 













இந்திய கடற்பனடயில் பணியமர்த்து தற்காக DRDO இதனை சிறப்பு
முனறயில் டி னமத்துள்ளது. பல்வ று ான் ழி அச்சுறுத்தல்கனள
எதிர்த்து தாக்கு ாதற்காக இந்த ஏவுகனண உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ஆண்டுத ோறும், ‘போகுபோடுகள் ஒழிப்பு நோள் - Zero Discrimination
Day’ அனுசரிக்கப்படும் த தி எது?
அ) மார்ச் 01 
ஆ) மார்ச் 02

6.அண்டையில் NITI ஆதயோக் நிறுவனத்தின் டைடைச் பசயல்

இ) மார்ச் 03

அதிகோரியோல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ை, ‘DigiBoxx’ என்றோல் என்ன?

ஈ) மார்ச் 04

✓



ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழு தும்
‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்
AIDS’ஐ ஒரு பபாதுநல அச்சுறுத்தலாக எண்ணி அதனை முடிவுக்குக்
பகாண்டு ரு னத வநாக்கபமைக்பகாண்ட ஐநா அனமப்புதான் இந்த
UNAIDS.

அ) பசாத்து வமலாண்னம தளம் 
ஆ) ஆ ணக்களஞ்சியம்
இ) சமூக ஊடகம்
ஈ) பசய்தியிடல் பசயலி

✓

2.பன்னோட்டு துருவக்கரடிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படும் த தி எது?
அ) பிப்ர ரி 25
ஆ) பிப்ர ரி 27 

NITI ஆயைாகின் தனலனமச் பசயல் அதிகாரியாை அமிதாப் காந்த் இந்தி
-யாவின் முதல் டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளமாை ‘டிஜிபாக்னை’
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இது ஒரு டிஜிட்டல் ழியிலாை வகாப்பு வசமிப்பு,
பகிர்வு & வமலாண்னம பமன்பபாருளாகும். இது, அனைத்து வகாப்புக
-னளயும் ஒரு னமயப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் வசமிப்பதற்காை ஒரு பாது
-காப்பாை ழினய ழங்குகிறது.

இ) பிப்ர ரி 28

✓

ஈ) மார்ச் 01

7. ‘இ- ர்தி ஜிதயோ’ என்ற வடைத் ளத்ட அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

பன்ைாட்டு துரு க்கரடிகள் நாளாைது ஒவ்வ ார் ஆண்டும் பிப்.27
அன்று துரு க்கரடியின் பாதுகாப்பு நினல குறித்த விழிப்புணர்ன
ஏற்படுத்து தற்காக பகாண்டாடப்படுகிறது. பன்னாட்டு துரு க்கரடிகள்
நிறு ைடிக்கால் இந்நாள் ஏற்பாடுபசய்யப்படுகிறது. புவி ப ப்பமனடதல்
மற்றும் உருகி ரும் கடல்பனிக்கட்டிகள் ஆகியன துரு க்கரடிகளின்
மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்த விழிப்புணர்ன ஏற்படுத்து னத இந்த
நாள் தைது வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

ைத்திய அடைச்சகம் எது?
அ) வீட்டு சதி & நகர்ப்புற

றுனம ஒழிப்பு அனமச்சகம் 

ஆ) உள்துனற அனமச்சகம்
இ) புவி அறிவியல் அனமச்சகம்
ஈ) எரிசக்தி அனமச்சகம்

✓

3.30ஆவது அட்ரியோடிக் பியர்ல் தபோட்டி நடைபபற்ற நோடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) ஜப்பான்

மத்திய வீட்டு சதி மற்றும் நகர்ப்புற வி காரங்கள் துனற அனமச்சராை
ஹர்தீப் சிங் பூரி, அண்னமயில், ‘இ-தர்தி ஜிவயா’ இனணயதளத்னத
பதாடங்கின த்தார். இம்வமலாண்னம தக லனமப்பில், னரபடங்கள்
மற்றும் குத்தனக னரவுகள்வபான்ற பசாத்துசார்ந்த னரபடங்கனள
ஒருங்கினணத்து, அ ற்னற புவியியல் தக ல் அனமப்புடன் கூடிய ஓர்
அனமப்பாக மாற்று னத இந்தத்தளம் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

இ) மாண்டினீக்வரா 
ஈ) இத்தாலி

✓

8.உள்ைோநிை மின்சோர-பரிைோற்ற திட்ைத்ட தைம்படுத்துவ ற்கோக

அஸ்ஸோம் ைோநிைத்திற்கு $304 மில்லியன் கைடன வழங்கவுள்ள
நிறுவனம் எது?

முப்பதா து அட்ரியாடிக் பியர்ல் வபாட்டியாைது மாண்டினீக்வராவின்
புத் ாவில் நனடபபற்றது. 5 தங்கப்பதக்கம், 3 ப ள்ளிப்பதக்கம் மற்றும்
இரண்டு ப ண்கலப்பதக்கம் எை பமாத்தம் 10 பதக்கங்களுடன் இந்திய
மகளிர் அணி முதலிடத்னதப் பிடித்துள்ளது. இனதத்பதாடர்ந்து உஸ்பபகி
-ஸ்தான் 2ஆம் இடத்திலும், பசக் குடியரசு 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.

அ) ADB
ஆ) உலக

ங்கி

இ) AIIB 
ஈ) புதிய

4.நைப்போண்டு (2021) ஆசிய பபோருளோ ோர தபச்சுவோர்த்ட க்கு
இடைந்து டைடை ோங்கிய இந்திய அடைப்பு எது?

✓

அ) புவை பன்ைாட்டு னமயம் 
ஆ) ஐஐடி – மெட்ராஸ்
இ) ஐஐம் – ஆமதாபாத்

ளர்ச்சி

ங்கி

இந்தியாவும் ஆசிய உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு ங்கியும் (AIIB) அஸ்ைாம்
உள்மாநில மின்சார-பரிமாற்ற அணெப்ணப வமம்படுத்தும் திட்டத்திற்காக
$304 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் னகபயழுத்திட்டை. இந்தத் திட்டம்
துனண மின்நினலயங்கனள நிர்மாணிப்பனதயும் வதன யாை பரிமா
-ற்ற டங்கனள அனமப்பனதயும் வநாக்கமாக பகாண்டுள்ளது.

ஈ) BITS பிலானி
✓

✓

9.NASA & பெர்ைன் விண்பவளி ஆய்வுடையத்தின் ஓர் அண்டைய

2021 ஆசிய பபாருளாதார வபச்ச ார்த்னத நிகழ்வுக்கு இந்தியாவின்
புவை பன்ைாட்டு னமயம் இனணந்து தனலனமதாங்கியது. இந்நிகழ்வி
-ல், மத்திய ப ளியுறவு அனமச்சர் S பஜய்சங்கர் மற்றும் ஜப்பான்,
ஆஸ்திவரலியா, மாலத்தீவுகள், பமாரீஷியஸ் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடு
-கனளச்சார்ந்வதார் பங்வகற்றைர்.

ஆய்வின்படி, பூமியில் கோைப்படும் சிை நுண்ணுயிரிகள், பின்வரும்
எந் க் தகோளில் உயிர்வோழக்கூடும்?
அ) வியாழன்
ஆ) ப ள்ளி

ஆசிய பபாருளாதார வபச்சு ார்த்னத என்பது ப ளியுறவு அனமச்சகத்தி
-ன் முதன்னம புவி-பபாருளாதாரம் சார்ந்த மாநாடு ஆகும்.

இ) பசவ் ாய் 
ஈ) புதன்

5.VL-SRSAM என்பது எந் வடக ஏவுகடையோகும்?
அ)

✓

ானிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண

ஆ) தனரயிலிருந்து தாக்கும் ஏவுகனண
இ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகனண
ஈ) தனரயிலிருந்து

✓

ானுக்குத் தாக்கும் ஏவுகனண 

NASA மற்றும் பஜர்மன் விண்ப ளி ஆய்வு னமயத்தின் ஓர் அண்னமய
ஆய்வின்படி, பூமியில் காணப்படும் சில நுண்ணுயிரிகளால் பசவ் ாய்
வகாளில் உயிர் ாழக்கூடும். ஓர் அறிவிைல்பூர்வ பலூனைக்பகாண்டு
பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்னசகனள புவியின் அடுக்கு மண்டலம் னர
ஏவு தன்மூலம் பசவ் ாய் வபான்ற சூழ்நினலயில் அன
எப்படி
இருக்கும் என்பனத ஆராய்ச்சியாளர்கள் வசாதித்தைர்.

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அனமப்பாைது VL-SRSAM
(Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile) ஏவுகணைணை
இருமுனற ப ற்றிகரமாக வசாதனைபசய்துள்ளது. இந்த ஏவுகனணனய













 













நினல நிறுத்தப்படும். அதன்பின் 58 நிமிடங்களுக்குப் பின் ராக்பகட்
இன்ஜின்
மீண்டும்
இயக்கப்பட்டு,
மீதமுள்ள
18
பசயற்னகக்வகாள்கனளயும் அடுத்த 4 நிமிடங்களில் நினலநிறுத்தும்.
ஒட்டுபமாத்தமாக ராக்பகட் 2 மணி வநரம் 8 நிமிடங்கள் பயணிக்கும்.
இந்த
திட்டத்தில்
ஏ ப்பட்ட
சதீஷ்
த ண்
சாட்
நாவைா
பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமாா் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் 25,000 இந்தியாா்களின் பபயாா்கள்
மற்றும் டிஜிட்டல் டி பக த் கீனத ாசகங்கள் இடம்பபற்றுள்ளை.

10.இந்தியோவின் மு ல் கைைடி சுரங்கப்போட கட்ைப்படுகிற நகரம்
எது?
அ) பசன்னை
ஆ) பகாச்சின்
இ) மும்னப 
ஈ) பகால்கத்தா

✓

✓

மும்னப நகரத்தின் கடவலார சானலகள் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக
இந்தியாவின் முதல் கடலடி சுரங்கப்பானதயாைது மும்னபயில் கட்டப்பட
உள்ளது. இது, ரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நினற னடயும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2.07 கிமீ நீளத்னதக்பகாண்டுள்ளை இந்த இரட்னடச்சுரங்கப்பானதகள்,
கடல்படுனகக்கு 20 மீட்டர் கீவழ அனமந்திருக்கும்.


1.

19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட்: பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் வமாடி படம்.
பிவரசிலின் அவமவசனியா உள்ளிட்ட 19 பசயற்னகக்வகாள்களுடன்,
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா சதீஸ் த ண் ஏவுதளத்தில் இருந்து
இன்று கானல (28.02.2021) பிஎஸ்எல்வி-சி 51 ராக்பகட் ப ற்றிகரமாக
விண்ணில் பாய்ந்தது. பிரதமர் வமாடியின் புனகப்படம் பபாறிக்கப்பட்ட
சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாளும் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளது.
2021-ம் ஆண்டில் இஸ்வரா விண்ணுக்கு அனுப்பும் முதல் ராக்பகட்
இது ாகும். ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏ ப்படும் 78 து ராக்பகட் மற்றும் பிஎஸ்எல்வி பிரிவில் 53 - து ராக்பகட் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. விண்ப ளி ஆய்வில் தனியார் துனறகள் மற்றும் கல்வி
நிறு ைங்களின் பங்களிப்னப ஊக்குவிக்கும் வநாக்கத்தில் இந்திய
விண்ப ளி ஆய்வு நிறு ைம் (இஸ்வரா) பல்வ று முயற்சிகனள
முன்பைடுத்து ருகிறது. ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கனள ர்த்தக
ரீதியாக அனுப்பு தற்காக 2019-ம் ஆண்டு என்எஸ்ஐஎல் (New Space
India Limited) என்ற அனமப்பும், உள்நாட்டில்
டி னமக்கப்படும்
பசயற்னகக் வகாள்கனள அனுப்ப 2020-ல் இன்ஸ்வபஸ் என்ற அனமப்பும்
நிறு ப்பட்டை. அதன்பலைாக தற்வபாது ராக்பகட், பசயற்னகக்வகாள்
தயாரிப்பில் அதிக அளவிலாை தனியார் மற்றும் கல்வி சார்நிறு ைங்கள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள முதல் ஏவுதளத்தில்
இருந்து பிஎஸ்எல்வி - சி 51 ராக்பகட் பசலுத்தப்பட்டது. பிஎஸ்எல்வி - 51
ராக்பகட் பிவரசிலின் அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் மட்டுமின்றி,
பசன்னைனயச் வசர்ந்த ஸ்வபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறு ைத்தின் எஸ்டி
சாட் பசயற்னகக்வகாள் உள்ளிட்ட19 பசயற்னகக்வகாள்கனளச் சுமந்து
பகாண்டு ப ற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது. இஸ்வரா நிறு ைத்தின்
ர்த்தகப் பிரி ாை நியூஸ்வபஸ் இந்தியா லிமிட் (என்எஸ்ஐஎல்) சார்பில்
முதல் முனறயாக ர்த்தகரீதியாக ( ணிகரீதியாக) பிவரசில் நாட்டின்
பசயற்னகக்வகாள் ஏ ப்படுகிறது. இதன் மூலம் முதல் முனறயாக இஸ்வரா
நிறு ைத்துக்கு அந்நியச் பசலா ணியும் கினடக்கும். இந்த பிஎஸ்எல்வி
சி-51 ராக்பகட்டில் பிவரசில் நாட்டின் அவமவசனியா-1 பசயற்னகக்வகாள்,
இந்தியாவின், சதீஸ் த ண் பசயற்னகக்வகாள், ஜிடி சாட், ஜிபஹச்ஆர்சிஇ
பசயற்னகக்வகாள், ஸ்ரீ சக்தி பசயற்னகக்வகாள், பாதுகாப்புத் துனறயின்
சிந்து வநத்ரா ஆகிய பசயற்னகக்வகாள்கள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. இது
தவிர அபமரிக்காவின் ஸ்வபஸ் பிஇஇ, பமக்சிவகாவின் நாவைா கபைக்ட்
பசயற்னகக்வகாள்கள் எை பமாத்தம் 19 பசயற்னகக்வகாள்கள்
விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டுள்ளை. ஸ்வபஸ்கிட்ஸ் இந்தியா, யுனிட்டி சாட்
சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 3 பசயற்னகக்வகாள்கனள, வகான னயச்
வசர்ந்த ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்ட்டியூட் பபாறியியல் கல்லூரி, ஸ்ரீபபரும்புதூர்
வஜபிஆர் கல்லூரி, நாக்பூர் ஜிபஹச் பரய்வசானி கல்லூரியின்
பசயற்னகக்வகாள்கள்
அனுப்பப்படுகின்றை.
இதில்
பிவரசிலின்
அவமசானியா பசயற்னகக்வகாள் அவமசான் காடு அழிப்புத் திட்டங்கனளக்
கண்காணிக்கவும், காடுகளின் சூழல், வ ளாண் சூழல் ஆகிய ற்னற
ஆய்வு
பசய்யவும்
அனுப்பி
ன க்கப்பட்டுள்ளது.
அவமசானியா
பசயற்னகக்வகாள் 637 கிவலா எனட பகாண்டதாகும். இந்த பிஎஸ்எல்வி
ராக்பகட் 4 படிநினலகளாக உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் மற்றும் 3-ம்
படிநினலயில் திடநினல எரிபபாருளும், 2- து மற்றும் 4- து
படிநினலயில் திர நினலயில் எரிபபாருளும் நிரப்பப்பட்டுள்ளை. இந்த
பசயற்னகக்வகாள்கள் விண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட 17 நிமிடங்களில்
பிஎஸ்4
இன்ஜின்
பசயல்பாடு
நிறுத்தப்பட்டு,
பிரதாை
பசயற்னகக்வகாளாை பிவரசிலின் அவமவசனியா பசயற்னகக்வகாள்













2.

பிஎஸ்எல்வி 50- து ப ற்றி:
விண்ணில்
ஏ ப்பட்டுள்ள
சதீஷ்
த ான்
சாட்
நாவைா
பசயற்னகக்வகாளில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடியின் உரு ப்படம்
பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் இஸ்வரா தனல ர் வக.சி ன்,
விண்ப ளித் துனற பசயலர் ஆர்.உமாமவகஸ் ரன் உட்பட 25 ஆயிரம்
இந்தியர்களின் பபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. வமலும், டிஜிட்டல்
டிவிலாை பக த் கீனத ாசகங்களும் இடம்பபற்றுள்ளை. பிஎஸ்எல்வி
னக ராக்பகட்டின் 50- து ப ற்றி இது ாகும். இது னர ஏ ப்பட்ட 53
பிஎஸ்எல்வி ராக்பகட்களில் 2 வதால்வியும், ஒன்று பகுதி வதால்வியும்
அனடந்துள்ளை. பிஎஸ்எல்வி-சி51, என்எஸ்ஐஎல் நிறு ைத்தின் மூலம்
ணிகரீதியாக பசலுத்தப்படும் முதல் ராக்பகட். எனினும், இதற்கு முன்பு
2015-ம் ஆண்டு ஆன்ட்ரிக்ஸ் நிறு ைம் மூலம் சிங்கப்பூருக்கு
பசாந்தமாை படலிவயாஸ் உட்பட 6 பசயற்னகக் வகாள்கனள பிஎஸ்எல்வி
சி-29
ராக்பகட்
மூலம்
இஸ்வரா
விண்ணில்
பசலுத்தியது
குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தைது ட்விட்டர் பக்கத்தில்
ப ளியிட்ட பதிவில், ‘ ணிகரீதியாை முதல் பிஎஸ்எல்வி-சி51 திட்டத்தின்
ப ற்றிக்கு
என்எஸ்ஐஎல்
மற்றும்
இஸ்வராவுக்கு
ாழ்த்துகள்.
இதுநம்நாட்டின் விண்ப ளி சீர்திருத்தங்களில் புது சகாப்தத்னத
ஏற்படுத்துகிறது. வமலும், 4 சிறியன உட்பட 18 துனண பசயற்னகக்
வகாள்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளை. இன நமது இனளஞர்களின் ஆற்றல்
மற்றும் கண்டுபிடித்தல் திறனை ப ளிகாட்டுகிறது’ எை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிவரசில் அதிபர் பஜய்ர் வபால்சைாவரா.
இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி சி-50ராக்பகட்:
தக ல் பதாடர்புக்காக, இஸ்வரா சார்பில் 2011-ம் ஆண்டு பசலுத்தப்பட்ட
ஜிசாட்-12 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது. அதற்கு
மாற்றாக அதிநவீை சிஎம்எஸ்-1 (ஜிசாட்-12ஆர்) பசயற்னகக்வகானள
இஸ்வரா டி னமத்தது.
இந்த பசயற்னகக்வகாள் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்த ான்
னமயத்தின் 2- து ஏவுதளத்தில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி சி-50 ராக்பகட்
மூலம் இன்று (டிச.17, 2020) மதியம் 3.41 மணிக்கு விண்ணில்
ஏ ப்படவுள்ளது.
சிஎம்எஸ்-1 பசயற்னகக்வகாளின் ஆயுட்காலம் 7 ஆண்டுகளாகும்.
இதிலுள்ள விரிவுபடுத்தப்பட்ட ‘சி வபண்ட் ’அனலக்கற்னறகள், இந்திய
நிலப்பரப்பு பகுதிகளுடன், அந்தமான்-நிவகாபார் மற்றும் லட்சத் தீவுகள்
னர தற்வபாதுள்ள பதானலத்பதாடர்பு வசன னய வமம்படுத்தி
ழங்கஉதவும் எை இஸ்வரா விஞ்ஞானிகள் பதரிவித்தைர்.
கல்வி, மருத்து ம் ஆகிய பணிகளுக்குத் வதன யாை தரவுகனள
பபறு தற்காக
இந்த
பசயற்னகக்வகாள்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இனணய ழிக்கல்வி, வபரிடர் கண்காணிப்பு மற்றும் பசல்வபான்
வசன னய சிஎம்எஸ்-01 பசயற்னகவகாள் எளிதாக்கும்.
1)
2)

இது இந்தியாவின் 42 து பதானலத்பதாடர்பு பசயற்னகக்வகாள்
ஆகும்.
பிஎஸ்எல்வி சி50 ராக்பகட் ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் இருந்து ஏ ப்படும்
77 ராக்பகட்டாகும்.

3. பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட்:
இஸ்வராவின் வரடார் இவமஜிங் பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ்-01 (EOS01) - 1 உள்ளிட்ட 10 பசயற்னகக்வகாள்களுடன் இஸ்வராவின் பிஎஸ்எல்வி
சி-49 ராக்பகட் இன்று மானல (ந .7, 2020) விண்ணில் ஏ ப்படுகிறது.
புவி கண்காணிப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீை இஓஎஸ்-1
பசயற்னகக்வகானள பிஎஸ்எல்வி சி-49 ராக்பகட் மூலம்விண்ணில்
பசலுத்த இஸ்வரா திட்டமிட்டது. இந்த ராக்பகட் ஆந்திர மாநிலம்
ஸ்ரீஹரிவகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் த ான் னமயத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில்
இருந்து இன்று (ந .7, 2020) மானல 3.02 மணிக்கு விண்ணில்
ஏ ப்படஉள்ளது. முதன்னம பசயற்னகக்வகாளாை இஓஎஸ், வி சாயம்,
வபரிடர் வமலாண்னம, காடுகள்கண்காணிப்பு ஆகிய பணிகளுக்கு
பயன்படும். இதிலுள்ள சிந்தடிக் அப்வரச்சர் வரடார் மூலம் அனைத்து
பரு நினலயிலும் படங்கனள எடுக்க முடியும். இந்த ராக்பகட்டில்
லிதுவ னியாவின் ஒரு பசயற்னகக்வகாள், லக்சம்பர்க் மற்றும்



 















அபமரிக்கான ச் வசர்ந்த தலா 4 பலமூர் பசயற்னகக்வகாள் எை பமாத்தம்
9 ப ளிநாட்டு பசயற்னகக்வகாள்கள்
ணிகரீதியாக விண்ணில்
பசலுத்தப்படுகின்றை.

தாம்பரம்
பகுதியில்
உள்ள
வபரூராட்சிகளுக்காை
திடக்கழிவு
வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4
ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.

4. கல்வி, வ னல ாய்ப்பில் ன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு
மவசாதாவுக்கு ஆளுநர் (பன் ாரி லால் புவராஹித்) ஒப்புதல்.

9. திருக்குறனள ஹூப்ரு (யூதர்களின் பமாழி) பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க
திட்டம்.

கல்வி மற்றும் வ னல ாய்ப்பில் ன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி
இடஒதுக்கீடு
ழங்க வ ண்டும் எை பாமக நீண்டகாலமாக வகாரி
ந்தது. இதற்காக பல்வ று வபாராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டை. முதல் ர்
பழனிசாமினய
பாமகநிர் ாகிகள்
சந்தித்து,
இதுபதாடர்பாக
மனுக்கனளயும் ழங்கிைர். இனதத் பதாடர்ந்து, தமிழகத்தில் சாதி ாரி
கணக்பகடுப்பு நடத்து து பதாடர்பாை வி ரங்கனள வசகரிக்க, நீதிபதி
குலவசகரன்
தனலனமயில்
ஆனணயம்
அனமத்து
முதல் ர்
உத்தரவிட்டார். அந்த ஆனணயம், சாதி ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாக
ஆவலாசனை நடத்தி ருகிறது. இந்நினலயில், ன்னியர்களுக்கு 10.5
சதவீத உள்ஒதுக்கீடு ழங்க னக பசய்யும் சட்டமவசாதா, கடந்த 26-ம்
வததி, 2021 இல் சட்டப்வபரன யில் நினறவ ற்றப்பட்டது. மிகவும்
பிற்பட்வடார்
குப்பிைருக்காை
20
சதவீத
இடஒதுக்கீட்டில்
ன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம், சீர்மரபிைருக்கு 7 சதவீதம், இதரமிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
குப்பிைர்களுக்கு 2.5 சதவீதம்
ழங்கசட்டத்தில்
ழி னக பசய்யப்பட்டுள்ளது.

திருக்குறனள ஹூப்ரு பமாழியில் பமாழிபபயர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக
தமிழ் ளர்ச்சித்துனற மற்றும் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறு ை இயக்குநர்
வகா. விசயராக ன் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசின் உலக தமிழாராய்ச்சி
நிறு ைம், தஞ்சாவூர் பாரத் கல்லூரி, ஆஸ்திவரலியா பமல்வபார்ன் தமிழ்ச்
சங்கம், இளங்காடு நற்றமிழ்ச் சங்கம், தஞ்சாவூர் தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டனள
ஆகிய ற்றின் சார்பில், தஞ்சாவூர் அரண்மனை ளாகத்திலுள்ள அரசர்
பள்ளியில் உலக திருக்குறள் மாநாடு பிப்ர ரி 26 முதல் பிப்ர ரி 28 ஆம்
வததி னர நனட பபற்றது. தமிழக அரசு சார்பில் சீைம், ங்காளம், இந்தி
ஆகிய பமாழிகளில் திருக்குறள் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

5. நீதிபதி குலவசகரன் ஆனணயம்:
அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் அனைத்து பிரிவிைருக்கும் பசன்றனட னத
உறுதிப்படுத்தவும், சுப்ரீம் வகார்ட்டில் நிலுன யில் உள்ள 69 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு சம்பந்தமாை ழக்குகனள எதிர்பகாள்ள வதன யாை சாதி ாரி
புள்ளி வி ரங்கனள பபறு தற்கும் தமிழகம் முழு தும் சாதி ாரி
கணக்பகடுப்பு நடத்த நீதிபதி ஏ.குலவசகரன் தனலனமயில் ஆனணயம்
அனமத்து (டிசம்பர் 7, 2021) முதல் - அனமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
உத்தரவிட்டார். நீதிபதி குலவசகரன் கூறியதா து: எந்த அடிப்பனடயில்
சாதி ாரி கணக்பகடுப்பு பதாடர்பாை பணிகனள வமற்பகாண்டால் அனத
ப ற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் என்பது குறித்து ஆவலாசிக்கப்பட்டது. கடந்த
1970-ம் ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட சட்டநாதன் ஆனணயம், 1985-ம்
ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட அம்பாசங்கர் ஆனணயம் ஆகிய ற்றின்
பசயல்பாடுகள் குறித்து வி ாதிக்கப்பட்டது.
6. பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் இந்தியாவின் முதல் பபண் சூப்பர் ஸ்டாராை
குஞ்சராணி வதவி பிறந்தநாள் இன்று (மார்ச் 1).
பளுதூக்கும் வபாட்டியில் இந்தியப் பபண்களாலும் சாதிக்க முடியும்
என்பனத முதலில் நிரூபித்த ர் குஞ்சராணி வதவி. ‘பபண் பஹர்குலஸ்’
என்று பசல்லமாக அனழக்கப்படும் இ ர், மணிப்பூரில் உள்ள இம்பால்
நகரில் 1968-ம் ஆண்டு பிறந்தார். சிறு யதிவலவய ஹாக்கி, கால்பந்து,
ஓட்டம்,
லுதூக்கும் வபாட்டி (ப ர் லிஃப்டிங்) என்று பல்வ று
வினளயாட்டுகளில் பங்வகற்று ந்தார். 1982-ம் ஆண்டில் நடந்த ஆசிய
வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பி.டி.உஷா பதக்கங்களாக அள்ளிக் குவிக்க,
அ னரப் வபாலவ தானும் வினளயாட்டில் பபரிய நட்சத்திரமாக ர
விரும்பிைார். இந்தச் சூழலில், பள்ளியில் இருந்த குஞ்சராணியின்
பயிற்சியாளர், சற்று குள்ளமாை அ ரது உடல் ாகு,
லுதூக்கும்
வபாட்டிகளுக்கு
ஏற்றதாக
இருப்பதாக
அறிவுனர
கூறியுள்ளார்.
பயிற்சியாளரின் இந்த அறிவுனரனய ஏற்ற குஞ்சராணி வதவி, இந்த
வினளயாட்டில் பயிற்சினய தீவிரப்படுத்திைார். 1985-ம் ஆண்டில் நடந்த
முதலா து வதசிய வினளயாட்டுப் வபாட்டியில் பளுதூக்கும் (ப யிட்
லிஃப்டிங்) வபாட்டி வசர்க்கப்பட்டது. இனதத் பதாடர்ந்து,
லுதூக்கும்
வபாட்டிக்கு பதிலாக பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் க ைம் பசலுத்திைார்
குஞ்சராணி வதவி. 1987-ம் ஆண்டில் நடந்த வதசிய வினளயாட்டுப்
வபாட்டியில் பளுதூக்கும் பிரிவில் 2 வதசிய சாதனைகனளப் பனடத்த ர்,
அதன்பிறகு சர் வதச வபாட்டிகளில் தடம் பதித்தார். 1990 மற்றும் 1994-ல்
நடந்த ஆசிய வபாட்டிகளில் ப ண்கலப் பதக்கம் ப ன்ற அ ர், உலக
பளுதூக்கும் வபாட்டிகளில் பல்வ று பதக்கங்கனள ப ன்றுள்ளார்.
மத்திய அரசின் அர்ஜுைா விருது உள்ளிட்ட பல்வ று விருதுகனள
ப ன்றுள்ள குஞ்சராணி வதவி,
டகிழக்கு மாநில வினளயாட்டு
வீரர்களினடவய பபரும் நம்பிக்னகனய வினதத்துள்ளார்.
7.இந்திய ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாட்டில் முதிவயார் நல மருத்து ர்
நடராசனுக்கு ாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது: 40 ஆண்டுகால மருத்து
வசன க்கு பாராட்டு.

10. மனழநீனர வசகரிக்க 100 நாள் இயக்கம் ‘மைதின் குரல்' நிகழ்ச்சியில்
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அனழப்பு.
பபரும்பான்னமயாை மாநிலங்களில் வம, ஜூன் மாதங்களில் மனழ
பபய்கிறது. இப்வபாவத மனழ நீர் வசகரிப்புக்காக 100 நாள் இயக்கத்னத
நாம் பதாடங்க வ ண்டும். இதற்காக இன்னும் சில நாட்களில் ஜல சக்தி
துனற சார்பில் ஜல் சக்தி அபியான் திட்டம் பதாடங்கப்படும். இதன்படி,
‘எப்வபாது, எங்கு மனழ பபய்தாலும் அந்த மனழநீனர சிந்தாமல் சிதறாமல்
வசகரிக்க வ ண்டும்' என்ற லட்சியத்னத அனை ரும் கண்ணும்
கருத்துமாக கனடப்பிடிக்க வ ண்டும். இந்த லட்சிய திட்டத்தில் நாட்டு
மக்கள் அனை ரும் பங்வகற்க வ ண்டும்.
11. குழந்னதகளுக்காை ராமாயணம் எழுதிய 10

யது சிறு ன்.

ஒடிசா மாநிலம் பு வைஸ் னரச் வசர்ந்த சிறு ன் ஆயுஷ் குமார் குந்தியா.
யது 10. கவராைா ன ரஸ் பர னலக் கட்டுப்படுத்த கடந்த ஆண்டு மார்ச்
மாத இறுதியில் நாடு முழு தும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப் பட்டது. அந்தக்
கால கட்டத்தில், டிடி பதானலக் காட்சியில் ராமாயணம் ஒளிபரப்பாைது.
அனதப் பார்த்து குழந்னதகளுக்காக ‘பிலகா ராமாயணா’ (குழந்னதக்காை
ராமாயணம்) என்ற தனலப்பில் 104 பக்கங்களுக்கு தைது தாய்பமாழியாை
ஒடியா பமாழியில் எழுதி முடித்துள்ளான் ஆயுஷ் குமார்.
12. பஜர்மனி பல்கனலக்கழகத்தில் 58 ஆண்டுகள் பழனமயாை
தமிழ்க்கல்வி நிறு ைத்னத மார்ச் 31-ல் மூட முடிவு: தமிழக அரசு உறுதி
அளித்த ாறு நிதி ழங்கப்படாததால் சிக்கல்.
உலகின் பல்வ று பல்கனலக்கழகங்களில் தமிழின் ளர்ச்சிக்காக பல
ஆண்டுகளாக தமிழ் வபாதிக்கப்படு கிறது. பஜர்மனியிலும் பகாவலான்
பல்கனலக்கழகத்தில் இந்தியவியல், தமிழியல் ஆய்வு நிறு ைம்1963-ல்
பதாடங்கப்பட்டது. தமிழால் ஈர்க்கப்பட்டு அனதப் பயின்று, தமிழ் அறிஞராை
க்ளவுஸ்லுட்விட் பஜைரட் எனும் பஜர்மானியர் இதனை நிறுவிைார்.
தற்வபாது முனை ர் பட்டத்துக்காை 5 படிப்புகள் உட்பட தமிழில்
இளங்கனல படிப்புகளிலும் இங்கு மாண ர்கள் பயில்கின்றைர்.
இனடயில் இந்த ஆய்வு நிறு ைம், பதற்காசிய நாடுகள் மற்றும் கிழக்காசிய
நாடுகள் பண்பாட்டியல், பமாழிகள் துனறயுடன் இனணக்கப்பட்டது.
தமிழகத்துக்கு ப ளிவய உள்ள 2 பபரிய நூலகங்களில் சிகாவகாவுடன்,
பகாவலானும் ஒன்றாக உள்ளது. இதில், 50 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட தமிழ்
நூல்களும் ஓனலச்சு டிகளும் ஆய்வுக்காக வசகரிக்கப்பட்டுள்ளை. கடந்த
2014-ல் பல்கனலக்கழக நிர் ாக முடிவின்படி, தமிழ் பிரிவின் வபராசிரியர்
உல்ரிக்க நிக்லாஸ், பசப்டம்பர் 2020-ல் ஓய்வு பபற்றபின் தமிழ்ப் பிரிவு
மூடப்படு தாக அறிவிக்கப்பட்டது. அபமரிக்காவின் தமிழ் இருக்னககளில்
பணியாற்றிய தமிழ் வபராசிரியர்கள் அனதத் தடுக்க முயன்றைர்.
அபமரிக்க ாழ்
இந்தியர்களாை
அ ர்கள்
2018-ல்
திரட்டி
பல்கனலக்கழகத்துக்கு அளித்த நிதியால், மூடும் முடிவு ஜூன் 2022 னர
தள்ளி ன க்கப்பட்டது. வபராசிரியர் உல்ரிக்கின் ஓய்வுக்கு பிறகும் பாதி
வ னலவநரத்துடன் தற்காலிகமாக அ ரது பணினய நீட்டிக்கவும் ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டது. இ ருடன் உதவிப் வபராசிரியர் ஸ்ப ன் ப ட்டர் மான்
எனும் பஜர்மானியர் நிரந்தரப் பணியில் பதாடர்ந்தார். பஜர்மனியில்
ஹாம்பர்க் மற்றும் பஹடில்பர்க் பல்கனலக்கழகங்களிலும் தமிழ்க் கல்வி
மற்றும் ஆய்வுக்காைப் பிரிவுகள் பசயல்படுகின்றை.
13. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழனல பாதுகாக்க நட டிக்னக பிரதமர் வமாடிக்கு
சர் வதச விருது

உலகளவில் உள்ள இந்திய
ம்சா ளி மருத்து ர்கள் மாநாடு,
காபணாலி மூலம் கடந்த பிப்ர ரி 27, 28-ம் வததிகளில் நனடபபற்றது.

பிரதமர் நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம
விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

8. வபரூராட்சிகளுக்காை திடக்கழிவு வமலாண்னம திட்ட பணிகளுக்காக
தாம்பரம் அகரம்பதன் கிராமத்தில் 4 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு.

அபமரிக்க, பிரிட்டிஷ் தக ல் வசன
நிறு ைமாை ஐஎச்எஸ் மார்கிட்
லிமிபடட் சார்பில் ஆண்டுவதாறும் எரிசக்தி மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த
மாநாட்டில் 100-க்கும் வமற்பட்ட நாடுகனள வசர்ந்த 6,000-க்கும் வமற்பட்ட













 









அரசு, தனியார் துனற தனல ர்கள் பங்வகற்பது
ழக்கம். இந்த
மாநாட்டின்வபாது சர் வதச அளவில் எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் துனறயில்
சிறந்து விளங்குவ ாருக்கு விருது ழங்கப்படும். கவராைா அச்சுறுத்தல்
காரணமாக கடந்த ஆண்டு அபமரிக்காவில் நனடபபற இருந்த மாநாடு
ரத்து பசய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு எரிசக்தி மாநாடு (பசராவீக் 2021)
காபணாலி
ாயிலாக நானள பதாடங்குகிறது. மாநாட்டில் பிரதமர்
நவரந்திர வமாடிக்கு சர் வதச எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் தனலனம விருது
ழங்கப்பட உள்ளது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி இந்தியாவில் றுனம
ஒழிப்பு திட்டங்கனள அதிவ கமாக அமல்படுத்தி ருகிறார். 50 வகாடி
இந்தியர்கள் பயன் அனடயும் னகயில் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்து க்
காப்பீடு திட்டத்னத பசயல்படுத்தி ருகிறார். 35 வகாடி ஏனழகளுக்கு
ஜன்தன் ங்கிக் கணக்குகனள பதாடங்கி பகாடுத்துள்ளார். இதன்மூலம்
மக்களின்
ங்கிக் கணக்குகளுக்கு வநரடியாக மானியத் பதானக
பசலுத்தப்படுகிறது. அனமப்புசாரா துனறனய வசர்ந்த 42 வகாடி வபர் பயன்
அனடயும் னகயில் ஓய்வூதிய திட்டம், இல ச சனமயல் காஸ் இனணப்பு
திட்டம்,
18,000
குக்கிராமங்களுக்கு
மின்சார
சதி,
ஏனழ
குடும்பங்களுக்கு 1.25 வகாடி வீடுகள், வி சாயிகளுக்கு நிதியுதவி,
மின்ைணு வ ளாண் சந்னத, தூய்னம இந்தியா திட்டம், நீர் ழிப்
வபாக்கு ரத்து, உதான் விமாை வசன
உள்ளிட்ட பல்வ று
திட்டங்கனள பிரதமர் வமாடி பசயல்படுத்தியுள்ளார். சர் வதச எரிசக்தி
உற்பத்திக் கூடமாக இந்தியா உருப டுத்து ருகிறது. அவதவநரம் சுற்றுச்
சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத
னகயில் மரபுசாரா எரிசக்தி உற்பத்திக்கு
பிரதமர் வமாடி முன்னுரினம அளித்து
ருகிறார். பரு நினல
மாறுபாட்னட தடுக்க உறுதி பூண்டுள்ளார். அ ரது முயற்சியால் சர் வதச
சூரியசக்தி கூட்டனமப்பு உதயமாகியுள்ளது" என்று பசராவீக் 2021
எரிசக்தி மாநாடு அறிக்னகயில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. எரிசக்தி
மாநாட்டில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தனலனம உனரயாற்ற உள்ளார்.
அபமரிக்க எரிசக்தி துனற அனமச்சர் பஜனிபர், அபமரிக்க சுற்றுச்சூழல்
சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான் பகர்ரி, பகாலம்பிய அதிபர் இ ான் டுவக மார்கஸ்,
னமக்வராசாப்ட் நிறு ைர் பில்வகட்ஸ் உட்பட பல்வ று நாடுகனள வசர்ந்த
300-க்கும் வமற்பட்ட தனல ர்கள் சிறப்புனரயாற்ற உள்ளைர்.
14. மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா நன்பகானட: இந்தியா நன்பகானடயளித்த
டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச இயந்திரம்.
இந்தியாவில் பாபா அணு ஆராய்ச்சி னமயத்தால் உரு ாக்கப்பட்ட,
புற்றுவநாய் சிகிச்னசக்கு பயன்படுத்தப்படும் படலிவகாபால்ட் இயந்திரம்,
மத்திய சுகாதாரத் துனற சாாா்பில் தீவு நாடாை மடகாஸ்கருக்கு
ழங்கப்பட்டுள்ளது. வமம்பட்ட டிஜிட்டல் வகாபால்ட் சிகிச்னச அளிக்கும்
இந்த இயந்திரமாை ‘பாபட்ரான்- 2’ -ஐ மடகாஸ்கரின் தனலநகராை
அன்டைைரிவ ாவில்
உள்ள
வஜாசப்
ரவ ாஹாங்கி
ஆண்ட்ரியைா வலாைா மருத்து மனையில் (எச்வஜஆாா்ஏ) அந்நாட்டின்
குடியரசுத் தனல ாா் ஆண்ட்ரி ராவஜாலிைா பதாடங்கி ன த்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ரவஜாலிைா வபசுனகயில், புற்றுவநாய் என்பது நம்
சமூகத்தில் அதிகமாை மக்கனள பாதிக்கும் வநாயாக மாறி விட்டது. வமலும்
உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணங்களில் இந்த வநாயும் ஒன்றாக உள்ளது
என்றார். மடகாஸ்கருக்காை இந்திய தூதர் அபய் குமார் வபசுனகயில்,
உலகளவில் ஏராளமாை மக்கனள பாதிக்கும் புற்றுவநாய் ஒரு பபரிய
சுகாதார பிரச்னையாக உள்ளது என்றார். கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு
மாாா்ச்சில் ஜைாதிபதி ராம்நாத் வகாவிந்த், மடகாஸ்கருக்கு விஜயம்
பசய்தவபாது, பாபட்ரான் இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு நன்பகானடயாக
ழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இனதயடுத்துஇந்தியாவில்
இருந்து இந்த இயந்திரம் மடகாஸ்கருக்கு அனுப்பின க்கப்பட்டது.
15. இலங்னக விமாைப் பனடயின் 70ஆ து ஆண்டு நினறவு நாள்
(02.03.2021)
இலங்னக விமாைப் பனடயின் (எஸ்எல்ஏஎஃப்) 70 ஆ து ஆண்டு
நினறன
முன்னிட்டு, இந்திய விமாைப்பனடயின் 25 விமாைங்கள்
இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. 70 ஆ து ஆண்டு நினறவு, மார்ச் 2 ஆம்
வததி, விமாைப்பனடத் தளபதி ஏர் மார்ஷல் சுதர்ஷை பதிரைவின்
தனலனமயில் நனடபபறவுள்ளது. அத்துடன், மார்ச் 3 ஆம் வததி முதல் 5
ஆம் வததி
னர காலி முகத்திடலில் விமாைக் கண்காட்சி ஒன்று
நனடபபற உள்ளது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து பகாள் தற்காக இந்திய
விமாைப்பனட விமாைங்கள் இலங்னகக்கு பசன்றுள்ளை. அதற்காை,
பயிற்சி நட டிக்னககள் இன்றும் வமற்பகாள்ளப்பட்டை.







ஒரு வடாஸ் மட்டுவம பசலுத்தக்கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசி சீைாவில்
பயன்பாட்டுக்கு
ந்துள்ளது. அபமரிக்காவின் ஜான்சன்& ஜான்சன்
தடுப்பூசிக்கு வபாட்டியாக சீைாவின் இந்த தடுப்பூசி பார்க்கப்படுகிறது. சீை
அரசு
நாளிதழில்
இதுபற்றி
ப ளியிடப்பட்ட
பசய்தியில்
கூறப்பட்டுள்ளதா து:
சீைாவின் முதல் ஏடி-5 என்வகாவ் பகாவராைா தடுப்பூசி ப ள்ளிக்கிழனம
(26.02.2021) ப ளியிடப்பட்டது. அந்த தடுப்பூசியின் முதல் கட்ட
பரிவசாதனை கடந்த ஆண்டு மார்ச் 16 ஆம் வததி பதாடங்கியது” என்று
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி பசலுத்தப்பட்ட 14- து நாளில் வநாய்
எதிர்ப்பு சக்தி உரு ாகும் எைவும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கைவ ,
சீைாவில் னசவைா ாக், னசவைாஃபார்ம், வகன்னசவைாபவயா, வூஹான்
உயிரியியல் பபாருள் நிறு ைம் ஆகிய நிறு ைங்களின் தடுப்பூசிகளுக்கு
அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
17. ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிக்கு அபமரிக்கா அனுமதி.
ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் நிறு ைம் உரு ாக்கியுள்ள ஒவர முனற
பசலுத்தக்கூடிய
கவராைா
தடுப்பூசினய
பபாதுமக்களுக்குச்
பசலுத்து தற்கு அபமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்துகள் ஒழுங்காற்று
அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. அந்த நாட்டில் அனுமதி பபற்றுள்ள 3ஆ து கவராைா தடுப்பூசி இது ாகும். இதுகுறித்து அதிபாா் வஜா னபடன்
கூறியதா து: ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைனின் கவராைா தடுப்பூசிக்கு
அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உற்சாகமளிக்கிறது. அபமரிக்காவில்
கவராைா பர னல முடிவுக்குக் பகாண்டு தற்கு இது உதவும். இந்தத்
தக ல் அனைத்து அபமரிக்காா்களுக்கும் உற்சாகமளிக்கும் பசய்தியாக
இருக்கும் என்றாாா் அ ாா். மற்ற கவராைா தடுப்பூசிகனள குறிப்பிட்ட
இனடப ளியில் இரண்டு முனற பசலுத்த வ ண்டியுள்ள நினலயில்,
ஜான்ைன் அண்டு ஜான்ைன் தடுப்பூசிகனள ஒவர முனற பசலுத்திைால்
வபாதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 18 யது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட
யதிைருக்கு அந்தத் தடுப்பூசினய பசலுத்த அபமரிக்க உணவு மற்றும்
மருந்துகள் ஒழுங்காற்று அனமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. ஏற்கைவ
ஃனபைர் மற்றும் மாடர்ைா தடுப்பூசிகளுக்கு இத்தனகய அனுமதி
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
18. டிஜி பாக்ஸ் (டிஜிட்டல் பசாத்து வமலாண்னம தளம்) என்பது ஒரு
இந்திய டிஜிட்டல் வகாப்பு வசமிப்பு, பகிர்வு மற்றும் வமலாண்னம
பமன்பபாருள் வசன
தளமாகும். இது ணிக நிறு ைங்கள் மற்றும்
தனிப்பட்ட நபர்கள் தங்களது வகாப்புகனள வசமிப்பதற்காை இட சதினய
ழங்கும் தளமாகும்.
டிஜிபாக்ஸ் பசயல் பாடுகனள காபணாலி காட்சி மூலம் து க்கி ன த்து
வபசிய அனமச்சர் எம்.சி. சம்பத் கூறுனகயில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக
இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்-அப் நிறு ைங்களின் பசயல்பாடுகள் அதிக
அளவில்
ளர்ச்சி அனடந்து
ருகிறது. இதன் காரணமாக இந்தியா
தற்வபாது உலகின் மூன்றா து பபரிய நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த
விஷயத்தில் இந்திய இளம் பதாழில்நுட்ப நிபுணர்கள் அதிக அளவில்
ஈடுபடு து என்பது மிகவும் பபருனமக்குரியதாகவும் அ ர்களின்
பங்களிப்பாைது சுயசார்பு இந்தியா திட்ட வமம்பாட்டிற்கு ஆதரவு அளிக் கும்
விதமாகவும் உள்ளது. குனறந்த கட்டணத்தில் வகாப்புகனள பாதுகாப்பாக
வசமிக்க உதவும் டிஜிட்டல் வகாப்புகள் வசமிப்பு தளமாை டிஜிபாக்ஸ்
பசயல்பாடுகனள இங்கு து க்கி ன ப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அனடகிவறன். இது பல்வ று விதமாை பிராந்திய பமாழிகனள
பகாண்டுள்ளது. இந் நிறு ைத்திற்கு எைது பாராட்டுகனள பதரிவித்துக்
பகாள் வதாடு இந்நிறு ைத்தின் ‘வ ாக்கல் பார் வலாக்கல்’ பசயலினய
பதிவிறக்கம் பசய்து அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பபறுமாறு
வகட்டுக்பகாள்கிவறன். இவ் ாறு அ ர் வபசிைார். இது குறித்து டிஜிபாக்ஸ்
நிறு ைத்தின் தனலனம பசயல் அதிகாரி அர்ைாப் மித்ரா கூறுனகயில்,
மத்திய அரசின் ‘வமக் இன் இந்தியா’ மற்றும் ‘சுயசார்பு இந்தியா’ ஆகிய
திட்டங்களுக்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்
னகயில் எங்கள்
பசயல்பாடுகனள வமலும் நாங்கள் விரிவுபடுத்தி இவத வபான்று பல்வ று
நகரங்களிலும் து க்க உள்வளாம் என்று பதரிவித்தார். இது "இன்ஸ்டா
வஷர்" என்ற வகாப்பு பகிர்வு அம்சத்னதயும் பகாண்டுள்ளது.
20. சரக்குகள் படலி ரிக்கு மஹிந்திராவுடன் அவமசான் ஒப்பந்தம்.

16. ஒவர முனற பசலுத்தக் கூடிய பகாவராைா தடுப்பூசிக்கு சீைா
நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி.














 









1. உலக வனவுயிரிகள் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?




✓

அ) மார்ச் 03 
ஆ) மார்ச் 04
இ) மார்ச் 05
ஈ) மார்ச் 06

✓

ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச்.3 ஆம் வேதியன்று உலக னவுயிரிகள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, புவியில் ாழும் விலங்கு மற்றும் ோ ரங்கள்
எதிர்ககாள்ளும் ஆபத்துகள் குறித்ே விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்துகிறது.
“Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்பது நடப்பா
-ண்டு (2021) ரும் உலக னவுயிரிகள் நாளுக்கான கருப்கபாருளாக
கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.



பாதுகாப்பு அவமச்சரான இராஜ்நாத் சிங் ேவலவமயிலான இராணு
ககாள்முேல் குழுமம், 118 அர்ெுன் Mk1-A ‘ஹண்டர் கில்லர்வை’ ககாள்
முேல் கசய் ேற்கான இந்திய இராணு த்தின் திட்டத்திற்கு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது. இந்ே ஒப்புேலின்மூலம், இந்திய இராணு ம், விவரவில்,
118 அர்ெுன் Mk-1A பிரோன வபார் பீரங்கிகவளக் ககாண்டிருக்கும். இது,
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & வமம்பாட்டு அவமப்பின் ேயாரிப்பாகும்.

6.ெமீபத்திய செய்திகளில் இைம்சபற்ற அதைஸானியா-1 செயற்டகக்
தகாள் ொர்ந்ே நாடு எது?
அ) பிரான்ஸ்
ஆ) பிவரஸில் 
இ) பின்லாந்து
ஈ) பிலிப்வபன்ஸ்

2.உலக செவிப்புலன் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது?
அ) மார்ச் 01

✓

PSLV C-51 ஏவுகலத்வேப் பயன்படுத்தும் ISRO’இன் 53ஆ து திட்டைா
-னது அவமஸானியா-1 கசயற்வகக்வகாவள விண்ணில் ஏவும். இந்ேச்
கசயற்வகக்வகாள் பிவரசிலுக்கு கசாந்ேமானோகும்.

✓

கூடுேலாக, பதிகனண் இவண கசயற்வகக்வகாள்கவளயும் இது சுமந்து
கசல்லும். இந்ே ஏவுகலம், ஆந்திர பிரவேச மாநிலத்தின் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா
ஏவுேளத்தில் இருந்து ஏ ப்படும்.

ஆ) மார்ச் 02
இ) மார்ச் 03 
ஈ) மார்ச் 04

✓

காது வகளாவம மற்றும் கசவித்திறன் குவறபாடு ஆகிய ற்வற எப்படி
ேடுப்பது என்பதுகுறித்ே விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்ே ஒவ்வ ார் ஆண்டும்
மார்ச்.3 அன்று உலக கசவிப்புலன் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக
நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) கெனீ ாவில் அமைந்துள்ள அேன்
ேவலவமயகத்தில் ஆண்டுவோறும் உலக கசவிப்புலன் நாள் கருத்ேரங்
-வக ஏற்பாடு கசய்கிறது. “Hearing Care for All” என்பது இந்ே ஆண்டில்
(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

7. “நம்ை கார்தகா” என்ற தெடவ சோைங்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா
இ) கர்நாடகா 
ஈ) கேலங்கானா

3.வயநாடு வனவுயிரிகள் ெரணாலயம் அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

✓

அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) வகரளா 
இ) கர்நாடகா
ஈ) கேலங்கானா

✓

✓

னத்துவற மற்றும் ஃகபர்ன்ஸ் வநச்சர் கன்சர்வ ஷன் கசாவசட்டி
இவணந்து நடத்திய ேட்டாம்பூச்சி குறித்ே ஓர் ஆய்வு சமீபத்தில் யநாடு
னவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் நிவற வடந்ேது. இந்ேச் சரணாலயம்
வமற்குத்கோடர்ச்சிமவலயில் வகரள மாநிலத்தில் அவமந்துள்ளது.

8. COVAX திட்ைத்தின்மூலம் இலவெ COVID ேடுப்பூசிகடளப்சபற்ற
முேல் நாடு எது?
அ) காங்வகா

கிட்டத்ேட்ட 4 மாேங்களுக்கு நீடித்ே இந்ேக் கணக்ககடுப்பின்வபாது, 84
வகயான ஓவடாவனட்டுகள் காணப்பட்டன. ‘ஓவடாவனட்ஸ்’ என்பது
டிராகன்ஃபிவளஸ் மற்றும் டாம்கசஃப்வளஸ் ஆகிய ற்வறக்ககாண்ட
பூச்சிகளின் ரிவசயாகும்.

4.அண்மையில் எந்ே ைாநிலத்தில், கால்நடை ைற்றும் விலங்கு

ஆ) கானா 
இ) சூடான்
ஈ) எத்திவயாப்பியா

✓

அறிவியலுக்கான ஒருங்கிடணந்ே ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (AIIRLAS)
திறக்கப்பட்ைது?
அ) ேமிழ்நாடு 
ஆ) வகரளா
இ) கர்நாடகா

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?

ேமிழ்நாட்டின் முேலவமச்சர் எடப்பாடி க பழனிசாமி அ ர்கள் சமீபத்தில்
கால்நவட மற்றும் விலங்கறிவியலுக்கான ஒருங்கிவணந்ே ஆராய்ச்சி
நிறு னத்வே (AIIRLAS) திறந்துவ த்ோர். இது, வசலம் மா ட்டத்தின்
ேவல ாசலில் அவமந்துள்ளது. இேன் வகயில் இது ஆசியாவிவலவய
மிகப்கபரிய நிறு னமாகும். `1,023 வகாடி கசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

5.அண்டைச் செய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஹண்ைர் கில்லர்ஸ்’, எந்ே
இந்திய ஆயுேப்படையால் சகாள்முேல் செய்யப்பைவுள்ளது?
அ) இந்திய

COVAX திட்டத்தின்மூலம் இல ச COVID ேடுப்பூசிகமளப் கபற்ற முேல்
நாடு கானா ஆகும். உலக நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) COVAX
திட்டத்வே கவி (Gavi) ேடுப்பூசி கூட்டணி மற்றும் கோற்றுவநாய் ேயார்
நிவல கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூட்டணி ஆகிய ற்றுடன் இவணந்து
வமற்ககாண்டு ருகிறது. COVID ேடுப்பூசிகவள ஏவழ நாடுகளுடன்
பகிர்ந்துககாள் வே இது ேனது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.

9. மிகவும் அருகிவிட்ை இனைான, ‘ஆல்டபன் ோவர இனங்கள்’

ஈ) உத்ேர பிரவேசம்
✓

கர்நாடக ைாநில முேலவமச்சர் B S எடியுரப்பா, சமீபத்தில், ‘நம்ம கார்வகா’
என்ற வசவ வய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்ே முயற்சியின்கீழ், மாநில
சாவலப்வபாக்கு ரத்துக்கழக வபருந்துகள் சரக்கு கபாதிகவள ககாண்டு
கசன்று மாநிலத்திற்கு கூடுேல் ரு ாவய ஈட்டும். இது, கர்நாடகாவின்
109 வபருந்துநிவலயங்களிலும், அண்வட மாநிலங்களின் வேர்ந்கேடுக்
-கப்பட்ட இடங்களிலும் கசயல்படுத்ேப்படுகிறது.

ான்பவட

ஆ) இந்திய இராணு ம் 

அ) அஸ்ைாம்
ஆ) சிக்கிம்
இ) அருணாச்சல பிரவேசம் 
ஈ) ஹிமாச்சல பிரவேசம்

✓

அருணாச்சல பிரவேச ைாநிலத்தின் ே ாங் மா ட்டத்தில், ‘ஆல்வபன்
ோ ரம்’ என்ற ஒரு புதிய இனத்வே அறிவியலாளர்கள் குழு கண்டறிந்
-துள்ளது. ‘Cremanthodium indicum’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள இப்புதிய
இனங்கள், இமயமவல சூரியகாந்தி குடும்பத்வேச் சார்ந்ேவ . இந்ே
இனம், ே ாங் மா ட்டத்தின் கபங்கா-கடங் வசா ஏரிவயப் பூர்வீகமாகக்
ககாண்டோகும்.

இ) இந்திய கடவலாரக் கா ல்பவட
ஈ) இந்தியக் கடற்பவட













 









10. இந்திய கைல்ொர் உச்சிைாநாடு-2021 நடைசபறும் இைம் எது?
அ) கசன்வன
ஆ) ககாச்சின்
இ) மும்வப
ஈ) கமய்நிகர் முவறயில் 

✓

‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு 2021’ஐ பிரேமர் வமாடி, மார்ச்.2 அன்று
காகணாலிக்காட்சிமூலம் கோடங்கிவ த்ோர். துவறமுகங்கள், கப்பல்
பபாக்குவரத்து மற்றும் நீர் ழிப்பபாக்குவரத்து அவமச்சகத்தின் அலு ல்
-பூர் அறிக்வகயின்படி, இேன் கோடக்க அமர்வில் பல்வ று நாடுகவள
சார்ந்ே அவமச்சர்கள் பங்வகற்பர்.

✓

இந்ே உச்சிமாநாட்டின்வபாது `20,000 வகாடி மதிப்புள்ள புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்ேங்கள் வககயழுத்திடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


1. பிரயாஸ் திட்டம்:
ேனியார் நிறு னங்களில் ஓய்வு கபற்ற ஊழியர்களுக்கு ‘பிரயாஸ்’
திட்டத்தின் கீழ், அன்வறய தினவம கோழிலாளர் ருங்கால வ ப்பு
நிதி அலு லகம் சார்பில் ஓய்வூதியம் கபறு ேற்கான ஆவண
ழங்கப்பட்டது. மத்திய அரசு ‘பிரயாஸ்’ என்ற திட்டத்வே
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், கோழிலாளர்
ருங்கால வ ப்பு நிதி திட்டம் 1995-ல் உறுப்பினர்களாக உள்ள
ஊழியர்கள் ஓய்வு கபறும் நாளிவலவய அ ர்களுக்கு ஓய்வூதியம்
ழங்கப்படும்.
2. நாட்டின் முேல் டிஜிட்டல் பல்கவலக்கழகம் வகரளத்தில்
திறக்கப்பட்டது. திரு னந்ேபுரத்துக்கு அருவக மங்களாபுரத்தில்
டிஜிட்டல் அறிவியல், புத்ோக்க, கோழில்நுட்பப் பல்கவலக் கழகம்
என்கிற கபயரில் இது அவமந்துள்ளது.
3. புதுச்வசரி (14ஆ து சட்டப்வபரவ )சட்டப்வபரவ யில் நவடகபற்ற
நம்பிக்வக
ாக்ககடுப்பில்
(பிப்ர ரி
23)
நாராயணசாமி
ேவலவமயிலான காங்கிரஸ் அரசு வோல்வி அவடந்ேது. இவேயடுத்து
புதுச்வசரியில் குடியரசுத் ேவல ர் ஆட்சி அமலானது.
4. ஆசியாவின் மிகப்கபரிய கால்நவட பூங்கா வசலம் ேவல ாசலில்
(பிப்ர ரி 22) 1,100 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.1,022 வகாடி கசலவில்
திறக்கப்பட்டுள்ளது.
5. ஆஸ்திவரலிய ஓபன் கடன்னிஸ் ஆட ர் ஒற்வறயர் பிரிவில்
(பிப்ர ரி 23) கசர்பியாவின் வநா க் வொவகாவிச் சாம்பியன் பட்டம்
க ன்றார்.
6. கடஸ்ட் கிரிக்ககட்டில் அதிவ கமாக (77 கடஸ்ட் வபாட்டி) 400
விக்ககட்டுகவள வீழ்த்திய வீரர்களில் இந்தியாவின் ரவிச்சந்திரன்
அஸ்வின் இரண்டாமிடத்வேப் பிடித்ோர் (பிப்ர ரி 25).
7. அஸ்ைாம், வமற்கு ங்கம், ேமிழ்நாடு, வகரளம், புதுச்வசரி ஆகிய
மாநிலங்களுக்கான சட்டப்வபரவ த் வேர்ேல் அட்ட வணவய
வேர்ேல் ஆவணயம் க ளியிட்டது. ேமிழகம், புதுச்வசரியில் ஏப்ரல் 6
வேர்ேல் நவடகபறும் (பிப்ர ரி 26).
8. 45 ஆ து சிவில் அக்கவுண்ட்ஸ் தினம் (கபாதுக் கணக்குகள் தின
விழா) - மார்ச்சு 1. இவேகயாட்டி கடல்லி நார்த் பிளாக் கட்டிடத்தில்
நவடகபற்ற இவணய ழிக் கருத்ேரங்கில் மத்திய நிதி அவமச்சர்
நிர்மலா சீோராமன் கலந்து ககாடார்.
9. 728 மா ட்டங்களில் ேலா ஒரு வி சாய கபாருள்: வி சாயிகள்
நலனுக்காக மத்திய அரசின் புதிய அறிவிப்பு.
ஒவ்க ாரு மா ட்டத்திலும் ஒவ்க ாரு வி சாயப் கபாருள்
உற்பத்தியில் க னம் கசலுத்தும் திட்டத்வே (One District One Focus
Product - ODOFP) மத்திய அரசு கடந்ே பிப்ர ரி 26-ம் வேதி
அறிமுகப்படுத்தியது.
மத்திய
வ ளாண்
அவமச்சகத்
ோல்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில் பழங்களுக்கு 226 மா ட்டங்கள்,
காய்கறிகளுக்கு 107 மா ட்டங்கள், மசாலா கபாருட்களுக்கு 105
மா ட்டங்கள் அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ேவிர கநல், வகாதுவம
உட்பட
கபாருட்களுக்கும்
மா ட்டங்கள்
அவடயாளம்

















காணப்பட்டுள்ளன. கமாத்ேம் 728 மா ட்டங் களுக்கான வ ளாண்
கபாருள் பட்டியவல மத்திய வ ளாண் அவமச்சகம் க ளியிட்டுள்ளது.
இதில் ேமிழகத்தில் 36 மா ட்டங்கள் இடம் கபற்றுள்ளன.
கன்னியாகுமரி,
நாகப்பட்டினம்,
கசங்கல்பட்டு,
ராமநாேபுரம்
மா ட்டங்களில் மீன் கபாருட்கள், ேஞ்சாவூர், வகாவ யில் வேங்காய்,
திருச்சியில்
ாவழப்பழம், கிருஷ்ணகிரியில் மாம்பழம் என
கபாருட்கள் இடம் கபற் றுள்ளன. வ ளாண் கபாருட்கவள
விவளவிக்க எம்ஐடிஎச், என்எப் எஸ்எம், ஆர்வகவிஒய், பிவகவிஒய்
வபான்ற திட்டங்களின் கீழ் வி சாயிகளுக்கு உேவிகள் கிவடக்கும்.
இதுகோடர்பாக அவனத்து துவறகளின் நிர் ாகக் குழு கூட்டத்வே
நிதி ஆவயாக் கடந்ே
ாரம் நடத்தியது. இதில், மா ட்ட அளவில்
அந்ேந்ே
வி சாயப்
கபாருட்களுக்குமுக்கியத்து ம்
அளிக்க
லியுறுத்ேப்பட்டது. 35 சேவீே மானியம்: மத்திய உணவு
பேப்படுத்துேல்
துவற
சார்பிலும்
707
மா ட்டங்கள்,
உணவுப்கபாருட்கள் உற்பத்திக் காக ஏற்ககனவ
அவடயாளம்
காணப்பட்டுள்ளன. இங்குவி சாய கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது
ேனியாரால் கோடங்கப்படும் உணவு பேப்படுத்தும் கோழிற்சாவலக்கு
மத்திய அரசு 35 சேவீே மானியம் அளிக்கிறது. இந்த் பட்டியலில் இடம்
கபற்ற மா ட்டங்களில் கபரும் பாலானவ
ேற்வபாது புதிய
திட்டத்திலும் அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ேமிழகத்தில் 36
மா ட்டங்கள் இரண்டு பட்டியல்களிலும் இடம் கபற்றுள்ளன.
10. 18 மணி வநரத்தில் 25.54 கி.மீ. சாவல வஹேராபாத் நிறு னம்
சாேவன.
வஹேராபாத்: வஹேராபாவேச் வசர்ந்ே ஐவெஎம் இந்தியா கட்டுமான
நிறு னம் 18 மணி வநரத்தில் 25.54 கி.மீ. தூரத்துக்கு சாவல
அவமத்து புதிய சாேவன புரிந்துள்ளது. இேன் மூலம் லிம்கா உலக
சாேவன புத்ேகத்தில் இடம்பிடித்ே இந்நிறு னத்வே மத்திய
ேவர ழி
வபாக்கு ரத்துத்துவற
அவமச்சர்
நிதின்
கட்கரி
பாராட்டியுள்ளார். வசாலாப்பூர்-பீெப்பூர் வேசிய கநடுஞ்சாவல நான்கு
ழிப் பாவேயாகும். இதில் ஒரு ழித்ேடம் 25.54 கி.மீ தூரமாகும்.
இத்தூர சாவலவய 18 மணி வநரத்தில் அவமத்துள்ளது ஐவெஎம்
நிறு னம். இது மவலசியாவ ச் வசர்ந்ே கட்டுமான நிறு னத்தின்
துவண நிறு னமாகும். 110 கி.மீ. தூர வசாலாபூர்- விொபூர்
கநடுஞ்சாவல பணி இந்ே ஆண்டு அக்வடாபரில் முடி வடயும் என்று
நிதின் கட்கரி கேரிவித்ோர். கநடுஞ்சாவலகளில் ஒரு ழித் ேடத்வே
மட்டும் ேனித்ேனியாக வபாடும் நவடமுவற 2018-ம் ஆண்டிலிருந்து
பின்பற்றப்படு ோக அ ர் வமலும் கேரிவித்ோர்.
11. 62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிவறவ றும் காவிரி-வ வககுண்டாறு இவணப்புத் திட்டம்: 7 மா ட்டத்தின் 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி.
காவிரி-வ வக-குண்டாறு இவணப்புத் திட்டம் 62 ஆண்டுகளுக்கு
பிறகு நிவற வ று ோல் 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி அவடந் துள்ளனர். க ள்ளக்காலங்களில்
காவிரி, ககாள்ளிடம் ஆறுகளில் 40 டி.எம்.சி. க்கு வமல் உபரி நீர்
கடலில் கலக்கிறது. இந்ே நீவர கால் ாய் மூலம் புதுக்வகாட்வட,
ஒன்றுபட்ட
ராமநாேபுரம்
மா ட்டங்களுக்கு
ககாண்டு
ர,
அக்காலத்திவலவய புதுக்வகாட்வட கோண்வடமான், ராமநாேபுரம்
வசதுபதி மன்னர்கள் முயற்சி கசய்ேனர். 1933-ல் புதுக்வகாட்வட
நிர் ாக அலு
லராக இருந்ே டாட்டன் ஹாமின் முயற்சி யால்,
மாயனுாரில் கேன்துவற கால் ாய் திட்டம் கோடங்கப்பட்டது. ஆனால்
கால் ாய் க ட்டும் பணி ஏவனா பாதியில் நிறுத்ேப்பட்டது. 1954-ல்
இத்திட்டம் குறித்து புதுக்வகாட்வட எம்.பி. முத்துச்சாமி ல்லத்ேரசு
நாடாளுமன்றத்தில் வபசினார். இவேயடுத்து 1958-ல் காவிரி,
வ வக, குண்டாறு இவணப்புக் கால் ாய்த் திட்டத்துக்கு ரூ.189
வகாடியில் திட்ட மதிப்பீடு ேயாரிக்கப்பட்டு, அப்வபாவேய முேல் ர்
காமராெர் அடிக்கல் நாட்டினார். ஆனால் திட்டம் கசயல்படுத்ோமல்
கிடப்பில் வபாடப்பட்டது. 2008-ல் ரூ.3,290 வகாடியில் காவிரிவ வக-குண்டாறு நதிகவள இவணக்கும் திட்டத்வே ேமிழக அரசு
அறிவித்ேது. அேன்படி கரூர் மா ட்டம் குளித்ேவல அருவக
மாயனுாரில் காவிரி நதியில் கே வணயும், அங்கிருந்து 255.60
கி.மீ.க்கு கால் ாயும் அவமக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. இந்ே கால் ாய்
கே வணயில் இருந்து 70 கி.மீ. கேன்கிழக்கு திவசயில் கசல்லும்.
அேன் பின் லது பக்கம் திரும்பி கேன்வமற்கில் விருதுநகர் மா ட்டம்
காரியாபட்டி புதுப்பட்டி அருவக குண்டாறில் இவணயும். இந்ே



 









கால் ாய் கோடக்கத்தில் 20 மீ., அகலம், 5 மீ. ஆழத்தில் இருக்கும்.
முடிவில் 6.4 மீ., அகலம் இருக்கும் எனக் கணக்கிடப்பட்டது. வமலும் 9
ரயில்வ
பாலங்கள் உட்பட 144 பாலங்கள் அவமக்க முடிவு
கசய்யப்பட்டது. இேன்மூலம் புங்கா ஆறு, நாப்பன்வன ஆறு, அரியாறு,
காவரயாறு, அக்கினி ஆறு,ககாண்டாறு, க ள்ளாறு, பாம்பாறு,
விருசுழி ஆறு, மணிமுத்ோறு, சருகணி ஆறு, உப்பாறு, வ வக,
கிருதுமால் நதி, கானல் ஓவட, குண்டாறு என 15 நதிகள்
இவணக்கப்படும். இந்ேத் திட்டம் கசயல்படுத்ேப்பட்டால் காவிரி
கடல்டா மா ட்டங்களில் க ள்ள அபாயம் நீங்கும். உபரிநீர் மூலம்
கரூர், திருச்சி, புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, ராமநாேபுரம், விருதுநகர்,
துாத்துக்குடி ஆகிய 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 3,37,717 எக்வடர்
(8.30 லட்சம் ஏக்கர்) நிலங்கள் பாசன சதி கபறும். வமலும் 50 லட்சம்
வி சாயிகள் பயன்கபறு ர். முேற் கட்டமாக 2008 ெூனில் ரூ.234
வகாடியில் மாயனுார் கே வண அவமக்கப்பட்டு, 2014 ெூன் 25-ல்
திறக்கப்பட்டது. இந்ே அவண மூலம் 1.05 டி.எம்.சி. நீவர வசமிக்க
முடியும். க ள்ள காலங்களில் 4.83 லட்சம் கன அடி நீவர
க ளிவயற்ற முடியும். கே வண திறந்ேபிறகு கால் ாய் கட்டும் பணி
கோடங்கவில்வல. அதிக நிதி வேவ ப்பட்டோல் மத்திய அரசிடம் நிதி
வகாரியும்
ரவில்வல. இவேயடுத்து ேமிழக அரவச நிதி ஒதுக்கி
காவிரி-வ வக-குண்டாறு திட்டத்வே கசயல்படுத்ே வ ண்டுகமன,
வி சாயிகள் வபாராடி ந்ேனர். இந்நிவலயில் இத் திட்டத்வே ரூ.14
ஆயிரம் வகாடி யில் கசயல் படுத்ேப் வபா ோக முேல் ர் பழனிசாமி
அறிவித்துள்ளார். வமலும் முேற்கட்டமாக ரூ.700 வகாடிவய அரசு
ஒதுக்கியது. புதுக் வகாட் வட, கரூர் மா ட்டங்களில் வகயகப்
படுத்ேப்பட்ட நிலங்களில் 11 கி.மீ.க்கு கால் ாய் க ட்டும் பணி
வமற்ககாள்ள ரூ. 331 வகாடிக்கு ஒப்பந்ேம் விடப்பட்டுள்ளது.
புதுக்வகாட்வட குன் னத்தூரில் இருந்து கவிநாடு க ள்ளாறு வர
52 கி.மீ.க்கு நிலம் வகயகப்படுத்ே நட டிக்வக எடுக்கப்பட்டு
ருகிறது. இேனால் 7 மா ட்டங்கவளச் வசர்ந்ே 50 லட்சம்
வி சாயிகள் மகிழ்ச்சி அவடந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ேமிழ்நாடு அவனத்து வி சாயிகள் சங்க மாநில கபாதுச்
கசயலாளர் ஆதிமூலம் கூறியோ து:
காவிரி-வ வக-குண்டாறு
திட்டத்வே
கசயல்படுத்தினால்
றட்சிவய ேடுக்கலாம். கடந்ே காலங்கவள வபால் அறிவிப்வபாடு
வபாகாமல், மத்திய அரசு நிதி உேவி அளித்து திட்டத்வே கசயல்படுத்ே
வ ண்டும்.
வமலும்
சி கங்வக
மா ட்டத்தில்
விடுபட்ட
பகுதிகவளயும் இத்திட்டத்தில் இவணக்க வ ண்டும். நீர் பங்கீட்டு
முவறவயயும் வரயறுக்க வ ண்டும் என்று கூறினார்.
பயன்கபறும்

ட்டங்கள்:

திருச்சி: திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம்.
புதுக்வகாட்வட: புதுக்வகாட்வட, கந்ேர் க்வகாட்வட,
திருமயம், குளத்துார், அறந்ோங்கி, ஆவுவடயார்வகாவில்.

ஆலங்குடி,

சி கங்வக: காவரக்குடி, வே வகாட்வட, திருப்புத்தூர், சி கங்வக,
காவளயார்வகாவில், திருப்பு னம், மானாமதுவர, இவளயான்குடி.
பரமக்குடி,

கமுதி,

கடலாடி,

விருதுநகர்: திருச்சுழி, காரியாபட்டி, அருப்புக்வகாட்வட ோலுகாக்கள்.
துாத்துக்குடி: விளாத்திக்குளம் ோலுகா.
12. 100 ஆண்டு கனவு திட்டம்:
இவணப்பு: நன்வமகள் என்ன?

காவிரி-வ வக-குண்டாறு

காவிரி - குண்டாறு இவணப்பு திட்டத்தின் மூலம், திருச்சி,
புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, விருதுநகர் மா ட்டங்களின் றண்ட
பகுதிகளுக்கு ேண்ணீர் கிவடப்பேன் மூலம் இப்பகுதிமக்களின்
நூற்றாண்டு கால கனவு நிவறவ ற்றப்படுகிறது என்று அரசு
கபருவமயாக கூறுகிறது. முேல் ர் பழனிசாமி இன்று ரூ.6,941 வகாடி
மதிப்பில் காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு
நதிகள் இவணப்புத் திட்டத்தின் முேல் கட்டத்திற்கும், ரூ.3,384 வகாடி
மதிப்பில் விரி ாக்கம், புனரவமத்ேல் மற்றும் நவீனப்படுத்தும்
திட்டத்தின் கீழ் காவ ரி உப டிநிலத்தில் உள்ள நீர்ப்பாசன
உள்கட்டவமப்புகவள புனரவமக்கும் பணிகளுக்கும் அடிக்கல்









நாட்டுகிறார் (பிப்ர ரி 21). இவ் ளவு கபரிய கோவகயில்
கோடங்கப்படும் இந்ே திட்டத்ோல் புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக,
விருதுநகர்,
ராமநாேபுரம்
மா ட்டம்
பயன்கபறும்
என்று
கூறுகிறார்கள்.
காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு இவணப்பு
திட்டம் நன்வமகள்:
காவ ரி – கேற்கு க ள்ளாறு – வ வக – குண்டாறு நதிகள்
இவணப்பு திட்டத்தின் வி ரங்கவளயும் அேனால், ஏற்பட உள்ள
நன்வமகவளயும் ேமிழக கபாதுப்பணித்துவற கேரிவித்துள்ளது.
ரூ.6,941 வகாடி மதிப்பிலான முேல் கட்டத்திற்கு ேற்கபாழுது அடிக்கல்
நாட்டப்படுகிறது. இேன்மூலம் கரூர், திருச்சி, புதுக்வகாட்வட ஆகிய
மா ட்டங்களில் 342 ஏரிகளும், 42,170 ஏக்கர் நிலங்களும்
பயன்கபறும்
வகயில் 118.45 கி.மீ நீளத்திற்கு கட்டவளக்
கால் ாயிலிருந்து கால் ாய் க ட்டப்பட்டு புதுக்வகாட்வட மா ட்டம்
கேற்கு க ள்ளாற்றுடன் இவணக்கப்படுகிறது. இரண்டா து
கட்டமாக, புதுக்வகாட்வட, சி கங்வக, ராமநாேபுரம் ஆகிய
மா ட்டங்களில் 220 ஏரிகளும், 23,245 ஏக்கர் நிலங்களும்
பயன்கபறும்
வகயில் கேற்கு க ள்ளாற்றிலிருந்து 109 கி.மீ
நீளத்திற்கு
கால் ாய்
உரு ாக்கி
வ வகயுடன்
இவணக்கப்படுகிறது. மூன்றா து கட்டத்தில், விருதுநகர் மற்றும்
ராமநாேபுரம் மா ட்டங்களில் 492 ஏரிகள் மற்றும் 44,547 ஏக்கர்
நிலங்களும் பயன் கபறும் வகயில் 34 கி.மீ நீளத்திற்கு கால் ாய்
க ட்டி வ வக முேல் குண்டாறு
வர இவணக்கப்படுகிறது.
ரூ.14,400 வகாடியில் 262 கி.மீ தூரத்திற்கு நிவறவ ற்றப்படவுள்ள
இத்திட்டத்தின் மூலம் க ள்ளக் காலங்களில் வீணாகும் 6,300
கனஅடி ேண்ணீர் ஆக்கப்பூர் மாக திருப்பப்படு ோல் கேன்
மா ட்டங்களில் நிலத்ேடி நீர் அதிகரிப்பவோடு, குடிநீர் வேவ யும்
பூர்த்தியாகும். காவ ரி உப டிநிலத்திலுள்ள உள்கட்டவமப்புகளில்
விரி ாக்கம், புதுப்பித்ேல் மற்றும் நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ்
புனரவமக்கும்
பணிகள்
ரூ.3,384
வகாடி
மதிப்பில்
கசயல்படுத்ேப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்
மூலம்
ேஞ்சாவூர்,
திரு ாரூர்,
நாகப்பட்டினம்
மற்றும்
மயிலாடுதுவற
ஆகிய
மா ட்டங்களில் 987 கி.மீ நீளமுள்ள 21 ஆறுகளின் கமாத்ே பாசன
பரப்பான 4,67,345 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் உறுதி கசய்யப்படும்.
வமலும்,
காவ ரி
கடல்டாவிலுள்ள
பழவம
மிக்க
பாசன
கட்டுமானங்கள் ஸ்காடா கோழில்நுட்பம் (SCADA) மூலம் ரூ.72
வகாடி மதிப்பில் ோனியங்கி அவமப்புகள் நிறு ப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் காவ ரி உப
டிநில கால் ாய்களின்
பாசனத்திறன் 20 சேவீேம் அதிகரிக்கப்படும்.
13. முட்கள் நிவறந்ே கூண்டில் அவடத்து நாகாலாந்தில் குற்றம்
கசய்வ ாருக்கு பாரம்பரிய முவறப்படி ேண்டவன.

கரூர்: குளித்ேவல, கிருஷ்ணராயபுரம்.

ராமநாேபுரம்:
திரு ாடாவன,
முதுகுளத்துார், ராமநாேபுரம்.









டகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்று நாகாலாந்து. பழங்குடியின
மக்கள்அதிகம்
ாழும் மாநிலம்.இந்ே மாநிலத்துக்ககன சில
கட்டுப்பாடுகள், விதிமுவறகள் உள்ளன. அ ற்வற பின்பற் றாமல்,
குற்றங்களில் ஈடுபடுப ர் களுக்கு பாரம்பரிய முவறப்படி ேண்டவன
ழங்கப்படுகிறது.
நாகாலாந்தில்
ளரும் ‘மசாங்-பங்’ என்ற
ஒரு வக மரம் வோலில் அதிகமாக நவமச்சல் ஏற்படுத்ே கூடியது.
அேனால்
இந்ே
வக
மரத்வே
நாகாலாந்து
மக்கள்
விரும்பு தில்வல. ஆனால், குற்றம் கசய்ப ர்களுக்கு ேண்டவன
ழங்க இந்ே மரத்தின் கட்வடகவள பயன்படுத்தி முக்வகாண
டிவில்
கூண்டு
அவமக்கின்றனர்.
அந்ே
மரத்தில்
முட்கள்நிவறந்திருக்கும், அத்துடன் வோலில் நவமச்சல், எரிச்சவல
ஏற்படுத்தும். குற்றம் கசய்ப ர்கவள இதுவபான்ற கூண்டில் அவடத்து
நாகாலாந்து முன்வனார்கள் ேண்டவன ழங்கி ந்துள்ளனர். அந்ே
ழக்கத்வே மீட்கடடுத்து சில கிராம மக்கள் பின்பற்றத் கோடங்கி
உள்ளனர்.
14. கசன்வன மா ட்ட முேன்வம அமர்வு நீதிமன்றத்தின் ேவலவம
அரசு ழக்குவரஞராக இ.கெய்சங்கர் கபாறுப்வபற்பு.
15. கசன்ட்ரல் வபங்க் ஆப் இந்தியாவின் புதிய நிர் ாக இயக்குனராக
மடம் க ங்கட ராவ் நியமனம்.
16. சீன க ளியுறவுக் குழு துவணத் ேவல ராக முன்னாள் ராணு
அதிகாரி ொவ ா வசாங்கி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.



 















17. ஆப்ரிக்காவின் மிக உயரமான கிளிமஞ்சாவரா மவலயில் ஏறி,
ஆந்திராவ ச் வசர்ந்ே, 9 யது சிறுமி, சாேவன பவடத்துள்ளார்.
ஆந்திராவில், அனந்ேபூர் மா ட்டத்வேச் வசர்ந்ே சிறுமி ஒரு ர்,
அவன வரயும் திரும்பிப் பார்க்க வ க்கும் வகயில், ஒரு சாேவன
பவடத்துள்ளார். ரித்விகா ஸ்ரீ, 9, என்ற அந்ே சிறுமி, ஆப்ரிக்க நாடான
ோன்சானியாவில் உள்ள கிளிமஞ்சாவரா மவலச் சிகரத்தில் ஏறி,
சாேவன பவடத்துள்ளார். இது, ஆப்ரிக்க கண்டத்தின் மிக உயரமான
மவலச் சிகரம். கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 5,681 மீட்டர் உயரத்தில்
அவமந்துள்ள கிளிமஞ்சாவரா மவலயின் கில்மன் சிகரத்வே, அ ர்
அவடந்துள்ளார். இந்ே மவல ஏற்ற பயணத்தில், ரித்விகாவுடன்,
அ ரது ேந்வேயும் உடன் கசன்றுள்ளார்.இேன்
ாயிலாக,
கிளிமஞ்சாவரா மவலச் சிகரத்தில், இவ் ளவு இளம் யதில் ஏறிய,
உலகின் இரண்டா து நபர், ஆசியாவின் முேல் நபர் என்ற
கபருவமவயயும் ரித்விகா ஸ்ரீ கபற்றுள்ளார்.
18. 'வகா - வின்' இவணயேளத்தில் முன்பதிவு;
க ளியிட்டது அரசு.

ழிகாட்டு ஆ ணம்

'ககாவரானா ேடுப்பூசி கசலுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள்
மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களின் பயன்பாட்டுக்காகவ , 'வகா - வின்
கமாவபல் வபான்' கசயலி உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. 'ேடுப்பூசி வபாட்டுக்
ககாள்ள விரும்புப ர்கள், 'வகா - வின்' இவணயேளத்தில் பதிவு
கசய்ய வ ண்டும்'. கபாது மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக, www.cowin.gov.in
என்ற இவணயேளம் உரு ாக்கப்பட்டுள்ளது. ேடுப்பூசி வபாட்டுக்
ககாள்ள ேகுதி உள்வளார், அந்ே இவணயேளம் ாயிலாக, பதிவு
கசய்யலாம். அந்ே இவணயேளத்தில், உங்கள் கமாவபல் எண்
ாயிலாக, குடும்பத்தினரின் கபயருக்கும் முன்பதிவு கசய்யலாம்.
எங்ககங்வக வமயங்கள்?

வரபடம் க ளியீடு

ககாவரானா வ ரஸ் பர ல் அதிகரிக்க து ங்கியது முேல்,
பரிவசாேவன மற்றும் ேனிவம முகாம்கள், ேவட கசய்யப்பட்ட
மண்டலங்கள் குறித்ே ேக ல்கவள, டில்லிவயச் வசர்ந்ே, 'வமப் வம
இந்தியா' என்ற நிறு னம், 'டிஜிட்டல்' டிவில் வரபடங்களுடன்
க ளியிட்டது. இந்நிவலயில், நாடு முழுதும் உள்ள ககாவரானா
ேடுப்பூசி கசலுத்தும் அரசு மற்றும் ேனியார் வமயங்கள், எங்ககங்கு
அவமந்துள்ளன என்ற விபரங்கவள, 'வமப் வம இந்தியா' நிறு னம்,
வரபடத்துடன் க ளியிட்டுள்ளது. இந்ே வரபடம், 'வகா - வின்'
முன்பதிவு இவணயேளத்திலும் விவரவில் வசர்க்கப்பட உள்ளது.
19. பாதுகாப்பான பரி ர்த்ேவனக்கு ‘ஏர்கடல் வசப் வப’
‘ஆன்வலன்’ பரி ர்த்ேவனகவள பாதுகாப்பாக வமற்ககாள்ள,
‘ஏர்கடல் வசப் வப’ என்ற புதிய சதிவய, ‘ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்’
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்து, ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்
நிறு னத்தின் நிர் ாக இயக்குனர் அனுபிரட்டா பிஸ் ாஸ்
கூறியோ து:ஏர்கடல் வபகமன்ட் வபங்க்
ாடிக்வகயாளர்கள்
ஆன்வலன் பரி ர்த்ேவனகவள பாதுகாப்பாக வமற்ககாள்ள,
ஏர்கடல் வசப் வப என்ற சதி அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இேன்
ாயிலாக, பாதுகாப்பான பணப் பரி ர்த்ேவனவய வமற்ககாள்ள
முடியும். அத்துடன் ஆன்வலன் வமாசடி கசய் து ேவிர்க்கப்படும்.
ங்கிச்
வசவ வய,
ஐந்து
வகாடி
ாடிக்வகயாளர்கள்
பயன்படுத்துகின்றனர்.இந்ே எண்ணிக்வகவய, அடுத்ே சில
ஆண்டுகளில், 10 வகாடியாக உயர்த்ே திட்டமிட்டுள்வளாம்.














 









1.BRICS அமைப்பின் நடப்பாண்டிற்கான (2021) தலைவராக பபாறு




✓

தகவல் பதாழில்நுட்பம் (இமடநிமை வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் டிஜிட்டல்
ஊடக பநறிமுமறகள் குறியீடு) விதிகள் - 2021 அண்மையில்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அது, மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப
அமைச்ெகத்தால் பவளியிடப்பட்டது.

✓

இந்த விதிகளின்கீழ், வாட்ஸப்ரபான்ற தளங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முக
-வர் நிறுவனங்களுக்கு அமடயாள ெரிபார்ப்புகுறித்த தகவல்கமள 72
ைணிரநேத்திற்குள் வழங்கரவண்டும். ெட்டத்துக்குப் புறம்பான பெய்திக
-மள பதிபவர்கமள புகாேளிப்பதற்காக குமறதீர்க்கும் பபாறிமுமறமய
அமைக்கரவண்டும் எனவும் இவ்விதிகளில் உள்ளது.

-ப்பபற்றுள்ள நாடு எது?
அ) இந்தியா 
ஆ) சீனா
இ) பிரேஸில்
ஈ) இேஷ்யா

✓

BRICS அமைப்பின் நடப்பாண்டிற்கான (2021) தமைவோக இந்தியா
பபாறுப்ரபற்றுள்ள. BRICS உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்ககற்ற
மூன்று நாள் கூட்டத்தின் பதாடக்கத்துடன் இந்தியா தனது தமைமைப்
பபாறுப்மப ஏற்றுக்பகாண்டது. இக்கூட்டத்திற்கு பவளியுறவு அமைச்சின்
பெயைர் தமைமைதாங்கினார். இச்ெந்திப்பின்ரபாது, இந்தியா, 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான அதன் கருப்பபாருள்கள் ைற்றும் முன்னுரிமைகமள
BRICS’இன் உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிமுகம் பெய்தது.

6. நகர புத்தாக்க பரிவர்த்தலன தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
ைத்திய அலைச்சகம் எது?
அ) உள்துமற அமைச்ெகம்
ஆ) வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெகம் 
இ) மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமைச்ெகம்

2.பின்வரும் எத்பததியிலிருந்து, COVID தடுப்பூசியின் இரண்டாவது

ஈ) கல்வி அமைச்ெகம்

கட்டம் இந்தியாவில் பதாடங்கவுள்ளது?
அ) 2021 ைார்ச் 01 

✓

வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெகைானது ெமீபத்தில்
நகே புத்தாக்க பரிைாற்ற (City Innovation Exchange) என்றகவாரு
தளத்மத பதாடங்கியுள்ளது.

✓

நகேங்களில் காணப்படும் ெவால்களுக்கு புதுமையான தீர்வுகமள வடி
-வமைப்பதற்காக கல்வியாளர்கள், வணிகங்கள் ைற்றும் அேொங்கத்மத
ஒன்றிமணப்பமத இது ரநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. இந்தத் தளத்தில்,
நானூற்றுக்கும் ரைற்பட்ட துளிர் நிறுவனங்கள், 100 சீர்மிகு நகேங்கள்,
150’க்கும் ரைற்பட்ட ெவால் அறிக்மககள் ைற்றும் 215’ க்கும் ரைற்பட்ட
தீர்வுகள் பவளியிடப்பட்டன.

ஆ) 2021 ைார்ச் 15
இ) 2021 ஏப்ரல் 01
ஈ) 2021 ஜூன் 01

✓

COVID-19 ரநாய்க்கான இேண்டாம் சுற்று தடுப்பூசி பெலுத்துதலுக்கு
இந்திய அேசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அது, 2021 ைார்ச்.1 முதல் பதாடங்க
உள்ளது. இச்சுற்று, 60 வயதுக்கு ரைற்பட்டவர்கமளயும், 45 வயதுக்கு
ரைற்பட்ட, ஒன்றுக்கும் ரைற்பட்ட ரநாய்கமள உமடயவர்கமளயும் இை
-க்காகக்பகாண்டுள்ளது. பயனாளிகள் எந்தபவாரு அேசு ைருத்துவை
-மனயிலும் இைவெைாக தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ளைாம். ரைலும், தனி
-யார் மையங்களிலும் தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ளைாம்.

7.மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் பசலவயின் அண்லைய கணிப்பின்படி,
2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
-யின் வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?

3. முதைாவது ‘இந்திய புரத நாள்’ பகாண்டாடப்பட்ட ஆண்டு எது?

அ) 7.5 ெதவீதம்

அ) 2019

ஆ) 9.5 ெதவீதம்

ஆ) 2020 

இ) 13.5 ெதவீதம் 

இ) 2021

ஈ) 15 ெதவீதம்

ஈ) 1990

✓

ரதசிய அளவிைான பபாதுநை முன்பனடுப்பான ‘Right to Protein’ இந்தி
-யாவின் முதல் ‘புேத நாமள’ 2020 பிப்.27 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது.
புேதத்தின் ஊட்டச்ெத்து நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்து
-வதற்காக இந்நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Powering with Plant Protein”
என்பது நடப்பாண்டு (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

✓

உைகளாவிய ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான மூடிஸ், இந்தியாவின் 2021-22
பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்மப 13.5 ெதவீதைாக
திருத்தியுள்ளது. நாட்டின் வளர்ச்சி, அடுத்த ஆண்டில் 6.2 ெதவீதைாக
இருக்கும். மூடிஸ், இந்தியாவின் இமறயாண்மை ைதிப்பீட்மட Baa3’இல்
தக்கமவத்துள்ளது. அது, மிகக்குமறந்த முதலீட்டு தேைாகும். ரைலும், அது
எதிர்ைமறயான கண்ரணாட்டத்மதக்குறிக்கிறது.

✓

இந்திய ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான ICRA, 2021-22ஆம் நிதியாண்டில்,
இந்தியாவின் உண்மையான பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, 10.5 ெதவீத
அளவுக்கு வளர்ச்சியமடயும் என்று அறிவித்தது.

4. “உைகளவில் பள்ளிகளில் உணவளிக்கும் நிலை - State of
Schoolfeeding Worldwide” என்றபவாரு அறிக்லகலய பவளியிடுகிற
அலைப்பு எது?

8.தூய்லைமிகு சிறப்புவாய்ந்த இடங்கள் முன்முயற்சியின் நான்காம்

அ) FAO

✓



ஆ) IUCN

கட்டத்தின்கீழ், எத்தலன தளங்கலள ைத்திய ஜல் சக்தி அலைச்சகம்
பதர்ந்பதடுத்துள்ளது?

இ) UN – WFP 

அ) 8

ஈ) WTO

ஆ) 12 

“உைகளவில் பள்ளிகளில் உணவளிக்கும் நிமை” என்ற பபயரிைான
ஓர் அறிக்மகமய ஐக்கிய நாடுகள் அமவ - உைக உணவுத்திட்டம்
(WFP) பவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, முதன்முதலில் 2013ஆம்
ஆண்டில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்மக, பள்ளி அடிப்பமடயிைான
ஊட்டச்ெத்து திட்டங்கமள பெயல்படுத்துதல் ைற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த
விரிவான பகுப்பாய்மவ வழங்குகிறது.

இ) 15

5.புதிய தகவல் பதாழில்நுட்ப விதிகளின்படி, டிஜிட்டல் தளங்கள்,
எத்தலன ைணிபநரத்திற்குள் பதலவயான தகவல்கலள வழங்க
பவண்டும்?
அ) 12 ைணி ரநேம்

ஆ) 24 ைணி ரநேம்

இ) 48 ைணி ரநேம்

ஈ) 72 ைணி ரநேம் 











ஈ) 16

✓

தூய்மைமிகு சிறப்புவாய்ந்த இடங்கள் (SIP) முன்முயற்சியின் நான்காம்
கட்டத்தின்கீழ், 12 சிறப்புவாய்ந்த தளங்கமளத் ரதர்ந்பதடுத்துள்ளதாக
ைத்திய ஜல் ெக்தி அமைச்ெகத்தின் குடிநீர் ைற்றும் நைவாழ்வுத்துமற
அறிவித்துள்ளது. SIP என்பது தூய்மை இந்தியா இயக்கம் – கிோைப்புறம்
(SBM-G) இயக்கத்தின் ஒரு முன்முயற்சியாகும்.

✓

இம்முயற்சி, தளங்களிலும் அதமனச்சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் தூய்மை
தேத்மத ரைம்படுத்துவமத ரநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. ஜல் ெக்தி
அமைச்ெகைானது வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெக
-ம், சுற்றுைா அமைச்ெகம், கைாச்ொே அமைச்ெகம் ைற்றும் ைாநிை / யூடி
அேொங்கங்களுடன் இதற்காக ஒருங்கிமணந்துள்ளது.



 









9.விலரவில் இந்திய ராணுவம் பயன்படுத்தவுள்ள பசய்தியனுப்பும்
தளத்தின் பபயர் என்ன?
அ) Secure Application for Internet 
ஆ) Safe Messaging Service
இ) Secure Instant Messaging
இந்திய இோணுவத்தளபதி M M நேவரனவின் அண்மைய அறிக்மகயி
-ன்படி, இந்திய ோணுவம் தனது உள்ளக பதாடர்புகளுக்கு SAI (Secure
Application for Internet) என்ற பெய்தி பரிைாற்ற தளத்மதப் பயன்படுத்தத்
பதாடங்கவுள்ளது. கர்னல் ொய் ெங்கர் உருவாக்கிய இந்தச் பெயலி,
இமணய பாதுகாப்பு & தேவு ரொதமன ஆகியவற்றுக்கான அனுைதி
பபறும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அனுைதி கிமடத்தபிறகு, இந்த ஆண்டு
ஏப்ேல் 1 முதல் இந்தச் பெயலி பயன்படுத்தப்படும்.

10.கிருஷ்ணபதவராயனின் இறப்புகுறித்த முதல் கல்பவட்டுக்குறிப்
-லப, ASI, பின்வரும் எவ்விடத்தில் கண்டுபிடித்தது?
அ) ஆக்ோ
ஆ) ைதுோ
இ) தும்கூர் 
ஈ) கிருஷ்ணகிரி

✓

அண்மையில், இந்திய பதால்லியல் ஆய்வகத்தின் (ASI) உறுப்பினர்கள்
கிருஷ்ணரதவோய நாயக்கனின் இறப்பு குறித்த முதல் கல்பவட்டுக்
குறிப்மப கண்டுபிடித்துள்ளனர். கிருஷ்ணரதவோய நாயக்கன் விஜயந
-கே ரபேேசின் ரபேேெோக இருந்து பபா ஆ 1509-1529 வமே ஆண்டார்.
கர்நாடகாவின் தும்கூர் ைாவட்டத்தின் பஹான்ரனஹள்ளியில் உள்ள
ரகாபாைகிருஷ்ணா ரகாவிலுக்கு அருரக இக்கல்பவட்டு காணப்பட்டது.


1. ைேபு ொோ எரிெக்தியின் ைற்பறாரு வடிவைாக, ெர்க்கமே
ஆமைகளில் கரும்பில் இருந்து ொறு எடுத்த பிறகு மிச்ெமிருக்கும்
கரும்புச் ெக்மகயில் இருந்து மின்ொேம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள 18 ெர்க்கமே ஆமைகளில் சுைார் 41.10 ரகாடி
வாட் மின்ொேம் உற்பத்தி பெய்யப்படுகிறது.
2. இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (ஐசிஏஐ)
பதன்ைண்டை தமைவோக ரகாமவமய ரெர்ந்த ஆடிட்டர்
ரக.ஜைபதி பதவிரயற்றார். ஐசிஏஐ-யின் பதன்ைண்டைத்தில்
தமிழ்நாடு, ரகேளா, கர்நாடகா, பதைங்கானா, ஆந்திே பிேரதெம்,
புதுச்ரெரி ைற்றும் ைட்ெத்தீவுகமள ரெர்ந்த 50 ஆயிேத்துக்கும்
ரைற்பட்ட ஆடிட்டர்கள், 3 ைட்ெத்துக்கும் ரைற்பட்ட ைாணவர்கள்
உள்ளனர்.
3. ஆஸ்திரேலியாவுக்கான இந்திய தூதோக ைன்பிரீத் ரவாஹ்ோ
நியைனம். இந்தியாவிற்க்கான, பைக்சிரகா துாதோக பணியாற்றி
வருபவர் ைன்பிரீத் ரவாஹ்ோ. ஐ.எப்.எஸ்., (IFS) எனப்படும் இந்திய
பவளியுறவு ரெமவகள் பிரிவின், 1988ம் ஆண்டு அதிகாரியான
இவமே, ஆஸ்திரேலியாவுக்கான துாதோக நியைனம் பெய்து,
பவளியுறவுத்துமற அமைச்ெகம் உத்தேவிட்டு உள்ளது.
4. ெப்-ஜூனியாா் ரதசிய ரடபிள் படன்னிஸ் ொம்பியன்ஷிப்
ரபாட்டியில் ைகாோஷ்டிேத்தின் ொயாலி வனி பட்டம் பவன்றாாா்.
ைத்திய பிேரதெ ைாநிைம், இந்தூரில் நமடபபற்ற இப்ரபாட்டியில்
நமடபபற்ற இறுதிச்சுற்றில் ொயாலி 11-8, 7-11, 14-12, 5-11, 8-11, 117, 12-10 என்ற பெட்களில் ஹரியாணா வீோங்கமன சுஹானா
மெனிமய வீழ்த்தினாாா். ொயாலிக்கு ொம்பியன் ரகாப்மபயுடன்
பரிசுத் பதாமக ரூ.33,000, சுஹானாவுக்கு ேன்னாா்-அப்
ரகாப்மபயுடன்
பரிசுத்
பதாமக
ரூ.16,500
வழங்கப்பட்டது.அரதரபால், ரகடட் பிரிவில் தமிழக வீோங்கமன எம்.
ஹன்சினி 11-6, 8-11, 11-5, 9-11, 11-5, 11-9 என்ற பெட்களில் ெக
ைாநிைத்தவோன அனன்யா முேளீதேமன வீழ்த்தி ொம்பியன்
ஆனாாா்.









5. பிோன்சில் நமடபபற்ற ைாண்ட்பபலியர் படன்னிஸ் ரபாட்டியில்
ொம்பியன் ஆனா பபல்ஜிய வீேர் ரடவிட் காஃபின். இறுதிச்சுற்றில்
ஸ்பபயினின் ோபர்ரடா பபளதிஷ்டா அகுட்மட வீழ்த்தினார்.
பபல்ஜிய வீேர் ரடவிட் காஃபினுக்கு ஒட்டுபைாத்தைாக இது 5 ஆவது
ஏடிபி பட்டைாகும்.
6. இந்தியா, ஜப்பான் உதவியுடன் பகாழும்பு துமறமுகத்மத
ரைம்படுத்தும் திட்டம் - இைங்மக அேசு ஒப்புதல்.

ஈ) Safe Communication Network
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இந்தியா, ஜப்பானுடன் இமணந்து பகாழும்பு துமறமுகத்தின்
ரைற்கு ெேக்குப் பபட்டக முமனயத்மத ரைம்படுத்தும் திட்டத்துக்கு
இைங்மக அேசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. (பகாழும்பு துமறமுகத்தில்
கிழக்கு கன்படய்னர் முமனயம் அமைக்கும் ஒப்பந்தத்மத மீண்டும்
இந்தியா, ஜப்பானுக்கு வழங்க இைங்மக அேசு முடிபவடுத்துள்ளது.)
இந்த திட்டத்துக்கு இைங்மக அமைச்ெேமவ ைாாா்ச் 1-ஆம் ரததி
ஒப்புதல் அளித்தது. இவ்வாறு ரைம்படுத்தப்படும் முமனயம்,
வமேயறுக்கப்பட்ட
அேசு-தனியாாா்
கூட்டு
நிறுவனைாகச்
பெயல்படும்.அமைச்ெேமவயின் ஒப்புதல் நகல், இந்தியாவின் அதானி
துமறமுகங்கள்
ைற்றும்
சிறப்பு
பபாருளாதாே
ைண்டை
நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி மவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில்
அதானி குழுைம் பெயல்படுவதற்கு இந்திய தூதேகம் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது என்று அந்த குறிப்பில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஒப்பந்தப்படி, அந்த முமனயத்மத கூட்டு நிறுவனம் 30
ஆண்டுகளுக்கு இயக்கும்.முன்னதாக, இந்தியா, ஜப்பானுடன்
இமணந்து பகாழும்பு துமறமுகத்தின் கிழக்கு ெேக்குப் பபட்டக
முமனயத்மத ரைம்படுத்த இைங்மக துமறமுக ஆமணயம் கடந்த
2019-இல் ஒப்பந்தம் ரைற்பகாண்டிருந்தது. முந்மதய அதிபாா்
மைத்ரிபாைா சிறீரெனா ஆட்சியில் ரைற்பகாள்ளப்பட்ட அந்த
ஒப்பந்தத்துக்கு பதாழிற்ெங்கங்கள் எதிாா்ப்பு பதரிவித்தன. இைங்மக
துமறமுக ஆமணயத்தில் இந்தியா, ஜப்பானில் இருந்து 49 ெதவீத
முதலீடுகள் வருவதற்கு அந்த ெங்கங்கள் எதிாா்ப்பு பதரிவித்தன.
இமதயடுத்து, அந்த ஒப்பந்தத்மத ேத்து பெய்வதாக பிேதைாா் ைகிந்த
ோஜபட்ெ அறிவித்தாாா்."
7. 'புதிய கட்சிமயப் பதிவு பெய்ய 7 நாள் ரபாதும்' - இந்தியத்
ரதர்தல் ஆமணயம்!
இந்தியத் தமைமைத் ரதர்தல் ஆமணயம் இன்று (02/03/2021)
பவளியிட்டுள்ள பெய்திக் குறிப்பில், "புதிய கட்சிமயப் பதிவு பெய்ய
30 நாட்கள் ரதமவ என்ற அவகாெம் 7 நாட்களாகக்
குமறக்கப்பட்டுள்ளது. ரதர்தல் நமடபபறும் தமிழகம், புதுச்ரெரி,
ரைற்குவங்கம், அொம், ரகேளா ஆகிய ஐந்து ைாநிைங்களில் ைட்டும்
இந்தப் புதிய அறிவிப்பு பபாருந்தும். ரதர்தல் பதாடர்பான பபாது
அறிவிப்மப பவளியிடக் கட்சிகள் இனி 30 நாட்கள் காத்திருக்க
ரவண்டியதில்மை. கட்சித் பதாடங்குவது பற்றி இேண்டு ரதசிய
தினெரி நாளிதழ்கள் ைற்றும் இேண்டு பிோந்திய பைாழிகளின்
தினெரி நாளிதழ்களில் விளம்பேம் அளித்து அமதத் ரதர்தல்
ஆமணயத்திற்கு அனுப்பி மவக்க ரவண்டும். கரோனாவால்
கட்சிகமளப் பதிவு பெய்வதில் நிமறய சிேைங்கள் இருந்ததால்,
ெலுமக வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பு:
பபாதுவாக ஒருவர் கட்சி பதாடங்குகிறார் என்றால் அது பதாடர்பான
அறிவிப்புகமள ஆங்கிைம் ைற்றும் ைற்பறாரு உள்ளூர் பைாழி என
இேண்டு நாளிதழ்களில் விளம்பேம் பெய்திருக்க ரவண்டும் என
ரதர்தல்
ஆமணயத்தின்
விதிமுமற
உள்ளது.
பின்னர்
அதுபதாடர்பான விவேங்கமள இந்திய ரதர்தல் ஆமணயத்திற்கு
அனுப்பி மவக்க ரவண்டும். இந்திய ரதர்தல் ஆமணயம் அமத
பரிசீலித்து
பபாது
பவளியில்
அறிவிப்பு
ஒன்றிமன
பவளியிடுவார்கள். அதற்கு பபாதுைக்கள் யார் ரவண்டுைானாலும்
30 நாட்களுக்குள் தங்கள் ஆட்ரெபமனகமளத் பதரிவிக்கைாம்.
இதுதான் நமடமுமறயாக இருந்து வந்தது.
8. ெமூக வமைதளைான இன்ஸ்டாகிோமில் பின்பதாடர்பவர்களின்
எண்ணிக்மக 10 ரகாடி ரபமே பகாண்ட முதல் கிரிக்பகட் வீேர்
எனும் பபருமைமய பபற்றார் இந்திய கிரிக்பகட் அணியின்
ரகப்டன் விோட் ரகாலி.
32 வயதான விோட் ரகாலி ஆசிய-பசிபிக் பிோந்தியத்தில் இந்த
ொதமனமய நிகழ்த்திய முதல் நபர் ஆவார். ஐசிசி இன்ஸ்டாகிோமில்
பவளியிட்ட பாோட்டுச் பெய்தியில், "இன்ஸ்டாகிோமில் 10 ரகாடி



 









பின்பதாடர்பவர்கமளக் பகாண்ட முதல் கிரிக்பகட் வீேர் விோட்
ரகாலி" எனத் பதரிவித்துள்ளது. இன்ஸ்டாகிோமில் அதிகம்
பின்பதாடரும் 4-வது விமளயாட்டு வீேர் விோட் ரகாலி ஆவார்.
இந்த வமகயில் ரபார்ச்சுக்கல் கால்பந்து வீேர் கிறிஸ்டியாரனா
போனால்ரடா, அர்பஜன்டினாவின் ைரயானல் பைஸ்ஸி, பிரேசிலின்
பநய்ைர் முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனர். இதில் கிறிஸ்டியாரனா
போனால்ரடாமவ 26.5 ரகாடி ரபரும், பைஸ்ஸிமய 18.6 ரகாடி
ரபரும், பநய்ைமே 14.7 ரகாடி ரபரும் இன்ஸ்டாகிோமில்
பின்பதாடர்கின்றனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஹாலிவுட்
நடிகரும் முன்னாள் ைல்யுத்த வீேருைான டுமவன் (தி ோக்)
ஜான்ென், அபைரிக்க பாடகர்-பாடைாசிரியர் பிரயானஸ் ைற்றும்
அரியானா கிோண்ரட ஆகிரயாமே தைா 10 ரகாடி ரபர்
இன்ஸ்டாகிோமில் பின்பதாடர்கின்றனர்.
9. சிட்ேன் கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்தியாவில் முதன்முமறயாக
பென்மனயில் 'ைா ரைென் சிட்ேன்' என்ற பபயரில் புதிய
விற்பமனயகத்மத திறந்துள்ளது.
10. நாட்டிலுள்ள துமறமுகங்களின் ரைம்பாட்டுக்காக வரும் 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் சுைாாா் ரூ.6 ைட்ெம் ரகாடி முதலீடு பெய்யப்படும்
என்று பிேதைாா் நரேந்திே ரைாடி பதரிவித்துள்ளாாா்.
இந்திய கடல்ொாா் ைாநாடு தில்லியில் பெவ்வாய்க்கிழமை
(02.03.2021) நமடபபற்றது. அந்த ைாநாட்மடத் பதாடக்கி மவத்து
பிேதைாா் ரைாடி ரபசியதாவது: கடல்ொாா் பபாருளாதாேத்தில் உைகின்
முன்னணி நாடாக இந்தியா திகழ்ந்து வருகிறது. கடல்ொாா்
துமறயின் வளாா்ச்சிமய ஊக்கப்படுத்துவதற்கு ைத்திய அேசு உறுதி
பகாண்டுள்ளது.
கடல்ொாா்
உள்கட்டமைப்பு
வெதிகமள
ரைம்படுத்துவது, நவீன பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்பாட்டுக்குக்
பகாண்டு
வருவது,
சீாா்திருத்தங்கமள
ரைற்பகாள்வது
உள்ளிட்டவற்றின் வாயிைாக நாட்மடத் தற்ொாா்பு அமடயச்
பெய்வதற்கான நடவடிக்மககள் ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து, ெேக்குகமள எடுத்துச்
பெல்வதற்கு
ைலிவானதாக
இருப்பரதாடு
ைட்டுைல்ைாைல்,
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வமகயிலும் உள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 23 உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து
வழித்தடங்கமள
ஏற்படுத்துவதற்கு
ைத்திய
அேசு
உறுதி
பகாண்டுள்ளது. அதற்கான அடிப்பமடக் கட்டமைப்பு வெதிகள்
உள்ளிட்டமவ ரைம்படுத்தப்படும். நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்தில்
பதாழில்நுட்ப வெதிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும். நீாா்வழிப்
ரபாக்குவேத்து மூைைாக வங்கரதெம், பூடான், மியான்ைாா்
நாடுகமளயும் பதாடாா்பு பகாள்வதற்கு ஆோயப்பட்டு வருகிறது.
தனியாாா்
துமற
பங்களிப்பு
அவசியம்:
கடல்ொாா்ந்து
ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வரும் அடிப்பமடக் கட்டமைப்பு வெதிகள்
ைக்களின் வாழ்க்மகத் தேத்மத ரைம்படுத்தியுள்ளன. ொகாா்ைாைா
திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ைட்ெம் ரகாடி முதலீட்டில் 574 திட்டங்கமளச்
பெயல்படுத்துவதற்கு ைத்திய அேசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2035-ஆம்
ஆண்டுக்குள் அத்திட்டங்கள் பெயல்படுத்தப்படும். துமறமுகங்கள்
ரைம்பாட்டில் தனியாாா் துமற அதிக அளவில் பங்களிக்க
ரவண்டும்.ரூ.2.25 ைட்ெம் ரகாடி ைதிப்பீட்டில் 400 திட்டங்கள்
பெயல்பாட்டுக்குத்
தயாாா்நிமையில்
உள்ளன.
அவற்றில்
நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் முதலீடுகமள அளிக்க ரவண்டும்.
நாட்டின் துமறமுகங்களில் ொா்வரதெ நிறுவனங்கள் முதலீடுகமள
ரைற்பகாள்ள ரவண்டும்.
கட்டமைப்பு வெதிகள்: கடல் விைானங்களின் பெயல்பாட்டுக்காக 16
இடங்களில் ஓடுபாமதகமள அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 5
ரதசிய உள்நாட்டு நீாா்வழிப் ரபாக்குவேத்து வழித்தடத்தில் படகு
முமனயத்துக்கான கட்டமைப்பு வெதிகள் ரைம்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. நாட்டில் கைங்கமே விளக்கம் அமைந்துள்ள 189
இடங்களில் 78 பகுதிகமள சுற்றுைாத் தைைாக ைாற்றுவதற்கான
நடவடிக்மககள் ரைற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூைம்
கைங்கமே விளக்கம் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பபரும் பைனமடயும்.
தீவுகமள சுற்றுைாத் தைைாக ைாற்றுவதற்கான நடவடிக்மககளும்
முன்பனடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுப்பிக்கத்த எரிெக்திக்கு முக்கியத்துவம்: நாட்டிலுள்ள முக்கிய
துமறமுகங்களில் சூரிய ஆற்றல் மூைைாகவும், காற்றாமை
மூைைாகவும் மின்ொேம் உற்பத்தி பெய்வதற்கான திட்டங்கள்

















பெயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
துமறமுகங்களின் எரிெக்தி பயன்பாட்டில் 60 ெதவீதத்மத,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூைங்கள் வாயிைாக உற்பத்தி பெய்வதற்கு
இைக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாா்த்தக மையங்கள்: கடல்ொாா் விவகாேத்தில் இந்தியா சிறந்த
வேைாற்மறக்
பகாண்டுள்ளது.
நாட்டின்
கடற்கமேகளில்
நாகரிகங்கள் வளாா்ச்சி கண்டன. ஆயிேத்துக்கும் ரைைான
ஆண்டுகளுக்கு நாட்டின் துமறமுகங்கள் முக்கிய வாா்த்தக
மையங்களாக விளங்கின. துமறமுகங்கள், கப்பல் ரபாக்குவேத்துத்
துமற அமைச்ொா் ைன்சுக் ைாண்டவியா.
11. தமிழக பசுமை இயக்கத் தமைவர்ஈரோடு ைருத்துவர்
பவ.ஜீவானந்தம் (76) உடல்நைக் குமறவால் (ைார்ச்சு 2)
காைைானார்.
தமிழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் இயக்கச் பெயல்பாடுகளில் மிகத்
தீவிேைாகப் பங்ரகற்று வந்தவர் ஈரோடு பவ.ஜீவானந்தம். இவேது
தந்மத பவங்கடாெைம் சுதந்திேப் ரபாோட்ட வீேர். திருச்சியில் பட்டப்
படிப்மப முடித்த ஜீவானந்தம், தஞ்மெ ைருத்துவக் கல்லூரியில்
ைருத்துவக் கல்விமயயும், பென்மனயில் ையக்கவியலில் முதுநிமை
ைருத்துவப் பட்டமும் பபற்றவர். சுற்றுச்சூழல் பிேச்சிமனகமள
முன்பனடுத்துச்
பெயல்பட்டவர்.
குமறந்த
கட்டணத்தில்
ரநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மெயளிக்கும் வமகயில்,கூட்டுறவு முமற
ைருத்துவைமனமய ஈரோட்டில் பதாடங்கக்காேணைாக இருந்தவர்.
12. ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சில் தீர்ைானம்: இந்தியா ஆதேவு
அளிக்குபைன இைங்மக நம்பிக்மக.
பஜனீவாவில் நமடபபறும் ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சில்
கூட்டத்தில் நிமறரவற்றப்படும் இறுதி தீர்ைானத்தில் இந்தியா
தங்களுக்கு ஆதேவாக இருக்கும் என்று இைங்மக நம்பிக்மக
பதரிவித்துள்ளது. இைங்மகயில் உள்நாட்டுப் ரபாரின்ரபாது ைனித
உரிமை மீறல்கள் நிகழ்ந்ததான குற்றச்ொட்டு பதாடர்பான அறிக்மக
ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சிலில் தாக்கல் பெய்யப்பட்டு விொேமண
நமடபபற்றது. விமேவில் இறுதித் தீர்ைானம் நிமறரவற்றப்பட
இருக்கிறது. இந்நிமையில், இது பதாடர்பாக இைங்மக அேசு பெய்தித்
பதாடர்பாளரும்,
அமைச்ெருைான
பககிலிய
ோம்புகபவை
கூறுமகயில், 'ஐ.நா. ைனித உரிமைகள் கவுன்சிலில் இைங்மகக்கு
எதிோக தீர்ைானம் நிமறரவற்றப்படும்ரபாது, அதற்கு இந்தியா
ஆதேவளிக்காது என்று நம்புகிரறாம். இைங்மக யல் தமிழர்கள்
நைன் காக்கப்பட ரவண்டும் என்பதில் இந்தியா உறுதியாக
உள்ளது என்பமத நாங்கள் பதளிவாக உணர்கிரறாம். இது மிகவும்
அர்த்தமிக்க நிமைப்பாடு. இைங்மகக்கு அநீதி இமழக்கப்படுவமத
இந்தியா ஒரு ரபாதும் விரும்பாது. ஏபனனில், இைங்மக மீதான
குற்றச்ொட்டுகள் தவறானமவ என்பமத நாங்கள் ஆதாேபூர்வைாக
நிரூபித்துள்ரளாம். ஐ.நா.ைனித உரிமை கவுன்சிலில் இைங்மகக்கு
ஆதேவாக இருக்கும் சீனா, ேஷியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு நன்றி
பதரிவித்துக் பகாள்கிரறாம்' என்றார். முன்னதாக, இந்தத் தீர்ைானம்
பதாடர்பாக ஐ.நா. ைனித உரிமை கவுன்சிலில் ரபசிய இந்தியாவின்
நிேந்தேத் தூதர் இந்திோ ைணி பாண்ரட, இைங்மகயின் ஒற்றுமை,
பிோந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு இந்தியா ஆதேவாக இருக்கிறது. அரத
ரநேத்தில் இைங்மகத் தமிழர்களின் ெைத்துவம், நீதி, அமைதி,
கண்ணியம் காக்கப்பட ரவண்டும் என்பதிலும் இந்தியா
உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் இைங்மக உறுதியான
முடிவுகமள
எடுக்கும்
என்று
நம்புகிரறாம்.
இைங்மக
அேசியல்ொென ெட்டத்தின் 13 ஆவது திருத்தம் பாதுகாக்கப்பட்டு
நமடமுமறப்படுத்தப்பட ரவண்டும்' என்றார்.
13. இனிரைல் தனித்தனியாக கிமடயாது நாடாளுைன்றத்துக்கு
ஒரே ரெனல் ென்ொத்.
நாடாளுைன்றத்தின்
இரு
அமவகளின்
ஒருங்கிமணந்த
நிகழ்ச்சிமய
ஒளிபேப்ப,
‘ென்ொத்’
என்ற
ஒரே
ரெனல்
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுைன்றத்தில்
ைக்களமவ
நிகழ்ச்சிகமள ஒளிபேப்பு பெய்யவும், ைாநிைங்களமவ நிகழ்ச்சிமய
ஒளிபேப்பவும் தனித்தனி ரெனல்கள் உள்ளன. இமவ 2ம் தற்ரபாது
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு.
‘ென்ொத்’
என்ற
பபயரில்
ஒரே
பதாமைக்காட்சி ரெனல் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இது பதாடர்பாக
ைக்களமவ
பெயைாளர்
பவளியிட்டுள்ள
அறிக்மகயில்,



 









‘ைாநிைங்களமவ
தமைவரும்,
ைக்களமவ
ெபாநாயகரும்
இமணந்து எடுத்த முடிவின்படி, ோஜ்யெபா ைற்றும் ரைாக் ெபா
பதாமைக்காட்சிமய ஒருங்கிமணத்து ‘ென்ொத்’ பதாமைக்காட்சி
பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதாமைக்காட்சியின் தமைமை
நிர்வாக அதிகாரியாக ஓய்வு பபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ேவி கபூர்
ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் ஓரு ஆண்டுக்கு நியைனம் பெய்யப்படுகிறார்,’
என கூறப்பட்டுள்ளது.
14. ரதர்தல் பணி அனுைதிக்கு 'பைாமபல் ஆப்'
அேசியல் கட்சிகள் ைற்றும் ரவட்பாளர்களுக்கு விமேவாக அனுைதி
வழங்க
ஏதுவாக,
'என்ரகார்'
என்ற
பெயலி
அறிமுகம்
பெய்யப்பட்டுள்ளது. அேசியல் கட்சிகளின் பபாதுக்கூட்டம், பிேொே
கூட்டங்களுக்கு அனுைதி பபறுவது; பிேொே வாகனத்துக்கு அனுைதி
பபறுவது ரபான்ற பணிகளுக்கு, 'சுவிதா' என்ற பெயலி
பவளியிடப்பட்டது.கடந்த ரைாக்ெபா ரதர்தலின் ரபாது, இந்த பெயலி
பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. அதிலிருந்து குமறபாடுகமள நீக்கி,
'அப்ரடட்' பெய்யப்பட்ட 'என்ரகார்' என்ற பெயலி அறிமுகம்
பெய்யப்பட்டுள்ளது.அேசியல்
கட்சியினர்,
அனுைதி
ரகட்டு
ஆன்மைனில் விண்ணப்பித்தாலும், ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைர்,
ைற்ற அதிகாரிகளிடம் அனுப்பி, தனித்தனியாக பரிந்துமேகமள
ரகட்டுப்பபற ரவண்டிய நிமை இருந்தது. கூடுதல் காை விேயம்
ஏற்பட்ட நிமைமய ைாற்றி, 'என்ரகார்' என்ற 'அப்ரடட்' பெய்யப்பட்ட
புதிய பெயலி அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அேசியல்
கட்சியினர் அல்ைது ரவட்பாளர்கள், ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைரிடம்
அனுைதி ரகட்டு விண்ணப்பித்தால், அந்த விண்ணப்பம், நியைனம்
பெய்யப்பட்டுள்ள அேசு அதிகாரிக்கு பென்றுவிடும். அவர்கள்
உடனுக்குடன் பரிந்துமே பெய்தால், அடுத்த, 24 ைணி ரநேத்திற்குள்,
ரதர்தல்
நடத்தும்
அலுவைர்
அனுைதி
வழங்க
உத்தேவிடப்பட்டுள்ளது.ரதர்தல் நடத்தும் அலுவைர்கள் கூறுமகயில்,
'அேசியல் கட்சியினர் ைற்றும் ரவட்பாளர், பிேொே கூட்டம்,
பபாதுக்கூட்டம், வாகன அனுைதி உட்பட பை ரதமவகளுக்கு,
இமணயதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கைாம். அதிகாரிகள்,
'என்ரகார்' பெயலி வாயிைாக, 24 ைணி ரநேத்திற்குள் அனுைதி
வழங்க, ரதர்தல் கமிஷன் உத்தேவிட்டுள்ளது' என்றனர்.இதற்கான,
இமணய தள முகவரி: suvidha.eci.gov.in.







பத்திேம், ொன்றிதமழ தமிழக தமைமைச் பெயைர் ோஜீவ் ேஞ்ெனிடம்,
இந்தியன் ஆயில் நிறுவன பெயல் இயக்குநர்பி.பஜயரதவன்
அண்மையில் வழங்கினார்.
17. தமிழகத்தில் பின்பற்றப்படும் 69 ெதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு
அேசியைமைப்பு ொெனத்தின் பிரிவு 9 ன் கீழ் ெட்ட ரீதியிைான
பாதுகாப்பு உள்ளது.
18. தமிழ்நாடு உருது அகாடமி துமண தமைவோக - முஹம்ைத்
நயீமுர் ேஹ்ைான் நியைனம்.
தமிழக அேசின் உயர்கல்வி துமற ொர்பில் தமிழ்நாடு உருது
அகாடமி
புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அகாடமியின்
தமைவோக
உயர்கல்வித் துமற அமைச்ெர் ரக.பி.அன்பழகன் இருப்பார்.
துமணத்தமைவோக
டாக்டர்
முஹம்ைத்நயீமுர்
ேஹ்ைான்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
19. அணுமின் நிமையம் ைற்றும் சுற்றுப்புற கிோைப் பகுதிகளின்
பாதுகாப்பு கருதி குடியிருப்பு, வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்ரவறு
கட்டுைான பணிகமள கண்காணிப்பதற்காக கதிரியக்க பகுதி
உள்ளூர் திட்ட குழுைம் (நிைா கமிட்டி) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெங்கல்பட்டு ைாவட்டம், கல்பாக்கத்தில் பல்ரவறு பிரிவுகளில்
அணுமின் நிமையங்கள் ைற்றும் அணு ஆோய்ச்சி மையங்கள்
பெயல்பட்டு வருகின்றன. அணுமின் நிமையத்மத சுற்றியுள்ள
அணு கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளாக சுற்றுப்புற 5 கி.மீ.
பதாமைவுக்கு வரும் 14 கிோைங்கமள நிைா கமிட்டி வமேயமற
பெய்துள்ளது. ரபரிடர் ைற்றும் அவெே காைங்களில் ைக்கமள
பவளிரயற்றுவதில் சிேைம் ஏற்படும் என்பதால், வமேயறுக்கப்பட்ட
எல்மைக்குள் குறிப்பிட்ட ெர்ரவ எண்களில் உள்ள இடங்கமள
பத்திேப்பதிவு பெய்ய ரவண்டாம் என நிைா கமிட்டி உறுப்பினர்
பெயைர், ைாவட்ட பதிவாளருக்கு அேொமணமய இமணத்து கடிதம்
வழங்கினார். நிைா கமிட்டியின் உத்தேவுக்கு சுற்றுப்புற கிோை
ைக்கள் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்துள்ளனர். ரைலும், இது பதாடர்பாக
`நிைா கமிட்டி எதிர்ப்பு இயக்கம்' என்ற பபயரில் பாதிக்கப்படும்
கிோைங்கமள
ரெர்ந்த
பபாதுைக்கமள
ஒருங்கிமணத்து
குன்னத்தூர் கிோைத்தில் ஆரைாெமனக் கூட்டம் நமடபபற்றது.

15. பங்கு பவளியீட்டில் ‘அனுபம் ேொயன்’

20. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்கத்தில் ரைரிரகாமுக்கு கவுேவ
பதவி

‘அனுபம் ேொயன்’ நிறுவனம், புதிய பங்கு பவளியீட்டுக்கு
வருவதற்கு, பங்குச் ெந்மத கட்டுப்பாட்டு அமைப்பான, ‘பெபி’ அனுைதி
வழங்கி உள்ளது. சூேத்மத ரெர்ந்த, ‘அனுபம் ேொயன்’ நிறுவனம்,
சிறப்பு வமக ேொயனங்கமள தயாரித்து வருகிறது. முதலில்
பாேம்பரிய ேொயனப் பபாருட்கமள தயாரித்து வந்த இந்நிறுவனம்
இப்ரபாது சிறப்பு ேொயனங்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இந்நிறுவனத்துக்கு, 6 பதாழிற்ொமைகள் உள்ளன. இந்நிறுவனம்,
760 ரகாடி ரூபாய் நிதி திேட்டும் பபாருட்டு, புதிய பங்கு
பவளியீட்டுக்கு வே அனுைதி ரகாரி, கடந்த டிெம்பர் ைாதத்தில்
விண்ணப்பித்திருந்தது.பரிசீைமனக்குப் பிறகு, இப்ரபாது, பெபி
அனுைதி வழங்கி இருக்கிறது.

ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க நிர்வாகத்தில் பெய்யப்பட்ட
ைறுசீேமைப்மப பதாடர்ந்து கடந்த ஆண்டு டிெம்பர் ைாதத்தில்
ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ொம்பியன்கள் ைற்றும் மூத்த வீேர்கள்
அடங்கிய கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. இந்த கமிட்டியின் தமைவோக 6
முமற உைக குத்துச்ெண்மட ொம்பியன் பட்டத்மத பவன்றவரும்,
2012-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் பவண்கைப்பதக்கத்மத
மகப்பற்றியவருைான 37 வயது இந்திய வீோங்கமன ரைரிரகாம்
ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார். ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க
இயக்குனர்கள்
இ-பையில்
மூைம்
அளித்த
வாக்குகளின்
அடிப்பமடயில் ரைரிரகாமுக்கு இந்த கவுேவ பதவி கிமடத்து
இருக்கிறது. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்க தமைவர் கிபேம்லிவ்

16. எண்பணய், எரிவாயு ரெமிப்பு விழிப்புணர்வு - தமிழகத்துக்கு
ரதசிய அளவில் விருது.

21. இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திேம், ரபாோட்டக்காேர்களின்
பாதுக்காப்பு பற்றி - பிரிட்டன் நாடாளுைன்றத்தில் விவாதிக்க முடிவு

எண்பணய், எரிவாயு ரெமிப்புகுறித்து பபாதுைக்களிமடரய அதிக
அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதற்காக, தமிழக அேசுக்கு அகிை
இந்திய பெயல் திறன் விருது கிமடத்துள்ளது. ைத்திய பபட்ரோலியம்
ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு துமற அமைச்ெகத்தின் அறிவுறுத்தலின்
ரபரில், கடந்த 2020-ம் ஆண்டு, ‘ெக்ஷம்’ என்றபபயரில் எரிபபாருள்
சிக்கனம் குறித்து ஒரு ைாத விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிமய எண்பணய்
நிறுவனங்கள் நடத்தின. இதில், எரிபபாருள் சிக்கனம் குறித்து
கடந்த ஆண்டில் அதிகஅளவில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகமள
நடத்தியதற்காக, தமிழக அேசுக்கு அகிை இந்திய அளவிைான சிறந்த
பெயல் திறன் விருது வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கடந்த ைாதம்
காபணாலி காட்சி மூைம் நமடபபற்ற விருது வழங்கும் விழாவில்,
தமிழ்நாடு நுகர்பபாருள் வாணிபம் ைற்றும் நுகர்ரவார் பாதுகாப்பு
ஆமணயர்
ெஜ்ஜன்
சிங்
ஆர்.ெவான்,
இந்தியன்ஆயில்
நிறுவனத்தின் பெயல் இயக்குநர் பி.பஜயரதவன் விருமதப்
பபற்றுக் பகாண்டனர். இந்நிமையில், இந்த விருதுக்கான பாோட்டுப்

இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திேம் ைற்றும் ரபாோட்டக்காேர்களுக்கான
பாதுகாப்பு விவகாேங்கள் குறித்து பிரிட் டன் நாடாளுைன்றத்தில்
அடுத்த வாே திங்கள்கிழமை (ைார்ச் 8) விவாதம் நடத்த முடிவு
பெய்யப்பட்டுள்ளது. இமத வலியுறுத்தி பிரிட்டன் நாடாளுைன்றத்தில்
தாக்கல் பெய்யப் பட்ட ைனுவில் மகபயழுத்திட்டவர்களின்
எண்ணிக்மக 1 ைட்ெத்மத தாண்டியமதத் பதாடர்ந்து இந்த
விவாதத்துக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாடாளுைன்ற
பிேதிநிதிகள் ெமப ைனுக்கள் குழு புதன்கிழமை பதரிவித்தது.
ைத்திய அேசு புதிதாக அைல்படுத்திய 3 ரவளாண் ெட்டங்கமள ேத்து
பெய்ய வலியுறுத்தி பஞ்ொப், ஹரியாணா ைாநிைங்கமளச் ரெர்ந்த
விவொயிகள்
தில்லிமய
முற்றுமகயிட்டு
பதாடர்ந்து
3
ைாதங்கமளக் கடந்து ரபாோடி வருகின்றனர். அேசுடன் நமடபபற்ற
பை கட்டப் ரபச்சுவார்த்மதகள் ரதால்வியில் முடிவமடந்ததால்,
ரபாோட்டம் பதாடர்ந்து வருகிறது. விவொயிகளின் ரபாோட்டத்துக்கு














 









உள்நாட்டு, பவளிநாட்டு பிேபைங்களும் ஆதேவு பதரிவித்தனர்.
அதுரபாை, பிரிட்டமனச் ரெர்ந்த சிை நாடா ளுைன்ற உறுப்பினர்கள்,
'விவொயிகளின் ரகாரிக்மகமய நிமறரவற்று ைாறு இந்திய
அேமெ பிரிட்டன் வலியுறுத்த ரவண்டும்' என்று வலியுறுத்தினர்.
22. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஒத்துமழப்பு பதாடர்பாக பிோன்ஸ்
நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அமைச்ெேமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பேஸ்பே நன்மை, ெைத்துவம் ைற்றும் பேஸ்பே பரிைாற்ற
அடிப்பமடயில் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி துமறயில்
இருதேப்பு ஒத்துமழப்மப ரைம்படுத்துவதற்கான அடிப்பமடமய
நிறுவுவரத இந்த ஒப்பந்தத்தின் அம்ெம் ஆகும். புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் சூரிய ெக்தி, காற்று, மஹட்ேஜன் ைற்றும் உயிரி
ஆற்றல் பதாடர்பான பதாழில்நுட்பங்கள் உள்ளன. இரதரபால்
ரவளாண்மை ைற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய துமறகளில்
ஒத்துமழப்பு
வழங்குவதற்காக,
இந்தியாவிற்கும்
பிஜிக்கும்
இமடயிைான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் ைத்திய அமைச்ெேமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தைானது, 5 வருட
காைத்திற்கு நமடமுமறயில் இருக்கும். புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
வாயிைாக 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகா வாட் மின்ொேத்மத
உற்பத்தி பெய்வதற்கு ைத்திய அேசு இைக்கு நிாா்ணயித்துள்ளது. அந்த
இைக்மக அமடவதற்கு பிோன்ஸுடனான புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தம்
முக்கியப் பங்களிக்கும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஃபிஜியுடன் ஒப்பந்தம்: ரவளாண் விவகாேங்கள் ொாா்ந்த துமறகளில்
ஒத்துமழப்புடன் பெயல்படுவதற்கான புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தத்மத
ஃபிஜியுடன் ரைற்பகாள்வதற்கு ைத்திய அமைச்ெேமவ ஒப்புதல்
வழங்கியுள்ளது.இது பதாடாா்பாக ைத்திய அேசு பவளியிட்ட
அறிக்மகயில்,
‘இந்தியா-ஃபிஜி
நாடுகளின்
ரவளாண்
அமைச்ெகங்களிமடரய புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தாக
உள்ளது. இரு நாடுகமளச் ரொா்ந்த தனியாாா் நிறுவனங்களும்
ரவளாண் துமற ொாா்ந்த விவகாேங்களில் கூட்டாக இமணந்து
பெயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் வழிவகுக்கிறது. ஆோய்ச்சியாளாா்கள்,
நிபுணாா்கமளப் பகிாா்ந்து பகாள்வது, ரவளாண் துமற ொாா்ந்த
பதாழில்நுட்பங்கமளப் பகிாா்ந்து பகாள்வது, உள்கட்டமைப்பு
வெதிகமள ரைம்படுத்துவதில் ஒத்துமழப்புடன் பெயல்படுவது,
ரவளாண்துமற அதிகாரிகள், விவொயிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது
உள்ளிட்டவற்மற
ரைற்பகாள்வதற்கு
இந்தப்
புரிந்துணாா்வு
ஒப்பந்தத்தில் வழிவமக ஏற்பட்டுள்ளது.







ஒவ்ரவாாா் ஆண்டிலும் 3 குழுக்கள் வீதம், அடுத்த 4 ஆண்டுகளில்
12 குழுக்கள் ரொா்க்கப்படும். எஸ்எஸ்பி பமடப்பிரிவில் புதிய
குழுக்கமள
நியமிப்பதற்கு
அேசு
ஒப்புதல்
அளித்திருப்பது
ரபருதவியாக உள்ளது. பமடப் பிரிவுகளுக்கு புதிதாக வீோா்கமள
நியமிப்பதால், எல்மைப் பாதுகாப்பு ரைலும் வலுப்படும். புதிதாக
நியமிக்கப்படும் பமடக் குழுக்கள், ரநபாள எல்மையிலும், பூடான்
எல்மையிலும், இவ்விரு நாடுகளும் இந்தியாவுடன் ெங்கமிக்கும்
சிக்கிம் எல்மையிலும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் என்று
ைத்திய உள்துமற அமைச்ெக அதிகாரி ஒருவாா் கூறினாாா்.
இந்தியாவின் எல்மையில், 1,751 கி.மீ. பதாமைமவ ரநபாளமும்,
699 கி.மீ. பதாமைமவ பூடானும் பகிாா்ந்துபகாள்கின்றன. இந்த
எல்மைப் பகுதிகளில் எஸ்எஸ்பி பமடப் பிரிமவச் ரொா்ந்த 90,000
வீோா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனாா்.
24. ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமையில் 5 புதிய இன தவமளகள்
கண்டுபிடிப்பு.
ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப் பகுதியில் புதிய இனங்கமளச் ொர்ந்த 5
புதர் தவமளகமள ஆோய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
தில்லி பல்கமைக்கழகம், ரகேள வன ஆோய்ச்சி மையம்,
அபைரிக்காவின் மின்னரொடா பல்கமைக்கழகம் ஆகியவற்மறச்
ரெர்ந்த ஆோய்ச்சியாளர்கள் ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப் பகுதிகளில்
தவமளகள் குறித்து ஆோய்ச்சி நடத்தி வருகின்றனர். சுைார் 10
ஆண்டுகளாக அவர்கள் ஆோய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இத்தமகய சூழலில், புதிய இனங்கமளச் ரெர்ந்த 5 புதர்
தவமளகமள
அவர்கள்
கண்டறிந்துள்ளனர்.
பவளிப்புற
உடைமைப்பு, ைேபணு (டிஎன்ஏ), ஒலிபயழுப்புதல், நடத்மத
உள்ளிட்டவற்றில்
அத்தவமளகள்
ரவறுபட்டுள்ளதாக
ஆோய்ச்சியாளர்கள் பதரிவித்துள்ளனர். தங்கள் கண்டுபிடிப்புகமள
அறிவியல் ஆய்விதழிலில் அவர்கள் பவளியிட்டுள்ளனர். இடுக்கி,
பாைக்காடு, காக்கயம் அமண, அகஸ்தியர் ைமை, ஆமனைமை
ஆகிய பகு திகளில் புதிய இன புதர் தவமளகள் காணப்படுவதாக
அதில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உைகில் கண்டறியப்பட்டுள்ள புதர்
தவமளகளில் 80 ெதவீதம், ரைற்குத் பதாடர்ச்சி ைமைப்
பகுதிகளிரைரய காணப்படுகின்றன. அவற்றிலும் பபரும்பாைான
இனங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் ைட்டுரை காணப்படுகின்றன.

கூட்டு
பெயற்குழு:
ரவளாண்
விமளபபாருள்கமள
ெந்மதப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல், ைதிப்பு கூட்டல் உள்ளிட்டவற்றில்
முதலீடுகமள ஈாா்ப்பதற்கான நடவடிக்மககளில் இந்தியாவும்
ஃபிஜியும் இமணந்து பெயல்படும். ரவளாண்துமற ொாா்ந்த
ஆோய்ச்சிகளிலும்
இரு
நாடுகளும்
ஒத்துமழப்புடன்
பெயல்படும்.ரவளாண் துமறயில் இரு நாடுகளுக்கிமடரயயான
ஒத்துமழப்மப ரைலும் வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டங்கமள
முன்பைாழிவதற்கு கூட்டு பெயற்குழு அமைக்கப்படவுள்ளது. அக்குழு
2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற ெந்தித்து ரபச்சுவாாா்த்மத நடத்தி
உரிய பரிந்துமேகமள வழங்கும்.ஃபிஜியுடன் புரிந்துணாா்வு
ஒப்பந்தம் மகபயழுத்தாகும் தினத்திலிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு
அந்த
ஒப்பந்தம்
நமடமுமறயில்
இருக்கும்’
என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குமறந்தபட்ெ ஆதேவு விமை: ெணலுக்கான குமறந்தபட்ெ ஆதேவு
விமைமய உயாா்த்துவது பதாடாா்பாக ைத்திய அமைச்ெேமவக்
கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் பதரிவிக்கின்றன.
தற்ரபாது,
ெணலுக்கு
குமறந்தபட்ெ
ஆதேவு
விமையாக
குவிண்டாலுக்கு ரூ.4,225 அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
23.
பூடான்,
ரநபாள
எல்மைகளில்
பாதுகாப்மப
வலுப்படுத்துவதற்காக, ெஷஸ்திே சீைா பல் (ெெசுத்திே சீைா பல்)
(Sashastra Seema Bal SSB) (எஸ்எஸ்பி) பமடப் பிரிவில் 13,000
வீோா்களுடன் புதிதாக 12 குழுக்கமள நியமிப்பதற்கு ைத்திய அேசு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து எஸ்எஸ்பி தமைமை இயக்குநாா் குைாாா் ோரஜஷ்
ெந்திோ, பிடிஐ பெய்தியாளரிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது:














 







1.உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ







5.இந்திய வபண்கள் லீக்லக நடத் வுள்ள மாநிலம் எது?

ாட்டம்-2021’ஐ

வேளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அலமப்பு எது?

அ) வகரளா

அ) IMF

ஆ) ஒடிஸா 

ஆ) ILO 

இ) இராஜஸ் ான்

இ) WEF

ஈ) திரிபுரா

ஈ) UNICEF

✓



✓

உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ ாட்டம் – 2021’ஐ
பன்னாட்டு த ாழிலாளர் அலமப்பு (ILO) தேளியிட்டுள்ளது. இவ்ேறிக்லக
ILO’இன் மு ன்லம தேளியீடுகளுள் ஒன்றாகும். இது, வேலலலை ஒழு
-ங்கலமப்ப ற்கான விேரங்கலள ேழங்குகிறது. இல ை அடிப்பலட
-யிலான மற்றும் இருப்பிட அடிப்பலடயிலான ளங்களில், த ாழிலாளர்
-கள் மற்றும் ேணிகங்களின் அனுபேத்ல யும் இது சித் ரிக்கிறது.

இந் ஆண்டின் இந்திை தபண்கள் லீக், ஒடிஸா மாநிலத் ால் நடத் ப்பட
உள்ளது. இந்திை தபண்கள் லீக் என்பது இந்திைாவின் ஒரு முன்னணி
தபண்கள் கால்பந்து லீக் வபாட்டிைாகும். இது, அகில இந்திை கால்பந்து
சம்வமளனத் ால் நடத் ப்படுகிறது. இதுமு லில், தில்லியில், 6 அணிகளு
-டன் விலளைாடும் வபாட்டிைாக இருந் து. இ ன் கலடசி பருேத்தின்
-வபாது (4ஆேது IWL) தபங்களூரில் 12 அணிகளாக மாற்றப்பட்டது.

6. ஆண்டுவ ாறும், ‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் - Zero Discrimination
2.நா

யம் மற்றும் நிதி வ ாடர்பான அறிக்லகலய வேளியிட்டுள்ள
அலமப்பு எது?

Day’ அனுசரிக்கப்படும் வ தி எது?

அ) பன்னாட்டுச் தசலோணி நிதிைம்

ஆ) மார்ச் 01 

ஆ) உலக ேங்கி

இ) மார்ச் 05

அ) மார்ச் 02

இ) இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி 

ஈ) மார்ச் 04

ஈ) புதிை ேளர்ச்சி ேங்கி

✓

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான நா ைம் மற்றும் நிதி (Currency and
Finance) த ாடர்பான அறிக்லகலை இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி அண்லமயில்
தேளியிட்டுள்ளது. “Reviewing the Monetary Policy Framework” என்பது
இந் ஆண்டின் அறிக்லகக்கான கருப்தபாருளாகும். நலடமுலறயில்
உள்ள நிச்சைமற்ற தபாருளா ார சூழ்நிலலக்கு எதிராக, 2021 மார்ச்சில்
நிலவும் ப வீக்கம் மற்றும் ப வீக்க இலக்குகளின் வபாக்குகலள
இந் அறிக்லக விமர்சன ரீதிைாக பகுப்பாய்வு தசய்கிறது.

✓

ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச்.1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழுேதும்
‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது.

✓

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபாதுநல அச்சுறுத் லாக எண்ணி
அ லன முடிவுக்குக் தகாண்டுேருேல வநாக்கதமனக்தகாண்ட ஐநா
அலமப்பு ான் இந் UNAIDS.

7.பின்வரும் எந் அலமச்சகத் ால், ‘சுகம்ய பாரத்’ வசயலி வ ாடங்க
-ப்பட்டுள்ளது?
அ) தபண்கள் & குழந்ல கள் நல வமம்பாட்டு அலமச்சகம்

3. COVID-19 ஆக்ஸிஜன் அேசர பணிக்குழுலே வ ாடங்கவுள்ள
அலமப்பு எது?

ஆ) திறன் வமம்பாட்டு அலமச்சகம்

அ) UNICEF

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகம் 

ஆ) இந்திை மருத்துே சங்கம்

ஈ) அறிவிைல் & த ாழில்நுட்ப அலமச்சகம்

✓

இ) AIIMS
ஈ) உலக நலோழ்வு அலமப்பு 

✓

உலக நலோழ்வு அலமப்பு (WHO) லலலமயிலான ஒரு கூட்டலமப்பு
COVID-19 உயிர்ேளி அேசர பணிக்குழுலே த ாடங்க முடிவுதசய்துள்
-ளது. குலறந் மற்றும் நடுத் ர ேருோய்தகாண்ட நாடுகளின் சுகா ார
அலமப்புகள் மீ ான அழுத் ங்களுக்கு மத்தியில் இம்முடிவு ேந்துள்ளது.

✓

அந்நாடுகளுள் பல உயிர்ேளி இன்றி சிகிச்லசக்கு தபரும் சிரமத்திற்கு
ஆளாகின்றன. இப்பணிக்குழுவின்கீழ், உலதகங்கிலும் உள்ள சுகா ார
அலமப்புகளுக்கு உயிர்ேளி ேழங்கலல அதிகரிப்பல உலக சுகா ார
அலமப்பு (WHO) வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

8.இந்தியா, பின்வரும் எந்நட்புநாட்வடாடு இல
அ) பிரான்ஸ் 
ஆ) இலங்லக
இ) தமாரிஷிைஸ்
ஈ) மிைான்மர்

✓

அ) வநாமட்வலண்ட் 
ஆ) பரிவைறும் தபருமாள்
இ) தி கிதரளன்
ஈ) கனா
✓

✓

ந்து, ‘சுற்றுச்சூழல்

ஆண்டு’ என்றவோன்லற அறிமுகப்படுத்தியது?

4. 78ஆேது வகால்டன் குவளாப் விருதுகளில் ‘சிறந் திலரப்படம்’
(நாடகம்) விருல வேன்ற திலரப்படம் எது?

மத்திை சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகமானது “சுகம்ை
பாரத்” என்ற தசைலிலை உருோக்கியுள்ளது. அணுகலல வமம்படுத்துே
- ற்காக, மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித் ல் துலற (DEPwD) இல
உருோக்கியுள்ளது. இது “Access – The Photo Digest” என்ற லலப்பி
-லான லகவைட்டுடன் தேளியிடப்பட்டது.

78ஆேது வகால்டன் குவளாப் தேற்றிைாளர்களாக “Nomadland” மற்றும்
“Borat Subsequent Moviefilm” ஆகிை திலரப்படங்கள் த ரிோகின.
நாடகப்பிரிவுக்கான விருல ‘Nomadland’உம், நலகச்சுலே அல்லது
இலசப்பிரிவுக்கான விருல ‘Borat Subsequent Moviefilm’உம் தேன்றது.

இந்திை சுற்றுச்சூழல் அலமச்சரான பிரகாஷ் ஜேவடகர், பிரான்ஸ் சுற்றுச்
சூழல் அலமச்சருடன் இல ந்து இந்வ ா-பிதரஞ்சு ‘சுற்றுச்சூழல்
ஆண்லட’ அறிமுகம்தசய்துலேத் ார். இந்திைாவும் பிரான்சும் அஸ்ஸாம்,
இராஜஸ் ான், மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிை மாநிலங்களில் சுற்றுச்சூழல்
திட்டங்கலளத்த ாடங்கவுள்ளன. நீடித் ேளர்ச்சியில் இந்வ ா-பிதரஞ்சு
ஒத்துலழப்லப ேலுப்படுத்துேவ இ ன் வநாக்கமாகும்.

9.சிறப்பு வேளாண்மை மண்டலங்கலள (SAZ) நிறுவுே ற்கான
வகாள்லகலய அறிமுகப்படுத்திய மு ல் மாநிலம் எது?
அ) மிழ்நாடு

‘Nomadland’இன் இைக்குநரான வசாலி ஜாவோ, 1984’க்குப் பிறகு ‘சிறந்
இைக்குநர்’ விருல தேன்ற மு ல் தபண்மணி என்ற தபருலமலைப்
தபற்றார்.

ஆ) பஞ்சாப்
இ) உத் ரகண்ட் 
ஈ) த லங்கானா

✓











2011ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு வேளாண் மண்டலங்கலள (SAZ) அலமத்
மு ல் மாநிலம் உத் ரகண்ட் ஆகும். இது சிறப்பு தபாருளா ார மண்டலங்



 









-களின் அடிப்பலடயில் த ாடங்கப்பட்ட ாகும். இது மலலப்பகுதிகளுக்கு
உகந் உைர் ர வில கலள உருோக்க உழேர்கலள ஊக்குவித் து.

10.MoSPIஆல் வேளியிடப்பட்ட வமாத்

உள்நாட்டு உற்பத்தியின்
இரண்டாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21 நிதியாண்
-டின் வமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன?
அ) -7 ச வீ ம்
ஆ) -8 ச வீ ம் 
இ) -9 ச வீ ம்
ஈ) -10 ச வீ ம்

✓

புள்ளிவிேரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அலமச்சகம் (MoSPI) தேளியிட்ட
தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் இரண்டாேது முன்கூட்டிை மதிப்பீடுக
-ளின்படி, 2020-21ஆம் நிதிைாண்டிற்கான தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி
-8 ச வீ மாக பதிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது.

✓

NSO, MoSPI ஆகிைலே காலாண்டு மதிப்பீடுகலளயும் தேளியிட்டன.
த ாடர்ச்சிைாக இரண்டு காலாண்டு சுருக்கத்திற்குப் பிறகு, அக்வடாபர்டிசம்பர் காலாண்டில் (Q3) இந்திைாவின் தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தி
0.4 ச வீ ம் அதிகரித்துள்ளது. இ ன்மூலம் நாடு மந் நிலலயிலிருந்து
மீள்ே ாகக் கூறப்படுகிறது.


1. ோக்களிக்க ‘இ-எபிக்’ பைன்படுத் லாம்
மிழகத்தில்
ற்வபாது 21 லட்சத்துக்கும் வமற்பட்ட மு ல் முலற
ோக்காளர்கள் உள்ளனர். இேர்களுக்கு ேண்
ோக்காளர்
அலடைாள அட்லட ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. இது விர ‘இ-எபிக்’
என்ற புதிை ேசதிலையும் வ ர் ல் ஆல ைம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து சத்ைபிர சாஹூ கூறிை ாேது: மிழகத்தில் ற்வபாதுள்ள
21 லட்சம் மு ல் முலற ோக்காளர்களில் 4 லட்சம் வபருக்கு அேர்கள்
முகேரிக்வக ோக்காளர் அலடைாள அட்லட விலரவு பால் மூலம்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீ முள்ளேர்களுக்கு வ ர் லுக்கு முன்ன ாகவே
அனுப்பப்படும். இது விர, ‘இ-எபிக்’ எனப்படும் மின்னணு ோக்காளர்
அலடைாள அட்லட தபறும் முலற அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல்
முலற ோக்காளர்கள் ‘voterportal.eci.gov.in’ என்ற இல ப்பில், தசன்று
பதிவு தசய் ால், லகவபசிக்கு ேரும் கடவுச் தசால்லல பைன்படுத்தி,
மின்னணு ோக்காளர் அட்லடலை லகவபசியில் தபறலாம். அ ன்பின்
அல
‘பிரின்ட் அவுட்’ எடுத்து ஆே மாக பைன்படுத்தியும்
ோக்களிக்கலாம்.
2. மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சம் வபர் காத்திருப்பு:
வேலலோய்ப்பு பயிற்சித் துலற கேல்
மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சத்துக்கு 63 ஆயிரம் வபர்
காத்திருப்ப ாக வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலற அறிவித்துள்ளது.
10-ம் ேகுப்பு மு ல் பட்டப் படிப்பு ேலரயிலான கல்வித் குதிலை
அந் ந்
மாேட்ட
வேலலோய்ப்பு
அலுேலகங்களிலும்,
பிஇ,
பிதடக்,பிஎஸ்சி விேசாைம், எம்பிபிஎஸ், பிஎல் உள்ளிட்ட த ாழிற்படிப்பு
குதிகள், முதுகலல பட்டப் படிப்புத் குதிகலள தசன்லன மற்றும்
மதுலரயில் உள்ள மாநில த ாழில் மற்றும் தசைல் வேலலோய்ப்பு
அலுேலகத்திலும் பதிவு தசய்ை வேண்டும். இந்நிலலயில், கடந் பிப்.28
ேலர பதிவு தசய் ேர்களின் எண்ணிக்லகலை வேலலோய்ப்பு
மற்றும் பயிற்சித் துலற தேளியிட்டுள்ளது. அ ன்படி, வேலலோய்ப்பு
அலுேலகங்களில் பதிவு தசய்துள்ள தமாத்
பதிவு ாரர்களின்
எண்ணிக்லக 63 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 122. அதில் 24 ேைது மு ல்
35 ேலரயுள்ளேர்கள் 22 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 107 வபர். 36 மு ல் 57
ேைது ேலர உள்ளேர்கள் 10 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 786 வபர். ஒரு
லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 983 இலடநிலல ஆசிரிைர்களும், பிஎட் முடித் 2
லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 362 பட்ட ாரிகளும், பிஎட் முடித் 2 லட்சத்து 18
ஆயிரத்து 324 முதுகலல பட்ட ாரிகளும் உள்ளனர். வமலும், 2 லட்சத்து
8 ஆயிரத்து 556 பிஇ, பிதடக் பட்ட ாரிகளும், 2 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 411
எம்இ, எம்தடக் பட்ட ாரிகளும் அரசு வேலலக்காக காத்திருப்ப ாக
த ரிவித்துள்ளது.
3. மார்ச் 4 - வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம்
ஆண்டுவ ாறும் மார்ச் 4-ம் வ தி வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந் ஆண்டு 50-ேது த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு

















தினத்ல
முன்னிட்டு, த ாழிலாளர் துலற தசைலர் நசிமுத்தீன்
லலலமயில், த ாழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ார இைக்ககத்தின்
அலுேலர்கள், வ சிை பாதுகாப்பு குழுமத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும்
இ ர அலுேலர்களுடன் பாதுகாப்பு உறுதிதமாழி எடுக்கப்பட்டது.
த ாழிலாளர்
நலன்
சார்ந்து
அேர்கள்
ோழ்க்லக
உைர
த ாழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு
தசைல்படுத் ப்பட்டு ேருகின்றன. விபத்துகலள குலறத்
மற்றும்
விபத்துகள் இன்றி தசைல்பட்ட த ாழிற்சாலல நிர்ோகத்தினருக்கு
மாநில அளவில் பாதுகாப்பு விருதுகள், பாதுகாப்பு வமம்பாடு, உற்பத்தித்
திறன் மற்றும் ர வமம்பாடு குறித் சீரிை ஆவலாசலனகலள கூறும்
த ாழிலாளர்களுக்கு
மிழக அரசின் ‘உைர்ந்
உலழப்பாளர்
விருது’களும் ஆண்டுவ ாறும் ேழங்கப்படுகிறது.
4. 'தினமலர்' நாளி ழின் கவுரே ஆசிரிைரும், சங்க கால
நா ைவிைலின் ந்ல யுமான டாக்டர் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி, 88,
தசன்லனயில் வநற்று (04.03.2021) மாரலடப்பால் காலமானார். இந்திை
அரசின் உைரிை த ால்காப்பிைர் விருது, லண்டன் ேரலாற்று அலமப்பின்
ஆய்விைல் அறிஞர் விருதுகலள தபற்றேர். சங்ககால நா ைவிைலின்
ந்ல என, வபாற்றப்படுபேர்.
நா

ைவிைல் அறிஞர்:

சங்ககால பாண்டிை மன்னரான தபருேழுதி தேளியிட்ட நா ைங்கள்,
வசர மன்னர்கள் தேளியிட்ட தேள்ளி நா ைங்கள், வராமானிை
மன்னர்கள்
தேளியிட்ட
நா ைங்கள்
ஆகிைேற்லற
கண்டுபிடித்துள்ளார் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி. இதுத ாடர்பாக பல்வேறு
நூல்கலள மிழ், ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார். இந்திை நா ைவிைல்
கழகத் லலேர், த ன்னிந்திை நா ைவிைல் கழகத்தின் லலேர்
உள்ளிட்ட பல்வேறு தபாறுப்புகளில் இருந்துள்ளார். இ ழிைல், மிழ்
எழுத்துசீர்திருத் ம், கல்தேட்டிைல், நா ைவிைல் த ாடர்பான இேரது
பங்களிப்லப வபாற்றும் ேலகயில், மதுலர காமராசர் பல்கலலக்கழகம்
இேருக்கு கடந் 2004-ம் ஆண்டு கவுரே டாக்டர் பட்டம் ேழங்கிைது.
5. ‘நிதி நடேடிக்லகப் பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.):
பிரான்ஸின் பாரிலஸத் லலலமயிடமாகக் தகாண்டிருக்கும் ‘நிதி
நடேடிக்லகப பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.) பாகிஸ் ாலனத் னது
‘சாம்பல் நிறப் பட்டிை’லில் த ாடர்ந்து லேத்திருக்கும் முடிலே
எடுத்திருப்பது
நிச்சைம்
அந்நாட்டுக்குப்
பின்னலடலேயும்
ஏமாற்றத்ல யும்
ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
அந்நிைச்
தசலாேணி
முலறவகடுகள்,
பைங்கரோ த்துக்குச்
தசய்ைப்படும்
நிதியு வி
வபான்றேற்லறத் டுப்ப ற்காக உருோக்கப்பட்டது இந் அலமப்பு.
வமற்கண்ட முலறவகடுகளில் ஈடுபடும் நாடுகள் ‘கறுப்புப் பட்டிை’லில்
வசர்க்கப்பட்டு, அேற்றுக்குப் தபாருளா ாரரீதியில் அழுத் ம் ரப்படும்.
இந் ப் பட்டிைலலவிட சற்றுத் தீவிரம் குலறந் து ‘சாம்பல் நிறப் பட்டிைல்.
2015-ல் இந் ப் பட்டிைலிலிருந்து பாகிஸ் ான் நீக்கப்பட்டு 2018-ல்
மறுபடியும் வசர்க்கப்பட்டது. 27 நடேடிக்லககலள அது நிலறவேற்ற
வேண்டும் என்றும் பணிக்கப்பட்டது. இந் ப் பணிகளில் இன்னும்
மூன்று விஷைங்களில் வபாதுமான நடேடிக்லக எடுக்கப்படவில்லல
என்று சமீபத்தில் ‘எஃப்.ஏ.டி.எஃப்’ அலமப்பின் லலேர் மார்கஸ் ப்தளைர்
த ரிவித் ார்.
6. உடல் தசல்கள் மக்கு கிலடக்கும் ஆக்சிஜன் அளலே உ ர்ந்து
கேலமத்துக் தகாள்ளும் மரபணு த ாழில்நுட்பத்ல கண்டுபிடித்
ற்காக, 2019 - ம் ஆண்டு மருத்துேத்துக்கான வநாபல் பரிசு வில்லிைம்
ஜி.வகலின், சர் பீட்டர் வரட் கிளிப், கிவரக் எல்.தசம்ன்ஸா ஆகிவைாருக்கு
ேழங்கப்பட்டது .
7. ஜம்மு காஷ்மீரில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்வபரலே த ாகுதிகலள
மறுேலரைலற தசய்ே ற்காக கடந் ஆண்டு, த ாகுதி ேலரைலற
ஆல ைம் அலமக்கப்பட்டது. இந்நிலலயில் இ ன் ப விக் காலம்
ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திை அரசு தேளியிட்டுள்ள அறிவிக்லகயில், “ஒய்வுதபற்ற
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் வ சாய் லலலமயிலான
காஷ்மீர் த ாகுதி ேலரைலற ஆல ைம் னது பணிகலள முடிக்க
வமலும் ஓராண்டு எடுத்துக்தகாள்ளும்” என கூறப்பட்டுள்ளது. இ ன்
மூலம் காஷ்மீர் சட்டப்வபரலே வ ர் ல்
ள்ளிப்வபாகும் என
கூறப்படுகிறது.
8. ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு (முப்பலட ளபதிைர் மாநாடு):
குஜராத் மாநிலம் நர்ம ா மாேட்டத்தில் உள்ள தகோடிைா நகரில்
ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு கடந் விைாழக்கிழலம (04.03.2021)
த ாடங்கி நலடதபற்று ேருகிறது. மூன்று நாட்கள் நலடதபறும்
இம்மாநாட்டில் வ சிைப் பாதுகாப்பு, எல்லலப் பிரச்சிலனகள், அண்லட



 











நாடுகளுடனான ராணுே உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விேகாரங்கள்
குறித்து விோதிக்கப்பட்டு ேருகின்றன. இந்நிலலயில், இந் மாநாட்டின்
இறுதி நாளான நாலள (சனிக்கிழலம - 06.03.2021), பிர மர் நவரந்திர
வமாடி பங்வகற்று உலரைாற்றவுள்ளார். பாதுகாப்புத் துலற அலமச்சர்
ராஜ்நாத் சிங், முப்பலடகளின் லலலம ளபதி விபின் ராேத், ராணுேத்
லலலம ளபதி எம்.எம். நரேவன, விமானப்பலட ளபதி பவ ாரிைா
உள்ளிட்வடாரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து தகாள்கின்றனர். ராணுே
வீரர்களும், இளநிலல அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து
தகாள்ளவுள்ளனர். ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாட்டில் இேர்கள்
பங்வகற்பது இதுவே மு ன்முலறைாகும்.
9. 20 பில்லிைன் டாலர் மதிப்பிலான ராணுேத்
விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க அரசு ஒப்பு ல்:

ளோடங்கலள

இந் ஆண்டு இதுேலரயில் இந்திைாவுக்கு 20 பில்லிைன் டாலர்
மதிப்பிலான ராணுேத் ளோடங்கலள விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க
அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இது இந்திைாவின் பாதுகாப்பு மற்றும்
இலறைாண்லம த ாடர்பான அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலை
காட்டுகிறது என்று லபடன்
லலலமயிலான அதமரிக்க அரசு
த ரிவித்துள்ளது. இது குறித்து லபடன் அரசின் தசய்தித் த ாடர்பாளர்
தநட் பிலரஸ் கூறும்வபாது, ‘இந் ஆண்டு இதுேலரயில் 20 பில்லிைன்
டாலர் மதிப்பிலான வமம்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கலளக் தகாண்ட
பாதுகாப்புத்
ளோடங்கலள
இந்திைாவுக்கு
விற்க
ஒப்பு ல்
ேழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது
இந்திைாவின்
பாதுகாப்பு
மற்றும்
இலறைாண்லம த ாடர்பாக அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலைக்
காட்டுகிறது’ என்று த ரிவித் ார்.
10. ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார் வபாலார்டு: இலங்லகலை
வீழ்த்திைது தேஸ்ட் இண்டீஸ்.
இலங்லகக்கு எதிரான மு லாேது 'டுதேன்டி-20' வபாட்டியில், வகப்டன்
வபாலார்டு ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாச தேஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4
விக்தகட் வித்திைாசத்தில் தேற்றி தபற்றது. இலங்லகயின் அகிலா
னஞ்தசைா வீசிை 4ேது ஓேரில், 6 சிக்சர் விளாசினார். இ ன்மூலம்
சர்ேவ ச 'டுதேன்டி-20' அரங்கில், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் பறக்கவிட்ட
2ேது வீரரானார். ஏற்கனவே இந்திைாவின் யுேராஜ் சிங், இச்சா லன
பலடத்திருந் ார். இேர், 2007ல் டர்பனில் நடந் 'டுதேன்டி-20' உலக
வகாப்லப லீக் வபாட்டியில் இங்கிலாந்தின் ஸ்டூேர்ட் பிராட் வீசிை ஒவர
ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித் ார். சர்ேவ ச அரங்கில் இம்லமல்கல்லல எட்டிை
3ேது வீரரானார் வபாலார்டு. ஒருநாள் வபாட்டியில் த ன் ஆப்ரிக்காவின்
கிப்ஸ், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித்துள்ளார். இேர், 2007ல் தசயின்ட்
கிட்சில் நடந்
உலக வகாப்லப (50 ஓேர்) லீக் வபாட்டியில்
தந ர்லாந்தின் ோன் பங்க் வீசிை ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார்.
11. 'சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு - 2023'
நியூைார்க்: ேரும், 2023ம் ஆண்லட, சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டாக
அறிவிக்கக் வகாரி, ஐ.நா., தபாதுச் சலபயில் இந்திைா ாக்கல் தசய்
தீர்மானம், ஒருமன ாக நிலறவேறிைது. இந்திைா உடன், ேங்கவ சம்,
தகன்ைா, வநபாளம், லநஜீரிைா, ரஷ்ைா, தசனகல் ஆகிை நாடுகள்
இல ந்து அறிமுகப்படுத்திை இந் தீர்மானத்ல , 70 நாடுகள் ேழி
தமாழிந் ன. ஐ.நா.,வின், 193 நாடுகளும், இந்
தீர்மானத்ல
ஒருமன ாக ஆ ரித் ால், '2023 - சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு' ஆக
கலடப்பிடிக்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐ.நா.வுக்கான இந்திை
தூ ர் - டி.எஸ். திருமூர்த்தி
12. ரங்கராஜன் குழு அறிக்லகயின் நிலல என்ன?
தகாவரானா பரேல் கார மாக மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம் கடும்
பாதிப்லப சந்தித் நிலலயில், மாநிலத்ல வமம்படுத் வமற்தகாள்ள
வேண்டிை திட்டங்கள் த ாடர்பாக, ரிசர்வ் ேங்கி முன்னாள் கேர்னர்
ரங்கராஜன் லலலமயில் நிபு ர் குழுலே மிழக அரசு கடந் வம
மா ம் அலமத் து. இந் க்குழு, கடந் ஆண்டு தசப்டம்பர் 21 ம் வ தி,
மு ல்ேரிடம் னது அறிக்லகலை சமர்ப்பித் து. இந் அறிக்லகயில்
தகாவரானா பரேலல கட்டுப்படுத்
வ லேைான தசலவினங்கள்,
த ாழில் ேளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பது வபான்ற விேரங்கள்
இடம்தபற்றுள்ளது.
13. பட்டிைல் தேளியிட்டது மத்திை அரசு, மக்கள் ோழ சிறந்
தசன்லனக்கு 4 ேது இடம்.





தசைல்படுத் ப்படும் பல்வேறு ேசதிகள் அடிப்பலடயில் மத்திை அரசின்
வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சித் துலற சார்பில் ஆண்டுவ ாறும்
சிறந் ஸ்மார்ட் சிட்டிகலள வ ர்வு தசய்து ேருகிறது.
அ ன் அடிப்பலடயில் கடந் 2020-ம் ஆண்டுக்காக நடந்
‘நகராட்சிகளின் தசைல்திறன் குறியீடு-2020’

வபாட்டி:

நாடு முழுேதும் மக்கள் ோழ சிறந் நகரம் பற்றி நடத் ப்பட்ட ஆய்வில்
தசன்லனக்கு 4 ம் இடம் கிலடத்துள்ளது. இந்திைாவில் மக்கள்
ோழ்ே ற்கு சிறந்
நகரம் எது என்பது குறித்து ஆண்டுவ ாறும்
அலனத்து மாநிலங்களிலும் ஆய்வு நடத் ப்படுகிறது. ஸ்மார்ட் சிட்டி
திட்டத்தின் கீழ் மத்திை வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி
அலமச்சகம் இல நடத்துகிறது. இந் ாண்டில், நாடு முழுேதிலும்
இருந்து 111 நகரங்கள் இந் ஆய்வில் இடம் தபற்றன. மிழகத்தில்
இருந்து தசன்லன, வகாலே உட்பட 10 க்கு வமற்பட்ட மாநகராட்சிகளின்
தபைர்கள் இடம் தபற்றன. இந் ஆய்வில், வநரடிைாகவும், ஆன்லலன்
மூலமாகவும் மக்கள் கருத்து த ரிவித் னர். இந்நிலலயில், மக்களின்
ோழ்க்லக திறன், சுகா ார வமம்பாடு, திடக்கழிவு வமலாண்லம
ஆகிைேற்றின் அடிப்பலடயில் சிறந் நகரங்களுக் கான பட்டிைலல
மத்திை நகர்ப்புற வமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் எச்.எஸ்.பூரி வநற்று
(மார்ச்ச 4, 2021) தடல்லியில் தேளியிட்டார். அதில் 10 லட்சம் மக்கள்
த ாலகக்கு வமலாக உள்ள நகரங்களின் பட்டிைலில், தசன்லனயும்,
வகாலேயும் இடம் தபற்றுள்ளன. இதில், தசன்லனக்கு 4 ேது இடமும்,
வகாலேக்கு 7 ேது இடமும் கிலடத்துள்ளது. தபங்களூரு மாநகரம்
நாட்டிவலவை மு ல் இடத்ல பிடித்துள்ளது, என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில் மு ல் பத்து இடங்கலள பிடித்
நகரங்களின் பட்டிைலில்
தபங்களூரு, புவன, அகம ாபாத், தசன்லன, சூரத், நவி மும்லப,
வகாைமுத்தூர், ேவ ா ரா, இந்தூர், மும்லப ஆகிைலே இடம்
தபற்றுள்ளன. நாட்டின் லலநகரமான தடல்லி, 13 ேது இடத்ல
பிடித்துள்ளது. மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள
நகரங்கள் பட்டிைலில் சிம்லா மு லிடத்ல யும், வசலம், வேலூர்
ஆகிைலே முலறவை 5, 6-ேது இடங்கலளயும், திருச்சி 10-ேது
இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 17, திருப்பூர் 18, ஈவராடு 24-ேது
இடங்கலளயும் பிடித்துள்ளன.
சிறந் நகராட்சி நிர்ோகம்:
கல்வி, சுகா ாரம், குடிநீர் ேசதி, துப்புரவு, பதிவு, அனுமதி, உட்கட்டலமப்பு
ஆகிை வசலேகள், நிதியில் ேருோய்- தசலவின வமலாண்லம, நிதி
பரே லாக்கல், மின்னணு ஆளுலம- பைன்பாடு- மின்னணு குறித்
கல்விைறிவு, திட்டங்கள்
ைா ரிப்பு- நலடமுலறப்படுத்து ல்கட்டாைமாக்கு ல், நிர்ோகத்தில் திறன்- தேளிப்பலடத் ன்லமகடலம, மனி ேளம், பங்வகற்பு உள்ளிட்ட காரணிகள் அடிப்பலடயில்
சிறந் நகராட்சி நிர்ோகங்கள் பட்டிைலும் தேளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில்,
மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு அதிகமான நகரங்களில் இந்தூர்
மு லிடத்ல யும், வகாலே 12-ேது இடத்ல யும், தசன்லன 18-ேது
இடத்ல யும்,
மதுலர
22-ேது
இடத்ல யும்
தபற்றுள்ளன.
மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள நகரங்களில் வசலம்
5-ேது இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 10-ேது இடத்ல யும், ஈவராடு 13ேது இடத்ல யும், வேலூர் 14-ேது இடத்ல யும், திருச்சி 17-ேது
இடத்ல யும், தூத்துக்குடி 20-ேது இடத்ல யும் தபற்றுள்ளன.
14. 2021 ஆம் ஆண்டிலும் பிஎப்.புக்கு 8.5 ச வீ ேட்டி ேழங்க முடிவு
15. இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பின் (சிஐஐ)
டாக்டர் எஸ்.சந்திரகுமார் வ ர்வு

மிழக பிரிவு

லலேராக

16. பிர மர் வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு திலரப்படமாகிறது!.
பிர மாா் நவரந்திர வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு 'ஏக் ஒளாா் நவரன்'
(மற்றுதமாரு நவரன்) என்ற தபைரில் திலரப்படமாகத் ைாராகவுள்ளது.
ேங்க தமாழித் திலரப்பட இைக்குநாா் மிலன் தபௌமிக், பிர மாா்
வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாற்லறத் திலரப்படமாக்கவுள்ளாாா். அந் ப்
படத்தில் பிர மாா் வமாடியின் வேடத்தில் த ாலலக்காட்சி நடிகாா்
கவஜந்திர தசௌஹான் நடிக்கவுள்ளாாா்.

நகரம்

இந்திைாவில் முக்கிை நகரங்களில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கலள மத்திை
அரசு நிலறவேற்றி ேருகிறது. அங்கு சாலலகள் வமம்பாடு, கேல்
த ாழில்நுட்பம், குடிநீர் ேசதி, சுகா ாரம் உள்பட பல்வேறு
ேசதிகளுக்கான திட்டங்கள் நிலறவேற்றப்பட்டு ேருகின்றன. அந்
நகரங்களில் நிலறவேற்றப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் அந் நகரில்













 













1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ொரம்ெரிய ‘லாந்தர் விளக்கு

5.ைக்களமெ ைற்றும் ைாநிலங்களமெ சதாமலக்காட்சி அமலெரி

அ) வங்கதேசம்

-மெகமள இமணத்து உருொக்கப்ெட்ட புதிய சதாமலக்காட்சி
அமலெரிமெயின் செயர் என்ே?

ஆ) சீனா 

அ) இந்தியா TV

இ) ஜப்பான்

ஆ) சன்ஸாத் அவலவரிவச 

ஈ) தேன் தகாரியா

இ) LRS TV

விழா’ சகாண்டாடப்ெடுகிற நாடு எது?

✓

சீனா ேனது பாரம்பரிய, ‘விளக்கு விழா’வவ முேல் சீன சந்திர மாேத்தின்
15ஆவது நாளில் தகாண்டாடுகிறது. இந்ே விழா சீனப்புத்ோண்டு அல்லது
‘வசந்ே விழா’ காலத்தின் இறுதிநாவளயும் குறிக்கிறது. இந்ே ஆண்டு,
2021 பிப்.12 அன்று சீனா ‘காவள ஆண்டு’க்குள் அடிதயடுத்து வவத்ேது.
இந்ே விழா, சீன நாட்காட்டியின்படி முேல் முழுநிலா இரவாகும்.

ஈ) RS TV

✓

2. ‘சதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த அறிக்மக – 2021’ஐ
செளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது?
அ) FAO

-மைத்துெ விருமதப்செறவுள்ள தமலெர் யார்?

இ) WTO

அ) நதரந்திர தமாதி 

ஈ) IMF

ஆ) இராம்நாத் தகாவிந்த்

ஐநா வர்த்ேக மற்றும் தமம்பாட்டு அவமப்பானது (UNCTAD) சமீபத்தில்
‘தோழில்நுட்பம் மற்றும் புத்ோக்க அறிக்வக-2021’ என்ற ேவலப்பில் ஓர்
அறிக்வகவய தவளியிட்டது. நவீன தோழில்நுட்பங்கள் ேற்தபாதுள்ள
ஏற்றத்ோழ்வுகவள விரிவுபடுத்துகிறோ மற்றும் அதிக ஏற்றத்ோழ்வுக
-வள உருவாக்குகின்றனவா என்பவே UNCTAD’இன் இவ்வறிக்வக
ஆராய்கிறது. ேற்தபாவேய $350 பில்லியன் அதமரிக்க சந்வேயுடன்,
தோழில்நுட்பங்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் $3.2 டிரில்லியன் அதமரிக்க
டாலர் அளவுக்கு வளரக்கூடும் என்று இவ்வறிக்வக காட்டுகிறது.

இ) மம்ோ பானர்ஜி
ஈ) நிர்மலா சீோராமன்

✓

3.’One District One Focus’ தயாரிப்புகளின் ெட்டியமல இறுதிசெய்து

செயற்மகக்தகாள்கமள விண்ணில் ஏவியது?

அ) உள்துவற அவமச்சகம்

அ) 18

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் தோழிற்துவற அவமச்சகம்

ஆ) 19 

இ) தவளாண் அவமச்சகம் 

இ) 20

ஈ) தோழிலாளர் & தவவலவாய்ப்பு அவமச்சகம்

ஈ) 21

மத்திய உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அவமச்சகமானது, One District
One Focus’இன்கீழ் வரவிருக்கும் ேயாரிப்புகளின் பட்டியவல இறுதி
தசய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 728 மாவட்டங்களுக்கான ேயாரிப்புகவள
மத்திய உணவுப்பேப்படுத்துேல் அவமச்சகத்துடன் கலந்ோதலாசித்து
இப்பட்டியல் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவடயாளம் காணப்பட்ட தபாருட்கள்
தவளாண், தோட்டக்கவல, விலங்கு, தகாழி, பால், மீன்வளம் மற்றும்
மீன்வளர்ப்பு, கடல் துவறகவளச் சார்ந்ேவவயாகும்.

✓

இந்தியாவின் PSLV-C51 ஏவுகலமானது ஸ்ரீஹரிதகாட்டா ஏவுேளத்தில்
இருந்து தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது பிதரசில், ஐக்கிய
அதமரிக்க நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவவச்சார்ந்ே 19 தசயற்வகக்தகாள்க
-ளுடன் பிதரசிலின் 637 கிதலாகிராம் எவடயுவடய ஆப்டிகல் புவி
கண்காணிப்பு தசயற்வகக்தகாளான அதமஸானியா-1’ஐ விண்ணுக்கு
சுமந்துதசன்றது.

8.பின்வரும் எவ்ெறிவியலாளரின் கண்டுபிடிப்மெ நிமேவுகூரும்

4.170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்ததாதேசியாவில் காணப்ெட்ட

ெமகயில் ததசிய அறிவியல் நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது?

ெறமெயினம் எது?

அ) தஜகதீஷ் சந்திரதபாஸ் 

அ) புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி 

ஆ) C V இராமன்

ஆ) தவண் சிட்டுக்குருவி

இ) சீனிவாச இராமானுஜன்

இ) வன ஆந்வே

ஈ) தஹாமி தஜ பாபா

ஈ) வங்கத்து கானமயில்
✓

இந்திய பிரேமர் நதரந்திர தமாதிக்கு CERAWeek உலகளாவிய எரிசக்தி
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேவலவமத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தடக்
-சாஸின் ஹூஸ்டனில் ேகவல் மற்றும் நுண்ணறிவு நிறுவனமான IHS
மார்கிட் ஏற்பாடு தசய்யும் வருடாந்திர மாநாடான தசராவீக் பன்னாட்டு
எரிசக்தி மாநாட்டில் அவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படவுள்ளது.

7. ISRO தேது PSLV-C51 ஏவுகலத்மதப் ெயன்ெடுத்தி எத்தமே

-ள்ள நடுெண் அமைச்ெகம் எது?

✓

இந்திய நாடாளுமன்றம் ேனது மக்களவவ மற்றும் மாநிலங்களவவக்
-கான இரண்டு தோவலக்காட்சி அவலவரிவசகவள ஒருங்கிவணத்து
சன்சாத் டிவி என்ற புதிய நிறுவனத்வே உருவாக்கியுள்ளது. இப்புதிய
தோவலக்காட்சி அவலவரிவச, அவவகளின் நடவடிக்வககவள தநர
-வலயாக ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில தமாழிகளில் ஒளிபரப்பும். இப்புதிய
தோவலக்காட்சி அவலவரிவசயின் ேவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக
முன்னாள் ஜவுளித்துவற தசயலாளர் இரவி கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

6.CERAWeek உலகளாவிய எரிெக்தி ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமல

ஆ) UNCTAD 

✓



அழிந்துதபானோகக் கருேப்பட்ட புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி, சுமார்
170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு மீண்டும் தேன்பட்டுள்ளது. இந்தோதனசியா
-வின் தபார்னிதயாவில் இந்ேப் பறவவ தேன்பட்டுள்ளது. இந்ேப்பறவவ
முேன்முேலில் கடந்ே 1848’இல் அறிவியலாளர்களால் விவரிக்கப்பட்டது;
பின்னர் அது அழிந்துவிட்டோக கருேப்பட்டது. உலகளாவிய வனவுயிரி
பாதுகாப்பின்படி, இந்தோதனசியாவின் தபார்னிதயாவில், இருவர் ேற்தச
-யலாக இந்ேப்பறவவவய நிழற்படம் எடுத்ேனர்.

✓

‘இராமன் விவளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டவே நிவனவுகூரும் வவகயில்
ஒவ்தவார் ஆண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் தேசிய அறிவியல் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதேநாளில், C V இராமன், ‘இராமன் விவளவு’
குறித்து அறிவித்ோர். அவருக்கு, 1930’இல் தநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

✓

“Future of Science and Technology and Innovation: Impact on Education
Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய அறிவியல்
நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும்.

9.பிரதைாத் ெந்திர தைாடி என்ெெர் பின்ெரும் எந்த அமைப்பின்
தமலெராொர்?









அ) SEBI

ஆ) CBIC

இ) CBDT 

ஈ) IRDAI



 
✓









மத்திய தநரடிவரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) ேவலவராக பிரதமாத் சந்திர
தமாடி மீண்டும் நியமனம்தசய்யப் ட்டுள்ளார். 1982ஆம் தோகுதி இந்திய
வருவாய் தசவவ அதிகாரியான PC தமாடி, 2019 பிப்ரவரியில் CBDT’இன்
ேவலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது பேவிக்காலம் கடந்ே ஆண்டு
ஆகஸ்டில், ஆறு மாேகாலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.

10.BARC உருொக்கிய, ‘டிஜிட்டல் தகாொல்ட் சிகிச்மெ எந்திரத்மத’
இந்தியா எந்த நாட்டுக்கு நன்சகாமடயாக ெழங்கியுள்ளது?
அ) தமாரீஷியஸ்
ஆ) மடகாஸ்கர் 
இ) மியான்மர்
ஈ) மாலத்தீவுகள்

✓

பாபா அணு ஆராய்ச்சி வமயம் உருவாக்கிய புற்றுதநாய் சிகிச்வசக்கான
ஒரு நவீன, ‘டிஜிட்டல் தகாபால்ட் சிகிச்வச எந்திரத்வே’ தீவு நாடான
மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா வழங்கியுள்ளது. ‘Bhabhatron-II’, என்ற தடலி
தகாபால்ட் எந்திரம் அண்வமயில் மடகாஸ்கரின் ேவலநகரமான அன்ட
-னனரிதவாவில் அந்நாட்டின் அதிபர் ஆண்ட்ரி இராதஜாலினாவால்
திறந்துவைக்கப்பட்டது. இந்தியாவிடமிருந்து ‘Bhabhatron-II’ தரடிதயா
சிகிச்வச எந்திரத்வேப்தபற்ற சில நாடுகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும்.


1. தேர்ேல் விதிமீறல்கவள தேரிவிக்கும் வசதி; ேமிழில் இயங்குமா ‘சிவிஜில்’ தசயலி?
வாக்குக்கு பணம் தகாடுப்பது உள்ளிட்ட, தேர்ேல்விதிமீறல்கள்
தோடர்பாக மக்கள் புகார் தேரிவிக்க 'சி-விஜில்'எனும் தசயலிவய
தேர்ேல் ஆவணயம் 2018-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ேச்
தசயலிவய (c -VIGIL) ‘ஸ்மார்ட் தபான்’ வவத்திருப்பவர்கள் ‘கூகுள்
பிதள ஸ்தடார்’ அல்லது தேர்ேல் ஆவணயம் இவணயேளத்தில் இருந்து
பதிவிறக்கம் தசயலாம். அதில், அவல தபசி எண், தபயர், முகவரி,
மாநிலம், மாவட்டம், பின்தகாடு ஆகிய விவரங்கவள பதிவு தசய்ய
தவண்டும். அரசியல்வாதிகள், தவட்பாளர்கள் தேர்ேல் நடத்வே
விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவவே ோங்கள் அறியதநர்ந்ோல், அேவன
புவகப்படம் அல்லது வீடிதயா எடுத்து, உரிய ஆோரத்துடன் தசயலியில்
பதிவு தசய்து, புகார் தேரிவிக்கலாம். ேகவல் தகாடுப்பவர் ேனது தபயர்
விவரத்வே தவளியிடாமல் ரகசியம் காக்கவிரும்பினால் அேற்கான
வசதியும் அதில் உள்ளது. இந்ேச் தசயலி மூலம் தபறப்படும் புகார்களின்
மீது 100 நிமிடத்திற்குள் நடவடிக்வக எடுக்கப்படும். தமலும் புகார்
தகாடுத்ேவரின் அவலதபசி எண்ணிற்கு நடவடிக்வக எடுத்ே பின் அது
தோடர்பான விவரங்கள் குறுஞ்தசய்தியாக அனுப்பப்படும் என்று தேர்ேல்
ஆவணயத்ோல் தேரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், இந்ே ’சி - விஜில்’
தசயலி இந்தி, ஆங்கிலம் தமாழிகளில் மட்டுதம உள்ளது. இம்தமாழிகள்
தேரியாேவர்கள் இச்தசயலிவய பயன்படுத்ே இயலாே நிவலதய
உள்ளது. தநர்வமயாக தேர்ேவல அணுக விரும்புதவார் ேமிழ்
உள்ளிட்ட பிற மாநில தமாழிகவளயும் இந்ே ‘சி- விஜில்’ தசயலியில்
தசர்க்க தவண்டும் என்று தகாரிக்வக வவத்துள்ளனர்.
2. அதமரிக்கா, கனடா, 10 ஐதராப்பிய நாடுகள் இவணந்து வடக்கு
அட்லான்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்வப (North Atlantic Treaty Organisation NATO) 1949 ஏப்ரல் 4 - ல் ஏற்படுத்தின. உறுப்பு நாடுகளின் மீது
அயலார் ோக்குேல் நடக்கும்தபாது, அவவ பாதுகாப்பு ஒத்துவழப்வப
வழங்கிக்தகாள்ளும்.
3. இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ)
ராணுவத்திற்கு தேவவயான ஏவுகவண உள்ளிட்ட ேளவாடங்கவள
தமம்படுத்தி வருகிறது. அந்ே வவகயில், தமம்படுத்ேப்பட்ட ராம்தஜட்
உந்துவிவச தோழில்நுட்பத்வே (எஸ்எப்டிஆர்) பயன்படுத்தி புதிய
ஏவுகவணவய ஒடிசா மாநிலம் சந்திப்பூர் ஏவுேளத்தில் இருந்து
தவற்றிகரமாக ஏவி தநற்று (05.03.2021) தசாதித்ேது.
வானிலுள்ள இலக்குகவள வானிலிருந்து தசலுத்ேப்படும் ஏவுகவணகள்
மூலமாக துல்லியமாகத் ோக்கி அழிப்பேற்கான தோழில்நுட்பத்வே
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ) தவற்றிகரமாக
தசாேவன தசய்ேது. இத்தோழில்நுட்பத்தில், திட எரிதபாருவளக்
தகாண்ட
குழாய்
வடிவ
இயந்திரமானது
ஏவுகவணயுடன்
இவணக்கப்படும். இது ஏவுகவணவய ஏவுவேற்கு வழக்கமாகப்















பயன்படுத்ேப்படும் தோழில்நுட்பத்வேக் காட்டிலும் திறன்மிக்கோகும்.
இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம்
தமம்படுத்தி வருகிறது. அத்தோழில்நுட்பத்தின் தசாேவன ஒடிஸாவின்
பாதலசுவரம் மாவட்டத்திலுள்ள சண்டீபூாா் பகுதியில் தவள்ளிக்கிழவம
(05.03.2021)
நவடதபற்றது.
தசாேவன
தவற்றிகரமாக
நிவறவவடந்ேோக
டிஆாா்டிஓ
அதிகாரிகள்
தேரிவித்ேனாா்.
ஏவுகவணவய உந்தித் ேள்ளும் இயந்திரமானது, எதிாா்பாாா்த்ேபடி
தவற்றிகரமாகச் தசயல்பட்டோகவும் அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா்.
வானிலுள்ள
இலக்குகவள
வானிலிருந்தே
ோக்கி
அழிக்கப்
பயன்படுத்ேப்படும் ஏவுகவணகளில் இந்ேப் புதிய தோழில்நுட்பத்வே
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம் பயன்படுத்ேவுள்ளது.
வானிலுள்ள இலக்குகவளத் ேவரயிலிருந்து ோக்கி அழிக்கும்
ஏவுகவணகளிலும் இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேப் பயன்படுத்ே முடியும்
என்று அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா். ேற்தபாது இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேக்
குவறந்ே எண்ணிக்வகயிலான நாடுகதள பயன்படுத்தி வருவோக
டிஆாா்டிஓ தேரிவித்துள்ளது.
4. அகில இந்திய அளவில் திருவனந்ேபுரம் கல்வியில் முேலிடம்.
நிர்வாகத்தில் தகாச்சி டாப்.
இந்திய அளவில் அரசு நிர்வாக தசயல்பாட்டில் தகாச்சியும், கல்வியில்
திருவனந்ேபுரமும் முேலிடத்வே பிடித்துள்ளன. நாடு முழுவதும் 111
நகரங்களில் மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அவமச்சகம்
நடத்திய ஆய்வின் முடிவுகவள மத்திய அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
தநற்று முன்தினம் (03.03.2021) அறிவித்ோர். அதில், மக்களின்
வாழ்க்வக ேரத்வே தபாறுத்ேவவர தபங்களூரு சிறந்ே நகரங்களில்
முேலிடத்துக்கு தேர்வாகி உள்ளது. 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்
தோவக தகாண்ட நகரங்களில் புதன, அகமோபாத், தசன்வன மற்றும்
சூரத் தபான்றவவ அடுத்ேடுத்ே இடங்களில் உள்ளன.
பத்து
லட்சத்திற்கும் குவறவான மக்கள் தோவக தகாண்ட நகரங்களின்
பட்டியலில் சிம்லா முேலிடத்தில் உள்ளது. அவேத் தோடர்ந்து
புவதனஸ்வர், சில்வாசா, காக்கிநாடா மற்றும் தசலம் தபான்ற நகரங்கள்
உள்ளன. மாநகராட்சிகளின் நிர்வாக பிரிவில் தகாச்சி முேல் இடத்வே
பிடித் துள்ளது. இதில் திருவனந்ேபுரம் 40 வது இடத்தில் உள்ளது. அதே
சமயம்,
கல்விவய
தபாறுத்ேவவர
திருவனந்ேபுரம்
நாட்டில்
முேலிடத்திலும், தகாச்சி 36 வது இடத்தில் உள்ளது.
5. இந்தியாவவ விட 3 மடங்கு அதிகம் சீன ராணுவத்துக்கு பட்தஜட்டில்
ரூ.15.22 லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு: கடந்ோண்வட விட 6.8% அதிகரிப்பு.
கடந்ே 3 ஆண்டுகளில் இல்லாே வவகயில் சீனாவின் பட்தஜட்டில்
ராணுவத்துக்கு 209 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது, கடந்ோண்வட விட 6.8 சேவீேம் அதிகமாகும். உலகிதலதய
ராணுவத்துக்கு அதிகம் தசலவு தசய்யும் நாடுகளில் முேல் இடத்தில்
அதமரிக்கா உள்ளது. 2வது இடத்தில் சீனா இருந்து வருகிறது.
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ராணுவத்துக்கு சீனா கூடுேல் நிதிவய ஒதுக்கீடு
தசய்து வருகிறது. கடந்ே 2015ம் ஆண்டு வவர இரட்வட இலக்கத்தில்
ராணுவத்துக்கான கூடுேல் நிதி ஒதுக்கீடு இருந்து வந்ேது.
இந்நிவலயில், கடந்ே 6 ஆண்டுகளாக ஒற்வற இலக்கத்தில் கூடுேல்
நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டு வருகிறது. 2020ம் ஆண்டில் ராணுவத்துக்கு
196.44 பில்லியன் டாலவர சீன அரசு ஒதுக்கீடு தசய்ேது. இந்நிவலயில்,
2021ம் நிதியாண்டில் 209 பில்லியன் டாலர் நிதி (ரூ.15,22,878 தகாடி)
ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கப்படுவோக நாடாளுமன்றத்தில் சீன அரசு
அறிவித்துள்ளது. இது கடந்ே ஆண்வட காட்டிலும் 6.8 சேவீேம்
கூடுேலாகும். அதமரிக்கா ராணுவத்துக்கு 740.5 பில்லியன் டாலர் நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அேனுடன் ஒப்பிடும்தபாது சீனா ராணுவம்
மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதிவய ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கியுள்ளது.
6. உலக மக்களுக்கு 7 முவற ேரலாம் 93.1 தகாடி டன் உணவு
வீணடிப்பு: ஐநா. அறிக்வகயில் அதிர்ச்சி ேகவல்.
கடந்ே 2019ம் ஆண்டு தோராயமாக 93.1 தகாடி டன் உணவு
வீணடிக்கப்பட்டோக
உணவு
கழிவு
குறியீடு
அறிக்வகயில்
கூறப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் சூழல் தோடர்பான
நடவடிக்வககவள ஒருங்கிவணப்பேற்கான ஐநா. சூழல் திட்டம்,
தகனியாவின்
ேவலநகரான
வநதராபிவய
ேவலவமயகமாக
தகாண்டு தசயல்படுகிறது. ஐநா. சூழல் திட்டம், உணவு கழிவுகவள
குவறக்க அரசுகளுடன் இவணந்து தசயல்படும் வ்ராப் (WRAP) என்ற
தோண்டு நிறுவனமும் இவணந்து தவளியிட்ட, உணவு கழிவு குறியீடு
2019 அறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ளோவது: உணவு கழிவுகள் பணக்கார,
ஏவழ நாடுகளில் பரவலாக ஒத்திருப்பது தேரிய வந்துள்ளது. 2019ம்
ஆண்டில் 93.1 தகாடி டன் உணவு வீணாக்கப்பட்டுள்ளது. இேவனக்
தகாண்டு உலகில் உள்ள மக்களுக்கு 7 முவற உணவு



 









அளித்திருக்கலாம். இதில், 61 சேவீேம் வீடுகள், 26 சேவீேம் ஓட்டல்கள்,
உணவு விடுதிகள், 13 சேவீேம் இேர சில்லவற வழிகளில் இருந்தும்
வீணாக்கப்படுகிறது. உலகளவில் ேயாரிக்கப்படும் உணவு உற்பத்தியில்
17 சேவீேம் வீணாகிறது. தமலும், சாப்பிட ேயாராக இருக்கும்
உணவுகளில் 11 சேவீேம் வீடுகள், 5 சேவீேம் ஓட்டல்கள், 2 சேவீேம்
சில்லவற வழிகளிலும் வீணாக்கப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும், உலக
ேனிநபர் வருவாயில் 121 கிதலா, வீட்டு ேனிநபர் வருவாய் கணக்கில் 74
கிதலா உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் 6.8 தகாடி டன்
இந்தியாவவ தபாருத்ேவவரயில், ஒவ்தவாரு ேனிநபரும் ஆண்டுக்கு 50
கிதலா
உணவு
தபாருட்கவள
வீண்
தசய்கின்றனர்.
இது,
அதமரிக்காவில் 59 கிதலா, சீனாவில் 64 கிதலாவாக உள்ளது. கடந்ே
2019ம் ஆண்டு இந்தியாவில் மட்டும் 6 தகாடிதய 87 லட்சத்து 60
ஆயிரத்து 163 கிதலா உணவுகள் வீணடிக்கப்பட்டு உள்ளன.
7. மியான்மர் ராணுவ தசனல்கள் முடக்கம்: யூடியூப் நிர்வாகம் அதிரடி.
மியான்மர் ராணுவம் சார்ந்து இயங்கும் 5 தசனல்கவள யூடியூப்
நிறுவனம் நீக்கியுள்ளோக ேகவல் தவளியாகிவுள்ளது. மியான்மரில்
ராணுவ ஆட்சி தோடங்கியேற்கு எதிராக தபாராட்டக்காரர்கள் இரண்டு
வாரங்களுக்கு தமலாக தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புேன்கிழவம யாங்கூன் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல இடங்களில்
ராணுவத்துக்கு எதிராக தபாராட்டங்கள் தவடித்ேது. அப்தபாது
தபாராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவம் ோக்குேல் நடத்தியதில் தநற்று முன்
தினம் மட்டும் 38 தபர் பலியாகினர். இதுவவர ராணுவத்துக்கு எதிரான
தபாராட்டத்தில் 50 க்கும் அதிகமாதனார் பலியாகியுள்ளனர். இந்ே
நிவலயில் மியான்மர் ராணுவ வீடிதயா பக்கங்கள் யூடியூப் தசனலில்
முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து யூடியூப் நிறுவன தசய்தித் தோடர்பாளர்
கூறும்தபாது, “எங்கள் விதிமுவற மற்றும் சட்டங்களுக்கு எதிராக இருந்ே
மியான்மர் ராணுவத்தின் 5 யூடியூப் தசனல்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன”
என்று தேரிவித்துள்ளார்.
என்ன நடக்கிறது மியன்மரில்?
மியான்மரில் கடந்ே நவம்பரில் (2020) நடந்ே தேர்ேலில் ஆங்சான்
சூச்சியின் தேசிய ஜனநாயகக் கட்சி மீண்டும் தவற்றி தபற்று ஆட்சி
அவமத்ேது. ஆனால், தேர்ேலில் முவறதகடுகள் நடந்திருப்போகக் கூறி,
புதிய அரவச ஏற்க ராணுவம் மறுத்ேது. இது தோடர்பாக மியான்மர்
அரசுக்கும், ராணுவத்துக்கும் இவடதய தமாேல் நீடித்துவந்ே நிவலயில்,
கடந்ே சில நாட்களுக்கு முன் ஆங் சான் சூச்சி ேவலவமயிலான
கட்சியின் ஆட்சிவயக் கவிழ்த்து, ராணுவம் ஆட்சிப் தபாறுப்வபக்
வகப்பற்றியது. தமலும், ஆங் சான் சூச்சி, மியான்மரின் அதிபர் யு வின்
மியிண்ட் மற்றும் முக்கியத் ேவலவர்கவளயும் வீட்டுக் காவலில்
ராணுவம் வவத்ேது. இேவனத் தோடர்ந்து ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக
மக்கள் தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தநபிடாவ், யாங்கூன்
ஆகிய பகுதிகளில் தபாராட்டங்கள் வலுத்து வருகின்றன. இேன்
காரணமாக இவணயச் தசவவ நாட்டின் பல இடங்களில்
முடக்கப்பட்டுள்ளது.
8. 8.1 ரிக்தடர் அளவில் நியூசிலாந்தில் அடுத்ேடுத்து பூகம்பம்.
நியூசிலாந்தில் 3 பயங்கர நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட நிவலயில், பசிபிக்
தீவில் 8.1 ரிக்தடர் அளவில் மிக வலுவான பூகம்பம் தநற்று (04.03.2021)
காவல ஏற்பட்டது. இேனால், நியூசிலாந்தில் சுனாமி எச்சரிக்வக
விடுக்கப்பட்டது.
பசிபிக் தபருங்கடலின் தநருப்பு வவளயத்திற்குள்
அவமந்துள்ள நாடு நியூசிலாந்து. இங்கு கடலுக்குக் கீதழ உள்ள பல
தடக்தடானிக் பிதளட்களின் குறுக்குதவட்டுப் பகுதிகளில்ோன் எரிமவல
மற்றும் நிலநடுக்கத்தின் வமயம் உள்ளது. இேன் காரணமாக,
நியூசிலாந்தில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கம். ஜிஸ்தபார்ன்
தடாதகாமரு ஜலசந்தி பகுதிகவள வமயமாக தகாண்டு ரிக்தடர் அளவில்
7.4 மற்றும் 7.3 புள்ளிகளாக பதிவாகின. இந்ே அதிர்ச்சியில் இருந்து
மக்கள் மீள்வேற்குள் நியூசிலாந்தில் இருந்து 1000 கிமீ தோவலவில்
அவமந்துள்ள பசிபிக் தீவான தகர்மதடக் தீவில் தநற்று காவல 8.1
ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர பூகம்பம் ஏற்பட்டது. இந்ே நிலநடுக்கங்கள்
முக்கிய நகரங்களான ஆக்லாந்து தவலிங்டன், கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரங்களில்
உணரப்பட்டது.
கட்டிடங்கள்,
வீடுகள்
குலுங்கியோல்
மக்கள்
பீதிக்குள்ளாகினர். பயங்கர பூகம்பத்வே தோடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்வக
விடுக்கப்பட்டது.
பூகம்பத்வே
உணராவிட்டாலும்
காத்திருக்க
தவண்டாம். ஆபத்ோன சுனாமி வரலாம் என தேசிய அவசரநிவல
தமலாண்வம ஆவணயம்
எச்சரித்ேது. கடந்ே 1976ம் ஆண்டு
ஆஸ்திதரலிய தடக்தடானிக் பிதளட் மற்றும் பசிபிக் தபருங்கடலின்
குறுக்குதவட்டில் 8.0 ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.















இேன் பின் இப்பிராந்தியத்தில் வரலாற்றில் மிக வலுவான பூகம்பம்
பதிவாகி உள்ளது.
கடந்ே 2013ம் ஆண்டு நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் 6.3 ரிக்தடர்
அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 185 தபர் பலியாகினர். ேற்தபாது
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மிகவும் பின்ேங்கிய பகுதிகள்
என்போல் தபரிய அளவில் உயிர் தசேம், பாதிப்புகள் ஏற்படவில்வல.
9. 'நிடி ஆதயாக்' மற்றும் தோழில் மற்றும் சர்வதேச வர்த்ேகத் துவற
சார்பில், பி.எல்.ஐ., திட்டம் பற்றிய கருத்ேரங்கு:
''பி.எல்.ஐ., எனப்படும், உற்பத்தியுடன் இவணக்கப்பட்ட ஊக்கச் சலுவக
திட்டத்ோல், நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38
லட்சம் தகாடி ரூபாயாகஅதிகரிக்கும்,'' என, பிரேமர் நதரந்திர தமாடி
நம்பிக்வக தேரிவித்துள்ளார்.
நீட்டிப்பு:
'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வழியாக நடந்ே இந்ே கருத்ேரங்கில், பிரேமர்
தமாடி தபசியோவது: உள்நாட்டு உற்பத்திவய அதிகரிக்க, மத்திய அரசு
பல்தவறு சீர்திருத்ே நடவடிக்வககள் எடுத்து வருகிறது. உற்பத்திவய
அதிகரிக்கும் தநாக்கில் ோன், பி.எல்.ஐ., திட்டம் அறிமுகப்படுத்ேப்
பட்டுள்ளது. பல துவறகளுக்கும், இந்ே திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே
ஊக்கச் சலுவக திட்டத்தின் வாயிலாக, உலகளவிலான தபாட்டிகவள,
நிறுவனங்கள் சமாளிக்க முடியும். பி.எல்.ஐ., திட்டத்துக்காக, 2021 - 22ம்
ஆண்டு பட்தஜட்டில், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 2 லட்சம் தகாடி
ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என, தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே திட்டத்ோல்,
நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38 லட்சம் தகாடி
ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊக்கத் தோவக:
உற்பத்தி
துவறகளில்
இப்தபாது
பணிபுரியும்
ஊழியர்கள்
எண்ணிக்வகயும், ஐந்து ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகும் என,
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இேனால், தவவல வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
தோழில் துவங்குவேற்கு ஏற்ற சூழ்நிவலவய அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது.
பி.எல்.ஐ., திட்டத்தின் கீழ், சராசரியாக உற்பத்தியில், 5 சேவீேம், ஊக்கத்
தோவகயாக வழங்கப்படும். உற்பத்தி துவறக்கு இேற்கு முன்
அளிக்கப்பட்ட
ஊக்கத்
தோவக
திட்டங்களுக்கும்,
இப்தபாது
அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள ஊக்கத் தோவக திட்டத்துக்கும், அதிக தவறுபாடு
உள்ளது. இப்தபாது, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தசயல்பாட்டின்
அடிப்பவடயில் ஊக்கத் தோவக வழங்கப்படுகிறது. மருந்து, மருத்துவ
தசவவ, தமாவபல் தபான்கள், மின்னணு தபாருட்கள் ேயாரிப்பு
உள்ளிட்ட, 13 துவறகளில், இந்ே திட்டம் தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தபசினார்.
பிரேமர் தமாடிக்கு 'தசராவீக்' விருது (சாா்வதேச எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல்
ேவலவம விருது)
'தசராவீக்’ மாநாட்டில், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில்
சிறந்து விளங்கியேற்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு, விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்டது. அதமரிக்காவின் தகம்பிரிட்ஜ் எரிசக்தி ஆராய்ச்சி
நிறுவனம் சாாா்பில் இந்ே விருது வழங்கப்பட்டது. அதமரிக்காவில்,
தசராவீக் எனப்படும், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோடர்பான மாநாடு,
கடந்ே, MARCH 1ம் தேதி, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக துவங்கியது.
தநற்று வவர நடந்ே இந்ே மாநாட்டில், 'தசராவீக் குதளாபல் எனர்ஜி
அண்டு என்விராய்ன்தமன்ட் லீடர்ஷிப் அவார்ட்' எனப்படும், ஆற்றல்
மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில், சிறந்து விளங்கும் சர்வதேச
ேவலவருக்கான விருது, நம் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிக்கு, வழங்கி
கவுரவிக்கப்பட்டது. விருவே தபற்ற பின், தபசிய பிரேமர் தமாடி
கூறியோவது: வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்தராலுடன் 20
சேவீேம் எத்ேனாவலக் கலப்பேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீட்டுக் கழிவுகள், தவளாண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி எரிதபாருவள
உற்பத்தி தசய்வேற்காக 5,000 ஆவலகள் அவமக்கப்படவுள்ளன.
புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் வாயிலாக மின்சாரம் உற்பத்தி தசய்வவே
இந்தியா தோடாா்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது. ஒட்டுதமாத்ே எரிசக்தி
பயன்பாட்டில் இயற்வக எரிவாயுவின் பங்வக 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
15 சேவீேமாக உயாா்த்துவேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே
7 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளது. அவற்றின்
காரணமாக, பாரீஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ே இலக்குகவள 2030-ஆம்
ஆண்டுக்கு முன்னோகதவ அவடவவே தநாக்கி இந்தியா விவரந்து
முன்தனறி வருகிறது என்றாாா் பிரேமாா் தமாடி. பருவநிவல மாற்றம்
மற்றும் தபரிடர்களுதம, உலகிற்கு தபரிய சவால்களாக உள்ளன.
தகாள்வககள் மற்றும் சட்டங்கள் வாயிலாக, இவற்வற எதிர்தகாள்ள
தவண்டும். பாரிஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ேத்தின் இலக்குகவள, 2030ம்



 









ஆண்டுக்குள், இந்தியா அவடந்துவிடும் என்ற நம்பிக்வக எனக்கு
உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்' புதிய புத்ேகம்
தமாடி பிரேமராக பேவிதயற்ற பின், மாேந்தோறும், 'மன் கீ பாத்' என்ற
வாதனாலி நிகழ்ச்சி மூலம், நாட்டு மக்களுக்கு உவரயாற்றி
வருகிறார்.குறிப்பாக, 10 மற்றும் பிளஸ் 2 தபாதுத் தேர்வு எழுதும்
மாணவர்கவள
உற்சாகப்படுத்தும்
வவகயில்,
அவர்களுக்கு
ஆதலாசவன கூறுவவே வழக்கமாக வவத்துள்ளார். மன் கீ பாத்
நிகழ்ச்சியில் ஆற்றிய உவரகளுடன், ேன் வாழ்வில் சந்தித்ே நிகழ்வுகள்
மற்றும் அேற்கான தீர்வுகவள, எளிய நவடயில், ஆங்கிலத்தில், 'எக்ஸாம்
வாரியர்ஸ்' என்ற ேவலப்பில், பிரேமர் தமாடி புத்ேகமாக எழுதினார்.
இந்நிவலயில், ேற்தபாது இந்ே புத்ேகத்தில் தமலும் சிலவிஷயங்கவள
பிரேமர் தசர்த்து உள்ளார். தபற்தறாருக்கான மந்திரங்கள், மன நலம்,
தோழில்நுட்பத்தின் பங்கு, தநர தமலாண்வம உட்பட பல விஷயங்கள்
பற்றி, பிரேமர் எழுதியுள்ளார்.எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் புத்ேகத்தின் புதிய
பதிப்பு, விவரவில் தவளியிடப்பட உள்ளோக, 'தபன்குயின் தரண்டம்
ஹவுஸ்' பதிப்பகம் தேரிவித்துள்ளது. இந்ே புத்ேகம், 15 தமாழிகளில்
தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்வீடன்பிரேமருடன் தபச்சு
ஐதராப்பிய நாடான ஸ்வீடனின் பிரேமர் ஸ்டீபன் தலதபன்னுடன்,
பிரேமர் தமாடி தநற்று, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக தபசியோவது:
இந்தியாவும், ஸ்வீடனும், பல துவறகளில் இவணந்து தசயல்பட அதிக
வாய்ப்புகள் உள்ளன. கழிவுகள் தமலாண்வம, 'ஸ்மார்ட் சிட்டி', நீாா்
சுத்திகரிப்பு, திடக் கழிவு தமலாண்வம, தபாருளாோரம், மின்சார
வாகனம் உட்பட பல துவறகளில், இரு நாடுகளுக்கு இவடதய நல்ல
நட்புறவு நீடிக்கிறது; இது தமலும் வலுப்பட தவண்டும். புதிய கண்டு
பிடிப்புகள், தோழில்நுட்பம், முேலீடு, ஆராய்ச்சி ஆகிய துவறகளில், இரு
நாடுகளும் இவணந்து தசயல்பட்டு, நட்வப வலுப்படுத்ே தவண்டும்.
ஜி20 நாடுகளிதலதய இந்தியாோன் நிாா்ணயித்ே இலக்குகவள
அவடந்து சிறப்பாக தசயல்பட்டுள்ளது. கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில்
புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திவய இந்தியா 162 சேவீேம் அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தபசினார்.
10. 50 ஆவது தேசிய தோழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம், மார்ச்சு 4ஆம் தேதி
நவடதபற்றது. ஆண்டுதோறும் மார்ச்சு 4 ஆம் தேதி தேசிய தோழிலாளர்
பாதுகாப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
11. பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு இங்கிலாந்தில் கவுரவம்.
சர்வதேச மகளிர் தினத்வே முன்னிட்டு, பின்னணி பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு,
இங்கிலாந்தில் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 'இங்கிலாந்து மகளிர்
தநட்தவார்க்' அவமப்வப தசர்ந்ேவர்கள், ஆண்டுதோறும், சர்வதேச
தபண்கள் தினத்வே முன்னிட்டு, இங்கிலாந்தில் சாேவன பவடத்ே
தபண்களுக்கு, பாராட்டு விழா நடத்துவர். இவ்விழா அங்குள்ள
பார்லிதமன்ட் கட்டடத்தில், உறுப்பினர்கள் முன்னிவலயில் நவடதபறும்.
இந்ோண்டு, இங்கிலாந்துக்கு தவளிதய, சாேவன பவடத்ே தபண்கவள
கவுரவிக்க உள்ளனர். தகாதரானாவால் இவ்விழா, காதணாலி காட்சி
வாயிலாக இன்று நடக்கிறது. இதில், பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா மற்றும்
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் சதகாேரியான, இவச அவமப்பாளர் தரவஹனா
கவுரவிக்கப்பட உள்ளனர்.
12. தராமில் நடக்கும் சர்வதேச மல்யுத்ே தபாட்டிக்கான 'கிரிதகா தராமன்' எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரர்களான நீரஜ் (63 கி.கி), நவீன் (130
கி.கி) தவண்கலம் வகப்பற்றினர்.
13. கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஏப்ரல் மாேம் வவர அதிகரிக்க
தவண்டாதமன்று தபட்தராலியப் தபாருள்கவள ஏற்றுமதி தசய்யும்
நாடுகளின் கூட்டவமப்பு (ஒதபக் பிளஸ்) முடிதவடுத்துள்ளது.
கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய அதிகரிக்குமாறு இந்தியா தோடாா்ந்து
தகாரி வந்ே நிவலயில், அக்கூட்டவமப்பு இந்ே முடிவவ எடுத்துள்ளது.
கதரானா தநாய்த்தோற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்ேப்பட்ட தபாது
முடக்கத்ோல் உலக நாடுகள் முழுவதிலும் கச்சா எண்தணய் தேவவ
குவறந்ேது. அேனால், அேன் விவல வரலாறு காணாே வவகயில்
வீழ்ச்சி அவடந்ேது. நாடுகளில் இயல்பு நிவல படிப்படியாகத் திரும்பத்
தோடங்கியவே அடுத்து, கச்சா எண்தணய்க்கான தேவவ அதிகரித்ேது.
எனினும், கதரானா பரவலுக்கு முந்வேய நிவலக்கு கச்சா
எண்தணவய உற்பத்தி தசய்ய தவண்டாம் என்று ஒதபக் பிளஸ்
கூட்டவமப்பு
நாடுகள்
முடிதவடுத்ேன.
அேனால்,
கச்சா
எண்தணய்க்கான
தேவவ
அதிகரித்து
உற்பத்தி
குவறந்து
காணப்பட்டோல் அேன் விவல சந்வேயில் அதிகரித்ேது. மத்திய அரசு,
கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஒதபக் பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகள்















அதிகரிக்க தவண்டும் என்று தகாரி வந்ேது. இத்ேவகய சூழலில், கச்சா
எண்தணய் உற்பத்திக் தகாள்வகவய நிாா்ணயிப்பது தோடாா்பாக ஒதபக்
பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகளின் இவணயவழிக் கூட்டம் கடந்ே
வியாழக்கிழவம நவடதபற்றது. அதில், ஏப்ரல் வவர கச்சா எண்தணய்
உற்பத்திவய அதிகரிக்க தவண்டாம் என்று அந்நாடுகள் முடிதவடுத்ேன.
கச்சா எண்தணய் தேவவ இயல்பு நிவலக்குத் திரும்பாேவேக் கருத்தில்
தகாண்டு இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டோகத் தேரிகிறது. கூட்டத்துக்குப்
பிறகு சவூதி அதரபிய எரிசக்தித் துவற அவமச்சாா் அப்துல்லாசிஸ் பின்
சல்மான் தசய்தியாளாா்களிடம் கூறுவகயில், ‘‘கடந்ே ஆண்டில் கச்சா
எண்தணவய மிகவும் குவறந்ே விவலக்கு வாங்கி இந்தியா தசமித்து
வவத்ேது. ேற்தபாது அவே இந்தியா உபதயாகித்துக் தகாள்ளலாம்’
என்றாாா்.
14. சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது தகாண்டாட்டம்: பிரேமாா் தமாடி
ேவலவமயில் உயாா்நிவலக் குழு அவமப்பு.
"சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது ஆண்டு தகாண்டாட்டத்வே
திட்டமிடுவேற்காக, பிரேமாா் நதரந்திர தமாடி ேவலவமயில் 259
உறுப்பினாா்களுடன் தேசிய அளவில் ஓாா் உயாா்நிவலக் குழு
அவமக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ேக் குழுவில் முன்னாள் குடியரசுத் ேவலவாா்
பிரதீபா பாட்டீல், உச்சநீதிமன்றத் ேவலவம நீதிபதி எஸ்.ஏ.தபாப்தட,
தேசிய பாதுகாப்பு ஆதலாசகாா் அஜித் தோவல், 28 மாநிலங்களின்
முேல்வாா்கள், பாஜக மூத்ே ேவலவாா் அத்வானி, தபரும்பாலான மத்திய
அவமச்சாா்கள், சில மாநில ஆளுநாா்கள் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.பிரபல
பாடகி லோ மங்தகஷ்காா் தபான்ற கவலஞாா்கள், தநாபல் பரிசு தபற்ற
தபாருளாோர அறிஞாா் அமாா்த்தியா தசன் ஆகிதயாரும் உயாா்நிவலக்
குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா். காங்கிரஸ் ேவலவாா் தசானியா காந்தி,
மாாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தபாதுச் தசயலாா் சீோராம் தயச்சூரி, தேசியவாே
காங்கிரஸ் ேவலவாா் சரத் பவாாா், திரிணமூல் காங்கிரஸ் ேவலவாா்
மம்ோ பானாா்ஜி, உத்ேர பிரதேச முன்னாள் முேல்வாா்கள் முலாயம் சிங்
யாேவ், மாயாவதி உள்ளிட்ட எதிாா்க்கட்சித் ேவலவாா்களும் அந்ேக்
குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.
சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது
ஆண்டு, வரும் 2022-இல் தகாண்டாடப்படுகிறது. இவே வரும் மாாா்ச்
12-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி வவர 75
வாரங்களுக்கு மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் தகாண்டாடுவேற்கு
மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. இந்ே தகாண்டாட்டத்வேதயாட்டி
நவடதபறும் விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கவள நடத்துவேற்கான
வழிமுவறகவளயும்
விதிமுவறகவளயும்
பிரேமாா்
தமாடி
ேவலவமயிலான உயாா்நிவலக் குழு வகுத்து அளிக்கும். இந்ேக்
குழுவின் முேல் கூட்டம், வரும் 8-ஆம் தேதி நவடதபறவுள்ளது. 75ஆவது சுேந்திர தின விழா தகாண்டாடப்படும் 2022-ஆம் ஆண்டில்
ஜி20 உச்சி மாநாடு இந்தியாவில் நவடதபறும் என பிரேமர் நதரந்திர
தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க தேரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டு ஜி20 மாநாடு நவடதபறவிருந்ே நிவலயில், 75-ஆவது
சுேந்திர தினத்துக்கு தபருவம தசர்க்கும் வவகயில், அவே 2022-ஆம்
ஆண்டுக்கு மாற்றும்படி இந்தியா தகாரிக்வக விடுத்ேது. இேவன உலக
நாடுகள் ஏற்றுக் தகாண்டிருப்போக பிரேமர் தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க
தேரிவித்துள்ளார். அதமரிக்கா, பிரிட்டன், தஜர்மனி, பிரான்ஸ், இந்தியா,
அர்தஜன்டினா உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் பங்தகற்கும் ஜி20 உச்சி மாநாடு,
ஆண்டுதோறும் அந்ேந்ே உறுப்பு நாடுகளில் நவடதபற்று வருவது
குறிப்பிடத்ேக்கது.
15. இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தூேர் அதலக்ஸ் எல்லிஸ்
16. ஈட்டி எறிேலில் நீரஜ் தசாப்ரா புதிய தேசிய சாேவன
3-வது இந்தியன் கிராண்ட்பிரி ேடகள தபாட்டி பஞ்சாப் மாநிலம்
பாட்டியாலாவில் தநற்று நடந்ேது. இதில் ஆண்களுக்கான ஈட்டி
எறிேலில் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு ஏற்கனதவ ேகுதி தபற்று
விட்ட இந்திய வீரரான அரியானாவவ தசர்ந்ே 24 வயது நீரஜ் தசாப்ரா
ேனது 5-வது முயற்சியில் 88.07 மீட்டர் தூரம் வீசி புதிய தேசிய
சாேவன பவடத்ேதுடன், ேங்கப்பேக்கத்வேயும் ேனோக்கினார். இேற்கு
முன்பு கடந்ே 2018ல் இந்தோதனஷியாவில் நடந்ே ஆசிய விவளயாட்டு
ஈட்டி எறிேலில் 88.06 மீ., துாரம் எறிந்திருந்ேது சாேவனயாக இருந்ேது.
அந்ே ேனது தசாந்ே சாேவனவய முறியடித்து புதிய சாேவன
பவடத்துள்ளார். கடந்ே ஆண்டு ஜனவரி மாேம் தேன்ஆப்பிரிக்காவில்
நடந்ே சர்வதேச தபாட்டியில் ஒலிம்பிக் ேகுதி இலக்வக (85 மீட்டர்)
எட்டிய நீரஜ் தசாப்ரா தகாதரானா பரவல் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு
பிறகு கலந்து தகாண்ட முேல் தபாட்டி இதுவாகும். ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு
ேகுதி தபற்று இருக்கும் மற்தறாரு இந்திய வீரரான உத்ேரபிரதேசத்வே
தசர்ந்ே ஷிவ்பால் சிங் (81.63 மீட்டர்) 2-வது இடமும், மற்தறாரு
அரியானா வீரர் சஹில் சில்வால் (80.65 மீட்டர்) 3-வது இடமும்
தபற்றனர்.



 















17. இராக்கிற்கு தசல்லும் முேல் தபாப்பாண்டவர் தபாப் பிரான்சிஸ்.
2012இல் தபாப்பாண்டவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டதிலிருந்து, தபாப்
பிரான்சிஸ் தமற்தகாள்ளும் மிகவும் ஆபத்ோன தவளிநாட்டு பயணம்
இது. தவள்ளிக்கிழவமயன்று (05.03.2021) இந்ே முக்கியமான
பயணத்வே தமற்தகாண்ட தபாப் பிரான்சிஸ் பாக்ோத் சர்வதேச விமான
நிவலயத்தில் வந்து இறங்கினார், ஈராக் இவ்வளவு காலமாக
துன்பப்பட்டோல், அங்கு "அவடயாள" பயணத்வே தமற்தகாள்வது
கடவம என்று உணர்ந்ேோக அவர் தேரிவித்துள்ளார். பாக்ோத்தில்
உள்ள அதிபர் மாளிவகயில் தபாப் பிரான்சிவஸ ஈராக் அதிபர் பர்ஹாம்
சதல (Barham Saleh) வரதவற்றார். 84 வயோன தபாப்பாண்டவரின்
பாதுகாப்புப் பணியில், ஆயிரக்கணக்கான கூடுேல் பாதுகாப்புப்
பணியாளர்கவள ஈராக் நியமித்துள்ளது. ராக்தகட் மற்றும் ேற்தகாவல
குண்டு ோக்குேல்கள் நிகழலாம் என்ற அச்சங்களுக்கு மத்தியில் இந்ே
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. இராக்கில் சூறாவளி
சுற்றுப்பயணம் தமற்தகாண்டுள்ள பிரான்சிஸ், விமானம், தஹலிகாப்டர்
மற்றும் கவச வாகனம் மூலம் முக்கிய நான்கு நகரங்களுக்கு தசல்வார்.
பாக்ோத் தேவாலயத்திற்கு தசன்று அங்கு பிரார்ேவன தசய்வார்.
ஈராக்கின் உயர்நிவல ஷியா முஸ்லீம் மேகுருவவ நஜாப் நகரில்
சந்தித்து கலந்துவரயாடிய பிறகு, தபாப் பிரான்சிஸ் தமாசூல் நகருக்குச்
தசல்வார். தமாசூல் ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகளின் தகாட்வடயாக இருந்ேதும்,
அங்குள்ள
தேவாலயங்களும்
பிற
கட்டடங்களும்
தமாேலின்
வடுக்கவளத் சுமந்துக் தகாண்டு தபாரின் வலிகவள தவளிப்படுத்திக்
தகாண்டிருக்கின்ரன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.











