் சபண்ைணி வாங் 

யாப்பிங் ஆவார் 

• சசக் குடியரசின் புதிய பிரைைராக Petr Fiala நியமிக்கப்பட்டார் 

• யுசனஸ்றகாவின் தடரக்டர் செனரலாக ஆட்ரி அறசாறல இரண்டாவது முதேயாக  

நான்கு வருட காலத்திற்கு மீண்டும் றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டார் 

• றைசிய றபரிடர் மீட்புப் பதடயின் புதிய ைதலதை இயக்குநராக (டிஜி) அதுல் 

கர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ெப்பானியப் பிரைைர் ஷின்றசா அறப, சபாது விவகாரத் துதேயில் அவரது முக்கிய 

சாைதனகளுக்காக 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப்புமிக்க பத்ை விபூஷண் விருதைப் 

சபற்ோர். 

• இந்திய கடற்பதடயின் அடுத்ை ைளபதியாக ஆர் ஹரி குைார் சபாறுப்றபற்கவுள்ளார் 

• ைத்திய புலனாய்வு அதைப்பின் இயக்குநராக சுறபாத் குைார் செய்ஸ்வால் 

சபாறுப்றபற்றுக் சகாண்டார் 

• ட்விட்டரின் புதிய ைதலதை நிர்வாக அதிகாரியாகப் சபாறுப்றபற்ே இந்திய 

சைாழில்நுட்ப வழிகாட்டி பராக் அகர்வால் 

• றைவசகாயம் பிள்தள, 18 ஆம் நூற்ோண்டில், கிறிஸ்ைவ ைைத்திற்கு ைாறிய இந்து, 

முைல் புனிைர் பட்டம் சபற்ே இந்தியர். 

Books  

புத்ைகங்கள் 

• இந்தியாவில் பிேந்ை அசைரிக்க சபாருளாைார நிபுணர் & றநாபல் பரிசு சபற்ே 

அபிஜித் பானர்ஜி "Cooking to Save your Life"" என்ே புதிய புத்ைகத்தை  

எழுதியுள்ளார். 

• Shuttler's Flick: Making Every Match Count என்பது புல்றலலா றகாபிசந்தின் 

சுயசரிதை 

• லால் சலாம்': ஸ்மிருதி இரானியின் நாவல் ைண்றடவாடாவில் ைாறவாயிஸ்டுகளால் 

76 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கதளக் சகான்ேதை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது. 

Awards  

விருதுகள் 

• விளிம்பில் வாழ்வது - அகில இந்திய வாசனாலியின் கடறலார வாழ்வு நிகழ்ச்சி 

சமீபத்தில் நதடசபற்ே ABU - UNESCO அதைதி ஊடக விருதுகள் 2021 இல் 

‘இயற்தகயுடன் சநறிமுதே ைற்றும் நிதலயான உேவு’ பிரிவில் விருதை 

சவன்ேது. 

• இந்திய எழுத்ைாளர் எம். முகுந்ைம் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான 

றெசிபி பரிசு novel Delhi: A Soliloquy  என்ே நாவலுக்காக சபற்ோர். 
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• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அதைதி, நிராயுைபாணியாக்கம் ைற்றும் றைம்பாட்டிற்கான 

இந்திரா காந்தி பரிசு  சமூக அதைப்பான பிரைாம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• சமீபத்தில், குரூப் றகப்டன் அபிநந்ைன் வர்ைைானுக்கு, இந்திய ெனாதிபதியால் 

றபார்க்கால வீர விருைான வீர் சக்ரா வழங்கப்பட்டது. 

• நீரஜ் றசாப்ரா, ரவிக்குைார் உள்ளிட்ட 12 றபருக்கு றைெர் ையான் சந்த் றகல் ரத்னா 

விருது வழங்கப்பட்டது 

Others  

ைற்ேதவ  

• விைான சரக்கு வழிதயப் பயன்படுத்தி ஹாங்காங்கில் இருந்து ைங்கம் 

கடத்ைப்படுவதைத் ைடுக்க வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் சைாடங்கப்பட்ட 

நடவடிக்தகக்கு குறியீட்டு சபயரிடப்பட்டது - ஆபறரஷன் றைால்டன் சைட்டல் 

• ஆக்ஸ்றபார்டு ஆங்கில அகராதியால் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிேந்ை வார்த்தையாக 

Vax றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளது 

• 30 - 31 அக்றடாபர் 2021 வதர இத்ைாலியின் றராமில் நதடசபற்ே G-20 உச்சி 

ைாநாட்டின் கருப்சபாருள்  - ைக்கள், கிரகம் ைற்றும் சசழிப்பு 

• இந்திய சுைந்திரத்தின் 75 ஆண்டு கால சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, 

துணிச்சலான பழங்குடியின சுைந்திரப் றபாராட்ட வீரர்கதள நிதனவுகூரும் 

வதகயில், நவம்பர் 15ஆம் றைதிதய ெஞ்சதியா சகௌரவ் திவாஸ் என சகாண்டாட 

ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. ராஞ்சியில் “பகவான் பிர்சா முண்டா 

நிதனவு பூங்கா ைற்றும் சுைந்திர றபாராட்ட அருங்காட்சியகம்” பிரைைர் திேந்து 

தவத்ைார் 

• முைல் ைணிக்தக திவாதஸ (நவம்பர் 16, 2021) குறிக்கும் வதகயில், சர்ைார் 

வல்லபாய் பறடலின் சிதலதய இந்தியாவின் ைதலதை கணக்குத் ைணிக்தகயாளர் 

(CAG) அலுவலகத்தில் பிரைைர் திேந்து தவத்ைார். 

• றைசிய சட்ட றசதவகள் தினம் (NLSD) நவம்பர் 9 ஆம் றைதி சகாண்டாடப்படுகிேது 

• லஞ்ச ஆபத்து 2021ஐ அளவிடும் உலகளாவிய பட்டியலில், கடந்ை ஆண்டு 77வது 

இடத்தில் இருந்ை இந்தியா, 2021ல் 82வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. 

• முைன்முதேயாக, சவளிப்பதடயாக ஓரின றசர்க்தகயாளர் மூத்ை வழக்கறிஞர் சவுரப் 

கிர்பாதல, சடல்லி உயர் நீதிைன்ே நீதிபதியாக நியமிக்க உச்ச நீதிைன்ே 

சகாலீஜியம் பரிந்துதர சசய்துள்ளது. 

• நாட்டின் சிேந்ை கடல்சார் ைாவட்ட விருது பாலறசாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• கிரிப்றடாகரன்சி துதேயின் றைலாண்தை சைாடர்பான கூட்டத்திற்கு இந்திய பிரைைர் 

ைதலதை ைாங்கினார். 

• றபரிடர் றைலாண்தை சைாடர்பான 5வது உலக  ைாநாடு (WCDM) புது தில்லியில் 

நதடசபற்ேது. 

• உலகளாவிய பல பரிைாண வறுதைக் குறியீடு 2021 இன் படி, இந்தியாவின் 

ைரவரிதச 109 நாடுகளில் 66 ஆகும் 
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• உலக கழிப்பதே தினைான நவம்பர் 19, 2020 அன்று வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புே 

விவகார அதைச்சகம் (MoHUA) Safaimitra Suraksha Challenge-2021ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியது. சாக்கதடகள் ைற்றும் சசப்டிக் றடங்க்கதள 'ஆபத்ைான 

சுத்ைம்' சசய்வதைத் ைடுப்பதை றநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது 

• சமீபத்தில், ப்ராசெக்ட் பி-75ன் நான்காவது ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ‘ஐஎன்எஸ் 

றவலா’ இந்திய கடற்பதடக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• புவி அறிவியல் அதைச்சகம் (MoES) இந்தியாவின் முைல் ைனிைர்கதளக் சகாண்ட 

கடல் பணியான “சமுத்ராயன்” திட்டத்தை சசன்தனயில் சைாடங்கியுள்ளது. 

• 2021 உலக எய்ட்ஸ் தினத்தின் கருப்சபாருள் “சைத்துவமின்தைக்கு முடிவு 

கட்டுங்கள். எய்ட்தஸ முடிவுக்குக் சகாண்டுவரவும். 

• உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம்: நவம்பர் 05 

Polity  

அரசதைப்பு  

• ைத்திய புலனாய்வு அதைப்பு ( சிபிஐ)  ைற்றும் அைலாக்க இயக்குனரகத்தின் 

இயக்குநர்களின் பைவிக் காலத்தை இரண்டு ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகள் 

வதர நீட்டிக்க ைத்திய அரதச அனுைதிக்கும் இரண்டு அவசரச் சட்டங்கதள 

குடியரசுத் ைதலவர் ஒப்புைல் அளித்ைார்  

• கல்வி ைற்றும் சபாது றவதலவாய்ப்பில் மிகவும் பிற்படுத்ைப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 

(எம்பிசி) ஒதுக்கப்பட்ட 20% க்குள் வன்னியகுல க்ஷத்திரிய சமூகத்தினருக்கு 

10.5% உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வதகயில் ைமிழ்நாடு சட்டைன்ேம் இயற்றிய 

சட்டம் அரசியலதைப்பிற்கு எதிரானது என சசன்தன உயர்நீதிைன்ேம் அறிவித்ைது. 

• ைமிழக சட்டசதபயின் சபாநாயகர், சட்டதிட்டங்கள் இந்தியக் குடியரசுத் ைதலவரின் 

பரிசீலதனக்கு ஆளுநர்களால் ஒப்புைல் அளிக்கப்பட றவண்டும் அல்லது திரும்பப் 

சபேப்பட றவண்டும் அல்லது ஒதுக்கப்பட றவண்டிய காலக்சகடுதவ அதைக்க 

றவண்டும் என்று அதழப்பு விடுத்ைார். 

• சர்ச்தசக்குரிய மூன்று விவசாய சட்டங்கதள ரத்து சசய்வைாக பிரைைர் அறிவித்ைார். 

விவசாயிகள் உற்பத்தி வர்த்ைகம் ைற்றும் வணிகம் (உயர்வு ைற்றும் வசதி) சட்டம், 

2020 

• விவசாயிகள் (அதிகாரைளித்ைல் ைற்றும் பாதுகாப்பு) விதல உத்ைரவாைம் ைற்றும் 

பண்தண றசதவகள் சட்டம், 2020 

• அத்தியாவசியப் சபாருட்கள் (திருத்ைம்) சட்டம், 2020 

• கால்நதட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்வள அதைச்சகம் நவம்பர் 26 அன்று றைசிய பால் 

தினத்தை சகாண்டாடியது. 

Economy  

சபாருளாைாரம்  

• உலக வங்கியின் இடம்சபயர்வு ைற்றும் றைம்பாடு சுருக்கத்தின்படி, 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 87 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர்கதள (முந்தைய ஆண்தட விட 4.6% 

ஆைாயம்) சபற்று, உலகிறலறய அதிக சவளி நாட்டுப் பணம் சபறும் நாடாக 

இந்தியா ைாறியுள்ளது. 
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Science & 

Tech  

அறிவியல் 

சைாழில்னுட்பம்  

• சமீபத்தில், விஞ்ஞானிகள் Kamo`oalewa என சபயரிடப்பட்ட ஒரு அதர-

சசயற்தகக்றகாதளக் கவனித்ைனர், சூரியதனச் சுற்றியுள்ள பூமியின் 

சுற்றுப்பாதைதயக் கண்காணிக்கும், இது சந்திரனில் இருந்து ஒரு துண்டாக 

இருக்கலாம். 

Environment  

சுற்றுச்சூழல்  

• 2030 ஆம் ஆண்டளவில் உமிழ்தவ 50% ஆகக் குதேப்பது உள்ளிட்ட ஐந்து அம்ச 

சசயல்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் 

நடுநிதலதைதய அதடவைாக இந்தியா அறிவித்ைது. கிளாஸ்றகாவில் நதடசபற்ே 

பருவநிதல ைாற்ே ைாநாட்டில் (COP) 26 காலநிதல உச்சிைாநாட்டில் இந்தியா 

இந்ை உறுதிசைாழிதய அளித்ைது. 

Tamilnadu  

ைமிழ் நாடு  

• சிேந்ை ைதலத் ைலங்கள் குன்னூர் ைற்றும் சபாங்கலுக்கான சிேந்ை திருவிழா 

ைலங்கள், சகால்லிைதலக்கான மிக அழகிய சாதலகள், சிேந்ை சுற்றுலாத் ைலங்கள் 

என ைமிழ்நாடு சிேந்ை சுற்றுலா விருதைப் சபற்ேது. 

• இந்தியா டுறட நாளிைழில் ைமிழ்நாடு சைாடர்ந்து மூன்ோவது ஆண்டாக சிேப்பாக 

சசயல்படும் சபரிய ைாநிலைாக றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது 

• ைமிழக முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நவம்பர் 20 அன்று சசன்தனயில் 

குழந்தைகளுக்கான ைமிழ்நாடு ைாநிலக் சகாள்தக 2021ஐ சவளியிட்டார். 

ஒவ்சவாரு குழந்தையும் ைரைான ைருத்துவம் ைற்றும் கல்விதயப் சபே றவண்டும், 

றைலும் அவர்/அவள் சைாடர்பான எந்ைசவாரு பிரச்சிதனயிலும் ைனது 

கருத்துக்கதள சுைந்திரைாக சவளிப்படுத்ை முடியும் என்று சகாள்தக கூறுகிேது. 

• ைமிழக முைல்வர் மு.க. ைமிழ்நாடு சிசைண்ட்ஸ் கார்ப்பறரஷன் லிமிசடட்டின் 

(TANCEM) புதிய சிசைண்ட் பிராண்டான ‘வலிதை’தய ஸ்டாலின் சைாடங்கி 

தவத்ைார். 

• வீரைாமுனிவர் பிேந்ைநாளான நவம்பர் ைாைம் ைமிழ் அகராதிகள் தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிேது 

• ைமிழகத்தின் 20வது ைாநகராட்சியாக ைாம்பரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

• ைமிழ்நாட்டு இளம்சபண் வினிஷா உைாசங்கர்  ஐ நா பருவநிதல ைானாட்டில்  

உதரயாற்றினார் 

• பிரிக்ஸ் திதரப்பட விருதுகள் -இந்திய நடிகர் ைனுஷ் சிேந்ை நடிகருக்கான 

விருதை சவன்ோர், ‘அசுரன்’ -  

 

 

 

 

 

ADMISSION OPEN 

GROUP 1, DEO, ACF PRELIMS CLASS | TEST BATCH 

STARTS FROM JUNE SECOND WEEK 

TO ENROLL: 9952521550  
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டிசம்பர் ைாை நடப்பு நிகழ்வுகள் - 2021  

Persons  

ஆளுதைகள்  

• விலங்குகளுக்கு ஏற்ே ஃறபஷன் துதேக்கு ஆைரவாகவும், நாய்கள் ைற்றும் 

பூதனகளுக்காக வாதிடும் ஆலியா பட், PETA இந்தியாவின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

சிேந்ை நபராக றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

• டிசம்பர் 12, 2021 அன்று இஸ்றரலின் ஈலாட்டில் உள்ள யுனிவர்ஸ் றடாமில் 

நதடசபற்ே அழகுப் றபாட்டியில் ஹர்னாஸ் சந்து 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரபஞ்ச 

அழகி பட்டம் சவன்ோர். 

• இந்தியக் கடறலாரக் காவல்பதடயின் 24வது இயக்குநர் செனரலாக விஎஸ் 

பைானியா பைவிறயற்ோர் 

• இந்தியாவின் துதண றைசிய பாதுகாப்பு ஆறலாசகராக விக்ரம் மிஸ்ரி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• கல்பனா சாவ்லாவுக்குப் பிேகு 2021 ெூதலயில் விண்சவளிக்குச் சசன்ே 

இரண்டாவது இந்தியப் சபண் என்ே சபருதைதய சிரிஷா பண்ட்லா சபற்றுள்ளார். 

• சீனாவுக்கான அடுத்ை இந்திய தூைராக பிரதீப் குைார் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• டிசம்பர் 8, 2021 அன்று ைமிழ்நாட்டில் Mi-17V5 சஹலிகாப்டர் 

விபத்துக்குள்ளானதில் ைனது ைதனவி ைற்றும் 11 றபருடன் இேந்ை ராணுவத் ைளபதி 

செனரல் பிபின் ராவத். 

Places  

இடங்கள்  

• சர்வறைச அறிவியல் விழா 2021 10 முைல் 13 டிசம்பர் 2021 வதர நதடசபற்ேது 

- பனாஜி, றகாவா 

Awards  

விருதுகள்  

• இந்தியப் பிரைைர் திரு நறரந்திர றைாடிக்கு பூடான் ைனது உயரிய சிவிலியன் 

விருைான “ஆர்டர் ஆஃப் தி ட்ருக் கியால்றபா” விருதை வழங்கியுள்ளது. 

• றபராசிரியர். நீனா குப்ைாவுக்கு 2021 டிஎஸ்டி-ஐசிடிபி-ஐஎம்யு ராைானுென் பரிசு, 

வளரும் நாடுகதளச் றசர்ந்ை இளம் கணிைவியலாளர்களுக்கான அஃதபன் 

இயற்கணிை வடிவியல் ைற்றும் பரிைாற்ே இயற்கணிைம் ஆகியவற்றில் அவரது 

சிேந்ை பணிக்காக வழங்கப்பட்டது. 

• அசாமிய கவிஞர் நில்ைணி பூகன் ெூனியர் 56வது ஞானபீட விருதை (2021) 

சவன்றுள்ளார், சகாங்கனி நாவலாசிரியர் ைாறைாைர் சைௌறசா 57வது ஞானபீட 

விருதை (2022) சவன்றுள்ளார். 
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Others  

ைற்ேதவ  

• வருடாந்திர இந்திய திருவிழாவான துர்கா பூதெ யுசனஸ்றகாவால் ைனிைகுலத்தின் 

புலனாகா கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதி பட்டியலில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஆந்திரா, ஒடிசா ைற்றும் றைற்கு வங்கத்தில் ைதழப்சபாழிதவ ஏற்படுத்திய வங்காள 

விரிகுடாவில் பலவீனைான சவப்பைண்டல சூோவளிக்கு சவுதி அறரபியாவால் 

சபயரிடப்பட்டது - சூோவளி ெவாத் 

• 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான ைாநில சுகாைார குறியீட்டின் நான்காவது பதிப்தப நிதி 

ஆறயாக் இன்று சவளியிட்டது. "ஆறராக்கியைான ைாநிலங்கள், முற்றபாக்கு 

இந்தியா" என்று ைதலப்பிடப்பட்ட அறிக்தக, இது 'சுகாைார விதளவுகள்', 

'ஆளுதை ைற்றும் ைகவல்' ைற்றும் 'முக்கிய உள்ளீடுகள்/சசயல்முதேகள்' ஆகிய 

களங்களின் கீழ் சைாகுக்கப்பட்ட 24 குறிகாட்டிகளின் அடிப்பதடயில் 

எதடயிடப்பட்ட கூட்டுக் குறியீடு ஆகும். 2019–20ல் கூட்டு குறியீட்டு ைதிப்சபண் 

அடிப்பதடயில் ஒட்டுசைாத்ை ைரவரிதசயில், ‘சபரிய ைாநிலங்களில்’ றகரளா ைற்றும் 

ைமிழ்நாடு, ‘சிறிய ைாநிலங்களில்’ மிறசாரம் ைற்றும் திரிபுரா ைற்றும் யூனியன் 

பிரறைசங்களில்  ைற்றும் சண்டிகர் ஆகியதவ முைலிடத்தைப் பிடித்துள்ளன. 

•  நல் ஆளுதகக் குறியீட்டில் குெராத் முைலிடம் 2021 

• சிேந்ை இந்தியக் கணிைவியலாளரான சீனிவாச ராைானுெனின் வாழ்க்தகதயயும் 

பணிதயயும் சகாண்டாடும் வதகயில், டிசம்பர் 22ஆம் றைதிதய இந்தியா 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் றைசிய கணிை தினைாகக் கதடப்பிடிக்கிேது. 

• ASIGMA என்பது இந்திய இராணுவத்ைால் சைாடங்கப்பட்ட சசய்தி அனுப்பும் 

சசயலியின்  சபயர் 

• இந்தியாவின் முைல் பசுதை தஹட்ரென் அடிப்பதடயிலான தைக்றராகிரிட் திட்டம் 

ஆந்திராவில் றைற்சகாள்ளப்படுகிேது 

• ஐஐடி கான்பூர் ைண்ணின் ஆறராக்கியத்தை 90 வினாடிகளில் கண்டறியும் பு பரீக்ஷக் 

கருவிதய உருவாக்கியுள்ளது 

• றைால்னுபிராவிர் என்பது றகாவிட்-19க்கு சிகிச்தசயளிப்பதில் சவற்றிதயக் காட்டிய 

முைல் தவரஸ் ைடுப்பு ைாத்திதரயாகும் 

• பிரிக்ஸ் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் புதிய உறுப்பினராக எகிப்து ஆனது 

• உலகிறலறய 100 சைவீைம் காகிைம் இல்லாை முைல் நகரம் துபாய் 

• டிசம்பர் 20 முைல் 26 வதர நாடு முழுவதும் நல்லாட்சி வாரத்தை ைத்திய அரசு 

சைாடங்க உள்ளது. 

• ெனநாயகத்திற்கான உச்சி ைாநாடு அசைரிக்காவால் நடத்ைப்பட்டது 

• இந்தியா ஜி 20 ‘ட்சராய்கா’வில் இதணந்ைது, இைன் மூலம் அடுத்ை ஆண்டு ஜி 20 

ைதலவர் பைவிதய எடுப்பைற்கான நதடமுதேதய இந்தியா சைாடங்கியுள்ளது. 

• உலசகங்கிலும் உள்ள சபாது ைற்றும் ைனியார் உள்கட்டதைப்பு முைலீட்டில் 2027 

ஆம் ஆண்டளவில் EURO 300 பில்லியன் திரட்ட குறளாபல் றகட்றவ என்ே 

திட்டத்தை ஐறராப்பிய ஆதணயம் அறிவித்துள்ளது. 
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• சர்வறைச சூரிய சக்தி கூட்டணியில் (ISA) இதணந்ை 101வது உறுப்பு நாடாக 

அசைரிக்கா ைாறியுள்ளது. 

• சமீபத்தில், வங்காள விரிகுடாவின் பல்துதே சைாழில்நுட்ப ைற்றும் சபாருளாைார 

ஒத்துதழப்பு (BIMSTEC) நாடுகளுக்கான முன்முயற்சியின் உறுப்பு நாடுகளுக்கான 

PANEX-21 க்கான  உயர்த்தும் நிகழ்வு நதடசபற்ேது. இது ஒரு ைனிைாபிைான 

உைவி ைற்றும் றபரிடர் நிவாரணப் பயிற்சியாகும். 

• சமீபத்தில், இந்தியா ைற்றும் ைாலத்தீவுகளுக்கு இதடயிலான கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சி EKUVERIN இன் 11வது பதிப்பு ைாலத்தீவின் Kaddhoo தீவில் 

சைாடங்கப்பட்டது. 

Sports  

விதளயாட்டு  

• உலக றபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் ஒற்தேயர் பிரிவில் இறுதிப் றபாட்டிக்கு 

முன்றனறி சவள்ளிப் பைக்கம் சவன்ே முைல் இந்திய வீரர் என்ே சபருதைதய 

இந்திய வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சபற்றுள்ளார். 

Environment  • இந்தியப் பிரைைர் COP26 காலநிதல உச்சி ைாநாடு 2070-க்குள் இந்தியா நிகர 

பூஜ்ஜிய உமிழ்தவ அதடயும் என்று அறிவித்ைார் . 

• பசுதை நிதியுைவி என்பது சபாது, ைனியார் ைற்றும் இலாப றநாக்கற்ே துதேகளில் 

இருந்து நிதலயான வளர்ச்சி முன்னுரிதைகளுக்கு (வங்கி, சிறு கடன், காப்பீடு 

ைற்றும் முைலீடு) நிதி ஓட்டங்களின் அளதவ அதிகரிப்பைாகும். 

Science & Tech 

அறிவியல் ைற்றும் 

சைாழில்னுட்பம்  

• நாசா விண்கலைான பார்க்கர் றசாலார் ஆய்வு வரலாற்றில் முைல் முதேயாக 

சூரியனின் றைல் வளிைண்டலைான சகாறரானா வழியாக பேந்ைது. 

• றகாவிட்-19 றநாயாளிகளுக்கு சிகிச்தச அளிப்பைற்காக கார்சபவாக்ஸ் ைற்றும் 

றகாறவாவாக்ஸ் என்ே இரண்டு ைடுப்பூசிகள், றைால்னுபிராவிர் என்ே ஒரு 

ைாத்திதரதய இந்தியா அங்கீகரித்துள்ளது. 

• றெம்ஸ் சவப் விண்சவளி சைாதலறநாக்கி (JWST) இந்ை ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 

சுற்றுப்பாதையில் சசலுத்ை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

Polity  

அரசதைப்பு  

• செயா செட்லி கமிட்டியின் அடிப்பதடயில் சபண்களின் சட்டப்பூர்வ திருைண 

வயதை 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் திட்டத்திற்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

• அத்தியாவசியப் சபாருட்கள் சட்டம் 1955ன் கீழ், 2022 ெூன் 30 வதர ‘றசாயா 

மீல்’ அத்தியாவசியப் சபாருளாக அறிவிக்க ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

• ைத்திய உள்துதே அதைச்சகம் (MHA) சவளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுதே) 

சட்டம் (FCRA), 2010 பல்றவறு அரசு சாரா நிறுவனங்களின் (NGO) பதிவுகதள 

ரத்து சசய்துள்ளது. 

• ைை சுைந்திரத்திற்கான கர்நாடகா பாதுகாப்பு ைறசாைா, 2021 கர்நாடக ைாநில 

சட்டசதபயில் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டது. ைவோன சித்ைரிப்பு, பலாத்காரம், றைாசடி, 

கவர்ச்சி அல்லது திருைணம் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒரு ைைத்திலிருந்து ைற்சோரு 

ைைத்திற்கு ைாறுவதை இந்ை ைறசாைா ைதட சசய்கிேது. 
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• நாடு முழுவதும் உள்ள அதனத்து குறிப்பிட்ட அதணகளின் கண்காணிப்பு, ஆய்வு, 

சசயல்பாடு ைற்றும் பராைரிப்புக்கான அதண பாதுகாப்பு ைறசாைா, 2019க்கு 

நாடாளுைன்ேம் ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. அதணப் பாதுகாப்புக்கான றைசியக் குழு 

அதைக்கப்பட்டு, ைத்திய நீர் ஆதணயத்தின் ைதலவர் ைதலதை ைாங்குவார். 

Tamilnadu  

ைமிழ் நாடு  

• மூத்ை ைமிழ் எழுத்ைாளர் அம்தப (77) அல்லது சி.எஸ்.லட்சுமி, சிவப்புக் கழுத்துடன் 

ஒரு பச்தச பேதவ என்ே சிறுகதைத் சைாகுப்பிற்காக இந்ை ஆண்டிற்கான சாகித்ய 

அகாடமி விருதுக்கு றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ைமிழ் எழுத்ைாளர் எம்.முருறகஷ் ைனது அம்ைாவுக்கு ைகள் சசான்ன உலகின் முைல் 

கதை என்ே பதடப்புக்காக பால் சாகித்ய புரஸ்கார் விருதுக்கு றைர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ைமிழ்நாடு புத்ைாக்க இயக்கத்தின் (டான்சிம்) ைதலதை சசயல் அதிகாரியாக (CEO) 

சிவராொ ராைநாைதன ைமிழக அரசு நியமித்துள்ளது. 

• ைமிழக முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் டிசம்பர் 23 அன்று ைனது அலுவலகத்தில் 

முைல்வர் ைகவல் பலதக கண்காணிப்பு அதைப்தப’ சைாடங்கி தவத்ைார். அைன் 

மூலம் அதனத்து நலத்திட்டங்களும் சசயல்படுத்ைப்படும் நிதல, நிதி ஒதுக்கீடு 

ைற்றும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்தக உள்ளிட்டவற்தே கண்காணிக்க முடியும். 

• றைல்ைருவத்தூரில் நடந்ை விழாவில், இன்னுயிர் காப்றபாம் - 48 திட்டத்தை 

ைாண்புமிகு முைலதைச்சர் சைாடங்கி தவத்ைார். ஒரு நபருக்கு ரூ. 1 லட்சம் 

ைதிப்புள்ள 81 சான்ேளிக்கப்பட்ட உயிர்காக்கும் சசயல்பாடுகதள உள்ளடக்கிய 

இந்ைத் திட்டத்தின் கீழ் சாதல விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காப்பீடு 

சசய்யப்படுவார்கள். 

• ைறனான்ைணியம் சுந்ைரனார் எழுதிய ைமிழ்த் ைாய் வாழ்த்து ைமிழ்நாட்டின் ைாநிலப் 

பாடலாக ைமிழக அரசு அறிவித்ைது. ைறனான்ைணியம் சுந்ைரனார் எழுதி 1891 இல் 

சவளிவந்ை ைறனான்ைணியத்தில் இருந்து ‘ைமிழ் சைய்வ வணக்கம்’ என்ே 

ைதலப்பில் உள்ள வசனங்களின் ஒரு பகுதி இறுதியில் ைமிழ் ைாய் வாழ்த்து என்று 

அறியப்பட்டது. 1913 ஆம் ஆண்டு கரந்தைத் ைமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டறிக்தகயில் 

அதனத்து விழாக்களிலும் இந்ைப் பாடதலப் பாட றவண்டும் என்று றகாரிக்தக 

விடுக்கப்பட்டது. 1914 ஆம் ஆண்டு முைல் கரந்தைத் ைமிழ்ச் சங்கத்தில் ைமிழ்த் ைாய் 

வாழ்த்துப் பாடப்படுகிேது. 

• விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள கழுறவலி சதுப்பு நிலம் ைமிழகத்தின் 16வது 

பேதவகள் சரணாலயைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
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ஜனவரி மாே நிகழ்வுகள் 2022 

Persons  

ஆளுதைகள் 

 

• ஐறராப்பிய ஒன்றிய நாடாளுைன்ேத்தின் ைதலவராக திருைதி ராபர்ட்டா 

சைட்றசாலா றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளார் 

• றக சிவனுக்குப் பிேகு இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ைதலவராக 

எஸ் றசாைநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• ைமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாைதல ைாவட்டத்தைச் றசர்ந்ை ைாணவர் 

கண்டுபிடிப்பாளர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் திருைதி வினிஷா உைாசங்கர், 

இந்தியாவில் நடந்து வரும் 16வது அதிகாரப்பூர்வ குயின்ஸ் றபட்டன்  

நிகழ்ச்சியில்  (12-15 ெனவரி 2022) "ைாற்ேத்தை உருவாக்குபவர் விருதுக்கு" 

றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• திருைதி கீைா றகாபிநாத் அவர்களுக்குப் பிேகு 01.04.2022 முைல் சர்வறைச 

நாணய நிதியத்தின் ைதலதைப் சபாருளாைார நிபுணராக Pierre-Olivier 

Gourinchas றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டார். 

Places  

இடங்கள்  

• ஆந்திரப் பிரறைசம் 13 புதிய ைாவட்டங்கதள உருவாக்குவைாக அறிவித்துள்ளது, 

இைன் மூலம் ைாநிலத்தில் சைாத்ை ைாவட்டங்களின் எண்ணிக்தக 26 ஆக 

உள்ளது 

• இந்தியாவின் முைல் திேந்ை பாதே அருங்காட்சியகம் ஐைராபாத்தில் உள்ள CSIR-

National Geophysical Research Institute வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

• உத்ைரபிரறைச ைாநிலம் மீரட்டில் உள்ள றைெர் தியான் சந்த் விதளயாட்டு 

பல்கதலக்கழகத்திற்கு பிரைைர் நறரந்திர றைாடி அடிக்கல் நாட்டினார். 
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Awards  

விருதுகள் 

• இந்தியாவின் முைல் பாதுகாப்புப் பதடத் ைதலவர் பிபின் ராவத், ைரணத்திற்குப் 

பின் பத்ை விபூஷண் விருது சபற்ோர். 

• றைசிய நீர் விருதுகளில் நீர் பாதுகாப்புக்கான முயற்சிகளுக்காக உத்ைரபிரறைசம் 

முைல் பரிதசப் சபற்ேது. சிேந்ை ைாநில பிரிவில் ராெஸ்ைான் ைற்றும் ைமிழ்நாடு 

முதேறய இரண்டு ைற்றும் மூன்ோம் பரிசுகதள சபற்ேன 

• குெராத் றபரிடர் றைலாண்தை நிறுவனம் (ஜிஐடிஎம்) ைற்றும் றபரிடர் 

றைலாண்தைக்கான றைசிய தையத்தின் நிறுவனர் ஒருங்கிதணப்பாளர் றபராசிரியர் 

விறனாத் ஷர்ைா ஆகிறயார் றபரிடர் றைலாண்தையில் சிேப்பாக 

பணியாற்றியைற்காக 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சுபாஷ் சந்திரறபாஸ் ஆப்ைா 

பிரபந்ைன் புரஸ்கார் விருதுக்கு றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

• 79வது றகால்டன் குறளாப் விருதுகள் சிேந்ை றைாஷன் பிக்சர் (நாடகம்): றென் 

றகம்பியன் இயக்கிய ை பவர் ஆஃப் தி டாக், சிேந்ை றைாஷன் பிக்சர் (இதச 

அல்லது நதகச்சுதவ): ஸ்டீவன் ஸ்பீல்சபர்க் இயக்கிய சவஸ்ட் தசட் ஸ்றடாரி 

Others  

ைற்ேதவ  

• 25 ெனவரி 2022 அன்று அனுசரிக்கப்படும் றைசிய வாக்காளர் தினத்தின் 

கருப்சபாருள் - உள்ளடக்கிய, அணுகக்கூடிய றைர்ைல் பங்றகற்பு 

• நாடு முழுவதும் சபண் குழந்தைகளின் உரிதைகள், கல்வி, சுகாைாரம் ைற்றும் 

ஊட்டச்சத்தை றைம்படுத்துவைற்கான விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்ை ெனவரி 24 

றைசிய சபண் குழந்தைகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிேது. 

• ஒவ்சவாரு ஆண்டும் றைசிய றபரிடர் மீட்புப் பதடயால் (NDRF) ெனவரி 19 

எழுச்சி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிேது. 

• பிரம்றைாஸ் ஏவுகதண விற்பதனக்காக பிலிப்தபன்ஸுடன் 375 மில்லியன் 

அசைரிக்க டாலர் ஒப்பந்ைத்தில் இந்தியா தகசயழுத்திட்டுள்ளது 

• றவாடறபான் ஐடியாவின் றபார்டு பாக்கிகதள ஈக்விட்டியாக ைாற்றுவைற்கு 

ஒப்புைல் அளித்ை பிேகு இந்திய அரசு 36% பங்குகதள தவத்திருக்கும் 

• ெனவரி 18 அன்று, இந்றைாறனசியாவின் பாராளுைன்ேம் நாட்டின் ைதலநகதர 

ைாற்றுவைற்கான ைறசாைாவுக்கு ஒப்புைல் அளித்ைது. இந்றைாறனசியா ைனது 

ைதலநகதர ெகார்த்ைாவில் இருந்து புதிய நகரைான நுசந்ைாராவிற்கு 

ைாற்ேவுள்ளது. 

• சஹன்லி பாஸ்றபார்ட் குறியீடு 2022 இன் படி சிங்கப்பூர் ைற்றும் ெப்பான் 

உலகின் மிக சக்திவாய்ந்ை பாஸ்றபார்ட்தடக் சகாண்டுள்ளன 

• சமீபத்தில், மின்சார அதைச்சகம் ைனது முைன்தையான உொலா (அதனவருக்கும் 

ைலிவு விதலயில் எல்இடி மூலம் உன்னத் றொதி) திட்டத்தின் கீழ் எல்இடி 

விளக்குகதள விநிறயாகம் சசய்து விற்பதன சசய்து ஏழு ஆண்டுகதள 

சவற்றிகரைாக நிதேவு சசய்துள்ளது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் ஊழல் ப குறியீட்டில் (சிபிஐ) 180 நாடுகளில் இந்தியாவின் 

ைரவரிதச 85 வது இடத்திற்கு முன்றனறியுள்ளது. 
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• மின் ஆளுதைக்கான 24வது றைசிய ைாநாடு 2021 ஐைராபாத்தில் சவற்றிகரைாக 

நிதேவதடந்ைது. மின் ஆளுதை பற்றிய ‘தஹைராபாத் பிரகடனம்’. இந்ை 

ைாநாட்டின் கருப்சபாருள் "இந்தியாவின் சைாழில்நுட்பம்: சைாற்றுறநாய்க்குப் 

பிந்தைய உலகில் டிஜிட்டல் ஆளுதக". 

• உலக வர்த்ைக அதைப்பில் (WTO) சீனாவுக்கு ‘வளரும் நாடு’ அந்ைஸ்து 

கிதடத்ைது. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (UNSC) ஐந்து புதிய நிரந்ைரைற்ே 

உறுப்பினர்கதள (அல்றபனியா, பிறரசில், காறபான், கானா ைற்றும் ஐக்கிய அரபு 

எமிறரட்ஸ்) சபற்றுள்ளது. 

• இந்தியா ைற்றும் துர்க்சைனிஸ்ைான் இதடறய றபரிடர் றைலாண்தை துதேயில் 

ஒத்துதழப்பு சைாடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம்  தகசயழுத்ைானது. 

• உலகப் சபாருளாைார ைன்ேத்தின் (WEF) டாறவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரலில் பிரைைர் 

வீடிறயா கான்பரன்சிங் மூலம் உதரயாற்றினார். 

அறிவியல் 

சைாழில்னுட்பம்  

• சக்திவாய்ந்ை காந்ைங்கதளப் பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு விதசதய ைதேயச் சசய்யும் 

சசயற்தக நிலதவ பூமியில் சீனா உருவாக்கியுள்ளது 

Polity  

அரசதைப்பு  

• நீதிைன்ே அவைதிப்பு வழக்தக எதிர்சகாண்டுள்ள பத்திரிக்தகயாளதர, உயர் 

நீதித்துதேயில் ஆங்கிலத்தில் ைட்டுறை றபச றவண்டும் என்று குெராத் 

உயர்நீதிைன்ேம் உத்ைரவிட்டுள்ளது. 

• ைக்களதவத் சைாகுதிகளுக்கான றவட்பாளர்களுக்கான சசலவு வரம்பு ரூ. 54 

லட்சம் ரூ. 70 லட்சத்தில் இருந்து (ைாநிலங்கதளப் சபாறுத்து) ரூ. 70 லட்சம் 

முைல் ரூ. 95 லட்சைாக இந்தியத் றைர்ைல் ஆதணயத்ைால் (இசிஐ) 

உயர்த்ைப்பட்டுள்ளது. 

• 1956 ஆம் ஆண்டு இந்து வாரிசுரிதைச் சட்டம் இயற்ேப்படுவைற்கு முன்றப, 

ைகள்கள் ைங்கள் ைந்தையின் சசாத்தில் சை உரிதை சபறுவார்கள் என்று உச்ச 

நீதிைன்ேம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 

Environment  

சுற்றுச்சூழல்  

• ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் ைற்றும் காலநிதல ைாற்ேம் அதைச்சகம் இந்திய 

வன அறிக்தக-2021ஐ சவளியிட்டது. 

• இந்தியாவின் காடுகளின் பரப்பளவு இப்றபாது 7,13,789 சதுர கிறலாமீட்டர்கள், 

நாட்டின் புவியியல் பரப்பளவில் 21.71%, 2019 இல் 21.67% இல் இருந்து 

அதிகரித்துள்ளது. பகுதி வாரியாக: ைத்தியப் பிரறைசம் நாட்டிறலறய மிகப்சபரிய 

காடுகதளக் சகாண்டுள்ளது, அதைத் சைாடர்ந்து அருணாச்சல பிரறைசம், 

சத்தீஸ்கர், ஒடிசா ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா. சைாத்ை புவியியல் பரப்பளவில் 

காடுகளின் பரப்பளவில், முைல் ஐந்து ைாநிலங்கள் மிறசாரம், அருணாச்சல 

பிரறைசம், றைகாலயா, ைணிப்பூர் ைற்றும் நாகாலாந்து ஆகும். 
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• சபருவியன் அரசாங்கம் 6,000 பீப்பாய்கள் கச்சா எண்சணய் கடலில் 

சகாட்டப்பட்டதைக் கண்ட எண்சணய்க் கசிவுக்குப் பிேகு, றசைைதடந்ை 

கடறலாரப் பகுதிகளில் 90 நாள் "சுற்றுச்சூழல் அவசரநிதல" அறிவித்ைது. 

Tamilnadu  

ைமிழ்நாடு 

• ைமிழ்நாடு பிற்படுத்ைப்பட்றடார் சபாருளாைார றைம்பாட்டுக் கழகத்தின் ைதலவராக 

துதரமுகம் காொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ஆன்தலன் விடுப்பு விண்ணப்பத்திற்காக ைமிழ்நாடு காவல் துதேயின் CLAPP - 

சைாதபல் சசயலிதய முைலதைச்சர் சைாடங்கி தவத்ைார் 

• முன்னாள் நீதிபதி திரு.சி.டி.சசல்வம் ைதலதையில் (5வது காவல் ஆதணயம்) 

புதிய காவல்  ஆதணயம் அதைக்கப்படும் என முைல்வர் அறிவித்துள்ளார். 

• அய்யன் திருவள்ளுவர் விருது அகில இந்திய ைமிழ்ச் சங்கப் றபரதவத் ைதலவர் 

மீனாட்சி சுந்ைரத்திற்கு. ைாநில அரசின் சபருந்ைதலவர் காைராெர் விருது 

2021க்கு காங்கிரஸ் மூத்ை ைதலவர் குைரி அனந்ைன் றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ஓய்வுசபற்ே நீதிபதி றக.சந்துருவுக்கு டாக்டர் அம்றபத்கர் விருது 2021 ைற்றும் 

திராவிட இயக்க வரலாற்ோசிரியர் திருநாவுக்கரசுவுக்கு ைந்தை சபரியார் விருது 

வழங்கி கவுரவிக்க ைாநில அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

• சசன்தன உயர்நீதிைன்ேத்தின் 51வது ைதலதை நீதிபதியாக முனீஸ்வர் நாத் 

பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 

Australian Open 2022 

ஆஸ்திறரலிய ஒபன் சடன்னிஸ் 2022 

ஆடவர் ஒற்தேயர் பிரிவு  ரறபல் நடால் ( ஸ்சபயின்)  

ைகளிர் ஒற்தேயர் பிரிவு  ஆச்றல பார்தி( ஆஸ்திறரலியா)  

ஆடவர் இரட்தடயர்  ைனாசி றகாகினாகிஸ் ைற்றும் நிக் கிர்கிறயாஸ் 

(ஆஸ்திறரலியா) 

ைகளிர் இரட்தடயர் பார்றபாரா கிசரஜ்சிறகாவா ைற்றும் றகடரினா 

சினியாறகாவா (சசக் குடியரசு) 

கலப்பு இரட்தடயர்  கிறிஸ்டினா மிலாசடறனாவிக் (பிரான்ஸ்) 

ைற்றும் இவான் றடாடிக் (குறராஷியா) 

ேமிழ் வைர்ச்சித் துரற விருதுகள் 

றபரறிஞர் அண்ணா விருது  நாஞ்சில் சம்பத் 

ைகாகவி பாரதியார் விருது  பாரதி கிருஷ்ணகுைார் 
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பாறவந்ைர் பாரதிைாசன் விருது  புலவர் சசந்ைதல கவுைைன் 

சசால்லின் சசல்வர் விருது சூர்யா றசவியர் 

சிங்காரறவலர் விருது  கவிஞர் ைதுக்கூர் இராைலிங்கம் 

ைமிழ்த்ைாய் விருது  ைறலசியத் ைமிழ் எழுத்ைாளர் சங்கத்திற்கு 

அருட்சபருஞ்றசாதி வள்ளலார் விருது  முதனவர் இரா. சஞ்சீவிராயர் 

சி.பா. ஆதித்ைனார் திங்களிைழ் விருது   உயிர்தை திங்களிைழுக்கும் 

றைவறநயப்பாவாணர் விருது  முதனவர் கு. அரறசந்திரன் 

உைறுப்புலவர் விருது  நா. ைம்ைது 

கி.ஆ.சப. விருது   முதனவர் ை. இராறசந்திரன் 

கம்பர் விருது  பாரதி பாஸ்கர் 

ஜி.யு.றபாப் விருது  ஏ.எஸ். பன்னீர்சசல்வம் 

ைதேைதலயடிகள் விருது   சுகி.சிவம் 

இளங்றகாவடிகள் விருது  சநல்தலக் கண்ணன் 

அறயாத்திைாசப் பண்டிைர் விருது  ஞான. அலாய்சியஸ 

 

 

 

பிப்ரவரி ைாை நடப்பு நிகழ்வுகள் - 2022  

Persons 

ஆளுதைகள்  

• ஆன்தலன்  சசஸ் றபாட்டியில் இந்திய சசஸ் வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்ைா உலக 

சசஸ் சாம்பியனான றைக்னஸ் கார்ல்சதன றைாற்கடித்ைார். 

• உக்தரனின் ைற்றபாதைய அதிபர் றவாறலாடிமிர் செசலன்ஸ்கி 

Places 

இடங்கள் 

• இந்தூரில் ஆசியாவின் மிகப்சபரிய ‘றகாபர்-ைன்’ பறயா-சிஎன்ஜி (550 டன் 

திேன்) ஆதலதய பிரைைர் திரு நறரந்திர றைாடி திேந்து தவத்ைார். 

• இந்தியாவின் முைல்  நீர் டாக்ஸி றசதவ மும்தபயில் சைாடங்கப்பட்டது 
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• ஐைராபாத்தில் ராைானுொச்சாரியாரின் 216 அடி சிதலயான ‘சைத்துவ சிதல’தய 

பிரைைர் நறரந்திர றைாடி திேந்து தவத்ைார். 

• 5 பிப்ரவரி 2022 அன்று எம்வி லால் பகதூர் சாஸ்திரி கப்பதலக் சகாடியதசத்து 

இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதிக்கு ஒரு புதிய நுதழவாயில் 

திேக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாட்னா (பீகார்) முைல் பாண்டு (சகௌஹாத்தி) 

வதரயிலான கப்பல்களில் உணவு ைானியங்களின் றசாைதன இயக்கத்தைத் 

சைாடங்கும். 

• சறராஜினி நாயுடுவின் பிேந்ைநாதள நிதனவுகூரும் வதகயில் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் பிப்ரவரி 13 இந்திய றைசிய ைகளிர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிேது. 

Awards  

விருதுகள் 

இண்டஸ்ட்ரி றசம்பர் “அறசாசசம்” ஏற்பாடு சசய்ை “எனர்ஜி மீட் ைற்றும் எக்ஸலன்ஸ் 

விருது” விழாவில் ‘இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகைான சபாதுத்துதே நிறுவனம்’ 

விருதை சபற்ே றகால் இந்தியா லிமிசடட் ைஹாரத்னா நிறுவனம். 

Others 

ைற்ேதவ  

• 28 பிப்ரவரி 2022 அன்று அனுசரிக்கப்படும் றைசிய அறிவியல் தினத்தின் 

கருப்சபாருள் - நிதலயான எதிர்காலத்திற்கான அறிவியல் ைற்றும் 

சைாழில்நுட்பத்தில் ஒருங்கிதணந்ை அணுகுமுதே 

• ஆபறரஷன் கங்கா என்பது 2022 ஆம் ஆண்டு உக்தரன் மீைான ரஷ்ய 

பதடசயடுப்பிற்கு ைத்தியில் இந்திய குடிைக்கதள சவளிறயற்றுவைற்காக 

இந்திய அரசாங்கத்தின் சவளிறயற்ே நடவடிக்தகயாகும். 

• றபாதைப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியாம் (NCB) இதணய வல்லுநர்களுக்காக 

இருண்ட வதலயில் உள்ள சந்தைகளின் அநாைறையத்தை அவிழ்க்க பயனுள்ள 

தீர்வுகதளக் கண்டறிய ‘டார்கத்ைாதன’ அறிமுகப்படுத்தியது. 

• உலக சமூக நீதி தினம்: 20 பிப்ரவரி 2021- கருப்சபாருள்: முதேயான 

றவதலவாய்ப்பு மூலம் சமூக நீதிதய அதடைல் 

• ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் சைாழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் அதைச்சர், 

நீலப் சபாருளாைாரம் என்பது 2030க்குள் இந்திய அரசின் புதிய இந்தியா 

பார்தவயின் ஆோவது பரிைாணைாகும் என்று கூறினார். இந்ை கருத்தை குண்டர் 

பாலி ைனது 2010 புத்ைகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார்- “தி ப்ளூ எகானமி: 10 

ஆண்டுகள், 100 புதுதைகள், 100 மில்லியன் றவதலகள்”. 

• நாட்டின் முைல் கிராசபன் புதுதை தையம் றகரளாவின் திருச்சூரில் 

அதைக்கப்படும் என றகரள அரசு அறிவித்துள்ளது 

• சசௌரி சசௌரா சம்பவத்தின் நூறு ஆண்டுகள் நிதேவதடந்ைதைசயாட்டி, 

சுைந்திரப் றபாராட்ட வீரர்களுக்கு பிரைைர் அஞ்சலி சசலுத்தினார். 

• அடல் சுரங்கப்பாதை அதிகாரப்பூர்வைாக உலக சாைதன புத்ைகத்தில் ‘10,000 

அடிக்கு றைல் உள்ள உலகின் மிக நீளைான சநடுஞ்சாதல சுரங்கப்பாதை’ என 

சான்ேளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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• இந்ை ஆண்டுக்கான குளிர்கால ஒலிம்பிக் றபாட்டிகள் 2022 பிப்ரவரி 4 முைல் 

பிப்ரவரி 20 வதர சீனாவின் சபய்ஜிங்கில் நதடசபே உள்ளது. 

• இந்தியாவின் றகாவில் கட்டிடக்கதல குறித்ை ஒரு வதகயான றைவயானம் 

ைாநாட்தட, கர்நாடகாவின் ஹம்பியில் ைத்திய கலாச்சார அதைச்சர் சைாடங்கி 

தவத்ைார். 

• இந்திய கடற்பதடயின் பலைரப்பு பயிற்சியான MILAN 2022 2022 பிப்ரவரி 25 

முைல் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ‘சிட்டி ஆஃப் சடஸ்டினி’யில் சைாடங்க 

உள்ளது. 

• இந்தியப் பதிவாளர் செனரலின் ைாதிரி பதிவு அதைப்பு சசய்தியின் படி, குழந்தை 

இேப்பு விகிைம் 2015 இல் 1000 உயிருள்ள பிேப்புகளுக்கு 37 இல் இருந்து 

2019 இல் றைசிய அளவில் 1,000 உயிருள்ள பிேப்புகளுக்கு 30 ஆகக் 

குதேந்துள்ளது. 

Science & Tech  

அறிவியல் 

சைாழில்னுப்டம்  

• புவி கண்காணிப்பு சசயற்தகக்றகாள் 14.02.2022 அன்று 

ஸ்ரீஹரிறகாட்டாவிலிருந்து இஸ்றராவால் பிஎஸ்எல்வி-சி52 இல் ஏவப்பட்டது - 

EOS-04 (RISAT1) 

• புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ேல் மூலங்கதளப் பயன்படுத்தி பசுதை தஹட்ரென் 

அல்லது பச்தச அம்றைானியா உற்பத்திக்கான பசுதை தஹட்ரென்/பச்தச 

அம்றைானியா சகாள்தகதய மின் அதைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

• றைற்கு சைாடர்ச்சி ைதலயில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திேன் ைண்டலங்களில் 

இந்திய நியூட்ரிறனா ஆய்வகத்தை (ஐஎன்ஓ) அதைக்க விரும்பவில்தல என 

ைமிழக அரசு உச்ச நீதிைன்ேத்தில் சைளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

Schemes  

திட்டங்கள் 

• 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான ைத்திய பட்செட்டில் ைத்திய நிதியதைச்சர் 

ைதலப்பாங்கான பகுதிகளில் இதணப்தப றைம்படுத்துவைற்காக றைசிய 

கயிறுப்பாதை றைம்பாட்டுத் திட்டம் - “பர்வத்ைாலா” அறிவித்ைார். 

• பிரைான் ைந்திரி ைாத்ரு வந்ைனா றயாெனா, PMMVY, ஒற்தேத் ைாய்ைார்கள் 

ைற்றும் தகவிடப்பட்ட ைாய்ைார்கதளச் றசர்ப்பைற்கு வசதியாக உள்ளது. 

றைம்படுத்ைப்பட்ட ஊட்டச்சத்து றைதவகதளப் பூர்த்தி சசய்வைற்கும், ஊதிய 

இழப்தப ஓரளவு ஈடுகட்டுவைற்கும் கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு அவர்களின் 

வங்கிக் கணக்கில் றநரடியாக பணப் பலன்கள் வழங்கப்படுகின்ேன. 

• பல்முதனய இதணப்புக்கான PM கதிசக்தி றைசிய சசயல் திட்டம், அக்றடாபர் 

2021 இல் சைாடங்கப்பட்டது, இது ஒருங்கிதணந்ை திட்டமிடல் ைற்றும் 

உள்கட்டதைப்பு திட்டங்கதள சசயல்படுத்துவதை றநாக்கைாகக் சகாண்ட ஒரு 

முயற்சியாகும். ைளவாடச் சசலவுகதளக் குதேப்பறை இைன் றநாக்கம். 

• ரயில்றவ பாதுகாப்புப் பதட ஆள் கடத்ைதலத் ைடுக்க நாடு முழுவதும் 

ஆபறரஷன் AAHT நடவடிக்தகதயத் சைாடங்கியுள்ளது. 
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Environment 

சுற்றுச்சூழல்   

• உலக ஈரநில தினம் 2022 பிப்ரவரி 2 அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்பட்டது. 

Tamilnadu 

ைமிழ்நாடு  

• ைாநிலத்தில் தஹட்றராகார்பன் திட்டங்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு சசய்ய சுல்ைான் இஸ்ைாயில் ைதலதையில் 

அதைக்கப்பட்ட குழு ைனது அறிக்தகதய சைர்ப்பித்துள்ளது. 

• சமீபத்தில் ைறுசீரதைக்கப்பட்ட ைமிழ்நாடு ைாநில ைகளிர் ஆதணயத்தின் 

ைதலவராக ஏ.எஸ். குைாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குழுவில் ஏழு புதிய 

உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஆதணயத்தின் ைதலவர் ைற்றும் உறுப்பினர்கள் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு பைவியில் இருப்பார்கள். 

•  நிதி ஆறயாக்கின் 2020 நிதலயான வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) குறியீட்டின் 

மூன்ோவது பதிப்பு, அைன் கண்டுபிடிப்புகள் ெூன் 2021 இல் 

பகிரங்கப்படுத்ைப்பட்டது, ைமிழகத்தை இரண்டாவது இடத்தில் தவத்ைது. 

குறிப்பிடத்ைக்க வதகயில், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் வறுதைதய பண 

அடிப்பதடயில் ைட்டும் இல்லாைல் அதனத்து வடிவங்களிலும் 

பரிைாணங்களிலும் ஒழிக்க றவண்டும் என்ே இலக்தக உள்ளடக்கிய இலக்கு 1 

- வறுதை இல்லாதை - சைாடர்பாக சைாடர்ந்து மூன்ோவது ஆண்டாக ைமிழ்நாடு 

முைலிடத்தில் உள்ளது.  

• ைமிழ்நாட்டின் குழந்தை இேப்பு விகிைம் (ஐஎம்ஆர்) றைலும் சரிந்து, 2019ல் 

1,000 பிேப்புகளுக்கு 17ல் இருந்து 15 ஆக குதேந்துள்ளது. 

• ைமிழகத்தில் இளங்கதல ைருத்துவப் படிப்புகளில் றசருவைற்கான நீட் றைர்தவ 

ரத்து சசய்யும் ைறசாைாதவ பிப்ரவரி 8-ஆம் றைதி ைமிழ்நாடு சட்டைன்ேத்தின் 

சிேப்புக் கூட்டத்சைாடர் ‘ஒருைனைாக’ மீண்டும் ஏற்றுக்சகாண்டது. 
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மார்ச் மாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 2022 

Places  

இடங்கள்  

• குெராத்தில் உள்ள ொம்நகரில் உலக சுகாோை அரமப்பின் உலகளாவிய 

பாரம்பரிய ைருத்துவ தையத்தை அதைப்பைற்கு ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

• 3வது றைசிய நீர் விருதுகளில் 'சிேந்ை ைாநிலப் பிரிவில்' உத்ைரப் பிரறைசம் 

முைலிடத்தைப் சபற்ேது, அதைத் சைாடர்ந்து ராெஸ்ைான் ைற்றும் ைமிழ்நாடு 

• சைாராைாபாத் நகரம் உலகின் இரண்டாவது சத்ைம் உள்ள நகரைாக 

ைரவரிதசயில் உள்ளது 

• இந்தியாவின் முைல் சபண்கள் சைாழில் பூங்கா தஹைராபாத்தில் சசயல்படத் 

சைாடங்கியது 

• 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப்புமிக்க றபால்ட்ஸ்றைன் பைக்கம் றபராசிரியர் 

தீபக் ைார்க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை விருதை சவன்ே முைல் இந்தியர் என்ே 

சபருதைதய அவர் சபற்ோர் ைற்றும் அசைரிக்க விஞ்ஞானி ொன் 

ஹாப்ஃபீல்டுடன் விருதை பகிர்ந்து சகாண்டார் 

Persons  

ஆளுரமகள் 

• புறவர்ட்றடா ரிக்றகாவில் உள்ள சான் ெுவானில் நடந்ை அழகிப் றபாட்டியில் 

றபாலந்து நாட்தடச் றசர்ந்ை கறராலினா தபலவாஸ்க் றபாட்டியாளர் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலக அழகி பட்டத்தை சவன்றுள்ளார். 

• பஞ்சாப் ைாநிலத்தின் புதிய முைலதைச்சராக துரி சட்டைன்ேத் சைாகுதியின்  

பகவந்த் ைான் ஆம் ஆத்மி கட்சி றவட்பாளர் பைவிறயற்ோர். 

• சபண்கள் ஒருநாள் றபாட்டிகளில் 250 விக்சகட்டுகதள வீழ்த்திய உலகின் 

முைல் வீராங்கதன என்ே சாைதனதய இந்திய வீராங்கதன ெூலன் 

றகாஸ்வாமி பதடத்துள்ளார். 

• உத்ைரகாண்ட் ைாநிலத்தின் 12வது முைல்வராக புஷ்கர் சிங் ைாமி பைவிறயற்ோர் 

• ஏர் இந்தியாவின் புதிய ைதலவராக என் சந்திரறசகரனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

• சந்தை ஒழுங்குமுதே அதைப்பான சசபியின் முைல் சபண் ைதலவராக ைாைபி 

பூரி புச் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

Others  

மற்றரவ  

•  நிதி ஆறயாக்கின் ஏற்றுைதி ையார்நிதலக் குறியீடு 2021 இல் குெராத் 

முைலிடம் பிடித்துள்ளது. ைகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ைமிழ்நாடு ஆகிய 

ைாநிலங்கள் குறியீட்டில் இரண்டாவது, மூன்ோவது ைற்றும் நான்காவது 

இடத்தைப் பிடித்துள்ளன 

• ைடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்தையும் சபாது சுகாைாரத்தில் அைன் பங்தகயும் 

சைரிவிக்க ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ைார்ச் 16 றைசிய ைடுப்பூசி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிேது. 
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• ைார்ச் 9, 2022 அன்று றநஷனல் றபசைன்ட் கார்ப்பறரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

(NPCI) உடன் இதணந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மூலம் 123Pay புதிய 

கட்டணச் றசதவ சைாடங்கப்பட்டது. 

• கவாச் என்பது இந்தியாவின் ைானியங்கி ரயில் றைாைல் பாதுகாப்பு அதைப்பின் 

சபயர் 

• பங்களாறைஷ், பூட்டான், இந்தியா, மியான்ைர், றநபாளம் ைற்றும் ைாய்லாந்து 

ஆகிய நாடுகளின் ைதலவர்களின் பங்றகற்புடன் பிம்ஸ்சடக் உச்சி ைாநாடு 

2022 ஐ இலங்தக நடத்தியது. 

• உலகின் மிகப்சபரிய கூரியர் றசதவ நிறுவனைான FedEx இன் புதிய 

ைதலதை நிர்வாக அதிகாரியாக ராஜ் சுப்ரைணியம் இந்தியன் அசைரிக்கன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• 94வது ஆண்டு அகாடமி விருதுகளில் (ஆஸ்கார்) சிேந்ை திதரப்படத்திற்கான 

விருதை றகாடா சவன்ேது 

• 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உலக ைகிழ்ச்சி அறிக்தகயில் 

இந்தியா மூன்று இடங்கள் முன்றனறி 136 வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. 

• சைன் சகாரியாவின் அதிபராக யூன் சுக்-றயால் றைர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளார் 

• இந்தியா, பங்களாறைஷ் ைற்றும் றநபாளம் ஆகியதவ நீண்டகாலைாக இருக்கும் 

பங்களாறைஷ்-பூட்டான் இந்தியா-றநபாளம் றைாட்டார் வாகன ஒப்பந்ைத்தை 

சசயல்படுத்துவைற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தை இறுதி சசய்துள்ளன. 

• இந்திய சவளிவிவகார அதைச்சர் இலங்தகக்கு விெயம் சசய்துள்ளார். 

யாழ்ப்பாணத்திற்கு அப்பால் உள்ள மூன்று தீவுகளில் (தநனாதீவு, சடல்ஃப்ட் 

அல்லது சநடுந்தீவு ைற்றும் அனதலதீவு) கலப்பின மின் திட்டங்கதள 

அதைக்க இந்தியாவுக்கு வழங்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தை இந்ை விெயம் 

இறுதி சசய்ைது. 

• உலக ைண்ணீர் தினத்ைன்று (ைார்ச் 22), ெல் சக்தி அதைச்சகம், கிறர நீதர 

அல்லது சதையலதேகள், குளியல் ைற்றும் சலதவ ஆகியவற்றிலிருந்து 

சவளிறயறும் ைண்ணீதர மீண்டும் பயன்படுத்துவைற்கான நாடு ைழுவிய 

திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. 

• சர்வறைச காடுகள் தினம்: 21 ைார்ச் 2022 கருப்சொருள்: காடுகள் ைற்றும் 

நிதலயான உற்பத்தி ைற்றும் நுகர்வு 

• ஆசாதி கா அம்ரித் ைறஹாத்சதவ முன்னிட்டு ைடகாஸ்கரில் ைகாத்ைா காந்தி 

பசுதை முக்றகாணம்' திேக்கப்பட்டுள்ளது. 

• றைசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷன் (NSM) 1.66 Petaflops என்ே சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டிங் திேன் சகாண்ட IIT ரூர்க்கியில் PARAM Ganga-a High-

performance Computational (HPC) வசதிதய பயன்படுத்தியுள்ளது. 
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• அரபிக்கடலில் ைார்ச் 30 - 03 ஏப்ரல் 22 வதர நடத்ைப்பட்ட இந்திய ைற்றும் 

பிசரஞ்சு கடற்பதடகளுக்கு இதடயிலான இருைரப்பு கடற்பதட பயிற்சியின் 

20வது பதிப்பு - வருணா என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

Polity  

அைசியலரமப்பு  

• உயர் நீதிைன்ே நீதிபதிகள் ைத்தியில் சபண்களின் பற்ோக்குதே குறித்து 

இந்திய ைதலதை நீதிபதி கவதல சைரிவித்ைார். உயர் நீதிைன்ேங்களில், சபண் 

நீதிபதிகளின் சைவீைம் சவறும் 11.5% ஆக உள்ளது, அறை சையம் உச்ச 

நீதிைன்ேத்தில் 33  நீதிெதிகளில் 4 சபண் நீதிபதிகள் பைவியில் உள்ளனர். 

• றலாக்சபா அரசியலதைப்பு (பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர்) ஆதண 

(திருத்ைம்) ைறசாைா, 2022 ஐ நிதேறவற்றியது. இந்ை ைறசாைா, குக்கி 

பழங்குடி சமூகத்தின் துதண பழங்குடியினராக டார்லாங் சமூகத்தை பட்டியல் 

பழங்குடியினர் (எஸ்டிகள்) பட்டியலில் றசர்க்க முயன்ேது. 

• இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டம் முைன்முதேயாக ஓல் சிகி எழுத்தில் 

சைாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

Scheme  

திட்டங்கள் 

• சர்வறைச ைகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு (ைார்ச் 8) கன்யா சிக்ஷா பிரறவஷ் 

உத்சவ் என்ே றைசிய அளவிலான பிரச்சாரத்தை அரசாங்கம் சைாடங்கியது. - 

11-14 வயதுக்குட்பட்ட நான்கு லட்சம் பள்ளி சசல்லாை இளம்சபண்கதள 

மீண்டும் கல்வி முதேக்குள் சகாண்டு வருவறை இந்ை பிரச்சாரத்தின் 

றநாக்கைாகும். 

• ஆந்திர ைாநிலத்தின் ைதலநகரான அைராவதிதய கட்டதைத்து 

றைம்படுத்துைாறு ைாநில அரசுக்கு உயர்நீதிைன்ேம் உத்ைரவிட்டுள்ளது 

• ைத்திய மீன்வளம், கால்நதட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்வளத்துதே அதைச்சர் 

பர்றஷாத்ைம் ரூபாலா, “சாகர் பரிக்ரைா” முயற்சியானது, “மீனவர் சமூகத்தின் 

சவால்கள், அனுபவங்கள் ைற்றும் அபிலாதஷகதள” புரிந்து சகாள்வதை 

றநாக்கைாகக் சகாண்டது என்று றகாடிட்டுக் காட்டினார். 

Tamilnadu  

ேமிழ்நாடு  

• முைலீட்டு ஊக்குவிப்பு ைற்றும் ஒற்தேச் சாளர வசதிக்கான ைாநிலத்தின் 

றநாடல் ஏசென்சியான வழிகாட்டல் ைமிழ்நாடு, வருடாந்திர முைலீட்டு 

கூட்டத்தில் (AIM) ஆசியா ஓசியானியா பிராந்தியத்தில் ‘சிேந்ை முைலீட்டு 

ஊக்குவிப்பு முகதை விருதை’ சபற்ேது.  

• 44வது சசஸ் ஒலிம்பியாட், ைகாபலிபுரத்தில் நடக்க இருக்கிறது 

• 2022ஆம் ஆண்டுக்கான அவ்தவயார் விருதை சமூக றசவகர் கிரிொ 

குைார்பாபுவுக்கு முைல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வழங்கினார் 

• இந்தியாவின் முைல் சர்வறைச ைரச்சாைான்கள் பூங்காவிற்கு ைமிழக முைல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் தூத்துக்குடியில் அடிக்கல் நாட்டினார். 

• முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ைனது 69வது பிேந்ைநாதளசயாட்டி, ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் 10 லட்சம் ைமிழக இதளஞர்களின் கல்வி, அறிவு, திேதை, திேன் 
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ஆகியவற்தே றைம்படுத்தும் றநாக்கத்தில் திேன் றைம்பாட்டுத் திட்டத்தை 

“நான் முைல்வன்” (நான் முைல்வன்) சைாடங்கினார். 

• சபாநாயகரின்  முைல் சபண் உைவியாளர் ராெலட்சுமி  

• நரசிங்கப்றபட்தட நாகஸ்வரம் இதசக்கருவிகளின் கீழ் புவியியல் குறியீடு 

சபற்றுள்ளது. 

94th Academy Awards (Oscars) 

• Best Picture - CODA directed by Sian Heder  

• Best Director - Jane Campion for The Power of the Dog  

• Best Actor - Will Smith for King Richard  

• Best Actress - Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye  

• Best Animated Film - Encanto  

• Best International Feature Film - Drive my Car (Japanese) directed by 

Ryusuke Hamaguchi 

• Indian entry in the International Feature Film category = Koozhangal (Tamil) 

(Not nominated)  

 

 

ஏப்ைல் மாே நடப்பு நிகழ்வுகள் -2022 

Places  

இடங்கள்  

• றகறலா இந்தியா பல்கதலக்கழக விதளயாட்டுப் றபாட்டிகள் 2021 சபங்களூருவில் 

இந்திய துதணக் குடியரசுத் ைதலவர் திரு எம். சவங்தகயா நாயுடு அவர்களால் 

துவக்கி தவக்கப்பட்டது.  

• குெராத்தின் ொம்நகரில் உலக சுகாோை அரமப்பின்  உலகளாவிய பாரம்பரிய 

ைருத்துவ தையத்திற்கு பிரைைர் திரு நறரந்திர றைாடி அடிக்கல் நாட்டினார். 

• குெராத் ைாநிலம் றைார்பியில் 108 அடி உயர ஹனுைான் சிதலதய பிரைைர் நறரந்திர 

றைாடி திேந்து தவத்ைார். 

• ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் சுற்றுச்சூழல் திட்ட அறிக்தக 2022 என்ே ைதலப்பில் 

ஆண்டு எல்தல அறிக்தக உத்ைரபிரறைசத்தின் சைாராைாபாத் என்ே ஒற்தே 

நகரத்தை குறிப்பிட்டு சர்ச்தசக்குள்ளானது. 

Persons  

ஆளுரமகள்  

• அசைரிக்க சோழில் அதிபரான எறலான் ைஸ்க் 44 பில்லியன் அசைரிக்க 

டாலர்களுக்கு சமூக ஊடக ைளைான ட்விட்டதர தகயகப்படுத்தியுள்ளார் 

• ராஜிவ் குைார் ராஜினாைா சசய்ைதைத் சைாடர்ந்து நிதி ஆறயாக்கின் புதிய துதணத் 

ைதலவைாக சுைன் றக.சபரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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• மியான் முஹம்ைது ஷாபாஸ் சஷரீப் ஒரு பாகிஸ்ைான் அரசியல்வாதி ஆவார், அவர் 

பாகிஸ்ைானின் 23வது ைற்றும் ைற்றபாதைய பிரைைராக பணியாற்றுகிோர். 

• செனரல் ைறனாஜ் பாண்றட, செனரல் எம்.எம்.நரவறனவிடம் இருந்து 29வது 

ராணுவத் ைளபதியாகப் சபாறுப்றபற்றுக் சகாண்டார் 

Awards  

விருதுகள்  

• புகழ்சபற்ே பாடகி  லைா ைங்றகஷ்கரின் நிதனவாக நிறுவப்பட்ட லைா தீனாநாத் 

ைங்றகஷ்கர் விருதை முைன்முைலில் சபற்ேவர்  நறரந்திர றைாடி. 

• இந்திய-அசைரிக்க பாடகர்-பாடலாசிரியர் ஃபால்குனி ஷா, ைனது ஏ கலர்ஃபுல் 

றவர்ல்ட் ஆல்பத்திற்காக சிேந்ை குழந்தைகளுக்கான இதச ஆல்பத்திற்கான கிராமி 

விருதை சவன்ோர். 

• UDAN (UdeDeshkaAamNagrik) திட்டம் "புதுதை (சபாது) - ைத்திய" பிரிவின் 

கீழ் 2020 சபாது நிர்வாகத்தில் சிேந்து விளங்குவைற்கான பிரைை ைந்திரி விருதுக்கு 

றைர்ந்சைடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திய இதசயதைப்பாளரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலருைான ரிக்கி றகஜ் ஆல்பம் 

டிதவன் தடட்ஸ் சிேந்ை புதிய வயது ஆல்பத்திற்கான கிராமி விருதை 

சவன்றுள்ளது. 

Others  

மற்றரவ  

• ெம்மு காஷ்மீர் அைசு ைக்கள் பல்றவறு திட்டங்கள் சைாடர்பான புகார்கதள 

ஆன்தலனில் பதிவு சசய்ய உைவும் றநாக்கில் ென் நிக்ரானி சசயலிதய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• ஆயில் இந்தியா லிமிசடட் (OIL) இந்தியாவின் முைல் 99.999% தூய்தையான 

பசுதை தஹட்ரென் தபலட் ஆதலதய, அஸ்ஸாமில் உள்ள றொர்ஹட் பம்ப் 

ஸ்றடஷனில் ஒரு நாதளக்கு 10 கிறலா நிறுவும் திேனுடன், இந்தியாவில் பசுதை 

தஹட்ரென் சபாருளாைாரத்தை றநாக்கி முைல் குறிப்பிடத்ைக்க படிதய 

எடுத்துள்ளது. 

• இந்திய கடற்பதடயின் கல்வாரி வதக நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் ஆோவது ைற்றும் 

கதடசி நீர்மூழ்கிக் கப்பலான ப்ராசெக்ட் 75 இன் கன்றஹாஜி ஆங்றர சவட் றபசின் 

ஆஃப் ைசாகன் டாக் லிமிசடட் செயர் ஐ என் எஸ் வக்தெர் 

• ஐக்கிய நாடுகள் ைனிை உரிதைகள் ஆரணயத்தில் இருந்து ரஷ்யா 

இதடநிறுத்ைப்பட்டுள்ளது 

• சுற்றுச்சூழதல நிதலநிறுத்துவதில் நைது வாழ்க்தகமுதேயில் சிறுசிறு 

ைாற்ேங்கதள றைற்சகாள்வது எவ்வாறு சபரும்பங்கு வகிக்கிேது என்பது குறித்ை 

விழிப்புணர்தவ ைக்களிதடறய பரப்புவைற்காக அரசாங்கம் சைாடங்கியுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு சின்னத்திற்கு பிரகிருதி என்று சபயர். 

• உலக சுகாைார தினம்: 07 ஏப்ரல் 2022 , கருப்சொருள்: நைது கிரகம், நைது 

ஆறராக்கியம் 
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• இந்தியா ஆஸ்திறரலியாவுடன் ஒரு வரலாற்று வர்த்ைக ஒப்பந்ைத்தில் 

தகசயழுத்திட்டது, இந்தியா-ஆஸ்திறரலியா சபாருளாைார ஒத்துதழப்பு ைற்றும் 

வர்த்ைக ஒப்பந்ைம் (Ind-Aus ECTA). 

• இந்திய ெனாதிபதி முைன்முதேயாக துர்க்சைனிஸ்ைானுக்கு விெயம் சசய்ைார், 

அங்கு அவர் நிதி நுண்ணறிவு ைற்றும் றபரிடர் றைலாண்தை உட்பட நான்கு 

ஒப்பந்ைங்களில் தகசயழுத்திட்டார் ைற்றும் பன்முக கூட்டாண்தைதய றைலும் 

வலுப்படுத்ை இருைரப்பு வர்த்ைகம் ைற்றும் எரிசக்தி ஒத்துதழப்தப விரிவுபடுத்ை 

ஒப்புக்சகாண்டார். 

• ரயில்றவ பாதுகாப்புப் பதட (RPF) ஆபறரஷன் உபலப்த் திட்டத்தின் கீழ் 

கள்ைச்சந்தை சசய்பவர்களுக்கு எதிராக தேடுேல் நடத்தியது. 

• றநபாளம் இந்தியா ைதலதையிலான சர்வறைச சூரிய ெக்திக் கூட்டணியில் (105 வது 

உறுப்பு நாடாக ைாறியது) றசர ஒரு கட்டதைப்பு ஒப்பந்ைத்தில் தகசயழுத்திட்டது. 

• 'SVANIdhi se Samriddhi' என்பது PMSVANidhi கூடுைல் முயற்சியாகும், இது 

125 நகரங்களில் ெனவரி 4, 2021 அன்று PM ஸ்வாநிதி பயனாளிகள் ைற்றும் 

அவர்களது குடும்பங்களின் சமூகப் சபாருளாைார விவரங்கதள வதரபடைாக்குவதை 

றநாக்கைாகக் சகாண்டது. 

• 2.78 லட்சம் கிராைப்புே உள்ளாட்சி அதைப்புகள் நிதலயான வளர்ச்சி இலக்குகதள 

அதடய உைவும் றநாக்கில் ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் க்கு ரூ.5,911 றகாடி 

நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ைத்திய அதைச்சரதவ  ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

• இந்தியாவுக்கும் அசைரிக்காவுக்கும் இதடயிலான நான்காவது ‘2+2’ உதரயாடல் 

அசைரிக்காவின் வாஷிங்டன் டிசியில் நதடசபற்ேது. இந்தியாவின் சவளியுேவு 

ைற்றும் பாதுகாப்பு அதைச்சர்கள் ைங்கள் அசைரிக்க சகாக்கதள சந்திக்கின்ேனர் 

• சாதலகள், றபாக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்சாதலகள் அதைச்சகம் (MoRTH) 'e-

DAR' (e-விரிவான விபத்து அறிக்தக) என்ே றபார்ட்டதல உருவாக்கியது. 

• சமீபத்தில், ைத்திய அரசு ைற்றும் மூன்று நாகா குழுக்களுக்கு இதடறயயான 

றபார்நிறுத்ை ஒப்பந்ைங்கதள ஒரு வருடத்திற்கு ைத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது, இது 

ஏப்ரல் 19, 2022 அன்று தகசயழுத்ைானது. கர்பி ஆங்லாங் ஒப்பந்ைம், 2021: இது 

அஸ்ஸாம், ைத்திய ைற்றும் ைத்திய அரசின் ஐந்து கிளர்ச்சிக் குழுக்களிதடறய 

தகசயழுத்திடப்பட்ட முத்ைரப்பு ஒப்பந்ைத்தை உள்ளடக்கியது.  

• றைற்கத்திய இதடயூறுகள் என்பது காஸ்பியன் அல்லது ைத்தியைதரக் கடலில் 

உருவாகும் புயல்கள் ைற்றும் வடறைற்கு இந்தியாவிற்கு பருவைதழ அல்லாை 

ைதழதயக் சகாண்டு வருவைாக இந்திய வானிதல ஆய்வுத் துதே (IMD) 

சைரிவித்துள்ளது. 

• உலக றநாய்த்ைடுப்பு வாரம் ஏப்ரல் 24 முைல் 30 வதர சகாண்டாடப்பட்டது. 2022 

இன் கருப்சபாருள் அதனவருக்கும் நீண்ட ஆயுள் 
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• முக்கியைான ைருத்துவ உைவிகதள இலங்தகக்கு அனுப்புவைற்காக இந்திய 

கடற்பதடயால் சைாடங்கப்பட்ட பணிக்கு மிஷன் சாகர் IX என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திய றவளாண்தை ைற்றும் விவசாயிகள் நல அதைச்சகம், ென் பகிைாரி 

இயக்கைாக ‘கிசான் பகிைாரி பிரத்மிக்ைா பிரச்சாரத்தின்’ கீழ் ‘பசல் பீைா பத்ஷாலா’ 

நடத்தும். 

• ைாநிலத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் பட்டியலில் ஹட்டி சமூகத்தை றசர்க்க றவண்டும் 

என்ே ஹிைாச்சல பிரறைச அரசின் றகாரிக்தகதய ைத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிேது. 

Polity  

அைெரமப்பு 

• அஸ்ஸாம், நாகாலாந்து ைற்றும் ைணிப்பூர் ஆகிய மூன்று வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் 

இருந்து 1958 ஆம் ஆண்டு ஆயுைப்பதட சிேப்பு அதிகாரச் சட்டத்தை (AFSPA) 

ைத்திய அரசு ஓரளவு திரும்பப் சபற்றுள்ளது. 

• ைமிழகத்தில் வன்னியகுல க்ஷத்திரிய சமூகத்தினருக்கு 10.5% உள் இட 

ஒதுக்கீட்தட உச்சநீதிைன்ேம் ரத்து சசய்ைது. 

• இந்தியாவின் ைற்றபாதைய ெனாதிபதியின் பைவிக்காலம் ெூதல 2022 இல் 

முடிவதடய உள்ளது, அறை றநரத்தில் அவருக்குப் பின்வருபவதரத் றைர்ந்சைடுக்க 

16 வது இந்திய ெனாதிபதித் றைர்ைல் நதடசபறும். 

• இந்தியா 12வது றைசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை 24 ஏப்ரல் 2022 அன்று 

நிதனவுகூருகிேது. SWAMITVA (கிராைங்களின் கணக்சகடுப்பு ைற்றும் கிராைப் 

பகுதிகளில் றைம்படுத்ைப்பட்ட சைாழில்நுட்பத்துடன் றைப்பிங்) திட்டத்தின் கீழ் மின்-

சசாத்து அட்தடகள் விநிறயாகத்தை பிரைைர் அன்று சைாடங்கி தவத்ைார். 

Economy  

சொருைாோைம்  

• சைாடர்ச்சியாக பதிசனான்ோவது முதேயாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அைன் 

சமீபத்திய ெணக் சகாள்தக ைதிப்பாய்வில் முக்கிய சகாள்தக விகிைைான சரப்றபா 

விகிைத்தை ைாற்ோைல் 4% ஆக தவத்திருக்க முடிவு சசய்துள்ளது. 

Tamilnadu  

ேமிழ் நாடு 

• முல்தலப் சபரியாறு அதண றைற்பார்தவக் குழுதவ ைறுசீரதைக்க உச்ச நீதிைன்ேம் 

உத்ைரவிட்டது. அதணயின் பாதுகாப்பு சைாடர்பான சர்ச்தசயில் சிக்கியுள்ள ைமிழகம் 

ைற்றும் றகரளா ஆகிய இரு ைாநிலங்களில் இருந்து ைலா ஒரு சைாழில்நுட்ப நிபுணர் 

குழுவில் இடம்சபறுவர். 

• அரிய வதக பட்டாம்பூச்சி பாம்கிங் (Amathusia phidippus) ைமிழ்நாட்டில் 

முைன்முதேயாகக் காணப்பட்டது. 

• ைமிழகத்தில் பல்றநாக்கு கடற்பாசி பூங்கா அதைக்க ைத்திய நிதியதைச்சர் நிர்ைலா 

சீைாராைன் பட்செட்டில் முன்சைாழிந்துள்ளார். 

• 13 ைாநிலப் பல்கதலக்கழகங்களின் துதணறவந்ைர்கதள நியமிப்பைற்கான 

ஆளுநரின் அதிகாரத்தை ைாநில அரசுக்கு ைாற்றும் வதகயிலான இரண்டு 

ைறசாைாக்கள் ைமிழ்நாடு சட்டைன்ேத்தில் நிதேறவற்ேப்பட்டன. 
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• நவம்பர் 1 ஆம் றைதி "உள்ளாட்சி தினைாக" அனுசரிக்கப்படும். ைமிழகத்தில் 

ஆண்டுக்கு கிராை சதபகள் நடத்தும் கூட்டங்களின் எண்ணிக்தக 4ல் இருந்து 6 

ஆக உயர்த்ைப்படும். 

• காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள சசங்காடு கிராைத்தில் 24.04.2022 அன்று நடந்ை 

கிராை சதப கூட்டத்தில் முைல்வர் கலந்து சகாண்டார். 

• டாக்டர் பி.ஆர்.அம்றபத்கர் பிறந்ே நாள் ‘சைத்துவ தினைாக’ சகாண்டாடப்படும். 

• சபாதுப் பல்கதலக்கழக நுதழவுத் றைர்வுக்கு (CUET) எதிராக ைமிழ்நாடு 

சட்டைன்ேம் தீர்ைானம் நிதேறவற்றியது. 

• ைமிழக அரசுக்கும், தைவானின் காலணி ையாரிப்பு நிறுவனைான ஹாங் ஃபூ 

நிறுவனத்துக்கும் இதடறய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் முைல்வர் மு.க. முன்னிதலயில் 

தகசயழுத்ைானது.  

• ைாநிலத்தின் வரலாற்று ைரபு, ைற்றபாதைய சூழ்நிதல ைற்றும் எதிர்கால 

அபிலாதஷகதள தையைாக தவத்து ைாநிலத்திற்கான ைனித்துவைான ைாநிலக் 

கல்விக் சகாள்தகதய வகுக்க கல்வியாளர்கள் ைற்றும் நிபுணர்கதளக் சகாண்ட 

உயர்ைட்டக் குழுதவ ைமிழ்நாடு அரசு நியமித்ைது. சசன்தன உயர்நீதிைன்ேத்தின் 

ஓய்வுசபற்ே நீதிபதி D முருறகசன் ைதலதையிலான குழு, ஒரு வருடத்திற்குள் 

சகாள்ரகரய உருவாக்குைாறு றகாரப்பட்டுள்ளது. 

 

தம மாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 

✓ உலக ெத்திரிரக சுேந்திை தினம் (WPFD) அன்று (தம 3), உலக ெத்திரிரக சுேந்திைக் 

குறியீட்டின் 20வது ெதிெபு சவளியிடப்ெட்டது. 180 நாடுகளில் இந்தியா 150வது இடத்தில் 

உள்ைது. 

✓ எல் ொல்வடாருக்குப் பிறகு பிட்காயிரன ெட்டப்பூர்வ சடண்டைாக ஏற்றுக்சகாண்ட 

இைண்டாவது நாடு மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியைசு (CAR). 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் நிதிக் சகாள்ரகக் குழு ொலிசி சைப்தொ விகிேத்ரே 40 அடிப்ெரட 

புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.40% ஆகவும், உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வரகயில், வங்கிகளின் 

சைாக்க ரகயிருப்பு விகிேம் (CRR) 50 அடிப்ெரட புள்ளிகள் அதிகரித்து 4.5% ஆகவும் 

அதிகரித்துள்ைது. 

✓ இந்தியப் பிைேமர் சஜர்மனி, சடன்மார்க் ஆகிய மூன்று ஐதைாப்பிய நாடுகளுக்குப் ெயணம் 

தமற்சகாண்டுள்ைார் 

✓ இந்தியப் பிைேமரின் சடன்மார்க் ெயணத்தின் தொது, ெசுரமயான ரைட்ைஜன், புதுப்பிக்கத்ேக்க 

ஆற்றல் மற்றும் கழிவு நீர் தமலாண்ரம ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி ெசுரம ல்ஆற்ே  

கூட்டாண்ரமரய தமலும் வலுப்ெடுத்ே இந்தியாவும் சடன்மார்க்கும் ஒப்புக்சகாண்டன. 

✓ மங்கிபாக்ஸ் என்ெது ஒரு ம்வுர பக்குருர்ைனி ைந்துருலிங்கிலவி   தநாயாகும், இது 

முேன்ரமயாக மத்திய மற்றும் தமற்கு ஆபிரிக்காவின் சவப்ெமண்டல மரழக்காடுகளில் 

ஏற்ெடுகிறது மற்றும் எப்தொோவது மற்ற ெகுதிகளுக்கு ம்கதி அய்ய்ப்பும் வாவுரப .  
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✓ ொரலவனமாக்கரல எதிர்த்துப் தொைாடுவேற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாட்டின் (UNCCD) 

கட்சிகளின் மாநாட்டின் (COP15) ெதிரனந்ோவது அமர்வு, Cote d'Ivoire (தமற்கு 

ஆப்பிரிக்கா) துற்ேசபதடல் நவி   

✓ இந்திய வானிரல ஆய்வு ரமயம் வங்காை விரிகுடாவின் சேன்கிழக்கு ெகுதிகளில் ஆொனி 

புயல் தீவிை புயலாக மாறும் என்று கணித்துள்ைது. அொனி சூறாவளி என்ற செயர் இலங்ரகயால் 

வழங்கப்ெட்டது. இேற்கு சிங்கைத்தில் 'தகாெம்' என்று சொருள் 

✓ தேசிய சோழில்நுட்ெ தினத்தில் (தம 11) “1998 இல் சவற்றிகைமான சொக்ைான் 

தொேரனகளுக்கு” வழிவகுத்ே விஞ்ஞானிகளுக்கும் அவர்களின் “முயற்சிகளுக்கும்” பிைேமர் 

ேனது “நன்றிரய” சேரிவித்ோர். 

✓ குஜைாத்தின் ஜாம்நகரில் முேன்முேலாக உலக சுகாோை அரமப்பு (WHO) ொைம்ெரிய 

மருத்துவத்திற்கான உலகைாவிய ரமயத்திற்கான (GCTM) அடிக்கல் நாட்டு விழா 

நரடசெற்றது. 

✓ குடியைசுத் ேரலவர் ைாஜீவ் குமாரை  25வது  ேரலரமத் தேர்ேல் ஆரணயைாகநியமித்ோர். 

✓ முன்னாள் பிைேமர் ைாஜீவ் காந்தி சகாரல வழக்கில் , அைசியலரமப்புச் ெட்டத்தின் 142வது 

பிரிவின் கீழ் முழுரமயான நீதிரய வழங்க உச்ெ நீதிமன்றம் ேனது அொோைண 

அதிகாைங்கரைப் ெயன்ெடுத்தி, தெைறிவாைரன விடுேரல செய்ய உத்ேைவிட்டுள்ைது. 

தெைறிவாைனுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவேற்கான 2018 ஆம் ஆண்டு ேமிழ்நாடு அரமச்ெர்கள் 

குழுவின் அறிவுரை, அைசியலரமப்புச் ெட்டத்தின் 161 ( ம்ரகாதிம் அக்குனின்ை ன் ரினளுஆ  ) 

கீழ் ஆளுநரைக் கட்டுப்ெடுத்துகிறது. 

✓ பிைேமரை ேரலவைாகவும், அரனத்து மாநிலங்களின் முேலரமச்ெர்கள் மற்றும் ஆறு மத்திய 

அரமச்ெர்கள் உறுப்பினைாகவு ண்டசகாம்   மாநிலங்களுக்கு இரடதயயான கவுன்சில் ( 

263)மறுசீைரமக்கப்ெட்டது. 

✓ தகப்டன் அபிலாஷா ெைாக், ைாணுவ விமானப் ெரடயில் தொர் விமானியாக (விமானி) தெர்ந்ே 

முேல் செண் அதிகாரி என்ற வைலாற்ரறப் ெரடத்ோர். 

✓ ``ஜி.எஸ்.டி வரி விதிப்பில் மத்திய அைசுக்கும், மாநில அைசுகளுக்கும் சில சிறப்பு அதிகாைங்கள் 

வழங்கப்ெட்டுள்ைன. அைசியல் ொெனப் பிரிவு 246 ஏ-ன்ெடி, வரி விதிப்பு விவகாைத்தில் ெட்டம் 

இயற்றுவேற்கு நாடாளுமன்றத்துக்கும் ெட்டமன்றத்துக்கும் ெம அதிகாைம் இருக்கிறது. 

மாநிலங்களும் மத்திய அைசும் ஒருங்கிரணந்து உரையாடக்கூடிய இடமாக இந்திய கூட்டாட்சி 

இருக்க தவண்டும்    துைத்ளிர்ப்பதீம் ன்ேைதிநீ உச்ச   

✓ தேசிய சூப்ெர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷனின் (NSM) கீழ் NIT திருச்சிைாப்ெள்ளியில் அதிநவீன சூப்ெர் 

கம்ப்யூட்டர் ெைம் சொருள் திறக்கப்ெட்டது. 

✓ சேன் சகாரியாவின் சிதயாலில் நரடசெற்ற துவ15  உலக வனவியல்   ல்ட்டி நாமா  சிதயால் 

பிைகடனம் ஏற்றுக்சகாள்ைப்ெட்டது. 

✓ ைாஜஸ்ோன் அைொங்கம் அேன் மிகவும் பிைெலமான இந்திைா காந்தி ஷாஹ்ரி தைாஸ்கர் 

உத்ேைவாேத் திட்டத்தின் கீழ் தவரல ண்டு சகாக்தைத்ட்டதி ய்ப்புவா  வந்துள்ைது - 

நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் குடும்ெங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 நாட்கள் தவரல வழங்கப்ெடும். 
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✓ ேமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்துவாகப் பிறந்து 18ஆம் நூற்றாண்டில் 

கிறிஸ்ேவ மேத்திற்கு மாறிய தேவெகாயம் பிள்ரை, ல்ராவஆண்டப் றபா  புனிே ற்ேம் சபட்டர் ப  

ர்ஆவார் யந்தில் இைமு  

✓ மகிைா சுைக்ஷா நடவடிக்ரகயின் கீழ், செண்களுக்காக ஒதுக்கப்ெட்ட செட்டிகளில் 

அனுமதியின்றி ெயணம் செய்ே 7000க்கும் தமற்ெட்டவர்கரை ையில்தவ ொதுகாப்புப் ெரட 

ரகது செய்துள்ைது. 

✓ கீோஞ்ெலி ஸ்ரீ எழுதிய Tomb of Sand நாவல், மதிப்புமிக்க 2022 ெர்வதேெ புக்கர் ெரிரெ 

சவன்ற முேல் இந்தி நாவல் என்ற செருரமரயப் செற்றுள்ைது. 

✓ மத்திய அரமச்ெர் டாக்டர் ஜிதேந்திை சிங், ஜம்முவில் இந்தியாவின் முேல் 'லாசவண்டர் 

திருவிழா ெதேர்வாரவத் சோடங்கி ரவத்ோர். 

✓ ஜார்கண்ட் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான உலக புரகயிரல எதிர்ப்பு தின விருரே சவன்றுள்ைது 

✓ சுகாோைத்ரே தமம்ெடுத்துவதில் சிறந்ே ெங்களிப்பிற்காக இந்தியாவின் ஒரு மில்லியன் ஆஷா 

ெணியாைர்கரை WHO சகைைவித்ேது 

✓ மாணிக் திரிபுைாவின் புதிய முேல்வைாக ொைா நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

✓ தகைைாவில் ஐந்து வயதுக்குட்ெட்ட 82 குழந்ரேகள் ேக்காளி காய்ச்ெல் எனப்ெடும் அரிய வரக 

ரவைஸ் சோற்றால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ைனர். 

✓ அவுஸ்திதைலியாவின் 31வது பிைேமைாக அந்தோணி அல்ொனீஸ் ெேவிதயற்றுள்ைார் 

✓ 30 ஆண்டுகளில் பிைான்சின் முேல் செண் பிைேமைாக எலிெசெத் தொர்ன் ெேவிதயற்றுள்ைார் 

✓ சுக்ைாயன்-1 என்ெது இந்தியாவின் முேல் சவள்ளிக் கிரகத்திற்கான ெயணத்தின் செயர், இது 

2024 இல் சோடங்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

✓ மிகப்செரிய சோழில்நுட்ெம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு உச்சிமாநாட்ரட  “UMAGINE”  ேமிழ்நாடு   

நடத்ேவுள்ைது. செப்டம்ெர் 21-23 2022 

✓ கிருஷ்ணகிரிக்கு அருகில் உள்ை மயிலாடும்ொரறயில் துற்ேசபதட நய்ச்சிராழ்வாஅக  . 

மயிலாடும்ொரற என்ெது நுண்கற்காலம் (கிமு 30,000) மற்றும் ஆைம்ெகால வைலாற்று (கிமு 

600) காலங்களுக்கு இரடப்ெட்ட கலாச்ொைப் சொருட்கரைக் சகாண்ட ஒரு முக்கியமான 

ேைமாகும். ேமிழ்நாட்டின் மயிலாடும்ொரற  இரும்புக்காலம் 4,200 ஆண்டுகளுக்கு 

முந்ரேயது     துள்ளந்துவ யரிதெத் என  

✓ நஞ்ெைாயன் குைம், ெல்லுயிர் ென்முகத்ேன்ரம சகாண்ட இடமாக, ேமிழகத்தின் 17வது 

ெறரவகள் ெைணாலயமாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

✓ கரலஞரின் அரனத்து கிைாம ஒருங்கிரணந்ே தவைாண் தமம்ொட்டுத் திட்டத்ரே ேமிழக 

முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சோடங்கி ரவத்ோர் . இத்திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ை 

அரனத்து 12,525 கிைாம ெஞ்ொயத்துகளிலும் ஐந்ோண்டுகளில் செயல்ெடுத்ேப்ெட்டு, ஊைக 

வைர்ச்சித் துரறயுடன் சநருக்கமான ஒருங்கிரணப்புடன் தவைாண்ரமத் துரறயால் 

கூட்டாகச் செயல்ெடுத்ேப்ெடும். இத்திட்டத்தின் கீழ், சேன்ரன மைக்கன்றுகள், வீட்டு வைர்ப்பு 

மைக்கன்றுகள், தோட்டக்கரல மைக்கன்றுகள், விவொயத்திற்கு தேரவயான மருந்து சேளிக்கும் 

கருவிகள், காய்கறி தோட்டத்திற்கு கிட் விநிதயாகிக்கப்ெடும் மற்றும் வறண்ட நிலங்களில் 

ஆழ்துரை கிணறுகள் அரமக்க, சொட்டு நீர் ொெனம் அரமக்க, ஆதி திைாவிட 
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விவொயிகளுக்கு 100% மானியம் வழங்கப்ெடும். மற்றவற்றுடன் ெண்ரண குட்ரடகரை 

தோண்டவும் 

 

ஜூன் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

✓ ல்யிதட பப்புகாதுபா   (இைாணுவம், கடற்ெரட மற்றும் விமானப்ெரட) வீைர்கரை ஆட்தெர்ப்பு 

செய்வேற்கான அக்னிொத் திட்டத்ரே அைொங்கம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது . இது தேெெக்தி 

மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் இரைஞர்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆயுேப்ெரடகளில் ெணியாற்ற 

அனுமதிக்கிறது 

✓ 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மகாைாஷ்டிைா மீண்டும் இந்தியாவில் ெர்க்கரை உற்ெத்தியில் 

முேலிடத்தில் உள்ைது. ெர்க்கரை உற்ெத்தியில் உத்ேைப் பிைதேெத்ரே பின்னுக்குத் ேள்ளியுள்ைது. 

✓ உலக முதிதயார்   ல்ெத்றுபுன்து  விழிப்புணர்வு தினம் (WEAAD - 15 ஜூன்) - ள்ருப்சபாருக - 

அரனத்து வயதினருக்கும் டிஜிட்டல் ெமெங்கு. 

✓ இந்தியாவின் முேல் 'திைவ கண்ணாடி சோரலதநாக்கி'ரய உத்ேைகாண்டின் தேவஸ்ேல் 

கண்காணிப்ெகத்தில் இந்தியா அரமத்துள்ைது. 

✓ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ை சிறுமரல மரலத்சோடரில் ெல்லுயிர் பூங்காரவ ேமிழக 

அைசு உருவாக்கி வருகிறது. 

✓ விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்ரெ ஊக்குவிக்க ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூன் 5 

ஆம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. ல்லிழசூ ந்ைஇ  , இந்தியா 

‘சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்ரகமுரற (Life) இயக்கத்ரே’ அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

✓ உலகைாவிய நிரலயான வைர்ச்சி அறிக்ரக, 2022 சவளியிடப்ெட்டது. ¾ 163 நாடுகளில் 

இந்தியா 121வது இடத்தில் உள்ைது 

✓ இந்தியாவிற்கும் வங்காைதேெத்திற்கும் இரடயிலான கூட்டு இைாணுவப் ெயிற்சி Ex 

SAMPRITI-X ெங்கைாதேஷில் உள்ை ஜதஷார் இைாணுவ நிரலயத்தில் 2022 ஜூன் 5 முேல் 

16 வரை நடத்ேப்ெடுகிறது. 

✓ நிதி ஆதயாக்கின் புதிய ேரலரம நிர்வாக அதிகாரி ெைதமஸ்வைன் ஐயர்  

✓ உலக வர்த்ேக அரமப்பின் (WTO) 12வது அரமச்ெைதவ மாநாடு சஜனீவாவில் 

முடிவரடந்ேது 

✓ சீனா நடத்திய 14வது பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் இந்தியப் பிைேமர் கலந்து சகாண்டார். 

✓ 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022ல் சென்ரனயில் நரடசெறவுள்ைது. இந்ே நிகழ்வின் 

அதிகாைப்பூர்வ சின்னம் 'ேம்பி' என்ற குதிரை. 

✓ மகாைாஷ்டிைாவின் புதிய முேல்வைாக ஏக்நாத் ஷிண்தட ெேவிதயற்றார். மகாைாஷ்டிைாவின் புதிய 

துரண முேல்வைாக தேதவந்திை ஃெட்னாவிஸ் ெேவிதயற்றார் 

✓ மகாைாஷ்டிைாவில் உள்ை நவி மும்ரெ ெர்வதேெ விமான நிரலயத்தின் புதிய செயர் DB 

ொட்டீல் ெர்வதேெ விமான நிரலயம் 

✓ இந்தியாவிற்கான அட்டர்னி சஜனைல் தக.தக.தவணுதகாொல் இந்திய ஜனாதிெதியால் மூன்று 

மாேங்களுக்கு  துள்ளட்டுப்பக்கட்டிநீ  
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✓ ைாஜஸ்ோனின் சிகார் மாவட்டத்தில் னலாவிஅள கதிஅ  யுதைனியம் ெடிவுகரை இந்தியா 

கண்டுபிடித்துள்ைது. 

✓ ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஜனாதிெதி தவட்ொைைாக திசைௌெதி முர்மு 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைார் 

✓ குடியைசுத் ேரலவர் தேர்ேலில் எதிர்க்கட்சிகள் ொர்பில் ஒருமித்ே தவட்ொைைாக தேர்வு 

செய்யப்ெட்ட முன்னாள் மத்திய அரமச்ெர் யஷ்வந்த் சின்ைா. 

✓ ஆசியாவின் குதைாெல் ஸ்டார்ட்-அப் சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு அறிக்ரக 2022 இல் தகைைா 

முேல் இடத்தில் உள்ைது. 

✓ ருசிைா கம்தொஜ், ஐக்கிய நாடுகள் ெரெக்கான இந்தியாவின் அடுத்ே நிைந்ேைப் பிைதிநிதியாக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

✓ விண்சவளி வீைர்கரை விண்சவளியில் தயாகா செய்ய அனுமதிக்கும் உலகின் முேல் புவியீர்ப்பு 

எதிர்ப்பு உடல் உரடரய சடல்லி எய்ம்ஸ் உருவாக்கியுள்ைது. 

✓ 2022 உலகைாவிய அரமதி குறியீட்டில் 163 நாடுகளில் இந்தியா மூன்று இடங்கள் 

முன்தனறி 135 வது இடத்ரேப் பிடித்துள்ைது. 

✓ Ancovax என்ெது விலங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முேல் COVID-19 ேடுப்பூசியின் செயர் 

✓ நாட்டிதலதய புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி (ரைட்தைா மற்றும் தொலார்) மூலம் முழுரமயாக 

இயங்கும்   ம்யலைநி னமால் விெமு  சடல்லி ம்ஆகு   

✓ பி. ைாகுல் ஸ்ரீவத்ெவ் சேலுங்கானாரவச் தெர்ந்ே 19 வயோன செஸ் வீைர், இந்தியாவின் 74வது 

செஸ் கிைாண்ட்மாஸ்டர் ஆனார் 

✓ மியூசிக் அகாடமி 2020, 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ெங்கீே கலாநிதி விருது 

சவன்றவர்கரை அறிவித்துள்ைது. பிைெல ொடகரும் ஆசிரியருமான சநய்தவலி ஆர். 

ெந்ோனதகாொலன் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்ெட்டுள்ைார், திருவாரூர் 

மிருேங்கம் மாஸ்ட்தைா 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ெக்ேவத்ெலம் மற்றும் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வயலின் கரலஞர்கள் லால்குடி ஜிதஜஆர் கிருஷ்ணன் மற்றும் அவைது ெதகாேரி 

ஜிதஜஆர் விஜயலட்சுமி. 

✓ ஆன்ரலன் ைம்மிக்கு எதிைான அவெை ெட்டத்ரே உருவாக்க ேமிழக அைசு குழுவுக்கு நீதிெதி 

ெந்துரு ேரலரம ோங்குகிறார் 

✓ இந்திய உணவுப் ொதுகாப்பு மற்றும் ேை நிர்ணய ஆரணயத்தின் (FSSAI) நான்காவது மாநில 

உணவுப் ொதுகாப்புக் குறியீடு 2021-22 இல் ேமிழ்நாடு முேலிடத்ரேப் பிடித்துள்ைது, 17 செரிய 

மாநிலங்களில் குஜைாத் இைண்டாவது இடத்ரேப் பிடித்துள்ைது, மகாைாஷ்டிைா மூன்றாவது 

இடத்ரேப் பிடித்துள்ைது. 

✓ மூத்ே எழுத்ோைர் மாலன் ஆங்கிலத்தில் இருந்து ேமிழுக்கு சமாழிசெயர்த்ே ‘ஒரு 

பிணந்தூக்கியின் வைலாற்றுக் குறிப்புகள்’ என்ற நாவலுக்கு 2021-ம் ஆண்டின் ொகித்ய 

அகாடமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.  

✓ ொைத்சநட் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் ஆப்டிகல் ஃரெெர் தகபிள்கள் ெதிக்கும் 

திட்டத்ரே முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சோடங்கி ரவத்ோர் . கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 

ேக்க தல ஒன்றியத்தில் உள்ை முேதலக்குறிச்சி ஊைாட்சியில் இத்திட்டம் துவங்குகிறது. 
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✓ இந்தியாவின் முேல் ேனியார் ையில், உள்நாட்டு சுற்றுலாரவ தமம்ெடுத்தும் தநாக்கில், ொைத் 

சகௌைவ் திட்டத்தின் கீழ், தகாயம்புத்தூரில் இருந்து மகாைாஷ்டிைாவின் ஷீைடிக்கு 

சகாடியரெத்து துட்டப்பக்கதவ க்கிவது . 

✓ துட்டப்பக்க தவக்கிவதுல் ரால்வைல் முதித்ட்டவர் ைாள்ளூவருதிம் ட்டதிம் துத்ம் எழு என்னு  .

2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் அடிப்ெரட எழுத்ேறிவு மற்றும் எண்ணியல் அறிரவ உறுதி 

செய்வோகும். 8 வயதிற்குள் ேமிழ்நாட்டில் உள்ை அரனத்து மாணவர்களும் புரிந்து சகாண்டு 

ெடிக்கவும், அடிப்ெரட எண்கணிே திறன்கரை செற்றிருக்கவும் முடியும். 

✓ மாநிலக் கல்விக் சகாள்ரகரய உருவாக்க ஓய்வு செற்ற நீதிெதி முருதகென் ேரலரமயில் 

ேனிக் குழுரவ ேமிழக அைசு உருவாக்கியுள்ைது. 
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GROUP 2 MAINS PATTERN & SYLLABUS 

 

 

தாள் - 1 பாடத்திட்டம் - தகுதித் ததர்வு 

 ைற்கால நிகழ்வுகள்  

 சமுைாயப் பிரச்சதனகள் 

 சுற்றுச்சூழல் சைாடர்பான ைதலப்புகள் 

 அறிவியலும், சைாழில்னுட்பமும் 

 கதலயும் பண்பாடும்  

 பகுத்ைறிவு இயக்கங்கள்- திராவிட இயக்கம் , சுயைரியாதை இயக்கம்  

 இக்காலத் ைமிழ்சைாழி - கனினித் ைமிழ் , வழக்குைன்ேத் ைமிழ், அலுவலக சைாழியாகத் 

ைமிழ், புதிய வதகதைகள் 
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 ைமிழ்னாட்டின் சமூகப் சபாருளாைார முன்றனற்ேம் ைற்றும் ைமிழக அரசின் நலத்திட்டங்கள் 

( சபண்கள் விவசாயிகள்), சமூக நலத்திட்டங்கதள நதடமுதேப்படுத்துைலில் சமூக 

சீர்திருத்ை இயக்கங்களின் பங்கு- இட ஒதுக்கீடும் அைன் பயன்களும்- ைமிழ் நாட்டின் 

சமூகப் சபாருளாைார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி ைற்றும் சமூக ஒற்றுதையின் பங்கு 

 சசாந்ை வாக்கியத்தில் அதைத்து எழுதுக- சபாருள் றவறுபாடு அறிைல் , பிரித்சைழுதுக, 

எதிர்ச்சசால் எதிர்ைதே வாக்கியம், பிதழ நீக்கி எழுதுக 

 திருக்குேள் கட்டுதர  

• ைைச் சார்பற்ே ைனித்ைன்தையுள்ள இலக்கியம்  

• அன்ோட வாழ்வியறலாடு சைாடர்புத் ைன்தை  

• ைானுடத்தின் மீைான திருக்குேளின் ைாக்கம்  

• திருக்குேளும் ைாோை விழுமியங்களும் - சைத்துவம், ைனிைறநயம் 

முைலானதவ 

• சமூக அரசியல் சபாருளாைார நிகழ்வுகளில் திருக்குேளின் சபாருத்ைப்பாடு 

GROUP II MAINS EXAM PATTERN 

Number of questions and their Marks  

 

Total words not Exceeding  

15*6 = 90 marks  50 words  ( Half Page )  15 out of 18 

question 

750 words  

10*12 = 120 marks  150 words ( 2 pages )  10 out of 12 

questions  

1500 words  

6*15= 90 marks  250 words  ( 3 Pages)  6 out of 8 questions  1500 words  

Total marks 300  Total number of Words  3750 words  

 

Note  

1. Essay Writing on Current Affairs part its included in 6, 12,15 Marks  

2. Most of the Question were analytical in Nature they linked with Current affairs 

too especially ( Science & Social Issues)  

3. Model question 30% deviated from the Prescribed Syllabus  
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குருப் 2 முைன்தைத்றைர்வு பாடத்திட்டம் ைற்றும் படிக்க றவண்டிய புத்ைகங்கள் 

இந்திய & ைமிழக அளவில் அறிவியல் சைாழில்நுட்பத்தின்  பங்கு ைற்றும் ைாக்கம் ைற்றும்  றைம்பாடு 

றபரண்டத்தின் அதைப்பு-சபாது அறிவியல் விதிகள்-புதிய உருவாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்- -

பருப்சபாருள்களின் பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,-இயற்பியல் அளவுகள்,அளவீடுகள் ைற்றும் 

அலகுகள்-விதச,இயக்கம் ைற்றும் ஆற்ேல்-காந்ைவியல்,மின்சாரவியல் ைற்றும் மின்னனுவியல்-

சவப்பம்,ஒளி ைற்றும் ஒலி- -ைனிைங்கள் ைற்றும் றசர்ைங்கள்-அமிலங்கள் ,காரங்கள் ைற்றும் 

உப்புகள்-சசயற்தக உரங்கள்-உயிர்சகால்லிகள்- நுண்ணுயிரிக்சகால்லிகள்-ஆக்ஸிெறனற்ேம் 

ைற்றும் ஒடுக்க விதனகள்-ைாதுக்கள் ைற்றும் உறலாகங்களின் றவதியல்-கார்பன், தநட்ரென் ைற்றும் 

அைன் கூட்டுப்சபாருட்கள்- வாழ்க்தக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-சசல்லின் அடிப்பதட 

பற்றிய அறிவியல்-உயிரினங்களின் பல்றவறு வதககள்-உணவூட்டம் ைற்றும் திட உணவு-சுவாசம்-

சத்துணவியல் ைற்றும் உணர்வியல்.-இரத்ைம் ைற்றும் இரத்ை சுழற்சி- நாளாமில்லா சுரப்பி ைண்டலம் 

அதைப்பு-இனப்சபருக்க அதைப்பு முதே-ைரபியல் ைற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் 

ைற்றும் சூழலியல்- உயிரிய நலம் ைற்றும் சுகாைாரம்-பல்லுயிரின றவறுபாடும் அைன் பாதுகாப்பும்-

ைனிை றநாய்கள் முன்ைடுப்பு ைற்றும் பராைரித்ைல்-பரவும் ைன்தையுள்ள றநாய்கள்-பரவாத் 

ைன்தையுள்ள றநாய்கள்-ைது அடிதையாைல் ைற்றும் றபாதைப்சபாருட்கள்-

விலங்குகள்,ைனிைன்,ைாவரம் இவற்றின் வாழ்வியல்-அரசின் அறிவியல் சைாடர்பான சகாள்தககள் 

ைற்றும் நிறுவனங்கள்-அறிவியல் சைாழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-சாைதன-ைாக்கம்-ஆற்ேலில் 

ைன்னிதேவு- எண்சனய்வளம் கண்டறிைல் -கனினி அறிவியல் ைற்றும் முன்றனற்ேம்  

 படிக்க றவண்டிய புத்ைகங்கள் 

✓ அறிவியல் 6 முைல் 10 வதர  

✓ 11 ைற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் முழுவதும் 

✓ 11 ைற்றும் 12 இயற்பியல் ைட்டும் றவதியல் புத்ைகத்தில் குறிப்பிட்ட 

பாடத்திட்டம்  ைட்டும்.  

✓ றைறல சசான்னதவ அதனத்தும் சபாது அறிவியல் ஆகும்  

✓ சமீத்திய றைம்பாடுகள் , அறிவியல் சைாழில் நுட்பத்திற்கு ைமிழில் புத்ைகங்கள் 

இல்தல , Science and Technology book Spectrum Publication 

பயன்படுத்ைலாம். 

✓ அறிவியல் ஒளி ைற்றும் துளிர் ைாை இைழ்கதள பயன்படுத்ைலாம் ( ைமிழில் 

கிதடக்கும்) 

ைத்திய ைற்றும் ைாநில ஆட்சிமுதே ைற்றும் ைமிழகத்துடனான சிேப்பு சைாடர்பு சம்பந்ைைாக 
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ைாநில அரசு அதைப்பு-பணிகள்-கட்டுபாட்டு முதேகள்-ைாவட்ட  நிர்வாகம்-ைக்கள் நலம் சார்ந்ை 

திட்டங்களில் ைாவட்ட நிர்வாகத்தின் பங்கு- ைமிழக சைாழிற்சாதல அதைவிடங்கள்-

சபாதுப்பணிகளில் ைாநில அரசாங்கம்- பணியாளர் றைர்வு முகதைகள் ைாநில அளவில் - ைாநில 

அரசின்  நிதி சைாடர்பாக- நிதி ஆைாரங்கள்-ஆண்டு வரவு சசலவு(பட்செட்) ைற்றும் ைாநில நிதி 

நிர்வாகம்- நிர்வாகத்தில் ைகவல் சைாழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துைல்- ைாநில அளவில் மின் 

ஆளுதக (E-Governance)- இயற்தகப் றபரிடர்கள்- ைத்திய ைற்றும் ைாநில அளவில் றபரிடர்கள்- 

றபரிடர் சைாடர்பான திட்டமிடல்- சமூக நலம்-ைத்திய அரசு திட்டம்- ைத்திய அரசால் ைமிழகத்தில் 

சசயல்படுத்ைப்படும் நலத்திட்டங்கள்- ைத்திய அரசு அதைப்பு-பணிகள் ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

முதேகள்- ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசுகளுக்கு இதடறயயான உேவுகள்- இந்திய சைாழில் 

அதைவிடங்கள்- சபாதுப்பணிகளில் ைத்திய அரசின் பங்கு- ைத்திய அரசு அளவிலான பணியாளார் 

றைர்வு முகதைகள்- ைத்திய அரசின் நிதி சைாடர்பாக- நிதி ஆைாரங்கள்- ஆண்டு வரவு சசலவு திட்டம் 

(பட்செட்)- நிதி நிர்வாகம்- ைத்திய அரசின் சசயல்பாடுகளில் ைகவல் சைாழில் நுட்பத்தை 

பயன்படுத்துைல்- ைத்திய அரசு அளவில் மின் ஆளுதக- சமூக நலம்- ைத்திய அரசால் 

சசயல்படுத்ைப்படும் சமூகநல திட்டங்கள் இந்திய அளவில். 

படிக்க றவண்டிய புத்ைகங்கள்  

✓ 12 வது வகுப்பு அரசியலதைப்பு புத்ைகம் 

✓ ைமிழ்நாடு  நிர்வாகம் டாக்டர் றக.சவங்கறடசன் ( சபரும்பாலான பகுதிகள் 

அடக்கம்) 

✓ Administration of Union and States With Special Reference to 

Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only) 

சமூக சபாருளாைரா றபாக்குகள் இந்தியா ைற்றும் ைமிழக அளவில் 

ைக்கள்சைாதக சவடிப்பு-றவதலவாய்ப்பின்தை பற்றிய நிகழ்வுகள் இந்திய ைற்றும் ைமிழக அளவில்-

குழந்தை சைாழிலாளார்-சபாருளாைாரப் றபாக்கு- வறுதை-தூய்தை - நகர்ப்புே ைற்றும் 

ஊரகப்பகுதிகள்-சபாதுவாழ்வில் ஊழல்-ஊழல் முன்ைடுப்பு நடவடிக்தககள்- ைத்திய ஊழல் 

கண்காணிப்பு ஆதணயம்-ைக்கள் நீதிைன்ேம் (றலாக் அைாலத்)-குதேதீர்ப்பாளர்-ைத்திய கணக்கு 

ைணிக்தகயாளர்-கல்வியறிவின்தை-சபண்கள் றைம்பாடு- சபண்கள் றைம்பாட்டு நடவடிக்தககளில் 

அரசின் பங்கு-அதனத்து துதேகளிலும் சபண்களுக்கு இதழக்கப்படும் அநீதிகள்-குடும்ப 

வன்முதே-வரைட்சதனப் பிரச்சதன- பாலியல் ைாக்குைல்-சபாருளாைார றைம்பாட்டு ைாக்கத்ைால் 

பண்பாடு ைற்றும் பாரம்பரியத்தை இழத்ைல்- நகர்ையைாைம் ைற்றும் சமூகத்தில் நகர்ையைாைலின் 

விதளவு- நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான வன்முதேகள்- ைை வன்முதே- தீவிரவாைம் ைற்றும் வகுப்பு 

வாைம்- சிறுபான்தையினரின் பிரச்சதனகள்- ைனிை உரிதைகள் சைாடர்பாக-ைகவல் அறியும் 

உரிதைச் சட்டம் -ைத்திய ைற்றும் ைாநில ைகவல் ஆதணயங்கள்- நான்கு  நிர்வாகத் தூண்களான - 
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நீதித்துதே- நிர்வாகத்துதே-சட்டமியற்றுைல்- ஊடகங்களுக்கிதடறய உள்ள நம்பிக்தக ைற்றும் 

றவறுபாடுகள்- கல்வி- கல்வி ைற்றும் சபாருளாைார வளர்ச்சிக்கு இதடறயயான சைாடர்பு- சமூக 

முன்றனற்ேத்திட்டம்-றவதலசபறும் உரிதைச் சட்டம்-சுய றைம்பாட்டுத்சைாழில்கள் ைற்றும் 

சைாழில்முதனறவார் றைம்பாடு- சமூக நலத்தில் அரசு சாரா நிறுவன்ங்களின் பங்களிப்பு-அரசின் 

சுகாைரக்  சகாள்தக சைாடர்பானதவ. 

படிக்க றவண்டிய புத்ைகங்கள்  

✓ 11 ஆம் வகுப்பு சபாருளாைார புத்ைகத்தின் சில பகுதிகள் 

✓ இந்தியப்சபாருளாைார வளர்ச்சி ைா.சபா குருசாமி 

✓ Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

1. நடப்பு சம்பவங்கள் றைசிய அளவில்  

2. நடப்பு சம்பவங்கள் ைமிழக அளவில்  

(குறிப்பு இந்ைப் பகுதிக்கு தினசரி சசய்தித்ைாள் படிப்பைன் மூலம் எளிதையாக எதிர்சகாள்ளலாம்) 
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