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நடப்பு நிகழ்வுகள் 
செப்டம்பர் – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 
 

 செப்டம்பர் 6 முதல் 12 – உணவு பாதுகாப்பு வாரம் 
 செப்டம்பர் 8 – ெர்வததெ கல்வி அறிவு தினம் 
 செப்டம்பர் 26 – உலக நதிகள் தினம் 
 செப்டம்பர் 27 – உலக சுற்றுலா தினம் 

 
ததெியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாதம் 
 

 5 வது இந்தியா கஜகஸ்தான் இடடதயயான கூட்டு இராணுவ பயிற்ெி KAZIND – 21 
தஜகஸ்தானில் பிரிவில் நடடசபற உள்ளது. 

 பயணிகள் ரக டார்னியர் விமானம் ஒன்டற ஒப்பந்த அடிப்படடயில் 
சமாரிஷியஸ் நாட்டு கடதலார காவல் படடக்கு இந்திய கடற்படட 
வழங்கியுள்ளதாக மத்திய பாதுகாப்புத் துடற சதரிவித்துள்ளது. 

 ராணுவ ஆராய்ச்ெி மற்றும் வளர்ச்ெி நிறுவனம், ததெிய சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்ெி 
நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒத்துடழப்புடன், இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் டமயம் 
ொர்பில் “ஐஎன்எஸ் துருவ்” என்ற கப்பல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 எதிரி நாட்டிலிருந்து அதிக தூரத்தில் நம்டம தநாக்கி ஏவப்பட்ட அணுெக்தி 
ஏவுகடணகடள கண்டறியும் INS துருவ் தபார்கப்பல் DRDO மற்றும் 
ஹிந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு 
சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய – தநபாள ராணுவங்களுக்கு இடடதய நடடசபறும் 15 ஆவது சூர்ய கிரண் 
கூட்டுப்பயிற்ெி உத்தரகண்ட் மாநிலம் பிததாராகரில் செப்டம்பர் 20 தததி 
சதாடங்கியது. 

 கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியா, இந்ததாதனெியா கடற்படடகள் 
இடணந்து ‘ெமுத்திர ெக்தி’ என்ற சபயரில் கூட்டுப் பயிற்ெி தமற்சகாள்கின்றன. 
இந்த பயிற்ெி 3 வது முடறயாக இந்ததாதனெியாவின் ஜாவா, சுமத்ரா தீவுகளுக்கு 
இடடதய உள்ள சுன்டா நீரிடணப் பகுதியில் சதாடங்கியது. 

 வங்க கடலில் சதாடங்கிய இந்திய – ஆஸ்திதரலிய கடற்படடயின் 
ஆஸிண்சடக்ஸ் கூட்டுப் பயிற்ெியில் ஐஎன்எஸ் ஷிவாலிக் கட்மத் தபார்க் 
கப்பல்கள் இடம்சபற்றன. 
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உலக உடன்படிக்கககள் மற்றும் மாநாடுகள் 
 

 இந்தியா 8-வது பிம்ஸ்சடக் (BIMSTEC) தவளாண் வல்லுநர்கள் கூட்டத்திற்கு 
தடலடம தாங்கி நடத்தியுள்ளது.  

 BIMSTEC – இதன் உறுப்பு நாடுகள் – வங்கததெம், பூடான், இந்தியா, தநபாளம், 
இலங்டக, மியான்மர், தாய்லாந்து. 

 வருகிற 2023 – ஆம் ஆண்டில் ஜி20 நாடுகள் மாநாடு இந்தியா தடலடமயில் 
நடடசபற உள்ளது. அதற்கான இந்தியாவின் ஒருங்கிடணப்பு அதிகாரியாக 
மத்திய வர்த்தகம் மற்றம் சதாழில்துடற அடமச்ெர் பியூஷ் தகாயல் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 அடுத்த ஜி20 மாநாடு இத்தாலி தடலடமயில் வருகிற அக்தடாபர் 30  முதல் 31 
ஆம் தததி வடர நடடசபற உள்ளது.  

 ஜி20 நாடுகள் கூட்டடமப்புக்கு வரும் 2022 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 1 ஆம் தததி 
முதல் இந்தியா தடலடம வகிக்க உள்ளது. 

 இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கா இடடதய பசுடம ஆற்றடல உருவாக்க இரு 
நாடுகளும் இடணந்து 2030-க்குள் 450Gw பசுடம ஆற்றடல நிறுவ ஒப்பந்தம் 
செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 க்வாட் கூட்டடமப்பில் இடம்சபற்றுள்ள நாடுகளின் தடலவர்கள் பங்தகற்கும் 
கூட்டம் அசமரிக்க தடலநகர் வாஷிங்டனில் வரும் 24 ஆம் தததி 
நடடசபறவுள்ளது. இடதசயாட்டி பிரதமர் நதரந்திர தமாடி அசமரிக்கா 
செல்கிறார்.  

 க்வாட் கூட்டடமப்பில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் ஆகிய 
நாடுகள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 
ெிறந்த நபர்கள் 
 

 ஈ.தவ.ரா. சபரியாரின் பிறந்த தினம் (செப்டம்பர் 17) இனி ஆண்டுததாறும் ெமூக 
நீதி நாளாகக் கடடபிடிக்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவித்தார். 

 “ெிஐஎஸ்எஃப்” வரீாங்கடன கீதா ொதமாத்தா கடந்த ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தததி 
ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ் ெிகரத்தின் உச்ெிடய அடடந்தார். தமலும் அவர் 
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மிக உயர்ந்த ெிகரமான கிளிமாஞ்ொதரா உச்ெிடயயும் 
அடடந்தார். இதன் மூலம் இரண்டு ெிகரங்களின் உச்ெிடய குறுகிய கால 
இடடசவளியில் எட்டிய இந்தியர் என்ற ொதடனடய அவர் படடத்துள்ளார். 

 ெர்வததெ ெிவில் விமான அடமப்பின் முதல் சபண் தடலவரானார் சஷஃபாலி 
ஜுதனஜா. 
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 திருக்குறடள இந்தியில் சமாழிசபயர்த்த டி.இ.எஸ்.ராகவன், தாகூரின் ‘தகாரா’ 
நாவடலத் தமிழில் சமாழிசபயர்த்த கா.செல்லப்பன் ஆகிதயார் 2020 ஆம் ஆண்டு 
சமாழிசபயர்ப்புக்கான ொகித்ய அகாடமி விருதுக்கு ததர்வு செய்யப்பட்டனர். 

 
விகையாட்டு 
 

 மகாபலிபுரத்தில் நடடசபற்ற முதல் ததெிய கடற்கடர மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் 
தபாட்டியில் ஆடவர் அணிகள் பிரிவில் மகாராஷ்டிரமும், மகளிர் அணிகள் 
பிரிவில் ஹரியானாவும் ொம்பியன் ஆகின. 

 முதன்முடறயாக பாரா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பங்தகற்று 18 வயதான 
பிரவணீ்குமார் 2.07 மீ உயரம் குதித்து புதிய ஆெிய ொதடனயுடன் 
சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றார். 

 கதரானா பாதிப்பு காரணமாக ஓராண்டு தள்ளிடவக்கப்பட்ட நிடலயில் கடந்த 
மாதம் ஆக்ஸ்ட் - 24 ஆம் தததி தடாக்கிதயாவில் பாராலிம்பிக் தபாட்டிகள் 
சதாடங்கி 13 நாள்களாக நடடசபற்று வந்தன. இந்தியாவில் ொர்பில் சமாத்தம் 54 
தபர் சகாண்ட அணியினர் கலந்து சகாண்டனர். 

 தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக் தபாட்டியில் 5 தங்கம் உள்பட 19 பதக்கங்கள் என்ற 
பிரம்மாண்ட ொதடனடய இந்தியா படடத்தது. 

 அடுத்த பாராலிம்பிக் தபாட்டி 2024 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் தடலநகர் பாரீஸில் 
நடடசபறவுள்ளது. 

 சடன்னிஸ் காலண்டரில் கடடெி கிராண்ட்ஸ்லாம் தபாட்டியான யுஎஸ் ஓபனில் 
ஆடவர் ஒற்டறயர் பிரிவில் ரஷியாவின் தடனியல் சமத்வததவ் ொம்பியன் 
ஆனார்.  

 தபார்ச்சுகல் வரீர் கிரிஸ்டிதயாதனா சரானால்தடா ெர்வததெ கால்பந்து 
தபாட்டிகளில் அதிக தகால் அடித்த வரீர் என்ற கின்னஸ் ொதடன படடத்தார். 

 ததெிய ஓபன் தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் கம்பு ஊன்றித் தாண்டுதலில் 
தமிழக வரீாங்கடன பவித்ரா சவங்கதடஷ் முதலிடம் பிடித்தார். 

 துனிெியாவில் நடடசபறும் உலக தடபிள் சடன்னிஸ் கன்சடண்டர் தபாட்டியில் 
19 வயதுக்கு உள்பட்தடார் பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்வாதிகாதகாஷ் ொம்பியன் 
ஆனார். 

 ததெிய ஓபன் தடகள ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 1500 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 
பஞ்ொபின் ஹர்மிலன் சகௌர் சபய்ன்ஸ் 19 ஆண்டு ஆெிய ொதடனடய 
முறியடித்து முதலிடம் பிடித்தார். 

 ததெிய ஓபன் தடகள ொம்பியன்ஷிப்பில் மும்முடற தாண்டுதலில் தமிழக வரீர் 
பிரவணீ் ெித்ரதவல் தங்கம் சவன்றார். 

 17 வயதான வாரங்கடலச் தெர்ந்த ஆர்.ராஜா ரித்விக் “இந்தியாவின் 70 வது 
செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்” பட்டத்டத சவன்றார். 
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 அசமரிக்காவில் நடடசபறும் உலக வில்வித்டத ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 
காம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் அபிதஷக் 
வர்மா / தஜாதி சுதரகா இடண சவற்றி சபற்று சவள்ளி பதக்கம் சபற்றது. 

 உலக வில்வித்டத ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் காம்பவுண்ட் மகளிர் தனிநபர் 
பிரிவில் இந்தியாவின் தஜாதிசுதரகா சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றார். 

 
புத்தகங்கள் மற்றும் எழுத்தாைர்கள் 
 

 சதன்னிந்தியாவின் நாகரிகத் சதாட்டில் என அடழக்கப்படும் “சபாருடந 
ஆற்றங்கடர நாகரிகம்” என்ற சபயரிலான புத்தகம் தமிழக அரெின் சதால்லியல் 
துடற ொர்பில் சவளியிடப்பட்டது. 

 “புலம்சபயர் தமிழர்கள்–மக்கள்சதாடக, ெமூக, சபாருளாதார பகுப்பாய்வு” என்ற 
புத்தகத்டத திரு.எஸ்.இருதயராஜன் என்பவர் எழுதியுள்ளார். 

 டிவிஎஷ் தமாட்டார் நிறுவனத்தின் தடலவர் தவணு ெீனிவாென் பற்றிய “ஒரு 
அடமதி புரட்ெி – ஸ்ரீனிவாென் ெர்வெீஸ் ட்ரஸ்டின் பயணம்” என்ற புத்தகம் 
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் சவளியிடப்பட்டது. 

 
விருதுகள் மற்றும் சகௌரவங்கள் 
 

 இராணுவ குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடியரசு தடலவரின் உயிரிய வண்ண 
(Colour) விருது இந்த ஆண்டு INS ஹன்ொ விமான படடத்தளத்தில் நடடசபறும் 
விழாவில் INS கருடாவிற்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 1951 ஜனவரி-13ல் INS கருடா 
பயன்பாட்டிற்கு சகாண்டுவரப்பட்டது.  

 2021 ஆம் ஆண்டின் ராமன் மகதெதெ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்விருதிடன சபறுதவார் வருமாறு… 

o பாகிஸ்தானின் – முகமது அம்ஜத் ொஹிப் 
o வங்கததெத்தின் –பிர்சதௌெி காத்ரி 
o சதற்காெியாவில் – ஸ்டீவன் முன்ெி 
o இந்ததாதனெியாவின் – வாட்ச் டாக் 
o ராபர்தடா பலூன் – பிலிப்டபன்ஸ் 

 கப்பல் கட்டுமானம், சதாழில்நுட்பம், தபாக்குவரத்து ஆகிய கப்பல் சதாடர்பான 
துடறகளில் ஈடுபட்டு, ெிறந்த பங்காற்றி வரும் தமிழர் ஒருவருக்கு 
ஆண்டுததாறும் ‘கப்பதலாட்டிய தமிழன் வ.உ.ெி விருது’ – ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வ.உ.ெிதம்பரனார் 1936, நவம்பர் 18 – இல் மடறந்தார். 
இந்த தினம் தியாகத் திருநாளாக கடடபிடிக்கப்படும். 

 முடனவர் ஆ.இரா.தவங்கடாெலபதிக்கு இந்த ஆண்டுக்கான ‘மகாகவி பாரதி 
விருது’ வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதி பாெடற அடமப்பின் 
ொர்பில் இது வழங்கப்படுகிறது. 
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 சவனிஸ் – இல் நடடசபற்ற தஹர்சமடிக் ெர்வததெ திடரப்பட திருவிழாவில் 
இந்திராகாந்தி ததெிய கடல டமயத்தின் “தவதிக் ஜிபிஎஸ்” என்ற 
ஆவணப்படத்திற்கு ெர்வததெ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தஞ்ொவூர் தமிழ்ப்பல்கடலக்கழகத்தின் ந.சுப்புசரட்டியார் நூற்றாண்டு 
அறக்கட்டடள ொர்பில் வழங்கப்படும் திறனாய்வுச் செம்மல் விருதுக்கு 
திரு.க.பஞ்ொங்கம் ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 

 இந்தியாவின் நட்ெத்திர தகால்ஃப் வரீர் ஜவீ் மில்கா ெிங் 10 வருட “துபாய் 
தகால்டன் விொ” சபறும் முதல் தகால்ஃப் வரீர் எனும் சபறுடமடய சபற்றார். 

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ொகித்திய அகாசதமி விருது இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 
அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் தமிழ் எழுத்தளார் இடமயம் உள்பட 24 சமாழிகடளச் 
தெர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்திரா பார்த்தொரதிக்கு “ஃசபல்தலாஷிப்” அந்தஸ்து:  
ொகித்திய அகாசதமியில் எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தொரதிக்கு 
“ஃசபல்தலாவிஷிப்” அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ொகித்திய அகாசதமி – உருவாக்கம் – மார்ச் 12, 1954,  
தடலடமயகம் – இரவநீ்திர பவன், புதுதில்லி 
தடலவர் – டாக்டர் விஸ்வநாத் பிரொத் திவாரி. 

 ராணுவ செவிலியர் தெடவ துடணத் தடலடம இயக்குநர் பிரிதகடியர் 
எஸ்.வி.ெரஸ்வதிக்கு 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ததெிய புதளாரன்ஸ் டநட்டிங்தகல் 
விருடத குடியரசுத் தடலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் வழங்கி சகௌரவித்தார். 

 
நியமனங்கள் 
 

 இந்திய வானியியலாளர் தடார்ஜி அங்ெஜ் “ெர்வததெ வானியியல் யூனியன்“ ல் 
சகௌரவ உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ரவநீ்திர நாராயண ரவிடய குடியரசுத் தடலவர் 
ராம்நாத் தகாவிந்த் நியமித்தார். 

 தமிழக ெட்டத் துடறயில் ெட்ட விவகாரங்கடளக் கவனிப்பதற்சகன 
தனிசெயலாளர் நிமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம், ெட்டத் துடறயானது 
இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஐ.நா. ெர்வததெ விமானப் தபாக்குவரத்து அடமப்பின் பாதுகாப்புக் குழுத் 
தடலவராக இந்தியாடவச் தெர்ந்த சஷஃபாலி ஜுதனஜா ததர்வு 
செய்யப்பட்டுள்ளார். 

 இந்திய விமானப் படட புதிய தடலடமத் தளபதி விதவக் ராம் செௌத்ரி 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 செம்சமாழி நிறுவனத்தின் துடணத் தடலவராக தபராெிரியர் இ.சுந்தரமூர்த்தி 
நியமனம். 
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அரசு திட்டங்கள் 
 

 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதமும் சபண்கள் 
மற்றும் குழந்டதகள் தமம்பாட்டு அடமச்ெகம் ஊட்டச்ெத்து பற்றாக்குடறடய 
தபாக்குவடத தநாக்கமாக சகாண்டு தபாஷான் மாதமாக கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 பிரதான் மந்திரி “சகௌெல் விகாஸ் தயாஜனா” திட்டத்தின் கீழ் ரயில்தவ பயிற்ெி 
நிறுவனங்கள் மூலம் இடளஞர்களுக்கு சதாழில் நிடல திறன்கள் 50,000 தபருக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. 

 NIPUN பாரத் திட்டம்: மத்திய கல்வி அடமச்ெகத்தின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிக்கல்வி 
எழுத்தறிவுத்துடற இத்திட்டத்டத ஜூடல 5, 2021 ல் அறிமுகம் செய்தது. 

 2026 – 2027 க்குள் மூன்றாம் வகுப்டப நிடறவு செய்வதற்குள் ஒவ்சவாரு 
குழந்டதயும் வாெிப்பு, எழுத்து மற்றும் எண்ணறிவில் தபாதிய தகுதிடய 
சபறுவதற்காக இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ததெிய உணவு திட்டத்தின் சபயர் 
“பிரதமர் தபாஷான் திட்டம்” என மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

 
சபாருைாதாரம் 
 

 நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3314 தகாடி டாலராக இருந்தது 
என வர்த்தக அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகம், உருகுதவ, வங்கததெம் தபான்ற நாடுகள் புதிய வளர்ச்ெி 
வங்கியின் உறுப்பினர்களாக இடணக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் துவக்கம் – 2015, 
இவ்வங்கி பிரிக்ஸ் நாடுகள் அடமப்பால் துவக்கப்பட்டது. இதன் தடலடமயிடம் 
– ஷாங்காய், ெீனா. 

 எரிசபாருள் விடலதயற்றத்தால் சமாத்த விடல குறியடீ்டின் பணவகீ்கம் 
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 11.3% உயர்த்துள்ளது. 

 இந்திய சபாருளாதாரம் 7.2% வளர்ச்ெியடடயும் என வர்த்தகம் மற்றும் 
தமம்பாடடுக்கான ஐ.நா. கூட்டடமப்பு சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 GST ெரக்கு மற்றும் தெடவவரி:  
101-வது அரெியல் அடமப்பு திருத்த ெட்டம் மூலம் சகாண்டுவரப்பட்டது. 2017 
ஜூடல 1 ஆம் நாள் நடடமுடறக்கு வந்தது. அரெியலடமப்பு விதி எண் 279(A) 
இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஜிஎஸ்டி கவுன்ெிலின் ெீர்திருத்தக் குழு உறுப்பினராக தமிழக நிதியடமச்ெர் 
பழனிதவல் தியாகராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் 
 

 தராபார் இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவன விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சடல்லி 
பல்கடலக்கழகம் இடணந்து தாவரங்கள் அடிப்படடயிலான உலகின் முதல் 
காற்று தூய்டமப்படுத்தியான “U Breath Lite” என்ற அடமப்டப சவளியிட்டுள்ளது. 

 நிலடவ ஆய்வு செய்து வரும் ‘ெந்திராயன் – 2’ விண்கலம் நிலவின் பரப்பில் 
குதராமியம், மாங்கனசீு ஆகிய தாதுக்கள் படிமங்களாக இருப்படத 
கண்டறிந்துள்ளது. 

 ‘நிலவு அறிவியல் பயிலரங்கம் 2021’ என்ற தடலப்பிலான இரண்டு நாள் 
பயிலரங்கு இஸ்தரா ொர்பில் சபங்களுரு தடலடம அலுவலகத்தில் 
நடடத்தப்பட்டது. 

 டஹதராபாத்டத தெர்ந்த ஸ்டகரூட் ஏதராஸ்தபஸ் நிறுவனம் இஸ்தராவுடன் 
இடணயும் முதல் தனியார் நிறுவனம் என்ற சபருடமடயப் சபற்றுள்ளது. 

 
தினெரி நிகழ்வுகள் 
 

 இந்தியா தடலடமயில் நடடசபற்ற ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்ெில் கூட்டத்தில் 3 
தீர்மானங்கடள நீட்டிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.  

 ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்ெிலின் ஆக்ஸ்ட் மாதத்திற்கான தடலடமப் சபாறுப்டப 
இந்தியா ஏற்றது. கடல்ொர் பாதுகாப்பு, அடமதிப்படட, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 
ஆகிய தடலப்புகளில் முக்கியக் கூட்டங்கடள இந்தியா நடத்தியது. 
அக்கூட்டத்திற்கு சவளியிறவுத் துடறச் செயலர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்கலா 
தடலடம வகித்தார். 

 இந்தியாவின் பசுடமத் திட்டங்களில் 120 தகாடி டாலர் முதலீடு செய்வதற்கான 
ஒப்பந்தம் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 மத்திய கல்வி அடமச்ெகம், ஆெிரியர்களின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்டப 
அங்கீகரிக்கும் வடகயிலும், புதிய கல்விக் சகாள்டக 2020-ஐ முன்சனடுத்துச் 
செல்லும் வடகயிலும் செப்டம்பர் 5 முதல் 17 ஆம் தததி வடர கல்வித் 
திருவிழா சகாண்டாடப்படவுள்ளது. 

 பயலாஜிகல் – இ நிறுவனம் மற்றும் மத்திய உயிரி சதாழில்நுட்பத் துடறயுடன் 
இடணந்து தயாரித்துள்ள ‘தகார்பிதவக்ஸ்’ கதரானா தடுப்பூெிடய 5 வயடதக் 
கடந்த ெிறார்களுக்கு செலுத்தி 2 ஆம் 3 ஆம் கட்ட பரிதொதடனகடள 
நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தவளாண் கழிவுகளில் இருந்து உயிரி செங்கல் கட்டிடத்டத அடமக்கும் 
பணிடய IIT டஹதராபாத் துவங்கியுள்ளது. BUILD என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
முதன்முதலாக இந்த உயிரி செங்கல் பயன்பாட்டிற்கு சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 
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 நாடாளுமன்ற நடவடிக்டககடள தநரடி ஒளிபரப்பு செய்வதற்கான ‘ென்ெத்’ 
சதாடலக்காட்ெிடய வரும 15 ஆம் தததி பிரதமர் சதாடங்கி டவக்கிறார். 

 உத்திரப்பிரததெ மாநிலம், வாரணாெியில் உள்ள பனாரஸ் ஹிந்து 
பல்கடலக்கழகத்தில தமிழாய்வுக்காக மகாகவி பாரதியார் சபயரில் ஆய்வு 
இருக்டக அடமக்கப்படும் என்று பிரதமர் அறிவித்தார். 

 நாட்டின் மிகப்சபரிய திறந்தசவளி சபரணிச்செடி பண்டண உத்தரகண்டில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியா வந்துள்ள பருவநிடலக்கான அசமரிக்க ெிறப்பு தூதர் ஜான் சகரி மத்திய 
மின்ொரம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தித் துடற அடமச்ெர் ஆ.தக.ெிங்டக 
புதுதில்லியில் ெந்தித்து பருவநிடல மாற்ற பிரச்ெடனகள் மற்றும் எரிெக்தி 
மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்தவறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆதலாெடன நடத்தினார். 

 இந்தியா – அசமரிக்கா இடணந்து காலநிடல நடவடிக்டக மற்றும் நிதி திரட்டும் 
மாநாட்டட சதாடங்கியுள்ளது. 

 ஐ.நா. சபாதுச்ெடபக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி செப்டம்பர் 25 ம் தததி 
பங்தகற்று உடரயாற்றவுள்ளார். 

 ரஷியாவில் “எஸ்ெிஓ” நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் பயிற்ெி – இதில் இந்தியா 
பங்தகற்பு. ரஷியாவில் நடடசபறும் ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு கூட்டடமப்பு 
நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் பயிற்ெியில் இந்தியா பங்தகற்றுள்ளது. 

 ென்ெத் சதாடலக்காட்ெிடய பிரதமர் தமாடி சதாடங்கி டவத்தார். தலாக்ெபா 
மற்றும் ராஜ்யெபா சதாடலக்காட்ெிடய இடணத்து “ென்ெத்” 
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிதி ஆதயாக் “ஷீன்யா திட்டத்டத” சதாடங்கியுள்ளது: இந்திய அரொங்கம் 
அசமரிக்காவின் Rocky Mountain Institute (RMI) உடன் இடணந்து செப்டம்பர் 15, 2021 
இத்திட்டத்டத துவங்கியுள்ளது. நுகர்தவார் மற்றும் நிறுவனங்கள் இடணந்து 
சுற்றுசூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத விநிதயாக வாகனங்கடள உருவாக்குவதத 
இதன் தநாக்கம். 

 மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் நிடனவு நூற்றாண்டு விழா (செப்டம்பர் 18) 
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள பாலதயாகி அரங்கில் நடடசபறுகிறது. இந்த 
நிகழ்ச்ெியில் குடியரசுத் துடணத் தடலவர் சவங்டகயா நாயுடு ெிறப்பு 
விருந்தினராகக் கலந்து சகாண்டு ெிறப்புடரயாற்றுகிறார். 

 இந்தியாவில் நீர்வழி தடங்களில் சொகுசுக் கப்பலில் சுற்றுலா செல்வதற்கு இனி 
IRCTC இடணயதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம்.  

 ததெிய பாதுகாப்பு அகாசதமியில் (என்டிஏ) அடுத்த ஆண்டு முதல் சபண்கள் 
தெர்த்துக் சகாள்ளப்படுவர் என்று உச்ெநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு 
சதரிவித்துள்ளது. 

 பள்ளிக்கல்விக்கான புதிய பாடத்திட்டத்டத உருவாக்க தக.கஸ்தூரிரங்கன் 
தடலடமயில் 12 தபர் சகாண்ட குழுடவ மத்திய கல்வி அடமச்ெகம் 
அடமத்துள்ளது. 
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 சதாடலத்சதாடர்புத் துடற செயலராக தக.ராஜாராமன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ததெிய தபரிடர் தமலாண்டம ஆடணயத்தின் பரிந்துடரயின் தபரில் தகாவிட்-19 

இல் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படும் என உள்துடற 
அடமச்ெகம் உச்ெநீதிமன்றத்திடம் சதரிவித்துள்ளது. 

 ெர்வததெ அணுெக்தி (IAEA) தணிக்டகயாளராக இந்தியா ததர்வு. 2022 – 2027 ஆகிய 
5 வருடங்களுக்கு இந்தியா இப்பதவிக்கு ததர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ததெிய தபரிடர் தமலாண்டம ஆடணயத்தின் 17 வது நிறுவன தின நிகழ்ச்ெிடய 
மத்திய உள்துடற அடமச்ெர் அமித் ஷா புது தில்லியில் சதாடங்கி டவக்க 
இருக்கிறார். ‘இமயமடலப் பகுதிகளில் ஏற்படும் தபரிடர் நிகழ்வுகளின் சதாடர் 
விடளவுகள்’ என்பது இந்த ஆண்டு நிறுவன தினத்தின் கருப்சபாருளாகும். 

 காவிரி நீர் தமலாண்டம ஆடணயத்தின் முதல் முழுதநரத் தடலவராக 
செௌமித்ர குமார் ஹல்தார் மத்திய அடமச்ெரடவயின் நியமனக் குழுவால் 
நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

 காவிரி தமலாண்டம குழு மத்திய அரொல் ஜுன் 1, 2018 ஆம் ஆண்டு 
அடமக்கப்பட்டது.  

 2006 ம் ஆணடு ததெிய கிராமப்புற சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் “சபண் சுகாதார 
பணியாளர்கள் திட்டம்” துவங்கப்பட்டது. ASHA என்ற இத்திட்டத்தில் 25 முதல் 45 
வயதிற்குட்பட்ட சபண்கள் பணிபுரிகின்றனர். இவர்கள் ஆஷா பணியாளர்கள் 
எனப்படுகின்றனர். 

 இந்தியா – அசமரிக்கா இடடதயயான உறடவ வலுப்படுத்துவதில் கல்வி – 
அறிவுொர் ஒத்துடழப்பு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று 
அசமரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் தரண்ஜித் ெிங் ொந்து கூறியுள்ளார். 

 அருகி வரும ‘கட்லா’ வடக மீடன மாநில மீனாக அறிவித்தது ெிக்கிம் அரசு. 
 செப்டம்பர் 21 – ெர்வததெ அடமதி தினம். 
 உலகின் மிக உயரமான EV ொர்ஜிங் நிடலயம் இமாச்ெலப் பிரததெத்தில் உள்ள 

காொவில் சதாடங்கப்பட்டது. 
 
தமிழ்நாடு  

 
 2 வது முடறயாக பாராலிம்பிக் பதக்கம் சவன்றார் மாரியப்பன். இம்முடற 

சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றார். 
 வலிடம என்கிற சபயரில் புதிய ெிசமண்ட் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று 

சதாழில்துடற அடமச்ெர் தங்கம் சதன்னரசு கூறினார். 
 தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு அரசு பணிகளில் முன்னுரிடம 

வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கடள அரசு சவளியிட்டுள்ளது. இதன்படி 
பள்ளிப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, முதுநிடல பட்டப்படிப்பு என 
அடனத்டதயும் முழுவதுமாக தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு மட்டுதம 
இடஒதுக்கீடு மற்றும் முன்னுரிடம அளிக்கப்படும். 



Vetripadigal.com 

10                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Vetripadigal.com 

 

 டகம்சபண் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நலவாரியம் உருவாக்கப்படும் என்று 
ெமூக நலத்துடற அடமச்ெர் கீதா ஜுவன் அறிவித்தார். 

 குடிடெப் பகுதி மாற்று வாரியமானது இனி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட 
தமம்பாட்டு வாரியமாக சபயர் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று முதல்வர் 
மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

 சுதந்திரப் தபாராட்டத்தில் தீரத்துடன் ஈடுபட்டு செக்கிழுத்த செம்மல் என்று 
மக்களால் புகழப்படும் வ.உ.ெிதம்பரனாரின் 150 வது பிறந்த தினத்டத முன்னிட்டு 
14 புதிய அறிவிப்புகடள முதல்வர் சவளியிட்டார். இதன்படி வ.உ.ெிக்கு 
சென்டன, தகாடவ என இரண்டு இடங்களில் புதிதாக ெிடல டவக்கப்பட 
உள்ளது.  

 தமிழ்நாட்டில் 75 டமக்ரான் தடிமன் அளவுக்குக் கீழுள்ள பிளாஸ்டிக் டபகளுக்கு 
செப்டம்பர் 30 ந்தததி முதல் தடட விதிக்கப்படுவதாக சுற்றுச்சூழல் துடற 
சகாள்டக விளக்கக் குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மன்னார் வடளகுடா பகுதியில் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று 
வனத்துடற அடமச்ெர் கா.ராமச்ெந்திரன் அறிவித்தார். 

 அதயாத்திதாெருக்கு வடசென்டனயில் மணிமண்டபம் அடமக்கப்படும் என்று 
ெட்டப்தபரடவயில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

 சதன்தமிழக சதால்லியல் சபாக்கிஷங்கடள காட்ெிப்படுத்த சநல்டலயில் ரூ.15 
தகாடியில் நவனீ அருங்காட்ெியகம் அடமக்கப்படும் என்று முதல்வர் 
அறிவித்தார். 

 2021 ஆம் ஆண்டு ததெிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிடெயில் சென்டன ஐஐடி 
ஒட்டுசமாத்தப் பிரிவிலும், சபாறியியல் பிரிவிலும் சதாடர்ந்து மூன்றாவது 
முடறயாக முதலிடத்டதப் சபற்றுள்ளது. 

 பாரதியின் நிடனவு தினமான செப்டம்பர் 11 ஆண்டுததாறும் மகாகவி நாளாகக் 
கடடபிடிக்கப்படும் என்று முதல்வர் சதரிவித்துள்ளார். 

 அரசுப் பணி நியமனங்களில் சபண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு 30 ெதவதீத்தில் 
இருந்து 40 ெதவதீமாக உயர்த்தப்படுவதாக நிதியடமச்ெர் பிடிஆர்.பழனிதவல் 
தியாகராஜன் அறிவித்தார். 

 தமிழகத்தில் சென்டன ததனாம்தபட்டட டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் ரூ.4 தகாடியில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ள கதரானா மரபணு பகுப்பாய்வுக் கூடத்டத முதல்வர் 
மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து டவத்தார். 

 தமிழ்நாடு திறந்தநிடலப் பல்கடலக்கழகத்தில் ‘அண்ணாவின் தமிழியம்’ என்ற 
குறுகிய கால படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதன் துடணதவந்தர் 
தகா.பார்த்தொரதி கூறினார். 

 அரசு பணிகளுக்கான தநரடி நியமன வயது வரம்டப 32 ஆக உயர்த்தி தமிழக 
அரசு அரொடண சவளியிட்டது. கருடண அடிப்படட பணி நியமன வயது 
உச்ெவரம்பில் எந்தவித மாற்றம் இல்டல எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 நாட்டிதலதய மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தி நிடலயத்டத 
சபாதுத்துடற நிறுவனமான ததெிய அனல் மின்கழகம் நிறுவியுள்ளது. இது 25 
சமகாவாட் மின்னுற்பத்தி செய்யும் திறன் சகாண்டது. சபாதுத்துடற 
நிறுவனமான பாரத மிகு மின் நிறுவனம் இடத நிறுவியுள்ளது. 

 தமிழகத்தின் வரீ விடளயாட்டான ெிலம்பத்டத மத்திய அரசு தகதலா இந்தியா 
திட்டத்தில் தெர்த்து அங்கீகரித்துள்ளதாக இடளஞர் நலன் மற்றும் விடளயாட்டு 
தமம்பாட்டுத் துடற அடமச்ெர் ெிவ.வ ீ.சமய்யநாதன் கூறியுள்ளார். 

 தமிழகத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் சதாடக கணக்சகடுப்டப 
அடிப்படடயாகக் சகாண்டு 15 வயதுக்கு தமற்பட்டவர்களில் முற்றிலும் எழுத, 
படிக்கத் சதாரியாதவர்களுக்கு அடிப்படட எழுத்தறிடவ வழங்கிடும் தநாக்கில் 
தமிழ்நாடு எழுத்தறிவு முடனப்பு ஆடணயத்தின் கீழ் “கற்தபாம் எழுதுதவாம்” 
என்ற வயது வந்ததார் கல்வித் திட்டம் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழகத்தின் தகாவளம் கடற்கடர மற்றும் புதுச்தெரி ஈடன் கடற்கடரக்கும் 
உலகப் புகழ்சபற்ற Blue Flag (நீலக்சகாடி) விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
சடன்மார்க்கின் “சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டடள” இவ்விருடத 
வழங்குகிறது. 

 திருவாரூரில் முதல் சூரிய ெக்தி பூங்கா அடமக்கப்பட இருப்பதாக முதல்வர் 
அறிவித்துள்ளார். 

 மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி 
அடுத்தடுத்து வலுவடடந்து, புயலாக மாறியது. இந்தப் புயலுக்கு பாகிஸ்தான் 
வழங்கிய ‘குலாப்’ என்ற சபயர் டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழகத்தில் முதல்முடறயாக தபாயிங் விமான பாகங்கள் தயாரித்து 
வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் முதல்வர் முன்னிடலயில் ஏதராஸ்தபஸ் 
என்ஜினியர்ஸ் பிடரதவட் லிமிசடட்டுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 ததெிய உயர்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்ெி கவுன்ெில் 
நடத்திய தபாட்டிகளில் தமிழ்நாடு தவளாண்டமப் பலகடலக்கழகத்துக்கு பசுடம 
மற்றும் தூய்டமயான வளாகம் உட்பட 3 ததெிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 


