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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘குன்மிங் பிரகடனம்’ என்பதுடன்

5. சிறந் புலிகள் பொதுகொப்பு நடடமுடறகளுக்கொன உைகளொவிய

அ) சீனா 

உயரடுக்கு குறியீட்டடப் சபற்றுள்ள முதுைடை & ஆடனைடை
புலிகள் கொப்பகம் அடைந்துள்ள ைொவட்டங்கள் எடவ?

ஆ) ஜப்பான்

அ) நீலகிரி & பகாயம்புத்தூர் 

இ) அமெரிக்கா

ஆ) நீலகிரி & திருப்பூர்

ஈ) மென் மகாரியா

இ) திருப்பூர் & ஈபராடு

ச ொடர்புடடய நொடு எது?

✓

அண்மெயில் சீனா குன்மிங் பிரகடனத்தின் ‘சுழிய வமரமவ’ ஐநா
அமவயில் செர்ப்பித்ெது. இந்ெ பிரகடனத்தில், “சுற்றுச்சூழல் நாகரிகம்”
குறித்ெ முென்மெ சீனப் மபாதுவுமடமெக் கட்சியின் கருத்து அடங்கும்.
மகாள்மக வகுக்கும்பபாது பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் கவனம் மசலுத்ெவும்,
ெனிெ நலத்மெப் பாதுகாப்பென் முக்கியத்துவத்மெ அங்கீகரிக்கவும்
இந்ெ ஆவணம் அமழப்பு விடுக்கிறது. COP 15 பல்லுயிர் பபச்சுவார்த்மெ
ஆனது 2021 அக்படாபரில் நமடமபறவுள்ளது.

ஈ) மென்காசி & பெனி
✓

பகாயம்புத்தூர் அருபக மபாள்ளாச்சியில் பாலக்காட்டு கணவாயின்
மெற்பகயுள்ள 4000 சகிமீ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியான ஆமனெமல
புலிகள் காப்பகமும் நீலகிரியில் உள்ள முதுெமல புலிகள் காப்பகமும்,
பெற்குத்மொடர்ச்சி ெமலயின் உயிரிபன்முகத்ென்மெமகாண்ட இடங்க
-ளாக உள்ளன. இமவயிரண்டும் புலிகள் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய
உயரடுக்கு குறியீட்மடப் மபற்றுள்ளன.

✓

இது CATS’இன், புலிகமள நிர்வகிப்பெற்கான சிறந்ெ நமடமுமறகள்
ெற்றும் ெரங்களுக்கான பாதுகாப்புக் கருவியாகும். பகரளத்தின் பரம்பிக்
குளம், கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் ெற்றும் அஸ்ஸாமின் ொனஸ், கசிரங்கா
ெற்றும் ஒராங் உள்ளிட்ட 14 இருப்புக்கள் ெட்டுபெ CATS’இன்கீழ் பெசிய
புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக இறுதி
மசய்யப்பட்டன. கார்மபட், ராந்ெம்பபார் ெற்றும் பந்ெவ்கர் பபான்ற
புகழ்மபற்ற காப்பகங்களுக்கு இந்ெத் ெகுதி கிமடக்கப்மபறவில்மல.

2. அண்டைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘BH வரிடச’ என்பதுடன்
ச ொடர்புடடய துடற எது?
அ) ஜவுளி
ஆ) ஆட்படாமொமபல் 
இ) மசயற்மக நுண்ணறிவு
ஈ) நிதி பசர்க்மக

✓

✓

6. செர்ைனிக்கொன இந்தியொவின் அடுத்

வாகன உரிமெயாளர், ொநிலம்விட்டு ொநிலம் ொறும்பபாது மீண்டும்
வாகனப்பதிவு மசய்வமெத் ெவிர்க்க, புதிய வாகனப்பதிவில் ‘BH’ எனத்
மொடங்கும் பதிவு வரிமசமய நடுவண் சாமலப் பபாக்குவரத்து ெற்றும்
மநடுஞ்சாமலத் துமற அமெச்சகம் அறிமுகம் மசய்துள்ளது.
இந்ெ அறிவிப்பின்படி BH-BHarat Series வாகன பதிவு வசதி, ென்னார்வ
அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள், நடுவண், ொநில அரசு
ஊழியர்கள், ெத்திய, ொநில மபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ெற்றும்
ெனியார் துமற நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு மபாருந்தும். இந்ெப்
பதிவின்கீழ் பொட்டார் வாகன வரி கூடுெலாக இருக்கும்.

அ) ென்பிரீத் பவாரா
ஆ) அஜய் பிசாரியா
இ) ஹரிஷ் பர்வெபனனி 
ஈ) ஜாபவத் அஷ்ரப்

✓

Border Tax) BRICS நொடுகள் அண்டையில் எதிர்த் ன?

அ) ஆகஸ்ட் 26 

ஆ) NATO

ஆ) ஆகஸ்ட் 27

இ) OPEC

இ) ஆகஸ்ட் 28

ஈ) G20
BRICS நாடுகள் அொவது பிபரசில், ரஷ்யா, சீனா & மென்னாப்பிரிக்கா
ஆகியமவ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்ொல் (EU) முன்மொழியப்பட்ட கரிெ
எல்மல வரிக்கு எதிராக இந்தியாவுடன் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 27
உறுப்பினர்கள்மகாண்ட EU, சமீபத்தில் கரிெமசறிவுமடய மபாருட்களின்
இறக்குெதிக்கு, 2026 முெல் எல்மலவரி விதிக்க முடிவுமசய்ெது. BRICS
நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, புதுதில்லியில், இெற்கு எதிர்ப்பு மெரிவித்ென.

4. இந்தியொவின்

டைடையின் கீழ், கீழ்கொணும் எந்
பன்னொட்டு திடன ஆண்டொக சகொண்டொடப்படவுள்ளது?

ஈ) ஆகஸ்ட் 29

✓

101ஆவது ஆண்டு மபண்கள் செத்துவ நாமள ஐக்கிய அமெரிக்க
நாடுகள் மகாண்டாடுகிறது. இந்ெ நாள் (ஆகஸ்ட்.26), மபரும்பாலும்
அமெரிக்காவில் அரசியலமெப்பு உரிமெமயப்மபறும் அமெரிக்கப்
மபண்கமளப் பபாற்றுவெற்காக மகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

அமெரிக்க காங்கிரஸ், 1971ஆம் ஆண்டில் ஆக.26ஆம் பெதிமய “ெகளிர்
செத்துவ நாள்” என நிறுவியது. அது கடந்ெ 1973’இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
முழு செத்துவத்மெப் மபறுவெற்கான மபண்களின் மொடர்ச்சியான
பபாராட்டங்கள் பநாக்கிய கவனத்மெ இந்ெ நாள் ஈர்க்கிறது.

ஆண்டு

அ) 2022

8. உைக வில்வித்ட இடளதயொர் சொம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியொ,

ஆ) 2023 

✓

கடந்ெ 1990ஆம் ஆண்டுப் பிரிணைச் சார்ந்த இந்திய மவளியுறவு பசமவ
அதிகாரியான ஹரிஷ் பர்வெபனனி, மஜர்ெனிக்கான இந்தியாவின்
அடுத்ெ தூெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ெற்பபாது தில்லியிலுள்ள
MEA ெமலமெயகத்தில் கூடுெல் மசயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

7. சபண்கள் சைத்துவ நொளொக கடடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது?

அ) EU 

✓

எத் டன ங்கப்ப க்கங்கடள சவன்றது?

இ) 2024

அ) ஒன்று

ஈ) 2025

ஆ) இரண்டு

ெத்திய உழவு ெற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற அமெச்சர் நபரந்திர சிங்
பொெர், உழவர்களுக்கான பெசிய உணவு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து
பிரச்சாரத்மெத் மொடங்கினார். இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்
(ICAR) இப்பிரச்சாரத்மெ ஏற்பாடுமசய்துள்ளது. இவ்வாண்டு உழவிற்கான
பட்மஜட் `1.23 இலட்சம் பகாடியாக உயர்த்ெப்பட்டுள்ளது.

இ) மூன்று 
ஈ) நான்கு
✓

வில்வித்மெ சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள
மவன்றுள்ளது. உலக வில்வித்மெ இமளஞபயா சாம்பியன்ஷிப்பில்
இந்திய அணி 15 பெக்கங்கமள மவன்றது. 2021 உலக வில்வித்மெ
இமளபயார் சாம்பியன்ஷிப், பபாலந்தில் உள்ள வுபராக்லாவில் நடந்ெது.

✓

15 பெக்கங்களில், இந்தியா, ‘காம்பவுண்ட் பகடட்’ ெகளிர் & ஆடவர் &
கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள மவன்றுள்ளது.
இறுதிப்பபாட்டியில், இந்திய ெகளிர் அணி, துருக்கிமய 228-216 என்ற
கணக்கில் வீழ்த்தி ெங்கப்பெக்கம் மவன்றது.

2023ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் ெமலமெயின்கீழ், பன்னாட்டு திமன
ஆண்டாக மகாண்டாடப்படவுள்ளது.



தூ ரொக நியைனம்

சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யொர்?

3. எச்சங்கத் ொல் முன்சைொழியப்பட்ட கரிை எல்டை வரிடய (Carbon

✓
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9.

நொடுகளுக்கொன
உைகளொவிய
சகொதரொனொ
டவரஸ்
கண்டுபிடிப்பு ரவரிடசயில் இந்தியொவின் ரநிடை என்ன?

பி வி நாகரத்னா ெமலமெ நீதிபதியாவார். உச்சநீதிென்றத்தின் முெல்
மபண் ெமலமெ நீதிபதி என்ற சிறப்மபயும் அவர் மபறுவார்.

அ) 20

அபெ ஆண்டு அக்படாபரில் நீதிபதி பி வி நாகரத்னா ஓய்வுமபறுவார்.
அவமரத் மொடர்ந்து, நீதிபதி பி எஸ் நரசிம்ொ ெமலமெ நீதிபதியாகச்
மசயல்படுவார்.

ஆ) 32 
இ) 42

4 மபண் நீதிபதிகள்:

ஈ) 62
✓

மஹல்த் இன்பனாபவஷன் எக்ஸ்பசஞ்ச், UNAIDS உடன் இமணந்து
ஸ்டார்ட்அப் பிளிங்க் ெயாரித்ெ அறிக்மகயின்படி, நாடுகளுக்கான
உலகளாவிய மகாபரானா மவரஸ் கண்டுபிடிப்பு ெரவரிமசயில்
இந்தியா ஆறு இடங்கள் சரிந்து 32ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

✓

COVID மொற்றுபநாமய எதிர்மகாள்ள உருவாக்கப்பட்ட புதுமெயான
தீர்வுகமள அடிப்பமடயாகக் மகாண்ட உலகின் முெல் 40 நாடுகள்
ெற்றும் 100 நகரங்கமள இந்ெ அறிக்மக தன்னகத்தத மகாண்டுள்ளது.

10.‘AREAS’ என்பது எந் ைத்திய அடைச்சகத்துடன் ச ொடர்புடடய
ஒரு முன்சனடுப்பொகும்?
அ) மின்துமற அமெச்சகம்
ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகம்
ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அமெச்சகம்

✓



ொநிலங்களின் புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கம் (AREAS) என்பது புதிய
ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகத்தின் முன்மனடுப்பாகும்.
இது கடந்ெ 2014ஆம் ஆண்டில் புதிய ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி
அமெச்சகத்ொல் ஒரு சங்கொக உருவாக்கப்பட்டது. ொநிலங்களின்
புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கொனது சமீபத்தில் ெனது 7ஆவது நிறுவன
தினத்மெ மகாண்டாடியது.


1. மவள்ளி மவன்றார் ொரியப்பன்: இந்தியாவுக்கு பெலும் 2 மவண்கலம்
படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெலில்
ெமிழக வீரர் ொரியப்பன் ெங்கபவலு (26) மவள்ளிப்பெக்கம் மவன்றார்.
அபெபிரிவில் களம்கண்ட ெற்மறாரு இந்தியரான சரத்குொர் மவண்கலம்
மவல்ல, துப்பாக்கி சுடுெலில் சிங்ராஜ் அொனாவும் மவண்கலப்பெக்கம்
மபற்றார். இெனால் ஒபர நாளில் இந்தியாவுக்கு மூன்று பெக்கங்கள்
கிமடத்ென. இமெயடுத்து படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் இதுவமர
இந்தியாவுக்கு கிமடத்ெ பெக்கங்களின் எண்ணிக்மக பத்ொக உயர்ந்து
உள்ளது. இதில் 2 ெங்கம், 5 மவள்ளி, 3 மவண்கலம் அடக்கம்.
உயரம் ொண்டுெல்: ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெல் ‘டி42’ பிரிவில்
ொரியப்பன் 1.86 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 2ஆம் இடம்பிடிக்க, சரத்குொர்
1.83 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 3ஆம் இடம்பிடித்ொர். ஏற்மகனபவ ரிபயா
பாராலிம்பிக்கில் இபெ பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம் மவன்ற ொரியப்பனுக்கு,
இது மொடர்ந்து 2ஆவது பாராலிம்பிக் பெக்கொகும். சரத்குொருக்கு இது
முெல் பாராலிம்பிக் பெக்கம்.
துப்பாக்கி சுடுெல்: ஆடவர் (பி1) 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் எஸ்மஹச்1’இல்
இந்தியாவின் சிங்ராஜ் அொனா (39) மவண்கலப்பெக்கம் மவன்றார்.
2. உச்சநீதிென்றத்தில் ஒபர நாளில் 9 நீதிபதிகள் பெவிபயற்பு
உச்சநீதிென்ற வரலாற்றில் முெல்முமறயாக ஒபர நாளில் ஒன்பது புதிய
நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். உச்சநீதிென்றத்தின் புதிய
நீதிபதிகளாக குடியரசுத்ெமலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பி வி நாகரத்னா,
ஹிொ பகாலி, மபலா எம் திரிபவதி, அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் ஒகா, விக்ரம் நாத்,
ஜிபெந்திர குொர் ெபகஷ்வரி, சி டி இரவிகுொர், எம் எம் சுந்ெபரஷ், பி
எஸ் நரசிம்ொ ஆகிபயார் புதுதில்லியில் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர்.
அவர்களுக்கு உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதி என் வி ரெணா பெவிப்
பிரொணம் மசய்துமவத்ொர். உச்சநீதிென்றத்தின் வரலாற்றில் ஒபர
நாளில் 9 புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக் மகாள்வது இதுபவ முெல்
முமறயாகும். புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவரான விக்ரம் நாத், 2027ஆம்
ஆண்டு பிப்ரவரியில் உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதியாகச் மசயல்பட
வாய்ப்புள்ளது. அபெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் அவர் ஓய்வுமபற்றபிறகு, நீதிபதி







புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்புமூலொக உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்மக 33ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒரு நீதிபதி பணியிடம்
காலியாக உள்ளது. பணியில் உள்ள உச்சநீதிென்ற மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 4ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஏற்மகனபவ
பணியில் உள்ள நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அடுத்ெ ஆண்டு மசப்டம்பரில்
ஓய்வுமபறுவார்.
3. ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 20.1% மபாருளாொர வளர்ச்சி
நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முெல் ஜூன் வமரயிலான
முெலாவது காலாண்டில் நாட்டின் மபாருளாொரம் 20.1 செவீெம் வளர்ச்சி
கண்டுள்ளது. கடந்ெ நிதியாண்டின் இபெகாலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில்
ெற்பபாது வளர்ச்சி இரட்மட இலக்க ெதிப்மப அமடந்துள்ளது. கடந்ெ
2019-20ஆம் நிதியாண்டின் முெலாவது காலாண்டில் மொத்ெ
உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) ெதிப்பு `35.66 லட்சம் பகாடியாக இருந்ெது.
கபரானா மொற்று பரவல் காரணொக கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல்
காலாண்டில் GDP ெதிப்பு 24.4 செவீெம் வீழ்ச்சி கண்டு `26.95 லட்சம்
பகாடியாகக் குமறந்ெது.
நடப்பு நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டில் ஜிடிபி ெதிப்பு `32.38 லட்சம்
பகாடியாக அதிகரித்துள்ளொக பெசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO)
மசவ்வாய்க்கிழமெ மவளியிட்ட அறிக்மகயில் மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ெ ெதிப்பு கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில்
20.1% அதிகம் என்றபபாதிலும், அெற்கு முந்மெய நிதியாண்டுடன்
ஒப்பிடுமகயில் குமறவாகும்.
இென்மூலொக, கபரானாமொற்றுபரவலால் பாதிக்கப்பட்ட மபாருளாொரம்
இன்னும் இயல்புநிமலக்குத் திரும்பாெது உறுதியாவொக மபாருளாொர
நிபுணர்கள் மெரிவித்துள்ளனர். கடந்ெ ஏப்ரல் ெத்தியில் கபரானா
மொற்றின் 2ஆவது அமல பரவியொல் ொநில அரசுகள் அெல்படுத்திய
மபாதுமுடக்கத்ொல் மபாருளாொர வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டொக NSO
மெரிவித்துள்ளது. கபரானா பரவல் காரணொக, மபாருளாொரம் சார்ந்ெ
ெரவுகமளச் பசகரிப்பதில் பிரச்மனகள் இருந்ெொகவும் என்எஸ்ஓ
மெரிவித்துள்ளது.
நிதிப்பற்றாக்குமற: ெத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குமற கடந்ெ ஜூமல
இறுதி நிலவரப்படி, `3.21 லட்சம் பகாடியாக உள்ளொக கணக்குகள்
கட்டுப்பாட்டு அமெப்பு மெரிவித்துள்ளது. இது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான
நிதிப் பற்றாக்குமற இலக்கில் 21.3 செவீெம் ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டின்
முெல் 4 ொெங்களில் ெத்திய அரசின் மொத்ெ வருவாய் `6.83 லட்சம்
பகாடியாகவும், மசலவினம் `10.04 லட்சம் பகாடியாகவும் இருந்ெொகத்
மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. BSF, ITBP பமடப்பிரிவுகளுக்கு புதிய ெமலவர்கள் மபாறுப்பபற்பு
எல்மலப்பாதுகாப்புப்பமட (BSF) பிரிவின் டிஜியாக பங்கஜ் குொர்சிங்கும்,
இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் (ITBP) பரிவின் டிஜியாக சஞ்சய்
அபராராவும் மபாறுப்பபற்றுக்மகாண்டர். பங்கஜ் குொர் சிங், 1998
இராஜஸ்ொன் பிரிமவச் பசர்ந்ெவர். இவர் நாட்டின் 63 ஆயிரம் கி.மீ. தூர
பாகிஸ்ொன், வங்கபெச எல்மலகமள கண்காணிக்கும் எல்மலப்
பாதுகாப்புப் பமடப் பிரிவின் புதிய ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.
இந்ெப் பமடயில் 2.65 லட்சம் பமட வீரர்கள் உள்ளனர். 1998 ெமிழக
பிரிமவச் பசர்ந்ெ சஞ்சய் அபராரா, நாட்டின் 3,488 கிமீ தூர சீனாவுடான
எல்மலமயப் பாதுகாக்கும் இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ்
பமடயின் ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.
இெற்கு முன்பு ெத்திய துமண ராணுவப் பமடயின் (CRPF) சிறப்பு
டிஜியாக அவர் பணியாற்றிவந்ொர். ெற்பபாது, 90,000 பமட வீரர்கமள
மகாண்ட ITBP’ஐன் டிஜி மபாறுப்மப சஞ்சய் அபராரா ஏற்றுள்ளார். அவரது
பணிக்காலம் 2025, ஜூமலயில் முடிவமடகிறது. காவல் துமறயில்
பல்பவறு சீர்திருத்ெங்கள் பெற்மகாள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரி பங்கஜ் குொர்
சிங் நீதிென்றம் மூலம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளார்.
1996ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிென்றத்தில் அவர் மொடுத்ெ வழக்கின்மூலம்
ொன் உளவுத்துமற இயக்குநர், சிபிஐ இயக்குநர், மவளியுறவுத்துமற
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மசயலர், ரா ெமலவர், உள்துமற மசயலர் ஆகிபயாருக்கு குமறந்ெது 2
ஆண்டுகள் பெவிக்காலம் வழங்கும் முமற மகாண்டுவரப்பட்டது.
5. ‘இஸ்கான்’ நிறுவனர் சுவாமி பிரபுபாொ
நாணயத்மெ மவளியிட்டார் பிரெெர் பொடி

பிறந்ெநாள்;

`125

அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) நிறுவிய பக்தி
பவொந்ெ சுவாமி பிரபுபாொவின் 125ஆவது பிறந்ெநாமள முன்னிட்டு
நிமனவு நாணயத்மெ பிரெெர் பொடி தில்லியில் மவளியிட்டார். ‘ஹபர
கிருஷ்ணா இயக்கம்’ என்று அமழக்கப்படும் அகில உலக கிருஷ்ண
பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) சுவாமி பிரபுபாொ நிறுவினார்.





சிவகங்மக ொவட்டம், அகரத்தில் நமடமபற்று வரும் ஏழாம்கட்ட
அகழாய்வில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளொக
ெமிழக மொல்லியல் துமற அலுவலர்கள் மெரிவித்ெனர்.
கீழடி, அகரம், மகாந்ெமக, ெணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழாம்கட்ட
அகழாய்வுப்பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி ொெம் முெல் நடந்து வருகின்றன.
இதில், சுடுெண் முத்திமர, காெணிகள், ெந்ெத்தினாலான பகமட,
முதுெக்கள் ொழி, உருவ மபாம்மெ, கருப்பு, சிவப்பு பாமன ஓடுகள், ெமிழி
எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்ட பாமன ஓடுகள், பழங்கால ெக்கள்
பயன்படுத்திய புழங்குப் மபாருள்கள் உள்ளிட்ட ஏராளொன மொல்
மபாருள்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ பரப்பிவரும் இஸ்கான்,
ஸ்ரீெத் பகவத் கீமெ ெற்றும் இெர இலக்கிய நூல்கமள 89 மொழிகளில்
அமெப்பு மொழிமபயர்த்துள்ளது.
6. சிலம்மபாலி மசல்லப்பன், மொ பரெசிவன் உள்ளிட்படார் நூல்கள்
நாட்டுமடமெ: அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு
ெமிழறிஞர்கள் சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் மொ பரெசிவன்
உள்பட 6 ெமிழறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்படுவொக
ெமிழ்வளர்ச்சித்துமற அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு அறிவித்ொர்.
சட்டப்பபரமவயில் ெமிழ்த்துமற ொனியக் பகாரிக்மக மீொன
விவாெத்துக்குப் பதிலளித்து அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு மவளியிட்ட
அறிவிப்புகள்: ெமிழறிஞர்களான சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர்
மொ பரெசிவன், புலவர் இளங்குெரனார், முருபகசபாகவெர், சங்கரவள்ளி
நாயகம், புலவர் மச இராசு ஆகிபயாரின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்ப
-ட்டு, பரிவுத்மொமக வழங்கப்படும். இெற்மகன மொடராச் மசலவினொக
`80 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
‘தீராக் காெல் திருக்கு’ என்ற மபயரில் ஊடகங்கள் வாயிலாகத் திருக்கு
இன்மறயத்
ெமலமுமறயினமரச்
மசன்றமடயும்
வமகயில்
மொமலக்காட்சிகளுடன்
இமணந்தும்
இமணய
வடிவிலும்
அமசவூட்டும் படங்கள், விநாடி-வினா, குறும்படங்கள், நடனம் பபான்ற
கமல வடிவங்கபளாடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்ெப்படும். இெற்காக சிறப்பு
நிதியாக `2 பகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
ெமிழ்ப்பரப்புமர கழகம்: அயல்நாடு ெற்றும் மவளிொநிலங்களில் வாழும்
ெமிழர்களுக்குத்
ெமிழ்
கற்பிக்க
ெமிழ்ப்
பரப்புமரக்
கழகம்
உருவாக்கப்படும்.
அகரம் முெல் சிகரம் வமர எனப் பல படிநிமலகளாகப் பாடங்கள்
கற்பிக்கப்பட்டு சான்றிெழ் பெர்வும் நடத்ெப்படும். இெற்காக `1 பகாடி
ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். பள்ளி ொணவர்கள் ெங்களின் ெமிழ்மொழி
இலக்கியத் திறமன பெம்படுத்திக் மகாள்ளும் வமகயில் திறனறித்
பெர்வு நடத்தி ஆண்டுபொறும் 1,500 பபர் மெரிவு மசய்யப்பட்டு இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்மொமகயாக `1,500 வழங்கப்படும்.
சங்க இலக்கிய வாழ்வியமல எடுத்துமரக்கும் வமகயில் புகழ்மிக்க
ஓவியர்கமளக் மகாண்டு ஓவியங்கள் வமரயப்பட்டு, எளிய விளக்க
உமரயுடன் உயர்ெர அச்சு நூலாக மவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
இெற்காக `15 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். ெமிழறிஞர்கள், எழுத்ொளர்களின்
பிறந்ெநாளன்று இலக்கியக்கூட்டங்கள் நடத்திட `15 லட்செளிக்கப்படும்.
புகழ்மபற்ற ெமலவர்கள், ெமிழறிஞர்களின் ஒலி, ஒளிப்மபாழிவுகள்
ஆவணொக்கப்படும். இெற்மகன ஆண்டுபொறும் `25 லட்சம் ஒதுக்கீடு
மசய்யப்படும். சங்க இலக்கியங்கள் சந்தி பிரிக்கப்பட்டு நூல்களாக அச்சிட்
-டுக் குமறந்ெ விமலயில் மவளியிட `10 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.
ெமிழில் மபயரின் முெல் எழுத்து: ெமிழில் மபயர் எழுதும்பபாது முன்
எழுத்மெயும் ெமிழிபலபய எழுதும் நமடமுமறமயப் பள்ளி, கல்லூரி
ெற்றும் அரசு ஆவணங்களில் மகாண்டுவர நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
மபாதுெக்களும் மபாது பயன்பாடுகளில் இம்முமறமயப் பின்பற்ற
நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். வணிக நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும்
பற்றுச்சீட்டுகள் ெமிழிலும் அச்சிட்டு வழங்கப்படவும், குடியிருப்பு
அடுக்ககங்கள் ெற்றும் வணிக வளாகங்களுக்குத் ெமிழில் மபயர்சூட்ட
ஊக்குவிக்கப்படவும் வழிமுமறகள் உருவாக்கப்படும் என்றார் அமெச்சர்
ெங்கம் மென்னரசு.

7. அகரத்தில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுப்பு
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘இந்தியா SIZE’ ஆய்வுடன்



5.

ச ாடர்புமடய அமைச்ெகம் எது?

ைலொர்-21 கடற்ெமட
ெங்மகற்கின்றன?

அ) ஜவுளி அமைச்சகம் 

அ) 2

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம்

ஆ) 4 

இ) உள்துமற அமைச்சகம்

இ) 6

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஈ) 8

✓

புது தில்லியில் அமைந்துள்ள தேசிய ஆமை வடிவமைப்பு தேொழில்நுட்ப
நிறுவனைொனது (NIFT), நடுவண் ஜவுளி அமைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு
நிறுவனம் ஆகும். அந்நிறுவனம், “இந்தியா SIZE” என்ற ஓர் ஆய்மவ
மைற்ககாள்கிறது.

✓

இது, இந்திய ைக்களுக்கான ஒரு விரிவான உடலளவு விளக்கப்படத்மை
உருவாக்கும் ஒரு விரிவான உடற்கூற்றளமவசார் ஆய்வாகும். இந்ைத்
ைரவுகளின்மூலம் இந்திய ைக்களுக்மகற்ற பணிச்சூழலியல் ரீதியாக
வடிவமைக்கப்பட்ட ையாரிப்புகமள உருவாக்க முடியும்.

✓

ெயிற்சியில்

எத் மன

நாடுகள்

இந்தியா, அகைரிக்கா, ஜப்பான் & ஆஸ்திமரலியாவின் கடற்பமடகள்
(QUAD) ைலபார்-21 என்ற கடற்பமடப் பயிற்சிகளில் பங்மகற்கின்றன.
இந்ை நான்கு நாடுகளும் கடந்ை 2020 முைல் ைலபார் பயிற்சியின் ஒரு
பகுதியாக இருந்து வருகின்றன. இந்ை ஆண்டின் ைலபார் பயிற்சி பசிபிக்
தீவான குவாமில் நமடகபறுகிறது. கடற்பமடகளுக்கிமடமயயான
ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமையும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் கபாதுவான
புரிைமல உருவாக்குவமையும் இது மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது.

6. சைாொக்மகாவுடனான தூ ெக உறமவ துண்டித்துள்ள நாடு
எது?

2. பிசெஞ்சு மைம்ொட்டு நிறுவனைான ‘AFD’இன் ஆ ெவுடன்,
பின்வரும் எந் இந்திய ைாநிலம், ெல்லுயிர் ொதுகாப்புத் திட்டத்ம
மைற்சகாண்டுள்ளது?

அ) அல்ஜீரியா 

அ) கர்நாடகா

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) இராஜஸ்ைான் 

ஈ) பாகிஸ்ைான்

இ) ஆந்திர பிரமைசம்

ஆ) இந்தியா

✓

அல்ஜீரியாவின் கவளியுறவு அமைச்சர் ராம்மைன் லாைாம்ரா ைனது நாடு
பமகமை நடவடிக்மககளால் கைாராக்மகாவுடனான அரசியல் ரீதியான
உறவுகமள முறித்துக்ககாண்டைாக அறிவித்ைார்.

✓

வட ஆப்பிரிக்க மபாட்டியாளர்களிமடமய பலைாைங்களாக எழுந்ை
பைற்றத்மைத்கைாடர்ந்து இம்முடிகவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அல்ஜீரியாவிற்கும்
கைாராக்மகாவிற்கும் இமடயிலான எல்மல, 1994ஆம் ஆண்டு முைல்
மூடப்பட்டுள்ளது. கைாராக்மகா ைனது நாட்டின் ஒருபகுதியாகக் கருதும்
மைமல சகாராவுக்கு விடுைமலக்மகாரும் கபாலிசாரிமயா இயக்கத்மை
அல்ஜீரியா ஆைரித்து வருகிறது.

ஈ) மகாவா

✓

இராஜஸ்ைான் ைாநிலத்தின் கிழக்கு ைாவட்டங்களில் பிகரஞ்சு வளர்ச்சி
நிறுவனைான Agence Francaise de Developpement (AFD) ஆைரவுடன்
பல்லுயிர் பாதுகாப்புத் திட்டத்மை மைற்ககாண்டுள்ளது. இராஜஸ்ைான்
வனவியல் ைற்றும் உயிரிமைம்பாட்டுத் திட்டைானது ஏற்கனமவ ைாநில
அரசின் ஒப்புைமலப் கபற்றிருந்ைது. ஏறக்குமறய 1200 சுய-உைவிக்
குழுக்களின் உைவியுடன், கிராைங்களில் சூழல்-சுற்றுலா ைற்றும் பிற
நிமலயான வருைானம் ஈட்டும் நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்பமை இது
மநாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பரத்பூரில்
ஒரு பல்லுயிர் பூங்காவும் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

7. இந்திய கடமலாெ காவல்ெமடயின் அடிப்படையில், ‘விக்ெைா’
என்றால் என்ன?

3. இந்தியாவின் மு ல் ெசுமை மைட்ெஜன் ஆமல அமைக்கப்ெட

அ) கடமலார மராந்துக்கப்பல் 

உள்ள இடம் எது?

ஆ) குரூஸ் ஏவுகமெ

அ) மும்மப

இ) கடமலார கைலிகாப்டர்

ஆ) கசன்மன

ஈ) கடமலார டிமரான்

இ) ைதுரா 
ஈ) டிக்பாய்

✓

இந்திய அரசுக்கு கசாந்ைைான கபாதுத்துமற நிறுவனமும் எண்கெய்
நிறுவனமுைான IOCL, நாட்டின் முைல் பசுமை மைட்ரஜன் ஆமலமய
ைதுராவில் அமைக்கவுள்ளது. ைதுராவின் ைாஜ் டிரபீசியம் ைண்டலத்திற்கு
அருகாமையில் இருப்பைால், அவ்விடம் மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத்
திட்டம், நாட்டில் எண்கெய் & எரிவாயு துமறயில் பசுமை மகட்ரஜமன
அறிமுகப்படுத்ைவுள்ளது.

✓

கடல் மராந்துக் கப்பல்கள் வரிமசயில் ஏழாவைான இந்திய கடமலாரக்
காவல்பமட கப்பலான ‘விக்ரைா’மவ ஆகஸ்ட்.28 அன்று இந்திய
கடமலாரக் காவல்பமடயில் ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங்
இமெத்து மவத்ைார்.

✓

ஆந்திர பிரமைச ைாநிலத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டிெத்மை மையைாகக்
ககாண்டு கசயல்படவிருக்கும் இந்ைக்கப்பல், கடமலாரக்காவல் பமடயின்
கிழக்கு கடல்பகுதியில் பணியாற்றும். லார்சன் & டூப்மரா ஷிப் பில்டிங்
லிமிகடட் நிறுவனத்ைால் இக்கப்பல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

8. காலநிமல ைாற்றம் ச ாடர்ொன அெொங்கங்களுக்கிமடயிலான

4. அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெத்தியன் ஞானமெகெனுடன்

✓

ச ாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?

குழுவின் மலமையிடம் உள்ள இடம் எது?

அ) கடன்னிஸ்

அ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஆ) மடபிள் கடன்னிஸ் 

ஆ) இந்தியா

இ) பூப்பந்து

இ) நியூயார்க்

ஈ) குத்துச்சண்மட

ஈ) கஜர்ைனி

ITTF கசக் சர்வமைச ஓப்பனில், ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டத்மை கவல்ல
இந்திய மடபிள் கடன்னிஸ் வீரர் சத்தியன் ஞானமசகரன் 4-0 என்ற
புள்ளிக் கெக்கில் கவற்றிகபற்றார். 28 வயைான அவர், உலக ைர
வரிமசயில் 39ஆவது இடத்தில் உள்ளார். கடந்ை வாரம், புடாகபஸ்டில்
நடந்ை WTT’இல், கலப்பு இரட்மடயர் பட்டத்மை கவல்வைற்காக அவர்
ைணிகா பத்ராவுடன் இமெந்து விமளயாடினார்.







✓

காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை அரசாங்கங்களுக்கிமடயிலான குழு (IPCC)
சுவிச்சர்லாந்தின் கஜனீவாமவ ைமலமையிடைாகக் ககாண்ட ஐநா
அமவயின் ஓர் அமைப்பாகும். பருவநிமல ைாற்றம் குறித்ை ஆறாவது
ைதிப்பீட்டு அறிக்மக (AR6) ஐபிசிசியால் “AR6 காலநிமல ைாற்றம் 2021:
இயற்பியல் அறிவியல் அடிப்பமட” என்ற ைமலப்பில் கவளியிடப்பட்டு
உள்ளது. காலநிமல அமைப்புகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை
சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகமள இந்ை அறிக்மக அளிக்கிறது. உலக கவப்ப
நிமல அடுத்ை 2 ைசாப்ைங்களில் 1.5 டிகிரிமய ைாண்டும் என இந்ை
அறிக்மக கூறுகிறது.
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9. எந் இந்திய ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநொக இல கமேென்
ெ விமயற்றார்?
அ) கைலுங்கானா
ஆ) ைணிப்பூர் 
இ) அஸ்ஸாம்
ஈ) மைற்கு வங்கம்
✓

முன்னாள் ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர் இல கமெசன், ைணிப்பூர்
ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநராக இம்பாலில் பைவிமயற்றார். ைணிப்பூர்
உயர்நீதிைன்ற ைமலமைநீதிபதி பிவி சஞ்சய் குைார், இல கமெசனுக்கு
பைவிப்பிரைாெமும் இரகசியக்காப்புப்பிரைாெமும் கசய்துமவத்ைார்.

10. எந்

ைாநிலத்தில் கடல்ொர் ஆய்வுகள் குறித் புதிய திறன்
நிறுவனத்ம அமைக்கவுள்ள ாக நடுவண் கப்ெல் மொக்குவெத்து
அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ளது?







சான்றிைழ் வழங்கிய அதிகாரி ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய விமரவு
ைகவல் குறியீட்டிமன (QR) இடம்கபறச்கசய்வதுடன் அச்சான்றிைழ்கமள
இ-மசமவ மையங்கள்மூலம் வழங்குவைற்கு பள்ளிக்கல்வி ைற்றும்
உயர்கல்வித் துமறகள் உரிய ஆமெகமள கவளியிடும்.
ைமிழ் இலக்கியத்தில் கல்வித் ைகுதித் ைகுதி கபற்றவர்கமள ைட்டுமை
பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளில் ைமிழ் பாடத்துக்கான ஆசிரியர்களாக
நியமிக்க மவண்டும். ைமிழ் பாடத்திலும் ைாறுபட்ட மவறு ஒரு பாடத்திலும்
பட்டம் கபற்றவர்கமள ைமிழ் ஆசிரியர்களாக நியைனம் கசய்யக்கூடாது
என்பைற்கான திருத்ைங்கமள மைற்ககாள்வது கைாடர்பாக பள்ளிக்கல்வி
ைற்றும் உயர்கல்வித் துமறகள் நடவடிக்மக மைற்ககாள்ளும்.
மைற்கண்ட சட்டத்தில் வழிவமக கசய்யப்பட்டுள்ள 20% முன்னுரிமை
இட ஒதுக்கீடானது மநரடி பணி நியைனத்துக்கான ஒவ்கவாரு கைரிவு
நிமலயிலும் (முைல்நிமலத் மைர்வு, முைன்மைத் மைர்வு, மநர்முகத்மைர்வு
ைற்றும் இைரநிமலகள்) பைவி வாரியாக பின்பற்றப்பட மவண்டும் என
ைமலமைச்கசயலாளர் கவ இமறயன்பு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில்
கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) உத்ைர பிரமைசம்
ஆ) இைாச்சல பிரமைசம்

3. ஓராண்டில் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் நிறுத்ைம்

இ) மகரளா

ைமிழ்நாட்டில் ஓராண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள்
ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளைாக சமூகநலத்துமற ககாள்மக விளக்கக்
குறிப்பில் கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மபரமவயில் ைாக்கல்
கசய்யப்பட்ட ககாள்மக விளக்கக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளைாவது:

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓

ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் மபாக்குவரத்துத் துமற
அமைச்சர் சர்பானந்ை மசாமனாவால், கசன்மன இந்திய கடல்சார்
பல்கமலக்கழகத்தின்கீழ் அஸ்ஸாமில் உள்ள ககௌகாத்தியில் கடல்சார்
ஆய்வுக்கான திறன் நிறுவனத்மை நிறுவுவைாக அறிவித்ைார்.

✓

ககௌகாத்தியில் உள்ள பாண்டுவில் ஒரு புதிய ‘கப்பல் பழுதுபார்க்கும்
வசதிமய’ அமைப்பைற்காக இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து
ஆமெயம் ைற்றும் ைூக்லி ககாச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்துக்கு
இமடமய ஒரு புரிந்துெர்வு ஒப்பந்ைம் மககயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.

✓

இைற்கான கைாழில்நுட்ப ஆைரமவ ஐஐடி கைட்ராஸ் வழங்கும். 2023
ஆகஸ்டுக்குள் இது முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்லிப்மவ
எனப்படும் இந்ை வசதி அஸ்ஸாம் ைாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட 3.67
ஏக்கர் நிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளது.


1. குடிமச ைாற்று வாரியத்தின் கபயர் ைாற்றம்:
குடிமசப்பகுதி ைாற்று வாரியைானது இனி, ைமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட
மைம்பாட்டு வாரியைாக கபயர்ைாற்றம் கசய்யப்படும் என ைமிழ்நாடு அரசு
அறிவித்துள்ளது. ைமிழ்நாட்டில் குடிமச ைாற்று வாரியம் 1970ஆம்
ஆண்டு ஏற்படுத்ைப்பட்டது.
2. ைமிழ்வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை:
வழிகாட்டுைல்களுடன் அரசாமெ கவளியீடு
ைமிழ் வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை
வழங்குவைற்கான வழிகாட்டுைல்கமள அரசு கவளியிட்டுள்ளது. இது
குறித்து ைமிழக அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் கூறியிருப்பைாவது:
பள்ளிப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, முதுநிமல பட்டப்படிப்பு என
அமனத்மையும் முழுவதுைாக ைமிழ் வழியில் படித்திருக்க மவண்டும்.
இைர கைாழிகமள பயிற்று கைாழியாகக் ககாண்டு பயின்று, மைர்வுகமள
ைட்டும் ைமிழில் எழுதியவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைற்றும் முன்னுரிமை
கிமடயாது.
ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் 9ஆம் வகுப்பு வமர பள்ளிக்குச் கசல்லாைல்
மநரடியாக பத்ைாம் வகுப்பு மைர்விமன எழுதி மைர்ச்சிகபற்ற ைனித்
மைர்வர்கள் ைற்றும் பிற ைாநிலங்களில் ைமிழ் அல்லாைல் இைர
கைாழியிமன பயிற்றுகைாழியாக ககாண்டு பயின்று பின்பு இந்ை
ைாநிலத்தில் மநரடியாகச் மசரும் வகுப்பிலிருந்து பள்ளி இறுதி வகுப்புகள்
வமர ைமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் இந்ை முன்னுரிமைக்கு
ைகுதியுமடயவர்கள் அல்லர்.
சான்றிைழ்களின் உண்மைத் ைன்மைமய சரிபார்த்ை பின்னமர 20
சைவீை இடஒதுக்கீட்டின்கீழ் பணிநியைனம் கசய்யப்படுவர். ைமிழ் வழியில்
கல்வி பயின்ற்கான சான்றிைழ்களில், ைாெவர்களின் கபயர், பயின்ற
பள்ளி, கல்லூரி, கல்வி நிறுவனங்களின் கபயர், முகவரி, வகுப்புகள்,







ைமிழ்நாட்டில் கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டு முைல் 2021ஆம் ஆண்டு ஜூமல
வமரயில் 16,281 குழந்மைத் திருைெங்கள் ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளன.
கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள்
ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டிருக்கின்றன. குழந்மைத் திருைெத்தில் இருந்து
மீட்கப்பட்ட கபண் குழந்மைகளுக்கு ைறுவாழ்வு அளித்திடும் வமகயில்,
கடந்ை நிதியாண்டில் 1,021 கபண் குழந்மைகளுக்கு ைாைம் ைலா ஆயிரம்
ரூபாய் வீைம் மூன்று ைாைங்கள் கைாழிற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு
நிமறவு
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு
நிமறவமடந்துள்ளது. இதில், ஆப்கானிஸ்ைான் உள்ளிட்ட சில சர்வமைச
விவகாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் ைாைத்துக்கான ைமலமைப்
கபாறுப்மப அந்ை ைாைம் 1ஆம் மைதி இந்தியா ஏற்றது. அதில், கடல்சார்
பாதுகாப்பு, ஐநா அமைதிகாப்புப் பமட, பயங்கரவாை எதிர்ப்பு ஆகிய
ைமலப்புகளில் முக்கியக் கூட்டங்கமள இந்தியா நடத்தியது. இந்தியா
ைமலமையிலான கமடசிக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது.
கவளியுறவுத் துமறச் கசயலர் ைர்ஷ்வர்ைன் ஷ்ரிங்லா ைமலமையில்
நமடகபற்ற கூட்டத்தில், ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பாக
தீர்ைானம் நிமறமவற்றப்பட்டது. மைலும், 3 முக்கிய தீர்ைானங்களுக்கான
நீட்டிப்புக்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டது. மைலும், கலபனான்,
ைாலி, மசாைாலியா ஆகிய நாடுகளில் அமைதிமய நிமலநாட்டுவைற்கு
ஐநா அளித்து வரும் ஆைரமவ மைலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க ஒப்புைல்
அளிக்கப்பட்டது.
ஆப்கானிஸ்ைான்
விவகாரம்
கைாடர்பான
தீர்ைானத்தில்,
ஆப்கானிஸ்ைான் பிராந்தியைானது ைற்ற நாடுகமள அச்சுறுத்துவைற்மகா,
பயங்கரவாதிகளுக்கு
அமடக்கலம்
அளிக்கமவா,
பயங்கரவாை
அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கமவா பயன்படுத்ைப்படக் கூடாது.
ஆப்கானிஸ்ைான் ைக்கள் எந்மநரத்திலும் நாட்மடவிட்டு கவளிமயறலாம்
என்றும், அவர்களது பயெம் ைடுக்கப்படைாட்டாது என்றும் ைலிபான்கள்
ஆகஸ்ட் 27ஆம் மைதி உறுதியளித்துள்ளனர். வாக்குறுதிகள்
அமனத்மையும் ைலிபான்கள் கைாடர்ந்து நிமறமவற்ற மவண்டும்’ என
கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் தீர்ைானத்துக்கு இந்தியா, அகைரிக்கா,
பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் ஆைரவளித்ைன. பாதுகாப்பு
கவுன்சிலின் நிரந்ைர உறுப்பு நாடுகளான சீனா, ரஷியா ஆகியமவ
தீர்ைானத்தின் மீைான வாக்ககடுப்பில் பங்மகற்கவில்மல.
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், இந்தியா கடந்ை ஜனவரி 1ஆம் மைதிமுைல்
ைற்காலிக உறுப்பினராக இருந்துவருகிறது. கைாத்ைம் 15 உறுப்பினர்க
-மளக் ககாண்ட இந்ைக் கவுன்சிலில், நிரந்ைர உறுப்பினர்களான
அகைரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய 5 நாடுகளுடன்
இந்தியா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ைற்காலிக உறுப்பினர்களாக உள்ளன.
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இந்தியாவின் இரண்டு ஆண்டு ைற்காலிக உறுப்பினர் பைவி, வரும்
2022ஆம் ஆண்டில் நிமறவமடயும்.

5. லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச் சிறுத்மை அறிவிப்பு
லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச்சிறுத்மை, பறமவயாக
கருப்புக்கழுத்து ககாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கைாடர்பான
அறிவிப்மப அந்ை யூனியன் பிரமைச அரசு புைன்கிழமை கவளியிட்டது.
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்ைஸ்மை ைத்திய அரசு கடந்ை 2019ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாைம் ரத்து கசய்ைது. அந்ை ைாநிலத்மையும் ஜம்முகாஷ்மீர், லடாக் என இரு யூனியன் பிரமைசங்களாக ைத்திய அரசு
பிரித்ைது. இந்ை நிமலயில், லடாக் யூனியன் பிரமைசத்துக்கான விலங்கு
ைற்றும் பறமவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
யூனியன் பிரமைசத்தின் வனம், சுற்றுச்சூழல் துமற ைமலமைச்கசயலர்
பவண் மகாத்வால் இது கைாடர்பான அறிவிப்மப கவளியிட்டார்.
முன்பு ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலைாக இருந்ைமபாது ைாநில விலங்காக
காஷ்மீர் ைான், பறமவயாக கருப்புக் கழுத்து ககாக்கு இருந்து வந்ைது
என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. அந்ை ைாநிலம் இப்மபாது இரு யூனியன்
பிரமைசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டமையடுத்து, ைனக்கான விலங்கு ைற்றும்
பறமவமய லடாக் யூனியன் பிரமைச நிாிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்ை விலங்கும், பறமவயும் அரிய வமகமயச்மசர்ந்ைமவயாகும். இதில்
காஷ்மீர் ைான், காஷ்மீர் பகுதியில் ைட்டுமை காெப்படுகிறது. கருப்புக்
கழுத்து ககாக்கு கிழக்கு லடாக்கில் அதிகம் உள்ளது. பனிச்சிறுத்மைகள்
லடாக் பகுதியில் 200 முைல் 300 வமரயிலான எண்ணிக்மகயில்
இருக்கலாம் என்று கருைப்படுகிறது.
6. ரஷியாவில் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி: இந்தியா பங்மகற்பு
ரஷியாவில் 17 நாடுகள் இமெந்து மைற்ககாள்ளவுள்ள கூட்டு ராணுவப்
பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ளது. ரஷியாவில் உள்ள நீஸ்நி நகரில்
கசப்டம்பர் 3 முைல் 16ஆம் மைதி வமர ‘சபாட்’ கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி
நமடகபறவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் இந்தியா, ரஷியா, சீனா, பாகிஸ்ைான்,
இலங்மக, வங்கமைசம், மியான்ைர், ைமலசியா, ைங்மகாலியா,
ஆர்மீனியா, கசர்பியா உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்மகற்கவுள்ளன.
இந்ைக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சுைார் 200 மபர்
பங்மகற்கவுள்ளனர். அவர்களில் கபரும்பாலாமனார் நாகா பமடப்பிரி
-மவச் மசர்ந்ைவர்கள். இப்பயிற்சி பயங்கரவாை ைடுப்பு நடவடிக்மககளி
-ல் கவனம் கசலுத்தும். இதில் பங்மகற்கும் நாடுகளுக்கு இமடயிலான
பாதுகாப்பு உறமவயும், அமவ ஒன்றிமெந்து கசயல்படுவமையும்
மைம்படுத்துவதுைான் இந்ைப் பயிற்சியின் மநாக்கம்.
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1. NABARD’இன் முன்னெடுப்பாெ ‘மை பபட் மை மைட்’ திட்டம்

5. சமீபத்தில் ைத்திய கிழக்கு பிைாந்திய ைாநாட்மட நடத்திய நாடு

ன ாடங்கப்பட்ட ைாநிலம் எது?

எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) திரிபுரா 

ஆ) ஈரான்

இ) குஜராத்

இ) ஈராக் 

ஈ) உத்தர பிரததசம்

ஈ) ேஹ்மரன்

✓

மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திரிபுராவில் ‘மம தேட் மம
மரட்’ திட்டத்மத ததாடங்கிமைத்தார். இந்தத் திட்டம் நோர்டு மற்றும்
NAB அறக்கட்டமையின் ஒரு முன்தெடுப்ோகும்.

✓

கிராமப்புறங்களில் உள்ை தேண்களுக்கு மானியங்கள், ஊதிய ஆதரவு
மற்றும் உேகரணங்கள்மூலம் சிறந்த ைாழ்ைாதாரம் மற்றும் மாதவிடாய்
சுகாதாரத்மத ைழங்குதல் இதன் தநாக்கமாகும். இம்முன்முயற்சியின்
கீழ், ஒரு சானிட்டரி தேட் தயாரிக்கும் இயந்திரம், இரண்டு மாதத்திற்கு
ததமையாெ மூலப்தோருட்கள், 50 நாட்களுக்கு ஊதியம், தேக்தகஜிங்
தோருட்கள் மற்றும் 3 கட்டங்கைாக ஐந்து நாள் ேயிற்சி அளிக்கப்ேடுகிறது.
கிராமப்புற தேண்களிமடதய மாதவிடாய் நலத்மத தமம்ேடுத்துைமத
இந்தத் திட்டம் தெது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது.

✓

விமளயாட்டு எது?
அ) மட்மடப்ேந்து
ஆ) ஹாக்கி

நடத் ப்படும் ஒரு திட்டைாகும்?

இ) தசஸ் 

அ) ஊரக ைைர்ச்சி அமமச்சகம்

ஈ) தடன்னிஸ்

✓

ஆ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்
இ) சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம் 
ஈ) தேண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்ோட்டு அமமச்சகம்
இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகமைக் தகாண்டாடும் ‘அம்ரித்
மதகாத்சைத்தின்’ ஒருேகுதியாக, புது தில்லியில், ‘தமரா ைதன் தமரா
சமன்’ முமைராமை சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம்
ஏற்ோடு தசய்துள்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியின்தோது, நாட்டின் புகழ்தேற்ற
கவிஞர்கள் தங்கள் கவிமத மற்றும் ஈரடிச்தசய்யுள்கமை ைாசித்தெர்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில், புகழ்தேற்ற மற்றும் ைைர்ந்துைரும் கவிஞர்கள் “ஏக்
ோரத்- ஷ்தரஷ்தா ோரத்” குறித்த தசய்திமய ைழங்குைார்கள்.

இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் S P தசதுராமன் ோர்சிதலாொ ஓப்ேன் தசஸ்
தோட்டி ேட்டத்மத தைன்றார். அதத தநரத்தில் கார்த்திதகயன் முரளி
மூன்றாம் இடத்மதப் பிடித்தார். 9 சுற்றுகளில் 7.5 புள்ளிகமைச் தசர்த்த
தசதுராமன் சிறந்த மட-பிதரக் மதிப்தேண்ணின் அடிப்ேமடயில்
தைற்றியாைராக அறிவிக்கப்ேட்டார். ரஷ்யாவின் தடனியல் யுோவும் இதத
புள்ளிகளுடன் முடித்தார். ஒன்ேது சுற்றுகளில் ததால்வியமடயாமல், 6
தோட்டிகளில் தைன்று மூன்று தோட்டிகளில் டிரா தசய்தார் தசதுராமன்.

7.நார் ன் நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவெத்தின் (NCL) மலமையகம்
அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ) ஜார்க்கண்ட்
ஆ) மத்திய பிரததசம் 

3. 2021 ஆகஸ்ட் நிலவைப்படி, பிை ைர் ஜன் ன் பயாஜொவின்கீழ்
உள்ள னைாத் வங்கிக்கணக்குகளின் எண்ணிக்மக என்ெ?

இ) குஜராத்

அ) 32 தகாடி

ஈ) ஒடிஸா

ஆ) 43 தகாடி 

✓

அரசுக்குச்தசாந்தமாெ மினிரத்ொ தோதுத்துமற நிறுைெமாெ நார்தன்
நிலக்கரி ையல்கள் நிறுைெமாெது `3.5 தகாடி மதிப்பில் திறன்
தமம்ோட்டுத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ைது. இது இந்திய நிலக்கரி
நிறுைெத்தின் துமணநிறுைெமாகும்.

✓

இந்த நிறுைெத்தின் தமலமமயகம் மத்திய பிரததச மாநிலத்தின்
சிங்தரௌலியில் உள்ைது. நிறுைெத்தின் தசயல்ோட்டு ேகுதிகளிலும்
அமதச் சுற்றியுள்ை ேகுதிகளிலும் உள்ை 500 இமைதயாருக்கு ேயிற்சி
அளிப்ேதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இதன்கீழ் இமைதயாருக்கு
தநகிழிப் தோறியியல் ைர்த்தகத் துமறயில் ேயிற்சியளிக்கப்ேடும்,
ஒவ்தைாரு ேயிற்சியாைருக்கும் `70,000 தசலைாகும்.

இ) 56 தகாடி
ஈ) 67 தகாடி

✓

ஈராக் சமீேத்தில் மத்திய கிழக்கு பிராந்திய மாநாட்மட நடத்தியது; இது
பிராந்தியத்தில் ேதற்றத்மதத் தணிப்ேமத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது.
பிரான்ஸ் இமணந்து ஏற்ோடு தசய்துள்ை இக்கூட்டத்திற்கு ஈராக், தசௌதி
அதரபியாவுக்கு அமழப்புவிடுக்கப்ேட்டுள்ைது. இந்தச் சந்திப்பின்தோது,
பிராந்திய தண்ணீர் தநருக்கடி, தயமனில் தோர் மற்றும் தலேொனின்
தோருைாதார நிமலமமகள் குறித்து விைாதிக்கப்ேட்டது. பிராந்தியத்தில்
ஈராக் மத்தியஸ்தம் ைகிப்ேதால் இச்சந்திப்பு முக்கியத்துைம் தேற்றுள்ைது.

6. அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற S P பசதுைாைன் சார்ந்த

2. ‘பைைா வ ன் பைைா சைன்’ என்பது எந் ைத்திய அமைச்சகத் ால்

✓



பிரதமர் ஜன் தன் தயாஜொவின்கீழ் உள்ை தமாத்த ைங்கிக்கணக்குக
-ளின் எண்ணிக்மக 2021 ஆகஸ்ட் மாத நிலைரப்ேடி 43 தகாடியாக
அதிகரித்துள்ைெ. நிதி அமமச்சக தரவுகளின்ேடி, இந்தக் கணக்குகளில்
உள்ை தமாத்த மைப்புத்ததாமகயாெது `1.46 லட்சம் தகாடிக்கு தமல்
உள்ைது. இத்திட்டம் தசயல்ேடுத்தப்ேட்டு 7 ஆண்டுகள் நிமறைமடந்து
உள்ைது. 2014 ஆக.15 அன்று சுதந்திர திெ உமரயில், பிரதமர் தமாடி
அைர்கைால் அறிவிக்கப்ேட்ட இத்திட்டம், ஆக.28 அன்று ததாடங்கப்ேட்டது.

8. அண்மைய பபார்ப்ஸ் இந்தியா அறிக்மகயின்படி, உலகிபலபய
னபயைாகும். இது, பின்வரும் எந் ப் பிரிவு ைக்கமள குறிமவக்கிறது?

னபாது இடங்களில் அதிக CCTV பகைைாக்கமளக் னகாண்டுள்ள
நகைம் எது?

அ) திருநங்மககள்

அ) லண்டன்

ஆ) மூத்த குடிமக்கள் 

ஆ) புது தில்லி 

இ) மாற்றுத்திறொளி

இ) தமல்தோர்ன்

ஈ) மத சிறுோன்மமயிெர்

ஈ) தசன்மெ

4. ‘SACRED’ என்பது முன்னைாழியப்பட்ட பவமலவாய்ப்பகத்தின்

✓

‘SACRED’ என்ற முன்தமாழியப்ேட்ட ைமலத்தைம், ‘Senior Able Citizens
for Re-Employment in Dignity’ என்ேதன் சுருக்கமாகும். மத்திய சமூக
நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம், இதமெ தசயல்ேடுத்துைதற்காெ
திட்டங்கமை ைகுக்கிறது. இந்தப்ேரிமாற்றகத்தின்மூலம், தைமலததடும்
மூத்த குடிமக்கள், அைர்களுக்குத் ததமையாெ ேணிகமை அணுக ஒரு
தைத்மதப்தேறுைார்கள். இதமெ அமமப்ேதற்காக உருைாக்கப்ேட்ட
அமமச்சர்களுக்கிமடயிலாெ குழு, இதமெச் தசயல்ேடுத்த ரூோய் ேத்து
தகாடிமய அங்கீகரித்துள்ைது.







✓

உலகின் மிக அதிகமாக கண்காணிக்கப்ேட்ட நகரங்கள் குறித்த
தோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் சமீேத்திய அறிக்மகயின்ேடி, தில்லி, ஒரு சதுர
மமலுக்கு 1,826.6 CCTV தகமராக்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ைது.

✓

தில்லிக்கு அடுத்தேடியாக இலண்டனில் 1,138 CCTV தகமராக்கள்
உள்ைெ. 609.9 சிசிடிவி தகமராக்களுடன் தசன்மெ மூன்றாைது
இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. இந்த அறிக்மகயின்ேடி, மும்மே, ஒரு சதுர
மமலுக்கு 157.4 CCTV தகமராக்களுடன் 18ஆைது இடத்தில் உள்ைது.
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இந்த அறிக்மகயில், முதல் 20 நகரங்களில், மூன்று இந்திய நகரங்கள்
மட்டுதம இடம்தேற்றுள்ைெ.

9. இைாஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் பயாஜொ என்பது எந் இந்திய
ைாநிலத்தின் முயற்சியாகும்?
அ) ததலுங்காொ
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
ஈ) தமற்கு ைங்கம்
இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் தயாஜொ (RGKNY) என்ேது சத்தீஸ்கர்
மாநிலத்தின் ஒரு முதன்மமயாெ திட்டமாகும். RGKNY’இன்கீழ், ேயிர்
உற்ேத்திக்கு, மாநில அரசு, அதன் உழைர்களுக்கு உள்ளீட்டு உதவிமய
ைழங்குகிறது. தற்தோமதய கரீப் ேருைத்தில் விமதக்கப்ேட்ட ேயிர்கள்,
ைறட்சிதோன்ற சூழ்நிமலகைால் அழிவுக்குள்ைாொல், ஓர் ஏக்கருக்கு
`9,000 நிதியுதவி ைழங்கப்ேடும்.

10. அண்மையில் காலைாெ புத் ப வ் குஹா சார்ந் துமற எது?
அ) விமையாட்டு வீரர்
ஆ) எழுத்தாைர் 
இ) அரசியல்ைாதி
ஈ) ததாழிலதிேர்

✓

மதுக்கரி உட்ேட ேல பிரேலமாெ புத்தகங்கமை எழுதிய பிரேல ைங்காை
எழுத்தாைர் புத்தததவ் குகா அண்மமயில் காலமாொர். அைர் தெது
85ஆம் ையதில் காலமாொர். ஆெந்த புரஸ்கர் மற்றும் ைரத் புரஸ்கர்
உட்ேட ேல விருதுகமை அைர் தைன்றுள்ைார். ைங்காை இலக்கியத்தில்
‘ரிவு மற்றும் ரிஜுடா’ என்ற 2 பிரேலமாெ கற்ேமெ கதாோத்திரங்கமை
உருைாக்கியைராைார் இைர்.


1. தசன்மெ அருதக சித்தமருத்துைப்ேல்கமலக்கழகம்: அமமச்சர் மா
சுப்பிரமணியன்
இந்தியாவிதலதய முதன்முமறயாக சித்த மருத்துைப் ேல்கமலக்கழகம்
தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும் என்று மக்கள் நல்ைாழ்வுத்
துமற அமமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவித்தார்.
தமிழக சட்டப்தேரமையில் மருத்துைம் மற்றும் மக்கள் நல்ைாழ்வுத்துமற
மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர்
மா சுப்பிரமணியன் தைளியிட்ட அறிவிப்புகள்:
தமிழகத்தின் ேழமமயாெ மருத்துை முமறயாெ சித்த மருத்துைத்மதப்
தோற்றும் ைமகயில் நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்ேட்ட சித்த
மருத்துைத்துக்கு எெ தனிப்ேல்கமலக்கழகம் (இந்திய மருத்துை
முமறகைாெ ஆயுர்தைதம், யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா, இயற்மக
மருத்துைம் உள்ேட) தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
டாம்ப்கால் நிறுைெம் உற்ேத்தி தசய்யும் சித்த, ஆயுர்தைத மற்றும்
யுொனி மருந்துகள் மக்களுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும் ைமகயில் தமிழக
அரசின் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்மூலமாக விற்ேமெ தசய்யப்ேடும்.
முதிதயார் நலனுக்காக நிமறவு ைாழ்வு மமயம் `3.25 தகாடி தசலவில்
100 சுகாதார நிமலயங்களில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். சித்தமருத்துைத்தின்
சிறப்பு சிகிச்மச முமறயாெ காயகல்ே மருந்துகள் ஒற்றடம், நீராவிக்
குளியல், ததாக்கணம் நசியம் (ஆயில் மசாஜ்), திருமூலர் பிரணாயாமம்,
சித்தர் தயாகம் தோன்ற சிகிச்மசகள் இந்த முகாமில் அளிக்கப்ேடும். 120
சித்த, ஆயுர்தைத, யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா மற்றும் இயற்மக
மருத்துை மருந்தகங்கள் சுகாதார நலைாழ்வு மமயங்கைாக `32 தகாடி
தசலவில் தரமுயர்த்தப்ேடும் என்றார்.
2. `218 தகாடியில் நான்கு புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் உருைாக்கப்ேடும்:
அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன்
தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் `218 தகாடியில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள்
அமமக்கப்ேடும் என்று ஊரகத் ததாழில்துமற அமமச்சர் தா தமா
அன்ேரசன் அறிவித்தார். சட்டப்தேரமையில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத்







ததாழில் நிறுைெங்கள் துமற மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ
விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் தைளியிட்ட
அறிவிப்புகள்: சிட்தகா மூலம் தமிழகத்தின் அமெத்துப் ேகுதிகளிலும்
சீராெ ததாழில் ைைர்ச்சி ஏற்ேடுத்திட திருச்சி மணப்ோமற, திருைள்ளூர்
காதைரிராஜபுரம், தசங்கல்ேட்டு தகாடூர், மதுமர சக்கிமங்கலம் ஆகிய 4
இடங்களில் தமாத்தம் 394 ஏக்கர் ேரப்ேைவில் `218 தகாடி தமாத்த திட்ட
மதிப்பில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம்
தமாத்தம் சுமார் 7 ஆயிரம் நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெ தேறுைர்.
நீலகிரி மாைட்டத்தில் உள்ை 10 கூட்டுறவு ததயிமலத்ததாழிற்சாமலகள்
நோர்டு ைங்கியின் ஊரக உள்கட்டமமப்பு தமம்ோட்டு நிதி திட்டத்தின்
கடன் உதவியுடன் `50 தகாடியில் நவீெமயமாக்கப்ேடும்.

இ) அஸ்ஸாம்

✓







சிற்ேப்பூங்கா: சிட்தகாமூலம் தசங்கல்ேட்டு மாைட்டம் கடம்ோடியில் 19
ஏக்கரில் `23 தகாடி திட்ட மதிப்பில் சிற்ேக்கமலஞர்களின் தமம்ோட்டுக்
-காக சிற்ேக்கமலஞர் ததாழிற்பூங்கா சுமார் 100 சிற்ேக்கமலஞர்கள்
மற்றும் இதர 1000 நேர்கள் ேயன்தேறும் ைமகயில் அமமக்கப்ேடும்.
தகாயம்புத்தூர் தசாலைம்ோமையம் கிராமத்தில் 42.42 ஏக்கரில் `18
தகாடி திட்ட மதிப்பில் `9 தகாடி தமிழக அரசு மானியத்துடன் புதிய
தனியார் ததாழிற்தேட்மட அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் சுமார் 1000
நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெப் தேறுைர். மாநிலத்தில் நலிவுற்று ைரும்
ோரம்ேரிய குறு மற்றும் சிறு ததாழில்கைாெ உப்பு உற்ேத்தி, தைள்ளிக்
தகாலுசு, தைள்ளி விைக்கு தயாரித்தல், பித்தமைப் தோருள்கள் மற்றும்
ோத்திரப் தோருள்கள் உற்ேத்தி, பூட்டு உற்ேத்தி மற்றும் ேட்டுசார்ந்த
ததாழில்கள் சிறப்புத்ததாழில் ைமகயின் கீழ் தகாண்டு ைரப்ேட்டு சிறப்பு
முதலீட்டு மானியம் ைழங்கப்ேடும்.
தசலம் கிழங்கு மாவு மற்றும் ஜவ்ைரிசி உற்ேத்தியாைர்கள் தசமை
ததாழிற் கூட்டுறவு சங்கத்தில் தற்தோது உள்ை 4 கிடங்குகளில் ஏற்றி
இறக்கும் ேணிகமை எளிதாகக் மகயாளுைதற்கு 1.30 லட்சம் சதுர அடி
ேரப்ேைவில் கன்தையாா், சரக்கு மின்தூக்கி தோன்றைற்மறப் தோருத்தி
இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் விரிவுேடுத்துதல் ேணிகள் `45 தகாடியில்
தமற்தகாள்ைப்ேடும். தமலும், கிடங்குகளின் தகாள்ைைமை அதிகமாக்கிட
சுமார் 1.07 லட்சம் சதுர அடியில் புதிய தசமிப்புக் கிடங்கு `40 தகாடி
தசலவில் கட்டுைற்கு ேணிகள் தமற்தகாள்ைப்ேடும் என்றார்.
3. ேசுமமத் திட்டங்களில் முதலீடு: இந்தியா-பிரிட்டன் ஒப்ேந்தம்
இந்தியாவின் ேசுமமத் திட்டங்களில் 120 தகாடி டாலர் (சுமார் `8,760
தகாடி) முதலீடு தசய்ைதற்காெ ஒப்ேந்தம் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும்
இமடதய தமற்தகாள்ைப்ேட்டது. இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுைெம்
ததரிவித்துள்ைதாைது: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடயிலாெ
11ஆைது தோருைாதார மற்றும் நிதிப்தேச்சுைார்த்மத நமடதேற்றது.
காதணாலி முமறயில் நடந்த இந்தப் தேச்சுைார்த்மதயில், நிதியமமச்சர்
நிர்மலா சீதாராமனும் பிரிட்டன் நிதியமமச்சர் ரிஷி சுெக்கும்
ேங்தகற்றெர். அப்தோது, இந்தியாவில் அரசு&தனியார் நிறுைெங்களின்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக 120
தகாடி டாலர் முதலீடு தசய்ய இருநாடுகளும் ஒப்புக்தகாண்டெ.
இதில், பிரிட்டனின் தமம்ோட்டு நிதி அமமப்ோெ சிடிசி, இந்திய ேசுமமத்
திட்டங்களில் தமற்தகாள்ைவிருக்கும் 100 தகாடி டாலர், ேசுமமத்
ததாழில்நுட்ேங்கமை உருைாக்கும் நிறுைெங்களில் இந்தியாவும்
பிரிட்டனும் கூட்டாக தமற்தகாள்ளும் முதலீடுகள், இந்தியாவில்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்திக்காெ 20 தகாடி டாலர் கூட்டு
முதலீடு ஆகியமையும் அடங்கும். இப்தேச்சுைார்த்மதயின்தோது, இரு
நாட்டு நிதிச்சந்மதகமைப் ேலப்ேடுத்துைதற்காக இமணந்து தசயல்ேடு
-ைது குறித்து எதிர்கால ைர்த்தகப் தேச்சுைார்த்மதகளின்தோது ஆதலா
-சிக்க இரு அமமச்சர்களும் ஒப்புக்தகாண்டெர்.
4. 75,000 தஹக்தடரில் மூலிமக சாகுேடி: ஆயுஷ் அமமச்சகம் திட்டம்
நாடு சுதந்திரமமடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆெமத தகாண்டாடும் அம்ருத்
மதஹாத்ஸைத்தின் ஒரு ேகுதியாக இந்தியாவில் மருத்துை தாைரங்கள்
(மூலிமககள்) ேயிரிடுைமத ஊக்குவிப்ேதற்காக ததசிய திட்டத்மத
ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் ததசிய மருத்துை தாைரங்கள் ைாரியம்
ததாடங்கியுள்ைது. இதன்ேடி நாடு முழுைதும் அடுத்த ஓராண்டில் 75,000
தஹக்தடர் நிலப்ேரப்பில் மூலிமககள் ேயிரிடப்ேடும்.
உத்தர பிரததசத்தின் சஹரன்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தின் புதெயில்
இந்தத்திட்டம் ததாடங்கப்ேட்டுள்ைது.
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5. மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு 385 தேர் ததர்வு
தமிழகத்தில் நிகழ் கல்வியாண்டில் (2021-2022) மாநில நல்லாசிரியர்
விருதுக்கு
ததர்வுதேற்றுள்ை
385
ஆசிரியர்களின்
ேட்டியல்
மாைட்டங்களுக்கு அனுப்பிமைக்கப்ேட்டுள்ைது.
குடியரசு முன்ொள் தமலைர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தநாைாெ
தசப்.5ஆம் தததி ேள்ளிக்கல்வித்துமறயின் சார்பில் ஆசிரியர் திெ
விழாைாக தகாண்டாடப்ேட்டு அந்த விழாவில் ததாடக்க, நடுநிமல, உயர்
நிமல, தமல்நிமலப்ேள்ளிகளில் சிறப்ோகப் ேணியாற்றும் ஆசிரியர்க
-மைத் ததர்வு தசய்து அைர்களுக்கு மாநில நல்லாசிரியர் விருதாெ
‘டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருது’ ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது.
இந்த விருதுடன் `10 ஆயிரம், தைள்ளிப்ேதக்கம் ஆகியமை ைழங்கப்ேடும்.
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1. ஆண்டுத ோறும் த சிய சிறு த ோழில் நோள் த ோண்டோடப்படுகிற

5. அணுவாயு தசோ றன ளுக்கு எதிரோன பன்னோட்டு நோள் – Intl.,

த தி எது?

Day against Nuclear Tests அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது?

அ) ஆகஸ்ட்.30 

அ) ஆகஸ்ட்.29 

ஆ) செப்டம்பர்.1

ஆ) ஆகஸ்ட்.30

இ) செப்டம்பர்.3

இ) ஆகஸ்ட்.31

ஈ) செப்டம்பர்.5

ஈ) செப்டம்பர்.01

✓

தேசிய சிறுசேொழில் நொள் என்பது நமது ெமுேொயத்தில் உள்ள சிறு
சேொழில்களின் மதிப்பப அங்கீகரிக்கும் ஒரு சகொண்டொட்டமொகும்.

✓

ஒவ்த ொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.30 அன்று, தேசிய சிறு சேொழில் நொள்
சகொண்டொடுகிறது. 2000 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, இந்தியொவில் உள்ள சிறு
நிறு னங்களுக்கு ஆேரப
ழங்கு ேற்கொக, இந்ேத் துபறக்கொன
ஒரு விரி ொன சகொள்பகசேொகுப்பு இந்தியொவில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.
உலகப்சபொருளொேொரத்தில் MSMEகளின் பங்களிப்புபற்றிய விழிப்புணர்
-ப அதிகரிப்பேற்கொக ஐநொ சபொது அப ஜூன்.27ஆம் தேதிபய
MSME நொளொக அறிவித்துள்ளது.

✓

ஆண்டுத ோறும் ஆக.29 அன்று உலகம் முழு தும் அணு தெொேபனக்கு
எதிரொன பன்னொட்டு நொள் கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. அணு ொயுேங்கபள
பரிதெொதிப்பேொல் ஏற்படும் தீங்கு விபளவுகள் குறித்ே விழிப்புணர்ப
ஏற்படுத்து பேயும், இதுதபொன்ற தெொேபனகபள முடிவுக்கு சகொண்டு
ரு பேயும் இந்ே நொள் தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது.

✓

அணு ொற்றல் தெொேபனகளுக்கு எதிரொன பன்னொட்டு நொள் 2009 டிெ.2
அன்று ஐநொ சபொதுச்ெபபயொல் அேன் 64ஆ து அமர்வில் நிறு ப்பட்டது.
நியூ சமக்ஸிதகொவில் உள்ள பொபல னத்ேளத்தில், ‘டிரினிட்டி’ என்று
அபழக்கப்படும் முேல் அணுதெொேபன, அசமரிக்கொவின் ரொணு த்ேொல்
1945 ஜூபல.16 அன்று நடத்ேப்பட்டது.

2. எந் தபோதுத்துறற வங்கியின் MD & CEOஆ சோந்திலோல் றைன்

6. ஒலிம்பிக்/போரோலிம்பிக் துப்போக்கிச்சுடு லில் இந்தியோவின் மு ல்

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்?
அ) பஞ்ெொப் தநஷனல்
ஆ) இந்தியன்

ங் ப்ப க் த்ற தவன்ற வீரோங் றன யோர்?

ங்கி

அ) அ னி தலகொரொ 

ங்கி 

ஆ) இளத னில்

இ) யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ
ஈ) பொரே

✓



ொலறி ன்

இ) அபூர்வி ெந்தேலொ

ங்கி

ெொந்தி லொல் பஜன், இந்தியன் ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநர் மற்றும்
ேபலபமச்செயலதிகொரியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நியமனத்திற்கு
முன் அ ர், பதரொடொ ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநரொக பணியொற்றினொர்.
செப்.1 அன்று அ ரது மூன்றொண்டுகொல பேவிக்கொலம் சேொடங்கும்.

ஈ) அஞ்சும் முத்கில்

✓

இந்திய பொரொலிம்பிக் துப்பொக்கிச் சுடுேல் வீரொங்கபன அ னி தலகொரொ,
தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் சபண்களுக்கொன 10 மீட்டர் ஏர்-பரபிள்
துப்பொக்கிச்சுடுேலில் நொட்டின் முேல் ேங்கப்பேக்கத்பே ச ன்றொர்.

✓

நொட்டின் ரலொற்றில் பொரொலிம்பிக் அல்லது ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப்பேக்கம்
ச ன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற சபருபமபயப் சபற்றொர் இ ர்.
இந்திய ட்சடறிேல் வீரர் தயொதகஷ் கத்துனியொ ச ள்ளிப்பேக்கத்பே
ச ன்றொர். ஈட்டி எறிேல் தபொட்டியில் தேத ந்திர ஜஜொரியொ மற்றும் சுந்ேர்
சிங் ஆகிதயொர் ச ள்ளி மற்றும் ச ண்கலப்பேக்கங்கபள ச ன்றனர்.

3. “ஆட் டத் லுக்கு உள்ளோனவர் ள் குறித் பன்னோட்டு நோள் International Day of the Victims of Enforced Disappearances”
அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது?
அ) ஆகஸ்ட்.30 
ஆ) செப்டம்பர்.1

7. தைற்கு றநல் றவரஸ்த ோற்று அதி ரிக் லாம் என எச்சரிக்ற

இ) செப்டம்பர்.3

விடுத்துள்ள நோடு எது?

ஈ) செப்டம்பர்.5

அ) அசமரிக்கொ

✓

ஆண்டுதேொறும் ஆக.30 அன்று உலகம் முழு தும் “ஆட்கடத்ேலுக்கு
உள்ளொன ர்கள் குறித்ே பன்னொட்டு நொள்” அனுெரிக்கப்படுகிறது.

ஆ) ரஷ்யொ 

✓

ஆட்கடத்ேலுக்கு உள்ளொன ர்கபள சகௌரவிப்பேற்கும் அ ர்களுக்கு
அஞ்ெலி செலுத்து ேற்குமொக இந்நொள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2010 டிெ.21
அன்று, ஐநொ சபொது அப , அதிகொரப்பூர் மொக இந்ே நொபள அறிவித்ேது.
ஆட்கடத்ேலுக்குள்ளொதனொரின் பொதுகொப்பிற்கு ழி குக்கும் ெர் தேெ
உடன்படிக்பகபய ஏற்றுக்சகொள் பே இந்நொள் ரத ற்கிறது.

இ) சீனொ
ஈ) இங்கிலொந்து

✓

மிேச ப்பநிபலயும் அதிக மபழப்சபொழிவும் சகொசுக்களுக்கு ெொேகமொன
நிபலபமகபள உரு ொக்கு ேொல், தமற்கு பநல் ப ரஸ் (WNV) தநொய்த்
சேொற்றுகள் அதிகரிக்கலொம் என ரஷ்யொ எச்ெரிக்பக விடுத்துள்ளது.

✓

இது சகொசுக்களொல் பரவும் ஒரு சேொற்றுதநொயொகும். இது பறப களிடம்
இருந்து மனிேர்களுக்கு தநொய்த்சேொற்றுள்ள கியூசலக்ஸ் சகொசு ொல்
பரவுகிறது. இது, மனிேர்களில் அபொயகரமொன நரம்பியல் தநொயிபன
உண்டொக்குகிறது. இது ஜிகொ, சடங்கு மற்றும் மஞ்ெள் கொய்ச்ெல் ஆகிய
ப ரஸ்களுடன் சேொடர்புபடயது.

4. வருவோய் வழக்கு றள ஒழுங்குபடுத்துவ ற் ோன த ோழில்நுட்ப
ளத்ற உருவோக்கு ற் ோ
றலவர் யோர்?

நடுவணரசு அறைத்துள்ள குழுவின்

அ) ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் 

✓

✓

ஆ) ஆதிர் ரஞ்ென் செௌத்ரி

8. தீதபோர் பீல் வனவுயிரி சரணோலயம் அறைந்துள்ள ைோநிலம் எது?

இ) DY ெந்திரசூட்

அ) அஸ்ஸொம் 

ஈ) துஷொர் தமத்ேொ

ஆ) சிக்கிம்

ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் ேபலபமயிலொன தமல்முபறயீட்டு ேொக்கல்
செயல்முபறபய சநறிப்படுத்தும் ஒரு சேொழில்நுட்ப ேளத்பே
உரு ொக்கு ேற்கொக மத்திய அரசு ஒரு குழுப அபமத்துள்ளது.

இ) மத்திய பிரதேெம்

இந்ேத்ேளம் தநரடி மற்றும் மபறமுக ரிவிதிப்பு சேொடர்பொன அபனத்து
செயல்முபறகபளயும் உள்ளடக்கியது. ஆஷிஷ் ஷிரொதேொன்கர், தேசிய
ேக ல் பமயத்தின் மின்னணு-நீதிமன்றத் திட்டத்திற்கும் ேபலபம
கிக்கிறொர். இந்ேக்குழு ேனது பணிபய மூன்று மொேகொலத்திற்குள்
முடிக்கவுள்ளது. ரு ொய்த்துபற, CBDT & CBIT உறுப்பினர்கபளக்
சகொண்டிருக்கும்.









ஈ) இமொச்ெல பிரதேெம்
✓

தீதபொர் பீல் என்பது அஸ்ஸொமின் சகௌவுகொத்தியில் அபமந்துள்ள ஒரு
மிகப்சபரிய நன்னீரொகும். இது அம்மொநிலத்தின் ஒதர ரொம்ெொர் ேளமும்
முக்கியமொன பறப கள் ொழிடமும் ஆகும். சுற்றுச்சூழல், னம் & கொல
நிபல மொற்ற அபமச்ெகமொனது சகௌகொத்தியின் சேன்தமற்கு விளிம்பில்
உள்ள தீதபொர் பீல் னவுயிரி ெரணொலயத்தின் சூழல்-உணர்திறன்
மண்டலத்பே அறிவித்துள்ளது. இந்ே ஈரநிலம், தகொபடயில் 30 ெகிமீ
பர விரி படகிறது; தமலும் குளிர்கொலத்தில் சுமொர் 10 ெகிமீ பர
சுருங்குகிறது.



Page Number 11 Of 367

 









9. ோலோண்டு வீட்டு விறலக்குறியீட்றட தவளியிடுகிற நிறுவனம்
எது?
அ) தேசிய வீட்டு
ஆ) இந்திய ரிெர்வ்

ெதி

ங்கி

ங்கி 

இ) NITI ஆதயொக்
ஈ) தேசிய புள்ளியியல் அலு லகம்
✓

பத்து முக்கிய நகரங்களின் வீட்டு பதிவு அதிகொரிகளிடமிருந்து சபறப்பட்ட
பரி ர்த்ேபன-நிபல ேரவுகளின் அடிப்பபடயில் கொலொண்டு வீட்டு
விபலக் குறியீட்பட இந்திய ரிெர்வ் ங்கி ச ளியிடுகிறது. அகமேொபொத்,
சபங்களூரு, சென்பன, தில்லி, சஜய்ப்பூர், கொன்பூர், சகொச்சி, சகொல்கத்ேொ,
லக்தனொ மற்றும் மும்பப ஆகியப அந்ேப் பத்து நகரங்களொகும். RBI
ேரவுகளின்படி, அகில இந்திய வீட்டுவிபல குறியீட்டின் ளர்ச்சியோனது
இந்ே நிதியொண்டின் முேல் கொலொண்டில் 2 ெேவீேமொக குபறந்துள்ளது.
இேன் ளர்ச்சி 8.8% (அகமேொபொத்) முேல் (-) 5.1 ெேவிகிேம் (சென்பன)
பர இருந்ேது.

10.அண்றைச்தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற சூப்பர்தடக் இரட்றடத ோபுர







சித்ேரிக்கும் திபரப்படத்பே இபளய ேபலமுபறயினொா் அறிந்து
சகொள்ளும்
பகயில், நவீன டிஜிட்டல் முபறயில் ச ளியிடப்படும்.
சநல்பல
மதனொன்மணியம்
சுந்ேரனொொா்
பல்கபலக்கழகத்தில்
.உ.சிேம்பரனொொா் சபயரில் புதிய ஆய்விருக்பக அபமக்கப்படும்.
.உ.சி. எழுதியுள்ள அபனத்துப் புத்ேகங்களும் புதுப்சபொலிவுடன்
புதுப்பிக்கப்பட்டு, ேமிழ்நொடு பொடநூல் கழகத்தின் மூலம் குபறந்ே
விபலயில் மக்களுக்குக் கிபடக்க ஏற்பொடு செய்யப்படும்.
திருசநல்த லியில்
.உ.சிேம்பரனொொா், மகொகவி பொரதியொொா் படித்ே
பள்ளிகளுக்குத் தேப யொன கூடுேல் குப்பபறகள், கபல அரங்கம்
மற்றும் நிபனவு நுபழவு
ொயில் ரூ.1.05 தகொடி மதிப்பில்
அபமக்கப்படும்.
கப்பதலொட்டிய ேமிழன்

.உ.சி. விருது

கப்பல் கட்டுமொனம், சேொழில்நுட்பம், தபொக்கு ரத்து ஆகிய கப்பல்
சேொடொா்பொன துபறகளில் ஈடுபட்டு, சிறந்ே பங்கொற்றி
ரும் ேமிழொா்
ஒரு ருக்கு ‘கப்பதலொட்டிய ேமிழன் .உ.சி. விருது’ ஆண்டுதேொறும்
அளிக்கப்படும். இந்ே விருது ரூ.5 லட்ெமும், பொரொட்டுச் ெொன்றும்
உள்ளடக்கியது. .உ.சிேம்பரனொொா் ந ம்பொா் 18-இல் மபறந்ேொொா். இந்ேத்
தினம் தியொகத் திருநொளொக கபடப்பிடிக்கப்படும்.

வழக்குடன் த ோடர்புறடய ைோநிலம் எது?

அரசு கட்டடங்களுக்கு சபயொா்:

அ) தகரளொ

இந்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 5-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு செப்டம்பொா்
5-ஆம் தேதி
பர ஓரொண்டில் தூத்துக்குடி, திருசநல்த லியில்
உரு ொகும்
அரசுக்
கட்டடங்களுக்கு
கப்பதலொட்டிய
ேமிழொா்
.உ.சிேம்பரனொொா் சபயொா் சூட்டப்படும். அ ரது தியொகத்பே பள்ளி,
கல்லூரி மொண ொா்கள் பயபனபடயும்
பகயில், தபொக்கு ரத்துத்
துபற
ெொொா்பில்
தபருந்து
ஒன்றில்
கப்பதலொட்டிய
ேமிழன்
.உ.சிேம்பரனொரின்
ொழ்க்பகயில் நடந்ே ெம்ப ங்கள் குறித்து
புபகப்படக் கண்கொட்சி ஏற்பொடு செய்யப்படும்.

ஆ) உத்ேர பிரதேெம் 
இ) கர்நொடகொ
ஈ) மகொரொஷ்டிரொ

✓

சநொய்டொவில் சூப்பர்சடக்கின் எமரொல்ட் தகொர்ட் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட
40 மொடிகபள சகொண்ட இரட்பட தகொபுரங்கபள இடித்துத்ேள்ள உச்ெ
நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டுள்ளது.

✓

மொ ட்ட அதிகொரிகளுடனொன ஒப்பந்ேத்துடன் கட்டட விதிமுபறகபள
மீறியேற்கொக மூன்றுமொேங்களுக்குள் தகொபுரங்கபள இடிக்கத ண்டும்
என்றும் நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டது. உத்ேரபிரதேெ முேலபமச்ெர் தயொகி
ஆதித்யநொத், இது ெம்பந்ேப்பட்ட குற்ற ொளிகள்மீது விெொரபண மற்றும்
கடுபமயொன நட டிக்பக எடுக்குமொறு அதிகொரிகளுக்கு உத்ேரவிட்டொர்.


1.

.உ.சி. 150-ஆ து பிறந்ே தினம்: சென்பன, தகொப யில் சிபல

சுேந்திரப் தபொரொட்டத்தில் தீரத்துடன் ஈடுபட்டு ‘செக்கிழுத்ே செம்மல்’
என மக்களொல் புகழப்படும்
.உ.சிேம்பரனொரின் 150-ஆ து பிறந்ே
தினத்பே ஒட்டி 14 புதிய அறிவிப்புகபள முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின்
ச ளியிட்டொொா். இந்ே அறிவிப்பின்படி, .உ.சி.க்கு சென்பன, தகொப
என இரண்டு இடங்களில் புதிேொக சிபல ப க்கப்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து, ெட்டப்தபரப விதி 110-ன் கீழ் முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின்
ச ளியிட்ட 14 அறிவிப்புகள்:
.உ.சி.,யின் 150-ஆ து பிறந்ே தினம்
ரும் 5-ஆம் தேதி
சகொண்டொடப்பட உள்ளது. இபேசயொட்டி, அரசு விழொ ொக, அ பரப்
சபருபமப்படுத்தும்
பகயில் செயலொற்ற த ண்டுசமன ெட்டப்
தபரப உறுப்பினொா் ஈஸ் ரன் தகொரிக்பக விடுத்ேொொா். .உ.சி.,யின்
150-ஆ து பிறந்ே தினம் அரசு விழொ ொகக் சகொண்டொடப்படும் என
எனது சுேந்திர தின உபரயிதலதய கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஆண்டு
அ ரது 150-ஆ து ஆண்டு பிறந்ே தினம்
ரு ேொல், 14 புதிய
அறிவிப்புகள் ச ளியிடப்படுகின்றன. சென்பன கொந்தி மண்டபத்தில்
.உ.சிேம்பரனொொா், சிபறயில் இழுத்ே செக்கு ப க்கப்பட்டுள்ள
மண்டபம் சபொலிவூட்டப்பட்டு அ ரது மொொா்பளவு சிபல திறந்து
ப க்கப்படும். தூத்துக்குடி மொநகரில் முேன்பமச் ெொபலயொன
தமலசபரிய கொட்டன் ெொபல இனி
.உ.சிேம்பரனொொா் ெொபல என
அபழக்கப்படும்.
தகொப
.உ.சி. பூங்கொ: ேனது
ொழ்நொளின் முக்கிய நொள்கபளக்
தகொப ச் சிபறயிதலதய கழித்ே .உ.சிேம்பரனொரின் முழு உரு ச்
சிபலயொனது, தகொப
.உ.சி. பூங்கொவில் அபமக்கப்படும். செய்தித்
துபறயின் பரொமரிப்பிலுள்ள ஓட்டப்பிடொரம் .உ.சிேம்பரனொொா் ொழ்ந்ே
நிபனவு
இல்லமும்,
திருசநல்த லியில்
உள்ள
அ ரது
மணிமண்டபமும் புனரபமக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் அ ரது ொழ்க்பக
ரலொற்பற அபன ரும் அறிந்து பயன் சபறும் பகயில் ஒலி-ஒளி
கொட்சி அபமக்கப்படும்.
.உ.சிேம்பரனொொா்
ொழ்க்பக
ரலொற்பறச்







நடமொடும்
.உ.சி.
ொழ்க்பக
ரலொற்று கண்கொட்சி கூடமொனது,
மொண -மொணவிகளின்
பொொா்ப க்கொக
பயணிக்கும்.
ேமிழ்ப்
பல்கபலக்கழகத்தின் ொயிலொக .உ.சிேம்பரனொொா் குறித்ே இபணய
ழிக் கருத்ேரங்கு நபடசபறும். ேமிழ் நிகொா்நிபலக் கல்வி கழகத்தின்
ொயிலொகக் கப்பதலொட்டிய ேமிழன் .உ.சிேம்பரனொொா் எழுதிய நூல்கள்
மற்றும்
பகசயழுத்துப்
பிரதிகள்
ஆகியன
இபணயத்தில்
மின்மயப்படுத்தி ச ளியிடப்படும் என்று ேனது அறிவிப்பில் முேல் ொா்
மு.க.ஸ்டொலின் சேரிவித்துள்ளொொா்.
2. சயஸ்.பொலபொரதியின் நூலுக்கு பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா் விருது
சயஸ்.பொலபொரதியின் “மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’
என்ற
குழந்பேகள்” நூலுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொன ‘பொல ெொகித்திய
புரஸ்கொொா்‘ விருது
ழங்கப்பட்டுள்ளது. ெொகித்திய அகொசேமியின்
ேபல ொா் டொக்டொா் ெந்திரதெகர கம்பொொா் ஒப்புேலுடன் அகொசேமியின்
செயலொளொா்
தக.ஸ்ரீனி ொெரொவ்
ச ள்ளிக்கிழபம
இபே
அறிவித்துள்ளொொா். இந்ே விருதுக்கொக அபமக்கப்பட்ட மூன்று தபொா்
சகொண்ட நடு ொா் குழு ‘மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’ நூபல
ஒருமனேொகத் தேொா்வு செய்துள்ளேொக அகொசேமியின் அறிக்பகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் குழுவில் எம்.கமலத லன், டொக்டொா் ருத்ர
துளசிேொஸ், யூமொ ொசுகி ஆகிதயொொா் இடம்சபற்றிருந்ேனொா்.
‘இபே குழந்பேகளுக்கொன நூல் என்று மட்டும் கருே முடியொது.
சபற்தறொரும் ஆசிரியொா்களும் படிக்க த ண்டிய நூலொகக்கூட கருேலொம்.
குழந்பேகளின்
ச குளித்ேனம்,
ஆொா் ம்,
சிந்ேபனபயத்
தூண்டக்கூடிய நூல்’ என இந்நூல் குறித்ே விமொா்ெனங்களும்
ச ளியொகியிருந்ேன. ‘பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா்‘ விருதுக்கு தேொா்வு
செய்யப்பட்டுள்ள இந்ே நூல் ஆசிரியருக்கு தகடயமும், ரூ 50,000
சரொக்கப் பரிசும் அளிக்கப்படும்.
3. பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொ பேக்க த ட்பட : ஒதர நொளில் 2 ேங்கம்,
ஒரு ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம்
தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் ெனிக்கிழபம ஒதர நொளில்
இந்தியொவுக்கு 2 ேங்கம், 1 ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் என 4 பேக்கங்கள்
கிபடத்துள்ளன. இபேயடுத்து இந்ே பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொவின்
பேக்க எண்ணிக்பக 17-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதில் 4 ேங்கம், 7
ச ள்ளி,
6
ச ண்கலம்
ஆகியப
அடங்கும்.
இந்திய
தபொட்டியொளொா்களுக்கு ெனிக்கிழபம, துப்பொக்கி சுடுேலில் ஒரு ேங்கம்,
ஒரு ச ள்ளியும், பொட்மிண்டனில் ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலமும்
கிபடத்துள்ளது.
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துப்பொக்கி சுடுேல்: துப்பொக்கி சுடுேலில் பி4 கலப்பு 50 மீட்டொா் பிஸ்டல்
எஸ்செச்1 பிரிவில் இந்தியொவின் மணீஷ் நொா் ொல் (19) முேலிடம்
பிடித்து ேங்கம் ச ன்றொொா். அதே பிரிவில் களம் கண்ட மற்சறொரு
இந்தியரொன சிங்ரொஜ் அேொனொ (39) இரண்டொம் இடம் பிடித்து ச ள்ளி
ச ன்றொொா். இதில் நொா் ொல் ேனது முேல் பொரொலிம்பிக்கிதலதய ேங்கம்
ச ன்றுள்ளொொா். அேொனொ, இதே பொரொலிம்பிக்கில் ஏற்சகனத 10 மீட்டொா்
ஏொா்
பிஸ்டொா்
எஸ்செச்1-இல்
ச ண்கலம்
ச ன்றுள்ளது
குறிப்பிடத்ேக்கது.
பொட்மிண்டன்: பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா்
எஸ்எல்3 பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ்
ெொா்கொொா் (31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். இரு ருக்குதம இது முேல்
பொரொலிம்பிக் பேக்கமொகும். அதிலும், தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் ேொன்
பொட்மிண்டன் தபொட்டி முேல் முபறயொக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில்
ெொம்பியனொகி
ரலொறு
பபடத்திருக்கிறொொா்
பிரதமொத்.
பொட்மிண்டனில்
தமலும்
இரு
இந்தியொா்கள்
இறுதிச்சுற்றுக்கு
முன்தனறியுள்ளேொல், அதில் இந்தியொவுக்கு இன்னும் இரு பேக்கங்கள்
உறுதியொகியுள்ளன.
4. ஃதபம் திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகள்: சகொள்முேபல பகவிட
ேமிழக அரசு முடிவு
மத்திய அரசின் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்து சகொள்முேல்
செய் பேக்
பகவிட
முடிவு
செய்யப்பட்டிருப்பேொக
ேமிழக
தபொக்கு ரத்துத் துபற
ட்டொரங்கள் சேரிவிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் சபொருளொேொரத்தில் சபரும் பொதிப்புகபள ஏற்படுத்தும் சபட்தரொல்,
டீெல்
ொகனங்களுக்கு
மொற்றொக
மின்ெொர
ொகனங்கள்
பயன்படுத்து தின் முக்கியத்து த்பே பல நொடுகள் உணொா்ந்துள்ளன.
இந்தியொவிலும் மின்ெொர ொகனங்கபள ஊக்குவிக்க த ண்டும் என
நீதி ஆதயொக் அழுத்ேமொக செொல்லி ருகிறது.
செொல் து மட்டுமின்றி அபேச் செயல்படுத்து திலும் முபனப்பு கொட்டும்
விேமொக கடந்ே ஆண்டு ேமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களொன தகொப ,
தெலம், திருப்பூொா், ஈதரொடு, த லூொா், திருச்சி, விழுப்புரம், ேஞ்ெொவூொா் ஆகிய
நகரங்களில் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகபள
ழங்கு ேொக மத்திய அரசு சேரிவித்ேது. இேன்படி, தபருந்துகளின் நீளம்
மற்றும் மின்தனற்ற கட்டபமப்பபப் சபொருத்து ரூ.35 முேல் 55 லட்ெம்
பர மொனியம் ழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்ேது. திட்டத்துக்கொன
ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் தகொரப்பட்டு ந்ே நிபலயில், திட்டத்பேக் பகவிட
முடிவு செய்திருப்பேொக ேமிழக தபொக்கு ரத்துத் துபற அதிகொரிகள்
சேரிவித்ேனொா்.
கொரணம் என்ன? இேற்கொன கொரணம் குறித்து அ ொா்கள் விளக்கிக்
கூறுபகயில், ‘மத்திய அரசு
ழங்கும் மொனியத் சேொபகக்கும்
தபருந்தின் விபலக்கும் சபரியளவில் வித்தியொெம் உள்ளது. குறிப்பொக
மின்கலன்கபள மொற்றித் ேரு ேற்கொன சேளி ொன விளக்கங்களும்
திட்டத்தில் ேரப்படவில்பல. எனத , ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகொரி ச ளியிட்ட
அறிவிப்பப ரத்து செய் பேத் ேவிர த று
ழியில்பல. தமலும்,
ேனியொொா் மின்ெொர தபருந்து இயக்கும் நிறு னத்தின் ஊழியொா்கபள
ப த்து தபருந்துகபள இயக்கும் நிபல இருப்பேொல் தபொக்கு ரத்துக்
கழக சேொழிற்ெங்கங்களும் கடும் எதிொா்ப்பு சேரிவித்ேன. இபேயடுத்து
அந்ே திட்டம் பகவிடப்பட்டேொக அ ொா்கள் சேரிவித்ேனொா்.
விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்: ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொரப்
தபருந்துகபள சகொள்முேல் செய் தில் இருக்கும் சிக்கல்கபளக்
கருத்தில் சகொண்டு முடிப
ேமிழகம் பகவிட்டிருக்கும் நிபலயில்
தகரளம், கொா்நொடகம், சேலங்கொனொ ஆகிய மொநிலங்களும் இருப்பேொக
ேக ல்கள் சேரிவிக்கின்றன. ேற்தபொது, தகஎஃப்டபிள்யூ
ங்கியுடன்
இபணந்து ேமிழகம் சகொள்முேல் செய்ய உள்ள 500 தபருந்துகளும்
எப்தபொது ொங்கப்படும் என்பதே அபன ரது எதிொா்பொொா்ப்பொக உள்ளது.
இேன்படி, 80:20 என்னும் அடிப்பபடயில் தகஎஃப்டபிள்யூ மற்றும்
ேமிழகம் தபருந்தின் விபலபய பகிொா்ந்து சகொள்ளும்.
கடந்ே மொேம் ேமிழக நிதியபமச்ெொா் ச ளியிட்ட ச ள்பள அறிக்பகயில்,
தபொக்கு ரத்துத் துபற மற்றும் மின்ெொரத்துபறயில் கடன் மற்றும்
நஷ்டம் அதிகளவு இருப்பேொக கூறப்பட்டுள்ள நிபலயில், ேமிழகத்தின்
சுற்றுச்சூழல் நலன் கருதி விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள் ொங்கப்படும்
எனவும், நிதிசநருக்கடி கருதி ெரியொன திட்டத்தில் ேரமொன மின்ெொரப்
தபருந்துகள்
ொங்கப்படும்
எனவும்
தபொக்கு ரத்துத்
துபற
உயரதிகொரிகள் சேரிவிக்கின்றனொா். அட்ட பணக்கொக.... (குறிப்பு தடப்
பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.) ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் ேமிழக
நகரங்களுக்கு ழங்கப்பட இருந்ே தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக













நகரம் தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக தகொப 100 மதுபர 100 திருச்சி
100 தெலம் 50 திருப்பூொா் 50 ஈதரொடு 50 த லூொா் 50 ேஞ்ெொவூொா் 25
சபட்டிச் செய்தி: மொறி ரும் கொலநிபலயில் மின்ெொர தபருந்தின்
முக்கியத்து ம்: மின்ெொர தபருந்துகளின் முக்கியத்து ம் குறித்து
சுற்றுச்சூழல் ஆொா் லொா்கள் கூறியேொ து: கொற்றில் நுண்துகள்
அதிகரிப்பேற்கு முக்கிய கொரணமொக இருப்பது அனல் மின் நிபலயங்கள்
மற்றும் ொகன புபக. இ ற்பறக் கட்டுக்குள் சகொண்டு ந்ேொல் இந்திய
மக்களின் ஆயுள்கொலமும் 5 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கக் கூடும். எனத ,
தபருந்துகளில் ச ளிதயறும் புபகபய முற்றிலுமொக ஒழிக்க மின்ெொர
தபருந்து அ சியம் என்றனொா்.
கொற்றில் இருக்க த ண்டிய நுண்துகளின் அளவு: இந்திய ேர நிொா்ணய
அளவீட்டின்படி 60 பமக்தரொகிரொம் உலக சுகொேொர நிறு னத்தின்
கொற்று ேர நிொா்ணய அளவீட்டின்படி 25 பமக்தரொ கிரொம் சென்பனயின்
பல பகுதிகளில்...: 60 முேல் 128 பமக்தரொ கிரொம் பரயும், 176 முேல்
228 பமக்தரொ கிரொம் பரயும் கொற்றில் நுண்துகள்கள் உள்ளன.
5.
பொட்மிண்டன்:
ரலொற்று
ேங்கம்
ச ன்றொொா்
பிரதமொத்
பகத் :மதனொஜுக்கு ச ண்கம்; தமலும் இரு பேக்கங்கள் உறுதி
பொரொலிம்பிக் பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3
பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் ெொா்கொொா்
(31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் முேல்
முபறயொக
தடொக்கிதயொ
பொரொலிம்பிக்கில்
தெொா்க்கப்பட்டுள்ள
பொட்மிண்டன் தபொட்டியில் ேங்கம் ச ன்ற முேல் இந்தியொா் என்ற
சபருபமபய பிரதமொத் சபற்றுள்ளொொா். அ தரொடு மதனொஜும் பேக்கம்
ச ன்றுள்ள நிபலயில், அ ொா்கள் ேவிர சுெொஸ் யதிரொஜ், கிருஷ்ணொ
நொகொா் ஆகிய தமலும் இரு இந்தியொா்களும் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி
பேக்கத்பே உறுதி செய்துள்ளனொா்.
எஸ்எல்3
பிரிவு:
ஆட ொா்
ஒற்பறயொா்
எஸ்எல்3
பிரிவின்
அபரயிறுதிகளில் நடப்பு உலக ெொம்பியனொன பிரதமொத் பகத்தும்,
மதனொஜ் ெொா்கொரும் களம் கண்டனொா். இதில் பிரதமொத் ேனது ஆட்டத்தில்
ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப 21-11, 21-16 என்ற செட்களில்
ச ன்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறினொொா். ஆனொல் மதனொஜ் ெொா்கொொா்,
இங்கிலொந்தின் தடனியல் சபத்ேலிடம் 8-21, 10-21 என்ற செட்களில்
வீழ்ந்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் அந்ே தடனியபல எதிொா்சகொண்ட பிரதமொத்
21-14, 21-17 என்ற தநொா் செட்களில் 45 நிமிஷத்தில் ச ன்று ெொம்பியன்
ஆனொொா்.
ச ற்றிக்குப் பிறகு தபசிய பிரதமொத், ‘இந்ேப் பேக்கம் எனக்கு மிகச்
சிறப்பொனேொகும். பொரொலிம்பிக் பத்ேக்கக் கனவு நன ொகியுள்ளது. சபத்ேல்
எனக்கு
மிகவும்
சநருக்கடி
அளித்ேொொா்.
ஆனொல்
நொன்
ேன்நிபலயிழக்கொமல்
நிேொனமொக
எனது
பலம்
சகொண்டு
விபளயொடிதனன்.
இரு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு
அ ருடன்
விபளயொடியதபொது தேொல்வி கண்தடன். அதிலிருந்து நுட்பங்கபளக்
கற்று ேற்தபொது ச ன்றுள்தளன். இந்ேப் பேக்கத்பே எனது
சபற்தறொருக்கும்,
எனக்கு
ஆேரவு
அளித்ே
அபன ருக்கும்
ெமொா்ப்பிக்கிதறன். இந்தியொப
சபருபமயபடயச் செய்ேேற்கொக
மகிழ்ச்சி அபடகிதறன்’ என்றொொா். மறுபுறம், அபரயிறுதியில் வீழ்ந்ே
மதனொஜ் ெொா்கொொா், ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ சுற்றில்,
டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப 22-20, 21-13 என்ற செட்களில் ச ன்று
பேக்கத்பே பகப்பற்றினொொா்.
பிரதமொத் பகத்: 4
யேொக இருக்கும்தபொது தபொலிதயொ பொதிப்பு
ஏற்பட்டேொல் மொற்றுத்திறனொளி ஆனொொா். அண்பட வீட்டொொா் பொட்மிண்டன்
விபளயொடு பேப் பொொா்த்து அதில் க னம் செலுத்ேத் சேொடங்கிய பகத்,
2006 முேல் தபொட்டிகளில் பங்தகற்கத் சேொடங்கினொொா். ெொா் தேெ
அளவில் இது பர 45 பேக்கங்கள் ச ன்றுள்ளொொா். இதில் ஆசிய பொரொ
விபளயொட்டுப் தபொட்டியில் ச ன்ற ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலம், 4
உலக ெொம்பியன்ஷிப் பேக்கங்கள் ஆகியப யும் அடங்கும். மதனொஜ்
ெொா்கொொா்: 1 யேொக இருக்கும்தபொது தபொலியொ ொல் பொதிக்கப்பட்டொொா். 5
யதிலிருந்து பொட்மிண்டன் விபளயொட்பட சேொடங்கிய மதனொஜ்,
பின்னொா் அபேதய தீவிரமொக விபளயொடத் சேொடங்கினொொா். 2011 முேல்
பொரொ பொட்மிண்டன் தபொட்டிகளில் விபளயொட ஆரம்பித்ேொொா். 2016 ஆசிய
ெொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் ச ன்றுள்ளொொா் மதனொஜ்.
எஸ்எல்4 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்4 அபரயிறுதியில்
இந்தியொவின் ேருண் தில்லொன், சுெொஸ் யதிரொஜ் ஆகிதயொொா்
தபொட்டியிட்டனொா். இதில் சுெொஸ் ேனது ஆட்டத்தில் 21-9, 21-15 என்ற
செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் ஃபிசரடி தெதியொ பன வீழ்த்தி
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி பேக்கத்பே உறுதி செய்ேொொா். அதில் அ ொா்
பிரொன்ஸின் லுகொஸ் மொஸுபர ஞொயிற்றுக்கிழபம ெந்திக்கிறொொா். ேருண்
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தில்லொன் ேனது அபரயிறுதியில் 16-21, 21-16, 18-21 என்ற செட்களில்
அந்ே லூகொஸ் மொஸுரிடம் ேொன் தேொல்வி கண்டொொா். அடுத்ேேொக,
ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’
சுற்றில் அ ொா்
இந்தேொதனசியொவின் தெதியொ பன ெந்திக்கிறொொா். எஸ்செச்6 பிரிவு:
ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்செச்6 பிரிவில் களம் கண்டுள்ள இந்தியரொன
கிருஷ்ணொ நொகொா் ேனது அபரயிறுதியில் 21-10, 21-11 என்ற செட்களில்
இங்கிலொந்தின் கிறிஸ்டன் கூம்ப்பஸ தேொற்கடித்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில்
அ ொா் ெொங்கொங்கின் சு மொன் கொபய ஞொயிற்றுக்கிழபம
எதிொா்சகொள்கிறொொா்.
கலப்பு இரட்படயொா்: கலப்பு இரட்படயரில் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவு
அபரயிறுதியில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத்/பொலக் தகொலி இபண 321,
15-21
என்ற
செட்களில்
இந்தேொதனசியொவின்
தெரி
சுெொன்தடொ/லினி ரொட்ரி ஆக்டிலொ இபணயிடம் வீழ்ந்ேது. இபேயடுத்து,
பகத்/ தகொலி கூட்டணி, ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’
சுற்றில்
ஜப்பொனின்
டொய்சுதக
ஃபுஜிெொரொ/அகிதகொ
சுகிதனொ
இபணபய ஞொயிற்றுக்கிழபம எதிொா்சகொள்கிறது
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1. ட ோக்கிட ோ போரோலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற மோரி ப்பன் தங்க
டெலு & சரத் ஆகிய ோருடன் வதோ ர்புட


✓

விடை ோட்டு எது?

அ) பளு தூக்குதல்
ஆ) துப்பாக்கிச் சுடுதல்
இ) உயரந்தாண்டுதல் 
ஈ) ஈட்டி எறிதல்

✓

ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக்கில் உயரந்தாண் ல் டபாட்டியில் மாரியப்பன்
தங்கடேலு மற்றும் ஷரத் குமார் முறைடய வேள்ளி மற்றும் வேண்கலப்
பதக்கங்கறை வேன்ைனர். மாரியப்பன் தங்கடேலு 2016 ரிடயா
பாராலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வேன்றிருந்தார். 1968 பாராலிம்பிக்
பதிப்பிலிருந்து 2016 பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தம் 12 பதக்கங்கறை
இந்தியா வேன்றுள்ைது.

2. வதோழில்நுட்ப நிறுெனங்கள் மோற்று கட் ண முடறடமகடை
ெழங்குமோறு நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் சட் த்டத இ ற்றி
நோடு எது?

இந்திய க ற்பற கப்பல் – INS ஐராேத் ெமீபத்தில் மிஷன் ொகரின் ஒரு
பகுதியாக வியட்நாமில் உள்ை ட ா சி மின் துறைமுகத்றத அற ந்தது.
இந்தக் கப்பல், COVID 19 வதாற்றுடநாறய எதிர்த்துப் டபாராடுேதற்காக
100 வமட்ரிக் ன் திரே மருத்துே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 300 ஆக்ஸிஜன்
வெறிவூட்டிகறை வகாண்டு வென்ைது. “Security and Growth for All in the
Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் SAGAR. இதன்கீழ், துயர காலங்களில்,
இந்தியா தனது அண்ற நாடுகளுக்கு உதவிேருகிைது.

6. அண்டமயில் உணவு அெசரநிடலட அறிவித்த இந்தி ோவின்
அண்ட நோடு எது?
அ) பாகிஸ்தான்
ஆ) இலங்றக 
இ) மியான்மர்
ஈ) பூட் ான்

✓

அ) பிரான்ஸ்
ஆ) இத்தாலி
இ) வதன் வகாரியா 
ஈ) இந்தியா

✓



கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் டபான்ை வதாழில்நுட்ப நிறுேனங்கறை தங்கள்
வெயலிக்கூ ங்களில் மாற்று கட் ண முறைறமகறை ேழங்குமாறு
நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் ெட் த்றத வதன்வகாரியா நிறைடேற்றி
உள்ைது. இதற்கான அந்த நாட்டின் முதன்றம வதாறலத்வதா ர்பு
ெட் மான ‘வதாறலத்வதா ர்பு ேணிகச்ெட் ம்’ திருத்தப்ப வுள்ைது.

தீவு நா ான இலங்றக, உணவு அேெரநிறல மற்றும் வபாருைாதார
அேெரநிறல ஆகியேற்றை ஓர் அரொறணயின்கீழ் அறிவித்துள்ைது.
இந்த அறிவிப்பு, உணவுப் வபாருட்களின் இருப்பு மற்றும் விறல
நிர்ணயத்தில் கட்டுப்பாடுகறை விதிக்க அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம்
அளிக்கிைது. அந்நிய வெலாேணி வநருக்கடியால் இலங்றக பாதிக்கப்பட்
-டுள்ைது, இதன்காரணமாக அதன் நாணயம் மதிப்பிழப்றப டநாக்கிச்
வென்றுள்ைது; இதன் விறைோக, பணவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ைது.

7. “இ-டசோர்ஸ்” என்றவ ோரு இடண தைத்டத உருெோக்கியுள்ை
நிறுெனம் எது?
அ) பிட்ஸ்
ஆ) ஐஐஎம்-ஏ
இ) ஐஐடி-எம் 

3. பன்னோட்டு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுெதோக அறிவித்த ட ல்
ஸ்வ ய்ன் சோர்ந்த நோடு எது?

ஈ) இஸ்டரா

✓

அ) ஆஸ்திடரலியா
ஆ) வதன்னாப்பிரிக்கா 
இ) நியூசிலாந்து
ஈ) டமற்கிந்திய தீவுகள்

✓

புகழ்வபற்ை வதன்னாப்பிரிக்க டேகப்பந்து வீச்ொைர் ட ல் ஸ்வ ய்ன்
சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுேதாக
அறிவித்தார். ஸ்வ யின், க ந்த ஆண்டு வ ஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் இருந்து
ஓய்வுவபற்ைடபாது 439 விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தி வதன்னாப்பிரிக்காவின்
அதிக விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தியேர் ஆனார். ஸ்வ ய்ன், 2004 டிெ.17
அன்று புடராட்டீஸ் அணிக்காக அறிமுகமானதிலிருந்து, வதன்னாப்பிரிக்
-காவுக்காக 93 வ ஸ்ட், 125 ஒருநாள் மற்றும் 47 T20 பன்னாட்டு
டபாட்டிகளில் விறையாடியுள்ைார்.

இந்திய வதாழில்நுட்ப நிறுேனம் வமட்ராஸ் (IIT-M) “இ-டொர்ஸ்” என்ை
இறணயதைத்றத உருோக்கிேருகிைது. இத்தைம் முறையான மற்றும்
முறைொரா துறையில் பங்டகற்பாைர்கறை இறணப்பதன்மூலம் மின் அணுக் கழிவுகறை றகயாள்ேறத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. மின்
மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் பிரிவில், மின்னணுக் கழிவுகறை
ோங்குபேர்களுக்கும் உற்பத்தியாைர்களுக்கும் இற யில் இது ஒரு
ெந்றதத்தைமாக வெயற்படும். இது மின்னணுக் கழிவுகறை மறுசுழற்சி
வெய்யவும் மறுபயன்பாட்டுக்கு உகந்தோறு மாற்ைவும் ஒரு சிைந்த
ேழிறய ேகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

8. ட மன் அருடக ஏ ன் ெடைகு ோவில் பின் ரும் எந்த நோட்டு ன்
இடணந்து, இந்தி
ெருகிறது?

க ற்பட , கூட்டுப்பயிற்சிட

டமற்வகோண்டு

அ) ரஷ்யா

4. இந்தி உச்சநீதிமன்றத்தில், அனுமதிக்கப்பட் நீதி ரசர்களின்

ஆ) வஜர்மனி 

எண்ணிக்டக என்ன?

இ) பிரான்ஸ்

அ) 18

ஈ) இத்தாலி

ஆ) 25

✓

இ) 34 
ஈ) 45
✓

மூன்று வபண்கள் உட்ப ஒன்பது புதிய நீதிபதிகள் உச்ெநீதிமன்ை
நீதிபதிகைாக பதவிடயற்றுக்வெய்துவகாண் னர். இந்த நியமனத்தின்
மூலம், இந்திய தறலறம நீதிபதி உட்ப , உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்றக 33 டபராக உயர்ந்துள்ைது. உச்ெநீதிமன்ை ேரலாற்றில்,
ஒன்பது நீதிபதிகள் ஒடர டநரத்தில் பதவிடயற்ைது இதுடே முதல்முறை.
ஒன்பது நீதிபதிகளில் ஒருேரான நீதிபதி நாகரத்னா, 2027 வெப் ம்பரில்
இந்தியாவின் முதல் வபண் தறலறம நீதிபதியாக ஆகவுள்ைார்.

டயமன் அருடக ஏ ன் ேறைகு ாவில், இந்தியா மற்றும் வஜர்மனியின்
க ற்பற யினர் கூட்டுப் பயிற்சிறய டமற்வகாண் னர். இப்பயிற்சியில்
உலங்கூர்தி தறரயிைக்கம் மற்றும் டத ல் & பறிமுதல் ந ேடிக்றககள்
டமற்வகாள்ைப்பட் ன. இந்திய க ற்பற யின் டபார்க்கப்பலான “INS
திரிகண்ட்” ஏ ன் ேறைகு ாவில் வஜர்மானிய கப்பலான “டபயர்ன்”
உ ன் பயிற்சிவபற்ைது. INS திரிகண்ட், தற்டபாது ஏ ன் ேறைகு ாவில்
க ற்வகாள்றை தடுப்பு டராந்துப்பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ைது.

9. சமீப வசய்திகளில் இ ம்வபற்ற Dr பிர்வதௌசி கோத்ரி மற்றும் முகமது
அம்ஜத் சோகிப் ஆகிட ோர் பின்ெரும் எந்த விருது வபற்றெர்கள்?
அ) புக்கர் பரிசு

5. சோகர் திட் த்தின் ஒருபகுதி ோக, 2021 ஆகஸ்ட்டில் INS ஐரோெத்

ஆ) இராமன் மகடெடெ விருது 

வசன்றட ந்த நோடு எது?

இ) புலிட்ெர் விருது

அ) இலங்றக

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்

ஈ) ஆவபல் பரிசு

இ) வியட்நாம் 

ஈ) மடலசியா
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ேங்கடதெத்றதச் ொர்ந்த தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியாைர் Dr பிர்வதௌஸி காத்ரி
மற்றும் பாகிஸ்தாறனச் ொர்ந்த முகமது அம்ஜத் ொகிப் ஆகிடயார் இந்த
ஆண்டுக்கான (2021) இராமன் மகடெடெ விருது வபற்ை ஐந்து டபருள்
உள்ைனர். க ந்த 1957இல் நிறுேப்பட் இந்த விருது ஆசியாவின் மிக
உயரிய வகௌரேம் மற்றும் ஆசியாவின் டநாபல் பரிொக கருதப்படுகிைது.
பிலிப்றபன்ஸ் மீனேர் மற்றும் ெமூக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர் ராபர்ட ா
பாலன், மனிதாபிமானப் பணிக்காக அவமரிக்காவின் ஸ்டீேன் மன்சி &
புலனாய்வு இதழியல் பணிக்காக இந்டதாடனசியாவின் ோட்ச் ாக்
ஆகிடயார் இவ்விருறதப் வபற்ை பிை வேற்றியாைர்கைாேர். ெமூகத்திற்கு
குறிப்பி த்தக்க டெறேறய ேழங்கும் ஆசியாவில் உள்ை தனிநபர்கள்
அல்லது அறமப்புகளுக்கு இவ்விருது ஆண்டுடதாறும் ேழங்கப்படுகிைது.

10. மோநிலங்கைடெயின் புதி
வசய் ப்பட்டுள்ைெர்

வபோதுச்வச லோைரோக நி மனம்

ோர்?

அ) M வேங்றகயா
ஆ) Dr ராமச்ொர்யுலு 
இ) உத்பல் குமார் சிங்
ஈ) டதஷ் தீபக் ேர்மா

✓

மாநிலங்கைறேத்தறலேரான M வேங்றகயா, ாக் ர் பரெராம் பட் ாபி
டகெே ராமச்ொர்யுலுறே மாநிலங்கைறேயின் புதிய வபாதுச்வெயலராக
நியமித்தார். Dr ராமச்ொர்யுலு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜ்யெபா
வெயலகத்தில் வெயலராக பணிபுரிந்துேருகிைார். அேர், நான்காண்டுகள்
பதவியிலிருந்த பிைகு பதவி விலகிய டதஷ் தீபக் ேர்மாறே வதா ர்ந்து
பதவிடயற்றுள்ைார். மாநிலங்கைறே வெயலகத்தின்படி, வபாதுச்வெயலர்
பதவிறய அற ந்த முதல் டமலறே ஊழியர் ராமச்ொர்யுலு ஆோர்.


1. கற்பித்தலில் புதுறம
டதசிய நல்லாசிரியர் விருது வபற்ை தமிழகம், புதுறேறயச் டெர்ந்த
ஆசிரியர்கள் நவீன வதாழில்நுட்பங்கள்மூலம் கற்பித்தலில் புதுறமறயப்
புகுத்தியேர்கள் ஆேர். திருச்சி மாேட் ம், பிராட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிறலப் பள்ளித் தறலறம ஆசிரிறய டக ஆஷா டதவி
மாணேர்களுக்கு 10க்கும் டமற்பட் தனித்திைன் பயிற்சிகள் ேழங்குேது,
மாணேர்கள் எண்ணிக்றகறய அதிகரித்தது டபான்ை பல்டேறு
வெயல்பாடுகளில் சிைந்து விைங்கியுள்ைார்.
ஈடராடு மாேட் ம், வமா க்குறிச்சி அரசு வபண்கள் டமல்நிறலப் பள்ளித்
தறலறம ஆசிரிறய டி லலிதா ஆராய்ச்சி ொர்ந்த கல்விறய, வதாழில்நுட்
-பங்கறைப் பயன்படுத்தி கற்றுக்வகாடுக்கும் வெயல்முறைகறை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். புதுச்டெரி மணப்பட்டு அரசு நடுநிறலப்
பள்ளிறயச் டெர்ந்த அறிவியல் ஆசிரியர் வி வஜயசுந்தர் கிராமப்புை
மாணேர்களுக்குப் புதுறமயான முறையில் கல்வி கற்பித்து ேருகிைார்.
2. ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் நிறைவு; முதல்முறையாக 19
பதக்கங்களு ன் ேரலாற்று ொதறன பற த்த இந்தியா
ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் டநற்று ன் நிறைேற ந்தன. இப்
டபாட்டியில் 5 தங்கம், 8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் முதல்முறையாக
19 பதக்கங்கறைப்வபற்று இந்தியக்குழுவினர் ொதறன பற த்துள்ைனர்.







பிரான்ஸின் லூகாஸ் மசூரி ம் டதால்வியற ந்து வேள்ளிப்பதக்கம்
வபற்ைார். சு ாஸ் யதிராஜ், உ பி மாநிலம் வநாய் ா மாேட் நீதிபதி
என்பது குறிப்பி த்தக்கது.
இதன்மூலம் பாராலிம்பிக் வதா ரில் இந்தியா ஒட்டுவமாத்தமாக 5 தங்கம்,
8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் 19 பதக்கங்கள் வபற்று பதக்கப்
பட்டியலில் 24ஆேது இ ம்பிடித்தது. பாராலிம்பிக் ேரலாற்றில் 1968
முதல் இந்தியா பங்டகற்று ேருகிைது. க ந்த 2016ஆம் ஆண்டு
பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தமாக 12 பதக்கங்கள் மட்டுடம வபற்றிருந்தது.
ஆனால், முதல்முறையாக ட ாக்கிடயாவில் இம்முறை 19 பதக்கங்கள்
குவித்து ேரலாற்று ொதறன பற த்துள்ைது.
இதற்கு முன்பு அதிகபட்ெமாக 1984ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் பாராலிம்பிக்
மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு ரிடயா பாராலிம்பிக்கில் தலா 4 பதக்கங்கள்
வபற்றிருந்தடத ொதறனயாக இருந்தது. இறத முறியடித்து தற்டபாது
முதல்முறையாக இரட்ற இலக்கத்தில் பதக்கங்கறை வபற்று ொதறன
பற த்துள்ைனர் இந்தியக்குழுவினர்.
இந்தியா ொர்பில் துப்பாக்கி சுடுதலில் அேனி டலகாரா, பாட்மிண் னில்
பிரடமாத் பகத், கிருஷ்ணா நாகர், ஈட்டி எறிதலில் சுமித் அண்டில்,
துப்பாக்கி சுடுதலில்மணீஷ் நார்ோல் ஆகிடயார் தங்கப்பதக்கம்
வேன்ைனர். ட பிள் வ ன்னிஸில் பவினாவபன் பட ல், துப்பாக்கிச்
சுடுதலில் சிங்ராஜ் அதனா, ேட்டு எறிதலில் டயாடகஷ் கதுனியா, உயரம்
தாண்டுதலில் நிஷாத் குமார், மாரியப்பன் தங்கடேலு, பிரவீன் குமார்,
ஈட்டி எறிதலில் டதடேந்திர ஜஜாரியா, பாட்மிண் னில் சு ாஸ் யதிராஜ்
ஆகிடயார் வேள்ளிப் பதக்கம் றகப்பற்றியுள்ைனர்.
டமலும், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் அேனி டலகாரா, வில்வித்றதயில்
ர்விந்தர் சிங், உயரம் தாண்டுதலில் ெரத் குமார், ஈட்டி எறிதலில் சுந்தர்
சிங் குர்ஜார், பாட்மிண் னில் மடனாஜ் ெர்கார், துப்பாக்கிச் சுடுதலில்
சிங்ராஜ் அதனா ஆகிடயார் வேண்கலப் பதக்கம் வபற்ைனர்.
பதக்கப்பட்டியலில் 96 தங்கம், 60 வேள்ளி, 51 வேண்கலம் என வமாத்தம்
207 பதக்கங்கள் குவித்து சீனா முதலி ம் பிடித்தது. 41 தங்கம், 38
வேள்ளி, 45 வேண்கலம் என 124 பதக்கங்களு ன் இங்கிலாந்து 2ஆம்
இ மும், 37 தங்கம், 36 வேள்ளி, 31 வேண்கலம் என 104
பதக்கங்களு ன் அவமரிக்கா 3ஆம் இ மும் பிடித்தன.
3. பயணம்தான், பந்தயமல்ல
ெமீபகாலமாக நாடுமுழுேதிலும் உள்ை டதசிய - மாநில வநடுஞ்ொறலக
-ளில்தான் அதிக அைவில் விபத்துகள் அரங்டகறுகின்ைன.
மத்திய அரசின் ொறலப்டபாக்குேரத்து - வநடுஞ்ொறல அறமச்ெகம்
வேளியிட்டுள்ை 2019ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிேரம் இதறன உறுதி
வெய்கிைது. நாடு முழுேதிலுமுள்ை அறனத்துச் ொறலகளின் நீைத்தில்
2.03 ெதவீதம் டதசிய வநடுஞ்ொறலகள் உள்ைன. ஆனால் நம் நாட்டில்
ஏற்படும் ொறல விபத்து உயிரழப்புகளில் 35.7% டதசிய வநடுஞ்ொறலக
-ளில்தான் நிகழ்கின்ைன.
நாட்டின் வமாத்த ொறலகளில் 3.01 ெதவீதமாக இருக்கும் மாநில வநடுஞ்
-ொறலகளில் ஏற்படும் விபத்துகளில் 24.8% மரணங்கள் நிகழ்கின்ைன.
ஆனால், உள்ளூர், கிராமப்புை ொறலகளில் டநரிடும் உயிரழப்புகள்
வேறும் 39 ெதவீதம்தான் என்று கூறுகின்ைது புள்ளிவிேரம்.
ொறல விபத்துகளில் 69 ெதவீத விபத்துகள், ோகனங்கறை மிதமிஞ்சிய
டேகத்தில் ஓட்டுேதாடலடய நிகழ்கின்ைன. சுமார் 6 ெதவீத விபத்துகள்
டபாக்குேரத்து விதிகறை மீறுேதால் நிகழ்கின்ைன.

ஜப்பான் தறலநகரம் ட ாக்கிடயாவில் பாராலிம்பிக் விறையாட்டுப்
டபாட்டிகள் க ந்த ஆக.24ஆம்டததி வதா ங்கின. இதில் 162 நாடுகறைச்
டெர்ந்த வீரர், வீராங்கறனகள் கலந்துவகாண் னர். இந்தியா ொர்பில்
54 வீரர், வீராங்கறனகள் 9 விறையாட்டுகளில் பங்டகற்ைனர். சுமார் 2
ோரகாலம் ந ந்த பாராலிம்பிக், டநற்று நிறைேற ந்தது. நிறைவு விழா
அணிேகுப்பில் இந்திய டதசியக்வகாடிறய துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம்
வேன்ை வீராங்கறன அேனி டலகாரா ஏந்திச்வென்ைார். அேரு ன்
இந்தியாொர்பில் 11 டபர் அணிேகுப்பில் பங்டகற்ைனர்.
கற சி நாைான டநற்று இந்தியா இரு பதக்கங்கறை றகப்பற்றியது.
ஆ ேருக்கான பாட்மிண் ன் SH 6 ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர் 21-17, 16-21, 21-17 என்ை வெட்
கணக்கில்
ாங்காங்கின் மான் ற
சூறே வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம்
வேன்ைார். அடதடேறையில் SL 4 பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின்
சு ாஸ் யதிராஜ் 21-15, 17-21, 15-21 என்ை வெட் கணக்கில் டபாராடி
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1. ‘ZAPAD 2021’ என்ற பெயரில் ென்னாட்டு இராணுவப்ெயிற்சி

அ) ஐஐடி-சமட்ராஸ்

நடைபெறுகிற நாடு எது?

ஆ) ஐஐடி-கராெர் 

அ) ரஷ்யா 

இ) ஐஐஎஸ்சி

ஆ) சீனா

ஈ) என்ஐவி

இ) இலங்கை

✓

ஈ) இந்தியா

✓



செப்.3-16 வகர ரஷ்யாவின் நிஷ்னியில் நகைசெறும் ‘ZAPAD-2021’
என்ற பன்னாட்டு பயிற்சியில் இந்திய இராணுவம் ெங்கைற்கிறது.
ெயங்ைரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துகைப்கெ அதிைரிப்ெகத கநாக்ைமாைக்
சைாண்டுள்ளது இந்த இரண்டு வாரைால இராணுவப்ெயிற்சி. யூகரசியா
மற்றும் சதற்ைாசியாவிலிருந்து 10க்கும் கமற்ெட்ை நாடுைள் இப்ெயிற்சியில்
ெங்கைற்கின்றன. இப்ெயிற்சியில் சீனாவும் ொகிஸ்தானும் ொர்கவயாளர்
-ைளாை ெங்கைற்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. இந்திய ராணுவத்தின்
சார்பாக 200 கெர்சைாண்ை ஒரு குழு இப்ெயிற்சியில் ெங்கைற்கிறது.

உலகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெகையிலான’ ஸ்மார்ட் வளிதூய்கமயாக்கி
ஒன்கற உருவாக்கியுள்ளதாை IIT கராெரின் ஒரு துளிர் நிறுவனம்
கூறியுள்ளது. “Ubreathe Life” என்று செயரிைப்ெட்ை இதகன, அர்ென் ஏர்
ஆய்வைம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ைட்ைைங்ைளின் உட்புறங்ைளில், வளி
சுத்திைரிப்பு செயல்முகறகய கமம்ெடுத்துகிறது. ‘நைர்ப்புற மூணாறு
விகளவு’ என்றசவாரு சதாழில்நுட்ெம் இதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.
‘கெட்கைாசரமிகைஷன்’ என்ெது தாவரங்ைள் ைாற்றிலிருந்து மாசுக்ைகள
திறம்ெை அைற்றும் ஒரு செயல்முகறயாகும்.

6. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் (முதல் நைாஸ்) தடுப்பூசி
பசலுத்திய முதல் இந்திய மாநிைம் எது?

2. மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியத்தின் தடைவராக நியமிக்கப்ெட்டு

அ) தமிழ்நாடு

உள்ளவர் யார்?

ஆ) இமாச்ெல பிரகதெம் 

அ) J B கமாைெத்ரா 

இ) இராேஸ்தான்

ஆ) இராகேஷ் தாகமார்

ஈ) அஸ்ஸாம்

இ) பிரகமாத் Y கதவிைர்

✓

ஈ) தீொ ரெல்

✓

மூத்த அதிைாரியான J B கமாைெத்ரா மத்திய கநரடி வரிைள் வாரியத்தின்
தகலவராை நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளார். 1985-சதாகுதி இந்திய வருவாய்
கெகவ அதிைாரியான கமாைெத்ரா, தற்கொது வருமான வரித்துகறயின்
சைாள்கைகய உருவாக்கும் குழுவில் உறுப்பினராை உள்ளார்.
அகமச்ெரகவ நியமனக்குழுவானது CBDT’இன் தகலவராை கமாைெத்ரா
அவர்ைகள நியமிக்ை ஒப்புதலளித்துள்ளது.

7. UNEP’இன்ெடி, எந்த வடக பெட்நரால், உைகத்திலிருந்து முற்றாக

3.துளிர்நிறுவனங்கள் துடறடய ஊக்குவிப்ெதற்காக பொதுத்துடற

ஒழிக்கப்ெட்டுள்ளது?

-தனியார்துடற கூட்ைாண்டமயின் கீழ், ‘புத்தாக்க திட்ைம்’ ஒன்டற
பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது?

அ) ஈயஞ்கெர் செட்கரால் 
ஆ) சமழுகு செட்கரால்

அ) சதலுங்ைானா

இ) உயர் ஆக்கைன்சைாண்ை செட்கரால்

ஆ) ெஞ்ொப் 

ஈ) உயர் செகைன்சைாண்ை செட்கரால்

இ) ஆந்திர பிரகதெம்
ஈ) கைரளா

✓

துளிர் நிறுவனங்ைள் துகறகய கமம்ெடுத்துவதற்ைாை முதலகமச்ெர்
அமரீந்தர் சிங், சொதுத்துகற - தனியார்துகற கூட்ைாண்கமயின் கீழ்,
‘புத்தாக்ை திட்ைம்’ (Innovation Mission-IMPunjab) ஒன்கற சதாைங்கினார்.
துளிர் நிறுவனங்ைளை ஊக்குவிப்ெதற்கு உலை முதலீட்ைாளர்ைகளயும்
நிபுணர்ைகளயும் சைாண்டுவருவகத இது தனது கநாக்ைமாைக் சைாண்
-டுள்ளது. வலுவான அரொங்ை ஆதரவுைன் தனியார் துகறயால் இந்தப்
ெணி விகரவுெடுத்தப்ெடும்.

✓

ஐநா சுற்றுச்சூைல் திட்ைம் (UNEP) அண்கமயில் ஈயஞ்சசர் செட்கராலின்
ெயன்ொடு உலகிலிருந்து ஒழிக்ைப்ெட்டுள்ளதாை அறிவித்துள்ளது. இது
மனித உயிர்ைகளயும் சுற்றுச்சூைகலயும் ொதுைாப்ெதில் ஒரு முக்கிய
கமல்ைல்லாை ொர்க்ைப்ெடுகிறது; இது உலைளவில் 1.2 மில்லியன்
முன்கூட்டிய மரணங்ைகளத் தடுக்கும் என்று எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது.

✓

குகறந்த தரமுகைய செட்கராலின் ஆக்கைன் எண்ணிக்கைகய
அதிைரிப்ெதற்ைாை அதில் ஈயம் கெர்க்ைப்ெடுகிறது. அந்த ஈயமானது எந்திர
செயல்திறகன அதிைரிக்ைவும் உதவுகிறது.

8. ‘ஹரா ெரா’ என்ற பெயரில் டிநரான் அடிப்ெடையிைான காடு

4. நிதி அடமச்சகத்தின் சமீெ தரவுகளின்ெடி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில்,

வளர்ப்புத் திட்ைத்டதத் பதாைங்கியுள்ள மாநிைம் எது?

எவ்வளவு GST வரி வருவாய் வசூலிக்கப்ெட்டுள்ளது?

அ) குேராத்

அ) `88,000 கைாடி

ஆ) ெஞ்ொப்

ஆ) `98,000 கைாடி

இ) மணிப்பூர்

இ) `1,12,000 கைாடி 

ஈ) சதலுங்ைானா 

ஈ) `1,34,000 கைாடி
✓

2021 ஆைஸ்ட் மாதம் வசூலிக்ைப்ெட்ை சமாத்த GST வருவாய் `1,12,020
கைாடியாகும். 2021 ஆைஸ்ட் மாத GST வருவாய், ைைந்தாண்டின் இகத
ைால GST வருவாகயவிை 30% அதிைம். இந்த மாதத்தில், உள்நாட்டு
ெரிவர்த்தகன வருவாய், ைைந்த ஆண்டின் இகத மாதத்கதவிை, 27%
அதிைம். ைைந்த ேூகல மற்றும் ஆைஸ்ட் மாத GST வசூல் `1 இலட்ெம்
கைாடி இலக்கை ைைந்துள்ளது.

5. “Ubreathe Life” என்ற உைகின் முதல் ‘தாவர அடிப்ெடையிைான’
ஸ்மார்ட் வளிதூய்டமயாக்கிடய, கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவனத்தின்
துளிர் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது?



ெதிசனட்டு வயதுக்கு கமற்ெட்ை அகனவருக்கும் முதல் தவளை COVID
தடுப்பூசிகய செலுத்திய நாட்டின் முதல் மாநிலமாை இமாச்ெல பிரகதெம்
மாறியுள்ளது. ஆைஸ்ட்.31 நிலவரப்ெடி, இந்தியா 50 கைாடி ‘முதல் கைாஸ்’
மற்றும் 15 கைாடி ‘இரண்ைாவது கைாஸ்’ என்ற இலக்கை எட்டியுள்ளது.
சமாத்த செலுத்தப்ெட்ை தடுப்பூசிைளின் எண்ணிக்கை 65 கைாடிகய
தாண்டியுள்ளது. ஆைஸ்ட் மாதத்தின் இரு நாட்ைளில், தலா ஒவ்சவாரு
நாளிலும் 1 கைாடிக்கும் அதிைமான தடுப்பூசிைகள வைங்கி இந்தியா
ொதகன ெகைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.







✓

சதலுங்ைானா மாநில அரசு அண்கமயில் ‘ஹரா ெரா’ என்ற செயரிலான
டிகரான் அடிப்ெகையிலான ைாடு வளர்ப்புத்திட்ைத்கத அறிமுைப்ெடுத்தி
உள்ளது. இந்தத் திட்ைத்கதத் சதாைங்ை, ஐதராொத்கதச் ொர்ந்த டிகரான்
சதாழில்நுட்ெ துளிர் நிறுவனமான மருத் டிகரான்ஸுைன் சதலுங்ைானா
மாநில அரசு கூட்டுகெர்ந்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், சதலுங்ைானாவின்
33 மாவட்ைங்ைளிலும் உள்ள ைாடுைளில் 12,000 சஹக்கைர் ெரப்பில் 50
இலட்ெம் மரங்ைகள நடும்.

✓

‘Seedcopter’ எனப்செயரிைப்ெட்ை இது, உள்ளூர் செண்ைள் மற்றும் நலச்
ெமூைங்ைளால் விகதெந்துைகளத் தயாரிப்ெகத உள்ளைக்கியது; அகவ,
இலக்குகவக்ைப்ெட்ை ெகுதிைளில் டிகரான்ைள் வழியாை விகதக்ைப்ெடும்.
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2. ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில இந்திய விருது

யூனியன் பிரநதசம் எது?

சென்கன கமற்கு தாம்ெரம் ஸ்ரீ ொய்ராம் சொறியியல் ைல்லூரிக்கு அகில
இந்திய அளவில் 2ஆவது இைத்திற்ைான தூய்கம மற்றும் கநர்த்தி
விருது வைங்ைப்ெட்டுள்ளது. ைைந்த 5 ஆண்டுைளாை இந்தியாவில் உள்ள
ெல்ைகலக்ைைைங்ைள், சொறியியல் ைல்லூரிைள் மற்றும் ொலிசைக்னிக்
ைல்லூரிைள் தங்ைள் ைல்வி வளாைங்ைகள தூய்கம, ெசுகம
வளாைங்ைளாை கமம்ெடுத்த கவண்டும் என்ெகத வலியுறுத்தி
விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்தும் வகையில் அகில இந்திய சதாழில்நுட்ெக்
ைைைம் விருதுைள் வைங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது.

ஆ) சிக்கிம்
இ) அந்தமான் & நிக்கைாொர் தீவுைள்
ஈ) கைரளா

✓



9.சமீெத்தில் ‘நாநைாடி விழாடவ’ நைத்திய இந்திய மாநிைம் அல்ைது
அ) லைாக் 

✓



லைாக்கின் துகணநிகல ஆளுநர் R K மாத்தூர், ெமீெத்தில் கிைக்கு
லைாக்கின் ொங்தாங் ெகுதியில் உள்ள கைார்கொக் புவில் இரண்டு நாள்
நளடபபறும் லைாக் நாகைாடி விைாகவ சதாைங்கிகவத்தார். இந்த விைா,
லைாக் ைலாச்ொர அைாதமியால் லைாக் சுற்றுலாத்துகறயுைன் இகணந்து
ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது.
இது ொங்தாங் பிராந்தியத்தின் தனித்துவமான ைலாச்ொரத்கத முன்னி
-கலப்ெடுத்துவகத கநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. ொங்தாங்கி என்ெது
லைாக்கை பூர்வீைமாைக்சைாண்ை ஒரு ைாஷ்மீர் ஆட்டினமாகும். இதகன
இப்ெகுதியில் வாழும் நாகைாடி இனக்குழுக்ைள், அதிலிருந்து செறப்ெடும்
சிறந்த தரமான ‘ெஷ்மினா ைம்ெளி’க்ைாை வளர்க்கின்றனர்.

10. ‘Eat Right Station’ சான்றிதழ் என்ெது கீழ்காணும் எந்த
அடமப்பின் முன்பனடுப்ொகும்?

நாடு முழுவதும் 326 ைல்வி நிறுவனங்ைளில் ொய்ராம் சொறியியல்
ைல்லூரி 2ஆம் இைத்திற்ைான விருகதப் செற்றுள்ளது.

3. செரியார் பிறந்த செப்.17ஆம் கததி ெமூைநீதி நாளாை அறிவிப்பு
‘செரியார்’ ஈ சவ இராமொமியின் பிறந்தநாள் (செப்.17) ஆண்டுகதாறும்
ெமூைநீதி நாளாைக் ைகைப்பிடிக்ைப்ெடும் என முதல்வர் மு ை ஸ்ைாலின்
அறிவித்தார்.

4. ைாகரக்குடி CECRI ஆராய்ச்சியாளருக்கு இளம் விஞ்ஞானி விருது

ஈ) FCI

சிவைங்கை மாவட்ைம் ைாகரக்குடியில் உள்ள மத்திய மின்கவதியியல்
ஆய்வை (CECRI) ஆராய்ச்சியாளர் கிரிொவுக்கு, மத்திய அறிவியல் மற்றும்
சதாழில்நுட்ெ ஆராய்ச்சிக் ைைைம் (CSIR) 2021ஆம் ஆண்டுக்ைான இளம்
விஞ்ஞானி விருகத அறிவித்துள்ளது. இரொயன அறிவியல் துகறயில்
இவராற்றிய ெங்ைளிப்பிற்ைாை இவ்விருது அளிக்ைப்ெடுகிறது. இவ்விருது
வரும் செப்.26 அன்று CSIR நிறுவன நாள் விைாவில் வைங்ைப்ெடும்.

✓

இந்திய உணவுப் ொதுைாப்பு மற்றும் தர ஆகணயமானது (FSSAI), ரயில்
நிகலயங்ைளுக்கு ‘Eat Right Station’ என்ற ொன்றிதகை வைங்குகிறது.
FSSAI உைன் இகணந்த ஒரு மூன்றாந்தரப்பு தணிக்கை நிறுவனம் 1
முதல் 5 வகரயுள்ள மதிப்பீடுைளுைன் ொன்றிதகை வைங்குகிறது.

உணவுப் சொருள்ைள் சைடுவதற்குமுன் அறிந்துசைாள்ளவும், மனித
உைலில் ஏற்ெடும் கநாய்ைகள ைண்ைறிந்து சைாள்ளும் வகையில்
இரொயனத்கதக்சைாண்டு ‘திரவ-திரவ இகைமுைம்’ என்ற ைண்டுபிடிப்
-புக்ைாைவும் இவ்விருகத செற்றுள்ளார்.

✓

ெயணிைளுக்கு உயர்தரமான, ெத்தான உணவுைகள வைங்கி
வருவதற்ைாை, இந்திய இரயில்கவயின் ெண்டிைர் ரயில் நிகலயத்துக்கு
‘Eat Right Station’ என்ற 5☆ தரச்ொன்றிதகை FSSAI வைங்கியுள்ளது.
உணவு மற்றும் சுைாதார நைவடிக்கைைளில் தரமான நகைமுகறைகள
பின்ெற்றும் ரயில் நிகலயங்ைளுக்கு FSSAI இச்ொன்றிதகை வைங்குகிறது.
ெயணிைளுக்கு ொதுைாப்ொன மற்றும் நலமான உணவு கிகைப்ெகத
உறுதிசெய்ய, ரயில்கவ நிகலயங்ைளில் முன்மாதிரியான முயற்சிைகள
இந்த 5☆ தரமதிப்பீடு குறிக்கிறது.

அ) FAO
ஆ) FSSAI 
இ) NABARD

✓

ெண்டிைர் ரயில் நிகலயம், ெயணிைளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணகவ
வைங்கியதற்ைாை 5☆ ‘Eat Right Station’ ொன்றிதழ் வைங்ைப்ெட்ைது. இந்த
ொன்றிதழ் FSSAI’இன் ‘Eat Right India’ இயக்ைத்தின் ஒருெகுதியாகும்.


1. மின்னுற்ெத்தி திட்ைத்துக்கு ஆகலாெகனசெற நடுவணரசு நிறுவனத்
-துைன் முதல்வர் முன்னிகலயில் ஒப்ெந்தம்
சென்கன தகலகமச்செயலைத்தில் தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மான
ைைைத்துக்கும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனத்துக்கும்
இகைகய, தமிழ்நாட்டில் மின் உற்ெத்தித் திறகன கமம்ெடுத்த புதிய
திட்ைங்ைள், நவீன சதாழில்நுட்ெ முகறைகள கையாளுதல் குறித்த
புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முதலகமச்ெர் மு ை ஸ்ைாலின் முன்னிகலயில்
கைசயழுத்தானது.

5. நிலகவ 9,000 முகற சுற்றிவந்துள்ள ‘ெந்திரயான்-2’
நிலகவ ஆய்வுசெய்வதற்ைாை இந்தியா ொர்பில் அனுப்ெப்ெட்ை
‘ெந்திரயான்-2’ விண்ைலம், நிலகவ 9,000’க்கும் அதிைமான முகற
சுற்றிவந்துள்ளது என்று இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமய (ISRO)
தகலவர் கை சிவன் கூறினார். சதாைர்ந்து சிறப்ொை செயல்ெட்டுவரும்
விண்ைலத்தின் ெைம்பிடிக்கும் ைருவியும் அறிவியல் உெைரணங்ைளும்
நிலவுகுறித்த அரிய தைவல்ைகள அளித்து வருவதாை அதிைாரிைள்
சதரிவித்தனர். நிலகவ சுற்றிவந்து ஆய்வு செய்துவரும் ‘ெந்திரயான்-2’
சவற்றிைரமாை இரண்டு ஆண்டுைகள நிகறவு செய்வகத குறிக்கும்
வகையில் ‘நிலவு அறிவியல் ெயிலரங்ைம் 2021’ என்ற தகலப்பிலான
இரண்டு நாள் ெயிலரங்கு ISRO ொர்பில் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டுள்ளது.
6. இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா இகணந்து ‘ஆஸ்இண்சைக்ஸ்’ என்னும்
கூட்டு இராணுவப்ெயிற்சி
ஆஸ்திகரலியாவின், ‘ராயல் ஆஸ்திகரலியன்’ ைைற்ெகை, இந்தியாவின்
ைைற்ெகையுைன் இகணந்து AUSINDEX என்னும் கூட்டு இராணுவப்
ெயிற்சியில் ஈடுெைவுள்ளன. இந்தப் ெயிற்சி ஆஸ்திகரலியாவின் வைக்கு
பிராந்திய ைைற்ெகுதியில் நகைசெறுகிறது. AUSINDEX கூட்டு இராணுவப்
ெயிற்சி 2015 முதல் நைந்து வருகிறது. ைைந்த 2019’இல் நீர்மூழ்கி ைப்ெல்
முறியடிப்பு ெயிற்சிகய இந்தியா இந்த ஒத்திகையின்கொது செற்றது
குறிப்பிைத்தக்ைது. அண்கமயில் குவாமில் நைந்த மலொர்-21 ெயிற்சியின்
நீட்சியாை இந்தப் ெயிற்சி மீண்டும் நைக்கிறது.

`1,32,500 கைாடி நிதி கதகவ
இத்திட்ைங்ைகள செயல்ெடுத்த `1,32,500 கைாடி நிதி கதகவப்ெடும் என
மதிப்பீடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதுசதாைர்ொை இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி
கமம்ொட்டு நிறுவனம், மரபுொரா எரிெக்தி துகறயில் திறன் ெகைத்த
நிறுவனங்ைள் கையாளும் உத்திைகள ஆய்வுசெய்து ஆகலாெகனைள்
வைங்கும். கமலும், இந்திய மரபுொரா எரிெக்தி கமம்ொட்டு நிறுவனம்,
ெந்கத ஆய்வு, திட்ைகமம்ெடுத்துதல், ஒப்ெந்தப் புள்ளிைள் கமலாண்கம,
அமலாக்ைம் ஆகியகவ சதாைர்ொை தனது கமம்ெட்ை ஆகலாெகனைகள
தமிழ்நாடு மின்னுற்ெத்தி, ெகிர்மானக் ைைைத்துக்கு வைங்கும்.

7. இந்தியாவில் ஈயத்தால் ஏற்ெடும் மாகெக் ைட்டுப்ெடுத்த ஐஐடி
சமட்ராஸ் மற்றும் ஐஐடி ைான்பூர் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஆய்வு
சென்கன ஐஐடி மற்றும் ைான்பூர் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஈய
மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் சைாள்கைைகளயும் ைருவிைகளயும்
ைண்ைறிய ஓர் ஆய்வு நைத்துகின்றனர். ஈய மாசுொடு மக்ைளின் மன
மற்றும் உைல்நலத்திற்குத் தீங்கு விகளவிப்ெதுைன் சுற்றுச்சூைகலயும்
மாசுெடுத்தும் என்ெதால் ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்வது குறித்த ஆய்கவ
இரு ைல்விநிறுவனங்ைளின் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் கமற்சைாண்டுள்ளனர்.
இந்தியாவில் 27.5 கைாடி சிறார்ைள் உள்ெை, உலகில் மூன்றில் ஒருெங்கு
சிறார்ைள் ஈயத்தால் ொதிக்ைப்ெடுவதாை UNICEF அறிக்கை சதரிவிக்கிறது.
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ஈயமாசுொட்ைாஸ் ொதிக்ைப்ெடுவர் ரத்தத்தில் ஈயத்தின் அளவு அதிைமாகி,
புத்திக்கூர்கம, ைவனம் ஆகியவற்கறப் ொதிப்ெதுைன், இரத்த கொகை,
சிறுநீரைம் மற்றும் ைல்லீரல் கநாய்ைளும் ஏற்ெடுகின்றன.
ஈயத்கத மறுசுைற்சி செய்யும் சதாழிலாளர்ைள், முகறயான வழியில் மறு
சுைற்சி செய்ய ெயிற்சியில்லாமல், ஈயம்-அமில கெட்ைரிைகள உகைத்து,
நிலத்திலும் சுற்றுப்புறங்ைளிலும் அமிலம் மற்றும் ஈயமாகெ உருவாக்குகி
-ன்றனர். கமலும், திறந்த உகலைளில் ஈயத்கத உருக்குவதால் விஷ
வாயுக்ைள் சவளிகயறி ைாற்றில் ைலக்கின்றன. இது, ெல்கவறு தீங்ைான
விகளவுைகள ஏற்ெடுத்துகிறது.
செலவு குகறவான வழிமுகறைகளப் பின்ெற்றும் முகறொராச்
செயல்முகறைளும் அதனால் ஏற்ெைக் கூடிய ொதைமான விகளவுைளும்
வளரும் நாடுைளில் அதிைம் ைாணப்ெடுகின்றன.
இகதத்தடுக்ை ைடுகமயான ெட்ை விதிமுகறைள் இல்லாகமயும், மாற்று
முகறைள் அதிை செலவு உள்ளதும் தவறான வழிமுகறைள் சதாைர்வதற்
-கு ைாரணங்ைளாைக் கூறப்ெடுகின்றன. முகறொர்ந்த மறுசுைற்சித்
துகறயில் வரிகயக் குகறத்தல் மற்றும் மறுசுைற்சி - மறு உற்ெத்தித்
துகறைளுக்கு மானியம் வைங்குதல்கொன்ற சைாள்கைைள் ஈய
மாசுொட்கைக் குகறக்ை உதவும் என்று இந்த ஆய்வு ெரிந்துகரத்தது.
அகத ெமயத்தில், முகற ொர்ந்த ஈய மறு உற்ெத்தித் துகறக்கு அதிை
மானியம் வைங்ைப்ெடுவது, முகறொரா மறுசுைற்சித்துகற முைங்ை வழி
வகுக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை எச்ெரிக்கிறது.

8. ஓவல் சைஸ்ட்: இந்தியா 157 ரன்ைள் வித்தியாெத்தில் சவற்றி
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான நான்ைாவது சைஸ்டில் இந்தியா 157 ரன்ைள்
வித்தியாெத்தில் அொர சவற்றி செற்றது. ஐந்து ஆட்ைங்ைள்சைாண்ை
சதாைரில் இந்தியா தற்கொது 2-1 என்ற ைணக்கில் முன்னிகலயில்
இருக்கிறது.
பும்ரா ‘100’ விக்சைட்
இந்த ஆட்ைத்தின்மூலம் ெர்வகதெ சைஸ்ட் கிரிக்சைட்டில் அதிகவைமாை
100 விக்சைட்டுைள் வீழ்த்திய இந்திய கவைப்ெந்துவீச்ொளர் என்ற
செருகமகய பும்ரா செற்றார். அவர் தனது 24ஆவது ஆட்ைத்தில் இந்த
கமல்ைல்கல எட்டியுள்ளார். முன்னதாை ைைந்த 1980’இல் இந்திய
முன்னாள் கைப்ைன் ைபில் கதவ் 25 சைஸ்டுைளில் 100 விக்சைட்டுைள்
எட்டியகத விகரவானதாை இருந்தது.
50 ஆண்டுைளில் முதல் சவற்றி
ஓவல் கமதானத்தில் நகைசெறும் சைஸ்டில் இங்கிலாந்கத இந்தியா
வீழ்த்தியது, ைைந்த 1971ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இதுகவ முதல்முகற
ஆகும். அந்த ஆண்டில் அஜித் வகைைர் தகலகமயிலான இந்திய அணி
4 விக்சைட்டுைள் வித்தியாெத்தில் சவன்றிருந்தது. அதன்பிறகு ஓவலில்
விகளயாடிய எட்டு ஆட்ைங்ைளில் இந்தியா சவன்றதில்கல. அதில் ஐந்து
ஆட்ைங்ைள் டிரா ஆை, மூன்று ஆட்ைங்ைளில் இங்கிலாந்து சவன்றிருந்தது.
தற்கொது 50 ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஓவலில் இங்கிலாந்கத
வீழ்த்தியுள்ளது இந்தியா.
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1. பத்திரிகையாளர் நலத்திட்டத்தின் தற்பபாகதய வழிைாட்டுதல்ை

5. ெமீபத்தில், எந்த நாட்டின் பிரதைராை இஸ்ைாயில் ெப்ரி யாபைாப்

-கள ஆய்வுசெய்ய அகைக்ைப்பட்ட குழுவின் தகலவர் யார்?

நியமிக்ைப்பட்டார்?

அ) அச ோக் டோண்டன் 

அ) மச சியோ 

ஆ) சி ச கர் சேம்படி

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ

இ) நீரஜோ ச கர்

இ) மியோன்மர்

ஈ) அச ோக் அகர்ேோல்

ஈ) இந்சதோசனசியோ

பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின் தற்சபோகதய ேழிகோட்டுதல்ககள
மதிப்போய்வு ச ய்ேதற்கோக பன்னிருேர்சகோண்ட குழுகே அர ோங்கம்
அகமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு பிர ோர் போரதி ேோரிய உறுப்பினர் அச ோக்
டோண்டன் தக கமதோங்குகிறோர். இக்குழு, மரணத்தின்சபோது ேழங்கப்
-படும் கருகணத்சதோகக மற்றும் பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின்கீழ்
உள்ள பிற ேழக்குகளின் திருத்தத்தின் அேசியத்கத ஆரோயும்.

✓

மச சிய அர ரோனேர் இஸ்மோயில் ப்ரி யோசகோப்கப மச சிய நோட்டின்
பிரதமரோக நியமித்துள்ளோர். முககதீன் யோசினுக்குப் பதி ோக இஸ்மோயில்
ப்ரி யோசகோப் பிரதமரோக நியமிக்கப்பட்டோர். சபோது சுகோதோர அகமப்கப
திறம்பட நிர்ேகிக்க தேறியதோல் நோடோளுமன்றத்தில் சபரும்போன்கம
-கய இழந்தகத அசுத்து யோசின் பதவி வி கினோர்.

✓

பிரதமரோக நியமிப்பதற்கு முன் துகண பிரதமரோக இருந்தோர் இஸ்மோயில்.
இஸ்மோயில், 222’க்கு 114 என்ற சபரும்போன்கம ஆதரகேப் சபற்றோர்.

2. முதல் BRICS திரைப்பட த ொழில்நுட்ப ைருத்தரங்ைத்கத ஏற்பாடு

6. ெமீபத்தில், ஸ்ரீநைரின் தால் ஏரியில் உள்ள ஒரு படகு இல்லத்தில்,

செய்த நாடு எது?

ATM வசதிரைத் திறந்த வங்கி எது?

அ) ரஷ்யோ

அ) போரத ஸ்சடட் ேங்கி 

ஆ) பிசரசில்

ஆ) HDFC ேங்கி

இ) சீனோ

இ) ஐசிஐசிஐ ேங்கி

ஈ) இந்தியோ 

✓

இந்தியோவின் மத்திய தகேல் & ஒலிபரப்பு அகமச் கமும் சேளியுறவு
அகமச் கமும் இகணந்து BRICS திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கத்
-கத ச ப்.1-2 அன்று ஏற்போடு ச ய்தது. சமய்நிகர் ேடிேத்தில் FICCI
உடன் இகணந்து இந்தக் கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. BRICS உச்சி
மோநோட்டிற்கு முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்வின் ஒருபகுதியோக
இந்தியோ முதல் பிரிக்ஸ் திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கக ஏற்போடு
ச ய்தது. இதன் கேனம் ச கேத்துகற மற்றும் திகரப்படத்துகறயில்
பணியோற்றும் சதோழில்நுட்ப ேல்லுநர்ககள அங்கீகரிப்பதில் உள்ளது.

ஈ) இந்தியன் ேங்கி

✓

போரத ஸ்சடட் ேங்கியானது (SBI) உள்ளூர்ேோசிகள் மற்றும் சுற்று ோ
பயணிகளின் ே திக்கோக ஸ்ரீநகரின் தோல் ஏரியில் ஒரு படகு இல் த்தில்
ATM’ஐ திறந்துள்ளது. இம்மிதக்கும் ATM’ஐ SBI தக ேர் திசனஷ் கசர
திறந்துகேத்தோர். SBI, 2004’இல் சகரளோவில் தனது முதல் மிதக்கும்
ATM’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. SBI’இன் இந்த மிதக்கும் ATM சகரள கப்பல்
மற்றும் உள்நோட்டு நீர்ேழி கழகத்திற்கு ச ோந்தமோன ஜோங்கர் படகில்
நிறுேப்பட்டது.

3.சைாபரானா கவரஸின் C.1.2 திரிபானது, பின்வரும் எந்த நாட்டில்

7. “பிகரட் ஸ்டார்” என்றசவாரு பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சிகய

முதன்முதலில் பதிவுசெய்யப்பட்டது?

நடத்துகிற நாடு எது?

அ) சீனோ

அ) இந்தியோ

ஆ) சதன்னோப்பிரிக்கோ 

ஆ) ஜப்போன்

இ) இந்தியோ

இ) அசமரிக்கோ

ஈ) அசமரிக்கோ

✓



ஈ) எகிப்து 

சகோசரோனோ கேரஸின் C.1.2 திரிபோனது, சதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து
முதன்முதலில் பதிவுச ய்யப்பட்டது. உ க ந ேோழ்வு அகமப்பின்படி,
இந்தத் திரிபு, தற்சபோதுேகர குகறந்தது ஆறுநோடுகளுக்கு பரவியுள்ளது.
இந்திய அரசின் கூற்றுப்படி, இந்தியோவில் இதுேகர இந்தப் புதிய C.1.2
திரிபின் போதிப்பு எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்க . ஐநோ அகேயின்
சபோதுந அகமப்பு, இப்புதிய C.1.2 கேரஸ் திரிகப கண்கோணிப்பதோக
அறிவித்துள்ளது.

✓

“பிகரட் ஸ்டோர்” என்பது எகிப்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற
நடத்தப்படும் ஒரு பன்னோட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோகும். இந்த ஆண்டு
பயிற்சி, அசமரிக்கோ உட்பட 21 நோடுகள் பங்சகற்கின்றன. எகிப்துக்கும்
இஸ்சரலுக்கும் இகடயி ோன அகமதி ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்ட
பிறகு, இதுசபோன்ற பயிற்சி 1980’இலிருந்து நடத்தப்பட்டு ேருகின்றது.
ககடசியோக 2018’இல் இது நடத்தப்பட்டது. அதில் 16 நோடுகள் பங்சகற்றன.

8. ‘பத்திரைார் ைல்யாண் பைாஷ்’ என்பது பின்வரும் எம்ைாநிலத்தில்

4. ‘நிஞ்ொ’ சவடிகுண்டு என்றகைக்ைப்படுகிற R9X செல்கபயர்

செயல்படுத்தப்படுகிற பத்திரிகையாளர்ைளுக்ைான திட்டைாகும்?

ஏவுைகையுடன் சதாடர்புகடய நாடு எது?

அ) உத்தர பிரசத ம்

அ) அசமரிக்கோ 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ

ஆ) சீனோ

இ) ெரியோனோ

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஈ) த்தீஸ்கர் 

ஈ) இந்தியோ

✓

✓

ஆப்கோனிஸ்தோனில் நிகழ்த்தப்பட்ட டிசரோன் தோக்குதலில் அசமரிக்கோ ஒரு
சிறப்புேகக ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தியது. சேடித்துச் சிதறுேதற்கு
பதி ோக கூர்கமயோன கத்திககள அது ஏவுகிறது.

த்தீஸ்கர் மோநி அரசு ‘பத்திரகோர் கல்யோண் சகோஷ்’ என்ற திட்டத்கத
ச யல்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின் கீழ், COVID’ஆல் உயிரிழந்த
பத்திரிககயோளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி ேழங்கப்படும்.

✓

✓

செல்கபயர் ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தி அசமரிக்கோ தனது டிசரோன்
தோக்குதல்ககள நடத்தியது. செல்கபயர் ஏவுககணயில் பல்சேறு
ேகககள் உள்ளன. R9X (‘நிஞ் ோ’ சேடிகுண்டு) என அகழக்கப்படும்
இது, சுமோர் 45 கிச ோ கிரோம் எகடசகோண்டதோகும். உ ங்கூர்திகள்,
ேோனூர்திகள் ஆகியேற்றிலிருந்து இந்த ஏவுககணகய ஏேமுடியும்.
இந்த ஏவுககணகளின் தோக்கு தூரம் 500 மீட்டர் முதல் 11 கிமீ ேகர
உள்ளது. அசமரிக்கப் பகடகள் சதோடர்ச்சியோக இரண்டு டிசரோன்
தோக்குதல்ககள நடத்தின.

சமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், COVID ததாற்றுசநோய்க்கோன சிகிச்க க்கோக
பத்திரிககயோளர்களுக்கு `2 இ ட் ம் ேழங்கப்படுகிறது. மூத்த பத்திரி
-ககயோளர் ம்மன் நிதி திட்டத்தின்கீழ், மூத்த பத்திரிககயோளருக்கோன
மோதோந்திர ஓய்வூதியத்கத `5000’லிருந்து `10,000 ஆக உயர்த்த அரசு
முடிவுச ய்துள்ளது.
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9. ‘சுைாதார அறிவியல் பல்ைகலக்ைைை ைபொதா’ நிகறபவற்றப்பட்டு
உள்ள ைாநிலம் எது?







2. பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம்-விருது: அகமச் ர் மு சப
ோமிநோதன் அறிவிப்பு
பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம் மற்றும் முன்னோள் முதல்ேர்
கருணோநிதி சபயரில் விருதளிக்கப்படும் என்று ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத்
துகற அகமச் ர் மு சப ோமிநோதன் அறிவித்தோர்.

அ) தமிழ்நோடு
ஆ) சகரளோ
இ) ஒடிஸோ 

ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் துகற மோனியக் சகோரிக்ககமீது நடந்த
விேோதங்களுக்கு பதி ளித்து அேர் சேளியிட்ட அறிவிப்புகள்:

ஈ) கர்நோடகோ
✓

ஒடிஸோவின் ட்டமன்றம் மீபத்தில் சுகோதோர அறிவியல் மச ோதோ-2021ஐ
நிகறசேற்றியது. இந்த மச ோதோ, மோநி த்தின் அகனத்து மருத்துே
மற்றும் துகண மருத்துே நிறுேனங்ககளயும் ஒசர சுகோதோர அறிவியல்
பல்கக க்கழகத்தின்கீழ் சகோண்டுேர எண்ணுகிறது. தற்சபோது, அந்த
மோநி த்தின் பல்சேறு மருத்துே & துகண மருத்துே நிறுேனங்கள்
பல்சேறு பல்கக க்கழகங்களுடன் இகணக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

இந்த மச ோதோ, பல்சேறு தரப்பினரின் கடுகமயோன எதிர்ப்புகளுக்கு
மத்தியில் நிகறசேற்றப்பட்டுள்ளது.

10. உலை அஞ்ெல்தகல ைண்ைாட்சியான ‘Philanippon 2021’ எங்கு
நகடசபற்றது?

உகழக்கும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டுேரும் அகனத்துத்
திட்டங்ககளயும் ஒருங்கிகணத்துச் ச யல்படுத்த பத்திரிககயோளர்கள்
ந ேோரியம் அகமக்கப்படும். இயற்கக எய்தும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு
முதல்ேரின் சபோதுநிேோரண நிதியிலிருந்து ேழங்கப்படும் குடும்ப உதவி
நிதி `3 இ ட் த்திலிருந்து `5 இ ட் மோக உயர்த்தப்படும்.
பத்திரிககயோளர்களின் பணிககளசமம்படுத்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.
இளம்பத்திரிககயோளர்கள் இதழியல் துகறயில் உயர்கல்வி படிக்கவும்,
பயிற்சிசபறவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். சிறந்த இதழிய ோளருக்கு
‘கக ஞர் எழுதுசகோல் விருது’ அளிக்கப்படும். இந்த விருது `5 இ ட் ம்
பரிசுத்சதோககயுடன், போரோட்டுச் ோன்றிதழ் அடங்கியது என அகமச் ர் மு
சப ோமிநோதன் அறிவித்தோர்.

அ) சீனோ
ஆ) மச சியோ

3. 2023’இல் இந்தியோ தக கமயில் G20 மோநோடு

இ) கதேோன்

ேரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நோடுகள் மோநோடு இந்தியோ தக கமயில்
நகடசபறவுள்ளது.
அதற்கோன
இந்தியோவின்
ஒருங்கிகணப்பு
அதிகோரியோக மத்திய ேர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துகற அகமச் ர் பியூஷ்
சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அடுத்த G20 மோநோடு இத்தோலி தக கம
-யில் ேருகிற அக்.30-31ஆம் சததி ேகர நகடசபறவுள்ள நிக யில்,
2023ஆம் ஆண்டு மோநோட்டுக்கு இந்தியோ முதன்முகறயோக தக கம
ேகிக்கவுள்ளது. G20 கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2024ஆம் ஆண்டு நே.30
ேகர இந்தியோ தக கம ேகிக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) ஜப்போன் 

✓

‘Philanippon-2021’ என்ற உ க அஞ் ல்தக கண்கோட்சியோனது, மீபத்
-தில் ஜப்போனின் சடோக்கிசயோ நகரத்தில் நகடசபற்றது. இந்த நிகழ்வு,
ஜப்போனில் அஞ் ல் ச கே சதோடங்கப்பட்டகதக் குறிக்கும் ேககயில்
கடந்த 1971 முதல் ஒவ்சேோரு பத்து ஆண்டுக்கும் ஒருமுகற ஜப்போனில்
நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஜப்போன் தனது அஞ் ல் ச கேயின்
150ஆேது ஆண்டு நிகறகேக் சகோண்டோடியது.


1. ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு அமல்: முதல்ேர்
ஸ்டோலின் அறிவிப்பு
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி
உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் என்று ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க
ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளோர். மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு
அகவிக ப்படிகய 17 தவீதத்தில் இருந்து 28 தவீதமோக உயர்த்தி
கடந்த ஜூக
மோதம் முதல் ேழங்கியுள்ளது. இசத அகவிக ப்படி
உயர்கே அசத சததியில் இருந்து தமிழக அரசும் ேழங்கும் என
ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மிகுந்த எதிர்போர்ப்புடன் இருந்தனர். ஆனோல்,
2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல்தோன் அகவிக ப்படி உயர்வு
அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கசரோனோகேக் கோரணம் கோட்டி ஏற்சகனசே 27 மோதங்களோக
அகவிக ப்படி உயர்வு நிறுத்திகேக்கப்பட்டதோல் அரசு ஊழியர்கள்
கடும் போதிப்கபச் ந்தித்து ேருகின்றனர். அகவிக ப்படிகய உடசன
ேழங்க சேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சகோரிக்கக
விடுத்தனர். அகவிக ப்படி உயர்வு ேழங்குேகதத் தள்ளிகேக்கக்
கூட்டோது என்றும், இகத அரசு மறுபரிசீ கன ச ய்ய சேண்டும்
என்றும் பல்சேறு அரசியல் கட்சித் தக ேர்கள் ேலியுறுத்தினர்.
இந்நிக யில் ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு
அமல்படுத்தப்படும் என்று ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டோலின்
அறிவித்துள்ளோர். பட்சஜட்டில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அகவிக ப்
படி உயர்வு அம ோகும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிக யில், ஜனேரி முதல்
அம ோகும் என்று முதல்ேர் ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனோல் 16 ட் ம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதோரர்கள் பயன்
சபறுேோர்கள் என்றும், அகவிக ப்படி மூன்று மோதம் முன்கூட்டிசய
ேழங்கப்படுேதோல், அரசுக்கு 1,620 சகோடி ரூபோய் கூடுதல் ச வு
ஏற்படும் என்றும் முதல்ேர் ஸ்டோலின் சதரிவித்துள்ளோர். மத்திய அரக ப்
சபோ சே தமிழக அரசும் அகவிக ப்படிகய 28 தவீதமோக உயர்த்தி
ேழங்கும் எனத் சதரிகிறது.







இதற்கோன அறிவிப்கப மத்திய சேளியுறவு அகமச் கம் சேளியிட்டது.
அதில் கூறியிருப்பதோேது: G20 நோடுகள் கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2022
டி .1ஆம் சததி முதல் இந்தியோ தக கம ேகிக்கவுள்ளது. அதன்மூ ம்,
2023ஆம் ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்தியோ தக கமயில் அந்த
கூட்டகமப்பின் மோநோடு நகடசபறவுள்ளது. அந்த மோநோட்டுக்கோன
இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் பியூஷ்
சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இதுேகர G20 ஒருங்கிகணப்பு
அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் சுசரஷ் பிரபு இருந்துேந்தோர்.
G20 நோடுகள் கூட்டகமப்பில் 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியோ உறுப்பினர்
ஆனது. இந்த கூட்டகமப்பில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதமர்
நசரந்திர சமோடி சதோடர்ந்து சநரடியோகப் பங்சகற்று ேருகிறோர். இந்தியோ,
அசமரிக்கோ, சீனோ, ரஷியோ, பிரிட்டன், ஆஸ்திசரலியோ, சஜர்மனி, கனடோ,
பிசரஸில், சதன்னோப்பிரிக்கோ, சதன்சகோரியோ, ஆர்சஜன்டீனோ, சமக்சிசகோ,
பிரோன்ஸ், இந்சதோசனசியோ, இத்தோலி, ஜப்போன், துருக்கி, ச ௌதி அசரபியோ,
ஐசரோப்பிய யூனியன் ஆகியகே G20 கூட்டகமப்பில் உறுப்பினரோக
உள்ளன.
4. பிரிட்டிஷ் அகோசதமி பரிசு: இறுதிப்பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி
எழுத்தோளர்
2021ஆம் ஆண்டுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்பரிசுக்கோன இறுதிப்
பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியின் சபயர்
இடம்சபற்றுள்ளது. இதுகுறித்து PTI ச ய்திநிறுேனம் சதரிவித்துள்ளதோே
-து: ர்ேசத க ோ ோரப் புரிதலுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்
பரிசுக்குத் தகுதியுகடயேர்களின் இறுதிப்பட்டியல் சேளியிடப்பட்டது.
உ கம் முழுேதிலிருந்தும் சதர்வு ச ய்து இறுதி ச ய்யப்பட்ட அந்தப்
பட்டியலில் 4 எழுத்தோளர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர். அேர்களில், இந்திய
ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியும் ஒருேர். 75 ேயதோன அேர்,
இந்தியோகேப் பூர்விகமோகக் சகோண்டேர். மும்கபயில் பிறந்தேர்.
இேரது ‘சநய்தர் ச ட் ர் நோர் சநட்டிவ்: தி சமக்கிங் அண்ட் அன்சமக்கிங்
ஆப் பர்மனன்ட் கமனோரிட்டிஸ்’ என்ற புத்தகம் பிரிட்டிஷ் அகோசதமி
பரிசுக்கோன இறுதிப்பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளது. இறுதியில் மகமூத்
மம்தோனி சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோல், அேருக்கு 25,000 பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்
(சுமோர் `25 இ ட் ம்) சரோக்கப்பரிசு ேழங்கப்படும் என்று PTI ச ய்தி
நிறுேனம் சதரிவித்துள்ளது.
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சுழற்சி அலைப்லப ஊக்குவிக்க ஒரு தளத்லத உருவாக்கியுள்ளன. புதிய
தளம், ‘இந்தியா வநகிழி ஒப்பந்தம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது.

1. “Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate
and Water Extremes” என்றவ ொன்றற வ ளியிட்ட நிறு னம் எது?
✓

அ) FAO 
ஆ) WMO
இ) WTO
ஈ) IMF

✓

✓

உலக வானிலல அலைப்பானது (WMO) ‘Atlas of Mortality and
Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes’ஐ (1970–
2019) வவளியிட்டது. இந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த ½ நூற்றாண்டில்
தீவிர வானிலல, காலநிலல அல்லது நீரழுத்தத்தால் ஏற்படும் ஒவ்வவாரு
மூன்றாவது இறப்பும் (35 சதவீதம்) ஆப்பிரிக்காவில் நிகழ்ந்துள்ளது.
உலக ைக்கள்வதாலகயில் 17 சதவீதம் ைட்டுமை ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில்
உள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வானிலல, தட்பவவப்ப நிலல ைற்றும்
நீர்நிலலகளால் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த வைாத்த இறப்புகளில் 89 சதவீத
இறப்பிற்கு நான்கு வறட்சிகள் (1973 ைற்றும் 1983 எத்திமயாப்பியா, 1981
வைாசாம்பிக் & 1983 சூடான்) காரணைாக இருந்தன. கிட்டத்தட்ட 99%
இறப்புகள் ஆப்பிரிக்காவின் குலறந்த முதல் கீழ்-நடுத்தர வருவாய்
வகாண்ட நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளன.

இந்தியா, ஆண்டுக்கு 9.46 மில்லியன் டன் வநகிழிக்கழிவுகலள
உருவாக்குகிறது; அதில் 40% மசகரிக்கப்படாைல் உள்ளது. நாட்டில்
உற்பத்தி வசய்யப்படும் அலனத்து வநகிழியிலும் சரிபாதி மபக்மகஜிங்கில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபரும்பாலானலவ ஒற்லறப்பயன்பாட்டு வநகிழி
ஆகும். வநகிழி மபக்மகஜிங்லகக் குலறத்தல், புதுலைப்படுத்துதல் ைற்றும்
ைறு-ஆக்கம் வசய்வதற்கான இலக்குகலள இது வகாண்டுள்ளது.

5. பனிச்சிறுத்றத மற்றும் கருப்பு கழுத்து வகொக்கு ஆகிய ற்றற
மொநில விலங்கு மற்றும் பறற யொக ஏற்றுக்வகொண்ட மொநிலம் எது?
அ) தில்லி
ஆ) ஹரியானா
இ) பஞ்சாப்
ஈ) லடாக் 
✓

லடாக் யூனியன் பிரமதச விலங்காக பனிச் சிறுத்லத, பறலவயாக
கருப்புக் கழுத்து வகாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு
இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இனங்களாகும். கருப்பு கழுத்து
வகாக்குகள் லடாக்லக பூர்வீகைாகக் வகாண்டலவ. அமத மநரத்தில்,
பனிச்சிறுத்லதகள் இந்த பகுதியில் அதிகம் காணப்படுகின்றன.

✓

IUCN’இன்படி, கருப்பு கழுத்து வகாக்கு, “கிட்டத்தட்ட அருகிவிட்ட இனம்”
ஆகும். பனிச்சிறுத்லத “அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம்” ஆக
உள்ளது. 2019 ஆகஸ்ட் வலர ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் ைாநிலப்
பறலவயாக கருப்பு கழுத்து வகாக்கு இருந்தது.

2. 2021 வெப்டம்பரில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறறயொல்
நடத்தப்படும் நிகழ்வின் வபயர் என்ன?



அ) ஷிக்ஷக் பர்வ் 
ஆ) ஷிக்ஷக் கால்
இ) ஷிக்ஷக் வசப்டம்பர்

6. புதிய ‘கொலநிறல நிதி தறலறமத்து முன்வனடுப்பு – இந்தியொ’

ஈ) வித்யா பர்வ்

✓

✓

கூட்டொண்றமயொனது எந்த நொட்டுடன் றகவயழுத்திடப்பட்டது?

பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத்துலறயானது சிக்ஷக் பர்வ்-2021’ஐ
வசப்.5 முதல் 20 வலர வகாண்டாட முடிவுவசய்துள்ளது. குடியரசுத்
தலலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் வசப்டம்பர்.5 அன்று வைய்நிகர் முலறயில்
44 விருதுகலள வழங்குகிறார்.
வதாடக்க ைற்றும் நடுநிலலப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின்
சிறப்லபயும் அர்ப்பணிப்லபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக ஆசிரியர்களுக்கான
மதசிய விருதுகள் 1958ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அ) அவைரிக்கா
ஆ) பிரான்ஸ்
இ) இங்கிலாந்து 
ஈ) ஆஸ்திமரலியா

✓

3. ஆண்டுததொறும் நறடவபறும் கிழக்குப் வபொருளொதொர மன்றத்தின்
(EEF) கூட்டம் நறடவபறும் நாடு எது?
அ) சுவிச்சர்லாந்து

11ஆவது இந்தியா-இங்கிலாந்து வபாருளாதார & நிதி மபச்சுவார்த்லதயில்,
இந்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் ைற்றும் இங்கிலாந்து அதிபர்
ரிஷி சுனக் ஆகிமயார் சந்தித்துக் வகாண்டனர். பசுலைத் திட்டங்கள்
ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றில் வபாது ைற்றும் தனியார்
முதலீடுகளின் $1.2 பில்லியன் டாலர் வதாகுப்பில் அவர்கள் இருவரும்
லகவயழுத்திட்டனர்.

ஆ) ரஷ்யா 

✓

✓

இ) ஜப்பான்

7. இந்தியொவின் முதல் வெயற்றகக்தகொள் மற்றும் எறிகறை

ஈ) சிங்கப்பூர்

கண்கொணிப்பு கப்பலின் வபயர் என்ன?

கிழக்குப் வபாருளாதார ைன்றம் என்பது ரஷ்யாவின் விளாடிமவாஸ்டாக்
நகரில் நலடவபறும் வருடாந்திர சந்திப்பாகும். இது ரஷ்யாவின் வளம்
நிலறந்த ஆனால் வளர்ச்சியலடயாத தூரக்கிழக்குப்பகுதிகளில் அந்நிய
முதலீடுகலள ஊக்குவிப்பலத மநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 2019ஆம்
ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி, தூரக்கிழக்கிற்கு 1 பில்லியன் டாலர் கடலன
அறிவித்தார். முன்வைாழியப்பட்ட வசன்லன-விளாடிமவாஸ்டாக் கடல்
வழிப்பாலத இருதரப்பு உறவுகலள ஒன்றாக ஊக்குவிக்கும்.

அ) அஜித்
ஆ) துருவ் 
இ) நமரன்
ஈ) ருத்ரா

✓

இந்தியாவின் முதல் வசயற்லகக்மகாள் & எறிகலண கண்காணிப்பு
கப்பலான ‘துருவ்’ விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து இந்திய கடற்பலடயில்
இலணக்கப்படவுள்ளது. இந்தக் கப்பல் ஹிந்துஸ்தான் கப்பல்கட்டும்
நிறுவனத்தால் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டு அலைப்பு ைற்றும்
மதசிய வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து
உருவாக்கப்பட்டது.

✓

எதிரிநாட்டு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கலள கண்டறிதலுக்காக ‘INS துருவ்’ கடல்
படுக்லககலள வலரபடைாக்க முடியும்.

ைசகான் டாக்ஸ் லிமிவடட், ஸ்வவஸ்டாவில் உள்ள ரஷ்ய கப்பல்கட்டும்
வசதியுடன் கூட்டுமசர்ந்து முக்கிய வணிகக் கப்பல்கலள உருவாக்கும்.
ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் விண்வவளி
ஆராய்ச்சியில் பங்குதாரர்களாக உள்ளன.

4. வநகிழி ஒப்பந்தத்றத வ ளியிட்டுள்ள முதல் ஆசிய நொடு எது?
அ) தாய்லாந்து

8. SAGAR திட்டத்தின்கீழ், இந்திய கடற்பறடயின் கடல்தரொந்துக்

ஆ) மநபாளம்

✓

இ) இந்தியா 

கப்பலொன INS ெொவித்திரி, எந்த நொட்டில் உள்ள ெொட்தடொகிரொம்
துறறமுகத்திற்கு வென்றது?

ஈ) இலங்லக

அ) இலங்லக

ஆ) வங்காளமதசம் 

இயற்லகக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF இந்தியா) ைற்றும் இந்திய
வதாழிற்துலற கூட்டலைப்பு ஆகியவவ இலணந்து வநகிழிக்கான ஒரு

இ) மநபாளம்

ஈ) தாய்லாந்து









✓

இந்திய கடற்பலடயின் கடல் மராந்து கப்பலான ஐஎன்எஸ் சாவித்ரி
வங்காளமதசத்தின் சாட்மடாகிராம் துலறமுகத்திற்கு வசன்றலடந்தது.
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COVID-19 வதாற்லற லகயாளுவதில் வங்கமதசத்தின் வதாடர்ச்சியான
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இரண்டு 960 LPM ைருத்துவ ஆக்ஸிஜலன
அது எடுத்துச்வசன்றது. இலவ இந்தியாவில் DRDOஆல் உருவாக்கப்பட்
-டு தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தக் கப்பல் சட்மடாகிராம் துலறமுகத்திலிருந்து
புறப்படும் மபாது BN கப்பலுடன் கடல்சார் கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்மகற்க
திட்டமிட்டுள்ளது.

9. பொரொலிம்பிக்ஸ் பதக்கம் வ ன்ற இந்தியொவின் முதல் இஆப
அதிகொரி யொர்?
அ) சுஹாஸ் யாதிராஜ் 
ஆ) மதமவந்திர ஜஜாரியா
இ) மயாமகஷ் கதுனியா
ஈ) பாவினா பமடல்
✓

வநாய்டா ைாவட்ட நீதிபதி சுஹாஸ் L யாதிராஜ், பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம்
வவன்ற முதல் இஆப அதிகாரியாக என்ற வரலாறுச் சாதலனலய
பலடத்தார். அவர் இந்மதாமனசியாவின் ஃப்வரடி வசட்டியவாலன SL 4குரூப் ஏ’இல் மதாற்கடித்தார். அவர் முன்பு 2017 ைற்றும் 2019’இல் BWF
துருக்கிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பல பதக்கங்கலள வவன்றுள்ளார். அவர்
2020’இல் பிமரசிலில் தங்கப்பதக்கத்லதயும் வவன்றார்.







உற்பத்தி சாாாா்ந்த ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) ைத்திய
பட்வஜட்டில் ரூ.1.97 லட்சம் மகாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது. அதன் ஒரு
பகுதியாக, வசயற்லக இலழ ைற்றும் வதாழில்நுட்பத்துக்கான பிரத்மயக
இலழ சாாாா்ந்த ஜவுளித் துலறயில் உள்நாட்டு உற்பத்தி, ஏற்றுைதிலய
அதிகரிக்க அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.10,683 மகாடி திட்டங்களுக்கு
ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
13 துலறகளுக்கு பிஎல்ஐ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் வாயிலாக
இந்தியாவின் குலறந்தபட்ச உற்பத்தி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுைாாாா் ரூ.
37.5 லட்சம் மகாடியாகவும், இமத காலகட்டத்தில் குலறந்தபட்ச
மவலலவாய்ப்பு சுைாாாா் ஒரு மகாடியாகவும் இருக்கும் என்று
எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது.
வவவ்மவறு
ஊக்குவிப்புக்
கட்டலைப்புடன்
இரண்டுவிதைான
முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது. குலறந்தபட்சம் ரூ. 300 மகாடி முதலீடு
வசய்ய விரும்பும் எந்த நபரும் திட்டத்தில் பங்மகற்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
இரண்டாவதாக, குலறந்தபட்சம் ரூ. 100 மகாடி முதலீடு வசய்ய
விருப்பமுள்ளவாாா்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மைலும், விருப்பம் உள்ள
ைாவட்டங்கள், 3 ைற்றும் 4-ஆம் நிலல நகரங்கள் ைற்றும் ஊரகப்
பகுதிகளில் முதலீடு வசய்வதற்கு முன்னுரிலை அளிக்கப்படும்.
இதன்மூலம் பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கும் வதாழில் துலற வசன்றலடயும்.
இந்தத் திட்டத்தால் தமிழ்நாடு, குஜராத், உத்தர பிரமதசம், ைகாராஷ்டிரம்,
பஞ்சாப், ஆந்திரம், வதலங்கானா, ஒடிஸா உள்ளிட்ட ைாநிலங்களில்
ைாவபரும் ைாற்றம் ஏற்படும் என்றாாாா் அவாாா்.

10. எந்த நிறு னத்துடன் இறைந்து, இஸ்தரொ, விண்வ ளியில்
நுண்ணுயிரிகறள

ளர்க்க ஒரு ெொதனத்றத உரு ொக்கியுள்ளது?

அ) ஐஐடி-வைட்ராஸ்
ஆ) ஐஐடி-பம்பாய்
இ) ஐஐஎஸ்சி 
ஈ) டிஆர்டிஓ

✓

✓

இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) ைற்றும் இந்திய விண்வவளி ஆய்வு
லையம் (ISRO) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு இலணந்து
விண்வவளியில் நுண்ணுயிரிகலள வளர்ப்பதற்கான ஒரு சாதனத்லத
உருவாக்கியுள்ளன. இந்தச் சாதனம் நுண்ணுயிர் ைற்றும் பாக்டீரியா
வளர்ச்சிலயக்கண்காணிக்க எல்இடி ைற்றும் மபாட்மடாடிமயாட் உணரி
கலலவலயப் பயன்படுத்துகிறது.
இந்தச் சாதனம் விண்வவளி வீரர்களால் இந்தியாவின் முதல் குழு
விண்கலைான ‘ககன்யான்’ பயணத்தின் மபாது விண்வவளியில்
உயிரியல் பரிமசாதலனகலள மைற்வகாள்ள பயன்படும்.


1. கவிஞர் புலலைப்பித்தன் காலைானார்
கவிஞரும், பாடலாசிரியருைான புலலைப்பித்தன் உடல்நலக் குலறவு
காரணைாக தனியார் ைருத்துவைலனயில் சிகிச்லச வபற்று வந்த
நிலலயில் 08-09-2021 காலைானார். அவருக்கு வயது 85.
பிரபல திலரப்படப் பாடலாசிரியராக அறியப்பட்ட புலலைப்பித்தன் (85),
தமிழக சட்ட மைலலவயின் முன்னாள் துலணத் தலலவராகவும்
இருந்தவர்.
2. ஜவுளி உற்பத்திலய ஊக்குவிக்க ரூ.10,683 மகாடி திட்டம்: ைத்திய
அலைச்சரலவ ஒப்புதல்
ஜவுளித் துலறயில் ரூ.10,683 மகாடி ைதிப்பிலான உற்பத்தி சாாாா்ந்த
ஊக்கத்வதாலக திட்டத்துக்கு (பிஎல்ஐ) பிரதைாாா் நமரந்திர மைாடி
தலலலையிலான ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத்
திட்டத்தால் தமிழகம் உள்ளிட்ட ைாநிலங்களுக்கு வபரும் பயன்
கிலடக்கும். தில்லியில் ைத்திய அலைச்சரலவக் கூட்டம், பிரதைாாா் மைாடி
தலலலையில் புதன்கிழலை நலடவபற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்மவறு
முடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கூட்டத்துக்குப் பிறகு, ைத்திய
ஜவுளித் துலற அலைச்சாாா் பியூஷ் மகாயல் வசய்தியாளாாா்களிடம்
கூறியதாவது:
‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’
என்ற வதாலலமநாக்குப் பாாாா்லவலய
முன்வனடுத்துச் வசல்லும் முயற்சியாக, உள்நாட்டு உற்பத்திலயயும்,
ஏற்றுைதிலயயும் அதிகரிக்கும் மநாக்கில் 13 முக்கியத் துலறகளில்







3. அரசுத் துலறகலள எண்ைையைாக்க புதிய திட்டம்
அரசுத் துலறகளின் வசயல்பாடுகலள படிப்படியாக எண்ைையைாக்க,
‘எண்ை (டிஜிட்டல்) தமிழ்நாடு’ என்ற திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்று
தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ்
அறிவித்தாாாா். சட்டப் மபரலவயில் தகவல் வதாழில்நுட்பவியல் துலற
ைானியக் மகாரிக்லககளுக்கு பதிலளித்து அவாாா் புதன்கிழலை
வவளியிட்ட அறிவிப்புகள்:வவளிப்பலடயான நிாாா்வாகத்லத குடிைக்களுக்கு வழங்குவலத
மநாக்கைாகக் வகாண்டு மின்னாளுலகலய படிப்படியாக அரசின்
அலனத்து நிலலகளிலும் புகுத்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இலத மநாக்கைாகக் வகாண்டு ‘எண்ை தமிழ்நாடு’
திட்டம்
வசயல்படுத்தப்படும். ைக்களுடன் மநரடித் வதாடாாா்பு வகாண்ட ைற்றும்
அவாாா்களிடம்
தாக்கத்லத
ஏற்படுத்தும்
அரசுத்
துலறகளின்
வசயல்பாடுகள்
படிப்படியாக
எண்ைையைாக்கப்படும்.
தரவுகலள
ஏற்படுத்தி அவற்லற பகுப்பாய்வு வசய்து அதன்மூலம் வகாள்லககலள
வகுக்க ஏதுவாக, தமிழக அரசின் வகாள்லக முடிவுகளுக்கான ஆதரவு
அலைப்பு வசயல்படுத்தப்படும். தரவுகளின் அடிப்பலடயில் அலைந்த
ஆளுலகலய முதலலைச்சரின் தகவல் பலலக வழியாக வழங்கவும்,
பல்மவறு தரவுத்தளப் பயனாளிகளின் தகவல்கலள ஒருங்கிலணந்த
வலகயில் காண்பதற்கும் இந்த அலைப்பு உதவும்.
எண்ைையைாக்கும் திட்டம்: தமிழக அரசுத் துலறகளின் அலுவலகச்
வசயல்பாடுகலள எண்ைையைாக்கும் திட்டம் அரசால் வசயல்படுத்தப்படும்.
இது விலரந்து முடிவவடுப்பதற்கான வசயல்திறலன மைம்படுத்த உதவும்.
இது காகிதப் பயன்பாட்லடக் குலறக்கவும் உதவும். இந்தத் திட்டம்
முதல்கட்டைாக தலலலைச் வசயலகத்தில் இந்த ஆண்டுக்குள்
வசயல்படுத்தப்படும். இரண்டாவது கட்டைாக பிற அரசுத் துலற
அலுவலகங்களில் அைல்படுத்தப்படும். இலணயவழி வாணிபத்தின்
வளாாா்ச்சி, வாடிக்லகயாளாாா்களின் மதலவகலளப் பூாாா்த்தி வசய்திடும்
வலகயில், தரவு லையங்கள் மவகைாக வளாாா்ந்து வருகின்றன. அடுத்த
4 ஆண்டுகளுக்குள் அதன் வளாாா்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதத்துக்கும் மைல்
இருக்கும் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிறது. இலதக் கருத்தில் வகாண்டு தரவு
லையக் வகாள்லக வவளியிடப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
ஆற்றல்மிக்க உலகளாவிய திறன் லையங்கலள ஈாாா்க்கும் முக்கிய
ைாநிலைாகத் தமிழகம் விளங்குகிறது.
இதன் மூலம் ைாநிலத்லத உலகளாவிய திறன் லையங்களுக்கான
முக்கிய முலனயைாக ைாற்றிடும் வலகயில் திறன் லையக் வகாள்லக
வவளியிடப்படும்.
வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம்: வைய்நிகாாா் அருங்காட்சியகம், தமிழ்
இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் அலைக்கப்படும். இதன்மூலம்
தமிழகத்தின் பாரம்பரியம், வரலாற்றுச் சின்னங்கள், கலலப் வபாருள்
குறித்த ஆவணங்கலள வைய்நிகாாா் மூலைாக அறிந்திட முடியும். இந்த
அருங்காட்சியகம்
மூன்று
ஆண்டுகளுக்குள்
அலைக்கத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலணயக் கல்விக் கழகத்தில் உள்ள
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புத்தகங்கள்,
ஓலலச்
சுவடிகள்
ஆகியவற்லறக்
வகாண்ட
மின்நூலகத்லத பாாாா்லவக் குலறபாடு வகாண்டவாாா்களும் எளிதாக
வாசிக்க, உள்ளடக்கத் தமிழ் மின்நூலகைாக ைாற்றப்படும். அரிய ஒலிஒளி
ஆவணங்கள்,
ஒளிப்படங்கள்,
புலகப்படங்கள்
ஆகியன
மின்னுருவாக்கம் வசய்யப்படும். தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் இலணந்து யூைாஜின் எனும்
வருடாந்திர வதாழில்நுட்பத் தலலலை உச்சி ைாநாடு தமிழகத்தின்
பல்மவறு சுற்றுலா நகரங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது. முதலாவது ைாநாடு
வசன்லனயில் நடத்தப்படும் என்று அலைச்சாாா் ைமனா தங்கராஜ்
அறிவித்தாாாா்.
3-வது நிலல நகரங்களில் ஐ.டி. பூங்கா
தமிழகத்தின் இரண்டாவது ைற்றும் மூன்றாவது நிலல நகரங்களில்
தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அலைக்கப்படும் என்று அலைச்சாாா்
ைமனா தங்கராஜ் வதரிவித்தாாாா். இதுகுறித்து, அவாாா் வவளியிட்ட அறிவிப்பு:
மவலலவாய்ப்புகலள உருவாக்கவும், தகவல் வதாழில்நுட்பம் சாாாா்ந்த
வளாாா்ச்சிலய ஊக்குவிக்கவும் இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிலல
நகரங்களில் தகவல் வதாழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் படிப்படியாக
அலைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளாாாா்
4. இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கள்:
ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல்
இந்திய விைானப் பலடக்கு புதிதாக 56 மபாக்குவரத்து விைானங்கலளக்
வகாள்முதல் வசய்வதற்கு பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான ைத்திய
அலைச்சரலவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்மபாது பயன்பாட்டில்
இருக்கும் அவ்மரா விைானங்களுக்கு ைாற்றாக, சி-295 ரக விைானங்கள்
வகாள்முதல் வசய்யப்படவுள்ளன. பிரதைாாா் மைாடி தலலலையில்
புதன்கிழலை நலடவபற்ற அலைச்சரலவக் கூட்ட முடிவுகள் குறித்து
பாதுகாப்பு அலைச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்லகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
ஸ்வபயினில் உள்ள ஏாாா்பஸ் டிபன்ஸ் அண்ட் ஸ்மபஸ் நிறுவனத்திடம்
இருந்து 16 விைானங்கள் வகாள்முதல் வசய்யப்படும். இந்த விைானங்கள்
48 ைாதங்களில் இந்தியாவிடம் ஒப்பலடக்கப்படும். 40 விைானங்கள்,
டாடா
நிறுவனம்
தலலலையிலான
கூட்டலைப்பு
சாாாா்பில்
உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட உள்ளன. இந்த விைானங்கள், 10
ஆண்டுகளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் என்று அந்த அறிக்லகயில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷியா-இந்தியா இலடமய ஒப்பந்தம்:
புவி அறிவியல் துலறயில் இந்தியா, ரஷியா இலடமய ஒத்துலழப்லப
ஏற்படுத்துவதற்கான
புரிந்துணாாா்வு
ஒப்பந்தத்துக்கு
ைத்திய
அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய புவியியல்
ஆய்வு நிறுவனமும், ரஷியாவின் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்வபனி
ராஸ்ஜியாமலாஜியா நிறுவனமும் இலணந்து கனிை வள ஆராய்ச்சி,
வான் புவி இயற்பியல் தரவுகளின் ஆய்வு, பிளாட்டினம் குழுை கூறுகள்
(பிஜிஇ) ைற்றும் அரிய பூமிக் கூறுகளின் (ஆாாா்இஇ) ஆராய்ச்சி
ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்புடன் வசயல்படும்.
இந்தியா-அஜாாா்லபஜான் இலடமய ஒப்பந்தம்:
இந்திய பட்டயக் கணக்காளாாா் நிறுவனத்துக்கும், அஜாாா்லபஜான்
குடியரசின் தணிக்லகயாளாாா் ைன்றத்துக்கும் இலடமய புரிந்துணாாா்வு
ஒப்பந்தம் மைற்வகாள்ள ைத்திய அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
வதாழில்முலற கணக்கியல் பயிற்சி, வதாழில் வநறிமுலறகள்,
கணக்கியல் சாாாா்ந்த அறிலவ மைம்படுத்துதல், வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி,
வதாழில்முலற ைற்றும் அறிவுசாாாா் வளாாா்ச்சி ஆகிய துலறகளில் பரஸ்பரம்
ஒத்துலழப்பு ஏற்பட இந்த ஒப்பந்தம் உதவிகரைாக இருக்கும் என்று
ைத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது.
இந்தியா-மபாாாா்ச்சுகல் இலடமய ஒப்பந்தம்:
மபாாாா்ச்சுகல்
குடியரசில்
இந்திய
குடிைக்கலளப்
பணியில்
அைாாா்த்துவதற்காக,
இந்தியாமபாாாா்ச்சுக்கல்
அரசுகளுக்கு
இலடமயயான புரிந்துணாாா்வு ஒப்பந்தத்துக்கு ைத்திய அலைச்சரலவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற கர்பி அமைதி ஒப்ெந்தத்துடன்

5. கஜகஸ்தொனில் நமடசெறும் இந்தியொ - கஜகஸ்தொன் கூட்டு

சதொடர்புமடய ைொநிலம் எது?

இேொணுவப் பயிற்சியின் செயர் என்ன?

அ) ஹரியானா

அ) இந்திரதனுஷ்-V

ஆ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) KAZIND-21 

இ) மேகாலயா

இ) யுத் அபியாஸ்

ஈ) மிம ாரம்

ஈ) ம்பிரிதி IX

✓

நடுவணரசு, அஸ்ஸாம் ோநில அரசு ேற்றும் கர்பி அமேப்புகளின்
பிரதிநிதிகளுக்கு இமைமயயான “கர்பி அமேதி ஒப்பந்தத்தில்” இந்திய
அரசு மகயயழுத்திைவுள்ளது. வைகிழக்கு இந்தியாவில், குறிப்பாக
அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் உள்ள முக்கிய இனங்களில் கர்பிகள் ஒன்றாகும்.

✓

அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில் கைந்த 1980’களிலிருந்து கர்பிகள் வன்முமற
நைவடிக்மககமள மேற்யகாண்டுவரும் வரலாறு உள்ளது. மீபத்தில்,
இக்குழுவின் 5 கிளர்ச்சிக் குழுக்கமளச் ம ர்ந்த 1040 பயங்கரவாதிகள்
யகௌத்தியில் நைந்த ஒரு நிகழ்வில் ஆயுதங்களுைன் ரணமைந்தனர்.

✓

KAZIND-21 என்பது இந்தியா-கஜகஸ்தான் கூட்டு இராணுவப்பயிற்சி
ஆகும். இது கஜகஸ்தானில் நைக்கிறது. இந்த ஆண்டு நமையபறுவது
KAZIND’இன் 5ஆம் ஆண்டு இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியாகும். இந்தியா
ார்பாக 90 பமைவீரர்களும் கஜகஸ்தான் ார்பாக 120 துருப்புக்களும்
பங்மகற்கின்றன. இப்பயிற்சி, 48 ேணிமநர கூட்டு ரிபார்ப்பு பயிற்சிமய
உள்ளைக்கியது.

6. செப்டம்ெர்.17’ஐ ெமூக நீதி நொளொகக் சகொண்டொட முடிவுசெய்துள்ள
ைொநிலம் எது?

2. ‘வதன் பிரேம் ரயொஜனொ’வை சதொடங்கியுள்ள ைொநிலம் எது?

அ) தமிழ்நாடு 

அ) உத்தர பிரமத ம்

ஆ) மேற்கு வங்கம்

ஆ) குஜராத் 

இ) கர்நாைகா

இ) ஹரியானா

ஈ) மகரளா

ஈ) பஞ் ாப்

✓

✓

குஜராத் மாநில அரசு ‘வதன் பிமரம் மயாஜனா’ என்ற திட்ைத்மத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் தங்கள் ய ாந்த கிராேத்தின் வளர்ச்சி
-க்கு நன்யகாமை அளிக்க விமழயும் NRI குஜராத்திகளுக்கு ோநில அரசு
நிதியுதவி அளிக்கும். இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், கிராேப்புறங்களில் பள்ளிகள்,
வடிகால், விமளயாட்டு வளாகம்மபான்ற மூக உட்கட்ைமேப்புகமள
மேம்படுத்துவதற்கான நன்யகாமைகமள அர ாங்கம் ஊக்குவிக்கிறது.

சீர்திருத்தவாதி ஈ யவ ராே ாமி யபரியாரின் பிறந்தநாளான ய ப்ைம்பர்.17
அன்று மூக நீதி நாளாகக் யகாண்ைாை தமிழக அரசு முடிவுய ய்துள்ளது.
யபரியார் (1879 ய ப்.17 – 1973 டி .24), முதல் அரசியலமேப்பு திருத்தச்
ட்ைத்மத (பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கான இைஒதுக்கீட்மைப்
பாதுகாத்தது) இயற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

7. அண்மையில், ஆன்மலன் சூதொட்டம் அல்லது ெந்தயத்மத தமட
செய்ய முடிவுசெய்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிேரதெம் எது?

3. ஐரேொப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமைமய வகிக்கின்ற

அ) ேகாராஷ்டிரா

நொடு எது?

ஆ) மகாவா

அ) யபல்ஜியம்

இ) கர்நாைகா 

ஆ) ஸ்மலாமவனியா 

ஈ) சிக்கிம்

இ) ய க் குடியரசு

✓

ஈ) யைன்ோர்க்

✓

ஸ்மலாமவனியா தற்மபாது ஐமராப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் தமலமே
யபாறுப்மப வகித்துவருகிறது. யவளியுறவு அமேச் ர் எஸ் யஜய் ங்கர்,
ஸ்மலாமவனிய அதிபர் மபாரட் பாமஹாமர ந்தித்து இந்தியா ேற்றும்
ஐமராப்பிய யூனியன் எதிர்யகாள்ளும் வால்கள் குறித்து விவாதித்தார்.

✓

ஸ்மலாமவனியா, குமராஷியா ேற்றும் யைன்ோர்க் ஆகிய நாடுகளுக்குச்
ய ன்று இருதரப்பு உறவுகமள வலுப்படுத்தி, ஐமராப்பிய ஒன்றியத்துைன்
இந்தியாவின்
ஒத்துமழப்மப
அவர்
வலுப்படுத்த
உள்ளார்.
ஸ்மலாமவனியாவில் நைக்கும் ‘Bled Strategic’ கூட்ைத்திலும் யஜய் ங்கர்
கலந்துயகாள்வார்.

8. நிேந்தே வதிவிட ெொன்றிதழ் மவத்திருப்ெவர்களுக்கு ைட்டுரை
“குடியுரிமைச்ெொன்றிதழ்” வழங்க முடிவுசெய்துள்ள ைொநில/யூனியன்
பிேரதெம் எது?
அ) ஜம்மு காஷ்மீர்

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “eNaira” என்ற டிஜிட்டல்

ஆ) லைாக் 

நொணயத்துடன் சதொடர்புமடய நொடு எது?

இ) சிக்கிம்

அ) மநஜீரியா 

ஈ) தாத்ரா ேற்றும் நாகர் ஹமவலி

ஆ) சூைான்

✓

இ) நமீபியா
ஈ) எகிப்து
✓

மநஜீரியாவின் ேத்திய வங்கி “eNaira” என்ற யபயரில் தனது ய ாந்த
டிஜிட்ைல் நாணயத்மத அறிமுகப்படுத்தும் திட்ைத்மத அறிவித்தது.
ேத்திய வங்கி அதன்ய ாந்த கிரிப்மைாகரன்சிமய யவளியிை ‘பிட் இங்க்’ஐ
யதாழினுட்பப்பங்காளியாக யகாண்டிருக்கும். eNaira ஒரு பணப்மபயாக
ய யல்படும்; அதில் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்கள் வங்கிக்கணக்கில்
உள்ள நிதிமய மவத்திருக்க முடியும்.



கர்நாைக ோநில அரசு ஆன்மலன் சூதாட்ைம் அல்லது பந்தயத்மத தமை
ய ய்ய முடிவுய ய்துள்ளது. மேலும் கர்நாைக காவலர் ட்ைம், 1963’ஐ
திருத்துவதும் இதிலைங்கும். ட்ைம் ேற்றும் நாைாளுேன்ற விவகாரங்கள்
அமேச் ர் J C ேதுஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளபடி குதிமரப் பந்தயங்களுக்கு
இந்தத் தமை யபாருந்தாது. கர்நாைக உயர்நீதிேன்றம் ஆன்மலன்
பந்தயம் குறித்து ஒரு நிமலப்பாட்மை எடுக்குோறு அம்ோநில அரம
பலமுமற மகட்டுக் யகாண்ைமத அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ைது.







2021 ய ப்ைம்பர்.4 அன்று நிமறமவற்றப்பட்ை லைாக் குடியுரிமேச் ான்று
ஆமண-2021’இன்படி, லைாக் நிர்வாகோனது ஜ & கா மபாலல்லாேல்
அப்பகுதியில் நிரந்தர வதிவிை ான்றிதழ் மவத்திருப்மபார்க்கு ேட்டுமே
“குடியிருப்புச் ான்று” வழங்க முடிவுய ய்துள்ளது. இப்புதிய குடியுரிமேச்
ட்ைங்கள் அயல்ோநிலத்தவர்களும் அங்கு மவமலக்கு விண்ணப்பிக்க
அனுேதி வழங்குகிறது.

9. யொருக்கு 7ஆவது யொமின் ஹெொரிகொ வுைன் ஆப் ெப்ஸ்ரடன்ஸ்
விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது?
அ) சுதா மூர்த்தி

ஆ) அருந்ததி ராய்

இ) கிரண் மத ாய்

ஈ) நமீதா மகாகமல 
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✓









எழுத்தாளர் நமிதா மகாகமலவுக்கு 7ஆவது யாமின் ஹ ாரிகா வுேன்
ஆப் ப்ஸ்மைன்ஸ் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. யபண் யதாழில் வல்லுநர்
-களின் கூட்ைமேப்பால் ஏற்பாடு ய ய்யப்பட்ை இந்த விருது, 2015ஆம்
ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கைந்த 1977’இல் தில்லி ேற்றும்
யூனியன் பிரமத ங்கமள நிர்வகித்த ேத்திய காவல் ம மவயான
DANIPS’க்கு மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை வைகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் யபண்
யாமின் ஹ ாரிகாமவ இவ்விருது யகௌரவித்துள்ளது.

10. செஹ்லர் ஆமை ெொதுகொப்பு விருது யொருக்கு வழங்கப்ெட்டது?







இைங்களில் அந்தந்த நாட்டுத் யதால்லியல் வல்லுநர்கள் துமணயுைன்
உரிய அனுேதி யபற்று ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ளப்படும்.
தமிழ் நிலப்பரப்பு: யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர் என உலகுக்கு
அறிவித்த தமிழரின் பண்பாட்டு அமையாளங்கமளத் மதடி இனி
உலயகங்கும் பயணம் ய ய்மவாம். இந்தியத் துமணக் கண்ைத்தின்
வரலாறு இனி தமிழ் நிலப் பரப்பில் இருந்துதான் யதாைங்கி எழுதப்பை
மவண்டும். இதமன ான்றுகளின் அடிப்பமையில், அறிவியல் வழிநின்று
நிறுவுவமத அரசின் தமலயாய கைமே என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின்
யதரிவித்தார்.

அ) மஜா ப் L மகால்ட்ஸ்டீன்
ஆ) மைமலந்திர சிங் 

3. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ய யல் திட்ைம்

இ) ரிச் ர்ட் ைாக்கின்ஸ்

உலமக
அச்சுறுத்தி
வரும்
பயங்கரவாதத்துக்கு
எதிரான
ய யல்திட்ைத்மத
நமைமுமறப்படுத்த
பிரிக்ஸ்
நாடுகள்
உறுதிமயற்றுள்ளதாக பிரதோா் நமரந்திர மோடி யதரிவித்தாாா். பிரிக்ஸ்
கூட்ைமேப்பில் இந்தியா, பிமரஸில், ரஷியா, சீனா, யதன்னாப்பிரிக்கா
ஆகிய நாடுகள் இைம்யபற்றுள்ளன. அக்கூட்ைமேப்பின் 13-ஆவது
ோநாடு இந்தியா தமலமேயில் காயணாலி வாயிலாக வியாழக்கிழமே
நமையபற்றது. அந்த ோநாட்டுக்கு பிரதோா் மோடி தமலமே வகித்தாாா்.

ஈ) பிரியம்பதா யோஹந்தி யஹஜ்ோடி

✓

அழிவின் விளிம்பில் உள்ள 3 ஆமே இனங்கமள மீட்ைதற்காக இந்திய
உயிரியலாளர் மைமலந்திர சிங், ‘யபஹ்லர் ஆமே பாதுகாப்பு’ விருது
வழங்கப்பட்ைது. ஆமே உயிர்வாழ் கூட்ைணி, IUCN/SSC ஆமே ேற்றும்
நன்னீர் ஆமே நிபுணர் குழு, ஆமே பாதுகாப்பு நிதியம்மபான்ற ஆமே
பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல உலகளாவிய அமேப்புகளால் இந்த விருது
வழங்கப்படுகிறது.


1. தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியேனம்
தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் இரவிமய நியேனம் ய ய்து
குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு
ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புமராகித், பஞ் ாப் ோநிலத்தின் முழு
மநர ஆளுநராக நியேனம் ய ய்யப்பட்ைமத அடுத்து, நாகாலாந்து
ஆளுநராகப் யபாறுப்பு வகித்து வரும் ஆர் என் இரவி, தமிழக ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உத்தரகண்ட் ஆளுநராக இருந்த மபபி இராணி ேயூராவின் ராஜிநாோ
கடிதத்மத குடியரசுத்தமலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் ஏற்றுக் யகாண்ைார்.
இதமனயடுத்து உத்தரகண்ட் ஆளுநராக யலப்டியனண்ட் யஜனரல்
குர்மித் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆர் என் ரவி வகித்துவந்த நாகாலாந்
-து ஆளுநர் யபாறுப்பிமன அஸ்ஸாம் ோநில ஆளுநர் யஜக்தீஷ் முகி
கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதை இந்தியா - யவளிநாடுகளில்
ஆய்வுகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின்
தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத் மதடுவதற்கான ஆய்வுகள் இந்தியா
ேற்றும் யவளிநாடுகளில் மேற்யகாள்ளப்படும் என்று முதல்வர்
மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். ட்ைப்மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் அவர்
வியாழக்கிழமே யவளியிட்ை அறிவிப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவர்கமளத்
மதடி, இந்திய துமணக் கண்ைத்திலும், கைல் கைந்து பயணம் ய ய்து
தமிழர்கள் யவற்றித்தைம் பதித்த யவளிநாடுகளிலும் ஆய்வுப் பணிகள்
மேற்யகாள்ளப்படும்.
யதன் ோநிலங்கள்: முதல் கட்ைோக, ங்ககாலத் துமறமுகோன முசிறி,
இப்மபாது பட்ைணம் என்ற யபயரில் மகரளத்தில் அமேந்துள்ளது. ம ர
நாட்டின் யதான்மேமயயும், பண்பாட்மையும் அறிந்து யகாள்ளும்
வமகயில் மகரள ோநிலத் யதால்லியல் வல்லுநர்களுைன் இமணந்து
அங்கு ஆய்வுப் பணி மேற்யகாள்ளப்படும். ஆந்திர ோநிலம் மவங்கி,
கர்நாைக ோநிலம் தமலக்காடு, ஒடிஸா ோநிலம் பாலூர் ஆகிய
வரலாற்றுச் சிறப்புமைய இைங்களிலும் ஆய்வுகள் மேற்யகாள்ள உரிய
முயற்சிகள் மேற்யகாள்ளப்படும்.
மராேப் மபரரசின் ஒருபகுதியாக விளங்கிய எகிப்து நாட்டிலுள்ள குசிர்
அல் காதிம் ேற்றும் யபர்னிகா, ஓேன் நாட்டின் மகார் மராரி ஆகிய
இைங்களில் பழந்தமிழகத்மதாடு இருந்த வணிகத் யதாைர்மப உறுதி
ய ய்யும் வமகயில் தமிழி எழுத்து யபாறிக்கப்பட்ை பாமன ஓடுகள்
கிமைத்துள்ளன. அந்தப் பகுதிகளில் அந்தந்த நாட்டின் யதால்லியல்
வல்லுநர்களுைன்
இமணந்து
ஆய்வுகள்
மேற்யகாள்ளப்படும்.
யதன்கிழக்காசிய நாடுகளான இந்மதாமனசியா, தாய்லாந்து, ேமலசியா,
வியத்நாம் ஆகிய நாடுகளில் அமேந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க







சீன அதிபாா் ஷி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபாா் விளாதிமீாா் புதின், பிமரஸில்
அதிபாா் யஜயிாா் மபால் மனமரா, யதன்னாப்பிரிக்க அதிபாா் சிரில்
ராேமபா ா ஆகிமயாாா் ோநாட்டில் பங்மகற்றனாா். ஆப்கானிஸ்தானில்
தலிபான்கள் இமைக்கால அரம அமேத்துள்ள சூழலில் நமையபற்ற
இந்த ோநாடு முக்கியத்துவம் யபற்றது.
ோநாட்டின் கரு: ‘15-ஆவது ஆண்டில் பிரிக்ஸ்: நீடித்த நிமலயான
ஒருமித்த ஒத்துமழப்பு’ என்பமத இந்த ோநாட்டின் கருப்யபாருளாக
நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. மதசிய யநடுஞ் ாமலகளில் மபார் விோனங்களுக்கு அவ ரகால
இறங்குதளம்
ராஜஸ்தான் ோநிலம், பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமலயில்,
இந்திய விோனப் பமையின் விோனங்கள் தமரயிறங்குவதற்கு
அமேக்கப்பட்டுள்ள இறங்குதளம் வியாழக்கிழமே திறக்கப்பட்ைது.
பாதுகாப்புத் துமற அமேச் ர் ராஜ்நாத் சிங், ாமலப் மபாக்குவரத்துத்
துமற அமேச் ர் நிதின் கட்கரி பங்மகற்று இறங்குதளத்மத திறந்து
மவத்தனர். பார்ேரில் உள்ள மதசிய யநடுஞ் ாமல என்எச்-925 முதல்
முமறயாக, அவ ரகால தமரயிறக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி, முப்பமைகளின் தமலமேத் தளபதி விபின்
ராவத் ஆகிமயாருைன் யஹர்குலிஸ் சி-130மஜ ரக மபார் விோனம், இந்த
இறங்குதளத்தில் தமரயிறக்கம் ய ய்யப்பட்டு, ஒத்திமக நைத்தப்பட்ைது.
அமதத் யதாைர்ந்து, இந்திய விோனப் பமைக்குச் ய ாந்தோன ஏ.என்.-32
ராணுவ மபாக்குவரத்து விோனம், எம்.ஐ.-17வி5 யஹலிகாப்ைர்
ஆகியமவயும் அந்த இறங்குதளத்தில் தமரயிறங்கின.
தமிழகத்திலும்...
தமிழ்நாடு, புதுச்ம ரி உள்ளிட்ை ோநிலங்களில் 19 இைங்களில்
யநடுஞ் ாமலகளில்
மபார்
விோனங்கள்
தமரயிறங்குவதற்கு
அவ ரகால இறங்குதளம் அமேக்கப்படும் என்று அமேச் ர் நிதின் கட்கரி
கூறினார்.
5. ஆதிதிராவிைாா்-பழங்குடியினாா் நலன் காக்க தனி ஆமணயம்:
ேம ாதாமவ தாக்கல் ய ய்தாாா் முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின்
ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக் காக்க தனி
ஆமணயம்
அமேப்பதற்கான
ட்ை
ேம ாதாமவ
முதல்வாா்
மு.க.ஸ்ைாலின், வியாழக்கிழமே தாக்கல் ய ய்தாாா். இந்த ேம ாதாவில்
கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா்
ோநில ஆமணயம் என்ற தனி அமேப்மப உருவாக்க ேம ாதா வழி
ய ய்கிறது. இந்த ஆமணயத்தின் தமலவராக ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா் யதாைாா்பான விையங்களில் சிறந்த நிபுணத்துவம்
யகாண்ை ஓய்வு யபற்ற உயாா் நீதிேன்ற நீதிபதி இருப்பாாா். ஆதிதிராவிைாா்,
பழங்குடியினாா் நலனுக்காக பணியாற்றியுள்ள ஒருவாா் துமணத்
தமலவராகச் ய யல்படுவாாா்.
ஆதிதிராவிைாா்
முதாயத்மதச் ம ாா்ந்த மூன்று உறுப்பினாா்கள்,
பழங்குடியின வகுப்மபச் ம ாா்ந்த ஒருவாா் ேற்றும் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா் துமறயில் சிறந்த நிபுணத்துவம் யகாண்ை ஒருவாா் என
யோத்தம் 5 மபாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். ேகளிாா் ஒருவரும்
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உறுப்பினராக இருப்பாாா். அரசு கூடுதல் ய யலாளரின் படிநிமலக்குக்
குமறயாத ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளில் இருந்து ஒருவாா் உறுப்பினாா்
ய யலாளராக ய யல்படுவாாா். தமலவாா், துமணத் தமலவாா்,
உறுப்பினாா் ஆகிமயாாா் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு யபாறுப்பில் இருப்பாா்.
தமலவருக்கான வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள் வமரயிலும், துமணத்
தமலவாா், உறுப்பினாா்களுக்கான வயது வரம்பு 65 ஆண்டுகள்
வமரயிலும் இருக்கும்.
ஆமணயச் ய யல்பாடுகள்: பாதிக்கப்பட்ை ஒருவாா் அல்லது அவரின்
ாாா்பில் நபாா் ஒருவரால் அளிக்கப்பட்ை ேனுவின் புகாமர ஆமணயம்
வி ாரிக்கும். ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் வன்யகாடுமே
தடுப்பு ட்ைம் ேற்றும் அவற்றில் வழங்கப்பட்ை உரிமேகள் மீறப்படுவமத
கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபடும். அரசு ஊழியாா் ஒருவரால் உரிமே
மீறமலத் தடுப்பதில் கவனக் குமறவு ஏற்பட்ைால் அதன்மீதும்
நைவடிக்மக எடுக்கும். ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மகக்கு பரிந்துமர: அரசு
ஊழியாா் ஒருவாா் ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா் நலன்கமளக்
காப்பது யதாைாா்பான கைமேகளில் கவனக் குமறவாக இருந்தால்
அதமன வி ாரித்து ஒழுங்குமுமற நைவடிக்மககமளத் யதாைங்க
அரசுக்குப் பரிந்துமர ய ய்யும்.
ஆமணயத்தின் அதிகாரங்கள்: ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும் பழங்குடியினாா்
நல ஆமணயத்துக்கு, ஒரு உரிமேயியல் நீதிேன்றத்துக்கான
அதிகாரங்கள் அமனத்தும் வழங்கப்படும். எவாா் ஒருவருக்கும்
வி ாரமணக்கான அமழப்பாமண விடுத்தல் ேற்றும் அவரது
வருமகமய கட்ைாயப்படுத்துதல் ேற்றும் அவமர உறுதியோழியின்
மபரில் வி ாரமண ய ய்தல், ஆவணம் எமதயும் கண்ைறிதல் ேற்றும்
முன்னிமலப்படுத்துோறு மகாருதல், உறுதியோழி ஆவணங்களின்
மபரில் ான்றிமனப் யபறுதல், ாட்சிகள் ேற்றும் ஆவணங்கமள ஆய்வு
ய ய்வதற்காக உரிய உத்தரவுகமள அளித்தல், ஆதிதிராவிைாா் ேற்றும்
பழங்குடியினாா்கமள பாதிக்கும் முக்கியோன யகாள்மககள் குறித்து
ஆமணயத்திைம் அரசு ஆமலா மன ய ய்யலாம் என ேம ாதாவில்
யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.







யகாள்கிமறன். பண்மைய தமிழர்களின் ய ழுமேயான பண்பாடு,
கைல்வழி வணிகம், நீர் மேலாண்மே, இரும்பு உருக்குதல், அரிய
ேணிகள் தயாரித்தல், முத்துக் குளித்தல் மபான்ற யதாழில்நுட்பங்கமள
உலகம் அறிந்து யகாள்ளத் மதமவயான ான்றுகமளச் ம கரிக்கும்
வமகயில், இந்தியாவில் மவயறந்த ோநிலத்மத விைவும் அதிகளவு
நிதியாக ரூ.5 மகாடி நிகழ் நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் யதாைர்ச்சியாக, ஆதிச் நல்லூர், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக
உள்ளிட்ை பகுதிகளில் மேற்யகாள்ளப்பட்ை அகழாய்வின் மபாது கிமைத்த
அரிய யபாருள்கமள அழகுறக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக, திருயநல்மவலி
நகரில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன வ திகளுைன் அருங்காட்சியகம்
அமேக்கப்படும்.
கீழடி நாகரிகம்: கீழடியில் யதாைர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள்
மேற்யகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு அண்மேயில் சூரியன், நிலவு
ேற்றும் வடிவியல் குறியீடுகள் யகாண்ை முத்திமரகளுைன் கூடிய
யவள்ளிக் காசு கண்யைடுக்கப்பட்ைது. அமத ஆய்வு ய ய்த தமலசிறந்த
நாணயவியல்
அறிஞரும்,
யகால்கத்தா
பல்கமலக்கழகப்
மபராசிரியருோன சுஷ்மிதா பாசு ேஜூம்தார், யவள்ளிமுத்திமரக்
கா ானது கி.மு.நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ைது எனக் கருத்துத்
யதரிவித்துள்ளார். ஏற்யகனமவ, கரிே பகுப்பாய்வு முடிவுகளின்படி,
கீழடியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை தமிழி எழுத்துகளின் காலம் கி.மு. ஆறாம்
நூற்றாண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்ை நிமலயில், அதமன வலுப்படுத்தும்
விதோக இப்மபாது யபறப்பட்ை இரண்டு கரிே ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு
முடிவுகளிலும் கீழடி நாகரிகம் கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்மைச் ம ர்ந்தது
எனத் யதரிய வந்துள்ளது.
யகாற்மகயிலும் அகழாய்வுப் பணிகள் நமையபற்று வருகின்றன. இந்த
அகழாய்வில் இப்மபாது கருப்பு வண்ணப்பூச்சு யபற்ற கங்மக
ேயவளிமயச் ம ர்ந்த பாமன ஓடுகள் கிமைத்துள்ளன. இதன்மூலம்,
யகாற்மகத் துமறமுகோனது, கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்மப
யவளிநாடுகளுைனும்,
இந்தியாவின்
பல்மவறு
பகுதிகளுைனும்
வணிகத் யதாைர்பு யகாண்டிருந்தது என்பது உறுதியாகிறது என
முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார்.

6. ‘யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம்’ நூல் யவளியீடு
யதன்னிந்தியாவின் நாகரிகத் யதாட்டில் என அமழக்கப்படும் யபாருமந
ஆற்றங்கமர யபயரிலான புத்தகம் தமிழக அரசின் யதால்லியல் துமற
ாாா்பில் ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே மவக்கப்பட்ைது. தமிழகச்
ட்ைப்மபரமவயில் வியாழக்கிழமே முதல்வாா் மு.க.ஸ்ைாலின் 110ஆவது விதியின் கீழ் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மவாா்கமளத் மதடி
இந்தியாவிலும்
கைல்
கைந்து
அயல்நாடுகளிலும்
ஆய்வுகள்
மேற்யகாள்ளப்படும் அறிவித்தாாா்.
மேலும், ஆதிச் நல்லூாா், சிவகமள ேற்றும் யகாற்மக உள்ளிட்ை
பகுதிகளில் கிமைத்த அரிய யபாருள்கமளக் காட்சிப்படுத்தும் விதோக
திருயநல்மவலியில் நவீன வ திகளும் யபாருமந அருங்காட்சியம்
அமேக்கப்படும் என அறிவித்தாாா். இந்த யபாருமந நதியின் சிறப்மபக்
குறிக்கும் வமகயில் தமிழ்நாடு யதால்லியல் துமற ாாா்பில் 76
பக்கங்கமளக் யகாண்ை யபாருமந - ஆற்றங்கமர நாகரிகம் என்ற
தமலப்பில் வண்ணப் புத்தகம் அச்சிைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகம்
மபரமவயில் மவக்கப்பட்ைது.
7. யதன் தமிழக யபாக்கிைங்கமள காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15
மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம்
யதன் தமிழகத்தில் அகழ்ந்யதடுக்கப்பட்ை அரிய யபாக்கிைங்கமள
காட்சிப்படுத்த யநல்மலயில் ரூ.15 மகாடியில் நவீன அருங்காட்சியகம்
அமேக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்தார். ட்ைப்
மபரமவயில் விதி 110-ன் கீழ் வியாழக்கிழமே அவர் படித்தளித்த
அறிக்மக:தமிழ்நாடு
யதால்லியல்
துமறயால்
இப்மபாது
மேற்யகாள்ளப்பட்டு வரும் அகழாய்வின் மபாது ஆதிச் நல்லூருக்கு
அருமக சிவகமளப் பறம்புப் பகுதியில் முதுேக்கள் தாழி ஒன்று
கண்யைடுக்கப்பட்ைது. இதிலிருந்த யநல்ேணிகள் அயேரிக்க நாட்டின்
மியாமி நகரத்தில் அமேந்திருக்கும் உலகப் புகழ்யபற்ற பீட்ைா
பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்ைன. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் கிமைத்துள்ளன.
கி.மு.1,155-ஆம் ஆண்டு: முதுேக்கள் தாழியில் கண்யைடுக்கப்பட்ை
யநல்ேணிகளின் காலம் கி.மு.1,155 எனக் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது.
எனமவ,
தண்யபாருமந
என்று
அமழக்கப்பட்ை
தாமிரபரணி
ஆற்றங்கமர நாகரிகம் 3, 200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைது என்பமத
அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பமையில் உறுதிய ய்ய முடிகிறது. இதமன
அறிவிப்பில்
அளவிை
முடியாத
யபருமிதமும்,
ேனேகிழ்ச்சியும்







8. மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில் ய ன்மன ஐ.ஐ.டி.
முதலிைம்
2021-ஆம் ஆண்டு மதசிய கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிம யில்
ய ன்மன ஐஐடி ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியல் பிரிவிலும்
யதாைர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. இதில்,
பல்மவறு பிரிவுகளில் தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 10 கல்வி நிறுவனங்கள்
(பல்கமலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், யதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்) முதல்
10 இைங்கமளப் யபற்றுள்ளன. நாடு முழுவதிலும் உள்ள கல்வி
நிறுவனங்கமளத் தரவரிம ப்படுத்த மதசிய கல்வி நிறுவன
தரவரிம க் கட்ைமேப்பு (என்ஐஆர்எஃப்) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த
நிறுவனம் 2015-ஆம் ஆண்டுமுதல் கல்வி நிறுவனங்கமளத்
தரவரிம ப்படுத்தி
வருகிறது.
இந்த
நிமலயில்,
2021-ஆம்
ஆண்டுக்கான தரவரிம ப் பட்டியமல ேத்திய கல்வித் துமற அமேச் ர்
தர்மேந்திர பிரதான் வியாழக்கிழமே காயணாலி வழியில் யவளியிட்ைார்.
கல்வித் துமற இமணயமேச் ர்கள் அன்னபூர்ணா மதவி, ைாக்ைர்
சுபாஷ் ர்க்கார், ைாக்ைர் ராஜ்குோர் ரஞ் ன் சிங் ஆகிமயாரும் பங்மகற்று
தரவரிம ப் பட்டியமல யவளியிட்ைனர்.
ஒட்டுயோத்தப் பிரிவிலும், யபாறியியலிலும் ய ன்மன ஐஐடி யதாைர்ந்து
மூன்றாவது ஆண்ைாக முதலிைத்மதப் யபற்றுள்ளது. பல்கமலக்கழகப்
பிரிவிலும், ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவிலும் யபங்களூரு இந்திய
அறிவியல்
நிறுவனம்
(ஐஐஎஸ்)
முதலிைம்
யபற்றுள்ளது.
பல்கமலக்கழகங்கள் தரவரிம யில் மகாமவ அமிர்தா விஷ்வ வித்யா
பீைம் மூன்றாவது இைத்மதயும், திருச்சி மதசிய யதாழில்நுட்பக் கழகம் 9
-ஆவது இைத்மதயும் யபற்றுள்ளன. மேலாண்மேப் பிரிவில்ஆேதாபாத்
ஐஐஎம் முதலிைத்தில் வந்துள்ளது.
ேருத்துவக் கல்லூரிகளில் தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைம்: கல்லூரிகள் பிரிவில்
முதல், இரண்ைாம் இைங்கமள முமறமய தில்லியின் மிரண்ைா ஹவுஸ்,
மலடி ஸ்ரீராம் ேகளிர் கல்லூரி யபற்றுள்ளன. மூன்றாம் இைத்தில்
ய ன்மன லமயாலா கல்லூரியும், ஆறாவது, ஏழாவது இைங்கள்
முமறமய மகாமவ பிஎஸ்ஜி, ஆர்.கிருஷ்ணம்ோள் ேகளிர் கல்லூரி,
ய ன்மன ோநிலக் கல்லூரி ஆகியமவ இைம்யபற்றுள்ளன. ேருத்துவக்
கல்லூரியில் நான்காவது முமறயாக தில்லி எய்ம்ஸ் முதலிைத்மதப்
யபற்றது. மவலூர் கிறிஸ்தவ ேருத்துவக் கல்லூரி (சிஎம்சி) 3-ஆவது
இைம் யபற்றுள்ளது. பல் ேருத்துவத்தில் ய ன்மன விதா இன்ஸ்டிடியூட்
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ேருத்துவத் யதாழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாவது இைத்மதப்
யபற்றுள்ளது.
முதல்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பிரிவில்
யபங்களூரு ஐஐஎஸ் முதலிைமும், ய ன்மன ஐஐடி 2-ஆம் இைமும்
யபற்றுள்ளன. ேற்ற பிரிவுகளில் ேருந்தியலில் யதாைர்ந்து நான்காவது
முமறயாக ஜாமியா ஹம்தார்த்தும், கட்ைைவியலில் ஐஐடி ரூர்கி, ட்ைப்
படிப்பில் யதாைர்ந்து நான்காவது முமறயாக யபங்களூரு மதசிய ட்ைப்
பள்ளி ஆகியமவ முதலிைத்தில் உள்னன. இந்தத் தரவரிம யில்
பல்மவறு பிரிவுகளில் முதல் 10 இைங்களில் தமிழக நிறுவனங்கள்
இைம்யபற்றுள்ளன. மேலும், தமிழகத்மதச் ம ர்ந்த 44 யதாழில்நுட்ப
நிறுவனங்கள்,
பல்கமலக்கழகங்கள்,
கல்லூரிகள்
தரவரிம ப்பட்டியலில் இைம் யபற்று ாதமன பமைத்துள்ளன.

9. இந்தியாவில் காாா் தயாரிப்பு நிறுத்தம்: ஃமபாாா்டு அறிவிப்பு
அயேரிக்காமவச் ம ாா்ந்த ஃமபாாா்டு நிறுவனம் இந்திய ஆமலகளில்
காாா் உற்பத்திமய நிறுத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த
நிறுவனம் வியாழக்கிழமே யதரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில்
ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்குச் ய ாந்தோக உள்ள இரண்டு ஆமலகளில்
காாா் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தப்பைவுள்ளன. அதன்படி, ய ன்மன
(தமிழ்நாடு), னந்த் (குஜராத்) ஆகிய இைங்களில் ரூ.18,750 மகாடி (250
மகாடி ைாலாா்) ேதிப்பீட்டில் அமேக்கப்பட்ை இரண்டு ஆமலகளில்
தயாரிக்கப்படும் எக்மகாஸ்மபாாா்ட், ஃபிமகா, ஆஸ்பயாா் உள்ளிட்ை
காாா்களின் விற்பமன நிறுத்தப்படும். அதற்கு பதிலாக, ேஸ்தங் உள்ளிட்ை
இறக்குேதி ய ய்யப்படும் காாா்களின் விற்பமனமய இந்தியாவில்
யதாைர நிறுவனம் முடியவடுத்துள்ளது. ேறுசீரமேப்பு பணிகமள
மேற்யகாள்வதின் ஒரு பகுதியாகமவ இந்த முடிமவ ஃமபாாா்டு
எடுத்துள்ளது.
னந்த் ஆமலயில் 2021 நான்காம் காலாண்டிலிருந்தும், ய ன்மன
ஆமலயில் 2022 இரண்ைாவது காலாண்டிலிருந்தும் காாா் தயாரிக்கும்
பணிகள்
முற்றிலும்
மகவிைப்படும்.
இருப்பினும்,
னந்த்
ஆமலயிலிருந்து என்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு நிறுவனத்தின் ாா்வமத
ய யல்பாடுகளுக்காக
ஏற்றுேதி
ய ய்யப்படும்
என
ஃமபாாா்டு
யதரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 30 ஆண்டுகால ய யல்பாட்மைக்
யகாண்ை ஃமபாாா்டு நிறுவனத்துக்கு கைந்த பத்தாண்டுகளில் ேட்டும்
ரூ.15,000 மகாடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஃமபாாா்டு
நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி முடிவால் 4,000 பணியாளாா்கள்,
விநிமயாகஸ்தாா்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது
10. பாரதியார் நிமனவு நாளான ய ப்.11 'ேகாகவி நாள்' - முதல்வர்
அறிவிப்பு
ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில், அவரது
நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக'
யகாண்ைாைப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார்.
ேகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு(1921-2021) நிமனவு நாள்
நாமள(ய ப்.11) அனு ரிக்கப்படுகிறது. இமதயடுத்து, பாரதியாரின்
நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர் 11 ஆம் மததி 'ேகாகவி நாளாக' அரசு ார்பில்
யகாண்ைாைப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் பாரதியின் பாைல்கள், கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து 'ேனதில்
உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக 37 லட் ம் ோணவர்களுக்கு
வழங்கப்படும். பாரதியின் நிமனவு நாளில் ோநில அளவில்
ோணவர்களுக்கு மபாட்டிகமள நைத்தி இளங்கவிஞர் விருது
வழங்கப்படும் உள்ளிட்ை 16 முக்கிய அறிவிப்புகமள யவளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் யவளியிட்டுள்ள ய ய்திக்குறிப்பு:
“பாட்டுக்யகாரு புலவன் பாரதியைா அவன் பாட்மைப் பண்மணாடு
ஒருவன் பாடினானைா அமதக் மகட்டுக் கிறுகிறுத்துப் மபாமனனைா” என்று
கவிேணி
மதசிக
விநாயகம்
பாடினார்.
இப்படிக்
கவிேணிகமளமய
பாைமவத்த
யபரும்புலவன்
பாரதியின்
யபருமேமயப் மபாற்றும் அறிவிப்புகமள யவளியிை விரும்புகிமறன்.
கைந்த ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் மகாட்மைக் யகாத்தளத்தில் மதசியக்
யகாடிமய ஏற்றி மவத்துவிட்டு உமரயாற்றும்மபாது, ேகாகவி
பாரதியார் ேமறந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைது, அவர் ேமறந்த
ஆண்டின் நூற்றாண்டு என்று இந்த ஆண்மைக் குறிப்பிட்டுக்
காட்டிமனன். நூறாண்டுகள் கழித்து ேட்டுேன்று, ஆயிரோண்டுகள்
கழித்தும் உயிமராட்ைமுள்ள கவிமதகமள, பாைல்கமளத் தமிழ்ச்
முதாயத்துக்கு விட்டுச் ய ன்றவர்தான் ேகாகவி என்று மபாற்றப்பட்ை
பாரதியார் அவர்கள்.













“மபந்தமிழ்த் மதர்ப்பாகன், அவயனாரு ய ந்தமிழ்த் மதனீ, சிந்துக்குத்
தந்மத! குவிக்கும் கவிமதக் குயில்! இந் நாட்டிமனக் கவிழ்க்கும்
பமகமயக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு; நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா; காடு
கேழும் கற்பூரச் ய ாற்மகா; கற்பமன ஊற்றாம் கமதயின் புமதயல்
திறம் பாை வந்த ேறவன்; புதிய அறம் பாை வந்த அறிஞன்; நாட்டில் பைரும்
ாதிப் பமைக்கு ேருந்து! ேண்டும் ேதங்கள் அண்ைா யநருப்பவன்;
அயலார் எதிர்ப்புக்கு அமணயா விளக்கவன்; என்யனன்று ய ால்மவன்
என்யனன்று ய ால்மவன்” - என்று ேகாகவிமய வர்ணித்து
எழுதியவர் தான் பாமவந்தர் பாரதிதா ன் அவர்கள். மத ப் பற்று யதய்வப் பற்று - தமிழ்ப் பற்று - ோனுைப்பற்று ஆகிய நான்கும்
கலந்தவர்தான் பாரதியார். நாட்டு விடுதமலக்காகப் மபாராடியவராக
ேட்டுமே
இருந்திருந்தால்
அதற்காக
ேட்டுமே
அவர்
நிமனவுகூரப்பட்டிருப்பார். அமதயும் தாண்டி
மூக, யபாருளாதார
உரிமேகளுக்காகவும் எழுதியதால்தான் பாரதியார் கவிமத வரிகளாய்
உலவி வருகிறார்.
பாரதியார் அவர்கள் வரகவியா, ேகாகவியா, மதசியக் கவியா என்று
விவாதம் நைந்து யகாண்டிருந்த காலத்தில் 1947-ஆம் ஆண்மை
பாரதியாமர 'ேக்கள் கவி' என்று எழுதியும் மபசியும் யதாைங்கியவர்
மபரறிஞர் அண்ணா. ஒரு பக்கம் நிலப்பிரபுத்துவம் - இன்யனாரு பக்கம்
னாதனம் - இந்த இரண்டுக்கும் இமையில் இருந்து புதுயுகத்மதப்
பமைக்க நிமனத்தவர் பாரதி என்று அண்ணா எழுதினார்கள்.
அதனால்தான்
கழக
அரசு
அமேந்து,
கருணாநிதி
முதலமேச் ரானமபாது எட்மையபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்த வீட்மை
அரசு ார்பில் விமலக்கு வாங்கி அதமன நிமனவில்லம் ஆக்கினார்கள்.
அன்மறய அமேச் ர் சி.பா. ஆதித்தனார் தமலமேயில் 12.5.1973 அன்று
நைந்த விழாவில் பாரதியார் இல்லத்மத வரலாற்றுச் சின்னோக
அறிவித்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திறந்து மவத்தார்.
இதன் யதாைர்ச்சியாக பாரதியார் நிமனமவப் மபாற்றும் வமகயில் அவர்
ேமறந்த நூற்றாண்டின் நிமனவாக 14 முக்கிய அறிவிப்புகமள
யவளியிடுகிமறன். 1. ேகாகவி பாரதியாரின் நிமனவு நாளான ய ப்ைம்பர்
11-ஆம் நாள், அரசின் ார்பில் இனி ஆண்டுமதாறும் 'ேகாகவி நாளாக'
கமைபிடிக்கப்படும். இதமனயயாட்டி, பள்ளி, கல்லூரி ோணவர்களுக்கு
ோநில அளவில் கவிமதப் மபாட்டி நைத்தி ' பாரதி இளங்கவிஞர் விருது'
ோணவன் ஒருவருக்கும், ோணவி ஒருவருக்கும் தலா ஒரு லட் ம்
ரூபாய் பரிசுத் யதாமகயுைன் வழங்கப்படும். 2. பாரதியாரின்
மதர்ந்யதடுக்கப்பட்ை பாைல்கள் ேற்றும் கட்டுமரகமளத் யதாகுத்து
'ேனதில் உறுதி மவண்டும்' என்ற புத்தகோக, அரசு ேற்றும் அரசு
உதவியபறும் பள்ளி ோணவர்கள் சுோர் 37 லட் ம் மபருக்கு 10 மகாடி
ரூபாய் ய லவில் வழங்கப்படும்.
3. ேகாகவி பாரதியின் வாழ்க்மக குறித்தும், அவரின் பமைப்புகள்
குறித்தும்
ஆய்வாளர்கள்
பலர்
குறிப்பிைத்தக்க
ஆய்வுகமளச்
ய ய்துள்ளனர்.
அவர்களில்
முக்கியப்
பங்காற்றிய
பாரதி
ஆய்வாளர்களான, ேமறந்த யப. தூரன், ரா.அ. பத்ேநாபன், யதா. மு. சி.
ரகுநாதன், இளம ேணியன் ஆகிமயார்களின் நிமனவாக அவர்தம்
குடும்பத்தாருக்கும் ேற்றும் மூத்த ஆய்வாளர் சீனி. விசுவநாதன்,
மபராசிரியர் ய. ேணிகண்ைன் ஆகிமயாருக்கு தலா மூன்று லட் ம்
ரூபாயும், விருதும், பாராட்டுச்
ான்றிதழும் அர ால் வழங்கி
கவுரவிக்கப்படும். 4. பாரதியின் உருவச் சிமலகள், உருவம் யபாறித்த
கமலப்யபாருட்கமளப் பூம்புகார் நிறுவனத்தின் மூலம் உற்பத்தி ய ய்து
குமறந்த விமலயில் யபாதுேக்களுக்கு விற்பமன ய ய்வதற்கு ஏற்பாடு
ய ய்யப்படும்.
5. பாரதியின் மகயயழுத்துப் பிரதிகள் மதடித் யதாகுக்கப்பட்டு, அமவ
வடிவம் ோறாேல் ய ம்பதிப்பாக யவளியிைப்படும். பாரதியின் வாழ்மவ
சிறுவர்கள் அறியும் வண்ணம் சித்திரக்கமத நூலாகவும், பாரதியாரின்
சிறந்த நூறு பாைல்கமளத் மதர்வு ய ய்து தமிழ்நாட்டின் புகழ்யபற்ற
ஓவியர்களின்
வண்ண
ஓவியங்களுைன்
நூல்
ஒன்றாகவும்
யவளியிைப்படும். மேலும் பாரதியாரின் பமைப்புகள் ேற்றும் பாரதியார்
குறித்த முக்கிய ஆய்வு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் யோழியபயர்த்து
யவளியிப்படும். 6. பாரதியாரின் நூல்கள் ேற்றும் அவமரப் பற்றிய ஆய்வு
நூல்கள்
அமனத்மதயும்
யதாகுத்து,
எட்மையபுரம்
ேற்றும்
திருவல்லிக்மகணியில் உள்ள பாரதியார் நிமனவு இல்லங்களிலும்,
ய ன்மன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திலும், ேதுமரயில் அமேய
உள்ள கமலஞர் நிமனவு நூலகத்திலும் மவப்பதற்கு 'பாரதியியல்'
என்ற தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும். 7. உலகத் தமிழ்ச் ங்கங்கமள
ஒருங்கிமணத்து பாரதி குறித்த நிகழ்வுகள் 'பாயரங்கும் பாரதி' என்ற
தமலப்பில் நைத்தப்படும்.
8. திமரப்பைங்களில் இைம்யபற்ற பாரதியாரின் பாைல்கள் ேட்டுமே
இைம்யபறும் இம க்கச்ம ரி 'திமரயில் பாரதி' என்ற நிகழ்வாக மநரு
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உள்விமளயாட்டு அரங்கில் யகாமரானா யதாற்றுப் பரவல் முழுமேயாக
ஓய்ந்த பிறகு நைத்தப்படும். 9. பாரதியாரின் நிமனவு நூற்றாண்மை
முன்னிட்டு அடுத்த ஓராண்டிற்கு, ய ன்மன பாரதியார் நிமனவு
இல்லத்தில் வாரந்மதாறும் நிகழ்ச்சியயான்று ய ய்தித்துமறயின் ார்பில்
நைத்தப்படும். 10. திருச்சி பாரதிதா ன் பல்கமலக்கழகத்தில் பாரதியார்
யபயரில் ஆய்விருக்மக அமேக்கப்படும். 11. உத்தரப்பிரமத ோநிலம்
காசியில் பாரதியார் வாழ்ந்த வீட்மைப் பாராேரிக்க அரசின் ார்பில்
நிதியுதவி வழங்கப்படும். 12. பாரதியார் பமைப்புகமளக் குறும்பைம்
ேற்றும் நாைக வடிவில் தயாரிக்க நிதியுதவி வழங்கி அவற்மற நவீன
ஊைகங்களின் வழியாக யவளியிடுவதற்கு நைவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
13. பாரதியாரின் உணர்வுமிக்க பாைல் வரிகமளப் பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள், மபருந்து நிமலயங்கள் மபான்ற முக்கிய இைங்களில்
எழுதியும் வமரந்தும் பரப்பப்படும். 14. யபண் கல்விமயயும், யபண்களிைம்
துணிச் மலயும் வலியுறுத்திய ேகாகவி பாரதியின் யபயர், ஊரக
வளர்ச்சித்துமறயில் ய யல்படுத்தப்பைவுள்ள ேகளிர் சுயஉதவிக்
குழுக்கள் வாழ்வாதாரப் பூங்காவிற்கு ‘ேகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதாரப்
பூங்கா’ எனப் யபயர் சூட்ைப்படும். எழுத்தும் யதய்வம் - எழுதுமகாலும்
யதய்வம் என வாழ்ந்து புதுயநறி காட்டிய புலவன் பாரதிமயப்
மபாற்றுமவாம்.
11. ‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய ய ப்.15-இல் யதாைக்கி மவக்கிறாாா்
பிரதோா் மோடி
நாைாளுேன்ற நைவடிக்மககமள மநரடி ஒளிபரப்பு ய ய்வதற்கான
‘ ன் த்’ யதாமலக்காட்சிமய வரும் 15-ஆம் மததி பிரதோா் நமரந்திர
மோடி யதாைக்கி மவக்கிறாாா். கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறும்மபாது
ேக்களமவ நைவடிக்மககமள ‘மலாக் பா’ யதாமலக்காட்சியும்,
ோநிலங்களமவ நைவடிக்மககமள ‘ராஜ்ய பா’ யதாமலக்காட்சியும்
மநரடியாக ஒளிபரப்பி வருகின்றன. அத்யதாமலக்காட்சிகமள ஒன்றாக
இமணத்து ‘ ன் த்’ என்ற யபயரில் ஒமர யதாமலக்காட்சியாக ோற்ற
ேத்திய அரசு முடியவடுத்தது.
ன் த்
யதாமலக்காட்சிமய
அதிகாரபூாா்வோகத்
யதாைக்கி
மவப்பதற்கான நிகழ்ச்சி வரும் 15-ஆம் மததி நாைாளுேன்ற
வளாகத்தில் நமையபறுகிறது. அதில் பிரதோா் மோடி பங்மகற்று
யதாமலக்காட்சிமயத் யதாைக்கி மவக்கிறாாா். குடியரசு துமணத்
தமலவரும் ோநிலங்களமவத் தமலவருோன யவங்மகயா நாயுடு,
ேக்களமவத் தமலவாா் ஓம் பிாா்லா ஆகிமயாரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து
யகாள்கின்றனாா்.
நாைாளுேன்றக்
கூட்ைத்யதாைாா்
நமையபறும்
ேயங்களில்
ன் த் யதாமலக்காட்சி இரு யதாமலக்காட்சிகளாக
ய யல்படும் எனவும் இதன் மூலோக ேக்களமவ, ோநிலங்களமவ
நைவடிக்மககமள ேக்கள் மநரடியாக அறிந்து யகாள்ள முடியும் எனவும்
அதிகாரிகள் யதரிவித்தனாா்.
ஓய்வுயபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் ஜவுளித்துமறயின் முன்னாள்
ய யலருோன ரவி கபூாா், ன் த் யதாமலக்காட்சியின் தமலமே
நிாா்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா். காங்கிரஸ் மூத்த
தமலவாா் கரண் சிங், யபாருளாதார நிபுணாா் விமவக் மதப்ராய், நீதி
ஆமயாக் சிஇஓ அமிதாப் காந்த், வழக்குமரஞாா் மஹேந்த் பத்ரா, ேத்திய
நிதித்துமறயின் முதன்மே யபாருளாதார ஆமலா காா் ஞ்சீவ் ன்யால்
உள்ளிட்மைாாா் கூட்ைத்யதாைாா் நமையபறாத
ேயங்களில் சிறப்பு
நிகழ்ச்சிகமள ன் த் யதாமலக்காட்சியில் யதாகுத்து வழங்கவுள்ளனாா்.
12. எரி க்தித் துமறயில் ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க இந்தியா-அயேரிக்கா
முடிவு







நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பானது எரி க்தி, எண்யணய்-எரிவாயு,
புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்தி, நீடித்த வளாா்ச்சி ஆகிய 4 தூண்களின்
அடிப்பமையில் கட்ைமேக்கப்பட்டிருந்தது. தற்மபாது ஐந்தாவது தூணாக
வளாா்ச்சிகாணும் எரியபாருள்கள் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்
மூலோக தூய்மேயான எரி க்திப் பயன்பாட்மை ஊக்குவிப்பதில் இரு
நாடுகளும்
ஒருங்கிமணந்து
ய யல்படுவதற்கான
வாய்ப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் பலன்: உயிரிஎரியபாருள்கள்
துமறயில் ஒத்துமழப்புைன் ய யல்படுவதற்யகன இந்தியா-அயேரிக்கா
உயிரிஎரியபாருள்கள் ய யற்குழு அமேக்கப்பட்டுள்ளது. எரி க்தித்
துமறயில்
மேலும்
ஒருங்கிமணந்து
ய யல்படுவதற்கான
ாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது அமேச் ாா்கள் இருவரும்
விவாதித்தனாா்.
அணு க்தித் துமறயில் இந்தியாவுக்கும் அயேரிக்காவுக்கும் இமைமய
நிலவி வரும் ஒத்துமழப்பு யதாைாா்பாக இருவரும் ஆய்வு ய ய்தனாா்.
இந்தியாவின் எரி க்தி ந்மத யதாைாா்ந்து விரிவமைந்து வருவதும்,
அயேரிக்காவில் எரி க்தி ாாா்ந்த யதாழில்நுட்பங்கள் வளாா்ந்து வருவதும்
இரு நாடுகளுக்கும் பலனளிக்கும் என்று அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி
கூட்ைத்தின்மபாது யதரிவித்தாாா். உரிய ஒத்துமழப்பு: புதுப்பிக்கத்தக்க
எரி க்தி
ாாா்ந்த
திட்ைங்கமள
அதிகரிப்பது
யதாைாா்பாகக்
கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450
ஜிகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி க்திமய உற்பத்தி ய ய்ய இலக்கு
நிாா்ணயித்ததற்காக இந்தியாமவ அயேரிக்கா பாராட்டியது. அந்த
இலக்மக அமைவதற்குத் மதமவயான ஒத்துமழப்பு வழங்கப்படும்
என்றும் அயேரிக்கா உறுதியளித்தது.
எரி க்தி தரவு மேலாண்மே, கரியமில வாயு யவளிமயற்றத்மதக்
குமறப்பதற்கான
யதாழில்நுட்பங்கள்,
நிலக்கரி
பயன்பாட்மைக்
குமறத்தல், மின் ார விநிமயாகக் கட்ைமேப்மப மேம்படுத்துதல்
உள்ளிட்ைமவ குறித்தும் கூட்ைத்தின்மபாது விவாதிக்கப்பட்ைது’ என்று
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
13. நிலவின் பரப்பில் ந்திரயான்-2 புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
நிலமவ ஆய்வு ய ய்து வரும் ‘ ந்திரயான்-2’ விண்கலம் பல புதிய
விையங்கமளக் கண்ைறிந்து, தகவல் அளித்து வருவதாக இந்திய
விண்யவளி ஆய்வு மேயம் (இஸ்மரா) யதரிவித்துள்ளது. நிலவின்
பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள் படிேங்களாக
இருப்பமத ந்திரயான்-2 கண்ைறிந்திருப்பமதாடு, நீமரற்றம் ேற்றும்
பனிக்கட்டி வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமளயும்
கண்ைறிந்து அனுப்பியுள்ளது.
நிலமவ ஆய்வு ய ய்வதற்காக இஸ்மரா அனுப்பிய இந்த விண்கலம்
இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறப்பான முமறயில் ஆய்வுப் பணிமய
மேற்யகாண்டு வருகிறது. இதமனக் குறிக்கும் வமகயில், ‘நிலவு
அறிவியல் பயிலரங்கம் 2021’ என்ற தமலப்பிலான இரண்டு நாள்
பயிலரங்கு இஸ்மரா ாாா்பில் யபங்களுரு தமலமே அலுவலகத்தில்
கைந்த வாரம் நைத்தப்பட்ைது. இந்தப் பயிலரங்கில், ந்திரயான்-2
விண்கலத்தின் ‘ஆாா்பிட்ைாா்’ இதுவமர அனுப்பியுள்ள தகவல்கள்,
ஆய்வு முடிவுகள் உள்ளிட்ைமவ குறித்த புள்ளி விவரங்கள், அறிவியல்
ஆவணங்கமள இஸ்மரா தமலவாா் மக.சிவன் யவளியிட்ைாாா். அப்மபாது,
‘விண்கலம் நிலமவ இதுவமர 9,000-க்கும் அதிகோன முமற
சுற்றிவந்துள்ளது. விண்கலம் அளிக்கும் தகவல்களும் ஆய்வு
முடிவுகளும் மிகுந்த ஊக்கேளிக்கும் வமகயில் உள்ளன’ என்று
சிவன் கூறினாாா். இந்த நிமலயில், ஆாா்பிட்ைரின் கண்டுபிடிப்புகள்
குறித்த மேலும் பல தகவல்கமள இஸ்மரா இப்மபாது யவளியிட்டுள்ளது.

எரி க்தித் துமறயில் நிலவி வரும் இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப
மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் அயேரிக்காவும் முடியவடுத்துள்ளன.
கைந்த ஏப்ரலில் நமையபற்ற பருவநிமல ோநாட்டின்மபாது அயேரிக்காஇந்தியா
பருவநிமல
ேற்றும்
தூய
எரி க்தி
யகாள்மக
வடிவமேக்கப்பட்ைது. அயேரிக்க அதிபாா் மஜா மபைனும் பிரதோா்
நமரந்திர மோடியும் இமணந்து அக்யகாள்மகமய யவளியிட்ைனாா்.
அதன்படி, அயேரிக்கா-இந்தியா தூய எரி க்தி ஒத்துமழப்பு என்ற
அமேப்பு உருவாக்கப்பட்ைது. அந்த அமேப்பின் கூட்ைம் வியாழக்கிழமே
காயணாலி வாயிலாக நமையபற்றது. கூட்ைத்தில் ேத்திய யபட்மராலியம்இயற்மக எரிவாயுத் துமற அமேச் ாா் ஹாா்தீப் சிங் புரி, அயேரிக்க
எரி க்தித் துமற அமேச் ாா் யஜனிஃபாா் கிரான்மஹாம் ஆகிமயாாா்
பங்மகற்றனாா்.

நிலமவ 100 கி.மீ. யதாமலவில் இருந்தபடி சுற்றிவந்து ஆய்வு ய ய்து
வரும் ஆாா்பிட்ைாா் பகுதியில் எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்), சூரிய
க்தியில் இயங்கும் எக்ஸ்மர கண்காணிப்பு கருவி (எக்ஸ்.எஸ்.எம்),
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி, மரைாாா் கருவி, பைம் பிடிக்கும் அகச்
சிவப்பு ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்), யைரய்ன் பைம்பிடிக்கும் மகேரா
(டிஎம்சி2), மிகத் யதளிவாக பைம்பிடிக்கும் உயாா் தரத்துைன் கூடிய
மகேரா (ஓயஹச்ஆாா்சி), இரட்மை அதிாா்யவண் மரடிமயா கருவி ஆகிய 8
விஞ்ஞான கருவிகள் இைம்யபற்றுள்ளன. இந்தக் கருவிகள் அமனத்தும்
நிலவு குறித்த பல புதிய, புதிரான தகவல்கமள கண்ைறிந்து
வருகின்றன. குறிப்பாக, நிலவின் பரப்பில் நீமரற்றம் ேற்றும் பனிக்கட்டி
வடிவில் நீாா் இருப்பதற்கான யதளிவான அறிகுறிகமள ‘அகச் சிவப்பு
ஸ்யபக்ட்மராமீட்ைாா் (ஐஐஆாா்எஸ்)’ இதுவமர இல்லாத வமகயில்
கண்ைறிந்து தகவல் அளித்துள்ளது.

கூட்ைம் குறித்து யபட்மராலியத் துமற அமேச் கம் யவளியிட்ை
அறிக்மகயில், ‘இந்தியா-அயேரிக்கா இமைமய எரி க்தித் துமறயில்

நிலவின் ேத்திய ேற்றும் உயாா் அட் மரமகப் பகுதியில் புறகாற்று
ேண்ைலத்தில் ‘ஆாா்கன்-40’ வாயு இருப்பமத
ந்திரயான்-2
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சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு யதாகுப்பு கருவி கண்ைறிந்துள்ளது. அதுமபால,
நிலவின் பரப்பில் குமராமியம், ோங்கனீஸ் ஆகிய தாதுக்கள்
படிேங்களாக இருப்பமத எக்ஸ்மர ஸ்யபக்மைாமீட்ைாா் (கிளாஸ்)
கண்ைறிந்துள்ளது. நிலமவ ாா்வமத தரத்துக்கு பைம் பிடித்து வரும்
டிஎம்சி-2 மகேரா, நிலவின் பரப்பில் எரிேமல முகடுகள் இருப்பமத
மிகத் யதளிவாக அமையாளம் கண்டுள்ளது. நிலவின் அயனி
ேண்ைலத்மத ஆாா்பிட்ைரில் இைம்யபற்றிருக்கும் இரட்மை அதிாா்யவண்
மரடிமயா கருவி ஆய்வு ய ய்து தகவல் அளித்துள்ளது.
இந்த கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அமனத்தும்
யபாதுேக்களும்
அறிந்துயகாள்ளும்
வமகயில்
‘பிரதான்’
வமலதளத்திலும்
யவளியிைப்பட்டுள்ளது
என்று
இஸ்மரா
யதரிவித்துள்ளது. நிலவின் யதன் துருவத்மத ஆய்வு ய ய்ய
ந்திரயான்-2 விண்கலத்மத கைந்த 2019 ஜூமல 22-ஆம் மததி
ஆந்திர ோநிலம் ஸ்ரீஹரிமகாட்ைாவில் இருந்து இஸ்மரா அனுப்பியது.
பல்மவறு கட்ை பயணத்துக்குப் பிறகு, ந்திரயான்-2 விண்கலம்
யவற்றிகரோக நிலமவ யநருங்கியது. ஆனால், ய ப்ைம்பாா் 7-ஆம் மததி,
அதன் மலண்ைாா் கலன் திட்ைமிட்ைபடி நிலவில் தமரயிறங்கவில்மல.
திடீாா் யதாழில்நுட்பக் மகாளாறால் மலண்ைாா் மவகோகச் ய ன்று
நிலவில் மோதி, ய யலிழந்தது. அமதமநரம், விண்கலத்தின் ேற்யறாரு
பகுதியான ஆாா்பிட்ைாா், நிலவின் சுற்றுப்பாமதயில் யவற்றிகரோக
நிமலநிறுத்தப்பட்ைது. ஆாா்பிட்ைாா் கைந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலமவ
சுற்றிவந்து யதாைாா்ந்து ஆய்வு மேற்யகாண்டு வருகிறது.
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1. ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வில், எந்த நாட்டின் பிரதமர்

5. 2015 நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய இடங்கள் மற்றும்

அ) ரஷ்யா

நலவாழ்வுத்துமற திட்டங்கமள புைரமமப்பதற்காக, இந்தியா, எந்த
நாட்டுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது?

ஆ) ஆஸ்திரரலியா

அ) சீனா

இ) நியூசிலாந்து

ஆ) ொகிஸ்தான்

ஈ) இந்தியா 

இ) அவமரிக்கா

முதலிடம் பிடித்துள்ளார்?

✓

✓

‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வ ான்றில், இந்தியப்பிரதமர் ரமாடி,
70% ஒப்புதல் மதிப்பீட்டடப்வெற்றுள்ளார். உலகளாவிய தடல ர்களின்
ஒப்புதல் & மறுப்பு மதிப்பீட்டட இவ் ாய்வு கணக்கிடுகிறது. இந்தியாவில்
நடத்தப்ெட்ட கருத்துக்கணிப்பில் 70 சதவீதம் ரெர் பிரதமர் ரமாடியின்
தடலடமடய அங்கீகரித்துள்ளனர்.
அடுத்தெடியாக வமக்ஸிரகா அதிெர் ரலாெஸ் ஒெரரடார் 64% ாக்குகள்,
இத்தாலி பிரதமர் மாரிரயா வதராகி 63% ாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த
இடங்கடளப் பிடித்துள்ளனர். வமாத்தம் 13 நாடுகளில் இந்த ஆய் ானது
நடத்தப்ெட்டது.

ஈ) ரநொளம் 
✓

இந்தியாவும் ரநொளமும் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தவமான்றில் டகவயழுத்தி
-ட்டுள்ளன. அதன்கீழ் கடந்த 2015 பூகம்ெத்தின்ரொது ரசதமடடந்த 14
கலாச்சார ொரம்ெரியம் மற்றும் 103 நல ாழ்வுத்துடற திட்டங்கடள
புனரடமப்ெதற்காக இந்தியா ரநொளத்திற்கு உதவும். இந்தப்புனரடமப்பு
-க்கான வமாத்த வசலவு 420 ரகாடி ரநொள ரூொய் ஆகும்.

✓

இது பூகம்ெத்திற்கு பிந்டதய இந்தியாவின் மறுசீரடமப்பு வதாகுப்பின்
ஒருெகுதியாகும். இதன்கீழ், இந்தியா, ரநொளத்திற்கு $250 மில்லியன்
அவமரிக்க டாலர்கடள ைங்கியுள்ளது.

6. SIMBEX என்பது சிங்கப்பூருக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலாை

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற பஞ்சீர் பள்ளத்தாக்கு அமமந்துள்ள

✓

நாடு எது?

கடல்சார் கடற்பமடப்பயிற்சியாகும்?

அ) இந்தியா

அ) அவமரிக்கா

ஆ) ொகிஸ்தான்

ஆ) சீனா

இ) சீனா

இ) ரஷ்யா

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) இந்தியா 

ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கில், தலிொன் ெடடகளுக்கு
எதிராக ரதசிய எதிர்ப்பு முன்னணி (NRF) கடுடமயான எதிர்ப்டெ
வ ளிப்ெடுத்தி ருகிறது. ரொர்நிறுத்தத்திற்கு அடைப்புவிடுத்துள்ள NRF,
தலிொன்கள் ெஞ்சீரில் ரமற்வகாண்டு
ரும் அ ர்களது இராணு
நட டிக்டககடள நிறுத்தர ண்டும் என்றும் அது முன்வமாழிந்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானின் தடலநகர் உட்ெட முக்கியெகுதிகள் தலிொன்களின்
கட்டுப்ொட்டில் இருந்தாலும், ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கு இன்னமும் அ ர்களின்
டககளுக்குச் வசல்லவில்டல.

✓

அமைச்சகம் எது?
அ) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகம் 
ஆ) மின்னணு அடமச்சகம்

இந்திய அணி, எத்தமை பதக்கங்கமளப் சபற்றுள்ளது?

இ) உைவு அடமச்சகம்

அ) 6

ஈ) உள்துடற அடமச்சகம்

ஆ) 17

✓

இ) 19 
ஈ) 21
ரடாக்கிரயா ொராலிம்பிக் விடளயாட்டுப் ரொட்டிகளில், இந்திய அணி 5
தங்கம், 8 வ ள்ளி மற்றும் 6 வ ண்கலப் ெதக்கங்கடள உள்ளடக்கிய
வமாத்தம் 19 ெதக்கங்களுடன் ப ோட்டியை நியைவுசெய்தது. வமாத்தம்
உள்ள 162 நாடுகளில் இந்தியா 24ஆ து இடத்திலும், ெதக்கங்களின்
எண்ணிக்டகயில் 20ஆ து இடத்திலும் உள்ளது. இந்த ஆண்டு (2021),
9 விடளயாட்டுப் பிரிவுகளில் ெங்ரகற்ற 54 ொரா-தடகள வீரர்கடளக்
வகாண்ட மிகப்வெரிய குழுட இந்தியா ப ோட்டிக்கு அனுப்பியது.

(ALUAV) உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம்
சசய்துள்ளது?
அ) அவமரிக்கா 

அன்று ஐநா’இன் சர்வடதச சதாண்டு நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது?

ஆ) பிரான்ஸ்

அ) ‘சு ாமி’ விர கானந்தர்

இ) ரஷ்யா
ஈ) வஜர்மனி

ஆ) ‘அன்டன’ வதரசா 
இ) ‘மகாத்மா’ காந்தி

✓

ானிலிருந்து ஏ க்கூடிய ஆளில்லா ான் ழி ாகனத்டத (ALUAV)
உரு ாக்கு தற்கான அவமரிக்க ொதுகாப்புத்துடறயின் திட்ட ஒப்ெந்தத்
-தில் இந்திய ொதுகாப்பு அடமச்சகம் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. ALUAV’
க்கான இந்தத் திட்ட ஒப்ெந்தம், ொதுகாப்பு வதாழில்நுட்ெம் மற்றும் ர்த்தக
முன்வனடுப்பின் ஒட்டுவமாத்த கட்டடமப்பின்கீழ் உள்ளது.

✓

ALUAV முன்மாதிரிடய இடணந்து உரு ாக்கும் வசயலில் ான்ெடட
ஆராய்ச்சி ஆய் கம், இந்திய ான்ெடட மற்றும் DRDO இடடரயயான
ஒத்துடைப்பும் இதிலடங்கும்.

ஈ) ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர்

✓

‘INSPIRE’ விருதுகளுக்கான ரதசிய அளவிலான கண்காட்சி மற்றும்
திட்டப் ரொட்டி – MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration
and Knowledge) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெத் துடறயால் - மத்திய
அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகத்தின்கீழ் வதாடங்கப்ெட்டது.
நாடு முழு துமுள்ள மாண ர்களின் கண்டுபிடிப்புகடள காட்சிப்ெடுத்து
- து இதன் ரநாக்கமாகும்.

8. வானிலிருந்து ஏவக்கூடிய ஆளில்லா வான்வழி வாகைத்மத

4. பின்வரும் யாரின் நிமைவுநாமள அனுசரிக்கும் விதமாக, சசப்.5

✓

சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்சார் இருதரப்பு ெயிற்சியின் (SIMBEX) 28ஆ து
ெதிப்பு வதன்சீனக்கடலில் நடந்தது. COVID வதாற்றுரநாய் காரணமாக,
இந்த ஆண்டு SIMBEX, ‘கடல்சார்’ ெயிற்சியாக மட்டுரம நடத்தப்ெட்டது.
‘SIMBEX’ என்ெது இந்தியக் கடற்ெடடயின் மிகப்ெைடமயான இருதரப்பு
கடல்சார் ெயிற்சியாகும்.

7. INSPIRE விருதுகள் – MANAK’ஐ நிறுவி வழங்கிவரும் நடுவண்

3. 2020 டடாக்கிடயா பாராலிம்பிக் விமளயாட்டுப் டபாட்டிகளில்,

✓



ஆண்டுபதோறும் வசப்.5ஆம் ரததியன்று சர் ரதச வதாண்டு நாளாக
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ‘அன்டன’ வதரசாவின் நிடனவுநாடளவயாட்டி
இந்தநாள் ரதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டது. இந்த நாள், வசல் ந்தர்களுக்கும்
றிய ர்களுக்கும் இடடயிலான இடடவ ளிடயக் குடறப்ெதற்கும்
2030’க்குள் SDG’கடள அடட டதயும் ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
இதுவதாடர்ொன தீர்மானம், 2012ஆம் ஆண்டில் ஐநா வொது அட யால்
ஏற்றுக்வகாள்ளப்ெட்டது. ஐநா’இன் 44 உறுப்புநாடுகளால் இடணந்து
இந்தத் தீர்மானம் ைங்கப்ெட்டது.
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9. சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பூடபந்திர யாதவ், இந்தியாவின் முதல்
சசயல்பாட்டு பனிப்புமக டகாபுரத்மத எந்நகரத்தில் திறந்தார்?
அ) தில்லி 
ஆ)

ாரணாசி

இ) வகால்கத்தா
ஈ) லக்ரனா
✓

நடு ண் சுற்றுச்சூைல், னம் & காலநிடலமாற்ற அடமச்சர் பூரெந்திர
யாதவ், இந்தியாவின் முதல் வசயல்ொட்டு ெனிப்புடக ரகாபுரத்டத
தில்லி ஆனந்த் விகாரில் திறந்துட த்தார். ெனிப்புடக ரகாபுரம் என்ெது
ளிமாடசக் குடறப்ெதற்காக வெரிய (அ) நடுத்தர அளவிலான காற்று
தூய்டமப்ெடுத்திகளாக டி டமக்கப்ெட்ட ஒரு கட்டடமப்ொகும். இந்தக்
ரகாபுரத்டத, NBCC (இந்தியா) லிட்’ஐ திட்ட ரமலாண் ஆரலாசகராக
ட த்துக்வகாண்டு டாடா ப்ராவஜக்ட்ஸ் லிட் கட்டியுள்ளது.

10. PRANA தளத்மதத் சதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சகம்
ஆ) புவி அறிவியல் அடமச்சகம்
இ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெநல அடமச்சகம்
ஈ) சுற்றுச்சூைல்,

✓

✓

னம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம் 

மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பூரெந்திர யாதவ், 2021 வசப்.7 அன்று
‘PRANA’ என்ற இடணயதளத்டதத் வதாடங்கினார். தூயகாற்று மற்றும்
நீல ானத்டத உறுதிவசய் தற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்டிற்கு
இணங்க ரதசிய தூய்டம ளி திட்டத்தின் முன்ரனற்றத்டதக் கண்கா
-ணிப்ெதற்காக PRANA இடணயதளம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.
‘நீல ானிற்கான தூய ளி ென்னாட்டு நாடளவயாட்டி’ ரமன்டமயுறா
நகரங்களில் இது வதாடங்கப்ெட்டது. ரமன்டமயுறா நகரங்கள் என்ெது 5
ஆண்டு காலப்ெகுதியில் ரதசிய ளி தரத்டத பூர்த்தி வசய்யத் த றிய
நகரங்களாகும்.


1. ெனாரஸ் ெல்கடலயில் ொரதியார் வெயரில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக:
பிரதமர் ரமாடி
மகாகவி ொரதியார் நிடனவுநூற்றாண்டட ஒட்டி சுப்ரமணிய ொரதியார்
வெயரில் ெனாரஸ் ெல்கடலக்காகத்தில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக
அடமக்கப்ெடும் என பிரதமர் ரமாடி அறிவித்துள்ளார்.
2. வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் தக ல் தரவு டமயம்:
முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாாா்
வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் அடமயவுள்ள தரவு
டமயத்துக்கு முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைடம அடிக்கல்
நாட்டினாாா். முதல் ரின் முகாம் அலு லகத்தில் இருந்து காவணாலி
ழியாக புதிதாக அடமயவுள்ள டமயத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்ெட்டது.
ஜப்ொன் நாட்டிடன தடலடமயமாகக் வகாண்டு என்டிடி க்ரளாெல் தரவு
டமய நிறு னம் வசயல்ெட்டு ருகிறது. இந்த நிறு னம் 20-க்கும்
ரமற்ெட்ட நாடுகளில் 160 தக ல் தரவு டமயங்கடள நிறுவியுள்ளன.
வசன்டனயிலும் தனது டமயத்டத இந்த நிறு னம் அடமக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிைக அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி:- தக ல் தரவு
டமயங்கடள அடமத்துச் வசயல்ெடு தில் உலகளவில் ஒரு முன்னணி
நிறு னமாக என்டிடி வசயல்ெட்டு ருகிறது. இந்த நிறு னம் ரூ.2,500
ரகாடி முதலீடு வசய் துடன், 700 ரெருக்கு ர டல ாய்ப்டெ
ஏற்ெடுத்தித் தரும்
டகயில் தக ல் தரவு டமயம் மற்றும் ரகபிள்
இறங்குதளங்கடள அடமத்திட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் 50
வமகா ாட் சூரிய மின்சக்தி பூங்காவும் நிறு ப்ெட உள்ளது.
6 இடங்களில் சரக்குகடள டகயாளும் முடனயம்
சரக்குகடளக் டகயாளும்
டகயில் ஆறு இடங்களில் ரூ.2,000
ரகாடியில் முடனயங்கள் அடமக்கப்ெட உள்ளன. இதற்கான
புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் தமிைக அரசுக்கும், டிபி ர ல்ாாாா்டு குழுமம்
இடடரய ெரிமாறிக் வகாள்ளப்ெட்டது. இதற்கான நிகழ்வு, வசன்டனயில்
உள்ள முதல் ரின் முகாம் இல்லத்தில் நடந்தது. இதுகுறித்து, தமிைக
அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி: ஐக்கிய அரசு அமீரக நாடுகடளச் ரசாா்ந்த டிபி













குழுமம், தூத்துக்குடி, திரு ள்ளாா், ஸ்ரீவெரும்புதூாா், ரசலம், ஈரராடு
மற்றும் ரகாயம்புத்தூாா் ஆகிய நகரங்களில் ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில்
கன்வடய்னாா் முடனயம், சிறு துடறமுகம், குளிாா்ெதனக் கிடங்கு,
ெல்வொருள் கிடங்குப் பூங்கா, நவீன
ாா்த்தகக் கிடங்கு மண்டலம்
மற்றும் தக ல் தரவு டமயம் ரொன்ற ற்டற நிறு த் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காக தமிைக அரசுடன் அந்த நிறு னம் சனிக்கிைடம புரிந்துணாா்வு
ஒப்ெந்தம் வசய்து வகாண்டது.
ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 4 ஆயிரம் ரெருக்கு ர டல ாய்ப்பு அளிக்க
புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் ழி டக வசய்கிறது. வசன்டன, திரு ள்ளாா்,
தூத்துக்குடி,
ஸ்ரீவெரும்புதூரில்
கன்வடய்னாா்
முடனயங்கள்,
கன்வடய்னாா் சரக்கு நிடலயங்கள், சுங்கக் கிடங்குகள், குளிாா்ெதனக்
கிடங்குகள், உள்நாட்டுக் கிடங்கள் ரொன்ற ெல உள்கட்டடமப்பு
சதிகடள ஏற்வகனர நிறுவி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. ரஷிய, ஆப்பிரிக்க சிகரங்களின் உச்சிடய எட்டி சிஐஎஸ்எஃப்
வீராங்கடன சாதடன
ரஷியா, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய
இடடவ ளியில் அடடந்து மத்திய வதாழிலக ொதுகாப்புப் ெடட
வீராங்கடன (சிஐஎஸ்எஃப்) சாதடன ெடடத்துள்ளாாா். இதுவதாடாா்ொக
தன்சானியாவிலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரி பினயா பிரதான்
சுட்டுடரயில் வ ளியிட்ட ெதிவில், ‘‘சிஐஎஸ்எஃப் வீராங்கடன கீதா
சாரமாத்தா கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் ரததி ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ்
சிகரத்தின் உச்சிடய அடடந்தாாா். அ ாா் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மிக
உயாா்ந்த சிகரமான கிளிமாஞ்சாரரா உச்சிடய சனிக்கிைடம எட்டினாாா்.
இதன் மூலம் இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய கால
இடடவ ளியில் எட்டிய இந்தியாா் என்ற சாதடனடய அ ாா்
ெடடத்துள்ளாாா்’ ’ என்று வதரிவித்தாாா். ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ்
சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,642 மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. கிைக்கு
ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவிலுள்ள கிளிமாஞ்சாரரா சிகரம் 5,895
மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது.
4. ‘கு ாலிஃெயாா்’ டகயில் ‘ரகாப்டெ’:
ராடுகானு

ரலாறு ெடடத்தாாா் எம்மா

அவமரிக்காவில் நடடவெறும் யுஎஸ் ஓென் வடன்னிஸ் ரொட்டியில் மகளிாா்
ஒற்டறயாா் பிரிவில் இங்கிலாந்து வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு (18)
சாம்பியன் ஆனாாா். கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் தகுதிச்சுற்று
(கு ாலிஃெயாா்)
ழிரய முன்ரனறி
ந்து
ாடக சூடிய முதல்
ரொட்டியாளாா் என்ற
ரலாற்று சாதடனடய அ ாா் எட்டியுள்ளாாா்.
நியூயாாா்க் நகரில் சனிக்கிைடம நள்ளிரவு (இந்திய ரநரப்ெடி)
நடடவெற்ற இறுதிச்சுற்றில் அ ாா், கனடா வீராங்கடன வலய்லா
ஃவொா்னாண்டடை 6-4, 6-3 என்ற ரநாா் வசட்களில் 1 மணி ரநரம் 51
நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாாா்.
அவமரிக்க ஓென் ரலாற்றிரலரய 2-ஆ து முடறயாக இறுதிச்சுற்றில்
ெதின் யது ரொட்டியாளாா்கள் இரு ாா் ரமாதினாா் என்ெதால், இந்த
இறுதிச்சுற்றுக்கு ரசிகாா்களிடடரய ெலத்த எதிாா்ொாா்ப்பு இருந்தது.
புத்தகப் டெயுடன் ெள்ளிக்கு
ரு து ரொல் ராடுகானு, வலய்லா
இரு ருரம களத்துக்குள் நுடைந்தரொது ரசிகாா்கள் அடன ரும்
எழுந்து நின்று கரவ ாலி எழுப்பி உற்சாக
ரர ற்பு அளித்தனாா்.
விறுவிறுப்ொக நடடவெற்ற ஆட்டத்தில் இரு ருரம ரதாா்ந்த முன்னணி
வீராங்கடனகடள ரொல ஆடினாா். ெல ஷாட்கள் ரரலிக்களாகத்
வதாடாா்ந்தன. முன்னதாக, காலிறுதிச்சுற்று
டரயில் வலய்லாராடுகானு இரு ருரம வெரிதாக க னம் வெற்றிருக்கவில்டல. ஆனால்,
நர ாமி ஒசாகாட
வீழ்த்தி க னம் ஈாா்த்தாாா் வலய்லா. மறுபுறம்
சத்தமின்றி இதர ரொட்டியாளாா்கடள வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு
முன்ரனறிய ராடுகானு, அதில் வலய்லாட ரய வீழ்த்தி அடன டரயும்
அசத்தினாாா்.
2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம்
தாம் களம் கண்ட 2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியிரலரய
சாம்பியனாகியிருக்கிறாாா் ராடுகானு. இதற்கு முன் கடந்த விம்பிள்டனில்
ெங்ரகற்ற அ ாா், அதில் 4-ஆ து சுற்றின்ரொது மூச்சுத்திணறல்
ஏற்ெட்டு ொதியில் விலகியிருந்தாாா்.
வசட்டட இலக்காமல் சாம்பியன்
அவமரிக்க ஓெனில் இறுதிச்சுற்று டர எந்த சுற்றிலுரம ஒரு வசட்டட
கூட இைக்காமல் சாம்பியன் ஆகிய 2-ஆ து வீராங்கடன ராடுகானு.
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முன்னதாக அவமரிக்காவின் வசரீனா வில்லியம்ஸ் 2014-இல் அவ் ாறு
சாம்பியனாகியிருந்தாாா்.
18

யதில் ெட்டம்

கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 2-ஆ து இளம்
வீராங்கடன (18) ராடுகானு. முதல் வீராங்கடனயாக ரஷியாவின்
மரியா ஷரரொ ா உள்ளாாா். அ ாா் 2004-இல் தனது 17-ஆ து
யதில் விம்பிள்டனில் சாம்பியனானாாா்.
44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
இங்கிலாந்து
கிராண்ட்ஸ்லாம்
ரொட்டியில்
1977-க்குப்
பிறகு
சாம்பியனாகியிருக்கும் முதல் இங்கிலாந்து வீராங்கடன ராடுகானு.
இதற்கு முன் 1977-இல் விம்பிள்டன் ரொட்டியில் அந்நாட்டடச் ரசாா்ந்த
விாா்ஜினியா ர ட் சாம்பியனாகியிருந்தாாா். ராடுகானு சாம்பியன் ஆன
இந்தப் ரொட்டியில் விாா்ஜினியாவும் அ ரது ஆட்டத்டத டமதானத்தில்
இருந்து ரநரடியாக கண்டு களித்தாாா். ஆட்டத்துக்குப் பிறகு
ராடுகானுட சந்தித்து ஆரத்தழுவி ொராட்டினாாா்.
5. லா லிகா: அட்வலடிரகா மாட்ரிட் வ ற்றி
ஸ்வெயினில் நடடவெறும் லா லிகா கால்ெந்து ரொட்டியில் அட்வலடிரகா
மாட்ரிட் 2-1 என்ற ரகால் கணக்கில் எஸ்ொன்ரயாடல வீழ்த்தியது.
அட்வலடிரகா மாட்ரிட் தரப்பில் யானிக் கராஸ்ரகா (79-ஆ து நிமிஷம்),
தாமஸ் வலமாாா் (90+9 நிமிஷம்) ஆகிரயாரும், எஸ்ொன்ரயால் தரப்பில்
வரௌல் டி தாமைும் (40-ஆ து நிமிஷம்) ரகாலடித்தனாா். இதர
ஆட்டங்களில் அத்வலடிக் கிளப் 2-0 என்ற ரகால் கணக்கில்
மல்ரலாாா்காட
வ ன்றது. வல ான்ரட - ராரயா
ால்ரகரனா
அணிகள் ரமாதிய ஆட்டம் (1-1) டிரா ஆனது.
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1. SBI’இன் முன்னாள் தலைவர் ரஜினிஷ் குமாலர ப ாருளாதார


✓

ஆலைாசகராக நியமித்த மாநிைம் எது?
அ) மேற்கு வங்கம்
ஆ) ஒடிஸா



பசப்.5, 2021 அன்று பநேர்லாந்தின் சாண்ட்வார்ட்டில் நடந்ே F1 டச்சு
கிராண்ட் பிரிக்ஸில் பரட் புல் ந்ேய ஓட்டுநர் மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப் ன்
பவன்றார். பேர்சிடிஸ் ந்ேய ஓட்டுநர்கள் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ேற்றும்
வால்படரி ப ாட்டாஸ் ஆகிமயார் முலறமய இரண்டு ேற்றும் மூன்றாம்
இடங்கலளப் பிடித்ேனர்.

இ) ஆந்திர பிரமேசம் 

✓

ஈ) அஸ்ஸாம்

6. உச்ச தணிக்லக நிறுவனங்களின் ஆசிய அலமப்பின் (ASOSAI)

ஆந்திர பிரமேச ோநில அரசு ேனது ப ாருளாோர ஆமலாசகராக SBI’இன்
முன்னாள் ேலலவர் ரஜினிஷ் குோலர நியமித்துள்ளது. அலேச்சரலவ
அந்ேஸ்திலான இப் ேவியிலன ஈராண்டுகாலம் அவர் வகிப் ார்.

அ) ஹூ காய்

அலவயின் தலைவராக லதர்ந்பதடுக்கப் ட்டவர் யார்?
ஆ) மிட்சுகிமகா கவாமடா
இ) G C முர்மு 

2. ‘பிஸினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் /
யூனியன் பிரலதசம் எது?

ஈ) பசன் சூ

✓

அ) சிக்கிம்
ஆ) தில்லி 
இ) கர்நாடகா
ஈ) ேகாராஷ்டிரா

✓

தில்லியின் துலை முேலலேச்சர் ேணீஷ் சிமசாடியா, 2021 பசப்.7
அன்று ‘பிசினஸ் பிளாஸ்டர்ஸ்’ திட்டத்லேத் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத்
திட்டம், ள்ளி அளவில் இளம் போழில்முலனமவாலர உருவாக்குவலே
மநாக்கோகக்பகாண்டோகும். இந்ேத் திட்டம் அலனத்து தில்லி அரசுப்
ள்ளிகளிலும் “போழில் முலனமவார் ேனநிலல ாடத்திட்டத்தின்” கீழ்
பசயல் டுத்ேப் டும். இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ், 11 ேற்றும் 12ஆம் வகுப்பு
ோைவர்களுக்கு அவர்கள் ேங்கள் போழிலலத் போடங்குவேற்கு
`2,000 போடக்கப் ைம் வழங்கப் டும்.

2024-2027ஆம் ஆண்டு வலர உச்ச ேணிக்லக நிறுவனங்களின்
ஆசிய அலேப்பின் (ASOSAI) அலவயின் ேலலவராக இந்தியாவின்
கம்ப்மராலர் & ஆடிட்டர் பஜனரல் GC முர்மு மேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ளார்.
2024’இல் ASOSAI’இன் 16ஆவது அலவலய நடத்ேவுள்ளார்.

7. ‘ஆத்ம நிர் ார் கிரிஷி லயாஜனா’ மற்றும் ‘ஆத்ம நிர் ார் க்வானி
லயாஜனா’ திட்டங்கலளத் பதாடங்கியுள்ள மாநிைம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) அருைாச்சல பிரமேசம் 
இ) இோச்சல பிரமேசம்
ஈ) அஸ்ஸாம்

✓

3. ‘புஜுர்லகான் கி ாத் – லதஷ் லக சாத்’ திட்டத்லதத் பதாடங்கி
உள்ள அலமச்சகம் எது?
அ) ப ண்கள் & குழந்லேகள் மேம் ாட்டு அலேச்சகம்

அருைாச்சல பிரமேச ோநில அரசானது ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா
ேற்றும் ஆத்ே நிர் ார் க்வானி மயாஜனா ஆகிய இரண்டு திட்டங்கலள
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. ஆத்ே நிர் ார் கிரிஷி மயாஜனா ஒரு மவளாண்
துலற திட்டோகும். ஆத்ே நிர் ார் க்வானி மயாஜனா என் து ஒரு
மோட்டக்கலலத் திட்டோகும். இந்ே இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மசர்த்து
ேலா `60 மகாடி என போத்ேம் 120 மகாடி ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.

ஆ) கலாச்சார அலேச்சகம் 

✓

இ) சுற்றுலா அலேச்சகம்

8. G20’க்கான இந்தியாவின் பெர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டவர் யார்?

ஈ) வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலேச்சகம்

அ) பியூஷ் மகாயல் 

நடுவண் கலாச்சாரத் துலற அலேச்சர் கிஷன் பரட்டி கங்காபுரம்,
‘புஜுர்மகான் கி ாத் – மேஷ் மக சாத்’ திட்டத்லே ேத்திய கலாச்சாரத்
துலற இலையலேச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வாலுடன் இலைந்து புது
தில்லியின் IGNCA’இல் போடங்கிலவத்ோர். இந்ேத்திட்டம் இலளமயார்
ேற்றும் விடுேலலக்கு முன்பு இந்தியாவில் சுோர் 18 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ே
95 வயது (அ) அேற்கு மேற் ட்ட வயதுலடய ந ர்களுக்கிலடமயயான
போடர்ல மேம் டுத்துவலே மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.

ஆ) அஷ்வினி லவஷ்ைவ்
இ) ேன்சுக் ோண்டவியா
ஈ) சுப்ரேணியம் பஜய்சங்கர்
✓

4. நாடாளுமன்ற அலவத்தலைவர்களின் 5ஆவது உைக மாநாடு
நலடப றும் நகரம் எது?
அ) ாரிஸ்
ஆ) புது தில்லி

9.பின்வரும் எம்மாநிைத்தின் லதசிய பநடுஞ்சாலையில், அவசரகாை

இ) ப ய்ஜிங்

தலரயிறங்கும் வசதிலய நடுவண் ாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத்
சிங் திறந்து லவத்தார்?

ஈ) வியன்னா 
✓

✓

வர்த்ேகம் ேற்றும் போழிற்துலற அலேச்சர் பியூஷ் மகாயல், G20’க்கான
இந்தியாவின் பசர் ாவாக நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். G20 என் து உலகின்
முக்கிய ப ாருளாோரங்கலள ஒன்றிலைக்கும் ஒரு பசல்வாக்குமிக்க
குழுவாகும். அடுத்ே G20 உச்சிோநாடு இத்ோலிய ேலலலேயின்கீழ்,
அக்.30-31, 2021 வலர நலடப றவுள்ளது. இந்தியா, டிசம் ர்.1, 2022
முேல் G20 ேலலலேலய ஏற்று, முேல்முலறயாக 2023’இல் G20
ேலலவர்களின் உச்சிோநாட்லடயும் நடத்தும்.

அ) உத்ேர பிரமேசம்

பசப்.7-8 ஆகிய மேதிகளில் வியன்னாவில் நாடாளுேன்ற அலவத்
ேலலவர்களின் ஐந்ோவது உலக ோநாடு நலடப றுகிறது. ஆஸ்திரிய
நாடாளுேன்றம், நாடாளுேன்றங்களுக்கிலடமயயான ஒன்றியம் & ஐநா
அலவயால் நடத்ேப் டும் ோநாட்டில் ங்மகற் ேற்காக ேக்களலவத்
ேலலவர் ஓம் பிர்லா வியன்னா பசன்றலடந்ோர்.
நாடாளுேன்ற ரிோைத்லே வலுப் டுத்தும் மநாக்கத்துடன் ஒவ்பவாரு
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற இம்ோநாடு ேவறாேல் நடத்ேப் டுகிறது.

5. சமீ த்தில், F1 டச்சு கிராண்ட் பிரிக்லை பவன்றது யார்?
அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்
ஆ) மேக்ஸ் பவர்ஸ்டாப ன் 

ஆ) இோச்சல பிரமேசம்
இ) இராஜஸ்ோன் 
ஈ) குஜராத்
✓

இந்திய வான் லடக்கான அவசரகால ேலரயிறங்கும் வசதிலய இராஜ
-ஸ்ோனில் உள்ள ார்ேருக்கு அருகில் இருக்கும் மேசிய பநடுஞ்சாலல
925A’இன் சட்டா-காந்ேவ் ேடத்தில் ாதுகாப்பு அலேச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
ேற்றும் சாலலப் ம ாக்குவரத்து ேற்றும் பநடுஞ்சாலலகள் அலேச்சர்
நிதின் கட்கரி ஆகிமயார் இலைந்து திறந்து லவத்ேனர். இந்திய வான்
லடயின்
விோனங்கலள
அவசரோக
ேலரயிறக்க
மேசிய
பநடுஞ்சாலல யன் டுத்ேப் டுவது இதுமவ முேல்முலற.

இ) சார்லஸ் பலக்பலர்க்
ஈ) ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல்











Page Number 34 Of 367

 









10. எந்த மாநிைத்தின் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலமப்ல லமம் டுத்து
-வதற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன்
மதிப்பிைான கடபனாப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன?
அ) பீகார்
ஆ) இராஜஸ்ோன்
இ) மேற்கு வங்கம்
ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓

ஜார்க்கண்ட் ோநிலத்தில் நீர்வழங்கல் உட்கட்டலேப்ல மேம் டுத்துவ
-ேற்காக இந்திய அரசும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் $112 மில்லியன்
ேதிப்பிலான கடபனாப் ந்ேத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. ஜார்க்கண்ட்
ோநிலத்தின் 4 நகரங்களில் மசலவ விநிமயாகத்லே மேம் டுத்துவேற்
-காக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அலேப்புகளின் திறன்கலள இந்ேக் கடன்
வலுப் டுத்தும்.

✓

இது இராஞ்சி ேற்றும் ஜும்ரி பேலலயா, ஹுலசனா ாத் ேற்றும் மேதினி
நகர் ஆகிய 3 நகரங்களில் போடர்ச்சியான, சுத்திகரிக்கப் ட்ட குழாய் நீர்
விநிமயாகத்லே உறுதிபசய்யும். இந்ே நகரங்கள் ப ாருளாோர
ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்ேங்கிய குதிகளில் அலேந்துள்ளன.


1. மேசிய கல்வி நிறுவனங்கள் ேரவரிலச: சவீோ
கல்லூரி மூன்றாமிடம்

ல் ேருத்துவக்

மேசிய அளவில் சிறந்ே கல்வி நிறுவனங்களின்
ட்டியலில்
(என்ஐஆாா்எஃப்) ல் ேருத்துவப் பிரிவில் பசன்லன அருகில் உள்ள
சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி மூன்றாம் இடத்லேப் ப ற்றுள்ளது.
ேத்திய கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் பசயல் ட்டு வரும் மேசிய நிறுவனத்
ேரவரிலசக் கட்டலேப்பு (என்ஐஆாா்எஃப்) ஆண்டுமோறும் சிறந்ே
ல்கலலக்கழகம், கல்லூரிகளின் மேசிய ேரவரிலசப்
ட்டியலல
பவளியிட்டு வருகிறது. அந்ே வலகயில் நிகழாண்டுக்கான ேரவரிலசப்
ட்டியல் கடந்ே வாரம் பவளியிடப் ட்டது.
இதில் பசன்லன அருகில் உள்ள சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி, சவீோ
சட்டக் கல்லூரி ஆகியலவ ோநில அளவில் முேலிடம் ப ற்றுள்ளன.
மேலும் மேசிய அளவில் சவீோ ல் ேருத்துவக் கல்லூரி 78.33
ேதிப்ப ண்களுடன் 3-ஆவது இடத்லேயும், சவீோ சட்டக் கல்லூரி 55.19
ேதிப்ப ண்களுடன்
13-ஆவது
இடத்லேயும்
ப ற்றுள்ளன.
ஒட்டுபோத்ேோக சவீோ நிகாா் நிலலப் ல்கலலக்கழகம் மேசிய அளவில்
29-ஆவது இடத்லேப் பிடித்துள்ளது.







அபேரிக்கா
யணிக்கவுள்ளாாா். க்வாட் கூட்டலேப்பில் இந்தியா,
அபேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப் ான் ஆகிய நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ளன.
இந்நிலலயில்
அபேரிக்காவின்
பவள்லள
ோளிலகயில்
முேல்முலறயாக வரும் 24-ஆம் மேதி க்வாட் ேலலவாா்களின் கூட்டம்
நலடப றவுள்ளது. அபேரிக்க அதி ாா் மஜா ல டன் ேலலலேயில்
நலடப றவுள்ள இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்திய பிரேோா் மோடி,
ஆஸ்திமரலிய பிரேோா் ஸ்காட் மோரிஸன், ஜப் ான் பிரேோா்
மயாஷிஹிமட சுகா ஆகிமயாாா் கலந்துபகாள்கின்றனாா்.
க்வாட் கூட்டலேப்பிலுள்ள நாடுகளுக்கு இலடயிலான உறலவ
வலுப் டுத்துவது, கமரானா போற்று ம ான்ற பிரச்லனகளில்
ஒத்துலழப்ல மேம் டுத்துவது, ருவநிலல ோற்றம், கட்டுப் ாடற்ற
இந்மோ- சிபிக் பிராந்தியம், புதிய போழில்நுட் ங்கள் உள்ளிட்டலவ
போடாா் ாக கூட்டத்தில் விவாதிக்கப் டும் என்று பவள்லள ோளிலக
ஊடகப் பிரிவு பசயலாா் பஜன் சாகி பவளியிட்ட அறிக்லகயில்
பேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்ே முலற காபைாலி வழியாக நலடப ற்ற
இந்ேக் கூட்டம் இம்முலற மநரில் நலடப றவுள்ளோல் அதில் ங்மகற்க
பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா பசல்லவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.
4. ேமிழ்ப் ல்கலல.யின் திறனாய்வு பசம்ேல் விருதுக்கு க. ஞ்சாங்கம்
மோா்வு
ேஞ்சாவாா் ேமிழ்ப் ல்கலலக்கழகத்தின் ந. சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு
அறக்கட்டலள சாாா்பில் வழங்கப் டும் திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்கு க.
ஞ்சாங்கம்
மோா்வு
பசய்யப் ட்டுள்ளாாா்.
இதுகுறித்து
ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகம் திங்கள்கிழலே பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு:
ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகத்தில் நிறுவப் ட்டுள்ள ம ராசிரியாா் ந.
சுப்புபரட்டியாாா் நூற்றாண்டு அறக்கட்டலள சாாா்பில் திறனாய்வுச்
பசம்ேல் விருது நிகழாண்டு முேல் வழங்கப் டவுள்ளது.
இவ்விருதுக்கான
அறிவிப்பு
பவளியிடப் ட்டு,
விண்ைப் ங்கள்,
ரிந்துலரகள்
ப றப் ட்டன.
இதில்
2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
திறனாய்வுச் பசம்ேல் விருதுக்குத் ேமிழின் முன்மனாடி இலக்கியத்
திறனாய்வாளரான புதுச்மசரிலயச் மசாா்ந்ே ம ராசிரியாா் க. ஞ்சாங்கம்
ஒருேனோகத் மோா்வுக் குழுவால் மோா்ந்பேடுக்கப் ட்டாாா். இேற்கான
ரிசு வழங்கும் நிகழ்வு பசப்டம் ாா் 27 ஆம் மேதி ேமிழ்ப்
ல்கலலக்கழகத்தில் நலடப றும். இதில், விருதுடன் ரூ. 25,000
போலகயும், சான்றிேழும் வழங்கப் டும்.

2. பசப்டம் ரில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு
ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்பு
இந்ே ோேம் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு உலக சுகாோர அலேப்பு
ஒப்புேல் அளிக்க வாய்ப்புள்ளோக ேகவல் பவளியாகியுள்ளது.
இந்தியாவில் மகாவிஷீல்ட், மகாமவக்ஸின், ஸ்புட்னிக்-வி கமரானா
ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில் யன் டுத்ே ேத்திய அரசு
அனுேதியளித்துள்ளது. அமேமவலளயில் அபேரிக்காவின் ஃல ஸாா்,
ஜான்சன் & ஜான்சன், ோடாா்னா, சீனாவின் லசமனாஃ ாாா்ம்,
பிரிட்டனின் மகாவிஷீல்டு ேடுப்பூசிகலள அவசரகால அடிப் லடயில்
யன் டுத்ே அனுேதியளித்துள்ள உலக சுகாோர அலேப்பு, இந்தியாவில்
ாரத் மயாபடக் நிறுவனம் உருவாக்கிய மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசிக்கு
ேட்டும் ஒப்புேல் அளிக்கவில்லல.
அந்ேத் ேடுப்பூசிக்கு ஒப்புேல் அளிக்கத் மேலவயான ஆவைங்கலள
உலக
சுகாோர
அலேப்பிடம்
ாரத்
மயாபடக்
நிறுவனம்
வழங்கியுள்ளோக கடந்ே ஜூலல ோேம் ேத்திய அரசு பேரிவித்திருந்ேது.
இந்நிலலயில் மகாமவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் அவசரகால யன் ாட்டுக்கு
இந்ே ோேம் உலக சுகாோர அலேப்பு அனுேதி அளிக்க வாய்ப்புள்ளது
என்று ேகவலறிந்ே வட்டாரங்கள் பேரிவித்துள்ளன.
3. பசப்.24-இல் க்வாட் கூட்டம்: பிரேோா் மோடி அபேரிக்கா யைம்
க்வாட் கூட்டலேப்பில் இடம்ப ற்றுள்ள நாடுகளின் ேலலவாா்கள்
ங்மகற்கும் கூட்டம் அபேரிக்க ேலலநகாா் வாஷிங்டனில் வரும் 24ஆம் மேதி நலடப றவுள்ளது. இலேபயாட்டி பிரேோா் நமரந்திர மோடி
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ொத்தியமாை முெலீட்ொளர் ளிகெமய ஆர்வத்கெத் தூண்டுவென்
மூலம் ென் திைட்டுவதில் உெவி ஜெய்யும்.

1. மன்னார் வளைகுடாவில் ஆற்றல் தீளவ உருவாக்குவதற்காக,
தமிழ்நாடு, எந்த நாட்டடாடு கூட்டிளைந்துள்ைது?
அ) ஜெர்மனி

5. அண்ளமயில், 2 நாள் நளடனைற்ற, ‘நிலவு அறிவியல் ையிலரங்கம்

ஆ) ஜென்மார்க் 

2021’ஐ னதாடங்கிய நிறுவனம் எது?

இ) ெப்பான்

அ) இஸ்மைா 

ஈ) ஜென் ஜ ாரியா

✓

✓

ெமிழ்நாடும் ஜென்மார்க்கும் இலங்க யின் மமற்கு ெற் கைக்கும்
இந்தியாவின் ஜென்கிழக்கு முகைக்கும் இகெமய அகமந்துள்ள மன்
-ைார் வகளகுொவில் ஆற்றல் தீஜவான்கற உருவாக் திட்ெமிட்டுள்ள
-ை. பசுகம ஆற்றல் துகறயில் ெமிழ்நாடு ெைது ெெத்ெகெ விரிவாக்
விகழவொல் இந்ெத் திட்ெம் உருவாக் ப்பட்ெது.
இந்ெ இலக்க அகெய, புதுப்பிக் த்ெக் ஆற்றல் துகறயில் $5-10
பில்லியன் நிதிகய ெமிழ்நாட்டில் ஜென்மார்க் முெலீடு ஜெய்ய வாய்ப்பு
உள்ளது. இந்ெ முெலீட்டின்மூலம், 4-10 GW ஆற்றகல உற்பத்தி ஜெய்ய
முடியும்.

ஆ) நாொ
இ) ஐஐஎஸ்சி
ஈ) பிர்லா ம ாளைங் ம்
✓

இந்திய விண்ஜவளி ஆய்வுகமயமாைது (இஸ்மைா) ெந்திையான்-2
விண் த்தின் ஈைாண்டு ால ஜெயல்பாட்டின் நிகறகவ நிகைவுகூரும்
வக யில் 2 நாள் ‘நிலவு அறிவியல் பயிலைங் த்கெத்’ ஜொெங்கியது.

✓

ெந்திையான்-2 ஆைது நிலகவ 9,000’க்கும் மமற்பட்ெ முகற சுற்றி
முடித்துள்ளது. ISRO ெகலவர், ெந்திையான்-2 ெைவின் அடிப்பகெயில்
ஆவைங் களயும், விண் லத்தின் ெைவு களயும் ஜவளியிட்ொர்.

2. எம்மாநிலத்தின் கிராமப்புற இளைப்ளை விரிவுைடுத்துவதற்காக

6. இமயமளல னவற்றி நாள் னகாண்டாடப்ைடுகிற டததி எது?

இந்திய அரசாங்கமும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் $300 மில்லியன்
டாலர் மதிப்பிலான கடனனாப்ைந்தத்தில் ளகனயழுத்திட்டுள்ைன?

அ) ஜெப்ெம்பர் 9 
ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10

அ) அஸ்ஸாம்

இ) ஜெப்ெம்பர் 11

ஆ) ம ாைாஷ்டிைா 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12

இ) ஒடிஸா
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் இந்திய அைசும் ம ாைாஷ்டிைா மாநிலத்தின்
கிைாமப்புற ஜபாருளாொைத்கெ மமம்படுத்ெ உெவும் வக யில் கிைாமப்புற
இகைப்பு கள மமம்படுத்துவெற் ா கூடுெல் நிதியுெவியா $300
மில்லியன் ெஜைாப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளை. ெற்மபாகெய
ம ாைாஷ்டிை கிைாமப்புற இகைப்பு மமம்பாட்டு திட்ெத்திற் ாை கூடுெல்
நிதி, 1100 கிைாமப்புற ொகல ள் மற்றும் 230 பாலங் கள மமம்படுத்ெ
உெவும்.

2021 ஜெப்.9 அன்று ஜநௌலா அறக் ட்ெகளயுென் இகைந்து மெசிய
தூய்கம ங்க திட்ெம், இமயமகல ஜவற்றி நாகள ஏற்பாடு ஜெய்ெது.
“Contribution of Himalayas and our responsibilities” என்பது நெப்பு (2021)
ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்
ருப்ஜபாருளாகும். இமயமகல
ஜவற்றி நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.9ஆம் மெதி உத்ெை ண்ட்
மாநிலத்தில் ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. இமயமகல சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
பிைாந்தியத்கெ பாது ாக்கும் மநாக் த்துென் இது ஜ ாண்ொெப்படுகிறது.
ெந்ெ 2015ஆம் ஆண்டில் அப்மபாகெய முெல்வைால் அதி ாைப்பூர்வமா
இமயமகல ஜவற்றி நாள் அறிவிக் ப்பட்ெது.

3. CII டதசிய ஆற்றல் தளலவர் மற்றும் சிறப்பு ஆற்றல் திறன் அலகு

7. கரைநீங்குங்காற்று (Offshore Wind) குறித்த சிறப்பு ளமயத்ளதத்

✓

ஈ) ொர்க் ண்ட்

✓

ஆகிய மதிப்புமிக்க விருதுகளை னவன்றுள்ை இந்திய வானூர்தி
நிளலயம் எது?

னதாடங்குவதற்காக, எந்த நாட்டடாடு, இந்தியா, கூட்டுடசர்ந்துள்ைது?
அ) ைொ

அ) மநொஜி சுபாஷ் ெந்திை மபாஸ் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம்

ஆ) பிைான்ஸ்

ஆ) தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் 

இ) ஜென்மார்க் 

இ) ஜென்கை ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட்

ஈ) ெப்பான்

ஈ) ெர்ொர் வல்லபாய் பமெல் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம்

✓

இந்திய ஜொழிற்துகற கூட்ெகமப்பு (CII) ஏற்பாடு ஜெய்ெ 22ஆவது மெசிய
விருது வழங்கும் விழாவில், தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் CII
‘மெசிய ஆற்றல் ெகலவர்’ மற்றும் ‘சிறந்ெ ஆற்றல் திறன் அலகு’ ஆகிய
மதிப்புமிக் விருது கள ஜவன்றுள்ளது.

✓

மத்திய மின்ொைம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக் த்ெக் எரிெக்தி அகமச்ெர் R
K சிங், ஜென்மார்க்கின் ாலநிகல, எரிெக்தி மற்றும் பயன்பாட்டுத் துகற
அகமச்ெர் ொன் மொர்ஜ ன்ெகை புதுதில்லியில் ெந்தித்ொர். பசுகமகய
மநாக்கிய ஆற்றல்மாற்றம் இந்தியாவின் ஜ ாள்க யின் ஒரு முக்கிய
பகுதியாகும் என்பது சிறப்பிக் ப்பட்ெது.

✓

2030’க்குள் புதுப்பிக் த்ெக் எரிெக்தியின் உற்பத்தித்திறகை 450 GW
அளவுக்கு அகெய இந்தியா இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ெற்மபாது,
இந்தியாவின் புதுப்பிக் த்ெக் எரிெக்தி திறன் 146 GW ஆ உள்ளது,
மமலும் லொக், அந்ெமான் & நிக்ம ாபார் தீவு மற்றும் இலட்ெத்தீவு தீகவ
எரிெக்தி மற்றும் மபாக்குவைவில் பசுகமயாக்குவகெ இது மநாக் மா க்
ஜ ாண்டுள்ளது. இரு அகமச்ெர் ளும் கூட்ொ இகைந்து பசுகம
உத்தி கூட்ொண்கமயின்கீழ், ‘ கைநீங்குங் ாற்று குறித்ெ சிறப்பு
கமயத்கெத்’ ஜொெங்கிைர்.

4. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் டமம்ைாட்டு திட்டங்களுக்கான புரிந்து
உைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி டமம்ைாட்டு
நிறுவனம், பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் ளகனயழுத்திட்டது?
அ) ெமிழ்நாடு மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிமயா க் ழ ம் 
ஆ) குெைாத் மாநில மின்ொைக் ழ ம்
இ) மமற்கு வங் மாநில மின்ொை விநிமயா க் ழ ம்
ஈ) ஜெற்கு பீ ார் மின் விநிமயா நிறுவைம்
✓

✓



8. ஸ்வச் சர்டவக்ஷன் கிராமீன்-2021’ஐ னதாடங்கியுள்ை நடுவண்

இந்திய புதுப்பிக் த்ெக் எரிெக்தி மமம்பாட்டு நிறுவைமாைது ெமிழ்நாடு
மின்னுற்பத்தி & விநிமயா க் ழ த்துெைாை (TANGEDCO) புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெத்தின்
கீழ், IREDA, புதுப்பிக் த்ெக் எரிெக்தி திட்ெமமம்பாட்டுக் ா TANGEDCO’
க்கு ஜொழில்நுட்ப நிபுைத்துவத்கெயும் ஆெைகவயும் விரிவுபடுத்தும்.
IREDA, TANGEDCO’க்கு நிதிொர் மாதிரி கள உருவாக்குெல், ெந்கெ
ருவிகயப் புரிந்துஜ ாள்வது, முன்ஜமாழியப்பட்ெ ென் மெகவக் ாை
ாப்பீட்டு மெகவ ள், ெந்கெக்கு முந்கெய ைக்ஜ டுப்பு ள் மற்றும்









அளமச்சகம் எது?
அ) வீட்டுவெதி & ந ர்ப்புற விவ ாைங் ள் அகமச்ெ ம்
ஆ) ஊை வளர்ச்சி அகமச்ெ ம்
இ) சிறுபான்கம விவ ாை அகமச்ெ ம்
ஈ) ெல் ெக்தி அகமச்ெ ம் 
✓

ெல் ெக்தி அகமச்ெ த்தின் இகையகமச்ெர், ஸ்ரீ பிை லாத் சிங் பட்மெல்,
தூய்கம இந்தியா இயக் ம் (கிைாமீன்) ட்ெம் – II’இன்கீழ் ‘ஸ்வச்
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ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’ஐ ஜொெங்கிகவத்ொர். 2021 ஜெப்ெம்பர்.9
அன்று குடிநீர் மற்றும் சு ாொைத் துகற ஏற்பாடு ஜெய்ெ நி ழ்வில் இது
ஜொெங் ப்பட்ெது. ‘ஸ்வச் ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’, நாடு முழுவதும்
குடிநீர் & சு ாொைத்துகறயால் மமற்ஜ ாள்ளப்படும்.

9. புளனவுநாவலான பிரடனசிக்காக புளனகளதக்கான னைண்கள்
ைரிளச னவன்றவர் யார்?
அ) J K மைாலிங்
ஆ) சுென்ைா கிளார்க் 
இ) சுொ மூர்த்தி
பிரிட்டிஷ் எழுத்ொளர் சுென்ைா கிளார்க் ெைது மைகெவருடும் புகைவு
நாவலாை ‘பிைமைசி’க் ாக பு ழ்ஜபற்ற ஜபண் ள் பரிகெ ஜவன்றார். 61
வயொை கிளார்க்கின் இந்நாவலுக் ா 30,000 பவுண்டு ள் ($41,000)
பரிசு வழங் ப்பட்ெது.

10. உலக தற்னகாளல தடுப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப்ைடுகிற டததி
எது?
அ) ஜெப்ெம்பர் 11
ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10 
இ) ஜெப்ெம்பர் 9
ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12

✓

உல ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்.10 அன்று
கெப்பிடிக் ப்படுகிறது. “Creating hope through action” என்பது நெப்பு
(2021) ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக் ருப்ஜபாருளாகும். உல
ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாள் என்பது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.10 அன்று
ஒரு விழிப்புைர்வு நாளா அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ெநாள், ெர்வமெெ
ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு ெங் த்ொல் ஏற்பாடு ஜெய்யப்படுகிறது.


1. 15-09-2021 – ‘பேரறிஞர்’ அண்ணா அவர்களின் 113ஆவது
பிறந்தநாள்.
2. வா ைங் ளுக்கு 5 ஆண்டு ‘பம்பர் டூ பம்பர்’ ாப்பீடு ட்ொயம் என்ற
உத்ெைவு வாபஸ்
‘பம்பர் டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை
ாப்பீடு ட்ொயம் என்ற உத்ெைகவ ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் வாபஸ்
ஜபற்றுள்ளது. ொகலவிபத்து மைைம்ஜொெர்பாை வழக்கு ஒன்றில், ‘பம்பர்
டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை ாப்பீடு
ட்ொயம் என்று ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெது. ‘பம்பர் டூ
பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ை உரிகமயாளர், ஓட்டுநர், வா ைத்தில்
பயணிக்கும் அகைவருக்கும் ாப்பீடு ஜெய்யப்படுகிறது.
ஜெப்.1ஆம் மெதி முெல் விற் ப்படும் அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ‘பம்பர்
டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் 5 ஆண்டு ாப்பீடு ட்ொயம் என்று ஜென்கை
உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெ நிகலயில், ெற்மபாகெய சூழ்நிகலயில்
அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ொத்தியமில்கல என்று எதிர்ெைப்பிைர்
கூறியகெ அடுத்து, நீதிமன்றம் கூறிய உத்ெைவு வாபஸ் ஜபறப்பட்டுள்ளது.
பயணி ளின் பாது ாப்பு
ருதி உரிய ெட்ெதிருத்ெங் ள்ஜ ாண்டு
வைப்படும் என்று நம்புவொ இந்ெ வழக்கிகை விொரித்ெ நீதிபதி
கவத்தியநாென் அமர்வு கூறியுள்ளது.
3. ாவல்துகறயில் 134 மபருக்கு அண்ைா பெக் ங் ள்: மு ஸ்ொலின்
அறிவிப்பு
ாவல் துகறயில் 134 மபருக்கு நெப்பாண்டில் அண்ைா பெக் ங் ள்
அளிக் ப்படும் எை முெல்வர் மு ஸ்ொலின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து
ஜவளியிட்ெ அறிவிப்பு: ெமிழ்நாட்டில் ாவல், தீயகைப்பு, சிகறத்துகற,
ஊர்க் ாவல், விைல்மைக உள்ளிட்ெ பல்மவறு பிரிவு ளில் சிறப்பா ப்
பணியாற்றும் ாவலர் களப்பாைாட்டும் வக யில் ஒவ்மவார் ஆண்டும்







ஜெப்ெம்பர்.15’இல் அண்ைா பிறந்ெ திைத்தின் மபாது முெலகமச்ெரின்
பெக் ங் ள் அறிவிக் ப்பட்டு வருகின்றை.
இந்ெ ஆண்டு ாவல்துகறயில் இைண்ொம் நிகல ாவலர் முெல் ாவல்
ண் ாணிப்பாளர் வகையிலாை 100 பணியாளர் ள், தீயகைப்புத்
துகறயில் எட்டு மபர், சிகறத் துகறயில் 10 மபர், ஊர்க் ாவல் பகெயில்
5 மபர், விைல்மைக ப் பிரிவில் 2 மபர், ெெய அறிவியல் துகறயில் 2
மபருக்கும் பெக் ங் ள் அளிக் ப்படும். மமலும், மதுகையில் உள்ள ெஞ்ெய்
ஜெக்ஸ்கெல் என்ற நிறுவைத்தில் நெந்ெ விபத்தில் தீகய அகைக் ப்
மபாைாடி உயிகைத் தியா ம் ஜெய்ெ ஏழு தீயகைப்பு வீைர் ளுக்கும்
அண்ைா பெக் ங் ள் அளிக் ப்பெ உள்ளை.
ஜமாத்ெமா
134 மபருக்கு பெக் ங் ள் வழங் ப்படுகிறது. இந்ெப்
பெக் ங் ள் மவஜறாரு நாளில் அளிக் ப்படும்.

ஈ) கமக்ம ல் ஒபாமா
✓







3. ‘ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி’ இன்று ஜொெக் ம்
நாொளுமன்ற நெவடிக்க கள மநைடி ஒளிபைப்பு ஜெய்வெற் ாை
‘ென்ெத்’ ஜொகலக் ாட்சிகய குடியைசு துகைத்ெகலவர் ஜவங்க யா
நாயுடு, பிைெமர் மமாடி, மக் ளகவத் ெகலவர் ஓம் பிர்லா ஆகிமயார்
இகைந்து ஜொெக்கி கவக்கின்றைர். ெர்வமெெ ெைநாய திைமாை
ஜெப்.15’இல் இந்ெ ஜொகலக் ாட்சி மெைல் ஜொெங் ப்படுவொ பிைெமர்
அலுவல ம் ஜெரிவித்துள்ளது.
கூட்ெத்ஜொெர் நகெஜபறும்மபாது மக் ளகவ நெவடிக்க கள ‘மலாக்
ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும், மாநிலங் ளகவ நெவடிக்க கள ‘ைாஜ்ய
ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும் மநைடியா ஒளிபைப்பிவருகின்றை. அத்ஜொகல
-க் ாட்சி கள ஒன்றா இகைத்து ‘ென்ெத்’ என்ற ஜபயரில் ஒமை ஜொ
-கலக் ாட்சியா மாற்ற மத்திய அைசு ெந்ெ பிப்ைவரியில் முடிஜவடுத்ெது.
அென்படி இப்மபாது ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி அதி ாைபூர்வமா த்ஜொெக்கி
கவக் ப்படுகிறது. இென்மூலமா
மக் ளகவ, மாநிலங் ளகவ
நெவடிக்க கள மக் ள் மநைடியா அறிந்துஜ ாள்ளமுடியும். இதுெவிை
மற்ற நாள் ளில் நாட்டின் ெைநாய அகமப்பு ள், அைசு நிர்வா ம்,
திட்ெங் ள், ஜ ாள்க ள் அமல்படுத்ெப்படும் விெம், இந்தியாவின்
லாொைம், வைலாற்றுத் ஜொன்கம, நாட்டுநலன்ொர்ந்ெ ஜெயல்பாடு ள்
உள்ளிட்ெ நி ழ்ச்சி ள் ஒளிபைப்பாகும் என்று ஜெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
4. யுஎஸ் ஓபன்: ெக் ை நாற் ாலியில் இரு ொெகையாளர் ள்: ‘ம ால்ென்
ஸ்லாம்’ ஜபற்றைர் குரூட், அல் ாட்
யுஎஸ் ஓபன் ஜென்னிஸ் மபாட்டியில் மொம ாவிச் ொெகை பகெப்பாைா
எை ெர்வமெெ விகளயாட்டு ைசி ர் ளும் ஆர்வத்துென் வனித்துக்
ஜ ாண்டிருந்ெ நிகலயில், அமெ யுஎஸ் ஓபனில் ெத்ெமின்றி இருவர்
ெக் ைநாற் ாலியில் இருந்ெபடிமய ொெகை பகெத்திருக்கிறார் ள்.
US ஓபன் மபாட்டியில் ஆெவர், ம ளிர் ஒற்கறயர் மற்றும் இைட்கெயர்
பிரிவு மபாட்டி ளுென், ெூனியர் பிரிவு மபாட்டி ளும், ெக் ை நாற் ாலியுெ
-ன் விகளயாடும் மாற்றுத்திறைாளி ளுக் ாை மபாட்டி ளும் நெப்பது
வழக் ம். அந்ெ வக யில் இந்ெ முகற ெக் ைநாற் ாலி வீைர், வீைாங்
-கை ளுக் ா நெத்ெப்பட்ெ மபாட்டியில் ம ளிர்பிரிவில் ஜநெர்லாந்தின்
கெமெ டி குரூட் (24), ஆெவர் பிரிவில் ஆஸ்திமைலியாவின் கெலன்
அல் ாட் (30) ொம்பியைாகியுள்ளைர். சிறப்பு என்ைஜவன்றால், இவர் ள்
இருவமம இந்ெ ொம்பியன்ஷிப் பட்ெம்மூலம் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’
ொெகைகய எட்டியிருக்கிறார் ள்.
ஒமை ஜென்னிஸ் ாலண்ெரில் வரும் 4 கிைாண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டி ளிலும்
ொம்பியைாகி, அமெ ஆண்டில் நகெஜபறும் ஒலிம்பிக் மபாட்டியிலும்
ொம்பியன் ஆவமெ ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ எைப்படுகிறது.
குரூட் மற்றும் அல் ாட் இருவருமம ெற்மபாது அத்ெக ய ொெகைகய
எட்டியிருக்கிறார் ள். நெப்பு ாலண்ெரில் ஏற்ஜ ைமவ ஆஸ்திமைலிய
ஓபன், பிஜைஞ்சு ஓபன், விம்பிள்ென் ஆகியவற்றில் ம ாப்கப ஜவன்றிருந்ெ
இருவரும், பின்ைர் மொக்கிமயா பாைாலிம்பிக்கிலும் ெங் ம் ஜவன்றிருந்ெ
-ைர். கெசியா ெற்மபாது நகெஜபற்ற யுஎஸ் ஓபனில் இருவருமம
ொம்பியைாகி ம ால்ென் ஸ்லாம் கமல் ல்கல எட்டியிருக்கிறார் ள்.
இதில் ெக் ைநாற் ாலி மபாட்டியாளர் ளில் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ ஜவன்ற
முெல் மபாட்டியாளர் என்ற ஜபருகமகய குரூட் எட்ெ, அவகைத்
ஜொெர்ந்து அல் ாட்டும் அமெ ொெகைகய பகெத்ொர்.
கிைாண்ட்ஸ்லாமில் இதுவகை ொம்பியன் பட்ெம்
கெமெ டி குரூட்
ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2018, 2019, 2021
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பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2021
விம்பிள்ென் - 2017, 2018, 2021
US ஓபன் - 2018, 2019, 2020, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 12 பட்ெங் ள்)
(பாைாலிம்பிக் - ஒரு ஜவள்ளி (2016), ஒரு ெங் ம் (2021)
கெலன் அல் ாட்
ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2020, 2021
விம்பிள்ென் - 2019, 2021
US ஓபன் - 2015, 2018, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 8 பட்ெங் ள்)
(பாைாலிம்பிக் - இரு ெங் ம் (2016, 2021)
5. ஓய்வு ஜபற்றார் மலிங் ா
இலங்க கிரிக்ஜ ட் வீைர் லசித் மலிங் ா (38), அகைத்து விெமாை
கிரிக்ஜ ட்டிலும் இருந்து ஓய்வுஜபறுவொ அறிவித்ொர்.
மவ ப்பந்துவீச்ொளைாை அவர், உலகின் முன்ைணி மபட்ஸ்மமன் ள்
மிைளும் வக யில் யார்க் ர் பந்து ள் வீசுவதில் வல்லவைா இருந்ொர்.
ஏற்ஜ ைமவ ஜெஸ்ட் மற்றும் ஒன்மெ கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்து ெந்ெ ெைவரி
மாெம் ஓய்வு ஜபற்றிருந்ெ மலிங் ா, ெற்மபாது டி20 கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்தும்
ஓய்வுஜபறுவொ அறிவித்துள்ளார்.
ெர்வமெெ கிரிக்ஜ ட்டில் ெந்ெ 2004 ெூகலமாெம் ஆஸ்திமைலியாவுக்கு
எதிைாை ஜெஸ்ட் ஜொெர்மூலம் ளம் ண்ெ மலிங் ா, கெசியா 2020
மார்ச்சில் மமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிைாை T20 ஜொெரில் விகளயாடி
-யிருந்ொர். IPL கிரிக்ஜ ட் மபாட்டியில் மும்கப இந்தியன்ஸ் அணிக் ா
அவர் விகளயாடிைார்.
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1. அண்மையில் பதவி விலகிய ஆளுநர் பபபி இராணி மைௌரியா,


✓

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்தார்?
அ) உத்தர பிரததசம்
ஆ) ஒடிஸா
இ) மணிப்பூர்
ஈ) உத்தரகாண்ட் 

✓

எந்த நாட்டிற்கும் இமைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு
நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

கல்விதய ஆேத்திலிருந்துப் ோதுகாப்ேதற்கான சர்வததச நாள் மசப்9
அன்று உலகளவில் கதடபிடிக்கப்ேடுகிறது. ஆேத்திலிருந்து கல்விதயப்
ோதுகாப்ேதற்கான முதல் சர்வததச நாள், 2020 மசப்.9 அன்று அனுசரிக்
-கப்ேட்டது. இராணுவ தமாதல்களால் ோதிக்கப்ேட்ட நாடுகளில் வாழும்
குழந்ததகள் எதிர்மகாள்ளும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்தவ
ேரப்ேவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது.

6. அண்மையில், TATA AIA ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின்

உத்தரகாண்ட் மாநில ஆளுநர் தேபி இராணி மமௌரியா தனது ேதவிக்
காலம் முடிவதற்கு ஈராண்டுகளுக்கு முன்தே (2021 மசப்டம்ேர்.8) ேதவி
விலகியுள்ளார். அவர்தனது ேதவிவிலகல் கடிதத்தத குடியரசுத்ததலவர்
இராம்நாத் தகாவிந்திடம் வழங்கினார். அவர், கடந்த 2018 ஆகஸ்ட்.26
அன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக ேதவிதயற்றார்.

2. புவி அறிவியல் துமையில் ஒத்துமைப்பு குறித்து இந்தியாவிற்கும்



விளம்பரத் தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்ைவர் யார்?
அ) ேஜ்ரங் புனியா
ஆ) நீரஜ் தசாப்ரா 
இ) லவ்லினா தோர்தகாமெய்ன்
ஈ) PV சிந்து

✓

அ) ஆஸ்திதரலியா

இந்திய தடகள வீரரும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் மவன்றவருமான
நீரஜ் தசாப்ராதவ TATA AIA ஆயுள்காப்பீட்டு நிறுவனம் அதன் விளம்ேரத்
தூதுவராக அறிவித்துள்ளது. நீரஜ் தசாப்ராவால் தகமயாப்ேமிடப்ேட்ட
முதல் விளம்ேரத் தூதுவ கூட்டாண்தமதயயும் இது குறிக்கிறது.

ஆ) பிரான்ஸ்

✓

இ) ரஷ்யா 

7. அண்மையில் இந்தியா, பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் கைல்சார்

ஈ) நியூசிலாந்து

விவகார பபச்சுவார்த்மதமய நைத்தியது?

இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் உருசிய கூட்டதமப்பு
சட்டங்களின்கீழ் நிறுவப்ேட்டுள்ள அரசுத்துதற நிறுவனமான ஜாயின்ட்
ஸ்டாக் கம்மேனி ராஸ்ஜியாதலாஜியா இதடதய புவி அறிவியல் துதற
-யில் ஒத்துதழப்தே தமம்ேடுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில்
தகமயழுத்திட பிரதமர் தமாடி ததலதமயிலான அதமச்சரதவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.

அ) ஆஸ்திதரலியா
ஆ) இங்கிலாந்து
இ) ஜப்ோன் 
ஈ) பிரான்ஸ்

✓

3. சில்சார் ைருத்துவக்கல்லூரி ைற்றும் ைருத்துவைமையில் சுகாதார
உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, அஸ்ஸாம் ைாநில அரசு,
எந்த அமைப்பபாடு கூட்டிமணந்துள்ளது?
அ) இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் 

8. சமீபத்தில், குடிமபயர்ந்பதாரின் பாதுகாவலர்களின் நான்காவது

ஆ) NTPC லிட்

ைாநாட்டில் சிைப்புமர வைங்கிய மவளியுைவு இமணயமைச்சர் யார்?

இ) AIIMS

அ) நித்யானந்த் ராய்

ஈ) ICMR

✓

நிலக்கரி அதமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் (CIL)
சில்சார் மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயின் சுகாதார
உட்கட்டதமப்தே வலுப்ேடுத்துவதற்காக அஸ்ஸாம் மாநில அரசின் நல
வாழ்வு மற்றும் குடும்ேநலத்துதறயுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில்
தகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய CSR முயற்சியில், CIL, `5 தகாடி
மதிப்பீட்டில், சில்சார் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயில்
ICU வசதி மற்றும் மருத்துவ வாயு குழாய் ஆகியவற்தற அதமக்கும்.

ஆ) V முரளீதரன் 
இ) அனுராக் தாக்கூர்
ஈ) ோபுல் சுப்ரிதயா
✓

4. அண்மையில், ரிசர்வ் வங்கியால் உைைடி திருத்த நைவடிக்மக

(Prompt Corrective Action) கட்ைமைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ை மபாதுத்
துமை வங்கி எது?

குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்களின் நான்காவது மாநாடு மசப்.10
அன்று நதடமேற்றது. கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் இதத தததியில்தான்
குடிமேயர்வுச்சட்டம் இயற்றப்ேட்டது. இதன்சமயம், மவளியுறவு இதண
அதமச்சர் V முரளீதரன் சிறப்புதர ஆற்றினார். அப்தோது, புதிய இடங்கள்
மற்றும் வாய்ப்புகள்ேற்றி இதளதயார்களுக்கும் மதாழிலாளர்களுக்கும்
மதரிவிப்ேதில் குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்கள் வகிக்கும் முக்கியப்
ேங்கு குறித்து அவர் சிறப்பித்துத் மதரிவித்தார்.

9. டிஜிட்ைல் ைக்கள்மதாமக கடிகாரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது?

அ) யூனியன் தேங்க் ஆப் இந்தியா

அ) தெதராோத்

ஆ) ேஞ்சாப் & சிந்து வங்கி

ஆ) மும்தே

இ) தேங்க் ஆப் இந்தியா

✓

2021 மசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ோனும் தங்கள் ஆறாவது கடல்சார்
விவகார தேச்சுவார்த்தததய மமய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தின. கடல்சார்
ோதுகாப்புச்சூழல், பிராந்திய ஒத்துதழப்பு நடவடிக்தககள் & இந்ததாேசிபிக் பிராந்தியத்தில் இருநாடுகளுக்கிதடதயயான ஒத்துதழப்புக்கா
-ன வாய்ப்புகள்ேற்றிய ஆதலாசதனகள் இதில் கலந்துதரயாடப்ேட்டன.

ஈ) UCO வங்கி 

இ) நாக்பூர்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது மோதுத்துதற வங்கியான UCO வங்கிதய
நிதி மற்றும் கடன்விவரங்கதள தமம்ேடுத்துவதற்கான உடனடி திருத்த
நடவடிக்தக கட்டதமப்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இம்முடிவு, அவ்வங்கிக்கு
கடன் வழங்குவதற்கு (குறிப்ோக ேரிந்துதரக்கப்ேட்ட விதிமுதறகளுக்கு
உட்ேட்டு நிறுவனங்களுக்கு) அதிக சுதந்திரத்தத அளிக்கிறது.

ஈ) தில்லி 

5. கல்விமய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்காை சர்வபதச நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிை பததி எது?
அ) மசப்டம்ேர் 9  ஆ) மசப்டம்ேர் 10
இ) மசப்டம்ேர் 12

✓

மக்கள்மதாதக, மனித முதலீடு மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த
கருத்தரங்கிற்கு, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ேநலத்துதற இதண
அதமச்சர் டாக்டர் ோரதி பிரவீன் ேவார் ததலதமதாங்கினார். தில்லி
ேல்கதலயில் உள்ள மோருளாதார வளர்ச்சி தமயத்தில், டிஜிட்டல்
மக்கள்மதாதக கடிகாரத்தத, அவர் திறந்து தவத்தார்.

✓

Dr தீோஞ்சலி ெலாய் மற்றும் Dr சுதரஷ் சர்மா எழுதிய ‘அஸ்ஸாமில்
குழந்தத மற்றும் குழந்தத இறப்பு - மக்கள்மதாதக மற்றும் சமூகமோருளாதார மதாடர்புகள்’ என்ற நூல், HMIS சிற்தறடு, மதிப்பீட்டு
தகதயடு ஆகியவற்தற மத்திய இதணயதமச்சர் மவளியிட்டார்.

ஈ) மசப்டம்ேர் 15
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அ) R N இரவி
இ) குர்மித் சிங்
ஈ) மஜகதீப் தங்கர்
ேஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ேன்வாரிலால்
புதராகித்தத குடியரசுத்ததலவர் இராம்நாத் தகாவிந்த் நியமித்துள்ளார்.


1. மதாதல மதாடர்பு துதறயில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய
அதமச்சரதவ ஒப்புதல்
மதாதல மதாடர்பு துதறயில் அதமப்பு மற்றும் மசயல்முதற
சீர்த்திருத்தங்களுக்கு பிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடி ததலதமயிலான
மத்திய அதமச்சரதவ இன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இது தவதல
வாய்ப்தே உருவாக்கி ோதுகாக்கும், ஆதராக்கியமான தோட்டிதய
ஊக்குவிக்கும், நுகர்தவார் நலதன ோதுகாக்கும், ேணப்புழக்கத்தத
ஏற்ேடுத்தும், முதலீட்தட ஊக்குவிக்கும் மற்றும் மதாதல மதாடர்பு
தசதவ அளிப்ேவர்கள் மீதான ஒழுங்குமுதற சுதமதய குதறக்கும்.
மகாதரானா சவால்கதள எதிர்மகாள்வதில் மதாதல மதாடர்பு
துதறயின் சிறப்ோன மசயல்ோடுகளின் பின்னணியில், ஆன்தலன்
கல்வி, வீட்டிலிருந்தத ேணியாற்றுதல், காமணாலி காட்சி கூட்டம், சமூக
ஊடகம் மூலம் தனிநேர்கள் இதடதயயான மதாடர்பு அதிகரிப்பு
ஆகியவற்றால் இதணயதள தடட்டா நுகர்வு மிகவும் அதிகரித்துள்ளதால்,
இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்தககள், பிராட் தேண்ட் மற்றும் மதாதல
மதாடர்பின் ஊடுருவல் மற்றும் ேரவதல தமலும் ஊக்குவிக்கும்.
வலுவான மதாதல மதாடர்பு என்ற பிரதமரின் மதாதலதநாக்தக,
மத்திய அதமச்சரதவயின் முடிவு வலுப்ேடுத்துகிறது. தோட்டி மற்றும்
நுகர்தவார் ததர்வு, அதனத்தும் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சிக்கான
அந்திதயாதயா மற்றும் பின்தங்கிய ேகுதிகதள முன்னுக்கு மகாண்டு
வருதல், ஆகியவற்றுடன் இதணக்கப்ேடாதவர்கதள உலகளாவிய
பிராட்தேண்ட் இதணக்கும். இந்த சீர்திருத்தம், 4ஜி ேரவதல
ஊக்குவிக்கும், ேணப்புழக்கத்தத புகுத்தும், 5ஜி வதலயதமப்புக்கான
முதலீட்டு சூழதல ஏற்ேடுத்தும். மதாதல மதாடர்பு தசதவ
அளிப்ேவர்களுக்கான 9 அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 5 மசயல்ோட்டு
சீர்திருத்தங்கள் கீதழ மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளன.
அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள்:
1. சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாய் சீரதமப்பு: மதாதலமதாடர்பு அல்லாத
வருவாய் சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாயின் வதரயதறயிலிருந்து
விலக்கப்ேடும்.
2. வங்கி உத்திரவாதங்கள் சீரதமப்பு: உரிமம் கட்டணம் மற்றும் இதர
கட்டணங்கள் மீதான வங்கி உத்திரவாத தததவகள் 80 சதவீதம்
குதறப்பு.
3. வட்டி விகிதங்கள் சீரதமப்பு / அேராதங்கள் நீக்கம்.
ஏலங்களுக்கு

வங்கி

5. அதலக்கற்தற (ஸ்மேக்டரம்) ஏலம் எடுக்கும்
ஆண்டிலிருந்து 30 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு.
6. எதிர்கால ஏலங்களில் மேறப்ேடும்
ஆண்டுகளுக்குப்பின் ஒப்ேதடக்கலாம்.

உத்திரவாதம்
காலம்

அதலக்கற்தறகதள,

20
10

7. ஏலத்தில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறக்கு அதலக்கற்தற ேயன்ோட்டு
கட்டணம் வசூலிக்கப்ேடாது.
8. அதலக்கற்தற ேகிர்வு ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
9. மூதலீட்தட ஊக்குவிக்க, மதாதல மதாடர்பு துதறயில் 100 சதவீத
அன்னிய தநரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி
மசயல்ோட்டு சீர்திருத்தங்கள்:
1. அதலக்கற்தற ஏலம், ஒவ்மவாரு நிதியாண்டில் கதடசி காலாண்டில்
நதடமேறும்.
2. எளிதாக மதாழில் மசய்வது ஊக்குவிக்கப்ேடும்.



சீர்திருத்தங்கள்:

4. வாடிக்தகயாளர் விவரம் ேற்றிய ேடிவங்கள் டிஜிட்டல் முதறயில்
தசமிக்கப்ேடும்.

ஆ) ேன்வாரிலால் புதராகித் 

4. இனிதமல் நதடமேறும்
தததவயில்தல.



3.
வாடிக்தகயாளர்ேற்றி அறியும்
முதறயில்
வாடிக்தகயாளரின் சுய தகவல்களுக்கு அனுமதி.

10. பஞ்சாபின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்?

✓







2. ரஷியாவில் ‘எஸ்சிஓ’ நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சி: இந்தியா
ேங்தகற்பு
ரஷியாவில் நதடமேறும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு (எஸ்சிஓ)
நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சியில் இந்தியா ேங்தகற்றுள்ளது.
ேயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டு ராணுவத் தாக்குதல் ேயிற்சி
ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு நாடுகளிதடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுதற நதடமேற்று வருகிறது. இதன் 6-ஆவது கட்டப் ேயிற்சி மசப்.13
-25ஆம் தததி வதர ரஷியாவின் ஆரன்மேர்க் ேகுதியில் நதடமேறுகிறது.
ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பின் உறுப்பு நாடுகள் இதடதயயான
உறதவ
தமம்ேடுத்துவதும்,
ேல்தவறு
நாடுகளின்
ராணுவ
வீரர்களுக்குத் ததலதம தாங்கும் வதகயில் ராணுவ தளேதிகளின்
மசயல்திறதன வலுப்ேடுத்துவதும் இந்தப் ேயிற்சியின் தநாக்கமாகும்.
இந்தியாவின் சார்பில் 38 இந்திய விமானப்ேதட வீரர்கள் உள்ேட 200
ராணுவ வீரர்கள் இந்தப் ேயிற்சியில் இடம்மேற்றுள்ளனர் என்று இந்திய
ராணுவம் மதரிவித்துள்ளது. ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு
நாடுகளின் ஆயுதப் ேதடகள் இதடதய சிறந்த ேயிற்சி முதறகதள
ேரிமாறிக்மகாள்ள இப்ேயிற்சி ஏதுவாக இருக்கும். 2001இல் உருவாக்கப்ே
-ட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பில் (SCO) ரஷியா, சீனா, கிர்கி
-ஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்மேகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள்
முதலில் இடம்மேற்றிருந்தன. 2017இல் இந்தியா, ோகிஸ்தானும் நிரந்தர
உறுப்பினர்களாக இதணந்தன.
3. இதணய குற்றங்கள்: 2020-இல் 11.8 சதவீதம் அதிகரிப்பு
இந்தியாவில் இதணய குற்றங்கள் (தசேர் கிதரம்) மதாடர்ோக 2020ஆம் ஆண்டில் 50,035 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டிருப்ேதும், இது
முந்ததய ஆண்தடக் காட்டிலும் 11.8 சதவீதம் கூடுதல் என்ேதும் ததசிய
குற்றப் ேதிவுத் துதற (என்சிஆர்பி) புள்ளிவிவரத்தின் மூலம்
மதரியவந்துள்ளது. இவற்றில் 578 வழக்குகள், சமூக ஊடகங்களில்
தோலியான மசய்திகதள மவளியிட்டது மதாடர்ோனதவயாகும். 972
வழக்குகள் மேண்கள் மற்றும் குழந்ததகதள சமூக ஊடகங்கள்
உள்ளிட்ட இதணயவழியில் பின்மதாடர்ந்து மதால்தல மகாடுத்தல்
மதாடர்ோனதவ. தோலியான சுயவிவரப் ேதிவு மதாடர்ோக 149
வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இதணயவழியில் தகவல் திருட்டு
மதாடர்ோக 98 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன.
2020-இல் ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்ற வழக்குகளில்,
குற்றத்துக்கான தநாக்கத்ததப் மோருத்தவதர 60.2 சதவீதம் தமாசடி
திட்டத்துடன் நதடமேற்றுள்ளன. அதாவது, 50,035 வழக்குகளில்
30,142
வழக்குகள்
தமாசடி
திட்டத்துடன்
தமற்மகாள்ளப்ேட்ட
குற்றங்களாகும். இதற்கு அடுத்தேடியாக, 6.6 சதவீதம் (3,293 வழக்குகள்)
ோலியல் அத்துமீறல் மதாடர்ோன வழக்குகள், மிரட்டி ேணம் ேறித்தல்
மதாடர்ோக 4.9 சதவீத (2,440 வழக்குகள்) வழக்குகள் ேதிவு
மசய்யப்ேட்டுள்ளதாக என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்கள் மதரிவிக்கின்றன.
வழக்குப் ேதிவில் உ.பி. முதலிடம்:
அதிக இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேடும் மாநிலங்கதளப்
மோருத்தவதர 11,097 வழக்குகளுடன் உத்தர பிதரதசம் முதலிடத்தில்
உள்ளது. அதற்கு அடுத்தேடியாக கர்நாடகம் (10,741 வழக்குகள்),
மகாராஷ்டிரம் (5,496), மதலங்கானா (5,024), அஸ்ஸாம் (3,530) ஆகிய
மாநிலங்கள் உள்ளன.
கர்நாடகத்தில் அதிக குற்றங்கள்: அதத தநரம், இதணய குற்றங்கள்
அதிகம் நதடமேறும் மாநிலங்களில் 16.2 சதவீத குற்றங்களுடன்
கர்நாடகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கு அடுத்தேடியாக மதலங்கானா
(13.4 சதவீதம்), அஸ்ஸாம் (10.1 சதவீதம்), உத்தர பிரததசம் (4.8 சதவீதம்),
மகாராஷ்டிரம் (4.4 சதவீதம்) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.
ததலநகர் தில்லியில் 2020-ஆம் ஆண்டில் 168 இதணய குற்ற
வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குற்றங்களின் விகிதம் 0.8
சதவீதமாக உளளது என்றும் என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்களில்
மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும்
ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்றங்களின் எண்ணிக்தக 44,735
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ஆகும். 2018-ஆம் ஆண்டில் 27,248 இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு
மசய்யப்ேட்டிருந்தன என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது.

4. தடகள சாம்பியன்ஷிப்: ேவித்ரா மவங்கதடஷ் மவற்றி
ததசிய ஓேன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தோட்டியில் கம்பு ஊன்றித்
தாண்டுதல் தோட்டியில் தமிழக வீராங்கதன ேவித்ரா மவங்கதடஷ்
முதலிடம் பிடித்தார். அவர் 3.90 மீ தாண்டி முதலிடம் பிடிக்க, ரயில்தவ
-சின் மரியா மஜய்சன் (3.80 மீ), கிருஷ்ணா ராச்சன் (3.60 மீ) ஆகிதயார்
2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்கதளப் பிடித்தனர்.
5,000 மீ ஓட்டத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் முதறதய ரயில்தவ
தோட்டியாளர்கள் அபிதஷக் ோல், ோருல் மசௌதரி ஆகிதயார் சாம்பியன்
ஆகினர். அபிதஷக் 14 நிமிஷம் 16.35 மநாடிகளில் இலக்தக எட்டி
முதலிடம் பிடிக்க, சர்வீசஸ் வீரர்கள் தர்தமந்தர் (14:17.20) இரண்டாம்
இடம், அஜய்குமார் (14:20.98) மூன்றாமிடம் பிடித்தனர். மகளிர் பிரிவில்
ோருல் 15 நிமிஷம் 59.69 விநாடிகளில் இலக்தக எட்ட, மகாராஷ்டிரத்தி
-ன் தகாமல் சந்திரகாந்த் (16:01), சஞ்சீவனி ோேர் ஜாதவ் (16:19) ஆகிதயா
-ர் அடுத்த இரு இடங்கதளப் பிடித்தனர்.
5. மாரியப்ேனுக்கு ‘தம ஸ்டாம்ப்’ வழங்கி மகௌரவித்த தோல்துதற
ோரா ஒலிம்பிக்கில் மவள்ளிப்ேதக்கம் மவன்ற மாரியப்ேனுக்கு ‘தம
ஸ்டாம்ப்’ மகாடுத்து அஞ்சல் துதற மகளரவித்துள்ளது.
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1. குஜராத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் ோர்?


✓

கேந்ே 1999ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்ோனின் காந்ேகாரில் கேத்ேப்ேட்ே
இந்தியன் ஏர்மலன்ஸ் விமானப்ேயணிகளுக்கு ஈோக மூன்று
ேயங்கரைாதிகமள விடுவித்ேது, இந்தியாவின் நவீனகால ைரலாற்றில்
ேயங்கரைாதிகளிேம் “பமாசமாக சரணமேேல்” என்று ோஜக நாோளு
மன்ற உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுைாமி கூறினார்.

✓

அரசியலமமப்ோல் அனுமதிக்கப்ேட்ே மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்ோல்
நியாயப்ேடுத்ேப்ேட்ே கட்டுப்ோடுகளுக்குள், ேயங்கரைாேத்மே எவ்ைாறு
எதிர்த்துப் போராடுைது என்ேமே விளக்கும் “Human Rights and
Terrorism in India” என்ற நூமல அைர் பைளியிட்டுள்ளார்.

அ) பூபேந்திர ேபேல் 
ஆ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத்
இ) ஆனந்திபேன் ேபேல்
ஈ) புஷ்கர் சிங் ோமி

✓



குஜராத் மாநில முேலமமச்சராக பூபேந்திர ேபேல் ேேவிபயற்றார். காந்தி
நகரிலுள்ள ஆளுநர் மாளிமகயில், ஆளுநர் ஆச்சார்யா பேவ்ரத் ேேவிப்
பிரமாணம் பசய்துமைத்ோர். அைர் குஜராத் மாநிலத்தின் கட்பலாடியா
போகுதியின் சட்ேமன்ற உறுப்பினராைார். பசப்.13 அன்று விஜய் ரூோனி
ேனது ேேவிமய ராஜினாமா பசய்ேபிறகு, பூபேந்திர ேபேல் குஜராத்தின்
முேலமமச்சரானார்.

6. உத்தரகண்ட் ைாநிலத்தின் புதிே ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்டு
உள்ளவர் ோர்?
அ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத்

2. ைத்திே நிலக்கரி வேல்கள் நிறுவனத்தின் திறந்தவவளி சுரங்கத்

ஆ) பேபி ராணி பமௌரியா

-தில் பணிபுரிந்த முதல் வபண் அகழ்வாய்வுப் வபாறிோளர் ோர்?

இ) ேண்ோரு ேத்ோத்பரயா

அ) அகன்க்ஷா குமாரி

ஈ) குர்மித் சிங் 

ஆ) சிைாங்கி சிங்

✓

இ) ோைனா காந்த்
ஈ) ஷிைானி மீனா 

✓

✓

பஜாத்பூர் ஐஐடி’இன் முன்னாள் மாணைரான ஷிைானி மீனா, இந்திய
நிலக்கரி நிறுைனத்தின் பிரிைான (CCL) மத்திய நிலக்கரி ையல்கள்
நிறுைனத்தின் திறந்ேபைளி சுரங்கத்தில் ேணிபுரிந்ே முேல் பேண்
அகழ்ைாய்வு போறியாளர் ஆைார்.

7. ைருந்துகள், அழகுசாதனப் வபாருட்கள் ைற்றும் ைருத்துவ
சாதனங்களுக்கான புதிே சட்டத்மத உருவாக்குவதற்காக, புதிதாக
உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கக் குழுவின் தமலவர் ோர்?

நிலக்கரி சுரங்கத்தின் முக்கிய நிறுைனங்களுள் ஒன்றான CCL’இன்
ராஜ்ரப்ோ திட்ேத்தில் அைர் நியமிக்கப்ேடுைார். ேற்போது ைமர இந்ேப்
ேேவிமய ஆண்கபள ைகித்து ைருகின்றனர். ஜார்க்கண்டில் உள்ள
ைேக்கு கரன்புரா ேகுதியிலுள்ள CCL’இன் சூரியில் நிலத்ேடி சுரங்கத்தில்
ேணிபுரியும் நிலக்கரி இந்தியாவின் முேல் பேண் சுரங்கப்போறியாளராக
அகன்க்ஷா குமாரி ஆனார்.

அ) ேல்ராம் ோர்கைா
ஆ) ரன்தீப் குபலரியா
இ) V G பசாமனி 
ஈ) ககன்தீப் காங்

✓

3. வலபனானின் புதிே பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்?
அ) ஹசன் மேயப்
ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச்
இ) நஜிப் மிகடி 
ஈ) மமக்பகல் ஔன்

✓

ராணுை துமணத்ேமலைராக இருந்து ஓய்வுபேற்ற Lt.பஜனரல் குர்மித்
சிங், உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார்.
இைருக்குமுன் அந்ேப் ேேவிமய ைகித்து ைந்ே பேபி இராணி பமௌரியா
ேேவி விலகியதிலிருந்து அப்ேேவி காலியாகபை இருந்ேது.

பேரழிவு ேந்ே பேய்ரூட் துமறமுக பைடிவிேத்மே போேர்ந்து, முந்மேய
நிர்ைாகம் ேேவி விலகிய ஓர் ஆண்டுக்குப் பிறகு பலேனானில் புதிய
அரசாங்கம் அறிவிக்கப்ேட்ேது. பலேனானின் மிகப்பேரிய ேணக்காரரான
நஜிப் மிகடி பிரேமராகிறார். அைர் இேற்கு முன்பு இரண்டு முமற பிரேமர்
ேேவிைகித்துள்ளார்.

மருந்துகள், அழகுசாேனப் போருட்கள் மற்றும் மருத்துை சாேனங்களுக்
-கான புதிய சட்ேத்மே உருைாக்குைேற்காக எட்டு உறுப்பினர்கள்
பகாண்ே குழுமை அரசாங்கம் அமமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு இந்திய
ேமலமம மருந்துக்கட்டுப்ோட்ோளர் ோக்ேர் V G பசாமனி ேமலமம
ோங்குகிறார். 1940ஆம் ஆண்டு மருந்துகள் மற்றும் ஒப்ேமன சட்ேமானது
மருந்துகள், ஒப்ேமன மற்றும் மருத்துை சாேனங்களின் இறக்குமதி,
உற்ேத்தி, விநிபயாகம் மற்றும் விற்ேமனமய ஒழுங்குேடுத்துகிறது.
இந்ேச் சட்ேம் அவ்ைப்போது திருத்ேப்ேடுகிறது. கமேசியாக 2008’இல்
இந்ேச் சட்ேம் திருத்ேஞ்பசய்யப்ேட்ேது.

8. 13ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டிற்கு தமலமைதாங்கிேவர் ோர்?
அ) ஜி ஜின்பிங்
ஆ) நபரந்திர பமாடி 

4. வைாராக்யகாவின் பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டவர் ோர்?

இ) விளாடிமிர் புதின்

அ) பமௌபல ஹாபித் எலலாமி

ஈ) சிரில் ராமபோசா

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச் 

✓

13ஆைது BRICS உச்சிமாநாட்டிற்கு பிரேமர் பமாடி ேமலமமைகித்ோர்.
“BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and
Consensus” என்ேமே இந்ே உச்சிமாநாட்டின் கருப்போருளாக இந்தியா
பேர்ந்பேடுத்ேது. BRICS ேமலைர்களான பிபரசில் அதிேர் பஜய்ர்
போல்சனாபரா, ரஷ்ய அதிேர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிேர் ஜி ஜின்பிங்,
பேன்னாப்பிரிக்க அதிேர் சிரில் ராமபோசா ஆகிபயார் உச்சிமாநாட்டில்
ேங்பகற்றனர்.

✓

இந்தியாவின் BRICS ேமலமம போறுப்பின் போது ேல்பைறு புதிய முன்
முயற்சிகள் சாத்தியமாகின. BRICS டிஜிட்ேல் நலைாழ்வு மாநாடு,
ேல்முமன சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே BRICS அமமச்சர்களின் முேல்
கூட்ேறிக்மக, BRICS ேயங்கரைாே எதிர்ப்பு திட்ேம், போமலதூர
திறனறி பசயற்மகக்பகாள்கள் துமறயில் ஒத்துமழப்புக்கான ஒப்ேந்ேம்,
BRICS பமய்நிகர் ேடுப்பூசி ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு மமயம், ேசுமம
சுற்றுலாவுக்கான BRICS கூட்ேணி ஆகியமை இைற்றில் அேங்கும்.

இ) நிசார் ேரகா
ஈ) அஜீஸ் ரப்ோ
✓

பமாராக்பகா மன்னர் ஆறாம் முகமது, பேசிய விடுேமலப் பேரணியின்
அஜீஸ் அகன்பனாச்மச பிரேமராக நியமித்து, அைமர அரசாங்கத்மே
அமமக்கவும் கூறினார். பசப்ேம்ேர்.8 அன்று நமேபேற்ற நாோளுமன்றத்
பேர்ேலில் அக்கட்சி மிகப்பேரிய கட்சியாக உருபைடுத்ேது. பமாராக்பகா
-வில், அரசியல்ைாதிகளுக்கு மட்டுப்ேடுத்ேப்ேட்ே அதிகாரங்கள் மட்டுபம
உள்ளன; முக்கிய முடிவுகள் அமனத்தும் மன்னரிேபம உள்ளன.

5. ‘Human Rights and Terrorism in India’ என்ற நூலின் ஆசிரிேர்
ோர்?
அ) அஜித் போைல்
ஆ) சுப்பிரமணியன் சுைாமி 
இ) பிபின் ராைத்
ஈ) சசி ேரூர்
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9. ‘bob World’ என்ற வபேரில் தனது டிஜிட்டல் வங்கி தளத்மத
வதாடங்கியுள்ள வங்கி எது?
ஆ) ேந்ேன் ைங்கி
இ) ேபராோ வங்கி 
ஈ) ோசிம் ேங்கா கிராமின் ைங்கி
அமனத்து ைங்கியியல் பசமைகமளயும் ஒபர கூமரயின்கீழ் ைழங்கும்
பநாக்கில் ேபராோ ைங்கி ேனது டிஜிட்ேல் ைங்கி ேளத்மே ‘bob World’
என்ற பெயரில் அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. பசமிப்பு, முேலீடு, கேன் மற்றும்
ைாங்கு ஆகிய நான்கு முக்கிய தூண்களின்கீழ், ைங்கித் ேயாரிப்புகள்
மற்றும் பசமைகளின் ேரந்ே ைசதிமய இது ைழங்கும்.

10.இந்திே ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியின் (EXIM வங்கி) நிர்வாக
இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்?
அ) ஹர்ஷ பூபேந்திர ேங்காரி 
ஆ) பேவிட் ரஸ்கின்ஹா
இ) சக்திகாந்ே ோஸ்
ஈ) நிருபேந்திர மிஸ்ரா

✓





4. எல்பலார்க்கும் எல்லாம்; சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க
முடிவு: முேல்ைர் ஸ்ோலின்
சமூகநீதி அளவுபகாலானது சட்ேப்ேடி உள்ளது. ஆனால் முழுமமயாகச்
பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறோ என்ேமேக் கண்காணிப்ேேற்காகத் ேமிழ்நாடு
அரசால் ஒரு கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க முடிபைடுக்கப்ேட்டுள்ளது
என்று முேல்ைர் ஸ்ோலின் பேரிவித்துள்ளார்.

அ) இந்தியன் ைங்கி

✓



இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ைங்கியின் நிர்ைாக இயக்குநராக ஹர்ஷ
பூபேந்திர ேங்காரிமய அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. ேற்போது EXIM
ைங்கியின் துமண நிர்ைாக இயக்குநராக இருந்து ைரும் ேங்காரி, 3
ஆண்டு காலத்திற்பகா அல்லது அரசாங்கத்தின் அடுத்ே உத்ேரவு ைரும்
ைமரபயா இந்ேப் போறுப்பில் இருப்ோர்.


1. திருச்பசந்தூர், சமயபுரம், திருத்ேணி பகாவில்களில்
அன்னோனம் திட்ேம்: முேல்ைர் போேக்கி மைத்ோர்

முழுபநர

திருச்பசந்தூர் சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில், சமயபுரம் மாரியம்மன்
பகாவில், திருத்ேணி சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில் ஆகிய பகாவில்களி
-ல் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் ைழங்கும் திட்ேத்மே முேல்ைர் முக
ஸ்ோலின் ேமலமமச்பசயலகத்திலிருந்து காபணாலி காட்சி ைாயிலாக
போேக்கிமைத்ோர்.
ஏற்கனபை, ேழனி ேண்ோயுேோணி சுைாமி பகாவில், திருைரங்கம்
அரங்கநாேசுைாமி பகாவில் ஆகியைற்றில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம்
ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேட்டுைருகிறது. ேற்போமேய 3 பகாவில்கமளயு
-ம் பசர்த்து பமாத்ேம் 5 பகாவில்களில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம்
ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறது. ேமிழகத்தில் பமாத்ேம் 754
பகாவில்களில் மதியம் அன்னோனம் ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது.

கல்வி, பைமலைாய்ப்பு, ேேவிகள், ேேவி உயர்வுகள், நியமனங்கள்
ஆகியைற்றில் சமூக நீதி அளவுபகால் முமறயாக, முழுமமயாகப்
பின்ேற்றப்ேடுகிறோ என்ேமே இக்குழு கண்காணிக்கும்; ைழிகாட்டும்;
பசயல்ேடுத்தும். சரியாக நமேமுமறப்ேடுத்ேப்ேோவிட்ோல் உரிய
நேைடிக்மக எடுக்க அரசுக்கு இக்குழு ேரிந்துமர பசய்யும். இேற்கான
விதிமுமறகள் விமரவில் பைளியிேப்ேடும். இதில் அரசு அதிகாரிகள்,
கல்வியாளர்கள், சட்ே ைல்லுநர்கள் இேம்பேறுைார்கள்.
1916ஆம் ஆண்டு பேன்னிந்திய நல உரிமமச் சங்கம் என்ற பேயரால்
போேங்கப்ேட்ே நீதிக்கட்சியானது அன்மறய பசன்மன மாகாணத்தில்
சமூக நீதி, தீண்ோமம ஒழிப்பு, ஒடுக்கப்ேட்போர் உரிமம, சுயாட்சிக்
கருத்துகள் ஆகியைற்றுக்காகக் குரல் பகாடுத்ேது. 1920ஆம் ஆண்டு
நேந்ே முேல் பேர்ேலில் பைன்ற நீதிக்கட்சி ஆட்சியானது இேமனப்
ேல்பைறு அரசாமணகள் மூலமாகச் பசயல்ேடுத்தியது.
அதில் மிக மிக முக்கியமான அரசாமண பைளியிேப்ேட்டு இன்றுேன் 100
ஆண்டுகள் ஆகின்றன. அதுோன் ேமிழ்ச் சமுோயத்தின் ேல
ேமலமுமறகமள மாற்றிய சமூக நீதி அரசாமண ஆகும்.
16.9.1921 அன்று நீதிக்கட்சி ஆட்சியின் முேல்ைரான ேனகல் அரசர்
காலத்தில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்ேட்ேது. “அரசுப் ேணிகளில்
குறிப்பிட்ே ைகுப்பினர் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் நிமல இருக்குமானால் அது
நாட்டுக்குப் பேரும் தீங்மக விமளவிக்கும். அமனத்துச் சமூகத்தினரும்
ஏற்றம் பேறும் ைமகயில் மக்கள் போமகமய அடிப்ேமேயாகக்
பகாண்டு ேணியிேங்கள் ைழங்கப்ேே பைண்டும்” என்ற அடித்ேளத்தில்
அந்ே அரசாமண பைளியிேப்ேட்ேது. இதுோன் சமூக நீதிக்கான அடித்
ேளம் ஆகும். அதிலிருந்துோன் சமூக நீதி ைரலாற்றின் மாபேரும் ேயணம்
போேங்கியது.
நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பசப்ேம்ேர் 16ஆம் நாளான இன்று பைள்ளுமே
பைந்ேர் தியாகராயர், சமுோய சீர்திருத்ே மருத்துைர்களான நபேசனார்,
TM நாயர், கேலூர் ஏ சுப்ேராயலு, ேனகல் அரசர், அமமச்சர் S முத்மேயா,
பி டி இராஜன் ஆகிபயாமர நிமனத்துப் ோர்க்கிபறன். இைர்கள்
உள்ளிட்ே பேருமக்கள் அன்று போேங்கிமைத்ே சமூக நீதிப்புரட்சிோன்
ேமிழ்ச்சமுோயத்தின் லட்சக்கணக்கானைர்கள் இல்லங்களில் விளக்பக
-ற்றக் காரணமாக அமமந்ேது. இந்ே உத்ேரமை எப்ேடிச் பசயல்ேடுத்ே
பைண்டும் என்ற ேரைரிமசப் ேட்டியமலப் போட்டுக் பகாடுத்ோர்
அன்மறய அமமச்சர் எஸ் முத்மேயா. அேனால்ோன், “இனிப்பிறக்கும்
பிள்மளகளுக்கு முத்மேயா என்று பேயர் சூட்டுங்கள்” என்றார் ேந்மே
பேரியார்.

2. அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது 32ஆக உயர்வு
அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது ைரம்மே 32ஆக உயர்த்தி
ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்ேது. சட்ேப்பேரமையில் மனிேைள
பமலாண்மமத் துமற மானியக் பகாரிக்மக மீோன விைாேத்தின்போது
நிதியமமச்சர் ேழனிபைல் தியாகராஜன் கபரானா பேருந்போற்று கார
-ணமாக ேணியாளர் பேரிவு முகமமகளால் நேத்ேப்ேடும் அரசுப் ேணிக
-ளுக்கான போட்டித் பேர்வுகள் ோமேமானோல், பநரடி நியமன ையது
உச்சைரம்பு இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்த்ேப்ேடும் என அறிவித்திருந்ோர்.
அேன்ேடி அரசுப்ேணிகளில் பநரடி நியமனத்துக்கான ையது ைரம்மே
30லிருந்து 32ஆக உயர்த்தி ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்டுள்ளது.
கருமண அடிப்ேமே ேணி நியமன ையது உச்சைரம்பில் எந்ேவிே
மாற்றம் இல்மல எனவும் கூறப்ேட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இேஒதுக்கீடு:
பமலும் அரசு பைமலைாய்ப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4%
இேஒதுக்கீட்மே உறுதிபசய்ைேற்காக அமனத்துத் துமறகளிலும் கண்
-காணிப்பு அதிகாரிகமள நியமிக்கவும் ேமிழக அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது.
3. 17-09-2021 – ஈ பவ ரா பெரியாரின் 143ஆவது பிறந்தநாள்.







Number 43 Of 367
Page 

 













தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. அெேது ெடடப்புகள் மதசெக்திடய
ஊட்டுெடெயாக தமிழ் இலக்கியத்தில் அழியாத முத்திடேடய ெதித்தன.

1. 2021 - இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸை வென்றெர் யார்?
அ) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாவென்

✓

ஆ) மடனியல் ரிச்சியார்மடா 
இ) லாண்மடா ம ாரிஸ்
ஈ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்

✓

வோன்சாவில் டடவெற்ற F1 கார் பந்தயத்தில், ஆஸ்திமேலியாடெச்
சார்ந்த மடனியல் ரிச்சியார்மடா, 2021 - இத்தாலிய கிோண்ட் பிரிக்டை
வென்றார். லாண்மடா ம ாரிஸ் இேண்டாெது இடத்டதப் பிடித்தார். F1
சாம்பியன் மொட்டியாளர்களான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்ென் ேற்றும் லூயிஸ்
ஹாமில்டன் ஒருெருக்வகாருெர் ெந்தயத்திலிருந்து வெளிமயறினர்.
ொல்மடரி மொட்டாஸ் மூன்றாெது இடத்டதப் பிடித்தார்.

தஸலெராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்?
அ) மேக் அஹ்ேத் அல்-ெஹத் அல்-சொ
ஆ) தாேஸ் ொக்
இ) ேந்தீர் சிங் 
ஈ) ஜியானி இன்ொன்டிமனா

மிைப்வபரிய இரத்த பரிம ாதஸைஸய ைண்டறிந்துள்ை ாடு எது?
✓

அ) சீனா
ஆ) ேஷ்யா
இ) பிோன்ஸ்
ஈ) ஐக்கியப் மெேேசு 
இங்கிலாந்டதச் மசர்ந்த NHS ேருத்துெர்கள், இேத்த ெரிமசாதடனமூலம்
வதாடக்க நிடலயிமலமய 50 ெடகயான புற்றும ாய்கடள கண்டறியும்
“Revolutionary” என்ற மசாதடனடய கண்டுபிடித்துள்ளனர். அறிகுறிக
-ள் வெளிப்ெடுெதற்கு முன்மெ ஐம்ெது ெடகயான புற்றும ாய்கடள
இதன்மூலம் கண்டறியவியலும்.

ோெட்டங்ைள் இந்திய திஸை ஆராய்ச்சி நிறுெைத்துடன் கூட்டு
ம ர்ந்துள்ைை?
அ) தமிழ் ாடு

ோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரமத ம் எது?

ஆ) ேத்திய பிேமதசம்

அ) லடாக்

இ) சத்தீஸ்கர் 

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

ஈ) ஜார்க்கண்ட்

இ) இோச்சல பிேமதசம்
ஈ) உத்தேகாண்ட்
ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிேெல எழுத்தாளர் அஜீஸ் ஹஜினி அண்டேயில்
காலோனார். காஷ்மீர் எழுத்தாளர், கவிஞர், விேர்சகோொர் அெர். அெர்
ஜம்மு காஷ்மீர் கடல, கலாச்சாேம் ேற்றும் வோழிகளின் அகாதமியின்
முதல் வசயலாளோக ெணியாற்றினார். 2013ஆம் ஆண்டில் அெேது ‘மதஜ்
ெஜார்’ ேற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் ‘கிடாப் ஆன் காமனவு’க்காக அெருக்கு
சாகித்திய அகாதமி விருதும் ெழங்கப்ெட்டது.

✓

சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் 14 ோெட்டங்கள், அந்தந்த ெகுதிகளில் திடன
உற்ெத்திடய அதிகரிப்ெதற்காக ஐதோொத்டதச் மசர்ந்த இந்திய திடன
ஆோய்ச்சி நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகவயாப்ெ
-மிட்டுள்ளன. இந்தத் திடன, சத்தீஸ்கர் குறு ென உற்ெத்தி கூட்டுறவு
கூட்டடேப்பின் ொன்தான் சங்கங்கள்மூலம் வகாள்முதல் வசய்யப்ெடும்.

✓

அடெ ெதப்ெடுத்தப்ெட்டபின், ேதிய உணவு திட்டங்கள், வொது விநிமயாக
முடற ேற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

8. மதசிய நிறுெை தரெரிஸ ைட்டஸேப்பு (NIRF) 2021’இல், சிறந்த

4.அண்ஸேயில், பின்ெரும் எந்த ாட்டுடன், ைடல் ார் விெைாரங்ைள்

ைல்வி நிறுெைோை மதர்வுவ ய்யப்பட்டுள்ை உயர்ைல்வி நிறுெைம்
எது?

குறித்த மபச்சுொர்த்ஸதஸய இந்தியா டத்தியது?
அ) ஆஸ்திமேலியா

அ) ஐஐடி வேட்ோஸ் 

ஆ) இங்கிலாந்து

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய்

இ) ஜப்ொன் 

இ) அண்ணா ெல்கடலக்கழகம்

ஈ) பிோன்ஸ்
✓

2021 வசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ொனும் ஆறாெது கடல்சார் விெகாே
மெச்சுொர்த்டதடய டத்தின. இந்தப் மெச்சுொர்த்டதயில் கடல்சார்
ொதுகாப்பு சூழல், பிோந்திய ஒத்துடழப்பு டெடிக்டககள் & இந்மதாெசிபிக் பிோந்தியத்தில் 2 ாடுகளுக்கிடடமயயான ஒத்துடழப்புக்கான
ொய்ப்புகள்ெற்றி விொதிக்கப்ெட்டன.

5. சுப்பிரேணிய பாரதியின் நிஸைவு ாஸை ‘ேைாைவி நாள்’ எனக்
வைாண்டாட முடிவுவ ய்துள்ை ோநிலம் எது?

✓

வஜனீொ நீதிேன்றத்தால் மொலி ெழக்கில் குற்றம் சாட்டப்ெட்ட மேக்
அஹ்ேத் அல்-ஃெஹத் அல்-சொ பதவி விலகியடத அடுத்து, ஆசியாவின்
ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் இடடக்கால தடலெோக இந்திய விடளயாட்டு
நிர்ொகி ேந்தீர் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அெர் 1991 முதல் 2015 ெடே
24 ஆண்டுகள் OCA’இன் வொதுச்வசயலாளோக ெணியாற்றினார். அெர்,
1987 முதல் 2012 ெடே இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) வொதுச்
வசயலாளோகவும் ெணியாற்றினார். 2001 முதல் 2014 ெடே சர்ெமதச
ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் முழு ம ே உறுப்பினோக இருந்தார்.

7. திஸை உற்பத்திஸய அதிைரிப்பதற்ைாை எந்த ோநிலத்தின் 14

3. மீபத்தில் ைாலோை பிரபல எழுத்தாைர் அஜீஸ் ஹஜினி ார்ந்த

✓

அேசுப்ெள்ளி ேற்றும் கல்லூரி ோணெர்களுக்கான ோநில அளவிலான
கவிடத மொட்டிடய டத்தி, ‘ொேதி இளங்கவி விருது’ம் `1 லட்சம் ெணப்
ெரிசும் ெழங்க, தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. வெண்கள்
ொழ்ொதாே இயக்கத்திற்கு ‘ொேதியார்’ எனப் வெயர்சூட்டப்ெடவுள்ளது.
இந்தத் திட்டம் ஊேக ெளர்ச்சித் துடறயால் வசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளது.

6. அண்ஸேயில், ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் ைவுன்சிலின் இஸடக்ைால

2.50’க்கும் மேற்பட்ட புற்றும ாய் ெஸைைஸை ைண்டறியும் உலகின்

✓



ஈ) ேதுடே காேோஜர் ெல்கடலக்கழகம்
✓

வேட்ோஸ் இந்திய வதாழில்நுட்ெ நிறுெனம் (IIT-M) 2021’இல் சிறந்த
உயர்கல்வி நிறுெனோகத் மதர்வுவசய்யப்ெட்டுள்ளது. அடதத்வதாடர்ந்து
வெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுெனமும் (IISc) ேற்றும் ஐஐடி ெம்ொய்
கல்வி நிறுவனமும் உள்ளன.

✓

மதசிய நிறுென தேெரிடச கட்டடேப்பின் (NIRF) ஒருெகுதியாக, கல்வித்
துடற அடேச்சர் தர்மேந்திே பிேதான், தேெரிடசகடள அறிவித்தார். இது
இந்திய நிறுெனங்களின் தேெரிடசயாகும்.

அ) தமிழ் ாடு 

9. எந்த ாட்டில், ைாற்றிலிருந்து CO2’ஐப் பிரிக்கும் உலகின் மிைப்

ஆ) மகேளம்

வபரிய ஆஸல வ யல்படத் வதாடங்கியுள்ைது?

இ) ஆந்திே பிேமதசம்

அ) ஐஸ்லாந்து 

ஈ) ஒடிைா

ஆ) வஜர்ேனி

கவிஞர் ேற்றும் விடுதடலப் மொோட்ட வீேோன சுப்பிேேணிய ொேதியின்
நிடனவு ாடள, வசப்டம்ெர்.11 அன்று ‘ேகாகவி ாள்’ எனக்வகாண்டாட

இ) இந்தியா









ஈ) ஜப்ொன்
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✓

காற்றில் இருந்து கரியமில ொயுடெ உறிஞ்சி ொடறயாக ோற்றும்
உலகின் மிகப்வெரிய ஆடல ஐஸ்லாந்தில் இயங்கத் வதாடங்கியது.

ெருகிறது. இதன்ெடி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு டந்த குற்றச்வசயல்கள்
குறித்த புள்ளிவிெேம் கடந்த சில ாள்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்ெட்டது.

✓

‘எரிசக்தி’ என்று வெயரிடப்ெட்ட ‘Orca’ என்ற ஐஸ்லாந்திய வசால்டல
நிறுெனத்தின் வெயோகக்வகாண்ட இந்த ஆடல ான்கு அலகுகடளக்
வகாண்டுள்ளது. சுவிச்சர்லாந்தின் கிடளம்வொர்க்ஸ் & ஐஸ்லாந்தின்
கார்ப்பிக்ஸ் ஆகியெற்றால் கட்டப்ெட்ட இந்த ஆடல ஒவ்வொரு ஆண்டும்
4,000 டன் CO2’ஐ காற்றிலிருந்து உறிஞ்சும்.

அதில், இந்திய அளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டடக் காட்டிலும் குற்றச்
வசயல்களின் எண்ணிக்டக 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும்
குறிப்ொக இந்திய ெனச் சட்டம், ெனப் ொதுகாப்பு சட்டம், சுற்றுச்சூழல்
ொதுகாப்பு சட்டம், நீர் ேற்றும் காற்று ொதுகாப்பு சட்டம், ென விலங்குகள்
ொதுகாப்புச் சட்டம், சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடல தடுப்புச் சட்டம், ஒலி ோசு
தடுப்புச்சட்டம், மதசிய ெசுடேத்தீர்ப்ொயச்சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட
ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக 2019’ஐக் காட்டிலும் 78.1% அதிகரித்துள்ள
-து வதரியெந்துள்ளது.

10. பாரத் வபட்மராலிய நிறுெைத்தின் புதிய தஸலெர் ேற்றும்
மேலாண்ஸே இயக்கு ராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்?

தமிழகம் முதலிடம்: கமோனா வதாற்று காேணோக பிற குற்றச் வசயல்கள்
வெரிய அளவில் அதிகரிக்காத நிடலயில், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் ென
விலங்குகள் மீதான குற்றச் வசயல்கள் அதிகரித்துள்ளது.

அ) அருண் குோர் சிங் 
ஆ) S ெேதோஜன்
இ) அருண் சிங்
ஈ) K இளங்மகாென்

✓

‘ேகாேத்னா’ நிறுெனமும் ொர்ச்சூன் குமளாெல் 500’இல் இடம்வெற்று
உள்ள நிறுெனமுோன BPCL அதன் தடலெோகவும் ேற்றும் நிர்ொக
இயக்குனோகவும் அருண் குோர் சிங்டக நியமிப்ெதாக அறிவித்தது. வசப்.
7, 2021 அன்று அெர் வொறுப்மெற்றுக்வகாண்டார்.


1. ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு ாள்
ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு ாள் 17-09-2021 அன்று கடடபிடிக்கப்ெட்டது.
உலக ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு ாள் ஆண்டுமதாறும் வசப்டம்ெர்.17ஆம்
மததி கடடப்பிடிக்கப்ெட்டு ெருகிறது. அந்த ெடகயில், டப்ொண்டில்
“தாய் ேற்றும் மசய் ொதுகாப்பு” என்ற கருப்வொருளின்கீழ் விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகடள டத்த உலக சுகாதாே அடேப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
2. ெடன மேம்ொட்டுத் திட்டம்
ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்க ெடக வசய்யும் ெடன
மேம்ொட்டுத் திட்டத்டத தமிழ் ாடு அேசு வதாடங்கியுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் ோசு வதாடர்ொன சட்டங்களின்கீழ், 2020-இல் 61,767
ெழக்குகள்
ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதில்,
தமிழகத்தில் ேட்டும் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், 42,756 ெழக்குகள் ெதிவு
வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது முந்டதய ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு
அதிகோகும். தமிழகத்டத அடுத்து ோஜஸ்தானில் 9,543 ெழக்குகளும்,
உத்தேப் பிேமதசத்தில் 2,981 ெழக்குகளும், மகேளத்தில் 1,795
ெழக்குகளும், உத்தேகண்டில் 1,271ெழக்குகளும் அதிகெட்சோக ெதிவு
வசய்யப்ெட்டுள்ளன. மிமசாேம் ோநிலத்தில் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ்
ஒரு ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல.
சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடலச் சட்டத்தின்கீழ் ேட்டும் ாடு முழுெதும்
ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 49,710 ெழக்குகளில் 42,731 ெழக்குகள் தமிழகத்தில்
ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. ஒலி ோசு சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட
7,318 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக ோஜஸ்தான் ோநிலத்தில் 7,186
ெழக்குகளும், ேத்திய பிேமதசத்தில் 44 ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 19
ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் 2020-இல் இந்திய ெனச் சட்டம், ெனவிலங்கு ொதுகாப்புச்
சட்டத்தின்கீழ் தலா 3 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அமத
மெடளயில் மதசிய ெசுடேத் தீர்ப்ொயச் சட்டம், சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புச்
சட்டம் 1986, காற்று, நீர் ொதுகாப்புச் சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின்கீழ் ஒரு
ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல என மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக்
காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அேசு வெளியிட்ட வசய்தி:

5. 2020-இல் சிறார் திருேணங்கள் 50% அதிகரிப்பு

தமிழ் ாட்டில் ெடனேேங்களின் எண்ணிக்டக வெகுொகக் குடறந்து
ெருெடதக் கருத்தில் வகாண்டு, இப்மொதுள்ள ெடன ேேங்கடளப்
ொதுகாப்ெதுடன், கூடுதலாக ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய
அதிகரிக்கத் திட்டம் ெகுக்கப்ெட்டது. அதன்ெடி, டப்ொண்டு முப்ெது
ோெட்டங்களில் 76 லட்சம் ெடன விடதகடளயும், ஒரு லட்சம் ெனங்
கன்றுகடளயும் முழு ோனியத்தில் விநிமயாகம் வசய்ய டெடிக்டக
எடுக்கப்ெடும் என்று மெளாண்டே நிதிநிடல அறிக்டகயில்
அறிவிக்கப்ெட்டது. ெடன மேம்ொட்டு இயக்கோக ெடிெடேக்கப்ெட்டுள்ள
இந்தத் திட்டத்துக்கு `3 மகாடி நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் சுோர் 50% அதிகரித்துள்ளதாக
மதசிய குற்ற ஆெண காப்ெகத்தின் அறிக்டகயில் வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
2020-ஆம் ஆண்டில் ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட குற்றவியல்
ெழக்குகள் வதாடர்ொன விெேங்கடள NCRP சமீெத்தில் வெளியிட்டது.

3. பிேெல இயற்பியல் விஞ்ஞானி தாணு ெத்ே ாென் ேடறவு
பிேெல இயற்பியல் மெோசிரியரும் ‘ெத்ேஸ்ரீ’ விருதுவெற்ற விஞ்ஞானியுோ
-ன தாணு ெத்ே ாென் (64) காலோனார்.
ெத்ே ாெனுக்கு ேத்திய அேசு கடந்த 2007’இல் ெத்ேஸ்ரீ விருடத ெழங்கி
வகௌேவித்தது. அண்டேயில் அெருக்கு மகேள அறிவியல், வதாழில்நுட்ெ
கவுன்சில் ‘மகேள சாஸ்திே புேஸ்காேம்’ என்னும் ொழ் ாள் சாதடன
விருடதயும் ெழங்கி வகௌேவித்தது.
4. சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல்கள்: அதிகெட்சோக தமிழகத்தில் 42,756
ெழக்குகள்; 2019-ஐ காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரிப்பு
சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல் வதாடர்ொக கடந்த 2020-இல் இந்திய அளவில்
ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 61,767 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக 42,756
ெழக்குகள் தமிழகத்தில் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது கடந்த 2019ஆம்
ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மதசிய குற்றப்ெதிவு
ஆெணக் காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது.
இந்திய அளவில் டடவெறும் குற்றங்கள் குறித்த புள்ளிவிெேத்டத
மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் காப்ெகம் ஆண்டுமதாறும் வெளியிட்டு







அதன்ெடி, சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 785 ெழக்குகள்
ெதிவு
வசய்யப்ெட்டுள்ளன.
அதிகெட்சோக
கர் ாடகத்தில்
184
ெழக்குகளும், அஸ்ைாமில் 138 ெழக்குகளும், மேற்கு ெங்கத்தில் 98
ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 77 ெழக்குகளும், வதலங்கானாவில் 62
ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன.
சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில்
523 ெழக்குகள் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. அதனுடன் ஒப்பிடுடகயில்
கடந்த ஆண்டில் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக சுோாாா்
50 சதவீதம் அதிகோகும்.
சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் 501
ெழக்குகளும், 2017-இல் 395 ெழக்குகளும், 2016-இல் 326
ெழக்குகளும், 2015-இல் 293 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன.
கமோனா வதாற்று ெேெல் காேணோக ெலேது ொழ்ொதாேம்
ொதிக்கப்ெட்டது, கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் அதிகரிக்க
முக்கியக் காேணோக இருந்ததாக சமூக ஆாாா்ெலாாா்கள் வதரிவித்தனர்.
6. ஐசிஏஓ ொதுகாப்புக் குழுவின் முதல் வெண் தடலெோக இந்தியர்
மதர்வு
ஐ ா சர்ெமதச விோனப் மொக்குெேத்து அடேப்பின் (ஐசிஏஓ) ொதுகாப்புக்
குழுத் தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வு
வசய்யப்ெட்டுள்ளார். ஐ ா’இன் ஐசிஏஓ அடேப்பு விோனப் மொக்குெேத்து
வசயல்ொடுகள், அதன் உள்கட்டடேப்பு, சட்டவிமோத வசயல்கள் தடுப்பு,
எல்டல தாண்டிய மொக்குெேத்தின் டடமுடறகள் சார்ந்து இயங்கி
ெருகிறது. இந்த அடேப்பின் ொதுகாப்புக் குழுவுக்கு முதல் வெண்
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தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வுவசய்யப்ெ
-ட்டார். கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ெருொய் ெணி பிரிவு
அதிகாரியான இெர், ேத்திய விோனப் மொக்குெேத்து அடேச்சகத்தின்
இடணச் வசயலோக ெணிபுரிந்துள்ளார். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல்
ஐசிஏஓவில் இந்திய பிேதிநிதியாக ெணிபுரிந்துெந்தார். இெர் ஐசிஏஓவின்
ொதுகாப்புக் குழுத் தடலெோகியுள்ளதன் மூலம் 12 ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு அக்குழுவின் தடலடேப்வொறுப்பு இந்தியாவுக்கு கிடடத்துள்ளது.
7. தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ளிட்ட 24 மெருக்கு
சாகித்ய அகாவதமி விருது
தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ெட ெல்மெறு இந்திய
வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு சிறந்த இலக்கியத்துக்கான
சாகித்திய அகாவதமி விருதும், ஒரு இலட்சம் ெரிசுத்வதாடகயும், தாமிே
ெட்டயமும் தில்லியில் டடவெற்ற நிகழ்ச்சியில் ெழங்கப்ெட்டது. இலக்கிய
உலகில் சிறந்த ெடடப்புகளுக்கான உயரிய விருதாக சாகித்ய அகாவதமி
கருதப்ெடுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது இந்த
ஆண்டு பிப்ேெரியில் அறிவிக்கப்ெட்டது. அதில் தமிழில் எழுத்தாளர்
இடேயம் ேற்றும் ஹிந்தி, உருது, வதலுங்கு, கன்னடம் உள்ெட 24
வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது.
கடலூர் ோெட்டம் கழுதூடேச் மசர்ந்த முதுகடலப் ெட்டம் வெற்ற
எழுத்தாளர் இடேயம் (இயற்வெயர் வெ அண்ணாேடல) எழுதிய
‘வசல்லாத ெணம்’ என்னும் ாெலுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது.
இமதமொன்று, 23 இந்திய வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கும்
சாகித்திய அகாவதமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.
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1. மதிப்புமிக்க பத்தாண்டுகால துபாய் ககால்டன் விசாவைப் பபற்ற

5. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும், ஓகசான் படலத்வதக் காப்பதற்கான

உலகின் முதல் பதாழிற்முவற ககால்ப் வீரர் யார்?

பன்னாட்டு நாளுக்கான (ஓகசான் நாள்) கருப்பபாருள் என்ன?

அ) டைகர் வூட்ஸ்

அ) Ozone for Life

ஆ) ஜீவ் மில்கா சிங் 

ஆ) Ozone and COVID–19

இ) ர ாரி மெக்லி ாய்

இ) Ozone defending Humans

ஈ) ஹிரேகி ெத்சுயாொ

ஈ) Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool 

ஐர ாப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் நான்கு முடை மென்ை ஜீவ் மில்கா சிங்,
ெதிப்புமிக்க பத்ோண்டுகால துபாய் ரகால்ைன் விசாடெப் மபற்ை
உலகின் முேல் மோழிற்முடை ரகால்ப் வீ ாக ொறியுள்ளார். ரகால்ப்
விடளயாட்டில் அெ து சாேடைகடளப் ரபாற்றும் விேொக அெருக்கு
இந்ே விசா ெழங்கப்பட்டுள்ளது.

✓

2. பின்ைரும் எந்த நாட்டுடன், இந்தியா, பருைநிவல நடைடிக்வக &

உலக ஓரசான் நாள் அல்லது ‘ஓரசான் பைலத்டே பாதுகாப்பேற்காை
சர்ெரேச நாள்’, மசப்.16 அன்று உலகம் முழுெதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
ஓரசான் பைலத்டேக்காப்பேற்காை வியன்ைா தீர்ொைம் 1985 ொர்ச்.22
அன்று 28 நாடுகளால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டு டகமயழுத்திைப்பட்ைது.
“Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool” என்பது
நைப்பாண்டு (2021) ெரும் இந்நாளுக்காை கருப்மபாருளாகும்.

நிதி திரட்டல் கபச்சுைார்த்வதவயத் பதாடங்கியுள்ளது?

6. பன்னாட்டு சம ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது?

அ) சீைா

அ) மசப்ைம்பர்.15

ஆ) ஷ்யா

ஆ) மசப்ைம்பர்.18 

இ) பி ான்ஸ்

இ) மசப்ைம்பர்.20

ஈ) அமெரிக்கா 

ஈ) மசப்ைம்பர்.22

✓

பருெநிடல நைெடிக்டக & நிதி தி ட்ைல் ரபச்சுொர்த்டே மோைங்கியது.
இப்ரபச்சுொர்த்டே ெத்திய சுற்றுச்சூழல், ெைம் ெற்றும் பருெநிடலத்
துடை அடெச்சர் புரபந்ேர் யாேவ், பருெநிடலக்காை அமெரிக்க
அதிபரின் சிைப்பு தூேர் ஜான் மகர்ரி ஆகிரயா ால் தில்லியில் முடைப்படி
மோைங்கி டெக்கப்பட்ைது.

✓

இந்ே ரபச்சுொர்த்டே, பருெநிடல ெற்றும் சுற்றுச்சூழலில், இந்தியாஅமெரிக்கா இடையிலாை இருே ப்பு கூட்டுைடெ ெலுப்படுத்துகிைது.

✓

மசப்ைம்பர்.18ஆம் ரேதிடய பன்ைாட்டு செ ஊதிய நாளாக ஐநா அடெ
மகாண்ைாடுகிைது. இந்ே நாள் முேன்முடையாக இவ்ொண்டு (2020)
மகாண்ைாைப்பட்ைது. மபண்கள் & சிறுமிகளுக்கு எதி ாை பாகுபாட்டை
முடிவுக்குக்மகாண்டுெருேற்காக ஐநா அடெ இந்நாடள அனுசரிக்கிைது.
ஐநா அடெடயப் மபாறுத்ேெட , உலகின் அடைத்து பகுதிகளிலும்
ஆண்கடளவிை மபண்களுக்கு குடைொை ஊதியம் ெழங்கப்படுகிைது.

7. உலக அல்வசமர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது?
3. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் உலக கதங்காய் நாளுக்கான கருப்

அ) மசப்ைம்பர்.20

பபாருள் என்ன?

ஆ) மசப்ைம்பர்.21 

அ) Building a Safe Inclusive Resilient and Sustainable Coconut Community
Amid COVID-19 Pandemic & Beyond 

இ) மசப்ைம்பர்.22

ஆ) Coconuts and Nutrition World

ஈ) மசப்ைம்பர்.23

✓

இ) Coconuts and COVID-19
ஈ) Coconuts in Asian and Pacific regions

✓

ஒவ்ரொர் ஆண்டும் மசப்.2 அன்று உலகம் முழுெதும் உலக ரேங்காய்
நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ரேங்காயின் முக்கியத்துெம் ெற்றும் அேன்
நன்டெகள் குறித்து விழிப்புணர்டெ ஏற்படுத்துெேற்காக இந்ே நாள்
கடைப்பிடிக்கப்படுகிைது. இது, ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் ரேங்காய் சமூகம்
நிறுெப்பட்ை நாடளயும் நிடைவுகூர்கிைது. நைப்பாண்டு (2021) ெரும்
இந்நாளுக்காை கருப்மபாருள் – “Building a Safe Inclusive Resilient and
Sustainable Coconut Community Amid COVID-19 Pandemic & Beyond”.

8. 2021 - உலக முதலுதவி நாள் கவடபிடிக்கப்பட்ட கததி எது?
அ) மசப்ைம்பர்.10
ஆ) மசப்ைம்பர்.11 

4. ‘பன்னாட்டுத் பதாண்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது?

இ) மசப்ைம்பர்.12

அ) மசப்ைம்பர்.5 

ஈ) மசப்ைம்பர்.13

ஆ) மசப்ைம்பர்.10

✓

இ) மசப்ைம்பர்.15
ஈ) மசப்ைம்பர்.20
✓

அல்டசெர் என்பது ஞாபக ெைதிக்கு ெழிெகுக்கிை ஒரு நாட்பட்ை ரநாய்
ஆகும். காலப்ரபாக்கில் இேன் நிடல மிகரொசெடைந்து அன்ைாை
பணிகடளச் மசய்ெதுகூை கடிைொகிைது. கைந்ே 1994ஆம் ஆண்டு முேல்,
ஆண்டுரோறும் மசப்.21 அன்று அல்டசெர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
உலமகங்குமுள்ள ரேசிய & உள்ளூர் அல்டசெர் சங்கங்கள், இந்ரநாய்
குறித்ே விழிப்புணர்வு திட்ைங்கடள அடைய உேவும் ெடகயில்,
ஆண்டுரோறும் அல்டசெர் ொேொக மசப்ைம்பட அனுசரிக்கின்ைை.

ஆண்டுரோறும் மசப்.5 அன்று உலகம் முழுெதும் சர்ெரேச மோண்டு
நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ேன்ைார்ெ & மகாடை நைெடிக்டககளில்
ஈடுபடுெேற்கு ெக்கடளயும் ேன்ைார்ெ மோண்டு நிறுெைங்கடளயும்
ஊக்குவிப்பரே இந்நாளின் ரநாக்கொகும். மசப்.5-அன்டை மே சாவின்
நிடைவுநாடளயும் குறிக்கிைது. மகால்கத்ோவில் ரெற்மகாண்ை
மோண்டுகளுக்காக அெர் அறியப்படுகிைார். கைந்ே 1979ஆம் ஆண்டில்,
அடெதிக்காை ‘ரநாபல்’ பரிசு அெருக்கு ெழங்கப்பட்ைது.

உலக முேலுேவி நாளாைது ஆண்டுரோறும் மசப்ைம்பர் இ ண்ைாெது
சனிக்கிழடெயன்று கடைபிடிக்கப்படுகிைது. இந்ே ஆண்டு (2021) மசப்.11
அன்று இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்பட்ைது. முேலுேவி பயிற்சியில் ெக்கடள
ஊக்குவிப்பேற்காக இந்நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிைது; அது காயங்கடளத்
ேடுக்கவும் ெற்றும் முக்கியொை சூழ்நிடலகளில் உயிட க் காக்கவும்
உேவுகிைது. பன்ைாட்டு மசஞ்சிலுடெ சங்கம் ெற்றும் மசம்பிடை
சங்கங்களின்படி, 2021 உலக முேலுேவி நாளிற்காை கருப்மபாருள்,
“First aid and road safety” ஆகும்.

9. சிறுபான்வமயினருக்கான கதசிய ஆவையத்தின் தவலைராக
நியமிக்கப்பட்டைர் யார்?
அ) இக்பால் சிங் லால்பு ா 
ஆ) அதிப் ஷீத்
இ) P K பிஞ்சா
ஈ) ஜான் பார்லா
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முன்ைாள்
இகாப
அதிகாரி
இக்பால்
சிங்
லால்பு ா,
சிறுபான்டெயிைருக்காை ரேசிய ஆடணயத்தின் ேடலெ ாக ரேர்வு
மசய்யப்பட்டுள்ளார். குடிய சுத்ேடலெரின் காெல் பேக்கம், சிைப்பாக
ரசடெ புரிந்ேடெக்காை காெல் பேக்கம், சிர ாெணி சீக் சாஹித்கர்
விருது, சீக்கிய அறிஞர் விருது உள்ளிட்ை பல்ரெறு விருதுகடள அெர்
மபற்றுள்ளார். அெர் பஞ்சாடபச் சார்ந்ேெ ாொர்.







ரபார்ரகாமைய்ன் 20.75 விநாடிகளில் இலக்டக எட்டி ேங்கம்
மென்ைார். ெகளிர் சங்கிலி குண்டு எறிேலில் ெஞ்சு பாலா சிங் 64.42 மீ
தூ ம் எறிந்து முேலிைம் பிடித்ோர். யில்ரெயின் சரிோ ர ாமித் சிங்,
ரஜாதி ஜாக்கர் ாணா ஆகிரயார் முடைரய அடுத்ே இரு இைங்கடளப்
பிடித்ேைர். 10,000 மீ ஓட்ைத்தில் சர்வீசஸ் வீ ர் கார்த்திக் குொர், ெகா ா
-ஷ்டி வீ ர் சஞ்சீெனி பாபு ாவ் ஜாேவ் ஆகிரயார் முேலிைம் பிடித்ேைர்.

10. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டில் ைடிைவமக்கப்பட்ட உயர்
சாம்பல் நிலக்கரி ைளிமயமாக்கல் அடிப்பவடயிலான பமத்தனால்
உற்பத்தி ஆவல திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது?
அ) டைே ாபாத் 
ஆ) மசன்டை
இ) ெங்களூரு
ஈ) மபங்களூரு

✓

இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டில் ெடிெடெக்கப்பட்ை உயர்-சாம்பல்
நிலக்கரி ெளிெயொக்கல் அடிப்படையிலாை மெத்ேைால் உற்பத்தி
ஆடல டைே ாபாத் BHEL ஆ ாய்ச்சி ெற்றும் ெளர்ச்சி டெயத்தில்
திைக்கப்பட்ைது. NITI ஆரயாக், PMO-இந்தியா ெற்றும் ெத்திய நிலக்கரி
அடெச்சகத்தின் முயற்சியாை இந்ே ஆடலக்கு அறிவியல் ெற்றும்
மோழில்நுட்பத் துடை நிதியளித்ேது.


1. மபாறியியல் கல்லூரிகளின் ே ெரிடச மெளியீடு
மசன்டை ரெற்கு ோம்ப ம் ஸ்ரீ சாய் ாம் மபாறியியல் கல்லூரி ரேசிய
ே ெரிடசப் பட்டியலில் 109-ஆெது இைத்டேயும், ேமிழ்நாட்டில் 7-ஆெது
இைத்டேயும் மபற்றுள்ளது. ரேசிய அளவில் ே ெரிடசப் பட்டியலில் இைம்
மபற்ை ேமிழகத்டேச் ரசர்ந்ே 10 மபாறியியல் கல்லூரிகள் குறித்ே
விெ ங்கள் அண்டெயில் மெளியிைப்பட்டுள்ளை. ரேசிய அளவில் 45ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை SSN மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக
அளவில் 1-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 53-ஆெது இைத்டேப்
மபற்ை ரகாடெ PSG மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 2-ஆெது
இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை.
ரேசிய அளவில் 71-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை ெதுட தியாக ாசர்
மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 3-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய
அளவில் 78-ஆெது இைத்டேப் பிடித்துள்ள ரகாடெ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா
மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 4-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய
அளவில் 90-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை குெ குரு மபாறியியல் கல்லூரி
ேமிழக அளவில் 5-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 102-ஆெது
இைத்டேப்மபற்றுள்ள ரகாடெ CIT மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில்
6-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை.
ரேசிய அளவில் 109-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை ஸ்ரீ சாய் ாம்
மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 7-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய
அளவில் 110-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை ாஜலட்சுமி மபாறியியல் கல்லூரி
ேமிழக அளவில் 8-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. ரேசிய அளவில்
124-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை சிெகாசி மெப்ரகா மபாறியியல் கல்லூரி
ேமிழக அளவில் 9-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 128-ஆெது
இைத்டேப் மபற்ை ரகாடெ அ சு மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில்
10-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை.
2. ரேசிய ேைகள சாம்பியன்ஷிப்: ேமிழக வீ ர் பி வீணுக்கு ேங்கம்
ரேசிய ஓபன் ேைகள சாம்பியன்ஷிப்பில் மும்முடை ோண்டுேலில் ேமிழக
வீ ர் பி வீண் சித் ரெல் ேங்கம் மென்ைார். அெர் ேைது முேல்
முயற்சியிரலரய 16.88 மீ தூ ம் ோண்டி முேலிைம் பிடித்ோர். சர்வீசஸ்
வீ ர் அப்துல்லா அபுபக்கர் 16.84 மீ கைந்து மெள்ளியும், சகவீ ர் கார்த்திக்
உன்னிகிருஷ்ணன் 16.80 மீ கைந்து மெண்கலமும் மென்ைைர்.
இந்திய வீ ர்களில் இதுெட சிைப்பாகச் மசயல்பட்ைெர்கள் ெரிடசயில்,
ஞ்சித் ெரைஸ்ெரி (17.30 மீ), அர்விந்ேர் சிங் (17.17 மீ) ஆகிரயாட
அடுத்து பி வீண் 3-ஆெது இைத்தில் இருக்கிைார்.
ெகளிருக்காை 200 மீ ஓட்ைத்தில் ேமிழக வீ ாங்கடை அர்ச்சைா
சுசீந்தி ன், தில்லியின் ே ன்ஜீத் மகௌட ரோற்கடித்து முேலிைம்
பிடித்ோர். ஆைெர் 200 மீ ஓட்ைத்தில் அஸ்ஸாம் வீ ர் அெலன்
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பங்களிப்பிற்காக கணிதவியலாளர் ஆனந்த் குமாருக்கு 2021 - சுவாமி
பிரம்மானந்த் விருது வழங்கப்பட்டது.

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், இராஜ மககந்திர பிரதாப் சிங்
பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்?
அ) அலிகார் 

6. US ஓபன் பபண்கள் இரட்லையர் பட்ைத்லத பவன்றவர் யார்?

ஆ) மீரட்

அ) ககாககா காஃப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி

இ) ஜெய்ப்பூர்

✓



ஈ) வாரணாசி

ஆ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் ொங் ஷுவாய் 

அலிகரில் ராொ மககந்திர பிரதாப் சிங் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்துக்கு
பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். தலலசிறந்த விடுதலலப் கபாராட்ட
வீரர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதியான ராொ மககந்திர
பிரதாப் சிங்கின் நிலனவாகவும், அவலர ஜகௌரவிக்கும் வலகயிலும்,
உபி மாநில அரசால் இப்பல்கலலக்கழகம் அலமக்கப்படுகிறது. அலிகார்
பிரிவில் உள்ள 395 கல்லூரிகளுக்கு இப்பல்கலல அங்கீகாரமளிக்கும்.

இ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் எம்மா ரடுகானு
ஈ) ஜபங் சுவாய் மற்றும் வாங் கியாங்

✓

ஆஸ்திகரலியாவின் சமந்தா ஸ்கடாசர் மற்றும் சீனாவின் ொங் ஷுவாய்
ஆகிகயார் ஜதாடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆட்டத்தில் ஜவற்றிஜபற்று அஜமரிக்க
ஓபன் மகளிர் இரட்லடயர் இறுதிப்கபாட்டியில் அஜமரிக்க இளம்ஜபண்க
-ளான ககாககா காப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி ஆகிகயாலர வீழ்த்தி
ஜவற்றிஜபற்றனர்.

2. பபாறியாளர்கள் நாள் கலைபிடிக்கப்படுகிற கததி எது?

✓

அ) ஜசப்டம்பர்.14

7.எந்நாட்டின் கைற்பலையுைன் இணைந்து, INS தபார், பசங்கைலில்

ஆ) ஜசப்டம்பர்.10

இராணுவப்பயிற்சிலய நைத்தியது?

இ) ஜசப்டம்பர்.15 

அ) சூடான் 

ஈ) ஜசப்டம்பர்.11

ஆ) எகிப்து

சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வரய்யாவின் பிறந்தநாலள முன்னிட்டு
ஜசப்.15 அன்று ஜபாறியாளர்கள் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாள்
ஜபாறியியல் மற்றும் கல்வித்துலறயில் சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வ
-லரயாவின் பங்களிப்புகலளக் குறிக்கிறது. இந்தியா முழுவதும்
அலணகள், நீர்த்கதக்கங்கள் மற்றும் நீர்மின்திட்டங்கலள அலமப்பதில்
அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ஜகாண்டிருந்தார்.

இ) எத்திகயாப்பியா
ஈ) ஓமன்

✓

3. சமீபத்தில், மத்திய மலறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தால்

8. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக் கபாட்டியிலிருந்து சர்வகதச

சுங்க விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்ை விமான நிலையம் எது?

ஒலிம்பிக் குழுமத்தால் இலைநீக்கம் பசய்யப்பட்ை நாடு எது?

அ) காங்க்ரா விமான நிலலயம்

அ) கியூபா

ஆ) பாக்கிகயாங் விமான நிலலயம்

ஆ) வட ஜகாரியா 

இ) சுவாமி விகவகானந்தா விமான நிலலயம்

இ) ஜவனிசுலா

ஈ) குஷிநகர் விமான நிலலயம் 

✓

மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கநங்கள் வாரியமானது (CBIC),
குஷிநகர் விமான நிலலயத்லத, சுங்க விமான நிலலயமாக அறிவித்து
உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஜபௌத்த யாத்திரீகர்கள் உட்பட பன்னாட்டுப்
பயணிகளின் கபாக்குவரத்துக்கு உதவும்.

ஈ) ஜபரு
✓

4. ஹிந்தி திவாஸின்கபாது “உதான் திட்ைத்லத” பதாைங்கிய

COVID ஜதாற்றுகநாலயக்காரணங்காட்டி கடாக்கிகயா விலளயாட்டுக்கு
ஓர் அணிலய அனுப்ப மறுத்ததற்காக, 2022ஆம் ஆண்டு ஜபய்ஜிங்
குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிலிருந்து, வட ஜகாரியாலவ பன்னாட்டு ஒலிம்பிக்
குழுமம் முலறயாக இலடநீக்கம் ஜசய்துள்ளது.

9. மருத்துவ படிப்புகளின் கசர்க்லகக்கு NEET விைக்கு ககாரும்

அலமப்பு எது?

மகசாதாலவ நிலறகவற்றிய மாநிைம் எது?

அ) ஐஐடி ஜகௌகாத்தி

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஐஐடி பம்பாய் 

ஆ) ககரளா

இ) ஐஐடி காந்திநகர்

இ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) ஐஐடி தில்லி

ஈ) ஒடிஸா

✓

2021 ஜசப்.14 அன்று ஹிந்தி திவாஸ் நாளன்று ஐஐடி-பாம்கப தனது
“உதான் திட்டத்லத” அறிமுகப்படுத்தியது. உயர்கல்வி நிறுவனங்களில்
கசரும்கபாது பல மாணவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் ஜமாழி ரீதியிலான
தலடலய உலடக்கும் கநாக்கில் இந்தத் திட்டம் ஜதாடங்கப்பட்டது.

✓

இந்த “உதான் திட்டம்” பாடப்புத்தகங்கள் & பிற ஆய்வுப்ஜபாருட்கலள
ஆங்கில ஜமாழியிலிருந்து ஹிந்தி மற்றும் பிற இந்திய ஜமாழிகளுக்கு
ஜமாழிஜபயர்க்க உதவுகிறது.

5. 2021 - சுவாமி பிரம்மானந்த் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்ைது?

✓

இந்திய கடற்பலடயும் சூடான் கடற்பலடயும் சூடான் கடலுக்கு அப்பால்
ஜசங்கடலில் இருதரப்பு கடற்பயிற்சிலய கமற்ஜகாண்டன. INS தபார்
மற்றும் அல்மாஸ் & நிமர் ஆகிய இரண்டு சூடான் கடற்பலட கப்பல்கள்
இந்திய கடற்பலடயுடன் இலணந்து இந்தப் பயிற்சியில் பங்ககற்றன.

✓

NEET (கதசிய தகுதி மற்றும் நுலழவுத்கதர்வு)’இலிருந்து மாநிலத்திற்கு
நிரந்தர விலக்கு ககாரும் மகசாதாலவ தமிழ்நாட்டின் சட்டசலப
நிலறகவற்றியது. இம்மகசாதா நிலறகவறியவுடன், மாணவர்கள் NEET
அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு இருந்ததுகபால், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு
மதிப்ஜபண்களின் அடிப்பலடயில் மருத்துவ இலங்கலல பட்டப்படிப்புகளில் கசர்க்கப்படுவார்கள்.

10. பின்வரும் எந்த நாட்டிைம், இந்தியா, ைார்னியர் விமானத்லத
ஒப்பலைத்துள்ளது?

அ) H C வர்மா

அ) சிங்கப்பூர்

ஆ) அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால்

ஆ) வியட்நாம்

இ) ஆனந்த் மஹிந்திரா

இ) ஜமாரிஷியஸ் 

ஈ) ஆனந்த் குமார் 

ஈ) இலங்லக

ஐஐடி நுலழவுத் கதர்வுக்கு ஆதரவற்ற மாணவர்கலளத் தயார்படுத்தும்
“சூப்பர் 30” முயற்சியின்மூலம் கல்வித்துலறக்கு அவர் ஆற்றிவரும்
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✓

இந்தியப் ஜபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் கடல்சார் ஒத்துலழப்லப
கமம்படுத்துவதற்காக விஷன் சாகர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா,
ஜமாரிஷியஸிடம் டார்னியர் இரக விமானத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது.

✓

“Security and Growth for All in the Region” என்பதன் சுருக்கந்தான்
SAGAR. இதன்மூலம் இந்தியா தனது கடல்சார் அண்லட நாடுகளுடன்
பாதுகாப்பு & ஜபாருளாதார ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்த எண்ணுகிறது.


1. NEET கதர்வு நீடித்தால் தமிழகம் 75 ஆண்டுகாலம் பின்கனாக்கி
ஜசன்றுவிடும்
நீட் கதாோ்வு குறித்து ஆய்வு ஜசய்ய அலமக்கப்பட்ட ஓய்வு ஜபற்ற நீதிபதி
ஏ.கக.ராென் தலலலமயிலான குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள்
நல்வாழ்வுத் துலற இலணயப் பக்கத்தில் ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. நீட்
கதாோ்வு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஜதாடாோ்ந்தால் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு
இருந்த பின்னடலவ தமிழகம் மீண்டும் சந்திக்கும் என்று அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் மருத்துவத் துலற மிகப் ஜபரிய
அளவில்
பாதிக்கப்படக்
கூடும்
என்றும்,
நகாோ்ப்புறங்கள்,
கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏலழகளுக்கு மருத்துவக் கல்வி
எட்டாக்கனியாகிவிடும் என்றும் அதில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்ட வாய்ப்புகலளப் பயன்படுத்தியும், புதிய சட்ட முன்வடிலவக்
ஜகாண்டு வந்தும் நீட் கதாோ்வு முலறலய தமிழகத்தில் ரத்து ஜசய்ய
நடவடிக்லக கவண்டும் என்று நீதிபதி ராென் குழு பரிந்துலரத்துள்ளது.
நாடு முழுதும், மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாணவாோ் கசாோ்க்லகக்கு நீட்
நுலழவுத் கதாோ்வு நடத்தப்படுகிறது. தமிழகத்லதப் ஜபாருத்தவலர மாநில
அரசு அத்கதாோ்லவ ரத்து ஜசய்ய கவண்டும் என்ற நிலலப்பாட்டில்
இருந்து வருகிறது.
அதன் ஜதாடாோ்ச்சியாக நீட் கதாோ்வில் உள்ள பாதகங்கலள ஆராய நீதிபதி
ஏ.கக.ராென் தலலலமயில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துலற முதன்லமச்
ஜசயலாளாோ், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநாோ் உள்பட 9 கபாோ் அடங்கிய
உயாோ்நிலலக் குழு ஒன்லற அரசு அலமத்தது. இக்குழுவானது
அதுஜதாடாோ்பான
ஆகலாசலனக்
கூட்டங்கலள
நடத்தியதுடன்,
ஜபாதுமக்களிடம் இருந்தும் கருத்துகலளக் ககட்டிருந்தது. அதன்படி,
சுமாாோ் 85 ஆயிரத்துக்கும் கமற்பட்கடாாோ் தங்களுலடய கருத்துகலள
ஜதரிவித்து இருந்தனாோ்.
அதன் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்லகலய முதல்வாோ்
மு.க.ஸ்டாலினிடம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நீதிபதி ராென் குழு
சமாோ்ப்பித்தது. இதற்கிலடகய, சட்டப் கபரலவயில் நீட் கதாோ்வுக்கு விலக்கு
அளிக்கும் மகசாதாலவ நிலறகவற்றி, அதலன ஆளுநாோ் மற்றும்
குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பியுள்ளது.
இந்நிலலயில், ராென் குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் நலத் துலற
இலணயப் பக்கத்தில் திங்கள்கிழலம ஜவளியிடப்பட்டது. அதில்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது:
நீட் கதாோ்வின் சாதக, பாதகங்கலள ஆய்வு ஜசய்ததுடன் அதுஜதாடாோ்பாக
ஜபாது
மக்களிடம்
கருத்தறியப்பட்டது.
அதற்காக
விளம்பரம்
ஜவளியிடப்பட்டு, முலறயாகக் கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. ஜமாத்தம்
86,342 கபரிடமிருந்து கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. அவற்றில், 85,953
கருத்துகள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 332 அஞ்சல் மூலமாகவும், 57
டிராப்-பாக்ஸ் மூலமாகவும் ஜபறப்பட்டன. அவற்லறப் பரிசீலித்தகபாது
அதில் 65,007 கபாோ் நீட் கதாோ்வுக்கு எதிராகவும், 18,966 கபாோ்
ஆதரவாகவும் கருத்து ஜதரிவித்திருந்தனாோ். 1,453 கபாோ் கருத்து
ஜதரிவிக்க விரும்பவில்லல என்று குறிப்பிட்டிருந்தனாோ். அவாோ்கள்
அளித்த ஆகலாசலனகள் மற்றும் கருத்துகலள ஆய்வு ஜசய்ததில் நீட்
கதாோ்வு தமிழகத்துக்கு ஜபரும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்பலத உணர
முடிகிறது.







2. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியா-கநபாளம் கூட்டு ராணுவ
பயிற்சி
இந்தியா மற்றும் கநபாள நாட்டின் ராணுவம் கூட்டாக 15 நாட்கள் கபார்ப்
பயிற்சி ஜபறுகின்றன. இந்த பயிற்சி உத்தரகாண்ட் மாநிலம்
பித்கதாராகரில் கநற்று ஜதாடங்கி உள்ளது. இலதஜயாட்டி கலாசார
நிகழ்வுகள் இடம் ஜபற்றன. அக்கடாபர் 3-ந்கததி வலர பயிற்சி நடக்கிறது.
இந்த கபார்ப்பயிற்சிக்கு சூர்யகிரண் என்று ஜபயரிடப்பட்டு உள்ளது.
முன்னதாக கடந்த சனிக்கிழலம இந்த கபார் பயிற்சிக்காக
உத்தரகாண்ட் வந்திறங்கிய கநபாள ராணுவ குழுவினருக்கு இந்திய
ராணுவ அணிவகுப்பு நடத்தி வரகவற்பு ஜகாடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து இந்திய ராணுவம் ஜவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில், “இது
இந்தியாவும், கநபாளமும் இலணந்து பங்குஜபறும் 15-வது பயிற்சியாகும்.
இரு நாட்டு ராணுவ தலடப்பலட குழுக்கள், தங்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு
யுத்திகள் மற்றும் கபரிடர் மீட்பு உத்திகள் பற்றிய பயிற்சிகலள பங்கிட்டு
ஜகாள்வதுடன், தங்கள் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து ஜகாள்கின்றன”
என்று கூறப்பட்டு உள்ளது.

3. இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலட கூட்டுப் பயிற்சி ஜதாடக்கம்
இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலடகள் இலணந்து கமற்ஜகாள்ளும்
கூட்டுப் பயிற்சி திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு
முதல் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகள் இலணந்து ‘சமுத்திர
சக்தி’ என்ற ஜபயரில் கூட்டுப் பயிற்சி கமற்ஜகாண்டு வருகின்றன.
இந்தப் பயிற்சி 3-ஆவது முலறயாக இந்கதாகனசியாவின் ொவா,
சுமத்ரா தீவுகளுக்கு இலடகய உள்ள சுன்டா நீரிலணப் பகுதியில்
திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின்
ஷிவாலிக், கட்மத் கபாாோ்க்கப்பல்களும், கடற்பகுதியில் நீண்ட தூரம்
உளவு பாாோ்க்கும் பி81 விமானமும் பங்ககற்கின்றன.
இதுஜதாடாோ்பாக
இந்திய
கடற்பலட
ஜசய்தித்ஜதாடாோ்பாளரும்
கமாண்டருமான
விகவக்
மத்வால்
கூறுலகயில்,
‘‘கடல்சாாோ்
நடவடிக்லககளில் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகளுக்கு
இலடயிலான உறலவ வலுப்படுத்துவலதயும், பரஸ்பர புரிதல் மற்றும்
கூட்டாக ஜசயல்படுவலத கமம்படுத்துவலதயும் ‘சமுத்திர சக்தி’ பயிற்சி
கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. கடல்சாாோ் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்
சாாோ்ந்த
ஜபாதுவான
புரிதலல
வளாோ்த்துக்
ஜகாள்ளவும்,
இருதரப்பிலுமுள்ள சிறந்த நலடமுலறகலள பகிாோ்ந்துஜகாள்ளவும் இந்தப்
பயிற்சி உதவும்’’ என்று ஜதரிவித்தாாோ்.
4. புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருது: எஸ்.வி. சரஸ்வதிக்கு குடியரசுத்
தலலவாோ் வழங்கினாாோ்
ராணுவ ஜசவிலியாோ் கசலவ (எம்என்எஸ்) துலணத் தலலலம
இயக்குநாோ் பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான
கதசிய புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருலத குடியரசுத் தலலவாோ்
ராம்நாத் ககாவிந்த் வழங்கி ஜகளரவித்தாாோ். ராணுவ ஜசவிலியாோ்
கசலவயில்
மகத்தான
பங்களிப்புக்காக
அவருக்கு
ஜசவிலியாோ்களுக்கான மிக உயாோ்ந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
காஜணாலி வாயிலாக திங்கள்கிழலம நலடஜபற்ற இந்த விழாவில்
குடியரசுத் தலலவாோ், பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு இந்த விருலத
வழங்கினாாோ்.

இந்தத் கதாோ்வு முலற ஜதாடாோ்ந்தால், மாநிலத்தின் சுகாதாரக் கட்டலமப்பு
சீாோ்குலலயும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பு கிராமங்களிலும், சிறுநகரங்களிலும்,
அடிப்பலட மருத்துவப் பயிற்சிகலள மட்டுகம கற்ற சுகாதார ஊழியாோ்கள்
மருத்துவம் பாாோ்த்து வந்தனாோ். அந்த நிலலக்குத்தான் தமிழகம்
தள்ளப்படும். இலதத் தவிாோ்க்க கதலவயான சட்ட நடவடிக்லககலள
கமற்ஜகாண்டு மருத்துவ இடங்கலள மாநில அரகச நிரப்பலாம். அல்லது
சட்ட மகசாதாலவ நிலறகவற்றி குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு
அனுப்பலாம். அலதத் ஜதாடாோ்ந்து பிளஸ் 2 மதிப்ஜபண் அடிப்பலடயில்
மாணவாோ் கசாோ்க்க நடத்த கவண்டும் என்று அந்த ஆய்வறிக்லகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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1. PM KUSUM திட்டத்தின்கீழ் ஆஃப்-கிரிட் ச ோலோர் பம்புகளை

5. டிஜிட்டல் விவ ோேத்ளத முன்வனடுப்பதற்கோக பின்வரும் எந்த

அ) பீகார்

நிறுவனத்துடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில், சவைோண் மற்றும்
விவ ோயிகள் நல அளமச் கம் ளகவேழுத்திட்டுள்ைது?

ஆ) இராஜஸ்தான்

அ) சிஸ்தகா

இ) ஹரியானா 

ஆ) நிஞ்சாகார்ட்

ஈ) மத்திய பிரததசம்

இ) ITC லிட்

நிறுவுவதில், நோட்டிசலசே முதலிடத்தில் உள்ை மோநிலம் எது?

✓



2020-21ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட சமாத்த 15,000 பம்புகளில்
14,418 பம்புகளை நிறுவி, பிரதான் மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா இவம்
உத்தன் மகாபியான் (PM KUSUM) கீழ் ஆஃப்-கிரிட் தசாலார் பம்புகளை
நிறுவுவதில் ஹரியானா நாட்டிதலதய முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைது.

ஈ) தமதல உள்ை அளனத்தும் 
✓

2. சதசிே வன திேோகிகள் நோள் களடபிடிக்கப்படுகிற சததி எது?
அ) சசப்டம்பர்.14

டிஜிட்டல் விவசாயத்ளத முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்காக தனியார்
நிறுவனங்களுடன் 5 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் தவைாண் மற்றும்
உழவர்கள் நல அளமச்சகம் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. இத்திட்டங்களின்
அடிப்பளடயில், எப்பயிளர விளைவிக்கலாம், எந்த வளக விளதளயப்
பயன்படுத்தலாம், அதிக மகசூளலப் சபறுவதற்காக என்ன சசயல்
முளறகளைப் பின்பற்றலாம் உள்ளிட்டளவ குறித்த விவரமான
முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க இயலும்.

ஆ) சசப்டம்பர்.10

6.கதிரிேக்கத்தரளவப்வபறக்கூடிே புவி கண்கோணிப்பு வ ேற்ளகக்

இ) சசப்டம்பர்.15

சகோளை விண்ணில் வ லுத்திே நோடு எது?

ஈ) சசப்டம்பர்.11 

✓

சசப்.11 அன்று ததசிய வன தியாகிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 2013
ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அளமச்சகம் அறிவித்த பிறகு,
இந்த நாள் அதிகாரப்பூர்வமாக நளடமுளறக்கு வந்தது. கடந்த 1730’இல்
இதத தததியில், பலரறியா சகஜார்லி படுசகாளல நடந்தளதக் குறிக்கும்
வளகயில் இத்தததி ததர்வு சசய்யப்பட்டது இத்துயரச்சம்பவத்தின்தபாது,
இராஜஸ்தானின் அப்தபாளதய மன்னர் மகாராஜா அளப சிங்கின்
உத்தரவின் தபரில் மக்கள் சகஜார்லி மரங்களை சவட்டத்சதாடங்கினர்.
இந்த மரங்கள், ராஜஸ்தானின் சகஜார்லி கிராமத்தில் உள்ை பிஷ்தனாய்
சமூகத்ளதச் தசர்ந்த மக்கைால் புனிதமாகக் கருதப்பட்டன.

3. ‘இந்திேோவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’
பற்றிே அறிக்ளகளே வவளியிட்ட அளமப்பு எது?

அ) சீனா 
ஆ) இந்தியா
இ) சஜர்மனி
ஈ) ஜப்பான்

✓

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் அதன்
இயற்ளகவை கண்காணிப்ளப அதிகரிக்கும் முயற்சியாக சீனா 24ஆவது
காசபன்-வரிளச புவி-கண்காணிப்பு சசயற்ளகக்தகாளை விண்ணில்
சசலுத்தியது. லாங் மார்ச் 4C ஏவுகலத்தில், ஷான்ஸி மாகாைத்தில்
உள்ை ளதயுவான் சசயற்ளகக்தகாள் ஏவு ளமயத்தில் இருந்து இந்தச்
சசயற்ளகக்தகாள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது.

✓

விண்சவளி, நிறமாளல மற்றும் கதிரியக்கத் தரளவப் சபறும் திறன்
சகாண்ட அந்த விண்கலத்தில் சீனா ஏழு இதமஜர்கள் மற்றும்
சசன்சார்களை சபாருத்தியுள்ைது.

அ) ததசிய தமம்பாட்டுக் கழகம்
ஆ) NITI ஆதயாக் 
இ) புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அளமச்சகம்

7. எந்த வங்கியின் பங்குதோரரோக சரகோ வெயின் நிேமிக்கப்பட்டோர்?

ஈ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம்

அ) இந்தியன் வங்கி

✓

‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ பற்றிய
அறிக்ளகளய, NITI ஆதயாக் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆ) பஞ்சாப் தநஷனல் வங்கி 

✓

சுகாதாரமான நகரங்களைத் திட்டமிடுதல், நகர்ப்புற நிலத்தின் உகந்த
பயன்பாடு, மனிதவை திறன்களை அதிகரித்தல், நகர்ப்புற நிர்வாகத்ளத
வலுப்படுத்துதல், உள்ளூர் தளலளமளய உருவாக்குதல், தனியார்
துளறயின் பங்ளக தமம்படுத்துதல் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் கல்வி
முளறளய தமம்படுத்துதல் ஆகியளவ உட்பட நகர்ப்புற திட்டமிடல்
குறித்த பல அம்சங்களின் பரிந்துளரகள் இந்த அறிக்ளகயில் உள்ைன.

இ) HDFC வங்கி
ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி

✓

4. கோவல்துளறயினரின் சகோரிக்ளககள் மற்றும் சதளவகளை

ஆஷா பண்டார்கர், பங்குதாரர் இயக்குநராக இருந்து விலகிய பிறகு,
தரகா சஜயிளன தனது பங்குதாரர் இயக்குநராக பஞ்சாப் தநஷனல்
வங்கி நியமித்துள்ைது. முன்னதாக, அவர் இந்திய சதாளலத்சதாடர்பு
ஆதலாசகர்கள் குழுவில், 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு
வளர ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக பணியாற்றினார். சஜயின், TCIL
வாரியத்தின் தணிக்ளக குழுவிற்கும் தளலளமதாங்கியுள்ைார்.

அறிந்துவகோள்வதற்கோக புதிே கோவலோளைேத்ளத அளமக்க முடிவு
வ ய்துள்ை மோநிலம் எது?

8. சகோைரங்க புதுளம வோளல வதோடங்கியுள்ை நிறுவனம் எது?

அ) தமிழ்நாடு 

அ) ளமகவ் இந்தியா 

ஆ) இமாச்சல பிரததசம்

ஆ) இஸ்தரா

இ) குஜராத்

இ) NITI ஆதயாக்

ஈ) மணிப்பூர்

ஈ) பிர்லா தகாைரங்கம்

✓

காவல்துளறயினரின் தகாரிக்ளககள் மற்றும் ததளவகளை அறிந்து
சகாள்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய காவல் ஆளையத்ளத
அளமக்கவுள்ைது. காவல்துளற மற்றும் சபாதுமக்களுக்கிளடயிலான
உறளவ வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள், ததளவயான திட்டங்கள்
மற்றும்
காவல்துளறயினருக்கான
புதிய
பயிற்சித்திட்டங்களை
பரிந்துளரப்பது இதன் பணியாகும்.

✓

சபாதுமக்கள் தங்கள் குளறகளை காவல்துளறயில் பதிவுசசய்வதற்காக
ஒரு திறன்தபசி சசயலிளய சவளியிடுவததாடு மட்டுமல்லாமல், ஓர்
ஆன்ளலன் புகார் தாக்கல் சபாறிமுளறயும் உருவாக்கப்படும். வங்கிகள்,
தவளலவாய்ப்பு மற்றும் பிற இளையவழி குற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட
குற்றங்களைச் சமாளிக்க நிபுைர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.









✓

இந்திய துளிர்நிறுவனங்கள் & சதாழினுட்ப சதாழில்முளனதவாருக்காக
தகாைரங்க புதுளம சவாளல ளமகவ் கடந்த வாரம் சதாடங்கியது. 2021
அக்.10 வளர இதற்காக பதிவுசசய்துசகாள்ைலாம். நமது தகாைரங்குகளு
-க்கான அதிநவீன சதாழில்நுட்பத்ளத உருவாக்குவதற்காக புது
நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப சதாழில்முளனதவாரிடமிருந்து
விண்ைப்பங்களை இந்தச் சவால் வரதவற்கிறது.
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9. மீபத்தில், ஆசிே-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தக குழுவில் ச ருவதற்கு
விண்ைப்பித்த நோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ஜப்பான்
இ) சீனா 
ஈ) சிங்கப்பூர்
✓

✓

பன்னாட்டு அரசியலில் தனது சசல்வாக்ளக அதிகரிக்க 11 நாடுகளைக்
சகாண்ட ஆசிய-பசிபிக் கட்டற்ற வர்த்தகக் குழுவில் தசருவதற்கு சீனா
விண்ைப்பித்துள்ைது. சீன வர்த்தக அளமச்சர் வாங் சவன்டாதவா,
நியூசிலாந்தின் வர்த்தக அளமச்சரிடம் டிரான்ஸ்-பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப்
(CPTPP) அல்லது ஆசிய-பசிபிக் தளடயற்ற வர்த்தகக் குழுவிற்கான
விரிவான மற்றும் முன்தனற்ற ஒப்பந்தத்தின் பிரதிநிதியாக அந்த
விண்ைப்பத்ளத சமர்ப்பித்தார்.
CPTPP என்பது ஆசியாவுடனான உறளவ அதிகரிக்க அசமரிக்காவின்
முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட குழுவாகும்.
CPTPP ஆனது புருதன, ஆஸ்திதரலியா, கனடா, சிலி, ஜப்பான், மதலசியா,
சமக்சிதகா, சபரு, சிங்கப்பூர், நியூசிலாந்து மற்றும் வியட்நாம்
ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கியது.

10. 2021 - ஸ்வச் தோ பக்வோடோ வதோடங்கப்பட்ட இடம் எது?
அ) மர்மதகாவா துளறமுக அறக்கட்டளை
ஆ) சகாச்சி துளறமுக அறக்கட்டளை 
இ) ஜவஹர்லால் தநரு துளறமுக அறக்கட்டளை
ஈ) நவ தஷவா சர்வததச சரக்குகள் முளனயம்

✓

2021 சசப்.16 அன்று, சகாச்சின் துளறமுக அறக்கட்டளையில் ‘ஸ்வச்சதா
பக்வாடா-2021’ சதாடங்கப்பட்டது. அளனத்து துளறகளிலும் ஸ்வச்சதா
உறுதிசமாழி வழங்கப்பட்டது. இதன்தபாது, துளறமுகப் பகுதிகளில்
‘ஷ்ரம்தான் தூய்ளமப் பணிகள்’ சதாடங்கப்பட்டன. முன்சமாழியப்பட்ட
பக்வாடா நடவடிக்ளககளின் தபாது துளறமுகப் பகுதிக்குள் தவளல
சசய்யும் இடங்கள், அலுவலக வைாகங்கள் மற்றும் சபாது இடங்களை
தூய்ளம சசய்வது ஆகியளவ அடங்கும்.

✓

‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’ என்பது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரமாகும்,
இது தூய்ளம இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்டது.


1. இந்திய விமானப் பளட புதிய தளலளமத் தைபதி விதவக் ராம் சசைதரி
இந்திய விமானப் பளடயின் புதிய தளலளமத் தைபதியாக விதவக் ராம்
சசைதரி நியமிக்கப்படவுள்ைார் என்று நடுவண் பாதுகாப்பு அளமச்சகம்
சதரிவித்துள்ைது. இந்திய வான்பளடத்தளலளமத் தைபதி ஆர் தக எஸ்
பசதைரியா சசப்.30 ஓய்வு சபறுகிறார். இளதயடுத்து விமானப்பளடயின்
புதிய தளலளமத் தைபதியாக ஏர் மார்ஷல் விதவக் ராம் சசைதரிளய
நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ைது என்று பாதுகாப்பு அளமச்சகம்
சதரிவித்துள்ைது.
2. சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் அதிதவக விளரவுச்சாளல திட்டம்
சபங்களூரு-சசன்ளன எண்ணூர் 6 வழி விளரவுச்சாளல திட்டத்துக்
-கான நில எடுப்புப்பணிகள் முடிவளடயும் தருவாயில் உள்ைன.
பிற மாநிலங்களில் இருந்து, சசன்ளன-எண்ணூர் காமராஜர் மற்றும்
காட்டுப்பள்ளி தனியார் துளறமுகங்களுக்கு சரக்கு வாகனங்கள்
தவகமாக வருவதற்காக பாரத்மாலா பரிதயாஜனா திட்டம்மூலம் ததசிய
சநடுஞ்சாளலகள் ஆளையம், ஆந்திர பிரததச மாநிலம் சித்தூர் முதல்,
தமிழகத்தின் எல்ளலயான திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட
தச்சூர் வளரயில் 126.550 கிமீ தூரத்துக்கு, சபங்களூரு-சசன்ளன
அதிதவக சநடுஞ்சாளல (6 வழிச்சாளல) அளமக்க திட்டமிடப்பட்டது.
இதில், ஆந்திர மாநிலத்தில் 75 கிமீ, தமிழக எல்ளலயான திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில் உள்ை பள்ளிப்பட்டு, ஊத்துக்தகாட்ளட, சபான்தனரி ஆகிய
வட்டங்களில் 51.550 கிமீ தூரம் உள்ைது. இதற்கிளடதய அளமய உள்ை
இச்சாளலக்கு NH-716 என்று அளழக்கப்படுகிறது.













3. மதுளரயும் மகாத்மாவும்! | மகாத்மா காந்தியின் மதுளர விஜயம் பற்றிய
தளலயங்கம்
சரியாக இன்ளறக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதத சசப்டம்பர்
22-ஆம் நாள். நமது தமிழகத்தின் மதுளர மாநகரில் அன்று நடந்த
சம்பவம் ஒன்று, கடந்த நூற்றாண்டின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க
நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உலகத்தவரால் சகாண்டாடப்படுகிறது. அதுவளர
அஹிம்ளசளயயும், அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதளலளயயும் மட்டுதம
தனது குறிக்தகாைாகக் சகாண்டிருந்த காந்தியடிகளை, அடித்தட்டு
சாமானியர் குறித்தும் சிந்திக்க ளவத்த சரித்திரத் திருப்பம் அந்த நாளில்
மாநகர் மதுளரயில் அரங்தகறியது.
ஐந்து தடளவ மதுளர மாநகருக்கு விஜயம் சசய்திருக்கிறார் அண்ைல்
காந்தியடிகள். அவரது ஒவ்சவாரு மதுளர விஜயமும் ஒவ்சவாரு
விதத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அளமந்தது என்பதுதான்
ஆச்சரியம்.
அண்ைல்
காந்தியடிகளுக்கு
மட்டுமல்ல,
சுவாமி
விதவகானந்தர், பாலகங்காதர திலகர், அரவிந்த தகாஷ், தநதாஜி சுபாஷ்
சந்திர தபாஸ் என்று ஏளனய பல தன்னிகரற்ற தளலளமப்
பண்பாைர்களின்
வாழ்க்ளகயிலும்
தமிழகம்
திருப்புமுளனத்
திருத்தலமாக இருந்திருக்கிறது என்பளதத் தற்சசயல் நிகழ்வாக
ஒதுக்கிவிட முடியவில்ளல. அந்த வளகயில் பார்க்கும்தபாது, தமிழகம்
காந்தியடிகளிடம்
ஏற்படுத்திய
தளலகீழ்
மாற்றத்ளத
நாம்
சபருமிதத்துடன் சகாண்டாடக் கடளமப் பட்டிருக்கிதறாம்.
மகாத்மா காந்தியின் இரண்டாவது மதுளர விஜயம்தான் வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க விஜயமாக அளமந்தது. 1921 சசப்டம்பர் 21, 22 தததிகளில்
மதுளரயில் தங்கியிருந்தார் அண்ைல். மதுளரக்கு ரயிலில் வந்து
சகாண்டிருக்கும்தபாதுதான் அண்ைலுக்கு அந்த மனமாற்றம் ஏற்பட்டது.
அவரது சிந்தளனயிலும் சசயல்பாட்டிலும் சாமானியன் முன்னிளல
சபற்றது அந்தப் பயைத்தின்தபாதுதான். மதுளரளய தநாக்கி விளரந்து
சகாண்டிருந்த அந்த ரயில், திண்டுக்கல்ளலத் தாண்டிப் பயணித்துக்
சகாண்டிருந்தது. ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்திருந்தார் தமாகன்தாஸ்
கரம்சந்த் காந்தி. குஜராத்தியினருக்தக உரித்தான பாணியில்
உளடயணிந்து,
தளலயில்
சபரிய
தளலப்பாளகயுடன்
சக
பயணிகளுடன் உளரயாடிக் சகாண்டும், ரயில் சபட்டிக்கு சவளிதய
எழில் சகாஞ்சும் தமிழகத்தின் வயல்சவளிகளைக் கண்குளிரப் பார்த்துக்
சகாண்டும் பயணித்துக் சகாண்டிருந்தார்.
சவறும்
தகாவைத்துணியுடன்
வயலில்
உழவர்கள்
உழுது
சகாண்டிருக்கும் காட்சிளயப் பார்த்த வண்ைம் பயணித்துக்
சகாண்டிருந்த தமாகன்தாஸின் மனதில் புயலடிக்கிறது. அங்தக பலர்
தகாவைத்துணியுடன் உழுது சகாண்டிருக்க, இங்தக தான் பல முழம்
துணிகைால்
தபார்த்தப்பட்ட
உளடயணிந்து
சகாண்டிருப்பளத
நிளனத்துத் துணுக்குறுகிறது அந்த மாமனிதரின் மனம். தனக்கும்
சாமானிய இந்தியனுக்கும் இளடதய இருக்கும் இளடசவளிளய அவர்
புரிந்து சகாள்கிறார். அடுத்த நிமிடதம, தனது உதவியாைளர அளழத்து
நீண்டசதாரு அறிக்ளகளய அந்த ரயில் சபட்டியில் அமர்ந்தபடிதய
எழுதுகிறார். இடி முழக்கத்துக்கு முன்னால் வரும் மின்னல்
சவட்டுப்தபால, அவரது ஆளட மாற்றத்துக்கு முன்னால், அந்த ரயில்
சபட்டியில் மனமாற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.
மதுளரக்கு வந்த தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, தமலமாசி வீதி 251 ஏ இலக்க வீட்டில் தங்குகிறார். சசப்டம்பர் 21-ஆம் தததி இரவு தூங்கப்
தபாவதற்கு முன்னால், அடுத்த நாள் அதிகாளலயில் தான் தமற்சகாள்ை
இருக்கும் மாற்றத்துக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் சசய்து விட்டார்.
சசப்டம்பர் 22 அதிகாளலயில் முழுக்க மழித்தத் தளலயுடனும், நான்கு
முழ தவட்டியுடன் தமதல ஒரு துணிளய மட்டும் தபார்த்திக் சகாண்டு
காட்சியளித்த அந்தக் கைதம தமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காற்றுடன்
களரந்து, அங்தக
மகாத்மா காந்தி
உருசவடுத்து
விட்டார்.
"களடயனுக்கும் களடத்ததற்றம்' இல்லாமல் அஹிம்ளசயும், சுதந்திரமும்
அர்த்தமற்றளவ என்பளத அவர் தனது சசயலால் உைர்த்த முற்பட்டார்.
சபாது வாழ்க்ளகயில் ஈடுபடுபவர்கள் எளிளமயின் அளடயாைமாக
இருந்தாக தவண்டும் என்று தீர்மானித்தார்.
"எனது வாழ்க்ளகயில் நீண்ட சிந்தளனக்குப் பிறகு நான் எடுத்த
எந்தசவாரு முடிவு குறித்தும் நான் வருத்தப்பட தவண்டிய அவசியம்
ஏற்படதவ இல்ளல'' என்பார் மகாத்மா காந்தி. அப்படி எடுத்த முடிவுகளில்
முக்கியமான முடிவுதான் சசப்டம்பர் 22, 1921-இல் மதுளரயில் அவர்
தமற்சகாண்ட ஆளட மாற்றம். ""சபாது வாழ்க்ளகயிலும், அரசியலிலும்
மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட முற்படுபவர்கள், தாங்கதை முன்மாதிரியாக
இருக்க தவண்டும். அடித்தட்டு மக்களின் உைர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பது
தபாலதவ அவர்களைப் தபால வாழ்வதும் அவசியம். ஆடம்பரமும்
படாதடாபமும் அவர்களிடமிருந்து நம்ளம அந்நியப்படுத்திவிடும்'' -
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இதுவும் அண்ைல் காந்தியடிகள் சசயல்படுத்திக் காட்டிய அவரது
சசாற்கள்.
அண்ைல் காந்தியடிகளின் வாழ்க்ளகயில் மதுளர ஏற்படுத்திய
மாற்றங்களின் அடிப்பளடயில்தான் அகில இந்திய அரசியலில்
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எளிளம, தநர்ளம, தியாகம், சமத்துவம்
உள்ளிட்ட காந்தியத்தின் அளடயாைம்தான் காந்தியார் அணிந்த ஆளட.
இடுப்ளப மளறக்க நான்கு முழம் தவட்டியும், மார்ளப மளறக்க தமல்
துண்டும் என்பது அவரது அரசியல் வாழ்க்ளகயின் அளடயாைம்.
டால்ஸ்டாய், சபர்ட்ரண்ட் ரஸல், சபர்னார்டு ஷா, மார்ட்டின் லூதர் கிங்,
சநல்சன் மண்தடலா என்று உலக ஆளுளமகள் அளனவரும்
தபராளுளமயாக ஏற்றுக்சகாண்ட ஒதர இந்தியத் தளலவர் அண்ைல்
காந்தியடிகள் மட்டும்தான். அளர நிர்வாை தரித்திர நாராயைர்கள்
குறித்து அந்த மகாத்மாளவ சிந்திக்க ளவத்த சபருளம தமிழகத்துக்கு
உண்டு. அதனால், காந்தியார் காட்டிய வழிளய அரசியலிலும்
வாழ்க்ளகயிலும் பின்பற்ற தவண்டிய கடளம நமக்கு உண்டு!
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1. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய GSLV Mk-III ஏவுகலத்தத

5. UNESCO’இன் நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அரசர் தசப ாங்

உருவாக்குவதற்காக அதன் ததாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றிவரும்
அதைப்பு எது?

எழுத்தறிவு பரிதச, இந்தியாவிலுள்ள எந்த அதைப்பு தவன்றுள்ளது?
அ) பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம் 

அ) ஸ்பேஸ் X

ஆ) அண்ைோ ேல்ேமலக்ேைேம்

ஆ) இஸ்ப ோ 

இ) வைட் ோஸ் ேல்ேமலக்ேைேம்

இ) வர்ஜின் பேலக்டிக்

ஈ) IISc

ஈ) ROSCOSMOS

✓

இந்திய விண்வவளி ஆய்வு மையைோனது (ISRO) GSLV MkIII ஏவுேலத்மை
மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைத் பைமவயோன வைோழில்நுட்ேத்மை உருவோக்கும்
ேணியில் ஈடுேட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய நுட்ேம், GSLV MkIII ஏவுேலத்மை
வெங்குத்ைோே ைம யிறக்ே உைவும். இந்ை நுட்ேம் SpaceX பின்ேற்றி வரும்
நுட்ேைதுக்கு இமையோே இருக்கும். மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைக்கூடிய
GSLV MkIII டி ோன்ஸ்மிட்டரின் உருவோக்ேம், ISRO’இன் நிதிமயயும்
பெமிக்ே உைவும்.

✓

வநோய்டோவில் உள்ள பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம்
ஆனது (NIOS), புேழ்வேற்ற UNESCO’இன் அ ெர் வெபெோங் எழுத்ைறிவு
ேரிசு – 2021’ஐ வவன்றுள்ளது. இந்ை அமைப்பு, ேல்வி அமைச்ெேத்ைோல்
நடத்ைப்ேடுகிறது. ேல்விக்ேோன புதுமையோன அணுகுமுமறக்ேோே
UNESCO’இன் உலேளோவிய அங்கீேோ த்மை இது வேற்றுள்ளது.

✓

UNESCO’இன் ேன்னோட்டு எழுத்ைறிவு விருதுேள் ஒரு குறிப்பிட்ட ேருப்
வேோருளில் ேவனஞ்வெலுத்துகின்றன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு, “உள்ளட
-க்கிய வைோமலவு ைற்றும் டிஜிட்டல் ேல்வியறிவு ேற்றல்” என்ேதில்
ேவனஞ்வெலுத்துகிறது. இந்ை ஆண்டின் (2021) UNESCO ேன்னோட்டு
ேல்வியறிவு ேரிசுேள் NIOS உடன் இமைந்து பேோட் டி ஐவரி, எகிப்து,
குவோத்ைைோலோ, வைக்ஸிபேோ ைற்றும் வைன்னோப்பிரிக்ேோ ஆகியவற்றுக்கும்
வைங்ேப்ேட்டது.

2. சமீபத்தில், எந்த நாட்டுடனான பபரிடர் அபாயக் குதைப்புக்கான
புரிந்துணர்வு
அளித்தது?

ஒப்பந்தத்திற்கு

ைத்திய

அதைச்சரதவ

ஒப்புதல்

அ) வெர்ைனி

6. “ஏக் பாஹல்” என்ை இந்திய அளவிலான சிைப்பு இயக்கத்தத

ஆ) ெப்ேோன்

✓

✓

ததாடங்கியுள்ள நடுவண் அதைச்சகம் எது?

இ) இத்ைோலி 

அ) ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம் 

ஈ) வேல்ஜியம்

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம்

பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை துமறயில் இந்தியோ இத்ைோலி இமடபய ஒத்துமைப்புடன் வெயல்ேடும் புரிந்துைர்வு
ஒப்ேந்ைத்துக்கு, பி ைைர் பைோடி ைமலமையிலோன ைத்திய அமைச்ெ மவ
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை
துமறயில் ஒத்துமைப்பு குறித்ை புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம், இந்தியோவின்
பைசிய பேரிடர் பைலோண் ஆமையம், இத்ைோலியின் வேோது ேோதுேோப்புத்
துமற இமடபய ேடந்ை ெூன் ைோைம் மேவயழுத்ைோனது.

இ) வேருநிறுவன விவேோ ங்ேள் அமைச்ெேம்
ஈ) நிதி அமைச்ெேம்

✓

இருை ப்பின் பேரிடர் பைலோண்மை முமறேளோல் இந்தியோ ைற்றும்
இத்ைோலி ேயனமடய இந்ைப் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் உைவும். பேரிடர்
பைலோண் துமறயில் ையோர்நிமல, மீட்பு நடவடிக்மே, திறன் பைம்ேோடு
ஆகியவற்மற வலுப்ேடுத்ை இந்ை ஒப்ேந்ைம் உைவும்.

உள்ள ைாணவர்களுக்கு இலவசைாக கல்வி வைங்குவதற்காக, NITI
ஆபயாக், எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிதணந்துள்ளது?
அ) அன்அேோடமி

ஒன்றைத் த ொடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது?

ஆ) மேெு 

அ) உத்ை பி பைெம்

இ) டோடோ அடிப்ேமட ஆ ோய்ச்சி நிறுவனம்

ஆ) ஹரியோனோ

ஈ) ஐஐடி ேோன்பூர்

இ) அந்ைைோன் நிக்பேோேோர் தீவுேள்
ெம்மு-ேோஷ்மீரின் வைோமலதூ ப் ேகுதிேளில் வீட்டுக்கு வீடு டிஜிட்டல்
வங்கி ைற்றும் நிதிச் பெமவேமள ஊக்குவிப்ேைற்ேோே, துமைநிமல
ஆளுநர் ைபனோஜ் சின்ஹோ ேோம்பூரில் உள்ள ெம்மு ைற்றும் ேோஷ்மீர்
வைோழில்முமனபவோர் பைம்ேோட்டு நிறுவனத்தில் (JKEDI) ‘ஒரு கி ோைப்
ேஞ்ெோயத்து-ஒரு DIGI-பே ெகி’ என்ற திட்டத்தைத் வைோடங்கினோர்.

இந்தியோவின் 112 முன்பனற விமையும் ைோவட்டங்ேளில் உள்ள
ைோைவர்ேளுக்கு இலவெ ேல்வி வோய்ப்புேமள வைங்குவைற்ேோே NITI
ஆபயோக், BYJU உடன் கூட்டிமைந்துள்ளது. இந்ைக் கூட்டோண்மையின்
ஒருேகுதியோே, உயர்ை & வைோழில்நுட்ேம் ெோர்ந்ை ேற்றல் திட்டங்ேமள,
BYJU’s, ைோைவர்ேளுக்கு இலவெைோே வைங்கும். இந்ைத் திட்டம் ஒரு
பி த்பயே ேணிக்குழுமவ நிறுவும். அது அறிவு, ேண்டுபிடிப்பு ைற்றும்
உத்திெோர் ஆை வின் அமைப்மே நிறுவுவைற்கு உைவும்.

4. 2021 – “Peaceful Mission” பயிற்சி நதடதபறுகிை நாடு எது?

8.எந்த நாட்டில் அதைந்துள்ள இந்திய உயராதணயரகம் 57ஆவது

✓

ஈ) ெம்மு & ேோஷ்மீர் 

இந்திய ததாழில்நுட்ப ைற்றும் தபாருளாதார ஒத்துதைப்பு நாதளக்
தகாண்டாடியது?

அ) அவைரிக்ேோ
ஆ) ஷ்யோ 

அ) ஆஸ்திப லியோ

இ) ஐக்கிய இ ோச்சியம்

ஆ) ேத்ைோர்

ஈ) ஆஸ்திப லியோ
✓

✓

வீடுேளுக்பேச் வென்று நீதி வைங்கும் “ஏக் ேோஹல்” என்ற இந்திய
அளவிலோன சிறப்பு இயக்ேத்மை ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம்
வைோடங்கியுள்ளது. வைோமலநிமல-ெட்டத்தின்கீழ் ேதிவுேமள ஊக்குவிக்
-கும் வமேயில் இது வைோடங்ேப்ேட்டது. நீதித்துமற ைற்றும் NALSA
இந்ை இயக்ேத்மை வைோடங்கியது.

7. இந்தியாவில் உள்ள 112 முன்பனை விதையும் ைாவட்டங்களில்

3. ‘ஒரு கிராைப்பஞ்சாயத்து-ஒரு DIGI-பப சகி’ என்ை தபயரில் திட்டம்

✓



இந்திய வோன்ேமடமயச் பெர்ந்ை 38 ேணியோளர்ேள் உட்ேட 200 பேர்
வேோண்ட அமனத்து ஆயுைக் கூட்டுப் ேமடேமளக் வேோண்ட இந்திய
இ ோணுவக்குழு, அமைதி மிஷன் - 2021 ேயிற்சியில் ேங்பேற்கிறது.
இந்ைப் ேயிற்சி 2021 வெப்.13 முைல் 25 வம வைன்பைற்கு ஷ்யோவின்
ஓ ன்ேர்க் பி ோந்தியத்தில் நமடவேறுகிறது. SCO “Peaceful Mission”
என்பது ஒரு ேன்முே ைற்றும் கூட்டு ேயங்ே வோை எதிர்ப்பு ேயிற்சியோகும்.
ஷோங்ேோய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) உறுப்புநோடுேளுக்கிமடபய
‘ ோணுவ ரீதியிலோன உறவின்’கீழ் 2 ஆண்டுேளுக்கு ஒருமுமற இந்ைப்
ேயிற்சி நடத்ைப்ேடுகிறது.









இ) வங்ேோளபைெம் 
ஈ) வைன் வேோரியோ
✓

2021 வெப்.16 அன்று, டோக்ேோவில் உள்ள இந்திய உய ோமைய ேம் 57
ஆவது இந்திய வைோழில்நுட்ே ைற்றும் வேோருளோைோ ஒத்துமைப்பு நோமளக்
வேோண்டோடியது. இந்ை நிேழ்மவ வங்ேோளபைெத்தில் உள்ள இந்திய
உய ோமையர் விக் ம் வைோம ெோமி வைோகுத்து வைங்கினோர். இந்ை
நிேழ்வில், சுைோர் 100 ITEC முன்னோள் ைோைவர்ேள் ைற்றும் அமனத்து
ை ப்பு முக்கியஸ்ைர்ேளும் ேங்பேற்றனர்.
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ITEC என்ேது இந்திய அ சின் முைன்மைத் திட்டைோகும். வளர்ந்து வரும்
நோடுேளுக்கு வளர்ச்சி அனுேவத்மையும் வேோருத்ைைோன வைோழில்
நுட்ேத்மையும் வைங்குவைற்ேோே 1964’இல் இந்தியோவோல் நிறுவப்ேட்டது.

9. அண்தையில் ததாடங்கப்பட்ட திட்டதைான்றின்கீழ் 50,000
இதளபயாருக்கு பயிற்சியளிக்க முடிவுதசய்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆபயோக்
ஆ) இ யில்பவ அமைச்ெேம் 
இ) பி ெோர் ேோ தி
ஈ) நிதி அமைச்ெேம்
✓

யில் வேௌஷல் விேோஸ் பயோெனோ திட்டத்தின் ஒருேகுதியோே, யில்பவ
அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ்னவோல், வெப்.17 அன்று 18 முைல் 35 வயது
வம யிலோன 50,000 இமளபயோருக்கு அடுத்ை மூன்று ஆண்டுேளில்
ேல்பவறு இ யில்பவ ேயிற்சி நிறுவனங்ேளில் வைோழில்வைோடர்ேோன
திறன்ேமளப் ேயிற்றுவிப்ேைற்ேோன ஒரு திட்டத்மை வைோடங்கினோர்.

10. SPIN (Strengthening the Potential of India) என்ை தனித்துவைான
திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) ேோதி & கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையம் 
ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம்
இ) பைசிய சிறுவைோழில் ேைேம்
ஈ) ேோ ை வங்கி

✓

ேோதி ைற்றும் கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையைோனது (KVIC) SPIN
(Strengthening the Potential of India) என்ற ைனித்துவைோன திட்டத்மைத்
வைோடங்கியுள்ளது. பைலும் 1100 விளிம்புநிமல குயவர்க்கு வலுவளிக்கும்
பநோக்ேத்துடன், வோ ைோசியில் SFURTI திட்டத்தின்கீழ் ஒரு ைட்ேோண்டத்
வைோகுதிமயயும் அமைத்துள்ளது.

✓

SPIN திட்டத்தின் ேங்பேற்ேோளர்ேளுக்கு மின்ெோ த்தில் இயங்கும் 780
வமனெக்ே ங்ேள் வைங்ேப்ேடும்.


1. `2,120 பேோடி முைலீட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமல: அ சுடன் 24
நிறுவனங்ேள் ஒப்ேந்ைம்
ைமிைநோட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமலவோய்ப்பு அளிக்கும் வமேயில்
`2,120 பேோடியில் வைோழில் முைலீடுேளுக்ேோன புரிந்துைர்வு
ஒப்ேந்ைங்ேள் வெய்யப்ேட்டன. வென்மனயில் ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் முன்னணியில் ைமிழ்நோடு என்ற ைமலப்பில் நமடவேற்ற நிேழ்ச்சியில்
இந்ைப் புதிய ஒப்ேந்ைங்ேள் ேரிைோறப்ேட்டன.
2. இனி ‘பேட்ஸ்பைன்’ கிமடயோது!
ேோலின ெைத்துவத்மை வலியுறுத்தும் விைைோே ‘பேட்ஸ்பைன்’ என்கிற
கிரிக்வேட் வெோல்லுக்கு ைோற்றோே ‘பேட்டர்’ என்கிற வெோல்மல
அறிமுேப்ேடுத்தியுள்ளது எம்.சி.சி. கிரிக்வேட் விதிமுமறேமள வகுப்ேதில்
எம்.சி.சி. என்றமைக்ேப்ேடும் வைரிபலபேோன் கிரிக்வேட் கிளப் முக்கியப்
ேங்கு வகிக்கிறது. இது ைரும் ேரிந்தும ேளின் அடிப்ேமடயில் கிரிக்வேட்
விதிமுமறேமள அைல்ேடுத்தி வருகிறது ஐசிசி என்கிற ெர்வபைெ
கிரிக்வேட் ேவுன்சில்.
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பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்டவ
ஏற்படுத்துவநத இந் ாளின் ந ாக்கமாகும். இந்தச் சிறப்பு ாடள உலக
மூங்கில் அடமப்பு (WBO) சகாண்டாடுகிறது. அது இயற்டக வளங்கள் &
முழு சுற்றுச்சூழடலயும் பாதுகாப்படத ந ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.

1. உலக ந ோயோளிகள் போதுகோப்பு ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி
எது?
அ) செப்டம்பர் 15
ஆ) செப்டம்பர் 17 

✓

இ) செப்டம்பர் 20
ஈ) செப்டம்பர் 23

✓



உலகளாவிய ந ாயாளிகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து
ஊக்குவிப்பதற்காக உலக ந ாயாளிகள் பாதுகாப்பு ாள் செப்.17 அன்று
உலகம் முழுவதும் கடடபிடிக்கப்படுகிறது. WHOஉம் அதன் பன்னாட்டு
பங்காளர்களும் இந்த ாடளக் சகாண்டாடுகிறார்கள். “Safe maternity
and newborn care” என்பது டப்பு 2021ஆம் ஆண்டு உலக ந ாயாளிகள்
பாதுகாப்பு ாளுக்கான கருப்சபாருளாகும்.

“#PlantBamboo: It is time to Plant Bamboo” என்பது 2021 உலக மூங்கில்
ாளிற்கான செய்தியாகும். நமலும், “#PlantBamboo” என்ற புதிய நஹஷ்
நடடகயும் WBO அறிமுகப்படுத்தியது.

6. பன்னோட்டு சிவப்புப் போண்ைோ ோள் பகோண்ைோைப்பட்ை நேதி எது?
அ) 15 செப்டம்பர்
ஆ) 18 செப்டம்பர் 
இ) 20 செப்டம்பர்
ஈ) 22 செப்டம்பர்

2. பன்னோட்டு சம ஊதிய ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது?

✓

அ) செப்டம்பர் 20
ஆ) செப்டம்பர் 18 
இ) செப்டம்பர் 16
ஈ) செப்டம்பர் 14

✓

2021 செப்.18 அன்று பன்னாட்டு ெம ஊதிய ாள் சகாண்டாடப்பட்டது.
அடனத்து பிராந்தியங்களிலும், சபண்களின் ஊதியம் ஆண்கடளவிட
குடறவாக உள்ளது. நமலும் உலகளாவிய பாலின ஊதிய இடடசவளி
23% என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ெம ஊதிய ெர்வநதெ கூட்டணியானது
உலக சதாழிலாளர் அடமப்பு, ஐ ா சபண்கள் உள்ளிட்ட அடமப்புகளால்
வழி டத்தப்படுகிறது. எல்லா இடங்களிலும் ஆண்களுக்கும் மகளிர்க்கும்
ெமமான ஊதியத்டத அடடவநத இக்கூட்டணியின் குறிக்நகாளாகும்.

7. திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பில் அளப்பரிய பங்கோற்றியடமக்கோக,

எத்ேடன பயிற்சியோளர்களுக்கு 2021 பகௌசோலோச்சோர்யோ விருதுகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன?
அ) 31
ஆ) 41 
இ) 51

3. அண்டமயில, பபண்கள் 1500 மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்ேயத்தில், நேசிய

ஈ) 61

சோேடனடய முறியடித்ேவர் யோர்?
✓

அ) B ஐஸ்வர்யா
ஆ) பருல் செௌத்ரி
இ) ஹர்மிலன் சகௌர் சபயின்ஸ் 
ஈ) சுசீலா ொனு

✓

வாரங்கலில் உள்ள ந ரு உள்ளரங்கத்தில் டடசபற்ற அறுபதாவது
நதசிய திறந்தநிடல தடகள ொம்பியன்ஷிப்பில், இரயில்நவ அணியின் B
ஐஸ்வர்யா 6.52 மீட்டர் தனிப்பட்ட மகளிர் நீளம் தாண்டுதலில் தங்கப்
பதக்கம் சவன்றார். ரயில்நவயின் பருல் செௌத்ரி சபண்கள் 3000 மீ
ஸ்டீப்பிள் நெஸில் 9:51.01 என்ற தனிப்பட்ட சிறந்த ந ரத்துடன் தங்கப்
பதக்கம் சவன்றார். சபண்கள் 1500 மீ ஓட்டப்பந்தயத்தில், ஹர்மிலன்
சகௌர் சபய்ன்ஸ் 4:05.39 வினாடிகளில் தங்கம் சவன்றார். இதன்மூலம்
2002’இல் சுனிதா ராணியின் நதசிய ொதடனடய அவர் முறியடித்தார்.

மற்றும் ேபமங்லோங் ஆரஞ்சு ஆகியடவ சோர்ந்ே மோநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸாம்
ஆ) ாகாலாந்து
இ) மணிப்பூர் 
ஈ) நமகாலயா
✓

ஆ) சிக்கிம் 
இ) ஒடிஸா
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

மத்திய கல்வியடமச்ெரும், திறன் நமம்பாட்டடமச்ெருமான தர்நமந்திர
பிரதன், திறன் சுற்றுச்சூழலடமப்பிற்கு அளப்பரிய பங்காற்றியடமக்காக
41 தகுதிவாய்ந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு 2021 சகௌெலாச்ொர்யா விருடத
வழங்கினார். இந்த 41 பயிற்சியாளர்களும் ஸ்கில் இந்தியா டடரக்டநரட்
செனரல் ஆப் டிசரய்னிங், அப்ரண்டிஸ்ஷிப், பிரதான் மந்திரி சகௌஷல்
விகாஸ் நயாெனா, ென் ஷிக்ொன் ென்ஸ்தான் மற்றும் சதாழில்
முடனநவார்நபான்ற பல்நவறு முயற்சிகள் & பயிற்சி திட்டங்கடளச்
நெர்ந்தவர்களாவர்.

8. அண்டமயில் புவிசோர் குறியீடு (GI) பபற்ற சிரரோநகோங் மிளகோய்

4. ‘கட்லோ’ மீடன மோநில மீனோக அறிவித்துள்ள மோநிலம் எது?
அ) நமற்கு வங்கம்

ஒவ்நவார் ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது ெனிக்கிழடமயன்று,
சிவப்புப் பாண்டாக்களின் பாதுகாப்பிற்கான சபாது விழிப்புணர்வு மற்றும்
ஆதரடவ அதிகரிக்கும் ந ாக்கில் பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா ாள்
சகாண்டாடப்படுகிறது. டப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், செப்.18 அன்று இந்த
ாள் அனுெரிக்கப்பட்டது. இந்த ாள், கடந்த 2010’இல் சரட் பாண்டா
ச ட்சவார்க்கால் சதாடங்கப்பட்டது. 2010 செப்.18 அன்று, முதன்முதலாக
பன்னாட்டு சிவப்புப் பாண்டா ாள் சகாண்டாடப்பட்டது.

கட்லாடவ மாநில மீனாக சிக்கிம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. கட்லா
மீன் இனங்கடள பாதுகாக்க நவண்டும் என்ற ந ாக்கத்தில் அவற்டற
மாநில மீனாக சிக்கிம் அறிவித்துள்ளது. ‘Neolissochilus Hexagonolepis’
என்பது இந்த மீனின் அறிவியல் சபயராகும்.

சபாதுவாக மணிப்பூர் மாநிலத்தில் காணப்படும் சிரநகாங் மிளகாய்
மற்றும் தசமங்லாங் ஆரஞ்சுப்பழம் ஆகியவற்றுக்கு ெமீபத்தில் புவிொர்
குறியீடு கிடடத்துள்ளது. இதடன மணிப்பூர் மாநில முதலடமச்ெர் N
டபரன் சிங் இந்த அறிவிப்டப சவளியிட்டார்.

9.அண்டமயில் பவளியிைப்பட்ை 2022 - பபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் மற்றும்

போரோலிம்பிக் குளிர்கோல விடளயோட்டுப்நபோட்டிக்கோன அதிகோரப்பூர்வ
குறிக்நகோள் என்ன?
அ) Together for a Shared Future 

5. உலக மூங்கில் ோள் கடைபிடிக்கப்படுகிற நேதி எது?

ஆ) Together We Stand for Peace

அ) 15 செப்டம்பர்

இ) United by Emotion

ஆ) 18 செப்டம்பர் 

ஈ) Great Athletes. Great Performances

இ) 20 செப்டம்பர்

✓

ஈ) 22 செப்டம்பர்
✓

ஆண்டுநதாறும், செப்.18 அன்று உலக மூங்கில் ாள் உலகம் முழுவதும்
கடடபிடிக்கப்படுகிறது. மூங்கில் சதாழில் & மூங்கில் நதாட்டங்களின்









அண்மையில், “Together for a Shared Future” என்பது 2022 - சபய்ஜிங்
குளிர்கால ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் நபாட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ
குறிக்நகாளாக அதன் அடமப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. சீனாவின்
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சபய்ஜிங்கில், 2022 பிப்.4-20 வடர குளிர்கால ஒலிம்பிக் நபாட்டிகள்
டடசபறவுள்ளன.

10. அண்டமயில் நிறுத்ேப்பட்ை ‘எளிேோக வணிகம் புரிவது’ குறித்ே
அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?
அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்
ஆ) உலக வங்கி 
ஈ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம்
உலக வங்கி குழுமத்தால் சவளியிடப்படும் ‘எளிதாக வணிகம் புரிவது’
குறித்த அறிக்டககள் நிறுத்தப்படவுள்ளன. பல்நவறு ாடுகளில் நிலவும்
வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய
முடற சகாண்டுவரப்படும் என உலக வங்கி கூறியுள்ளது. முன்னாள்
வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய உறுப்பினர்கள் ெம்பந்தப்பட்ட ச றி
முடற விஷயங்களில் உள்ள முடறநகடுகடள கடளந்த பிறகு, உலக
வங்கி, உலக ாடுகளில் நிலவும் வணிகம் மற்றும் முதலீட்டுச் சூழடல
மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு புதிய முடறடயக் சகாண்டு வரும்.


1. நதசிய ச டுஞ்ொடல சுங்கச்ொவடிகள் எண்ணிக்டக விடரவில்
அதிகரிக்க வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் 312 கிமீ தூரம் நீளமுள்ள ான்கு வழித்தடங்கடள நதசிய
ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக ஒப்படடக்க
மாநில ச டுஞ்ொடலத்துடற முடிவுசெய்துள்ளது. இதனால் அங்கு ஆறு
சுங்கச்ொவடிகள் புதிதாக அடமக்கப்படும். இடதயடுத்து, நதசிய
ச டுஞ்ொடலகளில் உள்ள சுங்கச்ொவடிகளின் எண்ணிக்டக 54ஆக
அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதன்படி, நவலூர் - விழுப்புரம் (121 கிமீ), கடலூர் - நெலம் (92 கிமீ),
அவினாசி - அவினாசி பாடளயம் (33 கிமீ), சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் (66
கிமீ) ஆகிய ொடலகடள நதசிய ச டுஞ்ொடல ஆடணயத்திடம்
ஒப்படடப்பதற்கான நிர்வாகப் பணிகள் முடிவடடந்துள்ளன. நமலும்,
சபரம்பலூர் – தஞ்ொவூர் ச டுஞ்ொடலயில் சுங்கச்ொவடி அடமத்து
கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான உத்தரவும் மத்திய அரசின் அரசிதழில்
சவளியிடப்பட்டுள்ளது.
2. `7,523 நகாடியில் 118 வீன அர்ெுன் பீரங்கிகள் தயாரிப்பு: ஆவடி
கனரக வாகன சதாழிற்ொடலயுடன் ஒப்பந்தம்
சென்டன அருநக உள்ள ஆவடியில் `7,523 நகாடியில் 118 அதி வீன
எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடளத் தயாரிக்க ஆவடி கனரக வாக
சதாழிற்ொடலயுடன்
பாதுகாப்பு
அடமச்ெகம்
ஒப்பந்தம்
நமற்சகாண்டுள்ளது. உள் ாட்டிநலநய தயாரிக்கப்படும் இந்த அதி வீன
பீரங்கிகள் இந்திய ராணுவத்தின் தாக்குதல் பலத்டத நமலும்
வலுவாக்கும் என்று பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு
குறிப்பின் விவரம்:

அடமச்ெகம்

சவளியிட்டுள்ள

செய்திக்

இந்திய ராணுவத்தில் நபார் டாங்கிகளில் பிரதானமாக உள்ள அர்ெுன்
எம்பிடியில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாட்டு நிறுவனத்துடன்
இடணந்து நமலும் பல வீன சதாழில்நுட்பத்துடன் நமம்படுத்தி எம்பிடி
எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகள் இரண்நட ஆண்டுகளில் 2012-இல்
ஆவடி கனரக சதாழிற்ொடல உருவாக்கி ொதடன படடத்தது. பின்னர்
2015 வடரயில் 7000 கிமீ தூரத்துக்கும் அதிகமாக பீரங்கிகளில் சவடி
சபாருள்களுடன் இடணத்து நொதடன டத்தப்பட்டது.
இந்த வீன அர்ெுன் பீரங்கி கூடுதல் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது
துல்லியத் தாக்குதல் டத்தும் திறன் உள்பட 72 புதிய சதாழில்நுட்ப
அம்ெங்கள் உடடயது. மடலப்பகுதிகள் உள்பட அடனத்து பகுதிகளில்
செல்லும் வடகயிலும், கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்ெத்துடனும் இரவிலும்பகலிலும் தாக்குதல் டத்தும் வடகயிலும் வீன சதாழில்நுட்பம் இதில்
உள்ளது. ஆவடி கனரக வாக சதாழிற்ொடலயில் `7,523 நகாடியில் 118
அதி வீன எம்பிடி எம்நக-1ஏ அர்ெுன் பீரங்கிகடள தயாரிக்க மத்திய
அரசு ஒப்பந்தம் நமற்சகாண்டது. இதன்மூலம் பாதுகாப்புத் துடறயில்
‘இந்தியாவில் தயாரிப்நபாம்’ திட்டம் ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், ‘தற்ொர்பு







பாரதம்’ திட்டத்தின் முன்நனாடியாகவும் இது திகழ்கிறது என்று
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடடநய, இந்திய இராணுவத்தின் முப்படடகளுக்கும் அடனத்து
வடகயிலான வீன சதாழில்நுட்ப பயிற்சி உபகரணங்கள் வாங்க
முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்டக
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
3. மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக் குழு அடமப்பு

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

✓







மாநிலத்தில்
ஏற்றுமதி
அபிவிருத்திடய
ஊக்குவிக்கவும்,
கண்காணிக்கவும் தடலடமச் செயலாளர் தடலடமயில் தனிக்குழு
அடமக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் 6 முக்கிய துடறகளின் செயலர்கள்
இடம்சபற்றுள்ளனர். நமலும், ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்கான கூட்டடமப்
-டபச் நெர்ந்த ஆறு நபரும் இடம்சபறவுள்ளனர். ‘ஏற்றுமதியில் ஏற்றம்முன்னணியில் தமிழ் ாடு’ என்ற தடலப்பில் சதாழிற்துடற கருத்தரங்கு
சென்டனயில் டடசபற்றது. இதில் பங்நகற்ற முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்,
ஏற்றுமதி அபிவிருத்திக்சகன தனிக்குழுடவ தமிழக அரசு அடமக்கும்
என அறிவித்தார். நமலும், தமிழ் ாடு ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டக
2021-ஐயும் அவர் சவளியிட்டார். இந்தக் சகாள்டகயில் மாநில ஏற்றுமதி
அபிவிருத்திக் குழு குறித்த விவரங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
குழுவில் யார் யார்? : தமிழ் ாடு மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுவின்
தடலவராக, தடலடமச் செயலாளர் செயல்படுவார். மாநில நிதித்துடற
செயலாளர், சதாழிற்துடற செயலர், டகத்தறி-டகத்திறன்கள் மற்றும்
துணிநூல் துடற செயலாளர், நவளாண்டம மற்றும் விவொயிகள் லத்
துடற செயலாளர், கால் டட பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும்
மீனவர்கள் லத்துடற செயலாளர், சிறு, குறு & டுத்தரத் சதாழில்கள்
துடற செயலாளர் ஆகிநயார் உறுப்பினர்களாக இருப்பர்.
சதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்கு ர் மற்றும்
முதன்டமச் செயல் அலுவலர், மத்திய அரசின் அயல் ாட்டு வர்த்தகத்
துடற கூடுதல் இயக்கு ர் ஆகிநயார் குழுவின் இடண ஒருங்கிடணப்
-பாளர்களாக இருப்பர்.
இந்தக் குழுவானது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முடற ஏற்றுமதி
அபிவிருத்தி சதாடர்பான முன்நனற்றங்கள், டவடிக்டககடள ஆய்வு
செய்யும். இந்தக் கூட்டத்துக்கு நவறு எந்தத் துடறகடளநயா அல்லது
முகடமகடளநயா அடழக்கும் அதிகாரம் குழுவின் தடலவரான
தடலடமச் செயலாளருக்கு உள்ளது.
இநதநபான்று, சதாழில் துடற முதன்டமச் செயலாளர் தடலடமயில்
துடணக்குழுவும் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதி சதாடர்பாக மத்திய
அரசுடன் இடணந்து பணியாற்றுவது, ஏற்றுமதி சதாடர்பான
பிரச்டனகள், குடறகடள அணுகி அதற்குத் தீர்வுகாண்பது, ஏற்றுமதி
சதாடர்பான பணிகடளச் செய்யும் அடமப்புகளுக்கு நபாதிய ஆதார
உதவிகடளச் செய்வது நபான்றவற்டற சதாழில்துடற செயலாளர்
தடலடமயிலான குழு ஒருங்கிடணக்கும்.
மாவட்ட அளவிலான குழு: தமிழ் ாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும்
ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி குழுக்கள் அடமக்கப்படும். இந்தக் குழுக்களுக்கு
அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தடலவர்களாக இருப்பர். 38
மாவட்டங்களிலும் ஏற்றுமதிக்கு உகந்த சூழல் சகாண்ட சபாருள்கடள
அடடயாளம் கண்டு அதடன ஏற்றுமதி செய்வதற்கான மாவட்ட
அளவிலான திட்டங்கள் அந்தக் குழுக்கள் மூலமாக வகுக்கப்படும் என
மாநில ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகாள்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியா இடணத்துக் சகாள்ளப்பட
மாட்டாது
இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்தும் ந ாக்கில்
அடமக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பில் இந்தியாவும் ெப்பானும்
இடணத்துக் சகாள்ளப்படாது என்று அசமரிக்கா திட்டவட்டமாகத்
சதரிவித்துள்ளது.
இந்நதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில்
சீனாவின்
ஆதிக்கத்டதத் தடுக்கும் ந ாக்கில் இந்தியா, அசமரிக்கா, ெப்பான்,
ஆஸ்திநரலியா ஆகிய
ாடுகள் ஒன்றிடணந்து க்வாட்
ாற்கரக்
கூட்டடமப்டப அடமத்துள்ளன. இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில்
அடமதி, ராஜீய ஸ்திரத்தன்டம ஆகியவற்டற நிடல ாட்டுவடத
ந ாக்கமாகக் சகாண்டு அக்கூட்டடமப்பு செயல்பட்டு வருகிறது.
அநத ந ாக்கத்டத அடிப்படடயாகக் சகாண்டு ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்டப
ஆஸ்திநரலியா, பிரிட்டன், அசமரிக்கா ஆகிய ாடுகள் கடந்த 15-ஆம்
நததி அடமத்தன. அதன்படி, இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் முக்கிய
ாடாகத் திகழும் ஆஸ்திநரலியாவுக்கு அணுெக்தியால் இயங்கும்
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நீாீா்மூழ்கிக் கப்பல்கடளக் கட்டுவதற்கான சதாழில்நுட்பங்கடள
பிரிட்டனும் அசமரிக்காவும் இடணந்து வழங்கவுள்ளன. இந்நதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்டத டமயமாகக் சகாண்டு அசமரிக்காவுடன் மற்சறாரு
கூட்டணிடய
அடமப்பது
சதாடர்பாக
இந்தியாவிடம்
விளக்கமளிக்கப்பட்டதாக ஆஸ்திநரலியா சதரிவித்திருந்தது.
இந்நிடலயில், அசமரிக்க சவள்டள மாளிடக தகவல்-சதாடர்புத் துடற
அடமச்ெர் சென் ொகி செய்தியாளாீா்களிடம் கூறுடகயில், “இந்நதாபசிபிக் பிராந்தியத்தில் நிடலத்தன்டம நிலவ நவண்டும் என்று
பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல்நவறு ாடுகள் விரும்புகின்றன.
அந் ாடுகளுடன்
நபச்சுவார்த்டத
டத்தி
இடணந்து
செயல்படுவதற்கான
டவடிக்டககடள அசமரிக்கா நமற்சகாண்டு
வருகிறது. சவறும் அடடயாளத்துக்காக மட்டும் ‘ஆக்கஸ்’ கூட்டடமப்பு
ஏற்படுத்தப்படவில்டல. அந்தப் பதிய கூட்டடமப்பில் இந்தியா, ெப்பான்
உள்ளிட்ட நவசறந்த ாடுகளும் இடணத்துக் சகாள்ளப்பட மாட்டாது.
இந்தியா, ெப்பான் இடம் சபற்றுள்ள க்வாட் கூட்டடமப்பு சதாடர்கிறது.
ஆக்கஸ் குறித்து பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவல் நமக்ரானிடமும் அதிபர்
நொ டபடன் சதரிவித்திருப்பார் என நிடனக்கிநறன்” என்றார்.
5. மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறன் குறியீடு: முதல் 500
இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள்
உலக
அளவில்
மாணவர்களின்
நவடலவாய்ப்புத்
திறடன
நமம்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பட்டியலின் முதல் 500
இடங்களில் 12 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
பிரிட்டடனச் நெர்ந்த குவாக்குவசரல்லி டெமண்ட்ஸ் (க்யூஎஸ்) என்ற
நிறுவனம், உலக அளவில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கடள ஆய்வு செய்து
வருகிறது. மாணவாீா்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்தும்
கல்வி நிறுவனங்கள் குறித்த பட்டியடல க்யூஎஸ் நிறுவனம்
அண்டமயில் சவளியிட்டது.
உலகின் தடலசிறந்த 500 நிறுவனங்கள் அடங்கிய அந்தப் பட்டியலில்
இந்தியாடவச் நெர்ந்த 12 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.
மும்டபயில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (ஐஐடி)
இந்திய அளவில் முதலிடத்டதப் பிடித்துள்ளது. தில்லி ஐஐடி, சென்டன
ஐஐடி, கரக்பூர் ஐஐடி, கான்பூர் ஐஐடி, ரூர்கி ஐஐடி ஆகியடவயும்
பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன.
பல்கடலக்கழகங்களில் தில்லி பல்கடல, மும்டப பல்கடலக்கழகம்,
சகால்கத்தா பல்கடல ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. சபங்களூரில்
உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமும் (ஐஐஎஸ்சி) பட்டியலில்
இடம்சபற்றுள்ளது.
தனியார் பல்கடலகளில் ஓ பி ஜிண்டால் குநளாபல் பல்கடலக்கழகம்,
பிட்ஸ் பிலானி ஆகியடவ இடம்சபற்றுள்ளன. இந்தக் குறியீடு சதாடர்பாக
க்யூஎஸ் நிறுவனம் சவளியிட்ட அறிக்டகயில், ‘கநரானா சதாற்றின்
தாக்கத்திலிருந்து உலக ாடுகள் மீண்டுவரும் நிடலயில், மாணவர்க
-ளின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவது முன்சனப்நபாதும்
இல்லாத வடகயில் முக்கியத்துவம் மிக்கதாக விளங்குகிறது.
பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ள அடனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் வீன
பணியிடத்துக்கு ஏற்ப மாணவர்களின் நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்ப
-டுத்தியுள்ளன. நவடலவாய்ப்புத் திறடன நமம்படுத்துவதில் பல்கடல
-கள் எவ்வாறு செயல்பட்டு வருகின்றன என்படத மாணவர்களும்
முடறயாக அறிந்துசகாள்ளநவண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
6. சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த கரங்களின் பட்டியல்: 23ஆவது
இடத்துக்கு முன்நனறியது சபங்களூரு
உலக அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற சிறந்த சூழல்
அடமந்துள்ள
கரங்களின் வருடாந்திரப் பட்டியலில் சபங்களூரு
23ஆவது இடத்டதப் பிடித்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த ஆண்டடவிட
அந்தப் பட்டியலில் சபங்களூரு 3 இடங்கள் முன்நனறியுள்ளது. ெர்வநதெ
அளவில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு ஏற்ற பல்நவறு சூழல்களின்
அடிப்படடயில்
கரங்களின் பட்டியடல அசமரிக்காவின் ொன்
ஃபிரான்சிஸ்நகாடவச் நொீா்ந்த ‘ஸ்டாாீா்ட்டப் ஜிநனாம்’ அடமப்பு
ஆண்டுநதாறும் சவளியிட்டு வருகிறது.







அந்த கரில் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறது.
குறிப்பாக, உணவு விநிநயாக நிறுவனமான ஸ்விகி இந்த கரில் 130
நகாடி டாலர் (சுமார் `9,594 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. ெமூக ஊடக
நிறுவனமான நஷர்ொட் சபங்களூருவில் 50.2 நகாடி டாலர் (சுமார்
`3,706 நகாடி) முதலீடு செய்துள்ளது. கல்வி சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான
டபெூ இந்த கரில் 46 நகாடி டாலர் (சுமார் `3,396 நகாடி) முதலீடு
செய்துள்ளது.
இப்பட்டியலில் தில்லியின் சதாழில்முடனவுச் சூழல் வளர்ச்சியடடந்து
வருவதாக பாராட்டு சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல்
பாதியில் இந்தியாவில் புதிதாகத் சதாடங்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் 1,210
நகாடி டாலடர (சுமார் `89,275 நகாடி) முதலீடாகப் சபற்றுள்ளதாக
இந்தப் பட்டியல் அறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில்
அசமரிக்காவின் கலிநபார்னியா மாகாணத்திலுள்ள சிலிகான் பள்ளத்தா
-க்கு முதலிடத்தில் உள்ளது என PTI செய்தி நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது.

7. ஒடிஸாவில் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப
FIH ஆடவர் ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்நகாப்டப நபாட்டி ஒடிஸாவில்
டடசபறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்டப மாநில முதல்வர் வீன்
பட் ாயக் சவளியிட்டார். அத்துடன் நபாட்டிக்கான லச்சிடன மற்றும்
நகாப்டபயும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
இந்தப் நபாட்டிடய டத்துவதற்காக ஒடிஸா, உத்தர பிரநதெ மாநிலங்கள்
விருப்பம் சதரிவித்திருந்த நிடலயில், இந்த முடற அந்த வாய்ப்பு
ஒடிஸாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரநதெத்தில் 2016-இல்
டடசபற்ற கடந்த சீெனில் இந்தியா ொம்பியனாகியிருந்தது.
தற்நபாது எதிர்வரும் உலகக் நகாப்டப நபாட்டி வம்பர் 24 முதல் டிெ.5
வடர ஒடிஸாவின் புவநனசுவரத்தில் உள்ள கலிங்கா விடளயாட்டு
அரங்கில் டடசபறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, சதன் சகாரியா, மநலசியா,
பாகிஸ்தான், சதன் ஆப்பிரிக்கா, எகிப்து, சபல்ஜியம், இங்கிலாந்து,
பிரான்ஸ், செர்மனி, ச தர்லாந்து, ஸ்சபயின், அசமரிக்கா, கனடா, சிலி,
ஆர்சென்டீனா ஆகிய 16 ாடுகளின் அணிகள் பங்நகற்கின்றன.
கநரானா சூழல் காரணமாக பயணக்கட்டுப்பாடு இருப்பதால் இந்தப்
நபாட்டியில்
ஆஸ்திநரலியா
பங்நகற்கவில்டல.
ஒடிஸாவில்
ஏற்சகனநவ 2018 உலகக் நகாப்டப நபாட்டி, 2017 FIH உலக லீக், 2014
ொம்பியன்ஸ் டிராபி நபாட்டி ஆகியடவ டடசபற்றுள்ளது நிடனவு
கூரத்தக்கது.
8. உலகளவில் தூய்டமக்
வீராம்பட்டினம் நதர்வு

கடற்கடரயாக

புதுச்நெரி

சின்ன

உலகளவில் தூய்டம கடற்கடரப் பகுதிகளில் ஒன்றாக புதுச்நெரி சின்ன
வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’ நதர்வு செய்யப்பட்டது. சடன்மார்க்
ாட்டடச் நெர்ந்த சுற்றுச்சூழல் அடமப்பானது, உலகளவில் பாதுகாப்பு,
தூய்டமயான கடற்கடரகடளத் நதர்ந்சதடுத்து, ‘நீலக்சகாடி கடற்கடர’
என்ற அங்கீகாரத்டத வழங்கி வருகிறது. அந்த வடகயில், புதுச்நெரி
சின்ன வீராம்பட்டினம் ‘ஈடன் கடற்கடர’க்கு, நீலக்சகாடி அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் நீலக்சகாடி அங்கீகாரம்
சபற்ற கடற்கடரகளின் எண்ணிக்டக 10ஆக உயர்ந்தது.
புதுச்நெரி கிழக்குக் கடற்கடரச் ொடல அருநக அடமந்துள்ள சின்ன
வீராம்பட்டினம் கடற்கடர, 2 கிமீ சதாடலவுக்கு மணல் பரப்டபக்
சகாண்டுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துடறமூலம்
சீரடமக்கப்பட்டு, 800 மீ சதாடலவு மணல் பரப்பில் சுற்றுலாப்
பயணிகளுக்காக பல்நவறு வெதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குடிநீர் வெதி, கழிப்படறகள், பூங்கா, குடில்கள், ஓய்வு அடறகள்
நபான்றடவ இங்குள்ளன. ச கிழிக்கு தடட, கடலில் குளிப்பவாீா்கள்
மூழ்கினால் மீட்பதற்கு குழுக்கள் எனப் பல்நவறு வெதிகடள இந்தக்
கடற்கடர சகாண்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான அந்தப் பட்டியலில் புது தில்லி 36-ஆவது இடத்தில்
உள்ளது. மும்டப கரம் வளர்ந்து வரும் சூழல் அடமப்புகடளக்
சகாண்ட கரங்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக
முதலிடத்தில் உள்ளது. சதாழில்முடனவுக்கான சிறந்த சூழடலக்
சகாண்ட கரங்களின் பட்டியலில் சபங்களூரு முன்நனறியிருப்பதற்கு,
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1. ஆண்டுத ோறும் ‘கிரைம் இந்தியா’ அறிக்ரைரய வெளியிடுகிற

5. பஞ்சாபின் 16ஆெது முதலரேச்சைாை பதவிமயற்றெர் யார்?

நிறுெனம் எது?

அ) சுக்ஜிந்ேர் சிங் ைந்ோவா

அ) தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் 

ஆ) அருணா பசௌத்ரி

ஆ) NITI ஆதயாக்

இ) சைண்ஜித் சிங் சன்னி 

இ) தபாதேப்பபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம்

ஈ) அதசாக் பகலாட்

ஈ) மத்திய புலனாய்வு வாரியம்

✓

✓

தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்ோல் ஆண்டுதோறும் ‘கிதைம் இந்தியா’
என்ற அறிக்தக பவளியிடப்படுகிறது. கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டிற்கான
அறிக்தக சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்தகயின்படி, இந்தியா,
2020’இல், “சாதல விபத்துக்கள் போடர்பான அலட்சியம் காைணமாக
1.20 இலட்சம் இறப்புகதைப்” பதிவுபசய்துள்ைது.

✓

2020ஆம் ஆண்டில், வகுப்புவாே கலவைங்கள் முந்தேய ஆண்தடவிட
96% அதிகரித்துள்ைது. அைசுக்கு எதிைான குற்றங்கள், 2019ஐவிட 27%
சரிவதடந்துள்ைன. இந்ேப்பிரிவில் உயர்தவப் பதிவு பசய்ே ஒதை பபரிய
மாநிலமாக உத்ேை பிைதேச மாநிலம் உள்ைது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 16ஆவது முேலதமச்சைாக சைண்ஜித் சிங் சன்னி
பேவிதயற்றார். பஞ்சாபில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து இப்பேவிதய
வகிக்கும் முேல் நபர் இவைாவார். பஞ்சாப் ஆளுநைான பன்வாரிலால்
புதைாகித் அவருக்கு பேவிப்பிைமாணம் பசய்து தவத்ோர்.

6. ‘சூர்யா கிைண்’ என்ற இைாணுெப் பயிற்சியில், எந்த நாட்டுடன்
இணைந்து இந்தியா பங்மைற்கிறது?
அ) வங்காைதேசம்
ஆ) இலங்தக
இ) தநபாைம் 

2. துளிர் நிறுெனங்ைரை ஆதரிப்பதற்ைாை வதற்ைாசியாவின் மிைப்
வபரிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டு ரேயோன ‘Digital Hub’ஐ திறந்துள்ை
ோநிலம் எது?

ஈ) இந்தோதனசியா

✓

அ) தகைைா 
ஆ) கர்நாடகா
இ) உத்ேைகண்ட்
ஈ) உத்ேை பிைதேசம்

✓

7. ஒலி தயாரிப்பு, திரைப்பட தயாரிப்பு ேற்றும் கிைாபிக் டிரசனிங்

தகைை மாநில முேலதமச்சர் பினைாயி விஜயன் சமீபத்தில் காபணாலிக்
காட்சிமூலம் 200 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு ஆேைவளிக்கும் வதகயில்
டிஜிட்டல் தமயத்தே திறந்துதவத்ோர். பேற்காசியாவின் மிகப்பபரிய
ேயாரிப்பு தமம்பாட்டு தமயமான இது, பகாச்சி கலமதசரியில் உள்ை
போழில்நுட்ப புத்ேோக்க மண்டலத்தில் உள்ைது. தகைைா ஸ்டார்ட்அப்
மிஷன் (KSUM) இத்திட்டத்தே பசயல்படுத்ே வழிவகுக்கிறது.

3. பாதுைாப்புப் பயிற்சியான ‘சமுத்திை சக்தி’யில் பங்மைற்ற இைண்டு

இந்தியாவும் தநபாைமும் பசப்.20 அன்று உத்ேைகண்ட் மாநிலத்தில்
உள்ை பித்தோர்கரில் 15 நாள் நதடபபறும் இைாணுவப் பயிற்சிதயத்
போடங்கின. 15ஆவது இந்தியா-தநபாை இைாணுவப் பயிற்சிக்கு ‘சூர்யா
கிைண்’ எனப்பபயரிடப்பட்டுள்ைது. இரு ைாணுவத்தினருக்கும் இதடதய
பசயல்பாட்தட அதிகரிக்கும் தநாக்தகாடு இது நடத்ேப்படுகிறது.

குறித்து ோணெர்ைளுக்கு பயிற்சியளிக்ை ‘இரசப்மபருந்து’ என்ற
ஒன்ரறத் வதாடங்கியுள்ை ோநிலம் எது?
அ) கர்நாடகா
ஆ) தகைைா
இ) தில்லி 
ஈ) மத்திய பிைதேசம்

ஈ) இந்தியா மற்றும் பூடான்

தில்லி அைசானது ‘இதசப்தபருந்தே’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது
மாணவர்களுக்கு ஒலி ேயாரிப்பு, திதைப்படத் ேயாரிப்பு மற்றும் கிைாபிக்
வடிவதமப்பு ஆகியவற்தறப் பயிற்றுவிக்கும். இது இந்தியாவின் முேல்
‘நடமாடும் இதச வகுப்பதற மற்றும் ஒலிப்பதிவுக் கூடம்’ ஆகும். தில்லி
மாநிலப் பள்ளியின் குழந்தேகள் மத்தியில் இதச மீோன ஆர்வத்தேத்
தூண்டுவதே தநாக்கமாகக்பகாண்டு, நிகழ்த்துக்கதல மற்றும் காட்சிக்
கதலக்கான சிறப்புப் பள்ளியில் இது போடங்கப்பட்டது.

✓

ஜகார்த்ோவில் பசப்.20-22 வதை நடந்ே இருேைப்பு கடல் பயிற்சியான
‘சமுத்திை சக்தி’யில் இந்திய & இந்தோதனசிய கடற்பதட பங்தகற்றது.
இருேைப்பு உறதவ வலுப்படுத்துேல், இருநாட்டு கடற்பதடகளுக்கு
இதடதயயான கடல்சார் பசயல்பாடுகளில் பைஸ்பை புரிேல் மற்றும்
இயங்குதிறதன தமம்படுத்துேல் ஆகியவற்தற இந்ேப் பயிற்சி ேனது
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்தியக் கடற்பதட கப்பல்கள் ஷிவலிக்
மற்றும் கத்மட் மற்றும் கடற்புற கண்காணிப்பு விமானம் P8I ஆகியதவ
இந்ேப் பயிற்சியில் பங்தகற்றன.

8. FSSAI’இன் மூன்றாெது ோநில உணவுப் பாதுைாப்பு குறியீட்டில்,

✓

நாடுைள் எரெ?

✓

அ) இந்தியா மற்றும் இந்தோதனசியா 
ஆ) இந்தியா மற்றும் தநபாைம்
இ) இந்தியா மற்றும் சீனா

4. சமீபத்தில், வசஸ்ஸில் இந்தியாவின் 70ஆெது கிைாண்ட்ோஸ்டர்

வபரிய ோநிலங்ைளுள் முதலிடத்தில் உள்ை ோநிலம் எது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) குஜைாத் 
இ) தகைைா
ஈ) கர்நாடகா
✓

உணவுப் பாதுகாப்பின் 5 அைவுருக்களில் மாநிலங்களின் பசயல்பாடுக
-தை அைவிடும், உணவுப்பாதுகாப்பு & ேைநிர்ணய ஆதணயத்தின்
(FSSAI) 3ஆவது மாநில உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்தட (SFSI) மத்திய
சுகாோைம் & குடும்பநல அதமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பவளியிட்டார்.

✓

இந்ே ஆண்டு, பபரிய மாநிலங்களில், குஜைாத் முேலிடத்தில் உள்ைது,
அேற்கு அடுத்ேபடியாக தகைைா மற்றும் ேமிழ்நாடு உள்ைன. சிறிய
மாநிலங்களில், தகாவா முேலிடத்திலும், தமகாலயா மற்றும் மணிப்பூர்
மாநிலங்கள் அேற்கு அடுத்ேோகவும் உள்ைன. யூனியன் பிைதேசங்களில்,
ஜம்மு & காஷ்மீர், அந்ேமான் & நிக்தகாபார் தீவுகள் மற்றும் புது தில்லி
முன்னணியில் உள்ைன.

✓

நடமாடும் பரிதசாேதன நிதலயங்களின் எண்ணிக்தகதய 109 ஆக
உயர்த்தி நாட்டில் உணவுப் பாதுகாப்பு சூழலியதல உறுதிப்படுத்தும்
வதகயில், 19 வாகனங்கதை அவர் பகாடியதசத்து போடங்கிதவத்ோர்.

ஆனெர் யார்?
அ) ேனியா சச்தேவ்
ஆ) சூர்யா தசகர் கங்குலி
இ) பத்மினி ரூட்
ஈ) ைாஜா ரித்விக் 
✓

பேலுங்கானா மாநிலத்தேச் சார்ந்ே ைாஜா ரித்விக், ஹங்தகரியின் புடா
பபஸ்டில் நதடபபற்ற பவபசர்பகப்த ா ஜிஎம் பசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில்
ELO 2500 மதிப்பபண்கதைக்கடந்து இந்தியாவின் 70ஆவது கிைாண்ட்
மாஸ்டைாக ஆனார். பசக்தகாஸ்தலாவாக்கியாதவச் தசர்ந்ே FIDE
மாஸ்டர் பபன்பனக் வக்லாதவ வீழ்த்திய பிறகு, அவர் 4 புள்ளிகதைப்
பபற்றார்.
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9. உலை அறிவுசார் வசாத்துரிணை நிறுெனத்தால் வெளியிடப்பட்ட

2021-உலைைாவிய புத்தாக்ைக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தைநிரல
என்ன?
அ) 40
ஆ) 46 
இ) 35
ஈ) 31
✓

2021 பசப்.20 அன்று, உலகைாவிய புத்ோக்கக் குறியீட்டின் 2021 பதிப்பு
உலக அறிவுசார் பசாத்துரிதம அதமப்பால் (WIPO) பவளியிடப்பட்டது.
2021 பதிப்பானது 81 பவவ்தவறு குறிகாட்டிகளின் அடிப்பதடயில், 132
பபாருைாோைங்கதை ேைவரிதசப்படுத்தியுள்ைது.

✓

சுவிச்சர்லாந்து, சுவீடன், அபமரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகியதவ
இப்புத்ோக்க ேைவரிதசயில் போடர்ந்து முன்னணியில் உள்ைன. 2021
ஆம் ஆண்டில் முேன்முதறயாக இதில் முேல் ஐந்து இடங்களுள் பேன்
பகாரியா இடம்பபற்றுள்ைது. முேல் 15 இடங்களுக்குள் இடம்பபற்றுள்ை
ஆசியப்பபாருைாோைங்கள்: சிங்கப்பூர் (8), சீனா (12), ஜப்பான் (13) மற்றும்
ஹாங்காங் (14). இந்ேப் பட்டியலில் இந்தியா 46ஆவது இடத்திலுள்ைது.

10. வசப்டம்பர்.20-26 ெரை ‘ெணிக்ய சப்தா’ரெ வைாண்டாடுகிற
அரேச்சைம் எது?
அ) வணிக அதமச்சகம் 
ஆ) நிதி அதமச்சகம்
இ) பபருநிறுவன விவகாைங்கள் அதமச்சகம்
ஈ) ேகவல் மற்றும் ஒலிபைப்பு அதமச்சகம்

✓

விடுேதலயின் அம்ருத் மதகாத் வத்தேக் பகாண்டாடும் வதகயில்
வணிகம் மற்றும் போழிற்துதற அதமச்சகத்தின் வர்த்ேகத்துதற, இந்ே
மாேம் 20 முேல் 26ஆம் தேதி வதை நாடு முழுவதும் வணிகம் மற்றும்
வர்த்ேக வாை நிகழ்ச்சிகதை நடத்தி வருகிறது.

✓

இேன் சமயம் தேசிய ஒற்தறச் சாைை அதமப்பு மற்றும் போழிற்பூங்கா
மதிப்பீட்டு அதமப்பு ேைங்கள் ஆகியதவ போழில் மற்றும் உள்நாட்டு
வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துதறயால் போடங்கப்பட்டது.


1. குஜைாத் சட்டப்தபைதவக்கு முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன்
ஆச்சார்யா தேர்வாகிறார்
குஜைாத் சட்டப்தபைதவ சபாநாயகைாக இருந்து வந்ே ைாதஜந்திை
திரிதவதி, மாநில பாஜக அைசின் புதிய அதமச்சைதவயில் அதமச்சைாக
பேவி ஏற்றார். இந்நிதலயில், குஜைாத் சட்டப்தபதவயின் மதழக்காலக்
கூட்டத் போடர் வரும் 27-ம் தேதி கூடுகிறது. காலியாக உள்ை
சபாநாயகர் பேவிக்கு பபண் எம்எல்ஏ நிமாபபன் ஆச்சார்யா பபயதை
பாஜக அறிவித்ேது.
சபாநாயகர் பேவிக்கு நிமாபபன் ஆச்சார்யா சார்பிலும், துதண
சபாநாயகர் பேவிக்கு பாஜக எம்எல்ஏ தஜோ பர்வத் சார்பிலும்
சட்டப்தபைதவ பசயலாைரிடம் தவட்பு மனுக்கள் ோக்கல் பசய்யப்பட்டன.
சட்டப்தபைதவயில் எதிர்க்கட்சியாக உள்ை காங்கிை ும் சபாநாயகர்
பேவிக்கு நிமாபபன்தன ஆேரித்துள்ைது. எதிர்க்கட்சித் ேதலவர் பதைஷ்
ேனானியும் நிமாபபன்னுக்கு ஆேைவு அளித்துள்ைோகவும் அவர்
பேரிவித்ோர். எனதவ, முேல் பபண் சபாநாயகைாக நிமாபபன் ஆச்சார்யா
தேர்ந்பேடுக்கப்படுவது உறுதியாகிவிட்டது. அதேதநைம், துதண
சபாநாயகர் பேவிக்கு காங்கிைஸ் கட்சி ேனது எம்எல்ஏ அனில்
தஜாஷியாைாதவ நிறுத்தி உள்ைது. இேனால், துதண சபாநாயகர்
பேவிக்கு தபாட்டி ஏற்பட்டுள்ைது.
2. டிஎன்பிஎல் புதிய வதலேைம் போடக்கம்: நிதலப்புத் திறன் அறிக்தக
நூல் பவளியீடு
ேமிழ்நாடு பசய்தித்ோள் மற்றும் காகிே நிறுவனம் (TNPL) ேனது 41-வது
ஆண்டு பபாதுக்குழு கூட்டத்தே பமய்நிகர் முதறயில் நடத்தியது.
அப்தபாது
புதிோக
உருவாக்கப்பட்ட
டிஎன்பிஎல்
வதலேைம்
(https://www.tnpl.com/) போடங்கிதவக்கப்பட்டது; நிதலப்புத்திறன்
அறிக்தக நூலும் பவளியிடப்பட்டது.













டிஎன்பிஎல் போடக்கத்திலிருந்தே ‘கழிவிலிருந்து பகாழிக்கும் பசல்வம்'
என்ற தகாட்பாட்டில் இயங்குகின்ற நிறுவனமாகும். கரும்பின் கழிவான
சக்தகோன் டிஎன்பிஎல் ேயாரிக்கும் காகிேத்தின் முேன்தமயான
மூலப்பபாருள். தகவிடப்பட்ட சுமார் 1,87,680 ஏக்கர் ேரிசு நிலங்கதை
மைக்கூழ் பசய்வேற்கான பசுதம நிலங்கைாக டிஎன்பிஎல் மாற்றி
இருக்கிறது. இந்தியாவிதலதய ேன் உற்பத்தி கழிவிலிருந்து உயர்
ேைமான சிபமன்ட் பசய்யும் ஒதை காகிே நிறுவனம் டிஎன்பிஎல் ஆகும்.
தநர்மதறயான எதிர்காலத்தே எதிர்பகாள்ை இந்திய காகிே உற்பத்தி
போழில் கூடங்களில் முேன்முதறயாக உலக அைவில் பின்பற்றுகிற
நிதலப்புத்திறன் அறிக்தகதய டிஎன்பிஎல் பவளிக்பகாணர்ந்துள்ைது.
டிஎன்பிஎல் ேதலவர் மற்றும் தமலாண்தம இயக்குநர் ைாஜீவ் ைஞ்சன்,
நிதித் துதற பசயலர் கிருஷ்ணன், கூடுேல் அைசு முேன்தமச் பசயலர்
ஆகிதயாரின் முன்னிதலயில் ‘Circular Economy – The Roots Of Our
Business’ (சுழல் வட்ட பபாருைாோைம் எங்கள் வணிகத்தின் தவர்கள்)
என்ற நூல் பவளியிடப்பட்டது.
3. ேமிழகத்தில் ரூ.100 தகாடியில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத்
திட்டம்: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி
ேமிழகத்தில் நகர்ப்புற ஊதிய தவதலவாய்ப்புத் திட்டத்தே பசயல்படுத்ே,
மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அைசு அனுமதி அளித்துள்ைது. மத்திய
அைசின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊைக தவதல உறுதித் திட்டம் மூலம்
கிைாமங்களில் லட்சக்கணக்காதனார் பயனதடந்து வருகின்றனர்.
இந்நிதலயில், நகைங்களில் உள்ை ஏதழ மக்களின் வாழ்வாோைத்தே
உயர்த்தும் வதகயில், ேமிழக அைசு சார்பில் ேற்தபாது ‘நகர்ப்புற ஊதிய
தவதலவாய்ப்புத் திட்டம்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதில், பூங்காக்கள், விதையாட்டுத் திடல்கள், வடிகால்கள், சாதலகள்,
கட்டிடங்கதை அதமத்ேல், பைாமரித்ேல், நீர்நிதலகதைப் புதுப்பித்ேல்
உள்ளிட்ட பணிகள் தமற்பகாள்ைப்படும். இந்ே திட்டத்தே பரிதசாேதன
அடிப்பதடயில் பசயல்படுத்ே `100 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.
4. ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல்: ஏர்பஸ்
- மத்திய அைசு இதடதய ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்து
இந்திய விமானப் பதடக்கு ரூ.20,000 தகாடியில் 56 ைாணுவத்துக்கான
சைக்கு விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஏர்பஸ் டிஃபன்ஸ் அண்ட்
ஸ்தபஸ் நிறுவனத்துக்கும் மத்திய அைசுக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம்
தகபயழுத்ோனது. விமானப் பதடயில் ேற்தபாது பயன்பாட்டில் உள்ை
ஏவ்தைா-748 ைக விமானங்களுக்குப் பதிலாக, சி-295 ைக ைாணுவ
சைக்குப் தபாக்குவைத்து விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்யப்படவுள்ைன.
பிைேமர் நதைந்திை தமாடி ேதலதமயில் பாதுகாப்பு விவகாைங்களுக்கான
அதமச்சைதவக் கூட்டம் இைண்டு வாைங்களுக்கு முன்பு நதடபபற்றது.
அக்கூட்டத்தில் தபார்விமானங்கள் ேயாரிப்பில் முன்னணியில் இருக்கும்
பநோா்லாந்தே ேதலதமயிடமாகக்பகாண்ட ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம்
இருந்து 56 ைாணுவ விமானங்கள் பகாள்முேல் பசய்வேற்கு ஒப்புேல்
அளிக்கப்பட்டது. இதுபோடர்பான ஒப்பந்ேம் தகபயழுத்ோனது.
இந்ே ஒப்பந்ேத்தின்படி, ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்பபயினில் உள்ை
போழிற்சாதலயில் இருந்து அடுத்ே 4 ஆண்டுகளில் 16 விமானங்கள்
இந்தியாதவ வந்ேதடயும். எஞ்சியுள்ை 40 விமானங்கள், இந்தியாவில்
உள்ை டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ேமான
போழிற்சாதலயில் ேயாரிக்கப்படும். இதுபோடர்பாக ஏாா்பஸ் நிறுவனத்து
-க்கும் டாடா நிறுவனத்துக்கும் இதடதய ஒப்பந்ேம் ஏற்பட்டுள்ைது.
5. அபமரிக்காவில் மீட்கப்பட்ட 157 போல்பபாருட்களுடன் ோயகம்
திரும்பும் பிைேமர் தமாடி
இந்தியாவிலிருந்து
சட்டவிதைாேமாக
கடத்ேப்பட்ட,
திருடப்பட்ட
நம்நாட்டின்
பாைம்பரியத்தேயும்,
கலாச்சாைத்தேயும்
உலகிற்கு
பவளிப்படுத்தும்
157
போல்பபாருட்கள்
அபமரிக்க
அைசால்
மீட்கப்பட்டுள்ைன. அந்ேப் பபாருட்களுடன் பிைேமர் தமாடி ோயகம்
திரும்புகிறார். 157 கதலப் பபாருட்களில் 71 பபாருட்கள் தகவிதனப்
பபாருட்கள், இந்து மேத்தின் கதலகதை விைக்கும் 60 சிதலகள், பவுத்ே
மேத்தே விைக்கும்16 சிதலகள், தஜன மேத்தே விவரிக்கும் 9
சிதலகள் மீட்கப்பட்டு ோயகம் பகாண்டு வைப்படுகின்றன.
12 நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே பவண்கலத்தில் பசய்யப்பட்ட கடவுள்
நடைாஜர் சிதல, 10ம் நூற்றாண்தடச் தசர்ந்ே 8.5 பசமீ நீைமுள்ை
தைவாந்ோ சிதல உள்ளிட்ட மிகப் போன்தமயான சிதலகள் இதில்
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அடங்கும். இந்தியாவிலிருந்து கடத்ேப்பட்ட கதலப் பபாருட்கதை மீட்க
பிைேமர் தமாடி ேதலதமயிலான அைசு போடர்ந்து முயற்சிகதை
எடுத்துவருகிறது.
மத்திய அைசு வட்டாைங்கள் கூறுதகயில் கடந்ே 1976ம் ஆண்டுமுேல்
2013ம் ஆண்டுவதை உலகைவில் இந்தியா சார்பில் 13 போன்தமயான
பபாருட்கள் மட்டுதம மீட்கப்பட்டன.
ஆனால், 2014ஆம் ஆண்டு பிைேமர் தமாடி ஆட்சிக்கு வந்ேபின், இதுவதை
200க்கும் தமற்பட்ட இந்தியாவின் பாைம்பரியத்தேயும், கலாச்சாைத்தேயு
-ம் விைக்கும் கதலப்பபாருட்கள் பல்தவறு நாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு
இந்தியாவுக்கு பகாண்டு வைப்பட்டுள்ைன. அதிலும் 2004 முேல் 2014
ஆம் ஆண்டுவதை ஒரு போன்தமயான சிதல மட்டுதம மீட்கப்பட்டது”
எனத் ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்றன.
கடந்ே 40 ஆண்டுகளில் மீட்கப்பட்டதேவிட அதிகமான போன்தமயான
பபாருட்கதை உலகைவில் இருந்து தமாடி அைசு மீட்டுள்ைது. ேற்தபாது
அபமரிக்காவுக்கு பிைேமர் தமாடியின் பயனத்தின் தபாது, 11ஆம்
நூற்றாண்டு முேல் 14ஆம் நூற்றாண்டுவதையிலான சிதலகள், கிமு
காலத்து பசம்புச் சிதலகள், படைதகாட்டா சிதலகள் உள்ளிட்ட கதலப்
பபாக்கிஷங்கள் திரும்பி ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ைன. அச்சிதலகளில் பல
உதலாகச்சிதல, கற்சிதல, படைதகாட்டா சிதல தபான்றதவ அடங்கும்.

6. வங்கக்கடலில் உருவானது ‘குலாப்’ புயல்
மத்திய தமற்கு வங்கக் கடலில் நிலவி வந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு
மண்டலம், ஆழ்ந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுமண்டலமாக மாறி, ‘குலாப்’ புயலாக
வலுப்பபற்றுள்ைது. இது வடக்கு ஆந்திைா மற்றும் பேற்கு ஒடிசா இதடதய
கதைதயக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘குலாப்’ என்னும்
பபயதை பாகிஸ்ோன் வழங்கியுள்ைது.

7. அபமரிக்க மாகாணங்களில் ‘ஹிந்து பாைம்பரிய மாேம்’ பகாண்டாட்டம்
அபமரிக்காவில் படக்சாஸ், பஜர்ஸி, ஒதஹதயா உள்ளிட்ட பல
மாகாணங்களில் அக்தடாபர் மாேமானது ஹிந்து பாைம்பரிய மாேமாகக்
பகாண்டாடப்படவுள்ைது. அபமரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளிதயச்
தசர்ந்ே ஹிந்துக்கள் அதிக எண்ணிக்தகயில் உள்ைனர். அங்கு
ஹிந்துக்களின் பண்டிதககள் சிறப்பாகக் பகாண்டாடப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிதலயில், ஆயுேபூதஜ, தீபாவளி உள்ளிட்ட பல ஹிந்து பண்டிதகக
-ள் பகாண்டாடப்படும் அக்தடாபர் மாேத்தே இந்து பாைம்பரிய மாேமாகக்
பகாண்டாட படக்சாஸ், புதைாரிடா, பஜர்ஸி, ஒதஹதயா, மாசசூபசட்ஸ்
உள்ளிட்ட மாகாணங்கள் தீர்மானத்தே இயற்றியுள்ைன.
படக்சாஸ் மாகாணத்தின் தீர்மானத்தில், ‘நம்பிக்தக, தசதவ,
பகாள்தகப்பகிர்வு உள்ளிட்டவற்றின் ஒளிவிைக்காக ஹிந்துக்கள்
திகழ்ந்து வருகின்றனர். உலகம் முழுவதும் ஆயிைக்கணக்கான நபர்கள்
ஹிந்து நம்பிக்தககதைக் கதடப்பிடித்து வருகின்றனர்.
ஹிந்துத்துவமானது ேனது ேனிப்பட்ட கலாசாைம், வைலாறு காைணமாக
மாகாணத்துக்கும் அபமரிக்க நாட்டுக்கும் முக்கியப் பங்களிப்தப
வழங்கியுள்ைது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. அக்தடாபர் மாேம் முழுவதும்
கலாசாை நிகழ்ச்சிகள், கருத்ேைங்கங்கள், மாநாடுகள், ஆதட அலங்காை
நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டதவ நதடபபறும் என்று அபமரிக்காவில் உள்ை
ஹிந்து அதமப்புகள் பேரிவித்துள்ைன. கதைானா போற்று பைவல் ேடுப்பு
நடவடிக்தககதை முதறயாகப் பின்பற்றி தநைடியாகவும் காபணாலி
வாயிலாகவும் பகாண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ைோகத்
தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

8. உலக வில்வித்தே: இந்தியாவுக்கு இரு பவள்ளி
அபமரிக்காவில் நதடபபறும் உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப்
தபாட்டியில் காம்பவுண்ட் விதையாட்டில் மகளிர் அணி, கலப்பு அணி
ஆகிய இரு பிரிவுகளில் இந்தியா 2ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளிப் பேக்கம்
பவன்றது. இரு பிரிவுகளின் இறுதிச்சுற்றிலுதம இந்தியாவிடம் இருந்து
பகாலம்பியா ேங்கத்தே ேட்டிப் பறித்ேது.
உலக வில்வித்தே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியா இேற்கு
முந்தேய சீசன்களில் 8 பவள்ளி, 2 பவண்கலம் என 10 பேக்கங்கதை
பவன்றுள்ைது. இதில் ேங்கம் பவல்வேற்கான இந்தியாவின் தபாைாட்டம்
போடர்கிறது. உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் காம்பவுண்ட் பிரிவில்
பகாலம்பியாவின் ஆதிக்கம் போடர்கிறது. இத்துடன் இப்பிரிவில் அந்ே
அணிக்கு பமாத்ேமாக 4 ேங்கங்கள் கிதடத்துள்ைன.













9. செப்.25 – உலக மருந்தாளுநர் நாள்.
10. ேமிழகத்தில் மாமல்லபுைம், ஏற்காடு, காஞ்சி, குமரி, குற்றாலம், ேஞ்தச
உட்பட தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்காக 100 நகைங்கள் பட்டியல்
பவளியீடு
ஒதை பாைேம், உன்னே பாைேம் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் கல்விச்
சுற்றுலாவுக்கு 100 நகைங்கள் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைன.
இதில் ேமிழகத்தில் உள்ை மாமல்லபுைம், ஏற்காடு உட்பட 6 இடங்கள்
இடம்பபற்றுள்ைன. தேசிய ஒருதமப்பாட்தட வைர்ப்பேற்காக ‘ஒதை
பாைேம் உன்னே பாைேம்’ என்ற திட்டம் மத்திய அைசால் 2015ஆம் ஆண்டு
போடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ் தேசிய கல்விச் சுற்றுலாவுக்கு
ேகுதியான 100 நகைங்கள் பட்டியதல மத்திய அைசு பவளியிட்டுள்ைது.
11. பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள்
சைணாலயமாக மாற்ற உயர் நீதிமன்றம் உத்ேைவு
பள்ளிக்கைதண சதுப்பு நிலப்பகுதிதய ஆக்கிைமிப்புகளில் இருந்து
முழுதமயாக மீட்டு பறதவகள் சைணாலயமாகவும், அரிய ோவைம்,
விலங்கினங்களின் சுற்றுச்சூழலியல் வாழ்விடமாகவும் மாற்றும்
சாத்தியக்கூறுகதை ஆைாய ேமிழக அைசு நடவடிக்தக எடுக்க உயர்
நீதிமன்றம் உத்ேைவிட்டுள்ைது.
12. ஆவடி கனைக வாகன போழிற்சாதலயில் ரூ.7,523 தகாடியில் 118
அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகள் ேயாரிப்பு: பணி ஆதண வழங்கியது
பாதுகாப்புத் துதற
ஆவடியில் உள்ை கனைக வாகன போழிற்சாதலயில், ரூ.7,523 தகாடி
மதிப்பில் 118 அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனங்கதைத் ேயாரித்து
வழங்குவேற்கான பணி ஆதணதய பாதுகாப்புத் துதற அதமச்சகம்
வழங்கியுள்ைது. நவீன பீைங்கி வாகனமான எம்தக-1ஏ, அர்ஜுன் பீைங்கி
வாகனத்தின் புதிய வதகயாகும். எம்தக-1வதக பீைங்கி வாகனத்துடன்
ஒப்பிடும்தபாது
72
புதிய
அம்சங்கள்
மற்றும்
உள்நாட்டு
உபகைணங்களும், எம்தக-1ஏ பீைங்கி வாகனத்தில் தசர்க்கப்பட்டுள்ைன.
இந்ேப் பீைங்கி வாகனம், அதனத்து வதகயான நிலப்பைப்புகளிலும்
எளிோக பசல்லும் திறன் பபற்றது. அதோடு, பகலிலும், இைவிலும்,
துல்லியமாக இலக்தக ோக்கும் திறன் பதடத்ேது. இந்ே பீைங்கி
வாகனத்தே, பல தமம்பட்ட வசதிகளுடன் ைாணுவ ஆைாய்ச்சி தமம்பாட்டு
அதமப்பு (டிஆர்டிஓ) வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ைது. இேனால் இந்ே
பீைங்கி வாகனம், உலகத் ேைத்துக்கு இதணயாக இருக்கும்.
இந்நிதலயில், அர்ஜுன் எம்தக-1ஏ பீைங்கிகதைத் ேயாரிக்கும் பணி
ஆவடி கனைக போழிற்சாதலக்கு பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இேன்மூலம்,
குறு,
சிறு
போழில்நிறுவனங்கள்
உட்பட
200
இந்திய
நிறுவனங்களுக்கு போழில் வாய்ப்பு கிதடக்கும்.
அத்துடன், 8000 தபருக்கு தவதலவாய்ப்பு கிதடக்கும். இந்ே வாகனத்
-தே, தபார்வாகன ஆைாய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுநிறுவனம் (சிவிஆர்டிஇ),
டிஆர்டிஓ’இன் இேை ஆய்வகங்களுடன் இதணந்து 2 ஆண்டுக்குள்
உருவாக்கியது குறிப்பிடத்ேக்கது. இத்ேகவல் பாதுகாப்புத் துதற
பத்திரிதக ேகவல் அலுவலகம் பேரிவித்துள்ைது.
13. தகாவைம் கடற்கதை பகுதியில் திைவக் கழிவுகள் 100 சேவீேம்
மறுசுழற்சி: அதமச்சர் சிவ.வீ.பமய்யநாேன் ேகவல்
சிவ.வீ.பமய்யநாேன் பவளியிட்டுள்ை அறிக்தகயில் கூறியிருப்போவது:
ேமிழ்நாட்டின் கடதலாைப் பகுதி சுமார் 1,076 கிமீ நீைம் பகாண்டது. இதில்
பசங்கல்பட்டு மாவட்டம் தகாவைம் கடற்கதைக்கு இந்தியாவின் 9-வது
நீலக்பகாடி கடற்கதைசான்றிேதழ படன்மார்க் நாட்தடச்தசர்ந்ே
சுற்றுச்சூழல் அதமப்பு வழங்கியுள்ைது. இந்ே அதமப்புஉலகைவில்
பாதுகாப்பு, துய்தமயான கடற்கதைகதைத் தேர்ந்பேடுத்து இந்ே
அங்கீகாைத்தே வழங்கி வருகிறது.
தகாவைம் கடற்கதையில் பசுங்பகாடிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. தமலும்,
பார்தவயாைர்கதைக் கவை 37 வசதிகள் உள்ைன. இதில் பாதுகாப்பான
நீச்சல் மண்டலம், உதடமாற்றுப் பகுதி, சாய்ந்திருக்கும் மூங்கில்
நாற்காலிகள், நிழற்குதடகள், பவளிப்புற உடற்பயிற்சி உபகைணங்கள்,
குழந்தேகள் விதையாடும் பகுதி, மூங்கிலால் பசய்யப்பட்ட குப்தபத்
போட்டிகள், கழிப்பதற மற்றும் 7 நிதல சுத்திகரிக்கப்பட்ட
குடிநீர்வழங்கும் கருவிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ைன. மணதல சுத்ேம்
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பசய்யும் இயந்திைத்தேப் பயன்படுத்தி கடற்கதை மணலும் போடர்ந்து
சுத்ேம் பசய்யப்படுகிறது.
கடற்கதையின் நீைாடும் மண்டலத்தில் பாதுகாப்பாக நீந்ேக்கூடிய
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஆம்பிபியஸ் வீல் நாற்காலியும் உள்ைது.
கடற்கதையில் குளிப்பேற்கான காலம் ஜனவரி 15 முேல் பசப்டம்பர் 15
வதை அதடயாைம் காணப்பட்டுள்ைது.
பார்தவயாைர்களின்
பாதுகாப்புக்காக
4
கண்காணிப்பு
சிசிடிவிதகமைாக்கள் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைன. எந்ே அவசை அதழப்புக்கும்
உயிர்காக்கும்
காவலர்கள்
கண்காணிப்பு
தகாபுைத்தில்
நிறுத்ேப்பட்டுள்ைனர். தமலும், அங்கு உடனடி மருத்துவ கவனிப்பும்
பார்தவயாைர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 60 எல்இடி ஒளிரும்பேரு
விைக்குகைால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ை கடற்கதை, காதல 6 மணி முேல்
மாதல 6 மணி வதை பார்தவயாைர்களுக்காக திறந்திருக்கும். குளியல்
மண்டலத்தில் தூய்தமயான நிதலயில் நீர் பைாமரிக்கப்படுகிறது.
இந்ே கடற்கதை, ஒரு பூஜ்ஜிய திைவ கழிவு தமலாண்தம கடற்கதையாக
உள்ைது. இங்கு உருவாகும் திைவக் கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு 100
சேவீேம் மீண்டும்பயன்படுத்ேப்படுகிறது. அவற்தறபவளியில் விட்டு
மாசுபடுத்ேப்படுவதில்தல. அங்கு இதில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிதலயம்,
40 கிதலாவாட் சூரிய மின் நிதலயம் மற்றும் நாபைான்றுக்கு 50 கிதலா
பசயலாக்க திறன் பகாண்ட ோனியங்கி உைம் ேயாரிக்கும் இயந்திைம்
பகாண்ட திடக்கழிவு தமலாண்தம அலகும் உள்ைது.
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1. இந்தியாவின் முதல் யூர ா பசுமைப் பத்தி த்மத வெளியிட்டுள்ள

5. APEDA ட்டம் நாடாளுைன்றத்தில் நிமறரெற்றப்பட்ட ஆண்டு

நிறுெனம் எது?

எது?

அ) NTPC

அ) 1970

ஆ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 

ஆ) 1980

இ) AIIMS

இ) 1985 

ஈ) TANGEDCO

ஈ) 1995

✓

மின்துபையில் முன்னணி வங்கிசாோ நிதி நிறுவனமான, பவர்
பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிட் தனது முதல் யூரோ 300 மில்லியன், 7
ஆண்டு யூரோ பசுமைப் பத்திேத்பத வவளியிட்டது.

✓

ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஏற்றுமதி
ரமம்பாட்டு ஆபணயச் சட்டமானது (APEDA சட்டம்) கடந்த 1985ஆம்
ஆண்டில் ோடாளுமன்ைத்தில் நிபைரவற்ைப்பட்டது.

✓

இதன்மூலம் வபைப்பட்ட 1.841 சதவீத விபல, யூரோ சந்பதயில் இந்திய
வவளியீட்டு நிறுவனத்தால், வபைப்பட்ட மிகக்குபைந்த வசூல். இது,
இந்திய வங்கி சாோ நிதி நிறுவனம் வவளியிட்ட முதல் யூரோ பத்திேம்
மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து வவளியிடப்பட்ட
முதல் யூரோ பசுபமப் பத்திேம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பத்திே
வவளியீட்டின்ரபாது, ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பாபவச் ரசர்ந்த 82 முதலீட்டு
நிறுவனங்கள் பங்ரகற்ைன. இது 2.65 மடங்கு மிபகயானது.

✓

வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குேேகத்தின் சமீபத்திய
மதிப்பீட்டின்படி, APEDA தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதி ஏப்ேல் முதல் ஆகஸ்ட்
2021 வபே 21.8% வளர்ச்சிபயப் பதிவு வசய்துள்ளது.

6. “ஆதார் அடிப்பமடயிலான e-KYC”, “சுய KYC” ைற்றும் “OTP
அடிப்பமடயிலான ைாற்றம்” ஆகியமெ இந்திய அ ாங்கத்தால்
வதாடங்கப்பட்ட எந்தச் சீர்திருத்தங்களின் ஒருபகுதியாகும்?
அ) LPG சீர்திருத்தங்கள்

2. 2021’க்கான உலகளாவிய விருதுகளில் யூர ாைணி ெழங்கிய

ஆ) மின் துபை சீர்திருத்தங்கள்

‘உலகின் சிறந்த ெங்கி - 2021’ பட்டத்மத வென்ற ெங்கி எது?

இ) MSME சீர்திருத்தங்கள்

அ) SBI வங்கி

ஈ) வதாபலத்வதாடர்பு சீர்திருத்தங்கள் 

ஆ) DBS வங்கி 

✓

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஈ) ஆக்சிஸ் வங்கி

✓

இங்கிலாந்பதச் சார்ந்த நிதியியல் வவளியீடான ‘யூரோமணி’ அதன்
உலகளாவிய விருதுகள் – 2021’இல், DBS’ஐ ‘உலகின் சிைந்த வங்கி
2021’ என்ை பட்டத்துடன் வகௌேவித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளில், DBS
வங்கி இந்தப் பட்டத்பத வவல்வது இது இேண்டாவது முபையாகும். DBS
வங்கி ‘உலகின் சிைந்த டிஜிட்டல் வங்கி 2021’ என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் இரு பட்டங்கபளயும் ஒரே ரேேத்தில் பவத்திருக்கும்
உலகின் முதல் வங்கியாக இது உள்ளது.

7.அண்மைச்வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, “VR வ ௌதாரி” என்பெருடன்
வதாடர்புமடய அமைப்பு எது?
அ) இஸ்ரோ

3. பா த மிகுமின் நிறுெனைானது (BHEL) இந்தியாவின் மிகப்வபரிய

ஆ) இந்திய விமானப்பபட 

மிதமெ ர ாலார் PV ஆமலமய எம்ைாநிலத்தில் த ொடங்கியுள்ளது?

இ) ஓஎன்ஜிசி

அ) ஆந்திே பிேரதசம் 

ஈ) இந்தியன் ஆயில்

ஆ) மகாோஷ்டிோ

✓

இ) பீகார்
ஈ) கர்ோடகா

✓

இந்தியாவின் மிகப்வபரிய மிதபவ சூரிய ஒளிமின்னழுத்த அபமப்பு
(PV) ஆபலயானது ஆந்திே பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள NTPC
சிம்மாத்ரியில் பாேத மிகுமின் நிறுவனம் வதாடக்கியுள்ளது. இந்த 25 MW
திட்டம், 100 ஏக்கர் பேப்பளவில் அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் தூய
மின்சாேத்பத உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், நீர் ஆவியாவபதயும்
குபைக்கும்.

‘Sailing regattas and Sail parade’ என்றவொன்மற நடத்தவுள்ள
அமைப்பு எது?

மூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட நகர்ப்புற ஆற்றங்கம திட்டமிடல் &
ரைம்பாட்டுக்கான ெழிகாட்டல் குறிப்மப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
அமைப்பு எது?

அ) இந்திய இோணுவம்
ஆ) இந்திய கடற்பபட 
இ) இந்திய கப்பல் கழகம்

அ) ரதசிய தூய்பம கங்பக திட்டம் 

ஈ) இந்திய அகழ்வு நிறுவனம்

ஆ) ஜல் சக்தி அபமச்சகம்
✓

இ) ேமாமி கங்ரக
ஈ) துபைமுகங்கள், கப்பல் & நீர்வழிகள் அபமச்சகம்
ரதசிய தூய்மைகங்மக திட்டம் “சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன், காலநிபல
தகவபமப்பு & சமூக உள்ளடக்கங்வகாண்ட ேகர்ப்புை ஆற்ைங்கபே
திட்டமிடல் மற்றும் ரமம்பாட்டுக்கான வழிகாட்டல் குறிப்பப” வவளியிட்டு
உள்ளது. இது ‘கவனக்ட் கரோ’இல் வவளியிடப்பட்டது. இந்தியாவின்
உலக வள நிறுவனம் இதபன ஏற்பாடு வசய்தது.





இந்திய வான்பபடயின் தற்ரபாபதய துபணத்தபலவர் VR வசௌதாரி,
இந்திய வான்பபடயின் அடுத்த தபலபம மார்ஷலாக இந்திய அேசால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் வசப்.30 அன்று ரசபவயிலிருந்து ஓய்வு
வபறும் ஏர் சீப் மார்ஷல் ஆர் ரக எஸ் பவதௌரியாவுக்குப் பின் இப்பதவிக்கு
வருவார். VR வசௌத்ரி, 1982 டிசம்பரில் ஐஏஎஃப்’இல் பணி நியமனம்
வசய்யப்பட்டார். பல்ரவறு அளவிலான விமானங்களில் 3,800 மணி
ரேேங்களுக்கு ரமல் அவர் பைந்துள்ளார்.

8. ஆ ாத் கா அம்ரித் ைரகாத் ெத்மத நிமனவுகூரும் ெமகயில்,

4. “சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன், காலநிமல தகெமைப்பு ைற்றும்

✓

உலகத்தேம் வாய்ந்த இபணய / வடலி-இபணப்பப வழங்குவதற்கும்,
KYC வசயல்முபைகபள எளிபமயாக்குவதற்குமாக இந்திய அேசாங்கம்
வதாபலத்வதாடர்பு துபையில் சீர்திருத்தங்கபள ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவற்றில் “ஆதார் அடிப்பபடயிலான e-KYC”, “சுய-KYC” ஆகியபவ
சிம் கார்டுகபள வீட்டுக்ரகச் வசன்று வழங்குதல் மற்றும் “OTP அடிப்ப
-படயில் வமாபபல் இபணப்பப பிரீவபய்டிலிருந்து ரபாஸ்ட்வபய்டுக்கு
மாற்றுவது” ஆகியபவ அடங்கும்.





சுதந்திே இந்தியாவின் பவேவிழா வகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக,
கடற்பபடயின், 3 கட்டுப்பாட்டு பமயங்களின் தபலபமயிடங்களில்
பாய்மேப் படகுப்ரபாட்டிகள் மற்றும் அணிவகுப்புகபள ேடத்த இந்தியக்
கடற்பபடயின், பாய்மேப் படகுச் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூலம்
உள்ளூர் மக்களிபடரய பாய்மேப் படகு விபளயாட்டுகள் பிேபலப்படுத்த
-ப்படும். முதல் நிகழ்ச்சிபய, வகாச்சியில் உள்ள இந்தியக் கடற்பபடயின்
படகு வீேர்கள் பயிற்சி பமயம், எர்ணாகுளம் கால்வாயில் வசப்டம்பர்
23ஆம் ரததி ேடத்துகிைது. இந்தியக் கடற்பபடயின் 75 வீேர்கள், இதில்
கலந்துவகாண்டு, தங்கள் திைபமபய வவளிப்படுத்துவர்.
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9.

UGCஉடன்
இமணந்து
“அமனத்தும்
உள்ளடங்கிய
நிர்ொகத்மத உறுதி வ ய்ெது: ஒவ்வொருெம யும் உருொக்குெது
தான்
முக்கியைான
விஷயம்”
என்ற
தமலப்பிலான
ெமலய ங்கத்மத ஏற்பாடு வ ய்துள்ள அமைச் கம் எது?
அ) நிதி அபமச்சகம்
ஆ) சமூக நீதி அபமச்சகம்
இ) மகளிர் ரமம்பாட்டு அபமச்சகம்
ஈ) கல்வி அபமச்சகம் 
✓

✓

அபனவருக்கும் தேமான கல்விபய வழங்கும் வதாபலரோக்கின் ஒரு
பகுதியாக, “அபனத்தும் உள்ளடங்கிய நிர்வாகத்பத உறுதி வசய்வது:
ஒவ்வவாருவபேயும் உருவாக்குவதுதான் முக்கியமான விஷயம்” என்ை
தபலப்பிலான இபணயக் கருத்தேங்பக மத்திய கல்வி அபமச்சகமும்,
பல்கபலக்கழக மானியக்குழுவும் ேடத்தின. இந்த இபணயக் கருத்து
அேங்கில் மத்திய பழங்குடியினர் விவகாேத்துபை அபமச்சர் அர்ஜூன்
முண்டா, சிைப்பு விருந்தினோகக் கலந்துவகாண்டார்.
இந்த இபணயக் கருத்தேங்கு அபனத்து கல்வி நிறுவனங்களின்
தபலவர்கபள ஒரே தளத்தில் வகாண்டுவரும் வாய்ப்பப ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு லக்ரனாவில் உள்ள பாபாசாகிப் பிம்ோவ் அம்ரபத்கர் பல்கபலக்
கழகமும் ஆதேவு வதரிவித்தது.

10. விண்வெளி ஆய்வு வதாடர்பான வ ய்திகளில் இடம்வபறுகிற
VIPER’இல் I என்பது எமதக் குறிப்பிடுகிறது?
அ) Intelligence
ஆ) Investigating 
இ) Interesting
ஈ) Information

✓

✓

அவமரிக்க விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA, சந்திேனுக்கு VIPER
(Volaterles Investigating Polar Exploration Rover) என்ை ஒரு ேடமாடும்
ரோரபா அபமப்பப அனுப்பவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது 2023ஆம்
ஆண்டில், ஆர்ட்வடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அனுப்பப்படவுள்ளது.
ரமலும் இது நிலவின் ரமற்பேப்பில் மற்றும் அதற்குக் கீரழ பனி மற்றும்
பிை வளங்கபளத் ரதடுவபத ரோக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
சந்திேனின் வதன் துருவமானது ேமது சூரிய மண்டலத்தின் குளிோன
பகுதிகளுள் ஒன்ைாகும். இதுவபே அது ஆோயப்படாமரலரய உள்ளது.


1. மங்கள்யான் விண்கலத்தின் 7 ஆண்டுகள் நிபைவு: இஸ்ரோ
விஞ்ஞானிகள் தகவல்
வசவ்வாய் கிேகத்பத ஆய்வு வசய்யும் மங்கள்யான் விண்கலம்,
வவற்றிகேமாக 7-வது ஆண்பட நிபைவு வசய்துள்ளதாக இஸ்ரோ
விஞ்ஞானிகள் வதரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்
கூறியதாவது: மங்கள்யான் திட்டத்தில் அபனத்துவித அம்சங்களும்
எதிர்பார்த்தபதவிட சாதகமாகரவ அபமந்துள்ளன. இதில் கிபடக்கப்
வபற்ை அனுபவங்கள்தான் ேமது எதிர்கால திட்டங்களுக்கு வபரிதும்
உதவிகேமாக இருக்கின்ைன.
மங்கள்யானின் 5 ஆய்வு சாதனங்கள் வதாடர்ந்து தகவல்கபள அனுப்பி
வருகின்ைன. இதன்மூலம் வசவ்வாய் கிேகத்தின் பருவநிபல
மாறுபாடுகள், வளிமண்டல சூழல்கள் குறித்து பல்ரவறு தகவல்கள்
கிபடக்கப் வபற்றுள்ளன. தற்ரபாபதய நிலவேப்படி விண்கலத்தின்
ஆய்வுக் காலம் ரமலும் ஓோண்டுக்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிரைாம்.
வழக்கமாக வதாபலத்வதாடர்பு மற்றும் கண்காணிப்பு வசயற்பகக்
ரகாள்கள்தான் 7 முதல் 9 ஆண்டுகள் வபே வசயல்படும். ஆனால், ஒரு
விண்கலத்பதயும் 7 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக இயங்க பவக்க முடியும்
என்பபத மங்கள்யான் நிரூபணம் வசய்திருப்பது ேமக்கு வபருமிதமான
தருணமாகும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.







மத்திய மீன்வளம், கால்ேபட, தகவல் ஒலிபேப்புத் துபை இபண
அபமச்சர் எல்.முருகன் சிைப்பு விருந்தினோக கலந்துவகாண்டு ரபசினார்.
அப்ரபாது அவர் கூறியதாவது: உள்ளூர் வதாழில்கபள ரமம்படுத்தும்
ரோக்கில் மத்திய அேசு சுயசார்பு பாேதம் என்ை சிைப்பு திட்டத்பத
ேபடமுபைப்படுத்தி வருகிைது.
கால்ேபட, கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு இந்தியாவுக்கு அதிக
வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்திய ரவளாண் ஏற்றுமதியில் 17-18 சதவீதம்
வபே கடல்சார் வபாருட்கள் ஏற்றுமதியின் பங்களிப்பு ஆகும். கடல்சார்
வபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அேசு 50 சதவீதம் மானியம் அளிக்கிைது.
கால்ேபட உள்கட்டபமப்பு ரமம்பாட்டு நிதி, கால்ேபட ரோய்கள்
கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எனபல்ரவறு திட்டங்கள் கால்ேபட துபை
வளர்ச்சிக்காக வசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒரு லட்சம் கால்ேபடகள்
வகாண்ட பகுதியில் ேடமாடும் கால்ேபட மருத்துவ கிளினிக் (வமாபபல்
கிளினிக்) இயக்க மத்திய அேசு உதவுகிைது.
இந்திய அளவிலான ஏற்றுமதியில் தமிழகம் 3-வது இடத்தில் உள்ளது.
வசன்பனயில் இருந்து கார், உதிரிபாகங்களும், ோமக்கல் பகுதியில்
கால்ேபட சார்ந்தவபாருட்களும், தூத்துக்குடியில் இருந்து கடல்சார்
வபாருட்களும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்ைன. தமிழகத்தின்
ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டுக்கு ரதபவயான அபனத்து உதவிகபளயும்
மத்திய அேசு வசய்துதரும்.
கிோமப் வபாருளாதாேம்
வளரும் கிோமப்புை வபாருளாதாே ரமம்பாட்டுக்கு மத்திய அேசு அதிக
முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. கிோமப்புைங்களில் இருந்து வபாருட்கபள
ஏற்றுமதி வசய்யும்ரபாது கிோம வபாருளாதாேம் வளரும். அதன்மூலம்
கிோமங்கள் வளர்ச்சி அபடவரதாடு ரவபலவாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்.
‘ரமட் இன் இந்தியா’என்று வபருபமயாக கூறிக்வகாள்ளும் வபகயில்
இந்தியாவில் இருந்து சிைப்புமிக்க வபாருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு
வவளிோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யக்கூடிய நிபல உருவாக ரவண்டும்.
ோட்டிரலரய முதல்முபையாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி பூங்கா
அபமக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம், மீனவ வபண்கள், மகளிர்
சுயஉதவிக் குழுவினர், விவசாய உற்பத்தியாளர் குழுவினர் வபரி தும்
பயனபடவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
3. ோக ேதிபய மீட்ட தமிழக வபண்கள் - பிேதமர் ரமாடி
மனதின் குேல் வாவனாலி உபேயில் பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி
ரபசியதாவது: ோடு முழுவதும் ேதிகபள மீட்க, தூய்பமப்படுத்த அேசும்
தன்னார்வ வதாண்டு அபமப்புகளும் இபணந்து வசயல்பட்டு
வருகின்ைன.
இதற்கு
உதாேணமாக
தமிழகத்தின்
ரவலூர்,
திருவண்ணாமபல மாவட்டங்கபள சுட்டிக் காட்ட விரும்புகிரைன். அந்த
மாவட்டங்களின் நீர் ஆதாேமான ோகேதி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப
வைண்டுவிட்டது. அப்பகுதி வபண்கள் ஒன்றிபணந்து ோகேதிபய
மீட்கும் பணியில் இைங்கினர். அவர்கள் மக்கபள ஒன்று திேட்டினர்,
கால்வாய்கபள ரதாண்டினர். தடுப்பபணகபள உருவாக்கினர்,
மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். இதன்விபளவாக இன்று
ோகேதியில் தண்ணீர் ததும்பி ஓடுகிைது.
ரதசத்தந்பத காந்தியடிகள் சபர்மதி ேதிக்கபேயில் ஆசிேமத்பத
அபமத்தார். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப சபர்மதி ேதி வைண்டுவிட்டது.
ஓோண்டில் 7 மாதங்கள் வபே ேதியில் தண்ணீர் இருக்காது.
இதன்பிைகு ேர்மபதயும், சபர்மதியும் இபணக்கப்பட்டன, இன்று
சபர்மதியில் தண்ணீர் நிபைந்திருக்கிைது. தமிழக வபண்கபளப்
ரபான்று ோட்டின் பல்ரவறு பகுதிகளில் ேதிகபள மீட்கும் பணி ேடந்து
வருகிைது. ேம்முபடய துைவிகள் ேதிகள் மீட்பு, மேக்கன்று ேடுதல்
உள்ளிட்ட சமூக ரசபவகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். இவ்வாறு
பிேதமர் ேரேந்திே ரமாடி ரபசினார்.
ரதசிய ஊேக ரவபல உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ோக நிதிபய மீட்கும்
திட்டம் கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. வாழும் கபல
அபமப்பின் முயற்சியால் வதாடங்கப்பட்ட இந்த ேதி மீட்பு திட்டத்தில்
20,000-க்கும் ரமற்பட்ட வபண்கள் ஆர்வத்ரதாடு ஈடுபட்டு 3,500-க்கும்
ரமற்பட்ட மீள் கிணறு, மறுவசறிவு குளங்கபள வவட்டினர். 250
தடுப்பபணகள் கட்டப்பட்டன. 5 ஆண்டு உபழப்பின் பலனாக ோகேதி
மீண்டும் உயிர் வபற்ைது.

2. தமிழக ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு மத்திய அேசு உதவி வசய்யும்:
மத்திய அேசின் வவளிோட்டு வர்த்தக இயக்குேேகம் சார்பில் வர்த்தக
வாே விழாவின் நிபைவுோள் நிகழ்ச்சி வசன்பன தாம்பேம் வமப்ஸ்
வளாகத்தில் உள்ள சிடிஎஸ் கூட்டேங்கில் ரேற்று ேபடவபற்ைது. இதில்,
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4. தமிழக அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100% குடிநீாீா் இபணப்பு: மத்திய
அபமச்சாீா் பாோட்டு
ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் உள்ள அேசுப் பள்ளிகளுக்கு 100
சதவீத குடிநீாீா் இபணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு மத்திய அபமச்சாீா்
பிேகலாத் சிங் பரடல் பாோட்டு வதரிவித்தாாீா். தமிழகத்தில் 2 ோள்கள்
சுற்றுப்பயணமாக ஞாயிற்றுக்கிழபம வசன்பன வந்த மத்திய உணவு
பதப்படுத்துதல் துபை மற்றும் ஜல் சக்தி இபண அபமச்சாீா் பிேகலாத் சிங்
பரடபல
தமிழக
ஊேக
வளாீா்ச்சித்துபை
அபமச்சாீா்
ரகஆாீா்.வபரியகருப்பன் மரியாபத நிமித்தமாக சந்தித்து ரபசினாாீா்.
அப்ரபாது ஊேக பகுதிகளில் தூய்பம பாேத இயக்கம் மற்றும் ஜல் ஜீவன்
இயக்கத்தின் முன்ரனற்ைம் குறித்து ஆரலாசிக்கப்பட்டது.
அப்ரபாது மத்திய அபமச்சாீா் கூறியதாவது: ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் கீழ்
தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 ஊோட்சிகபளச் சாாீா்ந்த 79,395 ஊேகக்
குடியிருப்புகளில் உள்ள சுமாாீா் 1 ரகாடிரய 27 லட்சம் வீடுகளில்
இதுவபே 46.33 லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீாீா்க் குழாய் இபணப்புகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் கீழ் அேசுப்பள்ளிகள், அங்கன்வாடி
பமயங்கள்,
ஆேம்ப
சுகாதாே
நிபலயங்கள்
மற்றும்
அேசுக்கட்டடங்களுக்கு
100
சதவீதம்
குடிநீாீா்
இபணப்புகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கு எனது பாோட்டுக்கள். ரமலும் இக்குடிநீாீா்
இபணப்புகபள உரிய முபையில் போமரித்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீாீா்
வழங்குவபத உறுதி வசய்ய ரவண்டும்.
மக்களின் சுகாதாே வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் வபகயில் தமிழகத்தின்
ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக் கழிவு ரமலாண்பம
ேடவடிக்பககள், திைந்த வவளியில் மலம் கழிக்கும் பழக்கத்பத
முற்றிலும் ஒழித்திட தனி ேபாீா் கழிப்பபைகள் மற்றும் சமுதாய
வளாகங்கள் கட்டி மக்கபளப் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல் ரபான்ை
வசயல்பாடுகள் தூய்பம பாேத இயக்கத்தின் கீழ் ேடப்பு நிதியாண்டில்
ரூ.366.58 ரகாடி மதிப்பீட்டில் ரமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகிைது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊேக பகுதிகளில் திட மற்றும் திேவக்கழிவுகபள
திைம்பட ரமலாண்பம வசய்திட ஏதுவாக பற்பல முன்முயற்சிகள்
ரமற்வகாள்ளப்படுவதும் பாோட்டுக்குரியது. அரத ரேேம், மக்களிபடரய
சுகாதாேம் மற்றும் கழிவு ரமலாண்பம பற்றி விழிப்புணாீா்வு
ஏற்படுத்திடவும், வேகிழி கழிவுகள் பயன்பாட்பட முற்றிலுமாக
ஒழித்திடவும் ேடவடிக்பக ரமற்வகாள்ள ரவண்டும் என அவாீா்
அறிவுறுத்தினாாீா்.







6. ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் வடன்னிஸ் சானியா ரஜாடி சாம்பியன்
வசக் குடியேசு ோட்டில் ேடந்த ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் வடன்னிஸ்
ரபாட்டியின் இேட்படயர் பிரிவில் இந்தியாவின் சானியா மிர்சா,
சீனாவின் ஷுவாய் ஸாங் ரஜாடி சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைது. இறுதிப்
ரபாட்டியில் அவமரிக்காவின் கிறிஸ்டியன் வகய்ட்லின் - எரின் ேவுட்பலப்
(நியூசி.) ரஜாடியுடன் ரமாதிய சானியா ரஜாடி 6-3, 6-2 என்ை ரேர்
வசட்களில் வவன்று ரகாப்பபபய முத்தமிட்டது. இப்ரபாட்டி 1 மணி, 4
நிமிடத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. ேடப்பு சீசனில் சானியா வவன்ை முதல்
சாம்பியன் பட்டம் இது. முன்னதாக, கடந்த மாதம் கிறிஸ்டினா
வமரகலுடன் இபணந்து விபளயாடிய கிளீவ்ரலண்ட் ஓபனில் அவர்
பபனல் வபே முன்ரனறி 2வது இடம் பிடித்திருந்தார்.
7. எஸ்ரடானியா வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட்
ஆஸ்ட்ேவா ஓபன் மகளிர் ஒற்பையர் பிரிவில் எஸ்ரடானியா
வீோங்கபன அவனட் ரகான்டாவவய்ட் (25 வயது, 30வது ரேங்க்)
சாம்பியன் பட்டம் வவன்ைார். பபனலில் கிரீஸ் ோட்டின் மரியா
சாக்கரியுடன் (26 வயது, 12வது ரேங்க்) ரேற்று ரமாதிய
ரகான்டாவவய்ட் 6-2, 7-5 என்ை ரேர் வசட்களில் வவன்று
ரகாப்பபபய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 32 நிமிடத்துக்கு
நீடித்தது.
8. டி20 கிரிக்வகட்டில் 10 ஆயிேம் ேன்கள்: ரகாலி சாதபன!
ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு ரகப்டன் விோட் ரகாலி டி20
கிரிக்வகட்டில் 10,000 ேன்கள் என்ை புதிய சாதபனபயப்
பபடத்துள்ளார்.
ஐபிஎல்-இன்
இன்பைய
(ஞாயிற்றுக்கிழபம)
இேண்டாவது ஆட்டத்தில் ோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூரு, மும்பப
இந்தியன்ஸ் அணிகள் விபளயாடி வருகின்ைன. முதலில் ரபட் வசய்த
வபங்களூரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்வகட்டுகள்
இழப்புக்கு 165 ேன்கள் எடுத்துள்ளது.
சிைப்பான ஆட்டத்பத வவளிப்படுத்திய ரகாலி 51 ேன்கள் எடுத்தார்.
இதில், ஜாஸ்பிரித் பும்ோ பந்பத சிக்ஸருக்கு பைக்கவிட்டு 13 ேன்கபளக்
கடக்கும்ரபாது டி20 கிரிக்வகட்டில் ரகாலி 10,000 ேன்கள் என்ை
சாதபனபயப் பபடத்தார். இந்த சாதபனபய 314-வது டி20
ஆட்டத்தில் அவர் பபடத்துள்ளார்.

5. எண்ம சுகாதாேத் திட்டம்: வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க திட்டத்பத
வதாடக்கி பவத்தார் பிேதமாீா்
பிேதமரின் எண்ம (டிஜிட்டல்) சுகாதாே இயக்கம் இன்று வதாடங்கியது.
வேலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க இந்த முன்முயற்சிபய இன்று காபல 11
மணிக்கு காவணாலிக் காட்சி வாயிலாக வதாடக்கிபவத்து பிேதமர்
உபேயாற்றினார். ரதசிய எண்ம சுகாதாே இயக்கத்தின் மாதிரி
திட்டத்பத கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் 15-இல் வசங்ரகாட்பட வகாத்தளத்தில்
உபேயாற்றுபகயில் பிேதமாீா் அறிவித்தாாீா். தற்ரபாது 6 யூனியன்
பிேரதசங்களில் இந்த மாதிரித் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
ஆயுஷ்மான் பாேத் - பிேதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின்
மூன்ைாவது ஆண்பட வகாண்டாடும் ரவபளயில், ோடு தழுவிய
பிேதமரின் எண்ம சுகாதாே இயக்கம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாே அபமச்சாீா் மாண்டவியா உள்ளிட்ரடாாீா்
பங்ரகற்க இருக்கின்ைனாீா்.
இத்திட்டத்தின்கீழ் ஒவ்வவாரு ேபருக்கும் சுகாதாே அபடயாள அட்பட
அளிக்கப்படும். மக்களின் மருத்துவ சிகிச்பசக்கான ஆவணமாக
வசயல்படும் இந்த அபடயாள அட்படயுடன் தனிேபாீா் வபற்ை மருத்துவ
சிகிச்பசகள் உள்பட மருத்துவம் சாாீா்ந்த அபனத்து தகவல்களும்
இபணக்கப்படுவதுடன் வசல்லிடப்ரபசி வசயலி உதவியுடன் அவற்பைத்
வதரிந்து வகாள்ள முடியும். மற்வைாரு முக்கிய அம்சமான சுகாதாே
வதாழில்சாாீா் நிபுணாீா்களின் பதிரவடு மற்றும் சுகாதாே வசதிகளின்
பதிவுகள், ேவீன மற்றும் பாேம்பரிய மருத்துவ முபைகளின்
மருத்துவாீா்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய களஞ்சியமாக வசயல்படும்.
மருத்துவாீா்கள், மருத்துவமபனகள் மற்றும் மருத்துவ ரசபவகபள
வழங்குபவாீா்கள் உள்ளிட்ரடாாீா் எளிதான பணிபய ரமற்வகாள்வபத
இது உறுதி வசய்யும்.
அரதரவபளயில் பாதுகாப்பு, ேகசியத்தன்பம மற்றும் மருத்துவம்
சம்பந்தமான தனிேபாீா் தகவல்களின் தனியுரிபம உறுதி வசய்யப்படும்.
மக்களின் அனுமதி வபற்று அவாீா்களது மருத்துவ ஆவணங்கபள
அணுகுவதற்கும் பரிமாற்ைம் வசய்வதற்கும் இந்த இயக்கம் வழிவபக
வசய்யும்.
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1. இரஸ்கின் பாண்ட், வின ாத் குமார் சுக்லா உள்ளிட்ட அறுவர்,

5.CBSE / NCERT பாடத்திட்டத்தில் மாற்றஞ்பெய்வதற்காக ெமீபத்தில்

அண்மமயில் எந்தப் பபல்னலாஷிப்பிற்கு னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட

அமமக்கப்பட்ட 12 னபர்பகாண்ட குழுவின் தமலவர் யார்?

ர்?

அ) சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப் 

அ) அமித் ொ

ஆ) ஞானபீட விருது

ஆ) கஸ்தூரிரங்கன் 

இ) வியாஸ் சம்மான்

இ) பிமல் ெ ான்

ஈ) டாக்டர் B C ராய் விருது

ஈ) இஞ்பசட்டி ஸ்ரீனிவாஸ்

ஆங்கி எழுத்தாளர் இரஸ்கின் ொண்ட், ஹிந்தி எழுத்தாளர் விலனாத்
குமார் சுக் ா உள்ளிட்ட ஆறு லெர் சாகித்ய அகாதமி பெல்ல ாஷிப்பிற்கு
லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டனர். சாகித்ய அகாதமியின் பொது கவுன்சில் அதன்
உயரிய பகௌரவமான பெல்ல ாஷிப்பெ அறிவித்ததாக லதசிய எழுத்துக்
-கள் அகாதமி கூறியது. சிர்பெண்டு முலகாொத்யாய் (பெங்காலி), எம்
லீ ாவதி (மப யாளம்), Dr ொல்சந்திர பெலமட் (மராத்தி), Dr லதஜ்வந்த்
சிங் கில் (ெஞ்சாபி), சுவாமி இராமெத்ராச்சார்யா (சமற்கிருதம்), இந்திரா
ொர்த்தசாரதி (தமிழ்) ஆகிலயார் பெல்ல ாஷிப் பெற்ற மற்றவர்களாவர்.

✓

CBSE/NCERT ொடத்திட்டத்தில் மாற்றங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கபள
வகுப்ெதற்காக, இந்திய அரசு, கஸ்தூரிரங்கன் தப பமயில் 12 லெர்
பகாண்ட லதசிய வழிெடத்துதல் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு
மூன்றாண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.

✓

லதசிய ொடத்திட்ட கட்டபமப்பு எனப்ெடும் இந்த ஆவணம் கபடசியாக
2005’இல் தயாரிக்கப்ெட்டது. கஸ்தூரிரங்கன், இஸ்லராவின் முன்னாள்
தப வரும் லதசிய கல்விக் பகாள்பக-2020’ஐ உருவாக்கிய குழுவின்
தப வராகவும் இருந்தார்.

2. அண்மமச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற பங்கஜ் அத்வானியுடன்

6. அண்மமயில் மத கட்டமமப்புகள் (பாதுகாப்பு) மனொதா, 2021’ஐ

பதாடர்புமடய விமையாட்டு எது?

நிமறனவற்றிய மாநிலம் எது?

அ) ெளு தூக்குதல்

அ) ஒடிஸா

ஆ) ஸ்னூக்கர் 

ஆ) கர்ொடகா 

இ) படன்னிஸ்

இ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) லடபிள்-படன்னிஸ்

ஈ) லகரளா

கத்தாரின் லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பெ
ஈரானின் அமீர் சர்லகாபச 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியாவின்
ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். அவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ெட்டத்பத
பவன்றார். ஆனால், 2017ஆம் ஆண்டில் இரண்டாமிடத்பதப் பிடித்தார்.
2019ஆம் ஆண்டில், அபனத்து வபகயான பில்லியர்ட்ஸ், ஸ்னூக்கர், 6
பரட்ஸ் மற்றும் 10 பரட்ஸ் ஆகியவற்றில் ெட்டங்கபள பவன்ற உ கின்
ஒலர வீரராக ெங்கஜ் அத்வானி ஆனார்.

✓

7. விலங்கு-மனித னமாதமல ஒழிப்பதற்காக, எந்த விலங்குகளுக்கு

அ) இ-ஷ்ராம் இபணயதளம் 

அ) புலிகள்

ஆ) சமாதான் இபணயதளம்

ஆ) யாபனகள் 

இ) ஆத்ம நிர்ொர் ொரத் இபணயதளம்

இ) மான்

ஈ) லமற்கூறியபவ எதுவுமில்ப

ஈ) பசாம்புமூக்கு முதப

இ-ஷ்ராம் இபணயதளமானது அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்கள் குறித்த
இந்தியாவின் முதல் லதசிய தரவுத்தளமாகும். அபமப்புசாரா பதாழி ாளர்
-களின் ெதிவு பசயல்முபறபய முடிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அரசுக்கு
உத்தரவிட்டபதத் பதாடர்ந்து இந்தத் தளம் ெபடமுபறக்கு வந்தது. இஷ்ராம் தளத்தில், 1 லகாடிக்கும் லம ாலனார் ெதிவு பசய்துள்ளனர். அப்
ெதிவுகளில் 68% பொது லசபவ பமயங்கள்மூ ம் பசய்யப்ெட்டன.

‘னரடினயா காலர்’கமை பபாருத்த ஒடிஸா வ
உள்ைது?

உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ொத

த்மத வடிவமமத்துள்ை

ஒடிசா மாநி த்தின் வனத்துபறயினர், மாநி த்தின் 7 யாபனகளுக்கு
‘லரடிலயா கா ர்’கபள பொருத்தவும், அவற்றின் ெடமாட்டத்பதக்
கண்காணிக்கவும், மனிதக் குடியிருப்புகளுக்குள் அபவ நுபழவபதத்
தடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இது வி ங்கு - மனித லமாதப
ஒழிப்ெபத லொக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

✓

இதற்காக சந்தக வனவுயிரி சரணா யத்தின் மூன்று யாபனகளும்,
சிமிலிொல் புலிகள் காப்ெகத்தின் 4 யாபனகளும் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டு
உள்ளன. இக்கருவியில் GPS கருவி பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. இதன்மூ ம்
யாபனகளின் இருப்பிடத்பத நிகழ்லெரத்தில் கண்காணிக்க முடியும்.

ர்?

அ) ஐஐடி பமட்ராஸ்

8. “Transforming Food Systems for Rural Prosperity” என்றவ ோர்

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய்

அறிக்கைகை பவளியிட்ட நிறுவ

இ) ஐஐடி தில்லி 
தில்லியில் உள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீர்
துளிகள், மபழத்துளிகள், நீலராட்டங்கள் மற்றும் கடல் அப களில்
இருந்தும் மின்சாரத்பத உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்பத
உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தச் சாதனம் மின்னியல் தூண்டல் மற்றும்
டிபரலொ-எ க்ட்ரிக் விபளபவப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கப்ெட்டது.
இது “திரவ-திட இபடமுகம் டிபரலொஎ க்ட்ரிக் ொலனா பெனலரட்டர்”
என்று அபழக்கப்ெடுகிறது. இந்தச் சாதனம் ொலனாகாம்லொசிட் ொலிமர்
மற்றும் ஒரு பதாடர்பு மின்முபனயால் ஆனது.



ம் எது?

அ) UNESCO

ஈ) ஐஐடி பெங்களூர்

✓

த்துமற திட்டமிட்டு

✓

4. எதன் ஆராய்ச்சியாைர்கள் மமைத்துளிகளிலிருந்து மின்ொரத்மத

✓

கர்ொடக மாநி சட்டசபெயானது சமீெத்தில் கர்ொடக மத கட்டபமப்புக
-ள் (ொதுகாப்பு) மலசாதா, 2021’ஐ நிபறலவற்றியது. பொது இடங்களில்
மத நிர்மாணங்கபள ொதுகாக்கும் லொக்கில், முத பமச்சர் ெசவராஜ்
பொம்பமயால் இந்த மலசாதா அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. மலசாதாவின்ெடி,
“லகாவில், லதவா யம், மசூதி, குருத்வாரா, பெௌத்த விகாரம், மொர்
லொன்றபவ, சட்டத்தின் அதிகாரம் இல் ாமல் பொதுபவளி இடத்தில்
கட்டப்ெட்டிருந்தாலும் அபவ மத கட்டபமப்பு எனப்ெடும்”.

3. அண்மமயில் எந்தத் தைத்தில், அமமப்புொரா பதாழிலாைர்கள்

குறித்த இந்தியாவின் முதல் னதசிய தரவுத்தைத்மத, பதாழிலாைர்
அமமச்ெகம் பவளியிட்டது?

✓









ஆ) FAO
இ) IFAD 
ஈ) NABARD
✓

“கிராமப்புற பசழிப்புக்லகற்றவாறு உணவு அபமப்புகபள மாற்றுவது”
என்றலவார் அறிக்பகபய ஐொ’இன் சிறப்பு நிறுவனமான லவளாண்
வளர்ச்சிக்கான சர்வலதச நிதியம் (IFAD) பவளியிட்டது. இவ்வபமப்பின்
தப பமயகம் லராம், இத்தாலியில் உள்ளது. இந்த அறிக்பக விவசாயம்
மற்றும் சிறு மற்றும் ெடுத்தர நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீடுகளுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
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9. ‘நீலக்பகாடி’ ொன்றிதமை வைங்குகிற நிறுவ ம் எது?
அ) UNESCO
ஆ) UNICEF
இ) சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை 
ஈ) UNFCCC
✓

படன்மார்க்கின் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அறக்கட்டபள என்ெது
தற்சமயம்வபர 77 உறுப்புொடுகபளக்பகாண்ட சுற்றுச்சூழல் அபமப்பு
ஆகும். இந்த அபமப்பு, ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்குகிறது. இந்தச்
சான்றிதழ் கடற்கபரகளின் சூழல் குறித்த தகவல்கபள வழங்குகிறது.

✓

சமீெத்தில் இந்த அறக்கட்டபள, இந்தியாவில் அபமந்துள்ள லமலும் இரு
கடற்கபரகளுக்கு ‘நீ க்பகாடி’ சான்றிதபழ வழங்கியது. தமிழ்ொட்டின்
லகாவளம் மற்றும் புதுச்லசரியில் ஈடன் ஆகியன அவ்விரு கடற்கபரகள்
ஆகும். இதன்மூ ம், இந்தியாவில் ‘நீ க்பகாடி’ சான்றுபெற்ற கடற்கபர
-களின் எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்துள்ளது.

10. பபாருளியல் கூட்டுறவு & வைர்ச்சிக்கா

அமமப்பின் (OECD)

தமலமமயகம் அமமந்துள்ை இடம் எது?
அ) துொய்
ஆ) தாலவாஸ்
இ) ொரிஸ் 
ஈ) பெனீவா

✓

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அபமப்பு (OECD) என்ெது
பொருளியல் முன்லனற்றம் மற்றும் உ க வர்த்தகத்பத ஊக்குவிப்ெபத
லொக்கமாகக்பகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிபடலயயான பொருளாதார
அபமப்ொகும். இது பிரான்சின் ொரிபஸ தப பமயிடமாகக் பகாண்டு
உள்ளது. இது 36 உறுப்பு ொடுகபளக் பகாண்டுள்ளது.

✓

அண்பமயில், அபமரிக்க அதிெர், OECD’க்கான அபமரிக்காவின் அடுத்த
தூதுவராக மூத்த இந்திய-அபமரிக்க அரசியல் வல்லுெர் மனிசா சிங்பக
நியமித்தார். ெல்லவறு குறிப்பிடத்தக்க ெதவிகளில் ெணியாற்றியுள்ள
அவர், தற்லொது பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக விவகாரங்களுக்கான
உதவி பசய ாளராக ெணியாற்றி வருகிறார்.


1. தமிழகத்தில் இருந்து முதல்முபறயாக – ‘லொயிங்’ நிறுவனத்துக்கு
ொகங்கள் தயாரிக்க ஒப்ெந்தம்
தமிழகத்தில் முதல்முபறயாக லொயிங் விமான நிறுவனத்துக்கு முக்கிய
ொகங்கள் தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஒப்ெந்தம் முதல்வர் மு க
ஸ்டாலின் முன்னிப யில் வழங்கப்ெட்டது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு
பவளியிட்ட
பசய்திக்குறிப்பு
லச த்தில்
உள்ள
ஏலராஸ்லெஸ்
இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், உ களாவிய விண்பவளி நிறுவனத்தின்
தயாரிப்புகளுக்கான முக்கிய விமான ொகங்கள் தயாரித்து வழங்க
நீண்டகா ஒப்ெந்தத்பத லொயிங் இந்தியா நிறுவனத்திடம் இருந்து
பெற்றுள்ளது. இந்த ஒப்ெந்தம் தமிழகத்தில் சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர
பதாழில்
நிறுவனங்களின்
தரம்,
துல்லியம்
மற்றும்
கூட்டு
க ாச்சாரத்தின்
அர்ப்ெணிப்புக்கான
சான்றாகும்.
ஏலராஸ்லெஸ்
இன்ஜினீயரிங் நிறுவனம் - லொயிங் இபடயி ான ஒத்துபழப்பு ஒரு
குறிப்பிடத்தக்க பமல்கல் ாகும். இது லச ம், ஓசூர் உள்ளிட்ட தமிழ்ொடு
ொதுகாப்பு பதாழில் வழித்தடத்தில் உள்ள வளர்ந்து வரும் விண்பவளி
மற்றும் ொதுகாப்பு பதாழில்களுக்கு உத்லவகத்பத அளிக்கும்.
ரூ.150 லகாடி முதலீடு
ஏலராஸ்லெஸ் இன்ஜினீயர்ஸ் நிறுவனம், ஓசூரில் ரூ.150 லகாடி
முதலீட்டில் சிவில் ஏலராஸ்லெஸ் உற்ெத்திக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஒரு
புதிய உற்ெத்தி வசதிபய அடுத்த 24 மாதங்களில் ஏற்ெடுத்த உள்ளது.
லமலும், தற்லொது லச த்தில் உள்ள உற்ெத்திக் கூடத்பத50 ஆயிரம்
சதுர அடி ெரப்பில் விரிவுெடுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்மூ ம் 1,000
இபளஞர்களுக்கு லவப வாய்ப்பு உருவாக்கப்ெடும். இது, தமிழக
முதல்வரின்
பதாப லொக்குப்
ொர்பவயான
‘தமிழகத்தில்
தயாரிக்கப்ெட்டது’ (Made in TamilNadu) என்ெதன் ஒருெடியாக அபமயும்.













2. ொதுகாப்புத் துபறயில் பதாழில்நுட்ெங்கபள
டிஆர்டிஓ.வின் பசன்பன ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’

பகாண்டுவரும்

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ொட்டு நிறுவனமான டிஆர்டிஓ,
ொட்டின் ொதுகாப்புத் லதபவகபளயும் ஆராய்ச்சிப் லொக்பகயும்
இபணக்கும் லொக்கில், ‘புதுபம ஆராய்ச்சி பமயம்’ (ஆர்.ஐ.சி)
பசயல்ெட்டு வருகிறது. இம் பமயம்பசன்பன ஐஐடி ஆராய்ச்சி
பூங்காவில், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்டது. கல்வியாளர்கள்,
ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், பதாழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்பற
இபணக்கும் பதாடர்புக் கண்ணியாக இருப்ெதும், ொதுகாப்புத் துபறயில்
வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்ெங்கபள அபடயாளம் கண்டு, அவற்றில்
ஆராய்ச்சி லமற்பகாண்டு, அவற்பற எளிதாக்கி ெயன்ொட்டுக்குக்
பகாண்டு வருவதுலம இந்த பமயத்தின் முக்கிய லொக்கம்.
எ க்ட்ரானிக்ஸ், பமக்லரா எ க்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்லடென் சிஸ்டம்ஸ்
(EMECS), கடற்ெபடஅபமப்பு, கடற்ெபட பதாழில்நுட்ெங்கள் (NSNT),
லமம்ெட்ட வாகனபதாழில்நுட்ெங்கள் (AVT) லொன்றவற்றில் இந்த
ஆராய்ச்சி
பமயம்
லமற்பகாண்டிருக்கும்
ஆராய்ச்சிகளும்
கண்டுபிடிப்புகளும் புதுபமயாக உள்ளன. இந்த ஆராய்ச்சி பமயத்தின்
பவற்றிக்கு, சமீெத்தில் பைதராொத்தில் பதாடங்கப்ெட்ட மற்பறாரு
பமயலம சான்று. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்தஆராய்ச்சி பமயத்தின்
இயக்குெராகப் ெணியாற்றிவரும் வி.ெடராென், இந்த தப முபற
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுெவராகத் திகழ்கிறார்.
விண்பவளியில் காஸ்மிக் கதிர்வீச்சு ொதிப்பெத் தடுக்கும் விண்பவளி
க ங்களின் மீதான லமற்பூச்சு, எல்ப யில் எதிரிகளின் ெடமாட்டத்பதக்
கண்காணிக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆளில் ா குட்டி விமானம், கடலில்
எதிரிகளின் ஊடுருவப க் கண்காணிக்க உதவும் லசானார்
பதாழில்நுட்ெம் லொன்றஆராய்ச்சிகள் அவருபடய தப பமயின் கீழ்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டன. லகாயம்புத்தூருக்கு அருகிலுள்ள குக்கிராமத்தில்
பிறந்து, வளர்ந்து, ெடித்த அவர், இன்றுஎட்டியிருக்கும் உயரம்
அளப்ெரியது. கடினமாக உபழத்தால் தபடகபள மீறி சாதிக்க ாம்
என்ெபத அந்த உயரம் உணர்த்துகிறது.
இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் விண்பவளி, பமன்பொருள் லமம்ொடு, ொலனா
பொருட்கள் உற்ெத்தி ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது.
இம்பமயத்தின்
விஞ்ஞானிகள்
பசன்பன
ஐஐடியில்
துபணலெராசிரியர்களாகவும்
ெணியாற்றுவதன்
மூ ம்,
மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சிகளின் லமல் ஈர்ப்பெயும் பிடிப்பெயும்
ஏற்ெடுத்துகின்றனர். ஆராய்ச்சிகளில் தனிப்ெட்ட ெெர்கபள அல் ாமல்,
ஒட்டுபமாத்த கல்வி நிறுவனத்பதலய இந்த ஆராய்ச்சி பமயம் ெங்லகற்க
பவத்திருக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மாறினாலும்,
ஆராய்ச்சி தபடயின்றி பதாடர்வது உறுதிபசய்யப்ெடுகிறது.
3. ொலிசி பகலயடு அச்சிட்டு படலிவரி பசய்ய - இந்திய தொல்
துபறயுடன் எல்ஐசி நிறுவனம் ஒப்ெந்தம்
ொலிசி பகலயடுகபள அச்சிட்டு சம்ெந்தப்ெட்ட ெெர்களிடம் லசர்க்கும்
வபகயில் எல்ஐசி நிறுவனமும் இந்திய தொல் துபறயும் ஒப்ெந்தம்
பசய்துபகாண்டுள்ளன. இதுபதாடர்ொக எல்ஐசி (ஆயுள் காப்பீட்டு
கழகம்)பவளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பு:
எல்ஐசியின் ொலிசி பகலயடுகபள (புக்ப ட்) அச்சிட்டு, சம்ெந்தப்ெட்ட
ொலிசிதாரர்களின் முகவரியில் பகாண்டு லசர்க்கும் வபகயில் இந்திய
தொல் துபறயுடன் ‘பிரின்ட் டு லொஸ்ட் பசால்யூென்’ என்ற ஒப்ெந்தம்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்ெந்தம்மும்பெயில் உள்ள
எல்ஐசி தப பமயகத்தில் எல்ஐசி, அஞ்சல் துபற உயர் அதிகாரிகள்
முன்னிப யில் லெற்று பகபயழுத்தானது.
4. லசதி பதரியுமா?
பசப்.19: திருக்குறபள இந்தியில் பமாழிபெயர்த்த டி.இ.எஸ். ராகவன்,
தாகூரின் ‘லகாரா’ ொவப த் தமிழில் பமாழிபெயர்த்த கா.பசல் ப்ென்
ஆகிலயார் 2020-ஆம் ஆண்டு பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி
விருதுக்குத் லதர்வு பசய்யப்ெட்டனர்.
பசப்.20: ெஞ்சாப் மாநி த்தின் புதிய முதல்வராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி
பொறுப்லெற்றார். முன்னதாக உட்கட்சிப் பிரச்சிபன காரணமாக
லகப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் முதல்வர் ெதவிபய ராஜினாமா பசய்தார்.
பசப்.21: ெப்ொபனச் லசர்ந்த 107 வயதான இரட்படச் சலகாதரிகள்
உலமலமா சுமிம்மா, கவுலம லகாடமா ஆகிலயார் உ கின் மிக வயதான
இரட்படயர்கள் என்று கின்னஸ் அபமப்பு அங்கீகரித்துள்ளது.
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பசப்.21: கனடா ொடாளுமன்றத் லதர்தலில் பிரதமர் ெஸ்டின் ட்ரூலடா
தப பமயி ான லிெரல் கட்சி மூன்றாவது முபறயாக ஆட்சிபயத்
தக்கபவத்தது. ெஸ்டின் ட்ரூலடா 2015 முதல் அந்ொட்டுப் பிரதமராக
இருந்துவருகிறார்.
பசப்.22: சுதந்திரப் லொராட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக மதுபரயில் மகாத்மா
காந்தி லகாட், சூட் அணிவபதத் துறந்து, அபரயாபடக்கு மாறிய
நிகழ்வின் நூற்றாண்டு ொள் கபடப்பிடிக்கப்ெட்டது.
பசப்.22: தமிழகத்தில் காலியாக இருந்த இரு மாநி ங்களபவ
உறுப்பினர் ெதவிக்கான இபடத் லதர்தலில் திமுக லவட்ொளர்கள்
கனிபமாழி, ராலெஷ்குமார் ஆகிலயார் லொட்டியின்றித் லதர்வா யினர்.
புதுச்லசரியில் முதன் முபறயாக ொெகபவச் லசர்ந்த பசல்வகணெதி
மாநி ங்களபவ எம்.பி.யானார்.
பசப்.23: தமிழகத்தின் லகாவளம், புதுச்லசரியின் ஏபடன் ஆகிய
கடற்கபரகள் உ கப் புகழ்பெற்ற நீ க்பகாடிச் சான்றிதபழப் பெற்றன.
இதன் மூ ம் இந்தியாவில் இச்சான்றிதபழப் பெற்ற கடற்கபரகளின்
எண்ணிக்பக ெத்தாக உயர்ந்தது.
பசப்.23: லதாகாவில் ெபடபெற்ற ஸ்னூக்கர் உ கக் லகாப்பெ
சாம்பியன் ெட்டத்பத இந்தியாவின் ெங்கஜ் அத்வானி பவன்றார். இது
அவர் பவல்லும் 24-ஆவது ெட்டமாகும்.
பசப்.24: பெருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு 10 சதவீதம்
இட ஒதுக்கீடு வழங்க, உச்ச நீதிமன்றத்தின் அனுமதிபயப் பெற
லவண்டும் என்று பசன்பன உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரபவ
உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து பசய்தது.
பசப்.25: இந்திய விமானப் ெபடயின் தளெதி ெதவுரியா ஓய்வுபெற உள்ள
நிப யில், புதிய தளெதியாக விலவக் ராம் சவுத்ரி நியமிக்கப் ெட்டுள்ளார்.
5. அறியப்ெடாத சுற்று ா இடங்கபளப் பிரெ ப்ெடுத்த ‘தமிழ்ொட்படக்
கண்டு மகிழ்லவாம்’ நிகழ்ச்சி
உ க சுற்று ாத் தினத்பத முன்னிட்டு பசன்பன தீவுத்திடலில்,
‘தமிழ்ொட்படக் கண்டு மகிழ்லவாம்’
என்ற நிகழ்ச்சிபய,
சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன் திங்கள்கிழபம பதாடக்கி
பவத்தாாா். சமூக வப தள ஆாா்வ ாா்கள் மூ ம் தமிழகத்தில்
அறியப்ெடாத சுற்று ாத்த ங்கபள மக்களுக்கு பதரியப்ெடுத்தும்
முயற்சியில் தமிழ்ொடு சுற்று ாத்துபற இறங்கியுள்ளது
அந்த வபகயில் தமிழ்ொடு சுற்று ா வளாா்ச்சிக் கழகத்தின் லெருந்து
மூ ம் தமிழ்ொடு முழுவதும் உள்ள சுற்று ாத் த ங்களுக்கு 10 லொா்
பகாண்ட சமூக ஊடகவிய ாளாா்கள் (ொா்ஸ்ரீண்ைப் ஙங்க்ண்ை
ஐய்ச்ப்ன்ங்ய்ஸ்ரீங்ழ்ள்
ெங்ைம்)
ெயணம்
லமற்பகாள்கின்றனாா்.
இதற்கான வாகனத்பத சுற்று ாத்துபற அபமச்சாா் மதிலவந்தன்
பகாடியபசத்து பதாடங்கி பவத்தாாா். இபதயடுத்து அபமச்சாா்
மதிலவந்தன் பசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: ‘சமூக வப தளங்களில்
சுற்று ாத்துபறயில் ஆாா்வமுள்ள 10 லொா் பகாண்ட குழு, தமிழ்ொடு
முழுவதும் அறியப்ெடாத ஒவ்பவாரு சுற்று ாத் த ங்களுக்கும் பசன்று
அந்த இடத்தின் வர ாற்பற புபகப்ெடங்கள், விடிலயாக்கள் மூ மாக
தங்களின் சமூக வப தள ெக்கங்களில் ெகிர உள்ளனாா்.
பசப். 27 முதல் அக்லடாொா் 6- ஆம் லததி வபர இந்தக் குழு ெயணம்
லமற்பகாள்ளவுள்ளனாா்.
மக்கள்
அறியாத
சுற்று ாத்த ங்கபள
பவளிக்பகாண்டு வரும் முயற்சிலய இந்த ெயணத்தின் லொக்கமாகும்.
கலரானாவால் சுற்று ாத்த ங்கள் ெலிவபடந்துள்ளதால், அதபன
லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. லமலும் கீழடிபய
சுற்று ாத் த மாக மாற்றுவதற்கு முதல்வாா் நிதி அறிவித்திருக்கிறாாா்.
அதற்கானப்
ெணிகள்
லமற்பகாள்ளப்ெட்டு
வருகின்றன.
சுற்று ாத்துபறக்பகன உள்ள பசயலிபய லமம்ெடுத்த ெடவடிக்பககள்
எடுக்கப்ெட்டுள்ளன என்றாாா். இந்தநிகழ்ச்சியில், சுற்று ாத் துபறயின்
முதன்பமச் பசய ாளாா் சந்திரலமாகன், இயக்குொா் சந்தீப் ெந்தூரி
உள்ளிட்லடாாா் க ந்து பகாண்டனாா்.
6. 100-ஆவது ொளில் மின்னகம்: 3.50

ட்சம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு

மின்னகம் பதாடங்கப்ெட்டு 100 ொள்கபள எட்டிய நிப யில், 3.50 ட்சம்
புகாாா்களுக்கு தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளதாக மின்சாரத்துபற அபமச்சாா்
வி.பசந்தில் ொ ாஜி பதரிவித்தாாா். பசன்பன, அண்ணாசாப யில் உள்ள
தமிழ்ொடு மின் உற்ெத்தி மற்றும் ெகிாா்மானக் கழகத் தப பம
அலுவ கத்தில், மின்னகம் திறந்து பவக்கப்ெட்டு திங்கள்கிழபமயுடன்
நூறு ொள்கள் நிபறவபடந்துள்ளன. இபதபயாட்டி மின்சாரத்துபற













அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி லெரடியாக மின்னகத்பத திங்கள்கிழபம
ஆய்வு பசய்தாாா். மின்னகம் சிறப்ொக பசயல்ெட துபற சாாா்ந்த அலுவ ாா்
மற்றும் ெணியாளாா்களுக்கு அவாா் ஆல ாசபனகபள வழங்கினாாா்.
99 சதவீதம் புகாாா்களுக்குத் தீாா்வு: பின்னாா், பசய்தியாளாா்களிடம்
அபமச்சாா் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள மின் நுகாா்லவாாா் 24 மணி
லெரமும் தங்களுபடய புகாாா்கபளத்
பதரிவிப்ெதற்கு ஏதுவாக
மின்னகத்பத (94987 94987) முதல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் ெூன் 20-ஆம்
லததி பதாடக்கி பவத்தாாா். அன்று முதல் திங்கள்கிழபம வபர 3.53
ட்சம் புகாாா்கள் வரப்பெற்றுள்ளன. இதில் 3.50 ட்சம் புகாாா்களுக்கு
தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன. அதாவது, 99 சதவீதம் புகாாா்களுக்கு தீாா்வு
காணப்ெட்டுள்ளது. இதுதவிர இதுவபர 14.69 ட்சம் புகாாா்கள் மின்
கட்டணம் பதாடாா்ொக வரப்பெற்றுள்ளன. மின்னகத்துக்கு மட்டும் 44,767
புகாாா்கள் வந்தன. இபவ அபனத்துக்கும் தீாா்வு காணப்ெட்டுள்ளன.
4 மாதங்களுக்குள் 8,905 மின்மாற்றிகள்: கடந்த ஆட்சியில் மின்
ெராமரிப்புப் ெணிகள் எடுத்துக் பகாள்ளப்ெடவில்ப என்ற நிப யில்,
ஆட்சிப் பொறுப்லெற்றவுடன் எந்த இடத்தில் மின் அழுத்தம் அதிகம், குபறவு
என்ெபத அறிய 8,905 இடங்கள் கணக்பகடுக்கப்ெட்டன. இதுவபர 2
ஆயிரம் மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெட்டுள்ளன. 4 மாத கா த்துக்குள்
திட்டமிட்டெடி புதிய மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்ெடும்.
ெருவமபழ - 1 ட்சம் மின்கம்ெங்கள் தயாாா்: இந்த ெருவமபழபயப்
பொருத்தவபர, தபடயற்ற மின் விநிலயாகம் வழங்க முதல்வாா்
அறிவுறுத்தியுள்ளாாா். அவ்வாறு தபடயில் ா மின்சாரம் வழங்குவதற்காக
ஒரு ட்சத்துக்கும் லமற்ெட்ட மின் கம்ெங்கள் பகயிருப்பில் உள்ளன.
லதபவயான உெகரணங்களும் பகயிருப்பில் பவக்கப்ெட்டுள்ளன. எந்த
இடங்களில் இடாா்ொடு வருகிறலதா அபத உடனடியாக நிவாா்த்தி
பசய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஆட்சியாா்களுடன்
லசாா்ந்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஒன்றிபணந்து ெணி பசய்ய உள்ளனாா்.
தமிழகத்தில் பமாத்தம் உள்ள 3
ட்சத்து 63,000 மின்மாற்றிகளில்
ஏற்ெடும் ெழுபத மின்வாரியம் அறியும் வண்ணம் டிடி மீட்டாா் அபமக்கும்
ெணிகள், ரூ.1270 லகாடி மதிப்பீட்டில் ெபடபெற இருக்கின்றன.
அபனத்து மின்இபணப்புதாராா்களுக்கும் அவாா்கலள அவாா்களுபடய
மின்அளவீட்பட ொாா்த்துக் பகாள்ளும் வபகயில் ஸ்மாாா்ட் மீட்டாா்
பொருத்தும் ெணிகளும் டிடி மீட்டாா் பொருத்தும் ெணி நிபறவபடந்தவுடன்
பதாடங்கப்ெடும். விபரவில் மின்வாரியத்தில் காலிப் ெணியிடங்கபள
நிரப்ெ ெடவடிக்பக எடுக்கப்ெடும். பகாருக்குப்லெட்பட சாப யில் 500
மீட்டருக்குள் 7 டாஸ்மாக் மதுொன கபடகள் அபமந்துள்ள விவகாரம்
குறித்து அறிக்பககள் வரப்பெற்றுள்ளன. புதன்கிழபம அறிக்பகயின்ெடி
கபடகள் அகற்றப்ெடும் என்றாாா் அபமச்சாா் வி.பசந்தில் ொ ாஜி.
7. அபமரிக்க கடற்ெபடயில்
தப ப்ொபக அணிய அனுமதி

முதல்

முபற:சீக்கிய

அதிகாரிக்கு

அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணியாற்றும் 26 வயது சீக்கிய அதிகாரிக்கு
தப ப்ொபக
அணிய
சி
கட்டுப்ொடுகளுடன்
அனுமதி
அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 246 ஆண்டு வர ாற்பறக் பகாண்ட கடற்ெபடயில்
இந்த சிறப்பு அனுமதிபயப் பெறும் முதல் ெொா் இவாா் ஆவாாா். இது
பதாடாா்ொக
‘நியூயாாா்க்
படம்ஸ்’
பவளியிட்ட
பசய்தியில்
கூறப்ெட்டிருப்ெது: அபமரிக்க கடற்ெபடயில் ெணிபுரியும் சீக்கியரான சுக்பீாா்
தூாா் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காப யில் சீருபட அணிவது வழக்கம்.
இந்நிப யில் சீக்கியாா் என்ற முபறயில் தப ப்ொபக அணியும் அனுமதி
கிபடத்தபதத் பதாடாா்ந்து அவாா் கடந்த வியாழக்கிழபம தப ப்ொபகயும்
அணிந்து பகாண்டாாா்.
அபமரிக்க கடற்ெபடயின் 246 ஆண்டு வர ாற்றில் இதுவபர
இதுலொன்ற சிறப்பு அனுமதிகள் அளிக்கப்ெட்டதில்ப . எனினும்,
அண்பமயில் லகப்டனாக ெதவி உயாா்வு அளிக்கப்ெட்ட பின், தப ப்ொபக
அணிய அனுமதி கிபடயாது என்ற நிப பய எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு
பசய்ய தூாா் முடிவு பசய்தாாா். அவருக்கு ெூன் மாதம் அளிக்கப்ெட்ட
ெததிலில் அவரது லகாரிக்பக நிராகரிக்கப்ெட்டதாகலவ பதரிவிக்கப்ெட்டது.
அப்ெபடயின் தளெதி அளித்த ெதிலில் ‘இவ்வாறு ஒரு தனிெொா் தனது மத
அபடயாளத்பத பவளிப்ெடுத்துவபத அனுமதிப்ெது கடற்ெபடயில்
ஒழுக்கத்பதயும் அாா்ப்ெணிப்பு உணாா்பவயும் சீாா்குப த்து விடும்.
ெபடகள் மீதான ொட்டின் ெம்பிக்பகபயயும் அது சீரழித்து விடும்.
தாக்குதல் திறபனயும் அது குபறத்து விடும்’ என்று பதரிவிக்கப்ெட்டது.
எனினும், சுக்பீாா் தூாா் தப ப்ொபக அணிவதற்கு கடந்த வியாழக்கிழபம
சி கட்டுப்ொடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்ெட்டது. அதாவது வழக்கமான
ெணியிடங்களில் அவாா் தப ப்ொபக அணிய ாம். ஆனால் லொாா்
ெடக்கும் ஒரு
ெகுதியில் ெணிபுரியும்லொலதா, ராணுவ விழா
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லொன்றவற்றில் ெங்லகற்கும்லொலதா அவாா் தப ப்ொபக அணியக்
கூடாது. இந்த விவகாரம் பதாடாா்ொக சுக்பீாா் தூாா் கூறுபகயில்
‘தப ப்ொபக அணியும் உரிபமபயப் பெற்றிருக்கும் விவகாரத்தில்
நீண்ட தூரத்பதக் கடந்து வந்துள்லளாம். இன்னும் நிபறய தூரம்
பசல் லவண்டியுள்ளது. கட்டுப்ொடுகளுடன் தப ப்ொபக அணிய
அனுமதி அளித்திருப்ெபத எதிாா்த்து லமல்முபறயீடு பசய்துள்லளன்.
முழுபமயான அனுமதி கிபடக்காவிட்டால் கடற்ெபடபய எதிாா்த்து
வழக்கு பதாடாா்லவன்’ என்று பதரிவித்தாாா். இதனிபடலய, அபமரிக்க
ராணுவம், விமானப்ெபடயில் ெணியாற்றும் சுமாாா் 100 சீக்கியாா்கள்
முழுபமயாக
தாடி
பவத்தும்
தப ப்ொபக
அணிந்தும்
ெணியாற்றுகின்றனாா்.
8. புன்பனெல்லூர் மாரியம்மன் லகாவிலில் லதங்காய் நீர் பிரசாதம்
வழங்கும் திட்டம் துவக்கம்
இந்தியாவில லய முதன்முபறயாக பிரசித்திபெற்ற புன்பனெல்லூர்
மாரியம்மன் லகாவிலில் ெக்தர்களுக்கு லதங்காய் தண்ணீர் பிரசாதமாக
வழங்கும் கருவிபய மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங் ெலடல்
பதாடங்கி பவத்தார்.
தஞ்சாவூர்
அருலக
புன்பனெல்லூர்
மாரியம்மன்
லகாவிலில்
உபடக்கப்ெடும் லதங்காயிலிருந்து பவளியாகும் தண்ணீர் வீணாவபத
தடுக்கும் விதமாக, இந்திய உணவு ெதன பதாழில்நுட்ெ கழகம் சார்பில்,
வீணாகும் லதங்காய் தண்ணீபர ெக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கும்
ெவீன கருவி ஒன்று அபமக்கப்ெட்டுள்ளது.
இதபன மத்திய உணவு ெதப்ெடுத்துதல் மற்றும் பதாழிற்சாப கள்
மற்றும் நீர்வளத்துபற துபற மத்திய இபண அபமச்சர் பிரக ாத் சிங்
ெட்லடல் பொதுமக்கள் ெயன்ொட்டுக்கு துவக்கி பவத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில்
இந்திய உணவு ெயிர் ெதன கழக இயக்குனர் அனந்த ராமகிருஷ்ணன்,
கப க்டர் திலனஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், தஞ்சாவூர் அரண்மபன
லதவஸ்தான ெரம்ெபர அறங்காவ ர் ொொஜி ராொ லொன்ஸ்ல , இந்து
சமய அறநிப யத் துபற உதவி கமிெனர் கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ெ ர்
க ந்து பகாண்டனர்.
லகாவிலில் லெர்த்திக்கடனாக உபடக்கப்ெடும் லதங்காயில் இருந்து
பவளிலயறும் தண்ணீபர சுத்திகரித்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும்.
இந்தியாவில லய முதல்முபறயாக இந்தக் கருவி புன்பனெல்லுார்
மாரியம்மன் லகாவிலில் அபமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு ஏழு ட்சம்
ரூொய். இதில், லதங்காய் தண்ணீபர சுத்திகரித்து, 50 லிட்டர் வபர நீபர
லசமித்து பவத்து ெக்தர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் என இந்திய உணவு ெதன
கழகம் நிறுவனம் சார்பில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
9. 'ஆகாஷ் பிபரம்' ஏவுகபண லசாதபன பவற்றி
நி த்திலிருந்து வான் இ க்பகத் தாக்கி அழிக்கும் 'ஆகாஷ் பிபரம்'
ஏவுகபண லசாதபன ஒடிசாவில் பவற்றி பெற்றது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில்
ெரிலசாதபனக்காக ஏவப்ெட்ட ஏவுகபண பவற்றிகரமாக இ க்பகத்
தாக்கி அழித்ததாக மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
பதரிவித்துள்ளது.
'ஆகாஷ்
பிபரம்'
ஏவுகபண
ஆளில் ா
விமானங்கபளத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் பகாண்டது. இந்த
ஏவுகபணபய லமம்ெடுத்தியபின், விமானத்தில் இருந்து ெரிலசாதிக்க
மத்திய ொதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
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அவழக்கப்படும் ஒற்வறக்சகாம்பு காண்ைாமிருகத்வே IUCN அழிவாய்ப்பு
நிவலயிலுள்ள இனமாக பட்டியலிடுகிறது.

1. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய புத ோரன்ஸ் நைட்டிங்தேல்
விருது பெற்ற பிரிக் S V சரஸ்வதியுடன் பேோடர்புநடயது எது?
அ) அரசியல்வாதி

5. சமீெ பசய்திேளில் இடம்பெற்ற ‘நீைப்புரட்சி’யுடன் பேோடர்புநடய

ஆ) செவிலியர் 

ேயோரிப்பு எது?

இ) காவல்

அ) நறுமைப் பயிர்கள் 

ஈ) அறிவியலாளர்

✓

✓

இராணுவ செவிலியர் செவவகளின் துவை இயக்குநர் செனரல் பிரிக் S V ெரஸ்வதிக்கு சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது 2020 வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது
என்பது ேன்னலமற்ற செவவக்காக செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும்
ஒரு மிகவுயர்ந்ே சேசிய விருோகும்.
பவையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நர்சிங்கில் அவர் செய்ே
குறிப்பிைத்ேக்க செவவக்காக, அவருக்கு சபாது அதிகாரி கமாண்டிங்இன்-சீஃப் பாராட்டு (2005), ஐக்கிய நாடுகள் பேக்கம் (MONOC) (2007)
மற்றும் இராணுவத் ேவலவர் பாராட்டு (2015) ஆகியன வழங்கப்பட்ைது.

ஆ) சோட்ைக்கவல பயிர்கள்
இ) பால் சபாருட்கள்
ஈ) சகாழிப் சபாருட்கள்
✓

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பத்துவற இவையவமச்ெரான
ஜிசேந்திர சிங், விவொயிகளின் வருமானத்வே அதிகரிப்பேற்காக ெம்மு
- காஷ்மீருக்கான ஒருங்கிவைந்ே நறுமைப்பால் சோழில்முவனவு
திட்ைத்வே முன்சமாழிந்ோர்.

✓

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப அவமச்ெகத்தின்கீழ் CSIRமூலம்
ஏற்கனசவ சோைங்கப்பட்ை அசராமா இயக்கத்துைன் இவற்வறத்திறம்பை
ஒருங்கிவைக்க முடியும் என்று பரிந்துவரத்ோர். “லாசவண்ைர் அல்லது
நீலப்புரட்சி” என்று பிரபலமாக அவழக்கப்படுகிறது “அசராமா இயக்கம்”
ஐசராப்பாவவச் செர்ந்ே பயிவர ெம்மு - காஷ்மீரின் சைாைா, கிஷ்ட்வார்
மற்றும் ரசொரி மாவட்ைங்களில் CSIR-lllM அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

2. 2021ஆம் ஆண்டின் “Freedom on the Net” அறிக்நேயில், முேல்
இடத்தில் உள்

ைோடு எது?

அ) சநார்சவ
ஆ) ஐஸ்லாந்து 

6. மோற்றுத்திறனோளிேளுக்கு தேர்ேல் பேோடர்ெோன உரிநமேந

இ) செர்மனி

✓

✓

உறுதிபசய்வேற்ேோன சட்ட ஆநைநய வழங்குகிற சட்டம் எது?

ஈ) பின்லாந்து

அ) மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்ைம், 1951

ஆண்டுசோறும் சவளியிைப்படும் “இவையத்தில் சுேந்திரம்” அறிக்வக
அசமரிக்க சிந்ேவனக்குழுவான பிரீைம் ஹவுஸால் சவளியிைப்பட்ைது.
இவ்வாண்டுக்கான (2021) அறிக்வகயின்படி, ஐஸ்லாந்து ேரவரிவெயில்
முேலிைத்வேப்பிடித்ேது.

ஆ) மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 

எஸ்சைானியா மற்றும் இவைய அணுகவல மனிே உரிவமயாக
அறிவித்ே உலகின் முேல் நாைான சகாஸ்ைாரிகா ஆகியவவ இரண்ைாம்
இைத்வேப் பிடித்ேன. மியான்மர் மற்றும் சபலாரஸில் நிகழ்ந்ே இவைய
முைக்கம், சோைர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்ைாக ஆன்வலன் உரிவமகள்
உலகளவில் குவறந்துவிட்ைவேக் காட்டுகிறது.

இ) சேர்ேல் விதிகளின் நைத்வே, 1961
ஈ) சேர்ேல் ெட்ைங்கள் (திருத்ேம்) ெட்ைம், 2003

✓

மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 ஆனது மாற்றுத்திறன்
சகாண்ைவர்கள் அவனத்து வாக்குச்ொவடிகவளயும் அணுகுவவே
உறுதிசெய்வேற்கான ெட்ை ஆவைவய வழங்குகிறது. சேர்ேல் செயல்
முவற சோைர்பான அவனத்து ேகவல்களும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளக்
கூடியவவ மற்றும் பயன்படுத்ேக்கூடியவவயாகும்.

✓

இந்திய சேர்ேல் ஆவையமானது ெமீபத்தில் ‘அணுகக்கூடிய சேர்ேல்க
-ள் 2021’ பற்றிய ஒரு சமய்நிகர் சேசிய மாநாட்வை ஏற்பாடு செய்ேது.
நம்நாட்டில் சுமார் 77.4 லட்ெம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவுசெய்யப்பட்ை
வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.

3. ‘இந்தியோவில் ைேர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்ேங்ேள்’
என்ற ேநைப்பில் ஓர் அறிக்நேநய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) ப்ளூம்சபர்க் இந்தியா
ஆ) NITI ஆசயாக் 

7. எந்ே ைோட்தடோடு இநைந்து, ‘தரபிட் டிநரபடன்ட் – 2021’ என்ற

இ) உலக வங்கி

✓

✓

இரோணுவப் ெயிற்சிநய NATO பேோடங்கியுள் து?

ஈ) யுனிசெஃப்

அ) உக்வரன் 

இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறவன அதிகரிப்பேற்கான
நைவடிக்வககள் குறித்ே அறிக்வகவய NITI ஆசயாக் ெமீபத்தில்
சவளியிட்ைது. இந்ே அறிக்வகக்கு, “இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல்
திறனில் சீர்திருத்ேங்கள்” என்று சபயரிைப்பட்ைது.

ஆ) சூைான்

இந்ே அறிக்வக NITI ஆசயாக், ெம்பந்ேப்பட்ை அவமச்ெகங்கள் மற்றும்
நகர்ப்புற மற்றும் பிராந்திய திட்ைமிைல் துவறயில் நிபுைர்களுைன்
கலந்ோசலாசித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 9 மாே காலப்பகுதியில்
நைத்ேப்பட்ை ஆசலாெவனகளின் முடிவவ அளிக்கிறது. இந்தியாவில்,
நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறன் மதிப்புச் ெங்கிலியில் உள்ள ேவைகவளத்
தீர்க்க இந்ே அறிக்வக பல்சவறு பரிந்துவரகவளத் ேருகிறது.

இ) நார்சவ
ஈ) ோன்ொனியா

✓

2021 செப்ைம்பர் 20 அன்று உக்வரன், அசமரிக்கா மற்றும் பிற சநட்சைா
பவைகளுைன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகவளத் சோைங்கியது. அசே
சவவளயில், அண்வை நாடுகளான ரஷ்யாவும் சபலாரஸும் மிகப்சபரிய
அளவிலான பயிற்சிகவள நைத்தின, இது சமற்குலகின் விழிப்புைர்வவ
தூண்டும் விேமாக உள்ளது. இந்ேப் பயிற்சி அக்சைாபர்.1 வவர சோைரும்.

8. ஜஸ்டின் ட்ரூதடோ, 3ஆவது முநறயோே எந்ே ைோட்டின் பிரேமரோே

4. உைே ேோண்டோமிருே ைோள் பேோண்டோடப்ெடுகிற தேதி எது?

✓



தேர்ந்பேடுக்ேப்ெட்டோர்?

அ) செப்ைம்பர் 22 

அ) ஆஸ்திசரலியா

ஆ) செப்ைம்பர் 23

ஆ) நியூசிலாந்து

இ) செப்ைம்பர் 24

இ) செர்மனி

ஈ) செப்ைம்பர் 25

ஈ) கனைா 

காண்ைாமிருகம் அழிவின் விளிம்பிலுள்ள ஓர் உயிரினமாகும். அவற்வற
காப்பேற்கான முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்வே எடுத்துக்காட்ை, உலக
காண்ைாமிருக நாள், கைந்ே 2010ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டுசோறும்
செப்.22 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திய காண்ைாமிருகம் என்றும்









✓

கனைாவின் லிபரல் கட்சித்ேவலவரான ெஸ்டின் ட்ரூசைா மூன்றாவது
முவறயாக அந்ே நாட்டின் பிரேமராக சேர்ந்சேடுக்கப்பட்ைார். அவர் 2015
முேல் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறார். 6 ஆண்டுகளில் 3 சேர்ேல்களில்
அவர் சவற்றிசபற்றுள்ளார்.
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9. விரிவோன பெோரு ோேோர கூட்டோண்நம ஒப்ெந்ேம் (CEPA) குறித்து
எந்ே ைோட்டுடன் இந்தியோ முநறயோே தெச்சுவோர்த்நே ைடத்தியது?
அ) அசமரிக்கா
ஆ) சீனா
இ) பிசரசில்
ஈ) UAE 
✓

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில்
இந்தியாவின் 3ஆவது சபரிய வர்த்ேக பங்காளியாக உள்ளது. வர்த்ேக
மதிப்பு ேற்சபாது $59 பில்லியன் ைாலர்களாக உள்ளது.
UAE, அசமரிக்காவிற்கு அடுத்ேபடியாக இந்தியாவின் 2ஆவது சபரிய
ஏற்றுமதி இைமாக உள்ளது. ெமீபத்தில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு
அமீரகம் (UAE) ஆகியவவ ஒரு விரிவான சபாருளாோர கூட்ைாண்வம
ஒப்பந்ேம் குறித்ே சபச்சுவார்த்வேவய முவறயாக சோைங்கின.

10.பின்வரும் எந்ே தைோக்ேத்நே அநடய “முேலீட்டோ ர்ேள் மற்றும்

வணிேங்ேளுக்ேோன தேசிய ஒற்நறச்சோ ர அநமப்பு” பேோடங்ேப்ெ
-ட்டுள் து?
அ) ஒப்புேல் மற்றும் அனுமதிக்கான ஒற்வறச்ொளரம் 
ஆ) வரி ேள்ளுபடி சகாருேல்
இ) GST ேரவு உள்ளீடு
ஈ) குவறதீர்பு

✓

இந்திய அரசு ெமீபத்தில் “முேலீட்ைாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான
சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்வப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

✓

முேலீட்ைாளர்களுக்கான ஒப்புேல்கள் மற்றும் அனுமதிகவள வழங்கும்
ஒசர இைமாக சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்பு திகழும். 18 மத்திய
துவறகள் மற்றும் 9 மாநிலங்களுக்கான ஒப்புேல்கவள இந்ேத் ேளம்
ேற்சபாது வழங்கிவரும் நிவலயில், இன்னுசமாரு 14 மத்திய துவறகள்
மற்றும் 5 மாநிலங்கள் 2021 டிெம்பருக்குள் இவைக்கப்படும்.


1. காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்தின் ேவலவராக எஸ்.சக. ஹல்ேர்
நியமனம்:
காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக,
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவராக உள்ள எஸ்.சக. ஹல்ேர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கர்நாைகா, ேமிழ்நாடு, சகரளா, புதுச்செரி ஆகிய 4
மாநிலங்களுக்கு இவைசயயான நதிநீர் பிரச்சிவனவய தீர்ப்பேற்காக
காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையம் அவமக்குமாறு உச்ெ
நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்ைது. இவேயடுத்து மத்திய அரசு கைந்ே 2018
ெூன்.1 அன்று காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்வே அவமத்ேது.
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவசர இந்ே ஆவையத்தின்
ேற்காலிக ஆவையராக செயல்பட்டு வந்ோர். இேனால் கைந்ே 2018ஆம்
ஆண்டு டிெம்பரில் ேமிழக அரசு காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்துக்கு
முழு சநர ேவலவவர நியமிக்குமாறு உச்ெநீதிமன்றத்தில் முவறயிட்ைது.
மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவரான எஸ் சக ஹல்ேர் கைந்ே
ெனவரியில் காவிரி நதி நீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் இவைக்கால
ேவலவராக நியமனம் செய்யப்பட்ைார். இவரது பேவிக்காலம் வரும் 30
ஆம் சேதியுைன் நிவறவவைவோல் காவிரி சமலாண் ஆவையத்துக்கு
முழு சநரத் ேவலவவர நியமிப்பது சோைர்பாக மத்திய அரசு பரிசீலித்து
வந்ேது. இந்நிவலயில் சநற்று மத்திய பணியாளர் மற்றும் ஓய்வூதிய
அவமச்ெகம் சவளியிட்ை செய்திக்குறிப்பில், “காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம
ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக ெவுமித்ரா குமார் ஹல்ேர்
நியமிக்கப்படுகிறார். 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும்
வவர இவர் ேவலவராக செயல்படுவார்.
இவர்வரும் நவ.30 பணியில் இருந்து ஓய்வுசபற்றாலும், ஆவையத்தின்
ேவலவராக நீடிப்பார்” என சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும் - சநல்,
சகாதுவம, ோனியம் உட்பை 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் :
பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர்













பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும், ஊட் ைச்ெத்து
நிவறந்ே சநல், சகாதுவம, சிறுோனியங்கள் உள்ளிட்ை 35 புதிய பயிர்
வவககவள பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். பூச்சித்
சோல்வல, பருவ நிவலவய ோங்கி வளரும், ஊட்ைச் ெத்து நிவறந்ே 35
புதிய பயிர் வவககவள இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
உருவாக்கியுள்ளது. சநல், சகாதுவம, சொயாபீன், சொளம் உள்ளிட்ை இந்ே
பயிர் வவககளின் அறிமுக விழா காசைாலி வாயி லாக சநற்று
நவைசபற்றது. இதில் பிரேமர் நசரந்திர சமாடி பங்சகற்று புதிய பயிர்கவள
நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். அப்சபாது அவர் சபசியோவது:
பருவநிவல மாற்றம், புதிய வவக பூச்சிகள், புதிய சநாய்கள், சோற்று
சநாய்கள் சபரும் அச்சுறுத்ேலாக உருசவடுத்து வருகின்றன. இேன்
காரைமாக மனிேர்கள், கால்நவைகள், பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இந்ே ெவால்கவள எதிர்சகாள்ள அறிவியல் ஆராய்ச்சி அவசியமாகிறது.
அறிவியல், அரசு, ெமூகம் இவைந்து செயல்பட்ைால் மட்டுசம இத்ேவகய
ெவால்கவள ெமாளிக்க முடியும். நாடு முழுவதும் பூச்சிகளால் பயிர் ொகுபடி
கடுவமயாக பாதிக்கப் படுகிறது. பல்சவறு மாநிலங்களில் சவட்டுக்கிளி
தீராே பிரச்சிவனயாக நீடிக்கிறது. இேன்காரைமாக விவ ொயிகள்
சபரிழப்வப ெந்திக்கின்றனர். இவே ேடுக்க விவொயிகளும் விஞ்ஞானிக
-ளும் ஒன்றிவைந்து செயல்பை சவண்டும்.
கைந்ே 7 ஆண்டுகளாக சவளாண் துவறயில் நவீன சோழில்நுட்பங் கள்
புகுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. அசேசநரம் நமது பழங்கால சவளாண்
மரபுகளும் கண்டிப்புைன் பின்பற்றப்படுகின்றன.
அந்ே வவகயில் பூச்சிகவள எதிர்த்து, பருவநிவல மாற்றங் கவள ோங்கி
வளரும் 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் செய்யப் பட்டுள்ளன. இவவ
விவொயி களுக்கு அதிக மகசூவல அளிக்கும். அதிக ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே
உைவு ோனியங்களாகவும் இருக்கும். சவளாண்வமயில் புதுவமகவள
கவைபிடிக்க விவொயிகள் ேயங்கக்கூைாது.
சேவவக்கு ஏற்ற பயிர் வவககவள விவளவித்து, அவற்வற மதிப்பு கூட்டி
விற்பவன செய்ய சவண்டும். பல ஆண்டுகளாக கிைப்பில் சபாைப்பட்டிருந்ே
100 பாென திட்ைங்கவள சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றியுள்சளாம்.
இதுவவர 11 சகாடி மண் வள அட்வைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2 சகாடி
கிொன் அட்வைகள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள் ளன. குவறந்ேபட்ெ ஆேரவு
விவல உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. வானிவல நிலவரம் குறித்து விவொயி
களுக்கு முன்கூட்டிசய ேகவல் சேரிவிக்கப்படுகிறது. விவொயி களுக்கு
வங்கிக் கைன் கிவைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பிரேமர்
நசரந்திர சமாடி சபசினார்.
புதிய சநல் வவககள் காசைாலி நிகழ்ச்சியின்சபாது, ராய்பூரில் உள்ள
சேசிய உயிர் வாழ்வு சநருக்கடி சமலாண்வம நிறுவனத்தில் புதிோக
கட்ைப் பட்ை வளாகத்வே பிரேமர் திறந்து வவத்ோர். சவளாண்
பல்கவலக்கழகங்களுக்கான பசுவம வளாக விருவேயும் அவர்
வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய சவளாண் அவமச்ெர் நசரந்திர சிங்
சோமர் சபசும்சபாது, "விவொயிகள் சொந்ே காலில் நிற்க சவண்டும்
என்பேற்காக பி எம் கிொன் திட்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இயக்குநர் ஏ சக சிங் சபசும்சபாது,
"இந்ே சநல் வவககளுக்கு குவறந்ே அளவு ேண்ணீர் சபாதுமானது.
ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே அதிக மகசூல் கிவைக்கும்" என்றார்.
3. ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 அறிஞர்களுக்கு - ‘கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிப்பு :
ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 ேமிழ் அறிஞர்களுக்கு ‘கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுசோைர்பாக
ேமிழ் வளர்ச்சித் துவற சவளியிட்ை அறிவிப்பு: மத்திய செம்சமாழித்
ேமிழாய்வுநிறுவனத்தில் முன்னாள் முேல்வர் கருைாநிதி, ேனது சொந்ே
நிதியிலிருந்து ரூ. ஒரு சகாடி வழங்கி,‘கவலஞர் மு.கருைாநிதி
செம்சமாழித் ேமிழாய்வு அறக்கட் ைவள’வய நிறுவினார்.
ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவக அேன்படி, சோல்லியல், கல்சவட்டியல்,
நாையவியல், இலக்கியம், சமாழியியல், பவைப்பிலக்கியம், இலக்கியத்
திறனாய்வு, சமாழிசபயர்ப்பு, நுண்கவலகள் உள்ளிட்ைவவயில் சிறந்ே
பங்களிப்வப வழங்கிய அறிஞர்களுக்கு ஆண்டுசோறும் ‘கவலஞர்
மு.கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’வழங்கப்படுகிறது. அேனுைன்,
இந்தியாவிசலசய அதிக சோவகயாக ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவகயுைன்
பாராட்டுச் ொன்றிேழும், கருைாநிதியின் உருவச்சிவலயும் வழங்கப்படும்.
முேல்முவறயாக, பின்லாந்து நாட்டு அறிஞர் சபராசிரியர் அஸ்சகா
பர்ப்சபாலா-வுக்கு 2010-ம் ஆண்டு ெூன் 23-ம் சேதி சகாவவயில்
நவைசபற்ற உலகத் ேமிழ் செம்சமாழி மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ைது

Number 71 Of 367
Page 

 









இந்நிவலயில், ‘கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’ 2010முேல்
2019-ம் ஆண்டு வவர 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பைாமல் இருந்ேது.
இவேத் சோைர்ந்து, முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினால் அவமக்கப்பட்ை விருது
சேர்வுக் குழுவினரால் 10 ஆண்டுகளுக்கும் செர்த்து 10 அறிஞர்கள் சேர்வு
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சமலும்
2020,
2021,
2022-ம்ஆண்டுகளுக்கான
‘கருைாநிதிசெம்சமாழித் ேமிழ் விருது’களுக்கான முன்சமாழிவுகவளப்
சபறவிளம்பரம் சவளியிை ஆட்சிக் குழுவின் ஒப்புேல் சபறப்பட்டுள்ளது. 10
ஆண்டுகளுக்குரிய விருது,மாநில அளவிலான ேமிழ்சமாழி ொர்ந்ே
விழாவில் விவரவில் வழங்கப்பைவுள்ளது. சமலும் 2020, 2021 மற்றும்
2022 ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் வழங்குவேற்கான பணிகள்
நவைசபற்று வருகின்றன.
4. காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் - ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் : மருத்துவ
ொேனங்கள் உற்பத்தி பூங்கா : முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் ேகவல்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் மருத்துவ
ொேனங்கள் உற்பத்திப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அரசு அனுமதி
அளித்துள்ளோக முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சேரிவித்துள்ளார். இது
சோைர்பாக அவர் சநற்று சவளியிட்ை அறிக்வகயில் கூறியிருப்போவது:
ேமிழகத்தின் பல்சவறு மாவட்ைங்களில் சோழிற்பூங்காக்களும், குறிப்பிட்ை
சோழில்களுக்கான சிறப்புப் பூங்காக்களும் சிப்காட் நிறுவ னம் மூலம்
அவமக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
அேனடிப்பவையில்,
இந்ே
நிதியாண்டுக்கான ேமிழக நிதிநிவல அறிக்வகயில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம்
ஒரகைத்தில் சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப்
பூங்கா அவமக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ைது.
இந்ேப் பூங்காவில், உட்கட்ை வமப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்ே நிதியுேவி
சவண்டி, மத்திய அரசின் மருந்தியல் துவறக்கு ேமிழக அரசு ொர்பில்
கருத்துரு அனுப்பப்பட்ைது. ேமிழக அரசின் இந்ேக் சகாரிக்வகவய ஏற்று,
ேற்சபாது சேசிய அளவில் நான்கு மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப்
பூங்காக்கவள அவமக்க, மத்திய அரசு சகாள்வக அளவில் ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.
மத்திய அரசு நிதியுேவி
இமாச்ெலப் பிரசேெம், உத்ேரப் பிரசேெம், மத்தியப் பிரசேெத்வே சோைர்ந்து,
ேமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் மருத்துவ ொேனங்கள்
உற்பத்திப் பூங்கா அவமயும். இங்கு உட்கட்ைவமப்பு வெதிகள் ஏற் படுத்ே,
அதிகபட்ெமாக ரூ.100 சகாடி நிதியுேவிவய மத்திய அரசு வழங்கும்.
ஒரகைம் சிப்காட் சோழிற் பூங்காவில் 350 ஏக்கர் பரப்பில், சுமார் ரூ.450
சகாடி திட்ை மதிப்பில், அடிப்பவைக் கட்ைவமப்புகள், ஆய்வுக் கூைங்கள்,
முன்சனாடி மாதிரி வமயம், திறன் சமம்பாட்டு வமயம் முேலியவற்வற
உள்ளைக்கி, ஒசர குவையின்கீழ் பல்சவறு வெதிகள் சகாண்ை பூங்காவாக
இது அவமயும். மருத்துவத் துவறயின் சேவவகவள நிவறசவற்றும்
வவகயில், சவண்டிசலட்ைர்கள், பி.பி. திவரகள் , சபஸ்சமக்கர்கள்,
அறுவவசிகிச்வெ உபகரைங்கள், கண் மற்றும் பல் உள்வவப்புகள்
உள்ளிட்ைவற்வறத் ேயாரிக்கும் சோழில்கவள ஊக்குவிக்கும் வவகயில்
இந்ேப் பூங்கா அவமயும்.
10 ஆயிரம் சபருக்கு சவவல இது ரூ.3,500 சகாடி முேலீடுகவள
ஈர்ப்பதுைன், 10,000 சபருக்கு சநரடி மற்றும் மவறமுக சவவலவாய்ப்வப
வழங்கும். மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திக்சகன பிரத்திசயகமாக
அவமக்கப்படும் இந்ேப் பூங்கா, ெர்வசேெ ேரத்தில், அவனத்து
உட்கட்ைவமப்பு வெதிகளுைன் சிப்காட் நிறுவனத்ோல் உருவாக்கப்படும்.
சமலும், மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்தியிலும் உலக அளவில்
முக்கியமான உற்பத்தி வமயமாக இது உருவாகும். இவ்வாறு முேல்வர்
சேரிவித் துள்ளார்.
5. சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகம் : முேல்வர்
ஸ்ைாலின் திறந்துவவத்து பார்வவயிட்ைார்
சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர்
ஸ்ைாலின் திறந்து வவத்து பார்வவயிட்ைார். சென்வன எழும்பூரில்
உள்ளபாரம்பரியம் மிக்க பவழய காவல்ஆவையரக அலுவலகம்,
ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகமாக மாற்றியவமக்கப்பட்டுள்ளது. 24
ஆயிரம் ெதுரஅடி பரப்பளவில் 2 ேளங்களாக உள்ள இக்கட்டிைத்தின்
ேவரேளத்தில் காவல் துவறயில் பயன்படுத்ேப்பட்ை வாகனங்கள்,
சீருவைகள், வாத்திய இவெக் கருவிகள், காவல் துவறயின் ொேவனகள்,
மீட்சைடுக்கப்பட்ை சிவலகள், கள்ளசநாட்டு அச்ெடிக்கும் இயந்திரம்,
சவடிகுண்டுகள், குண்டுகவள கண்சைடுக்க உேவும் கருவிகள்,மாதிரி













சிவறச்ொவல ஆகியவவயும், முேல் ேளத்தில் பல்சவறு வவகயான
துப்பாக்கிகள், வாள்மற்றும் சோட்ைாக்களும் சபாதுமக்கள் பார்வவக்காக
வவக்கப்பட்டுள்ளன.
சமலும், காவல் துவறயில் சிறப்பாக பணி செய்ேவர்களுக்கு வழங்கப்படும்
பேக்கங்கள், முக்கிய வரலாற்று ஆவைங்கள், காவல் துவற சோைர்பாக
அக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ை அதிமுக்கிய அறிவிப்புகள், ஆங்கிசலயர்
காலத்து காவல்துவறயினர் பயன்படுத்திய ஆயுேங்கள், ேமிழக காவல்
துவறயின் சோைக்க கால சீருவைகள், சபல்ட்,சமாப்ப நாய் பவைகளின்
புவகப்பைங்கள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்தித் சோகுப்புகள், காவல்
ஆவையர் அலுவலக அவறயில் இருந்ே பழவமயான சபாருட்கள்,
அணிவகுப்பு சின்னங்கள், கம்பியில்லா சோவலசோைர்பு கருவிகள்,
காவல் துவற செவவ பேக்கங்கள், கவலப்சபாருட்கள் ஆகியவவயும்
பார்வவக்காக வவக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்ே காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் ஸ்ைாலின் சநற்று திறந்து
வவத்து பார்வவயிட்ைார். அருங்காட்சியகத்வே பார்வவயிை வந்ே பள்ளி
மாைவ, மாைவிகளிைம் முேல்வர் கலந்துவரயாடி, இனிப்புகவள
வழங்கினார். சபாதுமக்கள் நாவள (செப்.30)வவர கட்ைைமின்றி
அருங்காட்சியகத்வேப் பார்வவயிைலாம். அக்.1-ம் சேதி முேல் குவறந்ே
அளவில் நுவழவுக் கட்ைைம் வசூலிக்கப்படும். இந்ே நிகழ்ச்சியில்,
அறநிவலயத் துவற அவமச்ெர் செகர்பாபு, உள்துவற செயலர்
எஸ்.சக.பிரபாகர், டிஜிபி வெசலந்திர பாபு, சென்வன சபருநகர காவல்
ஆவையர் ெங்கர் ஜிவால்,ேமிழ்நாடு காவலர் வீட்டுவெதி கழகத்தின்
ேவலவர் ஏ.சக.விஸ்வநாேன், ேமிழ்நாடு காவல் உயர்பயிற்சியக
இயக்குநர் அ.அமல்ராஜ் உள்ளிட்சைார் கலந்து சகாண்ைனர்.

6. மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567
மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567
சவளியிைப்பட்டுள்ளது. இது மூத்ே குடிமக்களுக்குத் சேவவயான
ேகவல்கவளயும், வழிகாட்டுேல்கவளயும் இலவெமாக வழங்குகிறது.
2050ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் 20 ெேவீேம் சபர் அோவது 300
மில்லியனுக்கும் சமற்பட்சைார் மூத்ே குடிமக்களாக இருப்பர் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களுக்குத் சேவவப்படும் உேவிகளுக்கான
சேவவ அதிகரிப்பவேக் கருத்தில் சகாண்டு, அவர்கள் ெந்திக்கும்
பிரச்வனகவளயும், ெவால்கவளயும் நிவர்த்தி செய்வேற்கு நாடு
முழுவதுமான இலவெ உேவி வமய எண் - 14567ஐ சவளியிட்டுள்ளது.
இது முதிசயார் உேவி எண் என அவழக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய
விஷயங்கள், ெட்ை விஷயங்கள், உைர்வுப்பூர்வமான ஆேரவு சபான்ற
ேகவல்களும், வழிகாட்டுேல்களும் இந்ே உேவி எண் மூலம் இலவெமாக
வழங்கப்படுகின்றன. துஷ்பிரசயாக பிரச்சிவனகள் இருந்ோலும், இந்ே
உேவி வமயம் ேவலயிடுகிறது. வீடுகள் இன்றி ேவிக்கும் முதிசயாவரயும்
இந்ே உேவி வமயம் மீட்கிறது.
அவனத்து குடிமக்களுக்கும் சேவவயான ேகவல்கவளயும், அன்றாை
பிரச்வனகளுக்கான
வழிகாட்டுேல்கவளயும்
வழங்குவசே
இந்ே
முதிசயார் உேவி எண்ணின் சநாக்கமாகும். .ைாைா அறக்கட்ைவள
அவமப்பின் முயற்சியில், விெயவாஹினி அறக்கட்ைவளயுைன் இவைந்து
சேலங்கானா
அரசு
ஒத்துவழப்புைன்
ஐேராபாத்தில்
உள்ள
முதிசயார்களுக்கு உேவ கைந்ே 2017ஆம் ஆண்டு இந்ே முதிசயார் உேவி
வமய எண் சோைங்கப்பட்ைது. இன்று, இந்ே முதிசயார் உேவி எண்வை
நாடு முழுவதும் செயல்படுத்ே ைாைா அறக்கட்ைவளயும், என்எஸ்இ
அறக்கட்ைவளயும் மத்திய அரசுைன் சோழில்நுட்பப் பங்குோரராக
இவைந்துள்ளது.
7. லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ேேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுகிறது
பிரிட்ைன்
ஹிந்து கைவுளான லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகவள
பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. தீபாவளிப்
பண்டிவகயின்சபாது இந்ே ேங்கக் கட்டிகள் விற்பவனக்கு வரவுள்ளன.
ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் பிரிட்ைன் அரசு நிறுவனமாகும். அறுபதுக்கும்
சமற்பட்ை நாடுகளுக்கு ேங்கக் கட்டிகவள ஏற்றுமதி செய்யும் இந்ே
நிறுவனம் 1,100 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக செயல்படும் பாரம்பரியத்வேக்
சகாண்ைது. பிரிட்ைன் அரசு நாைய வாாாா்ப்பகம் ஹிந்து கைவுள் உருவம்
சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகள் சவளியிடுவது இதுசவ முேல்முவறயாகும்.
பிரிட்ைன் காாாா்டிஃப் நகரில் உள்ள ஸ்வாமி நாரயண் சகாயிலுைன்
ஒப்பந்ேம் சமற்சகாண்டு இந்ே பிரத்சயக ேங்கக் கட்டிகவள பிரிட்ைன்
ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது.
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இேவன பிரிட்ைன் ராயல் மிண்ட் வடிவவமப்பாளாாா் எம்மா சநாபிள்
வடிவவமத்துள்ளாாாா்.
லட்சுமி
உருவம்
சபாறித்ே
ஒவ்சவாரு
ேங்கக்கட்டியும் 20 கிராம் எவை சகாண்ைவவ. இேன் விவல உள்ளூரில்
ஒரு ேங்கக் கட்டிக்கு 1,080 பவுண்ட் (சுமாாாா் ரூ.1.08 லட்ெம்) நிாாா்ையம்
செய்யப்பட்டுள்ளது. பல ேரப்பட்ை நாடுகளின் கலாொரத்வே சகௌரவிக்கும்
வவகயிலும், கலாொர ஒருவமப்பாட்வை வலியுறுத்தும் வவகயில் இந்ே
ேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுவோக பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம்
சேரிவித்துள்ளது.
இது சோைாாா்பாக அந்ே வாாாா்ப்பகத்தின் நாையங்கள் பிரிவு இயக்குநாாா்
ஆண்ட்ரூ டிக்கி கூறுவகயில், ‘தீபாவளிப் பண்டிவகயின்சபாது
ேங்கத்வேப்
பரிெளிப்பது
பாரம்பரியமாகவும்,
உயாாா்ந்ேோகவும்
கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு அழகு மற்றும் பாரம்பரியத்துைன் ேங்கக்
கட்டிவய சவளியிைத் தீாாா்மானித்சோம். அதில் ஹிந்துக்களின் செல்வக்
கைவுள் இைம் சபறுவதும் ெரியான சோாா்வாக இருக்கும் என முடிவு
செய்சோம். இேவன எங்கள் வவலேளம் வழியாக வாங்க முடியும். இந்ே
நாையம் ‘ஓம்’ என்ற பிரைவச் சொல் சபாறித்து வடிவவமக்கப்பட்ை
பிரத்சயகப் சபட்டியில் வவத்து வழங்கப்படும்’ என்றாாாா்.







ஏற்பட்ைாலும், முேல் ஆளாக சென்று பாதிக்கப்பட்ை மக்கவள
மீட்பேற்காகவும், உேவிகள் செய்வேற்காகவும் நாடு முழுவதும் 350
மாவட்ைங்களில், ‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’
அவமக்கப்படும்.
இவர்களுக்கு ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
சகாசரானாவவ எதிர்த்து மற்ற நாடுகவள விை, 130 சகாடி
மக்கள்சோவகவய சகாண்ை இந்தியா சிறந்ே முவறயில் சபாராடியது.
சபருந்சோற்று காலத்தில் சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம ஆவையத்தின்
பணி பாராட்டுக்குரியது. சகாசரானா காலத்தில் சில பகுதிகளில் புயல்
பாதிப்பு ஏற்பட்ைது. அந்ே சநரத்தில் சிறந்ே திட்ைமிடுேல் மற்றும்
முன்சனச்ெரிக்வக நைவடிக்வகயால் ஒரு ஆக்சிென் உற்பத்தி ஆவல
கூை செேமாகவில்வல. அசே சபான்று மருத்துவமவனயில் மின் ேவையும்
ஏற்பைவில்வல. ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்வே சொேவன முயற்சியாக 25
மாநிலங்களில் உள்ள 30 மாவட்ைங்களில் சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றி
உள்சளாம். இேனால், இந்ே திட்ைம் சமலும் விரிவுப்படுத்ேப்படுகிறது.
இயற்வக சபரிைர்களின் சபாது மக்கவள உைனடியாக காப்பாற்றுவது
சோைர்பாக அந்ேந்ே பகுதிகவள செர்ந்ே மக்களுக்சக இத்திட்ைத்தில்
பயிற்சி அளிக்கப்படும். சபரிைர் காலங்களில் ஒருவர் கூை உயிரிழக்க
கூைாது என்பசே ஒன்றிய அரசின் இலக்கு. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

8. ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்துக்கு 3 சேசிய விருதுகள்
சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
நைத்திய
சபாட்டிகளில்
ேமிழ்நாடு
சவளாண்வமப்
பல்கவலக்கழகத்துக்கு பசுவம மற்றும் தூய்வமயான வளாகம் உள்பை 3
சேசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சேசிய அளவில் சோட்ைக்கவல,
வனவியல் மற்றும் மத்திய, மாநில சவளாண் பல்கவலக்கழகங்களுக்கு
சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் பசுவம மற்றும் தூய்வம வளாக
சபாட்டி இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ொாாா்பில் 2020
அக்சைாபரில் நைத்ேப்பட்ைது. இதில் வீைாக தூக்கி எரியப்படும்
சபாருள்கவள மறுசுழற்சி செய்து வகயாளுேல், தினெரி மின்
சேவவகளுக்கு புதுப்பிக்கல்ல ஆற்றல் மூலங்கவள பயன்படுத்துேல்,
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே சபாருள்கவள வாங்குேல் ஆகியவற்றில்
பல்கவலக்கழகங்களின் ஈடுபாடு ஆகியவவ மதிப்பீடு செய்யப்பட்ைது.
சமலும் பல்கவலக்கழக வளாகத்திலுள்ள சோட்ைத்தின் பரப்பளவு, கழிவு
சமலாண்வம, நீாாா்ப் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் செமிப்பு நவைமுவறகள், பாைங்கள்,
திட்ைங்கள், கருத்ேரங்குகள் மற்றும் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள
சுற்றுச்சூழல் அக்கவற குறித்ே பட்ைவறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவையில்
கல்வி நிறுவனங்கள் விருதுக்குத் சோாா்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில்
மாநில மற்றும் மத்திய பல்கவலக்கழகங்களுக்கு இவைசயயான
சபாட்டியில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்தின் சவளாண்
கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிவலயம் பங்சகற்று 2ஆவது இைத்வேப்
பிடித்துள்ளது.
இேற்கு சராக்கப் பரிொக ரூ.8 லட்ெம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேவிர சேசிய
அளவில் நவைசபற்ற சவளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் முதுகவல
படிப்பிற்கான ஊக்கத்சோவகக்கான சபாட்டித் சோாா்வில் சேசிய அளவில்
சோட்ைக்கவல வனவியல் பிரிவு, சவளாண் சபாறியியல் துவறயில் அதிக
மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சி சபற்று இரண்டு துவற மாைவாாா்களும் 2ஆவது
இைத்வேப் பிடித்துள்ளனாாா். 20க்கும் சமற்பட்ை மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சிப்
சபற்று ொேவனப் பவைத்துள்ளனாாா்.
இந்நிவலயில், புதுதில்லியில் செவ்வாய்க்கிழவம நவைசபற்ற இந்திய
சவளாண்
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
மற்றும்
மாநில
சவளாண்
பல்கவலக்கழகங்களின்
துவைசவந்ோாா்
கூட்ைத்தில்
ேமிழ்நாடு
சவளாண்
பல்கவலக்கழகத்துக்கான
சேசிய
விருதுகவள
துவைசவந்ோாா் நீ.குமாரிைம், இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்
ேவலவாாா் திரிசலாச்ென் சமாஹபத்ரா வழங்கினாாாா். முன்னோக பசுவம
மற்றும் தூய்வமயான வளாக விருதுக்கு ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப்
பல்கவலக்கழகம் சோாா்வு செய்யப்பட்ை விவரத்வே பிரேமாாா் நசரந்திர
சமாடி அறிவித்ோாாா் என்று பல்கவலக்கழக நிாாா்வாகம் ொாாா்பில்
சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
9. இயற்வக சீற்றங்களின்சபாது உேவ 350 மாவட்ைங்களில் சபரிைர்
நண்பர் குழு: அமித்ஷா அறிவிப்பு
இயற்வக சபரிைர்களின்சபாது உைனடியாக சென்று முேல் கட்ை மீட்பு
பணிகளில் ஈடுபடுவேற்காக, நாடு முழுவதும் 350 மாவட்ைங்களில்
‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’வவ ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்ே உள்ளது.
சைல்லியில் சநற்று நவைசபற்ற சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம
ஆவையத்தின் 17வது சோைக்க விழாவில் ஒன்றிய உள்துவற அவமச்ெர்
அமித்ஷா சபசியோவது: நாட்டில் எந்ே இைத்தில் இயற்வக சபரிைர்கள்
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1. எந்த அபாயகரமான இரசாயனத்தத சசமிப்பதற்கான விதிகதை

5. G24 அரசாங்கங்களுக்கு இதடசயயான சங்கத்தின் ததைதம

இந்தியா சமீபத்தில் தைர்த்தியது?

நிதையம் அதமந்துள்ை இடம் எது?

அ) ச ோடியம் குச ோரைடு

அ) வோஷிங்டன் டிசி 

ஆ) ரைட்ரிக் அமிலம்

ஆ) தெனீவோ

இ) கந்தக அமிலம்

இ) ைோரிஸ்

ஈ) அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் & கோல்சியம் கோர்ரைடு 

ஈ) சைோம்

ச ம்ைட்ட ைோதுகோப்பிற்கோக, அம்ச ோனியம் ரைட்சைட் ற்றும் கோல்சியம்
கோர்ரைடு ச மிப்பு ற்றும் ரகயோளுதல் ததோடர்ைோன விதிகர இந்திய
அைசின் ததோழில் ற்றும் உள்ைோட்டு வர்த்தக ச ம்ைோட்டுத் துரை (DPIIT)
திருத்தியுள் து ற்றும் த ர்த்தியுள் து. துரைமுகத்தில் 3,000 டன்
அம்ச ோனியம் ரைட்சைட்ரட ஆறு ஆண்டுகள் ச மித்து ரவத்ததன்
கோைண ோக ஏற்ைட்ட தகோடிய தைய்ரூட் (தலைனோனின் தரலைகைம்) தவடி
விைத்தின் பின்னணியில் இந்தத் திருத்தம் ச ற்தகோள் ப்ைட்டுள் து.

✓

ர்வசத த லவோணி விவகோைங்கள் ற்றும் ச ம்ைோடு குறித்த 24
அை ோங்கங்களுக்கிரடயிலோன குழுவோனது கடந்த 1971’இல் தைருவின்
லி ோவில் நிறுவப்ைட்டது. இது வோஷிங்டன் டிசிரய தரலர யிட ோகக்
தகோண்டுள் து. G77’இன் ஓர் அத்தியோய ோன இது வ ரும் ைோடுகர
த லவோணி ற்றும் ச ம்ைோட்டு நிதி சிக்கல்களில் ஒருங்கிரணக்கிைது.

✓

இந்தியோ, ற்ை 24 (G24) உறுப்பு ைோடுகளுடன் ச ர்ந்து,
நிரல வரி
சைோன்ை ைடவடிக்ரககர திரும்ைப்தைறுவதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து
உள் து. முன்த ோழியப்ைட்ட உலக ோவிய டிஜிட்டல் வரி ஒப்ைந்த ோனது
100 முன்னணி நிறுவனங்கர
ட்டுச உள் டக்கியுள் து. அது
வ ரும் ைோடுகளுக்கு சைோது ோன வருவோய்க்கு வழிவகுக்கோது என்று
இந்தியோ கவரல தகோண்டுள் து.

2. 2025-26ஆம் நிதியாண்டு வதர நிதையான நிதியுதவி தரும்

விதமாக, இந்தியாவில், `30,000 சகாடி கடன் வழங்க முடிவுசசய்து
உள்ை வங்கி எது?
அ) ைோைத ஸ்சடட் வங்கி

6. ‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்தக என்பது எந்நிறுவனத்தின் முதன்தம

ஆ) ஆக்சிஸ் வங்கி 

✓

✓

சவளியீடாகும்?

இ) ஐசிஐசிஐ வங்கி

அ) IMF

ஈ) யூனியன் சைங்க் ஆஃப் இந்தியோ

ஆ) உலக வங்கி 

இந்தியோவின் முன்னணி தனியோர் துரை வங்கியான ஆக்சிஸ் வங்கி,
நிரலயோன வ ர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஏற்ை, 2025-26ஆம் நிதியோண்டு
வரை நிரலயோன நிதியுதவி வழங்கும் வித ோக `30,000 சகோடி கடன்
வழங்க ஆக்ஸிஸ் வங்கி முடிவுத ய்துள் து.

இ) WTO
ஈ) NITI ஆசயோக்

இந்த உறுதிப்ைோடு, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியோரவ நிரலயோன
வ ர்ச்சி இலக்குகர அரடய உதவுவரத சைோக்க ோகக்தகோண்டு
உள் து. சைர் ரையோன மூக ற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோக்கத்ரத
ஏற்ைடுத்தும் நிரலயோன மூக ச ம்ைோட்டுத் திட்டங்களுக்கு த ோத்தக்
கடன் வழங்கவும் ஆக்ஸிஸ் வங்கி திட்டமிட்டுள் து.

‘டூயிங் பிசினஸ்’ அறிக்ரக உலக வங்கியின் முதன்ர தவளியீடோகும்.
2018 ற்றும் 2020ஆம் ஆண்டின் அறிக்ரககளில் ரவு முறைதேடுேள்
ேண்டறியப்பட்டற அடுத்து, இந் அறிக்றேயின் எதிர்ோல வெளியீடுே
-றை உலே ெங்கி நிறுத்தியுள்ைது. ர்வசத த லவோணி நிதியத்தின்
நிர்வோக இயக்குைர் கிறிஸ்டலினோ ெோர்ஜீவோவும் இதில் ஈடுைட்டதோக
உலக வங்கி ததரிவித்துள் து.

3. ‘உைக அல்தசமர் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற சததி எது?

7.ADB’இன் சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, 2020-21 நிதியாண்டுக்கான

✓

இந்தியாவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைர்ச்சி விகிதம் என்ன?

அ) த ப்டம்ைர் 20

அ) 14%

ஆ) த ப்டம்ைர் 21 

ஆ) 12%

இ) த ப்டம்ைர் 22

இ) 10% 

ஈ) த ப்டம்ைர் 23

✓



ஆண்டுத ாறும் த ப்.21 அன்று உலக அல்ர ர் தின ோக கரடபிடிக்க
-ப்ைடுகிைது. இந்த ைோள் அல்ர ர் சைோய், அதன் கோைணங்கள்,
அறிகுறிகள் ற்றும் அரத ரகயோளும் முரைகள் ைற்றி விழிப்புணர்வு
ஏற்ைடுத்துவரத சைோக்க ோகக் தகோண்டுள் து. அல்ர ர் சைோய்
என்ைது மூர யின் நிரனவோற்ைல் ற்றும் அறிவோற்ைல் திைன்கர
குரைக்கின்ை ஒரு சைோயோகும். முதிசயோர்களில் தைோதுவோக கோணப்ைடும்
ஞோைக ைதி சைோய்க்கு இது கோைண ோகும்.

ஈ) 8%

✓

ஆசிய வ ர்ச்சி வங்கியானது (ADB) இந்தியோவின் 2020-21ஆம் நிதி
ஆண்டுக்கோன த ோத்த உள்ைோட்டு உற்ைத்தியின் வ ர்ச்சிக் கணிப்ரை
10% ஆக குரைத்துள் து. ஏப்ைல் ோதத்தில் 11% எனக் கணிக்கப்ைட்டு
இருந்தது. 2ஆவது COVID அரல கோைண ோக ஏற்ைடும் இரடயூறுகச
விகிதக் குரைப்புக்குக் கோைண ோகும்.

✓

2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கோன வ ர்ச்சிக்கணிப்ைோனது முந்ரதய 7
தவீதத்திலிருந்து 7.5%ஆக உயர்த்தப்ைட்டுள் து. 2ஆவது அரலயின்
சீர்குரலவுகள் ச ரவகள், உள்ைோட்டு நுகர்வு ற்றும் ைகர்ப்புை முரை
ோைோ துரைரய ச ோ ோக ைோதித்துள் து. 2020-21 நிதியாண்டின்
கரடசி மூன்று கோலோண்டுகளில் தைோரு ோதோைம் மீண்டுவரும் என்று
எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது.

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற NDEAR மற்றும் NETF என்பது எந்த
மத்திய அதமச்சகத்துடன் சதாடர்புதடய முன்சனடுப்புகைாகும்?
அ) மின்துரை அர ச் கம்
ஆ) கல்வி அர ச் கம் 

8.இந்தியாவின் அதிக உயரத்தில் அதமந்துள்ை கல்வியதமப்பான

இ) வீட்டுவ தி & ைகர்ப்புை விவகோைங்கள் அர ச் கம்

SECMOL, அதமந்துள்ை மாநிைம் / UT எது?

ஈ) அறிவியல் ற்றும் ததோழில்நுட்ை அர ச் கம்
✓

✓

அ) சிக்கிம்

“டிஜிட்டல் கல்விமூலம் தை ோன கல்விரய அரனத்து இடங்களிலும்
கிரடக்கச் த ய்வது” குறித்த கூட்டத்ரத
த்திய கல்வியர ச் ர்
தர்ச ந்திை
பிைதோன்
ைடத்தினோர்.
ஒருங்கிரணந்த
டிஜிட்டல்
சூழலியரல உருவோக்க த யற்ரகக்சகோள் ததோழில்நுட்ைம் ற்றும்
இரணயத்ரத ச ம்ைடுத்துவது குறித்து விவோதிக்கப்ைட்டது.
ஸ்வயம் பிைைோ சைோன்ை முன்முயற்சிகர
வலுப்ைடுத்தவும், சதசிய
டிஜிட்டல் கல்வி கட்டர ப்பு ற்றும் சதசிய கல்வி ததோழில்நுட்ை ன்ைம்
உள்ளிட்டவற்ரை ஒருங்கிரணக்கவும் அவர் வலியுறுத்தினோர். அரவ
2020 சதசிய கல்வி தகோள்ரகயில் அறிவிக்கப்ைட்டது.









ஆ) லடோக் 
இ) உத்தைகோண்ட்
ஈ) அருணோச் ல பிைசத ம்
✓

லடோக்கின் ோணவர்களின் கல்வி ற்றும் கலோ ோை இயக்கம் (SECMOL)
லடோக் யூனியன் பிைசத த்தில் ரலட் பிடிலிட்டி (LiFi) ததோழில்நுட்ைத்ரதப்
ையன்ைடுத்தி இரணய இரணப்பு தைற்ை முதல் நிறுவன ோக ோறி
உள் து. SECMOL என்ைது இந்தியோவின் அதிவுயைத்தில் அர ந்துள்
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கல்விநிறுவன ோகும். LiFi அர ப்புகள் அதிசவக தைவு இரணப்புகர
வழங்குகின்ைன.

9. AC001 என்ற சபயரில் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்நாட்டு
மின்சனற்றிதய உருவாக்கியுள்ை நிறுவனம் எது?
அ) DRDO
ஆ) ISRO
இ) ARAI 
ஈ) CSIR
✓

இந்திய தோனியங்கி ஆைோய்ச்சி ங்கம் (ARAI) AC001 எனப்தையரிடப்ைட்ட
மின் ோை வோகனங்களுக்கோன மின்சனற்றிரய உள்ைோட்டிசலசய வடி
-வர த்து உருவோக்கியுள் து. ைோைத் எலக்ட்ைோனிக்ஸ்மூலம் இது தைரிய
அ வில் உற்ைத்தி த ய்யப்ைடவுள் து. தற்சைோது மின் ோை வோகனங்களு
-க்கோன தைரும்ைோலோன மின்சனற்றி கூறுகள் இைக்கு தி த ய்யப்ைடுகி
-ன்ைன. இக்கூறுகளின் உள்ைோட்டு உற்ைத்தி, இந்தியோவில் மின் ோை
வோகனப் சைோக்குவைத்ரத அதிகரிக்கும்.

10. “டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பத்தின் சிறந்த பயன்பாடு” பிரிவின்கீழ்,
2021’இன் சகாள்முதல் விருதுகளில் ‘சிறப்பு CIPS’ விருது சபற்றுள்ை
இந்தியாவின் சதாழில்நுட்ப முன்சனடுப்பு எது?
அ) SDG டோஷ்சைோர்டு
ஆ) GeM 







2. குெைோத் கடற்ைகுதியில் புதிய புயல் ‘ஷோகீன்’
குெைோத் கடற்ைகுதியில் ‘ஷோகீன்’ என்ை புதிய புயல் ைோர (அக்.1)
கோரலக்குள் உருவோகி ைோகிஸ்தோரன சைோக்கி த ல்லக் கூடும் என
வோனிரல ஆய்வு ர யம் ததரிவித்துள் து. வங்கக் கடலில் உருவோன
‘குலோப்’ புயலோனது, கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழர ஆந்திை பிைசத த்தில்
கரைரய கடந்தது. இப்புயலில் எச் ங்கள் ததலங்கோனோ, கோைோஷ்டிைோ
முழுவதும் ைகர்ந்து, சைற்று ததற்கு குெைோத் மீதிருந்தன. இந்நிரலயில்
வியோழக்கிழர கோரலயில் இரவ கோற்ைழுத்த தோழ்வு ண்டல ோக
ோறி, ச ற்கு, வடச ற்கு திர யில் ைகரும். பிைகு இது தவள்ளிக்கிழர
(அக்.1) கோரலக்குள் வட அைபிக் கடலில் புயலோக உருதவடுக்கும் என
வோனிரல ஆய்வு ர யம் எச் ரித்துள் து.
இப்புயலுக்கு கத்தோர் ைோடு அளித்த ைரிந்துரையின்ைடி ‘ஷோகீன்’ என
தையரிடப்ைட்டுள் து. இப்புயல் ைோகிஸ்தோன் சைோக்கி த ல்லக்கூடும் என
எதிர்ைோர்க்கப்ைடுகிைது. இதனோல் இந்தியோவுக்கு சைைடி அச்சுறுத்தல்
இல்ரல. என்ைோலும் இந்தியோ ற்றும் அதன் அண்ரட ைோடுகளின்
மீனவர்கள் அக்சடோைர் 2 வரை கடலுக்கு த ல்ல சவண்டோம் என
எச் ரிக்கப் ைட்டுள் து. ச லும், இன்று முதல் 3 ைோட்களுக்கு
கோைோஷ்டிைோ, குெைோத் கடற்ைகுதி தகோந்தளிப்புடன் கோணப்ைடும். 55
முதல் 65 கி.மீ. வரையிலோன சவகத்தில் கோற்று வீ க்கூடும் என
அறிவிக்கப்ைட்டுள் து. இந்த ஆண்டு ‘தவுக்சத’ புயலுக்குப் பிைகு அைபிக்
கடலில் உருவோகும் இைண்டோவது புயல் இதுவோகும்.
இதனிரடசய குெைோத்தின் ைல்சவறு இடங்களில் கடந்த 2 ைோட்க ோக
கன ரழ தைய்தது. வடக்கு தகோங்கன், குெைோத் கட்ச், வுைோஷ்டிைோ ஆகிய
ைகுதிகளில் இன்று அதிக கன ரழக்கு வோய்ப்புள் தோல் ‘தைட் அலர்ட்’
விடுக்கப்ைட்டுள் து.

இ) ோம்பியன்ஸ் சைோர்டல்
ஈ) GST சைோர்டல்

✓

✓

இந்திய அைசின் மின்னணு சந்ற த் ை (GeM) முன்வனடுப்பு, “டிஜிட்டல்
ததோழில்நுட்ைத்தின் சிைந்த ையன்ைோடு” பிரிவின்கீழ், 2021’இன் தகோள்
முதல் விருதுகளில் சிைப்பு CIPS விருது தைற்றுள் து.
இந்த விருது வழங்கும் விழோ இங்கிலோந்தின் லண்டனில் ைரடதைற்ைது.
GeM என்ைது இந்திய அை ோங்கத்தோல் தைோருட்கள் ற்றும் ச ரவகர
வோங்குவதற்கோன ஓர் அர்ப்ைணிக்கப்ைட்ட இரணயவழிச் ந்ரதயோகும்.


1. அைசு ற்றும் உதவி தைறும் ைள்ளி ோணவர்களுக்கு – ‘பிஎம்-சைோென்’
என்ை தையரில் திய உணவு: த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல்
அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் பிஎம்-சைோென் என்ை
தையரில் திய உணவு திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த த்திய அர ச் ைரவ
ஒப்புதல் அளித்துள்
து. தற்சைோது ைள்ளிகளில் ைரட முரையில்
இருக்கும் சதசிய திய உணவு திட்டத்துக்கு ைதிலோக இந்த திட்டம்
த யல்ைடுத்தப்ைடும். இந்த திட்டத்துக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1
லட் த்து 30,795 சகோடி த லவிடப்ைடும். இத்திட்டம் மூலம் ைள்ளி
ோணவர்களுக்கு ஒருசவர சூடோன உணவு வழங்கப்ைடும்.
பிஎம்-சைோென் திட்டம் ததோடர் ைோக
த்திய அைசு தவளியிட்ட
அறிக்ரகயில் கூறியிருப்ைதோவது: ைோடு முழுவதும் 11.2 லட் த்துக்கும்
ச ற்ைட்ட ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை ைடிக்கும்
ோணவர்களுக்கு
பிஎம்-சைோென்
திட்டம்
த யல்ைடுத்தப்ைடும்.
இதன்மூலம் 11.8 சகோடி
ோணவர்கள் ையனரடவர். 2021-22
நிதியோண்டு முதல் 2025-26 வரையிலோன 5 வருட கோலத்துக்கு
இத்திட்டத்துக்கு த்திய அைசு ரூ.54,061 சகோடிசய 73 லட் ம் த லவிடும்.
இது தவிை உணவு தோனியத்துக்கோன கூடுதல் த லவோக ரூ.45 ஆயிைம்
சகோடிரய த்திய அைசு ஏற்கும்.
ோநில அைசுகள்
ற்றும் யூனியன் பிைசத ங்களுக்கு ரூ.31,733
சகோடிசய 17 லட் ம் த லவு ஏற்ைடும். எனசவ, இந்த திட்டத்தின் த ோத்த
ைட்தெட் ரூ.1 லட் த்து 30,794 சகோடிசய 90 லட் ோக இருக்கும். அைசு
ற்றும் அைசு ததோடக்கப்ைள்ளிகளில் இயங்கும் ழரலயர் வகுப்புகள்
ற்றும் அங்கன்வோடிகள் தற்சைோதுஇத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்ைடவில்ரல.
இந்த வகுப்புகளுக்கும் இத்திட்டம் பின்னர் விரிவுைடுத்தப்ைடும்.
ைள்ளிகளில் ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் ஏற்ைடுத்தவும் அைசு ஊக்குவிக்கும்.
இவ்வோறு த்திய அைசின் அறிக்ரக யில் கூைப்ைட்டுள் து.







3. சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம்; ரூ.500 சகோடி ஒதுக்கீடு: அை ோரண
தவளியீடு
சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்துவதற்கோன
அை ோரண, ைகைோட்சி நிர்வோகம் ற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துரையின்
ோர்பில் தவளியிடப்ைட்டுள் து. இது ததோடர்ைோக, த ன்ரன ோைகைோட்சி
இன்று (த ப். 29) தவளியிட்ட த ய்திக்குறிப்பு: "தமிழக முதல்வர்,
தைருைகை த ன்ரன ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட ைகுதிகளில்
அடிப்ைரடக் கட்டர ப்புகர ச ம்ைடுத்துவதில் ரியோன முன்சனற்ைம்
இல்லோததோல் கட்டர ப்பு வ திகர ஏற்ைடுத்தவும், ர்வசத தைத்துக்கு
உயர்த்தவும் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் எனத்
ததரிவித்தோர்.
இதரனத் ததோடர்ந்து, 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோன திருத்திய
நிதிநிரல அறிக்ரகயில் சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0 திட்டத்ரதச்
த யல்ைடுத்த ரூ.500
சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைடும் எனத்
ததரிவிக்கப்ைட்டது. இதன் ததோடர்ச்சியோக, ைகைோட்சி நிர்வோகத்துரை
அர ச் ர் 24.08.2021 அன்று தமிழக ட்டப்சைைரவயில் ைரடதைற்ை
ோனியக் சகோரிக்ரக மீதோன விவோதத்தின்சைோது தைருைகை த ன்ரன
ோைகைோட்சியுடன் இரணக்கப்ைட்ட 42 உள் ோட்சி அர ப்புகளில்
அடிப்ைரடக் கட்டர ப்பு வ திகள் ரியோன முன்சனற்ைம் இல்லோததோல்
இக்கட்டர ப்பு வ திகர
ச ம்ைடுத்தவும், த ன்ரன
ோைகைக்
கட்டர ப்ரை ர்வசத தைத்துக்கு உயர்த்தவும், சிங்கோைச் த ன்ரன 2.0
என்னும் புதிய திட்டம் இவ்வை ோல் தீட்டப்ைட்டு இவ்வோண்டு ரூ.500
சகோடி ஒதுக்கீடு த ய்யப்ைட்டுள் து.
இத்துடன் சவறு ைல திட்டங்கர இரணத்து தைருைகை த ன்ரன
ோைகைோட்சியில் ைல்சவறு உள்கட்டர ப்புப் ைணிகள் ற்றும் ச ரவகள்
ச ற்தகோள் ப்ைடவுள் ன என அறிவித்தோர்.
4. துைவோயல்- துரைமுகம் இரடசய 2 அடுக்கில் ைைக்கும்
திட்டம்

ோரல

ைோட்டில் முதல் முரையோக 2 அடுக்கு ோரலயோக அர யவுள்
துைவோயல்- துரைமுகம் ைைக்கும் ோரலக்கோன விரிவோன திட்ட
அறிக்ரக தயோரிக்கும் ைணி 3 ோதங்களில் நிரைவரடயும். திட்ட
அறிக்ரக கிரடத்ததும் சதசிய தைடுஞ் ோரல ஆரணயத்தின் நிதி
முதலீட்டில் இத்திட்டம் த யல்ைடுத்தப்ைடும் என்று தைடுஞ் ோரலத் துரை
த யலர் தீைஜ் கு ோர் ததரிவித்துள் ோர்.
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5. சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில் - தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு
த ய்ய புதிய த யலி :

8. ஹோ னில் முதல் முரையோக சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித்
உரிர ரய தைற்ைது கிழ்ச்சி அளிப்ைதோக சைட்டி

திருவள்ளூர் ோவட்டத்தில் சைைடி தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்களில்
தைல் விற்ைரனக்கு ைதிவு த ய்ய e-DPC என்ை புதிய த யலி அறிமுகம்
த ய்யப்ைட்டுள் து.
திருவள்ளூர்
ோவட்டத்தில்
ைடப்பு
த ோர்ணவோரிைருவத்தில், அைசு உத்தைவின்ைடி, இதுவரை 48 சைைடி
தைல் தகோள்முதல் நிரலயங்கள் திைக்கப்ைட்டு தைல் தகோள்முதல்
ைணிகள்
ைரடதைற்றுவருகின்ைன.
இந்நிரலயில்,
எதிர்வரும்
தகோள்முதல் ைருவம் 2021-22-ல் விவ ோயிகள் சைைடிதைல் தகோள்முதல்
நிரலயங்களில் சதரவயின்றிநீண்ட சைைம் கோத்திருப்ைரத தவிர்க்கும்
தைோருட்டும் எளிதில் ைதிவுத ய்து உடனடியோக விற்ைரனத ய்யவும்
ஏதுவோக தமிழக அைசு e-DPC என்ை புதியத யலிரய அறிமுகம்
த ய்துள் து.

கர்ைோடக ோநிலம் தகோப்ைலில் சகோயிலில் நுரழந்த 4 வயது தலித்
குழந்ரதக்கு கடந்த வோைம் ரூ. 25 ஆயிைம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்டது.
அசதசைோல குல்ைர்கோவில் சகோயிலுக்குள் நுரழந்த தலித் இர ஞருக்கு
ரூ. 5 லட் ம் அைைோதம் விதிக்கப்ைட்ட ம்ைவம் அதிர்ச்சிரய ஏற்ைடுத்தியது.
இசதசைோல ஹோ ன்
ோவட்டத்தின் தின்டகூரு உள்ளிட்ட பிை
இடங்களிலும் தலித்
க்கர
ஆதிக்க ோதியினர் சகோயிலுக்குள்
நுரழய விடோ ல் தடுப்ைதோக அதிகோரியிடம் புகோர் அளிக்கப்ைட்டது.

இச்த யலிரய www.tncsc.tn.gov.in ற்றும் www.tncsc-edpc.in என்ை
இரணய த ங்களில் கோணலோம். இச்த யலியில் விவ ோயிகள் தங்கள்
தையர், ஆதோர் எண், புல எண் ற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய
விவைங்கர
ைதிசவற்ைம் த ய்து, தகோள்முதல் த ய்ய சவண்டிய
சததிரய முன்ைதிவு த ய்து தகோள் லோம். இந்த த யலியில் விவ ோயிகள்
வரும் அக்சடோைர் 1-ம் சததி ைதிசவற்ைம் த ய்யலோம்.
6. 17 ருத்துவ சிகிச்ர கர உள் டக்கிய கரலஞரின் - வரும்முன்
கோப்சைோம் திட்டம் ததோடக்கம் : ையனோளிகளுக்கு அரடயோ அட்ரடகள்
வழங்கினோர் முதல்வர் ஸ்டோலின்
வோழப்ைோடியில் சைற்று கரலஞரின் வரும்முன் கோப்சைோம் திட்டத்ரத
முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் ததோடங்கி ரவத்தோர். இத்திட்டத்ரத
‘ க்கர த் சதடி ருத்துவம்’ திட்டத்தில் இரணக்கவும், ஓைோண்டில்
1,250 முகோம்கள் ைடத்தவும் திட்டமிடப்ைட்டுள் து. தமிழக ருத்துவம்
ற்றும் க்கள் ைல்வோழ்வுத் துரை ோர்பில், ‘கரலஞரின் வரும்முன்
கோப்சைோம் ருத்துவ முகோம் திட்ட’ ததோடக்கவிழோ ச லம் ோவட்டம்
வோழப்ைோடியில் சைற்று ைடந்தது. விழோவுக்கு தரலர வகித்து முகோர
ததோடங்கி ரவத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின், ையனோளிகளுக்கு
அரடயோ அட்ரடகர வழங்கினோர்.
அர ச் ர்
ோ.சுப்பிை ணியன் வைசவற்று சைசும்சைோது, "முதல்வர்
ஸ்டோலின், இத்திட்டத்தில் இருதயம், கப்சைறு, எலும்பு சிகிச்ர , ைல்,
கண் என 17 ருத்துவப் பிரிவுகர உள் டக்கி, கரலஞர் வருமுன்
கோப்சைோம் திட்டத்ரத த யல்ைடுத்த உத்தைவிட்டோர். இதன்ைடி கிைோ ம்
ததோடங்கி, ைகைம் வரை ஓைோண்டில், 1,250 முகோம்கள் ைடத்தப்ைடவுள் து.
இத்திட்டத்தில் முகோம்கள் மூலம் க்களுக்கு சைோய்கர கண்டறிந்து
ருந்து, ோத்திரை வழங்கப்ைடும். சிகிச்ர சதரவப்ைடுசவோர் அைசு
ருத்துவ ரனகளுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்ைடுவர். வரும்முன் கோப்சைோம்
திட்டம், க்கர த் சதடி ருத்துவம் திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைடும்"
என்ைோர்.
7. 60 வயது முதிசயோர் சவரல சதட புதிய இரணயத ம் ததோடக்கம்:
த்திய மூக நீதித் துரை அறிமுகம்
அறுைது வயதுக்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோர் மீண்டும் சவரலவோய்ப்ரை சதட,
புதிய இரணயத த்ரத த்திய மூக நீதித் துரை அர ச் கம் ைோர
அறிமுகம் த ய்கிைது. இந்தியோவில் முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக
அதிகரித்து வருகிைது. கடந்த 1951-ம் ஆண்டு 2 சகோடியோக இருந்த
முதிசயோரின் எண்ணிக்ரக, கடந்த 2001-ம்ஆண்டு 7.6 சகோடியோக
உயர்ந்தது. கடந்த 2011-ம் ஆண்டு க்கள்ததோரக கணக்தகடுப்பின்
ைடிஇந்த எண்ணிக்ரக 10.4 சகோடியோக அதிகரித்துள் து.
இந்நிரலயில், 60 வயரதக் கடந்த முதிசயோர் ைலர் ைல்சவறு
கோைணங்க ோல் மீண்டும் சவரல த ய்ய விருப்ைப்ைடுகின்ைனர். அரத
கருத்தில் தகோண்டு த்திய மூக நீதி ற்றும் அதிகோைம் அளித்தல் துரை
அர ச் கம் முதல் முரையோக புதிய இரணயத த்ரத அறிமுகம்
த ய்கிைது. ைோட்டில் 60 வயது அல்லதுஅதற்கு ச ற்ைட்ட முதிசயோருக்கு
மீண்டும் கவுைவ ோன சவரலவோய்ப்ரை ஏற்ைடுத்தித் தருவசத இதன்
சைோக்கம். இதற்கோக ‘சீனியர் ஏபுள் சிட்டி ன் ைோர் ரீ-எம்ப் ோய்த ன்ட்
இன் டிக்னிட்டி (ச க்ைட்) சைோர்ட்டல்’ என்ை தையரில் த்திய அர ச் கம்
இரணயத த்ரத அறிமுகம் த ய்கிைது. இது ைோர
முதல்
த யல்ைோட்டுக்கு வருகிைது. மீண்டும் சவரல த ய்ய விரும்பும்
முதிசயோர் இதில் ைதிவு த ய்து தகோள் லோம்.







க்கள்:

இரதயடுத்து
த ன்னைோயைட்டணோ
வட்டோட்சியர்
செ.பி. ோருதி
அரனத்து
ோதியினரையும் அரழத்து தின்டகூருவில் கூட்டம்
ைடத்தினோர். இரத தைரும்ைோலோன
ோதியினர் புைக்கணித்தனர்.
இரதயடுத்து சைற்று முன்தினம் அதிகோரிகள்
ற்றும் சைோலீஸோர்
முன்னிரலயில் தலித் க்கள் தின்டகூரு சகோயிலுக்குள் நுரழந்து
சிைப்பு பூரெ த ய்து வழிைட்டனர். இரதத் ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ
சுற்றியுள்
ச ோச ஷ்வைோ சகோயில், ஹோலட்சுமி சகோயில், சக வோ
சகோயில் ஆகியவற்றிலும் சைற்று சைோலீஸோர் முன்னிரலயில் தலித்
க்கள் சகோயிலுக்குள் நுரழந்து வழிைோடு ைடத்தினர்
இதுகுறித்து 75 வயது திம்ர யோகூறும்சைோது, “ைோன் இசதகிைோ த்தில்
பிைந்து வ ர்ந்திருந்தோலும் இதுவரை சகோயிலுக்குள் த ன்ைதில்ரல.
திருவிழோ ைோட்களில் சகோயிலுக்கு தவளிசய நின்று வணங்குசவன்.
என் அப்ைோ, தோத்தோவும் இந்த சகோயிலுக்குள் நுரழந்ததில்ரல. முதல்
முரையோக சகோயிலுக்குள் பூரெ த ய்தது கிழ்ச்சியோக இருக்கிைது”
என்ைோர். பீர் ஆர்மி அர ப்பின் நிர்வோகி ந்சதோஷ் கூறும்சைோது,
“ஹோ ன்
ோவட்டத்தில் ைல நூற்ைோண்டுக ோக தலித்
க்களுக்கு
றுக்கப் ைட்டிருந்த ஆலய நுரழவு உரிர தைற்ைது தைரிய ோதரன
ஆகும். இதற்கோக நீண்ட கோல ோக தலித் க்கள் சைோைோடி வந்துள் னர்.
ஏைோ ோசனோர் ைல்சவறு இன்னல்கர அனுைவித்துள் னர். தற்சைோது
சகோயிலுக்கு த ன்று பூரெ த ய்தரத விட, அதற்கோன உரிர ரய
தைற்ைது மிகுந்த கிழ்ச்சி அளிக்கிைது” என்ைோர். தலித் க்களின் ஆலய
நுரழரவ ததோடர்ந்து தின்டகூருரவ சுற்றியுள்
கிைோ ங்களில்
ைதற்ைம் ஏற்ைட்டுள் து.ஹோ ன்
ோவட்டம் தின்டகூருவில் உள்
ல்சலஸ்வைோ சகோயிலுக்குள் த ன்று வழிைட்ட தலித் க்கள்.
9. இந்தியோவின் அதிசவக ரைக் ைந்தய வீைோங்கரன கல்யோணி
இந்தியோவின் அதிசவக ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை
ோதரனரயப் ைரடத்துள் ோர்27 வயதோன கல்யோணி தைோசடகர்.
மீைத்தில் என்சிஆரின் புத்தோ இன்டர்சைஷனல் ர்க்யூட்டில் ைரடதைற்ை
ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தயத்தில், 2.08 நிமிடங்களில் இலக்ரக கடந்து
அ த்தினோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதன் மூலம் இந்தியோவின் அதிசவக
ச ோட்டோர் ர க்கிள் ைந்தய வீைோங்கரன என்ை
ோதரனரயப்
ைரடத்திருந்தோர் கல்யோணி தைோசடகர். இதற்குமுன்னர் கல்யோணி 2.16
நிமிடங்களில் ைந்தய தூைத்ரத கடந்திருந்தோர். இந்த ோதரனரய
தற்சைோது டுகோட்டி ைனிகல் வி 4 சூப்ைர் ரைக் மூலம் முறியடித்து புதிய
ோதரனரய நிகழ்த்தியுள் ோர்.
இதுகுறித்து கல்யோணி தைோசடகர் கூறும்சைோது, “ச ோட்டோர் ர க்கிள்கள்,
ஓட்டப்ைந்தயம், சவகம் இரவ அரனத்தும் என்ரன கவர்ந்தது. ற்ை
குழந்ரதகள் ர க்கிளில் மிதிப்ைது எப்ைடி என்று கற்றுக் தகோண்டிருந்த
வயதில், ைோன் 9 வயதிசலசய துல்லிய ோக இருக்க கனைக
இயந்திைங்கர இயக்கிக் தகோண்டிருந்சதன். என் கோல்கள் ரியோக
தரைரய ததோடோத நிரலயில் அப்ைோவின் ஆர்எக்ஸ் 100 ரைக்ரக ஓட்டத்
ததோடங்கிசனன். எனது அப்ைோ பின்னோல் அ ர்ந்து தகோண்டு கியர்கர
எப்ைடி ையன்ைடுத்த சவண்டும் என கற்றுக்தகோடுத்தோர்.
ைோன் வ ர்ந்தவுடன், ரைக்ைந்தயத்தில் ைங்சகற்க விரும்பிசனன்.
பின்னர் 2017 ல், ைோன் கலிசைோர்னியோ சூப்ைர்ரைக் ைள்ளியில் ையிற்சி
தைற்சைன், ரைக்ரக ைோன் ைன்ைோக நிர்வகிக்க ற்றும் வோரி த ய்ய
முடிந்தோலும், என் கோல்கள் தரைரய எட்டோததோல் ததளிவற்ை
கோைணத்ரதக் கூறி, ஒரு குறிப்பிட்ட பிைோண்ட் ச ோட்டோர் ர க்கிர
வோரி த ய்ய எனக்கு வோய்ப்பு வழங்கப்ைடவில்ரல. ஒரு வருடம் கழித்து,
அசத ரைக்கில் ைோன் த ன்ைசைோது எனக்குவோய்ப்பு வழங்க றுத்த அசத
ைைர் என்னுடன் த ல்ஃபி எடுத்தோர். எனது அத்ரதகூட இந்த ரைக்கிற்கு
எப்ைடி தைட்சைோல் நிைப்புவோய்? அதனோல் நீ சவரலக்குச் த ல் என
ஏ ன ோக கூறுவோர். அவர்க து கருத்துகர
எடுத்துக் தகோண்டு
அவர்கள் மீசத அடிதயடுத்து ரவத்து முன்சனறிச் த ல்ல சவண்டும்”
என்ைோர்.
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கல்யோணி தைோசடகர் ைல்சவறு ோதரனகள் ைரடத்துள் ோர். உலகின்
உயை ோன
ைந்தய ோன
ரைடுடி
ஹி ோலயோ,
இந்திய
ச ோட்டோர்ஸ்சைோர்ட்ஸ் கி ப் ஆதைவளிக்கும் இந்திய சதசிய சைசிங்
ோம்பியன்ஷிப் ஆகியவற்றில் கல்யோணிகலந்து தகோண்டுள் ோர்.
10. ைள்ளி ோணவோா்களுக்கு பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டம்:
அர ச் ைரவ ஒப்புதல்; 11.80 சகோடி சைோா் ைலனரடவோா்

த்திய

அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு
வரை ையிலும் ோணவோா்களுக்கு இலவ ோக திய உணவு வழங்க
வரக த ய்யும் ‘பிைத ோா் ஊட்டச் த்து திட்டத்துக்கு’ (பிஎம்-சைோஷண்)
த்திய அர ச் ைரவ புதன்கிழர
ஒப்புதல் வழங்கியது. ைோடு
முழுவதுமுள் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் சு ோோா் 11.80 சகோடி
ோணவோா்கள் இத்திட்டத்தின் வோயிலோகப் ைலனரடவோா் என்று த்திய
அைசு ததரிவித்துள் து.
தைோரு ோதோை விவகோைங்களுக்கோன த்திய அர ச் ைரவக் கூட்டம்
பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில் புதன்கிழர ைரடதைற்ைது.
அக்கூட்டத்தில் ‘பிைத ரின் சைோஷண் க்தி நிோா் ோண்’ (பிஎம்சைோஷண்) திட்டத்ரதச் த யல்ைடுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்ைட்டது.
அத்திட்டத்தின்ைடி, அைசு ற்றும் அைசு உதவி தைறும் ைள்ளிகளில் 1 முதல்
8-ஆம் வகுப்பு வரை ையிலும் ோணவோா்களுக்கு 2021-2022-ஆம்
நிதியோண்டு முதல் 2025-2026-ஆம் நிதியோண்டு வரை சூடோன திய
உணவு
வழங்கப்ைடவுள் து.
இசத
சைோக்கில்
ஏற்தகனசவ
அ ல்ைடுத்தப்ைட்டு வரும் திய உணவுத் திட்ட ோனது பிஎம்-சைோஷண்
திட்டத்துடன் இரணக்கப்ைட்டுள் து. ததோடக்கப் ைள்ளிக்கு முந்ரதய
வகுப்புகளில் ைடிக்கும்
ோணவோா்கள், ைோல்வோடி ர யங்களுக்கும்
இத்திட்டம் விரிவுைடுத்தப்ைடவுள் து
புதிய திட்டத்தில் ச லும் ைல அம் ங்கள் இடம்தைற்றுள் தோக த்திய
தகவல்-ததோடோா்புத்
துரை
அர ச் ோா்
அனுைோக்
தோக்குோா்
த ய்தியோ ோா்களிடம் ததரிவித்தோோா். ரூ.1.3 லட் ம் சகோடி த லவு: திட்டம்
ததோடோா்ைோக த்திய அைசு தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘பிஎம்-சைோஷண்
திட்டத்துக்கு 2025-26-ஆம் நிதியோண்டு வரை ரூ.5,4061.73
சகோடிரய த்திய அைசும், ரூ.31,733.17 சகோடிரய ோநிலங்கள் ற்றும்
யூனியன் பிைசத
அைசுகளும் த லவு த ய்யவுள் ன. உணவு
தோனியங்களுக்கோன சு ோோா் ரூ.45,000 சகோடி கூடுதல் த லரவ த்திய
அைசு ஏற்கும். ஒட்டுத ோத்த ோக இத்திட்டத்தின் ைட்தெட்
திப்பு
ரூ.1,30,794.90 சகோடியோக உள் து. பிஎம்-சைோஷண் திட்டத்தின்
மூல ோக ைோடு முழுவதும் 11.20 லட் ம் ைள்ளிகளில் ையிலும் 11.80 சகோடி
ோணவோா்கள் ைலனரடவோா்.
உள்ளூோா் தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்: ைண்டிரக கோலங்களில்
ோணவோா்களுக்கு
சிைப்பு
உணவு
வழங்குவது
ததோடோா்ைோக
ஆசலோசிக்கப்ைட்டு வருகிைது.
ோணவோா்களுக்கு இயற்ரக
ற்றும்
சதோட்டங்கள் ததோடோா்ைோன அனுைவத்ரத வழங்குவதற்கோக ைள்ளிகளில்
ஊட்டச் த்து சதோட்டங்கள் வ ோா்க்கப்ைடும். ைத்தச ோரக அதிக ோகக்
கோணப்ைடும்
ோவட்டங்களில் உள்
ோணவோா்களுக்குக் கூடுதல்
ஊட்டச் த்துப்
தைோருள்கள்
வழங்கப்ைடும்.
இத்திட்டத்ரத
அ ல்ைடுத்துவதில் விவ ோய உற்ைத்தியோ ோா் அர ப்புகள், தைண்கள்
சுயஉதவிக் குழுக்கள் ஈடுைடுத்தப்ைடும். இத்திட்டத்துக்கு உள்ளூோா்
ைோைம்ைரிய உணவுப் தைோருள்கர ப் ையன்ைடுத்துவதோல் உள்ளூோா்
தைோரு ோதோைம் ச ம்ைடும்’ என்று குறிப்பிடப்ைட்டுள் து.
இசிஜிசி நிறுவனத்ரதப் ைங்குச் ந்ரதயில் ைட்டியலிட ஒப்புதல்: தைோதுத்
துரை நிறுவன ோன ஏற்று தி கடன் உத்தைவோத நிறுவனத்ரத
(இசிஜிசி) ைங்குச் ந்ரதயில் ைட்டியலிட த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல்
வழங்கியது. இந்த ைடவடிக்ரக மூல ோக 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,400
சகோடி வரை முதலீடுகர ஈோா்க்க த்திய அைசு திட்டமிட்டுள் து. இது
ததோடோா்ைோக த்திய அர ச் ோா் பியூஷ் சகோயல் த ய்தியோ ோா்களிடம்
கூறுரகயில், ‘‘அடுத்த நிதியோண்டில் இசிஜிசி நிறுவனம் ைங்குச்
ந்ரதயில் ைட்டியலிடப்ைடும். எவ்வ வு ைங்குகர
தவளியிடுவது
என்ைது குறித்து விரைவில் முடிதவடுக்கப்ைடும். அதன்மூலம் கிரடக்கும்
முதலீட்டுத் ததோரகயோனது, ஏற்று தி நிறுவனங்களுக்குக் கடன்கர
வழங்கப் ையன்ைடுத்தப்ைடும். 2025-26-ஆம் நிதியோண்டுக்குள் இசிஜிசி
நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் திப்ரை ரூ.1 லட் ம் சகோடியிலிருந்து
ரூ.2.03 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்ைட்டுள் து’ ’
என்ைோோா்.
என்இஐஏ திட்டத்துக்கு ரூ.1,650 சகோடி: சதசிய ஏற்று தி கோப்பீட்டுக்
கணக்கு (என்இஐஏ) திட்டத்துக்கு 5 ஆண்டுக்குள் ரூ.1,650 சகோடிரய
வழங்க
த்திய அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இதன்மூலம்
ரூ.33,000 சகோடி திப்பிலோன ஏற்று தி திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்ைடும்











என்றும், சு ோோா் 2.6 லட் ம் சவரலவோய்ப்புகள் உருவோக்கப்ைடும்
என்றும் த்திய அைசு ததரிவித்துள் து. இைட்ரட ையில் ைோரதகளுக்கு
ஒப்புதல்: குெைோத்தின் ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ், த்திய பிைசத த்தின்
நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன ையில் வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்க த்திய
அர ச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. இது ததோடோா்ைோக
த்திய அைசு
தவளியிட்ட அறிக்ரகயில், ‘ைோஜ்சகோட்- கனோலஸ் இரடசயயோன 111.20
கி.மீ. வழித்தடத்ரத இைட்டிப்ைோக்கும் திட்டத்துக்கோக ரூ. 1,168.13
சகோடிரய த லவிட முடிதவடுக்கப்ைட்டுள் து.
இந்த வழித்தடத்ரதப் ைல்சவறு நிறுவனங்கள் தங்கள் ைக்குகர
எடுத்துச் த ல்லப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ைன. எதிோா்கோலத்தில் இந்த
வழித்தடத்தில் நிலக்கரி, சித ன்ட், உைங்கள், உணவு தோனியங்கள்
உள்ளிட்டரவ அதிக அ வில் தகோண்டு த ல்லப்ைடும். சுற்றுலோ
ச ம்ைடும்: நி ச்-ைத்லம் இரடசயயோன 132.92 கி.மீ தூைத்துக்கு
ரூ.1,184.67 சகோடி த லவில் இைட்ரட ையில் ைோரத அர க்கப்ைடவுள் து.
இந்த வழித்தடத்தில் மின் நிரலயங்கள், சித ன்ட் ததோழிற் ோரலகள்
அதிக ோக உள் தோல் ைக்குப் சைோக்குவைத்து அதிகரிக்கும்; ையணிகள்
ையில் சைோக்குவைத்து அதிகரித்து சுற்றுலோத் துரையும் ச ம்ைடும். இரு
திட்டங்களும்
4
ஆண்டுகளில்
நிரைவரடயும்’
என்று
குறிப்பிடப்ைட்டுள் து.
11. இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரிப்பு
இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்ைோண்டு
ோோா்ச் இறுதி
நிலவைப்ைடி ரூ.43 லட் ம் சகோடியோக அதிகரித்துள் து. இதுகுறித்து
த்திய
நிதியர ச் கம்
தவளியிட்டுள்
த ய்திக்குறிப்பில்
கூறியுள் தோவது: இந்தியோவின் தவளிைோட்டுக் கடன் ைடப்பு 2021-ஆம்
ஆண்டு ோோா்ச் ோத இறுதி நிலவைப்ைடி 57,000 சகோடி டோலைோக (இந்திய
திப்பில் சு ோோா் ரூ.43 லட் ம் சகோடி) அதிகரித்துள் து. இதற்கு முந்ரதய
ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்சைோது தவளிைோட்டுக் கடன் அ வோனது கசைோனோ
தைருக்கடிக்கு இரடயிலும் 2.1 தவீதம் ட்டுச மித ோன அ வில்
அதிகரித்துள் து. கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ோோா்ச் இறுதியில் த ோத்த
உள்ைோட்டு உற்ைத்தியில் 20.6 தவீத ோக இருந்த தவளிைோட்டுக் கடன்
ைடப்ைோண்டு
ோோா்ச்சில் 21.1
தவீத ோக உயோா்ந்துள் து. இசத
கோலகட்டத்தில் இந்தக் கடனுக்கோன ஒதுக்கீட்டு விகிதம் 85.6
தவீதத்திலிருந்து 101.2 தவீத ோக உயோா்ந்துள் து.
வழக்க ோக தவளிைோட்டுக் கடனில் டோலோா் ோோா்ந்த கடசன அதிக அ வில்
உள் து. த ோத்தக் கடனில் இதன் ைங்களிப்பு 52.1 தவீத ோகும். இரதத்
ததோடோா்ந்து இந்திய ரூைோய் (33.3 தவீதம்), தயன் (5.8 தவீதம்),
எஸ்டிஆோா் (4.4 தவீதம்), யூசைோ (3.5 தவீதம்) ஆகியரவ உள் தோக
நிதியர ச் கம் ததரிவித்துள் து.
12. 38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம்: ரூ.50,000 சகோடி திட்டங்கர
த ய்தோோா் பிைத ோா் ச ோடி

ஆய்வு

38-ஆவது ‘பிைகதி’ கூட்டம் பிைத ோா் ைசைந்திை ச ோடி தரலர யில்
புதன்கிழர
ைரடதைற்ைது. இதில் ரூ.50,000 சகோடி
திப்பில்
த யல்ைடுத்தப்ைட்டும் வரும் ைல்சவறு திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன.
த்திய ற்றும் ோநில அைசுகளின் த யல்திைரன திப்பிடுவது, அைசின்
திட்டங்கர உரிய சைைத்தில் த யல்ைடுத்துதல் ஆகியரவசய ‘பிைகதி’
என்று அரழக்கப்ைடுகிைது. கடந்த 2015-இல் இந்த பிைகதி திட்டம்
ததோடங்கப்ைட்டது. புதன்கிழர
ைரடதைற்ை பிைகதி கூட்டத்தில் 8
திட்டங்கள் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. இவற்றில் ைோன்கு ையில்சவ அர ச் க
திட்டங்கள், 2 மின் அர ச் க திட்டங்க ோகும். இது தவிை ோரலப்
சைோக்குவைத்து அர ச் கம், வி ோனப் சைோக்குவைத்து அர ச் கத்தின்
தலோ ஒரு திட்டமும் ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன. ஒடிஸோ, ஆந்திைம், பிகோோா்,
ெோோா்க்கண்ட், த்திய பிைசத ம், கோைோஷ்டிைம், ஹரியோணோ ஆகிய 7
ோநிலங்களில் ைரடதைறும் இந்த திட்டங்களின் த ோத்த
திப்பு
ரூ.50,000 சகோடியோகும். இதற்கு முன்பு ைரடதைற்ை 37 பிைகதி
கூட்டங்களில், ரூ.14.39 லட் ம் சகோடி திப்பிலோன 297 திட்டங்கள்
ஆய்வு த ய்யப்ைட்டன.
13. ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையில் உலக ைோடுகள் உைக்கச் த ோன்னது என்ன?
ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின் 76-ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் தைோது
விவோதம் த ப். 21-ஆம் சததி ததோடங்கி த ப். 27-ஆம் சததி வரை
ைரடதைற்ைது. இதில் 100-க்கும் ச ற்ைட்ட ைோடுகளின் தரலவர்கள்
சைரில் ைங்சகற்று உரையோற்றினர். சு ோர் 60 ைோடுகர ச் ச ர்ந்த
தரலவர்களின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட விடிசயோ உரை கோதணோலி
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முரையில் ஒளிைைப்ைப்ைட்டது. கசைோனோ தைருந்ததோற்றிலிருந்து உலகம்
சிறிது சிறிதோக மீண்டு வரும் நிரலயில் சைைடியோக ைடத்தப்ைட்ட
இக்கூட்டம் மிக முக்கிய ோனதோக கருதப்ைடுகிைது. இதில், உலக
ைோடுகளின் தரலவர்கள் தங்கள் உரையில் முக்கிய ோக வலியுறுத்திய
கருத்துகள்...

ததோடர்ச்சியோன
இதற்கு சைோதிய
ைணிரய தவளி
தவளியுைவு அர

இந்தியோ

வங்கசத பிைத ர் சஷக் ஹசீனோ தனது உரையில், தடுப்பூசி
நிரல,
கசைோனோ ததோற்றிலிருந்து நிரலயோன மீட்பு, ைருவநிரல வோல்கள்
உள்ளிட்ட 6 அம் சகோரிக்ரககர வலியுறுத்தினோர். தங்கள் ைோட்டில்
தஞ் ரடந்துள்
சைோஹிங்கயோ அகதிகள் தம் த ோந்த ைோடோன
மியோன் ருக்கு திரும்ை ர்வசத
மூகம் ோத்திய ோன அரனத்து
ைடவடிக்ரககர யும் ச ற்தகோள் அவர் அரழப்பு விடுத்தோர்.

இந்திய பிைத ர் ைசைந்திை ச ோடி ஐ.ைோ. தைோதுச் ரை கூட்டத்தில்
சைைடியோகப் ைங்சகற்று உரையோற்றினோர்.
ர்வசத
தடுப்பூசி
நிறுவனங்கள் இந்தியோவில் கசைோனோ தடுப்பூசி உற்ைத்திரய
ச ற்தகோள்
சவண்டும்
என
அவர்
அரழப்பு
விடுத்தோர்.
ையங்கைவோதத்துக்கு ஆதைவளிக்கும் ைோடுகளுக்கு அதனோசலசய ஆைத்து
ஏற்ைடும் என ைோகிஸ்தோரன
ரைமுக ோக ச ோடி குறிப்பிட்டோர்.
இந்சதோ-ைசிபிக் பிைோந்தியத்தில் விரிவோக்க ைடவடிக்ரகயில் ஈடுைட்டு
வரும் சீனோரவ
ரைமுக ோகச்
ோடிய ச ோடி, தைருங்கடல்கள்
ைகிைப்ைட்ட
ைோைம்ைரியம்.
அவற்ரை
ைோடுகளின்
விரிவோக்க
ைடவடிக்ரகயிலிருந்து ைோதுகோக்க சவண்டும் என்ைோர். பிை ைோடுகளுக்கு
எதிைோன ையங்கைவோதத் தோக்குதலுக்கு ஆப்கன் ையன்ைடுத்தப்ைடக்
கூடோது என்ைரத உறுதி த ய்ய ர்வசத மூகத்துக்கு அவர் அரழப்பு
விடுத்தோர்.
அத ரிக்கோ
சீனோவின் தையரைக் குறிப்பிடோ ல், அந்ைோட்டுடன் அதிகரித்து வரும்
ைதற்ைம் குறித்த கவரலரய அத ரிக்க அதிைர் செோ ரைடன்
ஒப்புக்தகோண்டோர். அசதசவர யில், "ைோங்கள் புதிய ைனிப் சைோரைசயோ
அல்லது பி வுைட்ட உலகத்ரதசயோ விரும்ைவில்ரல' என்ைோர்.
ஆப்கனிலிருந்து அத ரிக்கப் ைரடகள் தவளிசயறியது குறித்து,
"இரடவிடோத யுத்தத்ரத முடிவுக்கு தகோண்டுவந்துள்ச ோம். உலகம்
முழுவதும் க்கர ச ம்ைடுத்துவதற்கோன புதிய வழிகளில் எங்க து
திைரன முதலீடு த ய்யும் புதிய கோப்தத்ரத ததோடங்கியுள்ச ோம்'
என்ைோர்.
பிரிட்டன்
ைருவநிரல ோற்ைம் குறித்த பிைச்ரனக்கு பிரிட்டன் பிைத ர் சைோரிஸ்
ெோன் ன் முக்கியத்துவம் அளித்தோர். அவர் தனது உரையில்,
"ததோழில்புைட்சிக்கு முந்ரதய நிரலரயவிட உலகின் தவப்ைநிரல
உயர்ரவ
1.5
டிகிரி
த ல்சியஸோக
கட்டுப்ைடுத்துவதற்கோன
ோற்ைங்கர உலகம் இப்சைோது ைரடமுரைப்ைடுத்த சவண்டும்' எனக்
சகட்டுக்தகோண்டோர்.
ஆஸ்திசைலியோ
ஆஸ்திசைலிய பிைத ர் ஸ்கோட் ச ோரீஸன் தனது ைதிவு த ய்யப்ைட்ட
உரையில்,
ர்வசத
கூட்டணியின்
திப்ரை வலியுறுத்தினோர்.
அத ரிக்கோ- பிரிட்டன்- ஆஸ்திசைலியோ இரடயிலோன "ஆக்கஸ்'
கூட்டணிக்கு பிைோன்ஸ் எதிர்ப்பு ததரிவித்துள்
நிரலயில் அவர்
இக்கருத்ரதக் கூறினோர்.

த யல்முரை ஆகும். உள்ைோட்டு அர ப்புகளுக்கு
வோய்ப்ைளிக்க சவண்டும். இந்த அர ப்புகள் த ய்யும்
அர ப்புகள் ோற்றியர க்கக் கூடோது' என அந்ைோட்டு
ச் ர் ஜி.எல்.தைரிஸ் கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

வங்கசத ம்

ெப்ைோன்
ெப்ைோன் பிைத ர் சயோஷிஹிசட சுகோ தனது உரையில், "கசைோனோ
சைோய்த்ததோற்ைோல்
உலகம்
அ விட
முடியோத
துயைத்ரத
எதிர்தகோண்டோலும்,
சடோக்கிசயோ
ஒலிம்பிக்
சைோட்டியோனது
க்களிரடசய
உலக ோவிய
ஒற்றுர யின்
அரடயோ ோக
நிரூபிக்கப்ைட்டது. ஒலிம்பிக் சைோட்டிரய ைடத்துவதில் ைல்சவறு
கருத்துகள் இருந்தோலும் எங்க து கடர ரய நிரைசவற்றிசனோம்'
எனப் தைருமிதம் தகோண்டோர்.
ைஷியோ, பிைோன்ஸ்
ைஷியோ ோர்பில் அதன் தவளியுைவுத் துரை அர ச் ர் த ர்ஜி வி
லோவ்சைோவ் கலந்துதகோண்டோர். "ஐ.ைோ. ோ னத்தின் சைோக்கங்கள்,
சகோட்ைோடுகர நிரலைோட்ட புதிய ஒருமித்த கருத்ரத எட்டுவதற்கு
அவர் அரழப்பு விடுத்தோர். பிைோன்ஸ் ோர்பில் தவளியுைவு அர ச் ர் ெோன்
ஈவ் தலட்ரியன் ைங்சகற்று, கசைோனோ, ைருவநிரல ோற்ைம், ைோடுகள்
இரடயிலோன ச் ைவுகள் சைோன்ைவற்றுக்கு தீர்வு கோண ைலதைப்பு
ஒத்துரழப்ரை வலியுறுத்தினோர்.
பிசைஸில் ஏன் முதலில்?
ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின் ஆண்டு கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்றும்
வோய்ப்பு பிசைஸிலுக்கு வழங்கப்ைடுவது ைோைம்ைரிய ோக உள் து.
பிசைஸிலுக்கு ஏன் அந்த வோய்ப்பு வழங்கப்ைடுவது என்ைது குறித்து இரு
கருத்துகள் உள் ன. 1. ஐ.ைோ. ரை 1945-இல் ததோடங்கப்ைட்டது.
ஆைம்ைத்தில் அதன் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் முதலில் உரையோற்ை எந்த
ைோடும் தயோைோக இல்ரல. பிசைஸில்தோன் முதலில் உரையோற்ை தோ ோக
முன்வந்தது. அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு அந்த வோய்ப்பு கிரடத்து வருகிைது.
2. பிசைஸில் பிைதிநிதி ஓஸ்வோல்சடோ அைன்கோ ஐ.ைோ. தைோதுச் ரையின்
முதல் சிைப்புக் கூட்டத்துக்கு தரலர வகித்தோர். தைோதுச் ரையின்
இைண்டோவது
கூட்டத்துக்கும்
அவசை
தரலவைோகத்
சதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டோர். அதுமுதல் பிசைஸிலுக்கு முதல் வோய்ப்பு
வழங்கப்ைடுகிைது.

சீனோ
அத ரிக்கோவுடன் அதிகரித்து வரும் ைதற்ைத்ரத ரைமுக ோக தனது
ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில் குறிப்பிட்டோர் சீன அதிைர் ஷி ஜின்பிங்.
"ைோடுகளுக்கு இரடயிலோன
ச் ைவுகள் சைச்சுவோர்த்ரத மூலம்
ரகயோ ப்ைட சவண்டும். ஒரு ைோட்டின் தவற்றியோனது
ற்தைோரு
ைோட்டின் சதோல்வியோக கருதப்ைடக் கூடோது. ச ோதரலயும், ஒரு குறிப்பிட்ட
ைோட்ரட தனிர ப்ைடுத்துவரதயும் உலகத் தரலவர்கள் தவிர்க்க
சவண்டும்' என்ைோர் அவர்.
ைோகிஸ்தோன்
ைோகிஸ்தோன் பிைத ர் இம்ைோன் கோனின் ைதிவு த ய்யப்ைட்ட உரையில்,
"ஆப்கோனிஸ்தோனின் இன்ரைய நிரலக்கு ைோகிஸ்தோன் கோைணம் என
அத ரிக்கோவிலிருந்தும்,
ஐசைோப்பிய
யூனியனிலிருந்தும்
அைசியல்வோதிகள்
குற்ைம் ோட்டுகின்ைனர்.
இைட்ரட
சகோபுை
தோக்குதலுக்குப் பின்னர் ையங்கைவோதத்துக்கு எதிைோன அத ரிக்கோவின்
கூட்டணியில் இரணந்தரதயடுத்து, ஆப்கோனிஸ்தோன் தவிை அதிகம்
ைோதிக்கப்ைட்டது ைோகிஸ்தோன்' என்ைோர்.
இலங்ரக
இலங்ரகயில் னித உரிர மீைல்கள் ைரடதைறுவரத ஐ.ைோ. னித
உரிர கள் பிரிவு தரலவர் மிதஷல் ைோச் தலட் அண்ர யில்
கண்டித்திருந்தோர். அதற்கு ைதிலளிக்கும் வரகயில், ஐ.ைோ. தைோதுச் ரை
கூட்டத்தில் சைசிய அதிைர் சகோத்தைய ைோெைட் , "இலங்ரகயில்
தமிழர்களுக்கு நீடித்த அர திரய அரடய உள்ைோட்டு அர ப்புகள்
மூலம் முயற்சிப்ைது அவசியம்' என்ைோர். "அர திரய அரடவது என்ைது
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✓

✓













1. FSSAI’இன்படி, த ொழிற்துறையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மொறு

5. நிைக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்து இந்தியொ னது மு ல்

பக்க தகொழுப்றப (trans-fat) எம்மதிப்பிற்கு மட்டுப்படுத் வேண்டும்?

கூட்டுப் பணிக்குழுக் கூட்டத்ற எந்

அ) 10%

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) 5%

ஆ) ரஷ்யா

இ) 2% 

இ) ஆஸ்திவரலியா 

ஈ) 1%

ஈ) ெப்பான்

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிர்ணய ஆணணயமானது (FSSAI)
ததாழிற்துணையில் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மாறுபக்க தகாழுப்புகள்
2%’க்கும் குணைவாக இருக்க வவண்டும் என்றும் 2022’க்குள் மாறுபக்க
தகாழுப்பற்ை நாடாக மாைவவண்டும் என்றும் ஆணணயிட்டுள்ளது.

காதணாலிக்காட்சிமூலம் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் குறித்த இந்தியா
மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவின் முதல் கூட்டுப்பணிக்குழுக் கூட்டம் நடந்தது.

✓

அடுத்த மாதம் நணடதபைவுள்ள இந்தியா-ஆஸ்திவரலியா ஆற்ைல்
வபச்சுவார்த்ணதக்கு முன்னதாக இது நணடதபற்ைது. இவ்விவாதங்கள்
இந்திய நிலக்கரி வளங்கள், உத்திொர் கனிமங்கள்-வதணவ மற்றும்
விநிவயாக சூைல் மற்றும் ஆஸ்திவரலியாவுடனான ஈடுபாடுகளில்
கவனம் தெலுத்தின. தூய நிலக்கரி ததாழில்நுட்பம், வமற்பரப்பு நிலக்கரி
வாயு உருவாக்கம், நிலக்கரி படுக்ணக மீத்வதன், தீயணணக்கும்
ததாழில்நுட்பத்ணதப் பகிர்வது, நிலக்கரி அடிப்பணடயிலான ணைட்ரென்
வபான்ைவற்ணைப் பற்றியும் அவர்கள் விவாதித்தனர்.

அண்ணமயில் வொதிக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு மாதிரிகளுள்
1.34 ெதவீத மாதிரிகளில் மட்டுவம மாறுபக்க தகாழுப்புகள் பரிந்துணரக்கப்
-பட்ட அளவுக்கு வமலிருந்தது. இது இந்தியா மாறுபக்க தகாழுப்புகளற்ை
நாடாக மாறுகிைது என்பணதக் காட்டுகிைது.

the Interconnections” என்ை
தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது?

ொட்வடொடு டத்தியது?

✓

2. “Climate Indicators and Sustainable Development: Demonstrating

றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய

6. 2021 உைக தகொடுக்கும் குறியீட்டில் இந்தியொவின்

ரநிறை

என்ன?

அ) UNFCCC

அ) 14 

ஆ) UNICEF

ஆ) 26

இ) NITI ஆவயாக்

இ) 45

ஈ) WMO 

✓

உலக வானிணல அணமப்பானது (WMO) “Climate Indicators and
Sustainable Development: Demonstrating the Interconnections” என்ை
தணலப்பிலான ஓரறிக்ணகணய தவளியிட்டுள்ளது. நிணலயான வளர்ச்சி
இலக்குகணள அணடவதற்கு உடனடி நடவடிக்ணக மற்றும் ெர்வவதெ
ஒத்துணைப்பின் அவசியத்ணத இவ்வறிக்ணக வலியுறுத்துகிைது.

✓

புவி தவப்பத்ணத 2 டிகிரி தெல்சியசுக்கும் குணைவாகக் குணைப்பணதயும்
இது கூறுகிைது. WMO என்பது ஐநா’இன் சிைப்பு நிறுவனமாகும். அது,
சுவிச்ெர்லாந்தின் தெனீவாணவ தணலணமயிடமாகக் தகாண்டுள்ளது.

ஈ) 82

✓

Charities Aid Foundation ஆனது உலக தகாடுக்கும் குறியீட்ணட (WGI)
தவளியிடுகிைது. 2021 பதிப்பின்படி, இந்தியா, உலகின் முதல் 20 தாராள
குணங்தகாண்ட நாடுகளில் 14ஆவது இடத்தில் உள்ளது. COVID-19
ததாற்றுவநாய் உலகின் ததாண்டு வபாக்குகணள வீழ்த்தியுள்ளது.

✓

COVID காரணமான முடக்கங்களால் இக்குறியீட்டில் பல வமற்கத்திய
நாடுகள் ெரியாக தெயல்படவில்ணல. அதமரிக்கா, கனடா, அயர்லாந்து,
இங்கிலாந்து மற்றும் தநதர்லாந்து ஆகியணவ மிகவுயர்ந்த தரநிணலயில்
இருந்து ெரிந்துள்ளன.

3. பின்ேரும் திட்டங்களுள் எது, இந்தியொவில், அறனேருக்கும்

7. ெமீப தெய்திகளில் இடம்தபற்ை குன் சிகரம் அறமந்துள்ள மொநிைம்

சுகொ ொர கொப்பீட்றட அறடேற வ ொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது?

/ UT எது?

அ) PM JDY

அ) லடாக் 

ஆ) PM JJBY

ஆ) சிக்கிம்

இ) PM JAY 

இ) இமாச்ெல பிரவதெம்

ஈ) PM FBY

✓



PM ென் ஆவராக்கியா வயாெனா (PM-JAY) என்பது இந்திய அரசின்
முதன்ணமத் திட்டமாகும். அது அணனவருக்கும் சுகாதாரக் காப்பீட்ணட
அணடவணத வநாக்கமாகக்தகாண்டு கடந்த 2018 தெப்டம்பர்.23 அன்று
ததாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் 3ஆவது ஆண்டில் அடிதயடுத்து ணவத்து
உள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 10 வகாடிக்கும் வமற்பட்ட ஏணைக்குடும்பங்க
-ளுக்கு 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் நிணல மருத்துவமணனகளில் ஆண்டுக்கு
ஒரு குடும்பத்திற்கு `5 லட்ெம் வணர சுகாதாரக்காப்பீடு வைங்கப்படுகிைது

ஈ) பீகார்

✓

குன் சிகரம் என்பது நன் குன் மணலப்பகுதியின் ஒருபகுதியாகும். இது
கிைக்கு இமயமணலத்ததாடரில் 23,219 அடி உயரத்திலுள்ள 2ஆவது மிக
உயர்ந்த சிகரமாகும். இந்தச் சிகரம் லடாக்கின் கார்கில், சுரு பள்ளத்
தாக்குக்கு அருகில் அணமந்துள்ளது.

✓

அருணாச்ெலப் பிரவதெத்தின் தீராங்கில் உள்ள வதசிய மணலவயறுதல்
மற்றும் அதனுடன் இணணந்த விணளயாட்டு நிறுவனத்தில் (NIMAS) ஓர்
அணிணய பாதுகாப்பு அணமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் இணணத்து ணவத்தார்.
இந்தக்குழு 2021 ெூணல 15, முதல் 2021 ஆகஸ்ட்.10 வணர மவுன்ட் குன்
மணலப்பாணத பயணத்ணத நிணைவு தெய்தது. NIMAS என்பது பாதுகாப்பு
அணமச்ெகத்தின்கீழ் தெயல்படும் ஒரு முதன்ணமயான மணலவயற்ை
நிறுவனம் ஆகும்.

4. “Fed to Fail? The Crisis of Children's Diets in Early Life” என்ை
றைப்பிைொன ஓர் அறிக்றகறய தேளியிட்டுள்ள அறமப்பு எது?
அ) NITI ஆவயாக்
ஆ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அணமச்ெகம்

8. ெமீபத்தில் எந் மொநிைத்தில், KVIC, ‘துெொர் பட்டு நூல் உற்பத்தி

இ) UNICEF 

றமயத்ற ’ நிறுவியுள்ளது?

ஈ) உலக வங்கி
✓

ஐநா குைந்ணதகள் நிதியமானது (UNICEF) “Fed to Fail? The Crisis of
Children's Diets in Early Life” என்ை தணலப்பிலான ஓர் அறிக்ணகணய
தவளியிட்டது. அறிக்ணகயின்படி, 6-23 மாத வயதுணடய குைந்ணதகளில்
பாதி வபருக்கு மட்டுவம ஒருநாளுக்கு பரிந்துணரக்கப்பட்ட குணைந்தபட்ெ
உணவு வைங்கப்படுகிைது. மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மட்டுவம அவர்கள்
வளரத்வதணவயான குணைந்தபட்ெ உணவுகணள உட்தகாள்கின்ைனர்.
COVID-19 ததாற்றுவநாய் நிணலணமணய வமாெமாக்கலாம் என்றும் அது
தவளிப்படுத்தியது.









அ) குெராத்
ஆ) கர்நாடகா
இ) ஒடிொ 
ஈ) வமற்கு வங்கம்
✓

காதி மற்றும் கிராமப்புைத் ததாழிலகங்கள் ஆணணயமானது (KVIC)
கட்டாக் மாவட்டத்தில் உள்ள தெௌத்வாரில் ஒடிொவின் முதல் துொர் பட்டு
நூல் உற்பத்தி ணமயத்ணத நிறுவியுள்ளது.
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✓

துொர் பட்டானது சிைந்த பட்டு வணககளில் ஒன்ைாகும். இது கரடுமுரடான
மற்றும் நுண்ணிய தநெவுக்கு தபயர்தபற்ைது. ஒடிொவின் தமாத்த காதி
துணி உற்பத்தியில் பட்டின் ெதவீதம் 75 ஆகும்.

✓

`75 இலட்ெம் தெலவில் அணமக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பட்டு நூல் உற்பத்தி
ணமயம் ஆண்டுக்கு 94 இலட்ெம் மதிப்புணடய 200 கிவலா பட்டு நூணல
உற்பத்தி தெய்யும் திைன் தகாண்டது.

9. இந்திய துளிர் நிறுேனம் மற்றும் த ொழில்முறனவேொருக்கொக
‘வகொளரங்க புதுறம ெேொறை’ த ொடங்கியுள்ள அறமச்ெகம் எது?
அ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகம் 
இ) ெல் ெக்தி அணமச்ெகம்
ஈ) MSME அணமச்ெகம்
✓

மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அணமச்ெகத்தின்கீழ் உள்ள
ணமதகௌ இந்தியா, இந்திய துளிர் நிறுவனம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப
ததாழில்முணனவவாருக்கான வகாளரங்க புதுணம ெவாணல அறிமுகம்
தெய்துள்ளது. ஆக்தமன்ட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (VR) &
தமர்ஜ்ட் ரியாலிட்டி (MR) வபான்ை அண்ணமய ததாழில்நுட்பங்கணளப்
பயன்படுத்தி ஓர் உள்நாட்டு வகாளரங்க அணமப்பு தமன்தபாருணள
உருவாக்குவதற்கு ததாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய துளிர்
நிறுவனங்கணள ஊக்குவிப்பணத இந்தச் ெவால் வநாக்கமாகக்
தகாண்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள், இந்திய
நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்கள் அல்லது அணிகளாக இருக்கலாம்.

10. யொருக்கு 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன உைகளொவிய வகொல்கீப்பர்
விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) நவரந்திர வமாடி
ஆ) பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகா 
இ) வலமா வகாவபாவி
ஈ) எல்லன் ொன்ென் ெர்லீப்

✓

பில் & தமலிண்டா வகட்ஸ் அைக்கட்டணளயானது 2021ஆம் ஆண்டின்
உலகளாவிய வகால்கீப்பர் விருணத, ஐநா அணவயின் முன்னாள் தபாதுச்
தெயலாளரும் ஐநா தபண்கள் அணமப்பின் நிர்வாக இயக்குநரான
பம்ணெல் மிலம்வபா-ங்குகாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

வங்காளவதெத்ணதச் வெர்ந்த ணபரூஸ் ணபொ பீதர், நலவாழ்ணவ ஊக்கு
-விக்கும் பணிக்காக 2021 வெஞ்ச்வமக்கர் விருதுக்கு வதர்வு தெய்யப்பட்
-டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டின் முன்வனற்ை விருது தகாலம்பியாவின்
தெனிபர் வகால்பாசுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
பரப்புணர விருது, பாலின ெமத்துவத்ணத ஊக்குவிக்கும் பணிக்காக
ணலபீரியாவின் ெத்தா தெரிப்புக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.


1. அக்.1 – உலக முதிவயார் தினம்
2. வநபாளத்தில் நணடதபற்ை தடகள வபாட்டியில் 5 ஆயிரம் மீட்டர்
ஓட்டத்தில் தங்கம் தவன்ை பூங்வகாணத
வநபாள தணலநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ள தபாக்ராவில் அணனத்து
விணளயாட்டுகள் ததற்காசிய கூட்டணமப்பு ொர்பில் வபாட்டிகள்
நணடதபற்ைது. இதில்இந்தியா, வநபாளம், பூடான், இலங்ணக உள்ளிட்ட
நாடுகணளச் வெர்ந்த வீரர், வீராங்கணனகள் கலந்து தகாண்டனர்.
இந்தியாவில் இருந்து 130 வபர் தகாண்ட அணி பல்வவறு வபாட்டிகளில்
பங்வகற்ைது. இதில் மகளிருக்கான 5 ஆயிரம்மீட்டர் ததாடர் ஓட்டத்தில்
தமிைகத்தின் வகாணவ மாவட்டம் சூலூர்பட்டணத்ணதச் வெர்ந்த
பூங்வகாணத தங்கப்பதக்கம் தவன்ைார்.
3. மாணவர்களின் வீடுகளுக்வக தென்று பாடம் கற்பிக்கும் ‘மக்கள் பள்ளி
திட்டம்’ - பள்ளிக்கல்வித்துணை நடவடிக்ணக
தமிைகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வணர பயிலும்
மாணவாா்களின் கற்ைல் இணடதவளிணயக் குணைப்பதற்காக ‘மக்கள்













பள்ளி’
என்ை திட்டம் வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல்
அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. கவரானா பரவல் காரணமாக தமிைகத்தில்
அணனத்து வணக பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன. இந்நிணலயில் 9 ஆம் வகுப்பு
முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு மட்டும் கடந்த
தெப்.1-ஆம் முதல் பள்ளிகள் திைக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நணடதபற்று
வருகின்ைன. மாணவாா்களின் நலன் கருதி தற்வபாதுவணர புத்தாக்கப்
பயிற்சிகளுக்கு மட்டுவம முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிைது.
இதற்கிணடவய ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வணரயிலான
மாணவாா்களுக்கு வரும் நவ.1-ஆம் வததி முதல் பள்ளிகள்
திைக்கப்படவுள்ளதாக தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான
முன்வனற்பாடுகணள பள்ளிக் கல்வித்துணை கடந்த சில நாள்களாக
வமற்தகாண்டு வருகிைது. இந்தநிணலயில் கவரானா தபருந்ததாற்று
காரணமாக அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவாா்களின் கற்ைல்
இணடதவளி அல்லது கற்ைல் இைப்ணபக் குணைப்பதற்கு தினெரி
ஒன்றிலிருந்து ஒன்ைணர மணி வநரம் குணைதீாா் கற்ைல் தெயல்பாடுகணள
வமற்தகாள்ளும் வணகயில் ‘மக்கள் பள்ளி’ என்ை திட்டத்ணத தமிைக
பள்ளிக் கல்வித்துணை வரும் அக்.18-ஆம் வததி முதல் ததாடங்கவுள்ளது.
எந்ததந்த மாவட்டங்களில்...
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துணை உயரதிகாரிகள் கூறியது: கிராமப்புை
மாணவாா்களின் நலன் கருதி இந்தத் திட்டம் முதல் கட்டமாக
கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, விழுப்புரம், கடலூாா், திருச்சி, திண்டுக்கல்,
காஞ்சிபுரம், தஞ்ொவாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் மட்டும் வொதணன
முணையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின்படி அரசுப் பள்ளிகளில் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம்
வகுப்பு வணர பயிலும் மாணவாா்களுக்கு பள்ளி வநரத்துக்குப் பிைகு
அவாா்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உள்ள அரசுக்குச் தொந்தமான
இடங்களில் தன்னாாா்வலாா்கள் மூலம் தெயல்முணைக் கற்பித்தல்
வகுப்புகள் நணடதபறும். இணதத் ததாடாா்ந்து பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட
பாடங்களுக்கு திருப்புதல் நணடதபறும்.
ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படும்: ஒரு தன்னாாா்வலாா் குணைந்தபட்ெம்
15 முதல் 20 வணரயிலான மாணவாா்களுக்கு வகுப்தபடுப்பாாா். இந்தத்
திட்டத்தில் சிைப்பாக தெயல்படும் தன்னாாா்வலாா்களுக்கும், திைணமணய
தவளிப்படுத்தும் மாணவாா்களுக்கும் அரசின் ொாா்பில் பாராட்டுச்
ொன்றிதழ், பரிசுகள் வைங்கப்படவுள்ளன. இந்த திட்டம் சிைப்பாக
தெயல்பட அந்தந்த கிராம ஊராட்சி நிாா்வாகிகளின் ஒத்துணைப்பும்
அவசியமாகும். ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டம் விணரவில் அணனத்து
மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அவாா்கள் ததரிவித்தனாா்.
கிராம ெணபக் கூட்டத்தில்...
தமிைகத்தின் அணனத்து மாவட்டங்களிலும் கிராமெணபக் கூட்டங்கள்
அக்.2-ஆம் வததி ெனிக்கிைணம நணடதபைவுள்ளது. அப்வபாது, பள்ளிக்
கல்வி ொாா்ந்து விவாதிக்கப்படவுள்ள கூட்டப் தபாருவளாடு, ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டம் குறித்தும் விவாதிக்க ஊரக வளாா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்
துணையிடம் பள்ளிக் கல்வித்துணை வகட்டுக் தகாண்டுள்ளது. இந்தக்
கூட்டங்களில் முதன்ணமக் கல்வி அலுவலாா், மாவட்டக் கல்வி அலுவலாா்,
வட்டாரக் கல்வி அலுவலாா், தணலணம ஆசிரியாா்கள் என அணனத்து
நிணல கல்வி அலுவலாா்களும் கலந்து தகாண்டு ‘மக்கள் பள்ளி’
திட்டத்துக்கான ஆவலாெணனகணள வைங்க வவண்டும் என பள்ளிக்
கல்வித்துணை உத்தரவிட்டுள்ளது.
4. தென்ணன தமட்வரா திட்டத்துக்கு ஏஐஐபி வங்கி ரூ.2,600 வகாடி
கடனுதவி
தென்ணன தமட்வரா ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2,600
வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி (ஏஐஐபி) கடனாக
வைங்கியுள்ளது.
இதன்மூலமாக
இந்தியாவுக்கு
அந்த
வங்கி
வைங்கியுள்ள கடன் சுமாாா் ரூ.47,000 வகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. சீன
தணலநகாா் தபய்ஜிங்ணக தணலணமயிடமாகக் தகாண்டு தெயல்பட்டு
வரும் ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது ஆசிய-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில்
உள்ள
நாடுகளில்
கட்டணமப்பு
வெதிகணள
வமம்படுத்துவதற்காகக் கடன்கணள வைங்கி வருகிைது. அந்த வங்கியில்
சீனா 26.06 ெதவீத பங்குகணள ணவத்துள்ளது; இந்தியா 7.5 ெதவீத
பங்குகணள ணவத்துள்ளது.
தென்ணனயில்
தமட்வரா
ரயிலின்
2-ஆம்
கட்டப்
பணிகள்
ததாடங்கியுள்ளன. அதற்காக ரூ.2,600 வகாடிணய ஆசிய கட்டணமப்பு
முதலீட்டு வங்கி கடனாக வைங்கியுள்ளது. இது ததாடாா்பாக அந்த
வங்கியின் துணணத் தணலவாா் டி.வெ.பாண்டியன் பிடிஐ தெய்தி
நிறுவனத்திடம்
வியாைக்கிைணம
கூறுணகயில்,
‘‘இந்தியாவில்
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தமாத்தமாக 28 திட்டங்களுக்கு ஆசிய கட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்கி
ரூ.47,000 வகாடி கடன் வைங்கியுள்ளது. வபாக்குவரத்து, எரிெக்தித்
துணைகளில் கட்டணமப்பு வெதிகணள வமம்படுத்துவதற்காக அதிக
அளவில் கடன் வைங்கப்பட்டுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் மூலம் அதிக
கடன் தபற்று பலனணடந்துள்ள நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில்
உள்ளது. கவரானா ததாற்ணை எதிாா்தகாள்வதற்காக சுமாாா் ரூ.13,000
வகாடிணய இந்தியாவுக்கு ஏஐஐபி வைங்கியுள்ளது.
தபங்களூரு தமட்வரா ரயில் திட்டம், ஆந்திர நகாா்ப்புை குடிநீாா்த் திட்டம்,
வகரள திடக்கழிவு வமலாண்ணமத் திட்டம், மும்ணப நகாா்ப்புை
வபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின் 3-ஆம் கட்டம், தில்லி-மீரட் புகாா்
வபாக்குவரத்துத்
திட்டம்
உள்ளிட்டவற்றுக்கும்
ஏஐஐபி
கடன்
வைங்கியுள்ளது. ஏஐஐபி வங்கியின் கடனுதவி மூலமாக தென்ணன
தமட்வரா ரயில் திட்டம் விணரவில் வமற்தகாள்ளப்படும். இது
வாா்த்தகத்ணதயும் தபாருளாதார வளாா்ச்சிணயயும் அதிகரிக்கும்’ ’
என்ைாாா்.
5. இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7% -க்கு வமல் இருக்கும்:
தணலணமப் தபாருளாதார ஆவலாெகாா்
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7
ெதவீதத்துக்கு வமல் இருக்கும் என்று தணலணமப் தபாருளாதார
ஆவலாெகாா் வக.வி.சுப்பிரமணியன் ததரிவித்தாாா். ொா்வவதெ அளவில்
இப்வபாது ஏற்பட்டுள்ள தபாருளாதார மந்த நிணலணய, இந்தியாவில்
ததாடாா்ந்து வமற்தகாள்ளப்படும் தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள்
மூலம் ெரியான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் தகாள்ள முடியும். இதன்மூலம்
ொா்வவதெ அளவிலான தபாருளாதார வமம்பாட்டில் இந்தியா பங்களிக்கும்
என்றும் அவாா் கூறினாாா். வாஷிங்டனில் இந்தியாவின் தபாருளாதார
வாய்ப்புகள் ததாடாா்பான மாநாடு நணடதபற்ைது. அதமரிக்க தபரு
நிறுவனங்கள் பங்வகற்ை இந்த மாநாட்டில் வக.வி.சுப்பிரமணியன்
பங்வகற்று வபசியதாவது:
கவரானா தபருந்ததாற்று பிரச்ணன ஏற்படுவதற்கு முன்பிருந்து இப்வபாது
வணர அடிப்பணடப் தபாருளாதாரக் கட்டணமப்புகள் எப்வபாதும்
வலுவாகவவ உள்ளன. சில நிதி ொாா்ந்த பிரச்ணனகள் மட்டும்
இந்தியாவில் இருந்து வந்தன. அடுத்த 10 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணணந்த
வளாா்ச்சியில் இந்தியாவுக்கான காலகட்டமாக இருக்கும். 2023-ஆம்
நிதியாண்டில் நாட்டின் தபாருளாதார வளாா்ச்சி 6.5 ெதவீதம் முதல் 7
ெதவீதமாக
இருக்கும்
என்று
எதிாா்பாாா்க்கிவைாம்.
ததாடாா்ந்து
வமற்தகாள்ளப்படும் சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககள் மூலம் தபாருளாதாரம்
வளாா்ச்சிப் பாணதயில் பயணிக்கும். எனவவ, 10 ஆண்டுகளில்
இந்தியாவின் ெராெரி தபாருளாதார வளாா்ச்சி 7 ெதவீதத்துக்கு வமல்தான்
இருக்கும்.
இந்தியாவில்
அணமப்புரீதியாக
பல
சீாா்திருத்தங்கள்
வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ததாழிலாளாா் ெட்டங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளன.
புதிய வவளாண் ெட்டங்கள் தகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கடந்த 18 முதல்
20 மாதங்களில் பல்வவறு தபாருளாதார சீாா்திருத்த நடவடிக்ணககணள
வமற்தகாண்ட ஒவர நாடாக இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவில் ததாடாா்ந்து
வமற்தகாள்ளப்படும் ெமூக வமம்பாட்டுத் திட்டங்களால் அடித்தட்டு
மக்களுக்கும் வபாதிய வருவாய் வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டுள்ளன.
எனவவ, தபாருள்கள், வெணவகளுக்கான வதணவகள் பரவலாக
அதிகரித்து வருகின்ைன. நாட்டில் தபாருளாதார ெமநிணலயின்ணம
குணைந்து வருகிைது என்ைாாா்.
6. ததன்வமற்கு பருவமணை: தமிைகத்தில் இயல்ணப விட 17 ெதவீதம்
அதிகம்
நிகைாண்டில் ததன்வமற்கு பருவமணை காலமான, கடந்த ெூன் முதல்
தெப்டம்பாா் வணர தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.2 மி.மீ. மணை
தபய்துள்ளது. இது ெராெரி அளணவவிட 17 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
தபரம்பலூரில் இயல்ணப விட மிக அதிக மணையும், வகாயம்புத்தூாா், வதனி,
திருப்பத்தூாா், தூத்துக்குடி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட
அதிக மணையும் தபய்துள்ளது.
ததன் வமற்கு பருவமணை: நமது நாட்டில் ெூன் முதல் தெப்டம்பாா் வணர
ததன்வமற்கு பருவமணை காலமும், அக்வடாபாா் முதல் டிெம்பாா் வணர
வடகிைக்கு பருவமணை காலமும் ஆகும். நாட்டின் தபரும்பாலான
மாநிலங்களில் அதிக மணைணய தகாடுக்கும் ததன்வமற்கு பருவமணை
நிகைாண்டில் ெூன் 3-ஆம் வததி வகரளத்தில் ததாடங்கியது. இது,
படிப்படியாக விரிவணடந்து பல்வவறு மாநிலங்களிலும் மணைணயக்
தகாடுக்க ததாடங்கியது.













தமிைகம் மற்றும் அணததயாட்டிய பகுதிகளில் ெூன் 5-ஆம் வததி
பருவமணை ததாடங்கியது. வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, ததன்வமற்கு
பருவக்காற்று, தவப்பச்ெலனம் காரணமாக, தமிைகத்துக்கு அவ்வப்வபாது
மணை கிணடத்து வந்தது. குறிப்பாக, பருவக்காற்று காரணமாக, வமற்கு
ததாடாா்ச்சி மணல பகுதிணய ஒட்டிய மாவட்டங்களில் பரவலாக மணை
கிணடத்தது. இதுவபால, வளிமண்டல வமலடுக்கு சுைற்சி, தவப்பச்ெலனம்
காரணமாக, உள்மாவட்டங்களிலும் மிதமானது முதல் பலத்தமணை
வணர தபய்து வந்தது. இதற்கிணடயில், ததன் வமற்கு பருவமணை
காலமான ெூன் 1- ஆம் வததி முதல் தெப்டம்பாா் 30-ஆம் வணரயிலான
காலக்கட்டத்தில் தமிைகம் மற்றும் புதுச்வெரியில் 393.4 மி.மீ. மணை
தபய்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் இயல்பாக 336.1 மி.மீ. மணை
தபய்வது வைக்கம். இது ெராெரிணய விட 17 ெதவீதம் அதிகமாகும்.
மிக அதிக மணை: ததன்வமற்கு பருவமணை காலத்தில் தபரம்பலூரில் 68
ெதவீதம் அதிக மணை தபய்துள்ளது. தபரம்பலூரில் இந்த காலக்கட்டத்தில்
இயல்பான மணை அளவு 278.7 மி.மீ. ஆகும். ஆனால், நிகைாண்டில்
468.7 மி.மீ. மணை பதிவாகியுள்ளது.
அதிகமணை: வகாயம்புத்தூாா், கடலூாா், கரூாா், நீலகிரி, ராணிப்வபட்ணட,
வெலம், வதனி, திருதநல்வவலி, திருப்பத்தூாா், திருவண்ணாமணல,
தூத்துக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி, வவலூாா், விழுப்புரம் ஆகிய 14
மாவட்டங்களில் இயல்ணப விட அதிக மணை தபய்துள்ளது. வதனியில்
இயல்ணப விட 52 ெதவீதமும், திருப்பத்தூரில் 51 ெதவீதமும்,
வகாயம்புத்தூரில் 50 ெதவீதமும் இயல்ணப விட அதிகமணை தபய்துள்ளது.
இயல்பான மணை: அரியலூாா், தென்ணன, தருமபுரி, திண்டுக்கல், ஈவராடு,
கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, மதுணர, மயிலாடுதுணை,
நாகப்பட்டினம், புதுக்வகாட்ணட, ராமநாதபுரம், சிவகங்ணக, தஞ்ொவாா்,
திருப்பூாா், திருவள்ளூாா், திருவாரூாா் உள்பட 23 மாவட்டங்களில்
இயல்பான மணை தபய்துள்ளது.
இது குறித்து இந்திய வானிணல ஆய்வு ணமயத்தின் ததன்
மண்டலத்தணலவாா்
எஸ்.பாலச்ெந்திரன்
கூறியது:
ததன்வமற்கு
பருவமணை காலம் (ெூன் 1 முதல் தெப்.30 வணரயிலான கணக்கிட்டு
காலம்) வியாைக்கிைணமயுடன் நிணைவணடந்தது. அவதவநரத்தில்,
பருவமணை திரும்பப்தபறுவது காலதாமதம் ஏற்படும். குெராத்
கடவலாரத்தில் காணப்படும் காற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், பிகாாா்
பகுதியில்
நிலவும்
ஆழ்ந்த
காற்ைழுத்தத்தாழ்வுப்பகுதி
ஆகிய
காரணங்களால்,
ததன்வமற்கு பருவமணை
ததாடாா்கிைது.
வட
இந்தியாணவதயாட்டிய பகுதிகளில் அக்வடாபாா் 6-ஆம் வததி ததன்
வமற்கு பருவமணை விலக ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. அதன்பிைவக,
ததன் இந்திய பகுதிகளில் இருந்து விலகி, வடகிைக்கு பருவமணை
ததாடங்கும் என்ைாாா் அவாா்.
7. வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்:
வதாமாா்
உலக அளவில் வவளாண் ரொயன உற்பத்தியில் இந்தியா 4-ஆவது
இடத்தில் உள்ளதாக வவளாண் துணை அணமச்ொா் நவரந்திர சிங் வதாமாா்
வியாைக்கிைணம ததரிவித்தாாா். க்ராப்ணலஃப் இந்தியா அணமப்பின் 41ஆவது ஆண்டு தபாதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்வகற்ை வதாமாா் இதுகுறித்து
வமலும் வபசியது: மத்திய அரசு எண்ம (டிஜிட்டல்) வவளாண் இயக்கத்ணத
ததாடங்கியுள்ளதுடன்,
பண்ணணத்
துணையில்
ஆளில்லா
விமானங்கணளப் பயன்படுத்துவதில் அதிக கவனம் தெலுத்தி வருகிைது.
வவளாண் ரொயன உற்பத்திணய தபாருத்தமட்டில் இந்தியா உலகளவில்
4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. வமலும், இந்த துணையில் ொதணன
வளாா்ச்சிணய
எட்டுவதற்கு
ஏராளமான
வாய்ப்புகள்
தகாட்டிக்
கிடக்கின்ைன.
வவளாண் ரொயனம் உள்ளிட்ட 12 முக்கிய துணைகணள உள்ளடக்கிய
ொா்வவதெ விநிவயாகச் ெங்கிலியில் இந்தியா மிக முக்கியமான பங்ணக
வகிக்கிைது. கண்டுபிடிப்பு, வவகமான பதிவு நணடமுணை அணமப்பு,
ஆரம்பகால பயிாா் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் எண்ம மயமாக்கல்
திட்டங்களின் உதவியுடன் ரொயனத் துணையில் முதலிடம் வகிக்க அதிக
ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்ைாாா் அவாா்.
8. சிவ நாடாாா், மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனுக்கு விருது: அதமரிக்க-இந்திய
ததாழில் கூட்டணமப்பு
இந்தியாணவச் வொா்ந்த ததாழிலதிபாா்கள் சிவ நாடாாா், மல்லிகா
ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் அதமரிக்க-இந்திய ததாழில் கூட்டணமப்பு
விருதுக்கு வதாா்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளனாா். இதுகுறித்து அதமரிக்க இந்திய
ததாழில் கவுன்சில் (யுஎஸ்ஐபிசி) வியாைக்கிைணம தவளியிட்டுள்ள
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அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: தைச்சிஎல் தடக்னாலஜீஸ் நிறுவனாா்
சிவ நாடாாா், டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மற்றும் நிாா்வாக
இயக்குநாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் ஆகிவயாாா் ‘உலகளாவிய தணலணம
விருது 2021’-க்கு வதாா்வு தெய்யப்பட்டுள்ளனாா். இவாா்களுக்கு
அக்வடாபாா் 6-7-ஆம் வததிகளில் நணடதபறும் ‘இந்தியா சிந்தணனகள்’
உச்சி மாநாட்டில் இந்த விருது வைங்கப்படும் என அதில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘சிவ நாடாரின் தணலணமயின் கீழ் தைச்சிஎல் நிறுவனமானது ஒரு
தகவல் ததாழில்நுட்ப வெணவயிலிருந்து அதிநவீன ததாழில்நுட்பத்தின்
உலகளாவிய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. விவொயத்தில் புதுணமணயப்
புகுத்தும் டாஃவப நிறுவனத்தின் தணலவாா் மல்லிகா ஸ்ரீநிவாெனின்
அாா்ப்பணிப்பு இந்தியாவில் கிராமப்புை ெமுதாயத்தில் வாய்ப்புகணள
ஏற்படுத்த உதவியது’ என யுஎஸ்ஐபிசி தணலவாா் நிொ வதொய்
பிஸ்வால் ததரிவித்துள்ளாாா். 2007-ஆம் ஆண்டுமுதல் இந்த விருது
வைங்கப்பட்டு வருகிைது. இதற்கு முன்னாா் இந்த விருது டாடா குழும
தணலவாா் என்.ெந்திரவெகரன், லாக்ஹீட் மாாா்ட்டின் தணலணமச் தெயல்
அதிகாரி ஜிம் தடய்ஸ்தலட், கூகுள் நிறுவனத்தின் தணலணமச் தெயல்
அதிகாரி சுந்தாா் பிச்ணெ, நாஸ்டாக் தணலவாா் அடீனா ஃபிரீட்மன்
உள்ளிட்வடாருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.







பயனுள்ள திடக்கழிவு வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் கவனம்
தெலுத்தும். இதற்காக சுமாாா் ரூ.1.41 லட்ெம் வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தூய்ணம இந்தியா-அடல் இயக்க தாக்கங்கள்: கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில்
நகாா்ப்புை வதாற்ைங்கணள வமம்படுத்துவதில் தூய்ணம இந்தியா - அடல்
இயக்கம் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ணப வைங்கியுள்ளன. மக்களுக்குத்
தண்ணாா் விநிவயாகம் மற்றும் துப்புரவு ஆகிய அடிப்பணட வெணவகள்
வைங்குவணத இந்த இரண்டு முக்கிய இயக்கங்கள் வமம்படுத்தி
உள்ளன.
நகாா்ப்புை
உள்ளாட்சி
அணமப்புகள்
பலவற்றில்
திைந்ததவளியில்
மலம்
கழிக்கும்
நிணல
இல்லாததாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 70 ெதவீதம் திடக் கழிவுகள் அறிவியல் ரீதியாக
தற்வபாது அப்புைப்படுத்தப்படுகின்ைன. 1.1 வகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாா்
குைாய் இணணப்புகளும், 85 லட்ெம் கழிவுநீணர தவளிவயற்றுவதற்கான
இணணப்புகளும் வைங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சுமாாா் 4 வகாடிக்கும்
அதிகமான மக்கள் பயனணடந்துள்ளனாா்.

9. தூய்ணம இந்தியா இயக்கம், அடல் இந்தியா 2.0: இன்று ததாடங்கி
ணவக்கிைாாா் பிரதமாா் வமாடி
நகரமயமாக்குதலில்
ஏற்படும்
ெவால்கணள
எதிாா்தகாள்ளும்
நடவடிக்ணகயாக ரூ.4.28 லட்ெம் வகாடி மதிப்பில் புதுப்பித்தல், நகாா்ப்புை
மாற்ைத்துக்கான அடல் இயக்கம் (அம்ருத்), தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்
ஆகியவற்றின் இரண்டாம் கட்ட திட்டங்கணள பிரதமாா் நவராந்திர வமாடி
தவள்ளிக்கிைணம (அக்வடாபாா் 1) ததாடங்கிணவக்கிைாாா். 2030 -ஆம்
ஆண்டுக்குள் நகரங்களில் நிணலயான வளாா்ச்சி இலக்குகணள
அணடவதற்கு இந்தத் திட்டங்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் என மத்திய
அரசு ததரிவித்துள்ளது.
தில்லியில் டாக்டாா் அம்வபத்காா் ொா்வவதெ ணமயத்தில் இன்று பிரதமாா்
நவரந்திர வமாடி ததாடங்கி ணவக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய
வீட்டுவெதி, நகாா்ப்புை விவகாரங்கள் துணை அணமச்ொா் ைாா்தீப்சிங் புரி,
இணணயணமச்ொா் தகௌெல் கிவொாா் மற்றும் தமிைக உள்ளாட்சி,
நகாா்புைத் துணை அணமச்ொா் வக.என் வநரு மற்றும் பல்வவறு மாநிலங்கள்,
யூனியன் பிரவதெங்களின் நகாா்ப்புை வளாா்ச்சித் துணை அணமச்ொா்களும்
கலந்து தகாள்கின்ைனாா். பிரதமாா் வமாடியின் ததாணலவநாக்குப்
பாாா்ணவக்கு இணங்க, அணனவருக்கும் ‘குடிநீாா் கிணடத்தல்’ ,
‘கழிவுகள்
இல்லாத’
நகரங்களாக
மாற்றும்
லட்சியத்ணத
நிணைவவற்றும்
வணகயில்,
இந்த
இரு
இயக்கங்களும்
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளன.
இது
குறித்து
பிரதமாா்
அலுவலகம்
தவளியிட்டுள்ள விவரங்கள் வருமாறு:
இரண்டாம் பதிப்பு அம்ருத் 2.0 : 4,700 நகாா்ப்புை உள்ளாட்சிகளில் 100
ெதவீதம் அளவிற்கு அணனத்து வீடுகளுக்கும் 2.68 வகாடி குடிநீாா்
இணணப்புகணள வைங்குவது, அடல் இயக்கத்தில் (அம்ருத்) உள்ள 500
நகரங்களில் சுமாாா் 2.64 வகாடி கழிவுநீாா் இணணப்புகணள வைங்கி 100
ெதவீதம் கழிவுநீாா் வெதிகணள உருவாக்குவது ஆகியணவ இரண்டாம்
பதிப்பு 2.0 இயக்கத்தின் வநாக்கமாகும். இந்த இரு திட்டங்கள் மூலம்
நகாா்ப்புைங்களில் வசிக்கும் 10.50 வகாடி மக்கள் பயனணடவாா். வமலும்,
நிலத்தடி நீாா், நீாா் வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் புத்தாக்கம்
ஆகியவற்ணை இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். நவீன ொா்வவதெ
ததாழில்நுட்பங்கள், திைன்கள்ஆகியவற்ணைப் பயன்படுத்துவதற்கான
நீாா் வமலாண்ணமக்கு இந்த இயக்கம் ஆதரவளிக்கும். நகரங்கள்
இணடவய வளாா்ச்சிக்கான வபாட்டிணய ஊக்குவிப்பதற்காக குடிநீாா் ஆய்வு
நடத்தப்படும். இது வபான்ை பணிகளுக்காக சுமாாா் ரூ.2.87 லட்ெம் வகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம் 2.0: அடல் இயக்கத்தின் கீழ்
தகாண்டு வரப்படாத நகரங்கள் மற்றும் ஒரு லட்ெத்திற்கும் குணைவான
மக்கள்ததாணக உள்ள நகாா்ப்புை பகுதிகளில் ‘கழிவுகள் இல்லாத’
நிணலணய ஏற்படுத்துவவத நகாா்ப்புை தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்
இரண்டாம் பதிப்பின் வநாக்கமாகும். இந்த நகரங்களில் கழிவு நீாா்
வமலாண்ணமணய உறுதிதெய்வது, திைந்ததவளியில் மலம் கழிக்காத
நிணலணய (ஓடிஎஃப்+) உருவாக்வதும் முக்கியப் பணியாக இருக்கும்.
வமலும், இந்த நகரங்களில் திடக் கழிவுகளின் ஆதாரங்கள் மூன்று
வணகயில் தரம் பிரிக்கப்படுக்கப்படுகிைது. குணைத்தல், மறுபயன்பாடு,
மறுசுைற்சி ஆகிய மூன்று வணககள் இந்த நகரங்களில் பின்பற்ைப்படும்.
அணனத்து விதமான திடக் கழிவுகணளயும் அறிவியல் ரீதியாக அகற்றி







Number 83 Of 367
Page 

 

✓













1. எந்தத் ததற்கு பசிபிக் தபருங்கடல் நாடு சமீபத்தில் காலநிலல

5. முதல் இமாலய திலைப்பட விழாலவ நடத்திய இந்திய மாநிலம்

மாற்றம் குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்றத்லத நாடியது?

/ UT எது?

அ) பிஜி

அ) லடாக் 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா

ஆ) உத்ெேகாண்ட்

இ) வனுவாட்டு 

இ) சிக்கிம்

ஈ) பப்புவா நியூ கினி

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர்

தென் பசிபிக் தபருங்கடல் நாடான 80 தீவுகளைக் தகாண்ட வனுவாட்டு,
சமீபத்தில் காலநிளல மாற்றத்தின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட
ரவண்டிய ெற்ரபாளெய மற்றும் எதிர்கால ெளலமுளறயினரின்
உரிளமகள் குறித்ெ கருத்ளெ தவளியிட பன்னாட்டு நீதிமன்றத்ளெ
நாடியுள்ைது. இந்ெத் தீவு நாடுகளில் கடல் மட்டம் மற்றும் வழக்கமான
புயல்களை அதிகரித்து வருகின்றன. வனுவாட்டு சுமார் 280,000
மக்கள்தொளகளயக் தகாண்டுள்ைது. ஐநா தபாதுச்சளப (UNGA) மூலம்
இந்ெ முயற்சிளய வனுவாட்டு அளமக்கவுள்ைது.
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முெலாவது இமாலய திளேப்பட விழாளவ லடாக் யூனியன் பிேரெசத்தில்
உள்ை ரல நகேத்தில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர்
அனுோக் ொக்கூர் தொடங்கிளவத்ொர். இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகள்
சுெந்திேத்ளெ தகாண்டாடும் விடுெளலயின் அம்ரித் மரகாத்சவத்தின்
ஒரு பகுதியாக தசப்.24 முெல் 28 வளே இந்ெ ஐந்து நாள் திளேப்பட
விழாவுக்கு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ைது.

✓

இந்திய அேசின் ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சகத்தின் திளேப்பட
விழாக்கள் இயக்குநேகத்துடன் இளணந்து லடாக் யூனியன் பிேரெச
நிர்வாகம் இளெ நடத்துகிறது. இது லடாக் ென்னாட்சி மளல ரமம்பாட்டு
கவுன்சிலுடன் இளணந்து நடத்ெப்படுகிறது.

2. இந்தியாவில், “டிஜிட்டல் ஸ்லக” தளத்லத இயக்குகிற நிறுவனம்
எது?

6. பிரீடம் ஹவுஸால் ததாடர்ச்சியாக ஏழாவது ஆண்டாக இலைய

அ) NITI ஆரயாக்

✓



ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

சுதந்திைத்திற்கான பமாசமான சூழல் உள்ள நாடாக அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ள நாடு எது?

இ) சிவில் வான்ரபாக்குவேத்து இயக்குநேகம் 

அ) சீனா 

ஈ) ெகவல் தொழில்நுட்ப அளமச்சகம்

ஆ) வட தகாரியா

“டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைம் இந்தியாவில் சிவில் ஏவிரயஷன் இயக்குநேகம்
மூலம் இயக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், உள்நாட்டு விமானப்ரபாக்குவேத்து
அளமச்சகம், இந்தியாவில் டிரோன் நடவடிக்ளககளுக்காக பிேத்ரயகமா
-க ஒரு வான்தவளி வளேபடத்ளெ தவளியிட்டது. இந்ெ வளேபடத்ளெ
“டிஜிட்டல் ஸ்ளக” ெைத்ளெப் பயன்படுத்தி அணுகலாம். இந்ெ வளேபடத்
-தின்படி, டிரோன் தசயல்பாடுகளுக்காக வான்தவளி பச்ளச, சிவப்பு
மற்றும் மஞ்சள் மண்டலங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

இ) சிரியா

3. வங்கிகளுடனான லவப்பு குறித்த அறிக்லகலய, அவ்வப்பபாது

ஈ) ஈோக்

✓

அதமரிக்காளவச்சார்ந்ெ இலாப ரநாக்கற்ற நிறுவனமான பிரீடம் ஹவுஸ்
சமீபத்தில் இளணய சுெந்திேம், டிஜிட்டல் உரிளமகள், ெகவல் சுெந்திேம்
மற்றும் இளணய அணுகல் உரிளம ஆகியளவ அடங்கிய அறிக்ளக
ஒன்ளற தவளியிட்டது. இவ்வறிக்ளகயின்படி, இளணய சுெந்திேமானது
உலகைவில் தொடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்டாக குளறந்துள்ைது.

✓

மியான்மர், தபலாேஸ் & உகாண்டாவில் மிகப்தபரிய ரசெம் நிகழ்த்தும்
விளைவுகள் காணப்பட்டன. தொடர்ச்சியாக 7ஆம் ஆண்டாக இளணய
சுெந்திேத்திற்கான ரமாசமான சூழல் உளடய நாடாக சீன நாடு
ெேவரிளசப்படுத்ெப்பட்டுள்ைது.

தவளியிடப்படுகிற அலமப்பு எது?
அ) டிஐசிஜிசி
ஆ) ஆர் பி ஐ 

✓

இ) நிதி அளமச்சகம்

7. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற அபிபேக் வர்மாவுடன்

ஈ) ஐபிஏ

ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?

வங்கிகளுடனான ளவப்பு குறித்ெ அறிக்ளக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால்
தவளியிடப்பட்டது. இது, 2019-20ஆம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில்,
2020-21ஆம் நிதியாண்டில், வங்கி ளவப்பு, ஆண்டுக்கு 11.9%
அதிகரித்துள்ைது என்று கூறுகிறது. இெற்கு காேணம் CASA (நடப்பு
கணக்கு - ரசமிப்புக் கணக்கு ளவப்பு) வைர்ச்சியாகும். மகாோஷ்டிோ,
உத்ெே பிேரெசம், கர்நாடகா ஆகியளவ இந்தியாவின் தமாத்ெ வங்கி
ளவப்புத் தொளகயில் 1/3 பங்கு என அறிக்ளக கூறுகிறது.

அ) தடன்னிஸ்
ஆ) பூப்பந்து
இ) வில்வித்ளெ 
ஈ) மட்ளடப்பந்து

✓

மும்முளற உலகக்ரகாப்ளபயில் ெங்கப்பெக்கம் தவன்ற இந்தியாவின்
‘காம்பவுண்ட்’ வில்வித்ளெ வீேர் அபிரஷக் வர்மா உலக வில்வித்ளெ
விளையாட்டு வீேர்களின் குழுவிற்கு ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைார். உலக
வில்வித்ளெ சாம்பியனான ேஷ்யாவின் நடாலியா அவ்தீவா மற்றும்
இந்தியாவின் அபிரஷக் வர்மா ஆகிரயார் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு
ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.

✓

32 வயொன அபிரஷக் வர்மா, ‘அர்ஜுனா’ விருது தபற்றவோவார். இந்ெ
ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரபாலந்து (2015) மற்றும் பாரிஸில் நடந்ெ
உலகக்ரகாப்ளபயில் அவர் ெங்கப்பெக்கங்களை தவன்றுள்ைார்.

4. PFRDA’ஆல் எந்தத் பததியில் பதசிய ஓய்வூதிய அலமப்பு திவாஸ்
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) அக்ரடாபர்.1 
ஆ) அக்ரடாபர்.2
இ) அக்ரடாபர்.3
ஈ) அக்ரடாபர்.4
✓

✓

8. அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ப ாதி சுபைகா தவன்னம்

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற மற்றும் ரமம்பாட்டு ஆளணயமானது
(PFRDA) அக்.1ஆம் ரெதிளய ரெசிய ஓய்வூதிய அளமப்பு திவாஸாக
தகாண்டாட முன்தமாழிந்துள்ைது. இது ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்
திட்டத்ளெ ஊக்குவிப்பெற்கான PFRDA’இன் ஒருபகுதியாகும்.
#npsdiwas என்ற ெளலப்பில் ஒரு பேப்புளே சமூக ஊடகங்களில் விைம்ப
-ேப்படுத்ெப்படுகிறது. PFRDA என்பது மத்திய நிதியளமச்சகத்தின்கீழ்
உள்ை ஒரு சட்டரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுளற அளமப்பாகும். அென்
ெற்ரபாளெய ெளலவர் சுப்ேதிம் பாண்டிரயாபாத்யாய் ஆவார்.









உடன் ததாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
அ) தடன்னிஸ்
ஆ) ஸ்குவாஷ்
இ) வில்வித்ளெ 
ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுெல்
✓

யாங்டனில் நளடதபற்று வரும் உலக வில்வித்ளெ சாம்பியன்ஷிப்
ரபாட்டியில் தபண்கள் ‘காம்பவுண்ட்’ பிரிவு ரபாட்டியில் ரஜாதி சுரேகா
தவன்னம் தவள்ளி தவன்றுள்ைார். இறுதிப்ரபாட்டியில், உலகின் 3ஆம்
நிளலயிலுள்ை
தகாலம்பியாவின்
சாோ
ரலாபஸால்
அவர்
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ரொற்கடிக்கப்பட்டார். முன்னொக, உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய
தபண்கள் மற்றும் கலப்பு கூட்டு அணிகள் தவள்ளிகளை தவன்றன.
இந்திய தபண்கள் அணியில் ரஜாதி, முஸ்கான் கிோர் மற்றும் பிரியா
குர்ஜார் ஆகிரயார் அடங்குவர்.

9. நியூயார்க்கில் நலடதபற்ற தகவல் மற்றும் னநாயகத்திற்கான
உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாலவ பிைதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்?
அ) நரேந்திே ரமாடி

ஐநா தபாதுச்சளப கூட்டத்ளெதயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிோன்ஸ்
தூெேகத்தில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபேப்பு அளமச்சர் அனுோக்
ொக்கூர் உளேயாற்றினார். ‘ெகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான
சர்வரெச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு தசப்.26
அன்று தொடங்கப்பட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுெந்திேம் மற்றும்
இலவச, பன்ளம மற்றும் நம்பகமான ெகவல்களுக்கான அணுகளல
ஊக்குவிப்பளெ ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்ளமயில்
இன்றுவளே 43 நாடுகள் ளகதயழுத்திட்டுள்ைன.

10. வங்காள விரிகுடாவில் உருவான 3ஆவது தசப்டம்பர் புயலின்
சூறாவளியின் தபயர் என்ன?
அ) கிசா
ஆ) குலாப் 
இ) ஜீனா
ஈ) குணா
குலாப் சூறாவளி, ஆந்திே பிேரெச மாநிலத்தில் களேளயக் கடந்ெது.
ஆந்திோ மற்றும் ஒடிசா இளடரயயான நிலப்பேப்ளப அது ொக்கியது.
யாஸ் புயல், ஒடிசா மற்றும் ரமற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் அழிளவ
ஏற்படுத்திய நான்கு மாெங்களுக்குப் பிறகு, தெற்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு
ஆந்திே பிேரெச கடற்களேயில் மற்தறாரு சூறாவளி உருவானது.
21ஆம் நூற்றாண்டில், இேண்டு தவப்பமண்டல சூறாவளிகள் – ெரய
(2018) மற்றும் பியார் (2005) - வங்காை விரிகுடாவில் இருந்து இந்திய
கிழக்கு கடற்களேயில் களேளய கடந்ெது. தசப்டம்பர் மாெத்தில்
களேளயக் கடந்ெ ‘குலாப்’ புயல் இதுரபான்ற மூன்றாவது புயலாகும்.


1. அக்.1 – தன்னார்வ இரத்த தான நாள்
கருப்பபாருள்: உயிர்க்காக்கும் உதிரதானம்.
2. முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது அறிவிப்பு
தசன்ளன புத்ெகக் கண்காட்சிளய நடத்தும் பபாசி வழங்கும் 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் தபாற்கிழி விருது
வியாழக்கிழளம அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து பபாசி தவளியிட்ட
தசய்திக்குறிப்பில்,
2007-ல் 30ஆவது தசன்ளன புத்ெகக் காட்சிளய துவக்கிளவத்ெ,
முத்ெமிழறிஞர் டாக்டர் களலஞர் அவர்கள் ெம் தசாந்ெ நிதியிலிருந்து
ஒரு ரகாடி ரூபாளய பபாசியிடம் வழங்கி, ஆண்டுரொறும் பல்ரவறு
துளறகளைச் ரசர்ந்ெ 4 ெமிழ் எழுத்ொைர்களுக்கும் ஒரு பிறதமாழி
எழுத்ொைருக்கும் ஒரு ஆங்கில தமாழி எழுத்ொைருக்கும் ெலா ஒரு
லட்சம் வீெம் தபாற்கிழியும், விருதும் வழங்கக் கூறினார்கள். அெற்காக
பபாசியால் உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளையில் இருந்து, கவிளெ,
புளனவிலக்கியம், உளேநளட, நாடகம் ஆகியவற்றில் சிறந்ெ 4 ெமிழ்
எழுத்ொைர்களுக்கும், ஆங்கிலம் மற்றும் பிற இந்திய தமாழிகளில்
எழுதும் சிறந்ெ 2 ரபருக்கும் ஆண்டுரொறும் விருது மற்றும் `1 லட்சம்
பணமும் அளித்துக் கவுேவித்து வருகிறது. அென்படி 2007ல் இருந்து
இதுவளே 84 எழுத்ொைர்களுக்கு 84 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ைது.



2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருொைர்களை அெற்காக அளமக்கப்தபற்ற
குழு ரெர்வு தசய்துள்ைது. ரெர்வுதபற்ற விருொைர்கள் பட்டியளல
பபாசியின் ெளலவர் ஆர் எஸ் சண்முகம் அவர்கள் அறிவித்துள்ைார்.
தகாரோனா காேணமாக நளடதபறாமல் நின்றுவிட்ட 2020ம்
ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழாவும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
விழாவுடன் இளணந்து நளடதபறும். விழா குறித்ெ ரெதி மற்றும் ரநேம்
விளேவில் அறிவிக்கப்படும் என்று பபாசி ெளலவர் அறிவித்துள்ைார்.
2021 ஆம் ஆண்டு விருது தபறும் விருொைர்கள்:

3. எஸ் ோமகிருஷ்ணன் – உளேநளட

ஈ) நிர்மலா சீொோமன்

✓



2. இோரசந்திே ரசாழன் – புளனவிலக்கியம்

இ) பியூஷ் ரகாயல்

✓



1. அபி – கவிளெ

ஆ) அனுோக் ொக்கூர் 

✓







4. தவளி ேங்கோஜன் – நாடகம்
5. மருெநாயகம் – ஆங்கிலம்
6. நதித் சாகியா - பிற இந்திய தமாழி (காஷ்மீரி)
3. 3,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்ளெய தபாருளந நாகரிகம்;
ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, தகாற்ளகயில் அகழாய்வு நிளறவு:
2,000’க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப் தபாருட்கள் கண்தடடுப்பு
ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை மற்றும்தகாற்ளகயில், 3,200 ஆண்டுகளுக்கு
முந்ளெய ‘தபாருளநநாகரிகத்ளெ’ தவளிக்தகாணர்ந்ெ அகழாய்வுப்
பணிகள் நிளறவளடந்ென. இதில், 2,000-க்கும் ரமற்பட்ட பழங்காலப்
தபாருட்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
ெமிழக தொல்லியல் துளற சார்பில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்
ொமிேபேணி களேயில் உள்ை ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளையில் 2-ம்
கட்டமாகவும், பாண்டியர்களின் துளறமுக நகோன தகாற்ளகயில் முெல்
கட்டமாகவும் கடந்ெ 7 மாெங்கைாக அகழாய்வுப் பணி நளடதபற்றது.
ரநற்று முன்தினம் பணி நிளறவுதபற்றது. ஆதிச்சநல்லூரில் 10-க்கும்
ரமற்பட்ட இடங்களில் குழிகள் ரொண்டப்பட்டு, அகழாய்வுநளடதபற்றது.
இதில்,
500-க்கும்
ரமற்பட்ட
பழங்காலப்
தபாருட்கள்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
தகாற்ளகயில் 1,000-க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்கள் கிளடத்ென. குறிப்பாக,
9 அடுக்குகள் தகாண்ட திேவப்தபாருட்களை வடிகட்டும் குழாய், சங்க
இலக்கியத்தில் கூறப்படும் 29 அடுக்குகள் தகாண்ட தசங்கல் கட்டுமான
அளமப்பு, இேண்டடுக்கு தகாள்கலன், சங்கு அறுக்கும் தொழிற்கூடம்,
ெமிழ் பிோமி எழுத்துகள், குறியீடுகள், சங்குகள், சங்கு வளையல்கள்,
வண்ண பாசிமணிகள், பாளனகள், ரோம் மற்றும் சீன நாட்டுப் பாளன
ஓடுகள், சுடுமண் உருவதபாம்ளமகள் எனஏோைமான தபாருட்கள்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
சிவகளையில் பேம்பு, ரபட்மா நகேம், மூலக்களே ஆகிய 3 இடங்களில் 18
குழிகளும், போக்கிேமபாண்டி திேடு, ஆவாேங்காடு திேடு, தபாட்டல் திேடு,
தசக்கடி ஆகிய நான்கு இடங்களில் வாழ்விடப் பகுதிகளை
கண்டறிவெற்காக 8 குழிகளும் அளமக்கப்பட்டன. பேம்பு பகுதியில்
400’க்கும் ரமற்பட்ட தபாருட்களும், வாழ்விடப் பகுதிகளில் 300’க்கும்
ரமற்பட்ட தபாருட்கள் & 48 முதுமக்கள் ொழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
குழந்ளெகள் விளையாடும் வட்ட சில்கள், தபண்கள் அணியும்
காெணிகள், சதுேங்க காய்கள், நூல் நூற்கப் பயன்படும் ெக்களி,
சுடுமண்ணால்
தசய்யப்பட்ட
முத்திளேகள்,
சுடுமண்
பந்து,
சுடுமண்சக்கேம், நுண்கற்கால கருவிகள், பட்ளட தீட்டும் கற்கள்,
எலும்புகைால் ஆன கூர்முளனக் கருவிகள், அம்மி குழவி, கண்ணாடி
வளையல்கள், சங்கு வளையல்கள், பாசிமணிகள், சீன நாட்டு நாணயம்,
காப்பர் குழாய், சீன பாளன ஓடுகள், வாள், கத்தி என ஏோைமான
தபாருட்கள் கிளடத்ென. ஆவாேங்காடு திேட்டில் சுடாெ தசங்கல்லால்
அளமக்கப்பட்ட கட்டுமானம், போக்கிேமபாண்டி திேட்டில் தசங்கல்லால்
கட்டப்பட்ட கழிவுநீர் வடிகால் என பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ
ெடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மூலக்களே பகுதியில் கல்வட்டங்கள்
கிளடத்ென.
சிவகளையில் கிளடத்ெ முதுமக்கள் ொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
தநல்மணிகளை ஆய்வு ரமற்தகாண்டதில், அவற்றின் வயது 3,200
ஆண்டுகள் என்றும், ொமிேபேணிக்களே ‘தபாருளந நாகரிகத்தின்’
வயது 3,200 ஆண்டுகள் என்றும், ெமிழக சட்டப்ரபேளவயில் முெல்வர்
மு க ஸ்டாலின் அறிவித்ொர். இளெ தபருளமப்படுத்தும் விெமாக
திருதநல்ரவலியில் `15 ரகாடி மதிப்பில் ‘தபாருளநஅருங்காட்சியகம்’
அளமக்கப்படும். அங்கு, ஆதிச்ச நல்லூர், சிவகளை மற்றும் தகாற்ளகயில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் காட்சிப்படுத்ெப்படும் என்றும் முெல்வர்
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அறிவித்ொர். சிவகளையில் மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வும், தகாற்ளகயில்
கடல்சார் ஆய்வும் அடுத்ெ ஆண்டு ரமற்தகாள்ைப்படவுள்ைன.
4. தசப்டம்பரில் `1.17 லட்சம் ரகாடி GST வசூல்: 5 மாெங்களில இல்லாெ
உயர்வு
கடந்ெ தசப்டம்பர் மாெத்தில் ஒட்டுதமாத்ெ GST வருவாயாக `1,17,010
ரகாடி வசூலாகி உள்ைது. இது கடந்ெ 5 மாெங்களில் இல்லாெ அதிக
வசூலாகும். தொடர்ந்து 3 மாெங்கைாக ஒரு லட்சம் ரகாடிக்கு ரமல் GST
வசூலாகியுள்ைது. இது தொடாா்பாக நிதியளமச்சகம் தவளியிட்ட
அறிக்ளகயில் ரமலும் கூறப்பட்டுள்ைொவது:
தசப்டம்பர் மாெத்தில் தமாத்ெம் `1,17,010 ரகாடி GST வசூலாகி உள்ைது.
இதில் மத்திய GSTயாக `20,578 ரகாடி, மாநில GSTயாக `26,767
ரகாடி, ஒருங்கிளணந்ெ GST ஆக `60,911 ரகாடி (இறக்குமதி
தபாருள்கள் மீது வசூலிக்கப்பட்ட `29,555 ரகாடி உள்பட) & கூடுெல்
(தசஸ்) வரியாக `8,754 ரகாடியும் (இறக்குமதி தபாருள்களுக்கா -க
வசூலிக்கப்பட்ட `623 ரகாடி உள்பட) வசூலாகியுள்ைது.
தசப்டம்பர் மாெ வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு இரெ காலத்தில் கிளடத்ெ GST
வருவாளயவிட 23% அதிகமாகும். கடந்ொண்டு இரெமாெத்தில்
கிளடத்ெளெவிட, இந்ெ மாெத்தில் தபாருள்கள்மூலம் கிளடக்கும்
வருவாய் 30% அதிகம் & உள்நாட்டு பரிவர்த்ெளனமூலம் கிளடக்கும்
வருவாய் (ரசளவ இறக்குமதி உள்பட) 20% அதிகமாகும். தசப்டம்பர்
2019-இல் `91,916 ரகாடி வருவாய் கிளடத்ெ நிளலயில் 2020
தசப்டம்பரிரலரய அளெவிட 4% அதிக வருவாய் கிளடத்ெது.
நடப்பாண்டின் இேண்டாவது காலாண்டில், மாொந்திே தமாத்ெ GST
வசூல் சோசரி `1.15 லட்சம் ரகாடி. இது ஆண்டின் முெல் காலாண்டில்
கிளடத்ெ மாொந்திே வசூலான `1.10 லட்சம் ரகாடிளயவிட 5%
அதிகமாகும். இது நாட்டின் தபாருைாொேம் ரவகமாக எழுச்சி
தபற்றுவருவளெ தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
தபாருைாொே வைர்ச்சியுடன், வரி ஏய்ப்பு ெடுப்பு நடவடிக்ளககள்,
குறிப்பாக ரபாலி ேசீது ெயாரிப்பவார்களுக்கு எதிோன நடவடிக்ளக GST
வசூல் அதிகரிப்புக்கு காேணமாகியுள்ைது. வருவாய்க்கான இந்ெச்
சாெகமான ரபாக்கு தொடர்வதுடன் ஆண்டின் இேண்டாவது அளே
ஆண்டில் கூடுெல் வருவாய் கிளடக்கச் தசய்யும். மாநிலங்களின் GST
வருவாய்ப் பற்றாக்குளறளய ஈடுகட்டுவெற்கான இழப்பீடாக `22
ஆயிேம் ரகாடிளயயும் மத்திய அேசு விடுவித்துள்ைது.
ெமிழ்நாட்டின் GST வருவாய் கடந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் `6,454 ரகாடி
இருந்ெ நிளலயில் இந்ெ ஆண்டு தசப்டம்பரில் 21% அதிகரித்து `7,842
ரகாடி வசூலாகியுள்ைது என மத்திய நிதி அளமச்சகம் தெரிவித்துள்ைது.
5. ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன்: உலக வங்கி ஒப்புெல்
ெமிழகத்துக்கு `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க உலக வங்கி ஒப்புெல்
அளித்துள்ைது. தசன்ளன நகளே பருவநிளல மாற்றங்களுக்கு உகந்ெ
அதிக பசுளம நிளறந்ெொகவும், வாழ்வெற்குத் ெகுதியுள்ை வளகயிலும்
உலகத் ெேத்திலான நகேமாக உருவாக்கும் ெமிழக அேசின் திட்டத்துக்கு
உெவும் வளகயிலும் இந்ெக் கடளன வழங்க ஒப்புெல் அளித்திருப்பொக
உலக வங்கி அென் தசயல் இயக்குநர்கள் குழுவிடம் தெரிவித்ெது.
இதுெவிே, ரமகாலய மாநிலத்தில் சுகாொே ரசளவகளைத் ெேம்
உயர்த்ெவும், கரோனா பாதிப்பு உள்ளிட்ட அவசேகால மருத்துவத்
ரெளவகளைக் ளகயாளும் வளகயில் மாநிலத்தின் திறளன
ரமம்படுத்தும் வளகயிலான திட்டத்துக்காக அந்ெ மாநிலத்துக்கு `296
ரகாடி கடன் வழங்கவும் உலக வங்கி ஒப்புெல் அளித்திருக்கிறது.
இதுதொடர்பாக உலக வங்கி ெனது அறிக்ளகயில் கூறியிருப்பொவது:
சுமார் ஒரு ரகாடி மக்கள்தொளகயுடன் இந்தியாவில் நான்காவது அதிக
மக்கள்தொளக தகாண்ட மாநகேமாக தசன்ளன உள்ைது. மாநிலத்தின்
தபாருைாொே ளமயமாக விைங்கும் தசன்ளன, இயற்ளகப்ரபரிடர்,
பருவநிளலமாற்ற பாதிப்புகைால் அதிகம் பாதிப்புறக்கூடிய நகேமாகவும்
உள்ைது.
இத்ெளகய சூழலில் ‘தசன்ளன நகே கூட்டுறவு: நிளலத்ெ நகர்ப்புற
ரசளவகள் திட்டம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் `1,112 ரகாடி கடன் வழங்க
ஒப்புெல் அளித்திருப்பது, நகரின் ரசளவத் துளறகளின் நிதி நிளலளய
ரமம்படுத்ெ உெவும் என்பரொடு, குடிநீர் விநிரயாகம் மற்றும் கழிவுநீர்
அகற்றுெல், ரபாக்குவேத்து, சுகாொேம் மற்றும் திடக்கழிவு ரமலாண்ளம
ஆகிய 4 முக்கிய நகர்ப்புற ரசளவகளின் ெேத்ளெ ரமம்படுத்ெவும்
உெவும். ரமகாலயத்துக்கு வழங்கப்பட இருக்கும் கடன்மூலம், அந்ெ













மாநிலத்தில் உள்ை 11 மாவட்டங்களும் பயன்தபறும். அரொடு,
மாநிலத்தின் ஆேம்ப சுகாொே ளமயம் மற்றும் இேண்டாம் நிளல சுகாொே
ளமய ஊழியர்கள், அவர்களுளடய ரமலாண்ளமத் திறன் மற்றும்
சிகிச்ளசயளிக்கும் திறன் ஆகியவற்ளற ரமம்படுத்திக்தகாள்ைவும்
உெவும். குறிப்பாக, மாநில மருத்துவ சுகாொே ரசளவகளை தபண்கள்
சிறந்ெ முளறயில் பயன்படுத்திக் தகாள்ை இந்ெத் திட்டம் உெவும்.
ரமகாலயத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட இறப்பு விகிெம் 2019-20-ஆம்
ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 40 உயிரிழப்புகள் என்ற விகிெத்தில்
இருந்ெது. இது முந்ளெய 2015-16-ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்ளபக்
காட்டிலும் சற்று கூடுெலாகும். இந்ெ விவகாேத்தில் மாநிலத்தின் ஒருசில
மாவட்டங்கள் சிறப்பாக தசயல்பட்டரபாதும், கிோமப்புறங்களுக்கும்
நகர்ப்புறங்களுக்கும் இளடரயயான ரவறுபாடு தொடர்கிறது.
தபரும்பாலான சுகாொேக் குறியீடுகளில் நகர்ப்புறங்கள் சிறப்பாக
தசயல்படுகின்றன. அரெ ரநேம், தொற்றும் ென்ளம அல்லாெ உயர் ேத்ெ
அழுத்ெம், சர்க்களே ரநாய், இெய ரநாய் மற்றும் புற்றுரநாய் பாதிப்புகள்
ரமகலாயத்தில் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன என்று உலக வங்கி
தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
6. பாதுகாப்பு தொழில்துளறக்கான கூட்டு தசயற்குழு: இந்தியா அதமரிக்கா முடிவு
இந்தியா மற்றும் அதமரிக்க பாதுகாப்புத் தொழில்துளறகள் தொடர்பான
கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க இரு நாடுகளும் முடிவு தசய்துள்ைன.
இதுகுறித்து பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சக வட்டாேங்கள் தெரிவித்ெொவ
-து: கடந்ெ ஐந்து நாள்கைாக தில்லியில் நளடதபற்று வந்ெ இந்திய அதமரிக்க தொழில்துளற பாதுகாப்பு மாநாடு நிளறவளடந்ெது.
பாதுகாப்பு தொடாா்பான ெைவாடங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள்களை
உருவாக்கி வரும் இருநாட்டு நிறுவனங்கள், ெங்களிளடரய முக்கியத்து
-வம் வாய்ந்ெ இேகசியத் ெகவல்களைப் பரிமாறிக் தகாள்வெற்கான
வளேயளறகளை உருவாக்கும் ரநாக்கில் இந்ெ மாநாடு நடத்ெப்பட்டது.
பாதுகாப்பு உற்பத்தியில இந்திய ெனியார் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டு
வரும் நிளலயில், அவர்களிடம் ோணுவ ேகசியத் ெகவல்களைப்
பரிமாறிக்தகாள்வெற்கான தநறிமுளறகள் உருவாக்கப்பட ரவண்டும்
என்று முன்னணி அதமரிக்க பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
வலியுறுத்தி வந்ென. அெளன நிளறவு தசய்வெற்காக நடத்ெப்பட்ட இந்ெ
மாநாட்டில், இதுதொடர்பான கூட்டு தசயற்குழுளவ அளமக்க தகாள்ளக
ரீதியில் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்டது.
அந்ெக் குழு அவ்வப்ரபாது சந்தித்து, அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை
பாதுகாப்பு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ெங்களிளடரய பரிமாறிக்
தகாள்வெற்கான
தகாள்ளககளையும்
நளடமுளறகளையும்
நிர்ணயிக்கும் என்று பாதுகாப்புத் துளற வட்டாேங்கள் தெரிவித்ென.
7. ஜல் ஜீவன் தசயலி: பிேெமர் ரமாடி இன்று அறிமுகம்
ஜல் ஜீவன் தசயலிளய பிேெமர் நரேந்திே ரமாடி தொடக்கிளவத்ொர்.
இென்மூலம் இந்தியாவில் தசயல்படுத்ெப்படும் குடிநீர் விநிரயாகத்
திட்டம் ரமலும் தவளிப்பளடத்ென்ளமயுடன் தசயல்படுவதுடன், அென்
மூலம் பயனளடபவர்களுக்கும் ரபாதிய விழிப்புணர்வு கிளடக்கும்.
ஜல் ஜீவன் இயக்க கிோம பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் பானி சமிதிகளுடன்
(நீர் வழங்கும் குழுக்கள்) காதணாலி முளறயில் கலந்துளேயாடுகிறர்.
ரமலும், உலகின் எந்ெப் பகுதியில் இருக்கும் ெனிநபர்களும்
நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் குடிநீர் விநிரயாகத் திட்டத்துக்கு
நிதியெவி அளிக்கும் ோஷ்ட்ரீய ஜல் ஜீவன் ரகாஷ் திட்டத்ளெயும் பிேெமர்
தொடங்கி ளவக்கிறார். பிேெமர் அலுவலகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்
குறிப்பில் இத்ெகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
ஒவ்தவாரு வீட்டிற்கும் சுத்ெமான ெண்ணீளே குழாய் மூலம் வழங்க
2019 ஆகஸ்ட் 15-இல் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.
அப்ரபாது 3.23 ரகாடி (17%) கிோமப்புற வீடுகளுக்கு மட்டுரம குழாய் வழி
குடிநீர் இளணப்பு வழங்கப்படுகிறது.
கடந்ெ ஈோண்டுகளில், கரோனா தொற்றுரநாய் தநருக்கடி இருந்ெ
ரபாதிலும் சுமார் 8.26 ரகாடி (43%) கிோமப்புற குடும்பங்கள் ெங்கள்
வீடுகளில் குழாய் வழி ெண்ணீர் விநிரயாகத்ளெப் தபற்றுள்ைன.
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8. ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல்: மானு பாக்கருக்கு
ெங்கம்; இஷா, ரகன்ரமட், ருத்ோங்ஷுக்கு தவள்ளி

11. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டது புதிய இேண்டு
திட்டங்கள் அறிமுகம்: சமூகநலத்துளற இயக்குநர் சுற்றறிக்ளக

ஜூனியர் உலகக் ரகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல் ரபாட்டியில் இந்திய
நட்சத்திே வீோங்களன மானு பாக்கர் ெங்கம் தவன்றார்.

மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் திரும்பப் தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக சம்பல்
மற்றும் சமர்த்தியா என்ற புதிய இேண்டு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்ெ முடிவு
தசய்யப்பட்டுள்ைொக சமூகநலத்துளற இயக்குநர் டி ேத்னா அளனத்து
மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுற்றறிக்ளக அனுப்பியுள்ைார்.

இஷா சிங், ரகன்மட் தசகான், ஆடவர் பிரிவில் ருத்ோங்ஷ் பட்டீல்
ஆகிரயார் தவள்ளி தவன்றனர். ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில்
ெங்கம் தவல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இைம் வீோங்களன மானு
பாக்கர் எந்ெப் பெக்கமும் தவல்லாமல் ஏமாற்றத்ளெ ெந்ொர். இது இந்திய
ெேப்புக்கு தபரும் அதிருப்திளய ஏற்படுத்தியது.
இந்நிளலயில் தபரு நாட்டு ெளலநகர் லீமாவில் நளடதபற்ற ஜூனியர்
உலகக் ரகாப்ளபயில் மகளிர் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம்
தவன்றார். மற்தறாரு வீோங்களனயான இஷா சிங் 240 புள்ளிகளுடன்
தவள்ளிப் பெக்கம் தவன்றார். ஆடவர் 10 மீ ஏர் ளேபிள் பிரிவில் 250
புள்ளிகளை குவித்து தவள்ளி தவன்றார் ருத்ோங்ஷ் சிங்.
அதமரிக்க வீேர் வில்லியம் ஷானர் ெங்கம் தவன்றார். மகளிர் 10 மீ ஏர்
ளேபிள் பிரிவில் ேமிொ 229.1 புள்ளிகள் உடன் தவண்கலம் தவன்றார்.
மகளிர் ஸ்கீட் பிரிவில் நட்சத்திே இைம் வீோங்களன ரகன்மட் தசகான்
தவள்ளி தவன்றார், பர்த் மகிஜா, ெனுஷ் ஆகிரயார் முளறரய 7, 8ஆம்
இடங்களைப் தபற்றனர்.
ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கு பிறகு நளடதபறும் இப்ரபாட்டியில் 32
நாடுகளைச் ரசர்ந்ெ 370 ரபர் பங்ரகற்றுள்ைனர்.
9. ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவுக்கு தவண்கலம்
ஆசிய ரடபிள் தடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் தவண்கலம்
தவன்று வேலாறு பளடத்ெது இந்திய ஆடவர் அணி. கத்ொர் நாட்டு
ெளலநகர் ரொகாவில் நளடதபற்று வரும் இப்ரபாட்டியில் ஆடவர் பிரிவு
அளேயிறுதி ஆட்டம் நளடதபற்றது. இதில் வலுவான தகாரியாவுடன்
ரமாதியது இந்தியா. இதில் இந்திய அணி 0-3 என்ற புள்ளிக்கணக்கில்
ரொல்வியளடந்ெது. எனினும் அளேயிறுதிக்கு ெகுதிதபற்ற நிளலயில்
தவண்கலப் பெக்கத்ளெ ளகப்பற்றியது.
இந்திய வீேர் சத்யன் 5-11, 12-10, 8-11, 5-11 என்ற ரகம் கணக்கில்
தகாரியவீேர் ஹூஜின் ஜங்கிடம் ரொல்வியளடந்ொர். மற்தறாரு வீேோன
சேத் கமல் 7-11, 15-13, 8-11, 11-6, 1-9 என்ற ரகம் கணக்கில்
தகாரியாவின் லீ சாங்ஸுவிடம் ரொல்வியளடந்ொர். ஹர்மீத் ரெசாய் 114, 9-11, 8-11, 11-6, 13-11 என்ற ரகம் கணக்கில் சியுங்மின் ரசாவிடம்
ரொல்வியளடந்ொர். முன்னொக காலிறுதியில் ஈோன் அணிளய 3-1
என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தவன்றது இந்தியா.
கடந்ெ 1976ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில்
இந்தியா தவல்லும் இேண்டாவது பெக்கம் இதுவாகும்.
மகளிர் அணி 5ஆம் இடம்: 5 முெல் 10 இடங்களுக்கான ரபாட்டியில்
இந்திய மகளிர் அணி 3-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ொய்லாந்து
அணிளய வீழ்த்தி 5-ஆம் இடத்ளெப் தபற்றது. சுதிர்ொ முகர்ஜி, ஸ்ரீஜா
அகுலா, ஆகிரயார் ஒற்ளறயர் ஆட்டங்களில் தவன்றனர். அர்ச்சனா கமத்
ரபாோடி ரொல்வியளடந்ொர்.

10. முதிரயார் நல மருத்துவர் VS நடோஜனுக்கு ரெசிய விருது
முதிரயார் நல மருத்துவ ரசளவகளை சிறப்புற ரமற்தகாண்டு வருவெற்
-காக முதிரயார் நல மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் வி எஸ் நடோஜனுக்கு
ரெசிய விருது வழங்கப்பட்டது. தில்லியில் நளடதபற்ற விழாவில்
குடியேசுத் துளணத் ெளலவர் தவங்ளகயா நாயுடு ‘வரயாஷ்ரேஷ்ொ
சமான்’ என்ற அவ்விருளெ வி எஸ் நடோஜனுக்கு வழங்கி தகௌேவித்ொர்.
மத்திய அேசின் சமூக நீதித்துளற மற்றும் அதிகாேம் அளித்ெல் துளற
சார்பில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் உலக முதிரயார் தினமான அக்.1ஆம் ரெதி
முதிரயார் நலனுக்கு சிறப்பான ரசளவயாற்றுபவர்களுக்கு விருது
வழங்கி தகௌேவிக்கப்படுகிறது. அென்படி நிகழாண்டில் 13 ெனியார்
மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. அதில்,
முதிரயார் நல சிகிச்ளசகளை விரிவாக ரமற்தகாண்டளமக்காக வி எஸ்
நடோஜன் முதிரயார் நல அறக்கட்டளைக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது.
‘வருமுன் காப்ரபாம்’ என்ற ெளலப்பில் பல தசாற்தபாழிவுகள் மற்றும்
முதிரயார் நல மருத்துவ முகாம்களை நடத்தியதுடன், சுமார் 1,853
முதிரயார்களுக்கு இலவசமாக நிரமானியா ெடுப்பூசியும் அந்ெ
அறக்கட்டளை சார்பில் தசலுத்ெப்பட்டுள்ைது.







இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அவேனுப்பியுள்ை சுற்றறிக்ளகயில்
கூறியிருப்பொவது: மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டம் தசப்.30ஆம் ரெதி வளே
மட்டுரம நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்ெ திட்டம் திரும்பப்தபறப்பட்டு அெற்கு பதிலாக
புதிய திட்டம் விளேவில் நளடமுளறப்படுத்ெப்பட உள்ைது. இதுகுறித்து
31.8.2021 அன்று அகமொபாத்தில் ஆரலாசளன கூட்டம் நடத்ெப்பட்டது.
இதில், மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்ளெ இேண்டாக பிரித்து
தபண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் திட்டங்களை தகாண்ட சம்பல் திட்டம்
மற்றும் தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் திடங்களை தகாண்ட
சமர்த்தியா திட்டம் என்ற இேண்டு திட்டங்கள் நளடமுளறப்படுத்ெப்படும்
என தெரிவிக்கப்பட்டது. மகிைா சக்தி ரகந்திோ திட்டத்திற்கு பதிலாக
தபண்களுக்கு அதிகாேம் அளிக்கும் சமர்த்தியா திட்டம் தசயல்பாட்டிற்கு
தகாண்டுவேப்பட்டு 2024ம் ஆண்டு வளே அமலில் இருக்கும். ரமலும்,
கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகைாக,
தபண்களை ரமம்படுத்துவெற்கான ரெசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட
அைவிலான ளமயங்கள் அளமக்க ரவண்டும்.
சுகாொேம், பாலினம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, நிதி, கல்வியறிவு, திறன்
ரமம்பாடு ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் தபற்றிருக்க ரவண்டும். நிர்வாகப்
பணிக்கான ஊழியர்களை திட்டங்களை தசயல்படுத்துவளெ ஊக்குவிக்க
ரவண்டும். மற்ற அளமச்சகங்கள் மற்றும் துளறகளின் திட்டங்களுடன்
ஒருங்கிளணந்து தசயல்பட ரவண்டும். வன்முளற மற்றும் துயேங்களை
எதிர்தகாள்ளும் தபண்களுக்கு குளறதீர்ப்ளப விளேவுபடுத்துவது
உள்ளிட்ட பல்ரவறு புதிய திட்டங்கள் இென்மூலம் தசயல்பாட்டிற்கு வரும்.
மகிைா சக்தி ரகந்திோ குழுவின் ஆட்ரசர்ப்பு அதிகாரி என்ற வளகயில்
கதலக்டர்கள் அவேவர் மாவட்டங்களில் உள்ை இந்ெ குழுவின்
ஊழியர்களை அவர்கைது பணியில் இருந்து உடரன விடுவிக்க
ரவண்டும். ரமலும், அெற்கான ரகாப்புகள் மற்றும் ஆவணங்களை
அவர்களிடம்
இருந்து
தபற்றுக்தகாள்ை
ரவண்டும்.
இவ்வாறு
கூறப்பட்டுள்ைது.
12. 2021 அக்.2 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 153ஆவது பிறந்தநாள்.

13. உலக விண்பவளி வாரம்
ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.4 முெல் 10ஆம் ரெதி வளே உலக விண்தவளி
வாேம் தகாண்டாடப்படுகிறது.
14. காந்தி பிறந்ெநாளைதயாட்டி - லடாக்கில் பறக்கவிடப்பட்ட உலகின்
மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி:
மகாத்மா காந்தி பிறந்ெநாளை ஒட்டி, முழுக்க முழுக்க கெர் துணியால்
தநய்யப்பட்ட உலகிரலரய மிகப்தபரிய அைவிலான ரெசியக் தகாடி
லடாக்கில் ரநற்று பறக்கவிடப்பட்டது. ரெசத் ெந்ளெ மகாத்மா காந்தியின்
153ஆவது பிறந்ெநாள் நாடு முழுவதும் தகாண்டாடப்பட்டது. இளெதயாட்டி,
இந்திய இோணுவத்தின் தபாறியாைர்கைால் கெர் துணியால் தநய்யப்பட்ட
மிகப்தபரிய ரெசியக்தகாடி, லடாக்கின் ரல பகுதியில் பறக்கவிடப்பட்டது.
225 மீ நீைமும், 150 மீ அகலமும் தகாண்ட இக்தகாடிொன், உலகின் மிகப்
தபரிய ரெசியக்தகாடியாகும். இக்தகாடியின் தமாத்ெ எளட 1000 கிரலா.
லடாக் துளணநிளல ஆளுநர் ஆர் ரக மாத்தூர் இந்ெ ரெசியக் தகாடிளய
திறந்து ளவத்ொர். இந்திய இோணுவத்ெளலளம ெைபதி மரனாஜ் முகுந்த்
நேவரன முன்னிளலயில் இந்நிகழ்ச்சி நளடதபற்றது.
15. மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு
ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது: தவள்ரைரி ஊோட்சி மன்றத்
ெளலவருடனான கலந்துளேயாடலில் பிேெமர் ரமாடி தபருமிெம்
‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்மூலம் எனது சரகாெரிகளுக்கு அவர்கள் தவகு
காலமாக எதிர்பார்த்திருந்ெ, ரெளவயான குடிநீர் கிளடத்துள்ைது என
பிேெமர் ரமாடி தபருளமயுடன் தெரிவித்ொர். மத்திய அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’
திட்டத்தின்கீழ், இந்தியாவில் 100% குடிநீர் இளணப்பு தகாடுத்துள்ை 5

Number 87 Of 367
Page 

 















ஊோட்சிகளைத் ரெர்வு தசய்து, அந்ெ கிோம மக்களிடம் காதணாலிக் காட்சி
வாயிலாக பிேெமர் ரமாடி கலந்துளேயாடினார்.
அவ்வாறு ரெர்வு தசய்யப்பட்ட ஐந்து ஊோட்சிகளில், திருவண்ணாமளல
மாவட்டம் ஆேணிளய அடுத்ெ தவள்ரைரி ஊோட்சியும் அடங்கும். மத்திய
அேசின் ‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தின்கீழ் தவள்ரைரி ஊோட்சியில் உள்ை 412
வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இளணப்பு தகாடுக்கப்பட்டு, 100 செவீெம் குடிநீர்
ரெளவளய பூர்த்திதசய்ெ ஊோட்சியாக திகழ்கிறது.
16. இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல் சிளல: இோஜ்நாத் சிங்
திறந்துளவத்ொர்
இலட்சத்தீவில் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் முெல்சிளலளய பாதுகாப்பு அளமச்சர்
இோஜ்நாத் சிங் திறந்துளவத்ொர். இதுரவ நாட்டின் விடுெளலக்காகப்
ரபாோடியவர்களை நிளனவுகூரும் விெமாக லட்சத்தீவில் திறக்கப்பட்ட
முெல் சிளலயாகும். இரு நாள் பயணமாக பாதுகாப்பு அளமச்சர் ோஜ்நாத்
சிங் இலட்சத்தீவு தசன்றார்.
17. இலங்ளக இந்திய ோணுவம் கூட்டுப் பயிற்சி
இந்தியா இலங்ளக ோணுவங்களுக்கு இளடரயயான கூட்டுப் பயிற்சி,
இலங்ளக அம்பாளற பகுதியில் உள்ை ரபார்ப் பயிற்சிப் பள்ளியில் அக்.4
முெல் 15 வளேயில் நளடதபறவுள்ைது.
இருநாட்டு ோணுவங்கள் இளடரய தநருங்கிய உறளவ ஏற்படுத்துவதுட
-ன், இருெேப்பு ரபார் ஆயத்ெ நிளலளய வலுப்படுத்துவரொடு, தீவிேவாெ
மற்றும் பயங்கேவாெ எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககளில் சிறந்ெ அணுகுமுளறளய
பரிமாறிக் தகாள்வரெ இந்ெக் கூட்டுப் பயிற்சியின் ரநாக்கமாகும்.
சர்வரெச பயங்கேவாெ எதிர்ப்புச் சூழலில் இருநாட்டு ோணுவத்தினருக்கு
இளடரய இந்ெப் பயிற்சி ரமற்தகாள்ைப்பட உள்ைது என்று பாதுகாப்பு
அளமச்சகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
முன்னொக, 7ஆவது மித்ோ சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019’இல் மகாோஷ்டிே
மாநிலம் புரனயில் நளடதபற்றது குறிப்பிடத்ெக்கது.
18. அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு
மகாோஷ்டிே, ோய்கட் மாவட்டத்தில் உள்ை புகழ்தபற்ற அலிபாக் தவள்ளை
தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இென்மூலம்
தவள்ளை தவங்காயத்தின் வர்த்ெகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என ரவைாண்
அதிகாரிகள் தெரிவித்ெனர். அவர்கள் ரமலும் கூறுளகயில், ‘மருத்துவ
குணம்தகாண்ட தவள்ளை தவங்காயம் இருெய ரநாய்களுக்கும் உடலில்
தகாழுப்புச் சத்ளெக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் இன்சுலின் சுேக்க ளவப்பதிலும்
பயன்படுவொக 1883ஆம் ஆண்டு அேசு குறிப்ரபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
அலிபாக் தவள்ளை தவங்காயத்துக்கு புவிசார் குறியீடு தபறுவெற்காக
மாநில ரவைாண் துளறயும் தகாங்கண் ரவைாண் பல்களலக்கழகமும்
விண்ணப்பத்ளெ 2019, ஜனவரி 15ஆம் ரெதி சமர்ப்பித்ென. தவள்ளை
தவங்காயம் பயிரிடுவொல் ஏக்கருக்கு சுமார் `2 இலட்சம் வருவாய்
கிளடக்கும்’ என்றனர்.
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1. லாஸ்கர்-டிபேக்கி விருதுடன் த ாடர்புடடய துடை எது?

5. ‘ப சிய கூட்டுைவு ைாநாடு’ ஏற்ோடு தெய்யப்ேட்ட நகரம் எது?

அ) இலக்கியம்

அ) மும்ளப

ஆ) விளையாட்டு

ஆ) புது தில்லி 

இ) அறிவியல் 

இ) ைாரைாசி

ஈ) சமூக சசளை

ஈ) காந்தி நகர்

மனித நலத்ளத சமம்படுத்துதற்கு உதவிய உயிரியல் மற்றும் மருத்துை
கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியலாைர்களை ககௌரவிப்பதற்காக சமரி மற்றும்
ஆல்பர்ட் லாஸ்கர் ஆகிசயார் 1945ஆம் ஆண்டில் லாஸ்கர் விருதுகளை
நிறுவினர். இந்த ஆண்டு, சகடலின் கரிசகா மற்றும் மருத்துைர் ட்ரூ
கைய்ஸ்சமன் ஆகிய இரு அறிவியலாைர்களுக்கு, COVID-19 mRNA
தடுப்பூசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய கதாழில்நுட்பத்ளத உருைாக்
-கியதற்காக $250,000 மதிப்பிலான லாஸ்கர்-டிசபக்கி மருத்துை
ஆராய்ச்சி விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

✓

மத்திய உள்துளற அளமச்சரும் கூட்டுறவு அளமச்சருமான அமித் ஷா,
புது தில்லியில் நளடகபற்ற, ‘சதசிய கூட்டுறவு மாநாட்டில்’ (சசகரிதா
சம்சமைன்) தளலளம விருந்தினராக கலந்துககாண்டார்.

✓

மத்திய அரசு, விளரவில் ஒரு புதிய கூட்டுறவு ககாள்ளகளய அறிமுகப்ப
-டுத்தி, கூட்டுறவு இயக்கத்ளத ைலுப்படுத்துைதற்காக மாநிலங்களுடன்
இளைந்து கசயல்படும் என்றும் அைர் அறிவித்தார். கூட்டுறவு கபாது
சசளை ளமயங்கள், சதசிய தரவுத்தைம் மற்றும் சதசிய கூட்டுறவு
பல்களலக்கழகம் ஆகியைற்ளற அளமப்பதில் தற்சபாது அரசாங்கம்
கசயல்பட்டு ைருைதாக அைர் கூறினார்.

ளபசர்-பசயாஎன்கடக் மற்றும் மாடர்னா COVID-19 தடுப்பூசிகளில்
அடிப்பளடகைாக கமசஞ்சர் RNA (mRNA) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6. QUAD டலவர்களின் முதல் உச்சிைாநாட்டட நடத்திய நகரம்
2. அண்டையில் 4 ஆண்டுகடை நிடைவு தெய் தெௌோக்கியா

எது?

திட்டத்ட ச் தெயல்ேடுத்துகிை ைத்திய அடைச்ெகம் எது?

அ) ைாஷிங்டன் 

அ) உள்துளற அளமச்சகம்

ஆ) தாசைாஸ்

ஆ) எரிசக்தி அளமச்சகம் 

இ) கமல்சபார்ன்

இ) விைசாயம் & விைசாயிகள் நல அளமச்சகம்

ஈ) புது தில்லி

ஈ) அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப அளமச்சகம்

✓

✓

பிரதம அளமச்சர் சகஜ் பிஜிலி ஹர் கர் சயாஜனா – கசௌபாக்யா என்பது
உலகின் மிகப்கபரிய வீட்டு மின்மயமாக்கல் திட்டங்களுள் ஒன்றாகும்.
இது பிரதமர் சமாடியால் 2017 கசப்டம்பர்.25 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து வீடுகளுக்கும் மின் இளைப்பு ைழங்குதல்
மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ை அளனத்து மின் இளைப்பு இல்லாத
வீடுகளுக்கும் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ை ஏளழ வீடுகளுக்கும்
மின்-இளைப்பு ைழங்குைசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும்.

✓

கசௌபாக்யா கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 2021 மார்ச் ைளர 2.82 சகாடி
வீடுகளுக்கு மின் இளைப்பு ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

7. 2021-உலக ைருந் ாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்தோருள் என்ன?
அ) Leaving No one behind
ஆ) Pharmacy: Always Trusted for Your Health 

3. அல்டிபைட் லடாக் டெக்கிள் ஓட்டு ல் ெவாலின் இரண்டாவது
ேதிப்பை ஏற்ோடு தெய்துள்ை அடைப்பு எது?

இ) Pharmacists are our Saviours

அ) இந்திய இராணுைம்

ஈ) Sustainable Pharmacy

ஆ) இந்திய கடற்பளட
இ) லடாக் காைல்துளற 
ஈ) இந்தியன் ஆயில்

✓

✓

உலக மருந்தாளுநர் நாைானது மருந்தாளுநர்களின் பங்ளக அங்கீகரிக்
-கும் சநாக்கில் கசப்டம்பர்.25ஆம் சததியன்று ககாண்டாடப்பட்டது.

✓

இந்நாளை, சர்ைசதச மருந்தியல் கூட்டளமப்பு (FIP) நிறுவியது. 1912’இல்
FIP நிறுைப்பட்டதும் இசத நாளில்தான். FIP என்பது மருந்தாளுநர்கள்
மற்றும் மருந்து அறிவியலாைர்களின் சதசிய சங்கங்களின் கூட்டளமப்பு
ஆகும். “Pharmacy: Always Trusted for Your Health” என்பது 2021 உலக
மருந்தாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்கபாருைாகும்.

விடுதளலயின் அம்ருத் மசகாத்சைம் மற்றும் பிட் இந்தியா இயக்கத்தின்
ஒருபகுதியாக, அல்டிசமட் லடாக் மிதிைண்டி சைாலின் 2ஆைது பதிப்ளப
மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைசயார் நலத்துளற மற்றும்
விளையாட்டு அளமச்சர் அனுராக்சிங் தாக்கூர் ககாடியளசத்துத் துைக்கி
ளைத்தார். ளசக்கிளிங் கபடசரஷன் ஆப் இந்தியாவுடன் இளைந்து
லடாக் காைல்துளற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.

8. வங்கேந்து-ோபு டிஜிட்டல் கண்காட்சி த ாடங்கப்ேட்ட நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ைங்காைசதசம் 

4. மிழ்நாட்டில் உள்ள பின்வரும் எந் ரயில் நிடலயம், முழுவதும்
சூரிய ஆற்ைலால் இயங்கும் ரயில் நிடலயைாக ைாறியுள்ைது?

இ) இலங்ளக

அ) கசன்ளன கசன்ட்ரல் 

ஈ) சநபாைம்

ஆ) சசலம் சந்திப்பு

✓

ைங்கபந்து-பாபு டிஜிட்டல் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் ைங்கசதசத்தின்
டாகாவில் கபாதுமக்கள் பார்ளைக்காக திறக்கப்பட்டது. ைங்கசதசத்தின்
சதசத்தின் தந்ளதயான ைங்கபந்து சஷக் முஜிபுர் இரஹ்மான் மற்றும்
மகாத்மா காந்தியின் ைாழ்க்ளகளய இந்தக் கண்காட்சி காட்டுகிறது.

✓

இக்கண்காட்சி, ைங்கபந்து நூற்றாண்டு மற்றும் ‘மகாத்மா’ காந்தியின்
150 ஆண்டுகள் பிறந்தநாள் நிளறவு மற்றும் இந்தியா-ைங்கசதச
இருதரப்பு உறவுகளின் கபான்விழா ஆகியைற்றிய நிளனவுகூரும்
விதமாக இரு அரசுகைால் சிறப்பாக ைடிைளமக்கப்பட்டது.

இ) விருத்தாசலம் சந்திப்பு
ஈ) திருகநல்சைலி சந்திப்பு
✓

QUAD தளலைர்களின் முதல் சநரடிச்சந்திப்பானது சமீபத்தில் அகமரிக்க
அதிபர் சஜா பிடனால் ைாஷிங்டன் டிசியில் நடத்தப்கபற்றது. இந்தச்
சந்திப்புக்காக இந்தியப் பிரதமர் சமாடி மற்றும் ஆஸ்திசரலியாளைச்
சசர்ந்த ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் ஜப்பாளனச் சசர்ந்த சயாஷிஹிட் சுகா
ஆகிசயார் அந்நகரத்திற்கு கசன்றனர். 2017ஆம் ஆண்டில், இந்தியா,
ஜப்பான், அகமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகள், QUAD
கூட்டணிளய அளமத்தன.

இந்திய இரயில்சையின் கசன்ளன கசன்ட்ரல் இரயில் நிளலயம், டாக்டர்
எம் ஜி இராமச்சந்திரன் மத்திய இரயில் நிளலயம், முழு சூரிய சக்தியால்
இயங்கும் தமிழ்நாட்டின் முதல் இரயில் நிளலயமாக மாறியுள்ைது. இந்த
நிளலயம் அதன் அளனத்து ஆற்றல் சதளைகளையும், அதன் கூளரயில்
நிறுைப்பட்ட சசாலார் சபனல்கள்மூலம் பூர்த்திகசய்கிறது. இந்நிளலயம்,
1.5 MW உற்பத்தித் திறளனக் ககாண்டுள்ைது.
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9. ெமீேத்தில் அறிவிக்கப்ேட்ட ‘AUKUS’ என்ை ோதுகாப்பு கூட்டணி
உள்ைடக்கிய நாடுகளின் எண்ணிக்டக என்ன?
அ) மூன்று 
ஆ) நான்கு
இ) ஐந்து
ஈ) பத்து
✓

2021 கசப் மாதத்தில், அகமரிக்க அதிபர் சஜா பிடன், ஆஸ்திசரலியப்
பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சபாரிஸ் ஜான்சன்
ஆகிசயார் இளைந்து முத்தரப்பு பாதுகாப்பு கூட்டணியான ‘AUKUS’ஐ
அறிவித்தனர். இந்தியா அல்லது ஜப்பாளன இம்முத்தரப்பு கூட்டணியில்
சசர்ப்பளத அகமரிக்கா விரும்பவில்ளல. இந்த கூட்டணி இந்சதா-பசிபிக்
பகுதியில் சீனாளை எதிர்ககாள்ளும் ஒரு முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

✓

இது, அகமரிக்காளையும் இங்கிலாந்ளதயும் முதல்முளறயாக அணுசக்தி
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை உருைாக்கும் கதாழில்நுட்பத்ளத ஆஸ்திசரலிய
நாட்டுக்கு ைழங்க அனுமதிக்கும்.

10. ேன்னாட்டு துளிர்டையங்களின் ரவரிடெயில், வைர்ந்துவரும்
சூழலடைப்பில் மு லிடத்திலுள்ை இந்திய நகரம் எது?
அ) மும்ளப 
ஆ) கபங்களூரு
இ) கசன்ளன
ஈ) திருைனந்தபுரம்

✓

✓

பன்னாட்டு துளிர்ளமயங்களின் தரைரிளசயில், ைைர்ந்துைரும் சூழல்
அளமப்பில் மும்ளப தனது முதலிடத்ளத தக்களைத்துக்ககாண்டது. இத்
தரைரிளச, ஸ்டார்ட்அப் கஜசனாமின் ைருடாந்திர உலகைாவிய துளிர்
நிறுைன சூழலறிக்ளக – 2021’க்காக கதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. லண்டன்,
கதாடர்ந்து இரண்டாைது ஆண்டாக நியூயார்க்குடன் இளைந்து 2ஆம்
இடத்ளதப் பகிர்ந்துககாண்டது.
உலக அைவில் கபங்களூரு 23ஆைது இடத்திலும், தில்லி 36ஆைது
இடத்திலும் உள்ைது. சிலிக்கான் பள்ைத்தாக்குக்கு கைளிசய ஒரு
கதாழில்நுட்ப துளிர்மமயத்ளத அளமப்பதற்கு இலண்டளனச் சிறந்த
இடமாக இந்த அறிக்ளக கூறியுள்ைது.


1. புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக்
சகாள்களை ஏை இஸ்சரா திட்டம்
புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக்
சகாள்களை விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது. இந்திய
விண்கைளி ஆராய்ச்சி ளமயம் (இஸ்சரா) புவி கண்காணிப்பு கதாடர்பாக
பல்சைறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளை சமற்ககாண்டு ைருகிறது. அதன்படி,
நடப்பு ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் இஓஎஸ்-4 (ரிசாட்-1ஏ) மற்றும்
இஓஎஸ்-6 (ஓசசான் சாட்-3) ஆகிய 2 கசயற்ளகக் சகாள்களை PSLV
ரக ராக்ககட் மூலம் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது.
இளதத் கதாடர்ந்து, முதல் சிறிய ைளக ராக்ககட் (எஸ்எஸ்எல்வி)
மூலமாக இஓஎஸ்-2 என்ற ளமக்சராசாட் கசயற்ளகக் சகாளும்
கசலுத்தப்பட உள்ைது. எஸ்எஸ்எல்வி ராக்ககட்டில் ஏைப்படும்
கசயற்ளகக் சகாளின் கசயல்பாடு தகுதிகுறித்து பல்சைறு கட்ட
சசாதளனகள் நிளறவு கபற்றுள்ைன. இந்த 3 கசயற்ளகக் சகாள்களும்
விைசாயம், உள்நாட்டு விைகாரங்கள், புவி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல்,
ைனம் உள்ளிட்ட துளறகள் சார்ந்த கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட
உள்ைன. இளை இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு மற்றும் அதன் எல்ளலப்
பகுதிகளை துல்லியமாக கண்காணிக்கும். கதற்காசிய கடல் பகுதிகளில்
கப்பல்கள், சபார் விமானங்கள் ஊடுருைல் உள்ைதா என எதிரிகளின்
நடமாட்டத்ளத கணித்துக் கூறும். சபரிடர் சமலாண்ளம, விைசாயம்,
காடுகள் பாதுகாப்புக்கு பயன்படும்.
2. எண்ணிம சுகாதார அட்ளட: புரிந்துககாள்ைது எப்படி?
சமீபத்தில், ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் எண்ணிம இயக்க’த்ளதப் பிரதமர் சமாடி
கதாடங்கிளைத்தார். இதன்படி, இந்தியக் குடிமக்கள் அளனைருக்கும்
‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’ இலைசமாக ைழங்கப்பட இருக்கிறது.













நாட்டில் சுகாதார ைசதிகளை ைலுப்படுத்தும் இயக்கத்தின் நீட்சி இது.
ஒவ்கைாரு இந்தியக் குடிமகனின் சுகாதாரப் பதிளை எண்ணிம
முளறயில் பாதுகாக்கும் இப்புதுக்கருவிளய எப்படிப் புரிந்துககாள்ைது?
‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’யானது ஆதார் அட்ளட சபாலசை தனித்
தன்ளம உளடயது. பயனாளி இந்த அட்ளடயில் 14 இலக்க எண்ளைப்
கபறுைார். இந்த எண், சுகாதாரத் துளறயினருக்கு அைளர அளடயாைம்
காட்டும். இதில் அைருளடய உடல்நலம் கதாடர்பான, உண்ளமயான
தகைல்கள் பதிவுகசய்யப்படும்.
எந்த சநாய்க்கு, எப்சபாது, எந்த மருத்துைமளனயில், என்ன சிகிச்ளச
அளிக்கப்பட்டது, என்கனன்ன பரிசசாதளனகள்
கசய்யப்பட்டன,
என்கனன்ன மருந்துகள் ைழங்கப்பட்டன, பிற உடல்நலப் பிரச்சிளனகள்
உண்டா என்பது சபான்ற தகைல்கள் இதில் இருக்கும். இதன் மூலம்,
அைருளடய மருத்துை ைரலாற்ளற முழுளமயாக அறிய முடியும்.
இந்த அட்ளடளயக் ளகசபசி எண் அல்லது ஆதார் எண் மூலம்
உருைாக்கலாம். ndhm.gov.in எனும் இளையதைத்துக்குச் கசன்று
இளதப் கபற முடியும். இந்த அட்ளடளயச் சுயமாக உருைாக்க
இயலாதைர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துைமளன, ஆரம்ப சுகாதார
ளமயம், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல ளமயம் அல்லது பதிவுகபற்ற
சுகாதார அதிகாரி மூலமும் உருைாக்கிக்ககாள்ைலாம்.
தகைல்களை உள்ளிடும் முளற
எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில், பயனாளியின் மருத்துைத் தகைல்களை
உள்ளிடுைதற்கு, முதலில் இந்தியாவில் உள்ை அரசு மற்றும் தனியார்
மருத்துைமளனகள், மருத்துைகங்கள், மருத்துைர்கள் ஆகிசயார்
பதிவுகசய்யப்படுைார்கள். இளதத் கதாடர்ந்து, பயனாளி ‘NDHM கஹல்த்
கரக்கார்ட்ஸ் கசயலிளய’ப்பதிவிறக்கம் கசய்ய சைண்டும். பயனாளியின்
14 இலக்க எண் மற்றும் கடவுச்கசால் மூலம் இதனுள் நுளழயலாம்.
இந்தச் கசயலியில் பயனாளி சிகிச்ளச கபற்ற மருத்துைமளனளய
இளைத்தால், அங்குள்ை பயனாளியின் உடல்நலம் கதாடர்பான
தகைல்கள், அைரது ளகசபசி கசயலிக்கு ைந்துவிடும். மருத்துைமளனக்
-கான ‘QR’ குறியீட்ளட ஸ்சகன் கசய்தும் அந்தந்த மருத்துைமளனளய
இளைக்க முடியும்.
அடுத்தடுத்துப் கபறும் சிகிச்ளச, சநாயறிதல், சசாதளன விைரங்கள், பிற
தகைல்கள் ஆகியைற்ளறயும் இந்தச் கசயலியில் உள்ளிடலாம்.
நாகடங்கிலும் உள்ை மருத்துைர்கள், சுகாதாரப் பணியாைர்கள் மற்றும்
எந்தகைாரு மருத்துைமளனயும் பயனாளியின் சுகாதார அட்ளட மூலம்,
அைரது உடல்நலத் தகைல்களைப் பார்க்க முடியும். இதற்குப்
பயனாளியின் ஒப்புதல் கபறுைது அைசியம். பயனாளி எப்சபாது
சைண்டுமானாலும் சுகாதாரப் பதிளை நிறுத்தசைா நீக்கசைா முடியும்.
அைரது தகைல்கள் பகிரப்பட்ட விைரத்ளதயும் அறிய முடியும்.
என்கனன்ன நன்ளமகள்?
எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில் மிகப் கபரிய நன்ளம என்னகைன்றால்,
இதுைளர தனிகயாரு மருத்துைமளனயில் அல்லது மருத்துைமளனக்
குழுவில் மட்டுசம பதிவுகசய்யப்பட்ட பயனாளியின் சுகாதாரத்
தகைல்களை இனிசமல் நாட்டின் எல்லா மருத்துைக் கட்டளமப்புகளிலும்
ஒசர சநரத்தில் பகிர்ந்துககாள்ை முடியும். பயனாளி முதல்முளறயாக
அளதப் பயன்படுத்திய பிறகு, மறுமுளற அசத மருத்துைரிடம் ைந்தாலும்,
சைறு மருத்துைரிடம் கசன்றாலும், முந்ளதய சிகிச்ளசகள், மருந்துச்
சீட்டுகள் மற்றும் சசாதளன விைரங்களை அைருடன் எடுத்துச் கசல்லத்
சதளையில்ளல. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல், கைளிநாடுகளுக்குச்
சிகிச்ளசக்குச் கசன்றாலும், பயனாளியின் கடந்த கால சுகாதாரத்
தகைல்களை இந்தத் தனித்துைமான அட்ளட மூலம் கதரிந்துககாண்டு
சிகிச்ளச அளிப்பது எளிதாகும். சமலும், மருத்துை ஆைைம்
கதாளலந்துவிட்டால் கைளலயில்ளல.
பளழய சசாதளன அறிக்ளககள் இல்ளலகயன்றால், எல்லாச்
சசாதளனகளையும் மறுபடியும் சமற்ககாள்ை சைண்டியதில்ளல. பிற
சநாயாளிகளின் ஒப்புதலுடன் பயனாளிக்குத் கதரிந்த ஒருைரின்
உடல்நலப் பதிவுகளையும் அைருளடய அட்ளடயில் நிர்ைகிக்கலாம். இது
சநரத்ளதயும் பைத்ளதயும் மிச்சப்படுத்தும். காகிதத் சதளைளயக்
குளறக்கும். சகாப்புகள் ளைக்கும் இடம் சுருங்கிவிடும். சபாலி
மருத்துைர்களை இனம்கண்டுவிடும். எதிர்காலத்தில் கபாதுச் சுகாதார
முன்சனற்றத்துக்குத் சதளையான முன்திட்ட ைளரளைத் தயாரித்து,
நிதி ஒதுக்கீடு கசய்ைதும் அத்திட்டத்ளதச் கசயல்படுத்துைதும் சமம்படும்.
பிரச்சிளனகள் இல்ளலயா?
இந்த அட்ளடயின் தகைல் பாதுகாப்பு கதாடர்பில் பயனாளிகளுக்கு
ஏற்பட்டுள்ை அச்சம்தான் முதல் பிரச்சிளன. கடந்த காலத்தில் ஆதார்
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அட்ளடத் தகைல்கள் திருடப்பட்ட நிகழ்வுகளை முன்ளைத்து, நாட்டில்
ளசபர் பாதுகாப்பு சகள்விக்குறியாக உள்ைது என்சற ைல்லுநர்கள்
கைளலப்படுகின்றனர். சமலும், ‘சர்ைசதச ஆராய்ச்சியாைர்கள், காப்பீட்டு
நிறுைனங்கள், மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுைனங்கள் சபான்றைற்றுக்குத்
திருடப்பட்ட சுகாதாரத் தகைல்கள் உதைலாம்.
தகைல்களைப் பதிவிடும்சபாது, மனிதத்தைறுகள் ஏற்படலாம்; தகைல்கள்
விட்டுப்சபாகலாம்; சைண்டுகமன்சற மாற்றப்படலாம். இைற்ளறக்
கண்காணிப்பது யார் என்ற சகள்விக்கு இதில் விளடயில்ளல. சநாய்
குறித்த இந்தப் பின்னணிகள், அந்த நபரின் சநாளயயும் சிகிச்ளசளயயும்
மாற்றிவிடலாம். இது அைரது உடல்நலனுக்கு ஆபத்ளத ைரைளழக்கலா
-ம்’ என்றும் அைர்கள் எச்சரித்துள்ைனர்.
சமீபத்தில், ‘இந்தியாவில் தகைல் பாதுகாப்புக்ககனத் தனிச்சட்டம்
இல்ளல. ‘தகைல் பாதுகாப்பு மசசாதா – 2019’ மட்டுசம உள்ைது. தனிச்
சட்டம் இயற்றினால் மட்டுசம தகைல் கதாடர்பில் தைறிளழப்பைர்களுக்கு
அபராதம் அல்லது தண்டளன ைழங்க முடியும்’ என்கிறார் பிரபல
இளையப் பாதுகாப்பு நிபுைர் பைன் துக்கல்.
அடுத்து, நாட்டில் கிராமப்புறம், கடசலாரம் மற்றும் மளலைாழிடங்களில்
திறன்சபசி மற்றும் இளைய ைசதிகள் குளறைாகசை இருக்கும்.
அங்குள்ைைர்களுக்கு
இந்த
அட்ளடயின்
கதாழில்நுட்பத்ளதப்
புரிந்துககாள்ளும் ஆற்றலும் குளறவு. கமாழி ஒரு தளடயாக இருக்கும்.
இளை இத்திட்டத்துக்குப் கபரிய சைாலாக இருக்கும். எனசை, எண்ணிம
சுகாதார அட்ளடளய அளனைரும் பயன்படுத்த சைண்டுகமன்றால்,
கிராமம் கதாடங்கி எல்லா அரசு மருத்துைமளனகளிலும் இளையம்
சார்ந்த மருத்துைக் கட்டளமப்புகளை ைலுப்படுத்த சைண்டும்.
தகைல்களை உள்ளிடுபைர்கள் மற்றும் அைற்ளறச் சரிபார்த்துக்
ளகயாளும் மருத்துைர்களின் எண்ணிக்ளகளய அதிகப்படுத்த
சைண்டும். முன்திட்டமிடுதல் மூலம் சுகாதாரத் துளறக்குத் சதளையான
நிதி ஒதுக்கி, மாநிலங்களுக்குப் பகிர்ைது முக்கியம். இந்த அட்ளட,
இந்திய சுகாதாரத் துளறளய சமம்படுத்தும் புரட்சிகர இயக்க சக்தியாக
இருக்கும்
என்ற
பிரதமரின்
அளறகூைல்
உண்ளமயாக
சைண்டுமானால், இளை அளனத்தும் அைசியமான அடிப்பளடகள்.
3. உலக நாடுகளின் மருந்தகம் இந்தியா: உலக சுகாதார அளமப்பின்
தளலளம விஞ்ஞானி புகழாரம்
உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது
என்று உலக சுகாதார அளமப்பின் தளலளம விஞ்ஞானி சவுமியா
சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார். தனியார் கதாளலக்காட்சிக்கு அைர்
அளித்த சபட்டியில் கூறியிருப்பதாைது:
நான்கு மிகப்கபரிய சாதளனகளை இந்தியா பளடத்திருக்கிறது.
சபாலிசயாளை அறசை ஒழித்துள்ைது. சபறுகால உயிரிழப்ளப
கணிசமாக குளறத்துள்ைது. இசதசபால குழந்ளதகள் உயிரிழப்ளபயும்
குளறத்திருக்கிறது. நான்காைதாக உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக
இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது. நாடு சுதந்திரம் அளடந்த 75
ஆண்டுகளில் இந்தியா கசய்த மாகபரும் சாதளனகளில் இதுவும்
ஒன்றாகும்.







4. இதயசநாய் மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு சாதளனயாைர் விருது
மருத்துைத்துளறயில் சாதளன நிகழ்த்திய மருத்துைர்களுக்கான
சாதளனயாைர் விருது கசன்ளன நவீன இதய மருத்துைச் சிகிச்ளச
(இன்டர்கைன்ஷனல் கார்டியாலஜி) மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு
ைழங்கப்பட்டுள்ைது. தில்லியில் அண்ளமயில் நளடகபற்ற விழாவில்
பல்சைறு மாநிலங்களைச் சசர்ந்த 20’க்கும் சமற்பட்ட மருத்துைத்
துளறயில் சாதளன புரிந்த மருத்துைர்களுக்கு சாதளனயாைர் விருது
ைழங்கப்பட்டது. இதய கபாது மருத்துைச் சிகிச்ளச பிரிவுக்கும், இதய
அறுளை சிகிச்ளச பிரிவுக்கும் இளடயிலான நவீன இதய மருத்துைச்
சிகிச்ளசயில் நீண்டகால அனுபைமிக்க மருத்துைர் பினாய் ஜான், மத்திய
இளை அளமச்சர் பாஹன் சிங் குலாஸ்தி, முன்னாள் மக்கைளை
உறுப்பினர் கஜயப்பிரதா ஆகிசயாரிடமிருந்து சாதளனயாைர் விருளதப்
கபற்றுக்ககாண்டார்.
5. காஞ்சிபுரம் கநசைாைர்கள் 5 சபருக்கு சதசிய விருதுகள்
சிறந்த
முளறயில்
பட்டுச்சசளலளய
ைடிைளமத்தளமக்காக
காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த கநசைாைர்கள் 5 சபர் சதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ை
-னர். இைர்களுக்கு சதசிய விருதுகளை மத்திய ஜவுளித் துளற
அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. காஞ்சிபுரம் நகரீஸ்ைரர் சகாயில் கதருவில்
மத்திய ஜவுளித் துளற அளமச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கநசைாைர்
சசளை ளமயம் கசயல்பட்டு ைருகிறது. இம்ளமயம் ஆண்டுசதாறும்
பட்டுச்சசளலகளில் சிறந்த ைடிைளமப்பாைர்களை சதர்வுகசய்து, மத்திய
அரசின் விருதுக்கு பரிந்துளர கசய்கிறது.
2018-ஆம் ஆண்டுக்கான கநசைாைர்களுக்சக உரிய மத்திய அரசின்
உயரிய விருதான சந்த் கபீர் விருதும், 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான சதசிய
விருது 4 கநசைாைர்களுக்கும் கிளடத்துள்ைது. இதன்மூலம் சிறந்த
கநசைாைருக்கான சதசிய விருதுகளை காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த 5 சபர்
கபற்று தமிழகத்துக்கு கபருளம சசர்த்துள்ைனர்.
6. உலக மகளிர் அணி
இந்தியாவுக்கு பதக்கம்

கசஸ்

சாம்பியன்சிப்:

முதல்முளறயாக

ஸ்கபயினில் நளடகபற்ற பிசட உலக மகளிர் அணிகள் கசஸ்
சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா 0-2 என்ற
கைக்கில் ரஷியாவிடம் சதாற்று கைள்ளி கபற்றது. இந்த சாம்பியன்ஷிப்
சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு கிளடத்த முதல் பதக்கம் இதுைாகும்.
இறுதிச்சுற்றில் நளடகபற்ற ஆட்டங்களில் டி ஹரிகா - சகாரியாச்கினா,
ஆர் ளைசாலி - அகலக்ஸாண்ட்ரா சகாஸ்கடனியுக் ஆகிசயார் சமாதிய
ஆட்டங்கள் டிரா ஆகின. தானியா சச்சதவ் - காகடரினா லாக்சனா, சமரி
ஆன் சகாம்ஸ் - சபாலினா ஷுைாசலாைா ஆகிசயார் சமாதிய
ஆட்டங்களில் இந்தியர்கள் சதால்விகண்டனர். அசதசபால், மற்கறாரு
ஆட்டத்தில் ஹரிகா - சகாரியாச்கினாளை வீழ்த்த, சமரி ஆன் சகாம்ஸ்
- அலினா காஷ்லின்ஸ்கயா ஆகிசயார் சமாதிய ஆட்டம் டிரா ஆனது.
பக்தி குல்கர்னி - லாக்சனாவிடம் சதால்விகண்டார்.

கசரானா கபருந்கதாற்றால் உலக நாடுகளில் அத்தியாைசிய சுகாதார
சசளைகள் கடுளமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த கபருந்கதாற்றால்
சர்ைசதச அைவில் காசசநாய், கதாற்று அல்லாதசநாய்கள், குழந்ளதகள்
பராமரிப்பில் கபரும் பின்னளடவு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
எனசை ைரும் மாதங்களில் எந்கதந்த சுகாதார துளறகளில் கைனம்
கசலுத்த சைண்டும் என்பளத முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்க சைண்டும்.
சுகாதார உள்கட்டளமப்பு ைசதிகளை சமம்படுத்த சைண்டும்.
அப்சபாதுதான் கசரானா கபருந்கதாற்ளற கைற்றிகரமாக எதிர்ககாள்ை
முடியும். அசதாடு அடிப்பளட சுகாதார சசளைகளையும் தங்கு
தளடயின்றி சமற்ககாள்ை முடியும்.
யுனிகசப் அறிக்ளகயின்படி இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குளறபாடு
மிகப்கபரிய பிரச்சிளனயாக நீடிக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குளறபாட்டால் 5
ையதுக்கு உட்பட்ட குழந்ளதகளின் உயிரிழப்பு அதிகரித்து ைருகிறது.
கபருந்கதாற்றால் எழுந்துள்ை அசாதாரை சூழ்நிளலயால் ஏராைமான
குடும்பங்கள் ைறுளமக்சகாட்டுக்கு கீசழ தள்ைப்பட்டுள்ைன. இதன்
காரைமாக ஊட்டச்சத்து குளறபாடு பிரச்சிளன சமலும் அதிகமாகி
உள்ைது. குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு மட்டுமன்றி காசசநாய் உள்ளிட்ட
பல்சைறு சநாய்கள் ஏற்பட ஊட்டச்சத்து குளறபாடு மிக முக்கிய
காரணியாக உள்ைது. இந்த சநரத்தில் ஊட்டச்சத்து பிரச்சிளனயில்
கூடுதல் கைனம் கசலுத்த சைண்டியது அைசியமாகிறது. இவ்ைாறு
சவுமியா சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார்.
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1. சமீபத்தில் தில்லி அரசு அறிமுகப்படுத்திய சுற்றுலா சசயலியின்

5. ‘வதசிய பவயாடிக் ஸ்ட்சரஸ் வடாலரன்ஸ் நிறுேனம்’ அலமந்து

சபயர் என்ன?

உள்ை இடம் எது?

அ) எனது தில்லி

அ) மும்மப

ஆ) தேத ோ தேரி தில்லி 

ஆ) புதன

இ) தில்லி சுற்றுப்பயணம்

இ) அ ேேோபோத்

ஈ) ஹேோரோ தில்லி

ஈ) ரோய்பூர் 

தில்லி அரசோனது அண்மேயில் ‘தேத ோ தேரி தில்லி’ என்ற சசயலிமய
அறிமு ப்படுத்தியது. இது தில்லி அரசின் சுற்றுலோத் துமறயோல்
வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டேோகும். இந்ேச் சசயலி, தில்லியில்
உள்ள அமனத்து சுற்றுலோ சேோடர்போன ே வல் மளயும் வழங்கும்.
தில்லியில் உள்ள அமனத்து முக்கிய சுற்றுலோத்ேலங் ளுக் ோன
நுமழவுச் சீட்டு மளயும் இதில் சபற முடியும்.

✓

தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பதயோடிக் ஸ்ட்சரஸ் சடோலரன்ஸ் என்பது
ஐசிஏஆரின் கீழ் உள்ள ஒரு ேன்னோட்சி பல் மலக் ழ ேோ ரோய்ப்பூரில்
அமேந்துள்ளது. இந்ே நிறுவனம் டந்ே 2012’இல் உருவோக் ப்பட்டது.

✓

ரோய்பூரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் புதிய வளோ த்மே பிரேேர் தேோடி
நோட்டிற்கு அர்ப்பணித்மே அடுத்து இந்ே நிறுவனம் சமீப சசய்தி ளில்
இடம்சபற்றது. இந்ே நி ழ்வின் தபோது, பிரேே ேந்திரி, 35 ோலநிமல
சநகிழ்திறனுடன் கூடிய பயிர் வம மளயும் நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்ேோர்.

2. காலாண்டு வேலலோய்ப்பு ஆய்ேறிக்லகயானது நாட்டின்
எத்தலன துலைகளின் வேலலோய்ப்பு மற்றும் அது சதாடர்புலடய
மாறிகலை ேழங்குகிைது?

6. மருத்துேமலன அடிப்பலடயிலான புற்றுவநாய் பதிவேடுகளின்

அ) 3

அ) ஐஎம்ஏ

ஆ) 9 

ஆ) ஐசிஎம்ஆர் 

இ) 15

இ) NITI ஆதயோக்

ஈ) 23

ஈ) எய்ம்ஸ்

✓

சேோழிலோளர் வோரியத்ேோல் ேயோரிக் ப்பட்ட ோலோண்டு அடிப்பமடயிலோன
அகில இந்திய தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் ஒருபகுதியோ , ோலோண்டு
தவமலவோய்ப்பு ஆய்வின் (2021 ஏப்ரல் முேல் ஜூன் வமர) முேல்
ோலோண்டுக் ோன அறிக்ம மய ேத்திய சேோழிலோளர் ேற்றும் தவமல
வோய்ப்பு அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ் சவளியிட்டோர்.

✓

முடிவு மள அறிவித்ே அமேச்சர் புதபந்ேர் யோேவ், தேர்வு சசய்யப்பட்ட 9
துமற ளில் முேற் ட்ட ஆய்வின்படி ேதிப்பிடப்பட்டுள்ள சேோத்ே தவமல
வோய்ப்பு 3 த ோடிதய 8 இலட்சம் என்றும், இது 6ஆவது சபோருளோேோர
ணக்ச டுப்பு (2013-14) அறிக்ம யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2 த ோடிதய
37 இலட்சத்மே விட 29% அதி ம் என்றும் கூறினோர்.

அறிக்லக, 2021’ஐ சேளியிட்ட நிறுேனம் எது?

✓

இந்திய ேருத்துவ ஆரோய்ச்சி வுன்சிலோனது (ஐசிஎம்ஆர்) “இந்தியோவில்
புற்றுதநோய் ளின் கிளினித ோதபோேோலஜிக் ல் புசரோமபல்: ேருத்துவ
ேமன அடிப்பமடயிலோன புற்றுதநோய் பதிதவடு ளின் அறிக்ம -2021”
சவளியிட்டது. இந்ே அறிக்ம யின்படி, அமனத்து புற்றுதநோய்
போதிப்பு ளின் விகிேமும் சபண் மளவிட (47.4%) ஆண் ளில் (52.4%)
அதி ேோ உள்ளது.

✓

சபண் மளப் போதிக்கும் புற்றுதநோய் ளுள் ேோர்ப புற்றுதநோய் முேல்
இடத்தில் உள்ளது. குழந்மேப்பருவ (0-14 வயது) புற்றுதநோய் ள் 7.9%
அளவுக்கு உள்ளது. ேமல ேற்றும்
ழுத்துப்பகுதி புற்றுதநோய் ள்
ஆண் ளுக்கு ஏற்படும் புற்றுதநோய் போதிப்பு ளுள் கிட்டத்ேட்ட மூன்றில்
ஒரு பங் ோ (31.2%) உள்ளது.

3. தற்வபாது நலடமுலைப்படுத்தப்படும் சேளிநாட்டு ேர்த்தகக்

7. ‘2021 உலகைாவிய துளிர்நிறுேன சூழலறிக்லகயின்’படி, மலிவு

சகாள்லகயின் அசல் கால அளவு என்ன?

திைலமயுள்ை 5ஆேது ஆசிய சூழலலமப்பாக உருோன இந்திய
மாநிலம் எது?

அ) 2014- 2019
ஆ) 2015-2020 

அ) ேமிழ்நோடு

இ) 2016-2021

ஆ) த ரளோ 

ஈ) 2017-2022

✓



2015-20 சவளிநோட்டு வர்த்ே க் ச ோள்ம யின் ோலத்மே ேோர்ச் 2022
வமர நீட்டிக் இந்திய அரசு முன்சேோழிந்துள்ளது. இந்ேக் ச ோள்ம
முேலில் ேோர்ச் 31, 2020 அன்று முடிவமடவேோ இருந்ேது. இந்ேக்
ச ோள்ம , முேலில் 2021 ேோர்ச் வமரயிலும் 2021 சசப் வமரயிலும்
நீட்டிக் ப்பட்டது. மூன்றோவது முமறயோ , ேற்தபோது மீண்டும் நீட்டிக்
முன்சேோழியப்பட்டது. இமே வர்த்ே ேற்றும் சேோழில்துமற அமேச்சர்
பியூஷ் த ோயல் அறிவித்ேோர்.

இ) ர்நோட ோ
ஈ) ே ோரோஷ்டிரோ

✓

4.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை “ஆகாஷ் பிலரம்” என்ைால் என்ன?
அ) AIR’இன் புதிய ஒலிபரப்பு நிமலயம்

2021 உல ளோவிய துளிர் நிறுவன சூழலறிக்ம யில் ேலிவு திறமே
உள்ள ஐந்ேோவது ஆசிய சூழலமேப்போ த ரளோ உருசவடுத்துள்ளது.
இந்ே அறிக்ம , ஸ்டோர்ட் அப் சஜதனோம் ேற்றும் உல ளோவிய சேோழில்
முமனதவோர் சநட்சவோர்க் ோல் ேயோரிக் ப்பட்டது. இந்ே 2021 அறிக்ம ,
சசயல்திறன், நிதி, இமணப்பு, சந்மே வரம்பு, வள ஈர்ப்பு, அனுபவம் &
திறமே ஆகிய 7 அளவுருக் ளின் அடிப்பமடயில், உலச ங்கிலும்
உள்ள 140 சூழலமேப்பு மள ேரவரிமசப்படுத்துகிறது.

8. ேட இந்திய மாநிலத்தின் முதல் மற்றும் மிகப்சபரிய பனைப்

ஆ) BSNL வழங்கும் புதிய அ லக் ற்மற தசமவ

பூங்கானை (palmetum) திைந்து லேத்துள்ை மாநிலம் எது?

இ) ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் புதிய பதிப்பு 

அ) உத்ேர பிரதேசம்

ஈ) இஸ்தரோவின் வழிசசலுத்ேல் சசயற்ம க்த ோள்

ஆ) உத்ேர ோண்ட் 

✓

போது ோப்பு ஆரோய்ச்சி ேற்றும் தேம்போட்டு அமேப்பு (டிஆர்டிஓ) சமீபத்தில்
ஒடிசோவின் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமணந்ே தசோேமன ேளத்தில்
‘ஆ ோஷ் பிமரம்’ ஏவு மணமய பரிதசோதித்ேது.

இ) ேத்திய பிரதேசம்

✓

ஆ ோஷ் ஏவு மணயின் இந்ே தேம்படுத்ேப்பட்ட பதிப்பு டிஆர்டிஓவோல்
வடிவமேக் ப்பட்டு உருவோக் ப்பட்டது.









ஈ) பீ ோர்
✓

உத்ேர ோண்ட் வனத்துமறயானது அம்ேோநிலத்தின் முேல் பமனப்
பூங் ோமவ மநனிடோலில் அமேந்துள்ள ஹல்த்வோனி ேக் ளுக்கு
அர்ப்பணித்ேது. இது, வட இந்தியோவிதலதய மி ப்சபரிய பமனப்பூங் ோ
ஆகும். இங்கு 110’க்கும் தேற்பட்ட பமனேர வம ள் உள்ளன. இது,
CAMPA திட்டத்தின்கீழ் உருவோக் ப்பட்டேோகும்.

✓

உத்ேர ண்மட பூர்வீ ேோ க் ச ோண்ட டிரோச்சி ோர்பஸ் ேகில் (ேகில்
பமன) என்ற பமன இனமும் இங்கு உள்ளது.
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9.‘ஹுனர்பாஸ்’ விருதுகளுடன் சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம்
எது?
அ) ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச ம் 
ஆ) சமூ நீதி ேற்றும் அதி ோரேளித்ேல் அமேச்ச ம்
இ) வீட்டுவசதி ேற்றும் ந ர்ப்புற விவ ோரங் ள் அமேச்ச ம்
ஈ) விவசோயம் ேற்றும் ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச ம்
✓

‘ஹுனர்போஸ்’ விருது ள் நடுவண் ஊர வளர்ச்சி அமேச்ச த்தின்கீழ்
மஹேரோபோத்தில் உள்ள தேசிய ஊர வளர்ச்சி ேற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ்
(NIRD&PR) அமேப்போல் நிறுவப்பட்டேோகும்.

✓

NIRD&PR ஆனது விடுேமலயின் 75ஆம் ஆண்டுக் ச ோண்டோட்டத்தின்
ஒருபகுதியோ அந்திதயோேயோ நோள் அன்று 75 ேோற்றுத்திறனோளி ளுக்
-கு விருது மள வழங்கியது. இந்ே நோள், 2021 சசப்.25 அன்று பண்டிட்
தீனேயோள் உபோத்யோயோவின் பிறந்ேநோளோகும்.

✓

தீனேயோள் உபோத்யோயோ கிரோே ச ௌசல்யோ தயோஜனோ ேற்றும் கிரோேப்புற
சுயதவமலவோய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங் ள் திட்டங் ள்மூலம் பயிற்சி
சபற்றவர் ளுக்கு விருது ள் வழங் ப்படுகின்றன.

10.எம்மாநிலத்தில், உலகின் அதிக உயரத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ை
மின்வனற்ை நிலலயம் உள்ைது?
அ) இேோச்சல பிரதேசம் 
ஆ) பீ ோர்
இ) உத்ேர ோண்ட்
ஈ) பஞ்சோப்

✓

இேோச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் ஸ்பிட்டி ேோவட்டத்தில் அமேந்துள்ள
ோசோ, உலகின் அதி உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள மின்தனற்ற
நிமலயத்மேக் ச ோண்டுள்ளது. இந்நிமலயம் ‘Go Ego’ என்ற சபயரில்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்ே நிமலயம், சரோசரி டல் ேட்டத்திலிருந்து 500
அடி உயரத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது. தசோேமன ஓட்டேோ , இரண்டு
மின்சோர ஸ்கூட்டர் ள் இந்ே நிமலயத்தில் மின்தனற்றம் சசய்யப்பட்டன.


1. ோஞ்சிபுரம் சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு தேசிய விருது: உயரிய
விருேோன ‘சந்த் பீர்’ விருமே ஒருவர் சபறுகிறோர்
ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ே சநசவோளர் ள் 6 தபருக்கு 4 தேசிய விருது
கிமடத்துள்ளது. சநசவோளர் ளுக்கு வழங் ப்படும் மி
உயரிய
விருேோன ‘சந்த் பீர்’ விருமேயும் ஒரு சநசவோளர் சபறுகிறோர். ேத்திய
அரசு, சநசவோளர் ளுக்கு வழங்கும் மி உயரிய விருது ‘சந்த் பீர்’
விருேோகும். 2018-ம் ஆண்டுக் ோன ‘சந்த் பீர்’ விருது இந்திய
அளவில் 10 தபருக்கு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இதில்
ோஞ்சிபுரம்
தேட்டுப்போமளயம் சேருமவச் தசர்ந்ே சநசவோளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி
சபயரும் இடம் சபற்றுள்ளது. நிமறய சநசவோளர் ளுக்கு பயிற்சி
அளித்ேது, வழக் ேோன தசமல ளுக்கு ேோற்றோ 114 வடிவமேப்பு மள
தசர்த்து தசமல சநய்ேது ஆகிய ோரணங் ளுக் ோ இவருக்கு இந்ே
விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.







2. ோவல் துமறயின் அதிரடி நடவடிக்ம
பலப்படுத்ேட்டும்

ள் சட்டம் ஒழுங்ம ப்

ச ோமலக் குற்றப் பின்னணி உள்ளவர் மள முற்றும
அவர் ளிடம் உள்ள ஆயுேங் மளக் ம ப்பற்றிவரும் ேமிழ்நோடு
துமறயின் சேோடர் நடவடிக்ம ள், சட்டம் ஒழுங்கு சேோடர்பில்
அரசு தீவிர வனம் சசலுத்ேத் சேோடங்கியிருப்பேன் சவளிப்போடு
சேரிகின்றன.

யிட்டு,
ோவல்
ேோநில
ளோ த்

டந்ே சசப்டம்பர் 23 அன்று இரவு சேோடங்கி, அடுத்ே சில நோட் ளில்
ேமிழ்நோடு முழுவதும் ஒதர தநரத்தில் நடத்ேப்பட்ட ‘ஆபதரஷன் டிஸ்ஆர்ம்’
நடவடிக்ம யில், பமழய ச ோமலக் குற்றவோளி ள் தசோேமனக்கு
உட்படுத்ேப்பட்டு, அவர் ளில் 3,325 குற்றவோளி ள் ம துசசய்யப்பட்டுள்
-ளேோ க் ோவல் துமற ேரப்பில் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
3.
ோஞ்சிபுரத்தில் பட்டுப் பூங் ோ ஓரிரு ேோேங் ளில் திறப்பு; ேறி
இயந்திரங் ள் சசயல்போட்டுக்கு வந்ேன; சபண் ளுக்கு 66 %
தவமலவோய்ப்பு
ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள
பட்டுப் பூங் ோ உள்ளோட்சித் தேர்ேலுக்குப் பின்பு திறக் ப்பட உள்ளது.
அங்கு
நிறுவப்பட்டுள்ள
ம த்ேறி
இயந்திரங் ள்
ேற்தபோது
முேல் ட்டேோ சசயல்போட்டுக்கு வந்துள்ள நிமலயில், இங்கு 66%
சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பட்டுக்குப் பு ழ்சபற்ற ோஞ்சிபுரத்தில் ரூ.83.33 த ோடியில் பட்டுப் பூங் ோ
அமேக் ப்படும் என்று டந்ே 2012-ம் ஆண்டு ேமிழ அரசு அறிவித்ேது.
இேற் ோ அரசு, ரூ.14 த ோடி ேதிப்புள்ள 75 ஏக் ர் நிலம், ேோனியத்
சேோம யோ ரூ.7.54 த ோடிமயயும் ஒதுக்கியது. ேற்ற சேோம ேனியோர்
மூலம் முேலீடு சசய்யப்படும் என்று அறிவிக் ப்பட்டது.
அேற்குப் பிறகு இேற் ோன பணி ள் விமரவோ நமடசபறவில்மல.
ோஞ்சிபுரத்மே அடுத்ே கீழ் திர்பூர் கிரோேத்தில் பட்டுப் பூங் ோ அமேக்கும்
பணி ள் அப்படிதய கிடப்பில் தபோட்டப்பட்டன. டந்ேஆண்டு இேற் ோன
பணி ள் ஓரளவுக்கு நமடசபற்றன. திமு ஆட்சி சபோறுப்தபற்றதும்
இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோமவ சசயல்போட்டுக்கு ச ோண்டு வர பல்தவறு
நடவடிக்ம ள் எடுக் ப்பட்டன.
முேல் ட்டேோ ேறி சநய்வேற் ோன ட்டிடங் ள் அமேக் ப்பட்டுள்ளன.
இங்கு ேறி இயந்திரங் ள் சபோருத்ேப்பட்டு துணி சநய்யும் பணி ள்
சேோடங்கியுள்ளன.
பல்தவறு
ேனியோர்
நிறுவனங் ள்
ேறி
சநய்வேற் ோன ம த்ேறி இயந்திரங் மள சபோருத்தி வருகின்றன.
இந்ேப் பட்டுப் பூங் ோவில் ம த்ேறிக்கு என ேனிப் பிரிவும்,
சோயப்பட்டமற ள், விற்பமனப் பிரிவு ள் உட்பட பல அமேக் ப்பட
உள்ளன. இங்கு 66 சேவீேம் சபண் ளுக்கு தவமலவோய்ப்பு அளிக் வும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சோயமிடுேல் நமடசபறும்தபோது நீர் ேறுசுழற்சி
முமறயில் பயன்படுத்ேப்பட உள்ளன.
இங்கு சேோத்ேம் 2,160 ம த்ேறி இயந்திரங் ள் அமேக் ப்பட உள்ளன.
சநசவோளர் ளுக்கு
700
குடியிருப்பு ள்
அமேக் வும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சேோத்ேம் 82 யூனிட்டு ளோ இமவ இயங்
உள்ளன. பட்டு ம த்ேறி சநசவுக் ோ 22 யூனிட்டு ளும், ோட்டன்
ம த்ேறி துணி ள் சநசவு சசய்ய 30 யூனிட்டு ளும் ஒதுக் ப்பட
உள்ளன. ேற்ற 30 யூனிட்டு ளில் சோயமிடுேல் உள்ளிட்ட ம த்ேறிச்
சோர்ந்ே இேரப் பணி ள் நமடசபற உள்ளன.

இதேதபோல் 2019-ம் ஆண்டுக் ோன தேசிய விருது 20 தபருக்கு
அறிவிக் ப் பட்டுள்ளது. இதில் 6 தபர் ோஞ்சிபுரத்மேச் தசர்ந்ேவர் ள்.
ோஞ்சிபுரம் ேர்ேலிங் ம் ந மரச் தசர்ந்ே சரளோ - ணபதி ேம்பதி ேற்றும்
பிள்மளயோர்போமளயத்மேச் தசர்ந்ே ோேோட்சி - ஹரி ேம்பதி இமணந்
தும்,
ணி ண்டீஸ்வர் த ோயில் சேருமவச் தசர்ந்ே ரோம்குேோரி,
ரோயன்குட்மட பிள்மள சேருமவச் தசர்ந்ே ஹரி ஆகிதயோர்
ேனித்ேனியோ வும் தேசிய விருமே சபறுகின்றனர். ோஞ்சிபுரத்மேச்
தசர்ந்ே 6 சநசவோளர் ள் 4 தேசிய விருது மள சபறுகின்றனர். சிறந்ே
வடிவமேப்பு,
சிறந்ே
சேோழில்
நுட்பங் மள
ம த்ேறியில்
பயன்படுத்தியது, சிறந்ே வண்ணங் ள் ஆகிய ோரணங் ளுக் ோ
இவர் ளுக்கு விருது அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

4. சேதி தெரியுமா?

இதேதபோல் தேசிய சிறப்புச் சோன்றிேமழ ோஞ்சிபுரம் திருக் ோலிதேடு
பகுதிமயச் தசர்ந்ே த ோவிந்ேரோஜ், சீனுவோசன் ஆகிதயோர் இமணந்து
சபறு
கின்றனர்.
தேசிய
விருது ளுக் ோன
ேகுதி ளின்
அடிப்பமடயிதலதய இவர் ளும் தேர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சசப்.26: சசக் குடியரசில் நமடசபற்ற ஆஸ்ட்ரோவோ ஒபன் சடன்னிஸ்
தபோட்டியின் ே ளிர் இரட்மடயர் பிரிவில் இந்தியோவின் சோனியோ மிர்சோசீனோவின் ஷுவோய் ஜங் இமண பட்டம் சவன்றது.







சசப்.24: பள்ளிக்
ல்விக் ோன புதிய போடத்திட்டத்மே வகுக்
த . ஸ்தூரி ரங் ன் ேமலமேயில் 12 தபர் ச ோண்ட குழுமவ ேத்திய
அரசு நியமித்துள்ளது.
சசப்.25: உல சு ோேோர அமேப்பின் ேமலமே இயக்குநரோ உள்ள
எத்திதயோப்பியோமவச் தசர்ந்ே சடட்தரோஸ் அேோதனோம் ச ப்தரயமை,
அந்ேப் பேவிக்கு இரண்டோவது முமறயோ ஐதரோப்பிய ஒன்றிய நோடு ள்
பரிந்துமரத்துள்ளன.
சசப்.26: இந்தியோவின் முேல் விமளயோட்டுத் துமற நடுவண் தீர்ப்போயம்
குஜரோத் ேோநிலம் அ ேேோபோத்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ளது.
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சசப்.27: அசேரிக் ோவின் டத ோடோ ேோ ோணத்தில் உள்ள யோங்டன்
ந ரில் நடந்ே 2021 உல வில்வித்மே சோம்பியன்ஷிப் தபோட்டியில்
இந்திய வில்வித்மே அணி 3 சவள்ளிப் பேக் ங் மள சவன்றது.

சவப்பநிமலமயப் சபோருத்து அந்ே உணோா்வியில் உருவோக் ப்படும்
அயனி ள், சவப்பத்மே உணோா்த்துகின்றன என்பமே அவோா்
ண்டறிந்ேோோா்.

சசப்.27: ஆயுஷ்ேோன் போரத் என்கிற தேசிய டிஜிட்டல் சு ோேோரத்
திட்டத்மேப் பிரேேர் நதரந்திர தேோடி சேோடங்கிமவத்ேோர். ஒவ்சவோரு
குடிே னுக்கும் சு ோேோர அமடயோள அட்மடமயயும் பதிதவட்மடயும்
உள்ளடக்கியது இத்திட்டம்.

ஆோா்டம் படோபூடியன் (54)

சசப்.28:
சசன்மன
எழும்பூரில்
உள்ள
பமழய
ஆமணயர த்தில் அமேக் ப்பட்டுள்ள ேமிழ்நோடு
ோவல்
அருங் ோட்சிய ம் சபோதுேக் ள் போர்மவக்கு திறக் ப்பட்டது.

ோவல்
துமற

சசப்.28: டி20 கிரிக்ச ட் தபோட்டி ளில் 10 ஆயிரம் ரன் மளக் குவித்ே
முேல் இந்திய வீரர் என்கிற சபருமேமய விரோட் த ோலி சபற்றோர்.
சசப்.29: ோவிரி நதிநீர் தேலோண்மே ஆமணயத்தின் முழு தநரத்
ேமலவரோ
சவுமித்ரோ குேோர் ஹல்ேோர் என்பவமர ேத்திய அரசு
நியமித்துள்ளது.
அக்.1: தபோலீஸ், அதி ோரி ளின் ச ோடுமே ள் குறித்து சோேோனியர் ள்
அளிக்கும் பு ோர் மள விசோரிக் உயர் நீதிேன்ற ேமலமே நீதிபதி ள்
ேமலமேயில் சிறப்பு விசோரமணக் குழு அமேக் உச்ச நீதிேன்றம்
ஆேரவோ
இருக்கும் என்று ேமலமே நீதிபதி என்.வி.ரேணோ
சேரிவித்துள்ளோர்.
5. ேருத்துவம்: அசேரிக் விஞ்ஞோனி ள் இருவருக்கு தநோபல்
ேனிேோா் ள்
சவப்பநிமலமயயும்
சேோடுேமலயும்
உணோா்ந்து
ச ோள்வேற் ோன உணோா்வி மள (ரிசப்டோா்ஸ்)
ண்டறிந்ேேற் ோ
அசேரிக் ோமவச் தசோா்ந்ே இரு விஞ்ஞோனி ளுக்கு ேருத்துவத்துக் ோன
தநோபல் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இது சேோடோா்போன அறிவிப்மப
திங் ள்கிழமே சவளியிட்ட தநோபல் குழுவின் சபோதுச் சசயலோா் ேோேஸ்
சபல்ேன் கூறும யில், ‘‘ ண் ளின் போோா்க்கும் சசயல்போடு, ோது ளின்
த ட்கும் ேன்மே, தேோலின் உணரும் சசயல்போடு ஆகியமவ
சேோடோா்போன ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’
என்ற பிரிவில் தடவிட்
ஜூலியைும் ஆோா்டம் படோபூடியனும் ஆய்வு மள தேற்ச ோண்டனோா்.
அந்ே ஆய்வு ள் இயற்ம யின் ர சியத்மே அறிவேற்கு உேவின.
ேனிேோா் ள் உயிோா் வோழ்வேற்கு உணோா்வு ள் மி வும் அவசியேோனமவ.
எனதவ,
அவோா் ளின்
ண்டுபிடிப்போனது
முக்கியேோனேோ வும்
உயோா்ந்ேேோ வும் உள்ளது.
மிள ோயில் ோணப்படும் ‘த ப்மசசின்’ என்ற தவதிப்சபோருமளப்
பயன்படுத்தி சவப்பத்மே உணோா்வேற் ோ த் தேோலில் உள்ள நரம்பு
உணோா்விமய தடவிட் ஜூலியஸ்
ண்டறிந்ேோோா். சேோடுேமல
உணோா்ந்து ச ோள்வேற் ோ உடலில் உள்ள சசல்லில் ோணப்படும்
உணோா்விமய ஆோா்டம் படோபூடியன் ண்டறிந்ேோோா்’ ’ என்றோோா்.
சேேோன பரிசுத் சேோம : தநோபல் பரிசோ ேங் ப் பேக் த்துடன் சுேோோா்
ரூ.8.40
த ோடி
பரிசுத்சேோம யும்
அளிக் ப்படும்.
அந்ேப்
பரிசுத்சேோம யோனது
இரு
விஞ்ஞோனி ளுக்கும்
சேேோ ப்
பகிோா்ந்ேளிக் ப்படவுள்ளது.
டந்ே ஆண்டு இரு விஞ்ஞோனி ளும்
நரம்பியலுக் ோன ‘ வ்லி’
விருமேப் பகிோா்ந்து ச ோண்டது
குறிப்பிடத்ேக் து.
முக்கியத்துவம்: தநோபல் குழுவின் உறுப்பினோா் ளில் ஒருவரோன தபட்ரிக்
என்ஃதபோோா்ஸ் கூறும யில், ‘‘த ோமடக் ோலத்தின் ோமல தவமளயில்
ஒரு தேோட்டத்தில் ோலணி ளின்றி நடந்து சசன்றோல், சூரியனின்
இேேோன சவயிமலயும், ோமல தநரத்தின் குளுமேமயயும், சில்சலன்ற
ோற்மறயும், ோலுக் டியில் படோா்ந்திருக்கும் சிறுபுற் ளின் சேல்லிய
அமேப்பு மளயும் உணர முடியும். அத்ேம ய உணோா்வு மளப் பற்றிய
ஆய்தவ ‘சசோதேதடோசசன்தசஷன்’ என்பது. அத்ேம ய உணோா்வு ள்
சேோடோா்போன விவரங் ள், தேோலில் இருந்து சேோடோா்ந்து உடலின்
பல்தவறு
பகுதி ளுக்கு
எடுத்துச்
சசல்லப்படுகின்றன.
அந்ே
உணோா்வு ள் சில பணி மள சிரேமின்றியும் அதி ம் தயோசிக் ோேலும்
சசய்ய அத்தியோவசியேோ
உள்ளன’ ’
என்றோோா். இந்ேக்
ண்டுபிடிப்பு ள்
வோயிலோ
ரத்ே
நோளங் ளில்
அழுத்ேம்
ஏற்படுவேற் ோன சிகிச்மச மள உருவோக்குவது, ேருந்து ள் ேயோரிப்பது
உள்ளிட்டமவ எளிேோகியுள்ளேோ த் சேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது
தநோபல்-ேருத்துவம்
தடவிட் ஜூலியஸ் (65) அசேரிக் ோவின் சோன் பிரோன்சிஸ்த ோவில் உள்ள
லிஃதபோோா்னியோ பல் மலக் ழ விஞ்ஞோனியோன தடவிட் ஜூலியஸ்,
மிள ோயில் உள்ள தவதிப்சபோருள் தேோலில் ஏற்படுத்தும் எரிச்சமல
உணரும் ‘டிஆோா்பிவி1’ என்ற உணோா்விமயக்
ண்டறிந்ேோோா்.







சலபனோனில் பிறந்து அசேரிக் ோவின் லிஃதபோோா்னியோ ேோ ோணம்,
லோதஹோல்லோ ந ரத்தில் உள்ள
ல்வி ஆய்வு நிமலயத்தில்
விஞ்ஞோனியோ உள்ள ஆோா்டம் படோபூடியன், சேோடுேமல உணோா்ந்து
ச ோள்ளும் ‘பியஸ்01’, ‘பியஸ்02’ ஆகிய உணோா்வி மளக் ண்டறிந்ேோோா்.
சேோடுவேன் மூலேோ தேோலில் ஏற்படும் அழுத்ே ேோறுபோட்மட சசல்லில்
உள்ள ஜீன் ள் எவ்வோறு உணோா்ந்து மூமளக்குத் ே வமல
அனுப்புகின்றன என்பதில் தீவிர ஆரோய்ச்சி மள அவோா் தேற்ச ோண்டோோா்.
6. புதிய ந ர்ப்புற இந்தியோ ேோநோடு: பிரேேோா் தேோடி இன்று சேோடங்கி
மவக்கிறோர்
உத்ேர பிரதேச ேோநிலம் லக்தனோவில் 'ஆசோதி75 - புதிய ந ர்ப்புற
இந்தியோ' ேோநோடு ேற்றும் ண் ோட்சிமய பிரேேர் நதரந்திர தேோடி
இன்று சேோடங்கி மவக்கிறோர். அங்குள்ள 75 ேோவட்டங் ளில் உள்ள
75,000 பயனோளி ளுக்கு பிரேோன் ேந்திரி ஆவோஸ் தயோஜனோ ந ர்ப்புற (PMAY -U) வீடு ள் திட்டத்மே பிரேேர் தேோடி டிஜிட்டல்
முமறயில் திறந்து மவக்கிறோர். அேன்பின், இந்ே திட்டத்தின்
பயனோளி ளுடன் உமரயோடுகிறோர். ஸ்ேோர்ட் சிட்டி ேற்றும் அம்ருத்
திட்டத்தின் கீழ், 75 ந ோா்ப்புற வளோா்ச்சித் திட்டங் ளுக்கு அவோா் அடிக் ல்
நோட்டவுள்ளோோா். ஃதபம்-2 திட்டத்தின் கீழ் லக்தனோ, ோன்பூோா், வோரணோசி,
பிரயோக்ரோஜ், த ோரக்பூோா், ஜோன்சி, ோஜியோபோத் ஆகிய ந ரங் ளுக்கு 75
தபருந்து ளின் இயக் த்மே அவோா் சேோடக்கி மவக் வுள்ளோோா்.
ேத்திய அரசின் வீட்டு வசதி ேற்றும் ந ோா்ப்புற அமேச்ச த்தின் 75
திட்டங் ள் அடங்கிய சிறு புத்ே த்மேயும் அவோா் சவளியிடுகிறோோா். இந்ே
நி ழ்ச்சி ளில் போது ோப்பு அமேச்சோா் ரோஜ்நோத் சிங், உத்ேரப் பிரதேச
ஆளுநோா் ஆனந்திசபன் பதடல், அந்ே ேோநில முேல் ேந்திரி தயோகி
ஆதித்யநோத் உள்ளிட்தடோோா் பங்த ற் வுள்ளனோா்.

7. இந்திய-இலங்ம கூட்டு ரோணுவ பயிற்சி சேோடங்கியது
இந்தியோ இலங்ம ரோணுவங் ளுக்கு இமடதயயோன கூட்டுப் பயிற்சி
‘மித்ர சக்தி’, இலங்ம அம்போமற பகுதியில் உள்ள தபோோா்ப் பயிற்சிப்
பள்ளியில் திங் ள்கிழமே (அக். 4) சேோடங்கியது. வரும் 15-ஆம் தேதி
வமரயில் நமடசபற உள்ள இந்ேக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியோவின்
சோோா்பில் 120 ரோணுவ வீரோா் மளக் ச ோண்ட அணி இலங்ம ரோணுவ
பட்டோலியனுடன் இமணந்து தபோோா்ப் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறது. இேற்கு
தலோனல் பிர ோஷ் குேோோா் ேமலமே ேோங்குகிறோோா். இரு நோட்டு
ரோணுவங் ள் இமடதய சநருங்கிய உறமவ ஏற்படுத்துவதுடன்,
இருேரப்பு தபோோா் ஆயத்ே நிமலமய வலுப்படுத்துவதேோடு, பயங் ரவோே
எதிோா்ப்பு நடவடிக்ம ளில் சிறந்ே அணுகுமுமறமய பரிேோறிக்
ச ோள்வதே இந்ே கூட்டுப் பயிற்சியின் தநோக் ேோகும் என்று இலங்ம
ரோணுவம் சேரிவித்துள்ளது.
முன்னேோ , 7-வது மித்ர சக்தி கூட்டுப் பயிற்சி 2019-ல் ே ோரோஷ்டிர
ேோநிலம் புதணயில் நமடசபற்றது. இலங்ம யில் டந்ே 2019, ஏப்ரலில்
நமடசபற்ற சேோடோா் சவடிகுண்டு ேோக்குேலில் 300-க்கும் தேற்பட்தடோோா்
உயிரிழந்ேனோா். இேமனத் சேோடோா்ந்து இந்தியோ- இலங்ம யும்
பயங் ரவோே ேடுப்பு நடவடிக்ம ளில் ஒருங்கிமணப்மப அதி ரித்து
வருகின்றன.

8. ஈதரோட்டில் சோமலக்கு திருப்பூோா் குேரன் சபயோா்
ஈதரோட்டில் உள்ள சோமலக்கு, திருப்பூோா் குேரன் சோமல எனப்
சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இேற் ோன சபயோா் பலம மய ேமலமேச்
சசயல த்தில் இருந்து ோசணோலி வழியோ முேல்வோா் மு. .ஸ்டோலின்,
திங் ள்கிழமே திறந்து மவத்ேோோா்.
9. 40 ஆயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முந்மேய நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள்
வசித்ே கும
ண்டுபிடிப்பு
பல லட்சம் ஆண்டு பரிணோே வளர்ச்சியில் பல்தவறு உயிரினங் ள்
அடிதயோடு அழிந்து தபோய் விட்டது. அப்படி அழிந்ே இனம்ேோன்
நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள். பல்லோயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்னர்
ஆதி ோலத்தில் வோழ்ந்ே இந்ே நியோண்டர்ேோல் ேனிேர் ள் பூமியில்
வோழ்ந்ேனர். 40,000 ஆண்டு ளோ மூடப்பட்டிருந்ே ஒரு கும ஒன்று
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பிரிட்டன் ஜிப்ரோல்டர் பகுதியில் உள்ள ‘வோன் ோர்ட் கும ’ பகுதியில்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. இங்கு கிமடத்ே சேோல் சபோருள் ள் மூலம்
‘ பண்மடய ோலத்தில் வோழ்ந்ே நியோண்டர்ேோல் எனும் ேனிே இனம்
வோழ்ந்திருப்பேற் ோன சோன்று ள் கிமடக் லோம்’ என ஆய்வோளர் ள்
சேரிவிக்கின்றனர்.
ஜிப்ரோல்டர் தேசிய அருங் ோட்சிய த்தின் இயக்குனர் கிமளவ்
ஃபின்தலசன் ேமலமேயிலோன குழுவினர் ஆய்வு தேற்ச ோண்ட தபோது
இந்ே கும பகுதிமய ண்டுபிடித்ேனர். ‘43 அடி நீளம் ச ோண்ட
இக்கும யின் உள்தள விசித்திரேோன சபோருள் ள் சேோங்குவமே
போர்த்ேனர். கும அமறயின் தேற்பரப்பில் ழுமேப்புலி ள் ேற்றும்
ழுகு ளின் எச்சங் மளயும்,
டல் நத்மேமயயும் 4 வயது
நியோண்டர்ேோல் ேனிே பல் ஒன்மறயும்’
ண்டுபிடித்ேனர். இது
த ோர்ஹோமின் கும
வளோ ம் என்று அமழக் ப்படுகிறது, சுேோர்
40,000 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு நியோண்டர்ேோல் ள் அழிந்துதபோவேற்கு
முன்பு வோழ்ந்ே
மடசி இடங் ளில் ஒன்றோ
இந்ே கும
இருந்திருக் லோம் என சேரிவிக்கின்றனர்.
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1. காது ககளாக ாரின் பன்னாட்டு வாரமானது ஒவ்கவார் ஆண்டும்

5. அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ற ங்கப்பரிமாற்றம் மற்றும்

எந் மா த்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

சமூகப் பங்குச்சந்ட ஆகியவற்டற அங்கீகரித் நிறுவனம் எது?

அ) செப்டம்பர் 

அ) RBI

ஆ) ஆகஸ்ட்

ஆ) SEBI 

இ) ஜூலை

இ) ECGC

ஈ) ஜூன்

ஈ) NSDL

பன்னாட்டு காதுககளாக ார் வாரமானது செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில்
அனுெரிக்கப்படுகிறது. காது ெர்வக ெ ககளாக ார் வாரத்திற்கான இந்
ஆண்டின் (2021) கருப்சபாருள் “Celebrating Thriving Deaf Communities”
ஆகும். இந் வாரம் “Nothing about us, without us!” என்ற முக்கிய
சகாள்லகயின்கீழ் வருகிறது. உைக காதுககளாக ார் கூட்டலமப்பு, 1951
ஆம் ஆண்டில் இத் ாலியின் கராம் நகரில் நிறுவப்பட்டது. இந் ெர்வக ெ
அலமப்பு, செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழலமலய
ெர்வக ெ காதுககளாக ார் நாளாக அறிவித் து. பின்னர், அ லன ஒரு
வாரமாக நீட்டித்து அறிவித் து.

✓

SEBI’இன் வாரியம் ெமீபத்தில் ஒரு ‘ ங்கப்பரிமாற்றம்’ மற்றும் ‘ெமூகப்
பங்குச்ெந்ல ’ ஆகியவற்லற நிறுவுவ ற்கான திட்டத்ல அறிவித் து.
ங்கப்பரிமாற்றத்தில், உகைாகமானது மின்னணு ங்க பற்றுச் சீட்டுகள்
வடிவில் வணிகம்செய்யப்படும் & அலவ பத்திரங்களாக அறிவிக்கப்படும்.

✓

ற்கபாதுள்ள மற்றும் புதிய ாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந் பங்குச்ெந்ல யும்
மின்னணு ங்க பற்றுச் சீட்டுகள் வடிவில் வர்த் கத்ல த் ச ாடங்கைாம்.

6. வவறிநாய்க்கடி கநாடய எந் ஆண்டுக்குள் ஒழிப்ப ற்காக, ஒரு
க சிய வசயல் திட்ைத்ட இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) 2025

2. சர்வக ச அணுசக்தி முகடமயின் வவளியக ணிக்டகயாளராக
க ர்ந்வ டுக்கப்பட்ை இந்தியர் யார்?

ஆ) 2027

அ) விகனாத் ராய்

இ) 2030 
ஈ) 2032

ஆ) ெஷி காந்த் ெர்மா
இ) ராஜீவ் சமஹ்ரிஷி

✓

உைக கரபிஸ் நாளாக செப்.28 அன்று, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாய்
மூைம் பரவும் கரபிஸ் கநாலய ஒழிப்ப ற்கான க சிய செயல் திட்டத்ல
மத்திய சுகா ாரம் மற்றும் குடும்ப நை அலமச்ெகம் ச ாடங்கிலவத் து.

✓

இது மீன்வளம், கால்நலடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அலமச்ெகத்தின்
ஆகைாெலனயுடன் க சிய கநாய்க் கட்டுப்பாட்டு லமயத் ால் வலரவு
செய்யப்பட்டது. இத்திட்டம் ஐந்து முக்கிய தூண்கலள அடிப்பலடயாகக்
சகாண்ட ாகும் - அரசியல் விருப்பம், நிலையான நிதி, இலடநிலை
திட்டமிடல், ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் மறுஆய்வு, ெமூக திட்டமிடல் மற்றும்
செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி.

ஈ) ஜி சி முர்மு 

✓



இந்தியாவின் கன்ட்கராைர் மற்றும் ஆடிட்டர் சஜனரைான ஜி சி முர்மு
பன்னாட்டு அணுெக்தி முகலமயின் (IAEA) சவளியக ணிக்லகயாளராக
ச ரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். IAEA என்பது ஒரு மதிப்புமிக்க பன்னாட்டு
நிறுவனமாகும். இது அலமதியான அணுவாற்றல் பயன்பாட்லட ஊக்கு
-விக்கிறது. மத்திய சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின்படி, அவரது கவட்புமனு
IAEA சபாது மாநாட்டின் சபரும்பான்லம ஆ ரலவப் சபற்றது. அவரது
ப விக்காைம் 2022 மு ல் 2027 வலர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

7. இந்தியன் வங்கியின் முன்னாள் MD & CEOஆன பத்மஜா சந்துரு,

3. “Seafarers: at the core of shipping’s future” என்பது வசப்ைம்பர்.30

எந் நிறுவனத்தின் புதிய MD & CEOஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

அன்று வகாண்ைாைப்படும் எந் நாளின் கருப்வபாருளாகும்?

அ) SEBI MF

அ) உைக கடற்பலடயினர் நாள்

ஆ) NSDL 

ஆ) உைக கடல்ொர் நாள் 

இ) SBI

இ) உைக சபருங்கடலியல் நாள்

ஈ) LIC

ஈ) உைக மீன்வள நாள்

✓

பன்னாட்டு கடல்ொர் அலமப்பு என்பது ஐநா அலவயின் ஒரு சிறப்பு
நிறுவனமாகும். அது கப்பல்கபாக்குவரத்ல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அ ன்
லைலமயகம் ைண்டனில் அலமந்துள்ளது. உைக கடல்ொர் நாளானது
ஒவ்கவார் ஆண்டும் செப்.30 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

COVID ச ாற்றால் கஷ்டங்கலள எதிர்சகாள்ளும் கடற்பலடயினருக்காக,

✓

IMO, 2021’ஐ அவர்களுக்கான ஓர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 2021 ஆம்
ஆண்டிற்கான உைக கடல்ொர் நாளின் கருப்சபாருள், “Seafarers: at the
core of shipping’s future” என்ப ாகும். கடல்ொர் ெமூகத்ல ஒன்றிலை
-ப்ப ற்காக, கடல்ொர் நிலனவுச்சின்னம் உட்பட IMO கட்டடம் உள்ளிட்ட
-வை உைக கடல்ொர் நாளன்று நீை நிறத்தில் ஒளியூட்டப்படும்.

பத்மஜா சுந்துரு க சியப் பத்திரங்கள் லவப்புத்ச ாலகயின் (NSDL)
நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் லைலமச் செயைதிகாரியாக (MD & CEO)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 2018 செப்டம்பர் மற்றும் 2021 ஆகஸ்ட்டுக்கு
இலடயில் இந்தியன் வங்கியின் MD & CEOஆக பணியாற்றியுள்ளார்.
அவரது நியமனம் NSDL’இன் பங்கு ாரர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
NSDL’இன் முந்ல ய MD & CEOஆக GV நாககஸ்வர ராவ் இருந் ார்.

8. எந் நாட்டின் அண்டமய வபாதுத்க ர் லில் 48 ச வீ வபண்
கவட்பாளர்கள் வவற்றிவபற்றுள்ளனர்?
அ) சஜர்மனி
ஆ) இத் ாலி

4. இந்தியாவில் ‘எதிர்கால வபாறியாளர் திட்ைத்ட ’த் வ ாைங்கி

இ) ஐஸ்ைாந்து 

உள்ள நிறுவனம் எது?

ஈ) பின்ைாந்து

அ) கூகிள்

✓

ஆ) அகமொன் 
இ) லமக்கராொப்ட்
ஈ) கபஸ்புக்
✓

மின்னணு வணிக நிறுவனமான அகமொன் இந்தியா, இந்தியாவில்
‘அகமொன் எதிர்காை சபாறியாளர்’ திட்டத்ல அறிமுகப்படுத்துவ ாக
அறிவித் து. இது, அந் நிறுவனத்தின் உைகளாவிய கணினி அறிவியல்
கல்வித்திட்டமாகும். அந்நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இத்திட்டம் ரமான
கணினி அறிவியல் கல்வி மற்றும் ாழ்த் ப்பட்ட ெமூகங்கலளச் கெர்ந்
மாைவர்களுக்கு ச ாழிற்துலற வாய்ப்புகலள அணுக உ வும்.









சவற்றிசபற்ற கவட்பாளர்களில் 48% சபண்கள் என்ப ால், ஐஸ்ைாந்தில்
சபாதுத்க ர் ல் முடிவுகள் அந்நாட்டிற்கு ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக உள்ளது.
63 இடங்கலளக்சகாண்ட நாடாளுமன்றத்தில், 30 இடங்கலள சபண்
கவட்பாளர்கள் சவன்றுள்ளனர். பின்ைாந்தில் 47% சபண் கவட்பாளர்க
-ள் சவன்றுள்ளனர். சுவீடன் நாடாளுமன்றம் 465 சபண் உறுப்பினர்க
-லளக் சகாண்டுள்ளது.
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9. உலகின் மிகப்பழடமயான குடியரசுகளுள் ஒன்றான எந் நாடு,

2. இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிப்பு

சமீபத்தில், கருக்கடலப்டப சட்ைப்பூர்வமாக்க வாக்களித் து?

2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
இயற்பியலுக்கான
கநாபல்
பரிசு
விஞ்ஞானிகள் மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிக்கப்படுகிறது. ஆண்டுக ாறும்
மருத்துவம், இயற்பியல், சபாருளா ாரம், அலமதி, இைக்கியம் ஆகிய
துலறகளில் ொ லன பலடத் வர்களுக்கு கநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. அலமதிக்கான கநாபல் பரிசு மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற
பரிசுகள் ஸ்டாக்க ாமிலும் அறிவிக்கப்படும். அந்
வலகயில்
இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு இன்று (செவ்வாய்க்கிழலம)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு
ஜப்பாலனச் கெர்ந் சுயுகுகரா மனாகப, சஜர்மனிலயச் கெர்ந் கிளாஸ்
சில்கமன், இத் ாலிலயச் கெர்ந் ஜார்ஜிகயா பாரிசி ஆகிகயாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) இத் ாலி
ஆ) ஸ்சபயின்
இ) ொன் மரிகனா 
ஈ) சுவிச்ெர்ைாந்து
✓



ொன் மரிகனா குடியரசில் பன்னிரண்டு வார கர்ப்பத்ல கருக்கலைக்க
அனுமதிப்ப ற்கான ஒரு வாக்சகடுப்பு ெமீபத்தில் நடத் ப்பட்டது. சமாத்
வாக்காளர்களில் கிட்டத் ட்ட 77% கபர் இந் க் கருத்ல ஆ ரித் னர்
மற்றும் கருக்கலைப்லப அனுமதிக்க விரும்பினர். இன்றுவலர, ொன்
மரிகனா குடியரசில், கர்ப்பத்ல கலளப்பது என்பது ெட்டவிகரா மானது
ஆகும். அ லன மீறி முயற்சி செய்கவாருக்கு மூவாண்டுகள் சிலறத்
ண்டலனயும், கலைப்பவருக்கு ஆறாண்டு சிலறயும் விதிக்கப்பட்டது.

10. 2022 ஸ்வச் சர்கவக்ஷனில் கீழ்காணும் எந் ப் புதிய குறிகாட்டி
(indicator) இடைக்கப்பட்டுள்ளது?
அ) மக்களின் மகிழ்ச்சி
ஆ) பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின் வாழ்வா ாரம் 
இ) மருத்துவர்களின் நைன்

இதில், சுயுகுகரா மனாகப, கிளாஸ்
சில்கமன் ஆகிகயாருக்குப்
புவியின் காைநிலை மாறுபாட்லட அளவிடு ல் மற்றும் புவி
சவப்பமலட லைக் கணித் ல் கபான்ற ஆய்வுக்காக கநாபல் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணுவிலிருந்து கிரக அளவுகள் வலர அவற்றின்
அலமப்புகளின்
மாறுபாடு
மற்றும்
ஏற்ற
இறக்கங்களின்
இலடசவளிலயக் கண்டறிந் ற்காக ஜார்ஜிகயா பாரிசிக்கு கநாபல்
பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்ன ாக,
2021ஆம்
ஆண்டு
மருத்துவத்துக்கான கநாபல் பரிசு அசமரிக்காலவச் கெர்ந் கடவிட்
ஜூலியஸ், ஆர்டம் பட்டா வுடியன் ஆகிய இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப்
பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவ ாக அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத் க்கது.

ஈ) கெரிகளின் நிலை மற்றும் மறுவடிவலமப்பு

✓

மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்ெகமானது
நகர்ப்புற தூய்லம இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் நடத் ப்பட்ட ஏழாவது
தூய்லம ஆய்லவ சவளியிட்டுள்ளது. இ ன் ற்கபால ய பதிப்பில்,
ச ாற்றுகாைத்தின்கபாது தூய்லமப் பணியாளர்களின் பங்களிப்புகலள
அங்கீகரிப்ப ற்காக, ‘பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின்
வாழ்வா ாரம்’ குறித் குறிப்பிட்ட குறிகாட்டிகள் இலைக்கப்பட்டுள்ளன.


1. வள்ளைார் பிறந்
அறிவிப்பு

நாள்:

னிப்சபருங்கருலை நாளாக மு ல்வர்

வள்ளைார் பிறந்
நாள் இனி
னிப்சபருங்கருலை நாளாக
கலடபிடிக்கப்படும்
என
மிழக
மு ல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
செவ்வாய்க்கிழலம அறிவித்துள்ளார். மிழகம் முழுவதும் வள்ளைார்
பிறந் நாளான இன்று(அக்.5) பல்கவறு இடங்களில் சகாண்டாடப்பட்டு
வருகின்றது. இந்நிலையில் மு ல்வர் ஸ்டாலின் இன்று சவளியிட்ட
அறிவிப்பில், "அருட்பிரகாெ வள்ளைார் என்று அலழக்கப்படும் இராமலிங்க
அடிகளார் கடலூர் மாவட்டம் சி ம்பரத்திலிருந்து 10 லமல் ச ாலைவில்
உள்ள மருதூரில் 05.10.1823–இல் பிறந் ார். கருலை ஒன்லறகய
வாழ்க்லகசநறியாகக்
சகாண்டு
வாழ்ந் ார்.
அலனத்து
நம்பிக்லககளிலும் உள்ள உண்லம ஒன்கற என்பல குறிக்கும்
வண்ைம் இவர் ெமரெ சுத் ென்மார்க்கத்ல நிறுவினார். இவர்
வடலூரில் ெத்தியஞான ெலபலய எழுப்பினார். ‘வாடிய பயிலரக் கண்ட
கபாச ல்ைாம் வாடிகனன்’ என்று பாடிய இவர், மக்களின் பசித்துயர்
கபாக்க ெத்திய ர்ம ொலைலய நிறுவினார். அவர் ஏற்றிய அடுப்பு
இன்றுவலர அலையாமல் ச ாடர்ந்து எரிந் வண்ைம் பசிகயாடு
இருக்கும் மக்களின் வயிற்லற நிரப்புகிறது.
மனுமுலற கண்ட வாெகம், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகிய
உலரநலடகலள எழுதினார். இவர் பாடிய பாடல்களின் திரட்டு
திருவருட்பா என்று அலழக்கப்படுகிறது. இது 6 திருமுலறகளாக
பகுக்கப்பட்டுள்ளது. திருவருட்பா ஆறாம் திருமுலறயில், எந் ச்
ெமயத்தின் நிலைப்பாட்லடயும் எல்ைா ம சநறிகலளயும் ெம்ம ம் ஆக்கி
சகாள்கிகறன் என்றார். ெமரெ சுத் ென்மார்க்க ெத்திய ெங்கம் நிறுவிய
அவர்,
ெத்திய
ருமச்ொலைலயயும்,
சித்தி
வளாகத்ல யும்
உருவாக்கினார். பசிப்பிணி நீக்கும் மருத்துவராக வாழ்ந்து காட்டினார்.
அருட்சபருஞ்கொதி!
அருட்சபருஞ்கொதி!
னிப்சபருங்கருலை
அருட்சபருஞ்கொதி! என்ற ஆன்மகநய ஒருலமப்பாட்டு ஒளி இன்றும்
அறியாலமலய நீக்கி அன்லப ஊட்டி வருகிறது. அவர் பிறந் நாளான
அக்கடாபர் ஐந் ாம் நாள் இனி ஆண்டுக ாறும் “ னிப்சபருங்கருலை
நாள்” எனக் கலடப்பிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.







3. ஊரக சுயாட்சி ஏன் முக்கியமானது?
புதிய மாவட்டங்களிலும் பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஊரகப்
பகுதிகளில் இன்றும் வருகிற 9-ம் க தியும் உள்ளாட்சித் க ர் ல்கள்
நலடசபற உள்ளன. நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் க ர் ல்கலள நடத் உச்ெ
நீதிமன்றம் கமலும் நான்கு மா ங்களுக்கு அவகாெம் அளித்துள்ளது
என்றகபாதும் அ ற்காக மாநிைத் க ர் ல் ஆலையம் கூறிய காரைங்கள்
மிகவும் கமாெமாக உள்ள ாகவும் கருத்து ச ரிவித்துள்ளது. உள்ளாட்சி
அலமப்பிலும்
நிர்வாகத்திலும்
இந்தியாவுக்கக
முன்கனாடியாகக்
சகாள்ளப்பட்ட மிழ்நாடு, இன்று அது குறித்து அக்கலறயும் ஆர்வமும்
இல்ைாமல் கபாய்விட்டது வரைாற்றின் முரண்நலக.
மிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய மிகப் சபரும் ஆய்லவ
நடத்தியவர் காந்தியச் சிந் லனயாளரான
ரம்பால். அறுபதுகளில்
அலனத்திந்திய பஞ்ொயத் பரிஷத் அலமப்பின் ஆய்வுத் துலற
இயக்குநராக அவர் நியமிக்கப்பட்டிருந் ார். காைனிய காைகட்டத்திலிருந்து
மிழ்நாடு ச ாடர்பான அரசு ஆவைங்கலளப் பார்லவயிட்டும் ஊர்
ஊராகச் சென்று கநரடிக் கள ஆய்வுகலள நடத்தியும்
னது
ஆய்வறிக்லகலய
அவர்
ெமர்ப்பித் ார்.
ஞ்ொவூர்
மிழ்ப்
பல்கலைக்கழகத்திலுள்ள
ஓலைச்
சுவடிகள்
வலரக்கும்
அவர்
பார்லவயிட்டு, உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய வரைாற்றுத் கவல்கலளத்
திரட்டினார்.
அவரது முடிவுகளின்படி, ஏற்சகனகவ இங்கு சநடுங்காைமாக சிறப்பாகச்
செயல்பட்டுவந் ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காை நிை
வருவாய் அலமப்பால் சீர்குலைக்கப்பட்டன. காைனிய அதிகார எந்திரம்
உள்ளூர்ச் ெமூகங்களின் க லவகலளப் புரிந்துசகாள்ளவில்லை. சு ந்திர
இந்தியாவிலும் அந் நிலை ச ாடராமல், சுயாட்சி சபற்ற உள்ளாட்சி
அலமப்புகள் மறுவுருவாக்கம் செய்யப்பட கவண்டும் என்பது அவரது
பிர ான பரிந்துலர.
கிராமப்புறக் குடியாட்சி
பஞ்ொயத்து
என்கிற
வார்த்ல க்கு
உரிலமயியல், குற்றவியல்
பிரச்சிலனகலளக் கிராம அளவில் கபசித் தீர்த்துக்சகாள்வ ற்கான ஒரு
அலமப்பு என்று ான் சபாதுவாகப் சபாருள்சகாள்ளப்படுகிறது. அலவ
பின்பற்றிய வழக்கங்கள் ஒன்றுக்சகான்று கவறுபட்டிருந் ன என்றாலும்
ஒவ்சவாரு உள்ளாட்சி அலமப்பும் நிர்வாகரீதியிலும் அரசியல்ரீதியிலும்
ன்லனச் சுயாட்சி சபற்ற பகுதியாகக் கருதிவந்திருப்பல இத் லகய
அலமப்புகளின் வரைாற்றிலிருந்து புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது. ொர்ைஸ்
சமட்காப் கபான்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் பஞ்ொயத்து அலமப்லபக்
கிராமப்புறக் குடியாட்சி என்கற அலழத்துவந்துள்ளனர்.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முன்பு உள்ளாட்சி அலமப்புககள ங்களது நிை
நிர்வாகத்ல யும் கவனித்துக்சகாண்டன என்கிறார் ரம்பால். நிைங்கள்
ச ாடர்பான ஆவைங்கள் கர்ைம் என்று அலழக்கப்படுபவர்களின்
சபாறுப்பில் இருந் ன. வடஇந்தியாவில் இவர்கள் பத்வாரி (Patwari) என்று
அலழக்கப்பட்டனர். கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் கட்டுப்பாட்டில் வந் பிறகு,
ம ராஸ் மாகாைத்தில் இருந்
அலனத்து நிைங்களும்
ங்களது
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விவொய
வருமானத்தில்
ெரிபாதிலய
வரியாகச்
செலுத்
கவண்டியிருந் து. ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள் ங்களது ஆளுலகலய
இழந்து, வரி வசூலிக்கும் முகவாண்லமகளாக மட்டுகம சுருங்கிப்
கபாயின.
ஆட்சியர்களின் கட்டுப்பாடு
சென்லன மாகாைத்துக்கு உட்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ்
ஆட்சிக் காைத்தில் 1880, 1907, 1946 ஆகிய ஆண்டுகளில் முழுலமயான
மறுபரிசீைலனக்கு ஆளாகியுள்ளன. 1880-களில் ஏற்சகனகவ இருந்
திட்டங்கலளத் தீவிரப்படுத் வும் புதிய திட்டங்கலளச் செயல்படுத் வும்
மாவட்ட அளவில் கூடு ல் நிதியா ாரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. லமய
அரசின் வழக்கமான அரசு எந்திரத்திலிருந்து விடுபட்டு, மாவட்ட
ஆட்சியர்கள் சூழலுக்ககற்பச் சுயமாக முடிசவடுத்துக்சகாள்ள வாய்ப்புகள்
அளிக்கப்பட்டன. 1884-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டத்தின்படி, சென்லன
மாகாைத்தில் மாவட்ட, வட்ட, கிராம அளவில் மூன்றடுக்கு உள்ளாட்சி
அலமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
ஊரகப்
பகுதிகளில்
ொலை
வெதிகள்,
பள்ளிக்கூடங்கள்,
மருத்துவமலனகள் ஆகியலவ சபருமளவில் ச ாடங்கப்பட்டது இந் க்
காைகட்டத்தில் ான். ஆனாலும்கூட, உள்ளாட்சி அலமப்பின் அதிகாரங்கள்
சபரிதும் மாவட்ட ஆட்சியர்களால் கட்டுப்படுத் ப்படும் நிலை இருந் து.
1907-ல் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரப் பரவைாக்கத்துக்கான ராயல் கமிஷன்,
உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்தியது. அப்கபாது
உள்ளாட்சி அலமப்புகள் குறித்துப் சபறப்பட்ட கருத்துகள் 1920 வலரயிலும்
விவாதிக்கப்பட்டன. 1920-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டங்களின் கீழ் உள்ளாட்சி
அலமப்புகளுக்கான விரிவான விதிமுலறகள் உருவாக்கப்பட்டன.
அவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித் ன. 1946-ல் இந்திய
அரெலமப்புச்
ெட்டத்துக்கான
விவா ங்களின்கபாதும்
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளுக்கான முக்கியத்துவம் குறித்து தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது.
பல்வந்த் ராய் பரிந்துலர
சு ந்திர இந்தியாவில் 1958-ல் ம ராஸ் பஞ்ொயத்துகள் ெட்டம்
இயற்றப்பட்டது. எனினும் பல்கவறு நலடமுலறச் சிக்கல்கலளயும் அந் ச்
ெட்டம்
சகாண்டிருந் து.
உள்ளாட்சி
அலமப்பின்
ஒவ்சவாரு
கநாக்கத்ல யும்
எட்டுவ ற்கு
அச்ெட்டம்
முன்பிருந்
பிரிட்டிஷ்
நலடமுலறகலளப் பின்பற்றியக குழப்பங்களுக்குக் காரைமாயிற்று
என்கிறார்
ரம்பால்.
விர, உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் சமாத் ச்
செைவினங்களும் குலறவாககவ இருந் ன. எனினும், 1958-ல்
இயற்றப்பட்ட பஞ்ொயத்து ெட்டம் ான், சென்லன மாநிைத்தில் உள்ள
எல்ைாக் குடிலெகலளயும் உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நிர்வாகத்தின் கீழ்
சகாண்டுவர உ வியது.
அ ற்கு முன்னால், மாநிைத்தின் பாதிப் பரப்பளவு மட்டுகம கிராமப்
பஞ்ொயத்துகலளப் சபற்றிருந் து. 1957-ல் அளிக்கப்பட்ட பல்வந்த் ராய்
கமத் ா கமிட்டியின் பரிந்துலரகலள ஏற்று இயற்றப்பட்ட ெட்டம் அது. அரசு
கமற்சகாள்ளும் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்கள் அலனத்தும் மக்களால்
க ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகைகய நிர்வகிக்கப்பட கவண்டும்
என்பது அந் கமிட்டியின் முக்கியப் பரிந்துலர. 73 மற்றும் 74-ம்
அரெலமப்புச் ெட்டத் திருத் ங்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின் அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத் ப்பட்டுப் சபண்களுக்கும்
பட்டியல் ொதியினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கும் இடஒதுக்கீடு
உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித்துவருகின்றன
உள்ளாட்சி அலமப்புகள் இன்று அரெலமப்கபாடு பின்னிப் பிலைந்து
கிடக்கின்றன. எனகவ, அரெலமப்பில் நிகழும் அத் லன வறுகளும்
உள்ளாட்சி அலமப்பிலும் பிரதிபலிக்கக்கூடும். மத்திய மாநிை அளவில்
கமற்சகாள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்களின் சவற்றி என்பது ஒவ்சவாரு
நிலையிலும் அ ற்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாள்வ ால் மட்டுகம ொத்தியம்.
அந் ப்
சபாறுப்கபற்பு,
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின்
நியாயமான
நிர்வாகத் ாகைகய ொத்தியமாகும்.
ஒருகவலள,
உள்ளாட்சி
அலமப்புகளின்
நிர்வாகம்
ெரிவர
இயங்கவில்லை
என்றால், அது அலமப்பின்
வறால் அல்ை,
அவ்வலமப்பின் பணிகலளப் பற்றிய அறியாலமயின் காரைமாகத் ான்
என்கிறார் ரம்பால். உள்ளாட்சி குறித் விழிப்புைர்வால் மட்டுகம அந்
அலமப்புகளின் சுயாட்சிலய மீட்சடடுக்க முடியும். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு
முன்பு மிழ்நாட்டுக் கிராமங்கள் ெமு ாயங்களாகவும் மகலமகளாகவும்
ங்கலளத் ாங்ககள நிர்வகித்துக்சகாண்டன. அந்நியர்களிடம் இழந்
அந்
உரிலமலயச் சு ந்திர இந்தியா திரும்பவும் கிராமங்களின்
லககளிகைகய திரும்பக் சகாடுத்திருக்கிறது.













4. இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகள் கூட்டுப் பயிற்சி இன்று ச ாடக்கம்
இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின் கூட்டுப் பயிற்சி பு ன்கிழலம
ச ாடங்கவுள்ளது. அரபிக் கடலில் நலடசபறவுள்ள இந் ப் பயிற்சி அக்.8ஆம் க தி வலர நலடசபறவுள்ளது. இதுச ாடாா்பாக இந்திய பாதுகாப்புப்
பலட சவளியிட்ட அறிக்லகயில், ‘‘இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின்
கடல்ொாா்
கூட்டுப்
பயிற்சி
(ஜிசமக்ஸ்)
5-ஆவது
முலறயாக
நலடசபறவுள்ளது. இந் ப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் ஐஎன்எஸ்
சகாச்சி, க க் கப்பல்கள் பங்ககற்கின்றன. ஜப்பான் கடற்பலட ொாா்பில் ககா,
முராகெம் கப்பல்கள் கைந்து சகாள்கின்றன. அத்துடன் கடற்பலடயின்
பி8ஐ, டாாா்னியாா் வலக கராந்து விமானங்கள், மிக் 29கக ரக கபாாா்
விமானங்களும் பயிற்சியில் ஈடுபடவுள்ளன. ஆயு ப்பயிற்சி, நீாா்மூழ்கி
கப்பல்களுக்கு எதிரான கபாரிடும் முலறகள் உள்ளிட்டவற்றில் இருநாட்டு
கடற்பலடகளும் ஈடுபடும்’’ என்று ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. ஜூனியாா் துப்பாக்கி சுடு ல்: உைக ொ லனயுடன்
ஐஷ்வரி பிர ாப்

ங்கம் சவன்றாாா்

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியாா் உைக துப்பாக்கி சுடு ல் ொம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில் இந்தியாவின் ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா் உைக
ொ லனயுடன்
ங்கப் ப க்கம் சவன்றாாா். சபருவில் நலடசபறும்
இப்கபாட்டியில் ஆடவாா் 50 மீட்டாா் லரஃபிள் 3 சபாசிஷன்ஸ் பிரிவின்
களம் கண்ட ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா், இறுதிச்சுற்றில் 463.4
புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ாாா். அவாா் இந் ப் புள்ளிகலள சவன்ன்
மூைம் ஜூனியாா் பிரிவில் புதிய உைக ொ லன பலடத்து ங்கத்ல
ன ாக்கினாாா். பிரான்ஸ் வீராா் லூகாஸ் கிலரஸஸ் 456.5 புள்ளிகளுடன்
சவள்ளியும், அசமரிக்காவின் காவின் பாாா்னிக் 446.6 புள்ளிகளுடன்
சவண்கைமும் சவன்றனாா்.
முன்ன ாக குதிச்சுற்றிலும் ஐஷ்வரி பிர ாப் 1,185 புள்ளிகள் சபற்று
முந்ல ய உைக ொ லனலய ெமன் செய் துடன், மு ல் நபராக
இறுதிச்சுற்றுக்கு குதிசபற்றிருந் ாாா். இ ர இந்தியாா்களான ென்ஸ்காாா்
கவலியா 1,160 புள்ளிகளுடன் 11-ஆவது இடமும், பங்கஜ் முககஜா 1,157
புள்ளிகளுடன் 15-ஆவது இடமும், ொா் ாஜ் திவானா 1,157 புள்ளிகளுடன்
16-ஆவது இடமும், குாா்மான் சிங் 1,153 புள்ளிகளுடன் 22-ஆவது இடமும்
பிடித்து குதிச்சுற்றுடன் சவளிகயறினாா். இளம் வீராங்கலன அெத் ல்:
அக கபால், மகளிருக்கான 25 மீட்டாா் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின்
நாம்யா கபாா் ங்கமும், மானு பாக்காா் சவண்கைமும் சவன்றனாா்.
இதில் 14 வயது இளம் வீராங்கலனயான நாம்யா, 19 வயது அனுபவ
வீராங்கலனயான மானுலவ பின்னுக்குத் ள்ளி
ங்கம் சவன்று
ஆச்ொா்யமளித் ாாா். அவாா்கள் களம் கண்ட பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் நாம்யா
கபாா் 36 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடிக்க, பிரான்ஸின் ககமிலி
சஜடாா்சஸசஜவ்ஸ்கி 33 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்ல யும், மானு
பாக்காா் 31 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடத்ல யும் பிடித் னாா். மற்சறாரு
இந்திய வீராங்கலன ரி ம் ெங்வான் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, இப்பிரிவில்
இந்தியாவின் ஆதிக்ககம இருந் து. இப்கபாட்டியில் ஏற்சகனகவ கவறு 3
பிரிவுகளில் ங்கம் சவன்ற மானு பாக்கருக்கு இந் சவண்கைம் 4-ஆவது
ப க்கமாகும். முன்ன ாக இப்பிரிவின்
குதிச்சுற்றில் நாம்யா 580
புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடம் பிடிக்க, மானு பாக்காா் 587 புள்ளிகளுடன்
மு லிடமும், ரி ம் ெங்வான் 586 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடமும்
பிடித்திருந் னாா்.
மு லிடத்தில் இந்தியா: 8 ங்கம், 6 சவள்ளி, 3 சவண்கைம் என 17
ப க்கங்கள் சவன்றுள்ள இந்தியா, பட்டியலில் மு லிடத்தில் இருக்கிறது.
அசமரிக்கா 4 ங்கம் உள்பட 12 ப க்கங்களுடன் 2-ஆம் இடத்திலும்,
இத் ாலி 2 ங்கம் உள்பட 6 ப க்கங்களுடன் 3-ஆம் இடத்திலும்
உள்ளன.
6. மு ல் முலறயாக விண்சவளியில் சினிமா படப்பிடிப்பு நடத்தும் ரஷியா..!
ெர்வக ெ விண்சவளி லமயத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத் உள்ள ாக
ரஷியா அறிவித்துள்ளது. இ ற்காக, ரஷியா ஒரு நடிலக மற்றும் ஒரு
திலரப்பட இயக்குநலர சவகு விலரவில் விண்சவளிக்கு அனுப்ப
யாராகி வருகிறது.ஏற்கனகவ இந் ஆண்டின் ச ாடக்கத்தில்,
ாலிவுட்
படம் ஒன்று விண்சவளியில் லவத்து படமாக்கப்படும் என்று
ச ரிவிக்கப்பட்டிருந் து.
ஆனால்
அந்
முயற்சி
இன்னும்
ச ாடங்கப்படவில்லை. முன்ன ாக புகழ்சபற்ற
ாலிவுட் திலரப்படமான
‘மிஷன் இம்பாசிபில்’ பட க ாநாயகன் டாம் குரூஸ், நாொ மற்றும் எைான்
மஸ்க்கின் ஸ்கபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து இந்
திட்டம் குறித்து அறிவித்திருந் ார். நடிலக யூலியா சபரிசில்ட் (37 வயது)
மற்றும் திலரப்பட இயக்குநர் ஷிசபன்ககா (38 வயது) ஆகிகயார் பலழய
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கொவியத்-கெகஸ் ானில் உள்ள லபககானர் காஸ்கமாட்கராமில் இருந்து
சவகுவிலரவில் விண்சவளிக்கு பயைம் செய்ய உள்ளனர்.
மூத் விண்சவளி வீரர் ஆண்டன் ஷ்காப்சைகராவ் இப்பயைத்துக்கு
லைலம
ாங்குகிறார்.அவர்கள் மூவரும் கொயுஸ் எம் எஸ்-19
விண்கைத்தில் 12 நாள் பயைமாக செல்ை உள்ளனர்.அவர்கள் ெர்வக ெ
விண்சவளி நிலையத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத் உள்ளனர். “தி
கெைஞ்ச்” என்று அந் படத்திற்கு லைப்பு லவக்கப்பட்டுள்ளது.படத்தின்
பட்சஜட் மற்றும் கல க்களம் கபான்ற விஷயங்கள் சவளியிடப்படாமல்
இருந் நிலையில், ற்கபாது ரஷியாவின் விண்சவளி நிறுவனமான
‘ராஸ்காஸ்கமாஸ்’ அவற்லற சவளியிட்டுள்ளது.அ ன்படி படத்தின்
கல யாக, சபண் அறுலவ சிகிச்லெ நிபுைர் ஒருவர் ெர்வக ெ
விண்சவளி லமயத்துக்கு சென்று அங்கு ஆபத்தில் சிக்கியுள்ள
விண்சவளி வீரலர பாதுகாக்க உள்ளார். இவ்வாறு படத்தின் கல
அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
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1. நெசவாளர் சசவவகள் மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம்

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் ந ாடர்புவடய PCA கட்டவமப்பில் ‘P’

அவமக்கப்படவுள்ள மாநிலம் / UT எது?

என்பது எவ க் குறிக்கிறது?

அ) ஜம்மு & காஷ்மீர்

அ) Public

ஆ) இமாச்சல பிரதேசம் 

ஆ) Private

இ) சிக்கிம்

இ) Prompt 

ஈ) தமற்கு வங்கம்

ஈ) Priority

இமாச்சல பிரதேசத்தின் குல்லு மாவட்டத்தில், “நெசவாளர் தசவவகள்
மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம்” அவமக்கப்படவுள்ளோக ெடுவண்
வர்த்ேகம், நோழில் மற்றும் ஜவுளித்துவை அவமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
அறிவித்ோர். இந்ே வமயம், அம்மாநிலத்தின் ஈர்க்கத்ேக்க வகவிவைப்
நபாருட்கவள ஊக்குவிக்கவும், சர்வதேச சந்வேயில் அப்நபாருட்கவள
ஏற்றுமதி நசய்யவும் சிைந்ே ேளத்வே வழங்கும். 2021 நசப்.27 அன்று
இமாச்சல பிரதேசத்தின் நபான்விழா ஆண்வட நிவைவுகூரும் வவகயி
-ல் ‘தசவா & சமர்பன்’ திட்டத்தின்கீழ் இது ஏற்பாடு நசய்யப்பட்டது.

✓

Prompt Corrective Action (PCA) என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் பலவீைமாை
வங்கிகளின் கண்காணிப்பு பட்டியவலக் குறிக்கிைது. அத்ேவகய
வங்கிகள் மற்ைவர்களுக்கு கடன் நகாடுப்பது தபான்ை கட்டுப்பாடுகவள
ரிசர்வ் வங்கி விதிக்கிைது.

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), சமீபத்தில், இந்திய நவளிொட்டு வங்கிவய
PCA கட்டவமப்பிலிருந்து நீக்கியது. அவ்வங்கி, கடந்ே 2015’இல் PCA
கட்டவமப்பின்கீழ் வவக்கப்பட்டது. நவளியிடப்பட்ட 2020-21 நிதியியல்
முடிவுகளின் அடிப்பவடயில், அவ்வங்கி PCA அளவுருவவ மீைவில்வல
என்பவே நிதி தமற்பார்வவ வாரியம் கண்டறிந்ேது.

2. “My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது யாரின்

6. 2020 மார்ச் மா நிலவரப்படி, இந்தியாவின் நமாத் உள்ொட்டு

நிவைவுக்குறிப்பாகும்?

உற்பத்தியில் நவளிப்புறக் கடன் வீ ம் என்ை?

அ) நஜப் நபதசாஸ்

அ) 1.11%

ஆ) ஆண்டி ஜாஸி

ஆ) 11.1%

இ) இந்திரா நூயி 

இ) 21.1% 

ஈ) கிரண் மஜும்ோர் ஷா

✓

“My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது 65 வயோை
முன்ைாள் நபப்சிதகா ேவலவமச் செயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின்
நிவைவுக்குறிப்பு ஆகும். இது தபார்ட்தபாலிதயா புத்ேகங்களால் 2021
நசப்டம்பர் மாேத்தில் நவளியிடப்படும். இது குழந்வேப் பருவத்திலிருந்து
உலகின் மிக சக்திவாய்ந்ே நபண்களில் ஒருவராக மாறும் வவர அவரது
வாழ்க்வகவய விவரிக்கிைது. இந்திரா நூயி, நபப்சிதகாவின் ேவலவமச்
நசயல் அதிகாரியாக பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றிைார்.

ஈ) 41.1%

✓

3. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற லூசி திட்டத்துடன் ந ாடர்புவடய

அவமச்சகம் எது?

அ) இஸ்தரா

அ) MSME அவமச்சகம்

ஆ) ொசா 

✓

இ) புளூ ஆர்ஜின்

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சகம் 

ஈ) ஸ்தபஸ் எக்ஸ்

இ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் ெல அவமச்சகம்

லூசி திட்டம் என்பது அநமரிக்காவின் ொசாவின், வியாழனின் டிதராஜன்
விண்கற்கவள ஆய்வுநசய்வேற்காை ஒரு திட்டப்பணியாகும். இது 4.5
பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரிய மண்டலத்தின் உருவாக்கம்
பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகவள வழங்க அவமக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) கால்ெவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அவமச்சகம்

மனிே உயிரிைங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிவயப் பற்றிய நுண்ணறிவுக
-வள வழங்கிய ஒரு பழங்கால புவேபடிவத்தின் நபயர் இந்ே ஆய்வுக்கு
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது அக்தடாபர்.16 அன்று புதளாரிடாவில் உள்ள தகப்
கைாநவரல் விண்நவளி பவட நிவலயத்திலிருந்து ஏவப்படவுள்ளது.

இந்திய ஏற்றுமதி அவமப்புகளின் கூட்டவமப்பு (FIEO) என்பது 1965ஆம்
ஆண்டில் வர்த்ேக அவமச்சகம் மற்றும் ேனியார் வர்த்ேகம் மற்றும்
நோழில் அவமப்புகளால் அவமக்கப்பட்ட வர்த்ேக ஊக்குவிப்பு அவமப்பு
ஆகும். மத்திய வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சராை பியூஷ்
தகாயல், அண்வமயில், ‘ஈஸ் ஆப் லாஜிஸ்டிக்ஸ்’ என்ை வவலேளத்வேத்
நோடங்கிைார். இந்ேப் புதிய ேளம், ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் லாஜிஸ்டிக்
தசவவ வழங்குெர்களுக்கும் இவடதய ஓர் இவணப்பாக இருக்கும்.

4. இந்தியாவில், ‘பவடப்பாளி கல்வி திட்டத்வ ’த் ந ாடங்கியுள்ள

8. பிரான்ஸ் ொட்டுடன் பல பில்லியன் மதிப்புள்ள யூசரா பாதுகாப்பு

✓

ந ாழில்நுட்ப நிறுவைம் எது?

ஒப்பந் த்வ அறிவித்துள்ள ொடு எது?

அ) கூகிள்

அ) கிதரக்கம் 

ஆ) அதமசான்

ஆ) துருக்கி

இ) வமக்தராசாப்ட்

இ) இத்ோலி
ஈ) ஸ்நபயின்

ஈ) தபஸ்புக் 
✓

இந்தியாவின் நவளிப்புைக் கடன் பற்றிய மத்திய நிதி அவமச்சகத்தின்
நிவல அறிக்வகயின்படி, 2020 மார்ச் மாே நிலவரப்படி, இந்தியாவின்
நவளிப்புைக் கடன் மற்றும் GDP விகிேம் 20.6%’இலிருந்து 21.1%ஆக
அதிகரித்துள்ளது. 2021 மார்ச் மாே இறுதிப்படி இந்தியாவின் நவளிப்புைக்
கடன் 2.1% உயர்ந்து $570 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. நவளிப்புைக்
கடன் விகிேத்திற்காை ஒதுக்கீடு அதே காலகட்டத்தில் 85.6%’இலிருந்து
101.2%ஆக அதிகரித்துள்ளது.

7. ‘Ease of Logistics’ வவல ளத்வ த் ந ாடங்கியுள்ள ெடுவண்

விண்நவளி நிறுவைம் எது?

✓



தபஸ்புக் ேைது மிகப்நபரிய ‘பவடப்பாளி கல்வி மற்றும் நசயல்படுத்தும்
திட்டத்வே’ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. “Born on Instagram” எை
நபயரிடப்பட்ட இத்திட்டத்தில் பவடப்பாளர்கவள ஊக்குவித்ேல், கல்வி
கற்பது மற்றும் நசயல்படுத்துவவே இலக்காகக் நகாண்ட மின்ைணு
கற்ைல் படிப்பு அடங்கும். இத்திட்டம் முேலில் 2019’இல் நோடங்கப்பட்டது.









✓

பிரான்ஸும் கிதரக்கமும் பல பில்லியன் மதிப்புவடய யூதரா பாதுகாப்பு
ஒப்பந்ேத்வே அறிவித்துள்ளை. இதில் 3 பிநரஞ்சு தபார்க்கப்பல்கவள
வாங்கும் கிதரக்கத்தின் முடிவும் அடங்கும். கிழக்கு மத்திய ேவர கடலில்
துருக்கியுடைாை பேட்டங்களுக்கு இவடதய கிரீஸ் ேைது பாதுகாப்புத்
திைவை அதிகரிக்கும் முடிவவ எடுத்துள்ளது. அதிபர் இம்மானுதவல்
மக்தரான் மற்றும் கிதரக்க பிரேமர் கிரியதகாஸ் மிட்தசாடகிஸ் ஆகிதயார்
பாரிஸில் உத்திசார் பாதுகாப்பு கூட்டாண்வமவய அறிவித்ேைர். கிரீஸ்
ஏற்கைதவ 18 பிநரஞ்சு ரதபல் தபார் விமாைங்கவள வாங்கியுள்ளது.
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9. பின்வரும் எந்ெகரத்தில் CIPET: நபட்சரா இரசாயை ந ாழில்நுட்ப
நிறுவைம் ந ாடங்கப்பட்டுள்ளது?
ஆ) நஜய்ப்பூர் 
இ) நசன்வை
ஈ) வைேராபாத்
பிரேமர் தமாடி, காநணாலிக்காட்சிமூலம் நஜய்ப்பூரில் அவமந்துள்ள CIPET:
நபட்தரா இரசாயை நோழில்நுட்ப நிறுவைத்வே நோடங்கிவவத்ோர்.
மத்திய நபட்தராநகமிக்கல்ஸ் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி நிறுவைம்
ஆைது முன்ைர் மத்திய பிளாஸ்டிக் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி
நிறுவைம் எை அவழக்கப்பட்டது. அது, நசன்வையில், கடந்ே 1968’இல்
ஐொ வளர்ச்சித்திட்டத்தின் உேவியுடன் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது.

10. ச சிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வ எந் ஆண்டு
வவர ந ாடர அவமச்சரவவ ஒப்பு ல் அளித் து?
அ) 2022-23
ஆ) 2023-24
இ) 2024-25
ஈ) 2025-26 

✓

தேசிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வே நோடர அவமச்சரவவ
ஒப்புேல் அளித்ேது. 2021-2022 நிதியாண்டு முேல் 2025-2026 வவர
ஐந்து ஆண்டுகளில் `1,650 தகாடி மானிய நிதி உேவிவய அரசாங்கம்
அறிவித்துள்ளது. பட்டியலிடா CPSEஆை ஏற்றுமதி கடன் உத்ேரவாே
நிறுவைத்வே (ECCG) பங்குச்சந்வேயில் பட்டியலிடுவேற்கும் அவமச்சர
-வவ ஒப்புேலளித்ேது. 2021-22 நிதியாண்டில் நோடங்கி, 5 ஆண்டுக
-ளில், `4,400 தகாடி அளவுக்கு ECCG’இல் முேலீடு நசய்யப்படும்.


1. புலம்நபயர் ேமிழர் ெல வாரியம் உருவாக்கப்படும்: முேல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின்
நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களின் ெலன்கவளக் காக்க புலம்நபயாா் ேமிழாா்
ெல வாரியம் தோற்றுவிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்ோாா். இதுகுறித்து, புேன்கிழவம அவாா் நவளியிட்ட அறிவிப்பு:புலம்நபயாா்ந்து நவளிொடுகளிலும், இந்தியாவின் மற்ை மாநிலங்களிலும்
வாழும் ேமிழாா் ெலன் காக்க, புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலவாரியம்
அவமக்கப்படும். அரசு மற்றும் புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா் பிரதிநிதிகள் 13
ெபாா்கவளக் நகாண்டு இந்ே வாரியம் ஏற்படுத்ேப்படும். ரூ.5 தகாடி
புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலநிதி எை மாநில அரசின் முன்பணத்வேக்
நகாண்டு வாரியம் உருவாக்கப்படும்.
என்நைன்ை திட்டங்கள்?: மூலேைச் நசலவிைமாக ரூ.1.40 தகாடியும்,
ெலத் திட்டங்கள் மற்றும் நிாா்வாகச் நசலவிைங்களுக்காக ரூ.3
தகாடியும் ஆண்டுதோறும் ஒதுக்கப்படும். புலம்நபயாா் ேமிழாா் குறித்ே ேரவு
ேளம் ஏற்படுத்ேப்படும். வாரியத்தில் பதிவு நசய்பவாா்களுக்கு விபத்து,
ஆயுள் காப்பீடு திட்டம், மருத்துவ காப்பீடு திட்டம், அவடயாள
அட்வடயுடன் வழங்கப்படும். நவளிொடுகளுக்குச் நசல்லும் குவைந்ே
வருவாய் பிரிவவச் தசாா்ந்ே ேமிழாா்கள் பணியின் தபாது இைக்க
தெரிட்டால் அவாா்கள் குடும்பத்தில் கல்வி பயிலும் குழந்வேகளுக்கு,
கல்வி மற்றும் திருமண உேவித் நோவககள் அளிக்கப்படும்.
கல்வி மற்றும் தவவலவாய்ப்புக்காக ேமிழாா்கள் புலம்நபயரும் தபாது,
பயண புத்ோக்கப் பயிற்சி நசன்வை மட்டுமின்றி, இனி ராமொேபுரம்,
புதுக்தகாட்வட, கன்னியாகுமரி, ேஞ்சாவாா், நபரம்பலூாா், சிவகங்வக,
விழுப்புரம்
மாவட்டங்களிலும்
ெடத்ேப்படும்.
நவளிொடுகளுக்கு
புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு ஆதலாசவை வழங்க வசதியாக
கட்டணமில்லாே நோவலதபசி வசதி மற்றும் இவணயேளம்,
நசல்லிடப்தபசி நசயலி அவமத்துத் ேரப்படும். நவளிொடுகளில்
புலம்பநயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு எை ேனியாக சட்ட உேவி வமயம்
அவமக்கப்படும். கதராைா நோற்று காரணமாக சுமாாா் ஏழு லட்சம்
ேமிழாா்கள் ோயகம் திரும்பியுள்ளைாா். அவாா்களில் பலாா் தவவல
இழந்துள்ளைாா். அவாா்களுக்கு உேவி நசய்யும் தொக்கில் ேமிழ்ொடு
திரும்பிதயாருக்கு சிறு நோழில்கள் நோடங்கிட அதிகபட்சமாக ரூ.2.5





லட்சம் மானியத்துடன் கூடிய கடன் வசதி நசய்து ேரப்படும். இேற்நகை
ரூ.6 தகாடி ஒதுக்கப்படும்.
நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களில் நபரும்பாலாதைாாா் ேங்களது தசமிப்வப
ோய்ொட்டில் பாதுகாப்பாை முவையில் முேலீடு நசய்ய ஆாா்வத்துடன்
உள்ளைாா். இேற்காகப் புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்ேங்கள் ஏற்படுத்தி,
அவாா்களது முேலீடுகவள அரசு மற்றும் நோழில் நிறுவைங்களில்
பாதுகாப்பாை முேலீடு நசய்ய ஏதுவாை சூழல் உருவாக்கப்படும்.

அ) காந்தி ெகர்

✓









எைது கிராமம் திட்டம்: புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா்கள், ோம் பிைந்து வளாா்ந்ே
நசாந்ே ஊரில் உள்கட்டவமப்புகவள தமம்படுத்ேவும், ஊாா் மக்களின்
கல்வி, மருத்துவம் தபான்ை அத்தியாவசிய தேவவகவளப் பூாா்த்தி
நசய்யவும் எைது கிராமம் திட்டம் உருவாக்கப்படும். இதில், பள்ளி,
மருத்துவமவை, நூலகம் தபான்ை கட்டடங்கவள கட்டித் ேரவும்,
சீரவமத்திடவும் புலம்நபயாா் ேமிழாா்களுக்கு அவழப்பு விடுக்கப்படும்.
இேற்காை அவைத்து ஒருங்கிவணப்பும் அரசின் ேரப்பில் எளிய
முவையில் நசய்து ேரப்படும்.
கல்வி, தவவலவாய்ப்புக்காக நவளிொடுகளுக்குச் நசன்று அங்தக
நிரந்ேரமாக குடியுரிவம நபற்றுள்ள ேமிழாா்களின் வாரிசுகளுக்கு ேமிழ்
கற்கும் ஆாா்வம் உருவாக்கப்படும். ேமிழ் நமாழிவய கற்றிட ஏதுவாகவும்,
ேமிழ் பரப்புவரக் கழகம் மற்றும் ேமிழ் இவணய கல்விக் கழகம் மூலமாக
குழந்வேகளுக்கு ேமிழ் கற்றுக் நகாடுக்கப்படும். தமலும், அங்குள்ள
கல்வி நிறுவைங்களில் ேமிழ் பயிற்றுவிப்பேற்காக ஊக்கத் நோவக
மற்றும் ேமிழ் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியாா்களுக்கு பயிற்சியும்
வழங்கப்படும்.
புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்கள் அந்ேந்ே ொடுகளில் உருவாக்கியுள்ள
ெலச்சங்கங்கள் ஒருங்கிவணக்கப்படும். இந்ேச் சங்கங்களின் மூலமாக
ெமது கவல, இலக்கியம், பண்பாடு பரிமாற்ைங்கள் ெவடநபறும்.
இேற்காக ரூ.4 தகாடி ஒதுக்கப்படும்.
நவளிொட்டில் உள்ள ேமிழாா் ெலவைப் தபணிட, ெலவாரியம்,
அதுசாாா்ந்ே திட்டங்களுக்காக மட்டும் ரூ.20 தகாடி ஒதுக்கப்படும் என்று
முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாாா்.
நபட்டிச் நசய்தி....ஜைவரி 12 உலகத் ேமிழாா் ொள்
ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி, புலம்நபயாா் உலகத் ேமிழாா்
ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்துள்ளாாா்.
பல்தவறு
ொடுகளில்
உள்ள
ேமிழாா்கவள
ஒருங்கிவணக்கும்
விேமாகவும்,
அவாா்களின்
பங்களிப்வப
அங்கீகரிக்கும்
வவகயிலும்,
நவளிொடுகளில்
உள்ள
ேமிழ்ச்
சங்கங்களுடன் இவணந்து ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி,
புலம்நபயாா்ந்ே உலகத் ேமிழாா் ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று
ேைது அறிவிப்பில் முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் நேரிவித்துள்ளாாா்.

2. இந்தியாவில் 7 இடங்களில் ரூ.4,445 தகாடியில் ஜவுளி பூங்கா:
மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல்
தவவல வாய்ப்வப அளிக்கும் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும்
வவகயில் ரூ.4,445 தகாடி முேலீட்டில் 7 நமகா ஜவுளிப் பூங்காக் கவள
அவமக்க பிரேமர் ேவலவமயில் ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவ
கூட்டத்தில் ஒப்பு ேல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்ேகவவல மத்திய
அவமச்சர் பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர்.
இந்தியாவில் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும் வவகயில் ‘பி.எம்.மித்ரா’
திட்டத்தின்கீழ் 7 நமகா ஜவுளி மற்றும் ஆயத்ே ஆவட பூங்கா
அவமக்கப்படும் எை கடந்ே பட்நஜட்டில் மத்திய நிதியவமச்சர் நிர்மலா
சீோராமன் அறிவித்ோர். இந்திய ஜவுளித் நோழிவல சர்வதேச அளவில்
தபாட்டியிடும் வவகயில் தமம்படுத்துவது இத்திட்டத்தின் பிரோை
தொக்கமாகும்.
அத்துடன் அதிக அளவில் முேலீடுகவள ஈர்ப்பது, தவவலவாய்ப்வப
உருவாக்குவது, ஏற்றுமதிவய அதிகரித்து, அந்நியச் நசலா வணிவய
ஈட்டுவது, சர்வதேச ேரத்திலாை கட்டவமப்பு வசதிகவள ஏற்படுத்தித்
ேந்து, அேன்மூலம் நவளிொட்டு சந்வேயில் தபாட்டியிடும் வவகயில்
இந்திய ேயாரிப்பு கவள உருவாக்குவது தபான்ை அம்சங்கள்
இத்திட்டத்தின் தொக்கங்களாக இருக்கும் என்று நிர்மலா சீோராமன்
நேரிவித்திருந்ோர்.
இந்நிவலயில், நடல்லியில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேவலவமயில்
மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டம் தெற்று ெடந்ேது. இதில், ‘பிஎம் மித்ரா’
திட்டத்துக்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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கூட்டத்துக்குப் பிைகு நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் பியுஷ்
தகாயல் கூறியோவது:
ொட்டின் 7 இடங்களில் ‘பிஎம் மித்ரா’ திட்டத்தின்கீழ் நமகா ஜவுளி
மற்றும் ஆயத்ே ஆவடப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அவமச் சரவவ
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இேற்காக அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,445
தகாடி நசலவிடப்படும். ேனியார் முேலீடுகளும் அனுமதிக்கப்படும்.
இேன்மூலம் ஜவுளி உற்பத்தி அதிகரித்து ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஏற்படும்.
தமலும், லட்சக்கணக்காை தவவல வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
நபரிய அளவில் அவமக்கப்படும் இந்ே ஜவுளிப் பூங்காக்கள், அந்நிய
முேலீடு கவள நபருமளவில் ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
2021-22 நிதி ஆண்டில் ஜவுளி ஏற்றுமதி மூலம் 4,400 தகாடி டாலர்
திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் 10
ஆயிரம் தகாடி டாலர் அளவுக்கு ஜவுளி ஏற்றுமதிவய எட்ட இலக்கு
நிர்ண யிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர்.
ரயில்தவ ஊழியருக்கு 78 ொள் ஊதியம் தபாைஸ்
புதுநடல்லி: ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு 78 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக
வழங்கவும் மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
ஆண்டுதோறும்
தீபாவளி
பண்டிவகயின்தபாது
ரயில்தவ
ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்ே ஆண்டு
ரயில்தவ
ஊழியர்களுக்கு
78
ொள்
ஊதியம்
தபாைஸாக
வழங்கப்படுகிைது.
இது நோடர்பாக அவமக்கப்பட்ட குழு, 72 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக
அளிக்கலாம் எை மத்திய அரசுக்கு பரிந்துவரத்திருந்ேது. இந்நிவலயில்,
தெற்று ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டத்தில் இதுபற்றி
விவாதிக்கப்பட்டது. பிரேமரும் அவமச்சரவவக் குழுவிைரும் 78 ொள்
ஊதியத்வே ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸாக அளிக்க ஒப்புேல்
அளித்ேைர்.
இத்ேகவவல நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் அனுராக் ோக்குர்
நேரிவித்ோர். ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்குவேன் மூலம்
அரசுக்கு ரூ.1,985 தகாடி நசலவாகும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றும்
அவமச்சர் நேரிவித்ோர்.

3. பருவநிவல மாற்ைமும் இயற்பியல் தொபலும்
இரண்டு, ொன்கு, ஆறு எை இப்படிதய இரண்டின் மடங்கில்
கூட்டிக்நகாண்தட நசல்கிதைாம், இந்ேத் நோடரில் 1,000-க்கு அடுத்து
எந்ே எண் வரும் என்று தகட்டால், 1,002 என்று எளிோகக் கணிக்க
முடியும். இதுதவ ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வவர எண்கவளக் நகாடுத்து,
ெம் மைப்தபாக்கில் மாறிமாறி எண்கவளச் நசால்லச் நசான்ைால், ெம்
இஷ்டத்துக்கு 2, 9, 7, 5, 1, 4 என்று நசால்லிக்நகாண்தட தபாதவாம்.
இதே தபாக்கில் தபாைால், ஒருவர் அடுத்து என்ை எண்கவளச்
நசால்லுவார் கணிக்க முடியுமா? இப்படி உலகில் பல விஷயங்கள்
ேற்தபாக்காகத்ோன் ெவடநபறுகின்ைை. இேைாதலதய அறிவியல்
ஆய்வுகளும் கணிப்புகளும் தெரடியாைவவயாக இருப்பதில்வல.
கூட்டமாகப் பைக்கும் பைவவகள் அடுத்து எந்ேத் திவசயில் திரும்பும்?
வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு மாற்ைங்களால் நூைாண்டுகள்
கழித்துக் கடலின் நவப்பநிவல என்ைவாக இருக்கும்? இப்படித் ேன்
தபாக்கில் ெடக்கும் விஷயங்கவளக் கணிக்க முடியாது என்று ொம்
நிவைத்ோலும், முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிைார்கள், இந்ே ஆண்டு
இயற்பியலில் தொபல் பரிசு நவன்ை விஞ்ஞானிகளாை சுகுதரா மைாதப
(Syukuro Manabe), கிளவுஸ் ைாஸல்மான் (Klauss Hasselmann),
ஜார்தஜா பரீசி (Giorgio Parisi) ஆகிய மூவரும். மிகவும் சிக்கலாை
விஷயங்களில்கூட அடிப்பவடயில் ஓர் ஒழுங்கு இருக்கிைது, வடிவுரு
இருக்கிைது என்னும் புரிேவலக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். எைதவ
“சிக்கலாை
இயற்பியல்
அவமப்புகவளப்
புரிந்துநகாள்வேற்குத்
திைவுதகாலாக இருந்ே ஆய்வுப் பங்களிப்புகளுக்காக”
இந்ே
ஆண்டுக்காை இயற்பியல் தொபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிைது.
இரவில் நவப்பம் எப்படி?
சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்களால் பூமிக்கு நவப்பம் கிவடக்கிைது.
அப்படிநயன்ைால், சூரியன் மவைந்ே பின்பு நவப்பம் இல்லாமல் பூமி
குளிர்நிவலக்குச் நசன்றுவிட தவண்டும் இல்வலயா? ஆைால்,
இரவிலும் குறிப்பிட்ட அளவு நவப்பம் நிலவுகிைது. அேைால்ோதை ொம்
உவைந்துதபாகாமல் இருக்கிதைாம். இது ஏன் என்று சிந்தித்ே ஃபூரியர்,
பூமியில் இருக்கும் வளிமண்டலம் நவப்பத்வேத் ேக்க வவக்கிைது என்று
200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறிந்ோர்.













ஜப்பாவைச் தசர்ந்ே இயற்பியலாளராை மைாதப இரண்டாம் உலகப்
தபாரிைால் சிவேந்ே தடாக்கிதயா ெகரிலிருந்து 1950-களில்
அநமரிக்காவுக்குக் குடிநபயர்ந்து, ஆய்வுப் பணிகவள தமற்நகாண்டவர்.
வளிமண்டலம்ோன் நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்ைாலும், அதில்
எந்ே வாயு எவ்வளவு நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்கிை தகள்வி
அவருக்கு எழுந்ேது. வளிமண்டலத்தில் பல வாயு மூலக்கூறுகள்,
பல்தவறு அடுக்குகள் இருப்போல், இது மிகுந்ே சிக்கலாை தகள்வி.
எனினும் ேன் அசாத்திய உவழப்பால், இேற்காை விவடவய மைாதப
கண்டறிந்ோர். காற்றில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜனும் வெட்ரஜனும்
நவப்பநிவலயில் நபரும் மாற்ைத்வே ஏற்படுத்ேவில்வல. ஆைால்,
வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் கரியமில வாயுவின் அளவு இரட்டிப்பாைால்
நவப்பநிவல 2 டிகிரி நசல்சியஸ் அளவுக்கு அதிகரிக்கிைது என்று
துல்லியமாகக்
கணக்கிட்டுச்
நசான்ைது,
1960-களில்
இவர்
கண்டுபிடித்ே பருவநிவல மாதிரி. அேற்குப் பின், திைசரி மாறும்
வானிவலவயயும், நபாதுவாை பருவநிவலவயயும் இவணக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டவர் நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே பருவநிவலயாளர்
ைாஸல்மான்.
மனிேதர காரணம்
ஒரு ொவயக் கூட்டிக்நகாண்டு நீங்கள் சாவலயில் ெடந்துதபாைால், அது
முன்தை நசல்லும், பின்ைால் இழுக்கும், காவலச் சுற்றும். இதுதபான்ை
சிறுசிறு மாற்ைங்கவளக் நகாண்டதுோன் வானிவல. ஆைால்,
நீங்கதளா சீராக ெடந்துதபாய் இலக்வக அவடந்துவிடுவீர்கள். இதுோன்
பருவநிவல. இன்ைளவும் ஒரு வாரம், பத்து ொட்களுக்கு தமல் வானிவல
எப்படியிருக்கும் என்று துல்லியமாகக் கணிக்க முடியாது. ஆைால், 50
ஆண்டுகள் கழித்துப் பருவநிவல எப்படியிருக்கும் என்று நசால்ல
முடிகிைது.
ொள்தோறும் விவரவாக மாறும் வானிவலயால், கடலில் சிறிய மாறுபாடு
உண்டாகும் என்பவே 1980-களில் ேன் கணக்கீட்டு மாதிரிகளின்
அடிப்பவடயில் ைாஸல்மான் நிரூபித்ோர். தமலும், பருவநிவலயில்
மனிேச் நசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் மாற்ைங்கவளக் கணக்கிட்டுச்
நசான்ைார். பசுங்குடில் விவளவால் புவி நவப்பமவடகிைது என்பவே
அறுதியிட்டுச் நசான்ைவவ, இன்ைளவும் பயன்பாட்டில் உள்ள
இவருவடய மாதிரிகள். 1980-களில் ஒழுங்கற்ை நபாருட்களில்
மவைந்திருக்கும் வடிவுருக்கவளக் கண்டுபிடித்ேவர் இத்ோலிவயச்
தசர்ந்ே ஜார்தஜா பரீசி.
காந்ேத் ேன்வமயின் ரகசியம்
ேற்சுழற்சிக் கண்ணாடி (spin glass) என்று நசால்லப்படும் நபாருட்களில்
காந்ேத் ேன்வம நகாண்ட அணுக்கள் இருக்கும். அருகில் உள்ள
அணுக்களின் ேன்வமயால் ேங்களின் காந்ே அவமப்வப இவவ
மாற்றிக்நகாண்தட இருக்க தவண்டிவரும். இருப்பினும், அவற்றில் ஓர்
அடிப்பவட உருமாதிரி இருப்பவேக் கண்டுபிடித்து, எப்படி அணுக்களின்
காந்ேத்ேன்வம அவமயும் என்னும் சிக்கவலத் தீர்த்துவவத்ேவர் பரீசி.
தமலும், இேன் அடிப்பவடயில், பைவவக் கூட்டம் முேற்நகாண்டு
தகாள்கள் வவர பல்தவறு சிக்கலாை அவமப்புகள் சார்ந்து
விவடயளித்ேவர் பரீசி.
பருவநிவல மாற்ைத்துக்கு அங்கீகாரம்
தொபல் பரிசுத் நோவகயின் ஒரு பாதிவய மைாதபவும் ைாஸல்மானும்
பிரித்துக்நகாள்ள, மறுபாதி பரீசிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரீசியின்
கண்டுபிடிப்புகள்
மற்ைவற்றிலிருந்து
மாறுபட்டவவ
தபாலத்
தோன்றிைாலும் மூவரும் சிக்கலாை, சீரற்ை இயற்பியல் அவமப்புகவளப்
புரிந்துநகாள்ளும் வழிமுவைகவளக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். தொபல்
பரிசுக்குத் தேர்ந்நேடுக்கப்படுவது அரிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்க
தவண்டும் என்பவேத் ோண்டி, ஒரு கண்டுபிடிப்பால் உலகம் எந்ே
அளவுக்குப்
பயைவடந்திருக்கிைது
என்பதும்
முேன்வமயாகக்
நகாள்ளப்படுவதுண்டு. அப்படிப் பார்க்வகயில் இவர்களின் பணி
பல்தவறு துவை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒளிவிளக்காகத் திகழ்கிைது.
பருவநிவல மாற்ைம் குறித்ே ஆய்வுகளுக்கு தொபல் பரிசு வழங்கியேன்
மூலம், உலகத் ேவலவர்களுக்கு ஒரு நசய்திவய உணர்த்துகிறீர்களா
என்று தேர்வுக் குழுவிைவர தொக்கிக் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. ‘‘ஆமாம்,
புவி நவப்பமாேல் என்பது நவறும் வார்த்வே விவளயாட்டல்ல,
அறிவியல்பூர்வமாைது என்று உரக்கச் நசால்லியிருக்கிதைாம்’ ’
என்று அேற்குப் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்று தபாோோ இந்ே
ஆண்டு தொபல் பரிசின் முக்கியத்துவத்வே உணர்ந்துநகாள்
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4. நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம் சார்பில்
நமாழிநபயர்க்கப்படும் ‘மணிதமகவல’ காப்பியம்


23









நமாழிகளில்

ஆண்கள், கலப்பு 4X400 நோடர் ஓட்டம் எை 2 பிரிவுகளில் இந்தியா
சார்பில் பங்தகற்ைார்.

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்ைாை ‘மணிதமகவல’ காப்பியத்வே
சீைம், ஜப்பனீஸ், நகாரியன், சிங்களம் உள்ளிட்ட 23 நமாழிகளில்
நமாழிநபயர்க்கும் பணிவய மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம்
முழு வீச்சில் தமற்நகாண்டு வருகிைது.

இப்தபாட்டிகளில்
இந்தியா
பேக்கம்
நவல்ல
முடியவில்வல.
எனினும்முகமது அைஸ் யஹியா, தொநிர்மல் டாம், ஆதராக்கிய
ராஜீவ்,அதமாஜ் தஜக்கப் ஆகிய வீரர்கள்இடம்நபற்ை ஆண்கள் பிரிவு
அணியிைர் 4X400 நோடர் ஓட்டத்தில் குவைந்ே நிமிடங்களில்
(3:00:25) பந்ேய தூரத்வேக் கடந்து ஆசிய அளவில் சாேவை
பவடத்ேைர்.

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்று ‘மணிதமகவல’ . சிலப்பதிகார
காப்பியத்தின் கோபாத்திரங் களாை மாேவி, தகாவலனுக்குப் பிைந்ே
மணிதமகவலவயப் பற்றிக்கூறும் இலக்கியமாகும்.
பவுத்ே மேத்வே ேழுவிய மணிதமகவலயின் வாழ்க்வக குறிப்பு மற்றும்
பவுத்ே மேத்தின் அைநெறிகவள 30 அத்தியாயங்கள், 4,861 அகவல்
அடிகளாக இந்ேக் காப்பியத்வே ‘சீத்ேவலச் சாத்ேைார்’ இயற்றியுள்ளார்.
பாலி, சம்ஸ்கிருேம், ேமிழ்உள்ளிட்ட பிை இந்திய நமாழிகளில்
இயற்ைப்பட்ட பவுத்ே மே நூல்கள் பல்தவறு காரணங்களால்
அழிந்ேதபாதிலும், மணிதமகவல காப்பியம் மட்டுதம அழிவில் இருந்து
ேப்பியது. அேன்படி, பவுத்ே மேக் கருத்துகவள எடுத்துவரக்கும்
ேவலசிைந்ே நூலாகவும், மிகவும் நோன்வமயாை ோகவும் இது
கருேப்படுகிைது.
இத்ேவகய சிைப்புகள் வாய்ந்ே ‘மணிதமகவல’ காப்பியம் ேற்தபாது
மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைத்ோல் 15 நவளிொட்டு
நமாழிகளிலும், பாலி, லடாக்கி, இந்தி, நேலுங்கு உள்ளிட்ட 8 இந்திய
நமாழிகளிலும் நமாழிநபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது.
இதுகுறித்து மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவை இயக்குெர்
இரா.சந்திரதசகரன், ‘இந்து ேமிழ் திவச’ நசய்தியாளரிடம் கூறியோவது:
உலகிதலதய பவுத்ே மேக் காப்பியமாக மணிதமகவல மட்டுதம
எஞ்சியுள்ளோக, பவுத்ே மேத் ேவலவர் ேலாய் லாமா பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு சர்வதேச மாொட்டில் நேரிவித்திருந்ோர்.

இந்நிவலயில், இவர் பணிபுரிந்துவரும் நவலிங்டன் நமட்ராஸ்
நரஜிநமண்ட் வளாகத்தில் உள்ள ேங்கராஜ் வமோைத்தின் ஒரு
பகுதிக்கு (பார்வவயாளர் மாடம்) ஆதராக்கிய ராஜீவ் நபயவரச் சூட்டி
கவுரவப்படுத்தியுள்ளது இந்திய ராணுவம். இேைால் மகிழ்ச்சி
அவடந்துள்ள ஆதராக்கிய ராஜீவ், நவலிங்டன் ராணுவ வமோைத்தில்
ேைது நபயர் சூட்டப்பட்ட பகுதிக்கு முன்பு நின்று புவகப்படம் எடுத்து
‘நபரிோக தோல்வியவடயத் துணிந்ேவர்களால் மட்டுதம, எப்தபாதும்
நபரியளவில் சாதிக்க முடியும்’ என்ை வாசகத்துடன் அேவை சமூக
வவலேளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ‘இந்து ேமிழ்’
ொளிேழிடம் ஆதராக்கிய ராஜீவ்
கூறியோவது: ொன் பயிற்சி நபறும் வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு எைது
நபயர் சூட்டப்பட்டிருப்பது எைக்கு கிவடத்ே அங்கீகாரங்களில்
மிகப்நபரிய ஒன்ைாக கருதுகிதைன். 2016 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்ை அடுத்ே ஆண்டில், இந்தியஅரசு எைக்கு அர்ஜூைா விருது
நகாடுத்ேது. அேன் பின்பு 2021-ல்2-வது முவையாக ஒலிம்பிக்
தபாட்டியில் பங்தகற்று திரும்பியுள்ள நிவலயில், இந்திய ராணுவ
வரலாற்றில் இடம்நபறும் வவகயில் ேற்தபாது இந்ே அங்கீகாரம்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இேைால் கிவடத்துள்ள உற்சாகம், என்வை
இன்னும்தவகமாக ஓட வவக்கும். எைதவ,நிச்சயம் தமலும் தமலும்
நவற்றிகவள குவிப்தபன் என்ைார்.

அதில், பவுத்ே மே அைநெறிகள், அதுகுறித்ே அரிய ேகவல்கள் நேளிவாகக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. எைதவ, பவுத்ே மேத்வேப் பின்பற்றும் ொடுகளில்
மணிதமகவல காப்பியத்வே நகாண்டுநசல்ல மத்திய ேமிழாய்வு
நிறுவைம் ெடவடிக்வக எடுத்ேது.

ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை, அர்ஜூைா விருதுநபற்ை உேவகவயச்தசர்ந்ே
கால்பந்து வீரர் ேங்கராசுவின் நபயர், நவலிங்டன் வமோைத்துக்கு
ஏற்நகைதவ சூட்டப்பட்டுஉள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது.

அேன்படி, மதலசியா (மலாய்),கம்தபாடியா (நகமர்), இந்தோதைசியா
(இந்தோதைசியா), லாதவாஸ் (லாதவா), மியான்மர் (பர்மீஸ்), சீைா
(மாண்டரின் - சீைம்), திநபத்திய நமாழி, ோய்லாந்து (ோய்), வியட்ொம்
(வியட்ொமிஸ்), ஜப்பான் (ஜப்பனீஸ்), மங்தகாலியா (மங்தகாலியன்),
வடநகாரியா, நேன்நகாரியா (நகாரியன்), பூடான் (திஃநசாங்கா),
இலங்வக (சிங்களம்), தெபாளம் (தெபாளி) ஆகிய ொடுகளின் 15
நமாழிகள், பாலி, லடாக்கி, சீக்கியம் உள்ளிட்ட 3 இந்திய நமாழிகள் எை
நமாத்ேம் 18 நமாழிகளில் மணிதமகவல காப்பியம் நமாழி
நபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது.

6. விபத்தில் சிக்கியவர்கவள மருத்துவமவைக்கு
நசல்பவர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

இேற்காக
சம்பந்ேப்பட்ட
ொடுகளின்
பல்கவலக்கழகங்களில்
பணியாற்றும் ேமிழ் தபராசிரியர்கள், அறிஞர்கள் பணியில் அமர்த்ேப்பட்
டுள்ளைர். இக்காப்பியத்வே ஒரு நமாழியில் நமாழிநபயர்க்க ரூ.2.5
லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நமாழிநபயர்ப்பு பணிகள் விவரவில்
நிவைவு நபை உள்ளை.
பின்ைர், நசம்நமாழி ேமிழாய்வு மத்திய நிறுவைம் சார்பில் அவவ
நூல்களாக நவளியிடப்படும். இேன்மூலம், சர்வதேச அளவில் ேமிழ்
காப்பியம் சிைப்புமிக்க ேகுதிவய நபறும். அதேதபால, இந்தி, கன்ைடம்,
மவலயாளம், சம்ஸ்கிருேம், நேலுங்கு ஆகிய 5 நமாழிகளிலும்
மணிதமகவல நமாழி நபயர்க்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறிைார்.
5. ராணுவ வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு ‘ஆதராக்கிய ராஜீவ்’ நபயர்:
நோடர்ந்து 2 முவை ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை திருச்சி வீரருக்கு
உேவகயில் கவுரவம்
திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருதக வழுதியூர் கிராமத்வேச் தசர்ந்ேவர்
ஆதராக்கிய ராஜீவ்(30). உேவக நவலிங்டனில் உள்ள இந்திய
ராணுவத்தின் நமட்ராஸ் நரஜிநமண்டில் சுதபோராக பணிபுரிந்து வரும்
இவர், தேசிய அளவிலாை தபாட்டிகளில் மட்டுமின்றி சர்வதேச ேடகளப்
தபாட்டிகளிலும் சாேவை பவடத்து வருகிைார்.
2014 ஆசிய விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் நவண்கலம், 2018 ஆசிய
விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் ஒரு ேங்கம், ஒரு நவள்ளி நவன்ைார். 2016
ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ைார். 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில்









அவழத்துச்

சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள அடுத்ே ஒரு மணி தெரத்துக்குள்
அருகில் இருக்கும் மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்ைால் அவர்கள்
உயிர் பிவழக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இவே மருத்துவத் துவையில்
‘தகால்டன் ைவர்’ என்று நசால்கின்ைைர்.
ஆைால் சாவல விபத்துகளில் சிக்கியவர்கவள சரியாை தெரத்தில்
அவழத்துச் நசல்ல முடியாேோல் பலர் உயிரிழக்கின்ைைர். தமலும் காயம்
அவடந்ேவர்கவள மருத்துவ மவைக்கு அவழத்துச் நசல்வோல் வழக்கு,
தபாலீஸ் விசாரவண எை பல்தவறு நோல்வலகள் வரும் எை
பயப்படுகின்ைைர்.
இந்நிவலயில் சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள உடைடியாக
மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசல்லும் ெபர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு
ேருவோக மத்திய சாவல தபாக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாவலத் துவை
அவமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அேற்காை வழிகாட்டு நெறிமுவைகவளயும்
அவமச்சகம் நவளியிட்டுள்ளது.
இதுநோடர்பாக
அவமச்சகம்
கூைப்பட்டுள்ளோவது:

நவளியிட்டுள்ள

நசய்திக்குறிப்பில்

சாவல
விபத்தில்
சிக்கியவர்கவள
அருகில்
இருக்கும்
மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்று உயிவரக் காப்பாற்ை உேவும்
ெல்ல உள்ளம் நகாண்ட ெபர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நராக்கப் பரிசு
வழங்கப்படும். இேற்காக உள்ளூர் தபாலீஸ் நிவலயத்தில் இருந்தோ
அல்லது மருத்துவமவையில் இருந்தோ அவர்கள் ரசீவேப் நபற்று
வரதவண்டும். மாவட்ட அளவிலாை குழுக்கள் இவே பரிசீலவை நசய்து
மாேம்தோறும் இந்ே பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
இந்ேத்
திட்டத்துக்காக
ஒவ்நவாரு
மாநிலங்கள்,
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு ேலா ரூ.5 லட்சத்வே மத்திய அரசு வழங்கும். இந்ே
நிதியிலிருந்து
நராக்கப்
பரிசுகள்
சம்பந்ேப்பட்ட
ெபர்களுக்கு
வழங்கப்படும். உள்துவை முேன்வம நசயலர் ேவலவமயில் மாநில
கண் காணிப்புக் குழு, இந்ேத் திட்டத்வே கண்காணித்து அமல்படுத்தும்.
இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ெபர், ஓராண்டில் 5 முவை பரிசுகவள நபை
முடியும். இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.-பிடிஐ
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7. கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தும் - இ-நசாத்து அட்வட
திட்டம்
ொடு
முழுவதும்
அமல்
:
பயைாளிகளுடைாை
கலந்துவரயாடலில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேகவல்
தசாேவை முவையில் அமல்படுத்ேப்பட்ட இ-நசாத்து அட்வட திட்டம்
கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தி உள்ளோகவும் இது ொடு
முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும் என்றும் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி
நேரிவித்துள்ளார்.
இ-நசாத்து அட்வட (ஸ்வமித்வா) திட்டத்வே தசாேவை முவையில்
கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ம் தேதி பிரேமர் தமாடி அறிமுகம் நசய்ோர்.
கிராமப்புைங்களில் நசாத்து உரிவமவய நேளிவாக நிறுவுவதுோன்
இந்ே திட்டத்தின் முக்கிய தொக்கம். இேன்படி, ஆளில்லா குட்டி
விமாைங்கள் மூலம் (ட்தரான்) நிலப்பரப்வப அளவிட்டு வவரபடம்
உருவாக்கப்பட்டு நில உரிவமயாளர்களுக்கு மின்ைணு நசாத்துஅட்வட
வழங்கப்படும். அதில் சம்பந்ேப்பட்ட ெபருக்கு நசாந்ேமாை நசாத்து
விவரங்கள் அவைத்தும் இடம்நபற்றிருக்கும். இந்ேதிட்டத்தின் மூலம்
சமூக-நபாருளாோர நிவல தமம்படுவதுடன் கிராமங்கள் ேன்னிவைவு
நபறும் எை மத்திய அரசு கருதுகிைது.
22 லட்சம் நசாத்து அட்வட
இந்நிவலயில், மத்திய பிரதேசமாநிலம் ைர்ோ மாவட்டத்தில் காநணாலி
மூலம் தெற்று ெவடநபற்ை நிகழ்ச்சியில் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் 1.7
லட்சம் தபருக்கு இ-நசாத்து அட்வடவய பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி
வழங்கிைார். பின்ைர் பயைாளிகளுடன் அவர் கலந்துவரயாடிைார்.
அப்தபாது அவர் கூறியோவது:
ஸ்வமித்வா திட்டம் மத்திய பிரதேசம், உத்ேரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா,
உத்ேராகண்ட், ராஜஸ்ோன், ைரியாணா மற்றும் கர்ொடகா ஆகிய
மாநிலங்களில் தசாேவை அடிப்பவடயில் அமல்படுத்ேப்பட்டது. இேன்படி
இதுவவர 22 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட குடும்பத்திைருக்கு நசாத்து
அட்வடகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதில் மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 3
ஆயிரம் கிராமங்களுக்குட்பட்ட 1.7 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இ-நசாத்து
அட்வட வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ே நசாத்து அட்வடகவளப் பயன்படுத்தி வங்கிகளில் குவைந்ே
வட்டியில் கடன் நபற்றுக் நகாள்ளலாம். இேன்மூலம், அதிக வட்டி
வசூலிக்கும் ேனியாரிடமிருந்து கடன் வாங்குவவே கிராம மக்கள்
ேவிர்க்க முடியும். இதுதபான்ை காரணங்களால் இந்ே திட்டம்
அமல்படுத்ேப்பட்ட
பகுதிகளில்
கிராமப்
நபாருளாோரம்
வலுவவடந்துள்ளது.
இந்ே திட்டம் கிராமங்களின் வளர்ச்சியில் புதிய அத்தியாயத்வே
உருவாக்கும். நவற்றிகரமாக அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே திட்டம்ொடு
முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும். கிராம சுயாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்ே
திட்டம் விளங்கும். இவ்வாறு அவர் நேரிவித்ோர்.- பிடிஐ

8. தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு: இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப்
பகிர்ந்ேளிப்பு
2021ஆம் ஆண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு
விஞ்ஞானிகளுக்குப் பகிர்ந்ேளிப்போக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு

ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், நபாருளாோரம், அவமதி,
இலக்கியம் ஆகிய துவைகளில் சாேவை பவடத்ேவர்களுக்கு தொபல்
பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அவமதிக்காை தொபல் பரிசு மட்டும்
ொர்தவயிலும், மற்ை பரிசுகள் ஸ்டாக்தைாமிலும் அறிவிக்கப்படும்.
அந்ே வவகயில் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு இன்று (புேன்கிழவம)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி, நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே நபஞ்சமின்
லிஸ்ட், பிரிட்டவைச் தசர்ந்ே தடவிட் நமக்மில்லன் ஆகிதயாருக்கு
இவ்வாண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு வழங்கப்படுவோக
தொபல் கமிட்டி ேரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது,
இரு விஞ்ஞானிகளும் தவதியியல் மூலக்கூறு கட்டுமாைத்திற்காை
புதிய
மற்றும்
ேனித்துவமாை
விவையூக்கி
(asymmetric
organocatalysis ) கருவிவய உருவாக்கியேற்காக தொபல் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவதியியலில் இருவிே விவையூக்கிகதள (உதலாகங்கள் மற்றும்
நொதிகள்)
உள்ளோக
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
நீண்டகாலமாக
நிவைத்துவந்ே சூழலில், இவர்களின் இந்ேக் கண்டுபிடிப்பு புதிய
மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளுக்கு உேவிகரமாக அவமந்ேது என்றும்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.













9. ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல்: 74 சேவீே வாக்குப்பதிவு
ேமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல் ெவடநபற்ை 9 மாவட்டங்களில்
புேன்கிழவம ெவடநபற்ை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவில் 74.37 சேவீே
வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளை.
நசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தவலூாா்,
ராணிப்தபட்வட, திருப்பத்தூாா், திருநெல்தவலி, நேன்காசி ஆகிய 9
மாவட்டங்களில் 78 மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள், 755 ஒன்றியக்
குழு உறுப்பிைாா்கள், 1,577 கிராம ஊராட்சித் ேவலவாா்கள், 12,252
கிராம ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள் பேவிக்காை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவு
புேன்கிழவம (அக்.6) ெவடநபற்ைது. 41 லட்சத்து 94 ஆயிரம்
வாக்காளாா்கள் வாக்களிப்பேற்காை ஏற்பாடுகள் நசய்யப்பட்டிருந்ேை.
இவணயேளம் வழிதய கண்காணிப்பு: வாக்குப் பதிவு அவமதியாை
முவையில் ெவடநபறுவவே உறுதி நசய்யவும், அசம்பாவிேங்கவளத்
ேவிாா்க்கவும் அவைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு
தகமராக்கள் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. வாக்குப் பதிவவ நசன்வையில்
உள்ள மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணயாா் அலுவலகத்தில் இருந்து
ஆவணயாா் நவ.பழனிகுமாாா், நசயலாா் சுந்ேரவல்லி ஆகிதயாாா்
இவணயேளம் வழிதய கண்காணித்ேைாா். இவேயடுத்து ஆவணயாா்
நவ.பழனிகுமாாா் நசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: 9 மாவட்டங்களில்
முேல்கட்ட
வாக்குப்
பதிவுக்காக
7,921
வாக்குச்
சாவடிகள்
அவமக்கப்பட்டை. இவற்றில் 12 ஆயிரத்து 318 கண்காணிப்பு
தகமராக்களும், 1,132 வாக்குச் சாவடிகளில் விடிதயா பதிவும்,
நசன்வையில் இருந்து வாக்குப் பதிவவ தெரடியாகக் கண்காணிக்க
1,123 ஆன்வலன் தகமராக்களும் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. 9 தோா்ேல்
பாாா்வவயாளாா்கள்,
129
பைக்கும்
பவடகள்,
1,168
நுண்
பாாா்வவயாளாா்கள், 74 வட்டாரப் பாாா்வவயாளாா்கள், 1 லட்சத்து 17
ஆயிரம் தோா்ேல் பணியாளாா்கள், 39,408 தபாலீஸாாா் தோா்ேல் பணியில்
ஈடுபட்டுத்ேப்பட்டைாா். அசம்பாவிேம் இன்றி அவமதியாக தோா்ேல்
ெவடநபற்ைது.
765 வழக்குகள் பதிவு: தோா்ேல் ெடத்வே விதிகவள மீறியது நோடாா்பாக
9 மாவட்டங்களில் 765 தபாா் மீது வழக்குப் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.
97 லட்சத்து 98 ஆயிரம் நராக்கமும், 34 லட்சம் மது பாட்டில்களும், 14.48
கிதலா சந்ேைக் கட்வடகளும், 1,551 பட்டுப் புடவவகள், 1,341 துண்டுகள்,
100 மின் விசிறிகள், 250 பித்ேவள விளக்குகள், 600 குங்குமச் சிமிழ்கள்
பறிமுேல் நசய்யப்பட்டுள்ளை என்ைாாா்.
விறுவிறு வாக்குப் பதிவு: புேன்கிழவம காவல 7 மணிக்குத் நோடங்கி
மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு ெவடநபற்ைது. பிற்பகல் வவர
நபரும்பாலாை மாவட்டங்களில் வாக்குப் பதிவு மந்ேமாக ெவடநபற்ைது.
அேன்பிைகு மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு விறுவிறுப்பாக
ெவடநபற்ைது. கதராைாவுக்கு சிகிச்வச நபறுதவாாா் வாக்களிக்கும்
வவகயில் கவடசி ஒரு மணி தெரம் அோவது மாவல 5 மணி முேல் 6
மணி வவர தெரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ேது. மாவல 6 மணிக்குள்
வாக்களிக்க வந்ேவாா்களுக்கு தடாக்கன் வழங்கப்பட்டு வாக்களிக்க
அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. முகக்கவசம் அணிந்து வந்ேவாா்கள் மட்டுதம
வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதுடன், வாக்காளாா்களுக்கு வகயுவை
இலவசமாக வழங்கப்பட்டை. புேன்கிழவம காவல 9 மணி நிலவரப்படி,
7.72 சேவீே வாக்குகளும், மாவல 4 மணி நிலவரப்படி சுமாாா் 50 சேவீே
வாக்குகளும், வாக்குப் பதிவு முடிவவடந்ேதபாது சராசரியாக 74.37
சேவீே வாக்குகளும் பதிவாைோக மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணய
வட்டாரங்கள் நேரிவித்ேை.

10. மாசில்லா சுவாசம் எப்தபாது?
ஒவ்தவார் ஆண்டும் காற்று மாசு உலகளவில் 70 லட்சம் முன்கூட்டிய
இைப்புகவள ஏற்படுத்துவோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசால்
குழந்வேகளுக்கு நுவரயீரல் வளர்ச்சியும் இயக்கமும் குவைகிைது; சுவாச
தொய்த்நோற்றும் ஆஸ்துமாவும் ஏற்படுகிைது.
உலக சுகாோர அவமப்பாைது காற்று மாசு நோடர்பாை மாற்ைப்பட்ட ேர
விதிகவள கடந்ே மாேம் நவளியிட்டது. அேன்படி, காற்றில் காணப்படும்
பிஎம்2.5 எைப்படும் நுண் துகள்களின் அதிகபட்ச சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு
ஒரு கைமீட்டருக்கு 15 வமக்ரான்களாக குவைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே
2005-ஆம்
ஆண்டு
இந்ே
அளவு
25
வமக்ரான்களாக
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்ேது.
10 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை நுண் துகள்கள்
பிஎம்10 எைவும், 2.5 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை
நுண் துகள்கள் பிஎம்2.5 எைவும் அவழக்கப்படுகின்ைை. இந்ே இரு
அளவிலாை நுண் துகள்களும் மனிேர்களின் நுவரயீரலுக்குள்
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ஊடுருவும் திைன் நகாண்டவவ. அதிலும் பிஎம்2.5 நுண் துகளாைது
ரத்ே ஓட்டத்தில் கலந்து இேய மற்றும் சுவாச உறுப்புகவளப் பாதித்து, பிை
உறுப்புகவளயும் பாதிக்கிைது.





ஆயில்
நிறுவை
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நேரிவித்துள்ளாாா்.

தமம்பாட்டு

இயக்குொா்

தபாக்குவரத்து, எரிசக்தி, வீடுகள், நோழிற்சாவலகள், விவசாயம்
உள்ளிட்ட துவைகளில் எரிநபாருள்
எரிக்கப்படும்தபாது
இந்ே
நுண்துகள்கள் நவளியாகின்ைை.

இந்தியன் ஆயில் நிறுவை விரிவாக்கம் குறித்தும், மாற்று எரிசக்தி
குறித்தும் விளக்கமளிப்பேற்காக இந்தியன் ஆயில் நிறுவை ஆராய்ச்சி
மற்றும் தமம்பாட்டு இயக்குொா் எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நசன்வையில்
புேன்கிழவம நசய்தியாளாா்கவள சந்தித்ோாா்.

இந்தியாவில் தேசிய சுற்றுப்புை காற்று ேரநிவலகளின்படி (சஅஅணெ),
பிஎம்2.5 அளவாைது அதிகபட்சம் 60 வமக்ரான்களாக இருக்க
தவண்டுநமை
2009-இல்
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
2021-இல்
இந்தியாவின் நபரிய ெகரங்கள் பல, உலக சுகாோர நிறுவைத்தின்
2005-ஆம் ஆண்டு ேர நிர்ணய அளவவத் ோண்டியுள்ளை.

அப்தபாது அவாா் கூறியது: நபட்தரால், டீசல் ஆகியவற்றுடன் எத்ேைால்
கலப்போல் என்ஜின் நசயல்பாட்டில் எந்ே பாதிப்பும் ஏற்படாது. நபட்தரால்,
டீசல் என்ஜினில் எரியும் திைதைாடு எத்ேைால் தசாா்ந்ோல் அதிக அளவு
ஆக்டான்ஸ் கிவடக்கும். எைதவ நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால்
கலப்போல் எவ்விே இழப்பும் பயைாளருக்கு ஏற்படாது.

புதிய விதிகளின்படி பார்த்ோல் இந்ே ெகரங்களின் எண்ணிக்வக
அதிகரித்துள்ளது. காற்று மாசு காரணமாக அதிகரிக்கும் உயிரிழப்பும்
இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளது.

ேற்தபாது 10 சேவீேம் அளவுக்கு நபட்தராலில் எத்ேைால் கலக்கப்படும்
நிவலயில், 2025- ஆம் ஆண்டு முேல் 20 சேவீேம் எத்ேைால்
கலக்கப்படும். சிஎன்ஜி (இசஎ) வாயு ேயாரிக்கும், விநிதயாகிக்கும்
நிவலயங்கவள ொடு முழுவதும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவைம்
நிறுவவுள்ளது. இேன் மூலம் 5,000 நோழில் முவைதவாருக்கு
வாய்ப்புக் கிவடக்கும். இந்ே சிஎன்ஜி வாயுவுடன் வைட்ரஜன் வாயுவவ
கலப்போல் அதி திைன் நகாண்ட சிஎன்ஜி வாயு கிவடப்போக ஆராய்ச்சி
முடிவுகள் நேரிவிக்கின்ைை. எைதவ அவற்வை உற்பத்தி, விநிதயாகம்
நசய்வது குறித்து பாதுகாப்பு ெடவடிக்வகக்காக உச்ச நீதி மன்ைத்வே
அணுகியுள்தளாம். அேன் அனுமதி கிவடத்ேவுடன் சிஎன்ஜி வாயுவுடன்
வைட்ரஜன் வாயு கலந்து விநிதயாகம் நசய்யப்படும்.

காற்று
மாசாைது
அவைத்து
ொடுகளிலும்
சுகாோரத்துக்கு
அச்சுறுத்ேலாக உள்ளது என்ைாலும் குவைந்ே மற்றும் ெடுத்ேர
வருமாைம்நகாண்ட ொடுகளில் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. உலக
சுகாோர நிறுவைத்தின் புதிய காற்றுத் ேர வழிகாட்டுேல்கள்
ஆோரத்தின் அடிப்பவடயிலாைது. அவைத்து உயிர்கள் நோடர்புவடய
காற்றின் ேரத்வே உயர்த்ே இது வழிகாட்டும்.
அவைத்து ொடுகளும் சுற்றுச்சூழவலப் பாதுகாக்கப் தபாராட தவண்டும்
- நடட்தராஸ் அோதைாம், உலக சுகாோர அவமப்பின் இயக்குெர்.
புதிய ேரவிதிகள்
உலக சுகாோர அவமப்பின் உலகளாவிய காற்று மாசு ேரவிதியாைது
24 மணி தெரத்தில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின் சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு
15 வமக்ரான்களாக இருக்கலாம் எைத் நேரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில்
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாைது 60 வமக்ரான்களாக உள்ளது.
ெகரங்களில் காற்றின் ேரம்
2021 ஜை. 1-ஆம் தேதி முேல் நசப். 27-ஆம் தேதி வவர, உலக சுகாோர
நிறுவைத்தின் புதிய அறிவிப்பின்படி ெகரங்களில் காணப்பட்ட
நுண்துகள்களின் விவரம், காற்றில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின்
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாை 15 வமக்ரான்கள், 25-வமக்ரான்களுக்கு
தமல் 60 வமக்ரான்கள் வவர, இந்தியாவின் ேரநிவலயாை 60
வமக்ரான்களுக்கு தமல் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் குறித்ே
அட்டவவண:
ெகரங்கள் >15 25-60 >60

12. விவசாயியும் விவசாயமும்
இந்திய கிராமப்புை குடும்பத்தின் வருமாைத்தில் ொன்கில் மூன்று பங்கு
விவசாயத்திலிருந்து வந்ேது. இது 1970-இல். ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு 2020- ஆம் ஆண்டில் இது மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் கீதழ
குவைந்துள்ளது.
ேற்தபாது நபரும்பாலாை விவசாயக் குடும்பங்கள் விவசாயத்திவைக்
வகவிட்டு தவறு நோழில்கள் மூலம் சம்பாதிக்கின்ைை. 2011-ஆம்
ஆண்டு மக்கள்நோவக கணக்நகடுப்பு விவரம், ஒவ்நவாரு ொளும்
2,000 விவசாயிகள் விவசாயத்வேக் வகவிடுகின்ைைாா் என்று
கூறுகிைது.

1 தில்லி 0 32 68
2 பாட்ைா 1 37 44
3 லக்நைௌ 4 47 31
4 நகால்கத்ோ 11 39 29

காலநிவல மாற்ைம் விவசாயத்திவை கடுவமயாக பாதிக்கிைது.
காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகளால் விவசாயிகளின் வருமாைம் 25
சேவீேம் வவர குவையும் என்கிைது அரசாங்க ேரவு. காலநிவல மாற்ைம்,
விவசாயம் அதிகம் ெவடநபறும் இந்தியாவின் நூறு ஏவழ
மாவட்டங்களில் கடுவமயாை பாதிப்பிவை ஏற்படுத்துகிைது.

5 நஜய்ப்பூர் 4 62 23
6 ஆமோபாத் 0 70 23
7 வைேராபாத் 43 38 8
8 மும்வப 16 47 7

இதுதபான்ை காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகள் ஆண்டுக்கு 700 தகாடி
ரூபாய் வவர இழப்வப ஏற்படுத்துகின்ைை. உலகின் அதிக மக்கவள
பாதிக்கும் இரண்டாவது மிக தமாசமாை பாதிப்பாை வைட்சி, 30 தகாடி
இந்திய மாைாவாரி விவசாயிகவளக் கடுவமயாக பாதிக்கிைது.

9 தகாவவ 0 86 6
10 நசன்வை தவளச்தசரி 53 29 2
11 நபங்களூரு 34 40 1

1950-இல் நமாத்ே உள்ொட்டு உற்பத்தியில் 51 சேவீேமாக இருந்ே
விவசாயத்தின் பங்களிப்பு, ேற்தபாது 16 சேவீேமாக குவைந்துள்ளது.
அதேதவவளயில், 1951-ஆம் ஆண்டில் ஏழு தகாடி குடும்பங்கள்
விவசாயத்வே ெம்பியிருந்ே நிவலயில், ேற்தபாது அது 12 தகாடி
குடும்பங்களாக உயாா்ந்துள்ளது.

12 திருவைந்ேபுரம் 11 39 0.4.
15 வமக்ரான்கள் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
25 வமக்ரான்களுக்கு தமல் 60-க்குள் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
60 வமக்ரான்களுக்கு தமல் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள்
11. 2025-இல் நபட்தராலுடன் 20% எத்ேைால் கலக்கப்படும்: இந்தியன்
ஆயில் அதிகாரி ேகவல்
ொடு முழுவதும் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் நபட்தராலுடன் 20 சேவீேம்
அளவுக்கு எத்ேைால் கலக்கப்படும். நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால்
கலப்போல் பயைாளருக்கு எவ்விே இழப்பும் ஏற்படாது எை இந்தியன்



இந்தியாவில்
90
சேவீே
மக்கள்
சவமயல்
எரிவாயுவவப்
பயன்படுத்துகின்ைைாா். ஆைால் 50 சேவீேத்துக்கும் குவைவாை
உற்பத்திோன்
இந்தியாவில்
ெடக்கிைது.
எைதவ
இந்தியா,
நபரும்பாலாை எரிவாயுவுக்கு இைக்குமதிவய ெம்பிதய உள்ளது. இேற்கு
முன்பு சலுவக விவலயில் சவமயல் எரிவாயு (கடஎ) விநிதயாகம்
நசய்யப்பட்டது. ேற்தபாது அரசின் நகாள்வகயின் படி, சாா்வதேச சந்வே
விவலவய நபாறுத்து விற்கப்படுகிைது. இேைால் விவல மாறுேல்
ஏற்படுகிைது என்ைாாா் எஸ்.எஸ்.வி.ராம்குமாாா்.







உலகின் மிக தவகமாக வளாா்ந்து வரும் நபாருளாோரங்களில் இந்தியப்
நபாருளாோரமும் ஒன்று என்ை ேரவு விவசாயிக்கு மகிழ்ச்சி
ஏற்படுத்ேவில்வல. ஏநைனில் ெமது ொட்டின் ஒவ்நவாரு இரண்டாவது
விவசாயியும் கடன் வாங்குகிைாாா்.
இந்திய விவசாயி சராசரியாக மாேம் 6,426 ரூபாய் சம்பாதித்து 6,223
ரூபாவய நசலவிடுகிைாாா். 15% இந்திய விவசாயிகள் மட்டுதம
வருமாைத்தில்
91%-ஐ
சம்பாதிக்கின்ைைாா்.
இது
வருமாை
சமத்துவமின்வமக்கு காரணமாக அவமகிைது.
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ஒரு நைக்தடாா் நிலத்தில் பயிரிடப்படும் தகாதுவமயிலிருந்து 7,639
ரூபாய் மட்டுதம ஒரு விவசாயி சம்பாதிக்கிைாாா். தகாதுவமக்காை
உற்பத்திச் நசலவு 32,644 ரூபாய். ஒரு நைக்தடருக்காை ெஷ்டம்
25,005 ரூபாய். இது நபரும் இழப்பு என்கிைது ஒரு ஆய்வு.
விவசாயக்
குடும்பங்கள்,
கிராமப்புைங்களில்
விவசாய
நிலம்
வவத்திருப்பவாா்களின் 2019-ஆம் ஆண்டுக்காை நிவல மதிப்பீட்டு
அறிக்வக நசப்டம்பாா் 10, 2021 அன்று நவளியிடப்பட்டது. பாதிக்கும்
தமற்பட்ட இந்திய விவசாய குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளோகவும்,
சராசரியாக அவாா்களின் கடன்நோவக 74,121 ரூபாய் என்றும்
இவ்வறிக்வக கூறுகிைது.
2013-ஆம் ஆண்டிற்காை நிவல மதிப்பீட்டுக் கணக்கீட்டுடன்
ஒப்பிடும்தபாது 2019-ஆம் ஆண்டில் கடனில் ேவிக்கும் குடும்பங்களின்
எண்ணிக்வக 51.9%-லிருந்து 50.2%-ஆக சற்று குவைந்துள்ளது.
இருப்பினும் கடன்நபற்ை குடும்பங்களின் கடன்நோவக 47,000
ரூபாயிலிருந்து 74,121 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
69.6% விவசாயிகள் வங்கிகள், கூட்டுைவுச் சங்கங்கள், அரசு சாாா்ந்ே
நிறுவைங்களிலிருந்தும்
20.5%
விவசாயிகள்
ேனியாாா்
நிதி
நிறுவைங்களில் இருந்தும் கடன் நபற்ைோக தேசிய புள்ளியியல்
அலுவலகத் ேரவு கூறுகிைது. விவசாயிகள் வாங்கிய நமாத்ேக் கடனில்
57.5 சேவீேம் மட்டுதம விவசாய தொக்கங்களுக்காக வாங்கப்பட்டது
என்கிைது இத்ேரவு.
28 இந்திய மாநிலங்களில் அதிக கடன் நபற்றுள்ள விவசாயக்
குடும்பங்கள் நகாண்ட ஆந்திர மாநிலத்தில் 93.2 சேவீே விவசாயக்
குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளை என்றும், அவற்றின் சராசரி கடன்
நோவக 2.45 லட்சம் என்றும் 2019-ஆம் ஆண்டில் ெடத்ேப்பட்ட
கணக்நகடுப்பு கூறுகிைது.
இேற்கு அடுத்ேபடியாக விவசாய கடன் நபற்ை 91.7% குடும்பங்கவளக்
நகாண்ட நேலங்காைா மாநிலத்தின் சராசரி கடன் நோவக 1.52
லட்சமாகவும் 69.9% குடும்பங்கவளக் நகாண்ட தகரள மாநிலத்தின்
சராசரி கடன் நோவக 2.42 லட்சமாகவும் இருப்போக இக்கணக்நகடுப்பு
நேரிவிக்கிைது.
ைரியாணா, பஞ்சாப், காா்ொடகம், ராஜஸ்ோன், ேமிழ்ொடு ஆகிய
மாநிலங்களின் கடன் நபற்ை விவசாயக் குடும்பங்கள் சராசரியாக
ஒவ்நவான்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தமல் கடன் நபற்றுள்ளது.
நமாத்ேத்தில் 11 மாநிலங்களில் இந்ேத் கடன் நோவக தேசிய
சராசரியாை 74,121 ரூபாவய விட அதிகமாக உள்ளது.
ஒரு விவசாயக் குடும்பம் பயிாா் சாகுபடி, விவளநபாருட்கள் வணிகம்
மட்டுமல்லாது விவசாயக் கூலி, கால்ெவடகள் வளாா்த்ேல், உரம் பூச்சிமருந்துகள் தபான்ை விவசாயம் நோடாா்பாை நபாருட்களின்
வணிகம் ஆகியவற்றின் மூலமாக வருமாைம் ஈட்டலாம். 2013-ஆம்
ஆண்டில் 6,426 ரூபாயாக இருந்ே விவசாயக் குடும்பங்களின் சராசரி
வருமாைம் 2019-ஆம் ஆண்டில் 10,218 ரூபாயாக அோவது 57%
அதிகரித்துள்ளது என்றும் ஆண்டு வளாா்ச்சி விகிேம் 7.8% என்றும் ேரவு
கூறுகிைது.
இந்ே வருமாை அதிகரிப்பு, விவசாயத் நோழிலுக்காை ஊதியத்ோலும்
கால்ெவட வளாா்ப்பாலும் உருவாைது. 2018-19 ஆண்டில் விவசாய
கூலி, பயிாா் சாகுபடி, கால்ெவட வளாா்ப்பு, விவசாய சம்பந்ேப்பட்ட
நபாருட்கள், வணிகம் தவளாண்துவை நமாத்ே வருமாைத்தில்
முவைதய 40%, 38%, 16%, 6% பங்குகவளக் நகாண்டிருந்ேை. இதுதவ
2012-13 ஆண்டில் முவைதய 32%, 48%, 12%, 8% எை இருந்ேது.
இத்ேரவுகள் விவசாயக் குடும்பங்கள் ேங்கள் வருமாைத்தின்
நபரும்பகுதிவய விவசாய சாகுபடி மூலமாக சம்பாதிக்கவில்வல
என்பவேத் நேளிவாக்குகின்ைை. நமாத்ே சராசரி வருமாைத்தில் அதிக
பங்கு (ரூ. 4,063) ஊதியத்திற்காை வருமாைம்.
தவளாண் துவையில் ஒரு நோழிலாக சுருங்கி வரும் விவசாயம்
விவசாயிகளின் நபரும் வருமாை ஆோரமாக இல்வல என்பது
உண்வமயில் வருத்ேம் ேரும் நசய்தி. கதராைா தீநுண்மியின் ோக்கம்
உச்சம் நபற்ை காலத்தில் விவசாயிகளின் உவழப்பு காரணமாக
இந்தியாவில் தவளாண் துவை மட்டுதம வளாா்ச்சிநபற்ைது.
ேன்னிவைவு உணவு உற்பத்தி நகாண்ட ொடாக இந்தியா இருக்கிைது.
அேற்குக்
காரணமாை
விவசாயி
ேன்னிவைவு
நகாள்ள
தவண்டுமாைால் அவன் கடனின்றி வாழ தவண்டும். அேற்கு ஆவை
நசய்யட்டும் அரசு.













13. பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்களின் இலக்கு நிவைவு
வறுவமக்தகாட்டுக்குள் இருக்கும் மக்கள் பயன் நபறும் வவகயிலாை
பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகம் ொட்டிலுள்ள அவைத்து
மாவட்டங்களிலும் திைக்கப்பட்டுவிட்டோக மத்திய ரசாயைம், உரத்
துவை அவமச்சகம் நேரிவித்துள்ளது.
ெடப்பு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கின்படி 8,300 மக்கள்
மருந்ேகங்கள்
இதுவவர
திைக்கப்பட்டுவிட்டோகவும்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாோரண தொய்கள் முேல் நீடித்ே தொய்கள் வவரயிலாை அதலாபதி
மருந்துகள், நவளிச் சந்வேகளில் அதிக விவலயில் விற்கப்படுகின்ைை.
இந்ே மருந்துகள் நபாதுமக்களுக்கு மலிவாை விவலயில் கிவடக்க
மத்திய அரசு நகாண்டுவந்துள்ள திட்டம்ோன் "பிரேம மந்திரி பாரதிய
மக்கள் மருந்ேக திட்டம் (பிஎம்பிதஜபி)' ஆகும். இந்ேத் திட்டத்வே இந்திய
மருந்துகள், மருத்துவ சாேைங்கள் பணியகம் (பிஎம்பிஐ) நபாறுப்தபற்று
ொடு முழுவதும் மலிவு விவலயில் முக்கிய மருந்துகவள விற்பவை
நசய்யும் வவகயில், பிரேம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்கவளத்
திைந்து வருகிைது.
இந்ே மருந்ேகங்கள் மூலம் சுமார் 1,451 மருந்துகள், 240 மருத்துவ
சாேைங்கள் மலிவாை விவலயில் நபாதுமக்களுக்கு விற்கப்படுகின்ைை.
இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே 2020, மார்ச் வவர 696 மாவட்டங்களில்
6,068 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டை. நிகழ் 2021-22-ஆம்
நிதியாண்டில் 8,300 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு
அக்தடாபர்
5-ஆம்
தேதி
வவர
8,355
மருந்ேகங்கள்
திைக்கப்பட்டுவிட்டோக ரசாயைத் துவை நேரிவித்துள்ளது. தமலும்,
2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் 10,000 மக்கள் மருந்ேகங்கவளத் திைக்கவும்
மத்திய ரசாயைத் துவை திட்டமிட்டுள்ளோக அதிகாரி ஒருவர்
நேரிவித்ோர்.
ேமிழகத்தில்... ேற்தபாது ொட்டில் உள்ள அவைத்து மாவட்டங்களிலும்
(725) மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டுவிட்டை. ேமிழகத்தில்
இதுவவர சுமார் 827 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டு ொட்டிதலதய
சிைப்பாகச் நசயல்படுவோகவும் மத்திய ரசாயைத் துவை சார்பில்
நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், ேற்தபாது ேகவல் நோழில்நுட்ப
அடிப்பவடயில் அவைத்து மக்கள் மருந்ேகங்களும் விநிதயாகச்
சங்கிலியால் இவணக்கப்பட்டு நிகழ்தெர அடிப்பவடயில் மருந்து
விநிதயாகம் தமற்நகாள்ளப்படுகிைது.
2020-21- ஆம் ஆண்டில் மக்கள் மருந்ேகங்கள் மூலம் ரூ.665.83
தகாடிக்கு விற்பவை ெடந்துள்ளது. இேன்மூலம் நபாதுமக்கள் ரூ. 4,000
தகாடி வவர தசமிக்க முடிந்துள்ளது என்று அவமச்சகம் கூறியுள்ளது.
14. ெர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்தின் அவைத்து விருதுகவளயும்
அள்ளியது இந்தியா
சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் சிைந்ே வீரர்,
வீராங்கவை உள்பட பல்தவறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிைது.
இந்ே ஆண்டுக்காை சிைந்ே வீரர், வீராங்கவை உள்ளிட்ட விருதுக்காை
பட்டியல் ஏற்கைதவ நவளியிடப்பட்டு இருந்ேது. இதில் இருந்து
ஒவ்நவாரு பிரிவிலும் ஒருவவர விருதுக்கு தேர்வு நசய்ய ‘ஆன்-வலன்’
மூலம் வாக்நகடுப்பு ெடத்ேப்பட்டது. இதில் தேசிய ஆக்கி அணிகளின்
தகப்டன்கள்,
பயிற்சியாளர்கள்,
ரசிகர்கள்
மற்றும்
வீரர்கள்,
ஊடகங்களின் பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார் அளிக்கும் வாக்குகளின்
சேவீேத்வே அடிப்பவடயாக நகாண்டு விருதுக்கு தேர்வாகி இருக்கும்
வீரர், வீராங்கவைகளின் நபயவர சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் தெற்று
அறிவித்ேது.
இேன்படி
அவைத்து
பிரிவுகளின்
விருதுகவளயும்
இந்தியா
வகப்பற்றியது. தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் நவண்கலப்பேக்கம் நவன்று
சாேவை பவடத்ே இந்திய அணியில் அதிக தகால்கள் அடித்ே
ைர்மன்பிரீத் சிங் 52.11 சேவீே வாக்குகளுடன் சிைந்ே வீரர் விருதுக்கும்,
தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 4-வது இடம் நபற்ை இந்திய நபண்கள்
அணியில் அதிக தகால்கள் தபாட்ட குர்ஜித் கவுர் 46.63 சேவீே
வாக்குகளுடன்
சிைந்ே
வீராங்கவை
விருதுக்கும்
தேர்வாகி
இருக்கிைார்கள்.
சிைந்ே தகால்கீப்பர் விருதுக்கு இந்திய அணிவய தசர்ந்ே ஸ்ரீதஜஷ்
(ஆண்கள்), சவிோ புனியா (நபண்கள்) ஆகிதயாரும், வளர்ந்து வரும்
ெட்சத்திர விருதுக்கு ஷர்மிளா தேவி (நபண்கள்), விதவக் சாகர் பிரசாத்
(ஆண்கள்) ஆகிதயாரும் தேர்வு நசய்யப்பட்டுள்ளைர். இந்திய ஆண்கள்
அணியின் பயிற்சியாளர் கிரகாம் ரீட், நபண்கள் அணியின் பயிற்சியாளர்
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தஜார்ட் மர்ஜிதை ஆகிதயார்
நசய்யப்பட்டு இருக்கின்ைைர்.

சிைந்ே





பயிற்சியாளர்களாக







தேர்வு

சிைந்ே வீரர்கள் தேர்வுக்கு நபல்ஜியம் ஆக்கி சம்தமளைம் அதிருப்தி
நேரிவித்துள்ளது. இது குறித்து அந்ே சம்தமளைம் நவளியிட்டு இருக்கும்
டுவிட்டர் பதிவில், ‘ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் ேங்கப்பேக்கம் நவன்ை
நபல்ஜியம் அணிவய தசர்ந்ே வீரர்கள் பட்டியலில் இருந்தும் ஒருவர் கூட
விருதுக்கு தேர்வாகாேது விருதுக்காை வாக்நகடுப்பு முவையின்
தோல்விவய
எடுத்துக்காட்டுகிைது.
வருங்காலத்தில்
விருது
தேர்வுக்காை முவை நியாயமாைோக இருக்கும் வவகயில் மாற்றி
அவமக்க ொங்கள் சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்துடன் இவணந்து
பணியாற்றுதவாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இேற்கு சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் அளித்ே விளக்கத்தில் ‘விருதுக்கு
தேர்வாைவர்கள், 3 பிரிவிைரும் அளித்ே வாக்குகளில் முேலிடத்வே
நபற்றுள்ளைர். தேவவப்பட்டால் விருது வழங்கும் ெவடமுவையில்
மாற்ைம் நசய்ய தவண்டியது குறித்து மறுபரிசீலவை நசய்தவாம். தேசிய
சம்தமளை பிரதிநிதிகள் முழுவமயாக வாக்களிக்காேது ஏன்? என்பது
குறித்து கவைம் நசலுத்ேப்படும்’ என்று நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
15. உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி: ஆப்பிரிக்க குழந்வேகள்
நபறுகிைாாா்கள்
உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி, ஆப்பிரிக்க குழந்வேகளுக்குச்
நசலுத்ேப்படவுள்ளது.
மதலரியா
காய்ச்சவலத்
ேடுப்பேற்காக
மாஸ்குயிரிக்ஸ் என்ை ேடுப்பூசிவய கிளாக்தஸா ஸ்மித்கிவளன்
நிறுவைம் கடந்ே 1987-இல் உருவாக்கியது. அந்ே ேடுப்பூசியின்
நசயல்திைன் குவைவாக இருந்ேோல், அவே தமம்படுத்ே முயற்சிகள்
தமற்நகாள்ளப்பட்டை. அேன் நோடாா்ச்சியாக, கடந்ே 2019-இல் இருந்து
காைா, நகன்யா, மாலவி ஆகிய ொடுகளில் 8 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட
சிைாாா்களுக்கு
மதலரியா
ேடுப்பூசி
நசலுத்ேப்பட்டு
ஆராய்ச்சி
தமற்நகாள்ளப்பட்டது.
ஆராய்ச்சியில் கிவடத்ே முடிவுகளின் அடிப்பவடயில் இந்ே ேடுப்பூசிவய
பயன்படுத்துவேற்கு உலக சுோகார அவமப்பு புேன்கிழவம ஒப்புேல்
அளித்ேது. முேல் முவையாக, ஆப்ரிக்காவவச் தசாா்ந்ே சிறுவாா்கள்,
மதலரியா ேடுப்பூசிவய நசலுத்திக்நகாள்ள இருக்கிைாாா்கள். ‘இது
வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க ேருணம்’ என்று உலக சுகாோர அவமப்பின்
இயக்குொா் நடட்தராஸ் அோதைாம் கூறிைாாா். மதலரியாவவத்
ேடுப்பேற்கு தமற்நகாள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் மந்ேமாகியிருந்ே நிவலயில்,
ேடுப்பூசி
வந்திருப்பது
அதிகாரிகள்
மத்தியில்
ெம்பிக்வகவய
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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1. உணவு இழப்பு மற்றும் சேதம் குறித்த ேர்வசதே விழிப்புணர்வு

5. அவேரகால கைனளிப்பு உத்தரவாத திட்ைத்துைன் ததாைர்புடைய

நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிற சததி எது?

மத்திய அடமச்ேகம் எது?

அ) செப்டம்பர்.29 

அ) MSME அளமச்ெகம்

ஆ) செப்டம்பர்.30

ஆ) நிதி அளமச்ெகம் 

இ) அக்டடோபர்.1

இ) வர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துளற அளமச்ெகம்

ஈ) அக்டடோபர்.2

ஈ) ஜவுளி அளமச்ெகம்

✓

செப்.29 அன்று உணவுவிழப்பு மற்றும் டெதம் குறித்த இரண்டோவது
ெர்வடதெ விழிப்புணர்வு நோளை உலகம் சகோண்டோடுகிறது. ெமீபத்தில்
நளடசபற்ற ஐநோ உணவளமப்பு உச்சிமோநோட்டில் “உணவு ஒருடபோதும்
வீணோகோது” என்ற கூட்டணிளை UNEP அறிமுகப்படுத்திைது.

✓

“Stop Food Loss and Waste; For the People; For the Planet” என்பது இந்த
ஆண்டின் (2021) கருப்சபோருைோகும். உற்பத்தி செய்ைப்படும் உணவுப்
சபோருட்களில் சுமோர் 14% அறுவளட மற்றும் சில்லளற விற்பளையின்
டபோது வீணோகின்றது. அடத டநரத்தில், உலகைோவிை உணவு உற்பத்தி
-யில் 17% வளர பல்டவறு நிளலகளில் வீணோகின்றது. உலக இருதை
நோைோைது செப்டம்பர்.29 அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. “‘Use Heart to
Connect” என்பது இந்த ஆண்டின் கருப்சபோருள் ஆகும்.

✓

அ) PM மதிை உணவுத் திட்டம்
ஆ) PM டபோஷோன் 
இ) PM டபோஜன்

அ) கரும்பு

ஈ) PM ஆகோர்

ஆ) டதன் 
இ) பழங்கள்

✓

டதசிை மதிை உணவுத்திட்டத்திற்கு ‘PM டபோஷோன்’ திட்டம் என்று சபைர்
மோற்றஞ்செய்ைப்பட்டுள்ைது.
இத்திட்டத்ளத
செைல்படுத்துவதில்
உழவர்கள் உற்பத்திைோைர் அளமப்புகள் மற்றும் சபண்கள் சுைஉதவிக்
குழுக்களின் பங்களிப்பும் புதிை அம்ெங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

✓

நோடு முழுவதுமுள்ை அரசு மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளில்
ஆரம்பப்பள்ளி மோணவர்களுக்கு சூடோை ெளமத்த உணளவ வழங்கும்
‘பள்ளிகளில் PM டபோஷோன்’ திட்டத்திற்கு மத்திை அளமச்ெரளவ ஒப்புதல்
அளித்தது. இது போல்வோடி பள்ளி மோணவர்களையும் உள்ைடக்கும்.

ஈ) பளை

✓

டதசிை டதனீ வைர்ப்பு மற்றும் டதன் இைக்கமோைது (NBHM), மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு (2020-21 முதல் 2022-23 வளர) அறிவித்துள்ைது.
இது, ‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற இலக்ளக அளடவதற்கோக நோட்டில்
அறிவிைல் பூர்வமோை முளறயில் டதனீ வைர்ப்ளப டமற்சகோள்வளத
டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது.

✓

இது டதசிை டதனீ வோரிைம் (NBB) மூலம் செைல்படுத்தப்படுகிறது. மத்திை
டவைோண் அளமச்ெர் நடரந்திர சிங் டதோமர், ெமீபத்தில், ‘டதசிை டதனீ
வோரிைத்தின்’ ஒத்துளழப்புடன் குஜரோத் கூட்டுறவு போல் ெந்ளத கூட்டளம
-ப்பின் தைோரிப்போை ‘அமுல் டதன்’ என்பளத சவளியிட்டோர்.

7. மத்திய மீன்வள ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் அடமந்துள்ள மாநிலம்
எது?
அ) தமிழ்நோடு
ஆ) டகரைோ 

3. ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற புமிசயா கிஷிைா, எந்த நாட்டின்
அடுத்த பிரதமராவார்?

இ) ஆந்திர பிரடதெம்

அ) ஜப்போன் 

ஈ) குஜரோத்

✓

ஆ) வட சகோரிைோ
இ) தோய்லோந்து
ஈ) விைட்நோம்
ஜப்போனின் முன்ைோள் சவளியுறவு அளமச்ெரோை புமிடைோ கிஷிடோ,
டைோஷிளைட் சுகோவுக்கு மோற்றோக பிரதமரோகவுள்ைோர். அவர், ஆளும்
லிபரல் ஜைநோைகக் கட்சியின் வோக்சகடுப்பில் சவற்றி சபற்றுள்ைோர்.
COVID சதோற்று, வரலோறு கோணோத சபோது சுகோதோர சநருக்கடி மற்றும்
சீைோவின் எல்ளலமீறிை அரசிைல் அச்சுறுத்தல் ஆகிைவற்றோல் நிளல
குளலந்த சபோருைோதோரத்ளத ஜப்போன் எதிர்சகோண்டுள்ைது.

மட்டும் எவ்வளவாக உள்ளது?
அ) 30
ஆ) 40 

அங்கீகரித்துள்ள மத்திய அடமச்ேகம் எது?

இ) 50

அ) எரிெக்தி அளமச்ெகம் 

ஈ) 60

ஆ) வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அளமச்ெகம்
இ) மின்ைணு மற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம்

✓

இந்திைோவில் 63 மில்லிைனுக்கும் அதிகமோை MSME’கள் உள்ைை.
அளவ, இந்திைோவின் ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட 40 ெதவீதமும் நோட்டின்
உற்பத்தி GDP’இல் 6.11 ெதவீதமும் ஆகும். டெளவத்துளறயின்மூலம்
சமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்திக்கு MSME’கள் 24.63 ெதவீத அைவிற்கு
பங்களிப்பு செய்கின்றை. இந்திை MSME அளமச்ெர் நோரோைண் ரோடை,
இந்திை SME மன்றத்தின் இந்திை ஏற்றுமதி முைற்சி மற்றும் இந்திை
ஏற்றுமதிகள்-2021 வளலதைத்ளதத் சதோடங்கி ளவத்தோர்.

✓

இந்த நிதிைோண்டில் இந்திைோ தைது ஏற்றுமதி இலக்ளக 400 பில்லிைன்
அசமரிக்க டோலரோக நிர்ணயித்துள்ைது. MSME’கள், 2027’க்குள் அளத $1
டிரில்லிைன் டோலரோக உைர்த்தும் எை அளமச்ெர் கூறிைோர்.

ஈ) அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம்
மத்திை எரிெக்தித் துளற அளமச்ெர் அண்ளமயில் “இன்டிசபன்டன்ட்
எஞ்சினிைர்” வழிமுளறயிலோை “தகரோறு தவிர்ப்பு வழிமுளறளை”
அங்கீகரித்தோர். முதலோளி மற்றும் ஒப்பந்தக்கோரருக்கு இளடடைைோை
த ொடக்க நிலை தகரோறுகளுக்கு, நீர்மின் துளறயில் தற்டபோதுள்ை தீர்வு
கோண்முளறகள் பலைளிக்கவில்ளல எை நீர்மின் திட்டங்களை
செைல்படுத்துகின்ற CPSE’கள் குரல் எழுப்பிை.







மத்திை மீன்வை சதோழில்நுட்ப நிறுவைம் (CIFT) 1957’இல் சகோச்சினில்
அளமக்கப்பட்டது. மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன் பதப்படுத்துதல் சதோடர்போை
அளைத்து துளறகளிலும் ஆரோய்ச்சி டமற்சகோள்ைப்படும் முதல் மற்றும்
ஒடர டதசிை ளமைம் இதுவோகும். CIFT ஆனது இறோல் ஓடுகளிலிருந்து
உரத்ளதயும் செல்லப்பிரோணிகளுக்கோை உணளவயும் உருவோக்கி
உள்ைது. ஆண்டிளமக்டரோபிைல் ஊக்கிகளுடன் தனிப்பைைோக்கப்பட்ட
உரமோை ‘டபோலிைர் ஸ்பிடர’ பயிர்விளைச்ெளல அதிகரிக்கின்றது.

8. ஏறத்தாழ இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில், MSME’களின் பங்களிப்பு

4. ‘Independent Engineer’மூலம் “தகராறு தவிர்ப்பு வழிமுடறடய”

✓

மத்திை நிதி அளமச்ெகமோைது அவெரகோல கடைளிப்பு உத்தரவோதத்
திட்டத்தின் செல்லுபடிகோலத்ளத டமலும் ஆறு மோதங்களுக்டகோ (மோர்ச்
31, 2022) அல்லது ஒட்டுசமோத்த உச்ெவரம்பு 4.5 இலட்ெம் டகோடிளை
எட்டும் வளரடைோ நீட்டித்துள்ைது. இத்திட்டம் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர
நிறுவைங்களுக்கு நிதிப்பற்றோக்குளறளை ெமோளிக்கவும், ஏற்றுமதிளை
ஊக்குவிக்கவும் உதவுவளத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 2021 செப்.
24 நிலவரப்படி, 2.86 இலட்ெம் டகோடிக்கு டமல் இக்கடன் திட்டத்தின்கீழ்
அனுமதிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

6. சதசிய மதிய உணவு திட்ைத்தின் புதிய தபயர் என்ன?

2.‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற NBHM திட்ைத்துைன் ததாைர்புடையது எது?

✓







Page Number 108 Of 367

 











2. பளிச் பத்து 99: இந்திை விமோைப்பளட

ததாைங்கப்பட்ைது?

இந்திை விமோைப்பளட கடந்த 1932ஆம் ஆண்டு அக்டடோபர் 8ஆம் டததி
சதோடங்கப்பட்டது.
முதலில் சவறும் 25 வீரர்களைக் சகோண்டு இந்திை விமோைப் பளட
சதோடங்கப்பட்டது.

ஆ) உத்தர பிரடதெம் 
இ) குஜரோத்
ஈ) டமற்கு வங்கம்

✓



9. இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்திலிருந்து ‘தூய்டம இந்தியா திட்ைம்’
அ) பீகோர்

✓



மத்திை தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைடைோர் விவகோரங்கள் மற்றும்
விளைைோட்டுத்துளற அளமச்ெர் அனுரோக் தோக்கூர், உத்தரபிரடதெத்தின்
டமோதிலோல் டநரு டதசிை சதோழில்நுட்ப நிறுவைத்திலிருந்து ஒரு மோத
கோலம் நடக்கும் ‘தூய்ளம இந்திைோ திட்டத்ளத’ சதோடங்கிைோர். ஆெோதி
கோ அம்ருத் மடகோத்ெவத்தின் ஒருபகுதிைோக இது சதோடங்கப்பட்டுள்ைது.
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதும், மக்களை ஊக்குவிப்பதும், குறிப்போக
நோடு முழுவதும் ‘ஒற்ளற பைன்போடுசகோண்ட சநகிழி’ கழிவுகளை சுத்தம்
செய்வதில் அவர்களை ஈடுபடுத்துவதும் இந்தத் தூய்ளம இைக்கத்தின்
டநோக்கமோகும். அக்டடோபர்.31 வளர இந்த இைக்கம் சதோடரும்.

10.ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘Hwasong-8’ என்பது எந்நாட்டின்
புதிய டைப்பர்சோனிக் ஏவுகடணயாகும்?
அ) சீைோ

ஆரம்ப கோலகட்டத்தில் ‘ரோைல் இந்திைன் ஏர் டபோர்ஸ்’ என்ற சபைரில்
விமோைப்பளட அளழக்கப்பட்டது. விடுதளலக்குப் பிறகு அதிலிருந்து
ரோைல் என்ற வோர்த்ளத நீக்கப்பட்டது.
இந்திை வோன்பளட உலகில் 7ஆவது வலிளமைோை விமோைப்பளடைோக
உள்ைது.
1933ஆம் ஆண்டுமுதல் இதுவளர இந்திை வோன்பளடயின் இலச்சிளை
4 முளற மோற்றப்பட்டுள்ைது.
வோன்பளடக்கு இந்திைோவின் பல்டவறு இடங்களில் அறுபது தைங்கள்
உள்ைை.
இந்திை விமோைப் பளடயில் முதல் சபண் ஏர் மோர்ஷலோக பத்மோவதி
பந்டதோபோத்ைோை நிைமிக்கப்பட்டோர்.
இந்திைோவுக்கு சவளியில் தஜிகிஸ்தோனில், இந்திை விமோைப் பளடக்கு
ஒரு தைம் உள்ைது.

ஆ) ஜப்போன்

உத்தரோகண்ட் மோநிலத்தில் சவள்ைம் ஏற்பட்டடபோது 20 ஆயிரம் டபளர
மீட்டு விமோைப் பளட ெோதளை பளடத்துள்ைது.

இ) இஸ்டரல்

இந்திை வோன்பளடயின் அருங்கோட்சிைகம் தில்லியில் அளமந்துள்ைது.

ஈ) வட சகோரிைோ 

✓

‘ஹ்வோெோங்-8’ என்ற புதிை ளைப்பர்டெோனிக் ஏவுகளணளை
சவற்றிகரமோக பரிடெோதித்ததோக வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது.

✓

ஏவுகளணகளை எரிசபோருள் நிரப்பி பின்ைர் கைத்திற்கு அனுப்புவதற்கு
இத்சதோழில்நுட்பம் அனுமதிக்கிறது. இந்தச் டெோதளைளை நடத்தி பல
நோட்களுக்குப் பிறகு, வடசகோரிைோ புதிை விமோைந்தோக்கி ஏவுகளணளை
டெோதளை செய்ததோகக் கூறிைது. கடந்த ஒரு மோதத்திற்குள் வட சகோரிைோ
டமற்சகோள்ளும் 4ஆவது ஆயுதடெோதளைைோகும் இது. தற்கோப்புக்கோக
தைக்கு ஆயுதங்கள் டதளவ என்றும் வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது.


1. கன்னிைோகுமரி கிரோம்புக்கு புவிெோர் குறியீடு
கன்னிைோகுமரி மோவட்ட மளலப்பகுதிகளில் விளையும் கிரோம்புக்கு
‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குளறயீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது.
நறுமணப் பயிரோை கிரோம்பு தமிழகத்தில் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலயின்
ெரிவு
பகுதிகளில்
அதிகம்
பயிரிடப்படுகிறது.
கன்னிைோகுமரி
மோவட்டத்தின் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலப் பகுதிகைோை மோறோமளல,
கரும்போளற, டவளிமளல, மடகந்திரகிரி பகுதிகளில் 750 சைக்டடர்
பரப்பைவில் கிரோம்பு பயிரிடப்பட்டுஉள்ைது. இது, தமிழகத்தில் கிரோம்பு
பயிரிடப்படும் சமோத்த பரப்பில் 73 ெதவீதமோகும். கன்னிைோகுமரி
மோவட்டத்தில் நிலவும் மிதமோை சவப்பநிளல கோரணமோக, கிரோம்பில்
உள்ை வோெளை திரவிைங்கள் குளறந்த அைவிடலடை ஆவிைோகி,
அடர்த்திைோை வோெளை எண்சணய் கிளடக்கிறது. இங்குள்ை கிரோம்பு
மரத்தின் சமோட்டுகள், உதிர்ந்த இளலகள் மற்றும் தண்டுகளும்
வோெளை எண்சணய் தைோரிக்க பைன்படுத்தப்படுகின்றை.

3. தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைருக்கு இலக்கிைத்துக்கோை டநோபல் பரிசு
தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைர் அப்துல்ரெோக் குர்ைோவுக்கு இலக்கிைத்துக்கோை
டநோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவர் இதுவளர 10 நோவல்களையும்
ஏரோைமோை சிறுகளதகளையும் எழுதியுள்ைோர்.
தோன்ெோனிைோவின் ெோன்ெபோ தீளவச் டெர்ந்த இவர் கடந்த 1960ஆம்
ஆண்டில் அகதிைோக பிரிட்டனில் குடிடைறிைோர். இதன் கோரணமோக
இவரது பளடப்புகளில் அகதிகள் அனுபவிக்கும் இன்ைல்கள், கோலனி
ஆதிக்கம் உள்ளிட்ட சிக்கல்கள் அதிகம் இடம்சபற்றுள்ைை. இதற்கோக
இவர் டநோபல் பரிசுக்கு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருப்பதோக டநோபல்
அறக்கட்டளை சதரிவித்துள்ைது.
4. மோநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு `40,000 டகோடி
ெரக்கு-டெளவ வரி (GST) இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கும் யூனிைன்
பிரடதெங்களுக்கும் `40,000 டகோடிளை மத்திை அரசு விடுவித்துள்ைது.
அதில், தமிழகத்துக்கு `2,036.53 டகோடி வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ெரக்கு-டெளவ வரிளை மத்திை அரசு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜூளல
மோதம் நோடு முழுவதும் அமல்படுத்திைது. ஜிஎஸ்டி அமலோக்கத்தின்
கோரணமோக மோநிலங்களுக்கு ஏற்படும் வருவோய்ப் பற்றோக்குளறளை
ஈடுசெய்யும் டநோக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று
மத்திை அரசு அறிவித்தது.
அதன்படி, மோநிலங்கள், யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கோை ஜிஎஸ்டி
இழப்பீட்டுத் சதோளகளை மத்திை அரசு ஆண்டுடதோறும் வழங்கி
வருகிறது. இந்நிளலயில், நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதிைோண்டில் `2.59
இலட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக வழங்க கடந்த டம மோதம்
நளடசபற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது.

இந்திைோவிடலடை,
கன்னிைோகுமரி
மோவட்ட
மளலப்பகுதிகளில்
விளையும் கிரோம்பு தரத்தில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இதைோல், குமரி
மோவட்ட நிர்வோகத்தின் உதவியுடன், மோறோமளல டதோட்ட விவெோயிகள்
ெங்கம், கரும்போளற மளலத்டதோட்ட விவெோயிகள் ெங்கத்திைரோல்
‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குறியீடு சபறப்பட்டுள்ைது.

அந்த இழப்பீட்டுத் சதோளகயில் `1 லட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி வருவோய்
மூலமோக வழங்கவும், மீதமுள்ை `1.59 லட்ெம் டகோடிளைக் கடைோகப்
சபற்று வழங்கவும் மத்திை அரசு முடிசவடுத்தது. அதைடிப்பளடயில்,
முதல் தவளணைோக `75,000 டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று மோநிலங்க
-ளுக்கும் ெட்டப்டபரளவளைக் சகோண்ட யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கும்
மத்திை அரசு கடந்த ஜூளலயில் வழங்கியிருந்தது.

கன்னிைோகுமரி மோவட்டம் ஈத்தோசமோழியில் உற்பத்திைோகும் சநட்ளட ரக
சதன்ளைக்கு இதற்குமுன் புவிெோர் குறியீடு கிளடத்துள்ைது. இதுடபோக,
மோர்த்தோண்டம் டதன், டநந்திரன் வோளழ, மட்டி வோளழ ஆகிைவற்றுக்கு
புவிெோர் குறியீடு டகட்டுள்ைைர். இந்நிளலயில், கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு
புவிெோர் குறியீளட சபற்றிருப்பது டவைோண் ஆர்வலர்கள் மற்றும்
மளலத்டதோட்ட விவெோயிகளை மகிழ்ச்சிைளடைச் செய்துள்ைது.

தற்டபோது டமலும் `40,000 டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மத்திை அரசு
விைோழக்கிழளம விடுவித்துள்ைது. அதிகபட்ெமோக கர்நோடகத்துக்கு
`4,555.84 டகோடியும், மகோரோஷ்டிரத்துக்கு `3,467.25 டகோடியும்,
குஜரோத்துக்கு `3,280.58 டகோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. தமிழகத்துக்கு
`2,036.53 டகோடியும், டகரைத்துக்கு `2,198.55 டகோடியும், புதுளவக்கு
`275.73 டகோடியும் இழப்பீடோக வழங்கப்பட்டுள்ைது.
இதன்மூலம் இழப்பீடோக ஒட்டுசமோத்தமோக `1.15 லட்ெம் டகோடி
வழங்கப்பட்டுள்ைதோக மத்திை நிதிைளமச்ெகம் சதரிவித்துள்ைது.
மீதமுள்ை சதோளகைோைது படிப்படிைோக விடுவிக்கப்படும் என்றும்
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சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த 2020-21-ஆம் நிதிைோண்டில் `1.10 லட்ெம்
டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கு
மத்திை அரசு வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
5. கணித அறிவிைல் டபரோசிரிைருக்கு ‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர்’ விருது
சென்ளை கணித அறிவிைல் நிறுவைத்தில் டகோட்போட்டு கணினி
அறிவிைல் துளறயில் டபரோசிரிைரோகப் பணிைோற்றும் ெோடகத் செௌரவுக்கு
கணித அறிவிைலுக்கோக அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத்திற்கோை
‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர் விருது 2021’ வழங்கப்பட்டுள்ைது.





பல்களலக்கழகத்தின் நிறுவைரும், இந்திை டதக்வோண்டடோ ெம்டமைை
தளலவருமோை ஐெரி டக கடணஷ் தளலவரோகவும், ஆதவ் அர்ஜூைோ
சபோதுச்செைலோைரோகவும், செந்தில் வி திைோகரோஜன் சபோருைோைரோகவும்,
டெோளல M ரோஜோ, TV சீத்தோரோமரோவ், M ரோமசுப்பிரமணி, VVR ரோஜ்ெத்ைன்,
ளெரஸ் டபோஞ்ெோ, S போலசுப்பிரமணிைன் ஆகிடைோர் துளணத்தளலவரோ
-கவும்,
போலோஜி
மரதபோ,
A
ெரவணன்
ஆகிடைோர்
இளணசெைலோைரோகவும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டைர்.

6. ரஷிைோவிடம் எஸ்-400 ஏவுகளண சகோள்முதல்: அசமரிக்கோவுடன்
சதோடர்ந்து டபச்சுவோர்த்ளத; அரிந்தம் போக்சி
ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல்
செய்வது சதோடர்போக அசமரிக்கோவுடன் இந்திைோ சதோடர்ந்து விவோதித்து
வருகிறது என்று சவளியுறவு அளமச்ெக செய்தித் சதோடர்போைர் அரிந்தம்
போக்சி சதரிவித்தோர்.
அசமரிக்கோவின் எதிர்ப்ளபயும் மீறி, ரஷிைோவிடம் இருந்து 4 எஸ்-400
ரக ஏவுகளணகளை `37,414 டகோடியில் சகோள்முதல் செய்வதற்கோை
ஒப்பந்தத்தில் இந்திைோ கடந்த 2018’இல் ளகசைழுத்திட்டது. முதல்
தவளணைோக `5,986 டகோடிளை ரஷிைோவுக்கு கடந்த 2019’இல்
இந்திைோ அளித்தது. இதற்கிளடடை, ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக
ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்ததற்கோக துருக்கி மீது அசமரிக்கோ
சபோருைோதோரத்தளட விதித்தது. அடதடபோன்று இந்திைோ மீதும் அசமரிக்கோ
சபோருைோதோரத் தளட விதிக்கக் கூடும் என்ற அச்ெம் நிலவிைது.
இந்நிளலயில், 3 நோள் பைணமோக இந்திைோ வந்த அசமரிக்க சவளியுறவு
துளற இளணைளமச்ெர் சவன்டி சஷர்மன், இந்திை சவளியுறவு துளறச்
செைலர் ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லோளவ ெந்தித்துப்டபசிைோர். அப்டபோது,
ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளை இந்திைோ
சகோள்முதல் செய்வதற்கு சவண்டி சஷர்மன் ஆட்டெபம் சதரிவித்தோர்.
இருப்பினும், இந்த விவகோரத்தில் ெமுக உடன்போடு எட்டப்படும் என்று
இருவரும் நம்பிக்ளக சதரிவித்தைர். அளதத் சதோடர்ந்து, எஸ்-400 ரக
ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்வதற்கு இந்திைோவுக்குத் தளட
விதிப்பது சதோடர்போக அசமரிக்க அதிபர் டஜோளபடன், சவளியுறவுத்துளற
அளமச்ெர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகிடைோர் முடிவு செய்வோர்கள் என்று
சவன்டி சஷர்மன் கூறிைோர்.
7. ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல்: 4ஆவது தங்கம்
சவன்றோர் மோனு போக்கர்
ஜூனிைர் உலகக் டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டியில் இந்திைோவின்
நட்ெத்திர வீரோங்களை மோனு போக்கர் 4ஆவது தங்கம் சவன்றோர்.
சபரு நோட்டின் தளலநகர் லிமோவில் ISSF ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப
துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டி நளடசபற்று வருகிறது. நளடசபற்ற மகளிர்
அணி 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் மோனு போக்கர், நோமிைோ கபூர், ரிதம்
ெங்வோன் ஆகிடைோர் அடங்கிை இந்திை அணி 16-4 என்ற புள்ளிக்கணக்
கில் அசமரிக்க அணிளை இறுதிச்சுற்றில் சவன்று தங்கப்பதக்கத்ளதக்
ளகப்பற்றிைது. இப்டபோட்டியில் மோனு போக்கர் சபறும் நோன்கோவது தங்கம்
இதுவோகும். அடத டநரம் 14 வைடத ஆை நோமிைோ கபூர் இரண்டோவது
தங்கப்பதக்கத்ளத ளகப்பற்றியுள்ைோர்.
ஆடவர் 25 மீ டரபிட் ளபைர் பிரிவில் இந்திைோவின் ஆதர்ஷ் சிங் 40
புள்ளிகளுக்கு 28 புள்ளிகளை குவித்து சவள்ளி ளகப்பற்றிைோர்.
இரட்ளடைரோை உதய்வீர்-விஜய்வீர் டதோல்விைளடந்தைர். 50மீ ளரபிள்
புடரோன் கலப்பு அணி பிரிவில் இந்திைோ டதோல்விளைத் தழுவிைது.
பதக்கப்பட்டிைலில் ஒன்பது தங்கம், ஏழு சவள்ளி, 3 சவண்கலத்துடன்
இந்திைோ முதலிடத்தில் உள்ைது. ஐந்து தங்கத்துடன் அசமரிக்க அணி
இரண்டோமிடத்தில் உள்ைது.
8. தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்க தளலவரோக ஐெரி கடணஷ் டபோட்டியின்றி
டதர்வு
தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் 2021-2025ஆம் ஆண்டுக்கோை புதிை
நிர்வோகிகள் டதர்தல் நடந்தது. சென்ளை ஐடகோர்ட்டு ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி
டக டமோகன்ரோம் டமற்போர்ளவயில் இந்தத் டதர்தல் நளடசபற்றது. இதில்
அளைத்து நிர்வோகிகளும் டபோட்டியின்றி ஒருமைதோக டதர்வு
செய்ைப்பட்டைர். N இரோமச்ெந்திரன் செைல் தளலவரோகவும், டவல்ஸ்
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1. ‘பிரசாசன் கான் கக சங்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலம் / UT’இன்

5.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற டிஜிசக்ஷம் திட்டத்சதத் னதாடங்கிய

முன்னெடுப்பாகும்?

மத்திய அசமச்சகம் எது?

அ) குஜராத்

அ) MSME அபமச்சகம்

ஆ) பஞ்சாப்

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

இ) இராஜஸ்தான் 

இ) பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 

ஈ) ஹரியானா

ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இராஜஸ்தான் மாநில அரசு ‘பிரசாசன் காவ் கக சங்’ என்ற பபயரில் ஒரு
முன்பனடுப்பபத் பதாடங்கியுள்ளது. அம்மாநிலத்திலுள்ள பதாபலதூர
கிராம மக்களுக்காக இத்திட்டம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இதன்மூலம் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் 22 துபறகபள அவர்கள் எளிபம
-யாக அணுக முடியும். இதன்கீழ், கிராமங்களில் வாரநாட்களில் அந்தந்த
மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கண்காணிப்பில் முகாம்கள் நபடபபறும். நிலப்
பத்திரங்கள் மற்றும் பல்கவறு சான்றிதழ்கபள வழங்குவது பதாடர்பான
கசபவகளும் பசய்யப்படும்.

✓

மத்திய பதாழிலாளர் & கவபலவாய்ப்பு அபமச்சரான பூகபந்திர யாதவ்,
பமக்கராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபணந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்படுத்தினார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், பதிவுபசய்யப்பட்ட
10 மில்லியன் கவபலகதடுகவார், கதசிய பதாழில் கசபவ வபலதளத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிபய
பபறமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு பகுப்பாய்வு, பமன்பபாருள் வளர்
-ச்சிகபான்ற பாடங்களில் பயிற்சி அளிப்பதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 கவபல கதடுகவாபர இது பயிற்றுவிக்கும்.

6. இந்திய அரசின் தசலசம நீரியலாளராக னபாறுப்கபற்றவர் யார்?

2. UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடெ மற்றும் இசச விழாவாெ
‘நட சங்கீர்த்தொ’ நசடனபறுகிற மாநிலம் எது?

அ) ஆதிர் அகராரா 

அ) அஸ்ஸாம்

ஆ) வினய் பத்வார்

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) பகௌரவ் ஆர்யா
ஈ) R K மாத்தூர்

இ) ஆந்திர பிரகதசம்
ஈ) பஞ்சாப்

✓

✓

UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடன மற்றும் இபச விழாவான ‘நட
சங்கீர்த்தனா’பவ மணிப்பூர் ஏற்பாடு பசய்கிறது. இந்த ஆண்டுக்கான, 3
நாள் விழா, சமீபத்தில் தபலநகர் இம்பாலிலிருந்து பதாடங்கப்பட்டது.

✓

பாக்யசந்திராவின் ஆட்சியில் நடா சங்கீர்த்தன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதன் தனித்துவத்திற்காக, 2013’இல், UNESCO’ஆல் பதாட்டுணரமுடியா
கலாச்சார பாரம்பரியமாக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

7. உலகளாவிய நிதிநிசலப்புத்தன்சம அசரயாண்டறிக்சகசய

3. கதசிய திபபத்திய காட்பெருமை ஆராய்ச்சி சமயம் அசமந்துள்ள

னவளியிட்ெ நிறுவெம் எது?

மாநிலம் / UT எது?

அ) உலக வங்கி

அ) லடாக்

ஆ) IMF 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

இ) ADB

இ) சிக்கிம்

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி

ஈ) உத்தரகாண்ட்

✓

விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற கமம்பாட்டுக்கான கதசிய வங்கி (நபார்டு)
திபபத்திய காட்படருபமக்கான கடன் திட்டத்திற்கு ஒப்புதலளித்துள்ளது.
இந்தத் திட்டம் அருணாச்சல பிரகதச மாநிலத்தின் படராங்கில் உள்ள
கதசிய திபபத்திய காட்படருபம ஆராய்ச்சி பமயத்தால் உருவாக்கப்பட்
-டது. இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்கீழ் இந்த ஆராய்ச்சி
பமயம் பசயல்படுகிறது. திபபத்திய காட்படருபமகள் பபாதுவாக ‘மபல
கால்நபடகள்’ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

✓

முன்னதாக, காலநிபல மாற்றத்தின் தாக்கத்திற்கு எதிராக இமயமபல
காட்படருபமகபள காப்பீடு பசய்யும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

உலகளாவிய நிதி நிதைப்புத்தன்பம அறிக்பக என்பது பன்னாட்டுச்
பசலவாணி நிதியத்தின் அபரயாண்டறிக்பகயாகும். இது உலக நிதிச்
சந்பதகளின் நிபலப்புத்தன்பம குறித்த விரிவான மதிப்பாய்பவ
அளிக்கிறது.
சமீபத்திய
உலகளாவிய
நிதிநிபலப்புத்தன்பம
அறிக்பகயில், IMF, கிரிப்கடாகரன்சிக்கு ஒரு பிரத்கயக அத்தியாயத்பத
அர்ப்பணித்துள்ளது. அதன்கீழ், கிரிப்கடா சூழலின் விபரவான வளர்ச்சி
புதிய வாய்ப்புகபள அளிக்கிறது என IMF குறிப்பிடுகிறது. நிதிநிதைப்புத்
தன்பம சவால்கபளப்பற்றியும் அது எச்சரிக்பக பசய்துள்ளது.

8. ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய னபண் கிரிக்னகட்
வீராங்கசெ யார்?

4. 2021 - யிடான் பரிசு னபற்ற இந்தியர் யார்?

அ) ஸ்மிருதி மந்தனா 

அ) டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி 

ஆ) மிதாலி ராஜ்

ஆ) சாந்தனு மிஸ்ரா

இ) ஷபாலி வர்மா

இ) ரிப்பன் கபூர்

ஈ) பூனம் பரௌத்

ஈ) அன்ஷு குப்தா
✓

யிடான் பரிசு என்பது கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு கணிசமான
பங்களிப்பப வழங்கிய தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்கபள அங்கீகரிக்கும்
ஒரு கல்விசார் விருது ஆகும். யிடான் பரிசு அறக்கட்டபள இந்தியாபவச்
கசர்ந்த டாக்டர் ருக்மணி பானர்ஜி மற்றும் அபமரிக்காபவச் கசர்ந்த
கபராசிரியர் எரிக் ஹனுகசக் ஆகிகயாருக்கு மதிப்புமிக்க யிடான் பரிபச
வழங்கியுள்ளது. 2016’இல் பதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவபர ஒன்பது
கபருக்கு யிடான் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

✓

பிரதம் கல்வி அறக்கட்டபளயின் தபலபமச் பசயல் அதிகாரியான Dr
ருக்மணி பானர்ஜி, கற்றல் விபளவுகபள கமம்படுத்துவதற்கான
அவரது பணிக்காக பகௌரவிக்கப்படுகிறார்.



பவஸ் அட்மிரல் ஆதிர் அகராரா, NM இந்திய அரசாங்கத்தின் தபலபம
நீரியலாளராக பபாறுப்கபற்றார். இந்த மாதத்தில், துபணகவந்தர் வினய்
பத்வார், AVSM, NM ஓய்வுறுவதை அடுத்து ஆதிர் போறுப்பேற்ோர்.
வங்ககதசத்துடனான நிரந்தர தீர்பாயத்தில் இந்தியாபவ பிரதிநிதித்து
-வப்படுத்துவது உட்பட கடல் எல்பல அம்சங்களுக்கு ஆதிர் அகராரா
பபாறுப்கபற்றார். 3ஆவது இந்திய-பமாரிஷியஸ் நீரியல் ஒத்துபழப்பு
கூட்டத்திற்கும் அவர் இபணத்தபலவராக இருந்தார்.







✓

ஆஸ்திகரலியாவில் சதமடித்த முதல் இந்திய பபண் என்ற பபருபமபய
பபற்று இந்திய கிரிக்பகட் வீராங்கபன ஸ்மிருதி மந்தனா புதிய
சாதபன பபடத்துள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு பமல்கபார்ன் படஸ்டின்
இரண்டாவது இன்னிங்சில் 58 ரன்கள் எடுத்தகத இதற்கு முன்பிருந்த
சாதபனயாகும். மந்தனா, 216 பந்துகளில் 22 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு
சிக்ஸருடன் 127 ரன்கள் எடுத்தார்.
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9. சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற மானு பாக்கருடன் னதாடர்புசடய
விசளயாட்டு எது?
அ) ஓடுதல்
ஆ) நீச்சல்
இ) மல்யுத்தம்
ஈ) துப்பாக்கிச்சுடுதல் 
✓

பபருவின் லிமாவில் நபடபபற்ற ISSF ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில், இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கபன மானு பாக்கர்
முதலிடம் பிடித்துள்ளார். சரப்கஜாத் சிங்குடனான கலப்பணி கபாட்டியில்
& தனிநபர் பகத்துப்பாக்கி நிகழ்விலும் அவர் தங்கம் பவன்றார். அவரது
பங்களிப்பு, இந்தியா, சாம்பியன்ஷிப் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பபற
உதவியது.

10.சமீப னசய்திகளில் இடம்னபற்ற எசடயூர் மற்றும் குட்டியாத்தூர்





ஓராண்டுக்கு ஏர் இந்தியாவின் 51 சதவீத பங்பக டாடா சன்ஸ்
நிர்வகித்து வர கவண்டும். கமலும் ஓராண்டுக்குப் பிறகக பங்குகபள
விற்பபன பசய்ய கவண்டும். ஏர் இந்தியாவின் ஊழியர்கபளயும்
ஓராண்டுக்கு பணியிலிருந்து நீக்கக் கூடாது கபான்ற நிபந்தபனகள்
விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏர் இந்தியாவின் பமாத்த கடன் `65,562 ககாடியாக உள்ளது. இந்த
விற்பபனக்கு பிறகு `46,262 ககாடி கடன் ஏர் இந்தியா அபசட்
கஹால்டிங் லிமிபடட் நிறுவனத்துக்கு மாற்றப்படும். 1932’இல் கஜஆர்டி
டாடாவால் பதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்பத 1953’இல் நாட்டுபடபமயாக்
-கியது. ஏர் இந்தியாவிடம் தற்கபாது பமாத்தமாக 141 விமானங்கள்
உள்ளன. ஏர் இந்தியா 42 நாடுகளுக்கு விமான கசபவகபள வழங்கி
வருகிறது. ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏஐஎக்ஸ்எல் இரண்டிலும் கசர்த்து
13,500 பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
3. அக்கடாபர்.9 – உலக பறபவகள் நாள்

ஆகிய ஊர்கள் சார்ந்த மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

4. பருவநிபல மாற்றம் பதாடர்பான ஆராய்ச்சி – எம் எஸ் சுவாமிநாதன்
அறக்கட்டபளயுடன்ஐ.நா. அபமப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்:

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்
இ) ககரளா 
ஈ) கர்நாடகா

✓

✓

ககரள மாநிலத்தின் எபடயூர் மிளகாய் மற்றும் குட்டியாத்தூர் மாம்பழம்
ஆகியவற்றுக்கு அண்பமயில் புவிசார் குறியீடு கிபடத்துள்ளன. புவிசார்
குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவிப்பரப்பில் நிபலபபறும் பபாருட்களி
-ன் மீது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அபடயாளமாகும்.
சரக்குகளின் புவிசார் குறியீடுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1999
‘இன்கீழ் இது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அபமதிக்கான
பத்திரிபகயாளர்களுக்கு அறிவிப்பு

கநாபல்

பரிசு:

கருத்து சுதந்திரத்பத பாதுகாக்க பதரியமான கபாராட்டத்பத
முன்பனடுத்த பிலிப்பபன்ஸ்பயச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் மரியா
பரஸ்ஸாவுக்கும், ரஷ்யாபவச் கசர்ந்த பத்திரிபகயாளர் டிமிட்ரி
முரகடாவுக்கும் விருது பகிர்ந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. 68 ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் டாடா பகயில் ஏர் இந்தியா: மத்திய
அரசுக்கு `2,700 ககாடி வருமானம்
ஏர் இந்தியா ஏல விற்பபனயில் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்பத
பவற்றியாளராக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. கடந்த
2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்பத தனியாருக்கு
விற்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுவருகிறது. சமீபத்திய ஏலத்தில்
டாடா சன்ஸ் நிறுவனமும், ஸ்பபஸ்பஜட் நிறுவனத்தின் தபலவர் அஜய்
சிங்கும் கபாட்டியிட்டனர். இதில் டாடா சன்ஸ் பவற்றி பபற்றுள்ளது.
அஜய் சிங் `15,100 ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த நிபலயில் `18,000
ககாடிக்கு விண்ணப்பித்த டாடா சன்ஸ் ஏலத்தில் பவற்றியாளராக
அறிவிக்கப்படுவதாக முதலீடுகள் மற்றும் பபாது பசாத்துகள் நிர்வாக
துபறயின் பசயலர் துஹின் காந்தா பாண்கட கூறினார். இதில் `2,700
ககாடி அரசுக்கு பணமாகக் கிபடக்கும். மீதமுள்ள `15,300 ககாடி ஏர்
இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் பபாறுப்கபற்றுக் பகாள்ளும் என
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பபனயின் மூலம் ஏர் இந்தியாவின்
100 சதவீத பங்குகள், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்ஸின் 100 சதவீத பங்குகள்
மற்றும் ஏர் இந்தியா சாட்ஸில் 50 சதவீத பங்குகள் டாடா சன்ஸ்
குழுமத்துக்கு பசாந்தமாகும்.
கஜஆர்டி டாடா பதாடங்கிய ஏர் இந்தியா 68 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
மீண்டும் டாடா குழுமத்துக்கக பசாந்தமாகியிருப்பது மிகவும் பபருமித
மிக்க தருணமாகும்.







இதுபதாடர்பாக MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள பவளியிட்ட பசய்திக்
குறிப்பு:
இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் கவளாண்பம, உணவு
உற்பத்தியில் பாதிப்பு, ஊட்டச்சத்து கிபடக்காத நிபல கபான்ற
பிரச்சிபனகள் ஏற்படுகின்றன. பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும்
பாதிப்புகபள எதிர்பகாள்ளும் வபகயில் சமுதாயத்பத கட்டபமப்பது
பதாடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட, ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு
பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள இபடகய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது.

இரு

2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
அபமதிக்கான
கநாபல்
பரிசு
பத்திரிபகயாளர்கள் மரியா பரஸ்ஸா மற்றும் டிமிட்ரி முரகடாவ்
ஆகிகயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபமதிக்கான கநாபல் பரிசு
மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற பரிசுகள் ஸ்டாக்கஹாமிலும் அறிவிக்கப்படும்.



இந்தியாவில் பருவநிபல மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பதாடர்பான
ஆராய்ச்சிபய கமற்பகாள்ள MS சுவாமிநாதன் அறக்கட்டபள மற்றும்
ஐநா மன்றத்தின் உலக உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் இபடகய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பகபயழுத்தாகி உள்ளது.

5. மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபத கண்காணிக்க மு
க ஸ்டாலின் தபலபமயில் ஒருங்கிபணப்பு குழு
தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படுவபதக்
கண்காணிக்க முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தபலபமயில் மாநில
அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு
அபமக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சித் துபற பசயலர் பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு:
மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மாவட்ட அளவில் நபடமுபறப்படுத்தப்படுவ
-பதக் கண்காணிக்க, மத்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துபற
அபமச்சகத்தால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபளப்
பின்பற்றி, முதல்வபர தபலவராக பகாண்டு மாநில அளவிலான
வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு அபமக்கப்பட்டு
உள்ளது. இக்குழுவில் ஊரக வளர்ச்சித் துபற அபமச்சர் துபணத்
தபலவராகவும், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துபற பசயலர்
உறுப்பினர் - பசயலராகவும் உள்ளனர்.
கமலும், பல்கவறு அரசுத்துபற பசயலர்கள், துபறத் தபலவர்கள், அரசு
சாரா பதாண்டு நிறுவனபிரதிநிதிகள், மாநில அளவிலான வங்கியாளர்
குழுவின் கமலாண்பம இயக்குநர் ஆகிகயாரும் உறுப்பினர்களாக
உள்ளனர்.
மத்திய அரசால் பவளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு பநறிமுபறகபள
பின்பற்றி மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்புக் குழுமற்றும்
கண்காணிப்புக் குழுக்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகபளப் பபாறுத்து
திட்டங்கள் பசயல்படுத்தப்படும் நிபலபய மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு
வளர்ச்சித்திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் மாநில அரசால் ஈடுபடுத்தப்ப
-ட்டுள்ள மனிதவளங்களின் பசயல்திறபன வரிபசபடுத்தி மதிப்பாய்வு
பசய்தல், வளர்ச்சித் திட்டங்கபள பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள
நிவர்த்தி பசய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் வடிவபமப்புகபள
கமம்படுத்த அல்லதுநடுநிபலப்படுத்த உரிய திருத்தங்கபளச்பசய்ய
பரிந்துபரகபள வழங்குதல் ஆகியன இக்குழுவின் பணிகளாகும்.
கமலும், வளர்ச்சித்திட்டங்கபள நிபறகவற்றுவதற்காக நிதி நிபலபய
மதிப்பாய்வு பசய்தல், பல்கவறு திட்டங்கபள சரியான கநரத்தில்
பசயல்படுத்துவதில் உள்ள தபடகபள மறு ஆய்வுபசய்தல், திட்டங்கபள
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பசயல்படுத்துவதில் பபறப்பட்ட புகார்கள், முபறககடுகள், பயனாளிகளி
-ன் தவறான கதர்வு, முபறககடான நிதி, திபசதிருப்புதல் கபான்ற
புகார்கபள பின்பதாடர்ந்து நடவடிக்பக எடுக்க பரிந்துபரத்தல் ஆகிய
பணிகபளயும் இக்குழு கமற்பகாள்ளும்.
பல்கவறு திட்டங்களின்கீழ் அபடயாளம் காணப்பட்ட பயனாளிகளின்
ஆதார் எண்ணுடன் இபணக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி
உதவி வழங்குவது குறித்து உரிய வழிகாட்டுதல்கபள வழங்குதல்,
மத்திய துபற திட்டங்கள், சம்பந்தப்பட்ட மத்திய நிறுவனங்கள் முபறயா
-க பசயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கபள அபடயாளம் காணுதல்,
மாநில அளவிலான வளர்ச்சி ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்
குழுவின்கீழ் கண்காணிக்கப்படும் திட்டங்கள் பதாடர்பான நிகழ்வுகபள
மத்திய வளர்ச்சி அபமச்சகத்தின் பார்பவக்கு பகாண்டு பசல்லுதல்
உள்ளிட்ட பணிகபளயும் இந்தக் குழு கமற்பகாள்ளும். இவ்வாறு அவர்
பதரிவித்துள்ளார்.
6. இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 8.3 சதவீதமாக இருக்கும்: உலக
வங்கி
இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் 8.3
சதவீதமாக இருக்கும் என உலக வங்கியின் சமீபத்திய அறிக்பகயில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பதற்காசிய பிராந்தியத்துக்கான தபலபம பபாருளாதார
நிபுணர் ஹன்ஸ் டிம்மர் பிடிஐ பசய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: பபாது
முதலீடு அதிகரிப்பு, உற்பத்திபய அதிகரிப்பதற்கான ஊக்கத்பதாபக
கபான்ற காரணங்களால் இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ்
நிதியாண்டில் 8.3 சதவீதமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிகறாம்.
இது ககரானா இரண்டாவது அபலயால் ஏற்பட்ட சுகாதார பநருக்கடிக்கு
முன்பு நாங்கள் கணித்தபதவிடக் குபறவானது. இருப்பினும் இது நல்ல
பசய்தி என்றார். முன்னதாக, இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி நிகழ்
நிதியாண்டில் 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 12.5 சதவீதமாக இருக்கும் என,
மார்ச் 31ஆம் கததி பவளியிடப்பட்ட பதற்காசி பபாருளாதார அறிக்பகயில்
உலக வங்கி பதரிவித்திருந்தது.
7. பதவி விலகினார் மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகர்
கக வி சுப்பிரமணியன்
மத்திய அரசின் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான கக வி
சுப்பிரமணியன் பதவி விலகபல அறிவித்தார்.
கடந்த மூன்றாண்டுகளாக அவர் இப்பதிவியில் இருந்துவந்த நிபலயில்
தனது பதவிக்காலம் முடிந்ததால் பதவிபய ராஜினாமா பசய்தார்.
இதபன மத்திய அரசும் உறுதி பசய்துள்ளது. மீண்டும் ஆராய்ச்சிப்
படிப்புகபளத் பதாடர்வதால் பதவி விலகியதாக அவர் பதரிவித்துள்ளார்.
KV சுப்பிரமணியன் தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகராக கடந்த 2017
டிசம்பரில் பதவிகயற்றார், இவர் பதவிகயற்றிய 5 மாதத்தில் முன்னாள்
தபலபம பபாருளாதார ஆகலாசகரான அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பதவி
விலகினார். தற்கபாது அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் தமிழ்நாடு அரசின்
பபாருளாதார ஆகலாசபன குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
8. ஐஎம்பிஎஸ் அளவு `5 லட்சமாக உயர்வு: இன்டர்பநட் இல்லாமல்
டிஜிட்டல் பரிமாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
நாட்டில் டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் உடனடி
கபபமண்ட் கசபவயான ஐஎம்பிஎஸ் பரிமாற்றத்தின் அளவு `2
லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
அறிவித்துள்ளது.
இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முபற ரிசர்வ் வங்கி நிதிக் பகாள்பக
அறிவிப்புகபள பவளியிட்டு வருகிறது. நிதிக் பகாள்பக குறித்து முடிவு
எடுக்கும் 6 கபர் பகாண்ட நிதிக் பகாள்பகக் குழு நடப்பு நிதியாண்டு
பதாடங்கியபின் 3ஆவது முபறயாக மும்பபயில் கூடி விவாதித்தது.
2020ஆம் ஆண்டு கம 22ஆம் கததி வட்டி வீதம் வரலாற்றில் இல்லாத
அளவு குபறக்கப்பட்டது. அதன்பின் கடந்த ஓராண்டாக வட்டி வீதம்
குபறக்கப்படவில்பல.
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தபலபமயிலான நிதிக்
பகாள்பகக்குழு பதாடர்ந்து 8ஆவது முபறயாக வட்டி வீதத்தில் மாற்றம்
இல்லாமல் அறிவித்துள்ளது. இதனால் கடனுக்கான வட்டிவீதம்
பதாடர்ந்து 4 சதவீதமாககவ நீடிக்கிறது. வங்கிகளுக்கான இறுதிநிபல













கடன்வசதி வட்டி வீதம் 4.5 சதவீதமாகவும், ரிசர்வ் பரப்கபா கரட் 3.35
சதவீதமாகவும் நீடிக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்துக்குப் பின் ரிசர்வ் வங்கி
ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கூறியதாவது:
பபாருளாதாரம் மீண்டு வரும் நிபலயில் வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால
கடன் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் பசய்யவில்பல. நிதிக்குழு
உறுப்பினர்களில் 6 கபரில் 5 கபர் வட்டிவீத மாற்றத்துக்கு ஆதரவு
பதரிவிக்கவில்பல.
இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி 2021- 2022 நிதியாண்டில் 9.5%
ஆக இருக்கும். 2ஆவது காலாண்டில் 7.9 சதவீதமாகவும், 3ஆவது
காலாண்டில் 6.8 சதவீதாகவும், 4ஆவது காலாண்டில் 6.1 சதவீதாகவும்
இருக்கும். 2022-23ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான GDP வளர்ச்சி 17.2
சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் நுகர்கவார் பணவீக்கம் 5.1 சதவீதமாக இருந்தது. நாட்டில்
டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றத்பத ஊக்குவிக்கும் வபகயில் ஐஎம்பிஎஸ்
பரிமாற்றத்தின் அளபவ `2 லட்சத்திலிருந்து `5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட
உள்ளது. இப்கபாது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் நாள்கதாறும் அதிகபட்சமாக
`2லட்சம் வபரமட்டுகம பரிமாற்றம் பசய்ய முடியும், இனிகமல் ` 5
லட்சம்வபர பரிமாற்றம் பசய்யலாம்.
இதன்மூலம் இன்டர்பநட் கபங்கிங், பமாபபல் கபங்கிங் பசயலி, வங்கி
கிபளகள், ஏடிஎம், எஸ்எம்எஸ், ஐபிஆர்எஸ் ஆகியபவமூலம் பரிமாற்றம்
அதிகரிக்கும். தற்கபாது ஆர்டிஜிஎஸ், பநப்ட் மற்றும் ஐஎம்பிஎஸ் கசபவ
24 மணிகநரமும் பசயல்பட்டு வருகிறது. ஆன்பலன்மூலம் மட்டுகம
டிஜிட்டல் பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டு வரும் நிபலயில் இனிகமல், ஆப்
பலன் மூலமும் பரிமாற்றம் பசய்யும் முபறபய விபரவில் ரிசர்வ் வங்கி
அறிமுகம் பசய்ய உள்ளது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஆக.6ஆம் கததி
இதற்கான அறிவிப்பு பவளியிடப்பட்டு பரிகசாதபன முயற்சிகள் நடந்தன.
இதில் இன்டர்பநட் இபணப்பின் சக்தி குபறவாக இருந்தாலும் அல்லது
இல்லாவிட்டாலும்
டிஜிட்டல்
பரிமாற்றம்
பசய்யமுடியும்
என
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் பல்கவறு நகரங்களில் கடந்த 2020
பசப்டம்பர் முதல் 2021 ஜூன் வபரயில் ஆஃப் பலனில் டிஜிட்டல்
பரிமாற்றம் பசய்து பரிகசாதிக்கப்பட்டது. இதில் பவற்றிகரமாக 2.41 லட்சம்
பரிமாற்றத்தில் `1.16 ககாடி மதிப்புக்கு டிஜிட்டல்பரிமாற்றம் பசய்யப்பட்டது.
பரிகசாதபன முயற்சியில் பவற்றிகரமான முடிவுகள் கிபடத்ததால்,
விபரவில் ஆப் பலன் பரிமாற்றத்துக்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்டு
அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு சக்திகாந்த தாஸ் பதரிவித்தார்.
9. தமிழக காவல்துபறயில் முதல் முபறயாக நிர்வாக வசதிக்காக
உளவுத்துபற SP பதவி 2ஆக பிரிப்பு: உள்துபற பசயலாளர் பிரபாகர்
உத்தரவு
உளவுத்துபறக்கு
தற்கபாது
கூடுதல்
டிஜிபியாக
கடவிட்சன்
கதவாசீர்வாதம் உள்ளார். உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரிவு ஐஜியாக
ஈஸ்வரமூர்த்தி உள்ளார். உளவுப் பிரிவு டிஐஜியாக ஆசியம்மாள்,
எஸ்பியாக அரவிந்தன் உள்ளனர்.
ஆசியம்மாள் நிர்வாகப் பிரிவுகபள கவனித்து வருகிறார். அரவிந்தன்,
உளவு தகவல்கபள ஒருங்கிபணத்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும்
அரசியல் சாராத இயக்கங்களின் நடவடிக்பககள் கண்காணிப்பு, சமூக
வபலதங்கள் கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகபள கவனித்து வந்தார்.
மாநில உளவுப்பிரிவில் தற்கபாது ஒரு SP, 2 ASP’கள், 12 DSP’கள், 85
இன்ஸ்பபக்டர்கள் மற்றும் தபலபம காவலர், காவலர்கள் என 609
கபர் தமிழகம் முழுவதும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
அகதகநரம் மாநிலம் முழுவதும் தற்கபாது குற்றங்கள் அதிகரித்து
வருகின்றன. மக்கள் பதாபகயும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால்,
மாநில உளவுப் பிரிவு எஸ்பியின் பணிகபள 2ஆக பிரிப்பது என்று
முடிவு பசய்யப்பட்டு அரசுக்கு பரிந்துபர அனுப்பப்பட்டது.
காவல் துபறயின் பரிந்துபரகபள ஏற்றுக்பகாண்ட தமிழக அரசு, மாநில
உளவுத்துபறயில் உள்ள எஸ்பி பதவிகபள 2ஆக பிரித்து அரசாபண
பவளியிட்டுள்ளது. அதில், ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள
கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பி பதவிபய உளவுப் பிரிவு பதவியாக மாற்றி
உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஒருங்கிபணந்த குற்ற வழக்குகபள
கண்காணிக்கும் பிரிவு எஸ்பியான சரவணன், உளவுப் பிரிவு பிரிவுக்கு
தற்கபாது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உளவுத்துபறக்கு தற்கபாது 2
எஸ்பிக்கள் உள்ளதால் இருவருக்குமான பணிகபள உள்துபற
பசயலாளர் பிரபாகர் ஒதுக்கீடு பசய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். அதில்
தற்கபாது எஸ்பி சரவணன், ஒருங்கிபணந்த பசன்பன மாநகரம்
மற்றும் அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் மற்றும் அரசியல் சாராத இயக்கங்கள்
கண்காணித்தல், சமூக வபலதளங்கள் என 9 பிரிவுகபள கவனிப்பார்.
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அகதகபால், காவல் கட்டுப்பாட்டு அபற, வடக்கு மண்டலம், பதற்கு
மண்டலம், கமற்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், கபாட்கடாகிராபி
பிரிவுகளில் உள்ள நிகழ்வுகபள கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன்
கவனிப்பார் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

10. பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் காலமானார்
தமிழ் திபரப்பட பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிபறசூடன் அக்.8
அன்று காலமானார். திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் 1956ஆம்
ஆண்டு பிப்.6ஆம் கததி பிறந்த கவிஞர் பிபறசூடன், 1985ஆம் ஆண்டு
பவளியான சிபற திபரப்படத்தில் ராசாத்தி கராசாப்பூகவ என்ற பாடல்
மூலம் பமல்லிபச மன்னர் MS விஸ்வநாதனால் திபரத்துபறக்கு
பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.
கிட்டத்தட்ட தமிழில் இதுவபர 400’க்கும் கமற்பட்ட திபரப்படங்களில்
ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட திபரப்பாடல்கபளயும், ஐந்து ஆயிரத்திற்கும்
கமற்பட்ட பக்திப்பாடல்கபளயும் இவர் எழுதியுள்ளார்.
11. அக்ப ாேர்.9 – உைக மனநை நாள்.
12. பசவ்வாய் கிரகத்தில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான கூடுதல் ஆதாரம்:
ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப்படம் மூலம் நாசா உறுதி!!
பசவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஆற்றுப்படுபகயின் துல்லிய புபகப்
படத்பத நாசா பவளியிட்டுள்ளது. பபர்சவரன்ஸ் கராவர்மூலம் கிபடத்து
உள்ள இப்புபகப்படம் பசவ்வாயில் நீர்நிபல இருந்ததற்கான ஆதாரத்
-பத வலுப்படுத்தியுள்ளது. பசவ்வாய் கிரகத்பத பற்றி ஆய்வுபசய்வதற்கு
கடந்த பிப்ரவரியில் பபர்சவரன்ஸ் கராவர் என்ற பபயரில் விண்கலத்பத
நாசா அனுப்பியது. சுமார் ஏழு வாரங்கள் பணம் பசய்து பசவ்வாபய
அபடந்த பபர்சவரன்ஸ் பல்கவறு புபகப்படங்கபள அனுப்பி வருகிறது.
இந்த நிபலயில் ‘ezero’ என்ற பள்ளத்தாக்கில் இருந்து தற்கபாது அனுப்பி
உள்ள ஆற்றுப் படுபகயின் துல்லிய புபகப்படங்கள் பசவ்வாயில்
நீர்நிபலகள் இருந்ததற்கான ஆதாரத்பத வலுப்படுத்தியுள்ளன. இந்த
புபகப்படங்கள் புபதயுண்ட ஏரி உருவாக்கிய ஆற்றுப்படுபகயாக
இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர்.
கமலும் ஆற்றுப்படுபகயின் கீகழ உள்ள 3 அடுக்குகளின் வடிவங்கள்
நீர் பதாடர்ந்து ஓடியபத உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இதனால் சுமார் 370
ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பசவ்வாயில் நீர் சுழற்சி இருந்திருக்கலாம்
என்றும் உயிரினங்கள் வாழ்ந்ததற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம்
உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்துள்ளனர்.
பசவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆற்றுப்படுபகயின் புபகப்
படங்கள் புவி எல்பலபய ஒட்டி இருப்பதாக நாசா கூறியுள்ளது. ஆற்றுப்
படுபகபய கடந்து புபதயுண்ட ஏரியின் கபரபய மற்றும் பள்ளத்
தாக்கின் விளிம்புகபள கராவர் புபகப்படங்களாக எடுத்து அனுப்ப
உள்ளது. அதன் முடிவில் பசவ்வாய் குறித்து கூடுதல் தகவல்கள்
கிபடக்கும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்பக பதரிவித்துள்ளனர்.
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1. எந்த மாநிலத்தின் நகர்ப்புற வெள்ளப் பாதுகாப்பு மற்றும்


✓

மமலாண்மமக்காக $251 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி செய்ய ஆசிய
ெளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

‘கங்கா கி பாத், சாச்சா சசௌத்ரி தக சாத்’ என்பது நமாமி கங்தக பணியின்
சபாதுச்சசயல்பாடுகளின்கீழ் ஒரு சபாது ஈடுபாட்டு நடெடிக்னகயாகும்.

5. “பால ரக்ஷா கிட்” என்பது எந்த அமமப்பால் உருொக்கப்பட்ட ஒரு

அ) தமிழ்நாடு 

மநாவயதிர்ப்பு ஆற்றமல அதிகரிக்கும் மருந்தாகும்?

ஆ) ஆந்திர பிரததசம்

அ) AIIMS

இ) கர்நாடகா

ஆ) IIT பாம்தப

ஈ) தகரளா

✓



சசன்னை – சகாசஸ்தனையாறு ஆற்றுப்படுனகயில் நகர்ப்புற செள்ளப்
பாதுகாப்பு மற்றும் தமைாண்னமக்காக $251 மில்லியன் டாைர் கடனுக்கு
ஆசிய வளர்ச்சி ெங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டம் இப்பகுதியில்
காைநினை-சநகிழ்திறனுடன் கூடிய நகர்ப்புற செள்ளப் பாதுகாப்பு உட்
கட்டனமப்னப நிறுவும். இது 588 கிமீ நீள புதிய மனைநீர் ெடிகால்கனள
அனமக்கும். தமலும், 175 கிமீ மனைநீர் ெடிகால்கனள மறுசீரனமக்கும்
அல்ைது மாற்றியனமக்கும். சசன்னையின் வினரொை நகரமயமாக்கல்,
அதனை பரெைாை செள்ளத்தால் பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்கியுள்ளது.

இ) AIIA 
ஈ) DRDO
✓

அனைத்து இந்திய ஆயுர்தெத நிறுெைமாைது (AIIA), மத்திய ஆயுஷ்
அனமச்சகத்தின்கீழ், “பாை ரக்ஷா கிட்” என்ற குைந்னதகளுக்காை தநாய்
எதிர்ப்பு ஆற்றனை அதிகரிக்கும் மருந்னத உருொக்கியுள்ளது. இனத 16
ெயது ெனரயுள்ள குைந்னதகள் உட்சகாள்ளைாம். COVID தநாய்க்காை
தடுப்பூசி கினடக்கும் ெனர குைந்னதகள் இனத பயன்படுத்தைாம். ததசிய
ஆயுர்தெத நாளன்று (நெ.2) 10,000 பாை ரக்ஷா மருந்துகள் இைெசமாக
விநிதயாகிக்கப்படும் என்று அனமச்சகம் கூறியுள்ளது.

2. ‘டிஜிட்டல் வபாருளாதார அறிக்மக-2021’ என்ற தமலப்பிலான

✓

ஓர் அறிக்மகமய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?

6. “அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி பட்டியமல” வெளியிடுகிற

அ) IMF

நிறுெனம் எது?

ஆ) உைக ெங்கி

அ) AIIMS

இ) UNCTAD 

ஆ) IMA

ஈ) WTO

இ) WHO 

டிஜிட்டல் சபாருளாதார அறிக்னக-2021’ஐ ஐநா’இன் ெர்த்தகம் மற்றும்
தமம்பாட்டு அனமப்பு (UNCTAD) செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக ெளர்ந்து
ெரும் எல்னைதாண்டிய தரவுப்பாய்வுகளின் தாக்கங்கனள ஆராய்கிறது.
தரவுப்பாய்வுகளிலிருந்து ஆதாயங்கனள சமமாக ெைங்குெனத உறுதி
சசய்ெதற்காக தரவு மற்றும் தரவுப் பாய்வுகனள நிர்ெகிப்பதற்காை
புதுனமயாை அணுகுமுனறகனளயும் இந்த அறிக்னக ெரதெற்கிறது.

ஈ) FAO

✓

உைக நைொழ்வு அனமப்பாைது அண்னமயில், “குைந்னதகளுக்காை
அத்தியாெசிய மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாெசிய மருந்துகளின் மாதிரி
பட்டியல்களின்” அண்னமய பதிப்னப செளியிட்டது. இப்புதிய பட்டியலில்
நீரழிவு & புற்றுதநாய் சிகிச்னசக்கு முன்னுரினம அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

புனகபிடிப்பனத நிறுத்த விரும்பும் மக்களுக்கு உதவும் புதிய மருந்துகள்
மற்றும் தீவிர பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னச சதாற்றுகளுக்கு சிகிச்னச
அளிக்க புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகியனெ இந்தப் பட்டியலில்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளை.

3. “மாெட்ட மருத்துெமமனகளின் வெயல்திறனில் சிறந்த நமடமு
-மறகள்” என்ற தமலப்பில் அறிக்மக வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) எய்ம்ஸ்

7. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமமச்ெகத்தால் மனநல

ஆ) NITI ஆதயாக் 

விழிப்புணர்வு பிரச்ொர ொரம் எப்மபாது அனுெரிக்கப்பட்டது?

இ) ஐஎம்ஏ

அ) அக்.1 முதல் அக்.5, 2021 ெனர

ஈ) உைக ெங்கி

✓

✓

NITI ஆதயாக் சமீபத்தில் ‘மாெட்ட மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறனில்
சிறந்த நனடமுனறகள்’ என்ற தனைப்பில் இந்தியாவின் மாெட்ட
மருத்துெமனைகளின் சசயல்திறன் குறித்த மதிப்பீட்டு அறிக்னகனய
செளியிட்டது. இந்த அறிக்னக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை அனமச்சகம்
மற்றும் WHO இந்தியாவுடன் இனைந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ) அக்.2 முதல் அக்.7, 2021 ெனர
இ) அக்.10 முதல் அக்.17, 2021 ெனர
ஈ) அக்.5 முதல் அக்.10, 2021 ெனர 

✓

இந்த மதிப்பீட்டு கட்டனமப்பில், 10 முக்கிய சசயல்திறன் குறிகாட்டிகள்
இடம்சபற்றை. அனைத்து மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களி
-லும் உள்ள சமாத்த 707 மாெட்ட மருத்துெமனைகள் மதிப்பீட்டில்
பங்தகற்றை. 2017–18ஆம் ஆண்டிற்காை சுகாதார தமைாண்னம
தகெல் அனமப்பின் தரவு இதற்கு அடிப்பனடயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
24 மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களில் உள்ள 75 மாெட்ட
மருத்துெமனைகள் சிறந்த சசயல்திறன் சகாண்டனெயாக உள்ளை.

8. பின்ெரும் எந்த இந்திய நகரத்தில் “ஆொதி@75 - புதிய நகர்ப்புற
இந்தியா” என்ற மாநாடு வதாடங்கப்பட்டது?
அ) மும்னப

4. ‘ொச்ொ வெௌத்ரி’ என்பது இந்தியாவில் எத்திட்டத்தின் முகப்பமாக
(mascot) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

ஆ) புது தில்லி

அ) தூய்னம இந்தியா 2.0

இ) ொரைாசி
ஈ) ைக்தைா 

ஆ) சசௌபாக்யா
இ) நமாமி கங்தக திட்டம் 

✓

ஈ) பிரதமர் உஜ்ொைா தயாஜைா
✓

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நை அனமச்சகமாைது அக்.5-10, 2021
ெனர மைநை விழிப்புைர்வு பிரச்சார ொரமாக கனடபிடித்தது. இது, அக்.
10 உைக மைநை நாளின் ஒருபகுதியாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த
முன்சைடுப்பின் ஒருபகுதியாக, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநை
அனமச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா, UNICEF’இன் உைக குைந்னதகள்
அறிக்னகனயயும் செளியிட்டார்.

நமாமி கங்தக திட்டத்தின் முகப்பமாக பிரபை காமிக் புத்தக
கதாபாத்திரமாை ‘சாச்சா சசௌத்ரி’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ததசிய
தூய்னம கங்னக இயக்கம் அறிவித்தது. கங்னக மற்றும் பிற ஆறுகனள
தூய்னமப்படுத்துெதுபற்றி குைந்னதகள் மற்றும் இனளதயாருக்கு
உைர்த்துெதற்கு இந்தப் பாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்.









இந்தியப் பிரதமர் தமாடி, “ஆசாதி@75 - புதிய நகர்ப்புற இந்தியா” என்ற
ஒரு நகர்ப்புற மாநாடு & கண்காட்சினய ைக்தைாவில் சதாடங்கிைார்.
இதன் சதாடக்க நிகழ்வின்தபாது, பிரதமர், உத்தரப்பிரததச மாநிைத்தின்
75 மாெட்டங்களில் அனமந்துள்ள 75,000 பயைாளிகளுக்கு, பிரதமர்
ஆொஸ் தயாஜைா-நகர்ப்புற (PMAY-U) வீடுகளின் சாவினய டிஜிட்டல்
முனறயில் ெைங்கிைார்.
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9. மதசிய ொமல பாதுகாப்பு ொரியத்தின் தமலமமயகம் உள்ள
இந்திய நகரம் எது?
அ) மும்னப
ஆ) புது தில்லி 
இ) ஔரங்காபாத்
ஈ) சகால்கத்தா
✓

சானை தபாக்குெரத்து மற்றும் சநடுஞ்சானை அனமச்சகம் ததசிய சானை
பாதுகாப்பு ொரியத்னத நிறுவுெதற்காை அறிவிப்னப அறிவித்துள்ளது.
சானை பாதுகாப்பு, புதுனமகள் மற்றும் புதிய சதாழில்நுட்பத்னத
ஏற்றுக்சகாள்ெது, தபாக்குெரத்து மற்றும் தமாட்டார் ொகைங்கனள
ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியெற்றுக்கு ொரியம் சபாறுப்பாகும். ொரியத்தின்
தனைனம அலுெைகம் ததசிய தனைநகர் பகுதியில் இருக்க தெண்டும்.

✓

இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுெைகங்கனள ொரியம் நிறுெைாம்.
மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தெண்டிய தனைெர் மற்றும் 3 தபருக்கு
குனறயாமல் 7 தபருக்கு மிகாமல் உறுப்பிைர்கள் ொரியத்தில் இருக்க
தெண்டும்.

10. விரிொன மகவிமனப் வபாருட்கள் குழும மமம்பாட்டுத் திட்டம்
என்பது பின்ெரும் எந்த மத்திய அமமச்ெகத்தின் திட்டமாகும்?
அ) MSME அனமச்சகம்
ஆ) ஜவுளி அனமச்சகம் 
இ) ெணிகம் மற்றும் சதாழிற்துனற அனமச்சகம்
ஈ) ஊரக ெளர்ச்சி அனமச்சகம்

✓

விரிொை னகவினைப் சபாருட்கள் குழும தமம்பாட்டுத் திட்டத்னத `160
தகாடி மதிப்பீட்டில் சதாடர ஜவுளி அனமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
2026 மார்ச் ெனர இத்திட்டம் சதாடரும். னகவினைஞர்களுக்கு உட்கட்
-டனமப்பு ஆதரவு, சந்னத அணுகல், ெடிெனமப்பு மற்றும் சதாழில்நுட்ப
தமம்பாட்டு ஆதரவு தபான்றனெ இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ெைங்கப்படும்.


1. ஆதிச்சநல்லூரில் அகைாய்வுப் பணிகள்: 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
சதாடக்கம்
தூத்துக்குடி மாெட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
மத்திய சதால்லியல் துனற சாாாா்பில் நனடசபறும் அகைாய்வுப் பணிகனள
கனிசமாழி எம்பி ஞாயிற்றுக்கிைனம சதாடங்கி னெத்தார்.
தாமிரெருணி என்றனைக்கப்படும் சபாருனந நதிக்கனரதயாரங்களில்
உள்ள ஆதிச்சநல்லூர், சிெகனள, சகாற்னக ஆகிய பகுதிகளில் நடந்து
ெரும் அகைாய்வுப் பணிகளில் தசகரிக்கப்படும் பைங்காை சபாருள்கள்
மூைம் பண்பாடு, நாகரிகம், ெணிகம் ஆகியெற்றில் தமிைர்கள் சிறந்து
விளங்கியெர்கள் என்பதற்காை சான்றுகள் கினடத்து ெருகின்றை.
குறிப்பாக, ஆதிச்சநல்லூர் சதால்லியல் களம் என்பது நாட்டிதைதய முதல்
முதைாக அகைாய்வு தமற்சகாள்ளப்பட்ட சதால்லியல் களமாகும். இங்கு,
முதன்முனறயாக சஜர்மனி நாட்னடச் தசர்ந்த ஜாதகார் கடந்த 1876’இல்
அகைாய்வுகள் தமற்சகாண்டார். பின்ைர் கடந்த 1896, 1904ஆம் ஆண்டில்
ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளை.
அக்காைக்கட்டத்தில் அசைக்சாண்டர் சரயா என்பெர் ஆயிரக்கைக்காை
சதால்சபாருள்கனள கண்சடடுத்துள்ளார். இதில், முதுமக்கள் தாழிகள்,
மண்பாண்டங்கள், இரும்புக்கருவிகள், ஆயுதங்கள், செண்கைப்சபாருள்
-கள், பைங்காை மனிதர்களின் எலும்புகள் உள்ளிட்ட பல்தெறு சபாருள்
-கள் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை.
அதன்பின்ைர், 2004’இல் ஆதிச்சநல்லூரில் சதால்லியல் அலுெைரர்
சத்தியமூர்த்தி தனைனமயில் மத்திய சதால்லியல்துனற சார்பில் அகழ்
ஆய்வுப்பணிகள் நனடசபற்றை. இதன் ஆய்வு முடிவுகள் ெரைாற்று
ஆர்ெைர்களின் பல்தெறு சட்டப் தபாராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த தம
மாதம் செளியிடப்பட்டது. எனினும் முழுனமயாை ஆய்வு முடிவுகனள
செளியிட தெண்டும்.
ஆதிச்சநல்லூர்
அகைாய்வில்
கண்சடடுக்கப்பட்டு
செளிநாட்டு
அருங்காட்சியகங்களில் உள்ள பைங்காை சபாருள்கனள சகாண்டுெர
தெண்டும் எைவும் ெரைாற்று ஆர்ெைர்கள் தகாரிக்னக விடுத்து
ெருகின்றைரர்.















சுமார் 114 ஏக்கர் பரப்பளவிலுள்ள ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வு தளத்தில்
பானறகள் நினறந்த மனைச் சரிவுகளில் குழி ததாண்டப்பட்டு சுட்ட
களிமண்ணிைால் ஆை தாழிகள் புனதக்கப்பட்டுள்ளை. பண்னடத் தமிழ்
எழுத்துகளுடன் கூடிய பை தாழிகளும் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளை.
தமலும் தமிைக சதால்லியல்துனற சார்பில் 2020 மற்றும் 2021ஆம்
ஆண்டுகளில் அகைாய்வுப் பணிகள் நனடசபற்றை.
இதற்கினடயில் ஆதிச்சநல்லூரில் உைகத்தரம் ொய்ந்த அருங்காட்சியகம்
அனமக்கப்படும் எை 2020இல் நிதிநினை அறிக்னகயில் மத்திய நிதி
அனமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன் அறிவித்தார். அதற்காை இடம் ததர்வு
சசய்யப்பட்டு அருங்காட்சியகம் அனமப்பதற்காை ஆரம்பக்கட்ட பணிகள்
நனடசபற்று ெருகின்றை.
2. ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதகளுக்கு பயிற்சி திருெள்ளூர்
தகாைப்பன்தசரியில் ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகள் பள்ளி - முதல்ெர் மு
க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார்
திருெள்ளூர் மாெட்டம் தகாைப்பன்தசரியில் புதிதாக அனமக்கப்பட்டுள்ள
‘சங்கல்ப்’ சிறப்புகுைந்னதகளுக்காை பள்ளினய முதல்ெர் முக ஸ்டாலின்
காசைாலி ொயிைாக திறந்து னெத்தார்.
இதுகுறித்து தமிைக அரசு செளியிட்ட சசய்திக்குறிப்பு:
திருெள்ளூர் மாெட்டம், பூந்தமல்லி அருகில் தகாைப்பன்தசரியில்
அனமக்கப்பட்டுள்ள ‘சங்கல்ப்’ சிறப்பு குைந்னதகளுக்காை பள்ளினய,
சசன்னை தனைனமச் சசயைகத்தில், காசைாலி ொயிைாக முதல்ெர் மு
க ஸ்டாலின் திறந்து னெத்தார். ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி 20 ஆண்டுகளாக சிறப்பு
குைந்னதகளின் தமம்பாட்டுக்காக சசயல்பட்டு ெருகிறது.
கற்றல் குனறபாடுள்ள குைந்னதகள், ஆட்டிசம் குனறபாடுள்ள குைந்னதக
-ளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கும் ெனகயில், இப்புதிய ‘சங்கல்ப்’ பள்ளி
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், இப்பள்ளியில் குனறபாடுள்ள குைந்னதக
-ளுக்கு பிசிதயாசதரபி சிகிச்னச, தபச்சுப்பயிற்சி சிகிச்னச தபான்ற சிறப்பு
சிகிச்னசகள் அளிக்கப்படும். தமலும், அக்குைந்னதகள் சுயமாக ொழ்னெ
நடத்தும் ெனகயில் சதாழிற்கல்வி பயிற்சி மூைம் நனக தயாரிப்பு, பரிசுப்
சபாருட்கள் தயாரிப்பு, சநசவுத் சதாழில், தடட்டா என்ட்ரி, தசாப்பு தயாரிப்பு,
மசாைா சபாருட்கள் தயாரிப்பு, முகக்கெசம் தயாரிப்பு தபான்ற
பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகின்றை. இவ்ொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. அக்தடாபர்.10 – உைக மைநை நாள்
கருப்சபாருள்: சமத்துெமற்ற உைகில் மைநைம் தபணுதல்.
4. இந்தியா-சடன்மார்க் நான்கு ஒப்பந்தங்கள்: சுகாதாரம், தெளாண்
துனறகளில் உறனெ ெலுப்படுத்த முடிவு
சுகாதாரம், தெளாண்னம, நீர்தமைாண்னம, பருெநினை மாற்றம்,
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட துனறகளில் இரு நாடுகளினடதய
-யாை உறனெ தமலும் விரிவுபடுத்த இந்தியாவும், சடன்மார்க்கும்
முடிவு சசய்துள்ளை. இந்தியா ெந்துள்ள அந்நாட்டு பிரதமர் சமட்தட
பிரட்ரிக்சசன் தில்லியில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடியுடன் தமற்சகாண்ட
ஆதைாசனையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய 4 ஒப்பந்தங்கள் என்சைன்ை?
இந்தியா – சடன்மார்க் இனடதய னகசயழுத்தாை 4 ஒப்பந்தங்களில்,
நிைத்தடி நீர் ெளங்கள் மற்றும் நீர்நினைகனள ெனரபடமாக்குெது
குறித்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஐதராபாதில் உள்ள அறிவியல் மற்றும்
சதாழில்துனற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - ததசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி
நிறுெைம் மற்றும் சடன்மார்க் ஆர்ஹஸ் பல்கனைக்கைகம் மற்றும்
கிரீன்ைாந்தின் புவியியல் ஆய்வு அனமப்பு ஆகியனெ இனடதய னகசய
-ழுத்தாைது.
பாரம்பரிய அறிவு எண்ம (டிஜிட்டல்) நூைக அணுகல் குறித்த ஒப்பந்தம்
CISR மற்றும் சடன்மார்க் காப்புரினம மற்றும் டிதரட்மார்க் அலுெைகம்
இனடதய னகசயழுத்தாைது. தகானடக் காைங்களில் இயற்னக குளிர்
பதை சீர்மிகு னமயத்னத நிறுவுெதற்காை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
சபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கைகம், டான்தபாஸ்
இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுெைம் இனடதய னகசயழுத்தாைது.
திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி அளிப்பது சதாடர்பாக இந்தியா-சடன்மார்க்
திறன் தமம்பாடு மற்றும் சதாழில்முனைவு அனமச்சகங்கள் இனடதய
ஒப்பந்தம் னகசயழுத்தாைது. அதில் திறன் தமம்பாடு மற்றும்
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சதாழில்முனைவு அனமச்சக சசயைாளர் ராதஜஷ் அகர்ொல், சடன்மார்க்
தூதர் ப்சரடி ஸ்ொதை ஆகிதயார் னகசயழுத்திட்டைர்.
5. ஜூனியர் உைகக் தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல்: 30 பதக்கங்களுடன்
இந்தியா முதலிடம்
ISSF ஜூனியர் உைகக்தகாப்னப துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டியில் இந்திய
அணி 13 தங்கம், 11 செள்ளி, 6 செண்கைம் எை சமாத்தம் முப்பது
பதக்கங்களுடன் முதலிடம் சபற்றுள்ளது.
சபரு நாட்டின் தனைநகர் லிமாவில் நனடசபறும் இந்தப் தபாட்டியின் ஒரு
பகுதியாக ஆடெர் 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
இந்தியாவின் அனிஷ் பன்ெைா, ஆதர்ஷ் சிங், விஜயவீர் சித்து ஆகிதயாாாா்
அடங்கிய அணி 10-2 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் சஜர்மனியின் தபபியன்,
சபலிக்ஸ், தடாபியாஸ் அணினய வீழ்த்தி தங்கம் சென்றது.
தமலும் ஜூனியர் டபுள் டிராப் பிரிவில் இந்தியாவின் மான்வி தசானி
(105), சக வீராங்கனைகள் ஏஷயா (90) ஹிடாஷா (76) ஆகிதயார்
முனறதய தங்கம், செள்ளி, செண்கைங்கனள சென்றைர். ஆடெர்
டபுள் டிராப் பிரிவில் விைய் பிரதாப் சிங் 120 புள்ளிகளுடன் தங்கப்
பதக்கத்னதயும், தசஜா ப்ரீத் சிங் 114 புள்ளிகளுடன் செள்ளினயயும்,
மயங்க் தஷாகின் 111 புள்ளிகளுடன் செண்கைத்னதயும் சென்றைர்.
கைப்பு 50 மீ னரபிள் 3 பிரிவில் இந்தியாவின் ஆயுஷி சபாடர், பிரதாப் சிங்
தடாமர் செள்ளிப்பதக்கம் சென்றைர். 25 மீ தரபிட் னபயர் பிஸ்டல்
பிரிவில் இந்தியாவின் ரிதம் சங்ொன், விஜய்வீர் சித்து 9-1 என்ற புள்ளிக்
கைக்கில் தாய்ைாந்து அணினய சென்று தங்கம் சென்றைர். தமலும்
இதத பிரிவில் ததஜஸ்வினி-அனிஷ் இனை செண்கைம் சென்றது.





குப்னபகளின் அளவு திைமும் 1,000 டன்னுக்கு தமல் குனறந்துள்ளது.
தமலும், மாநகராட்சி தயாரிக்கும் இயற்னக உரங்களுக்கு பிராண்ட்
சபயர் உருொக்கி, அனத விெசாயிகளுக்கு விற்க தெளாண் துனறயில்
அனுபெம் சபற்ற மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி
திட்டமிட்டுள்ளார்.
இது சதாடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாெது:
மாநகராட்சி சார்பில் 160 அனமவிடங்களில் சசயல்படும் 208
னமயங்களில், மக்கும் குப்னபகளில் இருந்து இயற்னக உரம் தயாரிக்கு
-ம் பணிகள் நனடசபற்று ெருகின்றை. இயற்னக உரம் தயாரிக்கும்
திட்டத்தில் திைமும் 583 டன் குப்னபகள் இயற்னக உரமாக மாற்றப்படு
-கின்றை. இனெ மாநகராட்சி பூங்காக்கள் மற்றும் மாநகரப் பகுதியில்
மரக்கன்றுகள் நடவும், நகர்ப்புற அடர் ெைங்கள் அனமக்கவும் பயன்படு
-த்தப்பட்டு ெருகின்றை.
தற்தபாது மாநகராட்சியிடம் 1,750 டன் இயற்னக உரங்கள் னகயிருப்பில்
உள்ளை. இெற்னற தெளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூைமாக
விெசாயிகளுக்கு விற்க மாநகராட்சி ஆனையர் ககன்தீப் சிங் தபடி
ஏற்பாடு சசய்துள்ளார். அெரது அறிவுறுத்தலின்தபரில் மாநகராட்சியின்
இயற்னக உரத்துக்கு ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட் சபயர் னெக்கப்பட்டு, எழுத்
-துருவும் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும்
இயற்னக உரம் இந்தப் சபயரில்தான் விற்பனை சசய்யப்பட உள்ளது.
இவ்ொறு அதிகாரிகள் கூறிைர்.
8. இந்தியாவில் பிறந்து பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதத்தின் தந்னதயாக
மாறிய அப்துல் காதிர் கான் காைமாைார்

ஒட்டுசமாத்தமாக 13 தங்கம் உள்பட 30 பதக்கங்களுடன் இந்தியா
முதலிடத்னதப் பிடித்தது. அசமரிக்கா இரண்டாம் இடத்னதப் சபற்றது.

இந்தியாவில் பிறந்து, பாகிஸ்தானுக்கு குடிசபயரந்து அந்நாட்டின் “அணு
ஆயுதத்தின் தந்னத” எைப் தபாற்றப்பட்ட அப்துல் காதிர் கான் (85)
காைமாைார்.

6. நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில் மாற்றம்: பணியாளர், சட்ட
விெகார குழுவின் தனைெராக சுஷில் தமாடி நியமைம்

9. முத்தினர பதிக்காத முத்ரா திட்டம்!

ததசநைன்சார்ந்த விஷயங்கள், சர்ச்னசக்குரிய மதசாதாக்கள் தபான்றெ
-ற்னற ஆய்வுசசய்து ஒன்றிய அரசுக்கு தகுந்த பரிந்துனரகனள ெைங்கும்
முக்கிய பணினய நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்கள் தமற்சகாண்டு
ெருகின்றை. ெைக்கமாக ஆண்டுததாறும் சசப்டம்பர்மாதம் இக்குழுக்கள்
மாற்றி அனமக்கப்படும். அதன்படி, 24 நாடாளுமன்ற நினைக்குழுக்களில்
மாற்றம் சசய்து மாநிைங்களனெ தனைனமச் சசயைகம் அறிக்னக
செளியிட்டது. இதில், பணியாளர், சட்டத்துனற நினைக்குழுவின்
தனைெராக சுஷில்குமார் தமாடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது அரசியல் கட்சிகளின் நிதி சதாடர்பாை அறிக்னக அளிக்கும் முக்கிய
குழுொகும். பீகார் மாநிை முன்ைாள் துனை முதல்ெராை சுஷில்
குமாருக்கு அனமச்சரனெயில் இடம்தரப்படாததால், முக்கியமாை
இக்குழுவின் தனைெர் சபாறுப்பு ெைங்கப்பட்டுள்ளது.
7. மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரத்னத – ‘உரம்’ என்ற
பிராண்டில் விற்பனை:
சசன்னை மாநகராட்சி உற்பத்தி சசய்யும் இயற்னக உரம், சுமார் 1,750
டன் அளவில் னகயிருப்பில் உள்ளது. அனத ‘உரம்’ என்ற பிராண்ட்
சபயரில் விற்பனை சசய்ய மாநகராட்சி நிர்ொகம் முயற்சி தமற்சகாண்டு
ெருகிறது.
உள்ளாட்சி அனமப்புகள் முனறயாக திடக்கழிவு தமைாண்னம
சசய்ெதற்காக மத்திய அரசு, தூய்னம இந்தியா இயக்கத்னத சதாடங்கி,
அதன்மூைம் நிதி ஒதுக்கி ெருகிறது. சசன்னையில் திைமும் சராசரியாக
5,200 டன் குப்னபகள் உருொகின்றை. இதுநாள் ெனர அனெ
அனைத்தும் அப்படிதய சகாடுங்னகயூர் மற்றும் சபருங்குடி குப்னப
சகாட்டும் ெளாகங்களில் சகாட்டப்பட்டு ெந்தை. அதைால் அப்பகுதிகளில்
கடும் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டை.
இதனினடதய
தூய்னம
இந்தியா
திட்டத்தின்கீழ்
சசன்னை
மாநகராட்சிக்கு தபாதிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு ெருகிறது. அதன்மூைம்
மக்கும் குப்னப, மக்காத குப்னப எை ெனக பிரிக்கப்பட்டு, மக்கும் குப்னப
-கள் இயற்னக உரமாகவும், உயிரி எரிொயு தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்
-பட்டு ெருகிறது.
மக்காத குப்னபகளில் உள்ள உதைாகங்கள், பிளாஸ்டிக் சபாருட்கள் மறு
சுைற்சிக்கு சகாண்டு சசல்ைப்படுகின்றை. மாநகராட்சியின் இத்தனகய
நடெடிக்னககளால் குப்னப சகாட்டும் ெளாகங்களுக்கு சசல்லும்









கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ‘முத்ரா’ (சிறு சதாழில்கள்
தமம்பாடு - கடைளிப்பு நிறுெைம்) சதாடங்கியதபாது நாட்டில்
தெனைொய்ப்பில்ைாமல் இருந்த இனளஞர்கள் தங்கள் ொழ்வுக்காை
ஒளி விளக்கு ஏற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கருதிைர். ‘பிரதமர் முத்ரா’ திட்டம்
மிகப்சபரிய செற்றி என்று மத்திய அரசு மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறது.
இத்திட்டம் 31 தகாடி தபருக்கு உதவியுள்ளதாகவும் (இந்த எண்ணிக்னக
ஏறக்குனறய அசமரிக்க மக்கள்சதானகக்கு இனையாைது; கைடா
மக்கள்சதானகனயவிட எட்டு மடங்கு அதிகம்) இத்திட்டத்தில் `15.86
இைட்சம் தகாடி கடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு
கூறியுள்ளது. இந்தத் சதானக நியூஸிைாந்தின் சமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்திக்கு (ஜிடிபி) இனையாைது. இது தவிர உைகின் செவ்தெறு
160 நாடுகளின் ஜிடிபி-னயவிட அதிகமாைது. இக்கடன் அனைத்தும்
2015 ஏப்ரல் முதல் 2021 சசப்.10ஆம் தததி ெனர (சுமார் ஆறு
ஆண்டுகளில்) அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புறம், நகர்ப்புறங்களில் சிறிய அளவில் சதாழில், ெர்த்தகம்
நடத்துதொருக்கு அதிக சகடுபிடிகள் இல்ைாமல் `10 இைட்சம் ெனர
கடன் அளிக்கப்படும் என்பதத ‘முத்ரா’ திட்டத்தின் அடிப்பனட. எவ்வித
அடமாைமும் இன்றி இந்தக் கடன் ெைங்கப்படுகிறது.
இதில் சிஷு பிரிவின் கீழ் `50,000 ெனர, கிதஷார் பிரிவின்கீழ்
`50,000 முதல் `5,00,000 இைட்சம் ெனர, தருண் பிரிவின் கீழ்
`5,00,000 முதல் `10,00,000 இைட்சம் ெனர எை மூன்று ெனக
திட்டங்கள் இதில் உள்ளை. இதில் சிஷு கடன் திட்டத்துக்கு ஒரு பக்கம்
மட்டுதம விண்ைப்பம் இருக்கும். மற்ற இரு கடன் திட்டங்களுக்கும்
மூன்று பக்கங்கள் மட்டுதம கடன் விண்ைப்பம். இதன் மூைம் கடன்
நனடமுனற மிகவும் எளினமயாக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம் மிகப்சபரிய செற்றி என்று அரசுத் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது. ஆைால், உண்னமயாை களநிைெரம் அதனுடன் ஒத்துப்
தபாகிா என்பனதத் சதரிந்து சகாள்ள தெண்டியுள்ளது. அதற்கு முன்பு
முத்ரா திட்டத்தின் ததனெ பற்றியும் அது உருொக்கப்பட்ட விதம் பற்றியும்
சதரிந்து சகாள்ள தெண்டும். கடந்த 2015 மார்ச் மாதத்தில், நிறுெைங்க
-ள் சட்டம் 2013’இன்கீழ் முத்ரா ஒரு நிறுெைமாக சதாடங்கப்பட்டது.
தமலும், இது இந்திய சிறுசதாழில் தமம்பாட்டு ெங்கியின் (சிட்பி) துனை
நிறுெைமாகும். சதாடர்ந்து 2015 ஏப்ரல் 7ஆம் தததி இந்திய ரிசர்வ்
ெங்கியிடம் ெங்கி சாராநிதி நிறுெைமாகப் பதிவு சசய்யப்பட்டது.
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அதற்கு அடுத்த நாளில் (2015 ஏப்ரல் 8) பிரதமர் தமாடி ‘பிரதமர் முத்ரா’
திட்டத்னதத் சதாடங்கி னெத்தாாாா். அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூைதைம்
`1,000 தகாடி என்றும் சசயல்பாட்டு மூைதைம் `750 தகாடி என்று
அறிவிப்பு செளியாைது. முத்ரா ஒரு மறுநிதியளிப்பு நிறுெைம் என்பதால்
அது தநரடியாகக் கடன் ெைங்காது. அதத தநரத்தில் ெங்கிகள், பிற
கடைளிப்பு நிறுெைங்கள் மூைம் கடன் ெைங்க உதவுகிறது. தமலும்,
சதளிொக விளக்குெசதன்றால் ெங்கிகள் சிறு சதாழில்களுக்குக் கடன்
அளிக்கின்றை. அதற்காை நிதினய ெங்கிகளுக்கு முத்ரா அளிக்கிறது.
ெங்கிகள்மூைம் கடைளித்து சிறு சதாழில்கனள தமம்படுத்த தெண்டும்;
சிறு சதாழில்களுக்கு ெங்கிக் கடன் கினடப்பனத எளிதாக்க தெண்டும்
என்பனெதய முத்ரா திட்டத்தின் பிரதாை தநாக்கங்களாகும்.
சபாதுத்துனற ெங்கிகள், தனியார் ெங்கிகள், கிராப்புற ெங்கிகள்,
சிறுகடன் ெங்கிகள், உள்நாட்டு, செளிநாட்டு ெங்கிகள், சிறுகடன்
நிறுெைங்கள், ெங்கி சாரா கடன் நிறுெைங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும்
முத்ரா திட்டத்தின்கீழ் கடன் ெைங்குகின்றை.
இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் சிறுசதாழில்கள் முக்கியப் பங்கு ெகிப்பதால்
அெற்றுக்குத் ததனெயாை நிதியாதாரத்னத, கடன் மூைம் அளிக்க
முத்ரா கடன் திட்டம் தபான்றனெ அெசியம் என்று அறியப்படுகிறது.
ஏசைனில், நாட்டில் தெளாண்னமத் துனறக்கு அடுத்து சிறு, குறு
சதாழில்கதள சபாருளாதாரக் கட்டனமப்பின் முக்கியப் படிநினையாக
உள்ளை. சிறு, குறு சதாழில்கள் 11 தகாடிக்கு தமற்பட்தடாருக்கு
தநரடியாகப் பணி ொய்ப்பு அளிக்கின்றை. தமலும், அதன் இதர
படிநினைகள் மூைம் தமலும் சுமார் 11 தகாடி தபர் தெனைொய்ப்பு
சபறுகின்றைர். 55 தகாடி மக்களின் ொழ்க்னகக்கு உதவுெதாக
உள்ளது. தமலும், சிறு, குறு சதாழில் புரிபெர்களில் 97 சதவீதம் தபர்
பிற்படுத்தப்பட்தடார், பட்டியலிைத்தெர்களாக உள்ளைர்.
நாட்டின் சமாத்த மதிப்பு தசர்க்னகயில் (GVA) சிறு, குறு நிறுெைங்களின்
பங்களிப்பு மட்டும் 33 சதவீதமாகும். நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு
நிறுெை உற்பத்திப் சபாருள்கள் முக்கியப்பங்கு ெகிக்கின்றை. 2018-19
நிதியாண்டில் நாட்டின் ஏற்றுமதியில் சிறு, குறு நிறுெைங்களின்
பங்களிப்பு 48.10 சதவீதம் எை அரசின் புள்ளிவிெரம் சதரிவிக்கிறது.







அரசு கூறும் புள்ளிவிெரங்கள் எப்தபாதும் முரண்பாடாகதெ உள்ளை.
முத்ரா திட்டத்தில் 31,02,82,823 தபருக்கு `15,86,081.69 தகாடி கடன்
ெைங்கப்பட்டுள்ளதாகத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சராசரியாக
ஒரு நபருக்கு `51,117 ெைங்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படிசயன்றால் சபரும்பாைாைெர்களுக்கு `50,000 ெனரயிைாை
சிஷு பிரிவில் மட்டும்தான் கடன் கினடத்துள்ளது. `10 இைட்சம் ெனர
கடன் சபறுெது என்பது பைருக்கு எட்டாக்கனியாகதெ உள்ளது.
இரண்டாெதாக, முத்ரா திட்டத்துக்கு முன்பும் குறுந்சதாழில்களுக்கு
ெங்கிகள் கடன் ெைங்கிதய ெந்தை. எைதெ, அெர்கள் விெசாயம்
அல்ைாத அனைத்துக் கடன்கனளயும் முத்ரா திட்டக் கடன்கள் என்ற
சபயரிதைதய முத்தினர குத்தைாம். இதுதெ, இந்த புள்ளிவிெரத்தில்
எதிசராலித்துள்ளது. மூன்றாெதாக, ெங்கிகள் முத்ரா கடன்களுக்கும்
அடமாைம் தகாரியதாக பரெைாக புகார்கள் உள்ளை.
இதன் மூைம் முத்ரா என்பது பினையில்ைாக் கடன் திட்டம் என்பது
சபாய்த்துப் தபாைது. தமலும், முத்ரா கடனுக்கு எவ்விதக் குறிப்பிட்ட ெட்டி
விகிதமும் பரிந்துனரக்கப்படவில்னை. ெைக்கம்தபாை RBI விதிகளுக்கு
உட்பட்ட நியாயமாை ெட்டி விகிதத்னதப் பின்பற்ற தெண்டும் என்தற
ெங்கிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டை. எைதெ, முத்ரா திட்டத்தில் குனறொை
ெட்டி விகிதம் என்பதும் சாத்தியமில்ைாமல் தபாைது.
இனெ அனைத்னதயும் ஆய்வு சசய்து பார்க்கும்தபாது, முத்ரா திட்டத்தில்
கினடத்த பைன்கள் என்று அரசால் கூறப்படுெது மிகவும் மினகப்படுத்தப்
-பட்டனெ என்பது சதளிொகிறது. முத்ரா திட்டத்னத மதிப்பாய்வு சசய்ய
தெண்டிய தநரம் இது. குறுந் சதாழில்களுக்குக் கடன் கினடப்பதில்
உள்ள பிரச்னைகள் முழுனமயாக ஆய்வு சசய்யப்பட்டு அனெ தீாாா்க்கப்பட
தெண்டும். அனதவிடுத்து, ‘முத்ரா’ தபான்று சபயரளவில் மட்டுதம புதிய
திட்டத்னத உருொக்கி சசயல்படுத்துெது அனரத்த மானெதய அனரப்பத
-ற்கு ஒப்பாகுதம தவிர, பிரச்னைக்கு சரியாை தீர்ொக அனமயாது.

குறுந்சதாழில் நிறுெைங்களில் 54 சதவீதம் கிராமப்புறங்களில்தான்
சசயல்படுகின்றை. உற்பத்தி, உற்பத்திக்கு தயாாாா்படுத்துதல், ெர்த்தகம்,
வியாபாரிகளுக்காை தசனெகனள அளித்தல், பைங்கள், காய்கறி
விற்பனையாளர், இயந்திரப்பணியாளர்கள், னகவினைக் கனைஞர்கள்,
குடினசத்சதாழில்கள், சதருதொர வியாபாரிகள் உள்ளிட்தடார் இந்த 54
சதவீதத்தில் அடங்குெர். இெற்றில் பை சதாழில்கள் ஒருெரால் மட்டுதம,
ஓரிடத்தில் மட்டுதம நடத்தப்படுபனெயாக இருக்கும்.
இவ்ெளவு முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததபாதும் சிறுசதாழிகளுக்கு கடனுதவி
முனறயாகக் கினடப்பதில்னை என்பதத உண்னம. சிறுசதாழில்கள்
சசய்தொர் கடன் ெைங்கும் தனிநபர்கனள நம்பிதய உள்ளைர். இத்
துனறயின் அளவுக்கு ஏற்ப ெங்கிக் கடன் ெைங்கப்படுெதில்னை.
‘இந்தியாவில் சிறு, குறு சதாழில்களுக்காை சமாத்த கடன் ததனெ `3.7
இைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. ஆைால், `1.45 இைட்சம் தகாடி ெனர
மட்டுதம ெங்கி தபான்ற அனமப்புகள் மூைம் கடன் அளிக்கப்படுகின்றை.
சிறு, குறு நிறுெைங்களுக்கு `2 இைட்சம் முதல் 2.5 இைட்சம் தகாடி
ெனர கடன் கினடக்காத நினை உள்ளது.
தமலும், இப்தபாது நமது சபாருளாதாரக் சகாள்னககள் சிறு, குறு
சதாழில்களுக்கு ததனெயாை கடன்கனளப் பூர்த்தி சசய்ெதில் கெைம்
சசலுத்தவில்னை. இந்த விெகாரத்தில் நவீை அணுகுமுனற ததனெ.
இல்னைசயன்றால் ததனெயாை ெளர்ச்சினய நாம் எட்டமுடியாது’ எை
ரிசர்வ் ெங்கியின் நிபுைர் குழு (யுதக சின்ஹா குழு-2019) கூறியுள்ளது.
சிறு, குறு நிறுெைங்கள் தரப்பிலும் பிரச்னை உள்ளது. அெர்கள்
நிறுெைங்கனளப் பதிவு சசய்ெதுமில்னை, முனறயாக கைக்கு
விெரங்கனளப் தபணுெதுமில்னை. இதன் காரைமாகதெ ெங்கிகள்
அெர்களுக்குக் கடைளிக்கத் தயங்குகின்றை. இப்பிரச்னைகளுக்சகல்
-ைாம் தீர்ொக இருக்கும் என்தற முத்ரா திட்டம் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டது.
ஆைால், இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது சதாடர்பாக தரப்பட்டுள்ள புள்ளி
விெரங்கள் நிச்சயமாக கிராம, நகர்ப்புறங்களில் சிறு சதாழில் நடத்தும்
சாமானியர்களுக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இல்னை. அதாெது, உைவு
பரிமாறியதற்கு ஆதாரம் உள்ளது. ஆைால், அது எந்த அளவுக்கு அெர்
உண்ைக் கூடியதாக, தபாதுமாைதாக இருந்தது என்பதத தகள்வி.
சிறுசதாழில் சசய்தொர் தபாதுமாை அளவு குனறந்த ெட்டியில் கடன்
சபற முடியவில்னை. எவ்வித அடமாைமும் இல்ைாமல் கடன் சபற முடியும்
என்ற இந்தத் திட்டம் தபாதுமாை அளவு விளப்பரப்படுத்தப்படவுமில்னை.
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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பண்டடோரோ டபப்பர்ஸ்’ என்றோல்


✓

என்ன?
அ) இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்ட தாள்
ஆ) சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த தாள்
இ) வெளிப்படுத்தப்படாத வ ாத்து மற்றும் ெரி தவிர்ப்பப வெளிப்படுத்தும்
ஆெணங்கள் 

பமன டேசிய இயக்கம் குறித்ே வணிக உச்சிமோநோடு நடந்ே இடம்
எது?

‘பண்டடாரா ஆெணங்கள்’ என்பது உலவகங்கும் உள்ள பிரபலங்களால்
மபைக்கப்பட்ட வ ல்ெம், ெரி ஏய்ப்பு & பணடமா டி பற்றிய ஆெணங்கள்
ஆகும். இதுவதாடர்பான தகெல்கள், பன்னாட்டு புலனாய்வு இதழியலாள
-ர்கள் கூட்டபமப்பால் வபைப்பட்டது. டமலும், 140’க்கும் டமற்பட்ட ஊடக
நிறுெனங்கள் பணடமா டி வ ய்பெர்களின் ெ ம் உள்ளன.

அ) வகௌகாத்தி 
ஆ) அகர்தலா
இ) இடாநகர்
ஈ) டகங்டாக்

✓

ெடகிழக்கு மாநிலங்களின் பமயவலண்வணய் - எண்வணய் பபன
டதசிய இயக்கம் குறித்த ெணிக உச்சிமாநாடு மீபத்தில் வகௌகாத்தியில்
நபடவபற்ைது. இதற்கு மத்திய உழவு மற்றும் உழெர்கள் நலத்துபை
அபமச் ர் நடரந்திர சிங் டதாமர் தபலபம ெகித்தார்.

✓

பமயவலண்வணய் – எண்வணய் பபன மீதான டதசிய இயக்கமான
-து 2025-26ஆம் ஆண்டுக்குள் வமாத்தம் 6.5 இலட் ம் வஹக்டடர்கள்
கூடுதல் பரப்பளவில் எண்வணய் பபன பயிரிடப்படுெதற்கான ஒரு
மத்திய நிதியுதவி திட்டமாகும்.

2. டேசிய சசோத்து மறுசீரமமப்பு நிறுவனத்தின் MD யோர்?
அ) PM நாயர் 
ஆ) அஜித் டதாெல்
இ) உர்ஜித் படடல்
ஈ) UK சின்ஹா

✓

பாரத ஸ்டடட் ெங்கியின் வ ாத்து நிபுணரான PM நாயர், டதசிய வ ாத்து
மறுசீரபமப்பு நிறுெனத்தின் டமலாண்பம இயக்குனராக நியமனம்
வ ய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிறுெனம் மீபத்தில் தனது வ யல்பாடுகபளத்
வதாடங்க ரி ர்வ் ெங்கியின் ஒப்புதபலப் வபற்றுள்ளது. “டபட் டபங்க்” /
NARCL’ஐ அபமப்பதற்கான முடிவு 2021-22 மத்திய ெரவுவ லவுத்
திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

7. இயற்மக மற்றும் மக்களுக்கோன உயர்ந்ே இலட்சிய கூட்டணி,
அதிகோரப்பூர்வமோக எந்ே ஆண்டில் சேோடங்கப்பட்டது?
அ) 1984
ஆ) 1992
இ) 2000

3. “சுவோமித்வோ” திட்டத்மேச் சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம்

ஈ) 2021 

எது?
அ) விெ ாய அபமச் கம்

✓

இயற்பக மற்றும் மக்களுக்கான உயர்ந்த இலட்சிய கூட்டணி என்பது
அர ாங்கங்களுக்கு இபடடயயான ஒரு குழுொகும். இக்குழு பிரான்ஸ்
மற்றும் டகாஸ்டாரிகாவுடன் இபணந்து வ யல்படுகிைது. 2030’க்குள்
புவியின் 30% நிலத்பதயும் அதன் 30% வபருங்கடல்கபளயும் பாதுகாக்க
ஓர் உறுதிபய ஏற்றுக்வகாள்ெடத இதன் டநாக்கமாகும்.

✓

இக்கூட்டணி, அதிகாரப்பூர்ெமாக, கடந்த 2021’ஆம் ஆண்டில் நடந்த
‘ஒன் பிளானட்’ உச்சிமாநாட்டில் வதாடங்கப்பட்டது. தற்டபாது சுமார் 70
உறுப்பினர்கள் இதிலுள்ளனர். புது தில்லியில் பிவரஞ்சு மற்றும் இந்திய
அரசுகளுக்கு இபடடய நடந்த விழாவில், இந்தியா, அதிகாரப்பூர்ெமாக
இக்கூட்டணியில் இபணந்தது.

ஆ) ஊரக ெளர்ச்சி அபமச் கம்
இ) வீட்டுெ தி & நகர்ப்புை அபமச் கம்
ஈ) பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கம் 

✓

“SVAMITVA - Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised
Technology in Village Areas” என்பது பஞ் ாயத்து ராஜ் அபமச் கத்தின்
ஒரு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின்கீழ், ட்டரான்கபளப் பயன்படுத்தி நிலப்
பரப்புகபள ெபரபடமாக்குெதன்மூலம் கிராமத்தினர் ெசிக்கும் பகுதிக
-ளில் வ ாத்தின் வதளிொன உரிபம நிபல நிறுத்தப்படுகிைது.

✓

மீபத்தில், இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மத்திய பிரடத மாநிலத்தின் 1,71,000
பயனாளிகளுக்கு பிரதமர் மின்-வ ாத்து அட்படகபள விநிடயாகித்தார்.

‘மிகிதானா’ என்பது டம ெங்க மாநிலத்தின் ஒரு இனிப்பு ெபகயாகும்.
அண்பமயில் இதற்கு GI (புவி ார் குறியீடு) கிபடக்கப்வபற்ைது.
பர்தமானில் வ ய்யப்பட்ட மிகிதானாவின் முதல் ரக்கு பஹ்பரனுக்கு
ஏற்றுமதி வ ய்யப்பட்டபத அடுத்து இது மீப வ ய்திகளில் இடம்வபற்ைது.

6.வடகிழக்கு மோநிலங்களின் சமமயசலண்சணய்கள்-எண்சணய்

ஈ) பிட்காயின் வதாடர்பான ஆெணங்கள்

✓



8. ‘இந்திய வோன்பமட நோள்’ சகோண்டோடப்படுகிற டேதி எது?
அ) அக்டடாபர்.2

4. 2021-22ஆம் பட்செட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட “மித்ரோ” திட்டத்துடன்

ஆ) அக்டடாபர்.4

சேோடர்புமடய துமற எது?

இ) அக்டடாபர்.5

அ) பாதுகாப்பு

ஈ) அக்டடாபர்.8 

ஆ) ஜவுளி 

✓

இ) ஆட்டடாவமாபபல்
ஈ) மருந்து
✓

PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (MITRA) என்பது 202122 மத்திய ெரவுவ லவுத் திட்டத்தில் ஜவுளித்துபையின் ெளர்ச்சிக்காக
அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். `4,445 டகாடி மதிப்பீட்டில் 7 வமகா
ஜவுளிப்பூங்காக்கபள அபமக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இப்பூங்காக்கள் 21 இலட் ம் டபருக்கு டெபலொய்ப்புகபள ெழங்கும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

ஆண்டுடதாறும் அக்டடாபர் 8 அன்று, இந்திய ொன்பபட நாபள நாடு
வகாண்டாடுகிைது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ொன்பபட நாளின் 89ஆெது
ஆண்டு விழா வகாண்டாடப்படுகிைது. 1932ஆம் ஆண்டு இடத நாளில்
இந்திய ொன்பபட (IAF) நிறுெப்பட்டது. இதன் முதல் வ யற்பாட்டுப்பபட
1933 ஏப்ரலில் நிறுெப்பட்டது. இந்த நாள், இந்திய விமானப்பபடபற்றிய
விழிப்புணர்பெ அதிகரிப்பபத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. இது,
“பாரதிய ொயு ட னா” என்றும் அபழக்கப்படுகிைது.

9. ரிசர்வ் வங்கியின் அக்டடோபர் மோே பணவியல் சகோள்மகக்குழு
கூட்டத்திற்குப் பிறகு, சரப்டபோ விகிேம் என்ன?
அ) 4.5 %

5.சமீபத்தில் புவிசோர் குறியீடு சபற்ற இந்திய உணவோன ‘மிகிேோனோ’
சோர்ந்ே மோநிலம் எது?

ஆ) 4.25%

அ) டமற்கு ெங்கம் 

இ) 4.00% 
ஈ) 3.75%

ஆ) இராஜஸ்தான்
✓

இ) ஹரியானா
ஈ) பஞ் ாப்









இந்திய ரி ர்வ் ெங்கியின் பணவியல் வகாள்பகக்குழுொனது வரப்டபா
விகிதத்பத வதாடர்ச்சியாக 8ஆெது முபையாக 4 தவீதமாக மாற்ைாமல்
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பெத்துள்ளது. தபலகீழ் வரப்டபா விகிதம் 3.5 தவீதமாக அப்படிடய
உள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டின் GDP ெளர்ச்சி முன்கணிப்பப 9.5
தவீதமாக இருக்கும் என RBI கூறியுள்ளது.

10. நடப்போண்டு (2021) உலக அஞ்சல் நோளுக்கோனக் கருப்சபோருள்
என்ன?
அ) Innovate to recover 
ஆ) Post to Connect
இ) Communication during Covid
ஈ) Post across the World

✓

கடந்த 1874ஆம் ஆண்டு உலக அஞ் ல் வதாழிற் ங்கம் நிறுெப்பட்ட
ஆண்டு நாபள முன்னிட்டு ஒவ்டொர் ஆண்டும் அக்டடாபர் 9ஆம் டததி
அன்று உலக அஞ் ல் நாள் வகாண்டாடப்படுகிைது. இந்தியா, 1876 முதல்
உலகளாவிய அஞ் ல் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக உள்ளது. “Innovate
to recover” என்பது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கருப்வபாருளாகும்.
மக்களின் ொழ்வில் அஞ் ல் துபையின் பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்பெ
ஏற்படுத்துெடத உலக அஞ் ல் நாளின் டநாக்கமாகும்.


1. வபாருளாதாரம்: அவமரிக்காா்கள் மூெருக்கு டநாபல் பரிசு
நிகழாண்டு வபாருளாதாரத்துக்கான டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச்
ட ாா்ந்த வபாருளாதார ெல்லுநாா்கள் டடவிட் காாா்ட், டஜாஷுொடி
ஆங்கிரிஸ்ட், குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் ஆகிய மூெருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி டடவிட் காாா்டிக்கும், மற்வைாரு பாதி மற்ை
இருெருக்கும் பகிாா்ந்தளிக்கப்படும்.
குபைந்தபட் ஊதியம், குடிடயற்ைம், கல்வி ஆகியெற்றின் வதாழிலாளாா்
ந்பத
விபளவுகள்
வதாடாா்பாக
முன்டனாடி
ஆராய்ச்சிபய
டமற்வகாண்டதற்காகவும்,
அறிவியல்பூாா்ெமான
ஆய்வுகபள
டமற்வகாள்ள
இயலாமல்
டபாகும்
சூழலில்,
இதுடபான்ை
ஆய்வுகளிலிருந்து
முடிவுகபள
டமற்வகாள்ெதற்கான
ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காகவும் அொா்களுக்கு டநாபல் பரிசு
ெழங்கப்படுெதாகத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து டநாபல் டதாா்வுக் குழுவினாா் வதரிவித்ததாெது: டநாபல்
பரிசுக்குத் டதாா்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள மூெரும் வபாருளாதார அறிவியலில்
முற்றிலும் மறுெடிெபமக்கப்பட்ட அனுபெரீதியான பணிகபள
டமற்வகாண்டுள்ளனாா். மூகத்தின் பமயக் டகள்விகள் குறித்த டடவிட்
காாா்டின்
ஆய்வும்,
ஆங்கிரிஸ்ட்,
இம்வபன்ஸின்
காரணிகள்
அடிப்பபடயிலான பரிட ாதபனகளும் அறிவின் ெளமான ஆதாரம்
எனக் காண்பிக்கின்ைன. மூகத்துக்கு சிைந்த பலபனத் தரக்கூடிய
முக்கியமான
டகள்விகளுக்குப்
பதிலளிக்கும்
திைபனயும்
டமம்படுத்தியுள்ளன.
அவமரிக்காவின் நியூ வஜாா்சி, கிழக்கு வபன்சில்டெனியா ஆகிய
இடங்களில்
உள்ள
உணெகங்களில்
பணியாற்றுடொருக்கு
குபைந்தபட் ஊதியத்பத உயாா்த்துெதால் ஏற்படும் விபளவுகபள
அறிெதற்காக டடவிட் காாா்ட் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டாாா். அெரும்,
அெருடன் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்ட மபைந்த ஆலன் குரூவகரும்
குபைந்தபட் ஊதிய அதிகரிப்பானது டெபலொய்ப்பில் பாதிப்பப
ஏற்படுத்தாது எனக் கண்டறிந்தனாா். குபைந்தபட்
ஊதியத்பத
அதிகரிப்பது டெபலொய்ப்பபக் குபைக்கும் என்ை ெழக்கமான
கண்டணாட்டத்பத
அது
மாற்றியபமத்தது.
டமலும்,
வெளிநாடுகளிலிருந்து
குடிடயறுபொா்களால்
பூாா்விக
வதாழிலாளாா்களின் ஊதியம் குபையும் என்ை கருத்பதயும் டடவிட்
காாா்டின் ஆய்வு மாற்றியபமத்தது. புதிதாகக் குடிடயறுபொா்கள் மூலம்
பூாா்விக வதாழிலாளாா்களின் ெருொய் உயரக்கூடும் என அொா்
கண்டறிந்தாாா்.
அறிவியல்
முபைகளின்படி
ஆய்வு
டமற்வகாள்ள
இயலாத
நிபலயிலும்கூட காரணம் மற்றும் விபளவு குறித்து வபாருளாதார
ெல்லுநாா்கள் உறுதியான முடிவெடுக்க உதவும் ெபகயிலான
ெழிமுபைகபளக் கண்டறிந்ததற்காக ஆங்கிரிஸ்ட், இம்வபன்ஸுக்கு
டநாபல் பரிசுத் வதாபகயின் ஒரு பாதி பகிாா்ந்தளிக்கப்படுகிைது எனத்
வதரிவித்துள்ளனாா்.













மருத்துெம், இயற்பியல், டெதியியல், இலக்கியம் ஆகியெற்றுக்கான
டநாபல் பரிசுகள் ெழங்கும் முபை டெதியியலாளாா் ஆல்ஃபிரட்
டநாபலின் உயிலின்படி வதாடங்கப்பட்டது. வபாருளாதாரத்துக்கான
டநாபல் பரிசு மட்டும் அெரது நிபனொக ஸ்வீடன் மத்திய ெங்கியால்
1968-இல் வதாடங்கப்பட்டது.
டடவிட் காாா்ட் (65): கனடாவில் பிைந்த டடவிட் காாா்ட், கலிஃடபாாா்னியா
(வபாா்க்லி) பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதாரத் துபைப் டபராசிரியராகப்
பணிபுரிகிைாாா். டதசிய வபாருளாதார ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் வதாழிலாளாா்
திட்ட இயக்குநராகவும் உள்ளாாா்.
டஜாஷுொடி ஆங்கிரிஸ்ட் (61): இஸ்டரல் அவமரிக்கரான இொா்,
ம ாசூவ ட்ஸ் வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தில் (எம்ஐடி) வபாருளாதார
டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா்.
குயிடடா டபிள்யு இம்வபன்ஸ் (58): வநதாா்லாந்தில் பிைந்த குயிடடா டபிள்யு
இம்வபன்ஸ், ஸ்டான்ஃடபாாா்டு பல்கபலக்கழகத்தில் வபாருளாதார
டபராசிரியராகப் பணிபுரிகிைாாா்.
2. தமிழகத்தில் கா டநாய் குணப்படுத்தும் விகிதம் 86
உயாா்வு

தவீதமாக

தமிழகத்தில் கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86 தவீதமாக
அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்ெறிக்பகயில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய கா டநாய் பமயத்தின் இபண டமற்பாாா்பெ குழுவுடன்
இபணந்து
உலக
சுகாதார
அபமப்பின்
டதசிய
திட்ட
ஒருங்கிபணப்பாளாா்
ரஞ் னி
ராமச் ந்திரன்
தபலபமயிலான
குழுவினாா் கடந்த 7-ஆம் டததி முதல் 11-ஆம் டததி ெபர வதன்
வ ன்பன, திருெள்ளாா் மாெட்டங்களில் கா டநாய் ஒழிப்பு திட்ட
வ யல்பாடுகள்
வதாடாா்பான
ஆய்வுகபள
டமற்வகாண்டனாா்.
அதுவதாடாா்பான ஆய்வு அறிக்பகபய தபலபமச் வ யலகத்தில் மக்கள்
நல்ொழ்வுத் துபை அபமச் ாா் மா.சுப்பிரமணியபன ந்தித்து அொா்கள்
வ வ்ொய்க்கிழபம ெழங்கினாா்.
அந்த ஆய்ெறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாெது:
இந்தியாவில் கா டநாய் அச்சுறுத்தபல முற்றிலும் டெரறுக்கும்
டநாக்கில் திருத்தியபமக்கப்பட்ட டதசிய கா டநாய் தடுப்புத் திட்டமானது
2020-ஆம் ஆண்டு முதல் டதசிய கா டநாய் ஒழிப்பு திட்டமாக
மாற்ைப்பட்டுள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் கா டநாய் இல்லாத
தமிழகத்பத உருொக்கும் வபாருட்டு, டநாய் கண்டறிதல் - சிகிச்ப மருத்துெக் கட்டபமப்பு - டநாய்த் தடுப்பு ஆகியெற்றுக்கு முக்கியத்துெம்
அளித்து மாநில அரசு வ யல்பட்டு ெருகிைது.
அதன் அடிப்பபடயில் தமிழகத்திடலடய முதன்பம மாெட்டமாக
திருெள்ளாா் மாெட்டம் திகழ்ந்து ெருகிைது. அங்கு கா டநாய் தடுப்புத்
திட்டங்கள் சிைப்புை டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாநில அளவில் எடுத்துக் வகாண்டால் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட
கா டநாயாளிகபள குணப்படுத்தும் விகிதம் 86
தவீதத்பத
எட்டியுள்ளது.
கூட்டு
மருந்து
எதிாா்ப்புக்
கா டநாய்
திட்ட
டமலாண்பமயின் கீழ், உரிய டநாயாளிகபள கண்டறிந்து தரமான
சிகிச்ப ெழங்க ெழிெபக வ ய்யப்பட்டுள்ளது.
அபனத்து வஹச்ஐவி டநாயாளிகளுக்கும் கா டநாய் பரிட ாதபனயும்,
அபனத்து கா டநாயாளிகளுக்கும் வஹச்ஐவி பரிட ாதபனயும்
தமிழகத்தில் வ ய்யப்பட்டு ெருகின்ைன.
தமிழகம் முழுெதும் 39,222 கா டநாயாளிகளுக்கு டதபெப்படும்
கா டநாய் மருந்துகள் கா டநாய் களப்பணியாளாா்கள் மூலம்
அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக வ ன்று ெழங்கப்பட்டுள்ளது. சிகிச்ப
வநறிமுபைகளின்படி
அொா்களது
வீட்டிடலடய
ளி
மாதிரி
எடுக்கப்பட்டும்,
டதபெப்படுபொா்களுக்கு
நடமாடும்
ஊடுகதிாா்
கருவிகபள அொா்களின் இருப்பிடங்களுக்டக அனுப்பி ஊடுகதிாா் படம்
எடுக்கப்பட்டும் ெருகிைது.
அதுமட்டுமல்லாது, மருந்துகபள உரிய ெபகயில் உட்வகாள்ெது,
பக்கவிபளவுகள், கா டநாயின் தன்பம டபான்ைபெகள் குறித்த
ஆடலா பனகள் வதாபலடபசி ொயிலாக ெழங்கப்படுகின்ைன.
இபணயதளம் மூலமாக அபனத்து மருந்தகங்களிலும் கா டநாய்
மருந்து விநிடயாகம் குறித்த தகெல் வபறுெதன் மூலம் தனியாாா்
அபமப்புகளிலும் கா டநாய் சிகிச்ப கபள வதாடாா்ந்து கண்காணிக்க
நடெடிக்பக டமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல்
கா டநாய் கண்டறியும் முகாம்கள் மூலம் 42,797 பரிட ாதபனகள்
வ ய்யப்பட்டு
465
கா டநாய்
டநாயாளிகள்
அபடயாளம்
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காணப்பட்டுள்ளனாா்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

என்று



அந்த





ஆய்ெறிக்பகயில்

3. கிர்கிஸ்தான் டமம்பாட்டுக்கு ரூ.1507 டகாடி இந்தியா கடனுதவி
கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் டமம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக ரூ.1507 டகாடி
கடனுதவி அளிப்பதாக இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய ஆசிய
நாடுகளுடனான உைபெ டமலும் விரிவுபடுத்தும் டநாக்கில்,
கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் மற்றும் ஆர்மீனியா ஆகிய நாடுகளுக்கு
ஒன்றிய வெளியுைவு துபை அபமச் ர் வஜய் ங்கர் சுற்றுப்பயணம்
டமற்வகாண்டுள்ளார். இரண்டு நாள் பயணமாக டநற்று முன்தினம்
அபமச் ர் வஜய் ங்கர் கிர்கிஸ்தான் வ ன்ைார்.
இதபன வதாடர்ந்து அந்நாட்டு வெளியுைவு துபை அபமச் ர் ருஸ்லான்
க ாக் டபபெ டநற்று அெர் ந்தித்து டபச்சுொர்த்பத நடத்தினார்.
அப்டபாது இந்திய மாணெர்கள் பயணத்திற்கான பாரபட் மற்ை வி ா
நபடமுபை உள்ளிட்டபெ குறித்து ஆடலாசிக்கப்பட்டது. இரு
நாடுகளுக்குமான ராணுெம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துபழப்பு குறித்தும்
மதிப்பாய்வு வ ய்யப்பட்டது. இதபன வதாடர்ந்து கிர்கிஸ்தான் நாட்டின்
டமம்பாட்டு திட்ட பணிகளுக்காக இந்தியா ரூ.1507 டகாடி கடன் உதவி
ெழங்குெதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

4. இன்று ஜி20 தபலொா்கள் மாநாடு: பிரதமாா் டமாடி பங்டகற்பு
ஆப்கானிஸ்தான் விெகாரம் வதாடாா்பாக விொதிப்பதற்காக ஜி20
கூட்டபமப்பு நாடுகளின் தபலொா்கள் மாநாடு வ வ்ொய்க்கிழபம
(அக்.12) நபடவபறுகிைது. இதில் பிரதமாா் நடரந்திர டமாடி காவணாலி
முபையில் பங்டகற்க இருக்கிைாாா்.
இது வதாடாா்பாக மத்திய வெளியுைவுத் துபை அபமச் கம் டமலும்
கூறியிருப்பதாெது:
ஆப்கானிஸ்தானில் மனித உரிபமகபளப் பாதுகாப்பது, மனிதாபிமான
அடிப்பபடயில் உதவிகபள ெழங்க பரிசீலிப்பது, ாா்ெடத பாதுகாப்பு,
பயங்கரொதத்துக்கு எதிரான நடெடிக்பககள் வதாடாா்பாக இந்த ஜி20
மாநாட்டில் விொதிக்கப்பட இருக்கிைது.
இப்டபாபதய ஜி20 மாநாட்டுக்குத் தபலபம ெகிக்கும் இத்தாலியின்
அபழப்பப ஏற்று பிரதமாா் டமாடியும் இந்த மாநாட்டில் பங்டகற்கிைாாா்.
ாா்ெடத
அளவில் முக்கிய விஷயங்களில் ஒருமித்த கருத்பத
எட்டுெதில் ஜி20 கூட்டபமப்பு முக்கியப் பங்கு ெகித்து ெருகிைது என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஆப்கானிஸ்தான் வதாடாா்பாக விொதித்த ஜி20 வெளியுைவு
அபமச் ாா்கள் மாநாட்டில் எஸ்.வஜய் ங்காா் பங்டகற்ைாாா் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
5. ‘டபாக்டஸாவில்
எதிரானபெ

பதிொன

99%

ெழக்குகள்

சிறுமிகளுக்கு

கடந்த ஆண்டு டபாக்டஸா ட்டத்தின் கீழ் பதிொன 99 தவீதத்துக்கும்
அதிகமான ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரானபெயாக உள்ளன.





ென்முபைக்கும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாகும் நிபலயும்
அதிகமாகியது.
வபண் குழந்பதகளின் கல்விபயயும் பாதுகாப்பபயும் ெலுப்படுத்த பல
ஆண்டுகளாக
டமற்வகாள்ளப்பட்டு
ெந்த
பல்டெறு
ெளாா்ச்சி
நடெடிக்பககள் கடரானா வபருந்வதாற்ைால் ரிந்துவிட்டன. கல்வி
பயில்ெதில் இருந்து வபண் குழந்பதகள் விலகுெதும், அொா்களின்
பாதுகாப்பு டகள்விக்குறியாெதும் அதிகரித்துவிட்டது. பதின்ம ெயதில்
உள்ள சிறுமிகள் மனிதாபிமானமற்ை வநருக்கடியில் பல்டெறு பாதுகாப்பு
ொல்கபள
எதிாா்வகாள்கின்ைனாா்.
ஆபகயால்,
அொா்கபளப்
பாதுகாக்க உடனடி மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்கபள முழுபமயாக
அமல்படுத்த டெண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்’ என்ைாாா்.

6. ட தி வதரியுமா?
வ ப்.30 - அக்.3: இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திடரலியா மகளிர் அணிகள்
இபடடய முதன் முபையாக பிங்க் பந்து பகலிரவு வடஸ்ட் டபாட்டி
டகால்ட்டகாஸ்ட் நகரில் நபடவபற்ைது.
அக்.1: 2012 டதர்தலில் ட்டவிடராதமாக நிதி அளித்த புகாரில் பிரான்ஸ்
முன்னாள் அதிபர் நிடகாலஸ் ர்டகாசிக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்ைம்
ஓராண்டு சிபைத் தண்டபன ெழங்கியது.
அக்.2: காதித் துணியால் வநய்யப்பட்ட உலகின் மிகப் வபரிய இந்திய
டதசியக் வகாடி லடாக் யூனியன் பிரடத த்தில் உள்ள டல பகுதியில்
பைக்கவிடப்பட்டது.
அக்.4: 2021-ம் ஆண்டுக்கான மருத்துெ டநாபல் பரிசு அவமரிக்காபெச்
ட ர்ந்த டடவிட் ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்வடம் பட்டாபுடியான் ஆகிடயாருக்கு
ெழங்கப்பட்டது.
அக்.5: கருபண ஒன்பைடய ொழ்க்பக வநறியாகக் வகாண்டு ொழ்ந்த
ெள்ளலார் பிைந்த அக்டடாபர் 5 இனி ‘தனிப்வபருங் கருபண’
நாளாகக் வகாண்டாடப்படும் என்று தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்தார்.
அக்.5: இயற்பியலுக்கான டநாபல் பரிசு ஜப்பானின் சியுகுடரா மனாடப,
வஜர்மனியின் கிளாஸ் ஹா ல்டமன் மற்றும் இத்தாலியின் ஜார்ஜிடயா
பாரிசி ஆகிடயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
அக். 6: டெதியியலுக்கான டநாபல் பரிசு வஜர்மனியின் வபஞ் மின் லிஸ்ட்
மற்றும் பிரிட்டனின் டடவிட் டபுள்யு.சி டமக்மில்லன் ஆகிடயாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது.
அக்.7:
இந்தியப்
பணக்காரர்களின்
பட்டியலில்
ரிபலயன்ஸ்
இன்டஸ்ட்ரிஸ் நிறுெனத் தபலெர் முடகஷ் அம்பானி வதாடர்ந்து பத்தாம்
முபையாக முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ளார். இரண்டாமிடத்தில் அதானி
குழுமத் தபலெர் கவுதம் அதானி உள்ளார்.
அக்.8: ஏர் இந்தியா நிறுெனத்பத ரூ.18 ஆயிரம் டகாடிக்கு டாடா ன்ஸ்
துபண நிறுெனமான தடலஸ் பிபரடெட் லிமிவடட் ொங்கியுள்ளதாக
மத்திய அரசு அறிவித்தது. டாடா நிறுெனம் வதாடங்கிய ஏர் இந்தியாபெ
1953-ல் மத்திய அரசு நாட்டுடபமயாக்கியது.

இதுவதாடாா்பாக மத்திய அரசின் டதசிய குற்ை ஆெணக் காப்பகம்
வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விெரங்களின் படி, ‘சிைாாா்களுக்கு எதிரான
பாலியல் ென்வகாடுபம ட்டமான டபாக்டஸாவின் கீழ் கடந்த ஆண்டு
வமாத்தம் 28,327 ெழக்குகள் பதிொகி உள்ளன. இதில் 28,058
ெழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்ைங்கள் வதாடாா்பானபெ. இதில்
14,092 ெழக்குகள் 16 முதல் 18 ெயதுக்குள்ள சிறுமிகள்
வதாடாா்புபடயபெ.
10,949
ெழக்குகள்
12
முதல்
16
ெயதுக்குள்ளானொா்கள்
வதாடாா்பானபெ’
என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புள்ளி விெரங்கபள ஆய்வு வ ய்து ‘கிபர’ எனும் குழந்பதகள்
உரிபமகளுக்கான அபமப்பின் திட்ட ஆய்ொளாா் பிரீத்தி மஹாரா,
ாா்ெடத வபண் குழந்பதகள் தினமான திங்களன்று கூறியதாெது:
மூகத்தில் பாலியல் ென்வகாடுபமகளுக்கு சிறுமிகள்தான் வதாடாா்ந்து
இபரயாகி ெருெது இந்த புள்ளி விெரங்கள் வதளிவு படுத்துகின்ைன.
சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு மட்டுமன்றி கல்வி, மூகப் பாதுகாப்பு, ெறுபம
டபான்ைபெயும்
அொா்களுக்கு
அதிகாரமளிப்பதில்
முக்கிய
பங்காற்றுகின்ைன. கடரானா கால கட்டத்தில் இந்த அம் ங்கள்
அொா்களுக்கு எதிராக இருந்தன. இதனால் அொா்களின் கல்வி
தபடபட்டு, குழந்பத திருமணத்துக்கு ஆளாகும் நிபல அதிகரித்தது.
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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, குரு காசிதாஸ் ததசிய பூங்கா &

5. அடல் பிரகதி வழித்தடம் என்பது எந்த இந்திய ாநிலம் / UT’இல்

தத ார் பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் அம ந்துள்ள ாநிலம் எது?

அம க்கப்படவுள்ள ஒரு விமரவு சாமல திட்ட ாகும்?

அ) மேற்கு வங்கம்

அ) குஜராத்

ஆ) ஒடிசா

ஆ) ேத்திய பிரமதசம் 

இ) சத்தீஸ்கர் 

இ) உத்தரகண்ட்

ஈ) பீகார்

ஈ) உத்தர பிரமதசம்

சத்தீஸ்கர் ோநில அரசானது குரு காசிதாஸ் மதசிய பூங்கா & தமோர்
பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணணந்த
பகுதிகணை புலிகள் காப்பகோக அறிவிக்கவுள்ைது. மதசிய புலிகள்
பாதுகாப்பு ஆணணயம், சத்தீஸ்கர் ோநில அரசின் இந்த முன்மோழிணவ
அங்கீகரித்துள்ைது. ேத்திய பிரமதசம் ேற்றும் ஜார்கண்ட் ோநிலத்தின்
எல்ணலயில், வடக்குப் பகுதியில் இந்தப் புதிய காப்பகம் அணேந்துள்ைது.

✓

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஈர்ப்பிலாசவளி அணு கடிகாரத்துட

அடல் பிரகதி வழித்தடத்திற்காக ணகயகப்படுத்தப்படும் தனியார்
நிலத்திற்கு ஈடாக அரசு நிலம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ேத்திய பிரமதச
அணேச்சரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இது பாரத்ோலா திட்டத்தின்கீழ்
மசயல்படுத்தப்படும் 313 கிமீ நீை 4 வழித்தட விணரவு சாணல திட்டோகும்.
முன்மோழியப்பட்டுள்ை இந்த அடல் பிரகதி பாணத, ேத்திய பிரமதசத்தின்
ஷிமயாபூர், மோமரனா ேற்றும் பிந்த் ோவட்டங்கள் வழியாக மசல்லும்.
இத்திட்டத்திற்காக, ேபி ோநில அரசு நிலத்ணத இலவசோக வழங்குகிைது.

6. அண்ம ச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஜிம் கார்சபட் ததசிய பூங்கா

-ன் சதாடர்புமடய விண்சவளி ஆய்வு முகம எது?

அம ந்துள்ள ாநிலம் எது?

அ) இஸ்மரா

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) நாசா 

ஆ) பீகார்

இ) வர்ஜின் மகலக்டிக்

இ) மேற்கு வங்கம்

ஈ) ஸ்மபஸ் எக்ஸ்

✓

நாசாவின் ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரோனது தனது பணிணய
மவற்றிகரோக முடித்துள்ைது. இக்கடிகாரம் மதற்கு கலிமபார்னியாவில்
உள்ை நாசாவின் மஜட் உந்துவிணச ஆய்வகத்தால் கட்டப்பட்டதாகும்.

✓

ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரம் என்பது மிகத்துல்லியோன பாதரச
அயனி அணு கடிகாரோகும். 2019 ஜூன் 25 அன்று பாதுகாப்புத் துணை
விண்மவளி மசாதணனத் திட்டம்-2 திட்டத்தில் இது மதாடங்கப்பட்டது.
புவி சுற்றுப்பாணதயில் அதன் ஓராண்டு முதன்ணேப் பணிணய நிணைவு
மசய்த பின்னர், மேலும் தரவுகணைச் மசகரிப்பதற்காக, NASA இந்தப்
பணிணய விரிவுபடுத்தியது.

ஈ) ஆந்திர பிரமதசம்

✓

ஜிம் கார்மபட் மதசிய பூங்காவானது உத்தரகண்டில் உள்ை உலகப்புகழ்
மபற்ை புலிகள் காப்பகோகும். ேத்திய வன ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் துணை
இணணயணேச்சர் அஷ்வினி குோர் மசௌமப, எதிர்காலத்தில் ராம்கங்கா
மதசிய பூங்கா என இந்தத் மதசிய பூங்கா மபயர் ோற்ைஞ்மசய்யப்படலாம்
என அறிவித்தார். இது இந்தியாவின் முதல் மதசிய பூங்காவாகும். சுோர்
521 கிமீ பரப்பைவில் இது பரவி அணேந்துள்ைது. இது வங்கப்புலிகள்,
சிறுத்ணதகள் ேற்றும் காட்டு யாணனகளுக்கு மபயர் மபற்ைதாகும்.

7. தபார்ப்ஸ் சசல்வந்தர்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து 14ஆவது
3. துமறமுகம் சதாடர்பான தகவல்களில் சவளிப்பமடத்தன்ம

ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்த இந்தியர் யார்?

-மய ஊக்குவிக்கும் த ாக்கில் த்திய கப்பல் அம ச்சகத்தால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன?

அ) மகௌதம் அதானி

அ) AtmaNirbhar Port

இ) இரஜினிகாந்த்

ஆ) MyPort 

ஈ) உதயநிதி ஸ்டாலின்

இ) Bharat Port

ஆ) முமகஷ் அம்பானி 

✓

ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகளின் தணலவர் முமகஷ் அம்பானி,
மபார்ப்ஸ் மசல்வந்தர்கள் பட்டியலில் மதாடர்ந்து 14ஆவது ஆண்டாக
முதலிடம் பிடித்துள்ைார். இந்தப் பட்டியலின்படி, அவரின் மோத்த மசாத்து
ேதிப்பு $92 பில்லியன் டாலர்கைாகும். 2021ஆம் ஆண்டில் ேட்டும் அவர்
தனது நிகர மசாத்து ேதிப்பில் 4 பில்லியன் டாலர்கணைச் மசர்த்துள்ைார்.

✓

$74.8 பில்லியன் டாலர் மசல்வத்துடன் மகௌதம் அதானி, இந்தியாவின்
2ஆவது பணக்காரராக உள்ைார். HCL’இன் சிவ் நாடார் $31 பில்லியன்
டாலர் மசல்வத்துடன் இப்பட்டியலில் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ைார்.
அமவன்யூஸ் சூப்பர்-ோர்ட் நிறுவனர் ராதாகிருஷ்ணன் டாேனி ேற்றும்
சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டின் தணலவர் ணசரஸ் பூனாவல்லா நான்காவது
ேற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ைனர்.

ஈ) Port in Hand

✓

துணைமுக நடவடிக்ணககணை கண்காணிக்கும் ‘ணே மபார்ட்’ மசயலிணய
ேத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து துணை அணேச்சகம் மதாடங்கியுள்ைது. இச்
மசயலி, துணைமுக நடவடிக்ணககள் அணனத்ணதயும் டிஜிட்டல்மூலம்
கண்காணிக்கிைது. மவளிப்பணடத்தன்ணேணயயும் ேற்றும் தகவல்கணை
எளிதாக மபறுவணதயும் இந்தச் மசயலி ஊக்குவிக்கிைது. கப்பல் நிறுத்தம்,
மகாள்கலன் நிலவரம், கட்டணம், துணைமுகத்தின் விடுமுணை நாட்கள்
மபான்ை தகவல்கணையும் இந்தச்மசயலியில் 24 ே. மநரமும் மபைலாம்.

4. அண்ம யில் இந்தியாவுக்கு வந்த ச ட்தட பிரசடரிக்சன், எந்த
ாட்டின் பிரத ராவார்?

8. ‘Shifting Gears: Digitization and Services-Led Development’ என்ற

அ) பின்லாந்து

தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?

ஆ) மடன்ோர்க் 

அ) IMF

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) உலக வங்கி 

ஈ) ஆஸ்திமரலியா
✓

இ) NITI ஆமயாக்

ணைதராபாத் ோளிணகயில் பிரதேர் மோடியும் மடனிஷ் பிரதேர் மேட்மட
பிரமடரிக்சனும் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்ணத நடத்தினர். மூன்று நாள்
பயணோக இந்தியா வந்த பிரமடரிக்சன், ஜனாதிபதி ராம்நாத் மகாவிந்த்
ேற்றும் பிரதேர் மோடியுடன் மபச்சுவார்த்ணத நடத்தவுள்ைார். முன்னதாக,
பிரமடரிக்சன், மவளியுைவு அணேச்சர் எஸ் மஜய்சங்கணர சந்தித்தார். 200’
க்கும் மேற்பட்ட மடனிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ைன ேற்றும்
சுோர் 60 இந்திய நிறுவனங்கள் மடன்ோர்க்கில் உள்ைன.









ஈ) UNEP
✓

உலக வங்கியானது சமீபத்தில் ‘Shifting Gears: Digitization & ServicesLed Development’ என்ை தணலப்பிலான அறிக்ணகணய மவளியிட்டது.
இவ்வறிக்ணகயின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மேய்யான
மோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 8.3% அைவுக்கு வைர்ச்சியுறும் என
ேதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது, வாஷிங்டனில் அடுத்த வாரம் மதாடங்கும்
உலக வங்கியின் ஆண்டுக்கூட்டங்களுக்கு முன்னதாக மவளியிடப்பட்ட
மதற்காசிய மபாருைாதாரம் குறித்த அறிக்ணகயாகும்.
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9. ரிசர்வ் வங்கியின் 4ஆம் ஒழுங்குமுமற பயிற்சிக்கூட்டம ப்பின்
கருப்சபாருள் என்ன?
ஆ) சில்லணை வணிக கடனளித்தல்
இ) பன்னாட்டு வங்கி
ஈ) நிதிசார் மோசடிகள் 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ரிசர்வ் வங்கியின்
4ஆவது ஒழுங்குமுணை பயிற்சிக்கூட்டணேப்பு, “நிதிசார் மோசடிகளில்”
தனது கவனத்ணதச் மசலுத்தும் என்று அறிவித்துள்ைார். “மோசடிகள்
நிகழ்வதற்கும் கண்டறிதலுக்கும் இணடயிலான பின்னணடணவக்
குணைத்தல்” & “நிர்வாக அணேப்ணப வலுப்படுத்துதல்” ஆகியவற்றில்
முக்கிய கவனஞ்மசலுத்தப்படும் எனக் கூைப்பட்டுள்ைது.

10. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்மத மகயகப்படுத்தும் முயற்சியில், எந்த
இந்திய நிறுவனம் சவற்றிசபற்றது?
அ) டாடா சன்ஸ் 
இ) அதானி குழுேம்
ஈ) ேஹிந்திரா குழுேம்
ஏர் இந்தியாணவ நிறுவனத்ணத ணகயாகப்படுத்தும் முயற்சியில் டாடா
சன்ஸ் மவற்றிமபற்றுள்ைது. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் உள்ை இந்திய
அரசின் 100% பங்குகணையும் டாடா வாங்கியுள்ைது. இதில் `2,700
மகாடி அரசுக்கு பணோகக் கிணடக்கும். மீதமுள்ை `15,300 மகாடி ஏர்
இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் மபாறுப்மபற்றுக் மகாள்ளும்
எனத் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. ஏர் இந்தியாவின் மோத்த கடன் `65,562
மகாடியாக உள்ைது. கடந்த 1932ஆம் ஆண்டில் JRD டாடாவால்
மதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்ணத 1953’இல் நாட்டுணடணேயாக்கியது.


1. மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு 4 புதிய நீதிபதிகள்: மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்தது
மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் 4 மபணர புதிய நீதிபதிகைாக நியமித்து
குடியரசுத் தணலவர் உத்தரவிட்டுள்ைார்.
மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் தணலணே நீதிபதியுடன் மசர்த்து
மோத்தம் உள்ை நீதிபதி பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக 75. சமீபத்தில்
குஜராத் உயர் நீதிேன்ைத்தில் மூத்த நீதிபதியாக பணி யாற்றி வந்த
நீதிபதி பமரஷ் ரவிசங்கர் உபாத்யா மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு
இடோற்ைம் மசய்யப்பட்டு மபாறுப்மபற்றுக்மகாண்டார். அவருடன் மசர்த்து
மோத்தம் 56 நீதிபதிகள் தற்மபாது மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைம் ேற்றும்
உயர் நீதிேன்ை ேதுணர கிணையில் பதவி வகித்து வருகின்ைனர்.
இந்நிணலயில் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில் வழக்கறிஞர்கைாக
பணியாற்றிவரும்
ேதி சுந்தரம், டி பரத சக்ரவர்த்தி, ஆர் விஜயகுோர்,
முகேது ஷபி ஆகிய நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில்
நீதிபதிகைாக நியமிக்க உச்சநீதிேன்ை மகாலீஜியம் ேத்திய அரசுக்கு
பரிந்துணர மசய்திருந்தது. அதன்படி ேத்திய அரசின் பரிந்துணரணய ஏற்று
இந்த நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ை கூடுதல் நீதிபதிகைாக
நியமித்து குடியரசுத்தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ைார்.
இவர்கள் 4 மபருக்கும் தணலணே நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி விணரவில்
பதவிப்பிரோணம் மசய்து ணவப்பார். இவர்களுடன் மசர்த்து மசன்ணன
உயர் நீதிேன்ை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 60 ஆக உயர்ந்துள்ைது.
ஏற்மகனமவ கடந்தாண்டு டிசம்பரில் நீதிபதிகள் ஜி சந்திரமசகரன், ஏ ஏ
நக்கீரன், வி சிவஞானம், ஜி இைங்மகாவன், எஸ் ஆனந்தி, எஸ்
கண்ணம்ோள், எஸ் சத்திகுோர் சுகுோர குரூப், மக முரளி சங்கர், ஆர்
என் ேஞ்சுைா, டி வி தமிழ்ச்மசல்வி ஆகிய 10 மபர் ஒமர மநரத்தில் உயர்
நீதிேன்ை நீதிபதிகைாக பதவிமயற்ைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்மபாது வழக்கறிஞராக பணியாற்றிவந்த ஸ்ரீேதி சுந்தரம் நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைதால்,
உயர்நீதிேன்ைத்தில்
உள்ை
மபண்
நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்துள்ைது.





2. பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா: முதல்வர் ஸ்டாலின்
முன்னிணலயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்



முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில் அக்.12 அன்று தணலணேச்
மசயலகத்திலிருந்தும், காமணாலிக்காட்சி வாயிலாக புது தில்லியில்
இருந்து ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை
அணேச்சர் நிதின் கட்கரி, ேத்திய துணைமுகங்கள், கப்பல் மபாக்குவரத்து
ேற்றும் நீர்வழித்துணை அணேச்சர் சர்பானந்த மசாமனாவால் ேற்றும்
ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை
இணண அணேச்சர் மஜனரல் வி மக சிங் ஆகிமயார் முன்னிணலயிலும்,
தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு மதாழில் வைர்ச்சி நிறுவனம் ேற்றும் National
Highway Logistics Management Ltd., மசன்ணன துணைமுகம் ஆகியணவ
இணணந்து, மபாது ேற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன், திருவள்ளூர்
ோவட்டம், ேப்மபட்டில் `1,200 மகாடி முதலீட்டில் ‘பல்முணனய சரக்கு
மபாக்குவரத்து பூங்கா’ மதாடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ணகமயழுத்தானது.
தமிழகத்தில் அணேயும் முதலாவது பல்முணனய சரக்குப் மபாக்குவரத்துப்
பூங்காவாக இது அணேந்துள்ைது. திருவள்ளூர் ோவட்டத்தில், 158 ஏக்கர்
பரப்பைவில் `1,200 மகாடி திட்ட ேதிப்பீட்டில் அணேக்கப்படவுள்ைது.

ஆ) ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகள் நிறுவனம்

✓



பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா மதாடங்குவதற்கான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலணேச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில்
ணகமயழுத்தானது.

அ) MSME கடனளித்தல்

✓





3. ேலபார் கூட்டு கடற்பணட பயிற்சி: இரண்டாம் கட்டம் மதாடக்கம்
க்வாட் கூட்டணேப்பில் இடம்மபற்றுள்ை நாடுகளின் ேலபார் கூட்டு கடற்
பணட பயிற்சி மதாடங்கியது. க்வாட் கூட்டணேப்பில் இந்தியா, அமேரிக்கா,
ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இடம்மபற்றுள்ைன. இந்த
நாடுகளின் கடற்பணடகள் இணணந்து மேற்மகாள்ளும் ேலபார் கூட்டுப்
பயிற்சியின் முதல் கட்டம் மேற்கு பசிபிக்கில் உள்ை குவாம் கடற்பகுதியில்
ஆகஸ்ட் 26 முதல் 29ஆம் மததி வணர நணடமபற்ைது. இந்தப்பயிற்சியின்
இரண்டாம் கட்டம் வங்கக்கடல் பகுதியில் மதாடங்கியது.
4 நாள்கள் நணடமபறும் இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பணடயின்
ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய், ஐஎன்எஸ் சத்புரா மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக்
கப்பல், கடற்பகுதியில் நீண்டதூரம் மராந்துப்பணிகணை மேற்மகாள்ளும்
பி81 விோனங்கள் ஈடுபட்டுள்ைன. அமேரிக்கா தரப்பில் அணுசக்தியால்
இயங்கும் விோனந்தாங்கிக் கப்பல் USS கார்ல் வின்சன், ஏவுகணண
தாங்கி USS மலக் சாம்மலன், யுஎஸ்எஸ் ஸ்டாக்மடல் மபார்க்கப்பல்கள்
பங்மகற்றுள்ைன. ஜப்பான் சார்பில் மைலிகாப்டர் தாங்கி மஜஎஸ் காகா,
மஜஎஸ் முராசமே மபார்க்கப்பல்கள், ஆஸ்திமரலியா தரப்பில் எச்எம்ஏஎஸ்
பலாரட், எச்எம்ஏஎஸ் சிரியஸ் மபார்க்கப்பல்கள் பங்மகற்றுள்ைன.
ேலபார் பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தில் சிக்கலான பயிற்சிகள் மேற்
மகாள்ைப்படவுள்ைதாக இந்திய கடற்பணட அதிகாரிகள் மதரிவித்தனர்.
இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தனது ராணுவ ஆதிக்கத்ணத சீனா
அதிகரித்து வருகிைது. இந்த நிணலயில், ேலபார் பயிற்சி நணடமபறுகிைது.
இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியம் சுதந்திரோக இருப்பணத உறுதி மசய்ய
இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ேற்றும் அவற்றுடன் ஒத்த
கருத்துணடய நாடுகள் பல்மவறு நடவடிக்ணககணை மேற்மகாண்டு
வருகின்ைன.

4. தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில் மூன்று சிைப்பு அஞ்சல் உணை மவளியீடு
தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில், கமரானா தடுப்பூசி குறித்த ஓவியப்
மபாட்டியில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த ஓவியங்களில் 2
சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட வீராங்கணன மகப்டன்
லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில், சிைப்பு அஞ்சல் உணையும்
மவளியிடப்பட்டுள்ைது.
மதசிய அஞ்சல் வாரத்ணத முன்னிட்டு, அஞ்சல்துணை சிைப்பு தபால்தணல
மசகரிப்ணப பள்ளி ோணவர்கள் ேத்தியில் ஊக்கப்படுத்தும் விதோக,
கமரானா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்ணவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஓவியப்
மபாட்டிணய நடத்தியது. அதில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த
ஓவியங்களில் இரண்டு சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட
வீராங்கணன மகப்டன் லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில்,
சிைப்பு அஞ்சல் உணையும் மவளியிடப்பட்டுள்ைது.
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5. வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை அறிய பிரத்மயக இணணயதைம்:
முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார்
வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கள், அரசாணணகள் உள்ளிட்டவற்ணை
அறிவதற்கான பிரத்மயக இணணயதைத்ணத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்,
மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள், துணண
ஆட்சியர்கள் ோவட்ட ோறுதல் மபறுவதற்மகன பிரத்மயக இணணயதைத்
-ணத முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், வருவாய்
நிர்வாக ஆணணயரகத்துக்மகன பிரத்மயக இணணயதைத்ணதயும் அவர்
மதாடங்கி ணவத்தார். இதுகுறித்து, தமிழக அரசு மவளியிட்ட மசய்தி:
ோநில அரசால் அறிவிக்கப்படும் வருவாய்த் துணையின் சமூக பாதுகாப்பு
திட்டங்கள், முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், மபாதுேக்கள்
ேற்றும் ோணவர்களுக்குப் பயன்படும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும்
திட்டங்கள் மபான்ைணவ வருவாய் நிர்வாக ஆணணயரகம் மூலோக
மசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் ேற்றும்
பயன்கள் ேக்கணை ேக்கள் எளிதில் மதரிந்துமகாள்ை வருவாய் நிர்வாக
ஆணணயரகத்தால் பிரத்மயக இணணயதைம் (www.cra.tn.gov.in)
மதாடங்கப்பட்டுள்ைது.
இந்த இணணயதைத்தில் வருவாய்த்துணை மதாடர்பான அரசு திட்டங்களி
-ன் விவரங்கள், அரசாணணகள், மபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்மகன
பதிமவற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. இதனால், மபாதுேக்கள் தங்கைது இருப்
-பிடத்திலிருந்தபடிமய அரசால் மசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களின்
பயன்கள் குறித்து அறிந்து மகாள்ைலாம். தமிழக அரசின் குடிணேப்
பணியின்கீழ் பணிபுரியும் அலுவலர்களின் நிர்வாகமதணவகணை பூர்த்தி
மசய்ய துணண ஆட்சியர்களுக்கான பிரத்மயக (www.cra.tn.gov.in/tnscs)
இணணயதைம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம் அரசு விதிகள்,
சட்டங்கள், அரசால் அவ்வப்மபாது மவளியிடப்படும் உத்தரவுகள்,
வழிகாட்டு மநறிமுணைகள், சுற்ைறிக்ணககள், பணிோறுதல், பணி
நியேனங்கள் குறித்த விவரங்கள் அறிந்துமகாள்ைலாம்.
வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை கிராேங்கள்வணர மகாண்டுமசர்க்க
கூடிய பணிணய மசய்பவர்கள் கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள். அவர்களின்
பணியிட ோறுதல்கள் மதாடர்பான மகாரிக்ணககணைப் பரிசீலித்து
மசயல்படுத்தும்
வணகயில்
தனி
இணணயதைம்
(www.cra.tn.gov.in/vaotransfer) உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம்
ோறுதல்கணை
தாேதம்
இல்லாேல்
மவளிப்பணடத்தன்ணேயுடன்
மசயல்படுத்த முடியும். இந்த மூன்று புதிய இணணயதைங்கணையும்
முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார்.
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1. இந்தியாவில் பிறந்த டாக்டர். அப்துல் காதர் கான் அண்மையில்

5. இந்திய விண்தவளி சங்கத்தின் (ISPA) தமலமை இயக்குநராக

காலைானார். அவர், எந்தத் துமறயுடன் ததாடர்புமடயவர்?

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்?

அ) அணு மற்றும் அணு அறிவியல் 

அ) அனில் பட் 

ஆ) மட்டைப்பந்து

ஆ) அமித் ஷா

இ) அரசியல்

இ) அஜித் வதாேல்

ஈ) வேளாண்டம

ஈ) ராஜ்நாத் சிங்

பாகிஸ்தானின் ‘அணுோயுதத்திட்ைத்தின் தந்டத’ என்றடைக்கப்படும்
இந்தியாவில் பிறந்த Dr அப்துல் காதர் கான் சமீபத்தில் பாகிஸ்தானில்
காலமானார். அேர் 1936ஆம் ஆண்டு வபாபாலில் பிறந்தார். 1947ஆம்
ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவிடனயின்வபாது பாகிஸ்தானுக்கு
குடிபபயர்ந்தார்.

✓

2.சர்வததச தெண்குழந்மதகள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற தததி எது?

பிரதமர் சமீபத்தில் இந்திய விண்பேளி சங்கத்டத (ISPA) பதாைங்கினார்.
இது விண்பேளி மற்றும் பசயற்டகக்வகாள் நிறுேனங்களின் பதாழில்
சங்கமாகும். இதன் நிறுேன உறுப்பினர்களுள் லார்சன் அண்ட் டூப்வரா,
பநல்வகா (ைாைா குழுமம்), ஒன்பேப், பார்தி ஏர்பைல், வமப் டம இந்தியா,
ோல்சந்த்நகர் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் அனந்த் பைக்னாலஜி லிமிபைட்
ஆகியடே அைங்கும். வகாத்பரஜ், ஹியூஸ் இந்தியா உள்ளிட்ைடே மற்ற
முக்கிய உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். பலப்டினன்ட் பஜனரல் அனில் பட்
(ஓய்வு), இச்சங்கத்தின் பபாது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அ) அக்வைாபர்.10

✓

✓

ஆ) அக்வைாபர்.11 

6. ‘6S ெரப்புமர’ என்ற தெயரிலான ெரப்புமரமயத் ததாடங்கியுள்ள

இ) அக்வைாபர்.14

தொதுத்துமற வங்கி எது?

ஈ) அக்வைாபர்.15

அ) பாரத ேங்கி

ஆண்-பபண் சமத்துே பாதிப்புகடள முன்னிடலப்படுத்துேதற்காக
சர்ேவதச பபண் குைந்டதகள் நாள் ஆண்டுவதாறும் அக்வைாபர்.11 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2011’இல், ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச்சடப, பபண்கள்
எதிர்பகாள்ளும் சோல்கடள முன்னிறுத்துேதற்காக அக்.11’ஐ சர்ேவதச
பபண் குைந்டதகளின் நாளாக அறிவித்தது.

ஆ) பஞ்சாப் வதசிய ேங்கி 
இ) கனரா ேங்கி
ஈ) பவராைா ேங்கி

✓

இந்த ஆண்டு, பலதரப்பட்ை பணிகளில் உள்ள பாலின டிஜிட்ைல் பிளடே
நீக்க உலடக ஐநா ேலியுறுத்துகிறது.

3. ொரத்தெ நிறுவனத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய
வங்கியாளர் யார்?
அ) அருந்ததி பட்ைாச்சார்யா
ஆ) ரஜினிஷ் குமார் 

7. எந்த நாட்டின் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக, $200 மில்லியன்

இ) சந்தா வகாச்சார்

டாலர் கடன் வழங்குவதற்கு இந்தியா ஒப்புக்தகாண்டுள்ளது?

ஈ) உர்ஜித் பவைல்

✓

பாரத ேங்கியின் முன்னாள் தடலேரான ரஜினிஷ் குமார், பின்பைக்
நிறுேனமான பாரத்வப நிறுேனத்தின் தடலேராக வசர்ந்துள்ளார்.
2020 அக்வைாபரில் 40 ஆண்டுகால வசடேக்குப் பிறகு ரஜினிஷ் குமார்
ஓய்வுபபற்றார். அேர் முன்னர், ேங்கி நிறுேனமான HSBC’இன் ஆசிய
பிரிவின் நிர்ோகமற்ற இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ைார்.

அ) வநபாளம்
ஆ) தஜிகிஸ்தான்
இ) கிர்கிஸ்தான் 
ஈ) இந்வதாவனசியா

✓

4. கீழ்காணும் எந்த இடைப்பட்ை காலத்திற்கு, இந்திய உயிரியல்
பூங்காக்களுக்கான ததாமலதநாக்கு திட்டத்மத ைத்திய வனம் &
சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் தவளியிட்டார்?
அ) 2021-2031 
ஆ) 2021-2025
இ) 2022-2032

✓

ைமலத்ததாடரின் மிகவுயர்ந்த சிகரைாகும்?

மத்திய ேனவுயிரிச்சாடல ஆடையத்தால் ஏற்பாடுபசய்யப்பட்ை மற்றும்
குஜராத்தின் சர்தார் பவைல் உயிரியல் பூங்காவில் நைத்தப்பட்ை உயிரியல்
பூங்கா இயக்குநர்கள் மற்றும் கால்நடை மருத்துேர்களுக்கான வதசிய
மாநாட்டில் மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சகத்தின் முதன்டம
பேளியீடுகடள மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பேளியிட்ைார்.
முதலில், இந்திய உயிரியல் பூங்காக்கடள உலக தரத்திற்கு வமம்படுத்த
-வும், மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆையத்டத ேலுப்படுத்தவும் பதாடல
வநாக்குத்திட்ைம் (2021-2031) பேளியிைப்பட்ைது. இது ேனவுயிரி பராமரி
-ப்பு, ஆராய்ச்சி & பார்டேயாளர் அனுபேங்களில் கேனஞ்பசலுத்துகிறது.
2ஆேதாக, பணியாளர் மற்றும் பார்டேயாளர்களுக்கான ேளாகத்தில்,
WASH ேசதிகடள உருோக்குேதற்கும் பராமரிப்பதற்குமான உயிரியல்
பூங்காக்களுக்கான WASH டகவயடு பேளியிைப்பட்ைது. CZA அடமத்த
‘பிராணி மித்ரா’ விருதுகடளயும் அேர் ேைங்கினார்.



பாதுகாப்பு ஒத்துடைப்பு உள்ளிட்ை இருதரப்பு உறவுகடள வமம்படுத்துேதற்காக பேளியுறவு அடமச்சர் S பஜய்சங்கர் முன்னணி கிர்கிஸ்தான்
தடலேர்களுைன் வபச்சுோர்த்டத நைத்தினார். அந்நாட்டின் ேளர்ச்சித்
திட்ைங்களுக்காக, $200 மில்லியன் ைாலர் கைன் ேைங்குதற்கு இந்தியா
ஒப்புக்பகாண்ைது. 3 மத்திய ஆசிய நாடுகளுைனான இருதரப்பு உறடே
வமலும் விரிவுபடுத்தும் வநாக்கில், S பஜய்சங்கர் தனது நான்கு நாள்
பயைமாக கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் & ஆர்மீனியாவுக்குச் பசல்கிறார்.

8. சமீெத்திய தசய்திகளில் இடம்தெற்ற பிளாங்க் சிகரம் என்ெது எந்த

ஈ) 2022-2026
✓

நாட்டின் இரண்ைாேது பபரிய பபாதுத்துடற ேங்கியான பஞ்சாப் வதசிய
ேங்கி, ஸ்ேபிமான், சம்ருத்தி, சம்பார்க் மற்றும் ஷிகர், சங்கல்ப் மற்றும்
ஸ்ோகத் வபான்ற பல்வேறு திட்ைங்கடள உள்ளைக்கிய ‘6S பரப்புடர
திட்டத்தை’த் பதாைங்கியுள்ளது. நாட்டில் நிதியியல் வசடேகடள வமம்ப
-டுத்துேதற்கான விழிப்புைர்வு பிரச்சாரத்டத முன்பனடுப்பவத இதன்
வநாக்கமாகும். கைன் ேளர்ச்சி, சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ைங்கள் மற்றும்
டிஜிட்ைல் ேங்கி உந்துதல், குறிப்பாக வேளாண் துடறக்கான கைனுதவி
பற்றிய விழிப்புைர்டே ஏற்படுத்துேடத வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.







அ) இமயமடல
ஆ) ஆல்ப்ஸ் 
இ) ஆண்டிஸ்
ஈ) எேபரஸ்ட் மடல சிகரம்
✓

பிளாங்க் சிகரமானது ஆல்ப்ஸ் மற்றும் வமற்கு ஐவராப்பாவின் மிக
உயரமான சிகரமாகும். பிளாங்க் சிகரம், கைந்த இருபது ஆண்டுகளில் 2
மீ அளவுக்கு குடறந்துள்ளது. அண்டமயில், ேல்லுநர்கள் மற்றும் மடல
ேழிகாட்டிகள் உள்ளிட்ை அளவீட்ைாளர்கள் அந்தச் சிகரத்திடன அளந்து
அதன் புதிய அளவீடுகடள அறிவித்தனர். இது கைல்மட்ைத்திலிருந்து
4,807.81 மீ உயரத்தில் உள்ளது. 2007’இல், அதிகபட்சமாக 4,810.9
மீட்ைராக இதன் உயரம் இருந்தது.
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9. சர்வததச தைாழிதெயர்ப்பு நாள் தகாண்டாடப்ெடுகிற தததி எது?
அ) பசப்ைம்பர்.30 
ஆ) அக்வைாபர்.1
இ) அக்வைாபர்.2
ஈ) அக்வைாபர்.3
✓

ஆண்டுவதாறும் பசப்ைம்பர்.30 அன்று சர்ேவதச பமாழிபபயர்ப்பு நாள்
பகாண்ைாைப்படுகிறது.
பமாழிபபயர்ப்பாளர்களின்
தந்டதயாகக்
கருதப்படும் டபபிள் பமாழிபபயர்ப்பாளர் புனித பஜவராம் நிடனோக
இந்நாள் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைது. கைந்த 2017’இல் ஐநா பபாதுச்சடபயால்
இது பதாைர்பான தீர்மானம் நிடறவேற்றப்பட்ைது. நாடுகடள இடைப்ப
-திலும் அடமதிடய வமம்படுத்துேதிலும் பமாழி ேல்லுநர்கள் ேகிக்கும்
பங்டக அங்கீகரிப்பதற்காக இந்நாள் பகாண்ைாைப்படுகிறது.

10. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற தடவிட் ஜூலியஸ் ைற்றும்
ஆர்தடம் ெடபூட்டியன் ஆகிய ோர் தவன்ற ெரிசு / ெதக்கம் எது?
அ) வமன்புக்கர் பரிசு
ஆ) ஆபபல் பரிசு
இ) வநாபல் பரிசு 
ஈ) பீல்ட்ஸ் பதக்கம்

✓

2021 உைலியல் அல்லது மருத்துேத்திற்கான வநாபல் பரிசு, வைவிட்
ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்பைம் பைபூட்டியன் ஆகிய ோருக்கு கூட்டோக அறிவி
-க்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிடல மற்றும் பதாடுதலுக்கான ஏற்பிகடளக்
கண்டுபிடித்ததற்காக அேர்கள் இந்த விருதுக்கு வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள
-னர். இது உயிர்ோழ்ேதற்குத் வதடேயான பேப்பம், குளிர் மற்றும்
பதாடுதடல உைரும் திறடன அளிக்கிறது.

✓

வைவிட் ஜூலியசு, சான்பிரான்சிசுவகாவின் கலிவபார்னியா பல்கடலயில்
மருத்துேப்பள்ளியில் வபராசிரியராக உள்ளார். ஆர்பைம் பைபூட்டியன்,
வ ாேர்ட் ஹியூஸ் மருத்துே நிறுேனத்தில் நரம்பியல் துடறயில்
வபராசிரியராக உள்ளார்.


1. புவிசார் குறியீடு பபற்ற - திருப்புேனம் பட்டுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற
பேளியீடு:
புவிசார் குறியீடு பபற்ற திருப்புேனம் பட்டுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற
பேளியிைப்பட்ைது.
தஞ்சாவூர் மாேட்ைம் திருப்புேனம் பட்டுச்வசடலக்கு கைந்த 2019’இல்
புவிசார் குறியீடு கிடைத்தது. இதன் பதாைர்ச்சியாக, 75ஆேது ஆண்டு
சுதந்திர நாள் விைா பகாண்ைாட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, புவிசார் குறியீடு
பபற்ற பபாருட்களுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் உடற பேளியிைப்பட்டு ேருகிறது.
அதன்படி, புவிசார் குறியீடு பபற்ற திருப்புேனம் பட்டுக்கு `25’க்கான
சிறப்பு அஞ்சல் உடற பேளியிைப்பட்ைது.
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1. சமீபத்தில் குர ோஷியோவுடன் இந்தியோ எந்த துறையில் ஒப்பந்தம்

5. சென்லி டவுச்சீட்டு குறியீடு-2021’இல் இந்தியோவின் நிறல

சசய்து ச ோண்டது?

என்ன?

அ) இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவம் 

அ) 90 

ஆ) விளையாட்டு

ஆ) 82

இ) டிஜிட்டல் கல்வி

இ) 70

ஈ) பாதுகாப்பு

ஈ) 65

இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முளைகளில் ஆராய்ச்சி & மமம்பாட்டுக்காக
மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அளமச்சகம், குமராஷியா அரசுடன் ஒப்பந்தம்
சசய்துள்ைது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் அகில இந்திய ஆயுர்மவத
நிறுவனம் (AIIA) இந்திய சார்பாக ளகசயழுத்திட்டது. குமராஷியா தனது
சுற்றுலாத் சதாகுப்புகளுடன் இந்திய ஆயுர்மவதம் & மயாகாளவயும்
மசர்க்க முன்வந்துள்ைது.

✓

உலகின் மிகவும் பயணத்திற்கு ஏற்ை கடவுச்சீட்டுகளை பட்டியலிடும்
சஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டில், இந்தியாவின் தரவரிளச கடந்த
ஆண்டிலிருந்து 6 இடங்கள் சறுக்கி 90ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

✓

ஒரு நாட்டின் கடவுச்சீட்ளட ளவத்திருப்பவர்கள் எத்தளன சவளிநாடுக
-ளுக்கு விசா இல்லாமல் சசல்லமுடியும் என்பளத கணக்கிட்டு அதன்
அடிப்பளடயில் இப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. பன்னாட்டு வான்
மபாக்குவரத்து சங்கம் வழங்கிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வினடிப்பளடயில்
இந்தத் தரவரிளச அளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தக் குறியீட்டில் ஜப்பான்
மற்றும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ைன. சதன்சகாரியா மற்றும்
சஜர்மனி ஆகிய நாடுகள் இரண்டாவது இடத்ளதப் பகிர்ந்துள்ைன.

2. இந்தியோ உட்பட 136 நோடு ளின் குழு, சபரு நிறுவனங் ளுக்கு
குறைந்தபட்ச உல ளோவிய வரி விகிதத்றத எத்தறன சதவீதத்தில்
நிர்ணயித்துள்ளது?
அ) 5%

6. 2021 - பன்னோட்டு முதிரயோர் நோளின் ருப்சபோருள் என்ன?

ஆ) 10%

அ) Digital Equity for All Ages 

இ) 15% 

ஆ) Respect and Love for Elders

ஈ) 20%

✓
✓

இ) Empathy and Equity

இந்தியா உட்பட 136 நாடுகளின் குழுமம், சபரிய நிறுவனங்களுக்கு
குளைந்தபட்ச உலகைாவிய வரிளய 15% ஆக நிர்ணயித்துள்ைது.
இந்த நாடுகள் முதலீட்ளட ஈர்ப்பதற்காக குளைந்தபட்ச வரி விகிதத்ளத
நிர்ணயக்கிைது. மமலும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு குளைந்த
அைவில் நாடுகள் வரி விதிப்பளத இது தடுக்கிைது. அசமரிக்கா உட்பட
பல நாடுகைால், இந்த நடவடிக்ளக ஒரு சமநிளல நடவடிக்ளகயாக
பார்க்கப்படுகிைது. மமலும் இந்த விகிதம், பல நாடுகளில் கார்ப்பமரட் வரி
விகிதத்ளதவிட 23.5% குளைவாக உள்ைது.

ஈ) Fair Treatment to all Elders

✓

முதல், “திைன்ரபசிமூலேோ
சசய்யவுள்ளது?

யோர்?
அ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்

வோக் ளித்தல்” முறைறய ரசோதறன

அ) ஆந்திர பிரமதசம்

ஆ) வால்மடரி மபாட்டாஸ் 

ஆ) சதலுங்கானா 

இ) மமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன்

இ) கர்நாடகா

ஈ) சசர்ஜிமயா சபரஸ்
பின்னிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் வால்மடரி சபாட்டாஸ் துருக்கிய கிராண்ட்
பிரிக்ஸ்-2021’இல் சவற்றிசபற்ைார். மற்சைாரு பந்தய ஓட்டுநர் மமக்ஸ்
சவர்ஸ்டாசபன் இரண்டாமிடத்திலும், சசர்ஜிமயா சபசரஸ் மூன்ைாவது
இடத்திலும் இருந்தார். முன்னணி ஓட்டுனர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 5ஆம்
இடத்தில் பந்தயத்ளத நிளைவுசசய்தார், சார்லஸ் சலக்சலர்க் நான்காம்
இடத்ளதப் பிடித்தார். 32 வயதான ஓட்டுநர் சபாட்டாஸ் 2017 முதல் 2021
வளர பத்து பந்தயங்களில் சவற்றி சபற்றுள்ைார்.

ஈ) மகரைா

✓

சதலுங்கானா மாநில மதர்தல் ஆளணயமானது திைன்மபசிகளைப்
பயன்படுத்தி மசாதளன வாக்சகடுப்ளப நடத்தவுள்ைது. இதற்கு மாநில
அரசிடம் அனுமதி கிளடத்துள்ைது. 2021 அக்மடாபர்.20 அன்று கம்மம்
மாவட்டத்தில் இந்தச் மசாதளன வாக்சகடுப்பு நடத்தப்படவுள்ைது. இது
திைன்மபசிகளைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் நாட்டின் முதல் மின்னணு
வாக்குப்பதிவு ஆகும்.

4. சடலிரேடிக்ஸ் ரேம்போட்டு றேயத்தின் (C-DOT) தறலறேய ம்

8. ேலபோர் பயிற்சியுடன் சதோடர்புறடய இந்திய ஆயுதப்பறட எது?

எங்குள்ளது?

அ) இந்திய இராணுவம்

அ) நியூயார்க்

ஆ) இந்திய கடற்பளட 

ஆ) புது தில்லி 

இ) இந்திய கடமலார காவல்பளட

இ) சகாழும்பு

ஈ) மதசிய பாதுகாப்புப் பளட

ஈ) மராம்
✓

‘பன்னாட்டு முதிமயார் நாைானது’ ஒவ்மவார் ஆண்டும் அக்.1 அன்று
சகாண்டாடப்படுகிைது. முதிமயாருக்கான நலவாழ்வு வசதிகள் பற்றிய
விழிப்புணர்ளவ பரப்புவமத இந்த நாளின் மநாக்கமாகும். 1990 டிச.14
அன்று, ஐநா சபாதுச்சளப அக்மடாபர்.1’ஐ சர்வமதச முதிமயார் நாைாக
அறிவித்தது. “Digital Equity for All Ages” என்பது நடப்பு 2021ஆம்
ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருைாகும்.

7. எந்த ேோநிலத்தின் ேோநில ரதர்தல் ஆறணயம், இந்தியோவின்

3. துருக்கிய கி ோண்ட் பிரிக்ஸ்-2021’ஐ சவன்ை பந்தய ஓட்டுநர்

✓



✓

சடலிமமடிக்ஸ் மமம்பாட்டு ளமயசமன்பது இந்திய அரசுக்கு சசாந்தமான
சதாளலத்சதாடர்பு சதாழில்நுட்ப மமம்பாட்டு ளமயமாகும். இதன்
தளலளமயகம் புதுதில்லியில் அளமந்துள்ைது. 5G மற்றும் பிை எதிர்கால
சதாழில்நுட்பங்களைவிட 50 மடங்கு மவகமானதாகக் கூைப்படும் 6G
சதாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்ை C-DOT மகட்கப்பட்டுள்ைது. யூனியன்
சடலிகாம் சசயலாைர் சமீபத்தில் C-DOT’இன் குவாண்டம் சதாடர்பு
ஆய்வகத்ளதத் திைந்து ளவத்து, உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட
குவாண்டம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (QKD) தீர்ளவத் சதாடங்கினார்.









மலபார் பயிற்சி என்பது இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திமரலியா மற்றும்
அசமரிக்காவின் கடற்பளடகளின் ஒரு கடல்சார் பயிற்சியாகும். மலபார்
பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டம், 2021 அக்மடாபர் 12-15 வளர வங்காை
விரிகுடாவில் நடத்தப்பட்டது. INS ரான்விஜய், INS சாத்புரா, P8I கடல்
மராந்து வானூர்தி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் ஆகியளவ இப்பயிற்சியில்
இந்தியாளவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின.
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9. சமீப சசய்தி ளில் இடம்சபற்ை சுனில் ரசத்ரியுடன் சதோடர்புறடய
விறளயோட்டு எது?
அ) மட்ளடப்பந்து
ஆ) கால்பந்து 





மபரூராட்சிளய கும்பமகாணம் நகராட்சியுடன் இளணக்கப்படலாம் என
உத்மதச
முடிவு
மமற்சகாண்டு
ஆளணயிடுகிைது.
இவ்வாறு
கூைப்பட்டுள்ைது.
2. மதசிய புட்சால் மபாட்டியில் - தமிழக அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம்:

இ) ளகப்பந்து
ஈ) கபடி
✓



இந்திய கால்பந்து வீரரும் இந்திய மதசிய கால்பந்து அணியின் அணித்
தலைவருமான சுனில் மசத்ரி அண்ளமயில் தனது 77ஆவது சர்வமதச
மகாளல மநபாைத்திற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் SAFF சாம்பியன்ஷிப்பில்
அடித்தார். இதன்மூலம் அவர், முன்னாள் பிமரசிலிய கால்பந்து வீரரான
பீமலவின் மகாளல சமன்சசய்துள்ைார். இந்தியாவுக்கான அவரது 123
ஆவது மபாட்டியில், அவர் இந்தச் சாதளனளய பளடத்துள்ைார்.

10. பி தேர் திசக்தி திட்டத்திற் ோன உத்ரதச நிதி சசலவு என்ன?
அ) `100 மகாடி
ஆ) `1 இலட்சம் மகாடி

15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான மதசிய புட்சால் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி
தருமபுரியில் சமீபத்தில் நளடசபற்ைது. இதில் பங்மகற்ை தமிழக அணி,
லீக் சுற்றில் மும்ளப, ஆந்திரா, புதுச்மசரி, மகரைா, புமனஆகிய
அணிகளை மதாற்கடித்து அளர இறுதிக்கு தகுதி சபற்ைது.
அளர இறுதியில் தமிழக அணி, கர்நாடகாளவ 3-1 என்ை மகால்
கணக்கில் வீழ்த்தியது. சதாடர்ந்துஇறுதிப் மபாட்டியில் மகாராஷ்டிராளவ
2-1 என்ை மகால் கணக்கில் மதாற்கடித்து தமிழக அணி சாம்பியன்ஷிப்
பட்டம் சவன்ைது. தமிழக அணியின் மகால் கீப்பர்ராகுல் கண்ணன்
சதாடரின் சிைந்தமகால் கீப்பராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அத்துடன் தமிழக
அணிளயச் மசர்ந்த 5 வீரர்கள், இந்திய புட்சால் அணிக்காக மதர்ந்சதடுக்
-கப்பட்டுள்ைனர். இந்த அணி அடுத்த மாதம் பராகுமவயில் நளடசபை
உள்ை 15 வயதுக்கு உட்பட்மடாருக்கான உலகக் மகாப்ளபயில் கலந்து
சகாண்டு விளையாடுகிைது.

இ) `10 இலட்சம் மகாடி
ஈ) `100 இலட்சம் மகாடி 

✓

3. சசல்வ வை மமலாண் திட்ட மசளவ: இந்தியன் வங்கி அறிமுகம்

75ஆம் சுதந்திரநாள் உளரயில், பிரதமர், உட்கட்டளமப்பு மமம்பாட்ளட
இலக்காகக்சகாண்டு சமாத்தமாக `100 இலட்சம் மகாடி நிதி சசலவில்
‘PM கதிசக்தி மாஸ்டர் திட்டத்ளத’ அறிவித்தார். இத்திட்டம் 1000’க்கும்
மமற்பட்ட சதாழிற்துளை குழுமங்களுக்கு மாதிரி இளணப்ளப வழங்க
முன்சமாழியப்பட்டது. மமலும் தற்மபாதுள்ை பாரத்மாலா, சாகர்மாலா,
உடான்மபான்ை திட்டங்களின்கீழ் திட்டங்களை உள்ைடக்கியது.


1.சபான்மனரி, திருநின்ைவூர் உட்பட 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக
தரமுயர்த்தி அரசாளண
தமிழகத்தில் 19 மபரூராட்சிகளை நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தி தமிழக
அரசு அரசாளண சவளியிட்டுள்ைது. தமிழக அரசு சவளியிட்ட
அரசாளண: தமிழ்நாடு சட்டப்மபரளவயில் 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மதர்தல்) துளை
மானியக்மகாரிக்ளகயின் மபாது, 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதாளக
கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புை மக்கள் சதாளக 48.45% ஆகும். 2021ஆம்
ஆண்டு தற்மபாளதய சூழலில் சமாத்த மக்கள் சதாளகயில் நகர்ப்புை
மக்கள்சதாளக சுமார் 53 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ைசதன கருதப்படுகிைது.
தற்மபாது நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகளைச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில்
நகர்ப்புரத்தன்ளம, மக்கள் சதாளக, மக்கள் அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம்,
சபாருைாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்மவறு காரணிகளின்
அடிப்பளடயிலும் நகர்ப்புைமாக மாறி வருகின்ை இந்த பகுதிகளிலும்
இளணயான அடிப்பளட வசதிகளை அளித்திடும் மநாக்கத்தில்
உள்ைாட்சி அளமப்புகள் தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன.
அதன்படி,
நாகர்மகாவில்
மாநகராட்சிக்கு
அருகாளமயில்
அளமந்துள்ை
சதங்கம்புதூர் மபரூராட்சி, ஆளுர் மபரூராட்சி, புத்மதரி ஊராட்சி, திருப்பதி
சாரம் ஊராட்சி, பீமநகரி ஊராட்சி, மதமரகால் புதூர் ஊராட்சி, மமல
சங்கரன்குழி
ஊராட்சி,
கணியாகுைம்
ஊராட்சி
ஆகியளவ
முழுளமயாகவும், தர்மபுரம் ஊராட்சி, ராஜக்கமங்கலம் ஊராட்சி
ஆகியளவ பகுதியாகவும் இளணப்படுகிைது.
இமதமபால், திருவள்ளூர் மாவட்டம் - சபான்மனரி, திருநின்ைவூர்,
கடலூர் மாவட்டம்- திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம்அதிராம்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்- திருச்சசந்தூர், மகாளவ
மாவட்டம்- கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர்
மாவட்டம்- பள்ைப்பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம்- திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய
12 மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். சிவகங்ளக
மாவட்டம்- மானாமதுளர, திருச்சி மாவட்டம்- முசிறி, இலால்குடி, மசலம்
மாவட்டம்- தாரமங்கலம், இடங்கணசாளல ஆகிய 5 மபரூராட்சிகள்
நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். மமலும், கன்னியாகுமரி
மாவட்டம் சகால்லங்மகாடு, கரூர் மாவட்டம் புகளூர் ஆகிய 2
மபரூராட்சிகள் நகராட்சிகைாக அளமத்துருவாக்கப்படும். கும்பமகாணம்
மாநகராட்சிளய
அளமத்துருவாக்கும்
சபாருட்டு
கும்பமகாணம்
நகராட்சிக்கு அருகாளமயில் அளமந்துள்ை தராசுராம் முதல்நிளல









இந்தியன் வங்கி, தனது வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு புதிதாக மின்னணு
சசல்வவை
மமலாண்ளம
திட்டங்கள்
வழங்கும்
மசளவளய
அறிமுகப்படுத்தி உள்ைது. இதற்காக, பிஸ்டம் என்ை நிறுவனத்துடன்
ஒப்பந்தம் சசய்துள்ைது. இதற்கான ஒப்பந்தத்தில், இந்தியன் வங்கியின்
சசயல் இயக்குநர் முன்னிளலயில், இந்தியன் வங்கியின் சபாதுமமாைர்
ஆகிமயார் ளகசயழுத்திட்டனர்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ஏற்கனமவ உள்ை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
முதலீடு
மற்றும்
இ-என்பிஎஸ்
மட்டுமின்றி
புதியமின்னணு
திட்டங்கைான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிவுளர திட்டம், மின்னணு தங்கம்,
மின்னணு வரித்தாக்கல் மசளவகளும் வழங்கப்படும்.
4. நீதிமன்ைங்களில் இனி பச்ளச நிை லீகல் ளசஸ் மபப்பருக்கு
மவளலயில்ளல; சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல்
சசய்தால் மபாதும்: உயர் நீதிமன்ை பதிவுத் துளை உத்தரவு
நீதிமன்ைங்களில் இனி மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய பச்ளச நிை லீகல்
ளசஸ் மபப்பளர மதடி அளலய மவண்டியதில்ளல. சவள்ளை நிைஏ4
மபப்பரில் மனுக்களை தாக்கல்சசய்தால் மபாதும் என உயர் நீதிமன்ை
பதிவுத் துளை உத்தரவிட்டுள்ைது.
சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம், உயர் நீதிமன்ை மதுளர கிளை உள்ளிட்ட
தமிழகம், புதுச்மசரியில் உள்ை அளனத்து கீழளம நீதிமன்ைங்களிலும்
பிரமாண பத்திரங்கள், பிராதுகள், ஆவணங்கள், உத்தரவுநகல்கள்,
வக்காலத்து நாமா மற்றும் பதில் மனுக்களை தாக்கல் சசய்ய 100
ஜிஎஸ்எம் தரம் சகாண்ட பச்ளச நிை ஃபுல்-ஸ்மகப் லீகல் ளசஸ்
மபப்பர்கள் மட்டுமம பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
சபாதுவாக நீதிபதிகள் படிப்பதற்காக தாக்கல் சசய்யப்படும் பிரமாணப்
பத்திரங்கள், மனுக்கள்மற்றும் ஆவணங்கள் அளனத்தும்பச்ளச நிை
லீகல் ளசஸ் மபப்பர்களிலும், பிரதிவாதிகளுக்கான மனுக்கள் சவள்ளை
நிை மபப்பர்களிலும் தாக்கல் சசய்யப்படுவது வழக்கம். தற்மபாது இந்த
நளடமுளையில் மாற்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ைது.
அதன்படி உரிளமயியல் நளடமுளை சட்டம் - 1908, பிரிவு 122-ன்கீழ்
உரிளமயியல் விதிகளுக்கான சதாழில் சநறி பயிற்சி மற்றும்
சுற்ைறிக்ளகக்கான உத்தரவுகள் - விதி 6-ல் சில திருத்தங்களை
தமிழக அரசின் அனுமதியுடன் சசன்ளன உயர் நீதிமன்ைம்
சகாண்டுவந்துள்ைது. இந்த திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பாளண
தமிழக அரசிதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ைது.
அதன்படி உயர் நீதிமன்ை தளலளம பதிவாைர் பி தனபால் அளனத்து
நீதிமன்ைங்களுக்கும் பிைப்பித்த உத்தரவில், ‘நீதிமன்ைங்களில் தாக்கல்
சசய்யப்படும் அளனத்து பிராதுகள், எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள்,
மனுக்கள், பிரமாணப் பத்திரங்கள், மமல்முளையீட்டு மனுக்கள் இனி 75
ஜிஎஸ்எம் சகாண்ட சவள்ளை நிை ஏ4 மபப்பரில் தாக்கல் சசய்தால்
மபாதும். முன்பக்கம் மற்றும் பின்புை பக்கங்களில் மனுக்களை தாக்கல்
சசய்யும்மபாது அதற்கான பக்கங்களை நம்பர்களில் குறிப்பிட மவண்டும்.
மமல்முளையீட்டு மற்றும் அசல் வழக்குகளுக்கான ஆவணங்களை
தாக்கல் சசய்யும்மபாது ஏ4 ளசஸ் மபப்பரில் மமல்புைம் மற்றும்
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அடிப்பக்கத்தில் இருந்து 2.5 சசமீ அைவுக்கும், இடது புைத்தில் 3 சசமீ
அைவுக்கும், வலது புைத்தில் 2.5 சசமீ அைவுக்கும் மார்ஜின் விட
மவண்டும்’ என்று அறிவுறுத்தியுள்ைார்.
5. 22 நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் - மயங்கிய நிளலயில்
பிடிபட்டது ‘டி23’ புலி: மயக்க ஊசிசசலுத்தி வனத்துளையினர் பிடித்தனர்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 4 மபளர சகான்ை ஆட்சகால்லி புலிளய 22
நாட்கள் மதடுதல் மவட்ளடக்குப் பின்னர் மநற்று மயக்க ஊசி சசலுத்தி
வனத்துளையினர் உயிருடன் பிடித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் மசின குடியின்கவுரி, மதவன் எஸ்மடட் பகுதியில்
குஞ்சு கிருஷ்ணன், சந்திரன், சிங்காரா வனப்பகுதியில் பசுவன்
ஆகிமயார்
டி.23
என
வனத்துளையினரால்
அளழக்கப்படும்
புலியால்அடித்துக் சகால்லப்பட்டனர். இளதஅடுத்து, புலிளய சுட்டுக்
சகால்ல மவண்டும் என்று சபாதுமக்கள் மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
புலிளய மயக்க ஊசி சசலுத்தி பிடிக்க வனத்துளையினர் திட்டமிட்டனர்.
22 நாட்கைாக புலிளய பிடிக்க வனத்துளையினர் மதடுதல் மவட்ளடயில்
ஈடுபட்டனர்.
மநற்று
முன்தினம்
இரவு
புலிளயப்
பார்த்த
வனத்துளையினர், புலிக்கு இரு முளை மயக்க ஊசி சசலுத்தினர்.
ஆனால், புலி அடர்ந்த புதருக்குள் பதுங்கி தப்பியது. இந்நிளலயில், மநற்று
மதியம் மாயார் வனத்தில் கூற்றுப்பாளை பகுதியில் நடமாடிய புலிளய
வனத்துளையினர் மயக்க ஊசி சசலுத்தி உயிருடன் பிடித்தனர்.
6. பாகிஸ்தான், வங்கமதசத்ளதவிட மமாசம்: உலக பட்டினிக் குறியீட்டில்
இந்தியா 101 இடத்துக்குச் சரிந்தது
2021ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பட்டினிக் குறியீட்டில் 116 நாடுகளில்
இந்தியா 101ஆவது இடத்துக்கு சரிந்துள்ைது. அண்ளட நாடுகைான
பாகிஸ்தான், வங்கமதசம், மநபாைம் ஆகியவற்ளைவிட இந்தியாவில்
பட்டினியால் வாடுவார் அதிகரித்துள்ைனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு
107 நாடுகளுக்கான பட்டியலில், 94ஆவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா,
116 நாடுகளுக்கான பட்டியலில் 2021ஆம் ஆண்டில் 101ஆவது
இடத்துக்கு பின்தங்கியுள்ைது.
ஊட்டச்சத்து குளைபாடு, 5வயதுக்கு கீழ் உள்ை குழந்ளதகள் சத்துணவு
குளைபாட்டால் தங்கள் உயர்த்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல்,
வயதுக்கு ஏற்ை உயரம் இல்லாமல் இருத்தல், 5வயதுக்கு உட்பட்ட
குழந்ளத உயிரிழப்புகள் ஆகிய காரணிகளை அடிப்பளடயாக ளவத்து
உலக பட்டினி குறியீடு கணக்கிடப்படுகிைது.
உலகைவில் பட்டினிச் சாவு, சரிவிகித சத்துணவு மக்களுக்குக்
கிளடப்பது
ஆகியவற்ளைக்
கண்டறிந்து
அறிக்ள க
சவளியிடப்பட்டுள்ைது. ஐயர்லாந்ளதச் மசர்ந்த கன்சர்ன் மவர்ல்ட்ளவட்
அளமப்பு மற்றும் சஜர்மனிளயச் மசர்ந்த சவல்ட் ஹங்கர் ஹில்ப் ஆகிய
அளமப்பும் மசர்ந்து தயாரித்த அறிக்ளகயில், இந்தியாவில் பட்டினியின்
அைவு அபாயக்கட்டத்தில் இருப்பதாகத் சதரிவித்துள்ைது.
அமதசமயம், சீனா, பிமரசில், குளவத் உள்ளிட்ட 18 நாடுகளில் பட்டினிக்
குறியீடு என்பது 5-க்கும் குளைவாகமவ இருக்கிைது எனத்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அதாவது கடந்த 1998-2002ம் ஆண்டு
இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள் இருக்கும் குழந்ளதகள் சத்துணவு
குளைபாட்டால் தங்கள் உயரத்துக்கு ஏற்ை எளட இல்லாமல் இருத்தல்
சதவீதம் 17.1 ஆக இருந்த நிளலயில் 2016 முதல் 2020ம் ஆண்டில் இது
17.3 ஆகஅதிகரித்துள்ைது.
கமரானா ளவரஸ் பரவலால் இந்தியாவில் உள்ை மக்கள் மமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். அதிலும், இந்தியாவில் உள்ை குழந்ளதகள்
சத்துணவுக் குளைபாடு பிரச்சிளனகைால் மமாசமான பாதிப்ளபச்
சந்தித்துள்ைனர். குழந்ளதகளுக்கு சத்துணவு, சரிவிகித உணவு
வழங்குவதிலும், உலக பட்டினிக் குறியீட்டிலும் இந்தியாவின் அண்ளட
நாடுகைான மநபாைம் 76வது இடம், வங்கமதசம் (76), மியான்மர் (71),
பாகிஸ்தான் (92) ஆகிய இடங்களில் உள்ைனர்.
இருப்பினும் இந்தியாளவவிட முன்மனறியிருந்தாலும், சத்துணவு,
சரிவிகித உணவுகளை வழங்குவதில் இன்னும் முன்மனற்ைம் மதளவ
எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அமதசமயம், இந்தியாவில் 5 வயதுக்குள்
இருக்கும் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு சபருமைவு குளைக்கப்பட்டுள்ைது.
ஆனால், சத்துணவு, சரிவிகித உணவு உணவு கிளடப்பதில்தான்
இன்னும் சிக்கல் நீடிக்கிைது எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
பட்டினிக்கு எதிராக உலக நாடுகள் மபாராடும் பாளதயில் 47 நாடுகள்
2030ம் ஆண்டுக்குள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ளக அளடய முடியாது.
குளைந்த அைவு பட்டினிக் குறியீட்ளட எட்டமுடியாது எனத்















சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மக்களுக்கான உணவுப் பாதுகாப்பு பல்மவறு
முளனகளில் இருந்து தாக்குதலுக்கு ஆைாகிைது. உள்நாட்டுக் குழப்பம்,
பிரச்சிளனகள், பருவநிளல மாறுபாடு, சபாருைாதார, சுகாதார சிக்கல்கள்,
கமரானா ளவரஸ் மபான்ைவற்ைால் பட்டினிக் குறியீட்டின் அைளவ
அதிகரிக்கிைது. அதுமட்டுமல்லாமல் நாடுகளுக்கு இளடமய வைர்ச்சியில்
மவறுபாடு,
உள்நாட்டில்
பிராந்தியங்களில்
சமநிளலயின்ளம,
மாவட்டங்கள், சமூகங்களிளடமய சமத்துவமின்ளம மபான்ைவற்ளைக்
கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பட்டினிக் குறியீடு அதிகரித்துள்ைது.
இந்தியாளவ விட மமாசமாக 15 நாடுகள் உள்ைன. பப்புவா நியூ கினியா
(102), ஆப்கானிஸ்தான் (103), ளநஜிரியா (103) காங்மகா (105),
சமாசாம்பிக் (106), சியா லிமயான் (106), ளதமூர் சலஸ்டி (108), சஹய்தி
(109), ளலபீரியா (110), மடகாஸ்கர் (111), காங்மகா ஜனநாயகக் குடியரசு
(112), சாட் (113), மத்திய ஆப்ரிக்க குடியரசு (114), ஏமன் (115), மசாமாலியா
(116) நாடுகள் உள்ைன.
7. ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலுக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு
ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சிலில் 2022-24ஆம் ஆண்டுகளுக்கான
உறுப்பினர் பதவிக்கு இந்தியா மீண்டும் மதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைது. 3
ஆண்டுகள் பதவிக் காலம் சகாண்ட ஐ.நா. மனித உரிளம கவுன்சில்
உறுப்பினர் சபாறுப்புக்கான மதர்வு 76ஆவது ஐ.நா. சபாது சளபக்
கூட்டத்தில் நளடசபற்ைது.
2022-2024ஆம் ஆண்டு வளர நீடிக்கவிருக்கும் அந்தப் சபாறுப்புக்கு 18
புதிய உறுப்பினர்களைத் மதர்ந்சதடுப்பதற்காக இந்த வாக்சகடுப்பு
நடத்தப்பட்டது. இதில், சபருவாரியான வாக்குகள் சபற்று இந்தியா
மீண்டும் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 193 உறுப்பினர்களைக்சகாண்ட ஐ.நா.
சபாது சளபயில், இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக 184 வாக்குகள் பதிவாகின.
8. அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம் இனி நிர்வாகப் பணியாைர்
கல்லூரி என அளழக்கப்படும்
அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயம், இனி அண்ணா நிர்வாகப்
பணியாைர் கல்லூரி என்ை சபயரில் அளழக்கப்படும் என தளலளமச்
சசயலாைர் சவ இளையன்பு அறிவித்துள்ைார். தளலளமச் சசயலாைரும்,
அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரியின் இயக்குநருமான சவ
இளையன்பு, சவளியிட்ட அறிவிப்பு:
அண்ணா மமலாண்ளம நிளலயத்தில் இைநிளல உதவியாைர்கள்
முதல் இந்திய ஆட்சிப் பணியாைர்கள் வளர அளனவருக்குமான பயிற்சி
வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்ைன. அவ்வப்மபாது துளை அலுவலர்களுக்கு
அலுவலக நளடமுளை, தகவல் சபறும் உரிளமச் சட்டம், ஒழுங்கு
நடவடிக்ளக விதிகள், மன அழுத்த மமலாண்ளம, குழு மமலாண்ளம,
ஓய்வுக்கு முந்ளதய ஆமலாசளன, மநர மமலாண்ளம, மபரிடாா்
மமலாண்ளம, தளலளமப்பண்புகள் மபான்ை பல தளலப்புகளில்
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்ைன.
ஆதிதிராவிட மாணவர் விடுதியின் காப்பாைர்களுக்கும் பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. சபாதுத்துளை நிறுவனங்களைச் மசர்ந்த
அலுவலர்களுக்கும்
அலுவலக
நளடமுளைகளில்
பயிற்சிகள்
வழங்கப்படுகின்ைன. அரசுத் துளைகள் நீதிமன்ை வழக்குகளை உரிய
முளையில் அணுகுவதற்கு வழக்குகள் மமலாண்ளம பயிற்சியும்
அளிக்கப்படுகிைது.
சபயர் மாற்ைம்: இந்த நிறுவனம் இதுவளர, ‘அண்ணா மமலாண்ளம
நிளலயம்’ என்மை அளழக்கப்பட்டு வந்தது. ‘மமலாண்ளம நிளலயம்’
என்று அளழக்கப்படுவதால், இந்த நிளலயத்தின் சசயல்பாடுகள் குறித்து
சதளிவின்ளம ஏற்பட்டது. நிர்வாகப் பணியாைர்களுக்குப் பயிற்சி
அளிக்கும் நிறுவனம்தான் என்பளதக் கருத்தில் சகாண்டு இதன் சபயர்,
‘அண்ணா நிர்வாகப் பணியாைர் கல்லூரி’ என்று அளழக்கப்படும்.
இதற்கான அரசு உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ைது என்று தனது
அறிவிப்பில் தளலளமச் சசயலாைர் சவ இளையன்பு சதரிவித்துள்ைார்.
9. 2021 அக்.16 - உைக உணவு நாள்
கருப்பபாருள்: Safe Food Now for a Healthy Tomorrow
10. இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு, நிலக்கரித் துளை ஒப்பந்தம்
இந்தியா-ரஷியா இளடமய எஃகு தயாரிப்பு, நிலக்கரி துளையில் முக்கிய
ஒப்பந்தம் ளகசயாப்பமிடப்பட்டது.
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ரஷிய எரிசக்தி வார நிகழ்ச்சிகளில் பங்மகற்பதற்காக இரு நாள்
பயணமாக மத்திய எஃகு துளை அளமச்சர் ராம் சந்திர பிரசாத் சிங்
மாஸ்மகா சசன்றுள்ைார். அங்கு அந்நாட்டு எரிசக்தி துளை அளமச்சர்
நிமகாலாய் சுல்கிமநாளவ அவர் சந்தித்து மபசினார்.
அப்மபாது எஃகு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மகாகிங் நிலக்கரி, அதன்
ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டில் ஒத்துளழப்பு சதாடர்பாக முக்கிய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ளகசயழுத்தானது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம்
கூட்டு திட்டங்கள், எஃகு தயாரிப்பு நிலக்கரியில் வர்த்தக சசயல்பாடுகள்,
இந்தியாவிற்கு நல்ல தரமான மகாகிங் நிலக்கரிளய நீண்டகாலத்திற்கு
விநிமயாகம் சசய்வது, மகாகிங் நிலக்கரியின் மசமிப்பு வசதிகள்,
மபாக்குவரத்து தைவாட மமம்பாடு, நிலக்கரி உற்பத்தி மமலாண்ளமயில்
அனுபவங்களை பகிர்ந்துசகாள்ளுதல், சுரங்க சதாழில்நுட்பங்கள் &
பயிற்சிகள் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப மமம்படுத்த வளக சசய்யப்பட்டு
உள்ைது.
11. கும்பமகாணம் மாநகராட்சியாகிைது:
நகராட்சிகள் உதயம்

தமிழகத்தில்

புதிதாக

19

தமிழகத்தில் புதிதாக 19 நகராட்சிகளை உருவாக்குவதற்கான
உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகத்துளை சவளியிட்டது. இந்த
உத்தரவுகளை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை
கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா பிைப்பித்தார்.
கும்பமகாணம் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படுகிைது.
தமிழகத்தில் தற்மபாது 15 மாநகராட்சிகள், 121 நகராட்சிகள், 528
மபரூராட்சிகள் என சமாத்தம் 664 நகர்ப்புை உள்ைாட்சிகள் உள்ைன.
மக்கள் சதாளகயின் அைவு, பரப்பைவு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப
மபரூராட்சிகள் நகராட்சியாகவும், நகராட்சிகள் மாநகராட்சியாகவும் தரம்
உயர்த்தப்பட்டு வருகின்ைன. நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அளமப்புகளுக்குத்
மதர்தல் நடத்தாத காரணத்தால், தனி அலுவலர்களின்மூலமாக
தீர்மானங்கள் சபைப்பட்டு அரசுக்கு வரப்சபைப்படுகின்ைன.
அந்த
வளகயில்
தமிழகத்தில்
ஒரு
சில
மபரூராட்சிகளை
ஒன்றிளணத்தும், சில மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக நகராட்சிகைாகவும்
தரம் உயாா்த்தப்பட்டுள்ைன. அதன் விவரம்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சகால்லங்மகாடு மற்றும் ஏழுமதசம் ஆகிய
இரண்டு
மபரூராட்சிகள்
இளணக்கப்பட்டு
சகால்லங்மகாடு
நகராட்சியாக தரமுயர்த்தப்படுகிைது. இமதமபான்று, கரூர் மாவட்டத்தில்
புஞ்ளச புகளூர் மற்றும் தமிழ்நாடு காகித ஆளல புகளூர் ஆகிய
மபரூராட்சிகள் இளணக்கப்பட்டு புகளூர் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்ப
-டுகிைது. இமதமபான்று, சிவகங்ளக மாவட்டம் மானாமதுளர, திருச்சி
மாவட்டம் முசிறி, லால்குடி, மசலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம்,
இடங்கணசாளல, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநின்ைவூர், சபான்மனரி,
கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி, வடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டி
-னம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்சசந்தூர், மகாளவ மாவட்டம்
கருமத்தம்பட்டி, காரமளட, கூடலூர், மதுக்களர, கரூர் மாவட்டம் பள்ைப்
பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன்பூண்டி ஆகிய மபரூராட்சிகள்
நகராட்சிகைாக தரம் உயர்த்தப்படுகின்ைன.
மதர்தல் எப்மபாது? உத்மதச நகராட்சிகளின் வாாா்டு எல்ளலகளை
வளரயளை சசய்த பிைகு சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு அடுத்த
சாதாரண மதர்தல் நடத்தப்படும்.
கும்பமகாணம் மாநகராட்சி: தமிழகத்தின் 16ஆவது மாநகராட்சியாக
கும்பமகாணம் நகராட்சி, தரமுயர்த்தப்படுகிைது. கும்பமகாணம் நகராட்சி
மற்றும் தாராசுரம் மபரூராட்சிப் பகுதிகளை உள்ைடக்கிய உத்மதச
கும்பமகாணம் மாநகராட்சிக்கான வார்டுகள் வளரயளை சசய்யப்பட்டு,
அடுத்த சாதாரணத் மதர்தல் நடத்தப்படும். இதன் அடிப்பளடயில்
கும்பமகாணம் மாநகராட்சி அளமத்து உருவாக்கப்படும்.
நாகர்மகாவில் மாநகராட்சி ஏற்சகனமவ அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த
மாநகராட்சிப் பகுதியுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் சதங்கம்புதூர்,
ஆளூர் மபரூராட்சிகள் முழுளமயாக இளணக்கப்படுகின்ைன என்று
தனது உத்தரவில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துளை
கூடுதல் தளலளமச் சசயலாைர் சிவதாஸ் மீனா சதரிவித்துள்ைார்.
எண்ணிக்ளக எவ்வைவு: அரசின் உத்தரவு காரணமாக, தமிழகத்தில்
நகராட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 139 ஆக அதிகரிக்கும். மாநகராட்சிகளின்
எண்ணிக்ளக 15-லிருந்து 16ஆக உயரும்.













புதிய நகராட்சிகள் விவரம்:
1. சகால்லங்மகாடு, 2. புகளூர், 3. மானாமதுளர, 4. முசிறி, 5. லால்குடி, 6.
தாரமங்கலம், 7. இடங்கணசாளல, 8. திருநின்ைவூர், 9. சபான்மனரி, 10.
திட்டக்குடி, 11. வடலூர், 12. அதிராம்பட்டினம், 13. திருச்சசந்தூர், 14.
கருமத்தம்பட்டி, 15. காரமளட, 16. கூடலூர், 17. மதுக்களர, 18. பள்ைப்பட்டி,
19. திருமுருகன்பூண்டி.
புதிய மாநகராட்சி: கும்பமகாணம்.
12. சசன்ளன சாம்பியன்: சகால்கத்தாளவ வீழ்த்தியது
ஐபிஎல் மபாட்டியின் 14ஆவது சீசன் இறுதி ஆட்டத்தில் சசன்ளன சூப்பர்
கிங்ஸ் 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சகால்கத்தா ளநட் ளரடர்ளை
வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது. சசன்ளன மகாப்ளப சவல்வது இது 4ஆவது
முளையாகும். இதற்குமுன் 2010, 2011, 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில்
சசன்ளன சாம்பியனாகியுள்ைது. கடந்த சீசனில் மிகமமாசமான
வளகயில் மதாற்ை நிளலயில், அதிலிருந்து மீண்டு தற்மபாது
சாம்பியனாகி சாதித்திருக்கிைது சசன்ளன.
டூ பிசைஸ்ஸிஸ் ஆட்டநாயகன் ஆனார். இந்த ஆட்டம், டி20 பாரர்மட்டில்
மகப்டனாக எம் எஸ் மதானியின் 300ஆவது ஆட்டமாகும். இதன்மூலம்
கிரிக்சகட் உலகில் மகப்டனாக 300 டி20 ஆட்டங்களில் கைம் கண்ட
ஒமர வீரர் என்ை சாதளனளய மதானி எட்டியுள்ைார். ஐபிஎல் மபாட்டியின்
14 சீசன்களில் சசன்ளன சூப்பர் கிங்ஸ் அணிளய 12 சீசன்களில் 214
ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. அது தவிர ஒரு சீசனில்
ளரசிங் புமன சூப்பர் ஜயன்ட்ஸ் அணிக்கு 14 ஆட்டங்களில் தளலளம
தாங்கியிருக்கிைார். லீக் மபாட்டிகள் தவிர்த்து, இந்திய அணிளய 72
டி20 ஆட்டங்களில் வழி நடத்தியிருக்கிைார் மதானி. இதில் 6 டி20
உலகக்மகாப்ளப மபாட்டிகளும் அடங்கும்.
13. நாட்டின் ஏற்றுமதி 23% அதிகரிப்பு: வரலாற்று உச்சத்தில் வர்த்தக
பற்ைாக்குளை
இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த சசப்டம்பர் மாதத்தில் 22.63 சதவீத
வைாா்ச்சிளய எட்டியுள்ைது. இந்த நிளலயில், நாட்டின் வாா்த்தக
பற்ைாக்குளை இதுவளர இல்லாத வரலாற்று உச்சத்ளத பதிவு
சசய்துள்ைது கவளலக்குரிய அம்சமாக மாறியுள்ைது.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்ைதாவது:
நாட்டின் ஏற்றுமதி நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் 22.63 சதவீதம் அதிகரித்து
3,379 மகாடி டாலராக (இந்திய மதிப்பில் சுமாரர் `2.53 லட்சம் மகாடி)
வைாா்ச்சி கண்டுள்ைது.
வரலாற்று உச்சம்: அமதசமயம், கச்சா எண்சணய் மற்றும் தங்கம்
இைக்குமதி சவகுவாக அதிகரித்தளதயடுத்து நாட்டின் வர்த்தகப்
பற்ைாக்குளையானது அந்த மாதத்தில் இதுவளர இல்லாத வரலாற்று
உச்சமாக முதன் முளையாக 2,259 மகாடி டாலளர (`1.69 லட்சம் மகாடி)
எட்டியுள்ைது. இதற்கு முன்பு வர்த்தக பற்ைாக்குளையானது 2012
அக்மடாபரில் 2,020 மகாடி டாலளரத் சதாட்டமத அதிகபட்ச அைவாக
கருதப்பட்டு வந்தது. சசப்டம்பரில் இைக்குமதியானது 5,639 மகாடி
டாலராக இருந்தது. இது, கடந்தாண்டு இமத மாத இைக்குமதியுடன்
ஒப்பிடுளகயில் 84.77 சதவீதம் அதிகமாகும்.
தங்கம் இைக்குமதி விறுவிறு: நடப்பாண்டு சசப்டம்பரில் தங்கம்
இைக்குமதி 511 மகாடி டாலராக கணிசமாக அதிகரித்துள்ைது. இதன்
இைக்குமதி கடந்தாண்டு சசப்டம்பரில் 60.1 மகாடி டாலாா் அைவுக்மக
இருந்தது. 2021 ஏப்ரல் முதல் சசப் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில்
தங்கத்தின் இைக்குமதி 680 மகாடி டாலரிலிருந்து 2,400 மகாடி
டாலராக உயர்ந்துள்ைது.
கச்சா எண்சணய் இைக்குமதி உயர்வு: இமதமபான்று, கச்சா எண்சணய்
இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 1,744 மகாடி டாலராக கணிசமாக
அதிகரித்துள்ைது. அமதசமயம், 2020 சசப்டம்பரில் இதன் இைக்குமதி
583 மகாடி டாலராக மட்டுமம காணப்பட்டது. அதன்படி, 2021 ஏப்ரல்-சசப்
காலகட்டத்தில் நாட்டின் கச்சா எண்சணய் இைக்குமதியானது 3,201
மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது.
நிலக்கரி: அமதமபான்று, நிலக்கரி இைக்குமதியும் கடந்த சசப்டம்பரில் 119
மகாடி டாலரிலிருந்து 218 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது. நடப்பு
நிதியாண்டின் முதல் அளரயாண்டு காலத்தில் நிலக்கரி இைக்குமதி
ஒட்டுசமாத்த அைவில் 1,193 மகாடி டாலளர எட்டியுள்ைது. இது, 2020-21
ஆம் நிதியாண்டின் இமத காலகட்டத்தில் 670 மகாடி டாலராக இருந்தது.
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2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பரில் இைக்குமதி கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில்
3,201 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,299 மகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ைது.
சாதக வைர்ச்சி: நடப்பாண்டு சசப் மாதத்தில், காபி, முந்திரி, சபட்மராலிய
சபாருள்கள், ளகத்தறி, சபாறியியல், ரசாயனம், நூல்/ துணி வளககள்,
நவரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள், பிைாஸ்டிக் & கடல் உணவுப் சபாருள்
துளைகளின் ஏற்றுமதி மநர்மளை வைர்ச்சிளய பதிவு சசய்துள்ைன.
2021 ஏப்ரல்-சசப்டம்பாா் வளரயிலான ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின்
ஒட்டுசமாத்த ஏற்றுமதி 19,789 மகாடி டாலளரத் சதாட்டுள்ைது. இது,
முந்ளதய ஆண்டில் மமற்சகாள்ைப்பட்ட ஏற்றுமதியான 12,562 மகாடி
டாலருடன் ஒப்பிடுளகயில் 57.53 சதவீதம் அதிகம் என்பது
கவனிக்கத்தக்கது
இைக்குமதி: அமதமபான்று, இமத காலகட்டத்தில் நாட்டின் இைக்குமதியும்
15,194 மகாடி டாலரிலிருந்து 81.67 சதவீதம் அதிகரித்து 27,600 மகாடி
டாலளர எட்டியுள்ைது. ஏற்றுமதிளய காட்டிலும் இைக்குமதி அதிகரித்த
-ளதயடுத்து நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாத காலத்தில் நாட்டின்
வர்த்தக பற்ைாக்குளை 2,631 மகாடி டாலரிலிருந்து 7,813 மகாடி டாலராக
உயர்ந்துள்ைது என மத்திய அரசு புள்ளிவிவரத்தில் சதரிவித்துள்ைது.
14. சதற்காசிய கால்பந்து: 8ஆவது முளையாக இந்தியா சாம்பியன்
5 அணிகள் இளடயிலான 13ஆவது சதற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
மபாட்டி மாலத்தீவில் நடந்தது. இதில் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி,
மநபாைத்ளத எதிர்சகாண்டது. பந்ளத கட்டுப்பாட்டில் ளவத்திருப்பதிலும்,
ஷாட் அடிப்பதிலும் முழுளமயாக ஆதிக்கம் சசலுத்திய இந்திய அணி 30 என்ை மகால்கணக்கில் மநபாைத்ளத வீழ்த்தி சாம்பியன் மகாப்ளப
-ளய ளகப்பற்றியது. இந்திய மகப்டன் சுனில் மசத்ரி 49ஆவது
நிமிடத்தில் முதலாவது மகால் அடித்தார்.
சமாத்தத்தில் இது அவரது 80ஆவது சர்வமதச மகாலாகும். இதன்மூலம்
அதிக மகால் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தில் உள்ை
அர்சஜன்டினாவின் லமயானல் சமஸ்சிளய (80 மகால்) சமன் சசய்தார்.
மசத்ரிளய சதாடர்ந்து சுமரஷ் வாங்ஜாம் (50ஆவது நிமிடம்), சஹால்
சமாத் (90ஆவது நிமிடம்) ஆகிமயாரும் மகால் மபாட்டு அசத்தினர்.
1993ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்து வரும் இந்த மபாட்டியில் இந்திய அணி
இந்தக் மகாப்ளபளய சவல்வது இது 8ஆவது முளையாகும்.











Page Number 131 Of 367

 













1. தேசிய ேன்னார்வ குருதிக்க ாடை நாள் அனுசரிக் ப்படுகிற

5.

தேதி எது?

“Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்பது எந்ே அடைப்பால்
நைத்ேப்படுகிற ஓர் இடையவழி பாது ாப்புப் பிரச்சாரைாகும்?

அ) அக்ட ோபர்.1 

அ) NASSCOM

ஆ) அக்ட ோபர்.2

ஆ) RBI

இ) அக்ட ோபர்.3

இ) இந்திய ேரவு போது ோப்பு வுன்சில்

ஈ) அக்ட ோபர்.4

ஈ) இன் ர்டபோல் 

✓

டேசிய ேன்னோர்வ குருதிக்க ோட நோளோனது ஒவ்டவோர் ஆண்டும்
அக்.1 அன்று நோடு முழுவதும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. இது குருதிக்க ோட
பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேயும், ேன்னோர்வ குருதிக்
க ோட டய ஊக்குவிப்படேயும் டநோக் மோ க் க ோண்டுள்ளது.

✓

“Give Blood and keep the world beating” என்பது ந ப்போண்டில் (2021)
வரும் இந்நோளுக் ோனக் ருப்கபோருளோகும். நம் நோட்டிற்கு ஒவ்டவோறர்
ஆண்டும் சுமோர் 1.45 ட ோடி யூனிட் இரத்ேம் டேடவப்படுகிறது. நோடு
முழுவதும் 3500 உரிமம் கபற்ற இரத்ே வங்கி ள்மூலம் இந்ே இரத்ேம்
டச ரிக் ப்படுகிறது.

✓

அக்.4–22 வடர “Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்ற
இடணயவழி போது ோப்புப் பிரச்சோரத்டே இன் ர்டபோல் ந த்துகிறது; இது,
சமூ ஊ ங் ளில் ந த்ேப்படுகிறது. இந்ேப் பிரச்சோரத்தின் டநோக் ம்,
இடணய அச்சுறுத்ேல் ள் பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேோடு,
மக் ள் ேங் ள் ணினி ள், வடலயடமப்பு ள் மற்றும் ேனிப்பட்
ே வல் டள டசபர் குற்றவோளி ளி மிருந்து போது ோக் உேவுவேோகும்.

6. அடைதிக் ான தநாபல் பரிசு கவன்ற ைரியா கரஸ்ஸா & டிமிட்ரி
முரதைாவ் ஆகிதயார் சார்ந்ே கோழில் எது?
அ) அரசியல்

2. நிடையான நிதி குறித்து, பன்னாட்டு நிதிச் தசடவ டையங் ள்

ஆ) பத்திரிட 

ஆடையத்ோல் அடைக் ப்பட்ை நிபுைர் குழுவின் ேடைவர் யார்?

இ) போது ோப்பு

அ) உர்ஜித் பட ல்

ஈ) சமூ டசடவ

ஆ) C K மிஸ்ரோ 
இ) அபிஜித் போனர்ஜி

✓

மரியோ கரஸ்ஸோ மற்றும் டிமிட்ரி முரட ோவ் ஆகிடயோர் பிலிப்டபன்ஸ் &
ரஷ்யோவில் ருத்து சுேந்திரத்டே போது ோப்பேற்கும் டமம்படுத்துவேற்கும்
டமற்க ோண் முயற்சி ளுக் ோ 2021ஆம் ஆண்டின் அடமதிக் ோன
டநோபல் பரிசுக்கு டேர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

✓

ஒரு பிலிப்பிடனோ – அகமரிக் பத்திரிட யோளரும் எழுத்ேோளருமோன
மரியோ கரஸ்ஸோ, ரோப்ளர் என்ற ஊ
நிறுவனத்தின் இடண நிறுவனர்
ஆவோர். டிமிட்ரி முரட ோவ் என்போர் ஒரு ரஷ்ய பத்திரிட யோளர் மற்றும்
கேோடலக் ோட்சி கேோகுப்போளர் ஆவோர்.

ஈ) ஜீன் ட்டரோஸ்

✓

பன்னோட்டு நிதிச் டசடவ டமயங் ள் ஆடணயமோனது (IFSCA)
முன்னோள் சுற்றுச்சூழல் & வனச்கசயலர் C K மிஸ்ரோ ேடலடமயில் ஒரு
நிபுணர் குழுடவ அடமத்து, உல த்ேரம்வோய்ந்ே நிடலயோன நிதி
டமயத்டே IFSCA’இல் உருவோக் வுள்ளது. IFSCA,
ந்ே ஆண்டு
ஏப்ரலில், IFSC அதி ோரச் சட் ம், 2019’இன்கீழ் நிறுவப்பட் து. இது GIFT
ந ரமோன ோந்திந டரத் ேடலடமயி மோ க் க ோண்டுள்ளது.

✓

IFSCA என்பது இந்தியோவிலுள்ள பன்னோட்டு நிதிச்டசடவ டமயத்தின்
(IFSC) நிதி ேயோரிப்பு ள், நிதிச்டசடவ ள் மற்றும் நிதி நிறுவனங் ளின்
வளர்ச்சி மற்றும் அேடன ஒழுங்குபடுத்தும் ஓர் அதி ோரமோகும்.

7. குழந்டே ளுக் ான (2–18 வயது) எந்ேத்ேடுப்பூசிக்கு, COVID–19
பற்றிய நிபுைர் குழு, அவசர பயன்பாட்டு ஒப்புேடை வழங்கியது?
அ) ட ோவிஷீல்ட்
ஆ) ட ோவோக்சின் 

3. குைாப் புயடைத் கோைர்ந்து ஓைாடனத் ோக்கிய புயலின் கபயர்

இ) ஸ்புட்னிக்

என்ன?

ஈ) டபசர்

அ) ஷோஹீன் 
ஆ) பகித்

✓

2 முேல் 18 வயது வடரயிலோன சிறோர் ளுக்கு ட ோவோக்சின் ேடுப்பூசி
கசலுத்துவேற்கு நிபுணர் ள் குழு பரிந்துடர கசய்துள்ளது. ஐேரோபோத்டே
சோர்ந்ே போரத் படயோக க் நிறுவனம் 18 வயதுக்குட்பட் சிறோர் ளுக் ோன
ட ோவக்ஸின் ட் ம்–2 மற்றும் ட் ம்–3 டசோேடன டள முடித்து,
அேன் டசோேடனத் ேரடவ இந்திய மருந்து ள் மற்றும் ட்டுப்போட்டு
இயக்குநர த்தி ம் (DCGI) சமர்ப்பித்ேது.

✓

பரிடசோதிக் ப்பட் வயதுக் குழுக்கள்: 12–18 வயதுட யவர் ள்; 6–12
வயதுட யவர் ள் மற்றும் 2–6 வயதுட யவர் ள்.

இ) குல்மு ர்
ஈ) டேஸ்

✓



கவப்பமண் ல புயலோன ஷோஹீன் ஓமோன்
ற் டரடய ேோக்கியது.
இப்புயல் குலோப் புயலின் ஒரு வழித்டேோன்றலோகும். அது, 2021 கசப் ம்பர்
மோேத்தின் பிற்பகுதியில் இந்தியோவின் கீடழக் ற் டரயில் டபரழிடவ
ஏற்படுத்தியது. குஜரோத்தில் குடறந்ே ோற்றழுத்ே ேோழ்வுப்பகுதியோ
இருந்ே குலோப் புயல், புதிய ஷோஹீன் புயலோ உருமோறியது.

8. சமீப கசய்தி ளில் இைம்கபற்ற CRISP–M ருவி, எந்ேத் திட்ைத்டே

✓

4. ‘நல்ை சைாரியன்’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கோைங்கியுள்ள

கசயல்படுத்துவதில், ாைநிடை ே வடை உட்கபாதிக்கிறது?

ைத்திய அடைச்ச ம் எது?

அ) MGNREGS 

அ) நிதி அடமச்ச ம்

ஆ) பிரேமர் ஆவோஸ் டயோஜனோ

ஆ) சோடலப் டபோக்குவரத்து & கநடுஞ்சோடல அடமச்ச ம் 

இ) கசௌபோக்யோ

இ) ஊர வளர்ச்சி அடமச்ச ம்

ஈ) பிரேமர் உஜ்வோலோ டயோஜனோ

ஈ) சு ோேோரம் மற்றும் குடும்ப நல அடமச்ச ம்

✓

இந்திய அரசின் மத்திய சோடலப் டபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோடல
அடமச்ச ம், ‘நல்ல சமோரியன்’ என்ற திட் த்டே அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட் த்தின்கீழ், சோடல விபத்தில் போதிக் ப்பட்ட ோடர, “கபோன்னோன
மணிடநரத்திற்குள்” மருத்துவமடனக்குக் க ோண்டு கசன்று அவரது
உயிடரக் ோப்போற்றும் எவரும் `5000/– கரோக் ம் மற்றும் சோன்றிேழு
–ன் க ௌரவிக் ப்படுவோர் ள். டமலும், இந்ேத் திட் த்தின்கீழ் ேனிநபர்
ஒருவருக்கு, ஓர் ஆண்டுக்கு, அதி பட்சம் 5 முடற இது வழங் ப்படும்.

ம ோத்மோ ோந்தி டேசிய ஊர டவடலவோய்ப்பு திட் த்தின்கீழ் புவிசோர்
ே வல் அடமப்பு சோர்ந்ே நீர்நிடல திட் மி லுக் ோன பருவநிடல
ே வல் டள ஒருங்கிடணப்பேற் ோன ோலநிடல ே வல் அடமப்பு
மற்றும் திட் மி ல் உப ரணம் அறிமு ப்படுத்ேப்பட் து.

✓

மத்திய ஊர வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் அடமச்சர் கிரிரோஜ் சிங்
மற்றும் இங்கிலோந்து கவளிநோட்டு, ோமன்கவல்த் மற்றும் வளர்ச்சி
அலுவல த்தின் கேற் ோசிய மற்றும் ோமன்கவல்த் இடணயடமச்சர்
லோர்ட் ேோரிக் அ மது ஆகிடயோர் இடணந்து ோகணோலி நி ழ்ச்சி
ஒன்றில் இடே கேோ ங்கிடவத்ேனர்.
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9. ைத்திய உள்துடற அடைச்ச ைானது அண்டையில் எந்ே ைத்திய
ஆயுேதைந்திய ாவல்படையின் அதி ாரங் டள தைம்படுத்தியது?
ஆ) BSF 
இ) CRPF
ஈ) CISF

✓

மத்திய உள்துடற அடமச்ச மோனது அஸ்ஸோம், டமற்கு வங் ம் மற்றும்
பஞ்சோபில் உள்ள பன்னோட்டு எல்டலயிலிருந்து 50 கிடலோமீட் ருக்குள்
ட து கசய்யவும், டே வும், ட ப்பற்றவும் எல்டலப் போது ோப்புப்
பட க்கு அதி ோரம் வழங்கியுள்ளது.
BSF என்பது நடுவணரசின்கீழ் உள்ள ஒரு மத்திய ஆயுேடமந்திய
ோவல்பட யோகும். இந்ே அதி ோரம், புதிேோ உருவோக் ப்பட் ஜம்மு–
ோஷ்மீர் மற்றும் ல ோக் யூனியன் பிரடேசங் ளுக்கும் கபோருந்தும்.
இேற்கு முன்னர்வடர, BSF’இன் வரம்பு, குஜரோத்தில் உள்ள பன்னோட்டு
எல்டலயிலிருந்து 80 கிமீ வடரயும் இரோஜஸ்ேோன், பஞ்சோப், டம வங் ம்
மற்றும் அஸ்ஸோமில் 15 கிமீ வடரயும் நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்ேது.

10. உை எஃகு சங் த்தின் ேடைவரா தேர்ந்கேடுக் ப்பட்ை முேல்
இந்தியர் யார்?
அ) சஜ்ஜன் ஜிண் ோல் 
ஆ) ஆதித்யோ மிட் ல்
இ) அனிர்பன் ேோஸ்குப்ேோ
ஈ) க ௌேம் அேோனி

✓

JSW ஸ்டீலின் ேடலவரும் நிர்வோ இயக்குநருமோன சஜ்ஜன் ஜிண் ோல்,
2021–22 ோலத்திற்கு உல எஃகு சங் த்தின் ேடலவரோ டேர்ந்கேடு
–க் ப்பட் ோர். இேன்மூலம் இந்ேச் சங் த்தின் ேடலவரோ பணியோற்றிய
இந்தியோவின் முேல் பிரதிநிதியோ வும் ஜிண் ோல் ஆனோர். இவருக்கு
முன் யூ டயோங் அச்சங் த்தின் ேடலவரோ இருந்ேோர். இந்ேச் சங் த்தின்
உறுப்பினர் ள், உலகின் எஃகு உற்பத்தியில் சுமோர் 85 சேவீேத்டே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.
ந்ே 1967’இல் நிறுவப்பட் இேன்
ேடலடமய ம் பிரஸ்ஸல்ஸில் அடமந்துள்ளது.


1. இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் – 4 ட ோடி அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள்
பதிவு:
டரோனோ
ோலத்தில் கபோருளோேோர ந வடிக்ட ள் மு ங்கியதில்
அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் அதி போதிப்புக்குள்ளோயினர்.
ஆனோல் இவர் ள் குறித்ே முடறயோன புள்ளிவிவரங் ள் இல்லோேேோல்
அவர் ளுக்கு நலத்திட் ங் டள வழங்குவதில் சிக் ல் ஏற்பட் து. இடே
அடுத்து அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ளின் விவரங் டள திரட் வும்,
அவர் ளுக் ோன நலத்திட் ங் டள கசயல்படுத்ேவும் மத்திய அரசு இ–
ஷ்ரம் திட் த்டே ஆ ஸ்ட் 26ஆம் டேதி அறிமு ப்படுத்தியது.
இேற்க ன பிரத்டய இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு கேோழிலோளர் ள்
ேங் ளின் விவரங் டள பதிவு கசய்ய ஏற்போடு கசய்யப்பட் து. இந்ே
இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு 2 மோேங் ள் ஆகியுள்ள நிடலயில் 4.15
ட ோடி கேோழிலோளர் ள்இதுவடர இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு
கசய்துள்ளேோ மத்திய கேோழிலோளர் ள் மற்றும் டவடலவோய்ப்பு துடற
அடமச்சர் பூடபந்திர யோேவ் கேரிவித்துள்ளோர்.
டமலும் அவர் கூறும்டபோது, “இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு கசய்து
உள்ள அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் ேங் ளுக் ோன நலத்திட் உேவி
– டள எளிதில் டநரடியோ ப் கபற முடியும். இதுவடர பதிவு கசய்துள்ள
4.15 ட ோடி கேோழிலோளர் ளில் 50.6% டபர் கபண் ள். அதி மோன கேோழி
–லோளர் ள் டவளோண் & ட்டுமோனத்துடற சோர்ந்ேவர் ளோ உள்ளனர்.
டமலும் பதிவோனவர் ளில் 65.68 சேவீேத்தினர் 16–40 வயதினரோவர்.
34.32 சேவீேத்தினர் 40 வயதுக்கு டமலோனவர் ள் ஆவர்” என்றோர்.





2.
இந்தியோவில்
கேோழில்
பயன்படுத்திக் க ோள்ளவும்

கேோ ங்குவேற் ோன

வோய்ப்பு டள

இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவேற்குள்ள வோய்ப்பு டள இஸ்டரல்
நிறுவனங் ள் பயன்படுத்திக் க ோள்ள டவண்டும் என்று மத்திய
கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ட ட்டுக்க ோண் ோர்.

அ) ITBP

✓









கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ஐந்து நோள் பயணமோ இஸ்டரல்
கசன்றுள்ளோர். அங்கு அந்நோட்டின் முக்கிய கேோழில் நிறுவனத்
ேடலவர் ள் பங்ட ற்ற ஆடலோசடனக் கூட் த்தில் அவர் டபசியேோவது:
இந்தியோவில் மி ப்கபரிய மோற்றத்துக் ோன முயற்சி ள் டமற்க ோள்ளப்பட்
-டு வருகின்றன. அதுகேோ ர்போன அடனத்து புள்ளி டளயும்
இடணத்ேோல், உல ப்கபோருளோேோரத்தில் அதி டபோட்டித்ேன்டமயுள்ள
வலுவோன இ த்டே டநோக்கி இந்தியோ முன்டனறிச் கசல்வது குறித்ே
போர்டவ இஸ்டரல் கேோழில் நிறுவனங் ளுக்கு புலப்படும். அந்ே
வலுவோன இ ம்மூலம்ேோன் புதிய வோய்ப்பு ள் கிட க்கும்.
ந்ே சில ஆண்டு ளோ இந்தியோவில் கேோ ர்ந்து மோற்றங் ள் நி ழ்ந்து
வரும் நிடலயில், டரோனோ கேோற்று பரவத் கேோ ங்கிய இந்ே 2 ஆண்டு
ோலத்தில் மோற்றத்துக் ோன ந வடிக்ட துரிேமோகியுள்ளது. எனடவ
இஸ்டரலில் போது ோப்புத் துடற சோர்ந்து இயங்கி வரும் நிறுவனங் ள்
உள்ப அடனத்து நிறுவனங் ளும் இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவ
-ேற்கு உ ந்ே விேத்தில் உள்ள க ோள்ட டள பயன்படுத்தி அங்கு
முேலீடு கசய்ய டவண்டும். இந்தியோவில் மி ப்கபரிய அளவில் சில
சீர்திருத்ேங் ள் டமற்க ோள்ளப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் உற்பத்தி சோர்ந்ே ஊக் த்கேோட திட் மும் ஒன்று. இந்தியோவு
-க்கு புதிய உற்பத்தி திறன் டள க ோண்டு வந்து டசர்ப்பவர் டள
ஈர்த்து, அவர் ளுக்கு உரிய முடறயில் ஊக் த்கேோட அளிப்படே அந்ே
திட் த்தின் டநோக் ம். இதுவடர 13 துடற ள் இத்திட் த்தில் டசர்க் ப்பட்
-டுள்ளன. அவற்றில் டபட் ரி உற்பத்தி, மின்னணு டபோன்றடவ
இஸ்டரல் நிறுவனங் ளுக்கு ஆர்வமுள்ள துடற ளோகும்.
இந்தியோவில் புதிேோ இயற்றப்பட்டுள்ள மூன்று டவளோண் சட் ங் ள்
டவளோண்டமடய நிடலயோன வளர்ச்சி க ோண் ோேோக்குகின்றன. அச்
சட் ங் ள் டவளோண்டமத் துடறயில் மி ப்கபரிய அளவில் கேோழில்
-டளத் கேோ ங் வும் டவடலவோய்ப்பு டள உருவோக் வும் அடித்ேளம்
இடுகின்றன. இதுடபோன்ற மோற்றங் ள் டவளோண்டம மற்றும் உணவு
உற்பத்தியில் அதி
முேலீடு டள ஊக்குவிக்கும் என இந்தியோ
ருதுகிறது. இந்தியோவில் ேற்டபோது எண்மம், சு ோேோரம், நீர், உழவு,
போது ோப்புத் துடற ளுக்கு முன்னுரிடம அளிக் ப்படுகிறது என்று
கேரிவித்ேோர். கவளியுறவு அடமச்சரோ
S கஜய்சங் ர் இஸ்டரல்
கசன்றுள்ளது இதுடவ முேல்முடற.

3. ‘ஈரோன் எரிவோயு உற்பத்தியில் இந்தியோவுக் ோன உரிடம கேோ ரும்’
ஈரோனின் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு வயலில் உற்பத்திப் பணி ள் உள்நோட்டு
நிறுவனத்துக்கு வழங் ப்பட் ோலும், அந்ேப் பணியில் 30 சேவீே உரிடம
இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு இப்டபோதும்
இருப்பேோ அதி ோரி ள் கேரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அந்ே அடமப்டபச் டசர்ந்ே அதி ோரி ஒருவர் கூறியேோவது:
ஃபர்ஸோத்-பி பகுதியில் எரிவோயு இருப்படே ஓஎன்ஜிசி ேடலடமயிலோன
இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புேோன் ண் றிந்ேது.
எனடவ, அந்ேப் பகுதியில் எரிவோயு உற்பத்தி கசய்ய கூட் டமப்பு
இயல்போ டவ விரும்புகிறது. இதுகேோ ர்போன கசயல்திட் த்டேயும்
கூட் டமப்பு சமர்ப்பித்துள்ளது. எனினும், எரிவோயு உற்பத்திக் ோன
ஒப்பந்ேத்டே உள்நோட்டு நிறுவனத்துக்கு ஈரோன் அரசு வழங்கியுள்ளது.
இேன்விடளவோ , இந்ேத் திட் ம் இந்தியோவின் ட ளிலிருந்து
முழுடமயோ நழுவிவி வில்டல. அடிப்பட ஒப்பந்ேத்தின் கீழும் அசல்
உரிமத்தின் அடிப்பட யிலும் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு உற்பத்தியில்
இந்தியோவுக்கு 30 சேவீேம் உரிடம உள்ளது.
எரிவோயு உற்பத்தித் திட் த்டே எந்ே நிறுவனம் கசயல்படுத்தினோலும்,
அதில் இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு 30%
உரிடம உள்ளேோ அடிப்பட ஒப்பந்ேத்தில் கேளிவோ கேரிவிக் ப்பட்டு
உள்ளது என்றோர் அவர்.
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4.2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவிலிருந்து 4 வீரர் டள விண்கவளிக்கு
அனுப்ப திட் ம் - இஸ்டரோ அதி ோரி ே வல்
துபோயில் ந ந்து வரும் எக்ஸ்டபோ 2020 ண் ோட்சி வளோ த்தில் டநற்று
விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் கேோ ங்கின. இதில் பல்டவறு நோட்டு
அரங்கு ளில் அந்ேந்ே நோடு ளின் விண்கவளி கேோழில்நுட்பங் ள்
மற்றும் வளர்ச்சித்திட் ங் ள் குறித்ே சிறப்பு நி ழ்ச்சி ள் ந ந்ேது.
இந்திய அரங்கிலும் விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் டநற்று கேோ ங்கியது.
இதில் முேல் நோளில் நட கபற்ற ருத்ேரங்கில் சிறப்பு விருந்தினரோ
இஸ்டரோவின் அறிவியல் கசயலோளர் ோக் ர் ஆர் உமோமட ஷ்வரன்
லந்துக ோண் ோர். அப்டபோது அவர் டபசியேோவது:
ந்ே ஆண்டில் ஏற்பட் க ோடரோனோ கபருந்கேோற்று ோரணமோ அடுத்ே
ஆண்டில் (2022) விண்கவளிக்கு இந்திய வீரர் டள அனுப்பும் திட் ம்
ேற்டபோது ேள்ளி டவக் ப்பட்டுள்ளது. மற்றகேோழில் டள டபோலல்லோமல்
விண்கவளித்துடறயில் ட்டுமோனங் ள் மற்றும் ருவி டள ேயோரிக்
டநரடியோ
ளத்தில் பணியோற்ற டவண்டிய சூழ்நிடல உள்ளது.
இேடன வீட்டிலிருந்து கசய்ய முடியோே நிடல உருவோனேோல், இஸ்டரோ
சோர்பில் பல்டவறு உதிரி போ ங் ள் மற்றும் கேோழில்நுட்ப ருவி டள
கேோ ர்ந்து ேயோரிக் இயலவில்டல. நமது பிரேமர் டமோடி அடுத்ே
ஆண்டு (2022) ஆ ஸ்டில் விண்கவளிக்கு மனிேர் டள அனுப்பும்
திட் த்தில் ஆர்வமோ இருந்ேோர்.
ஆனோல் ேற்டபோது அேடன நோங் ள் ேவறவிட்டு விட்ட ோம். எனடவ
வருகிற 2023ஆம் ஆண்டில் இந்திய விண்கவளி வீரர் டள
விண்ணுக்கு அனுப்ப முயற்சி கசய்து வருகிடறோம். மனிேர் டள
விண்கவளிக்கு அனுப்பும் இந்ே திட் த்தில்
ன்யோன் என்ற விண் லம்
முழுக் முழுக் இந்தியோவிடலடய உருவோக் ப்பட்டு அேன் மூலம் 4
இந்திய விண்கவளி வீரர் டள 2023ஆம் ஆண்டு விண்ணுக்கு
அனுப்ப திட் மி ப்பட்டுள்ளது.
இந்தியோ சோர்பில் மனிேர் ள் அல்லோே விண் லன் டள விண்கவளிக்கு
அனுப்பும் திட் மோனது 2 ட் ங் ளோ கசயல்படுத்ேப்ப உள்ளது. ஒன்று
வருகிற டிசம்பர் மோேத்திலும், மற்கறோன்டற அடுத்ே ஆண்டிலும்
விண்ணில் ஏவ திட் மி ப்பட்டுள்ளது.
இந்தியோவின் விண்கவளி திட் ங் ளில் அடுத்ேேோ சந்திரயோன்-3
என்ற விண் லம் அடுத்ே ஆண்டு நிலவுக்கு அனுப்ப திட் மி ப்பட்டு
உள்ளது. அடேடபோல் வீனஸ் கிர த்டே (கவள்ளி) 4 ஆண்டு ளுக்கு
அேன் சுற்றுவட் ப்போடேயில் சுற்றி வந்து ஆய்வு கசய்யும் ‘சுக்ரோயன்-1
ஆர்பிட் ர் விண் லம்’ வருகிற 2024ஆம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவ
திட் மி ப்பட்டுள்ளது. இவ்வோறு அவர் கூறினோர்.
5. அக்.17 - சர்வடேச வறுடம ஒழிப்பு தினம்
கருப்ப ொருள்: Building forward together: Ending Persistent Poverty,
Respecting all People and our Planet (ஒன்றோ முன்டனறுேல், கேோ ர்ந்து
க ோண்டிருக்கும் வறுடமடய முடிவுக்குக் க ோண்டுவருேல், நமது
கிர த்டேயும் அடனத்து மக் டளயும் மதித்ேல்).
6. அக்.13 - சர்வடேச டபரி ர் அபோய குடறப்பு தினம்
கருப்ப ொருள்: International cooperation for developing countries to reduce
their disaster risk and disaster losses (வளரும் நோடு ளின் டபரி ர்
அபோயம் மற்றும் டபரி ர் இழப்பு டளக் குடறப்பேற் ோன சர்வடேச
ஒத்துடழப்பு)
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1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர்

5. 2021-உலகப் பார்டெ நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் என்ன?

சபாறுப்பு” என்பதுடன் ச ாடர்புடடயது எது?

அ) Love Your Eyes 

அ) நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே 

ஆ) Donate Eyes; Donate Life

ஆ) ஆட்ம ாநோமைல் உற்ைத்தி

இ) Eye Health matters

இ) இமைச்சி உற்ைத்தி

ஈ) Sight First

ஈ) மேளாண் ஏற்றுேதி

✓



ேத்திய சுற்றுச்சூழல் அமேச்சகோனது நெகிழிக்கழிவு மேலாண்மே
விதிகள்-2016’இன்கீழ் “நீட்டிக்கப்ைட்
உற்ைத்தியாளர் நைாறுப்பு Extended Producer Responsibility”ஐ ஒழுங்குைடுத்துேதற்கான ேமைவு
அறிவிப்மை நேளியிட்டுள்ளது. இது, தி ோன நெகிழிப்நைாதியல் என 3
ேமக நெகிழிகமள உள்ள க்கியுள்ளது: ஒற்மை அடுக்கு / ைல அடுக்கு
நெகிழிகளின் நெகிழ்ோன நெகிழிப் நைாதியல். இந்த ேமைவின்ைடி,
உற்ைத்தியாளர்கள் ேற்றும் இைக்குேதியாளர்களால் நிர்ேகிக்கப்ை
மேண்டிய கழிவுகளின் அளவு குறிப்பி ப்ைட்டுள்ளது.

✓

உலக ைார்மே ொளானது ஆண்டுமதாறும் அக்ம ாைர் இைண் ாேது
வியாழனன்று கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இந்த ஆண்டு (2021) அக்ம ாைர்.
14 அன்று இந்த ொள் கம பிடிக்கப்ைடுகிைது. இது குருட்டுத்தன்மே
ேற்றும் ைார்மே குமைைாடு ைற்றிய விழிப்புைர்மே ஏற்ைடுத்தும் ஒரு
உலகளாவிய நிகழ்ோகும். இது முதலில் ைன்னாட்டு அரிோ சங்கத்தின்
‘Sight First’ பிைச்சாைத்தால் க ந்த 2000’இல் நதா ங்கப்ைட் து.

✓

“உங்கள் கண்கமள மெசியுங்கள்” என்ைது ெ ப்ைாண்டில் (2021) ேரும்
இந்த ொளுக்கானக் கருப்நைாருளாகும்.

6. இந்தியா-அசைரிக்க சபாருளா ார ைற்றும் நிதிக் கூட்டாண்டை
நிறுெனம் எது?

உடரயாடலின் எட்டாெது அடைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எங்கு
நடடசபற்றது?

அ) WHO ேற்றும் UNICEF 

அ) புது தில்லி

ஆ) NITI ஆமயாக்

ஆ) ோஷிங் ன் DC 

இ) நைல் & நேலிண் ா மகட்ஸ் அைக்கட் மள

இ) புமன

ஈ) இந்திய ேருத்துே சங்கம்

ஈ) நியூயார்க்

2. ‘உலகின் டகத்தூய்டை’ என்ற அறிக்டகடய செளியிட்டுள்ள

✓

உலக ெலோழ்வு நிறுேனமும் (WHO) ேற்றும் UNICEFஉம் இமைந்து
2021ஆம் ஆண்டு ‘உலகின் மகத்தூய்மே’ அறிக்மகமய நேளியிட் ன.
இந்த அறிக்மகயின்ைடி, உலகம் ஒவ்மோர் ஆண்டும் ஒரு ெைருக்கு
$1’க்கும் குமைோன நதாமகமய மகத்தூய்மேயில் முதலீடு நசய்தால்,
உலகின் 46 குமைந்த ேளர்ச்சியம ந்த ொடுகளில் உள்ள அமனத்து
வீடுகளும் 2030’க்குள் மகத்தூய்மே ேசதிகமளக் நகாண்டிருக்கும்.

✓

வீட்டில் மசாப்புநகாண்டு மகமயக் கழுவுேமத ஊக்குவிப்ைதற்காக,
இந்த ொடுகளின் அைசாங்கங்கள் தங்களது சுகாதாை நசலவில் 2.5%
அளவுக்கு நசலவிடுகின்ைன.

✓

இந்தியா-அநேரிக்கா நைாருளாதாை & நிதிக் கூட் ாண்மேக்கான
அமேச்சர்கள் அளவிலான எட் ாேது கூட் ம் ோஷிங் ன் டிசி’இல்
ெம நைற்ைது. ேத்திய நிதி ேற்றும் நைருநிறுேன விேகாைங்கள் துமை
அமேச்சர் நிர்ேலா சீதாைாேன் ேற்றும் அநேரிக்க கருவூல நசயலாளர்
ாக் ர் ஜாநனட் நயல்நலன் இதற்குத் தமலமேமயற்ைனர்.

✓

ைைந்த நைாருளாதாைக் கண்மைாட் ம், COVID-19 நைருந்நதாற்றில்
இருந்து மீட்சி, நிதி ஒழுங்குமுமை, நதாழில்நுட்ை ஒத்துமழப்பு, ைலதைப்பு
ஈடுைாடு, ைருேநிமல நிதி, ைை மோசடி எதிர்ப்பு ெ ேடிக்மககள் ேற்றும்
ையங்கைோதத்திற்கு நிதியளித்தமலத் தடுத்தல் மைான்ை ைல்மேறு
விஷயங்கள் குறித்து கூட் த்தில் விோதிக்கப்ைட் ன.

3. இந்திய இரயில்வெயால் நடத் ப்படும் இந்திய வெடலயில்லா

7. விண்செளியில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் மு ல் திடரப்படைான ‘தி

இடளவயாருக்கான திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சபயர் என்ன?

வசலஞ்ச்’ சார்ந் நாடு எது?

அ) சிைந்த இந்தியா சிைந்த உலகம்
ஆ) திைன் இந்தியா

அ) அநேரிக்கா

இ) ையில் திருஷ்டி

ஆ) ைஷ்யா 
இ) சீனா

ஈ) இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா 

✓

✓

இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா என்ைது 18-35 ேயதும ய
மேமலயில்லா இமளமயாருக்கு இந்திய இையில்மேயால் ஏற்ைாடு
நசய்யப்ைட்டு ெ த்தப்ைடும் ஒரு நதாழில்நுட்ை திைன் மேம்ைாட்டுத் திட் ம்
ஆகும். இத்திட் ம் அேர்களின் மேமலோய்ப்பு ேற்றும் நதாழில்முமன
-மே மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண்டுள்ளது.

ஈ) இஸ்மைல்

✓

சமீைத்தில், இையில் நகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனாவின்கீழ் முதல் பிரிவில்
நேற்றிநைற்ை ையிற்சியாளர்களுக்கு சுய மேமலோய்ப்பு கருவிகள்
ேற்றும் சான்றிதழ்கள் ேழங்கப்ைட் ன. இந்திய ையில்மேயின் உற்ைத்தி
அலகான ைனாைஸ் மலாமகாமோட்டிவ் நோர்க்ஸ் அதன் முதல் நதாகுதி
ையிற்சியாளர்களுக்கு நேற்றிகைோக ையிற்சிமய ெ த்தியது.

8. UCO ெங்கியின் MD & CEOஆன A K வகாயல், அண்டையில்
எந் அடைப்பின் டலெராக வ ர்ந்ச டுக்கப்பட்டார்?
அ) பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆப் இந்தியா
ஆ) IBPS

4. “தி வநெல் இன்டராக்ஷன்-2021” என்பது எவ்விரு நாடுகளுக்கு
இடடவயயான கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சியாகும்?

இ) இந்திய ேங்கிகள் சங்கம் 

அ) இந்தியா ேற்றும் அநேரிக்கா

ஈ) RBI மசமே ோரியம்

ஆ) இந்தியா ேற்றும் சீனா

✓

இ) சீனா ேற்றும் ைஷ்யா 
ஈ) ஜப்ைான் ேற்றும் ஆஸ்திமைலியா
✓

விண்நேளியில் எடுக்கப்ைட் உலகின் முதல் திமைப்ை ம் “தி மசலஞ்ச்”.
கஜகஸ்தானில் உள்ள மைமகானூர் ஏவுதளத்திலிருந்து மசாயூஸ் MS 19 ஏவுகலம்மூலம் ை க்குழு விண்நேளிக்குச்நசன்ைது. அங்கு 12 ொட்கள்
ை ப்பிடிப்பு ெ த்தியபின், இயக்குனர் கிளிம் ஷிநைன் மகாவும், ெடிமக
யுலியா நைநைஸில்ட்டும் பூமிக்கு திரும்பினர்.

சீனா & ைஷ்யாவின் க ற்ைம ப் ைம கள் “தி மெேல் இன் ைாக்ஷன் 2021” கூட்டு க ற்ைம ப் ையிற்சிமயத் நதா ங்கியுள்ளன. இந்தப் ையிற்சி
இருொட்டின் திைமன மேம்ைடுத்துேமத மொக்கோகக் நகாண் மதாடு
க ல்சார் ைாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமள கூட் ாக சோளிக்கும் திைமன
ேளர்த்துக்நகாள்கிைது. இப்ையிற்சி ஜப்ைான் க லில் உள்ள ைஷ்யாவின்
பீட் ர் தி கிமைட் ேமளகு ாவில் ெ க்கிைது.









UCO ேங்கியின் தற்மைாமதய நிர்ோக இயக்குெரும் தமலமேச் நசயல்
அதிகாரியுோன AK மகாயல், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய
ேங்கிகள் சங்கத்தின் தமலேைாக மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். 2021 அக்.14
அன்று ெ ந்த அமேப்பின் நிர்ோக குழுக்கூட் த்தில் இதற்கான மதர்தல்
ெம நைற்ைது. அேர் யூனியன் ேங்கியின் மேலாண்மே இயக்குெர்
ேற்றும் தமலமேச் நசயல் அதிகாரி ைாஜ்கிைண் ைாய் ஜிமயத் நதா ர்ந்து
இப்ைதவிக்கு ேந்துள்ளார்.
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2. கமதப்மைாோ அறிவியல் 5: மொைல் ொயகர்கள்!

ச ாடர்புடடய எது?

அக்ம ாைர் ேந்தாமல அறிவியல் ஆைாய்ச்சி சமூகத்திற்கு ைைைைப்பு
நதாற்றிக் நகாள்ேது ேழக்கம். மொைல் அமேப்பு அந்த ேரு த்திற்கான
விருது நைற்ைேர்கள் யார் என்ைமத முதல் இைண்டு ோைங்களில்
அறிவிப்ைமத ேழக்கோக மேத்திருப்ைதால் ேரும் ைைைைப்பு அது.

ஆ) விண்நேளி அறிவியல் 
இ) தீநுண்ேவியல்
ஈ) நைாருளாதாைம்
NASA/ESA ஹப்பிள் விண்நேளி நதாமலமொக்கியால் எடுக்கப்ைட்
ை ங்களிலிருந்து, திமோதி ஹாமில் ன் தமலமேயிலான ோனியலாள
-ர்கள் குழு, அசாதாைை ஈர்ப்பு நலன்சிங் கட் மேப்மை கண்டறிந்து
உள்ளது. ‘ஹாமில் னின் நைாருள்’ என அது நையரி ப்ைட்டுள்ளது.

10. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற Amoria thorae என்பது பின்வரும்
எந்த வகக சார்ந்த ஒரு புதிய உயிரினைாகும்?
அ) க ல் ெத்மத 
ஆ) ஆமே
இ) சிலந்தி
ஈ) ெண்டு

✓



9. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘ஹாமில்டன் சபாருள்’ என்பதுடன்
அ) இயற்பியல்

✓



Amoria என்ைது க ல் ேயிற்றுக்காலிகளின் (கடல் ெத்மதகள் ேற்றும்
க லட்ம கள்) ஓர் இனோகும். இந்த மேட்ம யாடும் உயிரினங்கள்
ஆஸ்திமைலியாவின் முழு க ற்கமைமயச்சுற்றியும் (க ற்கமை ேற்றும்
க ல்நீரில்) காைப்ைடுகின்ைன. இதன் சில இனங்கள் நதற்கு இந்மதா
-மனசியா ேமை ைைவியுள்ளன. Amoria thorae எனப் நையரி ப்ைட் இந்த
இனம் மிகவும் அரிதானது ஆகும்.


1. மசதி நதரியுோ?
அக்.8: அமேதிக்கான மொைல் ைரிசு பிலிப்மைன்ஸ் ொட்ம ச் மசர்ந்த
ைத்திரிமகயாளர் ேரியா நைஸா, ைஷ்ய ைத்திரிமகயாளர் திமித்ரி
முைாதஃப் ஆகிமயாருக்கு அறிவிக்கப்ைட் து.
அக்.8: தமிழ்ொடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தமலேைாக ஐசரி கமைஷ்
மதர்ந்நதடுக்கப்ைட் ார். இேர், இந்தச் சங்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் துமைத்
தமலேைாக இருந்தார்.
அக்.9: புலம்நையர்ந்த தமிழர்களுக்கான ெல ோரியம் அமேக்கப்ைடும்
எனத் தமிழக அைசு அறிவித்தது. இது, ‘புலம்நையர் தமிழர் ெல ோரியம்’
என அமழக்கப்ைடும்.
அக்.10: 2022ஆம் ஆண்டில் பிரிட் னின் ைர்மிங்காம் ெகரில் ெம நைை
உள்ள காேன்நேல்த் ஹாக்கிப் மைாட்டியிலிருந்து விலகுேதாக ஹாக்கி
இந்தியா அமேப்பு அறிவித்தது.
அக்.13: தமிழகத்தில் ெேம்ைர் 1 முதல்ஒன்ைதாேதற்குக் கீழ் உள்ள ேகுப்பு
கமளத் திைக்க தமிழக அைசு அனுேதி அளித்துள்ளது. ோைத்தில் 7
ொட்களும் ேழிைாட்டுத் தலங்கமள திைக்கவும் தமிழக அைசு
உத்தைவிட் து.
அக்.14: ‘டி23’ என்று நையரி ப்ைட் புலிமய 23 ொட்கள் மதடுதலுக்குப்
பிைகு முதுேமல புலிகள் காப்ைகப் ைகுதியில் உயிரு ன் ேனத்துமைப்
பிடித்தது.
அக்.13: சர்ேமதசக் கால்ைந்துப் மைாட்டிகளில் அதிக மகால்கள்
அடித்திருந்தேர்களின் ைட்டியலில் பீமலவின் (77 மகால்) சாதமனமய
இந்தியாவின் சுனில் மசத்ரி முறியடித்தார். 79 மகால் அடித்திருக்கும்
சுனில் மசத்ரி 3ஆம் இ த்தில் உள்ளார்.
அக்.15: துைாயில் ெம நைற்ை ஐபிஎல் இறுதிப் மைாட்டியில் நசன்மன
சூப்ைர் கிங்ஸ் அணி, நகால்கத்தா மெட் மைட் ர்ஸ் அணிமய 27
ைன்கள் வித்தியாசத்தில் மதாற்கடித்துக் மகாப்மைமய நேன்ைது. இது
நசன்மன அணி நேல்லும் 4-ேது மகாப்மை.
பிைைல ைா லாசிரியரும் கவிஞருோன பிமைசூ ன் (அக்.8), புகழ்நைற்ை
ேமலயாள ெடிகர் நெடுமுடி மேணு (அக்.11), ைழம்நைரும் தமிழ்த்
திமைப்ை ெடிகர் ஸ்ரீகாந்த் (அக்.12) ஆகிமயார் உ ல்ெலக் குமைோல்
காலோனார்கள்.









மேதியியல் நைாறியாளைாகவும், நதாழில்முமனேருோக இருந்த
ஆல்ப்ஃைட் மொைல் 1896ல் இைப்ைதற்கு முன்னால் எழுதி மேத்த
உயிலில், ோழ்ொள் முழுக்க தான் மசர்த்த நசாத்துக்கமள மேத்து
குறிப்பிட் துமைகளில் சிைப்ைாக ைணியாற்ைேர்களுக்கு ேரு ந்மதாறும்
நகாடுக்கப்ை மேண்டும் என எழுதிமேத்துவிட்டுப் மைாக மொைல்
அமேப்பு நதா ங்கப்ைட் து. நேடிகுண்டுகளில் ையன்ைடுத்தப்ைடும்
ந னமேட்ம கண் றிந்தேர் மொைல் என்ைது கிமளச் நசய்தி. நசன்ை
நூற்ைாண்டின் நதா க்கத்தில் இருந்து ஆறு துமைகளில் இந்தப் ைரிசு
ேழங்கப்ைடுகிைது.
இயற்பியல், மேதியியல், ேருத்துேம் என மூன்று அறிவியல்
துமைகளுக்கும், இலக்கியம், நைாருளாதாைம் ேற்றும் அமேதி என ேற்ை
துமைகளுக்குோக ைரிசுகள் ேழங்கப்ைட்டு ேருகின்ைன. ஒவ்நோரு
ேரு மும் அதிக ைட்சம் மூன்று மைர் ஒரு துமைக்கான விருமத
ைகிர்ந்துநகாள்ளலாம்.
975
மைர்
இதுேமை
மொைல்
ைரிசு
நேன்றிருக்கிைார்கள் என்ைாலும் அதில் 58 மைர் ேட்டுமே நைண்கள்
என்ைது கேனத்து ன் உற்று மொக்க மேண்டிய புள்ளியியல் தகேல்.
இது அறிவியல் நதா ர் என்ைதால், அறிவியல் துமைகளுக்கான இந்த
ேரு ைரிசு நேற்றியாளர்களின் ஆைாய்ச்சி ைணிகமளப் ைார்த்துவி லாம்.
இயற்பியல்
இத்தாலி, நஜர்ேனி ேற்றும் அநேரிக்காமேச் மசர்ந்த மூேர் இந்த ேரு
ைரிமச
ைகிர்ந்து
நகாள்கிைார்கள்.
மூேருமே
மகாட்ைாடு
இயற்பியலாளர்கள் (Theoretical physicists). அநதன்ன மகாட்ைாடு
இயற்பியல் என்ை மகள்வி எழலாம். ெம்மேச் சுற்றியிருக்கும்
நிகழ்வுகமள விளக்குேதுதான் இயற்பியலின் அடிப்ைம மொக்கம்.
குளிப்ைதற்காக நதாட்டியில் அேர்ந்த ஆர்கிமிடீஸ் தன் எம க்மகற்ை
தண்ணீர் நேளிமயறியமதப் ைார்த்து, அதிலிருந்து மிதமே (Buoyancy)
என்ைமதக் கணித ேழியாக நசய்த ேமையமை மூலோகத்தான் கப்ைல்
மைாக்குேைத்து என்ைது நதா ங்கியது. ஆப்பிள் ேைத்தில் கீழ்
அேர்ந்திருக்மகயில் தமலயில் ஆப்பிள் விழுந்ததில் இருந்து நதா ங்கிய
சிந்தமனதான், நியூட் னின் புவியீர்ப்பு விமச ைற்றிய கணித ேடிோக
ோறியது.
ஆர்கிமிடீஸ்,
நியூட் ன்
மைான்ைேர்கள்
மெைடி
இயற்பியலாளர்கள்.
ஆனால், அறிவியல் ஆைாய்ச்சிகளில் இப்ைடி மெைடியாகமே ைணி புரிேது
கடினம். இமதத் தீர்க்க, நைைப்ைடும் தகேல்கமளக் நகாண்டு
ோதிரிகமள (Model) உருோக்கி, அந்த ோதிரிகள் ோற்ைங்களுக்கு
எப்ைடி உட்ைடும் என்ைமத கணித ேடிவில் நகாண்டுேரும்
முமைமேமய மகாட்ைாடு இயற்பியல் என நசால்லலாம். இந்த ேரு ம்
மொைல் ைரிசு நேன்ை - க்ளாஸ் மஹசல்ேன், ஜியார்ஜிமயா ைரீசி ேற்றும்
சியக்கூமைா ேனாபி - ஆகிய மூேரின் ஆைாய்ச்சி முயற்சிகள் இன்மைய
காலத்திற்கு ஏற்ை சூழலியலின் அடிப்ைம அறிவியல் சம்ைந்தப்ைட் து.
க லுக்கு கீழ் இருக்கும் ைனிப்ைாமைகள் உருகும் தன்மே முதல்
ைைமேகள் ஒன்ைாக ைைப்ைதன் பின்னிருக்கும் காைணிகள் ேமை
ஆழோகச் நசல்கின்ைன இேர்களது ஆைாய்ச்சிகள். இந்த ேரு
இயற்பியல் நேற்றியாளர்கள் ைற்றிய மொைல் அமேப்பின் அறிக்மக https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/press-release/
மேதியியல்
நைஞ்சமின் லிஸ்ட் ேற்றும் ம விட் மேக்மில்லன் என்ை இைண்டு
ஆைாய்ச்சியாளர்கள் மேதியியலுக்கான ைரிமச சரிசேோகப் ைகிர்ந்து
நகாள்கிைார்கள். இருேருக்கும் மெைடியான அறிமுகம் இல்மல
என்ைாலும், தனித்தனியாக மேற்நகாண் இேர்களது ஆைாய்ச்சிகளில்
இருந்து நைைப்ைட் புதுமேயான கண்டுபிடிப்பிற்குத்தான் மொைல் ைரிசு
கிம த்திருக்கிைது. விமனயூக்கம் (Catalysis) என்ைது ெம் உ லில்
நதா ங்கி ெம்மேச் சுற்றி ெ க்கும் ைல நிகழ்வுகளின் அடிப்ைம .
உதாைைத்திற்கு, ொம் உண்ணும் உைமே ெம் உ ல் நொதிகள்
(Enzymes)
மூலம்
மேதிோற்ைம்
நசய்து
சத்துக்கமள
எடுத்துக்நகாள்கிைது. நீங்கள் மகயில் மேத்திருக்கும் அமலமைசியின்
உள்ளிருக்கும் மைட் ரி உமலாகத்தால் ஆன மூலக்கூறுகளால்
கட் ப்ைட் து.
அடிப்ைம யில் இது ேமை, நொதிகள் ேற்றும் உமலாகம் என்ை இைண்டு
ேட்டுமே விமனயூக்கம் நசய்ய ையன்ைடும் என்றுதான் மேதியியல்
ஆைாய்ச்சி உலகம் நிமனத்திருந்தது.
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மேற்கண் இைண்டு ஆைாய்ச்சியாளர்களும் இதற்கு ோற்ைாக இயங்கும்
விமனயூக்கிமய கண் றிந்திருக்கிைார்கள். கரிே விமனயூக்கம்
(Organocatalysis) எனப்ைடும் இந்த முமைமே கரிே அணுக்கமள
(Carbon atoms) ையன்ைடுத்துகிைது. ஆக்சிஜன், மெட்ைஜன் என
ைலேற்று ன் கரிேம் எப்மைாதும் இமைய விரும்பும் கரிேத்தின்
தன்மே இதற்கு அடிப்ைம . இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய ேருந்து
ஆைாய்ச்சிகளுக்கு நேகுோக ையன்ைடுேமதாடு, ோசு உண் ாக்காத
விதத்தில் விமனயூக்கத்மத ையன்ைடுத்தலாம் என்ைது கூடுதல்
முக்கியத்துேம் நைறுகிைது. இேர்களது ஆைாய்ச்சிகமளப் ைற்றி அதிகம்
நதரிந்து நகாள்ள, மொைல் நேளியிட்டிருக்கும் அறிக்மகக்கு நசல்லுங்கள்
- https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/press-release/
ேருத்துேம்
மேதியியல் மைாலமே ேருத்துேத்திற்கான மொைல் ைரிமச இருேர்
ைகிர்ந்து நகாள்கிைார்கள். இருேரும் அநேரிக்கர்கள். ெைம்பியல்
ஆைாய்ச்சியாளைான ஆர் ம் ைாட் பூடியன், உ ல்கூறு நிைைைான
ம விட் ஜூலியஸ் இருேைது ஆைாய்ச்சிகளும் நதாடுதலின் அறிவியல்
சார்ந்தமே. சூ ாக இருக்கும் தட்டின் மீது மகமய மேத்தால், மதால்
நசன்சாைாக ோறி, மூமளயில் இருக்கும் நியூைான்களுக்கு தகேல்
அனுப்பி மகமய இழுத்துக் நகாள்ேதற்கு இம யில் ெ க்கும் தகேல்
ைரிோற்ைம் ைடித்தறிய பிைமிப்பூட்டுேது. ொம் அறிந்து ெ க்கும் இந்த
நிகழ்வுகமளத் தாண்டி அனிச்மசயாக உ லுக்குள் இப்ைடி ைல்லாயிைம்
நிகழ்வுகள் ெ ந்து நகாண்ம யிருக்கின்ைன. இமத முழுக்க புரிந்து
நகாள்ேதன் மூலம், மொய் காைணிகமள ேட்டுேல்லாேல், சிைந்த
ேமகயில் ேலி மேலாண்மே நசய்ேதற்கும் இேர்களின் ஆைாய்ச்சிகள்
உதவிகைோக இருக்கும் என்ைதால் இந்த ைரிசு. மொைல் அமேப்பு
நேளியிட்டிருக்கும்
அறிக்மக
இமதா
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/prize-announcement/
3. ஓசூரில் ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்: காநைாலியில்
முதல்ேர் ஸ் ாலின் திைந்து மேத்தார்
மீன்ேளம், கால்ெம ைைாேரிப்புத் துமை சார்பில் ரூ.19 மகாடிமய
5லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்,
மீன்ேளத் துமை கட்டி ங்கமள காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர்
மு.க.ஸ் ாலின் மெற்று திைந்து மேத்தார்.
ொட்டு மகாழிக்குஞ்சு உற்ைத்திமய அதிகரிக்கவும், கிைாேங்களில்
இத்நதாழிமல ஊக்குவித்து நதாழில் முமனமோமை உருோக்கவும்,
ையிற்சி அளிக்கவும் ஓசூரில்உள்ள ோேட் கால்ெம ைண்மையில்
ரூ.6 மகாடிமய 74 லட்சத்து 87 ஆயிைத்து 500 ேதிப்பீட்டில்
குஞ்சுநைாரிப்ைகத்து ன் கூடிய ொட்டுக்மகாழி இனப்நைருக்க ேளாகம்
அமேக்கப்ைட்டுள்ளது. இமதநசன்மன தமலமேச் நசயலகத்தில்
இருந்து காநைாலி காட்சி மூலம் முதல்ேர் ஸ் ாலின் மெற்று
திைந்துமேத்தார்.
இந்த ேளாகத்தில் 5,100 ேளரும்மகாழிகள், 9,150 முட்ம யிடும்
மகாழிகமளப் ைைாேரிக்க முடியும். ோைத்துக்கு 20 ஆயிைம் வீதம்
ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் மகாழிக்குஞ்சுகள் உற்ைத்தி நசய்யப்ைட்டு
விேசாயிகளுக்கு விநிமயாகம் நசய்யப்ை உள்ளது.
தமிழ்ொடு ாக் ர் நஜ.நஜயலலிதா மீன்ேளப் ைல்கமலக்கழகத்தின்
சார்பில் நசங்கல்ைட்டு ோேட் ம் முட்டுக்காட்டில் ெைார்டு திட் நிதியில்
ரூ.8 மகாடிமய 80 லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள மீன்ேளர்ப்பு நதாழில்நுட்ை
நதாழில்சார் கல்வி நிமலய கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் ஸ் ாலின்
திைந்துமேத்தார். மீன்ேளர்ப்பு நதாழில் நிறுேனத்துக்கு மதமேயான
2-ம் நிமல நதாழில்நுட்ை உதவியாளர்கமள உருோக்குேது இதன்
மொக்கோகும். மேலும், திருச்சி ஜீயபுைத்தில் ரூ.3 மகாடிமய 50
லட்சத்தில் கட் ப்ைட்டுள்ள ேளங்குன்ைா நீருயிரி ேளர்ப்பு மேய
கட்டி த்மதயும் முதல்ேர் திைந்துமேத்தார். விமலஉயர்ந்த ென்னீர்
அலங்காை மீன்கமள ேளர்ப்ைேர்களுக்கு சிைந்த தைோன சிமன
மீன்கமள உற்ைத்தி நசய்ேது இம்மேயத்தின் மொக்கோகும்.
4. கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்க ‘இல்லம் மதடி கல்வி’ புதிய திட் ம்
அறிமுகம்
ைள்ளிக் குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமய குமைக்கும் நைாருட்டு
‘இல்லம் மதடி கல்வி’ என்ை புதிய திட் ம் காஞ்சிபுைம், விழுப்புைம் உட்ை
12 ோேட் ங்களில் மசாதமன அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை
உள்ளதாக ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ் நதரிவித்தார்.













கமைானா காைைோக ைள்ளிகள் நீண் காலோக மூ ப்ைட் தால் ைள்ளிக்
குழந்மதகளின் கற்ைல் ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்நிமலயில், ஒன்று முதல்
8-ம் ேகுப்பு ேமையிலான குழந்மதகளின் கற்ைல் இம நேளிமயக்
குமைக்கும் மொக்கில் ைள்ளிக்கல்வித் துமை ‘இல்லம் மதடி கல்வி’
என்ை புதிய திட் த்மத க லூர், திண்டுக்கல், ஈமைாடு, காஞ்சிபுைம்,
கன்னியாகுேரி, கிருஷ்ைகிரி, ேதுமை, ொகப்ைட்டினம், நீலகிரி,
தஞ்சாவூர், திருச்சி, விழுப்புைம் ஆகிய 12 ோேட் ங்களில் மசாதமன
அடிப்ைம யில் நசயல்ைடுத்தப்ை உள்ளது.
இந்த திட் த்தின்ைடி, தன்னார்ேலர்கள் மூலம் ஒவ்நோரு கிைாேத்திலும்
ைள்ளிக் குழந்மதகளுக்கு ோமல மெைத்தில் ஆ ல், ைா ல்,
நைாம்ேலாட் ம் மூலம் ைா ம் ேற்றும் ைா ம் சார்ந்த விஷயங்கள்
நசால்லிக் நகாடுக்கப்ைடும்.
அமதமைால், இந்தத் திட் த்தில் இமைந்து தன்னார்ேலர்களாக
ைணியாற்ை illamthedikalvi.tnschools.gov.in என்ை இமையதளம் மூலம்
ைதிவு மேற்நகாள்ளப்ை உள்ளது. இந்த புதிய இமையதளத்மதயும்,
விழிப்புைர்வு ோகன பிைசாைத்மதயும் நசன்மன டிபிஐ ேளாகத்தில்
ெம நைற்ை நிகழ்ச்சியில் ைள்ளிக்கல்வி அமேச்சர் அன்பில் ேமகஸ்
நதா ங்கி மேத்தார்.
ேயதுேைம்பு தளர்வு
ைள்ளிக்கல்வித் துமை முதன்மேச் நசயலர் காகர்லா உஷா கூறும்மைாது,
“ஆசிரியர் ைணிக்கு ேயது ேைம்பு 5 ஆண்டுகள் தளர்த்தப்ை உள்ளது.
நேகு விமைவில் அைசாமை நேளியாகும்” என்று குறிப்பிட் ார்.
இந்நிமலயில், இதுநதா ர்ைான அைசாமை மெற்று நேளியானது.
5. தமிழக அைசு, ஐமைாப்பிய தமிழர்கள் நிதியால் நகாமலான் ைல்கமல.
தமிழ் பிரிவு நீட்டிப்பு
மூடும் நிமலயில் இருந்த தமிழ்ப் பிரிமே 2023-ம் ஆண்டு ேமை
நீட்டிப்ைதாக நகாமலான் ைல்கமலக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
நஜர்ேனியில் உள்ள நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் இந்தியவியல்
ேற்றும் தமிழ்க் கல்விப் பிரிவில் தமிழுக்கானக் கல்வி க ந்த 58
ஆண்டுகளாக மைாதிக்கப்ைடுகிைது. ஆனால், நிதி நெருக்கடியால் க ந்த
ெேம்ைர் 2020 முதல் தமிழ்ப் பிரிமே மூடுேதாக நகாமலான்
ைல்கமலக்கழக நிர்ோகம் நதரிவித்தது. அதன்பின், தமிழ்ப் பிரிமே
காக்க நஜர்ேனி ோழ் தமிழர்கள் ேற்றும் ஐமைாப்பியத் தமிழர்
கூட் மேப்பு முயற்சி எடுத்தது. இதற்காக, தமிழக அைசி மும் நிதி உதவி
மகட்கப்ைட்டிருந்தது.
இதற்கு தமிழக முதல்ேர் மு.க.ஸ் ாலின் அைசு ரூ.1.25 மகாடியும்,
ஐமைாப்பியத் தமிழர் கூட் மேப்பு சார்பில் ரூ.23 லட்சமும் நிதி
ேழங்கப்ைட் து. இமதயடுத்து, நகாமலான் ைல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்ப்
பிரிமே ோர்ச் 2023-ம் ஆண்டு ேமை நீட்டிப்ைதாக ைல்கமலக்கழகம்
அறிவித்துள்ளது.
6. நகாமைானா தடுப்பூசி: உத்தைகாண்ட் ோநிலம் சாதமன - பிைதேர்
மோடி ைாைாட்டு
உத்தைகண்ட்
ோநிலத்தில்
உள்ள
18
ேயதுக்கு
மேற்ைட்
அமனேருக்கும் முழுமேயாக முதல் ம ாஸ் நகாமைானா தடுப்பு ஊசி
நசலுத்தப்ைட்டுள்ளது. ஏற்கனமே ஹிோச்சல் பிைமதஷ், மகாோ உள்ளிட்
ோநிலங்கள் தங்கள் ோநிலத்தில் உள்ள தகுதியுள்ள அமனேருக்கும்
முதல் ம ாஸ் தடுப்பூசி நசலுத்தி முடித்துள்ளனர். இதுகுறித்து ட்விட் ரில்
ைதிவிட்டுள்ள பிைதேர் மோடி மதே பூமியில் ோழும் ேக்களுக்கு ோழ்த்து
நதரிவிப்ைதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். நகாமைானாவுக்கு எதிைான மதசத்தின்
மைாரில் உத்தைகாண்டின், சாதமன மிக முக்கியோனது என
குறிப்பிட்டுள்ளார். நைருந்நதாற்றுக்கு எதிைான மைாரில் இந்தியாவின்
தடுப்பூசி திட் ம் மிக சிைப்ைானதாக திகழப் மைாகிைது என்கிை ெம்பிக்மக
தேக்கு இருப்ைதாக பிைதேர் ெமைந்திை மோடி ைதிவிட்டுள்ளார்.

7. இந்திய க ற்ைம க்கு மைாயிங் 11-ஆேது பி-81 மைார் விோனம்
அநேரிக்க விோனத் தயாரிப்பு நிறுேனோன மைாயிங்கி மிருந்து 11ஆேது பி-81 நீர்மூழ்கிக் கப்ைல் எதிர்ப்பு மைார் விோனத்மத இந்திய
க ற்ைம நைற்றுக்நகாண் து.
க ந்த 2009-ஆம் ஆண்டு மைாயிங் நிறுேனத்தி ம் இருந்து 8 பி-81
விோனங்கமள
ோங்க
ைாதுகாப்பு
அமேச்சகம்
ஒப்ைந்தம்
மேற்நகாண் து. அந்த விோனங்கள் இந்திய க ற்ைம யி ம்
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ஒப்ைம க்கப்ைட் நிமலயில், மேலும் 4 பி-81 விோனங்கமள ோங்க
2016-ஆம் ஆண்டு ஒப்ைந்தம் மேற்நகாள்ளப்ைட் து.
அந்த ஒப்ைந்தத்தின்ைடி மூன்ைாேது பி-81 விோனம் இந்திய
க ற்ைம யி ம் தற்மைாது ஒப்ைம க்கப்ைட்டுள்ளது. இதுேமை 11 பி-81
விோனங்கமள இந்திய க ற்ைம யி ம் மைாயிங் ஒப்ைம த்துள்ளது.
மேலும் ஒரு விோனம் ேழங்கப்ை
மேண்டியுள்ளது. நீர்மூழ்கிக்
கப்ைல்கமள எதிர்க்கும் மைார்த் திைன்கமளக் நகாண்
பி-81
விோனங்கள் க ல்சார் உளவுப் ைணியிலும் ஈடுைடுத்தப்ைடுகின்ைன.
அத்து ன் மைரி ர் காலங்களில் நிோைைம் ேற்றும் மீட்புப் ைணிகளில்
உதேவும் ையன்ைடுத்தப்ைடுகின்ைன.
8. மொரி, ைமதாசா முதல் முமை சாம்பியன்
அநேரிக்காவில் ெம நைற்ை பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் ந ன்னிஸ்
மைாட்டியில் ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவில் இங்கிலாந்தின் மகேரூன் மொரி,
ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவில் ஸ்நையினின் நைௌலா ைமதாசா ஆகிமயார்
சாம்பியன் ஆகினர்.





க ந்த 2001ஆம் ஆண்டு முதல் 2005ஆம் ஆண்டு ேமை அநேரிக்க
நேளியுைவு அமேச்சைாக அேர் ைதவி ேகித்தார். இேமை அந்ொட்டின்
முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர்.
10. ோஸ்மகாவில் மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும்: ைஷியா அறிவிப்பு
ோஸ்மகாவில் உள்ள மெட்ம ா அலுேலகங்கள் மூ ப்ைடும் என ைஷியா
அறிவித்துள்ளது.
ைஷிய தமலெகர் ோஸ்மகாவில் NATO கூட் மேப்பின் அலுேலகங்கள்
உள்ளன. மெட்ம ா ொடுகளு னான உயர்நிமல கூட் ங்களுக்காக
அந்த அலுேலகங்களில் ைஷியா சார்பில் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்ைட்டு
உள்ளனர். அேர்களில் 8 மைமை மொட்ம ா க ந்த ோைம் நீக்கியது.
அேர்கள் ைஷியாவின் உளவுத்துமை அதிகாரிகளாக ைகசியோக
நசயல்ைட் தால் நீக்கியதாக மெட்ம ா நதரிவித்தது.

இப்மைாட்டியில் இேர்கள் இருேரும் சாம்பியன் ஆனது இது முதல்
முமையாகும். அமதமைால் அேர்கள் இதுேமை நேன்ை ைட் ங்களிமல
இதுதான் மிகப்நைரிதும் கூ .
கமைானா சூழல் காைைோக தாேதோக ெ த்தப்ைட் இந்தப் மைாட்டிமய
ைல ெட்சத்திை மைாட்டியாளர்கள் தவிர்த்து வி , மைாட்டியில் ைங்மகற்ை
இதை முக்கிய வீைர், வீைாங்கமனகளும் மதாற்கடிக்கப்ைட் னர். இதனால்
சர்ேமதச தைேரிமசயில் முதல் 25 இ ங்களில் இல்லாத இருேர்
சாம்பியன் ஆகியிருக்கின்ைனர்.
ஆ ேர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம்
இ த்திலிருந்த மகேரூன் மொரி 3-6, 6-4, 6-1 என்ை நசட்களில் 29ஆம் இ த்திலிருந்த ஜார்ஜியாவின் நிமகாலஸ் ைாசிலாஷ்விலிமய
மதாற்கடித்தார்.
ேகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் மைாட்டித்தைேரிமசயில் 21-ஆம்
இ த்திலிருந்த நைௌலா ைமதாசா 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (7/2) என்ை
நசட்களில் 27-ஆேது இ த்திலிருந்த நைலாைஸின் விக்ம ாரியா
அஸநைன்காமே வீழ்த்தினார்.
பிஎன்பி ைாரிைாஸ் ஓைன் மைாட்டியில் முதல் முமையாக களம் காணும்
சீசனிமலமய சாம்பியன் ஆன 3-ஆேது வீைாங்கமன என்ை
நைருமேமய ைமதாசா நைற்றுள்ளார். முன்னதாக அநேரிக்காவின்
நசரீனா வில்லியம்ஸ் (1999), கன ாவின் பியான்கா ஆண்ட்ரிஸ்கு
(2019) ஆகிமயார் இவ்ோறு ைட் ம் நேன்ைனர்.
உலகத்தைேரிமசயில் 26-ஆேது இ த்தில் இருக்கும்மைாது இப்மைாட்டி
-யில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 4-ஆேது வீைர் மொரி. முன்னதாக
குமைாஷியாவின் இோன் ஜுபிசிச் (2019), ஸ்நையின் வீைர் அநலக்ஸ்
காநைட்ஜா (2000), அநேரிக்காவின் ஜிம் நகாரியர் (1991) ஆகிமயார்
அவ்ோறு சாம்பியன் ஆகியிருந்தனர்.
`9 மகாடி ைரிசு
சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் மொரி ேற்றும் ைமதாசாவுக்கு தலா ரூ.9 மகாடி
நைாக்கப் ைரிசு ேழங்கப்ைட் து.

9. அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சர் காலோனார்
அநேரிக்காவின் முதல் கருப்பின நேளியுைவு அமேச்சைாகப் ைதவி ேகித்த
காலின் ைநேல் (84) திங்கள்கிழமே காலோனார். அேரின் ேமைவுக்கு
முன்னாள் அதிைர் ஜார்ஜ் பிள்யு புஷ் இைங்கல் நதரிவித்துள்ளார்.
அநேரிக்க அதிைர், ைாதுகாப்பு அமேச்சர் உள்ளிட்ம ாருக்கு ைாதுகாப்பு
சார்ந்த ஆமலாசமனகமள ேழங்கும் அமேப்பின் தமலேைாக க ந்த
1989ஆம் ஆண்டு காலின் ைநேல் நைாறுப்மைற்ைார். 1991ஆம் ஆண்டு
ைனாோவிலும் குமேத்திலும் இருந்து இைாக் ைாணுேத்மத நேளிமயற்
-றும் ைணிகள் அேரின் மேற்ைார்மேயில் ெம நைற்ைது. இதனால் அேர்
மீது ென்ேதிப்பு ஏற்ைட் து.
எனினும் இைாக்குக்கு எதிைாக அநேரிக்க மைார் நதாடுத்தது நதா ர்ைாக
2003-ஆம் ஆண்டு ஐ ொ ைாதுகாப்பு கவுன்சிலில் விளக்கேளித்த ைநேல்,
மைைழிமே ஏற்ைடுத்தும் ஆயுதங்கமள சதாம் ஹுமசன் ைகசியோக
ைதுக்கி மேத்திருந்ததாக தேைான தகேமல நதரிவித்தார். இது அேரின்
ெற்நையருக்கு களங்கத்மத ஏற்ைடுத்தியது.
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1. சமீபத்தில் “மகாரத்னா” அந்தஸ்து கிடைக்கப்பபற்ற பபாதுத்துடற

5. புதிய பநாய்க்கிருமிகளின் பதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த அறிவியல்

நிறுவனம் எது?

ஆபலாசடனக் குழுடவ உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது?

அ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 

அ) UNICEF

ஆ) இந்திய விமான நிபையங்கள் ஆபையம்

ஆ) உைக ைவாழ்வு நிறுவனம் 

இ) பாேத் பைனமிக்ஸ் லிட்

இ) உைவு & உழவு அபமப்பு

ஈ) BEML லிட்

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கபைக்கழகம்

பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு (PFC) மத்திய அேசு “மகேத்னா”
அந்தஸ்பத வழங்கியுள்ளது. ஓஎன்ஜிசி, இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்,
SAIL ரபான்ற உயேடுக்கு குழுவில் ரேர்ந்து, இவ்வந்தஸ்பதப் பபறும் 11
ஆவது பபாதுத்துபற நிறுவனம் PFC மாறியுள்ளது. 3 ஆண்டுகளுக்கு
`5,000 ரகாடிக்கு ரமல் நிகே இைாபத்பத பதிவு பேய்த ஒரு நிறுவனத்
–திற்கு “மகேத்னா” அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது.

✓

2. 2021 – உலக கீல்வாத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Don’t Delay, Connect Today: Time2Work 
இ) Misdiagnosis in Arthritis

இடையிலான இருதரப்பு கைற்படை பயிற்சியாக, கைந்த 1992ஆம்
ஆண்டில் பதாைங்கப்பட்டது?

ஈ) 25 years of Arthritis Day

அ) அபமரிக்கா 

வாத மற்றும் தபேக்கூட்டு ர ாய்களின் இருப்பு மற்றும் தாக்கம் குறித்த
விழிப்புைர்பவ பேப்புவதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.12 அன்று
உைக கீல்வாத ாள் கபைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த ாள், முதன்முதலில்
கைந்த 1996’இல் அனுேரிக்கப்பட்ைது. “Don’t Delay, Connect Today:
Time2Work” என்பது ைப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த ாளுக்கானக்
கருப்பபாருளாகும்.

ஆ) பிோன்ஸ்
இ) இைங்பக
ஈ) வங்காளரதேம்

✓

மைபார் பதாைர்பயிற்சிகள் என்பது இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவிற்கும்
இபைரய ஆண்டுரதாறும்
ைத்தப்படும் இருதேப்பு கைற்பபை
பயிற்சியாக கைந்த 1992’இல் பதாைங்கியது. ஜப்பானிய கைல்ோர் சுய
பாதுகாப்பு பபை, இோயல் ஆஸ்திரேலியா கைற்பபை மற்றும் அபமரிக்க
கைற்பபை உைன் பைதேப்பு கைல்ோர் பயிற்சியான மைபாரின் இேண்ைாம்
பகுதியில் இந்திய கைற்பபை பங்ரகற்கும்.

✓

வங்காள விரிகுைாவில் 2021 அக்.12–15 வபே இப்பயிற்சி பைபபறும்.
பிலிப்பபன்ஸ் கைற்பகுதியில் 2021 ஆகஸ்ட்.26–29 வபே முதல் கட்ை
பயிற்சி பைபபற்றது.

3.மத்திய உள்துடற அடமச்சகமானது கூர்கா பிரதிநிதிகள் மற்றும்
எந்த மாநில அரசுைன் முத்தரப்பு பபச்சுவார்த்டதடய பதாைங்கியது?
அ) ஒடிஸா
ஆ) ரமற்கு வங்கம் 
இ) அஸ்ஸாம்
ஈ) ஜார்க்கண்ட்

✓

மத்திய உள்துபற அபமச்ேகமானது ைார்ஜிலிங் குன்றுகள், பைர்ோய்
மற்றும் தூர்ஸ் பிோந்தியத்தின் கூர்கா பிேதிநிதிகள் மற்றும் ரம. வங்க
மாநிை அேோங்கத்துைன் முத்தேப்பு ரபச்சுவார்த்பதபயத் பதாைங்கியது.

✓

வை வங்கப் பிோந்தியத்தில் மாநிை அந்தஸ்து ரகாரிக்பகக்கு தீர்வு
காணும் ர ாக்கத்தில் இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத ைத்தப்பட்ைது. உள்துபற
அபமச்ேர் அமித் ஷா தபைபமயில் இப்ரபச்சுவார்த்பத பைபபற்றது.
ரமற்கு வங்க மாநிை அேோங்க அதிகாரிகளுைனான இேண்ைாவது சுற்று
ரபச்சுவார்த்பத, 2021 வம்பரில் ைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.

7. ‘Fiscal Monitor’ அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?
அ) உைக வங்கி
ஆ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி
இ) பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியம் 
ஈ) உைக வர்த்தக அபமப்பு

✓

பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியத்தின் ‘Fiscal Monitor’ அறிக்பகயின்படி,
உைகளாவிய கைன் $226 டிரில்லியன் ைாைர் என்ற புதிய உச்ேத்திற்கு
உயர்ந்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய கைன் குவிப்பில்,
ரமம்பட்ை பபாருளாதாேங்களும் சீனாவும் 90 ேதவீதத்திற்கும் ரமைாக
பங்களித்தன. இந்தியாவின் கைன், 2016ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின்
பமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் 68.9 ேதவீதத்திலிருந்தது.

✓

அது, 2020ஆம் ஆண்டில் 89.6 ேதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. அது, 2021
ஆம் 90.6 ேதவீதமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

4. ‘பசந்நாய்’ என்றும் அடைக்கப்படுகிற விலங்கினம் எது?
அ) ஆசிய காட்டு ாய் 
ஆ) கழுபதப்புலி
இ) பதன்னாப்பிரிக்க ஓ ாய்
ஈ) ஆப்பிரிக்க யாபன
✓

✓

உைக ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைபம இயக்கு ர் புதிய ர ாய்க்கிருமி
–களின் ரதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த WHO அறிவியல் ஆரைாேபனக்
குழுபவ அபமத்துள்ளார். வளர்ந்துவரும் & மீண்டும் ரதான்றுகின்ற
ர ாய்க்கிருமிகள்பற்றிய பதாழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் பரிசீைபனகள்
குறித்து SAGO, பேயைகத்திற்கு ஆரைாேபன வழங்கும். ஓர் இந்திய
பதாற்றுர ாயியல் நிபுைோன Dr இோமன் கங்காரகட்கர், COVID–19
பதாற்றுர ாயின் ரதாற்றுவாபய தீர்மானிப்பதற்கான உைக ைவாழ்வு
அபமப்பின் அறிவியல் ஆரைாேபனக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இருப்பார்.

6. மலபார் பதாைர் பயிற்சிகளானது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும்

ஆ) Leaving No one behind

✓



8. 2021’இல் பவளியிைப்பட்ை அரசாங்கத்தின் சமீப அறிவிப்பின்படி,

‘பேந் ாய்’ (Cuon alpinus) என்பது மத்திய, பதற்கு, கிழக்கு & பதன்கிழக்கு
ஆசியாபவ பூர்வீகமாகக் பகாண்ை ஒரு விைங்கு ஆகும். ஆசிய காட்டு
ாய், இந்திய காட்டு ாய், விசில் ாய், சிவப்பு ாய் மற்றும் மபை ஓ ாய்
ஆகியபவ இவ்வினங்களுக்கான பிறபபயர்களாகும். இது வனவுயிரிச்
(பாதுகாப்பு) ேட்ைம், 1972’இன்கீழ் உள்ள அட்ைவபை–II இனமாகும்.
ேமீபத்திய ஆய்வில், 114 முன்னுரிபமபகாண்ை வட்ைங்கள் அபையாளம்
காைப்பட்டுள்ளன. அங்கு பேந் ாய் அல்ைது ஆசிய காட்டு ாயின்
எண்ணிக்பகபய அதிகரிப்பதற்காக வாழ்விைங்கபள ஒருங்கிபைக்
–க முடியும். இவ்விைங்குகள் இந்தியா முழுவதும் காைப்படுகின்றன.









கருக்கடலப்பிற்கான அதிகபட்ச கால வரம்பு என்ன?
அ) 12 வாேங்கள்
ஆ) 18 வாேங்கள்
இ) 20 வாேங்கள்
ஈ) 24 வாேங்கள் 
✓

அேோங்கத்தின் புதிய விதிகளின்படி, இந்தியாவில் கர்ப்பத்பத கபைப்ப
–தற்கான அதிகபட்ே காைவேம்பு 24 வாேங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வேம்பு, முன்பு 20 வாேங்களாக இருந்தது.

✓

கர்ப்ப (திருத்தம்) விதிகள், 2021’இன்கீழ், பாலியல் வன்பகாடுபம, பாலி
–யல் வன்புைர்வு அல்ைது தகாத உைலுறவு, 18 வயதெய்ொ சிறார்கள்
உள்ளிட்ை பபண்கள், கர்ப்ப காைத்தில் மைநிபை மாறும் பபண்கள்
(பகம்பபண் & மைமுறிவு) மற்றும் உைல் குபறபாடுகள் உள்ளவர்கள்
இந்தப் புதிய வேம்பில் ரேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
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9.சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற பசலா சுரங்கப்பாடத அடமந்துள்ள
மாநிலம் எது?
அ) உத்தேகாண்ட்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைாச்ேை பிேரதேம் 
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

பாதுகாப்பு அபமச்ேர் ோஜ் ாத் சிங் ேமீபத்தில் அருைாச்ேை பிேரதேத்தில்
உள்ள ரேைா சுேங்கப்பாபதயின் இறுதிக்கட்ைத்பத பமய்நிகோக
பவளிக்காட்டினார். சுேங்கப்பாபதயின் கட்டுமானம் 2022 ஜூனுக்குள்
நிபறவபையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

✓

ரேைா சுேங்கப்பாபத உைகின் மிகப்பபரிய இருவழிச்சுேங்கப்பாபதயாக
13,000 அடிக்கும் ரமைான உயேத்தில் வீற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க
–ப்படுகிறது. இதன் கட்டுமானம் எல்பைப்புறச்ோபைகள் அபமப்பால்
(BRO) ரமற்பகாள்ளப்படுகிறது. இந்தச் சுேங்கப்பாபத ரேைா கைவாய்
வழியாக பேல்கிறது. அருைாச்ேை பிேரதே மாநிைம் வழியாக சீன
எல்பைக்கான தூேத்பத 10 கிமீ வபே இது குபறக்கும்.

10. ‘WHO தடலடம இயக்குநர்’ விருதுபபற்ற பென்றிட்ைா லாக்ஸ்
சார்ந்த நாடு எது?
அ) அபமரிக்கா 



இஸ்ரேல் அபமச்ேர் யாயிர் ைபீட், ஐக்கிய அேபு அமீேக அபமச்ேர் ரஷக்
அப்துல்ைா பின் ஜயீத் அல் யன் ஆகிரயார் பங்ரகற்றனர்.
இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத குறித்து அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் தனது ட்விட்ைர்
பக்கத்தில் பவளியிட்ை பதிவில், ‘பபாருளாதாே வளர்ச்சி, ேர்வரதே
விவகாேங்கள் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிபைந்து பேயல்படுவதற்குப்
ரபச்சுவார்த்பதயின்ரபாது ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ைது. இப்ரபச்சுவார்த்பத
ோர்ந்த ைவடிக்பககபளத் பதாைர்ந்து கண்காணிக்கவும் ஒப்புக்பகாள்
-ளப்பட்ைது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாார்.
ஒத்துபழப்பு ரமம்பாடு: ரபச்சுவார்த்பத பதாைர்பாக அபமரிக்க
பவளியுறவு அபமச்ேக பேய்தித் பதாைர்பாளர் ப ட் பிபேஸ் பவளியிட்ை
அறிக்பகயில், ‘மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்களில் பபாருளாதாே
ரீதியாகவும், அேசியல் ரீதியாகவும் ஒத்துபழப்பப ரமம்படுத்துவது
பதாைர்பாக பவளியுறவு அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன ைத்தினார்.
வர்த்தகம், பருவநிபைமாற்றத்பத எதிர்பகாள்வது, எரிேக்தி ஒத்துபழப்பு,
கைல்ோர் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ை விவகாேங்கள் குறித்தும் ரபச்சுவார்த்பத
ைத்தினர். அறிவியல்-பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ைவற்றில் ான்கு தேப்பு
ாடுகளின் மக்களுக்கு இபைரயயான
ல்லுறபவ வளர்ப்பதற்கு
ரமற்பகாள்ளப்பை ரவண்டிய ைவடிக்பககள் குறித்தும் அவர்கள் விவா
-தித்தனர். கரோனா பதாற்று பேவபைக் கட்டுப்படுத்தும் விவகாேத்தில்
ஒத்துபழத்து பேயல்படுவது பதாைர்பாகவும் அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன
ைத்தினர்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்திய விமானப்பபை வீேர்களுைன் ேந்திப்பு

ஆ) ஆஸ்திரேலியா
இ) இந்தியா
ஈ) பஜர்மனி

✓



உைக ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைவர், காைஞ்பேன்ற பஹன்றிட்ைா
ைாக்சிற்கு ‘WHO’இன் தபைபம இயக்கு ர் விருது வழங்கி தகௌேவித்
–தார். அபமரிக்கப் பபண்மணியான ைாக்சிற்கு பதரியாமல், 1950’களில்
அவரிைமிருந்து புற்றுர ாய் பேல்கள் பபறப்பட்ைன. பகாரோனா பவேஸ்
பற்றிய ஆோய்ச்சி உட்பை பேந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அந்தச்
பேல்கள் ஓர் அடித்தளத்பத வழங்கின. பஹன்றிட்ைா ைாக்ஸின் முதல் 2
எழுத்துகளிலிருந்து பபறப்பட்ை ‘HeLa’ பேல்கள், மனித பாப்பிரைாமா
பவேஸ் (HPV) தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கத்திற்கு உதவின.



இந்தியா, அபமரிக்கா, பிரிட்ைன், பஜர்மனி, பிோன்ஸ், இத்தாலி, கிரீஸ்,
இஸ்ரேல் ஆகிய 8 ாடுகளின் விமானப் பபைகள் பங்ரகற்கும் ‘புளூ
ஃப்ளாக்’ (நீைக்பகாடி) கூட்டுப் பயிற்சி பஜருேரைம் கரில் பைபபற்று
வருகிறது. அதில் இந்திய விமானப் பபைபயச் ரேர்ந்த 85 வீேர்கள்
பங்ரகற்றுள்ளனர். அவர்கபள அபமச்ேர் பஜய்ங்கர் ேந்தித்துப்ரபசினார்.
‘மிோஜ் 2000’ ரபார் விமானங்கள் உள்ளிட்ைபவயும் இந்தியா ோர்பில்
கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்ரகற்றுள்ளன. இக்கூட்டுப் பயிற்சியானது இேண்டு
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற பைபபற்று வருவது குறிப்பிைத்தக்கது.
3. உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீடு: இந்தியாவுக்கு 71ஆவது
இைம்
உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆவது இைம்
பிடித்துள்ளது. மலிவாக உைவு கிபைக்கும் ாடுகளில் இந்தியாபவ
பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது.

இதுபதாைர்பாக அவர் ர ற்று பவளியிட்ை வீடிரயா பதிவில் கூறியதாவது:

பிரிட்ைனின் தி எகனாமிஸ்ட் ஊைகக் குழுமத்பதச் ரேர்ந்த அபமப்பு
உைவின் தேம், பாதுகாப்பு, மலிவான விபை உள்ளிட்ைவற்றின்
அடிப்பபையில் 113 ாடுகளில் உைவு பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு
ரமற்பகாண்ைது. அந்த அபமப்பு பவளியிட்ை அறிக்பகயின்படி, உைவுப்
பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆம் இைத்தில் இைம்பபற்றுள்ளது. சீனா
34ஆவது இைத்பதப் பிடித்துள்ளது. 75ஆவது இைத்தில் பாகிஸ்தான்,
77ஆவது இைத்தில் இைங்பக, 79ஆவது இைத்தில் ர பாளம், 84ஆவது
இைத்தில் வங்கரதேம் ஆகிய ாடுகள் இைம்பபற்றுள்ளன.

மத்திய, மாநிை நிதி பங்களிப்புைன் பேயல்படுத்தப்படும் ைாக்ைர் முத்து
ைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி திட்ைத்தில் தற்ரபாது `18,000
வழங்கப்படுகிறது. 5 தவபைகளாக இந்த நிதி வழங்கப்படும்.

மலிவாக உைவு கிபைக்கும்
ாடுகளின் பிரிவில், இந்தியாபவ
பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. அந்தப் பிரிவில் பாகிஸ்தான்
52.6 புள்ளிகபளயும் இந்தியா 50.2 புள்ளிகபளயும் பபற்றுள்ளன.

19 வயதுக்கு ரமற்பட்ை அபனவரும் இபத பபற தகுதியுபையவர்கள்.
இைங்பகத் தமிழர்கள் முழுபமயாகவும், பவளி மாநிைத்தவர்கள் 2
தவபையில் பபற்றும்பயனபையைாம். ஆரோக்கியமான குழந்பத
பிறப்புக்காக, ஆண்டுக்கு `950 ரகாடிபய அேசு வழங்குகிறது. இதில் `10
இைட்ேம் ரபர் பயனபைகின்றனர். ஆனாலும், முபறயாக நிதியுதவி
கிபைக்கவில்பை என 100’க்கும் ரமற்பட்ை புகார்கள் மாதந்ரதாறும்
வருகின்றன. நிதியுதவி பபற முடியாதவர்கள், அந்தந்த ஆேம்ப சுகாதாே
நிபைய அதிகாரிகளிைம் இதுபற்றி பதரிவிக்கைாம்.

எனினும் உைவு உற்பத்திக்காக இயற்பக வளங்கபள பாதுகாப்பது,
உைவு எளிதாகக் கிபைப்பது, அதன் தேம், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில்
பாகிஸ்தான், ர பாளம், வங்கரதேம், இைங்பக ாடுகபள இந்தியா
விஞ்சியுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் பட்டினி என்பரத இல்ைாத
நிபை என்ற ஐ ா’ன் இைக்பக எட்டுவதில் உள்ள அபமப்பு ரீதியிைான
இபைபவளிகள், அந்த இைக்பக எட்டுவதற்கு துரிதப்படுத்த ரவண்டிய
ைவடிக்பககள் மீது கவனம் பேலுத்தும் ர ாக்கில் இந்த அறிக்பக
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதமா? - ‘104’ஐ பதாைர்பு
பகாள்ளைாம்: பபாது சுகாதாே இயக்கு ர் தகவல்
ைாக்ைர் முத்துைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதம்
ஏற்பட்ைால் ‘104’ மருத்துவ ரேபவ பமயத்பத பதாைர்பு பகாள்ளைாம்
என்று பபாது சுகாதாேத் துபற இயக்கு ர் பதரிவித்துள்ளார்.

2. மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள்: 4 ாடுகள் ரபச்சுவார்த்பத
அபமரிக்கா, இஸ்ரேல், ஐக்கிய அேபு அமீேகம் ஆகிய ாடுகளுைன்
பைபபற்ற ரபச்சுவார்த்பதயில், மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள்
குறித்து பவளியுறவு அபமச்ேர் S பஜய்ேங்கர் ஆரைாேபன ைத்தினார்.

இதுபதார்பான ஆய்வின்ரபாது உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு
பதாைர்ந்து 2ஆவது ஆண்ைாகக் குபறந்துள்ளது பதரியவந்துள்ளது.
ஐ ா’இன் பட்டினி என்பரத இல்ைாத நிபைபய உருவாக்கும் இைக்கில்
பதாைர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டு வந்த நிபையில்,
தற்ரபாது பின்னபைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேலில் அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் சுற்றுப்பயைம் ரமற்பகாண்டுள்ளார்.
சுற்றுப்பயைத்தின் 2ஆவது ாளில் ான்கு ாடுகளின் பவளியுறவு
அபமச்ேர்கள் மா ாடு காபைாலி வாயிைாக பைபபற்றது. அதில்
அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர், அபமரிக்க அபமச்ேர் ஆன்ைனி பிளிங்கன்,
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4. கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு குறித்து
எடுக்கவில்பை: அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு







இன்னும்முடிவு

கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு ைத்துவது குறித்து இன்னும் முடிவு
எடுக்கவில்பை என தமிழக பதால்லியல் துபற அபமச்ேர் தங்கம்
பதன்னேசு பதரிவித்தார்.
அகழாய்வில் கண்ைறியப்பட்ை உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம்
கீழடியில் பைபபற்ற 7ஆம் கட்ை அகழாய்வில் பை அடுக்குகள் பகாண்ை
பக ரவபைப்பாடுகளால் கபை யத்துைன் வடிவபமக்கப்பட்ை சுடுமண்
உபறகிைறு கண்ைறியப்பட்ைது. இந்த உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது தற்ரபாது பதரியவந்துள்ளது. அந்த உபற
கிைற்றின் விளிம்பு பகுதியில் கழுத்துக்கு கீழ் வால் மட்டுரம பதரியும்படி
அந்த மீன் சின்னம் காைப்படுகிறது. அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு தனது
முகநூல் பக்கத்தில் மீன் சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை சுடுமண் உபற
கிைற்றின் நிழற்பைத்பத பதிவிட்டு, கீழடியில் முதன்முபறயாக மீன்
சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை உபறகிைறு கிபைத்துள்ளது எனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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1. பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் த ாற்றுகவை கண்காணிப்ப ற்காக,


✓

உயிரி த ாழினுட்ப துவையால் த ாடங்கப்பட்டுள்ை கூட்டவமப்பின்
தபயதரன்ன?
அ) பாரத் ஹெல்த்
ஆ) ஒன் ஹெல்த் 



விடு ளலப்ரபாராளியான ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய், சு ந்திரத்திற்குப்
பிைகு அஸ்ஸாமின் மு ல் மு லளமச்சராக இருந் ார். இந் விருது `5
இலட்சம் ஹராக்கப்பரிசு, சான்றி ழ் ஆகியவற்ளைக் ஹகாண்டுள்ைது. இந்
ஆண்டுக்கான விருள துளணக்குடியரசுத் ளலவர் M ஹவங்ளகயா
வழங்கினார்.

இ) COVID வாரியர்

5. அபி அகமது, எந் நாட்டின் பிர மராக ப விஸயற்ைார்?

ஈ) ஹெல்த் ஹீரராஸ்

அ) இஸ்ரரல்

✓

ஹ ாற்றுர ாய்களை எதிர்ஹகாள்வதில் ஒரர மாதிரியான சுகா ார
முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்ள COVID ஹபருந்ஹ ாற்று வலியுறுத்தியது.

ஆ) ஈரான்

✓

இவ்வவசரத்ர ளவளய கருத்தில்ஹகாண்டு, COVID-19’க்கும் பின்பான
ாட்டின் மு ல் ‘ஒன் ஹெல்த்’ கூட்டளமப்ளப இந்திய அரசின் அறிவியல்
மற்றும் ஹ ாழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளையால்
ஹ ாடங்கப்பட்டுள்ைது. ாட்டில் முக்கிய பாக்டீரியா, ளவரஸ் மற்றும் இ ர
ஹ ாற்றுகளை கண்காணித்து, அவற்றின் ரபாக்ளக புரிந்துஹகாண்டு,
அவற்ளை
எதிர்ஹகாள்வ ற்கு
ர ளவயான
டவடிக்ளககளை
பரிந்துளரப்பர இந் க் கூட்டளமப்பின் ர ாக்கமாகும்.

✓

இ) எத்திரயாப்பியா 
ஈ) ஹவனிசுலா
✓

ளெ ரபாத்தில் உள்ை உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளை - விலங்குகள்
உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத்திற்கான ர சிய நிறுவனம் ளலளமயிலான
இந் க் கூட்டளமப்பில் 27 அளமப்புகள் இடம்ஹபற்றுள்ைன.

அபி அகமது, மீண்டும் எத்திரயாப்பியாவின் பிர மராக ப விரயற்ைார்.
டிக்ரரயின் வடக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்து வரும் நீண்ட ரமா ல்கள் உட்பட
நிளைய சவால்களை அவ்வரசாங்கம் எதிர்ஹகாள்கிைது. அபி அகமதின்
பிராஸ்பர்டி கட்சி, இந் ஆண்டின் ஹ ாடக்கத்தில் டந்
ாடாளுமன்ை
ர ர் லில் ஹவற்றி ஹபற்ை ாக அறிவிக்கப்பட்டது. அண்ளட ாடான
எரித்ரியாவுடனான உைளவ மீட்ஹடடுத் ற்காக, 2019ஆம் ஆண்டின்
அளமதிக்கான ர ாபல் பரிசு அபி அகமதுக்கு வழங்கப்பட்டது.

6.40ஆைது இந்திய சர்ைஸ ச ைர்த் க கண்காட்சிவய நடத் வுள்ை
2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ைாங் கந் ன் நம்க்யல் லாட்ஸே

நகரம் எது?

( ைாங் மடாலயம்) அவமந்துள்ை நாடு எது?

அ) மும்ளப

அ) இந்தியா 

ஆ) புது தில்லி 

ஆ) ர பாைம்

இ) வாரணாசி

இ) ாய்லாந்து

ஈ) அகம ாபாத்

ஈ) ஹ ன் ஹகாரியா

✓

திஹபத்திய ஹபௌத் த்தின் இரண்டாவது ஹபரிய மடமான வாங் கந் ன்
ம்க்யல் லாட்ரச ( வாங் மடாலயம்) ஆனது அருணாச்சல பிரர சத்தின்
வாங் மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ைது. துளணக் குடியரசுத் ளலவர் M
ஹவங்ளகயா, சமீபத்தில் அருணாச்சல பிரர ச மாநிலத்திற்கு ஹசன்ை ற்
-கு சீனாவின் ஆட்ரசபளனளய இந்தியா கடுளமயாக நிராகரித் து.

✓

அருணாச்சல பிரர சத்திற்கு இந்தியத் ளலவர்கள் வருளக ருவ ற்கு
சீனா எதிர்ப்பு ஹ ரிவித்து வருகிைது. அது ஹ ற்கு திஹபத்தின் ஒருபகுதி
ஆகும். வாங், இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு ஓர் உத்தி
சார் நுளழளவ வழங்குகிைது. திஹபத்துக்கும் பிரம்மபுத்திரா பள்ைத் ாக்கி
-ற்கும் இளடயிலான வழித் டத்தில் இது ஒரு முக்கியப்புள்ளியாகும்.

✓

இந்திய வர்த் க ரமம்பாட்டு அளமப்பானது (ITPO) வம்பர் 14 மு ல் 27
வளர புது தில்லி பிரகதி ளம ானத்தில் 40ஆவது இந்திய சர்வர ச
வர்த் க கண்காட்சிளய டத் வுள்ைது. ஹபாருைா ாரம், ஏற்றுமதி திைன்,
உட்கட்டளமப்பு விநிரயாகச் சங்கிலி, ர ளவ மற்றும் துடிப்பான மக்கள்
ஹ ாளக ஆகியவற்றில் கவனம் ஹசலுத்தும் ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத்’ என்ை
கருப்ஹபாருளின்கீழ் இந் க் கண்காட்சி ளடஹபறுகிைது.

✓

இந் நிகழ்வு “ஆசாதிகா அம்ருத் மரகாத்சவின்” ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு
ஹசய்யப்பட்டுள்ைது.

7. உலக ைாழ்விட நாள் கவடபிடிக்கப்படுகிை ஸ தி எது?
அ) அக்ரடாபர் மு ல் திங்கள் 
ஆ) அக்ரடாபர் மு ல் ஞாயிறு

3. பின்ைரும் எந் ஆயு ப்பவடக்கு, குடியரசுத் வலைரின் த்ரக்ஷக்
ப க்கம் ைழங்கப்படுகிைது?

இ) ஹசப்டம்பர் களடசி ஞாயிறு

அ) கடரலார காவல்பளட 

ஈ) ஹசப்டம்பர் களடசி சனிக்கிழளம

ஆ) எல்ளலப் பாதுகாப்பு பளட
இ) இந்திய கடற்பளட
ஈ) மத்திய ரசமக்காவல் பளட

✓

✓

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்ரடாபர் மா த்தின் மு ல் திங்கட்கிழளம, ஐ ா
அளவயால், “உலக வாழ்விட ாள்" என அனுசரிக்கப்படுகிைது.

✓

அளனவருக்கும் ரபாதுமான ங்குமிடத்ள வலியுறுத்தி இந் ாள் அனு
-சரிக்கப்படுகிைது. இந் ஆண்டு, அக்ரடாபர்.4 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
“Accelerating urban action for a carbon-free world” என்பது இந்
ஆண்டு (2021) உலக வாழ்விட ாளுக்கானக் கருப்ஹபாருைாகும்.

இந்திய கடரலார காவல்பளடயின் வீரர்களுக்கு குடியரசுத் ளலவர்
இராம் ாத் ரகாவிந்த், குடியரசுத் ளலவரின் த்ரக்ஷக் ப க்கம் மற்றும்
த்ராக்ஷக் ப க்கத்ள வழங்கினார். 1990 ஜனவரி 26 மு ல் ஒவ்ரவார்
ஆண்டும் குடியரசு ாள் மற்றும் சு ந்திர ாைன்று இந்திய கடரலார
காவல்பளட வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்ைன.

8. ‘அதெயா ைாரியர்’ என்ை பாதுகாப்புப் பயிற்சி, இந்தியாவிற்கும்
எந் நாட்டிற்கும் இவடஸய நடத் ப்படுகிைது?
அ) இங்கிலாந்து 

4. “ஸ சிய ஒருங்கிவைப்பு மற்றும் ஸ சிய பங்களிப்புக்கான

ஆ) பிரான்ஸ்

ஸலாகப்ரியா ஸகாபிநாத் ஸபார்ஸடாஸலாய் விருது”, எந் மாநிலத் ால்
ைழங்கப்படுகிைது?

இ) இலங்ளக
ஈ) வங்காைர சம்

அ) மிழ் ாடு
ஆ) மகாராஷ்டிரா

✓

இ) ஒடிஸா
ஈ) அஸ்ஸாம் 
✓

‘ரலாகப்ரியா ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய் விருது’ என்பது ர சிய
ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் ர சிய பங்களிப்புக்காக அசாம் மாநில அரசால்
வழங்கப்படும் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருது ஆகும்.









இந்தியாவும் பிரிட்டனும் உத் ரகண்டின் ஹசௌபாத்தியாவில் 2 வாரகால
இராணுவப் பயிற்சியான ‘அஹஜயா வாரியளர’ ஹ ாடங்கின. இது, இரு
ாடுகளுக்கும் இளடயிலான இரு ரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துளழப்ளப வலுப்
-படுத்துவள ர ாக்கமாகக்ஹகாண்டுள்ைது. இந்திய இராணுவத்தின்
கூற்றுப்படி, ‘அஹஜயா வாரியர்’ பயிற்சியின் இப்பதிப்பானது, இயங்குதிை
-ன் மற்றும் நிபுணத்துவத்ள ப் பகிர்ந்து ஹகாள்கிைது.
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9. புவிசார் குறியீடு (GI) தபற்றுள்ை கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள்
மற்றும் கள்ைக்குறிச்சி மரச்சிற்ப ஸைவலப்பாடுகள் சார்ந்
எது?

மாநிலம்

அ) மிழ் ாடு 
ஆ) ரகரைா
இ) ஆந்திர பிரர சம்
ஈ) ெரியானா
✓

மிழ் ாட்டைச்சார்ந் கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் & கள்ைக்குறிச்சி
மரச்சிற்ப ரவளலப்பாடுகட்கு இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து புவிசார்
குறியீடு கிளடத்துள்ைது. குறிப்பிட்ட புவிசார் ர ாற்ைங்ஹகாண்ட யாரிப்பு
-களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுகிைது. அது அந் த் யாரிப்புக்கு
முக்கியத்துவத்ள ரசர்க்கிைது. இது ஹபாருட்களுக்கான புவிசார் குறியீ
-டுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குபடுத் ப்படுகிைது.

10. மரை ண்டவனக்கு எதிரான உலக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிை
ஸ தி எது?
அ) அக்ரடாபர்.8
இ) அக்ரடாபர்.12
ஈ) அக்ரடாபர்.14
அக்.10 அன்று மரண ண்டளனக்கு எதிரான உலக ாள் அனுசரிக்கப்ப
-டுகிைது. இந் ஆண்டு (2021) உலஹகங்கிலுமுள்ை ஹபண்கள் மற்றும்
சிறுமிகளின் ஆரராக்கியம் மற்றும் உரிளமகளைப் பாதுகாப்பதில் இ ன்
கருப்ஹபாருள் கவனஞ்ஹசலுத்துகிைது. பன்னாட்டு மன்னிப்பு அளவயின்
2020-மரண ண்டளன அறிக்ளகயின்படி, உலகின் 2/3 பங்கு
ாடுகள், சட்டம் அல்லது ளடமுளையின்மூலம் மரண ண்டளனளய
ரத்துஹசய்துள்ைன. 108’க்கும் ரமற்பட்ட ாடுகள் அளனத்து வி மான
குற்ைங்களுக்கும் மரண ண்டளனளய முற்றிலும் இரத்துஹசய்துள்ைன.
இவ்வறிக்ளகயின்படி, குளைந் து கடந் 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டும்
483 ரபர் தூக்கிலிடப்பட்டுள்ைனர்.


1. மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் - பாரத்ஹ ட்
திட்டத்ள ஹசயல்படுத்
மிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்: அளமச்சர்
முன்னிளலயில் ளகஹயழுத் ானது
பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராம பஞ்சாயத்துகளில்
ஹசயல்படுத்துவ ற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ளகஹயழுத் ானது.
ாட்டிலுள்ை அளனத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிரவக அளலக்
கற்ளைமூலம் இளணய ரசளவ வழங்க பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள மத்திய
அரசு ஹகாண்டு வந் து. மிழகத்தில் 12,525 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு
இளணயச்ரசளவ வழங்க `1815.32 ரகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
அ ன்படி,
கவல் ஹ ாழில்நுட்பத்துளையின்
மிழ் ாடு கண்ணாடி
இளழ வளலயளமப்பு நிறுவனம் (ளபபர்ஹ ட் கழகம்) பாரத்ஹ ட் திட்டத்
-ள ச் ஹசயல்படுத்துவ ற்காக A, B, C, D என்ை ான்கு ஹ ாகுப்புகைாக
மாநிலத்ள ப் பிரித்துள்ைது.
இந்நிளலயில், C ஹ ாகுப்பில் உள்ை
ாகப்பட்டினம்,
ஞ்சாவூர்,
திருவாரூர், புதுக்ரகாட்ளட, ாமக்கல், கரூர், ரகாளவ, திருப்பூர், திருச்சி
ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ை 3,326 கிராம பஞ்சாயத்துகளும் D
ஹ ாகுப்பில் கன்னியாகுமரி, ஹ ல்ளல, ஹ ன்காசி, மதுளர, விருது கர்,
ராம ா புரம், ர னி, தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், சிவகங்ளக ஆகிய
மாவட்டங்களில் உள்ை 3,103 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கும் பாரத்ஹ ட்
திட்டத்ள ச் ஹசயல்படுத் முடிவு ஹசய்யப்பட்டது.
இ ற்காக L&T, ஐடிஐ, பிஇசிஐஎல் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ளபபர்ஹ ட்
கழகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ரமற்ஹகாண்டுள்ைது.
2. குஷி கர் விமான நிளலயத்ள ஹ ாடங்கி ளவத் ார் பிர மர்:
உத் ரப் பிரர ச மாநிலத்தில் குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்ள
பிர மர் ரமாடி திைந்துளவத்து ரபசிய ாவது:







ஏர் இந்தியா - டாடா நிறுவனம் இளடயிலான ஒப்பந் ம் இத்துளையில்
மிகப்ஹபரிய மாற்ைங்களைக் ஹகாண்டுவரும், விமானப் ரபாக்குவரத்தில்
இது முக்கிய ளமல்கல்லாக அளமயும். இந்
டவடிக்ளகயானது
விமான ரபாக்குவரத்துத் துளைக்கு புதிய புத்துணர்ளவ அளிக்கும்.
இந் ப் புதிய விமான நிளலயம் ஹ ாடங்கப்பட்ட ன்மூலம் விவசாயிகள்,
கால் ளட வைர்ப்ரபார், களட உரிளமயாைர்கள், ஹ ாழிலாைர்கள்
மற்றும் உள்ளூர் ஹ ாழிலதிபர்கள் உள்ளிட்ரடார் பயனளடவர். இந் ப்
பகுதியில் ஹ ாழில்வைம் ஹபருக இது உ வியாக இருக்கும். சுற்றுலாத்
துளை வைர்ச்சிக்கு இது வழிவகுக்கும். இ ன்மூலம் இளைஞர்களுக்கு
ரவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும்.
அடுத் 4 ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியாவில் 200 விமான நிளலயங்கள்,
ஹெலிகாப்டர் இைங்கு ைங்கள் மற்றும் ண்ணீரில் ஹெலிகாப்டர்
இைங்கும் வசதிகளை உருவாக்குவர அரசின் இலக்கு.
குஷி கர் பகுதி ான் மகான் கவு ம புத் ர் மகாபரிநிர்வாண நிளல
(உயிர்நீத் ல்) எட்டிய இடமாகும். புத் ம த்ள ப் பின்பற்றுரவாருக்கு
இப்பகுதி மிகவும் முக்கியமான புனி
லமாகும். உலஹகங்கும் உள்ை
புத் ம த்தினர் இறுதியில் இப்பகுதிளய வந்து ரிசிக்க இந் சர்வர ச
விமான நிளலயம் உறு துளணயாக இருக்கும் என்ைார்.
குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்துக்கு மு லாவது விமானமாக
லங்கன் ஏர்ளலன்ஸ் விமானம் வந் ாக இலங்ளக விளையாட்டுத்
துளை அளமச்சர் மல் ராஜபக்ஸ ஹ ரிவித் ார். இந் சர்வர ச விமான
நிளலயம் `260 ரகாடி ஹசலவில் கட்டப்பட்டுள்ைது.

ஆ) அக்ரடாபர்.10 

✓









3. அருணாச்சல் எல்ளலயில் பீரங்கிகளைக் குவித் இந்தியா
சீனா உடனான அருணாச்சல் எல்ளலப் பகுதியில் பீரங்கிகளை மத்திய
அரசு குவித்துள்ைது. இந்தியா-சீனா இளடரய நீண்டகாலமாக எல்ளலப்
பிரச்ளன நிலவிவருகிைது. இரு ரப்பினரிளடரய அவ்வப்ரபாது
ரபச்சுவார்த்ள கள் ளடஹபற்று வந் ாலும் ஹ ாடர்ந்து சிக்கல் நீடித்து
வருகின்ைது. இந்நிளலயில் கடந் வாரம் அருணாச்சலப் பிரர சத்திற்கு
அரசுமுளைப் பயணமாக துளணக் குடியரசுத் ளலவர் ஹவங்கய்யா
ஹசன்றிருந் ார். இடா கரில் உள்ை சட்டப்ரபரளவயிலும் அவர்
உளரயாற்றினார். இ ற்கு சீனா கடுளமயான எதிர்ப்பு ஹ ரிவித் து.
சீனாவின் இந் க் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு ஹ ரிவித் இந்திய ஹவளியுைவுத்
துளை அந் ாட்டின் ஹவளியுைவுத் துளையின் கருத்ள நிராகரிப்ப ாக
கண்டனம் ஹ ரிவித் து.
இந்நிளலயில் அருணாச்சலப் பிரர சத்தின் எல்ளலக் கட்டுப்பாட்டுக்
ரகாட்டுப்பகுதியான ாவங் பகுதியில் இந்திய ராணுவம் பீரங்கிகளைக்
குவித்துள்ைது. இ னால் இரு ரப்பு எல்ளலப்பகுதியில் பரபரப்பு
ஏற்பட்டுள்ைது. இதுவளர சீனா-இந்தியா இளடரய 13 கட்டப் ரபச்சு
வார்த்ள கள் ளடஹபற்றுள்ைன என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
4. ஹமரீனாவில் மூழ்குவள த் டுக்க னி பிரிவு ஹ ாடக்கம்
ஹசன்ளன: ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் மூழ்கு ல்
பு ன்கிழளம ஹ ாடங்கப்பட்டது.

டுப்புப் பிரிவு

இது குறித் விவரம்:
ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் ஹபாதுமக்களின் உயிளரப் பாதுகாக்க
‘பல்வளக குழு அடங்கிய மூழ்கு ல் டுப்புப்பிரிவு’ ஹ ாடங்கப்பட்டது.
மீட்புக்கு 3 திட்டங்கள்:
சம்பவத்துக்கு முன், சம்பவத்தின் ரபாது, சம்பவத்துக்கு பின் என டுப்புக்
குழுவானது மூன்று நிளலகைாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்ஹவாரு நிளலயிலும்
ஹசயல்படுத் ப்பட ரவண்டிய திட்டங்கள் வளரயறுக்கப்பட்டுள்ைன.
‘சம்பவத்துக்கு முன்’ திட்டத்தில் கடலில் இைங்குவ ற்கு ளட விதித் ல்,
கடற்களரயில் அறிவிப்புப் பலளககள் ளவத் ல், சமூக ஊடகங்கள்
மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து ல், உயிர்காக்கும் உபகரணங்களைத்
யார் நிளலயில் ளவத்திருத் ல், கடற்களரயில் ஒலிஹபருக்கிமூலம்
எச்சரிக்ளக ஹசய் ல் ஆகிய பணிகளில் இந் ப் பிரிவு ஈடுபடும்.
‘சம்பவத்தின்ரபாது’ என்ை நிளலயில், உடனடியாக மீட்புக் குழுவினர்
க்க இயந்திரங்கள், உபகரணங்களுடன் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டு
பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பர். ‘சம்பவத்துக்கு பின்’ என்ை நிளலயில்
மீட்புக்குழுவினரால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு யார்நிளலயில் ளவக்கப்பட்
-டுள்ை மருத்துவக் குழுவினர் உடனடியாக மு லு வி சிகிச்ளசயளித்து
காப்பாற்றுவர். இந் த்
டுப்புப் பிரிவில் காவல்துளை, கடரலாரப்
பாதுகாப்புக் குழுமம், தீயளணப்பு மற்றும் மீட்புப் பளடயினர், மீனவர்கள்,
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மு லு விக் குழுவினர் ஆகிரயார் இடம்ஹபறுகிைார்கள். மீட்புப்பணிக்காக
கட்டுமரம், உயிர்காக்கும் உளடகள், அதிரவக படகுகள், மி ளவப்
படகுகள், கயிறுகள் ரபான்ை பல்ரவறு இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ைன.
கடல் அளலகளின் ன்ளம ஆய்வு:
கடல் அளலகளின் ன்ளம, அளலகளில் தீவிரம் ஏற்படும் ாள்கள்,
ஆபத்து நிளைந் ஆழமான பகுதிகள் ரபான்ைவற்ளை பற்றி ஒரு
விரிவான ஆராய்ச்சிளய ர சிய ஹபருங்கடல் ஹ ாழில்நுட்ப நிறுவனம்,
கடல்சார் பல்களலக்கழகத்தின் வல்லு ர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள்மூலம்
ரமற்ஹகாண்டு அறிக்ளக ஹபைப்படவுள்ைது. இந் ஆய்வறிக்ளகயின்
அடிப்பளடயில் காவல்துளை அடுத் கட்ட டவடிக்ளக எடுக்கவுள்ைது.
5. கரரானா டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம்: 11
இந்தியா ஒப்பந் ம்

ாடுகளுடன்

கரரானா டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம் அளிக்கும் வளகயில்
பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி உள்ளிட்ட 11 ாடுகளுடன் இந்தியா
புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ங்களை ரமற்ஹகாண்டுள்ைது. இ ன்மூலம்,
டுப்பூசிளய முழுளமயாக ஹசலுத்திக்ஹகாண்ட பயணிகள் எந் வி
கட்டுப்பாடுகளுமின்றி இந்
ாடுகளுக்கு ஹசன்றுவர முடியும்.
இந் த் கவளல ஹ ரிவித் மத்திய சுகா ாரத் துளை அளமச்சகம், அ ன்
அடிப்பளடயில் இந்தியா வரும் சர்வர ச பயணிகளுக்கான புதிய
வழிகாட்டு ளலயும் ஹவளியிட்டுள்ைது. இந் விவகாரம் ஹ ாடர்பாக
இதுவளர ஹவளியிடப்பட்ட அளனத்து வழிகாட்டு லுக்கும் மாற்ைாக
இந் ப் புதிய வழிகாட்டு ல் ஹசயல்படும் என்றும் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இப்புதிய வழிகாட்டு லின்படி, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி, ர பாைம்,
ஹபலாரஸ், ஹலபனான், ஆர்மீனியா, உக்ளரன், ஹபல்ஜியம், ெங்ரகரி,
ஹசர்பியா ஆகிய 11 ாடுகளைச் ரசர்ந் பயணிகள் அந் ந்
ாடுகளில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது உலக சுகா ார அளமப்பு சார்பில் அங்கீகரிக்க
-ப்பட்ட கரரானா டுப்பூசிகளை முழுளமயாக (அளனத்து வளணக
-ளையும்) ஹசலுத்தியிருக்கும் நிளலயில், எந் வி கட்டுப்பாடுகளும்
இன்றி விமான நிளலயத்திலிருந்து ஹசல்ல முடியும். அ ாவது, கரரானா
பரிரசா ளனக்கு உட்படரவா அல்லது வீட்டு
னிளமப்படுத் லில்
இருக்கரவா ர ளவயில்ளல.







உயர் ஹவப்பத் ால் ஏற்ஹகனரவ பல்ரவறு உடல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு
வருவர ாடு, உணவு மற்றும் ண்ணீர் பாதுகாப்பு இல்லா நிளலளய
சமூகம் சந்திக்கும் நிளல உருவாகியுள்ைது.
ரமலும், இந் ஆய்வில் உயர் ஹவப்ப ாக்கம் காரணமாக 65 வயதுக்கு
ரமற்பட்ட முதியவர்களின் உயிரிழப்பு விகி ம் அதிகரித்திருப்பதும்
ஹ ரியவந்துள்ைது. ஹவப்பநிளல அதிகரிப்பு காரணமாக கடந் 2019ஆம்
ஆண்டு முன்ஹனப்ரபாதும் இல்லா அைவில் 3,45,000 உயிரிழப்புகள்
ஏற்பட்டுள்ைன. இது கடந் 2000-05ஆம் ஆண்டு சராசரிளயவிட 80.6
ச வீ ம் கூடு லாகும். ரமலும், 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு
இளடப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஹவப்பம்சார்ந் உயிரிழப்புகள் உலகிரலரய
இந்தியா மற்றும் பிரரஸிலில் மிக அதிகமாக பதிவாகியுள்ைது.
1986-2005 ஆண்டுகளில் பதிவான சராசரிளயவிட கடந் 2020ஆம்
ஆண்டு அதிக ாள்கள் ஹவப்ப அளல ாக்கம் பதிவானது. அ ன்
காரணமாக கடந் ஆண்டில் 65 வயதுக்கு ரமற்பட்ட 31 லட்சத்துக்கும்
அதிகமான முதியவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ைாகினர். குறிப்பாக, சீனா,
இந்தியா, அஹமரிக்கா, ஜப்பான், இந்ர ாரனசியா ாடுகளைச் ரசர்ந்
மூத் குடிமக்கள் மிக அதிக அைவில் பாதிக்கப்பட்டனர். ரமலும், உயர்
ஹவப்பநிளல ர ரடி உடல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவர ாடு மக்களின்
பணித்திைளனயும் பாதிக்கும் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைது.
கடந் 1990ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து
வருவ ன் காரணமாக, கடந் 2020ஆம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும்
29,500 ரகாடி பணி ர ரம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ைது. இது ஒரு ஹ ாழிலாளி
-க்கு 88 மணி ர ர பணித்திைன் குளைந் ற்கு சமமான ாகும். இதில்,
குறிப்பாக பாகிஸ் ான், வங்கர சம், இந்தியா ஆகிய ாடுகள் ஹபரும்
இழப்ளபச் சந்தித்துள்ைன. உலக சராசரி பாதிப்பில் 3 மடங்கு பாதிப்ளப
இந் மூன்று ாடுகளும் ஒட்டுஹமாத் மாகச் சந்தித்துள்ைன.
அதுரபால, உயர் ஹவப்பநிளல காரணமாக உலக அைவில் 19 ச வீ
நிலப்பரப்பு மிகக்கடுளமயான வைட்சிளய சந்தித்துள்ைது என்றும் அந்
ஆய்வறிக்ளகயில் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

அர ர ரம், கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்ப ற்கான விளரவுப்
பரிரசா ளன அறிக்ளகளய சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். ரமலும், இந்தியா
வந்திைங்கிய ாளிலிருந்து 14 ாள்களுக்கு ாங்கைாகரவ உடல்
நிளலளய சுய கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும்.
அதுரபால,
டுப்பூசி ஹசலுத் ா
அல்லது முழு
வளணகளையும்
ஹசலுத்திக் ஹகாள்ைா சர்வர ச பயணிகள் விமான நிளலயத்தில்
கரரானா பரிரசா ளனக்கு இரத் மாதிரிகளை அளிப்பது உள்ளிட்ட
கட்டுப்பாடுகளுக்கு
உள்படுத் ப்பட்ட
பின்னரர
விமான
நிளலயத்திலிருந்து ஹவளிரயை அனுமதிக்கப்படுவர். ரமலும், அவர்கள்
மு ல் 7 ாள்கள் கட்டாய வீட்டுத் னிப்படுத் லில் இருக்க ரவண்டும்.
பின்னர், 8ஆம் ாளில் அவர்களுக்கு மறுபரிரசா ளன ரமற்ஹகாள்ைப்ப
-டும். அப்ரபாது, அவர்களுக்கு கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்று முடிவு
வந் ால், அடுத் 7 ாள்களுக்கு அவர்களின் உடல்நிளலளய சுய
கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, ஹ ன்னாப்பிரிக்கா, பிரரஸில், வங்கர சம், ரபாட்ஸ்
வானா, சீனா, ரமாரீஷஸ், நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்ரவ உள்ளிட்ட கரரானா
பாதிப்பு அதிகமுள்ை
ாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் கூடு ல்
கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்ை ரவண்டியது புதிய வழிகாட்டு லில்
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ைது.
6. இந்தியா - பிரரஸிலில் உயர் ஹவப்பத் ால் அதிக உயிரிழப்புகள்:
லான்ஹசட் அறிக்ளக
உயர் ஹவப்பநிளல ாக்கத் ால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் உலக அைவில்
இந்தியா, பிரரஸில் ாடுகளில் மிக அதிக அைவில் பதிவாகியிருப்பது
லான்ஹசட் அறிக்ளக மூலம் ஹ ரியவந்துள்ைது.
உலக ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து வருவது ஹ ாடர்பான
‘சுகா ாரமான எதிர்காலத்துக்கான சிவப்புக் குறியீடு’ என்ை ளலப்பில்
2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஆய்வறிக்ளகளய லான்ஹசட் ஆய்வு நிறுவனம்
அண்ளமயில் ஹவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்ப ாவது:
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1. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் கிராமப்புற பபண்களுக்கான உலக


✓

இறக்குமதிளய குளறக்கும் முயற்சியோக, வர்த் க மற்றும் ப ோழில்துளற
அளமச்சகத்தின் ஒரு மோவட்டம், ஒரு யோரிப்பு (ODOP) திட்டத்தின்கீழ்
கோஷ்மீரின் புத்கோம் மோவட்டத்திலிருந்து பெங்களூருக்கு 2,000 கிதலோ
வோல்நட் அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது.

✓

இந்தியோவில் வோல்நட் உற்ெத்தியில் 90% கோஷ்மீரில் நளடபெறுகிறது.
ODOP திட்டத்தின்கீழ் கோஷ்மீரில் உற்ெத்தியோகும் வோல்நட்ளட பிற
இடங்களுக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் மத்திய வர்த் க & ப ோழில்துளற
அளமச்சகம் முயற்சி தமற்பகோண்டது. இள யடுத்து கோஷ்மீரில் புத்கோம்
மோவட்டத்திலிருந்து, 2000 கி வோல்நட் பெங்களூருக்கு அனுப்ெப்ெட்டது.
இது மு ல் ரமோனது, சுளவ மற்றும் ஊட்டச்சத்துமிக்கது.

நாளின் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Rural women cultivating good food for all 
ஆ) Gender Equality
இ) Empowering Rural Women
ஈ) Good Village; Good Country

✓

ஆண்டுத ோறும் அக்.15 அன்று ‘கிரோமப்புற பெண்களுக்கோன உலக நோள்’
பகோண்டோடப்ெடுகிறது. இந் நோள் ெோலின சமத்துவம் மற்றும் கிரோமப்
புறங்களில் பெண்களை தமம்ெடுத்துவதில் கவனஞ்பசலுத்துகிறது. இந்
ஆண்டுக்கோன கருப்பெோருள், “Rural women cultivating good food for all”
என்ெ ோகும். ஐநோ பெோது அளவ, கடந் 2007 டிச.18 அன்று இந்நோளை
நிறுவியது. ஐநோ சளெயின் அறிக்ளகயின்ெடி, வைரும் நோடுகளில் உள்ை
பமோத் தவைோண் ப ோழிலோைர் ெளடயில் 40 ச வீ ம், பெண்களையும்
உள்ைடக்கியது.

6. இந்தியாவின் முேல் இ-மீன் சந்மே பசயலியான ‘பிஷ்வாதல’
போடங்கப்பட்டுள்ை மாநிலம் / UT எது?
அ) தமற்கு வங்கம்
ஆ) ஆந்திர பிரத சம்
இ) அஸ்ஸோம் 

2. சமீபத்திய பசய்திகளில் இடம்பபற்ற LORROS என்பது பின்வரும்
எதனுடன் ததொடர்புடடய ஓர் அமமப்பாகும்?

ஈ) தகரைோ

✓

அ) தவைோண்ளம
ஆ) கண்கோணிப்பு 
இ) பசயற்ளக நுண்ணறிவு
ஈ) நிதி

✓

Long Range Reconnaissance and Observation System என்ெ ன்
சுருக்கந் ோன் LORROS. இது நீண்ட ப ோளலவு கண்கோணிப்பு
அளமப்ளெக் குறிக்கிறது; இது, நீண்ட தூர ெகல்தநர மற்றும் இரவு தநர
கண்கோணிப்ளெ வழங்குவ ற்கோன உணரி அளமப்ெோகும். இது இந்திய
இரோணுவம் தெோன்ற த சிய ெோதுகோப்புப் ெளடயினரோல் ஊடுருவளல
எதிர்பகோள்ை ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது.

நிறுவனம் எது?
அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

போடர்புமடய விமையாட்டு எது?

ஆ) நிதி அளமச்சகம் 

அ) தடபிள் படன்னிஸ் 

இ) ASSOCHAM
ஈ) FICCI

ஆ) படன்னிஸ்

✓

இ) துப்ெோக்கிச்சுடு ல்
ஈ) குத்துச்சண்ளட
கத் ோரின் த ோகோவில் நளடபெற்ற ஆசிய சோம்பியன்ஷிப் தெோட்டியில்
இந்திய ஆடவர் தடபிள் படன்னிஸ் அணி (சத்தியன், ஹர்மீத் த சோய்
மற்றும் சரத் கமல்) ஆகிதயோர் பவண்கலம் பவன்றுள்ைது. அந் அணி
அளரயிறுதியில் 0-3 புள்ளிகளுடன் ப ன்பகோரியோவிடம் த ோற்றது.
இதில், இந்திய மகளிர் அணி 5ஆவது இடத்ள ப் பிடித் து.

4. பன்னாட்டு அகிம்மச நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

நிதி அளமச்சகத்தின் ‘மோ ோந்திர பெோருைோ ோர மதிப்ெோய்வின்ெடி’,
பெோருைோ ோரத்தின் அளனத்துத் துளறகளும் விளரவோன மீட்புக்கோன
ெோள யில் உள்ைன. பசப் மோ த்தில், பெோருைோ ோர நடவடிக்ளககள்
தமலும் தவகமளடந்து வருவ ோகவும் நிதி அளமச்சர் கூறினோர். 202122 நிதியோண்டில் ப ோடர்ச்சியோக 6ஆம் மோ மோக இந்தியப்பெோருட்களின்
ஏற்றுமதி 30 பில்லியன் டோலர்களைத் ோண்டியது. 2021 பசப்டம்ெர்.10
உடன் முடிவளடயும் 15 வோரங்களில் வங்கிக்கடனின் வைர்ச்சி விகி ம்
6.7 ச வீ மோக இருந் து; இது, முந்ள ய ஆண்டின் இத கோலத்தில் 5.3
ச வீ மோக இருந் து.

8. உலகின் முேல் ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லா இரயிமல அறிமுகம்

அ) அக்தடோெர் 1

பசய்துள்ை நாடு எது?

ஆ) அக்தடோெர் 2 

அ) பெர்மனி 

இ) அக்தடோெர் 4

ஆ) ரஷ்யோ

ஈ) அக்தடோெர் 5
✓

அஸ்ஸோம் மோநில மீன்வை அளமச்சகம் சமீெத்தில் ஒரு பசயலிளய
அறிமுகப்ெடுத்தியது. அது இந்தியோவின் மு ல் மின்னணு-மீன் சந்ள
பசயலியோன ‘பிஷ்வோதல’ ஆகும். வோங்குெவர்கள் மற்றும் விற்ெவர்கள்
இருவரும் ஆர்டர் பகோடுக்க மற்றும் மீன், மீன் வைர்ப்பு உெகரணங்கள்
மற்றும் மருந்து, மீன் தீவனம் மற்றும் மீன் குஞ்சுகளை ஆன்ளலனில்
விற்க இச்பசயலி உ வும். நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர் உளறந் மீன்,
உலர்மீன் மற்றும் ெ ப்ெடுத் ப்ெட்ட மீன்பெோருட்கள்தெோன்ற பெோருட்கள்
விற்கப்ெடும். இச்பசயலிளய மோநில மீன்வைத்துளறயுடன் இளணந்து,
அக்வோ புளூ குதைோெல் மீன் வைர்ப்பு தீர்வுகள் உருவோக்கியுள்ைது.

7.இந்தியாவில் ‘மாோந்திர பபாருைாோர’ ஆய்விமன பவளியிடுகிற

3. G சத்தியன், ஹர்மீத் தேசாய் மற்றும் A சரத் கமல் ஆகிதயாருடன்

✓



இந்தியோவின் ‘த சத் ந்ள ’ மகோத்மோ கோந்தியடிகளின் பிறந் நோள்,
ஒவ்தவோர் ஆண்டும் அக்தடோெர்.2 அன்று ென்னோட்டு அகிம்ளச நோைோக
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. கல்வி மற்றும் பெோதுமக்கள் விழிப்புணர்வுமூலம்
அகிம்ளசளய ெரப்புவ ற்கோன ஒரு சந் ர்ப்ெமோக இந்நோள் அனுசரிக்கப்ெ
-டுகிறது. 2004ஆம் ஆண்டில், தநோெல் ெரிசு பெற்ற ஈரோனியர் ஷிரின்
எெோடி, இந் நிளனதவந் ல் தயோசளனளய முன்பமோழிந் ோர்.

5. காஷ்மீர் வால்நட்டுகளின் முேல் சரக்மகப் பபறவுள்ை மாநிலம்
எது?

இ) பந ர்லோந்து
ஈ) சுவீடன்
✓

பெர்மன் இரயில் ஆெதரட்டர் டோய்ச் ெோன் மற்றும் சீபமன்ஸ் குழுமம்
இளணந்து உலகின் மு ல் ோனியங்கி, ஓட்டுநரில்லோ இரயிளல
ஹோம்ெர்க் நகரத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தினர். இந் த் திட்டம் 60 மில்லியன்
யூதரோ (70 மில்லியன் டோலர்) மதிப்புளடய ஹோம்ெர்க்கின் விளரவோன

✓

நகர்ப்புற இரயிலளமப்பு நவீனமயமோக்கல் திட்டத்தின் ஒருெகுதியோகும்.
இந் த் திட்டம் 30% அதிக ெயணிகளை அந்நோட்டுக்கு வரவளழக்கும்.
இ ன்மூலம், 30 ச வீ த்திற்கும் அதிகமோன ஆற்றளல தசமிக்க முடியும்.

அ) மகோரோஷ்டிரோ
ஆ) கர்நோடகோ 
இ) தகரைோ
ஈ) ெஞ்சோப்
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9. IMF’இன் சமீபத்திய உலகப் பபாருைாோரக் கண்த

ாட்ட அறிக்
-மகயின்படி, 2021-22’க்கான இந்தியாவின் வைர்ச்சிக் கணிப்பு
என்ன?
அ) 7.5 %
ஆ) 9.5 % 
இ) 10.0 %
ஈ) 12.0 %
✓

ென்னோட்டுச் பசலவோணி நிதியம் னது சமீெத்திய உலகப் பெோருைோ ோர
கண்தணோட்ட அறிக்ளகயில், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தியோவின்
வைர்ச்சிக் கணிப்ளெ 9.5%ஆக ளவத்துள்ைது. தமலும், இந்தியோவின்
பெோருைோ ோரம் 2022-23 நிதியாண்டில் 8.5% வைர்ச்சியளடயும் என்று
கணித்துள்ைது. உலகைோவிய வைர்ச்சித் திட்டத்ள 6%’லிருந்து 5.9%
ஆக IMF குளறத்துள்ைது. முன்தனறிய பெோருைோ ோரங்களில் விநியயாக
இளடயூறுகள் மற்றும் வைரும் நோடுகளில் ப ோற்றுதநோய் ோக்கம்
தமோசமளடவத இ ற்கோன கோரணங்கைோக கூறப்ெட்டுள்ைன.

10. “U Fill” என்னும் போழில்நுட்ப தீர்மவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ை
நிறுவனம் எது?
அ) இந்தியன் ஆயில்
ஆ) NTPC
இ) BPCL 
ஈ) டோடோ ெவர்

✓

ெோரத் பெட்தரோலிய நிறுவனமோனது (BPCL) எரிபெோருள் விற்ெளன
நிளலயங்களில் ோனியங்கி எரிபெோருள் ப ோழில்நுட்ெமோன ‘U Fill’ஐ
அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இத்ப ோழில்நுட்ெம், வோகனத்தில் எரிபெோருளை
நிரப்பும்தெோது மனி த் ளலயீட்ளட அகற்றி வோடிக்ளகயோைர் அனுெவத்
-ள தமம்ெடுத்தும் எனக்கூறப்ெடுகிறது. இந்நிறுவனம் 65 நகரங்களில்
இத்ப ோழில்நுட்ெத்ள அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது.







டுப்பூசியும், ெோரத் ெதயோபடக் நிறுவனத்தின் தகோதவக்சின் டுப்பூசியும்
ெயன்ெோட்டுக்கு பகோண்டு வரப்ெட்டன. மு ல்கட்டமோக, சுகோ ோரப்
ெணியோைர்களுக்கு முன்னுரிளம அடிப்ெளடயில் டுப்பூசிகள் பசலுத் ப்
-ெட்டன. பின்னர், முன்கைப் ெணியோைர்களுக்கும், 60 வயதுக்கு
தமற்ெட்டவர்களுக்கும் டுப்பூசி திட்டம் விரிவுெடுத் ப்ெட்டது.
இ ன் ப ோடர்ச்சியோக, கடந் தம 1ஆம் த தி மு ல் 18 வயள கடந்
அளனவருக்கும் டுப்பூசி பசலுத் நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டது. ப ோடக்
கத்தில், டுப்பூசி ப ோடர்ெோன அச்சம் கோரணமோக, அள பசலுத்திக்
பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக மிகக்குளறவோகதவ இருந் து.
இள யடுத்து, டுப்பூசி குறித் விழிப்புணர்வு பிரச்சோரங்களை மத்திய,
மோநில அரசுகள் தீவிரமோக முன்பனடுத் ன. இ ன் ெயனோக, கதரோனோ
டுப்பூசி பசலுத்திக் பகோள்தவோரின் எண்ணிக்ளக கணிசமோக உயரத்
ப ோடங்கியது. நோட்டில் மு ல் 10 தகோடி டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்
85 நோட்கள் த ளவப்ெட்டது. ஆனோல், அடுத் 10 தகோடி தடோஸ் களை 45
நோட்களிதலதய இந்தியோவோல் பசலுத் முடிந் து. இவ்வோறு அடுத் டுத்
10 தகோடி டுப்பூசி தடோஸ் இலக்குகளை மிகக் குறுகிய நோட்களிதலதய
மத்திய, மோநில அரசுகள் அளடந் ன.
அ ன்ெடி, கடந் ஆகஸ்ட் 6-ம் த தி 50 தகோடி தடோஸ்களை பசலுத்தி
மிகப்பெரிய ளமல்கல்ளல இந்தியோ ப ோட்டது. டிசம்ெர் இறுதிக்குள் 100
தகோடி தடோஸ்கள் என்ற இலக்கிளன மத் திய அரசு நிர்ணயித் து. நோடு
முழுவதும் அரசு மருத்துவமளனகள், ஆரம்ெ சுகோ ோர நிளலயங்களில்
வோரந்த ோறும் டுப்பூசி முகோம்கள் நடத் ப்ெட்டன. அவ்வப்தெோது நோடு
ழுவிய அைவில் சிறப்பு முகோம்களும் நடத் ப்ெட்டன.
இந்நிளலயில், தநற்று (அக்.21) 100 தகோடி டுப்பூசி தடோஸ்களை கடந்து
மிகப்பெரிய சோ ளனளய இந்தியோ ெளடத்திருக்கிறது. நிர்ணயிக்
கப்ெட்ட இலக்ளக 2 மோ ங்களுக்கு முன்ெோகதவ இந்தியோ எட்டியிருப்ெது
உலக நோடுகள் அளனத்ள யும் ஆச் சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ைது. அபம
ரிக்கோ, பிரிட்டன், ரஷ்யோ, பிரோன்ஸ் தெோன்ற ப ோழில்நுட்ெத்தில் அசுர
வைர்ச்சி அளடந்
நோடுகள்கூட,
ங்கள் மக்களுக்கு இவ்வைவு
தவகமோக டுப்பூசிகளை பசலுத் முடியவில்ளல என கூறப்ெடுகிறது.
இ னிளடதய, நோட்டிதலதய அதிக அைவில் கதரோனோ
டுப்பூசி
பசலுத்திய மோநிலமோக உத் ர பிரத சம் திகழ்கிறது. இ ற்கு அடுத் டுத்
இடங்களில் மகோரோஷ்டிரோ, தமற்கு வங்கம், குெரோத், மத்திய பிரத சம்
ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ைன.

1. ரோணுவ ைவோட ஏற்றுமதியில் 25 முன்னணி நோடுகள் ெட்டியலில்
இந்தியோ: அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் கவல்

3. கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி நகரோட்சிகள் மோநகரோட்சிகைோக
ரம் உயர்கின்றன

ரோணுவ ைவோடங்கள் ஏற்றுமதி பசய்யும் 25 முன்னணி நோடுகள்
ெட்டியலில் இந்தியோவும் இடம்பெற்றுள்ை ோக மத்திய ெோதுகோப்புத்துளற
அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் ப ரிவித் ோர்.

கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய நகரோட்சிகளை
மோநகரோட்சிகைோக ரம் உயர்த்துவ ற்கோன அவசரச் சட்டத்ள
மிழக
அரசு பிறப்பித்துள்ைது. இ ன்மூலம், மிழகத்தில் மோநகரோட்சிகளின்
எண்ணிக்ளக 20-ஆக உயர்கிறது.

ஸ்டோக்தஹோம் சர்வத ச அளமதி ஆரோய்ச்சி ளமயம் 2020-ம் ஆண்டு
பவளியிட்ட அறிக்ளகயில் இவ்விவரம் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ை ோக அளமச்சர்
ரோஜ்நோத் சிங் கூறினோர். இந் ளமயத்தின் ெட்டியலில் இந்தியோ மு ல்
முளறயோக இடம்பெற்றுள்ைது மிகவும் மகிழ்ச்சியோன விஷயம் என்றும்
அவர் தமலும் ப ரிவித்துள்ைோர். ரோணுவ ைவோட ஏற்றுமதி என்ெது
நமது ெோதுகோப்பு திறன்அதிகரித்துள்ைது மற்றும் சர்வத ச ரத்துக்கு
இளணயோன பெோருட்களை யோரிக்கும் திறளன இந்தியோ பெற்றுள்ைது
என்ெள க் கோட்டுவ ோகும். ரோணுவ ைவோட ஏற்றுமதிளய ஊக்குவிக்க
ெல நடவடிக்ளககளை அரசு எடுத்து வருகிறது.
விமோனப்ெளட ெோதுகோப்பு ைவோட ஏற்றுமதிமூலம் `35 ஆயிரம் தகோடி
ஏற்றுமதி பசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ைது. இந் இலக்கு 202425-க்குள் எட்டப்ெடும் என்றும் அளமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் குறிப்பிட்டோர்.
வைர்ந்
நோடுகள்
மட்டுதம
ரோணுவ ைவோட
ஏற்றுமதியில்
முன்னணியில் இருந் நிளலயில், இந்தியோவும் அதில் தசர்ந்துள்ைது.
2. கதரோனோ டுப்பூசி தெோடும் ெணி ப ோடங்கி 9 மோ த்தில் - 100 தகோடி
தடோஸ் பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன: பிர மர் தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர
நிறுவனம் வோழ்த்து
திட்டம் ப ோடங்கப்ெட்ட 9 மோ ங்களில் 100 தகோடிக்கும் தமற்ெட்ட
கதரோனோ
டுப்பூசி தடோஸ்களை பசலுத்தி இந்தியோ சோ ளன
ெளடத்துள்ைது. இ ற்கோக பிர மர் நதரந்திர தமோடிக்கு உலக சுகோ ோர
நிறுவனம் வோழ்த்து ப ரிவித்துள்ைது.
இந்தியோவில் கதரோனோ டுப்பூசி தெோடும் ெணி கடந் ெனவரி 16-ம்
த தி ப ோடங்கியது. ஆக்ஸ்தெோர்டு ெல்களலக்கழகத்தின் தகோவிஷீல்டு









மிழகத்தில் பமோத் ம் 15 மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. கும்ெதகோணத்ள
மோநகரோட்சியோக
ரம் உயர்த்துவ ற்கு ெரிந்துளரகள் ஏற்கப்ெட்டு
அ ற்கோன உத் ரவு அரசோல் அண்ளமயில் பிறப்பிக்கப்ெட்டது. இ னோல்
மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 16-ஆக உயர்ந் து.
4 நகரோட்சிகள்: ற்தெோது நகரோட்சிகைோக உள்ை கடலூர், கோஞ்சிபுரம்,
கரூர்,
சிவகோசி
ஆகியவற்ளறயும்
மோநகரோட்சிகைோகத்
ரம்
உயர்த்துவ ற்கோன ெணிகளை மோநில அரசு ப ோடங்கியது. இ ற்கோன
ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி னி அதிகோரிகள் மூலமோக நகரோட்சி நிர்வோகத்
துளறக்கு வரப்பெற்றது. இந் ப் ெரிந்துளரகள் நகரோட்சி நிர்வோகம் மற்றும்
குடிநீர் வழங்கல் துளறக்கு அனுப்பிளவக்கப்ெட்டது.
இந் ப் ெரிந்துளரகளை ஏற்று கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய
நோன்கு நகரோட்சிகளை மோநகரோட்சிகைோக ரமுயர்த்துவ ற்கோன அவசர
சட்டத்ள , மிழக சட்டத் துளற பசயலோைர் (சட்டம்) சி தகோபி ரவிகுமோர்,
பிறப்பித் ோர். இள யடுத்து, நோன்கு நகரோட்சிகளும் மோநகரோட்சிகைோக
ரம் உயர்த்துவ ற்கோன உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெடும். இந்
உத் ரவு அரசி ழில் பவளியிடப்ெட்டவுடன் அது நளடமுளறக்கு வரும்.
சட்டம் இயற்றப்ெடும்: சட்டப்தெரளவ கூட்டத்ப ோடர் முடித்து ளவக்கப்ெட்
-ட ோல், அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்ெட்டுள்ைது. தெரளவக் கூட்டத்
ப ோடரில் இ ற்கோன சட்ட மதசோ ோக்கள் ோக்கல் பசய்யப்ெட்டு நிளறதவ
-ற்றப்ெடும். மிழகத்தில் கும்ெதகோணம் மோநரோட்சி உத் ரவுடன் தசர்த்து,
16 மோநகரோட்சிகளும், 121 நகரோட்சிகளும், 528 தெரூரோட்சிகளும் என
பமோத் ம் 664 நகர்ப்புற உள்ைோட்சி அளமப்புகள் உள்ைன.
இப்தெோது நோன்கு நகரோட்சிகள் ரம் உயர்த் ப்ெட்ட ோல்,
மோநகரோட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 20ஆக உயர்ந்துள்ைது.

மிழகத்தில்
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பசன்ளன, தகோளவ, திண்டுக்கல், ஈதரோடு, நோகர்தகோவில், மதுளர,
தசலம், ஞ்சோவூர், ஆவடி, தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருபநல்தவலி, திருப்பூர்,
தவலூர், ஒசூர் ஆகிய மோநகரோட்சிகள் உள்ைன. அவற்றுடன் கும்ெதகோ
-ணம், கடலூர், கோஞ்சிபுரம், கரூர், சிவகோசி ஆகிய 5 நகரோட்சிகளையும்
மோநகரோட்சிகைோக ரம் உயர்த் அரசு முடிவு பசய்துள்ைது.
4. சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன னித் பகோள்ளக: இரண்டு இடங்களில்
பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ: மிழக அரசு அறிவிப்பு
மிழகத்தில் சுற்றுலோ வைர்ச்சிக்பகன னித் பகோள்ளக பவளியிடப்ெடு
-ம் என மிழ்நோடு அரசு அறிவித்துள்ைது. தமலும், பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ
-ளவ ஏற்ெடுத்துவ ற்கோன நிலங்களும் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைன.
இதுகுறித்து, சுற்றுலோத்துளற பவளியிட்ட பசய்தி:
சுற்றுலோ வைர்ச்சிக் கழகத்தின் சோர்பில் ங்கும் விடுதிகள் உள்ைன.
இந் விடுதிகள் முன்னணி இளணய ை ெயண நிறுவனங்களில்
இடம்பெறச் பசய்யப்ெட்டன. இ ன்மூலம் கடந் மோ த்தில் மட்டும் 137
முன்ெதிவுகள் பெறப்ெட்டன. கன்னியோகுமரியில் அளமந்துள்ை திருவள்
-ளுவர் சிளலளய சுற்றுலோப் ெயணிகள் இரவிலும் கண்டுகளிக்கும்
வி மோக தலசர் ப ோழில்நுட்ெ உ வியுடன் ஒளியூட்டம் பசய்வ ற்கு நடவ
-டிக்ளககள் எடுக்கப்ெட்டு வருகின்றன.
பிச்சோவரம் ெடகு குழோம் ெகுதியில் ெல்தவறு அடிப்ெளட வசதிகளை
ஏற்ெடுத் திட்ட அறிக்ளக யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது.
பஹலிகோப்டர் சுற்றுலோ: முக்கிய சுற்றுலோத் லங்களை இளணக்கும்
வி மோக பகோளடக்கோனல், ரோதமசுவரம் ஆகிய இடங்களில் பஹலிகோப்ட
-ர் சுற்றுலோ ப ோடங்கப்ெட உள்ைன. இ ற்கோக பஹலிகோப்டர் இறங்கு
ைம் அளமக்க ரோதமசுவரத்தில் நிலம் த ர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைது.
பகோளடக்கோனலில் ஆய்வுப் ெணிகள் நளடபெறவுள்ைன. அளணக்கட்டு
ெகுதிகளில் ெடகு சவோரி, உணவகம் தெோன்றவற்ளற ஏற்ெடுத் திட்ட
அறிக்ளக யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது. ஒதகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு வரும்
ெயணிகளை ஈர்க்க ெோர்ளவயோைர் மோடம் உள்ளிட்ட பிற வசதிகளை
ஏற்ெடுத் பெரும் திட்டம் யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது.
சுற்றுலோத் துளறயில் அந்நிய பசலோவணிளய ஈட்டு ல் உள்ெட ெல்தவறு
அம்சங்களை உள்ைடக்கி பெருந்திட்டம்
யோரிக்கப்ெட்டு வருகிறது.
தமலும், உள்நோட்டு, பவளிநோட்டு சுற்றுலோப் ெயணிகளின் எண்ணிக்ளக
அதிகரிப்ெது, பிரெலம் அளடயோ
லங்களை தமம்ெடுத்துவது ஆகிய
அம்சங்களை உள்ைடக்கிய மிழ்நோடு சுற்றுலோக் பகோள்ளக உருவோக்க
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது என்று சுற்றுலோத் துளறயின்
பசய்தியில் ப ரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.
5. உள்நோட்டில் உருவோக்கப்ெட்ட மு ல் ரோக்பகட்ளட விண்ணில்
ஏவியது, ப ன்பகோரியோ
ப ன் பகோரியோவில் மு ன்மு லோக உள்நோட்டில் நூரி என்ற
ரோக்பகட்ளட அங்குள்ை பகோரியோ விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனத்தின்
விஞ்ஞோனிகளும், என்ஜினீயர்களும் உருவோக்கினர். இந் ரோக்பகட் 47
மீட்டர் (154 அடி) நீைம் பகோண்டது. இந் ரோக்பகட் 1.6 பில்லியன் டோலர்
மதிப்பில் (சுமோர் `12 ஆயிரம் தகோடி) உருவோக்கப்ெட்டடது. இந் ரோக்பகட்,
சிதயோலில் இருந்து 310 ளமல் ப ோளலவில் உள்ை தகோஹுங் என்ற
இடத்தில் உள்ை நோதரோ விண்பவளி ளமயத்தில் இருந்து தநற்று
விண்ணில் பசலுத் ப்ெட்டது.
1990-களின் முற்ெகுதியில் இருந்து னது பசயற்ளகக்தகோள்களை
ஏவுவ ற்கு ப ன்பகோரியோ பிற நோடுகளை நம்பி வந் து.
10ஆவது நோடு
இந் நிளலயில் இப்தெோது ோன்
னது பசோந்
ப ோழில்நுட்ெத்தில்
விண்பவளிக்கு பசயற்ளகக்தகோளை அனுப்பும் 10ஆவது நோடோக
மோறுவ ற்கு ப ன் பகோரியோ முயற்சிக்கிறது. அடுத் ஆண்டு தம மோ ம்
மற்பறோரு ரோக்பகட்ளடயும் விண்ணில் ஏவி தசோதிக்க ப ன்பகோரியோ
முடிவு பசய்துள்ைது. ப ன்பகோரியோ களடசியோக 2013ஆம் ஆண்டு ஒரு
ரோக்பகட்ளட விண்ணில் பசலுத்தியது. ஆனோல் இது ரஷிய ப ோழில்
நுட்ெத்தில் உருவோனது ஆகும்.
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1.சமீபத்தில் க ொம்பொசு என்ற கெப்பமண்டல புயலொல் பொதிக் ப்பட்ட

5.சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பிரக்ஞொனந்தொவுடன் கதொடர்புமடய

நொடு எது?

விமளயொட்டு எது?

அ) பிலிப்பைன்ஸ் 

அ) ெட்படப்ைந்து

ஆ) அமெரிக்கா

ஆ) சதுைங்கம் 

இ) இந்த ாதேசியா

இ) கால்ைந்து

ஈ) மெர்ெனி

ஈ) பகப்ைந்து

‘மகாம்ைாசு’ என்ற மெப்ைெண்டல புயல் பிலிப்பைன்பை ாக்கியதில்
குபறந் து 19 தைர் ைலியாகிேர். இப்புயல் ஆசிய-ைசிபிக் தீவுகளின் ெட
முபேபயக்கடந் தைாது நிலச்சரிவுகள் ெற்றும் திடீர் மெள்ளத்ப
ஏற்ைடுத்தியது. ‘மகாம்ைாசு’, சீேத் தீொே பைோன் ொகாணத்தில்
நிலச்சரிபெ ஏற்ைடுத்திய பின் மெப்ைெண்டலப்புயலாக ொறியது. இது
ைாங்காங் ெற்றும் வியட்நாபெயும் கடந்து தச ங்கபள ஏற்ைடுத்தியது.

✓

2. விண்கெளிக்குச் கசன்றெர் ளுள் மி வும் ெயதொனெரொன

பிைக்ஞாேந் ா, இந்திய சதுைங்க வீைரும் நாட்டின் இளம் கிைாண்ட்ொஸ்ட
-ர்களில் ஒருெருொொர். சமீைத்தில், அெர் அமெரிக்க வீைைாே கிறிஸ்
-தடாைர் யூபெ மென்ற ன்மூலம் ெூலியஸ் தைர் தசலஞ்சர்ஸ் மசஸ்
சுற்றுப்ையணத்ப மென்றார். இந் மெற்றியின்மூலம், பிைக்ஞாேந் ா
$12,500 ைரிசுத்ம ாபகபயயும், 2022ஆம் ஆண்டு மெல்ட்ொட்டர் சாம்பி
-யன்ஸ் சுற்றுப்ையணத்தில், மசஸ் சாம்பியன்களின் உயைடுக்கு அணி
உடன் விபளயாடும் உரிபெபயயும் மென்றுள்ளார்.

6. அரசுக்கு இமடரயயொன ஓர் இரொணுெ கூட்டணியொன, “கூட்டு

நடி ர் வில்லியம் ஷொட்னர், எந்த மு மமயின் ஏவு லத்தில் பயணம்
கசய்தொர்?

பொது ொப்பு ஒப்பந்த அமமப்பில்”, எத்தமன முழுரநர உறுப்பினர் ள்
உள்ளனர்?

அ) விர்ஜின் தகலக்டிக்

அ) 17

ஆ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஆ) 13

இ) ஸ்தைஸ் எக்ஸ்

இ) 11

ஈ) யுபேமடட் லாஞ்கூட்டணி

✓

நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர், புளூ ஆர்ஜின் ஏவுகலத்தில் துபண-சுற்றுப்
ைாப க்காே ையணத்தில் ைறந்து மடக்சாஸ் ைாபலெேத்தில் பை
இறங்கிோர். இ ன்மூலம் விண்மெளிக்குச் மசன்றெர்களுள் மிகவும்
ெய ாே நைைாக (90 ெயது) ஆோர் நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர்.

✓

முழுெதும் ானியங்கு ன்பெமகாண்ட நியூ மஷப்ைர்ட் விண்கலத்தில்
ையணித் நான்கு ையணிகளுள் ஷாட்ேரும் ஒருெர். அெர்கள், பூமியில்
இருந்து சுொர் 100 கிமீ உயைத்தில் உள்ள கர்ென் தகாடு எேப்ைடும்
ைன்ோட்டளவில் அங்கீகரிக்கப்ைட்ட விண்மெளி எல்பலெபை ையணம்
மசய் ேர்.

ஈ) 6 

✓

கூட்டுப் ைாதுகாப்பு ஒப்ைந்
அபெப்பு (Collective Security Treaty
Organisation - CSTO) என்ைது 6 முழுதநை உறுப்பிேர்கள் (ஆர்தெனியா,
மைலாைஸ், கெகஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ைஷ்யா, ஜிகிஸ் ான்) ெற்றும் 2
உறுப்பிேைல்லா ைார்பெயாளர்கபளக் மகாண்ட (ஆப்கானிஸ் ான் &
மசர்பியா) ஓர் அைசுகளுக்கிபடதயயாே இைாணுெக் கூட்டணியாகும்.

✓

சமீைத்தில், CSTO, அக்.22-23 ெபை ஜிகிஸ் ானில், ஆப்கானிஸ் ான்
எல்பலக்கு அருகில் இைாணுெ ஒத்திபகபய நடத் முன்ெந்துள்ளது.

7. NATO’இன் தமலமமய ம் எங்குள்ளது?
3. Dr APJ அப்துல் லொம் பிரரரனொ மமயமொனது பின்ெரும் எந்த

அ) மைல்ஜியம் 

ந ரத்தில் அமமந்துள்ள டற்பமட அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப
ஆய்ெ த்தில் திறக் ப்பட்டது?

ஆ) அமெரிக்கா
இ) ைஷ்யா

அ) மகாச்சி

ஈ) பிைான்ஸ்

ஆ) விசாகப்ைட்டிேம் 
இ) மசன்பே

✓

வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு (North Atlantic Treaty Organisation
- NATO) என்ைது 30 உறுப்புநாடுகபளக்மகாண்ட அைசுகளுக்கிபடதய
-யாே ஒரு இைாணுெக் கூட்டணியாகும். இதில் 28 ஐதைாப்பிய நாடுகள்
ெற்றும் 2 ெட அமெரிக்க நாடுகள் உள்ளே. NATO’இன் பலபெயகம்
மைல்ஜியத்தின் பிைஸ்ைல்ஸில் உள்ளது.

✓

சமீைத்தில், தநட்தடாவுக்காே ேது திட்டங்கபள இபடநிறுத்துெ ாக
-வும், ொஸ்தகாவில் உள்ள தநட்தடாவின் இைாணுெ ம ாடர்பு ெற்றும்
கெல் அலுெலகங்கள் மூடப்ைடும் என்றும் ைஷ்யா அறிவித் து.

ஈ) புெதேஷ்ெர்

✓

✓

முன்ோள் குடியைசுத் பலெர் ‘ைாை இைத்ோ’ Dr APJ அப்துல் கலாமின்
90ஆெது பிறந் நாபள முன்னிட்டும், நாட்டின் 75ஆெது ஆண்டு
விடு பலபயக் மகாண்டாடும் விடு பலயின் அம்ரித் ெதகாத்செத்ப
குறிக்கும் வி ொகவும், விசாகப்ைட்டிேத்தில் உள்ள கடற்ைபட அறிவியல்
ெற்றும் ம ாழில்நுட்ை ஆய்ெகத்தில் அக்தடாைர் 15 அன்று ‘டாக்டர் ஏபிதெ
அப்துல்கலாம் பிதைைோ பெயம்’ திறக்கப்ைட்டது.
கடற்ைபட அறிவியல் ெற்றும் ம ாழினுட்ை ஆய்ெகத்தின் யாரிப்புகளாே
ெருணாஸ்திைா, தடார்தைதடா அட்ொன்ஸ்ட் பலட் ெற்றும் ொரீச் மடகாய்
ஆகியபெ ெளாகத்தில் காட்சிப்ைடுத் ப்ைட்டே.

8. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்பற்றிய குழுமம் நடத்திய
ஆய்வின்படி, மின்சமமயலில் முதலிடத்திலுள்ள மொநிலம்/UT எது?
அ) தில்லி ெற்றும் ைரியாோ
ஆ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் தகாொ

4. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together” என்பது
அக்.15 அன்று அனுசரிக் ப்பட்ட எந்தச் சிறப்பு நொளின்
ஆகும்?

இ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் உத் ைபிைத சம்

ருப்கபொருள்

ஈ) தில்லி ெற்றும் மிழ்நாடு 

அ) உலக பக கழுவும் நாள் 

✓

எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர்ைற்றிய குழுெத்தின் ஆய்ெறிக்பகயின்
ைடி, தில்லி ெற்றும் மிழ்நாட்டில் உள்ள 17 ச வீ குடும்ைங்கள், சில
ெபகயாே மின்சபெயல் முபறகபளப் ையன்ைடுத்துகின்றே.

✓

இவ்வீ ம் ம லுங்காோவில் 15% ெற்றும் தகைள ொநிலத்தில் 12% ஆகும்.
ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர் குழுெொேது மைாதுொக CEEW எே
அபழக்கப்ைடுகிறது. இது, தில்லிபய ளொகக் மகாண்ட ஒரு இலாை
தநாக்கற்ற மகாள்பக ஆைாய்ச்சி நிறுெேொகும்.

ஆ) உலக விலங்குெழி தநாய்கள் நாள்
இ) உலக ஊட்டச்சத்துக் குபறைாடு நாள்
ஈ) உலக சுகா ாை நாள்
✓

சுகா ாைத்தின் முக்கியத்துெத்ப ப் ைற்றிய விழிப்புணர்பெப் ைைப்புெ
-ற்காக, 2021ஆம் ஆண்டின் உலக பக கழுவு ல் நாள் அக்.15 அன்று
அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward
Together” என்ைது 2021ஆம் ஆண்டிற்காே கருப்மைாருளாகும். உலக
பக கழுவு ல் கூட்டாண்பெமூலம் இந் நாள் நிறுெப்ைட்டது.
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9. கெளியுறவு அமமச்சர் S கெய்சங் ர், எந்த நொட்டில் உள்ள “பூதன்
ரசொமலயில்” ஒரு த ட்டிமன திறந்துமெத்தொர்?
அ) அமெரிக்கா
ஆ) இங்கிலாந்து
இ) பிைான்ஸ்
ஈ) இஸ்தைல் 
✓

இந்திய மெளியுறவு அபெச்சர் S மெய்சங்கர், இஸ்தைலின் மெருசதலம்
ெேப்ைகுதியில் “பூ ன் தசாபல” என்ற கட்பட திறந்து பெத் ார். இது,
1958’இல் மெயப்பிைகாஷ் நாைாயணின் இஸ்தைல் ெருபகபயயும்,
1960’இல் இஸ்தைலின் ெகுப்புொ ெற்றும் கூட்டுறவு நிறுெேங்களின்
சமூகக்கட்டபெப்பை ஆய்வுமசய்ெ ற்காக இஸ்தைலுக்கு ெருபக ந்
27
தைர்மகாண்ட
சர்தொ யா
குழுவின்
ெருபகபயயும்
அங்கீகரிக்கின்றது.

10. சமீபத்திய கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பொம்பன் இரயில்வே பொலம்
அ) இைாெநா புைம் 
ஆ) தூத்துக்குடி
இ) சிெகங்பக
ஈ) புதுக்தகாட்பட
இைாதெஸ்ெைத்ப
மிழ்நாட்டின் நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் புதிய
2.05 கிமீ ைாம்ைன் ையில் ைாலத்ப ெண்டைத்தில் அபெக்கும் ைணிபய
இந்திய இையில்தெ ம ாடங்கியது. இந் ப் ைாலம், அடுத் ஆண்டு ொர்ச்
ொ ம் மு ல் மசயல்ைாட்டுக்கு ெரும் எே இையில்தெ அபெச்சகம்
அறிவித்துள்ளது. ெங்காள விரிகுடாவில் அபெந்துள்ள இைாதெஸ்ெைம்
தீபெ பிை ாே நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் இப்புதிய 2 கிமீ நீள ைாலம்,
ற்தைாதுள்ள 104 ஆண்டுகள் ைழபெயாே ைாலத்திற்கு ைதிலாக
அபெக்கப்ைடுகிறது. இது, 63 மீட்டர் நீளத்ப க் மகாண்டிருக்கும். சிறிய
கப்ைல்கள் கடக்க ெசதியாக மசங்குத் ாக இது உயர்த் ப்ைடும்.


1. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி மையர்
மிழக அைசின் தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி எே
மையாா் சூட்டப்ைட்டுள்ளது. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிபய மு ல்ொா்
மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே நிகழ்ச்சி பலபெச்
மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்றது. இதுகுறித்து, மிழக அைசு
மெளியிட்ட மசய்தி:மிழ் இபணயக் கல்விக் கழகத் ால் ஏற்மகேதெ கணினி விபசப்
ைலபக,
மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி ஆகிய இரு
மிழ்
மென்மைாருள்கள் ையன்ைாட்டில் உள்ளே. இபெ ைல புதிய
ெசதிகளுடன் தெம்ைடுத் ப்ைட்டுள்ளே. அ ற்கு கீழடி- மிழிபணய
விபசப்ைலபக ெற்றும் மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி எேப்
மையாா் ொற்றம் மசய்யப்ைட்டுள்ளது.
கீழடி-விபசப் ைலபக மென்மைாருளாேது, மிழ் 99 விபசப் ைலபக,
ஒலிமையாா்ப்பு விபசப் ைலபக, ைபழய ட்டச்சு விபசப் ைலபக ஆகிய
மூன்று வி ொே கணினி விபசப் ைலபககளின் அபெப்பில்
மசயல்ைடும். மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, பிற
மிழ் எழுத்துருக்களில்
ட்டச்சு மசய்யப்ைட்டபெகபள
மிழ்
ஒருங்குறிக்கு ொற்றும் ன்பெ மகாண்டது. மிழ் இபணயக் கல்விக்
கழகத் ால் உருொக்கப்ைட்டுள்ள மென்மைாருள்கபள கட்டணம்
ஏதுமின்றி மிழ் இபணயக் கல்விக் கழக இபணய ளத்தில் இருந்து
ைதிவிறக்கம் மசய்யலாம். தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிகபள பலபெச்
மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்ற நிகழ்ச்சியில் மு ல்ொா்
மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா்.

2. எண்ெ சுகா ாை இயக்கம்: ஒரு ைார்பெ
இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி, ‘எண்ெ சுகா ாை அபடயாள அட்பட’
திட்டத்ப அண்பெயில் ம ாடங்கி பெத் ாாா். ஒருொா் தநாயாளியாக
சிகிக்பச மைறும்தைாது அெரின் தநாய் குறித் ெருத்துெ ெைலாறு, அொா்
எடுத்துக்மகாண்ட
சிகிச்பசகள்,
தசா பேகள்
ஆகியபெ





ைவுத் ளத்தில் எண்ெ முபறயில் ைதிவு மசய்து தசமிக்கப்ைடும். நாடு
முழுெதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்ைட்ட ெருத்துொா்கள் இப அணுக
முடியும்.
த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம் இந்திய நாட்டின் சுகா ாைம்,
தநாய்களின் கண்காணிப்பிற்கு ஒரு நல்ல ைவுத் ளொக இருக்கும். இது
இந்தியாவின் சுகா ாைக் கட்டபெப்பிலும், மைாது சுகா ாை ஆய்விலும்
மைரும் புைட்சிபய ஏற்ைடுத்தும். தநாய், அ ற்கு ெழங்கப்ைட்ட சிகிச்பச
ைற்றி ம ரிந்து மகாள்ளவும் தநாய்ப் ைைெலுக்கும் சமூகதிற்கும் உள்ள
ம ாடாா்புகபளப் புரிந்துமகாள்ளவும் இது உ வும்.
த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம், ஒரு குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு மெவ்தெறு
ெருத்துொா்களிடம் சிகிச்பச மைற்றிருந் ாலும் ஒரு முபற ெட்டுதெ
எந் மொரு தநாயறி ல் ைரிதசா பேபயயும் தெற்மகாள்ள தெண்டும்
எேத் ம ளிொக கூறுகிறது.
இது ெருத்துொா்களுக்குப் பிடித்
ஆய்ெகங்களுக்கு தநாயாளிகள்
மசல்ல கட்டாயப்ைடுத் ப்ைடுெப யும், குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு ஒதை
ைரிதசா பேயிபே மீண்டும் மசய்ெப யும் விாா்க்கிறது.
இந்தியாவின் மொத் உள்நாட்டு உற்ைத்தியில் சுகா ாைத்திற்காே
மொத் மசலொே 3.6% இல், மைாதுத்துபற மசலவு மெறும் 1% ெட்டுதெ.
இது எண்ெ சுகா ாை அபெப்புகபளக் மகாண்ட ஏபேய நாடுகளுடன்
ஒப்பிடும்தைாது மிகவும் குபறவு.

அமமந்துள்ள மொெட்டம் எது?

✓









உலகின் சிறந்
சுகா ாை அபெப்புகளில் மு லிடத்தில் உள்ள
கேடாவிலும், எட்டாெது இடத்தில் உள்ள ஆஸ்திதைலியாவிலும்
சுகா ாைத்துக்காே மைாதுத்துபற மசலவு முபறதய மொத் உள்நாட்டு
உற்ைத்தியில் 8 ச வீ ம், 6.3 ச வீ ம் ஆகும்.
இந்தியாவில் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திற்கு மிகப்மைரிய
படயாக இருப்ைது மிகச்சிறிய சுகா ாை ெைவு மசலவுத் திட்டம்.
ற்தைாப ய சுகா ாை ெைவு மசலவு படகபளயும், மைாது சுகா ாை
உள்கட்டபெப்பையும்
ொற்றியபெக்காெல்
இவ்வியக்கம்
அபேெருக்கும் சுகா ாைத்ப எவ்ொறு ெழங்கும் என்று இத்துபற
ெல்லுநாா்கள் தகள்வி எழுப்புகின்றோா்.
இந்திய அைசின் புள்ளிவிெைம் - திட்ட அெலாக்க அபெச்சகம், 2017-18ஆம் ஆண்டில் மெளியிட்ட சுகா ாைத்திற்காே கணக்கீடு நம் நாட்டில்
ெழங்கப்ைடும் சிகிச்பசயில் 66%
னியாாா் ெருத்துெெபேகளால்
ெழங்கப்ைடுெ ாகக் கூறுகிறது. மூன்றில் இருைங்கு மகாண்ட னியாாா்
சுகா ாைத் துபறபய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் கீழ் மகாண்டு
ெருெது மிகப்மைரும் சொல்.
ெருத்துெ ெள ைற்றாக்குபற மகாண்ட நெது இந்திய சுகா ாை
உள்கட்டபெப்பு பிைத்தயக அபடயாள எண் (மைல்த் ஐடி), மின்ேணு
ெருத்துொா் (டிஜி டாக்டாா்), சுகா ாை ெசதி ைதிவு, னிநைாா் ெருத்துெப்
ைதிவுகள், மின் ெருந் கம் (இ-ைாாா்ெசி) ெற்றும் ம ாபல ெருத்துெம்
(மடலிமெடிசின்) ஆகிய ஆறு முக்கிய எண்ெ அபெப்புகபளக் மகாண்ட
த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திபே
ற்தைாப ய நிபலயில்
நிாா்ெகிப்ைது சிைெதெ.
னியாாா் ெருத்துெத்துபறயிேரின் எதிாா்ப்ைால் ைல ொநிலங்களில்,
சிகிச்பச கட்டணங்கபள நிாா்ணயிக்கும் ெருத்துெ நிறுெேங்கள் ைதிவு
ஒழுங்குமுபற சட்டத்திபே மசயல்ைடுத் முடியா சூழல் உள்ளது.
இந்நிபலயில் ெத்திய அைசால் உருொக்கப்ைட்ட த சிய எண்ெ சுகா ாை
இயக்கத்ப
மசயல்ைடுத்துெதில் ொநில அைசுகள் பிைச்பேகபள
எதிாா்மகாள்ளலாம்.
ம ாபலெருத்துெ தசபெ மூலம் கணினி ெழி ஒரு தநாயாளியுடன்
கலந் ாதலாசிக்க குபறந் ைட்ச இபணய தெகம் ஒரு விோடிக்கு 2
மெகா பிட்கள் (2 எம்பிபிஎஸ்) த பெ. 159 இபணய தசபெ
ெழங்குநாா்களால்
இந்தியாவில்
ெழங்கப்ைடும்
அகன்ற
அபலக்கற்பறயின் (பிைாட்தைண்ட்) ஊடுருெல் 2% க்கும் குபறவு என்று
இந்திய அைசு ம ரிவித்துள்ளது.
குபறந் அளவு இபணய ெசதியும், சுகா ாைக் கட்டபெப்பும் மகாண்ட
இந்திய
கிைாெங்களில்
சுகா ாைத்துபறயின்
மசயல்ைாடுகபள
முழுபெயாக ொற்றும் திறன் மகாண்ட ம ாழில்நுட்ை அடிப்ைபடயிலாே
த சிய எண்ெ சுகா ாை திட்டத்ப மசயல்ைடுத்துெது ற்தைாப ய
சூழலில் கடிேம்.
அைசு ெருத்துெெபேகளிலும் ெருந் கங்களிலும்
கெல் ம ாடாா்பு
ம ாழில்நுட்ை உள்கட்டபெப்பு ெசதி மிகக் குபறொக உள்ளது என்றும்,
இந்தியாவின் மைாது சுகா ாை ெசதிக்காே ென்மைாருள், மென்மைாருள்
த பெக்காே மு லீட்டு த பெ அதிகம் என்றும் 2018-ஆம் ஆண்டில்
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மெளியாே ‘எலக்ட்ைானிக் மைல்த் மைக்காாா்ட்ஸ்’ என்ற இந்திய
கெல் ம ாழில்நுட்ை அபெச்சகத்தின் அறிக்பக கூறுகிறது.

ஏவுகபணகளின் தசா பேயின்தைாது இலக்காக இந்
ையன்ைடுத் ப்ைடும்.

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் அடித் ளொே மின்ேணு சுகா ாை
ைதிதெட்டிபே சாா்ெத ச தநாய் ெபகப்ைாடு (இன்டாா்தநஷேல்
கிளாஸிஃபிதகஷன் ஆஃப் டிஸிஸ் - ஐசிடி)-10-இன் அடிப்ைபடயில்
நிாா்ெகித் ல் சுகா ாைப் ைணியாளாா்களுக்கு சொலாக இருக்கக்கூடும்.

ஒடிைா ொநிலம், சண்டிபூாா் அருதக ெங்காள விரிகுடா கடல் ைகுதியில்
டிஆாா்டிஓ-வின் ஒருங்கிபணந் ஏவுகபண தசா பேத் ளத்தில்
(ஐடிஆாா்) இந் இலக்கு விொேத்தின் தசா பே மெள்ளிக்கிழபெ
தெற்மகாள்ளப்ைட்டது. அப்யாஸ் தசா பே மெற்றி மைற்றப த்
ம ாடாா்ந்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகளுக்கு ைாதுகாப்புத் துபற அபெச்சாா்
ைாஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ம ரிவித் ாாா்.

உலமகங்கிலும் ைவு னியுரிபெ மீறல்களின் எண்ணிக்பக நாளுக்கு
நாள் அதிகரித்துெரும் சூழலில், இந்திய சுகா ாைப் ைதிவுகபளக்
காப்ை ற்காே திட்டங்கள் மிக அெசியம். ைவுப் ைாதுகாப்பை, னியுரிபெ
மீறல்கபளத் விாா்க்க இந்திய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம் ைவுப்
ைாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ைாதுகாக்கப்ைட தெண்டும்.
தநாயாளியின் தநாய் குறித்
ைகசியத் ன்பெபய ைாதுகாக்கப்ைட
தெண்டும் என்ைத
ெருத்துெ மநறிமுபறகளின் முக்கிய கூறு.
னியாாா் ெருத்துெத் துபறயில் ைதிவுமசய்யப்ைட்ட
கெல்களின்
நம்ைகத் ன்பெபய எவ்ொறு உறுதிப்ைடுத்துெது என்ைதும் மிகப்மைரிய
தகள்வியாகும்.
இந்திய மைாது சுகா ாைக் கட்டபெப்பிபே தெம்ைடுத்தி, சொல்கபள
எதிாா்மகாண்டு மெற்றி மைற்றால் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்ப
மசயல்ைடுத்துெது எளிதில் சாத்தியொகும்.
3. உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபள கண்காணிக்க னி இபணய ளம்:
மு ல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா்
உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளக் கண்காணித்து ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு
மசய்ெ ற்மகே உருொக்கப்ைட்டுள்ள னி இபணய ளத்ப மு ல்ொா்
மு.க.ஸ்டாலின், மெள்ளிக்கிழபெ ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே
நிகழ்ச்சி பலபெச் மசயலகத்தில் நபடமைற்றது.

விொேம்

இதுகுறித்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகள் கூறிய ாெது: மைங்களூருவில்
உள்ள டிஆாா்டிஓ அபெப்பின் விொே தெம்ைாட்டுப் பிரிவு (ஏடிஇ)
மூலொக இந் இலக்கு விொேம் ெடிெபெக்கப்ைட்டு உருொக்கப்ைட்டது.
இந் இலக்கு விொேம் தெகொகச் மசல்லும் ெபகயில் உந்து ல்
அளிப்ை ற்காக
அதில்
இைட்பட
பூஸ்டாா்கள்
இடம்மைறச்
மசய்யப்ைட்டுள்ளே. தெலும், இலக்கு விொேம் நீண்ட தூைம் ெற்றும்
நீடித் தெகத்தில் மசல்ல தெண்டும் என்ை ற்காக அதில் தகஸ்
டாா்பைன் என்ஜின் மைாருத் ப்ைட்டுள்ளது.
அதுெட்டுமின்றி, இப கட்டுப்ைடுத்து ல் ெற்றும் ெழிகாட்டுெ ற்காக
கட்டுப்ைாட்டு கணினியுடன் கூடிய ெழிகாட்டு ல் ம ாழில்நுட்ைமும் இந்
இயந்திைத்தில் இடம்மைறச் மசய்யப்ைட்டுள்ளது.
ஏற்மகேதெ இச்தசா பே தெற்மகாள்ளப்ைட்டுள்ள நிபலயில், தெலும்
தெம்ைடுத்தும் நடெடிக்பகயின் ஒரு ைகுதியாக இந் ச் தசா பே
தெற்மகாள்ளப்ைட்டது.
இந் ச்
தசா பே
பைக்
கட்டுப்ைாட்டு
நிபலயத்தில் இருந் ைடி தைடாாா் ெற்றும் எல்க்ட்தைா ஆப்டிகல்
கணிகாணிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட ைல்தெறு ம ாபலயுணாா்வு ெற்றும்
மசன்சாாா் கணிப்பு ம ாழிநுட்ைங்கள் உ வியுடன் ெடிக்கணினி மூலொக
கண்காணிக்கப்ைட்டது. இந் ச் தசா பே மெற்றியபடந்துள்ளது என்று
அொா்கள் கூறிோா்.

இதுகுறித்து, மிழக அைசு மெளியிட்ட மசய்தி:
மிழகத்தில் ரூ.1 லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய உள்கட்டபெப்புத்
திட்டங்கள்
பலபெச் மசயலாளாா்
பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட
உயாா்நிபலக் குழுவின் மூலொக கண்காணிக்கப்ைட்டு ெருகின்றே.
இந் த் திட்டங்களின் ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு மசய்து அெற்பற ம ாடாா்ந்து
கண்காணிக்க
‘இ-முன்தேற்றம்’
என்ற
இபணய ளம்
உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.
மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால்
யாரிக்கப்ைட்டுள்ள இந் இபணய ளத்தில், ஒவ்மொரு திட்டம் குறித்
விெைங்களும் இடம்மைற்றுள்ளே.
தெலும், ைணி ஒப்ைந் ொே நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட திேம், நபடமைறும்
இடம், நிதி நிபலபெ, ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளாா்ச்சி,
நிதிநிபலபெயின் ெபையபற, ைணிெளாா்ச்சி குறித் புபகப்ைடம்
ஆகியே இடம்மைற்றிருக்கும். இந் இபணய ளத்தின் மூலம் முக்கிய
அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள கண்காணித்திடவும் முடியும்.
துபறத்
பலபெ அலுெலகங்கள் அவ்ெப்தைாது திட்டங்களின்
ெளாா்ச்சிபயத் ம ரிவிக்கவும், மநருக்கடியாே விஷயங்கள் ெற்றும்
ாெ த்துக்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின் அெற்பறத்
ம ரிவிக்கவும் ெசதியாக இபணய ளம் ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது.
ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்: மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் கெல்
ம ாழில்நுட்ை நண்ைன் இபணய ளம் உருொக்கப்ைட்டுள்ளது. கெல்
ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித் கருத்துக் தகட்புத் ளொக இது
விளங்கும். தெலும், ொநிலத்தில் உள்ள அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம்
சாாா்ந் குழுெங்கள் தநைடியாக இதில் இபணந்து மகாள்பககபள
உருொக்கிடவும் அொா்களது ைங்களிப்பை அளிக்கவும் உ வும்.
கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயால் மெளியிடப்ைடும் அபேத்து
மகாள்பககள், அைசு உத் ைவுகள், ஒப்ைந் ப் புள்ளிகள் ஆகியெற்பறயும்
ைாாா்பெயிட முடியும். கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற எதிாா்தநாக்கும்
முக்கிய
பிைச்பேகள்,
இப்தைாப ய
மகாள்பககள்
குறித்து
கருத்துகபளப் ைதிவிடவும், அ ற்குரிய தீாா்வுகபளப் மைற்றிடவும் ெழி
மசய்யப்ைடும். இது எளி ாகவும், மெளிப்ைபடத்
ன்பெயுடனும்
இருப்ை ால் ொா்த் கத்ப ப் மைருக்க மைரிதும் துபணபுரியும் என்று
அைசின் மசய்தியில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
4. ஏவுகபண தசா பேக்கு ொன் இலக்காக ையன்ைடும் விொேம்
மெற்றிகை தசா பே
ைாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ெற்றும் தெம்ைாட்டு அபெப்பு (டிஆாா்டிஓ) சாாா்பில்
உருொக்கப்ைட்ட அதிதெக ‘அப்யாஸ்’ இலக்கு விொேம் மெற்றிகைொக
ைரிதசாதிக்கப்ைட்டது.
ொன்
இலக்குகபளத்
ாக்கி
அழிக்கும்









5. நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத் ாக்கும் ஏவுகபணகள்: அமெரிக்காவுடன்
ைாதுகாப்பு அபெச்சகம் ஒப்ைந் ம்
அமெரிக்காவிடம் இருந்து ரூ.423 தகாடி மசலவில் எம்.தக.-54 ைக
நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத் ாக்கும் ஏவுகபணகபள இந்தியா மகாள்மு ல்
மசய்கிறது. இதும ாடாா்ைாே ஒப்ைந் த்தில் ைாதுகாப்பு அபெச்சகம்
பகமயழுத்திட்டுள்ளது.
இந்
கெபல ைாதுகாப்பு அபெச்சக மசய்தித் ம ாடாா்ைாளாா்
ட்விட்டாா் ைக்கத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ மெளியிட்டாாா்.

ேது

இந்
ஏவுகபணகள், இந்திய கடற்ைபடயில் உள்ள பி-81 ைக
கண்காணிப்பு
விொேத்தில்
ையன்ைடுத் க்கூடியபெ.
இபெ
நீாா்மூழ்கிக் கப்ைல்கபளத் ாக்கி அழிக்கும் திறன் மகாண்டபெ.
இந்திய கடற்ைபடயிடம் ைபடயிடம் ற்தைாது 11 ‘பி-81’ ைக கண்காணிப்பு
விொேங்கள் உள்ளே. இந்
விொேங்கள் அமெரிக்காவின்
ஏதைாஸ்தைஸ்
நிறுெேத்திடம்
இருந்து
மகாள்மு ல்
மசய்யப்ைட்டபெயாகும்.
6. ரூ.4,445 தகாடியில் 7 மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள்: ெத்திய அைசு
அறிவிப்பு
ெத்திய அைசின் ‘பிம்-மித்ைா’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 4,445 தகாடியில் 7
மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள் அபெக்கப்ைடும் என்று அறிவிக்பக
மெளியிடப்ைட்டுள்ளது.
ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சகம் கடந் வியாழக்கிழபெ இந்
அறிவிக்பகபய மெளியிட்டது. ஒவ்மொரு ெவுளிப் பூங்காவிலும் ஒரு
லட்சம் தநைடி தெபலொய்ப்புகள் ெற்றும் 2 லட்சம் ெபறமுக
தெபலொய்ப்புகபள உருொக்கும் தநக்கத்தில் இந்
திட்டம்
மசயல்ைடுத் ப்ைடுெ ாகவும் ெத்திய அைசு சாாா்பில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சக அறிக்பகயில் தெலும்
கூறியிருப்ை ாெது:
2021-22 ெத்திய நிதிநிபல அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்ைட்ட ன்
அடிப்ைபடயில் ெத்திய அைசின் ஒப்பு லுடன் இந்
7 ெவுளிப்
பூங்காக்கபள அபெப்ை ற்காே அறிவிக்பக மெளியிடப்ைட்டுள்ளது.
ஆயத் ஆபட உற்ைத்திக்குத் த பெயாே நூற்பு ஆபல, மநசவு, சாய
ஆபல, பிரின்டிங் எே அபேத்தும் ஒதை இடத்தில் அபெயும் ொய்ப்பை
இந் பூங்காக்கள் ஏற்ைடுத்தித் ரும். இந் பூங்காக்களில் உலகத்
ைத்திலாே உள்கட்டபெப்புகள் ெசதிகள் இடம்மைறுதைாது, உள்நாட்டு
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மு லீடுகள் ெட்டுமின்றி மெளிநாட்டு தநைடி மு லீடும் அதிகரிப்ை ற்காே
ொய்ப்பு ஏற்ைடும்.
இந் ப் பூங்காபெ ம ாடங்குெ ற்காக, ெவுளித் துபற சாாா்ந்
ெசதிகளுடன் கூடி ம ாடாா்ச்சியாக அபெயப்மைற்றிருக்கும் 1,000
ஏக்கருக்கும் அதிகொே எந் வி வில்லங்கமும் இல்லா இடெசதிபய
யாாா் நிபலயில் மைற்றிருக்கும் ொநிலங்களிடமிருந்து ைரிந்துபைகள்
ெைதெற்கப்ைடுகின்றே. இந்
ெவுளி பூங்காபெ அபெக்கும்
ொநிலத்துக்கு ெத்திய அைசின் தெம்ைாட்டு மூல ே ஆ ைொக மொத்
திட்டச் மசலவில் 30 ச வீ ம் அளிக்கப்ைடும். அத ாடு, இந் ப்
பூங்காக்களில்
ெவுளி
உற்ைத்தி
நிறுெேங்கள்
விபைந்து
ஆைம்பிக்கப்ைடுெப
ஊக்குவிக்கும் ெபகயில் ‘தைாட்டித் ன்பெ
ஊக்குவிப்பு ஆ ைவு (சிஐஎஸ்) நிதியாக பி.எம். மித்ைா ெவுளி
பூங்காக்களுக்கு லா ரூ.300 தகாடி ெழங்கப்ைடும்.
இந் த் திட்டம் அதிக மு லீடுகபள ஈாா்க்கும் என்ைத ாடு, அதிக அளவில்
தெபலொய்ப்புகபளயும் ஏற்ைடுத்தித் ரும்.
மிழகம், ைஞ்சாப், ஒடிைா, ஆந்திைம், குெைாத், ைாெஸ் ான், அஸ்ைாம்,
காா்நாடகம், ெத்திய பிைத சம், ம லங்காோ ஆகிய ொநிலங்கள் ஆாா்ெம்
ம ரிவித்துள்ளே
என்று
அபெச்சகத்தின்
அறிக்பகயில்
ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
7. இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் இந்தியாபிரிட்டன் ஒப்பு ல்
இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் இந்தியாவும்
பிரிட்டனும் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளே.
இைண்டு நாள் ையணொக இந்தியா ெந்துள்ள பிரிட்டன் மெளியுறவு
அபெச்சாா் எலிசமைத் டிைஸ் மெளியுறவு அபெச்சாா் எஸ்.மெய்சங்காா்
இபடதயயாே தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது இ ற்காே உடன்ைாடு
ஏற்ைட்டது.
ஆப்கானிஸ் ான்
விெகாைம்
குறித்தும்
இந் ப்
தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஆதலாசிக்கப்ைட்டது.
இதுகுறித்து மெளியுறவு அபெச்சகம் மெளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்ை ாெது:
இந்
தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, கடந்
தெ ொ ம் இரு நாட்டு
பிை ொா்களிபடதயயாே காமணாலி ெழி ொநாட்டின் தைாது இரு
நாடுகளிபடதயயாே புதிய ொா்த் கம், ைாதுகாப்பு, ைருெநிபல ெற்றும்
சுகா ாைம் உள்ளிட்ட துபறகளிலாே ஒத்துபழப்புக்காக அறிமுகம்
மசய்யப்ைட்ட ‘லட்சியத் திட்டம் 2030’ திட்ட மசயல்ைாடு குறித்து இரு
மெளியுறவு அபெச்சாா்களும் ஆய்வு மசய் ோா். பிைாந்திய ெற்றும்
சாா்ெத ச விெகாைங்கள் குறித்தும் அொா்கள் ஆதலாசித் ோா்.
இந்த ா-ைசிபிக் ெற்றும் தெற்கு ஆசிய பிைாந்தியங்களில் இரு
நாடுகளிபடதயயாே ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் வும், ையங்கைொ
டுப்பு
நடெடிக்பககள்
ெற்றும்
இபணய,
விண்மெளி
ையங்கைொ ங்கள்
தைான்ற
ெளாா்ந்துெரும்
சொல்கபள
எதிாா்மகாள்ெதில்
ஒத்துபழப்பை
ெலுப்ைடுத் வும்
இந்
தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஒப்புக்மகாள்ளப்ைட்டது.
ஆப்கானிஸ் ானில் முழு அளவில் ைாதுகாப்ைாே ெற்றும் படயற்ற
ெனி ாபிெே உ விகளுக்கு அனுெதிக்கப்ைடுெது ெற்றும் ஆப்கன் நாடு
ையங்கைொதிகளுக்கு ஞ்சம் மகாடுக்கதொ அல்லது ெற்ற நாடுகள் மீது
ையங்கைொ
ாக்கு ல் நடத்துெ ற்தகா ையன்ைடுத் ப்ைடக் கூடாது
என்ைது குறித்தும் இரு பலொா்களும் ஆதலாசித் ோா்.
இரு நாடுகளிபடதயயாே திட்டங்கள் ெற்றும் நிபுணாா்களிபடதயயாே
ஆதலாசபேகபள விபைவுைடுத்தும் வி ொக இந்தியா - பிரிட்டன்
இபடதய புதி ாக 1.5 தைச்சுொாா்த்ப
திட்டத்ப
அறிமுகம்
மசய்ெ ற்கும் உடன்ைாடு ஏற்ைட்டது.
இந் ப் தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, ‘ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்தகா நகரில்
ெரும் அக்தடாைாா் 31 மு ல் நெம்ைாா் 12-ஆம் த தி ெபை நபடமைற
உள்ள ‘தகாப் 26’ என்ற 2021 ஐக்கிய நாடுகள் ைருெநிபல ொநாட்டில்
இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி ைங்தகற்க ெைவுள்ளப ஆெலுடன்
எதிாா்ைாாா்த்துள்தளாம் என்று கூறிய டிைஸ், ‘இந் ொநாடு ம ாடாா்ைாக
நிபுணத்துெத்ப
ைகிாா்ந்துமகாள்ளு ல்
உள்ளிட்ட
ைல்தெறு
ஒத்துபழப்புகபள இரு நாடுகளும் தெற்மகாள்ெது அெசியம்’ என்று
குறிப்பிட்டாாா் என்று ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.
எலிசமைத் டிைஸ் ேது சுட்டுபைப் ைக்கத்தில் மெளியிட்ட ைதிவில்,
‘இந்தியா, பிரிட்டன் தைான்ற நாடுகள் எதிாா்காலத்துக்காே நெது













ைகிைப்ைட்ட திட்டங்கள் மீது ஒன்றிபணந்து ைணியாற்ற தெண்டும்’
என்று குறிப்பிட்டாாா்.
8. ொனூர் ஒன்றியக்குழு
த ர்வு

பலெைாக 22 ெயது மைண் என்ஜினீயர்

மநல்பல ொெட்டம் ொனூர் யூனியனில் உள்ள 25 ஊைாட்சி ஒன்றிய
ொர்டுகளில் நடந்
த ர் லில் தி.மு.க.பெச் தசர்ந்
16 தைரும்,
அ.தி.மு.க.பெச் தசர்ந் 3 தைரும், அ.ெ.மு.க., ைா.ெ.க.பெச் தசர்ந்
லா
ஒருெரும், சுதயச்பசகள் 4 தைரும் ஒன்றிய கவுன்சிலர்களாக மெற்றி
மைற்றேர்.
இதில் 19-ெது ொர்டில் தி.மு.க.பெ தசர்ந் 22 ெய ாே மைண்
என்ஜினீயர் ஸ்ரீதலகா மெற்றி மைற்றார். இெருபடய ந்ப அன்ைழகன்,
ொனூர் ெடக்கு ஒன்றிய தி.மு.க. மசயலாளைாக உள்ளார்.
தைாட்டியின்றி த ர்வு
இந் நிபலயில் ொனூர் யூனியன் அலுெலகத்தில் தநற்று பலெர்,
துபண பலெர் ை விகளுக்காே முபறமுக த ர் ல் நடந் து. இளம்
ெயதிதலதய ஒன்றிய கவுன்சிலைாக மென்ற ஸ்ரீதலகா, ொனூர் ஊைாட்சி
ஒன்றியக்குழு பலெர் ை விக்கு தெட்புெனு ாக்கல் மசய்து இருந் ார்.
அெபை எதிர்த்து பலெர் ை விக்கு தெறு யாரும் தெட்புெனு ாக்கல்
மசய்யா ால்,
ஸ்ரீதலகா
தைாட்டியின்றி
பலெைாக
த ர்வு
மசய்யப்ைட்டார்.
பின்ேர் அெர் கூறுபகயில், அடிப்ைபட
ைாடுைடுதென் என்றார்.

ெசதிகபள தெம்ைடுத்

விக்கிைொண்டியில்...
விழுப்புைம் ொெட்டம் விக்கிைொண்டி ஒன்றியக்குழு
பலெைாக
தி.மு.க.பெ தசர்ந் 21 ெய ாே கல்லூரி ொணவி சங்கீ ா அைசி
தைாட்டியின்றி த ர்வு மசய்யப்ைட்டார். அெர் நடப்பு கல்வி ஆண்டு
இறுதியில் ான் பி.எஸ்.சி. கணி ம் ைடித்து முடித் ார்.
9. அைசு உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்களுக்காே ெபல ளங்கள்,
மென்மைாருட்கள்: மு ல்ெர் ம ாடங்கி பெத் ார்

மிழ்

கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற சார்பில் உருொக்கப்ைட்டுள்ள
ெபல ளங்கள் ெற்றும் மென்மைாருட்கபளத்
மிழ்நாடு மு ல்ெர்
மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடங்கி பெத் ார்.
இதுகுறித்துத் மிழக அைசு இன்று மெளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு:
'' மிழ்நாடு மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (22.10.2021) பலபெச்
மசயலகத்தில்,
கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயின் சார்பில்
உருொக்கப்ைட்டுள்ள
“இ-முன்தேற்றம்”
ெற்றும்
“ கெல்
ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்” ஆகிய இைண்டு ெபலத் ளங்கபளயும்,
“கீழடி- மிழிபணய விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழி – மிழிபணய
ஒருங்குறி ொற்றி” ஆகிய இரு மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ம ாடங்கி
பெத் ார்.
மிழ்நாடு அைசின் பலபெச் மசயலாளர் பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட
உயர்ெட்டக் குழு, சுொர் ஒரு லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய
உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளத் ம ாடர்ந்து கண்காணித்து ெருகிறது.
இத்திட்டங்களின் ெளர்ச்சிகபள மீளாய்வு மசய்து அெற்பறக்
கண்காணிப்ை ற்காக “இ-முன்தேற்றம்”
என்ற ெபலத் ளம்
(https://emunnetram.tn.gov.in/) மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால்
உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.
இதில் ஒவ்மொரு திட்டம் குறித் விெைங்களாே ைணி ஒப்ைந் ொே
நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட நாள், நபடமைறும் இடம், நிதி நிபலபெ,
ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளர்ச்சி, நிதிநிபலபெயின்
ெபையபற, ைணிெளர்ச்சியின் ம ாடர் புபகப்ைடம் தைான்றபெ இடம்
மைற்றிருக்கும். தெலும், முக்கிய அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள
இ ன் ெழிதய கண்காணித்திடவும் இயலும். துபறத் பலபெ
அலுெலகங்கள்
அவ்ெப்தைாது
திட்டங்களின்
ெளர்ச்சியிபேத்
ம ரிவிப்ை ற்கும்,
மநருக்கடியாே
மைாருண்பெகள்
ெற்றும்
ாெ த்திற்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின், அெற்பறத்
ம ரிவிப்ை ற்கும் ஏதுொக ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது.
மிழ்நாட்டிலிருந்து
கெல்
ம ாழில்நுட்ைம்
ெற்றும்
கெல்
ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந் தசபெகளின் ஏற்றுெதி ஆண்டுத ாறும் 10
ச வீ ம் என்ற அளவில் ெளர்ந்து ெருகிறது. இது தெலும் அதிகரிக்க
ொய்ப்புள்ளது.
மிழ்நாடு
மின்ோளுபெ
முகபெயால்
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உருொக்கப்ைட்டுள்ள “ கெல் ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்”
என்ற
ெபலத் ளம்,
கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித்
கருத்துக்தகட்புத்
ளொக விளங்குெதுடன், ொநிலத்தில் உள்ள
அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந்
குழுெங்கள் தநைடியாக இதில்
இபணந்து
மகாள்பககபள
உருொக்கிடவும்
அெர்களின்
ைங்களிப்பிபே நல்கிடவும் உ வும்.
இத் ளத்தின்
ொயிலாக
உள்நுபழயும்
குழுெங்கள்,
கெல்
ம ாழில்நுட்ைவியல்
துபறயால்
மெளியிடப்ைடும்
அபேத்து
மகாள்பககள், அைசாபணகள் ெற்றும் ஒப்ைந் ப்புள்ளிகபள எளிதில்
ைார்பெயிட இயலும். தெலும், எதிர்தநாக்கும் முக்கியப் பிைச்சிபேகள்
ெற்றும் ற்தைாப ய மகாள்பககள் குறித்து ெது கருத்துபைகபளப்
ைதிவிடும் ெசதியும், அ ற்குத் க்க தீர்வுகபளப் மைற்றிடவும், கெல்கபள
மின்ேஞ்சல் ெழியாகப் மைற்றிடவும் உ வும்.
இ ன்மூலம்
குழுெங்களின்
மகாள்பககள்,
திட்டங்களின்
ெபைமுபறகள் ெற்றும் மிக தெகொே ெளர்ச்சிக்கு வித்திடும்
திட்டங்கள் தைான்றெற்பறக் கண்காணிக்க முடியும். தெலும், இது
எளி ாகவும் மெளிப்ைபடத் ன்பெயுடனும் உள்ள ால் ெர்த் கத்ப ப்
மைருக்கப் மைரிதும் துபணபுரியும்.
மிழ் இபணயக் கல்விக்கழகத் ால் ஏற்மகேதெ மெளியிடப்ைட்டுள்ள
“கணினி விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி”
ஆகிய இரு மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ைல புதிய ெசதிகளுடன்
தெம்ைடுத்தி, “கீழடி- மிழிபணய விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழிமிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி” (Keezhadi – Keyboard and Tamizhi –
Unicode Converter) எேப் மையர் ொற்றம் மசய்து மெளியிடப்ைட்டுள்ளது.
கீழடி- விபசப்ைலபக மென்மைாருளாேது, மிழ்’99 விபசப்ைலபக
(Tamil’99 Keyboard), ஒலிமையர்ப்பு விபசப்ைலபக (Phonetic Keyboard),
ைபழய ட்டச்சு விபசப்ைலபக (Old Typewriter Keyboard) ஆகிய மூன்று
வி ொே கணினி விபசப்ைலபககளின் அபெப்பில் மசயல்ைடும்.





கீழ் ரூ.53.50 இலட்சம் ெதிப்பீட்டில் அபெக்கப்ைட்டுள்ள ைபே மெல்லம்
ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள் யாரிக்கும் ையிற்சி நிபலயத்ப மு ல்ெர்
ஸ்டாலின் திறந்து பெத் ார்கள்.
துணிநூல் துபற என்ற புதிய துபற உருொக்கம்
2021-22ஆம் ஆண்டு மிழ்நாடு அைசின் நிதிநிபல அறிக்பகயில்
ம ரிவித் ொறு, பகத் றி ெற்றும் துணிநூல் துபறயிபேப் பிரித்து,
னியாக துணிநூல் துபற என்ற துபற உருொக்கப்ைட்டு, மு ல்ெர்
ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார்.
சிறந் மநசொளர்கள் விருது
புதிய ெற்றும் கண்கெர் ெடிெபெப்புகபள புகுத்து ல் ெற்றும்
ற்தைாப ய சந்ப யில் அதிக த பெயுள்ள ைட்டு, பகத் றி
இைகங்கபள உற்ைத்தி மசய்து பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு
சங்கத்தின் முன்தேற்றத்திற்கு உறுதுபணயாக இருக்கும் பகத் றி
மநசொளர்கபள ஊக்குவிக்க மிழ்நாடு அைசால் சிறந் மநசொளர்
விருது ஆண்டுத ாறும் ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ்,
ொநில அளவிலாே த ர்வுக்குழு மூலம் ம ரிவு மசய்யப்ைட்ட 6 பகத் றி
மநசொளர்களுக்கு மு ல் ைரிசாக 1 இலட்சம் ரூைாய், இைண்டாம் ைரிசாக
75 ஆயிைம் ரூைாய் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசாக 50 ஆயிைம் ரூைாய்
முபறதய ைட்டு ெற்றும் ைருத்தி ஆகிய இைண்டு இைகங்களுக்கு
ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது.
அந் ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே ைட்டு இைகத்திற்காே
சிறந்
மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு தக.ஜி. கண்ணன்,
இைண்டாம் ைரிசு வி. சைெணன், மூன்றாம் ைரிசு தக. சுெதி, ைருத்தி
இைகத்திற்காே சிறந் மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு இ.ஆர்.
நாகலம்ொள், இைண்டாம் ைரிசுஎஸ். ைவி, மூன்றாம் ைரிசு என்.
மநடுஞ்தசைலா ன்
ஆகிதயாருக்கு
மு ல்ெர்
இன்று
ைரிசுத்
ம ாபகக்காே காதசாபலகள் ெற்றும் சான்றி ழ்கபள ெழங்கி,
ைாைாட்டிோர்.

மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, ொேவில்
ெற்றும்
பிற
மிழ்
எழுத்துருக்களில்
(Fonts)
ட்டச்சு
மசய்யப்ைட்ட .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .ods, .ppt, .pptx தைான்ற
அபெப்புகளில் உள்ள உபைநபட (Text), தகாப்பு (File) ெற்றும்
தகாப்புபற (Folder) ஆெணங்கபள " மிழ் ஒருங்குறி"க்கு ொற்றும்
ன்பெயுபடயது.

சிறந் ஏற்றுெதியாளர் விருது

மிழ்
இபணயக்
கல்விக்கழகத் ால்
உருொக்கப்ைட்டுள்ள
இம்மென்மைாருட்கபளக் கட்டணமின்றி மிழ் இபணயக் கல்விக்கழக
இபணய ளத்திலிருந்து
(www.tamilvu.org/unicode)
ைதிவிறக்கம்
மசய்திட இயலும்''. இவ்ொறு மிழக அைசு ம ரிவித்துள்ளது.

அந் ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே சிறந் ஏற்றுெதியாளர்
விருதிற்காே மு ல் ைரிசு மசன்பே - திருொளர் அம்ைாடி
எண்டர்பிபைசஸ் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும், இைண்டாம் ைரிசு ஈதைாடு
– மசன்னிெபல ம ாழிலியல் பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு
சங்கத்திற்கும் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசு ஈதைாடு – திருொளர் ஃபைவ் பி
மென்சர் பிபைதெட் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும் மு ல்ெர் ெழங்கி,
ைாைாட்டிோர்.

10. நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம் விற்ைபே: ம ாடக்கி
பெத் ார் ஸ்டாலின்
மிழகத்தில் உள்ள நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம்
விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப ம ாடக்கி பெத் ார் மு ல்ெர் ஸ்டாலின்.
நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும்
திட்டம் தெளாண்பெ ெற்றும் உழெர் நலத்துபறயின் நிதிநிபல
அறிக்பகயில் ம ரிவித்துள்ளொறு, ைபேத் ம ாழிலில் ஈடுைட்டு ெரும்
ைபே விெசாயிகளின் ொழ்ொ ாைத்திபே தெம்ைடுத்தும் மைாருட்டு
“கற்ைகம்” என்ற மையரில் நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே
மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப
மிழக மு ல்ெர் மு.க.
ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார்.
ைல்மைாருள் அங்காடிகளில் கரும்ைபே எனும் மையரில் ைபேமெல்லம்
விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப யும் மு ல்ெர் ஸ்டாலின் துெக்கி
பெத் ார்.
மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய மைாருட்கபள மகாள்மு ல்
மசய்திட புதிய பகதைசி மசயலி ெணிகக் களத்தில் ஏற்ைட்டு ெரும்
அைரிமி ொே மின்ேணு ம ாழில் நுட்ை ெளர்ச்சியிபே கருத்தில்
மகாண்டு
இளம்
பலமுபறயிேர்
எளிதில்
இபணய ள
தசபெயிபே ையன்ைடுத்தி மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய
மைாருட்கபள மகாள்மு ல் மசய்திட டிஎன்காதி (tnkhadi) எனும்
மசல்லிடப்தைசி மசயலிபய மு ல்ெர் ஸ்டாலின் அறிமுகப்ைடுத்திோர்.
ைபே மெல்லம் ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள் யாரிக்கும் ையிற்சி
நிபலயம் இைாெநா புைம் ொெட்டம் கடலாடி ஊைாட்சி ஒன்றியம்
சாயல்குடியில் “இைாெநா புைம் – சிெகங்பக” ொெட்ட ைபே மெல்ல
கூட்டுறவு விற்ைபே சம்தெளேத்திற்கு மசாந் ொே இடத்தில், ைபேத்
ம ாழிபல தெம்ைடுத்திடும் தநாக்கில் ொநில செச்சீர் ெளர்ச்சி நிதியின்









பகத் றி துணிகளின் ஏற்றுெதிபய ஊக்குவிப்ை ற்கும், அயல்நாட்டு
சந்ப யில் பகத் றி துணி விற்ைபேயிபே தெம்ைடுத் வும் மிழ்நாடு
அைசு சிறந் பகத் றி துணி ஏற்றுெதியாளர்களுக்கு ைரிசு ெழங்கும்
திட்டத்ப 1975 ஆம் ஆண்டு மு ல் மசயல்ைடுத்தி ெருகிறது.

காஞ்சிபுைம் - மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் ைங்கு ஈவுத்
ம ாபக காஞ்சிபுைத்தில் அபெந்துள்ள மிழ்நாடு சரிபக ஆபல, ைட்டு
பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குத் த பெப்ைடும்
சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்யும் தநாக்கத்துடன் 1971 ஆம் ஆண்டு
ம ாடங்கப்ைட்டு, 1974-ஆம் ஆண்டு மு ல் ெணிக ரீதியிலாே
உற்ைத்திபய
தெற்மகாண்டு
ெருகிறது
.
இந்நிறுெேம்
ஐஎஸ்ஓ:9001:2015
ைச்சான்று மைற்ற, ொநில அைசு சார்ந் ஒரு
மைாதுத்துபற நிறுெேொகும்.
இந்நிறுெேம் ைட்டு பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு
த பெப்ைடும் 60 ச வீ சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்து நியாயொே
விபலயில் விநிதயாகம் மசய்து ெருகின்றது.
காஞ்சிபுைம் - மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் 2019-2020 ஆம்
ஆண்டிற்காே மிழ்நாடு அைசின் ஈவுத் ம ாபகயாே 20 இலட்சம்
ரூைாய்க்காே காதசாபலபய மு ல்ெரிடம் பகத் றி ெற்றும் துணிநூல்
துபற அபெச்சர் ஆர்.காந்தி அெர்கள் ெழங்கிோர்.
11. ஆஸ்காா் விருதுக்கு மிழ் திபைப்ைடொே ‘கூழாங்கல்’ ைரிந்துபை
ஆஸ்காா் விருதுக்கு ைரிந்துபைக்க இந்தியா சாாா்பில் மிழ் திபைப்ைடொே
‘கூழாங்கல்’ த ாா்வு மசய்யப்ைட்டுள்ளது.
அடுத் ஆண்டு ொாா்ச் 27-ஆம் த தி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ்
நகரில் 94-ஆெது ஆஸ்காா் விருதுகள் நிகழ்ச்சி நபடமைறவுள்ளது. அதில்
சிறந் மெளிநாட்டு ைடம் பிரிவில் இந்தியா சாாா்பில் ைரிந்துபைக்க மிழ்
திபைப்ைடங்களாே ‘கூழாங்கல்’ , ‘ெண்தடலா’ , ெபலயாளத்
திபைப்ைடொே ‘நாயாட்டு’ , ஹிந்தி திபைப்ைடங்களாே ‘சாா் ாாா்
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உத் ம்’, ‘தஷாா்ஷா’ உள்ைட 14 திபைப்ைடங்கபள இந்திய திபைப்ைட
சம்தெளேம் ைரிசீலித் து. இதில் ‘கூழாங்கல்’
திபைப்ைடத்ப
ைரிந்துபைக்க அந் சம்தெளேம் முடிவு மசய் து.

மு லாே கருத்துகபளத்
மிழகம் முழுெதும் ைைப்பி, அபை
நூற்றாண்டுக்கும் தெலாக சமூகநலன் குறித்து, தைசியும் எழுதியும்
ெருைெர்.

ெதுவுக்கு அடிபெயாே ந்ப யின் துன்புறுத் லால் வீட்படவிட்டு
மெளிதயறிய
ாபய,
ந்ப யுடன் த டிச் மசல்லும் சிறுெபே
கப க்களொக மகாண்ட இந்
திபைப்ைடத்ப
விதோத்ைாஜ்
இயக்கியுள்ளாாா்.
விக்தேஷ்
சிென்,
நயன் ாைா
இபணந்து
யாரித்துள்ளோா். யுென்சங்காா் ைாொ இபசயபெத்துள்ளாாா்.

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின் உறுப்பிேர்களாக நியெேம்
மசய்யப்ைட்டுள்ளெர்கபளப் மைாறுத் ெபையில்

ஏற்மகேதெ மந ாா்லாந்தின் தைாட்டாா்டாம் நகரில் நபடமைற்ற 50ஆெது சாா்ெத ச திபைப்ைட விழாவில் (ஐஎஃப்எஃப்ஆாா்) ‘கூழாங்கல்’
திபைப்ைடத்துக்கு விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது.

* தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் கடந்
40
ஆண்டுகளாக ைல்தெறு மைாதுத் துபற நிறுெேங்கள், கல்வி
நிபலயங்கள் ெற்றும் ன்ோட்சி மைற்ற நிறுெேங்களில் ைணிபுரிந்
நீண்ட அனுைெம் மைற்றெர்; தெலும் மைரியார் ெணியம்பெ நிகர்நிபலப்
ைல்கபலக்கழகத்தில் இபணத் துபணதெந் ைாகப் ைணிபுரிந் ெர்.

இதுெபை எந் மொரு இந்திய திபைப்ைடமும் ஆஸ்காா் விருது
மைற்றதில்பல. அந் விருதுக்காே சிறந் சாா்ெத ச திபைப்ைட பிரிவின்
இறுதிப் ைட்டியலில் கபடசியாக ஹிந்தி நடிகாா் ஆமிாா் கான் நடித்
‘லகான்’ திபைப்ைடம் 2001-ஆம் ஆண்டில் இடம்மைற்றது. அ ற்கு
முன்பு 1958-ஆம் ஆண்டு ‘ெ ாா் இந்தியா’, 1989-ஆம் ஆண்டு ‘சலாம்
ைாம்தை’ திபைப்ைடங்கள் ஆஸ்காா் விருதின் இறுதிப் ைட்டியலில்
இடம்மைற்றே.
ஏ.ஆாா்.ைஹ்ொன், தைாஹிணி ைத் ங்கடி உள்ளிட்தடாாா் மைற்ற ஆஸ்காா்
விருதுகள் மெளிநாட்டு
யாரிப்புகளாக தைாட்டியிட்டே என்ைது
குறிப்பிடத் க்கது. ெங்கமொழி இயக்குநாா் சத்யஜித் தைக்கு ொழ்நாள்
சா பேக்காக சிறப்பு ஆஸ்காா் விருது அளிக்கப்ைட்டது.

* முபேெர் தக. ேதெல் ஓய்வு மைற்ற இந்திய ஆட்சிப் ைணி அலுெலர்
ஆொர். ெத்திய அைசிலும், ொநில அைசிலும் ைல்தெறு முக்கியத்துெம்
ொய்ந் துபறகளில் ைணியாற்றிய நீண்ட அனுைெம் மகாண்டெர்.

* கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் ெைலாறு ெற்றும் ஊடகத்துபறயில் இைண்டு
முதுகபல ைட்டங்கள் மைற்றெர். இந்தியாவின் உயரிய த சிய
விருதுகளில் ஒன்றாே சன்ஸ்கிருதி சம்ொன் விருதிபேப் மைற்றெர்.
'இந்தியா டுதட' இெபை மிழகத்தின் மசல்ொக்குமிக்க 10 ெனி ர்களில்
ஒருெைாக
இைண்டாண்டுகள் ம ாடர்ச்சியாக
த ர்ந்ம டுத் தும்,
'ஆேந் விகடன்' மிழகத்தின் 'டாப் 10' ெனி ர்களில் ஒருெைாக த ர்வு
மசய் தும் குறிப்பிடத் க்கது.
* மெய்சன் ஆதி திைாவிடர் ெற்றும் ைழங்குடியிேர் சட்டங்கள் ெற்றும்
சட்டத் திருத் ங்கள் ைற்றி நன்கு அறிந் ெர் ெற்றும் அதில் நீண்ட
அனுைெம் மகாண்டெர்.

12. சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு பலெைாக சுை.வீைைாண்டியன்
நியெேம்: உறுப்பிேர்கபளயும் நியமித்து மு ல்ெர் ஸ்டாலின் உத் ைவு

* தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் கடந் 36 ஆண்டுகளாகக்
கல்விப் ைணியாற்றியெர். மைாருளா ாைத்தில் நிபுணத்துெம் மைற்றெர்.

சமூக
நீதிக்
கண்காணிப்புக்
குழுவுக்கு
பலெர்
ெற்றும்
உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின்
உத் ைவிட்டுள்ளார்.

* திரு. தகா. கருணாநிதி அகில இந்திய பிற்ைடுத் ப்ைட்தடார்
கூட்டபெப்பின் பலெைாகப் மைாறுப்தைற்று, சமூகநீதிபய ைல்தெறு
ொநிலங்களுக்குச் மசன்று அறிமுகம் மசய் ெர்".

இது ம ாடர்ைாக,
மசய்திக்குறிப்பு:

இவ்ொறு அதில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.

மிழக

அைசு

இன்று

(அக்.

23)

மெளியிட்ட

"சமூகநீதி
அளவுதகாலாேது
சட்டப்ைடி
முழுபெயாகச்
மசயல்ைடுத் ப்ைடுகிற ா என்ைப க் கண்காணிப்ை ற்காக
மிழக
அைசால் 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் குழு' அபெக்கப்ைடும் எேவும்,
இக்கண்காணிப்புக் குழு, கல்வி, தெபலொய்ப்பு, ை விகள், ை வி
உயர்வுகள், நியெேங்கள் ஆகியெற்றில் சமூகநீதி அளவுதகால்,
முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க்
கண்காணிக்கும்,
ெழிகாட்டும்,
மசயல்ைடுத்தும்
ைணிகபள
தெற்மகாள்ெத ாடு, இபெ சரியாக நபடமுபறப்ைடுத் ப்ைடாவிட்டால்,
உரிய நடெடிக்பக எடுக்க அைசுக்குப் ைரிந்துபை மசய்யும் எேவும்,
இக்குழுவில் அைசு அலுெலர்கள், கல்வியாளர்கள், சட்ட ெல்லுநர்கள்
இடம் மைறுொர்கள் எேவும், சமூகநீதி அைசாபணயின் நூற்றாண்டு
நாளிபேமயாட்டி மிழக மு ல்ெர் ஏற்மகேதெ அறிவித்துள்ளார். அந்
அறிவிப்பிபே மசயல்ைடுத்தும் வி ொக, கீழ்க்காணும் பலெர் ெற்றும்
உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக்
குழுவிபே' அபெத்து, மு ல்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் உத் ைவிட்டுள்ளார்.
1. தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன் - பலெர்
2. முபேெர் தக. ேதெல், ஐஏஎஸ் (ஓய்வு) - உறுப்பிேர்
3. தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் - உறுப்பிேர்
4. கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் - உறுப்பிேர்
5. ஏ.மெய்சன் - உறுப்பிேர்
6. தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் - உறுப்பிேர்
7. தகா. கருணாநிதி - உறுப்பிேர்
சமூகநீதி கண்காணிப்புக் குழுொேது, சமூகநீதி அளவுதகால்,
முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க்
கண்காணித்து, அபெ முழுபெயாக பின்ைற்றப்ைடாவிட்டால், உரிய
நடெடிக்பகபய
தெற்மகாள்ள
அைசுக்கு
அவ்ெப்தைாது
ெது
ைரிந்துபைகபள ெழங்கும். இக்குழுவில் சமூகச் சீர்திருத் த் துபற
மு ன்பெச் மசயலாளர் உறுப்பிேர்-மசயலாளைாக அங்கம் ெகிப்ைார்.
சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின்
ைற்றிய விெைங்கள்

பலெர் ெற்றும் உறுப்பிேர்

* சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின் பலெைாக நியமிக்கப்ைட்டுள்ள
தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன், சிறுெயது ம ாடங்கி, சாதி ஒழிப்பு,
ஆதிக்க எதிர்ப்பு, ாய்மொழிப் ைற்று, மைண் விடு பல, ைகுத் றிவு









13. தூய்பெயாே எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்
விதிமுபறகள்

மின்துபறயின் புதிய

ைருெநிபல ொற்றத்திற்காே உறுதிப்ைாட்பட பூாா்த்தி மசய்ய நிபலத்
தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்
ெத்திய எரிசக்தித் துபற அபெச்சகம் மின் உற்ைத்தியாளாா்களுக்கு புதிய
விதிகபள அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து ெத்திய எரிசக்தி துபற அபெச்சகம் மெளியிட்டுள்ள
அறிக்பகயில்
ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ள ாெது:
மின்சாைத்
துபறயில்
மு லீட்டாளாா்கள் ெற்றும் பிற ைங்கு ாைாா்கள் ஆகிதயாாா், மின்சாை
சட்டத்தில் மசய்யப்ைட்டுள்ள ொற்றம், புதுப்பிக்கத் க்க மின்சாைம் ெற்றும்
இ னுடன்
ம ாடாா்புபடய
விஷயங்கள்
காைணொக
ங்கள்
மு லீடுகபள சரியாே தநைத்தில் மீட்மடடுப்ைது ைற்றி கெபலப்ைட்டோா்.
இப மயாட்டி, மின்சாை நுகாா்தொாா்கள் ெற்றும் இ ை ைங்கு ாைாா்களின்
நலபேக் கருத்தில் மகாண்டு மின்துபறச் சட்டம் 2003-ன் கீழ்
மின்துபற அபெச்சகம் கீழ்கண்ட விதிமுபறகபள அறிவித்துள்ளது.
மின்சாை (சட்டம் ொற்றம் காைணொக மசலவிேங்கபள சரியாே
தநைத்தில் மீட்ைது) விதிமுபறகள் 2021; மின்சாை (புதுப்பிக்கத் க்க
எரிசக்தி ஆ ாை மின் உற்ைத்திபய அதிகரிப்ைது) விதிமுபறகள் 2021
ஆகியபெயாகும்.
மின்துபறயில்
மு லீடு,
மைரும்ைாலும்
சரியாே
தநைத்தில்
மசலவிேங்கபள மீட்ைதில் சாாா்ந்துள்ளது.
ற்தைாது சட்டங்கள்
நிபறதெற கால ாெ ம் ஆகிறது. இது இந் த் துபறயின் நம்ைகத்
ன்பெபயப் ைாதிக்கிறது. தெலும், மு லீட்டாளாா்களும் நிதி ரீதியாக
மநருக்கடிபயச்
சந்திக்கின்றோா்.
இ ோல்,
அைசு
புதிய
விதிமுபறகபள மகாண்டு ெந்துள்ளது. இ ன் மூலம் நாட்டில்
மு லீட்டுக்காே உகந் சூழல் ஏற்ைடும். உலகம் முழுெதும் எரிசக்தித்
துபறயில் ொற்றம் நிகழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறது. எரிசக்தி ொற்றத்ப க்
மகாண்டுெை இந்தியாவும் உறுதி அளித்துள்ளது.
ெருகின்ற 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகாொட், 2030-ஆம்
ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகாொட் புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித் திறபே
அபெப்ை ற்காே உறுதிப்ைாட்பட இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்
விதிமுபறகள் தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் இலக்குகபள
அபடய உ வும். நுகாா்தொருக்கு ைசுபெ எரிசக்திக் கிபடப்ைப யும்
இந் அைசு உறுதி மசய்யும். எதிாா்கால சந் தியிேருக்கு ஆதைாக்கியொே
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சூழபல உருொக்கி ைாதுகாப்பை உறுதி மசய்யும். சட்டத்தில் ொற்றம்
மசய்யப்ைடும் தைாது, அ ோல் ஏற்ைடும் ாக்கத்ப சரி மசய்ய ொ ாந்திை
மின் கட்டணத்தில் சரி மசய்யக் கூடிய கணக்கிடுெ ற்காே
ெழிமுபறகளும் ெழங்கப்ைடுள்ளது. ஏத னும் ெணிகக் கருத்தில், மின்
உற்ைத்தி
அல்லது விநிதயாகத்ப
கட்டுப்ைடுத்து ல்
அல்லது
ஒழுங்குைடுத்து ல் ஆகியெற்றுக்கு உட்ைடுத் ப்ைடக்கூடாது.
ொநில அைசால் ைரிந்துபைக்கப்ைட்ட ஒரு நிறுெேம், இபடத் ைகைாக
இருந்து மின் மகாள்மு ல் மசய்ய அனுெதிக்கப்ைடும். மின் உற்ைத்தி
நிபலயத்திலிருந்து உற்ைத்தி மசய்யப்ைடும் மின்சாைம், மின்சாைக்
கட்டபெப்பில் ஏத னும் ம ாழில்நுட்ைத் படகள் ஏற்ைட்டால் அல்லது
மின்
ம ாகுப்பு
ைாதுகாப்புக்
காைணங்களுக்காக
ெட்டுதெ
குபறக்கப்ைடலாம் அல்லது கட்டுப்ைடுத் ப்ைடலாம். மின்சாைம் குபறப்பு
அல்லது ஒழுங்குைடுத் லுக்கு, இந்திய மின் ம ாகுப்பு குறியீட்டின்
விதிகள் பின்ைற்றப்ைட தெண்டும் தைான்ற ைல விதிமுபறகள்
குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளே.
14. மசயற்பக கருத் ரிப்பு மூலம் இந்தியாவின் மு ல் எருபெ பிறப்பு
மசயற்பக கருத் ரிப்பு (ஐவிஎஃப்) முபறயின் மூலம் இந்தியாவின் மு ல்
‘ைான்னி’ ெபக எருபெக் கன்று பிறந்துள்ளது. இ ன் மூலம், நாட்டின்
கால்நபட மசயற்பக இேப்மைருக்க ம ாழில்நுட்ை முபற அடுத்
கட்டத்ப எட்டியுள்ளது.
குெைாத்தின் தசாம்நாத் ொெட்டத்தில் இருக்கும் தேஜில் அபெந்துள்ள
சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பைச் தசாா்ந்
விேய் எல்.ொலா என்ற
விெசாயியின் வீட்டில் இது நிகழ்ந்துள்ளது.
2020, டிசம்ைாா் 15-ஆம் த தி குெைாத்தின் கட்ச் ைகுதிக்கு மசன்ற பிை ொா்
நதைந்திை தொடி, ைண்ணி எருபெ ெபக குறித்துப் தைசியிருந் ாாா்.
அ ற்கு ெறுநாதள, ‘ைான்னி’
ெபக எருபெகளின் ஐவிஎஃப்
கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு திட்டமிடப்ைட்டது.
விேய் எல்.ொலாவின் சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பை தசாா்ந் 3 ைண்ணி
எருபெகபள ஐவிஎஃப் கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு உட்ைடுத்
விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டோா். ைல்தெறு கட்டங்களுக்குப் பிறகு மு ல்
எருபெக் கன்று ற்தைாது பிறந்துள்ளது.
எருபெகளின் மசயற்பகக் கருத் ரிப்பு முபறயில் மிகப்மைரிய
சாத்தியக்கூறுகபள அைசு ெற்றும் விஞ்ஞானிகள் எதிாா்ைாாா்க்கிறாாா்கள்.
இ ன் மூலம் கால்நபடகளின் எண்ணிக்பக நாட்டில் அதிகரிக்கும்
என்று எதிாா்ைாாா்க்கப்ைடுகிறது.
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1. பருத்தி பபொருளொதொரத்தில் நிலைத்தன்லை ைற்றும் ைதிப்பு


✓

கூட்டலுக்காக, இந்தியொ, எந்த நொட்டடொடு லகடகொர்த்துள்ளது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) ஜெர்மனி 
இ) ஜென்மார்க்
ஈ) பின்லாந்து

✓

✓

ஜெர்மனியின் ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மமம் ாட்டுக்கான
மத்திய அழமச்சகம், விவசாயம் & விவசாயிகள் நல அழமச்சகத்தால்
ஆதரிக்கப் டும் ெவுளி அழமச்சகத்துென் கூட்டிழைந்துள்ளது. ‘ ருத்திப்
ஜ ாருளாதாரத்தில் நிழலத்தன்ழம மற்றும் மதிப்பு கூட்ெப் ட்ெது’ என்ற
இந்மதா-ஜெர்மன் ஜதாழில்நுட் ஒத்துழைப்புத் திட்ெத்தின் அமலாக்க
ஒப் ந்தத்தில் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் ழகஜயழுத்தானது.
இந்தியாவில் நிழலயான ருத்தி உற் த்தியிலிருந்து மதிப்பு கூட்ெழல
அதிகரிப் மத இத்திட்ெத்தின் மநாக்கமாகும். 4 ஜ ரிய ருத்தி உற் த்தி
மாநிலங்களில் (தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, குெராத் மற்றும் மத்திய
பிரமதசம்) இது கவனம் ஜசலுத்துகின்றது.

-ர் அலுவைகத்தொல் பவளியிடப்பட்ட பிறிபதொரு தரவு எது?
அ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (அகில இந்தியா)
ஆ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (நகர்ப்புறம்)
இ) முக்கிய ஜதாழில்கள் உற் த்தியின் மாதாந்திர குறியீடு 
ஈ) உைவு ைவீக்கம்

✓

ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் அலுவலகம் என் து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும்
ஜதாழில்துழற அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஜதாழிற்துழற மற்றும் உள்
நாட்டு வணிக ஊக்குவிப்பு துழறயுென் இழைக்கப் ட்ெ அலுவலகம்
ஆகும். மாதாந்திர ஜமாத்த விற் ழன விழல குறியீடுகழளத் ஜதாகுத்தல்
மற்றும் ஜவளியிடுதல் மற்றும் முக்கிய ஜதாழில்துழற உற் த்தியின்
மாதாந்திர குறியீட்ழெத் ஜதாகுத்தல் மற்றும் ஜவளியிடுதல் ஆகியழவ
இவ்வலுவலகத்தின் முக்கிய ஜசயல் ாடு ஆகும்.

✓

ஜமாத்த விழல அடிப் ழெயிலான ைவீக்கம், 2021 ஜசப்ெம் ரில் ஆறு
மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு 10.66%ஆக குழறந்துள்ளது.

திட்டைொனது” எந்தத் திட்டத்தின்கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
அ) PM கிரிஷி சஞ்சய் மயாெனா
இ) ஒரு ஜசாட்டு அதிக யிர்
ஈ) PM சல் பீமா மயாெனா

✓

ன்னாட்டு எரிசக்தி முகழம என் து 1974ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்ெ
ஓர் அரசுகளுக்கிழெமயயான அழமப் ாகும். இது பிரான்சின் ாரிழை
தழலழமயிெமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இது ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு
மற்றும் மமம் ாட்ெழமப்பின் (OECD) கட்ெழமப்பில் நிறுவப் ட்ெது. IEA
தனது முழுமநர உறுப்பினராக இந்தியாழவ அழைத்துள்ளது. இந்த
மன்றத்தில் முழுமநர உறுப்பினராக இருக்கும் ட்சத்தில், இந்தியா, 90
நாட்களுக்கு எண்ஜைய் இருப்புக்கழள ராமரிக்க மவண்டும்.

6. பைொத்த விலை குறியீட்டிற்கு கூடுதைொக, பபொருளொதொர ஆடைொசக

2. சமீபத்தில் உத்தரபிரடதசத்தில் பதொடங்கப்பட்ட, “நதிநீர் வளர்ப்பு

ஆ) PM மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனா 



7. இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த்ஷொட் பரிலச பவன்ை இந்திய

“மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கால்நழெ வளர்ப்பு & ால்வள அழமச்சகத்தின்கீழ்
பிரதமர் மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனாவின்கீழ் ஒரு சிறப்பு நெவடிக்ழகயாக
வடிவழமக்கப் ட்ெ “ஆற்றுநீர் ண்ழை திட்ெம்”, மீன் உற் த்திழய
ஜ ருக்குவழதயும் மமம் டுத்துவழதயும் மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது.
இந்தத்திட்ெத்ழத உத்தரபிரமதச மாநிலம் கர் முக்மதஷ்வர் பிரிஜ்காட்டில்
மத்திய அழமச்சர் ஸ்ரீ ர்ம ாத்தம் ரூ ாலா ஜதாெங்கிழவத்தார்.

பதொழிைதிபர் யொர்?
அ) ரத்தன் ொொ
ஆ) அனில் அம் ானி
இ) வித்யுத் மமாகன் 
ஈ) தீபிந்தர் மகாயல்

3. நிதியலைச்சகத்தின் பபொருளொதொர விவகொரங்கள் துலையின்

✓

பபொருளொதொர பிரிவின் தலைவர் யொர்?
அ) இந்தியப் பிரதமர்
ஆ) நிதி அழமச்சர்
இ) நிதி ஜசயலாளர்
ஈ) தழலழமப் ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் 

✓

8.உற்பத்தி இலடபவளி அறிக்லகலய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

தழலழமப்ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் நிதி அழமச்சகத்தின் ஜ ாருளாதார
விவகாரங்கள் துழறயின் ஜ ாருளாதார பிரிவின் தழலவர் ஆவார்.
கெந்த 2018 டிசம் ரில் இருந்து இந்தியாவின் தழலழமப் ஜ ாருளாதார
ஆமலாசகராக இருந்த மக வி சுப்ரமணியன், அந்தப் தவியில் இருந்து
விலகி, கல்வித்துழறக்குத் திரும்பியுள்ளார். FY19, FY20 & FY21’க்கான
ஜ ாருளாதார ஆய்வுகழள ஜவளியிடுவதில் அவர் முக்கிய ங்கு வகித்தார்.

அ) WEF
ஆ) UNEP 
இ) FAO
ஈ) NITI ஆமயாக்
✓

ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூைல் திட்ெமானது (UNEP), முன்னணி ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்களுென் இழைந்து 2021 - உற் த்தி இழெஜவளி
அறிக்ழகழய ஜவளியிட்ெது. அரசாங்கத்தின் நிலக்கரி, எண்ஜைய்
மற்றும் எரிவாயு ஆகியவற்றின் திட்ெமிட்ெ உற் த்தி மற்றும் ாரிஸ்
ஒப் ந்த வரம்புகழள பூர்த்தி ஜசய்யும் உலகளாவிய உற் த்தி நிழலகளு
-க்கு இழெயிலான இழெஜவளிழய இவ்வறிக்ழக அளவிடுகிறது.

✓

புதிய அறிக்ழகயின் டி, புவி ஜவப் மழெதழல 1.5 டிகிரி ஜசல்சியைாகக்
கட்டுப் டுத்த, 2030ஆம் ஆண்டில் நிழலயான அளழவவிெ 2 மெங்கு
அதிகமாக புழத டிவ எரிஜ ாருட்கழள உற் த்தி ஜசய்ய அரசாங்கங்கள்
திட்ெமிட்டுள்ளன.

4. உைக ைனநை நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை டததி எது?
அ) அக்மொ ர் 10 
ஆ) அக்மொ ர் 15
இ) அக்மொ ர் 17
ஈ) அக்மொ ர் 20
✓

ஒவ்மவார் ஆண்டும், அக்.10ஆம் மததி உலக மனநல நாளாக உலக
சுகாதார அழமப் ால் அனுசரிக்கப் டுகிறது. மனநலப் பிரச்சிழனகள்
குறித்த விழிப்புைர்ழவ ஏற் டுத்தவும், அது ஜதாெர் ாக ஆதரழவத்
திரட்ெவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்த ஆண்டு அக்மொ ர் 10
அன்று, “Mental health care for all: let’s make it a reality” என்ற கருப்
ஜ ாருளின்கீழ் இந்நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது.

5. பன்னொட்டு எரிசக்தி முகலையின் தலைலையகம் அலைந்துள்ள
இடம் எது?

இந்திய ஜதாழிலதி ரான வித்யுத் மமாகன், மவளாண் கழிவுகழள மறு
-சுைற்சிஜசய்து, விற்கக்கூடிய உயிரித் தயாரிப்புகளாக மாற்றியதற்காக,
இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த் ாட் ரிழச, “எங்கள் காற்ழற
தூய்ழமப் டுத்து” பிரிவின்கீழ் ஜவன்றுள்ளார். இந்தப் ரிசு, ‘சுற்றுச்சூைல்
ஆஸ்கர்’ என்றும் அழைக்கப் டுகிறது. பூமிழயக் காப் ாற்ற ாடு டும்
கண்டுபிடிப் ாளர்களுக்கு இப் ரிசு வைங்கப் டுகிறது.

9. இரொணுவ பபொறியொளர் டசலவகளுக்கொன ‘வலைத்தள அடிப்ப
-லடயிைொன திட்ட கண்கொணிப்பு வலைத்தளத்லத’ உருவொக்கிய
நிறுவனம் எது?
அ) DRDO
ஆ) BISAG-G 

அ) ஜெனீவா

ஆ) ாரிஸ் 

இ) CDAC

இ) மதாகா

ஈ) காத்மாண்டு

ஈ) NIELIT
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இராணுவப் ஜ ாறியாளர் மசழவகளுக்கான திட்ெ கண்காணிப்பு
இழையதளத்ழத ாதுகாப்புத்துழற அழமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தில்லியில்
ஜதாெங்கிழவத்தார். டிஜிட்ெல் இந்தியா திட்ெப் டி இந்த இழையதளத்
-ழத விண்ஜவளிப் யன் ாடுகள் மற்றும் புவி தகவல்களுக்கான
ாஸ்கராச்சார்யா மதசிய ழமயம் (BISAG-G) உருவாக்கியது.
புதிதாகத் ஜதாெங்கப் ட்ெ இந்த ஒருங்கிழைந்த தளம், இராணுவப்
ஜ ாறியாளர் மசழவகள் அமல் டுத்திய முதல் திட்ெ மமலாண்ழம நிர்வாகம் ஆகும். இதன்மூலம் இராணுவத் திட்ெப் ணிகழள ஆரம் ம்
முதல் முடிவு வழர அவ்வப்ம ாது கண்காணிக்க முடியும்.

10.பின்வரும் எம்ைொநிைத்துடன் இலைந்து, கைொச்சொர அலைச்சகம்,
அபிதம்ை நொலள ஏற்பொடு பசய்கிைது?
அ) பீகார்
ஆ) உத்தர பிரமதசம் 
இ) சிக்கிம்
ஈ) மமகாலயா

✓

கலாச்சார அழமச்சகம், ன்னாட்டு ஜ ௌத்த கூட்ெழமப்பு ஆகியழவ
உத்தர பிரமதச மாநில அரசுென் இழைந்து அபிதம்ம நாழள அஸ்வின்
பூர்ணிமா நன்னாளில் ஏற் ாடு ஜசய்கிறது. பிரதமர் நமரந்திர மமாடியும்
மகா ரிநிர்வாை மகாவிலில் அபிதம்ம நாளின் நிகழ்ச்சியில் ங்மகற்றார்.
இலங்ழக, தாய்லாந்து, மியான்மர், ஜதன்ஜகாரியா, மந ாளம், பூொன்,
கம்ம ாடியா ஆகிய நாடுகழளச் மசர்ந்த புகழ்ஜ ற்ற துறவிகள் மற்றும்
ல நாடுகளின் தூதுவர்கள் இந்நிகழ்வில் ங்மகற்றனர்.





(என்எம்ஜிசி) இயக்குநாா் கூறியுள்ளாாா். இதுகுறித்து அவாா் மமலும்
கூறியதாவது:
கெந்த 2014-இல் கங்ழக நதியில் 53 இெங்களில் அதன் தரம் குறித்து
ஆய்வு நெத்தப் ட்ெது. அதில், 32 இெங்களில் குளிப் தற்கு உகந்த
தரத்தில்
தண்ணாா்
இருந்தது.
தண்ணரில்
கழரந்திருக்கும்
ஆக்சிெனின் அளழவ ழவத்து அதன் தரம் நிாா்ையம் ஜசய்யப் டுகிறது.
அழதத் ஜதாொா்ந்து, 2021-ஆம் ஆண்டில் கண்காணிப்பு இெங்களின்
எண்ணிக்ழக 97-ஆக அதிகரிக்கப் ட்ெது. அவற்றில் 68 இெங்களில்
குளிப் தற்கு உகந்த தரத்தில் தண்ணாா் இருப் து கண்ெறியப் ட்டுள்ளது.
கெந்த 2014-இல் இருந்து 2021-ஆம் ஆண்டுக்குள் கங்ழக நதியில்
தண்ணரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில் உயாா்ந்துள்ளது.
கங்ழக நதி நீரின் தரத்ழத உயாா்த்த கங்ழகயும், அதன் கிழள
ஆறுகளும்
ாயும் நகரங்களில் நீாா் சுத்திகரிப்பு நிழலயங்கழள
நவீனப் டுத்தியது, செலங்கழள எரிக்கும் இெங்கள் கட்டுவது,
ஆற்றங்கழரகளில்
திெக்கழிவு
மமலாண்ழமத்
திட்ெத்ழதச்
ஜசயல் டுத்துவது, நீரின் மமற் ரப்பில் மதங்கும் குப்ழ கழள
அகற்றுவது, நதியில் கலக்கும் நீரின் வழியாக குப்ழ கள் வந்து
மசாா்வழதத் தடுப் து, அரண்கள் கட்டுவது உள்ளிட்ெ
ல்மவறு
நெவடிக்ழககள் எடுக்கப் ட்ென.
இந்த நெவடிக்ழககளின் மூலமாக, நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில்
உயாா்ந்துள்ளது. இன்னும் ல திட்ெங்கள் ஜசயல் டுத்தப் ெ இருப் தால்,
கங்ழக நீரின் தரம் மமலும் அதிகரிக்கும் என்றாாா் அவாா்.
கங்ழக நதிழயத் தூய்ழமப் டுத்துவதற்காக, மதசிய கங்ழக தூய்ழம
இயக்கத்ழத மத்திய அரசு ரூ.20,000 மகாடியில் கெந்த 2015-ஆம்
ஆண்டு ஜதாெங்கியது.


1. அக்.24 – உலக ம ாலிமயா விழிப்புைர்வு நாள்

2. இந்திய கெற் ழெயின் முதல் யிற்சிப் பிரிவு இலங்ழக யைம்
இந்திய கெற் ழெயில் முதல் யிற்சிப் பிரிவில் உள்ள கப் ல்களான
சுொதா, மகாா், சாா்துல், சுதாா்ஷினி, தாரங்கினி மற்றும் கெமலார
ாதுகாப்புப் ழெக் கப் ல் விக்ரம் ஆகியழவ ஞாயிற்றுக்கிைழம (அக்.
24) முதல் 28-ஆம் மததி வழர இலங்ழகக்கு 4 நாள் யைம்
மமற்ஜகாண்டுள்ளன.
ஜவளிநாட்டில் கெற் ழெ அதிகாரிகளின் 100 மற்றும் 101-ஆவது
ஒருங்கிழைந்த யிற்சிக்காக இந்தக் கப் ல்கள் ஜசன்றுள்ளன.
இந்தியப் ஜ ருங்கெல் பிராந்தியத்தில் உள்ள ல்மவறு நாடுகளின்
சமூக-அரசியல் மற்றும் கெல்சாாா் அம்சங்கழள ஜதரியப் டுத்துவதன்
மூலம் இளம் அதிகாரிகளின் அனு வங்கழள விரிவு டுத்துவழத இந்தப்
யிற்சி மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஜவளிநாடுகளுென்
நட்புறவு மமம் டும்.
இந்திய கெற் ழெயின் ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமய தழலழம அதிகாரி
ழவஸ் அட்மிரல் ஏ.மக.சாவ்லா தழலழமயில் இந்தக் கப் ல்கள்
யிற்சிக்கு
ஜசல்கின்றன.
ஜவளிநாடுகழளச்
மசாா்ந்த
கெற் ழெயினருக்கு கெந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மமலாக இந்திய
கெற் ழெ யிற்சி அளித்து வருகிறது. தற்ம ாதுவழர இலங்ழகழயச்
மசாா்ந்த கெற் ழெ அதிகாரிகள் மற்றும் வீராா்கள், இந்திய கெற் ழெயின்
ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமயங்களில் யிற்சி ஜ ற்று வருகின்றனாா்.
இந்திய கெற் ழெயின் மகாா் மற்றும் சாா்துல் ஆகிய கப் ல்கள் 101-ஆவது
யிற்சிப் பிரிவினருென் ஜகாழும்பு ஜசல்கின்றன. சுொதா, சுதாா்ஷினி,
தாராங்கினி மற்றும் கெமலார ாதுகாப்புப் ழெக் கப் ல் விக்ரம்
ஆகியழவ 100-ஆவது யிற்சிப் பிரிவினருென் திருமகாைமழல
ஜசல்கின்றன. இருநாட்டு கெற் ழெகளின் ஜசயல்திறழன அதிகரிக்கும்
வழகயில், லவித யிற்சிகழள மமற்ஜகாள்ளத் திட்ெமிெப் ட்டுள்ளன.
யிற்சியில் ஈடு டும் அழனவருக்கும் இரண்டு தவழை கமரானா
தடுப்பூசிகள் ஜசலுத்தப் ட்டுள்ளன மற்றும் கமரானா ரிமசாதழனகளும்
ஜசய்யப் ட்டுள்ளன.
3. 2014-க்குப் பிறகு கங்ழக நதியின்தரம் உயாா்வு: என்எம்சிஜி தகவல்
2014-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கங்ழக நதி நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க
அளவில் உயாா்ந்துள்ளது என்று மதசிய கங்ழக தூய்ழம இயக்கத்தின்
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1.சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற Allium negianum கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற ேல்பிடயாட் இடுகாடு அதமந்து

இந்திய மாநிலம்/UT எது?

உள்ள ொடு எது?

அ) அஸ்ஸாம்

அ) ரஷ்யா

ஆ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) இஸ்தரல் 

இ) அருணாச்சல பிரததசம்

இ) இத்தாலி

ஈ) தகாவா

ஈ) அவமரிக்கா

✓

2019ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் Allium negianum என்ற
தாவரமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக, PhytoKeys இதழில் வவளியிடப்பட்
-டது. இது, அல்லியத்தின் புதிய இனமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

✓

அல்லியம் என்பது உலகளவில் வவங்காயம் மற்றும் பூண்டுதபான்ற
1,100 இனங்களள உள்ளடக்கிய ஓர் இனமாகும். இது உத்தரகாண்ட்
மாநிலத்தில் உள்ள சாதமாலி மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது
கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,000 முதல் 4,800 மீ உயரத்தில் வளர்கிறது.
Allium negianum என்ற அறிவியல் வபயர், ஆய்வாளர் மற்றும் அல்லியம்
தசகரிப்பாளரான மளறந்த டாக்டர் குல்தீப் சிங் தேகிளயப் தபாற்றுகிறது.

✓

வவளியுறவு அளமச்சர் S வஜய்சங்கர் தனது 5 ோள் இஸ்தரல் பயணத்தி
-ன்ப ோது, தல்பிதயாட் இடுகாட்டுக்குச் வசன்றளத அடுத்து இவ்விடம்
சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்றது. வஜருசதலமில் உள்ள தல்பிதயாட்டில்
அளமந்துள்ள இது, முதல் உலகப்தபாரின்தபாது தங்கள் இன்னுயிளர
தியாகஞ்வசய்த இந்தியவீரர்களின் இடுகாடு ஆகும். இஸ்தரல் முழுவதும்
வஜருசதலம், ராம்தல மற்றும் ளஹபாவில் உள்ள இடுகாடுகளில் சுமார்
900 இந்திய வீரர்கள் புளதக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய இராணுவம்,
ஒவ்தவார் ஆண்டும் வசப்.23’ஐ ளஹபா ோளாக நிளனவுகூருகிறது.

6. ICC எதலட் டெனல் டமட்ச் சரப்ரியுமான எந்ே இந்திய கிரிக்சகட்
விக்சகட்டை வீழ்த்தியவர் யார்?

வீரர், டமரிசலடொன் கிரிக்சகட் கிளப்பின் வாழ்ொள் உறுப்பினர்
ேகுதிதயப் செற்றுள்ளார்?

அ) R அஸ்வின்

அ) ஹர்பஜன் சிங்

ஆ) ஜஸ்பிரித் பும்ரா

ஆ) ஜவகல் ஸ்ரீோத் 

இ) ஷகிப் அல் ஹசன் 

இ) ராகுல் டிராவிட்

ஈ) டிம் வசௌத்தி

ஈ) VVS லட்சுமணன்

2. 2021 அக்டடாெர் நிலவரப்ெடி, T20 ெர்வடேெ கிரிக்சகட்டில் அதிக

✓

வங்காளததச வீரர் ஷகிப் அல் ஹசன் சர்வததச T20 கிரிக்வகட்டில் லசித்
மலிங்காவின் விக்வகட்டுகளள முறியடித்ததன்மூலம் அதிக விக்வகட்டுக
-ளள (107ஆவது) வீழ்த்தினார். ஷாகிப், 89 T20 சர்வததச தபாட்டிகளில்
விளளயாடி 108 விக்வகட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளார். இவ்வடிவத்தில், 100
விக்வகட்டுகள் மற்றும் 1000+ ரன்களள எடுத்த ஒதர கிரிக்வகட் வீரர். 99
விக்வகட்டுகளுடன் நியூசிலாந்தின் டிம் வசௌத்தி 3ஆவது இடத்திலுள்ளார்.

✓

இந்தியாவின் ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீோத் ஆகிதயார்
வமரிலிதபான் கிரிக்வகட் கிளப்பின் வாழ்ோள் உறுப்பினர் தகுதிளயப்
வபற்றுள்ளனர். இந்த ஆண்டு 16 கிரிக்வகட் வீரர்களுக்கு இந்தத் தகுதி
வகாடுக்கப்பட்டது. ஹர்பஜன், வடஸ்ட் தபாட்டிகளில் இந்தியாவின் 3ஆவது
அதிக விக்வகட்டுகள் (417 விக்வகட்டுகள்) வீழ்த்திய வீரராவார். தமலும்,
700’க்கும் தமற்பட்ட சர்வததச விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தியுள்ளார்.

✓

ஸ்ரீோத், தற்தபாது ICC எளலட் தபனல் தபாட்டி ேடுவராக உள்ளார். 315
ஒருோள் விக்வகட்டுகளளயும், 236 வடஸ்ட் விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தி
-ய தவகப்பந்து வீச்சாளராவார்.

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற செச்சிபு சுரங்கப்ொதே அதமந்து
உள்ள மாநிலம் எது?
அ) அருணாச்சல பிரததசம் 

7. ‘ஆோர் டேக்கத்ோன் – 2021’ஐ ெடத்ேவுள்ள அதமப்பு எது?

ஆ) உத்தரகாண்ட்

அ) NITI Aayog

இ) சிக்கிம்

ஆ) NRDC

ஈ) பீகார்

✓

அருணாச்சல பிரததசத்தில் உள்ள வேச்சிபு கணவாய் அருதக 500 மீ நீள
சுரங்கவழிளய எல்ளலப்புறச்சாளலகள் அளமப்பு அளமத்து வருகிறது.
இது சீன எல்ளலக்கருதக, முன்தனாக்கி தளத்ளத தோக்கிச்வசல்லும்
வாகனங்களின் பயணதேரத்ளதக் குளறப்பளத தோக்கமாகக்வகாண்
-டுள்ளது. வேச்சிபு சுரங்கப்பாளத 5,600 அடி உயரத்தில் BRO’வின்
வர்டக் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

4. ஆயுர்டவே மூலிதககளுக்கான பிரத்திடயக வனப்ெகுதியான

இ) UIDAI 
ஈ) RBI

✓

இந்திய தனித்துவ அளடயாள ஆளணயமானது (UIDAI) 2021 ‘ஆதார்
தஹக்கத்தாளன’ ேடத்தவுள்ளது. மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப
அளமச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்ளகயின்படி, ஆதார் தஹக்கத்தான்-2021
2 தளலப்புகளள ளமயமாகக் வகாண்டது. “பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தளல”
ளமயமாகக்வகாண்டு முதல் கருப்வபாருள் அளமந்துள்ளது.

✓

முகவரிளயப் புதுப்பிக்கும் தபாது குடியிருப்பாளர்கள் எதிர்வகாள்ளும்
சில நிஜ வாழ்க்ளகயின் சவால்களள இது உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.
தஹக்கத்தானின் 2ஆவது கருப்வபாருள் UIDAI வழங்கும் “அளடயாளம்
மற்றும் அங்கீகாரம்” தீர்ளவ ளமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்தக்கருப்
வபாருளின்கீழ், ஆதார் எண் அல்லது அந்த தனிேபரின் இதர தனிப்பட்ட
தகவளலயும் பகிராமல் அளடயாளத்ளத நிரூபிக்க புதுளமயான
தீர்வுகளள UIDAI தகாருகிறது.

‘ஆயுஷ் வனம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மாநிலம்/UT எது?
அ) இராஜஸ்தான்
ஆ) குஜராத் 
இ) பஞ்சாப்
ஈ) சண்டிகர்
✓

✓

மத்திய துளறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழித்துளற
மற்றும் ஆயுஷ் அளமச்சரான சர்பானந்தா தசாதனாவால், குஜராத்தின்
காந்திதாமில் ஆயுர்தவத மூலிளககளுக்கான பிரத்திதயக வனமான
‘ஆயுஷ் வனத்ளதத்’ திறந்துளவத்தார்.

8. ‘டேசிய ொதல ொதுகாப்பு வாரியத்தின்’ ேதலதமயகம் உள்ள
இந்திய ெகரம் எது?
அ) மும்ளப
ஆ) புது தில்லி 

தீனதயாள் துளறமுக அறக்கட்டளள வழங்கிய 30 ஏக்கர் நிலத்தில்
‘ஆயுஷ் வனம்’ அளமக்கப்பட்டது. ேகர்ப்புறத்தில் பசுளமளய தமம்படுத்த
-வும், கட்ச் பகுதியில் மரங்களின் அடர்த்திளய அதிகரிக்கவும் மரக்கன்று
ேடும் பணிகள் தமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இ) ஔரங்காபாத்
ஈ) வகால்கத்தா
✓









சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் வேடுஞ்சாளலகள் அளமச்சகமானது
ததசிய சாளலப் பாதுகாப்பு வாரியத்தின் கட்டளமப்ளப அறிவித்துள்ளது.
சாளலப் பாதுகாப்பு, புதுளமகள் மற்றும் புதிய வதாழில்நுட்பத்ளத ஏற்றுக்
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வகாள்வது, தபாக்குவரத்து மற்றும் தமாட்டார் வாகனங்களள
ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு வாரியம் வபாறுப்பாகும்.
✓

இவ்வாரியத்தின் தளலளம அலுவலகம் ததசிய தளலேகர பகுதியில்
இருக்கதவண்டும். இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுவலகங்களள
வாரியம் நிறுவலாம். மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தவண்டிய தளலவர்
மற்றும் மூவருக்கு குளறயாமல் எழுவருக்கு மிகாமல் உறுப்பினர்கள்
வாரியத்தில் இருக்கதவண்டும்.

9. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான டவதியியலுக்கான டொெல் ெரிசு, மூலக்
கூறுகதள உருவாக்குவேற்கான பின்வரும் எந்தப் புதிய வழிதய
உருவாக்கியேற்காக வழங்கப்ெட்டுள்ளது?
அ) சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ் 
ஆ) மாற்றப்பட்ட DNA’க்கள்
இ) மாற்றப்பட்ட mRNA’க்கள்





குறுகிய காலகட்டத்தில் பாதுகாப்புத் துளறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள
ேவீன
வதாழில்நுட்பங்கள்,
ஒருங்கிளணந்த
வகாள்ளககள்
ஆகியவற்ளறயும் கண்காட்சி எடுத்துளரக்கும். பாதுகாப்பு கண்காட்சியில்
பங்தகற்கும் ோடுகளுடனான இந்தியாவின் ேல்லுறவு தமம்படும்
என்பதால், கண்காட்சியில் பங்தகற்க ோடுகள் முன்னுரிளம அளிக்க
தவண்டும்.
பாதுகாப்பு உற்பத்திசார்ந்த விவகாரங்களில் மற்ற ோடுகளுக்குப் தபாதிய
ஒத்துளழப்ளப ேல்கி ஒருங்கிளணந்து பணியாற்ற இந்தியா தயாராக
உள்ளது. கலாசாரம், களல, உணவுப் பழக்கவழக்கம் உள்ளிட்டவற்றில்
குஜராத் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. அங்கு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு
கண்காட்சியில் பங்தகற்கும் ோடுகளுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்ளட இந்தியா வகாண்டாடி வரும் சூழலில்,
பாதுகாப்புக் கண்காட்சிளய சிறப்புடன் ேடத்துவதற்கான ேடவடிக்ளக
-களள அளனத்துோடுகளுடனும் இளணந்து இந்தியா தமற்வகாள்ளும்
என்றார் அவர்.

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்ளல
✓

2021ஆம் ஆண்டிற்கான தவதியியலுக்கான தோபல் பரிசு, வபஞ்சமின்
லிஸ்ட் மற்றும் தடவிட் டபிள்யூசி தமக்மில்லனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மூலக்கூறுகளள உருவாக்குதற்கான “சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ்”
எனப்படும் புதிய வழிளய உருவாக்கியதற்காக இப்பரிசு வழங்கப்பட்டு
உள்ளது. தோபல் பரிசுக்குழுவின்படி, லிஸ்ட் & தமக்மில்லன் ஆகிதயார்
சுயாதீனமாக ஒரு புதிய விளனயூக்க வழிளய உருவாக்கினர்.

10. 2021 - உலக ெருத்தி ொளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன?
அ) There’s more to cotton than you think 
ஆ) Sustainable Cotton
இ) e-commerce in Cotton
ஈ) White Gold: Cotton

✓

✓

பன்னாட்டு பருத்தி ஆதலாசளனக் குழு (ICAC) மற்றும் உலக வர்த்தக
அளமப்பு (WTO) ஆகியளவ இளணந்து உலக பருத்தி ோளள நிறுவின.
இது, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.7 அன்று
வகாண்டாடப்படுகிறது. “There’s more to cotton than you think” என்பத்
ேடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த நோளுக்கோனக் கருப்ப ோருளோகும்.
பருத்தியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ பரப்புவது இந்த
ோளின் தோக்கமாகும். உலகில் உள்ள பருத்திப் வபாருளாதாரங்கள்
எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சளனகளளயும் இது வலியுறுத்துகிறது. 2019ஆம்
ஆண்டில், வஜனிவாவில், முதல் உலக பருத்தி ோள் வகாண்டாடப்பட்டது.

2. பசுளமஇல்ல வாயுக்கள்வவளிதயற்றம் புதிய உச்சம்: ஐ.ோ. அளமப்பு
அறிக்ளக
வவப்பமயமாதல் உள்ளிட்ட பருவநிளல மாற்றத்துக்கு முக்கியக்
காரணியாக விளங்கும் பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றம் கடந்த
ஆண்டு புதிய உச்சத்ளதத் வதாட்டதாக ஐ.ோ.வின் உலக வானிளல
அளமப்பு வதரிவித்துள்ளது.
இதுவதாடர்பாக உலக வானிளல அளமப்பின் ஆண்டறிக்ளகளய
வவளியிட்டு அதன் வபாதுச்வசயலர் வபட்டரி டாலஸ் கூறியதாவது:
முக்கியமான பசுளம இல்ல வாயுவான கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் (கரிய
-மிலவாயு) வவளிதயற்றமானது உலக சராசரி அளவானது 10 இலட்சத்து
-க்கு 413.2 பாகங்கள் என்ற புதிய உச்சத்ளத 2020’இல் எட்டியது.
வபாதுமுடக்கம் உள்ளிட்ட கதரானா கட்டுப்பாடுகளால் புளதபடிவ
எரிவபாருள்களிலிருந்து வவளியாகும் கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் வவளி
-தயற்றம் குளறந்ததபாதும், இந்த உச்சமானது கடந்த 10 ஆண்டுகளில்
அதிகமாகும். இதன்மூலம் வவப்பமயமாதல் அதிகரிக்கும். அதமசான்
மளழக்காடுகள் அழிப்பும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆகும்.
இதற்கு முன்னர் 2015’இல் 10 இலட்சத்துக்கு 400 பாகங்கள் என்ற
அளளவ எட்டியிருந்தது. இது, ேமது அன்றாட வாழ்க்ளக, ேமது குழந்ளத
-களின் எதிர்காலத்தில் எதிர்மளறயான விளளவுகளள ஏற்படுத்தியுள்
-ளது.
மனிதர்களால்
வவளிதயற்றப்படும்
கரியமிலவாயுவானது
எண்வணய், வாயு தபான்ற புளதபடிவ எரிவபாருள்களள எரிப்பதால்
அல்லது சிவமன்ட் உற்பத்தி வசய்வதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. பருவ
நிளலயில் மூன்றில் இரு பங்கு மாற்றத்ளத இது ஏற்படுகிறது.

1. 5 ஆண்டுகளில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி 334% அதிகரிப்பு

கதரானா வதாற்றால் கடந்த ஆண்டு வதாழில்கள் முடங்கி, வபாருளாதார
ததக்கநிளல ஏற்பட்டு தற்காலிகமாக கரியமிலவாயு வவளிதயற்றம்
குளறந்திருந்தாலும், பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றத்தில் அது
வவளிப்பளடயான எந்தத் தாக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தவில்ளல என அதில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள்
ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர்
ராஜ்ோத் சிங் வதரிவித்துள்ளார்.

ஸ்காட்லாந்தில் ஐ.ோ.வின் பருவநிளல மாற்ற மாோடு அக்.31-ஆம் தததி
வதாடங்கி ேவம்பர்.12 வளர ேளடவபறவுள்ள நிளலயில் இந்த அறிக்ளக
வவளியாகியுள்ளது.


மத்திய அரசு சார்பில் குஜராத் தளலேகர் காந்திேகரில் அடுத்த ஆண்டு
மார்ச் 11-13ஆம் தததி வளர பாதுகாப்பு கண்காட்சி ேளடவபறவுள்ளது.
இந்தக் கண்காட்சிளய பிரபலப்படுத்தும் தோக்கில் பல ோடுகளுக்கான
தூதர்களள அளமச்சர் ராஜ்ோத்சிங் சந்தித்துப்தபசினார். அப்தபாது அவர்
கூறியதாவது:
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள்
ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது. 75’க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளுக்கு
தபார்த் தளவாடங்களள இந்தியா ஏற்றுமதி வசய்து வருகிறது. அதிக தரம்,
தபாட்டியிடும் திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்திய தபார்த்
தளவாடங்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்றன.
அடுத்த ஆண்டு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு கண்காட்சி, தபார்த்
தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் காணப்படும் ேவீன வதாழில்நுட்பங்களள
வவளிப்படுத்தும்.
பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டில்
இந்தியா
பளடத்துள்ள
சாதளனகளளயும்
எதிர்கால
வாய்ப்புகளளயும்
வவளிப்படுத்தும் வளகயில் அந்தக் கண்காட்சி இருக்கும்.
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1. இந்தியாவில் உள்ள 51 புலிகள் காப்பகங்களிலும் அக்.2ஆம் தேதி

5. 2021ஆம் ஆண்டு த ாபல் பரிமச தென்ற அப்துல்ரசாக் குர்னா

தோடங்கிய புலிப்தபரணியின் கருப்தபாருள் என்ன?

சார்ந்ே ாடு எது?

அ) Amrut Bharat

அ) இஸ்பரல்

ஆ) India for Tigers – A Rally on Wheels 

ஆ) தான்சானியா 

இ) Atma Nirbhar Tigers

இ) அபமரிக்கா

ஈ) Tiger on Wheels

ஈ) ஆஸ்திபரலியா

மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்ற அலமச்சர் பூபேந்தர்
யாதவ், “India for Tigers – A Rally on Wheels” என்ற கருப்போருளின்கீழ்,
நாட்டில் உள்ள 51 காப்ேகங்களில் ஒரு பேரணிலயத் பதாடங்கினார்.
‘ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்’ பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு ேகுதியாக
இது பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது.

✓

தான்சானிய நாவலாசிரியர் அப்துல்ரசாக் குர்னா, காலனித்துவம் மற்றும்
அகதிகள் மீதான தனது இலக்கியப் ேலடப்புகளுக்காக 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான பநாேல் ேரிலச பவன்றார். 1948’இல் பிறந்த அப்துல்ரசாக்
குர்னா, இந்தியப் பேருங்கடலில் உள்ள சான்சிோர் தீவில் வளர்ந்தார்.
1960’களின் இறுதியில் அகதியாக இங்கிலாந்து நாட்டுக்குச் பசன்றார்.

2. ‘The State of Climate Services 2021: Water’ என்ற பெயரிலான

6. 2021 - உலக தபாலிதயா ாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன?

அறிக்கைகய தெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது?

அ) Leaving No one behind

அ) WMO 

ஆ) Delivering on a Promise 

ஆ) FAO

இ) Inclusive and Inspirational

இ) NITI ஆபயாக்

ஈ) No Polio World

ஈ) NABARD

✓

✓

உலக வானிலல அலமப்ோனது (WMO) சமீேத்தில் ‘The State of Climate
Services 2021: Water’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்லகபயான்லற
பவளியிட்டுள்ளது.

✓

இந்த அறிக்லக உலக வானிலல அலமப்ோல் ஒருங்கிலைக்கப்ேட்டது
மற்றும் இருேதுக்கும் பமற்ேட்ட ேன்னாட்டு நிறுவனங்கள், பமம்ோட்டு
முகலமகள் மற்றும் அறிவியல் நிறுவனங்களின் உள்ளீடுகலள
உள்ளடக்கியது. இவ்வறிக்லகயின்ேடி, 2018ஆம் ஆண்டில் உலகளவில்
சுமார் 3.6 பில்லியன் மக்களுக்கு ஓர் ஆண்டில் ஒருமாதகாலத்திற்கு
போதுமான அளவு தண்ணீர் கிலடப்ேதில்லல. இந்த நிலல, 2050ஆம்
ஆண்டில், ஐந்து பில்லியலனத் தாண்டும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.

போலிபயா பசாட்டு மருந்து குறித்த விழிப்புைர்லவ ஏற்ேடுத்தவும்,
போலிபயாலவ ஒழிக்கவுமாக ஒவ்பவாராண்டும் அக்படாேர்.24 அன்று
உலக போலிபயா நாள் கலடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “Delivering on a
Promise” என்ேது 2021ஆம் ஆண்டு உலக போலிபயா நாளுக்கானக்
கருப்போருளாகும். போலிபயாலமலிட்டி ுக்கு எதிரான தடுப்பூசிலய
உருவாக்கிய முதல் குழுலவ வழிநடத்திய பஜானாஸ் சால்க் பிறந்தலத
நிலனவுகூரும் வலகயில், பராட்டரி இன்டர்பநஷனல் அலமப்ோல்
உலக போலிபயா நாள் நிறுவப்ேட்டது.

7. ஐக்கிய ாடுகள் ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) அக்படாேர் 21
ஆ) அக்படாேர் 24 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘Mosquirix’ என்பது எந்ே த ாய்க்கு

இ) அக்படாேர் 25

எதிராக WHO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முேல் ேடுப்பூசியாகும்?

ஈ) அக்படாேர் 27

அ) படங்கு

✓

ஆ) மபலரியா 
இ) ஜிகா
ஈ) பமற்கு லநல் லவரஸ்

✓



உலக நலவாழ்வு அலமப்ோனது குழந்லதகளுக்கான முதல் மபலரியா
தடுப்பூசிலயப் ேயன்ேடுத்த ேரிந்துலரத்துள்ளது. WHO குழு RTS, S/AS01
மபலரியா அல்லது Mosquirix – பிரித்தானிய மருந்து தயாரிப்ோளரான
கிளாக்ப ாஸ்மித்கிலளன் உருவாக்கிய தடுப்பூசிலய அங்கீகரித்தது.
உலக நலவாழ்வு அலமப்பின் கூற்றுப்ேடி (WHO), மபலரியா, ஒவ்பவார்
ஆண்டும் சுமார் 500,000 மக்கலளக் பகால்கிறது; அவர்களுள் ோதி
பேர் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சிறார்களாவர்.

கடந்த 1945ஆம் ஆண்டில் ஐநா சாசனம் அமலுக்கு வந்ததன் நிலனவாக
ஒவ்பவாராண்டும் அக்.24 அன்று ஐநா நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா,
அதிகாரப்பூர்வமாக 24 அக்படாேர் 1945 அன்று நலடமுலறக்கு வந்தது.
2021ஆம் ஆண்டு, ஐநா’இன் 76ஆவது ஆண்டு நிலறலவக்குறிக்கிறது.
ஐநா சாசனம் என்ேது உலகளாவிய அலமதி மற்றும் சமத்துவத்லத
பநாக்கிச் பசயல்ேட்டு வரும் ஐநா’இன் நிறுவன ஆவைமாகும்.

8. 2021 - ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் ைனிே உரிமைகளுக்கான
உயரிய விருோன சாகதராவ் பரிசு, யாருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) விளாடிமிர் புதின்
ஆ) அபலக்ஸி நவல்னி 

4. சமீபத்தில் புவிசார் குறியீடு தபற்ற, ‘ஜூடிைா’ என்ற ஒருவகை

இ) பகாத்தேய இராஜேக்ச

மதுவானது பின்ெரும் எந்ே ைாநிலத்தில், வீட்டிதலதய ேயாரிக்கப்ப
-டுகிறது?

ஈ) நபரந்திர பமாடி

அ) அஸ்

ாம் 

ஆ) மணிப்பூர்
இ) பமகாலயா
ஈ) பமற்கு வங்காளம்
✓

அஸ் ாம் மாநிலத்தின் திமாசா ஹசாவ் மாவட்டத்லதச் பசர்ந்த திமாசா
ேழங்குடியினரால் வீட்டிபலபய தயாரிக்கப்ேடும் அரிசி மதுவான ‘ஜூடிமா’
என்ற ஒருவலக மதுவுக்கு சமீேத்தில் புவிசார் குறியீடு கிலடத்துள்ளது.
இது பவளிர் மஞ்சள் (அ) சிவப்பு நிறத்தில் காைப்ேடுகிறது. பமல்லிய
நறுமைத்தில் அரிசிபகாண்டு தயாரிக்கப்ேடும் புளிக்கலவக்கப்ேட்ட
ோனமாகும் இது. இப்ோனம் அவர்களின் ோரம்ேரியத்தின் ஒரு முக்கிய
ேகுதியாக விளங்குகிறது.

✓

சிலறயில் அலடக்கப்ேட்டுள்ள ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித் தலலவர் அபலக்ஸி
நவல்னிக்கு, ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தின் மனித உரிலமகளுக்கான
உயரிய விருதான சாகபராவ் ேரிசு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. அோரமான
தனிப்ேட்ட துணிச்சலலப்ோராட்டி, ஐபராப்பிய நாடாளுமன்றம் அவருக்கு
இந்தப் ேரிலச வழங்கியுள்ளது. ரஷ்யாவின் ஆளும் அரசாங்கத்தின்
ஊழலுக்கு எதிராக அவர் பதாடர்ந்து பிரச்சாரம் பசய்து வருகிறார்.

9. தேசிய திமரப்பட விருது ெழங்கும் விழாவில், ‘சிறந்ே திமரப்
பட’த்திற்கான விருமே தென்ற திமரப்படம் எது?
அ) மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம் 
ஆ) சிச்பசார்
இ) அசுரன்
ஈ) பகசரி
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தில்லியிலுள்ள விஞ்ஞான் ேவனில் வைத்து 67ஆவது பதசிய திலரப்ேட
விருதுகலள குடியரசுத்துலைத்தலலவர் பவங்லகயா வழங்கினார்.
சிறந்த திலரப்ேடத்திற்கான விருது பிரியதர்ஷனின் மலலயாளத்திலரப்
ேடமான “மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கத்திற்கு” வழங்கப்ேட்டது.
மணிகர்னிகா மற்றும் ேங்கா ேடங்களில் நடித்ததற்காக ஹிந்தி நடிலக
கங்கனா ரனாவத், ‘சிறந்த நடிலக’க்கான விருலத பவன்றார். சிறந்த
நடிகருக்கான விருலத ‘போன்ஸ்பல’ ேடத்திற்காக மபனாஜ் ோஜ்ோய்
மற்றும் ‘அசுரன்’ ேடத்திற்காக தனுஷ் ஆகிபயார் பேற்றனர்.

10. 2021 – தகாங்கன் சக்தி என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்ெரும்
எந் ாட்டிற்கும் இமடயிலான முேல் முப்பமடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி
ஆகும்?
அ) இங்கிலாந்து (UK) 
ஆ) அபமரிக்கா
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) ஜப்ோன்

✓

2021 - பகாங்கன் சக்தி என்ேது இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் (UK)
இலடயிலான முதல் முப்ேலடகளின் கூட்டுப் ேயிற்சியாகும். ஒருவார
காலம் நடக்கும் இப்ேயிற்சி சமீேத்தில் பதாடங்கியது. இப்ேயிற்சியானது
ேரஸ்ேர அனுேவங்கலளப் ேகிர்ந்துபகாள்வதற்கும் இருநாடுகளுக்கும்
இலடயிலான ஒத்துலழப்லே பவளிப்ேடுத்துவதற்கும் ஒரு தளமாக
இருக்கும். இப்ேயிற்சியின் கடல்சார் ேயிற்சிப் ேகுதி இந்தியாவின் பமற்கு
கடற்கலரயில் நடத்தப்ேடும் மற்றும் துலறமுகம்சார் ேயிற்சி மும்லேயில்
நலடபேறும். இப்ேயிற்சியின் தலரசார் ேயிற்சி உத்தரகாண்டில் உள்ள
பசௌேதியாவில் நலடபேறும்.


1. மாைவர்களின் கற்றல் இலடபவளிலய சரிபசய்ய ரூ.200 பகாடியில்
- ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் இன்று பதாடக்கம்:
‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டத்லத மரக்காைத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின்
இன்று பதாடங்கி லவக்கிறார்.
தமிழகத்தில் கபரானா ேரவல் காரைமாக ேள்ளிக்குழந்லதகளின்
கற்றலில் ஏற்ேட்டுள்ள இலடபவளிலய சரிபசய்யும் பநாக்கில்
ஒருங்கிலைந்த ேள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் (எஸ்எஸ்ஏ) சார்பில் ‘இல்லம்
பதடி கல்வி’ என்ற திட்டம் `200 பகாடியில் பசயல்ேடுத்தப்ேட உள்ளது.
குழந்லதகளின் கற்றல் இலடபவளிலய குலறக்கவும், இலடநிற்றலல
தவிர்க்கவும் ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது. இத்
திட்டம்மூலம் ேள்ளிக்குழந்லதகளுக்கு தினமும் மாலல பவலளயில்
ஆடல், ோடல், நாடகம், போம்மலாட்டம் போன்றலவமூலம் மகிழ்ச்சியான
முலறயில் தன்னார்வலர்கள் கற்றுக்பகாடுப்ோர்கள்.
பசாதலன அடிப்ேலடயில் முதல்கட்டமாக காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர்,
நாகப்ேட்டினம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், ஈபராடு, கிருஷ்ைகிரி,
நீலகிரி, மதுலர, கன்னியாகுமரி ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இத்திட்டம்
பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது.
2. சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ
காவல் ஆலையர் அறிவிப்பு

ாருக்கு நட்சத்திர காவலர் விருது:

சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ ாருக்கு இனி கூடுதலாக ஒவ்பவாரு
மாதமும் விருது வழங்கப்ேடும். கூடுதல் காவல் ஆலையர்
(தலலலமயிடம்) தலலலமயிலான குழு, பசன்லன பேருநகரகாவல்
துலறயில்
சிறப்ோன
போலீ ாலர
கண்டறிந்து
அவர்களது
ேணிலயமதிப்பிட்டு ‘மாதத்தின் நட்சத்திர காவலர்’ என்றவிருலத
வழங்க உத்பதசிக்கப்ேட்டுள்ளது.
‘மாதத்தின் நட்சத்திரகாவலர்’ விருலத பேறபதர்ந்பதடுக்கப்ேடும் காவல
-ருக்கு `5000 ேை பவகுமதியுடன், தனிப்ேட்ட பசயல் திறன் ோராட்டு
சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவிக்கப்ேடும்.













3. அபமரிக்கா: ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாக அக்படாேர் அறிவிப்பு
இந்த மாதத்லத ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாகக் பகாண்டாட அபமரிக்க
ஹிந்துக்கள் முடிவு பசய்துள்ளனர். இதுகுறித்து அபமரிக்க ஹிந்து
அலமப்புகள் பவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளதாவது:
அக்படாேர் மாதவாக்கில்தான் நவராத்திரி, தசரா, துர்கா பூலஜ, தீோவளி
உள்ளிட்ட ேண்டிலககலள உலகம் முழுவதும் உள்ள ஹிந்துக்கள்
பகாண்டாடுகின்றனர். எனபவ, அபமரிக்காவில் ஹிந்து ோரம்ேரிய
மாதமாகக் பகாண்டாட அக்படாேர்தான் மிகவும் போருத்தமாக இருக்கும்
என்று ஹிந்து அலமப்பினர் முடிவு பசய்தனர்.
4. இந்தியாவில் அவதாரம் எடுத்துள்ள புதிய உருமாற்ற பகாபரானா:
அடுத்த ேயங்கரமா ஏஒய் 4.2? பவகமாக ேரவும் தன்லம பகாண்டதால்
பீதி
இங்கிலாந்லதத் பதாடர்ந்து இந்தியாவில் ேரவியிருக்கும் ஏஒய் 4.2
எனும் புதிய வலக படல்டா லவரஸ், பகாபரானாவின் அடுத்த ஆதிக்கம்
பசலுத்தும் உருமாற்ற வரிலசயா என மக்கள் மத்தியில் கவலல
எழுந்துள்ளது. இது குறித்து இங்கிலாந்து மருத்துவ நிபுைர்கள் விளக்கம்
அளித்துள்ளனர். உலலகபய வாட்டி வதக்கிய பகாபரானா லவரஸ்
ஒருவழியாக ஓய்ந்துவிட்டது என மக்கள் நிம்மதி அலடந்துள்ள
நிலலயில், இங்கிலாந்தில் ஏஒய் 4.2 எனும் புதிய வலக படல்டா
லவரஸ் சமீேத்தில் கண்டறியப்ேட்டது. தற்போது அதிகளவில் இந்த
லவரஸ் பவகமாக ேரவி வருகிறது.
இங்கிலாந்தில் தினசரி பகாபரானா ோதிப்பு தற்போது அதிகரிக்க, ஏஒய்
4.2 லவரபச காரைம் என ஆய்வு முடிவுகள் கூறி உள்ளன. இதனால்
படல்டா லவரலச போல, அதிகளவில் மக்கலள பதாற்றும் அடுத்த
ஆதிக்கம் பசலுத்தும் உருமாற்ற வலக லவரசாக ஏஒய் 4.2 இருக்குமா?
என மக்கள் மத்தியில் பீதி ஏற்ேட்டுள்ளது. தற்போது இந்தியாவிலும் இந்த
வலக லவரஸ் ேரவி இருக்கிறது. இந்தியாவில் பமற்பகாள்ளப்ேட்ட
மாதிரிகளில் 17 மாதிரிகள் ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ் ோதிப்புக்குள்ளான
-லவ என உறுதிபசய்யப்ேட்டுள்ளது. ஏற்கனபவ படல்டாவின் மற்பறாரு
வீரியம்மிக்க ஏஒய்-4 வலக லவரசும் ேரவத் பதாடங்கியிருக்கிறது.
எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என எண்ணிக் பகாண்டிருக்கும் நிலலயில்,
இந்தப் புதிய பிறழ்வுகள் குறித்து நாம் கவலலபகாள்ளபவண்டுமா
என்ேது குறித்து இங்கிலாந்து ஆய்வாளர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
பகாபரானாவின் மரேணு மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய வலக
லவரஸ்கலள கண்காணிப்ேதற்கான எடின்ேர்க் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு
ஆய்வாளர்கலள பகாண்ட கூட்டுக் குழு கூறியதாவது:
ஏஒய் 4.2 என்ேது படல்டா லவரசின் ேரம்ேலரயாகும். தற்போது, இபத
மரேணுவில் ேல்பவறு உருமாற்றங்களுடன் 75 ஏஒய் ேரம்ேலர
லவரஸ்கள் அலடயாளம் காைப்ேட்டுள்ளன. இவற்றில் ஏஒய் 4.2 வலக
லவரஸ் இங்கிலாந்தில் பவகமாக ேரவி வருகிறது. கடந்த 28 நாட்களில்
63% மாதிரிகளில் ஏஒய் 4.2 வலர லவரஸ் பதாற்று கண்டறியப்ேட்டு
உள்ளது. இந்த லவரசில் ஒய்145எச் மற்றும் ஏ222வி ஆகிய இரு
மரேணு உருமாற்றங்கள் காைப்ேடுகின்றன.
இதில், ஒய்145எச் உருமாற்றம் பநாய் எதிர்ப்பிலிருந்து தப்பித்து தாக்கக்
கூடிய திறன் பகாண்டது. ஆனாலும், ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ்
இங்கிலாந்து தவிர பஜர்மனி, அயர்லாந்து, படன்மார்க்கிலும் ேரவி
இருக்கிறது. அங்கு பேரிய அளவில் ோதிப்புகலள ஏற்ேடுத்தவில்லல.
இதன் ேரவல் ேடிப்ேடியாக மட்டுபம இருப்ேதால், இது படல்டா லவரஸ்
அளவுக்கு வீரியமிக்கதாக இருக்காது என நம்ேலாம். எனபவ, ஏஒய் 4.2
வலக லவரஸ் பகாபரானாவின் அடுத்த ேயங்கரமாக இருக்குமா என
இப்போபத கணிக்க முடியாது. இதற்கு இன்னும் அதிகப்ேடியான
ஆய்வுகள் பதலவ. இவ்வாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
5. 90,000 டன் யூரியா ஒதுக்கீடு: பவளாண்லமத் துலற தகவல்
பவளாண்லமத் துலற சார்பில் பநற்று பவளியிடப்ேட்ட பசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்ேதாவது:
தமிழகத்தில் தற்போது நிலவி வரும் சாதகமான ேருவமலழ காரைமாக
13.75 லட்சம் பஹக்படரில் சம்ோ பநல் சாகுேடி பமற்பகாள்ளத் திட்டமிட்டு,
இதுவலர 7.82 லட்சம் பஹக்படர் ேரப்பில் சாகுேடி பமற்பகாள்ளப்ேட்டு
உள்ளது. நடப்பு சம்ோ (ராபி) ேருவத்தில் பநல் மற்றும் இதர ேயிர்களான
சிறுதானியம், ேயறு வலககள், எண்பைய் வித்துகள், கரும்பு, ேருத்தி
ஆகியவற்றின் சாகுேடி ஒட்டுபமாத்தமாக 24.83 லட்சம் பஹக்படர்
ேரப்பில் நலடபேறும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.
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அதனால் யூரியா மற்றும் டிஏபிஉள்ளிட்ட அலனத்து வலக உரங்களின்
பதலவ அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலலயில், விவசாயிகளின் நலலனக் கருத்தில்பகாண்டு மத்திய
ரசாயனத் துலறஅலமச்சருக்கு முதல்வர் கடிதம் எழுதினார். அதில், 20
ஆயிரம் டன்டிஏபி, 10 ஆயிரம் டன் போட்டாஷ் உரம் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு
பசய்ய பவண்டும் என்று பகாரியிருந்தார்.
இலதயடுத்து, காலரக்கால் துலறமுகத்துக்கு வரவுள்ள 90ஆயிரம் டன்
இறக்குமதி யூரியாலவ, தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கீடு பசய்வதாக மத்திய அரசு
பதரிவித்துள்ளது. இம்மாத இறுதிக்குள் ஸ்பிக் நிறுவனம் 10 ஆயிரம் டன்,
எம்எஃப்எல் உர நிறுவனம் 8,000 டன் யூரியா வழங்கத் திட்டமிட்டு
உள்ளன. காலரக்கால் துலறமுகத்தில் தற்போதுள்ள 4,400 டன்யூரியா,
ேல்பவறு மாவட்டங்களுக்கு இரயில்மூலம் அனுப்ேப்ேடும்.
தமிழகத்தில் தனியார் மற்றும் சில்லலற உர விற்ேலன நிலலயங்களில்
யூரியா 64,111 டன், டிஏபி 23,654 டன், போட்டாஷ் 35,590 டன்,
காம்ப்ளக்ஸ் 1,17,575 டன் உரங்கள் இருப்பில் உள்ளன. இவ்வாறு
பசய்திக்குறிப்பில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
6. பேகாசஸ் விவகாரம்; உளவுோர்த்த குற்றச்சாட்லட விசாரிக்க வல்லுந
-ர்கள் குழு அலமப்பு; மத்திய அரசிடம் பதளிவான விளக்கம் இல்லல:
உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
பேகாசஸ்
பமன்போருள்மூலம்
ேத்திரிலகயாளர்கள்,
அரசியல்
தலலவர்கள் உள்ளிட்ட ேலரின் பசல்போன் ஒட்டுக் பகட்கப்ேட்டதாக
எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி
தலலலமயில் வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக் குழு அலமத்து
உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்ேளித்துள்ளது.
இந்த வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக்
நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் பசயல்ேடும்.

குழு,

உச்ச

இந்த வல்லுநர்கள் குழுவுக்குத் தலலவராக ஓய்வுபேற்ற உச்ச நீதிமன்ற
நீதிேதி ஆர் வி ரவிந்திரன் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். இவருக்கு உதவியாக,
முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அபசாக் பஜாஷி, டாக்டர் சந்தீப் ஓப்ராய்,
குஜராத் காந்தி நகர் பதசிய தடய அறிவியல் ேல்கலலக்கழகத்தின் டீன்
டாக்டர் நவீன் குமார் சவுத்ரி, பகரளாவில் உள்ள அமிர்தா விஷ்வ
வித்யாபீடத்தின் பேராசிரியர் Dr பி பிரோகரன், மும்லே ஐஐடி பேராசிரியர்
Dr அஸ்வின் அனில் குப்பத ஆகிபயார் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளனர்.
இஸ்பரல் நாட்டின் பேகாசஸ் உளவு பமன்போருள்மூலம் அரசியல்
தலலவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், ேத்திரிலகயாளர்களின் லகபேசிகள்
ஒட்டுக்பகட்கப்ேடுவதாகத் தகவல் பவளியானது. இதுகுறித்து விவாதிக்க
வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுேட்டதால் நாடாளுமன்ற
மலழக்காலக் கூட்டத் பதாடர் முழுவதும் முடங்கியது.
இதனிலடபய, பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக சுதந்திரமான
விசாரலை
நடத்த
உத்தரவிடக்
பகாரி
உச்சநீதிமன்றத்தில்
ேத்திரிலகயாளர் என் ராம், எடிட்டர் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா, மார்க்சிஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட் எம்பி உள்ளிட்ட ேல்பவறு தரப்பினர் சார்பில் போதுநல
மனுக்கள் தாக்கல் பசய்யப்ேட்டன.
இந்த மனுக்கலள உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என் வி ரமைா,
நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட அமர்வு
விசாரித்து கடந்த பசப்டம்ேர் 13-ம் பததி தீர்ப்லே ஒத்திலவத்தது.
இந்த வழக்கின் வாதத்தின்போது மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர்
பஜனரல் துஷார் பமத்தா அளித்த பிரமாைப் ேத்திரத்தில், “பேகாசஸ்
விவகாரத்தில் மலறப்ேதற்கு ஒன்றுமில்லல. பேகாசஸ் ஒட்டுக் பகட்பு
விவகாரம் என்ேது உயர்ந்த பதாழில்நுட்ேம் சார்ந்த விஷயம். ஆதலால்,
வல்லுநர்கள் குழுவின்மூலம் ஆய்வு பசய்வது அவசியம். பேகாசஸ்
விவகாரம் பதாடர்ோக நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் பதாழில்நுட்ேத்துலற
அலமச்சர் அஸ்வினி உோத்யாயா ஏற்பகனபவ பதளிவுேடுத்தியுள்ளார்.
மனுதாரர்கள் பகாரியேடி, பிரமாைப் ேத்திரத்தில் தகவல்கலள
பவளியிடுவது நாட்டின் ோதுகாப்பு அம்சங்கலள உள்ளடக்கியதாக
இருக்கும். நாட்டின் ோதுகாப்பு பதாடர்ோன தகவல்கலள பவளியிட
முடியாது. பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக விரிவான ேதில் பிரமாைப்
ேத்திரத்லதத் தாக்கல் பசய்ய மத்திய அரசு விரும்ேவில்லல. மத்திய அரசு
சார்பில் எலதயும் மலறக்க விரும்ேவில்லல. அதனால்தான் பதாழில்நுட்ே
வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட குழுலவ அலமத்து, குற்றச்சாட்டு குறித்து
விசாரலை நடத்த உத்தரவிடுகிபறாம்.
குறிப்பிட்ட பமன்போருலளப் ேயன்ேடுத்தி மத்திய அரசு கண்காணிப்பில்
ஈடுேட்டதா, இல்லலயா என்று பவளிப்ேலடயாக விவாதிக்க அரசு













விரும்ேவில்லல. இந்தத் தகவல்கள் நாட்டின் நலனுக்கும் உகந்ததாக
இருக்காது. ஆனால், வல்லுநர்கள் குழு ஆய்வு பசய்து அளிக்கும் அறிக்
-லக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல்பசய்யப்ேடும்” எனத்பதரிவிக்கப்ேட்டது.
இந்நிலலயில் இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என்
வி ரமைா, நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட
அமர்வு இன்று தீர்ப்ேளித்தது.
அந்தத் தீர்ப்பில் நீதிேதிகள் கூறியதாவது:
“சமூகத்தில் ேல்பவறு வலகயான மக்கலளக் கண்காணிக்க
இஸ்பரலலச் பசர்ந்த பேகாசஸ் பமன்போருலள லவத்து மத்திய அரசு
உளவு ோர்த்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க வல்லுநர்கள்
குழுலவ ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி தலலலமயில் அலமக்கிபறாம்.
இந்த விவகாரத்தில் உளவு ோர்க்கப்ேட்டதா, இல்லலயா என்ேது குறித்த
பதளிவான நிலலப்ோட்லட மத்திய அரசு எடுத்திருந்தால், இந்த
உத்தரலவ
நாங்கள்
பிறப்பித்திருக்க
பவண்டிய
கட்டாயம்
இருந்திருக்காது. பேகாசஸ் குற்றச்சாட்லட மத்திய அரசு எந்தவிதத்திலும்
மறுக்கவில்லல.
பதசியப் ோதுகாப்பு என்ற விஷயத்லதக் லகயில் எடுத்துக்பகாண்டு
வரும் மத்திய அரசுக்கு அலனத்திலும் விலக்கு அளிக்க முடியாது.
நீதித்துலற மறு ஆய்வுக்கு எதிராக பதசியப் ோதுகாப்லேக் காரைம் கூறி
சாதாரைமாகத் தலட விதிக்க முடியாது. இங்கு மத்திய அரசு தனது
நிலலப்ோட்லட நியாயப்ேடுத்தியிருக்க பவண்டும், நீதிமன்றத்லத
வாய்மூடிப் ோர்லவயாளனாக ஆக்கிவிடக் கூடாது.
மக்களின் அந்தரங்க உரிலம, பேச்சு சுதந்திரம் உரிலம ஆகியலவ
உளவு ோர்க்கும் விஷயத்தில் முழுலமயாக மீறப்ேட்டுள்ளன. உளவு
ோர்க்கப்ேட்ட விவகாரம், அறிக்லக போன்றலவ மற்ற நாடுகளில்
தீவிரமாக எடுக்கப்ேட்டு விசாரிக்கப்ேடுகின்றன. மற்ற நாடுகளின் உளவு
பமன்போருள் மூலம் கண்காணிப்புக்குப் ேயன்ேடுத்துவது பதசியப்
ோதுகாப்புக்கு குந்தகம் விலளவிக்கும்.
என்ன நடவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது என்ேலத விரிவாகத் பதரிவிக்க ேல
வாய்ப்புகலள மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் அளித்பதாம். ஆனால், மத்திய
அரசுக்கு வழங்கப்ேட்ட அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளில் பிரமாைப் ேத்திரத்தில்
பதளிவான விளக்கம் இல்லல. இலதத் பதளிவுேடுத்தியிருந்தால்
எங்களின் சுலம குலறந்திருக்கும்.
எந்தவிதமான விளக்கம் தராமல் மத்திய அரசு மறுப்ேது என்ேது
போதுமானதாக இருக்காது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் விசாரிக்கப்ேட
பவண்டும். அதனால்தான் ஓய்வுபேற்ற நீதிேதி தலலலமயில்
விசாரலைக் குழு அலமக்கிபறாம்.
இந்த விவகாரத்தில் அரசியலலமப்புச் சட்டம் வழங்கிய அடிப்ேலட
உரிலமகள் மீறப்ேட்டுள்ளன, பவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இதில்
ஈடுேடுத்தப்ேட்டுள்ளன.
மக்களின்
அடிப்ேலட
உரிலமகள்
மீறப்ேடும்போது அலதப் ோதுகாக்காமல், தடுக்காமல் நாங்கள் இருக்க
முடியாது. அந்தரங்க உரிலம என்ேது விவாதிக்கப்ேட பவண்டியது.
அந்தரங்க
உரிலம
என்ேது
அரசியல்
தலலவர்கள்
ேத்திரிலகயாளர்ளுக்கு மட்டுமல்ல, தனிநேர்களுக்கும் உரியது.
அலனத்து முடிவுகளும் அரசியலலமப்புக்கு உட்ேட்டு எடுக்கப்ேட்டது”.
இவ்வாறு நீதிேதிகள் தீர்ப்பில் பதரிவித்தனர்.

7. அக்னி-5 ஏவுகலை- இந்தியாவின் பசாதலன பவற்றி!
அக்னி 5 (Agni-V) ஏவுகலை ஒலிலய விட பவகமாக பசல்லும் ஆற்றல்
ேலடத்தது. பநாடிக்கு 8.16 கிமீட்டர் பவகத்திலும் ஒரு மணி பநரத்துக்கு
29,401 கிபலாமீட்டர் பவகத்திலும் ோயும் திறன் பகாண்டது.
ஆயிரம் கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து
துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய அக்னி-5 ஏவுகலை பசாதலனலய
இந்தியா பவற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது.
அக்னி-5 என்னும் கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் ஏவுகலைலய
ஒடிசாவில் உள்ள அப்துல்கலாம் தீவில் இந்தியா பசாதித்து ோர்த்தது.
5,000 கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து
துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன ஏவுகலை பசாதலன
பவற்றி பேற்றுள்ளதாக ோதுகாப்பு அலமச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
3 பிரிவு திடமான எரிசக்தியுடன் கூடிய என்ஜின் போருத்தப்ேட்டுள்ள
இந்த ஏவுகலை இலக்லக மிக துல்லியமாக தாக்குதல் திறன்
பகாண்டது. கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் அக்னி-5 ஏவுகலைலய
இந்தியாவின் ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு அலமப்பு (DRDO)
மற்றும் ோரத் லடனமிக்ஸ் லிமிபடட் இலைந்து உருவாக்கியுள்ளன.
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சுமார் 50 ஆயிரம் கிபலா எலடபகாண்ட இந்த ஏவுகலை 1.7 மீட்டர்
உயரத்லதயும் 2 மீட்டர் விட்டத்லதயும் பகாண்டுள்ளது.

8. முதுபேரும் காந்தியவாதி எஸ் என் சுப்ோ ராவ் காலமானார்
முதுபேரும் காந்தியவாதியான எஸ் என் சுப்ோ ராவ் (92), ராஜஸ்தான்
மாநிலம் பஜய்ப்பூரில் உயிரிழந்தார்.
கர்நாடக மாநிலம் பேங்களூருவில் பிறந்த சுப்ோ ராவ், ேள்ளிப்ேருவத்தி
-பலபய மகாத்மா காந்திமீது ேற்றுபகாண்டவர். சக மாைவர்கலள
ஒன்று திரட்டி பவள்லளயபன பவளிபயறு போராட்டத்தில் ேங்பகற்றார்.
ர்களில் ஆங்கிபலய அரசுக்கு எதிரான போராட்ட வாசகங்கலள
எழுதியதற்காக லகது பசய்யப்ேட்டார். 13 வயது சிறுவன் என்ேதால்
அவலர பின்னர் போலீ ார் விடுவித்துவிட்டனர். எனினும், பதாடர்ந்து
விடுதலலப் போராட்ட கூட்டங்களில் ேங்பகற்றார்.
மாைவர் காங்கிரஸில் ேணியாற்றிய அவர், பின்னர் இலளஞர்களுக்கா
-ன மகாத்மா காந்தி இயக்கத்லதயும் நடத்தினார். சட்டப்ேடிப்பு முடித்த
அவர், காங்கிரஸ் பசவாதளத்தில் ேணியாற்றினார். ஜவாஹர்லால் பநரு,
காமராஜர் உள்ளிட்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலலவர்களுடன் பநருங்கிப்
ேழகியவர். எனினும், பநரடியாக அரசியலில் ஈடுேடாமல் பதாடர்ந்து
ேல்பவறு வழிகளில் நாட்டுக்கும், சமூகத்துக்கும் பசலவயாற்றி வந்தார்.
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மபாருட்கள் நபான்ற மவளியீடுகளாக ொற்றப்படுகின்றன என்பமத TFP
கண்காணிக்கிறது.

1. பன்றியின் சிறுநீரகத்தை மனிைனுக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றிப்
பபொருத்தி சொதனை பனைத்துள்ள நாடு எது?
அ) இந்தியா

5. மாற்றப்படவுள்ள ெனப் பாதுகாப்புச் சட்டமானது எந்ை ஆண்டில்

ஆ) அமெரிக்கா 

நிதறவெற்றப்பட்டது?

இ) ரஷ்யா

அ) 1972

ஈ) சீனா

✓

முதன்முதலாக, நியூயார்க்கில் அமெந்துள்ள ஒரு சுகாதார மெயத்தின்
ெருத்துவர்கள். பன்றியின் சிறுநீரகத்மத தற்காலிகொக ெனிதனுக்கு
ொற்றிப்மபாருத்தினர். இது ‘Xeno-transplantations’ எனப்படும் விலங்குெனித உறுப்பு ொற்று அறுமவ சிகிச்மைக்கான குறிப்பிடத்தக்க படிநிலை
ஆக கருதப்படுகிறது. பன்றி உயிரணுக்களில் கிமளக்கான் எனப்படும்
ைர்க்கமர மூலக்கூறு இருப்பதால், ெனித ந ாமயதிர்ப்பு ெண்டலம்
அதமன உடனடியாக நிராகரிப்பமதத் தவிர்ப்பதற்காக, ெருத்துவர்கள்
பன்றியின் ெரபணுக்கமள ொற்றியமெத்தனர்.

ஆ) 1980 
இ) 1992
ஈ) 2000
✓

2. நடப்பாண்டின் (2021) உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்புக்
குறியீட்டில், இந்தியாவின் ைரநிதல என்ன?
அ) 62
ஆ) 71 

✓

இந்தியாவில் வன நிர்வாகத்தில் சில முக்கிய ொற்றங்கமளக் மகாண்டு
வருவதற்காக வனப் பாதுகாப்புச் ைட்டம் - 1980’ஐ திருத்துவது குறித்த
ஆநலாைமனக் கட்டுமரமய ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் அமெச்ைகம்
மவளியிட்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளுக்கு மவளியிலிருந்து துமளயிட்டு
வனநிலப்பரப்பிற்கு அடியில், எண்மணய் ெற்றும் இயற்மக எரிவாயுமவ
எடுப்பதற்கும், ஆய்வுமைய்வதற்கும் அல்லது பிரித்மதடுப்பதற்கும் தனியார்
நதாட்டங்கமள மையல்படுத்துவமத இந்தப் புதிய ைட்டம் உள்ளடக்கி
உள்ளது. ொநில அரசுகள் தங்கள் கருத்துக்கமள 15 ாட்களுக்குள்
மதரிவிக்குொறு நகட்டுக்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.

6. பதுகம்மா என்பது எந்ை இந்திய மாநிலத்தில் வகாண்டாடப்படும்

இ) 83

✓



ஒரு மலர் திருவிழாொகும்?

ஈ) 94

அ) நகரளா

2021 - உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில், 113 ாடுகளில்
57.2 புள்ளிகளுடன் 71ஆவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இது,
எகனாமிஸ்ட்
இம்பாக்ட்
ெற்றும்
நகார்நடவா
அக்ரி-ையின்ஸ்
ஆகியவற்றால் மவளியிடப்பட்ட ஓர் உலகளாவிய அறிக்மகயாகும்.

ஆ) மதலுங்கானா 

அயர்லாந்து, ஆஸ்திநரலியா, இங்கிலாந்து, பின்லாந்து, சுவிச்ைர்லாந்து,
ம தர்லாந்து, கனடா, ஜப்பான், பிரான்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ஆகியமவ
77.8 - 80 புள்ளிகளுடன் குறியீட்டின் முதலாவது இடத்மதப் பகிர்ந்து
மகாண்டன. வருொனம் ெற்றும் மபாருளாதார ைெத்துவமின்மெ உள்ளி
-ட்ட 58 தனித்துவொன குறிகாட்டிகளின் அடிப்பமடயில் இது உள்ளது.

இ) நெற்கு வங்காளம்
ஈ) பஞ்ைாப்

✓

மதலுங்கானா ெற்றும் ஆந்திராவின் சிலபகுதிகளில் மகாண்டாடப்படும்
ெலர் திருவிழாவான பதுகம்ொ 9 ாட்கள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 9 ாள்
திருவிழாவின் மதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், மபண்கள் பூக்கள்
ெற்றும் பத்திகள் அடங்கிய தாலிகமள ஏந்திச்மைல்கின்றனர். ஒவ்நவார்
ஆண்டும் அம்ென் சிமல பமடக்கப்பட்டு, திருவிழாவின் 10ஆம் ாளில்
உள்ளூர் நீர்நிமலகளில் கமரக்கப்படுகிறது.

3. இந்தியாவில் ஒவ்வொர் ஆண்டும் ‘காெலர் நிதனவு நாள்’

✓

அனுசரிக்கப்படுகிற வைதி எது?

7. இந்திய குடிதமப் பணிகதளப் வபாறுத்ைெதர, அக்.9ஆம் வைதி

அ) அக்நடாபர்.21 

அன்று வகாண்டாடப்படுகிற நாள் எது?

ஆ) அக்நடாபர்.23

அ) இந்திய காவல்துமற நைமவகள் ாள்

இ) அக்நடாபர்.24

ஆ) இந்திய நிர்வாக நைமவகள் ாள்

ஈ) அக்நடாபர்.26

இ) இந்திய மவளியுறவு நைமவ ாள் 

இந்தியாவில் ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் அக்.21 அன்று ‘காவலர் நிமனவு ாள்’
அனுைரிக்கப்படுகிறது. 1959ஆம் ஆண்டு சீனப்பமடகளுடன் நபாரிட்டு
லடாக்கில் உள்ள ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸில் உயிரிழந்த 10 காவலர்களின்
நிமனவாக இந்த ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. ாடு முழுவதும் உள்ள
காவல்துமற, காவல்துமற ெற்றும் ெத்திய ஆயுதக் காவல் பமடகமளச்
ைார்ந்த 377 தியாகிகளுக்கு அஞ்ைலி மைலுத்தியது. COVID மதாற்றின்
நபாது உயிர்நீத்த வீரர்களுக்கும் அவர்கள் அஞ்ைலி மைலுத்தினர்.

ஈ) இந்திய வருவாய் நைமவகள் ாள்

✓

4. 2021 - உலகளாவிய வெளாண் உற்பத்தி அறிக்தகயின்படி,

இந்தியாவில் ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.9 அன்று இந்திய மவளியுறவுச்
நைமவகள் ாள் (IFS Day) அனுைரிக்கப்படுகிறது. 1946ஆம் ஆண்டு இநத
நததியில்தான், அயல் ாடுகளில், இந்தியாவின் அரசியல் ரீதியான &
வணிக பிரதிநிதித்துவ ந ாக்கத்திற்காக இந்திய மவளியுறவுச் நைமவ
நிறுவப்பட்டது. IFS அதிகாரிகளின் முக்கிய பங்மக அங்கீகரிக்கும்
வமகயில், 2011ஆம் ஆண்டு முதல் இந் ாள் அனுைரிக்கப்படுகிறது.

8. ‘Safe food now for a healthy tomorrow’ என்பது, அக்.16 அன்று

வமாத்ை காரணி உற்பத்தித்திறனின் ஆண்டு விகிைம் என்ன?

அனுசரிக்கப்பட்ை எந்ை நாளின் கருப்வபாருளாகும்?

அ) 0.50 %

அ) உலக உணவு ாள் 

ஆ) 1.36 % 

ஆ) உலக உழவர்கள் ாள்

இ) 2.50 %

இ) உலக உழவு ாள்

ஈ) 4.00 %

ஈ) உலக லவாழ்வு ெற்றும் சுகாதார ாள்

✓

2021 - உலகளாவிய நவளாண் உற்பத்தித்திறன் அறிக்மகயின்படி,
மொத்த காரணி உற்பத்தித்திறனானது (TFP) ஆண்டு விகிதத்தில் 1.36%
வளர்ந்து வருகிறது. 2050ஆம் ஆண்டில் உணவு ெற்றும் உயிர்
ஆற்றலுக்கான நுகர்நவாரின் நதமவகமள நிமலயாகப் பூர்த்தி மைய்ய,
1.73 ைதவீதம் வளர்ச்சிமய ஆண்டு இலக்காகக் மகாண்ட உலகளாவிய
நவளாண் உற்பத்தித்திறமனவிட இது குமறவாக உள்ளது.

✓

நிலம், உமழப்பு, உரம் ெற்றும் இயந்திரங்கள் நபான்ற நவளாண்
உள்ளீடுகள் எவ்வளவு திறமெயாக பயிர்கள் ெற்றும் மீன் வளர்ப்பு









✓

அமனவருக்கும் பசி ெற்றும் ஆநராக்கியொன உணவுப்பழக்கம் குறித்த
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்நவார் ஆண்டும் அக்.16 அன்று
உலக உணவு ாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இது, 1979ஆம் ஆண்டில்
நிறுவப்பட்ட உணவு & உழவு அமெப்பின் நிறுவன ாமளக்குறிக்கிறது.
இந்த ஆண்டு FAO, UNHCR, ஐ ா அகதிகள் நிறுவனம் ெற்றும் உலக
உணவுத்திட்டம்நபான்ற அமெப்புகளால் கூட்டாக இது டத்தப்படுகிறது.
‘Safe food now for a healthy tomorrow’ என்பது டப்பாண்டில் (2021)
வரும் உலக உணவு ாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும்.
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9. மாவலயில் நடந்ை SAFF கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்தப வென்ற
நாடு எது?
அ) ந பாளம்
ஆ) இந்தியா 
இ) இலங்மக
ஈ) வங்காளநதைம்
✓

இந்தியா தனது எட்டாவது SAFF ைாம்பியன்ஷிப் பட்டத்மத 3-0 என்ற
கணக்கில் ந பாளத்மத நதாற்கடித்து மவன்றது. இப்நபாட்டியின்நபாது,
சுனில் நைத்ரி தனது 80ஆவது ைர்வநதை ஸ்டிமரக்மூலம் முன்னணி
கால்பந்து வீரர் லிநயானல் மெஸ்ஸிமய ைென் மைய்தார். இரண்டாவது
பாதியில் நைத்ரி (49வது நிமிடம்), சுநரஷ் சிங் (50வது), ைாஹல் அப்துல்
ைெத் (90வது) ஆகிநயார் அடித்த நகால்கள் இந்தியா பட்டத்மத மவல்ல
உதவியது. ைர்வநதை கால்பந்தில் அதிக நகால்கள் அடித்த வீரர்களில்,
நைத்ரி, இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்தார்.

10. வைசிய ஆராய்ச்சி வமம்பாட்டுக் கழகத்தின் புதிய ைதலெர் &
நிர்ொக இயக்குநர் யார்?
அ) அமித் ரஸ்நதாகி 
ஆ) கஸ்தூரி ரங்கன்
ஈ) K சிவன்
நதசிய ஆராய்ச்சி நெம்பாட்டுக் கழகத்தின் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக
இயக்கு ராக அமித் ரஸ்நதாகி மபாறுப்நபற்றார். இந்திய கடற்பமடயில்
34 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு, அமித் ரஸ்நதாகி இந்தப் பதவிக்கு
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NRDC என்பது DSIR, அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப
அமெச்ைகத்தின் ஒரு நிறுவனொகும். பல்நவறு நதசிய ஆராய்ச்சி ெற்றும்
நெம்பாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து மதாழில்நுட்பங்களின் நெம்பாடு &
பரிொற்றத்மத நெம்படுத்துவதற்காக 1953’இல் இது நிறுவப்பட்டது.


1. ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
அளிக்கும் இந்தியா: உச்சி ொ ாட்டில் பிரதெர் நரந்திர நொடி தகவல்
ஆசியான் கூட்டமெப்பின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும்
இந்தியா அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்று பிரதெர் நொடி
மதரிவித்தார். ஆசியான் எனப்படும் மதன்கிழக்கு ஆசிய ாடுகளின்
கூட்டமெப்பு ைார்பில் 18ஆவது ஆசியான் – இந்தியா உச்சி ொ ாடு
காமணாலி முமறயில் ந ற்று மடமபற்றது. இதில் கலந்துமகாண்டு
பிரதெர் நரந்திர நொடி நபசியதாவது:
ஆசியான் ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான உறவானது
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் நெலான பாரம்பரியத்மதக் மகாண்டது. ெது
கலாச்ைாரம், பழக்க வழக்கம், மொழிகள், எழுத்துகள், கட்டிட வடிவமெப்பு
ஆகியவற்றில் இருந்நத
ாம் இதமன அறிந்து மகாள்ளலாம்.
எனநவதான், ஆசியான்
ாடுகளுடனான உறவுக்கு இந்தியா
முன்னுரிமெ வழங்குகிறது. அநதநபால, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும்,
முன்நனற்றத்திற்கும் ஆசியான் கூட்டமெப்பு மபரும் உறுதுமணயாக
இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, இந்தியாவின் கிழக்மக ந ாக்கிய மகாள்மகக்கு ஆசியான்
கூட்டமெப்பு ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு அளப்பரியது. அதுெட்டுமின்றி,
இந்நதா – பசிபிக் பிராந்தியத்தின் நெம்பாட்டுக்கும் அக்கூட்டமெப்பு
உதவியாக உள்ளது. இதற்காக, இந்த தருணத்தில் ஆசியான்
ாடுகளுக்கு
ன்றி மதரிவித்துக் மகாள்கிநறன். வரும் 2022-ம்
வருடொனது ஆசியான் ாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இமடநயயான
30-வது ஆண்டு உறமவ குறிக்கிறது. அநத நவமளயில், இந்தியாவும்
தனது 75-வது ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் அடிமயடுத்து மவக்கவுள்ளது.
இதமன நிமனவுகூரும் விதொக, 2022-ம் ஆண்டிமன ஆசியான் –
இந்தியா ட்பு ஆண்டாக மகாண்டாட முடிவு மைய்துள்நளாம்.
தற்நபாது கநரானா பரவலால் எழுந்துள்ள ைவால்கமள
ாம்
அமனவரும் எதிர்மகாண்டு வருகிநறாம். அநத ைெயத்தில், இந்தியா –
ஆசியான் கூட்டமெப்புக்கு இமடநயயான உறவுக்கும் கநரானா சூழல்
சில ைவால்கமள ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதமன ாம் ஒன்றிமணந்து
மவற்றிக் மகாள்ள நவண்டும்.
ெது உறமவ எதிர்காலத்திலும்





வலுப்படுத்துவற்கான டவடிக்மகமய ாம் நெற்மகாள்ள நவண்டும்.
ஆசியான் ாடுகளின் ஒற்றுமெக்கும், அதன் முன்னிமலக்கும் இந்தியா
அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. இவ்வாறு நொடி நபசினார்.
ஆசியான் கூட்டமெப்பில் புருநன, கம்நபாடியா, இந்நதாநனசியா,
ெநலசியா, மியான்ெர், சிங்கப்பூர், பிலிப்மபன்ஸ் உள்ளிட்ட 10 ாடுகள்
உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ஆஸ்திநரலியா,
ஜப்பான் உள்ளிட்டமவ இக்கூட்டமெப்பில் ட்பு ாடுகளாக உள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
2. ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ஏற்றுெதிமய நெம்படுத்த தமலமெச்
மையலர் தமலமெயில் குழு: அரைாமண மவளியிட்டது தமிழக அரசு
ைரக்கு மகயாளுதல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதிமய
நெம்படுத்த ொநில அளவில் தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் புதிய
குழு அமெக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட அரைாமணயில் கூறியிருப்பதாவது:
2019ஆம் ஆண்டு, ொநிலத்தின் அமனத்து ைரக்குகமளயும் மகயாளுத
-ல், நவளாண் ெற்றும் நைமவ ஏற்றுெதி மதாடர்பானவற்மற கண்கா
-ணிக்கவும், வர்த்தகம் மதாடர்பான விஷயங்கமள ஆய்வு மைய்யவும்
தமலமெச் மையலர் தமலமெயில் குழு அமெக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிமலயில், கடந்த மைப்டம்பரில், தமிழ் ாடு ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக்
மகாள்மக மவளியிடப்பட்டது. இமதயடுத்து, ொநில ஏற்றுெதி வளர்ச்சிக்
குழு அமெக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இ) ெயில்ைாமி அண்ணாதுமர

✓









அதன்படி, தமலமெச் மையலர் மவ இமறயன்பு தமலமெயில் தற்நபாது
குழு அமெக்கப் பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவில் மதாழில், நிதி, கால் மட
பராெரிப்பு, மகத்தறி, குறு, சிறு டுத்தரமதாழில்கள், நவளாண்மெ
ஆகியதுமறகளின் மையலர்கள் ெற்றும் ஏற்றுெதி கவுன்சில் அல்லது
ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்க பிரதிநிதிகள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
தமிழ் ாடு மதாழில் வழிகாட்டி அமெப்பின் நெலாண் இயக்கு ர்
அமெப்பாளராகவும், அயல் ாடு வர்த்தக மதன்ெண்டல கூடுதல்
இயக்கு ர் மஜனரல் துமண அமெப்பாளராக மையல்படுவர்.
நெலும், இந்திய ஏற்றுெதி ைங்கத்தின் தமலவர் ஏ ைக்திநவல், திருப்பூர்
ஏற்றுெதியாளர்கள் ைங்கத் தமலவர் ராஜா ைண்முகம், ஆட்நடாநெட்டிவ்
காம்நபானன்ட் தயாரிப்பாளர்கள் ைங்க ெண்டல தமலவர் சுபகுொர்,
சிஐஐ தமிழ் ாடு துமணத் தமலவர் ைத்யகம் ஆர்யா, நொகிப் ஷூ
நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் முகெது மொகிபுல்லா மகாட்டாய்,
பாக்ஸ்கான் நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நஜாஷ் பவுல்கர், நகவிஎம்
ஏற்றுெதி நிறுவன நெலாண் இயக்கு ர் நகவிவி நொகனன் ஆகிநயார்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இக் குழுவானது குமறந்தபட்ைம் 6 ொதத்துக்கு ஒருமுமற கூடி, ஏற்றுெதி
மகாள்மகமய மடமுமறப்படுத்துவதில் உள்ள முன்நனற்றம்குறித்து
விவாதிக்கும்.
நதமவப்பட்டால்
நவறு
துமறகமளயும்
இந்தஆய்வின்நபாது நைர்த்துக் மகாள்ள அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளது. ெத்திய,
ொநில அரசுகளின் வர்த்தகம் ெற்றும் ஏற்றுெதி ைார்ந்த துமறகளிமடநய
ஏற்றுெதி மதாடர்பான சிக்கல்கமள பரிொறி அவற்றுக்கு இக்குழு தீர்வு
காணும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. வாலாஜாபாத் அருநக – 16ஆம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த ைதி கற்கள்
கண்டுபிடிப்பு: உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வுமெயத்தமலவர் தகவல்
காஞ்சிபுரம் ொவட்டம், வாலாஜாபாத் வட்டத்தில் உள்ள உள்ளாவூர்
கிராெத்தில், 16-ம் நூற்றாண்மடச் நைர்ந்த விஜய கர ென்னர்கள்
காலத்மத நைர்ந்த 4 ைதி கற்களும், உமடந்த நிமலயில் ஒரு சிமலயும்
உத்திரநெரூர் வரலாற்று ஆய்வு மெயம் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள
-ன. இதில் மூன்று ைதி கற்களில் ஒரு மபண், ஓர் ஆண் உருவமும்,
4ஆவது ைதிகல்லில் ஓர் ஆண், மூன்று மபண் உருவங்களும் உள்ளன.
இதுகுறித்து உத்திரநெரூர் வரலாற்று
மகாற்றமவ ஆதன் கூறியது:

ஆய்வு

மெயத்

தமலவர்

காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து மைங்கல்பட்டு மைல்லும் ைாமலயில் உள்ளது
உள்ளாவூர் கிராெம். இந்த கிராெத்தில் தீப்பாஞ்சி அம்ென் நகாயில்
உள்ளது. இந்தக் நகாயிலில் 50 ஆண்டுகளாக வழிபாடு இல்லாெல்
உள்ளது. இந்தக் நகாயிமல உள்ளூர் இமளஞர்கள் உதவியுடன்
சீரமெத்து பார்த்தநபாது இந்த ைதி கற்கமளக் கண்டறிந்நதாம். இவற்றில்
சில கற்கள் ெண்ணில் பாதி புமதந்த நிமலயில் காணப்பட்டன.
ஒரு வீரன் இறந்தால் அந்த வீரனின் ெமனவியும் தீயில் பாய்ந்து தன்
உயிமர ொய்த்துக் மகாள்வார். இந்தப் பழக்கத்துக்கு ைதி பழக்கம் என்று
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மபயர். இதமனத் மதாடர்ந்து இறந்த அவர்களின் நிமனமவப் நபாற்றும்
வமகயில் அவர்கள் உருவம் மபாதித்த கற்கமள உருவாக்கி ஊர்மபாது
மவளியில் ட்டுமவத்து வழிபாடு டத்துவர். இதற்கு ‘ைதிக்கல் வழிபாடு’
எனறு மபயர்.
ாங்கள் கண்டறிந்த இந்த ைதி கற்களில், 3 ைதி கற்களில் கணவன்
ெமனவியும், ஒரு ைதிக்கல்லில் ஒரு கணவன் 3 ெமனவிொர்களும்
உள்ளனர். தீயில் பார்ந்து உயிமர விட்ட இப்மபண்களின் நிமனமவப்
நபாற்றும் வமகயில் தீப்பாஞ்சி அம்ெனாக வழிபட்டுள்ளனர்.
இந்த கிராெத்தில் இப்படி ஒன்றுக்கும் நெற்பட்ட ைதி கற்கள் உள்ளன.
விஜய கர ென்னர்கள் காலத்தில் இந்த கிராெம் முக்கிய ஊராக
இருந்துள்ளது. அந்தக் காலத்தில் இந்த முமற பின்பற்றப்பட்டுள்ளமத
அறிய முடிகிறது. கடந்த கால வரலாற்மற நிகழ்கால ைமூகத்துக்கு
பமறைாற்றும். இதுநபான்ற வரலாற்று ஆவணங்கமளக் காப்பது
காலத்தின் கட்டாயம் என்றார்.
4. ெத்திய புவி அறிவியல் அமெச்ைகத்தின் மையலராக தமிழகத்மத
நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரன் நியெனம்: இயற்மக நபரிடரால் ஏற்படும்
உயிரிழப்புகமள குமறக்க டவடிக்மக
இயற்மக நபரிடர்களான ெமழ, மவள்ளம், புயல், சுனாமி, அதிக
மவப்பத்மத கண்காணித்து ொநில அரசுகளுக்கு மதரிவித்து, இந்தப்
பாதிப்புகளிலிருந்து ெக்கமள காக்கும் பணிகளில் ெத்திய புவி அறிவியல்
அமெச்ைகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த அமெச்ைகத்தின் மையலராக,
தமிழகத்மதச் நைர்ந்த எம் ரவிச்ைந்திரமன ெத்திய அரசு நியமித்துள்ளது.
நதனி ொவட்டம், பத்திரகாளிபுரத்தில் பிறந்தவர் எம் இரவிச்ைந்திரன்.
அழகப்பா பல்கமலயில் இயற்பியலில் முதுநிமல பட்டமும், புநன
பல்கமலயின் இந்திய மவப்பெண்டல வானிமல மெயத்தில்
இயற்பியலில் முமனவர் பட்டமும் மபற்றுள்ளார்.
அநத மெயத்தில் 1988-1997 காலகட்டத்தில் விஞ்ஞானியாக
பணிபுரிந்தார். பின்னர் மைன்மனயில் நதசிய மபருங்கடல்ைார்
மதாழில்நுட்ப நிறுவன (NIOT) முதுநிமல திட்ட மபாறியாளராகவும்,
இந்திய நதசிய மபருங்கடல்ைார் தகவல் மெயத்தில் (INCOIS)
விஞ்ஞானியாகவும், நதசிய துருவம் ெற்றும் மபருங்கடல்ைார் ஆராய்ச்சி
மெய (NCPOR) இயக்கு ராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். இந்நிமலயில்
இவர் ெத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமெச்ைகச் மையலராக நியமிக்கப்ப
-ட்டுள்ளார்.





7. மைன்மன மவள்ளத் தடுப்புத் திட்டங்களுக்கு ரூ.1,877 நகாடி கடன்:
இந்தியா-ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இமடநய ஒப்பந்தம் மகமயழுத்து
மைன்மனயில் மவள்ளத் தடுப்பு நெம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு ரூ.1,877
நகாடி (251 மில்லியன்டாலர்) கடனுதவி வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில்
இந்தியாவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் வியாழக்கிழெ மகமயழுத்திட்டன.
இதுகுறித்து ெத்திய
கூறப்பட்டிருப்பாதவது:

நிதியமெச்ைகம்

மவளியிட்ட

அறிக்மகயில்

மைன்மன கமர மவள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதில் இருந்து தடுப்பதற்காக,
மகாைஸ்தமல ஆறு பாயும் பகுதிகளில் கட்டமெப்புகள் நெம்படுத்தப்பட
உள்ளன. இந்தத் திட்டப் பணிகளுக்கு ரூ.1,877 நகாடி கடனுதவி
வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும், ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும்
மகமயழுத்திட்டுள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் மபாருளாதார விவகாரங்கள் துமறயின் கூடுதல்
மையலர் ரஜத்குொர் மிஸ்ராவும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இந்தியத்திட்ட
இயக்கு ர் நடக்கிநயா நகாஷினியும் மகமயழுத்திட்டனர்.
மைன்மனயின் அசுரநவக கரெய வளர்ச்சியால் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்க
-ப்பட்டதால் நீர்நிமலகளில் மகாள்ளளவு குமறந்துவிட்டது. இதனால்,
மைன்மன கரம் எளிதில் மவள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிமலயில்
உள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்மூலம், மவள்ள பாதிப்பிலிருந்து கரத்மதப்
பாதுகாக்கும்வமகயில் உள்கட்டமெப்பு வைதிகள் ஏற்படுத்தப்படவுள்ளன
என்று அந்த அறிக்மகயில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றம்
ஃநபஸ்புக் நிறுவனத்தின் மபயர் ‘மெட்டா’ என ொற்றப்படுவதாக அதன்
தமலமெச் மையல் அதிகாரி ொர்க் ஸக்கர்மபர்க் மதரிவித்துள்ளார்.
ைமூக ஊடகம் என்பமதத் தாண்டி ‘மெட்டாமவர்ஸ்’ என்னும் மெய்நிகர்
உலகத்மத உருவாக்குவதில் ஃநபஸ்புக் நிறுவனம் தீவிரம்காட்டி
வருகிறது. அதற்கு வைதியாக நிறுவனத்தின் மபயர் ‘ஃநபஸ்புக்
இன்கார்ப்பநரட்டட்’ என்பதிலிருந்து ‘மெட்டா-Meta’ என ொற்றப்படுகிறது.
இனி, ஃநபஸ்புக் ைமூக வமலதளத்துடன் இன்ஸ்டாகிராம், மெைஞ்ைர்,
அதன் குமவஸ்ட் VR மஹட்மைட், VR பிளாட்ஃபார்ம் ஆகியமவ இமணக்
-கப்படும். ‘மெட்டா’ என்ற மைால் ‘அப்பால்’ என்ற கிநரக்கச் மைால்லில்
இருந்து வந்ததாகும். இந்தப் மபயர்ொற்றம் ஃநபஸ்புக், வாட்ஸ்ஆப், இன்ஸ்
-டாகிராம் நபான்ற தனித்தளங்களுக்குப் மபாருந்தாது. அதன் தாய்
நிறுவனத்தின் மபயர் ெட்டுநெ ொற்றப்பட்டுள்ளது.

5. ஜி-20 ொ ாடு: நராம் மைன்றமடந்தார் பிரதெர் நொடி
ஜி-20 ெற்றும் சிஓபி-26 ொ ாடுகளில் பங்நகற்பதற்காக இத்தாலி
தமல கர் நராமிற்கு பிரதெர் நொடி இன்று மைன்றமடந்தார்.
வருகிற அக்.30,31 நததிகளில் மடமபறும் ஜி-20 ொ ாட்டில் பங்நகற்று
விட்டு, கிளாஸ்நகாவுக்கு மைன்று உலக ாடுகளின் முக்கிய தமலவர்க
-ள் பங்நகற்கும் சிஓபி-26 ொ ாட்டில் கலந்து மகாள்கிறார்.
இந்தப் பயணத்தின்நபாது உலக ாடுகளின் முக்கியத் தமலவர்கமள
பிரதெர் நொடி ைந்தித்து நபச்சுவார்த்மத டத்த உள்ளார்.
முன்னதாக, பிரதெர் நொடி நராமிற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு தில்லியில்
ந ற்று வியாழக்கிழமெ மவளியிடப்பட்ட அறிவிக்மகயில், ‘இத்தாலி
பிரதெர் நெரிநயா திராகியின் அமழப்பின் நபரில் அக்நடாபர் 29 முதல்
31ஆம் நததி வமரயில் நராம் கரத்துக்கு பிரதெர் நொடி மைன்று அங்கு
மடமபறும் 16ஆவது ஜி-20 ொ ாட்டில் பங்நகற்கிறார்.
அப்நபாது, ஜி-20 ொ ாட்டு தமலவர்களுடன் கநரானா மபருந்மதாற்றுக்
-குப் பிறகு ைர்வநதை மபாருளாதாரம், சுகாதார மீட்சி, பருநிமல ொற்றம்
குறித்து பிரதெர் நொடி ஆநலாைமன டத்துகிறார். கநரானா மபருந்மதா
-ற்றுக்குப் பிறகு ஜி-20 ொ ாட்டுத் தமலவர்கள் ந ரில் பங்நகற்கும்
முதல் கூட்டம் இதுவாகும். இதில் பிற ாட்டுத் தமலவர்களுடன் இந்தியா
நெற்மகாண்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து இச்ைந்திப்பின்
நபாது பிரதெர் நொடி ஆநலாசிப்பார்.
6. தமிழ் ெரபு வழி வந்த கனடா ாட்டு பாதுகாப்பு அமெச்ைருக்கு முதல்வர்
மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து
தமிழ் ெரபு வழி வந்த அனிதா ஆனந்த், கனடா ாட்டின் பாதுகாப்புத்
துமற அமெச்ைராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்
வாழ்த்துத் மதரிவித்துள்ளார்.
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1. ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல் தலைலை இயக்குநராக

5.உைகம் முழுவதும் அதிர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணைாக விளங்குவது

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

எது?

அ) S வைத்தியநாதன்

அ) சாவேப் ஷபாக்குைரத்து விபத்து 

ஆ) ER ஷேக் 

ஆ) இயற்வக ஷபரிடர்கள்

இ) M சத்யன்

இ) இடம்பபயர்தல்

ஈ) Dr C வசஷேந்திர பாபு

ஈ) சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள்

மூத்த IOFS அதிகாரி ER ஷேக், ஆர்டனன்ஸ் இயக்குநரகத்தின் முதல்
தவேவை
இயக்குநராகப்
பபாறுப்ஷபற்றுள்ளார்.
ஆர்ட்னன்ஸ்
வடரக்டஷரட் என்பது ஆர்ட்னன்ஸ் ஃஷபக்டரி ஷபார்டுக்கு (OFB) பதிோக
புதிதாக உருைாக்கப்பட்ட ஓரவைப்பாகும். ER ஷேக், 1984 ஷபட்ச் இந்திய
ஆயுதத் பதாழிற்சாவே ஷசவை (IOFS) அதிகாரி ஆைார்; இைர் பல்ஷைறு
ஆயுத பதாழிற்சாவேகளில் பல்ஷைறு பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ளார்.

✓

ஒவ்ஷைார் ஆண்டும் அக்.17ஆம் ஷததி உேக அதிர்ச்சி தினைாக உேகம்
முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உேபகங்கிலும் இறப்பு & ஊனத்வத
ஏற்படுத்தும் பபரு விபத்துக்கள் ைற்றும் காயங்கள் ைற்றும் அைற்வறத்
தடுப்பதன் அைசியத்வத இந்த நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

✓

சாவேஷபாக்குைரத்து விபத்து என்பது உேகம் முழுைதும் ஷபரதிர்ச்சிக்கு
முக்கிய காரைைாக உள்ளது. ஒவ்பைாரு ஆண்டும், உேகம் முழுைதும்
5 மில்லியனுக்கும் அதிகைான ைக்கள் காயங்களால் இறக்கின்றனர்.
இந்தியாவில் ைட்டும், ஒவ்பைாரு ஆண்டும் சுைார் ஒரு மில்லியன் ைக்கள்
இறக்கின்றனர் ைற்றும் 20 மில்லியன் ஷபர் காயங்களால் ைருத்துை
ைவனயில் அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள்.

2. NITI ஆயயாக், அயைசான் வவப் சர்வீசஸ் & இன்வடல் ஆகியலவ
கூட்டாக, பின்வரும் எந்த இடத்தில் புதிய அனுபவ ஸ்டுடியயாலவ
நிறுவியுள்ளன?
அ) மும்வப

6. G20 நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பலடயில் கரியமிை வாயுலவ

ஆ) பசன்வன

✓

(CO2) அதிக அளவில் வவளியயற்றும் நாடு எது?

இ) புது தில்லி 

அ) இந்தியா

ஈ) வைதராபாத்

ஆ) சீனா

NITI Aayog, Amazon Web Services ைற்றும் Intel ஆகியவை இவைந்து
ஒரு புதிய அனுபை ஸ்டுடிஷயாவை உருைாக்கியுள்ளன. அது NITI Aayog
Frontier Technologies Cloud Innovation Center, புது தில்லியில்
அவைந்துள்ளது. அரசு, ஸ்டார்ட் அப்கள், பதாழில் நிறுைனங்கள் ைற்றும்
பதாழில் ைல்லுநர்களுக்கான பரிஷசாதவன ைசதியாக இந்த ைளாகம்
பசயல்படும். இது பசயற்வக நுண்ைறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML),
இன்டர்பநட் ஆஃப் திங்ஸ் (IoT), ஆக்பைன்டட் ரியாலிட்டி ைற்றும்
விர்ச்சுைல் ரியாலிட்டி ஷபான்ற பதாழில்நுட்பங்கவளக் பகாண்டிருக்கும்.

இ) சவூதி அஷரபியா 
ஈ) ரஷ்யா

✓

3. யடர் டு ட்ரீம் 2.0 & இளம் விஞ்ஞானிகளின் விருதுகள், எந்த
நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டன?
அ) ISRO

✓

விட்யரா கருத்தரிப்லபப் (IVF) பயன்படுத்தி பிறந்துள்ளது?

இ) AIIMS

அ) சாகிைால்

ஈ) BARC

ஆ) பண்ணி 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் ஷைம்பாட்டு அவைப்பின் (டிஆர்டிஓ) ‘ஷடர் டு
ட்ரீம் 2.0’ ஷபாட்டியில் பைற்றி பபற்றைர்கவள பாதுகாப்பு அவைச்சர்
இராஜ்நாத் சிங் பாராட்டினார். புத்தாக்கம் ைற்றும் ஸ்டார்ட்அப்கவள
ஊக்குவிப்பதற்காக ‘ஷடர் டு ட்ரீம் 3.0’ ஐயும் அைர் பதாடங்கினார்.

இ) ஓங்ஷகால்

✓

ஷடர் டு ட்ரீம் என்பது டிஆர்டிஓவின் ஷதசிய அளவிோன ஷபாட்டியாகும்,
இது இந்திய கல்வியாளர்கள், தனிநபர்கள் ைற்றும் ஸ்டார்ட்-அப்கவள
பாதுகாப்பு & விண்பைளி பதாழில்நுட்பங்கவள ஷைம்படுத்துைதற்காக
நடத்தப்படுகிறது. டிஆர்டிஓ பதாழில்நுட்ப ஷைம்பாட்டு நிதி திட்டத்தின்கீழ்
பைற்றியாளர்களுக்கு ஆதரவை ைழங்குகிறது. 2019ஆம் ஆண்டிற்கான
DRDO இளம் விஞ்ஞானிகள் விருதுகள், 16 DRDO விஞ்ஞானிகளுக்கு
ைழங்கப்பட்டது.

ைத்திய மீன்ைளம், கால்நவட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ைளத்துவற
அவைச்சகம், பண்ணி எருவை இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-விட்ஷரா
கருத்தரிப்பின்மூேம் பிறந்ததாக அறிவித்துள்ளது. கிர் ஷசாம்நாத்தில், பால்
பண்வையாளருக்கு பசாந்தைான பண்ணி எருவை IVF ஆண் கன்வற
ஈன்றது. பால் உற்பத்திவய அதிகரிக்க, ைரபணு ரீதியாக உயர் இரக
எருவைகளின் எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்க இந்தச் பசயல்முவற
ஷைற்பகாள்ளப்பட்டது.

✓

குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் முதன்வையாகக்காைப்படும் பண்ணி இன
எருவைகள், ைறட்சியான சூழலில் அதன் ைாழுந்தன்வை ைற்றும் அதிக
பால் உற்பத்தித் திறனுக்காக பபாதுைாக அறியப்படுகின்றன.

ஈ) முர்ரா

4. ‘இந்திய வான்பலட நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிற யததி எது?
அ) அக்ஷடாபர் 2

8. அண்லையில் 51ஆவது தாதாசாயகப் பால்யக விருது வபற்ற நடிகர்

ஆ) அக்ஷடாபர் 4

✓

உேகின் மிகப்பபரிய எண்பைய் உற்பத்தியாளர்களுள் ஒன்றான
சவூதி அஷரபியா, 2060ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் இல்ேைாயு
பைளிஷயற்றத்தில் “நிகர சுழியத்வத” அவடைவத இேக்காகக்
பகாண்டிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. உேகளவில் சவூதி அஷரபியா
10ஆைது மிகப்பபரிய கரியமிே ைாயு பைளியிடும் நாடாக உள்ளது. G20
நாடுகளில் தனிநபர் அடிப்பவடயில் இது மிகப்பபரிய உமிழ்ைாளராக
உள்ளது. சவூதியின் முதல் பசுவை முன்முயற்சி ைன்றத்தின் பதாடக்க
விழாவில், பட்டத்து இளைரசர் முகைது பின் சல்ைான் இவத அறிவித்தார்.

7. இந்தியாவில், எந்தக் கால்நலட இனத்தின் முதல் கன்று, இன்-

ஆ) DRDO 

✓



யார்?

இ) அக்ஷடாபர் 5

அ) இரஜினிகாந்த் 

ஈ) அக்ஷடாபர் 8 

ஆ) கைேைாசன்

ஒவ்பைாரு ஆண்டும் அக்ஷடாபர்.8 அன்று, இந்திய ைான்பவட நாளாக
பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்திய ைான்பவட நாளின் 89
ஆைது ஆண்டு விழா பகாண்டாடப்படுகிறது. 1932ஆம் ஆண்டு இஷத
நாளில் இந்திய ைான்பவட நிறுைப்பட்டவத இந்நாள் நிவனவுகூருகிறது.
முதல் பசயல்பாட்டுப் பவட, 1933 ஏப்ரலில் நிறுைப்பட்டது. இந்த நாள்,
‘பாரதிய ைாயு ஷசனா’ என்றும் அவழக்கப்படும் இந்திய விைானப்பவட
பற்றிய விழிப்புைர்வை அதிகரிப்பவத ஷநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.

இ) சத்யராஜ்









ஈ) பார்த்திபன்

✓

இந்திய திவரயுேகில், ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ இரஜினிகாந்த் அைர்களின் சிறந்த
பங்களிப்பிற்காக அைருக்கு 51ஆைது தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது ைழங்
-கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், புது தில்லியில் நவடபபற்ற 67ஆைது ஷதசிய
திவரப்பட விருது ைழங்கும் விழாவில், குடியரசுத்துவைத்தவேைர்
பைங்வகயா, இந்த விருவத ைழங்கினார்.
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3. ஜி20 உச்சி ைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக ஷராம் நகருக்கு பசன்றார்
பிரதைர் ஷைாடி: ைாடிகனில் ஷபாப் பிரான்சிவை சந்திக்க திட்டம்

9. உைக உணவுத் திட்டத்தின் ஓர் அண்லைய அறிவிப்பின்படி,

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்பதற்காக பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி,
இத்தாலி பசன்றுள்ளார். ைாடிகனில் ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை
சந்தித்து ஷபசவும் ஷைாடி திட்டமிட்டுள்ளார்.
இத்தாலி தவேநகர் ஷராம் நகரில் 16ஆைது ஜி20 உச்சிைாநாடு இன்றும்
நாவளயும் நடக்கிறது. இத்தாலி பிரதைர் ைரிஷயா டிரகியின் அவழப்வப
ஏற்று இந்த ைாநாட்டில் பிரதைர் ஷைாடி பங்ஷகற்கிறார்.

அ) பைனிசுோ
ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 
இ) சிரியா
ஈ) சூடான்

✓



‘தாதாசாஷகப் பால்ஷக விருது’ என்பது இந்தியாவின் மிகவுயரிய திவரப்
பட விருதாகக்கருதப்படுகிறது. 1969’இல் இந்திய அரசால் நிறுைப்பட்டது.

‘பட்டினிலய யநாக்கிச் வசன்றுவகாண்டுள்ள’ நாடு எது?

✓



உேக உைவுத் திட்டத்தின் நிர்ைாக இயக்குநர் ஷடவிட் பீஸ்லி
கூறுவகயில், 22.8 மில்லியன் ைக்கள் (ஆப்கானிஸ்தானின் 39 மில்லிய
-ன் ைக்கள்பதாவகயில் பாதிக்கும் ஷைற்பட்டைர்கள்) கடுவையான
உைவுப் பாதுகாப்பின்வை ைற்றும் ‘பட்டினிவய ஷநாக்கிச் பசன்று
பகாண்டிருக்கின்றனர்”. 2 ைாதங்களுக்கு முன்பு, 14 மில்லியன் ைக்கள்
உைவு பநருக்கடியின் விளிம்பில் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
உடனடி நடைடிக்வக எடுக்கப்படாவிட்டால் குழந்வதகள் உட்பட
மில்லியன் கைக்கான ஆப்கானியர்கள் பட்டினியால் இறக்க ஷநரிடும்
என்றும் அைர் அறிவித்தார். முடக்கப்பட்ட நிதிவய ைனிதாபிைான முயற்சி
-களுக்குப் பயன்படுத்தவும் அைர் ைலியுறுத்தினார்.

10. NIPUN பாரத் மிஷலன வசயல்படுத்துவதற்காக அலைக்கப்பட்ட
புதிய யதசிய வழிகாட்டுதல் குழுவின் தலைவர் யார்?

ஜி20 உச்சிைாநாட்டில் பங்ஷகற்கும் பிரதைர் ஷைாடி, முதல்முவறயாக
ைாடிகனுக்கு பசன்று ஷபாப் ஆண்டைர் பிரான்சிவை சந்திக்கவும்
திட்டமிட்டுள்ளார்.
பிரதைரின் பயைம் குறித்து ைத்திய பைளியுறவு
பைளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாைது:

அவைச்சகம்

இத்தாலி
தவேவையின்
கீழ்நடக்கவுள்ள
ஜி20
ைாநாட்டில்
கஷரானாவுக்கு பிறகான பபாருளாதார மீட்பு நடைடிக்வககள், பருை
நிவே ைாற்றம், நீடித்த ைளர்ச்சி, உைவு பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட
பிரச்சிவனகளில் கைனம் பசலுத்தப்படும். ஜி20 ைாநாட்டுக்கு இவடஷய
இத்தாலி பிரதைர் உள்ளிட்ட பல்ஷைறு நாடுகளின் தவேைர்கவளயும்
பிரதைர் ஷைாடி சந்தித்து ஷபச உள்ளார்.
அதன்பின், ஸ்காட்ோந்தின் கிளாஸ்ஷகா நகருக்கு பசல்லும் ஷைாடி, அங்கு
நை.1, 2 ஆகிய ஷததிகளில் நடக்கும் பருைநிவே பதாடர்பான ைாநாட்டில்
பங்ஷகற்கிறார். இங்கிோந்து பிரதைர் ஷபாரிஸ் ஜான்சவனயும் சந்திக்க
உள்ளார். இவ்ைாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அ) ைத்திய கல்வி அவைச்சர் 
ஆ) ைத்திய திறன் ஷைம்பாட்டு அவைச்சர்

3. ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய், தக்காளி

இ) NITI ஆஷயாக் CEO

உத்தரபிரஷதச ைாநிேம் ைாரைாசியில் உள்ள இந்திய காய்கறி
ஆராய்ச்சி நிறுைனத் தின் ஷைளாண் விஞ்ஞானிகள் கேப்பின
முவறயில் ஒஷர பசடியில் கத்தரிக்காய் ைற்றும் தக்காளிவய ைளர்த்து
புதிய சாதவன பசய்துள்ளனர். கத்தரிக்காயின் ஆங்கிேப் பபயரான
‘பிரிஞ்சால்’, தக்காளியின் ஆங்கிேப்பபயரான ‘படாைாட்ஷடா’ ஆகியைற் வற இவைத்து இச்பசடிக்கு ‘பிரிைாட்ஷடா’ என்று பபயர்வைத்துள்ளனர்.

ஈ) ISRO தவேைர்

✓

பாரத் மிேன் - NIPUN - புரிதல் ைற்றும் எண்ணியல் மூேம் ைாசிப்பில்
நிபுைத்துைத்திற்கான ஷதசிய முன்முயற்சிவய பசயல்படுத்துைதற்காக
சமீபத்தில் ஷதசிய ைழிகாட்டுதல் குழு உருைாக்கப்பட்டது. இதற்கு ைத்திய
கல்வியவைச்சர் தர்ஷைந்திர பிரதான் தவேவைதாங்குைார்.

✓

கல்வித்துவற இவையவைச்சர் அன்னபூர்ைா ஷதவி துவைத்தவே
-ைராக இருப்பார். பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் எழுத்தறிவுத் துவறயானது
2026-27ஆம் ஆண்டுக்குள் மூன்றாம் ைகுப்பு முடிைதற்குள் ஒவ்பைாரு
குழந்வதக்கும் அடிப்பவடக் கல்வியறிவு ைற்றும் எண்ணியல் ஆகியைற்
-றில், உேகளாவிய நிபுைத்துைம் என்ற இேக்வக அவடய 2021
ஜூவேயில் இந்த மிேன் பதாடங்கப்பட்டது.


1. இந்திய ஷபார்க்கப்பல் ‘துஷில்’ ரஷியாவில் இயக்கம்
இந்திய கடற்பவடயின் ‘பி1135.6’ ைவகவயச் ஷசர்ந்த 7ஆைது ஷபார்க்
கப்பல், ரஷியாவின் கலினின்கிராட் நகரில் அவைந்துள்ள யந்தர் கப்பல்
கட்டுைான தளத்தில் முதல்முவறயாக இயக்கப்பட்டது.
ரஷியாவுக்கான இந்திய தூதர் டி பாேபைங்கஷடஷ் ைர்ைா ைற்றும் ரஷிய
கூட்டவைப்பு ைற்றும் இந்திய கடற்பவட அதிகாரிகளின் முன்னிவேயில்
கப்பல் இயக்கம் பதாடங்கி வைக்கப்பட்டது.
‘துஷில்’ என்றால் சம்ஸ்கிருதத்தில் பாதுகாப்பு கைசம் என்று பபாருள்.
ஷகாைா கப்பல் கட்டுைான நிறுைனத்தில் 2 கப்பல்களும் ரஷியாவில்
இரண்டு 1135.6 ரக கப்பல்களும் கட்டவைப்பதற்காக ஒப்பந்தம் இந்தியாரஷியா இவடஷய ஷைற்பகாண்டது. இந்திய கடற்பவடயின் ஷதவைகளு
-க்ஷகற்ப கட்டவைக்கப்படும் இக்கப்பல்களில் அதிநவீன ைசதிகளும்,
ஆயுதங்களும் உள்ளன. யந்தர் கப்பல் கட்டும் தளத்தின் தவேவை
இயக்குநர் இல்யா சைரின், இந்தியாவின் ஆதரவுக்கு நன்றி பதரிவித்தார்.



இதுஷபால் நகரங்களில் சிறிய இடத்தில் கூட ைளர்க்கோம். ஒவ்பைாரு
பசடியும் 2.3 கிஷோ தக்காளி, 2.6 கிஷோ கத்தரிக்காய் விவளவிக்கும்
என்று விஞ்ஞானிகள் பதரிவிக்கின்றனர்.
4. இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைர்த்தக ஷைம்பாடு: பிரதைர் ஷைாடி
ஷபச்சுைார்த்வத
ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ைர்த்தக உறவை
ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக ஐஷராப்பிய கவுன்சில், ஐஷராப்பிய
ஆவையம் ஆகியைற்றின் தவேைர்களுடன் பிரதைர் நஷரந்திர ஷைாடி
கூட்டு ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தினார்.
ஜி20 நாடுகளின் ைாநாட்டில் கேந்துபகாள்ைதற்காக பிரதைர் ஷைாடி
இத்தாலிக்குப் பயைம் ஷைற்பகாண்டுள்ளார். தவேநகர் ஷராமில்
ஐஷராப்பிய கவுன்சில் தவேைர் சார்ேஸ் மிபேல், ஐஷராப்பிய
ஆவையத் தவேைர் உர்சுோ ைான் படர் லியன் ஆகிஷயாவர பிரதைர்
ஷைாடி சந்தித்துப்ஷபசினார்.
அப்ஷபாது, ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும்
இவடஷயயான ைர்த்தகத் பதாடர்வப ஷைம்படுத்துைது பதாடர்பாக
தவேைர்கள் ஷபச்சுைார்த்வத நடத்தியதாக பிரதைர் அலுைேகம்
பதரிவித்துள்ளது.
15ஆைது இந்தியா-ஐஷராப்பிய யூனியன் ைாநாடு கடந்த ஆண்டு
ஜூவேயில் காபைாலி ைாயிோக நவடபபற்றது. ஐஷராப்பிய
யூனியனின் 10ஆைது மிகப்பபரிய ைர்த்தகக் கூட்டாளியாக இந்தியா
திகழ்கிறது. ஐஷராப்பிய யூனியன் நாடுகள் இறக்குைதி பசய்யும்
பபாருள்களில் 1.8 சதவீதம் இந்தியாவைச் ஷசர்ந்தவையாகும்.

2. அக்ஷடாபர்.30 – உேக சிக்கன நாள்.



ஒரு பசடியின் பாகத்வத ைற்பறாரு பசடியின் தண்டு அல்ேது ஷைரில்
இவைத்து ைளர்க்கப்படும் முவறயில் இந்தப் புதிய கேப்பின பசடி
ைளர்க்கப்பட்டுள்ளது. 25-30 நாட்கள் ஆன கத்திரிக்காய் விவதகள், 25
நாட்களான தக்காளி விவதகள் ஒன்றிவைக்கப்பட்டு ஒரு ைாரத்துக்கு
கட்டுப்படுத்தப் பட்ட சீஷதாஷ்ை நிவேயில் ைளர்த்து பின்னர் ஷைலும்
ஒரு ைாரம் நிழலில் ைளர்த்து அதன் பிறகு நிேத்தில் பயிரிடப்படுகிறது.
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நாடுகளுக்கும், இந்தியாவுக்கும் இவடஷயயான ைர்த்தகம் சுைார் `5.55
ேட்சம் ஷகாடியாக இருந்தது.
5. ஆர்பிஐ ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் மூன்றாண்டுகள்
நீட்டிப்பு
இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேத்வத
ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ைத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த உர்ஜித் பஷடல் தனது பதவிவய ராஜிநாைா
பசய்தவதயடுத்து, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆர்பிஐ-யின் 25ஆைது
ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டார். 3 ஆண்டுகளுக்கு
நியமிக்கப்பட்ட அைரது பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியுடன் நிவறைவட
-ைதாக இருந்தது.
இந்நிவேயில், அைரது பதவிக் காேத்வத பிரதைர் ஷைாடி தவேவையிோ
-ன நியைனங்களுக்கான குழு ஷைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது.
இதுபதாடர்பாக ைத்திய அரசு பைளியிட்ட அறிக்வகயில், ‘ஆர்பிஐ ஆளுநர்
சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காேம் டிச.10ஆம் ஷததியில் இருந்து ஷைலும் 3
ஆண்டுகளுக்ஷகா அல்ேது அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் ைவரஷயா
நீட்டிக்கப்படுகிறது’
எனத்பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூேைாக
ஆர்பிஐ’இன் தவேவைப்பபாறுப்வப 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ைவர
சக்திகாந்த தாஸ் ைகிக்க ைழி ஏற்பட்டுள்ளது.
நிதிப் பற்றாக்குவறவய எதிர்பகாள்ைதற்காக ைத்திய அரசு `12.60
ேட்சம் ஷகாடி கடன் பபறுைதிலும் அைர் முக்கியப் பங்கு ைகித்தார்.
தமிழகப் பிரிவு இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஐஏஎஸ்) அதிகாரியான சக்திகாந்த
தாஸ் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பபற்றார்.
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டுமுதல் பணி ஓய்வு பபறும் ைவர பபாருளாதார
விைகாரங்கள் துவறயின் பசயேராக அைர் பதவி ைகித்தார். 15ஆைது
நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் அைர் இருந்தார்.
தனது பதவிக் காேத்வத சக்திகாந்த தாஸ் முழுவையாக நிவறவு
பசய்தால், நீண்ட காேம் ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்த 2ஆைது நபர் என்ற
சிறப்வபப் பபறுைார். இதற்கு முன்பு பபனகல் ராைா ராவ் 1949 முதல்
1957 ைவர பதாடர்ந்து ஆர்பிஐ ஆளுநராக இருந்தார். அைவரத் தவிர 4
ஆளுநர்கள் ைட்டுஷை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஷைல் பதவி ைகித்துள்ளனர்.
ஆர்பிஐ ஆளுநரின் பதவிக்காேத்வத பாஜக தவேவையிோன ைத்திய
அரசு நீட்டிப்பது இதுஷை முதல் முவறயாகும். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில்
ஆளுநராக இருந்த ரகுராம் ராஜன், பதவிக்காே நீட்டிப்வப ஏற்க
ைறுத்துவிட்டார். அவதயடுத்து பதவிஷயற்ற ஆளுநர் உர்ஜித் பஷடல் 3
ஆண்டு பதவிக்காேம் முடியும் முன்ஷப ராஜிநாைா பசய்தார்.
6. ஒஷர ஆண்டில் 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே - தமிழ்நாடு இரண்டாம்
இடம்
நாட்டில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 1.53 ேட்சம் ஷபர் தற்பகாவே பசய்து
பகாண்டனர். இதில் ைகாராஷ்டிரத்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில்
16,000 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டுள்ளனர்.
இதுபதாடர்பாக ஷதசிய குற்ற ஆைைக்காப்பகம் பைளியிட்டுள்ள ஆண்டு
அறிக்வகயில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நாடு முழுைதும் 1,39,123 ஷபர்
தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். இது கடந்த ஆண்டு 1,53,052-ஆக
அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 10.4 சதவீதைாக இருந்த
தற்பகாவே விகிதம், கடந்த ஆண்டு 11.3 சதவீதைாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்தாண்டு அதிகபட்சைாக ைகாராஷ்டிரத்தில் 19,909 ஷபர் தற்பகாவே
பசய்துபகாண்டனர். அதற்கு அடுத்த இடங்களில் தமிழ்நாடு (16,883),
ைத்திய பிரஷதசம் (14,578), ஷைற்கு ைங்கம் (13,103), கர்நாடகம் (12,259)
ைாநிேங்கள் உள்ளன.





நகரங்களில் அதிக தற்பகாவே: நாட்டில் உள்ள 53 பபரிய நகரங்களில்
23,855 ஷபர் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டனர். நகரங்களில் தற்பகாவே
பசய்துபகாண்டைர்களின் வீதம் (14.8%) ஒட்டுபைாத்தைாக இந்தியாவில்
தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் விகிதத்வதவிட (11.3%) அதிகம்.
பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 56.7% தற்பகாவேகளுக்கான
காரைங்களாக குடும்பப் பிரச்வனகள், திருைைம் சார்ந்த பிரச்வனகள்,
உடல்நே பாதிப்புகள் உள்ளன.
10,000 விைசாயிகள்: கடந்த ஆண்டு தற்பகாவே பசய்துபகாண்ட 1.53
ேட்சம் ஷபரில் 10,677 ஷபா விைசாயிகள்.
இைர்களில் 5,579 ஷபர் பசாந்தைாக நிேம் வைத்திருந்தைர்கள்; 5,098
ஷபர் பிறர் நிேங்களில் பணிபுரிந்த விைசாயத் பதாழிோளர்கள். பைாத்த
தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் இைர்களின் விகிதம் ஏழு சதவீதைாகும்.
ஒட்டுபைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 70.9% ஷபர் ஆண்கள்; 29.1
ஷபர் பபண்கள்.
7. ைத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற 35% எட்டியது
ைத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குவற முதல் அவரயாண்டில் பட்பஜட்
இேக்கில் 35 சதவீதத்வத எட்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து பபாதுக் கைக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் (சிஜிஏ) பைளியிட்ட புள்ளி
விைரத்தில் பதரிவித்துள்ளதாைது:
2021 பசப்டம்பருடன் முடிைவடந்த முதல் அவரயாண்டில் ைத்திய
அரசின் நிதிப் பற்றாக்குவற ரூ.5,26,851 ஷகாடிவயத் பதாட்டுள்ளது. இது,
நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்பஜட் ைதிப்பீட்டில் 35 சதவீதைாகும்.
இருப்பினும், கடந்த நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் நிதிப் பற்றாக்குவற
-யானது நடப்புநிதியாண்டில் மிகவும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ஷளஷய உள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டில் கஷரானா ஷபரிடவர எதிர்பகாள்ள அதிக பசேவிட
ஷைண்டியிருந்ததால் நிதிப்பற்றாக்குவறயானது பட்பஜட் இேக்வக
தாண்டி 114.8 சதவீதைாக அதிகரித்தது என சிஜிஏ பதரிவித்துள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குவற பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
-யில் 6.8 சதவீதைாக (`15,06,812 ஷகாடி) இருக்கும் என்பது ைத்திய
அரசின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
8. பிரதைரின் ஜன் தன் ஷயாஜனா: ைங்கிக் கைக்குகள் எண்ணிக்வக
44 ஷகாடியாக அதிகரிப்பு
பிரதைரின் ைக்கள் நிதி திட்டத்தின் (ஜன் தன் ஷயாஜனா) கீழுள்ள ைங்கிக்
கைக்குகளின் எண்ணிக்வக 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று
ைத்திய நிதியவைச்சகம் பதரிவித்துள்ளது.
அஷசாஷசம் ைர்த்தகக் கூட்டவைப்பு சார்பில் நிதித்துவற பதாடர்பான
இவையைழி கருத்தரங்கு நடந்தது. இதில் ைத்திய நிதியவைச்சகத்தின்
கீழ் பசயல்படும் பபாருளாதார விைகாரங்கள் துவறயின் ஆஷோசகர்
ைணீஷ் பசன்சர்ைா பங்ஷகற்று ஷபசுவகயில், “பிரதைரின் ஜன் தன்
திட்டத்தின் கீழுள்ள ைங்கிக்கைக்குகளின் எண்ணிக்வக, இந்த
ஆண்டு அக்ஷடாபர் ைவர இந்த சுைார் 44 ஷகாடியாக அதிகரித்துள்ளது”.
கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தின்ஷபாது பிரதைரின் ஜன் தன்
ஷயாஜனா திட்டத்வத பிரதைர் ஷைாடி அறிவித்தார். அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்
28ஆம் ஷததி அத்திட்டம் அைலுக்கு ைந்தது.
பபாதுைக்களுக்கு நிதிச்ஷசவைகள், குறிப்பாக பைப்பரிைர்த்தவன, கட
-ன் பபறுதல், காப்பீடு, ஓய்வூதியம் சார்ந்த ஷசவைகள் எளிதில் கிவடக்க
ஷைண்டும் என்பவத ஷநாக்கைாகக்பகாண்டு இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்த
-ப்பட்டது.

தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் பைாத்த எண்ணிக்வகயில் 50.1
சதவீதம் ஷபர் இந்த 5 ைாநிேங்கவளச் ஷசாந்தைர்கள். நாட்டில் அதிக
ைக்கள்பதாவக பகாண்ட ைாநிேம் உத்தர பிரஷதசம். பைாத்த ைக்கள்
பதாவகயில் 16.9% ஷபர் அந்த ைாநிேத்தில் ைசிக்கின்றனர். ஆனால்,
அந்த ைாநிேத்தில் தற்பகாவே பசய்துபகாண்டைர்களின் எண்ணிக்வக
மிகக் குவறைாகப் பதிைாகியுள்ளது.
பைாத்த தற்பகாவே எண்ணிக்வகயில் 3.1% ஷபர்தான் அந்த ைாநிேத்
-வதச் ஷசாந்தைர்கள். யூனியன் பிரஷதசங்கவள பபாருத்தைவர, தில்லி
-யில் அதிக அளவில் தற்பகாவேகள் (3,142) பதிைாகியுள்ளன. அதற்கு
அடுத்த இடத்தில் புதுச்ஷசரி (408) உள்ளது.
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1. ‘தேசிய பழங்குடியினர் நடனவிழா–2021’ஐ நடத்ேவுள்ள இந்திய

5. ஜெய்நகர்-குர்ோ எல்ரலோண்டிய இரயில் இரைப்ரபக்

நகரம் எது?

குறிக்கும் வரகயில், குர்ோ அரமந்துள்ள நாடு எது?

அ) ராஞ்சி

அ) தநபாளம் 

ஆ) இராய்பூர் 

ஆ) பூட்டான்

இ) விசாகப்பட்டினம்

இ) வங்காளதேசம்

ஈ) ஷில்லாங்

ஈ) இலங்டக

✓

தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவானது அக்.28 முேல் இராய்ப்பூரில்
நடக்கவுள்ளோக சத்தீஸ்கர் மாநில சுற்றுலா வாரியம் தேரிவித்துள்ளது.

✓

இராய்ப்பூரில் நடடதபறும் மூன்று நாள் தேசிய பழங்குடியினர் நடன
விழாவில், இந்தியப்பழங்குடியின கடளஞர்கதளாடு உஸ்தபகிஸ்ோன்,
டநஜீரியா, இலங்டக, உகாண்டா, சிரியா, மாலி உள்ளிட்ட நாடுகடளச்
தசர்ந்ே பழங்குடி சமூகத்டேச் தசர்ந்ே பழங்குடியின கடலஞர்களும்
கலந்துதகாள்வார்கள். தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவின் முேல்
பதிப்பு, கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்றது.

✓

மாநாட்ரட நடத்திய நகரம் எது?

நாடுகளில் வீசிய புயலின் ஜபயர் என்ன?

அ) மும்டப

அ) அலிசா

ஆ) புதன

ஆ) ஆதரார் 

இ) நாக்பூர் 

இ) ஆப்தரா

ஈ) வாரணாசி

ஈ) பிஸாதர
‘ஆதரார்’ புயலானது வட ஐதராப்பாவின் சில பகுதிகளில் வீசியது. இேன்
காரணமாக தபாலந்தில் 4 தபர் இறந்ேனர் மற்றும் தெர்மனி, பிரான்ஸ்,
தநேர்லாந்து மற்றும் பிற இடங்களில் அப்புயல் கடுடமயான தசேத்டே
ஏற்படுத்தியது. பலத்ே சூடறக்காற்று மற்றும் முறிந்து விழுந்ே மரங்கள்
காரணமாக வடக்கு ஐதராப்பா முழுவதும் மின்சாரம் ேடடப்பட்டது. பல
வீடுகள் மற்றும் தசாத்துக்கள் அழிவுக்கு உள்ளாகின. புயல்ோக்கம்
காரணமாக இரயில்தவ & விமான தசடவகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

தலாக்மத் ஊடக குழுமத்ோல் நாக்பூரில் முேன்முடறயாக தேசிய
அளவிலான மேங்களுக்கிடடதயயான மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.

✓

அேன் நாக்பூர் பதிப்பின் தபான்விழா ஆண்டட நிடனவுகூரும்
வடகயில் இது ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்ே மாநாட்டின் கருப்தபாருள்
“வகுப்புவாே நல்லிணக்கத்திற்கான உலகளாவிய சவால்கள் மற்றும்
இந்தியாவின் பங்கு” ஆகும். மத்திய சாடலப் தபாக்குவரத்து மற்றும்
தநடுஞ்சாடலத் துடற அடமச்சர் நிதின் கட்கரி, சிறப்பு விருந்தினராகக்
கலந்து தகாண்டார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு பல்தவறு மேங்கடளச் தசர்ந்ே பல
ஆன்மீகத் ேடலவர்கள் தபச்சாளர்களாக அடழக்கப்பட்டனர்.

3. 2021 - இந்திய சர்வதேச திரரப்பட விழா நடத்ேப்படுகிற நகரம்
எது?

7. ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஷார்ொவிற்கு தநரடி விமானப் தபாக்குவரரவ

அ) வாரணாசி

அறிமுகப்படுத்திய முேல் விமானப் தபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது?

ஆ) தகாவா 

அ) இண்டிதகா

இ) தகாச்சின்

ஆ) தகா பர்ஸ்ட் 

ஈ) புதுச்தசரி

✓

தெய்நகரில் இருந்து குர்ோ (தநபாளம்) வடர புதிோக இயக்கப்பட்ட
எல்டலோண்டிய இரயில் பகுதிடய இந்திய அரசு சார்பாக இர்கான்
இன்டர்தநஷனல் தநபாள அரசிடம் ஒப்படடத்துள்ளது. இந்திய அரசின்
மானிய உேவியின்கீழ், தெய்நகர் (இந்தியா) முேல் பர்திபாஸ் (தநபாளம்)
வடரயிலான இரயில் பாடேத் திட்டத்டே இர்கான் இன்டர்தநஷனல்
தமற்தகாண்டது. தெய்நகர்-குர்ோ பிரிவின் முேல் கட்டம், தெய்நகர்பிெல்புரா-பார்திபாஸ் இரயில் இடணப்பின் ஒருபகுதியாகும். இது, 8.77
பில்லியன் தநபாள ரூபாய் மானிய உேவியின்கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது.

6. இந்தியாவில் நடந்ே முேல் தேசிய மேங்களுக்கிரடதயயான

2. தபாலந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜநேர்லாந்து ஆகிய

✓



இந்திய சர்வதேச திடரப்பட விழாவின் (IFFI) 52ஆவது பதிப்பு நவ.20
முேல் 28 வடர தகாவாவில் நடடதபறவுள்ளது. ஹாலிவுட் மூத்ே நடிகர்
மார்ட்டின் ஸ்தகார்தசஸி மற்றும் புகழ்தபற்ற ஹங்தகரிய திடரப்படத்
ேயாரிப்பாளரான ஸ்டீவன் சாதபா ஆகிதயாருக்கு இந்ே ஆண்டு (2021)
திடரப்பட விழாவில் சத்யஜித் தர வாழ்நாள் சாேடனயாளர் விருது
வழங்கி தகௌரவிக்கப்படவுள்ளது என மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்
துடற அடமச்சர் அனுராக் ோக்கூர் அறிவித்ோர்.

4. 2021 - ‘உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்ரக’ரய

இ) ஏர் இந்தியா
ஈ) விஸ்ோரா

✓

இந்தியாவின் குடறந்ே கட்டண விமான நிறுவனமான ‘தகா பர்ஸ்ட்’,
ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு தநரடி வான்தபாக்குவரடவத் தோடங்கிய
முேல் விமான நிறுவனம் ஆகும். ஸ்ரீநகரில் உள்ள தஷக் உல்-ஆலம்
பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயத்திலிருந்து ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு
தசல்லும் முேல் பன்னாட்டு விமான தசடவடய மத்திய உள்துடற
அடமச்சர் அமித் ஷா தகாடியடசத்து தோடங்கி டவத்ோர்.

✓

இது, இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் (UAE) இடடயிலான
தபாருளாோர உறவுகடள தமம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘தகா பர்ஸ்ட்’, ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஷார்ொ இடடதய வாரந்த ாறும் நான்கு
விமானங்கடள இயக்கும்.

ஜவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) UNICEF
ஆ) WeProtect Global Alliance 

8. இந்தியாவின் எந்ே அண்ரட நாடு, நில எல்ரலப் பாதுகாப்ரப

இ) CRY

வலுப்படுத்துவேற்காக ஒரு புதிய சட்டத்ரே இயற்றியுள்ளது?

ஈ) உலகப் தபாருளாோர மன்றம்
✓

✓

அ) தநபாளம்

ஓர் உலகளாவிய இயக்கமான WeProtect Global Alliance, ‘2021 உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்டக’டய தவளியிட்டது. இந்ே
அறிக்டகயின்படி, சிறார் பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் இடணயவழி
துஷ்பிரதயாகத்தின் குறிப்பிடத்ேக்க அதிகரிப்புக்கு COVID-19 தபாது
முடக்க காலம் பங்களித்துள்ளது.
‘WeProtect Global Alliance’ என்பது 200க்கும் தமற்பட்ட அரசாங்கங்கள்,
ேனியார் துடற நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அடமப்புகளின் ஓர்
உலகளாவிய இயக்கமாகும்.









ஆ) சீனா 
இ) இலங்டக
ஈ) வங்காளதேசம்

✓

இந்தியாவுடனான சர்ச்டசக்குரிய எல்டலயில் ராணுவ பேற்றம் நிலவி
வரும் நிடலயில், நில எல்டலப் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்ே சீனா புதிய
சட்டத்டே இயற்றியுள்ளது. இந்திய-சீன எல்டலப் பகுதிகளில் சமூக
மற்றும் தபாருளாோர வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவதோடு, சீனாவின் நில
எல்டலகளின் ராணுவப் பாதுகாப்டபயும் ஒருங்கிடணக்கும் சட்டத்டே
இது முடறப்படுத்துகிறது. திதபத்திய கிராமவாசிகள் உள்ளிட்ட எல்டலப்



Page Number 170 Of 367

 









பகுதிகளில் ேங்கியுள்ள தபாதுமக்களுடன் தநருக்கமாக பணியாற்றுவே
-ற்கான மக்கள் விடுேடல இராணுவத்தின் தகாள்டகடயயும் இது
வலுப்படுத்துகிறது.

9. வடிவரமத்ேல் / நிறுவுேல் ஜோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான

மாதிரி திறன்வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ஒப்புேலளித்துள்ள அரமச்சகம்
எது?
அ) பாதுகாப்பு அடமச்சகம்
ஆ) ெவுளி அடமச்சகம் 
இ) MSME அடமச்சகம்
ஈ) எஃகு அடமச்சகம்
✓

சாடலகள், இரயில்தவ, நீர் ஆோரங்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டடமப்பு
திட்டங்களில் புவிசார்-ெவுளி பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள வடிவடமத்ேல்
/ நிறுவுேல் தோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான மாதிரி திறன்
வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ெவுளி அடமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.

✓

தபங்களூருவில் அடமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc),
தசன்டன மற்றும் ரூர்கியில் அடமந்துள்ள இந்திய தோழில்நுட்ப
நிறுவனங்களால் இப்பயிற்சி வழங்கப்படும். தோடர்புடடய தபாறியியல்
பிரிவுகளின் ஒருங்கிடணப்பு ஆசிரியர்கள் நிறுவனத்தின் இேர
டமயங்கள் / அலுவலகங்களுடனான ஆதலாசடனக்கு பின்னர் இந்ேச்
சிறப்பு பயிற்சிகள் நடத்ேப்படுவடே கவனித்து தகாள்வார்கள்.

10. ‘கிரீன் தட எஜெட் மார்க்ஜகட்ரடத்’ ஜோடங்கியுள்ள நடுவண்
அரமச்சகம் எது?







தசய்யவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர் என அதில் தேரிவிக்கப்பட்டு
உள்ளது.
கார்பன் சமநிடல என்றால் என்ன? கார்பன் சமநிடல அல்லது நிகர
பூஜ்ஜிய பசுடமஇல்ல வாயு உமிழ்வு என்பது, வளிமண்டலத்தில்
பசுடமஇல்ல வாயுக்களின் தவளிதயற்றம் மற்றும் அகற்றத்துக்கு
இடடயிலான சமநிடல ஆகும்.
தவளிநாடுகளில் புதிோக அனல்மின் நிடலயம் அடமப்பேற்கான
நிதியுேவிடய நிறுத்துவது என இம்மாநாடு உறுதி தமற்தகாண்டாலும்,
உள்நாட்டில் நிலக்கரி பயன்பாட்டட முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவது
தோடர்பாக இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்டல.
மின்னுற்பத்திக்கு நிலக்கரிடய தபரிதும் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா, சீனா
உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இது பலனளிக்கும். புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்திக்கு
முழுடமயாக மாறுவேற்கான நடவடிக்டககடள இந்ே நாடுகள்
படிப்படியாக தமற்தகாள்ள கால அவகாசத்டே அளிக்கும்.
2. தோடங்கியது கிளாஸ்தகா பருவநிடல மாற்ற மாநாடு: உலக
ேடலவர்களுடன் பிரேமர் தமாடி ஆதலாசடன
பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்தகா நகரில் பருவநிடல
மாற்ற மாநாடு இன்று தோடங்கியது. இதில் பிரேமர் தமாடி உள்ளிட்ட
120-க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்றுள்ளனர்.
இத்ோலி ேடலநகர் தராமில் ஜி-20 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்ற
2 நாள் மாநாடு தநற்று நிடறவு தபற்றது. இதில் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி,
அதமரிக்க அதிபர் தொ டபடன், பிரிட்டன் பிரேமர் தபாரிஸ் ொன்சன்
உள்ளிட்ட பல்தவறு நாட்டு ேடலவர்கள் பங்தகற்றனர்.
இந்ே மாநாட்டில் 120 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்கவுள்ளனர்.
இதில், பருவநிடல மாற்றத்ோல் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அேடன எதிர்
தகாள்ள பசுடம இல்ல வாயுக்கள் தவளிதயற்றத்டே ேடுக்க
தமற்தகாண்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

அ) நிலக்கரி அடமச்சகம்
ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம்
இ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 
ஈ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அடமச்சகம்

✓

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகமானது ‘Green
Day Ahead Market’ என்ற புதிய சந்டேப்பிரிடவ அறிமுகப்படுத்தியது.

3. தசர்பியா சர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டி கிராண்ட் மாஸ்டர் இனியன்
சாம்பியன்:

✓

இது மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிதயாக நிறுவனங்கள், திறந்ே அணுகல்
மூலம் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றடல வாங்க அல்லது விற்க உேவும். இேன்
மூலம், ஒப்பந்ேம் அடிப்படடயிலான நீண்டகால மின்சார தகாள்முேல்
ஒப்பந்ேங்கடள படிப்படியாக சந்டே அடிப்படடயிலான மாதிரிகளுக்கு
மாற்றுவடே இந்திய அரசு தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

தசர்பியாவில் நடந்ேசர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே
கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன் தவற்றி தபற்றார்.


1. கார்பன் சமநிடலடய அடடய இலக்கு: G20 உச்சிமாநாட்டில் முடிவு
கார்பன் சமநிடலடய 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவது என ஜி-20
நாடுகளின் உச்சிமாநாட்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன், சர்வதேச
அளவிலான பல்தவறு தபாட்டிகளில் தவற்றி தபற்று சாேடன படடத்து
வருகிறார். தசர்பியாவில் கடந்ே 23ஆம் தேதி முேல் 30ஆம் தேதி வடர
நடந்ே 5ஆவது ருெனா தசாரா சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஐந்து நாடுகடளச்
தசர்ந்ே 10 சர்வதேச வீரர்கள் பங்தகற்றனர். இந்தியாவின் சார்பில்
இப்தபாட்டியில் இனியன் பங்தகற்றார்.
கிளாசிகல் பிரிவில் 9 சுற்றுகளாக நடடதபற்ற இப்தபாட்டியில், கிராண்ட்
மாஸ்டர் இனியன் 5 தபாட்டிகளில் தவற்றி மற்றும் 4 தபாட்டிகடளச்
சமன் தசய்து ஏழு புள்ளிகள் தபற்று சாம்பியன் பட்டம் தவன்றார்.
இப்தபாட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மகரின் ரூடிக் இரண்டாமிடம் தபற்றார்.

உலகின் தபாருளாோர சக்திகளாகத் திகழும் இருபது நாடுகள் அங்கம்
வகிக்கும் G20 அடமப்பின் 16ஆவது உச்சிமாநாடு இத்ோலி ேடலநகர்
தராமில் தோடங்கியது. மாநாட்டு முடிவில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்டகயில்
கூறப்பட்டிருப்போவது:
‘நிகர சுழிய’ பைங்குடில் இல்ல வாயு உமிழ்வு அல்லது கார்பன் சமநிடல
இலக்டக 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவேற்கான நடவடிக்டககடளத்
துரிேப்படுத்துவது என மாநாட்டில் முடிவு தசய்யப்பட்டது.
தவளிநாடுகளில் நிலக்கரி மூலம் மின்னுற்பத்தி தசய்யும் புதிய அனல்
மின்-நிடலயங்களுக்கான நிதியுேவிடய 2021ஆம் ஆண்டுக்குள்
நிறுத்துவது என ஜி-20 ேடலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர்.
பருவநிடல மாற்றத்டே எதிர்தகாள்ள ஏடழ நாடுகளுக்கு உேவும்
வடகயில் ஆண்டுதோறும் பணக்கார நாடுகள் 100 பில்லியன் டாலர்
(சுமார் `7.5 லட்சம் தகாடி) நிதிடயத் திரட்டிக்தகாடுக்கதவண்டும் என்ற
கடந்ே கால உறுதிப்பாடு மீண்டும் வலியுறுத்ேப்பட்டது.
சர்வதேச சராசரி தவப்பநிடல உயர்டவ 2°°தசல்சியசுக்கும் குடறவாக
டவத்திருக்க தவண்டும் என்ற பாரீஸ் பருவநிடல ஒப்பந்ேத்டேப்
பின்பற்றுவேற்கு ஜி20 நாடுகளின் ேடலவாா்கள் மீண்டும் உறுதி
பூண்டனர். தோழிற்புரட்சிக்கு முந்டேயகாலகட்டத்தின் தவப்பநிடலயில்
இருந்து 1.5° தசல்சியஸுக்கும் மிகாமல் கட்டுக்குள் டவத்திருக்க முயற்சி
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1. வெப்பமண்டல ொனிலல ஆய்வு நிறுெனம் அலமந்துள்ள இடம்

5. கபாலதப்வபாருள் பயன்பாட்லடக் கட்டுப்படுத்தும் கதசிய நிதியம்,

எது?

பின்ெரும் எந்த மத்திய அலமச்ைகத்துடன் வதாடர்புலடயது?

அ) மும்பை

அ) உள்துபற அபமச்சகம்

ஆ) ககொல்கத்தொ

ஆ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகம் 

இ) புது தில்லி

இ) கைண்கள் & குழந்பதகள் னமம்ைொட்டு அபமச்சகம்

ஈ) புனே 

ஈ) சட்டம் & நீதி அபமச்சகம்

கெப்ைமண்டல ெொனிபல ஆய்வு நிறுெேம் என்ைது நடுெண் புவி
அறிவியல் அபமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்ேொட்சி நிறுெேமொகும்.
இது புனேவில் அபமந்துள்ளது. தில்லி - என்சிஆர் ைகுதியில் கொற்றின்
தர அளவீடு மற்றும் நிர்ெொகத்திற்கொக, தற்னைொதுள்ள ‘கொற்றின் தர ஆரம்ை
எச்சரிக்பக அபமப்பை’ னமம்ைடுத்தும் னநொக்கத்துடன், இந்த நிறுெேம்
புதிய ‘முடிவு ஆதரவு அபமப்பை’ உருெொக்கி அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.

✓

சமூக நீதி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகமொேது னைொபதப்கைொருள்
ையன்ைொட்படக் கட்டுப்ைடுத்தும் னதசிய நிதியத்பத னைொபத ஒழிப்புத்
திட்டங்கபளச் கசயல்ைடுத்தப் ையன்ைடுத்தலொம் என்று அண்பமயில்
ைரிந்துபரத்துள்ளது. 1985ஆம் ஆண்டு னைொபதப்கைொருள் மருந்துகள்
மற்றும் மேனநொய் கைொருட்கள் சட்டத்தின் விதியின்ைடி இந்த நிதியம்
உருெொக்கப்ைட்டது. இதன் கமொத்த மதிப்பு `23 னகொடியொகும்.

✓

இந்நிதியொேது னைொபதப்கைொருள் கடத்தபல எதிர்த்துப் னைொரொடுதற்கும்,
அடிபமயொேெர்கபள மறுெொழ்வு கசய்ெதற்கும், னைொபதப்கைொருள்
ைொெபேபயத் தடுப்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தப்ைடும் எேச் சட்டம் கூறுகிறது.
இதன் நிதியொேது கொெல்துபற நடெடிக்பககளுக்கு மட்டுனம ையன்ைடு
-த்தப்ைடுெதொல், னைொபதப்ைழக்க ஒழிப்பையும் இதனேொடு னசர்த்துக்
ககொள்ள நடுெண் அபமச்சகம் முன்கமொழிந்துள்ளது.

2. UNESCO’இன் 2021 - தற்காப்புக் கலலக் கல்விப் பரிலை வென்ற
குங் ஃபூ கன்னியாஸ்திரிகள் ைார்ந்த வபௌத்த ெம்ைம் எது?
அ) துருக்ைொ 
ஆ) நிங்மொ
இ) கொக்யு

6. ‘ஆபகரஷன் வரட் கராஸ்’ என்பது ைட்டவிகராத மதுவுக்கு எதிராக,

ஈ) சொக்யொ

✓

கைௌத்த மதத்தின் துருக்ைொ ெம்சத்பதச் சொர்ந்த உலகப் புகழ்கைற்ற குங்
ஃபூ கன்னியொஸ்திரிகள் தங்கள் துணிச்சலொே னசபெகளுக்கொக
UNESCO சர்ெனதச தற்கொப்புக்கபல பமயத்தின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
மதிப்புமிக்க தற்கொப்புக்கபலக்கல்விப்ைரிபச கென்றுள்ளேர். தற்கொப்புக்
கபலகள்மூலம், இளம் கைண்கள் தங்கபளத் தற்கொத்துக்ககொள்ளவும்,
தன்ேம்பிக்பகபய ெளர்த்துக்ககொள்ளவும், அெர்களின் சமூகங்களில்
தபலபமப் ைொத்திரங்கபள ஏற்கவும் துருக்ைொ ெம்ச கன்னியொஸ்திரிகள்
ெல்லபமயளிக்கிறொர்கள்.

3. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானந்தாங்கிக்கப்பலின்

எந்த மாநிலத்தில் வையல்படுத்தப்படுகிற ஒரு திட்டமாகும்?
அ) தமிழ்நொடு
ஆ) புது தில்லி
இ) ைஞ்சொப் 
ஈ) இரொஜஸ்தொன்

✓

ைஞ்சொபின் கலொல் துபற 2020ஆம் ஆண்டில் ‘ஆைனரஷன் கரட் னரொஸ்’
என்ற திட்டத்பத அறிமுகப்ைடுத்தியது. இது சட்டவினரொத மதுைொே
ெர்த்தகம் மற்றும் கலொல் கதொடர்ைொே குற்றங்கபளத் தடுக்கிறது.

✓

சமீைகொலமொக, குனளொைல் கைொசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) கதொழில்நுட்ைம்
னைொன்ற துல்லியமொே கண்கொணிப்பு அபமப்புகபளப் ையன்ைடுத்தி,
சட்டவினரொதமொக மதுைொேம் கடத்தப்ைடுெபத இது தடுத்து ெருகிறது.

வபயர் என்ன?
அ) அர்ஜுன்
ஆ) விக்ரொந்த் 

7. “ஆப்ஸ்ககல் அகாடமி” என்பது MeitY ஸ்டார்ட்அப் ஹப்புடன்

இ) கட்டகைொம்மன்

இலைந்து பின்ெரும் எத்வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தால் எடுக்கப்பட்ட
ஒரு முயற்சியாகும்?

ஈ) ைொரதி

✓



அ) யொெூ

இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டு விமொேந்தொங்கிப்னைொர்க்கப்ைலொே
விக்ரொந்த், 2022 ஆகஸ்டு மொதத்திற்குள் இந்திய கடற்ைபடயில்
னசர்க்கப்ைடவுள்ள இந்தக் கப்ைலின் 2ஆம் கட்ட னசொதபேகள் சமீைத்தில்
கதொடங்கிே. இப்னைொர்க்கப்ைல், MiG-29K னைொர் விமொேங்கள், Kamov31 கெலிகொப்டர்கள், MH-60R ஆகியெற்பற இயக்கும்.

ஆ) முகநூல்
இ) ட்விட்டர்
ஈ) கூகிள் 

✓

4. ககரளாவில் அலமந்துள்ள முல்லலப் வபரியாறு அலையானது
பின்ெரும் எந்த மாநிலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது?
அ) தமிழ்நொடு 
ஆ) கர்நொடகொ
இ) ஆந்திர பிரனதசம்

கதொழில்நுட்ை நிறுெேமொே கூகுள், MeitY ஸ்டொர்ட்அப் ெப் உடன்
இபைந்து, ‘Appscale Academy’ஐ அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இது உயர்
தர கசயலிகபள உருெொக்குெதற்கு இந்திய துளிர் நிறுெேங்களுக்கு
உதவுெபத னநொக்கமொகக்ககொண்டுள்ளது. கூகுளின் இந்த முன்முயற்சி
ஆேது, இந்தியொவிலுள்ள கதொடக்க மற்றும் இபடநிபல துளிர் நிறுெே
-ங்களுக்கொே னதபெகபளப் பூர்த்தி கசய்யும் மற்றும் னகமிங், கல்வி,
சமூக ைொதிப்பு, சுகொதொரப் ைொதுகொப்பு னைொன்ற களங்களில் கசயலிகபள
உருெொக்க அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும்.

ஈ) கதலுங்கொேொ
✓

னகரள மொநிலத்தில் அபமந்துள்ள முல்பலப் கைரியொறு அபையொேது
தமிழ்நொட்டின் கட்டுப்ைொட்டில் உள்ளது. இது, னகரளொவில் இவ்ெொறு ைொயும்
திபசயில் ெொழும் இலட்சக்கைக்கொே மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலொகவும்,
தமிழ்நொட்டின் 5 மொெட்டங்களில் 2 லட்சம் கெக்னடருக்கு னமல் ைொசே
ெசதி ெழங்கி ெருெதொலும் நீண்டகொலமொக சர்ச்பசக்குரியதொக இருந்து
ெருகிறது. முல்பலப் கைரியொறு அபையில் நெம்ைர்.10ஆம் னததி ெபர
அதிகைட்ச நீர்மட்டம் 139.50 அடியொக இருக்க னெண்டும் எே சமீைத்தில்
உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தமிழ்நொட்டில் உற்ைத்தியொகி னகரள
-த்தில்ைொயும் கைரியொற்றின் னமற்ைகுதியில் இவ்ெபை அபமந்துள்ளது.









8. ஐநா வபாதுச்ைலபயானது 2021ஆம் ஆண்லட எந்த ஆண்டாக
அறிவித்துள்ளது?
அ) ையங்கரெொதத்திற்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஆ) சர்ெனதச சுகொதொர ஆண்டு
இ) COVID’க்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு
ஈ) ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் சர்ெனதச ஆண்டு 

✓

ஐநொ கைொதுச்சபையொேது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்பட ைழங்கள் மற்றும்
கொய்கறிகளுக்கொே சர்ெனதச ஆண்டொக அறிவித்துள்ளது, உைவு
மற்றும் உழவு அபமப்பு (FAO), இந்த ஆண்படக் ககொண்டொடுெதற்கொே
முதன்பம நிறுெேமொக உள்ளது. இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும்,
உைவுப் ைொதுகொப்பிலும் ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் ைங்கு ைற்றிய
விழிப்புைர்பெ ைரப்ை ஐநொ முயற்சி கசய்கிறது.
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9. குஷாக்ரா ராெத் மற்றும் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் ஆகிகயாருடன்
வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
ஆ) னகொல்ப்
இ) வில்வித்பத
ஈ) நீர்சொர் விபளயொட்டுக்கள் 
தில்லிபயச் னசர்ந்த குஷொக்ரொ ரொெத் மற்றும் கர்நொடகொவின் ஸ்ரீெரி
நடரொஜ் ஆகினயொர் 74ஆம் சீனியர் னதசிய அக்ெொடிக் சொம்பியன்ஷிப்பில்
முபறனய 400மீ பிரீஸ்படல் மற்றும் 100மீ னைக்ஸ்ட்னரொக் னைொட்டிகளில்
புதிய னதசிய சொதபேகபள ைபடத்துள்ளேர். குஷக்ரொ ரொெத் 3:53.68
விேொடிகளில் புதிய சொதபேபய ைபடத்துள்ளொர். அனத னநரத்தில்
ஸ்ரீெரி நடரொஜ் 100மீ னைக் ஸ்ட்னரொக்பக 55.10 விேொடிகளில் முடித்தொர்.

10. கபாலதப்வபாருள் & குற்றங்களுக்கான ஐநா அலுெலகத்தின்
தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ஆஸ்திரியொ 
ஆ) அகமரிக்கொ
இ) கஜர்மனி

✓

2. கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய னரடொர்
கசயல்ைடத் கதொடங்கியது
னரடொர்

மபழ னமகங்களின் தன்பம, நகர்வு, மபழ அளவு னைொன்றெற்பற
னரடொர் மூலம் கிபடக்கும் தரவுகள் மூலம் கசன்பே ெொனிபல ஆய்வு
பமயம் கணித்து ெருகிறது. னரடொர்களில் இருந்து கசலுத்தப்ைடும் மின்
கொந்த அபலகள் மூலமொகக் கிபடக்கும் தரவுகபளக் ககொண்டு,
குறுகியகொல ெொனிபல முன்ேறிவிப்பு, நிகழ்னநர மபழ நிலெரம்
னைொன்றெற்பற ஆய்வு பமயத்தொல் ெழங்க முடியும்.
இது கதொடர்ைொே னரடொர் ைடங்கள் http://www.imdchennai.gov.in/ என்ற
இபையதளம் மூலம் ெழங்கப்ைடுகின்றே. இபையதள னசபெ
மற்றும் சமூக ஊடங்கள் ெருபகயொல், ெொனிபல ஆய்வு பமயம்
கெளியிடும்
னரடொர்
ைடங்கபள,
தன்ேொர்ெ
அடிப்ைபடயில்
ெொனிபலபயக் கணிக்கும் ஆர்ெலர்கள் ையன்ைடுத்தி, ெொனிபல
நிலெரங்கபள முகநூல், ட்விட்டர், யூடியூப் னைொன்றெற்றில் கெளியிடத்
கதொடங்கிேர். இது மக்கள் மத்தியில் நல்ல ெரனெற்பைப் கைற்றது.
னமலும், இபையதளத்தில் னரடொர் ைடங்கபள மக்கனள னநரடியொகப்
ைொர்பெயிட்டு, நிகழ்னநரெொனிபலபய கதரிந்துககொள் ெதில் ஆர்ெம்
கொட்டிேர்.
ைழுதபடந்த னரடொர்

ஈ) ெங்னகரி

✓



கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய
ைள்ளிக்கரபையில் னநற்று கசயல்ைடத் கதொடங்கியது.

அ) மட்படப்ைந்து

✓



னைொபதப்கைொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கொே ஐநொ அலுெலகம் (UNODC)
கடந்த
1997ஆம்
ஆண்டில்
ஆஸ்திரியொவின்
வியன்ேொபெ
தபலபமயிடமொகக்ககொண்டு நிறுெப்ைட்டது. ைொதுகொப்பு அபெயின்
ையங்கரெொத எதிர்ப்பு குழுவின் நிர்ெொக இயக்குநரகத்துடன் இபைந்து
தரவு கெளிப்ைடுத்தல் கட்டபமப்பை (DDF) அறிமுகப்ைடுத்தியபத அடுத்து,
இந்நிறுெேம் சமீைத்திய கசய்திகளில் இடம்கைற்றது.
DDF என்ைது ையங்கரெொத எதிர்ப்பு விசொரபைகளுக்கொக கெளிநொட்டு
குற்றவியல் நீதி அதிகொரிகளின் தரவு னகொரிக்பககபளக் பகயொளவும்
ைதிலளிக்கவும் உருெொக்கப்ைட்ட நபடமுபறகபள விெரிக்கும் ஒரு
கருவியொகும்.


1. னசதி கதரியுமொ?
அக்.23: தமிழகத்தில் கல்வி, னெபலெொய்ப்பில் சமூக நீதி சரியொே
முபறயில் அமல்ைடுத்தப்ைடுகிறதொ என்ைபதக் கண்கொணிக்க சமூக நீதி
கண்கொணிப்புக் குழுபெ தமிழக அரசு அபமத்தது.
அக்.23: தமிழக னரஷன் கபடகளில் ‘கற்ைகம்’ என்கிற கையரில் ைபே
கெல்லம் விற்கும் திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டது.

கசன்பே துபறமுகக் கட்டிடத்தில் கசயல்ைட்டு ெந்த னரடொர் 2018-ல்
ைழுதபடந்தது. அதற்கொே உதிரி ைொகங்கள் கிபடக்கொததொல், ைழுது
நீக்குெதில் சிக்கல் ஏற்ைட்டது. இதேொல் மக்கள் னநரடியொக நிகழ்னநர
மபழ நிலெரத்பத அறியமுடியொமல் அெதிப்ைட்டு ெருகின்றேர்.
இதுகுறித்து இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய கதன் மண்டலத் தபலெர்
எஸ் ைொலச்சந்திரனிடம் கூறியதொெது: ைழுதொகியுள்ள னரடொர் விபரவில்
சீரபமக்கப்ைட்டு,
ையன்ைொட்டுக்கு
ெரும்.
இதற்கிபடயில்,
ைள்ளிக்கரபையில் உள்ள இந்திய கைருங்கடல் சொர் கதொழில்நுட்ை
நிறுெே (NIOT) ெளொகத்தில் புதிய னரடொர் நிறுெப்ைட்டுள்ளது. இது
னநற்று முதல் கசயல்ைடத் கதொடங்கியுள்ளது. அதன் ைடங்கள் தற்னைொது
ெொனிபல ஆய்வு பமய இபையதளத்தில் கெளியிடப்ைட்டு
ெருகின்றே. அெற்பறப் கைொதுமக்கள் ைொர்பெயிடலொம்.
ைபழய னரடொர் ைழுதொல் ெொனிபல கணிப்பில் எந்த சிக்கலும்
ஏற்ைடவில்பல. ஸ்ரீெரினகொட்டொ, திருெேந்தபுரத்தில் இயங்கும் ISRO
னரடொர்கள், கொபரக்கொலில் உள்ள இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய
னரடொர் ஆகியெற்றின் தரவுகபளப் ையன்ைடுத்தி ெருகினறொம்.
நிகழ்னநர மபழ நிலெரக் கணிப்பு னரடொர் தரவுகள் அடிப்ைபடயில்
மட்டுமின்றி, கசயற்பகக்னகொள் புபகப்ைடம், ைலூன் மூலம் ைறக்க
விடப்ைடும் கருவி உள்ளிட்ட ைல்னெறு ெழிகளில் கிபடக்கும் தரவுகள்
அடிப்ைபடயில்தொன் கணிக்கப்ைடுகின்றே. இவ்ெொறு அெர் கூறிேொர்.

அக்.24: பிகொரின் கஜய்நகர் - னநைொளம் குர்தொ ெபரயிலொே ரயில்
இபைப்புப் ைொபதபய னநைொள அரசிடம் இந்திய அரசு ஒப்ைபடத்தது.

3. அக்.31 – தேசிய ஒற்றுமை நாள்

அக்.25: இந்திய சினிமொ கபலஞர் களுக்கு ெழங்கப்ைடும் உயரிய தொதொ
சொனகப் ைொல்னக விருது நடிகர் ரஜினிகொந்துக்கு ெழங்கப்ைட்டது.

4. கொஷ்மீர் தொல் ஏரியில் மிதக்கும் திறந்தகெளி திபரயரங்கம்
கதொடக்கம்

அக்.26: ஐபிஎல் கிரிக்ககட்டில் அகமதொைொத் மற்றும் லக்னேொ நகரங்கபள
பமயமொகக் ககொண்டு இரு புதிய அணிகள் உருெொக்கப்ைட்டுள்ளே.
இதன்மூலம் IPL அணிகளின் எண்ணிக்பக 10-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொஷ்மீரின் தொல் ஏரியில் இருக்கும் ைடகு வீடுகள் உலகப் புகழ்கைற்றபெ.
இங்கு ெரும் சுற்றுலொப் ையணிகள் ைடகு வீடுகளில் தங்கி இயற்பக
அழபக ரசிக்க தெறுெதில்பல. இந்நிபலயில் தொல் ஏரியில் உள்ள ஒரு
ைடகு வீட்டில் திறந்தகெளி திபரயரங்பக உருெொக்கியுள்ளேர்.
கொஷ்மீரினலனய முதன் முதலொக அபமக்கப்ைட்ட மிதக்கும் திறந்தகெளி
திபரயரங்கம் இதுதொன். ஜம்மு-கொஷ்மீர் தபலபமச் கசயலர் அருண்
குமொர் னமத்தொ அண்பமயில் இபத கதொடங்கி பெத்தொர். முதல் நொளில்
இந்திப்ைடமொே கொஷ்மீர் கி கொளி திபரப்ைடம் சுற்றுலொப் ையணிகளுக்கொ
-கவும், தொல் ஏரி ைகுதி மக்களுக்கொகவும் திபரயிடப்ைட்டது.

அக்.27: நிலம் விட்டு நிலம் ைொயும் ‘அக்னி-5’ என்ற ஏவுகபை ஒடிஷொ
மொநிலம் கலொம் தீவிலிருந்து கெற்றிகரமொகப் ைரினசொதிக்கப்ைட்டது.
அக்.28: விழுப்புரம் மொெட்டம் முதலியொர்குப்ைத்தில் இல்லம் னதடி கல்வித்
திட்டத்பத தமிழக அரசு கதொடங்கியது.
அக்.29: னைரியம் கலந்து தயொரிக்கப்ைடும் ைட்டொசுகபளத் தயொரிக்கவும்
விற்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தபட விதித்தது.
அக்.29: இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் ஆளுநர் சக்திகொந்த தொஸின்
ைதவிக்கொலம் னமலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்ைட்டது.
அக்.30: ஆண்டுனதொறும் ஜூபல 18 அன்று தமிழ்நொடு திேம் ககொண்டொட
விபரவில் அரசொபை கெளியிடப்ைடும் என்று முதல்ெர் மு க ஸ்டொலின்
அறிவித்தொர்.









5. இல்லம் னதடி கல்வி திட்டம்: சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமேம்
இல்லம் னதடி கல்வி திட்டத்தின் சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம்
ைகெத் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளொர். தமிழகத்தில் கற்றல் இபடகெளிபய
குபறப்ைதற்கொக இல்லம் னதடி கல்வித் திட்டத்பத தமிழக அரசு
அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது.
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6. கடலுக்கடியில் 6,000 மீட்டர் ஆழத்தில் கனிம ஆய்வு
இந்தியப் கைருங்கடலுக்கு அடியில் 6,000 மீ ஆழத்தில் கனிம ஆரொய்ச்சி
நடெடிக்பககபள முன்கேடுக்க உள்ளதொக மத்திய புவி அறிவியல்
துபற இபையபமச்சர் ஜினதந்திர சிங் கதரிவித்தொர்.
ைல்னெறு நிகழ்ச்சிகளில் ைங்னகற்ைதற்கொக கசன்பே ெந்துள்ள
அபமச்சொா் ஜினதந்திர சிங், கசன்பே துபறமுகத்தில் நிறுத்தப்ைட்டிருந்த
னதசிய கடல்ெளத் துபற கதொழில்நுட்ைக் கழகத்துக்கு கசொந்தமொே ‘சொகர்
நிதி’ எனும் கப்ைபல ைொர்பெயிட்டொர். அப்னைொது கப்ைலின் கதொழில்நுட்ை
ெசதிகபள அெர் ஆய்வு கசய்தொர். ஆழ்கடல் ஆரொய்ச்சிக்கு மனிதர்கபள
அபழத்துச் கசல்ெதற்கொக உருெொக்கப்ைட்ட ‘மத்யொஸொ’ என்ற கலன், அக்
கப்ைலில் கொட்சிக்கு பெக்கப்ைட்டிருந்தது. அதபேயும் மத்திய அபமச்சர்
ஆய்வு கசய்தொர்.





ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டிருந்தது. அதன்ைடி, கங்பக குறித்து பகயொல்
எழுதப்ைட்ட குறிப்புகளின் ைடங்கபள ஒரு மணி னநரத்தில் ஃனைஸ்புக்
சமூக ெபலதளத்தில் ைதிவிட ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டது.
அதில் கைரும்ைொலொனேொர் கலந்துககொண்டு, பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கபளப் ைதிவிட்டேர். ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக
எண்ணிக்பகயிலொே ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டபத கின்ேஸ் அபமப்பு
உலக சொதபேயொக அறிவித்து சொன்றிதபழ ெழங்கியது.

7. னடபிள் கடன்னிஸ்: சத்தியன்/னதசொய் இபை சொம்பியன்
டுனீசியொவில் நபடகைற்ற உலக னடபிள் கடன்னிஸ் கன்கடண்டர்
னைொட்டியில் ஆடெர் இரட்படயர் பிரிவில் இந்தியொவின் ஜி சத்தியன் /
ெர்மீத் னதசொய் இபை சொம்பியன் ைட்டம் கென்றது. இது இந்த
இபையின் முதல் சர்ெனதச புனரொ டூர் ைட்டமொகும்.
இறுதிச்சுற்றில் சத்தியன்/ெர்மீத் இபை 11-9, 4-11, 11-9, 11-6 என்ற
கசட் கைக்கில் பிரொன்ஸின் இமொனுெல் கலகைசொன்/அகலக்ஸொண்ட்னர
கொசின் இபைபய னதொற்கடித்தது.
8. சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ெரி ெசூலிக்க அனுமதி
மத்திய அரசின் னநரடி ெரிகள் ெொரியம் மற்றும் மபறமுக ெரிகள்
ெொரியத்தின் ெரிகபள ெசூலிக்க, சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ரிசர்வ்
ெங்கி அங்கீகொரம் ெழங்கி உள்ளது.
இதன்ைடி, மபறமுக ெரிகள் ெொரியத்தின் ஜி எஸ் டி - சுங்க ெரி உட்ைட,
ைல்னெறு மபறமுக ெரிகபளயும், னநரடி ெரிகள் ெொரியத்தின் ெருமொே
ெரிபயயும் சிட்டி யூனியன் ெங்கி ெொடிக்பகயொளர்கள், அதன் ெங்கி
கிபளகளில் கசலுத்தலொம்.

9. நவ.1 – உலக ோவர உணவு நாள்
10. INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18இல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிப்பு:
உள்நொட்டு கதொழில்நுட்ைத்தில் தயொரிக்கப்ைட்ட அதிநவீே ஐஎன்எஸ்
விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18 அன்று நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட
உள்ளது. மும்பை மஸகொன் கப்ைல்கட்டும் தளத்தில் முற்றிலும் உள்நொட்டு
கதொழில்நுட்ைத்துடன் INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் தயொரிக்கப்ைட்டு
உள்ளது. 7,300 டன் எபட, 163 மீட்டர் நீளம் ககொண்ட இந்த கப்ைலில்
300 வீரர்கள் ைணியொற்றுெொர்கள்.
ெொன் இலக்பக தொக்கி அழிக்கும் ஏவுகபைகள், னைொர்க்கப்ைல்கபள
தொக்கும் ஏவுகபைகள், நீர்மூழ்கிகபள தொக்கும் ஏவுகபைகள்
கப்ைலில் கைொருத்தப்ைட்டுள்ளே. இந்த னைொர்க்கப்ைலொல் ஒனர னநரத்தில்
32 ெொன் இலக்குகபள தொக்கி அழிக்க முடியும். அணு ஆயுத தொக்குதல்,
உயிரி ரசொயே தொக்குதல்கபள சமொளிக்கும் கதொழில்நுட்ைங்கள்
உள்ளே. 2 கெலிகொப்டர்களும் கப்ைலில் நிறுத்தப்ைட்டிருக்கும்.
நெ.18 அன்று மும்பையில் நபடகைறும் விழொவில் INS விசொகப்ைட்டிேம்
னைொர்க்கப்ைல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட உள்ளது. மத்திய ைொதுகொப்புத்
துபற அபமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் விழொவுக்கு தபலபமனயற்ைொர் என்று
எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. ஐஎன்எஸ் விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைபல
கதொடர்ந்து இந்த மொத இறுதியில் ஐஎன்எஸ் னெலொ நீர்மூழ்கி கப்ைல்,
கடற்ைபடயில் னசர்க்கப்ைட உள்ளது. புதிய னைொர்க்கப்ைல், நீர்மூழ்கியொல்
கடற்ைபடயின் ைலம் னமலும் அதிகரிக்கும் என்று ைொதுகொப்புத் துபற
ெல்லுநர்கள் கதரிவித்துள்ளேர்.

11. கின்ேஸ் உலக சொதபே புத்தகத்தில் நமொமி கங்பக திட்டம்
ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக எண்ணிக்பகயில், பகயொல் எழுதப்ைட்ட
குறிப்புகளின் ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டதற்கொக கின்ேஸ் உலக சொதபே
புத்தகத்தில் கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டம் (நமொமி கங்பக)
இடம்பிடித்துள்ளது.
கங்பக நதித் திருவிழொ திங்கள்கிழபம கதொடங்கியது. அபதகயொட்டி,
கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டத்தின்கீழ் சொதபே முயற்சிக்கு
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1. ப ொதுத்துறை தணிக்றையில் தைவல்ைறை ரிமொறிக்பைொள்வதற்

ம்பப்படுகிைது. பத்மாகசன், கைௌசலா இராச்சியத்கத ஆட்சி கசய்தார்.
அது, இன்கைய உத்தரபிரயதசத்திலிருந்து ஒடிசா வகர பரவியிருந்தது.

அ) இலங்கை

5. ெமீ த்தில் ‘பெல்வ வரி’றய முன்பமொழிந்த நொடு எது?

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து

அ) இந்தியா

இ) மாலத்தீவுைள் 

ஆ) அகமரிக்ைா 

ஈ) கைய்மன் தீவுைள்

இ) ரஷ்யா

இந்திய தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு
மற்றும் மாலத்தீவின் தகலகம ைணக்குத் தணிக்கையாளர் ஹுகசன்
நியாசி ஆகியயார் மாயலயில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைகயழு
-த்திட்டனர். இது இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுைளுக்கு இகடயய கபாதுத்
துகை தணிக்கைதுகையில் தைவல்ைகள பரிமாறிக்கைாள்வகத ய ாக்
-ைமாைக்கைாண்டதாகும். ாடுைள் அந்தந்த நிறுவனங்ைளின் கதாழிற்
முகை திைகன வலுப்படுத்தவும், கபாது நிதி தணிக்கை துகையில்
முகைைகள யமம்படுத்தவும் முயற்சி கசய்கின்ைன.

ஈ) சுவிச்சர்லாந்து

-ைொை, இந்தியொ, எந்த நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில்
றைபயழுத்திட்டது?

✓

✓

அகமரிக்ை அதிபர் ய ா கபடன், கபரிய நிறுவனங்ைள் மற்றும் பணக்ைார
அகமரிக்ைர்ைளின் வருமானத்தின் மீதான வைக்ைமான முன்கமாழியப்ப
-ட்ட விகித உயர்கவ அறிவித்துள்ளார், இது ‘கசல்வ வரி’ யபான்ைது. $1
பில்லியனுக்கும் அதிைமான கசாத்துக்ைள் அல்லது $100 மில்லியனுக்கும்
அதிைமான வருமானம் உள்ளவர்ைளுக்கு இந்தப் புதிய வரி மூன்று
ஆண்டு ைாலத்திற்குப் கபாருந்தும்.

6. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை மன்னொர் வறைகுடொ ைடல்

2. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை ஷவ்ைத் மிர்சியயொயயவ்,

உயிர்க்யைொை ைொப் ைம் அறமந்துள்ை மொவட்ட(ம்)ங்கள் எது/எறவ?

எந்த நொட்டின் அதி ரொை மீண்டும் யதர்ந்பதடுக்ைப் ட்டுள்ைொர்?

அ) இராம ாதபுரம் & தூத்துக்குடி 

அ) ஆப்ைானிஸ்தான்

ஆ) திருக ல்யவலி

ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான் 

இ) சிவைங்கை & இராம ாதபுரம்

இ) சிரியா

ஈ) ைன்னியாகுமரி

ஈ) மாலத்தீவுைள்

✓



உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ், 2ஆவது 5 ஆண்டு
ைாலத்திற்கு மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். உஸ்கபகிஸ்தானின்
மத்திய யதர்தல் ஆகணயத்தின்படி, மிர்சியயாயயவ் 80.1% வாக்குை
-களப் கபற்று கவற்றி கபற்ைார். 64 வயதான அவர், ைடந்த 2016’இல்,
உஸ்கபகிஸ்தானின் நீண்டைால அதிபராை இருந்த இஸ்லாம் ைரியமாவ்
இைந்தகதத்கதாடர்ந்து அதிபராை பதவியயற்ைார்.

✓

மன்னார் வகளகுடா ைடல் உயிர்க்யைாள ைாப்பைமானது, தமிழ் ாட்டில்
இராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இடடயய
அகமந்துள்ள தீவுைள் மற்றும் அதகனகயாட்டிய பவளப்பாகைைளின்
கதாகுப்பாகும். ஆர்க்டிக் பகுதியிலிருந்து மன்னார் வகளகுடா ைடல்
உயிர்க்யைாள ைாப்பைத்திற்கு ஆண்டுயதாறும் பல பைகவைள் வலகச
வருகின்ைன. இப்பூங்ைாவிற்குள் உள்ள மயனாலி தீவுைளில் ஒரு கபரிய
பைகவக்கூட்டம் அண்கமயில் ைாணப்பட்டது.

✓

அதில், ஆயிரக்ைணக்ைான ஆர்க்டிக் ஆலாக்ைள் மற்றும் கடற்காகங்கள்,
நூற்றுக்ைணக்ைான ண்டுதின்னும் உப்புக்கைாத்திைள் அடங்கும்.

3. ஐநொ அறவயின் ஆயுதக்குறைப்பு வொரமொனது ஆண்டுயதொறும்
எந்த மொதத்தில் அனுெரிக்ைப் டுகிைது?

7. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடொ ர் குயைொ ல் ஸ்னொப்ஷொட்’ டி, றைய சி

அ) வம்பர்

யன் டுத்துயவொரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?

ஆ) அக்யடாபர் 

அ) 45

இ) கசப்டம்பர்

ஆ) 65 

ஈ) ஆைஸ்ட்

✓

ஐ ா அகவயின் ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது ஆண்டுயதாறும்
அக்யடாபர் மாதத்தில் அனுசரிக்ைப்படுகிைது. இந்த ஆண்டின் (2021)
ஆயுதக்குகைப்பு வாரமானது அக்யடாபர்.24 அன்று கதாடங்கி அக்யடாபர்
30 வகர கடகபற்ைது. இது ாடுைளில் நிராயுதபாணியாக்ைம் பற்றிய
விழிப்புணர்கவயும் புரிதகலயும் யமம்படுத்துவகத ய ாக்ைமாைக்
கைாண்டுள்ளது. சமூைத்தில் அகமதிகயக் கைாண்டுவர ஆயுதங்ைகளப்
பயன்படுத்துவகத, குறிப்பாை அணு ஆயுதங்ைகளப் பயன்படுத்துவகதக்
குகைப்பயத இந்த அனுசரிப்பின் ய ாக்ைமாகும். ஐ ா ஆயுதக்குகைப்பு
ஆகணயமானது 1952’இல், ஐ ா பாதுைாப்பு ைவுன்சிலின்கீழ் அகனத்து
யபரழிவு ஆயுதங்ைகளயும் வழிப்பதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்டது.

இ) 75
ஈ) 80

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்யடாபர்
குயளாபல் ஸ்னாப்ஷாட்’ என்ை தகலப்பிலான ஓர் அறிக்கைகய
கவளியிட்டது. இவ்வறிக்கையின்படி, உலை மக்ைள்கதாகையில் 65%’
க்கும் அதிைமாயனார் கையபசிகயப் பயன்படுத்தி வருகின்ைனர்.

✓

உலைளாவிய கையபசி பயனர்ைள் எண்ணிக்கை அக்யடாபரில் 5.29
பில்லியகன எட்டியுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் உலை
மக்ைள்கதாகையில் 60% யபர் சமூை ஊடை பயனர்ைளாை வாய்ப்புள்ளது
என இவ்வறிக்கை கூறுகிைது.

4. அண்றமச் பெய்திைளில் இடம்ப ற்ை இரொணி ஹியயொ ஹ்வொங்-

8. தடுப்பூசிறய பெலுத்துவறத அதிைரிப் தற்ைொை, பின்வரும் எந்த

ஓக் நிறனவுப்பூங்ைொ அறமந்துள்ை நொடு எது?

நொடு ‘Knock Every Door’ என்ை திட்டத்றதத் பதொடங்ைவுள்ைது?

அ) கதன் கைாரியா

அ) சீனா

ஆ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா

இ) இந்யதாயனசியா

ஈ) தாய்லாந்து
✓

அயயாத்தியில் சரயு திக்ைகரயில் அகமந்துள்ள ராம் ைதா பூங்ைா என்று
முன்பு அகைக்ைப்பட்ட பூங்ைா, புதுப்பிக்ைப்பட்டு வருகிைது. வம்பர்.4ஆம்
யததி திைக்ைப்பட்ட பிைகு, அந்தப் பூங்ைா இராணி ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக்
நிகனவுப்பூங்ைா என்று அகைக்ைப்படும். ஒரு கைாரிய இராணியின்
நிகனவாை இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு கைாரிய இராணியான
ஹியயா ஹ்வாங்-ஓக், அயயாத்தி மன்னர் பத்மாகசன் மற்றும் இந்துமதி
ஆகியயாரின் மைளாைப் பிைந்த அயயாத்தியின் இளவரசி சூரிரத்னா என









ஈ) அகமரிக்ைா
✓

இந்திய மத்திய சுைாதார அகமச்சைம் கவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,
தடுப்பூசி கசலுத்து விகிதங்ைள் குகைவாை உள்ள மாவட்டங்ைளில் ‘வீடு
யதடிச்கசன்று தடுப்பூசி கசலுத்தும்’ திட்டம் விகரவில் கதாடங்ை திட்டமிட
-ப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி யபாடுவதற்கு மக்ைகள ஊக்குவிப்பகத இது
ய ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சுைாதார அகமச்சைத்தின் கூற்றுப்படி,
ாட்டில் 10.34 யைாடிக்கும் அதிைமான மக்ைள் COVID-19 தடுப்பூசியின்
இரண்டாவது யடாகை கசலுத்தாமல் உள்ளனர்.
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9. இந்திய தறைறமத் யதர்தைொறணயர் சுஷில் ெந்திரொ, ெமீ த்தில்
எந்த நொட்டின் அதி ர் யதர்தறை யமற் ொர்றவயிட்டொர்?





2. ஆயுதமின்றி தனித்து யபாராடும் வகையில்
ைாவலர்ைளுக்கு ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி

தமிைை

சிகைக்

சிகைவாசிைளின் பாதுைாப்கப உறுதி கசய்ய சிகைக் ைாவலர்ைளுக்கு
ஆயுதமின்றி தனித்துப் யபாராடும் ‘க்ரவ் யமைா’ தற்ைாப்பு பயிற்சி
அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது.

அ) சிங்ைப்பூர்
ஆ) உஸ்கபகிஸ்தான் 
இ) இலங்கை
ஈ) தாய்லாந்து
✓

உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் யதர்தகல யமற்பார்கவயிட இந்தியாவின்
தகலகமத் யதர்தல் ஆகணயர் சுஷில் சந்திரா தகலகமயில் 3 யபர்
கைாண்ட குழு ஒன்று உஸ்கபகிஸ்தானுக்குச் கசன்ைது. இந்த இந்திய
அணி, சர்வயதச பார்கவயாளராை யதர்தகல யமற்பார்கவயிட்டுள்ளது.

✓

உஸ்கபகிஸ்தானின் அதிபர் ஷவ்ைத் மிர்சியயாயயவ் யதர்தலில் 80%’
க்கும் அதிைமான வாக்குைகளப் கபற்று 2ஆவது ஐந்தாண்டு ைாலத்திற்கு
மீண்டும் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டார். சுஷில் சந்திரா மற்றும் க னிதின்
நி ாம்யைாட்ய வ் தகலகமயிலான உஸ்கபகிஸ்தானிய யதர்தல்
ஆகணயம் யதர்தல் ஒத்துகைப்பு குறித்த கூட்டத்கத டத்தியது.

10. 2021 - ப ொது விவைொரங்ைள் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை
இந்திய மொநிைம் எது?
அ) தமிழ் ாடு
ஆ) யைரளா 
இ) கதலுங்ைானா
ஈ) கு ராத்

✓

கபங்ைளூருகவச் சார்ந்த ஒரு இலாபய ாக்ைற்ை மதியுகரயைமான
கபாது விவைாரங்ைள் கமயமானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் கபாது
விவைாரங்ைள் குறியீட்கட கவளியிட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு (2021)
கபாது விவைாரங்ைள் குறியீட்டில் (PAI 2021), யைரளா, தமிழ் ாடு மற்றும்
கதலுங்ைானா ஆகியகவ நிர்வாை கசயல்திைனில் பதிகனட்டு கபரிய
மாநிலங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன.

✓

சமபங்கு,
வளர்ச்சி
மற்றும்
நிகலத்தன்கம
ஆகியவற்றின்
அடிப்பகடயில் மாநிலங்ைளுக்கு மதிப்கபண்ைள் வைங்ைப்பட்டுள்ளன.
COVID-19 மீண்கடழு குறியீடானது முதன்முகையாை இந்த ஆண்டு
(2021) குறியீட்டில் யசர்க்ைப்பட்டுள்ளது. சிக்கிம், யைாவா மற்றும் மியசாரம்
ஆகியகவ சிறிய மாநிலங்ைளுள் முதல் 3 இடங்ைகளப் பிடித்துள்ளன.
புதுச்யசரி, ம்மு & ைாஷ்மீர் மற்றும் சண்டிைர் ஆகியடவ யூனியன்
பிரயதசங்ைளுள் முதல் மூன்று இடங்ைளில் உள்ளன.


1. நீரஜ் யசாப்ரா உள்பட 12 யபருக்கு யைல் ரத்னா விருது
யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கில் தங்ைப்பதக்ைம் கவன்ை தடைள வீரர் நீரஜ்
யசாப்ரா உட்பட பன்னிரண்டு யபருக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ரவிக்குமார், லவ்லினா, ஸ்ரீய ஷ், அவனி யலைரா, பிரயமாத் பைத், மிதாலி
ராஜ், மன்பிரீத் சிங், சுனில் யசத்ரிக்கு தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
வைங்ைப்படுகிைது.
விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்தவர்ைளுக்கு
இந்த விருது வைங்ைப்படுகிைது. தயான் சந்த் யைல் ரத்னா விருது
விகளயாட்டுத் துகையில் வைங்ைப்படும் மிை உயரிய விருதாகும்.
அர் ுனா விருது:
விகளயாட்டுத் துகையில் சிைப்பான பங்ைளிப்கப அளித்த 35 தடைள
வீரர்ைளுக்கு அர் ூனா விருது வைங்குவதற்கும் விகளயாட்டு
விருதுைள் குழு பரிந்துகர கசய்துள்ளது. அதன்படி ஷிைர் தவான்,
வந்தனா ைட்டாரியா, பவானி யதவி, அபியஷக் வர்மா, தீபக் புனியா,
ஹர்மன் பிரீத் சிங், மன்தீப் சிங், பவினா பயடல், ஷரத் குமார், வருண்
குமார் உள்பட 35 யபருக்கு விருது வைங்ைப்படுகிைது.

சிகைச்சாகலைள் மற்றும் சீர்திருத்தப்பள்ளிைள் குற்ைவியல் நீதியகமப்பு
முகையின் முக்கிய கூைாை விளங்குகின்ைன. நீதிமன்ைங்ைள் விதிக்கும்
தண்டகனைகள நிகையவற்றுவது, கைதிைளின் உயிர் மற்றும்
உகடகமைகள பாதுைாப்பது, மனித உரிகம மீைலுக்கு இடமில்லாமல்
ைண்ணியத்துடன்
டத்துவது, சீர்திருத்தம், மறுவாழ்வு, திைன்சார்
பயிற்சிைள்
அளித்து
கபாறுப்பான
குடிமக்ைளாை
அவர்ைகள
மாற்றுதல்ஆகியகவ சிகைச்சாகலைளின் பணிைளாை உள்ளன.
தமிைைத்தில் சிகைைள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிைள் துகையின் கீழ் 142
சிகைைள்
உள்ளன.
இதில்
மத்திய
சிகைச்சாகலைள்
9,
கபண்ைளுக்ைான தனிச்சிகைைள் 5, மாவட்ட சிகைச்சாகலைள் 14,
ஆண்ைளுக்ைான கிகளச் சிகைைள் 89, கபண்ைளுக்ைான கிகளச்
சிகைைள் 7, ஆண்ைளுக்ைான தனி கிகளச் சிகை 1, கபண்ைளுக்ைான
தனி கிகளச் சிகைைள் 2, இளம் குற்ைவாளிைளுக்ைான சீர்திருத்தப்
பள்ளிைள் 12 மற்றும் திைந்தகவளி சிகைச்சாகலைள் மூன்று ஆகியகவ
அடங்கும்.
இந்தச் சிகைைளில் 23,592 யபருக்கு இடவசதி உள்ளது. இவர்ைகள
ைண்ைாணித்து
வழி டத்த
5,452
சிகைத்துகைபணியாளர்ைள்
உள்ளனர். கபாதுவாை சிகைச்சாகலைளில் மரண தண்டகன, ஆயுள்
தண்டகன, 3 மாதங்ைளுக்கு யமல்தண்டகன கபற்ைவர்ைள், கபருங்
குற்ைங்ைளுக்ைாை
தண்டகன
விதிக்ைப்பட்டவர்ைள்,
கைாடுங்
குற்ைவாளிைள், கதாடர்ந்துகுற்ைச் கசயல்ைளில் ஈடுபடுபவர்ைள், சை கைதி
-ைளுக்கு ஊறு விகளவிக்ைக்கூடியவர்ைள், ைடன் வாங்கி திருப்பிச்
கசலுத்த முடியாமல் சிகைபடும் சிகைவாசிைள், தடுப்பு ைாவல் மற்றும்
நீதிமன்ை ைாவல், விசாரகண சிகைவாசிைள் என வகைப்படுத்தப்பட்டு
உள்ளனர்.
சிகைத்துகை
ன்னடத்கத அலுவலர்ைள், சிகைவாசிைளுக்கும்
அவர்ைளின் குடும்பத்தினருக்குமிகடயய ஒருஇகணப்பு பாலமாை
கசயல்படுகின்ைனர். நுண்ணறிவு மற்றும் விழிப்புப்பணி பிரிவு
சிகைக்குள் கிகடக்கும் நுண்ணறிவு தைவல்ைகள ரைசியமாை
யசைரித்து இதர புலனாய்வு அகமப்புைளுக்கு பரிமாற்ைம் கசய்யும்.
நீதிமன்ை வைக்குைகள நிர்வகித்து, குற்ை வைக்குைளில் தகுந்த
ஆயலாசகன வைங்ை சட்ட ஆயலாசகனப் பிரிவும், சிகைக்குள் வீன
கதாழில்நுட்பத்கத கையாள கதாழில்நுட்ப பிரிவும் உள்ளது.
3. தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை ைாஷ்மீரில் புதிதாை
மாநில புலனாய்வு அகமப்பு:
தீவிரவாதம் கதாடர்பான வைக்குைகள விசாரிக்ை
ம்மு-ைாஷ்மீரில்
புதிதாை மாநில புலனாய்வு அகமப்பு (எஸ்ஐஏ) அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.
ம்மு-ைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதசத்தில் உள்ள தீவிரவாதம் கதாடர்பான
வைக்குைகள, விவைாரங்ைகள எஸ்ஐஏ விசாரிக்கும். வைக்குைகள
விகரந்து முடிக்ைவும், திைகமயான முகையில் வைக்குைகள
விசாரிப்பதற்கும் இந்த எஸ்ஐஏ அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.
யதசிய புலனாய்வு முைகம (என்ஐஏ) உள்ளிட்ட இதர மத்திய புலனாய்வு
அகமப்புைளுக்கும் இந்த எஸ்ஐஏ உதவியாை இருக்கும் என்று ம்முைாஷ்மீர் யூனியன் பிரயதச அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாகணயில்
கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ம்மு-ைாஷ்மீரின் குற்ைப்பிரிவு விசாரகண
அகமப்பின் (சிஐடி) தகலவயர, எஸ்ஐஏ அகமப்பின் இயக்கு ராைவும்
இருப்பார் என்றும் கதரியவந்துள்ளது. தீவிரவாதம் கதாடர்பான
வைக்குைளில் யதகவப்படும் தைவல்ைகள யூனியன்பிரயதசத்தில் உள்ள
அகனத்து யபாலீஸ் நிகலய அதிைாரிைளும் எஸ்ஐஏ இயக்கு ருக்குத்
தரயவண்டும்.
யமலும் யபாலீஸ் டிஜிபிக்குத் கதரிவித்த பின்னர் தாமாையவ முன்வந்து
முதல் தைவல் அறிக்கைகய பதிவு கசய்யும் அதிைாரமும் எஸ்ஐஏவுக்கு
வைங்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அரசாகணயில் கூைப்பட்டுள்ளது.

இயதயபான்று வாழ் ாள் பிரிவில் 5 பயிற்சியாளர்ைள் உள்பட 10 யபருக்கு
துயராணாச்சார்யா விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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4. 2070-க்குள் பசுகமக்குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும்: ஐ. ா. பருவ
நிகல மாற்ை மா ாட்டில் பிரதமர் யமாடி உறுதி
இந்தியாவில் வரும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயுக்ைள்
மாசு பூஜ்ஜியமாகும் என்று ஐ ா மா ாட்டில் பிரதமர் யரந்திர யமாடி
உறுதியளித்துள்ளார்.
ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைா ைரில் ஐ. ா. பருவநிகல மாற்ைமா ாடு
ைடந்த 31-ம் யததி கதாடங்கியது. இதில் பிரதமர் யரந்திர யமாடி ய ற்று
முன்தினம் பங்யைற்ைார். அவர் யபசியதாவது:
பருவநிகல மாற்ைத்தால் இந்தியா யபான்ை வளரும் ாடுைள் அதிைம்
பாதிக்ைப்படுகின்ைன. கபரும்பாலான வளரும் ாடுைளில் பருவநிகல
மாற்ைம் விவசாயிைளுக்கு மிைப்கபரிய சவாலாை உருகவடுத்துள்ளது.
பருவமகை கபாய்ப்பது, அதிை மகைப்கபாழிவு, கவள்ளம் மற்றும்
புயல்ைளால் பயிர் சாகுபடி ைடுகமயாை பாதிக்ைப்படுகிைது.
பருவநிகல மாற்ைத்துக்கு ஏற்ப குடிநீர் ஆதாரம், வீடுைள் உள்ளிட்ட
அடிப்பகட வசதிைகள ைட்டகமப்பது அவசியமாகிைது. இதன்படி
இந்தியாவில் குைாய் குடிநீர் திட்டம், தூய்கம இந்தியாதிட்டம்,
ஏகைைளுக்கு இலவச சகமயல் ைாஸ் இகணப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்ைள்
கசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. இதன்மூலம் இந்தியமக்ைளின் வாழ்க்கைத்
தரம் உயர்ந்துள்ளது. இயற்கையயாடு இகணந்து வாழும் அறிகவ
மக்ைள் கபற்றுள்ளனர்.
5 வாக்குறுதிைள்
உலை மக்ைள் கதாகையில் 17 சதவீதம் யபர் இந்தியாவில் வசிக்கின்ைனர்.
எனினும் சர்வயதச ைரியமில வாயு கவளியயற்ைத்தில் இந்தியா 5
சதவீதம் மட்டுயம பங்கு வகிக்கிைது. பாரிஸ் உடன்பாட்கட இந்தியா
உறுதியுடன் பின்பற்றி வருகிைது. இதன்படி பருவநிகல மாற்ைத்கத
தடுக்ை இந்தியா சார்பில் 5 வாக்குறுதிைகள அளிக்கியைன்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 500 ஜிைாவாட் அளவுக்கு புகதபடிம
எரிகபாருள் அல்லாத வழிைளில் மின் உற்பத்தி திைன் கபருக்ைப்படும்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் மின்சார யதகவயில் 50
சதவீதம் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல் மூலம் கபைப்படும். இப்யபாது முதல்
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் ைரியமிய வாயு கவளியயற்ைம் 100 யைாடி
டன் அளவுக்கு குகைக்ைப்படும்.
வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய கபாருளாதாரத்தில் ைரியமில வாயு
பங்ைளிப்பு 45% அளவுக்கு குகைக்ைப்படும். இந்தியாவில் வரும் 2070ம் ஆண்டுக்குள் பசுகமக் குடில் வாயு மாசு பூஜ்ஜியமாகும்.
கிளாஸ்யைா மா ாட்டில் எடுக்ைப்படும் முடிவுைளால் எதிர்ைால சந்ததியின
-ருக்கு பாதுைாப்பான, வளமான எதிர்ைாலம் உறுதி கசய்யப்படும். இவ்
-வாறு பிரதமர் யரந்திர யமாடி யபசினார்.
5. கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர 3,800 கி.மீ. தூரத்கத 9
ாளில் கசக்கிளில் பயணித்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்த ராணுவ
அதிைாரி
கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம் வகர கசக்கிளில் குறுகிய
ாட்ைளில் பயணம் கசய்து கின்னஸ் சாதகன பகடத்துள்ளார் ராணுவ
அதிைாரி. இந்திய ராணுவத்தின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் கமக்ைானிக்ைல்
இன்ஜினீயர் பிரிவில் கலப்டினன்ட் ைர்னலாை பணியாற்றி வருபவர்
பாரத் பன்னு. இவர் அண்கமயில் கு ராத் முதல் அருணாச்சல பிரயதசம்
வகரயிலான 3,800 கிமீட்டர் தூரத்கத யவைமாைக் ைடந்து கின்னஸ்
சாதகன பகடத்துள்ளார்.
இந்தத் தூரத்கத ைடக்ை அவர் 9 ாட்ைள், 7 மணி ய ரம், 5 நிமிடங்ைள்
மட்டுயம எடுத்துக் கைாண்டுள்ளார். இகதயடுத்து இவரது கபயர்
கின்னஸ் சாதகனப் புத்தைத்தில் இடம்கபைவுள்ளது.





டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10
சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாையவ இருக்கும். 2022-23’இல் இந்த வளர்ச்சி
8 சதவீதத்துக்கும் அதிைமாை இருக்கும் என்ைார் அவர்.
7. கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ்: சசிகிரண் கவற்றி
லாத்வியாவில் கடகபறும் ஃபியட கிராண்ட் ஸ்விஸ் கசஸ் யபாட்டியில்
இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யை சசிகிரண் 6ஆவது சுற்றில் கவற்றி
கபற்ைார். இகதயடுத்து தற்யபாகதய நிகலயில் யபாட்டியின் முதலிடம்,
அவர் உள்பட 5 யபரால் பகிர்ந்துகைாள்ளப்பட்டுள்ளது. சசிகிரண் 6ஆவது
சுற்றில் ரஷியாவின் அகலக்ைாண்டர் பிகரட்யைகவ 53 ைர்வுைளில்
யதாற்ைடித்தார். அடுத்த சுற்றில் அவர் பிரான்ஸின் யமக்ஸிம் வச்சியர்
லாக்யரகவ எதிர்கைாள்கிைார்.
இதர ஆடவர்ைளில் நிஹல் சரின் - கசக் குடியரசின் யடவிட் வாராகவ
யதாற்ைடித்து 2ஆவது இடத்தில் இருக்கிைார். பி ஹரிகிருஷ்ணா க ர்மனியின் மதியாஸ் புளுகபௌமுடன் டிரா கசய்தார். இந்தியர்ைள்
இருவர் யமாதிக்கைாண்ட ஒரு சுற்றில் கரௌனக் சந்த்வானி – டி
குயைஷிடம் யதால்விைண்டார். பிரக்னானந்தா - ரஷியாவின் அகலக்ைா
சரானாவிடமும், எஸ் பி யசதுராமன் - ரஷியாவின் ஆன்டன் கடம்கசன்
-யைாவிடமும் யதால்வி ைண்டனர். மைளிர் பிரிவில் துயராணவள்ளி
ஹரிைா - ார்ஜியாவின் நியனா பாசிலாஷ்விலியுடன் டிரா கசய்தார்.
அயதயபால், கவஷாலியும் டிரா கசய்ய, வந்திைா அைர்வால், பத்மினி
கரௌத், திவ்யா யதஷ்முக் ஆகியயார் யதால்விகய சந்தித்தனர்.
8. உலகின் சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியல்: ைாந்திகிராம கிராமியப்
பல்ைகல. யபராசிரியர்ைள் 5 யபர் இடம்
உலகின் 2% சிைந்த விஞ்ஞானிைள் பட்டியலில் ைாந்திகிராம கிராமிய
நிைநிகலப் பல்ைகலகயச்யசர்ந்த 5 விஞ்ஞானிைள் இடம்கபற்றுள்ளனர்.
இதுகதாடர்பாை ைாந்திகிராம கிராமியப் பல்ைகல சார்பில் கவளியிடப்பட்ட
கசய்திக்குறிப்பு:
உலைத்தரம் வாய்ந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் யமற்பட்ட விஞ்ஞானிைளின்
ஆய்வுக்ைட்டுகரைள், அதற்ைான யமற்யைாள்ைள் தரப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
கூட்டுக்குறிைாட்டி
மூலமாை
ஓராண்டு
ைால
தாக்ைத்துக்கு
வகைப்படுத்தப்பட்டது. யமலும், யமற்யைாள்ைள் இல்லாத அளவீடுைள்,
யமற்யைாள் தாள்ைள் விகிதம் ஆகியவற்றின் மூலமாை 22 அறிவியல்
துகைைள் மற்றும் 126 துகணத் துகைைளில் விஞ்ஞானிைள் வகைப்படு
-த்தப்பட்டிருந்தனர். குகைந்தபட்சம் ஐந்து ைட்டுகரைகள கவளியிட்ட
அகனத்து விஞ்ஞானிைளும், புலன் மற்றும் துகணபுலம் சார்ந்த
சதவீதங்ைளின் அடிப்பகடயில் தரவரிகசப்படுத்தப்பட்டனர்.
இதில்,
ைாந்திகிராம
கிராமிய
பல்ைகலக்ைைைத்கதச்
யசர்ந்த
விஞ்ஞானிைள் ப. பாலசுப்பிரமணியம் (ைணிதத் துகை), எஸ் ஆபிரைாம்
ான் மற்றும் எஸ் மீனாட்சி (யவதியல் துகை) ஆகிய 3 யபரும் கதாழில்
மற்றும் நீண்ட தாக்ைத்துக்குள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
யமலும், ஓராண்டு தாக்ைத்துக்ைான பட்டியலில், விஞ்ஞானிைள் எஸ்.
மீனாட்சி மற்றும் ப. பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியயாருடன், யசதுராமன்
(யவதியியல் துகை), யை மாரிமுத்து (இயற்பியல் துகை) ஆகியயாரும்
இடம்கபற்றுள்ளனர்.
ைடந்த ஆண்டு கவளியிடப்பட்ட உலகின் 2 சதவீத சிைந்த விஞ்ஞானிைள்
பட்டியலிலும், இப்பல்ைகலக்ைைைத்கதச் யசர்ந்த விஞ்ஞானிைள் ப
பாலசுப்ரமணியம், யை ராமச்சந்திரன், எம் ஜி யசதுராமன், எஸ் மீனாட்சி,
எஸ் ஆபிரைாம் ான், யை மாரிமுத்து மற்றும் ஜி சிவராமன் ஆகிய 7 யபர்
இடம் கபற்றிருந்தனர்.
தற்யபாது இரண்டாவது முகையாை ப பாலசுப்பிரமணியம், எஸ் மீனாட்சி,
எஸ் ஆபிரைாம் ான், யை மாரிமுத்து, எம் ஜி யசதுராமன் ஆகிய 5 யபர்
யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர் எனத் கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

6. டப்பு நிதியாண்டில் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10%: நீதி ஆயயாக்
டப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 10 சதவீதமாை
இருக்கும் என NITI ஆயயாக் துகணத்தகலவர் ராஜீவ் கதரிவித்தார். புது
தில்லியில் கடகபற்ை புத்தை கவளியீட்டு விைாவில் ைலந்துகைாண்ட
அவர் இதுகுறித்து யமலும் கூறியதாவது:
பன்னாட்டு நிதியம் 2021 இல் இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 9.5
சதவீதமாை இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது. பன்னாட்டு நிதிய கூற்றுப்படி
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுைளில் இந்தியா யவைமாை கபாருளாதாரமாை மாறும்
என கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. எனினும், இது குகைவான மதிப்பீடாகும்.









9. கிளாஸ்யைா பருவ நிகல மாற்ை மா ாடு; யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு
கசயலில் இைங்குங்ைள்: உலை தகலவர்ைளுக்கு தமிைை சிறுமி
யைாரிக்கை
கிளாஸ்யைாவில் கடகபற்ை பருவ நிகல மாற்ை மா ாட்டில் யபசிய
தமிைை சிறுமி வினிசா உமாசங்ைர் “சுற்றுச்சூைல் விவைாரத்தில் உலைத்
தகலவர்ைள் யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்ை யவண்டும்”
என்று யைட்டுக்கைாண்டார்.
உலைத்தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளித்த வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாத
-தால் இன்கைய தகலமுகையினர் யைாபத்திலும் விரக்தியிலும்
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உள்ளனர் என்று அந்தச் சிறுமி யபசியது உலை அளவில் ைவனத்கத
ஈர்த்துள்ளது.
ஸ்ைாட்லாந்தின் கிளாஸ்யைாவில்
கடகபற்ை பருவநிகல மாற்ை
மா ாட்டில் தூய்கம கதாழில்நுட்பம் மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த
நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்டு யபசுவதற்கு தமிைைத்தின் திருவண்ணா
மகல மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த பதினான்கு வயதான சிறுமி வினிஷா
உமாசங்ைருக்கு இளவரசர் வில்லியம்ஸ் அகைப்பு விடுத்திருந்தார். இவர்
சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்ை வகையில் சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் இஸ்திரி
வண்டிகய
வடிவகமத்தற்ைாை
சுற்றுச்சூைலுக்ைான
ஆஸ்ைார்
எனப்படும் ‘எர்த்ஷாட்’ விருதுக்குத் யதர்வானவர் ஆவார்.
இந்தியப் பிரதமர் யமாடி, அகமரிக்ை அதிபர் கபடன் உட்பட 100’க்கும்
யமற்பட்ட உலைத்தகலவர்ைள் ைலந்துகைாண்ட மா ாட்டில் வினிஷா
ஆற்றிய உகரயில் கூறியதாவது:
உலைத் தகலவர்ைள் அகனவரிடமும் மரியாகதயுடன் யைட்டுக்
கைாள்கியைன். யபசுவகத நிறுத்திவிட்டு கசயலில் இைங்குங்ைள். புகதப்
படிவ எரிகபாருள்ைள், புகை மற்றும் மாசுபட்ட சூைல் ஆகியவற்றில்
ைட்டகமக்ைப்பட்ட கபாருளாதாரத் துக்குப் பதிலாை சுற்றுச் சூைலுக்கு
உைந்த ைண்டுபிடிப்புைள், திட்டங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ை யவண்டும்.
இந்த
விவைாரத்தில்
பகைய
விவாதங்ைகளயய
கதாடராமல்
எதிர்ைாலத்துக்ைான புதிய சிந்தகனகய முன்கனடுக்ை யவண்டும்.





11. யபாலீைாருக்கு வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு: முதல்வர் உத்தரவு
தமிைை ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு வைங்ை
முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதல்வர் அலுவலைம் கவளியிட்ட கசய்தியில்,
தமிழ் ாடு முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் தமிழ் ாடு சட்டப்யபரகவயில்,
ைடந்த 13-9-2021 அன்று
கடகபற்ை ைாவல் துகை மானியக்
யைாரிக்கையின் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்துப் யபசுகையில்,
‘ைாவலர்ைள் தங்ைள் உடல் லகனப் யபணிக் ைாத்திட ஏதுவாைவும்,
தங்ைளது குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும்,
இரண்டாம் நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக் ைாவலர்
வகரயிலான ைாவலர்ைள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு
வைங்ைப்படும்’ என்று அறிவித்தார்ைள்.
இந்த அறிவிப்பிகனச் கசயல்படுத்தும் விதமாை, ைாவலர்ைள் தங்ைள்
உடல் லகனப்
யபணிக்ைாத்திட
ஏதுவாைவும்,
தங்ைளது
குடும்பத்தாருடன் யபாதிய ய ரம் கசலவிடுவதற்ைாைவும், இரண்டாம்
நிகலக் ைாவலர்ைள் முதல், தகலகமக்ைாவலர் வகரயிலான ைாவலர்ை
-ள் அகனவருக்கும் வாரத்தில் ஒரு ாள் ஓய்வு வைங்கிட தமிழ் ாடு
முதலகமச்சர் மு ை ஸ்டாலின் 3-11-2021 அன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்ைள்.
அதற்ைான அரசாகண இன்கைய தினம் பிைப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.

எர்த்ஷாட்
விருது
கபற்ைவர்ைள்
மற்றும்
யதர்வானவர்ைளின்
ைண்டுபிடிப்புைள், முயற்சிைளுக்கு உதவ யவண்டும். உங்ைளுகடய
ய ரம், பணம் மற்றும் முயற்சி ஆகியவற்கை வளமான எதிர்ைாலத்கத
உருவாக்ை எங்ைளிடம் முதலீடு கசய்ய யவண்டும்.

ைாவலர்ைளின் லகனக் ைருத்தில் கைாண்டு, தமிழ் ாடு முதலகமச்சர்
கவளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, ைாவல் பணியில் இகடயைாது ஈடுபட்டு,
சவாலான பணிைகள எதிர்கைாள்ளும் ைாவலர்ைளுக்கு அருமருந்தாை
விளங்குவயதாடு, புத்துணர்ச்சியயாடும், உற்சாைத்யதாடும் தங்ைள்
பணியிகன அவர்ைள் யமற்கைாள்ள வழிவகுக்கும்.

அயதசமயம் கதளிவாை கசால்கியைன். நீங்ைள் கசயல்பட தாமதமானாலும்,
எங்ைளுக்கு ஆதரவு அளிக்ைவில்கல என்ைாலும் ாங்ைள் நிறுத்த
மாட்யடாம், கதாடர்ந்து பயணிப்யபாம். நீங்ைள் ைடந்த ைாலத்தியலயய
முடங்கியிருந்தால் ாங்ைள் எதிர்ைாலத்கத உருவாக்குவகத ய ாக்கி
ைர்ந்துகைாண்யட இருப்யபாம். ஆனால் தயவுகசய்து என்னுகடய
யைாரிக்கைகய ஏற்றுக்கைாள்ளுங்ைள் என்று யைட்டுக்கைாள்கியைன்.

12. பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி:
ஆகணகய வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ான் உங்ைளுக்கு உறுதியளிக்கியைன், அதற்ைாை ஒருயபாதும் நீங்ைள்
வருந்தும்படி ஆைாது. உலைத் தகலவர்ைள் தாங்ைள் அளிக்கும்
வாக்குறுதிைகள நிகையவற்ைாததால் இன்கைய தகலமுகையினர்
கபரும் யைாபத்திலும், விரக்தியிலும் உள்ளனர். எங்ைளுகடய யைாபத்
-கத கவளிப்படுத்த ைாரணங்ைளும் உரிகமயும் உள்ளது. ஆனால்
எங்ைளுக்கு இப்யபாது யைாபம் கைாள்ள ய ரமில்கல. அகதவிட
முக்கியமானது கசயலாற்றுவதுதான். ான் இந்தியாகவ யசர்ந்த கபண்
மட்டுமல்ல. இந்த பூமிகயச் யசர்ந்த கபண்ணும் கூட என்யை
ைருதுகியைன். அதற்ைாை ான் கபருகமப்படுகியைன்.
இவ்வாறு அவர் யபசினார்.
10. எழும்பூர் ைாவல் ைட்டுப்பாட்டகைக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ்: டிஜிபியிடம்
வைங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
கசன்கன
எழும்பூர்
மாநில
ைாவல்
ைட்டுப்பாட்டகைக்கு
வைங்ைப்பட்டுள்ள ஐஎஸ்ஓ சர்வயதச தரச்சான்றிதகை தமிைை டிஜிபி
கசயலந்திரபாபுவிடம் முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார்.
இதுகுறித்து தமிைை அரசு கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவ
-து:
அவசர ைால உதவி எண்ைள்
கசன்கன எழும்பூரில் அகமந்துள்ள மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்டு
அகையில், அவசர ைால உதவி எண்ைள் 100, 112, 101 அகைப்புைள்
கையாளப்படுகின்ைன. இது வீனஒருங்கிகணந்த தரவு தளம் மற்றும்
இதர கதாழில்நுட்ப ைட்டகமப்புைளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த வீன
ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தில் இது ாள் வகர `1.12 யைாடி அவசர ைால
அகைப்பு விவரங்ைள் மற்றும் 14.5 லட்சம் ‘ைாவலன்’ கசயலி
பயன்படுத்துயவாரின் தைவல்ைள் யசமித்து கவக்ைப்பட்டுள்ளன.
இந்த வீன ஒருங்கிகணந்த தரவு தளத்தின் தைவல்ைள் பாதுைாப்பு
அகமப்புக்கு பிரிட்டீஷ்ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனால் ஐஎஸ்ஓ
27001:2013 சர்வயதச தரச்சான்று வைங்ைப்பட்டுள்ளது. ாட்டியலயய
முதல்முகையாை தமிழ் ாடு வனத்துகையின் மாநில ைாவல் ைட்டுப்பாட்ட
-கையின் கசயல்பாட்டுக்கு இந்த தரச்சான்று கபைப்படுகிைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்ைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.









பாராலிம்பிக் வீரர் மாரியப்பன் தங்ையவலுவுக்கு அரசுப் பணி ஒதுக்கி
அதற்ைான பணி ஆகணகய முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் வைங்கினார்.
தமிழ் ாடு ைாகித ஆகலயில் மார்க்கைட்டிங் பிரிவில் மாரியப்பன்
தங்ையவலுவுக்குத் துகண யமலாளர் பணி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.
ப்பான் தகல ைர் யடாக்கியயாவில்
கடகபற்ை பாராலிம்பிக்
யபாட்டியில், உயரம் தாண்டுதலில் தமிைைத்தின் யசலம் மாவட்டத்கதச்
யசர்ந்த மாரியப்பன் தங்ையவலு கவள்ளிப் பதக்ைம் கவன்ைார்.
13. மாற்றுத் திைனாளிைளுக்ைான யதசிய விருது; தமிைைத்தில் 6 யபர்
யதர்வு
மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதற்ைான யதசிய
விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த ஆறு யபர் யதர்வு கசய்யப்பட்டு
உள்ளனர்.
ஐ ா சகப பிரைடனத்தின் அடிப்பகடயில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிச., 3ம்
யததி, சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தினமாை அனுசரிக்ைப்பட்டு
வருகிைது. இந் ாளில், மாற்றுத் திைனாளிைளில் சிைந்த பர்ைள் மற்றும்
அவர்ைளுக்கு சிைந்த யசகவ வைங்கியவர்ைளுக்கு, மாநில மற்றும்
மத்திய அரசுைள் விருது வைங்கி ைவுரவிக்கின்ைன. அந்த வகையில்,
2020ம் ஆண்டுக்ைான மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமக்ைான யதசிய
விருதுக்கு, தமிைைத்கதச் யசர்ந்த மாற்றுத் திைனாளிைள், ஆறு யபர்
யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கசன்கன
யவளச்யசரிகய
யசர்ந்த
யவங்ைடகிருஷ்ணன்,
மந்தகவளிகயச் யசர்ந்த ய ாதி, திருவண்ணாமகல மாவட்டத்கத
யசர்ந்த ஏழுமகல, ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ைானத்துார் கரட்டிகுப்பத்கதச்
யசர்ந்த தியனஷ். யமலும், திருச்சி மாவட்டத்கதச் யசர்ந்த மானஷா
தண்டபாணி,
ாமக்ைல் மாவட்டம் யபட்டப்பாகள யத்கத யசர்ந்த
பிரபாைரன் ஆகியயார், யதர்வு கசய்யப் பட்டுள்ளனர்.
மாற்றுத் திைனாளிைள் உரிகமகய ஊக்குவிப்பதில், சிைந்த மாநிலமாை
தமிைைம்; சிைந்த மாவட்டமாை, யசலம் யதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. டிச., 3ம்
யததி டில்லியில் டக்ை உள்ள சர்வயதச மாற்றுத் திைனாளிைள் தின
நிைழ்ச்சியில், இவ்விருதுைள் மத்திய அரசால் வைங்ைப்பட உள்ளன.
இத்தைவகல, மாற்றுத் திைனாளிைள் லத் துகை கசயலர் லால்யவனா
கதரிவித்துள்ளார்.
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14. இந்திய நிறுவனம் தயாரித்த - யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு உலை
சுைாதார அகமப்பு அனுமதி:
இந்தியாவின் பாரத் பயயாகடக் நிறுவனம் தயாரித்த யைாவாக்சின்
தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அவசரைால அனுமதி வைங்கி
உள்ளது. ையரானா கவரகைக் ைட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் யைாவிஷீல்
-டு, யைாவாக்சின் தடுப்பூசிைள் கசலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. இதுவகர
107 யைாடி யபருக்கும் அதிைமாை தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில்
ஏற்ைனயவ யைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு உலை சுைாதார அகமப்பு அனுமதி
அளித்திருந்தது. ஆனால், யைாவாக்சினுக்கு மட்டும் அனுமதி வைங்ைப்ப
-டாமலிருந்தது. இதனால் யைாவாக்சின்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்டவர்
ைள் கவளி ாடுைளுக்கு கசல்வதில் சிக்ைல் நிலவியது. இந்நிகலயில்,
யைாவாக்சின் தடுப்பூசிகய அவசரைால பயன்பாட்டுக்கு உலை சுைாதார
அகமப்பு அனுமதித்துள்ளது.
இது கதாடர்பாை உலை சுைாதார அகமப்பு கவளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
“பாரத் பயயாகடக் நிறுவனத்தின் யைாவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு அவசர ைால
பயன்பாட்டுக்ைான அனுமதி வைங்ைப்படுகிைது. உலை சுைாதார அகமப்பு
அங்கீைரித்துள்ள யைாவிட் கதாற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசிைள் பட்டியலில்
யைாவாக்சினும் யசர்க்ைப்படுகிைது” எனக் கூைப்பட்டுள்ளது.
இத்தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாண்ட இந்தியர்ைள் தகடயின்றியும் தனிகமப்
படுத்துதல் கைடுபிடி இன்றியும் இனி கவளி ாடுைளுக்குச் கசல்லலாம்.
யைாவாக்சின் ையரானாவுக்கு எதிராை 77.8% திைன் வாய்ந்தது ஆகும்.
15. இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை ராகுல் திராவிட்
நியமனம்:
இந்திய அணியின் தகலகமப் பயிற்சியாளராை முன்னாள் யைப்டன்
ராகுல் திராவிட்கட அடுத்த இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு நியமித்து இந்திய
கிரிக்கைட் ைட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது.
டி20உலைக் யைாப்கபப் யபாட்டித் கதாடர் முடிந்தபின், நியூஸிலாந்து
கதாடரிலிருந்து இந்திய அணிக்கு பயிற்சியாளர் பணிகய திராவிட்
ைவனிக்ை உள்ளார். 2023ஆம் ஆண்டு டக்கும் 50 ஓவர்ைள் உலைக்
யைாப்கபப் யபாட்டி வகர திராவிட் இந்திய அணிக்குப் பயிற்சியாளராை
இருப்பார்.
16. `169.11 யைாடி மதிப்பீட்டில் பள்ளிக் ைட்டிடங்ைகள திைந்து கவத்து 3
ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில எழுத்தறிவு விருது: முதல்வர் மு ை
ஸ்டாலின் வைங்கினார்
தமிைை அரசு கவளியிட்ட அறிக்கை: பார்டு திட்டத்தின் கீழ், திண்டுக்ைல்,
ஈயராடு, ைள்ளக்குறிச்சி, ாைப்பட்டிணம், புதுக்யைாட்கட, ராம ாதபுரம்,
யசலம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமகல, திருச்சி, இராணிப்யபட்கட,
யவலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 65 அரசு உயர்நிகல
மற்றும் யமல்நிகலப் பள்ளிைளில் `114 யைாடியய 88 லட்சத்து 52 ஆயிரம்
மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள்,
ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர் வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும்
சுற்றுச்சுவர், ஒருங்கிகணந்த ைல்வித் திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர், மதுகர,
திருவாரூர், புதுக்யைாட்கட, இராம ாதபுரம், யசலம், திருவள்ளூர்,
திருவண்ணாமகல உள்ளிட்ட மாவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள 45 அரசு
உயர்நிகல யமல்நிகலப் பள்ளிைள் மற்றும் 9 உண்டு உகைவிடப்
பள்ளிைளில் 49 யைாடியய 24 இலட்சத்து 56 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பகைக் ைட்டடங்ைள், ஆய்வைக் ைட்டடங்ைள், குடிநீர்
வசதிைள், ைழிவகைைள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர்.
சிவைங்கை மாவட்டம், கசம்பனூர், கமய்யம்கம ைாசி அரசு யமல்நிகலப்
பள்ளியில் ரூ.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள 4 வகுப்பகை
கைாண்ட ைட்டடம், மாவட்ட ைனிமவள நிதியிலிருந்து திருப்பூர் மாவட்டம்,
புக்ைலம், அரசு உயர்நிகலப் பள்ளிக்கு `55 லட்சம் மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள 3 வகுப்பகைக் ைட்டடம், ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஊரப்
பாக்ைத்தில் ரூ.63 லட்சத்து 27 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள
கிகள நூலைம், மதுகர மாவட்டம் - அவணியாபுரம் அரசு யமல்நிகலப்
பள்ளி வளாைத்தில் ஆசிரியர் லநிதியிலிருந்து `3 யைாடி மதிப்பீட்டில்
ைட்டப்பட்டுள்ள மதுகர ஆசிரியர் இல்லக் ைட்டடம், என கமாத்தம் ரூ.169
யைாடியய 11 லட்சத்து 35 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ள
பள்ளிக்ைல்வித் துகை ைட்டடங்ைகள திைந்து கவத்தார்.
யமலும், கசன்கன, திருவள்ளூர் மற்றும் ைாஞ்சிபுரம் ஆகிய 3 மாவட்டங்
-ைளிலிருந்து கதரிவு கசய்யப்பட்ட 3 ைற்யபார் கமயங்ைளுக்கு மாநில
எழுத்தறிவு விருதுைகள வைங்கினார்.
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ஆரொய்ச்சியொளர்களின் குழுவொன பொங்தகொ தநட்தவொர்க்கொல் இத்திரிபுக
-ள் கண்கொணிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் திரிபுகளின் பொதுகொவலர்க
-ளொக தசயல்படுகிறொர்கள் ைற்றும் புதிய தபயர்களின் ஒதுக்கீட்மைக்
மகயொளுகிறொர்கள். இந்த AY.4.2. திரிபொனது இந்த ஆண்டு ஏப்ரலில்
இருந்து அறியப்படுகிறது.

1. ‘டீப் டைவ் ஆன்டைன் பயிற்சி திட்ைத்டை’ அறிமுகப்படுத்திய
மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் 
இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமைச்சகம்

✓
✓

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

5. ‘கூட்டு புள்ளியியல் பவளியீடு-2021 மற்றும் JSP ஸ்ைொப்ஷொட்

மின்னணு ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) ஒரு வொர
கொல ‘டீப் மைவ் ஆன்மலன் பயிற்சி’ திட்ைத்மத ஏற்பொடு தசய்கிறது.

அ) ஜி-20

மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சியின்கீழ், MeitY’இல் ததசிய மின்
ஆளுமகப்பிரிவினொல் இப்பயிற்சித்திட்ைம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
மசபர் விழிப்புணர்வுக்கொன முதல் தபொது-தனியொர் கூட்ைொண்மையொக,
கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில், மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சிமய MeitY
அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்ைம் பல்தவறு அமைச்சகங்கள், தபொதுத்
துமற நிறுவனங்கள் & வங்கிகளின் IT ஊழியர்களுைன் இமணந்து
தமலமை தகவல் பொதுகொப்பு அதிகொரிகளுக்கு (CISO) பயிற்சியளிக்கிறது.

2021’ என்பது எந்ைப் பிரொந்திய சங்கத்தின் பவளியீடுகளொகும்?
ஆ) ஆசியொன்
இ) பிரிக்ஸ் 
ஈ) பிம்ஸ்தைக்
✓

BRICS நொடுகளின் ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகங்களின் தமலவர்களி
-ன் கூட்ைம் இந்தியொ தமலமையில் தைய்நிகர் வடிவத்தில் நைந்தது.

✓

இந்தியொவின் தமலமை புள்ளியியல் நிபுணரும், புள்ளியியல் ைற்றும்
திட்ை அைலொக்க அமைச்சகத்தின் தசயலொளருைொனவர் இக்கூட்ைத்திற்கு
தமலமைதொங்கினொர். சந்திப்பின்தபொது, BRICS நொடுகளுக்கொன கூட்டு
புள்ளியியல் தவளியீடு-2021 ைற்றும் JSP-Snapshot-2021 ஆகியமவ
தவளியிைப்பட்ைன. “நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமளக் கண்கொணிப்பதில்
NSO’களின் முயற்சிகள்” என்பது இக்கூட்ைத்தின் கருப்தபொருளொகும்.

2. பிரைமரின் பபொருளொைொர ஆலைொசடைக் குழுவின் ைடைவர்
யொர்?
அ) பிதபக் ததப்ரொய் 
ஆ) ரொதகஷ் தைொகன்

✓

இ) பூனம் குப்தொ

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ை குக் ஜைசந்தி உள்ள நாடு எது?

ஈ) டி டி ரொம் தைொகன்

அ) நியூசிலொந்து 

பிரதைர் நதரந்திர தைொடி தனது தபொருளொதொர ஆதலொசமனக் குழுமவ
(EAC-PM) ைறுசீரமைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர். இந்திய புள்ளியியல்
நிறுவனத்தின் தமலவர் பிதபக் ததப்ரொய், இக்கவுன்சிலின் தமலவரொக
உள்ளொர். ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னொள் துமண ஆளுநர் இரொதகஷ்
தைொகன், ஐஐஎம் அகைதொபொத் தபரொசிரியர் டி டி இரொம் தைொகன் ைற்றும்
என்சிஏஇஆர்’இன் மைரக்ைர் தெனரல் பூனம் குப்தொ ஆகிதயொர் ஏழு
உறுப்பினர்கமளக்தகொண்ை இக்குழுவில் இமணந்த மூன்று புதிய
உறுப்பினர்களொவர். 2 வருை கொலத்திற்கு இப்புதிய ஆதலொசமனக் குழு
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமபயின் தமலவர் ைற்றும் மூன்று
உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தக்கமவக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆ) யூதக
இ) ஆஸ்திதரலியொ
ஈ) பிரொன்ஸ்

✓

குக் ெலசந்தியொனது நியூசிலொந்தின் வைக்கு ைற்றும் ததற்கு தீவுகமளப்
பிரிக்கிறது. இது வைதைற்கில் உள்ள ைொஸ்ைொன் கைமல ததன்கிழக்கில்
ததற்கு பசிபிக் தபருங்கைலுைன் இமணக்கிறது. சமீபத்தில், எலக்ட்ரிக் ஏர்
நிறுவனத்மத நிறுவிய பிரீட்தைன், மின்சொர விைொனத்தின்மூலம் முதல்
முமறயொக ெலசந்திமயக் கைந்தொர். சுைொர் 40 நிமிைம் இந்தப் பயணம்
நீடித்தது. 101 ஆண்டுகளுக்கு மின், வழமையொன விைொனத்தின்மூலம்
இந்த ெலசந்திமய ஒருவர் கைந்திருந்தொர்.

3. கொைமுடையில், ‘டபங்குடில் வொயு’ குறித்ை அறிக்டகத்ைொடள
பவளியிடுகிை நிறுவைம் எது?

7. கொைநிடை நைவடிக்டககளில் சரிஒப்டப மதிப்பிடுவைற்கொக

அ) NITI ஆதயொக்

இந்திய கொைநிடை நிபுணர்களொல் பைொைங்கப்பட்ை இடணய
ைளத்தின் பபயர் என்ை?

ஆ) உலக வொனிமல அமைப்பு 

அ) கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு 

இ) உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு

ஆ) பொரத் கொலநிமல கண்கொணிப்பு

ஈ) NABARD

✓

சமீபத்திய ‘மபங்குடில் வொயு - GHG’ குறித்த அறிக்மகத்தொமள உலக
வொனிமல அமைப்பு தவளியிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, மபங்குடில்
வொயு உமிழ்வுகளின் அதிகரித்து வரும் தபொக்கு, 2021’இல் ததொைர்ந்தது.

✓

மூன்று முக்கிய GHG’களொன கொர்பன் மை ஆக்மசடு (CO2), மீத்ததன்
(CH4) & மநட்ரஸ் ஆக்மசடு (N2O) ஆகியமவயும் அதிகரித்துள்ளமத
இந்த அறிக்மக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. முந்மதய ஆண்டுகளுைன்
ஒப்பிடுமகயில் 2020’இல் இதன் தசறிவு அதிகைொகியுள்ளது.

✓

தற்தபொமதய அளவிதலதய இந்த உமிழ்வு ததொைர்ந்தொல், சரொசரி புவி
தவப்பைமைதல் நிமல, பொரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் உலகளொவிய தவப்பநிமல
இலக்மகவிைவும் அதிகைொக இருக்கும்.

4. அண்டமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ை, ‘AY.4.2’ என்பது ___?
அ) AI இயலி

✓

இந்தியொமவச் தசர்ந்த சுயொதீன ஆய்வொளர்கள் உலகளொவிய கொல
நிமலக்தகொள்மகயில் “கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு - Climate
Equity Monitor” என்ற இமணயவழி தகவல் பலமகமய உருவொக்கி
உள்ளனர். கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு தகவல் பலமகயொனது,
கொலநிமல நைவடிக்மக, உமிழ்வுகளில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகள்,
உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆற்றல் நுகர்வு ைற்றும் பல்தவறு நொடுகளின்
கொலநிமல தகொள்மககமள ைதிப்பிடுவதற்கொன இமணயவழி தகவல்
பலமகமய வழங்குகிறது.

✓

இது UNFCCC (வளர்ந்த நொடுகள்) கீழ் உள்ள இமணப்பு-I உறுப்புகளின்
தசயல்திறமனக் கண்கொணிப்பமத தநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது.

அடமச்சகத்ைொல் பசயல்படுத்ைப்படுகிைது?

இ) விண்கலம்

அ) திறன் தைம்பொட்டு அமைச்சகம் 

ஈ) புறக்தகொள்

ஆ) கல்வி அமைச்சகம்

அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘AY.4.2’ என்பது ஓர் ‘உருைொறிய
தகொதரொனொ மவரஸ்’ ஆகும். COVID-19 பரிணொை விளக்கப்பைத்தின்
கிமளகளுக்கு அவற்றின் ததொைர்மப விளக்குவதற்கொக தகொடுக்கப்பட்ை
பெயர்களாகும் இமவ. எடின்பர்க் ைற்றும் ஆக்ஸ்தபொர்டு பல்கமலக்கழக



ஈ) உலகளொவிய சிசி கண்கொணிப்பு

8. ‘STRIVE’ என்பது உைக வங்கியின் நிதியுைவியுைன் எந்ை மத்திய

ஆ) உருைொறிய தகொதரொனொ மவரஸ் 

✓

இ) பொரத் கொலநிமல தகவல் பலமக







இ) கலொச்சொர அமைச்சகம்
ஈ) ததொழிலொளர் & தவமலவொய்ப்பு அமைச்சகம்
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✓

Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) என்பது
உலக வங்கியின் நிதியுதவியுைன் 2016ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை
ஒரு திட்ைைொகும். இதன் தைொத்த தசலவினம் `2200 தகொடியொகும்.

✓

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ததொைர்பொன
பிரச்சமனகளுக்கு தீர்வு கொணுவதற்கு ததொழில் குழுைங்கள் மூலம்
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்தத் திட்ைம் தனது தநொக்கைொகக்
தகொண்டுள்ளது. கனரொ ததொழிற்சொமலகள் சங்கம் - ததொழிற்சொமலகள்
குழுைங்கள் மூலம் ‘STRIVE’ திட்ைம் ைங்களூருவில் ததொைங்கப்பட்ைது.

9. சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் கணக்பகடுப்டபத் பைொைங்கவுள்ள
இந்திய மொநிைம் எது?
அ) தைற்கு வங்கம்
ஆ) பஞ்சொப் 
இ) ஹரியொனொ
ஈ) பீகொர்
✓

பஞ்சொப் ைொநிலம் சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் (Platanista gangetica Miner)
கணக்தகடுப்மபத் ததொைங்கவுள்ளது. இது பியொஸ் ஆற்றில் கொணப்படும்
நன்னீர் ஓங்கில்கள் ஆகும். சிந்து ஆற்றில் வொழும் ஓங்கில்கள், இயற்மக
பொதுகொப்புக்கொன சர்வததச ஒன்றியத்தொல் (IUCN) ‘அருகிவிட்ை இனம்’
என வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2007ஆம் ஆண்டு, பஞ்சொபின் ஹரிதக
வனவுயிரி சரணொலயத்தில் ஓங்கில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. சிந்து
ஆற்று ஓங்கில், கைந்த 2019’இல் பஞ்சொபின் ைொநில ‘நீர்வொழ் உயிரினம்’
என அறிவிக்கப்பட்ைது.

10. புரொபஜக்ட் 15B வகுப்பு பைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்
பட்டிைம்)’இன் முைல் கப்படை இந்திய கைற்படைக்கு வழங்கிய
நிறுவைம் / அடமப்பு எது?
அ) DRDO
ஆ) மசகான் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனம் 
இ) கொர்ைன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள்
ஈ) HAL

✓





அமவ, தட்சிண பிரததசம், உத்தர பிரததசம், தைற்கு பிரததசம், கிழக்கு
பிரததசம், ைத்திய பிரததசம் என்பமவயொகும். இதில் தட்சிண பிரததசம்
என்பது தமிழகம், கொாா்நொைகம், தகரளம், ஆந்திரம் ஆகிய நொன்கு
ைொநிலங்கள் அைங்கியதொகும்.
இத்திட்ைத்மத மூதறிஞொாா் ரொெொஜி ைட்டுதை வரதவற்றொொாா்; ஈ.தவ.ரொ.
தபரியொொாா் கடுமையொக எதிொாா்த்தொொாா்; அண்ணொவும் கண்ைனம்
ததரிவித்தொொாா்.
தமிழரசுக்
கழகத்
தமலவொாா்
ை.தபொ.சி.யின்
தபருமுயற்சியொல் தமிழ்நொட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்ைணி அமைத்துப்
தபொரொடின. எனதவ, தநருவும் தவறு வழியில்லொைல் இத்திட்ைத்திமனக்
மகவிை தநொாா்ந்தது.
1953-ஆம் ஆண்டு வமர தமிழ்நொடும் தசன்மன ைொகொணத்தில் ஓொாா்
அங்கைொகதவ விளங்கியது. இந்தப் பல தைொழிக் கூட்டில் சிக்கிக்
கிைந்தவொாா்கள்,
தங்களுக்கு,
தனியொக
‘விசொல
ஆந்திரம்’
தவண்டுதைனவும், ‘ஐக்கிய தகரளம்’ தவண்டுதைனவும் தகொரிக்மக
எழுப்பினொாா். இதற்கொக ‘ஆந்திர ைகொசமப’, ‘தகரள சைொெம்’ தபொன்ற
அமைப்புகமள உருவொக்கி கட்சி சொொாா்பின்றி ஒன்றுபட்டு குரல்
தகொடுத்தனொாா்.
இதன் பிறகுதொன் கொங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சிலம்புச் தசல்வொாா் ை.தபொ.
சிவஞொனம் முதன் முதலொக தமிழ் அரசு அமைய தவண்டும் என்ற
தகொரிக்மகமய எழுப்பினொொாா். தைொழி வழியொக ைொநிலங்கள் பிரிக்கப்படும்
தபொது தவங்கைம் முதல் குைரி வமர தமிழகம் அமைக்கப்பை தவண்டும்
என்பமத வலியுறுத்தினொொாா்.
சுதந்திர இந்தியொவில் ஒவ்தவொரு ததசிய இனத்திற்கும் தன்னொட்சி
உரிமை வழங்கப்பை தவண்டும். அதன் அடிப்பமையில் புதிய தமிழ்நொடு
அமைக்கப்பை தவண்டும் என விரும்பிய ை.தபொ.சி., தமிழகத்தின்
அமனத்துக் கட்சித் தமலவொாா்களின் ஆதரமவயும் தபற்று அறிக்மகயும்
தவளியிட்ைொொாா்.
1948-ஆம் ஆண்டு ஒன்றுபட்ை தசன்மன ைொகொண சட்ைைன்றத்தில்
தைொழிவழி
ைொநிலப்
பிரிப்மப
வலியுறுத்தும்
தீொாா்ைொனம்
நிமறதவற்றப்பட்ைது. தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவிமன பற்றி ஆரொய்ந்து
அறிக்மக அளிப்பதற்கொக அமைக்கப்பட்ை ‘தொொாா் குழு’ 1948 தசப்ைம்பொாா்
13 அன்று தசன்மனக்கு வந்ததபொது தமிழகத்மதச் தசொாா்ந்த அமனத்துக்
கட்சியினரும் அக்குழுவிைம் தங்கள் கருத்துகமளத் ததரிவித்தனொாா்.

ைசகொன் கப்பல் கட்டும் நிறுவனைொனது புரொதெக்ட் 15B வகுப்பு
தைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்பட்டினம்)’இன் முதல் கப்பமல
இந்திய கைற்பமைக்கு வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல், உள்நொட்டு எஃகு
DMR 249A’ஐப் பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ைதொகும். இந்தியொவில் கட்ைப்பட்ை
மிகப்தபரிய தைஸ்ட்ரொயர்களில் இது ஒன்றொகும். இதன் தைொத்த நீளம் 164
மீ ஆகும். இது 7500 ைன்களுக்கு தைல் இைப்தபயர்ச்சி திறன்தகொண்ைது.

தமிழக எல்மல ைொநொட்மை தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. 1949இல் தசன்மனயில் நைத்தினொொாா். ைத்திய அரசின் நிதியமைச்சரொக
இருந்து, பதவிமயத் துறந்த ைொக்ைொாா் ஆொாா்.தக. சண்முகம் தசட்டியொொாா்
தமலமை வகித்தொொாா். தசன்மன ைொகொண முதலமைச்சொாா் பி.எஸ்.
குைொரசொமி ரொெொவும் இம்ைொநொட்டில் கலந்து தகொண்டு தபசினொொாா்.
அம்ைொநொட்டு முடிவில், வைதவங்கைம் முதல் ததன்குைரி வமரயுள்ள
தமிழகத்மத அமைக்க தவண்டும் என்ற தீொாா்ைொனம் ஒருைனதொக
நிமறதவற்றப்பட்ைது.



தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொக 1953-ஆம்
ஆண்டு, தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உண்ணொவிரதம் இருந்து உயிொாா் துறந்தொொாா்.
அதன் பிறகு தநருவின் ைனம் ைொறியது. நொைொளுைன்றத்தில் ஆந்திர
ைொநிலம் அமைவதற்கொன வொக்குறுதிமய வழங்கினொொாா்.

1. தைொழிவழி ைொநிலம்; ஒரு பொொாா்மவ!
தமிழ்நொடு தைொழிவழி ைொநிலைொகப் பிரிந்து 65 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைன.
கைந்த 2006-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சொொாா்பில் அதன் தபொன்விழொ
தகொண்ைொைப்பட்ைது. தசன்மன ைொகொணத்திலிருந்து பிரிந்து தசன்ற
ஏமனய ைொநிலங்கள் இந்த நொமள ‘உதய தின’ைொகக் தகொண்ைொடிக்
தகொண்டிருக்கின்றன. எனதவ தமிழ்நொடும் இதில் பங்தகற்க தவண்டும்
என்று தகொரிக்மக எழுந்துள்ளது.
இந்தியொ பல தைொழிகள் தபசும் ஒரு துமணக்கண்ைம். ஆங்கிதலயரிைம்
இருந்து விடுதமல தபறுவதற்கொக ைக்கள், தங்கள் தைொழி, இன
தவறுபொடுகமள ைறந்து ததசியத் தமலவொாா்கமள நம்பிதய தபொரொடினொாா்.
மிதவொதிகள் ைகொத்ைொ கொந்தியடிகள் தமலமையிலும், தீவிரவொதிகள்
திலகொாா் தமலமையிலும் தபொரொடினொாா். இரண்ைொம் உலகப் தபொொாா்
வந்ததும், ஆங்கிதலயொாா் தங்கள் கொலனி நொடுகமள விட்டு தவளிதயற
தவண்டிய தநருக்கடி ஏற்பட்ைது.
இந்திய
விடுதமலப்
தபொரொட்ைம்,
தவற்றிமய
தநருங்கிக்
தகொண்டிருந்ததபொது, ைொநிலங்களின் பிரிவிமனக்கொன குரல்களும்
எழுந்தன. ததசம் விடுதமல தபற்றதும் தைொழிவழி ைொநிலங்கள்
பிரிக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொன கிளொாா்ச்சிகளும் தவடித்துக்
கிளம்பின. சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் பிரதைொாா் ெவொஹொாா்லொல் தநரு
இதமன அைக்கவும், அமைதிப்படுத்தவும் கருதி, இந்தியொ முழுவமதயும்
ஐந்து ைண்ைலங்களொகப் பிரிக்கும் திட்ைத்மத அறிவித்தொொாா்.









அப்தபொது ‘தசன்மன யொருக்கு’ என்ற பிரச்மன எழுந்தது. தசன்மன,
தமிழகத்துக்தக உரியது என்பமத முடிவு தசய்ய அப்தபொமதய
முதலமைச்சொாா் ரொெொஜி, கொங்கிரஸ் தமலவொாா் கொைரொசொாா், தசன்மன
தையொாா் தசங்கல்வரொயன், முன்னொள் தையொாா் எம். இரொதொகிருஷ்ண
பிள்மள, தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. முதலியவொாா்கள்
கடுமையொகப் பொடுபட்ைனொாா். அன்று ைத்திய உள்துமறயமைச்சரொக
இருந்த லொல்பகதொாா் சொஸ்திரிமயயும், பிரதைொாா் தநருமவயும் சம்ைதிக்க
மவப்பதற்கு தபரும்பொடு பட்ைனொாா்.
25.3.1953 அன்று நொைொளுைன்றத்தில் பிரதைொாா் தநரு ஆந்திர ைொநில
அமைப்பு பற்றிய அதிகொரபூொாா்வ பிரகைனத்மத தவளியிட்ைொொாா். இதில்
ஆந்திரொவின் தமலநகரம் ஆந்திர எல்மலக்குள்தளதய அமையும் என்று
குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது. அதன் பிறதக தமிழொாா்கள் நிம்ைதியமைந்தனொாா்.
தைொழிவழி ைொநிலப் தபொரொட்ைத்தில் தமிழகத்மதப் தபொறுத்தவமர ததன்
எல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும், வைஎல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும்
முக்கியைொனமவ. ததன் எல்மலப் தபொரொட்ைம் திருவிதொங்கூொாா்
சைஸ்தொனத்மதச் தசொாா்ந்த தமிழொாா்களொல் நைத்தப்பட்ைது. இந்த
வீரஞ்தசறிந்த தபொரொட்ைத்தின் விமளவொகதவ ததற்கு எல்மல
கன்னியொகுைரியொகதவ நீடிக்கிறது. இதில் ைொொாா்ஷல் தநசைணியின்
பங்கு மிகப் தபரியது.
வை எல்மலப் பொதுகொப்புக்குழு ை.தபொ.சி. தமலமையில் அமைக்கப்பட்ைது.
தக. விநொயகம் குழுவின் தசயலொளொாா்; ைக்கமள அணி திரட்ை
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உதவியவொாா் ைங்கலங் கிழொொாா். கடுமையொன தபொரொட்ைத்திற்குப் பிறகு
ைத்திய சட்ைத்துமற அமைச்சொாா் தஹச்.வி. பைொஸ்கமர விசொரமண
அதிகொரியொக இந்திய அரசு நியமித்தது.
பைொஸ்கொாா் பரிந்துமரயின்படி, திருத்தணி தொலுகொ முழுவதும் ( ஒரு
கிரொைம் நீங்கலொக), சித்தொாா் தொலுகொவில் 20 கிரொைங்கள், புத்தொாா்
தொலுகொவில் ஒரு கிரொைம் ஆக 322 கிரொைங்கள் ஆந்திரத்தில் இருந்து
பிரிக்கப்பட்டு தமிழகத்துைன் தசொாா்க்கப்பட்ைன. இந்த கிரொைங்களின்
ைக்கள்ததொமக 2,39,502. அதத தபொல தமிழ்நொட்டிலுள்ள திருவள்ளூொாா்,
தபொன்தனரி தொலுகொக்களிலிருந்து சில கிரொைங்கள் ஆந்திரத்துைன்
தசொாா்க்கப்பட்ைன.
இந்தப் தபரும் தபொரொட்ைத்தில் தங்கமள முழுமையொக அொாா்ப்பணித்துக்
தகொண்ை தியொக ைறவொாா்கள் ஏரொளைொதனொொாா். தபொரொட்ைத்தின்
உச்சகட்ைைொக தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்க வலியுறுத்தி 1953-இல்
தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உயிொாா் நீத்தொொாா்; தமிழ்நொடு ைொநிலம் தகொரி
உண்ணொவிரதம் இருந்து சங்கலிங்கம் 1956 அக்தைொபொாா் 13 அன்று
உயிொாா் துறந்தொொாா்.
தைொழிவழி ைொநில அமைவுக்கு, ைொநில முதலமைச்சொாா் தபொறுப்பிலிருந்த
ரொெொஜியின் பங்கும், அப்தபொது கொங்கிரஸ் தமலவரொக இருந்த
கொைரொெரின் பங்கும் குறிப்பிைத்தக்கமவ. தசன்மனதொன் தமலநகொாா்
என்று ஆந்திரொாா்கள் பிடிவொதைொக இருந்ததபொதும் ரொெொஜி அதமன
ஏற்கவில்மல. அவொாா் பிரதைொாா் தநருவிைம், ‘தசன்மன பட்ைணத்மத
ஆந்திரொாா்களிைம் தருவது என ைத்திய அரசு முடிவு எடுக்குைொனொல், அமத
அைல்படுத்தும் சக்தி எனக்கு இல்மல. இந்த நிமலயில் தவறு
முதலமைச்சமரத் ததொாா்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளுங்கள்’ என்று கூறினொொாா்.
பிரதைொாா் தநரு ைனம் ைொற இதுவும் ஒரு கொரணம்.
ைக்கள் விரும்பியபடி ைொநிலம் அமைந்ததொ? ைொநிலப் பிரிவிமன குறித்து
எல்லொ ைொநிலங்களுக்கும் ைனக்குமறகள் இருக்கின்றன. வை
எல்மலயொன
தவங்கைத்மத
இழந்தது
தமிழகத்திற்கு
ஒரு
குமறயொகதவ கருதப்படுகிறது. கருநொைக ைொநிலத்தில் தசொாா்க்கப்பட்டுள்ள
ைரொட்டியப் பகுதியொன தபல்கொம் ைொவட்ைத்மதத் திரும்பப் தபற ைரொட்டிய
சமிதி ததொைொாா்ந்து தபொரொடி வருகிறது. இவ்வொதற இன்னும் பல.
இந்தச் சிக்கல்கள் தீொாா்க்கப்பை தவண்டியதுதொன். ஆனொல் சில
அரசியல்வொதிகள் சிக்கல்களுக்குத் தீொாா்வு ஏற்பட்டு விைொைல் பொொாா்த்துக்
தகொள்ளுவதிதலதய கவனைொக இருக்கின்றனொாா். ைத்திய அரசு
எப்தபொதும் எமதப் பற்றியும் கவமலப்படுவதில்மல.
தைொழி வழியொன இந்தப் பிரிவிமன, ைொநிலங்களுக்கொன பிரிவிமனதய
தவிர ைக்களுக்கொனது அல்ல. தைொழி என்பது பிரச்மனகளுக்கு முடிவொக
இருக்க தவண்டுதை தவிர ததொைொாா்ந்துதகொண்தை இருக்கக் கூைொது.
‘ைொநிலத்தில் சுயொட்சி ைத்தியில் கூட்ைொட்சி’ என்ற முழக்கம் ைத்திய ைொநில அரசுகளின் இணக்கைொக இருக்க தவண்டும்.
தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ்நொட்டின் எல்மலகள் பற்றிய குறிப்புகள்
எங்கும் கொணப்படுகின்றன. தமிழின் பழம்தபரும் இலக்கண நூலொகிய
ததொல்கொப்பியத்திற்கு பொயிரம் பொடிய பனம்பொரனொொாா்,
வைதவங்கைம் ததன்குைரி ஆயிமைத்
தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து
என தமிழ்நொட்டு எல்மலமய வமரயமற தசய்துள்ளொொாா்.
இந்தியொ பல தைொழி, பல இன ைக்கள் கூடி வொழும் கூட்ைொட்சி நொடு
என்பமத தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவு உறுதி தசய்கிறது. இதமன
ைத்தியில் ஆளுதவொொாா் அடிக்கடி ைறந்து விடுகின்றனொாா். இந்திமயயும்,
சம்ஸ்கிருதத்மதயும் ைொநிலங்களின் மீது ததொைொாா்ந்து திணித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றனொாா்.
இந்திய அரசியல் சட்ைத்தின் எட்ைொவது அட்ைவமணயில் இைம்
தபற்றுள்ள 22 ைொநில தைொழிகமளயும் ஆட்சி தைொழியொக ஆக்க
தவண்டும். ைொநிலப் பட்டியலில் இருந்த கல்வித்துமறமய எடுத்துக்
தகொண்ைது தபொல, ைொநிலத் தன்னொட்சி அதிகொரங்கமள எடுத்துக்
தகொள்ளும் தபொக்மக ைத்திய அரசு நிறுத்திக் தகொள்ள தவண்டும்.
தன்னொட்சி என்பது வொழ்வது; கூட்ைொட்சி என்பது வொழ மவப்பது. நொம்
வொழ்தவொம்; வொழ மவப்தபொம்.
2. தசன்மனயில் கடுமையொக உயர்ந்த கொற்று ைொசு : அனுைதிக்கப்பட்ை
அளமவவிை தீபொவளியன்று பல ைைங்கு அதிகம்
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு
அளமவவிை பல ைைங்கு உயர்ந்து இருந்தது.
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வழக்கைொக தீபொவளிக்கு முன் புமகயில்லொ தீபொவளி தகொண்ைொடுவது
ததொைர்பொக பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நைத்தப்படும். தைலும்,
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் சொர்பில் விழிப்புணர்வு ஆட்தைொக்களும்
இயக்கப்படும். தீபொவளியன்று தபொலீஸொரும் வொகன தசொதமனயில்
ஈடுபடுவர்.
முந்மதய ஆண்டுகமளவிை இந்த ஆண்டு பட்ைொசு தவடிப்பது ததொைர்பொக
உச்ச நீதிைன்றம் கடும் கட்டுப்பொடுகமள விதித்திருந்தது.
இந்நிமலயில், ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் ைற்றும் உள்ளொட்சி
அமைப்புகள் சொர்பில் பள்ளி, தபொது இைங்களில் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துவது இந்த ஆண்டு சற்று குமறவொகதவ இருந்தது.
தைலும், அரசு சொர்பில் பட்ைொசு தவடிக்க 2 ைணி தநரம் ைட்டுதை அனுைதி
அளித்திருந்தொலும், அமத தசயல்படுத்த எந்த நைவடிக்மகயும்
எடுக்கவில்மல என்ற குற்றச்சொட்டு எழுந்துள்ளது.
தீபொவளியன்று தசன்மன ைொநகரில் அதிகொமல முதல் நள்ளிரவு 12
ைணி வமரயிலும் பட்ைொசு தவடிக்கும் ஓமசகள், தமை தசய்யப்பட்ை
சரதவடி தவடிக்கும் ஓமசகள் தகட்ைவண்ணதை இருந்தன. இதனொல்,
தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு கடுமையொக உயர்ந்து
இருந்தது. இரவு முழுவதும் புமக மூட்ைைொக கொணப்பட்ைது. இதனொல்
சுவொசக்தகொளொறு உள்ள சிலருக்கு, மூச்சு விடுவதிலும் சிரைம் ஏற்பட்ைது.
இது
ததொைர்பொக
ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு
தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது:

வொரியம்

தவளியிட்ை

தசன்மனயில் தபசன்ட் நகர், தியொகரொய நகர், நுங்கம்பொக்கம்,
திருவல்லிக்தகணி, சவுக்கொர்தபட்மை ஆகிய 5 இைங்களில், தீபொவளிக்கு
ஒரு வொரம் முன்பும், தீபொவளியன்றும் கொற்று ைொசுவின் அளவு
கண்கொணிக்கப்பட்ைது.
இதில் தீபொவளியன்று 10 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு (ைொசு) குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 187
மைக்தரொகிரொம், அதிகபட்சைொக நுங்கம்பொக்கத்தில் 283 மைக்தரொ கிரொம்
பதிவொகி இருந்தது. அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 100 மைக்தரொ கிரொம் ஆகும்.
இதததபொன்று 2.5 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும்
நுண்துகள்களின் அளவு குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 175
மைக்தரொகிரொம், சவுக்கொர்தபட்மையில் 257 மைக்தரொகிரொம் என
பதிவொகியுள்ளது. இதில் அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 60 மைக்தரொ கிரொம்
ஆகும்.
கொற்றுத் தரவு குறியீடுகளின்படி 385 குறியீடுகளுைன் அதிக ைொசு
ஏற்பட்ை பகுதியொக தியொகரொய நகர் உள்ளது.
ஒலி ைொசும் அதிகம்
தைலும், ஒலி ைொசு அளவுகளின்படி, தீபொவளியன்று ஒலி ைொசும்
அதிகைொகதவ இருந்தது. அதிகபட்சைொக தியொகரொயநகரில் 79 தைசிபல்
பதிவொகியுள்ளது.
தீபொவளியன்று நிலவிய மிகவும் குமறந்த கொற்றின் தவகம், கொற்றில்
கொணப்பட்ை அதிகப்படியொன ஈரப்பதம் ஆகியமவ கொரணைொக, பட்ைொசு
தவடிப்பதன் மூலம் ஏற்பட்ை புமக ைற்றும் நுண்துகள்கள் தவகுதநரம்
கொற்றில் மிதந்து, விமரவொக நிலத்தில் படியொைல் ைொசுவில் அளவு
அதிகரித்தது. இவ்வொறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. ஓய்வூதியர் வீடுகளுக்தக தசன்று உயிர்வொழ் சொன்றிதழ் வழங்கல் :
அஞ்சல் துமறயின் புதிய தசமவ
ஓய்வூதியர்களின் வீடுகளுக்தக தசன்று மின்னணு உயிர்வொழ்
சொன்றிதழ் அளிக்கும் தசமவமய அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
பதயொதைட்ரிக் அடிப்பமையிலொன மின்னணு உயிர்வொழ் சொன்றிதழ்
(டிஜிட்ைல் மலஃப் சர்டிபிதகட்) அளிக்கும் தசமவமய இந்தியொ தபொஸ்ட்
வங்கி மூலம் ஓய்வூதியர்களுக்கு அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது.
இந்த தசமவ அஞ்சல் ஊழியர்கள், கிரொைப்புற அஞ்சல் தசவகர்கள் மூலம்
குமறந்த
கட்ைணத்துைன்
ஓய்வூதியர்களுக்கு
வீடு
ததடி
வழங்கப்படுகிறது. கதரொனொ தபருந்ததொற்று கொலத்தில் மூத்த குடிைக்கள்
வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்கு தசல்வமத தவிர்க்க இச்தசமவ
உதவுகிறது.
தசன்மன
நகர
வைக்கு
ைண்ைலத்தில்
உள்ள
அமனத்து
அஞ்சலகங்களிலும் இந்த தசமவ கிமைக்கிறது. அஞ்சல் தகவல் தசயலி
அல்லது http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx என்ற இமணயதளம்
மூலம் வீடு ததடி வரும் தசமவக்கொன தவண்டுதகொமள அனுப்பலொம்.
ஓய்வூதியதொரர்கள் மின்னணு முமறயிலொன உயிர்வொழ் சொன்றிதழுக்கு
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என்ற

6. கதரொனொ உயிரிழப்மப தடுக்கும் ைொத்திமர கண்டுபிடிப்பு: ஃமபஸொாா்
அறிவிப்பு

இத்தகவமல தசன்மன நகர வைக்கு ைண்ைல அஞ்சலகங்களின்
முதுநிமல தைற்பொர்மவயொளர் ததரிவித்துள்ளொர்.

கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக தொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, அந்த
தநொயொல் ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்படும் அபொயத்மதயும்
உயிரிழப்பு அபொயத்மதயும் 90 சதவீதம் வமர குமறக்கும் என்று
அதைரிக்கொவின் ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

4. தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன அவசர சட்ைம் பிறப்பிப்பு: 5 நகரொட்சிகள், 5
தபரூரொட்சிகள் இமணப்பு
தொம்பரம்
ைொநகரொட்சி
உருவொக்குவதற்கொன
அவசர
சட்ைம்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதொல், விமரவில் சிறப்பு அதிகொரி நியமிக்கப்பை
உள்ளொர். தைலும், 5 நகரொட்சிகள், 5 தபரூரொட்சிகள் முதல் கட்ைைொக
இமணக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்ைப்தபரமவயில் கைந்த ஆகஸ்ட் ைொதம் இறுதியில் நகரொட்சி
நிர்வொகத் துமற ைொனியக் தகொரிக்மக விவொதத்தின் முடிவில்
துமறயின் அமைச்சர் தக.என்.தநரு, தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம்
குறித்த
அறிவிப்மப
தவளியிட்ைொர்.
இமதயடுத்து
தொம்பரம்ைொநகரொட்சியுைன் இமணக்கப்படும் பகுதிகள் குறித்தும்,
ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் குறித்தும் அரசொமண தவளியிைப்பட்ைது.
இந்நிமலயில், தற்தபொது தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன சட்ைத்மத
உருவொக்கி, சட்ைப்தபரமவ கூட்ைம் இல்லொத நிமலயில், ஆளுநர்
ஒப்புதமல தபற்று அவசர சட்ைம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள அந்த ைருந்தின் ஆய்வு
முடிவுகள் ததரிவிப்பதொவது:
எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர 775 தபரியவொாா்களுக்குக்
தகொடுத்து தசொதித்துப் பொொாா்க்கப்பட்ைது. ஆய்வில் பங்தகற்ற அமனவரும்,
அதற்கு முன்னொாா் கதரொனொ தடுப்பூசி தசலுத்திக் தகொள்ளொதவொாா்கள் ஆவொாா்.
அந்த ஆய்வின்தபொது, எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமரயுைன்
ைற்தறொரு தீநுண்மி எதிொாா்ப்பு ைருந்தும் பங்தகற்பொளொாா்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ைது.
அதில், கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர தபற்றுக் தகொண்ை குழுவினருக்கு
ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பை தவண்டிய அளவுக்கு தநொய்
தீவிரைமையும் அபொயம் 89 சதவீதம் குமறந்தது ததரிய வந்தது. தைலும்,
அந்தக் குழுவில் யொரும் கதரொனொவுக்கு பலியொகவில்மல. சிகிச்மச
ைொத்திமர
அளிக்கப்பட்ைவொாா்களில்
1
சதவீதத்துக்கும்
குமறவொனவொாா்கதள ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்த அவசர சட்ைம் தமிழகஅரசின் அரசிதழில் தவளியிைப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் உைனடியொக அைலுக்கு
வருகிறது. தைலும், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி சட்ைம், தகொமவ ைொநகரொட்சி
சட்ைத்மத பின்பற்றி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ைொநகரொட்சி
தையர், கவுன்சில், நிமலக்குழு, வொர்டு குழு ைற்றும் கமிஷனர்
நியைனத்துக்கொன அனுைதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவுன்சிலில்
தபண்கள், ஆதிதிரொவிைர், பழங்குடியினருக்கொன ஒதுக்கீடுகமள
பின்பற்ற அறிவறுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்தபொது கவுன்சிலர்கள் ததர்வு
தசய்யப்பைொத நிமலயில், தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கு சிறப்பு அதிகொரி
நியமிக்கப்படுவொர். தொம்பரம் நகரொட்சியில் பணியொற்றியஅலுவலர்கள்,
ைொநகரொட்சி அலுவலர்களொக ைொற்றப்படுவொர்கள்.

அதத தநரம், எங்களின் கதரொனொ ைொத்திமரமயப் பயன்படுத்தி சிகிச்மச
அளிக்கப்பைொத குழுவினரில் 7 சதவீதத்தினொாா் ைருத்துவைமனயில்
அனுைதிக்க தவண்டிய நிமல ஏற்பட்ைது. அவொாா்களில் 7 தபொாா் கதரொனொ
பொதிப்பொல்
உயிரிழந்தனொாா்
என்று
அந்த
ஆய்வு
முடிவுகள்
ததரிவிக்கின்றன.

தொம்பரம் ைொநகரொட்சியில் தற்தபொமதய சூழலில் தொம்பரம், பல்லொவரம்,
பம்ைல், அனகொபுத்தர், தசம்பொக்கம் ஆகிய 5 நகரொட்சிகள் ைற்றும் சிட்ல
பொக்கம்,
ைொைம்பொக்கம்,
தபருங்களத்தர்,
பீர்க்கன்கொரமண,
திருநீர்ைமல தபரூரொட்சிகள் இமணக்கப் படுகின்றன.

தங்களது
கதரொனொ
சிகிச்மச
ைொத்திமரமய
தபொதுைக்கள்
பயன்பொட்டுக்கு அனுைதிக்க தவண்டும் என்று அதைரிக்க உணவு
ைற்றும் ைருந்துகள் ஒழுங்கொற்று அமைப்பிைம் விண்ணப்பித்துள்ளதொக
ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஃமபஸொாா் நிறுவனத்தின் தமலமை அறிவியல் அதிகொரி
மைக்தகல் ைொல்ஸ்தைன் கூறுமகயில், ‘கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக
நொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, மிக அபொரைொகச் தசயல்படும் என்ற
நம்பிக்மக ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த ைொத்திமர 90 சதவீத தசயல்திறமனக்
தகொண்ைதொகவும் கதரொனொ ைரண அபொயத்திலிருந்து 100 சதவீதம்
பொதுகொப்பு அளிப்பதொகவும் இருக்கும்’ என்றொொாா்.

இவ்வொறு அரசிதழில் கூறப்பட்டுள்ளது.
7. தைங்கு: பொதிப்பின் உச்சத்தில் 12 ைொநிலங்கள்!
5. அபிநந்தனுக்கு குரூப் தகப்ைன் பதவி: இந்திய விைொனப் பமை ஒப்புதல்
கைந்த 2019-ல் பொகிஸ்தொனுைன் ஏற்பட்ை வொன் சண்மையில் எதிரியின்
விைொனத்மத
சுட்டு
வீழ்த்திய விங்
கைொண்ைர்
அபிநந்தன்
வர்த்தைொனுக்கு குரூப் தகப்ைனொக பதவி உயர்வு வழங்க இந்திய
விைொனப் பமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழகம், தகரளம், கொாா்நொைகம், உத்தரப் பிரததசம் உள்பை நொட்டின் 12
ைொநிலங்களில் தைங்கு பொதிப்பு அதி தவகைொக பரவி வருகிறது.
நிகழொண்டில்
நொடு
முழுவதும்
1.17
லட்சம்
தபொாா்
பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொகவும்,
200-க்கும்
தைற்பட்தைொொாா்
உயிரிழந்திருப்பதொகவும் தகவல்கள் தவளியொகியுள்ளன.

புல்வொைொ தொக்குதமல ததொைர்ந்து, கைந்த 2016 பிப்ரவரி 26-ம் தததி,
பொகிஸ்தொனின் பொலதகொட் பகுதியில் உள்ள தீவிரவொத முகொம்கள் மீது
இந்தியொ துல்லியத் தொக்குதமல நைத்தியது. ைறுநொள் இதற்கு
பதிலடியொக இந்திய வொன் எல்மலக்குள் பொகிஸ்தொன் தபொர்
விைொனங்கள் அத்துமீறி நுமழந்ததபொது, அவற்மற இந்திய விைொனப்
பமை விைொனங்கள் விரட்டியடித்தன. அப்தபொது இந்திய விைொனப்
பமையின் விங் கைொண்ைரொன அபிநந்தன் வர்த்தைொன், பொகிஸ்தொனின்
தபொர் விைொனம் ஒன்மற சுட்டு வீழ்த்திவிட்டு பொகிஸ்தொன் எல்மலக்குள்
தவறிவிழுந்தொர். அவமர பொகிஸ்தொன் ரொணுவம் சிமறப்பிடித்தது. இந்த
சம்பவங்களொல் இந்தியொ- பொகிஸ்தொன் இமைதய தபொர் பதற்றம்
உருவொனது. பிறகு இந்தியொவின் தவண்டுதகொமள ஏற்று அபிநந்தமன
3 நொட்களுக்கு பிறகு பொகிஸ்தொன் விடுவித்தது.

அதிலும், கைந்த அக்தைொபொாா் ைொதத்தில்தொன் அதிக எண்ணிக்மகயில்
தைங்கு பொதிப்புகள் பதிவொகியுள்ளதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ
ைமழதய அதற்கு முக்கியக் கொரணைொக கூறப்படுகிறது.

அப்தபொது இந்தியர்களின் ைனதில் நிெ ஹீதரொவொக அபிநந்தன்
உயர்ந்தொர். அவருக்கு கைந்த ஆண்டு வீர் சக்ரொ விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்ைது. இந்நிமலயில் அபிநந்தன் வர்த்தைொனுக்கு குரூப்
தகப்ைன் பதவி வழங்க இந்தியொ விைொனப் பமை ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதொகவும் ஒரு குறிப்பிட்ை நமைமுமற முடிந்ததும் அவர் பதவி
உயர்வு தபறுவொர் எனவும் அதிகொர வட்ைொரங்கள் ததரிவித்தன.

அதததவமளயில், 2020-இல் தைங்கு பொதிப்பு விகிதம் ஏறத்தொழ 75
சதவீதம் குமறந்திருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்ைது. அதன்படி, அந்த
ஆண்டில்,தைொத்தம் 44 ஆயிரம் தபருக்கு ைட்டுதை தைங்கு உறுதி
தசய்யப்பட்ைது. அவொாா்கள் 99 சதவீதம் தபொாா் குணைமைந்துவிட்ைதொகவும்
சுகொதொரத் துமற ததரிவித்தது.

இந்த நமைமுமற குறித்து அதிகொரி ஒருவர் கூறும்தபொது, “எந்ததவொரு
அதிகொரியும் புதிய பதவிக்கொன ஒப்புதல் தபற்ற பிறகு, அப்பதவிக்கொன
கொலியிைம் ஏற்படும்தபொது அமதப் தபறுவொர்” என்று ததரிவித்தொர்.









இமதயடுத்து பொதிப்பு அதிகமுள்ள ைொநிலங்களில் ைத்திய நிபுணொாா்
குழுவினொாா் விமரவில் தசன்று கள ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். ைொநில
அரசுகளுைன் ஒருங்கிமணந்து தநொய்த் தடுப்பு நைவடிக்மககமள
அவொாா்கள் முன்தனடுக்க உள்ளனொாா்.
தைங்கு கொய்ச்சமலப் பரப்பும் ‘ஏடிஸ் - எஜிப்மை’ வமக தகொசுக்கள்
ைமழ ைற்றும் குளிொாா் கொலங்களில் அதிகைொக தபருக்கைமைகின்றன.
அந்த வமகயில் கைந்த 2019 ஆண்டு ைட்டும் நொடு முழுவதும் 1.5 லட்சம்
தபொாா் அக்கொய்ச்சலுக்கு பொதிக்கப்பட்ைனொாா்.

இந்நிமலயில், நிகழொண்டில் பருவ ைமழ கொரணைொக வை
ைொநிலங்களிலும் சரி; ததன் ைொநிலங்களிலும் சரி தைங்கு பொதிப்பு அதி
தீவிரைொக பரவி வருகிறது.
நொட்டிதலதய அதிகபட்சைொக உத்தரப் பிரததசத்தில் 21,954 தபரும்,
அதற்கு அடுத்தபடியொக பஞ்சொபில் 16,910 தபரும், ரொெஸ்தொனில் 10
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ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்தைொரும் தைங்குவொல் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக
ைத்திய சுகொதொரத் துமற தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன.
இமதத் தவிர, ைகொரொஷ்டிரம், ைத்தியப் பிரததசம், ஒடிஸொ, குெரொத்,
தகரளம், கொாா்நொைகம், ததலங்கொனொ ஆகிய ைொநிலங்களிலும் பொதிப்பு
அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்மதப் தபொருத்தவமர 3,806 தபொாா் தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு
ஆளொகியுள்ளனொாா். அவொாா்களில் தற்தபொது 495 தபொாா் சிகிச்மசயில்
இருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற ைொநிலங்கமள ஒப்பிடும்தபொது
இந்த எண்ணிக்மக குமறவு என்றொலும், ைொநிலம் முழுவதும் தநொய்த்
தடுப்பு நைவடிக்மககமள தீவிரப்படுத்தியுள்ளதொக ைக்கள் நல்வொழ்வுத்
துமற ததரிவித்துள்ளது.
இதனிமைதய, கதரொனொவுக்கும், தைங்கு பொதிப்புக்கும் ஏறத்தொழ ஒதர
ைொதிரியொன அறிகுறிகள் கொணப்படுவதொல், அதமன அமையொளம் கண்டு
சிகிச்மசயளிப்பதில்
சிரைம்
இருப்பதொக
ைருத்துவொாா்கள்
ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இமதயடுத்து, அதற்கொன வழிகொட்டு தநறிமுமறகமள வகுத்து
சம்பந்தப்பட்ைவொாா்களுக்கு வழங்கியிருப்பதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத்
துமற இயக்குநொாா் ைொக்ைொாா் தசல்வவிநொயகம் ததரிவித்தொொாா். இதுகுறித்து
அவொாா் தைலும் கூறியதொவது:





ஒடிஸொ - 4,505 - 0 - 496 - 0
குெரொத் - 4,938 - 1 -1, 564 - 2
8. 23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தம்: ஷிவொனிக்கு தவள்ளி,
அஞ்சுவுக்கு தவண்கலம்
23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தப் தபொட்டியில் இந்தியொவின்
ஷிவொனி பவொொாா் தவள்ளியும், அஞ்சு தவண்கலப் பதக்கத்மதயும்
தவன்றனொாா்.
தசொாா்பியொவின் தபல்கிதரட் நகரில் நமைதபற்று வரும் இப்தபொட்டியில்
வியொழக்கிழமை
50
கிதலொ
எமைப்பிரிவு
இறுதிச்
சுற்றில்
அதைரிக்கொவின் உலக ெூனியொாா் சொம்பியன் எமிலி கிங்மக
எதிொாா்தகொண்ைொொாா் ஷிவொனி. இதில் ததொல்வியுற்ற அவொாா் தவள்ளிப்
பதக்கத்மத மகப்பற்றினொொாா். 55 கிதலொ எமைப்பிரிவு தவண்கல பதக்கப்
தபொட்டியில் இந்தியொவின் அஞ்சு 10 புள்ளிகள் முன்னிமல
அடிப்பமையில் கனைொவின் விொாா்ஜினி தகமஸ வீழ்த்தி தவண்கலம்
தவன்றொொாா்.
65
கிதலொ
எமைப்பிரிவில்
நிஷொ
தவண்கலப்
பதக்கத்துக்கொன தபொட்டியில் தரப்தகஜ் பிரிவில் தைொதுகிறொொாா். தைொனிகொ
68 கிதலொ, பிபொஷொ 76 கிதலொ தரப்தகஜ் பிரிவில் ததொல்வி கண்ைனொாா்.

முழுவதும் தகொசுக்கமள ஒழிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கொய்ச்சல் முகொம்களில் கதரொனொவுைன், தைங்கு, ஜிகொ, சிக்குன் குனியொ,
ைதலரியொ உள்ளிட்ை கொய்ச்சல் கண்ைறியப்பட்ைொல் உைனடியொக
ததரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தைங்கு தடுப்பு பணிகளில் ைட்டும் 22 ஆயிரம் ஊழியொாா்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனொாா். தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு சிகிச்மசயளிக்கத்
ததமவயொன ைருந்துகளும், வசதிகளும் அரசிைம் உள்ளன.
ைொவட்ை இமண சுகொதொர இயக்குநொாா்களுைனொன ஆய்வுக் கூட்ைம்
ததொைொாா்ந்து நைத்தப்பட்டு வருகிறது. தைங்கு தடுப்பு, சிகிச்மச முமறகள்,
தகொசு ஒழிப்பு பணிகள் குறித்து ததொைொாா்ந்து பல்தவறு உத்தரவுகள்
பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ைமழ தபொழிவுக்குப் பிறகு சொமலகள், ததருக்கள் உள்ளிட்ை தபொது
இைங்களில் தண்ணொாா் ததங்கொைல் இருக்க ததமவயொன நைவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ையொாா், உமைந்த ைண்பொண்ைங்கள், ததங்கொய்
சிரட்மைகள், தபயிண்ட் ைப்பொக்கள், ததமவயற்ற பிளொஸ்டிக் தபொருள்கள்
ைற்றும் கட்டுைொன இைங்களில் ததங்கும் தண்ணொாா் தபொன்றவற்றில்
தகொசுக்கள் உற்பதியொகக்கூடும். அதனொல், அந்தப் தபொருட்கமள
உைனடியொக அகற்றவும், தகொசுப் புழு ஒழிப்பு ைருந்து ததளித்தல், புமக
அடித்தல் தபொன்ற பணிகமள நொள்ததொறும் தைற்தகொள்ளவும்
நைவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றொொாா் அவொாா்.
ைத்தியக் குழு ஆய்வு: ைத்திய சுகொதொரத் துமற அதிகொரிகள், எய்ம்ஸ்
ைருத்துவொாா்கள் அைங்கிய ைருத்துவக் குழுவினொாா் அடுத்த ஓரிரு
நொள்களில் தமிழகத்துக்கு வந்து ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். அவொாா்கள்
ைொநிலத்தில் பொதிப்பு அதிகம் உள்ள ைொவட்ைங்கள் அமனத்துக்கும்
தநரடியொகச் தசன்று பொொாா்மவயிடுகின்றனொாா்.
அதன் அடிப்பமையில் ைத்தியக் குழு ஆய்வு முடிவுகமளயும்,
பரிந்துமரகமளயும் தவளியிை உள்ளது. அதமன உைனடியொக
தசயல்படுத்த தயொரொக உள்ளதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத் துமற
அதிகொரிகள் ததரிவித்துள்ளனொாா்.
இந்திய வமரபைத்தில்
தகவல்கள்...

பதிவிைப்பை

தவண்டிய

தைங்கு

பொதிப்பு

ைொநிலம் - பொதிப்பு (2021) - இறப்பு (2021) - பொதிப்பு (2020) - இறப்பு
(2020)
தமிழகம் - 3,806 - 3 - 2,410 - 0
உ.பி. - 21,954 - 8 - 3,715 - 6
பஞ்சொப் - 16,910 - 61 - 8,435 - 22
ைகொரொஷ்டிரம் - 8302 - 14 - 3,356 - 10
ரொெஸ்தொன் - 10,080 - 26 - 8,435 - 22
ை.பி - 11,000 - 5 - 806 - 0
தைற்கு வங்கம் - 2,000 - 0 - 5,166 - 2
தகரளம் - 3, 027 - 1 - 4,399 - 5
கொாா்நொைகம் - 3,572 - 0 - 3,823 - 0
ததலங்கொனொ - 4,610 - 0 - 2,173 - 0











Page Number 184 Of 367

 













1. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சகைானது எந்த அமைச்சகத்துடன்

5. ஓய்வூதிைம் மபறுவவார்க்கு முதல், ‘வீடிவைா மலஃப் சர்டிபிவகட்

இமைந்து, ‘ஒற்மைச் சாளரத்தில் படமைடுக்கும் மபாறிமுமை’மை
உருவாக்கியுள்ளது?

வசமவமை’ அறிமுகப்படுத்திை இந்திை வங்கி எது?
அ) பஞ்சாப் வநஷனல் ேங்கி

அ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஆ) கனரா ேங்கி

ஆ) இரயில்வே அமைச்சகம் 

இ) பாரத ஸ்வடட் ேங்கி 

இ) கலாச்சார அமைச்சகம்

ஈ) பவராடா ேங்கி

ஈ) வீட்டுேசதி & நகர்ப்புற விேகாரங்கள் அமைச்சகம்

✓

✓

இரயில்வே அமைச்சகமும் தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகமும்
இமைந்து, ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட ஒற்மறச் சாளர படப்பிடிப்பு பபாறி
முமறமை உருோக்கியுள்ளன. இரயில்வே ேளாகம் முழுேதும் படப்
பிடிப்பு நடத்துேதற்கு பபறப்படும் அனுைதிமை எளிதாக ைாற்றுேவத இத்
திட்டத்தின் வநாக்கைாகும்.

2. COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் மபரிை ஒப்பந்தத்தில்,
எந்த ஆண்டுக்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக் மகாண்டு வரவும்,
ைாற்றிைமைக்கவும் தமலவர்கள் உறுதிைளித்தனர்?

காலநிமல ைாற்ைத்தால் 17% வளர்ச்சிமைக் காைவுள்ள பயிர் எது?
அ) அரிசி

ஆ) 2040

ஆ) வகாதுமை 

இ) 2050

இ) வசாளம்

ஈ) 2070

✓

COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் முதன்மை ஒப்பந்தத்தில், 110
தமலேர்கள் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக்
பகாண்டுேருேதாகவும் ைாற்றிைமைப்பதாகவும் உறுதிைளித்தனர்.

✓

‘காடுகள் ைற்றும் நிலப்பைன்பாடு குறித்த கிளாஸ்வகா தமலேர்களின்
பிரகடனம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட இந்த உறுதிபைாழியில் $12 பில்லிைன்
பபாது நிதியும் $7.2 பில்லிைன் தனிைார் நிதியும் அடங்கும். கடந்த 2014
ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், காடழிப்மபக் குமறக்கத்
தேறிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈ) பருத்தி

✓

3. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ைந்தாகினி ஆறு உற்பத்தி

மகாண்டாடப்படுகிைது?

அ) உத்தரகாண்ட்

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) உத்தர பிரவதசம்

ஆ) கர்நாடகா

இ) ைத்திை பிரவதசம் 

இ) குெராத் 

ஈ) பீகார்
ைமுமனயின் துமைைாறான ைந்தாகினி ஆறு, ைத்திை பிரவதசத்தின்
சத்னா ைாேட்டத்தில் உற்பத்திைாகி உத்தர பிரவதச ைாநிலம் சித்ரகூட்
ைாேட்டத்தில் ைமுமனயில் கலக்கிறது. இந்த ஆறு சதி அனுசுைா என்ற
ேற்றாத பள்ளத்தின் ேழிைாக பாய்கிறது, அதில் பல நீரூற்றுகள்
உள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு, காங்கிரீட், ைாசு வபான்றேற்றால் இவ்ோறு கடும்
பாதிப்புக்கு உள்ளானதால் சமீப பசய்திகளில் இது இடம்பபற்றது.

ஈ) ைகாராஷ்டிரா

✓

4. பசுமைத் திட்டங்களுக்கு நிதிைளிப்பதற்காக உலக வங்கிக்கு

‘பபஸ்து ோரஸ்’ (அ) குெராத்தி புத்தாண்டு ஆனது இந்து நாட்காட்டியின்
கார்த்திமக ைாதத்தில் பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் பாரம்பரிைைாக
‘ேர்ஷா பிரதிபதா’ அல்லது ‘பபஸ்து ோரஸ்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.
‘வசாப்டா’ எனப்படும் கைக்குகமள மேத்து புதிை புத்தகங்கமள
தைாரித்து ைக்கள் இந்த நாமள பகாண்டாடுகிறார்கள். இந்த நாளில்
லட்சுமி ைற்றும் கிருஷ்ைமரயும் அேர்கள் ேழிபடுகின்றனர்.

8. முதலமைச்சர் அவசிை பூ-அதிகார் வைாஜனா சார்ந்த ைாநிலம்

“இந்திை பசுமை உத்தரவாதத்மத” வழங்கவுள்ள நாடு எது?

எது?

அ) அபைரிக்கா

அ) ைகாராஷ்டிரா

ஆ) யுவக 

ஆ) ஒடிஸா

இ) பிரான்ஸ்

இ) ஹரிைானா

ஈ) பெர்ைனி
இந்திைா முழுேதுைான பசுமைத் திட்டங்களுக்கு 750 மில்லிைன்
பவுண்டுகமள ேழங்குேதற்காக, உலக ேங்கிக்கு இங்கிலாந்து (UK)
“இந்திை பசுமை உத்தரோதத்மத” ேழங்கும். கிளாஸ்வகாவில் நடந்த
COP26 உச்சிைாநாட்டில் இது அறிவிக்கப்பட்டது. பசுமை உத்தரோத
நிதிைானது தூை எரிசக்தி, வபாக்குேரத்து ைற்றும் நகர்ப்புற வைம்பாடு
உள்ளிட்ட துமறகளில் தூை ைற்றும் பநகிழ்ச்சிைான உட்கட்டமைப்மப
பகாண்டுேரும். பிமரவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் படேலப்பைன்ட் குரூப்
கீழ், UN காலநிமல உச்சிைாநாட்டில் 210 மில்லிைன் பவுண்டுகளுக்கு
வைல் UK அளித்துள்ளது.



வநச்சர் ஃபுட் என்ற இதழில் பேளியிடப்பட்ட புதிை NASA ஆய்வின்படி,
பருேநிமல ைாற்றைானது 2030ஆம் ஆண்டளவில் ைக்காச்வசாளம்
ைற்றும் வகாதுமையின் உற்பத்திமை அதீத மபங்குடில் ோயு உமிழ்வு
பாதிக்கலாம். இந்த ஆய்வின்படி, ைக்காச்வசாள பயிர் விமளச்சல் 24%
குமறயும் என்றும், வகாதுமை சுைார் 17% ேளர்ச்சிமைக் காைக்கூடும்
என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிமலயில் அதிகரிப்பு, ைமழப்
பபாழிவு முமறகளில் ைாற்றங்கள் ைற்றும் மபங்குடில் ோயு
உமிழ்வுகளில் CO2 பசறிவு ஆகிைமே இதற்கு காரைைாகும்.

7. கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில், ‘மபஸ்து வாரஸ்’ புத்தாண்டு நாள்

ஆகுகின்ை ைாநிலம் எது?

✓

பாரத ஸ்வடட் ேங்கி (SBI) ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு முதல் ‘வீடிவைா
மலஃப் சர்டிபிவகட் வசமே’மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிை
ேசதிமூலம் ஓய்வூதிைம் பபறுவோர் தங்கள் வீடுகளில் இருந்வத
காபைாளிமூலம் தங்கள் ோழ்நாள் சான்றிதமழ சைர்ப்பிக்க முடியும். SBI
இன்படி, இந்த ேசதி ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு ைட்டுவை கிமடக்கும்
ைற்றும் ஓய்வூதிைம் பபறும் ஓய்வூதிைதாரரின் ைமனவி இவ்ேசதிமைப்
பைன்படுத்த முடிைாது. வீடிவைா ோழ்நாள் சான்றிதழின் பசைல்முமற
காகிதைற்றது ைற்றும் இலேசைாகவும் கிமடக்கிறது.

6. காலநிமல ைாற்ைம் குறித்த NASA’இன் சமீபத்திை ஆய்வின்படி,

அ) 2030 

✓









ஈ) ைத்திை பிரவதசம் 
✓

பசாந்தைாக நிலம் இல்லாத ைாநில ைக்களுக்கு வீட்டு ைமனகமள
இலேசைாக ேழங்குேதாக ைத்திை பிரவதச அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த
நிலத்மத ைக்கள் பசாந்த வீடு கட்டிக்பகாள்ள பைன்படுத்தலாம்.
“முதலமைச்சர் அேசிை பூ-அதிகார் வைாெனா” என்ற திட்டத்தின்கீழ்
இந்த இலேச ைமனகள் ேழங்கப்படுகிறது.
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9. ‘PMFME’ திட்டத்மதச் மசைல்படுத்துகிை ைத்திை அமைச்சகம் எது?
அ) நிதி அமைச்சகம்
ஆ) உைவு பதப்படுத்தும் பதாழிற்துமற அமைச்சகம் 
இ) உழவு அமைச்சகம்
ஈ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம்
✓

உைவு பதப்படுத்துதல் பதாழிற்துமற அமைச்சர் பிரசுபதி குைார் பராஸ்,
ஒரு ைாேட்டம், ஒரு தைாரிப்பு திட்டத்தின் கீழ், ‘தில்லி வபக்ஸ்’ என்ற
வபக்கரி பிராண்மடத் பதாடங்கினார். முழு வகாதுமை ரஸ்க் தில்லி
வபக்ஸ் பிராண்டின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் தைாரிப்பு ஆகும்.
பிரதைர் நுண் உைவுப் பதப்படுத்தும் நிறுேனங்களின் (PMFME)
திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ைாேட்டத்தில் இருந்து ஒரு பபாருமள அரசாங்கம்
ஊக்குவிக்கிறது. NAFED கூட்டுறவு நிறுேனத்துடன் இமைந்து இந்தத்
தைாரிப்பு பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

10. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ‘CAATSA’ என்பது எந்த
நாட்டுடன் மதாடர்புமடை சட்டைாகும்?
அ) அபைரிக்கா 
இ) சீனா

தற்வபாது பைாழி பபைர்ப்பு பணிமைத் பதாடங்கி உள்ளது. அதன்படி,
இந்தி, ைராத்தி, வநபாளி, ைமலைாளம், ஒடிைா, உருது, அரபி, பாரசீகம்,
படுகு, ோக்ரிவபாலி ஆகிை 10 பைாழிகளில் திருக்குறள் விமரவில்
பேளிைாகவுள்ளது.
இதன்பதாடர்ச்சிைாக, பாசா, பர்மீஸ், ஃபிஜிைன், ஐரிஷ், பகைர், கிரிவைால்,
ைலாய், ைங்வகாலிைன், தாய், விைட்நாமிஸ், வடனிஷ், சிங்களம்,
ெப்பானிைம், பகாரிைன், பசௌராஷ்டிரா, பகாங்கனி, அஸ்ஸாமி, பபங்காலி,
வபாவடா, வடாக்ரி, பகாங்கணி, மைதிலி, சம்ஸ்கிருதம், சந்தாலி, சிந்தி
உள்ளிட்ட 42 பைாழிகளிலும் திருக்குறள் விமரவில் பேளிைாகவுள்ளது.
வைலும், இந்திை அரசமைப்பில் இல்லாத 66 பைாழிகளிலும்
பைாழிபபைர்ப்பு நமடபபற்று ேருகிறது. இதில், ஆதி, அங்கமி, அவோ,
படகா, இருளா, காட்டு நாைக்கர், வகாடா, பகாண்டா, வகாைா, முண்டா,
பனிைா உள்ளிட்ட 58 பழங்குடியினர் பைாழிகளும்அடங்கும். இதற்காகச்
சம்பந்தப்பட்ட
பல்கமலக்கழகங்களில்
பணிைாற்றும்
தமிழ்ப்
வபராசிரிைர்கள், பைாழி அறிஞர்கள் பணியில் அைர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
ஒரு பைாழியில் பைாழிபபைர்க்க ரூ.1.5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறகு, உலகின்அதிக பைாழிகளில் பேளியிடப்பட்ட நூல் என்ற இலக்மக
வநாக்கி, திருக்குறள் பைணிக்கும்.

2. பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட திட்ட இைக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி
நிைைனம்:

ஈ) யுவக
CAATSA - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
என்பது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டைாகும். இது ரஷ்ைா உட்பட சில
நாடுகளுடன் ேணிகம் பசய்த நாடுகமளத் தண்டிக்கும் வநாக்கம்
பகாண்டது. ரஷ்ைாவின் S400 ஏவுகமை பாதுகாப்பு அமைப்மப
ோங்குேதற்கான தமடகளிலிருந்து இந்திைாவிற்கு விலக்களிக்கும்
சட்டத்மத மூன்று குடிைரசுக் கட்சி அபைரிக்க பசனட்டர்கள் தாக்கல்
பசய்தனர். இது, ‘CAATSA’ விதித்த பபாருளாதாரத் தமடகளில் இருந்து
QUAD-ன் உறுப்பு நாடுகளான ஆஸ்திவரலிைா, ெப்பான் ைற்றும்
இந்திைாவுக்கு பத்து ஆண்டுகள் விலக்கு அளிக்கும்.


1. 120 பைாழிகளில் திருக்குறள் பைாழிபபைர்ப்பு: அமனத்து பைாழியிலும்
பேளியிட ைத்திை பசம்பைாழி நிறுேனம் தீவிரம்
ைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம் சார்பாக 58 பழங்குடியின
பைாழிகள் உட்பட 120-க்கும் வைற்பட்ட பைாழிகளில் திருக்குறள்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டு ேருகிறது.
ைனித ோழ்விைலின் எல்லா அங்கங்கமளயும் அறம், பபாருள், இன்பம்
என்னும் முப்பபரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்து திருக்குறள்
விளக்குகிறது. இதில் உள்ளகருத்துகள் இனம், பைாழி, பாலின
வபதங்களின்றி எக்காலத்துக்கும் பபாருந்துேதால் திருக்குறள் ‘உலகப்
பபாது ைமற’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இதன்சிறப்மப அறிந்த
அறிஞர்களால்
1800-ம்
ஆண்டில்
இருந்வத
43பைாழிகளில்
பைாழிபபைர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் மகபைழுத்துப் பிரதிகளும்,
அச்சுப் பிரதிகளும் குமறந்த அளவிவலவை உருோக்கப்பட்டதால்
திருக்குறள், பல பைாழிகளில் முழுமைைாகச் பசன்றமடைவில்மல.
இதமனக் கருத்தில் பகாண்டுைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம்,
முதற்கட்டைாக அரசமைப்பின் 21 பைாழிகளில் பஞ்சாபி, ைணிப்புரி,
பதலுங்கு, கன்னடம், குெராத்தி பைாழிகளில்திருக்குறமள ஏற்பகனவே
பைாழிபபைர்த்திருந்தது.
இந்நிமலயில்,
திருக்குறமள
உலகின்
அமனத்துபைாழிகளிலும் பைாழிபபைர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுபதாடர்பாக பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனத்தின் இைக்குநர்
வபராசிரிைர் இரா சந்திரவசகரன் கூறிைதாேது: உலகம் முழுேதும்,
திருக்குறள் பசன்றமடை, பைாழிபபைர்க்கும் பணிமைத்பதாடங்கும்
முன்பாகவே, இந்திை ைற்றும் சர்ேவதச அளவில் 43 பைாழிகளுக்கு
பைாழி பபைர்க்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், அேற்றில் பல, ஒற்மறப்
பிரதிைாகவே உள்ளன.
வைலும்,
விளக்கவுமரகள்
பதளிோக
இல்மல.
திருக்குறள்
மீதுஅதிகப்பற்றுள்ள பிரதைர் வைாடி, பைாழி பபைர்ப்பில் தனிக் கேனம்
பசலுத்தி
ேருகிறார்.
இதமனகருத்தில்
பகாண்டும்,
உலகப்
பபாதுைமறமை உலகம் முழுேதும் பகாண்டு பசல்லும் வநாக்கத்தில்





இவ்ோறு அேர் கூறினார்.

ஆ) ரஷ்ைா

✓









தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட
கிருஷ்ைமூர்த்தி நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திட்ட

இைக்குநராக

பா

கடந்த 2002’இல் குடிமையிைல் பணியில் வதர்ச்சி பபற்ற கிருஷ்ை
மூர்த்தி, இந்திை ஆயுத பதாழிற்சாமலகளுக்கான வசமேகளுக்கு பணி
நிைைனம் பசய்ைப்பட்டேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் பல்வேறு
நிமலகளில்
பணிைாற்றியுள்ள
கிருஷ்ைமூர்த்தி,
தமிழகத்தில்
ஆேடியில் உள்ள கனரக ோகன பதாழிற்சாமல, அரேங்காடு கார்மடட்
பதாழிற்சாமல, இந்திை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசைல்பட்டு
ேரும் ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைம் ஆகிைேற்றில் இைக்குநராக
பணிைாற்றிைேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் ஆயுத்பூஷண்
விருது பபற்றேர்.
3. உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி - இந்திை அணி பயிற்சியில்
பங்வகற்க வகாவில்பட்டி ைாைேர் வதர்வு
உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில் பங்வகற்கும், இந்திை
அணிக்கான பயிற்சியில் பங்வகற்க வகாவில்பட்டி கல்லூரி ைாைேர்
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
வகாவில்பட்டி ராைலிங்கம் பதருமேச் வசர்ந்த சக்திவேல் ைகன்
ைாரீஸ்ேரன் (21). இேர் வகாவில்பட்டி அரசு கமல ைற்றும் அறிவிைல்
கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு ேணிகவிைல் படிக்கிறார். உலக வகாப்மப
ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டிக்கான இந்திை அணி பயிற்சியில் பங்வகற்க
வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார்.
ைாரீஸ்ேரனின் தந்மத சக்திவேல் தீப்பபட்டிக்கான அட்மடப்பபட்டி
தைாரிக்கும் குடிமசத் பதாழில் பசய்கிறார். தாய் சங்கரி இதற்கு
உதவிைாக இருக்கிறார். ைாரீஸ்ேரன் 8-ம் ேகுப்பு படிக்கும்வபாது
விமளைாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான வதர்வில் பேற்றிபபற்று,
அரிைலூரில் உள்ள விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி ஹாக்கி பயிற்சியுடன்,
12-ம் ேகுப்பு ேமர படித்தார். தற்வபாது, பயிற்சிைாளர் முத்துக்குைாரிடம்
ஹாக்கி பயிற்சி பபற்றதுடன், வகாவில்பட்டி அரசு கல்லூரியில் படிக்கிறார்.
கடந்த ஆண்டு நடந்த உலகக் வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி
வபாட்டிக்கான இந்திை அணி வீரர்கள் வதர்வில், 36 வபரில் ஒருேராக
வதர்வுபபற்றார்.
பதாடர்ந்து
பபங்களூருவில்
உள்ள
இந்திை
விமளைாட்டு ஆமைை விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி, ஓராண்டாக
பயிற்சி பபற்று ேருகிறார். அங்கு கடந்த ைாதம் நடந்த 2ஆம்கட்ட வதர்வில்
24 வபர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். இேர்களில் ைாரீஸ்ேரனும்
ஒருேர் ஆோர்.
இதுகுறித்து, தூத்துக்குடி ைாேட்ட ஹாக்கி கழகச் பசைலாளர் பச குரு
சித்திர சண்முகபாரதி கூறும்வபாது, “ைாரீஸ்ேரன் தற்வபாது இறுதிக்கட்ட
பயிற்சி முகாமுக்கு வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். இதில் இருந்து 20 வபர்
வதர்வு பசய்ைப்படுேர். அேர்கள்தான் புேவனஸ்ேரில் இம்ைாதம் கமடசி
ோரம் பதாடங்கும் உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில்
இந்திை அணிக்காக விமளைாடுேர். தற்வபாது வதர்வு பசய்ைப்பட்ட 24
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வபரில் பதன் இந்திைாவில் இருந்து வதர்ோனேர் ைாரீஸ்ேரன் ைட்டுவை.
தமிழகம் ைற்றும் வகாவில்பட்டிக்கு ைாரீஸ்ேரன் பபருமை வசர்த்துள்ளார்”
என்றார்.
4. நாட்டிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் 'கடல்பாசி திட்டம்'
இந்திைாவிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டம்
பசைல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ைத்திை தகேல் ஒலிபரப்புத்துமற
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் கூறினாாா்.
ைக்கமள வீடுவீடாகத் வதடிச் பசன்று கவரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும்
திட்டம் ைத்திை அரசால் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிமலயில் ைத்திை
இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் வகாைம்வபடு பகுதியில் சனிக்கிழமை
வீடுவீடாகச் பசன்று தடுப்பூசி வபாடுேமத ஆய்வு பசய்ததுடன்,
தடுப்பூசியின் அேசிைம் குறித்தும் விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்தினாாா்.
பின்னாா் பசய்திைாளாா்களிடம் அோா் கூறிைது:
உலகிவலவை 100 வகாடிக்கும் வைல் தடுப்பூசி பசலுத்திை நாடு இந்திைா.
தமிழகத்தில் 6 வகாடி தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் தேமை
ஊசிமை 93 சதவீதம் வபாா் பசலுத்திக் பகாண்டுள்ளனாா். 2-ஆம்
தேமை ஊசிமையும் தமிழகத்மதச் வசாா்ந்வதாாா் தாைதிக்காைல்
வபாட்டுக் பகாள்ள வேண்டும்.
இந்திைாவிவலவை முதல் முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டத்மத
ைத்திை அரசு பசைல்படுத்த உள்ளது. அதற்கான பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. பேளிநாடுகளில் கடல்பாசிக்கு அதிக வதமே உள்ளது.
இந்தத் திட்டம் பசைல்படுத்தப்பட்டால் பபண்களுக்கான வேமலோய்ப்பு
அதிகரிக்கும். தமிழகத்தின் பபாருளாதாரமும் ேளரும். தமிழக அரசிடம்
இருந்து விரிோன திட்ட அறிக்மக ேரவேண்டியுள்ளது. அது
பேளிைானதும் கடல்பாசி திட்டம் விமரவில் பதாடங்கப்படும்.
பபட்வரால், டீசல் மீதான கலால் ேரிமை ைத்திை அரசு குமறத்திருப்பது
ைக்களுக்கு தீபாேளி பரிசாக அமைந்துள்ளது. அமதத் பதாடாா்ந்து
புதுச்வசரி உள்பட பல்வேறு ைாநிலங்கள் பபட்வரால் டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறத்துள்ளன. தமிழக அரசும் பபட்வரால், டீசலுக்கான ோட்
ேரிமைக் குமறக்க வேண்டும் என்றாாா் அமைச்சாா் முருகன்.
5. மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்கள் தைாரிப்பில் புதிை பாம்பன்
பால ரயில் பாமதக்கான ேமரபடம்
மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன் பாம்பன் ரயில்
பாமதக்கான ேமரபடம் தைாராகி ேருேதாக ைதுமர ரயில்வே வகாட்ட
அலுேலகம் பதரிவித்துள்ளது.
ைதுமர ரயில்வே வகாட்டத்தில் புதிை ரயில் பாமதப் பணிகள், இரட்மட
ரயில் பாமதப் பணிகள், அகல ரயில் பாமதப் பணிகள், புதிை பாம்பன்
பாலப் பணிகள் ஆகிைமே நமடபபற்று ேருகின்றன. இப்பணிகள்
பதாடாா்பாக ைதுமர வகாட்ட ரயில்வே அலுேலகம் பேளியிட்ட பசய்தி:
அருப்புக்வகாட்மட ேழிைாக அமைக்கப்படும் ைதுமர- தூத்துக்குடி புதிை
ரயில் பாமதத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக, தூத்துக்குடி அருவக
மீளவிட்டான் முதல் வைலைருதூாா் ேமர ரயில் பாமதப் பணிகள்
நிமறேமடயும் நிமலயில் உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் 4 பபரிை
பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டு டிசம்பரில், இந்த 18
கிவலா மீட்டாா் புதிை ரயில் பாமத ஆய்வுக்கு தைாராகி விடும். ஆய்வு
முடிந்தவுடன்
இந்தப்
பகுதியில்
உள்ள
மின்சார
தைாரிப்பு
நிறுேனங்களுக்கு சரக்கு ரயில்கள் இைக்கப்படவுள்ளன.
ைதுமர- வதனி ரயில் பாமத 2022 ெனேரியில் ஆய்வு
ைதுமர- வபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதத் திட்டத்தில்,
ஆண்டிபட்டி - வதனி பிரிவில் புதிை அகல ரயில் பாமத அமைக்கப்பட்டு
தைாராக உள்ளது. இந்த 17 கிவலா மீட்டாா் தூரமுள்ள புதிை ரயில்
பாமதயில், தமிழக மின்ோரிைத்தின் சாாா்பாக இரண்டு மின்
ேழித்தடங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
இப்பணிகள் முடிேமடந்தவுடன் பபங்களூாா் பதன் சரக பாதுகாப்பு
ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்தவுள்ளாாா்.
இந்தப் பிரிவில் மீதமுள்ள 15 கிவலா மீட்டாா் தூர வதனிவபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதப் பணிகள் நமடபபற்று
ேருகின்றன. இப்பகுதியில் ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
எடுப்பதற்கு வதனி ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பாமதயில் நமடபபற்றும் ேரும் 32 சிறிை பாலங்களுக்கான
கட்டுைானப் பணிகள் டிசம்பரில் நிமறேமடயும். 2022 ெனேரியில்













பாதுகாப்பு ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்த உள்ளாாா். அதன் பின்னாா் இந்த
ரயில் பாமத தைாராகி விடும்.
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகள்:
வகாவில்பட்டி - துலுக்கப்பட்டி இமடவை 33 கிவலா மீட்டாா் புதிை
இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகளுக்காக நில ஆாா்ஜிதப் பணிகளும்
நமடபபற்று ேருகின்றன. ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண்
அள்ளுேதற்கு ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது. இந்தப்
பகுதியில் 6 பபரிை பாலங்கள், 41 சிறிை பாலங்கள் ஆகிைேற்றின்
கட்டுைானப் பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. ஒரு சிறிை பாலத்திற்கான
கட்டுைானப் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
ைதுமர- திருைங்கலம் இமடவை நமடபபற்று ேரும் இரட்மட அகல
ரயில் பாமதப் பணிகள் 2022 பிப்ரேரியில் நிமறேமடயும் என
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இப்பணிகளுக்காக
17
ஏக்காா்
நிலம்
மகைகப்படுத்தும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. இந்த ரயில்வே
பாமதயில் 47 சிறிை பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டன. 3 சிறிை
பாலங்களுக்கான பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன.
புதிை பாம்பன் பாலம்
புதிை பாம்பன் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரைாக நமடபபற்று
ேருகின்றன. நடுவில் கப்பல்கள் பசன்றுேர ேசதிைாக பசங்குத்தாக
வைவல பசன்று ேரும் ேமகயில் அமைக்கப்படும் ரயில் பாமதக்கான
ேமரபடம் மும்மப ஐஐடி பதாழில் நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன்
தைாராகி ேருகிறது என்று பதரிவித்துள்ளாாா்.

6. ைத சுற்றுலாமே பிரபலப்படுத்த ராைாைை ைாத்திமர சுற்றுலா:
இந்திை ரயில்வே உைவு ைற்றும் சுற்றுலா கழகம் (ஐஆர்சிடிசி) வநற்று
பேளியிட்டுள்ள
பசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாேது:
கவரானா
மேரஸின் பாதிப்பு குமறந்து ேருேதால், ைக்களின் வதமேக்கு ஏற்றார்
வபால், பல்வேறு இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சார்பில் சுற்றுலா ரயில்கள்
இைக்கப்படுகின்றன.
ராைாைை
காவிைத்துடன்
பதாடர்புமடை
இடங்கமளக் காணும் ேமகயில்,
ராைாைை ைாத்திமர
சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் பைைம் ேரும் நேம்பர் 16-ம் வததி ைதுமரயில் இருந்து
புறப்படுகிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, கும்பவகாைம், கடலூர், விழுப்புரம்,
பசன்மன எழும்பூர் ேழிைாகச் பசல்கிறது. ஹம்பி, நாசிக், சித்ரகூட், காசி,
கைா, சீதாைார்ஹி, வநபாளம், ெனக்புரியில் உள்ள சீதா பென்ைபூமி,
அவைாத்தியில் ராைபென்ை பூமி, நந்திகிராம், சிருங்க பேற்பூர், அலகாபாத்
வபான்ற இடங்கமளக் காை ஏற்பாடுகள் பசய்ைப்பட்டுள்ளன.
பைாத்தம் 12 இரவுகள், 13 பகல்கள் பகாண்ட இந்த சுற்றுலாவுக்கு
கட்டைம் `14,490 ஆகும். இதில், ரயில் கட்டைம், தங்கும் ேசதி, மசே
உைவு ஆகிைமே அடங்கும். இதில் பங்வகற்க விரும்புவோர் 2
தேமை தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்டிருக்க வேண்டும். இவ்ோறு
ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது.
7. துப்பாக்கி சுடுதல்: ைானு/ொேத் வொடிக்கு தங்கம்
வபாலந்தில் நமடபபற்ற சாா்ேவதச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்வைளனத்தின்
(ஐஎஸ்எஸ்எஃப்) பிபரசிபடன்ட்’ஸ் வகாப்மப வபாட்டியில் இந்திைாவின்
ைானு பாக்காா்/ஈரானின் ொேத் ஃபருக்கி இமை கலப்பு அணிகள்
பிரிவில் தங்கம் பதக்கம் பேன்றது.
முதலிடத்துக்கான வபாட்டியில் இந்த இந்வதா/ஈரானிவைா வொடி 16-8
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் பிரான்ஸின் பைதில்டா லவைாவல/ஆாா்படம்
பசாா்பனௌவசாவ்
இமைமை
வதாற்கடித்தது.
தகுதிச்சுற்றில்
ைானு/ொேத் இமை முமறவை 582/600 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம்
பிடித்து அமரயிறுதிக்கு தகுதிபபற்றது. பின்னாா் அதில் முதலிடம் பிடித்து
இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறி, அங்கு தங்கம் பேன்றது.
முன்னதாக 8 வொடிகள் தகுதிபபற்ற அமரயிறுதிச் சுற்றில் வைலும் இரு
இந்திைாா்கள்
இடம்
பபற்றிருந்தனாா்.
இந்திைாவின்
அபிவஷக்
ோா்ைா/உக்மரனின் ஒபலனா பகாஸ்படவிச் இமை 6-ஆம் இடமும்,
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி/ஸ்விட்சாா்லாந்தின் பஹய்தி பகாா்பாா்
மடபதல்ம் வொடி 7-ஆம் இடமும் பிடித்தன. இது தவிர வபாட்டியில்
கலந்துபகாண்டிருந்த
இந்திைாவின்
ைஷஸ்வி
வதஸ்ோல்/ஸ்வலாவேகிைாவின் ெுராஜ் டுஸின்ஸ்கி 10-ஆேது இடம்
பிடித்தது.
பசௌரவுக்கு பேள்ளி: ஆடேருக்கான 10 மீட்டாா் ஏாா் பிஸ்டல் பிரிவில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி பேள்ளியும், அபிவஷக் ோா்ைா
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பேண்கலமும் பேன்றனாா். பொா்ைனி வீராா் கிறிஸ்டிைன் பரய்ட்ஸ் 34
புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, பசௌரவ் 24, அபிவஷக் 21
புள்ளிகளுடன் முமறவை அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா்.





இந்த நிமலயில், முக்கிை முடிவுகமள எடுப்பதற்கான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ைாநாடு அடுத்த ோரம் கூடுகிறது என்று பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம்
பதரிவித்துள்ளது.

8. யு-23 ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப்: இந்திைாவுக்கு வைலும் 3 பேண்கலம்
பசாா்பிைாவில் நமடபபறும் 23 ேைதுக்கு உள்பட்வடாருக்கான (யு-23)
உலக ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்திைாவுக்கு வைலும் 3
பேண்கலப் பதக்கங்கள் கிமடத்துள்ளது.
இமதைடுத்து இப்வபாட்டியில்
எண்ணிக்மக 5 ஆகியுள்ளது.

இந்திைா

பேன்ற

பதக்கங்களின்

ைகளிருக்கான பேண்கலப் பதக்க சுற்றில் இந்திைாவின் 3
வீராங்கமனகள் பேன்ன் வபரில் இந்த எண்ணிக்மக உைாா்ந்துள்ளது.
62 கிவலா பிரிவில் ராதிகா 6-4 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில்
இத்தாலியின் அவராரா வகம்பாக்னாமே வதாற்கடித்தாாா். 65 கிவலா
பிரிவில் நிஷா 10-0 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் லாத்விைாவின் எல்ைா
ஸிட்பலபரமே வீழ்த்தினாாா். 72 கிவலா பிரிவில் திவ்ைா கக்ரான் 6-2
என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் அபைரிக்காவின் காய்லா வைரி ைராவனாமே
பேன்றாாா்.
முன்னதாக 50 கிவலா பிரிவில் ஷிோனி பேள்ளியும், 55 கிவலா பிரிவில்
அஞ்சு பேண்கலமும் பேன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்வபாட்டியில்
ஆடேருக்கான ஃப்ரீஸ்மடல் பிரிவு பேண்கலப் பதக்க சுற்றில்
இந்திைாவின் பசௌரவ் ைதுகாா் - ஆாா்மீனிைாவின் வைனுேல்
கந்த்சாா்த்சிைாமன சந்திக்கிறாாா்.
9. சீனாவிண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட 3 பசைற்மகக்வகாள்கள்
பதன்வைற்கு சிசுோன் ைாகாைத்தின் ஜிசாங் ஏவுதளத்திலிருந்து 3
பதாமலயுைாா்வு
பசைற்மகக்வகாள்கமள
சீனா
சனிக்கிழமை
பேற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுத்திைது.
ைாவ்கான்-35 ரகத்மதச் வசாா்ந்த அந்த பசைற்மகக்வகாள்கள், லாங்
ைாாா்ச்-2டி ராக்பகட் மூலம் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டன. லாங் ைாாா்ச்
ராக்பகட் மூலம் பேற்றிகரைாக பசைல்படுத்தப்பட்ட 396-ஆேது
பசைற்மகக்வகாள் திட்டம் இது என்று அரசுக்குச் பசாந்தைான
ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
10. 3-ஆேது முமறைாக ஷி ஜின்பிங் பதவி நீட்டிப்பு?
அடுத்த ோரம் நமடபபறவிருக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ைாநாட்டில்,
இதுேமர இல்லாத ேமகயில் அதிபாா் ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம்
3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளதாேது:
68 ேைதாகும் ஷி ஜின்பிங், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ைத்திை ராணுே
ஆமைைம் ஆகிைேற்றின் தமலமைப் பபாறுப்மபயும் முப்பமடகமளக்
கட்டுப்படுத்தும் அதிபாா் பபாறுப்மபயும் ேகித்து ேருகிறாாா். இதன் மூலம்,
நாட்டின் 3 அதிகார பீடங்களும் அேரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன.
இந்தச் சூழலில், ேரும் திங்கள்கிழமை பதாடங்கவிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி ைாநாட்டில் அோா் பங்வகற்கிறாாா்.
அந்த ைாநாட்டில், கட்சி அண்மைக்காலைாக ஆற்றியுள்ள ேரலாற்றுச்
சாதமனகமளப் பட்டிைலிட்டு தீாா்ைானம் நிமறவேற்றப்படவுள்ளதாக
அரசுக்குச் பசாந்தைான ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது.
11-ஆம் வததி ேமர நமடபபறவிருக்கும் இந்த ைாநாட்டில், ஷி
ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம் 3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. ைாவோ-வசதுங்குக்குப் பிறகு சீனாவின் மிக
சக்தி ோய்ந்த தமலேராகக் கருதப்படும் ஷின்பிங், 3-ஆேது முமறைாக
வைலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு அதிபாா் பதவியில் நீடித்தால் சீன ேரலாற்றில்
அதுவே முதல்முமறைாகும்.
சீனாவில் இதற்கு முந்மதை அதிபாா்கள் அமனேரும் 2 முமற ஆட்சி
பசலுத்திைதற்குப் பிறவகா, தங்களுக்கு 68 ேைது பூாா்த்திைான பிறவகா
பதவியிலிருந்து ராஜிநாைா பசய்து ேந்தனாா். இந்தச் சூழலில், கடந்த
2018-ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட அரசிைல் சாசனத் திருத்தத்தில்,
ஒருோா் இரு முமற ைட்டுவை அதிபராகத் வதாா்ந்பதடுக்கப்பட முடியும்
என்ற ேரம்பு நீக்கப்பட்டது. இது, ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலத்மத
நீட்டிப்பதற்கான முன்வனற்பாடாகக் கருதப்பட்டது.











Page Number 188 Of 367

 

✓















1. ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும் ககயேடு’ என்ற தகைப்பிைான

5. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் உைக நகரங்கள் நாளுக்கான கருப்

ஓர் அறிக்கககே வெளியிட்ட அகைப்பு எது?

வபாருள் என்ன?

அ) UNEP 

அ) Designed to Live Together

ஆ) FAO

ஆ) Adapting Cities for Climate Resilience 

இ) NITI ஆய ோக்

இ) Changing the world

ஈ) நபோர்டு

ஈ) Promoting a better urban future

ஐநோ சுற்றுச்சூழல் திட்டமோனது (UNEP) ‘நீடித்த நகர்ப்புற குளிரூட்டும்
ககய டு’ என்ற புதி அறிக்ககக வெளியிட்டது. அறிக்ககயின்படி,
புவி வெப்பமகடதல் கட்டுப்போடில்லோமல் வதோடர்ெதோல் நகரங்கள்
இதனோல் வெகுெோக போதிப்பகடயும். அதிக வெப்பமகடந்த நகரங்கள்
கோலநிகல மோற்ற வெலவினங்ககை எதிர்வகோள்ளும். உலகில் உள்ை
1692 வபரி நகரங்களின் பகுப்போய்வின் அடிப்பகடயில் இந்த அறிக்கக
த ோரிக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

2. 2021 நெம்பர் நிைெரப்படி, பெரிங் பாஸ்ட் நிைக்கரி கூட்டணியில்

உலகைோவி
நகரம மோக்கலில்
ஆர்ெங்வகோண்ட
ெர்ெயதெ
ெமூகங்கககை ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் நகரம மோக்கலில் ெெோல்ககை
எதிர்வகோள்ளும் நோடுகளுக்கிகடய ஒத்துகழப்பு நல்குெதற்கோகவும்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று ஐநோ அகமப்பின் உலக நகரங்கள்
நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Adapting Cities for Climate Resilience”
என்பது நடப்போண்டில் ெரும் இந்நோளுக்கோன கருப்வபோருைோகும். “Better
City, Better Life” என்பது இந்நோளுக்கு ெழங்கப்வபறும் வபோதுெோன கருப்
வபோருைோகும்.

எத்தகன நாடுகள் அங்கம் ெகிக்கின்றன?

6. உைக சிக்கன நாள் ககடப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?

அ) 8

அ) அக்யடோபர் 30 

ஆ) 18

ஆ) அக்யடோபர் 31

இ) 48 

இ) நெம்பர் 01
ஈ) நெம்பர் 02

ஈ) 88

✓

Powering Past Coal Alliance (PPCA) என்பது நிலக்கரிக படிப்படி ோக
அகற்றுெதற்கோக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பன்னோட்டு கூட்டணி ோகும்.
COP உச்சிமோநோட்டில் 28 நோடுகள் இந்தக்கூட்டணியில் இகைந்தன.
இதன் மூலம் இந்தக் கூட்டணியின் வமோத்த எண்ணிக்கக 48 ஆனது.

✓

உக்கரன், யபோலந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகி கெ PPCA’இன் புதி
உறுப்பினர்களுள் அடங்கும். எனினும், உலகைவில் மூன்று மிகப்வபரி
நிலக்கரி உபய ோகிப்போைர்கைோன சீனோ, இந்தி ோ மற்றும் அவமரிக்கோ
ஆகி நோடுகள் PPCA’இல் யெரவில்கல.

✓

மக்களிடம் சிக்கனத்தின் அெசி த்கதயும், யெமிப்பின் முக்கி த்துெத்
-கதயும் உைர்த்தும் யநோக்கில், ஒவ்யெோர் ஆண்டும் அக்.30 அன்று
இந்தி ோவில் (அக்ட ோபர்.31 அன்று உலகைவில்) உலக சிக்கன நோள்
(World Thrift Day) வகோண்டோடப்படுகிறது.

7.உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நெம்பர் 02
ஆ) நெம்பர் 03

3. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்கையில்

இ) நெம்பர் 04

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்ெரும் எந்த உயிரினைாகும்?

ஈ) நெம்பர் 05 

அ) பறகெ 

✓

ஆ) மீன்
இ) போம்பு
ஈ) சிலந்தி

✓

Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எனப் வப ரிடப்பட்ட, புதிதோகக்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இவ்வினம், 370’க்கும் யமற்பட்ட போடும்பறகெ
இனங்ககை உள்ைடக்கி Thraupidae வபருங்குடும்பத்கதச்யெர்ந்தகெ.
இந்தப்பறகெகள் கிட்டத்தட்ட அவமரிக்க வெப்பமண்டலங்கள் முழுெதும்
பரவியுள்ைன. இந்தக குறிப்பிட்ட பறகெ வபோலிவி ோ மற்றும் வபருவின்
யுங்கோஸ் பய ோரிஜி னில் ெோழ்கிறது.

ஆழிப்யபரகல குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தும் ெககயில்
ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.5 அன்று உலக சுனோமி விழிப்புைர்வு நோள்
ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. எப்யபோதோெது ஒருமுகற யநரக்கூடி
ஓர்
இ ற்கக சீற்றந்தோன் இந்த ஆழிப்யபரகல. ஆனோல் இது மிகமிகக்
யகோரமோனது. கடந்த நூறோண்டுகளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்யபரகலகைோல்
மட்டும் சுமோர் 2,60,000 யபர் மோண்டுள்ைனர்.

8. நடப்பாண்டில் (2021) ெரும் அகைதி ைற்றும் ெளர்ச்சிக்கான
உைக அறிவிேல் நாளுக்கானக் கருப்வபாருள் என்ன?
அ) Science, a Human Right
ஆ) Science for Global Understanding
இ) Celebrating Science Centres and Science Museums

4. இந்திே ொன்பகடயுடன் இகைந்து ஸ்ைார்ட் விைானத்திடல்
எதிர்ப்பு ஆயுதத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அகைப்பு எது?

ஈ) Building Climate-Ready Communities 

அ) இஸ்யரோ

✓

வபோது மக்களிகடய அறிவி லின் ப ன்கள் குறித்த விழிப்புைர்கெ
ஏற்படுத்துெதற்கோக ஒவ்யெோர் ஆண்டும் நெ.10 அன்று உலக அகமதி
மற்றும் ெைர்ச்சிக்கோன அறிவி ல் நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

✓

நமது அன்றோட ெோழ்வில் அறிவி லின் முக்கி த்துெத்கதயும் இந்த நோள்
சிறப்பித்துக் கூறுகிறது. நடப்போண்டில் (2021) ெரும் இந்த நோளுக்கோன
கருப்வபோருள், “Building Climate-Ready Communities” என்பதோகும்.

ஆ) டிஆர்டிஓ 
இ) BHEL
ஈ) HAL
✓

போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டு அகமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும்
இந்தி விமோனப்பகட இகைந்து உள்நோட்டியலய உருெோக்கப்பட்ட
ஸ்மோர்ட் விமோனத்திடல் எதிர்ப்பு ஆயுதத்தின் யெோதகனககை
யமற்வகோண்டன. இந்த ஆயுதம் ரோஜஸ்தோனின் வஜய்ெோல்மரில் உள்ை
ெந்தன் மகலத்வதோடரில் இருந்து IAF விமோனம்மூலம் ஏெப்பட்டதோக
போதுகோப்பு அகமச்ெகம் வதரிவித்துள்ைது. இந்த அகமப்பு அதிகபட்ெமோக
100 கிமீ ெரம்பு ெகர வெல்ல ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ைது.

9. “The State of Climate Ambition” என்ற ேலைப்பில் அறிக்லை
ஒன்லற வெளியிட்ட அகைப்பு எது?
அ) UNGA
ஆ) UNDP 
இ) IMD
ஈ) WHO
✓









ஐநோ ெைர்ச்சித்திட்டமோனது (UNDP) “The State of Climate Ambition”
என்ற தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்ககக வெளியிட்டுள்ைது.
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93% குகறந்த ெைர்ச்சி கடந்த நோடுகள், யமம்படுத்தப்பட்ட யதசி கோல
நிகல உறுதிவமோழிககை ெமர்ப்பித்துள்ைதோக இவ்ெறிக்கக கூறியுள்ை
-து. COP26 கோலநிகல யபச்சுெோர்த்கதகளுக்கு முன்னதோக இந்த
அறிக்கக வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்கக தற்யபோகத கோலநிகல
யபோக்குகளுக்கும் 2019ஆம் ஆண்டு NDC அறிக்ககயில் வெய் ப்பட்ட
மதிப்பீட்டிற்கும் இகடய ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்கெ யமற்வகோள்கிறது.

2. இந்தி ோவின் சூரி

10. சமுத்ராேன் முேற்சியின்கீழ், இந்திோவில் ெடிெகைக்கப்பட்ட

உலகின் 17 ெதவீத மக்கள் இந்தி ோவில் ெசிக்கிறோோா்கள். இருந்தயபோதும்,
இதுெகர இந்தி ோவிலிருந்து கோற்றில் கலந்துள்ை பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் மற்ற நோடுகயைோடு ஒப்பிடுககயில் வெறும் 4 ெதவீதம்
மட்டுயம ஆகும்.

ஆழ்கடல் கைத்தின் வபேர் என்ன?
அ) ஜடோயு 6000
ஆ) ெமுத்ரோ 6000
ஈ) யமரு 6000
‘மத்ஸ் ோ 6000’ என்பது ெமுத்ரோ ன் மு ற்சியின்கீழ் ெடிெகமக்கப்பட்
-ட ஆழ்கடல் கலமோகும். 2024 டிெம்பருக்குள் தகுதிச்யெோதகனகளுக்கு
இக்கலம் த ோரோகிவிடும். 1000 முதல் 5500 மீட்டர் ஆழத்தில் இதனோல்
யெகலவெய் வி லும். போலி-வமட்டோலிக் மோங்கனீசு முடிச்சுகள், ெோயு
கைட்யரட்டுகள், கைட்யரோ-வதர்மல் ெல்கபடுகள் மற்றும் யகோபோல்ட்
யமயலோடுகள் யபோன்ற உயிரற்ற ெைங்களின் ஆய்வுககை யமற்வகோள்
-ெதற்கு இந்தத் வதோழில்நுட்பம் உதவும்.


1. விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்டம்: பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ
ககவ ோப்பம்
ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும் பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில்
முன்கெக்கப்பட்ட உலகைோவி
விெெோ ப் போதுகோப்பு வெ ல்திட்ட
உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ ககவ ோப்பமிட்டுள்ைது.
இதுகுறித்து பிடிஐ வெய்தி நிறுெனம் வதரிவித்துள்ைதோெது:
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் நகடவபற்று ெரும் ஐநோ’இன் 26ஆெது பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டில், விெெோ ப் போதுகோப்புக்கோன
வெ ல்திட்டம் முன்கெக்கப்பட்டது. ‘உழகெ நீடித்து நிகலத்திருக்கச்
வெய்ெதற்கும் உழவுத்துகறயில் புதி கண்டுபிடிப்புககை யமற்வகோள்ெ
-தற்குமோன விெெோ க் வகோள்கக வெ ல்திட்டம்’ என்ற வப ரில்
முன்கெக்கப்பட்ட அச்வெ ல்திட்டத்துக்கோன உறுதிவமோழி ஆெைத்தில்
இந்தி ோ உள்ளிட்ட 27 நோடுகள் ககவ ோப்பமிட்டன.
அந்த
வெ ல்திட்டத்தில்,
நோடுகள்
தங்கள்
விெெோ த்கத
யமம்படுத்துெயதோடு, அதிக கோற்று மோசுபோட்கட ஏற்படுத்தோத ெககயில்
விெெோ ப்
பணிகளில்
மோற்றங்ககை
யமற்வகோள்ெதற்கோன
உறுதிவமோழிகள் இடம் வபற்றுள்ைன.
பிரிட்டனின் இந்தி ெம்ெோெளி யகபினட் அகமச்ெரும், 26-ஆெது ஐ.நோ.
பருெநிகல மோற்ற மோநோட்டின் தகலெருமோன அயலோக் ெோா்மோ
கூறுககயில், ‘புவி வெப்பமோதகலக் கட்டுப்படுத்தவும் உலகின்
வெப்பநிகல வதோழில் புரட்சிக்கு முன்பிருந்தகதவிட 1.5 டிகிரி வெல்சி ஸ்
மட்டுயம
அதிகமோக
இருக்க
யெண்டும்
என்ற
இலக்கக
ெோத்தி மோக்கவும், யெைோண் நிலத்கத முகற ோகப் ப ன்படுத்தி
இ ற்கக ெைத்கத மீட்வடடுக்க யெண்டி து மிகவும் அெசி மோகும்’
என்றோோா்.
இந்த வெ ல்திட்ட உறுதிவமோழி ஆெைத்தில் இந்தி ோ மட்டுமன்றி
பிரிட்டன், ஆஸ்தியரலி ோ, உகோண்டோ, மடகோஸ்கோா், தோன்ஸோனி ோ,
வி த்நோம், கநஜீரி ோ, லோயெோஸ், இந்யதோயனசி ோ, கினி ோ, கோனோ,
வஜோா்மனி, பிலிப்பின்ஸ், எத்திய ோப்பி ோ, வகோலம்பி ோ, யகோஸ்டோரிகோ,
வமோரோக்யகோ, வநதோா்லோந்து, நியூஸிலோந்து, கநஜீரி ோ, சி ரோ லிய ோன்,
ஸ்வபயின், ஸ்விட்ெோா்லோந்து, ஐக்கி அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நோடுகளும்
ககவ ோப்பமிட்டுள்ைன.
ஸ்கோட்லோந்தின் கிைோஸ்யகோ நகரில் ெரும் நெ.12-ஆம் யததி ெகர
பருெநிகல மோற்ற மோநோடு நகடவபறுகிறது.



மின் உற்பத்தித் திறன் 17 மடங்கு அதிகரிப்பு

நோட்டின் சூரி மின் உற்பத்தித் திறன் கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் 17
மடங்கு அதிகரித்துள்ைதோக ஸ்கோட்லோந்தில் நகடவபற்று ெரும்
பருெநிகல மோநோட்டில் இந்தி ோ வதரிவித்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த மோநோட்டில் இந்தி ோவின் ெோோா்பில் யபசி
துகற அகமச்ெக ஆயலோெகோா் யஜ.ஆோா். பட் கூறி தோெது:

சுற்றுச்சூழல்

யமலும்,
இந்தி ோவின்
ெருடோந்திர
பசுகமக்
குடில்
வெளிய ற்றமும் சுமோோா் 5 ெதவீதமோக மட்டுயம உள்ைது.

இ) மத்ஸ் ோ 6000 

✓









ெோயு

பசுகமக் குடில் ெோயுக்களின் வெளிய ற்றத்கத அதிகரிக்கோமல் நோட்டின்
வபோருைோதோர ெைோா்ச்சிக யமம்படுத்துெதற்கோன நடெடிக்ககககை
இந்தி ோ வதோடோா்ச்சி ோக யமற்வகோண்டு ெருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதி ோக, சூரி
அளித்து ெருகிறது.

மின் உற்பத்திக்கு நோடு முக்கி த்துெம்

கடந்த 7 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தி ோவின் சூரி மின் உற்பத்தித்
திறன் 17 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்யபோது நோட்டின் சூரி மின்
உற்பத்தித் திறன் 45 ஜிகோெோட்ஸோக உள்ைது என்றோோா் அெோா்.
பூமிக வெப்பமோக கெத்திருப்பதற்கு உதவும் கோோா்பன் கடஆக்கெடு,
மீத்யதன், கநட்ரஸ் ஆக்கெடு யபோன்ற ெோயுக்கள் பசுகமக் குடில்
ெோயுக்கள் என்றகழக்கப்படுகின்றன.
அந்த ெோயுக்களும் ெளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீரோவியும்தோன்
சூரி னின் வெப்பத்கத உறிஞ்சி பூமியில் தோெரங்கள் உள்ளிட்ட
உயிரினங்கள் நிகலத்திருப்பதற்கு உதவி வெய்கின்றன.
அந்த ெோயுக்கள் இல்லோவிட்டோல் பூமியின் ெரோெரி வெப்பநிகல
உகறநிகலக்குக் கீயழ 18 டிகிரி வெல்சி ஸோக இருந்திருக்கும்.
இந்தச் சூழலில், உலகில் வதோழில் புரட்சி ஏற்பட்டு வதோழிற்ெோகலகளும்
ெோகனங்களும் கோோா்பன் யமோனோக்கஸடு யபோன்ற பசுகமக் குடில்
ெோயுக்ககை அதிக அைவில் கோற்றில் கலந்து ெருெதோல் அகெ
சூரி னிடமிருந்து வெப்பத்கத அதிகம் உறிஞ்சி புவியின் வெப்பநிகல
அதிகரித்து ெருகிறது.
இதன் கோரைமோக பருெநிகல மோற்றம் ஏற்பட்டு, பு ல், வெள்ைம், அனல்
கோற்று யபோன்ற இ ற்ககப் யபரிடோா்கள் அதிகரித்து ெருகின்றன. யமலும்,
அண்டோோா்டிகோவில் பனி மகலகள் உருகி கடலின் நீோா்மட்டம் அதிகரித்து
ெருெதோல் உலகின் பல பகுதிகள் கடலில் மூழ்கும் அபோ த்கத
எதிோா்யநோக்கியுள்ைன.
3. உலகின் பிரபலமோன தகலெர்களில் பிரதமர் யமோடி வதோடர்ந்து
முதலிடம்
உலகின் பிரபல தகலெர்களில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து 3ெது முகற ோக முதலிடம் பிடித்துள்ைோர்.
அவமரிக்க தகலநகர் ெோஷிங்டகன தகலகமயிடமோக வகோண்டு
வெ ல்படும் பிரபல கருத்துக் கணிப்பு நிறுெனமோன ‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’
நிறுெனம் உலக தகலெர்களின் தகலகம குறித்து அவ்ெப்யபோது
கைக்வகடுப்பு நடத்தி அறிக்கக வெளியிட்டு ெருகிறது.
இதன்படி அவமரிக்கோ, பிரிட்டன், வஜர்மனி, பிரோன்ஸ், ஸ்வபயின், இத்தோலி,
கனடோ, ஆஸ்தியரலி ோ, ஜப்போன், வதன்வகோரி ோ, பியரசில், இந்தி ோ,
வமக்ஸியகோஆகி 13 நோடுகளின் மக்களிடம் அண்கமயில் கருத்துக்
கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.
இதில் பிரதமர் நயரந்திர யமோடி முதலிடம் பிடித்துள்ைோர். இந்தி ோவில்
நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 70 ெதவீதம் யபர் அெரது
தகலகமக அங்கீகரித்து ஆதரவு அளித்துள்ைனர். 24 ெதவீதம் யபர்
மட்டும் அதிருப்தி வதரிவித்துள்ைனர்.
‘மோர்னிங் கன்ெல்ட்’ நிறுெனம், இந்த ஆண்டில் இதுெகர 3 முகற
கருத்துக் கணிப்கப நடத்தியுள்ைது. இந்த 3 கருத்துக் கணிப்புகளிலும்
பிரதமர் நயரந்திர யமோடி வதோடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து ெோதகன
பகடத்துள்ைோர். பிரதமர் நயரந்திர யமோடிக்கு அடுத்து வமக்ஸியகோ அதிபர்
யலோபஸ் ஒபரயடோர் 66 ெதவீத ெோக்குககை வபற்று 2-ெது இடத்கதப்
பிடித்துள்ைோர்.
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இத்தோலி பிரதமர் மரிய ோ திரோகி (58%), வஜர்மனி பிரதமர் ஏஞ்ெலோ
வமர்வகல் (54%), ஆஸ்தியரலி
பிரதமர் ஸ்கோட்யமோரிென் (47%),
அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன் (44%), கனடோ பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூயடோ
(43%), ஜப்போன் பிரதமர் புமிய ோ கிஷோடோ (42%), வதன்வகோரி அதிபர்
மூன் யஜோ-இன் (41%), பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் (40%),
ஸ்வபயின் பிரதமர் வபட்யரோ ெோன்வெஸ் (37%), பிரோன்ஸ் அதிபர்
இமோனுயெல் வமக்ரோன் (36%), பியரசில் அதிபர் யஜர்யபோல்யெோனயரோ
(35%) ஆகிய ோர் அடுத்தடுத்த இடங்ககைப் வபற்றுள்ைனர்.
கடந்த கருத்துக் கணிப்புககைவிட அவமரிக்க அதிபர் யஜோ கபடன்,
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யபோரிஸ் ஜோன்ென் ஆகிய ோர் பின்தங்கியுள்ைனர்.
இந்தி பிரதமர் யமோடி மட்டும் வதோடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ைோர்.
4. எல்கலப் யபோரோட்டமோ, வப ர் மோற்றமோ?
வென்கன
மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு
என்று ெட்டமன்றத்தில்
வப ர்மோற்றத் தீர்மோனம் நிகறயெற்றி
ஜூகல 18-ம் யததிக த்
தமிழ்நோடு தினமோகச் ெமீபத்தில் அறிவித்தது திமுக அரசு. வமோழிெழி
மோநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நெ.1-ம் யததிக க் வகோண்டோடுெதுதோயன
முகற ோனது என்று ெோதிடுகின்றன அதிமுகவும் அமமுகவும்.
கூட்டணிக்குள் கருத்து யெறுபோடு
அகனத்துக் கட்சித் தகலெர்கயைோடு தமிழறிஞர்ககையும் எல்கலப்
யபோரோட்டத் தி ோகிககையும் அகழத்து ஒருமனதோக இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டிருக்க யெண்டும் என்று கூறியுள்ைோர் விசிக தகலெர்
வதோல் திருமோெைென். தமிழ்நோடு தினம் மோற்றப்பட்டகத மதிமுக
தகலெர் கெயகோ ெரயெற்றிருந்தோலும் அெர் விடுத்துள்ை விரிெோன
அறிக்கக எல்கலப் யபோரோட்டத் தி ோகிககை நிகனவுகூரும்
ெககயியலய
அகமந்துள்ைது. நெம்பர் 1-ம் யததிக
எல்கலப்
யபோரோட்ட வீரர்கள் நிகனவு தினமோகக் வகோண்டோட யெண்டும் என்றும்
அெர் ெலியுறுத்தியுள்ைோர்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் நெம்பர் 1-ஐ தமிழ்நோடு தினமோக
அதிமுக அறிவித்தயபோது ெரயெற்ற சிபிஐ கட்சியின் மோநிலச் வெ லோைர்
முத்தரென், அந்த நோகை திமுக அரசு ஜூகல 18-க்கு மோற்றி கதயும்
ெரயெற்றுள்ைோர். எல்கலப் யபோரோட்டத்கத நிகனவுகூரும் ெககயில்
நெம்பர் 1, வப ர் மோற்றத்கத நிகனவுகூரும் ஜூகல 18 என்று இரண்டு
நோட்ககையும் வகோண்டோடலோம் என்வறோரு கருத்கதத் வதரிவித்துள்ைோர்
சிபிஐ(எம்) மோநிலச் வெ லோைர் யக போலகிருஷ்ைன். தமிழ்நோடு வப ர்
மோற்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பங்களிப்பு முக்கி த்துெம் ெோய்ந்தது.
ஆனோல், அெர்களிகடய இது குறித்த கருத்வதோருமிப்பு இல்கல என்று
வதரிகிறது.
தமிழ்நோடு தினம் ஜூகல 18-க்கு மோற்றப்பட்டகத முழு மனயதோடு
ஆதரித்து நிற்பது தி.க. தகலெர் கி வீரமணி மட்டும்தோன். ‘தோம்
யகட்டுக்வகோண்டகதச் சிந்தித்து முதல்ெர் மு க ஸ்டோலின்
அறிவித்திருப்பதோகக்’ கூறுகிறது அெரின் அக்.30 யததியிட்ட அறிக்கக.
மதுகர வென்றிருந்த முதல்ெகரத் தமிழ் ஆர்ெலர்கள் சிலரும் ெந்தித்து
இயத யகோரிக்ககக விடுத்தோர்கள். ஆக, இது திமுக தம் விருப்பத்தின்
வப ரோல், தம் கட்சியின் நிறுெனகர முன்னிறுத்துெதற்கோகக்
வகோண்டுெந்த மோற்றமல்ல; தோய்க் கழகத்தின் யெண்டுயகோகை ஏற்று,
தமிழறிஞர்கள் சிலரின் யகோரிக்ககக ப் பரிசீலித்து எடுத்த முடிவு.
கல்குைம் துப்போக்கிச் சூடு
1967-ல் அண்ைோ தகலகமயிலோன திமுக அரசு ‘தமிழ்நோடு’ வப ர்
மோற்றத் தீர்மோனத்கதக் வகோண்டுெந்தது இந்தி ெரலோற்றின் முக்கி
நிகழ்வு. ஆனோல், எந்தவெோரு மோநில அரசும் தனது வப கரத்
தன்னிச்கெ ோக மோற்றிக்வகோள்ெதற்கு இந்தி அரெகமப்பில் அதிகோரம்
அளிக்கப்படவில்கல. ெட்டமன்றத் தீர்மோனம் நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டோல் மட்டுயம வப ர் மோற்றம் நிகழும். அவ்ெோறு
நோடோளுமன்றத்தோல்
ஏற்றுக்வகோள்ைப்பட்டு
வப ர்மோற்றம்
நகடமுகறக்கு ெந்த நோள் 1969 ஜனெரி 14.
தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்துக்கோகச் ெட்டமன்றத்தில் தீர்மோனம்
நிகறயெற்றப்படுெதற்கு
முன்யப
1963-ல்
நோடோளுமன்றத்தில்
அத்தகக வதோரு வப ர் மோற்றத் தீர்மோனத்கத முன்வமோழிந்தெர்
கம்யூனிஸ்ட் தகலெர் பூயபஷ் குப்தோ. பம்போய் மோநிலத்கத
மைோரோஷ்டிரம், குஜரோத் என்று பிரித்த பிறகு, அம்மோநிலத்தின் வப கர
மைோரோஷ்டிரம் என்று மோற்றி
நிகலயில், வென்கனயிலிருந்து
ஆந்திரம் பிரிந்த பிறகு, தமிழ்நோடு என்று வப ர் சூட்டுெதுதோயன முகற
என்ற யகள்விக
எழுப்பினோர் அெர். தமிழ்நோட்டு மக்களுக்கோகப்
யபசுெதற்கு உங்களுக்கு எந்த உரிகமயும் இல்கல என்று
தமிழ்நோட்கடச் யெர்ந்த கோங்கிரஸ் உறுப்பினர் அெரது யபச்சின்













இகடய குறுக்கிட்டதும் நோடோளுமன்ற விெோதங்களில் பதிெோகியுள்ைது.
அப்யபோது நோடோளுமன்ற உறுப்பினரோக இருந்த அண்ைோ அந்தத்
தீர்மோனத்கத ஆதரித்துப் யபசினோர். தமிழ்நோடு வப ர் மோற்றத்கத
ெலியுறுத்தி வென்கன ெட்டமன்றத்தில் அண்ைோவுக்கு முன்பிருந்யத
வபோதுவுகடகம இ க்கத் தகலெர்கள் யபசியுள்ைனர்.
இன்கறக்கு,
தமிழ்நோடு
வப ர்
மோற்றத்துக்கோன
ெட்டமன்றத்
தீர்மோனத்கத
மட்டுயம முதன்கமவ னக்
வகோள்ளும்பட்ெத்தில்,
ெரலோற்றின் ஒரு பக்கத்கத மட்டும் முன்னிறுத்துபெர்கள் ஆயெோம்.
வென்கனத் தகலநகரத்கதயும் ெடக்கு, வதற்கு எல்கலககையும் கோத்து
நின்ற தகலெர்கள் பலகரயும் நோம் நிகனவுகூரத் தெறி ெர்
ஆகிவிடுயெோம்.
ஆந்திரம்
தவிர்த்த
வென்கன
மோநிலத்துக்குச்
வென்கனய
தகலநகரோக இருக்க யெண்டும் என்று யபோரோடி ெர் மவபோ சிெஞோனம்.
அதற்கு ஆதரெோக அன்கற முதல்ெர் ரோஜோஜியும் உறுதி ோக நின்றோர்.
ஆந்திரம் பிரிக்கப்பட்டயபோது திருத்தணிக
மீட்கக் கோரைமோக
அகமந்ததும் ம.வபோ.சி. முன்வனடுத்த யபோரோட்டங்கள்தோன். திமுகவும்
அெயரோடு கைத்தில் ககயகோத்து நின்றது. அகதப்யபோலயெ, வதற்யக
திருவிதோங்கூருடன் யெர்ந்திருந்த தமிழ் யபசும் பகுதிககைத்
தமிழ்நோட்டுடன் இகைக்க யெண்டும் என்ற யபோரோட்டம் 1954-ல்
தீவிரமகடந்தது. அதிலும் திமுக பங்யகற்றது. வதற்வகல்கலப்
யபோரோட்டத்கத பிஎஸ் மணியும் மோர்ஷல் யநெமணியும் ெழிநடத்தினோர்
-கள். அப்யபோது, கல்குைத்தில் நடந்த ஆர்ப்போட்டத்தில் 10’க்கும் யமற்பட்ட
தமிழர்கள் சுட்டுக்வகோல்லப்பட்டனர் என்பகதயும் மறந்துவிடக் கூடோது.
ெங்கரலிங்கனோரின் உயிர்த்தி ோகம்
ஜெோைர்லோல் யநரு முன்வமோழிந்த தட்சிைப் பிரயதெத் திட்டத்கத
1956-ல் திமுக மட்டுயம எதிர்க்கவில்கல. தமிழரசுக் கழகம், இந்தி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பிரஜோ யெோஷலிஸ்ட் கட்சி ஆகி கெ ஒன்றிகைந்து
எதிர்த்தன. அப்யபோயத தமிழ்நோடு என்ற வப ர் மோற்றத்கத ஒயர குரலில்
முன்கெத்தன. தமிழ்நோடு என்ற ெோர்த்கதக உச்ெரிக்கும்யதோறும்
தி ோகி ெங்கரலிங்கனோகர நிகனவுகூர யெண்டும். தமிழ்நோடு என்ற
வப ர் மோற்றம் உள்ளிட்ட 12 யகோரிக்கககளுக்கோக, 1956 ஜூகல 27ல் விருதுநகர் குைக்ககர யமட்டில் தனது 61-ெது ெ தில்
உண்ைோவிரதத்கதத் வதோடங்கினோர் அெர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
விருதுநகர்
கமிட்டி
அெகரத்
யதெபந்து
கமதோனத்துக்கு
அகழத்துெந்தது. அண்ைோவும் மவபோசி’உம் அந்தத் தி ோகிக ச்
ெந்தித்து, அெரது யபோரோட்டத்துக்குத் தங்கள் ஆதரகெத் வதரிவித்தனர்.
உடல்நிகல
யமோெமோன
நிகலயில்,
மருத்துெமகனயில்
அனுமதிக்கப்பட்ட
ெங்கரலிங்கனோர்
அங்யகய
இறந்தோர்.
அெகர டுத்து தமிழ்நோடு வப ர் மோற்ற முழக்கத்கத ம.வபோ.சி. இன்னும்
தீவிரப்படுத்தினோர். அண்ைோ அந்த விருப்பத்கதத் தனது ஆட்சிக்
கோலத்தில் நிகறயெற்றினோர்.
வென்கனக த் தகலநகரோகக் வகோண்டு ஆந்திர மோநிலம் பிரிக்கப்பட
யெண்டும் என்று 1952-ல் 58 நோட்கள் உண்ைோவிரதமிருந்து
உயிர்துறந்த வபோட்டி ஸ்ரீரோமுலுகெ ஆந்திரம் இன்றும் நிகனவில்
கெத்திருக்கிறது. வென்கன மோநிலத்துக்குத் தமிழ்நோடு என்று வப ர்
சூட்டுெதற்கோக
76
நோட்கள் பட்டினி
கிடந்து,
உயிர்துறந்த
ெங்கரலிங்கனோகர நோம் மறந்துவிட்யடோம். எத்தகன உயிரிழப்புகள்...
எத்தகன ககதுகள்... எத்தகன தடி டிகள்... அந்த நீண்ட வநடி
யபோரோட்டத்தின் உச்ெம்தோன் தமிழ்நோடு எனும் வப ர் மோற்றம். இகத
நகடமுகற ெோத்தி மோக ஆக்கி து அண்ைோதோன் என்பது ெரலோறு.
5. 13 ஆண்டு இகடவெளிக்கு பிறகு இந்தி
யந ர்களுக்கோக
ஒலிபரப்கப மீண்டும் வதோடங்கும் வகோழும்பு ெோவனோலி
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம்
இந்தி யந ர்களுக்கோக வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப
வதோடங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைது.
லண்டன் பிபிசி தமியழோகெ, சிங்கப்பூர் ஒலி, மயலசி ெோவனோலி கழகம்,
போகிஸ்தோன் ெர்ெயதெ ெோவனோலி, சீனதமிழ் ெோவனோலி, ெோய்ஸ் ஆப்
அவமரிக்கோ,வஜர்மன் யரடிய ோ, ஆஸ்தியரலி ோ ஆகி
வெளிநோட்டு
ெோவனோலி நிகல ங்கள் தமிழ் நிகழ்ச்சிககை ஒலிபரப்பின.
இருப்பினும் முதன் முதலில் தமிழ் ெோவனோலி ஒலிபரப்கப வதோடங்கி து
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் ஆகும். 1925-ல் 'சியலோன்
யரடிய ோ' என்றவப ரில் நிறுெப்பட்ட இலங்கக ஒலி பரப்புக் கூட்டு
ஸ்தோபனத்துக்குத்தோன் உலகின் 2-ெது ெோவனோலி நிகல ம்
என்றவபருகமயும் உண்டு. பிபிசி ெோவனோலி 1922-ல் லண்டனில்
நிறுெப்பட்டது.
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இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோப னம் தனது ெர்த்தக யெகெ
பிரிகெ 30.9.1950-ல் வதோடங்கி தும் இந்தி துகைக் கண்டத்தில்
வபரும் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தி து. இம மகல உச்சியில் கோல் பதித்த
எட்மண்ட் ஹிலோரி, வடன்சிங் நோர்யக ஆகிய ோர் இலங்கக ஒலிபரப்புக்
கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் ெர்த்தக ஒலிபரப்கப முதலில் வெவிமடுத்தோர்கள்.

நோன்குெழிச் யதசி வநடுஞ்ெோகல அகமப்பதற்கு பிரதமோா் நயரந்திர
யமோடி திங்கள்கிழகம அடிக்கல் நோட்டுகிறோோா்.

வபோங்கும் பூம்புனல், யந ர் விருப்பம், நீங்கள் யகட்டகெ, அன்றும்
இன்றும், புது வெள்ைம், மலர்ந்தும் மலரோதகெ, இகெத் யதர்தல்,
போட்டுக்குப் போட்டு, இகெயும் ககதயும், இன்கற யந ர், விெெோ யந ர்
விருப்பம், இரவின் மடியில் எனத் தூ
தமிழில் புதுகம ோன
நிகழ்ச்சிககை ெழங்கி தமிழகத்தில் தனக்வகன்று யந ர்கள் ெட்டத்கத
இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் உருெோக்கிக் வகோண்டது.

இதுதவிர,
பண்டோா்பூருக்குப்
யபோக்குெரத்து
இகைப்கப
அதிகரிப்பதற்கோன பலமுகன ெோகலத் திட்டங்ககையும் பிரதமோா்
நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்

யமலும் அதில் பணி ோற்றி ஒலிபரப்போைர்கள் எஸ்.பி.மயில்ெோகனன்,
யக.எஸ். ரோஜோ, பி.வைச்.அப்துல் ைமீது, ரோயஜஸ்ெரி ெண்முகம்
ஆகிய ோருக்கு தமிழகத்தின் முன்னணி சினிமோ நட்ெத்திரங்களுக்கு
இருந்த
ரசிகர்களின்
எண்ணிக்ககக விட
யந ர்களின்
எண்ணிக்கக அதிக அைவில் இருந்தனர்.
இன்றைவும் உலகில் ஒரு லட்ெத்துக்கும் அதிகமோன தமிழ், சிங்கைம்,
ஆங்கிலப் போடல்களின் இகெத் தட்டுக்ககைக் வகோண்யட ஒயர
ெோவனோலி நிகல ம் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் மட்டுயம.
இலங்கக உள்நோட்டுப் யபோரினோல் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கடும்
எதிர்ப்புகைோல் இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனம் தனது இந்தி
யந ர்களுக்கோன வகோழும்பு ெர்ெயதெ ஒலிபரப்கப கடந்த 31.5.2008
அன்று நிறுத்திக் வகோண்டது. யமலும் தமிழகத்தில் பண்பகல ெோவனோலி
நிகல ங்கள் பரெலோக வதோடங்கப்பட்ட பிறகும்வகோழும்பு ெர்ெயதெ
ஒலிபரப்பு தமிழகத்தில் தெழோதோ என்ற ஏக்கம் பல்யெறு யந ர்களுக்கு
இருந்து ெருகிறது.
ரோமநோதபுரம், தூத்துக்குடி, புதுக்யகோட்கட, நோகப்பட்டினம் ஆகி
கடற்ககர மோெட்டத்தில் உள்ை ெோவனோலி யந ர்கள் இலங்கக
ஒலிபரப்பி ெக்தி, வதன்றல் யபோன்ற பண்பகலககை வதோடர்ந்து யகட்ட
ெண்ைம் இருந்தனர்.
இந்நிகலயில் வகோழும்பு ெர்ெயதெ ெோவனோலி ஒலிபரப்கப மீண்டும்
வதோடங்க
யெண்டும்
என்று
பல
தரப்பினரும்
யகோரிக்கக
விடுத்துள்ைனர்.
இகத டுத்து
ஒலிபரப்கப
மீண்டும்
வதோடங்கஇலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத் தகலெர் ைட்ென்
ெமரசிங்க நடெடிக்கக எடுத்துள்ைோர். இதற்கோன தீர்மோனம் தீபோெளி
அன்று நிகறயெற்றப்பட்டுள்ைது.
இத்தகெகல இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டு ஸ்தோபனத்தின் தமிழ்ச்
யெகெகளின் வபோறுப்போைர் வீரசிங்கம் வஜய்ெங்கர் உறுதி வெய்துள்ைோர்.
6. ஒரு யகோடி கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு ஒப்பந்தம்:
நோடு முழுெதும் இதுெகர வபோதுமக்களுக்கு 100 யகோடி தடுப்பூசிகள்
வெலுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்நிகலயில் கெடஸ் வகடிலோ நிறுெனம்
உருெோக்கி உள்ை ஊசி முகற அல்லோத கெயகோவ்-டி தடுப்பூசிககை
ெோங்க திட்டமிட்டுள்ைது. முதற்கட்டமோக ஒரு யகோடியடோஸ்ககை ெோங்க
ஒப்பந்தம் வெய் ப்பட்டது. உலகின் முதல் டி என் ஏ அடிப்பகடயிலோன
தடுப்பூசி ோக உள்நோட்டியலய
உருெோக்கப்பட்ட கெயகோவ்-டி 12
ெ துக்கு யமல் உள்ைெர்களுக்கும் வெலுத்த தகுதி ோன தடுப்பூசி என
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது.

யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளின் இருபுறங்களிலும் நிகனவிடங்களுக்கு
பக்தோா்கள்
ோத்திகர வெல்ெதற்கோன பிரத்ய க நகடபோகதகள்
கட்டப்படவுள்ைன.

பண்டோா்பூருக்கு ெரும் பக்தோா்களுக்கு ெெதி வெய்யும் மு ற்சி ோக துறவி
ஞோயனஷ்ெோா் நிகனவிடத்தின் (என் எச் 965) ஐந்து பிரிவுகளில்
நோன்குெழிச் ெோகலக்கும், துறவி துகோரோம் நிகனவிடத்தின் (என் எச்
965ஜி) மூன்று பிரிவுகளுக்கும் கோவைோலி முகறயில் பிரதமோா் யமோடி
அடிக்கல் நோட்டவுள்ைோோா்.
221 கியலோமீட்டோா் மற்றும் 130 கியலோ மீட்டோா் வதோகலவுக்கு முகறய
ரூ.6,690 யகோடி, ரூ.4,400 யகோடி மதிப்பீட்டில் யதசி வநடுஞ்ெோகலயின்
இரு பக்கங்களிலும் பிரத்ய க நகடபோகதகளுடன் நோன்குெழிச் ெோகல
அகமக்கப்படும்.
இந்த நிகழ்ச்சியின்யபோது, பண்டோா்பூருக்கு யபோக்குெரத்துத் வதோடோா்கப
அதிகரிப்பதற்கோக பல்யெறு யதசி
வநடுஞ்ெோகலகளில் ரூ.1,180
யகோடிக்கும் கூடுதல் மதிப்பீட்டு வெலவில் கட்டப்பட்டுள்ை 223 கியலோ
மீட்டருக்கும் அதிகமோன, யமம்படுத்தப்பட்ட ெோகலத் திட்டங்ககையும்
பிரதமோா் நோட்டுக்கு அோா்ப்பணிப்போோா்.
மத்தி
ெோகலப் யபோக்குெரத்து மற்றும் வநடுஞ்ெோகலகள் துகற
அகமச்ெோா் நிதின் கட்கரி, மகோரோஷ்டிர முதல்ெோா் உத்தவ் தோக்கயர
உள்ளிட்யடோோா் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துவகோள்ை இருக்கிறோோா்கள்.

8. பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப: ரஷி ோ ெோம்பி ன்
பில்லி ஜீன் கிங் யகோப்கப வடன்னிஸ் யபோட்டியில் ஸ்விட்ெோா்லோந்கத
வீழ்த்தி ரஷி ோ முதல் முகற ோக ெோம்பி ன் ஆனது. அணிகள்
யபோட்டியில் ரஷி ோ ெோம்பி ன் ஆெது இது 5-ஆெது முகற ோகும்.
அணி ோக நகடவபறும் இந்தப் யபோட்டியில் இறுதி ஆட்டத்தில்
ரஷி ோவின் டரி ோ கெோட்கினோ 6-2, 6-4 என்ற வெட்களில்
ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் ஜில் வடய்ச்மோகன வீழ்த்தினோோா். மற்வறோரு
ஆட்டத்தில் ரஷி ோவின் லுட்மிலோ ெோம்ெயனோெோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற
வெட்களில் நடப்பு ஒலிம்பிக் ெோம்பி னோன ஸ்விட்ெோா்லோந்தின் வபலிண்டோ
வபன்சிச்கெ யதோற்கடித்தோோா்.
இதனிகடய , வபன்சிச்சுக்கு எதிரோன ஆட்டத்தில் விதிககை மீறி
ெககயில் ககடசி யநரத்தில் போவ்லியுவென்யகோெோவுக்குப் பதிலோக
ெோம்ெயனோெோகெ
ரஷி ோ
கைமிறக்கி தோக
ஸ்விட்ெோா்லோந்து
குற்றம்ெோட்டியுள்ைது. ஆட்டம் வதோடங்குெதற்கு 15 நிமிஷங்களுக்கு
முன்புதோன் யபோட்டி ோைோா் மோற்றப்பட்டு தங்களுக்கு வதரிவிக்கப்பட்டதோக
அந்த அணி கூறியுள்ைது.
எனினும், முதலில் முழங்கோல் அவெௌகோா் த்தோல் அெதிப்பட்டதோயலய
போவ்லியுவென்யகோெோகெ ஆட்டத்திலிருந்து விலக்கி ெோம்ெயனோெோகெ
ஆடச் வெய்ததோக ரஷி தரப்பு விைக்கமளித்துள்ைது.

மூன்று தெகை ோக வெலுத்தப்படும் இத்தடுப்பூசிக்கு ஒப்பதல் கடந்த
ஆகஸ்ட் மோதத்தில் ெழங்கப்பட்ட நிகலயில் உற்பத்தி மற்றும்
விநிய ோகத்கத கெடஸ் வகடிலோ வதோடங்கி உள்ைது. தற்யபோது மோதம்
ஒரு யகோடி தடுப்பூசிகள் என்ற அைவில் உற்பத்தி திறன் வகோண்டுள்ைது.
உற்பத்தி திறன் அடிப்பகடயில் இகைஞர்களுக்கு முதலில் இந்த
தடுப்பூசிக ெழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இந்தகெயகோவ்-டி தடுப்பூசி
ெரி உட்பட ரூ.358க்கு விற்பகன வெய் ப்படுகிறது.
அயதெம ம் போரத் பய ோவடக்கின் யகோெோக்ஸின் தடுப்பூசிக , அெெர
கோல அடிப்பகடயில் மருத்துெர்களின் பரிந்துகரயின் யபரில் 2 ெ து
முதல் 18 ெ துெகர உள்ைெர்களுக்கு ெழங்கலோம் என கயரோனோ
சிறப்பு நிபுைர் குழு ஒப்பதல் அளித்துள்ைது.
7. மகோரோஷ்டிரத்தில் நோன்கு ெழிச்ெோகல யமம்போடு: பிரதமோா் இன்று
அடிக்கல்
மகோரோஷ்டிர மோநிலத்தில் கெைெ துறவிகள் ஞோயனஷ்ெோா், துகோரோம்
ஆகிய ோரது நிகனவிடங்களுக்கு
ோத்திகர வெல்ெதற்கு உதவும்
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1. இந்திய இரயில்வே ஆனது எந்த நகரங்களுக்கு இடைவய ‘கதி


✓

சக்தி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிடை’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) தில்லி-பாட்னா 
ஆ) தில்லி-வாரணாசி

✓

5. வதசபக்தி கீதம் இயற்றுேதற்கான வபாட்டிகடள அறிவித்துள்ள

ஈ) தில்லி-நைனிடால்

மத்திய அடமச்சகம் எது?

இந்திய இரயில்கவ ஆனது தில்லி மற்றும் பாட்னா இநடகய ‘ேதி சக்தி
சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிநைத்' த ாடங்கியுள்ளது. இந் ப் பண்டிநேக்
ோைத்தில் பயணிேளின் வசதிக்ோே ஆனந்த் விஹார் முநனயம் பாட்னா - ஆனந்த் விஹார் முநனயம் வநர இந் க் ‘ேதி சக்தி சூப்பர்
பாஸ்ட் சிறப்பு இரயில் இயக்ேப்படுகிறது.

அ) தவளியுறவு அநமச்சேம்
ஆ) ேைாச்சார அநமச்சேம் 
இ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
ஈ) மின்னணு மற்றும் ேவல் த ாழில்நுட்ப அநமச்சேம்

2. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் எத்தடன ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ்
ேங்கியின் ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ) இரண்டு ஆண்டுேளுக்கு
ஆ) மூன்று ஆண்டுேளுக்கு 
இ) ைான்கு ஆண்டுேளுக்கு
ஈ) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு

✓

ஜூநை 1, 1949 மு ல் ஜனவரி 14, 1957 வநர RBI’இன் ஆளுைராேப்
பணியாற்றிய தபனேல் ராமா ராவ் அவர்ேகள RBI வரைாற்றில் அதிே
ைாள் ஆளுைராேப் பணியாற்றியவர் ஆவார்.

மற்றும் திட்ை நிர்ோகத்தில் சீர்திருத்தங்கடள பதாைங்கியுள்ள
நடுேண் அடமச்சகம் எது?

-ல்படுத்துகிற நடுேண் அடமச்சகம் எது?
அ) உைவு மற்றும் குடும்பைை அநமச்சேம்
ஆ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
இ) கூட்டுறவு அநமச்சேம் 
ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

அமுலின் 75ஆவது நிறுவன ஆண்டு தோண்டாட்டத்தின்கபாது, குஜராத்
மாநிைம் ஆனந்த் என்ற இடத்தில், மத்திய அநமச்சர் அமித் ஷா, “நடயரி
சோேர்” திட்டத்ந த ாடங்கி நவத் ார். கூட்டுறவு அநமச்சேத்தின்கீழ்,
தமாத் ம் `5000 கோடி மு லீட்டில், என்சிடிசியால் நடயரி சோேர்
திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும்.

✓

இந் த்திட்டத்தின்கீழ், பால் தோள்மு ல், ப ப்படுத்து ல், ர உத் ரவா ம்,
மதிப்புக்கூட்டல், பிராண்டிங், கபக்கேஜிங், சந்ந ப்படுத் ல், தபாருட்ேள்
மற்றும் ஏற்றுமதிேளின் கபாக்குவரத்து மற்றும் கசமிப்பு கபான்ற
பல்கவறு ைடவடிக்நேேட்கு குதியுள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்ேளுக்கு
நிதியு வி வைங்ேப்படும்.

அ) MSME அநமச்சேம்
ஆ) நிதி அநமச்சேம் 
இ) வீட்டுவசதி & ைேர்ப்புற விவோரங்ேள் அநமச்சேம்

7. முதன்முடறயாக தும்பியினங்கடள ஆேணப்படுத்தியுள்ள

ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

ஆசாதி ோ அம்ரித் மகோத்சவத்தின்கீழ் மூன்று கபாட்டிேநள ேைாச்சார
அநமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. அநவ க சபக்தி கீ ம் இயற்று ல், இரங்
-கோலி வரைதல் மற்றும் கைாரி எழுது ல் ஆகும். இந் ப் கபாட்டிேள்
ாலுோ மட்டத்திலிருந்து க சிய அளவில் த ாடங்ேப்பட்டுள்ளன. இந்
முயற்சிநய பிர மர் கமாடி மான்கிபாத் நிேழ்ச்சியில் அறிவித் ார். இந் ப்
கபாட்டி ஓரிரு மா ங்ேளுக்கு ைடத் ப்பட்டு தவற்றியாளர்ேளுக்கு பரிசுேள்
வைங்ேப்படும்.

6. அண்டமயில் பதாைங்கப்பட்ை ‘டையரி சகாகர்’ திட்ைத்டதச் பசய

அநமச்சரநவயின் நியமனக்குழு, 10.12.2021’க்குப்பிறகு அல்ைது அடுத்
உத் ரவு வரும் வநரயில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுைரான
சக்திோந் ாநை 3 ஆண்டுேளுக்கு மறுநியமனம்தசய்து உத் ரவிட்டு
உள்ளது. ஓய்வுதபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிோரியான சக்திோந்
ாஸ், டிசம்பர் 12, 2018 மு ல் ரிசர்வ் வங்கியின் 25ஆவது ஆளுைராேப்
தபாறுப்கபற்றார். அவர் 15ஆவது நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராேவும் ஓர்
ஆண்டு ோைம் பணியாற்றினார்.

3. MSME’களுக்கு உதவும் ேடகயில் பபாதுத்துடற பகாள்முதல்

✓

2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தினமும் சராசரியாே 31 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோள்வ ாேவும் அது கமற்கோளிட்டுள்ளது. 2019ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 18 ச வீ ம் அதிேரித்து 2020’இல் 11,396 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோண்டுள்ளனர்.

இ) வாரணாசி-கேவாடியா

✓

✓



மாநிைம் எது?

நிதி அநமச்சேமானது தபாது தோள்மு ல் மற்றும் திட்ட நிர்வாேத்தில்
சீர்திருத் ங்ேநளத் த ாடங்கியுள்ளது. இது திட்டங்ேநளச் தசயல்படுத்
-வும், சிறு, குறு மற்றும் ைடுத் ர நிறுவனங்ேளுக்கு (MSME) சரியான
கைரத்தில் பணஞ்தசலுத் வும் கைாக்ேம் தோண்டது.
இப்புதிய வழிோட்டு ல்ேள் ஒப்பந் ாரர்ேநளத் க ர்ந்த டுப்ப ற்ோன
மாற்று வழிமுநறேநளத் ருகிறது. பநைய முநற குநறந் வணிே
ஏைத்திற்கு அதிே ஆ ரவளிக்கிறது.

அ) மிழ்ைாடு
ஆ) கேரளா 
இ) ஆந்திர பிரக சம்
ஈ) ேர்ைாடோ

✓

4. தற்பகாடைகள் குறித்த NCRB’இன் தரவுகளின்படி, நிகழ்ந்த
பமாத்த தற்பகாடைகளில், பின்ேரும் எந்தத் துடறசார்ந்வதார் அதிக
பங்கிடனக் பகாண்டுள்ளனர்?

பூச்சியியல் வல்லுைர்ேள் குழு மு ன்முநறயாே கேரள மாநிைத்தில்
தும்பியினங்ேநள ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் 181 வநேயான
தும்பியினங்ேள் உள்ளன. இது கமற்குத் த ாடர்ச்சி மநைேளுக்குச்
தசாந் மான 68 இனங்ேநளயும் உள்ளடக்கிய எண்ணிக்நேயாகும்.
இந் ஆய்வின்படி, கமற்குத்த ாடர்ச்சி மநையின் தும்பியினங்ேள் 207
ஆே உள்ளன; அவற்றுள் 80 இனங்ேள் உள்ளூர் இனங்ேளாம்.

அ) தினக்கூலிேள் 

✓

ஆ) இல்ைத் ரசிேள்

8. வதசிய நிறுேன சட்ை வமல்முடறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT)

இ) கவநையற்கறார்

புதிய தடைேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஈ) உைவர் தபருமக்ேள்

அ) அகசாக் பூஷன் 

க சிய குற்ற ஆவணக் ோப்பேத்தின் (NCRB) ரவுேளின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டில் தமாத் ம் 37,666 தினக்கூலிேள் ற்தோநை தசய்துதோண்டு
இறந்துள்ளனர். இந் எண்ணிக்நே தமாத்
ற்தோநைேளில் மிேப்
தபரிய பங்நேக் தோண்டுள்ளது. அவர்ேநளப் பின்த ாடர்ந்து இல்ைத்
-ரசிேளும் உைவர் தபருமக்ேளும் உள்ளனர். இவ்வறிக்நேயின்படி,
ேடந் பத்து ஆண்டுேளில் இல்ைா அளவுக்கு ேடந் ஆண்டு 1.53
இைட்சத்திற்கும் அதிேமான ற்தோநைேள் பதிவாகியுள்ளன.

ஆ) AK சிக்ரி









இ) ரஞ்சன் கோகோய்
ஈ) J முகோபா யா
✓

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதியைசைான அகசாக் பூஷன், க சிய
நிறுவன சட்ட கமல்முநறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் புதிய நைவராே 4
ஆண்டுேள் / அவர் 70 வயது வநர எட்டும் வநர நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார்.
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2020 மார்ச்சில் அப்கபாந ய நைவராே இருந் நீதியரசர் S J
முகோபா யா ஓய்வுதபற்ற ால், அப்ப வி ோலியாே இருந் து. மணிப்பூர்
உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற நைநம நீதியரசர் இராமலிங்ேம்
சு ாேநர, க சிய நிறுவன சட்டத்தீர்ப்பாயத்தின் (NCLT) நைவராேவும்
அரசாங்ேம் நியமித்துள்ளது.

9. ‘சர்தார் பவைல் தடைடமத்துே டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள இைம்
எது?
ஆ) முகசாரி 
இ) வாரணாசி
ஈ) ைாக்பூர்
முகசாரியில் உள்ள ைால் பேதூர் சாஸ்திரி க சிய நிர்வாே அோடமியில்
(LBSNAA) ‘சர் ார் பகடல் நைநமத்துவ நமயத்ந ’ ைாட்டிற்கு அர்ப்ப
-ணித் ார் மத்திய மாநிை பணியாளர்ேள், தபாது குநறேள், ஓய்வூதியங்
-ேள், டாக்டர் ஜிக ந்திர சிங். சர் ார் வல்ைபாய் பகடலின் பிறந் ைாநளக்
குறிக்கும் ராஷ்டிரிய ஏக் ா திவாஸ் விைாவில் இது திறக்ேப்பட்டது.

10. 2021 - வதசிய ஆயுர்வேத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Ayurveda for Poshan 
ஆ) Ayurveda for COVID
இ) Aatmanirbhar Ayurveda
ஈ) Amrut Ayurveda

✓

க சிய ஆயுர்கவ ைாளானது ேடந் 2016ஆம் ஆண்டு மு ல் ன்வந்திரி
தஜயந்தி அன்று தோண்டாடப்படுகிறது. “Ayurveda for Poshan” என்பது
இந் ஆண்டு (2021), க சிய ஆயுர்கவ ைாளுக்ோனக் ேருப்தபாருள்
ஆகும். இமாச்சை பிரக ச மாநிைத்தில் உள்ள பஞ்சகுைாவில் உள்ள
க சிய ஆயுர்கவ நிறுவனத்தின் துநண நமயத்தின் உட்ேட்டநமப்
-நப விரிவுபடுத்துவ ற்ோே மத்திய ஆயுஷ் அநமச்சர் சர்பானந் ா
கசாகனாவால் `260 கோடி நிதியு வி அறிவித் ார். ைல்ை ஆகராக்கியம்
மற்றும் தசல்வத்திற்ோே ன்வந்திரி பேவான் வழிபடப்படுகிறார்.


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ோன
வைங்கினார்

பத்ம

விருதுேள்:

குடியரசுத் நைவர்

2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன
பத்ம
விருதுேநள
தில்லியில்
தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்ற விைாவில் குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத்
கோவிந்த் வைங்கினார்.
மிைேத்திலிருந்து மநறந் பாடேர் எஸ் பி பாைசுப்பிரமணியம் சார்பில்
அவரின் மேன், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, வடதசன்நன
மருத்துவர் மநறந் திருகவங்ேடம் சார்பில் அவரின் குடும்பத்தினர், 106
வயது பாப்பம்மாள் உள்ளிட்கடார் பத்ம விருதுேநளப் தபற்றுக்
தோண்டனர்.
ேகரானா கைாய்த்த ாற்றின் ோரணமாே 2020ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம
விருதுேள் ோை ாம மாே ேடந் திங்ேள்கிைநம வைங்ேப்பட்டது.
நிேைாண்டு குடியரசு தினத்ந முன்னிட்டு அறிவிக்ேப்பட்ட 2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேள் வைங்கும் விைா குடியரசுத் நைவர்
மாளிநே ர்பார் மண்டபத்தில் தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்றது.
விருது தபற்றவர்ேள் விவரம் வருமாறு:
பத்ம விபூஷண்: 15 தமாழிேளில் 40,000 பாடல்ேநளப் பாடிய மநறந்
பின்னணிப் பாடேர் எஸ்.பி. பாைசுப்பிரமணியத்துக்கு அறிவிக்ேப்பட்ட
பத்மவிபூஷண் விருந அவரின் மேன் எஸ்.பி.பி. சரண் குடியரசுத்
நைவரிடமிருந்து தபற்றுக்தோண்டார்.
பிரபை மருத்துவர் பி எம் தஹக்கட, அேண்ட அநைவரிநசயில் ஃநபபர்
ஆப்டிேல் த ாழில்நுட்பத்தின் ந்ந என்று அநைக்ேப்படும் மநறந்
அதமரிக்ேவாழ் இந்திய விஞ்ஞானி ைகரந்திர சிங் ேபானி, சர்வக ச
அளவில் முன்னிநையில் இருக்கும் ஒடியா சிற்பக் ேநைஞர் சு ர்சன்
சாகு, மநறந் இஸ்ைாமிய அறிஞர் தமௌைானா வஹிதுதீன் ோன்,





த ால்லியல் வல்லுைர் பிபி ைால் உள்ளிட்ட ஏழு கபருக்கு பத்ம விபூஷண்
விருது வைங்ேப்பட்டது.
பத்ம பூஷண் விருது: பத்ம பூஷண் விருது 10 கபருக்கு வைங்ேப்பட்டது.
பின்னணிப் பாடகி கே எஸ் சித்ரா, ஓய்வு தபற்ற ஐஏஎஸ் அதிோரியும்,
பிர மர் அலுவைே மு ன்நமச் தசயைாளராே இருந் வருமான
நிருகபந் ர மிஸ்ரா, முன்னாள் மக்ேளநவத் நைவர் சுமித்ரா மோஜன்
உள்ளிட்கடார் பத்ம பூஷண் விருந ப் தபற்றனர்.
அரசியல், தபாதுவாழ்க்நேயில் சா நன பநடத் மநறந்
ருண்
கோகோய் (அஸ்ைாம் முன்னாள் மு ல்வர்), மநறந் ராம்விைாஸ்
பாஸ்வான் (முன்னாள் மத்திய அநமச்சர்) ஆகிகயாருக்கு வைங்ேப்பட்ட
பத்ம பூஷண் விருந அவர்ேளின் குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.

அ) நைனிடால்

✓









பத்மஸ்ரீ: 102 கபருக்கு பத்மஸ்ரீ வைங்ேப்பட்டது. மிைேத்ந ச் கசர்ந்
க சிய கூநடப்பந்து வீராங்ேநன பி அனி ா, வில்லுப்பாட்டு ேநைஞர்
சுப்பு ஆறுமுேம், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, இயற்நே
விவசாயத்தில் புேழ்தபற்ற பாப்பம்மாள், ேர்ைாடே இநசப் பாடகி பாம்கப
தஜயஸ்ரீ ராம்ைாத், ைட்சக்ேணக்ோன மீனவக் குடும்பங்ேளுக்கு குநறந்
தசைவில் ேழிப்பநறேநள நிறுவி சுோ ாரத்ந
நிநைைாட்டிய
திருச்சிநயச் கசர்ந் சமூே கசவேர் மராச்சி சுப்புராமன், ஐடி துநற
த ாழில்முநனகவாராகி, 5 கோடி கபர் பயன்படுத்தி வரும் தமன்தபாரு
-ள்ேநளத் யாரித் ஸ்ரீ ர் கவம்பு ஆகிகயார் குடியரசுத் நைவரிடம்
பத்மஸ்ரீ விருதுேநளப் தபற்றனர்.
வடதசன்நனயில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் புரிந்து சாமானிய
மக்ேளுக்கு த ாண்டாற்றி மநறந்
மருத்துவர் திருகவங்ேடம்
வீரராேவன், ‘சந் மாமா’ பத்திரிநேயின் ோர்ட்டூன் ேநைஞரான
மநறந் கே சி சிவசங்ேர், கியர் யாரிப்பில் புேழ்தபற்று ‘கியர்கமன்’ என
அநைக்ேப்பட்ட கோநவநயச் கசர்ந்
மநறந்
த ாழிைதிபர் பி
சுப்பிரமணியன் ஆகிகயாருக்ோன பத்மஸ்ரீ விருதுேநள அவர்ேளின்
குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.
40 ஆண்டுேளாே சமூே, ேல்வி கைாக்ேங்ேளுக்ோே தபாம்மைாட்ட
நிேழ்ச்சிேநள ைடத்திய புதுச்கசரி கேசவசாமியும் பத்மஸ்ரீ விருந ப்
தபற்றார். தபங்ேளூநரச் கசர்ந் பாரா டேள வீரர் கே ஒய் தவங்ேகடஷ்
கபான்கறார் பத்ம விருது தபற்றவர்ேளில் குறிப்பிடத் க்ேவர்ேள்.
2. ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ைவ.13-ல் ராஜராஜ கசாைனின் 1036வது
ச ய விைா
ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி ைநடதபற உள்ளது.
உைேகம வியக்கும் வநேயில் ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிநைக் ேட்டி
மிைேத்துக்கு தபருநம கசர்த் மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் பிறந்
ைாளான ஐப்பசி ச யைட்சத்திரம் அன்று, ச ய விைாவாே ஆண்டுக ாறும்
தோண்டாடப்படுகிறது.
அ ன்படி, மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி தோண்டாடப்பட உள்ளது.
3. ைம்பிக்நே ரும் ேகரானா மாத்திநரேள்
ேகரானாவுக்கு எதிரான கபாரில், உைே ைாடுேள் டுப்பூசிேநளப்
கபராயு மாேப் பயன்படுத்திக்தோண்டிருக்கும் கவநளயில், இரண்டு
வநே மாத்திநரேள் புதிய ஆயு ங்ேளாே வந்திருப்பது ேகரானா
சிகிச்நசயில் ஒரு முக்கிய நமல்ேல்ைாேக் ேரு ப்படுகிறது.
அதமரிக்ோநவத்
நைநமயேமாேக் தோண்டு இயங்கும் தமர்க்
நிறுவனம், ரிட்ஜ்கபக் பகயாத ரபியூடிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இநணந்து
யாரித்துள்ள ‘EIDD 2801’ மாத்திநரக்கு பிரிட்டன் அரசு அவசரோைப்
பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இது அட்ைாண்டாவில் உள்ள
எகமாரி பல்ேநைக்ேைே ஆய்வாளர்ேளால் உருவாக்ேப்பட்டது.
ற்கபாது ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு வைங்ேப்படும் தரம்தடசிவிர்,
தடக்சாதமத் கசான், ‘ஒற்நறப் படியாக்ே எதிரணு மருந்து’ (Monoclonal
antibody) ஆகியவற்றின் வரிநசயில் புதி ாே இந்
மாத்திநரயும்
கசர்ந்திருக்கிறது. ‘கமால்னுபிரவிர்’ (Molnupiravir) என்பது இ ன்
வணிேப் தபயர். பிரிட்டனில் இது ‘கைகேவ்ரிகயா’ (Lagevrio) எனும்
தபயரில் சந்ந ப்படுத் ப்படுகிறது. மு ன்மு லில் ேகரானாவுக்கு
எதிராே வைங்ேப்படும் வாய்வழி நவரஸ் மாத்திநர என்பது இ ன்
னித்துவம்.
ேகரானா டுப்பூசிக்கு மு ன்மு லில் அனுமதி அளித் ைாடு பிரிட்டன்.
ஆனாலும், அங்கு ேகரானா தபருந்த ாற்றுப் பரவல் இன்னமும்
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நீடிக்கிறது. அந க் ேட்டுப்படுத் கவண்டிய அவசியம் அந் ைாட்டுக்கு
இருக்கிறது.
அ னால்,
இந் ப்
புதிய
மருந்துக்கு
அனுமதி
அளித்திருக்கிறது. இந்
வநேயில் ேகரானா த ாற்றுப் பரவல்
ஏறுமுேத்தில் இருக்கும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ைாடுேள் உள்ளிட்ட உைே
ைாடுேளிடத்திலும் இது முக்கியத்துவம் தபற்றுவருகிறது. இந்தியாவில்
இந த் யாரிக்ேவும் ஒப்பந் ங்ேள் நேதயழுத் ாகின்றன.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா த ாற்நறத் த ாடக்ேத்திகைகய
ேட்டுப்படுத்திவிடுவ ால்,
த ாற்றாளர்ேநள
மருத்துவமநனயில்
அனுமதித்து சிகிச்நச அளிக்ேப்பட கவண்டிய அவசியத்ந க்
குநறப்பதிலும், அவர்ேளின் உயிநரக் ோப்பதிலும் தபரும் பங்கு
வகிக்கும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இ ன் மூன்று ேட்ட
ஆய்வுேளின்கபாது, மி மான மற்றும் ைடுத் ர பாதிப்பு ஏற்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந் மாத்திநர வைங்ேப்பட்டது. 60 வயதுக்கு
கமற்பட்டவர்ேளுக்கும், உடற்பருமன், இ யகைாய், நீரிழிவு கபான்ற
துநண கைாய்ேளில் ஏ ாவது ஒன்று ோணப்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளிடமும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டதில், இந்
மாத்திநர
த ாற்றாளர்ேளின் இறப்பு விகி த்ந 50% குநறத்திருக்கிறது. 29
ைாட்ேள் அவர்ேநளத் த ாடர்ந்து ேவனித் அளவில் இந் மாத்திநர
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில் யாரும் மரணமநடயவில்நை எனவும், தபாய்
மாத்திநர
(Placebo)
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில்
8
கபர்
மரணமநடந்துள்ளனர் எனவும்
ரவுேள் த ரிவிக்கின்றன. இந்
வநேயில் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரயின் பாதுோப்புத் ன்நமயும்
உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது.
கமலும்,
ேகரானா
டுப்பூசி
தசலுத்திக்தோள்ளா த ாற்றாளர்ேளிடம் இது ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ால்,
இ ன் ைம்பேத் ன்நமயும் உறுதியாகியுள்ளது. இது ேர்ப்பிணிேளிடம்
ஆய்வு தசய்யப்படவில்நை என்பது மட்டுகம குநற.
எப்படி கவநை தசய்கிறது?
வைக்ேத்தில்,
த ாற்றாளரின்
தசல்ேளில்
ேகரானா
நவரஸ்
கவேகவேமாே ைேதைடுத்துப் தபருகி வளரும் குணமுநடயது.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா நவரஸின் மரபணு வரிநசயில்
ைேதைடுக்ே உ வுகிற முக்கியமான தைாதிேநள மாற்றியநமத்துப்
பல்கவறு பிநைேநள உண்டாக்கிவிடுவ ால், எப்கபாதும்கபால்
ைேதைடுப்பதில் ேகரானா நவரைுக்குத் டுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இ ன்
ைேதைடுப்பு
கவேம்
குநறந்துவிடுகிறது.
உடலில்
நவரஸ்
எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. இப்படி, ேகரானா த ாற்று
ஆரம்பத்திகைகய அடங்கிவிடுகிறது.
ேகரானா நவரஸிடம் இதுவநர ோணப்பட்ட ோமா, தடல்டா, தடல்டா
பிளஸ், மியூ என எல்ைா வநே கவற்றுருவங்ேளின் த ாற்நறயும்
ேட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரக்கு உள்ளது என்பது
கூடு ல் ைன்நம. உைே அளவில் 53 ைட்சம் கபநர பலிவாங்கியிருக்கும்
ேகரானா த ாற்நற முடிவுக்குக் தோண்டுவர இது ஓர் அருமருந் ாே
அநமயும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
18 வயதுக்கு கமற்பட்ட, ஏக னும் ஒரு துநணகைாயுள்ள ேகரானா
த ாற்றாளருக்கு அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள் த ாற்நற
உறுதிதசய்து, இந் மாத்திநரநயக் தோடுத்துவிட கவண்டும். ஒரு
கவநளக்கு 800 மி.கி. வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு
தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு இந
எடுத்துக்தோள்ள கவண்டும்.
மருத்துவரின் கமற்பார்நவயில், வீட்டில் இருந்துதோண்கட இந் ச்
சிகிச்நசநய கமற்தோள்ளைாம் என்பது மற்தறாரு ைன்நம.
நபசர் மாத்திநர
தமர்க்
நிறுவனத்ந ப்கபாைகவ
நபசர்
நிறுவனமும்
‘PF07321332/Ritonavir’ எனும் ேகரானா மாத்திநரநயத் யாரித்துள்ளது.
அதமரிக்ோவின் உணவு மற்றும் மருந்து ஒழுங்ோற்றுக் ேைேத்தின்
(FDA) அனுமதிக்ோே இந் நிறுவனம் ோத்திருக்கிறது. ‘கபக்ஸ்கைாவிட்’
(Paxlovid) எனும் வணிேப் தபயரில் இது சந்ந க்கு வர இருக்கிறது;
ேகரானா த ாற்நற ஆரம்பநிநையிகைகய டுத்து, த ாற்றாளருக்கு
இறப்பு ஏற்படுவந 89% விர்த்துவிடும் ஆற்றல் தோண்டது. இந க்
ேர்ப்பிணிேளுக்கும் வைங்ேைாம் என்பது கூடு ல் ைன்நம.
இதுவும் ேகரானா த ாற்றின் அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள்
எடுக்ேப்பட கவண்டிய மாத்திநர ான். ஒரு கவநளக்கு 2 மாத்திநரேள்
வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு
எடுக்ேப்பட கவண்டும். இது, ேகரானா நவரஸ் ைேதைடுக்ேத்
க நவயான
‘புகராட்டிகயஸ்’
தைாதியின்
உற்பத்திநயத்
டுத்துவிடுவ ால், த ாற்றாளரிடம் இ ன் எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுகிறது.
த ாற்று தீவிரமாவது மட்டுப்படுகிறது.













பக்ேவிநளவுேள் அதிேம் இல்ைா இந் இரண்டு வநே மாத்திநரேள்
வைங்ேப்படுவது ைநடமுநறக்கு வரும்கபாது, த ாற்றாளர்ேளுக்குச்
சளிப் பரிகசா நனேநள உடனடியாே கமற்தோள்ள கவண்டியதும்,
பரிகசா நனேநள அதிேப்படுத்
கவண்டியதும், அறிகுறிேநள
அைட்சியம் தசய்யாமல் உடகன சிகிச்நச தபறகவண்டியதும்
முக்கியமாகின்றன. அ ற்கு அரசுேளும் சமூேமும் யாராே கவண்டும்
என்கின்றனர் வல்லுைர்ேள். இது எல்ைா ைாடுேளுக்கும் தபாருந்தும்.
அடுத் ாே,
டுப்பூசிேள் தசலுத்திக்தோண்டவர்ேளுக்கும் ேகரானா
த ாற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ால், தபருந்த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத்
ேகரானா மாத்திநரேளின் பயன்பாடு அவசரமாேத் க நவப்படுகிறது
எனவும், டுப்பூசிேள் மிேக் குநறவான அளவில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள
ஏநை மற்றும் ைடுத் ர ைாடுேளில் ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந்
மாத்திநரேநளப் பயன்படுத்தித் த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத் ைாம் எனவும்
வல்லுைர்ேள்
கயாசநன
கூறியுள்ளனர்.
ஆே
தமாத் த்தில்,
டுப்பூசியுடன் இந்
மாத்திநரேளும் பயனுக்கு வந்துவிட்டால்,
அடுத் டுத் ேகரானா அநைேள் எத் நன வந் ாலும், உயிராபத்து
இல்ைாமல் அவற்நற எதிர்தோள்ள முடியும் எனும் ைம்பிக்நே
பிறந்துள்ளது.
4. அதிேரிக்கும் னிைபர் ேடன்ேள்: தபாருளா ார நிநை கமாசமாவ ன்
அறிகுறி
வங்கிேளால் அளிக்ேப்பட்டுவரும் பல்கவறு வநேயான ேடன்ேளில்
னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு மட்டும் அதிேரிக்ேத் த ாடங்கியுள்ளது
ைாட்டின் தபாருளா ார நிநைக்கு ைல்ை அறிகுறியாேத் க ான்றவில்நை.
ைடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோைாண்டில் (ஜூநை-தசப்டம்பர்)
மற்ற ேடன்ேநளக் ோட்டிலும் னிைபர் ேடன்ேகள அதிேமாே உள்ளன.
இ ற்கு முன் எப்கபாதும் இப்படி னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு, த ாழில்
துநறக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட மற்ற ேடன்ேளின் அளநவக்
ேடந் தில்நை.
ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்நேயின்படி, இரண்டாம்
ோைாண்டு வநரயிலும் வங்கிேளிடமிருந்து அளிக்ேப்பட்ட தமாத் க்
ேடன் த ாநே ரூ.109.5 ைட்சம் கோடி எனத் த ரியவந்துள்ளது. ேடந்
ஆண்டின் இக ோைாண்டுடன் ஒப்பிடுநேயில், த ாழில் துநறக்கு
வைங்ேப்பட்ட இதுவநரயிலுமான தமாத் க் ேடன் ரூ.28.3 ைட்சம்
கோடியாேக் குநறந்துள்ளது; விகி ாச்சாரக் ேணக்கில், தமாத் க்
ேடனளவில் 27%-லிருந்து 26%- ஆேக் குநறந்துள்ளது. அக
கைரத்தில், தமாத் த்
னிைபர் ேடன்ேள் ரூ.29.2 ைட்சம் கோடி
உயர்ந்தும் 25%-லிருந்து 27%-ஆே அதிேரித்தும் உள்ளன.
த ாழில் துநறயினருக்கு அளிக்ேப்பட்ட ேடனளவு குநறந்திருப்ப ற்கு,
அடிப்பநடத் த ாழில்ேநள ைடத்துகவார் ாம் வைக்ேமாே வாங்கும்
ேடன்ேளின் அளநவக் குநறத்துக்தோண்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான
ோரணம். இரும்பு மற்றும் எஃகு, உரங்ேள் மற்றும் மருந்துப் தபாருட்ேள்
உள்ளிட்ட ரசாயனங்ேள் ஆகிய அடிப்பநடத் த ாழில் துநறயினர்
வாங்கும்
ேடன்ேளின்
அளவு
குநறந்துள்ளது.
சாநைேள்,
துநறமுேங்ேள், மின்சக்தி ஆகிய துநறேள் வாங்கும் ேடனளவு
அதிேரித்துள்ளது என்றாலுகமகூட அதுவும்கூட உள்ேட்டநமப்புத்
துநறயில் கைர்மநறயான ேடன் வளர்ச்சியாே பார்க்ேப்படவில்நை.
வைக்ேமாே ஜூநை த ாடங்கி தசப்டம்பரில் முடியும் ோைாண்டில்
வங்கிேளின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் அதிேரிப்பது கைர்மநறயாே
மதிப்பிடப்படும். அடுத் ோைாண்டு, பண்டிநேக் ோைம் என்ப ால்
த ாழில்
துநறயில்
தசய்யப்படும்
புதிய
மு லீடுேள்
கவநைவாய்ப்புேநள
அதிேப்படுத்தும்
என்ற
அடிப்பநடயில்
வரகவற்ேப்படும். ஆனால், ைடப்பு நிதியாண்டின் மு ல் அநரயாண்டில்,
தபருந்த ாழில் துநறயினர் வாங்கிய ேடன்ேள் வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும்
5% குநறந்துள்ளது. த ாழில் துநறயின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் 2.3%
குநறந்துள்ளது. அ ற்கு மாறாே, இந் ஆறு மா ங்ேளில் வீட்டுக்
ேடன்ேள், வாேனக் ேடன்ேள், ைநேக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட னிைபர்
ேடன்ேளின் அளவு வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும் ரூ.73,000 கோடி
வநரயில் அதிேரித்துள்ளது. வங்கிேளால் இதுவநர வைங்ேப்பட்டுள்ள
னிைபர்
ேடன்ேள்
தமாத் ம்
ரூ.29.2
ைட்சம்
கோடியாே
அதிேரித்திருப்ப ற்கும் அதுகவ ோரணம்.
ேடன் வளர்ச்சி, த ாழில் துநற உற்பத்தியில் கைரடி விநளநவ
ஏற்படுத்துவது. ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் நிநையாே இருந் ால் ான்
வட்டியும் நிநையாே இருக்கும். கசமிப்புக்ோன சூைநையும் அது
உருவாக்கும். விர, னிைபர் ேடனளநவ அதிேரிப்ப ால் குறுகிய ோை
அளவுக்குப் பணப் புைக்ேத்ந ஏற்படுத் ைாகமதயாழிய, அ னாகைகய
தபாருளா ார நிநைநய மீட்தடடுத்துவிட இயைாது.
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5. கசதி த ரியுமா?
அக்.29: ஃகபஸ்புக் நிறுவனத்தின் தபயர் ‘தமட்டா’ என்று மாற்றப்பட்டுள்
-ள ாே அந்நிறுவனத்தின்
நைநம நிர்வாகி மார்க் ைேர்பர்க்
அறிவித்துள்ளார்.
ைவ.1: வன்னியர்ேளுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு வைங்கும் மிைே
அரசின் சட்டத்ந ரத்து தசய்து தசன்நன உயர் நீதிமன்ற மதுநர
கிநள உத் ரவிட்டது.
ைவ.1: இந்தியாவின் கோகவக்சின் டுப்பூசிநய அங்கீேரித்து, அவசர
பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் உைே சுோ ார அநமப்பு கசர்த் து.
ைவ.3: ற்கபாது விதிக்ேப்பட்டுவரும் ேைால் வரியிலிருந்து ஒரு லிட்டர்
தபட்கராலுக்கு ரூ.5, டீசலுக்கு ரூ.10 குநறக்ேப்படுவ ாே மத்திய அரசு
அறிவித் து.
ைவ.3: இந்திய கிரிக்தேட் அணியின்
நைநமப் பயிற்சியாளராே
முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் நியமிக்ேப்பட்டார். 2023 உைேக்
கோப்நப வநர இப்தபாறுப்பில் அவர் இருப்பார் என்று இந்திய கிரிக்தேட்
ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித் து.
ைவ.4: விங் ேமாண்டர் அபிைந் ன் வர் மானுக்கு இந்திய விமானப்
பநட குரூப் கேப்டனாேப் ப வி உயர்வு வைங்ேப்பட்டுள்ளது.
ைவ.5: ாம்பரம் பகுதி மாைேராட்சியாே ரம் உயர்த் ப்பட்ட ற்ோன
அவசரச் சட்டத்ந த் மிைே அரசு பிறப்பித் து.
ைவ.6: சர்வக ச ஒலிம்பிக் ேமிட்டிக்ோன (ஐஓசி) உறுப்பினர்ேள் க ர் ல்
ஆநணயத்தின் க ர்வுக் குழுவில் இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன்
அபினவ் பிந்த்ரா இடம்தபற்றார்.
6. ஆப்ேன் சூைல் குறித்து ஆகைாசநன: 7 ைாடுேளின் பாதுோப்பு
ஆகைாசேர்ேள் தில்லி வருநே
ஆப்ோனிஸ் ான்
லிபான்ேளின் ேட்டுப்பாட்டில் தசன்ற பின்னர்
ஏற்பட்டுள்ள பாதுோப்பு சூைல் குறித்து ஆகைாசநன ைடத் இந்தியா
ஏற்பாடு தசய்துள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்ே ரஷியா, ஈரான் மற்றும் ஐந்து
மத்திய ஆசிய ைாடுேளின் பாதுோப்பு ஆகைாசோா்ேள் தசவ்வாய்க்கிைநம
தில்லி வருகின்றனர்.
அவர்ேள் அநனவரும் க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர் அஜித் க ாவல்
நைநமயில் ைநடதபறும் மாைாட்டில் பங்கேற்று ஆப்ேன் நிைவரம்
குறித்து ஆகைாசிக்ே உள்ளனர். இந் மாைாட்டில் பங்கேற்ே சீனா,
பாகிஸ் ானுக்கும் அநைப்பு விடுக்ேப்பட்டது. ஆனால், முன்கூட்டிகய
திட்டமிட்ட கூட்டங்ேள் உள்ள ால் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ே முடியவில்
-நை என சீனாவும், இந் க்கூட்டத்ந புறக்ேணிப்ப ாே பாகிஸ் ானும்
அறிவித் ன.
எனினும், இந் க் கூட்டத்தில் ேஜேஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ஜிகிஸ் ான்,
துர்க்கமனிஸ் ான், உஸ்தபகிஸ் ான் உள்பட தமாத் ம் 8 ைாடுேளின்
க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர்ேள் பங்கேற்ே உள்ள ாேத் ேவல்ேள்
த ரிவிக்கின்றன. ஆப்ேனில் அண்நமயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்ேளால்
உருவாகியுள்ள பாதுோப்பு அச்சுறுத் ல், பாதுோப்பு சவால்ேள், ஆப்ேன்
மக்ேளுக்கு அநமதியும், ஸ்திரத் ன்நமயும் ஏற்படுத்து ல் ஆகியநவ
குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆகைாசிக்ேப்படும் என இந்திய த ரிவித்துள்ளது.
இந் க் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அநனத்து ைாடுேளும் லிபான்ேநள
அங்கீேரிக்ோ ைாடுேள் என்றும், ஆப்ேன் நிநைநமயில் ஒருமித்
ேருத்துேநள இந் ைாடுேள் தோண்டுள்ளன என்றும் அதிோரிேள்
த ரிவித் னர்.
7. ைவ.11-இல் தில்லியில் ஆளுைர்ேள் மாைாடு
குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில் ைவ.11ஆம் க தி
ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை ஆளுைர்ேளின் 51ஆவது மாைாடு
தில்லியில் உள்ள அவரது மாளிநேயில் ைநடதபறுகிறது.
இதில், குடியரசு துநணத் நைவர் M தவங்நேயா, பிர மர் கமாடி,
மத்திய உள்துநற அநமச்சர் அமித் ஷா உள்பட அநனத்து மாநிைங்ேள்
மற்றும் யூனியன் பிரக சங்ேளின் ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை
ஆளுைர்ேள் ேைந்துதோள்கின்றனர். ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில்
ைடக்கும் ைான்ோவது மாைாடு இதுவாகும்.













8. சர்வக ச கடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவின் மனிோ-அர்ச்சனா கஜாடி
‘சாம்பியன்’
உைே கடபிள் தடன்னிஸ் வாய்ப்புக்ோன சர்வக ச கபாட்டி
சுகைாதவனியா ைாட்டின் ைாஸ்கோ ைேரில் ைடந் து. இதில் தபண்ேள்
ஒற்நறயர் அநரஇறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, 11-ம்
நிநை வீராங்ேநனயான சீனாவின் வாங் யிடியிடம் கமாதினார்.
விறுவிறுப்பான இந் கமா லில் வாங் யிடி 11-7, 7-11, 13-11, 10-12, 11-7,
11-5 என்ற தசட் ேணக்கில் மனிோநவ க ாற்ேடித்து இறுதிப்கபாட்டிக்கு
முன்கனறினார். க ால்வி அநடந் மனிோ தவண்ேைப்ப க்ேத்துடன்
திருப்தி அநடய கவண்டிய ாயிற்று.
இந த் த ாடர்ந்து கைற்று ைடந் தபண்ேள் இரட்நடயர் இறுதி
ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, அர்ச்சனா ேமாத் கஜாடியினர் 113, 11-8, 12-10 என்ற கைர் தசட் ேணக்கில் சகோ ரிேளான தமைானி
நடயாஸ்- அட்ரினா நடயாஸ் (பியுர்கடா ரிகோ) இநணநய வீழ்த்தி
சாம்பியன் கோப்நபநய ட்டிச் தசன்றனர்.

9. விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண்!
சீன விமானப் பநட தபண் விமானியான வாங் யாபிங் (41), விண்தவளி
நிநைய ேட்டநமப்புப் பணிக்ோே விண்தவளியில் ைடந்து சா நன
புரிந் ாாா். இ ன்மூைம் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண் என்ற
வரைாற்நற அவாா் பநடத்துள்ளாாா்.
சீனா ‘தியாங்ோங்’ என்ற விண்தவளி நிநையத்ந க் ேட்டநமத்து
வருகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கி.மீ. மு ல் 450 கி.மீ. உயரத்தில் இந்
விண்தவளி நிநையம் அநமக்ேப்பட்டு வருகிறது. இ ற்ோன
பாேங்ேநள விண்ேைங்ேள் மூைம் பைேட்டங்ேளாே சீனா தோண்டு
தசன்றுள்ளது. அ ன் நமயத் த ாகுதியான ‘தியான்கஹ’ ஏற்தேனகவ
விண்தவளி நிநையத்தில் தபாருத் ப்பட்டுள்ளது.
இந்நிநையில், தசன்கஷா-13 என்ற விண்ேைம் மூைம் வாங் யாபிங்
உள்ளிட்ட மூன்று விண்தவளி வீராா்ேள் ேடந் அக். 16-ஆம் க தி
விண்தவளி நிநையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனாா். அவாா்ேளில் வாங் யாபிங்,
ஷாய் ஷிோங் ஆகிகயாாா் விண்தவளி நிநையத்தின் நமயத்
த ாகுதியான தியான்கஹயிலிருந்து தவளிகய வந்து ேட்டநமப்புப்
பணியில் ஈடுபட்டனாா்.
பூமியின் வளிமண்டைத்துக்கு அப்பால் உள்ள விண்ேைம் அல்ைது
விண்தவளி நிநையத்திலிருந்து அ ன் பராமரிப்பு, ேட்டநமப்புப்
பணிக்ோே வீராா்ேள் தவளிகய வருவது ‘விண்தவளி ைநட’
எனப்படுகிறது.
‘அந் வநேயில் இருவரும் திங்ேள்கிைநம சுமாாா் 6.30 மணி கைரம்
விண்தவளியில் ைடந்து
மது பணிேநள முடித்துவிட்டு நமயத்
த ாகுதிக்குத் திரும்பிய ாே’ சீன அரசு தசய்தி நிறுவனமான
ஷின்ஹுவா த ரிவித்துள்ளது. அப்கபாது மூன்றாவது விண்தவளி
வீரரான யீ குவாங்ஃபு நமயத் த ாகுதியின் உள்கள இருந்து
அவாா்ேளுக்கு
உ வி
புரிந் ாேவும்
அச்தசய்தி
நிறுவனம்
த ரிவித்துள்ளது.
இதுவநர... இ ற்கு முன்ன ாே, 1984-ஆம் ஆண்டுமு ல் 2019,
அக்கடாபாா் வநர தமாத் ம் 15 தபண்ேள் 42 முநற விண்தவளி
ைநடயில் பங்கேற்றுள்ளனாா். ரஷியாநவ கசாா்ந்
ஸ்தவட்ைானா
சாவிட்ஸ்ேயா என்பவாா் ான் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் தபண்
ஆவாாா்.
சா நனப் தபண்: ஷான்டாங் மாோணத்ந ச் கசாா்ந் வாங் யாபிங், 5
வயது தபண் குைந்ந க்குத் ாய் ஆவாாா். 1997-இல் சீன ராணுவத்தின்
விமானப் பநடயில் விமானியாே கசாா்ந் ாாா். பின்னாா், சீன
ராணுவத்தின் விண்தவளிப் பிரிவில் 2010-இல் இநணந் ாாா்.
இப்கபாந ய விண்தவளிப் பயணத்துக்ோே அவாா் 2019, டிசம்பரில்
க ாா்வு தசய்யப்பட்டாாா்.
தசன்கஷா விண்ேைம் மூைம் விண்தவளி நிநையத்துக்குச் தசன்ற
அவாா்,
ஏற்தேனகவ
நமயத்
த ாகுதிக்குள்
இருந் வாறு
மாணவாா்ேளுக்கு விரிவுநர நிேழ்த்தினாாா். இந ைாடு முழுவதும்
உள்ள 80,000 பள்ளிேநளச் கசாா்ந் 6 கோடி மாணவாா்ேள் ேண்டு
பயனநடந் னாா் என்பது குறிப்பிடத் க்ேது.
‘விண்தவளி ைநடயில் தபண்ேள் பங்கேற்பது விண்தவளித் திட்டத்தின்
ஒருங்கிநணந் பகுதி ான் என்றாலும் வாங் யாபிங்கின் துணிச்சலுக்கு
ைன்றி த ரிவித்துக் தோள்கிகறாம்’ என சாா்வக ச விண்தவளி வீராா்ேள்
கூட்டநமப்புக்ோன கபாக்குவரத்துக் குழுவின் துநணத் நைவாா் யாங்
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யுகுவாங்
குறிப்பிட்டுள்ள ாே
த ரிவித்துள்ளது.



குகளாபல்



நடம்ஸ்







ைாளி ழ்

10. பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் தடன்னிஸ் 6வது முநறயாே கஜாகோவிச்
சாம்பியன்
பிரான்சில் ைடந் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன் தடன்னிஸ் த ாடரின்
ஆண்ேள் ஒற்நறயர் பிரிவில், ைம்பர் 1 வீரர் கைாவாக் கஜாகோவிச் 6
முநறயாே சாம்பியன் பட்டம் தவன்று அசத்தினார். இறுதிப் கபாட்டியில்
ரஷ்யாவின் ைடப்பு சாம்பியன் டானியல் தமட்வக வுடன் (25 வயது,
2வது கரங்க்) கமாதிய கஜாகோவிச் (34வயது) 4-6, 6-3, 6-3 என்ற
தசட் ேணக்கில் 2 மணி, 15 நிமிடம் கபாராடி தவன்று பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ்
பட்டத்ந 6வது முநறயாே நேப்பற்றினார். ஏற்ேனகவ 2009, 2013,
2014, 2015, 2019ல் அவர் இங்கு பட்டம் தவன்றிருந் ார். சமீபத்தில்
ைடந் யுஎஸ் ஓபன் நபனலில் ன்நன க ாற்ேடித் தமட்வக வுக்கு
கைற்நறய ஆட்டத்தின் மூைம் பதிைடி தோடுத் ார்.
கமலும், ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 அந் ஸ்து த ாடர்ேளில் இது கஜாகோவிச்
தவல்லும் 37வது பட்டமாகும். இந் வரிநசயில் ஸ்தபயின் ைட்சத்திரம்
ரகபல் ைடால் (36 பட்டம்) 2வது இடத்துக்கு ள்ளப்பட்டார். அடுத் ாே,
இத் ாலியின் டுரின் ைேரில் வரும் 14ம் க தி த ாடங்கும் நிட்கடா ஏடிபி
நபனல்ஸ் த ாடரில் கஜாகோவிச் ேளமிறங்குகிறார். இந் த ாடரில்
பங்கேற்ே குதி தபற்றுள்ள, சீசன் முடிவு ரவரிநசயில் டாப் 8
இடங்ேநளப் பிடித் வீரர்ேள்: 1. கஜாகோவிச், 2. தமட்வக வ் (ைடப்பு
சாம்பியன்), 3. அதைக்சாண்டர் ஸ்தவரவ் (தஜர்மனி), 4. ஸ்தடபகனாஸ்
சிட்சிபாஸ் (கிரீஸ்), 5. ஆந்த்கர ருப்கைவ் (ரஷ்யா), 6. கமட்டிகயா
தபரட்டினி, 7. ஹூபர்ட் ஹர்ோக்ஸ் (கபாைந்து), கேஸ்பர் ரூட் (ைார்கவ).
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1. ‘உலக நகரங்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

5. ஐநா’இன் FAO ைாநாட்டில் பங்தகற்க அவைக்கப்பட்ட இந்திய

அ) அக்ட ோபர் 29

ைாநிலம் எது?

ஆ) அக்ட ோபர் 31 

அ) ைமிழ்நோடு

இ) நவம்பர் 1

ஆ) பைலுங்கோனோ 

ஈ) நவம்பர் 3

இ) மகோரோஷ்டிரோ

உலகளோவிய நகரமயமோக்கலில் பன்னோட்டுச் சமூகத்தின் ஆர்வத்தை
ஊக்குவிப்பைற்கோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உலக நகரங்கள்
நோள் கத பிடிக்கப்படுகிறது. க ந்ை 2013ஆம் ஆண்டு, ஐநோ பபோதுச்சதப
தீர்மோனத்தில் இந்ை நோள் நிறுவப்பட் து. க ந்ை 2014ஆம் ஆண்டில்
முைன்முைலோக இந்நோள் பகோண் ோ ப்பட் து.

ஈ) அஸ்ஸோம்

“Adapting Cities for Climate Resilience” என்பது ந ப்போண்டில் (2021)
வரும் உலக நகரங்கள் நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும்.

ஐநோ உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) பமய்நிகர் மோநோட்டில்
பங்டகற்க FAO’ஆல் பைலுங்கோனோ அரசோங்கம் அதழக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்ைோலியின் டரோம் நகரத்தில் இருந்து இந்ை மோநோடு ந த்ைப்படுகிறது.
‘ைரமோன விதை உற்பத்தி முதற: இந்தியோவின் பவற்றிக்கதை: விதை
தமயமோக பைலுங்கோனோ’ என்ற ைதலப்பில் உதரயோற்ற பைலுங்கோனோ
மோநிலத்திற்கு அதழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. 2020-21’க்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வவப்பு நிதி (EPF)

6. தோழில்துவற உறவு விதிகள், 2021’ஐ அங்கீகரித்துள்ள ைாநிலம்

✓

வவப்புத்தோவகக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிேம் என்ன?

எது?

அ) 7.0%

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) 7.5%

ஆ) கர்நோ கோ

இ) 8.0%

இ) டமற்கு வங்கம்

ஈ) 8.5% 

ஈ) டகரளோ

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கோன ஊழியர்களின் வருங்கோல தவப்பு நிதி
தவப்புத்பைோதகயில் 8.5% வருமோனத்தை வழங்க நிதி அதமச்சகம்
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை ந வடிக்தக 6.4 டகோடி சந்ைோைோரர்கதள
பசன்றத யும். 2019-20 இத ப்பட் கோலத்திலும் இடை விகிைம்ைோன்
இருந்ைது. EPFO, ைனிப்பட் கணக்குகளில் வட்டிதய வரவு தவப்பைற்கு
முன்னைோக, பைோழிலோளர் அதமச்சகம் வட்டி விகிைத்தை அறிவிக்கும்.

✓

பணியமர்த்துநர் மற்றும் ஊழியர்களின் உரிதமகதளப் போதுகோப்பதை
டநோக்கமோகக்பகோண் பைோழில்துதற உறவு விதிகள், 2021’க்கு அசோம்
அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. COVID-19 பைோற்றுடநோய்களின்
டபோது துன்பங்கதள எதிர்பகோண் புலம்பபயர்ந்ை பைோழிலோளர்களுக்கு
டரஷன் வழங்கும் திட் த்திற்கு அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

✓

பைோழில்துதற உறவுகள் பைோ ர்போன மூன்று மத்திய பைோழிலோளர்
குறியீடுகளின் விதிகதள எளிதமப்படுத்ை விதிகள் உருவோக்கப்பட்டு
உள்ளன.

3. சிறந்ே தபாதுப்தபாக்குவரத்து அவைப்புதகாண்ட நகரத்திற்கான
நகர்ப்புற விவகார அவைச்சகத்தின் விருவே தவன்ற நகரம் எது?

7. இந்தியாவில் தேசிய டிதரான் தோழில்நுட்ப ைாநாட்வடத்

அ) மும்தப

தோடங்க முன்தைாழிந்துள்ள நடுவண் அவைச்சகம் எது?

ஆ) சூரத் 

அ) சிவில் விமோன டபோக்குவரத்து அதமச்சகம்

இ) கோந்திநகர்

ஆ) அறிவியல் மற்றும் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்

ஈ) லக்டனோ

✓

✓



மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அதமச்சகமோனது 2021
ஆம் ஆண்டின் நகர்ப்புற நகர்வு இந்தியோ மோநோட்டின் 14ஆவது பதிப்தப
ந த்தியது. சிறந்ை பபோதுப்டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரத்திற்கோ
-ன விருதை சூரத் நகரம் பவன்றது. பகோச்சி நகரம் மிகவும் நிதலயோன
டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரமோக மதிப்பி ப்பட் து.

இ) மின்னணு & ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம் 
ஈ) கல்வி அதமச்சகம்

✓

அர்பன் பமோபிலிட்டி இந்தியோ மோநோட்டில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகோர அதமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகதள வழங்கினோர். பமட்டரோ
இரயிலு ன் கூடிய நோக்பூரின் பன்முகட்டு ஒருங்கிதணப்பு, தில்லியின்
பமட்டரோ ஆகியதவயும் விருதுகதள பவன்றன.

இந்தியோவில் டைசிய அளவிலோன டிடரோன் பைோழில்நுட்ப மோநோட்த
ந த்ை மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்
முன்பமோழிந்துள்ளது. இது ஒரு வரு ோந்திர நிகழ்வோக இருக்கும் என்று
அவ்வதமச்சகம் பைரிவித்துள்ளது. இது பயனர்கள் மற்றும் பைோழில்நுட்ப
வழங்குநர்களுக்கு ஒரு ைளத்தை உருவோக்கும். சமீபத்தில், இந்திய அரசு
புதிய டிடரோன் விதிகள், 2021’ஐ பவளியிட் து.

8. ‘Capricorn Energy PLC’ எனத் ேனது தபயவர ைாற்றிக்தகாண்ட
உலகளாவிய நிறுவனம் எது?

4. தைாட்டார் வாகன வரிகள் ைற்றும் மின்சார வாகனங்கள் (EVகள்)
மீோன பதிவுக்கட்டணங்களில் முழு விலக்களிப்போக அறிவித்துள்ள
இந்திய ைாநிலம் எது?

அ) BP எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு

அ) ஒடிஸோ 

இ) ONGC விடைஷ்

ஆ) பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC 

ஆ) ஆந்திர பிரடைசம்

ஈ) ரிதலயன்ஸ் எனர்ஜி

இ) பைலுங்கோனோ

✓

ஈ) பஞ்சோப்
✓

ஒடிஸோ மோநிலத்தில் மின்சோர வோகனங்களுக்கோன (EVகள்) டமோட் ோர்
வோகன வரிகள் & பதிவுக்கட் ணங்களுக்கு முழு விலக்கு அளிப்பைோக
ஒடிஸோ மோநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒடிசோ டமோட் ோர் வோகனங்கள் வரி
விதிப்புச் சட் த்தின்கீழ் வழங்கப்பட் விலக்கு, 2025 வதர பபோருந்தும்.

✓

மின்சோர வோகனங்கதள வோங்குபவர்கள், உற்பத்தியோளர்கள், மின்
கலங்கள் மற்றும் மின்டனற்ற நிதலயங்கள் ஆகியவற்றுக்கோன ஊக்க
-த்பைோதக ஒடிஸோ மின் வோகனக் பகோள்தகயின் கீழ் நீட்டிக்கப்பட்டு
உள்ளது.









பிரித்ைோனியோதவச் டசர்ந்ை எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு நிறுவனமான
பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC ைனது பபயதர ‘Capricorn Energy PLC’ என
மோற்றியுள்ளைோகவும், 2021 டிசம்பர் முைல் இப்பெயர் நத முதறக்கு
வரலோம் என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்திய அரசோங்கத்து ன்
$1 பில்லியன் ோலர் முன்டைதியிட் வரி ைகரோறில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ை
வழக்கு முடியும் ைருவோயில் உள்ளது.
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9. “பத்திரிவகயாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு ேண்டவன
விதிக்கப்படுவவே முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவேற்கான பன்னாட்டு
நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 1
ஆ) நவம்பர் 2 
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12
✓

ஒவ்டவோர் ஆண்டும், ஐநோ அதவ நவ.2ஆம் டைதிதய “பத்திரிதகயோளர்
-களுக்கு எதிரோன குற்றங்களுக்கு ைண் தன விதிக்கப்படுவதை
முடிவுக்குக் பகோண்டுவருவைற்கோன பன்னோட்டு நோள்” அனுசரிக்கிறது.

✓

விசோரதண மற்றும் வழக்குத்பைோடுப்பதில் பத்திரிதகயோளர்களின்
போத்திரத்தை இது எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநோ சதபயின் அறிக்தகயின்படி,
2006 மற்றும் 2020’க்கு இத யில் 1,200’க்கும் டமற்பட் ஊ கவியலோ
-ளர்கள் பசய்திகதளத் ைந்ைதமக்கோகவும், பபோதுமக்களுக்கு ைகவல்க
-தளக் பகோண்டு பசன்றைற்கோகவும் பகோல்லப்பட்டுள்ளனர்.

10. வாங் யாப்பிங் என்பவர் பின்வரும் எந்ே நாட்டின் விண்தவளி
வீராங்கவன ஆவார்?
அ) இஸ்டரல்





3. அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீனோ உருவோக்கிய கிரோமம்
1959-ல் ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதி: இந்திய ரோணுவம் ைகவல்
அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீன ரோணுவம் ஊடுருவியைோக
பபன் கன் அறிக்தக குறிப்பிட் நிதலயில், சர்ச்தசக்குரிய கிரோமத்தை
1959-ம் ஆண்டு சீனோ ஆக்கிரமித்ைது என்று இந்திய ரோணுவ
அதிகோரிகள் பைரிவித்துள்ளனர்.
அருணோச்சலபிரடைசத்துக்கு சீனோ அடிக்கடி உரிதம பகோண் ோடி
வருகிறது. அைற்கு இந்தியோ ைகுந்ை பதிலடி பகோடுத்து வருகிறது.
இைனித டய, அபமரிக்க ரோணுவ ைதலதமயகமோன பபன் கன் க ந்ை
வோரம் அந்நோட்டு நோ ோளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்ை ஆண்டு அறிக்தகயில்,
அருணோச்சல பிரடைசத்தில் சர்ச்தசக்குரிய பகுதியில் சுமோர் 100
வீடுகதளக் பகோண் கிரோமத்தை சீனோ உருவோக்கி உள்ளைோகவும்
இந்திய பகுதிக்குள் 4.5 கி.மீ. தூரம் வதர சீனோ ஊடுருவியுள்ளைோகவும்
பைரிவித்ைது.
இதுகுறித்து இந்திய ரோணுவஅதிகோரிகள் கூறும்டபோது, “அருணோச்சல
பிரடைசத்தில் டமல்சுபன்சிரி மோவட் த்தில் பபன் கன் அறிக்தகயில்
குறிப்பிட்டுள்ளசர்ச்தசக்குரிய பகுதி 1959-ம்ஆண்டு சீன ரோணுவத்ைோல்
ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதியோகும். பல ஆண்டுகளோகடவ அந்ைப் பகுதிதய
ரோணுவ முகோமோக சீனோ பயன்படுத்தி வருவடைோடு பல்டவறு
கட்டுமோனங்கதளயும் கட்டி வருகிறது. இதவ குறுகிய கோலத்தில்
கட் ப்பட் கட்டி ங்கள் இல்தல” என்று பைரிவித்ைனர்.

ஆ) சீனோ 

✓

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

4. திருப்பதியில் பைன்மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு

ஈ) ஜப்போன்

திருப்பதியில் வரும் 14-ம் டைதி மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ
ைதலதமயில் பைன் மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபற உள்ளது.
திருப்பதியில் உள்ள ைோஜ் நட்சத்திர ஓட் லில் இம்மோைம் 14-ம் டைதி,
மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ ைதலதமயில், பைன் மண் ல
வளர்ச்சிகுறித்து முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபறவுள்ளது. இதில், ஆந்திரோ,
பைலங்கோனோ, ைமிழ்நோடு, கர்நோ கோ, டகரளோ மோநில முைல்வர்கள் மற்றும்
புதுச்டசரி, அந்ைமோன், நிக்டகோபோர், லட்சத்தீவு டபோன்ற யூனியன்
பிரடைசங்களின் ஆளுநர்களும் பங்டகற்கின்றனர்.

வோங் யோப்பிங், விண்பவளியில் ந ந்ை முைல் சீனப் பபண்மணி ஆனோர்.
அவரது குழு, தியோங்டகோங் விண்பவளி நிதலயத்திற்கு பவளிடய ஆறு
மணிடநரப்பயணத்தை நிதறவு பசய்ைது. “விண்ணுலக அரண்மதன”
என்று பபோருள்படும் தியோங்டகோங், பசவ்வோய் கிரகத்தில் டரோவதர
ைதரயிறக்கியுள்ளடைோடு, நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலங்கதளயும் அனுப்பி
உள்ளது. அைன் தமயத்பைோகுதியோனது ஏற்கனடவ விண்பவளி
நிதலயத்தில் பபோருத்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்விண்பவளி நிதலயம் 2022
ஆம் ஆண்டில் பசயல்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.


1. 200 போரம்பரிய விதைகதள போதுகோக்கும் விதைத் ைோய்
சுமோர் 200-க்கும் டமற்பட் போரம்பரிய விதைகதள மகோரோஷ்டிரோதவ
டசர்ந்ை ரஹிபோய் டசோமோபூடபடர போதுகோத்து வருகிறோர். விதைத் ைோய்
என்றதழக்கப்படும் அவருக்கு குடியரசுத் ைதலவர் ரோம்நோத் டகோவிந்த்
பத்மஸ்ரீ விருதிதன வழங்கி கவுரவித்துள்ளோர்.
மகோரோஷ்டிர மக்கள் அவதர ‘விதைத்ைோய்’ என்று அதழக்கின்றனர்.
2. ஆப்கன் விவகோரம் குறித்ை ஆடலோசதன - ரஷ்யோ உள்ளிட்
நோடுகளின் ைதலவர்கள் இந்தியோ வருதக:

ஏழு

ஆப்கோனிஸ்ைோன் விவகோரம் குறித்து ஆடலோசதன ந த்துவைற்கோக
ரஷ்யோ, ஈரோன் உள்ளிட் 7 நோடுகளின் ைதலவர்கள் டநற்று இந்தியோ
வந்ைனர்.
ஆப்கோனிஸ்ைோனில் இருந்து க ந்ை ஆகஸ்ட் மோைம் அபமரிக்கப் பத கள்
பவளிடயறின. இதையடுத்து, ைலிபோன்கள், அங்கு ஆட்சிப் பபோறுப்டபற்று
உள்ளனர். ைலிபோன் ஆட்சியோளர்களுக்கு சீனோ, போகிஸ்ைோன் உள்ளிட்
ஒருசில நோடுகடள ஆைரவு பைரிவித்துள்ளன. இந்தியோ, அபமரிக்கோ
உள்ளிட் பபரும்போலோன நோடுகள் ைலிபோன்களுக்கு ஆைரவு ைரவில்தல.
இந்ை சூழலில், ஆப்கோனிஸ்ைோனில் ஆட்சி அதமத்துள்ள ைலிபோன்களோல்
ஆசிய கண் த்தில் தீவிரவோை அச்சுறுத்ைல் எழுந்துள்ளைோக பரவலோக
கருத்து எழுந்துள்ளது. இந்நிதலயில், இந்ை விவகோரம் குறித்து இந்தியோ
ைதலதமயில்
ப ல்லியில்
இன்றுஆடலோசதனக்
கூட் ம்
நத பபறவுள்ளது. டைசிய போதுகோப்பு ஆடலோசகர் அஜித் டைோவல்
ைதலதமயில் நத பபறும் இந்ை ஆடலோசதனக் கூட் த்தில் ரஷ்யோ,
ஈரோன், கஜகஸ்ைோன், ைஜிகிஸ்ைோன், உஸ்பபகிஸ்ைோன், கிர்கிஸ்ைோன்,
துர்க்டமனிஸ்ைோன் ஆகிய 7 நோடுகளின் போதுகோப்புத் துதற ைதலவர்கள்
பங்டகற்கவுள்ளனர்.









இதில் பைன்னிந்தியோவின் வளர்ச்சி, பிரச்தனகள் குறித்து ஆடலோசதன
ந த்ைப்படும்.
5. சோதலயில் பழம் விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய பபரியவர்:
பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவருக்கு குவியும் போரோட்டுகள்
கர்நோ கோவில் சோதலயில் பழம்விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய
ஹடரகலோ ஹோஜப்போவுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நோ க மோநிலம் ைக்ஷின கன்ன மோவட் ம் மங்களூரு அருடகயுள்ள
நியூப ப்பு கிரோமத்தைச் டசர்ந்ைவர் ஹடரகலோ ஹோஜப்போ (68). இவர்
மங்களூரு டபருந்து நிதலயத்தில் ஆரஞ்சு, பகோய்யோ உள்ளிட்
பழங்கதள விற்று வந்ைோர். இைன்மூலம் நோபளோன்றுக்கு `150 வதர
சம்போதித்ைோர்.
சுமோர் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் 2 பவளிநோட்டு சுற்றுலோ பயணிகள்
இவரி ம் ஆரஞ்சு பழத்தின் விதலதயக்டகட் னர். அவருக்கு ஆங்கிலம்
பைரியோைைோல் அவர்களு ன் டபச முடியவில்தல. இைனோல் வருத்ைம்
அத ந்ை ஹோஜப்போ, ைன்தனப் டபோன்று கல்வி கற்க முடியோமல்
இருக்கும் ைன் கிரோம மக்களுக்கோக பள்ளிக்கூ ம் பைோ ங்க டவண்டும்
என நிதனத்ைோர். இது பைோ ர்போக அரசு அதிகோரிகளி ம் பல முதற மனு
அளித்ைோர்.
நீண்
கோலம்
கோத்திருந்தும்
எவ்விை
பலனும்
கித க்கவில்தல. இதையடுத்து மை அதமப்புகள், பைோழிலதிபர்கள்
உள்ளிட்ட ோரி ம் பள்ளி பைோ ங்க உைவுமோறு ஹோஜப்போ டகோரினோர்.
ஆனோல் யோரும் அவரது டகோரிக்தகதய நிதறடவற்றவில்தல.
இைனோல், ைோன் பழம் விற்ற பணத்தை சிறிது சிறிைோக டசமித்து ைனது
கிரோமத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட் முடிபவடுத்ைோர். அைன்படி, 2001-ம்
ஆண்டு ைன் டசமிப்பு பணத்தில், பள்ளிக்கூ ம் கட் நிலம் வோங்கினோர்.
பின்னர் வங்கியில் க ன் வோங்கி நியூப ப்பு கிரோமத்தில் பைோ க்கப்
பள்ளிதய நிறுவினோர். 27 மோணவர்களு ன் பைோ ங்கப்பட் அந்ை
பள்ளியில் ைற்டபோது 178 மோணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
ஹோஜப்போவுக்கு பள்ளிதயத் பைோ ர்ந்து ந த்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட் ைோல்,
2014ஆம்
ஆண்டு
ஜூம்மோ மைரோஸோவின்
முஸ்லீம்
கல்வி
நிறுவனத்து ன் பள்ளி இதணக்கப்பட் து. பின்னர் பைோ க்கப்பள்ளி
உயர்நிதல பள்ளியோக ைரம் உயர்த்ைப்பட் து.
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ஹடரகலோ ஹோஜப்போவின் இச்டசதவதயப்போரோட்டி குடியரசுத்ைதலவர்
ரோம்நோத் டகோவிந்த் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்ைோர்.
6. முக்கிய வழக்குகதள சிபிஐ விசோரிக்க அனுமதி ைர மறுக்கும் 8
மோநிலங்கள்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி
வங்கி டமோசடி உள்ளிட் முக்கியவழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு
அனுமதி மறுக்கும் 8 மோநிலங்கள் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி
பைரிவித்துள்ளது.







பகோடுத்து பவற்றி கண்டுள்டளோம். ட்விட் ரில் பவளியிட்டுள்ள
புதகப்ப த்தில் குடிநீதரப் பிடிக்கும் அந்ைபோட்டி, டபத்தியின் மகிழ்ச்சிதய
வோர்த்தைகளோல் பசோல்ல முடியோது. இதுைோன் உண்தமயோன திருப்தி.
இந்ை உம்லோ கிரோமத்தில் முதறயோன சோதல வசதி இல்தல.
குக்கிரோமமோன இந்ை உம்லோவில் டபோதிய அடிப்பத வசதிகள் இல்தல.
மிகுந்ை சிரமத்துக்கு இத டய இந்ைத் திட் த்தில் பவற்றி கண்டுள்டளோம்”
என்றோர்.

தில்லி சிறப்பு டபோலீஸ் எஸ் ோபிளிஷ்பமன்ட் சட் த்தின் 6-வது பிரிவு,
பல்டவறு மோநிலங்களில் நத பபறும் ஊழல், வங்கி முதறடகடு
உள்ளிட் முக்கிய வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு அதிகோரம் வழங்கி
உள்ளது. இைற்கு அதனத்து மோநிலங்களும் பபோது ஒப்புைல் வழங்குவது
வழக்கம். இந்நிதலயில், டமற்கு வங்கம், மகோரோஷ்டிரோ, டகரளோ, பஞ்சோப்,
ரோஜஸ்ைோன், ஜோர்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிடசோரம் ஆகிய 8
மோநிலங்கள் இத்ைதகய பபோது ஒப்புைதல க ந்ை 2018-ம் ஆண்டு
திரும்பப் பபற்றன. இைனோல் குறிப்பிட் வழக்கு பைோ ர்போக சிபிஐ
விசோரிக்க டவண்டுமோனோல் சம்பந்ைப்பட் மோநில அரசின் ஒப்புைதல
பபற டவண்டும்.
இது பைோ ர்போக சிபிஐ ைோக்கல் பசய்ை மனுதவ உச்ச நீதிமன்றம்
விசோரித்து வருகிறது. வழக்கு விசோரதணயில் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
குறித்து பதில் அளிக்குமோறு சிபிஐ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் க ந்ை மோைம்
உத்ைரவிட் து. இது பைோ ர்போக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ ைோக்கல்
பசய்ை பிரமோண பத்திரத்தில், “வழக்கு விசோரதணக்கோன பபோது
ஒப்புைதல 8 மோநிலங்கள் திரும்பப் பபற்றுக் பகோண் ைோல், ஒவ்பவோரு
வழக்குக்கும் ைனித் ைனியோக அனுமதி டகோர டவண்டி உள்ளது.
இைன்படி, க ந்ை 2018 முைல் 2021 ஜூன் மோைம் வதரயிலோன கோலத்தில்
150-க்கும் டமற்பட் வழக்குகதள விசோரிக்க ஒப்புைல் வழங்குமோறு
அம்மோநில அரசுகளி ம் டகோரி உள்டளோம்.
இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீைோன ஊழல் புகோர் உள்ளிட் 18
சைவீை வழக்குகதள விசோரிக்க மட்டுடம அம்மோநிலங்கள் அனுமதி
வழங்கி உள்ளன. டமலும் சிபிஐ ந த்தும் 12 ஆயிரத்துக்கும் டமற்பட்
வழக்குகளுக்கு விசோரதண, உயர் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்துள்ளைோல் கோலைோமைம் ஏற்படுகிறது” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்ை வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய் கிஷண் கவுல் ைதலதமயிலோன அமர்வு
முன்பு டநற்று முன்தினம் விசோரதணக்கு வந்ைது. அப்டபோது,
“முக்கியமோன வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு ஒப்புைல் வழங்க
மறுக்கும் மோநில அரசுகளின் பசயல் அதிருப்தி அளிக்கிறது. சிபிஐ
வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்திருப்பதும்
கவதல அளிப்பைோகஉள்ளது. இந்ைப் பிரச்சிதனகளுக்கு தீர்வு கோண
டவண்டும்” என நீதிபதிகள் பைரிவித்ைனர்.
7. ல ோக் கிரோமத்தில் ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கீழ் குழோய் மூலம் ைண்ணீர்
விநிடயோகம்
ல ோக் யூனியன் பிரடைசத்தில் அதமந்துள்ளது டல மோவட் ம். க ல்
மட் த்திலிருந்து 3,524 மீட் ர் (11,562 அடி) உயரத்தில் அதமந்துள்ள
இந்ை டல நகரமோனது ஆண்டு முழுவதும் கடும் குளிதரச் சந்தித்து
வருகிறது. இந்நிதலயில் நோடு முழுவதும் உள்ள கிரோமங்களில் உள்ள
வீடுகளுக்கு ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய் இதணப்தப வழங்கும் ஜல்
ஜீவன் திட் த்தை மத்திய அரசு பசயல்படுத்தி வருகிறது.
அைன்படி டல மோவட் த்திலுள்ள 60 கிரோமங்களில் ைற்டபோது 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய்
இதணப்தப வழங்கி ஜல் ஜீவன் திட் ம் பவற்றி கண்டுள்ளது. இந்ைப்
பகுதியில் ஜீடரோ டிகிரிக்கும் குதறவோன பவப்பநிதல நிலவுகிறது. இந்ை
கடும் குளிரிலும் வீடுகளுக்கு பவற்றிகரமோக குடிநீர் விநிடயோகம்
நத பபற்று வருவதை ஜல் ஜீவன் திட் ம் உறுதி பசய்துள்ளது.
இந்நிதலயில், டல மோவட் த்திலுள்ள உம்லோ கிரோமத்தில் ஒரு போட்டியும்,
அவரது டபத்தியும் மிகுந்ை மகிழ்ச்சியில் குடிநீதர குழோயிலிருந்து
பிடிக்கும் புதகப்ப த்தை மத்திய அரசு பவளியிட்டுள்ளது. ைற்டபோது இந்ை
புதகப்ப த்தை பலரும் பகிர்ந்து வருவைோல் இது இதணயத்தில்
தவரலோகியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கூடுைல் பசயலரும், இயக்குநருமோன
பரத் லோல் கூறும்டபோது, “மக்களின் வோழ்க் தகதய மோற்றி வருகிறது ஜல்
ஜீவன் திட் ம். ைற்டபோது ஒவ்பவோரு வீட்டுக்கும் ைனித்ைனியோக குடிநீர்
இதணப்தப வழங்குவடை எங்களது திட் ம். டல மோவட் த்தில் 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இதணப்தபக்
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1. COP26 உச்சிமாநாட்டைக் குறிக்கும் வடையில், எந்தப் பகுதியில்


✓

அடமந்துள்ள பனிப்பாடைக்கு, ‘கிளாஸ்கைா பனிப்பாடை’ என்று
பபயரிைப்பட்டுள்ளது?
அ) கனடா
ஆ) அண்டார்டிகா 

✓

6. ஆப்ைானிஸ்தான் பதாைர்பான பி ாந்திய பாதுைாப்பு உட யாை

ஈ) ஐஸ்லாந்து

-டல நைத்தவுள்ள இந்திய நை ம் எது?

அண்டார்டிகாவிலுள்ள ஒரு பனிப்பாறைக்கு ‘கிளாஸ்ககா பனிப்பாறை’
என்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. அது, ஐநா காலநிறல உச்சிமாநாட்றட (COP
26) நடத்தும் நகரத்தின் நிறனவாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. லீட்ஸ்
பல்கறல ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுவினால், COP26 நிறனவாக இந்தப்
பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அ) புது தில்லி 
ஆ) மும்றப
இ) கடராடூன்
ஈ) சண்டிகர்

✓

நவ.10 அன்று ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான தில்லி பிராந்திய பாதுகாப்பு
உறரயாடறல இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இதில் 7 நாடுகள் பங்ககற்கின்
-ைன. இதற்கு கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர் அஜித் கதாவல் தறலறம
தாங்குவார். கதசிய பாதுகாப்பு ஆகலாசகர்கள் / பாதுகாப்பு கவுன்சில்
பசயலாளர்கள் மட்டத்தில் கபச்சுவார்த்றத நடத்தப்படும்.

✓

சமீபத்திய ஊடக அறிக்றகயின்படி, சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய
இரண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. ஈரான், கைகஸ்தான்,
கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், துர்க்பமனிஸ்தான் மற்றும்
உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய ஏழு நாடுகள் பங்ககற்பறத உறுதி பசய்தன.

பழங்குடியினமாகும்?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) ககரளா
ஈ) கமகாலயா 
காசி, றைந்தியா மற்றும் ககராஸ் ஆகிகயார் கமகாலயா மாநிலத்தின்
முதன்றமயான பழங்குடியினங்களாகும். அவர்கள், குடும்பத்தில் உள்ள
இறளய மகள் குடும்ப பசாத்தின் பாதுகாவலராக மாறுகின்ை ஒரு தாய்
வழி பரம்பறர முறைறயப் பின்பற்றுகிைார்கள். சமீபத்தில் காசி ஹில்ஸ்
தன்னாட்சி மாவட்ட கவுன்சில் ஒரு மகசாதாறவ முன்பமாழிந்துள்ளது.
அது, உடன்பிைப்புகளுக்கிறடகய பபற்கைாரின் பூர்வீக பசாத்துக்கறள
சமமாக பங்கிடுவறத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

3. இங்கிலாந்தில் நைத்தப்பட்ை புதிய ஆ ாய்ச்சியின்படி, எத்தடுப்பூசி,
புற்றுகநாடய உருவாக்கும் அபாயத்டத 62% குடைத்துள்ளது?
அ) மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் (HPV) தடுப்பூசி 
ஆ) படட்டனஸ், டிப்தீரியா, பபர்டுசிஸ் (Td/Tdap)

7. சமீபத்தில் ைருத்துக்கைட்புக்ைாை டவக்ைப்பட்ை, ‘வட வு மத்திய
-ஸ்த மகசாதா, 2021’ உைன் பதாைர்புடைய அடமச்சைம் எது?
அ) பாதுகாப்பு அறமச்சகம்
ஆ) பவளியுைவு அறமச்சகம்
இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகம் 
ஈ) உள்துறை அறமச்சகம்

✓

சட்டம் மற்றும் நீதி அறமச்சகமானது வறரவு மத்தியஸ்த மகசாதா –
2021’ஐ கருத்துக்ககட்புக்காக பபாதுக்களத்தில் றவத்துள்ளது.

✓

உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான பிரச்சிறனகளில்
மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான ஒரு தனியான சட்டத்றத பகாண்டுவர இம்
மகசாதா முன்பமாழிகிைது. மத்தியஸ்தம் பதாடர்பான சிங்கப்பூர்
ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த மகசாதா ‘சமரசம்’
மற்றும் ‘மத்தியஸ்தம்’ ஆகிய பசாற்கறள ஒன்றுக்பகான்று மாற்ைாகப்
பயன்படுத்தவும் எண்ணுகிைது.

இ) பவரிபசல்லா
ஈ) தட்டம்றம, தாளம்றம, ரூபபல்லா (MMR)

✓

பவள பவளுப்பு என்பது பவப்ப அறலகளின்கபாது அதிக பவப்பமுற்ை
பவளப்பாறைகளில் ஏற்படும் ஓர் எதிர்விறனயாகும். இதன்சமயம் அங்கு
அறவ அவற்றின் நிைத்றத இழந்து உயிர்வாழ கபாராடுகின்ைன. ஒரு
புதிய ஆய்வின்படி, 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து எண்பது சதவீத பவளப்
பாறைகள் ஒருமுறையாவது கடுறமயாக பவளுத்துள்ளன.

இ) அலாஸ்கா

2. ைாசி, டைந்தியா மற்றும் ைக ாஸ் ஆகியவை எந்த மாநிலத்தின்

✓



ககன்சர் ரிசர்ச் யுககவால் நிதியுதவி பசய்யப்பட்ட ஒரு புதிய ஆராய்ச்சி,
மனித பாப்பிகலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி, 14-16 வயதுக்குட்பட்ட பபண்களி
-ல் புற்றுகநாறய உருவாகும் அபாயத்றத 62% குறைத்துள்ளதாக
கண்டறிந்துள்ளது. பபண்கறள கர்ப்பப்றப வாய்ப்புற்றுகநாயிலிருந்து
பாதுகாப்பதற்காக மனித பாப்கலாமா றவரஸ் தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிைது.

8. 2021’இல் தனது ஆைாவது பாரிஸ் மாஸ்ைர்ஸ் பட்ைத்டத பவன்ை
பைன்னிஸ் வீ ர் யார்?
அ) கநாவக் கைாககாவிச் 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் திருத்தப்பட்ை PCA ைட்ைடமப்பானது

ஆ) கடனியல் பமட்பவகடவ்

எந்தத் கததியிலிருந்து நடைமுடைக்கு வ வுள்ளது?

இ) கராைர் பபடரர்

அ) ைனவரி 1, 2022 

ஈ) ரகபல் நடால்

ஆ) 1 மார்ச் 2022

✓

இ) ஏப்ரல் 1, 2022
ஈ) ைூன் 1, 2022
✓

திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட உடனடி திருத்த
நடவடிக்றக (PCA) கட்டறமப்றப ரிசர்வ் வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. இது
ைனவரி 1, 2022 முதல் நறடமுறைக்கு வரும். மூலதனம், பசாத்து தரம்
மற்றும் அந்நியச் பசலாவணி ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகறள ரிசர்வ்
வங்கி கண்காணிக்கும் எனக் கூறியுள்ளது.

படன்னிஸ் வீரர் கநாவக் கைாககாவிச் 4-6 6-3 6-3 என்ை கணக்கில்
ரஷ்ய வீரர் கடனியல் பமட்பவகடறவ கதாற்கடித்து தனது ஆைாவது
பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்றத பவன்ைார். பசர்பிய வீரர் கைாககாவிச்,
ஆண்டு இறுதியில் ஏழாவது முறையாக உலக நம்பர் ஒன் இடத்றதப்
பபறுவது உறுதியாகி உள்ளது.

9. Dr ைமல் ணதிகவவுடன் பதாைர்புடைய துடை எது?
அ) கதிரியக்க பபாருட்கள்
ஆ) கனரக பபாறியியல்

5. பவப்ப அடலைளால் பவளப்பாடைைள் அதிை பவப்பமுறும்கபாது

இ) பசல் உயிரியல் 

அடவ நிைத்டத இழக்கும் பசயல்முடைக்கு பபயர் என்ன?
அ) பவள அழுத்தம்
ஆ) பவள பவளுப்பு 
இ) பவள நிைமாற்ைம்
ஈ) பவள அழுத்தம்









ஈ) ஆயுர்கவதம்
✓

டாக்டர் கமல் ரணதிகவ, ஓர் இந்திய பசல் உயிரியலாளராவார். அவர்
புற்றுகநாய் துறையில் வியத்தகு ஆராய்ச்சிறய கமற்பகாண்டார்.

✓

இந்திய புற்றுகநாய் ஆராய்ச்சி றமயத்தில் நாட்டின் முதல் திசு வளர்ப்பு
ஆய்வகத்றத நிறுவுவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இந்தியப் பபண்
விஞ்ஞானிகள் சங்கத்றத நிறுவுவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
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சமீபத்தில், Dr கமல் ரணதிகவவின் 104ஆவது பிைந்தநாறள நிறனவு
கூரும் வறகயில், கூகுள் ஒரு டூடுறல அவருக்கு அர்ப்பணித்தது.

10. உள்நாட்டு மத சுற்றுலாடவ கமம்படுத்துவதற்ைாை IRCTCஆல்
சமீபத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை சுற்றுலா இ யிலின் பபயர் என்ன?
அ) ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர இரயில்
ஆ) மகாபாரத யாத்திறர இரயில் 



இந்த நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்காாா், சஞ்சய்
கிஷண் பகளல், உதய் உகமஷ் லலித் உள்ளிட்கடாாாா் பங்ககற்ைனாாா்.
இவாாா்களில் ஏ.எம்.கான்வில்காாா் எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி தறலவராகவும்,
சஞ்சய் கிஷண் பகளல் எம்சிபிசி உறுப்பினராகவும் உள்ளனாாா். உதய்
உகமஷ் லலித் கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணயத்தின் நிாாா்வாகத்
தறலவராக பதவி வகிக்கிைாாாா்.

3. ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கவலா: கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடப்பு

இ) கவளாங்கண்ணி யாத்திறர இரயில்

நான்காவது ஸ்கார்ப்பியன் நீர்மூழ்கிக்
கடற்பறடயிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது.

ஈ) தர்கா யாத்திறர இரயில்

✓

இந்திய இரயில்கவ ககட்டரிங் & டூரிசம் கார்ப்பகரஷன் (IRCTC) ஆனது
தில்லியிலிருந்து ‘ஸ்ரீ இராமாயண யாத்திறர’ ரயிறல பதாடங்கியுள்ளது.
தில்லி சப்தர்ைங் இரயில் நிறலயத்திலிருந்து இந்த இரயில் புைப்பட்டது.

✓

IRCTC’இன் கூற்றுப்படி, மதச்சுற்றுலாறவ கமம்படுத்துவதற்காக இது
கபான்ை பல இரயில்கள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் 17 நாட்களில் ராமரின்
வாழ்க்றகயுடன் பதாடர்புறடய அறனத்து முக்கிய தலங்கறளயும்
உள்ளடக்கும். சுமார் 7500 கிமீ நீளப்பயணமாகும் இது.


1. இன்று ‘பீமா கலாக்பால்’ தினம் - காப்பீடு பதாடர்பான 1,416
புகார்களுக்கு தீர்வு:
பசன்றன
காப்பீட்டு
பவளியிட்டபசய்திக்குறிப்பு:



குறைதீர்ப்பாளர்

அலுவலகம்

காப்பீடு
பதாடர்பான
புகார்கறள
விறரந்து
விசாரித்து
தீர்வுகாண்பதற்காக,
காப்பீட்டு
குறைதீர்ப்பாளர்
(இன்சூரன்ஸ்
ஆம்புட்ஸ்கமன்) என்ை அறமப்றப மத்திய அரசு கடந்த 1998 நவ.11-ம்
கததி ஏற்படுத்தியது. இறதயடுத்து, ஆண்டுகதாறும் நவ.11-ல், பீமா
கலாக்பால் தினம் என்ை பபயரில் பகாண்டாடப்பட்டு வரப்படுகிைது.
அதன்படி, பீமா கலாக்பால் தினம் (நவ.11) இன்று பகாண்டாடப் படுகிைது.
பசன்றன உட்பட நாடுமுழுவதும் 17 காப்பீட்டு குறைதீர்ப்பாளர்
அலுவலகங்கள் உள்ளன.தமிழ்நாடு, புதுச்கசரி மற்றும் காறரக்காலின்
ஒரு பகுதி ஆகியறவ பசன்றன அலுவலகத்தின்கீழ் வருகிைது.
ஆயுள், பபாது மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பான புகார்கறள இந்த
அலுவலகம் விசாரித்துதீர்வு வழங்குகிைது. இங்கு புகார்கறள அளிக்க
எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்றல.
கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் பசன்றன அலுவலகம் மூலம், காப்பீடு
பதாடர்பாக 1,677 புகார்கள் பபைப்பட்டு, 1,416 புகார்களுக்கு தீர்வு
காணப்பட்டுள்ளது. இதில், 40% புகார்கள் ஆயுள் காப்பீடு, 14% பபாதுக்
காப்பீடு, 46% மருத்துவக் காப்பீடு பதாடர்பானறவ.
ககரானா காலத்திலும் காப்பீட்டுதாரர்களின் புகார்கள் காபணாலி மூலம்
விசாரித்து தீர்வு காணப்பட்டது. இதற்காக, கடந்த பிப்ரவரிமாதம்
ஆன்றலன்
மூலம்
புகார்கறள
பதிவு
பசய்யும்
வசதி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கப்பல்

கவலா

இந்திய

ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தின் நான்காவது நீர்மூழ்கிக் கப்பலான யார்டு 11878
இந்திய கடற்பறடயிடம் இன்று (09.11.2021) ஒப்பறடக்கப்பட்டது.
ஸ்கார்ப்பியன் வறகறயச் கசர்ந்த ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கறள
கட்டுவது ப்ராைக்ட்-75 திட்டத்தில் அடங்கும். இந்த வறக நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள், பிரான்ஸ் நாட்டின், திருவாளர்கள் கநவல் குரூப்
ஒத்துறழப்புடன், மும்றப மசகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில்
தாயரிக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
‘கவலா’ என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கிக் கப்பல், 6, கம 2019
அன்று தனது கசறவறயத் பதாடங்கி, பகாவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுக்கு
இறடகயயும், அறனத்து பபரிய துறைமுகங்கள் மற்றும் ஆயுதம்,
பசன்சார் ஒத்திறக உள்ளிட்ட அறனத்துக் கடல்வழி ஒத்திறககறளயும்
நிறைவு பசய்துள்ளது. இந்த வறகறயச் கசர்ந்த மூன்று நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள்
ஏற்கனகவ
இந்திய
கடற்பறடப்
பணியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுமானம் மிகவும் சிக்கலானது என்பகதாடு,
அறனத்து
சாதனங்கறளயும்
சிறிய
அளவுறடயதாக
மாற்றி
கடுறமயான தரப்பரிகசாதறனகளுக்கு உட்படுத்த கவண்டியிருப்பதால்,
இது மிகவும் சிரமமான பணியாகும்.
இந்தியாவில் உள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் இத்தறகய நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள் கட்டப்பட்டிருப்பது ‘தற்சார்பு இந்தியாறவ’
கநாக்கிய
மற்பைாரு நடவடிக்றகயாக கருதப்படுகிைது.
இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல், இந்திய கடற்பறடயில் உடனடியாக பணியில்
ஈடுபடுத்தப்படுவது, இந்தியக் கடற்பறடயின் திைறன கமம்படுத்தும் என
பாதுகாப்பு அறமச்சகம் பதரிவித்துள்ளது.

4. இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் நியமனம்!
இந்திய கடற்பறட தளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் பதவிகயற்கவுள்ளார்.
கரம்பீர் சிங் ஓய்வு பபறும் நிறலயில் ஹரிகுமார் பதவிகயற்கிைார்.
ஹரிகுமார் 1983 ைனவரியில் கடற்பறடயில் கசர்ந்தார். மும்றப
பல்கறலக்கழகம் மற்றும் யு.எஸ். அவர் கடற்பறட கபார் கல்லூரி மற்றும்
லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் படித்தார். இவர் கதசிய பாதுகாப்பு
அகாடமியில் பட்டம் பபற்ைவர்.
கமலும் ஐ.என்.எஸ் விராட் உட்பட 5 கப்பல்களுக்கு ககப்டனாக இருந்த
ஹரிகுமார் பல்கவறு பதக்கங்கறள பபற்றுள்ளார்.

5. காரீப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல்: மத்திய அரசு
2. உச்சநீதிமன்ைத்தில்
திைந்துறவத்தாாாா்

மத்தியஸ்த

றமயம்:

தறலறம

நீதிபதி

உச்சநீதிமன்ை வளாகத்தில் மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள்
ஆறணய அலுவலகம் ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை
உச்சநீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி என்.வி.ரமணா பசவ்வாய்க்கிழறம
திைந்துறவத்தாாாா்.
உச்சநீதிமன்ை சட்டப் பணிகள் குழு (எஸ்எஸ்எல்எஸ்சி), மத்தியஸ்தம்
மற்றும் சமரச திட்டக் குழு (எம்சிபிசி) ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலில்
உச்சநீதிமன்ை மத்தியஸ்த றமயம் பசயல்படுகிைது. உச்சநீதிமன்ைம்
பரிந்துறரக்கும் வழக்குகள் அந்த றமயத்தில் விசாரிக்கப்படும். இதற்காக
அந்த றமயத்தில் பயிற்சி பபற்ை 79 மத்தியஸ்தாாா்கள் உள்ளனாாா்.
இந்நிறலயில், உச்சநீதிமன்ைத்தின் கூடுதல் கட்டட வளாகத்தில் புதிதாக
மத்தியஸ்த றமயம், கதசிய சட்டப் பணிகள் ஆறணய அலுவலகம்
ஆகியறவ அறமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உச்சநீதிமன்ை தறலறம
நீதிபதி என்.வி.ரமணா திைந்துறவத்தாாாா்.









நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் 209 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல்
பசய்துள்ளதாக மத்திய அரசு பசவ்வாய்க்கிழறம பதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கமலும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
நடப்பு காரீப் சந்றதப் பருவத்தில் நவம்பாாா் 8-ஆம் கததி வறரயிலுமாக,
209.52 லட்சம் டன் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு
ரூ.41,066.80 ககாடியாகும். இதன் மூலம், 11.57 லட்சம் விவசாயிகள்
பலனறடந்துள்ளனாாா்.
கடந்தாண்றடப் கபாலகவ இந்தாண்டும் பநல் பகாள்முதல் சீராக
நறடபபற்று வருகிைது.
குறிப்பாக, சண்டீகாாா், குைராத், ஹரியாணா, ஹிமாசல பிரகதசம், ைம்முகாஷ்மீாாா், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பதலங்கானா,
ராைஸ்தான், ககரளம், தமிழ்நாடு மற்றும் பிகாாாா் மாநிலங்களிலிருந்து
அதிக அளவில் பநல் பகாள்முதல் பசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு
பதரிவித்துள்ளது.
காரீப் சந்றதப் பருவம் என்பது 2021-22 அக்கடாபாாா் முதல் பசப்டம்பாாா்
வறரயிலானதாகும்.
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6. இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம்
இலங்றகக்கு சுற்றுலா பசல்வதில் இந்தியாாா்கள் முதலிடத்தில்
உள்ளனாாா். இலங்றக சுற்றுலா பதாடாாா்பாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள்
பவளியிட்ட தகவலில் இந்த விவரம் பதரியவந்துள்ளது.
அதன்படி இலங்றகக்கு கடந்த அக்கடாபாாா் மாதத்தில் 22,771 சாாா்வகதச
சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துள்ளனாாா். இதன் மூலம் ககரானாவுக்குப் பிைகு
இலங்றகயின் சுற்றுலாத் துறையில் கமம்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியா, பிரிட்டன், பாகிஸ்தான், ரஷியா, பைாாா்மனி ஆகிய நாடுகளில்
இருந்து அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்றகக்கு வருறக
தந்துள்ளனாாா். பமாத்த சுற்றுலாப் பயணிகளில் 37 சதவீதம் கபாாா்
இந்தியாறவச் கசாாா்ந்தவாாா்கள். இதன் மூலம் இலங்றகக்கு சுற்றுலா
வருபவாாா்களில் இந்தியாாா்கள் முதலிடம் பிடித்துள்ளனாாா். பிரிட்டன்,
பாகிஸ்தான் பயணிகள் முறைகய 10 மற்றும் 9 சதவீதம் உள்ளனாாா்.
அபமரிக்கா, கமற்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஐகராப்பிய நாடுகளில்
இருந்து இலங்றகக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதும் இப்கபாது
கமம்பட்டு வருகிைது.
இந்த ஆண்டில் அக்கடாபாாா் மாதம் வறர 60,695 சுற்றுலாப் பயணிகள்
இலங்றகக்கு வந்துள்ளனாாா். வழக்கமாக இலங்றகக்கு வரும் சுற்றுலாப்
பயணிகளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 88 சதவீதம் குறைவாகும்.
சுற்றுலா வருவாய் இலங்றகயின் பபாருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு
வகித்து வருகிைது. ககரானா பிரச்றன காரணமாக சுற்றுலா வருவாய்
அடிகயாடு சரிந்ததால் அந்நாடு மிகப்பபரிய பபாருளாதாரச் சிக்கறல
எதிாாா்பகாண்டு வருகிைது.
7. கதசிய அளவில் பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் நாறள
பதாடக்கம்
3, 5, 8 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் கமற்பகாள்ளப்படும் கதசிய அளவில்
பள்ளிக் கல்வியில் சாதறனக்கான ஆய்வுகள் திட்டம் பவள்ளிக்கிழறம
(நவம்பாாா் -12 ஆம் கததி) பதாடங்குகிைது.
கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு மத்திய அரசின் கல்வித்துறை
அறமச்சகத்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில்
கமற்பகாள்ளப்பட்டு வரப்படுகிைது. இது மாணவாாா்களின் கற்ைல் குறித்த
கதசிய அளவிலான மிகப் பபரிய கணக்பகடுப்பாகும். பள்ளிக் கல்வியின்
நிறல, அறமப்பு, பசயல்திைனுக்கான பிரதிபலிப்றப இந்த ஆய்வு
வழங்குகிைது.
குறிப்பாக பள்ளிக்குழந்றதகளின் திைன்கறள மதிப்பீடு பசய்து அதில்
கமம்பாடுகளுக்கான திறசறயக் கண்டறிய இந்த ஆய்வுகள்
உதவுகின்ைன. கறடசியாக கடந்த 2017 ஆண்டில் 3, 5, 8 வகுப்புகளில்
மட்டும் மத்திய அரசால் இந்த ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டது.
தற்கபாது கூடுதலாக 10 ஆம் வகுப்பும் இறணக்கப்பட்டு இந்த திட்டம்
பவள்ளிக்கிழறம (நவம்பாாா் 12-ஆம் கததி) நாடு முழுவதும்
பதாடங்கப்படுகிைது.
பகாறவட்-19 கநாய்த் பதாற்றின்கபாது கற்ைல்களின் பாதிப்பு மற்றும்
புதிய கற்ைல் மதிப்பிட்டு தீாாா்வு காணும் நடவடிக்றககளுக்கு இந்த ஆய்வு
உதவும் என மத்திய கல்வித்துறை புதன்கிழறம பதரிவித்துள்ளது.
கற்ைல் மூலம் மாணவாாா்கள் அறடயும் திைன்கறள அளவிட்டு மதிப்பிட
கதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆாாா்டி)
இதற்கான கட்டறமப்றப உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கான முறை,
கசாதறன, கதாாா்வுப் பபாருட்கள் கபான்ை மாதிரிகறள இதில் அடக்கம்.
இருப்பினும், மாதிரி பள்ளிகளில் கசாதறன அந்தந்த மாநிலங்கள்,
யூனியன் பிரகதச அரசுகளின் கல்வித்துறைகளுடன் மத்திய
இறடநிறலக் கல்வி வாரியம் இறணந்து பசய்யப்படும் என்றும் மத்திய
கல்வி அறமச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்றகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2021-கதசிய சாதறனக்கான ஆய்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப்
பள்ளிகள் (மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு), அரசு உதவி பபறும்
பள்ளிகள் மற்றும் தனியாாாா் பள்ளிகளின் ஆகியறவகறளயும்
உள்ளடக்கியுள்ளது.
36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களில் உள்ள 733
மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 1.23 லட்சம் பள்ளிகள், 38 லட்சம்
மாணவாாா்கள்
இந்தத்
திட்டத்தில்
இடம்பபறுவாாா்
என்று
எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது.





தமிழ், வங்கம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 22 பமாழிகளில் இந்த
ஆய்வுத் கதாாா்வு நடத்தப்படும் என மத்திய கல்வி அறமச்சம்
பதரிவித்துள்ளது.
8. ஆசிய பசயிலிங்: கணபதி/வருண் இறண சாம்பியன்
ஓமனில் நறடபபற்ை ஆசிய 49 இஆாாா் பசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப்
கபாட்டியில்
ஆடவாாா்
பிரிவில்
இந்தியாவின்
வருண்
தக்காாா்/கக.சி.கணபதி இறண சாம்பியன் ஆனது. ஆசிய கபாட்டியில் இது
இந்த இறணயின் 3-ஆவது பதக்கமாகும்.
4 நாள்கள் நறடபபற்ை இப்கபாட்டியின் முடிவில் வருண்/கணபதி
இறண முதலிடம் பிடிக்க, ஓமனின் முசாப் அல் ஹாதி/வாலித் அல் கின்டி
இறண
பவள்ளியும்,
அகத
நாட்டின்
அகமது
அல்
ஹசானி/அப்துல்ரஹ்மான் அல் மஷாரி கைாடி பவண்கலமும் பவன்ைது.
இகத பிரிவில் கலந்துபகாண்ட மற்பைாரு இந்திய கைாடியான ஆனந்த்
தாக்குாாா்/சத்யம் ரங்காட், 29-ஆவது இடம் பிடித்தனாாா்.
மகளிருக்கு 2-ஆம் இடம்: இகதகபாட்டியில் மகளிாாா் பிரிவில்
இந்தியாவின் ஹாாா்ஷிதா கதாமாாா்/ஸ்கவதா பஷாாா்பவகாாாா் இறண
பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்ைது.
அடுத்தபடியாக, வருண்/கணபதி இறண அகத நகரில் வரும் 16-ஆம்
கததி முதல் நறடபபை இருக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும்
கலந்துபகாள்கிைது.
9. பகவான் பிர்சா முண்டா பிைந்த நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய
பகௌரவ் தினமாக அறிவிக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல்:
தீரமான பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்கறள நிறனவு கூைவும்,
நாட்டுக்காக
அவர்கள்
பசய்த
தியாகங்கறள
வருங்கால
தறலமுறையினர் அறியவும் நவம்பர் 15ம் கததிறய, ைன்ைாதிய
பகௌரவ்
தினமாக
அறிவிக்க பிரதமர்
திரு நகரந்திரகமாடி
தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்தியாவின் சுதந்திர கபாராட்டம் சந்தால்கர்கள், தமார்கள், ககால்
இனத்தவர், பில், காசி இனத்தவர் மற்றும் மிகசா இனத்தவர் உட்பட
இன்னும் பல பழங்குடியின சமுதாயத்தினரால் வலுப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த பழங்குடி இனத்தவர்கள் நடத்திய புரட்சிகர இயக்கங்கள் மற்றும்
கபாராட்டங்கள் அவர்களின் மகத்தான றதரியம் மற்றும் உன்னத
தியாகத்தால் குறிக்கப்பட்டன. ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான, நாட்டின் பல
பகுதிகறளச் கசர்ந்த பழங்குடியின இயக்கங்கள், நாட்டின் சுதந்திர
கபாராட்டத்துடன் இறணப்றப ஏற்படுத்தி பகாண்டு நாடு முழுவதும்
இந்தியர்கறள ஊக்குவித்தன. ஆனால், அந்த பழங்குடியின நாயகர்கள்
பற்றி, பபாது மக்கள் பலருக்கு பதரியாது. மாண்புமிகு பிரதமரின் 2016ம்
ஆண்டு சுதந்திர தின உறரறய பதாடர்ந்து, நாடு முழுவதும் 10
பழங்குடியின சுதந்திர கபாராட்ட வீரர்களின் அருங்காட்சியகம் அறமக்க
மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
ைன்ைாதிய பகௌரவ் தினம் அறிவிக்கப்பட்ட கததி, திரு பிர்சா
முண்டாவின் பிைந்த தினம். அவர் நாடு முழுவதும் உள்ள பழங்குடியின
மக்களால் பகவான் என அறழக்கப்பட்டார். ஆங்கில காலனி முறையின்
சுரண்டலுக்கு எதிராக பிர்சா முண்டா றதரியமாக கபாராடினார் மற்றும்
ஆங்கிகலய அடக்குமுறைக்கு எதிராக புரட்சிக்கு அறழப்பு விடுத்தார்.
இந்த அறிவிப்பு, பழங்குடியின சமுதாயத்தின் பபருறமயான வரலாறு
மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்றத அங்கீகரிக்கிைது. இந்த நாள்
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பகாண்டாடப்படும் மற்றும் பழங்குடியின கலாச்சார
பாரம்பரியத்றத பாதுகாக்கும் முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும்.
ராஞ்சியில் உள்ள பழங்குடியினர் சுதந்திர அருங்காட்சியகம் அறமக்கும்
இடத்தில்தான் பிர்சா முண்டா இைந்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்றத
பிரதமர் திைந்து றவப்பார். பழங்குடியின மக்களில் 75 ஆண்டு
வரலாறை நிறனவு கூறும் வறகயில் இந்தாண்டு நவம்பர் 15ம் கததி
முதல் 22ம் கததி வறர ஒருவார கால பகாண்டாட்டத்துக்கு மத்திய அரசு
திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில
அரசுகளுடன் இறணந்து பல நடவடிக்றககறள கமற்பகாள்ள
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த
நிகழ்ச்சிகள்,
பழங்குடியினரின்
தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியம், சுதந்திர கபாராட்டத்தில்
அவர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை பவளிப்படுத்தும்.

பமாழி, கணிதம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் ஆங்கிலம்
பாடங்களில் வகுப்புகளுக்கு தகுந்தவாறு ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்படுகிைது.











Page Number 203 Of 367

 









10. குமரிறயச் கசர்ந்த கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் : வாடிகனில் கம
15-ம் கததி வழங்கப்படுகிைது
குமரி மாவட்டத்றதச் கசர்ந்த அருளாளர் மறை சாட்சி கதவசகாயத்துக்கு
புனிதர் பட்டம், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் வழங்கப்பட
உள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலத்றத கசர்ந்தவர் கதவசகாயம். கடந்த
1745-ம் ஆண்டு கம 14-ம் கததி கிறிஸ்தவராக திருமுழுக்கு பபற்ைார்.
ஆரல்வாய்பமாழி காற்ைாடிமறலயில் 1752-ம் ஆண்டு ைனவரி 14-ம்
கததி சுட்டுக் பகால்லப்பட்டார். கத்கதாலிக்க கிறிஸ்தவ சறபயின்
மறைசாட்சியாக கதவசகாயம் கபாற்ைப்படுகிைார்.







கடந்த 70 ஆண்டுகளில் 17 சதவீதம் வீடுகள் மட்டுகம குடிநீர் குழாய்
இறணப்றப பபற்ைன. ஆனால், பகாபரானா பதாற்று சூழல் காரணமாக
சிக்கல்கள் இருந்த கபாதிலும் நாங்கள் கூடுதலாக 27 சதவீதம்
வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்றப வழங்கி இருக்கிகைாம்.
தற்கபாது 8.5 ககாடி பபண்கள் வீடுகளில் குடிநீர் குழாய் இறணப்றப
பபற்றுள்ளனர். ைல் ஜீவன் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவறர
5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது,”
என்ைார்.

இவறர சிைப்பிக்கும் வறகயில் 2012-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 2-ம் கததி,
கதவசகாயத்றத `முக்திகபறு பபற்ைவர்’ என வாடிகன் கபராயம்
அறிவித்தது. அன்றையதினம் இதற்கான விழா நாகர்ககாவில் கார்மல்
பள்ளியில் நறடபபற்ைது. பின்னர், 2020 பிப்ரவரி 21-ம் கததி,
`கதவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கலாம்’ என கபாப் ஆண்டவர்
அறிவித்தார்.
கடந்த கம மாதம் வாடிகனில் நடந்த கர்தினால்கள் கூட்டத்தில்,
கதவசகாயத் துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கும் இடமாக, வாடிகன் புனித
பீட்டர் சதுக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது. ககரானா பரவலால் இதற்கான நாள்
அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்நிறலயில், அடுத்த ஆண்டு கம 15-ம் கததி வாடிகனில் பீட்டர்
சதுக்கத்தில் நறடபபறும் விழாவில், மறைசாட்சி கதவசகாயத்துக்கு
புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படுகிைது. இதற்கான உத்தரவு கடிதம்,
நாகர்ககாவில் ககாட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் நசகரன் சூறச மற்றும்
பபாறுப்பாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாக சர்ச்சுடன் பதாடர்புறடய பாதிரியார்கள், பிஷப்கள்,
கார்டினல் களுக்குத்தான் அவர்களின் அற்புதங்கறளப் பபாறுத்து
புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படும். ஆனால், இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பிைந்த
சாதாரண மனிதர் ஒருவருக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்குவது இதுகவ
முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
11.
அங்கன்வாடி
பணியிடங்கள்:
றகவிடப்பட்கடாருக்கு 25 சதவீத இடங்கள்

விதறவ-கணவனால்

அங்கன்வாடி, அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்களில் 25
சதவீத இடங்கள் விதறவகள், கணவனால் றகவிடப்பட்கடாறரக்
பகாண்டு நிரப்பப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது பதாடாாா்பாக சமூக நலன் மற்றும் மகளிாாா் உரிறமத் துறை
முதன்றமச் பசயலாளாாா் ஷம்பு கல்கலாலிகாாா், பசவ்வாய்க்கிழறம
பவளியிட்ட உத்தரவு:
அங்கன்வாடி பணியாளாாா்கள், குறு அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா் மற்றும்
அங்கன்வாடி உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரம்பும் கபாது,
இனசுழற்சி முறையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறைறயப் பின்பற்ை
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கமலும், இந்தப் பணிகளுக்கு பபண்கறள
மட்டுகம பணியமாாா்த்த கவண்டுபமன உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
சத்துணவுத் துறை: புரட்சித் தறலவாாா் எம்.ஜி.ஆாாா். சத்துணவுத்
திட்டத்தின் கீழ் சத்துணவு அறமப்பாளாாா், சறமயலாாா் மற்றும் சறமயல்
உதவியாளாாா் காலிப் பணியிடங்கறள நிரப்பும் கபாது 25 சதவீத
இடங்கள் விதறவகள் மற்றும் கணவரால் றகவிடப்பட்கடாருக்கு
ஒதுக்கப்படுகிைது.
அங்கன்வாடி ஊழியாாா்கள் காலிப் பணியிடங்களில் ஆதரவற்ை
விதறவகள்,
கணவனால்
றகவிடப்பட்கடாருக்கு
25
சதவீத
இடஒதுக்கீடு வழங்க உரிய திருத்தங்கறள பவளியிட கவண்டுபமன
ஒருங்கிறணந்த குழந்றத வளாாா்ச்சிப் பணிகள் இயக்குநாாா் அரறசக்
ககட்டுக் பகாண்டாாாா். அதன்படி, அங்கன்வாடிப் பணியாளாாா், குறு
அங்கன்வாடி பணியாளாாா் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளாாா்
பணியிடங்களுக்கான கநரடி நியமனங்களில் 25 சதவீத பணியிடங்கள்,
விதறவகள் அல்லது கணவரால் றகவிடப்பட்கடாறரக் பகாண்டு
முன்னுரிறமயின் அடிப்பறடயில் நிரப்பப்படும்.
12. 5.5 ககாடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இறணப்பு: ஒன்றிய அறமச்சர்
தகவல்
படல்லியில் 5வது ஐஎஸ்சி -ஐஎப்சிசிஐ துப்புரவு விருதுகள் மற்றும்
இந்திய துப்புரவு மாநாடு நறடபபற்ைது. இதில் ஒன்றிய ைல் சக்தி துறை
அறமச்சர் ககைந்திர சிங் பஷகாவத் கலந்து பகாண்டு கபசியதாவது:











Page Number 204 Of 367

 













1. COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் அமெரிக்க

5. ‘பஞ்சாமிர்த கலளவ’யுடன் கதாடர்புளடயது எது?

டாலர் கடனுக்கு, இந்தியா, எந்த நிறுவனங்களிடம் விண்ணப்பித்து
உள்ைது?

அ) ெருவநிளல ைாற்றம் 
ஆ) உட்கட்டளைப்பு டைம்ொடு

அ) உலக வங்கி

இ) துளறமுக கட்டுைாைம்

ஆ) ADB-AIIB 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் பூட்டான் இளடடய இருதரப்பு உறவுகள்

இ) BRICS வங்கி

✓

‘ெஞ்சாமிர்த கலளவ’ என்ெது கிைாஸ்டகாவில் நளடமெற்ற CoP26
மாநாட்டின்ப ாது இந்தியப் பிரதைரால் முன்மைாழியப்ெட்ட 5 ைடி உத்தி
ஆகும். இந்த உத்தி, 2030ஆம் ஆண்டைவில் உலகம் நீடித்த வைர்ச்சி
இலக்குகளை அளடய உதவுகிறது.

✓

ைணிலாளவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் ைற்றும் மெய்ஜிங்ளகச்
சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்க ெரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார்
667 மில்லியன் டடாஸ் டகாவிட் தடுப்பூசிகள், கடன்மூலம் வாங்கப்ெடும்
எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

ெஞ்சாமிர்த கலளவயில் 2030’க்குள் 500 GW புளதெடிவைற்ற ஆற்றல்
திறன், 2030’க்குள் 50% புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன், 2030’க்குள் 1
பில்லியன் டன் கரியமில உமிழ்ளவக் குளறத்தல், கார்ென் தீவிரத்ளத
2030’இல் 45% ஆக குளறத்தல், 2030’இல் நிகர சுழியத்ளத அளடதல்
ஆகியளவ உள்ைடங்கும்.

2. இந்தியாவும் எந்த நாடும் பசுளை ளைட்ரஜளன ஆராயவும்,

6. 3 முக்கியைான இயற்ளக பாதுகாப்பு பணிகளை நிர்வகிப்பதற்கு

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வழித்தடங்களை அளைக்கவும், இயற்ளக
எரிவாயு துளையில் திட்டங்களை அளைக்கவும் ஒப்புக்ககாண்டன?

SPV’ஐ முதன்முதலில் அளைத்த இந்திய ைாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 

அ) அமைரிக்கா

ஆ) டகரைா

ஆ) மெர்ைனி

இ) ஒடிஸா

இ) இத்தாலி 

ஈ) குெராத்

ஈ) IMF

✓

COVID தடுப்பூசிகளை வாங்குவதற்காக, ஆசிய உட்கட்டளைப்பு முதலீட்டு

வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றில் (ADB)
இந்தியா $2 பில்லியன் அமைரிக்க டாலர் கடளைப் மெற்றுள்ைது.

✓

ஈ) ரஷ்யா

✓



இந்தியாவும் இத்தாலியும் ெசுளை ளைட்ரெனின் வைர்ச்சி, புதுப்பிக்கத்த
-க்க எரிசக்தி வழித்தடங்கள் ைற்றும் இயற்ளக எரிவாயு துளறயில்
திட்டங்களை அளைக்க ஒப்புக்மகாண்டுள்ைை. டராமில் நளடமெற்ற ஜி
20 உச்சிைாநாட்ளடமயாட்டி, பிரதைர் டைாடி, இத்தாலிய பிரதைர் ைரிடயா
டிராகியுடன் டநரில் சந்தித்துப் டெசிய பிறகு, அதுகுறித்த கூட்டறிக்ளக
மவளியிடப்ெட்டது. இந்தியா ைற்றும் இத்தாலி இளடடய (2020-2024)
டைம்ெடுத்தப்ெட்ட கூட்டாண்ளைக்காை மசயல் திட்டம் கடந்த 2020’இல்
ளகமயழுத்தாைது.

✓

மூன்று முக்கியைாை இயற்ளக ொதுகாப்பு ெணிகளை மதாழில்ரீதியாக
நிர்வகிப்ெதற்காக, ‘தமிழ்நாடு ெசுளை காலநிளல நிறுவைம்’ என்ற
மெயரில் முதன்முளறயாக சிறப்பு டநாக்கம் மகாண்ட நிறுவைத்ளத
(SPV) தமிழ்நாடு அளைத்துள்ைது.

✓

இந்நிறுவைம் தமிழ்நாடு ெருவநிளல ைாற்றம், தமிழ்நாடு ெசுளை ைற்றும்
தமிழ்நாடு ஈரநிலப்ெணிகள் ஆகியவற்ளற நிர்வகிக்கும். இதன் அங்கீகரி
-க்கப்ெட்ட மூலதைம் `5 டகாடி ஆகும். ைாநில சுற்றுச்சூழல் மசயலாைர்
இந்த நிறுவைத்தின் தளலவர் ைற்றும் MDஆக உள்ளார்.

7. சமீபத்தில் திைந்து ளவக்கப்பட்ட கருட் சட்டி பாலம் அளைந்துள்ை
3. ‘Don’t Choose Extinction’ என்பது சமீபத்தில் எந்த நிறுவனத்தால்

ைாநிலம் எது?

கதாடங்கப்பட்ட ஒரு பரப்புளரயாகும்?

அ) தமிழ்நாடு

அ) UNDP 

ஆ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) UNEP

இ) ைத்திய பிரடதசம்

இ) FAO

ஈ) உத்தர பிரடதசம்

ஈ) WWF

✓

✓

ஐநா வைர்ச்சித்திட்டைாைது (UNDP), சமீெத்தில் ‘அழிளவத் டதர்ந்மதடுக்க
டவண்டாம்’ என்ற தளலப்பில் ஒரு காம ாலிப் ெரப்புளரளய
மதாடங்கியது. ெருவநிளல ைாற்றத்திற்கு எதிராை உலகைாவிய
நடவடிக்ளககளை எடுத்துளரக்க அளைவளரயும் வலியுறுத்துதற்காக,
‘ஃபிரான்கி தி ளடடைா’ என்ற ளடடைாசளர அதன் சின்ைைாக
அறிவித்தது. காம ாலிப் ெரப்புளரயுடன், இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக
‘Don’t Choose Extinction’ என்ற இள யதைத்ளதயும் அந்த நிறுவைம்
அறிமுகப்ெடுத்தியது. டைலும், ஃபிரான்கிக்காக டுவிட்டர் க க்கு
ஒன்றும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது.

இந்தியப் பிரதைர் நடரந்திர டைாடி சமீெத்தில் `1 டகாடி ைதிப்பிலாை ெல
திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். ைந்தாகினி ஆற்றின் கருட் சட்டி
ொலம் உட்ெட டகதார்நாத்தில் ெல்டவறு வைர்ச்சித் திட்டங்களை அவர்
நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். அவர் ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் சைாதி
ைற்றும் சிளலளய திறந்து ளவத்தார்.

8. ‘கபாது விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான
‘பத்ை விபூஷன்’ விருளத கவன்ைவர் யார்?
அ) ஷின்டசா அடெ 
ஆ) டகாத்தெய இராெெக்ச

4. பண்ளடய பபரரசுகைான தாதன் ைற்றும் லிஹ்யாளன தற்பபாது

இ) டேக் ைசீைா

அகழாய்வு கசய்துவருகிை நாடு எது?

ஈ) K P சர்ைா ஒலி

அ) மசௌதி அடரபியா 

✓

ெத்ை விருதுகள், 2021’இல் 119 நெர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டை. COVID-19
மதாற்று கார ைாக விருது மெற்றவர்களைக் மகௌரவிக்கும் விழாளவ
2020’இல் நடத்த முடியவில்ளல. இந்தப் ெட்டியலில் 7 ‘ெத்ை விபூேன்’,
10 ‘ெத்ை பூேன்’ ைற்றும் 102 ‘ெத்ைஸ்ரீ’ விருது மெற்றவர்கள் உள்ைைர்.

✓

இதில் 16 விருதுகள் ைர த்திற்குப்பின் வழங்கப்ெட்டுள்ைை. இவ்விருது
மெற்றவர்களின் ெட்டியலில் 29 மெண்களும் 1 திருநங்ளகயும் அடங்குவ
-ர். முன்ைாள் ெப்ொனிய பிரதைர் ஷின்டசா அடெவ், ‘மொது
விவகாரங்கள்’ பிரிவின்கீழ் இவ்விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டார்.

ஆ) டநொைம்
இ) வங்காைடதசம்
ஈ) இஸ்டரல்
✓

மசௌதி அடரபியாவில் உள்ை மதால்மொருள் ஆராய்ச்சியாைர்கள்
ெண்ளடயகால டெரரசுகைாை தாதன் ைற்றும் லிஹ்யான் குறித்த
அகழ்வாராய்ச்சிகளை ஐந்து இடங்களில் டைற்மகாண்டு வருகின்றைர்.
இந்தப் டெரரசுகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசழித்து வைர்ந்த
முக்கியைாை பிராந்திய ஆற்றல்கைாக இருந்தை. இந்தத் திட்டம் மசௌதிபிமரஞ்சு கூட்டாண்ளைத் திட்டைாகும்.
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9. PMJDY ைற்றும் குளைக்கப்பட்ட குற்ைங்கள் குறித்த ைதிப்பீட்ளட
எந்த வங்கியின் ஆராய்ச்சித் துளை கவளியிட்டது?
அ) RBI
ஆ) SBI 
இ) PNB
ஈ) கைரா வங்கி
✓

ொரத ஸ்டடட் வங்கியின் மொருைாதார ஆராய்ச்சித் துளறயின்ெடி, அதிக
பிரதைர் ென் தன் டயாெைா (PMJDY) க க்கு இருப்புகளைக் மகாண்ட
ைாநிலங்களில் குற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அைவில் குளறந்துள்ைை.
அத்தளகய ைாநிலங்களில் ைதுொைம் ைற்றும் புளகயிளலப் மொருட்கள்
டொன்ற டொளதப்மொருட்களின் நுகர்வு புள்ளிவிவர ரீதியாகவும்
மொருைாதார ரீதியாகவும் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சிளயக் கண்டுள்ைை.

10.“திசுவைர்ப்பு அடிப்பளடயிலான விளத உருளை விதிகள்”, எந்த
இந்திய ைாநிலத்தின் அளைச்சரளவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன?
அ) டகரைா
ஆ) அஸ்ஸாம்
இ) ைத்திய பிரடதசம்
ஈ) ெஞ்சாப் 

✓

ெஞ்சாப் அளைச்சரளவ ‘ெஞ்சாப் திசுவைர்ப்பு அடிப்ெளடயிலாை விளத
உருளைக்கிழங்கு
விதிகள்-2021’க்கு
ஒப்புதல்
அளித்துள்ைது.
இவ்விதிகள் ெஞ்சாப் ைாநிலத்ளத நிளலயாை உருளைக்கிழங்கு விளத
ளையைாக டைம்ெடுத்துவளத டநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ைது.

✓

இதன்மூலம் ெஞ்சாப் ைாநிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு சாகுெடி அதிகரிக்கு
-ம் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்த விதிகளின் மூலம், திசு வைர்ப்பு
அடிப்ெளடயிலாை சான்றிதழ் வசதிளயப் மெற்ற நாட்டின் முதல் ைாநிலம்
ஆக ெஞ்சாப் ைாநிலம் இருக்கும்.


1. நிலநடுக்கத்ளத துல்லியைாக அறிய மசன்ளை ஐஐடி.யில் புதிய
மதாழில்நுட்ெம் கண்டுபிடிப்பு
மசன்ளை
ஐஐடியில்
நிலநடுக்கங்களைத்
துல்லியைாக
கண்டறிவதற்காை புதிய மதாழில் நுட்ெத்ளத உருவாக்கியுள்ைைாா்.
நிலநடுக்க சமிக்ளைகளில் முதல் அதிாா்வளலகளை துல்லியைாகக்
கண்டறிந்து,
மிகக்
குளறந்த
டநரத்தில்
உயிாா்களைக்
காப்ொற்றுவதற்காை நடவடிக்ளககளை எடுக்க இந்தத் மதாழில்நுட்ெம்
ெயன்ெடும் எைவும் கண்டறிந்த வல்லுநாா்கள் கூறியுள்ைைாா்.







தூண்டப்ெட்ட நிகழ்வுகைால் ஏற்ெடும் டசதங்களைக் குளறப்ெதற்கும்
அவசியம்’ எைத் மதரிவித்துள்ைாாா்.
நில அதிாா்வு சமிக்ளைகள்: முக்கியைாக கடலில் அளலகள், பூமியின்
டைடலாட்டத்தில் ஏற்ெடும் ைாற்றங்கள், வளிைண்டல ைாறுொடுகள்
ைற்றும் ைனிதச் மசயல்ொடுகள் கார ைாக நிலம் மதாடாா்ந்து
அதிாா்வளடகிறது.நில
அதிாா்வு
சமிக்ளைகள்
இயற்ளகயாை
(நிலநடுக்கங்கள், எரிைளல மவடிப்புகள், சுைாமி டொன்றளவ) அல்லது
ைனிதைால் உருவாக்கப்ெட்ட (அதிக டொக்குவரத்து, அணு மவடிப்புகள்,
சுரங்க
நடவடிக்ளககள்
டொன்றளவ)
மூலங்களிலிருந்து
உருவாக்கப்ெடலாம்.
அளைத்து நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளும் அவற்றின் அைவிற்கு
விகிதாசாரைாை ஆற்றளல மவளியிடுகின்றை. மவளியிடப்ெட்ட இந்த
ஆற்றல், ஒரு அளலயாக அளைத்து திளசகளிலும் நகாா்ந்து, ஒரு நில
அதிாா்வு அைவி மூலம் நில அதிாா்வு சமிக்ளையாகப் ெதிவு
மசய்யப்ெடுகிறது.
சீஸ்டைாகிராம்கள்
என்ெது
நில
அதிாா்வு
இயக்கத்திளை ெதிவு மசய்யும் வளரெடங்கைாகும்.
முக்கியப் ெயன்கள்: இந்த நில அதிாா்வு வளரெடங்களின் ெகுப்ொய்வு,
பூமியின் மசயல்ொட்ளடப் புரிந்துமகாள்வதற்கும், நிலநடுக்கங்களுக்காை
முன்கூட்டிய எச்சரிக்ளக அளைப்புகளை அளைப்ெதற்கும், மூல
இடங்களைத் தீாா்ைானிப்ெதற்கும் , பிற நில அதிாா்வு நிகழ்வுகளின்
மூலத்ளதக் கண்டறிவதற்கும் இன்றியளையாதது. நிலநடுக்கத்தின்
டசதப் ெகுதிளயக் கண்டறிவது அல்லது கணிப்ெது உயிாா்களைப்
ொதுகாப்ெதிலும் மசாத்து இழப்ளெத் தடுப்ெதிலும் மெரும் ெங்கு
வகிக்கிறது.
2. டகாவா 52-ஆவது சாா்வடதச திளரப்ெட விழா: விருதுப் டொட்டியில்
15 திளரப்ெடங்கள்
டகாவாவில் இந்தைாத இறுதியில் நளடமெற உள்ை 52-ஆவது இந்திய
சாா்வடதச திளரப்ெட விழாவில் தங்க ையில் உள்ளிட்ட விருதுகளுக்கு
இரு ைராத்தி ெடங்கள் உள்ெட 15 சாா்வடதச ெடங்கள் டொட்டிக்கு டதாா்வு
மசய்யப்ெட்டுள்ைது. இந்தப் ெட்டியளல ைத்திய தகவல், ஒலிெரப்புத் துளற
அளைச்சகம் வியாழக்கிழளை மவளியிட்டுள்ைது.
அதன் விவரம் வருைாறு: டதாா்வு மசய்யப்ெட்டுள்ை திளரப்ெடங்களில்
பின்லாந்து நாட்டின் எனி டட நவ் , அமைரிக்கா - நியூமைக்சிடகா ெடைாை
டலண்ட் ஆப் ட்ரிம்ஸ் , ெராகுடவயின் சாாா்லட், டராைானியாவின்
இன்ட்ரடகால்ட், டொலந்து நாட்டின் லீடாா், ரஷியாவின் ைாஸ்டகா டஸ்
நாட் டைென் ைற்றும் தி டாாா்ம், வங்கடதசத்தின் டநா கிரவுண்ட் பிைத்
த ஃபீட் , ெப்ொனின் ரிங் வாண்ட ரிங், மசக் குடியரசின் டசவிங் ஒன் ைூ
வாஸ் மடட், பிடரசிலின் தி ொா்ஸ்ட் ஃொலன் டொன்ற மவளிநாட்டு
ெடங்களும், இந்திய அைவில் டகாதாவரி (ைராத்தி), டை வசந்த்ராவ்
(ைராத்தி) ; மசம்டகாாா் (டிைாசா-திமெத் மைாழி) டொன்ற ெடங்களும்
டொட்டிக்குத் டதாா்வாகியுள்ைை.

மசன்ளை
ஐஐடியின்
புதிய
மதாழில்
நுட்ெம்,
நிலநடுக்க
அதிாா்வளலகளின் துல்லியைாை டநரத்ளத ைதிப்பிடுவது, ஒரு
வலுவாை ஆரம்ெ எச்சரிக்ளக அளைப்ளெ உருவாக்குவதுடன், சுைாாா்
30 விநாடிகள் முதல் 2 நிமிேங்கள் வளர தற்காத்துக் மகாள்வதற்குத்
தயாாா் மசய்து மகாள்ை டநரத்ளதயும் வழங்குகிறது.

தங்க ையில் விருது ரூ.40 லட்சம்: டதாா்வு மசய்யப்ெடும் சிறந்த
திளரப்ெடத்துக்காை தங்க ையில் விருது ரூ.40,00,000 டராக்கப் ெரிசு,
சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த இயக்குநருக்காை ெடத்திற்கு மவள்ளி ையில்
விருது ரூ.15,00,000 மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும். சிறந்த நடிகாா்,
நடிளககளுக்காை மவள்ளி ையில் விருது, தலா ரூ.10,00,000 லட்சம்
மராக்கம், சான்றிதழ் அடங்கும்.

பூமியின் டைற்ெரப்பு வளர அளலகள் தாக்குவதற்கு முன் கிளடக்கும்
இந்த டநரம் மிகவும் ெயைளிக்கக்கூடியது. நிலநடுக்கத்ளதக்
கண்டறிந்து
மதரிவிப்ெதற்காை
டநரம்
குளறவாைதாகத்
டதான்றிைாலும், அணு உளலகள், மைட்டரா டொன்ற டொக்குவரத்து,
உயாா் கட்டடங்களில் உள்ை லிப்ட்கள் ஆகியவற்ளற நிறுத்தவும்
எண் ற்ற உயிாா்களைக் காப்ொற்றவும் இந்த காலம் டொதுைாைது.

சிறப்பு நடுவாா் விருது: நடுவாா் டதாா்வு மசய்யும் ெடத்துக்கு, அந்தப் ெடத்தின்
இயக்நருக்கு மவள்ளி ையில் விருதாக சான்றிதழ், ரூ.15,00,000 மராக்கம்
வழங்கப்ெடுகிறது. 52-ஆவது இந்திய சாா்வடதச திளரப்ெட விழா வரும்
நவம்ொா் 20 முதல் 28-ஆம் டததி வளர நளடமெறுகிறது. இந்த
விழாவில் உள்நாடு ைற்றும் சாா்வடதச ொாா்ளவயாைாா்களுக்கு 45
திளரெடங்கள் திளரயிடப்ெட உள்ைை.

மசன்ளை ஐஐடியின் மகமிக்கல் மொறியியல் துளற டெராசிரியாா் அருண்
டக தங்கிராலா வழிகாட்டுதலில், ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால்
இதற்காை ஆய்வுகளை டைற்மகாண்டாாா். இந்த ஆராய்ச்சியின்
கண்டுபிடிப்புகள் புகழ்மெற்ற சக ைதிப்ொய்வு மசய்யப்ெட்ட அறிவியல்
இதழாை ‘பிைாஸ் ஒன்’ -இல் மவளியிடப்ெட்டுள்ைை. இதுகுறித்து
மசன்ளை ஐஐடி ஆராய்ச்சி ைா வி காஞ்சன் அகாா்வால் கூறியது: ‘பிஅளல வருளக குறித்த தகவல், நிலநடுக்கத்தின் அைவு, ஆழம் ைற்றும்
ளையப்புள்ளி, இடம் டொன்ற பிற மூல அைவு உருக்களைத்
தீாா்ைானிப்ெதில் முக்கியைாைது. எைடவ, பி-அளல கண்டறிதல்
சிக்கலுக்கு உறுதியாை, துல்லியைாை தீாா்வாக அளையும். நிலநடுக்க
விவரங்களைச் சரியாக ைதிப்பிடுவதற்கும், நிலநடுக்கம் அல்லது பிற









3. கிராை சுற்றுலா: ைத்திய பிரடதசைாநிலத்துக்கு சாா்வடதச விருது
ைத்திய பிரடதச சுற்றுலா வாரியத்தின் கிராப்புற சுற்றுலாத் திட்டத்துக்கு
‘டவாா்ல்ட் டிராவல் ைாாா்ட்’
அளைப்பின் சிறந்த சுற்றுலாத்
திட்டத்துக்காை விருது கிளடத்துள்ைது.
கடராைாவுக்கு பின் சுற்றுலா டைம்ெடுத்தப்ெட்ட இடங்களைக்
க க்கில்மகாண்டு இந்த விருது அளிக்கப்ெட்டது. இடத கிராை சுற்றுலா
பிரிவில் பிராந்திய அைவிலாை ஸ்வாா்
புரஸ்காாா் விருதும் ைத்திய
பிரடதச சுற்றுலாத் துளறக்கு கிளடத்துள்ைது. இது தவிர மெண்களுக்கு
ொதுகாப்ொை சுற்றுலா தலங்கள் பிரிவிலும் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு
விருது கிளடத்துள்ைது.
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இது மதாடாா்ொக ைத்திய பிரடதச ைாநில சுற்றுலாத் துளற முதன்ளைச்
மசயலாைாா் டசகாா் சுக்லா கூறுளகயில், ‘சாா்வடதச அைவில் சுற்றுலாத்
துளறயில் ைத்திய பிரடதசத்துக்கு விருதுகள் கிளடத்துள்ைது
ைாநிலத்துக்கு ைட்டுைல்ல நைது டதசத்துக்டக மெருளை டசாா்க்கும்
விேயைாகும். ைத்திய பிரடதசத்ளத சுற்றுலாத் துளறயில் சிறப்பிடத்துக்கு
மகாண்டு மசல்ல டவண்டும் என்று ைாநில முதல்வாா் சிவராஜ் சிங்
மசௌைான் டைற்மகாண்ட முயற்சியும் இதற்கு முக்கியக் கார ம்.
லண்டனில் கடந்த வாரம் நளடமெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விருளத
ைாநில சுற்றுலாத் துளற அதிகாரிகள் மெற்றுக் மகாண்டைாா்.

ஐடராப்பிய பிராந்திய ஓென் டொட்டியாக நளடமெற்ற இந்த கிரான்
டகைாரியா சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டநத்ரா, ஐஎல்சிஏ 6 பிரிவில்
நளடமெற்ற 6 ெந்தயங்களில் 3-இல் முதலாவதாக வந்து 10 மநட்
புள்ளிகளுடன் தங்கப் ெதக்கத்ளத ளகப்ெற்றிைாாா். அடத பிரிவில்
ஸ்மெயிளைச் டசாா்ந்த மெனிடடா லாஞ்டசா, ைாாா்டிைா மரய்டைா
காச்டசா முளறடய 2 ைற்றும் 3-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தைாா். இந்தப்
டொட்டியில் 3 நாடுகளைச் டசாா்ந்த 20 டொட்டியாைாா்கள் ெங்டகற்றைாா்.
அதில் டநத்ரா உள்ெட 3 டொா் டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில்
ெங்டகற்றவாா்கைாவாா்.

கிராை சுற்றுலாத் திட்டத்தின்கீழ் ைத்திய பிரடதசத்தில் 100 கிராைங்கள்
உள்ளாா்
ைக்களின்
ஒத்துளழப்புடன்
டைம்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைை.
கிராைப்புற ொரம்ெரிய உ வு, நாட்டுப் புற இளச, கிராைப்புற
விளையாட்டு, உள்ளாா் களலகள், ளகவிளைப் மொருள்கள்,
இளைைாா்களின் திறன் டைம்ொடு ஆகிவற்றுக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்ததன் மூலம் இந்த விருதுகள் சாத்தியைாகியுள்ைை’ என்றாாா்.

விஷ்ணுவுக்கு மவண்கலம்: இதனிளடடய, ஸ்மெயினின் ொாா்சிடலாைா
நகரில் நளடமெற்ற ஐஎல்சிஏ உலக மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில்
இந்தியாவின் விஷ்ணு 25-ஆவது இடம் பிடித்தாாா். ைற்மறாரு
இந்தியராை டைாகித் 106-ஆவதாக வந்தாாா். இந்தப் டொட்டியில்
மைாத்தம் 135 டொா் ெங்டகற்றைாா். டொட்டியாைாா்களிடலடய மிக இைம்
வயது வீராா், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 25-ஆவது இடம் பிடித்த முதல்
ஆசிய வீராா் என்ற மெருளைகளை விஷ்ணு மெற்றாாா்.

4. ரிசர்வ் வங்கியின் இரு திட்டங்கள் இன்று துவக்குகிறார் பிரதைர்
டைாடி
ரிசர்வ் வங்கியின் வாடிக்ளகயாைர் சார்ந்த இரு திட்டங்களை, பிரதைர்
டைாடி இன்று 'வீடிடயா கான்ெரன்ஸ்' வாயிலாக துவக்கி ளவக்கிறார்.
இது குறித்து பிரதைர்
கூறப்ெட்டுள்ைதாவது:

அலுவலகம்

மவளியிட்டுள்ை

அறிக்ளகயில்

'ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் ஸ்கீம்' ைற்றும் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்களின்
குளறகள் அளைத்ளதயும் ஒடர குளடயின் கீழ் மகாண்டு வரும்,
'ைத்தியஸ்த தீர்ப்ொயம்' என்ற இரு திட்டங்களை பிரதைர் டைாடி இன்று
துவக்கி ளவக்கிறார்.
ஆர்.பி.ஐ., ரீமடய்ல் ளடரக்ட் திட்டத்தில், சில்லளர முதலீட்டாைர்கள் ரிசர்வ்
வங்கியின் வாயிலாக, ைத்திய - ைாநில அரசுகள் மவளியிடும் கடன்
ெத்திரங்களை தரகு கட்ட முன்றி வாங்கலாம்.
இதைால், சிறு முதலீட்டாைர்களும் சுலெைாக அரசு கடன் ெத்திரங்களில்
முதலீடு மசய்ய முடியும்.ைத்திய அரசு, 'ஒடர டதசம் - ஒடர ைத்தியஸ்த
தீர்ப்ொயம்' என்ற மகாள்ளகப்ெடி ஒடர வளலதைம், ஒடர மின்ைஞ்சல்,
ஒடர முகவரியில் வங்கி வாடிக்ளகயாைர்கள் புகார் மதரிவிக்கும்
வசதிளய ஏற்ெடுத்தியுள்ைது.
இதன்ெடி
ைத்தியஸ்த
தீர்ப்ொயம்
என்ற
டைம்ெடுத்தப்ெட்ட
வாடிக்ளகயாைர் குளற தீர்க்கும் திட்டத்ளதயும் டைாடி துவக்கி
ளவக்கிறார். இதைால், ரிசர்வ் வங்கியின் கீழ் உள்ை அளைத்து
வங்கிகளைச் டசர்ந்த வாடிக்ளகயாைர்களும், தங்கள் குளறகளை
ஒருங்கிள ந்த ஒடர வளலதைத்தில் மதரிவித்து, தீர்வு காணும் வசதி
கிளடக்கும்.

7. தமிழகத்தில் இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் ைளழ அதிகம்
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு ெருவைளழ காலம் மதாடங்கியதில் இருந்து
அளைத்து ெகுதிகளிலும் ைளழ மெய்து வருகிறது. அந்த வளகயில்
ெருவைளழ மதாடங்கிய அக்டடாெர் ைாதம் முதல் டநற்று வளர
தமிழகத்தில் 26 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகி இருக்க டவண்டும். ஆைால்
மதாடர் ைளழ கார ைாக தற்டொது 40 மச.மீ. வளர ைளழ மெய்து
இருக்கிறது. இது இயல்ளெ விட 54 சதவீதம் அதிகம். இதில்
அதிகெட்சைாக விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் 122 சதவீதம் அதிகைாக ைளழ
ெதிவாகியுள்ைது.
அதற்கடுத்தெடியாக திருவாரூர் ைாவட்டத்தில் 110 சதவீதமும்,
டகாளவயில் 103 சதவீதமும், அரியலூரில் 95 சதவீதமும் அதிகைாக
ைளழ மெய்திருக்கிறது.
மசன்ளைளய மொறுத்தவளரயில் இந்த ெருவைளழ காலத்தில் 77
சதவீதம் அதிகைாக ைளழ ெதிவாகியுள்ைது. டைலும், கிருஷ் கிரி,
ைதுளர, விருதுநகர் ைாவட்டங்களை தவிர ைற்ற அளைத்து
ைாவட்டங்களிலும் இயல்ளெ விட அதிகைாகடவ ைளழ மெய்து
இருக்கிறது என்று வானிளல ஆய்வு ளையத்தின் புள்ளி விவரங்கள்
மதரிவிக்கின்றை.
இந்த ைாதம் மதாடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் ெரவலாக மதாடர் ைளழ
மெய்து வருவதால், கடந்த 10 நாட்களில் ைட்டும் தமிழகத்தில் சராசரியாக
18 மச.மீ. ைளழ ெதிவாகியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

டைலும், இரு மைாழிகளில் புகார் மதரிவிப்ெதற்காை உதவியும், குளற
தீர்வு மதாடர்ொை அளைத்து விெரங்களையும் மெற, கட்ட மில்லா
மதாளலடெசி எண்ள யும் டைாடி அறிமுகப்ெடுத்த உள்ைார். இவ்வாறு
அதில் கூறப்ெட்டுள்ைது.
5. ைல்யுத்தம்: நிோ சாம்பியன்
டதசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் 65 கிடலா பிரிவில், ரயில்டவ
வீராங்களை நிோ தாஹியா சாம்பியன் ஆைாாா்.
முன்ைதாக, ைரியா ா ைாநில ைல்யுத்த ெயிற்சி ளையத்தில் நிோ
தாஹியா சுட்டுக் மகால்லப்ெட்டதாக புதன்கிழளை தகவல் மவளியாகி
அளைவருக்கும்
அதிாா்ச்சி
ஏற்ெடுத்தியது.
எனினும்,
சிறிது
டநரத்திடலடய அது தாம் இல்ளல என்று கூறி நிோ ைறுப்பு விடிடயா
மவளியிட்டாாா். பின்ைாா், மகால்லப்ெட்ட நிோ புதிதாக ைல்யுத்தத்தில்
இள ந்த டவமறாரு வீராங்களை எைத் மதரியவந்தது.
இத்தளகய நிகழ்வு புதன்கிழளை நிகழ்ந்த நிளலயில், வியாழக்கிழளை
நளடமெற்ற இறுதிச்சுற்றில் நிோ 30 விநாடிகளில் தைது எதிராளியாை
ெஞ்சாளெச் டசாா்ந்த ெஸ்பிரீத் மகௌளர வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆைாாா்.

6. மசயிலிங்: டநத்ரா சாம்பியன்
ஸ்மெயினில் நளடமெற்ற மசயிலிங் சாம்பியன்ஷிப் டொட்டியில் டலசாா்
டரடியல் பிரிவில் இந்தியாவின் டநத்ரா குை ன் தங்கப் ெதக்கம்
மவன்றாாா்.
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5. ‘ஒனபக ஒ வ்வோ மெயந்தி’லயக் மகோண்டோடுகிற மோநிைம் எது?

தடுப் தற்கோன ன்னோட்டு நோள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது?

அ) கர்நாடகா 

அ) நவம்பர் 4

ஆ) ஒடிஸா

ஆ) நவம்பர் 6 

இ) வமற்கு வங்கம்

இ) நவம்பர் 8

ஈ) பஞ்சாப்
✓

2001ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாதுச்சபப ஒவ்வவார் ஆண்டும் நவ.6ஆம்
வேதிபை ‘வபார் மற்றும் ஆயுேவமாேலில் சுற்றுச்சூழபை சுரண்டுவபே
ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாளாக’ அறிவித்ேது. ஐநா சுற்றுச்சூழல்
வபரபவ, 2016’இல் ஒரு தீர்மானத்பே ஏற்றுக்பகாண்டது; அது ஆயுே
வமாேலின் நிகழ்ேகபவக் குபைப்பதில் ஆவராக்கிைமான சூழல் முக்கிை
பங்கு வகிக்கிைது என்று அறிவித்ேது. சுற்றுச்சூழலில் வமாேல்கள் மற்றும்
வபார்களின் விபளவுகபளக் குபைப்பவே இேன் வநாக்கமாகும்.

விதிமுலறகளின் டி “முதன்லம வோனூர்தி நிலையங்கள்” என்று
அறிவிக்கப் டுகின்றன?
அ) இந்திை வானூர்தி நிபைை ஆபைைச் சட்டம்

மத்திய அலமச்சகம் எது?

ஆ) வானூர்தி நிபைை ஒழுங்குமுபை சட்டம்

அ) கல்வி அபமச்சகம்

இ) சிவில் வானூர்தி வபாக்குவரத்து சட்டம்

ஆ) மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அபமச்சகம்

ஈ) வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைை சட்டம் 

இ) அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் 

✓

ஈ) திைன் வமம்பாடு மற்றும் போழில் முபனவவார் அபமச்சகம்

✓

இந்திை விடுேபையின் 75ஆவது ஆண்பட முன்னிட்டு இளம்
கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான முேல் வழிகாட்டல் திட்டத்பே மத்திை
அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் போடங்கிைது.

✓

‘DBT-ஸ்டார் காவைஜ் பமன்டர்ஷிப் புவராகிராம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட
இது, அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள உயிரித்
போழில்நுட்பத்துபையின் (DBT) ஆேரவுடன் நாட்டின் ஒவ்பவாரு
மாவட்டத்திலும் ஒரு ‘நட்சத்திரக்கல்லூரி’பை வேர்ந்பேடுப்பபே வநாக்க
-மாகக் பகாண்டுள்ளது. இது ஒவ்பவாரு மாேமும் பயிைரங்குகள் மற்றும்
கூட்டங்கபள ஏற்பாடு பசய்வபேயும், குறிப்பாக கிராமப்புைங்களில்
கல்லூரிகபள நடத்துவது மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளுடன் போடர்பு
நடவடிக்பககபள வமற்பகாள்வபேயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

3. இந்தியோவின் 27ஆம் மோநிைமோக நவ.9 அன்று உருவோக்கப் ட்ட
மோநிைம் எது?

600ஆவது ந லரத் தோங்கி மசன்றது?
அ) ஜாக்ஸா
ஆ) ESA
இ) இஸ்வரா
ஈ) ஸ்வபஸ் எக்ஸ் 

✓

அபமரிக்க ேனிைார் விண்பவளி நிறுவனமான ஸ்வபஸ் எக்ஸ் அேன்
விண்கைமான குரூ டிராகன் என்டூரன்ஸில் 4 விண்பவளி வீரர்கபள
பன்னாட்டு விண்பவளி நிபைைத்திற்கு ோங்கிபசன்ைது. கடந்ே 60
ஆண்டுகளில் விண்பவளிபை அபடந்ே 600ஆம் நபரும் இதிைடக்கம்.

✓

ஸ்வபஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ஏவுகைத்பேப் பைன்படுத்தி இவ்விண்கைம்
ஏவப்பட்டது. ஸ்வபஸ் எக்ஸின் ேபைபமைகம் கலிவபார்னிைாவின்
ைாவ்வோர்னில் அபமந்துள்ளது. கடந்ே 2002ஆம் ஆண்டில் எவைான்
மஸ்க் என்பவரால் இது நிறுவப்பட்டது.

ஆ) உத்ேரகாண்ட் 
இ) சத்தீஸ்கர்
ஈ) பேலுங்கானா
இந்திைாவின் 27ஆவது மாநிைம் உருவானபேக் பகாண்டாடும் வபக
-யில் ஆண்டுவோறும் நவ.9ஆம் வேதி உத்ேரகாண்ட் நிறுவன நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிைது. உத்ேரபிரவேச மாநிைத்தின் வடவமற்குப்பகுதியில்
இருந்தும், இமைமபைத் போடரின் ஒருபகுதியிலிருந்தும் பை மாவட்டங்
-கபள இபைத்து கடந்ே 2000ஆம் ஆண்டு உத்ேரகாண்ட் மாநிைம்
உருவாக்கப்பட்டது. இது முன்னர் உத்ேராஞ்சல் என்று அபழக்கப்பட்டது.
2007ஆம் ஆண்டில் உத்ேரகாண்ட் என மறுபபைரிடப்பட்டது.

4. எந்தத் தலைவரின் நிலனவோக நவ.11ஆம் பததி பதசிய கல்வி
நோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது?
அ) APJ அப்துல் கைாம்
ஆ) வல்ைபாய் பவடல்
இ) அன்பன பேரசா
ஈ) பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் 
ஒவ்வவார் ஆண்டும், பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்தின் பிைந்ேநாபள
நிபனவுகூரும் வபகயில், இந்திைாவில் நவம்பர்.11ஆம் வேதி வேசிை
கல்வி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. அவர் சுேந்திரப் வபாராட்ட வீரரும்,
சுேந்திர இந்திைாவின் முேல் கல்வி அபமச்சரும் ஆவார். அவர் கல்வி
அபமச்சராக இருந்ே காைத்தில்ோன் UGC, AICTE, கரக்பூர் உைர்கல்வி
நிறுவனம் வபான்ைபவ நிறுவப்பட்டன.









வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைைச் சட்டம்,
2008’இன்கீழ், மகராஷ்டிராவில் உள்ள ஷீரடி வானூர்தி நிபைைத்பே
ஒரு பபரிை வானூர்தி நிபைைமாக இந்திை அரசு அறிவித்துள்ளது.
சட்டத்தின் 13ஆவது பிரிவின்கீழ், வானூர்தி நிபைைப் பபாருளாோர
ஒழுங்குமுபை ஆபைைம் (AERA) வானூர்தி வசபவகள் போடர்பான
கட்டைத்பே நிர்ையிக்கும்.

7. எந்த விண்மவளி முகலமயின் ஏவுகைம், விண்மவளிக்கு சென்ற

அ) ஜார்க்கண்ட்

✓

இந்ே ஆண்டு முேல் நவம்பர் 11ஆம் வேதி ‘ஒனவக ஒபவ்வா பஜைந்தி’
பகாண்டாட கர்நாடக அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 18ஆம் நூற்ைாண்டில்
சித்ரதுர்காவில் பைேர் அலியின் பபடகளுக்கு எதிராகப் வபாரிட்ட
புகழ்பபற்ை பபண்-சிப்பாய்ோன் ஒனவக ஒபவ்வா. அவரின் பிைந்ேநாபள
ஆண்டுவோறும் பகாண்டாட கன்னட கைாசாரத்துபை முன்பமாழிந்ேது.

6. இந்தியோவில் உள்ள வோனூர்தி நிலையங்கள் எந்தச் சட்டத்தின்

2. முதன்முதலில் ‘ஸ்டோர் கோபைஜ் மமன்டர்சிப் திட்டத்லத’ அறிவித்த

✓



1. ‘ப ோர் மற்றும் ஆயுத பமோதலில் சுற்றுச்சூழலைச் சுரண்டுவலதத்

ஈ) நவம்பர் 10

✓



8. இரோஜ்யச ோவின் ம ோதுச்மசயைோளரோக நியமிக்கப் ட்டவர் யோர்?
அ) PC வமாடி 
ஆ) சஞ்சய் பஜய்ஸ்வால்
இ) அமித் ஷா
ஈ) ராஜ்நாத் சிங்
✓

மத்திை வநரடி வரிகள் வாரிைத்தின் முன்னாள் ேபைவரும், இந்திை
வருவாய் வசபவ அதிகாரியுமான PC வமாடி, மாநிைங்களபவயின்
பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐ ஆர் எஸ் அதிகாரி ஒருவர்
பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்படுவோல், பாரம்பரிைமாக ஐ ஏ எஸ்
அதிகாரிகள் பேவி வகித்து வந்ே இந்தப் பேவி அரிோன நிைமனங்களில்
ஒன்ைாக பார்க்கப்படுகிைது.

9. உயிரியல் ரீதியோக இறந்ததோக அறிவிக்கப் ட்ட உைகின் எந்தப்
புகழ்ம ற்ற ஆற்றில் கடல் குதிலரகள், விைோங்குகள், கடல் நோய்கள்
மற்றும் சுறோக்கள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன?
அ) கங்பக

ஆ) ைமுபன

இ) பநல்

ஈ) வேம்ஸ் 
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✓

கடல் குதிபரகள், ஈல்கள், கடல் நாய்கள் மற்றும் சுைாக்கள் வபான்ை
எதுவும் இல்ைாே காரைத்ோல், இைண்டனில் உள்ள வேம்ஸ் ஆறு, ஒரு
காைத்தில் “உயிரிைல் ரீதிைாக இைந்ேோக” அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

இைண்டனின் விைங்கிைல் சங்கம் நடத்திை ஆய்வில், முவ்வபகைான
சுைாக்கள் காைப்பட்டோகவும், 115 வபகைான மீன்கள் மற்றும் வனவுயி
-ரிகள் காைப்பட்டோகவும் கூறிைது.

10. ‘மரசோங் ைோ’ என்ற மலைப் ோலத அலமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ைடாக் 
ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர்
இ) உத்ேரகாண்ட்
ஈ) அருைாச்சை பிரவேசம்

✓

பரசாங் ைா, கிழக்கு ைடாக்கில் அபமந்துள்ள எல்பைக் கட்டுப்பாட்டுக்
வகாட்டில் உள்ள ஒரு மபைப்பாபேைாகும். 1962ஆம் ஆண்டு நடந்ே
வபாரின் ஒருபகுதிைாக, இந்திை இராணுவத்தின் குமாவவான் பபடப்
பிரிவின் 13 துருப்புக்கள் 16,000 அடி உைரத்தில் சீன இராணுவத்பே
வோற்கடித்ே பரசாங் ைா வபாருக்காக இது அறிைப்படுகிைது. வபாரின்
நிபனவாக பரசாங் ைாவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வபார் நிபனவிடத்பே
பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் திைந்து பவக்கவுள்ளார்.





கவரானா போற்றுக்கு எதிரான வநாய்எதிாோ்பபாருபள வகாவவக்ஸின்
ேடுப்பூசி தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏதுமின்றி உருவாக்குகிைது.
அத்ேடுப்பூசிபை
பசலுத்திக்
பகாண்டு
பரிவசாேபனயில்
பங்வகற்ைவாோ்கள் எவருக்கும் தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏற்படவில்பை.
ேபைவலி, காய்ச்சல், ேடுப்பூசி பசலுத்திை இடத்தில் வலி உள்ளிட்ட சிறிை
அளவிைான பக்கவிபளவுகள் மட்டுவம ஏற்பட்டன.
பரிவசாேபனயில் பங்வகற்ை எவரும் உயிரிழக்கவில்பை. கடந்ே
ஆண்டு நவம்பாோ் 16-ஆம் வேதி முேல் கடந்ே வம 17-ஆம் வேதி வபர
இந்ே ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டன. கவரானா போற்றுக்கு எதிராக
வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளது.
அோவது, நூற்றில் சுமாாோ் 78 வபருக்கு ேடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்ட
பிைகு கவரானா போற்று பாதிப்பு ஏற்படவில்பை.
போடாோ் ஆய்வுகள்: இந்ே ஆய்வு முடிவுகள் ஆரம்பநிபைபைச்
வசாோ்ந்ேபவ. கவரானா போற்றின் தீவிர பாதிப்பு, மருத்துவமபனயில்
சிகிச்பச பபைத் வேபவயில்ைாே வபகயிைான பாதுகாப்பு ஆகிைபவ
குறித்து போடாோ்ந்து ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டு வருகின்ைன.
60 வைபேக் கடந்ே 2,750 வபரிடமும், இேை வநாய், நீரிழிவு, உடல்
பருமன் உள்ளிட்ட இபைவநாய் பகாண்ட 5,724 வபரிடமும் இந்ே
ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திைாவின் பல்வவறு பகுதிகளில் உள்ள
25 மருத்துவமபனகளில் இந்ே ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது.

1. டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனுக்கு பிரிட்டனின் கவுரவ பட்டம்

பபரிை மாற்ைமில்பை: ேடுப்பூசியின் 2-ஆம் ேவபை பசலுத்திை ஒரு
மாேத்துக்குப்
பிைகு
உடலில்
வலுவான
வநாய்எதிாோ்பபாருள்
உருவாகிைது. ஆல்ஃபா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக
வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் குபைைவில்பை. படல்டா,
காமா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக பசைல்திைன் சற்று
குபைவாக (65 சேவீேம்) உள்ளது.

ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் சுோ
வசஷய்ைனுக்கு, பிரிட்டனின், 'ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ் ஆப்
எடின்பவரா' சார்பில் கவுரவ பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

பவவ்வவறு வைதினருக்கிபடவை வநாய்எதிாோ்பபாருள் உருவாவதில்
பபரிை அளவிைான மாற்ைங்கள் காைப்படவில்பை என்று அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உைகிவைவை
அறுபவ
சிகிச்பச
மருத்துவ
கல்லுாரிகளில்
போன்பமைானோகவும், முேன்பமைானோகவும், ராைல் காவைஜ் ஆப்
சர்ஜன்ஸ் கருேப்படுகிைது. 500 ஆண்டுகள் பழபமைான அக்கல்லுாரி,
'பபவைாஷிப் ஆப் ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ்' என்ை எப்.ஆர்.சி.எஸ்.,
பட்டத்பே, ேகுதிைானவர்களுக்கு வழங்குகிைது.

உைகத் ேரத்திைானது: ஆய்வு முடிவு போடாோ்பாக பாரத் பவைாபடக்
ேபைவாோ் கிருஷ்ைா எல்ைா பவளியிட்ட அறிக்பகயில், ‘வகாவவக்ஸின்
ேடுப்பூசி உைகத் ேரம் வாய்ந்ேோக உள்ளபே ைான்பசட் ஆய்விேழ்
உறுதி பசய்துள்ளது. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் ஆய்வுகள், இதுவபர
முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ே 10 மருத்துவ இேழ்களில் பவளிைாகியுள்ளன’
என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோ்.



இதில், மருத்துவ துபையில் ஆற்றிவரும் பணிகள், ஆராய்ச்சி
நடவடிக்பககள், புதிை பங்களிப்புகள் மற்றும் அனுபவம் ஆகிைவற்றின்
அடிப்பபடயில், 'பபவைாஷில் அட் பைாமிவனம்' என்ை கவுரவ பட்டத்பே,
ராைல் கல்லுாரிவை விருப்பப்பட்டு ேகுதிைானவர்களுக்கு அளிக்கும்.அந்ே
வபகயில், இம்முபை கவுரவ பட்டத்துக்கு, ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்.,
மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனின் பபைர்
முன்பமாழிைப்பட்டது.
இபே ராைல் கல்லுாரியின் எப்.ஆர்.சி.எஸ்., வேர்வு குழுவின் கவுன்சில்
உறுப்பினர்கள் ஒருமனோக ஏற்ைனர்.இேற்கு முன், ேமிழ்நாடு டாக்டர்
எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேராக இருந்ே வகப்டன்
ராஜாவுக்கு இந்ே கவுவரம் கிபடத்ேது. அேன்பின், ேற்வபாது சுோ
வசஷய்ைனுக்கு அப்பட்டம் கிபடத்துள்ளது.
இந்ே கவுரவ பட்டம், பிரிட்டனில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. பட்டமளிப்பு
விழாவில் சிைப்பு விருந்திராக பங்வகற்று, சுோவசஷய்ைன் ேபைபம
உபரைாற்றினார். இந்திைாவில் இருந்து எந்ே பபண்ணுக்கும்
கிபடக்காே, இந்ே கவுரவம் சுோ வசஷய்ைனுக்கு கிபடத்துள்ளது.
2. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் 77.8%
கவரானா போற்றுக்கு எதிராக வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே
பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளோக ைான்பசட் மருத்துவ இேழில்
பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கவரானா
போற்றுக்கு
எதிராக
முழுவதும்
இந்திைாவிவைவை
ேைாரிக்கப்பட்ட ேடுப்பூசி வகாவவக்ஸின். பைேராபாபேச் வசாோ்ந்ே பாரத்
பவைாபடக் நிறுவனம் அத்ேடுப்பூசிபைத் ேைாரித்ேது. அத்ேடுப்பூசியின்
அவசரகாை பைன்பாட்டுக்கு உைக சுகாோர அபமப்பு அண்பமயில்
ஒப்புேல் வழங்கிைது.
இந்நிபையில், வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் 3-ஆம் கட்ட ஆய்வு
போடாோ்பான இபடக்காை முடிவுகள் ‘தி ைான்பசட்’ மருத்துவ இேழில்
பவளியிடப்பட்டன. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோவது:









3. இபளஞபர மீட்ட காவல் ஆய்வாளருக்கு முேல்வாோ், நீதிபதி பாராட்டு
இபளஞபர வோளில் சுமந்து மருத்துவமபனயில் அனுமதித்ே பபண்
காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை வநரில் அபழத்து முேல்வாோ்
மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டி பவள்ளிக்கிழபம சான்றிேழ் வழங்கினாாோ்.
நீதிபதி பாராட்டு: காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன
உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ்
அபழத்து அவரின் பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது
பாராட்டு கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ்.
முேல்வாோ் ஸ்டாலின் அளித்ே சான்றிேழில் கூறியிருப்போவது: இது
மக்களின் நைன் காக்கும் அரசு என்ை எண்ைத்பே மனதில் பதிை
பவத்து,
அரசு
நிாோ்வாகத்பேச்
வசாோ்ந்ே
ஒவ்பவாருவரும்
அாோ்ப்பணிப்புடன் பசைைாற்றி வரும் நிபையில், அேற்கு மகுடம் சூட்டுவது
வபான்று பருவமபழக் காைத்துப் வபரிடாோ் வநரத்தில் மனிே உயிாோ்
காக்கச் பசைல்பட்ட மகத்ோன பணிக்கு எனது மனமாாோ்ந்ே பாராட்டுகள்;
வாழ்த்துகள். பசன்பன கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபையில் சுைநிபனவின்றிக்
கிடந்ே உேைா என்ை இபளஞபர மீட்டு வோளில் சுமந்து பின்னாோ்
ஆட்வடாவில் ஏற்றி மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்துள்ளாோ்கள்.
ேங்களது
அாோ்ப்பணிப்பு
மிக்க
கடபமயுைாோ்வும்,
சீருபடப்
பணிைாளாோ்களுக்குரிை ஈர இேைத்தின் பவளிப்பாடும் வபாற்றுேலுக்கு
உரிைபவ.
ேடகளப் வபாட்டிகளில் சிைந்ே வீராங்கபனைாக சாேபனகள் பை புரிந்து,
1992 கும்பவகாைம் மகாமகத்தில் ஏற்பட்ட பநரிசலின்வபாது ோங்கள்
ஆற்றிை பணி எப்வபாதும் நிபனவுகூரத்ேக்கது. காவல் பணியில் எளிை
மக்களின் துைாோ் துபடக்கும் கரங்களாக ேங்களுபடை பசைல்பாடு
பைமுபை அபமந்துள்ளது. ேங்களது மனிோபிமான பசைல்பாடு,
ேங்கபளப் வபான்ை மனிோபிமானம் பகாண்ட ேமிழ்நாடு காவல்
துபையினாோ் அபனவருக்கும் பபருபம வசாோ்க்கும் வபகயில்
அபமந்துள்ளது.
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காவல் துபைக்குப் பபாறுப்பு வகிக்கும் முேல்வாோ் என்ை முபையிலும்,
மபழக்காைப் வபரிடாோ் வநரத்தில் போடாோ்ச்சிைாகப் பபாதுமக்கபள
வநரில் சந்தித்து அவாோ்களின் வேபவகபளக் வகட்டறிந்ேவன் என்ை
முபையிலும் ேங்களது மனிோபிமானமிக்க உயிாோ்க் காப்புப் பணிக்கு
எனது மனப்பூாோ்வமான வாழ்த்துகள்.
காவல் துபை உங்கள் நண்பன் என்பேற்வகற்ப கம்பீரமாகவும்,
கருபை உள்ளத்துடனும் ோங்கள் வமற்பகாண்ட பணி, காவல்
துபையில் உள்ள அபனவருக்கும் பபருபமபையும் ஊக்கத்பேயும்
அளிக்கக் கூடிைது. ேங்களது வசபவக்கு வாழ்த்துகள். சட்டத்பேயும்,
மக்கபளயும் காக்கின்ை பணி போடரட்டும் என வாழ்த்துச் பசய்தியில்
கூறியுள்ளாாோ்.
இபளஞாோ் சாவு: பசன்பன டி.பி.சத்திரத்தில் பபண் காவல் ஆய்வாளாோ்
வோளில் சுமந்து மீட்ட இபளஞாோ், மருத்துவமபனயில் பவள்ளிக்கிழபம
உயிரிழந்ோாோ்.
பசன்பன டி.பி. சத்திரம் காவல் நிபைை ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரி.
கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் இபளஞாோ் ஒருவாோ் மரக்கிபள
ஒடிந்து விழுந்து சடைமாக கிடக்கிைாாோ் என ராவஜஸ்வரிக்குத் ேகவல்
கிபடத்ேது. அங்கு பசன்ை ராவஜஸ்வரி, கல்ைபைகளுக்கு நடுவவ
அபசவற்றுக் கிடந்ே இபளஞருக்கு முேலுேவி சிகிச்பச அளித்ேவபாது,
அவருக்கு உயிாோ் இருப்பது பேரிைவந்ேது.
இபேப் பாாோ்த்ே ராவஜஸ்வரி, சற்றும் ோமதிக்காமல் இபளஞபர ேனது
வோளில் தூக்கிச் பசன்று அந்ே வழிைாக வந்ே ஆட்வடாவில் ஏற்றி
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்ோாோ். வபாலீஸாரின்
விசாரபையில், மைங்கிக் கிடந்ேவாோ் பசன்பன பஷனாய் நகபரச்
வசாோ்ந்ே உேைா (25) என்பதும், அந்ேக் கல்ைபைத் வோட்டத்தில்
ேங்கியிருந்து வவபை பசய்து வருவதும் பேரிைவந்ேது.
வபாலீஸாரால்
மீட்கப்பட்ட
உேைாவுக்கு
கீழ்ப்பாக்கம்
அரசு
மருத்துவமபனயில் அவசர சிகிச்பசப் பிரிவில் தீவிர சிகிச்பச
அளிக்கப்பட்டு வந்ேது. இந்ே சூழ்நிபையில், மருத்துவமபனயில் தீவிர
சிகிச்பச பபற்று வந்ே உேைா, பவள்ளிக்கிழபம உயிரிழந்ோாோ்.
நீதிபதி
பாராட்டு:
ஆய்வாளாோ்
ராவஜஸ்வரிபை
பசன்பன
உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு அபழத்து நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ்,
அவரது பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது பாராட்டு
கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ்.
4. திருப்பதியில் ேைவிருட்சமாக சம்பங்கி மரம் வேர்வு: வேவஸ்ோனம்
அறிவிப்பு
திருப்பதி ஏழுமபைைான் வகாயில் ேை விருட்சமாக சம்பங்கி மரத்பே
வேர்வு பசய்து வேவஸ்ோனம் அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி வேவஸ்ோனம்
வநற்று பவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயில் கூறியிருப்போவது:
ஏழுமபைைானுக்கு நடத்ேப்படும் அபனத்து விேமான பூபஜகளில்
பைன்படுத்ேப்படும்
மைர்களின்
அடிப்பபடயில்
சம்பங்கி
மரம்
ஏழுமபைைான் வகாயில் ேைவிருட்சமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேவஸ்ோன பசைல் அதிகாரி ஜவகர் உத்ேரவின்படி புராைங்களில்
கூைப்பட்டுள்ள பல்வவறு வபகைான மைர் பசடிகபளக் பகாண்ட
பூந்வோட்டம் திருமபையில் அபமக்கும் பணிகள் நபடபபற்று வருகிைது.
அவற்றில் ஏழுமபைைானுக்கு தினமும் நடத்ேப்படும் பூபஜகளில்
சம்பங்கி குறிப்பிடத்ேக்க இடத்பேப் பபற்று வருகிைது.
பவிஷ்வைாத்ர புராைம் 13வது பாகம் 33 மற்றும் 34வது சுவைாகங்களில்
அப்வபாபேை அரசர் போண்டமான் சக்கரவர்த்தியிடம் ேனக்கான
வகாயிபை கட்டும்வபாது கட்டுமானத்திற்காக வேர்வு பசய்ைப்பட்ட
பகுதியில் இருக்கும் சம்பங்கி வோட்டத்பே அகற்ை வவண்டாம் என்று
கூறிைோக பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழுமபைைான் வகாைலில் உள்ள
ஒருபகுதி ேற்வபாதும் சம்பங்கி பிரகாரம் என்று அபழக்கப்படுகிைது.
இதுவபான்ை காரைங்களால் சம்பங்கி மரம் ஏழுமபைைானின்
ேைவிருட்சமாக ேற்வபாது வேர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில்
கூைப்பட்டுள்ளது.
5. ‘முேல்வரின் முகவரி’ : ேமிழக அரசு அரசாபை பவளியீடு
முேல்-அபமச்சரின் குபைதீர்ப்பு துபைகள் ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு,
முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்பட்டு அரசாபை
பவளியிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் போகுதியில் முேல்-அபமச்சர், முேல்அபமச்சர் உேவி பமைம், குபைதீர்ப்பு வமைாண்பம அபமப்பு













ஒருங்கிபைப்பு ஆகிை துபைகள் ஒன்றிபைந்து ‘முேல்வரின் முகவரி’
என்ை புதிை துபை ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
வமலும் முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை சிைப்பு அலுவைராக
ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் அவர்கள் நிைமனம் பசய்ைப்பட்டுள்ளோகவும்
ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. முேல்வரின் முகவரி துபையில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காை ஒற்பை இபைைேள முகப்பு பைன்படுத்ேப்படும் என்று
பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோடாோ்பாக ேபைபமச் பசைைாளாோ் இபைைன்பு பவளியிட்ட
அரசாபையில், முேல்-அபமச்சரின் ேனிப்பிரிவு, முேல்-அபமச்சரின்
உேவி
பமைம்
மற்றும்
ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட
குபைதீாோ்ப்பு
வமைாண்பம அபமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் போகுதியில் முேல்அபமச்சர் துபை ஆகிைபவ ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, ‘முேல்வரின்
முகவரி’ என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்படுகிைது.
முேல்-அபமச்சர் முகவரி துபையின் மனுக்களுக்குத் தீாோ்வு காை
முேல்வரின் உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு
வமைாண்பம அபமப்பின் உேவி எண் மாநிைம் முழுவதும் ஒற்பை
இபைைேள முகப்பாகப் பைன்படுத்ேப்படும். இது முேல்வரின் முகவரி
துபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்கள் போகுதியில் முேல்அபமச்சர் துபையின் சிைப்பு அலுவைாோ் ஷில்பா பிரபாகாோ் சதிஷ்,
முேல்வரின் முகவரி துபையின் சிைப்பு அலுவைராக நிைமிக்கப்படுகிைாாோ்”
என்று அதில் பேரிவிக்கப்பட்டிருந்ேது.
6. ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் ேபைபமயில் பபருநகர
பவள்ள இடர் ேணிப்பு, வமைாண்பமக்கான குழு: ேமிழக அரசு ஆபை
பிைப்பித்ேது
பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான
அறிவுபரக் குழுபவ, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ்
ேபைபமயில் அபமத்து ேமிழக அரசு அரசாபை பிைப்பித்துள்ளது.
இந்ே அரசாபையில் கூறியிருப்போவது: ேமிழக சட்டப்வபரபவயில்
ஆளுநர் உபரைாற்றும்வபாது, ‘‘பசன்பனயில் ஏற்படும் பவள்ள
பாதிப்புகபளக்
குபைக்கும்
வபகயில்,
பவள்ள
கட்டுப்பாடு
நடவடிக்பககள் மற்றும் மபழநீர் கால்வாய்கபள வடிவபமத்ேல் ஆகிை
பணிகபள வமற்பகாள்வேற்காக சுற்றுச்சூழல், நகர்ப்புை திட்டமிடல்,
வபரிடர் வமைாண்பம வல்லுநர்கள் அடங்கிை பசன்பன பபருநகர
பவள்ள வமைாண்பம குழு அபமக்கப்படும்’’ என்று அறிவித்ோர்.
இபேைடுத்து, மாநகராட்சி ஆபைைர் அரசுக்கு அனுப்பிை கடிேத்தில்,
‘`கடற்கபர நகரமான பசன்பன, புைல் மற்றும் பவள்ளம் வபான்ை
இைற்பகப் வபரிடர்களால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் பகுதிைாகவும்,
மிகுந்ே ஈரம் மற்றும் வைட்சிைான பருவநிபை பகாண்ட பகுதிைாகவும்
உள்ளது.
வமலும்,
பசன்பனயின்
பபரும்பாைான
பகுதிகள்
கடல்மட்டத்தில் இருந்து 2 மீட்டர் உைரமாகவும், சிை பகுதிகள் கடல்
மட்டத்பேவிட ோழ்வானோகவும் உள்ளன. பசன்பனபைச் சுற்றியுள்ள
திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் 2,500 ஏரிகள்,
குளங்கள் உள்ளன.
இங்கிருந்து பவளிவைறும் நீர் முழுவதும் அபடைாறு, கூவம், வகாவளம்,
பகாசஸ்ேபை
ஆறுகள்வழிைாகச்
பசல்கிைது.
இேனால்,மபழக்காைங்களில் ேண்ணீரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
அதிகரிக்கின்ைன. எனவவ, ஆளுநர் அறிவித்ேபடி குழுபவ அபமக்க
வவண்டும்’' என்று பேரிவித்திருந்ோர்.
இேன் முேல்கட்டமாக கடந்ே பசப்.14-ம் வேதி ஆவைாசபனக் கூட்டம்
நடத்ேப்பட்டது. அதில். மாநகராட்சி ஆபைைர், பசன்பன குடிநீர் வாரிை
வமைாண் இைக்குநர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் மற்றும் வேசிை
வபரிடர் வமைாண்பம ஆபைைத்தின் பகாள்பக மற்றும்திட்டப் பிரிவு
கூடுேல் பசைைராக இருந்ே, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ்
ஆகிவைார் பங்வகற்ைனர்.
இதில், பசன்பன மாநகரில் பவள்ளப் பாதிப்பு ேடுப்பு மற்றும்
வமைாண்பம போடர்பான பல்வவறு விஷைங்கள் ஆவைாசிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்பேத் போடர்ந்து, பசன்பன மாநகராட்சி ஆபைைர் அனுப்பிை
பரிந்துபரயின் அடிப்பபடயில் `பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர்
ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான அறிவுபரக் குழுபவ' ேமிழக அரசு
அபமத்துள்ளது.
இடம்பபற்றுள்ள அதிகாரிகள்
ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் ேபைபமயிைான
இக்குழுவில், படல்லி நகர் மற்றும் ஊரபமப்பு நிறுவன ேபைபம
திட்டஅலுவைர், காைநிபை பின்னபடவு பயிற்சி உைக வள நிறுவன
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இைக்குநர் நம்பி அப்பாதுபர, பசன்பன வளர்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
வபராசிரிைர் ஜானகிராமன், மும்பப ஐஐடிகட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை
வபராசிரிைர் கபில் குப்ோ, பசன்பன அண்ைா பல்கபைக்கழக மனிே
குடிைமர்வு பமை இைக்குநர் பிரதீப்வமாசஸ், ஐேராபாத்தில் உள்ள வேசிை
ரிவமாட் பசன்சிங் துபையின் பிரதிநிதி, அண்ைா பல்கபைக்கழக
ரிவமட் பசன்சிங் நிறுவனப் வபராசிரிைர் திருமபைவாசன், ஐஐடி
கட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை ேபைவர் பாைாஜி நரசிம்மன், பசன்பன
பபருநகர வளர்ச்சிக் குழும ேபைபம திட்ட அதிகாரி, பசன்பன மண்டை
நீர்வளத் துபைேபைபமப் பபாறிைாளர், பநடுஞ்சாபைத் துபை
ேபைபமப் பபாறிைாளர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் ஆகிவைார்
உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
பசன்பன மாநகராட்சியின் மபழநீர் வடிகால் துபை ேபைபமப்
பபாறிைாளர் இக்குழுவின் உறுப்பினர்-பசைைராக இருப்பார். இந்ே குழு,
பசன்பனயில்
பவள்ளப்
பாதிப்பப
குபைப்பேற்கான
ஆவைாசபனகபள வழங்கும்.
இவ்வாறு அரசாபையில் பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ேபைபமச் பசைைரின் சவகாேரர்
குஜராத் மாநிைப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரிைான பவ.திருப்புகழ், ேமிழக
ேபைபமச் பசைைர் பவ.இபைைன்புவின் மூத்ே சவகாேரர். குஜராத்
முேல்வராக நவரந்திர வமாடி இருந்ேவபாதும், அவர் பிரேமரானவபாதும்
திருப்புகழ் அவரின் கீழ் பணிைாற்றினார். வமலும், வபரிடர் வமைாண்பம
ஆபைைத்தில் இருந்ேவபாது, ேமிழகத்தில் புைல் பாதிப்பு மற்றும்
வைட்சிப்
பாதிப்புகபள
பார்பவயிடும்
குழுவின்
ேபைவராக
ேமிழகத்துக்கு வந்ேவர் என்பது குறிப் பிடத்ேக்கது.
7. 5 முக்கிை வசபவகளின் அடிப்பபடயில் உைக சாேபன புத்ேகத்தில்
இடம் பபற்ைது திருப்பதி வேவஸ்ோனம்
‘வவர்ல்ட் புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிறுவனம் ைண்டபன
ேபைபமைகமாகக் பகாண்டு பசைல்படுகிைது. இந்ேப் புத்ேகத்தில்
திருமபை
திருப்பதி
வேவஸ்ோனம்
இடம்பபற்றுள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் இந்திை பிரிவு ேபைவர்சந்வோஷ் சுக்ைா சார்பில்,
அேன் துபைச் பசைைாளர் உல்ைா ஜிஇேற்கான சான்றிேபழ
திருமபையில் வேவஸ்ோன அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி.சுப்பா
பரட்டியிடம் வநற்று வழங்கினார்.
திருமபை திருப்பதியில் அதிகமாவனார் ேபை முடி காணிக்பக
பசலுத்துவது, அதிக ைட்டு பிரசாேம் விநிவைாகம், தினமும்
ஆயிரக்கைக்கான பக்ேர்களுக்கு இைவசமாக அன்ன பிரசாேம்
வழங்கல்,பக்ேர்களுக்காக பநருக்கடி இல்ைாே வரிபசகபள ஏற்பாடு
பசய்ேது, திருப்பதியிலிருந்து திருமபைக்கு அபமக்கப்பட்டிருக்கும்
நபடபாபே மற்றும் பக்ேர்களுக்கு பசய்யும் வசபவ ஆகிைவற்ைால்
வேவஸ்ோனம்,
இந்ே
சாேபன
புத்ேகத்தில்
இடம்பபற்ைோக
துபைபசைைர் உல்ைா ஜி பேரிவித் ோர்.
இபவபைல்ைாம் வேவஸ்ோன ஊழிைர்களின் கடின உபழப்பால்
சாத்திைமானது என அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி. சுப்பாபரட்டி
பேரிவித்ோர்.
8. நீரஜ் வசாப்ரா, ரவி குமாாோ், ைவ்லினா, பி.ஆாோ். ஸ்ரீவஜஷ்
உள்ளிட்வடாருக்கு வேசிை விபளைாட்டு விருதுகபள வழங்கினார்
குடிைரசுத் ேபைவர்
குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் நபடபபற்ை விழாவில் வேசிை
விபளைாட்டு விருதுகபள வீரர், வீராங்கபனகளுக்கு குடிைரசுத்
ேபைவர் ராம்நாத் வகாவிந்த் வழங்கி கவுரவித்ோர்.
வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் ஒவ்பவாருஆண்டும் விபளைாட்டில்
சிைந்து விளங்குபவர்கபள அங்கீகரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அந்ே
வபகயில் இந்ே ஆண்டுக்கான வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள்
வழங்கும் விழா படல்லியில் உள்ள குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில்
வநற்று நபடபபற்ைது.
இதில் நீரஜ் வசாப்ரா (ேடகளம்), ரவி குமார் (மல்யுத்ேம்), ைவ்லினா
வபார்வகாபைய்ன் (குத்துச்சண்பட), பி.ஆர்.ஸ்ரீவஜஷ் (ைாக்கி), அவனி
பைகாரா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), சுமித் அன்டில் (பாரா ேடகளம்),
பிரவமாத் பகத் (பாரா பாட்மிண்டன்), கிருஷ்ைா நாகர் (பாரா
பாட்மிண்டன்), மணீஷ் நர்வால் (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), மிோலி ராஜ்
(கிரிக்பகட்), சுனில் வசத்ரி (கால்பந்து), மன்பிரீத் சிங் (ைாக்கி)ஆகிை 12













வபருக்கு ேைான்சந்த் வகல் ரத்னா விருபே குடிைரசுத் ேபைவர் ராம்நாத்
வகாவிந்த்வழங்கினார்.
விழாவில் அர்பிந்ேர் சிங் (ேடகளம்), சிம்ரன்ஜித் கவுர் (குத்துச்சண்பட),
ஷிகர்
ேவன்
(கிரிக்பகட்),
சி.ஏ.பவானி
வேவி
(வாள்வீச்சு),
வமானிகா(ைாக்கி), வந்ேனா கட்டாரிைா (ைாக்கி), சந்தீப் நர்வால் (கபடி),
ஹிமானி உத்ேம் (மல்ைர் கம்பம்), அபிவஷக் வர்மா (துப்பாக்கி சுடுேல்),
அங்கிோ பரய்னா (படன்னிஸ்), தீபக்புனிைா (மல்யுத்ேம்), தில்பிரீத் சிங்,
ைர்மன்பிரீத் சிங், ரூபிந்ேர் பால் சிங், சுவரந்ேர் குமார், அமித் வராஹிோஸ்,
வீவரந்திர ைக்ரா, சுமித், நீைகண்ட சர்மா, ைார்திக் சிங், விவவக் சாகாோ்
பிரசாத், குர்ஜந்த் சிங், மன்தீப் சிங், ஷம்வஷர் சிங், ைலித் குமாாோ்
உபாத்ைாய் (ைாக்கி), வருண் குமாாோ், சிம்ரன்ஜித் சிங் (ைாக்கி),
வைாவகஷ் கதுனிைா (பாரா ேடகளம்), நிஷாத் குமார் (பாரா ேடகளம்),
பிரவீன் குமாாோ் (பாராேடகளம்), சுைாஸ் ைதிராஜ் (பாரா பாட்மிண்டன்),
சிங்கராஜ் அோனா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), பவினா பவடல் (பாரா வடபிள்
படன்னிஸ்), ைர்விந்ேர் சிங் (பாரா வில்வித்பே), சரத் குமாாோ் (பாரா
ேடகளம்) உள்ளிட்ட 35 வபருக்கு அர்ஜூனா விருது வழங்கப்பட்டது.
வாழ்நாள் பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது டி.பி.உஷப், சர்கார் ேல்வார்,
சர்பால் சிங், அஷன் குமார், ேபன் குமார் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது.
வழக்கமான பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது ராோகிருஷ்ைன் நாைர்
பி, சந்திைா குருங், ப்ரீேம் சிவாச், பஜய் பிரகாஷ் பநௌடிைல் மற்றும்
சுப்பிரமணிைன் ராமன் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது.
வாழ்நாள் சாேபனக்கான ேைான் சந்த் விருது வைகா வக.சி., அபிஜீத்
குந்த்வே, வடவிந்ேர் சிங் கார்ச்சா, விகாஸ் குமார் மற்றும் சஜ்ஜன் சிங்
ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. பஞ்சாப் பல்கபைக்கழகம் (சண்டிகர்)
2021-ம்ஆண்டுக்கான பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் வகாப்பபபை
பபற்ைது.
9. ‘படலி-ைா’ பசைலி: கிரண் ரிஜிஜு அறிமுகப்படுத்தினாாோ்
மக்களுக்கான ‘படலி-ைா’ பகப்வபசி பசைலிபை மத்திை சட்டம்- நீதித்
துபை அபமச்சாோ் கிரண் ரிஜிஜு சனிக்கிழபம அறிமுகப்படுத்தினாாோ்.
தில்லியில் நபடபபற்ை அறிமுக நிகழ்ச்சியில் அவாோ் வபசிைோவது:
‘எண்ம இந்திைா’ என்ை பிரேமரின் போபைவநாக்குப் பாாோ்பவ
மூைம் புதிை இந்திைா உருவாகிைது. எண்ம இந்திைா திட்டத்தின் கீழ்
படலி-ைா பசைலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
வழக்கு
விசாரபைக்கு
முந்பேை
பசைல்முபைபை
வலுப்படுத்துவேற்கான ேளமாகும். இந்திை விடுேபையின் ‘அம்ருத்
மவைாத்ஸவம்’ பகாண்டாடும் இவ்வவபளயில், பபாது மக்கள்
சுைசாாோ்புபடைவாோ்களாகவும்,
நீதிபை
எளிதில்
அணுகக்
கூடிைவாோ்களாகவும் இருக்கும் வபகயில் ஒன்றிபைை வவண்டும்.
இந்திைாவின் 75 ஆண்டுகாை சுேந்திர பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு
பகுதிைாக அபனத்து மாநிைங்கள், யூனிைன் பிரவேசங்கபள
உள்ளடக்கிை 75,000 கிராம ஊராட்சிகளில் படலி-ைா பசைலி
விரிவாக்கம் பசய்ைப்படும்.
வழக்கறிஞாோ்கள் படலி-ைா இைக்கத்தில் வசாோ்ந்து சட்ட உேவி
வசபவகளுக்கான சட்ட வழிகாட்டுேல் மற்றும் ஆவைாசபனகபள
வழங்க வவண்டும் என்ைாாோ் அவாோ்.
நிகழ்ச்சியில் சட்டம் - நீதித்துபை இபை அபமச்சாோ் எஸ்.பி.சிங் பவகல்
கைந்து பகாண்டாாோ்.
10. பருவநிபை மாற்ை மாநாடு இறுதி அறிக்பக: நாடுகளிபடவை போடாோ்
வபச்சுவாாோ்த்பே
பருவநிபை மாற்ை மாநாடு போடாோ்பான இறுதி அறிக்பகபைத்
ேைாரிக்கும் விவகாரத்தில் நாடுகளிபடவை போடாோ் வபச்சுவாாோ்த்பே
நபடபபற்று வருகிைது.
ஸ்காட்ைாந்தில் உள்ள கிளாஸ்வகா நகரில் 26-ஆவது பருவநிபை
மாற்ை மாநாடு நபடபபற்ைது. இரு வாரங்களாக நபடபபற்ை மாநாடு
கடந்ே 12-ஆம் வேதி நிபைவபடந்ேது. எனினும், மாநாட்டின் இறுதி
அறிக்பகபைத் ேைாரிப்பது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே போடாோ்ந்து
நபடபபற்று வருகிைது.
ஐ.நா.வின் அபனத்து உறுப்பு நாடுகளும் வபரவு அறிக்பகயில்
இடம்பபற்றுள்ள அபனத்து விவகாரங்களுக்கும் ஒப்புேல் அளித்ோல்
மட்டுவம அந்ே அறிக்பக இறுதி வடிவம் பபறும். அறிக்பகபை இறுதி
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பசய்வது
போடாோ்பான
வபச்சுவாாோ்த்பே
சனிக்கிழபம நபடபபற்ைது.



கிளாஸ்வகா



நகரில்

அபமரிக்கா, பிரிட்டன், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அந்ேப்
வபச்சுவாாோ்த்பேயில் கைந்து பகாண்டனாோ். நிைக்கரி அடிப்பபடயிைான
எரிசக்தி உற்பத்திபை நிரந்ேரமாக நிறுத்துவேற்கான இைக்பக
நிாோ்ையிப்பது குறித்து வபச்சுவாாோ்த்பேயில் விவாதிக்கப்பட்டோகத்
ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்ைன.
மரபுசாாோ் எரிசக்திக்கு நாடுகள் படிப்படிைாக முடிவுகட்ட வவண்டும் என்று
வபரவு அறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அேற்காக, வளாோ்ச்சிைபடந்ே
நாடுகள் மற்ை நாடுகளுக்கு நிதிைளித்து உேவ வவண்டும் என்று
வபரவு அறிக்பகயில் புதிோக வசாோ்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்ே
விவகாரத்தில் அபனத்து நாடுகளிபடவையும் கருத்போற்றுபம
ஏற்படவில்பை.
பாரீஸ் ஒப்பந்ேத்தின்படி பவப்பநிபை உைாோ்பவ 2100-க்குள் 1.5 டிகிரி
பசல்சிைஸுக்குக் கீழ் கட்டுப்படுத்ே வவண்டுபமனில், கரிைமிை வாயு
பவளிவைற்ைத்பே 2010-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுபகயில் 45
சேவீேத்பே 2030-க்குள் குபைக்க வவண்டுபமன அறிக்பகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.





கடும் வபாட்டி நிைவும். இந்நிபையில், இந்ே ஆபைைத்தின் உறுப்பினர்
பேவிக்கு இந்திைாவின் ராஷ்டிரிை ரக்ஷா பல்கபைக் கழகத்தின் துபை
வவந்ேரும், இந்திை வேசிை பாதுகாப்பு ஆவைாசபன குழுவின்
உறுப்பினருமான பிமல் பவடல் வேர்வாகி உள்ளார். ஐநா.வின்
பமாத்ேமுள்ள 192 உறுப்பினர் நாடுகள் வாக்களித்ே இந்ே வேர்ேலில்,
சீனா, பேன் பகாரிைா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட ஆசிைா-பசிபிக் குழுவில் இடம்
பபற்றுள்ள 11 நாடுகள், 8 இடங்கபள குறி பவத்து வபாட்டியிட்டன.
இேனால், கடும் வபாட்டிை நிைவிை நிபையில், பிமல் பவடல் 163
வாக்குகபளப் பபற்று வேர்வு பசய்ைப்பட்டார். இவர் அடுத்ோண்டு
ஜனவரி 1ம் வேதி பபாறுப்வபற்பார். இவரது பேவிக்காைம் 5
ஆண்டுகளாகும். பவடபை போடர்ந்து ோய்ைாந்து 162, ஜப்பான் 154,
விைட்நாம் 145, சீனா 142 வாக்குகள் பபற்ைன. இேற்கு முன்பு, பிமல்
பவடல் பநேர்ைாந்தின் வைக் நகரில் பசைல்படும் ஐநா.வின்
இபளஞர்கள் மற்றும் ரசாைன ஆயுேங்கள் ேபட அபமப்பில் 15
ஆண்டுகளாக பணிைாற்றி உள்ளார். சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின்
உறுப்பினராக பிமல் பவடல் வேர்வானேற்கு ஐநா.வுக்கான இந்திைாவின்
நிரந்ேர தூேர் டிஎஸ். திருமூர்த்தி டிவிட்டரில் வாழ்த்து பேரிவித்துள்ளார்.

பருவநிபை
மாற்ைத்பே
எதிாோ்பகாள்வேற்கான
திட்டங்கபள
நபடமுபைப்படுத்துவேற்காக ஏபழ நாடுகளும், வளாோ்ந்து வரும்
நாடுகளும் வளாோ்ச்சிைபடந்ே நாடுகளிடமிருந்து நிதியுேவிபைக்
வகாரியுள்ளன. இந்ே விவகாரத்தில் அபமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள்
உடன்படாேோல் ஒருமித்ே கருத்து இன்னும் எட்டப்படவில்பை.

பைம் வசர்க்கும்

இறுதி அறிக்பகபைத் ேைாாோ்பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பேகள்
போடாோ்ந்து நபடபபற்று வரும் நிபையில், வபரவு அறிக்பகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
விவகாரங்கள்
பருவநிபை
மாற்ைத்பே
எதிாோ்பகாள்வேற்குப் வபாதுமானோக இல்பை என சுற்றுச்சூழல்
ஆாோ்வைாோ்கள்
குற்ைஞ்சாட்டியுள்ளனாோ்.
இன்னும்
உறுதிைான
நடவடிக்பககபள அபனத்து நாடுகளும் வமற்பகாள்ள வவண்டுபமன
அவாோ்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனாோ்.

* சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் பமாத்ே உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்பக
34. இேற்கு வேர்வு பசய்ைப்படுபவர்கள், சர்வவேச சட்டத்தில்
நிபுைத்துவம் பபற்றிருக்க வவண்டும்.

* ஆசிைா-பசிபிக் பகுதியில் பேன் சீன கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா
சட்ட விவராேமாக ஆதிக்கம் பசலுத்ே முைற்சிக்கும் நிபையில், சர்வவேச
சட்ட ஆபைைத்துக்கு பிமல் பவடல் வேர்வாகி இருப்பது, இந்திைாவுக்கு
பைம் வசர்த்துள்ளது.

* ஒவ்பவாரு நாட்டு அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கவள, ஐநா.வில்
நடக்கும் சர்வவேச சட்ட ஆபைை உறுப்பினர் வேர்ேலில் வபாட்டியிட
முடியும்.

11. குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் :
`தூத்துக்குடி மாநகர மக்களின் ேந்பே’ என்று அபழக்கப்படும்
ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும்’
என்று, ேமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அரசு பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகர
மக்களின் நைன் காக்க ேன்பனவை அர்ப்பணித்துக் பகாண்டவர்
ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ். ஏைத்ோழ 30 ஆண்டுகள் நகர்மன்ை
உறுப்பினராகவும், 5 முபை நகர்மன்ை ேபைவராகவும் இருந்ே
காைத்தில் ஜாதிமே வபேமின்றி தூத்துக்குடி மக்களின் அடிப்பபடக்கல்வி
வமம்பாடு, குடிபச வீடுகள் வமம்பாடு, தீண்டாபம எதிர்ப்பு, கூட்டுைவு
வங்கிக்கடனுேவி, சுகாோர பமைங்கள், சனிக்கிழபமச் சந்பே,
அங்காடிகள், பபாதுவான கல்ைபைத் வோட்டம் என பை திட்டங்கபள
பசைல்படுத்தி சாேபன பபடத்ோர். குறிப்பாக 1927-ம் ஆண்டு
தூத்துக்குடி மாவட்டம் மிகக் கடுபமைான குடிநீர் பஞ்சத்தில் சிக்கித்
ேவித்ே வபாது, மிகுந்ே போபைவநாக்குப் பார்பவயுடன் பநல்பை
ோமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து குழாய் மூைம் நீர் பகாண்டு வரும்
திட்டத்பே பசைல்படுத்தி பவற்றி கண்டார். ேன்னைமற்ை ேனது
திைாகத்ோல் அம்மாவட்ட மக்களின் மனங்களில் இன்றும் உைர்ந்து
நிற்கும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸின் நிபனவிபன வபாற்றிடும்
வபகயில், அவரின் பிைந்ே நாபள நவம்பர் 15-ம் வேதி அரசு விழாவாக
பகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது.
திமுக அரசு பபாறுப்வபற்ைதும் ராவ் பகதூர் பர்னாந்தீஸ்க்கு நிபனவு
மண்டபம் கட்டப்படும் என்று வேர்ேல் அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அேற்கிைங்க, அவருபடை பிைந்ே நாளில் அவரின் புகழுக்கு
பமன்வமலும் பபருபம வசர்க்கும் வபகயில், தூத்துக்குடியில்
மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும் என்று ேமிழக அரசின்சார்பில்
அறிவிக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
12. 163 நாடுகள் ஆேரித்து ஓட்டு உைக சட்ட ஆபைைம் உறுப்பினர்
வேர்ேலில் பகாடி நாட்டிை இந்திைா: சீனாபவ பின்னுக்கு ேள்ளி பவற்றி
ஐநா.வின்
சர்வவேச
சட்ட
ஆபைைம்
1947ம்
ஆண்டு
உருவாக்கப்பட்டது. சர்வவேச சட்டங்கள் மற்றும் அேன் விதி
போகுப்புகபள வமம்படுத்தி, பரிந்துபர வழங்குவதும், ஊக்குவிப்பதும்
இேன் முக்கிை பணிைாகும். இேன் உறுப்பினர் பேவிக்கு எப்வபாதும்
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1. கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஏழு மாவட்டங்களள உள்ளடக்கிய

5. கனிமச்ைலுளக விதிகள், 2021’இல் மமற்பகாள்ளப்ைட்ட ைமீைத்திய

அ) கல்யாண-கர்நாடகா

திருத்தங்களின்ைடி, பைாந்த சுரங்கங்களில் உற்ைத்தி பைய்யப்ைடும்
கனிமத்தில் எவ்வளவு ைதவீதம் வரை விற்க முடியும்?

ஆ) கித்தூர்-கர்நாடகா 

அ) 25

இ) பெலகாவி-கர்நாடகா

ஆ) 50 

ஈ) ராணி-கர்நாடகா

இ) 75

மும்ளை-கர்நாடக ைகுதியின் புதிய பையர் என்ன?

✓
✓

7 மாவட்டங்களை உள்ைடக்கிய மும்ளெ-கர்நாடகா ெகுதிக்கு ‘கித்தூர்
கர்நாடகா’ எனப் பெயர் மாற்ற கர்நாடக மாநில அரசு முடிவு பெய்துள்ைது.

ஈ) 100

மும்ளெ-கர்நாடக ெகுதி உத்தர கன்னடா, பெலகாவி, தார்வாட், விஜய
புரா, ொகல்ககாட், கடக் மற்றும் ஹாகவரி மாவட்டங்களைக்பகாண்டுள்
-ைது. கித்தூர் என்ெது பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ை ஒரு வரலாற்று
சிறப்புமிக்க தாலுக்கா ஆகும். இது ராணி பென்னம்மாவால் ஆைப்ெட்டது.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ளஹதராொத்-கர்நாடகா ெகுதி “கல்யாண்கர்நாடகா” என மறுபெயரிடப்ெட்டது.

கனிம விதிகளில் திருத்தம் பெய்து புதிய விதிமுளறகளை மத்திய
கனிமங்கள் அளமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ைது. பொந்த குத்தளகயிலிருந்து
உற்ெத்தி பெய்யப்ெடும் 50% கனிமத்ளத விற்ெளன பெய்யும் நளட
முளற புதிய விதிகளில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. சுரங்கங்களை எந்தவித
கட்டணமும் இன்றி இடமாற்றம் பெய்வதற்கு இது உதவுகிறது. சுரங்க
குத்தளக வைங்குவதற்கான குளறந்தெட்ெ ெகுதி 5 பஹக்கடரில்
இருந்து 4 பஹக்கடராக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.

2. முதல் உலகளாவிய மருந்துக் பகாள்ளகக் குறியீடு – 2021‘இல்

6. எத்தளன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற மதசிய ைாதளன ஆய்வு

✓

இந்தியாவின் தரநிளல என்ன?

நடத்தப்ைடுகிறது?

அ) 10

அ) இரண்டு ஆண்டுகள்

ஆ) 18 

ஆ) மூன்று ஆண்டுகள் 

இ) 25

இ) ஐந்து ஆண்டுகள்
ஈ) ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ) 30

✓

✓

✓

கதசிய ொதளன ஆய்வானது (NAS) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற
நடத்தப்ெடுகிறது. களடசியாக 2017’இல் இது நடத்தப்ெட்டது. 2020’இல்
நடத்த திட்டமிடப்ெட்டிருந்தது. COVID-19 நிளலளம காரணமாக, அது
இந்த ஆண்டு வளர ஒத்திளவக்கப்ெட்டது.

✓

பிகரசில், உகாண்டா, இந்கதாகனசியா, பகன்யா மற்றும் பமக்சிககா
ஆகியளவ களடசி ஐந்து இடங்களில் உள்ைன. இந்தக்குறியீடு மருந்துக்
பகாள்ளகயின் 75 குறிகாட்டிகளைக் பகாண்டுள்ைது.

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதெங்களில் உள்ை 1,23,000
ெள்ளிகளைச் கெர்ந்த சுமார் 3.8 மில்லியன் மாணவர்கள் கதசிய
ொதளன ஆய்வு - 2021’இல் ெங்ககற்ொர்கள். 3, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு
மாணவர்களின் திறன்களை இது மதிப்பிடுகிறது. தனியார் ெள்ளிகள்
இந்த ஆய்வில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.

3. ஒவ்பவாரு நவம்ைரிலும் நிகழும் புகழ்பைற்ற எரிகல் பைாழிவின்

7. 5 மாவட்டங்களில் பமட்மரா வைதிகள்பகாண்ட ஒமர மாநிலம் /

தீங்கு குளறப்பு கூட்டளமப்பினால் முதல் உலகைாவிய மருந்துக்
பகாள்ளகக் குறியீடு ெமீெத்தில் பவளியிடப்ெட்டது. நார்கவ, நியூசிலாந்து,
கொர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகியளவ மனிதாபி
-மான மற்றும் ஆகராக்கியம் ொர்ந்த மருந்துக் பகாள்ளககளில் முதல் 5
இடங்களில் உள்ைன. 74/100 மதிப்பெண்களுடன் 30 நாடுகளில்
இந்தியா 18ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

பையர் என்ன?

யூனியன் பிரமதைம் எது?

அ) லிகயானிட்ஸ் விண்கல் மளை 

அ) கமற்கு வங்கம்

ஆ) பெர்சீட் விண்கல் மளை

ஆ) புது தில்லி

இ) ஓரியானிட்ஸ் விண்கல் மளை

இ) உத்தர பிரகதெம் 

ஈ) படம்ெல் விண்கல் மளை

ஈ) ககரைா

✓

முதலில் 1833’இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட லிகயானிட்ஸ் எரிகல் பொழிவு,
ஒவ்பவாரு நவம்ெர் மாதமும் நிகழ்கிறது. இந்த எரிகல் பொழிவு, இந்த
ஆண்டு நவ.6ஆம் கததி பதாடங்கியது. நவ.30 வளர இது நிகழும்.
இதளன பவறுங்கண்ணால் ொர்க்க முடியும்.

✓

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுளையும் 55P/Tempel-Tuttle வால்மீன்
விட்டுச்பென்ற குப்ளெகளை இந்த எரிகல் பொழிவு பகாண்டுள்ைது. இக்
குப்ளெ பொருட்கள் விண்கற்கள் என்று அளைக்கப்ெடுகின்றன.

✓

உத்தர பிரகதெ மாநில முதல்வர் கயாகி ஆதித்யநாத் ெமீெத்தில் கான்பூர்
பமட்கரா இரயிலின் கொதளன ஓட்டத்ளத பகாடியளெத்து பதாடங்கி
ளவத்தார். கான்பூர் பமட்கராவின் ெணி நவம்ெர் 15, 2019 அன்று
பதாடங்கியது. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தில் தற்கொது காசியாொத்,
பநாய்டா, கிகரட்டர் பநாய்டா மற்றும் லக்கனாவில் பமட்கரா இரயில்
கெளவ பெயல்ெட்டு வருகிறது.

✓

கான்பூர் பமட்கரா இரயில் பதாடங்கப்ெட்ட பிறகு, ஐந்து மாவட்டங்களில்
பமட்கரா வெதிகள் உள்ை ஒகர மாநிலமாக உத்தர பிரகதெம் இருக்கும்.

4. COVID’க்கு சிகிச்ளையளிப்ைதற்கான உலகின் முதல் பிளாஸ்மிட்

8. ைமீைத்தில் எந்த நாட்டின் இராணுவ தளைதிக்கு இந்திய இராணு

DNA தடுப்பூசியின் பையர் என்ன?

-வத்தின் பகளரவ பெனரல் ைதவி வழங்கப்ைட்டது?

அ) ZyCoV-D 

அ) கநொைம் 

ஆ) மாடர்னா

ஆ) இலங்ளக

இ) ஸ்புட்னிக் வி

இ) வங்காைகதெம்

ஈ) ககாவாக்சின்
✓



ளெடஸ் ககடில்லாவின் ZyCoV-D என்ெது உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட்
DNA தடுப்பூசியாகும். ஊசி இல்லாத அப்ளிககட்டளரப் ெயன்ெடுத்தி
பெலுத்தக்கூடிய முதல் COVID தடுப்பூசி இதுவாகும். 12 வயது மற்றும்
அதற்கு கமற்ெட்ட பெரியவர்கள் மற்றும் குைந்ளதகளின் அவெரகால
ெயன்ொட்டிற்காக இந்திய தளலளம மருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரால்
(DCGI) இதன் 3-கடாஸ் ஷாட் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது.









ஈ) பூடான்
✓

கநொை இராணுவ தைெதி பஜனரல் பிரபு ராம் ெர்மாவுக்கு குடியரசுத்
தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் இந்திய ராணுவத்தின் பகைரவ பஜனரல்
ெதவிளய வைங்கினார். இருநாடுகளும் ெரஸ்ெர இராணுவ தைெதிகளு
-க்கு பஜனரல் ெதவிளய வைங்குவது வைக்கமாகும். பஜனரல் ஷர்மா,
2021 பெப்டம்ெரில் இராணுவத் தைெதியாகப் பொறுப்கெற்றார். அவர்
இந்தியாவில் உள்ை கதசிய ொதுகாப்புக் கல்லூரியில் ெட்டம் பெற்றவர்.
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9. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘தூய்ளமயான ைசுளம கிராம

2. ககரானா காலத்துக்கும் கநருவின் அறிவியல்

வாரம்’ அனுைரிக்கப்ைட்டது?

உலகப் கெரிடராக ககரானா பதாற்று மாறியிருக்கும் சூைலில்,
ஜவாஹர்லால் கநருவின் அன்ளறய அறிவியல்பூர்வமான ொர்ளவயும்
ஒரு அறிவியல் ெமுதாயத்ளத உருவாக்குவதில் அவர் கமற்பகாண்ட
முயற்சிகள் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் பொருத்தமாகவும்
இருக்கின்றன. கநருவின் கூற்றுப்ெடி, அறிவியல் என்ெது மனித
மனதின் முக்கியமான பவற்றியாகும். இது, மனித குலத்ளத கநாய்,
கதளவ, துயரம் கொன்றவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்.

அ) DDU-GKY
ஆ) MGNREGS 
இ) DAY-NRLM
ஈ) DAY-NULM
✓



ஆொதி கா அம்ரித் மககாத்ெவின் ஒருெகுதியாக, மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரகதெங்கள் MGNREG திட்டத்தின்கீழ், 2021 அக்.29 முதல் நவ.4 வளர
ஒருவாரகால ‘தூய்ளம ெசுளம கிராம’ பெயல்ொடுகளை கமற்பகாண்டு
உள்ைன. தூய்ளம ெசுளம கிராம வாரத்தின்கொது, கழிவு நீர்ப்கொக்குக்
குழிகளை அளடயாைங்கண்டு நிர்மாணிப்ெதில் கவனஞ்பெலுத்தப்ெட்ட
-து. மண்புழு உரம்/NADEP குழி மற்றும் புழு உரமாக்கல், கழிவுப்பொரு
-ட்களின் மறுெயன்ொடு, மக்காத குப்ளெகளை மறுசுைற்சி பெய்தல்
கொன்ற முயற்சிகளும் கமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைன.

10.“சில்லளற விற்ைளன மநரடித்திட்டம்” மற்றும் “ஒருங்கிளைந்த
குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியவற்ளற பதாடங்கிய அளமப்பு எது?
அ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ஆ) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
இ) காப்பீட்டு ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
ஈ) ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தளன வாரியம்

✓

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் “சில்லளற விற்ெளன கநரடித்திட்டம்” மற்றும்
“ஒருங்கிளணந்த குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியளவ பிரதமர் நகரந்திர
கமாடியால் பதாடங்கப்ெட்டு நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ைன.

✓

சில்லளற கநரடித்திட்டத்தின்கீழ், சில்லளற முதலீட்டாைர்கள் அரொங்கப்
ெத்திரங்களை இளணயத்தில் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். ஒருங்கி
-ளணந்த ஒம்புட்ஸ்கமன் திட்டமானது வாடிக்ளகயாைர் புகார்களில்
குளறதீர்க்கும் பொறிமுளறளய கமம்ெடுத்த உதவுகிறது.

கதெத்ளதக் கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்களிப்ளெ கநரு
புரிந்துபகாண்டிருந்தார்.
இது
குறித்து
கநரு
எழுதும்கொது,
உண்ளமளயயும் புதிய அறிளவயும் கதடுதல், கொதளனயின்றி
எளதயும் ஏற்க மறுத்தல், புதிய ொன்றுகளின் அடிப்ெளடயில் முந்ளதய
முடிவுகளை மாற்றும் திறன், உண்ளமகளை நம்புதல், முந்ளதய
ககாட்ொட்ளடத் பதாடராமல் இருத்தல், கடினமான ஒழுக்கம் பகாண்ட
மனம் இருத்தல் அவசியம் என்கிறார். ககம்ப்ரிட்ஜ் ெயின்ஸ் டிரிகொஸ்,
கஜம்ஸ் ஜீன்ஸ், ஆர்தர் எடிங்டன் மற்றும் பிரிட்டனின் முன்னணி
அறிவியலர்களுடன் பதாடர்பில் இருந்ததன் மூலம் கநருவின் அறிவியல்
மற்றும் பதாழில்நுட்ெ ஆர்வத்ளத அறியலாம்.
இந்தியாவில் உயர் தரமான கல்வி நிறுவனங்களை அளமக்க
கவண்டும் என்ெகத கநருவின் திட்டமாக இருந்தது. அபமரிக்கப்
ெயணத்தின்கொது, அபமரிக்கப் ெல்களலக்கைகங்கள் நாட்டுக்குத்
பதாழில்நுட்ெ,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்ளத
வைங்குவளதப்
புரிந்துபகாண்டார். 1949-ல் மாெசூசிட்ஸ் பதாழில்நுட்ெக் கைகத்துக்கு
அவர் பென்றதுதான் 1950-ல் காரக்பூரிலும், 1958-ல் ெம்ொயிலும், 1959ல் பென்ளன, படல்லியிலும் ஐஐடி எனப்ெடும் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக்
கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க வழிவகுத்தது.
அறிவியல் கற்றலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்குமான நிறுவனங்களை நடத்திய
விக்ரம் ொராொய், ெர் சி.வி.ராமன், கஹாமி கஜ.ொொ, ெதீஷ் தவான்,
எஸ்.எஸ்.ெட்நாகர்
கொன்ற
ெல
அறிவியலர்களைப்
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளும் திறளமளய கநரு பெற்றிருந்தார்.

1. ‘முதல்வரின் முகவரி’: தமிைக அரசு அரொளண பவளியீடு

அறிவியலுக்குச் ெமூகத்தின் ஏற்பும் அரசின் ஆதரவும் நிளலத்திருக்க
கவண்டும் என்ற உண்ளமளய கநரு முழுளமயாக அறிந்திருந்தார்.
இதனால்தான் 1954-ல் அணுெக்தித் துளற, ொொ அணு ஆராய்ச்சி
ளமயம், 1949-ல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், 1952-ல் இந்திய
விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துளற
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
ஆகியவற்ளறத்
பதாடங்கி,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்தின் அதிகாரத்துவ இயந்திரங்கைாக மாற்றினார்.

முதல்-அளமச்ெரின் குளறதீர்ப்பு துளறகள் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு,
முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெட்டு அரொளண
பவளியிடப்ெட்டுள்ைது. உங்கள் பதாகுதியில் முதல்-அளமச்ெர், முதல்அளமச்ெர் உதவி ளமயம், குளறதீர்ப்பு கமலாண்ளம அளமப்பு
ஒருங்கிளணப்பு ஆகிய துளறகள் ஒன்றிளணந்து ‘முதல்வரின் முகவரி’
என்ற புதிய துளற ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.

கநருவுக்கு எதிரிகள் அன்றும் இருந்தார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள்.
அவரது அறிவியல் ெணிளயத் தடுக்கப் கொலி கதசியவாதம்
தூண்டப்ெட்டது. அறிவியலுக்கு எல்ளலகள் இல்ளல. ஆங்கில அறிவியல்,
பிபரஞ்சு அறிவியல் என்பறல்லாம் கெெ முடியாது. கதெத்ளதக்
கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்கு முக்கியமானது என்ெளத கநரு
புரிந்து ளவத்திருந்தார்.

கமலும் முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற சிறப்பு அலுவலராக
ஷில்ொ பிரொகர் ெதீஷ் அவர்கள் நியமனம் பெய்யப்ெட்டுள்ைதாகவும்
தமிைக அரசு பதரிவித்துள்ைது. முதல்வரின் முகவரி துளறயில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காண ஒற்ளற இளணயதை முகப்பு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, நாட்டின் மக்கள்பதாளகயில் ொதிப் கெருக்கு
மகலரியா ொதிப்பு ஏற்ெட்டது. 1953-ல் மகலரியா பெரிய அைவில்
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டது. 1951-ல் பெரியம்ளம ொதிப்ொல் இறந்தவர்கள்
எண்ணிக்ளக 1 லட்ெத்து 48 ஆயிரமாக இருந்தது. அடுத்த 10
ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்ளக 12 ஆயிரத்து 300 ஆகக்
குளறக்கப்ெட்டது. மக்களைப் ொதிக்கும் இது கொன்ற கநாய்களிடம்
கொராட ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுக்கும் திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது.



இதுபதாடாா்ொக தளலளமச் பெயலாைாா் இளறயன்பு பவளியிட்ட
அரொளணயில், முதல்-அளமச்ெரின் தனிப்பிரிவு, முதல்-அளமச்ெரின்
உதவி
ளமயம்
மற்றும்
ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட
குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளற ஆகியளவ ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு, ‘முதல்வரின்
முகவரி’ என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெடுகிறது.
முதல்-அளமச்ெர் முகவரி துளறயின் மனுக்களுக்குத் தீாா்வு காண
முதல்வரின் உதவி ளமயம் மற்றும் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பின் உதவி எண் மாநிலம் முழுவதும் ஒற்ளற
இளணயதை முகப்ொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இது முதல்வரின் முகவரி
துளறயின் கட்டுப்ொட்டில் இருக்கும். உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளறயின் சிறப்பு அலுவலாா் ஷில்ொ பிரொகாா் ெதிஷ்,
முதல்வரின் முகவரி துளறயின் சிறப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்ெடுகிறாாா்”
என்று அதில் பதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.









1950-களில் ொலியல் கநாய்கள், பதாழுகநாய், ளடஃொய்டு, கக்குவான்
இருமல்,
நிகமானியா,
மூளைக்காய்ச்ெல்
கொன்றவற்ளறக்
கட்டுப்ெடுத்தத் தீவிர முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டன. மருத்துவம், ெரவலான
தடுப்பூசித் திட்டங்கள் மூலம் இந்த கநாய்கள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டன.
1940-களில் ெரவிய பிகைக் கநாயால், நாட்டு மக்கள்பதாளகயில் 3%
கெர் இறந்துகொனார்கள். கடுளமயாகப் கொராடி 1950-களில் பிகைக்
கநாய் முற்றிலும் அழிக்கப்ெட்டது.
பதாற்றுகநாய்களை எதிர்த்துப் கொராடுவதற்குப் பெருமைவு நிதி
ஒதுக்கீடுகளுடன், அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மருத்துவர்களுக்குப்
ெயிற்சி அளிக்கப்ெட்டன. அதற்காகப் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டும்
ெணியும், இருக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கமம்ெடுத்தும் ெணியும்
நளடபெற்றன. 1946-ல் 15 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தன. இந்த
எண்ணிக்ளக 1965-ல் 81 ஆக உயர்ந்தது. 1951-ல் மருத்துவக்
கல்லூரிகளில் கெர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ளக 1,200. இது 1961ல் 10 ஆயிரமாக உயர்ந்தது.
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ககரானா என்ற பகாடிய பதாற்றுகநாளய எதிர்த்துப் கொராடும்கொது,
கடந்த கால கநாய்களுக்கு எதிரான கநருவின் கொராட்டத்ளத
நிளனவில்பகாள்வது அவசியம். சீனா, ளதவான், வியட்நாம், சிங்கப்பூர்,
கியூொ கொன்ற நாடுகளில் மலிவாக மருத்துவம் கிளடப்ெதால்தான், மற்ற
பெரிய ெணக்கார நாடுகளைவிட ககரானா பதாற்ளற இந்த நாடுகள்
எளிதாக எதிர்பகாள்ை முடிந்தது.

விநிகயாகிக்கும்
ெணி
பதரிவித்துள்ைனர்.

பிகைக், காலரா கநாய்களை அறிவியல்பூர்வமாக முறியடித்தளதக்
குறிப்பிட்டு, மகள் இந்திராவுக்கு கநரு எழுதிய கடிதத்தில் சுகாதாரம்,
ஆகராக்கியம், சில கநாய்களின் மீதான பவற்றி கொன்றளவ
அறிவியளலப் பொறுத்தது என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது, 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான
இளணயவழி
குற்றங்கள்
400%
அதிகரித்துள்ைது
பதரியவந்துள்ைது.

தான் கட்டளமத்த நிறுவனங்கள் மூலம் ககரானா ெரவல் காலத்திலும்
கநரு வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறார். 1952-கலகய பூனாவில் நிறுவப்ெட்ட
கநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ளவராலஜி நிறுவனம், ககரானா
காலத்தில் பெருமைவில் ெயன்ெடுவளத மறக்க முடியாது.
மனிதர்களின் அறிவியல் கதடல் குறித்த கநருவின் நம்பிக்ளக, ககரானா
ெரவல் இருக்கும் இந்தக் காலத்திலும் பொருந்தும். அறிவியலின் மீது
கநரு ளவத்திருந்த இந்த நம்பிக்ளகயும், மனிதர்களின் திறளமயுடன்
அவர்
உருவாக்கிய
அறிவியல்
நிறுவனங்களும்தான்,
இந்த
அழிவுகரமான
உலகப்
கெரிடரிலிருந்து
நம்ளமப்
ொதுகாத்துக்பகாண்டிருக்கிறது.
3. உரம் தயாரிக்க ெசுவின் ொணம் வாங்க முடிவு: மத்திய பிரகதெ
முதல்வர் ெவுகான் அறிவிப்பு
மத்திய பிரகதெ தளலநகர் கொொலில் கநற்று இந்திய கால்நளட
மருத்துவ ெங்கம் ஏற்ொடு பெய்திருந்த பெண் கால் நளட மருத்துவர்கள்
மாநாட்டில் முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் கலந்துபகாண்டார். விைாவில்
அவர் கெசியதாவது:
ெசுக்கள், மாடுகள் இல்லாமல் ெல கவளலகள் நடப்ெதில்ளல. எனகவ,
அளவ மிகவும் முக்கிய மானளவ. முளறயான அளமப்ளெ
ஏற்ெடுத்தினால், ெசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ொணம், சிறுநீர் ஆகியளவ,
மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் பொருைாதாரத்ளத வலுப்ெடுத்த உதவும். இந்த
துளறயில் பெண்களின் ெங்களிப் புடன் நாம் பவற்றி பெறுகவாம் என்று
நம்புகிகறன்.
ெசுவின்
ொணம்
மற்றும்
சிறுநீரில்
இருந்து,
பூச்சிக்பகால்லிகள் முதல் மருந் துகள் வளர ெல முக்கிய பொருட் களை
தயாரிக்கலாம்.
மத்தியபிரகதெ மாநிலத்தில் பெருமைவில் உரம் தயாரிப்ெதற்கு ெசுவின்
ொணம் கதளவப்ெடுகிறது. எனகவ அந்த ெசுவின் ொணத்ளத விளல
பகாடுத்து வாங்க அரசு முடிவு பெய்துள்ைது. இதுபதாடர்ொன பூர்வாங்க
கவளலகளில் அரசு ஈடுெட்டுள் ைது. விளரவில் இதுபதாடர்ொன
அறிவிப்ளெ பவளியிடுகவாம்.
பொதுமக்களின் அவெர மருத்துவ உதவிக்காக 108 என்ற ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ உள்ைது. அளதப் கொலகவ, கால்நளடகளைப் ொதுகாக்கவும்,
அவற்றுக்கு அவெர மருத்துவ சிகிச்ளெ அளிக்கவும் 109 என்ற
பஹல்ப்ளலன் கெளவளய பதாடங்க அரசு ெரிசீலித்து வருகிறது. அவெர
சிகிச்ளெ கதளவப்ெடும் கால்நளடகள் பதாடர்ொக 109 என்ற பதாளல
கெசி எண்ணுக்கு கொன் பெய் தால் கால்நளடகள் இருக்கும் இடத்துக்கக
மருத்துவர்கள் வந்து சிகிச்ளெ வைங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் கெசினார்.
ொஜக ஆளும் ம.பி.யில், ெசுக்களின் ொதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்ெடுகிறது. ெசுக்களைப் ொதுகாப்ெதற்கும், ெசுஉற்ெத்திளய
கமம்ெடுத்துவதற்கும் 6 துளறகளின் அளமச்ெர்களைக் பகாண்ட ெசு
அளமச்ெரளவ உருவாக்கப்ெட்டது குறிப்பிடத் தக்கது.
4. எஸ்.400 ஏவுகளண அளமப்புகளை இந்தியாவுக்கு விநிகயாகிக்க
பதாடங்கியது ரஷ்யா
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் 400 ஏவுகளணகள் வாங்க இந்தியா
ஒப்ெந்தம் கமற்பகாண்டது. 5.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 2019-ல் இந்த
ஒப்ெந்தம் பெய்யப்ெட்டது. இந்த எஸ் 400 ஏவுகளணகள், தளரயிலிருந்து
வானில் வரும் இலக்குகளைக்கூட மிகத் துல்லியமாகத் தாக்கி அழிக்கும்
திறன் பகாண்டது.
இதனால் முதல் கட்டமாக 800 -மில்லியன் டாலளர இந்தியா
ரஷ்யாவிடம் 2019-கலகய பகாடுத்துவிட்டது. ஆனால் இன்னும்
ஏவுகளணகள் இந்தியாவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெடவில்ளல. இந்த நிளலயில்,
திட்டமிட்டெடி இந்தியாவுக்கு எஸ் 400- ஏவுகளண அளமப்புகளை









பதாடங்கியதாக

ரஷ்ய

அதிகாரிகள்

5. 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது - 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான இளணயவழி குற்றம் 400% உயர்வு :

இதுகுறித்து கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்ெகத்தில் உள்ை தரவுகளில்
கூறியிருப்ெதாவது:
நாட்டில்
இதுவளர
இல்லாத
அைவுக்கு,
கடந்த
2020-ம்
ஆண்டுசிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றங்கள் ெல மடங்கு
அதிகரித்திருக்கிறது. சிறார்களை ளவத்து எடுக்கப்ெடும் ஆொெப்
ெடங்களை பவளியிடுதல், ஆன்ளலன் மூலம் ொலியல் பதால்ளல
பகாடுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி
குற்றங்கள் பதாடர்ொக 164 வைக்குகள் ெதிவாகின. இதுகவ 2018,
2017-ம் ஆண்டுகளில் முளறகய 117, 79 ஆக இருந்தது. ஆனால்,
2020-ம் ஆண்டில் சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றம்
பதாடர்ொக 842 வைக்குகள் ெதிவு பெய்யப்ெட்டுள்ைன. இது 2019-ம்
ஆண்டில் ெதிவான வைக்குகளை விட 400 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
இவற்றில் 738 வைக்குகள் சிறார் ஆொெப் ெடங்களை பவளியிடுதல்
பதாடர்ொனளவ.
ககரானா ெரவல்..
இதுகுறித்து குைந்ளதகள் உரிளம அளமப்பின் (க்ளர) தளலவர் பூஜா
மர்வாஹா கூறும்கொது, “ககரானா ெரவளல தடுப்ெதற்காக நாடு
முழுவதும் ெள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்ெட்டன. ஆன்ளலன் மூலமாக
வகுப்புகள் நளடபெற்றன. இதனால் கிட்டத்தட்ட பெரும்ொலான
சிறார்களுக்கு ஸ்மார்ட் கொன்கள் கிளடத்துவிட்டன. அதிக கநரம்
ஆன்ளலனில்
பெலவிடுவதால்,
சில
ெமயங்களில்
ஆொெ
இளணயதைங்கைால் அவர்கள் கவரப்ெட வாய்ப்பு உருவானது. இதுகவ
இதுபதாடர்ொன இளணயவழி குற்றங்களுக்கு ஆரம்ெப் புள்ளி ஆகும்.
இதனால்தான், 2020-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிராக அதிக அைவில்
இளணயவழி குற்றங்கள் அரங்ககறியுள்ைன" என்றார். - பிடிஐ
6. பென்ளனயில் பவள்ை தடுப்புக்கு அறிவுளரக் குழு
பென்ளனயில் பவள்ைத் தடுப்புக்கான அறிவுளரக் குழு ஓய்வு பெற்ற
ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி திருப்புகழ் தளலளமயில் அளமக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த குழுவில் தில்லி நகாா் மற்றும் ஊரளமப்பு நிறுவன தளலளம திட்ட
அலுவலாா், காலநிளல பின்னளடவு ெயிற்சி உலக வை நிறுவன
இயக்குநாா் நம்பி அப்ொதுளர, பென்ளன வைாா்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
கெராசிரியாா் ஜானகிராமன், மும்ளெ ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல்
துளற கெராசிரியாா் கபில் குப்தா, பென்ளன அண்ணா ெல்களலக்கைக
மனித குடியமாா்வு ளமய இயக்குநாா் பிரதீப் கமாெஸ், ளஹதராொத்
கதசிய ரிகமாட் பென்சிங் துளறயின் பிரதிநிதி , அண்ணா
ெல்களலக்கைக
ரிகமாட்
பென்சிங்
நிறுவன
கெராசிரியாா்
திருமளலவாென், ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல் துளற தளலவாா்
ொலாஜி நரசிம்மன், பென்ளன பெருநகர வைாா்ச்சிக் குழும தளலளம
திட்ட அதிகாரி, பென்ளன மண்டல நீாா்வைத் துளற தளலளமப்
பொறியாைாா், பநடுஞ்ொளலத் துளற தளலளமப் பொறியாைாா்,
சுற்றுச்சூைல் துளற இயக்குநாா் ஆகிகயாாா் உறுப்பினாா்கைாக இருப்ொா்.
இந்தக் குழுவானது பவள்ைத்ளத தடுக்கும் வழிமுளறகளையும்,
பவள்ைத்தின்
ொதிப்ளெக்
குளறக்கும்
வளகயில்
மளைநீாா்
வடிகால்களை அளமக்கவும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை அரசுக்கு
வைங்கும்.
7. நிாா்வாகத் திறளன
குழுக்கைாகப் பிரிப்பு

கமம்ெடுத்த

மத்திய

அளமச்ெரளவ

8

மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன கமம்ெடுத்தும் வளகயில் எடுக்கப்ெட
உள்ை நடவடிக்ளககளை கண்காணிக்க மத்திய அளமச்ெரளவ எட்டு
குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது.
பிரதமாா் கமாடி தளலளமயிலான அளமச்ெரளவயில் 77 அளமச்ொா்கள்
இடம்பெற்றுள்ைனாா்.
பதாழில்நுட்ெம்
ொாா்ந்த
வைங்களை
கமம்ெடுத்துவது,
பதாழில்
நிபுணாா்கள்
அடங்கிய
பதாகுப்ளெ
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உருவாக்குவது ஆகியவற்றுக்காக அளமச்ொா்கள் எட்டு குழுக்கைாக
பிரிக்கப்ெட்டுள்ைனாா்.
நிாா்வாகத்தில்
பவளிப்ெளடத்தன்ளமளயக்
பகாண்டுவரவும், மத்திய அரசின் பெயல்திறளன கமம்ெடுத்தவும் இந்த
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த நடவடிக்ளகக்கு முன்ொக பிரதமாா் நகரந்திர கமாடி தளலளமயில்
ஐந்து ஆகலாெளனக் கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. ஒவ்பவாரு கூட்டமும்
சுமாாா் 5 மணி கநரம் நளடபெற்றது.
தனிப்ெட்ட திறன், கவனத்துடன் கூடிய அமலாக்கம், அளமச்ெரளவ
பெயல்ொடு, ெணிகளில் ஒத்துளைப்பு மற்றும் திறன்வாய்ந்த தகவல்
பதாடாா்பு, நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் ஆகிய 5 தளலப்புகளில் இந்தக்
கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் பதாடாா்ொன
ஆகலாெளனக் கூட்டத்தில் மக்கைளவத் தளலவாா் ஓம் பிாா்லாவும்,
மாநிலங்கைளவத் தளலவாா் எம்.பவங்ளகயா நாயுடுவும் ெங்ககற்றனாா்.
இந்தக் கூட்டங்கள் அளனத்தும் மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன
கமம்ெடுத்தும் கநாக்கில் நடத்தப்ெட்டன. இந்த கநாக்கில் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்ளகயாககவ அளமச்ெரளவக் குழுக்கள் அளமக்கப்ெட்டுள்ைதாக
மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் பதரிவித்தன.





கால்நளடகளுக்கும் உடனடியாக சிகிச்ளெ அளிப்ெதற்காக, ‘109
ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ திட்டத்ளத அமல்ெடுத்த, மத்திய பிரகதெ அரசு
திட்டமிட்டுள்ைது.
இம்மாநில தளலநகர் கொொலில், ‘இந்திய கால்நளட ெங்கம்’ ொர்ொக
பெண் கால்நளட மருத்துவர்களுக்கான, ‘ெக்தி-2021’ என்ற தளலப்பில்
மாநாடு நளடபெற்றது.
இதில், இம்மாநில முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் ெங்ககற்று
கெசுளகயில்,
‘109
என்ற
உதவி
ளமய
எண்
மூலமாக
கால்நளடகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்ளெ வைங்குவதற்கான ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ பதாடங்குவது குறித்து அரசு ஆகலாசித்து வருகிறது. இதன்
மூலம், கால்நளடகளை மருத்துவமளனக்கு அளைத்து பெல்ல
கவண்டிய அவசியமில்ளல. மாட்டு ொணம், ககாமியத்தில் இருந்து
உரங்கள், பூச்சிக்பகால்லி, மருந்துகள் உட்ெட ெல்கவறு பொருட்களை
தயாரிக்கப்ெடுகிறது. எனகவ, இந்த தயாரிப்புகளுக்காக மாட்டு
ொணத்ளத அரகெ பகாள்முதல் பெய்யவும் திட்டமிட்டுள்ைது. மாட்டு
ொணம், ககாமியத்தால் நாட்டின் பொருைாதாரகம உயரும்,” என்றார்.

இந்தக் குழுக்கள் ஒவ்பவான்றிலும் 9 முதல் 10 அளமச்ொா்கள்
இருப்ொாா்கள். ஓாா் அளமச்ொா் குழுவின் ஒருங்கிளணப்ொைராக
இருப்ொாா்.
ஒவ்பவாரு அளமச்ெரின் அலுவலகத்துக்கும் ஒரு இளணயதைம்
உருவாக்கப்ெடும். அதில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்
பகாள்ளககள் பதாடாா்ொன அமலாக்கம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும்.
ெம்ெந்தப்ெட்ட அளமச்ொா்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பதாடாா்ொக தகவல்
ெலளக உருவாக்கப்ெடும். கூட்டங்களை நடத்துதல் கடிதத் பதாடாா்ளெ
நிாா்வகிப்ெது ஆகியளவயும் கமற்பகாள்ைப்ெடும். இவற்ளற இந்த எட்டு
குழுக்களும் கமற்பகாள்ை கவண்டியிருக்கும்.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில
அளமச்ெகங்களுடன் இந்தக் குழுக்கள் இளணந்து பெயல்ெடும்.
இந்தக் குழுக்களில் ஒரு குழுவானது, ஆராய்ச்சி, தகவல் பதாடாா்பு
ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற குளறந்தெட்ெம் மூன்று பதாழில்
நிபுணாா்களைக் பகாண்ட குழுளவ உருவாக்க கவண்டும்.
அகதகொல் ஓய்வு பெற்ற ஊழியாா்களின் பின்னூட்டங்கள் மற்றும்
அனுெவங்களை ெராமரிக்க ஓாா் இளணயதைத்ளத உருவாக்கும்
பொறுப்பு ஒரு குழுவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெட உள்ைது.
எட்டு குழுக்களின் ஒருங்கிளணப்ொைாா்கைாக மத்திய அளமச்ொா்கள்
ஹாா்தீப் சிங் புரி, நகரந்திர சிங் கதாமாா், பியூஷ் ககாயல், தாா்கமந்திர
பிரதான், ஸ்மிருதி இரானி, அனுராத் தாக்குாா் உள்ளிட்கடாாா்
இருப்ொாா்கள்.
இந்த அளமச்ொா்கள் தங்கள் அலுவலகங்களின் சிறந்த நளடமுளறகள்
பதாடாா்ொக
தங்கள்
அளமச்ெரளவ
ெகாக்களுடன்
ெகிாா்ந்து
பகாள்வாாா்கள்.

8. பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ்: ககாப்ளெ பவன்றார் கார்கலாஸ்
இத்தாலியில் நளடபெற்ற பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ் படன்னிஸ்
கொட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்கலாஸ் அல்கராஸ் கார்ஃபியா ொம்பியன்
ஆனார்.
உலகின் 32-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் கார்கலாஸ் இறுதிச்சுற்றில்
4-3 (7/5), 4-2, 4-2 என்ற கநர் பெட்களில் அபமரிக்கரும், உலகின்
39-ஆம் நிளல வீரருமான பெொஸ்டியன் ககார்டாளவ கதாற்கடித்தார்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் இரு பெட்களில் மட்டும் ெற்று தடுமாற்றம் காட்டிய
கார்கலாஸ், அதன் பிறகு ஆட்டத்ளத முற்றிலுமாக தனது கட்டுப்ொட்டில்
பகாண்டு வந்தார்.
9. நவ.15 – பழங்குடியினர் க ௌரவ தினம்.
10. மனிதர்களுக்கு 108 இருப்ெதுகொல்
ஆம்புலன்ஸ்’: மபி அரசு புதுளம திட்டம்

கால்நளடகளுக்கு

‘109

கநாய் ொதிப்புகள், விெத்தில் காயமளடவது கொன்றவற்றால்
ொதிக்கப்ெடும் மக்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிக்க, ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ
நாடு முழுவதும் அமல்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது. ஒன்றிய அரசின் நிதியில்,
மாநில அரசுகள் இந்த கெளவளய அமல்ெடுத்தி வருகின்றன.
இந்நிளலயில், மனிதர்ககை கொலகவ கநாய்கைால் அவதிப்ெடும்
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1. தேசிய புற்றுத ோய் விழிப்புணர்வு ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி


✓

நவ.14ஆம் தேதி உலக நீரழிவு தநாய் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இது உலக சுகாோர அயமப்பு மற்றும் சர்வதேச நீரழிவு கூட்டயமப்பு
ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. உலக நீரழிவு
நாளின் சின்னமானது ஒரு நீல வட்டத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது. அது,
வாழ்க்யக மற்றும் நலத்யேக் குறிக்கிறது. நவம்பர்.14, இன்சுலியனக்
கண்டுபிடித்ேவரான பிரதடரிக் பான்டிங்கின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கிறது.

✓

“Access to Diabetes Care - If Not Now, When?” என்பது 2021-2023
வயரயிலான உலக நீரிழிவு நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும்.

எது?
அ) நவம்பர் 7 
ஆ) நவம்பர் 8
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12

✓

இந்தியாவில், தேசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாளானது ஒவ்தவார்
ஆண்டும் நவ.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்றுதநாயய முன்கூட்டி
-தய கண்டறிந்து குணப்படுத்துவது குறித்து மக்களுக்குக் கற்பிப்பதே
இச்சிறப்பு நாளின் முக்கிய குறிக்தகாளாகும். நாட்டில் சுமார் 2.9 மில்லிய
-ன் தபர் புற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் 1.1 மில்லியன் புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகின்றன.

6. தேசிய குழந்வேகள் ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 12
ஆ) நவம்பர் 13
இ) நவம்பர் 14 
ஈ) நவம்பர் 15

2. தேசிய சட்ட தசவைகள் ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?

✓

அ) நவம்பர் 7
ஆ) நவம்பர் 9 
இ) நவம்பர் 11
ஈ) நவம்பர் 13

✓

✓



‘தேசிய சட்ட தசயவகள் நாளானது’ ஆண்டுதோறும் நவ.9 அன்று நாடு
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது சட்ட தசயவகள் ஆயணயச்சட்டம்
இயற்றப்பட்டயே நியனவுகூருவதோடு சட்டம் தோடர்பான விதிகள்
பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவயே தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் குழந்யேகள் நாள் நவ.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்ே நாள் குழந்யேகளின் உரியமகள், பராமரிப்பு மற்றும் கல்விபற்றிய
விழிப்புணர்யவ மக்களியடதய அதிகரிக்கிறது. குழந்யேகள் நாட்டின்
எதிர்காலம். இந்ே நாள், இந்தியாவின் முேல் பிரேமர் ஜவஹர்லால்
தநருவின் பிறந்ேநாயளக் தகாண்டாடும் விேமாக உள்ளது.

7. உலக சகிப்புத்ேன்வ

ோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?

அ) நவம்பர் 16 
ஆ) நவம்பர் 14

இந்தியாவில், 1987ஆம் ஆண்டில் சட்ட தசயவகள் ஆயணயச் சட்டம்
இயற்றப்பட்டது. இந்ேச் சட்டம் 1995 நவ.9’இல் நயடமுயறக்கு வந்ேது.

இ) நவம்பர் 12
ஈ) நவம்பர் 10

✓

3. உலக நித ோனியோ ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12 
இ) நவம்பர் 14
ஈ) நவம்பர் 16

✓

✓

உலக நிதமானியா நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தநாய் குறித்ே விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவே
-ற்காக, 2009ஆம் ஆண்டில் ‘ஸ்டாப் நிதமானியா’ முன்முயற்சியால்
இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது. உலதகங்கிலும், குழந்யேகளில் இறப்புகயள
ஏற்படுத்தும் முக்கிய தநாயாக நிதமானியா கருேப்படுகிறது.

8. தேசிய கால்-கக ைலிப்பு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி
எது?
அ) நவம்பர் 17 
ஆ) நவம்பர் 16

‘Stop Pneumonia’ முயற்சி மற்றும் ‘Every Breath Counts’ கூட்டணி
ஆகியவை இயணந்து இந்தநாயயக் யகயாள்வது குறித்து மக்கயள
அணிதிரட்டுகின்றன.

இ) நவம்பர் 13
ஈ) நவம்பர் 14
✓

இந்தியாவில், கால்-யக வலிப்பு ந ோய் பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்
-துவேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.17ஆம் தேதி தேசிய கால்யக வலிப்புதநாய் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கால்-யக வலிப்பு என்பது
மூயளயில் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட தகாளாறு ஆகும்.

✓

வலிப்புகள் நியூரான்களில் (மூயள தசல்கள்) திடீர், அதிகப்படியான மின்
தவளிதயற்றங்களின் வியளவாக ஏற்படுகின்றன. இந்ே நியல எந்ே
வயதினயரயும் பாதிக்கலாம்.

4. உலக கருவண ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 13 
ஆ) நவம்பர் 14
இ) நவம்பர் 15
ஈ) நவம்பர் 16
✓

உலக கருயண நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று
தகாண்டாடப்படுகிறது. இது சமூகத்தில் நற்தசயல்கயள முன்னியலப்ப
-டுத்துகிறது. இது தநர்மயறயான ஆற்றல் மற்றும் நம்யம பியணக்கும்
கருயணயின் தபாதுவான இயழயில் கவனம் தசலுத்துகிறது. இனம்,
அரசியல், பாலினம் உள்ளிட்ட பிளவுகயள இயணக்கும் மனிேத்தின்
அடிப்பயடப் பகுதியாக கருயண உள்ளது. கடந்ே 1998ஆம் ஆண்டில்,
பல்தவறு நாடுகளின் கருயண ேன்னார்வ தோண்டு நிறுவனங்களான
உலக கருயண இயக்கத்ோல் இந்ே நாள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது.

5. உலக நீரழிவு த ோய் ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 10
ஆ) நவம்பர் 12
இ) நவம்பர் 14 

சமுோயத்தில் சகிப்புத்ேன்யமயின் அவசியத்யேப்பற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்பேற்கும், சகிப்புத்ேன்யமயின் எதிர்மயறயான வியளவுகயளப்
புரிந்துதகாள்ள அவர்களுக்கு உேவுவேற்குமாக ஐநா அயவயின் உலக
சகிப்புத்ேன்யம நாள் ஆண்டுதோறும் நவ.16 அன்று கயடப்பிடிக்கப்படு
-கிறது. இந்நாள் உலகளாவிய சகிப்புத்ேன்யமயின் முக்கியத்துவத்யே
பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.

9. அண்வ யில் பணிக்கு தசர்க்கப்பட்ட ‘ICGS சர்ேக்’ என்ற புதிய
உள் ோட்டுக்கப்பல், எந்ே ோநிலத்தில் பணிய ர்த்ேப்படவுள்ளது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) தகரளா
இ) குஜராத் 
ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

தகாவாவில் ‘சர்ேக்’ என்ற தபயரிலான புதிய உள்நாட்டுக்கப்பல்
அண்யமயில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. ‘ICGS சர்ேக்’, குஜராத்தில்
உள்ள தபார்பந்ேயர யமயமாகக் தகாண்டு இந்தியாவின் தமற்குக்
கடற்பரப்பில் பணியாற்றும். இது கடதலார காவல்பயட பிராந்தியத்தின்
(வடதமற்கு) ேளபதியின் தசயல்பாட்டு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் இயக்கப்படும்.

ஈ) நவம்பர் 16
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இந்திய கடதலார காவல்பயடக்காக தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிதடட்மூலம்
உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து கடற்புற தராந்து கப்பல்களின்
வரியசயில் ‘ICGS சர்ேக்’ நான்காவோக உள்ளது.

3. தவளிநாடுகளில் படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல்
தேர்வு அதமரிக்கா

10. எதிர்வரும் 2022’இல் ஐ ோ கோலநிவல ோற்ற ோ ோடு-COP27’ஐ

இந்ே ஆண்டு சர்வதேச கல்வி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள
ஆய்வறிக்யகயின்படி, இந்தியா உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்ட
நாடுகயளச் தசர்ந்ே 9 லட்சத்து 14 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதமரிக்காவில்
உயர் கல்வி பயில்கின்றனர். இதில் இந்திய மாணவர்களின்
எண்ணிக்யக தோராயமாக 20 சேவீேம். 2020-2021-ம் கல்வி
ஆண்டில் மட்டும் 1 லட்சத்து 67,582 இந்திய மாணவர்கள் அதமரிக்க
கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறார்கள். தவளிநாடுகளில் தமற்படிப்பு
படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல் தேர்வாக அதமரிக்கா
இருக்கிறது.

டத்ேவுள்ள ோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) சீனா
இ) அதமரிக்கா
ஈ) எகிப்து 

✓



ஐநா காலநியல மாற்ற மாநாடு - COP27’ஐ எகிப்து 2022’இல் நடத்தும்
மற்றும் COP28’ஐ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) 2023’இல் நடத்தும். COP
என்பது காலநியல மாற்றம் தோடர்பான ஐநா கட்டயமப்பின் முடிதவடுக்
-கும் அயமப்பாகும். இந்ேக் கட்டயமப்பில் 197 நாடுகள் உள்ளன. கால
நியல மாற்றம் குறித்ே 2015 பாரிஸ் ஒப்பந்ேத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இலக்குகயள அயடய அந்நாடுகள் பாடுபடுகின்றன.


1. தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி
தமகாலயாவுக்கு மாற்றம்: குடியரசுத் ேயலவர் உத்ேரவு
தகால்கத்ோ உயர் நீதிமன்றத்தில் மூத்ே நீதிபதியாகப் பேவி வகித்ே
சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, கடந்ே ஜன.4-ம் தேதி தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் 50-வது ேயலயம நீதிபதியாகப் தபாறுப்தபற்றார்.
இந்நியலயில், இவயர தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ேயலயம
நீதிபதியாக இடமாற்றம் தசய்ய, உச்ச நீதிமன்ற ேயலயமநீதிபதி
அடங்கிய தகாலீஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துயர தசய்ேது.
இேற்கியடதய, 75 நீதிபதிகள் தகாண்ட தசன்யன உயர்
நீதிமன்றத்தின் ேயலயம நீதிபதியான சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய, 3
நீதிபதிகள் தகாண்ட தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம்
தசய்ய எதிர்ப்பு தேரிவித்தும், இடமாற்றத்யே மறுபரிசீலயன தசய்யவும்
தகாரி,
தசன்யன
உயர்
நீதிமன்றமூத்ே
வழக்கறிஞர்கள்,
வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர், உச்ச நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதிக்கும்,
உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்துக்கும் கடிேம் அனுப்பியிருந்ேனர்.
இதே தகாரிக்யகயய வலியுறுத்தி தசன்யன உயர்நீதிமன்ற
வழக்கறிஞர்கள் தநற்று மவுன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இந்நியலயில், உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்தின் பரிந்துயரயய ஏற்று,
ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய தமகாலயா உயர்
நீதிமன்றத்துக்கு
இடமாற்றம்
தசய்து
குடியரசுத்
ேயலவர்
ராம்நாத்தகாவிந்த், தநற்று உத்ேரவிட்டார்.
2. நவ.15 பழங்குடியினர் தபருயம தினம் - பிரேமருக்கு ஆளுநர் நன்றி :
பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்ே தினமான நவ.15-ம் தேதியய
பழங்குடியினர் தபருயம தினமாக அறிவித்ேயமக்காக பிரேமர் நதரந்திர
தமாடிக்கு, ேமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நன்றி தேரிவித்துள்ளார்.
இது தோடர்பாக ஆளுநர் மாளியக தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்போவது:
இந்திய விடுேயலப் தபாரில் அதிமான பங்களிப்யப பழங்குடியினர்
வழங்கியுள்ளனர். நாட்டின் அயனத்துப் பகுதிகளிலும் பரவி வாழும்
அவர்கள், ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கடும் துயரங்கயள
அனுபவித்ேனர். பகவான் மிர்சா முண்டா, இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்ட
வீரர்களில் முக்கியமானவர். துணிச்சலுடன் தபாராடிய ேயலவரான
அவர், ஆங்கிதலதயருடன் ஏற்பட்ட தபாராட்டத்தில் இளம் வயதிதலதய
மரணத்யேத் ேழுவினார். இந்நியலயில், பகவான் மிர்சா முண்டாவின்
பிறந்ே தினமான நவம்பர் 15-ம் தேதியய பழங்குடியினர் தபருயம
தினமாக பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்துள்ளார்.
பழங்குடியினரின் தியாகங்கயளப் தபாற்றும் வயகயில் இந்ே
அறிவிப்யப தவளியிட்டயமக்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு ேமிழகம் சார்பில்
ஆளுநர்
ஆர்.என்.ரவி
நன்றி
தேரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறு
தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









தசன்யனயில்
தசய்திக்குறிப்பு:

உள்ள

அதமரிக்க

தூேரகம்

தவளியிட்டுள்ள

கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபருந்தோற்று சூழலில் தவளிநாட்டு
மாணவர்களின் கல்வி நலயன பாதுகாக்கும் தபாருட்டு அதமரிக்க
அரசும்
அதமரிக்க
உயர்கல்வி
நிறுவனங்களும்
பல்தவறு
நடவடிக்யககயள தமற்தகாண்டன. எந்ே வயகயிலும் படிப்பு
பாதிக்காமல் இருக்க இயணயவழி உள்ளிட்ட மாற்று ஏற்பாடுகள் மூலம்
வகுப்புகள் நடத்ேப்பட்டன.
அதமரிக்காவில் உயர்கல்வி பயில விரும்பும் தவளிநாட்டு மாணவர்கள்
அதுதோடர்பான
அயனத்து
ேகவல்கயளயும்
உேவிகயளயும்
தபறுவேற்கு Education USA India என்ற தமாயபல் தசயலியய
இலவசமாக பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ளலாம். இந்ே தசயலி மூலம்
அதமரிக்க கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர் தசர்க்யக நயடமுயற
குறித்ே அயனத்து ேகவல்கயளயும் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு
அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
4. பணிக்காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர்களுக்கான
குடும்ப நல நிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியீடு:
பணிபுரிந்ே ஆண்டுகள் அடிப்பயடயில் நிதி வழங்கப்படும்
பணிக் காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர் குடும்ப
நலநிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதோடர்பாக ேமிழக அரசு தவளியிட்ட அரசாயண:
ேமிழகத்தில் உள்ள பத்திரியகதுயறயில் தோடர்ந்து பணியாற்றிய
ஆசிரியர்கள், துயண ஆசிரியர்கள், தசய்தியாளர்கள், புயகப்படக்
கயலஞர்கள்,
பியழ
திருத்துபவர்கள்
ஆகிதயார்
பணியில்
இருக்கும்தபாது இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு
முேல்வர் தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து கடந்ே 2018-ம்
ஆண்டுமுேல் குடும்ப நிதியுேவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பத்திரியகயாளர் 20 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் நியலயில்
இறந்ோல் ரூ.3 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்ரூ.2.25 லட்சம், 10
ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம்
வழங்கப்படுகிறது.
இந்நியலயில், சட்டப்தபரயவயில் 2021-22 ஆண்டுக்கான மானியக்
தகாரிக்யகயின்தபாது
தசய்தித்துயற
அயமச்சர்
மு.தப.சாமிநாேன்,‘‘பத்திரியக துயறயில் ஆசிரியர்,உேவி ஆசிரியர்,
நிருபர், புயகப்படக் கயலஞர், பியழ திருத்துபவர் ஆகிதயார் பணிக்
காலத்தில் இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு முேல்வர்
தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து ேற்தபாது ரூ.3 லட்சம் வயர
வழங்கப்படும் குடும்ப நிதியுேவி ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்ேப்படும்’ ’
என்று அறிவித்ோர்.
அரசின் கவனமான பரிசீலயனக்குப் பிறகு, பத்திரியகயாளர் 20
ஆண்டுகள் பணியாற்றி இறந்ோல் ரூ.5 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்
ரூ.3.75 லட்சம், 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு
ரூ.1.25 லட்சம்என, நயடமுயறயில் உள்ள விதிகளின்படி குடும்ப
நிதியுேவி உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இந்ே உேவியய தபற, உரிய சான்றிேழ்களுடன் சம்பந்ேப்பட்ட மாவட்ட
மக்கள் தோடர்பு அலுவலர் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துயர
தபற்று, தசய்தித் துயற இயக்குநருக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.
ஓய்வூதிய பரிசீலயனக் குழு இந்ேவிண்ணப்பங்கயள பரிசீலித்து,
பரிந்துயர அடிப்பயடயில் உத்ேரவு தவளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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5. இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடியில்
உணவு அருங்காட்சியகம்: மத்திய அயமச்சர் பியூஷ்தகாயல் காதணாலி
மூலம் திறந்து யவத்ோர்
இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக இந்திய உணவுக் கழகம்சார்பில்
ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடி மதிப்பீட்டில் உணவு அருங்காட்சியகம்
அயமக்கப்பட்டுள்ளது. இயே மத்திய அயமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
காதணாலி மூலம் தநற்று திறந்து யவத்ோர்.
இந்திய
உணவுக்
கழகம்
ேஞ்சாவூரில்
1965-ம்
ஆண்டு
தோடங்கப்பட்டது. ேஞ்சாவூர் நிர்மலா நகரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின்
மண்டல அலுவலகத்தில் உணவு அருங்காட்சியகம் அயமக்க
திட்டமிடப்பட்டது. அேன்படி, 2,500 சதுரஅடி பரப்பளவில் உணவு
அருங்காட்சியகம் அயமக்கப்பட்டது.
தபங்களூருவில்
உள்ளவிஸ்தவஸ்வரய்யா
தோழில்நுட்பஅருங்காட்சியகத்தின்
உேவியுடன்,
13
ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிேன் உணவுக்காக எப்படி தவட்யடயாட
தோடங்கினான் என்பதில் தோடங்கி, உழவு கருவிகள், விவசாயம்,
உலகில் உள்ள ோனிய களஞ்சியங்கள், உலகளவில் உணவு
உற்பத்தியின் சவால்கள், பருப்பு வயககள், காய்கறிகள், பழங்கள்,
இந்தியாவில் உள்ள உணவு முயறகள், தபாதுவிநிதயாகத் திட்டம்,
விவசாயத்தில் உழவுப்பணி, நாற்றங்கால், நடவு, கயள எடுப்பு,
அறுவயட, தகாள்முேல், அயரயவ, மக்களுக்கு அரிசிவிநிதயாகம் வயர
உள்ள
பணிகள்
தமழுகு
தபாம்யமகளாகேத்ரூபமாக
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே தநற்று தபாதுமக்கள் பார்யவக்காக மத்திய
உணவு மற்றும் தபாதுவிநிதயாகத் துயற அயமச்சர் பியூஸ்தகாயல்
மும்யபயில் இருந்ேவாறு காதணாலிக் காட்சி மூலம் திறந்து யவத்ோர்.
பின்னர் அவர் தபசும்தபாது, "இந்தியாவின் 75-வது ஆண்டு சுேந்திர
தின
தகாண்டாட்டங்களின்
ஒருபகுதியாக,
இந்தியாவிதலதய
முேன்முயறயாக
ேஞ்சாவூரில்
உணவு
அருங்காட்சியகம்
அயமக்கஏற்பாடுகயள தசய்ே இந்திய உணவுக் கழகத்தினருக்கு
பாராட்டுகள். இறக்குமதியாளர் முேல் ஏற்றுமதியாளர் வயர உணவுப்
பாதுகாப்பின் மூலம் தேசத்தில் விவசாயப் புரட்சியய இந்திய உணவு
கழகம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமூகத்தில் ஏயழகள் மற்றும் சலுயககள்
கியடக்காே பிற பிரிவினருக்கு இந்திய உணவுக் கழகம் தோடர்ந்து
தசயவ தசய்ய தவண்டும்" என தேரிவித்ோர்.
இயேயடுத்து, ேஞ்சாவூரில் நயடதபற்ற நிகழ்ச்சியில், தேன்மண்டல
தசயல் இயக்குநர் டல்ஜித்சிங், முேன்யமப் தபாது தமலாளர்
சஞ்சீவ்குமார் கவுேம், ேமிழக தபாது தமலாளர் பி.என்.சிங், ேஞ்சாவூர்
மண்டல தமலாளர் தேதவந்திர சிங் மார்தடாலியா உட்பட பலர்
கலந்துதகாண்டனர்.
இந்ே அருங்காட்சியகத்யே அலுவலக தவயல நாட்களில் காயல 11
மணி முேல் மாயல 5மணி வயர தபாதுமக்கள் இலவசமாக
பார்யவயிடலாம். இந்ே அருங்காட்சியகம் ப்தராதஜக்ஷன் தமப்பிங், டச்
ஸ்கிரீன் கிதயாஸ்க், ப்ராக்ஸிமிட்டி தசன்சார்கள் தபான்ற நவீன
தோழில்நுட்பங்கயள தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திய உணவுக்
கழகத்தின்
தசயல்பாடுகள்
குறித்தும்
அருங்காட்சியகத்தில்
காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
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இதுதபான்ற கால்நயடகளுக்கான தசயவ தவறு எந்ே மாநிலங்களிலும்
இல்யல எனக் கருேப்படுகிறது. இத்துடன் இலவசமாக உயரிய வயகப்
பசு மாடுகளுக்கான இன உற்பத்தி நியலயமும், அயனத்து
பசுக்கயளயும் அதிகபால் ேருவோக மாற்றும் தோழில்நுட்பமும்
துவக்கப்படுவோகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இயவ துவக்கக் கட்டமாகதசாேயன அடிப்பயடயில் மதுரா உள்ளிட்ட
உத்ேர
பிரதேச
மாநிலத்தின்
எட்டு
மாவட்
டங்களில்
துவக்கப்படுவோகவும் அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி தேரிவித்துள்ளார்.
7. தசதி தேரியுமா?
நவ.7: இந்திய கடற்பயட ேளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் நவம்பர் 30-ஆம்
தேதியுடன் ஓய்வு தபறுவயேதயாட்டி, புதிய ேளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார்
நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.8: விண்தவளியில் நடந்ே முேல் சீனப் தபண் என்ற வரலாற்யற
வாங் யாபிங் (41) பயடத்ோர். விண்தவளி நியலய கட்டயமப்புப்
பணிக்காக விண்தவளியில் நடந்து இச்சாேயனயயப் புரிந்ோர்.
நவ.8: யுதனஸ்தகா அயமப்பின் பயடப்பாற்றல் தகாண்ட நகரங்களின்
பட்டியலில் காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீ நகர் இயணந்ேது. உலகம் முழுவதும்
49 நகரங்கள் இப்பட்டியலில் உள்ளன.
நவ.9: குளிர்பேன தபட்டியில் யவக்க அவசியமில்லாே புதிய கதரானா
ேடுப்பூசியய
அதமரிக்காவின்
பாஸ்டன்
நகர்
குழந்யேகள்
மருத்துவமயன ஆராய்ச்சி குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். அயற
தவப்பநியலயில் 7 நாட்கள் வயர யவத்து இயேப் பயன்படுத்ேலாம்.
நவ.9: தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப்
பானர்ஜியய தமகாலயாவுக்கு இடமாற்றம் தசய்ய உச்ச நீதிமன்ற
தகாலிஜியம் பரிந்துயர தசய்ேது.
நவ.9: ஈஃபிள் தகாபுரம் அளவிலான ‘4660 தநரியஸ்’ என்று
தபயரிடப்பட்ட குறுங்தகாள் டிசம்பர் மாேத்தில் புவியய தநாக்கி நகரும்
என்று அதமரிக்காவின் நாசா அறிவித்ேது.
நவ.10: இந்திய டி20 கிரிக்தகட் அணியின் ேயலவராக தராஹித் சர்மா
நியமிக்கப்பட்டார். டி20 தகப்டன் பேவியிலிருந்து விராட் தகாலி
விலகியயே அடுத்து இப்தபாறுப்புக்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
நவ.10,11: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நயடதபற்ற டி20 உலகக் தகாப்யப
அயரயிறுதிப் தபாட்டியில் இங்கிலாந்யே வீழ்த்தி நியூசிலாந்தும்,
பாகிஸ்ோயன வீழ்த்தி ஆஸ்திதரலியாவும் இறுதிப் தபாட்டிக்கு ேகுதி
தபற்றன. ஆஸ்திதரலியா தகாப்யபயய தவன்றது.
நவ.11: வங்கக் கடலில் உருவான குயறந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு
மண்டலம் தசன்யன அருதக கயரயயக் கடந்ேது. இேன் காரணமாக
தபய்ே மயழயால் தசன்யன மாநகரம் தவள்ளக்காடானது.
நவ. 12: சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடும் வியளயாட்டு கூட்டயமப்பு சார்பில்
தபாலந்தில் நயடதபற்ற பிரசிதடண்ட்ஸ் தகாப்யபக்கான தபாட்டியில்
இந்திய அணி 2 ேங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 5 பேக்கங்கயள
தவன்றது.

6. உ.பி.யில் மாடுகளுக்காக ஆம்புலன்ஸ், அயழப்பு யமயங்கள்: மாநில
அயமச்சர் அறிவிப்பு
உத்ேர பிரதேசத்தில் மாடுகளுக் காக ஆம்புலன்ஸ் தசயவ
மற்றும்உேவிகளுக்கான அயழப்பு யமயங்களின் தசயவ துவக்கப்பட
உள்ளது.
பாஜக ஆளும் உ.பி.யின் முேல்வர் ஆதித்யநாத் ஆட்சியில் மாடுகளுக்கு
அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இேற்கு இந்துக்கள் இயடதய
பசுமாடுகள்
புனிேமாகக்
கருேப்படுவது
காரணம்.
இேனால்,
மனிேர்களுக்கானயே தபால், மாடுகளுக்கும் சிகிச்யச வசதிகள் அளிக்க
ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அயழப்பு யமயங்கள் தசயவ உ.பி.யில் டிசம்பர்
முேல் துவக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து மதுராவில் தசய்தியாளர்களிடம் ேனது அறிவிப்யப
தவளியிட்ட அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி, ‘‘24 மணி தநரங்களுக்கான
இந்ே ஆம்புலன்ஸ் தசயவக்கானஎண் 115 மற்றும் உேவிகளுக்கான
அயழப்பு யமயங்கள் எண் 112ஆகும். மாநில அளவில் ஒருங்கியணந்ே
அயழப்பு யமயம் ேயலநகர் லக்தனாவில் அயமக்கப்படும். ஒவ்தவாரு
ஆம்புலன்ஸிலும்
ஒரு
கால்நயட
மருத்துவரும்,
இரண்டு
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இன்றுவபர 43 நாடுகள் பகபயழுத்திட்டுள்ை

1. “மாநில ப ாது நிர்வாக நிறுவனங்களை வலுப் டுத்துதல்” என்ற

.

தளலப்பில் 2 நாள் மண்டல மாநாடு நளடப ற்ற இடம் எது?

5. ெர்வடதெ அணுெக்தி முகளமயின் பவளியக தணிக்ளகயாைராக

அ) மும்பை

டதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இந்தியர் யார்?

ஆ) தில்லி

அ) வின

இ) அகமதாைாத்
ஈ) லக்ன

✓

ா

இந்திய அரசின் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பைாதுமக்கள் குபை
தீர்ப்பு துபையும், உத்தர பிரனதச மாநில அரசும் இபைந்து லக்ன ாவில்
“மாநில பைாது நிர்வாக நிறுவ ங்கபை வலுப்ைடுத்துதல்” என்ை
தபலப்பில் இரண்டு நாள் மண்டல மாநாட்பட ஏற்ைாடு பசய்தது.
நிர்வாக மற்றும் நிர்வாகப் ையிற்சியில் சிைந்த நபடமுபைகள் மற்றும்
னதபவகபைப் ைகிர்ந்து பகாள்ை ைல்னவறு ையிற்சி நிறுவ ங்கபை
ஒனர தைத்தில் பகாண்டு வருவது இம்மாநாட்டின் னநாக்கமாகும்.

இ) ராஜீவ் பமஹ்ரிஷி
ஈ) ஜி சி முர்மு 
✓

2. அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற “வரலாற்றுத் தீர்மானம்”
என் துடன் பதாடர்புளடய நாடு எது?

மத்திய அளமச்ெகம் எது?

ஆ) ஜப்ைான்

அ) MSME அபமச்சகம்

ா

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

ஈ) நியூசிலாந்து

✓

✓

இந்தியாவின் கன்ட்னராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜ ரலா ஜி சி முர்மு
ைன் ாட்டு அணுசக்தி முகபமயின் (IAEA) பவளியக தணிக்பகயாைராக
பதரிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைார். IAEA என்ைது ஒரு மதிப்புமிக்க ைன் ாட்டு
நிறுவ மாகும். இது அபமதியா அணுவாற்ைல் ையன்ைாட்பட ஊக்கு
-விக்கிைது. மத்திய பவளியுைவு அபமச்சகத்தின்ைடி, அவரது னவட்புமனு
IAEA பைாது மாநாட்டின் பைரும்ைான்பம ஆதரபவப் பைற்ைது. அவரது
ைதவிக்காலம் 2022 முதல் 2027 வபர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

6.ெமீ பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற டிஜிெக்ஷம் திட்டத்ளதத் பதாடங்கிய

அ) அபமரிக்கா
இ) சீ

ாத் ராய்

ஆ) சஷி காந்த் சர்மா

சீ ப் பைாதுவுபடபம கட்சி பைாதுவாக “வரலாற்றுத் தீர்மா ம்” என்று
அபைக்கப்ைடும் ஒரு முக்கிய தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாண்டது. இது,
ஆளும் அதிைர் ஜி ஜின்பிங்பக அடுத்த ஆண்டில் முன்ப ப்னைாதும்
இல்லாத வபகயில் மூன்ைாவது முபையாக ைதவியில் அமர்த்தவும்
மற்றும் அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் சீ ாபவ ஆட்சி பசய்யவும் உதவும்.

இ) பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 
ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இந்தத் தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலம், அவர் மானவா னசதுங்
மற்றும் படங் சினயாபிங் ஆகினயாருக்கு இபையாக பவக்கப்ைடுவார்.
னமலும், ஒரு வரலாற்றுத் தீர்மா த்பதக் பகாண்ட மூன்ைாவது சீ த்
தபலவராகவும் ஆ ார்.

3. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்டடா ர் குடைா ல் ஸ்னாப்ஷாட்’ டி, ளகட சி

மத்திய பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சரா பூனைந்திர யாதவ்,
பமக்னராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபைந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தி ார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், ைதிவுபசய்யப்ைட்ட
10 மில்லியன் னவபலனதடுனவார், னதசிய பதாழில் னசபவ வபலதைத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் ையிற்சி உள்ளிட்ட ையிற்சிபய
பைைமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு ைகுப்ைாய்வு, பமன்பைாருள் வைர்
-ச்சினைான்ை ைாடங்களில் ையிற்சி அளிப்ைதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 னவபல னதடுனவாபர இது ையிற்றுவிக்கும்.

7. உலக ெகிப்புத்தன்ளம நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிற டததி எது?

யன் டுத்துடவாரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?
அ) 45

அ) நவம்ைர் 16 

ஆ) 65 

ஆ) நவம்ைர் 14

இ) 75

இ) நவம்ைர் 12

ஈ) 80

ஈ) நவம்ைர் 10

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்னடாைர்
குனைாைல் ஸ் ாப்ஷாட்’ என்ை தபலப்பிலா
ஓர் அறிக்பகபய
பவளியிட்டது. இவ்வறிக்பகயின்ைடி, உலக மக்கள்பதாபகயில் 65%’
க்கும் அதிகமான ார் பகனைசிபயப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ை ர்.

✓

உலகைாவிய பகனைசி ைய ர்கள் எண்ணிக்பக அக்னடாைரில் 5.29
பில்லியப எட்டியுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாதியில் உலக
மக்கள்பதாபகயில் 60% னைர் சமூக ஊடக ைய ர்கைாக வாய்ப்புள்ைது
எ இவ்வறிக்பக கூறுகிைது.

✓

சமுதாயத்தில் சகிப்புத்தன்பமயின் அவசியத்பதப்ைற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்ைதற்கும், சகிப்புத்தன்பமயின் எதிர்மபையா
விபைவுகபைப்
புரிந்துபகாள்ை அவர்களுக்கு உதவுவதற்குமாக ஐநா அபவயின் உலக
சகிப்புத்தன்பம நாள் ஆண்டுனதாறும் நவ.16 அன்று கபடப்பிடிக்கப்ைடு
-கிைது. இந்நாள் உலகைாவிய சகிப்புத்தன்பமயின் முக்கியத்துவத்பத
ைற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிைது.

8. “ஊட்டச்ெத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” திட்டத்ளத பதாடங்கவுள்ை
மத்திய அளமச்ெகம் எது?

4. நியூயார்க்கில் நளடப ற்ற தகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான

அ) னவைாண்பம & விவசாயிகள் நல அபமச்சகம் 

உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாளவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அபமச்சகம்

அ) நனரந்திர னமாடி

இ) பைண்கள் & குைந்பதகள் னமம்ைாட்டு அபமச்சகம்

ஆ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) உைவு ைதப்ைடுத்தும் பதாழில் அபமச்சகம்

இ) பியூஷ் னகாயல்

✓

விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அபமச்சகம், னைாஷன் அபியாப
வலுப்ைடுத்த, “ஊட்டச்சத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” என்ை திட்டத்பத பதாடங்க
உள்ைது. இந்த திட்டம் ஆசாதி கா அம்ரித் மனகாத்சவின் ஒருைகுதியாகும்.
இந்த முயற்சி இந்தியா முழுவதும் உள்ை 75 கிராமங்கபைச்
பசன்ைபடவபத னநாக்கமாகக் பகாண்டது.

✓

கிராமப்புைங்களில் ஊட்டச்சத்து விழிப்புைர்வு, கல்வி மற்றும் நடத்பத
மாற்ைத்பத ஊக்குவித்தல், ஊட்டச்சத்து குபைைாட்பட சமாளிக்க
உள்ளூர் பசய்முபைபயப் ையன்ைடுத்துதல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உைர்
திைன்பகாண்ட விவசாயத்பத பசயல்ைடுத்துதல் ஆகியவற்பை இது
னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.

ஈ) நிர்மலா சீதாராமன்
✓

ஐநா பைாதுச்சபை கூட்டத்பதபயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிரான்ஸ்
தூதரகத்தில் ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ட தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிைரப்பு அபமச்சர் அனுராக்
தாக்கூர் உபரயாற்றி ார். ‘தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
சர்வனதச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பசப்.26
அன்று பதாடங்கப்ைட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும்
இலவச, ைன்பம மற்றும் நம்ைகமா
தகவல்களுக்கா
அணுகபல
ஊக்குவிப்ைபத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்பமயில்
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9. அண்ளமயில் எந்த நாடு, இந்தியாவுடன் நாடாளுமன்ற நட்புறவு





2. நவ.16 – ததசிய பத்திரிககயாளர் தினம்

ெங்கத்ளத உருவாக்கியது?
அ) இலங்பக 

3. தமிைகத்தில் மாவட்டம்னதாறும் - சூரியசக்தி மின்சார பூங்கா: இடம்
னதர்வுப் ைணியில் மின்வாரியம் தீவிரம்

ஆ) னநைாைம்
இ) ைங்கைானதஷ்
ஈ) ஜப்ைான்
✓

✓

இந்தியாவுட ா
இருதரப்பு உைவுகபை னமம்ைடுத்துவதற்காக
இலங்பக நாடாளுமன்ைத்தின் மூத்த உறுப்பி ர்கபைக்பகாண்ட
இந்தியா-இலங்பக நாடாளுமன்ை நட்புைவுக் குழுபவ இலங்பக
உருவாக்கியது. சீ ாவின் உரச் சரக்குகபை நிராகரித்தபதயடுத்து,
இந்தியாவிடமிருந்து உரத்பத வாங்குவதற்கு இலங்பக முன் ர்
தீர்மானித்திருந்தது.
இலங்பகயின் 9ஆவது நாடாளுமன்ைத்திற்கா இந்திய - இலங்பக
நாடாளுமன்ை நட்புைவு சங்கம் அண்பமயில் நிறுவப்ைட்டது.

10. பின்வரும் எக்கண்டத்தில் அளமந்துள்ை ெடகல் பிராந்தியத்தில்
ஏற் ட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து ஐநா அளமதி காக்கும் தளலவர்
எச்ெரித்துள்ைார்?
அ) ஆப்பிரிக்கா 
ஆ) ஆசியா

இபதயடுத்து,
மாவட்டம்னதாறும்
பூங்காஅபமப்ைதற்கா
இடங்கபை
மின்வாரியம் னமற்பகாண்டுள்ைது.

ஈ) ஆஸ்தினரலியா

✓

ஐநா அபமதிகாக்கும் தபலவரா வர் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சனகல்
பிராந்தியத்தில் ஏற்ைட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து எச்சரித்துள்ைார்.

✓

இலட்சக்கைக்கா மக்கள் இடம்பையர்ந்துள்ைதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி
உள்ைார். னமலும், குைந்பதகளுக்கு ைள்ளி பசல்ல முடியாத நிபல,
மக்களுக்கு ஆரம்ை சுகாதார வசதி இல்லாதது குறித்தும் எச்சரித்தார். ஜி5
சனகல் ைபட பதாடர்ைா ஐநா ைாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அவர்
னைசி ார். சாட், மாலி, புர்கி ா ைானசா, பநஜர் மற்றும் பமாரிடானியா
ஆகிய ஐந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகைால் 2017’இல் சனகல் பிராந்தியத்தில்
ையங்கரவாத அச்சுறுத்தபல எதிர்த்துப் னைாராடுவதற்காக இது
அபமக்கப்ைட்டது.


1. உயர்தர ஸ்டீல் அலாய் கண்டுபிடிப்பு: ஐஐடி பமட்ராஸ்
வாக ங்களின்
எபடபய
குபைக்க
ஆட்னடாபமாபைல்
பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல் அலாபய,
ஐஐடி பமட்ராஸ் கண்டுபிடித்துள்ைது.
வாக ங்களின் எரிபைாருள் நுகர்வு, அதன் எபடபய பைாறுத்து
அபமகிைது என்ைதால், விஞ்ஞானிகள் இலகு ரக உனலாகத்பத
கண்டுபிடிக்கத் பதாடர்ந்து முயற்சி பசய்து வருகின்ை ர். பைாதுவாக
கார் உள்ளிட்ட வாக ங்கபை ஸ்டீலில் தயாரித்து வருகின்ை ர்.
விைத்துச் ம்ைவங்களில் அதிக ைாதிப்பை ஏற்ைடுத்தாமல் இருப்ைதற்காக,
ஸ்டீலில் தயாரிக்கப்ைட்டு வருகிைது. இதன் காரைமாக எரிபைாருளும்
அதிகமாகத் னதபவப்ைடுகிைது.
பைட்னரால், டீசல் விபலகள் இப்னைாது அதிகரித்து வரும் நிபலயில்,
எபடகுபைவா
இலகு ரக உனலாகம் கண்டுபிடிக்கப்ைட்டால்,
மக்களுக்கு அது ைைத்பத மிச்சப்ைடுத்த உதவும். இபதயடுத்து கடந்த
சில வருடங்கைாக அதற்கா முயற்சிகளில் விஞ்ஞானிகள் பதாடர்ந்து
ஈடுைட்டு வருகின்ை ர்,
இந்நிபலயில், பமட்ராஸ் ஐஐடி-யின் உனலாகவியல் துபை னைராசிரியர்
சுப்பிரமணிய சர்மா வட்லமணி மற்றும் அவர் குழுவி ர் ஆட்னடா
பமாபைல் பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல்
அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். மாங்கனீஸ், கார்ைன், அலுமினியம்,
சிலிகான், நிக்கல், நினயாபியம் ஆகியவற்பை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்
எஃகுடன் கலந்து இந்த ஸ்டீல் அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். தங்கள்
ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் ைடி, இபத வணிகப் ையன்ைாட்டுக்கு பகாண்டு
வர இந்தக் குழு முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்காக எஃகு மற்றும் வாக த்
பதாழில்துபையி ருடன் னைசி வருவதாகக் கூைப்ைடுகிைது.







சூரியசக்தி
னதர்வு பசய்யும்

மின்சார
ைணிபய

ஒரு பமகாவாட் சூரியசக்தி மின்நிபலயம் அபமக்க குபைந்தைட்சம் 5
ஏக்கர் நிலம் னதபவ. மாநகராட்சி, நகராட்சி இல்லாத மாவட்டங்களில் 75
முதல் 100 பமகாவாட் திைனில் பூங்கா அபமக்க திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது.
எ னவ, துபைமின் நிபலயங்களுக்கு அருகில் உள்ை அரசு
நிலங்கபை பகயப்ைடுத்த முடிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைது. இதற்கா
ைணி
விபரவில் பதாடங்கும்.
முதலாவது பூங்கா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அபமக்கப்ைட உள்ைது எ
மின்வாரிய அதிகாரிகள் பதரிவித்த ர்.
3. இந்திய சாதப
சிறுவன்

இ) ஐனராப்ைா



மாவட்டம்னதாறும்
சூரிய
மின்சக்திபூங்கா
அபமக்கப்ைடும்.
முதல்கட்டமாக 4 ஆயிரம் பமகாவாட் திைனுள்ை சூரியசக்தி
மின்நிபலயம் அபமக்கப்ைடும் எ
சட்டப் னைரபவயில் மின்துபை
அபமச்சர் பசந்தில் ைாலாஜி பதரிவித்திருந்தார்.

ப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இரண்டபர வயது தமிைக

பசன்ப
எண்ணூபரச் னசர்ந்த திபின் - திவ்யா தம்ைதியரின்
இரண்டபர வயது மகன் ரித்தின்கலினகாட், ‘இந்தியா புக் ஆஃப்
பரக்கார்ட்ஸ்’ புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ைான்.
பைங்களூருவில் வசித்து வரும் இந்த தம்ைதியரின் மகன் ரித்தின்
கலினகாட்,
சிறுவர்களுக்கா
கபதபுத்தகங்கள்,
கார்ட்டூன்
திபரப்ைடங்களில் வரும் கதாைாத்திரங்களின் பையர்கள், அபவ பசய்யும்
பதாழில்கள் ஆகியவற்பை ம ப்ைாடமாக கூறியிருக்கிைான்.
இபதயடுத்து, ைல்னவறு நாடுகளின் னதசியக் பகாடிகள், கிரகங்கள்,
காட்டு விலங்குகள், வடிவங்கள், நிைங்கள் உள்ளிட்டவற்பை பைற்னைார்
பசால்லிக் பகாடுத்த ர்.
இந்த ையிற்சியின் காரைமாக தற்னைாது சிறுவன் ரித்தின், ஒன்று முதல்
முப்ைது வபரயிலா
எண்கள், 10 வபக நிைங்கள், 20 நாடுகளின்
னதசியக் பகாடிகள், 9 கிரகங்கள், 40 வீட்டு உைனயாகப் பைாருட்கள், 18
உடல் ைாகங்கள், 20 வ விலங்குகள், 10 வீட்டு விலங்குகள், 18
வடிவங்கள், 20 மலர்கள், 24 காய்கறிகள், 18 பதாழில்கள்,
20வாக ங்கள் ஆகியவற்பை துல்லியமாக அபடயாைம் கண்டு
பசால்கிைான். அதுமட்டுமின்றி, 4 குைந்பதப் ைாடல்கள், ஆங்கில உயிர்
எழுத்துகள் ஆகியவற்பையும் ம ப்ைாடமாக கூறுகிைான்.
இந்நிபலயில், இதுகுறித்து அறிந்த ‘இந்தியா புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிர்வாகிகள், ரித்தினின்இந்த திைபமகபை ஆய்வு பசய்த ர். அப்னைாது,
இந்தியாவினலனய இரண்டபர வயதில் இவ்வைவு விஷயங்கபை
இதுவபர யாரும் கூறியதில்பல என்ைபத அவர்கள் உறுதி பசய்த ர்.
இதன்பதாடர்ச்சியாக, இந்திய சாதப ப் புத்தகத்தில் சிறுவன்
ரித்தினின் பையர் இடம்பைற்றுள்ைது.
4. படல்லி வர்த்தக பைாருட்காட்சியில் தமிழ்நாடு நாள் விைா: தமிைக
பசய்தித் துபை அபமச்சர் சாமிநாதன் பதாடங்கி பவத்தார்
படல்லியில் நபடபைறும் இந்திய ைன் ாட்டு வர்த்தக பைாருட்காட்சியில்
தமிழ்நாடு நாள் விைாபவ பசய்தித்துபை அபமச்சர் மு.பை.சாமிநாதன்
பதாடங்கி பவத்தார்.
படல்லியில் உள்ை பிரகதி பமதா த்தில், ஆண்டுனதாறும் இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி நவ. 14முதல் 27-ம் னததி வபர 14
நாட்கள் நபடபைறுகிைது. இந்த ஆண்டு ‘சுயசார்புஇந்தியா’ என்ை
கருப்பைாருளில் நபடபைறும் 40-வது இந்தியப் ைன் ாட்டுவர்த்தகப்
பைாருட்காட்சிபய மத்தியஅபமச்சர் பியூஷ்னகாயல் கடந்த 14-ம்னததி
பதாடங்கி பவத்தார்.
இதில், தமிைக அரசால் அபமக்கப்ைட்டுள்ை அரங்கில், பசய்தி, சுற்றுலா,
னவைாண்பம, னதாட்டக்கபல, பதாழில்,மகளிர் னமம்ைாட்டு நிறுவ ம்,
பதாழில்வைர்ச்சி நிறுவ ம், பகத்தறி துபை, பதாழில் முன்ன ற்ை
நிறுவ ம், சிறுபதாழில் வைர்ச்சி நிறுவ ம் உள்ளிட்ட அரசு, அரசு சார்பு
துபைகள்
ைங்னகற்று,தங்கள்
வைர்ச்சித்
திட்டங்கபை
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காட்சிப்ைடுத்தியுள்ை . பசய்தித் துபை சார்பில்அரசின் வைர்ச்சித்
திட்டங்கள், சாதப கள் குறித்த புபகப்ைடங்கள், உற்ைத்திப் பைாருட்கள்
காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை . கீைடி அகழ்வாராய்ச்சி குறித்த மாதிரி வடிவம்
மக்கபை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்த வர்த்தகப் பைாருட்காட்சியின் தமிழ்நாடு அரங்கில் விடுதபலப்
னைாரில்ஈடுைட்ட தமிைக பைண் தியாகிகளின்புபகப்ைடங்கள், முக்கிய
தியாக சீலர்களின் புபகப்ைடங்கள் காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை .
கண்காட்சிபய ைார்பவயிட்ட அபமச்சர் சாமிநாதன், ‘‘தமிைக
முதல்வரால் எடுக்கப்ைட்ட ைல்னவறு நடவடிக்பககள் மூலம் தமிழ்நாட்டில்
புதிய பதாழில் பதாடங்கும் சூழ்நிபல ஏற்ைட்டுள்ைது. இத ால்,
இபைஞர்களுக்கு னவபலவாய்ப்பு உருவாக்கப்ைடுகிைது. இதன் மூலம்
தமிைகம் ைல்னவறு வபகயில் முன்ன றிக் பகாண்டிருக்கிைது. இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி பைாதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல
வரனவற்பு பைற்றுள்ைது”என்ைார்.





இல் ைாகிஸ்தான் வந்த இலங்பக கிரிக்பகட் அணி மீது நிகழ்த்தப்ைட்ட
ையங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிைகு அந்த நாட்டில் ஐசிசியின் சாாா்வனதச
னைாட்டிகள் நபடபைைவில்பல என்ைது நிப வுகூரத்தக்கது.
சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டியா து கபடசியாக கடந்த 2017-இல்
இங்கிலாந்தில் நபடபைற்ைது. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும்
நடத்தப்ைடும் இந்தப் னைாட்டி, முதல் முபையாக ைாகிஸ்தானில்
நபடபைறுகிைது.
ஐசிசியில் தற்னைாது இருக்கும் 14 உறுப்பு நாடுகள், வரும் 2023 முதல்
2031 வபர ஆடவருக்கா ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தவுள்ை . இதில்
அபமரிக்கா மற்றும் நமீபியாவுக்கு ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தும் வாய்ப்பு
முதல் முபையாக வைங்கப்ைடுகிைது.

இப்பைாருட்காட்சியில் ைங்னகற்கும் அப த்து மாநிலங்களும் தங்கள்
மாநில நாள் விைாபவ பகாண்டாடி வருகின்ை . அந்த வபகயில்,
தமிழ்நாடு நாள் விைா னநற்று பிரகதி பமதா த்தில் உள்ை லால்சவுக்
அரங்கத்தில் நபடபைற்ைது. இவ்விைாபவ அபமச்சர் சாமிநாதன்
குத்துவிைக்னகற்றி பதாடங்கி பவத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், படல்லி சிைப்புபிரதிநிதி ஏனகஎஸ் விஜயன், பசய்தித்
துபை பசயலர் மனகசன் காசிராஜன், உள்ளுபை ஆபையர் ஆசிஷ்
சட்டர்ஜி, பசய்தித் துபை இயக்கு ர் வீ.ை.பஜயசீலன் உள்ளிட்னடார்
ைங்னகற்ை ர்.
5. மபைந்த கன்
விருது அறிவிப்பு

ட நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு ‘கர்நாடக ரத்

ா’

கன் ட
திபரயுலகின்
ைவர்
ஸ்டார்
என்று
ரசிகர்கைால்
அபைக்கப்ைட்டவர் புனித் ராஜ்குமார். 46 வயதா இவர் கடந்த மாதம்
(அக்னடாைர்) 29-ந்னததி மாரபடப்ைால் உயிரிைந்தார். அவரது மபைவு
குடும்ைத்தி பர மட்டுமின்றி ரசிகர்கள் மற்றும் கன் ட மக்கள்
மத்தியில் பைரும் னசாகத்பத ஏற்ைடுத்தியுள்ைது.
புனித்
ராஜ்குமார்
ஆதரவற்னைாருக்கும்,
ஏபை-எளினயாருக்கும்
ஏராைமா உதவிகள் மற்றும் ைல்னவறு நலத்திட்ட உதவிகபை பசய்து
வந்துள்ைார். இத ால் அவர் மபைந்தாலும் மக்கள் ம தில் நீங்கா இடம்
பிடித்துள்ைார். அவரது நிப விடம் அபமந்துள்ை கன்டீரவா
ஸ்டூடினயாவுக்கு கடந்த 16 நாட்கைாக ரசிகர்கள் கூட்டம், கூட்டமாக வந்து
அஞ்சலி பசலுத்து வருகிைார்கள்.
இந்த நிபலயில் கன் ட திபரப்ைட வர்த்தக சபை சார்பில் மபைந்த
நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு புகைஞ்சலி கூட்டம் பைங்களூரு
அரண்மப
பமதா த்தில் னநற்று நபடபைற்ைது. இந்த விைாவில்
முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம கலந்துபகாண்டு புனித் ராஜ்குமாரின்
உருவ ைடத்திற்கு மலர் தூவி மரியாபத பசலுத்தி ார். பின் ர்
நிகழ்ச்சியில் னைசிய முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம புனித்
ராஜ்குமாருக்கு
கர்நாடக
ரத் ா
விருது
வைங்க
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைதாக அறிவித்தார்.
6. 2025-இல் ைாகிஸ்தானில் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டி
2025-ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டிபய நடத்தும்
வாய்ப்பை ைாகிஸ்தானுக்கு வைங்கியுள்ைது ஐசிசி. இபதயடுத்து சுமாாாா்
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அந்நாட்டில் ஐசிசியின் கிரிக்பகட் னைாட்டி
நபடபைைவுள்ைது.
ஐசிசி
பசவ்வாய்க்கிைபம
பவளியிட்ட
அறிவிப்பின்ைடி,
ஐசிசி
னைாட்டிகளுக்கா அடுத்த பசக்கிளில் இந்தியாவுக்கு 3 னைாட்டிகபை
நடத்துவதற்கா வாய்ப்பு வைங்கப்ைட்டுள்ைது. 2026-இல் டி20 உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபயயும், 2029-இல் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை
னைாட்டிபயயும் நடத்த இருக்கும் இந்தியா, 2031-இல் 50 ஓவாாா் உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபய இலங்பக மற்றும் வங்கனதசத்துடன் இபைந்து
நடத்துகிைது.
2024-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய அபமரிக்கா
மற்றும்
னமற்கிந்தியத்
தீவுகள்
இபைந்து
நடத்த
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைது. வட அபமரிக்காவில் நடத்தப்ைட இருக்கும் முதல்
சாாா்வனதச னைாட்டி இதுவாகும்.
ைாகிஸ்தான் கபடசியாக 1996-இல் உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய
இந்தியா மற்றும் இலங்பகயுடன் இபைந்து நடத்தியிருந்தது. 2009-
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1. உலக நிம ோனியோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற மேதி எது?

5. ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ என்பது யோரின் சுய

அ) நவம்பர் 12 

சரிமே ஆகும்?

ஆ) நவம்பர் 14

அ) மகோபி சந்த் 

இ) நவம்பர் 16

ஆ) P V சிந்து

ஈ) நவம்பர் 18

இ) கமரோலினோ ரின்

உலக நிம ோனியோ நோளோனது ஒவ்மவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதல் உலக நிம ோனியோ நோளள நடத்துதற்கோக
100’க்கும் ம ற்பட்ட குழந்ளதகள் அள ப்புகள் குழந்ளதகளில் ஏற்படும்
நிம ோனியோவுக்கு எதிரோன உலகளோவிய கூட்டணியில் இளைந்தன.

ஈ) சோய்னோ மநவோல்
✓

உலகளோவிய மநோய்த்தடுப்புத் திட்டத்தின்கீழ், நிம ோகோக்கல் கோஞ்சுமகட்
தடுப்பூசி (PCV) திட்டம் இந்தியோவில் ததோடங்கப்பட்டது. நிம ோனியோவோல்
குழந்ளதகளிளடமய ஏற்படும் இறப்பு ற்றும் மநோயுற்ற தன்ள ளயக்
குளறப்பது ற்றும் அந்மநோய் குறித்த விழிப்புைர்ளவ பரப்புவது இந்தத்
திட்டத்தின் மநோக்க ோகும். இந்தியோவில், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1.2
மில்லியன் குழந்ளதகள் இறந்ததோகவும், அதில் 15.9% இறப்புகள்
நிம ோனியோவோல் ஏற்பட்டதோகவும் திப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய தளலள மதசிய மபட்மிண்டன் பயிற்சியோளரோன பி மகோபி சந்த்
தனது சுயசரிளதயோன ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ஐ
முளறப்படி தவளியிட்டோர். இந்நூளல பிரியோ கு ோருடன் இளைந்து
அவர் எழுதியுள்ளோர். மபட்மிண்டனில் ஒரு வீரரோக, பயிற்சியோளரோக
அவர் ம ற்தகோண்ட பயைத்ளதயும், ஒலிம்பிக் பதக்கம் தவன்ற சோய்னோ
மநவோல், P V சிந்து உட்பட சிறந்த வீரர்களள உருவோக்குவதில் அவர்
எதிர்தகோண்ட சவோல்களளயும் இந்நூல் விவரிக்கிறது.

6. இறுதி கிளோஸ்மகோ COP 26 ஒப்பந்ேம் புவி பவப்ப மடேமல
__டிகிரி பசல்சியஸில் கட்டுப்படுத்துவமே மநோக்க ோகக் பகோண்டது.
அ) 1

2. ‘பழங்குடியினர் பபரும தின கோசம்ம ளனத்மே’ நடத்ேவுள்ள

ஆ) 1.5 

இந்திய ோநிலம் எது?

இ) 2.0

அ) குஜரோத்

ஈ) 3.0

ஆ) த்திய பிரமதசம் 

✓

இ) சிக்கிம்
ஈ) அருைோச்சல பிரமதசம்

✓



பழங்குடியினர் தபருள தின கோசம்ம ளன ோனது நவ.15ஆம் மததி
அன்று த்தியபிரமதச ோநிலம் ஜம்பூரி ள தோனம் மபோபோலில் நடந்தது.
பிர்சோ முண்டோ பிரபுவின் பிறந்தநோளில் இம் கோசம்ம ளனுக்கு ஏற்போடு
தசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டு (2021), பழங்குடியின தபருள தின
கோசம்ம ளனத்தில் பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி உளரயோற்றினோர்.

ஸ்கோட்லோந்தின் கிளோஸ்மகோவில் நளடதபற்ற ஐநோ கோலநிளல உச்சி
ோநோடு, புவி தவப்ப ளடதளல 1.5° தசல்சியஸோகக் கட்டுப்படுத்துவளத
மநோக்க ோகக்தகோண்ட ஓர் உலகளோவிய ஒப்பந்தத்துடன் முடிவளடந்து
உள்ளது. இந்த கிளோஸ்மகோ ஒப்பந்தம், ளபங்குடில் வோயுக்களள மிக
ம ோச ோன அளவில் தவளியிடும் புளதபடிவ எரிதபோருளோன நிலக்கரி
பயன்போட்ளடக் குளறப்பதற்கு தவளிப்பளடயோகத் திட்டமிடும் முதல்
கோலநிளல ஒப்பந்த ோகும்.

7.‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ நிகழ்வுகளுக்கோக ஒருங்கிமணந்ே
3.‘HARBINGER-2021’ என்பது பின்வரும் எந்ே இந்திய அம ப்போல்

திறன்மபசி பசயலிமய பவளியிட்டுள்ள த்திய அம ச்சகம் எது?

அறிவிக்கப்பட்ட ஓர் உலகளோவிய மேக்கத்ேோன் ஆகும்?

அ) தவளியுறவு அள ச்சகம்

அ) NITI ஆமயோக்

ஆ) கலோச்சோர அள ச்சகம் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ) உள்துளற அள ச்சகம்

இ) இந்திய உச்ச நீதி ன்றம்

ஈ) சுற்றுலோ அள ச்சகம்

ஈ) இந்திய மதர்தல் ஆளையம்

✓

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது முதல் ‘HARBINGER 2021 – Innovation
for Transformation’ என்ற ஹேக்கத்தானை ‘ஸ் ோர்ட்டர் டிஜிட்டல்
மபத ண்ட்ஸ்’ என்ற கருப்தபோருளின் கீழ் அறிவித்தது.

✓

மேக்கத்தோனுக்கோன பதிவு நவ.15 முதல் ததோடங்குகிறது. அளனவரும்
டிஜிட்டல் மபத ண்ட்டுகளள அணுகும் வளகயிலோன தீர்வுகளள
உருவோக்குதற்கு பங்மகற்போளர்களள இந்த மேகத்தோன் அளழக்கிறது.

8. ‘DAVINCI’ என்பது பவள்ளிக்மகோமள ஆரோய்வேற்கோன எந்ே

4. வளரும் நோடுகளின் ஒத்ே எண்ணம் பகோண்ட குழுவில் (LMDCs)

விண்பவளி நிறுவனத்தின் திட்ட ோகும்?

எத்ேமன நோடுகள் உறுப்பினர்களோக உள்ளன?

அ) NASA 

அ) 12

ஆ) ISRO

ஆ) 18

இ) JAXA

இ) 24 

ஈ) ESA

ஈ) 36
✓

✓

24 நோடுகள், ஒத்த எண்ைம் தகோண்ட வளரும் நோடுகளின் குழுவில்
(LMDCs) உறுப்பினர்களோக உள்ளன. அவர்கள் ஐக்கிய நோடுகள் சளப
ற்றும் உலக வர்த்தக அள ப்பு மபோன்ற சர்வமதச நிறுவனங்களில்
மபச்சுவோர்த்ளதயோளர்களோக பணியோற்றுகின்றனர். இதில் சீனோ,
இந்தியோ, இலங்ளக ற்றும் மலசியோ உள்ளிட்டளவ அடங்கும்.
சமீபத்தில் LMDC’களும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளும், 2030 - COP 26 உச்சி
ோநோட்டில் ததோடங்கி, கோலநிளல நிதியோக உலக தசல்வந்த நோடுகள்
ஆண்டுக்கு குளறந்தபட்சம் $1.3 டிரில்லியன் டோலர்கள் தரமவண்டும்
எனக் மகோரியுள்ளன.



தகோண்டோட்டங்கள் ததோடர்போன அளனத்து தகவல்களளயும் அணுகும்
வளகயில், கலோச்சோர அள ச்சகம் ‘ஆசோதிகோ அம்ரித்
மகோத்சவ்’
நிகழ்வுகளுக்கோக ஓர் ஒருங்கிளைந்த திறன்மபசி தசயலிளய அறிமுகம்
தசய்துள்ளது. ‘ஆசோதிகோ அம்ரித் மகோத்சவ்’ என்பது இந்தியோ விடுதளல
அளடந்த 75ஆவது ஆண்டோகும். இந்தச் தசயலியில் ‘டிஜிட்டல் ோவட்ட
களஞ்சியம்’ ற்றும் ‘ஹிஸ்டரி கோர்னர்’ கீழ் ‘போடப்படோத நோயகர்கள்’
மபோன்ற பிரிவுகளுக்கோன இளைப்புகள் உள்ளன.







✓

2030’களின் முற்பகுதியில் VERITAS, (மகோளளச் சுற்றி வர) ற்றும்
DAVINCI — Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases,
Chemistry, and Imaging ஆகிய இரண்டு திட்டங்களள ததோடங்குவதன்
மூலம் தவள்ளிக்மகோளள ஆரோய NASA திட்டமிட்டுள்ளது.

✓

NASA, வரும் 2029’இல் ததோடங்கப்படவுள்ள ‘DAVINCI’ திட்டம் பற்றிய
வீடிமயோளவ அண்ள யில் தவளியிட்டது. அது, நீர் உள்ளதோ என்பது
உட்பட பல்மவறு அளவுருக்களள கண்கோணிப்பளத மநோக்க ோகக்
தகோண்டுள்ளது. இது தவள்ளிக் மகோளின் மதோற்றம், பரிைோ ம் ற்றும்
கலளவ பற்றிய அடிப்பளட மகள்விகளுக்கோன பதில்களளயும்
கண்டறியும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
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9. ‘மகசர்-இ-ஹிந்த்’ஐ









ோநில பட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரித்துள்ள

ோநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸோம்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருைோச்சல பிரமதசம் 
ஈ) ஒடிசோ
✓

முதல்வர் மப ோ கந்து தளலள யிலோன அருைோச்சல பிரமதச ோநில
அள ச்சரளவ, தபரியதும், பிரகோச ோன நிறமுள்ளது ோன ‘ளகசர்-இஹிந்ளத’ ோநில வண்ைத்துப்பூச்சியோக அங்கீகரித்தது.

✓

முதல்முளறயோக போக்மக புலிகள் கோப்பகத்தில் அள ச்சரளவக் கூட்டம்
நளடதபற்றது. ‘ளகசர்-இ-ஹிந்த்’ (Teinopalpus imperialis) என்றோல்
‘இந்தியோவின் மபரரசர்’ என்று தபோருள். 90-120 மிமீ இறக்ளககள்
தகோண்ட இந்த வண்ைத்துப்பூச்சி ஆறு ோநிலங்களில் கோைப்படுகிறது.

10. ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியமவ ஒரு சரியோன மநர்க்

மகோட்டில் நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வுக்குப்
பபயர் என்ன?
அ) சூரிய கிரகைம்
இ) மகோளடகோல சங்கிரோந்தி
ஈ) குளிர்கோல சங்கிரோந்தி
ஞோயிறு, புவி ற்றும் திங்கள் ஆகியளவ ஒரு சரியோன மநர்க்மகோட்டில்
நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வு ‘சந்திர கிரகைம்’
என்று அளழக்கப்படுகிறது. NASA’இன் கூற்றுப்படி, 580 ஆண்டுகளில்
மிகநீள ோன பகுதி சந்திர கிரகைத்ளத 2021 நவ.17 அன்று அத ரிக்கோ
கோணும். இந்தக் கிரகைம் மூன்று ணி மநரம் 28 நிமிடங்கள் நீடிக்கும்
என NASA ததரிவித்துள்ளது.


1. சோளல விபத்தில் போதிப்பு: 48
அளிக்கும்

ணி மநர உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச

சோளல விபத்தில் போதிக்கப்படுமவோருக்கு முதல் 48 ணி மநரத்துக்கோன
உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச அளிக்கும் என்று முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
அறிவித்துள்ளோோா்.
சோளல போதுகோப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின்
தளலள யில் தளலள ச் தசயலகத்தில் வியோழக்கிழள நளடதபற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து அரசு தவளியிட்ட
தசய்தி:ஒரு லட்சம் க்கள் ததோளகயில் சோளல விபத்துகளின் இறப்பு விகிதம்
23.9 என்ற அளவில் உள்ளது. இது குளறக்கப்பட மவண்டும் என
முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் அறிவுறுத்தினோோா். ம லும் பல்துளற
நிபுைோா்களள உள்ளடக்கிய சோளலப் போதுகோப்பு ஆளையம் என்ற
ஒருங்கிளைந்த அள ப்பு உருவோக்கப்படும். சோளலப் போதுகோப்பு
திட்டங்களளயும்,
வழிமுளறகளளயும்
நளடமுளறப்படுத்தத்
மதளவயோன நிோா்வோக, நிதி ஆதோரங்களுடன் அது தசயல்படும்.
48 ணி மநர சிகிச்ளச: சோளல விபத்தோல் போதிக்கப்பட்மடோருக்கு முதல்
48
ணி மநரத்துக்கோன அவசர
ருத்துவ கவனிப்ளப அரமச
ம ற்தகோள்ளும். இதற்கோக ‘நம்ள
கோக்கும் 48’ என்ற திட்டம்
தசயல்படுத்தப்படும். விபத்தில் போதித்மதோருக்கு முதல் 48 ணி மநர
அவசர உயிோா் கோக்கும் உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச இலவச ோக அளிக்கும்.
சோளலமயோரங்களில் உள்ள தனியோோா் ருத்துவ ளனகள், ோவட்ட
அரசு
தளலள
ருத்துவ ளனகள்
என
த ோத்தம்
609
ருத்துவ ளனகள் இதற்தகன கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதல்வரின்
ருத்துவக் கோப்பீடு அட்ளட இல்லோமதோருக்கும் பிற
ோநிலத்தவோா்,
மவற்று நோட்டவருக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ருத்துவம் தசய்யப்படும்.
இந்தத் திட்டத்துக்தகன ரூ.50 மகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நபருக்கு ரூ.1
லட்சம் வரம்புக்குள் 81 மதோா்ந்ததடுக்கப்பட்ட
ருத்துவ முளறகள்
தசயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்: விபத்து மநோா்ந்தவுடன்
ருத்துவ ளனக்கு அளழத்துச் தசல்வதில் ஏற்படும் தோ தத்ளதத்







தவிோா்க்கும் வளகயில் தமிழ்நோடு அவசர ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
இயற்றப்பட உள்ளது. அதன்படி, விளரவோக அணுகுதல், உயிோா் மீட்பு
சிகிச்ளச, போதிப்ளப கட்டுப்படுத்தும் அறுளவ சிகிச்ளசகள், இயல்பு
வோழ்க்ளகளய மீட்தடடுத்தல், றுவோழ்வு சிகிச்ளச ஆகிய கூறுகளள
அந்தச் சட்டம் தகோண்டிருக்கும்.
சோளலப் போதுகோப்பு
க்கள் இயக்க ோக
ோற பள்ளி, கல்லூரி
ோைவோா்கள், க்கள் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட அளனவருக்கும் பயிற்சி
ற்றும் விழிப்புைோா்வு உருவோக்கப்படும். சீரோன சோளலகள், நம்ள க்
கோக்கும் 48
ணி மநரம், அவசர
ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்
ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கி ‘இன்னுயிளர கோப்மபோம்’ என்ற திட்டம்
வகுக்கப்படும். சோளல விபத்தில் சிக்கிமயோளர மீட்டு உயிளரக் கோப்பமத
இன்னுயிோா் கோப்மபோம் திட்டத்தின் முக்கிய மநோக்க ோகும் என அரசின்
தசய்தியில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. அரசுப் பணியில் விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3% இட ஒதுக்கீட்டில்
சிலம்பம் மசர்ப்பு
தமிழக அரசு ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த
விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம்
விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்துத் தமிழக அரசு இன்று தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பு:

ஆ) சந்திர கிரகைம் 

✓









''முதல்வரது ஆளையின்படி, தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற
நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3
சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை
தவளியிடப்பட்டுள்ளதோக சுற்றுச்சூழல் - கோலநிளல
ோற்றத்துளற
ற்றும் இளளஞர் நலன் ( ) விளளயோட்டு ம ம்போட்டுத்துளற அள ச்சர்
சிவ.வீ.த ய்யநோதன் ததரிவித்துள்ளோர்.
தமிழக அரசு
ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் உள்ள
பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு
தற்மபோது
நளடமுளறயில்
உள்ளது.
அதன்படி,
சி.ஏ.பவோனிமதவி (வோள் சண்ளட), எ.தருண் (தடகளம்), லஷ் ண்
மரோஹித் ரடோப்போ (படமகோட்டுதல்), தனலட்சுமி, (தடகளம்), வி.சுபோ
(தடகளம்)
ற்றும் டி. ோரியப்பன் ஆகிமயோருக்குத் தமிழக அரசின்
தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் மவளலவோய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிளலயில், ம ற்படி திட்டத்தின் கீழ் மரோலர் ஸ்மகட்டிங், ஸ்குவோஷ்,
கபடி உள்ளிட்ட விளளயோட்டுகளும் மசர்த்துக் தகோள்ளப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், தமிழ்நோட்டின் போரம்பரிய ற்றும் வரலோற்றுக்கு முந்ளதய
இந்திய தற்கோப்புக் களலகளில் ஒன்றோன சிலம்பம் விளளயோட்டு 3
விழுக்கோடு விளளயோட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மசர்க்கப்பட்டு, அதற்கோன
அரசோளை (நிளல) எண்.46, இளளஞர் நலன் ற்றும் விளளயோட்டு
ம ம்போட்டுத்
(எஸ்1)
துளற,
நோள்.29.10.2021-ன்
மூலம்
ஆளையிட்டுள்ளது.
ம லும், முதல்வரது சீரிய முயற்சியின் கீழ், த்திய அரசின் மகமலோ
இந்தியோ
திட்டத்தில்
சிலம்பம்
விளளயோட்டு
ஏற்தகனமவ
மசர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம் தமிழ்நோட்டில் உள்ள சிலம்ப விளளயோட்டு வீரர்கள் ற்றும்
வீரோங்களனகள் தபரு ளவில் பயன்தபறுவர். இதனோல் தமிழினத்தின்
பழங்கோலத்
தற்கோப்புக்
களலகளில்
சிறப்புமிக்க
சிலம்பம்
விளளயோட்டிற்கு ோதபரும் அங்கீகோரம் கிளடத்துள்ளது''.
இவ்வோறு தமிழக அரசு ததரிவித்துள்ளது.
3. அ லோக்கத் துளற இயக்குநரின் பதவிக் கோலம் ஓரோண்டு நீட்டிப்பு
அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதவிக்
கோலத்ளத ம லும் ஓரோண்டுக்கு த்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
சிபிஐ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் ஆகிமயோரின் பதவிக் கோலத்ளத
ஐந்து ஆண்டுகள் வளர நீட்டிக்க ஏதுவோன அவசரச் சட்டத்ளத த்திய
அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்தது.
1984- பிரிளவச் மசோா்ந்த இந்திய வருவோய்ப் பணி அதிகோரியோன சஞ்சய்
கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ஏற்தகனமவ நீட்டிக்கப்பட்ட அ லோக்கத் துளற
இயக்குநருக்கோன பதவிக் கோலம் வியோழக்கிழள யுடன் முடிவளடகிறது.
இந்நிளலயில்,
த்திய நிதி அள ச்சகம் புதன்கிழள
தவளியிட்ட
அறிவிப்பில், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதிவிக் கோலத்ளத 2022,
நவம்போா் 11-ஆம் மததி வளர நீட்டிக்க குடியரசுத் தளலவோா் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளோோா்’ என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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61 வயதோகும் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநரோக
முதல் முளறயோக 2018, நவம்போா் 19-ஆம் மததி இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டோோா். 2020-இல் அவரது முந்ளதய
இரண்டு ஆண்டுகள் பணி நிய ன உத்தரவு மூன்று ஆண்டுகளோக
நீட்டிக்கப்பட்டது.
இதற்கு எதிோா்ப்பு ததரிவித்து ததோடுக்கப்பட்ட வழக்ளக விசோரித்த
உச்சநீதி ன்றம், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ம லும் பணி நீட்டிப்பு
தசய்யக் கூடோது’ என்று கூறியது.
இந்நிளலயில், த்திய அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள தகோண்டு வந்த
இரண்டு அவசரச் சட்டங்களில், சிபிஐ
ற்றும் அ லோக்கத் துளற
இயக்குநோா்களின் இரண்டு ஆண்டு பதவிக் கோலம் நீட்டிப்புக்கு பிறகு
மீண்டும்
மூன்று
ஆண்டுகள்
வளர
நீட்டிக்கலோம்
என்று
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பணி நிய னக் குழுக்களின் ஒப்புதளலப் தபற மவண்டும்
என்றும் அவசரச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
த்திய அரசு தகோண்டு வந்த அவசரச் சட்டங்களுக்கு
உச்சநீதி ன்றத்தில் னு தோக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ளது.

எதிரோக

4. ளகயூட்டு அபோயம்: தரவரிளசயில் 82-ஆவது இடத்தில் இந்தியோ!
நிறுவனங்கள் அரசு அதிகோரிகளுக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய
அபோயம் குளறவோக உள்ள நோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 77-ஆவது
இடத்திலிருந்து 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
ஊழலுக்கு எதிரோன தர நிர்ைய அள ப்போன டிமரஸ், இதுகுறித்து
தவளியிட்டுள்ள
இந்த
ஆண்டுக்கோன
அறிக்ளகயில்
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோவது:
ததோழில்முளனமவோரும் நிறுவனங்களும் அரசு அதிகோரிகள் ற்றும்
பிறருக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய அபோயத்துக்கோன தரவரிளசப்
பட்டியலில், கடந்த ஆண்டு இந்தியோ 77-ஆவது இடத்தில் இருந்தது.
இந்த நிளலயில், நடப்போண்டுக்கோன இந்தப் பட்டியலில் 44 புள்ளிகளளப்
தபற்று இந்தியோ 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது.
எனினும், அண்ளட நோடுகளோன போகிஸ்தோன், சீனோ, மநபோளம்,
வங்கமதசம் ஆகிய நோடுகளளவிட இந்தியோ அதிக புள்ளிகளளப்
தபற்றுள்ளது.
ற்மறோர் அண்ளட நோடோன பூடோன் இந்தத் தரவரிளசயில் 62-ஆவது
இடத்தில் உள்ளது.
சர்வமதச அளவில் வடதகோரியோ, துருக்த னிஸ்தோன், தவனிசூலோ,
எரித்ரியோ ஆகிய நோடுகளில் ததோழிலுக்கோக ளகயூட்டு தசலுத்த
மவண்டிய அபோயம் அதிக அளவில் உள்ளது.
ஆனோல், தடன் ோர்க், நோர்மவ, ஃபின்லோந்து, ஸ்வீடன், நியூஸிலோந்து
ஆகிய நோடுகளில் இந்த அபோயம் மிகக் குளறவோக உள்ளது என்று அந்த
அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும் இளடயிலோன தகவல் பரி ோற்றங்கள்,
ஊழல் தடுப்பு அள ப்புகள் தசயலோற்றும் திறன், அரசு மசளவகளின்
தவளிப்பளடத்தன்ள , ஊடகம் உள்ளிட்ட சமூக அள ப்புகளின்
தசயலோற்றல் ஆகிய 4 அம்சங்களின் அடிப்பளடயில் இந்தப் பட்டியல்
தயோரிக்கப்படுகிறது.
5. ளசபோா் போதுகோப்பு: பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப வலுப்படுத்த இந்தியோநியூஸிலோந்து முடிவு
ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம்
ற்றும் திறன் கட்டள ப்ளப
ம ம்படுத்துவதில் இந்தியோவும், நியூஸிலோந்தும் பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்தி, இளைந்து தசயல்படுவது என முடிவு எடுத்திருப்பதோக
தவளியுறவு அள ச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.







எனவும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதோக
த்திய தவளியுறவு அள ச்சகம்
தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மபச்சுவோோா்த்ளதக்கு, இந்திய தரப்பில் தவளியுறவு அள ச்சக இளைச்
தசயலோா் அடுல்
ல்ேரி தளலள
வகித்தோோா். நியூஸிலோந்து
பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு அந்நோட்டின் மதசிய போதுகோப்புக் தகோள்ளக
இயக்குநோா் மடன் ஈட்டனும், போதுகோப்பு விவகோர தற்கோலிக ம லோளோா்
ஜோோா்ஜினியோ சோா்கிஷனும் தளலள வகித்தனோா்.
இரு நோடுகளளச் மசோா்ந்த பல்மவறு அள ச்சக, துளறகளின் மூத்த
அதிகோரிகள் இந்தப் மபச்சுவோோா்த்ளதயில் பங்மகற்றனோா்.

6. உருவோகிறது தசன்ளன ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
தசன்ளனயில் தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் கடற்களர அல்லது
சந்ளதப் பகுதியில் ோநகரக் கோவல் துளறயின் ட்மரோன் கோவல் பிரிவு
அள க்கப்பட உள்ளது. இதற்கோக ரூ.3.60 மகோடி நிதி ஒதுக்கி தமிழக
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டப் மபரளவயில் கோவல் துளற ோனியக் மகோரிக்ளக மீது நடந்த
விவோதத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பில்,
தசன்ளன தபருநகர கோவலில் கூட்ட ோன இடங்களளயும், நீண்ட தூர
சோளலகளளயும் கண்கோணிக்க ரூ.3.60 மகோடி தசலவில் நட ோடும்
ட்மரோன் கோவல் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும் என்று ததரிவித்தோர். இந்த
அறிவிப்ளபச் தசயல்படுத்தும் வளகயிலோன உத்தரளவ ோநில அரசு
பிறப்பித்துள்ளது.
ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ உருவோக்குவதற்கோன கடிதத்ளத தபருநகர
தசன்ளன கோவல் ஆளையர் சோர்பில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில்,
தபோது க்கள் அதிக ோகக் கூடும் இடங்களில் பணியோற்றக் கூடிய
கோவல் அதிகோரிகளுக்கு உதவிட ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம்
எனத் ததரிவித்துள்ளோர். ம லும், முக்கிய பிரமுகர்கள் தசல்லும்
சோளலகள், குற்றச் தசயல்கள் அதிகம் நளடதபறும் இடங்கள், க்களளக்
கோப்போற்றக் கூடிய வளகயில் கடற்களரகள் மபோன்ற இடங்களில்
நட ோடும் ட்மரோன் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம் எனத் ததரிவித்துள்ளோர்.
ம லும், இந்தத் திட்டத்துக்தகன மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்
அளடயோளம் கோைப்பட்டுள்ளன.
முதல் கட்ட ோக ட்மரோன் கோவல் பிரிவோனது, த ரீனோ கடற்களர
அருமகயுள்ள கோந்தி சிளல அல்லது எலியட்ஸ் கடற்களர அல்லது
போண்டிபஜோர் பகுதியில் அள த்திட முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட ோடும்
ட்மரோன் பிரிவோனது தற்கோலிக கன்தடய்னர் வடிவில் உருவோக்கப்படும்.
இது 40 அடி நீளமும், 10 அடி அகலமும் தகோண்டிருக்கும். இது தளர
ற்றும் முதல் தளம் என இரண்டு பிரிவோகப் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும்.
தளர தளம் கட்டுப்போட்டு அளறயோகப் பயன்படுத்தப்படும். ம மல உள்ள
தளம் ட்மரோன் இயக்கத்துக்கோக உபமயோகப்படுத்தப்படும்.
மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்: ஒவ்தவோரு நட ோடும் ட்மரோன் கோவல்
பிரிவும் ஒன்பது ட்மரோன்களளக் தகோண்டிருக்கும். எச்.டி. தரமுளடய
மகமிரோ, இரவிலும் படம் பிடிக்கும் வசதி, மநரளலயோக ஒளிபரப்பு
தசய்வது, தபோது அறிவிப்புக்கோன ஸ்பீக்கர் வசதி, 2 கிமலோமீட்டர் தூரம்
பறக்கக் கூடிய திறன், 30 நிமிடங்கள் விடோ ல் பறக்கும் திறன் என
தனித்துவம் வோய்ந்த 6 ட்மரோன்கள் வோங்கப்பட உள்ளன.
நீண்ட ததோளலவுக்குக் கண்கோணிக்கும் திறனுளடய ட்மரோன்கள் 2
வோங்கப்பட உள்ளன. இது உயர் ரக ோனது. 100 நிமிடங்கள் ற்றும் 30
கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ததோடர்ச்சியோகப் பறக்கும் திறன் பளடத்தது.
உயிர் கோக்கும் ட்மரோன் என்ற தபயரிலோன ட்மரோன் ஒன்று வோங்கப்பட
உள்ளது. அதிக எளடயுள்ள தபோருள்களளத் தூக்கும் திறளன இந்த
ட்மரோன் தபற்றுள்ளது. ஒரு கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறக்கும்
திறனுளடய இந்த ட்மரோனின் த ோத்த எளட 12 கிமலோகிரோம்.
இந்த ட்மரோன் பிரிவுகளள உருவோக்குவதற்குத் மதளவயோன நிதியோன
ரூ.3.60 மகோடிளய ஒதுக்கீடு தசய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

இளையவழியில் இரு நோடுகளுக்கு இளடயிலோன ஒத்துளழப்ளப
வலுப்படுத்துவதற்கோன முடிவு புதன்கிழள யுடன் நிளறவளடந்த 2
நோள்கள் கோதைோலி மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது எடுக்கப்பட்டது.

7. தபங்களூரு ததோழில்நுட்ப ோநோட்டில் இன்று பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி
உளர:

இந்தியோ- நியூஸிலோந்து இளடயிலோன 2-ஆம் கட்ட ளசபோா்
மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது, ளசபோா் தவளியில் நிலவும் ஒத்துளழப்பு
குறித்தும், அளத ம ற்தகோண்டு நீட்டிப்பது குறித்தும் விரிவோக
விவோதிக்கப்பட்டதோகவும், ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம் ற்றும் திறன்
கட்டள ப்பில் இரு நோடுகளும் பரஸ்பரம் தநருங்கி தசயல்படுவது

தபங்களூருவில் 24-வது ததோழில்நுட்ப ோநோட்ளட, குடியரசு துளைத்
தளலவர் தவங்ளகயோ நோயுடு மநற்று ததோடங்கி ளவத்தோர். இதில்
கர்நோடக ஆளுநர் தோவர்சந்த் தகலோட், முதல்வர் பசவரோஜ் தபோம்ள ,
ததோழிலதிபர் கிரண்
ஜூம்தர் ஷோ உள்ளிட்மடோர் பங்மகற்றனர்.
ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் ஸ்கோட் ோரிசன், இஸ்மரல் பிரத ர் நஃப்தோலி
தபன்னட் உள்ளிட்மடோர் இளைய வழியில் பங்மகற்று உளரயோற்றினர்.
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நோளள வளர 3 நோட்கள் நடக்கும் இந்த ோநோட்டில் 30-க்கும் ம ற்பட்ட
நோடுகளள
மசர்ந்த
300-க்கும்
ம ற்பட்ட
நிறுவனங்கள்
பங்மகற்கின்றன. 5 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்ட புதிய ததோழில்
முளனமவோர் பங்மகற்கும் அரங்க நிகழ்வுகளில், 300 ததோழில்நுட்ப
வல்லுநர்கள் உளரயோற்றுகின்றனர்.
ததோடக்க நிகழ்ச்சியில் தவங்ளகயோ நோயுடு மபசுளகயில், “நோட்டுக்கும்
க்களின் முன்மனற்றத்துக்கு பலன் தரும் பல புதிய திட்டங்கள் இந்த
ோநோட்டின் மூலம் ஆரம்ப ோக இருக்கிறது'' என்றோர்.
ோநோட்டின் 2-வது நோளோன இன்று, சிட்னி ோநோட்டில் பிரத ர் நமரந்திர
ம ோடி ஆற்றும் உளர இளைய வழியோக ஒளிபரப்போகிறது. இமத மபோல
இந்திய - அத ரிக்க புத்தோக்க கூட்டணி
ோநோட்டில் இடம்தபறும்
ம ோடியின் உளரயும் இந்த ோநோட்டிலும் ஒளிபரப்போகிறது.
8. ேரியோைோ ோநிலம் குருகிரோமில் நோட்டிமலமய முதல் முளறயோக
மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோர் பயிற்சி நிளலயம்
நோட்டில் முதல் முளறயோக மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோருக்கோனப்
பயிற்சி நிளலயம், ேரியோைோ
ோநிலம் குருகிரோமில் ததோடங்கப்
பட்டுள்ளது.
‘லினோக்-என்சிடிசி ஃபிஷ்ஷரிஸ் இன்குமபஷன் தசன்டர் (எல்ஐஎப்ஐசி)’
எனும் தபயரிலோன இந்தப் பயிற்சி நிளலயத்ளத த்திய மீன்வளம்,
கோல்நளட ற்றும் போல்வளத்துளற அள ச்சர் புருமஷோத்தம் ரூபோலோ
திறந்து ளவத்தோர். கடந்த ஆண்டு பிரத ர் ம ோடியோல் ததோடங்கி
ளவக்கப்பட்ட பிரத ர் மீன் வளத் திட்டத்தின் (பிஎம்எம்எஸ்ஒய்) கீழ்
ரூ.3.23 மகோடி தசலவில் இது அள க்கப்பட்டுள்ளது. த்திய கூட்டுறவு
அள ச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படும் மதசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம்
(என்சிடிசி) இதளன நிர்வகிக்கிறது.
விழோவில் த்திய அள ச்சர் ரூபோலோ மபசும்மபோது, “மீன் வளர்ப்பு முதல்
அதன் விற்பளன வளர பயிற்சி, ஆமலோசளன, ததோழில் முதலீட்டுக் கடன்
உள்ளிட்ட அளனத்தும் எல்ஐஎப்ஐசி சோர்பில் வழங்கப்படும்” என்றோர்.
நிகழ்ச்சிக்கு த்திய மீன்வளம், கோல்நளட ற்றும் போல்வளத் துளற
இளை அள ச்சர் எல்.முருகன் தளலள வகித்தோர். அவர் மபசும்மபோது,
“மீன்வளத் துளற நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 7 சதவீத வளர்ச்சி தபறுகிறது.
நம் நோட்டின் மீன் உற்பத்தி தற்மபோது 130 லட்சம் டன்னோகவும் அதன்
ஏற்று தி திப்பு ரூ.46,000 மகோடியோகவும் உள்ளது. 2025-ம் ஆண்டில்
மீன் உற்பத்திளய 22 மில்லியன் டன்களோகவும் ஏற்று தி திப்ளப ரூ.1
லட்சம் மகோடியோகவும் உயர்த்த பிரத ர் இலக்கு நிர்ையித்துள்ளோர்.
9. உலகின் சுத்த ோன ஆற்றில் ஒரு படகு பயைம்: ட்விட்டரில்
ளவரலோகும் புளகப்படம்
ஆற்றில் படகு தசல்வது மபோன்ற ஒரு புளகப்படத்ளத த்திய ஜல்சக்தி
அள ச்சகம் ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளது. இது மவக ோக பகிரப்பட்டு
வருகிறது. இதற்குக் கோரைம் ஆற்றில் பயணிக்கும் படகு வோனத்தில்
மிதப்பது மபோல மதோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்று நீர் அவ்வளவு
சுத்த ோக உள்ளது. ஆற்றின் அடியில் உள்ள தோவரங்கள், கற்கள்
ஆகியளவ கண்ைோடி மூலம் போர்ப்பது மபோல ததள்ளத் ததளிவோக
ததரிகின்றன.
இந்தப் படத்ளத ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ள த்திய ஜல் சக்தி அள ச்சகம்,
“ம கோலயோ ோநிலத்தில் ஓடும் உம்கோட் ஆற்றில்தோன் இந்தப் படகு
தசல்கிறது. தளலநகர் ஷில்லோங்கிலிருந்து 100 கி.மீ. ததோளலவில்
அள ந்துள்ள இந்த ஆறு, உலகிமலமய சுத்த ோன ஆறுகளில் ஒன்றோக
திகழ்கிறது. இளத சுத்த ோக ளவத்திருக்கும் அம் ோநில க்களுக்கு
நன்றி. நோட்டில் உள்ள அளனத்துஆறுகளும் இதுமபோல சுத்த ோகஇருக்க
மவண்டும் என விரும்புகிமறோம். ம கோலயோ
க்களுக்கு தளல
வைங்குகிமறோம்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த புளகப்படத்ளத 19 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்மடோர்
தசய்துள்ளனர். 3 ஆயிரம் மபர் கருத்து ததரிவித்துள்ளனர்.

ளலக்

10. தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி சிபிஐ இளை இயக்குநரோக வித்யோ
தஜயந்த் நிய னம்
தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி உட்பட 3
ஐபிஎஸ் அதிகோரிகளள சிபிஐ இளை இயக்குநர்களோக நியமித்து
ஒன்றிய பணியோளர் நல அள ச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக கோவல்
துளறயில் ஊழல் தடுப்பு
ற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துளற இளை
இயக்குநரோக இருப்பவர் வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி. இவளர சிபிஐ













இளை இயக்குநரோக நியமித்து ஒன்றிய பணியோளர் நலத்துளற
அள ச்சகம் மநற்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 1998ம் ஆண்டு பிரிவு
ஐபிஎஸ் அதிகோரியோன வித்யோ தஜயந்த் 5 ஆண்டுகளுக்கு சிபிஐ இளை
இயக்குநரோக பணியோற்றுவோர். அதன் பின் அவர் மீண்டும் தமிழக கோவல்
துளறக்கு திரும்புவோர். ஒடிசோ ஐபிஎஸ் அதிகோரி ஞோன்ஷியோம்,்ா்
கோரோஷ்டிரோ நோவல் பஜோஜ் ஆகிமயோரும் இளை இயக்குநர்களோக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
11. யுதனஸ்மகோ தசயற்குழுவில் இந்தியோவுக்கு மீண்டும் இடம்
ஐ.நோ. கல்வி, அறிவியல், கலோசோர அள ப்பு யுதனஸ்மகோ ஆகும். இந்த
அள ப்பின்
தசயற்குழுவில்
இந்தியோ
மீண்டும்
இளைந்து
தசயல்படுவதற்கு
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
ததோடர்போன
ஓட்தடடுப்பில இந்தியோவுக்கு 164 ஓட்டுகள் கிளடத்தன. 2021-2025
ஆண்டுகள், பதவிக்கோலம் ஆகும்.
12. உலக தபண்கள் தடன்னிஸ்: ஸ்தபயின் வீரோங்களன முகுருஜோ
'சோம்பியன்'
டோப்-8 வீரோங்களனகள் பங்மகற்ற டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதி சுற்று எனப்படும்
உலக தபண்கள் தடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப் மபோட்டி த க்சிமகோவில்
உள்ள குவோடலஜரோ நகரில் நடந்தது. இதில் மநற்று முன்தினம் இரவு
நடந்த இறுதிஆட்டத்தில் 2 கிரோண்ட்ஸ்லோம் தவன்றவரும், முன்னோள்
நம்பர் ஒன் வீரோங்களனயுயோன ஸ்தபயினின் கோர்பின் முகுருஜோ, 8-ம்
நிளல வீரோங்களனயோன அதனட் மகோன்டோதவய்ட்ளட (எஸ்மதோனியோ)
எதிர்தகோண்டோர்.
1 ணி 38 நிமிடம் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் முகுருஜோ 6-3, 7-5 என்ற
மநர்தசட்டில் மகோன்டோதவய்ட்ளட சோய்த்து சோம்பியன் பட்டத்ளத
வசப்படுத்தினோர். இதன் மூலம் 49 ஆண்டு கோல தபண்கள் தடன்னிஸ்
சோம்பியன்ஷிப்பில் வரலோற்றில்
குடம் சூடிய முதல் ஸ்தபயின்
வீரோங்களன என்ற தபருள ளய தபற்றோர். ஒட்டுத ோத்தத்தில் அவரது
10-வது சர்வமதச பட்டம் இதுவோகும்.

13. லக்மனோ: மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள் ோநோட்டில் ம ோடி பங்மகற்பு
ோநிலங்கள் ற்றும் யூனியன் பிமரதசங்களின் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்,
த்திய ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள்
ற்றும் உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் உள்ளிட்ட உயர் மபோலீஸ் அதிகோரிகளின் 3 நோள் ோநோடு
உத்தரபிரமதச
தளலநகர்
லக்மனோவில்
மநற்று
முன்தினம்
ததோடங்கியது. இதில் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்
ற்றும்
த்திய
ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள் மநரடியோகவும், உளவுத்துளற
அதிகோரிகள் ற்றும் மூத்த மபோலீஸ் அதிகோரிகள் என 350-க்கும்
ம ற்பட்ட அதிகோரிகள் கோதைோலி முளறயிலும் பங்மகற்றனர்.
இந்த ோநோட்டின் 2-வது நோளோன மநற்று உள்நோட்டு போதுகோப்பு குறித்து
விவோதிக்கப்பட்டது. குறிப்போக ோமவோயிஸ்டு வன்முளற, பயங்கரவோத
எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககள், ளசபர் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட பிரச்சிளனகள்
குறித்து ஆமலோசிக்கப்பட்டது.
டி.ஜி.பி.க்கள்
ோநோட்டின் மநற்ளறய அ ர்வில் பிரத ர் ம ோடி
பங்மகற்றோர். இதில் தவறும் அளடயோள பங்மகற்ளப தவளிப்படுத்தோ ல்,
த ோத்த அ ர்விலும் பங்மகற்று நோட்டின் உள்நோட்டு போதுகோப்பில் தனக்கு
இருக்கும் அக்களறளய அவர் தவளிப்படுத்தினோர்.
கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதமல மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்களின் ோநோட்டில்
முழுள யோக பங்மகற்பளத பிரத ர் வழக்க ோக தகோண்டுள்ளோர்.
தவறும் பங்மகற்புடன் நில்லோ ல், மபோலீஸ் அதிகோரிகள் தன்னுடன்
மநரடியோக கலந்துளரயோடவும் வோய்ப்பு வழங்கி வருகிறோர்.
வழக்க ோக தடல்லியில் நளடதபறும் இந்த
ோநோடு, ம ோடியின்
அறிவுறுத்தலின்மபரில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டுக்குப்பிறகு தடல்லிக்கு
தவளிமய நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தகோமரோனோ பரவல் கோரை ோக கடந்த
ஆண்டு
ட்டும
தடல்லியில் இருந்து கோதைோலி முளறயில்
நடத்தப்பட்டது. இளதப்மபோல 2014-ம் ஆண்டு முதல் ோநோட்டின் வடிவம்,
அ ர்வுகளுக்கோன தளலப்புகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் அதிக ோன
ோற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
14. ஆசிய வில்வித்ளதயில் தங்கம் தவன்றோர் மஜோதி சுமரகோ
ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியோவின் மஜோதி சுமரகோ
தங்கப் பதக்கம் தவன்றோர்.
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வங்கமதசத்தின் டோக்கோ நகரில்ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்
நளடதபற்று வருகிறது. இதில் களிருக்கோன கோம்பவுண்ட் பிரிவு இறுதி
சுற்றில் இந்தியோவின் மஜோதிசுமரகோ, முன்னோள் உலக சோம்பியனோன
தகோரியோவின் ஓ யூஹ்யூளன எதிர்த்து விளளயோடினோர். இதில் மஜோதி
சுமரகோ 146-145 என்ற கைக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப் பதக்கம்
தவன்றோர்.
முன்னதோக நளடதபற்ற கோம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் ரிஷப்
யோதவுடன் இளைந்து தவள்ளிப் பதக்கம் ளகப்பற்றினோர் மஜோதி சுமரகோ.
இறுதி சுற்றில் இந்திய மஜோடி 154-155 என்ற கைக்கில் தகோரியோவின்
கிம் யுன்ஹீ, மசோய் மயோங்கி மஜோடியிடம் மதோல்வி கண்டது.
15. நவம்பர்.19 – உலக கழிவனை நாள்
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டதாெங்கி ணவத்தார்.

1. ‘வறட்சிக்குத் தகவமைப்பதற்கான பிராந்திய நடவடிக்மகத்
திட்டம்’ என்பதுடன் ததாடர்புமடய நிறுவனம் எது?

5. சமீபத்தில் காலைான பாபாசாலகப் புரந்தலரவுடன் ததாடர்புமடய

அ) ஜி-20

ததாழில் எது?

ஆ) பிரிக்ஸ்

அ) விணளயாட்டு வீரர்

இ) ஆசியான் 

ஆ) வரலாற்றாசிரியர் 

ஈ) பிம்ஸ்டெக்

✓

✓

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிக்கான ஐநா டபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக
ஆணையம் (ESCAP) வறட்சிணய தழுவுவதற்கான ஆசியான் பிராந்திய
நெவடிக்ணக திட்ெத்ணத (ARPA-AD) அறிமுகப்படுத்தியது. டசயல்கள்
26 துணைச் டசயல்களாகவும், 2021-2025’ஐ உள்ளெக்கிய டசயல்படு
-த்தல் திட்ெமாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வறட்சிக்கு ஏற்ப டதாழில்நுட்ப
பணிக்குழுணவ உருவாக்குவது முக்கிய பரிந்துணரகளுள் ஒன்றாகும்.

இ) டதாழிலதிபர்
ஈ) அரசியல்வாதி
✓

வறட்சி மமலாண்ணம சுழற்சி மற்றும் பிராந்திய மற்றும் மதசிய அளவில்
ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்ணற உள்ளெக்கிய ஒன்பது குழுக்களின்
டசயல்திட்ெம் இத்திட்ெத்தில் உள்ளது.

புகழ்டபற்ற வரலாற்றாசிரியரும் எழுத்தாளருமான பாபாசாமகப் புரந்தமர
முதுணம மற்றும் நிமமானிடிஸ் டதாெர்பான மநாய்களால் தனது 99ஆம்
வயதில் காலமானார். புகழ்டபற்ற எழுத்தாளரும் நாெக ஆளுணமயுமான
புரந்தமர, சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் வரலாறு குறித்த தனது பணிக்காக
அறியப்பட்ெவர். அவர் சிவாஜி, அவரது நிர்வாக பாணி, அத்துென் அந்தக்
காலகட்ெத்தின் மகாட்ணெகள் குறித்தும் பல நூல்கணள எழுதியுள்ளார்.

6. 2021 T20 உலகக்லகாப்மபமய தவன்ற நாடு எது?

✓

✓

2. 2021 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன?

அ) நியூசிலாந்து

அ) Access to Diabetes Care 

ஆ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) Leaving None behind

இ) இங்கிலாந்து

இ) Importance of Insulin sensitisers

ஈ) டதன்னாப்பிரிக்கா

ஈ) Respect to Sir Frederick Banting

✓

கெந்த 1922’இல் சார்லஸ் டெர்பர்ட் டபஸ்டுென் இணைந்து இன்சுலின்
ொர்மமாணனக் கண்டுபிடித்த சர் ஃபிரடெரிக் பான்டிங்கின் பிறந்த
நாணளக் குறிக்கும் வணகயில் ஒவ்டவாரு ஆண்டும் நவம்பர்.14 அன்று
உலக நீரழிவு நாள் டகாண்ொெப்படுகிறது.

14 ஆண்டு காத்திருப்புக்குப் பிறகு, ஆஸ்திமரலியா தனது முதல் T20
உலகக்மகாப்ணப மகாப்ணபணய அண்ணமயில் டவன்றது. நியூசிலாந்து
நிர்ையித்த 173 இரன்கள் இலக்ணக மகன் வில்லியம்சனின் 85
இரன்களால் ஆஸ்திமரலியா துரத்தியது.

✓

ஆஸ்திமரலியா, 2010’இல் இறுதிப்மபாட்டிணய எட்டியது; ஆனால் அதன்
பிறகு அந்த அணி இறுதிப்மபாட்டிணய எட்ெவில்ணல. ஆஸ்திமரலியா 7
பந்துகள் மீதமிருந்த நிணலயில் 173 ரன்கணள எட்டியதால், அதிகபட்ச
டவற்றிகரமான ‘ரன் மசஸ்’ என்ற புதிய சாதணனணயயும் பணெத்தது.

நிபுைர்களின் கூற்றுப்படி, உலகளவில் 463 மில்லியன் மக்கள் நீரழிவு
மநாயால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்; 90 சதவீதத்தினர் ணெப்-2 நீரிழிவு
மநாயால் (இன்சுலின்டகாண்டு சிகிச்ணசயளிக்கப்பெ மவண்டும்) பாதிக்
-கப்பட்டுள்ளனர். 2021-23 உலக நீரழிவு நாளுக்கானக் கருப்டபாருள்
“Access to Diabetes Care – If Not Now, When?” என்பதாகும்.

7. 2016’க்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சிைாநாட்மட
நடத்தவுள்ள நாடு எது?

3.சாவ் பாலலா (பிலரசிலியன்) கிராண்ட் பிரிக்ஸ் லபாட்டியில் தவன்ற

அ) இந்தியா

பந்தய ஓட்டுநர் யார்?

ஆ) அடமரிக்கா 

அ) லூயிஸ் ொமில்ென் 

இ) ஜப்பான்

ஆ) மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பன்

ஈ) ரஷ்யா

இ) சார்லஸ் டலக்டலர்க்
ஈ) வால்மெரி மபாட்ொஸ்

✓

ஏழு முணற உலக சாம்பியனான லூயிஸ் ொமில்ென், பிமரசிலிய சாவ்
பாமலா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் மமக்ஸ் டவர்ஸ்ொப்பணன வீழ்த்தி
அசத்தலான டவற்றிணயப் டபற்றார். ொமில்ென் டபனால்டி காரைமாக
10ஆவது இெத்திலிருந்து டதாெங்கினாலும், அவர் பந்தயத்தில் முதலிெம்
பிடித்தார். இப்மபாட்டியில் வால்மெரி மபாட்ொஸ் மூன்றாவது இெத்ணதப்
பிடித்தார்.

✓

கெந்த 2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் பழங்குடி நாடுகளின் உச்சி
மாநாட்ணெ அடமரிக்கா நெத்தவுள்ளது. இவ்வுச்சிமாநாட்டின்மபாது
பூர்வீக அடமரிக்கர்களுக்கான டபாது பாதுகாப்பு மற்றும் நீதிணய
மமம்படுத்துவதற்கான நெவடிக்ணககணள அதிபர் மஜாபிென் அறிவிப்பார்.

✓

அடமரிக்காவில் உள்ள 570’க்கும் மமற்பட்ெ பழங்குடியினத்ணதச்மசர்ந்த
தணலவர்கள் இந்த இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்கவுள்ளனர்.
பூர்வீக அடமரிக்கர்கள் மற்றும் பூர்வீக அலாஸ்கா மக்கணள டபரிதும்
பாதித்துள்ள COVID-19 டதாற்றுமநாய் காரைமாக இந்த உச்சிமாநாடு
டமய்நிகராக நெத்தப்படுகிறது.

4. ‘பகவான் பிர்சா முண்டா ஸ்மிருதி உத்யன் ைற்றும் சுதந்திரப்

✓

லபாராளிகள் அருங்காட்சியகம்’ சமீபத்தில் எந்த இந்திய ைாநிலத்தில்
திறக்கப்பட்டது?

8. அண்மைச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற தசக்லைட் என்ற புதிய ரகசிய

அ) ஒடிசா

அ) அடமரிக்கா

ஆ) ஜார்கண்ட் 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) மமற்கு வங்கம்

இ) சீனா

ஈ) சத்தீஸ்கர்

ஈ) இஸ்மரல்

இராஞ்சியில் உள்ள பகவான் பிர்சா முண்ொ ஸ்மிருதி உத்யன் மற்றும்
சுதந்திரப் மபாராளிகள் அருங்காட்சியகத்ணத பிரதமர் நமரந்திர மமாடி
காடைாளிக் காட்சிமூலம் திறந்து ணவத்தார்., 2000 நவம்பர்.15 அன்று
19ஆம் நூற்றாண்டின் விடுதணலப் மபாராட்ெ வீரரும் பழங்குடியினத்
தணலவருமான பிர்சா முண்ொவின் பிறந்தநாளில் ஜார்கண்ட் மாநிலம்
பீகாரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ெது. அம்மாநிலத்தின் நிறுவன நாணளக்
குறிக்கும் வணகயில், மாநிலத்தின் முதலணமச்சர் மெமந்த் மசாரன்,
விளிம்புநிணல மக்களுக்கான உலகளாவிய ஓய்வூதியத் திட்ெத்ணதத்









லபார் விைானம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிற நாடு எது?

✓

இரட்ணெ எஞ்சின்க ொண்ட Su-57 ஃடபமலானுக்குப்பிறகு ரஷ்யா தனது
இரண்ொவது இரகசிய மபார் விமானத்ணத உருவாக்கி வருகிறது. ‘Su75 Checkmate’, என்ற டபயரிலான இப்புதிய இரகசிய விமானம் இலகு
இரக உத்திசார் விமானம் என்றும் அணழக்கப்படுகிறது.

✓

இவ்விமானத்ணத யுணனடெட் ஏர்கிராப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது.
இது, மாநில பாதுகாப்பு மற்றும் டதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மராஸ்டெக்
நிறுவனத்தின் ஒருபகுதியாகும். டசக்மமட் என்பது ஐந்தாம் தணலமுணற
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2. மமாசமான காவல் துணறயில் முன்னிணல வகிக்கும் பிொர், உ.பி.
மாநிலங்கள்; டதன் மாநில மபாலீஸார் சிறப்பான டசயல்பாடு: இந்தியன்
மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் ஆய்வில் தகவல்

9. 2023ஆம் ஆண்டிற்குள் படிக்கவும், பணியாற்றவும் ைற்றும் துளிர்

மமாசமான காவல்துணறயில் பிொர், உத்தரபிரமதச மாநிலங்கள்
முன்னிணல
வகிப்பதாகவும்,
டதன்
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதாகவும் ஆய்வில் டதரியவந்துள்ளது.

அ) டஜர்மனி
ஆ) பின்லாந்து 
இ) ஆஸ்திமரலியா
ஈ) நார்மவ

✓



இலகுரக மபார்விமானமாகும். அது 2023ஆம் ஆண்டில் தனது முதல்
பணிணயத் டதாெங்கும்.

நிறுவனங்கமள நிறுவவும் உலகளவில் 30000 திறமையாளர்க
-மள ஈர்க்கும் திட்டத்மதத் ததாடங்கியுள்ள நாடு எது?

✓



பின்லாந்து அண்ணமயில் ‘ஃபியூச்சர் இஸ் மமட் இன் பின்லாந்து’ என்ற
திட்ெத்ணதத் டதாெங்கியுள்ளது. இதன்கீழ் வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள்
படிக்கவும், பணி டசய்யவும் மற்றும் நாட்டில் துளிர் நிறுவனங்கணள
நிறுவவும் இந்தியா உட்பெ உலகளவில் 30,000 திறணமயாளர்கணள
ஈர்க்க அந்நாடு திட்ெமிட்டுள்ளது.
நான்காவது ஆண்ொக உலகின் மகிழ்ச்சியான நாொக பின்லாந்து இெம்
பிடித்துள்ளது. 2019-2023 பின்லாந்து அரசாங்கத் திட்ெத்தின் அடிப்ப
-ணெயில், ஆண்டுமதாறும் 10,000 திறணமயாளர்கணள பின்லாந்துக்கு
ஈர்ப்பணத அந்நாடு இலக்காகக் டகாண்டுள்ளது.

10. ‘ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்மதத்’ ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம்
எது?

அந்த வணகயில் பிொர், உத்தர பிரமதச மாநில காவல்துணற யின்
டசயல்பாடுகள் மமாசமாக உள்ளதாகத் டதரியவந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஒட்டுடமாத்த காவல்துணறயின் டசயல்பாடு 69
சதவீதம் திருப்தி கரமாக உள்ளதாக அந்த ஆய்வுகள் முடிவுகள்
டதரிவிக்கின்றன.
மமாசமான காவல்துணற டசயல் பாடுகள் உள்ள மாநிலங்களாக பிொர்,
உத்தரபிரமதசம், சத்தீஸ் கர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப் ஆகியமாநிலங்கள்
உள்ளன. இந்த மாநிலங்கள் மமாசமான காவல்துணற பட்டியலில்
கணெசி இெங்களில் உள்ளன.
அமத
மநரத்தில்
சிறப்பாக
டசயல்படும்
மாநிலங்களில்
டதன்இந்தியாணவச் மசர்ந்த 3 மாநிலங்கள் இெம்டபற்றுள்ளன. இந்த
வரிணசயில் முதலிெத்தில் ஆந்திராவும், 2-ம் இெத்தில் டதலங்கானாவும்,
3-ம் இெத்தில் அசாமும், 4-ம் இெத்தில் மகரளாவும், 5-ம் இெத்தில்
ஒடிஷாவும் உள்ளன.

அ) நபார்டு
ஆ) SIDBI 
இ) டசபி
ஈ) ஆர்பிஐ

✓

இந்திய சிறு டதாழில்கள் மமம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) ஸ்வவலம்பன்
சவால் நிதியத்தின் இரண்ொவது சாளரத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிதியத்தின் கருப்டபாருள் ‘பசுணம பாரதம்’ ஆகும். பசுணம மற்றும்
தூய்ணமயான காலநிணல மாற்றத்ணத பூர்த்தி டசய்யும் புதுணமயான
திட்ெங்களில் இந்த நிதியத்தின் கவனம் உள்ளது.

✓

நிணலயான வாழ்வாதாரம், நிதி உள்ளெக்கம் மற்றும் நிதி மசணவகளுக்
-கான அணுகல் மற்றும் டதாழில்முணனமவார் கலாசாரத்ணத மமம்படுத்
தல் ஆகியன இதன் பிற கருப்டபாருள்களாம். ஒரு சவால் நிதி என்பது
நிறுவனங்களுக்கிணெயிலான மபாட்டிணயப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ெ
மநாக்கங்களுக்காக நிதிகணள ஒதுக்குவதற்கான ஒரு நிதியியல் டபாறி
முணறயாகும். ஸ்வவலம்பன் சவால் நிதியத்தின் முதல் சாளரம் இந்த
ஆண்டு (2021) ஆகஸ்ட் மாதம் டதாெங்கப்பட்ெது.


1. ஆதிச்சநல்லூரில் திறக்கப்பட்ெ - முதுமக்கள் தாழிக்குள் மனித
மண்ணெ ஓடு, எலும்பு:
தூத்துக்குடி மாவட்ெம் ஆதிச்சநல்லூரில் கனிடமாழி முன்னிணலயில்
திறக்கப்பட்ெ முதுமக்கள் தாழியில், மனிதனின் மண்ணெ ஓடு மற்றும்
எலும்புகள் இருந்தன.
ஆதிச்சநல்லூரில்
மத்திய
டதால்லியல்
துணற
சார்பில்
17
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் கெந்த அக்.10-ம் மததி மீண்டும் அகழாய்வுப்
பணிகள் டதாெங்கின. இந்த அகழாய்வில் ஏற்டகனமவ 12 முதுமக்கள்
தாழிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ென. சுமார் 2,500 ஆண்டுகள் பழணமயான
முதுமக்கள் தாழி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்ெணதத் டதாெர்ந்து, இந்த
தாழிணயத் திறந்து, உள்ளிருக்கும் டபாருட்கணள ஆய்வு டசய்ய
டதால்லியல் துணறயினர் ஏற்பாடு டசய்தனர்.
மநற்று அந்தத் தாழி திறக்கப்பட்ெது. அதற்குள் மனிதமண்ணெ ஓடு, கால்
எலும்பு, சிறுபாணனகள் இருந்தன. தாழிக்குள் இருந்த பாணனகளில்
தானியங்களும், ஆயுதங்களும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக
மத்திய டதால்லியல் துணற திருச்சி மண்ெல இயக்குநர் டதரிவித்தார்.



நாடு முழுவதும் காவல் துணற யினரின் டசயல்பாடுகள் எவ்வாறு
உள்ளது என்பணத இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் (ஐபிஎஃப்)
அணமப்பு ஆய்வு டசய்துள்ளது. இதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள
மாநிலங்களின் காவல் துணற குறித்து ஒரு ஆய்ணவ அந்த அணமப்பு
நெத்தியுள்ளது. டபாதுமக்களின் பிரச்சிணனகணள அணுகுவது, குற்றங்
கணள ணகயாளும் முணற உட்பெ பல அம்சங்கள் ஆய்வில் இெம்
டபறுகின்றன.







இதுகுறித்து இந்தியன் மபாலீஸ் பவுண்மெஷன் அணமப்பின் மசர்மனும்,
முன்னாள் உ.பி. மபாலீஸ் டிஜிபியுமான பிரகாஷ் சிங் கூறும்மபாது,
"பிரதமரின் நவீன மபாலீஸ் முன்டனடுப்பு திட்ெத்தின் அடிப்பணெயில்
பல்மவறு மாநில மபாலீஸாரின் டசயல்பாட்ணெ ஆய்வு டசய்மதாம்.
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்.
இந்தப்
பட்டியலில்
கணெசியில்உள்ள
மாநிலங்கள்
சிறப்பாக
டசயல்படுவதற்கான முயற்சிகணள நாங்கள் முன்டனடுத்து வருகிமறாம்.
அதற்குத் மதணவயான பயிற்சிகள் அந்த மாநில மபாலீஸாருக்கு
வழங்கப்படும்" என்றார்.
ஐபிஎஃப் தணலவரும், ஓய்வு டபற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான
என்.ராமச்சந்திரன் கூறும்மபாது, "நாடு முழுவதும் 1.61 லட்சம் மபரிெம்
இந்த ஆய்ணவ நெத்திமனாம். ஆன்-ணலன் மூலமாகவும், மநரடியாகச்
டசன்றும் கெந்த 5 மாதங்களில் ஆய்வுகள் மமற்டகாள்ளப்பட்ென"
என்றார். -பிடிஐ
நாட்டில் ஒட்டுடமாத்த மபாலீஸாரின் டசயல்பாடு 69 சதவீதம் திருப்தி
அளிப்பதாக மக்கள் டதரிவித்துள்ளனர்,
3. மரொணர டசயலிழக்க டசய்யும் நவீன கருவி கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
மமாடி ஒப்பணெப்பு:
எதிரி நாட்டு மரொர்கணள துல்லியமாக கண்காணித்து அவற்ணற
டசயலிழக்க டசய்யும் வணகயிலான ‘சக்தி’ என்ற டபயரிலான
எலக்ட்ரானிக் மபார்முணறக் கருவிணய (எலக்ட்ரானிக் வார்ஃமபர்
சிஸ்ெம்) டிஆர்டிஓ நிறுவனம் அண்ணமயில் வடிவணமத்தது. இந்தக்
கருவிகணள பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
ரூ.1,805 மகாடி டசலவில் 12 கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த சூழலில்,
சமீபத்தில்
2
கருவிகளின்
வடிவணமப்பு
முழுவதுமாக
நிணறவணெந்துள்ளது.
இணதயடுத்து, இந்தக் கருவிகணள இந்தியக் கெற்பணெயிெம் பிரதமர்
நமரந்திர மமாடி மநற்று ஒப்பணெத்தார். உத்தரபிரமதச மாநிலம்
ஜான்சியில் உள்ள கெற்பணெ தளத்தில் நணெடபற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்தக்
கருவிணய பிரதமர் மமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
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4. மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம்: ஒரு கண்மைாட்ெம்
மத்திய அரசு டகாண்டுவந்துள்ள 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணள வாபஸ்
டபற முடிவு டசய்துள்ள தாகவும், இது டதாெர்பாக வரும்நாொளுமன்ற
கூட்ெத்டதாெரில் நெவடிக்ணககள் மமற்டகாள்ளப் படும் என்றும் பிரதமர்
மமாடி மநற்று அறிவித்துள்ளார்.
மவளாண் சட்ெங்கள் மபாராட்ெம் டதாெர்பான கண்மைாட்ெம் வருமாறு:
ஜூன் 5, 2020: 3 புதிய மவளாண் சட்ெங்கணளக் டகாண்டு வருவ
தற்கான அவசரச் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு பிறப்பித்தது.
ஜூன் 6, 2020: அவசரச் சட்ெங்கணளஎதிர்த்து பஞ்சாபில் விவசாயிகள்
ஆர்ப்பாட்ெம் டதாெக்கம்.
டசப். 14, 2020: நாொளுமன்றத்தில் 3 புதிய மவளாண் அவசரச்
சட்ெங்கள் தாக்கல்.
டசப். 17, 2020: அவசரச் சட்ெங்கள் மக்களணவயில் நிணறமவற்றம்.
டசப். 20, 2020: குரல் வாக்டகடுப்பு மூலம் மாநிலங்களணவயில் அவசரச்
சட்ெங்கள் நிணற மவற்றம்.
டசப். 23, 2020: சட்ெங்களுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்து மபாராெ
31 விவசாய அணமப்பு கள் முடிவு.
டசப். 27, 2020: 3 விவசாய மமசாதாக்களுக்கு குடியரசுத் தணலவர்
ராம்நாத் மகாவிந்த் ஒப்புதல்.
அக். 8, 2020: விவசாயிகளுென் மபச்சு நெத்த 8 உறுப்பினர்கள்
டகாண்ெ குழுணவ மத்திய அரசு அறிவித்தது.
நவ. 23, 2020: டெல்லி சமலா மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது விவசாயிகள்
சங்கம்.
டிச. 3, 2020: விவசாய அணமப்புகள், மத்திய அரசுென் முதல் சுற்று
மபச்சுவார்த்ணத.
டிச. 8, 2020: நாடு தழுவிய பந்த் நெத்த விவசாயிகள் அணமப்பு அணழப்பு.
டிச. 9, 2020: மத்திய உள்துணற அணமச்சர் அமித் ஷாவுென் விவசாயத்
தணலவர்கள் சந்திப்பு.
டிச. 16, 2020: பிரச்சிணனணயத் தீர்க்க குழு அணமக்கலாம் என உச்ச
நீதிமன்றம் மயாசணன.
டிச. 21, 2020: 24 மணி மநர டதாெர் உண்ைாவிரதப் மபாராட்ெத்ணத
விவசாயிகள் அறிவித்தனர்.
ஜன. 7, 2021: குடியரசு தினத்தில் டெல்லியில் டிராக்ெர் மபரணி நெத்தப்
மபாவதாக விவசாயிகள் அறிவிப்பு.
ஜன. 11, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்ணதத் தவறாக ணகயாள்வதாக
மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்ெனம்.
ஜன. 12, 2021: மவளாண் சட்ெங்களுக்கு காலவணரயற்ற தணெணய
உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்தது. மமலும் 4 மபர் டகாண்ெ உச்ச நீதிமன்றக்
குழுணவ அணமப்பதாகவும் அறிவித்தது.
ஜன. 22, 2021: மதால்வியில் முடிந்தது விவசாயிகள், மத்திய அரசு
இணெயிலான 11-வது சுற்று மபச்சுவார்த்ணத.
ஜன. 26, 2021: டெல்லியில் நுணழந்த விவசாயிகள் மபாலீஸாருென்
மமாதல், டசங்மகாட்ணெயில் டகாடிமயற்றி ஆர்ப்பாட்ெம்.
ஜன. 28, 2021: காஸிப்பூர் மபாராட்ெத்தின்மபாது பாரதீயகிஸான்
யூனியன் தணலவர் ராக்மகஷ் டிணகத் உைர்ச்சி கரமான வணகயில்
மபச்சு.
ஜன. 29, 2021: முஸாபர்நகரில் நணெடபற்ற
ஆயிரக்கைக்கான விவசாயி கள் பங்மகற்பு.

மகாபஞ்சாயத்தில்

பிப். 3, 2021: விவசாயிகள் மபாராட்ெத்துக்கு பருவநிணல மாறுபாட்டு
ஆர்வலர் கிமரட்ொ தன்பர்க் ஆதரவு, டூல் கிட்ணெயும் டவளியிட்ொர்.
பிப். 13, 2021: டூல்கிட் விவகாரத்தில் டபங்களூருணவச் மசர்ந்த திஷா
ரவிணய டெல்லி மபாலீஸார் ணகது டசய்தனர்.
பிப். 18, 2021: நாடு தழுவிய ரயில் மறியல் மபாராட்ெத்ணத அறிவித்தது
சம்யுக்தா கிஸான் மமார்ச்சா (எஸ்மகஎம்).
பிப். 23, 2021: திஷா ரவிக்கு டெல்லி டசஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஜாமீன்.
மார்ச் 5, 2021: நிபந்தணனயற்ற முணறயில் சட்ெங்கணள மத்திய அரசு
வாபஸ் டபறமவண்டும் என பஞ்சாப் சட்ெப் மபரணவயில் தீர்மானம்.
மார்ச் 6, 2021: டெல்லி எல்ணலயில் விவசாயிகள் மபாராட்ெம் 100-வது
நாணள எட்டியது.















மம 27, 2021: மபாராட்ெம் டதாெங்கி 6 மாதங்கள் நிணற
வணெந்தணதடயாட்டி கருப்பு தினத்ணத அனுஷ்டித்த விவசாயிகள்.
ஆக. 7, 2021: டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நணெடபறும் கிஸான்சன்சத்
(விவசாயிகள் நாொளு மன்றம்) நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்க 14 எதிர்க்கட்சித்
தணலவர்கள் முடிவு.
நவ. 19, 2021: விவசாய சட்ெங்கணள வாபஸ் டபறுவதாக பிரதமர் மமாடி
அறிவிப்பு.
5. ஆசிய வில்வித்ணத: இறுதி நாளில் இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கம்
ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியின் இறுதி நாளான
டவள்ளிக்கிழணம இந்தியா 2 டவள்ளி, 1 டவண்கலம் என 3
பதக்கங்கணள டவன்றது.
வங்கமதச தணலநகாா் ொக்காவில் ஆசிய வில்வித்ணத சாம்பியன்
மபாட்டிகள் நணெடபற்று வந்தன. இறுதி நாளான டவள்ளிக்கிழணம
மகளிாா், ஆெவாா் டரக்காா்வ் பிரிவில் பலம் வாய்ந்த டகாரிய அணிணய
எதிாா்டகாண்ெது இந்தியா.
இறுதிச் சுற்றில் இந்திய அணிகள் மதால்வி கண்ென. ஆெவாா் பிரிவில்
ஒலிம்பியன் பிரவீன் ஜாதவ், மதசிய சாம்பியன் பரத் சலுன்மக, கபில்
ஆகிமயாாா் இெங்கிய இந்திய அணி 2-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில்
டகாரிய ஆெவரிெம் மதால்வி கண்டு டவள்ளிணய டவன்றது.
மகளிாா் பிரிவில் அங்கிதா பகத், மதுமவத்வான், ரிதி ஆகிமயாாா் டகாண்ெ
இந்திய அணி 0-6 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் டகாரியாவிெம் மதாற்று
டவள்ளி டவன்றனாா்.
மமலும் கலப்பு டரக்காா்வ் பிரிவில் மூன்றாம் இெத்துக்கான ஆட்ெத்தில்
உஸ்டபகிஸ்தான் அணிணய 6-0 என்ற புள்ளிக் கைக்கில் அங்கிதா
பகத்-கபில் இணை வீழ்த்தி டவண்கலம் டவன்றது.
இப்மபாட்டியில் மஜாதி சுமரகா தங்கம் டவன்றாாா். 1 தங்கம், 4 டவள்ளி, 2
டவண்கலப் பதக்கங்கணள டவன்றது இந்தியா.
6. ‘பாெப் புத்தகங்களில் பள்ளிக் குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வு’
பாெப் புத்தகங்களிலும் பள்ளிக் குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு குறித்த
விழிப்புைாா்வு தகவல், டதாொா்பு எண் உள்ளிட்ெணவ இெம்டபறும்
என்றாாா் பள்ளிக் கல்வித் துணற அணமச்சாா் அன்பில் மமகஷ்
டபாய்யாடமாழி.
சாா்வமதச குழந்ணதகளுக்கு எதிரான வன்முணற தடுப்பு தினத்ணத
முன்னிட்டு திருச்சி பிஷப் ஹீபாா் பள்ளியில் டவள்ளிக்கிழணம
நணெடபற்ற குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு விழிப்புைாா்வுப் பயிற்சி
பணிமணனணய டதாெங்கி ணவத்த அணமச்சாா் மமலும் கூறியது:
தமிழகத்தில் முதல்கட்ெமாக திருச்சியில் இந்தப் பயிற்சி 316 மபருக்கு
அளிக்கப்படுகிறது. டதாொா்ந்து டசன்ணனயில் நாடளான்றுக்கு 400 மபாா்
பயன்டபறும் வணகயில் பயிலரங்கு நணெடபறும். பின்னாா், அணனத்து
மாவட்ெங்களிலும்
பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டு
ஆசிரியாா்கள்,
தணலணமயாசிரியாா்கள்,
ஆசிரியரல்லாத
பணியாளாா்கள், பள்ளி
நிாா்வாகக் குழுவினாா் முன்மாதிரி அலுவலாா்களாகச் டசயல்பட்டு
விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்துவாா்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 2.87 லட்சம் வகுப்பணறகளிலும் குழந்ணதகள்
பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைாா்வு சுவடராட்டி இெம்டபறச் டசய்யப்படும்.
மமலும், மபாக்மசா சட்ெம் குறித்த விழிப்புைாா்வு, குழந்ணதகள் உதவி
டபற
14417
என்ற
கட்ெைமில்லா
டதாணலமபசி
குறித்தும்
பாெப்புத்தகங்களில் முதல் பக்கத்திமலமய டவளியிட்டு விழிப்புைாா்வு
ஏற்படுத்தப்படும்.
மாைவாா்கள் அளிக்கும் புகாாா்களின் உண்ணம தன்ணம ஆராய்ந்து
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும். நிலுணவயில் உள்ள புகாாா்கள் மீதும்
நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.
பள்ளிகளில் மாைவாா்கள் புகாாா் அளிப்பது டவளிமய டதரிந்தால்
பள்ளிக்கு அவப்டபயாா் ஏற்படுகிறது எனக் கருதி அணத மூடி மணறக்க
தனியாாா்
பள்ளி
நிாா்வாகங்கள்
முயற்சிக்கின்றன.
அதற்காக
பிரச்ணனகணள விசாரிக்காமல் விட்டு விெக் கூொது. மாைவாா்களின்
நலன் கருதி கண்டிப்பாக நெவடிக்ணக எடுக்க மவண்டும்.
பைம் டசலுத்தவில்ணல என்பதற்காக தனியாாா் பள்ளி ஆன்ணலன்
வகுப்புகளில் மாைவாா்கணளப் புறக்கணிப்பமதா, பள்ளித் மதாா்வு
வினாத்தாள், விணெத்தாள் வழங்காமமலா, இதர கல்விச் மசணவ
அளிக்காமமலா புறக்கணித்தால் நெவடிக்ணக எடுக்கப்படும்.
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அரசு பள்ளிகளுக்கு வரும் மாைவாா்களின் எண்ணிக்ணக விகிதம்
டதாொா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் 5
லட்சம் மாைவாா்கள் புதிதாக அரசுப் பள்ளிகளில் மசாா்ந்துள்ளனாா்.
இதன்மூலம் தற்மபாது ஏறத்தாழ 71 லட்சம் மாைவாா்கள் அரசுப்
பள்ளிகளில் பயில்கின்றனாா் என்றாாா்.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ெ இயக்குநாா் ஆாா். சுதன்
மபசுணகயில், பள்ளி ஆசிரியாா்கள், தணலணமயாசிரியாா்கள், முதல்வாா்கள்,
பள்ளி
நிாா்வாகத்தினாா்,
பள்ளி
மமலாண்ணமக்
குழுவினாா்,
ஆசிரியரல்லாத பணியாளாா்கள், டபற்மறாாா் என அணனத்துத் தரப்பும்
ஒன்றிணைந்து குழந்ணதகளின் பாதுகாப்ணப உறுதி டசய்ய மவண்டும்
என்றாாா்.
7. நிதி டதாழில்நுட்ப ஆட்சிமன்றக் குழு அணமப்பு: தமிழக அரசு உத்தரவு
வாா்த்தக
மமம்பாடு,
சந்ணதப்படுத்துதல்
மபான்ற
பணிகணள
மமற்டகாள்ளக் கூடிய நிதி டதாழில்நுட்பப் பணிகளுக்டகன தனி
ஆட்சிமன்றக் குழு அணமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தணலவராக டதாழில்
துணற
அணமச்சாா்
இருப்பாாா்
என
அரசின்
உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச்
டசயலாளாா் எஸ்.கிருஷ்ைன் டவளியிட்ெ உத்தரவு:நிதிடதாழில்நுட்பத்துக்கான ஆட்சிமன்றக் குழுவின் தணலவராக டதாழில்
துணற அணமச்சரும், துணைத் தணலவராக தணலணமச் டசயலாளரும்
டசயல்படுவாா். மமலும் டதாழில் துணற கூடுதல் தணலணமச் டசயலாளாா்,
நிதித் துணற முதன்ணமச் டசயலாளாா், தகவல் டதாழில்நுட்பவியல்
முதன்ணமச் டசயலாளாா், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் டதாழில்கள் துணற
டசயலாளாா், டதாழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிாா்வாக இயக்குநாா்
உள்ளிட்மொாா் உறுப்பினாா்களாக இருப்பாா். அவாா்களுென் நிதி சாாா்ந்த
துணறகளில் வல்லுநாா்களான பாலாஜி நூதலபாடி, சுந்தாா் கண்ைன்,
ராம்குமாாா் ராமமூாா்த்தி ஆகிமயாரும் உறுப்பினாா்களாகச் டசயல்படுவாா்.
நிதிடதாழில்நுட்பம்
மற்றும்
அதுசாாா்ந்த
துணறகளில்
ஏற்படும்
முன்மனற்றங்கள், முன்டனடுப்புகள் ஆகியவற்ணற இந்த ஆட்சிமன்றக்
குழு
தீவிரமாக
கண்காணிக்கும்.
சந்ணதப்படுத்துதல்
மற்றும்
முத்திணரப்படுத்துதல், வணிக மமம்பாடு, கூட்ொண்ணமகள், கல்வி,
முதலீடுகள் மபான்ற துணறகளில் டகாள்ணககணள வகுக்க துணைக்
குழுக்கணள ஏற்படுத்தும் பணிகணள ஆட்சிமன்றக் குழு டசய்யும். மமலும்,
துணறகளில் நிபுைத்துவம் டபற்மறாாா்களின் ஆமலாசணனகளும்
ஆட்சிமன்றக் குழுவால் மகாரப்படும். இந்தக் குழுவானது ஆறு
மாதங்களுக்கு ஒரு முணற கூடி விவாதிக்கும் என அரசின் உத்தரவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. 'தமிழ்நாடு குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021': முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்
தமிழக
முதல்வர்
மு.க.
ஸ்ொலின்,
"தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021”-ஐ இன்று டவளியிட்ொர்.
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் இன்று (20.11.2021) தணலணமச்
டசயலகத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணற சார்பில்
தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், ஒருங்கிணைந்த
வளர்ச்சி மற்றும் உரிணமகள் டபறவும் தனித்துவம் வாய்ந்த “தமிழ்நாடு
மாநில குழந்ணதகளுக்கான டகாள்ணக 2021” டவளியிட்ொர். மமலும்,
நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 1,148 குழந்ணதகளுக்கு நிதியுதவியும்,
கருணை
அடிப்பணெயில்
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நபர்களுக்கு
பணிநியமன
ஆணைகணளயும் வழங்கினார்.







குழந்ணதகளுக்கு பல்மவறு உதவி திட்ெங்கணளயும் நிவாரை நிதி
உதவிகணளயும் வழங்குவதற்கு 29.05.2021 அன்று பல்மவறு
அறிவிப்புகணள டவளியிட்ொர்கள்.
அவ்வறிப்பிணன டதாெர்ந்து, இத்திட்ெத்தின் கீழ் இதுநாள்வணரயில்
மகாவிட்-19 மநாய் டபருந்டதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு டபற்மறார்கணள
இழந்த 256 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.12.80 மகாடி மற்றும் ஒரு டபற்மறாணர
இழந்த 6,493 குழந்ணதகளுக்கு ரூ.194.79 மகாடி, என டமாத்தம் 6,749
குழந்ணதகளுக்கு ரூ.207.59 மகாடி தமிழ்நாடு அரசால் இதுவணர
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத் துணறயின் 2021-22ஆம் ஆண்டு
மானியக் மகாரிக்ணகயில், டபற்மறார் இருந்தும் வறுணம நிணல
காரைமாக, பராமரிக்க இயலாது குழந்ணதகணள நிறுவனங்களில்
ணவத்து பராமரிப்பதற்கு மாற்றாக குடும்பங்களில் ணவத்து பராமரிப்பணத
ஊக்குவிக்கும் வண்ைம், மாவட்ெ குழந்ணதகள் பாதுகாப்பு அலகுகள்
மூலம் டசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிதி ஆதரவுத் திட்ெத்தின் காத்திருப்பு
பட்டியலில் உள்ள 1,148 குழந்ணதகளுக்கு மாதந்மதாறும் ரூ.2,000 வீதம்
3 ஆண்டுகளுக்கு மாநில அரசின் முழு பங்களிப்புென் நிதியுதவி
வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ெது.
அதன்படி, இத்திட்ெத்திற்காக நெப்பு நிதி ஆண்டில் ரூ.1,37,76,000/- நிதி
ஒப்பளிப்பு டசய்யப்பட்டு, நிதி ஆதரவு திட்ெத்தின் கீழ் 10 குழந்ணதகளுக்கு
தமிழக முதல்வர் ஸ்ொலின், நிதியுதவிக்கான காமசாணலகணள
வழங்கினார்.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிணமத்துணற சார்பில் சமூகநல
இயக்குநரக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து
பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த 15 பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு
இளநிணல உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், இரவுக் காவலர் ஆகிய
பணியிெங்களுக்கு
கருணை
அடிப்பணெயில்
பணிநியமன
ஆணைகணள
வழங்கிடும்
அணெயாளமாக
ஸ்ொலின்,
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வாரிசுதாரர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகணள வழங்கினார்.
8. தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது
இெம்
தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் இந்த ஆண்டு டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு
43-வது இெம் கிணெத்துள்ளது. மாைவர்களுக்கு ‘சுகாதார தூதர்’
அட்ணெ வழங்கியணத பாராட்டி, மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் அணமச்சகம் விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும்நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அணமச்சகம்
சார்பில், தூய்ணம இந்தியா இயக்கம்கெந்த 2014-ம் ஆண்டு
டதாெங்கப்பட்ெது. இதன்கீழ் கெந்த 2016-ம் ஆண்டுமுதல் மதசிய
அளவில் தூய்ணம நகர கைக்டகடுப்பு நெத்தி, தரவரிணசப் பட்டியல்
டவளியிெப்படுகிறது. தூய்ணமப் பணியில் சிறந்து விளங்கும் நகர்ப்புற
உள்ளாட்சிக்கு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
2021-ம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லியில் மநற்று
நணெடபற்றது. குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் பங்மகற்று
தரவரிணசப் பட்டியணல டவளியிட்டு, நாட்டிமலமய தூய்ணமயான
நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிெம் பிடித்த இந்தூர், 2-ம் இெம் பிடித்த சூரத்,
3-ம் இெம் பிடித்த விஜயவாொ ஆகிய நகரங்களுக்கு விருதுகணள
வழங்கினார்.

தமிழகத்தில் குழந்ணதகள் பாதுகாப்புென் வாழவும், அவர்களின்
அடிப்பணெத் மதணவகணள நிணறமவற்றி ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிணய
டபறவும், குழந்ணதகளின் உரிணமகள் எவ்வித தணெயுமின்றி கிணெக்கப்
டபறுவணத உறுதி டசய்யவும் மாநில அளவில் குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணகணய வடிவணமத்தல் இன்றியணமயாதது ஆகும்.

தூய்ணம நகரங்கள் பட்டியலில் டசன்ணன மாநகராட்சி 43-வது
இெத்ணதப் பிடித்துள்ளது. கெந்த ஆண்டில், டசன்ணன 45-வது இெத்தில்
இருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது. இப்மபாட்டியில், 10 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ெ
மக்கள்டதாணக டகாண்ெ 48 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அணமப்புகள்
பங்மகற்றிருந்தன. இதில் டசன்ணன மாநகராட்சிக்கு 43-வது இெம்
கிணெத்துள்ளது. இத்தரவரிணசயில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பங்கு டபற்ற
டசன்ணன, மதுணர, மகாணவ ஆகிய நகரங்களில், டசன்ணன
முதலிெத்தில் உள்ளது.

இதணனக்
கருத்தில்
டகாண்டு
அவர்களின்
வளர்ச்சிப்
படிநிணலகளுக்கான இலக்கிணன அணெந்திெவும், குழந்ணதகளின்
ஊட்ெச்சத்து, கல்வி, மருத்துவம், பாலியல் பாகுபாடின்ணம, பாதுகாப்பு
இணவ அணனத்திற்குமான தனித்துவம் வாய்ந்த டகாள்ணகயாக
“தமிழ்நாடு
மாநில
குழந்ணதகளுக்கான
டகாள்ணக
2021”
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான ‘திெக்கழிவு மமலாண்ணமயில் புதுணம பணெத்தல்
மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள பின்பற்றுதல்' என்ற பிரிவின்கீழ்
டசன்ணனமாநகராட்சிக்கு விருது கிணெத்துள்ளது. இந்த விருணத மத்திய
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற டசயலர் துர்கா சங்கர்
மிஸ்ரா வழங்க, டசன்ணன மாநகராட்சி துணை ஆணையர் (சுகாதாரம்)
எஸ்.மனீஷ் டபற்றுக்டகாண்ொர்.

குழந்ணதகளின் மமல் மாறாத அன்பும் அவர்களின் நலனில் மிகுந்த
அக்கணறயும் டகாண்டுள்ள தமிழக முதல்வர், மகாவிட்-19 மநாய்
டபருந்டதாற்றால்
பாதிக்கப்பட்டு,
டபற்மறார்கணள
இழந்த

டசன்ணன
மாநகராட்சியின்
சுகாதாரக்
கல்வித்துணற
சார்பில்
திெக்கழிவுமமலாண்ணம, மக்கும் குப்ணபகள் மூலம் வீட்டிமலமய
இயற்ணக உரம் தயாரித்தல் உள்ளிட்ெணவ குறித்து பள்ளி மாைவ,
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மாைவியர்களுக்கு
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
ஒவ்டவாரு மாைவ, மாைவியும் மாநகராட்சியின் சுகாதாரத் தூதராக
டசயல்பட்டு, மாநகர தூய்ணமணய உறுதிப்படுத்த மவண்டும் என்று
மவண்டுமகாள் விடுத்து, உறுதிடமாழி எடுத்தல் மற்றும் “சுகாதார தூதர்”
அணெயாள அட்ணெகணள மாைவ, மாைவிகளுக்கு வழங்கி
கவுரவிக்கும் பணிகணளயும் மாநகராட்சி சுகாதாரக் கல்வித்துணற
மமற்டகாண்டு வருகிறது.
இப்பணிணய பாராட்டிமய இந்த ஆண்டு, மத்திய அரசு சார்பில் திெக்கழிவு
மமலாண்ணமயில் “புதுணம பணெத்தல் மற்றும் சிறந்த நணெமுணறகணள
பின்பற்றுதல்”
என்ற
விருது
டசன்ணன
மாநகராட்சிக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.





குற்றச்
டசயல்களில்
ஈடுபடுமவாணர
கண்ெறிதல்,
இயற்ணக
மபரிெர்களால் உயிரிழந்தவர்கணள கண்ெறிதல் மபான்ற பணிகணள
எளிதாகவும், துரிதமாகவும் மமற்டகாள்ள முடியும்.
11. தமிழகத்தில் முதல்முணறயாக கரூரில் - கருத்தணெ டசய்யும்
ஆண்களுக்கு ‘தங்கத் தந்ணத’ விருது : மாவட்ெ ஆட்சியர் டதாெங்கி
ணவத்தார்
தமிழகத்திமலமய முதல்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில் கருத்தணெ
டசய்துடகாள்ளும் ஆண்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
‘தங்கத் தந்ணத’ விருது அல்லது இலவச வீட்டுமணனப் பட்ொ மபான்ற
ஏமதனும் ஒருஅரசுத் திட்ெங்களில் முன்னுரிணம வழங்கப்படும் என
மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் டதரிவித்தார்.

9. இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பின் ‘கடனக்ட் 2021' மாநாடு- நவ.26-ல்
முதல்வர் டதாெங்கி ணவக்கிறார்

கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ளும் ஆண்களுக்கு அரசு
சார்பில் ரூ.1,100 ஊக்கத் டதாணக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக அரசுென் இணைந்து இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பு
(சிஐஐ)நெத்தும், தகவல் டதாெர்புத் துணற குறித்த ‘கடனக்ட் 2021’
சர்வமதச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சிணய வரும் நவம்பர் 26-ம் மததி
முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் டதாெங்கி ணவக்கிறார். இம்மாநாடு, ஒரு
நிணலயான ஆழமான டதாழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அணமப்ணப
உருவாக்குவணத கருப்டபாருளாக டகாண்டு நெத்தப்படுகிறது.

இந்நிணலயில், தமிழகத்திமலமய முதன்முணறயாக, கரூர் மாவட்ெத்தில்
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்து டகாள்ள முன்வரும் ஆண்கணள
ஊக்குவித்து கவுரவிக்கும் வணகயில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள்
நல்வாழ்வுத்துணற சார்பில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென் தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கும் திட்ெ டதாெக்க விழா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமணனயில் மநற்று நணெடபற்றது.

மாநாட்ணெ டதாெங்கிணவக்கும் முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின், கடனக்ட்2021
விருதுகணள வழங்கி, தமிழகஅரசின் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயின்
பல்மவறு டகாள்ணககணள அறிமுகப்படுத்துகிறார். இந்த மாநாடு
டதாெர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்ொலின் காடைாலி வாயிலாக மபசும்மபாது,
“தமிழக அரசும்இந்திய டதாழில் கூட்ெணமப்பும் இணைந்து கெந்த
2000-ம் ஆண்டுமுதல் நெத்தும் கடனக்ட் மாநாடு மூலம் தகவல்
டதாழில்நுட்பத் துணறயில் தமிழகம் முன்னணி மாநிலமாக மாறி
வருகிறது. இந்தமாநாடு மூலம் தகவல் டதாழில்நுட்பத்துணறயில் புதிய
முதலீடுகள் தமிழகத்துக்கு வரமவண்டும். 2030-க்குள் தமிழகம் ஒரு
ட்ரில்லியன் ொலர் அளவில் டபாருளாதார உற்பத்திணய அணெவதற்கு
இந்தமாநாடு உதவுவதாக அணமயமவண்டும்’’ என்றார்.
சிஐஐ தமிழ்நாடு தணலவர் ொக்ெர் எஸ். சந்திரகுமார் கூறும்மபாது, “கெந்த
20 ஆண்டுகளில் கடனக்ட் மாநாடு டதாழில்நுட்ப தளங்கள் உருவாக்கம்,
ஐசிடி அகாெமி, சிறப்பு டதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், விண்டவளி டதாழில்
பூங்காவில் புதிய மமம்பாடுகள், திறன் மமம்பாட்டிற்கான தகவல்
டதாழில்நுட்ப கூட்ெணமப்பு உள்ளிட்ெவற்றில் பல்மவறு சாதணன
முயற்சிகணள உருவாக்கி உள்ளது’’ என்றார்.
சிஐஐ கடனக்ட் 2021 தணலவர் மஜாஷ் பவுல்கர் மபசும்மபாது, ‘‘இந்த
மாநாடு
தற்மபாது
அணனத்துடதாழில்நுட்ப
வழங்குநர்கணளயும்
டதாழில்நுட்ப நுகர்வு டதாழில்கணளயும் இணைத்து, எலக்ட்ரானிக்ஸ்
உற்பத்தி மற்றும் ஒட்டுடமாத்த மசணவகள் துணறயில் சிறப்பு கவனம்
டசலுத்தும் விதமாக மாறி உள்ளது’’ என்றார்.

மாவட்ெ ஆட்சியர் த.பிரபு சங்கர் திட்ெத்ணத டதாெங்கி ணவத்து,
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெ ஆண்களுக்கு தங்கத்
தந்ணத விருது வழங்கினார்.
பின்னர் ஆட்சியர் த.பிரபுசங்கர் மபசியது: ஆண்கள் கருத்தணெ டசய்து
டகாள்வணத ஊக்குவிக்கும் வணகயில் ரூ.5,000 ஊக்கத் டதாணகயுென்
தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்படும். அல்லது இலவச வீட்டு
மணனப்பட்ொ, வீட்டில் உள்ள முதியவர் ஒருவருக்கு மாதாந்திர உதவித்
டதாணக, விணலயில்லா கறணவ மாடு, சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர டதாழில்
டதாெங்கரூ.10 லட்சம் வணர பிணையில்லா வங்கிக் கெனுதவி, சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியத்தில் நுண்ணீர் பாசனம்
அணமத்து தருதல், மதாட்ெக்கணலத் துணறமூலமாக டதன்ணனயில் பல
அடுக்கு பயிர் திட்ெத்தின் மூலம்ஒரு டெக்மெருக்கு ரூ.40,000
வணரமானியம் வழங்குதல் மபான்ற ஏமதனும் ஒரு அரசுத் திட்ெத்தில்
முன்னுரிணம அளித்து நலத்திட்ெ உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றார்.
முதல்நாளில் 21 மபர்
மநற்று நெந்த முகாமில் 21க்கும் மமற்பட்ெ ஆண்கள் பங்மகற்று
கருத்தணெ அறுணவ சிகிச்ணச டசய்துடகாண்ெனர். அவர்களுக்கு ஊக்கத்
டதாணகயுென், தங்கத் தந்ணத விருது வழங்கப்பட்ெது.
12. கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கான ஆயுஷ்-64 மாத்திணர
தயாரிப்பு 46 நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி: மத்திய ஆயுஷ் அணமச்சகம்
ஒப்புதல்

10. ரூ.44.30 மகாடியில் காவல்துணற கட்டிெம் திறப்பு - தெய அறிவியல்
துணறக்காக ‘மரபணு மதெல் டமன்டபாருள்’ : முதல்வர் ஸ்ொலின்
டவளியிட்ொர்

கமரானா அறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்த உதவும் ஆயுஷ்-64
மாத்திணர தயாரிப்புக்கான டதாழில்நுட்பத்ணத 46 நிறுவனங்களுக்கு
அளிக்க மத்திய ஆயுஷ்அணமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயால் நாட்டில் முதல் முணறயாக
உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருணள’ முதல்வர்
ஸ்ொலின்
டவளியிட்டு,
காவல்துணற
கட்டிெங்கணளயும்
திறந்துணவத்தார்.
தெய

கமரானா ணவரஸ் தடுப்பில் அதாவது ஏ சிம்ெம் மற்றும் குணறந்த அளவு
மநாய் டதாற்றுஅறிகுறி உள்ளவர்கணள குைப்படுத்துவதற்கு ஆயுஷ்-64
மாத்திணர மிகவும் உதவியாக உள்ளது. இதுவணர 7 நிறுவனங்கள்
மட்டுமம இந்த மாத்திணரணயத் தயாரிப்பதற்கான உரிமத்ணதப்
டபற்றிருந்தன. தற்மபாதுஇந்த மாத்திணரயின் மதணவணயக் கருத்தில்
டகாண்டு அதிகஅளவிலான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்க முடிவு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் இத்டதாழில்நுட்பத்ணத நாட்டில் அறிமுகப்படுத்துவதில்
முதல் மாநிலமாக தமிழகம்திகழ்கிறது. இந்த மதெல் டமன்டபாருணள
முதல்வர்
மு.க.ஸ்ொலின்
மநற்று
தணலணமச்
டசயலகத்தில்
பயன்பாட்டுக்கு டகாண்டு வந்தார்.

டதாெக்கத்தில் மமலரியா மநாய்க்கான மாத்திணரயாக ஆயுஷ்-64
பரிந்துணரக்கப்பட்டு வந்தது. நாட்டில் கமரானா ணவரஸ்பரவியமபாது
குணறந்த அளவிலான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த
தீர்வாக இருந்தது. கமரானா ணவரஸ் டதாற்றில் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில்
சிகிச்ணச டபற்றுவந்த 63 ஆயிரம் மபர் இந்த மாத்திணரணய சாப்பிட்டு
விணரவாக குைமணெந் துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு மநற்று டவளியிட்ெ டசய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு தெய அறிவியல் துணறயின் டிஎன்ஏ
மரபணுமதெல் டமன்டபாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவில்

நாட்டிமலமய முதல் மாநிலம்

இப்புதிய தெய மரபணு மதெல் டமன்டபாருள் மூலமாக, கெத்தப்பட்ெ
குழந்ணதகள் மற்றும் காைாமல் மபான குழந்ணதகணள மரபணு ஒப்பீடு
ஆய்வு மூலம் உரிய டபற்மறாருென் ஒப்பணெத்தல், மாநிலங்களுக்கு
இணெயில் டசயல்படும் குற்றவாளிகளின் டதாெர்ணப கண்ெறிதல்,
கணரமயாரம் ஒதுங்கும் அணெயாளம் டதரியாத உெல்கள் மற்றும் மனித
எலும்புகணள மரபணு ஆய்வு மூலம் அணெயாளம் காணுதல், டதாெர்









இணதத் டதாெர்ந்து ஆயுஷ்-64 மாத்திணரக்கான மதணவ அதிகரித்தது.
இது உெலில் மநாய் எதிர்ப்புத் திறணன அதிகரிக்க உதவியமதாடு,
காய்ச்சலின் தீவிரத்ணத குணறக்க உதவியது. கமரானா முதல் அணல
தீவிரமணெந்தமபாது பலருக்கும் இது மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
இந்த மாத்திணரயின் டசயல் பாடு குறித்து 8 தனித்தனி மருத்துவ
மசாதணனகள் நெத்தப்பட்ென. இது மிகச் சிறந்த பலணன அளித்துள்ளது.
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மமலும்
எவ்வித
பக்க
விணளவுகணளயும்
இந்த
மாத்திணர
ஏற்படுத்தவில்ணல என்பதும் இதன் தனிச் சிறப்பாகும். - பிடிஐ
13. உள்நாட்டில் தயாரான மபார்க்கப்பல் - ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம்
இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு:
உள்நாட்டிமலமய
தயாரிக்கப்பட்ெ
மபார்க்கப்பலான
ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம், இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
இந்திய கெற்பணெயில் மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிகள், மராந்துகப்பல்கள்
என 130 கப்பல்கள் உள்ளன. வரும் 2027-ம் ஆண்டுக்குள் கெற்பணெ
கப்பல்களின் எண்ணிக்ணகணய 170 ஆக உயர்த்ததிட்ெமிெப்பட்டுள்ளது.







15. நாட்டின் தூய்ணமயான நகரமாக 5-வது முணறயாக இந்தூர் மதர்வு :
மத்திய அரசின் வருொந்திர தூய்ணமயான நகரங்கள் கைக்டகடுப்பில்
5-வது முணறயாக மத்தியபிரமதசத்ணதச் மசர்ந்த இந்தூர் முதலிெம்
பிடித்துள்ளது.
நாட்டில் தூய்ணமணய பராமரிக்கும் மநாக்கத்தில் தூய்ணம இந்தியா
திட்ெத்ணத மத்திய அரசு தீவிரமாக டசயல்படுத்தி வருகிறது. தூய்ணமப்
பணிணய சிறப்பாக மமற்டகாள்ளும் நகரங்களுக்கு மத்திய வீட்டு வசதி
மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துணற சார்பில் ஆண்டுமதாறும்
விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வணகயில் இந்த ஆண்டு
விருதுக்கான நகரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுஉள்ளன.

இந்த வரிணசயில் ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மபார்க்கப்பல் இன்று
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப் படுகிறது. மும்ணபயில் நணெடபறும் விழாவில்
இந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் மசர்க்கப்படுகிறது. மத்திய பாதுகாப்புத்
துணற அணமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விழாவுக்கு தணலணம வகிக்கிறார்.

இதில் நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக மத்தியபிரமதசத்ணத
மசர்ந்த இந்தூர், டதாெர்ந்து 5-வது முணறயாக மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத், ஆந்திர மாநிலத்தின் விஜயவாொ
ஆகியணவ முணறமய இரண்ொவது மற்றும் மூன்றாவது இெத்ணத
பிடித்துள்ளன.

மத்திய பாதுகாப்புத் துணறயின் 15 பி திட்ெத்தின் கீழ் 4 அதிநவீன
மபார்க்கப்பல்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதில் முதல்
மபார்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ்விசாகப்பட்டினம் மும்ணப கட்டுமான
தளத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு அணனத்து மசாதணனகணளயும் டவற்றிகரமாக
நிணறவு டசய்துள்ளது.

கங்ணகக் கணரயில் அணமந்துள்ள மிகவும் தூய்ணமயான நகரமாக
(தூய்ணமயான கங்ணக நகர்) வாரைாசி மதர்வு டசய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் மிகவும் தூய்ணமயான மாநிலமாக சத்தீஸ்கர் மதர்வு
டசய்யப்பட்டுள்ளது.

7,400 ென் எணெ டகாண்ெது
இணதத் டதாெர்ந்மத அந்த மபார்க்கப்பல் கெற்பணெயில் இணைகிறது.
இது 7,400 ென் எணெ டகாண்ெது. நிர்பய், பிரம்மமாஸ், பாரக் உள்ளிட்ெ
அதிநவீனஏவுகணைகள், அதிநவீன மரொர்கள் கப்பலில் டபாருத்தப்பட்
டுள்ளன. இதில் 2 டெலிகாப் ெர்கணள நிறுத்தி ணவக்கும் வசதியும்
உள்ளது. 50 அதிகாரி களும் 250 வீரர்களும் கப்பலில் பணியாற்ற
உள்ளனர்.
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ெ ஐஎன்எஸ் மவலா நீர்மூழ்கி கப்பல் வரும்
28-ம் மததி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இதுபிரான்ஸ்
டதாழில்நுட்பத்தில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது. 1,775 ென் எணெ
டகாண்ெஇந்த நீர்மூழ்கியில், மபார்க்கப் பல்கணள தாக்கி அழிக்கும்
அதிநவீன ஏவுகணைகள் டபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
14. உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி கார்மகா கப்பல்: நார்மவயின்
யாரா இன்ெர்மநஷனல் அறிமுகம்
நார்மவயின்
பிரபல
உரத்
தயாரிப்பு
நிறுவனமான
யாரா
இன்ெர்மநஷனல் உலகின் முதல் மின்சார தானியங்கி சரக்கு கப்பணல
அறிமுகம் டசய்துள்ளது.
யாரா பிர்க்மலண்ட் என்று டபயரிெப்பட்டுள்ள 80 மீட்ெர் நீளமுள்ள இந்த
எடலக்ட்ரிக் தானியங்கி சரக்கு கப்பல் டதற்கு நார்மவயின்
மபார்ஸ்கிரன்னில் உள்ள உற்பத்தி ஆணலயிலிருந்து 14 கிமீ
டதாணலவில் பிடரவிக்கில் உள்ள ஏற்றுமதி துணறமுக முணனயம்
வணரயிலான சரக்கு மபாக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்பெ உள்ளது.
முழுணமயாக மின்சாரத்தில் இயங்கும் இந்தக் கப்பல் இந்நிறுவனத்தின்
40,000 டீசல் லாரி மபாக்குவரத்துக்கு மாற்றாக விளங்கும். இதனால்
ஆண்டுக்கு 1000 ென் கார்பன் டவளிமயற்றம் குணறயும். இதன்மூலம்
நாட்டின் கரியமில வாயு டவளிமயற்றத்ணதக் குணறக்கும் முயற்சியில்
யாரா நிறுவனத்தின் இக்கப்பல் டபரும்பங்கு வகிக்கும் என்று
அந்நிறுவனத்தின் தணலணம நிர்வாக அதிகாரி ஸ்டவய்ன் மதார்
மொல்ஸ்தர் டதரிவித்துள்ளார்.

இது டதாெர்பான அறிவிப்புகணள மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் துணற மநற்று அறிவித்தது. விருதுகணள குடியரசுத்
தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் இன்று (நவ. 21) வழங்குகிறார்.
16. நாட்டின் சிறந்த காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல் நிணலயம்
8 ஆம் இெம்
இந்தியாவின் சிறந்த 10 காவல் நிணலயங்களில் டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
நாட்டிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் தரவுப் பகுப்பாய்வு, மநரடிக்
கண்காணிப்பு, டபாதுமக்களின் பின்மனாட்ெத்ணதக் கருத்தில் டகாண்டு
ஆண்டுமதாறும் இந்தியாவிலுள்ள காவல் நிணலயங்களில் 10 சிறந்த
காவல் நிணலயங்கள் மதாா்ந்டதடுக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி உள்துணற அணமச்சகம் டவளியிட்டுள்ள இந்திய அளவிலான
10 சிறந்த காவல் நிணலயங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்தில் உள்ள
டதாட்டியம் காவல் நிணலயம் 8 ஆம் இெத்ணதப் டபற்றுள்ளது.
இந்தக் காவல் நிணலயத்தில் காவல் ஆய்வாளாா் மமாகன்ராஜ், 2 காவல்
உதவி ஆய்வாளாா்கள், ஒரு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளாா், 3
தணலணமக் காவலாா்கள், 7 டபண் காவலாா்கள் உள்ளிட்ெ 30 மபாா்
பணிபுரிகின்றனாா்.
மாவட்ெ எஸ்பி ஆய்வு: இந்நிணலயில், திருச்சி மாவட்ெக் காவல்
கண்காணிப்பாளராகப் டபாறுப்மபற்ற சுஜித்குமாாா், காட்டுப்புத்தூாா்,
டதாட்டியம் காவல் நிணலயங்கணள ஆய்வு டசய்து டதாட்டியம் காவல்
நிணலயம் டபற்ற சிறப்ணபத் தக்க ணவக்க அறிவுறுத்தி, வாழ்த்தினாாா்.
டதாட்டியம் காவல் நிணலயமானது மாவட்ெக் காவல் கண்காணிப்பாளாா்
தணலணமயில் முசிறி மகாட்ெக் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளாா்
மமற்பாாா்ணவயில் டசயல்படுகிறது.

அவர் மமலும் கூறும்மபாது, "மின்சார மற்றும் தானியங்கி டதாழில்நுட்பம்
மூலம் இயங்கும் கப்பணல உலகிமலமய முதன்முணறயாக அறிமுகம்
டசய்வதன்மூலம் மிகப்டபரிய மாற்றத்தின் முதல் அடிணய எடுத்து
ணவத்துள்மளாம்.
இங்கு
மட்டுமல்லாமல்
உலகின்
பல
நீர்வழித்தெங்களில்
இந்த
டதாழில்நுட்பத்ணதப்
பயன்படுத்தும்
சாத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்ணற முழுணமயாக பயன்படுத்தினால்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் மிகப்டபரிய தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தலாம்"
என்றார்.
இந்த கப்பல் முழுணமயாகமின்சாரத்தில் இயங்குவது மட்டுமல்லாமல்
கண்டெய்னர்கணள ஏற்றுவது இறக்குவது, ரிசார்ஜ் டசய்வது, சரியான
வழித்தெத்தில் பாதுகாப்பாக கப்பணல டசலுத்து வது என அணனத்ணதயும்
தானி யங்கி டதாழில்நுட்பம் மூலம் டசயல்படுத்தக்கூடிய வணகயில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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1. அண்மையில் காலைான ைன்னு பண்டாரியுடன் த ாடர்புமடய


✓

துமை எது?
அ) விளையாட்டு
ஆ) இலக்கியம் 

உடன் த ாடர்புமடய துமை எது?

ஈ) வணிகம்

அ) நிலக்கரிச்சுரங்கம்

ஹிந்தி இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாைரான மன்னு ெண்டாரி,
அண்ளமயில் தனது 90ஆவது வயதில் காலமானார். அவர் ‘மகாபொஜ்’
மற்றும் ‘ஆப்கா பூந்தி’ பொன்ற உன்னதமான ெளடப்புகளை எழுதியவர்.
அவர் தனது சுயசரிளதளய – ‘ஏக் கஹானி பய’ என்ற தளலப்பில்
பவளியிட்டார். வியாஸ் சம்மன் உட்ெட ெல்பவறு இலக்கிய விருதுகளை
அவர் பெற்றுள்ைார்.

ஆ) பதாளலத்பதாடர்பு 
இ) ஆட்படாபமாளெல்
ஈ) ஜவுளி
✓

இந்திய தந்தி (திருத்தம்) சட்டம், 2003 யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன்
ஃெண்டுக்கு சட்டபூர்வமான தகுதிளய வழங்கியுள்ைது. இது அளனத்து
பதாளலத்பதாடர்பு நிதி ஆெபரட்டர்களிடமிருந்து அவர்களின் சரிபசய்யப்
-ெட்ட பமாத்த வருவாயில் வசூலிக்கப்ெடும் வரியால் உருவாக்கப்ெட்ட
நிதிகளின் பதாகுப்ொகும்.

✓

யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன் ஃெண்ட் மூலம் 5 மாநிலங்களின் 44
முன்பனற விரும்பும் மாவட்டங்களில் உள்ை 7,287 உள்ைடக்கப்ெடாத
கிராமங்களில் பமாளெல் பசளவ வழங்குவதற்கான முன்பமாழிவுக்கு
அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஆந்திரம், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட்,
மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகியளவ அவ்ளவந்து மாநிலங்கைாம்.

2. இ-ஷ்ரம் இமைய ளத்தில் உள்ள ரவுகளின்படி, முமைசாரா
த ாழிலாளர்களிடமிருந்து எந் த் த ாழில்துமைக்கு அதிக பதிவுகள்
தபைப்பட்டுள்ளன?
அ) கட்டுமானம்
ஆ) பவைாண்ளம 
இ) வீட்டுப்ெணியாட்கள்
ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்ளல

✓

✓

இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கான சாளல
இளைப்புத் திட்டத்ளத 2023 மார்ச் வளர பதாடரவும் பொருைாதார
விவகாரங்களுக்கான அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை Universal Service Obligation Fund

இ) அரசியல்

✓



6. எந் ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் கால்நமட வளர்ப்பு ைற்றும் பால்

இ-ஷ்ரம் இளையதைம் என்ெது ஆதாருடன் இளைக்கப்ெட்ட அளமப்பு
சாரா பதாழிலாைர்களின் நாட்டின் முதல் ளமயப்ெடுத்தப்ெட்ட தரவுத்தைம்
ஆகும். பதாழில்வாரியான ெதிவுத்தரவுகளில், உழவுத்துளறயில் (53.6%)
அதிகப்ெட்சப் ெதிவுகள் காைப்ெட்டுள்ைன.
அளதத்பதாடர்ந்து கட்டுமானப்பிரிவும் (12.2%) வீட்டுப் ெணியாைர்கள்
(8.71%) பிரிவும் உள்ைன. இந்தத் தரவுத்தைத்தில் உள்ை 7.86 பகாடி
ெதிவுகளில், 40.5 சதவீதம் இதர பிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்பினரும், 27.4
சதவீதம் பொதுப்பிரிவினரும், 23.7 சதவீதம் ெட்டியல் சாதியினரும், 8.3
சதவீதம் ெழங்குடியினரும் உள்ைனர்.

3. இந்தியப்தபருங்கடல் விளிம்பில் உள்ள நாடுகளின் சங்கத்தின்
(IORA) வருடாந்திர அமைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எந் நகரத்தில்
நமடதபற்ைது?

வளத்துமை தசயல்படுகிைது?
அ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அளமச்சகம்
ஆ) மீன்பிடி, கால்நளட ெராமரிப்பு & ொல்வை அளமச்சகம் 
இ) உைவு ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம்
ஈ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம்

✓

கால்நளட வைர்ப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற (DAHD) மற்றும் உைவு
ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம் இளடபய புரிந்துைர்வு
ஒப்ெந்தம் ஒன்று ளகபயழுத்தானது. DAHD மீன்வைம், கால்நளட
ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற அளமச்சகத்தின்கீழ் பசயல்ெடுகிறது.

✓

இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்
துளறயின் ெல்பவறு திட்டங்களை ஒன்றிளைப்ெதன்மூலம் ொல்
உற்ெத்தியாைர்களுக்கு நன்ளமகளை நீட்டிக்க உதவும்.

அ) புது தில்லி

✓

✓

ஆ) டாக்கா 

7. உலக அளவில் காலணி ைற்றும் ய ால் ஆமடகள் உற்பத்தியில்

இ) பகாழும்பு

இந்தியாவின் ரநிமல என்ன?

ஈ) மாபல

அ) முதலாவது

இந்தியப்பெருங்கடல் விளிம்பில் உள்ை நாடுகளின் சங்கத்தின் (IORA)
21ஆவது வருடாந்திர அளமச்சர்கள் கூட்டம் டாக்காவில் நளடபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியா பமய்நிகராக ெங்பகற்றது. இக்கூட்டத்தின்
முடிவில் டாக்கா அறிக்ளக ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டது.

ஆ) இரண்டாவது 

IORA’இன் தளலளமப் பொறுப்ளெ ஏற்றதற்காக வங்காைபதசத்துக்கு
இந்தியா வாழ்த்து பதரிவித்தபதாடு, IORA’இன் புதிய பெச்சுவார்த்ளத
கூட்டாைராக ரஷ்ய கூட்டளமப்ளெயும் வரபவற்றது. IORA’இன் அடுத்த
பொதுச்பசயலராக தூதர் சல்மான் அல்-ொரிசி பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார்.

இ) நான்காவது
ஈ) ெத்தாவது

✓

4. பிர ைர் கிராம் ச க் யயாஜனா திட்டத்ம ச் தசயல்படுத்துகிை
ைத்திய அமைச்சகம் எது?

8. ஐநா தபாதுச்சமபயானது 2021ஆம் ஆண்மட எந் ஆண்டாக

அ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம்

அறிவித்துள்ளது?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

அ) ெயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு

இ) பவைாண்ளம & விவசாயிகள் நல அளமச்சகம்

ஆ) சர்வபதச சுகாதார ஆண்டு

ஈ) ெஞ்சாயத்து ராஜ் அளமச்சகம்
✓

`33,822 பகாடி பசலவில் பிரதமர் கிராம் சதக் பயாஜனா-I மற்றும் II’ஐ
2022 பசப்டம்ெர் வளர பதாடர பொருைாதார விவகாரங்களுக்கான
அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம்
PMGSY திட்டத்ளத பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால்
ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் உட்ெட ெழங்குடியினர் மற்றும் பின்தங்கிய
ெகுதிகளில் 32,152 கிமீ சாளலகள் அளமக்க அளமச்சரளவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ைது.







உலக அைவில் காலணி மற்றும் பதால் ஆளட உற்ெத்தியில் இந்தியா
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ைது. 2020-21’இல் (ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி
வளர) பதால், காலணி மற்றும் பதால் பொருட்கள் ஏற்றுமதி $3.67
பில்லியன் டாலர்களை எட்டியது. பதால் ஏற்றுமதி கவுன்சிலின் பதசிய
ஏற்றுமதி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் வர்த்தகம் மற்றும்
பதாழில்துளற அளமச்சர் பியூஷ் பகாயல் உளரயாற்றினார்.



இ) பகாவிட்க்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு
ஈ) ெழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டு 
✓

ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சளெ 2021ஆம் ஆண்ளட ெழங்கள் மற்றும்
காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. உைவு மற்றும்
பவைாண்ளம அளமப்பு (FAO) இந்த ஆண்ளடக் பகாண்டாடுவதற்கான
முன்னணி நிறுவனமாக உள்ைது.
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✓











இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும், உைவுப் ொதுகாப்பிலும் ெழங்கள்
மற்றும் காய்கறிகளின் ெங்கு ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ெரப்ெ முயல்கிறது.

9. “Mission 2070: A Green New Deal for a Net Zero India” என்ை
மலப்பிலான அறிக்மகமய தவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) FAO
ஆ) WEF 
இ) IMF
ஈ) NITI ஆபயாக்
✓

உலகப்பொருைாதார மன்றம் “Mission 2070: A Green New Deal for a
Net Zero India” என்ற தளலப்பில் ஓர் ஆய்வு அறிக்ளகளய Kearney
மற்றும் Observer Research Foundation உடன் இளைந்து பவளியிட்டது.

✓

ஓர் அண்ளமய ஆராய்ச்சி அறிக்ளகயில், உலகப் பொருைாதார மன்றம்,
இந்தியாவுக்கான ெசுளம புதிய ஒப்ெந்தம் 2070’க்குள் $15 டிரில்லியன்
பொருைாதார வாய்ப்ளெக் பகாண்டு வரக்கூடும் எனக் காட்டியுள்ைது.

10. இந்தியாவில் ‘ய சிய சட்ட யசமவகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை
ய தி எது?





2. ொரா ொட்மிண்டனில் தங்கம் பவன்றார் சுகந்த்
உகாண்டாவின் கம்ெலா நகரில் ொரா ொட்மிண்டன் சர்வபதச பொட்டி
நளடபெற்று வந்தது. இந்தத் பதாடரின் களடசி நாைான பநற்று,
ஆடவருக்கான எஸ்எல் 4 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் உலகத் தரவரிளசயில்
5-வது இடத்தில் உள்ை இந்தியாவின் சுகந்த் கதம் சகநாட்ளடச் பசர்ந்த
நிபலஷ் ொலுளவ எதிர்த்து விளையாடினார். இதில் சுகந்த் 21-16, 17-21,
21-10 என்ற பசட் கைக்கில் பவற்றி பெற்று தங்கப் ெதக்கம் பவன்றார்.
எஸ்எல் 3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கப்
ெதக்கம் பவன்ற இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், சகநாட்டின் மபனாஜ்
சர்காளர எதிர்பகாண்டார். இதில் பிரபமாத் 19-21, 16-21 என்ற பநர்
பசட்டில் பதால்வியளடந்து பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றார்.
இரட்ளடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், மபனாஜ் சர்கார்
பஜாடி 21-10, 20-22, 15-21 என்ற பசட் கைக்கில் சகாட்டின் பமாகமது
அர்வாஸ் அன்சாரி, தீப் ரன்ஜன் பிப ாயி பஜாடியிடம் பதால்வி கண்டு
பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றது. எஸ்எல் 3, எஸ்யு 5 கலப்பு இரட்ளடயர்
பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், ொலக் பஜாஷி பஜாடி இறுதிச்
சுற்றில் 19-21, 16-21 என்ற பசட் கைக்கில் மற்பறாரு இந்திய
பஜாடியான ருத்திக் ரகுெதி, மானஷி கிரிசந்திரா பஜாஷியிடம் வீழ்ந்தது.
இந்தத் பதாடரில் இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என
பமாத்தம் 47 ெதக்கங்களை குவித்தது.

அ) 9 நவம்ெர் 
ஆ) 11 நவம்ெர்

3. விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்க ரூ.1,500 நிதியுதவி: குஜராத் அரசு
அறிவிப்பு

இ) 13 நவம்ெர்
ஈ) 15 நவம்ெர்

✓

✓

‘பதசிய சட்ட பசளவகள் நாள்’ ஆண்டுபதாறும் நவம்ெர் 9 அன்று நாடு
முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது சட்ட பசளவகள் ஆளைய சட்டம்
இயற்றப்ெட்டளத நிளனவுகூருவபதாடு சட்டம் பதாடர்ொன விதிகள்
ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துவளத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.
இந்தியாவில் ஒபர மாதிரியான முளறயில், “சட்ட உதவி திட்டங்களுக்கு
சட்டப்பூர்வ அடிப்ெளடளய” வழங்குவதற்காக 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட
பசளவகள் ஆளைய சட்டம் இயற்றப்ெட்டது. இந்தச் சட்டம் 1995 நவ.9
அன்று நளடமுளறக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் பநாக்கம், நாட்டில்
விளிம்புநிளல சமூக-பொருைாதார சமூகங்களைச் பசர்ந்த மக்களுக்கு
தகுதியான மற்றும் இலவச சட்ட உதவிகளை வழங்குவதாகும்.


1. மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களின் மறுவாழ்வுக்காக நிதி திரட்ட 4,500
கிபலா மீட்டர் ஓடும் 61 வயதான மாரத்தான் வீரர்
மகாராஷ்டிராவில்
உள்ை
ெழங்குடியினர்
ெள்ளிகளை
தரம்
உயர்த்துவதற்கும்
மாற்றுத்
திறனாளி
ராணுவ
வீரர்களின்
மறுவாழ்வுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்கும் நிதி திரட்டுவதற்காக 61 வயதான
அஜ்வானி குமார் மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கியுள்ைார்.
கடந்த 19-ம் பததி காஷ்மீரின் ொட்னிடாப்பில் இருந்து ஓட்டத்ளத
பதாடங்கிய அஜ்வானி குமார், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 3-ம் பததி
கன்னியாகுமரியில் நிளறவு பசய்கிறார். 4,444 கி.மீ. தூரத்ளத 77
நாட்களில் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ைார். அஜ்வானி குமார், ஓட்டப்ெந்தய
வீரர்களின் குழுவால் பதாடங்கப்ெட்ட எஃப்ஏபி அறக்கட்டளையின்
நிறுவனர்-இயக்குநர் ஆவார். இந்தக் குழுவினர் ஓடுவதில் உள்ை
ஆர்வத்ளதயும் சமூகத்திற்கு உதவ பவண்டும் என்ற விருப்ெத்ளதயும்
ஒருங்கிளைப்ெதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அஜ்வானி குமார்
சமூக காரைங்களுக்காக ெல நகரங்களுக்கு இளடபயயான மற்றும்
மாநிலங்களுக்கு இளடபயயான மராத்தான்களை நடத்தியுள்ைார்.
இதன்மூலம் திரட்டப்ெட்ட நிதிளய ஏளழகளுக்கு வழங்கி வருகிறார்.
இதுகுறித்து
அஜ்வானி
குமார்
கூறும்பொது,
“நாங்கள்
சில
காரைங்களுக்காக ஓடுகிபறாம். 100 சதவீத ெைத்ளத பெறபவண்டும்
என்ெபத எங்கள் முக்கிய பநாக்கம். இப்பொது நாங்கள் ெழங்குடியினர்
ெள்ளிகளை பமம்ெடுத்த முயற்சிக்கிபறாம். ஒரு குடிமகனாக, எங்கள்
குழு ராணுவத்திற்கு ஏதாவது பசய்ய விரும்புகிறது" என்றார்.
மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கிய அஜ்வானி குமாளர, கார்கில் பொர்
நிளனவுச்சின்னமான உதம்பூரில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள்
வரபவற்றனர்.









குஜராத்தில் உள்ை விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்குவதற்காக
அம்மாநில அரசு ரூ.1,500 வளர நிதியுதவி அளிப்ெதாக அறிவித்துள்ைது.
இதன்ெடி, ஸ்மார்ட்பொன் விளலயில் 10 சதவீதம் அல்லது ரூ.1,500
இவற்றில் எது குளறபவா அந்த பதாளக நிதியுதவியாக வழங்கப்ெடும்.
இதற்கான பிரத்பயக இளையதைத்தில் விண்ைப்பிக்க பவண்டும்.
நிலம் ளவத்துள்ை அளனத்து விவசாயிகளும் இதில் ெலனளடயலாம்.
ஆனால், கூட்டாக விவசாயம் பசய்ெவர்களில், தலா ஒருவருக்கு மட்டுபம
நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். ஸ்மார்ட்பொளன தவிர, இயர்பொன், ெவர்
பெங்க், சார்ஜர் பொன்ற சாதனங்கள் வாங்க இத்திட்டம் பொருந்தாது.
விவசாயிகளின் விண்ைப்ெத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டவுடன்,
ஸ்மார்ட்பொன் வாங்கிய ரசீதின் நகல், பொனின் ஐ.எம்.இ.ஐ. எண், ரத்து
பசய்யப்ெட்ட காபசாளல ஆகியவற்ளற விவசாயிகள் சமர்ப்பிக்க
பவண்டும். அதன்பிறகு நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும்.
விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்களுக்கு விண்ைப்பித்தல், வானிளல
தகவல்கள், பூச்சி மருந்து விவரங்கள், நவீன ெண்ளை பதாழில்நுட்ெம்
உள்ளிட்டவற்ளற
அறிந்துபகாள்ை
விவசாயிகள்
ஸ்மார்ட்பொன்
வாங்குவது நல்லது என்று மாநில பவைாண்துளற பதரிவித்துள்ைது.
4. மீன்வைத்துளற ஏற்றுமதி இலக்கு `1 லட்சம் பகாடி: மத்திய அளமச்சர்
தகவல்
வைாா்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மீன் வைத் துளறயில் ஏராைமாக
உள்ைதாகவும் 2024-25-ம் ஆண்டுக்குள் ரூ.1 லட்சம் பகாடி ஏற்றுமதி
இலக்ளக இத்துளற எட்டுவதற்கான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும்
அரசு பமற்பகாண்டு வருவதாகவும் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட
ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைம் அளமச்சாா் ொா்பஷாத்தம் ரூொலா கூறினாாா்.
ஒடி ா மாநிலம், புவபனசுவரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழளம நளடபெற்ற
உலக மீன்வை தின பகாண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பெசிய அளமச்சாா்
ரூொலா, ‘மாநிலங்கள் ஒன்றுக்பகான்று ஊக்கம் பெற்று கடல்சாாா்
துளறயின் வைாா்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை ஆராய பவண்டும்.
விவசாயிகள் கடன் அட்ளட குறித்த விழிப்புைாா்வு பெரிய அைவில்
உருவாக பவண்டும். கடல்சாாா் துளறக்கான அளனத்து ஆதரளவயும்
பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி வழங்கி வருகிறாாா். விவசாய கடன் அட்ளட
மீனவாா்களுக்காக ஏற்கனபவ நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைது. இது குறித்த
விழிப்புைாா்ளவ பெரிய அைவில் உருவாக்குவதற்கான மாபெரும்
பிரசாரம் ஒன்ளற அரசு விளரவில் பதாடங்கும்’ என்றாாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும்
ொல்வைம் இளை அளமச்சாா் எல்.முருகன் பெசியதாவது: மீன்வைத்
துளறக்காக ஒரு தனி அளமச்சகத்ளத பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி
உருவாக்கியதிலிருந்து
குறுகிய
காலத்திற்குள்
இத்துளற
பமம்ெடுத்தப்ெட்டு, ஒரு லட்சம் பகாடி ரூொய் ஏற்றுமதி இலக்கு
நிாா்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது.
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மத்ஸ்ய சம்ெதா பயாஜனா எனும் திட்டத்தின் வாயிலாக மீன்வைத்
துளறக்கு
ரூ.20,000
பகாடி
வழங்கப்ெட்டுள்ைது.
கடற்ொசி
விவசாயத்தின் மீதும் அரசு கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. மீனவ
சமுதாயத்ளத பசாா்ந்த பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்து இத்துளறயில்
பதாழில்முளனதளல ஊக்குவிப்ெதிலும் மத்திய அரசு தீவிர கவனம்
பசலுத்தி வருகிறது என்றாாா்.

5. சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன்: இந்தியாவுக்கு 47 ெதக்கங்கள்
உகாண்டாவில் நளடபெற்ற சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன் பொட்டியில்
இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என 47 ெதக்கங்கள்
பவன்று அசத்தியுள்ைது.
கடந்த 16-ஆம் பததி பதாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழளம நிளறவளடந்த
இந்தப் பொட்டியில் இந்திய பொட்டியாைாா்கபை பிரதானமாக இருந்தனாா்.
இதில், படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்றவரும், உலகின்
முதல்நிளல வீரருமான பிரபமாத் ெகத் 3 பவள்ளிப் ெதக்கங்கள்
பவன்றாாா். அவாா் தனிநொா் பிரிவிலும், ஆடவாா் இரட்ளடயாா் மற்றும்
கலப்பு இரட்ளடயாா் ஆகிய பிரிவுகளிலும் ெதக்கம் பவன்றுள்ைாாா்.
ஆடவாா் ஒற்ளறயாா் எஸ்எல்3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் பிரபமாத் 19-21, 1621 என்ற பசட்களில் சக இந்தியரான மபனாஜ் சாா்காரிடம் பதால்வி
கண்டாாா். ஆடவாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் மபனாஜுடன் இளைந்பத
பிரபமாத் பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்றிருந்தாாா்.
அந்தப் பிரிவில் பிரபமாத்/மபனாஜ் இளை 21-10, 20-22, 15-21 என்ற
பசட்களில் சக இந்திய பஜாடியான முகமது அாா்வாஸ் அன்சாரி/தீப்
ரஞ்சன் பிபசாயீ இளையிடம் தங்கத்ளத இழந்தது. பின்னாா் கலப்பு
இரட்ளடயாா் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவில் பிரபமாத்/ொலக் பகாலி இளை
19-21, 16-21 என்ற பசட்களில் மற்பறாரு இந்திய பஜாடியான ருதிக்
ரகுெதி/மானசி கிரிஷ் சந்திர பஜாஷி பஜாடியிடம் பதாற்று பவள்ளிப்
ெதக்கம் பெற்றது.
வீராங்களனகளில் பிரதானமானவரான ொலக் பகாலி தனி நொா் மற்றும்
மகளிாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் தங்கமும், கலப்பு இரட்ளடயரில்
பவள்ளியும் பவன்றாாா். உலகின் 5-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் சுகந்த்
கடம் எஸ்எல்4 பிரிவில் 21-16, 17-21, 21-10 என்ற பசட்களில் 38
நிமிஷங்களில் சக இந்தியரான நிபலஷ் ொலு பகய்க்வாட்ளட வீழ்த்தி
தங்கம் பவன்றாாா். சுகந்த் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாா்வபதச
பொட்டியில் தங்கம் பவன்றிருக்கிறாாா்.
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1. இந்தியாவின் முதல் ‘Laser Interferometer Gravitational-Wave


✓

Observatory (LIGO)’ திட்டம் வரவுள்ள மாநிலம் எது?
அ) குஜராத்
ஆ) தமிழ்நாடு

அண்லமயில் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் உயர்நீதிமன்ைம், புகலிட
தேண்டுதோர்க்கு ஆதரேளிப்பலதக் குற்ைமாக்கும் ெங்தகரியின்
சட்டம் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் சட்டத்லத மீறுேதாக தீர்ப்பளித்தது.

5. மாணவர்களின் கல்வித்திறடன ரமம்படுத்துவதற்காக, ‘Mother

இ) மகாராஷ்டிரா 

✓



on Campus’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

ஈ) மத்திய பிரததசம்

அ) அஸ்ஸாம்

2016ஆம் ஆண்டில், ஈர்ப்பு அலைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கான LIGO இந்திய மமகா அறிவியல் திட்டத்திற்கு இந்திய அரசாங்கம் ‘மகாள்லக
அளவில்’ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தியாவின் தைசர் இன்டர்ஃமபதராமீட்டர்
கிராவிதடஷனல்-தேவ் அப்சர்தேட்டரி திட்ட ேசதி மகாராஷ்டிராவில்
ேரவுள்ளது. சமீபத்தில், ஹிங்தகாலி ேருோய் துலை இத்திட்டத்திற்காக
225 மெக்தடர் நிைத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது.

ஆ) திரிபுரா 
இ) குஜராத்
ஈ) ஒடிஸா
✓

2. இந்தியாவின் முதல் மீன்வள வணிக காப்பகமான - ‘LINACNCDC மீன்வள வணிக அடடவு டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம்
எது?
அ) விசாகப்பட்டினம்

மாணேர்களின் கல்வித்திைலன தமம்படுத்துேதற்காக, திரிபுரா கல்வித்
துலை, ‘ேளாகத்தில் தாய்’ என்ை முயற்சிலயத் மதாடங்கியுள்ளது. இங்கு,
மசாந்த அல்ைது சட்டப்பூர்ேமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தாய்மார்கள் தங்கள்
குழந்லதகளுடன் கல்வி ேளாகத்தில் தங்கைாம். குழந்லதகளிலடதய
பாதுகாப்புணர்லே இது தூண்டைாம் மற்றும் குழந்லதகளின் கல்வித்
திைனுக்கு இது பயனளிக்கைாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. திரிபுராவில்
அரசு நடத்தும் விடுதிகள் மற்றும் உலைவிடப் பள்ளிகளில் தங்கும்
குழந்லதகளின் தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்லதகளுடன் தங்கைாம்.

ஆ) மகாச்சின்

6. மத்திய ப்ளீஸ்ரடாசீன் காலத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த மனித

இ) குருகிராம் 

மூதாடதய இனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய கபயகரன்ன?

ஈ) காந்திநகர்

✓

✓

அ) தொதமா தபாதடாமயன்சிஸ் 

மத்திய மீன்ேளம், கால்நலட பராமரிப்பு மற்றும் பால்ேளத்துலை
அலமச்சர் பர்தஷாத்தம் ரூபாைா, குருகிராமில் LINAC-NCDC மீன்ேள
ேணிக அலடவு லமயம் (LlFlC) எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் மீன்ேள
ேணிக காப்பகத்லத திைந்து லேத்தார்.
தன்னம்பிக்லகலய தநாக்கி நகர்ேதற்கு மீன்பிடித் துலையில் அேர்களு
-க்கு ஆதரேளிக்கும் முயற்சிகலள மதாழில்முலனதோர் மத்தியில்
ஊக்குவிப்பலத இது தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த அலடவின்
விலை `3.23 தகாடி. மீன்ேளத்துலையில் மமாத்தம் 30,000 கூட்டுைவு
சங்கங்கள் உள்ளன.

ஆ) தொதமா ஆப்பிரிக்கன்
இ) தொதமா சிபானியன்
ஈ) தொதமா நியாண்டர்தால்கள்

✓

3. 2021 - உலக ஆண்டிடமக்ரராபியல் விழிப்புணர்வு வாரத்தின்
ரபாது ரமற்ககாள்ளப்பட்ட பிரச்சாரத்தின் கருப்கபாருள் என்ன?

சுமார் அலர மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தற்தபாது சிபானியன்
என்ைலழக்கப்படும் மத்திய ப்ளீஸ்தடாசீன் காைத்தில் ஆப்பிரிக்காவில்
ோழ்ந்த ‘தொதமா தபாதடாமயன்சிஸ்’ என்ை மனித மூதாலதயர்கலள
அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எத்திதயாப்பியாவின் தபாதடா
டி'ஆரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மண்லடதயாட்டினால் ‘தபாதடாமயன்சிஸ்’
என அலழக்கப்படுகிைது

7.பிரதமரின் கபாருளாதார ஆரலாசடனக்குழுவின் தடலவர் யார்?

அ) Infection control

அ) பிதபக் மடப்ராய் 

ஆ) Go Blue 

ஆ) ராதகஷ் தமாகன்

இ) Overusing antimicrobials

இ) பூனம் குப்தா

ஈ) Antimicrobial surveillance

✓

உைக சுகாதார அலமப்பு நுண்ணுயிர்க்மகால்லி தடுப்பாற்ைலை முதல்
10 உைகளாவிய சுகாதார அச்சுறுத்தல்களுள் ஒன்ைாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு உைக நுண்ணுயிர்க்மகால்லி விழிப்புணர்வு ோரத்தில்
(நேம்பர் 18-24), ‘Go Blue’ பிரச்சாரம் இது குறித்த விழிப்புணர்லே
ஏற்படுத்துேலத தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

✓

பாக்டீரியா, லேரஸ்கள், பூஞ்லசகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் தபான்ை
நுண்ணுயிரிகள் மருந்துகளுக்கு பதிைளிக்காததபாது நுண்ணுயிர்க்
மகால்லி தடுப்பாற்ைல் ஏற்படுகிைது. இது தநாய்த்மதாற்றுகளுக்கு சிகிச்
-லசயளிப்பலத கடினமாக்குகிைது.

ஈ) டி டி ராம் தமாகன்

✓

பிரதமர் தமாடி தனது மபாருளாதார ஆதைாசலனக் குழுலே (EAC-PM)
மறுசீரலமக்க ஒப்புதைளித்துள்ளார். இந்திய புள்ளியியல் நிறுேனத்தின்
தலைேர் பிதபக் மடப்ராய் அக்கவுன்சிலின் தலைேராக உள்ளார். ரிசர்வ்
ேங்கியின் முன்னாள் துலண ஆளுநர் இராதகஷ் தமாகன், ஐஐஎம்
அகமதாபாத் தபராசிரியர் டி டி ராம் தமாகன் மற்றும் என்சிஏஇஆர்-ன்
லடரக்டர் மஜனரல் பூனம் குப்தா ஆகிதயார் ஏழு உறுப்பினர்கலளக்
மகாண்ட குழுவில் இலணந்த மூன்று புதிய உறுப்பினர்கள் ஆோர்.

✓

ஈராண்டு காைத்திற்கு இப்புதிய ஆதைாசலனக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ள
-து. இந்த அலேயின் தலைேர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்கள்
அவ்ோதை தக்கலேக்கப்பட்டுள்ளனர்.

4. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற “Stop Soros” சட்டத்டத
நிடறரவற்றிய நாடு எது?

8. அண்டமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற வில்வாத்ரி கால்நடடகள்,

அ) இத்தாலி
ஆ) ெங்தகரி 

எந்த மாநிலத்தில், ‘மரபணு ரீதியாக ரவறுபட்டடவ - Genetically
Divergent’ என அறிவிக்கப்பட்டன?

இ) ஆஸ்திதரலியா

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) அமமரிக்கா

ஆ) தகரளா 

✓

“ஸ்டாப் மசாதராஸ்” சட்டமானது கடந்த 2018 ஜூனில் ெங்தகரிய
நாடாளுமன்ைத்தால் நிலைதேற்ைப்பட்ட ஒரு சட்டமாகும்.

இ) ஆந்திர பிரததசம்

✓

சட்டவிதராதமாக குடிதயறியேர்களுக்கு நாட்டிற்குள் ேசிப்பிடத்திற்காக
விண்ணப்பிக்க உதவுேது ஓராண்டு ேலர சிலைத்தண்டலனயுடன்
கூடிய குற்ைம் என இந்தச்சட்டம் கூறுகிைது. இந்தச் சட்டத்லத பிரதமர்
விக்டர் ஓர்பன் மற்றும் அேரது ஆளும் கட்சியான ஃபிமடஸ் ஆதரித்தது.









ஈ) ஒடிஸா
✓

தகரளாவின் திருச்சூர் மாேட்டத்தின் பூர்வீக வில்ோத்ரி கால்நலடகள்,
மாநிைத்தில் உள்ள மற்ை கால்நலடகளிலிருந்து ‘மரபணு ரீதியாக
தேறுபட்டலே’ ஆகும். விைங்கு மரபியல் மற்றும் இனப்மபருக்கத்தில்
தமம்பட்ட ஆய்வுகளுக்கான லமயத்தின் அறிவியைாளர்கள் குழுோல்
அதன் மரபணு தேறுபாடு ஆய்வுமசய்யப்பட்டது.
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பாைக்காடு-திருச்சூர் எல்லையில் காணப்படும் வில்ோத்ரி கால்நலடக
-ள், மாநிைத்தின் பிை பூர்வீகக்கால்நலடகலளப்தபாைதே திமிலுடைய
-டை, ஆனால் அலே நீளமான மகாம்புகளுடன் மபரியதாக இருக்கும்.
உள்நாட்டு இனங்கள் தநாமயதிர்ப்பு சக்தி மகாண்டலே மற்றும் அதிக
மேப்பநிலைலய தாங்கும் திைன்மகாண்டலே.

9. அறிகுறியுடடய COVID சிகிச்டசக்காக ‘ரமால்னுபிராவிர்’ என்ற

வாய்வழி உட்க ொள்ளும் மாத்திடரடய அங்கீகரித்துள்ள உலகின்
முதல் நாடு எது?





இலதயடுத்து அபிநந்தனுக்கு அேரது வீரத்லத பாராட்டி வீர் சக்ரா விருது
ேழங்குேதாக அறிவிக்கப்பட்டது. தமலும் ராணுே கமாண்டர் அபிநந்தன்,
குழு தகப்டனாக பதவி உயர்வு ேழங்கப்பட்டது.
இந்தநிலையில் அேருக்கு குடியரசுத் தலைேர் ராம்நாத் தகாவிந்த்
அபிநந்தனுக்கு இன்று வீர் சக்ரா விருது ேழங்கி கவுரவிக்கிைார்.
இதுமட்டுமின்றி ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரோதிகலள முறியடித்ததற்காக,
இந்திய விமானப்பலடயின் மூத்த அதிகாரி பிரகாஷ் ஜாதவுக்கு,
இரண்டாேது மிக உயர்ந்த வீர விருதான கீர்த்தி சக்ரா (மரணத்திற்குப்
பின்) ேழங்கப்படுகிைது.

அ) அமமரிக்கா
ஆ) UK 

2. பிஎம்சி ேங்கிலய லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டம்: ரிசாா்வ்
ேங்கி மேளியீடு

இ) ஆஸ்திதரலியா
ஈ) சீனா
✓

✓

அறிகுறியுடைய COVID-19 சிகிச்லசக்காக ேடிேலமக்கப்பட்ட முதல்
லேரஸ் தடுப்பு மாத்திலரலய UK மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் சமீபத்தில்
அங்கீகரித்துள்ளார். ‘தமால்னுபிராவிர்’ என்ை அம்மாத்திலரயானது,
சமீபத்தில் தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு ஒரு நாலளக்கு
இருமுலை ேழங்கப்படுகிைது.
காய்ச்சலுக்கு சிகிச்லசயளிப்பதற்காக முதலில் உருோக்கப்பட்ட இந்த
மாத்திலர, மருத்துேமலனயில் அனுமதிக்கப்படுேது அல்ைது இைப்பு
அபாயத்லத பாதியாகக் குலைப்பதாகக் கூைப்படுகிைது.

10. “கபககபகா-டூ-ரராவா” என்ற நீண்டவால்ககாண்ட கவௌவால்
சார்ந்த நாடு எது?
ஆ) நியூசிைாந்து 
இ) ஜப்பான்
ஈ) சீனா
நியூசிைாந்லதச்சார் மபகமபகா-டூ-தராோ என்ை நீண்டோல்மகாண்ட
மேௌோல் 2021 ஆம் ஆண்டின் ‘சிைந்த பைலே’ விருலத மபற்றுள்ளது/
இது அந்த நாட்டின் தன்னாட்சிமிக்க அலமப்பான “ஃபாரஸ்ட் அண்ட்
தபர்ட்” ஆல் ேழங்கப்பட்டது. இவ்விருது ஒரு ேலகயான தபாட்டியாகும்,
இதன்கீழ் நியூசிைாந்தர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த பைலேகலள நாட்டின்
பூர்வீக இனங்கள் ோரியாக தரேரிலசப்படுத்துகிைார்கள், இது அேர்களி
-ன் சுற்றுச்சூழல் அேைநிலைபற்றிய விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துகிைது.


1. ‘துல்லிய தாக்குதல் ஹீதரா’ - அபிநந்தனுக்கு வீர் சக்ரா விருது:
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான துல்லிய தாக்குதலின்தபாது தீரத்துடன்
தபாராடிய தமிழகத்லதச் தசர்ந்த கமாண்டர் அபிநந்தனுக்கு இன்று வீர்
சக்ரா விருது ேழங்கி குடியரசுத் தலைேர் ராம்நாத் தகாவிந்த்
கவுரவிக்கிைார்.
தமிழகத்லதச் தசர்ந்த அபிநந்தன், இந்திய விமானப்பலடயில் விங்
கமாண்டராக பணியாற்றி ேருகிைார். கடந்த 2019-ம் ஆண்டு
ஆரம்பத்தில் காஷ்மீரில் புல்ோமா மாேட்டத்தில் தீவிரோதிகள்
தற்மகாலைப்பலட தாக்குதல் நடத்தினர். இதற்கு பதிைடியாக இந்திய
தபார் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் ஊடுருவி தீவிரோத
முகாம்கலள அழித்தன. 2019-ம் ஆண்டு பிப்ரேரி 27- தததி
இந்தியாவுக்குள் ஊடுருே முயன்ை பாகிஸ்தான் தபார் விமானத்லத
வீரர் அபிநந்தன் மிக் 21 ரக விமானத்தில் விரட்டிச் மசன்று சுட்டு
வீழ்த்தினார்.
இந்த தாக்குதலின்தபாது பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் அபிநந்தன் மசன்ை
விமானம் விழுந்தது. பாகிஸ்தானில் லகது மசய்யப்பட்ட அபிநந்தன்
பின்னர், மத்திய அரசின் முயற்சியால் உைக நாடுகள் பாகிஸ்தானுக்கு
மகாடுத்த அழுத்தம் காரணமாக விடுவிக்கப்பட்டார். பாகிஸ்தான்
தாக்குதலை முறியடித்து அந்நாட்டின் தபார் விமானத்லத சுட்டு
வீழ்த்தியதற்காக அபிநந்தன் இடம்மபற்றுள்ள விமானப்பலடயின் 51ேது பலடப்பிரிலே பாராட்டி குழு விருது ேழங்கப்பட்டது.



இதுகுறித்து ரிசாா்வ் ேங்கி தமலும் கூறியுள்ளதாேது:
இந்த ேலரவுத் திட்டம் பிஎம்சி ேங்கியின் மசாத்துகள், மடபாசிட்
உள்ளிட்ட அலனத்துப் மபாறுப்புகலளயும் யுஎஸ்எஃப்பி எடுத்துக்
மகாள்ள ேலக மசய்கிைது. இதனால், மடபாசிட்தாராா்களுக்கு கூடுதல்
அளவிைான பாதுகாப்பு கிலடக்கும் என ரிசாா்வ் ேங்கி மதரிவித்துள்ளது.
ரியல் எஸ்தடட் துலைலயச் தசாா்ந்த மெச்டிஐஎல் நிறுேனத்துக்கு அதிக
அளவிைான கடன் மகாடுத்து அதலன மலைக்க முற்பட்டலதயடுத்து
பிஎம்பிசி ேங்கி நிதி மநருக்கடியில் சிக்கியது.
பிஎம்சி ேங்கி நிதி தமாசடியில் ஈடுபட்டது உறுதியானலதயடுத்து கடந்த
2019 மசப்டம்பரில் அந்த ேங்கிலய ரிசாா்வ் ேங்கி தனது
கட்டுப்பாட்டுக்குள்
மகாண்டு
ேந்தது.
இலதயடுத்து,
அதன்
ோடிக்லகயாளாா்கள் பணத்லத திரும்பப் மபறுேது உள்ளிட்ட பல்தேறு
கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது.

அ) ஆஸ்திதரலியா

✓

பஞ்சாப் & மகராஷ்டிரா கூட்டுைவு (பிஎம்சி) ேங்கிலய தில்லிலயச்
தசாா்ந்த யுனிட்டி ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் ேங்கி (யுஎஸ்எஃப்பி)
லகயகப்படுத்துேதற்கான ேலரவு திட்டத்லத ரிசாா்வ் ேங்கி
திங்கள்கிழலம அறிவித்தது.







இந்த
நிலையில்,
யுஎஸ்எஃப்பி
நிறுேனம்
ேங்கியாக
மசயல்படுேதற்கான உரிமம் 2021 அக்தடாபரில் ேழங்கப்பட்டது.
நேம்பாா் 1-ஆம் தததியிலிருந்து யுஎஸ்எஃப்பி தனது மசயல்பாடுகலள
மதாடங்கிய நிலையில், தற்தபாது பிஎம்சி ேங்கிலய இலணத்துக்
மகாள்ேதற்கான ேலரவு திட்டத்லத ரிசாா்வ் ேங்கி மேளியிட்டுள்ளது.

3. இன்று மதாடங்குகிைது உைக தடபிள் மடன்னிஸ்
உைக தடபிள் மடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி அமமரிக்காவின்
மடக்ஸாஸ் மாகானத்தில் மசவ்ோய்க்கிழலம மதாடங்குகிைது.
ேரும் 29-ஆம் தததி ேலர நலடமபறும் இந்தப் தபாட்டியில்
இந்தியாவிலிருந்து 4 வீராா்கள், 5 வீராங்கலனகள் என 9 தபாா் அணி
பங்தகற்கிைது. இோா்கள் தனிநபாா், இரட்லடயாா் மற்றும் கைப்பு அணிகள்
பிரிவுகளில் விலளயாடவுள்ளனாா்.
ஆடோா் பிரிவில் அந்ததாணி அமல்ராஜ், ொா்மீத் ததசாய், சத்தியன்
ஞானதசகரன், சரத் கமல் ஆகிதயாரும், மகளிாா் பிரிவில் அாா்ச்சனா காமத்,
அஹிகா முகாா்ஜி, மதுரிகா பட்காா், மணிகா பத்ரா, சுதிாா்தா முகாா்ஜி
ஆகிதயாரும் களம் காண்கின்ைனாா்.
4. 23 நைம்பர் 2021 – ‘உைடைக் கவிஞர்’ சுரதா அைர்களின் 101ஆைது
பிறந்தநாள்.

5. சேதி ததரியுைா?
நே.14: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நலடமபற்ை எட்டாேது டி20 உைகக்
தகாப்லப கிரிக்மகட் இறுதிப் தபாட்டியில் நியூசிைாந்லத வீழ்த்தி
ஆஸ்திதரலியா முதன்முலையாகக் தகாப்லபலய மேன்ைது.
நே.15: உைகில் 60 சதவீத ேருோய் உள்ள 10 நாடுகளின் பட்டியலில்
அமமரிக்காலேப் பின்னுக்குத் தள்ளி சீனா முதலிடம் பிடித்தது.
நே.16: 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உைகக் தகாப்லப கிரிக்மகட்
தபாட்டிலய முதன்முலையாக தமற்கிந்திய தீவுகளுடன் இலணந்து
அமமரிக்கா நடத்துகிைது. 29 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 2025இல்
பாகிஸ்தானில் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தபாட்டி நலடமபறுகிைது. 2024
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- 2031 காைகட்டத்தில் இந்தியா மூன்று ஐசிசி மதாடர்கலள நடத்த
உள்ளது.
நே.17: மசன்லன உயர் நீதிமன்ை தலைலம நீதிபதியாக
முனீஸ்ேர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். அேர் மபாறுப்தபற்கும் ேலர
அப்மபாறுப்லப மூத்த நீதிபதி துலரசாமி ேகிப்பார் என்று குடியரசுத்
தலைேர் உத்தரவிட்டார்.





நலடமபறும் இம் மாநாட்டில், 40 முதல் 45 மேளிநாடு மற்றும்
உள்நாட்டின் முன்னணி நிறுேனங்கள் முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தங்களில் லகமயழுத்திட உள்ளன.

நே.17-18: இமாச்சை பிரததச மாநிைம் சிம்ைாவில் அலனத்திந்திய
சட்டப்தபரலேத் தலைேர்கள் மாநாடு நலடமபற்ைது. அலனத்திந்திய
சட்டப்தபரலேத்
தலைேர்கள்
மாநாட்டின்
நூற்ைாண்லடக்
மகாண்டாடும்விதமாக இம்மாநாடு நலடமபற்ைது.
நே.18: தமிழகத்தில் விலளயாட்டு வீரர்களுக்கான மூன்று சதவீத இட
ஒதுக்கீட்டில் சிைம்பாட்டம் விலளயாட்லடச் தசர்த்து தமிழக அரசு
அரசாலண மேளியிட்டது.
நே.18: மயானங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கலள முன்களப்
பணியாளர்களாக அறிவித்து தமிழக அரசு அரசாலண மேளியிட்டது.
நே.19: மத்திய அரசு மகாண்டு ேந்த மூன்று தேளாண் சட்டங்கலளத்
திரும்பப் மபறுேதாகப் பிரதமர் தமாடி அறிவித்தார்.
நே.19: அமமரிக்க அதிபர் தஜா லபடனுக்கு முழு உடல் பரிதசாதலனயில்
மயக்க மருந்து மகாடுக்கப்பட்டதால், சிை மணி தநரங்களுக்குத்
தற்காலிக அதிபர் மபாறுப்லப கமைா ொரிஸ் ஏற்ைார். அமமரிக்க
ேரைாற்றில் மபண் ஒருேர் அதிபர் அதிகாரங்கலள ஏற்ைது இதுதே
முதன்முலை.
நே.19: 580 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு ோனில் நீண்ட சந்திர கிரகணம்
நிகழ்ந்தது. இதற்கு முன்பு நீண்ட சந்திர கிரகணம் 1440ஆம் ஆண்டு
பிப்ரேரி 18 அன்று நிகழ்ந்தது.
6. லசயது முஷ்டாக் அலி தகாப்லபலய - 3-ேது முலையாக மேன்ைது
தமிழக அணி:
லசயது முஷ்டாக் அலி டி 20 மதாடரின் இறுதிப் தபாட்டியில்
கர்நாடகாவுக்கு எதிராக கலடசி பந்தில் ஷாருக்கான் சிக்ஸர் விளாச
தமிழக அணி 4 விக்மகட்கள் வித்தியாசத்தில் சாம்பியன் பட்டம்
மேன்ைது.
மடல்லி மபதராஷா தகாட்ைா லமதானத்தில் தநற்று நலடமபற்ை இந்த
ஆட்டத்தில் முதலில் தபட்மசய்த கர்நாடகா 7 விக்மகட்கள் இழப்புக்கு 151
ரன்கள்குவித்தது. 152 ரன்கள் இைக்குடன் தபட் மசய்த தமிழக அணிக்கு
பிரதீக் மஜயின் வீசிய கலடசி ஓேரில் 16 ரன்கள் ததலேப்பட்டது.
ஷாருக்கான், ஷாய் கிதஷார் களத்தில் இருந்தனர். முதல் பந்தில் ஷாய்
கிதஷார் பவுண்டரி அடித்தார். அடுத்த 4 பந்துகளில் தமற்மகாண்டு 7
ரன்கள் தசர்க்கப்பட்டது. இதில் 2 உதிரிகளும் அடங்கும்.
கலடசி பந்தில் 5 ரன்கள்ததலேப்பட்ட நிலையில்ஷாருக்கான், டீப்
பந்லத ஸ்மகாயர் மைக் திலசயில் சிக்ஸருக்கு விளாச தமிழக அணி 20
ஓேர்களில் 6 விக்மகட்கள் இழப்புக்கு 153 ரன்கள் எடுத்து மேற்றி
மபற்ைது. ஷாருக்கான் 15 பந்துகளில், 3 சிக்ஸர்கள், ஒரு பவுண்டரியுடன்
33 ரன்கள் விளாசினார். ஷாய் கிதஷார் 6 ரன்கள் தசர்த்தார்.
முன்னதாக நாராணயன் மஜகதீசன் 41, ெரி நிஷாந்த் 23, விஜய்
சங்கர்18 ரன்கள் தசர்த்து ஆட்டமிழந்தனர்.
லசயது முஷ்டாக் அலிதகாப்லபலய தமிழக அணி மேல்ேது இது 3ேது முலையாகும். இதற்கு முன்னர் 2006 மற்றும் 2020-ம் ஆண்டும்
தமிழக அணி தகாப்லபலய மேன்றிருந்தது.

7. தகாலேயில் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு மதாடங்கியது
தகாலேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டாலின் தலைலமயில் தமிழ்நாடு
முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2021 மதாடங்கியது.
திமுக அரசு, ஆட்சிக்கு ேந்த முதல் மாதத்திதைதய மசன்லன கிண்டியில்
முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்லட நடத்தியது. மதாடர்ந்து 2-ேதாக மசன்லன
கலைோணர் அரங்கில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நலடமபற்ைது.
இவ்விரு மாநாடுகளிலும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூைமாக ரூ.21
ஆயிரம் தகாடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக
மதரிவிக்கப்படுகிைது.
இச்சூழலில், அடுத்த கட்டமாக 3-ேது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு
தகாலேயில்
இன்று
மதாடங்கியுள்ளது.
தகாலே
மகாடீசியா
ேளாகத்தில்
அலமக்கப்பட்டுள்ள
மதாழித்துலை
கண்காட்சிலய
முதைலமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்லேயிட்டார். முதல்ேர் தலைலமயில்
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5. 2021 – உலக கழிப்பனற நாளுக்காைக் கருப்சபாருள் என்ை?

ஆறு அம்ச சசயல் திட்டத்னத தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது?

அ) Valuing Toilets 

அ) 2022

ஆ) Importance of Sanitation

ஆ) 2025 

இ) Global Sanitation Crisis

இ) 2030

ஈ) Collective Action
✓

தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள்
யமுமைமய முழுவதுைாெ தூய்மைப்படுத்துவதற்ொை ஆறு அம்ச
கசயல்திட்டத்மத அறிவித்தார். புதிய ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெள்,
ஏற்ெைவவ உள்ள ெழிவுநீர் சுத்திெரிப்பு நிமலயங்ெளின் திறமை
அதிெரிப்பது ைற்றும் யமுமைக்குள் ைாசுக்ெள் கவளிவயறாைல் இருக்ெ
புதிய கதாழில்நுட்பத்மத அறிமுெப்படுத்துதல் ஆகியமவ இந்தச் கசயல்
திட்டத்தில் அடங்கும்.

6. டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்காக முன்சைாழியப்பட்ட திறந்த வமலஅமைப்பு திட்டத்னதச் சசயல்படுத்துவதற்காக ஒரு நிபுணர் குழுனவ
அனைத்த நிறுவைம் எது?

மீதாை சீராை சரக்கு ைற்றும் சசனவ வரி (GST) விகிதம் என்ை?

அ) இந்திய தர ெவுன்சில் 

அ) 5

ஆ) இந்திய வதசிய கொடுப்பைவு ெழெம்

ஆ) 8

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

இ) 12 

ஈ) ாஸ்ொம்

ைத்திய ைமறமுெ வரிெள் ைற்றும் சுங்ெ வாரியம் துணிெள், ஆமடெள்
ைற்றும் பாதணிெளுக்கு ஒவர ைாதிரியாை சீராை சரக்கு ைற்றும் வசமவ
வரி விகிதத்மத (12 சதவீதைாெ) அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய விகிதைாைது
தமலகீழ் வரி ெட்டமைப்மப சரிகசய்வமத வ ாக்ெைாெக்கொண்டு
உள்ளது. இந்தச் சரி கசய்யப்பட்ட விகிதங்ெள் 2022 ஜைவரி 1 முதல்
மடமுமறக்கு வரும். முன்ைதாெ, ஆமடெளுக்கு `1000 வமரயிலாை
விற்பமை ைதிப்புக்கு 5 சதவீதைாெவும், பாதணிெளில் ஒரு வஜாடிக்ொை
GST விகிதம் 5 சதவீதைாெவும் இருந்தது.

✓

இந்தியத் தர ெவுன்சிலாைது (QCI) டிஜிட்டல் வர்த்தெத்திற்ொை திறந்த
வமலயமைப்பு என்றகவாரு (Open Network for Digital Commerce) முன்
கைாழியப்பட்ட திட்டத்மதச் கசயல்படுத்துவதற்ொெ ஒரு நிபுணர்
குழுமவ நிறுவியுள்ளது. வணிெம் & கதாழிற்துமற அமைச்செத்தின்படி,
பல சிறு ைற்றும் டுத்தர நிறுவைங்ெள் ஒரு திட்டத்மதச் கசயல்படுத்த
தன்ைார்வத் கதாண்டர்ெளாெ உள்வாங்ெப்பட்டுள்ளை.

✓

கதாழிற்துமற ைற்றும் உள் ாட்டு வர்த்தெத்மத வைம்படுத்துவதற்ொை
துமற மின்ைணு வர்த்தெத்மத கபாதுமைப்படுத்துவதற்ொெ, தளம்
ஒன்மற மையைாெக்கொண்ட ைாதிரியிலிருந்து திறந்த வமலயமைப்பி
-ற்கு ெர்த்தி இந்தத் திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது.

3.இந்திய காவல் அறக்கட்டனளயின் ஸ்ைார்ட் சபாலிசிங் குறியீட்டில்

7. COVID-19 தடுப்பூசிகனள வாங்குவதற்காக $2 பில்லியன் கடன்

முதல் இடத்னதப் பிடித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?

சவண்டி, இந்தியா, எந்த நிறுவைத்திடம் விண்ணப்பித்துள்ளது?

அ) தமிழ் ாடு

அ) உலெ வங்கி

ஆ) கதலுங்ொைா

✓

✓

ஐ ா அமவயால் ஆண்டுவதாறும் வம்பர்.19ஆம் வததி அன்று ‘உலெ
ெழிப்பமற ாள்’ ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. தூய்மையின் முக்கியத்துவம்
குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தவும், உலெளாவிய சுொதார க ருக்ெ
-டிமயச் சைாளிக்ெ கூட்டு டவடிக்மெமய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த
ாள் ெமடப்பிடிக்ெப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது டப்பாண்டு
(2021) வரும் இந் ாளுக்ொைக் ெருப்கபாருளாகும்.

2. 2022 ஜைவரி முதல் துணிகள், ஆனடகள் ைற்றும் பாதணிகள்

ஈ) 18

✓



1. எந்த ஆண்டுக்குள் யமுனைனய முழுனையாக தூய்மைப்படுத்த

ஈ) 2035

✓



இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஆ) ADB-AIIB 

ஈ) குஜராத்

இ) BRICS வங்கி

இந்திய ொவல் அறக்ெட்டமளயாைது 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை ஸ்ைார்ட்
வபாலிசிங் குறியீட்மட கவளியிட்டுள்ளது. ஆறு திறன் அடிப்பமடயிலாை
பரிைாணங்ெமளயும் 3 ைதிப்புெள் அடிப்பமடயிலாை ம்பிக்மெமயயும்
இக்குறியீடு பயன்படுத்தியது. இது கபாதுைக்ெளின் ெருத்துக்ெள் ைற்றும்
குடிைக்ெளின் திருப்திமய அளவிடுகிறது.

ஈ) IMF

✓

ஆந்திர பிரவதசம் (8.11), கதலுங்ொைா (8.10), அஸ்ஸாம் (7.89) ஆகிய
ைாநிலங்ெளிலுள்ள ொவல்துமறயின் தரம் திருப்தியளிக்கும் அளவுக்கு
உள்ளது. அம்ைாநிலங்ெமளத் கதாடர்ந்து வெரளா, சிக்கிம், மிவசாரம்
ஆகிய ைாநிலங்ெள் உள்ளை.

COVID-19 தடுப்பூசிெமள வாங்குவதற்ொெ, ஆசிய உட்ெட்டமைப்பு &
முதலீட்டு வங்கி (AIIB) ைற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) ஆகிய இரு
வங்கிெளிடமிருந்து $2 பில்லியன் ெடமைப்கபற இந்தியா விண்ணப்பம்
கசய்துள்ளது. ைணிலாமவச் சார்ந்த ADB $1.5 பில்லியனும் பீஜிங்மெச்
சார்ந்த AIIB $500 மில்லியனும் வழங்ெ பரிசீலித்து வருகின்றை. சுைார்
667 மில்லியன் வடாஸ் COVID தடுப்பூசிெள் ெடன்மூலம் வாங்ெப்படும்
எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது.

8. COP26 உச்சிைாநாட்டில் தீவுகளின் நிமலமை மீட்டெடுப்பது (IRIS)
4. COVID சதாற்னற னகயாள்வதற்காக சமீபத்தில் $490 பில்லியன்

குறித்த முன்முயற்சினயத் சதாடங்கிய நாடு எது?

ைதிப்பிலான ஊக்கப்சபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆசிய நாடு எது?

அ) UK

அ) சீைா

ஆ) அகைரிக்ொ

ஆ) ஜப்பான் 

இ) இந்தியா 

இ) இந்தியா

ஈ) ஆஸ்திவரலியா

ஈ) பாகிஸ்தான்

✓

✓

COVID கதாற்றால் கபாருளாதாரம் வைாசைமடந்ததற்கு உதவ ஜப்பானின்
அமைச்சரமவ சாதமை அளவாெ ¥56 டிரில்லியன் ($490 பில்லியன்)
ைதிப்பிலாை ஊக்ெப்கபாதிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

இந்தத் திட்டத்தில் 18 வயது அல்லது அதற்கு வைற்பட்டவர்ெளுக்கு பண
உதவியாெ தலா $880 வழங்குவது COVID-19 டவடிக்மெெளால்
விற்பமை ைந்தைாை வணிெங்ெளுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது ஆகியை
அடங்கும். பிரதை ைந்திரி புமிவயா கிஷிடா இந்தத் திட்டத்மத அறிவித்தார்.









இந்தியப்பிரதைர் வரந்திர வைாடி, சிறு தீவு ாடுெளின் உட்ெட்டமைப்மப
வைம்படுத்துவதற்ொை முன்முயற்சிமய (Initiative for the Resilient Island
States (IRIS)) கதாடங்கிைார். சிறிய வளரும் தீவு ாடுெள் ொலநிமல
ைாற்றத்தால் மிெப்கபரிய அச்சுறுத்தமல எதிர்கொள்வதாெ பிரதைர்
கூறிைார். இந்திய விண்கவளி நிறுவைைாை ISRO அவற்றுக்கு புயல்ெள்,
பவளப்பாமற ெண்ொணிப்பு, ெடவலார ெண்ொணிப்பு பற்றிய
தெவல்ெமள கசயற்மெக்வொள்மூலம் வழங்குவதற்ொெ ஒரு சிறப்பு
தரவு சாளரத்மத உருவாக்ெவுள்ளது.
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9. 2021 - சஜய் பீம் முதலனைச்சர் பிரதிபா விகாஸ் சயாஜைானவத்
சதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசம் எது?





3. ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி கவளியிட்ட 11 வயது
ொஷ்மீர் சிறுமி
ெவராைா ஊரடங்கு ொலத்தில் புத்தெம் எழுதி இளம் எழுத்தாளராெ
உருகவடுத்துள்ளார் 11 வயது ொஷ்மீர் சிறுமி.

அ) தமிழ் ாடு
ஆ) ைொராஷ்டிரா

ெவராைா மவரஸ் பரவமல ெட்டுப்படுத்துவதற்ொெ ெடந்தஆண்டு ைார்ச்
ைாதம் ாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டது. இதைால் ெல்வி
நிறுவைங்ெள் மூடப்பட்டை. இமணயவழியில் பாடங்ெள் டத்தப்பட்டை.

இ) ஆந்திர பிரவதசம்
ஈ) தில்லி 
✓

தில்லி அரசு 2021 – கஜய் பீம் முதலமைச்சர் பிரதிபா விொஸ் வயாஜைா
என்ற திட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது.

✓

இது பட்டியலிைத்தவர், பழங்குடியிைர் & பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்மபச்
வசர்ந்த ைாணவர்ெளின் லனுக்ொெ தில்லி அரசால் கதாடங்ெப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின்கீழ் UPSC, CDS, NEET, JEE முதன்மைத் வதர்வுெளுக்குத்
தயாராகும் ஏமழ எளிய ைாணவர்ெளுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புெள்
டத்தப்படும்.

10. Inti tanager (Heliothraupis oneilli) என்பது அண்னையில் கண்டுபி

இந்த ஊரடங்கு ொலத்மத சில ைாணவர்ெள் பயனுள்ள வமெயில்
ைாற்றிக் கொண்டைர். அந்த வமெயில், கதற்கு ொஷ்மீரின் அைந்த் ாக்
ைாவட்டம் பாட்கடங்கூ கிராைத்மதச் வசர்ந்த11 வயது சிறுமி அதீபா ரியாஸ்,
இளம் எழுத்தாளராெ உருகவடுத்துள்ளார்.
தனியார் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கும் அவர், ஊரடங்கின்வபாது
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிமலயில் இருந்தவபாது ஏற்பட்ட எண்ணங்ெள்,
ெருத்துெள், உணர்வுெமள எழுதியுள்ளார். இது ‘ஜீல் ஆப் கபன்’ என்ற
தமலப்பில் ஒரு புத்தெைாெ ெடந்த கசப்டம்பர் ைாதம் கவளியிடப்பட்டது. 96
பக்ெங்ெமளக் கொண்டுள்ள இந்தப் புத்தெம் அவைசானில் கிமடக்கிறது.

-டிக்கப்பட்ட எவ்வனக உயிரிைைாகும்?
அ) பறமவ 

4. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா வரும்
ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளதாெ தெவல்

ஆ) மீன்
இ) பாம்பு
ஈ) சிலந்தி

✓

Inti tanager (Heliothraupis oneilli) எைப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ள புதிதாெக்
ெண்டுபிடிக்ெப்பட்ட ஒரு பறமவயிைம், 37’0க்கும் வைற்பட்ட பாடும் பற
-மவயிைங்ெமள உள்ளடக்கிய Thraupidae’இன் கபருங்குடும்பத்மதச்
வசர்ந்தமவயாகும். அப்பறமவெள் அகைரிக்ெ கவப்பைண்டலங்ெமளச்
சார்ந்தமவயாகும். இந்தக் குறிப்பிட்ட பறமவயிைம் கபாலிவியா ைற்றும்
கபருவின் யுங்ொஸ் பவயாரிஜியனில் வாழ்கின்றது.


1. வீரைரணைமடந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு வீர் சக்ரா விருது; ைமைவி
கபற்றுக்கொண்டார்
ெல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீை வீரர்ெள் அத்துமீறி தாக்குதல் டத்திய
வபாது வைாதலில் உயிரிழந்த தமிழெத்மத வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்கு
வீர் சக்ரா விருதிமை அவரது ைமைவியிடம் குடியரசுத்தமலவர்
ராம் ாத் வொவிந்த் வழங்கிைார்.
ெடந்த ஆண்டு ஜூன் ைாதம் 15-ம் வததி லடாக் எல்மலயில்
இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட ெல்வான் பகுதியில் சீைப் பமடயிைர் அத்துமீறி
நுமழந்தைர். அவர்ெமள இந்திய வீரரர்ெள் தடுத்து நிறுத்திைர்.
அப்வபாது இருதரப்புக்கும் இமடயில் வைாதல் ஏற்பட்டது. இதில் இந்திய
தரப்பில் 20 வீரர்ெள் வீரைரணம் அமடந்தைர். இவர்ெளில் கதலங்ொைா
-மவச் வசர்ந்த ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபுவும் ஒருவர்.
ெர்ைல் சந்வதாஷ் பாபு
உயிரிழந்த 20 வபரில் ராை ாதபுரம் ைாவட்டம் ெடுக்ெலூமரச் வசர்ந்த
ஹவில்தார் பழனியும் ஒருவர். வீரர் பழனியின் உடல் கசாந்த
கிராைத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு ைத்திய, ைாநில அரசுெள் சார்பில்
ராணுவ ைரியாமதயுடன் அடக்ெம் கசய்யப்பட்டது.
ஹவில்தார் பழனி
உயிரிழந்த வீரர்ெளுக்கு ராணுவ விருதுெள் அறிவிக்ெப்பட்டை. ெர்ைல்
சந்வதாஷ் பாபுவுக்கு ைொவீர் சக்ரா விருது அறிவிக்ெப்பட்டது. தமிழெத்மத
வசர்ந்த ஹவில்தார் பழனிக்ொை வீர் சக்ரா விருத அறிவிக்ெப்பட்டது.

2. சுற்றுலாமவ ஊக்குவிக்ெ ‘பாரத் கெளரவ்’ தனியார் ரயில் திட்டம்
சரக்கு, பயணிெள் ரயில்ெளுக்கு அடுத்தபடியாெ சுற்றுலாத் துமறமய
ஊக்குவிக்ெவும் இந்தியாவின் ெலாசார பாரம்பரியத்மத பமறசாற்றவும்,
கெளரவ் ரயில்ெள் என்ற கபயரில் 190 ரயில்ெள் இயக்ெப்படும் என்றும்
இமத தனியாரும் நிர்வகிப்பர் என்றும் ைத்திய ரயில்வவ அமைச்சர்
அஸ்வினி மவஷ்ணவ் கதரிவித்துள்ளார்.









தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்கு தமட விதிக்கும் ைவசாதா, வரும்
ாடாளுைன்றக் கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல் கசய்யப்பட உள்ளது. ரிசர்வ்
வங்கியின் மூலம் இந்தியாவின் பிரத்திவயெ டிஜிட்டல் பணம்
பகிர்வதற்கும் சட்டைவசாதா வழி வகுக்கும் எை எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது.
கிரிப்வடாெரன்சி எைப்படும் கைய்நிெர்
ாணயம் பல
ாடுெளில்
பிரபலைமடந்து வருகிறது. பிட்ொயின், எத்தீரியம், மலட்ொயின், டீத்தர்,
கசாலாைா வபான்ற கிரிப்வடாெரன்சிெளில் அதிெளவில் பரிவர்த்தமை
கசய்கின்றைர். ஒரு பிட்ொயின் ைதிப்பு தற்வபாமதய நிலவரப்படி 42
லட்சத்து 83 ஆயிரம் ரூபாயாகும்.
டிஜிட்டல்
ாணயங்ெளில் முதலீடு கதாடர்பாை விளம்பரங்ெளால்
ஈர்க்ெப்பட்டு ஏராளைாவைார் முதலீடு கசய்வதால், கிரிப்வடாெரன்சி
கபாருளாதார ரீதியாெ புதிய சவாமல ஏற்படுத்தி வருகிறது.
பிரதைர் வைாடி தமலமையில் அண்மையில் மடகபற்ற கூட்டத்தில்,
தனியார்
கிரிப்வடாெரன்சியால்
நிதிவைாசடிெள்
ைற்றும்
பயங்ெரவாதத்திற்கு நிதி கசல்லும் அபாயம் உள்ளதாெ அச்சம்
கதரிவிக்ெப்பட்டது.
இந்தியாவில் 2 வொடி கிரிப்வடா முதலீட்டாளர்ெள் இருப்பதாெவும், 40
ஆயிரம் வொடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு கசய்யப்பட்டிருப்பதாெவும்
கூறப்படுகிறது. தனியார் டிஜிட்டல் ெரன்சிக்குத் தமட விதிக்ெப்பட்டால்
இந்நிறுவைங்ெள் வபரிழப்மப சந்திக்ெ வ ரிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
கிரிப்வடா ெரன்சிமய ஒழுங்குபடுத்த வவண்டும் என்று கபாருளாதார
நிபுணர்ெள் ைத்திய அரமச வலியுறுத்தி வருகின்றைர். ரிசர்வ் வங்கி
ைத்திய அரசுக்கு அளித்த பரிந்துமரயில், கிரிப்வடாெரன்சி ாட்டின்
கபாருளாதாரத்துக்கு
மிெப்கபரிய
அச்சுறுத்தலாெ
விளங்குவதாெ
கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது.
இந்நிமலயில், கிரிப்வடா ெரன்சிமய முமறப்படுத்தும் ைவசாதாமவ
ைத்திய அரசு ாடாளுைன்றத்தின் குளிர்ொல கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல்
கசய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. தனியார் கிரிப்வடாெரன்சிக்ெள் அமைத்மதயும்
தமட கசய்ய கிரிப்வடாெரன்சி ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ாணய
ெட்டுபாடு ைவசாதா-2021 வமெ கசய்கிறது. அவதவ ரம் ரிசர்வ்
வங்கியால் அதிொரப்பூர்வைாை மின்ைணு ெரன்சிமய அறிமுெம்
கசய்யவும் வழிவமெ கசய்யப்படும் எைத் தெவல் கவளியாகி உள்ளது.
5. வபாட்டித்வதர்வு, வவமலவாய்ப்பு தெவல்ெமள அறிய கசயலி:
அமைச்சர் கதாடக்கிமவத்தார்
வபாட்டித்வதர்வு ைற்றும் வவமலவாய்ப்புக்குரிய தெவல்ெமள அறிந்து
கொள்வதற்ொை
இமணயதளம்
ைற்றும்
மெப்வபசி
கசயலி
ஆகியவற்மற, பள்ளிக் ெல்வித்துமற அன்பில் ைவெஷ் கபாய்யாகைாழி
கதாடக்கிமவத்தார்.
இதற்ொை நிெழ்ச்சி, கசன்மை, வொட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா
நூற்றாண்டு நூலெத்தில்
மடகபற்றது. இதில், ைாவட்ட நூலெ
ஆமணக் குழுக்ெள் ைற்றும் ென்னிைாரா கபாது நூலெத்தில் பணியாற்றி
திறம்பட கசயல்பட்டு வரும் 33 நூலெர்ெளுக்கு ‘Dr SR அரங்ெ ாதன்
விருது’ வழங்கி, அமைச்சர் பாராட்டிைார்.
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கதாடர்ந்து, வபாட்டித்வதர்வுக்குத் தயாராகும் ைாணவர்ெள் ைற்றும்
இமளஞர்ெள், ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் வபாட்டித்வதர்வுெள் ைற்றும்
வவமலவாய்ப்புபற்றிய தெவல்ெமள அறிய ‘உங்ெள் நூலெம்
உள்ளங்மெயில்’ (TN Employment News) என்ற திறன்வபசி கசயலிமய
-யும், www.tnemployment.in இமணயதளத்மதயும், 19,684 நூல்ெள்
ைற்றும் 2 லட்சத்து 54,694 ஓமலச்சுவடி பக்ெங்ெமள மின்னுருவாக்ெம்
கசய்து, வடிவமைக்ெப்பட்ட மின்நூலெத்மதயும் அமைச்சர் கதாடக்கி
மவத்தார். இதமை www.tamilnadupubliclibraries.org என்ற இமணய
தளம் வழியாெப் பயன்படுத்தலாம்.
6. நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள கசயல்படுத்துவதில் சிம்லாவுக்கு
முதலிடம்
ஐ ா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள சிறப்பாெச்கசயல்படுத்தும்
ெரங்ெளில் ஹிைாசல் தமல ெர் சிம்லா முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
இந்தப் பட்டியலில் தமிழெத்தின் வொமவ ெரம் இரண்டாமிடத்மதயும்,
திருச்சி ெரம் 8ஆம் இடத்மதயும் பிடித்துள்ளது.
நீடித்த வளர்ச்சிமய உறுதிகசய்வதற்ொெ 17 இலக்குெமள ஐ ா நிர்ண
-யித்துள்ளது. வறுமை ஒழிப்பு, பசி ஒழிப்பு, சிறந்த சுொதாரம், சிறந்த ெல்வி,
பாலிை சைத்துவம், சுத்தைாை குடிநீர், ைலிவாை-தூய்மை எரிசக்தி,
ஏற்றத்தாழ்வுெமளக் குமறத்தல், பருவநிமல ைாற்றத்மதத் தடுத்தல்
உள்ளிட்ட இலக்குெள் அதில் இடம்கபற்றுள்ளை. அந்த இலக்குெமள
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எட்ட வவண்டுகைை நிர்ணயிக்ெப்பட்டுள்ளது.
ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை இலக்குெமள அமடவதில் இந்திய
ெரங்ெள் எவ்வாறு கசயல்படுகின்றை என்பது குறித்து NITI ஆவயாக்,
கஜர்ைனியின் ஜிஐஇசட் நிறுவைம் ஆகியமவ இமணந்து ஆய்வு
டத்திை. ாட்டில் உள்ள 56 ெரங்ெளில் அந்த ஆய்வு டத்தப்பட்டது.
ஆய்வுக்குறியீட்மடயும், அதுசார்ந்த தெவல் தளத்மதயும் NITI ஆவயாக்
துமணத்தமலவர் இராஜீவ் குைார் கவளியிட்டார். ஆய்வுக்குறியீட்டில்
சிம்லா, வொமவ, சண்டீெர் ஆகிய ெரங்ெள் முதல் மூவிடங்ெமளப்
பிடித்துள்ளை. தன்பாத், மீரட், இடா ெர் ஆகியமவ ெமடசி இடங்ெமளப்
பிடித்துள்ளை.
இதுகதாடர்பாெ
இராஜீவ்
குைார்
கூறுமெயில்,
“வளர்ச்சியின் இயந்திரைாெ
ெரங்ெள் வவெைாெ உருகவடுத்து
வருகின்றை. இந்தியா-கஜர்ைனி ஒத்துமழப்புடன் தற்வபாது கவளியிடப்
-பட்டுள்ள ஆய்வுக்குறியீடும், தெவல் தளமும் நீடித்த வளர்ச்சிக்ொை
இலக்குெமள
அமடவதில்
ெரங்ெளின்
கசயல்பாடுெமளக்
ெண்ொணிக்ெ உதவும்” என்றார்.
இந்த ஆய்வுக் குறியீட்டில் ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில் ெரங்ெள்
வரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 100 ைதிப்கபண் என்பது அமைத்து
இலக்குெமளயும் அமடந்துவிட்டமதக் குறிக்கும். ஆைால், எந்த ெரமும்
80 ைதிப்கபண்ெளுக்கு அதிெைாெப் கபறவில்மல.
7. ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி இன்று கதாடக்ெம்
12ஆம் ஜூனியர் உலெ வொப்மப ஆக்கி வபாட்டி (21 வயதுக்குட்பட்வடார்)
ஒடிஸா ைாநில தமல ெரம் புவவைஸ்வரத்தில் உள்ள ெலிங்ொ அரங்ெ
-த்தில் ஸ்வடடியத்தில் இன்று முதல் வருகிற 5-ந்வததி வமர டக்கிறது.
இதில் பங்வெற்கும் 16 அணிெள் 4 பிரிவாெ பிரிக்ெப்பட்டுள்ளை.
இதன்படி ‘ஏ’ பிரிவில் கபல்ஜியம், சிலி, ைவலசியா, கதன்ஆப்பிரிக்ொ, ‘பி’
ரிவில் டப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பிரான்ஸ், வபாலந்து, ெைடா, ‘சி’
பிரிவில் ஸ்கபயின், க தர்லாந்து, கதன் கொரியா, அகைரிக்ொ, ‘டி’ பிரிவில்
கஜர்ைனி, அர்கஜன்டிைா, பாகிஸ்தான், எகிப்து ஆகிய அணிெள் இடம்
கபற்றுள்ளை. ஒவ்கவாரு அணியும் தங்ெள் பிரிவிலுள்ள ைற்ற
அணிெளுடன் தலா ஒருமுமற வைாத வவண்டும்.
லீக் முடிவில் ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் டாப்-2 இடங்ெமளப் பிடிக்கும்
அணிெள் ொலிறுதிக்கு தகுதிகபறும். கொவராைா பயணக்ெட்டுப்பாடுெ
-மள ொரணம் ொட்டி ஆஸ்திவரலியா, இங்கிலாந்து அணிெள் விலகி
விட்டை. ஆறு முமற சாம்பியைாை கஜர்ைனி, இருமுமற சாம்பியைாை
இந்தியா ைற்றும் கபல்ஜியம், க தர்லாந்து அணிெள் வொப்மபமய
கவல்லும் வாய்ப்பில் முன்ைணியில் உள்ளை.
இந்திய அணி விவவக் சாெர் பிரசாத் தமலமையில் ெளம் இறங்குகிறது.
இவர் வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் கவண்ெலம் கவன்று வரலாறு பமடத்த
இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பிடித்தவராவார். 2016ஆம் ஆண்டு
கபல்ஜியத்மத வதாற்ெடித்து வாமெ சூடிய இந்திய அணி பட்டத்மத
தக்ெ மவக்கும் முமைப்புடன் ஆயத்தைாகி வருகிறது. உள்ளூர் சூழல்













இந்திய அணிக்கு சாதெைாை அம்சைாகும். ஆைால் கொவராைா தடுப்பு
பாதுொப்பு மடமுமற ொரணைாெ ரசிெர்ெளுக்கு அனுைதி இல்மல.
8. தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழு; ஆவலாசெர்ெளாெ
அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் நியைைம்: நிதி அமைச்சர் பழனிவவல்
தியாெராஜன் தமலமையில் முதல் கூட்டம்
தமிழெத்துக்ொை ைத்திய தணிக்மெ குழுவின் ஆவலாசெர்ெளாெ
முன்ைாள் அதிொரிெள் அவசாக்வரதன் கெட்டி, ஜாங்கிட் ஆகிவயார்
நியமிக்ெப்பட்டைர். இந்த குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று
டந்தது. ைத்திய, ைாநில அரசுெளின் கசலவுெள், திட்டங்ெள் குறித்து
ைத்திய தணிக்மெ குழு ஆய்வு கசய்யும். இந்தக் குழு அமைத்து
துமறெளிலும் உள்ள திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்து, அரசுக்கு அறிக்மெ
அளிக்கும். இந்த அறிக்மெயில்தான் எந்கதந்த துமறயில் வீணாெ கசலவு
கசய்யப்பட்டுள்ளது. முமறவெடுெள் எந்த துமறெளில், எந்த திட்டங்ெளில்
டந்துள்ளது என்பமத விரிவாெ கதரிவிப்பார்ெள்.
ெடந்த அதிமுெ ஆட்சியில் மின்சார துமறயில் பல நூறு வொடி ரூபாய்
இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாெ சமீபத்தில் தெவல்ெள் கவளியாகி பரபரப்மப
ஏற்படுத்தியது. அதில் ைத்திய அரசின் திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்ய
ைத்தியில் தனியாெ தணிக்மெ குழுவும், ைாநில அரசின் திட்டங்ெமள
ஆய்வு தனியாெ ைாநிலக் குழுவும் உள்ளது.
தற்வபாது தமிழெத்தில் தணிக்மெ குழு அதிொரியாெ அம்பலவாணன்
உள்ளார். இந்தநிமலயில், தற்வபாது இந்த குழுவில் எந்கதந்த
துமறெளில் எப்படி திட்டங்ெமள ஆய்வு கசய்வது, எந்த திட்டங்ெமள
ஆய்வு கசய்வது என்பது குறித்து ஆவலாசமை வழங்ெ, தற்வபாது புதிதாெ
7 வபர் கொண்ட குழு நியமிக்ெப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழுவில் முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி அவசாக் வரதன் கெட்டி,
முன்ைாள் டிஜிபி ஜாங்கிட், வருைாை வரித்துமற முன்ைாள் தமலமை
ஆமணயர் ராவஜந்திரன், வைற்கு வங்ெ முன்ைாள் ஐஏஎஸ் அதிொரி
பாலச்சந்திரன், இஸ்வராவின் முன்ைாள் தமலவர் ையில்சாமி
அண்ணாதுமர உள்ளிட்ட 7 வபர் நியமிக்ெப்பட்டுள்ளைர். இந்த
குழுவின் முதல் கூட்டம் கசன்மையில் வ ற்று டந்தது. கூட்டத்துக்கு
தமிழெ நிதி அமைச்சர் PTR பழனிவவல் தியாெராஜன், தணிக்மெ
குழுவின் அதிொரி அம்பல வாணன் ைற்றும் குழு உறுப்பிைர்ெள் ெலந்து
கொண்டைர்.
9. ெர முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும் ‘NITI ஆவயாக்’ திட்ட ைதிப்பீட்டில்
இந்திய அளவில் வொமவக்கு 2ஆம் இடம்
நிதி ஆவயாக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில் 2021-ம்
ஆண்டுக்ொை ைதிப்பீடுெள் குறித்தஅறிக்மெயில் ாட்டில் உள்ள முக்கிய
ெரங்ெளில் வொமவ 2ஆம் இடம்கபற்றுள்ளது.
ாட்டில் நிமலயாை வளர்ச்சி இலக்குெள் பின்பற்றப்படுவமதக்
ெண்ொணிப்பது, ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெள் இமடவய
ஒத்துமழப்பு ைற்றும் கூட்டு டவடிக்மெெமள ஊக்குவிப்பது ஆகிய
முக்கியப் பணிெமள ைத்திய அரசின் ‘நிதி ஆவயாக்’ வைற்கொள்கிறது.
அந்த வமெயில் முக்கிய ெரங்ெளின் முன்வைற்றத்மத ைதிப்பிடும்
நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குெள் திட்டத்தில், 2021ஆம் ஆண்டுக்ொை
ைதிப்பீடுெமள கஜர்ைனிமயச் வசர்ந்த வளர்ச்சி நிறுவைம் ஒன்றுடன்
இமணந்து நிதி ஆவயாக் வ ற்று முன்திைம் கவளியிட்டுள்ளது.
சுொதாரம், ெல்வி, பாலிைம், கபாருளாதார வளர்ச்சி, நிறுவைங்ெள்,
பருவநிமல ைாற்றம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பல்வவறு
இலக்குெளில் ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்ெளின்
வளர்ச்சிமய அளவிடும் அளவுவொலாெ இந்த ைதிப்பீடு பார்க்ெப்படுகிறது.
இவ்வாறு கவளியிடப்பட்ட ைதிப்பீட்டில் ஒட்டுகைாத்த அடிப்பமடயில்
வொமவ
ெரம் 73.29 ைதிப்கபண் கபற்று
ாட்டில் 2-ம் இடம்
கபற்றுள்ளது. முதலிடத்மத 75.50 ைதிப்கபண்ெள் கபற்று சிம்லா
பிடித்துள்ளது. திருச்சி
ெரம் 70 ைதிப்கபண்ெளுடன் 8-வது
இடத்மதயும், கசன்மை ெரம் 69.36 ைதிப்கபண்ெளுடன் 11-வது
இடத்மதயும், ைதுமர 65.86 ைதிப்கபண்ெளுடன் 26-வது இடத்மதயும்
கபற்றுள்ளை. கைாத்தைாெ 56 இந்திய ெரங்ெள் இந்த ைதிப்பீட்டுக்ொை
பட்டியலில் வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது.
வறுமை ஒழிப்பில் முதலிடம்
அவத வ ரத்தில், ‘வறுமை ஒழிப்பு’ என்ற பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெள்
கபற்று வொமவ முதலிடத்தில் உள்ளது. 80 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி,
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ைதுமர
ெரங்ெள் 2-வது இடங்ெளில் உள்ளை. கசன்மை 65
ைதிப்கபண்ெளுடன் 10-வது இடத்தில் உள்ளது.
‘உடல் லம் வபணுதல்’ என்ற பிரிவில் 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ
5ஆவது இடத்தில் உள்ளது. தரைாை ெல்வி என்ற பிரிவில் 88
ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 3ஆம் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. முதல் இரு
இடங்ெமளக் வெரள ைாநிலம் திருவைந்தபுரம், கொச்சி ெரங்ெள்
பிடித்துள்ளை. கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு எதிராை பாலியல்
குற்றங்ெள், கபண்ெளுக்கு எதிராெ ெணவர் அல்லது உறவிைர்ெளால்
ஏற்படுத்தப்படும் துன்புறுத்தல்ெள் ைற்றும் கொடுமைெள், கபண் ெல்வி,
பாலிை
பிறப்பு
உள்ளிட்டவற்மற
அடிப்பமடயாெக்
கொண்டு
அமடயாளப்படுத்தப்படும் ‘பாலிை சைன்பாடு’ பிரிவில் 87 ைதிப்கபண்ெ
-ளுடன் கசன்மை 9ஆவது இடத்திலும், 86 ைதிப்கபண்ெளுடன் திருச்சி
11ஆவது இடத்திலும், 82 ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ 16ஆவது இடத்தி
-லும், 71 ைதிப்கபண்ெளுடன் ைதுமர 41ஆவது இடத்திலும் உள்ளை.
இயற்மெ வபரிடர் பாதிப்புெளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புெள், ொற்றின் தரம்,
ைத்திய அரசின் திட்டத்தின்கீழ் LED மின் விளக்குெமள விநிவயாகித்தல்
ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் டவடிக்மெெளில் கசன்மை,
வொமவ, ைதுமர ஆகிய 3 ெரங்ெளும் 67 ைதிப்கபண்ெளுடன் 18-வது
இடத்தில் உள்ளை.
கதாழில், உள்ெட்டமைப்பு
கதாழில், ெண்டுபிடிப்புெள் ைற்றும் உள்ெட்டமைப்புப் பிரிவில் 70
ைதிப்கபண்ெளுடன் வொமவ ெரம் 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு
பல்வவறு பிரிவுெளில் கபற்ற ைதிப்கபண்ெளின் அடிப்பமடயில்
ெரங்ெளின் ‘வரங்க்’ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
10. கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம் கசய்கிறது ஆர்பிஐ: தனியார்
ெரன்சிமய தமட கசய்ய புதிய ைவசாதா தயார்
புதிய கிரிப்வடா ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அறிமுெம் கசய்யவும்
தனியார் ெரன்சிமய தமட கசய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளதாெ தெவல்
கவளியாகி உள்ளது. இது கதாடர்பாை ைவசாதா ைத்திய அமைச்சரமவ
ஒப்புதலுக்குத் தயாராெ உள்ளது.
கைய்நிெர் ெரன்சி எைப்படும் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெத்துக்கு ைத்திய
அரசு அங்கீொரம் அளிக்ெவில்மல. ஆைால் இமத முமறப்படுத்துைாறு
உச்ச நீதிைன்றம் அறிவுறுத்தியது. இமதத்கதாடர்ந்து இது கதாடர்பாை
புதிய ைவசாதாமவ தயார் கசய்துள்ளது.
கிரிப்வடா ெரன்சி ைற்றும் முமறப்படுத்தல் ைற்றும் அதிொரப்பூர்வ
டிஜிட்டல் ெரன்சி ைவசாதா 2021, எை கபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தைவசாதா
ைத்திய அமைச்சரமவயின் ஒப்புதலுக்கு தயாராெ உள்ளது. இதற்கு
ஒப்புதல் கிமடத்தால் வரும் ாடாளுைன்ற கூட்டத் கதாடரில் தாக்ெல்
கசய்யப்படும் எைத் கதரிகிறது.
இதன்படி, ரிசர்வ் வங்கி பிரத்வயெைாெ கிரிப்வடா ெரன்சிமய அறிமுெம்
கசய்யும் எைத் கதரிகிறது. இது கதாடர்பாெ வசாதமை ரீதியில்டிஜிட்டல்
ெரன்சிமய ரிசர்வ் வங்கிவிமரவில் அறிமுெம் கசய்யும் எை கதரிகிறது.
அத்துடன் அமைத்துதனியார் கிரிப்வடா ெரன்சி பரிவர்த்தமையும் தமட
கசய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.





குழுக்ெளுக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்கும் பயன்படும் என்று கூட்டத்தில்
ெருத்து கதரிவிக்ெப்பட்டது. இருப்பினும் இது குறித்து தீவிரைாை
உறுதியாை டவடிக்மெ எடுக்ெவவண்டியது அவசியம் என்ற ெருத்தும்
கவளியிடப்பட்டது.
ெடந்த வாரம் ாடாளுைன்ற நிதித்துமற நிமலக்குழு, கிரிப்வடா ெரன்சி
குறித்து இத்துமற வல்லு ர்ெளுடன் ஆவலாசமை டத்தியது. அப்வபாது
கிரிப்வடா வர்த்தெம் கதாடர்பாெ ெருத்துெள் வெட்ெப்பட்டது. அத்துடன்
இந்த
வர்த்தெத்மத
முமறப்படுத்துவது
அவசியம்
என்று
வலியுறுத்தப்பட்டது. - பிடிஐ
11. முவெஷ் அம்பானிமய பின்னுக்கு தள்ளி ஆசிய பணக்ொரர்
பட்டியலில் அதானி முதலிடம்
ஆசிய பணக்ொரர்ெள் பட்டியலில் 2015-ம் ஆண்டிலிருந்து முதலிடத்தில்
இருந்து வந்த ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமலவர் முவெஷ் அம்பானி
தற்வபாது இரண்டாவது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதானி
குழுைத்தின் தமலவர் ெவுதம் அதானி தற்வபாது முதலிடத்துக்கு
முன்வைறியுள்ளார்.
அதானி குழுைத்தின் கசாத்து ைதிப்பு, அதன் பங்கு விமல உயர்ந்தமதத்
கதாடர்ந்து ெவுதம் அதானிமுதலிடத்துக்கு முன்வைறியுள்ளார். புளூம்பர்க்
வொடீஸ்வரர்ெள் பட்டியலில் வம்பர் 23-ம் வததி நிலவரப்படி முவெஷ்
அம்பானி கசாத்து ைதிப்பு 9,100 வொடி டாலராெ இருந்தது. அதானியின்
கசாத்து ைதிப்பு 8,880 வொடி டாலராெ இருந்தது. வ ற்று ரிமலயன்ஸ்
இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கு விமலெள் 1.72 சதவீதம் சரிந்தை. இதைால் ெவுதம்
அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு உயர்ந்து முதலிடத்துக்கு முன்வைற
வழிவயற்படுத்தியது.
அதானி என்டர்பிமரஸஸ் பங்கு விமல 2.34% உயர்ந்தை. அதானி
துமறமுெம் ைற்றும் சிறப்பு கபாருளாதார ைண்டல பங்கு விமல 4 %
அதிெரித்தது. இதைால் சந்மத ைதிப்பு ரூ.3.5 லட்சம் வொடி லாபம்
ஈட்டியது. அவதவ ரம் அதானி டிரான்ஸ்மிென் சந்மத ைதிப்பு ரூ.2.13
லட்சம் வொடி சரிந்தது. அவதவபால அதானி பவர் சந்மத ைதிப்பு ரூ.41
ஆயிரம் வொடி ஷ்டத்மத சந்தித்தது. இவதவபால அதானி கிரீன் ைற்றும்
அதானி வடாட்டல் வெஸ் பங்கு விமலெள் 1 % சரிந்தை.
கசவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி ெவுதம் அதானியின் கசாத்துைதிப்பு இந்த
ஆண்டில் ைட்டும்5,500 வொடி டாலர் அதிெரித்துள்ளது. அவதவ ரம்
முவெஷ் அம்பானியின் கசாத்து ைதிப்பு இந்த ஆண்டில் 1,430 வொடி
டாலர் அதிெரித்துள்ளது. 2021-ம் ஆண்டில் அதானியின் கசாத்து ைதிப்பு
உலகின் ைற்ற 10 முன்ைணி வொடீஸ்வரர்ெமள விட அதிெைாகும்.
கூகுள் நிறுவைர்ெளாை லாரி வபஜ் கசாத்து ைதிப்பு 4,720 வொடி
டாலரும் கசர்கி பிரினின் கசாத்து ைதிப்பு 4,490 வொடி டாலரும்
உயர்ந்தது.
12. ொஞ்சிபுரத்தில் தெவல் மையம் - லார்சன் அண்ட் டூப்வரா தமிழெ
அரசுடன் ஒப்பந்தம்:

இதுகுறித்து ைக்ெளமவ கசய்திக்குறிப்பில் இம்ைவசாதா தாக்ெலாெலாம்
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவதவபால ைாநிலங்ெளமவயின் அலுவல்
வ ரத்திலும் இது இடம்கபற்றுள்ளது.

லார்சன் அண்ட் டூப்வரா நிறுவைம் ொஞ்சிபுரத்தில் மிெப் கபரிய தெவல்
மையத்மத (வடட்டா கசன்டர்) உருவாக்ெ தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம்
கசய்துள்ளது. இது 90 கைொவாட் திறன் கொண்டதாகும். இது சார்ந்த பிற
யூனிட்டுெளும் இங்கு அடுத்த 5 ஆண்டுெளில் ஏற்படுத்தப்படும். இதைால்
1,100 வபருக்கு வவமல வாய்ப்பு கிமடக்கும். இதில் 600 வபர் வ ரடி
வவமலவாய்ப்மபயும், 500 வபர் ைமறமுெவவமலவாய்ப்மபயும் கபறுவ
-ர் எை நிறுவைம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது.
தமிழெ அரசுடன் ஒப்பந்தம் கசய்தது கதாடர்பாை அறிக்மெமய மும்மப
பங்குச் சந்மதக்கு தாக்ெல் கசய்த ெடிதத்தில் அந்நிறுவைம்
குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த
ைவசாதா குறித்த விவரம் எதுவும் கபாது தளத்தில்
கவளியிடப்படவில்மல. அத்துடன் இது கதாடர்பாெ கபாது ைக்ெளிடம்
ெருத்துெளும் வெட்ெப்படவில்மல.

இந்த மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை தமடயற்ற மின்சாரத்மத
தமிழெ அரசு வழங்கும். அத்துடன் மையம் அமைப்பதற்குத் வதமவயாை
ெட்டமைப்பு வசதிெமளயும் கசய்து தரும்.

கிரிப்வடா ெரன்சி முதலீடு குறித்து விரிவாை விளம்பரங்ெள்
கவளியாகின்றை. இதில் பலரும் முதலீடு கசய்து அதிெ ஷ்டத்மத
எதிர்கொண்டுள்ளைர். இதற்கு யாமர கபாறுப்பாக்குவது என்ற
வெள்விக்கு இதுவமர பதில் கிமடக்ெவில்மல.

13. தில்லி அரசின் சுற்றுலாத் திட்டத்தில் விமரவில் ‘வவளாங்ெண்ணி
வதவாலயம்’ வெஜரிவால் அறிவிப்பு

அவத சையம் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் ைற்றும் அதன்
கதாழில்நுட்பத்தின்
அடிப்பமடயில்
சில
நிபந்தமைெளுடன்
குறிப்பிட்டவர்த்தெத்துக்கு
அனுைதிப்பதுஎன்றும்
முடிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளதாெக் கூறப்படுகிறது.

இம்ைாதம் 13-ம் வததி பிரதைர் வைாடி தமலமையில் மடகபற்ற
ஆவலாசமைக் கூட்டத்தில் கிரிப்வடா ெரன்சி வர்த்தெம் குறித்து விரிவாெ
ஆவலாசிக்ெப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் நிதி அமைச்செம் ைற்றும் உள்துமற
அமைச்செத்தின் உயர் அதிொரிெள் பங்வெற்றைர். முமறயற்ற கிரிப்வடா
ெரன்சி வர்த்தெம் அந்நியச் கசலாவணி வைாசடிக்கும், தீவிரவாத









தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை இலவச புனித யாத்திமர
திட்டத்தின்கீழ் இடம்கபற்றுள்ள புனித யாத்திமர இடங்ெள் பட்டியலில்
தமிழெத்தில் உள்ள வவளாங்ெண்ணி வதவாலயமும் விமரவில்
வசர்க்ெப்பட உள்ளதாெ முதல்வர் அரவிந்த் வெஜரிவால் அறிவித்துள்ளார்.



Page Number 243 Of 367

 











ெவராைா வ ாய்த்கதாற்று ொரணைாெ நிறுத்திமவக்ெப்பட்டிருந்த
‘முக்கிய ைந்திரி தீர்த்த யாத்திமர திட்ட’த்மத தில்லி அரசு டிசம்பர் 3ஆம்
வததி மீண்டும் கதாடங்ெ உள்ளதாெவும், அப்வபாது மூத்த குடிைக்ெள்
யாத்ரீெர்ெள் பயணம் கசய்வார்ெள் என்றும் அவர் கதரிவித்துள்ளார்.
தில்லி அரசின் மூத்த குடிைக்ெளுக்ொை புனித யாத்திமர திட்டத்தில்
உத்தர பிரவதசத்தில் உள்ள அவயாத்தி ெரத்மதயும் வசர்ப்பதற்கு தில்லி
அமைச்சரமவ ெடந்த ைாதம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இந்தத் திட்டத்தின்
கீழ் 1,000 மூத்த யாத்ரீெர்ெள் அவயாத்திக்கு ரயிலில் டிசம்பர் 3ஆம் வததி
தில்லியில் இருந்து புறப்பட்ட உள்ளைர் என்று தில்லி அரசின் தீர்த்த
யாத்ரா விொஷ் சமிதியின் தமலவர் ெைல் பன்ஸல் கதரிவித்தார்.
14. சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வைம்பாடு: இந்தியாவுக்கு ரூ.2,236 வொடி
ெடன்
இந்தியாவில் 13 ைாநிலங்ெளில் சுொதார உள்ெட்டமைப்பு வசதிெமள
வைம்படுத்துவதற்ொெ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிடமிருந்து ரூ.2,236 வொடி
ெடன் கபறுவதற்ொை ஒப்பந்தத்மத ைத்திய அரசு வைற்கொண்டது.
இதன்மூலம் ெர்ப்புறங்ெளில் குடிமசப்பகுதிெளில் வசிக்கும் 5.1 வொடி
வபர் உள்பட கைாத்தம் 25.6 வொடி வபர் பயன்கபறுவர் எை ைத்திய
சுொதார அமைச்செம் கவளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்ெப்பட்டு
உள்ளது. ைத்திய அரசின் சார்பில், நிதி அமைச்செத்தின் கபாருளாதார
விவொரங்ெள் பிரிவு கூடுதல் கசயலர் ரஜத் குைார் மிஷ்ராவும், ஆசிய
வளர்ச்சி வங்கி சார்பில், அதன் பிராந்திய இயக்கு ர் கதகிவயா
வொனிஷியும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மெகயாப்பமிட்டைர்.
ைத்திய அரசின் முக்கியத் திட்டங்ெமள ெர்ப்புறங்ெளில் விரிவுபடுத்தி,
எளிதில் பாதிக்ெப்படக்கூடிய ைக்ெள் தரைாை ஆரம்ப சுொதார
வசமவெமளப் கபறுவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் எை ரஜத் குைார்
மிஷ்ரா கதரிவித்தார். வைலும், இந்தியாவின் சுொதாரக் ெட்டமைப்பில்
கபருந்கதாற்று ஏற்படுத்திய சவால்ெளுக்கு ைத்தியில், ஆரம்ப சுொதார
வசதிெமள உறுதிப்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ைத்திய அரசின் பிரதைர் ஆவராக்கிய தற்சார்பு
இந்தியா திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதியுதவி கிமடக்ெவுள்ளது. ெவராைா
கதாற்றுப்பரவலுக்கு இமடவய, எதிர்ொலத்தில் கபருந்கதாற்று பரவல்
உள்ளிட்ட
சவால்ெமள எதிர்கொள்ளும் வமெயில், சுொதார
உள்ெட்டமைப்பு வசதிமய வலுப்படுத்தும் வமெயில், ைத்திய அரசு
ெடந்த அக்வடாபரில் இத்திட்டத்மத கதாடங்கியது. இத்திட்டம் தமிழெம்,
கதலங்ொைா, வைற்கு வங்ெம், ஆந்திரம், அஸ்ஸாம், சத்தீஸ்ெர்,
ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ெர் ாடெம், ைத்திய பிரவதசம், ைொராஷ்டிரம்,
ராஜஸ்தான் ஆகிய ைாநிலங்ெளில் மடமுமறப்படுத்தப்படுகிறது.
15. 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெளுக்கு ரத்தவசாமெ
பாதிப்பு
ாட்டில் 50 சதவீதத்துக்கு வைற்பட்ட கபண்ெள், குழந்மதெள்
ரத்தவசாமெ
குமறபாட்டால்
பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது
அண்மையில்
டத்தப்பட்ட வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வில் கதரியவந்துள்ளது. இந்த
விகிதாசாரம் ெடந்த முமறமயவிட அதிெம் என்றும் அதில்
கதரிவிக்ெப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் ைக்ெள்கதாமெ, இைப்கபருக்ெம், குழந்மதெள் லன்,
குடும்ப
லன்ெள், ஊட்டச்சத்து ைற்றும் பிற ஆவராக்கியம் சார்ந்த
ஆய்வுெமள, ‘வதசிய குடும்ப சுொதார ஆய்வு (NFH சர்வவ)’ என்ற கபயரில்
ைத்திய குடும்ப ல அமைச்செம் ஒவ்கவாரு முமறயும் வைற்கொண்டு
வருகிறது.
அதன்படி NFH சர்வவ-5’இன் முதல் ெட்ட ஆய்வு முடிவுெள் ெடந்த 2020,
டிசம்பரில் கவளியிடப்பட்டை. அதில் 22 ைாநிலங்ெள், யூனியன்
பிரவதசங்ெளில் ஆய்வுெள் வைற்கொள்ளப்பட்டை. இரண்டாம் ெட்ட (NFH
சர்வவ-5) ஆய்வு முடிவுெமள குடும்ப ல அமைச்செம் கவளியிட்டது.
அதன் விவரம் வருைாறு: அருணாசல பிரவதசம், சண்டீெர், சத்தீஸ்ெர்,
ஹரியாணா, ஜார்க்ெண்ட், ைத்திய பிரவதசம், தில்லி, ஒடிஸா, புதுச்வசரி,
பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், தமிழெம், உத்தர பிரவதசம், உத்தரெண்ட் ஆகிய 14
ைாநிலங்ெள், யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இரண்டாம் ெட்ட ஆய்வுெள்
டத்தப்பட்டை.
இந்த
முடிவுெமள
முதல்
ெட்ட
ஆய்வுடன்
குழந்மதெளுக்கு ஊட்டச்சத்தில் சற்று முன்வைற்றம்
ஊட்டச்சத்து விகித குமறபாடு 38-இலிருந்து 36
உணமவ வீணாக்குவது 21-சதவீதத்திலிருந்து 19









ஒப்பிடுமெயில்
ஏற்பட்டுள்ளது.
சதவீதைாெவும்,
சதவீதைாெவும்





குமறந்துள்ளது. குமறந்த எமட கொண்ட குழந்மதெளின் விகிதம் 36இலிருந்து 32 சதவீதைாெக் குமறந்துள்ளது.
14 ைாநிலங்ெளில் பாதிக்கும் வைற்பட்ட ெர்ப்பிணிெள் உள்பட கபண்ெள்,
குழந்மதெள்
ரத்தவசாமெ
குமறபாட்டால்
பாதிக்ெப்பட்டிருப்பது
கதரியவந்துள்ளது. ெர்ப்பிணிெளுக்கு 180
ாள்ெளுக்கும் வைலாெ
இரும்புச்சத்து ைாத்திமரெள் (அயர்ன் ஃவபாலிக் ஆசிட் ைாத்திமரெள்)
வழங்ெப்பட்டவபாதும் இந்தப் பாதிப்பு குமறயவில்மல. இந்திய
அளவிலும் இது பாதியாகும்.
6 ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்குவது
2015-16-இல் 55 சதவீதைாெ இருந்தது. அந்த விகிதம் 2019-21-இல் 64
சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. இந்த முன்வைற்றம் இரண்டு ெட்டங்ெளில்
டத்தப்பட்ட ஆய்விலும் கதரியவந்துள்ளது.
குழந்மத பிறப்பு விகிதம்: ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு
விகிதம் 79 சதவீதத்திலிருந்து 89 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது.
புதுச்வசரியிலும், தமிழெத்திலும் ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள்
பிறப்பு 100 சதவீதத்மதத் கதாட்டுள்ளது. 7 ைாநிலங்ெள், யூனியன்
பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் 90 சதவீதத்மத எட்டியுள்ளது.
ைருத்துவைமைெளில் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதத்தில் அறுமவ
சிகிச்மச மூலம் குழந்மதெள் பிறப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்ெ அளவில்
அதிெரித்துள்ளது. குறிப்பாெ தனியார் ைருத்துவைமைெளில் இந்த
விகிதாசாரம் அதிெம்.
குடும்ப ல அறுமவ சிகிச்மசெள் 13 சதவீதத்திலிருந்து 9 சதவீதைாெ
குமறந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்ெது.
ஆய்வு
டத்தப்பட்ட அமைத்து ைாநிலங்ெளிலும் 12 முதல் 23
ைாதங்ெளுக்கு உள்பட்ட குழந்மதெளுக்கு வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி விகிதம்
62 சதவீதத்திலிருந்து 76-ஆெ அதிெரித்துள்ளது. 11 ைாநிலங்ெள்,
யூனியன் பிரவதசங்ெளில் இந்த விகிதாசாரம் அதிெம் உள்ளது. குறிப்பாெ,
ஒடிஸாவில் குழந்மதெள் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்திமய 90 சதவீதம்
கபற்றுள்ளை. குழந்மதெளின் வ ாய் எதிர்ப்பு சக்தி ெடந்த ான்கு
ஆண்டுெளில் அதிெரித்துள்ளதற்கு ைத்திய அரசின் "இந்திர தனுஷ்
மிென்' திட்டம் கதாடங்ெப்பட்டது முக்கியக் ொரணைாகும்.
ஒரு கபண்ணின் சராசரி ெருத்தரிப்பு எண்ணிக்மெயின் அடிப்பமடயில்
கபண்ெளின்
ெருத்தரிப்பு
விகிதாசாரம்
கைாத்தைாெ
2.2
சதவீதத்திலிருந்து 2.0 ஆெ குமறந்துள்ளது. இதில் ைத்திய பிரவதசம்,
ராஜஸ்தான், ஜார்க்ெண்ட், உத்தரபிரவதசம் ைாநிலங்ெமளத் தவிர
ஏமைய ைாநிலங்ெளில் இந்த விகிதம் 2.1 சதவீதம் என்ற இலக்மெ
அமடந்துள்ளது.
ெருத்தமட கசய்வதில் பஞ்சாப் ைாநிலத்மதத் தவிர ஏமைய
ைாநிலங்ெளில் ஒட்டுகைாத்த ெருத்தமட கசய்யப்படும் விகிதம் 54
சதவீதத்திலிருந்து 67 சதவீதைாெ உயர்ந்துள்ளது. ெருத்தமட
கசய்வதற்கு வீை முமறெமளக் மெயாள்வதும் அதிெரித்துள்ளது.
NFHS-4 ைற்றும் NFHS-5 உடன் ஒப்பிடுமெயில் கபண்ெளுக்கு
அதிொரம் அளித்தல் ைற்றும் வங்கிக்ெணக்குெமள கபண்ெள் மெயாளு
-தல் ஆகியமவ 53 சதவீதத்திலிருந்து 79 சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ளை.
ைத்திய பிரவதசத்தில் இந்த விகிதாசாரம் 37 சதவீதத்திலிருந்து 75
சதவீதைாெ அதிெரித்துள்ள நிமலயில் ஏமைய ைாநிலங்ெளில்
ஏற்கெைவவ 70% கபண்ெள் வங்கிக்ெணக்குெமள மெயாளுகின்றை
-ர் என்பது குறிப்பிடத்தக்ெது.
ைத்திய குடும்ப
லத் துமற அமைச்செத்தால்
டத்தப்படும் இந்த
ஆய்வுெள் ாட்டில் ஆவராக்கியம் ைற்றும் குடும்ப லம்சார்ந்த உண்மைெ
-மளத் கதரிந்துகொள்ளவும், தரவுெமள ஒப்பிடவும் உதவுகிறது.
16. முதல்முதலாெ அன்டார்டிொவில் தமரயிறங்கியது ஏ340 விைாைம்
அகைரிக்ொவின் ஏர்பஸ் நிறுவைத்தால் தயாரிக்ெப்படும் ஏ340 வமெ
விைாைகைான்று அன்டார்டிொவில் முதல்முமறயாெத் தமரயிறங்கியது.
இதுகுறித்து சிஎன்என் கதாமலக்ொட்சி கதரிவித்துள்ளதாவது:
அன்டார்டிொ ெண்டத்தில் ஏர்பஸ் ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெ
தமரயிறங்கியுள்ளது. வபார்சுெலில் தமலமையெத்மதக் கொண்டுள்ள
மஹ ஃபிமள நிறுவைத்துக்குத் கசாந்தைாை அந்த விைாைம், கதன்
ஆப்பிரிக்ொவின் வெப்டவுன் ெரிலிருந்து புறப்பட்டு அன்டார்டிொ வந்தது.
இந்தப் பனி ெண்டத்துக்கு முதல்முமறயாெ லாகீட் வவொ-1 வமெ
விைாைம் ெடந்த 1928-ஆம் ஆண்டில் தமரயிறங்கியது. அதமைத்
கதாடர்ந்து அங்கு பல்வவறு விைாைங்ெள் தமரயிறங்கிைாலும்,
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அன்டார்டிொ கசல்வதற்கு கபரும்பாலும் ெப்பல்ெவள பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றை. இந்தச் சூழலில், அங்கு ஏ340 விைாைம் முதல்முமறயாெத்
தமரயிறங்கியிருப்பது, இவத வபான்ற பயணங்ெள் இனி அதிெம் நிெழும்
என்ற எதிர்பாாாா்ப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று CNN கதரிவித்துள்ளது.
17. அகைரிக்ொ தமலமையில் டக்கும் ஜை ாயெ உச்சி ைா ாட்டுக்கு
சீைா, ரஷியாவுக்கு அமழப்பு இல்மல
உலகின் இருகபரும் கபாருளாதார
ாடுெளாை அகைரிக்ொவுக்கும்,
சீைாவுக்கும் இமடவய ெடந்த சில ஆண்டுெளாெ வைாதல் வபாக்கு
நிலவுகிறது. முன்கைப்வபாதும் இல்லாத வமெயில் இரு ாடுெளின்
உறவு வைாசைமடந்துள்ளது.
இது கதாடர்பாெ அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா மபடனும், சீை அதிபர்
ஜின்பிங்கும் முதல் முமறயாெ ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ
அண்மையில் சந்தித்து வபசிைர். இதன் மூலம் இரு ாடுெளின் உறவில்
இணக்ெைாை சூழல் உருவாகும் எை எதிர்பார்க்ெப்பட்டது.
இவத வபால் அகைரிக்ெ அரசு துமறெள் மீது டத்தப்பட்ட மசபர் தாக்குதல்,
உக்மரமை ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சி வபான்ற விவொரங்ெளில் ரஷியா
ைற்றும் அகைரிக்ொ இமடவய உரசல் வபாக்கு நீடித்து வருகிறது.
இந்த பிரச்சிமைெளுக்கு தீர்வுொண அகைரிக்ெ ஜைாதிபதி வஜா
மபடனும், ரஷியா அதிபர் புதினும் விமரவில் வ ரில் சந்தித்து வபச
முடிவு கசய்து, அதற்ொை ஏற்பாடுெள் டந்து வருகின்றை.
அகைரிக்ொ கொடி
இந்த நிமலயில் ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ அகைரிக்ொ தமலமையில்
டக்கும் சர்வவதச உச்சி ைா ாட்டில் சீைா ைற்றும் ரஷியாவுக்கு அமழப்பு
விடுக்ெப்படாதது சர்ச்மசமய கிளப்பியுள்ளது.
‘ஜை ாயெ உச்சி ைா ாடு’ என்கிற கபயரில் அடுத்த ைாதம் (டிசம்பர்) 9,10
ஆகிய வததிெளில் ொகணாலி ொட்சி வாயிலாெ அகைரிக்ொ இந்த
ைா ாட்மட டத்துகிறது. முதல் முமறயாெ மடகபறும் இந்த ைா ாட்டில்
பங்வெற்ெ இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்பட 110 ாடுெளுக்கு அகைரிக்ொ
அமழப்பு விடுத்துள்ளது. அதன்படி ஜைாதிபதி வஜா மபடனின்
தமலமையில் டக்கும் இந்த 2 ாள் ைா ாட்டில் பல்வவறு ாடுெளின்
தமலவர்ெள் பங்வெற்பார்ெள் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது.
பல்வவறு ஜை ாயெ
ாடுெள் எதிர்கொள்ளும் சவால்ெள் ைற்றும்
அவற்றின் வாய்ப்புெள் குறித்து இந்த உச்சிைா ாடு ெவைம் கசலுத்தும்.
ைா ாட்டில் பங்வெற்கும் ாடுெளின் தமலவர்ெள் தங்ெள் ாட்டில்
ஜை ாயெம் ைற்றும் ைனித உரிமைெமள வலுப்படுத்த தனிப்பட்ட
ைற்றும்
கூட்டு
அர்ப்பணிப்புெள்,
சீர்திருத்தங்ெள்
ைற்றும்
முன்முயற்சிெமள அறிவிக்ெ வாய்ப்புள்ளது.
இதனிமடவய ஜை ாயெம் கதாடர்பாெ டக்கும் இந்த முதல் உச்சி
ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவயும், ரஷியாமவயும் அகைரிக்ொ
அமழக்ெவில்மல. அந்த இரு ாடுெளிலும் ஜை ாயெ அச்சுறுத்தல்ெள்
இருப்பதாெ அகைரிக்ெ கதாடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிமலயில், அந்த
ாடுெமள அகைரிக்ொ புறக்ெணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ெது.
இது ஒரு புறம் இருக்ெ ைா ாட்டில் பங்வெற்ெ சீைாமவ அமழக்ொத
அகைரிக்ொ, மதவானுக்கு அமழப்பு விடுத்துள்ளது. தீவு
ாடாை
மதவாமை தைது ாட்டின் ஒரு பகுதி எை சீைா கூறி வரும் நிமலயில்,
அகைரிக்ொ அதற்கு எதிர்ப்பு கதரிவித்து மதவாமை ஆதரித்து வருகிறது.
இந்த சூழலில் ஜை ாயெ ைா ாட்டில் சீைாமவ புறக்ெணித்து விட்டு,
மதவாமை அகைரிக்ொ அமழத்திருப்பது சீைாவுக்கு ெடும் வொபத்மத
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
18. தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த
ைத்திய அமைச்சர் ஒப்புதல்: அமைச்சர் சக்ெரபாணி
தமிழெத்தில் க ல் கொள்முதல் ஈரப்பதத்மத 19% ஆெ உயர்த்த ைத்திய
அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாெ உணவுத்துமற அமைச்சர் சக்ெர
பாணி வபட்டியளித்தார். 17%லிருந்து 20%ஆெ உயர்த்த வவண்டும் எை
வொரிக்மெ மவத்த நிமலயில் 19%ஆெ உயர்த்த ஒப்பதல் வழங்ெப்பட்டு
உள்ளது எைக் கூறிைார்.
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1. பிரேசிலின் ஆண்டறிக்கையின்படி, அரேசான் ேகைக்ைாடுைளில்,

5. 2021 – உைை ைழிப்பகற நாளுக்ைாைக் ைருப்தபாருள் என்ை?

ைாடழிப்பு, ஓோண்டில் எத்தகை சதவீதத்திற்கு அதிைரித்துள்ளது?

அ) Valuing Toilets 

அ) 2

ஆ) Importance of Sanitation

ஆ) 22 

இ) Global Sanitation Crisis

இ) 42

ஈ) Collective Action

ஈ) 62

✓

பிரேசில் அேசாங்கத்தின் ஆண்டறிக்ககயின்படி, அரேசான் ேகைக்
காடுகளில் காடழிப்பு ஓோண்டில் 22% அதிகரித்துள்ளது. இது 2006ஆம்
ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகவுயர்ந்த அதிகரிப்பாகும். ரதசிய விண்வெளி
ஆோய்ச்சி நிறுெனத்தின் ‘PRODES’ கண்காணிப்பு அகேப்பு, அரேசான்
13,235 சகிமீட்டர் ேகைக்காடுககள இைந்ததாகக் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

ஐநா அகெயால் ஆண்டுரதாறும் நெம்பர்.19ஆம் ரததி அன்று ‘உலக
கழிப்பகற நாள்’ ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தூய்கேயின் முக்கியத்துெம்
குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தவும், உலகளாவிய சுகாதாே வநருக்க
-டிகயச் சோளிக்க கூட்டு நடெடிக்கககய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த
நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது நடப்பாண்டு
(2021) ெரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும்.

✓

கிளாஸ்ரகாவில் நடந்த ஐநா காலநிகல உச்சிோநாட்டின்ரபாது பிரேசில்
அேசு 2028’க்குள் சட்டவிரோத காடழிப்கபத்தடுப்பதாக அறிவித்தது.

6. CAATSA என்பது எந்த நாட்டுடன் ததாடர்புகடய தசயைாகும்?

✓

அ) அவேரிக்கா 

2. “Ex-சக்தி 2021” என்ற இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுவப்

ஆ) ேஷ்யா

பயிற்சி ததாடங்கிய இடம் எது?

இ) சீனா

அ) அந்தோன் & நிக்ரகாபார் தீவுகள்
ஆ) டிஃவபன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்ொன்ஸ்டு வடக்னாலஜி, புரன
இ) டிோகுய்னனின் இோணுெப் பள்ளி, பிோன்ஸ் 

ஈ) UK

✓

CAATSA-Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
(அவேரிக்க எதிரிககள வபாருளாதாேத்தகடச்சட்டம்மூலம் எதிர்வகாள்ெ
-து என்பது 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டோகும். இது ேஷ்யா உட்பட சில
நாடுகளுடன் ெணிகம் ரேற்வகாண்ட நாடுககளத் தண்டிப்பகத
ரநாக்கோகக்வகாண்டது.

✓

ேஷ்யாவின் S400 ஏவுககை பாதுகாப்பு அகேப்கப ொங்குெதற்கான
தகடகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு விலக்கு அளிக்கும் சட்டத்கத மூன்று
குடியேசுக் கட்சி அவேரிக்க வசனட்டர்கள் தாக்கல் வசய்தனர். இது
CAATSA விதித்த வபாருளாதாேத் தகடகளிலிருந்து QUADஇன் உறுப்பு
நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ேற்றும் இந்தியாவுக்கு 10 ஆண்டு
ெகே விலக்கு அளிக்கும்.

ஈ) விசாகப்பட்டினம்

✓

இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுெப் பயிற்சியின் ஆறாெது பதிப்பு “Exசக்தி-2021” என்ற பெயரில் பிோன்சின் டிோகுய்னனின் இோணுெப்
பள்ளியில் வதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் வசயல்பாடுகளின் நடத்கத
பற்றிய பேஸ்பே புரிதல் ேற்றும் பயங்கேொத எதிர்ப்பு சூைலில் கூட்டாக
வசயல்பட ரதகெயான ஒருங்கிகைப்பு அம்சங்ககள அகடயாளம்
காணுதல் ஆகியகெ அடங்கும்.

3. சர்வரதச உத்திசார் ஆய்வுைள் நிறுவைோைது ஆண்டுரதாறும்
எந்த நாட்டில் சர்வரதச உகேயாடகை நடத்துகிறது?

7. ரதசிய நிறுவை சட்ட ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT)

அ) பஹ்கேன் 

✓

✓

புதிய தகைவோை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஆ) ஐக்கிய அேபு அமீரகம்

அ) அரசாக் பூஷன் 

இ) ேஷ்யா

ஆ) A K சிக்ரி

ஈ) UK

இ) ேஞ்சன் ரகாரகாய்

சர்ெரதச உத்திசார் ஆய்வுகள் நிறுெனம் (IISS) ேனோ உகேயாடகல
பஹ்கேனில் உள்ள ேனோவில் நடத்துகிறது. 2021ஆம் ஆண்டின் உச்சி
ோநாடு நெம்பர்.19-21’க்கு இகடயில் நகடவபற்றது. ேத்திய கிைக்கில்
நிலவும் முக்கியோன பாதுகாப்பு சொல்ககளப் பற்றி விொதிக்கும் IISS
ேனோ உகேயாடல் என்பது அேசாங்க அகேச்சர்கள், ெல்லுநர்கள்
ேற்றும் ெணிக சமூகங்களுக்கான ஒரு தனித்துெோன ேன்றோகும்.

ஈ) J முரகாபாதயா

✓

ஓய்வுவபற்ற உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி அரசாக் பூசன், ரதசிய நிறுென சட்ட
ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) புதிய தகலெோக நான்கு
ஆண்டுகள் அல்லது அெர் 70 ெயது எய்தும்ெகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

✓

2020 ோர்ச்சில் அப்ரபாகதய தகலெோன S J முரகாபாதயா ஓய்வு
வபற்றதிலிருந்து அந்தப்பதவி காலியாகரெ இருந்தது. ேணிப்பூர் உயர்
நீதிேன்றத்தின் ஓய்வுவபற்ற தகலகே நீதிபதி ோேலிங்கம் சுதாககேயும்
ரதசிய நிறுென சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் தகலெோக அேசாங்கம் நியமித்தது.

2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிறுெனம் சிங்கப்பூரில் ஆண்டுரதாறும்
IISS ஷாங்ரி-லா உகேயாடகல நடத்துகிறது. IISS ‘தி மிலிட்டரி
ரபலன்ஸை’ வெளியிடுகிறது. இது நாடுகளின் இோணுெ திறன்களின்
ெருடாந்திே ேதிப்பீடாகும்.

8. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ரைண்ட்சாட் 9’ஐ ஏவிய அகேப்பு
4. எந்த நாட்டின் ரதசிய இகளரயார் ேற்றும் குைந்கதைள் இகசக்

எது?

குழுவாை “El Sistema”, உைகின் மிைப்தபரிய இகசக்குழுவிற்ைாை
கின்ைஸ் சாதகைகய பகடத்துள்ளது?

அ) இஸ்ரோ

அ) ேஷ்யா

இ) ஸ்ரபஸ் X

ஆ) வெனிசுலா 

ஈ) புளூ ஆர்ஜின்

இ) இஸ்ரேல்

✓

ஈ) பிோன்ஸ்
✓

வெனிசுலாவின் “எல் சிஸ்வடோ” என அகைக்கப்படும் ரதசிய இகள
-ரயார் ேற்றும் குைந்கதகள் இகசக்குழுொனது உலகின் மிகப்வபரிய
இகசக்குழுவிற்கான புதிய கின்னஸ் சாதகனகய பகடத்துள்ளது.

✓

8,573 இகசக்ககலஞர்கள் பிரயாட்ர் சாய்ரகாவ்ஸ்கியின் லா ோர்ச்ரச
ஸ்ரலகெ ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் ரேலாக ொசித்தனர். இதற்குமுன்
ேஷ்யாவின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில், 8097 இகசக்ககலஞர்கள்
இகைந்து இகசத்தரத சாதகனயாக இருந்தது.



ஆ) NASA 







NASA’இன் புவிகயக் கண்காணிக்கும் வசயற்ககக்ரகாள் ரலண்ட்சாட்
9 வசப்.27 அன்று ஏெப்பட்டது. இது NASA ேற்றும் அவேரிக்க புவியியல்
ஆய்வுகேயம் ஆகியெற்றின் கூட்டுப்பணியாகும். இச்வசயற்ககக்ரகாள்
புவியின் முதல் ஒளிப்படங்ககளச்ரசகரித்தது. காலநிகல வநருக்கடிகய
புரிந்துவகாள்ளவும், ரெளாண்கே நகடமுகறககள நிர்ெகிக்கவும்,
ெளங்ககளப் பாதுகாக்கவும் ேற்றும் இயற்ககப் ரபரிடர்களுக்கு
பதிலளிக்கவும் இந்தப் படங்கள் உதவும்.
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3. யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோனது இந்தியா

எது?

யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோக
ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ) இஸ்லாம்
இ) சீக்கியம் 
ஈ) சேைம்

✓

தீபாெளி நாரளாடு ஒத்துப்ரபாகும் பந்தி ரசார் திொஸ் (விடுதகல நாள்)
சீக்கியர்களின் வகாண்டாட்ட நாளாகும். குொலியர் ரகாட்கடயிலுள்ள
முகலாய சிகறயிலிருந்து குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்பட்ட நாகள
இது நிகனவுபடுத்துகிறது. முகலாய ரபேேசர் ஜஹாங்கீர், இஸ்லாம்
ேதத்திற்கு ோறேறுத்ததற்காக ஹர்ரகாவிந்த்ஜியின் தந்கத குரு அர்ஜன்
ரதவ்ஜிகயக் வகான்று ஆறாெது குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜிகய சிகறயில்
அகடத்தார்.
தீபாெளி நாளன்று, குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்படுொர் என்று
முடிவெடுக்கப்பட்டரபாது, அெகேப் ரபால் தெறாக நடத்தப்பட்ட 52
ேன்னர்களும் விடுதகலயாக ரெண்டும் என்று அெர் ெலியுறுத்தினார்.
“பந்தி” என்றால் அேசியல் காேைங்களுக்காக சிகறயிலகடக்கப்பட்ட
“ககதி” என்று வபாருள்.

10. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற பார்க்ைர் ரசாைார் ஆய்வூர்திகய
ஏவிய நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) அவேரிக்கா 
இ) சீனா
ஈ) ேஷ்யா

✓

✓



9. பந்தி ரசார் திவாஸுடன் (விடுதகை நாள்) ததாடர்புகடய ேதம்
அ) இந்து ேதம்

✓



சூரியகன ஆய்வு வசய்ெதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் NASA’இன்
அதிரெக விண்கலோன பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தி ஏெப்பட்டது. இந்த
விண்கலம் ேற்ற விண்கலங்ககளக் காட்டிலும் சூரியனுக்கு மிக
அண்கேயில் வசன்றுள்ளது. மிக அதிரெகத்தில் நகரும் ெககயிலும்,
அதிக வெப்பநிகலகயத் தாங்கும் ெககயிலும் இந்த விண்கலம்
ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில், அதிரெக தூசி தாக்கங்கள் பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தியில்
பிளாஸ்ோ வெடிப்புகளுக்கு ெழிெகுத்தது எனக் கண்டறியப்பட்டது.


1. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர் ரோடி
அடிக்கல்: உத்தே பிேரதசத்தில் அகேக்கப்படுகிறது
ஆசியாவின்
மிகப்வபரிய
விோன
நிகலயங்களில்
ஒன்றாக
அகேயவுள்ள வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர்
நரேந்திே ரோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.
3 ஆண்டுகளில்: 1330 ஏக்கருக்கும் அதிகோன பேப்பில் அகேக்கப்படும்
வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயம் 2024ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பரில்
கட்டி முடிக்கப்படும் என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆேம்ப நிகலயில்
ஆண்டுக்கு 1.2 ரகாடி பயணிககளக் ககயாளும் ெககயில் விோன
நிகலயம் அகேக்கப்படவுள்ளது.
2. வகாரோனா தடுப்பூசி வகாள்முதலுக்கு ADB `11,000 ரகாடி கடனுதவி
வகாரோனா
தடுப்பூசி
ேருந்கத
வகாள்முதல்
வசய்ெதற்காக,
இந்தியாவுக்கு 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க ஆசிய
ெளர்ச்சி ெங்கியான, ADB ஒப்புதல் ெைங்கியுள்ளது.
பிலிப்கபன்ஸ் தகலநகர் ேணிலாவில் இயங்கி ெரும் ஆசிய ெளர்ச்சி
ெங்கி, ஆசிய நாடுகளின் ெளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு கடன் ெைங்குகிறது.
கடந்த ஆண்டு இந்த ெங்கி இந்திய நகர்ப்புற ஆேம்ப சுகாதாே
நிகலயங்ககள
ரேம்படுத்தவும்,
எதிர்கால
வதாற்று
ரநாய்
தாக்குதல்ககள தடுக்கவும் 2,250 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்கியது.
இகதத் வதாடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வகாரோனா தடுப்பூசி ேருந்கத
வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க
ADB ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.









நான்கு

குறிப்பிட்ட இடத்கத உலக பாேம்பரிய சின்னோக அறிவிப்பது வதாடர்பாக
பாேம்பரிய குழுரெ இறுதி முடிவெடுக்கும். ஏற்கனரெ பாேம்பரிய
சின்னோக அறிவிக்கப்பட்ட இடம் முகறயாகப் போேரிக்கப்படுெகத
ஆோய்ெது, அதுவதாடர்பான நிதிகய ஒதுக்குெது, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளு
-க்கு ெலியுறுத்தல்ககள ெைங்குெது உள்ளிட்டெற்கறயும் அந்தக் குழு
ரேற்வகாள்ளும். ஆண்டுக்கு ஒருமுகற கூடி முக்கிய முடிவுககள
யுவனஸ்ரகா பாேம்பரிய குழு ரேற்வகாள்ளும். 2025ஆம் ஆண்டு ெகே
அக்குழுவின் உறுப்பினோக இந்தியா வசயல்படவுள்ளது.
யுவனஸ்ரகா நிர்ொகக் குழுவின் உறுப்பினோகக் கடந்த 17ஆம் ரததி
இந்தியா மீண்டும் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
4. இந்தியாவில் ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரிப்பு;
ரதசிய குடும்பநல சர்ரெயில் தகெல்: வபரும்பாலான ோநிலங்களில்
வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகம்
இந்தியாவில்
ஆண்கள்
எண்ணிக்கககயவிட
வபண்கள்
எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளதாக 5-ெது ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ
(NFHS) வதரிவித்துள்ளது.
கடந்த 1992ம் ஆண்டு சர்ரெ வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதல்முகறயாக
ஆண்கள் எண்ணிக்ககவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது.
அதாெது 1,000 ஆண்களுக்கு, 1,020 வபண்கள் உள்ளனர். ககடசியாக
2015-16ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 1,000 ஆண்களுக்கு 991
வபண்கள் என்ற ரீதியில் இருந்தனர்.
இந்தியாவில் ேக்கள் வதாகக எவ்ொறு இருக்கிறது, எந்த வீதத்தில்
இருக்கிறது என்பகத பேெலாக அறிந்து வகாள்ள ரதசிய குடும்ப நல
சர்ரெ பயன்படுகிறது. நாடுமுழுெதும் 707 ோெட்டங்களில் இருந்து 6.1
லட்சம் வீடுகளில் இருந்துோதிரிகள் திேட்டப்பட்டன.
ஆனால், இந்த சர்ரெ பேந்த அளவில் நடத்தப்படாேல் ோெட்ட அளவில்
நடத்தப்பட்டும். ஆனால், எதிர்காலசூைகல அறிய காேணியாக இருக்கும்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதாெது கடந்த 2015-16ம் ஆண்டில் பாலின
விகிதத்தில் ஆண் குைந்கதகள் பிறப்பு என்பது ஆயிேத்தில் 919 என்ற
விகித்திலிருந்து 929 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
பிறக்கும் குைந்கதகளில் ரநாய் உள்ளிட்ட பிற சிக்கல்களில் இருந்து
மீண்டும் உயிர்பிகைத்திருப்பதில் வபண் குைந்கதககளவிட ஆண்
குைந்கதகள் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள்.
வபரும்பாலான ோநிலங்கள், யூனியன் பிேரதசங்களில் ஆண்கள்
எண்ணிக்கககயவிட வபண்கள் எண்ணிக்ககரய அதிகரித்துள்ளது
என்று ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ-5 வதரிவிக்கிறது. குஜோத்,
ேகாோஷ்டிோ, அருைாச்சலப் பிேரதசம், ஹரியானா, ேத்தியப் பிேரதசம்,
பஞ்சாப், ஜம்மு காஷ்மீர், சண்டிகர், வடல்லி, அந்தோன் நிரகாபர் தீவுகள்,
தாத்ோ நாகர் ஹரெலி, லடாக் ரபான்ற யூனியன் பிேரதசங்களில்
ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக சற்று அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டு
வோத்தோகப்பார்க்கும்ரபாது, வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது.
ோநிலங்கள் அடிப்பகடயில் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் (டிஎப்ஆர்)
என்பது 2க்கும் குகறொக இருக்கிறது. இதன்மூலம் இந்தியா ேக்கள்
வதாகககய நிகலப்படுத்தி ெருகிறது. அதாெது வோத்த கருவுறுதல்
விகிதம் 2.1’க்கு குகறொக இருந்தாரல வபண்கள் சோசரியாக தங்கள்
ொழ்நாளில் குகறந்தபட்சம் இரு குைந்கதககளப் வபற்வறடுப்பார்கள்
என்பது கைக்காகும்.
அரதரநேம் 2 க்கும் குகறொகச் சரியும்ரபாது, ேக்கள் வதாககயும் சரியத்
வதாடங்கும். ஆனால், இந்தியாவில் பிஹார், ரேகாலயா, ேணிப்பூர்,
ஜார்க்கண்ட், உத்தேப்பிேரதசம் ஆகியெற்றில் ேட்டும்தான் வோத்த
கருவுருதல் 2 க்கும் அதிகோக இருக்கிறது.
உலகிரலரய அதிகோன ேக்கள் வதாகக வகாண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக
இந்தியா இருந்து ெருகிறது. 2040 முதல் 2050ம் ஆண்டுகளுக்கு
இகடரய இந்தியாவின் ேக்கள் வதாகக 160 ரகாடி முதல் 180
ரகாடிகய எட்டும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ெரும் 2031ஆம் ஆண்டில்
இந்தியாவின்
ேக்கள்வதாகக
சீனாகெ
முந்தும்
எனவும்
கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் ரகேளா ேட்டுரே விதிவிலக்காக இருக்கிறது. ரகேளாவில் கடந்த
4-ெது சர்ரெயில் ஆயிேம் ஆண்களுக்கு 1,049 வபண் குைந்கதகள் என
இருந்த நிகலயில் தற்ரபாது 1,121 வபண்கள் என அதிகரித்துள்ளது.
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ரகேளாவில் வோத்த கருவுருதல் விகிதமும் 1.6 லிருந்து 1.8 ஆக
அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பிறந்த குைந்கதகளின் பாலின விகிதத்கதப்
வபாறுத்தெகே வபண் குைந்கதகள் பிறப்பு குகறந்துள்ளது. அதாெது,
2015-16ல் 1,000 ஆண்களுக்கு 1,047 வபண்கள் இருந்த நிகலயில்
தற்ரபாது 1,000 ஆண்களுக்கு 951 ஆக குகறந்துள்ளது.
5. துகறமுக இகைப்புக்கு 101 புதிய திட்டங்கள்
வடல்லியில் வதாழில்துகற கூட்டகேப்புகள் சங்கம் ஏற்பாடு வசய்திருந்த
நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்ட ஒன்றிய துகறமுகங்கள், கப்பல் ேற்றும்
நீர்ெழித்துகற அகேச்சோன சர்பானந்தா ரசாரனாொல் ரபசுககயில்,
“நாட்டில் 24 ோநிலங்களில் பேவியுள்ள 111 நீர்ெழிகள் ரதசிய நீர்ெழிப்
பாகதகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தளொட வசலவுககள குகறப்பது
இந்தியாவுக்கு மிகவும் முக்கியோனது. நாடு முழுெதும் தளொட
சூைகல ெலுப்படுத்த கதி சக்தி ரதசிய ோஸ்டர் திட்டத்கத பிேதேர்
ரோடி அறிமுகம் வசய்துகெத்தார். எனரெ, இத்திட்டத்தின் கீழ் நுகர்வு
ேற்றும் உற்பத்தி கேயங்களுடன் துகறமுக இகைப்கப ரேம்படுத்த
101 திட்டங்ககள அகடயாளம் கண்டுள்ரளாம். ஒன்றிய அேசின்
உள்கட்டகேப்பு திட்டங்கள் பல்ரெறு கட்டங்களில் உள்ளன” என்றார்.

6. 100% முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டம் காஞ்சிபுேம்
தமிைகத்தில் 100 சதவீதம் முதல் தெகை கரோனா தடுப்பூசி வசலுத்திய
ோெட்டோக காஞ்சிபுேம் உருவெடுத்துள்ளதாக ேக்கள் நல்ொழ்வுத்
துகற அதிகாரிகள் வதரிவித்துள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக
ரகாகெயில் 90 சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி
வசலுத்தப்பட்டிருப்பதாக அெர்கள் கூறியுள்ளனர். அதுரபான்ற நிகலகய
ோநிலம் முழுெதும் உருொக்க நடெடிக்கக எடுத்து ெருெதாகவும்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரகாவிஷீல்ட் ேற்றும் ரகாரெக்ஸின் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டகதத் வதாடர்ந்து தமிைகத்தில் 18 ெயகதக் கடந்த
அகனெருக்கும் கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டு ெருகின்றன.
அந்த ெககயில் இதுெகே 76 சதவீதத்துக்கும் ரேற்பட்ரடாருக்கு முதல்
தெகை தடுப்பூசியும், 40% ரபருக்கு இேண்டு தெகை தடுப்பூசிகளும்
வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. சுகாதாேத் துகற தகெல்படி வோத்தம் 6.47 ரகாடி
ரபருக்கு தடுப்பூசி ெைங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகலயில், ோெட்ட ொரியாக தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட விகிதத்கத
வபாது சுகாதாேத் துகற வெளியிட்டுள்ளது. அதில் காஞ்சிபுேம்
ோெட்டத்தில் 72 லட்சத்து 61 ஆயிேம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி
வசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் ொயிலாக 100 சதவீதம் முதல்
தெகை வசலுத்திய ோெட்டோக அது உருவெடுத்துள்ளதாகவும்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு அடுத்தபடியாக ரகாகெயில் 90.81 சதவீதம் ரபரும்,
வசன்கனயில் 82 சதவீதம் ரபரும், கரூாூா் 82.50 சதவீதம் ரபரும், நீலகிரி
85.53 சதவீதம் ரபரும், திருப்பூாூா் 85.65 சதவீதம் ரபரும், கடலாூா் 86.06
சதவீதம் ரபரும் முதல் தெகை வசலுத்தியிருப்பதாக ேக்கள்
நல்ொழ்வுத் துகற வதரிவித்துள்ளது.
அரியலரில் 88.70 சதவீதம், திருப்பத்தூரில் 60.33 சதவீதம்,
ோணிப்ரபட்கட 60.69 சதவீதம் என ோநிலம் முழுெதும் 76.03
சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இேண்டு தெகையும் வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டங்களில் முதன்கேயாக
நீலகிரி உள்ளது. அங்கு வோத்தம் 71.32 சதவீதம் ரபருக்கு இரு தெகை
கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கு அடுத்தபடியாக
ரகாகெயில் 54.95 சதவீதமும், வசன்கனயில் 54.29 சதவீதமும் இரு
தெகை தடுப்பூசிகள் ெைங்கப்பட்டுள்ளன.

7. ஐஎன்எஸ் ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கடற்பகடயில் இகைப்பு
கடல்சார் பாதுகாப்கப ரேலும் ெலுப்படுத்தும் ெககயில், ஐஎன்எஸ்
ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்திய கடற்பகடயில் இகைக்கப்பட்டது.
ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம் ரபார்க்கப்பல் கடந்த 21-ஆம் ரததி இந்தியக்
கடற்பகடயுடன் இகைக்கப்பட்ட நிகலயில், தற்ரபாது ஒரே
ொேத்துக்குள் INS ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இகைக்கப்பட்டுள்ளது.
‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் ஸ்கார்பீன் இேக நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
ெடிெகேப்பில்,
முற்றிலும்
இந்தியாவிரலரய
உருொக்கப்பட்ட













நான்காெது நீர்மூழ்கிக் கப்பல் INS ரெலா. பிோன்ஸ் நிறுெனத்துடன்
இகைந்து ேஸகான் டாக் கப்பல்கட்டும் நிறுெனம் ரெலா நீாூா்மூழ்கிக்
கப்பகல உருொக்கியது.
அக்கப்பகல கடற்பகடயில் இகைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி மும்கபயில்
வியாைக்கிைகே நகடவபற்றது. அந்நிகழ்ச்சியில் பங்ரகற்ற இந்திய
கடற்பகட தகலகேத் தளபதி கேம்வீர் சிங் ரபசியதாெது:
‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் ொயிலாக இந்திய கடற்பகடயின் தாக்குதல்
திறன் ெரும் காலங்களில் அதிக அளவில் அதிகரிக்கும். நீர்மூழ்கிக்
கப்பல் கட்டுோனத்தில் தன்னிகறவு அகடெதற்கான நடெடிக்கககள்
அத்திட்டத்தின் கீழ் ரேற்வகாள்ளப்பட்டு ெருகின்றன.
நாட்டின் கப்பல்கட்டும் திறன்: கடலுக்கடியில் அகனத்துவிதோன
பாதுகாப்புசார் நடெடிக்ககககளயும் ரேற்வகாள்ளும் திறன் ஐஎன்எஸ்
ரெலாவுக்கு உள்ளது. நாட்டின் தற்ரபாகதய பாதுகாப்புச் சூைகல
ஆோயும்ரபாது, ரெலாவின் தாக்குதல் திறன், நாடு எதிர்வகாள்ளும்
கடல்சார் அச்சுறுத்தகலத் திறம்பட எதிர்வகாள்ள உதவும்.
இந்திய வபருங்கடல் பகுதியின் பாதுகாப்கப உறுதிவசய்ெதில்
ஐஎன்எஸ் ரெலா முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும். இந்தியாவின் நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கட்டும் திறகன INS ரெலா உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.
நீர்மூழ்கிக் கப்பகல இறக்குேதி வசய்யும் நாடு என்ற நிகலயில் இருந்து
அெற்கறக் கட்டும் நாடு என்ற நிகலக்கு இந்தியா உயர்ந்துள்ளது
என்றார் அெர்.
ஏவுககைகளும் கருவிகளும்: ஐஎன்எஸ் ரெலா குறித்து இந்திய
கடற்பகட வெளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இந்திய கடற்பகடயின் ரேற்குப்
பிரிவில் இகைந்து ஐஎன்எஸ் ரெலா வசயல்படும். நீண்ட வதாகலவு
வசன்று தாக்கக் கூடிய ஏவுககைகளும், ரபாாூா்க் கப்பல்ககளத் தாக்கி
அழிக்கக்
கூடிய
ஏவுககைகளும்
ஐஎன்எஸ்
ரெலாவில்
இகைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒலியின் மூலோக கடலுக்கடியில் உள்ள வபாருள்களின் வதாகலகெக்
கண்டறிெதற்காகப் வபாருத்தப்பட்டுள்ள ‘ரசானாாூா்’ கருவி, முற்றிலும்
உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்டது. ரேலும், பல நவீன கருவிகளும்
உைாூா்விகளும் (வசன்சாாூா்) ரெலாவில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிகைந்த அகேப்பு: கப்பலில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள அகனத்துக்
கருவிகளும்
‘சப்டிக்ஸ்’
என்ற
அகேப்புடன்
ஒருங்கிகைக்கப்பட்டுள்ளன. எதிரிகளின் இலக்குககளக் கண்டறிந்த
பிறகு, அெற்றின் மீது எவ்ொறு தாக்குதல் நடத்துெது என்பகத அந்த
அகேப்பு முடிவு வசய்யும் ெககயில் ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஐஎன்எஸ் கல்ெரி, ஐஎன்எஸ்
கண்ரடரி, ஐஎன்எஸ் கேஞ்ஜ் ஆகிய மூன்று நீாூா்மூழ்கிக் கப்பல்கள்
ஏற்வகனரெ
இந்தியக்
கடற்பகடயில்
இகைக்கப்பட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
8. இந்தியாவில் முதன் முகறயாக வபண்கள் கருவுறுதல் 2.1க்கும் கீழ்
குகறவு: ஆண்- வபண் விகிதம் பாதிக்கும் அபாயம்
கடந்த 2019-2020ம் ஆண்டுக்கான ரதசிய குடும்ப நல சுகாதாே
கைக்வகடுப்பு குறித்த 2ெது கட்ட தேவுகள் ரநற்று முன்தினம்
வெளியிடப்பட்டது.
வபண்களின் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் தற்ரபாது 2.1 என்ற
சோசரிக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது. இந்தியாவில் 3 ோநிலங்கள் ேட்டுரே
கருவுறுதல் வீதம் அதிகம் வகாண்டகெயாக காைப்படுகின்றன. பீகார்
(3.0), உத்தே பிேரதசம் (2.4), ஜார்க்கண்ட் (2.3) என்ற அளவில் உள்ளன.
கடந்த 2005-2006ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட 3ெது ரதசிய குடும்ப நல
சுகாதாே கைக்வகடுப்பின்படி வோத்த கருவுறுதல் சதவீதம் 2.7 ஆக
இருந்தது. இது, 2015-2016ம் ஆண்டில் 2.2 ஆக குகறந்தது. தற்ரபாது,
2.1 என்ற சோசரி அடிப்பகடயில் உள்ளது. 3ெது ரதசிய குடும்பநல
சுகாதாே கைக்வகடுப்பு ேற்றும் தற்ரபாது எடுக்கப்பட்ட 5ெது சுகாதாே
கைக்வகடுப்பின்படி பல ோநிலங்களில் வபண்களின் கருவுறும் விகிதம்
கணிசோக
குகறந்துள்ளது.
இதற்கு,
கருத்தகட
ேருந்துகள்,
சாதனங்ககள பயன்படுத்தும் விகிதம் அதிகோகி இருப்பரத முக்கிய
காேைம். 2.1 என்ற விகிதத்துக்கு கீழ் ேக்கள் வதாகக ோற்று கருவுறுதல்
விகிதம் குகறந்தால், இந்த நிகலயில், வபண்கள் கருவுறும் விகிதம்
குகறந்து இருப்பதால், இந்த பாலின சேன்பாட்டில் பாதிப்பு ஏற்படும்
அபாயம் உள்ளதாக” கூறப்பட்டுள்ளது.
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1. உலக த ொலலக்கொட்சி நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது?
அ) நவம்பர் 18

ஈ) ஒடிஸா
✓

15ஆம் நூற்றாண்டின் கவிஞர், துறவி மற்றும் சமூக சீர்திருத் வாதி
க க ாசருக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும் வலகயில் ‘க க ாச தெைந்தி’
கர்நாடகாவில் தகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

புனி க க ாசரின் பிறந் இடமா
காகித தல, தபாதுமக்களின்
வருலகக்காக அரசாங்கத் ால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. க க ாசா மற்றும்
புராண ாசா, விெை ாசா & தகாபால ாசா உள்ளிட்ட பக்தி இைக்கத்தின்
பிற ாசர்கள் பாடிை கீர்த் ல கள் கன் ட இலக்கிைத்தில் ‘ ாச
சாகித்திைம்’ மற்றும் ‘த வரநாமங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகின்ற .

ஆ) நவம்பர் 21 
இ) நவம்பர் 23
ஈ) நவம்பர் 25

✓



சமகால உலகில் த ாலலக்காட்சியின் ாக்கத்ல க்குறிக்கும் வலகயில்
நவம்பர்.21ஆம் த தி உலக த ாலலக்காட்சி நாள் உலகம் முழுவதும்
தகாண்டாடப்படுகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21-22 த திகளில்
மு ல் உலக த ாலலக்காட்சி மன்றம் நடத் ப்பட்டதிலிருந்து நவ.21ஆம்
த திலை உலகத் த ாலலக்காட்சி நாளாகக் தகாண்டாட ஐநா தபாதுச்
சலப முடிவு தசய் து.

6. அதைரிக்கொ & இங்கிலொந்துடனொன அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல்
கூட்டணியில், முக்கிய ஒப்பந் த்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது?
அ) பிரான்ஸ்

2. ABU - UNESCO அலைதி ஊடக விருதுகள் – 2021’ஐ தென்ற

ஆ) ஆஸ்திதரலிைா 

‘DEAFinitely Leading the Way’ என்பது எவ்வூடகத்தின் திட்டைொகும்?

இ) இத் ாலி

அ) தூர் ர்ஷன் 

ஈ) இஸ்தரல்

ஆ) என்டிடிவி

✓

இ) லடம்ஸ் தநௌ
ஈ) ஜீ டிவி

✓

ஆசிை பசிபிக் பிராட்காஸ்டிங் யூனிைன் (ABU) - UNESCO Peace Media
Awards 2021’இல், தூர் ர்ஷனின் ‘DEAFinitely Leading the Way’ ‘Living
Well with Super Diversity’ பிரிவில் விருல தவன்றது. அகில இந்திை
வாத ாலியின் ‘Living on the edge – The coastal lives’ என்ற
நிகழ்ச்சிைா து ‘Ethical & Sustainable Relationship with Nature’ பிரிவில்
விருல தவன்றது. மதலசிைாவில் உள்ள தகாலாலம்பூரில் இ ன் விருது
வழங்கும் விழா நலடதபற்றது.

7. ‘கர்நொடகொ ரொஜ்தயொத்ெெொ’ ைற்றும் ‘தகரள பிறவி நொள்’ ஆகியன
ஒவ்தெொர் ஆண்டும் எந் நொளில் தகொண்டொடப்படுகின்றன?
அ) அக்தடாபர் 3
ஆ) நவம்பர் 1 

3. அண்லைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘ஜிக்யொெொ நிகழ்ச்சி’, எந் த்

இ) நவம்பர் 3

துலறயுடன் த ொடர்புலடய ொகும்?

ஈ) நவம்பர் 5

அ) அறிவிைல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம் 

✓

ஆ) தபாருளா ாரம்
இ) விலளைாட்டு
ஈ) ஊட்டச்சத்து

✓

‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் குழந்ல களுக்கா
இந்திைாவின்
மு ல் தமய்நிகர் அறிவிைல் ஆய்வகம் சமீபத்தில் மத்திை அறிவிைல் &
த ாழில்நுட்பத்துலற அலமச்சர் ஜித ந்திர சிங்கால் த ாடங்கப்பட்டது.

✓

பள்ளி மாணவர்களுக்கா ஆய்வக ஆராய்ச்சியுடன் கூடிை வகுப்பலற
கற்றலல தசைல்படுத்தும் ‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் தமய்நிகர்
ஆய்வகத்ல உருவாக்க CSIR, ஐஐடி பாம்தபயுடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது.
தமய்நிகர் ஆய்வகத்திற்கா இலக்கு 6-12 வகுப்பு மாணவர்கள் ஆகும்.

கூட்டுக்குழுவின் லலெர் யொர்?

தகரளா, கர்நாடகா மத்திை பிரத சம், ஹரிைா ா, சத்தீஸ்கர் மற்றும்
ஆந்திர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் நவ.1 அன்று மாநில நாலளக்
தகாண்டாடுகின்ற . தகரளாவில் இந்நாள் ‘தகரள பிறவி நாள்’ என்றும்,
கர்நாடக மாநிலத்தில் இந் நாள் ‘கர்நாடக இராஜ்தைாத்சவா’ என்றும்
தகாண்டாடப்படுகிறது.

8. COP26 ைொநொட்டில் ‘தெொலொர் கொம்பஸ்’ இ லைத் த ொடங்கிய
பன்னொட்டு அலைப்பு எது?

4. னிநபர் ரவுப்பொதுகொப்பு ைதெொ ொ-2019’க்கொன நொடொளுைன்றக்
✓

அ) V முரளீ ரன்
ஆ) N இரவி
இ) P P தசௌத்ரி 
ஈ) S தெய்சங்கர்
✓

அதமரிக்கா & இங்கிலாந்துடன் ஆஸ்திதரலிைா ஒப்பந் ம் புரிந்துள்ளது.
இம்முத் ரப்பு ஒப்பந் ம் ஆஸ்திதரலிைாவுக்கு அணுசக்திைால் இைங்கும்
நீர்மூழ்கிக்கப்பல் த ாழில்நுட்பத்ல வழங்குகிறது. மூன்று நாடுகளும்
AUKUS என்ற பாதுகாப்புக் கூட்டணிலை உருவாக்குவ ாக அறிவித்
பிறகு, த ாழில்நுட்பத்தில் தவளிப்பலடைாக லகதைழுத்திடப்பட்ட மு ல்
ஒப்பந் ம் இதுவாகும்.

னிநபர் ரவுப்பாதுகாப்பு மதசா ா–2019’க்கா நாடாளுமன்றக் கூட்டு
குழுவா து, அரசாங்கத்தின் எந் தவாரு நிறுவ த்ல யும் சட்டத்தின்
எல்லலக்கு தவளிதை லவத்திருக்க அனுமதிக்கும் சர்ச்லசக்குரிை
விலக்கு விதிலை ஆ ரித்துள்ளது. P P தசௌத்ரி லலலமயிலா குழு,
சிறிை மாற்றத்துடன் இந் ச் சரத்ல
க்கலவத்துள்ளது. அந் அறிக்லக
இப்தபாது நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

அ) பன்

ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி 

ஆ) பன்

ாட்டு ஆற்றல் நிறுவ

இ) பன்

ாட்டு அணுசக்தி நிறுவ

ஈ) பன்

ாட்டு புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் நிறுவ

ம்
ம்
ம்

பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி (ISA) மற்றும் தந ர்லாந்ல ச் சார்ந்
தவளியீட்டு நிறுவ மா ‘எல்தசவிைர்’ COP26 காலநிலல மாநாட்டில்
தூ ர் ஸ்டீபன் குரூஸுடன் இலணந்து ‘தசாலார் காம்பஸ்’ என்ற
இ லழத்த ாடங்கி . ISA என்பது இந்திைாவால் த ாடங்கப்பட்ட
பன் ாட்டு அரசுகளுக்கிலடதைைா
ஒப்பந் அடிப்பலடயிலா
ஒரு
பன் ாட்டு அலமப்பாகும். பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணியின்
லலலம இைக்குநர் அெய் மாத்தூர், உலதககுமுள்ள ஆசிரிைர்களுக்கு
ஆவணங்களுக்கா மு ல் அதிகாரப்பூர்வ அலழப்லப தவளியிட்டார்.

9. ெட்ட ஆதலொெலனகள் ெைங்குெ ற்கொக ைத்திய ெட்டம் & நீதித்
துலற அலைச்ெரொல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட திறன்தபசிச் தெயலியின்
தபயர் என்ன?
அ) Citizen’s Tele-Law 

5. கனக ொெொ என்பெர் எந் ைொநிலத்ல ச் ெொர்ந் பதிலனந் ொம்

ஆ) Bharat Tele-Law

நூற்றொண்டின் கவி, துறவி ைற்றும் ெமூக சீர்திருத் ெொதியொெொர்?

இ) Atmanirbhar Nyayalay

அ) மிழ்நாடு

ஈ) Nyay For All

ஆ) கர்நாடகா 

✓

இ) ஆந்திர பிரத சம்









மத்திை சட்டம் மற்றும் நீதித்துலற அலமச்சர் கிரண் ரிஜிெு ‘சிட்டிசன்
தடலி-லா’ திறன்தபசிச் தசைலிலை தவளியிட்டார். இந் ச் தசைலி அ ன்
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பை ாளிகலள தநரடிைாக சட்ட ஆதலாசல வழங்கும் வழக்கறிஞர்க
-ளுடன் இலணக்கும். அல த்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனிைன்
பிரத சங்கலள உள்ளடக்கிை 75,000 கிராமப் பஞ்சாைத்துகளில் தடலிலாலவ விரிவுபடுத் வுள்ள ாகவும் கிரண் ரிஜிெு அறிவித்துள்ளார்.

10. இந்தியொவின் மு ல் உணவு அருங்கொட்சியகம் த ொடங்கப்பட்ட
இடம் எது?
ஆ) காசிைாபாத்
இ) புத
ஈ) ஞ்சாவூர் 
மத்திை வணிகம், த ாழிற்துலற, உணவு மற்றும் தபாதுவழங்கல் துலற
அலமச்சர் பியூஷ் தகாைல், இந்திைாவின் மு ல் உணவு அருங்காட்சிைக
-த்ல மிழ்நாட்டின் ஞ்சாவூரில் திறந்து லவத் ார். இந்திை உணவுக்
கழகமும் விஸ்தவஸ்வரய்ைா த ாழில் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அருங்காட்சி
-ைகங்களும் இலணந்து `1.10 தகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் இந் அருங்காட்
-சிைகத்ல உருவாக்கியுள்ள .


1. தவண்லமப் புரட்சியின் ந்ல என்று தபாற்றப்படும் வர்கீஸ் குரிைன்
பிறந் நாள் நூற்றாண்டு விழா
‘இந்திைாவின் பால் மனி ர்’ என்றுதபாற்றப்படும் Dr வர்கீஸ் குரிைனின்
பிறந் நாள் நூற்றாண்லடக் தகாண்டாடும் வி மாக ஆவின் நிறுவ ம்
து பால் பாக்தகட்களில் அவரது படத்ல அச்சிட்டு, தபருலமப்படுத்தி
உள்ளது.
வர்கீஸ் குரிைன் தகரள மாநிலம் தகாழிக்தகாட்டில் 1926ஆம் ஆண்டு
நவ.26ஆம் த தி பிறந் ார். தசன்ல லதைாலா கல்லூரியில் இைற்பிைல்
துலறயில் பட்டம் தபற்ற பிறகு, கிண்டி தபாறியிைல் கல்லூரியில்
எந்திரவிைல் துலறயில் பட்டம் தபற்றார். பின் ர், அரசு உ வித்
த ாலகயில் அதமரிக்காவின் மிச்சிகன் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்தில்
எந்திரவிைல் தபாறியிைலில் எம் எஸ் பட்டம் தபற்றார்.
இல ைடுத்து, இந்திைா திரும்பிை குரிைன், 1949ஆம் ஆண்டு குெராத்
மாநிலத்தின் ஆ ந்த் அரசு பால்பண்லணயில் தபாறிைாளராக பணியில்
தசர்ந் ார். அந் ச் சமைத்தில், புதி ாக த ாடங்கப்பட்ட கூட்டுறவு பால்
பண்லணகள், குெராத் மாநில லகரா மாவட்ட கூட்டுறவு பால்
உற்பத்திைாளர் சங்கம் தபரும் வீழ்ச்சிலை சந்தித்து வந்
. அப்தபாது,
லகராபால் சங்கத் லலவர் திரிபுவன் ாஸ் பதடலுக்கு, பால் ப ப்படுத்தும்
ஆலலலை நிறுவத் த லவைா
உ விகலள தசய்ை முன்வந் ார்
குரிைன். இது ான் இந்திைாவில் புகழ்தபற்ற அமுல் பால் மற்றும் பால்
தபாருட்கள் ைாரிப்பு நிறுவ ம் உருவாக காரணமாக அலமந் து.
நவீ
பால் உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தி ார் குரிைன். பன் ாட்டு நிறுவ ங்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட
ஏலழ பால் கூட்டுறவு சங்கத்ல , ஆசிைாவிதலதை மிகப்தபரிை, தவற்றிக
-ரமா நிறுவ மாக உைர்திை தபருலம வர்கீஸ் குரிைல தை சாரும்.
அமுலின் தவற்றி திட்டத்ல நாடு முழுவதும் தகாண்டு தசல்லும்
வி மாக, ‘Operation Flood’ என்ற தபைரிலா திட்டத்ல 3 கட்டங்களில்
தசைல்படுத் மத்திைஅரசு முன்வந் து. அதுதவ புகழ்மிக்க தவண்லமப்
புரட்சிைா து. மிழக அரசு நிறுவ மா
ஆவினும் தவண்லமப்
புரட்சியின் வழித் த ான்றல் ான். தவண்லமப் புரட்சியின் ந்ல ைா
வர்கீஸ் குரிைன் பிறந் நாலள ஆண்டுத ாறும் நவம்பர் 26ஆம் த தி
த சிை பால் நாளாக மத்திை கால்நலட பராமரிப்பு, பால்வளத்துலற
சிறப்பாக தகாண்டாடி வருகிறது. அந் வலகயில், அவரது நூற்றாண்டு
பிறந் நாள் தநற்று தகாண்டாடப்பட்டது. இல தைாட்டி, அவலர
தபருலமப்படுத்தும் வி மாக ஆவின் பால் நிறுவ ம்
து பால்
பாக்தகட்களில் ‘தசலவதை வாழ்க்லக’ என்ற வரிகளுடன் Dr வர்கீஸ்
குரிைனின் புலகப்படத்ல யும் தவளியிட்டு தபருலமப்படுத்தியுள்ளது.
வர்கீஸ் குரிைனின் தவண்லமப்புரட்சி, நாட்டு மாடுகளின் அழிவுக்குக்
காரணம் என்று ஒரு ரப்பில் கூறப்பட்டு வந் ாலும், இந்திைாவில் பால்
உற்பத்தி குலறவாக இருந் ால், பால் பவுடர்கள் தவளிநாடுகளில்
இருந்து இறக்குமதி தசய்ைப்பட்டது. பால், பவுடர் தரஷன் முலறயில்
வழங்கப்பட்ட முலறலை மாற்றி, இன்று எங்கும், எப்தபாதும் பால்





வாங்கும் நிலலக்கு நாம் முன்த றியுள்ள ற்கு வர்கீஸ் குரிைனின்
புரட்சி ான் காரணம் என்பல ைாராலும் மறுக்க முடிைாது.
2. அரசின் தகாள்லககளால் சர்வத ச கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக
மிழகம் மாறும்: ‘கத க்ட் 2021’ கருத் ரங்லக த ாடங்கிலவத்து
மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி
மத்திை மின் ணு, கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற, மிழக அரசின்
எல்காட் நிறுவ ம், இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) இலணந்து
நடத்தும் கவல் மற்றும் கவல் த ாழில்நுட்பம் த ாடர்பா ‘கத க்ட்
2021’ என்ற இரண்டு நாள் கருத் ரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி தசன்ல
கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி தசாழா ஓட்டலில் தநற்று த ாடங்கிைது. இல
மு ல்வர் ஸ்டாலின் த ாடங்கி லவத்து தபசிை ாவது:

அ) வாரணாசி

✓









1996’க்கு முன்பு மிழகத்தில் 34 தமன்தபாருள் நிறுவ ங்கள் இருந்
நிலலயில், அந் எண்ணிக்லகலை திமுக அரசு ான் 666 ஆக
மாற்றிைது. ஒரு மாநிலத்துக்கு மிகப்தபரிை முன்த ற்றம், மு லீடுகலள
தகாண்டு வருவதில்
கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற முன் ணி
வகிக்கிறது. கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் நாட்டின் முன் ணி
மாநிலமாக, உலக அளவில் கவ ம் ஈர்க்கக்கூடிை மாநிலமாக மிழகம்
உள்ளது. நாட்டிதலதை மின் ணுப் தபாருட்கள் ஏற்றுமதி தசய்யும்
முக்கிை மாநிலங்களில் மிழகமும் ஒன்று.
கணினி, மின் ணுவிைல், ஆப்டிகல் ைாரிப்புகள் ைாரிப்பில் நாட்டில்
2ஆம் இடத்திலும், எதலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதியில் 3ஆம் இடத்திலும்
உள்தளாம். கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் வளர்ச்சிக்கா
புதிை
வாய்ப்புகலள பைன்படுத்தி, மு ல் இடத்ல
க்கலவக்க மிழக அரசு
முைற்சித்து வருகிறது.
ரவு லமைங்கலள அலமப்பதில் மிழகம் சிறந்து விளங்கும்நிலலயில்,
அதில் மு லீடுகலள ஈர்க்க ஒரு தகாள்லக தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
அத தபால,
ரவுகலள
அடிப்பலடைாக
தகாண்ட
தகாள்லக
வடிவலமத் லில், மாநிலத்தின் திறல
தமம்படுத்தும் தநாக்கில்,
தசன்ல கணி விைல் கழகத்துடன் மிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம
ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது.
த ாழிற்துலற, நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாநிலத்தின் உட்கட்டலமப்
-லப தமம்படுத் , புறவழிச் சாலலகள், தசன்ல
தமட்தரா இரயில்
விரிவாக்கம், புதிை விமா
நிலலைம் தபான்ற குறிப்பிடத் க்க
உட்கட்டலமப்பு திட்டங்கலள அரசு முன்த டுத்து வருகிறது.
கவல் த ாழில்நுட்பத்துலறகளில் வளர்ந்துவரும் த ாழில்நுட்பங்கலள
மிழகத்தில் உள்ள த ாழில் நிறுவ ங்கள் பின்பற்ற தவண்டும்.
த ாழில்களுக்கு த லவைா
முழு ஆ ரலவ மிழக அரசு வழங்கும்
என்று உறுதி அளிக்கிதறன். நவீ
ஒற்லறச் சாளர முலற மூலம்,
எளி ாக வணிகம் தசய்வல தமம்படுத் அரசு பல சீர்திருத் ங்கலள
தசய்து வருகிறது.
எங்களது புதிை தகாள்லககள், முன்முைற்சிகள் மிழகத்ல சர்வத ச
கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக மாற்றும். மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம்,
த ாழில் துலற வளர்ச்சிக்கு லடைாக உள்ள அல த்து பிரச்சில க
-ளுக்கும் தீர்வு காண்பதில் த ாழில் துலறயுடன் இலணந்து தசைல்படு
-தவாம். கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற நமது லட்சிைமா 1 லட்சம் தகாடி
டாலர் இலக்லக அலடை உ வும். இவ்வாறு மு ல்வர் கூறி ார்.
3. ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ
அந் ஸ்து:

த்தின் - 2 சுரங்கங்களுக்கு 5 நட்சத்திர

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் இரண்டு சுண்ணாம்புக்கல்
சுரங்கங்களுக்கு மத்திை அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ
குறிப்பு:

ம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்

நாடு முழுவதுமுள்ள 1,029 சுரங்கங்கள் ஆன்லலனில் சுைமதிப்பீட்லட
ாக்கல் தசய்
. பின் ர் அலவ இந்திை சுரங்க பணிைகத் ால் 201920-ம் ஆண்டுக்கா 5 நட்சத்திர விருதுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட . இதில்
40 சுரங்கங்கள் (பல்தவறு உதலாகங்கள் மற்றும் கனிமங்கள்) 5
நட்சத்திர விருதுக்கு த ர்வு தசய்ைப்பட்ட .
ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் தமலதவங்கதடஸ்வரபுரம், புதுப்
பாலளைம் & தபரிைங்களூர் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கங்களுக்கு மத்திை
அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது.
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4. 2070’க்குள் ஆலலக் கழிவு தவளிதைற்றம் பூஜ்ை நிலலலை அலடை





அரசு இலக்கு:

முைற்சியில் இந்திைா தமலும் தீவிர பங்காற்றும் என்று தவளியுறவு
அதிகாரிகள் த ரிவித்
ர்.

சர்வத ச பருவநிலல கவுன்சில் கூட்டத்தில் காதணாலி வாயிலாக
நடத்திை ஆதலாசல யின் தபாது மத்திை சுற்றுச்சூழல் துலற
அலமச்சர் பூதபந் ர் ைா வ் தபசிை ாவது:

6. அவசர அவசிைம்! | இலளஞர்களுக்கு
உருவாக்குவது குறித்
லலைங்கம்

நாடு முழுவதும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் வளிமண்டலத்ல பாதிக்கா
கழிவுகலள தவளிதைற்றா
ஆலலகள் உள்ள நாடாக உருவாக
தவண்டும். அந் இலக்லக எட்டுவ ற்கா நடவடிக்லககலள த ாழில்
நிறுவ ங்கள் தமற்தகாள்ள தவண்டும். வளிமண்டல பாதிப்பு என்பது
யூகத்தின் அடிப்பலடயிலா து அல்ல என்பல
ற்தபாது கால
நிலலகளில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் நமக்கு உணர்த்தி வருகின்ற .
எதிர்பாரா வறட்சி, தபரு தவள்ளம், புைல், நீடித்திருக்கும் அ ல் காற்று,
மாறிவரும் பருவ சூழல் ஆகிை பாதிப்புகலள நாம் சந்தித்து வருகிதறாம்.
பருவ நிலல மாறுபாட்டில் கரிைமில வாயு தவளிதைற்றத்ல க்
குலறப்பதில் த ாழில் நிறுவ ங்களுக்கு மிக முக்கிை பங்குண்டு. அல
உணர்ந்து தசைல்பட தவண்டும். இந்திைத்த ாழில்நிறுவ ங்கள்
மிகவும் இக்கட்டா
ருணங்களில் பல சா ல கலளப் புரிந்துள்ளது.
அத தபால நமது புவிலைக் காப்பதிலும் ஒன்றிலணந்து தசைல்பட
தவண்டும். பருவமலழ மாறுபாடு, காடுகளில் தீ, அதிக அளவிலா
தவள்ளப்தபருக்கு, சூறாவளி உள்ளிட்ட பருவ நிலல மாறுபாடுகள்
நம்லமச் சுற்றி நிகழ்வல நாம் புறந் ள்ளிவிட முடிைாது. இவ்வாறு
பூதபந் ர் ைா வ் கூறி ார். - பிடிஐ
5. பிஹார், உ.பி., ொர்க்கண்ட் ஏலழ மாநிலமாக அறிவிப்பு: நிதி ஆதைாக்
ஆய்வில் கவல்
நிதி ஆதைாக் அலமப்பு இந்திை மாநிலங்களின் தபாருளா ார நிலலலை
பன்முக ஏழ்லம குறியீட்தடண் அடிப்பலடயில் ஆய்வு தசய்துள்ளது.
சுகா ாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி மற்றும் வாழ்க்லக ரம் உள்ளிட்ட 12
காரணிகலளக் கணக்கில் தகாண்டு நிதி ஆதைாக் ைாரித் துள்ள
மாநிலங்களின் ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லகயில் கூறியிருப்ப ாவது:
பிஹார், ொர்க்கண்ட், உத் ர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் மு ல் 3
ஏலழ மாநிலங்களாக உள்ள . பிஹார் மக்கள் த ாலகயில் 51.91
ச வீ த்தி ரும், ொர்க்கண்டில் 42.16 ச வீ த்தி ரும், உபியில் 37.79
ச வீ த்தி ரும் ஏழ்லமயில் உள்ள ர். மபியில் 36.65, தமகாலைாவில்
32.67 ச வீ ம் ஏலழ மக்கள் உள்ள ர். பட்டிைலில் கலடசி ஐந்து
இடங்களில் தகரளா (0.71%), தகாவா (3.76%), சிக்கிம் (3.82%), மிழ்நாடு
(4.89%), பஞ்சாப் (5.59%) மாநிலங்கள் உள்ள .
NITI ஆதைாக்கின் இந் ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லக சர்வத ச
அளவில் அங்கீகரிக் கப்பட்ட ஆக்ஸ்தபார்ட் ஏழ்லம மற்றும் மனி வள
தமம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் ஆகிை இலணந்து
உருவாக்கிை ஆய்வுமுலறயின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
6. ‘இன்டர்தபால்’ நிர்வாக குழுவுக்கு சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர் த ர்வு
‘இன்டர்தபால்’ எ ப்படும் சர்தவத ச தபாலீஸ் அலமப்பின் நிர்வாகக்
குழுவுக்கு இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர்
பிரவீன் சின்கா த ர்வு தசய்ைப்பட்டார்.
சர்வத ச தபாலீஸ் அலமப்பா
‘இன்டர்தபால்’ சர்வத ச அளவில்
தீவிரவா ம், தபால கடத் ல், இலணை ள குற்றங்களுக்கு எதிராக
தசைல்படுகிறது. ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் 89ஆவது தபாதுச்சலப
கூட்டம் துருக்கியின் இஸ் ான்புல்லில் நடந்து வருகிறது.
‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் நிர்வாகக் குழுவுக்கு ஆசிைாவில் இருந்து
த ர்ந் த டுக்கப்படும் 2 உறுப்பி ர்கள் இடங்களுக்கு த ர் ல் நடந் து.
இதில் இந்திைா, சிங்கப்பூர், சீ ா, தகாரிைா, தொர்டான் நாடுகளிலடதை
தபாட்டி நிலவி ைது. இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு
இைக்குநர் பிரவீன் சின்கா நிர்வாக குழு உறுப்பி ராகத் த ர்வு
தசய்ைப்பட்டார்.
பிரவீன் சின்காவுக்கு பல்தவறு நாடுகள் ஆ ரவு அளித்
. இ ற்காக
பல்தவறு நாடுகளின் தூ ரகங்கலள இந்திை அதிகாரிகள் த ாடர்பு
தகாண்டு ஆ ரவு திரட்டி ர். உலக அளவில் ஒருங்கிலணந்
இந்திைாவின் தீவிர பிரச்சாரத்துக்கு தவற்றி கிலடத்துள்ள ாக
தவளியுறவு அதிகாரிகள் த ரிவித்
ர். குெராத் ஐபிஎஸ் அதிகாரிைா
பிரவீன் சின்கா ற்தபாது சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநராக பணிைாற்றி
வருகிறார். பிரவீன் சின்கா த ர்ந்த டுக்கப்பட்டிருப்ப ன் மூலம் சர்வத ச
அளவிலா
குற்றங்கலளத்
டுக்கும் ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின்









தவலலவாய்ப்லப

அசீம் பிதரம்ஜி பல்கலலக்கழகம் நடத்திை தகாலவட் கால இந்திைாவின்
நிலல குறித் ஆய்வின்படி, 23 தகாடி இந்திைர்கள் அந் காலகட்டத்தில்
வறுலமக்தகாட்டுக்கு கீதழ ள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அக்தடாபர் 2021
நிலவரப்படி, தவலலவாய்ப்பின்லம 7.7% அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.
ானிைங்கி
இைந்திரங்களின்
உ வியுடன்
நிறுவப்படும்
பிரம்மாண்டமா
த ாழிற்சாலலகள்,
தவலலவாய்ப்பின்லம
அதிகரிப்ப ற்கா இன்த ாரு காரணம்.
இந்திை த ாழில்துலறயி ரின் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) தவளியிட்டிருக்கும்
புள்ளிவிவரப்படி, இந்திைாவில் 6.34 தகாடி குறு, சிறு நடுத் ர
த ாழிற்சாலலகள் இருக்கின்ற . ஏறத் ாழ 12 தகாடி த ாழிலாளர்கள்
அவற்றில் பணிைாற்றுகிறார்கள். தமாத்
உற்பத்திப் தபாருள்களில்
33.4% அங்கு ான் ைாரிக்கப்படுகின்ற . இந்திை உற்பத்திைாளர்கள்
சங்கத்தின்
ஆய்வின்படி,
அவற்றில்
மூன்றில்
ஒரு
பங்கு
த ாழிற்சாலலகளும், சுைத ாழில் தசய்பவர்களும் தபாதுமுடக்கத்ல த்
த ாடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு த ாழில் இழந்திருக்கிறார்கள். அரசின்
பல்தவறு திட்டங்களாலும், நிதியு விகளாலும்கூட அவர்களால் மீண்தடழ
முடிைவில்லல.
உற்பத்தித் துலறக்கு அரசு பல்தவறு சலுலககலள அறிவித்தும்கூட
கடந் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜிடிபியில் உற்பத்தித் துலறயின் பங்கு 17%
என்பல த் ாண்டி உைரவில்லல. அதுமட்டுமல்லாமல், 2016-17- இல்
உற்பத்தித் துலறயில் தவலலவாய்ப்பு தபற்றிருந்த ாரின் எண்ணிக்லக
5.1 தகாடி என்றால், 2020-21-இல் அது 2.73 தகாடிைாகக்
குலறந்திருக்கிறது. இந் ப் பின் ணியில் பார்க்கும்தபாது நமது
தபாருளா ார அணுகுமுலறலை மாற்ற தவண்டிை அவசிைம் த ரிகிறது.
அதிநவீ
த ாழிற்சாலலகலளயும்,
மிகப்தபரிை
இைந்திரமை
அலமப்புகலளயும் ஊக்குவிப்ப ற்குப் பதிலாக, நம்முலடை கவ ம் குறு,
சிறு நடுத் ரத் த ாழிற்சாலலகலளயும், சுை த ாழில்கலளயும்
ஊக்குவிப்பதில் ான் இருக்க தவண்டும். த ாழில்நுட்ப உ வி,
தபாதுமா மு லீடு ஆகிைவற்லற வழங்கி தவலலயில்லா தபாறியிைல்
பட்ட ாரிகள் சுை த ாழில் தசய்வ ற்கும், பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப
வழங்குவ ற்கும் வழிவலக தசய்வது இப்தபால ை அவசிைத் த லவ.
அதிகரித்து வரும் தவலலவாய்ப்பின்லமக்கு த ாழில்நுட்ப மாற்றங்கள்
காரணமாக
இருக்கும்
என்பல
வரலாறு
பலமுலற
உணர்த்தியிருக்கிறது.
தமாட்டார்
வாக ங்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டல த் த ாடர்ந்து குதிலர வண்டி, மாட்டு வண்டி
ஓட்டிைவர்கள் தவலலவாய்ப்பிழந் ார்கள். தமாட்டார் வாக ங்கள்
ஓடுவ ற்காக சாலலகள் தபாடப்பட்டதபாது அ ன்மூலம் புதிை
தவலலவாய்ப்புகள் உருவாயி . தமாட்டார் வாக
பழுது பார்த் ல்
த ாழில் பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப வழங்கிைது. அலவ அதிகரித்
வளர்ச்சிலையும் தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்கிைதுதபால, எல்லா
த ாழில்நுட்ப அறிமுகமும் மு லில் தவலலவாய்ப்பிழப்லபயும், பிறகு
புதிை வலகயிலா அதிகரித் தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்குவல
நாம் பார்க்கிதறாம்.
அதிகரித்
வளர்ச்சி விகி ம், குலறந்
அளவு தவலலவாய்ப்பு
உருவாக்கத்துக்கு வழிதகாலுகிறது என்கிற கருத்ல முற்றிலுமாக
ஏற்றுக்தகாள்ள முடிைாது. கடந் இருபது ஆண்டுகளில் லகப்தபசி
பழுதுபார்த் ல், வாடலக கார் ஓட்டு ல், தஹாட்டல் த ாழில், சுற்றுலா
த ாழில்,
சுை
த ாழில்கள்
உள்ளிட்டலவ
தபரிை
அளவில்
தவலலவாய்ப்லப
உருவாக்கியிருக்கின்ற .
தவலலவாய்ப்பு
இழத் லலவிட அதிக அளவில் தவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம்
ஏற்படுதமைா ால் அது வளர்ச்சியின் அலடைாளம்.
மத்திை அரசின் ஆய்வறிக்லக ஒன்றின்படி, 2012-2018-க்கு இலடதை
நகர்ப்புற தவலலவாய்ப்பின்லம மூன்று மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது.
2018-இல் 15 வைதுக்கும் 24 வைதுக்கும் இலடதைைா வர்களில்
தவலலயில்லா வர்களின் எண்ணிக்லக 28.5%. அத காலகட்டத்தில்
'ஊதிை விகி ம்' குலறந்திருக்கிறது.
ஊதிைத்ல விட விலலவாசி கூடு லாக அதிகரிக்கும்தபாது அ
ால்
த ாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கதள விர பை லடவதில்லல.
இப்தபால ை
நிலலயில்,
ஆண்டுத ாறும்
1.2
தகாடி
தபர்
தவலலவாய்ப்பு த டுபவர்கள் பட்டிைலில் இலணகிறார்கள். அவர்களில்
சுமார் 70 லட்சம் தபருக்குத் ான் தவலலவாய்ப்பு உருவாகிறது. இது
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குறித்து

அ ற்கு நமது கல்வி முலறயில் சீர்திருத் ம் அவசிைத் த லவ. இப்தபாது
தபரும்பாலா
இலளஞர்களும் அரசுப் பணி கிலடப்ப ற்காக
படிப்பவர்களாகத் ான் இருக்கிறார்கள். அரசுப் பணிைாளர்களுக்குக்
கிலடக்கும்
ஊதிைம்,
னிைார்
துலறயில்
திறன்
சார்ந்
தசவிலிைர்களுக்தகா கணினி த ாழில்நுட்பம் த ரிந் வர்களுக்தகா
னிைார் பள்ளி ஆசிரிைர்களுக்தகா கிலடப்பதில்லல. நமது கல்வி
முலற அரசுப் பணிலை ஊக்குவிப்ப ாக இருக்கும் நிலல மாற
தவண்டும்.
அடுத் ாக, த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்களில் மாற்றம் அவசிைம்.
த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் கடுலமைாக இருப்ப ால், ஒருவர் திறன்
குலறந் வராக இருந் ாலும், முலறைாகச் தசைல்படாமல் இருந் ாலும்
அவலர எளிதில் பணி நீக்கம் தசய்ை முடிவதில்லல. அ
ால் எல்லா
நிறுவ ங்களும்
மனி
சக்திலைக்
குலறத்து
ானிைங்கி
இைந்திரங்களுக்கு
முன்னுரிலம
வழங்குகின்ற .
கூடு ல்
மக்கள்த ாலகயுள்ள இந்திைா தபான்ற நாடுகளில், தவலலவாய்ப்லப
அதிகரித் ாக தவண்டும். அத தநரத்தில், உற்பத்தித் துலறயும்
பலவீ ப்பட்டுவிடக் கூடாது.
ஆண்தடான்றுக்கு 12 தகாடி இலளஞர்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு
உருவாக்குவது ான் மத்திை - மாநில அரசுகளின் இலக்காக இருக்க
தவண்டும். அ ற்கு நமது கல்வி முலறயிலும், த ாழிலாளர் நலச்
சட்டங்களிலும் மாற்றம் அவசிைம்!
7. த சிை பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு ல்:
தவளியுறவு அலமச்சகம்
ரஷிைாவிடமிருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகலண த ாகுப்புகலள
தகாள்மு ல் தசய்யும் விவகாரத்தில் அதமரிக்காவின் ஒப்பு ல் குறித்து
ஐைப்பாடு நிலவி வரும் நிலலயில், ‘இந்திைா சு ந்திரமா தவளியுறவு
தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. தமலும், த சிை பாதுகாப்பு நலனின்
அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு லல தமற்தகாள்கிறது’ என்று
மத்திை தவளியுறவு அலமச்சகம் த ரிவித்துள்ளது.
காதணாலி வழியில் தவள்ளிக்கிழலம நலடதபற்ற ரஷிைா - இந்திைா சீ ா ஆகிை 3 நாடுகளின் தவளியுறவு அலமச்சர்கள் பங்தகற்ற ஆாா்ஐசி
மாநாட்டில், எஸ்-400 ஏவுகலண த ாகுப்பு தகாள்மு ல் விவகாரம்
குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட ா என்ற தசய்திைாளர்களின் தகள்விக்கு
தவளியுறவு அலமச்சக தசய்தித்த ாடர்பாளர் அரிந் ம் பாக்சி இப்பதிலல
த ரிவித் ார். தமலும், ‘இந்திைாவும் அதமரிக்காவும் விரிவா சர்வத ச
பாதுகாப்பு துலற சார்ந் கூட்டுறலவ தகாண்டுள்ள .
அதுதபால, ரஷிைாவுடன் சிறப்புவாய்ந்
சு ந்திரமா
ராணுவ
கூட்டுறலவ இந்திைா தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திைா சு ந்திரமா
தவளியுறவு தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. அந் வலகயில், த சிை
பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை பாதுகாப்புத்துலறசார் தகாள்
மு ல்கலள இந்திைா தமற்தகாள்கிறது’ என்றும் அவர் பதிலளித் ார்.
ரஷிைாவிடம் இருந்து 5 பில்லிைன் டாலர்கள் (சுமார் `37,172 தகாடி)
மதிப்பில் அதிநவீ
எஸ்-400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலளக்
தகாள்மு ல் தசய்வ ற்கு அந்நாட்டுடன் இந்திைா கடந் 2018ஆம்
ஆண்டு ஒப்பந் ம் தசய் து. இ ற்கிலடதை ரஷிைாவுட ா
ஆயு க்
தகாள்மு லலக் லகவிடுமாறு அல த்து நட்பு நாடுகளுக்கும்
அதமரிக்கா த ாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
ரஷிைாவிடமிருந்து
பாதுகாப்புத்
ளவாடங்கலளக்
தகாள்மு ல்
தசய்வதில் இந்திைாவுக்கு விலக்கு அளிப்பது குறித்து அதமரிக்கா
இன்னும் முடிதவடுக்கவில்லல. இருந் தபாதிலும், இந்திைாவுக்கு எஸ்400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலள விநிதைாகிக்கும் பணிகள்
த ாடங்கியுள்ள ாக, ரஷிை ராணுவ த ாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்பு தசலவ
அலமப்பின் இைக்குநர் கடந் வாரம் கூறி ார் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
தவளியுறவு அலமச்சர் S தெய்சங்கர், சீ தவளியுறவு அலமச்சர் வாங் யி
மற்றும் ரஷிை தவளியுறவு அலமச்சர் தசர்தகய் லாவ்தராவ் ஆகிதைார்
பங்தகற்ற ஆர்ஐசி மாநாட்டில், ‘ஐநா பாதுகாப்புகவுன்சில் வலரைலறலை
மீறி ஒரு லலபட்சமா
ஒப்பு ல்கலள அளிப்பதும், அதிகார வரம்லப
நீட்டிக்க முைற்சிப்பதும் சர்வத ச சட்ட தகாள்கலளகளுக்கு முரணா
-லவ’ என்று மூன்று நாடுகள் சார்பிலும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட ாகவும்
அவர் த ரிவித் ார்.













8. இந்திைா-பிரான்ஸ் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி நிலறவு
இந்திைா-பிரான்ஸ் ராணுவம் இலணந்து நடத்திை 12 நாள் கூட்டுப்
பயிற்சி நிலறவலடந் து.
பிரான்ஸில் நலடதபற்ற இந் ப் பயிற்சியில் கூட்டுத் திட்டமிடல்,
தசைல்பாடுகளின் பரஸ்பர புரி ல், ஐநா சலபயின் சாச த்தின் கீழ்
பைங்கரவா
எதிர்ப்புச் சூழலில் கூட்டாகச் தசைல்படுவ ற்குத்
த லவைா
ஒருங்கிலணப்பு அம்சங்கலள அலடைாளம் காண்பது
ஆகிைவற்றுக்கு முக்கிைத்துவம் அளிக்கப்பட்டது.
களப்பயிற்சி,
கடி ப்பணிச்சூழல்கள்,
எதிர்ப்பு
நடவடிக்லககள்
உள்ளிட்டவற்றில் வீரர்கள் ஈடுபட்ட ர். இரண்டு கட்டங்களாக
நடத் ப்பட்ட பயிற்சியின் தபாது இரு ரப்பு வீரர்களும் ங்களது சிறந்
தசைல்முலறகள் மற்றும் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து தகாண்ட ர். இரு
நாட்டு பலடகளின் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டத ாடு மட்டுமல்லாமல் விலள
-ைாட்டு மற்றும் கலாசார நடவடிக்லககளிலும் இலணந்து ஈடுபட்டு
நட்புறலவ வளர்த்
ர். பயிற்சி குறித்து நாட்டு ராணுவப் பிரிவுகளும்
திருப்திலை தவளிப்படுத்தி . பைங்கரவா ம் இல்லா உலகத்ல
உறுதி தசய்யும் பைணத்தின் மற்தறாரு குறிப்பிடத் க்க லமல்கல்லாக
இந் ப் பயிற்சி விளங்கிைது என்று மத்திை தசய்தி கவல் பிரிவு
தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

9. தில்லி திகார் சிலறயில் திருவள்ளுவர் சிலல திறப்பு
தில்லி திகார் சிலறயின் மிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்பலடயின் எட்டாவது
பட்டாலிைன் கமாண்டட் அலுவலக வளாகத்தில் அலமக்கப்பட்ட
திருவள்ளுவர் சிலலலை சிறப்பு ஆயு ப்பலட காவல்துலற கூடு ல்
இைக்குநர் தெ ரல் அபய்குமார்சிங் தவள்ளிக்கிழலம திறந்து லவத் ார்.
தமலும், அரசிைலலமப்பு சட்ட நாலளதைாட்டி கமாண்டன்ட் டி தசந்தில்
குமார் முன்னிலலயில் அதிகாரிகள், காவலர்கள் இந்திை அரசிைலலமப்பு
முகப்புலரலை வாசித்து உறுதிதமாழி எடுத்துக்தகாண்ட ர். இந் த்
திருவள்ளுவர் சிலலலை வடிவலமத் காவலர் சி விஷ்ணு சங்கர்.
10. `1302 தகாடியில் 15.60 லட்சம் ணிக்லக மறுப்புகள் தீர்வு
தசய்ைப்படாமல்
நிலுலவயில்
உள்ள ால்
அறநிலலைத்துலற
கட்டுப்பாட்டில் இருந்
ணிக்லக பிரிவு நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டில்
னித்துலறைாக இைங்கும்: மிழக அரசு உத் ரவு
அறநிலலைத்துலற கட்டுபாட்டில் இருந்
ணிக்லக பிரிவு நிதித்
துலறயின் கட்டுபாட்டில் னித்துலறைாக தசைல்படும் என்று மிழக
அரசு உத் ரவிட்டு அரசாலண தவளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து மிழக
அரசின் அறநிலலைத்துலற மு ன்லம தசைலாளர் சந் ரதமாகன்
தவளியிட்டுள்ள அரசாலணயில் கூறியிருப்ப ாவது:
தகாயில்களின் ணிக்லகக்தக
இந்து சமை அறநிலலைத்துலற
ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின்
ணிக்லகப் பிரிவா து உள்ளாட்சி நிதி ணிக்லக துலறயிலிருந்து
பிரித்து, ஏற்படுத் ப்பட்டது.
ற்தபாது சமை அறநிறுவ ங்களின்
ணிக்லகயில தமற்தகாள்ள ணிக்லகப் பிரிவா து 19 மண்டலங்
-களாக பிரிக்கப்பட்டு 4 துலணத் லலலம ணிக்லக அலுவலர்
அலுவலகங்களும், 15 மண்டல ணிக்லக அலுவலர் அலுவலகங்களும்
இவர்களுக்கு உ விைாக 27 உ வி
ணிக்லக அலுவலர்
அலுவலகங்களும் தசைல்பட்டு வருகிறது.
ணிக்லக மற்றும் தமலாய்வு பணிகலள தமற்தகாள்ள 295 ணிக்லக
பணியிடங்களில்
ணிக்லக
பிரிவின்
அலுவலக
பணிகள்
தமற்தகாள்ளும் பணிைாளர்கலள விர்த்து உள்ள 274 ணிக்லக
பணியிடங்களில் காலி பணியிடங்கள் தபாக 235
ணிக்லக
பணிைாளர்கள் ணிக்லக பணியில தமற்தகாண்டு வருகின்ற ர்.
இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின் ணிக்லகைாளர்கலளக் தகாண்டு
தகாயில்களின்
ணிக்லககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு தவளியிடப்பட்ட
ணிக்லக அறிக்லககள் மீது நடவடிக்லககள் தமற்தகாண்டு தீர்வு
தசய்ைப்பட தவண்டிை ணிக்லக லடகள் கடந் 31.3.2021 அன்று
நிலவரப்படி ரூ.1302 தகாடி உள்ளடக்கிை 15,60,574 ணிக்லக
மறுப்புகள் தீர்வு தசய்ைப்படாமல் நிலுலவைாக உள்ளது.
இந்து சமை அறநிலலைத் துலற ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
நிர்வாகப் பிரிவு மற்றும் ணிக்லகப் பிரிவுகள் தசைல்பட்டு வருவ ால்,
ணிக்லகப் பணி னித்துவமாக நலடதபறவில்லல. இந்து சமை
அறநிலலைத்துலற
ணிக்லகப்பிரிவில
இந்து
சமை
அறநிலலைத்துலற கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்து, ணிக்லகப் பணி
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தமற்தகாள்வதுடன்
ணிக்லகத்
லடகள் மீது அளிக்கப்படும்
பதிலறிக்லககள் பரிசீலித்து, இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ணிக்லக
பிரிவில
விடுவித்து னிைாக அறநிலலைங்களின் ணிக்லகத்
துலற ஒன்றில
நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தசைல்படும்
வலகயில் ஏற்படுத் இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைர்
அரலசக் தகட்டுக் தகாண்டுள்ளார்.
இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயில் உள்ள ணிக்லக பிரிவில
நிதித்துலறயின் கீழ் தசைல்படும்
னித்துலறைாக்கும் பட்சத்தில்
தமற்கண்ட சட்ட விதிகளுக்கு திருத் ம் தமற்தகாள்ள னிைாக அரசுக்கு
கருத்துருக்கள் அனுப்பப்படவுள்ளது. இந்து சமை அறநிறுவ ங்களில்
ணிக்லக தமற்தகாள்வ ற்கு அறநிலலைை தகாலடகள் சட்டம் 1959,
சட்டப்பிரிவு 92(2)’இன்படி உரிை விகி த்தில் ணிக்லக கட்டணங்கள்
சம்பந் ப்பட்ட அறநிறுவ ங்களால் அரசுக்கு ஈடுதசய்ைப்படும் என்ற
விவரமும் இ
ால், அரசுக்கு கூடு ல் தசலவி ங்கள் எதுவும் ஏற்பட
வாய்ப்பு இல்லல என்று ஆலணைர் த ரிவித்துள்ளார்.
இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைரது தசைல்குறிப்பில அரசு
கவ முடன்
பரிசீலல
தசய் து.
பரிசீலல க்குப்
பின் ர்,
தகாயில்களின் ணிக்லகக்தக
இந்து சமை உள்ளாட்சி ணிக்லக
துலறயிலிருந்து பிரித்து த ாற்றுவிக்கப்பட்ட இந்து சமை அறநிலலைத்
துலறக்கா
ணிக்லக பிரிவில அறநிலலைத்துலறயின் கட்டுபாட்டி
-லிருந்து விடுவித்து, அறநிலலைங்களின் ணிக்லக துலற ஒன்றில
நிதித்துலறயின்
கட்டுபாட்டின்கீழ்
னித்துலறைாக
தசைல்படும்
வலகயில் அரசு ஆலணயிடுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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எனப் மபயர் ொற்றம் மசய்யப்படும் என்று அறிவித்ோர். ோந்தியா, ெத்திய
பிேரேச ொநிைத்தில் பிறந்ே பழங்குடி ஆதிவாசி சமூகொன பில் பழங்குடி
இனத்கேச்ரசர்ந்ேவர். பில்லின் ொொ ோந்தியா, டிச.4ஆம் ரேதி அன்று
ஆங்கிரையர்களால் தூக்கிலிேப்பட்ோர்.

1. “குள ோபல் ஸ்ளேட் ஆப் டேமோக்ரசி 2021” அறிக்கையின்படி, எந்த

நோடு முதன்முகையோை “பின்சறுக்கும்” மக்ை ோட்சி நோடுைளின்
பட்டியலில் ளசர்க்ைப்பட்டுள் து?
அ) இந்தியா
ஆ) அமெரிக்கா 

5. 12 மணி ளநரத்திற்குள் பதவிகய ரோஜினோமோ டசய்த “மக்ேளலனோ

இ) பிரேசில்

✓

✓



ஆண்ேர்சன்”, எந்த நோட்டின் முதல் டபண் பிரதமரோெோர்?

ஈ) UK

அ) மேன்ொர்க்

ெக்களாட்சி ெற்றும் ரேர்ேல் உேவிக்கான சர்வரேச நிறுவனம் (IDEA)
ேனது அறிக்கககய “குரளாபல் ஸ்ரேட் ஆப் மேொக்ேசி 2021” என்ற
ேகைப்பில் மவளியிட்ேது. அது முேன்முகறயாக அமெரிக்காகவ அேன்
ஆண்டுப்பட்டியலில் “பின்சறுக்கிச்மசல்லும்” ெக்களாட்சி நாடுகளின்
பட்டியலில் ரசர்த்துள்ளது. இந்ேப் பின்னகேவு, 2019’இல் மோேங்கியது
என்று ேேவு மேரிவிக்கிறது.

ஆ) ஆஸ்திரேலியா
இ) சுவீேன் 
ஈ) அயர்ைாந்து

2021ஆம் ஆண்டு நிைவேப்படி, உைகில் 98 ெக்களாட்சிக் குடியேசுகள்
உள்ளன. இந்தியா, பிலிப்கபன்ஸ் ெற்றும் அமெரிக்கா ரபான்ற சிை
நாடுகள் ெக்களாட்சிக்கு எதிோன வன்முகறகளுக்கு எதிோக பல்ரவறு
நேவடிக்ககககள விதித்ேன.

சமூக ெக்களாட்சிக் கட்சிகயச் ரசர்ந்ே ெக்ேரைனா ஆண்ேர்சன்
சுவீேனின் முேல் மபண் பிேேெோவார். அவர் சமீபத்தில் பன்னிேண்டு
ெணிரநேத்திற்குள் அந்ேப் பேவியில் இருந்து விைகினார். கூட்ேணியில்
சிறுபான்கெயாக இருந்ே பசுகெக்கட்சி விைகியகே அடுத்து, கூட்ேணி
-யின் பைம் குகறந்ேோல் அவர் பிேேெர் பேவிகய இோஜினாொ மசய்ய
ரவண்டிய கட்ோயம் ஏற்பட்ேது.

2. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை ‘மளேோசின்ளைோஸ் ளமனிடபஸ்ளேோ’,

6.அகனத்து NFSA பயனோளிைளுக்கும் நபர் ஒன்றுக்கு மோதம் 5 கிகி

✓

எந்த விண்டெளி நிறுெனத்தோல் அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள் து?

தோனியத்கத இலெசமோை ெழங்கும் திட்ேத்தின் டபயடரன்ன?

அ) ISRO

அ) PM – KVY

ஆ) NASA

ஆ) PM – JDY

இ) ESA 

இ) PM – FBY

ஈ) JAXA

ஈ) PM – GKAY 

✓

ஐரோப்பிய விண்மவளி முககெ (ESA) கவுன்சில், ஐரோப்பாவில்
விண்மவளிப் பயன்பாட்கே விகேவுபடுத்துவேற்காக ‘Matosinhos
Manifesto’க்கு ஒப்புேல் அளித்ேது. ESA’இன் 22 உறுப்பு நாடுககளச்
ரசர்ந்ே அகெச்சர்கள் ககமயாப்பமிட்ே புதிய ஆவணம் “முடுக்கிகள்”
என்ற மூன்று அவசே முயற்சிககள ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.

✓

விண்மவளி வீேர்ககள விண்மவளிக்கு அனுப்புவேற்கும், வியாழனின்
உகறந்ே நிைவு என்மசைேகை ஆய்வு மசய்வேற்கும் ESA’இன் மசாந்ே
அகெப்கப நிறுவுவகே ரநாக்கொகக் மகாண்ே இரு திட்ேங்களிலும்
அவர்கள் ககமயழுத்திட்ேனர்.

✓

COVID மோேர்பான இகேயூறுகள் ெற்றும் மபாதுமுேக்கங்ககள அடுத்து
இந்திய அேசாங்கத்ோல் “பிேேெர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாஜனா”
மோேங்கப்பட்ேது. இந்ேத் திட்ேம் அகனத்து NFSA பயனாளிகளுக்கும்
நபர் ஒன்றுக்கு ொேம் ஐந்து கிரைா ோனியங்ககள இைவசொக வழங்க
முற்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்ேத் திட்ேத்கே 2021 டிசம்பர் முேல் 2022
ொர்ச் வகே நீட்டிப்போக இந்திய அேசு அறிவித்ேது.

7. ளதசிய குடும்பம் மற்றும் சுைோதோர ஆய்வின்படி (NFHS-5), 20192021’இல் நோட்டில் 1000 ஆண்ைளுக்கு எத்தகன டபண்ைள்
உள் னர்?

3. ைங்கை-பிரம்மபுத்ரோ-ளமக்னோ ஆற்றுப்படுகைைள் குறித்த WMO

அ) 1000

கூட்ேம் நகேடபறுகிை இடம் எது?

ஆ) 941

அ) வாேணாசி

இ) 1020 

ஆ) புது தில்லி 

ஈ) 916

இ) பாட்னா

✓

ஈ) ைக்ரனா

✓

உைக வானிகை அகெப்பு (WMO), புவி அறிவியல் அகெச்சகம் ெற்றும்
இந்திய வானிகை ஆய்வுத்துகற ஆகியகவ இகணந்து ஏற்பாடு மசய்ே
கங்கக-பிேம்ெபுத்ோ-ரெக்னா (GBM) ஆற்றுப்படுகககள்குறித்ே கூட்ேம்
சமீபத்தில் புது தில்லியில் மோேங்கியது. ரநபாளம், வங்கரேசம், பூோன்,
சீனா ஆகிய நாடுககளச் ரசர்ந்ே அறிவியைாளர்கள் இந்ேக் கூட்ேத்தில்
கைந்துமகாள்கின்றனர்.

✓

இந்தியாவும் அேன் அண்கே நாடுகளும் எல்கைக்குட்பட்ே GBM ஆற்றுப்
படுககககளப் பகிர்ந்துமகாள்வது, நீர்த்ரேக்கங்கள், ஆறுகள் ெற்றும்
அகணநீர்பற்றிய ேேவுககளப் பகிர்ந்துமகாள்ளும் ஓர் அகெப்பான
கைட்ோைஜிக்கல் SOS அகெப்கப உருவாக்கத்திட்ேமிட்டுள்ளன.

இந்திய அேசின் ெத்திய சுகாோே அகெச்சகம், 2019 ெற்றும் 2021’க்கு
இகேயில் இேண்டு கட்ேங்களாக நேத்ேப்பட்ே ரேசிய குடும்பம் ெற்றும்
சுகாோே ஆய்வின் (NFHS-5) ஐந்ோவது சுற்று முடிவுககள சமீபத்தில்
மவளியிட்ேது. இந்ே ஆய்வின்படி, 2019-2021’இல், நாட்டில் ஆயிேம்
ஆண்களுக்கு ஆயிேத்து இருபது மபண்கள் உள்ளனர். ரெலும், மொத்ே
கருவுறுேல் விகிேம் இேண்டு சேவீேொக குகறந்துள்ளது.

8. புரோடெக்ட் 75’இன்கீழ், அண்கமயில் இந்தியக் ைேற்பகேயில்
இகைக்ைப்பட்ே நோன்ைோெது மகைந்திருந்து தோக்கும் ஸ்ைோர்பீன்
ெகுப்பு நீர்மூழ்கிக்ைப்பல் எது?
அ) INS சக்ோ
ஆ) INS ைம்சா
இ) INS ைம்ைா

4. சமீப டசய்திைளில் இேம்டபற்ை தோந்தியோ மோமோ, எந்த மோநிலத்தின்
பழங்குடியினத் தகலெரோெோர்?

ஈ) INS ரவைா 

அ) கர்நாேகா

✓

ஆ) ெகாோஷ்டிோ
இ) ெத்திய பிேரேசம் 
ஈ) ஜார்கண்ட்
✓

ெத்திய பிேரேச ொநிை முேைகெச்சர் சிவோஜ் சிங் மசௌகான், இந்தூரில்
உள்ள பேல்பானி ேயில் நிகையம், ‘ோந்தியா ொொ இேயில் நிகையம்’









புோமஜக்ட் 75’இன்கீழ் கட்ேப்பட்ே இந்தியாவின் 4ஆவது ெகறந்திருந்து
ோக்கும் ஸ்கார்பீன் வகுப்பு நீர்மூழ்கிக்கப்பைான INS ரவைா இந்தியக்
கேற்பகேயில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் கப்பகை பிோன்ஸின்
கேற்பகேக் குழுவுேன் இகணந்து ெசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம்
உருவாக்கியுள்ளது. ஐஎன்எஸ் கல்வாரி, கந்ரேரி, கேஞ்ச் ஆகிய மூன்று
ஸ்கார்பீன் வகக நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் உருவாக்கப்பட்டு கேற்பகேயில்
ஏற்கனவே ரசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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9. 50,000 ேன் ளைோதுகம மற்றும் உயிர்க்ைோக்கும் மருந்துைக

எந்த நோட்டுக்கு டைோண்டுடசல்ெதற்கு போகிஸ்தோன் இந்தியோகெ
அனுமதித்துள் து?
அ) துர்க்மெனிஸ்ோன்
ஆ) ஈோன்
இ) ஆப்கானிஸ்ோன் 
ஈ) ேஜிகிஸ்ோன்
✓

இந்தியாவிலிருந்து 50,000 ேன் ரகாதுகெ ெற்றும் உயிர்க்காக்கும்
ெருந்துககள வாகா எல்கை வழியாக ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு மகாண்டு
மசல்ை பாகிஸ்ோன் அேசு அதிகாேப்பூர்வொக அனுெதி அளித்துள்ளது.

✓

இந்ே அனுெதி ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ஒரு நல்மைண்ண முகறயாக
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு ெனிோபிொன அடிப்பகேயில்
ரகாதுகெ ெற்றும் பிற அத்தியாவசிய மபாருட்ககள வழங்க இந்தியா
முன்வந்துள்ளது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு எந்ே விொனப் ரபாக்கு
வேத்துமில்ைாே காேணத்ோலும், பாகிஸ்ோனின் அனுெதி நிலுகவயில்
இருந்ே காேணத்ோலும் விநிரயாகம் மசய்யப்போெல் இருந்ேது.

10. ஐநோ டபோது அகெயின் சமீபத்திய தீர்மோனத்தின்படி, ெங்ைோ
ளதசமும் ளநபோ மும் எப்புதிய ெகையின்கீழ் கெக்ைப்பட்டுள் ன?
அ) குகறந்ே வளர்ச்சியகேந்ே நாடு
இ) ஏகழ நாடு
ஈ) நடுத்ேே வருொனம் மகாண்ே நாடு
வங்காளரேசம், ரநபாளம் உள்ளிட்ே மூன்று நாடுககள, “குகறந்ே
வளர்ச்சியகேந்ே நாடு’கள் என்ற வககயிலிருந்து ‘வளரும் நாடு’ என்ற
வககயில் கவப்பேற்கான தீர்ொனத்கே ஐநா மபாது அகவ ஏற்றுக்
மகாண்ேது. வங்காளரேசம், ரநபாளம் ெற்றும் ைாரவா ெக்களாட்சிக்
குடியேசு உள்ளிட்ே 3 நாடுகளுக்கு இந்ேத் ேகுதிகய வழங்கிய UNGA
76ஆவது அெர்வில் இத்தீர்ொனம் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ேது.


1. அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு வாழ்நாள் சாேகனயாளர் விருது
உைக ேமிழ் நிறுவனம் சார்பில் ைண்ேன் 4ஆவது சர்வரேச ெருத்துவ
சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழா, பிரிட்ேன் நாோளுென்றத்தில்
நகேமபற்றது. இந்ே நிகழ்ச்சியில், ேமிழக ெருத்துவம் ெற்றும் ெக்கள் நல்
வாழ்வுத்துகற அகெச்சர் ொ சுப்பிேெணியனுக்கு மகாரோனா ரபரிேர்
மபருந்மோற்று காைத்தில் திறம்பே மசயல்பட்ேேற்காக வாழ்நாள்
சாேகனயாளர் விருது வழங்கப்பட்ேது.

2. கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேம்: பிரிட்ேனில் 4 குழுக்கள் மோேக்கம்
கங்கக நதி புனேகெப்புத் திட்ேத்தின் பகுதியாக ரேசிய கங்கக நதி
தூய்கெ அகெப்பும், பிரிட்ேனில் உள்ள இந்திய தூேேகமும் இகணந்து
அந்நாட்டில் 4 குழுக்ககள மோேங்கியுள்ளன. ைண்ேன், மிட்ரைண்ட்ஸ்,
ஸ்காட்ைாந்து ெற்றும் ரவல்ஸ் பகுதிகளில் நான்கு கங்கக இகணப்பு
குழுக்கள் மோேங்கப்பட்ேன.
ஒவ்மவாரு குழுவிலும் ஒருங்கிகணப்பாளர்கள் இருப்பர். அவர்கள்
கங்கக நதிகய தூய்கெப்படுத்தும் திட்ேத்தில் ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானி
-கள், மோழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முேலீட்ோளர்கள் உள்பே பல்ரவறு
ேேப்பினகே ஒருங்கிகணப்பர். அவர்கள்மூைம் கங்கக நதிகய புனே
-கெக்கும் முயற்சிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகள்,
கருத்ேேங்குகள் நேத்ேப்படும்.
3. மசன்கனயில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ: 200 ஆண்டுகளில்
3ஆவது முகறயாக பதிவு
வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் தீவிேெகேந்துள்ளநிகையில், 200
ஆண்டுகளில் 3ஆவது முகறயாக மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில்
அதிகபட்ச ெகழஅளவு (1000 மிமீ ெகழ அளவு ோண்டி) பதிவாகியுள்ளது.







வேகிழக்குப் பருவெகழ ேமிழகத்தில் ேற்ரபாது மிகத் தீவிேொகியுள்ளது.
மபரும்பாைான ொவட்ேங்களில் கேந்ே ஒருவாேொக பேவைாக ெகழ
மபய்துவருகிறது. அதிலும், மசன்கனயில் கேந்ே சிை நாள்களாக
மிேொனது முேல் பைத்ேெகழ வகே மபய்து வருகிறது. ஓரிரு
இேங்களில் மிகப்பைத்ேெகழயும் மபய்து வருகிறது.
இந்நிகையில், மசன்கனயில் நவம்பர் ொேத்தில், 200 ஆண்டுகளில்
3ஆவது முகறயாக அதிகபட்ச ெகழ அளவு (1000 மிமீ) ேற்ரபாது
பதிவாகியுள்ளது. வேகிழக்கு பருவெகழ காைத்தில் (அக்.1 முேல் நவ.27)
மசன்கனயில் சோசரி ெகழ அளவு 600.2 மிமீ ஆகும். ேற்ரபாது வகே
1064.2 மிமீ மபய்துள்ளது. இது 77% அதிகம். ரெலும், மசன்கனயில் 200
ஆண்டுகளில் நவம்பரில் அதிகபட்ச ெகழ அளவு மபாருத்ேவகே, 3ஆம்
முகறயாக, நிகழாண்டில் 1000 மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது.
கேந்ே 1918ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் 1088 மிமீ ெகழ அளவும், 2005ஆம்
ஆண்டு அக்ரோபரில் 1078 மிமீ ெகழ அளவும், 2015ஆம் ஆண்டு
நவம்பரில் 1049 மிமீ ெகழ அளவும் பதிவாகியது. 2021ஆம் ஆண்டு
நவ.27’இல் 1064 மிமீ ெகழயும் பதிவாகியுள்ளது. 200 ஆண்டுகளில்
நவம்பரில் 3ஆவது முகறயாகவும், ெற்ற ொேங்ககளப் மபாருத்ேவகே
4ஆவது முகறயாகவும் ஆயிேம் மிமீ ெகழ அளகவத் ோண்டியுள்ளது.
4. பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்கே ேடுக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’
என்ற இயக்கத்கே முன்மனடுக்க முடிவு
ெக்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவகே ேடுத்து துணிப்கபககள
உபரயாகிக்கும் வககயில் ‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ என்ற இயக்கத்கே
ேமிழக அேசு முன்மனடுக்க இருக்கிறது.

ஆ) வளரும் நாடு 

✓







இதுகுறித்து சுற்றுச்சூழல், காைநிகை ொற்றம் ெற்றும் வனத்துகற
முேன்கெ மசயைாளர் சுப்ரியா சாகு மவளியிட்ே அேசாகணயில்
கூறப்பட்டிருப்போவது:
பிளாஸ்டிக் தீங்கு
பிளாஸ்டிக்கால் இந்ே உைகம் மிகப்மபரிய பிேச்சிகனகய சந்தித்து
வருகிறது. ஒருமுகற உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 40
சேவீேம் உைகளவில் ேயார் மசய்யப்படுகின்றன. ெக்களின் அன்றாே
வாழ்க்ககயில் அகவ பயன்படுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் அகவ
தூக்கி வீசப்பட்ே பிறகு சுற்றுச்சூழலில் பை ஆயிேம் ஆண்டுகள் ேங்கி
விடுகின்றன. இவற்றால் ெண், ஆறுகள், கேல்களில் மிகப்மபரிய
பிேச்சிகனகள் உருவாகின்றன. குறிப்பிட்ே அளவு பிளாஸ்டிக்குகள்
எரிக்கப்படும்ரபாது, அவற்றில் இருந்து வரும் புகக கடுகெயான
பின்விகளவுககள ஏற்படுத்துகின்றது. இந்ே பிளாஸ்டிக்கினால்
ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஏோளொன மிருகங்கள் பலியாகின்றன.
பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்
சர்வரேச இயற்கக பாதுகாப்பு அகெப்பு, ஆண்டுரோறும் உைகளவில் 14
மில்லியன் ேன் பிளாஸ்டிக்குகள் கேலில் மசன்று ரசருவோக ஒரு புள்ளி
விவேத்கே கூறுகிறது.
ெத்திய ொசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ேகவலின்படி 2019-20-ம்
ஆண்டில் 34 ைட்சத்து 69 ஆயிேத்து 780 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்
இந்தியாவில் ரேக்கெகேந்ேன. ேமிழ்நாட்டில் ெட்டும் 4 ைட்சத்து 31
ஆயிேத்து 472 ேன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அந்ே ஆண்டில்
ரேங்கியிருந்ேன.
பிளாஸ்டிக்குக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கம்
எனரவ ஒரு முகற பயன்படுத்தி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குககள
ேயாரிப்பது,
ரசமித்து
கவப்பது,
வினிரயாகம்
மசய்வது,
ரபாக்குவேத்துக்கு
மகாண்டுமசல்வது,
விற்பகன
மசய்வது
ரபான்றவற்கற 25.6.2018-ல் இருந்து ேகே மசய்ேது. ஒருமுகற
உபரயாகித்து வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளான உணகவ மபாட்ேைம்
ரபாடும் பிளாஸ்டிக், சாப்பாடு ரெகஜயில் விரிக்கும் பிளாஸ்டிக்,
பிளாஸ்டிக் பிரளட்டுகள், டீ கப்புகள், ேம்ளர்கள், ேண்ணீர் ஊற்றி
கவக்கும் பிளாஸ்டிக்குகள், ஸ்டிோ, ரகரி ரபக், பிளாஸ்டிக் மகாடிகள்
ரபான்றகவ இதில் அேங்குகின்றன. இந்ே ேகே உத்ேேவு 1.1.2019-ல்
இருந்து
நகேமுகறக்கு
வந்ேது.
இந்ே
ேகே
உத்ேேவு
அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கு ொநிை அளவிைான குழு
ஒன்கறயும் அேசு அகெத்திருந்ேது.
இந்ேநிகையில் சட்ேசகபயில் கேந்ே பட்மஜட் கூட்ேத்மோேரில் 3.9.2021
அன்று தூக்கி வீசப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள்
இயக்கத்கே ேமிழ்நாடு ொசு
கட்டுப்பாட்டு
வாரியம் மூைம்
அெல்படுத்துவது என்று அறிவிக்கப்பட்ேது. இந்ே இயக்கத்தில் வர்த்ேக
சங்கங்கள், சமூக நை அகெப்புகள், வியாபாரிகள் சங்கங்கள், உள்ளாட்சி
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அகெப்புகளின் ேகைவர்கள் ஆகிரயாகே இகணத்து அெல்படுத்தும்
என்று
அறிவிக்கப்பட்ேது.
அேன்படி
ொவட்ே
கமைக்ேர்களின்
வழிகாட்டுேலின்படி பிளாஸ்டிக்கு எதிோக கடுகெயான நேவடிக்கககள்
எடுக்கப்பே உள்ளது. இகே 4 வகககளாக பிரித்து அேசு அெல்படுத்தும்.
‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’
இந்ே பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு எதிோன ெக்கள் இயக்கத்கே அேசு
ஆேரிக்கும். ொநிைம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் ேகே உத்ேேவு
அெல்படுத்துவகே கண்காணிப்பேற்கான வழிமுகறகள் வகுக்கப்படும்.
இந்ே
பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு
ொற்றாக
மிகப்மபரிய
அளவில்
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே மபாருட்ககள ேயாரிப்பேற்கு குறு-சிறு ெற்றும்
நடுத்ேே நிறுவனங்களுேன் அேசு இகணந்து மசயல்படும். அேன்படி
‘மீண்டும் ெஞ்சப்கப’ என்ற ேகைப்பில் ொநிை அளவில் பிேசாேம்
ரெற்மகாள்ளப்படும். ெஞ்சப்கப என்பது ேமிழக கைாசாேத்தில்
இகணந்ே ஒன்றாகும்.
மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து...
இந்ே ெஞ்சப்கப பிேசாேத்தின் மூைம் ெக்கள் பிளாஸ்டிக் கபககள
புறக்கணித்து துணிப்கபககள மீண்டும் பயன்படுத்துவேற்கான
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ேப்படும். இந்ே திட்ேத்கே ேமிழ்நாடு ொசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மஜர்ென் நாட்டின் அகெப்புேன் இகணந்து
மசயல்படுத்தும். மபாட்ேைம் ரபாடுவேற்கான சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே
மபாருட்கள் அகேயாளம் காணப்படும்.
பள்ளி-கல்லூரிகளில் இந்ே பிேசாேம் முன்மனடுக்கப்படும். இகளஞர்கள்
இந்ே பிேசாேத்துக்காக பயன்படுத்ேப்படுவார்கள். இேற்காக ொநிை
ெற்றும் ொவட்ே அளவிைான பணிக்குழுக்கள் அகெக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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1. காலின்ஸ் அகராதியின்படி ‘2021ஆம் ஆண்டின் ச ால்’ என்ன?

5. எந்தத் தமலவரின் நிமனவு நாள், ‘ைகாபரிநிர்வான் திவாஸ்’

அ) கிரிப்ட ோ-கரன்ஸி

என அனு ரிக்கப்படுகிைது?

ஆ) பிட்கோயின்

அ) Dr B R அம்டைத்கர் 

இ) NFT 

ஆ) ர்தோர் வல்ைைோய் ைட ல்

ஈ) டி-ஃபை

இ) டெோதிரோவ் பூடை

கோலின்ஸ் அகரோதி ‘NFT’ (Non-fungible Token என்ைதன் சுருக்கம்) என்ற
ச ோல்பை 2021ஆம் ஆண்டின் ச ோல்ைோகத் டதர்ந்சதடுத்துள்ளது.
கோலின்ஸின் கூற்றுப்ைடி, இந்தச்ச ோல்லின் ையன்ைோடு 11,000 தவீதம்
அதிகரித்துள்ளது. மில்லியன் கணக்கோன ோைர்களுக்கு விற்கக்கூடிய
டிஜிட் ல் ட ோக்கன்களில் ஆர்வம் உயர்ந்து வருவபத இது கோட்டுகிறது.

ஈ) தயோனந்த ரஸ்வதி
✓

2. வாகனங்களுக்கு பசுமை வரி விதிப்பதற்காக, ‘மைாட்டார் வாகன
வரி (திருத்த) ைம ாதா-2021’ஐ நிமைமவற்றியுள்ள ைாநிலம் எது?

ஒரு கூட்டுத் திட்டைாகும். இதில் எந்த இரு நாடுகள் உள்ளன?

ஆ) ஆந்திர பிரடத ம் 

அ) இந்தியோ-இஸ்டரல்

இ) சதலுங்கோனோ

ஆ) இந்தியோ-பிரோன்ஸ்

ஈ) ஒடிஸோ
ஆந்திர பிரடத மோநிை ட் மன்றம், வோகனங்களுக்கு ைசுபம வரி
விதிப்ைதற்கோக AP டமோட் ோர் வோகன வரி (திருத்தம்) மட ோதோ – 2021’ஐ
நிபறடவற்றியுள்ளது. டமோட் ோர் ப க்கிள் மற்றும் ஆட்ட ோ ரிக்ஷோக்கள்
தவிர அபனத்து வோகனங்களுக்கும் ைசுபம வரி விதிக்கப்ை வுள்ளது.

இ) இந்தியோ-ெப்ைோன் 
ஈ) இந்தியோ-ரஷ்யோ

✓

நிைவின் துருவப்ைகுதிபய ஆரோய்வதற்கோக, இந்திய மற்றும் ெப்ைோனிய
விண்சவளி முகபமகள் இபணந்து நிைவுக்கோன ஒரு திட் த்பதத்
சதோ ங்க திட் மிட்டுள்ளன. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX)
என அபைக்கப்ைடும் இந்தத் திட் ம், இந்திய நிைவு தபரயிறங்கி மற்றும்
ெப்ைோனிய ஆய்வூர்தி ஆகியவற்பறக் சகோண்டிருக்கும்.

✓

ெப்ைோனிய விண்சவளி ஆய்வுநிறுவனம் (JAXA) சிட்னி உபரயோ லின்
டைோது இந்தத் திட் ம் குறித்து சவளிப்ைடுத்தியது.

3. காலநிமல ைாற்ைத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்மகக
-ளுக்கு உதவுவதற்காக
உள்ள நாடு எது?

ைோைோ ோடகப் ோக் ர் பி ஆர் அம்டைத்கரின் நிபனவு நோள் ஒவ்டவோர்
ஆண்டும் டி .6 அன்று ‘மகோைரிநிர்வோன் திவோஸ்’ என அனு ரிக்கப்ைடுகி
-றது. மும்பையில் அபமந்துள்ள அவரது நிபனவி மோன ப த்ய
பூமியில் அவரது ஆதரவோளர்கள் அஞ் லி ச லுத்துவதற்கோக கூடினர்.
இந்த ஆண்டு, இந்திய பிரதமர் டமோடி கோசணோளிக்கோட்சிமூைம் ப த்ய
பூமிக்கு வந்திருந்த ஆதரவோளர்கடளோடு உபரயோடுகிறோர்.

6. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) என்பது நிலவிற்கான

அ) தமிழ்நோடு

✓



€1.2

பில்லியன் நிதியுதவிமய அறிவித்து

அ) பிரோன்ஸ்

✓

ஆ) செர்மனி 

7. நகர்ப்புை விவகார அமைச் கத்தின் ‘சிைந்த சபாது மபாக்குவரத்து

இ) இத்தோலி

அமைப்புசகாண்ட நகரத்திற்கான’ விருமத சவன்ை நகரம் எது?

ஈ) UK

அ) மும்பை

கோைநிபை மோற்றத்திற்கு எதிரோன இந்தியோவின் நடவடிக்கைைளுக்கு
உதவுவதற்கும் தூய எரி க்தியில் ஒத்துபைப்பு நல்குவதற்கும் செர்மனி
€1.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமோன (சுமோர் `10,025 டகோடி) புதிய வோக்குறு
-திகபள அறிவித்துள்ளது. 1990ஆம் ஆண்டு ன் ஒப்பிடுபகயில், 2045
ஆம் ஆண்டிற்குள் கோைநிபை நடுநிபைபய எய்தவும், எரி க்தி மற்றும்
சதோழிற்துபறகளில் உமிழ்வுகபள 77 & 58% குபறக்கவும் செர்மனி
தனது இைக்பக அறிவித்துள்ளது. உைகளோவிய பைங்குடில் வோயுவில்
இந்தியோவும் செர்மனியும் கிட் த்தட் 9% ைங்பகக் சகோண்டுள்ளன.

ஆ) சூரத் 
இ) கோந்திநகர்
ஈ) ைக்டனோ

✓

மத்திய வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அபமச் கம் 2021ஆம்
ஆண்டின் நகர்ப்புற டைோக்குவரவு இந்தியோ (UMI) மோநோட்டின் 14ஆவது
ைதிப்பை ந த்தியது. ‘சிறந்த சைோது டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்
நகரத்திற்கோன’ விருபத சூரத் நகரம் சவன்றது.

✓

டமலும், ‘சகோச்சி’ மிகவும் நிபையோன டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்
நகரமோக மதிப்பி ப்ைட் து. UMI மோநோட்டில் வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகோர அபமச் ர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகபள வைங்கினோர்.
நோக்பூரின் சமட்டரோ இரயிலு ன் கூடிய ைன்முபற ஒருங்கிபணப்பும்
தில்லியின் சமட்டரோவும் விருதுகபள சவன்றன.

4. தமலமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு ம பர் கிமரம்
பற்றிய விழிப்புணர்மவ உறுதிச ய்வதற்கான மின்னணு & தகவல்
சதாழினுட்ப அமைச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியின் சபயசரன்ன?
அ) ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு 

✓

✓

ஆ) சுரக்ஷித் ைோரத்; ஸ்வஸ்த் ைோரத்

8. மீப ச ய்திகளில் இடம்சபற்ை ங்கப் குப்தாவுடன் சதாடர்புமடய

இ) சுரக்ஷித் CISO’க்கள்

விமளயாட்டு எது?

ஈ) ைோதுகோப்ைோன CISOகள்

அ) துரங்கம் 

‘ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு’ என்ைது மின்னணு மற்றும் தகவல்
சதோழில்நுட்ை அபமச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியோகும். இது 2018
ெனவரியில் சதோ ங்கப்ைட் து. இது தபைபம தகவல் ைோதுகோப்பு
அதிகோரிகளுக்கு ப ைர் கிபரம் ைற்றிய விழிப்புணர்பவ உறுதி
ச ய்வபத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது.

ஆ) கோல்ைந்து

MeITY’இன் கீழுள்ள டதசிய மின்-ஆளுபகப் பிரிவு, தபைபம தகவல்
ைோதுகோப்பு அதிகோரிகள் (CISO’க்கள்) மற்றும் ைல்டவறு அபமச் கங்கள்
மற்றும் துபறகள், மத்திய மற்றும் மோநிை அரசுகள், சைோதுத்துபற
நிறுவனங்கள், வங்கிகள் டைோன்றவற்றின் முன்னணி தகவல் சதோழில்
நுட்ை அதிகோரிகளுக்கு 6 நோள் ையிற்சித் திட் த்பத ந த்துகிறது.









இ) ட பிள் ச ன்னிஸ்
ஈ) நீச் ல்
✓

நோக்பூபரச் ட ர்ந்த 18 வயதோன ங்கல்ப் குப்தோ, இந்தியோவின் 71ஆவது
கிரோண்ட்மோஸ் ர் ஆனோர். அரண்ஞ்ச டைோவோக்கில் ந ந்த GM Ask 3
ரவுண்ட்-ரோபின் நிகழ்வில் மூன்றோவது மற்றும் இறுதி விதிமுபறபய
நிபறவுச ய்த பிறகு அவர் இச் ோதபனபய அப ந்தோர். டதபவப்ைட்
மூன்று GM சநறிமுபறகபளயும் 24 நோட்களில் சதோ ர்ந்து விபளயோடி
ங்கல்ப் குப்தோ வோங்கினோர்.
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9. ட்ட அளவியல் (அமடக்கப்பட்ட சபாருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல்
திருத்தங்கமள அறிவித்த ைத்திய அமைச் கம் எது?
அ) உள்துபற அபமச் கம்
ஆ) நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கம் 
இ) உைவு மற்றும் உைவர்கள் நை அபமச் கம்
ஈ) உணவு ைதப்ைடுத்தும் சதோழிைகங்கள் அபமச் கம்
✓

நடுவண் நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கமோனது ட் அளவியல்
(அப க்கப்ைட் சைோருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் திருத்தம் ச ய்துள்ளது.
இத்திருத்தங்கள் 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் நப முபறக்கு வரும்.

✓

அப க்கப்ைட் சைோருட்களின் அைகு விற்ைபன விபைபயக் குறிக்கும்
புதிய விதிமுபற ட ர்க்கப்ைட்டுள்ளது. விளக்கப்ை ம் ஏதுமின்றி MRP
குறித்த தகவபை வைங்குவது, அபனத்து வரிகபளயும் உள்ள க்கி
இந்திய நோணய மதிப்பில் (`) MRP’ஐ சதரிவிப்ைது உள்ளிட் பவ இந்தத்
திருத்தங்களுள் அ ங்கும்.

10. UNESCO கிரிமயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவார்க்கின் (UCCN) ஒரு
பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது?
அ) புடன
ஆ) சகோச்சின்
இ) ஸ்ரீநகர் 
ஈ) சகோல்கத்தோ

✓

ஐநோ கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கைோச் ோர அபமப்பு (UNESCO) ஸ்ரீநகபர
UNESCO கிரிடயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவோர்க்கின் (UCCN) ஒருைகுதியோக
அறிவித்துள்ளது. மும்பை, ச ன்பன, பஹதரோைோத், வோரணோசி மற்றும்
செய்ப்பூர் ஆகிய நகரங்களுக்குப் பிறகு, இந்த சைருபமபயப் சைறும்
ஆறோவது இந்திய நகரமோக ஸ்ரீநகர் உள்ளது. ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரின்
தபைநகரமோன இந்த நகரம், உைசகங்கிலும் உள்ள 295 கிரிடயட்டிவ்
சிட்டிஸ் வபையபமப்பிற்குள் நுபைந்துள்ளது.


1. வ
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1. Dr கமல் ரணதிவேவுடன் த ொடர்புடடய துடை எது?

4. இந்தியக் கடற்ெடடக் கப்ெல் கொர்முக், இந்தியொவிற்கும்

அ) கதிரியக்க ப ொருட்கள்

எந் நொட்டிற்கும் இடடவய நடடதெறும் 32ஆம் CORPAT
ெயிற்சியில் ெங்வகற்கிைது?

ஆ) கனரக ப ொறியியல்

அ) இலங்றக

இ) பெல் உயிரியல் 

ஆ) பிரொன்ஸ்

ஈ) ஆயுர்வேதம்
✓

✓

Dr கமல் ரணதிவே ஓர் இந்திய பெல் உயிரியலொளரொேொர்.
அேர் புற்றுவ ொய் துறையில் ஆரொய்ச்சிறய வமற்பகொண்
-டொர். இந்திய புற்றுவ ொய் ஆரொய்ச்சி றமயத்தில் ொட்டின்
முதல் திசு ேளர்ப்பு ஆய்ேகத்றத நிறுவுேதில் முக்கிய
அேர் ங்கொற்றினொர். இந்தியப் ப ண் அறிவியலொளர்கள்
ெங்கத்றத நிறுவுேதில் அேர் முக்கியப் ங்கொற்றினொர்.
அண்றமயில், Dr கமல் ரணதிவேவின் 104ஆேது பிைந்த
ொறள நிறனவுகூரும் ேறகயில் கூகுள் ஒரு டூடுறல
அேருக்கொக அர்ப் ணித்தது.

இ) தொய்லொந்து 
ஈ) ஓமன்
✓

இந்திய கடற் றடக்கும் இரொயல் தொய்லொந்து கடற் றடக்
-கும் இறடயிலொன இந்தியொ-தொய்லொந்து ஒருங்கிறணந்
-த வரொந்துப் பயிற்சியின் (இந்வதொ-தொய் CORPAT) 32ேது
திப்பு 2021 ேம் ர் 12 முதல் 14 ேறர டத்தப் டுகிைது.

✓

இந்தியக் கடற் றடக் கப் ல் (INS) கொர்முக், உள் ொட்டில்
உருேொக்கப் ட்ட
ஏவுகறண
கொர்பேட்
மற்றும்
தொய்லொந்தின் HTMS தயொன்வெொன், இரு கடற் றடகளின்
கடற்புை வரொந்து விமொனங்கள் ஆகியறே இப் யிற்சியில்
ஈடு ட்டுள்ளன. இரு கடற் றடகளும் 2005 ஆம் ஆண்டு
முதல் தங்கள் ன்னொட்டு கடல் எல்றலக் வகொட்டில் (IMBL)
CORPAT’ஐ ஆண்டுக்கு இருமுறை டத்துகின்ைன.

2. உலகின் 2ஆேது தெரிய நிலக்கரித்த ொகுதியொன
திவயொச்சொ ெச்சமி ஹரின்சிங்க வ ேொங்கஞ்ச் அடமந்து
உள்ள இந்திய மொநிலம் எது?
அ) ஜொர்கண்ட்

5. குர்ெச்சன் சிங் ரந் ொேொவின் ேொழ்க்டக ேரலொறு

ஆ) வமற்கு ேங்கம் 

✓

✓



சமீெத்தில் தேளியிடப்ெட்டது. அவர் சோர்ந்த துடை எது?

இ) ெத்தீஸ்கர்

அ) விறளயொட்டு 

ஈ) ஒடிஸொ

ஆ) ேணிகம்

உலகின் 2ஆேது ப ரிய நிலக்கரி சுரங்கமொன திவயொச்ெொ
ச்ெமி ஹரின்சிங்க வதேொங்கஞ்ச் மத்திய அரெொல் வமற்கு
ேங்க மொநிலத்திற்கு ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்டது.

இ) அரசியல்

வமற்கு ேங்க மொநில முதலறமச்ெர் மம்தொ ொனர்ஜி
ெமீ த்தில் பிர்பூம் மொேட்டத்தில் உள்ள திவயொச்ெொ- ச்ெொமி
நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டத்தொல் இடம்ப யர்ந்து அல்லது
ொதிக்கப் டும் மக்களுக்கு `10,000 வகொடி இழப்பீடு
ேழங்குேதொக அறிவித்தொர்.

ஈ) ெமூக வெறே
✓

ஞ்ெொப் விறளயொட்டு மற்றும் உயர்கல்வி அறமச்ெர்
ர்கத் சிங், ஒலிம்பிய தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங்
ரந்தொேொவின் ேொழ்க்றக ேரலொைொன ‘உத்னொ ொஸ்’
என்ை நூறல பேளியிட்டொர். இந்நூறல விறளயொட்டுத்
துறை எழுத்தொளர் வ்தீப் சிங் கில் எழுதியுள்ளொர்.

✓

அர்ஜுனொ விருது ப ற்ை முதல் தடகள வீரர் குர் ச்ென் சிங்
ரந்தொேொ, 1964ஆம் ஆண்டு வடொக்கிவயொ ஒலிம்பிக்கில்
இந்திய அணியின் பகொடிறய ஏந்தியேர். அேருக்கு 1961’
இல் ‘அர்ஜுனொ’ விருதும், 2005’இல் ‘ த்மஸ்ரீ’ விருதும்
ேழங்கப் ட்டது.

3. சமீெ தசய்திகளில் இடம்தெற்ை ேருண் ொக்கர் மற்றும்
K C கணெதி ஆகிய ோருடன் த ொடர்புடடய விடளயொட்டு
எது?
அ) கிரிக்பகட்
ஆ) க ொடி

6. கீழ்கண்ட எந் அச்சு ஊடக நிறுேனத்திற்கு, 2021ஆம்

இ) டவகொட்டம் 

ஆண்டிற்கொன “தசய்தித் ொள்களுக்கொன SIREN திட்ட
விருது" ேழங்கப்ெட்டுள்ளது?

ஈ) வகொல்ப்
✓

✓

அ) இந்தியொ டுவட

இந்திய டவகொட்டிகள் ேருண் தொக்கரும் KC கண தியும்
ஓமனில் டந்த ஆசிய 49er டவகொட்ட ெொம்பியன்ஷிப்
2021’இல் தங்கப் தக்கம் பேன்றுள்ளனர்.
இவ்பேற்றியின்மூலம், அேர்கள் 2021 ேம் ரில் டக்கும்
உலக ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் ெொர் ொக ங்வகற்
-கவுள்ளனர். இவ்விரட்றடயர் அணி நிகழ்றே 10ஆேது
இடத்தில் முடித்தது. முதல் 10 இடங்களுக்குள் இருக்கும்
ஒவர ஆசிய அணியொக இது உள்ளது.









ஆ) தி இந்து 
இ) றடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ
ஈ) தி ஹிந்துஸ்தொன் றடம்ஸ்
✓

முன்னணி வதசிய ொளிதழொன – ‘தி இந்து’வுக்கு 2021ஆம்
ஆண்டிற்கொன “பெய்தித்தொள்களுக்கொன SIREN திட்ட
விருது” ேழங்கப் ட்டுள்ளது.

✓

SIREN’இன் மதிப்ப ண் அட்றடயில் நிறலயொன உயர்
பெயல்திைன் ப ற்ைறமக்கொக இவ்விருது ேழங்கப் ட்டு
உள்ளது. மன லச்ெட்டம் மற்றும் பகொள்றக றமயத்தின்
கீழ் இந்திய மன லக் கண்கொணிப் கத்தொல் SIREN



Page Number 260 Of 367

 













திட்டம் பதொடங்கப் ட்டது. இது தற்பகொறல ற்றிய ஊடக
அறிக்றககறளக் கண்கொணித்து மதிப்பீடு பெய்கிைது.



10. ‘வ ொஸ்தி’ என்ெது இந்தியொவிற்கும் எந்

நொடு /
நொடுகளுக்கு இடடவயயொன ஒரு கடற்ெயிற்சியொகும்?
அ) இலங்றக

7. ஐநொ அடேயொல், “ஆப்பிரிக்கொ த ொழில்மயமொக்கல்

ஆ) மொலத்தீவுகள் & இலங்றக 

நொள்” அனுசரிக்கப்ெடுகிை வ தி எது?

இ) வ

அ) 20 ேம் ர் 

ஈ) ேங்கொளவதெம் & ஜப் ொன்

ஆ) 22 ேம் ர்

✓

இ) 23 ேம் ர்
ஈ) 25 ேம் ர்
✓

ஒவ்வேொர் ஆண்டும், ே.20ஆம் வததிறய “ஆப்பிரிக்கொ
பதொழில்மயமொக்கல் ொளொக” ஐ ொ அறே அனுெரிக்கிைது.

✓

வமலும் இந்த ொளில் ஆப்பிரிக்கொவின் பதொழில்மயமொக்க
-லின் முக்கியத்துேம் மற்றும் இது பதொடர் ொன ெேொல்கள்
குறித்து விழிப்புணர்றே ஏற் டுத்த ல்வேறு நிகழ்வுகள்
உலகம் முழுேதும் ஏற் ொடு பெய்யப் டுகின்ைன. இந் ொள்
1989ஆம் ஆண்டில் ஐ ொ’ஆல் ஆப்பிரிக்கொவிற்கொன 2ஆம்
பதொழிற்துறை ேளர்ச்சி த்தொண்டு (1991-2000) என்ை
கட்டறமப்பின் கீழ் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது.

8. வெொர்

யொர்நிடலடய வசொதிப்ெ ற்கொக கட்ச்சில்
இந்தியொ வமற்தகொண்ட பிரம்மொண்ட இரொணுேப்
ெயிற்சியின் தெயர் என்ன?
அ) ஆத்மநிர் ொர் ஜேொன்
ஆ) ெொகர் ெக்தி 
இ) இந்தியொ ெக்தி
ஈ) தீவிர ெக்தி
✓

வ ொர் தயொர்நிறலறய வெொதிப் தற்கொக இந்தியொேொல்
‘ெொகர் ெக்தி’ என்ை பிரம்மொண்ட இரொணுேப் யிற்சி
ெமீ த்தில் கட்ச்சில் டத்தப் ட்டது. கட்ச் தீ கற் த்தின் கிரீக்
பெக்டரில் டத்தப் ட்ட ொன்கு ொள் அதி தீவிர இரொணுேப்
யிற்சியில் இந்திய ரொணுேம், இந்திய கடற் றட, இந்திய
விமொனப் றட, இந்திய கடவலொர கொேல் றட, எல்றலப்
ொதுகொப்புப் றட, குஜரொத் கொேல்துறை மற்றும் கடற்புை
கொேல் றட ஆகியறே ங்வகற்ைன. இந்தப் யிற்சிறய
இந்திய இரொணுேத்தின் பதன் றட ஏற் ொடு பெய்தது.

9. நிதிநிடலப்புத் ன்டம ேொரியத்தின்ெடி, அடமப்பு
ரீதியொக உலகின் முக்கியமொன ேங்கி எது?
அ) JP வமொர்கன் வெஸ் 
ஆ) வமொர்கன் ஸ்டொன்லி
இ) வகொல்ட்வமன் ெொக்ஸ்
ஈ) வ ங்க் ஆப் அபமரிக்கொ
✓

✓

நிதிநிறலப்புத்தன்றம ேொரியத்தின் (FSB) ஒரு ெமீ த்திய
ேருடொந்திர தரேரிறெயின் டி, JP வமொர்கன் வெஸ்
உலகின் மிக முக்கியமொன ேங்கியொக மொறியுள்ளது.
FSB, G20 ொடுகளின் ஒழுங்கொற்று ர்களொல் ஆனதொகும்.
அது உலகின் முக்கியமொன 30 ேங்கிகளின் ட்டியறல
ெமீ த்தில் பேளியிட்டது. BNP ரி ொஸ் மற்றும் வகொல்டு
வமன் ெொக்ஸ் ஆகியறேயும் மிகவும் முக்கியமொன
ேங்கியொக கருதப் டுகிைது.



ொளம்







‘வதொஸ்தி’ என் து இந்தியொ, மொலத்தீவு மற்றும் இலங்றக
ஆகிய
ொடுகளின் கடவலொரக் கொேல் றடயினருக்கு
இறடவய இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை றடப றும்
முத்தரப்பு கடற்ெொர் யிற்சியொகும். இந்த ஆண்டு ‘வதொஸ்தி’
யிற்சியின் 15ஆேது திப்பு மொலத்தீவில் ே.20-24
ேறர டத்தப் ட்டது. இந்தியக் கடவலொரக் கொேல் றட
கப் ல்களொன ICGS ேஜ்ரொ மற்றும் ICGS அபூர்ேொ
இந்தியொறே பிரதிநிதித்துேப் டுத்துகின்ைன.


1. 2020-ல் ஊரடங்கு அமலொன முதல் 3 மொதங்களில் அறமப்புெொர் துறையில் வேறலேொய்ப்பு 7.5% ெரிவு:
கவரொனொ ஊரடங்கு கொரணமொக 2020-ம் நிதி யொண்டின்
முதல்
கொலொண்டில்
அறமப்புெொர்
துறைகளில்
வேறலேொய்ப்பு 7.5 ெதவீதம் ெரிந்துள்ளது என்று மத்திய
அரசு கூறியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு மொர்ச் மொதத்தில் இந்தியொவில் கவரொனொ
ரேல் வேகபமடுக்கத் பதொடங்கியது. அறதத் பதொடர்ந்து
மொர்ச் இறுதி ேொரத்தில் ொடு தழுவிய ஊரடங்றக மத்திய
அரசு
றடமுறைப் டுத்தியது. இதனொல்,
ல வகொடி
மக்கள் வேறலயிழந்தனர்.
இந்நிறலயில்,
ஊரடங்கின்
கொரணமொக
ஏற் ட்ட
வேறலயிழப்பு பதொடர் ொக மக்களறேயில்
ொஜக
உறுப்பினர் பிரிவஜந்திர சிங் வகள்வி எழுப்பினொர். அதற்கு
திலளிக்கும்
விதமொக,
திங்கள்கிழறம
அன்று
ொடொளுமன்ைத்தில்
மத்திய
பதொழிலொளர்
மற்றும்
வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம், 2020-2021 நிதி ஆண்டின்
முதல்
கொலண்டின்
வேறலேொய்ப்பு
பதொடர் ொன
அறிக்றகறயக் குறிப்பிட்டுக் கொட்டியது.
உற் த்தி, கட்டுமொனம், வ ொக்குேரத்து உள்ளிட்ட 9
துறைகளில் வேறலேொய்ப்புப் ப ற்றிருந்த இருந்த
ஆண்களின் எண்ணிக்றக, பென்ை நிதி ஆண்டின் முதல்
கொலொண்டில் 2.1 வகொடியிலிருந்து 2 வகொடியொகவும்,
ப ண்களின் எண்ணிக்றக 90 லட்ெத்திலிருந்து 83
லட்ெமொகவும்
குறைந்துள்ளது
என்று
மத்திய
வேறலேொய்ப்பு அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. வமலும்,
ஜூன் மொதத்துக்குப் பிைகு ஏற் ட்ட வேறலயிழப்பு
பதொடர் ொன தகேல் இல்றல என்றும் பதரிவித்துள்ளது.
இந்த அறிக்றகயொனது அறமப்புெொர் வேறலகறள
மட்டுவம கணக்கில் பகொண்டுள்ளது. இந்தியொவில் பேறும்
6.5 ெதவீதம் மக்கள் மட்டுவம அறமப்புெொர் வேறலகளில்
உள்ளனர். 80 ெதவீதத்துக்கு வமலொன மக்கள்
அறமப்புெொரொ
துறைகளிவல
வேறலேொய்ப்பு
ப றுகின்ைனர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது.
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2. இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டது: இஸ்வரலின்
அதி வீன உளவு விமொனம்
இஸ்வரலின் அதி வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள்
இந்திய ரொணுேத்தில் வெர்க்கப் ட்டு உள்ளன.
ஆளில்லொ
உளவு
விமொனங்கறள
தயொரிப் தில்
அபமரிக்கொவும் இஸ்வரலும் முன்வனொடிகளொக உள்ளன.
இந்திய ரொணுேத்தில் இஸ்வரலின் பஹவரொன் உளவு
விமொனங்கள் ஏற்பகனவே
யன் ொட்டில் உள்ளன.
இறே
லடொக்
எல்றலயில்
உளவு
ணியில்
ஈடு டுத்தப் ட்டு உள்ளன.
இந்த சூழலில் வமம் டுத்தப் ட்ட அதி வீன பஹவரொன்
உளவு விமொனங்கறள இஸ்வரலிடம் இருந்து மத்திய
ொதுகொப்பு அறமச்ெகம் ேொங்கியுள்ளது. இதன் டி 4
பஹவரொன்கள்
இந்திய
ரொணுேத்தில்
வெர்க்கப் ட்டுள்ளன. சீனரொணுே அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து
ேரும் நிறலயில் இறே லடொக் எல்றலயில் ைக்க
விடப் டவுள்ளன.
வீன பஹவரொன் உளவு விமொனங்கள் 35,000 அடி
உயரத்தில் பதொடர்ந்து 52 மணி வ ரம் ைக்கும் தன்றம
பகொண்டறே. தற்வ ொது இறே உளவு
ணிக்கொக
மட்டுவம யன் டுத்தப் ட உள்ளன. ொளடறேயில் இந்த
உளவு விமொனங்கள் மூலம் தொக்குதலும் டத்தப் டும்
என்று ரொணுே ேட்டொரங்கள் பதரிவித்துள்ளன.
அபமரிக்கொவின் பிரிவடட்டர் ேறகறய வெர்ந்த 2 உளவு
விமொனங்கறள இந்திய கடற் றட குத்தறகக்கு எடுத்து
யன் டுத்தி ேருகிைது. இந்த ேறகறய வெர்ந்த 30
உளவு விமொனங்கறள ேொங்க அபமரிக்கொவுடன் மத்திய
அரசு வ ச்சுேொர்த்றத டத்தி ேருகிைது. அபமரிக்க உளவு
விமொனங்கள் முப் றடகளிலும் வெர்க்கப் டும் என்று
ொதுகொப்புத் துறை ேட்டொ ரங்கள் பதரிவித்துள்ளன.
3. வலொன் டி’ஆர் விருறத 7-ம் முறை பேன்ைொர்
பமஸ்ஸி:
கொல் ந்தின் கவுரமொன விருதொன வலொன் டி’ ஆர்
விருது ேழங்கும் விழொ வ ற்று முன்தினம் பிரொன்ஸ்
தறல கரொன
ொரீஸ்
கரில்
றடப ற்ைது. இதில்
அர்பஜன்டினொ அணியின் ட்ெத்திர வீரரொன 34 ேயதொன
லவயொனஸ் பமஸ்ஸி சிைந்த வீரரொக வதர்வு பெய்யப் ட்டு
விருது ேழங்கப் ட்டது. வலொன் டி’ ஆர் விருறத
பமஸ்ஸி பேல்ேது இது 7-ேது முறையொகும். இதற்கு
முன்னர் 2009, 2010, 2011, 2012 மற்றும் 2015-ம்
ஆண்டுகளிலும் அேர் விருறத ப ற்றிருந்தொர்.
இம்முறை விருதுக்கொன இறுதித் வதர்வு ேொக்களிப்பின்
வ ொது பமஸ்ஸிக்கு ேலுேொன வ ொட்டியொளரொக வ ொலந்து
ொட்டின்
ரொ ர்ட்
பலேன்வடொவ்ஸ்கி
திகழ்ந்தொர்.
இேர்களுக்கு அடுத்த இடங்களில் வஜொர்ஜின்வஹொ, கரீம்
ப ன்சிமொ, என்'வகொவலொ கொண்வட, கிறிஸ்டியொவனொ
பரொனொல்வடொ ஆகிவயொர் இருந்தனர்.
ொர்சிவலொனொ கொல் ந்து கிளப்புடன் தனது கொல் ந்து
ேொழ்க்றகறய பதொடங்கிய பமஸ்ஸி கடந்த ஆகஸ்ட்
மொதம் அந்த அணியில் இருந்து விலகி பிரொன்ஸில் உள்ள
பிஎஸ்ஜி
அணியில்
இறணந்திருந்தொர்.
பமஸ்ஸி
தறலறமயிலொன அர்பஜன்டினொ அணி இந்த ஆண்டில்















வகொ ொ அபமரிக்கொ கொல் ந்து பதொடரில் ெொம்பியன் ட்டம்
பேன்றிருந்தது. ொர்சிவலொனொ கிளப்பில் பமஸ்ஸி தனது
இறுதி சீெனில் 48 ஆட்டங்களில் 38 வகொல்கள்
அடித்திருந்தொர்.
3. உயர் பிரிவினருக்கொன 10 ெதவீத இடஒதுக்கீட்றட
ஆய்வு பெய்ய 3 வ ர் குழு
ப ொருளொதொரத்தில் பின்தங்கிய உயர் பிரிவினருக்கு
கல்வி, வேறல ேொய்ப்பில் ஒன்றிய அரசு 10 ெதவீத
இடஒதுக்கீடு
ேழங்கியுள்ளது.
இறத
எதிர்த்து
பதொடரப் ட்ட ேழக்றக விெொரித்து ேரும் உச்ெ நீதிமன்ைம்,
‘ப ொருளொதொரத்தில்
பின்
தங்கியேர்களுக்கொன
இடஒதுக்கீடு எந்த அடிப் றடயில் அளிக்கப் ட்டது? எந்த
அடிப் றடயில் அேர்களுக்கொன ேருமொன உச்ெ ேரம்பு
(ஆண்டுக்கு ரூ.8 லட்ெம்) நிர்ணயம் பெய்யப் ட்டது?’
என்று வகள்வி எழுப்பியது. இது
ற்றி மறுஆய்வு
பெய்ேதொக உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் கடந்த ேொரம் ஒன்றிய
அரசு பதரிவித்தது. இந்நிறலயில், இது குறித்து ஆரொய்ந்து
அறிக்றக அளிப் தற்கொக ஒன்றிய அரசு வ ற்று குழு
அறமத்தது. இதில், ஒன்றிய நிதித்துறை முன்னொள்
பெயலொளர் அஜய் பூஷன்
ொண்வட, இந்திய ெமூக
அறிவியல் ஆரொய்ச்சி கவுன்சிலின் உறுப்பினர் பெயலொளர்
வி.வக.மல்வகொத்ரொ, ஒன்றிய அரசுக்கொன முதன்றம
ப ொருளொதொர ஆவலொெகர் ெஞ்ெய் ென்யொல் இடம்
ப ற்றுள்ளனர். தனது அறிக்றகறய 3 ேொரங்களில்
ெமர்ப்பிக்கும் டி இக்குழுவுக்கு உத்தரவிடப் ட்டுள்ளது.
4. இந்து ெமய அைநிறலயத்துறை ெொர்பில் ஒட்டன்ெத்திரம், விளொத்திகுளம், திருச்பெங்வகொட்டில் 3
புதிய கறல கல்லூரிகள்
2021-22-ம்
ஆண்டு
இந்து
ெமயம்
மற்றும்
அைநிறலயத்துறை மொனிய வகொரிக்றகயில், 10 கறல
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் பதொடங்கப் டும் என்று
அறிவிக்கப் ட்டது.
அதன் டி, பென்றன பகொளத்தூர், ொமக்கல் மொேட்டம்
திருச்பெங்வகொடு, திண்டுக்கல் மொேட்டம் ஒட்டன்ெத்திரம்,
தூத்துக்குடி மொேட்டம் விளொத்திக்குளம் ஆகிய 4
இடங்களில் பி.கொம்., பி.பி.ஏ., பி.சி.ஏ., பி.எஸ்.சி. கம்ப்யூட்டர்
ெயின்ஸ் ஆகிய 4 ொடப்பிரிவுகளுடன் கறல மற்றும்
அறிவியல்
கல்லூரிகள்
பதொடங்கிட
உயர்கல்வித்துறையொல்
அனுமதி
அளிக்கப் ட்டு,
அரெொறண பேளியிடப் ட்டது.
முதற்கட்டமொக பென்றன பகொளத்தூரில் அருள்மிகு
க ொலீசுேரர் கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிறய
2.11.2021 அன்று முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின்
பதொடங்கி றேத்தொர்.
புதிய கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்
அதன் பதொடர்ச்சியொக ழனி தண்டொயுத ொணி சுேொமி
திருக்வகொவில் நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ஒட்டன்ெத்திரம்
சின்னயகவுண்டன்ேலசில் அன்றன பதரெொ மகளிர்
ல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் இறணக்கப் ட்டு அருள்மிகு
ழனியொண்டேர் மகளிர் கறல மற்றும் அறிவியல்
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கல்லூரி ெமய ேகுப்புகளுடன் தற்கொலிக கட்டிடத்தில்
பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது.
திருச்பெந்தூர் சுப்பிரமணிய சுேொமி திருக்வகொவில்
ெொர் ொக
மவனொன்மணியம்
சுந்தரனொர்
ல்கறலக்கழகத்தின்
கீழ்
இறணக்கப் ட்ட
விளொத்திக்குளம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுேொமி கறல
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மீனொட்சி சுந்தவரஸ்ேரர்
திருக்வகொவிலுக்கு பெொந்தமொன கட்டிடத்தில் ெமய
ேகுப்புகளுடன் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது.
திருச்பெங்வகொடு
அர்த்த ொரீஸ்ேரர்
திருக்வகொவில்
நிர்ேொகத்தின் ெொர் ொக ப ரியொர் ல்கறலக்கழகத்தின்
கீழ் இறணக்கப் ட்ட அருள்மிகு அர்த்த ொரீஸ்ேரர் கறல
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி புதுப்புளியம் ட்டி கிரொமத்தில்
தற்கொலிக
கட்டிடத்தில்
ெமய
ேகுப்புகளுடன்
பதொடங்கப் ட்டு இருக்கிைது.
மு.க.ஸ்டொலின் பதொடங்கி றேத்தொர்
வமற்பெொன்ன 3 புதிய கறல மற்றும் அறிவியல்
கல்லூரிகறள பென்றன தறலறம பெயலகத்தில்
முதல்-அறமச்ெர் மு.க.ஸ்டொலின் கொபணொலி கொட்சி
ேொயிலொக பதொடங்கி றேத்தொர். கிரொமப்புை மொணேமொணவிகள்
உயர்கல்வி
ப றுேதற்கொகவும்,
வேறலேொய்ப்பு
மற்றும்
ப ொருளொதொர
முன்வனற்ைத்துக்கொகவும் இந்த கல்லூரிகள் ப ரிதும்
உதவியொக அறமயும்.
5. ேம் ர் மொத ஜிஎஸ்டி ேசூல் ரூ.1.31 லட்ெம் வகொடி:
ெரக்கு மற்றும் வெறே ேரியொக (ஜிஎஸ்டி)
மொதத்தில் ரூ.1,31,526 வகொடி ேசூலொகி உள்ளது.

கடந்த ஏப்ரலில் ஒட்டுபமொத்த மொக ேசூலொன ஜிஎஸ்டி
பதொறக ரூ.1,41,384 வகொடி. ஆனொல் திருத்திய
மதிப்பீட்டில் ரூ.1,676 வகொடி குறைந்து ேசூலொன நிகர
பதொறக ரூ.1,39,708 வகொடியொக இருந்தது. அதற்குப் பிைகு
2-ேது முறையொக ேம் ர் மொதத்தில் ரூ.1.30 லட்ெம்
வகொடிறய ஜிஎஸ்டி ேசூல் கடந்துள்ளது.
ஜிஎஸ்டி ேசூல் பதொறக ரூ.1.3 லட்ெம் வகொடிறயக்
கடந்துள்ளவ ொதிலும் இதில் ரிட்டர்ன் பதொறக கொலொண்டு
முடிவில்தொன்கணக்கிடப் ட்டு
திருப்பித்
தரப் டும்.
அப்வ ொது ேசூலொன பதொறக குறையும் என நிதி
அறமச்ெகம் பதரிவித்துள்ளது. ேரி ேசூல் அதிகரிப்பு
ப ொருளொதொரம் மீண்டு ேருேதன் அறிகுறி என்றும்
சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது.
6. பென்றன-மும்ற அதிவிறரவு ரயிலின் நூற்ைொண்டு
விழொ பகொண்டொட்டம்
பென்றன-மும்ற அதிவிறரவு ரயிலின் (22159-60)
நூற்ைொண்டு விழொ பென்றன பென்ட்ரல் ரயில்











நிறலயத்தில் புதன்கிழறம பகொண்டொடப் ட்டது. இந்த
பிர லமொன ரயில் வெறேயொனது, 1921-ஆம் ஆண்டு
டிெ.1-ஆம் வததி இவத ொளில் பமட்ரொஸ்- ம் ொய் விறரவு
ொெஞ்ெொா் ரயிலொக, முதல் இயக்கத்றதத் பதொடங்கியது.
இந்தப் யணிகள் ரயில் வெறே கடந்த 1930-ஆம்
ஆண்டு மொொா்ச் 1-ஆம் வததியில் இருந்து விறரவு ரயில்
வெறேயொக மொற்ைப் ட்டது. தற்வ ொது, இந்த ரயில் மும்ற
ெத்ர தி
சிேொஜி
மகொரொஜ்
முறனயம்-பென்றன
பென்ட்ரல் அதி விறரவு ரயில் என்ை ப யரில்
இயக்கப் டுகிைது. இந்த அதிவிறரவு ரயில் 1,284 கி.மீ.
பதொறலறே கடக்கிைது. பென்றன-மும்ற இறடவய 31
ரயில்நிறலயங்கள்
ேழியொக
இந்த
ரயில்
இயக்கப் டுகிைது.
இந்த பிர ல ரயில் வெறேயின் நூற்ைொண்டு விழொ
பென்றன பென்ட்ரல் ரயில்நிறலயத்தில் புதன்கிழறம
பகொண்டொடப் ட்டது. பென்றன பென்ட்ரலில் இருந்து
மும்ற சிஎஸ்எம்டி-க்கு புைப் ட தயொரொக இருந்த ரயிலின்
என்ஜின்
மற்றும்
கறடசி
இரண்டு
ப ட்டிகள்
அலங்கரிக்கப் ட்டன. இறதயடுத்து, பென்றன ரயில்வே
வகொட்ட கூடுதல் வமலொளொா்கள் ஆொா்.ஆனந்த், ெச்சின்
புனிதொ, எஸ்.சுப்ரமணியன் ஆகிவயொொா் முன்னிறலயில்,
ரயில் யணிகளொல் வகக் பேட்டி பகொண்டொடப் ட்டது.
பதொடொா்ந்து, ரயில் யணிகளுக்கு வகக் ேழங்கப் ட்டது.
நூற்ைொண்டு ரயிலின் முதல் யணத்றத குறிப்பிடும்
ேறகயில், மூத்த ஊழியொா்கள் பகொடியறெத்தனொா்.
நிகழ்ச்சியில், ரயில்வே அதிகொரிகள், ஊழியொா்கள் மற்றும்
யணிகள் கலந்து பகொண்டனொா்.

ேம் ர்

இைக்குமதி ப ொருட்கள் மீதொனசுங்க ேரி ேசூல் 43%
அதிகரித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி ேசூல் ஆண்டுவதொறும்
அதிகரித்து ேரும் சூழலில்இப்வ ொது ேசூலொகியுள்ள
பதொறகஎதிர் ொர்த்தறதவிட
குறைவு
என்றுஇக்ரொ
நிறுேன
ப ொருளொதொர
நிபுணர்
அதிதி
ொயர்
பதரிவித்துள்ளொர்.





7. தமிழகத்தில் எய்ட்ஸ் தொக்கம் 0.18
குறைந்தது: மொ. சுப்பிரமணியன் வ ச்சு

ெதவீதமொக

தமிழகத்தில் 1.13 ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம்
தற்வ ொது 0.18 ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது என்று மக்கள்
ல்ேொழ்வுத் துறை அறமச்ெர் மொ. சுப்பிரமணியன்
பதரிவித்துள்ளொர்.
பென்றன எழும்பூரில்
டந்த உலக எய்ட்ஸ் தின
நிகழ்வில் அறமச்ெர் மொ.சுப்பிரமணியன் வ சியதொேது:
“ தமிழக முதல்ேொா் ேழிகொட்டுதலின் டி, மொநில எய்ட்ஸ்
கட்டுப் ொடு ெங்கத்தின் மூலம் பெயல் டுத்தப் டும் எச்.ஐ.வி
/எயட்ஸ் ற்றிய விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் கறடநிறல
மக்கறளயும் பென்ைறடய வேண்டும் என்ை வ ொக்கத்தில்
சிைப் ொக
பெயல் டுத்தப் டுகின்ைது.
வமலும்
எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் பதொற்றுள்வளொறர புைக்கணிக்கொமல்
அரேறணத்துச் பெல்லும் வ ொக்கத்திலும்
ல
ல
திட்டங்கள்
தமிழக
அரசின்
மூலம்
சிைப் ொக
பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகின்ைது. தமிழகத்தில் 1.13
ெதவீதமொக இருந்த எய்ட்ஸ் தொக்கம் தற்வ ொது 0.18
ெதவீதமொக குறைந்துள்ளது.
ஐக்கிய ொடுகள் ெற 1988 முதல் டிெம் ர் மொதம் முதல்
வததிறய
உலக
எய்ட்ஸ்
தினமொக
அனுெரிக்க
வேண்டுபமன்று முடிபேடுத்து உலகம் முழுேதும்
ஒவ்பேொரு ஆண்டும் டிெம் ர் திங்கள் முதல் ொள் உலக
எய்ட்ஸ் தினமொக அனுெரிக்கப் ட்டு ேருகிைது. இந்த
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ஆண்டின் உலக எய்ட்ஸ் தின றமயக் கருத்து எச்.ஐ.வி /
எயட்ஸுடன்
ேொழும்
மக்களுக்கு
ஏற் டும்
முடிவுக்குக் பகொண்டு ேருவேொம்.

ஏற்ைத்தொழ்வுகறள

இந்திய
திரு ொட்டின்
75-ேது
சுதந்திர
தின
ப ொன்விழொவிறன முன்னிட்டு - 9 மற்றும் 11 ேகுப்பு
ள்ளி
மொணேர்கள்,
கல்லூரி
மொணேர்களுக்கு
விழிப்புணொறே
ஏற் டுத்தும் ேறகயில் “புதிய இந்தியொ ௭0 75” என்ை
தறலப்பில் ஓவியம், இறணயதள வினொடி வினொ
வ ொட்டிகள் டத்தப் ட்டு ேருகிைது.
தமிழகத்தில் எச்.ஐ.வி. பதொற்றை கண்டறிய அரசு
மருத்துேக்
கல்லூரி
மருத்துேமறனகள்,
அரசு
மருத்துேமறனகள்
மற்றும்
ேட்டொர
சுகொதொர
றமயங்களில்
2953
ம்பிக்றக
றமயங்கள்
ஏற் டுத்தப் ட்டு எச்.ஐ.வி. இலேெ
ரிவெொதறனகள்
பெய்யப் ட்டு,எயட்ஸ் பதொற்ைொல் ொதிக்கப் ட்டேொகளுக்கு
இலேெமொக மருந்து ேழங்கிட 55 கூட்டு மருத்துே
சிகிச்றெ றமயங்கள் 174 இறண கூட்டு மருத்துே
சிகிச்றெ றமயங்கள் இயங்கி ேருகின்ைன.
தொயிடமிருந்து குழந்றதகறளக்கு எய்ட்ஸ் பதொற்று
ரவுதறல தடுக்கும் ப ொருட்டு - வதசிய சுகொதொர
திட்டத்தின் (1/1) கீழ் இனப்ப ருக்கம் மற்றும் குழந்றத
லத்திட்டத்துடன்
இறணந்து
இத்திட்டம்
பெயல் டுத்தப் டுகிைது.
எய்ட்ஸ் பதொற்று ஏற் ட அதிகம் ேொய்ப்புள்ளேொர்கள்
கண்டறிந்து தடுப்பு டேடிக்றக மற்றும் சிகிச்றெ அளிக்க
“85
இலக்கு
ணிகளுக்கொன
திட்டங்கள்”
பெயல் டுத்தப் ட்டு ேருகிைது. இத்திட்டத்தில் ப ண்
ொலியல் பதொழிலொளர்கள், ஒரினச்வவெொக்றகயொளர்கள்,
வ ொறத ஊசி யன் டுத்துவேொர், பதொறலதூர லொரி
ஒட்டு ர்கள் என
ல்வேறு ேறகயில் கண்டறிந்து
விழிப்புணொவு மற்றும் சிகிச்றெகள் வமற்பகொள்ளப் ட்டு
ேருகிைது.
எயட்ஸ்
பதொற்ைொல்
ொதிக்கப் ட்ட
குழந்றதகள்
புைக்கணிக்கப் டக்கூடொது என்ை உயரிய வ ொக்கில்
தமிழக அரசு இக்குழந்றதகளுக்கு உதவி பெய்யும்
ேறகயில் - 25வகொடி றேப்பு நிதியுடன் தமிழ் ொடு
அரசின் அைக்கட்டறள ஏற் டுத்தப் ட்டு, நிதியிலிருந்து
ப ைப் டும் ேட்டித்பதொறகறயக் பகொண்டு, ொதிக்கப் ட்ட
குழந்றதகளுக்கு - மருந்து, ஊட்டச்ெத்து, கல்வித்பதொறக
ேழங்கப் டுகிைது, வமலும் எய்ட்ஸ் ொதிக்கப் ட்வடொருக்கு,
இலேெ ஸ் ொஸ், விதறேகளுக்கு உதவித் பதொறக
ேழங்கப் டுகிைது’’ என்று பதரிவித்தொர்.
இந்நிகிழ்ச்சியில் எழும்பூர் ெட்டப்வ ரறே உறுப்பினொா்
இ. ரந்தொமன்,
மருத்துேம்
மற்றும்
மக்கள்
ல்ேொழ்வுத்துறையின்
முதன்றமச்
பெயலொளர்
மரு.இரொதொகிருஷ்ணன்,தமிழ் ொடு
மொநில
எய்ட்ஸ்
கட்டுப் ொட்டு ெங்க இயக்கு ர் ஹரிஹரன், மருத்துேம்
மற்றும்
ஊரக
லப் ணிகள்
இயக்கு ர்
மரு.எஸ்.குரு ொதன் மற்றும் உயர் அலுேலொா்கள் கலந்து
பகொண்டனர்.
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1. மத்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலீடுகள்

4. பாலஸ்தீன மக்களுடனான சர்வததச ஒற்றுமம தினம்

திரும்பப்
பபறப்படவுள்ளன.
இது
எந்த
அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள CPSE ஆகும்?

அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது?

மத்திய

அ) நவம்பர் 27

அ) அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஆ) நவம்பர் 29 

ஆ) மின்னணு & கவல் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்

இ) நவம்பர் 30

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம்

ஈ) டிசம்பர் 1

ஈ) மின்சொர அமமச்சகம்

✓

✓

பபொட்டி
ஏலச்தசயல்முமறக்குப்பிறகு,
மத்திய
எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மு லீடுகமைத் திரும்பப்
தபற மத்திய அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது.

✓

மத்திய எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனம் என்பது அறிவியல்
மற்றும் த ொழிற்துமற ஆரொய்ச்சி துமறயின், அறிவியல் &
த ொழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ை CPSE ஆகும்.

ஐநொ அமவ 1978ஆம் ஆண்டு மு ல் நவ.29ஆம் ப திமய
பொலஸ்தீன மக்களுடனொன சர்வப ச ஒற்றுமம தினமொக
கமடபிடிக்கிறது. பொலஸ்தீனத்ம இரண்டு நொடுகைொக
பிரிப்ப ற்கொன ஐநொ தீர்மொனத்ம ஏற்றுக்தகொள்வம
குறிக்கும் வமகயில் இந் நொள் தகொண்டொடப்படுகிறது.

5. ‘ஃபின்படக் குறித்த சிந்தமன தமலமம மன்றத்மத’
இந்தியாவில் நடத்துகிற நிறுவனம் எது?
அ) RBI

ததசிய பதாழிற்துமற வழித்தட தமம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக எந்த நிறுவனம்
இந்தியாவுடனான $250 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில்
மகபயழுத்திட்டது?

2.

அ) ஐஎம்எப்
ஆ) ஏடிபி 

ஆ) NITI ஆபயொக்
இ) IFSCA 
ஈ) SEBI
✓

ஃபின்தடக் குறித் சிந் மன மலமமத்துவ மன்றத்ம
பிர மர் பமொடி தமய்நிகரொக த ொடங்கி மவக்கிறொர். GIFT
நகரம் மற்றும் புளூம்தபர்க் உடன் இமைந்து சர்வப ச
நிதிச்பசமவ மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந் 2
நொள் நிகழ்மவ நடத்துகிறது.

✓

இந் மன்றத்தின் மு ல் பதிப்பில் இந்ப ொபனஷியொ,
த ன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் UK ஆகியமவ பங்கு ொரர்
நொடுகைொக உள்ைன.

இ) ஏஐஐபி
ஈ) பிரிக்ஸ் வங்கி
✓

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் (ஏடிபி) இந்திய அரசொங்கமும்
ப சிய த ொழிற்துமற வழித் ட பமம்பொட்டுத் திட்டத்திற்கு
ஆ ரவளிப்ப ற்கொக $250 மில்லியன் டொலர் கடன்
ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைன. இத்திட்டம் உலகத்
ரம்
வொய்ந்
த ொழிற்துமற
முமனயங்கமை
பமம்படுத்துவம யும்,
உயர் ர
பவமலவொய்ப்மப
உருவொக்குவம யும் பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது.

6. உலகின் சிறந்த 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில்
‘நம்பர் ஒன் கூட்டுறவு’ தரநிமலயில் உள்ள கூட்டுறவு
நிறுவனம் எது?

3. இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தமலவராக

அ) இந்திய ப சிய கூட்டுறவு ஒன்றியம் லிமிதடட்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஆ) இந்திய விவசொயிகள் உர கூட்டுறவு லிமிதடட் 

அ) சுப்பிரமணியன் சுவொமி

இ) ப சிய கூட்டுறவு
கூட்டமமப்பு லிமிதடட்

ஆ) சம்பித் பத்ரொ 

நில

பமம்பொட்டு

வங்கிகள்

ஈ) இந்திய ப சிய பவைொண் கூட்டுறவு சந்ம ப்படுத் ல்
கூட்டமமப்பு லிமிதடட்

இ) லொல் சிங் ஆர்யொ
ஈ) ஜமொல் சித்திக்
✓

பொஜக தசய்தித்த ொடர்பொைர் சம்பித் பத்ரொ, இந்திய சுற்றுலொ
வைர்ச்சிக்கழகத்தின்
மலவரொக
அமமச்சரமவ
நியமனக்குழுவொல் நியமிக்கப்பட்டொர்.

✓

இந்திய சுற்றுலொ வைர்ச்சிக் கழகத்தின் மலவர் மற்றும்
நிர்வொக இயக்குநர் ப விமய மலவர், ITDC மற்றும்
நிர்வொக இயக்குநர், ITDC எனப் பிரிப்ப ற்கொன சுற்றுலொ
அமமச்சகத்தின் முன்தமொழிவுக்கு ACC ஒப்பு ல் அளித்து
உள்ைது. ஐஏஎஸ் அதிகொரியொன ஜிபகவி ரொவ் ஐடிடிசியின்
நிர்வொக இயக்குநரொக ப வி வகிப்பொர்.

✓

இந்திய விவசொயிகள் உரக் கூட்டுறவு லிமிதடட் (IFFCO)
உலகின் மு ல் 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ‘நம்பர் 1
கூட்டுறவு’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. IFFCO நொட்டின்
தமொத்
உள்நொட்டு உற்பத்தி மற்றும் தபொருைொ ொர
வைர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத் க்க பங்களிப்மப அளித்து
வருகிறது என்பம இந் த் ரவரிமச குறிக்கிறது.
ஆண்டுததாறும்
இந்திய
பகாண்டாடப்படுகிற தததி எது?

7.

கடற்பமட

தினம்

அ) டிசம்பர் 1
ஆ) டிசம்பர் 4 
இ) டிசம்பர் 10
ஈ) டிசம்பர் 14
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1971ஆம் ஆண்டு இந்தியொ-பொகிஸ் ொன் பபொரின்பபொது
‘ஆபபரஷன் ட்மரதடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய
கடற்பமடயின்
எதிர்த் ொக்கு லுக்கு
மதிப்பளிக்கும்
வமகயில், ஒவ்தவொரு ஆண்டும் டிச.4ஆம் ப தி இந்திய
கடற்பமட தினமொக தகொண்டொடப்படுகிறது. இந் ஆண்டு
“ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ்
கடற்பமட விழொமவ தகொண்டொடியது.

8. பபல்ட் அண்ட் தராடு முன்முயற்சியின் ஒருபகுதியாக
சீனா எந்த நாட்டுடன் முதல் எல்மல தாண்டிய ரயில்
தபாக்குவரத்மத பதாடங்கியது?
அ) லொபவொஸ் 
ஆ) ரஷ்யொ
ஈ) மபலசியொ
தபல்ட் அண்ட் பரொடு முன்முயற்சி, ஒரு தபல்ட் ஒன் பரொடு
முன்முயற்சி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது, இது சீனொவின்
உள்கட்டமமப்பு பமம்பொட்டு உத்தி ஆகும், இது 2013 ஆம்
ஆண்டில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்டது. சமீபத்தில், தபல்ட்
அண்ட் பரொடு முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக சீனொ
மு ல் எல்மல
ொண்டிய ரயில் பபொக்குவரத்ம
த ொடங்கியது. சீனொமவயும் நிலத் ொல் சூழப்பட்ட
த ன்கிழக்கு நொடு லொபவொமையும் இது இமைக்கிறது.

9. ‘பசன்ட்ரி-II - சிறுதகாள் தாக்க கண்காணிப்பு
அமமப்மப’ உருவாக்கியுள்ள விண்பவளி நிறுவனம்
எது?
அ) ISRO
ஆ) NASA 
இ) ESA
ஈ) JAXA
✓

✓

NASA
வொனியலொைர்கள்
சமீபத்தில்
தசன்ட்ரி-II
எனப்படும் அடுத்
மலமுமற ொக்க கண்கொணிப்பு
அல்கொரி த்ம
உருவொக்கியுள்ைனர். இது பூமிக்கு
அருகில் உள்ை சிறுபகொள்கள் ொக்க நிகழ் கவுகமை
மதிப்பிடுவம பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது.
இப்புதிய அமமப்பு NASA JPL’இன் ‘பூமிக்கு அருகில்
உள்ை
தபொருள்
ஆய்வுகளுக்கொன
மமயத்தின்’
திறன்கமை பமம்படுத்துகிறது. இது நமது கிரகத்திற்கு
அருகில் வரக்கூடிய சிறுபகொள்களின் ொக்க அபொயத்ம
மதிப்பிடுகிறது.

10. ‘மந மன்சில்’, ‘சீதகா அவுர் கமாதவா’ மற்றும்
USTTAD ஆகிய திட்டங்கமள பசயல்படுத்துகின்ற மத்திய
அமமச்சகம் எது?
அ) தபண்கள் & குழந்ம கள் பமம்பொட்டு அமமச்சகம்
ஆ) சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம் 
இ) சமூக நீதி அமமச்சகம்
ஈ) கல்வி அமமச்சகம்




✓



‘மந மன்சில்’, ‘சீபகொ அவுர் கமொவ்’ மற்றும் யுஎஸ்டிடிஏடி
உள்ளிட்ட பல்பவறு திறன் பமம்பொட்டுத் திட்டங்கமை
‘மத்திய சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்’
தசயல்படுத்தி வருகிறது. அவ்வமமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி,
சிறுபொன்மமயினருக்கொன திறன்பமம்பொட்டு மமயத்தின்
திட்டங்களின்கீழ் இதுவமர 6.5 இலட்சம் இமைஞர்கள்
பயிற்சிதபற்றுள்ைனர்.


1. ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட எண்ம முமறயில் தபற
புதிய வசதி
ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட ஆகியவற்றின்
நகல்கமை
எண்ம
முமறயில்
தபறும்
வசதி
தசயல்படுத் ப்பட உள்ைது.

இ) பொகிஸ் ொன்
✓









இது த ொடொா்பொக
கவல் த ொழில்நுட்பவியல் துமற
மு ன்மமச் தசயலொைொா் நீரஜ் மிட்டல் தவளியிட்ட உத் ரவு
விவரம்:
எண்ம
லொக்கொா்
முமறமய
அறிமுகப்படுத்துவது
த ொடொா்பொக மிழ்நொடு மின் ஆளுமம முகமம இயக்குநொா்
ரப்பில் இருந்து அரசுக்குக் கடி ம் அனுப்பப்பட்டது.
ஆவைங்கள் மற்றும் சொன்றி ழ்கமை எண்ம முமறப்படி
வழங்கவும், அவற்மறப் பொொா்மவயிட்டு சரிபொொா்த்திடவும்
வமக தசய்வப எண்ம (டிஜிட்டல்) லொக்கொா் முமறயொகும்.
சொன்றி ழ்கமை வழங்குநொா் என்ற அடிப்பமடயில் எண்ம
லொக்கொா் முமறமயப் பதிவு தசய்து தகொள்ைலொம்.
உ ொரைத்துக்கு, வொகன ஓட்டுநொா் உரிமம், வொக்கொைொா்
அமடயொை அட்மட, குடும்ப அட்மட, மதிப்தபண்
சொன்றி ழ்கள் ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கமை
மக்களுக்கு இந் எண்ம லொக்கொா் முமறயின் மூலமொக
வழங்கிடலொம். இ மன தபொது மக்களின் எண்ம
லொக்கருக்கு பநரடியொக அனுப்பும் பபொது அது மிகவும்
பொதுகொப்பொன முமறயில் இருக்கும் என மின் ஆளுமம
முகமமயின் இயக்குநொா் த ரிவித்துள்ைொொா்.
அரசுத் துமறகளிடம் தபொது மக்கள் அளிக்கும் இமைய
விண்ைப்பங்கமை எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன்
ஒருங்கிமைக்கலொம்.
இ ன்மூலம்
குடிமக்கள்
ஆன்மலன் வழியொக விண்ைப்பிக்கும் பபொது அ ற்குத்
ப மவயொன ஆ ொர ஆவைங்கமை எண்ம லொக்கொா்
வசதியில் இருந்ப எடுத்து இமைத்துக் தகொள்ைலொம்.
இம க் கருத்தில் தகொண்டு அமனத்து அரசுத்
துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் முமறமயப் பின்பற்ற
உத் ரவிட பவண்டுதமன அரசிமன மின்ஆளுமம
முகமம இயக்குநொா் பகட்டுக் தகொண்டிருந் ொொா்.
அவரது இந் க் பகொரிக்மகமய ஏற்றுக் தகொண்டு, மிழக
அரசின் அமனத்துத் துமறகளும் எண்ம லொக்கொா்
முமறமய ஏற்றுக் தகொள்ை பவண்டுதமன பகட்டுக்
தகொள்ைப்படுகிறது. இ ன்மூலம், எண்ம முமறயிலொன
சொன்று ஆவைங்கமைப் தபொது மக்களுக்கு வழங்கிட
முடியும். பமலும், நமடமுமறயில் உள்ை, வருங்கொலத்தில்
பயன்படுத் ப்பட
பவண்டிய
தமன்தபொருள்கமையும்
எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்கலொம். எனபவ,
நடப்பிலுள்ை அமனத்து தமன்தபொருள்கமையும் எண்ம
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லொக்கொா்
முமறயுடன்
இமைக்க
நடவடிக்மககமை எடுக்க பவண்டும்.
இந் ப் பணிக்கொன உரிய உ விகமை
அமனத்துத் துமறகள், தபொதுத்துமற
ன்னொட்சி தபற்ற அமமப்புகள், கல்வி
ஆகியவற்றுக்கு வழங்கிட பவண்டுதமன
முகமம பகட்டுக் தகொள்ைப்படுகிறது.


உரிய

மிழக அரசின்
நிறுவனங்கள்,
நிறுவனங்கள்
மின் ஆளுமம

2. படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி திட்டங்கள்: டிச.4-இல்
பிர மொா் த ொடங்கி மவக்கிறொொா்
உத் ரகண்ட் மொநிலம், படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி
மதிப்பிலொன பல்பவறு திட்டங்கமை பிர மொா் நபரந்திர
பமொடி டிசம்பொா் 4-ஆம் ப தி த ொடங்கி மவக்க
இருக்கிறொொா்.
ஒரு கொலத்தில் மிகவும் த ொமலவில் உள்ைமவ என்று
கரு ப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பபொக்குவரத்துத் த ொடொா்மப
அதிகப்படுத் வும்
எளி ொக
தசன்றமடவம
விரிவுபடுத் வுமொன
பிர மரின்
த ொமலபநொக்குப்
பொொா்மவயின்
அடிப்பமடயில்
இந் த்
திட்டங்கள்
அமமகின்றன. இதில் தில்லி-படரொடூன் தபொருைொ ொர
வழித் டம் பயை பநரத்ம
இரண்டமர மணி
பநரமொகக்
குமறக்கும்;
வன
விலங்குகளின்
நடமொட்டத்ம க்
கட்டுப்படுத் ொ
வமகயில்
ஆசியொவிபலபய மிகப்தபரிய உயொா்மட்ட பொம யொக இது
இருக்கும்.
சொொா் ொம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குத்
மடயில்லொப்
பபொக்குவரத்ம
அளிப்ப ொக சொமலத் திட்டங்கள்
த ொடங்கப்படுவது சுற்றுலொத் துமறமய ஊக்கப்படுத்தும்.
அடிக்கடி மண்சரிவு ஏற்படும் பகுதியொன லம்பொகட்
மண்சரிமவ
கட்டுப்படுத்தும்
திட்டம்
பயைத்ம
சுமுகமொகவும்,
பொதுகொப்பொகவும்
மொற்றும்
என்று
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
3. கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம உருவொக்க அமனத்து
அரசு துமறகளும் ‘டிஜிலொக்கர்’ முமறமய பயன்படுத்
பவண்டும்
கவல் த ொழில்நுட்பத்துமற மு ன்மமச் தசயலொைர் நீரஜ்
மிட்டல்
தவளியிட்ட
அரசொமையில்
கூறப்பட்டு
இருப்ப ொவது:மக்களுக்கு ஆவைங்கள், சொன்றி ழ்கமை மின்னணு
(டிஜிட்டல்) முமறயில் வழங்குவ ற்கும், அ ன் மூலம் அரசு
அலுவலகங்களில்
கொகி த்தின்
உபபயொகத்ம
நீக்குவ ற்கும் ’டிஜிலொக்கர்’ என்ற புதிய முமறமய
மத்திய அரசு கடந் ஆண்டு மொர்ச் மொ ம் த ொடங்கியது.
மின்னணு
முமறயில்
ஆவைங்கமையும்,
சொன்றி ழ்கமையும் எந் இடத்தில் இருந் ொலும் மக்கள்
தபற்றுக்தகொள்ை முடியும். அதுபபொல அவற்மற மின்னணு
முமறயில் சரிபொர்க்கவும் முடியும். இ ன் மூலம் கொகி
சொன்றி ழ்கள்,
ஆவைங்கமை
தூக்கிக்தகொண்டு
தசல்வது விர்க்கப்படும்.
இந் புதிய முமற மூலம் அரசுத்துமறகள் வழங்கும்
ஓட்டுனர் உரிமம், வொக்கொைர் அமடயொை அட்மட,















மதிப்தபண் சொன்றி ழ்கள், பரஷன் அட்மடகள், பல்பவறு
உரிமங்கள் பபொன்றமவ குடிமக்களின் ‘டிஜிலொக்கர்’
கைக்கில் பசர்ந்துவிடும்.
இந்
நிமலயில்
இதுகுறித்து
மிழக
அரசுக்கு
மின்னொளுமம முகமமயின் மலமம தசயல் அதிகொரி
கடி ம் எழுதினொர். அதில், அமனத்து அரசு துமறகளும்
கொகி மில்லொ
நிர்வொகத்ம
முன்தனடுப்ப ற்கொக
‘டிஜிலொக்கர்’
முமறமய
பின்பற்றுவ ற்கொன
அரசொமைமய
தவளியிட
பவண்டும்
என்று
பகொரியுள்ைொர்.
மத்திய
அரசின்
இந்
பவண்டுபகொமை
அரசு
கவனமுடன் பரிசீலமன தசய் து. அம த்த ொடர்ந்து
மிழக அரசின் அமனத்து துமறகள் மற்றும் அ ன் கீழ்
வரும் முகமமகளும் ‘டிஜிலொக்கமர’
பயன்படுத்
உத் ரவிடப்படுகிறது.
இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ைது.
4. தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும்
மபசொ ொ நொடொளுமன்றத்தில் ொக்கல்
தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும்
மபசொ ொ, நொடொளுமன்றத்தில்
ொக்கல் தசய்யப்பட்டது.
முமறபகடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள்
வமர சிமற ண்டமன விதிக்க இம்மபசொ ொ வமக
தசய்கிறது.
பமலும், நொடு முழுவதும் உள்ை தசயற்மக கருத் ரிப்பு
மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத் வும், பமற்பொர்மவயிடவும்
அந் மமயங்களுக்கும், இத்துமற சொர்ந் மருத்துவ
நிபுைர்களுக்கும் ப சிய பதிவு ஆமையம் அமமக்க
இந் மபசொ ொ வழி வகுக்கிறது.
மபசொ ொமவ ொக்கல் தசய்து மத்திய சுகொ ொர மந்திரி
மன்சுக் மொண்டவியொ பபசிய ொவது, “நொடு முழுவதும்
ஏரொைமொன தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள், எவ்வி
ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் உட்படொமல் இயங்கி வருகின்றன.
தசயற்மக
கருத் ரிப்புக்கு
வரும்
ம்பதிகளின்
உடல்நிமலயில்
இது
தபரும்
ொக்கத்ம
ஏற்படுத் க்கூடும். எனபவ, இத் மகய மபசொ ொமவ
தகொண்டு வருவது அவசியம் ஆகிறது.
இந் மபசொ ொ, கடந் ஆண்டு தசப்டம்பர் மொ ம் ொக்கல்
தசய்யப்பட்டது.
நிமலக்குழு
பரிசீலமனக்கு
அனுப்பப்பட்டது. நிமலக்குழு பல்பவறு சிபொரிசுகமை
த ரிவித் து. மத்திய அரசு அவற்மற பரிசீலித்து,
இறுதியொக இம்மபசொ ொமவ உருவொக்கி இருக்கிறது”
இவ்வொறு அவர் பபசினொர்.
இதுகுறித்து பொ.ஜன ொ எம்.பி. ஹீனொ பகவிட் பபசிய ொவது,
“80 ச வீ தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள் பதிவு
தசய்யப்படவில்மல.
தசயற்மக
கருத் ரிப்பு
மமயங்களுக்கும், கருமுட்மட, விந் ணு வங்கிகளுக்கும்
குமறந் பட்ச
நன்னடத்ம
விதிமுமறகள்,
இம்மபசொ ொவில் இடம்தபற்றுள்ைன.
தசயற்மக
விவரங்கள்

கருத் ரிப்புக்கு
வரும்
ரகசியமொக மவக்கப்படும்.

ம்பதிகளின்
கருமுட்மட
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ொனமொக வழங்குபவர்கள், அம
தபறுபவர்களும்
மபசொ ொவின் வரம்புக்குள் தகொண்டுவரப்படுவொர்கள்.
கருமுட்மட விற்பமனயில் ஈடுபடுபவர்கள், மு ல் டமவ
வறு தசய்திருந் ொல் ரூ.10 லட்சம் அபரொ ம் விதிக்கப்படும்.
மறுபடியும் பிடிபட்டொல், அவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வமர
சிமற ண்டமன கிமடக்கும்”.
5. 1975ம் ஆண்டு வமரயிலொன வில்லங்கச் சொன்றுகமை
ஆன்மலனில் தபறலொம்
தபொதுமக்கள் பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில்
உள்ை சிரமத்ம கருத்தில் தகொண்டு 1975ம் ஆண்டு
வமரயிலொன வில்லங்க சொன்றுகமை ஆன்மலன் மூலம்
தபறும் வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது என்று மிழக அரசு
த ரிவித்துள்ைது. மிழக அரசின் வணிகவரி மற்றும்
பதிவுத்துமற
தசயலொைர்
பஜொதி
நிர்மலொசொமி
தவளியிட்டுள்ை
அறிக்மகயில்
கூறியிருப்ப ொவது:
வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துமற அமமச்சர் மூர்த்தி
வழிகொட்டு லின்படி பதிவுத்துமறயின் தசயல்பொடுகமை
பமம்படுத்துவ ற்கொக அத்துமறயில் பல சீர்திருத்
நடவடிக்மககள்
பமற்தகொள்ைப்பட்டு
வருகின்றன.
ற்பபொது 1975ம் ஆண்டு மு ல் நொைது ப தி
வமரயிலொன கொலத்திற்கொன வில்லங்கச் சொன்றுகள்
விமரவுக்குறியீடு
மற்றும்
சொர்பதிவொைரின்
மின்மகதயொப்பமிட்டு அலுவலகம் வரொமல் ஆன்மலன்
வழி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆவைத்தில் உள்ை விவரத்திற்கும் வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை விவரத்திற்கும் ஏப னும் மொறுபொடுகள் இருக்கும்
பட்சத்தில் தபொதுமக்கள் சம்பந் ப்பட்ட சொர்பதிவொைர்
அலுவலகங்களுக்கு
பநரில்
தசன்று
உரிய
சொன்றுகளுடன்
விண்ைப்பங்கமை
அளிக்கும்
நமடமுமற
ற்பபொது
உள்ைது.
இ னொல்
தபொதுமக்களுக்கு கொலவிரயமும் சிரமமும் ஏற்படுகிறது.
பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் உள்ை
சிரமத்ம
கருத்தில் தகொண்டு வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய ஆன்மலன்
வழி
விண்ைப்பிக்கும்
புதிய
நமடமுமற
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது.
வில்லங்கச்சொன்றில்
உள்ை
விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய பதிவுத்துமறயின்
இமைய ைத்தில் ‘அட்டவமை
ரவு திருத் ம்’
என்ப ன் வழி தசன்று ஆன்மலன் வழி விண்ைப்பிக்க
தபொதுமக்கள் பகொரப்படுகிறொர்கள். விண்ைப்பங்கள்
ஆன்மலன் வழி தபறப்பட்டு சொர்பதிவொைரொல் சரி
பொர்க்கப்பட்டு மொவட்டப்பதிவொைரின் ஒப்பு லுடன் உரிய
திருத் ங்கள்
பமற்தகொள்ைப்படும்
என
அறிவிக்கப்படுகிறது.







பிரிட்டனின் முன்னொள் நம்பர் 1 வீரொங்கமனயொன
பகொன்டொ, 4 கிரொண்ட் ஸ்லொம் பபொட்டிகளிலும் லொ
ஒருமுமற அமரயிறுதி வமர முன்பனறியுள்ைொர்.
டபுள்யூடிஏ த ொடர்களில் 4 முமற சொம்பியன் பட்டங்கமை
தவன்றுள்ைொர்.
7. உலகின் தசலவு மிக்க
இஸ்பரலின் தடல் அவிவ்

நகரம்

மு லிடத்தில்

இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் அவிவ், மக்களின்
அன்றொட வொழ்விற்கு அதிகம் தசலவிட பவண்டிய
நகரமொக
மொறியுள்ை ொக
ஆய்வு
அறிக்மக
த ரிவிக்கிறது.மத்திய கிழக்கு நொடொன இஸ்பரலின்,
'எக்கனொமிஸ்ட்' என்ற பத்திரிமகயின் தபொருைொ ொர
புலனொய்வு பிரிவு ஆய்வு அறிக்மகமய சமீபத்தில்
சமர்ப்பித் து.
அ ன் விபரம்:இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல்
அவிவ், வொழ்வ ற்கு மிகவும் அதிகமொக தசலவிட
பவண்டிய நகரமொக மொறி வருகிறது. இந் பட்டியலில்
உலக அைவில் ஐந் ொவது இடத்தில் இருந் தடல் அவிவ்,
ற்பபொது மு ல் இடத்துக்கு வந்துள்ைது. பிரொன்சின்
பொரிஸ், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்கமை விட தடல்
அவிவில்
அமனத்து
தபொருட்களின்
விமலயும்
கடுமமயொக அதிகரித்துள்ைது.
அதமரிக்க டொலருக்கு எதிரொன இஸ்பரலின் கரன்சியொன
தஷகல் உயர்ந்து வருவப இந் விமல உயர்வுக்கு
கொரைம்.மளிமக மற்றும் பபொக்குவரத்து தசலவுகள் இந்
நகரில் மிகவும் விமல உயர்ந் ொக உள்ைது. இங்கு
வசிப்பவர்கள் வீட்டு வொடமக தசலுத்தி எளிமமயொன
வொழ்க்மக வொழ்வப கடும் சிரமமொக மொறி வருகிறது.
இஸ்பரலின் தபொருைொ ொர மற்றும் கலொசொர மமயமொன
தடல் அவிவ் மொறி வருவ ொல், மிகப் தபரிய கொர்ப்பபரட்
நிறுவனங்கள் இங்கு உள்ைன.அழகிய நீண்ட கடற்கமர,
உலக ரம் வொய்ந் உைவகங்கள் இங்கு உள்ைன.
இ னொல், இந்
நகரில் வசிப்பம
மக்கள் தபரிதும்
விரும்புகின்றனர். தஷகலின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவ ொல்,
தவளிநொட்டு மு லீடும் இஸ்பரலில் அதிகரிக்க துவங்கி
உள்ைன. இ ன் கொரைமொக அதிநவீன நகரமொக தடல்
அவிவ் மொறி உள்ைது.தடல் அவிவ் நகரில் வீடு வொங்குவது,
இஸ்பரல் மக்கைொல் முடியொ
கொரியமொகி வருகிறது.
இங்கு, வீட்டின் விமல சரொசரியொக 9 பகொடி ரூபொய் வமர
உள்ைன.இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ைது.

6. ஓய்வு தபற்றொர் பகொன்டொ
இங்கிலொந்து தடன்னிஸ் வீரொங்கமன பஜொகன்னொ
பகொன்டொ (30), த ொழில்முமற தடன்னிஸ் பபொட்டிகளில்
இருந்து ஓய்வு தபறுவ ொக பநற்று அறிவித்துள்ைொர்.
கொயம், அறுமவ சிகிச்மச கொரைமொக பபொட்டிகளில்
பங்பகற்பதில் சிரமப்பட்டு வந் ொல் உலக ரவரிமசயில்
4வது இடத்தில் இருந்து 113வது இடத்துக்கு ள்ைப்பட்டொர்.
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1. 2021இல் சர்வதேச அம்தேத்கர் மாநாட்டை நைத்துகிற
நகரம் எது?

ஈ) சிறுோன்னம விவகார அனமச்ெகம்
✓

ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் இைக்குப்
ேகுதிகளில்
உள்ள
உயர்நினைப்
ேள்ளிகளில்
மாணவர்களுக்காே குடியிருப்புக்கல்வி (SRESHTA)
திட்டத்னேத் சோடங்க உள்ளது.

✓

இந்ேத் திட்டம், ேட்டியல் ொதி மாணவர்களின் ெமூகசோருளாோர னமம்ோடு மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே னமம்ோடு
ஆகியவற்றில் கவேம் செலுத்துகிறது.

அ) புனே
ஆ) புது தில்லி 
இ) வாரணாசி
ஈ) சென்னே
✓

ெர்வனேெ அம்னேத்கர் மாநாடு, இந்திய குடியரசுத்
ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்ோல் ெமீேத்தில் புது தில்லியில்
சோடங்கி னவக்கப்ேட்டது. இந்ே மாநாட்னட எஸ்சி மற்றும்
எஸ்டி ெட்டமன்ற உறுப்பிேர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற
உறுப்பிேர்கள் மன்றமும் Dr அம்னேத்கர் வர்த்ேக ெனேயும்
ஏற்ோடு செய்துள்ளது.

5. ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’ என்ேது எந்ே இந்திய மாநிைம் /
யூனியன் பிரதேசத்டே அடிப்ேடையாகக் பகாண்ை ஒரு
ோதுகாப்புத் திட்ைமாகும்?
அ) உத்ேர பிரனேெம்
ஆ) புது தில்லி 

2. IMF’இன் முேல் துடை நிர்வாக இயக்குநராக

இ) பீகார்

நியமிக்கப்ேைவுள்ள இந்தியப் போருளாோர நிபுைர் யார்?

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர்

அ) உர்ஜித் ேனடல்
✓

ஆ) ரகுராம் ராஜன்
இ) கீோ னகாபிநாத் 
ஈ) உஷா னோரத்
✓



இந்தியாவில் பிறந்ே, ெர்வனேெ நாணய நிதியத்தின் (IMF)
முேல் சேண் ேனைனமப் சோருளாோர நிபுணர் கீோ
னகாபிநாத், முேல் துனண நிர்வாக இயக்குநராக
சோறுப்னேற்க உள்ளார். அவர் சஜஃப்ரி ஒகனமாட்னடாவின்
ோத்திரத்னே ஏற்கவுள்ளார்.

இந்திய ேனைநகரத்தில் உள்ள ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’யில்
ோதுகாப்பு முன்சேடுப்புகளுக்காக UNESCO சிறப்பு மற்றும்
நினையாே வளர்ச்சிக்காே சிறப்பு அங்கீகார விருனே
வழங்கியுள்ளது. நிஜாமுதீன் ேகுதி ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன்
ேஸ்தியில் உள்ள ேை நூற்றாண்டுகள் ேனழனமயாே
ஹுமாயூன் கல்ைனற உள்ளிட்ட உைக ோரம்ேரிய
ேளத்னே உள்ளடக்கியோகும்.

6. உைக எய்ட்ஸ் நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடும் தேதி எது?
அ) டிெம்ேர் 01 

விமான நிடையங்களில் ேயன்ேடுத்ேப்ேைவுள்ள
இந்தியாவின் முேல் ேதயாபமட்ரிக்ஸ் அடிப்ேடையிைான
டிஜிட்ைல் பசயைாக்க அடமப்பின் பேயர் என்ன?

3.

அ) சடக் யாத்ரா
ஆ) டிஜி யாத்ரா 

ஆ) டிெம்ேர் 02
இ) டிெம்ேர் 03
ஈ) டிெம்ேர் 04
✓

உைகின் மிகக்சகாடிய னநாய்களுள் ஒன்றாே AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV (Human Imm
uno–deficiency Virus) என்னும் னவரஸால் ஏற்ேடுகிறது.
இது மனிே உடலின் சவள்னள இரத்ேவணுக்கனள
அழிக்கிறது. பின் னநாசயதிர்ப்பு மண்டைத்னே ோக்கி,
னநாய்க்சகதிராக உடல் னோராடமுடியாே நினைனய
உண்டாக்குகிறது. இறுதியில் மரணத்னே நிகழ்த்துகிறது.

✓

இந்ே னநாய் குறித்ே விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தும் விேமாக
ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெ.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ் நாள்
கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “End Inequalities, End AIDS”
என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்ே நாளுக்காே
கருப்சோருளாகும்.

இ) சடக்னோ னோர்டிங்
ஈ) டிஜி னோர்டிங்
✓

✓

இந்திய விமாே நினையங்கள் ஆனணயம் (AAI) நாட்டின்
முேல் முக அங்கீகார சோழில்நுட்ேம் ொர்ந்ே ேனயாசமட்ரிக்
னோர்டிங் சிஸ்டத்தில் செயல்ேட்டு வருவோக உள்நாட்டு
விமாேப் னோக்குவரத்துத் துனற இனணயனமச்ெர் வி
னக சிங் அறிவித்ோர். வாரணாசி, புனே, சகால்கத்ோ &
விஜயவாடா விமாே நினையங்களில் ேயணிகளுக்காக
இது னொேனே முனறயில் செயல்ேடுத்ேப்ேட உள்ளது.
இந்ே ேனயாசமட்ரிக் னோர்டிங் சிஸ்டம் ‘டிஜி யாத்ரா’
திட்டத்தின் முேல் கட்டத்தின் ஒருேகுதியாகும். இந்ே
அனமப்பு வரும் 2022ஆம் ஆண்டின் சோடக்கத்தில்
சோடங்கப்ேடவுள்ளது.

7. சர்வதேச அடிடமமுடற ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ேடும்
தேதி எது?
அ) டிெம்ேர் 01

4. பின்வரும் எந்ே மத்திய அடமச்சகத்ோல், ‘SRESHTA’

ஆ) டிெம்ேர் 02 

திட்ைம் போைங்கப்ேை உள்ளது?

இ) டிெம்ேர் 10

அ) கல்வி அனமச்ெகம்
ஆ) ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் 
இ) ேழங்குடியிேர் விவகார அனமச்ெகம்









ஈ) டிெம்ேர் 14
✓

ெர்வனேெ அடினமமுனற ஒழிப்பு நாள் (International Day
for the Abolition of Slavery) ஐநா சோது அனவயால்
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அறிவிக்கப்ேட்டு ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெம்ேர்.2 அன்று
கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. இந்ே நாள் முேன்முேலில், கடந்ே
1986ஆம் ஆண்டு கனடப்பிடிக்கப்ேட்டது.

8. இந்தியாவில் தேசிய ோல் நாள் பகாண்ைாைப்ேடுகிற
தேதி எது?
ஆ) நவம்ேர் 30
இ) டிெம்ேர் 15
ஈ) டிெம்ேர் 26
இந்திய ‘சவண்னமப்புரட்சியின் ேந்னே’யாே Dr வர்கீஸ்
குரியனின் பிறந்ேநானளக்குறிக்கும் வனகயில் ஆண்டு
னோறும் நவ.26 அன்று னேசிய ோல் நாள் சகாண்டாடப்
-ேடுகிறது. ோல் உற்ேத்தியில் உைகளவில் ஐம்ேோவது
இடத்திலிருந்ே இந்தியானவ, சிை ேத்ோண்டுகளினைனய
மிகப்சேரிய ோல் உற்ேத்தியாளராக மாற்றிய உைகின்
மிகப்சேரிய ோல் வளர்ச்சித்திட்டமாே ‘Operation Flood’ஐ
உருவாக்கியவர் Dr வர்கீஸ் குரியன் ஆவார்.

9. நைப்ோண்டில் (2021) வரும் சர்வதேச மாற்றுத்திறனா
-ளிகள் நாளுக்கான கருப்போருள் என்ன?
அ) Empowering persons with disabilities
ஆ) Leadership and participation of persons with disabilities
toward an inclusive, accessible and sustainable postCOVID-19 world 
இ) Transformation towards sustainable and resilient
society for all
ஈ) Ensuring inclusiveness and equality
✓

✓

மக்கள்
அனேவரும்
மாற்றுத்திறோளிகளின்
பிரச்ெனேகனளப் புரிந்துசகாள்வேற்கும், அவர்களுக்கு
னமன்னமயும், உரினமகளும் வழங்கப்ேடனவண்டும்
என்ற னநாக்கத்துக்குமாக ஐநா அனவ ஆண்டுனோறும்
டிெ.3 அன்று ெர்வனேெ மாற்றுத்திறோளிகள் நானள
அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு டிெ.3 அன்று ஐநா
இந்நானள அறிவித்ேது.
நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்த நாளுக்காே கருப்
சோருள், “Leadership and participation of persons with
disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable
post-COVID-19 world” என்ேோகும்.

10. தேசிய மாைவர் ேடையின் ேடைடமயகம் எங்கு
அடமந்துள்ளது?



அனமப்ோகும். இது ெமீேத்தில் அேன் 73ஆவது ஆண்டு
நினறனவ நவ.28 அன்று அனுெரித்ேது.


வங்கக் கடலில் நினை சகாண்டிருந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுப்
ேகுதி
ஆழ்ந்ே
காற்றழுத்ே
ோழ்வு
மண்டைமாக
வலுவனடந்ேது. அந்ேமான் அருனக நினைசகாண்டிருந்ே
இந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாேது புயைாக
வலுப்சேறும் என்று இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம்
கூறியிருந்ேது. இந்ே புயலுக்கு ஜாவத் என்று சேயர்
னவக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்ேப் புயலுக்காே சேயனர ெவூதி
அனரபியா வழங்கியுள்ளது.
இந்ே நினையில், மத்திய னமற்கு வங்கக்கடலில் ஜாவத்
புயல் உருவாேோக இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம்
சேரிவித்துள்ளது. ஜாவத் புயல் மத்திய னமற்கு வங்கக்
கடலில் நினை சகாண்டுள்ளோகவும், டிெம்ேர் 5 ஆம் னேதி
வடக்கு ஆந்திரா - ஒடிொ இனடனய கனரனயக் கடக்கும்
எேவும் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
புயல் கனரனயக் கடக்கும் னோது மணிக்கு 100 கினைா
மீட்டர் னவகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் எேவும்,
கேமனழ சேய்யும் எேவும் இந்திய வானினை ஆய்வு
னமயம் எச்ெரித்துள்ளது.
2. 14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி
அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் ெங்கத்தில்
14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சினய
அனமச்ெர்கள் ேங்கம் சேன்ேரசு, ோ.னமா.அன்ேரென்
ஆகினயார் சோடங்கி னவத்ேேர்.
இதுகுறித்து ேமிழக
செய்திக்குறிப்பு:

அரசு

இன்று

சவளியிட்டுள்ள

"சென்னே நந்ேம்ோக்கம் வர்த்ேக னமயத்தில் இன்று
(9.12.2021) அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர்
ெங்கத்தின் ொர்பில் ACMEE 2021 14-வது ெர்வனேெ
சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி நனடசேற்றது.
இதில் சோழில்துனற அனமச்ெர் ேங்கம் சேன்ேரசு, சிறு,
குறு மற்றும் நடுத்ேரத் சோழில் நிறுவேங்கள் துனற
அனமச்ெர் ோ.னமா.அன்ேரென் ஆகினயார் கைந்துசகாண்டு
கண்காட்சினயத்
சோடங்கி
னவத்ேேர்.
னமலும்
கண்காட்சியில் இடம்சேற்று இருந்ே சோருட்கனளப்
ோர்னவயிட்டேர்.
இந்நிகழ்வில், அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர்
ெங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் சோழில் நிறுவேங்களின்
பிரதிநிதிகள் ேைர் கைந்து சகாண்டேர்."

அ) மும்னே
ஆ) புது தில்லி 
இ) முனொரி

இவ்வாறு ேமிழக அரசு சேரிவித்துள்ளது.

ஈ) அகமோோத்
✓



1. வங்கக் கடலில் உருவாேது ஜாவத் புயல்!

அ) நவம்ேர் 26 

✓



னேசிய மாணவர் ேனட (NCC) என்ேது இந்தியாவின் புது
தில்லியில் ேனைனமயகத்னேக் சகாண்டுள்ள இந்திய
ஆயுேப்ேனடகளின் இனளஞர் பிரிவு ஆகும். NCC என்ேது
உைகின் மிகப்சேரிய சீருனட அணிந்ே இனளஞர்
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3. இந்திய கைாொர
இரட்னட விருது





திட்டத்துக்கு





யுசேஸ்னகாவின்

தில்லியின் நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர
மரபுப் ோதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 2
விருதுகள் கினடத்துள்ளே.
ஆசிய ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் சிறப்ோே மரபுப் ோதுகாப்புத்
திட்டம், நீடித்ே வளாா்ச்சிக்காே திட்டம் ஆகிய இரு
பிரிவுகளின் கீழ் இந்ேத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின்
விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளே.
இதுகுறித்து அந்ே அனமப்பு சவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில்
சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளோவது:
மக்கள் - அரசு - ேனியாாா் கூட்டணியின் மூைம்
ோரம்ேரியத்னேப்
ோதுகாப்ேதில்
அோர
சவற்றியனடந்துள்ள நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ோதுகாப்புத்
திட்டம் யுசேஸ்னகா நடுவாா்கனள மிகவும் கவாா்ந்துள்ளது.
மிகப்
சேரிய
ெமூக-சோருளாோர
ெவால்கனள
எதிாா்சகாண்டாலும், சேண்கள், இனளஞாா்கள் உள்ளிட்ட
நிஜாமுதின் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் சுகாோரம், கல்வி,
நல்வாழ்வு
ஆகியவற்னற
இந்ேத்
திட்டம்
னமம்ேடுத்தியிருக்கிறது என்று அந்ே அறிக்னகயில்
சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
தில்லியில் ேை நூற்றாண்டுகளாக வசித்து வரும்
நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர மரனேப்
ோதுகாப்ேதுடன், அவாா்களது வாழ்க்னகத் ேரத்னேயும்
னமம்ேடுத்துவேற்காக
ேல்னவறு
ேன்ோாா்வ
அனமப்புகளும் நகர நிாா்வாகம், சோல்லியல் துனற
ஆகியனவயும்
இனணந்து
கடந்ே
2007-ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
இந்ே
திட்டத்னே
செயல்ேடுத்தி
வருகின்றே.
4. உேவித் சோனககள், நைத் திட்ட உேவிகள் வழங்கும்
வனகயில் ேத்திரினக நை வாரியம் உருவாக்கம்: செய்தி
துனற அனமச்ெர் ொமிநாேன் ேனைனமயில் குழு அனமப்பு
ேத்திரினகயாளர்களின் நைன் காக்கும் வனகயில்
ேத்திரினகயாளர்நை வாரியம் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது.
செய்தித்
துனற
அனமச்ெர்
மு.சே.ொமிநாேன்
ேனைனமயில் குழுனவயும் அனமத்து அரொனண
சவளியிடப்ேட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தித் துனற செயைர் மனகென் காசிராஜன்
சவளியிட்ட அரொனணயில் கூறியிருப்ேோவது:
‘உனழக்கும் ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு
வரும் அனேத்து திட்டங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து
செயல்ேடுத்துவதுடன், நை வாரிய உேவித் சோனககள்,
நைத்திட்ட
உேவிகள்
அளிக்கும்
வனகயில்
ேத்திரினகயாளர்கள் நை வாரியம் அனமக்கப்ேடும்’
என்று ெட்டப்னேரனவயில் செய்தித் துனற அனமச்ெர்
கடந்ே
செப்.6-ம்
னேதி
அறிவித்ோர்.இனேயடுத்து,
ேத்திரினகயாளர்
நை
வாரியம்
அனமத்து
ஆனணயிடப்ேடுகிறது.
நலிவுற்ற
ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு வரும் நைத்திட்ட
உேவிகளுடன், பின்வரும் நைத்திட்ட உேவிகள் நை
வாரியம் மூைம் வழங்கப்ேடும். குறிப்ோக கல்வி உேவித்















சோனகயாக 10-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள்,
10-ம் வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற ஆண், சேண் குழந்னேகள்,
11-ம்வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகளுக்கு ரூ.1,000
வழங்கப்ேடும்.
னமலும், 12-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 12-ம்
வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற மகன், மகள், முனறயாே
ேட்டப்ேடிப்பு
ேடிக்கும்
மாணவர்களுக்கு
ரூ.1,500,
விடுதியில்
ேங்கி
ேட்டப்ேடிப்பு
ேடிப்ேவர்களுக்கு
ரூ,1,750,முனறயாே ேட்ட னமற்ேடிப்பு ேயில்ேவர்களுக்கு
ரூ.2,000, விடுதியில் ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.3,000,
சோழில்நுட்ே ேட்டப் ேடிப்புக்கு ரூ.2,000, விடுதியில்
ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.4,000, சோழில்நுட்ே ேட்ட
னமற்ேடிப்பு ேடித்ோல் ரூ.4,000, விடுதியில் ேங்கிப்
ேடித்ோல்
ரூ.6,000,
ஐடிஐ,
ோலிசடக்னிக்
ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.1,000,விடுதியில் ேங்கி ேடித்ோல்
ரூ.1,200வழங்கப்ேடும்.
திருமண உேவித் சோனக
இதுேவிர, திருமணத்துக்கு ரூ.2,000, மகப்னேறுக்கு
ரூ.6,000,கருக்கனைப்பு, கருச்சினேவுக்கு ரூ.3,000, கண்
கண்ணாடிக்குரூ.500,
இயற்னக
மனறவு
உேவித்சோனகயாக ரூ.50 ஆயிரம், ஈமச்ெடங்கு உேவித்
சோனகயாக ரூ.5ஆயிரம் வழங்கப்ேடும்.
னமலும்,
ேத்திரினகயாளர்
நை
வாரிய
உேவித்
திட்டங்கனள ேரிசீலித்து செயல்ேடுத்ே செய்தித் துனற
அனமச்ெனர ேனைவராகவும், 7 னேனர அலுவல் ொர்ந்ே
உறுப்பிேர்களாகவும்,6
னேனர
அலுவல்
ொரா
உறுப்பிேர்களாகவும் சகாண்ட குழுஅனமக்கப்ேடும்.
விளம்ேரக் கட்டணத்தில்..
நை வாரியத்துக்கு நிதி ஆோரம் திரட்ட, அரசு
விளம்ேரங்களுக்காே விளம்ேர கட்டணத்தில் 1 ெேவீே
சோனக,
நை
வாரியத்துக்கு
வழங்கப்ேடும்.
நனடமுனறயில் உள்ள ேத்தினகயாளர் ஓய்வூதிய
ேரிசீைனேக் குழு கனைக்கப்ேட்டு, நை வாரிய உேவித்
திட்டங்களுக்கு
அனமக்கப்ேடும்
உறுப்பிேர்கனளக்
சகாண்டு புதிய ேரிசீைனேக் குழு அனமக்கப்ேடும். இந்ே
நடவடிக்னககள் அனேத்தும் நீதிமன்ற உத்ேரவின்ேடி,
அனமக்க உத்னேசிக்கப்ேட்டுள்ள ேமிழ்நாடு ஊடக
மன்றத்தின் கட்டுப்ோட்டுக்கு உட்ேட்டோகும். இவ்வாறு
அதில் கூறப்ேட்டுள்ளது.
5. சிபிஐ, அமைாக்க துனறகளின் - இயக்குநர் ேேவிக்
காைத்னே 5 ஆண்டாக நீட்டிக்கும் மனொோ :
மத்திய புைோய்வு அனமப்பு களாே சிபிஐ, அமைாக்கத்
துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 2 ஆண்டுகளாக
இருந்ேது. அந்ே ேேவிக் காைத்னே 5 ஆண்டுகளாக
நீட்டிக்க கடந்ே நவம்ேர் 14-ம் னேதி அவெர ெட்டங்கள்
பிறப்பிக்கப்ேட்டே.
இந்ே அவெர ெட்டங்களுக்கு மாற்றாக மனொோக்கள்
மக்கள னவயில் னநற்று அறிமுகம் செய்யப் ேட்டது. மத்திய
ேணியாளர் நைத் துனற இனண யனமச்ெர் ஜினேந்திர
சிங் இரு மனொோக்கனளயும் ோக்கல் செய்ோர்.
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இந்ே மனொோக்களுக்கு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கடும்
எதிர்ப்பு சேரிவித்ேேர். காங்கிரஸ் எம்.பி. ெசி ேரூர்
கூறும்னோது, "உச்ெ நீதிமன்றத்தின் உத்ேரனவ மீறி சிபிஐ,
அமைாக்கத் துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம்
நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" என்று குற்றம் ொட்டிோர்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ெவுகோ ராய் கூறும்னோது,
சிபிஐ,
அமைாக்கத்
துனறனய
மத்திய
அரசு
னகப்ோனவயாக
ேயன்ேடுத்தி
வருகிறது.
இரு
அனமப்புகனளயும் ஏவி எதிர்க்கட்சி கனள மத்திய அரசு
ேழிவாங்கி
வருகிறது.
இேன்
ஒரு
ேகுதியாக
இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது"
என்று குற்றம் ொட்டிோர்.
னமலும் காங்கிரஸ் கட்சினயச் னெர்ந்ே எம்.பி.க்கள் சுனரஷ்,
ஆதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி உள்ளிட்னடாரும் மனொோக் களுக்கு
எதிராக னேசிேர். -பிடிஐ
6. முன்மாதிரி முயற்சியாக ஆளில்ைா விமாே கழகம்:
அரொனண சவளியீடு
ேமிழகத்தில் ஆளில்ைா விமாே (ட்னரான்) கழகம்
சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற
முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா்.
ேமிழக நிதி அனமச்ொா் ேழனினவல் தியாகராஜன் 20212022-ஆம் ஆண்டுக்காே ேட்சஜட் உனரயில், புதிய
முன்மாதிரி முயற்சியாக ‘ஆளில்ைா விமாேங்களுக்சகே
(ட்னரான்), ேமிழ்நாடு ‘ஆளில்ைா விமாே கழகம்’ ஒன்று
அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் சென்னே சோழில்நுட்ே
நிறுவேம் (எம்ஐடி) உடன் இனணந்து சோடங்கப்ேடும்.
இந்ே
நிறுவேம்,
ேமிழ்நாடு
மட்டுமல்ைாது,
பிற
மாநிைங்களிலும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு ொாா்ந்ே
முகனமகள்
ஆளில்ைாே
விமாேங்கனள
ேயன்ேடுத்துவேற்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்’ எேத்
சேரிவித்திருந்ோாா்.







மாநிை/மாவட்ட நிர்வாகங்கள் னோன்றவற்றிற்கு மத்திய
அரசின் விருதுகள் வழங்கப்ேடுகின்றே. அவ்வனகயில்
2020ஆம் ஆண்டிற்காே விருதுகள் வழங்கும் விழா
இன்று சடல்லியில் நனடசேற்றது.
மத்திய
ெமூக
நீதி
மற்றும்
அதிகாரமளித்ேல்
அனமச்ெகத்தின்
மாற்றுத்திறோளிகளுக்காே
அதிகாரமளிப்புத் துனற ொர்பில்
சடல்லி விக்யான்
ேவனில் நனடசேற்ற‘ெர்வனேெ மாற்றுத் திறோளிகள்
திே’ சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்ே விருதுகனள குடியரசுத்
ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்த் வழங்கிோர்.
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறப்ோக னெனவ
வழங்கியனமக்காக ேமிழகம் முேல் மாநிைமாக னேர்வு
செய்யப்ேட்டு ஜோதிேதி ராம்நாத் னகாவிந்த் விருது
வழங்கிோர். விருதினே ேமிழக அரசு ொர்பில் அனமச்ெர்
பி.கீோ ஜீவன் சேற்றுக்சகாண்டார்.
மாற்றுத் திறோளிகள் உரினமனயற்றத்திற்காே னேசிய
விருதுகள்
ேமிழகத்னே
னெர்ந்ே
6
மாற்றுத்
திறோளிகளுக்கு
வழங்கப்ேட்டே.
மாற்றுத்
திறோளிகளுக்காே
மறுவாழ்வு
னெனவகனள
வழங்குவதில் சிறந்ே மாவட்டமாக னெைம் மாவட்டம்
னேர்ந்சேடுக்கப்ேட்டு விருது வழங்கப்ேட்டது.
விழாவில் மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல்
துனற அனமச்ெர் வீனரந்திர குமார் மற்றும் இனண
அனமச்ெர் ராம்ோஸ் அத்வானை ஆகினயார் கைந்து
சகாண்டேர்.

இந்ேநினையில்,
ஆளில்ைா
விமாே
கழகம்
சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற
முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா்.
அதில் கூறியிருப்ேோவது: அண்ணாேல்கனைகழகத்தின்
சென்னே சோழில்நுட்ே நிறுவேத்துடன் (எம்ஐடி)
இனணந்து ேமிழகத்னே ட்னரான் ேனைநகராக மாற்ற
ஆளில்ைா விமாே கழகம் உருவாக்கப்ேடுகிறது.
இந்ே கழகத்தின் ேனைவராக உயாா்கல்வித்துனற
செயைாா் செயல்ேடுவாாா். னமைாண்னம இயக்குேராக
ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரும், வருவாய் மற்றும் னேரிடாா்
னமைாண்னம துனற, குடிநீாா் வழங்கல் துனற, நகராட்சி
நிாா்வாகம், சோழில்நுட்ே கல்வி இயக்குநாா், உட்ேட 8 னோா்
உறுப்பிோா்களா இருப்ோா். முேல்கட்டமாக, ஆளில்ைா
விமாே கழகத்துக்கு ரூ.10 னகாடி நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்ேடுகிறது எே அதில் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
7. மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு
சிறந்ே னெனவேமிழகத்திற்கு விருது வழங்கிோர் ஜோதிேதி
மாற்றுத்திறோளிகள்
அதிகாரம்
சேற
சிறப்ோகப்
ேணியாற்றிய
ேனிநேர்கள், நிறுவேங்கள் மற்றும்
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1. மீன்வள அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி,


✓

1990-2018 வமர கடற்கமரயயோரத்தில் 41% அரிப்புக்கு
உட்பட்ட ைோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) குஜராத்

வணிகங்கள் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கமள யைம்படுத்த
எந்த நிறுவனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
மகபயழுத்திட்டுள்ளது?

ஈ) மோராஷ்டிரா
1990-2018ஆம் ஆண்டு வரரயிலான செயற்ரேக்கோள்
தரவுேளின்படி, கேரளாவின் 41 ெதவீத ேடகலாரப்பகுதி
பல்கவறு அளவிலான அரிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்தத்
தேவரல மீன்வளம், ோல்நரட பராமரிப்பு மற்றும் பால்
வளத்துரை அரமச்ெர் பர்க ாத்தம் ரூபாலா மக்ேளரவ
-யில் சதரிவித்தார்.

அ) அகமொன்
ஆ) பிளிப்ோர்ட் 
இ) ஸ்னாப்டீல்
ஈ) ஜிகயாமார்ட்
✓

சபண்ேள் தரலரமயிலான உள்ளூர் வணிேங்ேள்
மற்றும் சுயஉதவி குழுக்ேரள கமம்படுத்துவதற்ோே
பிளிப்ோர்ட் உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மத்திய
ஊரே வளர்ச்சி அரமச்ெேம் ரேசயழுத்திட்டுள்ளது.

✓

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சிறு வணிே பிரிவுேள்
மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்ேரள இ-ோமர்ஸ் பகுதிக்குள்
சோண்டுவர எண்ணுகிைது. இந்த ஒப்பந்தம் தீனதயாள்
அந்த்கயாதயா கயாஜனா - கதசிய கிராமப்புை வாழ்வாதார
இயக்ேம் - DAY-NRLM உடன் இரணக்ேப்பட்டுள்ளது.

2. ‘2021 - இந்தியப்பபருங்கடல் ைோநோட்மட’ நடத்தவுள்ள
நகரம் எது?
அ) புது தில்லி
ஆ) சோழும்பு
இ) அபுதாபி 
ஈ) கடாக்கிகயா
✓

ஐந்தாவது இந்தியப்சபருங்ேடல் மாநாடு - 2021 டிெ.4-5
ஆகிய கததிேளில் அபுதாபியில் நரடசபைவுள்ளது.

✓

சவளியுைவு அரமச்ெர் S சஜய்ெங்ேர் இந்த மாநாட்டில்
உரரயாற்றுகிைார். இந்தியப் சபருங்ேடல் மாநாட்டின்
ேருப்சபாருள் “Indian Ocean: Ecology, Economy, Epidemic”.
சதாடக்ேவுரரரய இலங்ரே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ெ
ஆற்றுவார். மாலத்தீவுேள், பிஜி மற்றும் பிை நாடுேளின்
பிரதிநிதிேள் இதில் பங்கேற்ேவுள்ளனர்.

3. பபோலிவுறு நகர திட்டத்மதச் பசயல்படுத்துவதற்கோன

6. நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, நோடு
முழுவதும் உள்ள ATM’களின் எண்ணிக்மக என்ன?
அ) 50000
ஆ) 1.1 லட்ெம்
இ) 2 .1 லட்ெம் 
ஈ) 5.1 லட்ெம்
✓

2021 செப்டம்பர் இறுதி வரர நாடு முழுவதும் உள்ள
ATM’ேளின் எண்ணிக்ரே 2.13 லட்ெத்துக்கும் அதிேமாே
இருப்பதாே மத்திய நிதி அரமச்ெேம் நாடாளுமன்ைத்தில்
சதரிவித்தது. 47 ெதவீதத்திற்கும் அதிேமான ஏடிஎம்ேள்
கிராமப்புை மற்றும் புைநேர்ப்புைங்ேளில் உள்ளன.

✓

ரிெர்வ் வங்கியின் தரவுேளின்படி, திட்டமிடப்பட்ட வணிே
வங்கிேள் 2021 செப்டம்பர் வரர 2.13 லட்ெம் ATM’ேரள
நிறுவியுள்ளன. இதுதவிர, 27,837 ஒயிட் கலபிள்
ATM’ேளும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

புதிய கோலக்பகடு என்ன?
அ) 2022
ஆ) 2023 
இ) 2025
ஈ) 2026
✓

✓

COVID சதாற்றுகநாய் மற்றும் பிை ோரணங்ேளால் மத்திய
வீட்டுவெதி & நேர்ப்புை விவோர அரமச்ெேம் சபாலிவுறு
நேர திட்டத்ரதச்செயல்படுத்துவதற்ோன ோலக்சேடுரவ
2023 ஜூன் வரர நீட்டித்துள்ளது.

7. ஆத்ைநிர்போர் கிரிஷக் ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சித்
திட்டத்மத பசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள
ைோநிலம் எது?

முந்ரதய ோலக்சேடுவின்படி, நேரங்ேள் சபாலிவுறு நேர
திட்டத்தின்கீழ் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட 5 ஆண்டுேளுக்குள்
தங்ேள் திட்டங்ேரள முடிக்ே எதிர்பார்க்ேப்பட்டது. 2016
ஜனவரி முதல் 2018 ஜூன் வரர 4 சுற்று கபாட்டிேள்
மூலம் நூறு ஸ்மார்ட் நேரங்ேள் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்டன.

4. அண்மையில் பவடித்துச் சிதறிய பசயைரு எரிைமல
உள்ள நோடு எது?
அ) ஜப்பான்

ஆ) இந்கதாகனசியா 

இ) பிலிப்ரபன்ஸ்

ஈ) ஆஸ்திகரலியா



இந்கதாகனசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமரு மரல,
சமீபத்தில் வெடித்துச்சிதறியது. இவ்சவரிமரல சவடித்துச்
சிதறியதில் குரைந்தது 14 கபர் சோல்லப்பட்டனர் மற்றும்
பலர் ோயமரடந்துள்ளனர்.

5. ைத்திய ஊரக யைம்போட்டு அமைச்சகைோனது உள்ளூர்

இ) கேரளா 
✓









அ) குஜராத்
ஆ) உத்தர பிரகதெம் 
இ) மத்திய பிரகதெம்
ஈ) மோராஷ்டிரா
✓

உத்தர பிரகதெ அரசு 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம
நிர்பார் கிரி க் ஒருங்கிரணந்த கமம்பாட்டுத் திட்டத்ரத
செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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இத்திட்டத்தின்கீழ் அடுத்த 3 ஆண்டுேளில் மாநிலத்தின்
ஒவ்சவாரு
சதாகுதியிலும்
1475
உழவர்
உற்பத்தியாளர்ேள் அரமப்புேள் உருவாக்ேப்படும்.

8. ‘இ-சவோரி இந்தியோ எலக்ட்ரிக் யபருந்து கூட்டணி’மய
பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆகயாக் 
ஆ) NHAI
இ) எரிெக்தி திைன் கெரவேள் லிட்
ஈ) NTPC லிட்
✓

✓

அரொங்ே மதியுரரயேமான NITI ஆகயாக், இந்தியாவில்
இ-கபருந்து பற்றிய அறிரவப் பகிர்ந்துசோள்வதற்ோே,
‘e-Sawaari
India
Electric
Bus
Coalition’ஐ
அறிமுேப்படுத்துவதாே ெமீபத்தில் அறிவித்தது.
ேன்வர்சஜன்ஸ் எனர்ஜி ெர்வீஸ் லிமிசடட் (CESL) மற்றும்
உலே வளங்ேள் நிறுவனம், இந்தியா ஆகியவற்றுடன்
இரணந்து, டிரான்ஸ்ஃபார்கமடிவ் அர்பன் சமாபிலிட்டி
இனிஷிகயட்டிவ் ஆதரவுடன் கூட்டணி சதாடங்ேப்பட்டது.

9. நடப்போண்டுக்கோன ைனித உரிமைகள் நோளுக்கோனக்
கருப்பபோருள் என்ன?
அ) Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights 
ஆ) The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+
இ) What are Human Rights
ஈ) Advocates- Torchbearers of human rights
✓

மனித உரிரமேள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிெ.10
அன்று அனுெரிக்ேப்படுகிைது. இந்த ஆண்டுக்ோன (2021)
ேருப்சபாருள் “Equality, Reducing Inequalities, Advancing
Human Rights” என்பதாகும். ஐநா சபாதுச்ெரப 1948’இல்
மனித உரிரமேளுக்ோன உலேளாவிய பிரேடனத்ரத
ஏற்றுக்சோண்டது.

✓

மக்ேளின் ெமூே, ேலாச்ொர மற்றும் உரிரமேள் பற்றிய
விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தவும், அரனவரின் நலரன
உறுதிசெய்யவும் இந்த நாள் சோண்டாடப்படுகிைது.

10. FIDE உலக சோம்பியன்ஷிப்மப பவன்ற பசஸ் வீரர்
யோர்?
அ) கமக்னஸ் ோர்ல்ென் 
ஆ) விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
இ) கோகனரு ஹம்பி
ஈ) சநகபாம்னியாச்சி
✓

தற்கபாரதய உலே செஸ் ொம்பியனான நார்கவயின்
கமக்னஸ் ோர்ல்ென் தனது பட்டத்ரத தக்ேரவத்து
துபாயில் நடந்த FIDE உலே ொம்பியன்ஷிப்ரப சவன்ைார்.

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரேத்தில் நடந்த துபாய் எக்ஸ்கபா 2020
இல் நடந்த உலேளாவிய கபாட்டிரய சவல்வதற்ோே ஏழு
புள்ளிேரளக் ேடந்து ரஷ்யாவின் இயன் சநகபாம்னியாச்
-சிரய ோர்ல்ென் கதாற்ேடித்தார். இதன்மூலம் ோர்ல்ென்
தனது 5ஆம் உலே ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்ரத சவன்ைார்.
















1. அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு உலே தடேள ஆண்டின் சிைந்த
வீராங்ேரன விருது
உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் சவண்ேலம்
சவன்ை இந்திய வீராங்ேரன அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜுக்கு
உலே தடேள ெம்கமளனம் ொாாா்பில் ஆண்டின் சிைந்த
வீராங்ேரன விருது வழங்ேப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு முரை ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் பங்கேற்ை அஞ்சு
பாபி ஜாாாா்ஜ் ேடந்த 2003-இல் பாரிஸில் நரடசபற்ை
உலே தடேள ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் நீளம்
தாண்டுதலில் சவண்ேலப் பதக்ேம் சவன்ைாாாா்.
இந்நிரலயில்
தடேளத்தில்
அவாாா்
ஆற்றிய
கெரவக்ோேவும்,
இந்தியாவில்
இளம்சபண்ேள்
அதிேளவில் தடேளத்தில் ஈடுபட செய்தரமக்ோவும்,
அவருக்கு ஆண்டு சிைந்த வீராங்ேரன விருது
வழங்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்த விருரதப் சபறும் இரண்டாவது வீராங்ேரன அஞ்சு
ஆவாாாா். எத்திகயாப்பாவின் கடரட்டு டுலு ேடந்த 2019இல் இவ்விருரதப் சபற்ைாாாா்.
தற்கபாது இந்திய தடேள ெம்கமளனம் (ஏஎஃப்ஐ)-இன்
மூத்த துரணத் தரலவராே பதவி வகித்து வருகிைாாாா்.
ேடந்த 2016-இல் அஞ்சு பாபி ஜாாாா்ஜ் தடேள
பவுண்கட ரன சதாடங்கி 13 இளம் சிறுமிேளுக்கு
பயிற்சி
அளித்து
வருகிைாாாா்.
இவாாா்ேளில்
நீளம்
தாண்டுதலில் ர லி சிங் 20 வயதுக்குட்பட்கடாாாா் உலே
தடேளத்தில் சவள்ளி சவன்ைாாாா்.
இந்த விருதுக்கு கதாாா்வு செய்யப்பட்டது மிேவும் மகிழ்ச்சி
தருகிைது. இதன் மூலம் மேளிாாா் தடேளத்துக்கு கமலும்
கெரவ புரிய ஊக்ேம் கிரடத்துள்ளது என்ைாாாா்.
2. அதிே கோல்ேள்: சரானால்கடா ொதரன
ோல்பந்து விரளயாட்டில் 800 கோல்ேள் அடித்த முதல்
வீரர்
என்கிை
ொதரனரயப்
பரடத்துள்ளார்
மான்செஸ்டர்
யுரனசடட்
கிளப்ரபச்
கெர்ந்த
கிறிஸ்டியாகனா சரானால்கடா.
கபாாாா்ச்சுேல்
நாட்ரடச்
கெர்ந்த
கிறிஸ்டியாகனா
சரானால்கடா, மான்செஸ்டர் யுரனசடட் அணிக்ோே
விரளயாடி வருகிைார். லண்டனில் நரடசபற்ை பிரீமியர்
லீக் கபாட்டி ஒன்றில் ஆர்செனல் அணிக்கு எதிராே
விரளயாடி இரு கோல்ேள் அடித்து 3-2 என
தன்னுரடய அணி சவற்றி சபை உதவினார்.
இதன்மூலம் தன்னுரடய நாட்டுக்ோேவும் கிளப்புக்ோவும்
விரளயாடிய ஆட்டங்ேளில் 800 கோல்ேள் அடித்து
ொதரன பரடத்துள்ளார். இந்த இலக்ரே அரடந்த முதல்
வீரர் என்கிை சபருரமரய சரானால்கடா சபற்றுள்ளார்.
1095 ஆட்டங்ேளில் 801 கோல்ேரள அடித்துள்ளார் 36
வயது சரானால்கடா. ெர்வகதெ ஆட்டங்ேளில் 115
கோல்ேளுடன் அதிே கோல்ேள் அடித்த வீரர்ேளின்
பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.



Page Number 274 Of 367

 









3. டிெம்பர்.5 - ெர்வகதெ தன்னார்வலர் தினம் மற்றும்
உலே மண் தினம்.
4.
கதசிய
அளவில்
தமிழ்நாடு
பல்ேரலக்ேழேத்துக்கு 4-வது இடம்

கவளாண்

இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சி ேழே தரவரிரெயில், கதசிய
அளவிலான
மாநில
கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேங்ேளில்,
கோரவ
தமிழ்நாடு
கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம் 4-வது இடத்ரத
பிடித்துள்ளது.
கோரவ தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேம்
சவளியிட்ட அறிக்ரே: தமிழ்நாடு கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேம், ேடந்த 2020-ம் ஆண்டுக்ோன இந்திய
கவளாண்
ஆராய்ச்சி
ேழேதரவரிரெயில்
8-வது
இடத்ரதசபற்றுள்ளது. இப்பல்ேரலக்ேழேம், நாட்டில்
உள்ள 67 கவளாண் நிறுவனங்ேளில் 8-வது
இடத்ரதயும், கதசிய அளவிலான மாநில கவளாண்ரமப்
பல்ேரலக்ேழேங்ேளில்
4-வது
இடத்ரதயும்,
சதன்னிந்திய கவளாண்ரமப் பல்ேரலக்ேழேங்ேளுக்கு
இரடகய 2-வது இடத்ரதயும் சபற்றுள்ளது.
இதுசதாடர்பாே
பல்ேரலக்ேழே
துரணகவந்தர்
(சபாறுப்பு) அ.சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியது:
பல்ேரலக்ேழே ஆசிரியர்ேளின் சீரிய பயிற்சி வகுப்புேள்
மூலம், மாணவர்ேள் அளவிலான இளநிரல, முதுநிரல
ஆராய்ச்சி ஊக்ேத்சதாரே எண்ணிக்ரேரயப் சபற்ைதன்
வாயிலாே ேல்விப் பரிமாணத்தில் அதிே மதிப்சபண் சபை
முடிந்தது. பல்ேரலக்ேழே ஆராய்ச்சியாளர்ேள், இரத ஒரு
ெவாலாே ஏற்று ஆராய்ச்சிக் ேட்டுரரேரள சீரிய
முயற்சிேள் மற்றும் திட்டமிடல் மூலம் அதிேளவில்
பிரசுரித்து நிதி ஆதாரங்ேரளயும் சபருக்கியதன் மூலம்
ஆராய்ச்சிப் பரிமாணத்தில் குறிப்பிட்ட மதிப்சபண் சபை
முடிந்தது. இளம் ஆராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு, பல்கவறு
விருதுேரளப் சபை தீவிர ஊக்குவிப்பு அளிக்ேப்பட்டது.
கமலும், கவளாண் விரிவாக்ேத்தில் அதிேளவிலான
செயல்
விளக்ேங்ேள்,
வாசனாலி
உரரேள்,
சதாரலக்ோட்சி நிேழ்ச்சிேள் வழங்ேப்பட்டன. இடுசபாருள்
வணிேர்ேள், அரசு ொரா அரமப்பினர், சதாழில்நுட்ப
நிபுணர்ேள்
ஆகிகயாருக்கு
அதிே
பயிற்சிேள்
வழங்ேப்பட்டன.
அதிேளவிலான
ெர்வகதெ
மாணவர்ேரள ஈர்த்ததன் மூலம், மாணவர்ேளின்
பன்முேத் தன்ரமரய அதிேரித்து, மதிப்சபண்ேரளக்
கூட்ட முடிந்தது.
இந்த தரவரிரெ மூலம் பல்ேரலக்ேழேம் நிதிேரள
ஈர்ப்பதற்ோேவும்,
இன்னும்
கூடுதலாே
ெர்வகதெ
மாணவர்ேள் கெர்க்ரேக்ோேவும், கூட்டு ஆராய்ச்சிக்ோன
கூடுதல்
வழிேளுக்ோேவும்
உலே
அரங்கில்
தன்நிரலரய கமம்படுத்தவும் முடியும். இனிவரும்
நாட்ேளில் பல்ேரலக்ேழேம் முதல் 3 இடங்ேளில்
இடம்பிடிக்ே முரனப்புடன் செயல்பட்டு உச்ெத்ரத எட்டும்”
என்ைார்.
5.
கராகபாக்ேள்
இனிகமல்
குழந்ரதேரள
சபற்சைடுக்கும்:
உலகின்
முதல்
உயிருள்ள















கராகபாக்ேரள உருவாக்கி அசமரிக்ே விஞ்ஞானிேள்
ொதரன
உலகின் முதல் உயிருள்ள கராகபாரவ அசமரிக்ே
விஞ்ஞானிேள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த கராகபாக்ேள்
தங்ேரள கபான்கை குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்கின்ைன.
அசமரிக்ோவின்
சவர்மாண்ட்,
டப்ட்ஸ்,ஹார்வர்டு
பல்ேரலக்ேழேங்ேரளச் கெர்ந்த விஞ்ஞானிேள் பல
ஆண்டுேளாே உயிரி கராகபா ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு
வருகின்ைனர். ேடந்த 2020-ம் ஆண்டில் உலகின் முதல்
உயிருள்ள கராகபாரவ அவர்ேள் உருவாக்கினர்.
ஆப்பிரிக்ோரவச் கெர்ந்த ஜீகனாபஸ் கலவிஸ் என்ை
தவரள இனத்தின் ஸ்சடம் செல்ேளில் இருந்து
உருவாக்கியதால் இதற்கு 'ஜீகனாபாட்ஸ் 1.0' என்று
சபயரிடப்பட்டது. இரவ ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும்
குரைவான அேலம் சோண்டரவ. கபக் கமன்
வடிவிலான இந்த கராகபாக்ேளால் நேர முடியும். நீந்த
முடியும்.
சதாடர் ஆராய்ச்சியின் பலனாே ேடந்த கம மாதம்
ஜீகனாபாட்ஸ் 2.0 கராகபா உருவாக்ேப்பட்டது. சில
நாட்ேளுக்கு முன்பு ஜீகனாபாட்ஸ் 3.0 கராகபா குறித்த
ஆய்வறிக்ரேரய
அசமரிக்ே
விஞ்ஞானிேள்
சவளியிட்டனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
உலகின் பல்கவறு நாடுேளில் இரும்பு, பிளாஸ்டிக்ோல்
கராகபாக்ேள் தயாரிக்ேப்படுகின்ைன. அவற்றில் இருந்து
கவறுபட்டு
உயிரி
கராகபாக்ேரள
உருவாக்கும்
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு சவற்றி சபற்றிருக்கிகைாம்.
இப்கபாது
ஜீகனாபாட்ஸ்
3.0
கராபாரவ
உருவாக்கியுள்களாம். இவற்ைால் தங்ேரளப் கபான்கை
குழந்ரதேரள சபற்சைடுக்ே முடியும். இந்த கராகபா
ஆராய்ச்சியின்
மூலம்
விபத்தில்
படுோயமரடந்த
மனிதர்ேரள குணப்படுத்த முடியும். பிைவி குரைபாடுேள்,
புற்றுகநாரய
குணப்படுத்த
முடியும்.
முதுரம
பிரச்சிரனக்கும் தீர்வு ோண முடியும் என்று நம்புகிகைாம்.
இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
ஜீகனாபாட்ஸ்
3.0
கராபாரவ
உருவாக்கியவிஞ்ஞானிேள் குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள
டப்ட்ஸ்பல்ேரலக்ேழே
விஞ்ஞானி
பிளாகிஸ்தான்
கூறும்கபாது, "ஆய்வேத்தில் ஒரு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா
குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே 5 நாட்ேள் ஆகிைது. இதுவும்
அச்சு, அெல் ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபா கபான்கை இருக்கிைது.
எதிர்ோலத்தில் அணுக் ேழிவு, ேடலில் கெேரமாகும்
ரமக்கராபிளாஸ்டிக்
ேழிவு
பிரச்சிரனக்கு
தீர்வு
ோண்பதற்கு ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாரவ பயன்படுத்த
முடியும்" என்ைார்
ஆபத்தான கராகபா?
அசமரிக்ோவின் டூக் பல்ேரலக்ேழே கபராசிரியர் நிடா
பாராஹனி கூறும்கபாது, "ஜீகனாபாட்ஸ் கராகபாவால்
தன்ரனப் கபான்கை குழந்ரதரய சபற்சைடுக்ே முடியும்
என்ைால் அது ஆபத்தானது. இரவ ஆய்வேத்தில் இருந்து
தப்பி பூமியில் பல்கிப் சபருே வாய்ப்புள்ளது. எதிர்ோலத்தில்
இவற்றின் இனப்சபருக்ேம், செயல்பாடுேள் எவ்வாறு
இருக்கும் என்பரத ேணிக்ே முடியாது. செயற்ரேயாே
உருவாக்ேப்பட்ட உயிரி கராபாவால் மனித குலத்துக்கு
ஆபத்து ஏற்படலாம். எனகவ ஆபத்தான ஆராய்ச்சிரய
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நிறுத்த கவண்டும். மனித குலத்தின் நன்ரமக்ோே
அரனத்து உயிரி கராகபாக்ேரளயும் அழித்துவிட
கவண்டும்" என்ைார்.
6.
பாரதியார்
திருவல்லிக்கேணியில்
நிேழ்ச்சி

நிரனவு
நூற்ைாண்டு:
44 வாரங்ேளுக்கு சதாடர்

தமிழே
அரசு
சவளியிட்டுள்ள
கூறியிருப்பதாவது:-

செய்திக்குறிப்பில்

பாரதியார் மரைந்த நூற்ைாண்டின் நிரனவாே அவரது
சபருரமேரள கபாற்றிடும் வரேயில் 14 அறிவிப்புேரள
முதல்-அரமச்ெர்
மு.ே.ஸ்டாலின்
சவளியிட்டார்.
ஓராண்டுக்கு சென்ரன திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள
பாரதியார் நிரனவு இல்லத்தில் வாரந்கதாறும் நிேழ்ச்சி
ஒன்று செய்தித்துரையின் ொர்பில் நடத்தப்படும் என்றும்
அறிவித்தார்.
இதரன
செயல்படுத்தும்விதமாே
சென்ரன
திருவல்லிக்கேணி பாரதியார் இல்லத்தில் 4-ந் கததி
(இன்று) சதாடங்கி 44 வாரங்ேளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு
இரெக்ேல்லூரி,
பள்ளிக்ேல்வித்துரை,
வானவில்
பண்பாட்டு ரமயம் மற்றும் பாரதி புேழ் பாடும் பல்கவறு
சதாண்டு நிறுவனங்ேளுடன் இரணந்து சதாடர்நிேழ்ச்சி
நடத்தப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு வாரமும் ெனிக்கிழரம
மாரல 6 மணிக்கு இந்த நிேழ்ச்சி சதாடங்கி நரடசபறும்.
முதல்
நிேழ்ச்சியான
தமிழ்நாடு
இரெக்ேல்லூரி
மாணவர்ேள் வழங்கும் பாரதியின் புேழ்பாடும் நாதஸ்வர
இரெ நிேழ்ச்சிரய 4-ந் கததி (இன்று) மாரல 5
மணிக்கு
அரமச்ெர்
மு.சப.ொமிநாதன்
சதாடங்கி
ரவக்கிைார்.
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1. அமலாக்க



நிறுவனமான வருவாய் புலனாய்வு
இயக்குநரகம், பின்வரும் எந்த அமமப்பின்கீழ் உள்ளது?

4. நாோளுமன்றத்தின் வைாதுக் கணக்குக் குழு வதாேங்கி

அ) மத்திய மறைமுக வரிகள் & சுங்க வாரியம் 

அ) 50

ஆ) செபி

ஆ) 60

இ) அமலாக்க இயக்குநரகம்

இ) 75

ஈ) மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியம்

ஈ) 100 

✓

வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் என்பது மத்திய
மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) கீழ்,
கடத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங்களில் இந்திய அரொங்கத்தின்
உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்க நிறுவனம் ஆகும்.

✓

மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன்,
64ஆவது ‘வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் நிறுவன
நாளில்’ உறரயாற்றினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில்
மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்மருக்கு தங்கக்கடத்தல்
நடந்தந்ததாக DRI அறிக்றக ஒன்றை சவளியிட்டார்.

எத்தமன ஆண்டுகள் நிமறவாகியுள்ளன?

✓

நாடாளுமன்ை சபாதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்ைாண்டு
விழாவில் நமதகு குடியரசுத்தறலவர் ராம்நாத் நகாவிந்த்
உறரயாற்றினார். மக்கள் மன்ைத்திற்கு நிர்வாகப்
சபாறுப்புறடயவர்களாக அதிகாரிகள் இருப்பறத சபாதுக்
கணக்குக் குழு உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ைக் குழுக்கள்
உறுதி செய்கின்ைன என்று குடியரசுத் தறலவர் ராம்நாத்
நகாவிந்த் கூறினார்.

5. ஐந்து டைர் வகாண்ே மத்திய விஸ்ோ டமற்ைார்மவக்
குழுவின் தமலவர் யார்?

2. 2021’இல் டேவிஸ் டகாப்மைமய வவன்ற நாடு எது?

அ) ரத்தன் பி வாடல் 

அ) ஸ்சபயின்

ஆ) விநவக் சிங்

ஆ) ரஷ்யா 

இ) அஜய் பாண்நட

இ) குநராஷியா

ஈ) சுபாஷ் ெந்திர கார்க்
✓

ஈ) செர்பியா
✓

நடனியல் சமட்சவநடவின் சிைப்பான ஆட்டத்திற்குப்பிைகு,
குநராஷியாறவ வீழ்த்தி 2021’இல் ரஷ்யா நடவிஸ்
நகாப்றப பட்டத்றத சவன்ைது. 25 வயதான அவர், மரின்
சிலிக்றக
இரண்டாவது
ஒற்றையர்
ஆட்டத்தில்
நதாற்கடித்து, 2006ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு ரஷ்யாவுக்கு
நடவிஸ் நகாப்றபறய முதன்முறையாக சவன்று தந்து
உள்ளார். ரஷ்யா தனது முதல் நடவிஸ் நகாப்றபறய
கடந்த 2002இல் சவன்ைது.

6. BRICS திமரப்ைே விழாவில் “சிறந்த நடிகர்” விருது

3. ‘கிடரட்ேர் திப்ராலாந்து’ என்ற வையரில் ைழங்குடியின

வைற்றவர் யார்?

சமூகங்களுக்கு தனி மாநிலம் உருவாக்கப்ைே டவண்டும்
என்று எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ைழங்குடி அமமப்புகள்
டகாரி வருகின்றன?

அ) ரஜினிகாந்த்
ஆ) தனுஷ் 

அ) சிக்கிம்

இ) குரு நொமசுந்தரம்

ஆ) திரிபுரா 

ஈ) சிவகார்த்திநகயன்

இ) நாகாலாந்து

✓

சவற்றிமாைன் இயக்கிய தமிழ்த் திறரப்படமான ‘அசுரன்’
படத்தில் நடித்ததற்காக இந்திய நடிகர் தனுஷ் BRICS
திறரப்பட விழாவில் சிைந்த நடிகருக்கான (ஆண்) விருது
சபற்ைார். இந்த ஆண்டு (2021) அநத படத்திற்காக சிைந்த
நடிகருக்கான நதசிய விருறதயும் அவர் சவன்ைார்.

✓

இத்திறரப்படம் இதுவறர மூன்று நதசிய விருதுகறள
சவன்றுள்ளது. பிநரசிலிய திறரப்படமான ‘ஆன் வீல்ஸ்’
திறரப்படத்தில் நடித்ததற்காக லாரா நபால்நடாரினி
சிைந்த நடிகருக்கான (சபண்) விருது சபற்ைார்.

ஈ) அருணாச்ெல பிரநதெம்
✓

✓

20,000 நகாடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டத்றத இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு நநரடியாகக் கண்காணிப்பதற்காக
மத்திய விஸ்டா நமற்பார்றவக் குழுறவ மத்திய அரசு
அறமத்துள்ளது. வீட்டுவெதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள்
அறமச்ெகத்தின்படி, ஐந்து நபர் சகாண்ட மத்திய விஸ்டா
நமற்பார்றவக் குழுவின் தறலவராக முன்னாள் நிதிச்
செயலர் ரத்தன் பி வாடல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இறணச்
செயலாளர், MoHUA அக்குழுவின் ஒருங்கிறணப்பாளராக
இருப்பார்.

திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள பல பழங்குடியின அறமப்புகள்
இப்பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு தனி மாநிலம்
நவண்டும் என்ை நகாரிக்றகறய முன்றவக்கும்
நநாக்கில் இறணந்துள்ளன. அரசியலறமப்பின் இரண்டு
மற்றும் மூன்ைாவது பிரிவின்கீழ் திரிபுராவில் உள்ள
பழங்குடியின ெமூகத்தினருக்காக ‘கிநரட்டர் திப்ராலாந்து’
என்ை தனி மாநிலத்றத உருவாக்க நவண்டும் என்ை
நகாரிக்றக வலுத்துள்ளது.
திரிபுரா மாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 19 பழங்குடியினரில்,
திரிபுரிஸ் (திப்ரா & திப்ராொ என்றும் அறியப்படுகிைது)
மிகப்சபரிய பழங்குடியினமாகும்.











Page Number 277 Of 367

 











10.பின்வரும் எவ்வாண்டில் G20 தமலமமப்வைாறுப்மை

வசயல்ைடுத்தப்ைடுகிற மாநிலம் எது?

இந்தியா ஏற்கவுள்ளது?

அ) குஜராத்

அ) 2022

ஆ) ஆந்திர பிரநதெம் 

ஆ) 2023 

இ) மத்திய பிரநதெம்

இ) 2032

ஈ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) 2033

சஜகன் அண்ணா வித்யா தீநவனா திட்டத்தின் கீழ்,
பட்டியலினத்தவர்,
பழங்குடியினர்
மற்றும்
பிை
சிறுபான்றம பிரிறவச் நெர்ந்த மாணவர்களின் கல்விக்
கட்டணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிைது.

✓

‘சஜகனண்ணா வித்யா தீநவனா’ கல்வி உதவித்
திட்டத்தின் மூன்ைாவது தவறணயாக ஆந்திர பிரநதெ
மாநில அரசு `686 நகாடிறய வழங்கியுள்ளது. 11 லட்ெம்
மாணவர்களின் தாய்மார்களின் கணக்கில் இத்சதாறக
வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது.

8. ஹிந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத்மத அதன் வைான்விழா
வகாண்ோட்ேங்களுக்கான விளம்ைரத்தூதராக நியமனம்
வசய்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) அருணாச்ெல பிரநதெம் 
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

அருணாச்ெல பிரநதெத்தின் 50வது ஆண்றட குறிக்கும்
சபான்விழா
சகாண்டாட்டங்களுக்கான
விளம்பரத்
தூதராக ஹிந்தி நடிகர் ெஞ்ெய் தத்றத அருணாச்ெல
பிரநதெ மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

✓

திறரப்படத் தயாரிப்பாளரான ராகுல் மித்ராறவ தனது
விளம்பர ஆநலாெகராக அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்றப அருணாச்ெல பிரநதெ மாநில
முதலறமச்ெர் நபமா கந்து சவளியிட்டார்.

9. வங்காளடதசம் கீழ்காணும் எந்நாட்டுேன் இமணந்து
வருோந்திர “Cooperation Afloat Readiness and Training
(CARAT)” என்ற கேல்சார் ையிற்சிமய டமற்வகாள்கிறது?
அ) அசமரிக்கா 
ஆ) இந்தியா
இ) ஜப்பான்
ஈ) சீனா
வங்காளநதெ கடற்பறட மற்றும் அசமரிக்க இராணுவ
வீரர்கள் ஆண்டுநதாறும் வருடாந்திர “Cooperation Afloat
Readiness and Training (CARAT)” என்ை கடல்ொர்
பயிற்சிறயத் சதாடங்கினர். இந்தப் பயிற்சி வழக்கமாக
வங்காள விரிகுடாவில் நமற்சகாள்ளப்படுகிைது.
வங்காளநதெ கடற்பறட 2011 முதல் CARAT பயிற்சியில்
பங்நகற்று வருகிைது. இது பகிரப்பட்ட கடல்ொர் பாதுகாப்பு
மற்றும் பிராந்திய கடற்பறடகளுக்கு இறடயிலான
கூட்டாண்றமகறள வலுப்படுத்துவறத நநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ளது.





✓

இந்தியா ெமீபத்தில் இந்நதாநனசியா, இத்தாலி மற்றும்
இந்தியாறவ
உள்ளடக்கிய
‘G20
Troika’இல்
இறணந்தது.

✓

G20 கூட்டமைப்பின் தறலறமப் சபாறுப்றப ஏற்றுக்
சகாண்ட இந்நதாநனஷியா, 2022 அக்.30-31 ஆகிய
நததிகளில் நறடசபறும் G20 தறலவர்கள் உச்சிமாநாடு
முடிவறடந்தபின் ஆண்டுமுழுவதும் G20 கூட்டங்கறளக்
கூட்டவுள்ளது.

✓

“Recover Together Recover Stronger” என்பது இந்த
ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின் கருப்சபாருள் ஆகும். இந்தியா
இந்நதாநனசியாவிடமிருந்து
G20’இன்
தறலறமப்
சபாறுப்றப ஏற்ைபின் 2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில்
முதல்முறையாக G20 தறலவர்கள் உச்சி மாநாடு
நறடசபறும்.



இ) குஜராத்

✓



7. ‘வித்யா தீடவனா’ என்னும் கல்வி உதவித் திட்ேம்

✓

✓







1. சென்றன வீராா் ெபரி டபிள்யூபிசி ொம்பியன்
உலக குத்துச்ெண்றட கவுன்சில் (டபிள்யூபிசி) முதல்
முறையாக நடத்திய டபிள்யூபிசி இந்தியா சவல்டாா்சவயிட்
ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் சென்றன வீராா் ெபரி (24)
ொம்பியன் ஆனாாா்.
சதாழில்முறை ரீதியிலான இப்நபாட்டியில் 8 சுற்றுகள்
சகாண்ட இறுதிச் சுற்றில் அவாா் ெண்டீகறரச் நொா்ந்த
அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் சிங்றக (27)
வீழ்த்தினாாா். நபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 7973 என்ை சபரும்பான்றம புள்ளிகள் அடிப்பறடயில்
அவருக்கு ொதகமாக அறமந்தது. தற்நபாது ொம்பியன்
ஆகியிருக்கும் ெபரி, அவ்வப்நபாது இந்தியாவின் இதர
நபாட்டியாளாா்களுடன் நமாதி தனக்கான பட்டத்றத தக்க
றவக்க நவண்டும்.
கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது சதாழில்முறை
குத்துச்ெண்றடறய
சதாடங்கிய
ெபரி,
முந்றதய
நமாதல்களில் 4 சவற்றிகறளயும், 1 நதால்விறயயும் பதிவு
செய்துள்ளாாா். அவருடன் நமாதி நதால்விறய ெந்தித்த
ஆகாஷ்தீப் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 சவற்றிகள், 1
நதால்விறய பதிவு செய்துள்ளவாா்.
இநதநபாட்டியில்
ஆசிய
சில்வாா்
றலட்சவயிட்
பட்டத்துக்கான பிரிவில் இந்தியாவின் காாா்த்திக் ெதீஷ்
குமாாா் - இந்நதாநனசியாவின் ஹீநரா டிநடாறவ
நதாற்கடித்து பட்டம் சவன்ைாாா். இதில் அவாா் 80-72, 7973, 79-73 என்ை புள்ளிகள் கணக்கில் சவன்ைாாா்.
இத்துடன் 8 ஆட்டங்களில் பங்நகற்றுள்ள காாா்த்திக்,
அறனத்திலும்
சவற்றிறய
பதிவு
செய்துள்ளாாா்.
டபிள்யூபிசி நரங்கிங்கில் தற்நபாது 4-ஆவது இடத்தில்
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இருக்கும் அவருக்கு இந்த சவற்றி முன்நனற்ைத்றத
அளிக்கும்.
2. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பில் இந்தியா 4-ம் இடம் :
அந்நிய செலாவணி சதாடர்பான நகள்விக்கு மத்திய
நிதித் துறை இறண அறமச்ெர் பங்கஜ் ெவுத்ரி நநற்று
மக்களறவயில் கூறியதாவது.
கடந்த நவம்பர் 19-ம் நததி நிலவரப்படி இந்தியாவின்
அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பு 640.4 பில்லியன்
டாலராக உள்ளது. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்றப
அதிகம் சகாண்டிருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா
4-ம்இடத்தில் உள்ளது. சீனா, ஜப்பான்சுவிட்ெர்லாந்து
ஆகியறவ முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன.
2014-15
முதல்
2020-21
வறரயிலான
ஏழு
ஆண்டுகளில் சபட்நராலியப் சபாருட்கள் மூலம் ரூ.16.7
லட்ெம் நகாடி கலால் வரி சபைப்பட்டுள்ளது. 2013-14-ல்
சபட்நரால் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.9.2, டீெலுக்கு
ரூ.3.46 ஆக இருந்தது. தற்நபாது இது முறைநய
ரூ.27.9,ரூ.21.80 ஆக உள்ளது என அவர் சதரிவித்தார்.
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1. எந்த மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையானது STREET (Sustainable,


✓

Tangible, Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) க ாவா
இ) க ரளா 
ஈ) சிக்கிம்

✓

✓

இந்திய இளம் நீர் நிபுணத்துவ திட்டத்தின் முதல் பதிப்பு கதசிய நீரியல்
திட்டத்தின்கீழ் ததாடங் ப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திகரலிய நீர் கூட்டாண்றம
-யின் ஆதரவில் இது உள்ளது. இது நீர்வளம், ஆற்று கமம்பாடு மற்றும்
ங்ற புத்துயிர் துறையின் திட்டமாகும். கதசிய நீரியல் திட்டத்தின்
மத்திய மற்றும் மாநில அமலாக் மு வர் ளிடமிருந்து தமாத்தம் இருபது
பங்க ற்பாளர் ள் (10 ஆண் ள் & 10 தபண் ள்) இந்தத் திட்டத்தின்
முதல் பதிப்பிற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ளனர்.

5. இந்தியாவின் முதல் சான்ைளிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் பழம் எது?

க ரள மாநில சுற்றுலாத்துறை அண்றமயில் அதன் 7 மாவட்டங் ளில்
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ட இடங் ளில் STREET (Sustainable, Tangible,
Responsible, Experiential, Ethnic, Tourism) திட்டத்றத அறிமு ம்
தெய்துள்ளது. இத்திட்டமானது பார்றவயாளர் ளுக்கு இந்த இடங் ளில்
கிறடக்கும் பல்கவறு வற யான ெலுற றள அனுபவிக் உதவும்.
முதற் ட்டமா
க ாழிக்க ாடு டலுண்டி, பாலக் ாட்டில் திரிதாலா,
பட்டிதாரா,
ண்ணூரில் பினராயி, அஞ்ெரக் ண்டி, க ாட்டயத்தில்
மைவந்துருத்து, மஞ்சிரா,
ாெர்க ாட்டில் வலியபரம்பா, இடுக்கியில்
ாந்தளூர், வயநாட்டில் கெக் ாடி ஆகிய இடங் ளில் இந்தத் திட்டம்
தெயல்படுத்தப்படும்.



அ) ஆப்பிள்
ஆ) ஸ்ட்ராதபர்ரி
இ) கிவி 
ஈ) வாறழ
✓

2. “காற்றுத்தரம் & வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி

அறமப்பு” (SAFAR) என்பது எந்த நடுவண் அறமச்சகத்தின் முன்
முயற்சியாகும்?

இந்தியாவின் முதல் ொன்ைளிக் ப்பட்ட ஆர் ானிக் பழமா அருணாச்ெல
பிரகதெ மாநிலத்தின் கிவிப் பழங் றள மத்திய அறமச்ெர் கிரண் ரிஜிஜு
அறிமு ப்படுத்தினார். வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற் ான மிஷன் ஆர் ானி
-க் கவல்யூ தெயின் தடவலப்தமன்ட் திட்டத்தின்கீழ் கிவிப்பழத்திற்கு
ஆர் ானிக் ொன்றிதறழப் தபற்ை முதல் இந்திய மாநிலமா அருணாச்ெல
பிரகதெம் ஆனது.

6. அண்றமயில், ‘கிரந்தி சூரிய மகௌரவ் கலச’ யாத்திறரறயத்
மதாடங்கிய மாநிலம் எது?

அ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & ாலநிறல மாற்ை அறமச்ெ ம்

அ) ம ாராஷ்டிரா

ஆ) புவி அறிவியல் அறமச்ெ ம் 

ஆ) குஜராத்

இ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறமச்ெ ம்

இ) மத்திய பிரகதெம் 

ஈ) கவளாண்றம மற்றும் விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம்

✓

புவி அறிவியல் அறமச்ெ மானது “SAFAR” எனப்படும் “ ாற்றின் தரம்
மற்றும் வானிறல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறமப்பு” என்ை
ஒரு தபரிய கதசிய முயற்சிறய அறிமு ப்படுத்தியது. இது இந்தியாவின்
தபருந ர ந ரங் ளுக்கு ாற்றின் தரம் குறித்த குறிப்பிட்ட இருப்பிடத்
த வறல வழங் உதவுகிைது.

✓

SAFAR’இன்படி, கதசிய தறலந ரில் ஒட்டுதமாத்த ாற்றுத்தரக்குறியீடு
‘மி வும் கமாெமான’ பிரிவில் 372 ஆ உள்ளது. சுழியத்திற்கும் 50க்கும்
இறடப்பட்ட மதிப்தபண் ‘நல்லது’ எனவும், 51-100க்கு இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘திருப்தி ரமானது’ எனவும், 101 மற்றும் 200 இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘மிதமானது’, 201 மற்றும் 300 இறடயிலான மதிப்தபண்
‘கமாெமானது’ எனவும், 301 மற்றும் 400 இறடயிலான மதிப்தபண்
‘மி வும் கமாெமானது’ எனவும் மற்றும் 401 மற்றும் 500 இறடயிலான
மதிப்தபண் ‘ டுறமயானது’ எனவும் ருதப்படுகிைது.

ஈ) பீ ார்

✓

சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரர் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின் பிைந்த இடமான
பகராட் அகிர் கிராமத்திலிருந்து ‘கிரந்தி சூரிய த ௌரவ் லெ யாத்ரா’றவ
மத்திய பிரகதெம் ததாடங்கியது. இந்த யாத்திறரயில் தபாதுமக் ள்
பங்க ற் கவண்டும் என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் ெவு ான் அறழப்பு
விடுத்துள்ளார். டிெ.4 அன்று இந்தூரில் ஜனநாயக் தந்தியா மாமாவின்
நிறனவு நாறளதயாட்டி ஒரு நி ழ்றவ ஏற்பாடு தெய்யவுள்ளதா வும்
அம்மாநில அரசு அறிவித்திருந்தது.

7. ஜீதரா டிஃமபக்ட், ஜீதரா எஃமபக்ட் (ZED) என்பது எந்த மத்திய
அறமச்சகத்தால் மசயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம்?
அ) கவளாண்றம & விவொயி ள் நல அறமச்ெ ம்
ஆ) MSME அறமச்ெ ம் 

3.ததசிய சுகாதார கணக்குகள் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2017-18’இல்

இ) வர்த்த ம் & ததாழில்துறை அறமச்ெ ம்

இந்தியாவின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அரசின் சுகாதார
மசலவினத்தின் பங்கு என்ன?

ஈ) எஃகு அறமச்ெ ம்

✓

MSME அறமச்ெ ம் ஜீகரா டிஃதபக்ட், ஜீகரா எஃதபக்ட் (ZED) திட்டத்றத
தெயல்படுத்துகிைது. இது டந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் கமாடியால்
ததாடங் ப்பட்ட MSME ொன்றிதழ் திட்டமாகும். இது MSME’ ள் எந்த
விதமான குறைபாடு ளும் இல்லாமல் கமலும் சூழலுக்கு எந்தவிதமான
பாதிப்பும் இல்லாமல் தபாருட் றள உற்பத்தி தெய்வறத ஊக்குவிக்கிைது.

✓

MSME அறமச்ெர் நாராயண் ராகன, ராஜ்யெபாவில் பகிர்ந்துத ாண்ட
தரவு ளின்படி, இந்தத் திட்டம் சுமார் 25,000 MSME பதிவு றளப் பதிவு
தெய்துள்ளது. கமலும் MSME ள் பயனறடவதற் ா FY19’இல் இந்தத்
திட்டம் உயர்த்தப்பட்டது.

அ) 1.2%
ஆ) 1.35% 
இ) 1.75%
ஈ) 2.5%

✓

2017-18ஆம்
ஆண்டிற் ான
இந்தியாவின்
கதசிய
சு ாதார
ணக்கு ளின் (NHA) மதிப்பீட்டின்படி, 2013-14’இல் நாட்டின் தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.15% ஆ
இருந்த அரசின் சு ாதார
தெலவினங் ளின் பங்கு 2017-18’இல் 1.35% ஆ அதி ரித்துள்ளது.

✓

2013-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் சு ாதாரத்திற் ான அரசின்
தெலவினம் 3.78%’இலிருந்து 5.12% ஆ அதி ரித்துள்ளதா வும் இந்தக்
ண்டறிவு ள் ாட்டுகின்ைன. தனிநபர் OOPE’ஐப் தபாறுத்தவறர, 2013
-14 மற்றும் 2017-18’க்கு இறடயில் `2,336 இலிருந்து `2,097ஆ க்
குறைந்துள்ளது.

8. ‘சமூக ஊடக (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்புகள் & அவதூறு) மதசாதா 2021’ஐ முன்மமாழிந்த நாடு எது?
அ) அதமரிக் ா
ஆ) ஆஸ்திகரலியா 
இ) சீனா

4.‘The India Young Water Professional’ திட்டமானது பின்வரும் எந்த
நாட்டுடன் இறணந்து முதன்முறையாக மதாடங்கப்பட்டுள்ளது?
அ) அதமரிக் ா

ஆ) ரஷ்யா

இ) ஆஸ்திகரலியா 

ஈ) ஜப்பான்









ஈ) இந்தியா
✓

ஆஸ்திகரலிய அரொங் ம் ‘ெமூ ஊட (அடிப்பறட எதிர்பார்ப்பு ள்
மற்றும் அவதூறு) மகொதா – 2021’இன் வறரறவ தவளியிட்டது. ெமூ
ஊட
நிறுவனங் ள்
தங் ள்
தளங் ளில்
இடுற யிடப்பட்ட
உள்ளடக் த்திற்கு தபாறுப்கபற்பது மற்றும் பயனர் ள் க லிக்கு
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உள்ளாக் ப்படுவதிலிருந்து பாது ாப்பறத இம்மகொதா கநாக் மா க்
த ாண்டுள்ளது.

9. இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட முழு கிறர
-தயாமெனிக் ஏவுகலமான தவான்-1, பின்வரும் எந்நிறுவனத்தால்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்?
அ) ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ் 
ஆ) ஸ் ந்தா ஏகராஸ்கபஸ்
இ) துருவ் ஸ்கபஸ்
ஈ) ாலின்ஸ் ஏகராஸ்கபஸ்
✓

✓

றைதராபாத்றதச்ொர்ந்த விண்தவளி ததாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவனமா
-ன ஸ்ற ரூட் ஏகராஸ்கபஸ், இந்தியாவின் முதல் தனியாரால் உருவா
-க் ப்பட்ட முழு கிறரகயாதஜனிக் ஏவு ல எஞ்சிறன பரிகொதறன
தெய்துள்ளது. இந்திய ஏவு ல விஞ்ஞானி ெதீஷ் தவானின் நிறனவா
இந்த எஞ்சினுக்கு தவான்-1 எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது.
இது 3D பிரிண்டிங் ததாழினுட்பத்றதப் பயன்படுத்தி உருவாக் ப்பட்டது
திரவமாக் ப்பட்ட இயற்ற எரிவாயு மற்றும் திரவ ஆக்ஸிஜறன இது
தனது எரிதபாருளா பயன்படுத்தும்.

10. வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகமானது எந்த அறமப்பின்கீழ்
அமலாக்க முகறமயாக உள்ளது?
அ) மத்திய மறைமு வரி ள் மற்றும் சுங் வாரியம் 
இ) அமலாக் இயக்குநர ம்
ஈ) மத்திய கநரடி வரி ள் வாரியம்
வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநர மானது, மத்திய மறைமு வரி ள்
மற்றும் சுங் வாரியத்தின் (CBIC) கீழ், டத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங் ளில்
இந்திய அரொங் த்தின் உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக் நிறுவனமா
உள்ளது. மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், வருவாய்
புலனாய்வு இயக்குநர த்தின் 64ஆவது நிறுவன நாளில் உறர
நி ழ்த்தினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்
-மருக்கு தங் க் டத்தல் நி ழ்ந்ததா அறிக்ற ஒன்றை தவளியிட்டது.


1. பைறவ ள் ெரணாலயமாகிைது ‘ ழுகவலி ஈரநிலம்’: அரொறண
தவளியீடு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ழுகவலி ஈரநிலத்றத பைறவ ள்
ெரணாலயமா அறிவித்து அரொறண பிைப்பிக் ப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் மாநிலத்தின் 16ஆவது பைறவ ள் ெரணாலயமா
ழு
கவலி ஈரநிலம் உருதவடுத்துள்ளது. இதற் ான அறிவிக்ற தமிழ்
மற்றும் ஆங்கிலத்தில் விறரவில் அரசிதழில் தவளியிடப்படும் என்று
அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
முன்னதா ,
பைறவ ள்
ெரணாலயமா
மாற்ைப்பட கவண்டிய பகுதி ளின் வறரயறை ள் மற்றும் வரம்பு றள
அரசு தவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமாத்தம் 5151.60 தைக்கடர் நிலப்
பரப்பில் அந்தச் ெரணாலயம் அறமயவுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் மற்றும் மரக் ாணம் தாலூ ா பகுதி ளில்
அறமந்துள்ளது ழுகவலி உவர்நீர் ஈரநிலம். இந்தியா மட்டுமல்லாது
பல்கவறு நாடு ளிலிருந்தும் ஆண்டுகதாறும் அரிய பைறவ ள் இங்கு
வலறெ வருவது வழக் ம். அதன் சுற்றுச்சூழல் அறமப்பு மற்றும்
உயிரியல் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து அவ்விடத்றத பைறவ ள்
ெரணாலயமா
மாற்ை முடிவு தெய்யப்பட்டு தற்கபாது அதற் ான
நடவடிக்ற எடுக் ப்பட்டுள்ளது.
2. இந்தியா-ரஷியா இறடகய `5,000 க ாடி பாது ாப்பு ஒப்பந்தம்
ற தயாப்பம்
`5,000 க ாடி மதிப்பில் ஏக -203 ர துப்பாக்கி றள இறணந்து
தயாரிப்பது உள்ளிட்ட பாது ாப்பு துறைொர்ந்த 4 ஒப்பந்தங் ள் இந்தியாரஷியா இறடகய ற தயாப்பமாகின. இறவதவிர, 24 ஒப்பந்தங் ள்
ற தயாப்பமாகின.













இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு
ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் தில்லியில் நறடதபற்ைது.
அந்தக் கூட்டத்தில் பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய
பாது ாப்புத் துறை அறமச்ெர் தெர்க ய் தஷாய்கு உள்ளிட்கடார் லந்து
த ாண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தின்கபாது நான்கு முக்கிய ஒப்பந்தங் ள்
ற தயாப்பமிடப்பட்டன. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தின் அகமதியில்
6,01,427 ஏக -203 ர தாக்குதல் துப்பாக்கி றளத் தயாரிப்பதற்கு
சுமார் `5,000 க ாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ற தயாப்பமானது.
இந்திய வீரர் ள் பயன்படுத்துவதற் ான இந்தத் துப்பாக்கி ளின்
ததாழில்நுட்பத்றத ரஷியா பகிர்ந்து த ாள்கிைது. இந்தியாவுக்கும்
ரஷியாவுக்கும் இறடகயயான ராணுவ ஒத்துறழப்றப கமலும் 10
ஆண்டு ளுக்கு
(2021-2031)
நீட்டிப்பதற் ான
ஒப்பந்தமும்
கூட்டத்தின்கபாது ற தயாப்பமானது.
‘ லாஷ்னிக ாவ்’ ர சிறிய ர ஆயுதங் றளத் தயாரிப்பதற் ா இரு
நாடு ளுக்கிறடகய
டந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் ற தயாப்பமான
ஒப்பந்தத்தில் தற்கபாது சில திருத்தங் ள் கமற்த ாள்ளப்பட்டன.
இந்தியா-ரஷியா ராணுவம் மற்றும் ராணுவத் ததாழில்நுட்ப ஒத்துறழப்பு
ஆறணயத்தின் 20ஆவது கூட்டம் ததாடர்பான வழிமுறை ள் குறித்த
ஓர் ஒப்பந்தமும் ற தயாப்பமானது.
தமாத்தம் உடன்பாடு ளில் ஒன்பது இரு நாட்டு அரசு ள் இறணந்து
தெயல்படுத்தும் திட்டங் ள் ததாடர்பானறவ. மீதமுள்ள 19 ஒப்பந்தங் ள்
பல்கவறு துறை ளில் வணி ரீதியிலான ஒத்துறழப்பு ததாடர்பானறவ.
3. மானிய விறலயில் மாடித் கதாட்ட விறத ள்: புதிய திட்டத்றதத்
ததாடக்கி றவத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஆ) தெக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்கெஞ்ச் கபார்டு ஆஃப் இந்தியா

✓



மானிய விறலயில் மாடித்கதாட்டத்துக் ான விறத ள் மற்றும்
தெடி றள வழங்கும் திட்டத்றத முதல்வர் மு ஸ்டாலின் ததாடங்கி
றவத்தார். முதலறமச்ெரின் ஊட்டந்தரும் ாய் றி கதாட்டத் திட்டம்
தெயல்படுத்தப்படும் என்று கவளாண்றமத் துறைக் ான தனி நிதி
நிறல அறிக்ற யில் அறிவிக் ப்பட்டது.
இந்தத் திட்டத்றதச் தெயல்படுத்தும் வற யில் மானிய விறலயில் மாடித்
கதாட்ட விறத ள், தெடி ள் வழங் ப்பட உள்ளன. ஆறு வற யான
ாய் றி விறத ள், 6 எண்ணிக்ற யிலான தெடி வளர்க்கும் றப ள், 6
எண்ணிக்ற யிலான இரண்டு கிகலா அளவிலான ததன்றன நார்
ட்டி ள், 400 கிராம் உயிர் உரங் ள், 200 கிராம் உயிரி ட்டுப்பாட்டு
ாரணி, 100 மில்லி லிட்டர் இயற்ற பூச்சிக்த ால்லி மருந்து மற்றும்
ொகுபடி முறைக் ான ற கயடு ஆகியன `225 விறலயில் மக் ளுக்கு
வழங் ப்பட உள்ளன. இதன் ெந்றத விறல ந ரப் பகுதி ளில் `900
ஆகும். ந ரப்பகுதிறயச்கெர்ந்த ஒருவருக்கு அதி பட்ெமா இரண்டு
மாடித்கதாட்ட விறத ள் மற்றும் தெடி ள் வறர வழங் ப்படும்.
ஊர ப் பகுதி ள்: ஊர ப் பகுதி ளில் ாய் றி கதாட்டம் அறமப்பறத
ஊக்குவிக்
த்திரி, மிள ாய், தவண்றட, தக் ாளி, அவறர, பீர்க் ன்,
புடறல, பா ல், சுறரக் ாய், த ாத்தவறர, ொம்பல்பூெணி, கீறர ள்
ஆகிய பன்னிரு வற
ாய் றி விறத றள வழங் ப்பட உள்ளன.
ஒருவருக்கு இரண்டு ததாகுப்பு ள் அளிக் ப்படும்.
கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி:
ாய் றி ளுடன், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்திறய
கமம்படுத்தும் வற யில் மூலிற ச் தெடி ள், கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தியுறடய
பழங் ள் மற்றும்
ாய் றி ளும் வழங் ப்படும். அதன்படி, பப்பாளி,
எலுமிச்றெ, முருங்ற , றிகவப்பிறல, திப்பிலி, ற்பூரவல்லி, புதினா,
கொற்று ற்ைாறழ ஆகிய எட்டுச் தெடி ள் அடங்கிய ததாகுப்பு `25
விறலயில் வழங் ப்படும். ஒரு குடும்பத்துக்கு அதி பட்ெமா
ஒரு
ததாகுப்பு அளிக் ப்படும்.
4. நாட்டில் 2.13 லட்ெம் ஏடிஎம்’ ள்!
இந்த ஆண்டு தெப்டம்பர் வறரயிலான ால ட்டத்தில் நாட்டில் உள்ள
தமாத்த ஏடிஎம் ளின் (தானியங்கி பணப்பட்டுவாடா இயந்திரங் ள்)
எண்ணிக்ற 2.13 லட்ெத்துக்கு கமல் உள்ளதா நாடாளுமன்ைத்தில்
திங் ள்கிழறம ததரிவிக் ப்பட்டது. இது ததாடர்பான க ள்விக்கு மத்திய
நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பா வத் ராட் எழுத்துமூலம் அளித்த
பதிலில் கூறியிருப்பதாவது:
இந்திய ரிெர்வ் வங்கி அளித்த த வலின்படி நாட்டில் உள்ள வங்கி ள்
2021 தெப்டம்பர் வறர 2,13,145 ஏடிஎம் றள நிறுவியுள்ளன. இதில்
47.4 ெதவீத ஏடிஎம்’ ள் கிராமப்புைங் ள் மற்றும் வளர்ந்துவரும் சிறிய
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ஊர் ளில் உள்ளன. இறவதவிர வங்கி ள்
நிறுவனங் ளின்கீழ் 27,837 ஏடிஎம்’ ள் உள்ளன.


அல்லாத







நிதி

ஆண்டுகதாறும் குறைந்தபட்ெம் புதிதா 1,000 ஏடிஎம் றள நிறுவும்
கநாக்குடன் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங் ள் தெயல்பட்டு வருகின்ைன.
இப்கபாறதய சூழ்நிறலயில் தபருந ரங் றளவிட கிராமப்புைங் ளில்
ஏடிஎம் றள அறமக் முன்னுரிறம அளிக் ப்பட்டு வருகிைது என்று
ததரிவித்துள்ளார்.
5. அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பில் இந்தியாவுக்கு 4ஆவது இடம்
அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்றப அதி ம் றவத்துள்ள நாடு ளின்
பட்டியலில் இந்தியா 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மக் ளறவயில் மத்திய
நிதித்துறை இறணயறமச்ெர் பங் ஜ் தெௌதரி எழுத்துமூலம்
திங் ள்கிழறம அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்தார்.
இதுததாடர்பான க ள்வி ளுக் ான பதிலில் அவர் கமலும் கூறியதாவது:
நவம்பர் 19-ஆம் கததி நிலவரப்படி அந்நியச் தெலாவணி ற யிருப்பு
640.4 பில்லியன் அதமரிக் டாலரா (`48.28 லட்ெம் க ாடி) இருந்தது.
டந்த 7 நிதியாண்டு ளில் தபட்கராலியப் தபாருள் ள் மீதான லால்
வரி, தெஸ் வரியா `16.7 லட்ெம் க ாடி வசூலாகியுள்ளது.
2013-14’இல் தபட்கரால் மீதான லால் வரி ஒரு லிட்டருக்கு `9.2-ஆ
இருந்தது. டீெல் மீது ஒரு லிட்டருக்கு `3.46-ஆ இருந்தது. அது
இப்கபாது ஒரு லிட்டர் தபட்கரால் மீது `27.9 ஆ வும், ஒரு லிட்டர் டீெல்
மீது `21.9 ஆ வும் அதி ரித்துவிட்டது.
இதன்மூலம் கிறடக்கும் வருவாய் பல்கவறு உள் ட்டறமப்புத்
திட்டங் ளுக்கும், வளர்ச்சித் திட்டங் ளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது.
பங்க ற்பு ஆவணங் ள்மூலம் மூதலீடு தெய்பவர் ள், அதன்மூலம்
பயனறடபவர் ள் ஆகிகயாரின் விவரம் ருப்புப் பணத்றதத் தடுக்கும்
விதி ளின்கீழ் ண் ாணிக் ப்படுகிைது. இந்தியப் பங்குச் ெந்றத ளில்
கநரடியா முதலீடும் தெய்யும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ளின் விவரம்
மாதந்கதாறும் இந்தியப் பங்குப் பரிவர்த்தறன வாரியத்திடம் (தெபி)
அறிக்ற யா அளிக் ப்படுகிைது என்று கூறியுள்ளார்.
6. கடவிஸ் க ாப்றப: ரஷியா ொம்பியன்
கடவிஸ் க ாப்றப இறுதிச் சுற்றில் குகராஷிய அணிறய 2-0 என்ை
ணக்கில் வீழ்த்தி ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது ரஷியா.
ஸ்தபயின் தறலந ர் மாட்ரிட்டில் இறுதி ஆட்டம் நறடதபற்ைது. முதல்
ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் ஆன்ட்தர ரூப்கலவும்-குகராஷிய
வீரர் கபார்னா க ாகஜாவும் கமாதினர்.
இதில் முதல் 6-4 என ற ப்பற்றினார் ரூப்கலவ். இரண்டாவது தெட்டில்
4-4 என ெமநிறல ஏற்பட்ட கபாதிலும், சுதாரித்து ஆடிய ரூப்கல 7-6
என்ை தெட் ணக்கில் கபார்னாறவ தவன்ைார். 2ஆவது ஒற்றையர்
ஆட்டத்தில் கடனில் தமத்வகதவும்-மரின் சிலிக்கும் கமாதினர். முதல்
தெட்றட றட பிகரக் ரில் 7-6 என தவன்ைார் தமத்வகதவ்.
ததாடர்ந்து இரண்டாவது தெட்றட எவ்வித எதிர்ப்பும் இன்றி 6-2 என
ற ப்பற்றினார். இதன்மூலம் 2-0 என தவன்ை ரஷிய அணி 3ஆவது
முறையா கடவிஸ் க ாப்றப ொம்பியன் பட்டத்றத ற ப்பற்றியது.
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✓













1. 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ேன்னார்வலர் நாளுக்கானக் கருப்

5. அண்டமயில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்பகட்டுகடை வீழ்த்திய

ப ாருள் என்ன?

அஜாஸ் தடல், எந்ே நாட்டடச் தசர்ந்ே கிரிக்பகட் வீரராவார்?

அ) Volunteer now for our common future 

அ) இங்கிலாந்து

ஆ) World needs Volunteers

ஆ) நியூசிலாந்து 

இ) Volunteering during Pandemic

இ) வங்காளததசம்

ஈ) Welcoming Volunteers

ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா

ஆண்டுத ோறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளள (SDGs) அளைவதற்காக
ததசிய மற்றும் சர்வததச அளவில் தன்னார்வலர்களின் பங்ளக
ஊக்குவிப்பதற்காக டிசம்பர் 5 அன்று சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த
நாள்
உலககங்கிலும்
உள்ள
தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்ளப அங்கீகரிக்கிறது. UNGA, கைந்த 2001
ஆம் ஆண்ளை சர்வததச தன்னார்வலர்களின் ஆண்ைாக குறித்தது.

✓

நியூசிலாந்தின் இைது ளக சுழற்பந்து வீச்சாளரான அஜாஸ் பதைல், 144
ஆண்டுகால கைஸ்ட் கிரிக்ககட் வரலாற்றில் ஒதர இனிங்சில் அளனத்து
10 விக்ககட்டுகளளயும் வீழ்த்திய மூன்றாவது பந்துவீச்சாளர் ஆனார்.

✓

“Volunteer now for our common future” என்பது இந்த ஆண்டுக்கான
(2021) ‘சர்வததச தன்னார்வலர்கள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் ஆகும்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்ைாவது தபாட்டியின் 2ஆவது நாளில்
அவர் இந்தச் சாதளனளயப் பளைத்தார். இங்கிலாந்தின் ஜிம் தலக்கர்
மற்றும் இந்தியாவின் அனில் கும்ப்தள ஆகிதயார் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில்
இந்தக் குறிப்பிைத்தக்க சாதளனளயப் பளைத்துள்ளனர். 33 வயதான
அவர் தனது 11ஆவது கைஸ்டில் விளளயாண்டு வருகிறார்.

2. உலக மண் நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தேதி எது?

6.சமீ பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற ‘HAECHI-II’ என் து பின்வரும் எந்ே
நிறுவனத்ோல் தமற்பகாள்ைப் ட்ட ஒரு நடவடிக்டகயாகும்?

அ) டிசம்பர் 3

அ) மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம்

ஆ) டிசம்பர் 5 

ஆ) இன்ைர்தபால் 

இ) டிசம்பர் 7

இ) ஃகபைரல் பீதரா ஆஃப் இன்கவஸ்டிதகஷன்

ஈ) டிசம்பர் 9

✓

✓

மண்ணின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் நிளலயான தமலாண்ளம
குறித்து மக்களின் கவனத்ளத குவிப்பதற்காக, ஒவ்தவார் ஆண்டும்
டிசம்பர் 5ஆம் தததி உலக மண் நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த
ஆண்டு பிரச்சாரமானது “Halt soil salinization, boost soil productivity”
என்ற கருப்கபாருளள அடிப்பளையாகக் ககாண்டுள்ளது.

ஈ) பன்னாட்டுச் கசலவாணி நிதியம்

✓

நலமான சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகளளப் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவம்
மற்றும் மனித நல்வாழ்ளவப் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவளத
இது தநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. கைந்த 2002’இல் சர்வததச மண்
அறிவியல் சங்கத்தால் (IUSS) இந்நாள் பரிந்துளரக்கப்பட்ைது.

3. ‘சிப்ரியன் ஃத ாயாஸ் ரிசு’டன் போடர்புடடய துடற எது?

✓

7. சமீ த்தில் எந்ே இந்திய கிரிக்பகட் வீரர், படஸ்டில் அதிக விக்பகட்

ஆ) கணிதம் 

வீழ்த்திய மூன்றாவது கிரிக்பகட் வீரர் ஆனார்?

இ) ளவராலஜி

அ) ரவீந்திர ஜதைஜா

ஈ) வணிகம்

ஆ) R அஸ்வின் 

புகழ்கபற்ற இந்திய-அகமரிக்க கணிதவியலாளரான நிகில் ஸ்ரீவஸ்தவா,
முதன் முளறயாக வழங்கப்படும் $5,000 ைாலர் மதிப்புளைய சிப்ரியன்
ஃதபாயாஸ் பரிசுக்கு கூட்ைாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஆபதரட்ைர்
தியரியில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அகமரிக்க கணித சங்கம்
அவருக்கு இவ்விருளத வழங்குகிறது. கபர்க்லியிலுள்ள கலிதபார்னியா
பல்களலக்கழகத்தின் தபராசிரியர் ஸ்ரீவஸ்தவாவுைன், ஆைம் மார்கஸ்
மற்றும் தைனியல் ஸ்பீல்தமன் ஆகிய இருவரும் இவ்விருது கபற்றனர்.

இ) இஷாந்த் சர்மா
ஈ) முகமது ஷமி

✓

R அஸ்வின், சமீபத்தில் கைஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிக விக்ககட்டுகளள
வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார். 35 வயதான
அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் கைஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 418
ஆவது விக்ககட்ளை வீழ்த்தி, மற்கறாரு இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்
ைர்பஜன் சிங்கின் சாதளனளய முறியடித்தார்.

✓

அனில் கும்ப்தள (619), கபில்ததவ் (434) ஆகிதயார் மட்டுதம அஸ்விளன
விை அதிக விக்ககட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளனர்.

நகரம் எது?
அ) மாஸ்தகா

8. பீட்டர் ஃபியாலா, எந்ே நாட்டின் பிரேமராக நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்?

ஆ) புது தில்லி 

அ) ஆஸ்திதரலியா

இ) அகமதாபாத்

ஆ) இத்தாலி

ஈ) புனித பீட்ைர்ஸ்பர்க்

✓

‘HAECHI-II’ என்ற குறியீட்டுப் கபயரில் INTERPOL தமற்ககாண்ை சமீப
நைவடிக்ளகயின்கீழ், 20’க்கும் தமற்பட்ை நாடுகளில் உள்ள அமலாக்க
முகவர்கள் 1000’க்கும் தமற்பட்ை நபர்களளக் ளகது கசய்து, சுமார் $27
மில்லியன் சட்ைவிதராத நிதிளயக் ளகப்பற்றியுள்ளனர். இந்தத் திட்ைம்
ளசபர் அடிப்பளையான நிதிக் குற்றங்களள ஒடுக்கும் நைவடிக்ளகயின்
ஒருபகுதியாகும். இந்த உலகளாவிய நைவடிக்ளகயில் இந்திய நாடும்
பங்தகற்றது. காதல் தமாசடிகள், முதலீட்டு தமாசடி மற்றும் சட்ைவிதராத
ஆன்ளலன் சூதாட்ைத்துைன் கதாைர்புளைய பணதமாசடி தபான்ற
குறிப்பிட்ை வளகயான ஆன்ளலன் தமாசடிகளள இது தனது
இலக்காகக் ககாண்டு கசயல்பட்ைது.

அ) விண்கவளி அறிவியல்

4. முேலாவது ‘இந்தியா-ரஷ்யா 2+2’ த ச்சுவார்த்டேடய நடத்தும்

✓



முதல் ‘2+2’ அளமச்சர்கள் தபச்சுவார்த்ளதயானது தில்லியில் நளைகபற
உள்ளது. கவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அளமச்சர்கள் மட்ைத்தில்
நளைகபறும் இது “பரஸ்பர நலன்சார்ந்த அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு
விவகாரங்களள” உள்ளைக்கும். இதுவளர அகமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும்
ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாற்கர பாதுகாப்பு தபச்சுவார்த்ளதயின் (குவாட்)
உறுப்பு நாடுகளுைன் இந்தியா ‘2+2’ வடிவ சந்திப்புகளள நைத்தியது.
முன்னதாக, பிரதமர் தமாடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின்
இளைதயயான 21ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாடு, 2021
டிச.6 அன்று புது தில்லியில் உள்ள ளைதராபாத் இல்லத்தில் நைந்தது.









இ) கிரீஸ்
ஈ) கசக் குடியரசு 
✓

கசக் குடியரசின் குடிளம ஜனநாயக கட்சியின் தளலவரான பீட்ைர்
ஃபியாலா அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 200
இைங்களளக் ககாண்ை அந்நாட்டின் நாைாளுமன்றத்தில் ஐந்து கட்சிக்
கூட்ைணியானது 108 வாக்குகள் கபரும்பான்ளமளயப் கபற்றளத
அடுத்து அவர் பிரதமராக நியமனம் கசய்யப்பட்ைார். முன்னர் 2012 முதல்
2013 வளர அந்த நாட்டின் கல்வி, இளளஞர் மற்றும் விளளயாட்டு
அளமச்சராக பணியாற்றிய பீட்ைர் ஃபியாலா 2014 முதல் குடிளம
ஜனநாயகக் கட்சியின் தளலவராகவும் இருந்து வருகிறார்.
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9. கீழ்காணும் எந்ே சர்வதேச அடமப்பின் ேடலவராக அல் டரசி
தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டுள்ைார்?

2. தமிழகத்தில் முழு ககாள்ளளளவ எட்டிய 8,690 ஏரிகள்

அ) ஐக்கிய நாடுகள்

தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில்
இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின.

ஆ) சர்வததச நாணய நிதியம்
இ) இன்ைர்தபால் 
ஈ) யுனிகசஃப்
✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உள்துளற அளமச்சகத்தின் காவல்துளறத்
தளலவரான அல் ளரசி, 3 சுற்று வாக்ககடுப்புக்குப் பிறகு, இன்ைர்தபால்
அளமப்பின் தளலவராக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ைார். உறுப்புநாடுகள் அளித்த
வாக்குகளில் 68.9% வாக்குகளள அவர் கபற்றார். கபாதுவாக ‘INTERPOL’
என அளழக்கப்படுகிற பன்னாட்டுக் காவலகம், உலகளாவிய காவல்
துளற ஒத்துளழப்பில் உதவுகிறது. இதன் தளலளமயகம் பிரான்சின்
லிதயானில் உள்ளது.

10. சமீ த்தில் ேனது முேல் தசலஞ்சர் நிடல ஒற்டறயர் ட்டத்டே
பவன்ற இராம்குமார் ராமநாேனுடன் போடர்புடடய விடையாட்டு
எது?
அ) கைன்னிஸ் 
ஆ) தைபிள்-கைன்னிஸ்
இ) பூப்பந்து
ஈ) வில்வித்ளத

✓

இந்திய கைன்னிஸ் வீரர் ராம்குமார் ராமநாதன் தனது முதல் தசலஞ்சர்
நிளல ஒற்ளறயர் பட்ைத்ளத, ATP80 மனமா நிகழ்வின் இறுதி நிெழ்வில்
கவன்றார். ஆறாம் நிளல வீரரும், உலகத் தரவரிளசயில் 222ஆவது
இைத்திலுள்ளவருமான 27 வயதான இராம்குமார் இராமநாதன் தனது
ரஷ்ய தபாட்டியாளளர 6-1 6-4 என்ற கணக்கில் 68 நிமிைங்களில்
வீழ்த்தினார். இவர் இதற்கு முன்பு தனது வாழ்க்ளகயில் ஆறு தசலஞ்சர்
இறுதிப்தபாட்டிகளில் ததால்வியளைந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது.


1. ‘ைான்கஜட்தகா’வுக்கு மத்திய அரசு `26,428 தகாடி கைனுதவி
கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத்
தீர்க்கும் வளகயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு
(ைான்கஜட்தகா) ரூ. 26,428 தகாடி நீண்ை கால கைன் அளிக்கப்பட்ைதாக
மத்திய எரிசக்தித் துளற அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் மாநிலங்களளவயில்
கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு மாநில அரசு
தகாரிய நிதியுதவிளய மத்திய அரசு வழங்கியதா? அதன்விவரம்,
தமிழகம் உள்ளிட்டு நாடு முழுவதும் மின் நிறுவனங்களின் நிதி
ஆதாரங்களளப் கபருக்க மத்திய அரசு எடுத்த நைவடிக்ளக என்ன?
ஆகியளவ குறித்து மாநிலங்களளவ திமுக உறுப்பினர் பி.வில்சன்
தகள்வி எழுப்பினார்.
இதற்குப் பதிலளித்து மத்திய மின்சாரம், மரபுசாரா எரிசக்தித் துளற
அளமச்சர் ஆர்.தக.சிங் கூறியதாவது:
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்தின் திட்ைங்களின்
தகுதிளயக் கருத்தில் ககாண்டு கைன் அளிக்கப்படுகிறது. கைந்த நவம்பர்
30-ஆம் தததி வளர மத்திய அரசின் நிறுவனமான பவர் ஃளபனான்ஸ்
கார்ப்பதரஷன் லிட். (பிஎஃப்சி) நிறுவனம் ரூ. 34,936.64 தகாடியும்,
ரூரல் எகலக்ட்ரிஃபிதகஷன் கார்ப்பதரஷன் லிட். (ஆர்இசி) ரூ. 36,970
தகாடி வளரயிலும் கைன் அளித்துள்ளது. இந்த வளகயில் கமாத்தம் ரூ.
71,906.64 தகாடி கைன் நிலுளவயில் உள்ளது.

தமிழகத்தில் வைகிழக்கு பருவமளழ தீவிரமளைந்துள்ளது. இதனால்
தமிழகத்தில் உள்ள கபருவாரியான அளணகள், நீாீா்த்ததக்கங்கள்,
பாசன ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன. இதன் காரணமாக
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அளைந்துள்ளனாீா். இந்தநிளலயில் பாசன ஏரிகள்
குறித்து கபாதுப்பணித்துளற கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில் கபாதுப்பணித்துளற பராமரிப்பில் உள்ள 14,138 ஏரிகளில்
இதுவளர 8,690 ஏரிகள் 100 சதவீதம் நிரம்பின. 2,989 ஏரிகளில் 75
சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. 90 நீாீா்த்ததக்கங்களில் 212 டி.எம்.சி.
அளவுக்கு தண்ணாீா் இருப்பில் உள்ளது. இது முழு ககாள்ளளவில் 94.5
சதவீதமாகும்.
கசன்ளனக்கு குடிநீாீா் வழங்கும் கசம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 89சதவீதமும்,
புழல் ஏரியில் 90 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பி உள்ளது.
பூண்டி ஏரியில் 92 சதவீதம், தசாழவரம் ஏரியில் 75 சதவீதம், ததாீா்வாய்
கண்டிளக ஏரியில் 100 சதவீதம் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது. அதததபான்று
தமட்டாீா் அளணயில் 100 சதவீதமும், பவானிசாகரில் 99 சதவீதமும்,
ளவளகயில் 96 சதவீதமும் நீாீா் நிரம்பியுள்ளது என அதில்
கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா் நலனுக்கு தனி இளணயம்
மாநிலத்துக்கு கவளிதய வாழும் தமிழாீா்களின் நலனுக்ககன தனி
இளணயதளத்ளத அளமச்சாீா் கசஞ்சி தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி
ளவத்தாாீா். தளலளமச் கசயலகத்தில் கசவ்வாய்க்கிழளம அவாீா் புதிய
இளணயதளத்ளத கதாைக்கினாாீா்.
புலம்கபயாீா்ந்த தமிழாீா்கள், மாநிலத்தின் வளாீா்ச்சிக்கு ஆற்றி வரும்
பங்களிப்ளப
சிறப்பிக்கும்
வளகயில்
இனி
ஆண்டுததாறும்
புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாளாகக் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்ளப சட்ைப் தபரளவயில் முதல்வாீா் மு.க.ஸ்ைாலின்
கவளியிட்ைாாீா். அதன்படி, எதிாீா்வரும் ஜனவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய
தததிகளில் புலம்கபயாீா்ந்த உலகத் தமிழாீா் நாள், கசன்ளன
களலவாணாீா் அரங்கத்தில் ககாண்ைாைப்பை உள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் கலந்து ககாள்ள விரும்புதவாாீா் தங்களது கபயாீா்களளப்
பதிவு கசய்யலாம் என தமிழக அரசு அளழப்பு கவளியிட்டுள்ளது. தமலும்,
புலம் கபயாீா்ந்த தமிழாீா்களுக்காக முன்கனடுக்கப்படும் நலத் திட்ைங்கள்,
அவாீா்களது பிரச்ளனகளுக்கான தீாீா்வுகள் தபான்றவற்ளற அறிந்து
ககாள்ளும் வளகயில் தனி இளணயதளத்ளத (www.nrttamils.tn.gov.in)
கவளிநாடு வாழ் தமிழாீா் நலத் துளற அளமச்சாீா் கசஞ்சி
தக.எஸ்.மஸ்தான் கதாைக்கி ளவத்தாாீா்.
4. கிளாஸ்தகா ஒப்பந்தத்துக்கு இந்தியா உைன்பைாதது ஏன்? அளமச்சர்
விளக்கம்
பருவநிளல மாற்றத்திற்கான கிளாஸ்தகா உச்சிமாநாட்டில், காடுகள்,
நிலம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து
ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைதால், இந்தியா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு
உைன்பைவில்ளல என மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிளல
மாற்றத் துளறக்கான இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப
மக்களளவயில் கசவ்வாய்க்கிழளம கதரிவித்தார். தமலும், இந்திய வனம்,
காடுகளின் பரப்பளவு 24.56 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்
கூறினார்.

இந்த நிளலயில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான நிறுவனத்துக்கு
கதரானா கதாற்று காரணமாக எழுந்த பணப்புழக்கச் சிக்கல்களளத்
தீர்க்க, நீண்ை காலக் கைனுதவித் திட்ைத்தின் கீழ், பிஎஃப்சி, ஆர்இசி
மூலம் ரூ.26,428 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.

இதுகுறித்து மக்களளவ திமுக குழுத் தளலவர் டி.ஆர்.பாலு
கசவ்வாய்க்கிழளம
தகள்வி
எழுப்பினார்.
இதற்கு
மத்திய
இளணயளமச்சர் அஸ்வினி குமார் கசளதப அளித்த பதில்: கிளாஸ்தகா
நகர் பருவநிளல மாற்றத்திற்கான உச்சிமாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில், காடுகள்
மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடுகளள வர்த்தகத்துைன் இளணத்து
ஒப்பந்தம் இறுதி கசய்யப்பட்ைது. இளத மத்திய அரசு ஏற்கவில்ளல.

தமலும், மற்தறாரு தகள்விக்கு பதிலளித்த அளமச்சர், தமிழகத்தில்
சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியில் 2019-20-இல் 6,447 கமகாவாட்ைாக
இருந்தது. இது, 2020-21-இல் 5,457 கமகாவாட்ைாகக் குளறந்துள்ளது.
இதததபால், காற்றாளல மின் உற்பத்தியிலும் 2019-20-ஆம் ஆண்ளை
விை 2020-21-இல் 32 MW மின் உற்பத்தி குளறந்துள்ளது என்றார்.

1988-ஆம் ஆண்டின் ததசிய காடுகள் ககாள்ளகயின்படி, நாட்டின்
கமாத்த பரப்பளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரப்பளவில் வனத்ளதப்
கபருக்கிை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தைராடன் இந்திய வனவள
நில அளளவ அறிக்ளகயின்படி தற்தபாது 8,07,276 சதுர கிதலா மீட்ைரில்
சுமார் 24.56 சதவீதம் அளவுக்கு வனநிலங்களின் பரப்பளவு
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அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கைந்த 2015-ஆம் ஆண்ளை விை 13,209 சதுர
கி.மீட்ைர் பரப்பளவு வனம் அதிகரித்துள்ளது.
பருவநிளல மாற்றத்திற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி, 300 தகாடி ைன்
கரியமில வாயுளவ மூழ்கடிக்கத் ததளவயான மரங்களுைன் கூடிய
காடுகளின் பரப்பளளவ, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிகரிக்க
இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இதற்கான பல்தவறு திட்ைங்களள
மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள், பருவநிளல மாற்றத்
துளற அளித்தது என்றார் அளமச்சர்.
5. சுதகாய் தபார் விமானம் மூலம் பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன
கவற்றி
ஒடிஸா மாநிலம் சண்டிபூர் பிரதமாஸ் சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணளய
சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார் விமானம் மூலம் கசலுத்தி புதன்கிழளம
கவற்றிகரமாக தசாதிக்கப்பட்ைது.
பிரதமாஸ் திட்ைத்தில் இது ஒரு மிகப்கபரிய ளமல்கல் என்று கூறியுள்ள
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு அளமப்பு (டிஆர்டிஓ) அதிகாரிகள்,
புதன்கிழளம காளல 10.30 மணிக்கு சுதகாய் 30 எம்தக-1 தபார்
விமானத்தின்
வாயிலாக
இந்த
ஏவுகளண
விண்ணில்
கசலுத்தப்பட்ைதாக கதரிவித்துள்ளனர்.
தமலும் எதிர்காலத்தில் பிரதமாஸ் ஏவுகளணகளள விண்ணில்
கசலுத்துவதற்கு இந்த தசாதளன வழிவகுக்கும் எனவும் அவர்கள்
கூறினர். இந்த ஏவுகளண தசாதளனயில் ஈடுபட்ை அளனவருக்கும்
வாழ்த்து கதரிவித்த டிஆர்டிஓ தளலவரும், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
தமம்பாட்டுத் துளற கசயலாளருமான சதீஷ் கரட்டி, கல்வி நிறுவனங்கள்,
கபாதுத்துளற நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள்,
இந்திய விமானப் பளை ஆகியன இந்தப் பணியில் ஈடுபட்ைதாக
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு: இதனிளைதய, பிரதமாஸ் ஏவுகளண தசாதளன
கவற்றிக்கு டிஆர்டிஓ, விமானப் பளை அதிகாரிகளுக்கு மத்திய
பாதுகாப்புத் துளற அளமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு கதரிவித்தார்.
சூப்பர்தசானிக் ஏவுகளணகள் தயாரிப்பு, சந்ளதப்படுத்துதல், தமம்பாடு
ஆகியவற்றுக்காக இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் பிரதமாஸ் திட்ைத்ளத
கூட்ைாக முன்கனடுத்து வருகின்றன.
இந்தியக் கைற்பளையின் தாக்குதல் திறளன அதிகரிக்கும் கபாருட்டு
நிலத்தில் இருந்து வானில் குளறந்த கதாளலவில் உள்ள இலக்ளகத்
துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் விஎல்-எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகளணளய
டிஆர்டிஓ
கசவ்வாய்க்கிழளம
கவற்றிகரமாக
பரிதசாதித்தது
குறிப்பிைத்தக்கது.
6. ரூ.2,000 கரன்சி புழக்கம் 1.75% மட்டுதம: மத்திய அரசு
நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள கமாத்த ரூபாய் தநாட்டுகளில் ரூ.2,000
தநாட்டுகளின் பங்கு கவறும் 1.75 சதவீததம என்று மத்திய அரசு
கதரிவித்துள்ளது.
கைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் ரூபாய் தநாட்டு வாபஸ்
நைவடிக்ளக தமற்ககாள்ளப்பட்ைதபாது 2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் மற்றும்
புதிய ரூ.500 தநாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைன.
இது கதாைாீா்பான தகள்விக்கு மத்திய நிதித்துளற இளணயளமச்சாீா்
பங்கஜ் கசௌதரி எழுத்து மூலம் மாநிலங்களளவயில் அளித்த பதிலில்
தமலும் கூறியதாவது:
2018 மாாீா்ச் மாதத்தில் நாட்டில் 336.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்
2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் இருந்தன. இது அப்தபாது புழக்கத்தில் இருந்த
ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 3.27 சதவீதமாகும். ஆனால்,
இந்த ஆண்டு நவம்பரில் 223.3 தகாடி என்ற எண்ணிக்ளகயில்தான்
2,000 ரூபாய் தநாட்டுகள் உள்ளன. இது இப்தபாது புழக்கத்தில் உள்ள
ரூபாய் தநாட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் 1.75 சதவீதம் மட்டுதம ஆகும்.
கபாதுமக்களின் ததளவ மற்றும் புழக்கத்துக்கு ஏற்ப இந்திய ரிசாீா்வ்
வங்கியுைன் ஆதலாசித்து மத்திய அரசு முடிகவடுப்பது வழக்கம்.
2018-19-ஆம் ஆண்டில் இருந்து புதிதாக ரூ.2,000 தநாட்டுகள்
அச்சிைப்பைவில்ளல. எனதவ, புழக்கத்தில் இருந்து அந்த தநாட்டுகள்
குளறந்துள்ளன. அதிகம் சிளதந்துவிடுவது, அழுக்காகிவிடுவது தபான்ற
காரணங்களால் வங்கிகளுக்கு வரும் பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும்
புழக்கத்துக்கு விைப்படுவதில்ளல என்றாாீா்.















புதிதாக அச்சிைப்பைாததும், பளழய தநாட்டுகள் மீண்டும் புழக்கத்துக்கு
வராததும் இப்தபாது மக்கள் ளகயில் அதிகஅளவில் ரூ.2,000 தநாட்டு
கிளைக்காமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகும்.
7. ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ரூ.2,074 தகாடி கைன் ஒப்பந்தம்
தமிழகம், உத்தரகண்டில் அடிப்பளை கட்ைளமப்பு வசதிகளள
தமம்படுத்தும் தநாக்கில் ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் (ஏடிபி) ரூ.2,074
தகாடி மதிப்பிலான இரு கைன் ஒப்பந்தங்களில் மத்திய அரசு
ளககயாப்பமிட்டுள்ளது.
இது கதாைாீா்பாக கவளியிைப்பட்ை அறிக்ளகயில், ‘தமிழகத்தின் நகரப்
பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு வீடுகளளக் கட்டித் தருவதற்காக
சுமாாீா் ரூ.1,132 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தம் ஆசிய வளாீா்ச்சி
வங்கியுைன் ளககயாப்பமாகியுள்ளது.
நகரப்பகுதிகளள தமம்படுத்தும் தநாக்கில் பிரதமரின் நகாீா்ப்புற
வீட்டுவசதித் திட்ைத்ளத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிறது.
அத்திட்ைத்துக்கான இலக்குகளள நிளறதவற்றும் வளகயில் இந்த
ஒப்பந்தம் ளககயாப்பமாகியுள்ளது.
தமிழகத்தின் 7.2 தகாடி மக்கள்கதாளகயில் பாதிக்கும் தமற்பட்தைாாீா்
நகரப் பகுதிகளில் வசிக்கின்றனாீா். தமிழகத்தின் கபாருளாதாரம்
வளாீா்ந்து வருவதும், நகரமயமாக்கல் அதிகரித்து வருவதும் குளறந்த
வருமானம்
ககாண்ைவாீா்களுக்கு
வீடுகளுக்கான
ததளவளய
அதிகரித்துள்ளது.
ஆசிய வளாீா்ச்சி வங்கியுைன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தமானது,
தமிழகத்தின் நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏளழகளுக்கு அளனத்து
வசதிகளுைன் கூடிய வீடுகளள கட்டித் தர உதவும். இத்திட்ைத்தின் கீழ்
தமிழகத்தின் 9 இைங்களில் வீடுகள் கட்ைப்பைவுள்ளன.
உத்தரகண்டில் வளாீா்ச்சித் திட்ைங்கள்: உத்தரகண்டின் தைராடன்,
ளநனிைால் நகாீா்ப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான
குடிநீாீா் வசதிளய ஏற்படுத்தவும், சுகாதார தசளவகளள தமம்படுத்தவும்
சுமாாீா் ரூ.942 தகாடி மதிப்பிலான கைன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு
ளககயாப்பமிட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தமானது மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களாகத்
திகழும் தைராடன், ளநனிைால் ஆகிய நகரங்களள தமம்படுத்த உதவும்.
சுகாதார தசளவகள் தமம்படுத்தப்படுவதால், எதிாீா்காலத்தில் ததான்ற
வாய்ப்புள்ள தநாய்களின் தாக்குதலில் இருந்து நகரப்பகுதி மக்களுக்குப்
பாதுகாப்பு கிளைக்கும்.
இத்திட்ைத்தின் கீழ் தைராடனில் 136 கி.மீ.-க்கு குடிநீாீா் குழாய்
அளமக்கப்பைவுள்ளது. இதன் மூலம் 40,000 தபாீா் பலனளைவாீா்.
குடிநீரின் பயன்பாட்ளை அளப்பதற்கான கருவிகள் 5,400 வீடுகளில்
கபாருத்தப்பைவுள்ளன. தமலும், 256 கி.மீ.-க்கு நிலத்தடி கழிவுநீாீா்
அளமப்பு, 117 கி.மீ.-க்கு மளழநீாீா் வடிகால் வசதி ஆகியளவயும்
அளமக்கப்பைவுள்ளன’ என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

8. கசன்ளன வீராீா் சபரி ைபிள்யூபிசி சாம்பியன்
உலக குத்துச்சண்ளை கவுன்சில் (ைபிள்யூபிசி) முதல் முளறயாக
நைத்திய ைபிள்யூபிசி இந்தியா கவல்ைாீா்கவயிட் சாம்பியன்ஷிப்
தபாட்டியில் கசன்ளன வீராீா் சபரி (24) சாம்பியன் ஆனாாீா்.
கதாழில்முளற ரீதியிலான இப்தபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் ககாண்ை இறுதிச்
சுற்றில் அவாீா் சண்டீகளரச் தசாீா்ந்த அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப்
சிங்ளக (27) வீழ்த்தினாாீா். தபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-73
என்ற கபரும்பான்ளம புள்ளிகள் அடிப்பளையில் அவருக்கு சாதகமாக
அளமந்தது. தற்தபாது சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் சபரி, அவ்வப்தபாது
இந்தியாவின் இதர தபாட்டியாளாீா்களுைன் தமாதி தனக்கான பட்ைத்ளத
தக்க ளவக்க தவண்டும்.
கைந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது கதாழில்முளற குத்துச்சண்ளைளய
கதாைங்கிய சபரி, முந்ளதய தமாதல்களில் 4 கவற்றிகளளயும், 1
ததால்விளயயும் பதிவு கசய்துள்ளாாீா். அவருைன் தமாதி ததால்விளய
சந்தித்த ஆகாஷ்தீப் கைந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 கவற்றிகள், 1 ததால்விளய
பதிவு கசய்துள்ளவாீா்.
இதததபாட்டியில் ஆசிய சில்வாீா் ளலட்கவயிட் பட்ைத்துக்கான பிரிவில்
இந்தியாவின் காாீா்த்திக் சதீஷ் குமாாீா் - இந்ததாதனசியாவின் ஹீதரா
டிதைாளவ ததாற்கடித்து பட்ைம் கவன்றாாீா். இதில் அவாீா் 80-72, 79-73,
79-73 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கவன்றாாீா். இத்துைன் 8
ஆட்ைங்களில் பங்தகற்றுள்ள காாீா்த்திக், அளனத்திலும் கவற்றிளய



Page Number 285 Of 367

 















பதிவு கசய்துள்ளாாீா். ைபிள்யூபிசி தரங்கிங்கில் தற்தபாது 4-ஆவது
இைத்தில் இருக்கும் அவருக்கு இந்த கவற்றி முன்தனற்றத்ளத அளிக்கும்.
9. ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா தபாட்டி: இந்தியா 41 பதக்கங்களுைன்
நிளறவு
பஹ்ளரனில் நளைகபற்ற ஆசிய இளளதயாாீா் பாரா விளளயாட்டுப்
தபாட்டியில் இந்தியா கமாத்தமாக 12 தங்கம், 16 கவள்ளி, 13 கவண்கலம்
என 41 பதக்கங்கள் கவன்று நிளறவு கசய்துள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக தைகள பிரிவில் 22 பதக்கங்கள் (8 தங்கம், 7
கவள்ளி,
7
கவண்கலம்)
கவன்று
தந்துள்ளனாீா்
இந்திய
தபாட்டியாளாீா்கள். அடுத்தபடியாக பாட்மின்ைனில் 16 பதக்கங்கள் (4
தங்கம், 7 கவள்ளி, 5 கவண்கலம்), நீச்சலில் 3 பதக்கங்கள் (1 கவள்ளி, 2
கவண்கலம்), பவாீா் லிஃப்டிங்கில் 1 கவள்ளியும் இந்தியாவுக்கு
கிளைத்துள்ளன.
கைந்த 2-ஆம் தததி கதாைங்கி, திங்கள்கிழளமயுைன் நிளறவளைந்த
இப்தபாட்டியில் சுமாாீா் 30 நாடுகளில் இருந்து 700-க்கும் அதிகமான
தபாட்டியாளாீா்கள் கலந்துககாண்ைனாீா். இப்தபாட்டியில், மாற்றுத்
திறனின் வளகப்படுத்துதல் அடிப்பளையில் ஒதர விளளயாட்டில் பல
பிரிவுகளில் பந்தயங்கள், ஆட்ைங்கள் நளைகபற்றன.
இந்திய விளளயாட்டு ஆளணயம் கவளியிட்ை தகவல்படி, தைகள
விளளயாட்டில் உயரம் தாண்டுதலில் பிரவீண் குமாாீா் தங்கமும், ராகுல்
கவள்ளியும் கவன்றனாீா். நீளம் தாண்டுதலில் கரன்தீப் குமாாீா்
முதலிைமும், பிரவீண் குமாாீா், தாீா்ஷ் தசானி 2-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா்.
ஓட்ைத்தில் 100 மீட்ைாீா் பிரிவில் மீட் ததானி தங்கமும், தாீா்ஷ் தசானி
கவண்கலமும் கவன்றனாீா். 200 மீட்ைரிலும் மீட் ததானி தங்கம் கவல்ல,
400 மீட்ைரில் மாஃபி கவள்ளியும், பிஜு கபன்னட் ஜாாீா்ஜ் கவண்கலமும்
கபற்றனாீா்.
ஈட்டி எறிதலில் விக்ரம் சிங் முதலிைம் பிடிக்க, சித்தாாீா்த் 2-ஆம் இைம்,
லக்ஸித் 3-ஆம் இைம் பிடித்தனாீா். வட்டு எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால்
முதலிைமும், காாீா்திக் எம்.கிருஷ்ணா 3-ஆம் இைமும் கபற்றனாீா். குண்டு
எறிதலில் விகாஷ் பாட்டிவால், அனன்யா பன்சால் ஆகிதயாாீா் கவள்ளி
கவல்ல, தமதா கஜயந்த், லக்ஸித், சஞ்ஜய் ஆாீா்.நீலம் ஆகிதயாாீா்
கவண்கலம் கவன்றனாீா்.
கிளப் எறிதலில் காஷிஷ் லக்ரா தங்கம் கவல்ல, நீச்சலில் ததவான்ஷி
சதிஜா 1 கவள்ளியும், 2 கவண்கலமும் கவன்றாாீா். பவாீா் லிஃப்டிங்கில்
ராகுல் தஜாக்ராஜ்யா கவள்ளி கபற்றாாீா். பாட்மின்ைனில் நித்யா, சஞ்ஜனா,
பாலக் - சஞ்ஜனா தஜாடி, தநைல் - அபிஜீத் தஜாடி ஆகிதயாாீா் தங்கம்
கவன்றனாீா்.
தஜாதி (2 பதக்கம்), நவீன், ைாாீா்திக் மக்காாீா், கரன் - ருதிக் இளண,
நித்யா - ஆதித்யா இளண, ைாாீா்திக் - சஞ்ஜனா இளண ஆகிதயாாீா்
கவள்ளி கபற்றனாீா். பாலக், நவீன் - ைாாீா்திக் இளண, சந்தியா, தநைல்
- பாலக் இளண கவண்கலம் கபற்றுள்ளனாீா்.
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1. 22ஆவது ஏவுகலக்கப்பற்படை (கில்லர் ஸ்குவாட்ரன்) முடையாக

5. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை மின்ஸ்க் ஒப்பந்தங்களுைன்

எங்கு நிறுவப்பட்ைது?

சதாைர்புடைய நாடு எது?

அ) மும்பை 

அ) இஸ்கரல்

ஆ) விசாகப்ைட்டினம்

ஆ) ஈரான்

இ) ககாவா

இ) உக்பரன் 

ஈ) ககாச்சின்

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான்

22ஆவது ஏவுகலக் கப்ைற்ைபையானது 1999 அக்கைாைரில் மும்பையில்
முபையாக நிறுவப்ைட்ைது. இந்திய குடியரசுத்தபலவர் இராம்நாத்
ககாவிந்த், ‘கில்லர் ஸ்குவாட்ரான்’ என்றும் அபைக்கப்ைடும் 22ஆவது
ஏவுகலக் கப்ைற்ைபைக்கு குடியரசுத்தபலவரின் தரத்பத வைங்குவார்.
குடியரசுத்தபலவரின் தரமானது சிறிய இராணுவப் பிரிவுக்கு வைங்கப்ை
-டும் குடியரசுத்தபலவரின் வண்ண விருபதப்கைான்ை ககௌரவமாகும்.

✓

உக்பரன் மீது ைபைகயடுக்க கவண்ைாம் என்று அகமரிக்கா சமீைத்தில்
ரஷ்யாபவ எச்சரித்துள்ளது. கமலும், கிைக்கு உக்பரனில் ரஷ்ய கமாழி
கைசுைவர்களால் பிரிவிபனவாத கைாபர முடிவுக்கு ககாண்டுவர வடிவ
-பமக்கப்ைட்ை ஒப்ைந்தங்களுக்கு இருநாடுகளும் திரும்ை கவண்டும்
என்றும் அது வலியுறுத்தியது. 2014’இல், உக்பரனும் ரஷ்ய ஆதரவு
பிரிவிபனவாதிகளும் கைலாரஸின் தபலநகரமான மின்ஸ்கில் 12 அம்ச
கைார்நிறுத்த ஒப்ைந்தத்பத ஒப்புக்ககாண்ைனர்.

2. ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் ஒருங்கிடைந்த வளர்ச்சித் திட்ைத்டதச்

✓

ரஷ்யா, உக்பரன், OSCE ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இரண்டு
ரஷ்ய சார்பு பிரிவிபனவாத பிராந்தியங்களின் தபலவர்கள் மின்ஸ்கில்
2015’இல் 13 அம்ச ஒப்ைந்தத்தில் பககயழுத்திட்ைனர். இபவ மின்ஸ்க்
ஒப்ைந்தங்கள் என்று அபைக்கப்ைடுகின்ைன.

செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) குஜராத்
ஆ) உத்தரப்பிரகதசம் 

6. உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிச்டெக்கான

இ) மத்திய பிரகதசம்

உலகளாவிய கண்காணிப்பு அடமப்பின்படி, உறுப்பு தானத்தில்
இந்தியாவின் தரநிடல என்ன?

ஈ) மகாராஷ்டிரா

✓

உத்தரப்பிரகதச மாநில அரசானது 2021-22 முதல் மாநிலத்தில் ஆத்ம
நிர்ைார் கிரிஷக் ஒருங்கிபணந்த கமம்ைாட்டுத் திட்ைத்பத கசயல்ைடுத்த
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்ைத்தின்கீழ் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில்
மாநிலத்தின் ஒவ்கவாரு கதாகுதியிலும் 1475 உைவர் உற்ைத்தியாளர்க
-ள் அபமப்புகள் உருவாக்கப்ைடும். கமலும், கவளாண் உள்கட்ைபமப்பு
நிதியின்கீழ் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள `1000 ககாடிபய ையன்ைடுத்து
-வதற்கான இலக்பக அபைவதற்கு இது உதவும்.

அ) முதலாவது
ஆ) மூன்ைாவது 
இ) ஐந்தாவது
ஈ) ஏைாவது

✓

3. அண்டமச் செய்திகளில் இைம்சபற்ை சகான்யாக்குகள் என்பபார்,
எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மிகப்சபரிய பழங்குடியினத்தவராவர்?
அ) அசாம்
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) நாகாலாந்து 
ஈ) மத்திய பிரகதசம்

✓

நாகாலாந்தின் ஓட்டிங் கிராமத்தில் இந்திய ஆயுதப்ைபையின் துப்ைாக்கிச்
சூட்டில் 14 அப்ைாவி கைாதுமக்கள் ககால்லப்ைட்ைனர்; இதில் மாநிலத்தின்
மிகப்கைரிய ைைங்குடியினரான ககான்யாக்களும் அைங்குவர். அவர்கள்
நாகாலாந்தில் வாழும் கடுபமயான கைார்முபை ைைங்குடியினராக
அறியப்ைடுகிைார்கள். 1980ஆம் ஆண்டு வாக்கில், அவர்கள் எதிரிகளின்
தபலபயக் ககாய்யும் ைைக்கத்பதக் பகவிட்ைனர். சுமார் 3 இலட்சம்
மக்கள்கதாபகயுைன், அருணாச்சல பிரகதசம் மற்றும் மியான்மரின் சில
ைகுதிகளிலும் ககான்யாக்கள் வசித்து வருகின்ைனர்.

‘இந்திய உறுப்புதான நாள்’ ககாண்ைாட்ைம் கதசிய உறுப்பு மற்றும் திசு
மாற்று அபமப்பு (NOTTO) மூலம் புது தில்லியில் நவம்ைர் 27 அன்று
ஏற்ைாடு கசய்யப்ைட்ைது. நாட்டில், ஓராண்டுக்கு கசய்யப்ைட்ை உறுப்பு
மாற்று அறுபவ சிகிச்பசகளின் எண்ணிக்பக 2013’இல் 4990 ஆக
இருந்து 2019’இல் 12746 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தானம் மற்றும் மாற்று
அறுபவ சிகிச்பசக்கான உலகளாவிய கண்காணிப்பு (GODT) இபணய
தளத்தில் உள்ள தரவுகளின்ைடி, அகமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்குப் பிைகு
இந்தியா, உலகளவில் மூன்ைாவது இைத்தில் உள்ளது.

7. ெவுரவ் பகாெலுைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது?
அ) சதுரங்கம்
ஆ) ஸ்குவாஷ் 
இ) மட்பைப்ைந்து
ஈ) குத்துச்சண்பை

✓

4. இந்திய கைற்படையால் அண்டமயில் சதாைங்கப்பட்ை ‘ெந்தாயக்’
என்ைால் என்ன?
அ) ஆய்வுக்கப்ைல் 

இந்திய கதாழிற்முபை ஸ்குவாஷ் வீரர் சவுரவ் ககாசல் மகலசிய ஓைன்
ைட்ைத்பத கவன்ை முதல் இந்திய வீரர் என்ை கைருபமபயப்
கைற்றுள்ளார். இறுதிப்கைாட்டியில், உலகின் முன்னாள் கந:4 வீரரான
ககாலம்பியாவின் மிகுவல் கராட்ரிகபை வீழ்த்தி சவுரவ் ககாசல் அந்தப்
ைட்ைத்பத கவன்ைார். ைல்கவறு சந்தர்ப்ைங்களில், இரண்டு வீரர்களும்
ஒன்ைாக விபளயாடியுள்ளனர். கைவிட் ைால்மரால் இருவரும் ையிற்சி
அளிக்கப் கைற்றுள்ளனர்.

ஆ) ஏவுகல ஏவல் கப்ைல்

8. மக்ைலினா ஆண்ைர்ென் என்பார் எந்த நாட்டின் முதல் சபண்

இ) ஆம்பிபியஸ் கைார் கப்ைல்

பிரதமரானார்?

ஈ) விமானந்தாங்கிக் கப்ைல்
✓

✓

இந்திய கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக தயாரிக்கப்ைட்ை ‘சந்தாயக்’ என்ை
புதிய சர்கவ கப்ைல், ஹூக்ளி ஆற்று நீரில் இைக்கப்ைட்ைது. இந்திய
கைற்ைபை ையன்ைாட்டுக்காக நான்கு மிகப் கைரிய சர்கவ கப்ைல்கபள
கட்டுவதற்கான ஒப்ைந்தம் ைாதுகாப்புத்துபை அபமச்சகம் மற்றும்
ககால்கத்தாவில் உள்ள கார்ைன் ரீச் ஷிப் பில்ைர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ்
`2,435 ககாடி மதிப்பில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டு பககயழுத்தானது.
இந்த ஆய்வுக் கப்ைல்களின் முதன்பமப் ைணியானது துபைமுகங்கள்
ைற்றிய முழு அளவிலான கைகலார மற்றும் ஆழ்கைல் ஆய்வுகபள
கமற்ககாள்வதாகும்.









அ) ஐஸ்லாந்து
ஆ) ஸ்வீைன் 
இ) சுவிட்சர்லாந்து
ஈ) ஆஸ்திகரலியா
✓

மத்திய-இைதுசாரி சமூக ஜனநாயகக்கட்சியின் தபலவரான மக்ைலினா
ஆண்ைர்சன் ஸ்வீைன் நாட்டின் முதல் கைண் பிரதமரானார். ஆனால்,
எதிர்க்கட்சியால் முன்கமாழியப்ைட்ை ஒருவருக்கு ஆதரவாக அவரது
வரவுகசலவுத்திட்ைம் நிராகரிக்கப்ைட்ைபதயடுத்து, பிரதமரான சில மணி
கநரங்களிகலகய அவர் இராஜினாமா கசய்தார். தற்கைாது மக்ைலினா
ஆண்ைர்சன் மீண்டும் அந்நாட்டின் பிரதமராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.
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9. ‘பவதிப்பபாரில் பாதிக்கப்பட்ை அடனவருக்குமான நிடனவுநாள்’
ஆனது ஆண்டுபதாறும் அனுெரிக்கப்படுகிை பததி எது?
அ) நவம்ைர் 28
ஆ) நவம்ைர் 30 







தமிழ் வளர்ச்சித்துபைக்கான மானியக்ககாரிக்பகயில் தமிழ் அறிஞர்கள்
சிலம்கைாலி சு கசல்லப்ைன், முபனவர் கதா ைரமசிவன், புலவர் இளங்
குமரனார், முருககசைாகவதர், சங்கரவள்ளி நாயகம், கச ராசு
ஆகிகயாரின் நூல்கள் நாட்டுபைபமயாக்கப்ைட்டு நூலுரிபமத் கதாபக
வைங்கப்ைடும் என அறிவிக்கப்ைட்ைது.

இ) டிசம்ைர் 2

✓

ஈ) டிசம்ைர் 4

3. தந்பதயின் வழியில் ைணிபயத் கதாைங்கிய விபின் ராவத்!

‘கவதிப்கைாரில் ைாதிக்கப்ைட்ை அபனவருக்குமான நிபனவுநாளானது’
நவ.30 அன்று ஐநா அபவயால் அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. கவதிப்கைாரில்
உயிரிைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் வபகயில் இந்தச் சிைப்பு நாள்
அனுசரிக்கப்ைடுகிைது. இரசாயன ஆயுதங்களின் அச்சுறுத்தபல ஒழிப்ைத
-ற்காக இரசாயன ஆயுதங்கபள தபைகசய்வதற்கான அபமப்பு (OPCW)
எடுத்த உறுதிகமாழிபயயும் இந்த நாள் சிைப்பித்துக் காட்டுகிைது.

கஹலிகாப்ைர் விைத்தில் ைலியான முப்ைபை தபலபமத் தளைதி விபின்
ராவத், தந்பதயின் பிரிவிகலகய ராணுவப் ைணிபயத் 1978-ஆம்
ஆண்டு கதாைங்கினார்.

10.அண்டமச்செய்திகளில் இைம்சபற்ை அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா
அடமந்துள்ள இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதெம் எது?
அ) மத்திய பிரகதசம்
ஆ) பீகார்
இ) கமற்கு வங்கம் 
ஈ) உத்தர பிரகதசம்

✓

✓

ககால்கத்தாவில் உள்ள அலிபூர் விலங்கியல் பூங்கா, விலங்குகள் ைற்றிய
விழிப்புணர்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்காக ஒரு மாத காலம் விலங்குகபளத்
தத்கதடுக்கும் கசயல்முபைபய அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. விலங்கியல்
பூங்காக்களில் நபைமுபையில் ஓராண்டு காலம் வபர விலங்குகபளத்
தத்கதடுக்கும் கசயல்முபை இருந்து வருகிைது.
விலங்கியல் பூங்கா அதிகாரிகளின் கூற்றுப்ைடி, தத்கதடுப்பு கட்ைணம்
குபைக்கப்ைட்டுள்ளது. கமலும் மான்கள், புலிகள் மற்றும் சிம்ைன்சிகள்
கைான்ை பிரைலமான விலங்குகள் தவிர, பிரைலமற்ை ைைபவகள் மற்றும்
விலங்குகபள தத்கதடுக்கவும் ஊக்குவிக்கப்ைடுகிைது.


1. முப்ைபைத் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத், 12 கைர் ைலி: குன்னூர்
அருகக ராணுவ கஹலிகாப்ைர் விைத்து
நீலகிரி மாவட்ைம் குன்னூர் அருகக நிகழ்ந்த இராணுவ கஹலிகாப்ைர்
விைத்தில் முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி விபின் ராவத் (63),
அவரின் மபனவி மதுலிகா உள்ைை 13 கைர் டிச.8 அன்று உயிரிைந்தனர்.
விைத்து நைந்த ஆறு மணி கநரத்துக்குப் பிைகு இந்த விவரம், இந்திய
விமானப் ைபைத் தரப்பில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்ைட்ைது.
சூலூர் விமானப் ைபைத்தளத்திலிருந்து எம்ஐ17வி5 ரக கஹலிகாப்ைரில்
விபின் ராவத், அவரின் மபனவி மதுலிகா ராவத், இராணுவ உயர்
அதிகாரிகள் எல் எஸ் லிைர், ஹர்ஜிந்தர் சிங், குருகசவக் சிங், ஜிகதந்திர
குமார், விகவக் குமார், சாய் கதஜா, ஹவில்தார் சத்ைால், பிரித்விராஜ் எஸ்
கசளஹான், தாஸ், பிரதீப் ஏ, கக சிங், வருண் சிங் ஆகிய 14 கைர்
ையணித்தனர்.
மரத்தில் கமாதிய கஹலிகாப்ைர்: சூலூரில் இருந்து புைப்ைட்ை இந்த
கஹலிகாப்ைர்
கவலிங்ைபன
அபைய
திட்ைமிைப்ைட்டிருந்தது.
இந்நிபலயில், குன்னூர் அருககயுள்ள காட்கைரி மபலப் ைாபதபய
ஒட்டி அபமந்துள்ள நஞ்சப்ைசத்திரம் ைகுதி கமகல ைைந்து ககாண்டிருந்த
கைாது திடீகரன கட்டுப்ைாட்பை இைந்து அங்கிருந்த மபலப்ைகுதியில்
இருந்த மரத்தில் கஹலிகாப்ைர் கமாதி தீ விைத்துக்குள்ளானது.
குரூப் ககப்ைன் வருண் சிங் 80% தீக்காயங்களுைன் மீட்கப்ைட்டுள்ளார்.
அவருக்கு கவலிங்ைன் ராணுவ மருத்துவமபனயில் தீவிர சிகிச்பச
அளிக்கப்ைட்டு வருகிைது.
2. 6 தமிைறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுபைபம: உரிபமத் கதாபககபள
அளித்தார் முதல்வர்
ஆறு தமிைறிஞர்களின் நூல்கபள நாட்டுபைபமயாக்கி அதற்கான
உரிபமத் கதாபககபள குடும்ைத்தினரிைம் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின்
அளித்தார். இதற்கான நிகழ்ச்சி தபலபமச் கசயலகத்தில் நபைகைற்ைது.
இதுகுறித்து, தமிைக அரசு கவளியிட்ை கசய்தி:









ைணிபயத் கதாைங்கிய ராவத்:
விபின் ராவத்தின் முழுப் கையர் விபின் லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் ஆகும்.
கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய ராணுவ அகாகதமியில்
ைட்ைம் கைற்ை பிைகு, 1978-இல் இந்திய ராணுவத்தில் விபின் ைணியில்
கசர்ந்தார். 11-ஆவது ககார்க்கா பரஃபிள்ஸின் 5-ஆவது ைட்ைாலியனாக
அவருபைய தந்பத லக்ஷ்மண் சிங் ராவத் இருந்த நிபலயில், அகத
பிரிவில் விபின் ராவத்தும் கசர்க்கப்ைட்ைார்.
ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு காலம் ைணியில் பிரிககட் கமாண்ைர், ராணுவ
கதற்கு ைபைப் பிரிவின் தபலபம அதிகாரி, ராணுவ நைவடிக்பக
இயக்குநரக கிகரடு-2 அதிகாரி, ராணுவ கசயலக பிரிவில் ராணுவச்
கசயலர், ராணுவ துபணச் கசயலர், இளநிபல கமாண்ட் பிரிவில்
முதுநிபல ையிற்றுவிப்ைாளர் உள்ளிட்ை முக்கியப் ைதவிகபள விபின்
ராவத் வகித்துள்ளார்.
ஐநா அபமதி காக்கும் ைபையின் ஒருங்கிபணந்த ைகுதியில் ஓர்
உறுப்பினராகவும், காங்ககா ஜனநாயகக் குடியரசில் ைன்னாட்டுப் ைபை
அணிக்கு தபலபமயும் வகித்துள்ளார். 2016-ஆம் ஆண்டு டிசம்ைர் 17ஆம் கததி கஜனரல் தல்பீர் சிங் சுஹாக்குக்குப் பிைகு நாட்டின் 27-ஆவது
ராணுவத் தபலபமத் தளைதியாக ைதவிகயற்ைார். அந்த ைணியில்
இருந்து ஓய்வு கைற்ை நிபலயில், இந்தியாவின் முப்ைபைகபளயும்
ஒருங்கிபணக்கும் கநாக்கத்தில் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு புதிதாக
உருவாக்கப்ைட்ை முப்ைபைகளின் தபலபமத் தளைதி ைதவியில்
நியமிகப்ைட்ைார்.
முக்கிய ராணுவ நைவடிக்பககள்: இவருபைய தபலபமயில்
கதசத்தின் ைாதுகாப்பை உறுதிப்ைடுத்தும் வபகயில் இந்திய ராணுவம்
மிக முக்கியமான நைவடிக்பககபள எடுத்துள்ளது.
குறிப்ைாக, இந்திய - ைாகிஸ்தான் எல்பலயில் ைாகிஸ்தானின்
அத்துமீைல்களுக்கு எதிரான இந்திய ராணுவம் கடும் நைவடிக்பககபள
எடுத்ததுைன், கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்திய விமானப்ைபை
ைாகிஸ்தானின் ைாலாககாட் ைகுதியில் அதிரடித் தாக்குதபல நைத்தியது.
அதுகைால, கைாக்லாம் எல்பலப் ைகுதியில் சீனாவின் அத்துமீைபலயும்
இவருபைய தபலபமயிலான இந்திய ராணுவம் திைம்ைைக்
பகயாண்ைது.
ராணுவ
அதிகாரிகளிபைகயயான
கதாைர்
கைச்சுவார்த்பதகள் மூலமாக இந்திய - சீன ராணுவத்தினரிபைகய
நல்லுைவு ஏற்ைடுத்துதற்கான தீவிர முயற்சிகபள விபின் ராவத்
எடுத்தகதாடு, கூட்டு கைார்ப் ையிற்சிகபளயும் கமற்ககாள்ள வழி
வகுத்தார். இந்தியாவின் வைகிைக்குப் ைகுதிகளில் மாகவாயிஸ்டுகளின்
நைவடிக்பககபளக் குபைப்ைதில் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.
கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டில் ைாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்
ைகுதிக்குள் இந்திய ராணுவம் நைத்திய துல்லியத் தாக்குதலுக்கான
திட்ைமிைலிலும் விபின் ராவத் முக்கியப் ைங்காற்றினார்.
கசன்பனப் ைல்கபலயில் எம் பில்:
உத்தரகண்ட் மாநிலம் கைௌரியில் 1958 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16-ஆம் கததி
பிைந்த விபின் ராவத், கதசிய ைாதுகாப்பு அகாகதமி மற்றும் இந்திய
ராணுவ அகாகதமியில் ைட்ைங்கபளப் கைற்ைதுைன், கசன்பனப்
ைல்கபலக்கைகத்தில் ைாதுகாப்பு கல்வியில் எம் பில் ைடிப்பையும், மீரட்
கசௌத்ரி சரண் சிங் ைல்கபலக்கைகத்தில் பிஎச் டி (ஆராய்ச்சி) ைடிப்பையும்
முடித்துள்ளார்.
கமலாண்பம,
கணினி
துபைகளில்
ைட்ையப்
ைடிப்புகபளயும் கமற்ககாண்ைார்.
4. ககாயில்களில் மாற்றுத் திைனாளிகளுக்கு திருமணம் இலவசம்: புதிய
திட்ைத்பத முதல்வர் ஸ்ைாலின் கதாைக்கி பவத்தார்
ககாயில்கள், அவற்றுக்குச் கசாந்தமான மண்ைைங்களில் மாற்றுத்
திைனாளிகள் கட்ைணம் இல்லாமல் திருமணம் கசய்யும் புதிய திட்ைத்பத
முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் கதாைங்கி பவத்தார்.
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இந்து சமய அைநிபலயத்துபை மானியக்ககாரிக்பகயில், மணமக்களில்
ஒருவர் மாற்றுத்திைனாளியாக இருந்தால் அவர்களிைம் திருமணத்துக்
-கான கட்ைணம் வசூலிக்கப்ைை மாட்ைாது எனவும், ககாயிலுக்குச்
கசாந்தமான மண்ைைத்தில் திருமணம் நைந்தால் ைராமரிப்புக் கட்ைணம்
மட்டுகம வசூலிக்கப்ைடும் எனவும் அறிவிக்கப்ைட்ைது.
இந்த அறிவிப்பைச் கசயல்ைடுத்தும் வபகயில், புதிய திட்ைத்பத முதல்வர்
மு க ஸ்ைாலின், கதாைக்கி பவத்தார். கசன்பன திருவல்லிக்ககணி
ைார்த்தசாரதி ககாயிலில் நபைகைைவுள்ள மாற்றுத்திைனாளி திருமணத்
-துக்கு கட்ைணம் இல்பல என்ைதற்கான உத்தரபவ முதல்வர் மு க
ஸ்ைாலின் அளித்தார். கமலும், திருமண வாழ்த்துகளுைன் ைரிசுப்
கைாருள்கபளயும் அளித்தார்.
ஆறு மாற்றுத் திைனாளிகள் விருது: சர்வகதச மாற்றுத்திைனாளிகள்
தினத்பத ஒட்டி, கதசிய அளவிலான விருதிபன தமிைகத்பதச் கசர்ந்த
ஏ எம் கவங்கைகிருஷ்ணன், எஸ் ஏழுமபல, கக திகனஷ், மானகஷா
தண்ைைாணி, கக கஜாதி, டி பிரைாகரன் ஆகிகயாருக்கு குடியரசுத்
தபலவரால் கதசிய விருது வைங்கப்ைட்ைது. இந்த விருதிபன
முதல்வரிைம் காண்பித்து அவர்கள் வாழ்த்துப்கைற்ைனர்.
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ைற்மொது 34 உறுப்புநாடுகள் உள்ளன.

1. அடல் வய ோ அபியுத ோ ய ோஜனோ என்ற திட்டத்ததச் செ ல்படுத்
-துகிற மத்தி

அதமச்ெகம் எது?

5. ‘உ க மய ரி ோ அறிக்தக - 2021’இன்படி, கடந்த 2020’இல்

அ) பெண்கள் & குழந்தைகள் மேம்ொட்டு அதேச்சகம்

மதிப்பிடப்பட்ட மய ரி ோ இறப்புகளின் எண்ணிக்தக என்ன?

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகம் 

அ) 1.27 இலட்சம்

இ) ஊரக வளர்ச்சி அதேச்சகம்

ஆ) 2.27 இலட்சம்

ஈ) சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகம்

✓

சமூக நீதி & அதிகாரேளித்ைல் அதேச்சகோனது அடல் வம ா அபியுை ா
ம ாஜனா (AVYAY) என்ற திட்டத்தைச் பச ல்ெடுத்தி வருகிறது. இந்ைத்
திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள மூத்ை குடிேக்களின் நலதன
மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது. இது ராஷ்ட்ரி வம ாஸ்ரீ ம ாஜனா,
SACRED, IPSrC, SAPSrC மொன்ற ெல கூறுகதளக் பகாண்டுள்ளது.

இ) 4.27 இலட்சம்
ஈ) 6.27 இலட்சம் 
✓

2. COVID ெம த்தில் ததட ற்ற விமோனப் ப ணத்திற்கோக சிவில்
வோன் யபோக்குவரத்து அதமச்ெகத்தோல் சதோடங்கப்பட்ட இதண
தளத்தின் சப ர் என்ன?
அ) ஏர் சுவிைா 

✓



உலக ேமலரி ா அறிக்தக 2021 உலக சுகாைார நிறுவனத்ைால் (WHO)
பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, 2020ஆம் ஆண்டில்
ேமலரி ாதவக் தக ாளுவைற்கான உலகளாவி மு ற்சிகள் COVID
-19 காரணோக பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்டன. கடந்ை 2020’இல் 627,000
ேமலரி ா இறப்புகள் ஏற்ெட்டைாக ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளது, இது 2019’ஐவிட
12% அதிகோகும். விதரவான நடவடிக்தக எடுக்கப்ெடாவிட்டால்,
உலகம் (குறிப்ொக ஆப்பிரிக்காவில்) இந்மநாயின் உடனடி ெரவதலக்
காணும் என இந்ை அறிக்தக எச்சரிக்கிறது.

ஆ) ொரத் டிராவல்

6. ‘உணவு & உைவின் நித (SOFA) 2021’ என்ற அறிக்தகத

இ) பிரைான் ேந்திரி ஏவிம ஷன்

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

ஈ) பவல்கம் இந்தி ா

அ) உணவு & உழவு அதேப்பு 

COVID காலத்தின்மொது ைதட ற்ற விோனப் ெ ணத்திற்காக சிவில்
வான் மொக்குவரத்து அதேச்சகம் 2020 ஆகஸ்டில் ‘ஏர் சுவிைா’ என்ற
இதண ைளத்தை அறிமுகப்ெடுத்தி து. அண்தேயில், ஓதேக்ரான்
அச்சுறுத்ைதல அடுத்து இந்தி ாவிற்கு வரும் சர்வமைச ெ ணிகளுக்கு
வசதி ளிக்கும் மநாக்கில், ‘ஏர் சுவிைா’ ைளத்தில் பைாடர்பில்லா சு
அறிவிப்தெ விோனப் மொக்குவரத்து அதேச்சகமும் சுகாைாரம் ேற்றும்
குடும்ெநல அதேச்சகமும் கட்டா ோக்கியுள்ளன. இந்தி ாவிற்கு வரும்
அதனத்து சர்வமைச ெ ணிகளுக்கும் பைாந்ைரவு இல்லாை, வரிதச
இல்லாை ேற்றும் வசதி ான விோனப் ெ ணத்தை வழங்குவதை ஏர்
சுவிைாவின் அேலாக்கம் மநாக்கோகக் பகாண்டுள்ளது.

ஆ) நொர்டு
இ) NITI ஆம ாக்
ஈ) உலக வங்கி

✓

உணவு & உழவு அதேப்ொனது ‘உணவு ேற்றும் மவளாண்தே நிதல
– 2021’ என்ற அறிக்தகத பவளியிட்டது. இந்ை அறிக்தகயின்ெடி,
முக்கி ோன மொக்குவரத்து இதணப்புகளுக்கு இதடயூறு ஏற்ெட்டால்,
845 மில்லி ன் ேக்களுக்கான உணவு பசலவுகள் அதிகரிக்கும்.
உணவுப்ொதுகாப்தெ பூர்த்தி பசய் மவளாண் உணவு முதறகதள
பநகிழ தவக்க மவண்டி ைன் அவசி த்தையும் இது எடுத்துக்காட்டி து.

3. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)’ஐ

7. Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு யபோர் விமோனத்தத கோட்சிப்படுத்தி

அறிமுகப்படுத்தி

நோடு எது?

விண்சவளி நிறுவனம் எது?

அ) இஸ்மரா

அ) இஸ்மரல்

ஆ) NASA 

ஆ) ஐக்கி

இ) புளூ ஆர்ஜின்

இ) சீனா 

ஈ) ஸ்மெஸ் எக்ஸ்

ஈ) ரஷ் ா

✓

டிசம்ெர் 7 அன்று, NASA ைனது புதி மலசர் கம்யூனிமகஷன்ஸ் ரிமல
படோன்ஸ்ட்மரஷதன அறிமுகப்ெடுத்தி து. மகப் கனாபவரல் விண்
பவளிப்ெதட நிதல த்திலிருந்து அறிமுகப்ெடுத்ைெட்ட இது NASA’இன்
முைல் மலசர் ைகவல் பைாடர்பு அதேப்ொகும்.

✓

LCRD ஆனது விண்பவளியில் ஒளியி ல் பைாடர்தெச் ெரிமசாதிக்க
NASA’விற்கு உைவும். ைற்மொது, பெரும்ொலான NASA விண்கலங்கள்
ைரவுகதள அனுப்புவைற்கு மரடிம ா அதலவரிதச பைாடர்புகதளப்
ெ ன்ெடுத்துகின்றன. LCRD இரண்டு ஒளிசார் முதன ங்கதளக்
பகாண்டுள்ளது. ஒன்று ெ னர் விண்கலத்திலிருந்து ைரதவப் பெறுவது,
ேற்பறான்று ைதர நிதல ங்களுக்கு ைரதவ அனுப்புவது ஆகும்.

✓

சீனா அண்தேயில் Y-8Q நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு மொர் விோனத்தை
காட்சிப்ெடுத்தி து. ேக்கள் விடுைதல இராணுவக் (PLA) கடற்ெதடயின்
Y-8Q விோனம் KQ-200 என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது.

✓

தைவானுக்கும் அபேரிக்காவிற்கும் இதடயிலான ஆழோன ஈடுொட்டின்
ேத்தியில் இது அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. குதறந்ைெட்சம் ஐந்து சீன மொர்
விோனங்கள் அைன் வான் ொதுகாப்பு அதட ாள ேண்டலத்தில் (AIDZ)
நுதழந்ைைாக தைவான் பைரிவித்துள்ளது.

8. இந்தி வோன் பதடயின் இரோணுவ விமோனங்களில் ப ன்படுத்த
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ‘பய ோ-சஜட்’ எரிசபோருதள உருவோக்கி
நிறுவனம் எது?

4. ெர்வயதெ ‘IDEA’இன் ஆய ோெகர் குழுவில் யெர அதைக்கப்பட்ட
இந்தி

அதிகோரி

ோர்?

அ) சுனில் அமராரா 
ஆ) P ராவத்

அ) இந்தி

பெட்மராலி

நிறுவனம் 

ஆ) இந்தி

ேண் & நீர் ொதுகாப்பு நிறுவனம்

இ) இந்தி

பைாதலயுணரி நிறுவனம்

ஈ) ொரத் எபலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட்

இ) A K மஜாதி

✓

ஈ) நசிம் தஜதி
✓

ேக்களாட்சி ேற்றும் மைர்ைல் உைவிக்கான ென்னாட்டு நிறுவனத்தின்
ஆமலாசகர் குழுவில் மசர முன்னாள் ைதலதே மைர்ைல் ஆதண ர்
சுனில் அமராராவுக்கு அதழப்பு விடுக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்ை நிறுவனம்
சர்வமைச ‘IDEA’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. இது நிதல ான
ஜனநா கத்தை ஆைரிக்கும் மநாக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது.

✓

கடந்ை 1995’இல் நிறுவப்ெட்ட இது, ஸ்வீடனின் ஸ்டாக்ம ாமில் உள்ள
ஓர் அரசுகளுக்கிதடம
ான அதேப்ொகும். சர்வமைச ‘IDEA’இல்



அரபு அமீரகம்







இந்தி பெட்மராலி நிறுவனம் (CSIR-IIP), அறிவி ல் ேற்றும் பைாழிலக
ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் ஓர் அங்கோன இவ்வாய்வகோனது ‘ெம ா-பஜட்’
எரிபொருதள உருவாக்கியுள்ளது. இந்தி வான்ெதடயின் இராணுவ
விோனங்களில் ெ ன்ெடுத்துவைற்கு இராணுவ விோனத்ைகுதி ேற்றும்
சான்றிைழுக்கான தே த்ைால் (CEMILAC) இது முதற ாக அங்கீகரிக்க
-ப்ெட்டுள்ளது. இது DRDO’இன்கீழுள்ள ஓர் ஒழுங்குமுதற அதேப்ொகும்.
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9. 2021 – இந்தி

ெர்வயதெ வர்த்தக கண்கோட்சியில் சவள்ளிப்
பதக்கம் சபற்ற ‘ஹுனோர் ஹோத்’தத ஏற்போடு செய்த அதமச்ெகம் எது?
அ) உள்துதற அதேச்சகம்
ஆ) சிறுொன்தேயினர் நலத்துதற அதேச்சகம் 
இ) ொதுகாப்பு அதேச்சகம்
ஈ) திறன் மேம்ொட்டு அதேச்சகம்
✓

✓

‘ ுனார்
ாத்’ என்ெது இந்தி தகவிதனஞர்களின் நிபுணத்துவத்
-தை பவளிப்ெடுத்துவைற்கும், “ொரம்ெரி கதலகள் / தகவிதனகளுக்
-கான திறன்கதள மேம்ெடுத்துைல் ேற்றும் மேம்ொட்டுக்கான ெயிற்சி
(USTAAD)” என்ெைன்கீழ் மவதலவாய்ப்புகதள ஆராய்வைற்கும் ேத்தி
சிறுொன்தே விவகார அதேச்சகத்ைால் நடத்ைப்ெடும் ஒரு ைளோகும்.
சமீெத்தில், தில்லியில் 33ஆவது ‘ ுனார்
ாத்’ ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டது.
அது, 2021ஆம் ஆண்டின் இந்தி சர்வமைச வர்த்ைக கண்காட்சியில்
பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்றது.

10. 2021 டிெம்பர்.10 முதல் இந்தி ெர்வயதெ அறிவி ல் விைோ எங்கு
நதடசபறவுள்ளது?
அ) மும்தெ
ஆ) லக்மனா
இ) வாரணாசி
ஈ) மகாவா 

✓

2021 - இந்தி சர்வமைச அறிவி ல் விழாவானது, அறிவி ல் ேற்றும்
பைாழில்நுட்ெ அதேச்சகம், ேத்தி புவி அறிவி ல் அதேச்சகம் ேற்றும்
ைன்னார்வ பைாண்டு நிறுவனோன விஞ்ஞான ொரதி ஆகி வற்றால்
கூட்டாக ஏற்ொடு பசய் ப்ெட்டு, 2021 டிசம்ெர் 10 முைல் 4 நாட்களுக்கு
மகாவாவில் நதடபெறவுள்ளது. இந்ை ஆண்டுக்கான (2021) விழாவில்
அறிவி ல் திதரப்ெட விழா, அறிவி ல் இலக்கி விழா, பொறியி ல்
ோணவர் விழா, கிராமி விழா மொன்றதவ இடம்பெறும்.


1. அதணப் ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம் அதணகள்
ொராேரிப்புக்கு உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும்
அதண ொதுகாப்பு ேமசாைா நிதறமவற்றி ைன் மூலம், உலக வங்கி
மூலம் நிதியுைவி கிதடக்கும். இைன் மூலம் அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும்
மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (டிஆர்ஐபி) கீழ் ைமிழகம் உள்ெட நாட்டிலுள்ள
அதணகளில் புரனதேப்பு ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும் என்று ேத்தி
ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங் பஷகாவத் ேக்களதவயில்
வி ாழக்கிழதே பைரிவித்ைார்.
மேலும், இந்ை புரனதேப்பில் நீரி ல் ொதுகாப்பு, த ட்மரா-பேக்கானிக்
-கல் நடவடிக்தககள், நீர்க்கசிவு குதறப்பு, கட்டதேப்பு நிதலத் ைன்தே
-த மேம்ெடுத்துைல் மொன்ற ெல நடவடிக்தககள் மேற்பகாள்ளப்ெடும்.
இதில் அதணகளின் ொதுகாப்பு ேற்றும் ெராேரிப்பிற்கு புதி கட்டுோனப்
பொருள்கள் வழங்கப்ெடுவமைாடு அதணகதளக் கண்காணிக்க ெல
நவீன கருவிகளும் வழங்கப்ெடுகிறது என்று அதேச்சர் கமஜந்திர சிங்
பஷகாவத் மகள்வி மநரத்தில் பைரிவித்ைார்.
ேக்களதவ ொஜக உறுப்பினர் ஹீனா காவித் உள்ளிட்மடார் நதிகள்
இதணப்பு குறித்ை மகள்விக்கு அதேச்சர் பஷகாவத் ெதிலளித்ை மொது
நீலகிரி ேக்களதவத் திமுக உறுப்பினர் ஆ ராசா துதணக் மகள்வி
எழுப்பினர்.
திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கிதடம
நாடாளுேன்ற
அதணப்ொதுகாப்பு ேமசாைா இரு அதவயிலும் நிதறமவற்றப்ெட்டது.
இது ைவமறா, சரிம ா, ஆனால் ேமசாைா நிதறமவற்றத்தின் மொது
நதடபெற்ற விவாைத்தில் அதேச்சர் முக்கி ோன விஷ ம் ஒன்தற
குறிப்பிட்டாாாா். இந்ை ேமசாைா நிதறமவற்றப்ெட்டைன் மூலம், அதண
ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உலக வங்கி நிதி
அளிக்கும் என்றார். இதில் ைமிழகத்திற்கு எவ்வளவு கிதடக்கும் எந்பைந்ை
ைமிழக அதணகளுக்குத் திட்டம் மேற்பகாள்ளப்ெடுகிறது என்று ராசா
மகள்வி எழுப்பினார்.
இைற்கு ெதிலளித்து ேத்தி ஜல் சக்தி துதற அதேச்சர் கமஜந்திர சிங்
பஷகாவத் மெசுதகயில், ‘அதண ேறுசீரதேப்பு ேற்றும் மேம்ொட்டுத்















திட்டத்தின் முைற் கட்டப் ெணிகள் பைாடங்கியுள்ளன. அதணகதள
புரனதேக்க ஒத்துக்பகாண்ட ோநிலங்களில் உள்ள அதணகளில்
இரண்டாம், மூன்றாம் கட்டப் ெணிகள் மேற்பகாள்ளப்ெடும். இைற்கு
உலக வங்கியின் நிதியுைவி கிதடக்கும். இந்ை நிதியுைவி மூலம் நாட்டில்
உள்ள 700 அதணகளுக்கு `10,000 மகாடி வதர பசலவிட திட்டமிடப்ெ
-ட்டுள்ளது என்ெது ஏற்பகனமவ பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ைமிழக
அதணகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது குறித்ை விவரங்கள் உடனடி ாக
இல்தல. நிச்சி ோக பின்னர் பைரிவிக்கப்ெடும்’ என்றார் அதேச்சர்.

2. ைமிழகத்தில் 53 சைவீை திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சி
ைமிழகத்தில் 53% திடக்கழிவுகள் ேறுசுழற்சிக்கு ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவைாக
ேக்களதவயில் நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்துதற இதண தேச்சர் பகளசல்
கிமஷார் எழுத்துமூலம் அளித்ை ெதிலில் பைரிவித்ைார்.
இது பைாடர்ொன ெதிலில் அவர் மேலும் கூறியிருப்ெைாவது:
நகர்ப்புறங்களின் திறந்ைபவளிக் கழிப்பிடம் இல்லாை நிதலத
உருவாக்குவது, திடக்கழிவுகதள ேறுசுழற்சிக்குப் ெ ன்ெடுத்ைப்ெடுவது
ஆகி மநாக்கத்திற்காக 2014 அக்மடாெர்.2ஆம் மைதி பைாடங்கப்ெட்டது
தூய்தே இந்தி ா நகர்ப்புறத் திட்டம். இத்திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும்
உள்ள 4,372 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதேப்புகளில், 4,371 (மேற்கு வங்க
ோநிலம் புருலி ா ைவிர) திறந்ை பவளிக்கழிப்பிடம் இல்லாை
அதேப்புகளாக சான்றிைழ் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
2014ஆம் ஆண்டு 18 சைவீைோக இருந்ை நகர்ப்புற திடக்கழிவு ேறுசுழற்சி
ைற்மொது 70 சைவீைோக அதிகரித்துள்ளது. சண்டிகர், சத்தீஸ்கர்,
ஹிோசலப்பிரமைசம், ஆகி ோநிலங்களில் இது 100 சைவீைோக உள்ளது.
3. நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை `2,645 மகாடி கடன்: ஆசி
ஒப்புைல்

வங்கி

நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை உைவி ாக இந்தி ாவுக்கு `2,644.85
மகாடி ேதிப்பிலான கடதன வழங்க ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளைாக ஆசி
மேம்ொட்டு வங்கி பைரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்ை வங்கி பவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறியுள்ளைாவது:
இந்தி ாவில் நகர்ப்புற வசதிகதள மேம்ெடுத்ை ஏதுவாக 35 மகாடி டாலர்
(`2,645 மகாடி) கடன் உைவி அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ஆசி வங்கி
அனுேதித
வழங்கியுள்ளது. குழாய்மூலம் குடிநீர் விநிம ாகிப்ெது,
சுகாைார கட்டதேப்புகதள சர்வமைச ைரத்துக்கு உ ர்த்துவது உள்ளிட்ட
நகர்ப்புறங்களில் பச ல்ெடுத்ை திட்டமிட்டுள்ள வீட்டு வசதி ேற்றும்
நகர்ப்புற விவகார அதேச்சகத்தின் பகாள்தககளுக்கு இந்ைக் கடன்
உைவிகரோக இருக்கும்.
மேலும், புலம்பெ ர்ந்து வந்ை பைாழிலாளர்கள், ஏதழகள் உள்ளிட்ட
அதனவருக்கும் வீட்டு வசதித
ஏற்ெடுத்தி ைருவது, நகர்ப்புற
ோறத்துக்கான அம்ருத் 2.0 ஆகி திட்டங்கதள பச ல்ெடுத்துவதும்
இக்கடனுைவி திட்டத்தின் ஒரு ெகுதி ாக இருக்கும். பொருளாைாரத்தில்
பின்ைங்கிம ார், குதறந்ை வருோன பிரிவினர் உள்ளிட்ட நகர்ப்புற
ஏதழகள் இந்ைத் திட்டத்ைால் பெரிதும் ெ னதடவர்.
இந்தி ாவின் நகாாா்ப்புற ேக்கள் பைாதக ைற்மொது 46 மகாடி ாக
உள்ளது. இது, உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரி எண்ணிக்தக ாகும்.
ஆண்டு வளர்ச்சி விகிைம் 2 சைவீைம் என்ெைன் அடிப்ெதடயில் வரும்
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தி நகர்ப்புற ேக்கள்பைாதக 60 மகாடித
எட்டும் என ேதிப்பிடப்ெட்டுள்ளைாக ஏடிபி பைரிவித்துள்ளது.
4. நாடு முழுவதும் மைசி
உயிரிழப்பு:

பநடுஞ்சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர்

நாடு முழுவதும் கடந்ை ஆண்டு மைசி பநடுஞ்சாதலகளில் ஏற்ெட்ட
சாதல விெத்துகளில் 48,000 மெர் உயிரிழந்ைைாக ஒன்றி
அரசு
பைரிவித்துள்ளது. நாடாளுேன்றத்தில் இந்ை ைகவல்கதள ஒன்றி
சாதல மொக்குவரத்துத்துதற அதேச்சர் நிதின் கட்கரி பவளியிட்டார்.
விதரவு சாதலகள் உள்ெட மைசி பநடுஞ்சாதலகளில் நிகழ்ந்துள்ள
சாதல விெத்துகளுக்கான ெல்மவறு காரணங்கதளயும் அவர்
ெட்டி லிட்டுள்ளார். மகள்வி ஒன்றிற்கு அவர் அளித்துள்ள எழுத்துப்பூர்வ
ெதிலில், வாகனங்களின் வடிவதேப்பு, சாதல அதேக்கப்ெட்ட
பொறியி ல் காரணங்கள், ேது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டி து,
மொதை பொருள் உட்பகாண்டது, அதிமவகம், ைவறான ெக்கத்தில்
வாகனத்தை ஓட்டி பசன்றது, சிவப்பு விளக்தக எரி விட்டதில் ஏற்ெட்ட
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ைவறு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சாதல விெத்துகள் மநரிட்டைாக நிதின்
கட்கரி கூறியுள்ளார்.
2019ம் ஆண்டு விதரவு சாதலகள் உள்ெட, மைசி பநடுஞ்சாதலகளில்
நிகழ்ந்ை சாதல விெத்துகளில் 53,872 மெர் ேரணேதடந்ைைாக அவர்
பைரிவித்திருக்கிறார். விெத்துகதள ைவிர்க்கவும், சாதல ொதுகாப்புகதள
மேம்ெடுத்ைவும், வாகனங்கள் வடிவதேப்பு முைல் ெல்மவறு கட்டங்களில்
ைணிக்தக பசய்வது குறித்ை வழிகாட்டு பநறிமுதறகதள வழங்கப்ெட
இருப்ெைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார். இைற்காக ைனி ார்
வல்லுனர்களின் உைவி நாடப்ெட்டுள்ளைாக நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.
5. சுயசரிதைதய வெளியிட்ட உச்சநீதிேன்ற முன்னாள் ைதலதே
நீதிெதி ரஞ்சன் மகாமகாய்
அஸ்ஸாம் ோநிலம், திப்ரூகதரச் மசர்ந்ை ரஞ்சன் மகாமகாய், உச்சநீதி
ேன்றத்தின் ைதலதே நீதிெதி ாக கடந்ை 2018, அக்.3ஆம் மைதி முைல்
2019, நவ.17ஆம் மைதி வதர ெைவி வகித்ைார். ெைவிக்காலம் முடிவைற்கு
சில நாள்களுக்கு முன் அரசி ல் முக்கி த்துவம் வாய்ந்ை அம ாத்தி நில
வழக்கில் தீர்ப்ெளித்ைார். ைற்மொது ோநிலங்களதவ உறுப்பினராக
உள்ளார். இவர் ‘ஜஸ்டிஸ் ஃொர் தி ஜட்ஜ்’ என்ற ைனது சு சரிதைத
பவளியிட்டுள்ளார்.

6. காேன்பவல்த் ெளுதூக்குைல்: ஜிலி ைலபெ

ராவுக்கு பவள்ளி

உஸ்பெகிஸ்ைானில்
நதடபெறும்
காேன்பவல்த்
ெளுதூக்குைல்
சாம்பி ன்ஷிப் மொட்டியில் ேகளிருக்கான 49 கிமலா பிரிவில்
இந்தி ாவின் ஜிலி ைலபெ ரா பவள்ளிப் ெைக்கம் பவன்றார். அவர்
ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 73 கிமலா, கிளீன் & பஜர்க் பிரிவில் 94 கிமலா என
போத்ைோக 167 கிமலா எதடத த் தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்ைார். ஜிலி
ஒரு கிமலா எதட வித்தி ாசத்தில் ைங்கப்ெைக்கத்தை ைவறவிட்டார்.
அவரது பிரிவில் தநஜீரி வீராங்கதன பீட்டர் ஸ்படல்லா கிங்ஸ்லி 168
கிமலா (72+96) எதடத த் தூக்கி முைலிடம் பிடித்ைார்.
முன்னைாக, மடாக்கிம ா ஒலிம்பிக்கில் பவள்ளிப்ெைக்கம் பவன்ற
சாய்மகாம் மீராொய் சானு இந்ை எதடப்பிரிவில் இந்தி ாவின் சார்பில்
ெங்மகற்க இருந்ைார். எனினும், இந்ைப்மொட்டித ப ாட்டி உலக சாம்பி
-ன்ஷிப்பும் நதடபெறுவைால், அதில் ெங்மகற்ெைற்காக இந்ைப்
மொட்டியிலிருந்து சானு விலகினார். இதை டுத்து அந்ை எதடப் பிரிவில்
ஜிலி களம் கண்டு பவள்ளி பவன்றுள்ளார்.
இந்ை காேன்பவல்த் சாம்பி ன்ஷிப்ொனது, அடுத்ை ஆண்டு பிர்மிங் ாம்
நகரில் நதடபெற இருக்கும் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப் மொட்டியில்
கலந்துபகாள்வைற்கு ைகுதிபெறுவைற்கான மொட்டி ாக உள்ளது. இந்ைப்
மொட்டியில் ைங்கப்ெைக்கம் பவல்மவார் காேன்பவல்த் விதள ாட்டுப்
மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார்கள். இைர மொட்டி ாளர்கள்
காேன்பவல்த் மரங்கிங் அடிப்ெதடயில் ைகுதிபெறுவர். காேன்பவல்த்
மரங்கிங்கில் ைற்மொது முைலிடத்தில் இருக்கும் சானு, காேன்பவல்த்
மொட்டிக்கு மநரடி ாகத் ைகுதிபெறுவார் என்ெது குறிப்பிடத்ைக்கது.
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1. இந்தியாவில் ESG அறிக்கைகய வெளியிட்ட முதல் ொனூர்தி

5. குசனா சதசியப்பூங்ைா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது?

சேகெ நிறுெனம் எது?

அ) உத்தரப்பிரகதசம்

அ) ஏர் இந்தியா

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம்

ஆ) ஸ்பைஸ் ஜெட்

இ) ஹரியானா

இ) இண்டிக ா 

ஈ) மத்திய பிரகதசம் 

ஈ) விஸ்தாரா

✓

✓

ESG அறிக்ப பய ஜெளியிட்ட இந்தியாவின் முதல் விமான நிறுெனம்
இண்டிக ா ஆகும். இந்தியாவிலும் உலஜ ங்கிலும் நிபலயான விமான
எரிஜைாருபை ையன்ைடுத்துெதில் ப க ார்ப்ைதற் ா
கடராடூனின்
CSIR-இந்திய ஜைட்கராலிய நிறுெனத்துடனான (CSIR-IIP) ஒப்ைந்தத்தில்
ப ஜயழுத்திட்டுள்ைதா IndiGo அறிவித்துள்ைது.

✓

இந்தக் கூட்டாண்பமயின்கீழ், IndiGo மற்றும் CSIR-IIP ஆகியபெ
ஜதாழில்நுட்ை-ெணி சாத்தியக்கூறு ளின் அடிப்ைபடயில் SAF’க் ான
திட்டங் ளுக் ான ஏற்ைாடு பைத் ஜதாடங்கும். சுற்றுச்சூழல், சமூ ம்
மற்றும் ஆளுப (ESG) மதிப்பு உருொக் ம் ஆகியெற்றிலும் அெர் ள்
ெனஞ்ஜசலுத்துொர் ள்.

உலகின் மி ப்ஜைரிய ண்டங் ளுக்கு இபடகயயான விலங்கு இட
மாற்றம் ஒன்றில், மத்திய பிரகதச மாநிலத்தின் குகனா கதசியப்பூங் ா
2022ஆம் ஆண்டின் ஜதாடக் த்தில் 13 ஆப்பிரிக் சிறுத்பத பைப்
ஜைறவுள்ைது. டந்த 1952ஆம் ஆண்டில் படசியா எஞ்சியிருந்த ஒரு
சிறுத்பதயும் சத்தீஸ் ரில் கெட்படயாடப்ைட்டதா அறிவிக் ப்ைட்டது.

6. வமரியம்-வெப்ஸ்டரால் “நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டின் வோல்லாை”
சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ட வோல் எது?
அ) Vaccine (தடுப்பூசி) 
ஆ) Quarantine (தனிமமப்படுத்துதல்)
இ) Infection (ஜதாற்று)

2. 2021ஆம் ஆண்டு நிலெரப்படி உலகின் மிைவும் மதிப்புமிக்ை
ைல்வி வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது?

ஈ) Isolation (தனித்திருத்தல்)

✓

ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் என்ைது ைார்பெயங் பை குறிப்ைா அ ராதி பை
ஜெளியிடுகிற ஓர் அஜமரிக் நிறுெனமாகும். இந்நிறுெனம் அஜமரிக்
நாட்டின் ைழபமயான அ ராதி ஜெளியீட்டாைர் ளுள் ஒன்றாகும்.

✓

ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் ‘Vaccine’ என்ற ஜசால்பல 2021ஆம் ஆண்டின்
ஜசால்லா த் கதர்ந்ஜதடுத்துள்ைது. இந்தச்ஜசால், 2021ஆம் ஆண்டில் மி
அதி மா கதடப்ைட்ட ஜசால்லாகும்.

அ) டிகயாலிங்க ா
ஆ) பைெூ’ஸ் 
இ) டிபரைல்-கலனிங்
ஈ) க ார்ஜெரா

✓

ஜைங் ளூபரச்சார்ந்த பைெூ’ஸ் ஒரு இந்திய ைன்னாட்டு ல்வி ஜதாழில்
நுட்ை (ed-tech) நிறுெனமாகும். இது $18 பில்லியன் சந்பத முதலீட்டுடன்
உலகின் மி வும் மதிப்புமிக்
ல்வி ஜதாழில் நுட்ை நிறுெனமா
உள்ைது. பைெூ’ஸ் ஆஸ்திரியாபெ தபலபமயிடமா க் ஜ ாண்ட
ஜிகயாஜிப்ராபெ சுமார் $100 மில்லியன் மதிப்பிற்கு ொங்கியது. Geo
Gebra என்ைது ஒரு அைெைாவும் ணிதக் ற்றல் ருவியாகும். இது
பைெூஸின் ஒன்ைதாெது ஜைரிய ப ய ப்ைடுத்தல் ஆகும்.

3.கீழ்ைாணும் எந்த நைரத்தில், டிேம்பர் 8, 1985 அன்று ோர்க் ோேனம்

7. ‘டிசரட் எமர்ஜ்’ என்பது எந்த ெங்கியின் ஆன்கலன் தளமாகும்?
அ) எஸ் பி ஐ
ஆ) ஐசிஐசிஐ 
இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி
ஈ) யூனியன் கைங்க் ஆப் இந்தியா

✓

ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட்டது?
அ) புது தில்லி
ஆ) டாக் ா 
இ) ாத்மாண்டு
ஈ) ஜ ாழும்பு

✓

பிராந்திய ஒத்துபழப்புக் ான ஜதற் ாசிய சங் த்தின் (சார்க்) ைட்டய நாள்
ஒவ்கொர் ஆண்டும் டிச.8 அன்று அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. 1985’இல் இகத
நாளில், அக்குழுவின் முதல் உச்சிமாநாட்டின்கைாது, டாக் ாவில் ‘சார்க்
சாசனம்’ ஏற்றுக்ஜ ாள்ைப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின்
37ஆெது ஆண்டு விழாவும் ஜ ாண்டாடப்ைடுகிறது. 1985 முதல் 18 உச்சி
மாநாடு பை சார்க் ஏற்ைாடு ஜசய்துள்ைது.

4. பிரதமர் ஆொஸ் சயாஜனா (கிராமப்புறம்) திட்டத்கத 2021 முதல்
எந்த ஆண்டு ெகர வதாடருெதற்கு மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?
அ) 2023
ஆ) 2024 
இ) 2025

ஐசிஐசிஐ ெங்கி ‘டிகரட் எமர்ஜ்’ என்ற ஆன்பலன் தைத்பத அறிமு ம்
ஜசய்துள்ைது. இது இந்தியா முழுெதுமுள்ை ஏற்றுமதியாைர் ள் மற்றும்
இறக்குமதியாைர் ளுக்கு ெங்கி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் கசபெ பை
ெழங்குகிறது. இந்த இயங்குதைமானது எல்பலதாண்டிய ெர்த்த த்பத
ஜதாந்தரவு இல்லாததா வும் ெசதியா வும் ஆக்குகிறது மற்றும் ைல்கெறு
ஏற்றுமதி - இறக்குமதி கசபெ ளுக் ான ஒரு ஜதாடர்புப் புள்ளியா
ஜசயல்ைடுகிறது.

8. அதன் புைழ்வபற்ற வேர்ரிப்பூக்ைள் விழாகெ ேமீபத்தில் நடத்திய
இந்திய மாநிலம் எது?
அ) அருணாச்சல பிரகதசம்
ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம்
இ) கம ாலயா 
ஈ) கமற்கு ெங் ாைம்
✓

ஷில்லாங்கின் பு ழ்ஜைற்ற ஜசர்ரிப்பூக் ள் திருவிழா இவ்ொண்டு நெ.25
-27 ெபர நபடஜைற்றது. டந்த ஆண்டு COVID ஜதாற்று ாரணமா
இத்திருவிழா ரத்து ஜசய்யப்ைட்டது. கம ாலயா முதல்ெர் ார்னாட் சங்மா
டுவிட்டரில் இந்தத் திருவிழா குறித்து அறிவித்தார். கம ாலயாவின்
தபலந ரமான ஷில்லாங்கில் ைல ஜசர்ரிப்பூக் ள் ாணப்ைடுகின்றன.
இத்திருவிழாவில் ைல்கெறு கைாட்டி ள், நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் பிற பல
நி ழ்வு ளும் நடத்தப்ைடுகின்றன.

ஈ) 2030
✓

மத்திய ஊர ெைர்ச்சித் துபறயின் ருத்துருொன பிரதமர் கிராமப்புற
வீட்டுெசதி திட்டத்பத (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 மார்ச்
ெபர ஜதாடர்ந்து ஜசயல்ைடுத்த மத்திய அபமச்சரபெ ஒப்புதல் அளிக் ப்
-ைட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முடிக் ப்ைட கெண்டிய 2.95 க ாடி
வீடு ள் இலக்ப எட்டுெதற்கு ஏற்றெப யில் இந்தத்திட்டம் நீட்டிப்பு
ஜசய்யப்ைடுகிறது. அபனத்து கிராமப்புற ைகுதி ளிலும் வீட்டுெசதிபய
உறுதி ஜசய்ய இத்திட்டம் ஜசயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது.









9. ‘ேர்ச்கேக்குரிய தீர்ப்பின் எதிர்ைாலத்கத ெடிெகமத்தல்’ என்ற
தகலப்பில் அறிக்கைகய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது?
அ) NALSA
ஆ) NITI ஆகயாக் 
இ) NHRC
ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதி அபமச்ச ம்
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“Designing the future of dispute Resolution: the ODR Policy Plan for India”
என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்ப பய NITI ஆகயாக் ஜெளியிட்டது.
ODR’ஐ ஏற்றுக்ஜ ாள்ெதில் உள்ை சொல் பை எதிர்ஜ ாள்ை மூன்று
நிபல ளிலான நடெடிக்ப பை NITI ஆகயாக் முன்ஜமாழிந்தது.
டிஜிட்டல் உட் ட்டபமப்பு, ட்டட திறன், ஒழுங்குமுபற ட்டபமப்பு,
ஆன்பலன் ஆெண எழுத்துப்ைதிவு அனுமதி உள்ளிட்டெற்பற அதி ரி
-ப்ைபத இந்த அறிக்ப ைரிந்துபரக்கிறது.

10. ேமீப வேய்திைளில் இடம்வபற்ற APICA திட்டத்துடன் வதாடர்புகட
-ய துகற எது?
அ) ைனி ஆய்வு 
ஆ) விண்ஜெளி ஆய்வு
இ) ஜசயற்ப நுண்ணறிவு
ஈ) கிரிப்கடா ரன்சி

✓

✓

European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) என்ைது ஐகராப்பிய
ஆபணயத்தால் நிதியளிக் ப்ைட்ட மி ப்ைழபமயான ைனி ஆய்வு திட்டம்
ஆகும். இது Cnrஇன் துருெ அறிவியல் நிறுெனம் (இத்தாலியின் கதசிய
ஆராய்ச்சி வுன்சில்) & பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் சர்கெ ஆகியெற்றால்
கமற்ஜ ாள்ைப்ைடுகிறது.
அண்டார்டி ாவில் உள்ை மி ப் ைபழபமயான ஜதாடர்ச்சியான ைனிக்
ட்டிபய கச ரிப்ைபத இந்தத்திட்டம் கநாக் மா க்ஜ ாண்டுள்ைது. இது,
1.5 மில்லியன் ஆண்டு ாலநிபல குறித்த ைதிபெ ெழங்குகிறது.


1. ைாரதி ஆய்ொைாா் ள் ஆறு கைருக்கு விருது ள்:
ைாரதி ஆய்ொைாா் சீனி.விசுெநாதன் உள்ைட ைாரதியாாா் குறித்த ஆய்வுப்
ைணி பைச் ஜசய்த 6 கைருக்கு விருது பை முதல்ொா் மு. .ஸ்டாலின்
ெழங்கினாாா். தபலபமச் ஜசயல த்தில் ஜெள்ளிக்கிழபம நபடஜைற்ற
நி ழ்ச்சியில், ைாரதி ஆய்ொைாா் ளுக்கு விருது பை அொா் அளித்தாாா்.
இதுகுறித்து, தமிழ அரசு ஜெளியிட்ட ஜசய்தி:
ம ா வி ைாரதியின் ொழ்க்ப குறித்தும், அெரின் ைபடப்பு ள் ைற்றியும்
ஆய்வு ஜசய்த மூத்த ஆய்ொைாா் ைான சீனி.விசுெநாதன், கைராசிரியாா்
ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாருக்கும், மபறந்த ஆய்ொைாா் ள் ஜைரியசாமித்
தூரன், ரா.அ.ைத்மநாைன், ஜதா.மு.சி.ரகுநாதன், இைபச மணியன்
ஆகிகயாரின் நிபனொ அெரது குடும்ைத்தினருக்கும் தலா ரூ.3
லட்சமும், விருதும் ைாராட்டுச் சான்றிதழும் ெழங் ப்ைடும் என முதல்ொா்
மு. .ஸ்டாலின் ஏற்ஜ னகெ அறிவித்திருந்தாாா். இந்த அறிவிப்பின்ைடி,
தபலபமச் ஜசயல த்தில் நபடஜைற்ற நி ழ்ச்சியில், சீனி விசுெநாதன்,
ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாாா் தலா ரூ.3 லட்சம் ாகசாபல மற்றும் ைாரதி
நிபனவு நூற்றாண்டு விருது பைப் ஜைற்றனாா்.
2. 11 டிசம்பர் 2021 – ‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 140 ஆவது பிறந்தநாள்.
3. ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல்
பூங் ா: முதல்ெர் ஸ்டாலின் திறந்து பெத்தார்
ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்ட ஜசன்பன ைள்ளிக் ரபண
சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ாபெ முதல்ெர் ஸ்டாலின் ாஜணாலிக்
ாட்சி மூலம் திறந்து பெத்தார்.
இதுகுறித்துத் தமிழ அரசு இன்று ஜெளியிட்டுள்ை ஜசய்திக்குறிப்பு:
"முதல்ெர் ஸ்டாலின் இன்று (10.12.2021) தபலபமச் ஜசயல த்தில்,
சுற்றுச்சூழல்,
ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற சார்பில்
ஜசன்பன, ைள்ளிக் ரபணயில் 2.5 ஜஹக்கடர் நிலப்ைரப்பில் ரூ.20
க ாடி
மதிப்பீட்டில்
அபமக் ப்ைட்டுள்ை
சதுப்புநில
சூழலியல்
பூங் ாபெக் ாஜணாலிக் ாட்சி ொயிலா த் திறந்து பெத்தார்.
சதுப்பு நிலம் என்ைது ஆண்டு முழுெதும் ஈரப்ைதத்துடன் கூடிய
நிலங் ளில் சிறு குறு தாெரங் ளும், நீர்ொழ் உயிரினங் ள் மற்றும்
ைறபெ ள் ெசிக் க்கூடிய ைகுதியாகும். இச்சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைத்பதத்
தணித்தல், நிலத்தடி நீர் கசமிப்பை கமம்ைடுத்துதல்,
ரிஜைாருள்
ெரிபசப்ைடுத்துதலுக்கு உதவுதல், உயரிய ைல்லுயிர் பை ஆதரித்தல்,













ஜைாழுதுகைாக்கு, ல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் ைணி ளுக்கு உதவுதல்
கைான்ற ைணி ளுக்கு உதவுகிறது.
தமிழ்நாடு ெனத்துபறயின் ட்டுப்ைாட்டில் 700 ஜஹக்டர் ைரப்ைைவில்
ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ஜசன்பன மாந ரின் இபடகய
இயற்ப
அழகுடன்
ாணப்ைடுகிறது. ஜசன்பன மாந ரத்தில்
ஜைருமபழக்
ாலத்தில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைநீர்
ெடி ால் ைகுதியா இருந்து ெருகிறது. இச்சதுப்புநிலம் சுமார் 231 சதுர
கிகலா மீட்டர் ைரப்ைைவில் உள்ை நீபர ஒக்கியமடுவு மற்றும் க ாெைம்
ஆகிய இரண்டு நீர் ஜெளிகயற்றும்
ால்ொய் மூலம் ெங் ாை
விரிகுடாவில் லக் உதவுகிறது.
இச்சதுப்பு நிலப் ைகுதியில் 176 ெப யான ைறபெயினங் ள், 10
ெப யான ைாலூட்டி ள், 21 ெப யான ஊர்ென இனங் ள், 10
ெப யான நிலநீர் ொழ்வினங் ள், 50 ெப யான மீன் இனங் ள், 9
ெப யான நத்பதயினங் ள், 5 ெப யான ஒட்டுமீன் இனங் ள்
மற்றும் 14 ெப யான ெண்ணத்துப் பூச்சி ள் ஆகிய உயிரினங் ளின்
ொழ்விடமா வும், ஒட்டுஜமாத்தமா
459 ெப யான தாெரங் ள்
மற்றும் விலங்கினங் ளின் ைரெலுக்கு உதவி ரமா அபமந்துள்ைது.
2019-20ஆம் ஆண்டின்
ணக்ஜ டுப்பின்ைடி ஏறத்தாழ 2,65,313
ைறபெ ள்
இச்சதுப்பு
நிலப்ைகுதியில்
ண்டறியப்ைட்டுள்ைன.
ைள்ளிக் ரபண
சதுப்பு
நிலத்தின்
ெடகமற்குப்
ைகுதியில்
ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ா அபமத்திட தமிழ அரசால்
20 க ாடி ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டது. இச்சதுப்பு நிலத்திபனப்
ைாது ாத்திட சுமார் 1,700 மீட்டர் தூரத்திற்கு ைாது ாப்புச் சுெர்
ட்டப்ைட்டதுடன், ஜைாதுமக் ள் ைார்பெக் ா வும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு
நிலத்பதப்
ைற்றிய
விெரங் பைத்
ஜதரிந்து
ஜ ாள்ெதின்
கநாக் த்திற் ா வும் ைசுபமயான ஜைாது இடம் (PUBLIC GREEN SPACE)
அபமக் ப்ைட்டுள்ைது.
கமலும், ஜைாதுமக் ள் மற்றும் குழந்பத ள் ையன்ஜைறும் ெப யில்,
ைார்பெயாைர் ள் நபடப்ையிற்சி கமற்ஜ ாள்ை சுமார் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு
நபடைாபத, சதுப்பு நிலத்தின் தாெரங் ள் மற்றும் விலங்கினங் ள்
விெரம், மீன் இனங் ள் ைட்டாம்பூச்சி ெப , ைறபெயினங் ள்,
ைல்லுயிர்ப் ைரெல் மற்றும் அதன் ெைம் குறித்த விெரங் பை விைக்கும்
ெப யில் ருத்தியல் அபடயாைங் ள் மற்றும் மாதிரி ள், சூழலியல்
பூங் ாவில் அழகியபல கமம்ைடுத்த கெங்ப , அரசு, ஜசஞ்சந்தனம்,
சந்தனம், குமிழ், ம ா னி, கெம்பு, நீர்மருது இலுப்பை கைான்ற
மண்சார்ந்த 5,000 மரக் ன்று ள் நபடப்ைாபதயின் இருபுறமும்
நடப்ைட்டு ைராமரிக் ப்ைடுகின்றன.
கைரிடர் கமலாண்பம திட்டத்தின் கீழ் ஜெள்ைத் தடுப்புப் ைணிக் ா
தற்கைாது சுமார் 64 லட்சம் ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டு,
ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ள் ைாது ாக் ப்ைட்டு ெருகின்றன.
கமலும், ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபன “ராம்சார் சாசனத்தின்”ைடி
ஈரநிலமா
அறிவிக்ப
ஜசய்ய மத்திய அரசுக்கு முன்ஜமாழிவு
அனுப்ைப்ைட்டுள்ைது. கமலும், ஆண்டுகதாறும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு
நிலத்திற்கு ெருப தரும் ஜெளிநாடு மற்றும் உள்ளூர் ெலபச
ைறபெயினங் ளின் ைாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்பமபயக் ருத்தில்
ஜ ாண்டு
ைள்ளிக் ரபண
சதுப்பு
நிலத்திபனப்
ைறபெ ள்
சரணாலயமா அறிவிக் முயற்சி ள் கமற்ஜ ாள்ைப்ைட்டு ெருகின்றன.
இந்த நி ழ்ச்சியில், ெனத்துபற அபமச்சர் ராமச்சந்திரன், சுற்றுச்சூழல்,
ாலநிபல மாற்றத்துபற மற்றும் இபைஞர் நலன், விபையாட்டு
கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்சர் ஜமய்யநாதன், தபலபமச் ஜசயலாைர்
முபனெர் இபறயன்பு,
ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற
முதன்பமச் ஜசயலாைர் சுப்ரியா சாஹு மற்றும் அரசு உயர் அலுெலர் ள்
ைலர் லந்து ஜ ாண்டனர்."
இவ்ொறு தமிழ அரசு ஜதரிவித்துள்ைது.
4. ெரலாற்று சிறப்பு மிக் முடிொ ஐக்கிய நாடு ள் அபமப்பு சர்ெகதச
சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்து ெழங்கியது.
சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்பத ஐக்கிய
நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ைது. “ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர
மின்சாரத் ஜதாகுப்பு” - ஜ ாள்ப க்கு இது ஊக் ம் தரும். சமமான
எரிசக்தி தீர்வு பை உல த்திற்கு ெழங் இது உதவும்.
சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்பத ஐக்கிய
நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ை ெரலாற்று சிறப்பு மிக் முடிவு மாண்புமிகு
பிரதமரின் ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர மின்சார ஜதாகுப்பு எனும்
லட்சியத்பத கநாக்கிய ைடிக் ல்லா இருக்கும் என்று மத்திய மின்சாரம்,
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புதிய மற்றும் புதுப்பிக் த்தக் எரிசக்தித் துபற அபமச்சர் திரு ஆர் க
சிங் தமது ொழ்த்து டிவிட்டர் ைதிவு ஒன்றில் கூறியுள்ைார்.
சூரிய சக்தி ையன்ைாட்டின் மூலம் நியாயமான மற்றும் சமமான எரிசக்தி
தீர்வு பை
ெழங்குெதற் ான
முன்முயற்சிக்கு
மி ப்ஜைரும்
உத்கெ த்பத இது ெழங்கும் என்று திரு சிங் கூறியுள்ைார்.
சர்ெகதச ஒத்துபழப்பின் மூலம் நி ர பூஜ்ஜிய ரிம உமிழ்வு எனும்
இலக்ப எட்டுெதற்கும் இது ஜைரியைவில் உதவும் என்று கூறியுள்ை
அெர், இந்த லட்சியத்திற்கு இந்தியா ஜைரிதும் ைங் ாற்றி ெருெதா
கூறினார்.
5. இந்தியாவில் 37% ரயில் ள் மட்டுகம டீசலில் இயக் ம்: அபமச்சாா்
த ெல்
இந்தியாவில் 37 சதவீத ரயில் ள் மட்டுகம டீசல் என்ஜினில்
இயக் ப்ைடுகின்றன; மீதி 63 சதவீதம் மின்சாரத்தில் இயங்குகின்றன
என்று ரயில்கெ அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்தாாா்.
இது ஜதாடாா்ைான க ள்விக்கு மாநிலங் ைபெயில் ஜெள்ளிக்கிழபம
எழுத்துமூலம் அளித்த ைதிலில் அொா் கமலும் கூறியதாெது:
2019-20 ஆண்டு அறிக்ப ப்ைடி டீசல் ரயில் என்ஜின் ளுக்கு 23,706
லிட்டாா் டீசல் ஜசலவிடப்ைட்டுள்ைது. நாள்கதாறும் சராசரியா 64.9 லட்சம்
லிட்டாா் ஜசலொகியுள்ைது.
அகத ஆண்டில் 1,38,547 லட்சம் கிகலா ொட் மின்சாரம், ரயில் பை
இயக் ப் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. தினசரி சராசரியா 379 லட்சம்
கிகலா ொட் மின்சாரம் ஜசலொகியுள்ைது. சராசரியா தினமும் 13,555
ையணி ள்,
சரக்கு
ரயில் ள்
இயக் ப்ைடுகின்றன
என்று
ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.
மற்ஜறாரு க ள்விக்கு அளித்த ைதிலில், ‘ரயில்கெபய நவீனமயமாக்கும்
முயற்சியின் ஒரு ைகுதியா
ைாரம்ைரியமா
இயக் ப்ைடும் ரயில்
ஜைட்டி ளுக்குப் ைதிலா , ஜதாழில்நுட்ை ரீதியில் அதிநவீன, ைாது ாப்பு
மிகுந்த ஜைட்டி பை மாற்றுெதற்குத் திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது. 2018ஆம்
ஆண்டு முதல் இத்தப ய நவீனர ப் ஜைட்டி பை இந்திய ரயில்கெ
தயாரித்து ெருகிறது. 2021 நெம்ைாா் ெபர 575 கொடி ரயில் ளில்
இந்தப்ஜைட்டி ள் மாற்றப்ைட்டுள்ைன.
ரயில் ஜைட்டி ள் கிபடப்ைதற்கு ஏற்ற ெப யில், ைடிப்ைடியா இந்தப்
ஜைட்டி ள் ரயில் ளில் கசாா்க் ப்ைடும். கமலும், ெந்கத ைாரத் நவீன
ஜைட்டி ள் தயாரிக் ப்ைட்டு கசாா்க் ப்ைட்டு ெருகின்றன’
என்று
அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்துள்ைாாா்.
6. கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல்: அங்குாா் மிட்டலுக்கு ைட்டம்
கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கைாட்டியில் ஷாட் ன் பிரிவில்
ஓஎன்ஜிசி வீராா் அங்குாா் மிட்டல் தங் ப் ைதக் ம் ஜென்றாாா்.
அந்தப் பிரிவில் அொா் 43 புள்ளி ளுடன் முதலிடம் பிடிக் , ராெஸ்தான்
வீராா் ஆதித்யா ைரத்ொஜ் 40 புள்ளி ளுடன் ஜெள்ளியும், உத்தர
பிரகதசத்தின் ரயான் ரிஸ்வி 33 புள்ளி ளுடன் ஜெண் லமும்
ஜென்றனாா்.
இதனிபடகய, கைாைாலில் நபடஜைறும் பரஃபிள் பிரிவு கைாட்டியில்
மத்திய பிரகதசத்தின் ைாந்த்வி சிங் 50 மீட்டாா் புகரான் பிரிவில் 626
புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். அொா் சீனியாா், ெூனியாா் என இரு
பிரிவு ளிலுகம முதலிடம் பிடித்தாாா்.
அகத கைாட்டியில் ஆடொா் 10 மீட்டாா் ஏாா் பரஃபிள் பிரிவில் திவ்யான்ஷ்
ைன்ொாா் 250 புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். ம ாராஷ்டிரத்தின்
ருத்ராங்க்ஷ் ைாலாசாகஹப் 249.3 புள்ளி ளுடன் 2-ஆம் இடமும்,
அஸ்ொமின் ஹிருதய் ஹொரி ா 228.2 புள்ளி ளுடன் 3-ஆம் இடமும்
பிடித்தனாா். ெூனியாா் பிரிவிலும் திவ்யான்ஷ் முதலிடமும், ருத்ராங்க்ஷ்
2-ஆம் இடமும், தில்லியின் ைாாா்த் மகிொ 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனாா்.
லப்பு அணி ள் டிராப் பிரிவில் மத்திய பிரகதசம் தங் மும், ஹரியாணா
ஜெள்ளியும், தமிழ ம் ஜெண் லமும் ஜென்றது.
7. கமம்ைடுத்தப்ைட்ட
கசாதபன

பினா ா

ராக்ஜ ட்

அபமப்பு

ஜெற்றி ரமா

ஜதாபலவு நீட்டிக் ப்ைட்டு கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா
ராக்ஜ ட்டு ள் ஜெற்றி ரமா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டுள்ைன.
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இதுகுறித்து ைாது ாப்பு அபமச்ச ம் சனிக்கிழபம ஜெளியிட்ட
அறிக்ப யில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாெது: ைாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு
அபமப்பு (டிஆாா்டிஓ) அளித்த ஜதாழில்நுட்ை ைரிமாற்ற உதவியுடன் ஒரு
தனியாாா் நிறுெனம் இந்த பினா ா ராக்ஜ ட்டு பை தயாரித்துள்ைது.
இந்த ராக்ஜ ட்டு ள், ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ை ஜைாக்ரான்
கசாதபன பமயத்தில் டந்த 3 தினங் ைா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன.
ராணுெ உயரதி ாரி ளுடன் இபணந்து டிஆாா்டிஓ அதி ாரி ள் இந்தச்
கசாதபன பை நடத்தினாா். ஜெவ்கெறு ஜதாபலவு பை நிாா்ணயித்து,
ஜெவ்கெறு ராக்ஜ ட்டு ள் 24 முபற ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. அபனத்துச்
கசாதபன ளிலும் ராக்ஜ ட்டு ளின் ஜசயல்ைாடு ள் திருப்தி ரமா
இருந்த என்று அந்த அறிக்ப யில் ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.
பினா ா எம்.க .-1 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 40 கி.மீ. ஜதாபலவில் உள்ை
இலக்ப யும், பினா ா எம்.க .-2 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 60 கி.மீ.
ஜதாபலவில் உள்ை இலக்ப யும் தாக்கும் திறன் ஜ ாண்டபெ.
பினா ா எம்.க .-3 ராக்ஜ ட் அபமப்பின் இலக்கு அறிவிக் ப்ைடவில்பல.
இந்த ராக்ஜ ட் அபமப்பு பை டிஆாா்டிஓவின் ஆய்ெ ங் ைான
புகணயில் உள்ை னர ஆயுதங் ள் ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு நிறுெனம்
(ஏஆாா்டிஈ), உயாா் ஆற்றல் ஜைாருள் ள் ஆராய்ச்சி ஆய்ெ ம்
(எச்ஈஎம்ஆாா்எல்) ஆகியபெ இபணந்து ெடிெபமத்துள்ைன.
பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண ஜெற்றி ரமா கசாதபன: உள்நாட்டிகலகய
உருொக் ப்ைட்ட ஜஹலி ாப்டரில் இருந்து ஏெக்கூடிய ‘சந்த்’
எனப்ைடும் ஜதாபலவில் இருந்து தாக்கும் பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண
ஜெற்றி ரமா ைரிகசாதிக் ப்ைட்டது.
இந்த ஏவு பணபய டிஆாா்டிஓ, இந்திய விமானப் ைபட இபணந்து
ஜைாக்ரானில் சனிக்கிழபம ைரிகசாதித்துள்ைன. அதிநவீன மில்லி மீட்டாா்
அபல கரடாாா் கதடும் ருவி ஜைாருத்தப்ைட்டுள்ை இந்த ஏவு பண, அதி
துல்லியமான தாக்கும் திறபன ஜ ாண்டுள்ைது. 10 கி.மீ. ஜதாபலவு
ெபரயிலான இலக்கு பை இந்த ஆயுதம் தாக்கும்.
டிஆாா்டிஓவின் இதர ஆய்ெ ங் ள் மற்றும் ஜதாழில்துபறயுடன்
இபணந்து பஹதராைாபதச் கசாா்ந்த ஆராய்ச்சி பமயம் இமாரத், இந்த
ஏவு பணபய
ெடிெபமத்து
உருொக்கியுள்ைது.
தற்சாாா்பு
இந்தியாபெ கநாக்கிய முக்கிய முன்கனற்றமா இது ருதப்ைடுகிறது.
இந்தப் ைணி ளுடன் ஜதாடாா்புபடய குழுவுக்கு ைாது ாப்புத் துபற
அபமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ஜதரிவித்துள்ைாாா்.
8. உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு: ஜசன்பனயில் டிச.27-இல்
ஜதாடக் ம்
எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு ஜசன்பனயில் ெரும்
டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று
நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது.
இது குறித்து உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார பமயத்தின் தபலெரும்
மாநாட்டு அபமப்ைாைருமான வி.ஆாா்.எஸ்.சம்ைத், விஜிபி உல த் தமிழ்ச்
சங் த்தின் நிறுெனாா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ஓய்வு ஜைற்ற நீதிைதி
டி.என்.ெள்ளிநாய ம், கைராசிரியாா் உல நாயகி ைழனி ஆகிகயாாா்
ஜசன்பனயில்
சனிக்கிழபம
ஜசய்தியாைாா் ளிடம்
கூறியது:
உலஜ ங்கும் உள்ை தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ள், ஜதாழில்முபனகொபர
ஒருங்கிபணக்கும் ெப யில் துபை, ஜதன்னாப்பிரிக் ா, புதுச்கசரி
உள்ளிட்ட இடங் ளில் 7 இதுெபர ஏழு முபற உல த் தமிழாா்
ஜைாருைாதார மாநாடு ள் நடத்தப்ைட்டுள்ைன.
இந்தநிபலயில் தற்கைாது எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார
மாநாடு ஜசன்பன கிண்டியில் உள்ை லீ ஜமரிடியன் கஹா ட்டலில்
டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று
நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. இந்த மாநாட்டில் உல ம் முழுெதுமிருந்து
500-க்கும்
கமற்ைட்ட
தமிழ்
ஜதாழிலதிைாா் ளும்,
ஜதாழில்முபனகொாா் ளும் ைங்க ற் வுள்ைனாா்.
தமிழ த்தில் விஐடி கெந்தாா் ஜி.விசுெநாதன், ைாரத் நி ாா்நிபல ைல் பல.
கெந்தாா் ஜெ த்ரட்ச ன், ஜதாழிலதிைாா் ள் ஜெம் ஆாா்.வீரமணி, விஜிபி
குழுமங் ளின் தபலொா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ைழனி ஜி.ஜைரியசாமி
உள்ளிட்கடாாா் லந்து ஜ ாண்டு சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ
அரசின் சாாா்பில் அபமச்சாா் ள் துபரமுரு ன், தங் ம் ஜதன்னரசு,
தா.கமா.அன்ைரசன்
மற்றும்
அரசு
ஜசயலாா் ள்
ைங்க ற்று
சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா்.
ஜெளிநாடு ளிலிருந்து யானா நாட்டின் முன்னாள் பிரதமாா் கமாசஸ்
வீராசாமி நா முத்து, கமாரீஷஸ் முன்னாள் குடியரசுத் தபலொா்
ைரமசிெம் பிள்பை பெயாபுரி, இலங்ப
முன்னாள் அபமச்சாா்
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ராதாகிருஷ்ணன்
உள்ளிட்கடாாா்
இபணயெழியில்
உபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ த்தில் ஜதாழில் ஜதாடங் வும், ெணி
ொய்ப்பு ள்
குறித்து
விொதிக் வும்
தனி
அமாா்வு
ஏற்ைாடு
ஜசய்யப்ைட்டுள்ைது. தினமும் மாபல கெபையில் பல நி ழ்ச்சி ள்
நபடஜைறும்.
இந்த மாநாடு உல ம் முழுெதும் ொழும் தமிழாா் ள் ஜைாருைாதாரம்,
ைண்ைாடு, பல, சமூ நலன், திறன் கமம்ைாடு ஆகியெற்றில் சிறந்து
விைங் ஊக்குவிப்ைா அபமயும். மாநாட்டின் இறுதி நாளில் சிறந்த 10
தமிழாாா்ெலாா் ளுக்கு
‘உல த்
தமிழ்
மாமணி
விருது’
ெழங் ப்ைடவுள்ைது.
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1. அண்மையில் பறமைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால் 12000 ைாத்துகமை

5. எந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரசதசத்தில் 1,000 அடல் டிங்கரிங்

ககான்கறாழித்த இந்திய ைாநிலம் எது?

ஆய்ைகங்கமை நிறுைப்சபாைதாக NITI ஆசயாக் அறிவித்தது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ெம்மு ோஷ்மீர் 

ஆ) அஸ்ஸாம்

ஆ) கோவா

இ) கேரளா 

இ) சிக்கிம்

ஈ) பீோர்

ஈ) அருணாச்சல பிரகதசம்

கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அண்மமயில் பறமவக் ோய்ச்சல்
பாதிப்புேள் பதிவாகியுள்ளன. கமலும் தேழி கிராமத்தில் மமாத்தம் 12,000
வாத்துேள் இதன் காரணமாக ககான்க ாழிக்ேப்பட்டன. அப்பகுதி
ேட்டுப்பாட்டு மண்டலமாே அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பல்கவறு பகுதிேளில்
இருந்து மபறப்பட்ட கூடுதல் மாதிரிேள் கபாபாலில் உள்ள ICAR-National
Institute of High Security Animal Diseases நிறுவனத்துக்கு பரிகசாதமன
-க்ோேவும் பறமவக்ோய்ச்சல் பாதிப்புேமளக் ேண்டறிவதற்ோேவும்
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

✓

ெம்மு-ோஷ்மீரில் 1,000 அடல் டிங்ேரிங் ஆய்வேங்ேமள நிறுவ
உள்ளதாே NITI ஆகயாக் அறிவித்துள்ளது. அவற்றில், 187 நிறுவனங்ேள்
இந்த நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் நிறுவப்படும். ATL என்பது, அறிவியல்
ேருத்துக்ேமளப் பரிகசாதித்து, புரிந்துமோள்வதற்ோன வழிேமள
உருவாக்குவதன்மூலம் குழந்மதேளின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிமய
அதிேரிப்பதற்ோன NITI ஆகயாக்கின் ஒரு முன்மனடுப்பாகும்.

6. எந்த ைாநில காைல்துமற, இடரில் இருக்கும் குடிைக்கமை காைல்

2. அண்மையில் ஓரினச்சசர்க்மக திருைணத்மத அனுைதிக்கும்

துமறயுடன் இமணப்பதற்காக, ‘Call your Cop’ என்ற திறன்சபசி
கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது?

சட்டத்மத அங்கீகரித்த கதன்னகைரிக்க நாடு எது?

அ) நாோலாந்து 

அ) அர்மென்டினா

ஆ) கமற்கு வங்ேம்

ஆ) சிலி 

இ) கேரளா

இ) மபரு

ஈ) ஒடிஸா

ஈ) மபாலிவியா

✓

✓

சிலி அதிபர் மசபாஸ்டியன் பிகனரா அண்மமயில் ஓரினச்கசர்க்மே
தம்பதிேமள திருமணம் மசய்து மோள்ள அனுமதிக்கும் சட்டத்தில்
மேமயழுத்திட்டார். இந்த விழாவில் LGBT மற்றும் பரந்த மனித
உரிமமேளுக்ோன ஆர்வலர்ேள் ேலந்துமோண்டனர்.

✓

அந்த நாட்மடப்மபாறுத்தவமர, சட்டம் ‘இரு நபர்ேளுக்கு இமடயிலான
அமனத்து ோதல் உறவுேமளயும் சமமான நிமலயில் மவக்கிறது’.

நாோலாந்து ோவல்துமற அண்மமயில் ‘Call your Cop’ என்ற திறன்
கபசி மசயலிமய அறிமுேப்படுத்தியது. இது மாநிலத்தின் அமனத்து
குடிமக்ேளும் மற்றும் இடரில் உள்ளவர்ேளும் ஒரு மநாடியில் ோவல்
துமறமய மதாடர்பு மோள்ள உதவுகிறது. இந்தச் மசயலியில் உள்ள
அம்சங்ேளில் அமடவு, எச்சரிக்மேேள், சுற்றுலா குறிப்புேள், SOS,
அருகிலுள்ள ோவல் நிமலயம் மற்றும் கதடல் ஆகியமவயும் அடங்கும்.

7. ’ஹனுக்கா’மை ககாண்டாடடுகிற ைக்கள் யார்?
3. 2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் சதடப்பட்ட ஆளுமை

அ) யூதர்ேள் 

யார்?

ஆ) கிறிஸ்தவர்ேள்

அ) நீரஜ் கசாப்ரா 

இ) முஸ்லிம்ேள்

ஆ) எகலான் மஸ்க்

ஈ) சீக்கியர்ேள்

இ) P V சிந்து

✓

ஈ) மீராபாய் சானு

✓

கூகுள் தனது ‘2021ஆம் ஆண்டின் ததடல்’ பட்டியமல மவளியிட்டது,
இது உலேம் முழுவதும் அதன் கதடுமபாறியில் அதிேம் கதடப்பட்டமதக்
ோட்டுகிறது. ஒலிம்பிக் தங்ேப்பதக்ேம் மவன்ற நீரஜ் கசாப்ரா, 2021’இல்
இந்தியாவில் அதிேம் கதடப்பட்ட ஆளுமம ஆனார்.

✓

2021’இல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிேம் கதடப்பட்ட தமலப்புேளில், ICC
T20 உலேக்கோப்மப மற்றும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக், CoWin, Euro Cup,
மற்றும் Tokyo Olympics ஆகியமவ இடம் மபற்றுள்ளன.

‘விளக்குேளின் திருவிழா’ என்றும் அமழக்ேப்படுகிற ‘ஹனுக்ோ’, ஒரு
மோடுங்கோல் மன்னருக்கு எதிரான யூதர்ேளின் மவற்றிமயக்
மோண்டாடும் ஒரு யூதத்திருவிழாவாகும். ஹனுக்ோ - எட்டு நாள் யூத
மோண்டாட்டம் ஆபிரோம் உடன்படிக்மேக்குப் பிறகு மதாடர்ச்சியாே
2ஆவது ஆண்டாே, நவம்பர் 28 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமம
வமர UAE முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது.

8. சில சையங்களில் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற காசைரி திட்டத்துடன்
கதாடர்புமடய துமற எது?
அ) நதி கமலாண்மம

4. நாடாளுைன்றத்தில் அண்மையில் நிமறசைற்றப்பட்ட NIPER

ஆ) உள்நாட்டு இயந்திரங்ேளின் வளர்ச்சி 

(திருத்தம்) ைசசாதா, ‘சதசிய முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த நிறுைனம்’
அந்தஸ்மத ____ எதற்கு ைழங்க முமனகிறது?

இ) மமாழிமயப் பாதுோத்தல்
ஈ) பருவநிமல மாற்றம்

அ) மருந்து ேல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள் 
✓

ஆ) மபட்கராலிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்
இ) உடற்ேல்வி நிறுவனங்ேள்
ஈ) தத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ேள்
✓

கதசிய மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி நிறுவன (திருத்தம்) மகசாதாமவ
நாடாளுமன்றம் அண்மமயில் நிமறகவற்றியது. அேமதாபாத், ஹாஜிபூர்,
மஹதராபாத், மோல்ேத்தா, மேௌோத்தி மற்றும் கரபகரலி ஆகிய
இடங்ேளில் அமமந்துள்ள கமலும் ஆறு மருந்துக் ேல்வி & ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்ேளுக்கு ‘கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம்’ என்ற
அந்தஸ்மத வழங்குவமத இது கநாக்ேமாேக் மோண்டுள்ளது. அவற்றுக்
-ோன ஆகலாசமனக் குழுமவ அமமப்பதும் இதன் கநாக்ேமாகும்.









பாதுோப்புக்ோன கேபினட் ேமிட்டி (CCS) 1989’இல் உள்நாட்டிகலகய
தயாரிக்ேப்பட்ட ோகவரி எஞ்சின் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்தது. 30
ஆண்டுேள் ஓடிய இத்திட்டம் `2035.56 கோடி மசலவில் ஒன்பது முழு
முன்மாதிரி இயந்திரங்ேள் மற்றும் நான்கு முக்கிய இயந்திரங்ேமள
உருவாக்கியது. சமீபத்தில், மலட் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட் (எல்சிஏ) கதொஸ்
தற்கபாது இறக்குமதி மசய்யப்பட்ட எஞ்சினுடன் ஒருங்கிமணக்ேப்பட்டு
-ள்ளதாே அறிவிக்ேப்பட்டது. கமலும் எதிர்ோலத்தில் எல்சிஏ வமேேள்
மற்றும் அட்வான்ஸ்டு மீடியம் ோம்பட் ஏர்கிராப்ட்கபான்ற விமானங்ே
-மள இயக்குவதற்கு உள்நாட்டு இயந்திரங்ேமள உருவாக்குவதற்கு
உத்கதசிக்ேப்பட்டுள்ளது.
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9. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கபண்கள் பசலான் டி’ஓர் விருமத
கைன்ற அகலக்ஸியா புட்கடல்லாஸ் சார்ந்த நாடு எது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) ஸ்மபயின் 
ஈ) அர்மென்டினா

✓

2021 பகலான் டி’ஓர் பிரான்ஸ் ோல்பந்து விருதின்கபாது 2021ஆம்
ஆண்டிற்ோன மபண்ேள் பகலான் டி’ஓர் விருமத ஸ்பானிஷ் ோல்பந்து
வீராங்ேமன அமலக்ஸியா புட்மடல்லாஸ் மபற்றுள்ளார்.
FC பார்சிகலானாவின் மிட்பீல்டர் அமலக்சியா புமடல், அடா மஹேர்மபர்க்
மற்றும் கமேன் இராபிகனாவுக்குப் பிறகு பரிமச மவன்ற மூன்றாவது
மபண் வீராங்ேமன ஆவார். லிகயானல் மமஸ்ஸி ஏழாவது முமறயாே
பகலான் டி’ஓர் விருமத மவன்றுள்ளார். 21 வயதுக்குட்பட்ட சிறந்த
வீரருக்ோன கோபா டிராபிமய பார்சிகலானாவின் 19 வயதான மபட்ரி
மவன்றார்.

10. NSO’இன் GDP ைதிப்பீட்டின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டின்
இரண்டாம் காலாண்டில் நிமலயான விமலயில் GDP என்ன?
அ) 5.6
ஆ) 6.4
இ) 8.4 
ஈ) 9.8

✓

✓

கதசிய புள்ளியியல் அலுவலேம் (NSO), புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே
அமமச்சேம் 2021-22 (Q2 2021-22) இரண்டாம் ோலாண்டிற்ோன
(ெூமல-மசப்டம்பர்) மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP)
மதிப்பீடுேமள மவளியிட்டது. Q2 2021-22’இல் நிமலயான விமலயில்
GDP ₹35.73 லட்சம் கோடியாே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2020-21ஆம்
ோலாண்டில் ₹32.97 லட்சம் கோடியாே இருந்தது.
இது 2020-21ஆம் ோலாண்டில் நிலவிய 7.4 சதவீத சுருக்ேத்துடன்
ஒப்பிடும்கபாது 8.4 சதவீத வளர்ச்சியுடன் உள்ளது.


1. ரூ.339 கோடியில் புதுப்பிக்ேப்பட்ட ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம்
ோசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேம் ரூ.339 கோடி மசலவில் 3 ஆயிரம்
ச.அ’இலிந்து 5 லட்சம் சதுர அடியாே விரிவாக்ேம் மசய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்ேப்பட்ட கோயிமல பிரதமர் நகரந்திர கமாடி கநற்று நாட்டுக்கு
அர்ப்பணித்தார்.
உத்தர பிரகதச மாநிலம் வாரணாசியில் உலே பிரசித்தி மபற்ற ோசி
விஸ்வநாதர் கோயில் அமமந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வரும்
பக்தர்ேள் ேங்மேயில் நீராடி, புனித நீமர எடுத்துச் மசன்று கோயிலில்
வழங்குவது வழக்ேமாகும். ோசி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்ேள்
எண்ணிக்மே மதாடர்ந்து அதிேரித்து வருகிறது. அதனால், மநரிசல்
மிகுந்த மதருக்ேள், கமாசமான சுற்றுப்புறத்மத ேடந்து பக்தர்ேள்
கோயிலுக்கு மசல்ல கவண்டிய நிமல இருந்தது.
இந்த பிரச்சிமனக்கு தீர்வு ோண விஸ்வநாதர் கோயிமலயும் ேங்மே
நதியின் ேமரேமளயும் இமணக்கும் வமேயில் விரிவான பாமதமய
அமமக்ே பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திட்டமிட்டார். இதன்படி, ேடந்த 2019ம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் கததி கோயில் வளாேத்மத விரிவாக்ேம் மசய்யும்
திட்டத்துக்கு அடிக்ேல் நாட்டப்பட்டது. இதற்ோே கோயிமல சுற்றியிருந்த
300-க்கும் கமற்பட்ட மசாத்துேள் மேயேப்படுத்தப்பட்டன.
இந்த திட்டத்தில் அதிே ஆர்வம் ோட்டிய பிரதமர், அடிக்ேடி வாரணாசிக்கு
வந்து ஆகலாசமனேமள வழங்கினார். அவரது ஆகலாசமனயின்படி
மாற்றுத் திறனாளிேளும் எளிதில் வந்து மசல்லும் வமேயில்
சாய்தளங்ேள், நேரும் படிக்ேட்டுேள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிேள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுலா வசதி மமயம், கவத மமயம், அருங்ோட்சிய
-ேம், பார்மவயாளர் மாடம், உணவு விடுதிேள் உள்ளிட்ட வசதிேளும்
மசய்யப்பட்டன.
பமழய ேட்டிடங்ேமள இடிக்கும்கபாது 40-க்கும் கமற்பட்ட பழமமயான
கோயில்ேள் ேண்டறியப்பட்டன. அமவ பாதுோக்ேப்பட்டு அழகுபடுத்தப்ப
-ட்டன. விஸ்வநாதர் கோயில் வளாேத்தில் ஆதி சங்ேராச்சாரியார், பாரத







மாதா, ராணி அகில்யாபாய் கஹால்ேர் சிமலேள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
சுமார் 3 ஆயிரம் சதுர அடியாே இருந்த கோயில் வளாேம், ரூ.339 கோடி
மசலவில் 5 லட்சம் சதுர அடி அளவுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
2. ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேள் பட்டியல்:
இந்தியாவுக்கு 4-ஆவது இடம்; அமமரிக்ோ முதலிடம்

இ) UK

✓









ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேமாே ஆதிக்ேம் மசலுத்தும் நாடுேளின்
பட்டியலில் இந்தியா 4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
வட அமமரிக்ே ேண்டத்மதச் கசாோ்ந்த நாடாே இருந்தாலும், ஆசியாவில்
அதிே மசல்வாக்கு மோண்ட நாடாே அமமரிக்ோ உள்ளது.
ஆசிய பிராந்தியத்தில் மசல்வாக்கு மோண்ட நாடுேள் குறித்து
ஆஸ்திகரலியாமவச் கசாோ்ந்த கலாவி நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும் ஆய்வு
நடத்தி வருகிறது. நடப்பாண்டுக்ோன ஆய்வறிக்மேமய அந்நிறுவனம்
அண்மமயில் மவளியிட்டது.
அதில், சீனாமவ பின்னுக்குத் தள்ளி, ஆசிய பிராந்தியத்தில் அதிேம்
ஆதிக்ேம்
மசலுத்தும்
நாடாே
அமமரிக்ோ
உள்ளதாேத்
மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் சீனா 2-ஆவது இடத்திலும், ெப்பான்
3-ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 4-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. ரஷியா,
ஆஸ்திகரலியா, மதன் மோரியா, சிங்ேப்பூாோ், இந்கதாகனசியா, தாய்லாந்து
ஆகியமவ அடுத்தடுத்த இடங்ேளில் உள்ளன.
ேடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமேயில் சீனா, ெப்பான், ஆஸ்திகரலியா,
ரஷியா ஆகிய நாடுேள் ஆசிய பிராந்தியத்தில் தங்ேள் மசல்வாக்மே
இழந்துள்ளதாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாடுேளுடன்
ஒப்பிடுமேயில் சீனாவும் ெப்பானும் அதிே அளவில் தங்ேள் மசல்வாக்மே
இழந்துள்ளன. அகத கவமளயில், அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு சற்று
உயாோ்ந்துள்ளது.
தூதரேத் மதாடாோ்பு, ேலாசார ஆதிக்ேம், மபாருளாதார உறவு, எதிாோ்ோல
வளங்ேள் உள்ளிட்ட பல்கவறு விவோரங்ேளில் சீனா தனது
ஆதிக்ேத்மத இழந்ததாே அறிக்மேயில் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. தூதரேத்
மதாடாோ்பு, மபாருளாதார உறவு ஆகிய மதிப்பீடுேளில் இந்தியா தனது
மசல்வாக்மே இழந்துள்ளது.
அதிபாோ் கொ மபடன் தமலமமயிலான நிாோ்வாேம் ஆசிய பிராந்தியத்தில்
உள்ள
நாடுேளுடன்
தூதரே
உறமவ
வலுப்படுத்தியதால்,
அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு அதிேரித்துள்ளதாேத் மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
ேகரானா தடுப்பூசிமய அதிே எண்ணிக்மேயில் மசலுத்தி மபாருளாதார
பாதிப்பில் இருந்து விமரவில் மீண்டதும் அமமரிக்ோவின் மசல்வாக்கு
அதிேரிப்புக்கு முக்கியக் ோரணம் என்று மதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பட்டியலில், அண்மட நாடுேளான பாகிஸ்தான் (15-ஆவது இடம்),
வங்ேகதசம் (19-ஆவது இடம்), இலங்மே (20-ஆவது இடம்), மியான்மாோ்
(21-ஆவது இடம்), கநபாளம் (25-ஆவது இடம்) ஆகியமவ
இந்தியாமவவிடப் பின்தங்கிகய உள்ளன.
3. மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய
நூல்ேள் முதல்முமறயாே ேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்ப்பு: 8 ஆயிரம்
பக்ேங்ேளில் 9 நூல்ேளாே மவளியீடு
மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வுநிறுவனம் சார்பில் சங்ே இலக்கிய நூல்ேள்
முதல்முமறயாேேன்னடத்தில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் மசவ்வியலின் சிறப்மப உலேம் முழுவதும் மோண்டும் மசல்லும்
கநாக்கில், மத்திய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம் மசயல்பட்டு
வருகிறது.
அதன்படி,
ஐம்மபரும்
ோப்பியங்ேளில்
ஒன்றான
மணிகமேமல ோப்பியம் சீனம், ெப்பானீஸ், மோரியன் உள்ளிட்ட 23
மமாழிேளில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டு வருகிறது. அகதகபால, திருக்குறமள
58 பழங்குடியினர் மமாழிேள் உட்பட 120-க்கும்கமற்பட்ட மமாழிேளில்
மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவனம்
கமற்மோண்டு வருகிறது. இந்நிமலயில், 9 சங்ேஇலக்கிய நூல்ேள்
முதல்முமறயாே ேன்னட மமாழியில் மமாழிமபயர்க்ேப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து மசம்மமாழி தமிழாய்வு நிறுவன இயக்குநர் கபராசிரியர் இரா
சந்திரகசேரன் கூறியதாவது:
கிமு.300 - கிபி. 300 வமரயிலான ோலேட்டத்தில் எழுந்த பாடல்ேளின்
மதாகுப்பாே சங்ே இலக்கியம் அமமகிறது. அதன்படி, எட்டுத்மதாமேயும்,
பத்துப்பாட்டும் சங்ேஇலக்கியமாகும். ‘யாதும் ஊகர யாவரும் கேளிர்’,
‘அமிழ்தம் இமயவது ஆயினும் இனிது எனத் தமியர் உண்டலும் இலர்’,
‘மசல்வத்துப் பயகன ஈதல்’
உள்ளிட்ட ஏராளமான உயரிய
கோட்பாடுேமள சங்ே இலக்கியம் மோண்டுள்ளது.
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இமத உலே மக்ேளிமடகய மோண்டும் மசல்லும் கநாக்கில்
மமாழிமபயர்க்கும் பணிமய தமிழாய்வு நிறுவனம் சில ஆண்டுேளுக்கு
முன்பு மதாடங்கியது. முதல்ேட்டமாே, ேன்னட மமாழியில் சங்ே
இலக்கியங்ேமள மமாழிமபயர்க்ே நடவடிக்மே எடுக்ேப்பட்டது. அதன்படி,
நற்றிமண, குறுந்மதாமே, ஐங்குறுநூறு, பத்துப்பாட்டு, பரிபாடல்,
ேலித்மதாமே, அேநானூறு, புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து ஆகிய சங்ே
இலக்கியங்ேள் சுமார் 8 ஆயிரம் பக்ேங்ேமள மோண்ட 9 நூல்ேளாே
உருவாக்ேப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம், ேன்னடத்தில் இல்லாத அேப்
புறக்கோட்பாடுேள் அந்த மமாழிக்குகிமடப்பகதாடு, தமிழுக்கே உரியபிற
கோட்பாடுேமளயும், மசாற்சிறப்பிமனயும் அம்மமாழி வாயிலாேகவ
உயர்த்த முடியும்.
இரு மமாழிேளின் இலக்கியத்மத ஒப்பீட்டாய்வு மசய்வதன்மூலம் மமாழி
அறிஞர்ேளுக்கு மிேப்மபரிய ஆய்வுத் தளத்மத உருவாக்ே முடியும்.
மமாழி அறிஞர்ேள் ஒன்றிமணந்தால், இரு மாநிலங்ேளுக்கும் இமடகய
நல்லுறவும் வலுப்மபறும்.
மமாழிமபயர்க்ேப்பட்ட நூல்ேளுக்கு ேன்னட மமாழி அறிஞர்ேள்மத்தியில்
நல்ல வரகவற்பு கிமடத்துள்ளது. இந்த மமாழிமபயர்ப்பு பணியில்
மபங்ேளூரு தமிழ்ச் சங்ேத்தின் கபராசிரியர் இரா.சீனிவாசன்
ஒருங்கிமணப்பில், கபராசிரியர்ேள் தா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, கே.மலர்விழி,
ஏ.சங்ேரி, ஜி.சுப்பிரமணியன், மா.அரங்ேசாமி, கே.வனொ குல்ேர்னி,
நா.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிகயார் ஈடுபட்டனர். சங்ே இலக்கியங்ேமள பிற
மமாழிேளிலும் மமாழிமபயர்க்கும் பணி கமற்மோள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககத்தரின் ரஸ்ஸல், எந்த


✓

உலகளாவிய நிறுவனத்தின் புதிய தமலவராக உள்ளார்?
அ) உலக வங்கி
ஆ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம்
இ) UNICEF 
ஈ) IMF

✓

ஐநொ அவவயின் குழந்வதகள் நல அவமப் ொன UNICEF’இன் அடுத்த
தவலவரொக அபமரிக்க அதி ர் ஜ ொபிடனின் உதவியொளரொன ஜகத்தரின்
ரஸல் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். ூவல மொதம் தவி விலகிய பென்ரிட்டொ
ஃஜ ொர்க்கு அடுத்த டியொக ரஸ்ஸல் வருவொர் என்று ப ொதுச்பெயலொளர்
அன்ஜடொனிஜயொ குட்டபரஸ் அறிவித்தொர்.



உஸ்ப கிஸ்தொனின் தொஷ்கண்டில் நவடப ற்றுவரும் கொமன்பவல்த்
ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் ஜ ொட்டியில் ப ண்களுக்கொன 49 கிஜலொ
எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரொங்கவன ஜில்லி தலப பெரொ தங்கப்
தக்கம் பவன்றொர். முன்னதொக, ஆண்களுக்கொன 55 கிஜலொ ‘ஸ்னொட்ச்’
பிரிவில் ெங்ஜகத் மகொஜதவ் ெர்கொர் தங்கப் தக்கம் பவன்றஜதொடு, புதிய
‘ஸ்னொட்ச்’ ஜதசிய ெொதவனவயயும் வடத்தொர். கொமன்பவல்த் ளு
தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப் மற்றும் உலக ளு தூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்
ஆகிய இரண்டிலும் இந்தியொ ஜ ொட்டியிடுகிறது.

6. அண்மையில் காலைான கெராசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லாம், எந்த
நாட்டின் அறிஞர் ைற்றும் கலாச்ொர ஆர்வலராவார்?
அ) இந்தியொ
ஆ) வங்கொளஜதெம் 

2. ைர்கைாொவின் (mouse opossums) பூர்வீகம் எது?

இ) ொகிஸ்தொன்

அ) அபமரிக்கொ 

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன்

ஆ) அண்டொர்டிகொ

✓

இ) ஐஜரொப் ொ
ஈ) ஆசியொ

✓

பமௌஸ் ஓஜ ொஸம்கள் நிஜயொட்ஜரொபிகல் மொர்சுபியல் குடும் மொன
டிபடல்பிஜடயிஜலஜய ஒப்பீட்டளவில் மிகச்சிறிய உறுப்பினர்களொகும்.
அவவ அபமரிக்கொவவ, குறிப் ொக பதன்னபமரிக்கொவவ பூர்வீகமொகக்
பகொண்டவவயொகும். அண்வமயில் புதிதொக இனங்கொணப் ட்ட இனம்,

✓

அட்லரின் மவுஸ் ஓஜ ொெம் (மர்ஜமொெொ அட்பலரி) என்று ப யரிடப் ட்டது.
அது மிகச்சிறிய துவணப்பிரிவொன வமஜகொரியஸில் ஒன்றொகும். இது
ஆரொய்ச்சியொளர் கிபரக் அட்லரின் ப யரொல் அவழக்கப் டுகிறது.

7. உலகின் புதிய குடியரொக ைாறிய ொர்ெடாஸின் முதல் குடியரசுத்
தமலவர் யார்?
அ) ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமென் 
ஆ) மக்டஜலனொ ஆண்டர்ென்

3. COVID-19 ைற்றும் சடங்கு ஆகிய இரண்டின் கலமவயான
ககாவிசடங்குக் காய்ச்ெலால் ொதிக்கப்ெட்ட இந்திய ைாநிலம் எது?

இ) ஜகட்ரின்

அ) ஜகரளொ

ஈ) ென்னொ மரின்

✓

ஆ) பதலுங்கொனொ 
இ) மத்திய பிரஜதெம்
ஈ) கு ரொத்

✓

ஜதசிய ஜ ரொசிரியர் ரபிகுல் இஸ்லொம், வங்கொளஜதெத்வதச் ஜெர்ந்த ஓர்
அறிஞர் மற்றும் கலொச்ெொர ஆர்வலர் ஆவொர். அவர் ெமீ த்தில் தனது 87
ஆம் வயதில் கொலமொனொர். பமொழியியலொளரொன இவர் 1952’இல் பமொழி
இயக்கத்தில் தீவிரமொக ங்ஜகற்றொர். ஜமலும் 2018’இல் அரெொங்கத்தொல்
ஜதசிய ஜ ரொசிரியரொக நியமிக்கப் ட்டொர். அவர் சுதந்திர விருது, எகுஜே
தக் மற்றும் ங்களொ அகொடமி இலக்கிய விருது ஆகியவற்வறப் ப ற்றொர்.
அவருக்கு ெர்வஜதெ தொய்பமொழி விருதும் வழங்கப் ட்டது.

ஜகொவிட்-19 ஜநொயொளி படங்கு வவரஸொல் ொதிக்கப் டும்ஜ ொது ஏற் டும்
ஜகொவிபடங்குக் கொய்ச்ெல் ொதிப்வ தற்ஜ ொது பதலுங்கொனொ மொநிலம்
கண்டுவருகிறது. பதலுங்கொனொவில் 8க்கும் ஜமற் ட்ஜடொர் ஜகொவிபடங்கு
கொய்ச்ெலொல் ொதிக்கப் ட்டுள்ளனர். இந்தக் கலவவ ஜநொய்த்பதொற்றின்
அறிகுறிகளில் “உடல் அழுத்தம், மூச்சுத்திணறல், குளிர், உடல் வலிகள்
மற்றும் மூட்டு வலிகள்” ஆகியவவ அடங்கும். COVID-19 மற்றும்
படங்குவுக்கு ஒஜர மொதிரியொன அறிகுறிகள் உள்ளன.

ொஜகொப்ஸ்ஜடொட்டிர்

பிரிட்டிஷ் கொலனியொக மொறி 396 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கரீபியன் தீவு
நொடொன ொர் டொஸ் ெமீ த்தில் உலகின் புதிய குடியரெொக மொறியுள்ளது.
அந்நொடு, இரொணி இரண்டொம் எலிெப த்வத அரெ தவலவர் தவியில்
இருந்து நீக்கியது. நொட்டின் தவலவம நீதி தி, ஜடம் ெொண்ட்ரொ ஜமெவன
குடியரசுத் தவலவரொக தவிப்பிரமொணம் பெய்துவவத்தொர். ொர்ஜ டியன்
ொடகி ரிெொனொ ஜதசிய வீரொங்கவனயொக அறிவிக்கப் ட்டொர்.

8. 2021 நவம்ெரில் வசூல் செய்யப்ெட்ட சைாத்த GST எவ்வளவு?
அ) `0.75 லட்ெம் ஜகொடி
ஆ) `0.95 லட்ெம் ஜகொடி
இ) `1 லட்ெம் ஜகொடி

4. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற “பிமரட்’ஸ் திமிங்கலத்தின்”
நிமல என்ன?

ஈ) `1.3 லட்ெம் ஜகொடி 
✓

அ) அற்றுவிட்ட இனம்
ஆ) அருகிவிட்ட இனம் 
இ) தீவொய்ப்பு கவவல குவறந்த இனம்
ஈ) அச்சுறு நிவலவய அண்மித்த இனம்
✓

பமக்சிஜகொ வவளகுடொ “பிவரட்’ஸ் திமிங்கலங்கள்” அருகிவிட்ட உயிரி
-னங்கள் ெட்டத்தின்கீழ் “அருகிவிட்ட இனம்” என வவகப் டுத்தப் ட்டுள்
-ளன. அவவ, பமக்ஸிஜகொ வவளகுடொவில் வசிக்கும் ஒஜர ல்லற்ற
திமிங்கலங்ளொகும். நூற்றுக்கும் குவறவொன திமிங்கலங்கள் மட்டுஜம
தற்ஜ ொதுள்ளன. ஒடிஸொவின் பூரி மற்றும் கஞ்ெம் மொவட்ட எல்வலக்கு
அருஜக அழிந்துவரும் பிவரட் திமிங்கலம் இறந்து கவர ஒதுங்கியது.

9. இந்திய ஆயுதப்ெமடகளுக்கு அதிநவீன செரான் டிகரான்கமள
வழங்கிய நாடு எது?
அ) அபமரிக்கொ
ஆ) இஸ்ஜரல் 
இ) பிரொன்ஸ்

5. காைன்சவல்த் ொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப்ெதக்கம் சவன்ற ஜில்லி
தலசெசெராவுடன் சதாடர்புமடய விமளயாட்டு எது?
அ) வில்வித்வத
ஆ) துப் ொக்கிச்சுடுதல்
இ) ளு தூக்குதல் 
ஈ) குத்துச்ெண்வட









மத்திய நிதி அவமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ள தகவலின் டி, GST வருவொய்
பதொடர்ந்து இரண்டொவது மொதமொக ₹1,31,526 ஜகொடியொக உலொளது. இது
கடந்த ஆண்டு இஜத மொதத்தின் GST வருவொவயவிட 25% அதிகமொகும்.
ஜமலும், 2019ஐ ஒப்பிடும்ஜ ொது 27% அதிகமொகும். இதுவவர இல்லொத
அளவுக்கு GST வசூல், ஏப்ரலில் ₹1,41,384 ஜகொடியொக திவொகியுள்ளது.
பதொடர்ந்து 5ஆம் மொதமொக வசூல் ₹1 லட்ெம் ஜகொடிவயத் தொண்டியுள்ளது.

ஈ) ரஷ்யொ
✓

அதிநவீன பெரொன் டிஜரொன்கவள இந்திய ஆயுதப் வடகளுக்கு
இஸ்ஜரல் வழங்கியுள்ளது. அவவ தற்ஜ ொதுள்ள பெரொன்கவள விடவும்
அதிநவீன ஆண்டி- ொமிங் திறன்பகொண்டவவ. இந்திய அரெொங்கம்
ொதுகொப்புப் வடகளுக்கு வழங்கிய அவெரகொல நிதி அதிகொரத்தின்கீழ்
இந்த டிஜரொன்கள் வகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.
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இதன்கீழ் அவர்கள் தங்கள் இரொணுவத் திறவன ஜமம் டுத்துவதற்கொக
`500 ஜகொடி மதிப்பிலொன உ கரணங்கள் மற்றும் அவமப்புகவள
வொங்கவியலும்.

10. சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகத்தின் ெமீெத்திய தரவுகளின்ெடி, கடந்த
10 ஆண்டுகளில் எத்தமன யாமனகள் சகால்லப்ெட்டுள்ளன?
அ) 160
ஆ) 360
இ) 660
ஈ) 1160 

✓

✓

கொட்டு யொவனகள் இறப்பு பதொடர் ொக தமிழ்நொட்வடச் ஜெர்ந்த தகவல்
அறியும் உரிவமச் ெட்ட ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் ஜகொரியிருந்தவத
அடுத்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன அவமச்ெகத்தின் ‘யொவனகள்
திட்ட’ பிரிவொல் அளிக்கப் ட்ட திலில் கடந்த த்து ஆண்டுகளில் 1160
கொட்டு யொவனகள் பகொல்லப் ட்டிருப் து பதரியவந்தது.
2020 டிெம் ர் மொதம் வவர கடந்த த்து ஆண்டுகளில் நொடு முழுவதும்
இரயில்களில் அடி ட்டு, மின்ெொரம் தொக்கி, ஜவட்வடயொடுதல் ஜ ொன்ற
ல்ஜவறு கொரணங்களொல் 1160 கொட்டு யொவனகள் இறந்துள்ளன.


1. ொரதி ொடவல ஜமற்ஜகொள் கொட்டிய பிரதமர்
‘கொசி நகர்ப் புலவர் ஜ சும் உவரதொன்
கொஞ்சியில் ஜகட் தற்ஜகொர் கருவி பெய்ஜவொம்’ இது ‘ ொரத ஜதெம்’ என்ற தவலப்பில் மகொகவி ொரதியொர் எழுதிய ொடலில்
வரும் வரிகள். வொரொணசியில் திங்கள்கிழவம நவடப ற்ற விழொவில்,
ொரதியின் ஜமற்கண்ட
ொடவல தமிழிஜலஜய ஜமற்ஜகொள்கொட்டி
ஹிந்தியில் விளக்கமளித்தொர் பிரதமர் ஜமொடி.
2. பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொனுக்கு முதல் உயிரிழப்பு
பிரிட்டனில் ஒவமக்ரொன் வவரஸ் பதொற்றுக்கு முதல் உயிரிழப்பு
ஏற் ட்டுள்ளது. இவத பிரதமர் ஜ ொரிஸ் ொன்ென் உறுதி பெய்துள்ளொர்.
3. பென்வனயில்
ஜகமரொக்கள்

7500

இடங்களில்

பெயற்வக

நுண்ணறிவு

பென்வனயில் 7,500 இடங்களில் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள்,
ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ப ொதுமக்கள்
அதிகம் கூடும் இடங்களில் அவமக்கப் டுகின்றன.
பென்வனயில் மொநகரில் ப ொதுமக்களின்
ொதுகொப்வ
உறுதி
பெய்வதற்கொக கடந்த 2017-இல் ‘மூன்றொவது கண்’ என்ற ப யரில்
கண்கொணிப்பு ஜகமரொ ப ொருத்தும் திட்டம் முன்பனடுக்கப் ட்டது.
அப்ஜ ொவதய பென்வன ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் ஏ ஜக
விசுவநொதன்,
தனியொொா்
மற்றும்
ப ொதுமக்கள்
உதவியுடன்
ஜகமரொக்கவள ப ொருத்தும் ணிவய தீவிரப் டுத்தினொொா். மூன்றொவது
கண் திட்டத்துக்கு முன்பு வவர சில ஆயிரம் ஜகமரொக்கள் மட்டும் இருந்த
பென்வனயில் இப்ஜ ொது 50 மீட்டருக்கு ஒன்று வீதம் சுமொொா் 2.80 லட்ெம்
ஜகமரொக்கள் உள்ளன.
80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு:
பென்வனயில் கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கள் குவறவொக இருந்த
கொலகட்டத்தில் ெொட்சிகள், தடயங்கள் அடிப் வடயில் மட்டுஜம குற்ற
வழக்குகள் துப்பு துலக்கப் ட்டன. இதனொல் எப்ஜ ொதும் ஜ ொலீஸொருக்கு
ெவொலொகஜவ இருந்தது.
ஆனொல் மூன்றொவது கண் திட்டத்துக்கு பின்னொா், ஜகமரொக்களின்
உதவிஜயொடு குற்ற வழக்குகளில் ஜ ொலீஸொொா் எளிதொக துப்பு
துலக்குகின்றனொா்.
சுமொொா் 80 ெதவீத வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதற்கு கண்கொணிப்பு
ஜகமரொக்கஜள கொவல்துவறக்கு உதவுகின்றன. பென்வனயில் கடந்த
கொலங்கவள விட தங்கச் ெங்கிலி றிப்பு 50 ெதவீதம், பகொள்வள 24
ெதவீதம், அடிதடி மற்றும் ஜமொதல் 11 ெதவீதம் குவறந்திருப் தொக













கொவல்துவற
தகவல்கள்
பதரிவிக்கின்றன.
குற்றங்களும் கணிெமொக குவறந்துள்ளன.

இஜதஜ ொல

பிற

பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ:
தற்ஜ ொது கண்கொணிப்பு ஜகமரொக்கவள விட அதிக திறன் பகொண்ட
ஏஎன்பிஆொா் ஜகமரொ, முக அவடயொளம் கொணும் ஜகமரொ ஆகியவவ
நகரின் முக்கியமொன குதிகளில் ப ொருத்தப் ட்டு வருகின்றன. இதன்
அடுத்தகட்ட நடவடிக்வகயொக பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொக்கள்
பென்வனயில் ப ொருத்தப் ட உள்ளன.
பென்வன கொவல்துவறக்கு ஒதுக்கப் ட்டுள்ள ரூ.150 ஜகொடி நிொா் யொ நிதி
இதற்கொக
யன் டுத்தப் டுகிறது. ெொதொரண ஜகமரொக்கவள விட
ல்ஜவறு புதிய திறன்கவளயும், கொட்சிகளின் அடிப் வடயில் எச்ெரிக்வக
விடுக்கும் வெதியும் பகொண்ட இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தப் ட்டொல்,
ப ொதுமக்களின் ொதுகொப்பு ஜமலும் உறுதிப் டுத்தப் டும்.
ஏபனனில் இந்த ஜகமரொக்கள் பவறும் கொட்சிகவள மட்டுமல்லொது
ஒருவரது உணொா்வுகவளயும் அறியும் வெதி பகொண்டது. குற்றச் ெம் வம்
நிகழ்வதற்குரிய சூழல் ஓரிடத்தில் ஏற் ட்டொல், அவத முன்னஜர
கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும் திறனும் இவற்றுக்கு உண்டு.
ப ண்கள் ொதுகொப்புக்கு முக்கியத்துவம்:
ப ண்களுக்கு எதிரொக குற்றங்கள் நவடப றும் இடங்கள், ொலியல்
பதொந்தரவு ெம் வங்கள் ஏற் ட்ட இடங்கள், ப ண்கள் அதிகமொக கூடும்
இடங்கள் மற்றும் ஜகொயில்கள், கடற்கவரகள், ஜ ருந்து நிவலயங்கள்,
ரயில் நிவலயங்கவள அவடயொளம் கண்டு, அங்கு இக்ஜகமரொக்கள்
ப ொருத்தப் டுகின்றன.
இவற்றுக்கொன கட்டுப் ொட்டு அவற ஜவப்ஜ ரியில் உள்ள பென்வன
ப ருநகர கொவல்துவற ஆவணயொா் அலுவலகத்தில் புதிதொக ரூ.60
ஜகொடியில் கட்டப் டும் கட்டடத்தில் இரு தளங்களில் அவமக்கப் டுகிறது.
இந்த ஜகமரொக்கவள வகயொளுவது பதொடொா் ொக கட்டுப் ொட்டு அவற
கொவலொா்களுக்கு பிரத்ஜயகமொன யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது.
ஏற்பகனஜவ இந்த வவக ஜகமரொக்கள், நொட்டில் ப ண்களுக்கு எதிரொக
அதிகமொக குற்றம் நவடப றும் நகரங்களொன தில்லி, மும்வ , லக்பனௌ,
ப ங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளன. பென்வனயில்
இக்ஜகமரொக்கவள ப ொருத்துவதற்குரிய ஒப் ந்தப் புள்ளி இறுதி
பெய்யப் ட்டு, ணி பதொடங்கியுள்ளது. இந்த ஜகமரொக்கள் ப ொருத்தும்
ணி 2022
ூன் மொதம் முடிவவடந்து, முழுவமயொக இயங்கத்
பதொடங்கும் என பென்வன கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள்
பதரிவித்தனொா்.
இந்தக்
ஜகமரொக்கள்
மூலம்
ஜ ொலீஸொரின்
ணி
எளிவமப் டுத்தப் டுவஜதொடு, கொவல் ணி இன்னும் திறனுடனும்,
வலிவமயுடனும்
இருக்கும்
என
கூறப் டுகிறது.
அஜதொடு
குற்றவொளிகளின் மீதொன கொவல்துவறயின் ொொா்வவ இன்னும் ஆழமொக
தியும்.
எப் டி பெயல் டும்?
ெொதொரண ஜகமரொக்கள் திவு பெய்யும் கொட்சிகவள ஜநரவலயில் கொண
மட்டும் முடியும். ஆனொல் பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ, ஒரு கொட்சிவய
திவு பெய்வது மட்டும் இல்லொமல் ஜகமரொவின் கொட்சியில் ஒருவரது
நடவடிக்வகவயயும் கண்கொணிக்கும். அவரது நடவடிக்வகயில்
வழக்கத்துக்கு மொறொக வித்தியொெமொகத் ஜதொன்றினொல், உடனடியொக அது
குறித்து எச்ெரிக்கும், கட்டுப் ொட்டு அவறயில் உள்ள திவரயில்
உடனடியொக அந்தக் கொட்சி ஒளிரும்.
முக்கியமொக ஒரு குற்றம் நவடப றுவதற்கு முன்ஜனஜர ஒரு இடத்தில்
உள்ள மனிதொா்களின் நடவடிக்வகவயயும், அவரது உணொா்வுகவள
அடிப் வடயொகக் பகொண்டு அங்கு அெம் ொவித ெம் வம் நவடப றுவதற்கு
வொய்ப்புள்ளதொ என் வதக் கண்டறிந்து எச்ெரிக்கும். ஒருவரது அச்ெ
உணொா்வு, ஜகொ ம், ஆத்திரம் உள்ளிட்ட உணொா்வுகவளயும் கண்டறியும்.
அஜதஜ ொல ஒரு ந ொா், துப் ொக்கி, கத்தி,அரிவொள், பவடிப ொருள் ஜ ொன்ற
ஆயுதங்களுடன் இருந்தொல் அவதயும் அறிந்து எச்ெரிக்கும்.
இவதத் தவிொா்த்து இந்த ஜகமரொவில் ஒரு இடத்தில் எத்தவன ஜ ொா்
உள்ளனொா், ொதுகொப்புப் குதியில் வவக்கப் ட்ட ப ொருள் திருடப் ட்டொல்
எச்ெரிப் து, வொகனங்களின் திவு எண்வண அவடயொளம் கொண் து,
குரல் மூலம் ஒருவவர கண்டறிவது, முகம் அவடயொளம் மூலம்
ஒருவவர கண்டறிவது, பவடி ப ொருவள கண்டறிந்து எச்ெரிப் து
உள்ளிட்ட ல்ஜவறு வெதிகள் உள்ளன.
ெொதொரண ஜகமரொவில் ஒரு மனிதனின் முக அவடயொளத்வத வவத்து
மட்டுஜம குற்றவொளிவய அவடயொளம் கொண முடியும். ஆனொல் இந்த
ஜகமரொவில் ஒருவரது நடவடிக்வக, உணொா்வுகவள ஆகியவற்றின்
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அடிப் வடயில்
ஒருவவர
அவடயொளம்
கண்டு
எச்ெரிக்கும்
பதொழில்நுட் ம் உள்ளது. இதற்கொக அந்த ஜகமரொவிலும், அதனுடன்
ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் ெொா்வரிலும் அதற்குரிய பிரத்ஜயக பமன்ப ொருள்
ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும்.
நகொா் முழுவதும் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும் இத்தவகய ஜகமரொக்களில்
குற்றத் பதொடொா்புவடய மற்றும் வழக்கத்துக்கு மொறொன கொட்சிகவள
ஜதொா்வு பெய்து, அவத மட்டும் கட்டுப் ொட்டு அவற திவரயில் ஒளி ரப்பி,
எச்ெரிக்வக விடுக்கும்.
இதனொல் ஜ ொலீஸொொா், 7,500 ஜகமரொக்களில் திவொகும் கொட்சிகவளயும்
கொண ஜவண்டிய ஜதவவயில்வல. பெயற்வக நுண்ணறிவு ஜகமரொ
ஜதொா்வு பெய்து அளிக்கும் கொட்சிகவள மட்டும் ொொா்த்தொஜல ஜ ொதுமொனது
என கொவல்துவற உயொா் அதிகொரிகள் பதரிவித்தனொா்.
4. தமிழகத்தில் 22% ப ண்களுக்கு மனஅழுத்த ஜநொய்: அவமச்ெர்
அதிர்ச்சி தகவல்
பென்வன ஓமந்தூரொர் அரசு மருத்துவ கல்லுொரி மருத்துவமவனயில்,
முதிஜயொர் மற்றும் மன நலம் குன்றிஜயொருக்கொன பிரத்ஜயக ஐந்து
சிகிச்வெ பிரிவுகவள, அவமச்ெர்கள் சுப்பிரமணியன், ஜெகர் ொபு
ஆகிஜயொர் துவக்கி வவத்தனர்.
இதன்பின்பு, அவமச்ெர் சுப்பிரமணியன் அளித்த ஜ ட்டியில், இந்த
மருத்துவமவனயில், மனநலம் குன்றிய ஜநொயொளிகளுக்கொன மீட்பு
ஜெவவ வமயம் துவங்கப் ட்டுள்ளது. இஜதஜ ொல், 22 அரசு மருத்துவ
கல்லுொரி மருத்துவமவனகளிலும் துவங்கப் டும்.
இதற்கொக, தலொ 10 டுக்வககள் அவமக்கப் ட்டு, சிகிச்வெ மற்றும்
உணவு, உவட இலவெமொக வழங்கப் டும். பிரெவித்த ப ண்களில் 22
ெதவீதம் ஜ ருக்கு மனநிவல மொற்றம் ஏற் ட்டு, மன அழுத்த ஜநொயொல்
ொதிக்கப் டுகின்றனர். இவர்களுக்கு தொழ்வு மனப் ொன்வம, உடல்
லவீனம்,
சியின்வம, துொக்கமின்வம ஜ ொன்ற பிரச்வனகள்
ஏற் டுகின்றன.
அவர்களுக்கு
உரிய
ஆஜலொெவன
வழங்கி,
தங்கவளயும், குடும் த்தினவரயும் எப் டி ொர்த்து பகொள்ள ஜவண்டும்
என்ற அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப் டும் என கூறியுள்ளொர்.
5. நீதி திகள் ஓய்வூதியத்வத உயர்த்தும் மஜெொதொ...நிவறஜவறியது!
உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
உயர்த்தும் ஜநொக்கில் நீதி திகளுக்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ
நி ந்தவன ெட்டத்தில் திருத்தம் ஜமற்பகொள்ளும் மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில்
ஜநற்று நிவறஜவறியது. அவனத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்துடன்
ஆதரவு அளித்தன.
உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
உயர்த்துவதற்கொன ஊதியம் மற்றும் ஜெவவ நி ந்தவன ெட்ட திருத்த
மஜெொதொ ஜலொக்ெ ொவில் ெமீ த்தில் நிவறஜவறியது. இந்நிவலயில் இந்த
மஜெொதொ ரொஜ்யெ ொவில் ஜநற்று தொக்கல் பெய்யப் ட்டது.
ஜகொரிக்வக
மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துவற அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு மஜெொதொவவ
தொக்கல்
பெய்து
ஜ சியதொவது:சில
வவரயறுக்கப் ட்ட
கொரணங்களுக்கொக இந்த மஜெொதொவவ தொக்கல் பெய்துள்ஜளொம். இது,
நீதி திகளின் ஊதியத்தில் எவ்வித ொதிப்புகவளயும் ஏற் டுத்தொது.உச்ெ
நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதி திகளின் ஓய்வூதியத்வத
கணிெமொக அதிகரிக்கஜவ இந்த மஜெொதொ தொக்கல் பெய்யப் டுகிறது.
இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர்.மஜெொதொ மீது விவொதம் நடத்த ரொஜ்யெ ொ
துவண
தவலவர்
ெரிவன்ஷ்
நொரொயண்
சிங்
அவழப்புவிடுத்தொர்.'ெஸ்ப ண்ட்'
பெய்யப் ட்ட
12
எம்.பி.,க்கள்
விவகொரத்தில் முதலில் முடிவவ அறிவிக்கும் டி, கொங்., எதிர்க்கட்சி
தவலவர் மல்லிகொர் ுன கொர்ஜக ஜகொரிக்வக விடுத்தொர். இதற்கு தி.மு.க.,
உறுப்பினர்கள் சிவொ உட் ட ல எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதரவு
பதரிவித்தனர்.
இந்நிவலயில் கொங்., - எம்.பி., அமீ யொஜ்னிக் ஜ சுவகயில், ''உயர்
நீதிமன்றங்களில் நீதி திகளின் கொலி ணியிடங்கள் நிரப் ப் டொமல்
உள்ளன.''இதனொல் ஏரொளமொன வழக்குகள் நிலுவவயில் உள்ளன.
இந்த கொலி இடங்கவள நிரப்புவதில் மத்திய அரசுக்கு அக்கவற
உள்ளதொ?'' என ஜகள்வி எழுப்பினொர்.தி.மு.க., உறுப்பினர் வில்ென்
ஜ சியதொவது:உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ெ நீதிமன்ற நீதி திகளின்
ஓய்வு வயது தற்ஜ ொது முவறஜய 62 மற்றும் 65 ஆக உள்ளன.
இவற்வற 65 மற்றும் 70 ஆக உயர்த்த ஜவண்டும். இந்த வயதில்













நீதித்துவறயில் அவர்கள் ப ற்றுள்ள அனு வம், நிலுவவயில் உள்ள
வழக்குகவள விவரவில் முடிக்க உதவும்.
75 ஆயிரம் வழக்குகள்
உயர் நீதிமன்றங்களில் 57 லட்ெம் வழக்குகளும், உச்ெ நீதிமன்றத்தில்
75 ஆயிரம் வழக்குகளும் நிலுவவயில் உள்ளன. நீதி திகள் நியமனம்
ஜ ொதுமொன அளவில் இல்வல. உயர் நீதிமன்றங்களில் 402 நீதி தி
ணியிடங்கள் கொலியொக உள்ளன. அபமரிக்கொவில் நீதி திகள் தங்கள்
வொழ்நொள் முழுக்க ணியொற்ற ெட்டம் இடம் அளிக்கிறது. பிரிட்டனில்
நீதி திகளின் ஓய்வு வயது 70 ஆக உள்ளது. அவத 75 ஆக உயர்த்த
திட்டமிட்டுள்ளனர். நம் நொட்டில் நீதி திகள் ஓய்வு ப ற்ற பின்னும்
வழக்கறிஞர்களொக
ணியொற்றுகின்றனர்.
மத்தியஸ்தங்களில்
ஈடு டுகின்றனர். ஓய்வூதியத்வத மட்டும் நம்பிஜய வொழ்கின்றனர். அது
அவர்களின் வொழ்வொதொரத்திற்கு ஜ ொதுமொனதொக இல்வல.
உச்ெ நீதிமன்ற நீதி தியின் ஒரு மொத ெம் ளம், அவர் விெொரிக்கும்
வழக்கில் ஆ ரொகும் முன்னணி வழக்கறிஞர்களின் ஒரு நொள்
கட்டணத்வத விட குவறவு. நீதி திகளின் ெம் ளத்வத மறுவவரயவற
பெய்ய ஜவண்டும். இவ்வொறு அவர் ஜ சினொர். இவதயடுத்து மஜெொதொ
பதொடர் ொக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொரெொரமொக விவொதித்தனர்.
விவொதத்தின் இறுதியில், அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த
ஆதரவுடன் மஜெொதொ நிவறஜவறியது.''அரசியல் ொர ட்ெம் இன்றி மஜெொதொ
நிவறஜவற ஒத்துவழப்பு அளித்த அவனத்து கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும்
நன்றி,'' என, அவமச்ெர் கிரண் ரிஜி ு பதரிவித்தொர்.
6. தமிழகத்தில்
ழங்குடியினர்
ெரொெரிக்கும்கீழ் ெரிவு!

கல்வியறிவு

விகிதம்

ஜதசிய

ழங்குடியின மக்களின் கல்வி நிவலயில் இந்திய ெரொெரிவய விட,
தமிழ்நொட்டின் ெரொெரி குவறவொக இருப் தொக இன்று (டிெ. 13)
நொடொளுமன்றத்தில் விசிக உறுப்பினர் ரவிக்குமொர் எழுப்பிய ஜகள்விக்கு,
மத்திய அரசு திலளித்தது. இன்று ரவிக்குமொர் இதுகுறித்து எழுப்பிய
ஜகள்விகளுக்கு, மத்திய ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர்
ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ எழுத்துபூர்வமொக தில் அளித்துள்ளொர். அதன்
விவரம் வருமொறு:
ழங்குடியினப் ப ண்களின் கல்வியறிவு விகிதத்வத அதிகரிக்க
அரெொங்கம் எடுத்த நடவடிக்வககள் என்ன?, 2020-ம் ஆண்டில்
ழங்குடியின (ST ) கல்வியறிவு குறித்த மொநில வொரியொன தரவு விவரம்
என்ன?, ள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி ஆகிய இரண்டிலும்
ழங்குடி மக்களின் பமொத்த ஜெர்க்வக விகிதம் (GER) என்ன?, GER-ஐ
அதிகரிக்க அரெொங்கம் ஏஜதனும் சிறப்பு முயற்சிகவள எடுக்கிறதொ?,
அப் டியொனொல், அதன் விவரங்கள் என்ன? என்ற ஜகள்விகவள
ரவிக்குமொர் எழுப்பியிருந்தொர்.
இந்தக் ஜகள்விகளுக்கு, ழங்குடியினர் நலத் துவற இவண அவமச்ெர்
ஜரணுகொ சிங் ெருட்டொ அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வமொன
திலில்,
‘அட்டவவணயில் 2011-ம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி அவனத்திந்திய
அளவில் ழங்குடியின ஆண்களின் டிப் றிவு 59% ஆக இருக்கிறது,
ப ண்களின்
டிப் றிவு 49.4% ஆக உள்ளது. தமிழ்நொட்வடப்
ப ொறுத்தவவரயில் ழங்குடியின ஆண்களின் கல்வியறிவு 54.3%
ஆகவும், ப ண்களின் கல்வியறிவு 46.8% ஆகவும் இருக்கிறது. அதொவது,
ஆண் கல்வியில் 4.7 ெதவீதமும் ப ண் கல்வியில் 2.6 ெதவீதமும் ஜதசிய
ெரொெரிவயவிட தமிழ்நொட்டில் குவறவொக உள்ளது’
என்று
பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
இவதச் சுட்டிக்கொட்டி கொமஜதனு இவணயதள பெய்திப் பிரிவிடம் ஜ சிய
ரவிக்குமொர், “ப ொதுவொக டிப் றிவு ப ற்ஜறொர் ெதவீதத்தில் இந்தியொவில்
முன்னணி மொநிலங்களில் ஒன்றொக இருக்கும் தமிழ்நொட்டில்,
ழங்குடியினர் கல்வியறிவு நிவல மட்டும் இப் டி பின்னவடவொக
இருப் து ஜவதவனயளிக்கிறது. எனஜவ, தமிழ்நொட்டில் ழங்குடியினர்
கல்வியறிவு ெதவீதத்வத உயர்த்த தமிழக முதல்வர் சிறப்புத் திட்டம்
ஒன்வற வகுக்க நடவடிக்வக எடுக்கஜவண்டும்” என்றொர்.

7. ளுதூக்குதல்: இந்தியொவுக்கு 3-ஆவது தங்கம்
கொமன்பவல்த் ளுதூக்குதல் ெொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் அ ய் சிங்
ஆடவருக்கொன 81 கிஜலொ பிரிவில் தங்கம் பவன்றொொா். இப்ஜ ொட்டியில்
இந்தியொவுக்கு இது 3-ஆவது தங்கப் தக்கமொகும்.
அ ய் சிங் தனது எவடப் பிரிவில் ஸ்னொட்ச்சில் 147 கிஜலொ, கிளீன் &
ப ொா்க்கில் 175 கிஜலொ என பமொத்தமொக 322 கிஜலொ எவடவயத் தூக்கி



Page Number 302 Of 367

 















முதலிடம் பிடித்தொொா். இதில் அவொா் ஸ்னொட்ச் பிரிவில் தூக்கிய எவட
ஜதசிய ெொதவனயொகும்.
ஏற்பகனஜவ இப்ஜ ொட்டியில் தங்கம் பவன்ற ப ரிமி லொல்ரினுன்கொ (67
கிஜலொ), அசிந்தொ ஷியுலி (73 கிஜலொ) ஆகிஜயொருடன் இவணந்து அ ய்
சிங்கும் தற்ஜ ொது கொமன்பவல்த் விவளயொட்டுப் ஜ ொட்டிக்கு ஜநரடியொகத்
தகுதிப ற்றொொா்.
இதனிவடஜய, இந்தப் ஜ ொட்டியில் மகளிருக்கொன 59 கிஜலொ பிரிவில்
இந்தியொவின் ொப்பி ெஸொரிகொ ஸ்னொட்ச் பிரிவில் 84 கிஜலொ, கிளீன் &
ப ொா்க் பிரிவில் 105 கிஜலொ என பமொத்தமொக 189 கிஜலொ எவடவயத்
தூக்கி 2-ஆம் இடம் பிடித்து பவள்ளி பவன்றொொா்.
8. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ‘பிர ஞ்ெ அழகி
இந்திய ப ண்...!

ட்டத்வத பவன்ற’

இஸ்ஜரலின் சுற்றுலொத்தளமொன எய்லட் நகரில் பிர ஞ்ெ அழகிக்கொன
ஜ ொட்டி நவடப ற்றது. இதில், ல்ஜவறு நொடுகவளச் ஜெர்ந்த சுமொர் 80
அழகிகள் மிஸ் யுனிவர்ஸ் ட்டத்திற்கொக ங்ஜகற்றனர்.
இந்நிவலயில், இந்தியொ ெொர்பில் ங்ஜகற்ற இளம்ப ண் ெர்னொஸ் கவுர்
பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டொர். அவருக்கு முன்னொள் பிர ஞ்ெ
அழகி பமக்சிஜகொவவ ஜெர்ந்த ஆண்ட்ரியொ பமெொ வொவகவய சூட்டினொர்.
ெர்னொஸ் கவுர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு மிஸ் ெண்டிகரொக ஜதர்வு
பெய்யப் ட்டொர். ஜமலும் ல்ஜவறு அழகிப் ஜ ொட்டிகளில் ங்ஜகற்று
ட்டங்கவளயும் பவன்றுள்ளொர்.
இந்தியொ ெொர்பில் லொரொ தத்தொ 2000-ம் ஆண்டில் மிஸ் யுனிவர்ஸ்
ட்டத்வத பவன்றிருந்தொர். அதன்பிறகு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
இந்தியப் ப ண் பிர ஞ்ெ அழகியொக ஜதர்வு பெய்யப் ட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
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1. 2021 - உலகளாவிய சுகாதார காப்பீட்டு நாளுக்கானக் கருப்

5. அண்டைச் பசய்திகளில் இ ம்ப ற்ற க்ஸா புலிகள் காப் கம்

ப ாருள் என்ன?

அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

அ) Sustainable Health Coverage

அ) வைற்கு

ஆ) Leave No One’s Health Behind: Invest in Health Systems for All 

ஆ) ஆந்திர பிரவதசம்

இ) Universal access to Healthcare

இ) பீகோர்

ஈ) Equitable and healthy society

ஈ) வைகோலயோ

✓

ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் டிசம்பர்.12 அன்று உலக நல ோழ்வு அமைப்போல்
உலகளோவிய சுகோதோர கோப்பீடு நோளோக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

✓

எந்தவ ோரு பணவநருக்கடியும் இல்லோைல் அமைத்து ைக்களும் தரைோை
நல ோழ்வுச் வசம கமளப் வபறு மத இந்நோள் உறுதிவசய்கிறது.
உலகளோவிய நல ோழ்வுக் கோப்பீடு ஐநோ அம யோல் நீடித்த ளர்ச்சி
இலக்குகளோக வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “Leave No One’s Health Behind:
Invest in Health Systems for All” என்பது நடப்போண்டில் (2021) ரும்
இந்நோளுக்கோை கருப்வபோருளோகும்.

✓

ங்கம் 

வைற்கு ங்கத்தில் உள்ள பக்ைோ புலிகள் கோப்பகத்தில் குமறந்தது 23
ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இரோயல் ங்கப்புலி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
-ள்ளதோக வைற்கு ங்க ைோநில அரசு வதரிவித்துள்ளது. பக்ைோ புலிகள்
கோப்பகத்தின் கிழக்கு தோைன்பூர் கோட்டிலுள்ள கண்கோணிப்பு வகைரோவில்
அப்புலியின் படம் பதி ோகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 1998ஆம் ஆண்டில்,
இரோயல் ங்கப்புலியின் படங்கள் அக்கோப்பகத்தில் பதி ோகிை. வதசிய
ைவுயிரி ோரியத்திடமிருந்து புலிகள் கோப்பகம் என்ற அமடயோளத்மத
இந்தக் கோப்பகம் இழந்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

6. உலகின் மிகவுயரைான ரயில்டவ ாலத்தூண் கட் ப் ட்டு வரும்

2. நியூ கலிட ானியாவின் தீவுப் குதி சமீ த்தில் எந்த நாட்டின் ஒரு

டநானி ள்ளத்தாக்கு அடைந்துள்ள ைாநிலம்/யூடி எது?

குதியாக இருக்க வாக்களித்தது?

அ) சிக்கிம்

அ) பிரோன்ஸ் 

ஆ) உத்தரகோண்ட்

ஆ) அவைரிக்கோ

இ) ைணிப்பூர் 

இ) ஜப்போன்

ஈ) லடோக்

ஈ) ரஷ்யோ

✓



பிவரஞ்சு தீவுப் பிரவதசைோை புதிய கலிவடோனியோவில் உள்ள
ோக்கோளர்கள், பிரோன்ஸ் நோட்டின் ஒரு பகுதியோக இருப்பதற்கு ோக்குச்
வசலுத்திைர். வதன் ைோகோண பிரோந்தியத்தின் தமல ர் வசோனியோ
வபக்ஸ், இதன் முடிவுகமள அறிவித்தோர். இதில் பங்வகற்ற ர்களில் 96
சதவீதத்திைர் பிரோன்சுடன் இருப்பமதத் வதர்ந்வதடுத்தைர். ோக்வகடுப்பு
ஐநோ ைற்றும் பிரோந்திய ஆற்றல்களோல் கண்கோணிக்கப்பட்டது.

✓

ைணிப்பூர் ைோநிலத்தில் உள்ள வநோனி பள்ளத்தோக்கில் 141 மீ உயரத்தில்
உலகின் மிகவுயரைோை ரயில்வ போலத்தூமண ரயில்வ நிர் ோகம்
நிர்ைோணித்து ருகிறது. இது 111 கி.மீ நீளமுள்ள ஜிரிபோம்-இம்போல் ரயில்
போமதயின் ஒருபகுதியோக உள்ளது. இது ைணிப்பூரின் தமலநகரத்மத
நோட்டின் அகலப்போமத வநட்வ ோர்க்குடன் இமணப்பமத வநோக்கைோகக்
வகோண்டுள்ளது. வநோனி பள்ளத்தோக்கிலுள்ள இப்போலம், ஐவரோப்போவின்
ைோண்டினீக்வரோவில் அமைந்துள்ள ைோலோ - ரிவஜகோ ம யோடக்ட்டின்
தற்வபோமதய 139 மீ உயர சோதமைமய முறியடிக்கும்.

3. ‘Commercial Space Astronaut Wings’ திட் த்து ன் பதா ர்புட ய
நாடு எது?

7.‘இருவாச்சி திருவிழா’ என் து பின்வரும் எந்த ைாநிலம்/யூனியன்

அ) அவைரிக்கோ 

✓

பிரடதசத்தில் பகாண் ா ப் டும் ஒரு கலாச்சார விழாவாகும்?

ஆ) சீைோ

அ) அஸ்ைோம்

இ) ரஷ்யோ

ஆ) நோகோலோந்து 

ஈ) ஆஸ்திவரலியோ

இ) வைற்கு

‘Commercial Space Astronaut’ திட்டம் US Federal Aviation Administration
(FAA) மூலம் வசயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் 1984ஆம் ஆண்டின்
ணிக விண்வ ளி வ ளியீட்டுச் சட்டத்தின்கீழ்
ருகிறது ைற்றும்
விைோனிகள் ைற்றும் விைோைக் குழுவிைமர அங்கீகரிப்பதற்கோக இது
டி மைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், FAA ஆைது, விண்வ ளிமயச்
வசரும் நபர்களுக்கு ழங்கப்படும் கைர்ஷியல் ஸ்வபஸ் அஸ்ட்வரோைோட்
விங்மை இனி வ ளியிடப்வபோ தில்மல எை அறிவித்தது.

ங்கம்

ஈ) பீகோர்

✓

நோகோலோந்து ைோநிலத்தின் தனித்து ம்மிக்க ‘இரு ோச்சி திருவிழோ’,
“திருவிழோக்களின் திருவிழோ” எை அமழக்கப்படுகிறது. அதன் போரம்பரிய
முமறயில் டிச.1ஆம் வததி அந்தத் திருவிழோ வதோடங்கியது. இந்த ஆண்டு
(2021) திருவிழோவின் 22ஆ து பதிப்பு ஆகும். கடந்த ஆண்டு, COVID
வதோற்றுகோரணைோக வைய்நிகர் முமறயில் இத்திருவிழோ நடத்தப்பட்டது.
10 நோள் நமடவபறும் இவ்விழோ, ஆண்டுவதோறும் டிசம்பர் வதோடக்கத்தில்
வதோடங்கி நோகோலோந்தின் ைோநில திைத்துடன் ஒத்திமசந்து நடக்கிறது.

4. புதுப்பிக்கப் ட் DICGC சட் த்தின் டி, கணக்கு டவத்திருப் வர்
-கள் தாங்கள் காப்பீடு பசய்யப் ட்
நாட்களுக்குள் அணுகலாம்?

டவப்புத்பதாடகடய ____

8. உலக ாரம் ரிய தளைான லியாங்சு நகரத்தின் பதால்ப ாருள்
இடி ாடுகள் உள்ள நாடு எது?

அ) 30

அ) ஜப்போன்

ஆ) 45

ஆ) சீைோ 

இ) 90 

இ) கிவரக்கம்

ஈ) 180
✓

கணக்கு ம த்திருப்ப ர்கள் தோங்கள் கோப்பீடு வசய்த ம ப்புத்வதோமக
-மய 90 நோட்களுக்குள் அணுகு மத உறுதிவசய் தற்கோக இந்திய
அரசு ம ப்புத்வதோமக கோப்பீடு ைற்றும் கடன் உத்தர ோத கோர்ப்பவரஷன்
சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்மத நிமறவ ற்றியது.

✓

ங்கி வடபோசிட் கோப்பீட்டு நிகழ்வில் பிரதைர் வைோடி கலந்து வகோண்டு,
ங்கிகள் நிதி வநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 1 இலட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட
வடபோசிட்தோரர்களுக்கு `1,300 வகோடி ழங்கப்பட்டுள்ளதோக வதரிவித்தோர்.
அத்தமகய கணக்குகளில் சிக்கியுள்ள மூன்று லட்சம் வடபோசிட்தோரர்கள்
நிதிமயப் வபறவுள்ளைர்.









ஈ) வதன் வகோரியோ
✓

லியோங்சு நகரத்தின் வதோல்வபோருள் இடிபோடுகள் ஓர் உலக போரம்பரிய
தளைோகும். யோங்வச நதி வடல்டோவில் உள்ள லியோங்சு கலோச்சோரத்தின்
ைர்ைத்திற்கு வதோல்வபோருள் ஆரோய்ச்சியோளர்கள் தீர்வு கண்டுள்ளைர்.
இது உலகின் மிகவும் வைம்பட்ட கற்கோல கலோச்சோரங்களில் ஒன்றோக
இருந்தது. சமீபத்திய ஆரோய்ச்சியில், இக்களிைண் அடுக்கு நோகரிகத்தின்
அழிவுக்கு யோங்வச ஆற்றின் வ ள்ளம் கோரணைோக இருக்கலோம் எைக்
கூறப்படுகிறது.
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9. “Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism” என்ற நூடல எழுதியவர்
யார்?
அ) தின்யோர் பவடல் 
இ) ஓர்னிட் சனி
ஈ) வஜய்ரோம் ரவைஷ்
எழுத்தோளர் தின்யோர் பவடல் தைது “Naoroji: Pioneer of Indian
Nationalism” என்ற நூலிற்கோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை ைதிப்புமிக்க
கைலோவதவி சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிமச வ ன்றோர். கைலோவதவி
சட்வடோபோத்யோய் NIF புத்தகப்பரிசோைது கடந்த 2018’இல் நிறு ப்பட்டது.
இது அமைத்து வதசிய எழுத்தோளர்களின் புமைகமத அல்லோத இலக்கி
-யங்கமள வகௌரவிக்கின்றது. இந்நூல் இந்திய வதசிய கோங்கிரமை
நிறுவிய 19ஆம் நூற்றோண்டின் தமல ரோை வநௌவரோஜியின் ோழ்க்மக
ரலோறு ஆகும். அ ர் இந்திய ம்சோ ளிமயச் வசர்ந்த முதல் பிரிட்டிஷ்
போரோளுைன்ற உறுப்பிைோரோ ோர்.

10. அண்டையில் நிடறடவற்றப் ட் ‘அடண ாதுகாப்பு ைடசாதா,
2019’ உ ன் பதா ர்புட ய ைத்திய அடைச்சகம் எது?
அ) உள்துமற அமைச்சகம்
ஆ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம் 
இ) உழவு ைற்றும் உழ ர்கள் நல அமைச்சகம்
ஈ) சுற்றுச்சூழல்,

ைம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்றம் அமைச்சகம்

✓

அண்மையில் ைோநிலங்களம யில் அமண போதுகோப்பு ைவசோதோ - 2019
நிமறவ ற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர் கவஜந்திர சிங்
வஷகோ த், இந்த ைவசோதோ ைோநிலங்களின் நீர், அமண உரிமை அல்லது
பரோைரிப்பு, அல்லது மின்சோரம்வபோன்ற ளங்கள் மீதோை ைோநிலங்களின்
உரிமைகமளக் மகக்வகோள்ளும் வநோக்கத்மத வகோண்டிருக்கவில்மல
என்று வதளிவுபடுத்திைோர்.

✓

நோடு முழு தும் உள்ள அமணகளின் போதுகோப்மப உறுதிவசய்யவும்,
உயிர் ைற்றும் உமடமைகளுக்கு வபரிழப்மப ஏற்படுத்தும் அமணகள்
வதோடர்போை வபரிடர்கமளத் தடுக்கவும் இந்த ைவசோதோ மக வசய்கிறது.


1. பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ.
இந்தியோ எதிர்ப்பு

மரவு தீர்ைோைத்துக்கு

பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை ஐ.நோ. சமப
எதிரோக இந்தியோ ோக்களித்தது.

மரவு தீர்ைோைத்துக்கு

ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில் இந்தியோ நிரந்தரைற்ற உறுப்பு நோடோக
இடம்வபற்றுள்ளது. இந்த சூழலில் ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலில்
பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போை
மரவு தீர்ைோைம் வநற்று
முன்திைம் வகோண்டு
ரப்பட்டது. இந்த தீர்ைோைத்மத 12 நோடுகள்
ஆதரித்தை. இந்தியோவும் ரஷ்யோவும் எதிர்த்து
ோக்களித்தை. சீைோ
ோக்வகடுப்பில் பங்வகற்க வில்மல. நிரந்தர உறுப்பு நோடோை ரஷ்யோ
வீட்வடோ அதிகோரத்மத பயன்படுத்தியதோல் தீர்ைோைம் ரத்து வசய்யப்பட்டது.
ோக்வகடுப்பின்வபோது
வபசியதோ து:

ஐ.நோ.வுக்கோை

இந்திய

தூதர்

திருமூர்த்தி

பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க வ ண்டும் என்பதில் இந்தியோ
உறுதியோக உள்ளது. அவதவநரம் பரு நிமல ைோறுபோடு வதோடர்போக
ஐ.நோ. சமபயின் 197 நோடுகளும் ஆவலோசித்து தீர்ைோனிக்க வ ண்டும்.
ஐ.நோ. போதுகோப்பு கவுன்சிலின் 15 நோடுகள் ைட்டும் தீர்ைோனிக்க முடியோது.
இந்த அம யில் தீர்ைோைம் நிமறவ ற்றப்பட்டோல் முடிவு எடுக்கும்
அதிகோரம் சில நோடுகளின் மககளுக்கு வசல்லும். இவ் ோறு அ ர்
வதரிவித்தோர்.
புவி வ ப்பம் அதிகரிப்பதற்கு அவைரிக்கோ, சீைோ ைற்றும் ளர்ச்சி அமடந்த
வைற்கத்திய நோடுகள் முக்கிய பங்கு
கிக்கின்றை. இந்த நோடுகள்
பரு நிமல ைோறுபோட்மட தடுக்க அதிக நிதி ஒதுக்க வ ண்டும். ளரும்
நோடுகள், பின்தங்கிய நோடுகள் மீது கட்டுப்போடுகமள திணிக்கக்கூடோது
என்று இந்தியோ உள்ளிட்ட நோடுகள் லியுறுத்தி ருகின்றை.







2. 7.56 லட்சம் சுய உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்குரூ.2,750 வகோடியில்
நலத்திட்ட உதவிகள்: திருத்தணியில் முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின் இன்று
ழங்குகிறோர்
திருத்தணியில் இன்று நமடவபறும் விழோவில், 7.56 லட்சம் ைகளிர் சுய
உதவிக்குழு உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,750 வகோடி ைதிப்பிலோை
நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின் ழங்குகிறோர்.

ஆ) மிலன் ம ஷ்ணவ்

✓









தமிழகம் முழு தும் 7.22 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள் உள்ளை.
இ ற்றில் 1 வகோடிவய 6 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்வடோர் உறுப்பிைர்களோக
உள்ளைர். இதில் நகர்ப்புறத்தில் 36 லட்சம் வபரும், கிரோைப்புறத்தில் 70
லட்சம் உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர்.
ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.5,500 வகோடி கவரோைோ சிறப்புக்
கடன் உட்பட ரூ.20 ஆயிரம் வகோடி கடன் உறுதி வசய்யப்படும், 36,218
சுய உதவிக்குழுக்கள் பயன்வபறும்
மகயில் ரூ.809.71 வகோடியில்
ஊரக
ோழ் ோதோரத் திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும் என்பை வபோன்ற
அறிவிப்புகள் சட்டப்வபரம யில், வ ளியிடப்பட்டை.
தற்வபோது இந்த அறிவிப்புகமள வசயல்படுத்தும் வநோக்கில், தமிழகம்
முழு தும் 58,463 சுய உதவிக்குழுக்கமளச் வசர்ந்த 7,56,142
உறுப்பிைர்களுக்கு ரூ.2,749.85 வகோடி ைதிப்பிலோை கடன் உதவிகள்,
நலத்திட்ட உதவிகமள முதல் ர் மு.க.ஸ்டோலின்
ழங்குகிறோர்.
திரு ள்ளூர் ைோ ட்டம் திருத்தணி பட்டோபிரோம் பகுதியில் உள்ள
தனியோர் கல்லூரி ளோகத்தில் நமடவபறும் இந்த விழோவில், ைகளிர் சுய
உதவிக்குழுக்களுக்கு
ங்கிக்கடன்,
நலத்திட்ட
உதவிகள்
ழங்கப்படும்வபோது, இவத வநரத்தில் இதர ைோ ட்டங்களிலும் அந்தந்த
ைோ ட்டங்கமளச் வசர்ந்த பயைோளிகளுக்கு அமைச்சர்கள் ைற்றும்
ைோ ட்ட ஆட்சியர்கள் நலத்திட்ட உதவிகமள ழங்கு ர்.
இந்நிமலயில், வநற்று முன்திைம் திரு ள்ளூர் ைோ ட்டத்தில் விழோ
நமடவபறும் இடத்மத அமைச்சர்கள் வக.ஆர்.வபரியகருப்பன், சோ.மு.நோசர்
ஆகிவயோர் போர்ம யிட்டு ஆய்வு வசய்தைர்.
3. தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48%-க்கு வைல் வபண்கள்:
ைோநிலங்களம யில் தக ல்
நோட்டில் கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோண்ட ோா்களில் 48.70
சதவீதம் வபோா் வபண்கள் என்று ைோநிலங்களம யில் வசவ் ோய்க்கிழமை
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது வதோடோா்போை வகள்விக்கு ைத்திய சுகோதோரத் துமற இமணமைச்சோா்
போரதி பிரவீண் ப ோோா் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதோ து:
வபோதிய விழிப்புணோா்வு இல்லோத கோரணத்தோல் வபண்கள் கவரோன்
தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளும் விகிதம் சற்று குமற ோகவ உள்ளது.
கோா்ப்பிணிகள், போலூட்டும் தோய்ைோோா்களுக்கும் கவரோைோ தடுப்பூசி
வசலுத்து தில் தயக்கம் உள்ளது. எனினும் கடந்த வை 19-ஆம் வததி
முதல், போலுட்டும் தோய்ைோோா்களும், ஜூமல 2 முதல் கோா்ப்பிணிகளும்
தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ளலோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது
உரிய ைருத்து
ல்லுநோா்களுடன் ஆவலோசித்து எடுக்கப்பட்ட
முடி ோகும்.
டிசம்போா் 8-ஆம் வததி நில ரப்படி கவரோைோ தடுப்பூசி வசலுத்திக்
வகோண்ட ோா்களில் 48.70 சதவீதம் வபண்கள் ஆ ோா். கவரோைோ தடுப்பூசி
வசலுத்திக் வகோள் து ைற்றும் கவரோைோ தடுப்பு முன்வைச்சரிக்மக
நட டிக்மககமளக் கமடப்பிடிப்பது வதோடோா்போக வபண்கள் ைத்தியில்
விழிப்புணோா்வு ஏற்படுத்த சிறப்பு நட டிக்மககமள வைற்வகோள்ளுைோறு
ைோநில
அரசுகளுக்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. 2022-இல்

ருகிறது இந்திய வசஸ் லீக்

அடுத்த ஆண்டு ஜூன் ைோதம் ‘இந்திய வசஸ் லீக்’ என்ற வபயரில் வசஸ்
வபோட்டிமய நடத்த இருப்பதோக அகில இந்திய வசஸ் சம்வைளைம்
வசவ் ோய்க்கிழமை அறிவித்தது.
கிரிக்வகட், போட்மின்டன், கோல்பந்து வபோட்டிகளில் இருப்பமதப் வபோன்று
வசஸ் விமளயோட்டிலும் இத்தமகய லீக் வபோட்டி முமறமய இந்திய
சம்வைளைம் முன்வைடுக்கிறது.
இப்வபோட்டியில் வைோத்தம் 6 அணிகள் இருக்கும் என்றும், அதில்
ஒவ்வ ோரு அணியிலும் இரு சூப்போா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு இந்திய
கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், இரு ைகளிோா் கிரோண்ட்ைோஸ்டோா்கள், ஒரு ஜூனியோா்
ஆட ோா், ஒரு ஜூனியோா் ைகளிோா் எை 8 வபோா் இருப்போோா்கள் என்றும்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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டபுள் ரவுண்ட் ரோபின் முமறயில் இரு ோரங்கள் நமடவபற இருக்கும்
இப்வபோட்டியின் குரூப் சுற்று முடிவில் முதல் இரு இடங்கமளப் பிடிக்கும்
அணிகள் இறுதிச் சுற்றில் வைோதும். வபோட்டிமய இரு நகரங்களில் நடத்த
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சோா் தவச
அளவிலோை
சிறந்த
வீரோா்,
வீரோங்கமைகமள இந்தியோவுக்கு அமழத்து ரு துடன், உள்நோட்டில்
இருக்கும் சிறந்த வீரோா், வீரோங்கமைகளுக்கு நல்லவதோரு களத்மத
அமைத்துக் வகோடுப்பவத இந்தப் வபோட்டியின் வநோக்கவைை சம்வைளைம்
வதரிவித்துள்ளது. வபோட்டி வதோடோா்போை இதர அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து
வ ளியோகும் எைத் வதரிகிறது.
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1. OECD’இன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண

ொட்டத்
உலகளொவிய GDP

-தின்படி, இந்த ஆண்டுக்கொன
வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?


✓

புதன் ணகொள் ணபொன்று 8 ைணிண ரத்தத ஓரொண்டொகக்
பகொண்ட புறக்ணகொள் ‘GJ 367 b’ஐ அறிவியலொளர்கள்
சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது புதன் ணபொன்று
பொதறக்ணகொள் என்றும் பூமியின் பொதி நிதற பகொண்டது
என்றும் கருதப்படுகிறது.

✓

‘GJ 367 b’ ஆனது 24 ைணி ண ரத்திற்கும் குதறவொன
ண ரத்தில் தங்கள்
ட்சத்திரத்தத சுற்றிவரும் புறக்
ணகொள்கள் குழுவிற்கு உரியதொகும். இததன பஜர்ைன்
விண்பவளி தையத்தின் ணகொள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின்
விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

அ) 9.5%
ஆ) 8%
இ) 5.6% 
ஈ) 2.3%
✓

OECD அதன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக்

கண்ண ொட்டத்தில்
உலக வளர்ச்சி இந்த ஆண்டு 5.6%ஆக இருக்கும் என்று
கூறியுள்ளது. உலகளொவிய GDP வளர்ச்சி 2022’இல்
4.5%ஆகவும், 2023’இல்
3.2%ஆகவும் இருக்கும்
என்பததயும் அது சிறப்பித்துக்கூறியுள்ளது.

5. எந்நிறுவனம் / குழுைத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைறைக்

குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசு நிமனவு அஞ்சல்தமல
பவளியிட்டுள்ளது?

பொதுகொப்பு
ைணசொதொ, 2019’ உடன் பதொடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம்
எது?

அ) டொடொ குழுைம்

அ) உள்துதற அதைச்சகம்

ஈ) ணகொத்ணரஜ் குழுைம்

2. அண்மையில் நிமைணவற்ைப்பட்ட ‘அம

ஆ) ஜல் சக்தி அதைச்சகம் 

ஆ) ரிதலயன்ஸ் குழுைம்
இ) ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைம் 
✓

இ) உழவு அதைச்சகம்
ஈ) சுற்றுச்சூழல், வன அதைச்சகம்
✓

✓

அண்தையில் ைொநிலங்களதவயில், ‘அத
பொதுகொப்பு
ைணசொதொ, 2019’ நிதறணவற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி
அதைச்சர் கணஜந்திர சிங் பெகொவத், இந்த ைணசொதொ நீர்,
அத
உரிதை அல்லது பரொைரிப்பு, அல்லது மின்சொரம்
ணபொன்ற வளங்கள் மீதொன ைொநிலங்களின் உரிதைகதள
தகக்பகொள்ளும் ண ொக்கத்தத பகொண்டிருக்கவில்தல
என்று பதளிவுபடுத்தினொர்.

என்ை தமலப்பில் ஆய்மவ பவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

என்ன?
அ) Know your Status
ஆ) Communities Make the Difference
இ) Global Solidarity Shared Responsibility
ஈ) End inequalities. End Aids. End pandemics 
✓

அ) NITI ஆணயொக்
ஆ) நிதி அதைச்சகம்
இ) ஆர்பிஐ 
ஈ) ஏடிபி

பபொருள் என்ன?
அ) Volunteer now for our common future 
ஆ) World needs Volunteers
இ) Volunteering during Pandemic
ஈ) Welcoming Volunteers
✓

ஒரு ...........?
அ) கருந்துதள

ஆ) புறக்ணகொள் 

இ) சிறுணகொள்

ஈ) விண்கல்









‘உலக எய்ட்ஸ் ொள்’ ஒவ்ணவொர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று
உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதன்
முதலில் 1988’இல் அனுசரிக்கப்பட்டது. “End inequalities.
End Aids. End pandemics” என்பது இந்த ஆண்டுக்கொன
உலக எய்ட்ஸ் ொளின் கருப்பபொருளொகும்.

7. 2021 – ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர் நொளுக்கொனக்’ கருப்

ரிசர்வ் வங்கியின் வருடொந்திர பவளியீடு, “State Finances:
A Study of Budgets of 2021-22” என்ற ததலப்பில்
அண்தையில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்தகயின்படி,
ைொநிலங்களின் ஒருங்கித ந்த கடன்-ஜிடிபி விகிதம்
2022 ைொர்ச் இறுதிக்குள் 31 சதவீதைொக இருக்கும் என்று
எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது, இது 2022-23ல் (FY23) அதடய
ணவண்டிய இலக்கொன 20 சதவீதத்ததவிட அதிகைொகும்.

4. அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘GJ 367 b’ என்பது

ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைத்தின் 75 ஆண்டு
நிதறதவ முன்னிட்டு, இந்திய அரசு நிதனவு அஞ்சல்
ததலகதள பவளியிட்டுள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு KC
ைஹிந்திரொ ைற்றும் அவரது சணகொதரர் JC ைஹிந்திரொ
ஆகிணயொரொல் நிறுவப்பட்டதுதான் ைஹிந்திரொ ைற்றும்
ைஹிந்திரொ குழுைம். கடந்த 1947’இல், வில்லிஸ் ஜீப்கதள
அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி பசய்யத் பதொடங்கியது.

6. 2021 - உலக எய்ட்ஸ் நொளுக்கொனக் கருப்பபொருள்

ொடு முழுவதுமுள்ள அத களின் பொதுகொப்தப உறுதி
பசய்யவும், அத கள் பதொடர்பொன ணபரிடர்கதள
தடுக்கவும் இந்த ைணசொதொ வதக பசய்கிறது.

3. “State Finances: A Study of Budgets of 2021-22”

✓



ஆண்டுணதொறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகதள (SDGs)
அதடவதற்கொக ணதசிய ைற்றும் பன்னொட்டு அளவில்
தன்னொர்வலர்களின் பங்தக ஊக்குவிப்பதற்கொக டிச.5
அன்று சர்வணதச தன்னொர்வலர்கள் ொள் அனுசரிக்கப்படு
-கிறது. இந் ொள் உலபகங்குமுள்ள தன்னொர்வலர்களின்
பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கிறது.
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UNGA, 2001’ஐ சர்வணதச தன்னொர்வலர்களின் ஆண்டொக
குறித்தது. “Volunteer now for our common future” என்பது
இந்த ஆண்டுக்கொன ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர் ொளின்’
கருப்பபொருளொகும்.

8. உலக ைண் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை ணததி எது?
அ) டிசம்பர் 3
ஆ) டிசம்பர் 5 
இ) டிசம்பர் 7
ஈ) டிசம்பர் 9
✓

ைண்ணின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் அதன் நிதலயொன
ணைலொண்தை
குறித்து
ைக்களின்
கவனத்ததக்
குவிப்பதற்கொக, ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5ஆம் ணததி
உலக ைண் தினம் பகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு
பிரச்சொரைொனது “Halt soil salinization, boost soil productivity”
என்ற கருப்பபொருதள அடிப்பதடயொகக் பகொண்டது.

9. ‘சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுடன்’ பதொடர்புமடய துமை
எது?
அ) விண்பவளி அறிவியல்
ஆ) கணிதம் 
இ) தவரொலஜி
ஈ) வணிகம்
✓

புகழ்பபற்ற இந்திய-அபைரிக்க கணிதவியலொளர் நிகில்
ஸ்ரீவஸ்தவொ, முதன் முதறயொக வழங்கப்பட்டும் $5,000
ைதிப்புதடய சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுக்கு கூட்டொகத்
ணதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளொர். ஆபணரட்டர் தியரியில் அவர்
ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கொக அபைரிக்க கணித சங்கம்
அவருக்கு இவ்விருதத வழங்குகிறது.

10. ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik Bharat’
என்ை நூமல எழுதியவர் யொர்?
அ) பிரபொத் குைொர் 
ஆ) விஜய் குைொர்
இ) இதறயன்பு
ஈ) அஜய் பூென் பொண்ணட
✓

ஜொர்கண்ட் ைொநிலத்தின் முன்னொள் ஆளு ரும், இந்திய
அரசின் முன்னொள் ணகபினட் பசயலொளருைொன பிரபொத்
குைொர் எழுதிய, ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik
Bharat’ என்ற நூதல குடியரசுத் துத த் ததலவர்
பவளியிட்டொர்.


1. எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத ஊக்குவிக்க ரூ.1,300
ணகொடி ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல்
யுபிஐ,
ரூணப
படபிட்
கொர்டுகதளப்
பயன்படுத்தி
ணைற்பகொள்ளப்படும்
எண்ை
ப ப்
பரிைொற்றத்தத















ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 ணகொடி திட்டத்துக்கு
அதைச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ைத்திய

பிரதைர்
ணரந்திர ணைொடி ததலதையில் ைத்திய
அதைச்சரதவக் கூட்டம் புதன்கிழதை
தடபபற்றது.
இக்கூட்டத்தில்
எடுக்கப்பட்ட
முடிவுகதள
ைத்திய
மின்னணு, தகவல் பதொழில்நுட்பத் துதற அதைச்சர்
அஸ்வினி தவஷ் வ் விவரித்தொர். அவர், "எண்ை
பரிைொற்றத்தத ைக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த ணவண்டும்
என்பதற்கொக ரூ.1,300 ணகொடி முதலீடு பசய்யப்படும்'
என்றொர்.
இதுபதொடர்பொக
பவளியிடப்பட்ட
கூறப்பட்டிருப்பதொவது:

அறிக்தகயில்

எண்ை வழியில் ப ப் பரிைொற்றங்கள் பசய்யும்ணபொது
அந்தத் பதொதகக்கு ஏற்ப பரிைொற்றக் கட்ட ம் பிடித்தம்
பசய்யப்படுகிறது. இந்தப் பரிைொற்றக் கட்ட த்தத
திருப்பிச் பசலுத்த அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. அதொவது,
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட்
கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி ணைற்பகொள்ளப்படும் ரூ.2,000
வதரயிலொன
எண்ை
பரிவர்த்ததனகளில்,
பரிவர்த்ததனக் கட்ட ம் திருப்பி அளிக்கப்படும். ணைலும்,
பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகள் மூலைொக தடபபறும்
எண்ை பரிவர்த்ததனகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம்
ஊக்கத்பதொதகயொக வங்கிகளுக்கு அரசு அளிக்கும்.
இதனொல்,
வங்கிகள் எண்ை பரிவர்த்ததனகதள
ஊக்குவிக்கும். அதிகைொணனொர் எண்ை பரிைொற்றத்துக்கு
ைொறுவொர்கள்.
இந்தத் திட்டத்துக்கொக, கடந்த ஏப்ரல் 1}ஆம் ணததியில்
இருந்து ஓரொண்டுக்கு ரூ. ரூ.1,300 ணகொடிதய ைத்திய
அரசு முதலீடு பசய்யவுள்ளது என்று அந்த அறிக்தகயில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசமிகண்டக்டர்,
மின்னணு
திதர
உற்பத்திதய
ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 ணகொடி: பசமி கண்டக்டர்,
மின்னணு சொதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் திதரகள்
ஆகியவற்றின் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ரூ.76,000
ணகொடி ைதிப்பிலொன திட்டத்துக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ைத்திய அதைச்சர் அஸ்வினி தவஷ் வ்
கூறுதகயில், " ம் அன்றொட வொழ்வில் மின்னணு
சொதனங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மின்னணு
உபகர ங்களில்
பசமிகண்டக்டர்
உதிரிபொகங்கள்
முக்கியைொனதவ.
பிரதைர் ணைொடி வரணவற்பு: அதைச்சரதவ முடிவுகள்
பதொடர்பொக பிரதைர் ணைொடி பவளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில்,
"பசமி கண்டக்டர் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு
முடிபவடுத்திருப்பது,
அந்தத்
துதறயில்
புதுதைக்
கண்டுபிடிப்புகள்,
ஆரொய்ச்சிதய
ஊக்குவிக்கும்.
உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். ைத்திய அரசின் சுயசொர்பு
இந்தியொ திட்டத்துக்கு இது வலுணசர்க்கும்' என்று
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
வொக்கொளர் அட்தட - ஆதொர் இத

க்கப்படும்

ணதர்தல் சீர்திருத்த ைணசொதொவுக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ைணசொதொவின்படி, வொக்கொளர்
அதடயொள அட்தடயுடன் ஆதொர் எண் இத க்கப்படும்.
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இதனொல்,
ஒருவர்
பல
வொக்கொளர்
அதடயொள
அட்தடதயப்
பயன்படுத்துவதற்கு
முற்றுப்புள்ளி
தவக்கப்படும்.
தற்ணபொது ஜனவரி 1}ஆம் ணததிதய அடிப்பதடயொகக்
பகொண்டு புதிய வொக்கொளர்கள் ணசர்க்கப்படுகிறொர்கள்.
ஆண்டுக்கு
ொன்கு
ணததிகதள
அடிப்பதடயொகக்
பகொண்டு புதிதொக வொக்கொளர்கள் ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ
வழிவகுக்கிறது. தற்ணபொததய நிதலயில், பணிசொர்ந்து
ரொணுவ வீரர் பவளியூர் பசன்றுவிட்டொல் அவருக்குப்
பதிலொக அவருதடய ைதனவி வொக்களிக்க முடியும்.
ஆனொல், பபண் ரொணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லொவிட்டொல்
அவருதடய க வரொல் வொக்களிக்க முடியொது. எனணவ,
க வரும் வொக்களிக்கும் வதகயில், இதுபதொடர்பொன
சட்டப் பிரிவில் "ைதனவி' என்ற வொர்த்ததக்குப் பதிலொக
"வொழ்க்தகத்
துத வர்'
என்ற
வொர்த்தததய
ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ வழிவகுக்கிறது.
2. ரொணி ணைரி கல்லூரியின் 5,500 ைொ விகள்
சுகொதொரத் தூதுவர்களொக நியைனம்: அதைச்சர் ைொ.
சுப்பிரைணியன்
ரொணி ணைரி கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகள்
கணரொனொ
விழிப்பு ர்வு
ஏற்படுத்தும்
சுகொதொரத்
தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுவதொக ைருத்துவம் ைற்றும்
ைக்கள் ல்வொழ்வுத்துதற அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன்
பதரிவித்துள்ளொர்.
இதுகுறித்து இன்று அவர் பசய்தியொளர்கள் சந்திப்பில்
கூறியதொவது:
"ரொணி ணைரி கல்லூரி ைொ விகளுக்கு
தடபபறும்
கணரொனொ தடுப்பூசி சிறப்பு முகொமில் கலந்து பகொள்வதிலும்,
இங்கு ைொ விகளின் ொட்டுப்புறக் கதல நிகழ்ச்சிகளின்
மூலம் கணரொனொ குறித்த விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கு
பபற்றதிலும் மிக்க ைகிழ்ச்சியதடகிணறன். இக்கல்லூரி
ைொ விகளின் ஆர்வத்ததப் பொரொட்டும் வதகயிலும்,
அவர்களின் விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஊக்கம்
அளிக்கும் வதகயிலும் இங்கு பயிலும் 5,500 ைொ விகள்
கணரொனொ
விழிப்பு ர்வு
ஏற்படுத்தும்
சுகொதொரத்
தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
இவர்களுக்கு
சுகொதொரத்துதற
ைற்றும்
பபரு கர
பசன்தன ைொ கரொட்சியின் சொர்பில் அதடயொள அட்தட
வழங்கப்படும். இந்த ைொ விகள் தங்கள் பகுதிகளில்
உள்ள பபொதுைக்கள் ைற்றும் உறவினர்களுக்கு கணரொனொ
பொதுகொப்பு வழிமுதறகள் குறித்தும், ணகொவிட் தடுப்பூசி
பசலுத்திக்பகொள்ளும் அவசியம் குறித்தும் விழிப்பு ர்வு
ஏற்படுத்துவொர்கள்.
இந்தக் கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகளில் 3800
ைொ விகள் இரண்டு தவத
தடுப்பூசியும், 800
ைொ விகள் முதல் தவத
தடுப்பூசியும் பசலுத்திக்
பகொண்டுள்ளனர். 900 ைொ விகள் ைட்டுணை தடுப்பூசி
பசலுத்தொைல் உள்ளனர். அவர்களும் இந்தத் தடுப்பூசி
முகொமில்
கலந்துபகொண்டு
ஆர்வைொகத்
தடுப்பூசி
பசலுத்திக் பகொண்டு வருகின்றனர். 100 சதவீதம் தடுப்பூசி
பசலுத்திய கல்லூரி என்கிற நிதலதய ரொணி ணைரி
கல்லூரி ஓரிரு
ொட்களில் அதடந்துவிடும். இதற்கொக















கல்லூரி முதல்வர், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைொ விகளுக்கு
என்னுதடய பொரொட்டுகதளத் பதரிவித்துக் பகொள்கிணறன்.
த ஜீரியொ ொட்டிலிருந்து பசன்தன வந்த ஒரு பருக்கு
கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டு, அதில் ைரபியல்
ைொற்றம்
இருந்தது.
அவருடன்
பதொடர்புதடய
உறவினர்களுக்குப் பரிணசொததன ணைற்பகொண்டதில் 6
பர்களுக்கு கணரொனொ பதொற்றும், அதில் ைரபியல்
ைொற்றமும் கண்டறியப்பட்டதொல் இந்த 7
பர்களின்
தடயவியல் ைொதிரிகள் ஒதைக்ரொன் வதக பதொற்றொ எனக்
கண்டறிய
பபங்களூருக்கு
ஆய்விற்கொக
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 7
பர்களும் பசன்தன கிங்ஸ்
நிறுவன
ைருத்துவைதனயில்
அனுைதிக்கப்பட்டு,
அவர்களுக்கு
சிகிச்தச
அளிக்கப்பட்டு
வருகிறது.
அவர்களின் உடல்நிதல சீரொன நிதலயில் உள்ளது.
தமிழ் ொட்டில் பசன்தன, ைதுதர, திருச்சி, ணகொதவ ஆகிய
பன்னொட்டு
விைொன
நிதலயங்களில்
பவளி ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் பதொடர்ந்து
கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதிக பொதிப்புள்ள 12
ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் முழுதையொகப்
பரிணசொததன பசய்யப்படுகின்றனர். அதன்படி, இதுவதர
12,039
பர்களுக்கு ணகொவிட் பதொற்று பரிணசொததன
ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொதிப்பு குதறவொக உள்ள
ொடுகளிலிருந்து 63,411 பயணிகள் தமிழகத்திற்கு
வருதக புரிந்துள்ளனர். இவர்களில் 2 சதவீதம்
பர்களுக்கு, அதொவது 1,834
பர்களுக்கு கணரொனொ
பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 40
ணபருக்கு கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில்
36
பர்கள் ைருத்துவைதனயில் சிகிச்தச பபற்று
வருகின்றனர். இவர்களின் சளி ைொதிரிகள் மீண்டும்
ஆய்வு பசய்வதற்கொக பபங்களூருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
உலக சுகொதொர அதைப்பு ைரபியல் ைொற்றம் அதடந்த
ஒதைக்ரொன் தவரஸ் பதொற்று மிக ணவகைொகப்
பரவக்கூடியது எனத் பதரிவித்துள்ளது. ணைலும் இந்த
வதக தவரஸ் பதொற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக் பகொள்ள
முகக்கவசம் அணிவதும், இரண்டு தவத
தடுப்பூசி
பசலுத்துவதுணை நிரந்தரத் தீர்வு எனத் பதரிவித்துள்ளது.
தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டவர்களுக்கும் பதொற்று
பொதிப்பு ஏற்பட்டொலும், ஆக்சிஜன் சுவொச உதவி ணபொன்ற
தீவிர பொதிப்பு இன்றி ணலசொன அறிகுறிகளுடன் உயிர்ப்
பொதுகொப்பு உள்ளது.
பொதிப்பு குதறவொக உள்ள
ொடுகளிலிருந்து வரும்
பர்களில் 2% பர்களுக்கு ைட்டும் பதொற்று பரிணசொததன
ணைற்பகொள்ளப்பட்டொலும், விைொன நிதலயத்திலிருந்து
பவளிவரும்ணபொது பவப்பநிதல பரிணசொததன ைற்றும்
ைருத்துவக் குழுவொல் பரிணசொதிக்கப்படும்ணபொது ஏணதனும்
அறிகுறிகள் இருப்பின் அவர்களுக்கும் பரிணசொததன
ணைற்பகொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதிக பொதிப்புள்ள ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு
பரிணசொததன எடுக்கப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு இல்தல என
உறுதி பசய்யப்பட்டொலும் அவர்கள் வீட்டுத் தணிதையில்
8
ொட்களுக்கு இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு மீண்டும்
பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு
இல்தல என உறுதி பசய்யப்பட்ட பின்னணர பவளியில்
பசல்ல அனுைதிக்கப்படுகின்றனர். பவளி ொடுகளிலிருந்து
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வரும்
பயணிகள்
சுகொதொரத்துதற,
உள்ளொட்சி
அதைப்புகள் ைற்றும் கொவல் துதறயின் மூலம் பதொடர்ந்து
கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
மூன்றொம் தவத
தடுப்பூசி பசலுத்துவது ைற்றும் 18
வயதிற்குக் கீழ் உள்ள பர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துவது
குறித்து ைத்திய அரசின் முடிவிதனப் பபொறுத்து
முதறயொன வழிமுதறகதளப் பின்பற்றி டவடிக்தக
ணைற்பகொள்ளப்படும்’’.
இவ்வொறு அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் பதரிவித்தொர்.
3. ணவளொண் விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து பருத்தி
நீக்கம்: விவசொயிகள் அதிர்ச்சி
ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தபடியொக அதிக சந்ததக்
கட்ட ம் வசூலித்துக் பகொடுத்த பருத்திதய, ணவளொண்
விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக
அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு விவசொயிகள் ைத்தியில்
அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ் ொடு
ணவளொண்
விதளபபொருதளச்
சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ்
ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடங்கள் மூலம் அறிவிக்தக
பசய்யப்பட்ட ணவளொண்தை ைற்றும் ணதொட்டக்கதல
விதளபபொருள்களுக்கு 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட ம்
வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ைொவட்டத்தில் அதிகம்
விதளயும் பயிர்களுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல
அல்லது அந்த உற்பத்திப் பபொருளுக்கு தகுந்த விதல
கிதடக்க ணவண்டும் என்பதற்கொக குறிப்பிட்ட பயிர்கள்
அறிவிக்தக பசய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடத்திலிருந்து சுைொர் 16
கி.மீட்டர்
சுற்றளவிலுள்ள
கிரொைங்கதளச்
ணசர்ந்த
விவசொயிகள் பயன்பபறும் வதகயில், விற்பதனக்கு
வரும் விதளபபொருள்களுக்கு வியொபொரிகளிடம் சந்ததக்
கட்ட ம்
வசூலிக்கப்படுகிறது.
அணதணபொல்
பவளியிடங்களிலிருந்து பகொள்முதல் பசய்யப்பட்டு வரும்
விதளபபொருள்கதளயும் பவளிப்பதடயொகத் பதரிவித்து 1
சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத வியொபொரிகள் பசலுத்தி
வருகின்றனர். இததன கண்கொணிக்க ணவண்டிய
பபொறுப்பு
அந்தந்தப்
பகுதியிலுள்ள
ஒழுங்குமுதற
விற்பதனக் கூட அதிகொரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ைத்திய அரசு பகொண்டு வந்துள்ள ஜிஎஸ்டி வரிதய
பசலுத்தும் வியொபொரிகள், 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத
பசலுத்துவதற்கு
பதொடர்ந்து
எதிர்ப்பு
பதரிவித்து
வருகின்றனர்.
இந்நிதலயில்,
தமிழக
அரசுக்கு
ஆண்டுக்கு ரூ.20 ணகொடிக்கு ணைல் வருவொய் ஈட்டி தந்து
பகொண்டிருந்த
பருத்திதய,
தமிழ் ொடு
ணவளொண்
விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்)
சட்டத்திலிருந்து
நீக்கம்
பசய்து
தமிழக
அரசு
உத்தரவிட்டுள்ளது.
வியொபொரிகளுக்கு ைட்டுணை சொதகைொன இந்த சட்டத்
திருத்தம், விவசொயிகள் ைட்டுமின்றி ணவளொண் விற்பதன
ைற்றும்
ணவளொண்
வணிகத்துதற
அதிகொரிகள்
ைத்தியிலும் அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2 ைொத இதடபவளியில் முழு விலக்கு: தமிழகத்தில்
திருப்பூர், ணகொதவ, திண்டுக்கல், ஈணரொடு, ணசலம், தருைபுரி,















விருது கர் ஆகிய ைொவட்டங்கள் பருத்தி உற்பத்தியில்
முன்னிதல வகித்து வருகின்றன.
அணதணபொல், திருவொரூர், ொகப்பட்டினம், தஞ்சொவூர் ஆகிய
ைொவட்டங்களும் பருத்தி சொகுபடியில் முக்கியப் பங்கு
வகிக்கின்றன.
இந்த
ைொவட்டங்களில்
தமிழ் ொடு
ணவளொண்
விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்)
சட்டத்தின் கீழ், நூலிதழகள் என்ற பிரிவின் கீழ்
பருத்திக்கு கபொஸ், லின்ட், கழிவு என்ற 3 பிரிவுகளில்
சந்ததக் கட்ட ைொக 1 சதவீதம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.
ொபளொன்றுக்கு 50 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன பருத்திப்
பஞ்தசயும், 100 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கழிவுப்
பஞ்தசயும், 150 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கபொஸ் (விதத
நீக்கொத பருத்தி) எடுத்துச் பசல்லும்ணபொதும் இந்த 1 சதவீத
கட்ட ம் வசூலிப்பதற்கு வழிவதக பசய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிதலயில், லின்ட் (விதத நீக்கப்பட்ட பஞ்சு), கழிவு
(கழிவு
பஞ்சு)
ஆகியவற்றுக்கு
சந்ததக்
கட்ட த்திலிருந்து கடந்த பசப்டம்பர் ைொதம் விலக்கு
அளித்து
தமிழக
அரசு
ஆத
பிறப்பித்தது.
அதன்பதொடர்ச்சியொக 2 ைொத இதடபவளியில், பருத்திக்கும்
(கபொஸ்) சந்ததக் கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளித்து
கடந்த 20 ொள்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது.
பருத்தி
ணவளொண்
விதளபபொருள்
இல்தலயொ?:
தமிழ் ொடு
ணவளொண்
விதளபபொருதளச்
சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ்
நூலிதழகள் என்ற பிரிவில் இடம் பபற்றிருந்த பருத்திதய
நீக்கம் பசய்து உத்தரவிடப்பட்டதன் மூலம், பருத்தி இனி
ணவளொண் விதளபபொருள் கிதடயொதொ என்ற சந்ணதகம்
விவசொயிகள் ைத்தியில் எழுந்துள்ளது.
ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தப்படியொக பருத்தி மூலைொக
ைட்டுணை தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவொய் கிதடத்து வரும்
நிதலயில், வியொபொரிகளின்
லனுக்கொக விலக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளதொக
விவசொயிகள்
குற்றஞ்சொட்டுகின்றனர்.
ணவளொண்
விதளபபொருள்
பட்டியலில்
இருந்து
பருத்தி
நீக்கப்பட்டிருப்பது
விவசொயிகளுக்கு எதிர்கொலத்தில் பபரும் இழப்தப
ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.
இது பதொடர்பொக அகில இந்திய விவசொயிகள் சங்க
ைத்தியக்
குழு
உறுப்பினர்
இரொ.சச்சிதொனந்தம்
கூறியதொவது:
ைகொரொஷ்டிரம், குஜரொத் உள்ளிட்ட ைொநிலங்களிலிருந்து
பருத்திதய பகொள்முதல் பசய்வதற்கு வியொபொரிகள்
ஆர்வம் கொட்டி வருகின்றனர். இதனொல் தமிழகத்தில்
பருத்தி சொகுபடி பரப்பு பதொடர்ந்து சரிவதடந்து வருகிறது.
இதுணபொன்ற
சூழலில்,
பருத்திக்கு
சந்ததக்
கட்ட த்திலிருந்து
விலக்கு
அளிக்கப்பட்டிருப்பது,
விவசொயிகளுக்கு ணைலும் ப ருக்கடிதய ஏற்படுத்தும்
முடிவொக அதைந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் குதறவொன உற்பத்தி இருந்தொலும் கூட,
சந்ததக் கட்ட
வசூல் அைலில் இருந்தொல் ைட்டுணை
விவசொயிகளுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல கிதடக்கும்;
இல்லொத நிதலயில், வியொபொரிகள் சின்டிணகட் அதைத்து
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குதறந்த விதலக்கு பகொள்முதல் பசய்வொர்கள். இததனத்
தடுக்கும் வதகயில் பருத்திக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு
பவளியிடப்பட்டுள்ள அரசொத தயத் திரும்பப் பபற
ணவண்டும். விவசொயிகள் வருைொனம் ஈட்டக் கூடிய ப ப்
பயிரொக உள்ள பருத்திக்கு, ஒழுங்குமுதற விற்பதனக்
கூடங்கள் மூலம் நியொயைொன விதல கிதடப்பததயும்
அரசு உறுதிப்படுத்த ணவண்டும்என்றொர்.

டவடிக்தககள்
ணைற்பகொள்ள
ணவண்டும்
என
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதொக’ அதைச்சொா் பதரிவித்துள்ளொொா்.

4. பன்னொட்டு நிறுவன ததலவொா்கள் பட்டியலில் இந்தியொ
வம்சொவளி பபண்

தமிழகம்

ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம், ணகொலொப்பூரில் பிறந்து வளொா்ந்த
இந்திய வம்சொவளிதயச் ணசொா்ந்த லீனொ ொயொா் பன்னொட்டு
நிறுவனத்தின்
ததலதைச்
பசயல்
அதிகொரி
பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா்.
இந்திய வம்சவொளியொன லீனொ ொயொா் (52), யுனிலீவொா்
நிறுவனத்தில் ததலதை ைனிதவள அதிகொரியொக
பணியொற்றினொா். அந்தப் பதவிதய வகித்த முதல் பபண்
அவொா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிதலயில், லீனொ
யுனிலீவொா் நிறுவனத்திலிருந்து விலகி பிபரஞ்ச் லக்ஸரி
குழுைத்தில் இத ந்தொொா்.
தற்ணபொது அந்தக் குழுைத்தின் லக்ஸரி ஃணபென் ஹவுஸ்
ணசனலின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரியொக லீனொ ொயொா்
அடுத்த ைொதம் பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா்.
இதன்மூலம், பன்னொட்டு நிறுவனங்களில் ததலதைப்
பபொறுப்தப
வகிக்கும்
இந்திய
வம்சொவளியினொா்
பட்டியலில் உள்ள சுந்தொா் பிச்தச, பரொக் அக்ரவொல், சத்யொ
ொபதள்ளொ
வரிதசயில்
லீனொ
ொயரும்
இத யவுள்ளொொா்.
5. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள்!
2018-ஆம்
ஆண்டுமுதல்
2020-ஆம்
ஆண்டு
வதரயிலொன கொலகட்டத்தில் மூத்த குடிைக்களுக்கு
எதிரொன குற்றங்கள் பதொடொா்பொக இந்தியொ முழுவதும்
76,947 வழக்குகள் பதிவொகியுள்ளன. இந்த வழக்குகள்
பதொடொா்பொக 78,217 ணபொா் தகது பசய்யப்பட்டுள்ளனொா்.
7,113 ணபருக்கு தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ைக்களதவயில் ணகள்வி ஒன்றுக்கு சமூக நீதி ைற்றும்
அதிகொரைளித்தல் துதற அதைச்சொா் வீணரந்திர குைொொா்
பசவ்வொய்க்கிழதை எழுத்துபூொா்வைொக தொக்கல் பசய்த
பதிலில் இத்தகவல் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ணதசிய குற்ற ஆவ க் கொப்பகம் இத்தகவதல
வழங்கியுள்ளது.
மூத்த
குடிைக்களுக்கு
எதிரொன
குற்றங்களுக்கொன
கொர ங்கதள
ணதசிய
குற்ற
ஆவ க் கொப்பகம் பரொைரிக்கவில்தல.
‘இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டப்படி, பபொது ஒழுங்கொனது
ைொநிலம் பதொடொா்புதடய விெயம். மூத்த குடிைக்களின்
பொதுகொப்புக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
இதுபதொடொா்பொக இரண்டு விரிவொன அறிவுறுத்தல்கதள
அதனத்து ைொநிலங்கள் / யூனியன் பிரணதசங்களுக்கு
கடந்த 2008 ைற்றும் 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் ைத்திய
உள்துதற அதைச்சகம் வழங்கியுள்ளது. அதில் மூத்த
குடிைக்களின் பொதுகொப்தப உறுதி பசய்ய உடனடி









தமிழகம்: மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்களில்
இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் தண்டதன
விதிக்கப்பட்ட பைொத்த பொா்கள் 7,113. இதில், அதிகபட்சைொக
தமிழகத்தில் 2018-இல் 955 ணபொா், 2019-இல் 1030 ணபொா்,
2020-இல் 201 ணபொா் என பைொத்தம் 2,186 ணபருக்கு
தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் 7,113 ணபருக்கு
தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அதிகபட்சைொக
தமிழகத்தில் 2018}இல் 955 ணபர், 2019}இல் 1,030 ணபர்,
2020}இல் 201 ணபர் என பைொத்தம் 2,186 ணபர் தண்டதன
பபற்றுள்ளனர்.
6. சூரியதனத் ‘பதொட்ட’ ொசொ விண்கலம்!
இதுவதர இல்லொத ப ருக்கத்தில் பசன்று சூரியனில்
ஆய்வு ணைற்பகொள்வதற்கொக அபைரிக்கொவின்
ொசொ
விண்பவளி ஆய்வு தையம் அனுப்பியுள்ள ‘பொொா்க்கொா்’
விண்கலம்,
முதல்முதறயொக
சூரியனின்
வளிைண்டலத்தில் நுதழந்து சொததன பதடத்துள்ளது.
இதுகுறித்து
ொசொ
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதொவது:

வதலதளத்தில்

வரலொற்றில்
முதல்முதறயொக
ஒரு
விண்கலம்
சூரியதனத் ‘பதொட்டுள்ளது’ .
ொசொவின் பொொா்க்கொா்
விண்கலம் சூரிய வளிைண்டலத்தில் ணைல்பகுதியில்
நுதழந்து பல்ணவறு புதிய தகவல்கதள ணசகரித்துள்ளது.
நிலவில் முதல்முதறயொக ைனிதொா்கள் ததரயிறங்கிய
பிறகுதொன் அததனக் குறித்த பல விவரங்கள் அறிவியல்
உலகுக்குத் பதரியவந்தது. அணத ணபொல், சூரியனின்
வளிைண்டலத்துக்குள்
பொொா்க்கொா்
விண்கலம்
நுதழந்துள்ளது இதுபதொடொா்பொன ஆய்வில் மிகப் பபரிய
முன்ணனற்றத்தத அளித்துள்ளது.
நீண்ட பதொதலவிலிருந்து ைற்ற விண்கலன்களொல்
பதரிந்து பகொள்ள முடியொத உண்தைகதள பொொா்க்கொா்
விண்கலம் சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்து
கண்டறிந்துள்ளது
என்று
ொசொ
வதலதளத்தில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூரியனில்
இதுவதர
கண்டறியப்படொத
உண்தைகதளக் கண்டறியும் முயற்சியொக, அதற்கு மிக
ப ருக்கத்தில் விண்கலத்தத அனுப்பி ஆய்வு பசய்யும்
திட்டத்தத ொசொ கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது.
அந்த
விண்கலத்தத
ணைரிலொண்ட்
பொல்ட்டிணைொொா்
கரிலுள்ள
ஜொன்ஸ்
பல்கதலக்கழகத்தின்
இயற்பியல்
வடிவதைத்தது.

ைொகொ ம்,
ஹொப்கின்ஸ்
ஆய்கவகம்

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்ணட இந்த விண்கலத்தத
விண்ணில்
ஏவ
திட்டமிடப்பட்டொலும்,
பல்ணவறு
கொர ங்களொல் அந்தத் திட்டம் தள்ளிதவக்கப்பட்டது.
இந்தச் சூழலில், ஃப்ணளொரிடொ ைொகொ ம், ணகப் கொொா்னிவல்
பகுதியிலுள்ள ரொக்பகட் ஏவுதளத்திலிருந்து சக்தி வொய்ந்த
அதலயன்ஸ் படல்ட்டொ 4 வதக கனரக ரொக்பகட்கள்
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மூலம் பொொா்க்கொா் விண்கலம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட்
ைொதம்
பவற்றிகரைொக
விண்ணில்
பசலுத்தப்பட்டது.
அதன் பிறகு 3 ஆண்டுகளொக சூரியதன சுற்றி வரும்
அந்த விண்கலம், அதன் ப ருக்கத்தில் பசல்லும்ணபொது பல
தகவல்கதள ணசகரித்து அனுப்பியது.
இந்த
நிதலயில்
தற்ணபொது
சூரியனின்
கொற்றுைண்டலத்துக்குள் முதல் முதறயொக நுதழந்து
பொொா்க்கொா் விண்கலம் ஆய்வு ணைற்பகொண்டுள்ளது. இந்தப்
பகுதியில்தொன், பூமியில் தொக்கங்கதள ஏற்படுத்தும்
பல்ணவறு
உண்தைகள்
பபொதிந்துள்ளதொகக்
கூறப்படுகிறது.
அந்தப் பகுதியில் பொொா்க்கொா் விண்கலம் ணைற்பகொண்டுள்ள
ஆய்வு, சூரியதனக் குறித்தும், பிரபஞ்சத்ததக் குறித்தும்
பல
ைொா்ை
முடிச்சுகதள
அவிழ்க்கும்
என்று
எதிொா்பொொா்க்கப்படுகிறது.
7 ஆண்டுகளில் இந்த விண்கலம் சூரியதன 24 முதற
நீள்வட்டப்பொததயில் வலம் வரும் எனவும், மிகவும்
குதறந்தபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ.
ப ருக்கத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டு கடந்து பசல்லும்
எனவும் கூறப்படுகிறது.
சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்த முதல்
விண்கலம்
என்பது
ைட்டுைன்றி,
ைனிதொா்களொல்
உருவொக்கப்பட்டு, வரலொற்றில் இதுவதர இல்லொத அளவு
அதிணவகத்தில் பொய்ந்து பசல்லும் பபொருள் என்ற சிறப்பும்
பொொா்க்கொா் விண்கலத்துக்கு உள்ளது.
அதுைட்டுைன்றி, உயிணரொடிருக்கும் விஞ்ஞொனியின் பபயொா்
சூட்டப்பட்டுள்ள முதல் விண்பவளி ஆய்வுக் கலம்
என்பதும் பொொா்க்கரின் ைற்பறொரு சிறப்பம்சைொகும்.
சூரியக் கொற்று குறித்த உண்தைகதள கடந்த 1958-ஆம்
ஆண்டு கண்டறிந்து பசொன்ன விஞ்ஞொனி யுஜீன்
பொொா்க்கரின் (91) பபயொா் இந்த விண்கலத்துக்குச்
சூட்டப்பட்டுள்ளது.
பொொா்க்கொா் - ஒரு பொொா்தவ..
2025-ஆம் ஆண்டு வதர வலம் வரும்
சூரியதன 24 முதற ப ருங்கிக் கடக்கும்
அதிகபட்சைொக
சூரியனுக்கு
ப ருக்கத்தில் பசல்லும்

61.2

லட்சம்

கி.மீ.

1,300 டிகிரி பசன்டிகிணரட் பவப்பத்ததத் தொங்கும்
ைணிக்கு 7 லட்சம் கி.மீ. ணவகம் (ப ொடிக்கு 190 கி.மீ.)
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1. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டில்

இ) ஒளிக்கதிர் சிகிச்டச

முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது?

ஈ) ஒளியியல்

அ) சீனா

✓

லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டசயானது ஒளி-உணர்திறன்
ெருந்டதப் பயன்படுத்துவடத உள்ளைக்கியது; இது ஒளி
மூ த்தால் மசயல்படுத்தப்படுகிறது. இச்சிகிச்டசயானது
சி புற்றுலநாய்களுக்கு சிகிச்டசயளிக்கப் பயன்படுகிறது.
இச்சிகிச்டசயின்
காரணொக
பக்கவிடளவுகள்
உண்ைாவதாக லநாயாளிகள் புகாரளிக்கின்றனர்.

✓

ப ர் இதன் காரணொக இரவில் சிறந்த பார்டவத்
திறனும் இருளில் அசாதாரண வடிவங்கள் மதரிவதாகவும்
கூறுகின்றனர். விழித்திடரயில் காணப்படும் ஒளியுணர்
திறன் புரதொன லராைப்சின், இப்புற்றுலநாய் சிகிச்டசயில்
பயன்படுத்தப்படும் ஒளிச்லசர்க்டகயான குலளாரின் e6
உைன்
மதாைர்புமகாள்வடத
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஆ) இந்தியா
இ) அமெரிக்கா 
ஈ) ரஷ்யா
✓

✓

ஆசிய ஆற்றல் குறியீட்டை சிட்னியின் ல ாவி நிறுவனம்
தயாரித்துள்ளது. சமீபத்தில் மவளியிைப்பட்ை 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான குறியீட்டில், அமெரிக்கா முதலிைத்தில்
உள்ளது. ஆசிய கண்ைத்தில் உள்ள 26 நாடுகள் ெற்றும்
பிரலதசங்கடள வரிடசப்படுத்தும் இந்தக் குறியீடு,
இந்தியாடவ
4ஆவது
ஆற்றல்மிகு
நாைாக
தரவரிடசப்படுத்துகிறது.
மபாருளாதாரத் திறன், இராணுவத் திறன் ெற்றும்
க ாச்சார மசல்வாக்கு லபான்ற பல்லவறு அளவீடுகளின்
அடிப்படையில் இந்தியா தனது 4ஆவது இைத்டதத் தக்க
டவத்துக்மகாண்டுள்ளது.

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பசய்ன் ஆறு பாயும் நாடு
எது?
அ) ரஷ்யா

2. முற்றிலும் காகித பயன்பாடற்ற உலகின் முதல் அரசாக

ஆ) பிரான்ஸ் 

மாறியுள்ள நகரம் எது?

இ) ஆஸ்திலரலியா

அ) ொஸ்லகா

ஈ) சீனா

ஆ) துபாய் 

✓

இ) நியூயார்க்
ஈ) அபுதாபி
✓

முற்றிலும் காகித பயன்பாைற்ற அரசாக ொறிய உ கின்
முதல் அரசு துபாய் என்று அமீரகத்தின் பட்ைத்து இளவரசர்
லேக் ஹம்தான் பின் முகெது பின் ரஷித் அல் ெக்தூம்
மதரிவித்தார். இதனால் ஆண்டுக்கு 2,650 லகாடி ரூபாய்
நிதியும், பணியாளர்களின் 1 லகாடிலய 40 ட்சம் ெணி
லநர பணி லநரமும் லசமிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர்
கூறியுள்ளார். 5 கட்ைங்களாக பிரித்து இந்தத் திட்ைத்தின்
இ க்கு
எட்ைப்பட்டுள்ளது.
துபாயில்
45
அரசு
நிறுவனங்கள் டிஜிட்ைல் ெயொக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆய்வூர்திதய ஏவிய நாடு எது?
அ) ஜப்பான்
ஆ) சீனா 
இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
ஈ) இஸ்லரல்

மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது?
அ) அஸ்ஸாம்

✓

Yutu-2 என்பது ஒரு லராலபாட்டிக் லூனார் லராவர் ஆகும்,
இது கைந்த 2018’இல் நி வுக்கு சாங்’இ-4 திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாக ஏவப்பட்ைது. சந்திரனின் லெற்பரப்பில் ஒரு
விசித்திரொன, கனசதுர வடிவி ான மபாருடள இந்த
ஆய்வூர்தி சமீபத்தில் கண்ைறிந்துள்ளது.

✓

நி வின் மதாட வில் உள்ள வான் கர்ென் பள்ளத்டதக்
கைக்கும்லபாது இந்த லராவர் அப்மபாருடளக் கண்ைது.
இப்மபாருளுக்கு “ெர்ெ வீடு” என்று மபயரிைப்பட்டுள்ளது.

ஆ) ெணிப்பூர் 
இ) அருணாச்ச

பிரலதசம்

ஈ) சிக்கிம்
ஆங்கில ய அரசுக்கு எதிராக நீதிக்காகப் லபாராடிய
ெணிப்பூரின் வீரமிகு மபண்களுக்கு ெரியாடதமசலுத்தும்
வடகயில் ‘நூபி ால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது
ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர்.12 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

மசய்ன் என்பது பிரான்சின் வைபகுதியில் 777 கிமீட்ைர்
நீளம் பாயும் ஓர் ஆறாகும். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் மதாைக்க
விழா, 2024 ஜூட 26 அன்று மசய்ன் ஆற்றங்கடரயில்
நடைமபறும். 200’க்கும் லெற்பட்ை நாடுகடளச் லசர்ந்த
விடளயாட்டு வீரர்கள் ெற்றும் அதிகாரிகள் பாரிஸில்
உள்ள Pont d'Austerlitz ெற்றும் Pont d'Iena பா ங்களுக்கு
இடையில் கிட்ைத்தட்ை 6 கிமீ பயணம் மசய்வார்கள்.

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற யூதூ-2 என்ற நிலவு

3. ஆண்டுததாறும் ‘நுபி லால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற

✓



7. நிதலயான வானூர்தி எரிபபாருதள முதன்முதலாக
4. ஒளி-உணர்திறன் மருந்ததப் பயன்படுத்துவதத

பயன்படுத்தவுள்ள வானூர்தி நிறுவனம் எது?

உள்ளடக்கிய சிகிச்தசயின் பபயர் என்ன?

அ) பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ் 

ஆ) ஏர் இந்தியா

அ) லபாட்லைாடைனமிக் சிகிச்டச 

இ) குவாண்ைாஸ்

ஈ) ஏர் எமிலரட்ஸ்

ஆ) ஒளிமின்னழுத்த சிகிச்டச
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✓

பிலிப்ஸ் 66 லிட் உைனான ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்ை
பிறகு, ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்லவஸ்’ இங்கி ாந்தில் வணிக
ரீதியாக
தயாரிக்கப்பட்ை
நிட யான
வானூர்தி
எரிமபாருடளப் (Sustainable Aviation Fuel) பயன்படுத்தும்
முதல் விொன நிறுவனொக ொறும்.

✓

நிட யான வானூர்தி எரிமபாருள் என்பது குடறந்த
கார்பன் மகாண்ை எரிமபாருளாகும்; இது கழிவு தாவர
எண்மணய்கள், மகாழுப்புகள் ெற்றும் கிரீஸ்கள் லபான்ற
புதுப்பிக்கத்தக்க தீவனங்களிலிருந்து உற்பத்தி மசய்யப்ப
-டுகின்றது.



8. விண்ணறிவியதலப் பபாறுத்தவதர, ‘லிதயானார்ட்’

1. மபண்ணின் திருெண வயடத 21 ஆக உயர்த்தும்
பரிந்துடர: ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல்

என்றால் என்ன?

மபண்ணின் திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக
உயர்த்தும் லயாசடனக்கு ெத்திய அடெச்சரடவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது.

அ) சிறுலகாள்
ஆ) வால் நட்சத்திரம் 

முன்னதாக கைந்த சுதந்திர தின உடரயின் லபாது
பிரதெர் நலரந்திர லொடி, மபண்ணின் திருெண வயடத
21 ஆக உயர்த்துவது குறித்து லபசினார்.

இ) புறக்லகாள்
ஈ) மசயற்டகக்லகாள்
✓

வை விண்ணில் ஒரு பிரகாசொன வால் நட்சத்திரம் இந்த
ஆண்டு நவம்பர் ொதம் காணப்பட்ைது. இது வால்மீன்
சி/2021 ஏ1, ‘லிலயானார்ட்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது.
இவ்வால் நட்சத்திரம் முதன்முதலில் 2021 ஜனவரியில்
வியாழடனச் சுற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது.

✓

இந்த வால்மீன் ‘லவல் லக க்ஸி’ என்றும் அடழக்கப்படும்
NGC 4631’இன் டெயத்தில் பச்டச நிற லகாொவுைன்
காணப்பட்ைது. ‘லிலயானார்ட்’ வால் நட்சத்திரம் டிசம்பர்
ொதத்தில் பிரகாசொக வளரும்.

9. பகாடி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) டிசம்பர் 7 
ஆ) டிசம்பர் 8
இ) டிசம்பர் 10
ஈ) டிசம்பர் 15
✓

ஆண்டுத ாறும் டிசம்பர்.7ஆம் லததி அன்று ‘மகாடி நாள்’
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தியாகிகள் ெற்றும் இந்த
நாட்டிற்கு லசடவ மசய்யும் துணிச்ச ான வீரர்கடள
மகௌரவிக்கும் ஒரு நாளாகும். இது இந்தியாவின் ‘மகாடி
நாள்’ என்றும் அடழக்கப்படுகிறது ெற்றும் இந்திய
இராணுவத்தின் ந னுக்காக இந்திய குடிகளிைமிருந்து
நிதி திரட்டுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இந்தியா, 1949 ஆகஸ்ட் முதல் ஒவ்லவார் ஆண்டும் இந்த
நாடளக் மகாண்ைாடுகிறது.

10. பல நாடுகளின் தபரிடர் தமலாண்தம பயிற்சியான
‘PANEX-21’ஐ நடத்தவுள்ள நாடு எது?
அ) அமெரிக்கா
ஆ) இந்தியா 
இ) ஜப்பான்
ஈ) சீனா
✓

மசய்கிறது. இப்பயிற்சி BIMSTEC நாடுகளான வங்காள
த சம், பூட்ைான், லநபாளம், இ ங்டக, மியான்ெர்,
தாய் ாந்து ெற்றும் இந்தியாடவ உள்ளைக்கும். COVID19 மதாற்றுலநாயின் பின்னணியில் நிவாரணத்தில் சிறப்பு
கவனஞ்மசலுத்தி, PANEX-21 பயிற்சி டிச.20-22 வடர
புலனவில் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.

அவர் லபசுடகயில், இந்த அரசாங்கம் எப்லபாது லதசத்தின்
ெகள்கள், சலகாதரிகளின் உைல்ந னில் அக்கடற
மகாண்டுள்ளது. ஊட்ைச்சத்துக் குடறபாட்டில் இருந்து
மபண்கடளக் காக்க, அவர்கள் சரியான வயதில்
திருெணம் மசய்து மகாள்வடத உறுதி மசய்வது அவசியம்.
இப்லபாது நாட்டில் ஆணின் திருெண வயது 21 ஆகவும்,
மபண்ணின் திருெண வயது 18 ஆகவும் உள்ளது.
அரசாங்கம், குழந்டதத் திருெண தடுப்புச் சட்ைம் ெற்றும்
இந்து திருெணச் சட்ைத்தில் திருத்தங்கள் லெற்மகாள்ள
திட்ைமிட்டுள்ளது. அவ்வாறு திருத்தம் லெற்மகாண்டு
மபண்ணின் திருெண வயது 21 ஆக உயர்த்தப்படும்
என்று கூறியிருந்தார்.
முன்னதாக, மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிக்க
நிதி ஆலயாக் மசயற்குழுடவ அடெத்திருந்தது. அதற்கு
மஜயா லஜட்லி தட டெ வகிக்கிறார். நிதி ஆலயாக்
நிபுணர் ெருத்துவர் வி.லக.பால், சுகாதார அடெச்சகம்,
ெகளிர் ெற்றும் குழந்டதகள் ந லெம்பாட்டு அடெச்சகம்
ஆகியனவற்றின் உறுப்பினர்கள் இந்த மசயற்குழுவில்
இைம்மபற்றிருந்தனர்.
அந்தக்
குழுவின்
பரிந்துடரகளின்படிலய பிரதெரும் மபண்ணின் திருெண
வயதிடன
உயர்த்துவது
மதாைர்பாக
உறுதியளித்திருந்தார்.
இந்நிட யில்,
மபண்ணின்
திருெண வயடத 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும்
லயாசடனக்கு
ெத்திய
அடெச்சரடவ
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதாக தகவல் மவளியாகியுள்ளது. இனி இது
நாைாளுென்றத்தில்
சட்ை
ெலசாதாவாக
தாக்கல்
மசய்யப்பட்டு சட்ை வடிவம் மபறும்.
இதற்கான பரிர்ந்துடரடய டிசம்பர் மதாைக்கத்தில்
மசயற்குழு
செர்ப்பித்ததாகத்
மதரிகிறது.
அதில்,
மபண்ணின் திருெண வயடத அதிகரிப்பதால் அவளின்
மபாருளாதார, சமூக, ஆலராக்கிய லெம்பாடு உறுதி
மசய்யப்படும் அது குடும்பம், சமூகம், குழந்டதகள் மீது
லநர்ெடறயான
தாக்கத்டத
ஏற்படுத்தும்
என்று
பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய இராணுவம் ‘PANEX-21’ எனவடழக்கப்படும் ப
நாடுகளின் லபரிைர் லெ ாண்டெ பயிற்சிடய ஏற்பாடு
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2. இந்தியா மகாண்ைாட்ைம்

பாகிஸ்தான்





லபாரின்


மபான்விழா

மவற்றி
தினத்தின்
மபான்விழாடவ
முன்னிட்டு
மசன்டனயில் உள்ள லபார் வீரர்கள் நிடனவுச்
சின்னத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் ெ ர்வடளயம்
டவத்து அஞ்சலி மசலுத்தினார்.
பாகிஸ்தானுைன் கைந்த 1971-ம் ஆண்டு நைந்த லபாரில்
இந்தியா மவற்றி மபற்றது. இந்த லபாரில் 93 ஆயிரம்
பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிைம் சரணடைந்தனர்.
இப்லபாரின்
விடளவாக
வங்கலதசம்
விடுதட
அடைந்தது. இடதயடுத்து, ஆண்டுலதாறும் டிச.16-ம்லததி
மவற்றி தினொக மகாண்ைாைப் பட்டு வருகிறது.
லபாரில் இந்தியா மவற்றி மபற்று 50 ஆண்டுகள் ஆனடத
முன்னிட்டு,
மவற்றி
தினத்தின்
மபான்
விழா
மகாண்ைாைப்படுகிறது.
3. அகி இந்திய லெயர்கள் ொநாடு - பிரதெர் லொடி
இன்று மதாைங்கி டவக்கிறார்
நகர்ப்புறத்தில்
உள்கட்ைடெப்பு
ெற்றும்
வசதிகள்
குடறப்பாட்டுப் பிரச்சடனகளுக்கு தீர்வுகாண ெத்திய
அரசு ப வடகயான திட்ைங்கடளத் மதாைங்கியுள்ளது.
இதற்காக சமீப கா ங்களில் பல்லவறு புதிய முயற்சிகடள
ெத்திய அரசு லெற்மகாண்டுள்ளது.
இந்த முயற்சிகளுக்கு உத்தரப்பிரலதச ொநி த்தில் சிறப்பு
கவனம் மசலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக கைந்த 5
ஆண்டுகளில்
உத்தரப்பிரலதச
ொநி ம்
நகர்ப்புற
உள்கட்ைடெப்பில்
மவகுவான
முன்லனற்றம்
அடைந்துள்ளது.
இந்த நிட யில் உத்தரப்பிரலதசம், வாரணாசியில்
நடைமபறும் அகி இந்திய லெயர்கள் ொநாட்டை பிரதெர்
லொடி காமணாலி வாயி ாக இன்று மதாைங்கி
டவக்கிறார். லெலும் இந்த ொநாட்டில் "புதிய நகர்ப்புற
இந்தியா " என்ற டெயப்மபாருளில் பிரதெர் லொடி
உடரயாற்ற உள்ளார்.
நகர்ப்புற
வளர்ச்சியில்
ெத்திய
அரசு
ெற்றும்
உத்தரப்பிரலதச
அரசின்
முக்கிய
சாதடனகடள
எடுத்துக்காட்டும் கண்காட்சி ஒன்றுக்கும் டிசம்பர் 17 முதல்
19 வடர ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.
4. தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,895 லகாடி
மச வு: ெத்திய அரசு
தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ் ரூ.1,894.85 லகாடி
மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு வியாழக்கிழடெ
மதரிவித்தது.
இதுகுறித்து லெலும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
தூய்டெ
இந்தியா
திட்ைம்
குறித்து
பரவ ான
விழிப்புணாா்டவ ஏற்படுத்தி தகவல், கல்வி ெற்றும்
மதாட த்மதாைாா்பு (ஐஇசி) வியூகம் மூ ம் விரும்பும்
இ க்டக அடைய வியூகம் வகுக்கப்பட்ைது. இந்த ஐஇசி
வியூகத்துக்காக 2014-2015 முதல் 2021-22-ஆம்
நிதியாண்டு
வடரயில்
ரூ.1,894.85
லகாடி
மச விைப்பட்டுள்ளதாக ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ளது.















தூய்டெ இந்தியா திட்ைத்டத ெத்திய அரசு கைந்த 2014ஆம் ஆண்டு அக்லைாபாா் 2-ஆம் லததி மதாைக்கி டவத்தது.
2019 அக்லைாபாா் 2-க்குள் அடனத்து கிராெங்களிலும்
கழிப்படற வசதிடய ஏற்படுத்தி தருவதன் மூ ம் திறந்த
மவளியில் அசுத்தம் இல் ாத நாைாக உருமவடுக்கச்
மசய்வலத இந்த திட்ைத்தின் முக்கிய லநாக்கொகும்.
5.புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பை, குறும்பை திருவிழா
புதுச்லசரியில் சர்வலதச ஆவணப்பைம் ெற்றும் குறும்பை
திருவிழா இன்று மதாைங்கி 3 நாட்கள் நைக்கிறது. கைந்த
10 ஆண்டுகளாக புதுச்லசரியில் முற்லபாக்கு எழுத்தாளர்
கட ஞர்கள் சங்கம் ெத்திய பல்கட க்கழகத்துைன்
இடணந்து
சர்வலதச
ஆவணப்பை,
குறும்பை
திருவிழாடவ நைத்தி வருகிறது. அதன் மதாைர்ச்சியாக
புதுச்லசரி திடர இயக்கம், அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ்,
ெத்திய திடரப்பை பிரிவு, தமிழ்நாடு முற்லபாக்கு
எழுத்தாளர் கட ஞர்கள் சங்கம் இடணந்து இந்திய
திடரயு க
லெடத
சத்யஜித்
லர
நூற்றாண்டு
திருவிழாடவ நைத்த திட்ைமிட்டுள்ளது.
இத்திருவிழா இன்று (17ம் லததி) மதாைங்கி 19ம் லததி
வடர 3 நாட்கள் அட யன்ஸ் பிரான்சிஸ் திடரயரங்கில்
நைக்கிறது. இத்திருவிழாவில் சத்யஜித் லர உருவாக்கிய
உ களவில் இந்திய சினிொவுக்கு மபருடெ லசர்த்து, ப
விருதுகள் மபற்ற 9 திடரப்பைங்களும், ஷியாம் மபனகல்
உருவாக்கிய சத்யஜித் லர ஆவணப்பைமும் திடரயிைப்பை
உள்ளது. மதாைக்க நிகழ்ச்சி இன்று ொட 5 ெணிக்கு
நைக்கிறது. சத்யஜித் லரயின் முதல்பைொன உ களவில்
அடனத்து திடரப்பை விழாக்களிலும் திடரயிைப்பட்ை
‘பலதர் பாஞ்சாலி’ திடரயிைப்படுகிறது. மபாதுெக்களுக்கு
அனுெதி இ வசம்.
6. 81 நிமிைத்தில் உருவான திடரப்பைம்
லக பாக்கியராஜ் நடிப்பில் 81 நிமிைம் மதாைர்ச்சியாக
பைப்பிடிப்பு நைத்தி திடரப்பைம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
81 நிமிை பைப்பிடிப்பு
தமிழ் திடரயு கில் புதிய இயக்குனரான சிவ ொதவ்
இயக்கத்தில் இயக்குநரும், நடிகருொன லக பாக்யராஜ்
கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திடரப்பைம் ‘3.6.9’. இந்த
பைத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிளாக் பாண்டி, அஜய்
கண்ணன், சுடகல், சத்தி ெலகந்திரா ெற்றும் வில் ன்
கதாபாத்திரத்தில்
பைத்தின் தயாரிப்பாளர் பி ஜி எஸ்
நடித்துள்ளார். ொரிஸ்வரன் ஒளிப்பதிவு மசய்துள்ள இந்த
பைத்துக்கு கார்த்திக் ஹர்ோ இடச அடெத்துள்ளனர்.
உ க சினிொ வர ாற்றில் 81 நிமிைங்கள் மதாைர்ச்சியாக
பைப்பிடிப்பு நைத்தி முடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த பைத்தின்
படிப்பிடிப்பு புதுச்லசரி
பிள்டளயார் குப்பத்தில் உள்ள
புனித ஆலராக்கிய அன்டன ஆ யத்தில் லநற்று நைந்தது.
காட 11.40 ெணிக்கு மதாைங்கிய பைப்பிடிப்பு ெதியம் 1.01
ெணிக்கு முடிந்தது. ஒலர லநரத்தில், ஒரு களத்தில் 24
லகெராக்கள், 150-க்கும் லெற்பட்ை நடிகர், நடிடககள்,
450 பணியாளர்கடள மகாண்டு பைொக்கப்பட்ைது.
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1. ‘உலக சமத்துவமின்மம அறிக்மக – 2022’இன்படி,

4. குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ட உதவிக்காக

வயதுவந்த இந்தியரின் சராசரி ததசியவருமானம் என்ன?
அ) `1.04 லட்சம்

எந்த நாட்டுடனான ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

ஆ) `2.04 லட்சம் 

அ) சுவிட்சர்லாந்து

இ) `4.04 லட்சம்

ஆ) வபாலந்து 

ஈ) `6.04 லட்சம்

இ) அவைரிக்கா

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘உலக சைத்துெமின்மை
அறிக்மக – 2022’, லூகாஸ் சான்சலால் எழுதப்பட்டு புகழ்
வபற்ற வபாருளாதார நிபுணர்களான தாைஸ் பிவகட்டி,
இம்ைானுவெல் சாஸ் ைற்றும் வகப்ரியல் ஜூக்ைான்
ஆகிவயாரால் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) ரஷ்யா

இவ்ெறிக்மகயின்படி, அதிகரித்துெரும் ெறுமை ைற்றும்
ெசதியான உயரடுக்கினமரக்வகாண்ட உலகின் மிகவும்
சைத்துெைற்ற நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள முதல் 10% ைற்றும் முதல் 1% ைக்கள்
வைாத்த வதசிய ெருைானத்தில் முமறவய 57% ைற்றும் 22
சதவீதத்மத வகாண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது.

2. அண்மமயில்

எட்டாவது இந்தியப்
தபச்சுவார்த்மதமய நடத்திய நாடு எது?

✓

குற்ற விஷயங்களில் பரஸ்பரம் சட்ட உதவி வதாடர்பாக
இந்தியா – வபாலந்து இமடவயயான உடன்பாட்டிற்கு
பிரதைர் வைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமெ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பரஸ்பர சட்ட உதவியின்மூலம்
பயங்கரொதம் வதாடர்பான குற்றங்கள் உள்ளிட்ட
குற்றங்களுக்காக ெழக்குத் வதாடுத்தல் புலனாய்வு
ஆகியெற்றில் இருநாடுகளின் திறமனயும், தீவிரத்
தன்மைமயயும் விரிவுப்படுத்துெது இதன் வநாக்கைாகும்.

✓

வபாலந்து சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்வசயல்கமளக் மகயாள்ெ
-தில் இந்தியாவின் வசயல்திறமனயும் இது அதிகரிக்கும்.

5. உலக வர்த்தக அமமப்பின் (WTO) குழுமம் எந்த நாடு

பபருங்கடல்

சர்க்கமர துமறயில் மானியங்கமள திரும்பப்பபற
தவண்டும் என்று தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது?

அ) இலங்மக

அ) ஆஸ்திவரலியா

ஆ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) மியான்ைர்

இ) அவைரிக்கா

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ்
✓



இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், இந்திய உலக விெகார
கவுன்சில் இமணந்து எட்டாெது இந்தியப் வபருங்கடல்
வபச்சுொர்த்மதமய நடத்தியது. இந்த ஆண்டு பதிப்பின்
கருப்வபாருள் “Leveraging Digital Technologies for Health,
Education, Development, and Trade in Indian Ocean Rim
Association Member States” என்பதாகும்.

ஈ) சீனா
✓

உலக ெர்த்தக அமைப்பின் (WTO) குழு, ‘உற்பத்தி உதவி,
தாங்கிருப்பு ைற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ைற்றும் வபாக்குெரவு
திட்டங்களின்’கீழ் இந்தியா தனது ைானியங்கமள
திரும்பப்வபறுைாறு வகட்டுக்வகாண்டுள்ளது.

✓

ஆஸ்திவரலியா,
பிவரசில்
ைற்றும்
குொத்தைாலா
ஆகியமெ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் WTOஇடம் சர்க்கமர
துமறயில் இந்தியாவின் வகாள்மக நடெடிக்மககள்
குறித்து இந்தியாவுக்கு எதிராக புகார்கமள எழுப்பின.
வெளாண் ஒப்பந்தம் ைற்றும் SCM ஒப்பந்தத்தின்கீழ்
இந்தியா தனது கடமைகளுக்கு இணங்குைாறு WTO
அதனிடம் வகட்டுக்வகாண்டது.

3. பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டு
-க்கான முன்னாள் மாணவர் விருது பவன்ற இந்தியப்
பத்திரிமகயாளர் யார்?
அ) N இராம்
ஆ) ைாலினி பார்த்தசாரதி 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற மதனாகரி தகால்ட் டீ

இ) ராஜா வைாகன்

உடன் பதாடர்புமடய மாநிலம் எது?

ஈ) வசாலி வஜ. வசாராப்ஜி
✓

✓

‘தி ஹிந்து’ வெளியீட்ட குழுைத்தின் தமலெரான ைாலினி
பார்த்தசாரதி, அவைரிக்காவின் வகாலம்பியா ஜர்னலிசம்
பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான முன்னாள் ைாணெர்
விருது வென்ற நான்கு மூத்த பத்திரிமகயாளர்களுள்
ஒருெராக வதரிவுவசய்யப்பட்டுள்ளார்.
எரிக் ைார்கஸ், “வைக்கிங் வக ஹிஸ்டரி” வபாட்காஸ்டின்
நிறுெனர் ைற்றும் வதாகுப்பாளர், ஸ்டூெர்ட் ஸ்கீயர்,
அவைரிக்க யூத உலக வசமெ ைற்றும் தாைஸ் வையர்,
புலனாய்வு பத்திரிமகயாளர் ஆகிவயார் பிற வெற்றியாளர்
-களுள் அடங்குெர். வெண்டி லு (ஹஃப்வபாஸ்ட்) ைற்றும்
முக்தார் இப்ராஹிம் (சஹான் ஜர்னல்) ஆகிவயார் கூட்டாக
இமணந்து முதல் தசாப்த விருமதப் வபற்றனர்.









அ) தமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா
இ) அஸ்ஸாம் 
ஈ) வைற்கு ெங்காளம்
✓

அஸ்ஸாம் ைாநிலத்திலுள்ள அரிய ெமக வதயிமலயான
ைவனாகரி வகால்டு டீ சமீபத்தில் கவுகாத்தி வதயிமல ஏல
மையத்தில் கிவலா `1 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட்டு ெரலாறு
பமடத்துள்ளது. வதயிமல ஒரு கிவலா `75,000’க்கு ஏலம்
வபானவபாது, 2020’ல் இத்வதயிமல ெமக அதன் வசாந்த
சாதமனமய முறியடித்தது.
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ெடகிழக்கு வதயிமலச் சங்கம் இத்தமகய வதயிமல
உற்பத்திமய அதிகரிக்க திட்டமிட்டு வெண் வதயிமல,
பசுந்வதயிமல, ைஞ்சள் வதயிமல என பல்வெறு
ெமகயான வதயிமலகமள தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

கூடிய கட்டண வசயல்முமறமய ெழங்குெதற்காக NPCI
உடன் பவராடா ெங்கி கூட்டு வசர்ந்துள்ளது.

10. எந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஓமிக்ரான்

7. “உணவு மற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் மற்றும்

திரிமபக் கண்டறிவதற்காக RT-PCR அடிப்பமடயிலான
கருவிமய உருவாக்கியுள்ளனர்?

நீர்வளங்களின் நிமல” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட
அமமப்பு எது?

அ) IISc
ஆ) IIT – தில்லி 

அ) IMF

இ) NIV

ஆ) FAO 

ஈ) AIIMS

இ) உலக ெங்கி
ஈ) WEF
✓

உணவு ைற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் ைற்றும் நீர்
ெளங்களின் நிமல (SOLAW 2021) என்ற அறிக்மக ஐநா
உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்புமூலம் வெளியிடப்பட்டது.
ஐநாவின் உணவு ைற்றும் உழவு (FAO) அமைப்பால் 2021
டிச.8-9 ெமர, நிலம் & நீர் நாட்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
“Systems at breaking point” என்பது ‘SOLAW-2021’இன்
கருப்வபாருளாகும்.

8. “டிராக்கிங் யுனிவர்சல் கவதரஜ் - 2021 உலகளாவிய
கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட அமமப்பு
எது?
அ) WTO
ஆ) WHO 
இ) FAO
ஈ) WEF
✓

✓



உலக சுகாதார நிறுெனைானது அண்மையில் “டிராக்கிங்
யுனிெர்சல் கெவரஜ் - 2021 உலகளாவிய கண்காணிப்பு”
என்ற அறிக்மகமய வெளியிட்டது. யுனிெர்சல் வஹல்த்
கெவரஜ் தினத்மத முன்னிட்டு, உலக ெங்கி “உடல்நலம்
2021’இல்
நிதிப்பாதுகாப்பு
குறித்த
உலகளாவிய
கண்காணிப்பு” அறிக்மகமய வெளியிட்டது.
யுனிெர்சல் வஹல்த் கெவரமஜ வநாக்கிய உலகளாவிய
முன்வனற்றத்மத COVID வதாற்று 20 ஆண்டுகளுக்கு
நிறுத்தக்கூடும் என்று இவ்ெறிக்மக காட்டுகிறது.

9. பதராடா வங்கியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘பாப் தவல்ட்
தவவ்’ என்பது ஒரு _____?
அ) உலகளாவிய பற்றட்மட
ஆ) அணியக்கூடிய சாதனம் 
இ) AI இயலி
ஈ) முதலீட்டு தளம்
✓

பவராடா வங்கியானது எண்ம வங்கியியல் க ாடுப்பனவு
- ளுக் ா ‘bob World Wave’ என்றகவாரு அணியக்
கூடிய சாதனத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

✓

இது ொடிக்மகயாளர்களின் Sp02, உடல் வெப்பநிமல,
இதயத்துடிப்பு ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியெற்மறக்
கண்காணிக்கின்றது. அணியக்கூடிய சாதனத்துடன்









✓

IIT தில்லியின் குசுைா உயிரியல் அறிவியல் பள்ளியின்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்,
SARS-CoV-2’இன்
ஓமிக்ரான்
(B.1.1.529.1) திரிமபக் கண்டறிெதற்காக RT-PCR
அடிப்பமடயிலான கருவிமய உருொக்கியுள்ளனர்.

✓

இச்வசாதமன முமற ஓமிக்ரான் திரிபில் உள்ள ைற்றும்
SARS-CoV-2’இல் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட திரிபுகமளக்
கண்டறிெமத அடிப்பமடயாகக்வகாண்டது. உலகளவில்,
ஓமிக்ரான் திரிமபக் கண்டறிெதற்கு 3 நாட்களுக்கு வைல்
வதமெப்படுகிறது.


1. தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து அரசின் ைாநிலப் பாடல்: முதல்ொா்
மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு
தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் தமிழக அரசின் ைாநிலப்
பாடலாக அறிவித்து முதல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு
பிறப்பித்தாாா். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் வபாது
அமனெரும் எழுந்து நிற்க வெண்டும் எனவும் வகட்டுக்
வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட
வசய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாட்டின் அமனத்து விழாக்களிலும்
ைவனான்ைணீயம்
சுந்தரனாாா்
எழுதிய
‘நீராரும்
கடலுடுத்த’ என்ற பாடல் பாடப்பட வெண்டும் என்ற
வகாரிக்மக 1913-ஆம் ஆண்டில் கரந்மதத் தமிழ்ச்
சங்கத்தின் ஆண்டறிக்மகயில் இடம்வபற்றது. இந்தப்
பாடமலத் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடலாக 1914-ஆம்
ஆண்டு முதல் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டு
விழாக்களிலும் பாடி ெந்துள்ளனாா்.
1970-இல் அறிவிப்பு: தமிழறிஞாா்கள், ஆாா்ெலாா்கள்,
வபாதுைக்களின் நீண்டநாள் வகாரிக்மகமய ஏற்று 1970ஆம் ஆண்டு ைாாா்ச் 17-ஆம் வததியன்று நமடவபற்ற அரசு
விழாவில் தமிழ்த்தாய் பாடல் குறித்த அறிவிப்மப
அப்வபாமதய முதல்ொா் கருணாநிதி வெளியிட்டாாா்.
தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகளின் வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய்
ொழ்த்து பாடல் இருக்கும் என அறிவித்தாாா். அதன்படி,
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ‘நீராருங் கடலுடுத்த’ என்ற பாடல்
பாடப்பட்டு ெருகிறது.
தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படுெது குறித்து, சில
ெழிகாட்டு வநறிமுமறகள் ெகுக்கப்பட வெண்டிய சூழல்
காரணைாக, அதற்கான உத்தரமெ தமிழ் ெளாா்ச்சித்
துமற அண்மையில் வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழ்த்தாய்
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ொழ்த்துப் பாடமல பயிற்சி வபற்றொா்கமளக் வகாண்டு
நிகழ்ச்சியில்
பாட
மெக்க
வெண்டுவைன
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இமதத்
வதாடாா்ந்து
சில
ெழிமுமறகமளப்
பின்பற்றவும்
அரசு
உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா்
இயற்றிய தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல், தமிழ்நாடு அரசின்
ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில்
அமைந்திருக்கும்
அமனத்து
கல்வி
நிறுெனங்கள்,
பல்கமலக்கழகங்கள்,
அரசு
அலுெலகங்கள், வபாதுத் துமற நிறுெனங்கள் உள்ளிட்ட
வபாது
அமைப்புகளின்
நிகழ்ச்சிகளிலும்,
நிகழ்வு
வதாடங்குெதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து கட்டாயம்
பாடப்பட வெண்டும். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும்
வபாது அமனெரும் தெறாைல் எழுந்து நிற்க வெண்டும்.
தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படும் வபாது எழுந்து
நிற்பதில் இருந்து ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலக்கு
அளிக்கப்படுகிறது. வபாது நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய்
ொழ்த்மத ஒலிவபருக்கிகளில் ஒலிக்கச் வசய்ெமதத்
தவிாா்த்து, பயிற்சி வபற்றொா்களால் ொய்ப்பாட்டாக பாடப்பட
வெண்டும். அன்மனத் தமிழின் வபருமைமய உலகறியச்
வசய்ெதிலும்,
இளம்தமலமுமறயினருக்குக் வகாண்டு வசாா்ப்பதிலும்,
வபாதுைக்களும்,
தனியாாா்
அமைப்புகளும்
வபரும்
பங்காற்ற முடியும். தமிழ்நாட்டில் தனியாாா் அமைப்புகள்
நடத்தும் கமல, இலக்கிய ைற்றும் வபாது நிகழ்வுகளின்
வதாடக்கத்தில்
தமிழ்த்தாய்
ொழ்த்து
பாடப்படுெது
ஊக்குவிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசின் அறிவிப்பில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2.
ொடமகத்
தாய்
ஒழுங்குமுமற
ைவசாதா
ைக்களமெயில் நிமறவெற்றம்: வைலும் 3 ைவசாதாக்கள்
அறிமுகம்
ைக்களமெயில் எதிாா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கு இமடவய
ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா வெள்ளிக்கிழமை
நிமறவெறியது. அத்துடன் வைலும் 3 ைவசாதாக்கள்
அறிமுகம் வசய்யப்பட்டன.
ைக்களமெ
வெள்ளிக்கிழமை
காமல
கூடியதும்,
லக்கீம்பாா் வகரி ென்முமற சம்பெம் வதாடாா்பாக ைத்திய
உள்துமற
இமணயமைச்சாா்
அஜய்
மிஸ்ராமெ
பதவிநீக்கம்
வசய்ய
ெலியுறுத்தி
எதிாா்க்கட்சி
உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டனாா். இதனால், வகள்வி
வநரத்தின்வபாது 4 வகள்விகள் ைட்டுவை விொதத்துக்கு
எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டன. வதாடாா்ந்து எதிாா்க்கட்சி
உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டதால் அமெ பிற்பகல் 2
ைணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது.
உணவு இமடவெமளக்குப் பிறகு பாஜக உறுப்பினாா்
ராவஜந்திர
அக்ரொல்
தமலமையில்
ைக்களமெ
கூடியதும் வதசிய ஊக்க ைருந்து தடுப்பு ைவசாதா-2021,
கானுயிாா் பாதுகாப்புச் சட்டத் திருத்த ைவசாதா-2021,
பட்டயக் கணக்காளாா், கம்வபனி வசயலாளாா் சட்டத் திருத்த
ைவசாதா-2021 ஆகியமெ தாக்கல் வசய்யப்பட்டன.













அமதத் வதாடாா்ந்து, ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற
ைவசாதாமெ சுகாதாரத் துமற இமணயமைச்சாா் பாரதி
பிரவீண் பொாா் அறிமுகம் வசய்து மெத்தாாா்.
இந்த ைவசாதா, ஏற்வகனவெ கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 5-ஆம் வததி ைக்களமெயில் நிமறவெற்றப்பட்டு
ைாநிலங்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. அங்கு
ைவசாதாவில் திருத்தங்கள் வைற்வகாள்ளப்பட்டு, கடந்த
ொரம் நிமறவெற்றப்பட்டு மீண்டும் கடந்த 14-ஆம் வததி
ைக்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது.
எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளிக்கு இமடவய இந்த
திருத்த ைவசாதா நிமறவெற்றப்பட்டது. அமதத் வதாடாா்ந்து
அமெமய திங்கள்கிழமைக்கு ராவஜந்திர அக்ரொல்
ஒத்திமெத்தாாா்.
ொடமகத் தாய் முமறமய ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரிகமள
நியமிக்க வெண்டும்; வதசிய அளவிலும் ைாநில அளவிலும்
ொடமகத் தாய் ஒழுங்காற்று ொரியம் அமைக்கப்பட
வெண்டும்; சட்டப்படி திருைணம் வசய்துவகாண்டு 5
ஆண்டுகள் ொழ்ந்த இந்திய தம்பதி ைட்டுவை ொடமகத்
தாய் முமறயில் குழந்மத வபற முடியும் என்றும் அந்த
ைவசாதாவில் வதரிவிக்கப்பட்டது.
ைாநிலங்களமெ
நாள்
முழுெதும்
ஒத்திமெப்பு:
எதிாா்க்கட்சி
உறுப்பினாா்களின்
அைளியால்
ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்பட்டது.
12 எம்.பி.க்கள் இமடநீக்கம் வசய்யப்பட்ட விெகாரத்தில்
அரசுக்கும் எதிாா்க்கட்சிகளுக்கும் இமடவய உடன்பாடு
ஏற்பட வெண்டும் என்று ைாநிலங்களமெத் தமலொா்
வெங்மகயா நாயுடு கூறினாாா்.
கடந்த ைமழக்கால கூட்டத்வதாடரின் கமடசி நாளன்று
எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த உறுப்பினாா்கள் 12 வபாா்
ஒழுங்கீனைாக
நடந்துவகாண்டதாக,
நடப்பு
நாடாளுைன்றக்
கூட்டத்
வதாடாா்
முழுெதும்
பணியிமடநீக்கம் வசய்யப்பட்டனாா்.
அொா்கள் மீதான நடெடிக்மகமயத் திரும்பப் வபற
வெண்டும் என்று குளிாா்கால கூட்டத் வதாடரின் முதல்
நாளில் இருந்து எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் ெலியுறுத்தி
ெருகின்றனாா். இதனால் கடந்த சில நாள்களாக
ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்படுகிறது.
ைாநிலங்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும்
அமெத் தமலொா் வெங்மகயா நாயுடு உறுப்பினாா்கள்
ைத்தியில் வபசினாாா். அொா், ‘ைாநிலங்களமெ பாஜக
தமலொா் பியூஷ் வகாயல், எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த சில
மூத்த உறுப்பினாா்கமளச் சந்தித்துப் வபசிவனன். அமெ
அலுெல்கள்
சுமுகைாக
நமடவபறுெதற்கு
உறுப்பினாா்களுக்கு இமடவய உடன்பாடு ஏற்பட
வெண்டும் என்று அொா்களிடம் ெலியுறுத்திவனன். இவத
வகாரிக்மகமய
உங்கள்
ஒவ்வொருெரிடமும்
முன்மெக்கிவறன். ைாநிலங்களமெ திங்கள்கிழமை
ெமர ஒத்திமெக்கப்படுகிறது’ என்றாாா்.
3. பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் மிக உயர்ந்த விருது
பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் குடிைகனுக்கான மிக
உயரிய விருதான நடாக் வபல் கி வகார்வலா விருது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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படான் நாட்டின் வதசிய நாளான இன்று பிரதைர்
வைாடிக்கு இந்த விருமத படான் பிரதைர் வலாவட வஷரிங்
அறிவித்தார்.

ஊக்கத் வதாமகயும், விபத்தில் சிக்கியெருக்கு ஒரு லட்சம்
ரூபாய் ைதிப்பில் சிகிச்மசயும் அளிக்கப்படும் என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

4. பளுதுாக்குதல்: பர்ணிைாவுக்கு 'தங்கம்'

இந்தப் புதிய திட்டத்மத வைல்ைருெத்தூரில் உள்ள
ைருத்துெக் கல்லூரி மைதானத்தில் முதல்ெர் மு.க.
ஸ்டாலின் நாமள(டிச.18) வதாடங்கி மெத்துப் வபசுகிறார்
என்று வதரிவித்துள்ளார்.

காைன்வெல்த்
பர்ணிைா.

பளுதுாக்குதலில்

தங்கம்

வென்றார்

உஸ்வபகிஸ்தானில்
'சீனியர்'
காைன்வெல்த்
சாம்பியன்ஷிப், உலக பளுதுாக்குதல் வதாடர்கள் ஒவர
வநரத்தில் நடக்கின்றன. இதன் வபண்கள் +87 கிவலா
பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பர்ணிைா களமிறங்கினார்.
'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் 102 கிவலா துாக்கிய பர்ணிைா, 'கிளீன்
அண்டு வஜர்க்' பிரிவில் 127 கிவலா துாக்கினார்.
ஒட்டுவைாத்தைாக 229 கிவலா துாக்கி, முதலிடம் வபற்று
தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் வசன்றார்.
இமதயடுத்து 'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் இரண்டு, 'கிளீன் அண்டு
வஜர்க்' பிரிவில் தலா 3 என ஒட்டுவைாத்தைாக 8 வதசிய
சாதமன பமடத்தார் பர்ணிைா. தவிர இந்திய வீரர்கள்
வஜரீமி லால்ரின்னுங்கா, அசிந்தா சியுலி, அஜய் சிங்கிற்கு
அடுத்து
2022,
பர்மிங்ஹாம்
காைன்வெல்த்
விமளயாட்டுக்கு தகுதி வபற்ற நான்காெது இந்தியர்
ஆனார்.
இவத பிரிவில் பங்வகற்ற ைற்வறாரு இந்திய வீராங்கமன
அனுராதா
பவுன்ராஜ்,
195
கிவலா
துாக்கி
வெண்கலப்பதக்கம் வபற்றார். ஆண்கள் 109 கிவலா
பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்பிரீத் சிங், 348 கிவலா துாக்கி
வெள்ளிப்பதக்கம் மகப்பற்றினார்.
5. ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்’ திட்டம் வதாடக்கம்
தமிழகத்தில் சாமல விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்புகள்
ஏற்படுெமதத் தடுக்க ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை
காக்கும் 48’ என்ற புதிய ைருத்துெ அெசர உதவி
திட்டத்மத தமிழக அரசு வசயல்படுத்த உள்ளது.
விபத்து ஏற்படும் சையங்களில் உயிரிழப்மபத் தடுக்க
‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ என்ற புதிய
திட்டத்மத, நாமள வைல்ைருெத்தூரில் தமிழக முதல்ெர்
மு.க.ஸ்டாலின் வதாடங்கி மெக்க உள்ளார்.
இதுகுறித்து ைருத்துெம் ைற்றும் ைக்கள் நல்ொழ்வுத் துமற
அமைச்சர் ைா.சுப்பிரைணியன் வதரிவித்திருப்பதாெது:
தமிழகத்தில்
நமடவபறும்
சாமல
விபத்துகளில்
அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் ஏற்படக் காரணம்,
அெர்கமள உடனடியாக ைருத்துெைமனகளில் வசர்த்து
உரிய சிகிச்மச அளிக்காததுதான். இமதத் தடுக்கவும்,
விபத்தில்
சிக்குவொரின்
சிகிச்மசக்காக
உதவும்
ெமகயிலும் ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’
என்ற புதிய திட்டத்மத முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின்
வசயல்படுத்த உள்ளார்.
இதற்காக தமிழகம் முழுதும் 610 ைருத்துெைமனகள்
வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில்
எந்தப் பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும் விபத்து நடந்த
பகுதியில்
விபத்துக்கு
உள்ளானெமர
ைருத்துெைமனயில் வசர்க்கும் நபருக்கு ரூ.5 ஆயிரம்









6. உ.பி.யில் 594 கி.மீ. கங்மக விமரவுப் பாமத திட்டம்:
பிரதைாா் வைாடி அடிக்கல் நாட்டினாாா்
உத்தர பிரவதச ைாநிலம், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ.
வதாமலவு வகாண்ட கங்மக விமரவு வநடுஞ்சாமலத்
திட்டத்துக்கு பிரதைாா் நவரந்திர வைாடி சனிக்கிழமை
அடிக்கல் நாட்டினாாா்.
உத்தர பிரவதசத்தில் அடுத்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில்
சட்டப்வபரமெத் வதாா்தல் நமடவபறவுள்ளது. முதல்ொா்
வயாகி
ஆதித்யநாத்
தமலமையில்
வதாா்தமலச்
சந்திக்கப்வபாெதாக பாஜக ஏற்வகனவெ அறிவித்துள்ளது.
இந்நிமலயில், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. வதாமலவு
வகாண்ட கங்மக விமரவுப் பாமதக்கு பிரதைாா் நவரந்திர
வைாடி சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாாா். ைாநிலத்தின்
கிழக்கு ைற்றும் வைற்குப் பகுதிகமள இமணக்கும்
ெமகயில் ரூ.36,230 வகாடி வசலவில் இந்தப் பாமத
அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்தப் பாமதக்கு அடிக்கல் நாட்டிய
பிறகு பிரதைாா் வைாடி வபசியதாெது:
உத்தர
பிரவதசத்தில்
வயாகி
ஆதித்யநாத்
தமலமையிலான அரசு ஆட்சியமைப்பதற்கு முன்பிருந்த
சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிமல குறித்து நன்கு அறிவீாா்கள்.
முன்வபல்லாம்
வபாழுது
சாய்ந்ததும்
ைக்கமளத்
துன்புறுத்துெதற்காக, சிலாா் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளுடன்
வீதிகளில் நடைாடத் வதாடங்கிவிடுொாா்கள். ைாநிலத்தில்
வயாகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி அமைந்ததும் அந்தத் துப்பாக்கி
கலாசாரம் முடிவுக்கு ெந்துவிட்டது.
ைாஃபியா கும்பல்களுக்கு எதிராக வயாகி ஆதித்யநாத்
கடுமையான நடெடிக்மககமள எடுத்துள்ளாாா். ைாஃபியா
கும்பல்கள் சட்டவிவராதைாகக் கட்டியிருந்த கட்டடங்கமள
இயந்திரங்கமளக் வகாண்டு இடித்துத் தள்ளினாாா்.
அெருமடய இந்த நடெடிக்மக, ைாஃபியா கும்பல்கமள
ஆதரிப்பொா்களுக்கு ெலிமயக் வகாடுத்துள்ளது. உத்தர
பிரவதசமும் வயாகி ஆதித்யநாத்தும் வசாா்ந்தால் நல்லது
நடக்கிறது.
நாட்டின் பாரம்பரியத்மதக் காப்பதிலும், ெளாா்ச்சிப்
பணிகமள வைற்வகாள்ெதிலும் இங்குள்ள சில அரசியல்
கட்சிகளுக்கு சிக்கல் உள்ளது. ஏவனனில் அொா்கள்
ொக்கு ெங்கிமயப் பற்றிக் கெமலப்படுகிறாாா்கள்.
அொா்கள்
மீது
சாைானியாா்களும்
ஏமழகளும்
மெத்திருந்த நம்பிக்மக நாளுக்குநாள் குமறந்து
ெருகிறது. அொா்கள் கங்மகமயச் சுத்தம் வசய்ெதில்மல.
இொா்கள்தான்
பயங்கரொதிகள்
மீது
ராணுெம்
வைற்வகாள்ளும் நடெடிக்மககள் குறித்து வகள்வி
எழுப்புகிறாாா்கள்;
இந்தியாவிவலவய
தயாரிக்கப்பட்ட
கவரானா தடுப்பசிமய சந்வதகிக்கிறாாா்கள்.
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5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ைாநிலத்தின் சில பகுதிகமளத்
தவிர ைற்ற பகுதிகளில் மின்சாரத்மதக் காண முடியாது.
ஆனால், ைாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு 80
லட்சம்
வீடுகளுக்கு
இலெச
மின்
இமணப்பு
ெழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதுைட்டுைன்றி
ைாநிலத்துக்கு
முன்மபவிட
கூடுதலாக
மின்சாரம்
விநிவயாகிக்கப்படுகிறது. 30 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட
குடும்பங்களுக்கு
கான்கிரீட்
வீடுகள்
கட்டிக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சியுள்ள
தகுதியானொா்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள்
கட்டித்தரப்படும்.
புதிதாக அமைக்கப்படும் கங்மக விமரவுப் பாமதயால்
வதாழில் ெளாா்ச்சி, ொா்த்தகம், விெசாயம், சுற்றுலா
உள்ளிட்ட பல்வெறு துமறகள் ஊக்கம் வபறும். சமூகத்தில்
பின்தங்கியிருப்பொா்கமள ெலுப்படுத்தி, அொா்களுக்கு
அரசின் சலுமககள் கிமடக்கச் வசய்ெதற்கு அரசு
முன்னுரிமை அளித்து ெருகிறது என்றாாா் பிரதைாா் வைாடி.
7. ெரலாற்று வெள்ளி வென்றார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக
வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவில் உச்சம்
வதாட்ட முதல் இந்தியர்!
ஸ்வபயின் நாட்டின் ஹூவயல்ொ நகரில் உலக
வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் ஆடெர் பிரிவுப்
வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி வெள்ளி
வென்றார்.
உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவு
வபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர்
என்ற ைகத்தான சரித்திரத்மதப் பமடத்த ஸ்ரீகாந்த்
கிடாம்பி வபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் வபாராடி
பறிவகாடுத்தார்.





இதன்மூலம், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்
வபாட்டிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சரித்திர
வபருமைமயப் வபற்றார் ஸ்ரீகாந்த். இப்வபாது உலக
வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் வபாட்டியில்
வெள்ளி
வென்று
சரித்தரித்தில்
இன்வனாரு
மைல்கல்மலயும் அெர் வதாட்டுவிட்டார்.
அெருக்கு ொழ்த்துகள் குவிந்து ெருகின்றன.
8. பிலிப்பின்ஸ் : கடும் சூறாெளியால் 208 வபர் பலி
பிலிப்பின்ஸில்
ஏற்பட்ட
பலத்த
பலியானொா்களின்
எண்ணிக்மக
அதிகரித்துள்ளது.

சூறாெளிக்கு
208-ஆக

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை உருொன
ராய்
சூறாெளி
ைற்றும்
கனைமழ
காரணைாக
வநற்று(டிச.19) 146 வபர் பலியாகியிருந்த நிமலயில்
தற்வபாது பலியானெர்களின் எண்ணிக்மக 208 ஆக
அதிகரித்திருப்பதாக
அந்நாட்டு
சார்பில்
வதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடும்
சூறாெளியின்
தாக்கத்தால்
239
வபர்
காயைமடந்திருக்கிறார்கள்.
52
வபர்
ைாயைாகியிருக்கிறார்கள். வைலும், 3 லட்சத்துக்கும்
அதிகைான வீடுகள் வசதைாகியிருப்பதாகவும் பலர்
பாதுகாப்பான
இடங்களில்
தங்க
மெக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் மீட்புப்பமடயினர்
வதரிவித்தனர்.
கடுமையான பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தியிருக்கும் ராய்
சூறாெளி இந்த ஆண்டில் பதிொன வைாசைான
சூறாெளியாக ைாறியிருக்கிறது.

இருப்பினும், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர்
பிரிவு வபாட்டியில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற
வபருமையுடன் அெர் வதசம் திரும்ப இருக்கிறார்.
45 நிமிடங்கள் நடந்த இறுதிப் வபாட்டி: உலக
வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமழந்த
ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பர் வீரர் வலா கியான் யூமெ
எதிர்வகாண்டார். சுைார் 45 நிமிடங்கள் இந்தப் வபாட்டி
நீடித்தது. ஆரம்பம் முதவல வலா கியான் வூ ஆதிக்கம்
வசலுத்த முதல் வசட் கிடாம்பிக்கு மிகவும் சொலானதாக
அமைந்தது. இரண்டாெது சுற்றில் சற்வற தாக்குப்பிடித்த
கிடாம்பி வபாராடித் வதாற்றார்.
இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ற வநர் வசட் கணக்கில்
வபாராடித் வதாற்றார் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி.
சக வீரமர வீழ்த்திய வெகம்: முன்னதாக, ஆடெர்
ஒற்மறயர் அமரயிறுதிப் வபாட்டியில் இந்தியாவின்
கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சக நாட்டெரான லக்ஷ்யா வசன்னுடன்
வைாதினார். அந்தப் வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த்
கிடாம்பி ெரலாற்றுச் சாதமன பமடத்தார். சர்ெவதச
தரெரிமசப் பட்டியலில் 12-ெது இடத்தில் உள்ள கிடாம்பி
சக வீரரான லக்ஷ்யா வசன்மன 17-21, 21-14, 21-17
என்ற வசட் கணக்கில் வீழ்த்தினர். 1 ைணி வநரம் 9
நிமிடங்களில் அெர் வெற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்டார்.
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1. இந்தியா சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சூப்பர்சசானிக்

4. COVID-19 தெருக்கடிணயக் ணகயாளுவதற்காக ஏணழ

ஏவுகணை அடிப்பணையிலான ைார்பிசைா அணைப்ணப
உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது?

ொடுகளுக்கு உதவும் சொக்கில் $93 பில்லியன் ைாலர்
ைதிப்பிலான ததாகுப்ணப அறிவித்த நிறுவனம் எது?

அ) DRDO 

அ) ஏடிபி

ஆ) ISRO

ஆ) உலக வங்கி 

இ) NSIL

இ) IMF

ஈ) BHEL

ஈ) ஏஐஐபி

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு (DRDO)
உருவாக்கிய சூப்பர்ம ானிக் ஏவுகமை அடிப்பமையிலா
-ன ைார்பிமைா அமமப்மப இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது.
இந்த அடுத்த தமலமுமை ஏவுகமை அடிப்பமையிலான
ஸ்ைாண்ட்ஆஃப் ைார்பிமைா டைலிவரி சிஸ்ைம், ஒடிஸாவில்
உள்ள வீலர் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்ைது.

✓

2. இணையஞ்சார்ந்த தளைான ‘VIHANGAM’ என்பதுைன்
ததாைர்புணைய துணை எது?
அ) சுரங்கப் பணி 

✓

இ) ஜிஎஸ்டி வசூல்

வீராங்கணன’ விருணத தவன்ை அவனி தலகாராவுைன்
ததாைர்புணைய விணளயாட்டு எது?

ஈ) ட மிகண்ைக்ைர் உற்பத்தி

அ) டைன்னிஸ்

மகாநதி நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவனத்தில் “Remotely
Piloted Aircraft System” உைன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ை
‘VIHANGAM’ என்ை இமையதளம் திைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ) உயரந்தாண்டுதல்

இந்த அமமப்பு சுரங்கப்பணிகளின் வான்வழி காடைாளி
-கமள சுரங்கங்களிலிருந்து மநரமலயாக இந்தத்
தளத்திற்கு பரிமாறும். அதமன ‘VIHANGAM’ தளம்மூலம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ை பணியாளர்கள் அணுகலாம்.

3. The Indus Entrepreneurs (TiE) வழங்கும் ‘ஆண்டின்
சிைந்த ததாழில்முணனசவார் விருணத’ தவன்ைவர் யார்?

இ) துப்பாக்கிச் சுடுதல் 
ஈ) மைபிள்-டைன்னிஸ்
✓

மைாக்கிமயா பாராலிம்பிக்ஸ்
ாம்பியனான அவனி
டலகாரா, 2021 பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு விருதுகளில்
‘சிைந்த அறிமுக வீராங்கமன’ விருமத டவன்ைார். ட க்
குடியரசின் மபாசியா வீரர் ஆைம் டபஸ்கா ‘சிைந்த அறிமுக
வீரர்’ விருமத டவன்ைார்.

✓

இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் பாரா விமளயாட்டு வீராங்க
-மன அவனி டலகாரா, இந்தியாவிலிருந்து பாராலிம்பிக்
தங்கப்பதக்கம் டவன்ை முதல் டபண்மணி ஆவார்.
பாராலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்கமள டவன்ை முதல் இந்தியப்
டபண்மணி என்ை டபருமமமயயும் அவர் டபற்றுள்ளார்.

அ) ரத்தன் ைாைா
ஆ) குமார் மங்கலம் பிர்லா 
இ) உதய் மகாைக்
ஈ) ஆதி மகாத்டரஜ்
✓

✓

COVID த ொற்றொல் ஏற்பட்ட டநருக்கடிமயச் மாளிக்கவும்,
டபாருளாதார
வளர்ச்சிமய
அதிகரிக்கவும்
ஏமை
நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக, பன்னாட்டு வளர்ச்சி
ங்கத்தின் $93 பில்லியன் ைாலர் டதாகுப்மப உலக
வங்கி அறிவித்துள்ளது. இச் மீபத்திய உறுதிடமாழியில்
48 உயர் மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளின் மூல
தனச் ந்மதகள், திருப்பிச் ட லுத்துதல்கள் மற்றும் உலக
வங்கியின் ட ாந்த பங்களிப்புகள் உள்ளிட்ைமவ ம ர்ந்த
$23.5 பில்லியன் பங்களிப்புகளும் அைங்கும்.

5. பாராலிம்பிக் விணளயாட்டு விருதுகளில் ‘சிைந்த அறிமுக

ஆ) கலால் வரி

✓



சிந்து டதாழில்முமனமவார் (TiE) ஆதித்ய பிர்லா குழுமத்
தமலவர் குமார் மங்கலம் பிர்லாமவ, COVID டதாற்று
மநாய்களின்மபாது தமலமமதாங்கியதற்காக, ‘வணிக
மாற்ைத்தில்
ஆண்டின்
உலகளாவிய
டதாழில்முமனமவாராக’ அறிவித்துள்ளது. இவ்விருமதப்
டபறும் முதல் இந்திய டதாழிலதிபர் என்ை டபருமமயும்
இவருக்கு உண்டு.
எமலான் மஸ்க் (ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமன
மவார்-புலம்டபயர் டதாழில்முமனமவார்), டெப் டபம ாஸ்
(ஆண்டின் உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் - முதல்
தமலமுமை) மற்றும்
த்யா நாடதல்லா (ஆண்டின்
உலகளாவிய டதாழில்முமனமவார் – டதாழில்முமன
-மவார் CEO) ஆகிமயார் பிை விருதாளர்களாவர்.









6. சமீபத்தில் பிலிப்ணபன்ணைத் தாக்கிய சூைாவளியின்
தபயர் என்ன?
அ) ராய் 
ஆ) பாய்
இ) மநார்மை
ஈ) சியர்மகாவ்
✓

‘ராய்’ எனப்டபயரிைப்பட்ை சூைாவளி அண்மமயில் பிலிப்
-மபன்மஸத் தாக்கியது. 5ஆம் வமக புயலாக மவகமாக
தீவிரமமைந்து டதற்கு பிலிப்மபன்ஸில் அது கமரமயக்
கைந்தது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கும்
15ஆவது புயல் ‘ராய்’ ஆகும். இது மணிக்கு 195 கிமீ (121
மமல்) மவகத்தில் பலத்தகாற்றுைன் சியார்மகாவ் தீமவத்
தாக்கியது. இந்த ஆண்டில் பிலிப்மபன்மஸத் தாக்கிய
இரண்ைாவது க்திவாய்ந்த சூைாவளி இதுவாகும்.
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10. “சர்வசதச ஊழல் எதிர்ப்பு ொணள” ஏற்பாடு தசய்கிை

அறிமுகப்படுத்திய விண்தவளி நிறுவனம் எது?

ஐொ அணைப்பு எது?

அ) ISRO

அ) UNCTAD

ஆ) NASA 

ஆ) UNDP 

இ) JAXA

இ) UNESCO

ஈ) ESA

ஈ) UNICEF

டி .7 அன்று, NASA தனது புதிய மல ர் கம்யூனிமக ன்ஸ்
ரிமல டைமான்ஸ்ட்மரஷமன (LCRD) அறிமுகப்படுத்தியது.
மகப் கனாடவரல் விண்டவளிப்பமை நிமலயத்தின்
முதல் மல ர் தகவல் டதாைர்பு அமமப்பு இதுவாகும். LCRD
ஆனது விண்டவளியில் ஒளியியல் டதாைர்மபச் ம ாதிக்க
NASAவுக்கு உதவும். தற்மபாது, டபரும்பாலான NASA
விண்கலங்கள் தரவுகமள அனுப்புவதற்கு மரடிமயா
அமலவரிம டதாைர்புகமளப் பயன்படுத்துகின்ைன.

வாரத்ணத அறிவித்த ொடு எது?
அ) சுவீைன்
இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ஈ) ஆஸ்திரியா
ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது டவள்ளி மதியம், னி மற்றும்
ஞாயிற்றுக்கிைமமகளில் அர ாங்க ஊழியர்களுக்கு
விடுப்பு அளித்து புதிய 4.5 நாட்கள் டகாண்ை அலுவல்
வாரத்மத அறிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில்
தற்மபாது டவள்ளி- னி வாரயிறுதியாக உள்ளது.
உலகளாவிய 5 நாள் அலுவல் வாரத்மதவிை குமைவான
மதசிய அலுவல் வாரத்மத அறிமுகப்படுத்திய உலகின்
முதல் நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகும்.

9. ‘She is a Changemaker’ என்னும் திைன் சைம்பாட்டுத்
திட்ைத்ணதத் ததாைங்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) NITI ஆமயாக்
ஆ) மதசிய டபண்கள் ஆமையம் 
இ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி
ஈ) அறிவியல் & டதாழிலக ஆய்வுக்கைகம்
✓

✓

மதசிய டபண்கள் ஆமையம் ‘She is a Changemaker’
என்ற திைன் மமம்பாட்டுத் திட்ைத்மத இந்தியா முழுவதும்
அறிமுகப்படுத்தியது. அமனத்து மட்ைங்களிலும் (கிராமப்
பஞ் ாயத்து முதல் நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் வமர)
மற்றும் அரசியல் பணியாற்றும் டபண் பிரதிநிதிகளுக்காக
இந்தத் திட்ைம் டதாைங்கப்பட்டுள்ளது.
இது டபண் அரசியல் தமலமமகளின் தமலமமத்துவ
திைன், முடிடவடுக்கும் திைன் மற்றும் தகவல் டதாைர்பு
திைன் ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக்
டகாண்டுள்ளது.





✓

“ ர்வமத ஊைல் எதிர்ப்பு நாள்” ஒவ்மவார் ஆண்டும் டி .
9 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்படுகிைது. இது
ஐநா வளர்ச்சித் திட்ைத்தால் ஏற்பாடு ட ய்யப்படுகிைது.

✓

நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள மநாக்கி முன்மனறுவமத
தடுக்கும் ஊைமல ஒழிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்நாள் மநாக்கமாகக்
டகாண்டுள்ளது. ஊைலுக்கு எதிரான ஐநா’இன் தீர்மானம்
UNCAC, கைந்த 2003’இல் உருவாக்கப்பட்ைது.


1. வரலாற்று டவள்ளி டவன்ைார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக
மபட்மிண்ைன் ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவில் உச் ம்
டதாட்ை முதல் இந்தியர்!

ஆ) ஆஸ்திமரலியா

✓



7. அதன் ‘Laser Communications Relay Demonstration’

8. முதன்முணையாக 4.5 ொட்கள் தகாண்ை அலுவல்

✓







ஸ்டபயின் நாட்டின் ஹூடயல்வா நகரில் உலக
மபட்மிண்ைன் ாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் ஆைவர் பிரிவுப்
மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி டவள்ளி
டவன்ைார்.
உலக மபட்மிண்ைன்
ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர் பிரிவு
மபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர்
என்ை மகத்தான
ரித்திரத்மதப் பமைத்த ஸ்ரீகாந்த்
கிைாம்பி மபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் மபாராடி
பறிடகாடுத்தார்.
இருப்பினும், உலக மபட்மிண்ைன் ாம்பியன்ஷிப் ஆைவர்
பிரிவு மபாட்டியில் டவள்ளி டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை
டபருமமயுைன் அவர் மத ம் திரும்ப இருக்கிைார்.
45 நிமிைங்கள் நைந்த இறுதிப் மபாட்டி: உலக
மபட்மிண்ைன்
ாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமைந்த
ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பூர் வீரர் மலா கியான் யூமவ
எதிர்டகாண்ைார். சுமார் 45 நிமிைங்கள் இந்தப் மபாட்டி
நீடித்தது. ஆரம்பம் முதமல மலா கியான் வூ ஆதிக்கம்
ட லுத்த முதல் ட ட் கிைாம்பிக்கு மிகவும் வாலானதாக
அமமந்தது. இரண்ைாவது சுற்றில் ற்மை தாக்குப்பிடித்த
கிைாம்பி மபாராடித் மதாற்ைார்.
இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ை மநர் ட ட் கைக்கில்
மபாராடித் மதாற்ைார் ஸ்ரீகாந்த் கிைாம்பி.
க வீரமர வீழ்த்திய மவகம்: முன்னதாக, ஆைவர்
ஒற்மையர் அமரயிறுதிப் மபாட்டியில் இந்தியாவின்
கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த், க நாட்ைவரான லக்ஷ்யா ட ன்னுைன்
மமாதினார். அந்தப் மபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த்
கிைாம்பி வரலாற்றுச் ாதமன பமைத்தார். ர்வமத
தரவரிம ப் பட்டியலில் 12-வது இைத்தில் உள்ள கிைாம்பி
க வீரரான லக்ஷ்யா ட ன்மன 17-21, 21-14, 21-17
என்ை ட ட் கைக்கில் வீழ்த்தினர். 1 மணி மநரம் 9
நிமிைங்களில் அவர் டவற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்ைார்.
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இதன்மூலம், உலக மபட்மிண்ைன் ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்
மபாட்டிக்குள் நுமைந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ை ரித்திர
டபருமமமயப் டபற்ைார் ஸ்ரீகாந்த். இப்மபாது உலக
மபட்மிண்ைன்
ாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் மபாட்டியில்
டவள்ளி
டவன்று
ரித்தரித்தில்
இன்டனாரு
மமல்கல்மலயும் அவர் டதாட்டுவிட்ைார்.
அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்ைன.
2. பயணிகள் வ திக்காக 543 டரயில் நிமலயங்களில்
மவஃமப வ தி
டதற்கு டரயில்மவ மண்ைலத்தில் 543 முக்கிய ரயில்
நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி ஏற்படுத்த திட்ைமிைப்பட்டு
உள்ளது. டரயில் பயணிகளுக்கு இமையதள ம மவ
வ திகமள வைங்க ரயில் நிமலயங்களில் மவஃமப
அறிமுகப்படுத்த திட்ைம் தீட்டி வருவதாகவும் இதன் மூலம்
முதல் ½ மணிமநரத்திற்கு பயணிகள் இலவ மாக Wi-fi
வ திமய பயன்படுத்தலாம் என டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ட ன்மன - 135, திருச்சி - 105, ம லம் - 79,
மதுமர - 95, பாலக்காடு - 59, திருவனந்தபுரம் - 70 என
டமாத்தம் 543 ரயில் நிமலயங்களில் Wi-fi வ தி
ஏற்படுத்த டதற்கு ரயில்மவ திட்ைமிட்டுள்ளது. டதற்கு
ரயில்மவ மண்ைலத்தில் இதுவமர 5,087 கிமீ தூரத்துக்கு
ஒளியிமை வை டதாைர்பு அமமப்பு என்றும் கூைப்படுகிைது.





ஒமர நபருக்கு பல்மவறு இைங்களில் வாக்குகள்
இருப்பமதத் தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார்
எண்
இமைக்கப்படுகிைது.
அதற்காக,
மக்கள்
பிரதிநிதித்துவ ட்ைம், 1950-இன் 23-ஆவது பிரிவில்
திருத்தம் மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது.
தற் மயம், ெனவரி 1-ஆம் மததி அல்லது அதற்கு முன்பு 18
வயமத அமைபவர்கள் புதிய வாக்காளர்களாகப் பதிவு
ட ய்யலாம். அதன் பிைகு 18 வயமத அமைந்தால், அடுத்த
ெனவரி 1-ஆம் மததி வமர காத்திருக்க மவண்டும். இந்த
பிரச்மனமய முடிவுக்கு டகாண்டு வர ெனவரி 1, ஏப்ரல் 1,
ெூமல 1, அக்.1 ஆகிய மததிகமளத் தகுதிநாள்களாகக்
டகாண்டு வாக்காளர் பட்டியமலத் தயார் ட ய்யும்
வமகயில், ஆர்.பி. ட்ைத்தின் 14-ஆவது பிரிவில் திருத்தம்
மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது.
தற்மபாமதய நிமலயில், பணி ார்ந்து ராணுவ வீரர்
டவளியூர்
ட ன்றுவிட்ைால்
அவருக்குப்
பதிலாக
அவருமைய மமனவி வாக்களிக்க முடியும். ஆனால்,
டபண் ராணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லாவிட்ைால்
அவருமைய கைவரால் வாக்களிக்க முடியாது. எனமவ,
கைவரும் வாக்களிக்கும் வமகயில், இதுடதாைர்பான
ட்ைப்பிரிவில் ‘மமனவி’ என்ை வார்த்மதக்குப் பதிலாக
‘வாழ்க்மகத்துமைவர்’ என்ை ட ால்மலச்ம ர்ப்பதற்காக
ஆர் பி ட்ைம், 1950-இன் 20-ஆவது பிரிவு, ஆர் பி ட்ைம்,
1951-இன்
60-ஆவது
பிரிவுகளில்
திருத்தம்
மமற்டகாள்ளப்பைவுள்ளது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

3. மதர்தல் ட்ைத்திருத்த மம ாதா மக்களமவயில் தாக்கல்
ஒமர நபர் டவவ்மவறு இைங்களில் வாக்களிப்பமதத்
தடுப்பதற்காக, வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண்மை
இமைக்க வமக ட ய்யும் மதர்தல் ட்ைத்திருத்த மம ாதா,
மக்களமவயில் இன்று தாக்கல் ட ய்யப்பட்ைது.
மதர்தல் ட்ைத் திருத்த மம ாதாமவ மக்களமவயில்
தாக்கல் ட ய்து மபசிய மத்திய ட்ை அமமச் ர் கிரண்
ரிஜிெூ, இந்த
ட்ைத்திருத்தம்மூலம், வாக்களிப்பதில்
நைக்கும் முமைமகடு தடுக்கப்பட்டு, நாட்டில் மதர்தல்
நியாயமாக நைப்பது உறுதிட ய்யப்படும் என டதரிவித்தார்.
வாக்காளர்
பட்டியலில்
புதிதாக
டபயர்
ம ர்க்க
விரும்புமவாரிைம் அவர்களின் ஆதார் எண்மைத்மதர்தல்
அதிகாரிகள் மகட்பதற்கு இந்த மம ாதா அனுமதி
அளிக்கிைது. மமலும், ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில்
டபயர்
பதிவு
ட ய்திருந்தாலும்
அவர்களின்
அமையாளத்மத
உறுதிப்படுத்தவும்,
டவவ்மவறு
டதாகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் அல்லது
அமத டதாகுதியில் டவவ்மவறு இைங்களில் உள்ள
வாக்காளர்
பட்டியலில்
அவர்களின்
டபயர்
இைம்டபற்றுள்ளதா என்பமத உறுதிப்படுத்தவும் ஆதார்
எண்மை அதிகாரிகள் மகட்க முடியும்.
அமத மயம், ஆதார் எண்மைத் தர இயலாத நிமலயில்
இருப்பவர்கமள வாக்காளர்களாக ம ர்த்துக்டகாள்ள
மறுக்கக் கூைாது என்றும் அந்த மம ாதா கூறுகிைது.
ஏற்டகனமவ வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பவர்களின்
டபயமரயும் நீக்கக்கூைாது; அவர்கள் அமையாளச்
ான்ைாக
மவறு
ஏமதனும்
ஓர்
ஆவைத்மதச்
மர்ப்பிக்கலாம்
என்று
அந்த
மம ாதாவில்
டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









4. உலக பாட்மின்ைன்: அமகன் எமகுச்சி, மலா கீன் யீவ்
ாம்பியன்கள்; ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி
WBA உலக பாட்மின்ைன் மபாட்டியில் மகளிர் பிரிவில்
ெப்பானின் அமகன் எமகுச்சியும், ஆைவர் பிரிவில்
சிங்கப்பூரின் மலா கீன் யீவும்
ாம்பியன் பட்ைம்
டவன்ைனர். இந்திய வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப்
பதக்கம் டவன்ைார்.
ஆைவர் ஒற்மையர் இறுதி ஆட்ைத்தில் ஸ்ரீகாந்த்-மலா கீன்
யீவ் மமாதினர். இளம் வீரரான மலா கீன் டதாைக்கம்
முதமல ஆதிக்கம் ட லுத்தி ஆடினார். முதல் மகமில்
ஸ்ரீகாந்த் 9-3 என முன்னிமல டபற்ை நிமலயில், மலா
கீன் டதாைர்ந்து புள்ளிகமள குவித்தார். முதல் மகமம 2115 என மகப்பற்றிய மலா கீன், இரண்ைாவது மகமில்
ஸ்ரீகாந்த்தின் கடும் வாமல எதிர்டகாள்ள மநரிட்ைது.
14-14, 20-20 என ஸ்மகார் மநிமல ஏற்பட்ைாலும், 2வது
மகமில் 22-20 என டவன்ை மலா கீன் முதன்முமையாக
உலக ாம்பியன் பட்ைத்மதயும் மகப்பற்றினார்.
ஸ்ரீகாந்த்துக்கு டவள்ளி:
கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டவள்ளிப் பதக்கம் டவன்ைார். உலக
பாட்மின்ைன் மபாட்டி ஆைவர் பிரிவில் டவள்ளிப்பதக்கம்
டவன்ை முதல் இந்தியர் என்ை சிைப்மபயும் டபற்ைார் அவர்.
ஏற்டகனமவ 1983-இல் பிரகாஷ் பதுமகான், 2019-இல்
பிரைாய் ஆகிமயார் டவண்கலம் டவன்றிருந்தனர்.
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1. இந்தியா, அண்மையில் பிரம்மைாஸின் ஏர் பதிப்மப

4. சீைாவில் நடக்கும் 2022 - குளிர்கால ஒலிம்பிக்மக

பரிம ாதமை ச ய்தது. இது ஒரு____?

அரசியல் ரீதியாக புைக்கணிப்பதாக அறிவித்த நாடு எது?

அ) சூப்பர்ச ோனிக் சீர்சேக ஏவுகணை 

அ) அசைரிக்கோ 

ஆ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை

ஆ) இந்தியோ

இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் போயும் ஏவுகணை

இ) ஜப்போன்

ஈ) ேழிகோட்டப்பட்ட ஏவுகணை அணைப்பு

ஈ) ஆஸ்திசரலியோ

ேோனிலிருந்து ேோன் இலக்ணகத் தோக்கும் பிரம்சைோஸ்
சூப்பர்ச ோனிக் ஏவுகணை ஒடிஸோ கடற்கணரக்கு அப்போல்
ந்திப்பூர் ஒருங்கிணைந்த பரிச ோதணைப் பகுதியில்
இருந்து சுசகோய் 30 எம்சக-I சூப்பர் ச ோனிக் சபோர்
விைோைம்மூலம் பரிச ோதணை ச ய்யப்பட்டது.
பிரம்சைோஸ் சூப்பர் ச ோனிக் ஏவுகணை சைம்போடு,
உற்பத்தி ைற்றும்
ந்ணதப்படுத்துேதில் இந்தியோவும்
(DRDO), ரஷ்யோவும் கூட்டு முயற்சியில் உள்ளை.

✓

2022ஆம் ஆண்டு சீைோவில் நணடசபறவுள்ள குளிர்கோல
ஒலிம்பிக் சபோட்டிகணள அரசியல்ரீதியோக புறக்கணிப்பதோக
அசைரிக்கோ அறிவித்துள்ளது.

✓

சீைோவின் ைனித உரிணை மீறல்கள் குறித்த அச்சுறுத்தல்
கோரைைோக, விணளயோட்டுப் சபோட்டிகளுக்கு அதிகோரபூர்ே
பிரதிநிதிகள் யோரும் அனுப்பப்பட ைோட்டோர்கள் என்று
சேள்ணள ைோளிணக அறிவித்தது.

✓

சைலும் அசைரிக்க நோட்டு விணளயோட்டு வீரர்கள் கலந்து
சகோள்ளலோம் என்றும், அரசின் முழு ஆதரவும் கிணடக்கும்
என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நடேடிக்ணகணய ‘தன்னியக்க
அரசியல் சகலிக்கூத்து’ என்று சீைோ அணழக்கிறது.

2. பாக்யாங் & ம ாசரங் ஆகிய இரு புதிய ைாவட்டங்கள்,
கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளை?
அ) அருைோச் ல பிரசத ம்

5. 2021’இல் ‘உலக சபட்மராலிய ைாநாட்மட’ நடத்தும்

ஆ) சிக்கிம் 

✓

✓

நாடு எது?

இ) அஸ்ஸோம்

அ) அசைரிக்கோ 

ஈ) நோகோலோந்து

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

சிக்கிம் ைோநில ட்டைன்றைோைது சிக்கிம் (ைோேட்டங்கணள
ைறுசீரணைத்தல்) ைச ோதோ, 2021 ைச ோதோணே போக்யோங் &
ச ோசரங் என்ற 2 ைோேட்டங்கணள உருேோக்குேதற்கோை
ைச ோதோணே நிணறசேற்றியது.

இ) UK
ஈ) உஸ்சபகிஸ்தோன்
✓

சதோழிற்துணறயின் மிகப்சபரிய ைோநோடோகக் கருதப்படும்
‘உலக சபட்சரோலிய ைோநோடு’ சதன்-ைத்திய அசைரிக்க
ைோநிலைோை சடக் ோஸின் சபருநகரைோை ஹூஸ்டனில்
சதோடங்கியது. சுைோர் 70 நோடுகள் & பிரோந்தியங்களில்
இருந்து 300’க்கும் சைற்பட்ட சபச் ோளர்கள் இந்நிகழ்ச்சி
ைற்றும் சதோழில்நுட்ப ைன்றங்களில் பங்சகற்க உள்ளைர்.

✓

உலக சபட்சரோலிய ைோநோடோைது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுணற 65 உறுப்பு நோடுகணள உள்ளடக்கிய
லண்டணைச் ோர்ந்த உலக சபட்சரோலிய கவுன்சிலோல்
நடத்தப்படுகிறது.

ஆளுநர் கங்கோ பிர ோத், இம்ைச ோதோவுக்கு ஒப்புதலளித்த
பிறகு சிக்கிம் ைோநிலத்தில் ஆறு ைோேட்டங்கள் இருக்கும்.
சிக்கிம் ைோநில பல்கணலக்கழகத்திற்கு ைக்களின் கோேல்
சதய்ேைோை கஞ் ஞ் ங்கோ ைணலயின் சபயணர சூட்டுேத
-ற்கோை திருத்த ைச ோதோணேயும் அது நிணறசேற்றியது.

3. மீபத்திய பணவியல் சகாள்மகயில், சரப்மபா ைற்றும்
ரிவர்ஸ் சரப்மபா விகிதங்கள் முமைமய ........ ைற்றும் ..........
எை நிர்ணயிக்கப்பட்டை.
அ) 4 தவீதம் ைற்றும் 3.35 தவீதம் 

6. முதலாம் வுதி அமரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில்

ஆ) 4.75 தவீதம் ைற்றும் 4 தவீதம்

✓

✓



சவற்றி சபற்ை பந்தய ஓட்டுநர் யார்?

இ) 5 தவீதம் ைற்றும் 4.5 தவீதம்

அ) லூயிஸ் ஹோமில்டன் 

ஈ) 5 தவீதம் ைற்றும் 4.75 தவீதம்

ஆ) ேோல்சடரி சபோட்டோஸ்

இந்திய ரி ர்வ் ேங்கியின் ஆளுநர் க்திகோந்த தோஸ்,
பைவியல் சகோள்ணகக்குழுவானது ேட்டி விகிதங்கணள
ைோற்றோைல்
ணேத்திருக்க
முடிவு
ச ய்துள்ளதோக
அறிவித்தோர். இதன்மூலம் சரப்சபோ ைற்றும் ரிேர்ஸ்
சரப்சபோ விகிதங்கள் தற்சபோது முணறசய 4% ைற்றும்
3.35 தவீதைோக உள்ளது.

இ) சடனியல் ரிச்சியோர்சடோ

இது ஒன்பதோேது சகோள்ணகக் கூட்டம் ஆகும். FY22’இல்
சைய்யோை GDP ேளர்ச்சிக்கோை கணிப்பு 9.5% ஆகவும்,
CPI பைவீக்கம் 5.3% ஆகவும் உள்ளது.









ஈ) சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பன்
✓

36 ேயதோை சிறந்த பிரிட்டிஷ் பந்தய ஓட்டுநர் லூயிஸ்
ஹோமில்டன் வுதி அசரபிய கிரோண்ட்பிரிக்ஸ் சபோட்டியின்
முதல் சபோட்டியில் சேன்றோர். சஜட்டோவில் உள்ள 30 கிமீ
நீள சுற்றில் நடந்த பந்தயத்தில் ஆறு சுற்றுகள் மீதமுள்ள
நிணலயில் அேர் சைக்ஸ் சேர்ஸ்டோப்பணை முந்திைோர்.
இந்த சேற்றியின்மூலம், சரட்புல் ஓட்டுநர் சைக்ஸ்
சேர்ஸ்டோப்பனின் புள்ளிகணள ஹோமில்டன்
ைன்
ச ய்தோர்.
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7. மகாவாவாக்ஸ், எந்தத் தடுப்பூசியின் உரிைத்தின்கீழ்



ஈடுபடோைல் இருக்குைோறு ரஷ்யோ NATO’விடம் சகட்டுக்
சகோண்டுள்ளது.

சீரம் நிறுவைத்தால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிைது?
அ) ணப ர்-பசயோஎன்சடக் தடுப்பூசி

10. தமிழ்நாட்டின் ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்பட்ட

ஆ) ைோடர்ைோ COVID-19 தடுப்பூசி

‘தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து’ப்பாடலின் ஆசிரியர் யார்?

இ) ஜோன் ன் & ஜோன் ன் தடுப்பூசி

அ) சுப்ரைணிய போரதி

ஈ) சநோேோேோக்ஸ் தடுப்பூசி 
✓

✓

ஆ) போரதிதோ ன்

உலக நலேோழ்வு அணைப்போைது (WHO) இந்தியோவில்
தயோரிக்கப்பட்ட சகோசரோைோ ணேரஸ் தடுப்பூசி ‘Covovax’
-க்கு அே ர அனுைதி ேழங்கியுள்ளது.
அசைரிக்கோணேச் ோர்ந்த சநோேோேோக்ஸின் உரிைத்தின்
கீழ் இந்தத் தடுப்பூசிணய சீரம் நிறுேைம் இந்தியோவில்
தயோரித்து ேருகிறது. அே ரகோல பயன்போட்டிற்கோை
9ஆேது COVID-19 தடுப்பூசியோக சகோசேோேோக்ணஸ
WHO அறிவித்துள்ளது.

8. இந்திய மபாட்டி ஆமணயைாைது (CCI) மீபத்தில் எந்த
நிறுவைத்திற்கு `202 மகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது?
அ) பிளிப்கோர்ட்

இ) ‘ைசைோன்ைணியம்’ சுந்தரைோர் 
ஈ) உ சே சுேோமிநோதர்
✓

தமிழ்நோடு அரசு, ‘தமிழ்த்தோய் ேோழ்த்து’ப்போடணல, அரசு
ஆணை பிறப்பித்து, ைோநிலப் போடலோக அறிவித்துள்ளது.
இது சபோதுேோக அணைத்து கல்வி நிறுேைங்களிலும்,
சபோது நிகழ்ச்சிகளின் சதோடக்கத்திலும் போடப்படுகிறது.

✓

சுந்தரைோர் எழுதிய ‘ைசைோன்ைணியம்’ என்ற புகழ்சபற்ற
தமிழ் நோடகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட போடலோகும் இது.
போடல் ஒலிபரப்பின்சபோது ைோற்றுத்திறைோளிகணளத் தவிர
கலந்துசகோண்ட அணைேரும் எழுந்து நிற்க சேண்டும்
எை அர ோணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ) அசை ோன் 



இ) ரிணலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
ஈ) டி-ைோர்ட்
✓

✓

சில்லணற விற்பணையோளரோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸ் லிட்
நிறுேைத்தில்
பங்குகணள
ேோங்குேதற்கோை
அசை ோனின் ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய சபோட்டி ஆணையம்
தணட விதித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்குமுணற
அனுைதிகணள சகோரும்சபோது உண்ணைகணள ைணறத்து
தேறோை
அறிக்ணககணள
சேளியிட்டதற்கோக
அசைரிக்கோணேச் ோர்ந்த இ-கோைர்ஸ் நிறுேைத்திற்கு CCI
`202 சகோடி அபரோதம் விதித்தது.

1. ஒணைக்ரோன் போதிப்ணப கண்டறியும் கருவி: ICMR
உருேோக்கியது

2019ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்ணத சைற்சகோள்கோட்டி, ரிணலய
-ன்ஸ் உடைோை பியூச் ர் கூப்பன்ஸின் ஒப்பந்தத்திற்கு
அசை ோன் எதிர்ப்பு சதரிவித்துள்ளது.

ேடகிழக்கு ைோநிலம், திப்ரூகரில் உள்ள ICMR கிணள
இந்தப்புதிய சதோழில்நுட்பக் கருவிணய உருேோக்கியுள்ளது.
கசரோைோணே கண்டறிய உதவும் RT-PCR கருவிணயப்
சபோலசே
ஒணைக்ரோணை
கண்டறியும்
கருவியும்
இருக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

9. பாதுகாப்மப உறுதிச ய்வதற்காக வட அட்லாண்டிக்
ஒப்பந்த அமைப்பிற்கு (NATO) வமரவு ஒப்பந்தத்மத
சவளியிட்டுள்ள நாடு எது?
அ) அசைரிக்கோ
ஆ) ரஷ்யோ 
இ) யுசக
ஈ) பிரோன்ஸ்
✓

ேட அட்லோண்டிக் ஒப்பந்த அணைப்பிற்கு (NATO) இருதரப்பு
போதுகோப்ணப உறுதி ச ய்ேதற்கோை நடேடிக்ணககள்
குறித்த ேணரவு ஒப்பந்தத்ணத ரசியோ முன்சைோழிந்துள்ளது.
ரஷ்யோவும் சநட்சடோவும் ஒன்ணறசயோன்று எதிரிகளோகக்
கருதவில்ணல என்பணத மீண்டும் உறுதிப்படுத்த
சேண்டும் என்று அது பரிந்துணரத்தது.

✓

சநட்சடோ அணைப்ணப சைலும் விரிவுபடுத்துதல், உக்ணரன்
நுணழணே நிறுத்துதல், உக்ணரன் & கீணழ ஐசரோப்போ,
சதற்கு கோக ஸ் ைற்றும் ைத்திய ஆசியோவில் உள்ள பிற
நோடுகளில் எந்தசேோரு இரோணுே நடேடிக்ணகயிலும்









உருைோறிய
கசரோைோ
ேணகயோை
ஒணைக்ரோன்
போதிப்ணபக் கண்டறியும் பரிச ோதணை கருவிணய இந்திய
ைருத்துே ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) உருேோக்கியுள்ளது.
இந்தத் சதோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணடயில் பரிச ோதணை
கருவிகணள உருேோக்க தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு
ICMR அணழப்பு விடுத்துள்ளது.

இதுசதோடர்போக ICMR சேளியிட்டுள்ள ச ய்திக்குறிப்பில்,
‘இந்தப் புதிய சதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்கு ICMR-தோன்
உரிணையோளரோக இருக்கும். இந்தத் சதோழில்நுட்பத்ணதப்
பயன்படுத்தி பரிச ோதணை கருவிகணள உருேோக்க
தனியோர் நிறுேைங்களுக்கு அணழப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு
முன்ேரும்
நிறுேைங்களுடன்
ஒப்பந்தம்
ச ய்யப்பட்டு ேர்த்தக ரீதியில் கருவிகள் தயோரிக்கப்படும்.
இந்தக் கருவிக்கு ந்ணதயில் மிகுந்த சதணே உள்ளதோல்,
இதன்
உற்பத்திணய
அதிகரிக்க
பல
தயோரிப்பு
நிறுேைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்படும். தயோரிப்பு
உரிணைக்கோை ச லணே ICMR’க்கு அந்த நிறுேைங்கள்
அளிக்கும்’ என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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2.`3.73 லட் ம் சகோடி துணைநிணல ைோனிய சகோரிக்ணக
ைச ோதோ: ைக்களணே ஒப்புதல்

3. நகர்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த இந்தியோவுக்கு
ஆசிய ேளர்ச்சி ேங்கி ரூ.2,655 சகோடி கடனுதவி

நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியோண்டில் ரூ.3.73 லட் ம்
சகோடி துணைநிணல ைோனியம் சகோரிய ைச ோதோவுக்கு
ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்தது.

இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்த ஆசிய
ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன் டோலோா்கள் (சுைோோா்
ரூ.2,655 சகோடி) கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது.

சதோகுப்பு நிதியில் இருந்து துணைநிணல ைோனியம்
சகோரும் 2-ஆேது சதோகுதி ைச ோதோ மீதோை விேோதம்
ைக்களணேயில் திங்கள்கிழணை நணடசபற்றது. அப்சபோது
ைத்திய நிதியணைச் ோா் நிோா்ைலோ சீதோரோைன் கூறியதோேது:

இதுசதோடோா்போக அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்ணகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோேது:

கூடுதல்
ச லவுக்கோகப்
சபறப்படும்
சதோணகயில்
ரூ.62,057 சகோடியோைது ஏோா் இந்தியோவின் கடணைத்
திருப்பிச்
ச லுத்துேதற்கோகப்
பயன்படுத்தப்படும்.
எம்.பி.க்களுக்கோை
சதோகுதி
சைம்போட்டு
நிதித்
திட்டத்துக்கோக ரூ.1,153 சகோடி ேழங்கப்படும். போதுகோப்புத்
துணறக்கு ரூ.5,000 சகோடியும், ைத்திய உள்துணறக்கு
ரூ.4,000 சகோடியும் கூடுதலோக ேழங்கப்படும்.
வீட்டுே தி
ைற்றும்
நகோா்ப்புற
விேகோரங்கள்
அணைச் கத்துக்கு ரூ.14,000 சகோடி ேழங்கப்படவுள்ளது.
உரங்களுக்கோை கூடுதல் ைோனியைோக ரூ.58,430
சகோடியும்,
நிலுணேயில்
உள்ள
ஏற்றுைதி
ஊக்கத்சதோணகணய ேழங்க ரூ.53,123 சகோடியும், சதசிய
ஊரக சேணலேோய்ப்பு உறுதித் திட்ட நிதிக்கு ரூ.22,039
சகோடியும்
ேழங்கப்படவுள்ளது.
உைவு-சபோது
விநிசயோகத் துணறக்குக் கூடுதலோக ரூ.49,805 சகோடியும்,
ேோா்த்தகத்
துணறக்கு
ரூ.2,400
சகோடியும்
ேழங்கப்படவுள்ளது.
ணையல் எண்சைய், அத்தியோேசியப் சபோருள்கள்
ஆகியேற்றின் விணலணயக் கட்டுக்குள் ணேப்பதற்கோை
நடேடிக்ணககணள
ைத்திய
அரசு
சதோடோா்ந்து
சைற்சகோள்ளும். ேங்கிகளில் கடன்கணளத் திருப்பிச்
ச லுத்தோைல் சேளிநோட்டுக்குத் தப்பிச் ச ன்ற விஜய்
ைல்ணலயோ,
நீரவ்
சைோடி,
சைஹுல்
ச ோக்ஸி
உள்ளிட்சடோரிடம் இருந்து ரூ.13,109 சகோடிணய ேங்கிகள்
மீட்டுள்ளை என்றோோா் அேோா்.
எதிோா்க்கட்சிகளின்
அைளிக்கிணடசய
துணைநிணல
ைோனியக் சகோரிக்ணக ைச ோதோ மீது நடத்தப்பட்ட குரல்
ேோக்சகடுப்பில் சபரும்போலோை எம்.பி.க்கள் அதற்கு ஆதரவு
சதரிவித்தைோா். ைக்களணே ஒப்புதல் அளித்த ைச ோதோ,
ைோநிலங்களணேக்கு அனுப்பிணேக்கப்படவுள்ளது.
ச லவிைம் அதிகரிப்பு: நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய
அரசின் ச லவிைம் ரூ.34.83 லட் ம் சகோடியோக இருக்கும்
என்று நிதிநிணல அறிக்ணகயில் சதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
கடந்த ைணழக்கோலக் கூட்டத்சதோடரின்சபோது தோக்கல்
ச ய்யப்பட்ட முதல் சதோகுதி துணைநிணல ைோனிய
சகோரிக்ணக ைச ோதோவின் மூலைோக ரூ.23,675 சகோடிணய
ைத்திய அரசு சபற்றது.
தற்சபோது இரண்டோேது சதோகுதி ைச ோதோவின் மூலைோக
ரூ.3.73 லட் ம் சகோடிணய ைத்திய அரசு சபறவுள்ளது.
இதன் கோரைைோக நடப்பு நிதியோண்டில் ைத்திய அரசின்
ச லவிைம், நிோா்ையிக்கப்பட்டணதவிட அதிகரிக்கும் எை
நிபுைோா்கள் சதரிவிக்கின்றைோா்.









நீடித்த நகோா்ப்புற ேளோா்ச்சி ைற்றும் ச ணே விநிசயோகத்
திட்டத்தின் கீழ் இந்தியோவில் நகோா்ப்புற ச ணேகணள
சைம்படுத்த ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி 350 மில்லியன்
டோலோா்கள் கடனுதவி அளிக்கவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்
கீழ் சைற்சகோள்ளப்படவுள்ள முதல் துணைத் திட்ட
ஒப்பந்தத்தில் இந்திய நிதியணைச் க கூடுதல் ச யலோா்
ரஜத் குைோோா் மிஸ்ரோ, ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கியின் மூத்த
அதிகோரி
டக்கிசயோ
சகோனிஷி
ஆகிசயோோா்
ணகசயோப்பமிட்டைோா்.
முதல் துணைத் திட்டம் மூலம் சதசிய அளவில் நகோா்ப்புற
சீோா்திருத்தங்களுக்கோை முக்கிய சகோள்ணககள் ைற்றும்
ேழிகோட்டுதல்கள்
ச யல்படுத்தப்படும்.
அதணைத்சதோடோா்ந்து இரண்டோேது துணைத் திட்டத்தின்
கீழ்
ைோநிலங்கள்
ைற்றும்
நகோா்ப்புற
உள்ளோட்சி
அணைப்புகளில் சைற்சகோள்ள சேண்டிய சீோா்திருத்தங்கள்
ைற்றும் திட்டப் பரிந்துணரகள் ச யல்படுத்தப்படும்.
நகோா்ப்புற ச ணேகணள சைம்படுத்துேதற்கோை திட்ட
அைலோக்கத்தில் இந்திய வீட்டுே தி ைற்றும் நகோா்ப்புற
விேகோரங்கள் துணற அணைச் கத்துக்கு ஆசிய ேளோா்ச்சி
ேங்கி ஆசலோ ணைகள் ேழங்கும்.
குறிப்போக
சகோள்ணகரீதியோை
சீோா்திருத்தங்கணள
அைல்படுத்த சேண்டிய குணறந்த ேருேோய் சகோண்ட
ைோநிலங்கணள சதோா்வு ச ய்தல், முதலீட்டு திட்டங்கணளத்
தயோரித்தல், பருேநிணல ைோற்றம், போலிை ைத்துேம்
சபோன்ற விேகோரங்களில் பரிந்துணரகள் ேழங்குதல்
உள்ளிட்டேற்றில் நகோா்ப்புற உள்ளோட்சி அணைப்புகளுக்கு
ஆசிய ேளோா்ச்சி ேங்கி உதவும்.
நகரையைோக்கல்
அதிகரித்து
ேரும்
நிணலயில்,
இந்தியோவின் சபோருளோதோர நடேடிக்ணகணய அதிகரிக்க,
சேணலேோய்ப்புகணள உருேோக்க, நகோா்ப்புறங்களில்
கண்ணியைோை ேோழ்க்ணகணயப் சபற, சுற்றுச்சூழணல
போதுகோக்க ேளோா்ச்சியின் ேலிணையோை
க்தியோக
நகரங்கள்
உருசேடுக்க
சேண்டும்
எை
எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது என்று அந்த அறிக்ணகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டது.
4. டோசேோஸ் உலக சபோருளோதோர ைோநோடு ஒத்திணேப்பு
ஒணைக்ரோன்
போதிப்பு
அதிகரிப்பு
எதிசரோலியோல்
டோசேோஸிஸ் அடுத்த ஆண்டு நணடசபற இருந்த உலக
சபோருளோதோர கூட்டணைப்பின் ஆண்டு ைோநோடு ஒத்தி
ணேக்கப்பட்டுள்ளது.
உலக
சபோருளோதோர
கூட்டணைப்பின்
ைோநோடு
ஸ்விட்ஸோா்லோந்திலுள்ள டோசேோஸில் ஜைேரி 17 முதல்
21-ஆம்
சததி
ேணரயில்
நணடசபறுேதோக
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்டுசதோறும் நணடசபறும்
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இந்த ைோநோட்டில் உலகின் முன்ைணி தணலேோா்கள்
பங்சகற்பதோக இருந்தது.

(கிளஸ்டோா்)
உள்ளது.
இதற்கு
ரூ.40
ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்றோோா் அணைச் ோா்.

உலகின் பல்சேறு நோடுகளில் உருைோறிய கசரோைோ
தீநுண்மியோை ஒணைக்ரோனின் பரேல் அதிகரித்து
ேருேதோல் இந்த ஆண்டு ைோநோட்ணட சிங்கப்பூருக்கு
ைோற்ற திட்டமிடப்பட்டது.

இந்த பதிலில் பி.ஆோா். நடரோஜன் அதிருப்தியணடந்து
துணைக் சகள்வி எழுப்பிைோோா். அப்சபோது, இந்த ரூ.40
லட் ம் 2008- ஆம் ஆண்டு ைத்திய அர ோல்
ேழங்கப்பட்டது. தற்சபோது, போதுகோப்பு, ஜூேல்லரி சபோன்ற
சதோழில் ேழித்தடங்கள் அணைய உள்ள நிணலயில் புதிய
சதோழில்நுட்ப பயிற்சிகளுக்கு ைத்திய அரசு எடுத்த
நடேடிக்ணக என்ை? எைவும் சகள்வி எழுப்பிைோோா்.
இதற்கு பதிலளித்த அணைச் ோா் ரோஜீவ்
ந்திரச கோா்,
‘சேளிநோட்டு உற்பத்தியோளோா்களுடன் சபோட்டியிட. நோடு
முழுேதும் 18 புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள்
அணைக்கப்பட உள்ளை. இதில் ைோநில அரசின் இடத்தில்
சகோணேயில் ஒன்று சதோடங்கப்படும்’ என்றோோா்.

இந்நிணலயில், இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பேோா்களின்
உடல் நல போதுகோப்புக்கு முக்கியத்துேம் அளித்து
ைோநோட்ணட ஒத்தி ணேப்பதோக உலக சபோருளோதோர
கூட்டணைப்பு திங்கள்கிழணை அறிவித்தது.
இந்தியோ உள்பட 100-க்கும் சைற்பட்ட நோடுகளின்
தணலேோா்கள் இந்த ைோநோட்டில் பங்சகற்பணத உறுதி
ச ய்திருந்தைோா்.
5. சகோணேயில் புதிய சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையம்:
ைக்களணேயில் ைத்திய அணைச் ோா் தகேல்
நோட்டில் 18 புதிய சதோழில் நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள்
அணைக்கப்பட உள்ளதோகவும், இதில் ஒன்று சகோணேயில்
சதோடங்கப்படும் என்றும் ைத்திய திறன் சைம்போடு, சதோழில்
முணைவு ைற்றும் தகேல் சதோழில்நுட்பத் துணற
இணையணைச் ோா் ரோஜீவ் ந்திரச கோா் ைக்களணேயில்
திங்கள்கிழணை
சகள்வி
சநரத்தில்
சதரிவித்தோோா்.
சகோணேயில் அணைய இருக்கும் இந்த ணையத்திற்கோை
நிலத்ணத
ைோநில
அரசு
உடைடியோக
ஒதுக்கீடு
ச ய்யும்பட் த்தில் இது விணரேோக அணைக்கப்படும்
என்றும் அணைச் ோா் சதரிவித்தோோா்.
ைோோா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சகோணே ைக்களணேத்
சதோகுதி உறுப்பிைோா் பி.ஆோா்.நடரோஜன், ைோறி ேரும்
சதோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயிலும் அந்நிய உற்பத்தி
நிறுேைங்களின் சபோட்டிணய
ைோளிக்கும் விதைோக
நோட்டில் சதோடங்கப்பட்டுள்ள சதோழில்நுட்ப பயிற்சி
ணையங்கள்
குறித்தும்
திறன்கணள
சைம்படுத்தும்
ேணகயில் தமிழ்நோட்டில் குறிப்போக சகோணேயில் சதோழில்
பயிற்சி ணையங்கள் சதோடங்கும் முடிவு உள்ளதோ என்பது
குறித்து சகள்வி எழுப்பிைோோா்.

லட் ம்

6. சீைோவுக்கோை புதிய ததோா் பிரதீப்குைோோா் ரோேத்
சீைோவுக்கோை இந்தியோவின் அடுத்த ததரோக பிரதீப்குைோோா்
ரோேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோா்.
1990-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐஎஃப்எஸ் அதிகோரியோை ரோேத்,
இப்சபோது சநதோா்லோந்து ததரோகப் பணியோற்றி ேருகிறோோா்.
அேோா் விணரவில் புதிய சபோறுப்ணப ஏற்றுக் சகோள்ேோோா்
என்று சேளியுறவு அணைச் கம் சேளியிட்ட ச ய்திக்
குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரோேத் ஏற்சகைசே சபய்ஜிங் ைற்றும் ஹோங்கோங்கில்
பணியோற்றிய அனுபேம் உள்ளேோா். இந்சதோசைசிய
ததரோகவும் பணியோற்றியுள்ள அேோா், சீை சைோழியில்
ரளைோகப் சபசும் திறனுள்ளேோா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்சபோது சீை ததரோக உள்ள விக்ரம் மிஸ்ரிணயத்
சதோடோா்ந்து பிரதீப்குைோோா் ரோேத் அந்தப் சபோறுப்ணப ஏற்க
இருக்கிறோோா். சீைோவுடன் கிழக்கு லடோக் எல்ணலப்
பிரச்ணை உள்பட பல்சேறு விஷயங்களில் பிரச்ணைகள்
உள்ள நிணலயில் இந்தப் புதிய நியைைம் முக்கியத்துேம்
சபற்றுள்ளது.

இதற்கு
ைத்திய
திறன்
சைம்போடுத்துணற
இணையணைச் ோா் ரோஜீவ் ந்திரச கோா் ைக்களணேயில்
சகள்வி சநரத்தில் அளித்த பதில் ேருைோறு: திறன்
சைம்போடு ைற்றும் சதோழில் முணைசேோோா் அணைச் கத்தின்
கீழ் இது ேணர சதோழில்நுட்பப் பயிற்சி ணையங்கள் எதுவும்
இல்ணல. அசத ையத்தில் பிரதோன் ைந்திரி சகௌஷல்
விகோஸ் சயோஜைோ திட்டம், ணகவிணைஞோா் பயிற்சித்
திட்டம் சபோன்றேற்றின் கீழ் அரசு ைற்றும் தனியோோா்
ஐடிஐக்கள் (சதோழில்துணற பயிற்சி நிறுேைங்கள்) மூலம்
22 பிரிவுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நோடு முழுக்க
3,178 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 14,711 ஐடிஐக்கள் உள்ளை.
இதில் தமிழகத்தில் 84 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 494
ஐடிஐக்கள் உள்ளை.
இதில் சகோணேயில் உள்ள 3 அரசு ஐடிஐக்கள் உள்பட 19
ஐடிஐக்களில்
32
பிரிவுகளில்
பயிற்சிகள்
அளிக்கப்படுகின்றை. இது தவிர சகோயம்புத்தோா் ைோேட்ட
சிறுசதோழில்
ங்கம்(சகோடிசியோ) சதோழில் குழுைைோக
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1. டிச.18 அன்று எந்த ம ொழி நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது?

4. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூ ன் பிரொண்ட்ஸ் (IIHB) பவர்

அ) பிரஞ்சு

கப்பிள் தரவரிதச-2021’இன்படி, முதலிடம் பிடித்த யஜொடி
எது?

ஆ) கிரரக்கம்

அ) தீபிகா ேடுரகான் - ரன்வீர் சிங்

இ) அரபு 

ஆ) விராட் ரகாலி - அனுஷ்கா சர்மா

ஈ) உருது
✓

✓

இ) விக்ரனஷ் சிவன் - நயன்ைாரா

உலகளவில் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால்
ரேசப்ேடும் மமாழியயக் மகௌரவிக்கும் வயகயில் டிச.18
அன்று உலக அரபு மமாழி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது.

✓

ஐநா அயவயின் ஆறாவது அலுவல் மமாழியாக அரபு
மமாழியய ஐநா மோது அயவ ஏற்றுக்மகாண்டயைக்
குறிக்கும் வயகயில், கடந்ை 2012ஆம் ஆண்டு முைல் இந்ை
நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது. “Arabic Language, a
bridge between civilisations” என்ேது இந்ை ஆண்டு, உலக
அரபு மமாழி நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும்.

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூமன் பிராண்ட்ஸால்
(IIHB) ஆண்டுரைாறும் மவளியிடப்ேடும் ேவர் ரொடி
ைரவரியசயில் இந்திய ரகாடீஸ்வரர் முரகஷ் அம்ோனி அவரது மயனவி நீைா அம்ோனி முைலிடம் பிடித்துள்ளனர்.
இந்தியா முழுவதும் 25-40 வயதுக்குட்ேட்ட 1000’க்கும்
ரமற்ேட்டவர்களிடம் இந்ை ஆய்வு நடத்ைப்ேட்டது.

✓

இந்ை ரொடியய மைாடர்ந்து தீபிகா ேடுரகாரன - ரன்வீர்
சிங் இரண்டாவது இடத்திலும், கிரிக்மகட் ரகப்டன் விராட்
ரகாலி மற்றும் அவரது மயனவி அனுஷ்கா ஷர்மா
இயை மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

ஈ) முரகஷ் அம்ோனி- நீைா அம்ோனி 

2. பிரத ர் ஆவொஸ் ய ொஜனொ (கிரொ ப்புறம்) திட்டத்தத
2021ஆம் ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வதர மதொடர
த்தி அத ச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

5. சமீபத்தி

அ) 2022

நொட்டின் புதி

ஆ) 2023

ஆ) மெர்மனி 

ஈ) 2025

✓

பிரைமர் நரரந்திர ரமாடி ையலயமயிலான நடந்ை மத்திய
அயமச்சரயவ கூட்டத்தில், மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்
துயறயின் கருத்துருவான பிரைமர் கிராமப்புற வீட்டுவசதி
திட்டத்யை (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024
மார்ச் மாைம் வயர மைாடர்ந்து மசயல்ேடுத்ை ஒப்புைல்
வழங்கப்ேட்டுள்ளது.

இ) நியூசிலாந்து
ஈ) ஸ்மேயின்
✓

16 ஆண்டுகள் வரலாற்று சிறப்புற ஆட்சி புரிந்ை ஏஞ்சலா
ரமர்க்மகயல மைாடர்ந்து Olaf Scholz மெர்மனியின் புதிய
அதிேராக ேைவிரயற்றுள்ளார். 63 வயைான அவர் சமூக
ெனநாயகக் கட்சியியன மசப்டம்ேரில் ரைர்ைல் மவற்றிக்கு
வழிநடத்தினார். அவர், துயைரவந்ைர் மோறுப்பில்
ஏஞ்சலா அரசாங்கத்தில் முக்கிய ேங்கு வகித்துள்ளார்.

இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் முடிக்கப்ேட ரவண்டிய 2.95 ரகாடி
வீடுகள் இலக்யக எட்டுவைற்கு ஏற்றவயகயில் இந்ைத்
திட்டம் நீட்டிக்கப்ேடுகிறது. எஞ்சிய 155.75 இலட்சம்
வீடுகயள கட்டி முடிக்க இந்ை நீட்டிப்பு உைவும்.

6. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘சரயு யதசி

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற குன்னூர், தமிழ்நொட்டின்

அ) குெராத்

எந்த ொவட்டத்தில் அத ந்துள்ளது?

ஆ) உத்ைர பிரரைசம் 

அ) நீலகிரி 

இ) பீகார்

ஆ) ரகாயம்புத்தூர்

ஈ) மத்திய பிரரைசம்

இ) திண்டுக்கல்

திட்டம்’ அத க்கப்படவுள்ள

ைமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அயமந்துள்ள
குன்னூரில் இராணுவ ையலயம ைளேதி மெனரல் பிபின்
ராவத் மசன்ற இந்திய வான்ேயட உலங்கு வானூர்தி
விேத்துக்குள்ளானது. இச்சம்ேவத்தில் 13 ரேர் உயிரிழந்ை
மசய்தி உறுதி மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இந்ை ஆண்டு ‘மசௌர்ய
சக்ரா’ விருதுமேற்ற, விேத்திலிருந்து உயிர்பியழத்ை குரூப்
ரகப்டன் வருண் சிங்கின் உடல்நியல கவயலக்கிடமாக
உள்ளது.









கொல்வொய்

ொநிலம் எது?

✓

உத்ைர பிரரைச மாநிலம் ேலராம்பூர் மாவட்டத்தில் `9,802
ரகாடி மதிப்பிலான ‘சரயு ரைசிய கால்வாய் திட்டத்யை’
பிரைமர் ரமாடி மைாடங்கியவக்கவுள்ளார். உத்ைரபிரரைச
மாநிலத்தின் மிகப்மேரிய திட்டமான இது, காக்ரா, சரயு,
ரப்தி, ேங்கங்கா மற்றும் ரராகின் ஆகிய ஐந்து ஆறுகயள
இயைக்கிறது.

✓

6,600 கிமீ நீளமுள்ள ேல துயை கால்வாய்கள் 318 கிமீ
நீளமுள்ள பிரைான கால்வாயுடன் இயைக்கப்ேட்டுள்ளன.

ஈ) ரைனி
✓

மசய்திகளில் இடம்மபற்ற Olaf Scholz, எந்த
அதிபரொக யதர்ந்மதடுக்கப்பட்டொர்?

அ) ஆஸ்திரரலியா

இ) 2024 
✓
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7. 56ஆவது ஞொனபீட விருதத மவன்ற நீல ணி பூகன்

10. 2021’ஆம் ஆண்டில் ‘ஜனநொ கத்திற்கொன உச்சி

ஜூனி ர், கீழ்கொணும் எந்த ம ொழிசொர் கவிஞரொவொர்?

✓



ொநொடு’ நடத்தி

நொடு எது?

அ) ைமிழ்

அ) அமமரிக்கா 

ஆ) மயலயாளம்

ஆ) இந்தியா

இ) அஸ்ஸாமி 

இ) சுவிச்சர்லாந்து

ஈ) குெராத்தி

ஈ) ஆஸ்திரரலியா

அஸ்ஸாமிய கவிஞர் நீலமணி பூகன் ெூனியர், 56ஆவது
ஞானபீட விருயை மவன்றுள்ளார். அவர் கடந்ை 1990’இல்
‘ேத்மஸ்ரீ’ விருது மற்றும் 2002’இல் சாகித்திய அகாைமி
மேல்ரலாஷிப் மேற்றுள்ளார். மகாங்கனி நாவலாசிரியர்
ைாரமாைர் மமௌரசா 57ஆவது ஞானபீட விருயை
மவன்றுள்ளார். 1983ஆம் ஆண்டு ைனது கார்மமலின்
நாவலுக்காக சாகித்திய அகாைமி விருயை அவர் மேற்றார்.
யசொதொ
-க்களின்படி, ED & CBI ததலவர்களின் பதவிக்கொலம்
எத்ததன ஆண்டுகள் வதர நீட்டிக்கப்படலொம்?

✓

அமமரிக்க அதிேர் ரொ பிடன், மவள்யள மாளியகயில்
ெனநாயகத்திற்கான முைல் உச்சிமாநாட்யட மைாடங்கி
யவத்ைார். இது இரண்டு நாள் மமய்நிகர் உச்சிமாநாடாக
மைாடங்கப்ேட்டது. அமமரிக்க அதிேர் பிடன், உலக அளவில்
ெனநாயக வீழ்ந்து வருவைாக எச்சரித்ைார்.

✓

அரசாங்கங்கள், சிவில் சமூகம் மற்றும் ைனியார் துயற
ையலவர்கள் உள்ளிட்ட 100’க்கும் ரமற்ேட்ரடார் இந்ை
உச்சிமாநாட்டில் ேங்ரகற்றனர்.

8. க்களதவயில் நிதறயவற்றப்பட்ட சமீபத்தி

அ) மூன்று

5

ஆ) நான்கு
இ) ஐந்து 
ஈ) ஆறு
✓

மத்திய ஊழல் விழிப்புைர்வு ஆயையம் (திருத்ை)
மரசாைா, 2021 மற்றும் தில்லி சிறப்பு காவல்பிரிவு நிறுவல்
(திருத்ை) மரசாைா, 2021 ஆகியவற்யற ேரிசீலித்ைல் &
நியறரவற்றலுக்காக மக்களயவ நியறரவற்றியது.

✓

இந்ை மரசாைாக்கள் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மற்றும்
மத்திய புலனாய்வுப் ேணியகம் (CBI) ஆகியவற்றில்
ேணியாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வயர
ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம்
அளிக்கும். ைற்ரோது, இந்ை இரு அதிகாரிகளுக்கும் 2
ஆண்டுகள் ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்கப்ேட்டுள்ளது.

9. “ஆற்றல் பொதுகொப்பு வொரம்” ஒவ்யவொர் ஆண்டும் எந்த
ொதத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) அக்ரடாேர்
ஆ) நவம்ேர்
இ) டிசம்ேர் 
ஈ) ெனவரி
✓

2021 டிச.8 முைல் 14 வயர ஆற்றல் ோதுகாப்பு வாரத்யை
எரிசக்தி அயமச்சகம் மகாண்டாடுகிறது.

✓

எரிசக்தி திறன் ேணியகத்ைால் இந்ைக் மகாண்டாட்டம்
நடத்ைப்ேடுகிறது. இது மைாழிலகங்களுக்கு ரைசிய ஆற்றல்
ோதுகாப்பு விருதுகயளயும் புதுயமயான ஆற்றல் திறன்
மைாழில்நுட்ேங்கயள அங்கீகரிக்க ரைசிய ஆற்றல் திறன்
கண்டுபிடிப்பு விருதுகயளயும் வழங்குகிறது.


1. அரசுத் துயறகளின் மசயல்ோடுகயள கண்காணிக்கும்
எண்ம ேலயகத் திட்டம்:
ைமிழக
அரசுத்
துயறகளின்
மசயல்ோடுகயள
கண்காணிக்கும் எண்ம ேலயகத் திட்டத்யை, முைல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா்.
இைற்கான நிகழ்ச்சி மசன்யன ையலயமச் மசயலகத்தில்
நயடமேறுகிறது.
ைமிழக அரசில் 42 துயறகள் உள்ளன. இந்ைத்
துயறகளில் உள்ள நலத் திட்டங்கள், மசயல்ோடுகள் ஒரு
இடத்தில்
மட்டுரம
இருந்து
கண்காணிக்கும்
வயகயிலான
எண்ம
ேலயகத்
திட்டம்
மசயல்ேடுத்ைப்ேடவுள்ளது. ைகவல் மைாழில்நுட்ேவியல்
துயற
சாாா்பில்
இந்ைத்
திட்டம்
நயடமுயறப்ேடுத்ைப்ேடுகிறது.
இையன
முைல்வாா்
மு.க.ஸ்டாலின், வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா்.
அரசின் மசயல்ோடுகள், திட்டங்கள் கயடக்ரகாடியில்
உள்ள கிராமங்களுக்கும் மசன்று அயடந்துள்ளைா
என்ேயைக் கண்காணிக்கும் வயகயில் இந்ை ேலயகத்
திட்டம் அயமந்திடும் என அரசுத்துயற வட்டாரங்கள்
மைரிவித்ைன.
2. ரையவைான் திருத்ைம்! | மேண்களின் திருமை
வயயை குறித்ை ையலயங்கம்
மேண்களின்
திருமை
வயயை
21-ஆக
உயாா்த்துவைற்கான சிறாாா் திருமைச் சட்டம் 2006-இல்
திருத்ைம் மகாண்டுவரப்ேடுவைற்கான திருத்ை மரசாைா
சில
எதிாா்க்கட்சிகளின்
எதிாா்ப்யேத்
மைாடாா்ந்து
நாடாளுமன்ற நியலக்குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டிருக்கிறது.
அரசு மகாண்டுவரும் எந்ைமவாரு மரசாைாயவயும்
எதிாா்ப்ேது,
ைடுப்ேது
என்கிற
மரனாோவம்
ஆக்கபூாா்வமானைல்ல.
ஒவ்மவாரு துயறயிலும் ோலின சமத்துவமும் ோலின
ரேைமின்றி அதிகாரமும் ரவண்டும் என்கிற ரகாரிக்யக
நீண்ட நாள்களாகரவ இருந்து வருகிறது. ஆனால்,
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மேண்களின் திருமை வயது 18-ஆகவும், ஆண்களின்
மை வயது 21-ஆகவும் இதுவயர இருந்துவரும் முரண்
புதிய சட்டத்திருத்ைத்ைால் அகற்றப்ேடும்.
சமைா கட்சியின் ையலவாா் மெயா ரெட்லி ையலயமயில்
சட்டபூாா்வ திருமை வயயை உயாா்த்துவது குறித்து ஆய்வு
மசய்ய 10 ரோா் மகாண்ட குழு 2020 ெூன் மாைம்
அயமக்கப்ேட்டது. அந்ைக் குழு 2020 டிசம்ோா் மாைம் ைனது
அறிக்யகயய பிரைமாா் அலுவலகத்துக்கும், மத்திய மகளிாா்
குழந்யைகள்
ரமம்ோட்டு
அயமச்சகத்துக்கும்
வழங்கியது. அைனடிப்ேயடயில்ைான் 2006 சிறாாா்
திருமைச் சட்டத்தில் திருத்ைம் ரமற்மகாள்ளப்ேடுகிறது.
குழந்யைத் திருமைம் என்ேது நீண்டகாலமாக இந்திய
சமுைாயத்தில் காைப்ேட்ட மிகப் மேரிய குயறோடு. இது
சட்டபூாா்வமாக
ையட
மசய்யப்ேட்டிருந்ைாலும்கூட
இந்தியாவின்
சில
மாநிலங்களில்
இன்னும்கூட
அவ்வப்ரோது ‘ோல்ய விவாகம்’ என்று அறியப்ேடும்
குழந்யைத் திருமை முயற காைப்ேடும் அவலம்
மைாடாா்கிறது.
அைற்கு
முற்றுப்புள்ளி
யவக்கும்
முயற்சிகளில் சிறாாா் திருமை ையடச்சட்டமும், இப்ரோது
மகாண்டுவரப்ேடும் சட்டத் திருத்ைமும் அடங்கும்.
ரைசிய குடும்ே சுகாைார ஆய்வின்ேடி, இந்தியாவில் நான்கு
மேண்களில் ஒருவாா் 18 வயது பூாா்த்தியாவைற்கு
முன்னால் திருமைம் மசய்துமகாள்கிறாாா்கள். 56%
மேண்கள் 21 வயயை எட்டுவைற்கு முன்பு திருமைம்
மசய்து மகாள்கிறாாா்கள். அடித்ைட்டு மக்கள் மத்தியில்
அதுரவ
75%
ஆகும்.
மேரும்ோலான
மேண்
குழந்யைகளுக்கு, ேள்ளிப் ேடிப்பு முடிந்ைதும் திருமைமாகி
விடுவைால்
கல்லூரி
மசன்று
ேடிக்கும்
வாய்ப்பு
அவாா்களுக்கு மறுக்கப்ேடுகிறது. அயைப் ரோக்கும்
வயகயில்ைான் ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின்
திருமை வயயை உயாா்த்ை ரவண்டும் என்று மெயா
ரெட்லி குழு ேரிந்துயர மசய்ைது.
1955 ஹிந்து திருமைச் சட்டம், 1872 இந்திய கிறிஸ்ைவ
திருமைச் சட்டம் இரண்டுரம மேண்களுக்கு 18
வயயையும், ஆண்களுக்கு 21 வயயையும் திருமை
வயைாக
வயரயறுக்கின்றன.
1954-இல்
அமல்ேடுத்ைப்ேட்ட
மவவ்ரவறு
மைங்களுக்கு
இயடரயயான சிறப்புத் திருமை சட்டத்தின்ேடியும்,
மேண்களுக்கு 18 வயதும், ஆண்களுக்கு 21 வயதும்
அனுமதிக்கப்ேடுகிறது. 1937 இஸ்லாமிய ைனியுரியம
சட்டத்தின்ேடி (ஷரியத்), ஆணும் மேண்ணும் வயதுக்கு
வந்ைால் மைவாழ்க்யகயில் ஈடுேட ைகுதியுயடயவாா்கள்
என்று கூறப்ேடுகிறது.
சமூக சீாா்திருத்ைங்களுக்கு அடிப்ேயடயாக இருப்ேது
ஆண் - மேண் இருோலரின் கல்வி. குறிப்ோக, கல்வி,
மேண்களுக்கு
விழிப்புைாா்யவ
ஏற்ேடுத்தி,
காலங்காலமாக
அவாா்களுக்கு
இயழக்கப்ேட்ட
அநீதிகயள
நீக்கி,
மறுக்கப்ேட்ட
வாய்ப்புகயளப்
மேற்றுத்ைருகிறது. திருமை வயயை உயாா்த்துவது
என்கிற முடிவுக்கு மேண்களின் கல்வி முக்கியமான
காரைம்.
18 வயது என்ேது மேண்கள் பிளஸ் 2 முடித்திருக்கும்
ேருவம். அந்ைக் கல்வித் ைகுதியின் அடிப்ேயடயில்
குறிப்பிடத்ைக்க ரவயலவாய்ப்யேரயா மோருளாைார













சுைந்திரத்யைரயா மேற முடியாது. திருமை வயயை
ரமலும் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டிக்கும்ரோது அவாா்களது
கல்லூரிக்
கல்விக்கான
வாய்ப்பு
அதிகரிக்கிறது.
அவாா்களது
எண்ைம்
விரிவயடந்து
வருங்கால
இலக்யக நிாா்ையித்துக் மகாள்ளவும், வாழ்க்யக குறித்ை
முக்கியமான
முடிவுகயள
எடுக்கவும்
உைவும்
என்ேதுைான் மெயா ரெட்லி குழுவின் கருத்து.
இந்தியாவில் திருமைம் என்ேது ைனிப்ேட்ட முடிவாக
இல்லாமல், சமுைாய வழிமுயறயாகவும் இருப்ேைால்
மேண்களின்
ேடிப்பு
முடிந்ைதும்,
அவாா்களின்
திருமைத்யை
உறுதிப்ேடுத்துவது
மேற்ரறாரின்
கடயமயாகக் கருைப்ேடுகிறது. 18 வயதிரலரய கல்லூரி
அளவிலான கல்வித் ைகுதியும், ைங்களது வாழ்க்யகயய
நிாா்ையித்துக்மகாள்ளும்
மோருளாைாரத்
ைகுதியும்
மேண்களுக்கு வாய்ப்ேதில்யல. அைனால் திருமைமும்
குழந்யைப் ரேறும் கட்டாயமாகிறது.
21 வயதில் திருமைம் மசய்துமகாள்ளும்ரோது ைங்களது
ஆரராக்கியம் குறித்தும்,
மோருளாைாரம் குறித்தும்
மைளிவாக சிந்திக்கும் ேக்குவம் ஏற்ேடுவைால் சுகாைார
பிரச்யனகள் குயறயும் என்று அக்குழுவின் அறிக்யக
மைரிவிக்கிறது. பிரசவ கால, சிசு மரை விகிைம் குயறவது
மட்டுமல்லாமல்
ஊட்டச்சத்து
குயறவு
உள்ளிட்ட
பிரச்யனகளுக்கும் 21 வயது வரம்பு உைவக்கூடும் என்று
அந்ை அறிக்யக குறிப்பிடுகிறது.
18 வயைானவாா்கள் வாக்களிக்கலாம்; வாகனம் ஓட்டலாம்;
கல்லூரிக்குச்
மசல்லலாம்;
ரோட்டித்
ரைாா்வுகளில்
கலந்துமகாள்ளலாம்;
வியளயாட்டுப்
ரோட்டிகளில்
ேங்குமகாண்டு ரைசத்யைப் பிரதிநிதித்துவம் மசய்யலாம்
எனும்ரோது, திருமை வயயை 21-ஆக அதிகரிக்க
ரவண்டிய அவசியம்ைான் என்ன என்கிற ரகள்வி
எழாமல் இல்யல. மேண்களின் திருமை வயயை
உயாா்த்துவைால் மட்டும் குழந்யைத் திருமைங்கள்
குயறந்துவிடுமா என்கிற ரகள்விக்கு ேதிலும் இல்யல.
ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின் மை வயயை
உயாா்த்தும் அரை ரவயளயில், மக்கள் மத்தியில்
காைப்ேடும் மேண்கள் குறித்ைான மனநியலயில்
மாற்றமும்,
அவாா்களுக்கான
ோதுகாப்பும்
உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட ரவண்டும் என்ேதும் முக்கியம். புதிய
சட்டத் திருத்ைத்தின் ேயனாக மேண்களின் கல்வி
இயடநிற்றல் குயறயுமானால் அதுரவகூட மிகப் மேரிய
மவற்றிைான்!
3. மேண்கள் திருமை வயது 21: மக்களயவயில் மரசாைா
ைாக்கல்
மேண்களின் திருமை வயயை 21-ஆக உயாா்த்ை வயக
மசய்யும் மரசாைா மக்களயவயில் மசவ்வாய்க்கிழயம
ைாக்கல் மசய்யப்ேட்டது. எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின்
எதிாா்ப்யேத் மைாடாா்ந்து இந்ை மரசாைாயவ நியலக்
குழுவுக்கு அனுப்ே மத்திய மேண்கள் மற்றும் குழந்யைகள்
ரமம்ோட்டுத் துயற அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி அயவத்
ையலவயர ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா
நியலக் குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது.
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மேண்களின் சட்டபூாா்வமான திருமை வயயை 18இலிருந்து 21-ஆக உயாா்த்ை வயக மசய்யும் குழந்யை
திருமை ைடுப்பு திருத்ை மரசாைாவுக்கு மத்திய
அயமச்சரயவ
அண்யமயில்
ஒப்புைல்
அளித்ைது.
இயையடுத்து, இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அயமச்சாா்
ஸ்மிருதி இரானி மக்களயவயில் ைாக்கல் மசய்ைாாா். இந்ை
மரசாைாவானது இந்திய கிறிஸ்ைவ திருமைச் சட்டம்,
ோாா்சி திருமைம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டம், முஸ்லிம்
ைனிநோா் (ஷரியத்) சட்டம், சிறப்புத் திருமை சட்டம்,
ஹிந்து திருமைச் சட்டம், மவளிநாட்டு திருமைச் சட்டம்
ஆகிய
ைனிநோா்
சட்டங்களில்
திருத்ைங்கயளச்
மசய்வைற்கு வயக மசய்கிறது.
மரசாைாயவ அறிமுகம் மசய்து ரேசிய அயமச்சாா் ஸ்மிருதி
இரானி, ‘நாட்டின் வரலாற்றில் இது ஒரு தீாா்க்கமான
நடவடிக்யக’ என்றாாா்.
சம்ேந்ைப்ேட்ட
ைரப்பினருடன்
கலந்ைாரலாசிக்காமல்
அவசரகதியில் இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அரசு ைாக்கல்
மசய்வைாக எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் கடும் எதிாா்ப்பு
மைரிவித்ைனாா்.





அறியப்ேட்டுள்ளது. வளரிளம் ேருவத்தில் காா்ப்ேமாையல
ைடுப்ேதும் முக்கியமானது; வளரிளம் ேருவ காா்ப்ேமானது
மேண்களின் உடல்நலத்துக்கு தீங்கு வியளவிப்ேது
மட்டுமின்றி, கருச்சியைவுக்கும், குழந்யைகள் இறந்து
பிறப்ேைற்கும் வழிவகுக்கிறது. மகப்ரேறு இறப்பு விகிைம்,
சிசு இறப்பு விகிைத்யைக் குயறக்க ரவண்டிய கட்டாயம்
உள்ளது. அத்துடன் குழந்யை பிறக்கும்ரோது ஊட்டச்சத்து
அளவு, ோலின விகிைத்யை ரமம்ேடுத்துவதும் முக்கியம்’
என்றாாா்.
இயைத் மைாடாா்ந்து, மரசாைாயவ நியலக்குழுவின்
ஆரலாசயனக்கு அனுப்ே அயவத் ையலவயர அயமச்சாா்
ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா நியலக்
குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது.
4. ஐ.நா. உலக உைவுத் திட்ட ஆராய்ச்சி: நீதி ஆரயாக்
யகமயாப்ேம்

மக்களயவ காங்கிரஸ் ையலவாா் அதீாா் ரஞ்சன் மசளைரி
ரேசுயகயில், ‘இந்ை மரசாைா அறிமுகம் மசய்யப்ேட்ட
விைமானது எந்ை ஆரலாசயனயும் நடத்ைாை அரசின்
ைவறான ரநாக்கங்கயள பிரதிேலிக்கிறது’ என்றாாா்.

ஐ.நா.வின் உலக உைவுத் திட்டத்துடன் ஆராய்ச்சிக்கான
உடன்ோட்டில் நீதி ஆரயாக் யகமயாப்ேமிட்டது. 2023ஆம் ஆண்டு சிறு ைானியங்களுக்கான சாா்வரைச
ஆண்டாக இருக்கும் நியலயில், அந்ை வாய்ப்யேப்
ேயன்ேடுத்தி உலகளவில் அறிவு ேரிமாற்றம் மசய்வதில்
ையலயமரயற்க இந்தியாவிற்கு உைவ இந்ை ஒப்ேந்ைம்
வழிவயக மசய்யும்.

காங்கிரஸ் துயைத் ையலவாா் மகளரவ் ரகாரகாய்,
‘ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சமமான திருமை
வயைாக 18 என நிாா்ையிக்க ரவண்டும் என்ற சட்ட
ஆயையத்தின் ேரிந்துயரக்கு முரண்ோடாக இந்ை
மரசாைாவின் ஷரத்துகள் உள்ளன’ என்றாாா்.

ரமலும்
சிறிய
அளவு
நிலம்
யவத்திருக்கும்
விவசாயிகளுக்கான வாழ்வாைாரங்கயள உறுதியாகக்
கட்டயமப்ேயையும்
ேருவநியல
மாற்றத்திற்கான
திறன்கயள ேயன்ேடுத்துவயையும் உைவு முயறகளில்
மாற்றம் மசய்வயையும் இது ரநாக்கமாக மகாண்டுள்ளது.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உறுப்பினாா் இ.டி.முகமது
ேஷாா், ‘இந்ை மரசாைா ரையவயற்றது, சட்டவிரராைமானது,
அரசியலயமப்புச் சட்டப் பிரிவு 25-ஐ மீறுவைாக உள்ளது.
ைனிநோா் சட்டங்கள் மற்றும் அடிப்ேயட உரியமகள்
மீைான ைாக்குைலாகும்’ என்றாாா்.

இந்தியாவில் விரிவயடந்ை உைவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
ோதுகாப்புக்கு ேருவநியலயயத் ைாக்குப் பிடிக்கும்
ரவளாண்யமயய
ேலப்ேடுத்துவைற்கு
உக்திகள்
வகுத்ைல் மற்றும் மைாழில்நுட்ே ஒத்துயழப்புக்கு இந்ை
உடன்ோடு கவனம் மசலுத்தும். இது கடந்ை டிச.20-ஆம்
ரைதி யகமயாப்ேமானது.

அகில இந்திய மஜ்லீஸ் கட்சித் ையலவாா் அசாதுதீன்
ஒயவசி, ‘18 வயதில் ஒரு மேண் பிரைமயரத்
ரைாா்ந்மைடுக்க முடியும் எனும்ரோது, அந்ைப் மேண்ணின்
திருமை உரியமயய நீங்கள் மறுக்கிறாா்கள்’ என்றாாா்.
ரைசியவாை காங்கிரஸ் உறுப்பினாா் சுப்ரியா சுரல, திமுக
உறுப்பினாா் கனிமமாழி ஆகிரயாாா் இந்ை மரசாைாயவ
நியலக்குழுவுக்கு
அனுப்ே
ரவண்டுமமன
வலியுறுத்தினாா்.
புரட்சிகர
ரசாஷலிச
என்.ரக.பிரரமசந்திரன்,
அமல்ேடுத்துவது குறித்ை
ரவண்டும்’ என்றாாா்.

கட்சி
‘இந்ைச்
திட்டத்யை

உறுப்பினாா்
சட்டத்யை
அரசு விளக்க

அயமச்சாா் ேதில்: எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களுக்குப்
ேதிலளித்து அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி ரேசியைாவது:
ஒரு ெனநாயக நாடாக, திருமைம் மசய்வைற்கான
வயதில் ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சம உரியம
வழங்குவதில் 75 ஆண்டுகள் பின்ைங்கியுள்ரளாம்.
நாட்டில் 15-18 வயதுக்குட்ேட்ட சிறுமிகளில் 7 சைவீை ரோா்
காா்ப்ேமயடவைாகவும், 23 சைவீை சிறுமிகள் 18 வயதுக்குள்
திருமைம்
மசய்துயவக்கப்ேடுவைாகவும்









மத்திய அரசின் அயமச்சகங்கள், மாநில அரசுகளில் உள்ள
சம்ேந்ைப்ேட்ட துயறகள், மைரிவு மசய்யப்ேட்ட கல்வி
நிறுவனங்கள்,
சிறு
ைானியங்கயள
ஊக்கப்ேடுத்துவைற்கான
துயறயில்
மசயல்ேடும்
அயமப்புகள் ஆகியவற்றுடன் இரு ைரப்பினரும் கூட்டாக
ரைசிய அளவில் கலந்ைாரலாசயன நடத்ை இந்ை
உடன்ோடு வயக மசய்கிறது.
மத்திய
மசய்தி
ைகவல்
பிரிவு
மவளியிட்டுள்ள
மசய்திக்குறிப்பில் இது மைரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
5. ஊக்கமருந்து ைடுப்பு விதிமீறல்: உலக அளவில்
இந்தியா 3-ஆம் இடம்
கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் ஊக்கமருந்து ைடுப்பு
விதிமுயறகயள மீறியது மைாடாா்ோன ஆண்டறிக்யகயில்
உலக நாடுகளில் இந்தியா 3-ஆவது இடத்தில்
இருக்கிறது. வியளயாட்டுத் துயறயில் ஊக்கமருந்து
ேயன்ோட்யட ைடுப்ேைற்காக இருக்கும் உலக அயமப்பு
(டபிள்யூஏடிஏ) இந்ை அறிக்யகயய மவளியிட்டுள்ளது.
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அைன்ேடி, ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு ைடுப்பு விதிகயள
மீறியைாக கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில்
மமாத்ைம் 152 நிகழ்வுகள் ேதிவாகியுள்ளன. ேட்டியலில்
முைலிரு இடங்களில் ரஷியா (167), இத்ைாலி (157)
உள்ளன. 4 மற்றும் 5-ஆவது இடங்களில் பிரரஸில் (78),
ஈரான் (70) நாடுகள் உள்ளன.
இந்தியாவில் அதிகேட்சமாக உடற்கட்டயமப்பு (ோடி
பில்டிங்) பிரிவில் 57 விதிமீறல்கள் ேதிவாகியுள்ளன.
ஒலிம்பிக்
வியளயாட்டுகளில்
முைன்யமயாக,
ேளுதூக்குைலில் 25 விதிமீறல்களும், ைடகளத்தில் 20
விதிமீறல்களும், மல்யுத்ைத்தில் 10 விதிமீறல்களும்
நிகழ்ந்துள்ளன. குத்துச்சண்யட மற்றும் ெூரடாவில் ைலா
4 விதிமீறல்கள் இருக்கின்றன. இதுைவிர, கிரிக்மகட்டிலும்
4 விதிமீறல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
கடந்ை 2018-இல் மவளியான அறிக்யகயில் இந்தியா
மமாத்ைம் 107 விதிமீறல்களுடன் 4-ஆவது இடத்தில்
இருந்ைது. அதிலும் அதிகேட்சமாக ேளுதூக்குைலில் 22
விதிமீறல்களும்,
அடுத்ைேடியாக
ைடகளத்தில்
16
மீறல்களும் இருந்திருக்கின்றன.
இந்ை அறிக்யகயானது, சம்மந்ைப்ேட்ட வியளயாட்டு
ரோட்டியாளாா்களிடம் மாதிரிகள் ரசகரிக்கப்ேட்டு அதில்
ரசாையன நடத்தி விதிமீறல் உறுதி மசய்யப்ேட்டு,
அவாா்களுக்கான
ையடயும்
விதிக்கப்ேட்டைன்
அடிப்ேயடயில் ையாரிக்கப்ேட்டைாகும்.
2019-இல் உலக அளவில் மமாத்ைம் 2,78,047 மாதிரிகள்
ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு மைாடாா்ோக ரசகரிக்கப்ேட்டன.
அதில்
2,701
மாதிரிகளில்
(1
சைவீைம்)
விதிமீறல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்ேைாகத்
மைரிந்ைது.
ஆய்வு முடிவில் 1,535 மாதிரிகளில் விதிமீறல்கள்
இருப்ேது உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட்டு, சம்ேந்ைப்ேட்ட நோா்களுக்கு
ையட
விதிக்கப்ேட்டது.
உலக
அளவிலான
எண்ணிக்யகயில் உடற்கட்டயமப்பில் ைான் அதிக
விதிமீறல்கள் (227) உள்ளன. அடுத்து ைடகளத்திலும்
(227), ேளுதூக்குைலிலும் (160) அதிகமாக உள்ளன.
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1. ரிப்ப ோர்ட்டர்ஸ் வித்த ௌட் ோர்டர்ஸின் ஒரு சமீ த்திய

2023ஆம் ஆண்டு நிைவுக்குச்கசல்லும் அவரது பயணத்தி
-ற் ான கவற்றி ரமான பரிபசாதகன ஓட்டமாகும் இது.

அறிக்கையின் டி, உலை அளவில் த்திரிகையோளர்ைகள
அதிைம் சிகைபிடிக்கும் நோடு எது?

✓

✓

✓

✓

அ) இந்தியா

4. 2021 டிச.20-25 வகரயிலோே வோரம் இந்தியோவில்

ஆ) வட க ாரியா

என்ேவோை ைகடப்பிடிக்ைப் டுகிைது?

இ) சீனா 

அ) நல்ைாட்சி வாரம் 

ஈ) பாகிஸ்தான்

ஆ) ஊழலுக்கு எதிரான வாரம்

ரிப்பபார்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்சின் சமீபத்திய அறிக்க ,
தற்பபாது குகைந்தபட்சம் 127 நிருபர் ள் தகட கசய்து
கவக் ப்பட்டுள்ள நிகையில், உை அளவில் பத்திரிக
-யாளர் கள அதி ம் சிகைபிடிக்கும் நாடு சீனா எனக்
கூறியுள்ளது. ‘The Great Leap Backwards of Journalism in
China' என்ை தகைப்பிைான அவ்வறிக்க , ருத்து மற்றும்
ருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான சீனாவின் மீைல் கள
கவளிப்படுத்துகிைது.

இ) வங்கி விழிப்புணர்வு வாரம்
ஈ) பஞ்சாயத்து ராஜ் வாரம்
✓

இந்திய அரசு 2021 டிச.20-25 வகரயிைான பததி கள
‘நல்ைாட்சி வார’மா க் க ாண்டாடுகிைது.

✓

2. BWF உலை ப ட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்

நிர்வா ச் சீர்திருத்தங் ள் மற்றும் கபாது குகைதீர்ப்புத்
துகை, பல்பவறு துகை ள் மற்றும் அகமச்ச ங் ளுடன்
இகணந்து, ‘நல்ைாட்சி’பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த
பல்பவறு நி ழ்வு கள நடத்துகிைது. பமலும், ‘ஆசாதி ா
அம்ரித் மப ாத்சவ்’ க ாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியா
‘பிரஷாஷன் க ௌன் கி ஔர்’ என்ை கபயரில் ஒரு
பிரச்சாரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது பசகவ வழங் கை
பமம்படுத்துதல் & கபாதுமக் ளின் குகை கள நிவர்த்தி
கசய்வகத பநாக் மா க் க ாண்டது.

ப ோட்டிக்கு முன்பேறிய முதல் இந்திய ப ட்மிண்டன்
வீரர் யோர்?

5. 2021 நதி உத்சவேோேது இந்தியோவில் எத்தகே ைருப்

அ) K ஸ்ரீ ாந்த் 

வ ோருள்ைளின்கீழ் வைோண்டோடப் டுகிைது?

ஆ) பருப்பள்ளி ாஷ்யப்

அ) இரண்டு

இ) சாய் பிரனீத்

ஆ) மூன்று

ஈ) நந்து நபட ர்

இ) நான்கு 

இந்திய பபட்மிண்டன் சாம்பியனான ப ஸ்ரீ ாந்த், BWF
உை பபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்பபாட்டி
வரை சென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ை கபருகமகயப்
கபற்றுள்ளார். ஆனால் க டுவாய்ப்பா , ப
ஸ்ரீ ாந்த்
இறுதிப்பபாட்டியில் சிங் ப்பூரின் பைா கீன் யூவிடம்
பதால்வியகடந்து கவள்ளிப்பதக் த்கத கவன்ைார்.

ஈ) ஆறு

COVID-19 கநருக் டிகயப் பற்றி மக் ளுக்குத் கதரிவித்த
-தற் ா 2020இல் குகைந்தது 10 பத்திரிக யாளர் ள்
க து கசய்யப்பட்டனர்.

ப ஸ்ரீ ாந்த், டந்த 2018 ஏப்ரலில் BWF தரவரிகசயில்
உைகின் நம்பர்.1 இடத்கதப் பிடித்தார். பமலும் 2015’இல்
அர்ஜுனா விருது மற்றும் 2018’இல் பத்மஸ்ரீ விருது களப்
கபற்றுள்ளார்.

✓

நதி உத்சவம் (ஆறு திருவிழா) இந்தியாவில் உத்தர ாசி
முதல் ப ரளா வகர பதினாறு மாநிைங் ள் மற்றும் 41
மாவட்டங் ளில் தூய்கம, பதசபக்தி, இயற்க மற்றும்
சுற்றுச்சூழல், பக்தி மற்றும் ஆன்மீ ம் ஆகிய நான்கு
ருப்கபாருள் ளின்கீழ் க ாண்டாடப்படுகிைது.

✓

2021 டிசம்பர்.16-23 வகர இந்த விழா நடத்தப்படுகிைது.
நதி ளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக் ள் அகனவரும்
ஆண்டுக்கு ஒருமுகையாவது ஆற்றுத்திருவிழாகவக்
க ாண்டாட பவண்டும் என்று பிரதமர் ‘மான் கி பாத்’தில்
ஆற்றிய உகரக்கு இணங் இது அகமந்துள்ளது.

3. சமீ த்தில் சர்வபதச விண்வவளி நிகலயத்திற்கு முதல்

✓



தனியோர் யணியோே யுசோகு பேசோவோகவ அனுப்பிய
விண்வவளி அகேப்பு எது?

6. பைப்ரியல் ப ோரிக், எந்த நோட்டின் இளவயது அதி ரோை

அ) NASA

அ) சிலி 

ஆ) ISRO

ஆ) அர்கஜன்டினா

இ) ROSCOSMOS 

இ) நியூசிைாந்து

ஈ) ESA

ஈ) இஸ்பரல்

ஜப்பானிய ப ாடீசுவரரான யுசாகு பமசாவா, இரஷ்ய
விண்கவளி நிறுவனமான ROSCOSMOSமூைம் டிச.8
அன்று பசாயுஸ் விண் ைத்தில் பன்னாட்டு விண்கவளி
நிகையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். பன்னாட்டு விண்கவளி
நிகையத்தில் 12 நாட் ள் தங்கியிருந்த பின் அவர் பூமிக்கு
திரும்பியுள்ளார். எபைான் மஸ்க்கின் ஸ்பபஸ்X உடன்









பதர்ந்வதடுக்ைப் ட்டோர்?

✓

35 வயதான இடதுசாரி மில்லினியல் ப ப்ரியல் பபாரிக்
சிலியின் இளம் அதிபரானார். எல் சால்வடாரின் நயிப்
புக்ப லுக்குப் பிைகு ைத்தீன் அகமரிக் ாவில் தகைகம
தாங்கும் இரண்டாவது மில்லினியல் ஆவார் இவர்.
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7. ேனிதர்ைளுக்கு ோதிப் ற்ை ஆேோல் ோக்டீரியோகவக்

10. Tseminyu, Niuland ேற்றும் Chumukedima ஆகியகவ

வைோல்லும் கவரஸ்ைகளப்
வ யர் என்ே?

கீழ்ைோணும் எந்த ேோநிலத்தில் உருவோக்ைப் ட்ட புதிய
ேோவட்டங்ைள் ஆகும்?

யன் டுத்தும் சிகிச்கசயின்

அ) பபஜ் சிகிச்கச 

அ) அஸ்ஸாம்

ஆ) கவரஸ் சிகிச்கச

ஆ) சிக்கிம்

இ) ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்கச

இ) நா ாைாந்து 

ஈ) நுண்ணுயிர் சிகிச்கச

ஈ) அருணாச்சை பிரபதசம்

✓

‘பபஜ் சிகிச்கச’ என்பது மனிதர் ளுக்கு பாதிப்பற்ை
ஆனால் பாக்டீரியாகவக் க ால்லும் கவரஸ் கள (பபஜ்
என அறியப்படுகிைது) பயன்படுத்துவதாகும்.

✓

புதியபதார் ஆராய்ச்சியின்படி, இச்சிகிச்கசயானது பநாய்த்
கதாற்று கள மி வும் திைம்பட குணப்படுத்துவதற் ா
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி ளுடன் இகணந்து பயன்படுத்தப்ப
-டைாம். இது எதிருயிரி எதிர்ப்புத் தன்கமயின் அச்சுறுத்த
-கைக் குகைக்கும்.

8. சுய-உதவி குழுக்ைளுக்கு சமூை முதலீட்டு நிதிகய
வழங்கும் திட்டம் எது?
அ) பிரதமர் ஸ்வச் பாரத் அபியான்
ஆ) தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப்
புை வாழ்வாதார இயக் ம் 
இ) PM தி சக்தி பயாஜனா
ஈ) PM SHG சம்ரித்தி அபியான்
✓

தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப்புை
வாழ்வாதார இயக் த்தின் (DAY-NRLM) கீழ், சுய உதவி
குழுக் ள் சமூ முதலீட்டு நிதிகயப் கபறுகின்ைன.

✓

சமீபத்தில், சுமார் 16 இைட்சம் கபண் ள் பயன்கபறும்
வக யில், பிரதமர் பமாடி `1,000 ப ாடிகய சுய-உதவி
குழுக் ளின் வங்கிக் ணக்கு ளில் வரவு கவத்தார்.
இது DAY-NRLM திட்டத்தின் கீழ் கசய்யப்படுகிைது.

9.‘முக்கிய ேந்திரி ைன்யோ சுேங்ைலோ திட்டம்’ என் து எந்த
ேோநிலத்தோல் வசயல் டுத்தப் ட்ட திட்டேோகும்?
அ) பீ ார்
ஆ) குஜராத்
இ) மத்திய பிரபதசம்
ஈ) உத்தர பிரபதசம் 
✓



‘முக்கிய மந்திரி ன்யா சுமங் ைா திட்டம்’ உத்தர பிரபதச
மாநிைத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டம் ஒரு
கபண் குழந்கதக்கு அவளது வாழ்க்க யின் கவவ்பவறு
ட்டங் ளில் `15,000 நிதியுதவிகய நிபந்தகனயுடன்
வழங்குகிைது. `15,000 கதாக யானது ஒரு பயனாளிக்கு
அவர் பிைக்கும்பபாது, ஓராண்டு முழுகமயான தடுப்பூசி
கசலுத்தப்பட்டவுடன், வகுப்பு-I, வகுப்பு-VI மற்றும் வகுப்புIX பசர்க்க யின்பபாது, பத்தாம் வகுப்பு பதர்ச்சி கபற்ை
பிைகு XII அல்ைது ஏபதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (அ) டிப்ளபமா
படிப்பில் பசரும்பபாது எனப் பல்பவறு நிகை ளில்
வழங் ப்படுகிைது.









✓

நா ாைாந்து மாநிை அரசாங் ம் பசமின்யு, நியுைாந்து
மற்றும் சுமுப திமா என மூன்று புதிய மாவட்டங் கள
உருவாக்கியுள்ளது. இதன்மூைம் அம்மாநிைத்தின் கமாத்த
மாவட்டங் ளின் எண்ணிக்க 15ஆ மாறியுள்ளது.

✓

நா ாைாந்து மாநிை ஆளுநர் ஜ தீஷ் முகி, ப ாஹிமா
மாவட்டத்தின்கீழ் பசமின்யு உட்பிரிவு, திமாபூர் மாவட்டத்
-தின்கீழ் நியுைாந்து உட்பிரிவு மற்றும் சுமுப திமா
துகணப்பிரிவு ஆகியவற்கை அறிவித்தார்.


1. தமிழ த்தில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்கப' திட்டம்
மு. .ஸ்டாலின் இன்று கதாடங்கி கவக்கிைார்

-

ஒரு
பிளாஸ்டிக்
கப
மக் ளால்
சராசரியா
பயன்படுத்தப்படும் பநரம் கவறும் 20 நிமிடங் ள் மட்டுபம,
ஆனால், அகவ மட்குவதற்கு எடுத்துக்க ாள்ளும் ாைம்
பை நூறு ஆண்டு ள் ஆகும். அதி ப்படியான இந்த
பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டினால் நமது பூமி தீவிரமா
பாதிப்பகடந்துள்ளது. பமலும், டல்வாழ் உயிரினங் ள்
உள்பட நமது சுற்றுச்சூழல் அகமப்பில் பபரழிகவயும்
மற்றும்
நமது
குழந்கத ளின்
ஆபராக்கியத்தில்
பாத மான விகளவு களயும் இந்த பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு
ஏற்படுத்தி வருகிைது.
இதகன
ருத்தில்க ான்டு
ஒருமுகை
மட்டும்
பயன்படுத்தும் 14 வக பிளாஸ்டிக் கபாருட் ளுக்கு தகட
விதிக் ப்பட்டு டுகமயான நடவடிக்க கள தமிழ
அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. க ாபரானா பரவும் சூழல்
ருதி தகடகய நகடமுகைப்படுத்தும் வக யில்
பதக் ம் ஏற்பட்டது. தற்பபாகதய தமிழ அரசு இந்த
தகடகய மீண்டும் நகடமுகைப்படுத்த மி வும் தீவிரமா
பணி களத் கதாடங்கியுள்ளது. பிளாஸ்டிக் கப ளின்
பயன்பாட்கட தவிர்க்கும் விழிப்புணர்கவயும், அதற்கு
மாற்ைான துணிப்கப களயும் நாபம உபபயாகிக்கும்
பழக் த்கத கபாதுமக் ளிகடபய ஏற்படுத்த பவண்டும்
என்பபத “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரயின் பநாக் ம்.
தமிழ அரசின் “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரக் ான
நி ழ்ச்சி, சுற்றுச்சூழல்,
ாைநிகை மாற்ைம் மற்றும்
வனத்துகையால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதகன
முதல்-அகமச்சர் மு. .ஸ்டாலின் 23-ந் பததி (இன்று)
கதாடங்கி கவக்கிைார். இதில் மாநிைத்தின் முக்கிய
பிரமு ர் ள் பைரும் பங்ப ற்கிைார் ள்.
பமலும் இந்த நி ழ்ச்சியில், தகட விதிக் ப்பட்ட பிளாஸ்டிக்
கபாருட் ளுக்கு (கப ள் உள்பட) மாற்றுப்கபாருட் கள
தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர் ளின் விளக் ப்பட ண் ாட்சி
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கபாதுமக் ளின் பார்கவக் ா
கசன்கன வாைாஜா
சாகையில் அகமந்துள்ள “ கைவானர் அரங் த்தில்”
இன்று கவக் ப்பட உள்ளது. எனபவ, பிளாஸ்டிக்
மாற்றுப்கபாருட் ளுக் ான
ண் ாட்சிகய
இன்று
மாகை 7 மணி வகர கபாதுமக் ள் பார்கவயிட்டு,
அதகன தங் ளுகடய வாழ்விலும் உபபயாகித்து
சுற்றுச்சூழகை
பாது ாக்குமாறு
ப ட்டுக்க ாள்ளப்படுகிைார் ள்.
தமிழ்நாடு
மாசு
ட்டுப்பாட்டு வாரியம் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பில்
இந்த த வல் கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

மீபஸா,
ல்வித் துகையில் கபஜூஸ், அன்அ ாடமி,
பபாக்குவரத்து பசகவயில் ஓைா ப ப்ஸ், விடுதி
பசகவயில் ஓபயா, ப மிங்கில் டீரீம் 11 என டந்த
பத்தாண்டு ளில்
யுனி ார்ன்
பட்டியலில்
இகணந்துள்ளன.

2. இந்தியா அபார சாதகன: யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப்பில்
உை அளவில் 3-வது இடம்; பிரிட்டகன முந்தியது

உை ளவில் யுனி ார்ன் ளின் வரைாற்றில் 2021 ஆம்
ஆண்டு மி வும் கவற்றி ரமான ஆண்டா உள்ளது.
2020 ஆம் ஆண்டில் யுனி ார்ன் ளின் எண்ணிக்க
கவறும் 568 இல் இருந்து 1,058 ஆ உயர்ந்துள்ளது.
2020 இல் 79% இல் இருந்து 74% ஆ க் குகைந்துள்ளது.
இது உைகின் இரண்டு கபரிய கபாருளாதாரங் ளுக்கு
கவளிபய உள்ள நாடு ளில் உள்ள நிறுவனங் ளின்
நிதி பச ரிப்பு பவ த்கத அதி ரித்து வருகிைது.

54
யுனி ார்ன்
ஸ்டார்ட்அப்
நிறுவனங் ளுடன்
பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா மூன்ைாவது இடத்கதப்
பிடித்து சாதகன பகடத்துள்ளது.
1 பில்லியன் டாைர் அதாவது 100 ப ாடி டாைர் ளுக்கு
பமல்
மதிப்கபக்
க ாண்டிருக்கும்
ஸ்டார்ட்அப்
நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் என அகழக் ப்படுகின்ைன.
2021-ல் அக்படாபர் மாதம் வகரயில் மட்டும் இந்தியாவில்
30
நிறுவனங் ள்
யுனி ார்ன்
பட்டியலில்
இகணந்துள்ளன. 2011-2014 வகரயில் இந்தியாவில்
ஆண்டுக்கு ஒரு நிறுவனம் யுனி ார்ன் பட்டியலில்
இகணந்தது. 2015-ல் அந்த எண்ணிக்க நான் ா
ஆனது.
2018-க்குப் பிைகு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணயும்
நிறுவனங் ளின்
எண்ணிக்க
அதி ரிக் த்
கதாடங்கியது. 2018-ல் 8, 2019-ல், 9, 2020-ல் 10
நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்தன. இந்த
ஆண்டு 30 நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில்
இகணந்திருக்கின்ைன.
இதன்
மூைம்
இந்தியாவில்
ஸ்டார்ட்அப்
நிறுவனங் ளுக் ான கதாழில் வாய்ப்பு ள் மீது உைகின்
வனத்கத ஈர்க் ச் கசய்திருக்கிைது.
இதுகுறித்து
ஹுருன்
இந்தியா
அறிக்க யில் கதரிவித்துள்ளதாவது:

கவளியிட்டுள்ள

54 யுனி ார்ன் ளுடன் பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா
மூன்ைாவது இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில்
தற்பபாது 54 யுனி ார்ன் ள் உள்ளன. 2020 இல்
இருந்தகத விட 33 யுனி ார்ன் ள் அதி ம். அபத
பநரத்தில் இங்கிைாந்தில் தற்பபாது 39 யுனி ார்ன் ள்
உள்ளன, இது ஒரு வருடத்திற்கு முந்கதயகத விட 15
அதி மாகும்.
யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங் கள அதி ம்
க ாண்டிருக்கும் நாடு ளின் பட்டியலில் இந்தியா
மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. அகமரிக் ா 396
யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங் களக் க ாண்டு
முதல் இடத்திலும், சீனா 277 நிறுவனங் களக்
க ாண்டு
இரண்டாவது
இடத்திலும்
உள்ளன.
இங்கிைாந்து (32) நான் ாவது இடத்திலும், கஜர்மனி (18)
ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன.
பணப்பரிவர்த்தகன பசகவ வழங்கும் நிறுவனங் ளில்
பபடிஎம், பபான்பப, இ ாமர்ஸில் பிளிப் ார்ட், ஸ்னாப்டீல்,









இதில் கபஜூஸ் மற்றும் பபடிஎம் 15 பில்லியன் டாைருக்கு
பமல் மதிப்பு க ாண்ட நிறுவனங் ளா மாறியுள்ளன.
கபஜூஸ் இப்பபாது உைகின் 15 வது மி வும் மதிப்புமிக்
யுனி ார்ன் ஆகும், அபத பநரத்தில் இன்பமாபி 28 வது
மி வும் மதிப்புமிக் யுனி ார்ன் ஆகும். இது நாட்டின்
மூன்ைாவது மி வும் மதிப்புமிக் கதாடக் மாகும்.

இந்தியாவில் கபங் ளூரில் யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப்
நிறுவனங் ள் அதி எண்ணிக்க யில் உருவாகின்ைன.
அதற்கு அடுத்த இடத்தில் மும்கப இருக்கிைது. இந்த
ஆண்டு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்த ஸ்டார்ட்அப்
நிறுவனங் ளில் 9 நிறுவனங் ள் கபங் ளூகரயும் 7
நிறுவனங் ள்
மும்கபகயயும்
தகைகமயிடமா க்
க ாண்டகவ. பாஸ்டன், பாபைா ஆல்படா, பாரிஸ்,
கபர்லின்,
சி ாப ா
பபான்ை
ந ரங் கள
விட
கபங் ளூரில் அதி யுனி ார்ன் ள் இருக்கின்ைன.
இதுமட்டுமின்றி
இந்தியர் ள்
கவளிநாடு ளிலும்
யுனி ார்ன்
நிறுவனங் கள
கதாடங்கி
சாதகன
பகடத்து வருகின்ைனர்.
சீனா, இஸ்பரல் மற்றும் ரஷ்யா. அறிக்க யின்படி,
பபாஸ்ட்பமன், இன்பனாவாக் ர், ஐகசர்டிஸ், பமாக்லிக்ஸ்
உள்ளிட்ட 65 யுனி ார்ன் கள இந்தியாவுக்கு கவளிபய
இந்தியர் ள் நிறுவியுள்ளனர்.
இவ்வாறு கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
3. செதி செரியுமா?
டிச.12: பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆளுக யிலிருந்து விடுதகை
கபறுவது கதாடர்பா பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நியூ
ாலிபடானியாவில் கபாது வாக்க டுப்பு நகடகபற்ைது.
இதில், பிரான்ஸின் அங் மா த் கதாடர மக் ள்
ஆதரவளித்தனர்.
டிச.14: பர்மிங்ஹாமில் நகடகபற்ை
ாமன்கவல்த்
பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் அஜய் சிங்
81 கிபைா பிரிவில் தங் ப் பதக் ம் கவன்ைார்.
டிச.15: கநஜீரியாவில் இருந்து பதா ா வழியா தமிழ ம்
வந்த 47 வயதுகடய நபருக்கு ஒகமக்ரான் கதாற்று
உறுதியானதா
தமிழ
மருத்துவம் மற்றும் மக் ள்
நல்வாழ்வுத் துகை அறிவித்தது.
டிச.15: குன்னூர் கஹலி ாப்டர் விபத்தில் ாயத்துடன்
தப்பிய குரூப் ப ப்டன் வருண் சிங் சிகிச்கச பைனின்றி
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கபங் ளூருவில்
ாைமானார். இதன்மூைம் விபத்தில்
பலினாபனார் எண்ணிக்க 14ஆ அதி ரித்தது.
டிச.16: 1971-ஆம் ஆண்டு வங் பதசத்கதப் பிரிக்கும்
வக யில் நடந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான பபாரில்
கவற்றி அகடந்ததன் 50-ஆம் ஆண்டு கபான்விழா
க ாண்டாடப்பட்டது.
டிச.16: கபண் ளின் குகைந்தபட்ச திருமண வயகத 18
வயதிலிருந்து 21 ஆ உயர்த்தும் அரசின் முடிவுக்கு
மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்தது.
டிச.16: பமற்கு வங் த் தகைந ர் க ால் த்தாவில்
பிரசித்திகபற்ை திருவிழாக் ளில் ஒன்ைான துர் ா
பூகஜக்கு யுகனஸ்ப ாவின் பாரம்பரிய அந்தஸ்து
வழங் ப்பட்டுள்ளது.
டிச.17: சூரியகன ஆய்வுகசய்ய முதன் முகையா
அகமரிக் ாவின் நாசா அனுப்பிய பார்க் ர் பசாைார்
விண் ைம் சூரியனின் பமற்பரப்பில் நுகழந்து புதிய
அத்தியாயம் பகடத்திருக்கிைது.
டிச.17:
‘நீராருங்
டலுடுத்த'
எனத்
கதாடங்கும்
மபனான்மணீயம் சுந்தரனார் இயற்றிய தமிழ்த்தாய்
வாழ்த்துப் பாடகை தமிழ்நாடு அரசின் மாநிைப் பாடைா
அறிவித்து அரசாகண கவளியிடப்பட்டது.
4. ‘ப்ரபை’ ஏவு கண கவற்றி ரமா பசாதகன
உள்நாட்டிபைபய
தயாரிக் ப்பட்ட
தகரயிலிருந்து
கசலுத்தக்கூடிய ‘ப்ரபை’ ஏவு கணகய பாது ாப்பு
ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ)
முதன்முகையா கசலுத்தி கவற்றி ரமா பரிபசாதித்தது.
ஒடிஸா டற் கரப் பகுதியில் உள்ள அப்துல் ைாம்
தீவிலிருந்து
முதன்முகையா
இந்த
ஏவு கண
கசலுத்தப்பட்டு கவற்றி ரமா பரிபசாதிக் ப்பட்டது.
இந்தச் பசாதகன அதன் அகனத்து இைக்கு களயும்
எட்டியது. இந்தப் புதிய ஏவு கண அதன் திட்டமிட்ட
இைக்க
துல்லியமா
தாக்கியது
என்று
கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவு கண திட எரிகபாருள்
ராக்க ட்
பமாட்டாாா்
மற்றும்
பல்பவறு
புதிய
கதாழில்நுட்பங் ள் அடிப்பகடயில் இயங் க் கூடியது. இது
150 முதல் 500 கிபைா மீட்டாா் வகர பாய்ந்து கசன்று
தாக் க் கூடியது என்பபதாடு நடமாடும் சாதனத்திலிருந்து
கசலுத்தக் கூடியதாகும்.
விஞ்ஞானி ளின் இந்தச் சாதகனக்கு பாது ாப்புத் துகை
அகமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டுத் கதரிவித்துள்ளாாா்.
5. ஆசிய ஹாக்கி: இந்தியாவுக்கு
பாகிஸ்தாகன வீழ்த்தி பதக் ம் கபற்ைது

கவண் ைம்:

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில்
இந்தியா 4-3 என்ை ப ால் ணக்கில் பாகிஸ்தாகன
வீழ்த்தி கவண் ைப் பதக் ம் கவன்ைது.
நடப்புச் சாம்பியனான இந்தியா டந்த கசவ்வாய்க்கிழகம
தனது அகரயிறுதியில் ஜப்பானிடம் 3-5 என்ை ணக்கில்
பதால்வியகடந்த நிகையில், 3-ஆவது இடத்துக் ா
பாகிஸ்தாகன புதன்கிழகம சந்தித்தது.













முன்னதா பாகிஸ்தானும் தனது அகரயிறுதியில் கதன்
க ாரியாவிடம் 5-6 என்ை ணக்கில் பதாற்று இந்த
ஆட்டத்துக்கு வந்திருந்தது. இந்தியா தனது லீக்
ஆட்டத்திபைபய
பாகிஸ்தாகன
வீழ்த்தியிருந்தது
குறிப்பிடத்தக் து.
எனினும் அந்த ஆட்டத்துடன் ஒப்பிடுக யில், கவண் ைப்
பதக் த்துக் ான இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா டுகமயா ப்
பபாராடும் நிகை இருந்தது. அணிக்கு 11 கபனால்டி
ாாா்னாா் வாய்ப்பு ள் கிகடத்தும், அதில் இரண்கடபய
இந்தியாவால் ப ாைா மாற்ை முடிந்தது.
கதாடக் த்திலிருந்பத பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்டத்துக்கு
கநருக் டி க ாடுத்தது இந்தியா. அதன் பைனா முதல்
நிமிஷத்திபைபய வரிகசயா 4 கபனால்டி ாாா்னாா்
வாய்ப்பு ள் கிகடத்தன. அதில்
கடசி வாய்ப்பில்
ப ாைடித்து அணியின்
ணக்க
கதாடங்கினாாா்
துகண ப ப்டன் ஹாா்மன்பிரீத் சிங்.
கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானின் பாது ாப்பு வகளயத்கத
பைமுகை ஊடுருவிச் கசன்ைாலும், துல்லியமான ப ால்
வாய்ப்கப இந்திய அணியால் உருவாக் முடியாத நிகை
இருந்தது. பநரம் கசல்ைச் கசல்ை தனது ஆட்டத்கத
கதாடங்கிய
பாகிஸ்தான்,
10-ஆவது
நிமிஷத்தில்
ஆட்டத்கத சமன் கசய்தது.
இந்தியாவின் தடுப்பாட்டத்தில் ஹாா்மன்பிரீத் கசய்த சிறு
தவகை சாத மா பயன்படுத்திக் க ாண்ட பாகிஸ்தான்
வீராா் அஃப்ராஸ், இந்திய ப ால்கீப்பாா் கிருஷண் ப தூாா்
பாதக்க
டந்து ப ாைடித்தாாா். சிறிது பநரத்திபைபய
இந்தியாவுக்கு 5-ஆவது கபனால்டி ாாா்னாா் வாய்ப்பு
கிகடத்தாலும், அதில் ஹாா்மன்பிரீத் பமற்க ாண்ட ப ால்
முயற்சிகய பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்ட வீராா் ள் தடுத்தனாா்.
14-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு கிகடத்த முதல்
கபனால்டி ாாா்னாா் வாய்ப்கப ப ாைா மாை விடாமல்
முறியடித்தாாா் ப ால்கீப்பாா் கிருஷன் ப தூாா். 2-ஆவது
ால்மணி பநர ஆட்டம் மி வும் பரபரப்பா இருந்தது.
இந்தியாவின் பை ப ால் முயற்சி ளுக்கு பாகிஸ்தானின்
மாற்று ப ால்கீப்பரா
வந்த அம்ஜத் அலி அகண
பபாட்டாாா்.
22-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவுக் ான கபனால்டி
ாாா்னாா் வாய்ப்பில் ஹாா்மன்பிரீத் ப ாைடிக் முயை,
அம்ஜத் அலி அகத தடுத்தாாா். 4 நிமிஷங் ளுக்குப் பிைகு
ஆ ாஷ் தீப் சிங் ரிவாா்ஸ் ஹிட் முகையில் ஒரு ப ால்
வாய்ப்புக்கு முயற்சிக் , அதுவும் அம்ஜத் அலிகய டக்
முடியாமல் பபானது. பின்னாா் இந்தியாவின் 7-ஆவது
கபனால்டி ாாா்னாா் வாய்ப்பிலும் ஜாா்மன்பிரீத் சிங்க
ப ாைடிக் விடாமல் கசய்தாாா் அம்ஜத்.
இவ்வாைா முதல் பாதி ஆட்டம் சமனிகையில் முடிந்தது.
33-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானின் 2-ஆவது
கபனால்டி ாாா்னாா் வாய்ப்பில் அப்துல் ராணா ப ாைடிக் ,
அந்த அணி முன்னிகை கபற்ைது. அபத நிமிஷத்தில்
அப்துல் ராணா ஒரு ஃபீல்டு ப ாலுக்கும் முயற்சிக் , அது
ப ால்பபாஸ்டில் பட்டு வீணானது.
இந்நிகையில், ஆட்டத்தின் 45-ஆவது நிமிஷத்தில்
குாா்சாஹிப்ஜித் சிங் அருகமயா
ஒரு வாய்ப்கப
ஏற்படுத்திக் க ாடுக் , அதில் தவைாமல் ப ாைடித்த சுமித்,



Page Number 336 Of 367

 















ஆட்டத்கத 2-2 என சமன் கசய்தாாா். இதனால் ஆட்டம்
விறுவிறுப்பானது. இந்தியாவுக்கு அதி ப ால் வாய்ப்பு ள்
கிகடத்தும் பாகிஸ்தான் அதில் பைன் கிகடக் விடாமல்
தடுத்தது.
எனினும் 53-ஆவது நிமிஷத்தில் கிகடத்த இரு
கபனால்டி
ாாா்னாா் வாய்ப்பு ளில் ஒன்கை வருண்
குமாாா் ப ாைா மாற்ை, இந்தியா முன்னிகை கபற்ைது.
கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானுக்கும் இரு கபனால்டி ாாா்னாா்
வாய்ப்பு ள் கிகடத்தாலும் அகத இந்திய ப ப்டன்
மன்பிரீத் சிங் திைம்படத் தடுத்தாாா்.
57-ஆவது நிமிஷத்தில் ைலித் யாதவ் பாஸ் கசய்த பந்கத
ஆ ாஷ்தீப் சிங் ப ாைடிக்
இந்தியா 4-2 என
முன்பனறியது. ஆனால், அபத நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தான்
வீராா் அ மது நதீமும் ப ாைடிக் , அந்த அணி 3-4 என
கநருங்கியது. எஞ்சிய பநரத்தில் பாகிஸ்தான் ஸ்ப ாாா்
கசய்ய முடியாததால், இறுதியில் இந்தியா 4-3 என்ை
ப ால் ணக்கில் த்ரில் கவற்றி ண்டது.
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியின் இறுதி
ஆட்டத்தில் ஜப்பாகன வீழ்த்தி கதன் க ாரிய அணி
சாம்பியன் ஆனது. முன்னதா அந்த இரு அணி ள்
பமாதிய இறுதி ஆட்டம் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பநரத்தின்
முடிவில் 3}3 என சமநிகையில் இருந்தது. இகதயடுத்து
கவற்றியாளகர தீர்மானிக் நடத்தப்பட்ட "ஷூட் அவுட்'
முகையில் கதன் க ாரியா 4}2 என்ை ப ால் ணக்கில்
கவன்ைது.
முன்னதா லீக் சுற்றில் தனது அகனத்து ஆட்டங் ளிலும்
கவற்றிகய பதிவு கசய்திருந்த இந்தியா, கதன்
க ாரியாவுக்கு எதிரான முதல் ஆட்டத்கத மட்டும் சமன்
கசய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக் து.
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1. மருத்துவ உயிர்வளி (O2) வீணாவதைத்ைடுக்க ‘தைசிய

நலத்துதையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் பாக்கு ெற்றும்
வாசதனத்திரவிய வளர்ச்சித்துதை இயக்ககம் இந்ே
நூதல மவளியிட்டுள்ளது.

உயிர்வளி ப ாறுப்புத்திட்டத்தை’த் பைாடங்கியுள்ள நாடு
எது?
✓

அ) அமெரிக்கா



ஆ) இந்தியா 
இ) UK

நாட்டில், 2014-15இல் 67.64 இலட்சம் டன்னாக இருந்ே
வாசதனத்திரவியப் மபாருட்கள் உற்பத்தி 2020-21இல்
106.79 லட்சம் டன்னாக ொறியுள்ளது. ஆண்டு வளர்ச்சி
விகிேம் 7.9%ஆக உள்ளது.

ஈ) வங்காளதேசம்
✓

✓

4. குதைந்ை ட்ச ஆைரவு விதலயை நிர்ணயிக்கும் பசயற்

ெருத்துவ உயிர்வளியை வீணாவதேத் ேடுப்பேற்காக,
இந்திய அரசு, ெருத்துவ உயிர்வளியை பகுத்ேறிவுடன்
பயன்படுத்துவதில், சுகாோரப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி
அளிப்பேற்காக, ‘தேசிய உயிர்வளி மபாறுப்புத் திட்டத்தே’
அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்மவாரு
ொவட்டத்திலும் குதைந்ேபட்சம் ஓர் உயிர்வளி பபொறுப்பொ
-ளர் கண்டறியப்பட்டு அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்
என ெத்திய சுகாோர அதெச்சகம் மேரிவித்துள்ளது.
உயிர்வளி இருப்புபற்றிய ேகவல்கதள மவளியிடுேற்காக
‘ஆக்ஸிதகர்’ என்ை ேகவல் பலதகயும் அதெக்கப்பட்டது.

- ாட்டில், உழவர்களின் குதைந்ை ட்ச இலா ம் என்ன?
அ) 20%
ஆ) 25%
இ) 50% 
ஈ) 75%
✓

2. இந்தியாவில்

‘பவர்னாகுலர் இன்தனாதவஷன்’
திட்டத்தைத் பைாடங்கிய நிறுவனம் எது?
அ) ISRO
ஆ) NITI ஆதயாக் 

தவளாண்
மசலவுகள்
ெற்றும்
விதலகளுக்கான
ஆதணயத்தின்
பரிந்துதரகளின்
அடிப்பதடயில்
குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதல நிர்ணயம் மசய்யப்படுகிைது.
இது விவசாயிகளுக்கு குதைந்ேபட்சம் 50% இலாபத்தே
உறுதிமசய்கிைது. அரதவ மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச
ஆேரவு விதலதய குவிண்டாலுக்கு `255/-உம், பந்து
மகாப்பதரக்கான குதைந்ேபட்ச ஆேரவு விதலதய
குவிண்டாலுக்கு `400/ம் உயர்த்துவேற்கு மபாருளாோர
விவகாரங்களுக்கான அதெச்சரதவக்குழு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.

இ) BARC

5. ஆ ரணங்களில் யன் டுத்ைப் டும் ‘தேட்’ கனிமத்தை

ஈ) NSIL
✓

✓

அதிகம் உற் த்தி பசய்யும் நாடு எது?

NITI ஆதயாக்கின் அடல் புத்ோக்க இயக்கம், 22 ோய்மொழி
-களில் புதுதெயான சூழதல அணுகுவேற்கு மோழில்
முதனதவாருக்கு உேவும் வட்டாரமொழி புத்ோக்க
திட்டத்தே அறிமுகப்படுத்தியது. அடல் புத்ோக்க திட்டம்,
22 அட்டவதணப்படுத்ேப்பட்ட மொழிகள் ஒவ்மவான்றிலு
-ம் ஒரு வட்டார மொழி பணிக்குழுவிற்கு பயிற்சியளிக்கும்.
ஒவ்மவாரு பணிக்குழுவும் வட்டார மொழி ஆசிரியர்கள்,
பாட வல்லுநர்கள், மோழில்நுட்ப எழுத்ோளர்கள் ெற்றும்
பிராந்திய அடல் அதடவு தெயங்களின் ேதலதெ
ஆகியவற்தைக் மகாண்டிருக்கும்.

அ) வங்காளதேசம்
ஆ) மியான்ெர் 
இ) தநபாளம்
ஈ) லாதவாஸ்
✓

3. இந்தியாவில் மசாலாப் ப ாருட்களின் உற் த்தியின்
வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிைம் 2014-2020 வதர ___?

6. “ ாதுகாப் ான மற்றும் ப ாறுப் ான புலம்ப யர்வு”

அ) முன்தனாக்கி 

என்ை முன்பனடுப்த த் பைாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

ஆ) பின்தனாக்கி

அ) ோர்கண்ட் 

இ) தகாணல்ொணல்

ஆ) ஒடிஸா

ஈ) ஒதரதபான்ை
✓

✓

“வாசதனத் திரவிய புள்ளிவிவரங்கள் ஒருபார்தவ 2021”
என்ை நூதல தவளாண் துதை அதெச்சர் நதரந்திர சிங்
தோெர் மவளியிட்டார்.
இந்நூலில் வாசதனத்திரவியங்கள் சாகுபடி மசய்யப்படும்
இடம், அவற்றின் உற்பத்தி, ஏற்றுெதி, இைக்குெதி, விதல
& நாட்டில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் பல்தவறு வாசதனத்
திரவியங்களின்
ெதிப்புபற்றிய
விவரங்கள்
இடம்மபற்றுள்ளன. ெத்திய தவளாண் & விவசாயிகள்



முன்னர் ‘பர்ொ’ என்ைதழக்கப்பட்ட மியான்ெர், உலகின்
மிகப்மபரிய ‘தேட்’ உற்பத்தியாளராகும். இது நதககளில்
பயன்படுத்ேப்படும் பச்தச நிைக் கனிெொகும். சமீபத்தில்,
மியான்ெரில் உள்ள ஒரு ‘தேட்’ சுரங்கத்தில் நிலச்சரிவு
ஏற்பட்டதில், நூற்றுக்கும் தெற்பட்தடார் புதேந்ேனர்.
அதில் ஒருவர் இைந்ேது உறுதி மசய்யப்பட்டது.







இ) உத்ேர பிரதேசம்
ஈ) பீகார்
✓

ோர்கண்ட் மொநிலம் “பாதுகாப்பான ெற்றும் மபாறுப்பான
புலம்மபயர்வு” என்ை முன்மனடுப்தபத் மோடங்கியுள்ளது.
புலம்மபயர்ந்ே மோழிலாளர்கள் ோங்கள் வாழும் ெற்றும்
மசல்லும் ொவட்டங்கள் குறித்து முதையாக பதிவு மசய்ய
இது தநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது.



Page Number 338 Of 367

 
✓













ெக்கள் நடொட்டத்தே முதையான கட்டதெப்பின்மூலம்
ஆய்வு மசய்வேற்கு இந்ேத்திட்டம் அரசுக்கு உேவும். லடாக்
ெற்றும் தகரளாவில் இரண்டு “மோழிலாளர் துதண
தூேரகங்கதள” அதெக்கவும் ோர்கண்ட் ொநில அரசு
முடிவுமசய்துள்ளது.

மசலுத்துகிைது. தெலும் இம்தெயம் அவற்தை எதிர்த்துப்
தபாராடுவேற்கான உபகரணங்கதள உருவாக்கும்.

10. ‘அடிப் தட எழுத்ைறிவு & எண்ணியல் குறியீட்டில்’
முைலிடம் பிடித்ை மாநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸாம்

7. எந்ை மாநிலம் / யூடியில் ரிஷிஹுட் ல்கதலக்கழகம்

ஆ) சிக்கிம்

பைாடங்கப் ட்டுள்ளது?

இ) தெற்கு வங்காளம் 

அ) குேராத்

ஈ) அருணாச்சல பிரதேசம்

ஆ) உத்ேரகாண்ட்
இ) புது தில்லி 

✓

பத்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தேகளின் கல்வியறிவுக்கான
குறிகாட்டியான ‘அடிப்பதட எழுத்ேறிவு & எண்ணியல்
பற்றிய
குறியீடு’
பிரேெருக்கான
மபாருளாோர
ஆதலாசதனக் குழுவால் மவளியிடப்பட்டது.

✓

இக்குறியீட்தட தபாட்டிக் கழகம் ேயாரித்துள்ளது. இந்ேத்
ேரவரிதசயில் தெற்கு வங்கம் (58.95) முேலிடத்தேயும்
பீகார் ‘மபரிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் கதடசி இடத்தேயும்
பிடித்ேது. ‘சிறிய ொநிலங்கள்’ பிரிவில் தகரளா (67.95)
முேலிடத்தேப் பிடித்ேது. UT ெற்றும் வடகிழக்கு ொநிலப்
பிரிவில் முதைதய லட்சத்தீவு (52.69) ெற்றும் மிதசாரம்
(51.64) அதிக ெதிப்மபண்கதளப் மபற்ை பகுதிகளாகும்.

ஈ) புதுச்தசரி
✓

✓

குடியரசுத்துதணத்ேதலவர் மவங்தகயா, புதுதில்லியில்
உள்ள அறிவியல் பவனில் ரிஷிஹுட் பல்கதலக்கழகத்
-தே திைந்து தவத்ோர். ொநிலங்களதவ எம்பி’உம்,
ரிஷிஹுட் பல்கதலயின் நிறுவனரும், தவந்ேருொன
சுதரஷ் பிரபுவும் இந்நிகழ்ச்சியில் உடனிருந்ோர்.
நீர் தெயம், ஆட்சியில் புதுதெ தெயம் தபான்ை சமூக
ோக்கத்தே தெம்படுத்துேற்கான பல்தவறு முயற்சிகதள
அப்பல்கதலக்கழகம் மோடங்கியுள்ளது.

8. சூரத் பமட்தரா இரயில் திட்டத்திற்காக இந்தியா எந்ை
வங்கியுடனான கடன் ஒப் ந்ைத்தில் தகபயழுத்திட்டது?
அ) ADB
இ) AIIB
ஈ) World Bank

✓


1. ஆயுள் ேண்டதன தகதிகள் முன் விடுேதல:
ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ேதலதெயில் 6 தபர் மகாண்ட குழு
அதெப்பு

ஆ) KFW 

✓



சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டத்திற்காக இந்திய அரசாங்கமும்
மேர்ெனி தெம்பாட்டு வங்கி – KFWஉம் (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) 442.26 மில்லியன் யூதரா ெதிப்பிலான
கடன் ஒப்பந்ேத்தில் தகமயழுத்திட்டன. இத்திட்டத்தின்
மொத்ே மசலவு யூதரா 1.50 பில்லியன் (`12,020 தகாடி)
என ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் KFW வங்கி யூதரா
442.26 மில்லியன் நிதியுேவி மசய்கிைது.
சூரத் மெட்தரா ரயில் திட்டம் இந்ே ஆண்டு ேனவரி ொேம்
மோடங்கப்பட்டது. இந்ேத்திட்டத்திற்கு பிமரஞ்சு தெம்பாட்டு
முகதெ AFD மூலம் இதண நிதியுேவி வழங்கப்படுகிைது.

ஆயுள் ேண்டதன தகதிகதள முன் கூட்டிதய விடுேதல
மசய்ய ஓய்வுமபற்ை நீதிபதி ஆதிநாேன் ேதலதெயில் 6
தபர் மகாண்ட குழு அதெத்து முேலதெச்சர் மு க
ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
ஆயுள்ேண்டதன தகதி முன்விடுேதல மோடர்பாக
ஆய்வுமசய்து
ஆதிநாேன்
ேதலதெயிலான
குழு
பரிந்துதர வழங்கும் எனத் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிதையில்
இருபோண்டுகள்ேண்டதன
முடிந்தும்
விடுேதல ஆகாே சிதைவாசிகள் விடுேதல குறித்து குழு
ஆய்வு மசய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு மவளியீடு

9. எந்ை மாநிலத்தில், DRDE நவீன உயிரியல் ாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி தமயம் (ABDRC) அதமக்கப் டவுள்ளது?
அ) பீகார்
ஆ) குேராத்
இ) ெத்திய பிரதேசம் 
ஈ) உத்ேர பிரதேசம்
✓

ெத்திய பிரதேச மொநிலம் குவாலியரில், ெனிேர்களுக்கு
ஆபத்ோன தவரஸ்கதளப் பற்றி ஆய்வுமசய்வேற்கான
தெம்பட்ட உயிரியல் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்தே பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி தெம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDE) அதெக்கவுள்ளது.

✓

இந்ே ஆராய்ச்சி தெயம் (ABDRC) ஆபத்ோன தவரஸ்கள்,
ெனிேர்கள் மீது அவற்றின் ோக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம்









மோல்காப்பியத்தின் ஹிந்தி மொழி மபயர்ப்பு, மசம்மொழி
ேமிழ் இலக்கியத்தின் 9 கன்னட மொழி மபயர்ப்பு
புத்ேகங்கள் மவளியிடப்பட்டுள்ளோக ெத்திய மசம்மொழித்
ேமிழாய்வு நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது.
இது
குறித்து
ெத்திய
மசம்மொழித்
ேமிழாய்வு
நிறுவனத்தின்
இயக்குநர்
இரா
சந்திரதசகரன்
மவளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு: மசம்மொழித் ேமிழாய்வு
ெத்திய நிறுவனம் ேமிழ் மொழியின் வளரர்ச்சிக்காக
இந்தியக் கல்வி அதெச்சகத்தின் கீழ் அதெக்கப்பட்ட ஓர்
ஆய்வு நிறுவனொகும். இேன் மூலொக ேமிழ் பழங்கால
இலக்கணத்தே பிை இந்திய மொழிகளிலும், மவளிநாட்டு
மொழிகளிலும் மொழிமபயர்க்க நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு
வருகிைது.
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இதேமயாட்டி ேற்தபாது மசம்மொழி நிறுவனம் ேயாரித்து
உள்ள மோல்காப்பியம் நூலின் ஹிந்தி மொழிமபயர்ப்பு
ெற்றும் கன்னடத்தில் மோல்காப்பியம் ெற்றும் பதிமனண்
கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் மொழிமபயர்ப்பு நூல்கதள
தில்லியில் கடந்ே புேன்கிழதெ நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில்
கல்வித்துதை இதண அதெச்சர் சுபாஷ் சர்கார்
மவளியிட்டுள்ளார். கன்னடத்தில் ெட்டும் 9 நூல்கள்
மவளியிடப்பட்டுள்ளன.
3. ஃபிஃபா பட்டியலில் 18 இந்திய நடுவர்கள்
ஃபிஃபா ேயாரித்துள்ள 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான
சர்வதேச
கால்பந்து
நடுவர்கள்
பட்டியலில்
இந்தியாவிலிருந்து 18 தபர் இடம்மபற்றுள்ளனர்.
அகில இந்திய கால்பந்து சம்தெளனத்தின் ேகவல்படி,
இதில் 14 ஆண் நடுவர்களும், 4 மபண் நடுவர்களும்
அடங்குவர். இந்ே நடுவர்கள், 2022-இல் நதடமபறும்
சர்வதேச
அளவிலான
கால்பந்து
தபாட்டிகளிலும்
நடுவராகப் பணியாற்ை ேகுதியுதடயவர்களாகின்ைனர்.
அத்துடன், ஆண்டு முழுவதும் ஃபிஃபாவின் அதிகாரப்பூர்வ
தபட்தே சீருதடயில் அணிந்துமகாள்ளும் அனுெதியும்
இவர்களுக்கு உண்டு.
இந்திய நடுவர்களின் விவரம் வருொறு:
ஆண் நடுவர்கள்:
தேேஸ் நக்மவன்கர், C R ஸ்ரீகிருஷ்ணா, தராவன் ஆறுமு
-கன், கிரிஸ்டல் ோன், பிராஞ்சல் பானர்ஜி, மவங்கதடஷ்
ராெச்சந்திரன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி)
மபண் நடுவர்கள்: ரஞ்சிோ தேவி மடக்சாம், கனிகா
பர்ொன். (உேவி நடுவர்கள் ேனி)
4. ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே
நடவடிக்தக
ேமிழகத்தின் வனப்பரப்தப 33 சேவீேொக உயர்த்ே
நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு வருகிைது என வனத் துதை
அதெச்சர் கா ராெச்சந்திரன் மேரிவித்ோர்.
5. ொெல்லபுரத்தில் 29ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா
மோடங்கியது
மசங்கல்பட்டு ொவட்டம், ொெல்லபுரம் கடற்கதர தகாயில்
வளாகத்தில் 29-ஆம் ஆண்டு இந்திய நாட்டிய விழா
வியாழக்கிழதெ மோடங்கியது.
ேன.23ஆம் தேதி வதர நதடமபறும் நாட்டிய விழாவில்
நாள்தோறும் ொதல பிரசித்தி மபற்ை உள்நாட்டு நாட்டியக்
கதலஞர்கள் பங்தகற்று, மின்மனாளியில் பல்தவறு
கதலநிகழ்ச்சிகதள வழங்கவுள்ளனர்.
6. ஒதெக்ரான் Vs மடல்தெக்ரான்: தவறுபாடுகளும்
ோக்கமும் - சில அடிப்பதடத் ேகவல்கள்கதரானா
தவரஸின் உருொற்ைொன ஒதெக்ரானுக்கு உலக
நாடுகள்
அஞ்சிவரும்
நிதலயில்,
தெற்கத்திய
நாடுகதளயும்,
அமெரிக்காதவயும்
மடல்தெக்ரான்
தவரஸ் மிரட்டி வருகிைது. அமேன்ன... ஒதெக்ரான்















தவரஸ் பற்றி தகள்விப்பட்டிருக்கிதைாம். இமேன்ன
'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ்? ஒதெக்ரானிலிருந்து எவ்வாறு
தவறுபட்டிருக்கிைது, பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்? அடிப்பதடக் தகள்விகளுக்கான பதில்கள் இதோ...
மடல்தெக்ரான் என்ைால் என்ன? - கதரானா தவரஸின்
இரட்தட திரிபுோன் 'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ். ஐதராப்பிய
நாடுகளிலும், அமெரிக்காவிலும் தவகொக மடல்தெக்ரான்
தவரஸ் பரவிவருகிைது. அோவது, கதரானா தவரஸின்
உருொற்ைொன மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான் தவரஸ்
ஆகிய
இரு
குணங்கதளயும்
மகாண்டதுோன்
'மடல்தெக்ரான்' தவரஸ்.
ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர்
ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “ஐதராப்பிய நாடுகளிலும்,
அமெரிி்க்காவிலும்
மடல்டா,
ஒதெக்ரான்
தவரஸ்
குணங்கதளக் மகாண்ட மடல்தெக்ரான் தவரஸ்
பரவிவருகிைது” எனத் மேரிவித்துள்ளார்.
மடல்தெக்ரான் எங்கு பரவுகிைது? - மடல்தெக்ரான்
தவரஸ் இரட்தட திரிபுநிதல மகாண்டோல், ஐதராப்பிய
நாடுகளிலும்
அமெரிக்காவிலும்
தவகொகப்
பரவி
வருகிைது. ேற்தபாது மடல்டா தவரஸ், ஒதெக்ரான்
தவரஸ் ஆகிய இரு தவரஸ்களும் உலகம் முழுவதும்
வந்துவிி்ட்டது. இரு தவரஸ்களின் இதணப்புோன்
மடல்தெக்ரான். இந்ே தவரஸின் ோக்கத்ோல்ேன்
ஐதராப்பிய நாடுகள், அமெரிக்காவில் மீி்ண்டும் தகாவிட்
மோற்று தவகமெடுத்துள்ளது.
யாதர மடல்தெக்ரான் ோக்க வாய்ப்பு? - உடலில்
குதைவான தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி இருப்தபார், முதிதயார்,
இதண தநாய்கள் இருப்பவர்கள், ேடுப்பூசி மசலுத்ோெல்
இருக்கும் ேனிநபர்களுக்கு மடல்தெக்ரான் தவரஸ்
ோக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இரு தவரஸின் குணங்களின்
இதணவு என்பது சூப்பர் ஸ்ட்தரனாக ொறிவிடும் என்று
நியூ சவுத் தவல்ஸ் பல்கதலக்கழகத்தின் தவராலஜிஸ்ட்
பீட்டர் மவாய்ட் மேரிவித்துள்ளார்.
மடல்தெக்ரான் ோக்கம் இந்தியாவில் இருக்குொ? ெகாராஷ்டிரா தகாவிட் ேடுப்பு குழுவின் ெருத்துவர்
ஷசாங் தோஷி கூறுதகயில் “இி்ந்தியாவில் மபரும்பாலும்
மடல்டா தவரஸ் பாதிப்புோன் தீவிரொக இருக்கிைது,
மடல்டா தவரஸ் பரவிய தவகத்தேவிட ஒதெக்ரான்
தவகொக உலகம் முழுவதும் பரவிவருகிைது. ஆனால்
மடல்டா, ஒதெக்ரான் கூட்டிதணவு எவ்வாறு மசயல்படும்
என்பதே கணிக்க முடியவில்தல. மும்தபயில் மசதரா
சர்தவயில்
90
சேவீேம்
ெக்களுக்கு
கதரானா
பாதித்துவிட்டது மேரியவந்துள்ளது; 88 சேவீே ெக்கள்
முேல் தடாஸ் ேடுப்பூசி ம சலுத்திவிட்டார்கள்” எனத்
மேரிவித்ோர்
மடல்தெக்ரான் அறிகுறிகள் என்ன? - மடல்டா,
ஒதெக்ரான் பாதிப்பில் இருக்கும் அதே அறிகுறிகள்ோன்
மடல்தெக்ரானிலும் இருக்கும். அதிகொன காய்ச்சல்,
மோடர் இருெல், சுதவ, ெணம் அறிேலில் ொற்ைம்,
ேதலவலி, மூச்சில் நீர்வடிேல், மோண்தட வலி,
கட்டிக்மகாள்ளுேல், கரகரப்பு தபான்ைதவ இருக்கும்.
உலக சுகாோர அதெப்பு என்ன மசால்கிைது? மடல்தெக்ரான் தவரஸ் குறித்து உலக சுகாோர அதெப்பு
இதுவதர அதிகாரபூர்வொக அறிவிக்கவில்தல. ேற்தபாது
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ஒதெக்ரான் பாதிப்பின் புள்ளிவிவரங்கதளயும், மடல்டா
புள்ளிவிவரத்தேயும் ஆய்வு மசய்து வருகிைது.
7. இதச கற்தபார் பயிற்சி பள்ளி ொணவர்களுக்கு `3
ஆயிரம் உேவித்மோதக:
திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர பயிற்சி பள்ளிகளில்
பயின்று வரும் ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில்,
உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான `3,000 வழங்கும்
திட்டத்தே முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மோடங்கிதவத்ோர்.
ேமிழக அரசு மவள்ளிக்கிழதெ மவளியிட்டுள்ள மசய்திக்
குறிப்பில்,
முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் மவள்ளிக்கிழதெ காதல
ேதலதெச் மசயலகத்தில், இந்து செயம் ெற்றும்
அைநிதலயத்துதை சார்பில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், பிரபந்ே
விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும் இதச கற்தபார்
(ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிய பயிற்சி பள்ளிகளில் பயிலும்
ொணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்ே ரூ.1000 ஊக்கத்
மோதகதய ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கும்
திட்டத்தே, 18 ொணவர்களுக்கு உேவித்மோதக வழங்கி,
முேல்வர் ஸ்டாலின் மோடங்கி தவத்ோர்.
இந்து செயம் ெற்றும் அைநிதலயத் துதையின் 20210-22
ஆம் ஆண்டிற்கான ொனியக் தகாரிக்தகயில், அர்ச்சகர்,
ஓதுவார், பிரபந்ே விண்ணப்பர், தவேபாராயணர் ெற்றும்
இதச கற்தபார் (ேவில், நாேஸ்வரம்) ஆகிதயாருக்கு
பயிற்சிக் காலத்தில் ஏற்கனதவ ரூ. 1,000 ஊக்கத்மோதக
வழங்கப்பட்டு வருகிைது. ேற்தபாது, அந்ே ஊக்கத்மோதக
ரூ.3 ஆயிரொக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ை அறிவிப்பு
மவளியிடப்பட்டது.
அேன்படி, பழனி, அருள்மிகு ேண்டாயுேபாணி சுவாமி
திருக்தகாயில்
ெற்றும்
ெயிலாப்பூர்,
அருள்மிகு
கபாலீசுவரர் திருக்தகாயில் தவேபாராயணர் பள்ளிகளில்
பயின்று வரும் 18 ொணவர்கள், ெதுதர, அருள்மிகு
மீனாட்சி
சுந்ேதரஸ்வரர்
திருக்தகாயில்
ெற்றும்
திருவண்ணாெதல, அருள்மிகு அருணாச்சதலசுவரர்
திருக்தகாயில் ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று
வரும் 24 ொணவர்கள் ெற்றும் பழனி, அருள்மிகு
ேண்டாயுேபாணி சுவாமி திருக்தகாயில் ேவில், நாேஸ்வர
பயிற்சி பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 25 ொணவர்கள், என
மொத்ேம் 67 ொணவர்கள் பயன்மபறும் வதகயில்,
உயர்த்ேப்பட்ட உேவித்மோதகயான ரூ. 3 ஆயிரத்தே 18
ொணவர்களுக்கு முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கி
மோடங்கி தவத்ோர்.
8. ‘வந்தே பாரத்’ மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே ஆண்டு முேல்
ேயாரிப்பு:
வந்தே பாரத் அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் அடுத்ே
ஆண்டு முேல் ேயாரிக்கப்படும் என்று ஒருங்கிதணந்ே
ரயில்
இதணப்பு
மபட்டி
மோழிற்சாதல
(ICF)
மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் கூறினார்.
மசன்தன ICF வளாகத்தில் உள்ள டாக்டர் அம்தபத்கர்
அரங்கில் தநற்று முன்தினம் 66-வது ரயில்தவவார விழா
நதடமபற்ைது.















மேற்கு ரயில்தவ முன்னாள் மபாதுதெலாளர் வசிஷ்ட
தோகிரி சிைப்பு விருந்தினராகப் பங்தகற்று, கடந்ே ஆண்டு
சிைப்பாகப்
பணியாற்றிய
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ஊழியர்கள்,
அதிகாரிகளுக்கு பேக்கம், பாராட்டுச் சான்றிேழ் ெற்றும்
மராக்கப் பரிசு வழங்கினார்.
இதில், ICF மபாதுதெலாளர் A K அகர்வால் தபசும்தபாது,
‘‘கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபரிடர் காலத்தில் பல்தவறு
சவால்கள் இருந்தும் ICF ஊழியர்கள் சிைப்பாகப்
பணியாற்றி, சுொர் 2,000 ரயில் மபட்டிகதளத்
ேயாரித்துள்ளனர்.
அவற்றில், இலங்தக ரயில்தவக்கான ஏற்றுெதி ரயில்
மபட்டிகள்,
நீலகிரி
ெதல
ரயிலுக்கான
புதிய
வடிவதெப்புடன்
கூடிய
மபட்டிகள்,
எல்எஃச்பி
வடிவதெப்பிலான
புதிய
விஸ்டதடாம்
சுற்றுலாப்
பயணிகள் ரயில் மபட்டி, மும்தப புைநகர் ரயில்
தசதவக்கான குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட ரயில்
மபட்டிகள் தபான்ைதவ அடங்கும்.
தெலும், இலங்தக ரயில்தவயில் இருந்து ரூ.106 தகாடி
ெதிப்பிலான, குளிர்சாேன வசதி மசய்யப்பட்ட டீசல்புைநகர்
ரயில் மின் மோடர்கதள ஏற்றுெதி மசய்யவும் ஆர்டர்
கிதடத்துள்ளது.
இத்ோலி ேரச் சான்றிேழ்
இந்திய ரயில்தவயின் உற்பத்தித் மோழிற்சாதலகளில்
முேல்முதையாக, இத்ோலியின் இன்மடர்மடக் ஸ்பா
அதெப்பிடம்
இருந்து,
ரயில்மபட்டிகள்ெற்றும்
பாகங்களுக்கான மவல்டிங் மோழில்நுட்பத்துக்கு ேரச்
சான்றிேழ் கிதடத்துள்ளது.
அடுத்ே ஆண்டு மசப்டம்பர் முேல் ஒரு ொேத்துக்கு 4 முேல்
5 ‘வந்தே பாரத்’ அதிவிதரவு மசாகுசு ரயில்கள் ேயாரித்து
அனுப்பப்பட உள்ளன. அதேதபால, அடுத்ே ஆண்டு
மோடக்கத்தில் தெம்படுத்ேப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில்
உற்பத்தி மோடங்கும்” என்ைார்.
9. ராணுவத்திற்குள் ேகவல் பகிர்வுக்கான புதிய மசயலி;
இந்திய ராணுவம் அறிமுகம்
அசிக்ொ (பாதுகாப்பான முதையில் ராணுவத்திற்குள்
மசய்தியிடல் மசயலி) எனும் புதிய ேதலமுதை, நவீன,
இதணய அடிப்பதடயிலான மசயலிதய இந்திய
ராணுவம் இன்று அறிமுகப்படுத்தியது. ராணுவத்தின்
கார்ப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அதிகாரிகள் குழுவால் முழுக்க
உள்நாட்டிதலதய இது உருவாக்கப்பட்டது.
கடந்ே 15 ஆண்டுகளாக தசதவயில் உள்ள ராணுவ
தவட் ஏரியா மநட்மவார்க் ேகவல் முதைக்கு பதிலாக
ராணுவத்தின் உள் ெட்டங்களில் இந்ேப் மசயலி
பயன்படுத்ேப்படுகிைது.
ராணுவத்திற்கு
மசாந்ேொன
வன்மபாருளில் இது களமிைக்கப்பட்டுள்ளதோடு எதிர்கால
தெம்படுத்ேல்களுக்கான
வாழ்நாள்
ஆேரதவாடு
திகழ்கிைது.
அதனத்து எதிர்கால ேகவல் பகிர்வு தேதவகதளயும்
இது பூர்த்தி மசய்வதோடு தெம்பட்ட பயனர் அனுபவத்தே
வழங்குகிைது. பல நிதல பாதுகாப்பு, ேகவல் முன்னுரிதெ
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ெற்றும் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல்தவறு செகால
அம்சங்கதள இந்ே மசயலி மகாண்டுள்ளது.
எதிர்காலத்திற்கு ேயாராக இருக்கும் இந்ே மசயலி,
ராணுவத்தின் உடனடி ேரவு பரிொற்ைம் ெற்றும் ேகவல்
பரிொற்ை தேதவகதள பூர்த்தி மசய்யும். குறிப்பாக,
ேற்தபாதேய புவிசார் அரசியல் பாதுகாப்பு சூழலின்
பின்னணியில் இந்திய அரசின் தெக் இன் இந்தியா
முயற்சிக்கு இணங்க இது உள்ளது.
குறிப்பாக மகாவிட்-19 பரவலுக்குப் பிைகு ோனியங்கி
முதைதய ஒரு முக்கிய முயற்சியாக இந்திய ராணுவம்
முன்மனடுத்துள்ளதோடு, காகிேமில்லாே மசயல்பாட்தட
தநாக்கி
கணிசொன
நடவடிக்தககதள
எடுத்து
வருகிைது. இந்ே முயற்சிகதள அசிக்ொ தெலும்
தெம்படுத்தும்.
10. 32 ஆண்டுகால தேச தசதவக்குப் பிைகு விதடமபற்ை
ஐஎன்எஸ் குக்ரி கப்பல்







மூத்ே குடிெக்களின் நலதனக் கருத்தில் மகாண்டு இனி
வரும் காலத்தில் எழுதிக்மகாடுப்பவர் அல்லது எழுதி
வாங்குபவரில் யாதரனும் ஒருவர் எழுபது (70) வயதேக்
கடந்ேவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ேங்களின்
வரிதச எண்ணுக்காக காத்திருக்காெல் அலுவலகம்
வந்ேவுடன் உடனடியாக பதிவு மசய்யும் வண்ணம்
மென்மபாருளில் உரிய ொற்ைங்கள் மசய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுமோடர்பான பதிவுகதள ஆோர் அதடயாள அட்தட
அல்லது உரிய அதடயாள அட்தடயின் உேவியுடன்
வயது சரிபார்த்து, அவர்கள் 70 வயதுக்கு தெற்பட்டவராக
இருப்பின், பதிவு நாளன்று அவர்களுக்கு எந்ே வரிதசயில்
தடாக்கன் மசய்திருந்ோலும் அவர்கள் சார்பதிவாளர்
அலுவலகத்திற்கு வந்ே உடதனதய, பத்திரப்பதிதவ
மசய்ய
அவர்களுக்கு
முன்னுரிதெ
மகாடுத்து
உடனடியாக ஆவணம் பதிவு மசய்யப்படும்.
இந்ே
அறிவிப்பு
எதிர்வரும்
01.01.2022
முேல்
நதடமுதைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட முேலாவது ஏவுகதண
ோங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் குக்ரி, நாட்டிற்கு 32
ஆண்டுகாலம் ஆற்றிய சிைப்புமிகு தசதவக்குப் பிைகு
வியாழக்கிழதெ 23 டிசம்பர் 2021 அன்று பணியிலிருந்து
விதடமபற்ைது.
இதேமயாட்டி
விசாகப்பட்டினத்தில்
நதடமபற்ை நிகழ்ச்சியில், கிழக்கு பிராந்திய கடற்பதடத்
ேளபதி தவஸ் அட்மிரல், பிஸ்வஜித் ோஸ் குப்ோ சிைப்பு
விருந்தினராக மகாண்டார். இந்ேக் கப்பலின் இன்னாள்,
முன்னாள் கொண்டிங் அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில்
பங்தகற்ைனர்.
ெஸகான் கப்பல் கட்டும் ேளத்தில், 23 ஆகஸ்ட் 1982
அன்று
கட்டப்பட்ட
இந்ேக்
கப்பல்,
அப்தபாதேய
பாதுகாப்புத்துதை அதெச்சர் திரு தக சி பந்த் ெற்றும்
காலஞ்மசன்ை தகப்டன் ெதகந்திரநாத் முல்லாவின்
ெதனவி திருெதி சுோ முல்லா ஆகிதயாரால் தேச
தசதவக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. இந்ேக் கப்பல் தெற்கு
ெற்றும்
கிழக்குப்
பிராந்திய
கடற்பதடகளில்
தசதவயாற்றிய மபருதெ உதடயோகும்.
11. பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ!
ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெல்
பத்திரப்பதிவில் மூத்ே குடிெக்களுக்கு முன்னுரிதெ
வழங்கும் நதடமுதை ேனவரி 1-ம் தேதி முேல் அெலுக்கு
வருவோக அரசாதண மவளியிடப்பட்டு உள்ளது.
பதிவுத்துதையின் மசயல்பாடுகதள தெம்படுத்துவேற்காக
பல சீர்திருத்ே நடவடிக்தககள் தெற்மகாள்ளப்பட்டு
வருகின்ைன. இேற்காக இதணயேளம் மூலம் பதிவு
மசய்து, ஒன்ைன் பின் ஒருவராக பதிவு மசய்யும் வதகயில்
ஒதுக்கீடு நதடமபற்று வருகிைது. இேனால், தவண்டியவர்,
தவண்டாேவர் என்ை பாகுபாடு ேவிர்க்கப்படுகிைது.
சாோரண ெக்களும் குறிப்பிட்ட தநரத்தில் பத்திரப்பதிவு
மசய்து வருகின்ைனர். ஆனால், இந்ே நடவடிக்தகயால்,
மூத்ே குடிெக்கள் காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதே ேடுக்கும் மபாருட்டு, ேற்தபாது சில திருத்ேங்கள்
மசய்யப்பட்டு உள்ளன.
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1. ‘சிவப்புக்குடை’ என்பது எவ்வடை த ொழிலொளர்களின்

4. UNESCO பொரம்பரிய பட்டியலில் கீழ்காணும் எந்

உரிடைைடளக் குறிக்கும் சின்னைொகும்?

தைொழியின் ‘சித்திர தைொழி’ வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது?

அ) பாலியல் த ாழிலாளர்கள் 

அ) மிழ்

ஆ) LGBT ஆர்வலர்கள்

ஆ) அரபு 

இ) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்

இ) உருது

ஈ) விலங்கு ஆர்வலர்கள்

ஈ) ெப்பானிய ம ொழி

✓

பாலியல் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறைறய
முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான பன்னாட்டு நாள்
ஒவ்வவார் ஆண்டும் டிச.17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.
இது
உலதகங்கிலும்
உள்ள
பாலியல்
த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான தவறுப்பு குற்ைங்கறள
முன்னிறலப்படுத் முயல்கிைது.

✓

‘சிவப்புக்குறை’ என்பது பாலியல் த ாழிலாளர்களின்
உரிறைகளுக்கான முக்கிய அறையாளைாகும். அது டிச.17
அன்று நறைதபறும் நிகழ்வுகளில் பயன்படுத் ப்படுகிைது.
இந் ச் ‘சிவப்புக்குறை’ சின்னம் மு ன்மு லில் கைந்
2001ஆம் ஆண்டில், இத் ாலியின் தவனிஸில் பாலியல்
த ாழிலாளர்களால் பயன்படுத் ப்பட்ைது.

✓

ைட்டுப்பொடு) (திருத் ம்) விதிைள் – 2021’ஐ தவளியிட்ை
ைொநிலம் எது?

அ) தசன்றன
ஆ) புது தில்லி 
இ) பாட்னா
ஈ) வாரணாசி
✓

தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சகம்
வ சிய காசவநாய் ைாநாட்றை புது தில்லி அறிவியல்
அரங்கில் ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. துறணக் குடியரசுத்
றலவர் M தவங்றகயா றலறை விருந்தினராகவும்,
தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சர்
ஸ்மிருதி இரானியும் சுகா ாரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துறை
அறைச்சர் ைன்சுக் ைாண்ைவியாவும் கலந்துதகாண்ைனர்.

✓

2030ஆம் ஆண்டின் SDG காலவரிறசக்கு முன்ன ாக,
2025ஆம் ஆண்ைளவில் காசவநாறய ஒழிப்ப ற்கான
அரசாங்கத்தின் த ாறலவநாக்குப் பார்றவறய இந்தியப்
பிர ைர் அறிவித் ார்.

அ) மிழ்நாடு
ஆ) த லுங்கானா 
இ) வைற்கு வங்காளம்
ஈ) ஒடிஸா
✓

த லுங்கானா ைாநில அரசானது த லுங்கானா குழந்ற த்
த ாழிலாளர் ( றை & கட்டுப்பாடு) (திருத் ம்) விதிகள் –
2021’ஐ தவளியிட்டுள்ளது.

✓

இது குழந்ற கறள தவவ்வவறு வவறலகளில் பணி
அைர்த்துபவர்களுக்கு எதிராக கடுறையான நைவடிக்றக
-றயத் த ாைங்க எண்ணுகிைது. இ ன் விதிகளின்படி,
குழந்ற கள் பள்ளி வநரங்களிலும், இரவு 7 ைணி மு ல்
ைறுநாள் காறல 8 ைணி வறரயிலும் எந் ப் பணிறயயும்
தசய்யைாட்ைார்கள்.

6. எந் தவளியீட்டு நிறுவனம்/ இடணய ளம் ‘Allyship’
என்பட ஆண்டின் தசொல்லொைக் குறிப்பிட்டுள்ளது?
அ) டிக்ஷனரி.காம் 
ஆ) காலின்ஸ்
இ) ஆக்ஸ்வபார்டு

3.தபண்ைளுக்ைொன சட்ைப்பூர்வ திருைண வயட __ஆை
உயர்த்தும்
திட்ைத்ட
நிடைவவற்றியது.
அ) 19

ஆ) 20

இ) 21 

ஈ) 25

ைத்திய

தபண்களுக்கான
சட்ைப்பூர்வ
திருைண
வயற
ஆண்களுக்கு நிகராக 18இல் இருந்து 21ஆக உயர்த்தும்
பரிந்துறரறய ைத்திய அறைச்சரறவ நிறைவவற்றி
உள்ளது. தெயா தெட்லி றலறையிலான பணிக்குழு
கைந் 2020 டிசம்பரில் NITI ஆவயாக்கிற்குச் சைர்ப்பித்
பரிந்துறரகளின் அடிப்பறையில் இந்
நைவடிக்றக
எடுக்கப்பட்ைது.







ஈ) தரன் & ைார்ட்டின்

அடைச்சரடவ

21



‘அரபி சித்திர தைாழி: அறிவு, திைன்கள் & நறைமுறைகள்’
என்பது UNESCO’இன் ைனி குலத்தின் த ாட்டுணர
முடியா கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் அதிகாரபூர்வைாக
வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது அரபு கல்வி கூைறைப்பு, கலாசார
ைற்றும் அறிவியல் அறைப்பின் வைற்பார்றவயின்கீழ்
சவூதி அவரபியா றலறையிலான 15 அரபு நாடுகளின்
ஒத்துறழப்பில் வைற்தகாள்ளப்பட்ைது.

5. வ சிய ைொசவ ொய் ைொ ொட்டை ைத்திய ைரம் எது?

2. அண்டையில் குழந்ட த் த ொழிலொளர் ( டை ைற்றும்

✓



✓

Dictionary.com ‘Allyship’ என்பற ‘ஆண்டின் தசால்’லாக
அறிவித்துள்ளது. இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மீண்டும்
புதி ாக உருவாக்கப்பட்ை பறழய தபயர்ச்தசால்லாகும்.

✓

இவ்வறலத் ளத்தின்படி, 1800’களின் இறைப்பகுதியில்
“Allyship” ம ொல் மு ன்மு லில் தவளிவந் ாலும், கைந்
சில சாப் ங்களில், இந் ச் தசால் ஒரு நுணுக்கைான
ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ை அர்த் த்ற தகாடுக்கும் வறகயில்
உருவாகியுள்ளது.
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7. கீழ்காணும் எந்

ொட்டிலிருந்து 6 இலட்சம் AK-203
துப்பொக்கிைடள வொங்குவ ற்ைொன ஒப்பந் த்தில் இந்தியொ
டைதயழுத்திட்ைது?

10. சமீப தசய்திைளில் இைம்தபற்ை ‘Paxlovid’ என்பது எந்

அ) ரஷ்யா 

ஆ) நிவைாகாக்கல் வநாய்

ஆ) பிரான்ஸ்

இ) இரு ய வநாய்

இ) இஸ்வரல்

ஈ) எய்ட்ஸ்

ஈ) அதைரிக்கா
✓

6,01,427 ஏவக-203 அசால்ைட் றரபில்கள் தகாள்மு ல்
தசய்வ ற்கான உைன்பாடு றகதயழுத் ானது. பாதுகாப்பு
அறைச்சகம் ைற்றும் இந்தியா-ரஷ்யா இறைவய கூட்டு
முயற்சி பாதுகாப்பு த ாழில்துறை நிறுவனங்கள் இதில்
றகதயழுத்திட்டுள்ளன. இந்நிறுவனங்களில் முறைவய
50.5% ைற்றும் 49.5% பங்குகள் உள்ளன. இந்
றரபில்கள் உத் ர பிரவ சத்தின் வகார்வாவில் உள்ள
IRRPL த ாழிற்சாறலயில் யாரிக்கப்பைவுள்ளன.

8.சுற்றுச்சூழல் அடைச்சைத்தின் சமீபத்திய ரவுைளின்படி,
2009 ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுைளில் மின்சொரம்
யொடனைள் அதிை அளவில் இைந் ைொநிலம் எது?

ொக்கி

அ) ஒடிஸா 
ஆ) ைகாராஷ்டிரா
இ) வைற்கு வங்காளம்
ஈ) குெராத்
✓

✓

ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிறல ைாற்ை
அறைச்சகம் அளித்
ரவுகளின்படி, 2009-2019 வறர
நாடு முழுவதும் மின்சாரம் ாக்கி 600 யாறனகள்
இைந்துள்ளன. இதில் ஒடிஸாவில் 117, கர்நாைகாவில் 116,
அஸ்ஸாமில் 105 யாறனகள் உயிரிழந்துள்ளன.
அருணாச்சல பிரவ சம், திரிபுரா ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா
ஆகிய ைாநிலங்களில் ைட்டும் மின்சாரம் ாக்கி எந்
யாறனயும் இைக்கவில்றல.

9. ‘சக்தி குற்ைவியல் சட்ை ைவசொ ொவுைன் த ொைர்புடைய
ைொநிலம் எது?
அ) பீகார்
ஆ) குெராத்
இ) ைகாராஷ்டிரா 
ஈ) உத் ர பிரவ சம்
✓



ைகாராஷ்டிர ொநில அரசு, சக்தி ைவசா ாவில் திருத் ம்
தசய்வ ற்காக, கூட்டுத் வ ர்வுக் குழுவின் பரிந்துறரகள்
அைங்கிய அறிக்றகறய ாக்கல் தசய் து. ைகாராஷ்டிர
அரசாங்கத்தின் சக்தி குற்ைவியல் சட்ைங்கள் (ைகாராஷ்டிர
திருத் ம்) ைவசா ா-2020, பாலியல் வன்புணர்வு, அமில
வீச்சு வபான்ை குற்ைங்களுக்கான
ண்ைறனறய
அதிகரிக்க முன்தைாழிகிைது.









வ ொய்க்கு எதிரொன மு ல் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை ைொத்திடர?
அ) COVID-19 

✓

COVID-19’க்கு எதிரான மு ல் ைாத்திறரறய அதைரிக்க
சுகா ார கட்டுப்பாட்ைாளர்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர்.

✓

‘பாக்ஸ்வலாவிட்’ எனப் தபயரிைப்பட்ை இது உணவு ைற்றும்
ைருந்து நிர்வாகத் ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஃறபசர் ைருந்து.
பாசிட்டிவ் COVID உைன் வீட்டிலிருக்கும் தபரியவர்கள்
ைற்றும் 12 வயது ைற்றும் அ ற்கு வைற்பட்ை சிைார்களுக்கு
இந் ைருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.


1. அறனத்து கிரிக்தகட்டில் இருந்தும் ஹர்பென் சிங் ஓய்வு:
முடிவுக்கு வந் 23 ஆண்டு கால ஆடுகள வாழ்க்றக
இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளரும், பாஜி என்று
அறழக்கப்படுவரான ஹர்பென் சிங் அறனத்து வி ைான
கிரிக்தகட் வபாட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு தபறுவ ாக
இன்று ட்விட்ைரில் அறிவித் ார். 1998-ம் ஆண்டு இந்திய
அணிக்குள் அறிமுகைான ஹர்பென் சிங் ஏைக்குறைய 23
ஆண்டுகள் இந்திய கிரிக்தகட்வைாடு இறணபிரியாைல்
பயணித் ார். அவரின் இந் நீண்ை பயணம் இன்றுைன்
முடிவுக்கு வந் து.
ஹர்பென்
சிங்
கைந்
1998-ம்
ஆண்டு
ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தபங்களூரு தைஸ்டில்
இந்திய அணியில் னது 17 வயதில் அறிமுகைாகினார்.
ஒருநாள் வபாட்டியில் அவ
ஆண்டில் ஏப்ரல் ைா ம்
ஷார்ொவில் நைந் வபாட்டியில் நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான
ஆட்ைத்தில் ஹர்பென் சிங் அறிமுகைாகினார். டி20
வபாட்டியில் 2006ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1ம் வ தி
வொகன்னஸ்பர்க் நகரில் த ன் ஆப்பிரிி்க்காவுக்கு
எதிரான டி20 த ாைரில் மு ல்முறையாக ஹர்பென்
அறிமுகைாகினார்.
தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 100 வபாட்டிகளுக்கு வைல்
விறளயாடிய 4-வது இந்திய வீரர் என்ை தபயதரடுத்
ஹர்பென் சிங் 103 வபாட்டிகளில் 417 விக்தகட்டுகறள
வீழ்த்தியுள்ளார். 236 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் ஆடிய பாஜி
269 விக்தகட்டுகறளயும், 28 டி20 வபாட்டிகளில் ஆடி 25
விக்தகட்டுகறளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். தைஸ்ட் வபாட்டியில்
2,224 ரன்கறளயும் அடித்துள்ளார்; இதில் 2 ச ங்கள், 9
அறரச ங்கள் அைங்கும். ஒருநாள் வபாட்டியில் 1237
ரன்கறள ஹர்பென் வசர்த்துள்ளார்.
பஞ்சாப் ரஞ்சிக் வகாப்றப அணிக்கு வகப்ைனாக
இருந்துள்ள ஹர்பென் சிங், சாம்பியன்ஸ்லீக் த ாைரில்
மும்றப
இந்தியன்ஸ்
அணிக்கும்
வகப்ைனாக
இருந்துள்ளார். இவரின்
றலறையில் ான் 2011
சாம்பியன்ஸ் லீக்றக மும்றப இந்தியன்ஸ் அணி
தவன்ைது. ஐபிஎல் த ாைரில் மும்றப இந்தியன்ஸ்,
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தகால்கத் ா றநட் றரைர்ஸ், தசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ்
ஆகிய அணிகளில் ஹர்பென் விறளயாடியுள்ளார்.
கைந்
1998-ம்
ஆண்டு
இந்திய
அணியில்
அறிமுகைாகினாலும்
2001-ம்ஆண்டு
ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தைஸ்ட் த ாைர் ான்
ஹர்பென் சிங்றக நிமிர்ந்து பார்க்க றவத் து.
ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான 3 தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 32
விக்தகட்டுகறள ஹர்பென் சிங் றகப்பற்றினார்.
2001-ம் ஆண்டு கும்ப்வள காயத் ால் அவதிப்பட்ைவபாது,
இந்திய அணியில் இருந் சிைந் சுழற்பந்துவீச்சாளராக
ஹர்பென் இருந் ார். தைஸ்ட் வபாட்டியில் ஹாட்ரிக்
விக்தகட் வீழ்த்திய மு ல் இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர்
என்ை தபருறைறயயும் ஹர்பென் தபற்ைார். 2001-ம்
ஆண்டு ஹர்பென் சிங்கின் ஆட்ைத்ற ப் பார்த் பஞ்சாப்
அரசு இவருக்கு காவல் துறணக் கண்காணிப்பாளர்
ப வி வழங்கியது.
2007-ம் ஆண்டு வ ானி றலறையில் இந்திய அணி
டி20 உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை இந்திய அணியிலும்,
2011-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை
இந்திய அணியிலும் ஹர்பென் சிங் இைம் தபற்றிருந் ார்.
ஹர்பென் சிங் என்ைாவல சர்ச்றச என்பற யும் ைைக்க
முடியாது. 2008-ம் ஆண்டில் ஆஸ்திவரலிய வீரர்
றசைண்ட்ஸுைன் வைா லில் இனதவறியுைன் வபசிய ாக
குற்ைம்சாட்ைப்பட்ை நிறலயில், றையிலிருந்து ஹர்பென்
சிங் ப்பித் ார். அ ன்பின் ஐபிஎல் த ாைரில் ஸ்ரீசாந்ற
கன்னத்தில் அறை ஐபிஎல் த ாைர்முழுவதும் விறளயாை
ஹர்பென்
சிங்கிற்கு
றை
விதிக்கப்பட்ைது
நிறனவுகூரத் க்கது.
2. புதிய வறக வராொ பூவுக்கு எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன்
தபயர்
இந்தியாவின் முன்னணி வ ாட்ைக்கறல நிபுணரான
தகாறைக்கானறலச் வசர்ந் எம்.எஸ்.வீரராகவன், புதிய
வறக
வராொ
ஒன்றைவளர்த்துள்ளார்.
இ ற்கு,
வவளாண்
விஞ்ஞானி
எம்.எஸ்.சுவாமிநா றன
கவுரவிக்கும் வறகயில் அவரது தபயறர சூட்டியுள்ளார்.
இந் வறக வராொவானது, தைெந் ா ஊ ா நிைத்ற
தகாண்டுள்ளது. வைலும் மிகுந் வநாய் எதிர்ப்பு சக்தி
தகாண்ை ாகும். கரும் பச்றச இறலகளுைன் காணப்படும்
இ ன் தசடி, 4 மு ல் 5 அடி வறர வளரக்கூடி ாகும்.
உணவுப்பயிர் சாகுபடியில் புதிய அணுகுமுறைகறள
தகாண்டுவருவதில்
வபராசிரியர்
சுவாமிநா ன்
முன்வனாடியாக திகழ்ந் ார். இது உணவு உற்பத்திறய
அதிகரிக்கச் தசய்து இந்தியாறவ ன்னிறைவு அறையச்
தசய் து. இந்திய பசுறைப் புரட்சியின் ந்ற என்றும்
அவர் அறழக்கப்படுகிைார். இந்நிறலயில் தபங்களூருவில்
உள்ள நர்சரி ஒன்றில் ைற்தைாருவறக வராொறவ
வக.எஸ்.ஜி.வசான்
என்பவர்
உருவாக்கியுள்ளார்.
பளபளக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிைத்திலான இந் வராொவுக்கு
‘ைான்தகாம்பு வராொ’என தபயரிைப்பட்டுள்ளது.
இந் 2 வராொக்கறளயும் தைல்லிறயச் வசர்ந் ைலர்
வளர்ப்பு விஞ்ஞானியும் ைத்திய அரசின் வ ாட்ைக்கறல
துறை முன்னாள் இயக்குநருைான நவரந்திர த்லானி,













தசன்றனயில் உள்ள எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன் இல்லத்தில்
அவறர சந்தித்து வழங்கினார்.
3. மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர் விருது
விசிகவின்
அம்வபத்கர்
சுைர்
மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு வழங்கப்பட்ைது.

விருது

மு ல்வர்

நிகழ்ச்சியில் மு ல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர்
விருதும், ைதிமுக தபாதுச்தசயலாளர் றவவகாவுக்கு
தபரியார் விருதும் வழங்கப்பட்ைது. இவ்விருதிறன
விடு றலச் சிறுத்ற கள் கட்சித்
றலவர் த ால்.
திருைாவளவன் வழங்கினார்.
வைலும் வபச்சாளர் தநல்றல கண்ணனுக்கு காைராெர்
விருதும், பி.வி.கரியைாலுக்கு அவயாத்தி ாசர் ஆ வன்
விருதும் அல்ஹாஜ் மு. பஷீர் அகைதுக்கு காயிவ மில்லத்
பிறை விருதும், க.இராைசாமிக்கு தசம்தைாழி ஞாயிறு
விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
4. இறணய வழக்குகளில் விறரவாக துப்புதுலக்க வசதி;
மிழகத்தில் மு ல்முறையாக தசன்றனயில் ‘றசபர் ைய
ஆய்வகம்’ - அடுத் ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வருகிைது
இறணய
குற்ை
வழக்குகளில்
விறரவாகவும்,
துல்லியைாகவும் துப்புதுலக்கும் வறகயில் மிழகத்தில்
மு ல்முறையாக தசன்றனயில் அதிநவீன றசபர் ைய
ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடுத் ைா ம்
பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது.
த ாழில்நுட்பத்ற ப் பயன்படுத்தி வைாசடி தசய் ல், கவல்
த ாழில்நுட்ப வசறவகறள முறைவகைாகப் பயன்படுத் ல்,
இறணயம் மூலம் ஏைாற்று ல், கணினிைற்றும் கவல்
த ாழில்நுட்ப
சா னங்களிலிருந்து
கவல்கறளத்
திருடு ல்,
ைற்ைவர்களின் கவல்கறளவயா,
புறகப்பைங்கறளவயா
வைாகப்
பயன்படுத்துவது,
மின்னஞ்சல் ைற்றும் இன்ைர்தநட் கால் மூலம் மிரட்டுவது,
இறணயவழி தபாருளா ாரக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவது
உள்ளிட்ை றசபர் குற்ைங்கள் அதிகரித்து வருகின்ைன.
வைலும், வாட்ஸ்அப், வபஸ்புக், ட்விட்ைர் உள்ளிட்ை சமூக
வறல ள ங்களில் அவதூறு பரப்பும் தசயல்களும்
அதிகைாகி
விட்ைன.வங்கியிலிருந்து
வைலாளர்
வபசுவ ாகக்கூறி,
விவரங்கறளப்
தபற்று,
வாடிக்றகயாளர்களின் பணத்ற திருடு ல், வபஸ்புக்
மூலம் பணம் வைாசடி தசய் ல்,தவளிநாட்டில் இருந்து
வபசுவ ாகக் கூறி, திருைணம் தசய்து தகாள்வ ாக
தபண்களுைன்
தநருங்கிப்
பழகி,
அவர்களது
புறகப்பைங்கறள
சமூக
வறல ளங்களில்
தவளியிடுவ ாக மிரட்டி பணம் பறிப்பது உள்ளிட்ை
குற்ைங்களும் அதிகரித்துள்ளன. இது த ாைர்பாக காவல்
நிறலயங்களில் தினமும் புகார்கள் அளிக்கப்படுகின்ைன.
2020-ல் இந்தியாவில் றசபர்க்றரம் த ாைர்பாக 50
ஆயிரம்வழக்குகள் பதிவு தசய்யப்பட்டுஉள்ளன. முந்ற ய
ஆண்றைக் காட்டிலும் இது 11.8 ச வீ ம் அதிகைாகும்.
ஆன்றலன் மூலம் தபைப்படும் றசபர் க்றரம் த ாைர்பான
புகார்கள் மீது விறரந்து நைவடிக்றக எடுக்கவும், சமூக
வறல ளக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவவார் மீது நைவடிக்றக
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எடுக்கவும் வசதியாக, தசன்றன வபாலீஸாருக்கு
கணினித்திைன் வைம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு
வருகிைது.

ெனவரி 1 மு ல் வகாவின் இறணய ளத்தில் முன்பதிவு
தசய்யப்படும்.

எனினும், றசபர் குற்ை வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதில்
கால ாை ம் ஏற்படுவ ாக குற்ைச்சாட்டு எழுந் து. இ ற்கு
முற்றுப்புள்ளி றவக்கும் வறகயிலும், றசபர் குற்ைங்கள்
த ாைர்பான வழக்கில் விறரந்து புலன்விசாரறண
வைற்தகாள்ளவும்,
சந்வ கமின்றி
துல்லியைாக
குற்ைம்புரிந்
நபர்கறள
அறையாளம்
காணும்
வறகயிலும் தசன்றனயில் ‘றசபர் ையங்கள் ஆய்வகம்’
அறைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிைார்களுக்கு
வபாைப்படும்.

வவப்வபரியில் உள்ள காவல் ஆறணயர் அலுவலகத்தில்
உள்ள இந் ஆய்வகம் அடுத் ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வர
உள்ள ாக காவல் துறை அதிகாரிகள் த ரிவித்துள்ளனர்.
இந் ஆய்வகத்தில் ைய அறிவியல் துறையினர், காவல்
துறையினர் ைட்டுமின்றி, த ாழில்நுட்பத்தில் சிைந்து
விளங்கும்
னியார் துறைறயச் வசர்ந்
இருவரும்
பணியில் அைர்த் ப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிைத் க்கது.
5. பூஸ்ைர் வைாஸ், சிைார்களுக்கான
தநறிமுறைகள் தவளியீடு

டுப்பூசி: வழிகாட்டு

சிைார்களுக்கான டுப்பூசி ைற்றும் பூஸ்ைர் வைாஸ் குறித்
வழிகாட்டு தநறிமுறைகறள ைத்திய சுகா ாரத்துறை
திங்கள்கிழறை தவளியிட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் ஒறைக்ரான் வவகைாக பரவி வரும்
நிறலயில்,
முன்களப்
பணியாளர்கள்,
சுகா ாரப்
பணியாளர்கள்
ைற்றும்
இறண
வநாயால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்ைவர்களுக்கு
பூஸ்ைர் வைாஸ் டுப்பூசியும், 15 மு ல் 18 வறரயிலான
குழந்ற களுக்கு டுப்பூசியும் ெனவரி 3ஆம் வ தி மு ல்
தசலுத் ப்படும் என ைத்திய அரசு அறிவித்திருந் து.
இந்நிறலயில் ைத்திய அரசு தவளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு
தநறிமுறையில் கூறியிருப்பது:
முன்களம், சுகா ாரப் பணியாளர்கள் ைற்றும் இறண
வநாயுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்வைார்:
முன்வப பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள வகாவின் கணக்கு மூலம்
ான் பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத் ப்படும்.
இரண்ைாம்
வறண தசலுத் ப்பட்டு 39 வாரங்கள்
அல்லது 9 ைா ங்கறள கைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை
பூஸ்ைர் வைாஸ் வபாைப்படும்.
முன்பு தசலுத் ப்பட்ை
டுப்பூசிவய பூஸ்ைர் வைாஸாக
ெனவரி 10ஆம் வ தி மு ல் தசலுத் ப்படும்.
பூஸ்ைர்
வைாஸ்
தசலுத் ப்பட்ைவுைன்
சான்றி ழில் ைாற்ைம் தசய்யப்படும்.

வகாவின்

ஆன்றலன் ைற்றும் டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக
தசன்று பதிவு தசய்து பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத்திக்
தகாள்ளலாம்.
15 - 18 வறரயிலான சிைார்:
2007 அல்லது அ ற்கு முன்பு பிைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை
கவரானா டுப்பூசி தசலுத் ப்படும்.









ெனவரி 3 மு ல் சிைார்களுக்கு டுப்பூசி தசலுத் ப்படும்.
வகாவவக்ஸின்

டுப்பூசி

ைட்டுவை

ஆன்றலன் ைற்றும் டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக
தசன்று பதிவு தசய்து டுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளலாம்.
இந் வழிகாட்டு தநறிமுறைகள் அறனத்தும் ெனவரி 3,
2022
மு ல்
அைலுக்கு
வரும்
எனத்
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. ஏ.ஓ. ஹியூம்: இந்தியர்களின் உரிறைக் குரறல
எதிதராலித் ஆங்கிவலயர்
பம்பாய் ைாகாணத்தில் பம்பாய் அவசாசிவயஷன், பூனா
சர்வவாெனிக்
சபா,
வங்காளத்தில்
இந்தியன்
அவசாசிவயஷன், தசன்றனயில் தைட்ராஸ் ைகாென சபா
என
இந்தியா
முழுக்க
னித்
னியாக
இந்தியர்களுக்கான உரிறைக் குழுக்கள் இயங்கிவந்
வவறள அது. இந் அறைப்புகளின் சக்திறய ஒன்ைாகத்
திரட்டுவ ன்
மூலம் ான்
இந்திய
ைக்களின்
உரிறைக்கான குரல் வலுப்தபறும் என அறனவறரயும்
‘இந்திய வ சிய காங்கிரஸ்' என்று ஒவர குறைக்குள்
திரட்டியவர் ஆலன் ஆக்வைவியன் ஹியூம்.
1829-ல் ஸ்காட்லாந்தில் பிைந்து, இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்
பணிக்காக இந்தியா வந் வர் ஹியூம். 1885-ல், மும்றப
நகரின்
வகாவாலியா
குளக்கறரயில்
உள்ள
பள்ளிக்கூைத்தில் டிசம்பர் 28-ல் அவரால் இந்திய வ சிய
காங்கிரஸ்
த ாைங்கப்பட்ைது.
உலக
அளவில்
பழறையானதும்,
இன்று
வறர
நிறலத்திருக்கக்கூடியதுைான ஒருசில அறைப்புகளுள்
இந்திய வ சிய காங்கிரஸும் முக்கியைான ஒன்று.
ஆங்கிவலயரின் நைவடிக்றககறள எதிர்த்துப் புரட்சிகள்
எழுந்துவிைாைல் ணிக்கும் ‘பாதுகாப்பு வால்வு' வபால
அறைந்திருப்ப ாகத் ான்
காங்கிரஸ்
அறைப்பின்
த ாைக்கத்ற இந்தியர்கள் சந்வ கத்துைன் பார்த் ார்கள்.
ஆங்கில ஆட்சியாளர்களும் ஆரம்பத்தில் அப்படியான
ைனநிறலயில் ான் காங்கிரறஸ வரவவற்ைனர். ஆனால்,
அந் அறைப்பு ான் பின்னாளில் ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக்குப்
தபரும் றலவலியாகி, இந்திய விடு றலக்கு வித்திட்டு
இன்று வறர 146 வருைங்களாக நிறலத்திருக்கிைது.
ைாவட்ை
அதிகாரியாக
இருந் வபாவ ,
ைக்கள்
முன்வனற்ைத்துக்குக் கல்வி ான் அடிப்பறைத் வ றவ
என்ப ால்,
த ாைக்கக்
கல்வி
கிறைப்பதில்
பல
முன்தனடுப்புகறள எடுத் ார் ஹியூம். ஆங்கிலம் ாண்டி
ாய்தைாழிக்
கல்விறய
முன்றவத் ார்.
இந்திய
தைாழிகளில் சர்வவ சத்
கவல்கறள வைம்படுத்
‘வலாகமித்ரா' என்ை இந்தி பத்திரிறகறயயும், ‘முகிப்-இரியா' (Muhib-i-riaya) என்ை உருதுப் பத்திரிறகறயயும்
த ாைங்கினார். வைல்படிப்புக்கு உ வித்த ாறக தபறும்
திட்ைத்ற க் தகாண்டுவந் ார். அப்வபாது, றவசிராயாக
இருந்
ைாவயா,
ஹியூமின்
ைக்கள்
நல
முன்தனடுப்புகளுக்கு உறுதுறணயாக இருந் ார்.
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தசயலாளராக ஹியூம் ப வி உயர்வு தபற்ைவுைன், இந்திய
விவசாயிகள்
முன்வனற்ைத்தில்
அதிக
ஈடுபாடு
தகாண்ைார். விவசாயிகள், ங்கள் நிலத்ற அைைானம்
றவத்து, விவசாயம் தசய்து அதிகப்படியான வட்டிறயக்
கட்ை முடியாைல் வித் சூழலில், தபரும் வியாபாரிகள்
ைட்டுவை பயன்தபறும் வறகயில் இருந் வங்கிகறள
அரசு வங்கிகளாக ைாற்றி, விவசாயிகளுக்கு உ வத்
திட்ைம் வகுத் ார். அ ற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பவவ
கூட்டுைவு வங்கித் திட்ைத்ற
விவசாயிகளுக்காகக்
தகாண்டுவந் ார்.
இந்திய விவசாய முன்வனற்ைத்தில், பருவைறழயும்,
ட்பதவப்பச் சூழலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிைது என்று
உணர்ந்
ஹியூம், பருவநிறல சார்ந்
ரவுகறள
முறையாகத்
யார்தசய்து,
பருவநிறலறய
முன்ன ாகவவ கணித்து, அ ற்வகற்ப விவசாயம் தசய்ய
வவண்டும் என்ை முடிறவ முன்றவத் ார். இன்று வறர
தசயல்பட்டு வரும் ‘இந்திய வானிறலத் துறை' (Indian
Meteorological Department) உருவாக்கத்துக்கு 1875-ல்
றகதயழுத்திட்ைவர் ஹியூம். ைாதிரிப் பண்றணறய
ைாவட்ைம்வ ாறும்
அறைக்கும்
திட்ைத்ற த்
த ாைங்கிறவத் ார்.
ைாவயாவுக்கு அடுத்து வந் றவசிராய் நார்த் புரூக்,
அ ற்கடுத்து வந் லிட்ைன் இருவருக்குவை ஹியூமின்
திட்ைங்களின்
மீது
கடும்
அதிருப்தி
இருந் து.
றவசிராய்கள் மீது ஏற்படும் கருத்து வவறுபாட்றையும்
ஹியூம் தவளிப்பறையாக முன்றவக்கத் யங்கவில்றல.
லிட்ைனின் தபாருளா ார நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைறய
தவளிப்பறையாகச் சுட்டிக்காட்டிய ஹியூறைப் ப விக்
குறைப்பு தசய்து, தசயலாளர் ப வியிலிருந்து நீக்கினார்
லிட்ைன். த ாைர்ந்து, 1882-ல் சிவில் சர்வீஸ் பணிறய
ராஜினாைா தசய் ஹியூம், இந்திய வ சிய காங்கிரஸ்
அறைப்புக்கான கருத்துருறவ வளர்த்த டுத் ார்.
தபண்களுக்கான திருைண வயற 10-லிருந்து 12 ஆக
உயர்த்
சட்ைம்
தகாண்டுவருவற
ஹியூம்
ஆ ரித் வபாது,
அவர்
த ாைங்கிய
காங்கிரஸ்
அறைப்புக்குள்வளவய பலர் அற எதிர்த் னர். அவ
காலகட்ைத்தில் தபருநிலவுறைறையாளர்கள் காங்கிரஸ்
அறைப்பில்
இருந்துதகாண்வை,
ெனநாயகத்ற
ஆ ரிக்கா நிறலயில் இருந் னர்.
ஒரு கட்ைத்தில், ஹியூம் காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்றகயிழந்து
லண்ைனுக்வக திரும்பிவிட்ைார். எனினும், இந்தியர்கள்
மீது அவர் தகாண்ை பற்று வபாகவில்றல. ‘இந்தியன்
தைலிகிராப் யூனியன்' த ாைங்கி ஆங்கிவலயர்களால்
முைக்கப்படும்
இந்திய
ைக்களின்
தசய்திகறள
இங்கிலாந்து,
ஸ்காட்லாந்து
நாளி ழ்களில்
தவளிக்தகாணர வழிதசய் ார். சமூகச் சீர்திருத் ம்
த ாைர்பில் முரண்பாடுகறளக் தகாண்டிருந் காங்கிரஸ்,
பின்னாளில் ன்றனத் ாவன வளர்த்துக்தகாண்ைது.
அறனத்து ைக்களுக்குைான சு ந்திரத்ற முன்றவக்கும்
வலுவான அறைப்பாக உருதவடுத் து.
டிசம்பர் 28: இந்திய வ சிய காங்கிரஸ் நிறுவன தினம்













7. கான்பூர் ைாநாடு: விடு றலப் வபாரின் புரட்சிமுகம்
இந்தியாவில் தசயல்படும் பழறையான அரசியல் கட்சி
என்ைால் 1885-ல் த ாைங்கப்பட்ை இந்திய வ சிய
காங்கிரஸ். அ ற்கடுத் நீண்ை வரலாற்றுத் த ாைர்ச்சி
தகாண்ை அரசியல் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. அது
னது 97-வது ஆண்டில் காலடி எடுத்து றவக்கிைது.
ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பிைகு இந்திய விடு றலப் வபாராளிகள்
பலர்
இந்திய
விடு றலக்கான,
உறுதியான
சாத்தியங்கள் குறித்துக் கனவு காண ஆரம்பித் னர்.
இ ன்
வழிவய
நறைதபற்ை
புரட்சிகரைான
பல
எழுச்சிகளுக்குப் பிைகு, இந்தியாவின் பல இைங்களில்
கம்யூனிஸ்ட்
குழுக்கள்
தசயல்பை
ஆரம்பித் ன.
அவற்றைத்
டுக்கும்
வநாக்கத்துைன்
1924-ல்
எஸ்.ஏ.ைாங்வக, முசாபர் அகைது, நளினி குப் ா, உஸ்ைானி
ஆகிய நான்கு வபருக்கும் நான்காண்டுகள் சிறை
ண்ைறன விதிக்கப்பட்ைது. கான்பூர் சதி வழக்குப்
வபாைப்பட்டு,
கம்யூனிஸ்ட்டுகறள
ஒழித்துவிட்வைாம்
என்று தவற்றிக் களிப்பில் மி ந் து ஆங்கிவலய அரசு.
பிைக்கா
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மீது
றையும்
விதித்திருந் து. இந் த் றைறயயும் மீறித் ான் அந் க்
கட்சி பிைந் து.
புகழ்தபற்ை கவிஞரும், விடு றலப் வபாராட்ை வீரருைான
ஹஸ்ரத் தைாஹானி வரவவற்புக் குழுவின் றலவராகப்
தபாறுப்வபற்க, த ன்னகத்தின் மு ல் கம்யூனிஸ்ட்
ைா.சிங்காரவவலர் றலறை உறரயுைன் அறைப்பின்
மு ல் ைாநாடு
றலைறைவாக கான்பூர் நகரில்
நைந்வ றியது. பலர் சதி வழக்குகளால் சிறைச்சாறலயில்
வாடிவந்
நிறலயில்,
வபார்க்குணமிக்க
புரட்சியாளர்களும்,
வ சபக் ர்களும்
இறணந்து
உருவாக்கியவ
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. ஈடு
இறணயற்ை தியாகங்களால் ஆங்கிவலய ஆட்சிக்கு
எதிராகப் வபாராடிய வ சபக் ர்கள் புதிய வழிறயக் காண
இக்கட்சியில் சங்கமித் னர்.
புகழ்தபற்ை க ார் கட்சிறய (க ார் என்ைால் புரட்சி என்று
தபாருள்) சார்ந்
லாலா ஹர் யால், சர் ார் சிங்,
ராஷ்பிகாரி வபாஸ், வசாகன்சிங் பாக்னா ஆகிவயார் இந் க்
கட்சியில் இறணந் னர். இந்தியாறவ ஆயு ப் வபாராட்ைம்
மூலம்
றகப்பற்றுவ ற்காக
தவளிநாட்டிலிருந்து
காைகட்ைைாரு கப்பல் மூலம் 1915-ல் பிப்ரவரி 15 அன்று
வருறக ந்
வபாராளிகள் பலர் தகால்லப்பட்ைனர்,
அவர்களில்
எஞ்சியவர்களும்
இந் க்
கட்சியில்
இறணந் னர்.
1922-லிருந்து 1924 வறர இந்தியாவின் வைவைற்குப்
பகுதியில்
நுறழந்
முஹாஜிர்கள்
எனப்படும்
இஸ்லாமியப் புரட்சியாளர்கள் மீது நான்கு தபஷாவர் சதி
வழக்குகள் வபாைப்பட்ைன. இதிலிருந்து பலர் இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் னர். நவெவான்
வசாஷலிஸ்ட் பறைறய நைத்திய பகத்சிங், ராெகுரு,
சுகவ வ் ஆகிவயார் தூக்கிலிைப்பட்ை பிைகு அவருறைய
வ ாழர்கள் அெய்வகாஷ், ஷிவ்வர்ைா, வசாஹன் சிங்
வகாஷ் மு லாவனார் இக்கட்சியில் இறணந் னர்.
சிட்ைகாங் ஆயு க் கிைங்கு
ாக்கு லால் பிரபலைான
சூரியா தசன்னின் சீைர்களும், புரட்சிப் வபாராளிகளுைான
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கவணஷ் வகாஷ் ைற்றும் கல்பனா
இக்கட்சியில் இறணந் னர்.





த் ஆகிவயாரும்

ஒத்துறழயாறை இயக்கத்துக்கு காந்தி அறைகூவல்
விடுத் வபாது, சத்தியாகிரகிகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு
நைத் ைறுத் , கார்வால் ஆயு ப்பறை சார்ென்ட் சந்திரசிங்
கார்வாலி சிறைத்
ண்ைறனக்குப் பிைகு தவளிவய
வந் வுைன்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியில்
இறணந் ார்.
காலனியாதிக்கத்துக்கு
எதிராக
தவகுண்தைழுந்து
வபாராடிய ைணிப்பூர் ென வநத் ா (ைக்கள் றலவர்)
ராவபார்ட் சிங் சிறை வாசத்தின்வபாவ
இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் ார்.
விடு றலப்
வபாராட்ைப்
புரட்சியின்
பல்கறலக்கழகங்களாக விளங்கிய அந் ைான், திவயாலி,
பக்ஸா, ஹிஜ்லி ைற்றும் பிை சிறைகளிலிருந்து விடு றல
அறைந் வர்கள்
இந்திய
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியில்
இறணந் னர்.
இவர்கள்
மீது
வாசிக்கப்பட்ை
குற்ைப்பத்திரிறகயில்
பிரிட்டிஷ்
இந்திய
இறையாண்றைறயப் வபரரசிைமிருந்து பறித்துக்தகாள்ள
இந்தியாவிலிருந்து
ங்களுக்குத் த ரிந் , த ரியா
ஒவ்தவாருவருைனும்
வசர்ந்து
சதி
தசய் ாக
ஆங்கிவலயர்களின் காவல் துறை குற்ைம் சுைத்தியது.
கல்வி கற்க தவளிநாட்டுக்குச் தசன்ை எம்.என்.ராய், அபானி
முகர்ஜி,
வீவரந்திரநாத்
சட்வைாபாத்யாயா,
ைாக்ைர்
பூவபந்திரநாத் த் ா (சுவாமி விவவகானந் ரின் ம்பி),
எம்.பி.டி.ஆச்சார்யா எனும் திருைலாச்சாரி (வசாவியத்
நாட்டில் தலனிறன வநரில் சந்தித் வர்களில் இவரும்
ஒருவர்) ஆகிவயாருைன் வைலும் சிலர் ைாஸ்வகாவில்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிறய 1920-ல் நிறுவினர்.
ஆனால்,
ஒன்றுபட்ை
கட்சி
தவளிநாட்டில்
கட்சி
உருவானற
ஒருைன ாக ஏற்றுக்தகாள்ளவில்றல
என்பதுைன், அற ஒரு த ாைக்க கால முயற்சியாக
ைட்டுவை எடுத்துக்தகாண்ைது. 1925 டிசம்பர் 26- ான்
கட்சி
அறைக்கப்பட்ை
தினைாக
அதிகாரபூர்வைாக
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ைது.
டிசம்பர் 26: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவன தினம்
8. நல்லாட்சி பட்டியல்: நாட்டில் குெராத் மு லிைம்; நீதி,
தபாதுப் பாதுகாப்பில் மிழகம் மு லிைம்
ைத்திய நிர்வாகச் சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள்
குறைதீர்ப்புத் துறை
யாரித்
2021-ம் ஆண்டு
நல்லாட்சிக் குறியீட்டில், நீதி ைற்றும் தபாதுைக்கள்
பாதுகாப்பில் மிழகம் மு லிைம் தபற்றுள்ளது. நிர்வாகச்
சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள் குறைதீர்ப்புத் துறை
யாரித்
2021-ம் ஆண்டு நல்லாட்சிக் குறியீட்றை,
நல்லாட்சி தினத்ற தயாட்டி புதுதைல்லி விஞ்ஞான்
பவனில் ைத்திய உள்துறை ைற்றும் கூட்டுைவு அறைச்சர்
அமித் ஷா இன்று (சனிக்கிழறை) தவளியிட்ைார்.
நல்லாட்சி குறியீடு பத்து துறைகள் ைற்றும் 58
குறிகாட்டிகறள உள்ளைக்கியது ஆகும். நல்லாட்சி
குறியீடு 10 துறைகள் ைற்றும் 58 குறிகாட்டிகறள
உள்ளைக்கியது. அறவ: 1)விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன்
த ாைர்புறைய துறைகள், 2) வணிகம் & த ாழில்கள், 3)
ைனி வள வைம்பாடு, 4) தபாது சுகா ாரம், 5.) தபாது













உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும் பயன்பாடுகள், 6) தபாருளா ார
நிர்வாகம், 7) சமூக நலன் & வைம்பாடு, 8) நீதித்துறை
ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்பு, 9) சுற்றுச்சூழல் ைற்றும்
10) குடிைக்கறள றையப்படுத்திய ஆளுறக. இதில் நீதி
ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்புப் பிரிவில் ஏ குழுவில்
உள்ள ைாநிலங்களில் மிழகம் மு லிைம் பிடித்துள்ளது.
ைற்ை பிரிவுகளின் மு லிைம் பிடித்
ைாநிலங்கள்:
விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன் த ாைர்புறைய துறைகள் ஆந்திரப் பிரவ சம்; வணிகம் & த ாழில்கள் த லங்கானா; ைனி வள வைம்பாடு - பஞ்சாப்; தபாது
சுகா ாரம் - வகரளா; தபாது உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும்
பயன்பாடுகள் - வகாவா; தபாருளா ார நிர்வாகம் குெராத்; சமூக நலன் & வைம்பாடு - த லங்கானா;
சுற்றுச்சூழல் - வகரளா; குடிைக்கறள றையப்படுத்திய
ஆளுறக – ஹரியானா.
9. அறிவியல் அதிசயங்கறள அறிய உ வும் வெம்ஸ் தவப்
த ாறலவநாக்கி தவற்றிகரைாக விண்ணில் பாய்ந் து
அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா
வெம்ஸ் தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய
வநற்று தவற்றிகரைாக விண்ணில் தசலுத்தியது.
பூமியிலிருந்து விண்ணில் உள்ள பல நட்சத்திரங்கறள
அறிவ ற்காக
விண்தவளியில்
த ாறலவநாக்கிறய
நிறலநிறுத்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திட்ைமிட்ைனர்.
அ ன்படி ஹப்பிள் என்ை த ாறலவநாக்கி பூமிக்கு
தவளிவய விண்ணில் நிறலநிறுத் ப்பட்ைது. அந்
விண்தவளி த ாறலவநாக்கி ைனி னுக்கு இதுவறர
த ரிந்திைா
பல அரிய விண்தவளி
கவல்கறள
த ரிந்துதகாள்ள வழி வகுத் து.
அ ன் அடிப்பறையில் நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெம்ஸ்
தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய விண்ணில்
தசலுத் திட்ைமிட்ைனர். 1989-ல் த ாைங்கப்பட்ை, ரூ.75
ஆயிரம் வகாடி ைதிப்பிலான இந் திட்ைம், ற்வபாது ான்
நிறைவவறியுள்ளது.
இந்நிறலயில், இந்
விண்தவளி த ாறலவநாக்கி
அதிநவீன ராக்தகட் மூலம், பிதரஞ்சு கயானாவில் உள்ள
ராக்தகட் ஏவு ளத்தில் இருந்து வநற்று விண்ணில்
தசலுத் ப்பட்ைது.
பூமியிலிருந்து
புைப்பட்ை
சில
நிமிைங்களுக்குள் இது சுைார் 9,30,000 கிவலாமீட்ைர்
த ாறலவில் நிறலநிறுத் ப்பட்ை ாக நாசா அறிவித் து.
வெம்ஸ் தவப் த ாறலவநாக்கி விண்ணில் ஏவப்படும்
காட்சிறய ட்விட்ைரில் தவளியிட்டுள்ளது நாசா.
1960-களில்
நாசாவின்
பல
விண்தவளி
தசயல்பாடுகளுக்கு
காரணைான
முக்கிய
விஞ்ஞானியான வெம்ஸ் இ தவப்பின் நிறனவாக புதிய
த ாறலவநாக்கிக்கு
வெம்ஸ்
தவப்
என
தபயரிைப்பட்டுள்ளது.
ற்வபாது இந்
த ாறலவநாக்கி
தவற்றிகரைாக விண்தவளியில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள ால்
பிரபஞ்ச ரகசியங்கள், தநபுலாக்கள், நட்சத்திரங்கள்
உருவாக்கம், பூமி உருவான வி ம் உள்ளிட்ை அரிய
கவல்கறள விஞ்ஞானிகளால் தபை முடியும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
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10. ‘சம்யுக் சைாஜ் வைார்ச்சா’: பஞ்சாபில் 22 விவசாய
அறைப்புகள் இறணந்து அரசியல் அணி த ாைக்கம்
ைத்திய அரசின் மூன்று வவளாண் சட்ைங்களுக்கு எதிராக
வபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்ை பஞ்சாபின் 22 விவசாய
அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக் சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை
தபயரில் புதி ாக அரசியல் அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன.
கைந் ஆண்டு ைத்திய அரசு நிறைவவற்றிய 3 வவளாண்
சட்ைங்களுக்கு எதிராக தில்லி எல்றலகளில் ‘சம்யுக்
சைாஜ் வைார்ச்சா’ உழவர்கள் கூட்ைறைப்பு வபாராட்ைத்தில்
ஈடுபட்ைது. இந் க் கூட்ைறைப்பில் இைம்தபற்றிருந்
பஞ்சாபின் 22 விவசாய அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக்
சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை தபயரில் புதிய அரசியல்
அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன.
இந் அணியின் றலவராக பாரதிய கிஸான் யூனியன்
(ராவெவால்) அறைப்பின் றலவர் பல்பீர் சிங் ராவெவால்
தபாறுப்பு வகிக்கவுள்ளார்.
11. இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந் வருக்கு ‘சிைந் த ன்
ஆப்பிரிக்கர்’ விருது
இந்திய
வம்வசாவளிறயச்
வசாி்ந்
இம்தியாஸ்
சூலிைானுக்கு இந்
ஆண்டுக்கான ‘சிைந்
த ன்
ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
த ன் ஆப்பிரிக்காறவச்வசர்ந் வர் ைருத்துவர் இம்தியாஸ்
சூலிைான். இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந் இவர், ‘கிஃப்ட்
ஆப் தி கிவர்ஸ்’ என்ை ன்னார்வ அறைப்றபத் த ாைங்கி
நைத்தி வருகிைார். இந் அறைப்பின் மூலம் நிலநடுக்கம்
வபான்ை இயற்றகப் வபரிைர்களால் பாதிக்கப்பட்ை 44க்கும்
வைற்பட்ை நாடுகள், வபாரால் பாதிக்கப்பட்ை நாடுகளில்
நிவாரணப் பணிகள் வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ைத்திய
கிழக்கு, கிழக்கு ஐவராப்பா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ைட்டுமின்றி
இந்தியா,
பாகிஸ் ானிலும்
இயற்றகப்
வபரிைர்களின்வபாது அந் அறைப்பு உ வி புரிந்துள்ளது.
இந்நிறலயில்
த ன்
ஆப்பிரிக்காவின்
தினசரி
இறணயவழி நாளி ழான ‘தைய்லி வைவ்ரிக்’ இம்தியாஸ்
சூலிைானுக்கு இந்
ஆண்டுக்கான ‘சிைந்
த ன்
ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கி தகளரவித்துள்ளது.
த ன் ஆப்பிரிக்காவில் குடிைக்களுக்கு
உயரிய
விருதும்
இம்தியாஸுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது.

வழங்கப்படும்
ஏற்தகனவவ

12. இந்திய இளம் எழுத் ாளர்களுக்கான வபாட்டி- 3 மிழ்
இளம் எழுத் ாளர்கள் வ ர்வு
ைத்திய கல்வி அறைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் வ சிய
புத் க
அைக்கட்ைறள,
விடு றலயின்
அமிர் ப்
தபருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, பிர ை ைந்திரி இறளய
எழுத் ாளர் வழிகாட்டு ல் திட்ைத்தின்கீழ், ‘இந்திய வ சிய
இயக்கம்’ என்னும் கருப்தபாருளில் நறைதபற்ை அகில
இந்திய வபாட்டியின் முடிவுகறள அறிவித்துள்ளது.
உ வித்த ாறகயுைன் கூடிய இந்
வழிகாட்டு ல்
திட்ைத்தின்படி, 30 வயதுக்கு குறைந்
75 இளம்
எழுத் ாளர்கள் வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.













அகில இந்திய வபாட்டி கைந் ெூன் 1-ம்வ தி மு ல்
ெூறல 31 முடிய ‘றைகவ்’ இறணய ளத்தின் மூலம்
நறைதபற்ைது.
நாடு
முழுவதிலும்
உள்ள
எழுத் ாளர்களிைமிருந்தும், தவளி நாட்டு இந்தியர்களிைம்
இருந்தும், 22 அலுவல் தைாழிகள் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில்
சுைார் 16,000 விண்ணப்பங்கள் தபைப்பட்ைன. பல்வவறு
குழுக்கறளச் வசர்ந்
நிபுணர்கள் வபாட்டிக்கு வந்
நூல்கறள ஆய்வு தசய் னர்.
வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள 75 எழுத் ாளர்களில், 38 வபர்
ஆண்கள், 37வபர் தபண்கள்.
இரண்டு வபர் 15 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள். 16
எழுத் ாளர்கள் 15-20 வயதுக்கு இறைப்பட்ைவர்கள். 2125 வரம்பில் 32 வபரும், 26-30 வயது வரம்பில் 25
வபரும் த ரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வ ர்வு தசய்யப்பட்ை எழுத் ாளர்கள் ஆறு ைா கால
வழிகாட்டு ல் பயிற்சி தபறுவார்கள். வ சியப் புத் க
அைக்கட்ைறளமூலம் பிரபல எழுத் ாளர்கள் ைற்றும்
ஆசிரியர் குழுவின் வழிகாட்டு லில், ஆராய்ச்சி ைற்றும்
பிரதித் திருத் ஆ ரவு வழங்கப்படும். எழுத் ாளர்களின்
நூல்கள்
பின்னர்
ைற்ை
இந்திய
தைாழிகளில்
தைாழியாக்கம் தசய்யப்படும்.
வ ர்வு தசய்யப்பட்ைவர்கள் ைா ம்வ ாறும் `50,000 வீ ம்
ஆறு ைா ங்களுக்கு உ வித்த ாறக தபறுவார்கள்.
வைலும் சிைந் , தவற்றிகரைான பிரசுரங்களுக்கு 10 ச வீ
ராயல்டி த ாறகயும் வழங்கப்படும். மிழில் நூல்கறள
எழுதிய வெ யு சுகானா, ஜி சரவணன், வக கீ ா ஆகிவயார்
வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
13. தநல்சன் ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந் சிறை சாவி
ஏலம் விை முடிவு
த ன் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் மு ல் அதிபரான தநல்சன்
ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்
சிறை அறையின்
சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
நிை தவறிக்கு எதிராகப் வபாராடியவரும், அந்நாட்டின்
மு ல் அதிபருைான தநல்சன் ைண்வைலா வாழ்வில் 27
ஆண்டுகறள சிறையிவலவய தசலவிட்ைார். ராபன்
தீவுகளில் உள்ள சிறைச்சாறலயில் தநல்சன் ைண்வைலா
18 ஆண்டுகள் அறைக்கப்பட்டிருந் ார்.
அங்கு சிறைக்காவலராக இருந் வரும், ைண்வைலாவின்
தநருங்கிய நண்பருைான கிறிஸ்வைா பிராண்ட், தநலசன்
ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்
சிறை அறையின்
சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்துள்ளார். இந்நிறலயில்,
இ ற்கு எதிர்ப்பு த ரிவித் த ன்ஆப்பிரிக்க அரசு, "இந்
சாவி த ன்னாப்பிரிக்க ைக்களுக்குச் தசாந் ைானது"
என்று கூறியுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது.
14. 2004 டி ம்பர்.26 – தமிழகத்தில் சுனொமி தொக்கிய நொள்
15. நிைதவறிக்கு எதிராக வபாராடிய பிஷப் தைஸ்ைண்ட்
ைறைவு: பிர ைர் வைாடி இரங்கல்
எதைரிட்ைஸ் ஆர்ச்பிஷப் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு ைறைவுக்கு
பிர ைர்
நவரந்திர
வைாடி
ஆழ்ந்
இரங்கறலத்
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த ரிவித்துக் தகாண்டுள்ளார். நிைதவறிக்கு எதிராகப்
வபாராடிய த ன்னாப்பிரிக்கப் வபராயர் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு
இன்று காலைானார். அவருக்கு வயது 90. தநல்சன்
ைண்வைலா த ன்னாப்பிரிக்காவின் மு ல் கறுப்பின
அதிபராக ப விவயற்ைவபாது வானவில் வ சம் என்ை
தசால்லாைறல உருவாக்கி பிரபலப்படுத்தியவர் டுட்டு.
தவள்றளயர்களின் ஆட்சிறய எதிர்த்து அறைதி வழியில்
வபாராடிய ால், 1984 ஆம் ஆண்டு அறைதிக்கான வநாபல்
பரிசு தைஸ்ைண்ட் டுட்டுவுக்கு வழங்கப்பட்ைது.
16. விெய் ஹஸாவர: ஹிைாசல் சாம்பியன்: ‘விவெடி’
முறையில் தவன்ைது
விெய் ஹஸாவர வகாப்றப கிரிக்தகட் வபாட்டியின் இறுதி
ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல பிரவ சம் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில்
‘விவெடி’ முறையில்
மிழகத்ற
வீழ்த்தி மு ல்
முறையாக சாம்பியன் ஆனது.
ராெஸ் ான் ைாநிலம் தெய்ப்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழறை
நறைதபற்ை இந் ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல் தவற்றிக்கு 15
பந்துகளில் 16 ரன்கள் வ றவ இருந்
நிறலயில்,
வைாசைான வானிறல காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைது.
பின்னாி் ‘விவெடி’ முறையில் அந் அணி தவன்ாாக
அறிவிக்கப்பட்ைது.
அந் அணி இன்னிங்ஸில் ச ம் விளாசி ஆட்ைமிழக்காைல்
இருந் ஷுபம் அவராரா ஆட்ைநாயகன் ஆனாாி்.
முன்ன ாக
ைாஸ்
தவன்ை
ஹிைாசல
பிரவ சம்
ஃபீல்டிங்றக வ ாி்வு தசய் து. வபட் தசய்
மிழகம் 49.4
ஓவாி்களில்
314
ரன்களுக்கு
அறனத்து
விக்தகட்டுகறளயும் இழந் து. அதிகபட்சைாக விக்தகட்
கீப்பாி் திவனஷ் காாி்த்திக் 8 பவுண்ைரிகள், 7
சிக்ஸாி்களுைன் 116 ரன்கள் விளாசினாாி்.
பாபா இந்திரஜித் 8 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 80,
ஷாருக் கான் 3 பவுண்ைரிகள், 3 சிக்ஸாி்களுைன் 42
ரன்கள் வசாி்த்து உ வ, வகப்ைன் விெய் சங்காி் 22, சாய்
கிவஷாாி் 18, தெகதீசன் 9, முருகன் அஸ்வின் 7, பாபா
அபராஜித் 2, வாஷிங்ைன் சுந் ாி் 1, சிலம்பரசன் 1 ரன்கள்
வசாி்த் னாி்.
சந்தீப்
வாரியாி்
3
ரன்களுைன்
ஆட்ைமிழக்காைல் இருந் ாாி்.
ஹிைாசல் தபௌலிங்கில் பங்கஜ் ெஸ்வால் 4, ரிஷி வன் 3,
வினய் கவலதியா, சித் ாாி்த் சாி்ைா, திக்விெய் ரங்கி
ஆகிவயாாி் லா 1 விக்தகட் வீழ்த்தினாி்.
பின்னாி் ஹிைாசல் இன்னிங்ஸில் வைாசைான வானிறல
காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைவபாது அந் அணி 47.3
ஓவாி்களில் 4 விக்தகட் இழப்புக்கு 299 ரன்கள்
அடித்திருந் து.
ஷுபம் அவராரா 13 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 136,
வகப்ைன் ரிஷி வன் 5 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 42
ரன்கள்
வசாி்த்து
ஆட்ைமிழக்காைல்
இருந் னாி்.
முன்ன ாக அமித் குைாாி் 6 பவுண்ைரிகளுைன் 74,
பிரசாந்த் வசாப்ரா 21, நிகில் கங் ா 18 ரன்கள் வசாி்த் னாி்.
இறுதியில், விவெடி முறையில் அந்
அணியின்
தவற்றிக்கு 47.3 ஓவாி்களில் 289 ரன்கள் தவற்றி
இலக்காக நிாி்ணயிக்கப்பட்ை நிறலயில், அந் அணி 299













ரன்கள் அடித்திருந் ால், 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில்
ஹிைாசல் தவன்ை ாக அறிவிக்கப்பட்ைது.
17. ச தி மதரியு ொ?
டிச.20: தைல்ைா, ஒறைக்ரான் வரிறசயில் ‘தைல்றைக்ரான்’
என்கிை
புதிய
வவற்றுருவ
கவரானா
றவரஸ்
கண்ைறியப்பட்ைது.
டிச.21: வாக்காளர் அறையாள அட்றையுைன் ஆ ார்
எண்றண இறணக்க வழி வறக தசய்யும் வ ர் ல் சட்ைத்
திருத் ைவசா ா நாைாளுைன்ைத்தில் நிறைவவறியது.
டிச.22:
எதிர்க்கட்சிகளின்
எதிர்ப்பு
காரணைாக
தபண்களின் குறைந் பட்ச திருைண வயற 18-லிருந்து
21-ஆக உயர்த்தும் சட்ை ைவசா ா நாைாளுைன்ை
நிறலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்ைது.
டிச.23: பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்றைத்
‘மீண்டும் ைஞ்சப்றப’ திட்ைத்ற
மு.க.ஸ்ைாலின் த ாைங்கிறவத் ார்.

டுக்க மிழகத்தில்
மிழக மு ல்வர்

டிச.23: ‘வபக்ஸ்வலாவிட்’ என்கிை தபயரில் றபசர்
நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கவரானா ைாத்திறரறய
அவசரப் பயன்பாட்டுக்கு அதைரிக்கா அங்கீகரித் து.
டிச.23: கர்நாைக சட்ைப்வபரறவயில் கட்ைாய ை ைாற்ைத்
றைச் சட்ைம் அைளிக்கு இறைவய நிறைவவற்ைப்பட்ைது.
டிச.24: வங்கவ சத் றலநகர் ாக்காவில் நறைதபற்ை
ஐந்து நாடுகள் பங்வகற்ை ஆசிய சாம்பியன்ஸ் வகாப்றப
ஹாக்கி தவண்கலப் ப க்கத்துக்கான வபாட்டியில் இந்திய
அணி பாகிஸ் ான் அணிறய 4 - 3 என்கிை வகால்
கணக்கில் வ ாற்கடித் து.
டிச.24: 15 வயதுக்குட்பட்ை ெூனியர் அதைரிக்க ஸ்குவாஷ்
ஓபன் வகாப்றபயில் இந்தியாறவச் வசர்ந் 13 வயது
சிறுமி அனாஹட் சிங் தவன்ைார். இத்த ாைறர தவல்லும்
மு ல் இந்திய பதின்பருவச் சிறுமி இவர்.
டிச.25: ெனவரி 3-ஆம் வ தி மு ல் 15 -18 வயதுள்ள
சிைார்களுக்குத்
டுப்பூசி
தசலுத்தும்
திட்ைம்
த ாைங்கப்படும் எனப் பிர ைர் வைாடி அறிவித் ார். வைலும்,
முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ெனவரி 10 மு ல் கூடு ல்
டுப்பூசி தசலுத் ப்படும் என்றும் அறிவித் ார்.
18. நீதி ஆவயாக் சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் மு லிைம்
நீதி ஆவயாக் தவளியிட்ை சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம்
மீண்டும் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. அந் ப் பட்டியலில்
மிழ்நாடு இரண்ைாமிைத்ற யும், உத் ர பிரவ சம் கறைசி
இைத்ற யும் பிடித்துள்ளன.
ைக்களுக்கு சுகா ார வசறவகறள வழங்குவதில் சிைந்து
விளங்கும் ைாநிலங்கள் த ாைாி்பான குறியீட்றை ைத்திய
அரசின் தகாள்றக வகுப்பு அறைப்பான நீதி ஆவயாக்
ஆண்டுவ ாறும் தவளியிட்டு வருகிைது. அந் அறைப்பு 4ஆவது சுகா ாரக் குறியீட்டுப் பட்டியறல தவளியிட்டுள்ளது.
கைந்
2019-20-ஆம் ஆண்றை அடிப்பறையாகக்
தகாண்ை ஒட்டுதைாத் தசயல்பாடுகளுக்கான பட்டியலில்
தபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவில், வகரளம் மு லிைத்ற யும்
மிழ்நாடு,
த லங்கானா
ஆகியறவ
அடுத் டுத்
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இைங்கறளயும் பிடித்துள்ளன. இந் ப் பட்டியலில் உத் ர
பிரவ சம், பிகாாி், ைத்திய பிரவ சம் ஆகியறவ கறைசி 3
இைங்களில் உள்ளன.
சிறிய ைாநிலங்கள் பிரிவில் மிவஸாரம் மு லிைத்ற ப்
பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம் ஆகியறவ அடுத் டுத்
இைங்களில் உள்ளன. யூனியன் பிரவ சங்களில் ாத்ராநகாி் ஹவவலி & ைாைன்-றையு மு லிைத்திலும், சண்டீகாி்
இரண்ைாவது இைத்திலும், லட்சத்தீவுகள் மூன்ைாவது
இைத்திலும் உள்ளன.
ஓராண்டில்
சுகா ார
வசறவகறள
சிைப்பாக
வைம்படுத்திய தபரிய ைாநிலங்களுக்கான பட்டியலில்
உத் ர பிரவ சம் மு லிைத்திலும், அஸ்ஸாம் இரண்ைாவது
இைத்திலும், த லங்கானா மூன்ைாவது இைத்திலும்
உள்ளன.
சிறிய
ைாநிலங்களுக்கான
பட்டியலில்
மிவஸாரம்,
வைகாலயம்,
நாகாலாந்து
ஆகியறவ
முன்னணியில் உள்ளன.
நீதி ஆவயாக் ஒட்டுதைாத் சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம்
த ாைாி்ந்து
4-ஆவது
ஆண்ைாக
மு லிைத்ற ப்
பிடித்துள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. இந் ஆய்வின்வபாது 24
காரணிகள்
ஆராயப்பட்ை ாக
நீதி
ஆவயாக்
த ரிவித்துள்ளது. ைத்திய சுகா ார அறைச்சகம், உலக
வங்கி ஆகியவற்றுைன் இறணந்து இந் க் குறியீட்றை
நீதி ஆவயாக் யாரித்துள்ளது.
சுகா ார வசறவகறள வழங்குவ ற்கான திட்ைங்கறள
வகுக்கும்வபாது இந் ப் பட்டியறல ைாநில அரசுகள்
முன்ைாதிரியாகக் தகாண்டு தசயல்பைலாம் என நீதி
ஆவயாக்
துறணத்
றலவாி்
ராஜீவ்
குைாாி்
த ரிவித்துள்ளாாி்.
19. சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா மு லிைம்,
மிழகம் 2-ம் இைம்: உத் ரபிரவ ச ைாநிலத்துக்கு கறைசி
இைம்
வ சிய அளவிலான சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா
மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது.
மிழகம், த லங்கானா
அடுத் டுத் இைங்களில் உள்ளன.
ைத்திய அரசின் நிதி ஆவயாக் அறைப்பு கைந் 2017-ம்
ஆண்டு மு ல் சுகா ாரத் துறையில் சிைந்து விளங்கும்
ைாநிலங்கள் குறித்து ஆய்வு தசய்து ரவரிறச பட்டியறல
தவளியிட்டு
வருகிைது.
அ ன்படி
2019-20-ம்
ஆண்டுக்கான சுகா ார குறியீடு தைல்லியில் வநற்று
தவளியிைப்பட்ைது.
நிதி ஆவயாக் துறணத்
றலவர் ராஜீவ் குைார்,
றலறை நிர்வாக அதிகாரி அமி ாப் காந்த், கூடு ல்
தசயலாளர் ராவகஷ் சர்வால், உலக வங்கியின் மூத்
அதிகாரி ஷீனா சாப்ரா ஆகிவயார் சுகா ார குறியீட்றை
தவளியிட்ைனர்.
நிதி ஆவயாக், ைத்திய சுகா ாரத் துறை, உலக வங்கி
ஆகியறவ இறணந்து யாரித்துள்ள சுகா ார குறியீட்டில்
தபரிய
ைாநிலங்கள்,
சிறிய
ைாநிலங்கள்,
யூனியன்பிரவ சங்கள் என 3 பிரிவுகளில் ரவரிறசப்
பட்டியல் தவளியிைப் பட்டுள்ளது.













தபரிய ைாநிலங்களின் பட்டியலில் 19 ைாநிலங்கள்
இைம்தபற்றுள்ளன. இதில் வகரளா மு லிைத்ற ப்
பிடித்துள்ளது.
4-வது
முறையாக
அந்
ைாநிலம்மு லிைத்ற க்க றவத்திருக்கிைது. மிழகம் 2வது இைத்ற யும், த லங்கானா 3-வது இைத்ற யும்
தபற்றுள்ளன. ஆந்திரா, ைகாராஷ்டிரா, குெராத், இைாச்சல
பிரவ சம்,பஞ்சாப், கர்நாைகா, சத்தீஸ்கர், ஹரியாணா,
அசாம், ொர்க்கண்ட், ஒடிசா, உத் ராகண்ட், ராெஸ் ான்,
ைத்திய
பிரவ சம்,
பிஹார்ஆகியறவ
அடுத் டுத்
இைங்களில் உள்ளன. உத் ரபிரவ சம் கறைசி இைத்தில்
உள்ளது.
சிறிய
ைாநிலங்கள்
பட்டியலில்
8
ைாநிலங்கள்
இைம்தபற்றுள்ளன.
இதில்
மிவசாரம்
ைாநிலம்மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம்,
வகாவா, வைகாலயா, ைணிப்பூர், அருணாச்சல பிரவ சம்,
நாகாலாந்து
ஆகியறவ
அடுத் டுத்
இைங்களில்
உள்ளன.
யூனியன் பிரவ ச ங்களில் ாத்ரா- நாகர் ஹவவலி
ைற்றும் றையு-ைாைன் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது.
சண்டிகர், லட்சத்தீவு, புதுச்வசரி, தைல்லி, ெம்மு-காஷ்மீர்,
அந் ைான் - நிவகாபர் அடுத் டுத் இைங்களில்உள்ளன.பிடிஐ
20.
வெம்ஸ்
தவப்
த ாறலவநாக்கி
பணியாற்றிய இந்திய தபண் விஞ்ஞானி

திட்ைத்தில்

வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில்
இந்திய தபண் விஞ்ஞானி ஒருவர் பணியாற்றியுள்ள
விவரம் ற்வபாது த ரியவந்துள்ளது.
அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா,
ஐவராப்பா விண்தவளி ஆராய்ச்சிறையம், கனைா ஆராய்ச்சி
றையம் ஆகியறவ இறணந்து வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி
த ாறலவநாக்கிறய
(வெைபிள்யூஎஸ்டி)
உருவாக்கி
உள்ளது.
த ன் அதைரிக்காவின் பிதரஞ்சு கயானாவிலுள்ள தகாரு
விண்தவளி ளத்திலிருந்து ஏரியன்-5 ராக்தகட் மூலம்
இந் த ாறலவநாக்கி கைந் சனிக்கிழறை விண்ணில்
தவற்றிகரைாக ஏவப்பட்டு உள்ளது. ரூ.75 ஆயிரம்வகாடி
தசலவில்
இந் த்
த ாறலவநாக்கி
வடிவறைக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகம் வ ான்றியது எப்படி என்பது உட்பை பல்வவறு
அறிவியல் அதிசயங்கறள இந் த ாறலவநாக்கி மூலம்
கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள்
த ரிவித்துள்ளனர்.
தபாதுவாக நட்சத்திரங்கள் இைந் ாலும் பல ஒளி
ஆண்டுகள் த ாறலவில் இருப்ப ால் அ ன் ஒளி நைக்கு
கிறைத்துக்தகாண்வை இருக்கும். அந்
நட்சத்திரம்
இைந் ாலும் அ ன் ஒளிறய றவத்து அ றன ஆராய
முடியும். இப்படி பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்
இைந் நட்சத்திரங்கள் குறித்தும் இந் வெம்ஸ் தவப்
த ாறலவநாக்கி ஆராயவுள்ளது.
இந்
விண்தவளி
த ாறலவநாக்கி
திட்ைத்தில்
ஏராளைானவிஞ்ஞானிகள் பணியாற்றியுள்ளனர். இதில்
இந்திய விஞ்ஞானி ைாக்ைர் ஹஷிைா ஹசனும் ஒருவர்.
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இந்தியா உட்பை 7 நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் இந் த்
திட்ைத்தில் பங்வகற்று இருந் னர். உத் ரபிரவ ச ைாநிலம்
லக்வனாவில் பிைந் ஹஷிைா ஹசன், இந் த் திட்ைத்தில்
பங்வகற்று இந்தியர்களுக்குப் தபருறை வசர்த்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ைாக்ைர் ஹஷிைா கூறும்வபாது, “ரஷ்யாவின்
சார்பில்ஸ்புட்னிக் விண்கலம் ஏவப்பட்ைவபாது எனது
பாட்டி உள்ளிட்ை குடும்பத்தினர் அறனவரும் கண்டு
ரசித் னர். அப்வபாவ எனக்கு விண்தவளி துறை மீது
ஆர்வம்
வந்துவிட்ைது.
நிலவில்
ைனி ர்கள்
இைங்கியவபாது
நானும்
ஒரு
நாள்
நாசாவில்
பணிபுரிவவன் என்று கனவு கண்வைன். அந் க் கனவு
நிறைவவறியுள்ளது. விண்தவளித் துறையில் பல்வவறு
ஆராய்ச்சிகறள வைற்தகாள்ள விரும்புகிவைன்” என்ைார்.
மும்றபயிலுள்ள
ைாைா
இன்ஸ்டிடியூட்
ஃபார்
ஃபண்ைைண்ைல் ரிசர்ச் (டிஐஎஃப்ஆர்) நிறுவனத்தில்
பணிபுரிந்து வந் ஹஷிைா, பின்னர் லண்ைன் தசன்று
ஆக்ஸ்வபார்ட் பல்கறலக்கழகத்தில் அணு அறிவியலில்
ைாக்ைவரட் படிப்றபமுடித் ார். பின்னர் அதைரிக்கா தசன்று
1994-ல் நாசாவில் விஞ்ஞானியாக வசர்ந் ார். ற்வபாது
விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் இறணந்து
இந்தியாவுக்கு தபருறை வ டித்
ந்துள்ளார் என்பது
குறிப்பிைத் க்கது.
21.
2022-இல்
ைாநகரங்களில்
த ாறலத்த ாைாி்பு துறை

5ஜி

வசறவ:

அடுத் ஆண்டு மு ல் தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு,
தகால்கத் ா, மும்றப, சண்டீகாி், தில்லி, ெம்நகாி்,
ஆை ாபாத், றஹ ராபாத், லக்தனள, புவண, காந்திநகாி்
வபான்ை ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி
அறலக்கற்றை
வசறவ
மு ல்
கட்ைைாக
அறிமுகப்படுத் ப்பை உள்ளது.
த ாறலத்த ாைாி்பு
வசறவ
நிறுவனங்கள்
இந்
ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி வசா றன
றையங்கறள அறைத்திருப்ப ன் மூலம் இந் புதிய
த ாழில்நுட்பம் அறிமுகைாக உள்ளது.
இதுகுறித்து த ாறலத்த ாைாி்புத் துறை
தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்ப ாவது:

தவளியிட்ை

5ஜி அறலக்கற்றை ஏலம் ைற்றும் அ ற்கான அடிப்பறை
விறல, ஏலம் விைப்பை வவண்டிய அளவு, ஏல வழிமுறை
ஆகியவற்றில் உள்ள பல்வவறு நறைமுறைகளுக்கு
அனுைதி வகட்டு இந்திய த ாறலத்த ாைாி்பு ஒழுங்காற்று
ஆறணயத்திைம் (டிராய்) கைந் தசப்ைம்பரில் பரிந்துறர
சைாி்ப்பிக்கப்பட்ைது.
அ ன்
அனுைதி
கிறைத் தும்,
த ாறலத்த ாைாி்பு
வசறவ
நிறுவனங்களுக்கு
அறலக்கற்றை ஒதுக்கீடு நறைமுறைகள் விறரந்து
வைற்தகாள்ளப்படும்.
அந்
வறகயில், ஏாி்தைல், ரிறலயன்ஸ் ஜிவயா,
வவாைஃவபான் ஆகிய த ாறலத்த ாைாி்பு நிறுவனங்கள்
தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு, தகால்கத் ா, மும்றப,
சண்டீகாி், தில்லி, ொம்நகாி், ஆை ாபாத், றஹ ராபாத்,
லக்தனள, புவண, காந்திநகாி் ஆகிய நகரங்களில் 5ஜி
வசா றன றையங்கறள அறைத்திருக்கின்ைன. அ ன்
மூலம், இந் ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில்















அடுத்
ஆண்டு 5ஜி த ாழில்நுட்பம் மு ல்கட்ைைாக
அறிமுகைாக உள்ளது என்று த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
22. கறல பண்பாட்டுத் துறை சார்பாக தசன்றனயில்
ென.14 மு ல் ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’
மிழக கறலப் பண்பாட்டுத் துறை தவளியிட்ை
தசய்திக்குறிப்பு:
மிழர்
திருநாளான
தபாங்கல்
பண்டிறகறய முன்னிட்டு, ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’ என்ை
றலப்பின்
மிழக
பாரம்பரியைான
கிராமியக்
கறலகறள தவளிப்படுத்தும் 500-க்கும் வைற்பட்ை
கறலஞர்கறளக் தகாண்டு தசன்றனயில் 7 இைங்களில்
ென. 14, 15, 16-ம் வ திகளில் கறல விழா
நறைதபைவுள்ளது.
இவ்விழாவில் 7 தவளி ைாநில கிராமியக்
குழுவினரும் பங்கு தகாள்ளவுள்ளனர்.

கறலக்

கறல விழாறவச் சிைப்பாக நைத்துவது த ாைர்பாகத்
மிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் த ால்லியல் துறை அறைச்சர்
ங்கம் த ன்னரசு
றலறையில் அதிகாரிகளுைன்
றலறைச்
தசயலகத்தில்
வநற்று
ஆவலாசறன
நைத் ப்பட்ைது.
இதில், தசன்றனயில் நைத் ப்படும் கறல நிகழ்ச்சிறயப்
வபால, ைதுறர, திருச்சி, வகாறவ ஆகிய இைங்களிலும்
நைத் ஏற்பாடு தசய்ய நைவடிக்றக எடுக்கப்படும் என்று
முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
23. தபண்களின் ற்காப்புக்காக “அன்மியூட்” இயக்கம்
ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் த ாைங்கினர்
தசன்றன ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் சமூக நல இயக்கம்
ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். “அன்மியூட்”
என்று
அறழக்கப்படும் அந் திட்ைத்தில் ைா விலக்கின்வபாது
சுத் ைாக இருத் ல் ைற்றும் பாலியல் துன்புறுத் லுக்கு
எதிரான
ற்காப்பு நைவடிக்றககள் பற்றி கவனம்
தசலுத் ப்படுகிைது. இந்
முன்முயற்சியின் மூலைாக,
தபண்கறள
குரல்
எழுப்பும்படி
தூண்டுவது
ைாணவர்களின் வநாக்கைாகும். வைலும், விழிப்புணர்வு
பிரசாரங்கறளயும்
ைாணவர்கள்
நைத்திை
முறனந்துள்ளனர். ஆண்டுவ ாறும் தசன்றன ஐ.ஐ.டி.
நைத்தும் ‘சாஸ்த்ரா-2022' என்னும் த ாழில்நுட்ப
திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக த ாைங்கப்பட்டுள்ள இந்
இயக்கத்தில் சுைர், வகா றஹஜீன், கிறர, சாக்யா, ஸ்வயம்
வபான்ை அரசு சாரா அறைப்புகளுைன் ைாணவர்கள்
இறணந்து பல்வவறு நைவடிக்றககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந் நைவடிக்றககள் கைந் அக்வைாபர் 16-ந்வ தியில்
இருந்து வைற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன.
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சாஸ்த்ரா குழுவினர் ஒரு சமூகநல
பிரச்சிறனறய றகயில் எடுத்து, அற சைாளிப்ப ற்கான
முன்முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ைனர். இந்
ஆண்டில்
சாஸ்த்ரா-2022 என்னும் திட்ைத்தின் கீழ், “அன்மியூட்”
இயக்கம் ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். இந் “அன்மியூட்”
இயக்கம் கைந் அக்வைாபர் 24-ந்வ தியன்று நடிகர்
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ஆஹ்ஸாஸ்
சன்னா
முன்னிறலயில்
நிகழ்ச்சியாக த ாைங்கப்பட்ைது.









காதணாலி

24. 'தி இந்து' பத்திரிறகயாளருக்கு வகாயங்கா விருது
‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் தசய்தியாளர் சிவ் சஹாய் சிங்,
ராம்நாத்
வகாயங்கா
விருதுக்குத்
வ ர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளார்.
‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் வைற்கு வங்க ைாநிலப் பிரிவில்
தசய்தியாளராக பணிபுரிபவர் சிவ் சஹாய் சிங். இவர்
2019-ல்ொர்க்கண்ட் ைாநில அரசின் டிஜிட்ைல் தபாது
விநிவயாக முறைத் திட்ைத் ால் அடித் ட்டு ைக்கள் வரஷன்
தபாருட்கறள இழந் து த ாைர்பாக ஒரு கட்டுறரறய
எழுதியிருந் ார்.
ஆ ார் அட்றைகறள வரஷன் அட்றைகளுைன் இறணக்க
முடியா ாலும், ஆ ார் அட்றை இல்லா வர்களும்
வரஷன் தபாருட்கறள வாங்க முடியா
நிறல
ஏற்பட்ைற இந் கட்டுறர விளக்கியது. தபரும்பாலும்
பழங்குடி இனத் வர் இந் புதிய டிஜிட்ைல்ையைாக்கத்
திட்ைத் ால்
பாதிக்கப்பட்ைற
கட்டுறர
எடுத்துக்காட்டியிருந் து.
இந்
கட்டுறரக்காக
சிவ்சஹாய் சிங், ராம்நாத்
வகாயங்காவிருதுக்குத் வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார்.
‘கண்ணுக்கு த ரியா இந்தியாறவ தவளிக்தகாணர் ல்’
என்ை பிரிவின் கீழ் விருதுக்கு சிவ் சஹாய் சிங் வ ர்வு
தசய்யப் பட்டுள்ளார்.
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1. குஜராத் மாநில முதலமமச்சர் எந்த நுண்-வமலப்பூ

4. ‘தபண்களின் உரிமமகள் மற்றும் நலன்கமளப்

தளத்தின் குஜராத்தி பதிப்மபத் ததாடங்கினார்?

பாதுகாப்பதற்கான சட்டத்மத’ நிமறவவற்றிய நாடு எது?

அ) டுவிட்டர்

அ) இந்தியா

ஆ) கூ 

ஆ) சீனா 

இ) சிங்காரி

இ) ெஷ்யா

ஈ) ரெடிட்

ஈ) ெவூதி அபெபியா

✓

இந்திய பன்ர ாழி நுண்-வலைப்பூ தள ான ‘கூ’வின்
குஜொத்தி பதிப்லப குஜொத் மாநில முதல்வர் பூபபந்திெ
பபடல் ரதாடங்கி லவத்தார். இச்ரெயலி க்கள் தங்கள்
தாய்ர ாழிலயப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்லதப் பகிெவும்
ற்றவர்களுடன் இலைக்கவும் உதவுகிறது.

✓

குஜொத்தி பதிப்புடன் ‘கூ’ இப்பபாது தமிழ், ஹிந்தி, ொத்தி,
கன்னடம், ரதலுங்கு, அஸ்ஸாமி, பஞ்ொபி, ரபங்காலி &
ஆங்கிைம் உள்ளிட்ட பத்து ர ாழிகளில் கிலடக்கிறது.

✓

பதசிய க்கள் காங்கிெஸின் சீனாவின் நிலைக்குழு,
‘ரபண்களின்
உரில கள்
ற்றும்
நைன்கலளப்
பாதுகாப்பதற்கான ெட்டத்தின்’ வலெவு திருத்தத்லத
அறிவித்தது. பணியிடத்திலும் வீட்டிலும் ரபண்களின்
உரில கலளப் பாதுகாப்பது இச்ெட்டத்தின் பநாக்க ாகும்.

5. திவால் மற்றும் தநாடிப்பு நிமல குறியீட்மட தசயல்படு
-த்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) நிதி அல ச்ெகம்

2. ‘சில்வர்மலன்’ என்ற பகுதி அதிவவக இரயில் திட்டம்

ஆ) ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம் 

அமமக்கப்படுகிற மாநிலம் எது?

இ) ரவளியுறவு அல ச்ெகம்

அ) கர்நாடகா

ஈ) வணிகம் ற்றும் ரதாழிற்துலற அல ச்ெகம்

ஆ) பகெளா 
இ) குஜொத்

✓

ரபருநிறுவன விவகாெங்கள் அல ச்ெகம் (MCA) திவால்
ற்றும் ரநாடிப்புநிலை (IBC) குறியீட்டில் சிை கடுல யான
விதிமுலறகலள முன்ர ாழிந்துள்ளது. ஒரு தீர் ானத்
திட்டத்லத அங்கீகரிக்க அல்ைது நிொகரிக்க, திவால்
தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரிலய IBC முப்பது நாட்களுக்குள்
நிய னம் ரெய்ய பவண்டும் என்று MCA முன்ர ாழிந்தது.

✓

ஜன.13ஆம் பததிக்குள் இத்திட்டம் குறித்த ரபாது க்களின்
கருத்துக்கலள அெொங்கம் பகாரியுள்ளது.

ஈ) ஒடிொ
✓

✓

‘சில்வர்லைன்’ என்பது பகெள ாநிைத்தில் கட்டப்பட்டு
வரும் பகுதி அதிபவக இெயில் திட்ட ாகும். இத்திட்டத்தில்
ாநிைத்தின் வட ற்றும் ரதன் முலனகளுக்கு இலடபய
ணிக்கு 200 கிமீ பவகத்தில் இெயில்கலள இயக்குவது
அடங்கும். பகெள ெயில் ப ம்பாட்டுக்கழகம் ரெயற்படுத்தும்
‘சில்வர்லைன்’ திட்டத்துக்கு எதிொக பகெளா முழுவதும்
பபாொட்டங்கள் நலடரபற்று வருகின்றன.

6. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் எந்தத் வததி
வமர அமடயாளக்குறியாக்க விதிகமள நீட்டித்துள்ளது?

இதன் திட்ட திப்பீடு `63,940 பகாடி. இந்தத் திட்டத்தின்
காைக்ரகடு 2025ஆம் ஆண்டு ஆகும்.

அ) ஜனவரி 1, 2022
ஆ) ஏப்ெல் 1, 2022

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “அவமானத்தின் தூண்”

இ) ஜூன் 30, 2022 

நிமனவுச்சின்னம் அமமந்துள்ள நாடு / பிராந்தியம் எது?
அ) அர ரிக்கா
ஆ) ஹாங்காங் 
இ) லதவான்

ஈ) ரெப்டம்பர் 30, 2022
✓

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெமீபத்தில் அலடயாளக்குறியாக்க
விதிகலள 2022 ஜூன்.30 வலெ நீட்டித்துள்ளது.

✓

வணிகத் தளங்களில் அட்டை தரடை அழித்துவிட்டு
அலடயாளக்குறியாக்கத்லதப்
பயன்படுத்துவதற்கான
காைக்ரகடு ப லும் 6 ாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

வணிகர்கள் ற்றும் பைம் ரெலுத்தும் நிறுவனங்கள்
2021 டிெ.31’க்கு முந்லதய காைக்ரகடுலவ பூர்த்தி ரெய்ய
இயைால லய ரவளிப்படுத்தியதால், த்திய வங்கியால்
இந்த நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக தளத்தில்
அட்லட
தெலவப்
பதிவுரெய்ய,
பகாப்பு
அலடயாளக்குறியாக்க அட்லட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஈ) ெஷ்யா
✓

“அவ ானத்தின்
தூண்”
என்பது
ரபய்ஜிங்கின்
தியனன்ர ன்
ெதுக்கத்தில்
ரகால்ைப்பட்டவர்கலள
நிலனவுகூரும் ஒரு நிலனவுச்சின்ன ாக்கும். இது 1997
முதல் ஹாங்காங் பல்கலை வளாகத்தில் அல ந்துள்ள 8
மீட்டர் உயெச்சிலையாகும். இந்த நிலனவுச்சின்னத்தில்
ஐம்பது துயரம் ததாய்ந்த முகங்களும் சித்திெவலதக்கு
உடல்களும் ரெதுக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

1989ஆம் ஆண்டில் தியனன்ர ன் ெதுக்கத்லதச் சுற்றி
சீன துருப்புக்களால் ரகால்ைப்பட்ட ஜனநாயக எதிர்ப்பாளர்
-கலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்தத்தூண் உள்ளது.
இச்சிலைலய
இெபவாடு
இெவாக
கலெக்கும்
நடவடிக்லகலய ஹாங்காங் பல்கலை ப ற்ரகாண்டது.
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7. இந்தியாவில, ‘வதசிய நுகர்வவார் உரிமமகள் நாள்’



திட்டத்லத ரெயல்படுத்தும். 1-8ஆம் வகுப்பு ாைவர்களு
-க்கு இந்தப் பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது?
அ) டிெம்பர் 20

10. திமரப்படங்கள்மீதான தணிக்மகமய நிறுத்துவதாக

ஆ) டிெம்பர் 22

சமீபத்தில் அறிவித்த நாடு எது?

இ) டிெம்பர் 24 

அ) ஐக்கிய அெபு அமீெகம் 

ஈ) டிெம்பர் 25
✓

இந்தியா முழுவதும் ஆண்டுபதாறும் டிெம்பர்.24ஆம் பததி
பதசிய
நுகர்பவார்
உரில கள்
நாளாக
ரகாண்டாடப்படுகிறது. இது பதசிய நுகர்பவார் நாள்
என்றும் அலழக்கப்படுகிறது.

✓

நுகர்பவார் பாதுகாப்புச் ெட்ட ானது இந்தியக் குடியெசுத்
தலைவரின் ஒப்புதலைப் ரபற்ற பததியான 1986 டிெ.24
இந்நாளில் நிலனவுகூெப்படுகிறது.

✓

நுகர்பவாரின் உரில கள் ற்றும் ரபாறுப்புகள் குறித்து
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவபத இந்த நாளின் பநாக்கம்.
உைக நுகர்பவார் உரில நாள் ஆண்டுபதாறும் ார்ச்.15
அன்று ரகாண்டாடப்படுகிறது.

8. பிரதமரின் வவமலவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்மத
(PMEGP) தசயல்படுத்துகிற நிறுவனம் எது?
ஆ) NSIC
இ) NABARD
ஈ) SIDBI

✓

காதி ற்றும் கிொ ப்புறத் ரதாழில்கள் ஆலையம் (KVIC)
பிெத ரின் பவலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்லத
ரெயல்படுத்தி வருகிறது. ெமீபத்தில். KVIC, உத்தெ பிெபதெ
மாநிலத்தின் பண்படல்கண்ட் பகுதியில் சுயரதாழில்
நடவடிக்லககலளத் ரதாடங்கியது.
ஜான்சி ாவட்டம் ற்றும் புந்பதல்கண்ட் பகுதியின் சிை
பகுதிகளில் உள்ள கிொ ப்புற லகவிலனஞர்களுக்கு
பாலன வலனயும் மின்ொெ ெக்கெம், பதனீ வளர்ப்பு ரபட்டி
ற்றும் அகர்பத்தி எந்திெம் ஆகியவற்லற MSME இலை
அல ச்ெர் வழங்கினார்.

9. சத்தீஸ்கர் மற்றும் தில்லிக்குப் பிறகு தனது ஆரம்பப்
பள்ளிகளில் ‘மகிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்மதத் ததாடங்கவுள்ள
மாநில அரசு எது?
அ) பீகார்
ஆ) குஜொத்
இ) காொஷ்டிொ
ஈ) உத்தெ பிெபதெம் 
✓

✓

உத்தெ பிெபதெத்தில் உள்ள 150 ரதாடக்கப் பள்ளிகளில்
ஒரு பொதலனத் திட்ட ாக ‘ கிழ்ச்சி பாடத்திட்ட’த்லதத்
ரதாடங்க உத்தெ பிெபதெ ாநிை அெசு முடிவு ரெய்துள்ளது.
இது ாைவர்கலள இயற்லக, ெமூகம் ற்றும் நாட்டின்
மீது அதிக ஈடுபாடு ரகாண்டவர்களாக
ாற்றுவலத
பநாக்க ாகக் ரகாண்டுள்ளது.
ெத்தீஸ்கர் ற்றும் தில்லிக்கு அடுத்தபடியாக நாட்டின்
மூன்றாவது ாநிை ாக உத்தெ பிெபதெம் ‘ கிழ்ச்சி பாடத்



இ) ஓ ான்
ஈ) ஈொன்
✓

இனி திலெயெங்குகளில் ரவளியாகும் திலெப்படங்கலள
தணிக்லக ரெய்ய ாட்படாம் என ஐக்கிய அெபு அமீெகம்
அறிவித்துள்ளது. ரவளிநாட்டினலெ ஈர்க்கும் ஒரு
தாொளவாத ல ய ாக நாட்லட உயர்த்துவதற்கான ஒரு
முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

✓

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, “படங்கள் அவற்றின் ெர்வபதெ
பதிப்பின்படி திலெயெங்குகளில் திலெயிடப்படும்”.


1. ப லும் 2 ரகாபொனா தடுப்பூசிகளுக்கு
அனு தி

அ) KVIC 

✓

ஆ) பஹ்லென்







த்திய அெசு

கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன பபாொட்டத்லத ப லும்
வலுப்படுத்தும்
வலகயில்
பகாாோா்பிபவக்ஸ்,
பகாபவாபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப்
பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு
இயக்குநெகம் (டிசிஜிஐ) அனு தி அளித்துள்ளது.
கபொனா ரதாற்று சிகிச்லெக்கான
ால்னுபிொவிாோா்
ாத்திலெயின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கும் அனு தி
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த பநாபவாபவக்ஸ் நிறுவனம்
பகாபவாபவக்ஸ் கபொனா தடுப்பூசிலயத் தயாரித்தது.
அத்தடுப்பூசிலய அதிக எண்ணிக்லகயில் தயாரித்து,
குலறந்த, நடுத்தெ வரு ானம் ரகாண்ட நாடுகளுக்கு
விநிபயாகிப்பதற்காக
சீெம்
நிறுவனத்துடன்
பநாபவாபவக்ஸ் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஒப்பந்தம்
ப ற்ரகாண்டது.
அத்தடுப்பூசியின்
அவெெகாைப்
பயன்பாட்டுக்கு உைக சுகாதாெ அல ப்பு கடந்த 17-ஆம்
பததி ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தது.
லஹதொபாலதச் பொோா்ந்த பயாைஜிகல்-இ நிறுவனம்,
பகாாோா்பிபவக்ஸ்
தடுப்பூசிலய
த்திய
உயிரி
ரதாழில்நுட்பத் துலறயுடன் இலைந்து தயாரித்தது. இது
முழுவதும் உள்நாட்டிபைபய தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது
கபொனா தடுப்பூசியாகும். அர ரிக்காலவச் பொோா்ந்த ர ாோா்க்
நிறுவனம், கபொனா ரதாற்றால் பாதிக்கப்படுபவாருக்கு
சிகிச்லெ அளிப்பதற்காக ால்னுபிொவிாோா் ாத்திலெலயத்
தயாரித்தது.
பரிந்துலெயும்
அனு தியும்:
பகாபவாபவக்ஸ்,
பகாாோா்பிபவக்ஸ் ஆகிய தடுப்பூசிகலளயும், ால்னுபிொவிாோா்
ாத்திலெலயயும் இந்தியாவில் பயன்படுத்த அனு தி
அளிக்கு ாறு
த்திய
ருந்துகள் தெக் கட்டுப்பாட்டு
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அல ப்பின் (சிடிஎஸ்சிஓ) தடுப்பூசி நிபுைாோா்கள் குழு
த்திய அெசுக்குப் பரிந்துலெ வழங்கியிருந்தது.
அப்பரிந்துலெலய டிசிஜிஐ ஏற்றுக் ரகாண்டு, 3
ருந்துகளின்
அவெெகாைப்
பயன்பாட்டுக்கும்
ரெவ்வாய்க்கிழல அனு தி வழங்கியது. இது ரதாடாோா்பாக
த்திய சுகாதாெத் துலற அல ச்ொோா் ன்சுக் ாண்டவியா
ட்விட்டரில் ரவளியிட்ட பதிவில், ‘‘ஒபெ நாளில் 3
ருந்துகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு அனு தி
வழங்கப்பட்டுள்ளது. பகாாோா்பிபவக்ஸ், பகாபவாபவக்ஸ்
தடுப்பூசிகலளயும்,
ால்னுபிொவிாோா்
ாத்திலெலயயும்
கட்டுப்பாடுகளுடன்
பயன்படுத்த
அனு தி
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அனு தியானது கபொனா ரதாற்றுக்கு எதிொன
உைகின்
பபாொட்டத்லத
ப லும்
வலுப்படுத்தும்.
அப்பபாொட்டத்லத பிெத ாோா் நபெந்திெ ப ாடி முன்னின்று
நடத்தி வருகிறாாோா். இந்தியாவின் ருந்து நிறுவனங்கள்
ஒட்டுர ாத்த உைகுக்கும் பைனளிப்பலவயாக உள்ளன.
‘ஹாட்ரிக்’
தடுப்பூசி: ஆாோா்பிடி புெதப் பிரிலவ
அடிப்பலடயாகக்
ரகாண்டு
உள்நாட்டிபைபய
தயாரிக்கப்பட்ட முதல் கபொனா தடுப்பூசி, பகாாோா்பிபவக்ஸ்.
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 3-ஆவது தடுப்பூசியாக அது
விளங்குகிறது.
நாபனாபாாோா்டிகல்
ரதாழில்நுட்பத்தில்
தயாரிக்கப்பட்ட பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய சீெம்
நிறுவனம் உற்பத்தி ரெய்யவுள்ளது.
ால்னுபிொவிாோா்
ாத்திலெயானது
18
வயலதக்
கடந்தவாோா்களுக்கான
கபொனா
சிகிச்லெயிலும்,
அத்ரதாற்றின்
பாதிப்பு
தீவிெ லடய
வாய்ப்புள்ளவாோா்களுக்கான
சிகிச்லெயிலும்
பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.
அந்த
ாத்திலெலய
இந்தியாவில்
13
நிறுவனங்கள்
தயாரித்து
விநிபயாகிக்கவுள்ளன’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோா்.
பயன்பாட்டு முலறகள்: பகாாோா்பிபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 28
நாள்கள் இலடரவளியில் இரு தவலைகளாகச் ரெலுத்த
பவண்டும். பகாபவாபவக்ஸ் தடுப்பூசிலய 21 நாள்கள்
இலடரவளியில்
இரு
தவலைகலளச்
ரெலுத்த
பவண்டும். இரு தடுப்பூசிகலளயும் 2 முதல் 8 டிகிரி
ரெல்ஷியஸ் ரவப்பநிலையில் பெமித்துலவக்க பவண்டும்.
ால்னுபிொவிாோா்
ாத்திலெலய
ருத்துவாோா்கள்
பரிந்துலெத்தால் ட்டுப பயன்படுத்த பவண்டும். 18
வயலதக் கடந்தவாோா்களுக்கு ட்டுப அந்த ாத்திலெ
பரிந்துலெக்கப்பட பவண்டும். நாரளான்றுக்கு இரு
ாத்திலெகலள எடுத்துக் ரகாள்ளைாம். ரதாடாோா்ந்து 5
நாள்களுக்கு ப ல் அந்த ாத்திலெலயப் பயன்படுத்தக்
கூடாது.





நாட்டில்
அனு தி
வழங்கப்பட்டுள்ள
கபொனா
தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்லக 8-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
2. பதசிய அளவிைான மீன் பிடிப்பில் தமிழகம் முதலிடம்
தமிழகம் முழுவதும் 5,500 விலெப்படகுகள், 25
ஆயிெத்துக்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மீன்பிடிப்பில்
ஈடுபட்டுள்ளன.
பதசிய
அளவிைான
மீன்பிடியில்
கடந்தாண்டு குஜொத் முதலிடத்தில் இருந்தது. ஒன்றிய
கடல் மீன் ஆொய்ச்சி கூட கைக்ரகடுப்பின்படி,
நடப்பாண்டு
மீன்
பிடிப்பில்
தமிழகம்
முதலிடம்
பிடித்துள்ளது.
தமிழக கடற்கலெயின் நீளம் 1,071 கி.மீ. இதில்
ொ நாதபுெம் ாவட்ட கடற்கலெயின் நீளம் 237 கி.மீ.
ாவட்டத்தில் 1,600க்கும் ப ற்பட்ட விலெப்படகுகள்,
5,700க்கும் ப ற்பட்ட நாட்டுப்படகுகளில் மீன்பிடி ரதாழில்
நடந்து வருகிறது. கடந்த 2018ல் தமிழகத்தில் 7.18 ைட்ெம்
டன், 2019ல் 7.75 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடிபட்டன. 202021ல் 10 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து குஜொத் ாநிைத்லத
பின்னுக்கு தள்ளி தமிழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
ொ நாதபுெம் ாவட்டம் 2.64 ைட்ெம் டன் மீன்கள் பிடித்து
ாநிைத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
3. பாபப, அரைக்ஸியாவுக்கு விருது
துலப உைக கால்பந்து விருதுகளின் 12-ஆவது
எடிஷனில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால்பந்து
வீெொக
பிொன்ஸின்
கிலியன்
பாபப,
சிறந்த
வீொங்கலனயாக ஸ்ரபயினின் அரைக்ஸியா புரடைாஸ்
பதாோா்வாகினாோா்.
துலபயில் உள்ள புாோா்ஜ் கலிஃபாவில் நலடரபற்ற
நிகழ்ச்சியில், ஆண்டின் சிறந்த பகால் ஸ்பகாொோா் ற்றும்
ெசிகாோா்கள் வெபவற்லப ரபற்ற வீெருக்கான ாெபடானா
விருலத பபாைந்தின் ொபாோா்ட் ரைவாண்படாவ்ஸ்கி
ரபற்றாாோா். அதிக பகாைடித்த வீெருக்கான விருது
பபாாோா்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியாபனா ரொனால்படாவுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
ஆடவாோா் பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக ரெல்சியும், களிாோா்
பிரிவில் சிறந்த கிளப்பாக பாாோா்சிபைானாவும் பதாோா்வாகின.
சிறந்த பதசிய அணியாக இத்தாலி விருது ரபற்றது. சிறந்த
தடுப்பாட்ட வீெொக லிபயானாாோா்படா பபானுச்சி (இத்தாலி),
சிறந்த பகால்கீப்பொக கியான்லுகி படானாரு ா (இத்தாலி),
சிறந்த பயிற்சியாளொக ொபாோா்படா ான்சினி (இத்தாலி)
பதாோா்வாகினாோா்.

அனு திக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசிகள்: நாட்டில் பகாவிஷீல்ட்,
பகாபவக்ஸின்,
ஸ்புட்னிக்-வி
ஆகிய
கபொனா
தடுப்பூசிகள் ஏற்ரகனபவ
க்களுக்குச் ரெலுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. ாடாோா்னா, ஜான்ென்&ஜான்ென், லெபகாவ்டி ஆகிய தடுப்பூசிகளின் அவெெகாைப் பயன்பாட்டுக்கு
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அலவ இன்னும்
பயன்பாட்டுக்கு வெவில்லை.
தடுப்பூசிகள்
வரிலெயில்
பகாாோா்பிபவக்ஸ்,
பகாபவாபவக்ஸ் ஆகியலவ இலைந்துள்ள நிலையில்,
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1. INS கேசரி, சமீபத்தில் எந்த நாட்டுக்கு உணவு உதவி



நமது சூரியன் 1,00,000 ஆண்டுகளில் மவளியிடும்
கதிர்வீச்சு ஆற்ைலுக்குச் சமமாகும்.

மற்றும் பாதுோப்பு உதவிேளை வழங்கியது?
அ) மடகாஸ்கர்

4. ‘குப்ளபேைற்ற நேரங்ேளுக்ோன நட்சத்திர மதிப்பீடு

ஆ) மமாசாம்பிக் 

வழிமுளற - ேருவித்ததாகுப்பு 2022’ஐ தவளியிட்ட
மத்திய அளமச்சேம் எது?

இ) மாலத்தீவுகள்
ஈ) மியான்மர்
✓

✓

அ) ஊரக வைர்ச்சி அடமச்சகம்

சாகர் திட்டத்தின் கீழ், இந்திய கடற்படடயின் INS ககசரி
கபார்க்கப்பல், மமாசாம்பிக் நாட்டின் மபுகடா துடைமுகத்து
-க்கு 500 டன் உணவு மபாருட்கள் மற்றும் உதவிப்மபாரு
-ட்கடை மகாண்டுமசன்ைது.
அகதாடு, மமாசாம்பிக் இராணுவத்துக்கு அளிக்க இரண்டு
அதிவிடரவு படகுகள் மற்றும் தற்காப்பு பாதுகாப்பு
தைவாடங்கடையும் மகாண்டுமசன்ைது. முன்னதாக INS
ககசரி மாலத்தீவுகள், மமாரிசியஸ், சீமெல்ஸ், மடகாஸ்கர்
மற்றும் மகாகமாகராசு ஆகிய நாடுகளுக்கு மனிதாபிமான
மற்றும் மருத்துவ உதவிகடை வழங்கியது.

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 
இ) விவசாய அடமச்சகம்
ஈ) வனம், சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம்
✓

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம்
குப்டபகைற்ை நகரங்களுக்கான நட்சத்திர மதிப்பீடு
வழிமுடை - கருவித்மதாகுப்பு 2022’ஐ மவளியிட்டது.

✓

2021 அக்கடாபர்.1 அன்று “குப்டபகைற்ை நகரங்கடை”
உருவாக்குவதற்காக, ஸ்வச் பாரத் மிென்-அர்பன் 2.0’ஐ
பிரதமர் கமாடி மதாடங்கிடவத்தார். நட்சத்திர மதிப்பீடு
வழிமுடையின்படி ஒவ்மவாரு நகர்ப்புை உள்ைாட்சி
அடமப்டபயும் குடைந்தபட்சம் மூன்று நட்சத்திர குப்டப
இல்லா நகரமாக மாற்றுவகத இதன் கநாக்கமாகும்.

2. அண்ளமயில் குடியரசுத்தளைவரால் PN பணிக்கரின்
சிளை திறந்து ளவக்ேப்பட்டது. அவருடன் ததாடர்புளடய
இயக்ேம் எது?

5. அண்ளமயில், ‘சிர்ோன் ளைப்பர்கசானிக் ஏவுேளண

அ) மபண்கள் அதிகாரமளித்தல்

அளமப்ளப’ அறிமுேப்படுத்திய நாடு எது?

ஆ) எழுத்தறிவு மற்றும் நூலகம் 

அ) சீனா

இ) குழந்டத வைர்ச்சி

ஆ) இரஷ்யா 

ஈ) சுத்தமான தண்ணீர்
✓

✓

ககரை மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ை
P N பணிக்கர் சிடலடய குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத்
ககாவிந்த் திைந்துடவத்தார். P N பணிக்கர் ககரைத்தில்
எழுத்தறிவியக்கம் & நூலகங்கடை கமம்படுத்துதற்காக
1945’இல் ‘கிரந்தசாலா சங்கம்’ மதாடங்கினார்.

இ) UK
ஈ) இஸ்கரல்
✓

“வாசித்து வைர்ச்சியடடவீர்” என்று மபாருள்படும்
“வாயிச்சு வைர்க” என்ை மசய்திக்காக அவர் புகழ்மபற்ைார்.
எழுத்தறிவு இயக்கத்டத ஒரு பிரபலமான சமூக-கலாசார
இயக்கமாக மாற்றினார்.

கடற்புை மற்றும் தடரசார் இலக்குகடை தாக்கக்கூடிய
‘சிர்கான் டைப்பர்கசானிக் ஏவுகடண அடமப்டப’
ரஷ்யாவின் தற்காப்புப் படட மவற்றிகரமாக கசாதடன
மசய்துள்ைது. உக்டரன் எல்டலயில் மதாடர்ந்து பதற்ைம்
நிலவிவரும் நிடலயில் இந்தச் கசாதடன நடத்தப்பட்டது.

6. எந்த மாநிைத்தின் விைம்பரத் தூதராே இந்திய
கிரிக்தேட் வீரர் ரிஷப் பந்த் நியமிக்ேப்பட்டுள்ைார்?

3. மிேவும் தீவிரமான ோந்தப்புைம்தோண்ட சிளதந்த

அ) உத்தரகாண்ட் 

நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தின் தபயர் என்ன?

ஆ) உத்தர பிரகதசம்

அ) மீட்டிகயார்

இ) பீகார்

ஆ) கமக்னடார் 

ஈ) கமற்கு வங்காைம்

இ) பிகைசர்

✓

ஈ) குவாசர்
✓

ராட்சத நட்சத்திரங்கள் வீழ்ச்சியடடயும் கபாது, அடவ
நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கடை உருவாக்குகின்ைன. கமலும்
இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களில் சில, காந்தப்புலங்கள்
எனப்படும் மிகவும் தீவிரமான காந்தப்புலத்துடன் ஒரு
சிறிய குழுடவ உருவாக்குகின்ைன.

✓

இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்கராபிசிக்ஸ் தடலடமயில்,
வானியலாைர்கள் சமீபத்தில் ‘GRB2001415’ என்றவ ொரு
திடீர் ஒளியை ஆய்வுமசய்தனர். 2020 ஏப்ரல்.15 அன்று
நிகழ்ந்த அது ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுகம
நீடித்தது. ஓர் ஆய்வின்படி, மவளியிடப்பட்ட அந்த ஆற்ைல்









இந்திய கிரிக்மகட் வீரர் ரிெப் பந்த் உத்தரகாண்ட்
மாநிலத்தின் விைம்பரத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டு,
விடையாட்டுகடை ஊக்குவிக்கவும், மாநில இடைகயார்
இடடகய மனநல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் உள்ைார்.
இது மதாடர்பாக உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி
அறிவித்துள்ைார். 24 வயதான அவர் உத்தரகாண்ட்
மாநிலத்தின் ைரித்துவார் மாவட்டத்தில் பிைந்தவர்.
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✓















7. சமீப தசய்திேளில் இடம்தபற்ற பராைன் தீவுேள் கதசிய

10. UNESCO ேைாசார பாரம்பரிய பட்டியலில் ஆசியாவில்

வனவுயிரி புேலிடம் அளமந்துள்ை நாடு எது?

இருந்து முதன்முளறயாே கசர்க்ேப்பட்ட திருவிழா எது?

அ) அமமரிக்கா 

அ) டதவான் ஒளிவிைக்குத் திருவிழா

ஆ) ரஷ்யா

ஆ) ஆருத்ரா தரிசனம், தில்டல நடராஜர் ககாவில்

இ) ஜப்பான்

இ) ஓணம் பண்டிடக

ஈ) இத்தாலி

ஈ) துர்கா பூடஜ 

அமமரிக்காவின் கலிகபார்னியா கடற்கடர ஆடணயம்,
பாரலன் தீவுகளின் கதசிய வனவுயிரி புகலிடத்தில் எலி
விெத்டத காற்றில் விடுவதற்கான திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்
அளித்துள்ைது. தீவுகளில் எலிகளின் எண்ணிக்டகடயக்
கட்டுப்படுத்துவதன்மூலம் அரிய கடற்பைடவகடைக் காக்
-கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிைது.

8. சர்வகதச புைம்தபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்ேப்படுகிற

✓

UNESCO தனது ‘மனிதகுலத்தின் மதாட்டுணரமுடியா
கலாசார பாரம்பரியங்கள் பட்டியலில்’ துர்கா பூடஜடய
கசர்த்துள்ைது. UNESCO’இன் பதினாைாவது குழுவானது
பாரிஸில் நடடமபற்ை மதாட்டுணரமுடியா கலாசார
பாரம்பரியத்டத பாதுகாப்பதற்கான அதன் கூட்டத்தில்,
மகால்கத்தாவில் உள்ை துர்கா பூடஜடய அப்பட்டியலில்
கசர்த்தது. இது, ஆசியாவிலிருந்து இந்த மதிப்புமிக்க
பட்டியலில் கசர்க்கப்பட்ட முதல் திருவிழாவாகும்.

கததி எது?



அ) டிசம்பர் 18 
ஆ) டிசம்பர் 21
இ) டிசம்பர் 24
ஈ) டிசம்பர் 27
✓

உலகைாவிய குடிகயற்ைத்தின் பிரச்சடன & சவால்கடை
சமாளிப்பதற்காக ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.18 அன்று
சர்வகதச புலம்மபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.

✓

ஐநா மபாதுச்சடபயானது 1999ஆம் ஆண்டில் அடனத்து
புலம்மபயர்ந்த மதாழிலாைர்கள் மற்றும் அவர்கைது குடும்ப
உறுப்பினர்களின் உரிடமகடைப் பாதுகாப்பதற்கான
ஒரு சர்வகதச தீர்மானத்டத உருவாக்கியது. “Harnessing
the potential of human mobility” என்பது நடப்பு 2021ஆம்
ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்மபாருைாகும்.

9. 1 மில்லியன் தோகரானா ளவரஸ் தடுப்பு மருந்துேளை
ஐநாடுேள் அளவயின் ஆதரவுதபற்ற COVAX திட்டத்திற்கு
நன்தோளடயாே வழங்குவதாே அறிவித்துள்ை நாடு எது?
அ) ரஷ்யா
ஆ) இஸ்கரல் 
இ) இந்தியா
ஈ) பிரான்ஸ்
✓

ஐநாடுகள் அடவயின் ஆதரவுமபற்ை COVAX திட்டத்திற்கு
1 மில்லியன் மகாகரானா டவரஸ் தடுப்பூசிகடை
வழங்குவதாக இஸ்கரலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ைது.

✓

அஸ்ட்ராமஜமனகா
தடுப்பூசிகள்
வரும்வாரங்களில்
வழங்கப்படும் என இத்தாலியின் மவளியுைவு அடமச்சகம்
மதரிவித்துள்ைது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரலின்
உைவுகடை வலுப்படுத்தும் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு
பார்க்கப்படுகிைது.

✓

மகன்யா, உகாண்டா மற்றும் ருவாண்டா உட்பட பல
ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரல் மநருங்கிய உைடவக்
மகாண்டுள்ைது. கடந்த ஆண்டு சூடானுடனான உைடவ
இஸ்கரல் ஏற்படுத்தியது.









1. சிைந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ‘அடல்’ தரவரிடச
பட்டியல் மவளியீடு: தமிழகத்டதச் கசர்ந்த 13 கல்வி
நிறுவனங்கள் இடம்மபற்ைன
உயர்கல்வி
நிறுவனங்களில்
மாணவர்கள்,
ஆசிரியர்களின்
கண்டுபிடிப்பு
திைன்,
மதாழில்முடனகவாடர உருவாக்கும் திைன், ஸ்டார்ட் அப்
கபான்ைவற்டை அடிப்படடயாகக் மகாண்டு, ‘புதுடம
கண்டுபிடிப்பில்
சாதடன
படடத்த
கல்வி
நிறுவனங்களுக்கான அடல் தரவரிடச’
என்ை
திட்டத்டத மத்தியகல்வித் துடை, அகில இந்திய
மதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் மூலம் மசயல்படுத்தி
வருகிைது.
கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிடமக்கு பதிவு மசய்த
மாணவர்களின்
எண்ணிக்டக,
புதுடம
மதாழில்முடனகவாடர ஊக்குவிப்பதற்கான சிைப்புக்
கட்டடமப்பு வசதி கபான்ை அம்சங்கள் தரவரிடசக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைன.
2021-ம் ஆண்டுக்கான தரவரிடசக்கு 1,438 கல்வி
நிறுவனங்கள்
விண்ணப்பித்திருந்தன.
வழக்கமாக,
மதாழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்விநிறுவனங்களுக்கு மட்டுகம
5 பிரிவாக தரவரிடச மவளியிடப்படும். ஆனால்,
நடப்பாண்டு முதல் மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி
நிறுவனங்கள் 2 பிரிவாக இடணக்கப்பட்டு, மமாத்தம் 7
பிரிவுகைாக தரவரிடச பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது.
இப்பட்டியடல மத்திய கல்வித் துடை இடணயடமச்சர்
சுபாஷ் சர்கார் கநற்று மவளியிட்டார்.
அதன்படி, சிைந்த மத்திய கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில்
மசன்டன ஐஐடி மதாடர்ந்து 3-வது முடையாக முதல்
இடத்டதப் பிடித்துள்ைது. 2-வது இடத்டத மும்டப ஐஐடி,
3-வது இடத்டத மடல்லி ஐஐடி பிடித்தன.
மாநில பல்கடலக்கழக பிரிவில் பஞ்சாப் பல்கடலக்கழகம்
முதல்
இடத்டதயும்,
ககாடவயில்
உள்ை
அவினாசிலிங்கம் பல்கடல. 5-வது இடத்டதயும், கசலம்
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மபரியார்பல்கடலக்கழகம்
பிடித்துள்ைன.





10-வது



இடத்டதயும்

அரசு மற்றும் அரசு உதவிமபறும் கல்லூரிகள் பிரிவில் 2வது இடத்தில் பிஎஸ்ஜி மதாழில்நுட்பக் கல்லூரியும், 4வது இடத்தில் தியாகராஜர் மபாறியியல் கல்லூரியும்
உள்ைன. தனியார் நிகர்நிடல பல்கடல. பிரிவில்
எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம்
(4-வது இடம்), கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம்
(6), கவலூர் விஐடி (8) ஆகியடவ இடம் மபற்றுள்ைன.
தனியார் கல்லூரிப் பிரிவில் ஆர்.எம்.கக. மபாறியியல்
கல்லூரி2-வது இடத்டதயும், ஸ்ரீகிருஷ்ணாமபாறியியல்
மற்றும் மதாழில்நுட்பக் கல்லூரி 3-வது இடத்டதயும்
பிடித்துள்ைன. அகதகபால, மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி
நிறுவனங்களின் பிரிவில் பிஎஸ்ஜி கடல, அறிவியல்
கல்லூரி 4-வது இடத்திலும், திருச்சி கைாலிகிராஸ்
கல்லூரி 5-வது இடத்திலும் உள்ைன.
2. சுற்றுலா ஆகலாசடனக் குழு மபயாா் மாற்ைம்: தமிழக
அரசு உத்தரவு
தமிழ்நாடு
சுற்றுலா
ஆகலாசடனக்
குழு
சீரடமக்கப்பட்டுள்ைது. அந்தக் குழுவானது, தமிழ்நாடு
சுற்றுலா கமம்பாடு மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழு என மபயாா்
மாற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது.





மத்திய
பணியாைர்
பிைப்பித்துள்ைது.

கதர்வாடணயம்

உத்தரவு

இவருடன் ஒடிசா காவல்துடை ஐபிஎஸ் அதிகாரி
ஞான்சிஷியாம் உபாத்யா, மகாராஷ்டிரா காவல்துடை
ஐபிஎஸ் அதிகாரி நாவல் பஜாஜ் ஆகிகயாரும் சிபிஐ
இடண இயக்குநர்கைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர்.
4. உயர் நீதிமன்ை அரசு வழக்கறிஞருக்கு 2021ம்
ஆண்டுக்கான சிைந்த புவிசார் குறியீடு விருது
புவிசார் குறியீடு பதிவில் வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி
முக்கிய பங்கு வகித்துள்ைார். தஞ்சாவூர் தட்டு, காஞ்சிபுரம்
பட்டு உள்ளிட்ட பல்கவறு மபாருட்களுக்கு புவிசார்
குறியீடு மபற்றுத் தந்துள்ைார். மசன்டன ஐககார்ட்டில்
அரசு வக்கீலாக பதவி வகித்து வரும் இவருக்கு
தஞ்சாவூரில் நடடமபற்ை இந்திய ஏற்றுமதி மபாருட்களில்
கூட்டடமப்பு சார்பில் நடடமபற்ை அரசு விழாவில்
இதற்கான விருடத தஞ்சாவூர் மாவட்ட கடலத்தட்டு
தயாரிப்பாைர்கள் சங்கம் வழங்கியது. இவர் அறிவுசார்
மசாத்துரிடம சங்கத்தின் தடலவராக பதவி வகித்து
வருகிைார். இந்த நிகழ்ச்சியில் புவிசார் குறியீடு சட்டத்தின்
கீழ் 500க்கும் கமற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனாளிகள்,
டகவிடன மற்றும் டகத்தறி துடை கடலஞர்களுக்கும்
சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

இதற்கான உத்தரவு விவரம்:மறுசீரடமக்கப்பட்டுள்ை தமிழ்நாடு சுற்றுலா கமம்பாடு
மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழுவின் துடணத் தடலவராக, அரசு
முதன்டமச் மசயலாைரும், உறுப்பினாா் மசயலாைராக
சுற்றுலா வைாா்ச்சிக் கழகத்தின் நிாா்வாக இயக்குநரும்
நியமிக்கப்பட்டுள்ைனாா். இந்திய சுற்றுலா முகவாா்கள்
சங்கம், இந்திய சுற்றுலா கசடவ நிறுவன சங்கம்,
தமிழ்நாடு சுற்றுலா சந்டத, மதன்னிந்திய கைாட்டல்கள்,
உணவகங்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு சுற்றுலா சுற்றுப்
பயணம் விருந்கதாம்பல் சங்கம், இந்திய மதாழில் வாா்த்தக
சடபகளின் கூட்டடமப்பு, இந்திய மதாழில் கூட்டடமப்பு,
மதன்னிந்திய மதாழில் வாா்த்தக சடப, மதன்னிந்திய
கூட்டங்கள்,
சலுடககள்,
மாநாடுகள்,
கண்காட்சி
ஏற்பாட்டாைாா்கள்
சங்கம்
உள்ளிட்ட
சுற்றுலா
டமயப்படுத்திய சங்கங்கள் இடம்மபற்றிருக்கும்.
சுற்றுலா
கமம்பாடு
மற்றும்
வைாா்ச்சிக்கான
ஆகலாசடனகடை வழங்கும் குழு உறுப்பினாா்களின்
பதவிக் காலம் இரண்டு ஆண்டுகைாகும் என்று தமிழக
அரசின் உத்தரவில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
3. சிபிஐ
நியமனம்

இடண

இயக்குநராக

வித்யா

குல்கர்னி

மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக வித்யா
குல்கர்னிடய நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது.
தமிழகக் காவல் துடையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும்
கண்காணிப்புத் துடை ஐஜியாகப் பணியாற்றியவர்
வித்யா குல்கர்னி. இந்நிடலயில், அவர் கடந்த நவம்பரில்
மத்திய அரசு பணிக்குச் மசன்ைார். இதற்கிடடகய அவடர
மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக நியமித்து
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1. கீச்சன் சசசெல், எந்த நாட்டுக் காெல்துறையின் முதல்

4. ைக்ொர் ெல்மநாக்கு திட்டம் அமையவுள்ள ைாநிலம்

செண் தறைெராக ஆனார்?

எது?

அ) ஆஸ்திரேலியா

அ) உத்தேப்பிேரதசம்

ஆ) ஜெர்மனி

ஆ) உத்தேகாண்ட் 

இ) அஜமரிக்கா 

இ) ஹிமாச்சல பிேரதசம்

ஈ) பின்லாந்து

ஈ) பஞ்சாப்

✓

நியூயார்க் நகேத்தின் அடுத்த காவல்துறை ஆறையோக
கீச்சன்ட் ஜசஜவல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம்
அஜமரிக்காவின் காவல்துறைக்கு தறலறமதாங்கும்
முதல் ஜபண்மணி என்ை ஜபருறமறய அவர் ஜபற்ைார்.

✓

கீச்சன் ஜசஜவல், நீள் தீவு காவல் அதிகாரியாவார். 49
வயதான அவர் நியூயார்க் காவல்துறை ஆறையோக
பணியாற்றும் மூன்ைாவது கறுப்பினத்தவர் ஆவார்.

✓

2. YouGov மேற்சகாண்ட சர்ெமதச ஆய்வின்ெடி, உைகில்
அதிகம் மொற்ைப்ெடும் ேனிதர் யார்?

✓

இந்தியப்பிேதமர் ம ோடி தறலறமயிலான நடுவண்
அறமச்சேறவ உத்தேகாண்ட் மாநிலத்தில் யமுறன
ஆற்றில் லக்வார் பல்ரநாக்குத் திட்டத்றதக் கட்டுவதற்கு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உத்தேகாண்ட் ெல் வித்யுத் நிகாம்
லிட்மூலம் கட்டப்படும் அறை மற்றும் நிலத்தடி மின்
நிறலய கட்டுமானம் இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கும். இந்தத்
திட்டம் உத்தேகாண்ட், தில்லி, இோெஸ்தான், ஹரியானா
மற்றும் ஹிமாச்சல பிேரதசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு
மிகுந்த பயனளிக்கும்.

5. சஜனரல் பிபின் இராெத்தின் ேறைறெத் சதாடர்ந்து,

அ) எரலான் மஸ்க்

✓



ஆ) இேஜினிகாந்த்

ெணியாளர்கள் குழுவின் தறைெராக நியமிக்கப்ெட்டெர்
யார்?

இ) நரேந்திே ரமாடி

அ) M M நேவரன 

ஈ) போக் ஒபாமா 

ஆ) கேம்பீர் சிங்

YouGov ரமற்ஜகாண்ட சர்வரதச ஆய்வின்படி, அஜமரிக்க
முன்னாள் அதிபர் போக் ஒபாமா, உலகின் மிகவும் ரபாற்ை
-ப்படும் மனிதர்களில் தனது இடத்றதத் தக்க றவத்துக்
ஜகாண்டுள்ளார்.

இ) R K S பஜதௌரியா
ஈ) விெய் குமார் சிங்
✓

இந்த ஆய்வுக்காக, முப்பத்ஜதட்டு நாடுகறளச் ரசர்ந்த
42,000 ரபரிடம் யாறே அதிகம் ரபாற்றுகிறீர்கள்? என்று
ரகட்கப்பட்டது. ஆடவர் பட்டியலில் பில் ரகட்ஸ் 2ஆவது
இடத்திலும், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் 3ஆவது இடத்திலும்
உள்ளனர். இந்தியப் பிேதமர் ரமாடி மிகவும் ரபாற்ைப்படும்
மனிதர்கள் பட்டியலில் எட்டாவது இடம் பிடித்துள்ளார்.
மகளிருள் மிச்ஜசல் ஒபாமா முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

ஜெனேல் பிபின் இோவத்தின் மறைறவத் ஜதாடர்ந்து,
இந்திய ோணுவத்தளபதி மரனாஜ் முகுந்த் நேவரனறவ,
ோணுவப் பணியாளர்கள் குழுவின் தறலவோக இந்திய
அேசு நியமித்தது.

6. ஆறு அணு உறைகள் அறேக்கப்ெடவுள்ள சஜய்தாபூர்
அறேந்துள்ள ோநிைம் எது?
அ) மகாோஷ்டிோ 
ஆ) உத்தே பிேரதசம்

3. பிரதேர் கிருஷி சிஞ்சாயி மயாஜனா என்ெது எந்த

இ) பீகார்

ேத்திய அறேச்சகத்தின் முதன்றேத் திட்டோகும்?

ஈ) ரமற்கு வங்காளம்

அ) ெல் சக்தி அறமச்சகம் 

✓

ஆ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அறமச்சகம்
இ) உைவு பதப்படுத்துதல் அறமச்சகம்
ஈ) ஊேக வளர்ச்சி அறமச்சகம்
✓

`93,068 ரகாடி ஜசலவில் 2021-26ஆம் ஆண்டிற்கான
பிேதம மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாய் ரயாெனாறவ (PMKSY)
ஜசயல்படுத்துவதற்கு மத்திய அறமச்சேறவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. 2015-16’இல் PMKSY ஜதாடங்கப்பட்டது.

✓

துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம், ஹர் ஜகத்
ரகா பானி மற்றும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுக் கூறுகள் ஆகிய
3 கூறுகள் 2021-26’இல் ஜதாடர்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்
-டுள்ளன. துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பயன் திட்டம்
ெல் சக்தி அறமச்சகத்தாலும் ஒரு ஜசாட்டு - அதிக பயிர்
திட்டம் மற்றும் நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் ரவளாண்
அறமச்சகத்தாலும் நீர்நிறல ரமம்பாட்டுத் திட்டம் ஊேக
வளர்ச்சி அறமச்சகத்தாலும் ஜசயல்படுத்தப்படுகிைது.









மகாோஷ்டிே மாநிலத்தில் உள்ள ஜெய்தாபூரில் ஆறு அணு
உறலகறள அறமக்க மத்திய அேசு ‘ஜகாள்றக அளவில்’
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தலா 1,650 MW திைன்ஜகாண்ட
ஆறு அணுமின் உறலகள் பிோன்சின் ஜதாழில்நுட்ப
ஒத்துறழப்புடன் நிறுவப்படும். இது 9,900 ஜமகாவாட் (MW)
திைன்ஜகாண்ட இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய அணுசக்தி
உற்பத்தி தளமாக இருக்கும்.

7. 2021’இல் “அறனத்திந்திய மேயர்கள் ோநாட்றட”
நடத்திய நகரம் எது?
அ) ஜசன்றன
ஆ) திருவனந்தபுேம்
இ) வாேைாசி 
ஈ) நாக்பூர்
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✓











வாேைாசியில் நடந்த “அகில இந்திய ரமயர் மாநாட்றட”
இந்தியப் பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி காஜைாலிக்காட்சி
மூலம் ஜதாடங்கி றவத்தார். “புதிய நகர்ப்புை இந்தியா”
என்ை கருப்ஜபாருளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டில்,
நாட்டின் பல்ரவறு மாநிலங்களிலிருந்து 120 ரமயர்கள்
பங்ரகற்ைனர்.

8. உைகின் முதல் ‘AI ெழக்கறிஞறர’ உருொக்கிய நாடு

✓



இவ்விண்கலம் 2026ஆம் ஆண்டில் சிறுரகாள் இருக்கும்
பட்றடறயச் ஜசன்ைறடயும். ரேடார் தேவுகளில் இருந்து,
அச்சிறுரகாள் உருறளக்கிழங்கு வடிவில் இருப்பதும், அது
அதன் பக்கத்தில் சுழல்வதும் கவனிக்கப்பட்டது.



எது?

1. பிேதமர் ரமாடி ஜபயரில் சிக்கிமில் புதிய சாறல திைப்பு

அ) அஜமரிக்கா

சிக்கிமில் பிேதமாா் நரேந்திே ரமாடி ஜபயரில் புதிய சாறல
புதன்கிழறம திைக்கப்பட்டது. அந்த மாநில ஆளுநாா் கங்கா
பிேசாத் இந்தச் சாறலறயத் திைந்துறவத்தாாா்.

ஆ) சீனா 
இ) ேஷ்யா
ஈ) இந்தியா
✓



ஜசயற்றக நுண்ைறிறவப் (AI) பயன்படுத்தி வோதோடக்
கூடிய உலகின் முதல் எந்திேத்றத சீன விஞ்ஞானிகள்
உருவாக்கியுள்ளனர். அவ்விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி,
இந்த “AI வழக்கறிஞோல்” 97 சதவீதத்திற்கும் ரமலான
துல்லியத்துடன் மக்கறளத் தண்டிக்க முடியும். இது வாய்
ஜமாழி விளக்கமும் அளிக்கும்.

9. “இந்தியா ஔட்” பிரச்சாரத்துடன் சதாடர்புறடய நாடு

ரசாம்ரகா ஏரி, நாதுலா எல்றலப் பகுதி ஆகியவற்றை
சிக்கிம் தறலநகாா் காங்டாக்குடன் இந்தச் சாறல
இறைக்கிைது. இதற்கு முன்பு இரத பகுதிகளுக்கு
இறடயிலான சாறல ெவாஹாா்லால் ரநரு சாறல என்று
அறழக்கப்பட்டு வந்தது.
இப்ரபாது அந்தப் பகுதிகளுக்குச் ஜசல்ல புதிய இருவழிச்
சாறல உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கு ‘நரேந்திே ரமாடி மாாா்க்’
என ஜபயாா் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாறல மூலம்
காங்டாக்-ரசாம்ரகா
ஏரி
இறடயிலான
பயைத்
ஜதாறலவு 15 கி.மீ. குறைந்துள்ளது.

எது?
அ) இலங்றக

2. அம்றபக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது; பால புேஸ்கார்
விருதுக்கு மு.முருரகஷ் ரதர்வு

ஆ) மியான்மர்
இ) மாலத்தீவுகள் 
ஈ) ரநபாளம்
✓

✓

மாலத்தீவின் முன்னாள் அதிபர் அப்துல்லா யாமீன்
தறலறமயில் “இந்தியா ஔட்” பிேச்சாேம் நறடஜபற்ைது.
சமீபத்தில், மாலத்தீவில் உள்ள அேசியல் கட்சிகள் இந்தப்
பிேச்சாேத்திற்கு எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தன. “இந்தியா ஔட்”
என்ை முழக்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சமூக
ஊடகங்களில் காைப்படுகிைது.
‘இந்தியா ஔட்’ பிேச்சாேமானது மாலத்தீவில் தற்ரபாறதய
பாதுகாப்பு ஒத்துறழப்பின்மூலம் ஒரு இோணுவ தளத்றத
நிறுவ இந்தியா எண்ணுகிைது என்ை குற்ைச்சாட்டுகறள
றமயமாகக் ஜகாண்டுள்ளது.

10. அண்றேச் சசய்திகளில் இடம்செற்ை “றசக் திட்டம்”
உருொக்கப்ெட்டு ெருகிை நாடு எது?
அ) அஜமரிக்கா 
ஆ) UK
இ) ேஷ்யா
ஈ) இஸ்ரேல்
✓

2022ஆம் ஆண்டில் ஏவப்படவுள்ள ‘றசக் திட்டத்தில்’
NASA ஜசயல்பட்டு வருகிைது. இந்தத் திட்டத்தின் இலக்கு
ஜசவ்வாய் மற்றும் வியாழன் இறடரய உள்ள முக்கிய
பட்றடயில் உள்ள ‘றசக்’ என்றும் அறழக்கப்படும்
உரலாகம் நிறைந்த சிறுரகாள் ஆகும். இந்த இடத்திற்கு
இதுவறே ரவறு எந்த விண்கலமும் ஜசன்ைதில்றல.









தமிழின் முக்கியமான ஜபண் எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த
ஆண்டுக்கான
சாகித்ய
அகாடமி
விருது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்றத இலக்கியப் பிரிவில்
வழங்கப்படும் பால புேஸ்கார் விருது இந்த ஆண்டு
கவிஞர் மு.முருரகஷுக்கு வழங்கப்படுகிைது.
நாட்டின் 24 ஜமாழிகளில் இலக்கியத்தில் சிைந்த
பங்களிப்பு ஜசய்துவரும் பறடப்பாளிகளுக்கு மத்திய அேசு
ஆண்டுரதாறும் சாகித்ய அகாடமி விருதுகறள வழங்கி
கவுேவித்து வருகிைது. 2021-ம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி
விருது ஜபறும் எழுத்தாளர்களின் பட்டியறல மத்திய அேசு
இன்று ஜவளியிட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்றதச் ரசர்ந்த
சிறுகறத எழுத்தாளர் அம்றபக்கு இந்த ஆண்டு சாகித்ய
அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அம்றப எழுதிய
'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' என்ை
சிறுகறத ஜதாகுப்புக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட
உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் ஜபண்ணியம் சார்ந்து பறடப்புகறள எழுதி
வருபவர்களில்
முக்கியமானவர்
அம்றப.
தமிழில்
இயங்கிவரும் எத்தறனரயா ஜபண் பறடப்பாளிகள்
மத்தியில் சமேசமில்லாத ஜபண்ணியக் ரகாட்பாட்றடத்
ஜதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிைார். தனது பறடப்புகளின்
மூலம் ஜபண்ணியம் சார்ந்த வலிமிகுந்த உைர்வுகறள
கூர்றமரயாடும்
அழகியரலாடும்
ஜவளிப்படுத்திய
வறகயில்
அம்றபரய
முதல்
இடத்திலும்
முன்ரனாடியாகவும் நிற்கிைார். அவேது 'அம்மா ஒரு
ஜகாறல ஜசய்தாள்', 'காட்டில் ஒரு மான்', 'வீட்டின்
மூறலயில் ஒரு சறமயலறை', 'சிைகுகள் முறியும்' ரபான்ை
பறடப்புகள் வாழ்க்றகயில் ஜபண்ணுக்கான இடத்றதயும்
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ஜவளியில் ஜசால்ல இயலாத மன இயல்புகறளயும் ஆழ்ந்த
சிேத்றதரயாடு ஜவளிப்படுத்தியுள்ளன.
அம்றப,
மு.முருரகஷ்
நூல்கள்விருதுக்குத்
ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ள அம்றபயின் நூல் 'சிவப்புக்
கழுத்துடன் ஒரு பச்றசப் பைறவ' அம்றபயின் ஏழாவது
சிறுகறதத் ஜதாகுப்பாகும். இந்நூறல காலச்சுவடு
பதிப்பகம் ஜவளியிட்டுள்ளது.
பால புேஸ்கார் விருது: ெப்பானியக் கவிறத வடிவமான
றஹக்கூ
தளத்தில்
நீண்டகாலமாக
இயங்கி
தனக்ஜகன்று
ஒரு
இடத்றதத்
தக்கறவத்துக்ஜகாண்டிருப்பவர் கவிஞர் மு.முருரகஷ்.
பின்னர் சிறுவர்களுக்கான நூல்கறளப் பறடப்பதிலும்
ஈடுபடத் ஜதாடங்கினார்.
'பூவின் நிழல்' உள்ளிட்ட 8 கவிறத நூல்களும், 'விேல்
நுனியில் வானம்' எனத் ஜதாடங்கி 'குக்கூஜவன...' வறே
11 றஹக்கூ நூல்கறளயும், 'இருளில் மறையும் நிழல்கள்'
என்ை சிறுகறத நூறலயும் முருரகஷ் பறடத்துள்ளார்.
இதுமட்டுமின்றி, 'ஜபரிய வயிறு குருவி' ஜதாடங்கி 'சின்னச்
சிைகுகளால்
வானம்
அளப்ரபாம்'
வறே
18
குழந்றதகளுக்கான நூல்கறளப் பறடத்துள்ளார். ரமலும்
பிை நூல்கள் வரிறசயில் 20 என ஏோளமான நூல்களின்
ஆசிரியோக முருரகஷ் திகழ்கிைார்.
மு.முருரகஷ், 'அம்மாவுக்கு மகள் ஜசான்ன உலகின் முதல்
கறத' என்ை குழந்றத இலக்கிய நூலுக்காக இம்முறை
பால புேஸ்கார் விருது ஜபைத் ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
3. திருப்புமுறன தினம்! | இந்திய விடுதறலப்
ரபாோட்டத்தின்
திருப்புமுறன
தினம்
குறித்த
தறலயங்கம்
பல
முக்கியமான
வேலாற்று
நிகழ்வுகறள
நிறனவுகூர்வதன்
மூலம்தான்
நமது
இறளய
தறலமுறையினருக்கு
ரதசப்பற்றையும்
ரதசிய
உைர்றவயும் ஊட்ட முடியும். இந்திய விடுதறலப்
ரபாோட்டக் காலத்தின் பல நிகழ்வுகள், சுதந்திே
இந்தியாவில்
சரித்திேப்
புத்தகங்களுடன்
நின்றுவிடுகின்ைன. பள்ளிக்கூடங்களில்கூட
அறவ
குறித்த பதிவுகள் இல்லாமல் இருப்பது ஜபரும் அவலம்.
இன்றைய டிசம்பர் 31-ம் ரததிக்கு, இந்திய விடுதறலப்
ரபாோட்ட வேலாற்றில் மிக முக்கியமான இடம் உண்டு
என்பது
பலருக்கும்
ஜதரிந்திருக்காது.
அப்படிரய
ஜதரிந்திருந்தாலும்
அவர்கள்
அறத
அரநகமாக
மைந்துரபாயிருப்பார்கள்.
இந்தியா விடுதறல ஜபற்ை ஆகஸ்ட் 15-ஆம் ரததிக்கு
இருப்பது ரபான்ை முக்கியத்துவம் டிசம்பர் 31-ஆம்
ரததிக்கும் உண்டு. உைர்ச்சிக் ஜகாந்தளிப்பில் ஆழ்ந்த
அந்த நாறள, வேலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்திய
விடுதறலப் ரபாோட்டத்தின் திருப்புமுறன தினமாகரவ
கருதுவார்கள்.
1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி லாகூர் ோவி நதிக்கறேயில்
ஜபரும்திேளாகக்கூடிய ஜதாண்டர் கூட்டத்துக்கு நடுவில்,
அகில இந்திய காங்கிேஸ் கட்சியின் தறலவோக
ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட இருந்த பண்டித ெவாஹர்லால் ரநரு
மூவர்ைக்
ஜகாடிறய
ஏற்றிய
நிகழ்வு
மைந்து













விடக்கூடியதா என்ன? அதற்கு முன்பும் பின்பும் நடந்த
சம்பவங்களின் நீட்சியாகத்தான் 1947 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திே
தினத்றத நாம் பார்க்க ரவண்டும்.
1927-இல்
இந்திய
அேசியல்
கட்சிகறள
கலந்தாரலாசிக்காமல் பிரிட்டிஷ் காலனிய அேசு ொன்
றசமன் குழுறவ அறமத்தது. அந்த றசமன் குழுவுக்கு
எதிோக இந்தியா முழுவதும் மக்கள் ஜபரும் திேளாக
எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தனர். அந்தப் ரபாோட்டத்தின்ரபாது
லாலா லெபதி ோய் மீது ரபாலீஸ் தடியடி நடத்தியதில்
அவர் பலத்த காயமறடந்தது மக்களின் ஆத்திேத்றத
ரமலும் அதிகரித்தது.
இர்வின் பிேபு இந்தியாவுக்கு ஜடாமினியன் அந்தஸ்து
வழங்குவதாக அறிவித்தார். அறத இந்தியத் தறலவர்கள்
பலர் வேரவற்ைனர். ஆனால் பிரிட்டனில் அதற்கு எதிர்ப்பு
அதிகரித்ததால்
தனது
முடிறவ
மாற்றிக்ஜகாள்ள
ரவண்டிய நிர்பந்தம் அவருக்கு ஏற்பட்டது.
இதற்கிறடயில் 'முழுறமயான சுதந்திேம்' என்கிை
அறைகூவறல பகத் சிங் விடுத்திருந்தார். பண்டித
ரநருவும், ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திே ரபாஸூம் அறத
ஆதரித்தனர். லாகூரில் கூட இருந்த காங்கிேஸ் மாநாட்டில்
பூர்ை சுதந்திேம் ரகாரிக்றகறய நிறைரவற்றுவது
என்று முடிஜவடுக்கப்பட்டது.
அகில இந்திய காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்கு லாகூர் நகேம்
தயாோகிக் ஜகாண்டிருந்தது. அப்ரபாது லாகூரிலுள்ள
பார்ஸ்டல் சிறையில் பகத் சிங், ோெ குரு, சுக ரதவ்
ஆகிரயார் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். லாலா லெபதி ோறய
தாக்கியதற்கு
பழிவாங்கும்
ரநாக்கில்
நடத்திய
ஜகாறலக்காக அவர்கள் மேை தண்டறன றகதிகளாக
அறடக்கப்பட்டிருந்தனர். 1929 டிசம்பர் மாதம் அரத
பார்ஸ்டல் சிறையில் இன்னும் பல விடுதறலப்
ரபாோளிகளும் அறடக்கப்பட்டிருந்தனர்.
சிறையில் இருந்த விடுதறலப் ரபாோளிகள் லாகூர்
மாநாட்டில்
நிறைரவற்ைப்பட
இருக்கும்
பரிபூேை
சுதந்திேம் தீர்மானத்தால் உற்சாகம் அறடந்திருந்தனர்.
கடுறமயான தறடயுத்தேவுகறளயும் மீறி லாகூர் நகேம்
காங்கிேஸ் மாநாட்டுக்காகவும், அதில் நிறைரவற்ைப்பட
இருக்கும் பூர்ை ஸ்வோஜ் தீர்மானத்றத ஆதரித்தும்
மகிழ்ச்சியில்
திறளத்திருந்ததாக
பல
வேலாற்று
ஆய்வாளர்கள் பதிவு ஜசய்திருக்கிைார்கள்.
டிசம்பர்
30
நள்ளிேவில்,
ோவி
நதிக்கறேயில்
ெவாஹர்லால் ரநரு மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றுவதாக
இருக்கிைார் என்கிை ஜசய்தியும், அங்கிருந்தபடி பூர்ை
ஸ்சுவோஜ் ரகாஷத்றத அவர் முன்றவப்பார் என்கிை
தகவலும் பார்ஸ்டல் சிறையில் அறடக்கப்பட்டிருந்த
விடுதறலப்
ரபாோட்ட
ரபாோளிகறள
எட்டியதும்
அவர்கள் ஒரு முடிஜவடுத்தனர். தண்டறனக் றகதி
ஒருவர் மூலம் பகத் சிங்கிடம் ஜதாடர்பு ஜகாண்டார் ஒரு
ரபாோளி. அன்று நள்ளிேவில் ெவாஹர்லால் ரநரு ோவி
நதிக்கறேயில் மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றும்ரபாது
பார்ஸ்டல்
சிறைச்சாறலயில்
உள்ள
விடுதறலப்
ரபாோளிகள்
அறனவரும்
அறத
வேரவற்றுக்
ஜகாண்டாட ரவண்டும் என்கிை அந்தக் ரகாரிக்றகறய
பகத் சிங்கும் வேரவற்ைார். சிறைச்சாறலயில் இருந்த
ரபாோளிகள் அறனவருக்கும் தகவல் பேவியது.



Page Number 362 Of 367

 











நள்ளிேவு 12 மணி, ோவி நதிக்கறேயில் ஜபருந்திேளான
மக்கள் கூட்டத்துக்கு நடுரவ காங்கிேஸ் தறலவோக
ரதர்ந்ஜதடுக்கப்பட
இருந்த
ெவாஹர்லால்
ரநரு
மூவர்ைக் ஜகாடிறய ஏற்றினார். அரத ரநேத்தில்
பார்ஸ்டல்
சிறைச்சாறலயில்
அறடக்கப்பட்டிருந்த
அத்தறன விடுதறலப் ரபாோளிகளும் ஒரே குேலில்
"வந்ரத மாதேம், வந்ரத மாதேம்' என்று முழங்கத்
ஜதாடங்கினர். அங்கிருந்த காவலர்கள் அவர்கறள
அறமதியாக
இருக்கும்படி
ஜகஞ்சிப்
பார்த்தும்
விண்றைப் பிளக்கும் அந்த ரகாஷம் அடுத்த அறே மணி
ரநேத்துக்கு ஒலித்தது.
ஆச்சர்யம்
அதுவல்ல.
லாகூர்
பார்ஸ்டல்
சிறைச்சாறலறயப் ரபாலரவ, ரமற்கு வங்கத்து அலிப்பூர்
சிறைச்சாறலயிலும், இந்தியாவின் ஜதன்ரகாடியிலுள்ள
கண்ைனூர் சிறையிலும், ஏறனய பல சிறைகளிலும்
1929 டிசம்பர் 31-ம் ரததி அரதரபால வந்ரத மாதேம்
ரகாஷம் எழுப்பப்பட்டரத, எப்படி? யார் ஜசால்லி
அவர்களுக்குத் தகவல் ரபானது?
இப்ரபாதுரபால தகவல் ஜதாடர்புகள் இல்லாத, ஏைத்தாழ
ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முற்பட்ட அந்த காலத்தில் விடுதறல
ரவட்றகயும்
ரதசிய
உைர்வும்
அவர்கறள
இறைத்திருக்க ரவண்டும்.
மகாகவி பாேதி கூறிய,
'முப்பது ரகாடி முகம்உறடயாள் - உயிர்
ஜமாய்ம்புை ஒன்று உறடயாள் - இவள்





ஏவுகறை ஜகாள்முதல் ஜதாடாா்பாக, இரு நாட்டு
அேசுகளுக்கு
இறடரய
ரபச்சுவாாா்த்றத
இறுதிக்கட்டத்றத எட்டியுள்ளது. அடுத்த சில வாேங்களில்
அதிகாேபூாா்வமாக ஒப்பந்தம் இறுதியாகும் என்று அந்த
வட்டாேங்கள் ஜதரிவிக்கின்ைன.
இந்திய- ேஷிய கூட்டு நிறுவனமான பிேரமாஸ்
ஏரோஸ்ரபஸ்,
சூப்பாா்சானிக்
வறக
பிேரமாஸ்
ஏவுகறைகறளத் தயாரித்து வருகிைது. ஒலிறயவிட
கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு ரவகத்தில் ஜசல்லும் இந்த
ஏவுகறைகறள கப்பல்கள், நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள்,
விமானங்கள் மற்றும் நிலப்பேப்பில் இருந்து ஜசலுத்த
முடியும்.
5. கனடா: 3 இந்திய வம்சாவளியினருக்கு ரதசிய விருது
கனடாவில் இந்திய வம்சாவளிறயச் ரசாா்ந்த 3 ரபாா் அந்த
நாட்டின் இேண்டாவது மிகப் ஜபரிய ரதசிய விருதுக்குத்
ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா்.
இதுகுறித்து
பிடிஐ
ஜதரிவித்துள்ளதாவது:

ஜசய்தி

நிறுவனம்

இந்திய வம்சவளிறயச் ரசாா்ந்த விஞ்ஞானி றவகுண்டம்
ஐயாா் லக்ஷ்மைன், ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான்,
மருத்துவாா் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் ஆகிரயாாா் கனடாவின்
இேண்டாவது ஜபரிய ரதசிய விருதான ‘ஆாா்டாா் ஆஃப்
கனடா’வுக்கு ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்டுள்ளனாா்.
இந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்குத் ரதாா்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட 135
ரபரின் பட்டியலில் அவாா்களும் இடம் ஜபற்றுள்ளனாா்.

ஜசப்பு ஜமாழி பதிஜனட்டுறடயாள், எனில்
சிந்தறன ஒன்று உறடயாள்'
என்பதன் ஜபாருள் விளங்குகிைது!
4. பிேரமாஸ் ஏவுகறை விற்பறன:
பிலிப்பின்ஸ் விறேவில் ஒப்பந்தம்

இந்தியா-

பிலிப்பின்ஸ்
நாட்டுக்கு
அதிநவீன
பிேரமாஸ்
ஏவுகறைகறளத்
தயாரித்து
வழங்குவதற்காக,
அந்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இறடரய விறேவில்
ஒப்பந்தம் இறுதியாகவுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா-பிலிப்பின்ஸ் இறடரயயான
உைவில் மிகப்ஜபரிய முன்ரனற்ைமாகக் கருதப்படுகிைது.
ஜதன்சீனக் கடலில் ஆதிக்கம் ஜசலுத்தும் வரும் சீனாறவ
எதிாா்ஜகாள்வதற்காக
பிலிப்பின்ஸ்
அேசு
தனது
கடற்பறடயின் பலத்றத அதிகரிக்க முடிவு ஜசய்துள்ளது.
இதற்காக, இந்தியாவிடம் இருந்து சூப்பாா்சானிக் வறக
பிேரமாஸ் ஏவுகறைகறள அந்நாட்டு அேசு ஜகாள்முதல்
ஜசய்யவுள்ளது.

தங்களது
துறைகளில்
அவாா்கள்
ஆற்றி
வரும்
சாதறனகள்,
அாா்ப்பணிப்பு
உைாா்வு,
நாட்டு
முன்ரனற்ைத்துக்கு அளிக்கும் பங்களிப்பு, இந்தியாவுக்கும்
கனடாவுக்கும் இறடரய பாலமாகச் ஜசயல்படுவது
ரபான்ை காேைங்களுக்காக அவாா்களுக்கு அந்த விருது
வழங்கப்படுவதாக ரதாா்வுக் குழு ஜதரிவித்துள்ளது.
இவாா்களில் றவகுண்டம் ஐயாா் லக்ஷ்மைன் புகழ்ஜபற்ை
விஞ்ஞானியும் புதிய கண்டுபிடிப்புகறள நிகழ்த்தி
வருபவரும் ஆவாாா்.
நவ்ஜீத் சிங் தில்லான் என்றும் அறழக்கப்படும் பிேபல
மறனவணிக ஜதாழிலதிபாா் பாப் சிங் தில்லான், சமூக
ரசறவகளுக்கு நன்ஜகாறடகள் அளித்து வருகிைாாா்.
குழந்றதகள் மருத்துவத்தில் பிேதீப் ஜமாா்ச்சண்ட் மிகவும்
பிேபலமாக ஜசயல்பட்டு வருகிைாாா் என்று பிடிஐ ஜசய்தி
நிறுவனம் ஜதரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வட்டாேங்கள் வியாழக்கிழறம
ஜதரிவித்ததாவது:
பிேரமாஸ்
ஏவுகறைகறளக்
ஜகாள்முதல் ஜசய்வதற்காக, பிலிப்பின்ஸ் அேசின் பட்ஜெட்
ரமலாண்றமத் துறை சிைப்பு நிதியாக ரூ.189 ரகாடி,
ரூ.224 ரகாடி ஆகியவற்றைத் தனித்தனிரய ஒதுக்கீடு
ஜசய்துள்ளது.
இது,
பிலிப்பின்ஸ்
கடற்பறடக்குத்
ரதறவயான
தளவாடங்கறளக்
ஜகாள்முதல்
ஜசய்வதற்கான முதல்கட்ட நிதியாக இருக்கும்.
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1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘ரேணுகாஜி அணை


✓

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இந்திராேதி புலிகள் காப்பகம்
சுமார் 2799.08 சதுர கிமீ பரப்பளவில் அணமந்துள்ளது.

✓

சமீபத்தில், 400 சகிமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளணேக்
சகாண்ட இந்ேக் காப்பகத்தில் புலிகள் கைக்சகடுப்பு
நடத்ேப்பட்டது. சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, அக்காப்பகத்தில்
3 புலிகள் இருந்ேன.

திட்டம்’ அணையவுள்ள ைாநிலம் எது?
அ) மகாராஷ்டிரா



ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 
இ) குஜராத்
ஈ) பீகார்
✓

✓

5.ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற எட்வர்ட் ஓ வில்ென் யார்?

`6,700 தகாடி மதிப்பிலான ‘தரணுகாஜி அணை
திட்ட’த்திற்கு ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டியிலிருந்து
பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். கிரி ஆற்றின் திட்டம்
நிணைதேறியதும், 40 MW மின்னுற்பத்தி நிணலயத்தில்
200 மில்லியன் அலகு மின்சாரம் உற்பத்தி சசய்யப்படும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
அணையின் நீர்த்தேக்கக் சகாள்ளளவு 498 மில்லியன்
கன மீட்டராக இருக்கும், இது, தில்லியின் குடிநீர்த்
தேணேயில் 40 சேவீேத்ணே பூர்த்தி சசய்யும்.

அ) உயிரியலாளர் 
ஆ) விண்சேளி வீரர்
இ) கிரிக்சகட் வீரர்
ஈ) நடனமாடுபேர்
✓

2. எந்த ைத்திய அணைச்ெகத்தின் கீழ், ‘ரொணதப்சொருள்
தடுப்புப் பிரிவு’ செயல்ெடுகிறது?
அ) மத்திய நிதி அணமச்சகம்
ஆ) மத்திய உள்துணை அணமச்சகம் 

6. எத்தணை ஐரோப்பிய நாடுகணளச் ொோத நாடுகள்

இ) மத்திய சேளியுைவு அணமச்சகம்
✓

‘எறும்பு மனிேன்’ என்று அன்புடன் அணைக்கப்படும்
எட்ேர்ட் ஓ வில்சன், ஹார்ேர்ட் உயிரியலாளர் மற்றும்
பூச்சியியல் ேல்லுநர் ஆோர். அேர் சமீபத்தில் ேனது 92
ஆம் ேயதில் இைந்ோர். உயிரியலாளரான இேர் இரண்டு
முணை புலிட்சர் பரிசு சபற்ை எழுத்ோளர் ஆோர். 1975’இல்
சேளியிடப்பட்ட “Sociobiology: The New Synthesis” என்ை
நூலிற்காக உலகம் முழுேதும் கேனத்ணேப் சபற்ைார்.

Europol’இல் உறுப்பிைோக உள்ளை?

ஈ) மத்திய பாதுகாப்பு அணமச்சகம்

அ) 0

நாட்டிலிருந்து தபாணேப்சபாருணள ஒழித்ேற்கு அணனத்து
மாநிலங்களும் அந்ேந்ே அதிகார ேரம்புகளில் பிரத்தயக
தபாணேப்சபாருள் ேடுப்பு பணிக்குழுணே உருோக்கி
அறிவிக்குமாறு மத்திய உள்துணை அணமச்சர் அமித் ஷா
தகட்டுக்சகாண்டுள்ளார். அதிகாரப்பூர்ே அறிவிப்பின்படி,
இப்பணிக்குழு மாநில அளவில் நார்தகா ஒருங்கிணைப்பு
ணமய சசயலகமாக சசயல்பட முடியும்.

ஆ) 10 

3. ொஹிப்ொதா திவாஸ் சகாண்டாடப்ெடும் இந்தியாவின்
முதல் ைாநிலம் எது?

இ) 20
ஈ) 30
✓

சேன் சகாரியா அண்ணமயில் ஐதராப்பாவிற்கு சேளிதய
யூதராதபாலில் இணைந்ே 10ஆேது நாடாக மாறியுள்ளது.
இது பயங்கரோேம் மற்றும் பிை சர்ேதேச குற்ைங்கணள
எதிர்த்துப் தபாராடும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) சட்ட
அமலாக்க ஒத்துணைப்பு நிறுேனமாகும்.

✓

சேன் சகாரியாவின் தேசிய காேல்துணை முகணம (NPA)
இேற்கான
ஒப்பந்ேத்தில்
ணகசயழுத்திட்டேன்மூலம்
யூதராதபாலுடன் இணைந்ேது. அது 27 ஐதராப்பிய
ஒன்றிய நாடுகளால் ஒருமனோக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

அ) உத்ேர பிரதேசம் 
ஆ) மத்திய பிரதேசம்
இ) அஸ்ஸாம்
✓

ஈ) நாகாலாந்து

7. அண்ணையில் ஒடிஸா கடற்கணேயில் ெரிரொதணை

உத்ேரபிரதேச மாநிலம் சமீபத்தில் குருதகாவிந்த் சிங்கின்
4 மகன்களின் (சாகிப்சாோஸ்) தியாகத்தின் நிணனோக
சாகிப்சாோ நாணள அனுசரித்ேது. சீக்கிய குருக்களின்
தியாகம் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க
தேண்டும் என்று முேல்ேர் தயாகி ஆதித்யநாத் அறிவித்ே
2020ஆம் ஆண்டு முேல் சாகிப்சாோ திோஸ் அனுசரிக்கப்
-படும் இந்தியாவின் முேல் மாநிலமாக உபி ஆனது.

செய்யப்ெட்ட ‘பிேரல’ என்றால் என்ை?
அ) குறுகிய தூரம் சசல்லும் எறிகணை 
ஆ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை
இ) ோன்ேழி ஏேப்படும் எறிகணை
ஈ) கப்பேழி ஏேப்படும் எறிகணை
✓

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுேனத்ோல்
(DRDO) உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட ேணரயிலிருந்து
சசலுத்ேக்கூடிய ‘பிரதல’ எறிகணை, ஒடிஸா கடற்கணரப்
பகுதியில் உள்ள Dr ஏ பி தஜ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து
சேற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்டது.

✓

இந்ே ஏவுகணை திட எரிசபாருள் ராக்சகட் தமாட்டார்
மற்றும் பல்தேறு புதிய சோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயில்
இயங்கக் கூடியது. இது 150 முேல் 500 கிமீ சோணலவு

4. இந்திோவதி புலிகள் காப்ெகம் அணைந்துள்ள இடசைது?
அ) கர்நாடகா
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
இ) பீகார்
ஈ) தமற்கு ேங்காளம்
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ேணர பாய்ந்துசசன்று ோக்கக்கூடியது என்பதோடு நடமா
-டும் சாேனத்திலிருந்து சசலுத்ேக் கூடியோகும்.




✓



இந்ேத் திட்டம் ணகதிகளுக்கு மறுோழ்வு மற்றும் நலன்புரி
ோய்ப்புகணள ேைங்குேணே ேனது தநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ளது.

8. ரொணதப்சொருள் ைற்றும் குற்றங்கள் சதாடர்ொை ஐநா
அலுவலகத்தின்ெடி, அபின் உற்ெத்தியில் முதலிடத்தில்
உள்ள நாடு எது?
அ) ஆப்கானிஸ்ோன் 

1. 2021-இல் இந்தியாவில் 126 புலிகள் உயிரிைப்பு

ஆ) இலங்ணக

இந்தியாவில்
நடப்பு
ஆண்டில்
126
புலிகள்
உயிரிைந்துள்ளோக தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம்
சேரிவித்துள்ளது.

இ) இஸ்தரல்
ஈ) ஈரான்
✓

தபாணேப்சபாருள் மற்றும் குற்ைங்கள் த ொடர்பொன ஐநா
அலுேலகத்தின்படி, அபின் உற்பத்தியில் ஆப்கானிசுோன்
முேலிடத்தில் உள்ளது.

✓

நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் சட்டவிதராேமாக
உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட சஹராயினில் 90 சேவீேத்துக்கும்
அதிகமானது ஆப்கானிஸ்ோனுணடயோகும். இேன்மூலம்
2001 முேல், உலகின் மிகப்சபரிய சட்டவிதராே தபாணேப்
சபாருள் உற்பத்தியாளராக ஆப்கானிஸ்ோன் உள்ளது.

9. கலகக்காேர்களிடமிருந்ரத ரெதைணடணடந்த சொத்துக்
-களுக்காை ெைத்ணத வசூலிக்கும்
ெமீெத்தில் நிணறரவற்றிய ைாநிலம் எது?

ைரொதாணவ

அ) குஜராத்
ஆ) மத்திய பிரதேசம் 
இ) உத்ேர பிரதேசம்
ஈ) பஞ்சாப்
✓

கலகக்காரர்களிடமிருந்தே தசேமணடணடந்ே சசாத்துக்க
-ளுக்கான பைத்ணே ேசூலிக்கும் மதசாோணே மத்திய
பிரதேச மொநில அரசு சமீபத்தில் நிணைதேற்றியது.

✓

கலேரங்கள் அல்லது மக்கள் தபாராட்டங்களின்தபாது
ஏற்படும் சசாத்துதசேம் சோடர்பான ேைக்ணக விசாரிக்கும்
தீர்ப்பாயம் அணமப்பேற்கும் இம்மதசாோ ேணக சசய்கிைது.
இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட ேகுப்பினருக்கு (OBC) இடஒதுக்கீடு
இல்லாமல் பஞ்சாயத்து தேர்ேல் நடத்ேப்படாது என்று
அம்மாநில சட்டசணபயில் தீர்மானம் நிணைதேற்ைப்பட்டது.

10. “ரேடிரயா உஜாலா ெஞ்ொப்” என்பது எந்த ைத்திய
சிணறயின் ெண்ெணலயாகும்?
அ) பாட்டியாலா மத்திய சிணை
இ) அமிர்ேசரஸ் மத்திய சிணை
ஈ) ஜலந்ேர் மத்திய சிணை
பஞ்சாபின் லூதியானா மத்திய சிணை ேற்தபாது ேனது
சசாந்ே ோசனாலி அணலேரிணசயான “தரடிதயா
உஜாலா பஞ்சாப்ணபத்” சோடங்கியுள்ளது. இச்சிணையில்
உள்ள சிணைோசிகள் மட்டுதம இந்ே தரடிதயா தசனணல
நடத்துோர்கள். தமலும் ோசனாலி நிகழ்ச்சி சோகுப்பாளர்
-களாக பணிபுரியும் சிணைோசிகள் பயிற்சி சபற்றுள்ளனர்.





இது சோடாா்பாக அந்ே ஆணைய அதிகாரிகள் தமலும்
கூறியுள்ளோேது:
கடந்ே ஆண்ணடக் காட்டிலும் இந்ே ஆண்டு அதிக
எண்ணிக்ணகயில் புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இேற்கான
காரைம் குறித்து விசாரணை நடத்ேப்பட்டு ேருகிைது.
ேனப்
பகுதிகளில்
கண்காணிப்ணப
அதிகரிப்பது,
புலிகணள தேட்ணடயாடுபோா்கள் மீது கடும் நடேடிக்ணக
தமற்சகாள்ேது உள்ளிட்டணே மூலம் புலிகணளக் காக்க
கூடுேல் ஏற்பாடுகள் சசய்யப்பட்டுள்ளன.
மத்திய பிரதேசத்தில் இந்ே ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 44
புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இதில் விஷம் ணேத்துக்
சகால்லப்பட்டது தபான்ை சம்பேங்களும் நிகழ்ந்ேோக
குற்ைச்சாட்டு உள்ளது. ஆனால், அேற்கு எவ்விே ஆோரமும்
இல்ணல. எனினும், இந்ேக் குற்ைச்சாட்டு சோடாா்பாக
ஆய்வு நணடசபறுகிைது.
புலிகள் உயிரிைப்பு சோடாா்பாக சம்பந்ேப்பட்ட மாநில
அரசுகளும், தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையமும்
ேனித்ேனியாக விசாரணை நடத்துேது ேைக்கம். நாட்டில்
உள்ள சமாத்ே புலிகளில் 30 சேவீேம் புலிகள்
சரைாலயங்களுக்கு சேளிதய உள்ளன. இேனால்,
அேற்றின் பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்ேதில் பல்தேறு
சிரமங்கள் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.
மத்திய பிரதேசத்துக்கு அடுத்ேபடியாக மகாராஷ்டிரத்தில்
26 புலிகளும், காா்நாடகத்தில் 16 புலிகளும் இந்ே
ஆண்டில்
உயிரிைந்ேன
என்று
அதிகாரிகள்
சேரிவித்ேனாா்.
2. உருக்கு துணை சசயலராக சஞ்சய் குமார் சிங்
சபாறுப்தபற்பு
மத்திய உருக்குத் துணை சசயலராக சஞ்சய் குமாாா் சிங்
சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டுள்ளாாா்.

ஆ) லூதியானா மத்திய சிணை 

✓







இதுகுறித்து மத்திய உருக்குத் துணை அணமச்சகம்
வியாைக்கிைணம
சேளியிட்ட
அறிக்ணகயில்
சேரிவித்துள்ளோேது:
உருக்கு அணமச்சக துணையின்புதிய சசயலராக சஞ்சய்
குமாாா் சிங் இன்று (டிச.30) சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டாாா்.
இோா் இேற்கு முன்பாக, நிாா்ோகம் மறுசீரணமப்பு & சபாது
குணைதீாா், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியாா் நலத்
துணையின் சசயலராக சபாறுப்பு ேகித்ேோா்.
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மத்திய பிரதேசத்ணேச் தசாா்ந்ே சஞ்சய் குமாாா் சிங், 1987ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் பணிக்கு தோா்ோனோா் என அந்ே
அறிக்ணகயில் சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து இனி அரசின் மாநில பாடல்!
அப்படி ேமிைர்களின் சுோசமாக திகழும் ஒப்புயர்ேற்ை
உயர்ேனி
சசம்சமாழியாம்
இலக்கை,
இலக்கிய
ேளங்கள் நிணைந்ே ேமிழ் சமாழிணய ோயாக தபாற்றும்
ேமிைர்கள், உள்ளம் மகிை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடணல
பாடுேது ேைக்கம்.
“நீராரும் கடலுடுத்ே நிலமடந்ணே சகழிசலாழுகும்,
சீராரும்
ேேனசமனத்
திகழ்பரேக்
கண்டமிதில்,
சேக்கைமும் அதிற்சிைந்ே திராவிடநல் திருநாடும்,
ேக்கசிறு பிணைநுேலும் ேரித்ேனறும் திலகமுதம, அத்திலக
ோசணனதபால் அணனத்துலகும் இன்பமுை, எத்திணசயும்
புகழ்மைக்க இருந்ேசபரும் ேமிைைங்தக, ேமிைைங்தக,
உன்
சீரிளணமத்
திைம்வியந்து
சசயல்மைந்து,
ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, “ என்ை
பாடணல பாடும்தபாது ேமிைர்களின் நாடி நரம்புகளில்
எல்லாம் ேமிழ் உைர்வுகள் ேணைக்கும்.
இந்ே ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்துக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு தமல்
ேரலாறு
உண்டு.
1913-ம்
ஆண்டு
கரந்ணே
ேமிழ்ச்சங்கத்தின் 3-ம் ஆண்டு அறிக்ணகயில் நீராரும்
கடலுடுத்ே என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பற்றிய குறிப்பு
இடம்சபற்றுள்ளது. 1914-ம் ஆண்டு முேல், கரந்ணே
ேமிழ்ச்சங்கத்தின் ஆண்டு விைாக்களில் எந்ே நிகழ்ச்சிகள்
என்ைாலும் சரி சோடக்கத்தில் இந்ே பாடணல பாடிதய
மகிழ்ந்ோர்கள். 1967-ல் மணைந்ே தபரறிஞர் அண்ைா
முேல்-அணமச்சராக சபாறுப்பு ஏற்ை தநரத்தில், கரந்ணே
ேமிழ்ச்சங்க நிர்ோகிகள் அண்ைாவிடம் இணே மாநில
பாடலாக அறிவிக்கதேண்டும் என்று தகாரிக்ணக
விடுத்ேனர். அண்ைா இதுகுறித்து பரிசீலணன சசய்து
ஆணை பிைப்பிக்கும் முன்தப மணைந்ோர். சோடர்ந்து
ஆட்சிக்கு ேந்ே மணைந்ே முேல்-அணமச்சர் கருைாநிதி
பேவி ஏற்ைவுடன், 1970-ம் ஆண்டு நேம்பர் 23-ந்தேதி
இந்ே பாடணல அணனத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளின்
சோடக்கத்திலும் பாடும் ோழ்த்து பாடலாக அணமயும்
என்று கூறி, சோடர்ந்து சமல்லிணச மன்னர் விஸ்ேநாேன்
இணச
அணமக்க,
பின்னணி
பாடகர்கள்
டி.எம்.சவுந்ேரராஜன், பி.சுசீலா ஆகிதயார் பாடும் ‘நீராரும்
கடலுடுத்ே’ என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் இணச
ேட்டுகளாக
சேளியிடப்பட்டு,
அரசு
விைாக்களில்
பயன்படுத்ேப்பட்டு ேந்ேது.
மதனான்மணியம் சுந்ேரனார் இயற்றிய இந்ே பாடல்
அன்று முேல் எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் இணச ேட்டுகள்
மூலம் ஒலிபரப்பப்பட்டது. இத்ேணகய சூழ்நிணலயில்
சமீபத்தில் ஐதகார்ட்டில் சோடரப்பட்ட ஒரு ேைக்கில்
நீதிபதி, “ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து ஒரு இணைேைக்க பாடல்
ோன். தேசிய கீேம் அல்ல. இந்ே பாடணல பாடும்தபாது
அணனேரும் எழுந்து நிற்கதேண்டும் என்று எந்ேவிே
சட்டதமா, நிர்ோக உத்ேரதோ இல்ணல”
என்று
கூறினார். இந்ே உத்ேரவு ேந்ே உடதனதய, ேமிழ்த்ோய்
ோழ்த்து
பாடப்படும்தபாது
அணனேரும்
எழுந்து
நிற்கதேண்டும் என்ை ேணகயில், ஒரு அரசாணை















சேளியிட
முேல்-அணமச்சர்
மு.க.ஸ்டாலின்
உத்ேரவிட்டார். இந்ே உத்ேரவில், “நீராரும் கடலுடுத்ே”
ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் ேமிைக அரசின் மாநில
பாடலாக
அறிவிக்கப்படுகிைது.
55
வினாடிகளில்
முல்ணலப்பாணியில் (தமாகன ராகத்தில்) இந்ே பாடல்
பாடப்படதேண்டும்.
ேமிழ்நாட்டில்
அணமந்திருக்கும்
அணனத்து
கல்வி
நிறுேனங்கள்,
பல்கணலக்கைகங்கள்,
அரசு
அலுேலகங்கள், சபாதுத்துணை நிறுேனங்கள் உள்ளிட்ட
சபாது அணமப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் ேமிழ்த்ோய்
ோழ்த்து பாடப்படதேண்டும். இதில் முக்கியமாக, இந்ே
ோழ்த்து
பாடணல
இணச
ேட்டுக்கள்
சகாண்டு
இணசக்கப்படுேணே ேவிர்த்து, பயிற்சி சபற்ைேர்களால்
ோய்ப்பாட்டாக
பாடதேண்டும்.
இந்ே
பாடல்
பாடப்படும்தபாது
அணனேரும்
ேேைாமல்
எழுந்து
நிற்கதேண்டும் என்று அந்ே உத்ேரவில் கூைப்பட்டுள்ளது.
தபரறிஞர்
அண்ைாவிடம்
ணேத்ே
தகாரிக்ணக
மு.க.ஸ்டாலினால்
நிணைதேற்ைப்பட்டுள்ளது
மிகவும்
ோழ்த்துக்குரியது. ேரதேற்புக்குரியது. ேமிழ் மக்கள்
சநஞ்சில் ோய்சமாழி உைர்ணே ேட்டி எழுப்ப இந்ே
உத்ேரவு ேழிதிைந்துவிட்டது. இந்ே பாடணல ஏதோ
ஓரிருேர் மட்டுமல்லாமல் அணனத்து விைாக்களிலும்
கலந்துசகாள்பேர்கள்
ஒருதசர
பாடினால்ோன்
தபாற்றுேலுக்குரியோக இருக்கும்.
4. புத்ோண்டில் முேன்முேலாக சிறிய ரக எஸ்.எஸ்.எல்.வி.
ராக்சகட்ணட விண்ணில் சசலுத்துகிைது, இஸ்தரா
சகாதரானா ணேரஸ் சோற்ைால் நடப்பு 2021-ம் ஆண்டில்
இந்திய விண்சேளி ஆய்வு நிறுேனம், இஸ்தராவின்
விண்சேளி
திட்டங்களும்
பாதித்துள்ளன.
இேன்
காரைமாக புத்ோண்டில் புதிய தேகம் காட்டுேதில்
இஸ்தரா முழு முணனப்பாக உள்ளது.
விண்சேளிக்கு
வீரர்கணள
அனுப்பி
ணேக்கும்
ககன்யான் திட்டம், புத்ோண்டில் குறிப்பிடத்ேக்க திட்டமாக
உள்ளது. முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட
விண்கலத்தில் விண்சேளிக்கு வீரர்கணள அனுப்பி
ணேக்க நடேடிக்ணக எடுக்கப்படுகிைது. வீரர்கணள
அனுப்புேேற்கு முன்பாக புத்ோண்டில் ஜூன் மாேத்துக்கு
பின்னும், ஆண்டின் இறுதியிலும் என 2 முணை ஆள்
இல்லாே விண்கலத்ணே விண்ணில் சசலுத்ே ஏற்பாடு
சசய்யப்படுகிைது.
அேன்பின்னர்,
விண்சேளி
வீரர்கள்
(இந்திய
விமானப்பணடயின் 3 அதிகாரிகள்) விண்கலம் மூலம்
2023-ம்
ஆண்டு
விண்சேளிக்கு
அனுப்பி
ணேக்கப்படுோர்கள்.
இேன்
மூலம்
புத்ோண்டில்
ககன்யான் திட்டம் சிைகுகணள விரிக்கும் என்ை
எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. .
ககன்யான் திட்டப்பணிக்காக 4 இந்திய விமானப்பணட
அதிகாரிகள்
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அேர்கள்
ேற்தபாது பயிற்சியில் உள்ளனர். அேர்கணளப் பற்றிய
விேரங்கள் ரகசியமாக ணேக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய
ஏவுகணை ோகனத்தில் விண்சேளி வீரர்கணள
குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு அனுப்பி அேர்கணளப்
பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பக்சகாண்டு ேரும் திைணன
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அணடேதுோன் ககன்யான் கனவு திட்டத்தின் தநாக்கம்
ஆகும்.
சூரியணன ஆய்வு சசய்ேேற்காக ஆதித்யா எல்-1 என்ை
திட்டத்ணே
இஸ்தரா
ணகயில்
ணேத்துள்ளது.
சகாதரானாோல் ோமேமாகி ேந்ே இந்ே திட்டமும்
புத்ோண்டில் சோடங்கப்படும். ஆதித்யா-எல்1 திட்டம்,
பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிதலா மீட்டர் சோணலவில்
உள்ள லாக்தரஞ்ச் பாயிண்ட்- 1 (எல்-1) -ஐச் சுற்றி ஒரு
ஒளிேட்டப் பாணேயில் சசருகப்படும். இது இஸ்தராவின்
2-ேது உயர்நிணல விண்சேளி இலக்குப் பணியாகும்.
புத்ோண்டின் 3-ேது காலாண்டு அோேது சசப்டம்பர்
மாேத்திற்கு பிைகு சந்திரயான்-3 திட்டத்ணே இஸ்தரா
சோடங்க இருக்கிைது. ஏற்கனதே சந்திரயான் 1
திட்டத்தின்
மூலம்
நிலவின்
தமற்பரப்பில்
நீர்
இருப்பேற்கான ஆோரங்கணளக் கண்டறிேது உட்பட
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் அரங்தகறின.







ேரும் சனிக்கிைணம சோடங்கவுள்ள ேங்கதேச அணிக்கு
எதிரான நியூசிலாந்தின் சடஸ்ட் சோடருக்கு பிைகு சடஸ்ட்
தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு சபறுேோகவும், அடுத்ே
ஆண்டு
பிப்ரேரி
மற்றும்
மார்ச்
மாேங்களில்
நணடசபைவுள்ள ஆஸ்திதரலியா மற்றும் சநேர்லாந்து
அணிகளுக்கு
எதிரான
நியூசிலாந்தின்
ஒருநாள்
சோடருக்கு பிைகு ஒருநாள் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு
சபறுேோகவும் அறிவித்துள்ளார்.
37 ேயோகும் ராஸ் சடய்லர் இதுேணர 445 சர்ேதேச
தபாட்டிகளில் விணளயாடியுள்ளார். 18,074 ரன்கள் எடுத்ே
அேர் 40 சேங்கணள விளாசியுள்ளார். மூன்று ேணக
சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளிலும் 100 ஆட்டங்களுக்கு
தமல் விணளயாடிய முேல் சர்ேதேச வீரர் என்ை
சபருணமணயயும் ராஸ் சடய்லர் சபற்றுள்ளார்.

சந்திரயான் 2 திட்டத்தில், நிலவில் ேணரயிைங்கி ஆய்வு
சசய்யும் கருவியான தலண்டர் மற்றும் தராேர்
விபத்துக்குள்ளான நிணலயில், ஆர்பிட்டர் மட்டும் நிலவின்
தமல்பரப்பில் சுற்றி ேட்டமிட்டு ஆய்வு சசய்து ேருகிைது.
அணே சந்திரயான்-3 திட்டத்தில் பயன்படுத்ே இஸ்தரா
திட்டமிட்டுள்ளது. அேற்கான பணிகளில் விஞ்ஞானிகள்
ஈடுபட்டு உள்ளனர். இது சந்திரயான்-2 தபான்ை
கட்டணமப்பு ோன், ஆனால் அதில் ஆர்பிட்டர் இருக்காது.
சந்திரயான்-2-ன்
தபாது
ஏேப்பட்ட
ஆர்பிட்டர்
சந்திரயான்-3-க்கு பயன்படுத்ேப்படும். சந்திரயான்-3
திட்டம் 2022-ம் ஆண்டு சசயல்படுத்ேப்படும்.
குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு சசயற்ணகதகாள்கணள
சேற்றிகரமாக
விண்ணில்
சசலுத்துேதில்
முன்தனாடியாக
விளங்கும்
இஸ்தரா,
சிறிய
சசயற்ணகதகாள்கணள
எளிோக
விண்ணில்
சசலுத்துேேற்காக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. என்ை சிறிய ேணக
ராக்சகட்ணட உருோக்கி ேருகிைது.
இேணன புத்ோண்டின் முேல் காலாண்டில் விண்ணில்
சசலுத்ே திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ேணக
ராக்சகட்ணட சபாறுத்ேேணரயில் 500 கிதலா மீட்டர் தூர
சுற்றுப்பாணேயில் 500 கிதலாகிராம் எணட சகாண்ட
சசயற்ணகதகாணள
சுமந்து
சசல்லும்
திைன்
சகாண்டோகும்.
நாதனா மற்றும் ணமக்தரா சசயற்ணகதகாள்கணள சுமந்து
சசல்லும் ேணகயில், மூன்று நிணலகளுடன் அணனத்து
திட ோகனமாக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ரக ராக்சகட்ணட
உருோக்க ரூ.169 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள்
தீவிரமாக நடந்து ேருகின்ைன. புத்ோண்டில் இஸ்தரா
புதிய சகாப்ேங்கணள பணடக்கும்.
தமற்கண்ட ேகேல்கணள
சேரிவித்ேனர்.

இஸ்தரா

விஞ்ஞானிகள்

5. பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ஓய்வு அறிவிப்பு
பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ராஸ் சடய்லர்
சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு
சபறுேோக அறிவித்துள்ளார்.
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