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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

பிப்ரவரி – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 

• பிப்ரவரி 2 – உலக சதுப்பு நில தினம் 

• பிப்ரவரி 21 – சரவ்தேச ோய்மமாழி தினம் 

• பிப்ரவரி 28 – தேசிய அறிவியல் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• உள்நாட்டில் ேயாரிக்கப்படும் அதிக திறன் வாய்ந்ே தேஜஸ் மாரக்் 

– 2 தபார ்விமானம் அடுேே் ஆண்டு அறிமுகப்படுேே்ப்படும் என்று 

ஹிந்துஸோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் மேரிவிே்துள்ளது. 

• இந்திய கடதலார காவல் படட ேனது 45 வது நிறுவன தினேட்ே 

பிப்ரவரி 1 ல் மகாண்டாடுகிறது. 

• அமமரிக்க வீரரக்ளுடன் இந்திய வீரரக்ள் இடணந்து 

தமற்மகாள்ளவிருக்கும்                      “யுே் அப்யாஸ்” கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சி, ராஜஸ்ோனில் வரும் 8 ஆம் தேதி முேல் 21 வடர 

நடடமபறுகிறது. 

• சி.ஆர.்பி.எஃப் “தகாப்ரா” கமாண்தடா படடப் பிரிவில் 

முேன்முடறயாக மபண் கமாண்தடாக்கள் தசரக்்கப்பட்டுள்ளனர.் 

• கடற்படடயில் இருந்து ஓய்வு அளிக்கப்படட் ஐஎன்எஸ் விராட் 

தபார ்கப்படல உடடக்கும் பணிடய நிறுே்தி டவக்குமாறு உசச் 

நீதிமன்றம் உேே்ரவிட்டுள்ளது. 

• மே்திய அரசு தமக் இன் இந்தியா திட்டே்துக்கு ஏற்ப ேற்தபாது 

உள்நாடட்ிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன “அரஜ்ுன் மாரக்் 1 ஏ” 

பீரங்கி டாங்கிடய பிரமர ்தமாடி நாட்டுக்கு அரப்ணிேே்ார.் 

• இந்திய கப்பற்படடயான பிரலயா (Pralaya), ஐக்கிய அரபு 

எமிமரடஸ்ில் உள்ள அபுோபியில் நடடமபறும் கப்பற்படட 

பாதுகாப்பு கண்காட்சி மற்றும் சரவ்தேச பாதுகாப்பு கண்காடச்ி ல் 

கலந்துமகாண்டது. இக்கண்காடச்ி பிப்ரவரி 20 முேல் 25 வடர 

நடடமபற்றது. 
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• இந்தியாவிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட மூன்றாம் ேடலமுடற பீரங்கி 

எதிரப்்பு ஏவுகடனகளான மெலினா, துவாஸ்தி ராவின் தசாேடன 

மவற்றிகரமாக நடடமபற்றது. 

• இந்திய கப்பற்படட மற்றும் இந்தோதனஷியா கப்பற்படடக்கும் 

இடடதய PASSEX என்ற பயிற்சி அதரபியக் கடலில் நடடமபற்றது. 

இதில் இந்தியாவின் சாரப்ாக INS Talwar மற்றும் KRI Bung TOMO என்ற 

தபார ்கப்பல்கள் பங்தகற்றன. 

 

உலக அமமப்புகள் உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்தபாரட்ு பல்கடலக்கழகம் உருவாக்கிய 

கதரானா ேடுப்பூசிடய “தகாவிஷீல்ட்” என்ற மபயரில்  சீரம் 

நிறுவனம் இந்தியாவில் உற்பேத்ி மசய்து வருகிறது. 

• அநீதி மற்றும் மகாடுங்தகான்டமக்கு எதிராக தபாராட ஐ.நா. 

மனிே உரிடமகள் தபரடவயில் மீண்டும் இடணய உள்ளோக 

அமமரிக்க அதிபர ்தஜாடபடன் மேரிவிே்துள்ளார.்  

• ஐ.நா. மனிே உரிடம ஆடணயம் கடந்ே 2006 ஆம் ஆண்டு 

உருவாக்கப்படட்து. இேன் ேடலடமயகம் – மஜனிவா 

(சுவிட்சரல்ாந்து) 

• இந்ே ஆண்டுக்கான “பிரிக்ஸ்” உசச்ி மாநாடட்ட இந்தியா 

நடே்துவேற்கு சீனா ஆேரவு மேரிவிே்துள்ளது. பிதரசில், ரஷியா, 

இந்தியா, சீனா, மேன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகடள 

உறுப்பினராக மகாண்டுள்ளது. இேன் ேடலவர ்– S.Marcos Prado 

Troyjo.  

இேன் மோடக்கம் – 2006. 

 

சிறந்ே நபரக்ள் 

• தவம்பநாடு ஏரிடய ேனிநபராக இருந்து சுே்ேம் மசய்ே 

தகரளாடவ தசரந்்ே என்.எஸ்.ராஜப்பன் என்பவடர பிரேமர ்‘மான் 

கீ பாே்’ நிகழ்சச்ியில் பாராட்டு மேரிவிே்துள்ளார.் 

• அமமரிக்க விண்மவளி ஆய்வு டமயமான “நாசா” வின் 

இடடக்கால ேடலடம பணிக்குழு ஒருங்கிடணப்பு அதிகாரியாக 

இந்திய வம்சாவளி விஞ்ஞானி பவ்யாலால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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• உலகே் ேமிழராய்சச்ி நிறுவனேத்ின் “ேமிழ்ேே்ாய் – 73” 

ேமிழாய்வுப் மபருவிழாடவ துடண முேல்வர ்ஓ.பன்னீரம்சல்வம் 

மோடங்கி டவே்ோர.்  

• நாடட்ில் மிகவும் இளம் வயதில் விமானி ஆன மபண் என்ற 

மபருடமடய காஷ்மீடரச ்தசரந்்ே 25 வயது ஆயிஷா அஜீஸ் 

மபற்றுள்ளார.் 

• இந்தியாடவச ்தசரந்்ே மகௌசிக் பரூவா, கம்தபாடியா அரசின் 

உயரந்்ே விருடேப் மபற்றுள்ளார.் 

• சரவ்தேச தவளாண் தமம்பாட்டு நிதி – International Fund for Agricultural 

Development (FAD)  - இேன் ேடலடமயிடம் தராமில் அடமந்துள்ளது. 

• அமமரிக்காவின் IHS மாரக்்கிட் நிறுவனே்தின் வருடாந்திர 

மசராவீக்” மாநாடட்ில், சரவ்தேச எரிசக்தி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புக்கான முேன்டம விருது பிரேமர ்நதரந்திரதமாடிக்கு 

அளிக்கப்படவுள்ளது. 

 

விமளயாட்டு 

• ஐசிசி புதிோக அறிவிே்துள்ள “மாேே்தின் சிறந்ே வீரர் ்விருது” 

இந்தியாவின் விக்மகட் கீப்பர ்– தபடஷ்்தமன் ரிஷப் பந்துக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• துடபயில் நடடமபறும் சரவ்தேச பாரா ேடகள கிராண்ட ஃப்ரீ 

தபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு 2 ேங்கம் உள்பட 6 பேக்கங்கள் 

கிடடே்ேது. இதில் வட்டு எரிேல் தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

தேதவந்திர குமார ்மற்றும் மகளிருக்கான நீளம் ோண்டுேலில் 

இந்தியாவின் நிமிஷா சுதரஷ் ேங்கம் பேக்கம் மபறுள்ளனர.் 

• தேசிய தடபிள் மடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

மபட்தராலியே் துடற சாரப்ில் விடளயாடிய மணிகா பேர்ா 

மகளிர ்ஒற்டறயர ்பிவில் சாம்பியன் ஆனார.் 

• சரவ்தேச அட்ரியாடிக் பியரல்் குே்துசச்ண்டட தபாட்டியில் 

இந்தியாவின் ஆல்ஃபியா போன் ேங்கப்பேக்கம் மவன்றார.் 

• இந்ோண்டிற்கான தகதலா இந்தியா பல்கடலக்கழக விடளயாட்டு 

2021 கரந்ாடகா மாநிலே்தில் நடடமபற உள்ளோக அம்மாநில 

முேலடமசச்ர ்எடியூரப்பா மேரிவிே்து உள்ளார.் 

• குல்மாரக்்கில் 2 வது தகதலா இந்தியா குளிரக்ால விடளயாட்டு 

தபாட்டிகடள பிரேமர ்தமாடி மோடங்கி டவேே்ார.்  
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புே்ேகங்கள் மற்றும் எழுே்ோளரக்ள் 

• நவீன ேமிழ் இலக்கியே்தின் முேல் நாவலாகக் கருேப்படும், 

மாயூரம் தவேநாயகம் பிள்டளயின் “பிரோப முேலியார ்

சரிே்திரம்” இப்தபாது ஒலிப் புேே்மாக வந்திருக்கிறது.  

• பிரபல எழுே்ோளர ்கி.ராஜநாராயணின் “மிசச்க் கடேகள்” நூல 

மவளியிட்டு விழா தகாடவயில் நடடமபற்றது. 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• தினமணி நாளிேழுக்கு அறிவிக்கப்படட், ேமிழர ்ேந்டே 

சி.பா.ஆதிேே்னார ்நாளிேழ் விருடே முேல்வர ்எடப்பாடி 

தக.பழனிசச்ாமி வழங்கினார.் 

• திருவள்ளுவர ்திருநாள் விருதுகளாக 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

திருவள்ளுவர ்விருது முன்னாள் அடமசச்ர ்முடனவர ்டவடகச ்

மசல்வனுக்கு வழங்கப்படட்து. 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ேந்டே மபரியார ்விருது - அ.ேமிழ்மகன் 

உதசன். 

• அண்ணல் அம்தபேக்ர ்விருது - வரகூர ்அ.அருணாசச்லம். 

• தபரறிஞர ்அண்ணா விருது - மடறந்ே கடம்பூர ்

எம்.ஆர.்ஜனாரே்ே்னன். 

• மகாகவி பாரதியார ்விருது - கவிஞர ்பூடவ மசங்குட்டுவன். 

• பாதவந்ேர ்பாரதிோசன் விருது - கவிஞர ்அறிவுமதி. 

• ேமிழ்மேன்றல் திரு.வி.க விருது - வி.என்.சாமி. 

• முேே்மிழ்க் காவலர ்கி.ஆ.மப.விசுவநாேம் விருது - முடனவர ்வீ. 

தசதுராமலிங்கம். 

• சிே்திடரே் ேமிழ்ப்புேே்ாண்டு விருது -  2020 ஆம் ஆண்டுக்கான 

“ேமிழ்ேே்ாய் விருது” க்கு வி.ஜி.பி உலகே ேமிழ்ச ்சங்கம் மேரிவு 

மசய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்படட்து. 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான மசந்ேமிழ்ச ்மசாற்பிறப்பியல் 

அகரமுேலிே் திட்ட இயக்கே்தின் விருோன தேவதநயப் பாவாணர ்

விருடே முடனவர ்கு.சிவமணிக்கு முேல்வர ்வழங்கினார.் 

• TREE நிறுவனேத்ின் உரிடமயாளர ் மற்றும் ேடலவருமான 

சுப்ரியா ேரணி என்பவர,் உலடக மாற்றும் ஆரம்ப ஆய்வாளரக்ள் 

கிடள 50ல் மகௌரவிக்கப்படட்ார.் இவர ்கடல் ஆடமகடள 

பாதுகாப்பேற்காக மகௌரவிக்கப்படட்ார.் 
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• “மிஸ் இந்தியா 2020” தபாடட்ியில் மேலங்கானா மாநிலம் 

டெேராபாே்டே தசரந்்ே 23 வயது மானசா வாரணாசி படட்ம் 

மவன்றார.் 2021 ம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாேம் நடடமபறும் உலக 

அழகி தபாடட்ியில் இந்தியா சாரப்ில் இவர ்பங்தகற்பார.் 

• ேமிழக உள்ளாட்சிே் துடற கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் 143 மே்திய 

அரசின் விருதுகடள மபற்றுள்ளது. இதில் ஊரக வளரச்ச்ிே் துடற 

மட்டும் 122 விருதுகடளப் மபற்றுள்ளது குறிப்பிடே்ேக்கது. 

• ஃபுளு கிராஸ் இந்தியாவின் துடண நிறுவனர ்எஸ்.சின்னி 

கிருஷ்ணா அவரக்ளுக்கு 2021 ம் ஆண்டுக்கான Prani Mitra விருது 

வழங்கப்பட்டது. விலங்குகள் நலவாரியம் மூலம் விலங்குகளுக்கு 

இவர ்மசய்ே ேனது வாழ்நாள் தசடவக்காக இவ்விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

• எழுசச்ிே ்ேமிழர ்விருது – 2020 

சிறந்ே கவிடேே் மோகுப்பாக கதிரப்ாரதியின் “உயரத்ிடணப் 

பறடவ, சிறந்ே சிறுகடேே் மோகுப்பான அருண்தமாவின் “அநீதிக் 

கடேகள்”, சிறந்ே நாவலாக சீனிவாசன் நடராஜனின் “ோளடி, 

சிறந்ே மபண்ணிய எழுே்துக்காக தேன்மமாழி ோஸ், சிறந்ே 

ஓவியே்திரட்சிக்காக அமுேன் பசட்சமுே்து, சிறந்ே மபௌேே்க் 

கருே்தியல் எழுே்துக்காக க.மஜயபாலன் ஆகிதயார ்விருடேப் 

மபறுகின்றனர.் 

 

கமலமாமணி விருதுகள் அறிவிப்பு 

ேமிழகே்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான கடலமாமணி 

விருதுகடள முேல் பழனிசச்ாமி வழங்குகிறார.்  

• 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கடலமாமணி விருதுகள் மபறுதவார ்

விவரம். வள்ளி – கும்மி-ஒயிலாடட்ம்,     தயாகிபாபு – நடகசச்ுடவ 

நடிகர,் தேவேரஷ்ினி – திடரப்பட நடிடக, லியாகே் அலிகான். 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கடலமாமணி விருதுகள் – அபரண்ா 

ரதமஷ் (பரே நாட்டிய கடலஞர)், கன்னியப்பன் – மேருக்கூே்து, 

சிவகாரே்்திதகயன் – நடிகர,் ஐஸ்வரய்ா ராதஜஷ் – நடிடக, 

மதுமிோ – நடகசச்ுடவ நடிடக, டி.இமான் – இடசயடமப்பாளர,் 

காேல் மதி – பாடலாசிரியர.் 

• ேமிழக அரசின் பாரதி விருோனது, பாரதி ஆய்வாளர ்சீனி 

விசுவநாேனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 
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• எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி விருது - எஸ்.ராதஜஸ்வரிக்கும், பாலசரஸ்வதி 

விருது - அலர ்தமல் வள்ளிக்கும் அளிக்கப்பட உள்ளது. 

• ஆந்திர மாநிலம் அனந்ேபுரமு மாவட்டம் பிரேமரின் விவசாயிகள் 

(பிஎம் – கிசான்) தேசிய விருதுக்கு தேரவ்ு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• 18 வது மசன்டன சரவ்தேச திடரப்பட விழாவில் சிறந்ே 

படங்களாக “என்றாவது ஒரு நாள்”, சியான்கள், க/மப.ரணசிங்கம்” 

ஆகிய திடரப்படங்கள் விருது மபற்றன.  

 

நியமனங்கள் 

• ஓய்வு மபற்ற ேடலடமச ்மசயலாளர ்க.சண்முகம், ேமிழக அரசின் 

ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• ேமிழக அரசின் 47 வது ேடலடமச ்மசயலாளராக ராஜீவ் ரஞ்சன் 

மபாறுப்தபற்றார.் 

• மே்திய புலனாய்வு அடமப்பின் (சிபிஐ) மபாறுப்பு இயக்குநராக 

பிரவீண் சின்ொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• மாநிலங்களடவ எதிரக்்கடச்ி ேடலவராக இருந்ே குலாம் நபி 

ஆசாே்தின் பேவிக் காலம் நிடறவு மபறுவடேயடுே்து, 

அப்பேவிக்கு காங்கிரஸ் மூேே் ேடலவர ்மல்லிகாரஜ்ூன் காரத்க 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• உலக வரே்்ேக அடமப்பின் (WTO) முேல் மபண் ேடலவராக 

நிதகாசி ஓதகாஞ்தசா இதவலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் இந்ே 

அடமப்பில் 164 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன. இேன் ேடலடமயகம் – 

மஜனீவா (சுவிட்சரல்ாந்து). 

• மோழிலாளர ்விவகாரங்களில் அமமரிக்க அதிபர ்தஜா டபடனின் 

சிறப்பு உேவியாளராக இந்திய வம்சாவளிடயச ்தசரந்்ே பிரணீோ 

குப்ோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• சீனாவில் ஐ.நா. ஒருங்கிடணப்பாளராக இந்தியாவின் சிே்ோரே்் 

சாட்டரஜ்ி மபாறுப்தபற்றார.் அந்நாடட்ில் ஐ.நா.வின் 27 

அடமப்புகள், அேன் நிதி மற்றும் திட்டங்கடள அவர ்

தமற்பாரட்வயிடுவார.் 

• சரவ்தேச சூரிய ஒளி கூடட்டமப்பின் இயக்குநராக டாக்டர ்அஜய் 

மாே்தூர ்என்பவர ்தேரந்்மேடுக்கப்பட்டுள்ளார.் மடல்லியில் 

நடடமபற்ற இந்தியா- ஆப்பிரிக்கா உசச்ி மாநாட்டின்தபாது 

சரவ்தேச சூரிய சக்தி கூட்டடமப்பு உருவாக்கப்படட்து. 
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• மடல்லி அருதகயுள்ள குரக்ான் நகரில் சரவ்தேச சூரிய சக்தி 

கூடட்டமப்பின் ேடலடம மசயலகம் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஐ.நா.நிதி ஆடணயே்தின் ேடலடம பேவிக்கு இந்திய 

வம்சாவளிடயச ்தசரந்்ே பிரீேத்ி சின்ொ நியமனம். 

• தேசிய தூய்டம பணியாளர ்ஆடணய ேடலவராக ேமிழகே்டேச ்

தசரந்்ே ம.மவங்கதடசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• ேமிழ்நாடு மாநிலே் ேகவல் ஆடணயரக்ளாக பி.ேனதசகரன், 

எம்.ஸ்ரீேர ்ஆகிதயார ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர.் 2005 ஆம் ஆண்டின் 

ேகவல் உரிடமச ்சட்டே்தின்கீழ் மாநில அளவில் ஒரு மாநில 

ேகவல் ஆடணயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

• சரவ்தேச அணுசக்தி கண்காணிப்பு அடமப்பின் ேடலவர ்ஃதபல் 

குதராஸி  ஆவார.் இேன் ேடலடமயிடம் ஆஸ்திரியா 

ேடலநகரான வியன்னாவில் உள்ளது. 

• ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழல் அடமப்பின் ேடலவராக இந்திய 

மபாருளாோர நிபுணர ்லிகியா தநாதரான்ொ என்பவர ்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

 

மே்திய அரசாங்கம் நலே்திடட்ங்கள் 

• இந்தியாவில் ஜல் ஜீவன் திடட்ம் மூலம் நகரப்்புறங்களில் குடிநீர ்

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

• பிரோன் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டே்தின் மூலம் 

விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6000 நிதி உேவி 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

• கிராமப்புற ஏடழகளின் வாழ்வாோரங்கடள தமம்படுேே் மேத்ிய 

அரசு தீனேயாள் உபாேய்ாய கிராம மகௌசல்யா திட்டம் மகாண்டு 

வரப்பட்டுள்ளது. 

• பிரோன் மந்திரி மாே்ரூ வந்ேன் தயாஜனா – மகப்தபறு நலஉேவி 

திட்டம் ஆகும்.            இதில் 2016 ல் மோடங்கப்பட்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு 

• டெோபாே் நகரம் இந்திய நகரங்களிடடதய பசுடமயான நகரம் 

என உருமவடுே்துள்ளது. உலகின் மர நகரங்களில் ஒன்றாக 

டெேராபாே் நகரம் உருமவடுே்துள்ளது. ஆரப்ர ்தின 



Vetripadigal.com 

8 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

அறக்கடட்டள மற்றும் உணவு மற்றும் விவசாய அடமப்பு 

இேே்கவடல மேரிவிே்துள்ளது. 

 

கபாருளாோரம்  

• சுேந்திர இந்தியாவின் 74 ஆண்டு கால வரலாற்றில் முேல் 

முடறயாக காகிேப் பயன்பாடு அல்லாே “டிஜிடட்ல்” வடிவிலான 

பட்மஜடட்ட மேத்ிய நிதியடமசச்ர ்நிரம்லா சீோராமன் ோக்கல் 

மசய்ோர.் 

• பண மதசாோ எனப்படும் Money Bill ஐ தலாக்சபாவில் மட்டுதம 

அறிமுகப்படுேே் முடியும். ராஜ்ய சபாவில் அறிமுகப்படுேே் 

முடியாது. தமலும் ராஜ்ய சபா 14 நாட்களுக்குள் பண 

மதசாோவுக்கு ஒப்புேல் வழங்க தவண்டும். 

• பண மதசாோடவ அறிமுகப்படுே்துவேற்கு முன் குடியரசுே் 

ேடலவரிடம் முன் அனுமதி மபற தவண்டும்.  

• பண மதசாோ (விதி 110) 

• நிதி மதசாோ – 1 (விதி 117 (1)) 

• நிதி மதசாோ – 2 (விதி 117 (3)) 

• இந்தியாவில் பங்குச ்சந்டேகள், நிதிச ்சந்டேகள் ஆகியவற்டற 

ஒழுங்குப்படுே்தும் கட்டுப்பாட்டு அடமப்பு ‘மசபி’ ஆகும். மும்டப 

நகடரே் ேடலடமயிடமாகக் மகாண்டு மசயல்படும் இவ்வடமப்பு 

1988 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

• இந்தியாவின் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற மற்றும் தமம்பாட்டு 

ஆடணயம் அல்லது IRDAI என்பது இந்தியாவில் காப்பீட்டுே் 

துடறடய ஒழுங்குப்படுே்துவேற்கும் தமம்படுே்துவேற்கும் 

மபாறுப்பான உசச் அடமப்பாகும். 

 

அறிவியல் 

• மடறந்ே முன்னாள் குடியரசுே் ேடலவர ்ஏ.பி.மஜ அப்துல் கலாம் 

நிடனவாக ராதமசுவரே்தில் இருந்து சாேடன முயற்சியாக அரசு, 

ேனியார ்பள்ளி மாணவரக்ள் ேயாரிக்கும் மிகசச்ிறிய அளவிலான 

100 மசயற்டகக்தகாள்கள் ஒதர தநரே்தில் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி 

விண்ணில் மசலுேே்ப்படட்ன. இதில் தவலூர ்மாவட்டே்தில் உள்ள 

மபான்னாே்தூர ்அரச தமல்நிடலப் பள்ளி மாணவரக்ளான 
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டி.தேதவந்திரன் ஆகிதயார ்இடணந்து 40 கிராம் எடட மகாண்ட 

மிகசச்ிறிய மசயற்டகக்தகாடள ேயாரிேே்னர.் 

• ‘பிதரசில் நாடட்ின்’ அதமசானியா – 1 உடப்ட 21 

மசயற்டகக்தகாள்கள் பி.எஸ்எல்வி –சி51 ராக்மகட் மூலம் வரும் 

பிப்ரவரி 28ம் தேதி விண்ணில் மசலுேே்ப்பட உள்ளன. இதில் 

முக்கிய மசயற்டகக்தகாள் இஸ்தரா ேயாரிேே் “INS” ஆகும். 

• இஸ்தரா “புவன்” என்ற புதிய மசயற்டகக் தகாடள 

உருவாக்கியுள்ளது.  

• அமமரிக்காவின் நாசா விண்மவளி ஆய்வு டமயம் அனுப்பிய 

‘மபரச்ிவரன்ஸ்’ ஆய்வுக் கலம் மசவ்வாய் கிரகேத்ில் 

மவற்றிகரமாக ேடரயிறங்கியது. 

• சந்திராயன் – 3 விண்கலம் 2022 ல் ஏவப்படும் என்று இஸ்தரா 

ேடலவர ்சிவன் மேரிவிே்துள்ளார.் 

• இஸ்தராவுக்காக தகாடவடயச ்தசரந்்ே கல்லூரி மாணவரக்ள் 

உருவாக்கிய “ஸ்ரீ சக்தி சாட்” மசயற்டகக்தகாள் பிப்ரவரி 28 ஆம் 

தேதி விண்ணில் மசலுேே்ப்படவுள்ளது. தகாடவ 

சின்னியம்பாடளயம் ஸ்ரீ சக்தி மபாறியியல் மற்றும் 

மோழில்நுடப்க் கல்லூரி மாணவரக்டளக் மகாண்டு “ஸ்ரீ சக்தி 

சாட்” என்ற மசயற்டகக்தகாடள உருவாக்கியுள்ளது. 

• தேசிய மபருங்கடல் இந்திய ேகவல் டமயம் அந்ேமான் மற்றும் 

லட்சே்தீவு பகுதிகளில் உள்ள கடலின் வடரப்படம் உருவாக்க 

தேசிய மோடலே்மோடரப்ு கடல் வான்வழி வடரப்படம் உருவாக்க 

உள்ளது. 

• மக்கள் மோடக கணக்மகடுப்டப 2022 ம் ஆண்டுக்கு ஒே்திடவக்க 

வாய்ப்புள்ளோக மே்திய அரசு மேரிவிே்துள்ளது. 

• “வாசுகி” என்ற மபயரிடப்படட் மிகவும் நீளமான சரக்கு ரயிடல 

மேன்கிழக்கு மே்திய ரயில்தவ மண்டலேே்ால் மவற்றிகரமாக 

இயக்கப்படட்து. 

• 8வது இந்தி சரவ்தேச பட்டு கண்காட்சிடய மேத்ிய ஜவுளிே்துடற 

அடமசச்ர ்ஸ்மிருதி இராணி திறந்து டவேே்ார.் 

• தகரளே்தில் முேல் ோய்ப்பால் வங்கிடய, எரண்ாகுளம் மபாது 

மருே்துவமடனயில் சுகாோரே துடற அடமசச்ர ்தக.தக.டசலஜா 

பிரவ்ரி 5 ஆம் தேதி மோடங்கி டவேே்ார.் 
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• மே்திய அரசின் பாதுகாப்புே் துடற சாரப்ில் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முடற நடே்ேப்படும் “ஏதரா இந்தியா” சரவ்தேச விமான 

கண்காட்சி மபங்களூரு எலெங்கா விமானப்படட ேளே்தில் 

நடடமபற்றது. 

• கடந்ே 2020 ம் ஆண்டின் சிறந்ே ஆக்ஸ்தபாரட்் இந்தி 

வாரே்ட்ேயாக “ஆே்மநிரப்ார ்பாரே்” என்ற வாரே்ட்ே தேரவ்ு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. கதரானா டவரஸ் மபாருந்மோற்றால் ஏற்பட்ட 

மபாருளாோரப் பிரசச்ிடனகடள சமாளிக்க, பிரேமர ்தமாடி 

ஆே்மநிரப்ார ்பாரே் (ேற்சாரப்ு இந்தியா) என்னும் திட்டேட்ே 

அறிமுகம் மசய்ோர.் 

• பிரேமர ்தமாடி ேடலடமயில் வரும் 20 ம் தேதி நிதி ஆதயாக் 

நிரவ்ாக கவுன்சில் கூடட்ம் நடடமபறவுள்ளது. 

• நாடட்ிதலதய முேன் முடறயாக இடி, மின்னடல ஆய்வு மசய்யும் 

ஆராய்சச்ி நிடலயம் ஒடிஸா மாநிலம், பாதலசுவரே்தில் அடமய 

உள்ளது. 

• இமாசச்லப் பிரதேச அடமசச்ரடவயின் மமாேே் 

மசயல்பாடட்டயும் காகிேமற்ற பணியாக அந்ே மாநில அரசு 

மாற்றியது. இேன் மூலம் நாடட்ின் முேல் மின் அடமசச்ரடவ 

என்கிற மபருடமடய இமாசச்லப் பிரதேச அடமசச்ரடவ 

மபற்றது. 

• மமன்மபாருள் நிறுவன சங்கங்களின் தேசிய கூட்டடமப்பான 

நாஸ்காம் மாநாடட்ில் பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி 

உடரயாற்றுகிறார.் பிப்ரவரி 17 முேல் 19 ஆம் தேதி வடர இந்ே 

மாநாடு நடடமபறுகிறது. 

• ஜல் ஜீவன் திடட்ம் மூலம் கிராமப்புறங்களில் 3.5 தகாடி 

வீடுகளுக்கு குடிநீர ்இடணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளோக மே்திய 

அரசு மேரிவிே்துள்ளது. 

• இந்தியாவின் மிக நீளமான சாடலப் பாலம் அசாமில் துப்ரி-புல்பரி 

இடடதய பிரம்மபுே்ரா ஆற்றின் மீது ரூ.4 ஆயிரம் தகாடி 

மதிப்பீடட்ில் பாலம் அடமக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. 

• அஸ்ஸாம் மாநிலே்தில் டாரங் மாவட்டே்தின் மங்கல்தடாய் என்ற 

இடே்தில் உலகே் ேரம் வாய்ந்ே திறன் பல்கடலக்கழகேட்ே 

அடமக்க “அசாம் திறன் தமம்பாட்டு பல்கடலக்கழக 

மதசாோவுக்கு அசாம் அரச ஒப்புேல் அளிேத்ு இருந்ேது. 
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இடேயடுே்து திறன் பல்கடலக்கழகம் ேற்தபாது 

மோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

• நாடட்ின் முேல் டிஜிட்டல் பல்கடலக்கழகம் தகரளே்தில் திறப்பு. 

• இடணய வழியில் நடடமபற உள்ள இந்திய கடல்சார ்உசச்ி 

மாநாடட்ில் மசன்டனே் துடறமுகம் சாரப்ில் 15 புதிய 

ஒப்பந்ேங்கள் டகமயழுே்ோக உள்ளன. சாகரம்ாலா திட்டே்தின் 

கீழ் மே்திய கடல்சார ்பல்கடலக்கழகே்துடன் இடணே்து திறன் 

தமம்பாட்டு பயிற்சி டமயம் அடமக்கப்பட உள்ளது. 

• குஜராே்தில் உள்ள உலகின் மிகப் மபரிய கிரிக்மகட் 

அரங்கே்துக்கு பிரேமர ்நதரந்திர தமாடியின் மபயர ்

சூடட்ப்பட்டுள்ளது. இேடன குடியரசுே் ேடலவர ்ராம்நாே் 

தகாவிந்ே் திறந்து டவேே்ார.் 

• பருவநிடல மாற்றம் ஓர ்எசச்ரிக்டக மணி என்று ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

கவுன்சில் கூட்டே்தில் குறிப்பிடட் மே்திய சுற்றுசச்ூல் துடற 

அடமசச்ர ்பிரகாஷ் ஜவதடகர,் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் கரியமில 

வாயு மவளிதயற்றேட்ே உலக நாடுகள் பாதியாக குடறக்க 

தவண்டும் என்று வலியுறுே்தினார.் 

• Covid – 19 மோற்றுதநாயின் தபாது ேடுப்பூசிகடள ேவறவிடட் 

குழந்டேகள் மற்றும் கரப்்பிணிப் மபண்கடள டமயமாக் 

மகாண்டு சுகாோர அடமசச்ர ்ெரஷ்்வரே்ன் தீவிரப்படுேே்ப்பட்ட 

“மிஷன் இந்திராேனுஷ் 3.0” திட்டேட்ே அறிமுகப்படுே்தினார.் 

 

ேமிழ்நாடு 

• “மியாவாக்கி காடுகள்” ஜப்பாடனச ்தசரந்்ே ோவரவியலாளரும், 

சுற்றுசச்ூழல் வல்லுனருமான அகிரா மியவாக்கி என்பவரால் 

அறிமுகப்படுேே்ப்பட்டது. இந்ே நவீன காடு வளரப்்பு முடற 

‘இடடமவளி இல்லாே அடரந்்ே காடு’ என்பதே இவருடடய 

ேே்துவம். அோவது குடறந்ே இடே்தில் அதிக எண்ணிக்டகயில் 

மரங்கடள நடவு மசய்து ஒரு காடட்ட உருவாக்க தவண்டும். 

• மசன்டன மபருநகரில் சாடலதயாரம் சுற்றிே் திரியும் 

குழந்டேகள், காணாமல் தபான குழந்டேகள், கடே்ேப்ட 

குழந்டேகள், பாதுகாப்பும், பராமரிப்பும் தேடவப்படும் 

குழந்டேகளுக்கு உேவும் வடகயில் “ஆபதரஷன் ஸ்டமல்” என்ற 

திட்டேட்ேே மசன்டன காவல் ஆடணயர ்மோடங்கி டவேே்ார.் 
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• “தோழி” திடட்ம் கடந்ே 9 நவம்பர ்2019 ஆம் ஆண்டு 

மோடங்கப்பட்டது. பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட 

குழந்டேகள் முகே்தில் புன்னடகடய மகாண்டு வருவதே “தோழி” 

திட்டே்தின் தநாக்கம். 

• காவிரி – குண்டாறு இடணப்புக்கான பணிகள் 

மோடங்கப்பட்டுள்ளன. 

• ேமிழகே்தில் பிற்படுேே்ப்படட் வகுப்பினர,் படட்ியலினே்ேவரக்ள், 

பழங்குடியினர ்ஆகிதயாருக்குக் கல்வி, அரசுப் பணிகளில் 69 

சேவீேம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் வடகயில் 1994 ஆம் ஆண்டில் 

சடட்ம் இயற்றப்பட்டு நடடமுடறயில் இருந்து வருகிறது. 

• விழுப்புரே்தில் அடமக்கப்பட உள்ள புதிய பல்கடலக்கழகே்துக்கு 

மடறந்ே முன்னாள் முேல்வர ்மஜயலலிோவின் மபயர ்சூடட்ப்பட 

உள்ளது. 

• ேமிழகே்தில் மகாே்ேடிடமே ்மோழிலாளர ்முடற ஒழிப்பு தினம் 

பிப்ரவரி 9 அனுசரிக்கப்பட்டது. 

• ஔடவயார ் மற்றும் பாரதியார ்பாடல்கடள நிடனவுகூரந்்ே 

பிரேமர ். 

வரப்புயர, நீர ்உயரும் என்ற ஔடவயார ்பாடல் 

ஆயுேம் மசய்தவாம், நல்ல காகிேம் மசய்தவாம் – என்ற பாரதி 

பாடல். 

• நாகப்பட்டினேத்ில் காவிரிப் படுடகயில் புதிய கசச்ா எண்மணய் 

சுே்திகரிப்பு நிடலயேட்ே பிரேமர ்நதரந்திர தமாடி காமணாலி 

மூலம் அடிக்கல் நாட்டுகிறார.் 

• ேஞ்சாவூரில் மூன்றாவது உலகே் திருக்குறள் மாநாடு மோடங்கி 

மோடரந்்து 3 நாள்கள் நடடமபறவுள்ளது. 

• சிவகங்டக மாவடட்ம் கீழடி, மணலூர,் மகாந்ேடக, அகரே்தில் 7 

ஆம் கடட் அகழாய்வுப் பணிகள் நடடமபற்று வருகிறது. 

 

ேமிழகே்தில் திருமண உேவி திட்டங்கள் 

• 1989 – மூவலூர ்இராமாமிரே்ம் அம்டமயார ்நிடனவு திருமண நிதி 

உேவி திடட்ம். 

• 1981 – 82 ஈ.தவ.ரா மணியம்டமயார ்நிடனவு ஏடழ விேடவ மகள் 

திருமண நிதி உேவி திடட்ம். 

• 1975 டாக்டர.்ேரம்ாம்பாள் அம்டமயார ்விேடவ மறுமண நிதி 

உேவி திடட்ம். 
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• 1967 – டாக்டர ்முே்துலட்சுமி கலப்பு திருமண நிதி உேவி திடட்ம். 

 


