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நடப்� நிகழ்�கள் 

அக்ேடாபர் – 2021 

 

�க்கிய தினங்கள் 
 

• அக்ேடாபர் 4 – உலக வனவ�லங்�கள் தினம் 

• அக்ேடாபர் 4 – உலக வாழ்வ�ட தினம் 

• அக்ேடாபர் 9 – உலக தபால் தினம் 

• அக்ேடாபர் 11 – சர்வேதச ெபண் �ழந்ைதகள் தினம் 

• அக்ேடாபர் 15 – உலக ைககள் க��ம் தினம் 

• அக்ேடாபர் 15 – உலக மாணவர்கள் தினம் 

 

பா�காப்�, ேதசிய பா�காப்� மற்�ம் பயங்கரவாதம் 
 

• இந்தியா – ஜப்பான் கடற்பைடகள�ன் �ட்�ப் பய�ற்சி 

ெதாடங்க�ள்ள�. அரப�க் கடலில் நைடெபற�ள்ள இந்தப் பய�ற்சி 

அக்ேடாபர் 8 ஆம் ேததி வைர நைடெபற�ள்ள�. 

• இந்திய ரா�வத்தின் அதிநவ �ன ெதாழில்�ட்பத் ேதைவைய �ர்த்தி 

ெசய்வதற்காக, அந்தப் பைடக�க்� இைணயவழிப் பா�காப்�, 

ெசயற்ைக �ண்ணறி�, தகவல் ப�ப்பாய்� ேபான்ற உதவ�கைள 

வழங்�வதற்� ப�ரான்ஸின் ேத�ஸ் ��ம நி�வனம் 

திட்டமிட்�ள்ள�. 

• வங்காள வ���டாவ�ல் மலபார் �ட்�ப் ேபார்ப் பய�ற்சி அக்ேடாபர்    

12 ஆம் ேததி ெதாடங்கி 15 ம் ேததி வைர நைடெபற�ள்ள�. 1992 ம் 

ஆண்�ல் இந்தியா மற்�ம் அெம�க்கா இைடேய வ�டாந்திர 

இ�தரப்� கடற்பைடப் பய�ற்சியாகத் ெதாடங்கிய மலபார் பய�ற்சி, 

ெதாடர்ந்� வளர்ச்சி அைடந்� வந்�ள்ள�. 

• வ�சாகப்பட்�ணத்தில் உள்ள கடற்பைட அறிவ�யல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்ப ஆய்வகத்தில் 2021 அக்ேடாபர் 15 அன்� “டாக்டர் ஏப�ேஜ 

அப்�ல் கலாம் ப�ேரரனா ைமயம்” திறக்கப்பட்ட�.  

• இந்தியா-இலங்ைக ரா�வங்கள் இைடேய நைடெபற்� வந்த 

“மித்ரசக்தி” �ட்�ப்பய�ற்சி நிைறவைடந்த�. 



Vetripadigal.com 

2                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Vetripadigal.com 
 

• அெம�க்க வ�மானத் தயா�ப்� நி�வனமான ேபாய�ங்கிடமி�ந்�      

11-ஆவ� ப�-81 ந�ர்�ழ்கிக் கப்பல் எதிர்ப்� ேபார் வ�மானத்ைத இந்திய 

கடற்பைட ெபற்�க்ெகாண்ட�. 

• இந்தியா, அெம�க்கா, ப��ட்டன், ெஜர்மன�, ப�ரான்ஸ், இத்தாலி, கி�ஸ், 

இஸ்ேரல் ஆகிய 8 நா�கள�ன் வ�மானப் பைடகள் பங்ேகற்�ம்     

“�� ஃப்ளாக்” (ந�லக்ெகா�) �ட்�ப் பய�ற்சி ெஜ�சலம் நக�ல் 

நைடெபற்� வ�கிற�. அதில் இந்திய வ�மானப் பைடையச் ேசர்ந்த 85 

வ �ரர்கள் பங்ேகற்�ள்ளனர். 

• பா�பாப்� ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� அைமப்� சார்ப�ல் 

உ�வாக்கப்பட்ட அதிேவக அப்யாஸ் இலக்� வ�மானம் ெவற்றிகரமாக 

ப�ேசாதிக்கப்பட்ட�. வான் இலக்�கைளத் தாக்கி அழிக்�ம் 

ஏ�கைணகள�ன் ேசாதைனய�ன்ேபா� இலக்காக இந்த வ�மானம் 

பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• உள்நாட்�ேலேய தயா�க்கப்பட்�ள்ள �தல் வ�மானம் தாங்கி ேபார்க் 

கப்பலான ஐஏசி வ�க்ராந்த் கப்பலின் 2 ஆம் கட்ட ேசாதைன ஓட்டம் 

ெதாடங்கிய�. 

• இந்திய கடற்பைடய�ல் �தல் பய�ற்சிப் ப��வ�ல் உள்ள கப்பல்களான 

�ஜாதா, மகர், சர்�ல், �தர்ஷின�, தாரங்கின� மற்�ம் கடேலார 

பா�காப்�ப் பைடக் கப்பல் வ�க்ரம் ஆகியைவ இலங்ைகக்� 4 நாள் 

பயணம் ேமற்ெகாண்�ள்ளன. 

• இஸ்ேரலின் எய்லாட் நக�ல் உள்ள அந்நாட்� ஓவ்டா வ�மானப் பைட 

தளத்தில் நைடெபற்� வ�ம் “�� ஃப�ளாக்” சர்வேதச ேபார் வ�மான 

கண்காட்சிய�ல் இந்தியாவ�ன் மிராஜ்-2000 ேபார் வ�மானம் 

பங்�ெபற்ற�. 

• மகாராஷ்�ரத்ைதெயாட்�ய அரப�க் கடல் ப�திய�ல் இந்திய-ப��ட்டன் 

கடற்பைட கப்பல்கள் ேபார்ப் பய�ற்சிய�ல் ஈ�பட்ட�. இ�நா�கள் 

இைடேய �ப்பைடக�ம் ஈ�ப�ம் �தல் ‘ெகாங்கண் சக்தி’ ேபார் 

பய�ற்சி இ�வா�ம். 

• இந்திய கடற்பைடய�ன் ப�1135.6 வைகைய ேசர்ந்த 7வ� ேபார்க்கப்பல் 

‘�ஷில்’, ரஷியாவ�ன் கலின�ன்கிராட் நக�ல் அைமந்�ள்ள யந்தர் 

கப்பல் கட்�மான தளத்தில் �தல்�ைறயாக இயக்கப்பட்ட�. 
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உலக அைமப்�கள் உடன்ப�க்ைககள் மற்�ம் மாநா�கள் 
 

• ெதன்கிழக்� ஆசிய நா�கள�ன் �ட்டைமப்� (ஆசியான்) மாநாட்�க்� 

மியான்மர் ரா�வ ஆட்சியாளர் மின் ஆங்லியாங்ைக அைழக்க 

ேவண்டாம் என்� மற்ற உ�ப்� நா�கள் ��� ெசய்�ள்ளன. 

• ஆசியான் தைலைமயகம் : ஜகார்த்தா, இந்ேதாேனசியா 

 

வ�ைளயாட்� 
 

• ஜூன�யர் உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��தல் ேபாட்�ய�ல் இந்திய 

நட்சத்திர வ �ராங்கைன மா�பாக்கர் தங்கம் ெவன்றார். இஷா சிங், 

ேகன்மட் ெசகான் மற்�ம் ஆடவர் ப��வ�ல் �த்ராங்ஷ் பட்�ல் 

ஆகிேயார் ெவள்ள� ெவன்றனர். 

• ஆசிய ேடப�ள் ெடன்ன�ஸ் சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் ெவண்கலப் 

பதக்கம் ெவன்� வரலா� பைடத்த� இந்திய ஆடவர் அண�. 

• ஸ்ெபய�ன�ல் நைடெபற்ற ஃப�ேட உலக மகள�ர் அண�கள் ெசஸ் 

சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ன் இ�திச் �ற்றில் இந்தியா ரஷியாவ�டம் 

ேதாற்� ெவள்ள�ப் பதக்கம் ெபற்ற�. 

• ISSF ஜூன�யர் உலக �ப்பாக்கி ��தல் சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் 

இந்தியாவ�ன் ஐஷ்வ� ப�ரதாப் சிங் ேதாமர் உலக சாதைன�டன் 

தங்கப்பதக்கம் ெவன்றார். 

• உலக மல்�த்த சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் ெவள்ள�ப் பதக்கம் ெவன்ற 

�தல் இந்திய வ �ராங்கைன என்ற சாதைனைய நிகழ்த்தினார் 

அன்ஷ�மாலிக். 

• இந்தியர்கள் 8 ேப�க்� சர்வேதச ஹாக்கி சம்ேமளன வ���. 

ஆண்�ன் சிறந்த வ �ரர் – ஹர்மன் ப��த் சிங், ஆண்�ன் சிறந்த 

வ �ராங்கைன – �ர்ஜித் ெகௗர். 

• ஜூன�யர் உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��தல் ேபாட்�ய�ல் 

இந்தியாவ�ன் நட்சத்திர வ �ராங்கைன மா� பாக்கர் 4வ� தங்கம் 

ெவன்றார். 

• ISSF ஜூன�யர் உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��தல் ேபாட்� நிைற� 

நாள�ல் 4 ப���கள�ல் 40 பதக்கங்க�டன் இந்தியா �தலிடம் 

ெபற்�ள்ள�. 

• ேதசிய �த்�ச்சண்ைட பய�ற்சியாளராக �ரஞ்ேஜாய் சிங், ேதேவந்திர 

சிங் நியமனம். 
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• 2021 ஐப�எல் சாம்ப�யன் ேபாட்�ய�ல் ெசன்ைன �ப்பர் கிங்க்ஸ் அண� 

சாம்ப�யன் பட்டத்ைத ெவன்ற�. 

• ெதற்காசிய கால்பந்� சம்ேமளன சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் இந்தியா 

8 வ� �ைறயாக சாம்ப�யன் ஆகி சாதைன பைடத்�ள்ள�. 

 

வ���கள் மற்�ம் ெகௗரவங்கள் 
 

• தமிழகத்தில் 2021 ஆம் ஆண்�க்கான “�த்தமிழறிஞர் டாக்டர் 

கைலஞர் ெபாற்கிழி” வ���கைள ெதன்ன�ந்திய �த்தக 

வ�ற்பாைனயாளர்கள் மற்�ம் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் அறிவ�த்�ள்ள�. 

• �திேயார் நல ம�த்�வ ேசைவகைள சிறப்�ற ேமற்ெகாண்� 

வ�வதற்காக �திேயார் நல ம�த்�வ நி�ணர் டாக்டர் 

வ�.எஸ்.நடராஜ�க்� ேதசிய வ��� வழங்கப்பட்ட�. 

• ‘�ற்�ச்�ழல் ஆஸ்கர்’ என்றைழக்கப்ப�ம் ப��ட்டன�ன் ‘எர்த்ஷாட்’ 

ப��க்கான இ�திச் �ற்�க்� தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த 14 வய� பள்ள� 

மாணவ� வ�ன�ஷா உமாசங்க�ம், தில்லிையச் ேசர்ந்த இளம் 

ெதாழிலதிபர் வ�த்�த் ேமாக�ம் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளனர். 

• ஆஸ்கர் வ���க்� ப�ந்�ைரக்க இந்தியா சார்ப�ல் தமிழ் 

திைரப்படமான ’�ழாங்கல்’ மற்�ம் ‘மண்ேடலா’ ஆகிய படங்கள் 

ேதர்�  ெசய்யப்பட்�ள்ளன.  

• 2019 ஆம் ஆண்�க்கான தாதா சாேகப் பால்ேக வ��ைத ந�கர் 

ரஜின�காந்�க்� ��யர� �ைணத் தைலவர் எம்.ெவங்ைகயா நா�� 

வழங்கினார். 

• ெதன்ெகா�யாவ�ன் “ஸ்�ய�ட் ேகம்” திகில் ெதாடர், உலகில் அதிகம் 

ேபர் வ��ம்ப� பார்க்�ம் இைணய ெதாடராக �தலிடத்ைதப் 

ப��த்�ள்ள�. 

• தமிழ்நா� ஒலிம்ப�க் சங்கத் தைலவராக ஐச� கேணஷ் ேபாட்�ய�ன்றி 

ேதர்� ெசய்யப்பட்டார். 

 

ெபா�ளாதாரம் 
 

• 2022 நிதி ஆண்�ல் இந்தியாவ�ன் ஒட்�ெமாத்த உள்நாட்� உற்பத்தி 

(GDP) 8.3 சதவ �தம் வளர்ச்சி அைட�ம் என உலக வங்கி கண�ப்�. 

• ஒ� வங்கி கணக்கில் இ�ந்� மற்ெறா� வங்கிக்கணக்�க்� 

உடன�யாக பணத்ைத ப�மாற்றம் ெசய்ய உத�ம் ஐஎம்ப�எஸ் 
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�ைறய�ல் இன� �.5 லட்சம் வைர பணப்ப�மாற்றம் ெசய்யலாம் 

என்� இந்திய �சர்வ் வங்கி அறிவ�த்�ள்ள�. 

• இந்திய �சர்வ் வங்கி ஆ�நர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவ�க் காலத்ைத 

ேம�ம் 3 ஆண்�க�க்� மத்திய அர� ந�ட்�த்�ள்ள�. 

• அைனத்� மக்கைள�ம் நிதி ேசைவக�க்�ள் ெகாண்� வ�வைத 

ேநாக்கமாகக் ெகாண்� அைனத்� மக்க�க்�ம் வங்கி கணக்� 

�வங்க ெகாண்�வரப்பட்ட திட்டம் “ஜன் தன் ேயாஜனா” ஆ�ம். 

இத்திட்டம் 2014 ஆம் ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 

அறிவ�யல் 
 

• இந்திய வ�ண்ெவள� ஆராய்ச்சி ைமயம் (இஸ்ேரா) �வ� கண்காண�ப்� 

ெதாடர்பாக பல்ேவ� கட்ட ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாண்� வ�கிற�. 

இதன்ப�, நடப்� ஆண்�ன் இ�தி காலாண்�ல் இஓஎஸ்-4 (�சாட்-1ஏ) 

மற்�ம் இஓஎஸ்-6 (ஓேசான் சாட்-3) ஆகிய 2 ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள 

ப�எஸ்எல்வ� ரக ராக்ெகட் �லம் வ�ண்ண�ல் ெச�த்த இஸ்ேரா 

திட்டமிட்�ள்ள�.  

• இந்தியா, ஆஸ்திேரலியா, ப�ரான்ஸ் உள்ள�ட்ட நா�கள் 

‘ைஹப்பர்சான�க் ஏ�கைணகைளத் தயா�த்� வ�வதாக அெம�க்க 

நாடா�மன்ற ஆய்� ேசைவகள் ��வ�ன் அறிக்ைகய�ல் 

ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ந�ர்�ழ்கிக் கப்பலிலி�ந்� ைஹபர்ேசான�க் ஏ�கைணைய ெச�த்�ம் 

ேசாதைனைய �தல்�ைறயாக ெவற்றிகரமாக ேமற்ெகாண்�ள்ளதாக 

ரஷியா ெத�வ�த்�ள்ள�. 

• ரஷியாைவச் ேசர்ந்த திைரப்படக் ��வ�னர் வ�ண்ெவள�ய�ல் 

படப்ப��ப்� நடத்தி ெவற்றிகரமாக �மி தி�ம்ப�னர். 

• அக்ன�-5 ஏ�கைண ேசாதைனைய இந்தியா ெவற்றிகரமாக நடத்திய�. 

5 ஆய�ரம் கிேலா ம�ட்டர் ெதாைலவ�ல் உள்ள இலக்ைக நிலப்பரப்ப�ல் 

இ�ந்� �ல்லியமாக தாக்கக்��ய� இந்த ஏ�கைண. 

• இஸ்ேரைலச் ேசர்ந்த நி�வனம் உ�வாக்கிய ெபகாஸஸ் உள� 

ெமன்ெபா�ைளக் ெகாண்� இந்தியாவ�ல் எதிர்க்கட்சிய�னர், ச�க 

ஆர்வலர்கள், பத்தி�க்ைகயாளர்கள் உள்ள�ட்ட 300 ேப�ன் 

ைகப்ேபசிகள் உள� பார்க்கப்பட்டதாகக் �ற்றச்சாட்� எ�ந்த�. 

இதன�ைடேய ெபகாஸஸ் உள�க்�ற்றச்சாட்� வ�வகாரம் �றித்� 
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வ�சாரைண நடத்த சிறப்� நி�ணர் ��ைவ அைமத்� உச்சந�திமன்றம் 

உத்தவ�ட்�ள்ள�. 

• “Time for India” என்ற திட்டத்ைத ெதாடங்க உள்ளதாக 

இந்தியாவ�ற்கான ஸ்வ �டன் �தர் க்ளாஸ் ேமாலின் ெத�வ�த்�ள்ளார். 

 

ஊடகம் மற்�ம் ெதாைலத்ெதாடர்� 
 

• ஜல் ஜ�வன் ெசயலிைய ப�ரதமர் நேரந்திர ேமா� ெதாடங்கி 

ைவக்கிறார். இதன் �லம் இந்தியாவ�ல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் ��ந�ர் 

வ�நிேயாகத் திட்டம் ெவள�ப்பைடத்தன்ைம�டன் ெசயல்ப�வ�டன் 

அதன் �லம் பயனைடபவர்க�க்�ம் ேபாதிய வ�ழிப்�ணர்�ம் 

கிைடக்�ம். 

• இ-ஷ்ரம் தளம் மத்திய ெதாழிலாளர் நலத்�ைற அைமச்சகத்தால் 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. நா� ��வ�ம் உள்ள 30 ேகா�க்�ம் அதிகமான 

�ைறசாரா ெதாழிலாளர்கைள பதி� ெசய்வதற்காக இந்த தளம் 

உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. 

• தகவல் ெதாழில்�ட்பத்�ைறய�ன் பண�யாளர் சங்கம் “நண்பன் 

இைணயதளத்ைத” பயன்ப�த்த ெபா�மக்கள் மற்�ம் 

பண�யாளர்க�க்� அ�மதி வழங்க ேவண்�ம் என்� அர�க்� 

ேகா�க்ைக ைவத்�ள்ள�. 

 

தினச� ேதசிய நிகழ்�கள் 
 

• “ஆபேரஷன் �ஸ்ஆர்ம்” – ெபய�ல் தமிழகத்தில் 3325 ெகாைல 

�ற்றவாள�கள் ைக�. 

• காதி �ண� ெகாண்� ைகயால் ெநய்த 1000 கிேலா எைடெகாண்ட 

ேதசிய ெகா�, காந்தி ெஜயந்திையெயாட்� லடாக்கில், நி�வப்பட்ட�. 

• நா� �தந்திரம் ெபற்றதன் 75 ஆம் ஆண்�ல் �திய நகர்ப்�ற இந்தியா, 

உ�மா�ம் நகர்ப்�றம் என்ற தைலப்ப�லான மாநாட்ைட உத்தர 

ப�ரேதசத்தில் ப�ரதமர் ேமா� ெதாடக்கிைவக்கிறார். 

• கிராமப்�றங்கள�ல் மின்ன� ெசாத்� அட்ைட வழங்�ம் “ஸ்வமித்வா” 

என்ற திட்டத்ைத மத்திய அர� கடந்த ஆண்� அறி�கம் ெசய்த�. 

• ரஷியாவ�டமி�ந்� எஸ்-400 ரக ஏ�கைணகைளக் ெகாள்�தல் 

ெசய்வ� �றித்� இந்தியா ஆேலாசித்� வ�கிற�. 
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• ெபா�த்�ைற நி�வனமான ‘ஏர் இந்தியா’ வ�மானப் ேபாக்�வரத்� 

நி�வனத்ைத டாடா சன்ஸ் நி�வனம் ஏலத்தில் எ�த்�ள்ளதாக 

அறிவ�ப்� ெவள�யாகி�ள்ள�. 

• Hetero Biopharma நி�வனம் தயா�த்�ள்ள “ஸ்�ட்ன�க் ைலட்” ரக 

த�ப்�சிைய ஏற்�மதி ெசய்ய மத்திய அர� அ�மதி அள�த்�ள்ள�. 

• ஆப்கான�ஸ்தான் வ�வகாரம் ெதாடர்பாக வ�வாதிப்பதற்காக ஜி20 

�ட்டைமப்� நா�கள�ன் தைலவர்கள் மாநா� அக்ேடாபர் 12 ல் 

நைடெப�கிற�. இதில் இந்திய ப�ரதமர் பங்ேகற்க இ�க்கிறார். 

• ஜி20 அைமப்ப�ன் தைலவர் – ம�ேயா �ராகி. இவர் இத்தாலி நாட்ைடச் 

ேசர்ந்தவர். இதன் உ�வாக்கம் – 2008. 

• ��ேநர உ�ப்ப�னராக இந்தியா�க்� சர்வேதச எ�சக்தி �கைம 

(ஐஇஏ) அைழப்� வ��த்�ள்ளதாக மத்திய ெபட்ேராலியத் �ைற 

அைமச்சர் ஹர்த�ப்சிங்�� ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• ேதசிய ப�ைமத் த�ர்ப்பாயம் – இந்திய அரசியலைமப்ப�ன் 21 வ� சட்டப் 

ப��வ�ல் கீழ் 2010 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்பட்ட�. 

• ப�வநிைல மாற்ற உச்சி மாநா� (COP – 26) – 2021 – இங்கிலாந்தில் 

கிளாஸ்ேகாவ�ல் நைடெப�ம் இந்த மாநாட்�ல் ப�ரதமர் ேமா� 

அக்ேடாபர் 31 அன்� கலந்� ெகாள்கிறார். 

• ஜி20 நா�கள�ன் 16 வ� மாநா�, இத்தாலி தைலநகர் ேராமில் வ�ம் 

30, 31 ஆகிய ேததிகள�ல் நைடெபற�ள்ள�. இத்தாலி ப�ரதமர் 

ேம�ேயா �ராகிய�ன் அைழப்ைப ஏற்� இந்த மாநாட்�ல் 

கலந்�ெகாள்ள ப�ரதமர் ேமா� இத்தாலி ெசல்கிறார். 

 

சர்வேதச நிகழ்� 
 

• இந்தியாைவச் ேசர்ந்த ெதாழிலதிபர்கள் சிவ நாடார், மல்லிகா 

�நிவாசன் ஆகிேயார் அெம�க்க-இந்திய ெதாழில் �ட்டைமப்� 

வ���க்� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளனர். 

• ஐ.நா. ெபா�ச் சைபய�ன் 76 வ� �ட்டம் அண்ைமய�ல் 

நிைறவைடந்த�. அக்�ட்டத்தின் தைலவர் அப்�ல்லா சாகித். இவர் 

மாலத்த��கைளச் ேசர்ந்தவர் என்ப� �றிப்ப�டத்தக்க�. 

ம�த்�வத்திற்கான ேநாபல் ப��: 

• மன�தர்கள் ெவப்பநிைல�ம் ெதா�தைல�ம் உணர்ந்� 

ெகாள்வதற்கான உணர்வ�கைள (�சப்டர்ஸ்) கண்டறிந்ததற்காக 
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அெம�க்காைவச் ேசர்ந்த இ� வ�ஞ்ஞான�க�க்� ம�த்�வத்�க்கான 

ேநாபல் ப�� அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• மிளகாய�ல் காணப்ப�ம் ‘ேகப்ைசசின்’ என்ற ேவதிப்ெபா�ைளப் 

பயன்ப�த்தி ெவப்பத்ைத உணர்வதற்காகத் ேதாலில் உள்ள நரம்� 

உணர்வ�ைய ேடவ�ட் ஜூலியஸ் கண்டறிந்தார். 

• ெதா�தைல உணர்ந்� ெகாள்வதற்காக உடலில் உள்ள ெசல்லில் 

காணப்ப�ம் உணர்வ�ைய ஆர்டம் படா��யன் கண்டறிந்தார்” 

கண்டறிந்தார். 

• ேநாபல் ப�� 1901 ஆம் ஆண்� �தல் வழங்கப்பட்� வ�கிற�. 

இப்ப�ைச உ�வாக்கிய ஆல்ப�ரட ேநாபல், ஸ்வ �டைனச் ேசர்ந்தவர். 

இயற்ப�ய�க்கான ேநாபல் ப��: 

• ப�வநிைல மாற்றம் ெதாடர்பான கண்�ப��ப்�கைள நிகழ்த்திய 

�வ�க்� இந்த ஆண்�ன் இயற்ப�ய�க்கான ேநாபல் ப�� 

வழங்கப்ப�கிற�. 

• ஜப்பாைனச் ேசர்ந்த ���ேரா மனாேப மற்�ம் ெஜர்மன�ையச் ேசர்ந்த 

கிளாஸ் ஹாெஸல்ம�க்� ேநாபல் ப�சின் ஒ� பாதி�ம், 

இத்தாலிையச் ேசர்ந்த ஜிேயார் ஜிேயா பா�ஸிக்� மற்ெறா� பாதி�ம் 

பகிர்ந்தள�க்கப்ப�கிற�. 

ேவதிய�க்கான ேநாபல் ப��: 

• இந்த ஆண்�ன் ேவதிய�ய�க்கான ேநாபல் ப��, ெஜர்மன�ையச் 

ேசர்ந்த ெபஞ்சமின் லிஸ்ட் மற்�ம் ப��ட்டைனச் ேசர்ந்த ேடவ�ட் 

வ�ல்லியம் கிராஸ் ேமக்மில்லன் ஆகிய இ�வ�க்�ம் 

வழங்கப்ப�கிற�. 

இலக்கியத்திற்கான ேநாபல் ப��: 

• தான்ஸான�யாவ�ல் ப�றந்� ப��ட்டன�ல் வசித்� வ�ம் எ�த்தாளர் 

அப்�ல்ரஸாக் கர்னா, இந்த ஆண்�ன் (2021) இலக்கியத்�க்கான 

ேநாபல் ப��க்�த் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார். 

அைமதிக்கான ேநாபல் ப��: 

• ப�லிப்ைபன்ைஸ ேசர்ந்த ெசய்தியாளர் ம�யா ெரஸா�ம், ரஷிய 

ெசய்தியாளர் �மித்� �ராேடா�ம் இந்த ஆண்�ன் அைமதிக்கான 

ேநாபல் ப��க்�த் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளனர். 

ெபா�ளாதாரத்திற்கான ேநாபல் ப��: 

• நிகழாண்� ெபா�ளாதாரத்�க்கான ேநாபல் ப�� அெம�க்காைவச் 

ேசர்ந்த ெபா�ளாதார வல்�நர்கள் ேடவ�ட் கார்ட், ேஜாஷுவா� 
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ஆங்கி�ஸ்ட், �ய�ேடா டப�ள்� இம்ெபன்ஸ் ஆகிய �வ�க்� 

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ஐ.நா. மன�த உ�ைம க�ன்சிலில் 2022-24 ஆம் ஆண்�க்கான 

உ�ப்ப�னர் பதவ�க்� இந்தியா ம�ண்�ம் ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

• வ�ண்ெவள�க் �ப்ைபகைளக் �ைறக்�ம் ெதாழில்�ட்பத்ைத 

ப�ேசாதிப்பதற்காக �திய ெசயற்ைகக்ேகாைள ெவற்றிகரமாக 

வ�ண்ண�ல் ெச�த்தி�ள்ளதாக சனீா ெத�வ�த்�ள்ள�. 

• ஃேபஸ்�க் நி�வனத்தின் ெபயர் ‘ெமட்டா’ என மாற்றப்ப�வதாக அதன் 

தைலைமச் ெசயல் அதிகா� மார்க் ஜுக்கர் ெபர்க் ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• உலக �காதார அைமப்ப�ன் தைலவராக ம�ண்�ம் ெடட்ேராஸ் 

அதாேனாம் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�வார் என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�. 

 

தமிழ்நா� 
 

• தமிழகத்தில் அர� பள்ள�கள�ல் 1 �தல் 8 ஆம் வ�ப்� வைர பய��ம் 

மாணவர்கள�ன் கற்றல் இைடெவள�ையக் �ைறப்பதற்காக ‘மக்கள் 

பள்ள�’ என்ற திட்டம் வ�ம் அக்ேடாபர் 18 ஆம் ேததி �தல் 

அறி�கப்ப�த்தப்பட�ள்ள�. 

• வட��ல் உள்ள ராமலிங்க அ�களா�ன் சத்திய ஞான சபாவ�ல் 

“உலக தரம் வாய்ந்த ைமயம்” அைமக்கப்ப�ம் என அறநிைலயத்�ைற 

அைமச்சர் ேசகர் பா� ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• ெவள�நா� வாழ் தமிழர்கள�ன் நலன்கைளக் காக்க �லம்ெபயர் தமிழர் 

நல வா�யம் ேதாற்�வ�க்கப்ப�ம் என்� தமிழக �தல்வர் 

�றிப்ப�ட்�ள்ளார். 

• கன்ன�யா�ம� கிராம்�, க�ப்�ர் கலம்கா� ஓவ�யங்கள், 

கள்ளக்�றிச்சி மர ேவைலப்பா�க�க்� �வ�சார் �றிய�� 

வழங்கப்பட்�ள்ள�. 

 

தமிழக அரசின் தி�மண உதவ�த் திட்டங்கள்: 
 

• அன்ைனத் ெதரசா நிைன� ஆதரவற்ற ெபண்கள் தி�மண 

உதவ�த்திட்டம் – ஆதரவற்ற இளம்ெபண்கள�ன் தி�மணத்�க்� 

நிதி�தவ� அள�க்�ம் ேநாக்கில் 1985 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்பட்ட�.  

• டாக்டர் �த்�ெலட்�மி ெரட்� நிைன� கலப்�த் தி�மண உதவ�த் 

திட்டம் – சாதி, மத, இன ேவ�பா�கைளக் கைளந்� சாதி ம�ப்�த் 
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தி�மணங்கைள ஊக்�வ�க்�ம் ேநாக்கில் 1967 ஆம் ஆண்� �தல் 

இந்த திட்டம் அமலில் உள்ள�. 

• ஈ.ேவ.ரா. மண�யம்ைமயார் நிைன� ஏைழ வ�தைவ மகள் தி�மண 

உதவ�த்திட்டம் – ஏைழ ைகம்ெபண்கள�ன் மகள�ர் தி�மணத்ைத நடத்த 

உத�வதற்காக 1981 ஆம் ஆண்� �தல் இந்த திட்டம் அமலில் 

உள்ள�. 

• �வ�ர் இராமாமிர்தம் அம்ைமயார் நிைன� தி�மண 

உதவ�த்திட்டம் – ஏைழப் ெபண்கள�ன் கல்வ� மற்�ம் தி�மண 

உதவ�க்காக 1989 ஆம் ஆண்� இந்த திட்டம் ெதாடங்கி 

ைவக்கப்பட்ட�. 

• டாக்டர் தர்மாம்பாள் அம்ைமயார் நிைன� வ�தைவ ம�மண 

உதவ�த்திட்டம் – ைகம்ெபண்கள�ன் ம�மணத்�க்� நிதி�தவ� 

அள�ப்பதற்காக 1975 ஆம் ஆண்� �தல் இத்திட்டம் அமலில் உள்ள�. 

• கேரானா ெப�ந்ெதாற்றால் 1 �தல் 8 ஆம் வ�ப்� வைர பய��ம் 

மாணவர்கள�ைடேய ஏற்பட்�ள்ள கற்றல் இைடெவள�ைய �ைறக்�ம் 

ேநாக்கில் “இல்லம் ேத� கல்வ�” என்ற �திய திட்டத்ைத பள்ள�க்கல்வ� 

அைமச்சர் அன்ப�ல்மேகஷ் ெபாய்யாெமாழி ெதாடங்கி ைவத்தார். 

• தமிழக அரசின் ேமம்ப�த்தப்பட்ட கண�ன� வ�ைசப்பலைகக்� கீழ� 

எனப் ெபயர் �ட்டப்ப�கிற�.  

• இல்லம் ேத� கல்வ� திட்டத்ைத தமிழக �தல்வர் வ��ப்�ரம் 

மாவட்டம் மரக்காணம் �தலியார் �ப்பத்தில் ெதாடங்கி 

ைவக்க�ள்ளார். 

• கனடா நாட்�ன் பா�காப்�த் �ைற அைமச்சராக தமிழக மர� 

வழிையச் ேசர்ந்த அன�தா ஆனந்த் நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 

 


