 

✓

✓













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.



 









✓

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



 









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



 









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
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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



 











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 ஆண்டு விருது தபறும் விருொைர்கள்:

3. எஸ் ோமகிருஷ்ணன் – உளேநளட

ஈ) நிர்மலா சீொோமன்

✓

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.

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



 











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.



 















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



 















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.











 











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?
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

அ) மும்ளப 

✓



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



 











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.











 

✓













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.



 











9.‘ஹுனர்பாஸ்’ விருதுகளுடன் சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம்
எது?



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.

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.

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.



 















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



 















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.











 

✓













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.



 













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



 











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



 















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.



 











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.



 











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



 





4. நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம் சார்பில்
நமாழிநபயர்க்கப்படும் ‘மணிதமகவல’ காப்பியம்
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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



 











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



 











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.



 











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



 





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.











 













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?

✓







 











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











 











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











 















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.



 











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



 











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.



 















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.











 











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.



 









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



 











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.



 









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.











 











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



 











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



 





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.











 

✓















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.



 











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.



 















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.



 















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.











 

✓













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.



 









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



 









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.



 











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.



 















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.











 













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.











 











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.



 















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)











 













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.



 











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.



 











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



 











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.











 

✓













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.



 











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,











 









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.











 











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.



 









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,



 









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:











 











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











 











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



 















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.











 

✓















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.











 











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



 















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



 











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



 











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 ாாா்



 















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



 















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.











 











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











 
✓

✓











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











 















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



 











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.











 

✓













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











 
✓

✓











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.



 











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.



 















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.











 













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.



 











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



 











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.











 

✓













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.



 
✓











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.











