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நடப்பு நிகழ்வுகள் 
ஆகஸ்ட் – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 
 ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 – உலக தாய்ப்பால் வாரம் 
 ஆகஸ்ட் 6 – ஹிரராஷிமா தினம் (அணுகுண்டிற்கு எதிரான தினம்) 
 ஆகஸ்ட் 8 – வவள்ளையரன வவைிரயறு இயக்க தினம் 
 ஆகஸ்ட் 9 – சர்வரதச உள்நாட்டு மக்கள் தினம் 
 ஆகஸ்ட் 12 – சர்வரதச இளைஞர் தினம் 

 
ததசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாதம் 

 முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் விமானம் தாங்கி ரபார்க் 
கப்பலான ‘விக்ராந்த்’ ரசாதளன ஓட்டம் வகாச்சிளயவயாட்டிய கடல் பகுதியில் 
வதாடங்கப்பட்டது. இது இந்திய கடற்பளடயின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க 
நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

 ஒடிசா மாநிலம் கடற்களர பாரம்பரிய நகரமான ரகாபால்பூர் நகளர இந்திய 
கடற்பளட கப்பல் INS காஞ்சார் அளடந்துள்ைது. 

 இந்தியா – ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இளடரய பாதுகாப்பு ஒத்துளைப்ளப 
வலுப்படுத்தும் விதமாக இருநாடுகளும் இளைந்து கூட்டு கடற்பளட 
பயிறிசியில் ஈடுபட்டன. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தளலநகர் அபுதாபிளயவயாட்டிய 
கடற்பகுதியில் இந்த ரபார் பயிற்சி நளடவபற்றது. 

 இந்தியா மற்றும் சவுதி அரரபியா இளடரயயான அல்வமாகத் அல்ஹிந்த் 
கடற்பளட பயிற்சி அரபிக்கடல் பகுதியில் நளடவபற்றது. 

 இந்தியாவிரலரய உருவாக்கப்பட்ட DRDO ஒருங்கிளைந்த நிர்பயா ஏவுகளைளய 
ஒடிசா மாநிலம் சண்டிபூர் கடற்களரயில் வவற்றிகரமாக பரிரசாதித்துள்ைது. 

 இங்கிலாந்து கடற்பளடயுடன், இந்திய கடற்பளட இளைந்து நடத்தும் வகான்கன் 
2021 பயிற்சியில் இந்தியாவனி INS தபாரும், இங்கிலாந்தின் HMS வவஸ்ட் 
மினிஸ்டரும் இங்கிலாந்தின் ரபார்ட் மவுத்தில் பங்ரகற்றன. 

 இந்திய விமானப் பளடக்குச் வசாந்தமான ரபார் விமானங்களை எதிரி நாட்டு 
ஏவுகளை தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கும் வளகயில், அதிநவனீ “சாஃப்” 
வதாைில்நுட்பத்ளத, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அளமப்பு (DRDO) 
உருவாக்கியுள்ைது. 

 வதன்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்தியா – வியத்நாம் கடற்பளடகள் கூட்டாக ரபார் 
பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. 

 நாற்கரக்கூட்டளமப்பு (க்வாட்) நாடுகைான இந்தியா, அவமரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா, 
ஜப்பான் ஆகியளவ பங்ரகற்கும் ‘மலபார்’ கூட்டு கடற்பளடப் பயிற்சி வரும் 26 
ஆம் ரததி முதல் அவமரிக்காவின் குவாம் தீவில் நளடவபறவுள்ைது. 
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 2016 ஆம் ஆண்டு இந்தியா – ரஷ்யா இளடரய கிரிவிக் ரல்வார் வளக 
ரபார்க்கப்பல்களை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் ளகவயழுத்தானது. இந்த கப்பல்கள் 
2023 ன் மத்தியில் இந்தியா வந்தளடயும் என யுளனவடட் கப்பல் கட்டும் 
நிறுவனத்தால் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தியா – கஜகஸ்தான் நாடுகளுக்கு இளடரயயான 5 ஆம் கட்ட ராணுவ 
கூட்டுப்பயிற்சி ஆகஸ்ட் 30 ஆம் ரததி வதாடங்குகிறது. 

 ரஷ்ய தளலநகர் மாஸ்ரகாவில் ஆகஸ்ட் 22 முதல் 28 வளரயில் ARMY – 2021 
என்ற சர்வரதச இராணுவ வதாைில்நுட்ப மன்றம் நளடவபறுகிறது. 7வது 
ஆண்டாக நளடவபறும் இந்த மன்றத்தில் இந்தியாவின் சார்பாக ஒரு அரங்கம் 
திறந்து ளவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 நாட்டின் பல்ரவறு மாநிலங்கைின், பல்ரவறு நகரங்கைில் ரதசிய தளலநகர் 
உட்பட ரதசிய பாதுகாப்பு பளடயினரால் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக காந்திவ் 
என்ற பயிற்சி நடத்தப்படும். ஒருவார காலம் நளடவபறும் இந்த பயிற்சி 3 ஆவது 
ஆண்டாக நளடவபறுகிறது. 

 ரராந்து பளட கப்பல் விக்ரஹாவின் ரசளவ வதாடக்க விைா வசன்ளனயில் 
ஆகஸ்ட் – 28 ல் நளடவபறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய பாதுகாப்பு துளற 
அளமச்சர் ராஜ்நாத் சிங், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகிரயார் பங்ரகற்கின்றனர். 

 
உலக அமமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 
 

 ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான தளலளமப் வபாறுப்ளப 
இந்தியா ஏற்றுள்ைது. இந்நிளலயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் கடல்சார் 
பாதுகாப்பு வதாடர்பான விவாதக் கூட்டம், பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி தளலளமயில் 
நளடவபறுகிறது. 

 சர்வரதச அைவிலான புதிய ரநாய் பரவல்களை கண்டறியக்கூடிய, அது குறித்த 
ஆரலாசளனகளை வைங்க கூடிய அறிஞர்கள் குழுளவ உலக சுகாதார அளமப்பு 

ஏற்படுத்தியுள்ைது. “The International Scientific Advisory Group for Origins of Novel 
Pathogens” (SAGO) என்பது இக்குழுவின் வபயராகும். 

 பிரிட்டனின் கிைாஸ்ரகாவில் நளடவபறவுள்ை ஐ.நா.வின் 26-வது பருவநிளல 
மாற்ற மாநாட்டுக்கு இந்தியா முழு ஆதரவு அைித்துள்ைது. இந்த மாநாடு நவம்பர் 
மாதம் கிைாஸ்ரகாவில் நளடவபறவுள்ைது. 

 இந்தியாவின் வைிகம் மற்றும் வதாைிற்சாளலத் துளற அளமச்சர் பியுஷ்வகாயல் 
5-வது பிரிக்ஸ் வதாைிற்சாளல அளமச்சர் மாநாட்டிற்கு தளலளமத் தாங்கினார். 

 உலக வங்கி “Cyber Security Multi-Donor Trust Fund” என்ற அறக்கட்டளை 
நிதியத்ளத துவங்கியுள்ைது. 

 பிரிக்ஸ் நாடுகைின் ரதசிய பாதுகாப்பு ஆரலாசகர்கள் இளடரயயான காவைாலி 
வைியிலான கூட்டத்தில் ரதசிய பாதுகாப்பு ஆரலாசகர் அஜித் ரதாவல் 
கலந்துவகாண்டார். பாதுகாப்பு, பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல், ரபாளத மருந்து 
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கடத்தல் தடுப்பு உள்ைிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து கூட்டத்தில் 
ஆரலாசிக்கப்பட்டது. 

 வசப்டம்பர் 20 முதல் 23 வளர சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் வஜனவீா நகரில், உலக 
வபாருைாதார மன்றத்தின் நீடித்த வைர்ச்சி இலக்குகள் மாநாடு நளடவபற 

உள்ைது. இதன் ளமயக்கருத்து Shopping on Equitable inclusive and sustainable 
Recovery. 

 2020 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிதலில் தங்கப்பதக்கம் வவன்ற நீரஜ் 
ரசாப்ராவின் வபயர் புரன இராணுவ விளையாட்டு ளமதானத்திற்கு 
சூட்டப்பட்டுள்ைது. 

 
சிறந்த நபர்கள் 

 வஷரராஸ் காசிப் என்பவர் 19 வயதில் இந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரமான K2 
-வில் ஏறி சாதளன பளடத்துள்ைார். 

 டாக்டர்.திரிபாதி பானர்ஜி இந்திய வனவிலங்கு கைக்வகடுப்பு அளமப்பின் முதல் 
வபண் தளலவராக நியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 “The Dream of Revolution: A Biography of Jayaprakash Narayan” என்ற புத்தகம் 
பிமால் பிரசாத் மற்றும் சுஜாதா பிரசாத் அவர்கைால் எழுதப்பட்டு ஆகஸ்ட் 23 ல் 
வவைியிடப்படவுள்ைது. 

 
விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டி தடகை பிரிவில் ஈட்டி எறிதலில் இந்தியாவின் 
நீரஜ் ரசாப்ரா (23) தங்கப் பதக்கம் வவன்று வரலாறு பளடத்தார். 

 கரரானா கைத்தில் பைியாற்றும் ரபாது, ரநாய்த் வதாற்றுக்கு உள்ைாகி இறந்த 
மதுளர வபண் மருத்துவர் சண்முகப்பிரியாவுக்கு துைிவு, சாகசச் வசயலுக்கான 
கல்பனா சாவ்லா விருது வைங்கப்பட்டது. இவ்விருதிளன முதல்வர் 
மு.க.ஸ்டாலினிடம் இருந்து அவரது கைவர் வபற்றுக்வகாண்டார். 

 விமானப் பளடயினரின் சிறப்பான பைிகளுக்கு வைங்கப்படும் “வாயு ரசனா” 
பதக்கம் ஸ்குவாட்ரான் லீடர் தீபக் ரமாகனன், விங் கமாண்டர் உத்தர்குமார் 
ஆகிரயாருக்கு வைங்கப்பட்டது. 

 
தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டி 

 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் பாட்மிண்டன் ரபாட்டியில் 3-ஆம் இடத்துக்கான சுற்றில் 
இந்திய வரீாங்களன பி.விசிந்து, சீனாவின் ஹபீிங் ஜியாளவ வழீ்த்தி வவண்கலப் 
பதக்கம் வவன்றார். ஒலிம்பிக்கில் வதாடர்ந்து 2-ஆவது முளறயாக பதக்கம் 
வவன்றுள்ைார் சிந்து. 

 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கில் மகைிருக்கான 69 கிரலா பிரிவு குத்துச்சண்ளடயில் 
இந்தியாவின் லவ்லினா ரபார் ரகாவஹய்ன் வவண்கலப் பதக்கம் வவன்றார். 
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 ஜப்பானில் நளடவபறும் ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் 41 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு ஹாக்கி ரபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு வவண்கலப் பதக்கம் கிளடத்தது. 

 மல்யுத்தத்தில் ஆடவருக்கான ஃப்ரீஸ்ளடல் 57 கிரலா பிரிவில் இந்தியாவின் 
ரவி தாஹியா வவள்ைிப்பதக்கம் வவன்றார். 

 மல்யுத்தம் 65 கிரலா பிரிவில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா வவன்கலப் பதக்கம் 
வவன்றார். 

 ஜப்பானில் நளடவபற்று வந்த ரடாக்கிரயா 32-வது ஒலிம்பிக் ரபாட்டியின் 
இறுதியில்  பதக்கப் பட்டியலில் அவமரிக்கா – 113 முதலிடத்ளதயும், சீனா – 88 
இரண்டாமிடத்ளதயும் பிடித்தன.  

 ரபாட்டிளய நடத்திய ஜப்பான 58 பதக்கங்களுடன் 3 ஆம் இடத்ளதயும் பிடித்தன. 
இந்தியா 7 பதக்கங்களுடன் 48 ஆம் இடத்ளதப் பிடித்தது. 
 

விமையாட்டு 
 ரராஜர்ஸ் ரகாப்ளப வடன்னிஸ் ரபாட்டியில் ஆடவர் ஒற்ளறயர் பிரிவில் 

ரஷியாவின் ரடனில் வமத்வரதவ் சாம்பியன் ஆனார். 
 புரனளவச் ரசர்ந்த ஹர்ஷித் ராஜா இந்தியாவின் 69வது கிராண்ட் வசஸ் 

மாஸ்டராக உருவாகியுள்ைார். 
 ரபாலாந்தின் ரக்ரலாவில் நளடவபற்ற உலக வில்வித்ளத சாம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டியில் இந்தியாவின் ரகாமாலிகா (19) 21 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் பிரிவில் 
புதிய உலக சாதளன புரிந்துள்ைார். 

 ரஷியாவில் நளடவபறும் உலக ஜுனியர் மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய 
வரீாங்களன பிபாஷா வவள்ைி வவன்றார். 

 ஜப்பானின் ரடாக்கிரயா நகரில் 16-வது பாராலிம்பிக் ரபாட்டி அதிகாரப்பூர்வமாகத் 
வதாடங்கியது. இப்ரபாட்டியின் தளலவர் ஆன்ட்ரூ பார்சன்ஸ் ஆவார். 

 வசக் ஓபன் ரடபிள் வடன்னிஸ் ரபாட்டி ஆடவர் ஒன்ளறயர் பிரிவில் சாம்பியன் 
பட்டம் வவன்றார் இந்தியாவின் சத்யன் ஞானரசகரன். 

 பார்சிரலானா ஓபன் வசஸ் ரபாட்டியில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் 
எஸ்.பி.ரசதுராமன் சாம்பியன் பட்டம் வவன்றார். 

 ரபாலந்து நாட்டில் நளடவபற்று வரும் வசவித்திறன் குன்றிரயாருக்கான 
சர்வரதச தடகைப் ரபாட்டிகைில் நீைம் தாண்டுதலில் குமரி மாவட்ட வரீாங்களன 
சமீஹா பர்கூன் ஏைாவது இடம் வபற்றார். 

 
விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

 சீரம் நிறுவன தளலவருக்கு “ரலாகமான்ய திலக்” ரதசிய விருது : கரரானா 
தடுப்பூசி ரகாவிஷீல்ளட இந்தியாவில் தயாரித்து வரும் சீரம் நிறுவனத்தின் 
தளலவர் ளசரஸ் பூனாவாலாவுக்கு “ரலாகமான்ய திலக்” ரதசிய விருது 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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 இந்திய வபாருைாதார வல்லுநர்கைான டாக்டர்.ஜகதீஷ்பகவரி மற்றும் 
டாக்டர்.சி.ரங்கராஜன் ஆகிரயாருக்கு இந்திய வபாருைாதார சமூக 
அறக்கட்டளையின் ரபராசிரியர் சி.ஆர்.ராவ் நூற்றாண்டு தங்கப்பதக்கம் 
வைங்கப்பட உள்ைது. 

 வயலின் களலஞர் ஏ.கன்னியாகுமரி மிகச்சிறந்த இளச தூதராகத் திகழ்வதாக 
அவமரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் புகைாரம் சூட்டப்பட்டது. 

 வண்டலூர் பி.எஸ்.அப்துல ரகுமான் கிரவசன்ட் கல்வி நிறுவனத்திற்கு மகாத்மா 
காந்தி ரதசிய கிராமப்புற கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த பசுளம வைாக விருது 
வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 தமிைக காவல்துளறயில் 24 ரபருக்கு குடியரசுத் தளலவர் விருது 
கிளடத்துள்ைது. 
 

வரீதிர கசயல்களுக்கான விருதுகள் 
 இந்தியாவில் வரீதீரச் வசயல்களுக்கு வைங்கப்படும் உயரிய விருதான “அரசாக 

சக்ரா” விருது ஐம்மு-காஷ்மீர் காவல்துளறளயச் ரசர்ந்த பாபு ராமுக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 வரீதீரச் வசயலுக்கான இரண்டாவது உயரிய விருதான “கீர்த்தி சக்ரா” ஐம்மு-
காஷ்மீர் காவல்துளறளயச் ரசர்ந்த அல்தாப் ஹுளசனுக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 மூன்றாவது உயரிய விருதான ‘வசௌர்ய சக்ரா” விருது ராணுவத்ளதச் ரசர்ந்த 6 
ரபர் உள்பட 15 நபர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 முதுவபரும் தளலவர் என்.சங்கரய்யாவுக்கு “தளகசால் தமிைர்” விருதிளன 
தமிைக முதல்வர் ரநரில் அைித்தார். 

 ரதசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தமிைகத்தில் இருந்து திருச்சி மாவட்டம், 
பிராட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிளலப்பள்ைி தளலளம ஆசிரிளய 
ரக.ஆஷாரதவி மற்றும் ஈரராடு மாவட்டம், வமாடக்குறிச்சி அரசு வபண்கள் 
ரமல்நிளலப்பள்ைி தளலளம ஆசிரிளய டி.லலிதா ஆகிய இருவரும் ரதர்வு 
வசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 துளப மருத்துவப் பல்களலக்கைகத்தில் பார்மஸி பட்டப் படிப்பில் சிறப்பிடம் 
வபற்ற ரவதாரண்யம் மாைவிக்கு, அந்நாட்டு அரசு 10 ஆண்டுகளுக்கான 
ரகால்டன் விசா வைங்கி பாராட்டியுள்ைது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வமர்ல்ரபார்ன் இந்திய திளரப்பட திருவிைா 2021 
விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 

o இதில் சிறந்த திளரப்படம் – சூரளரப்ரபாற்று 
o சிறந்த வசயல்பாடு – சூர்யா (சூரளரப்ரபாற்று) 
o சிறந்த இயக்குநர் – அனுராக் பாசு  
o சிறந்த நடிளக – சமந்தா அகிரனனி 
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நியமனங்கள் 
 தளலளமக் கைக்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக துபக் தாஷ் வபாறுப்ரபற்பு. 
 ரதசிய வபண்கள் ஆளையத்தின் தளலவராக ரரகாஷர்மா 3 ஆண்டுகளுக்கு 

பதவி நீடிப்பு வபற்றுள்ைார். 
 அண்ைா பல்களலக்கைகத்தின் புதிய துளைரவந்தராக, முளனவர் 

ஆர்.ரவல்ராளஜ நியமித்து தமிைக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரராஹித் 
உத்தரவிட்டுள்ைார். 

 ரிசர்வ் வங்கி முளறரகடுகள் வதாடர்பான விைிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் தூதராக 
ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிதலில் தங்க பதக்கம் வவன்ற நீரஜ் ரசாப்ராளவ நியமனம் 
வசய்யவுள்ைதாக வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 வங்கி முளறரகடுகளை களையும் ஆரலாசளனக் குழுவின் தளலவராக 
T.M.பாஷின் நியமனம். 

 அபய்குமார் சங் என்பவர் மத்திய கூட்டுறவு அளமச்சகத்தின் வசயலாைராக 
நியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 எல்ளலப் பாதுகாப்பு (பிஎஸ்எஃப்) இயக்குநர் வஜனரலாக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி 
பங்கஜ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வசயல் இயக்கநராக அஜய் குமார் நியமனம் 
வசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 
கபாருைாதாரம் 

 மத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குளற அைவு 18.2 சதவிகிதம் என வபாதுக்கைக்கு 
அளமப்பால் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 வபாருைாதாரத்தில் நலிவுற்ற பிரிவினருக்கான 10% சதவிகித இடஒதுக்கீடு 
அரசியல் சாசனத்தில் 9-வது அட்டவளையில் ரசர்க்கப்படாது என மத்திய சமூக 
நீதி, அதிகாரமைித்தல் துளற அளமச்சர் பிரதிமா வபௌமிக் மக்கைளவயில் 
வதரிவித்துள்ைார். 

 அதிக பைமதிப்புளடய பரிமாற்றங்களுக்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2021 ஜனவரி 
1 முதல் “பாசிட்டிவ் ரப” என்ற புதிய வசக் முளறளய வவைியிட்டுள்ைது. 

 
அறிவியல் 

 புவியின் சில மாறுபட்ட அைவடீுகள் கண்டறிவதற்கான ரமம்பட்ட ரரடார் 
கருவிகளைக் வகாண்ட வசயற்ளகக்ரகாளை உருவாக்க இஸ்ரராவும் நாசாவும் 
இளைய திட்டமிட்டுள்ைன. 

 கப்பல்களைத் தாக்கி அைிக்கக் கூடிய திறன் வகாண்ட ‘ஹார்பூன்’ 
ஏவுகளைளயயும் அதன் உதிரி பாகங்களையும் சுமார் ரூ-600 ரகாடி மதிப்பில் 
அவமரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா வகாள்முதல் வசய்யவுள்ைது. 

 புவி கண்காைிப்பு பைிகளுக்காக இஓஎஸ்-03 என்ற அதிநவனீ 
வசயற்ளகக்ரகாளை இந்திய விண்வவைி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரரா) 
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தயாரித்தது. புவிக் கண்காைிப்பு வசயற்ளகக்ரகாளுடன் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் 10 
ராக்வகட் ஆக்ஸ்ட் 12 இல் விண்ைில் வசலுத்தப்படவுள்ைது.  

 நிலவில் நீர் மூலக்கூறுகள் இடம்வபற்றிருப்பது இந்திய விண்வவைி ஆராய்ச்சி 
ளமயத்தின் சந்திராயன்-2 விண்கலம் அனுப்பிய தரவுகள் மூலம் 
வதரியவந்துள்ைது. 

 இந்தியா அதி நவனீ புவி – புளகப்பட வசயற்ளகக் ரகாளை (GiSAT-1) வடிவளமத்து 
உள்ைது. 

 வதன்னாப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட சி.1.2 வளக கரரானா ளவரஸ், 
தடுப்பூசி பாதுகாப்ளபயும் மீறி அதிக பாதிப்ளப ஏற்படுத்தக் கூடியது என்பது 
ஆய்வில் வதரியவந்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் முதல் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் டூல்கிட்ளட IIT – ரூர்கீ, IIS 
வபங்களூரு மற்றும் C-DAL இளைந்து உருவாக்கியுள்ைது. 

 
ஊடகம் மற்றும் கதாமலத்கதாடர்பு 

 உத்திரகாண்ட் மாநிலத்தின் ரபரிடர் ரமலாண்ளம ஆளையம் “உத்திரகாண்ட் 
பூகம்ப அலர்ட்” என்ற நில நடுக்கத்ளத முன்னறிவுப்பு வசய்யும் வசயலிளய 
அறிமுகம் வசய்துள்ைது. 

 சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு “ஊர்ஜா” என்ற தகவல் பரிமாற்ற வசதிளய பாரத் 
வபட்ரராலியம் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

 
தினசரி ததசிய நிகழ்வுகள் 

 ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு முதன் முளறயாக ஆகஸ்ட் 1 ஆம் ரததி 
தளலளமரயற்க உள்ை இந்தியா கடல்சார் பாதுகாப்பு, அளமதிளய 
நிளலநாட்டுவது மற்றும் பயங்கரவாத தடுப்பு ஆகிய 3 முக்கிய விவகாரங்கள் 
மீதான உயர்நிளல கவுன்சில் கூட்டத்ளத தனது தளலளமயில் நடத்த உள்ைது. 

 மத்திய அரசு இளையவைி பைப் பரிவர்த்தளனக்கான பமீ் வசயலிளய 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. அதளனத் வதாடர்ந்த பைப்பரிவர்த்தளனகளை ரமலும் 
எைிளமயாக்க ‘‘இ – ருபி” (E – Rupee) என்ற ரசீது முளற பைப்பரிவர்த்தளன 
வசதிளய பிரதமர் வதாடங்கி ளவக்கிறார். 

 நட்பு நாடுகளுடனான ராணுவ ஒத்துளைப்ளப ரமம்படுத்தும் வளகயில் 
ஐஎன்எஸ் தபர் ரபார்க்கப்பல், ஸ்வடீன் தளலநகர் ஸ்டாக்ரஹாம் 
துளறமுகத்துக்கு வசன்றளடந்தது. 

 இந்தியாவில் வகாரரானா தடுப்பூசி 100 சதவிகிதம் வசலுத்தப்பட்ட முதல் நகரம் 
ஒடிசா மாநிலம் புவரனஷ்வர் ஆகும். 

 தளலநகர் புதுதில்லி பகுதியில் காற்று தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆளையம் 
அளமப்பதற்கான மரசாதா பாராளுமன்றத்தில் அைிக்கப்பட்டது. 
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 மத்திய நீதித்துளற அளமச்சகம் 2019 ம் ஆண்டு முதல் பாஸ்ட் ட்ராக் 
நீதிமன்றங்களை வசயல்படுத்தி வருகிறது. முக்கியமாக ரபாக்ரஸா வைக்குகள் 
இங்கு விசாரிக்கப்படுகின்றன. 

 பள்ைி கல்விக்கான சமக்ர சிக்ஷா திட்டத்ளத (முைளமயான கல்வி திட்டம்) 
ரமலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க மத்திய அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 
அைித்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் முதல் கால்நளட மரபணு சிம் இந்தியா கவு (India Gau) என்ற 
வபயரில் மத்திய அளமச்சர் டாக்டர்.ஜிரதந்திர சிங்கால் வவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

SAMVAD- 2.0 :  
 மத்திய வபண்கள் மற்றும் குைந்ளதகள் ரமம்பாட்டு அளமச்சகம் மிகவும் 

ஆபத்துக்குள்ைான நிளலயில் உள்ை குைந்ளதகளுக்கு ஆதரவைிக்கும் சாம்வாத் 
திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதிளய துவங்கியுள்ைது. 

 கடந்த ஆண்டு மக்கள்வதாளக – நீதிபதிகள் விகிதம், 10 லட்சம் ரபருக்கு 21.03 
நீதிபதிகள் என்ற அடிப்பளடயில் இருந்தது என்று மாநிலங்கைளவயில் மத்திய 
சட்டத் துளற அளமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வதரிவித்தார். 

 ராஜவீ் காந்தி ரகல் ரத்னா விருது இனி ரமஜர் தயான்சந்த் ரகல் ரத்னா விருது 
என்று அளைக்கப்படும என்று பிரதமர் ரமாடி அறிவித்துள்ைார். ரமஜர் தயான்சந்த் 
இந்திய ஹாக்கி அைியின் முன்னாள் ரகப்டன் ஆவார். 

 2020 ல் மத்திய அரசால் துவங்கப்பட்ட புதிய கல்விக் வகாள்ளகளய 
வசயல்படுத்தும் உத்தரளவ கர்நாடகா மாநில அரசு இந்தியாவிரலரய முதல் 
மாநிலமாக பிறப்பித்துள்ைது. இரண்டாவது மாநிலம் மத்தியப்பிரரதசம் ஆகும். 

 அடுத்த ஆண்டு 2022 ஜூளல 1 முதல் நாடு முழுவதும் ஒரு முளற 
பயன்படுத்தும் பிைாஸ்டிக்கிற்கு தளட விதிக்கப்பட்டுள்ைது என்ற உத்தரளவ 
மத்திய சுற்றச்சூைல் அளமச்சகம் பிறப்பித்துள்ைது. 

 நாட்டின் மிகப்வபரிய மிதளவ சூரிய சக்தி ஒைிமின் திட்டத்ளத ஆந்திரப்பிரரதச 
மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிளலயத்தின் நீர்த்ரதக்கத்தில் 
ரதசிய அனல்மின் கைகம் உருவாக்கியுள்ைது. 

 
தினசரி நிகழ்வுகள் 

 இந்தியாவின் கரரானா தடுப்பூசி ‘ஹக்ரகா 19’ முதல் கட்ட பரிரசாதளனயில் 
வவற்றி. 

 “ஒரு நாள் சிளறக் ளகதி” திட்டம் கர்நாடகத்தில் விளரவில் அறிமுகம். சிளற 
வாழ்வு குறித்து அறிந்துவகாள்ை விரும்புவர்களுக்கு வித்தியாசமான 
அனுபவத்ளத அைிக்கும் வளகயில் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ைது. 

 ஆயுஷ்மான் பாரத் – பிரதம மந்திரி ஜன் ஆரராக்கிய திட்டத்தின் கீழ் 2 
ரகாடிக்கும் அதிகமான சிகிச்ளசகள் அைிக்கப்பட்டதன் நிளறவாக ஆரராக்கிய 
தாரா 2.0 என்ற நிகழ்ளவ மத்திய குடும்பநலம் மற்றும் சுகாதார அளமச்சகம் 
நடத்தியுள்ைது. 



Vetripadigal.com 

9                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Vetripadigal.com 

 

 ரமஜர் வஜனரல் ராஜ்பால் புனியா ஆபரரஷன் குக்ரி என்ற புத்தகத்ளத 
எழுதியுள்ைார். ஐக்கிய நாடுகள் அளமதிப் பளடயின் வவற்றிகள் குறித்து 
விவரிக்கிறது. 

 ரயில் பயைிகள் குளறகளைத் வதரிவிக்க ‘ரயில் மதாத்’ என்ற வசல்லிடப்ரபசி 
வசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 
சர்வததச நிகழ்வுகள் 

 சர்வரதச மதச் சுதந்திர விவகாரங்களுக்கான அவமரிக்கத் தூதரக, இந்திய 
வம்சாவைிளயச் ரசர்ந்த ரஷாத் ஹளசளன அதிபர் ரஜா ளபடன் 
நியமித்துள்ைார். 

 ஆப்கானிலிருந்து இந்தியர்கள் 800 ரபர் “ஆபரரஷன் ரதவி சக்தி” என்ற 
நடவடிக்ளக மூலம் மீட்கப்பட்டனர். இந்த மீட்புப்பைிளய இந்தியா ரமற்வகாண்டு 
வருகிறது. 

 
தமிழ்நாடு 

 கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் வைங்கப்படாமல் இருக்கும் “களலஞர் 
மு.கருைாநிதி வசம்வமாைி தமிழ் விருது” ஆண்டுரதாறும் ஜுன் 3 – இல் 
வைங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 வபாறியியல் உள்ைிட்ட வதாைிற் படிப்புகைில் அரசுப் பள்ைி மாைவர்களுக்கு 7.5% 
இட ஒதுக்கீடு அைிக்க வளக வசய்யும் சட்ட மரசாதா சட்டப்ரபரளவக் 
கூட்டத்வதாடரில் தாக்கல்  வசய்யப்பட உள்ைது.  

 “மக்களைத் ரதடி மருத்துவம்” என்ற தமிைக அரசின் திட்டத்ளத தமிைக 
முதல்வர் கிருஷ்ைகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருரக சாமனப்பள்ைியில் வதாடங்கி 
ளவத்தார். 

 மாமன்னன் ராரஜந்திர ரசாைனின் பிறந்த தினம் அரசு விைாவாகக் 
வகாண்டாடப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 

 நகர்ப்புற உள்ைாட்சிகளுக்கு விருது: சிறந்த மாநகராட்சியாக தஞ்சாவூர் ரதர்வு. 
ரமலும் சிறந்த நகராட்சிகைாக உதளக, திருச்வசங்ரகாடு, சின்னமனூர் 
ஆகியனவும் ரதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 மகைிர் அரசு ஊைியர்களுக்கான மகப்ரபறு கால விடுப்பு 12 மாதங்கைாக 
அதிகரிப்பு. 

 அறிவியல் வதாைில்நுட்பத்துக்கான அப்துல் கலாம் விருது – ரபராசிரியர் 
மு.லட்சுமைன். அவ்ளவயார் விருது – மருத்துவர் சாந்தி துளரசாமி 
ஆகிரயாருக்கு வைங்கப்பட உள்ைது. 

 நரிக்குறவர் இன மக்கள் ரபசும் வாக்ரிரபாலி வமாைி உள்பட பத்து வமாைிகைில் 
திருக்குறள் வமாைிவபயர்ப்புகள் வவைியிடப்படவுள்ைதாக வசம்வமாைித் தமிைாய்வு 
மத்திய நிறுவனம் வதரிவித்துள்ைது. 
 


