 











1. ‘ஹ

ோலோ ம ோ ல்லோ’ என்பது பின்வரும் எந்த ோநிலத்தில் /
யூனியன் பிரஹதசத்தில் ம ோண்டோடப்படுகிற விழோவோகும்?


✓

இந்தியாவில் இரண்டாவது COVID-19 அதலயின் காலம் 100 நாட்கள்
வதர நீடிக்கும் என்று பாரே வங்கியின் ஆராய்ச்சிக்குழுவின் அறிக்தக
அடிக்தகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. இந்ே அறிக்தகதய வங்கியின் ேதலதம
மபாருளாோர ஆதலாசகர் மசளமியா காந்தி தகாஷ் எழுதியுள்ளார்.

✓

உள்ளூரளவிலான மபாது முடக்கங்கள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் மோற்று
தநாய் பரவதலக் கட்டுப்படுத்ேவில்தல என்றும் அந்ே அறிக்தக கூறியு
-ள்ளது. மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப் தபான்ற மாநிலங்களில் இது கண்கூடாக
காணப்பட்டது. எனதவ, மபாதுமுடக்கங்கள் பயனற்றது என்றும் ேடுப்பூசி
மட்டுதம இேற்கான ஒதர தீர்வு என்று அவ்வறிக்தக அறிவுறுத்துகிறது.

அ) மகாராஷ்டிரா
ஆ) பஞ்சாப் 
இ) மத்திய பிரதேசம்
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓



‘த ாலா மமா ல்லா’ என்பது பஞ்சாபின் ஆனந்த்பூர் சாகிப்பில் ஆண்
-டுதோறும் சீக்கிய சமூகத்தேச்சார்ந்ேவர்கள் மகாண்டாடும் பண்டிதக
ஆகும். இந்ே விழா, மபாதுவாக சந்திர மாேத்தின் இரண்டாவது நாளில்
மகாண்டாடப்படுகிறது. இது த ாலி பண்டிதகதயத் மோடர்ந்து மகா
-ண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு, மார்ச்.10 அன்று இவ்விழா மகாண்டாட
-ப்பட்டது. இந்ே விழா ேற்காப்பு துணிச்சதல மகாண்டாடுகிறது.

6.அண்க ய ஆய்வின்படி, இந்தியோவில் ஏற்படும் மவப்ப அகல ள்,
எந்தப் பகுதியின் மவப்ப ய ோதலோல் ஏற்படுகின்றன?
அ) ஆர்க்டிக் பிராந்தியம் 
ஆ) அண்டார்டிகா பிராந்தியம்

2. ‘உல வளர்ச்சி அறிக்க ’ 2021’இன் ருப்மபோருள் என்ன?

இ) பசிபிக் மபருங்கடல்

அ) Data for better lives 

ஈ) இந்திய மபருங்கடல்

ஆ) Data for better economy

✓

இந்தியா மற்றும் பிதரசில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஓர் அண்தமய ஆய்வு
“Large-scale connection to Deadly Indian Heatwaves” என்ற ேதலப்பில்
மவளியிடப்பட்டது. இந்ே ஆய்வின்படி, ஏப்ரல் மற்றும் தம மாே தகாதட
காலங்களில் இந்தியாவில் வீசும் மவப்ப அதலகள், ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்
-தின் குறிப்பிடத்ேக்க மவப்பமயமாேலால் ஏற்படுகின்றன.

✓

“Quasi-Resonant Amplification” எனப்படும் ஒரு முதறதமயால் இந்திய
மவப்ப அதலகள் ஏற்படுகின்றன என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

இ) Data for better administration
ஈ) Data for better world
✓

உலக வளர்ச்சி அறிக்தக - 2021 ஆனது ‘சிறந்ே வாழ்க்தகக்கான ேரவு’
என்ற கருப்மபாருளுடன் மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இது வளர்ச்சிக்கான ேர
-வுகளின் பங்தக மட்டுதம தமயமாகக்மகாண்ட முேல் உலக வளர்ச்சி
அறிக்தகயாகும். COVID மகாள்தளதநாயானது உலகளாவிய ேரவில்
ஏற்றத்ோழ்வுகதள இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளோல், ஏதழமக்களுக்கு
சமமான அணுகதல உறுதி மசய்வது குறித்து இவ்வறிக்தக தபசுகிறது.

7. ஹதசிய ல்விக்ம ோள்க – 2020’இன் அடிப்பகடயில், பிரிட்டிஷ்
வுன்சிலோல் புதிய திப்பீட்டு ட்டக ப்பு உருவோக் ப்பட்டுள்ளதோ
அறிவித்த இந்திய அக ப்பு எது?

3.BRICS அமைப்பின் நடப்போண்டிற் ோன (2021) தகலவரோ மபோறு

அ) AICTE

-ப்ஹபற்றுள்ள நோடு எது?

ஆ) UGC

அ) சீனா

இ) CBSE 

ஆ) இந்தியா 

ஈ) NAAC

இ) இரஷ்யா
ஈ) மேன்னாப்பிரிக்கா

✓

2021ஆம் ஆண்டுக்கு, BRICS அதமப்பின் ேதலவர் பேவி இந்தியாவுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாள் கூட்டத்தின் மோடக்கத்துடன் இந்தியா
ேனது ேதலவர் பேவிதயத் மோடங்கியுள்ளது. இந்ேக் கூட்டத்திற்கு
மவளியுறவு அதமச்சகத்தின் மசயலாளர் ேதலதமோங்கினார். இந்ேச்
சந்திப்பின்தபாது, இந்தியா, நடப்பாண்டிற்கான அேன் கருப்மபாருள்கள்
மற்றும் முன்னுரிதமகதள உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது.

✓

மத்திய இதடநிதலக்கல்வி வாரியம் (CBSE) தேசிய கல்விக்மகாள்தக
-2020’இன் அடிப்பதடயில் 6-10 வகுப்புகளுக்கான திறன் அடிப்பதடயி
-லான மதிப்பீட்டு கட்டதமப்தப அறிவித்ேது. இம்மதிப்பீடு முக்கியமாக
மூன்று பாடங்கதள (ஆங்கிலம் (வாசிப்பு), அறிவியல் மற்றும் கணிேம்)
உள்ளடக்கிய மாணவர்களின் ஒட்டுமமாத்ே கற்றல் விதளவுகதள
தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

✓

பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலானது UK அறிவு கூட்டாளரான AlphaPlus உடன்
இதணந்து இந்ேக் கட்டதமப்தப வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ளது.

4. ‘ஹ ஹலோ இந்தியோ திட்ட ோனது’ பின்வரும் எந்நிதியோண்டுவகர

8.எந்த நோட்டின் நோடோளு ன்றம் தனது தற்ஹபோகதய அதிபகர

நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது?

✓

அ) 2022-23

2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஹ லும் இரு பதவிக் ோலத்துக்கு ஹபோட்டியிட
உதவும் ஹசோதோகவ நிகறஹவற்றியுள்ளது?

ஆ) 2023-24

அ) சீனா

இ) 2024-25

ஆ) ரஷியா 

ஈ) 2025-26 

இ) அமமரிக்கா

‘தகதலா இந்தியா திட்ட’மானது 2021-22 முேல் 2025-26 வதர
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளோக மத்திய விதளயாட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு
மாநிலங்களதவயில் அறிவித்ோர். புதிய ‘தகதலா இந்தியா’ திட்டத்தேச்
மசயல்படுத்ே `8750 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ே ேரவு
விதளயாட்டு அதமச்சகத்ோல் நிதியதமச்சகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்
-ளது. தகதலா இந்தியா திட்டத்தின்கீழ், 2021-22’க்கான பட்மஜட்டில்
`657.71 தகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) கனடா

5. அண்க ய SBI அறிக்க யின்படி, இந்தியோவில், இரண்டோவது

✓

ரஷ்யாவின் கீழவையான டுமா, சமீபத்தில் ஒரு மதசாோவுக்கு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது. ரஷியாவின் ேற்தபாதேய அதிபர் விளாடிமிர் புதிதன
2024ஆம் ஆண்டு முேல் மோடங்கி தமலும் இரண்டு பேவிகாலத்துக்கு
தபாட்டியிட வழிவதக மசய்யும் மதசாோோன் அது. 2020 ஜூதல மாேம்,
நாடு ேழுவிய வாக்மகடுப்பில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட அரசியலதமப்பு திரு
-த்ேங்கதளத் மோடர்ந்து தேர்ேல்கள் குறித்ே வதரவு சட்டம் அங்கீகரிக்
-கப்பட்டது. இம்மதசாோ, 2036ஆம் ஆண்டுவதர புதினுக்கு பேவிகதள
வகிப்பேற்கான வாய்ப்தப வழங்குகிறது.

COVID அகல, எத்தகன நோட் ள் வகர நீடிக் க்கூடும்?
அ) 50

100

ஆ) 100 
இ) 200
ஈ) 300









9. இந்தியோகவத்தவிர ருச்சிகதவு ள் நேர்ந்தால் விடுப்பளிக்கும்
சட்டத்கத நிகறஹவற்றிய ஹவறு நோடு எது?
அ) சுவிச்சர்லாந்து

ஆ) நார்தவ

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) மஜர்மனி



 









✓

கருச்சிதேவு அல்லது குழந்தே பிறப்தபத் மோடர்ந்து ோய்மார்களுக்கும்
அவர்களுடனிருப்பவர்களுக்கும் சம்பளத்துடன்கூடிய விடுப்புக்கான உ
-ரிதமதய வழங்கும் சட்டத்தே நியூசிலாந்து நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில்
நிதறதவற்றியது. இந்தியாவுக்குப்பிறகு, இதுதபான்றமோரு சட்டத்தே
இயற்றிய உலகின் இரண்டாவது நாடாக நியூசிலாந்து மாறிவிட்டது.

✓

நியூசிலாந்தில் உள்ள மபண்களுள் நான்கில் ஒருவர் கருச்சிதேவுக்கு
ஆளாகின்றனர். ஒருதவதள குழந்தே இறந்து பிறந்ோல், இந்ேச் சட்டம்
ஊழியர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் வதர விடுப்பு அளிக்கும்.

10. ஐநோ அக தி ோக்கும் பகடயினருக்கு கிட்டத்தட்ட 2 இலட்சம்
அளவிலோன COVID தடுப்பூசி கள பரிசோ வழங் வுள்ள நோடு எது?
அ) சீனா
ஆ) ரஷியா
இ) இந்தியா 
ஈ) இங்கிலாந்து

✓

ஐநா அதமதிகாக்கும் பதடயினருக்கு பரிசாக இந்தியா 200000 தடாஸ்
COVID-19 ேடுப்பூசிகதள ைழங்குைதாக அறிவித்துள்ளது. இது மார்ச் 27
அன்று அனுப்பப்பட்டு அதமதி காக்கும் பணிக்கு விநிதயாகிக்கப்படும்.

✓

இேன்மூலம், உலமகங்முள்ள 12 அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில்
பணியாற்றும் 85,782 ஐநா அதமதி காக்கும் பதடயினருக்கு COVID19 ேடுப்பூசிகதள வழங்க முடியும்.


1. ேமிழ்நாட்டின் முேல் அதிநவீன 3 மடஸ்லா MRI கருவி: ராமச்சந்திராவில்
அறிமுகம்
உலகத்தின் அதிநவீன 96 தசனல், 3 மடஸ்லா MRI கருவிதய ஸ்ரீ ராமச்ச
-ந்திரா மருத்துவ தமயத்தில் அேன் தமலாண் இயக்குநர் V R மவங்கடாச
-லம் இயக்கிதவத்ோர். இதுகுறித்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிறுவன கதிரியக்கவியல் துதறத்ேதலவர் மருத்துவர் மவங்க
-டசாய் கூறியோவது: இந்ே GE சிக்னா ஸ்தகனர் உயர்ேர நிழற்படங்களி
-ல் மிகத்துல்லியமான உடல்கூறு மாறுேல்கதளயும் மிகத்மேளிவாக
அளித்து, சிறந்ே சிகிச்தச அளிக்க உேவும்.
இதில் அகலமான நுதழவு வாயில் இருப்போல் பருமனானவர்கள்கூட
மநரிசல்நிதல உணராமல், பேற்றம், சத்ேமில்லாமல் 50 சேவீே தவகத்தில்
ஸ்தகதன முடிக்கலாம். மிக நுண்படப்பிடிப்புத்ேன்தமகள் மகாண்ட இந்ே
ஸ்தகனர், வலிப்பு தநாய், குழந்தேகளுக்கான மூதள ஸ்தகன், நரம்புகள்
மற்றும் தேதவக்தகற்ப ஸ்தகன்கதள அதிநவீன ேரத்தில் மகாடுக்கிறது.
கட்டிகள், ேதச, எலும்பு, கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தே, மார்பக புற்றுதநாய்,
இரத்ேக்குழாய் சார்ந்ே தநாய்கள் ஆகியவற்தற ஆழ்ந்து ஆராய இந்ே
ஸ்தகனர் உேவி மசய்யும்.

2. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பின் ேதடநீக்கம்; இந்தியாவில் இருந்து
பாகிஸ்ோன் பருத்தி, சர்க்கதர இறக்குமதி
ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே மத்திய அரசு நீக்கியோல் எரிச்சல்
அதடந்ே பாகிஸ்ோன், இந்தியா உடனான தூேரக உறதவ முறித்து
மகாண்டது. இந்தியா, பாகிஸ்ோன் வர்த்ேகம், தபாக்குவரத்து முற்றிலுமாக
நிறுத்ேப்பட்டது. இந்நிதலயில், பாகிஸ்ோனின் மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு
குழு கூட்டம் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்ேது. இதுகுறித்து நிதி அதமச்சர்
மாத் அசார் கூறுதகயில், “இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து
இறக்குமதி மசய்வேற்கான 2 ஆண்டு கால ேதட விலக்கி மகாள்ளப்பட்டது.
இந்தியாவில் இருந்து 5 லட்சம் டன் சர்க்கதர இறக்குமதி மசய்ய அனுமதி
வழங்கப்பட்டது. இேன்மூலம், இந்தியா-பாகிஸ்ோன் இதடயிலான வர்த்ே
-கம் மீண்டும் மோடரவுள்ளது. பாகிஸ்ோனின் சிறு, குறு, நடுத்ேர மோழில்
துதறயினர் பாதிக்கப்பட்டோல், பருத்தி இறக்குமதிக்கு ேதட விதிக்கப்பட்ட
-து. ேற்தபாது, நடப்பாண்டு ஜூன் மாேம் முேல் இந்தியாவில் இருந்து
பருத்தி இறக்குமதி மசய்ய ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

3. இந்தியா- ேஜிகிஸ்ோன் இதடயிலான மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு
தமலும் வலுப்படும்















இந்தியா-ேஜிகிஸ்ோன் நாடுகளிதடதய மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு
தமலும் வலுப்படவுள்ளோக மத்திய மவளியுறவுத்துதற அதமச்சர் மஜய்சங்
-கர் மேரிவித்ோர். ேஜிகிஸ்ோன் ேதலநகர் துஷான்தபயில் நதடமபற்ற
ஆப்கானிஸ்ோன் மோடர்பான மத்திய ஆசிய நாடுகளின் மவளியுறவு
அதமச்சர்களின் 9ஆவது மாநாட்டில் அதமச்சர் மஜய்சங்கர் கலந்து மகா
-ண்டார். அப்தபாது, ேஜிகிஸ்ோன் நாட்டின் மவளியுறவுத் துதற அதமச்சர்
சிதராஜிதின் முஹ்ரிதீனுடன் நடத்திய தபச்சுவார்த்தேக்குப் பின் அவர்
இதே மேரிவித்ோர். இதுகுறித்து அவர் மவளியிட்ட மசய்தி அறிக்தகயில்
மேரிவித்திருப்போவது:
பள்ளிகளில் ேகவல் மோழில்நுட்ப உபகரணங்கள், உணவு பேப்படுத்தும்
மோழிற்சாதல, மபாறியியல் பட்டதற, மருந்து உற்பத்தி ஆதலகள், ேகவல்
மோழில்நுட்ப தமயங்கள், புனர்வாழ்வு தமயங்கள், வர்தசாப்-1 நீர்மின்
நிதலயத்தின் நவீனமயமாக்கல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கதள,
ேஜிகிஸ்ோனில் பல்லாண்டுகளாக மவற்றிகரமாகச் மசயல்படுத்தியுள்தளா
-ம். அடுத்ே ஆண்டு நிதறவதடய உள்ள துஷான்தப-தசார்டட் மநடுஞ்சா
-தலயின் 8 வழிச்சாதலப் பணிகளில் இந்தியா ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ேப்
பணிகள் நிதறவதடயும்பட்சத்தில் துஷான்தப நகரின் தபாக்குவரத்து
மநருக்கடி குதறயும். இதேதபால இந்தியாவின் கடனுேவி திட்டங்களின்
மூலம், ேஜிகிஸ்ோனில் சமூக தமம்பாட்டு மானியத் திட்டங்கதளயும்,
எரிசக்தி மற்றும் தபாக்குவரத்து துதறகளின் திட்டப்பணிகதளயும்
இந்தியா தமற்மகாண்டுவருகிறது.
இந்தோ-ோஜிக் நட்பு மருத்துவமதன இருநாடுகளிதடயிலான ஒத்துதழ
-ப்பின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. ேற்தபாதேய ஐநா
பாதுகாப்புக்குழுவின் நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர் தசர்க்தகயின்தபாது, ேஜிகி
-ஸ்ோனுக்கு முன்னுரிதம அளிப்தபாம்” என்றார் மஜய்சங்கர்.

4. தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசி தசமித்து தவக்கும் காலம் 9 மாேங்களாக
நீட்டிப்பு: டிசிஜிஐ அனுமதி
இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்படும் ‘தகாவிஷீல்ட்’ கதரானா ேடுப்பூசிதய
தசமித்து தவக்கும் காலத்தே 6 மாேங்களிலிருந்து 9 மாேங்களாக
நீட்டித்து இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாடு ஆதணயம் (டிசிஜிஐ)
அனுமதித்துள்ளது. இந்தியாவில் இந்ேத் ேடுப்பூசிதய ேயாரித்து
விநிதயாகம் மசய்து வரும் புதனயில் உள்ள சீரம் நிறுவனத்துக்கு கடிேம்
மூலம் இேற்கான அனுமதிதய இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆதணயர்
வி ஜி தசாமானி அளித்துள்ளார். அந்ேக்கடிேத்தில் மேரிவிக்கபப்பட்டிருப்பது:
தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிதய மபயர் ஒட்டப்படாே 5 மில்லி லிட்டர் உள்ளிட்ட
பல்தவறு அளவிலான கண்ணாடி குப்பிகளில் அதடத்து, 9 மாேங்கள்
வதர தசமித்து தவக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு கூடுேல்
காலம் தசமித்துதவக்கப்படும் ேடுப்பூசிகள் குறித்ே விவரங்கதள பிரிவு
வாரியாக டிசிஜிஐ அலுவலகத்துக்கும், ஹிமாச்சல பிரதேசம் கமசளலியில்
உள்ள மத்திய மருந்துகள் ஆய்வகத்துக்கும் அனுப்பி தவக்கதவண்டும்
எனத் மேரிவித்துள்ளார்.
முன்னோக, ‘தகாவிஷீல்ட்’ ேடுப்பூசிதய இரண்டாம் ேவதணயாக
மசலுத்திக்மகாள்ளும் இதடமவளிதய முேல் ேவதண மசலுத்தியதில்
இருந்து 4 முேல் 6 வாரங்கள் என்பதே 6 முேல் 8 வாரங்களாக அதிகரிக்க
மாநில அரசுகதள மத்திய சுகாோரத்துதற அண்தமயில் தகட்டுக்மகாண்
-டது. கூடுேல் பலன் கிதடக்கும் என்ற அடிப்பதடயில் இந்ேப் பரிந்துதர
மசய்யப்படுவோக மத்திய சுகாோரத்துதற சார்பில் மேரிவிக்கப்பட்டது.
அேன் மோடர்ச்சியாக, ேடுப்பூசிதய தசமித்து தவப்பேற்கான காலத்தே 6
மாேங்கள் என்ற அளவிலிருந்து 9 மாேங்களாக உயர்த்தி DCGI இப்தபாது
அனுமதி அளித்திருக்கிறது.

5. மத்திய அரசின் அவசர காலகடனுேவித் திட்டம் ஜூன் வதர நீட்டிப்பு
மத்திய அரசின் அவசர காலக் கடனுேவித் திட்டம் வரும் ஜூன் மாேம்
வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நிதியதமச்சகம் புேன்கிழதம
மவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறப்பட்டிருப்போவது: கதரானா மோற்றுப்
பரவலால் முடங்கிய மோழில் துதறதய மீட்பேற்காக, `3 லட்சம் தகாடியில்
அவசரகாலக் கடனுேவித் திட்டத்தே மத்திய அரசு கடந்ே ஆண்டு பிப்ரவரி
29 அன்று அறிவித்ேது. இந்ேக் கடனுேவி திட்டம், பின்னர் கடந்ே ஆண்டு
நவம்பர் 30 வதரயிலும், அதேத்மோடர்ந்து நிகழாண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி
வதரயிலும் நீட்டிக்கப்பட்டது. ேற்தபாது இந்ேத் திட்டம், வரும் ஜூன் 30ஆம்
தேதி வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமலும், இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி மபறும் துதறகளில் சுற்றுலா,
உணவகம், பயண ஏற்பாடு ஆகிய துதறகளும் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன.



 















அதுமட்டுமன்றி, கடதனத் திருப்பிச் மசலுத்தும் காலமானது 2 ஆண்டுகள்
சலுதகக்காலம் உள்பட 6 ஆண்டுகளாகவும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மசய்வது 34.6 சேவீேமாகவும் அதிகரிக்கும். அதேதநரத்தில் பணத்தே
மராக்கமாகக் தகயாளுவது 28.3 சேவீேமாகக் குதறயும்.

ேகுதியான மோழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள்மூலம் கடனுேவி
அளிப்பது, மபாருளாோரத்தே வலுப்படுத்ேவும், புதிய தவதலவாய்ப்புகதள
உருவாக்குவேற்கு உகந்ே சூழல்கதள உருவாக்கவும் உேவிகரமாக
இருக்கும். இத்திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி அளிக்கும் வங்கிகளுக்கு ஊக்கத்
மோதக அளிக்கப்படும் என்று அந்ே அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டு நாட்டின் மமாத்ேப் பணப்பரிமாற்றத்தில் 50 சேவீேத்து
-க்குதமல் மின்னணுமுதறக்கு வந்துவிடும். இந்தியாவில் அரசு, வங்கிகள்
மற்றும் பல்தவறு நிதிசார்ந்ே நிறுவனங்கள் மின்னணு முதற பணப்
பரிமாற்றத்தேத் மோடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருவதே இேற்கு முக்கியக்
காரணமாகும். 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம்
நிகழ்ந்ே நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முேலிடத்தில் உள்ளது. இேற்கு
அடுத்ே இடங்களில் சீனா, மேன்மகாரியா, ோய்லாந்து, பிரிட்டன் ஆகியதவ
உள்ளன என்று அந்ே ஆய்வறிக்தகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.

6. இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 7.5%12.5% ஆக இருக்கும்
இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 7.5
சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி
கணித்துள்ளது. உலக வங்கி-பன்னாட்டு நிதியம் இதடதயயான
வருடாந்திரக் கூட்டம் விதரவில் நதடமபறவுள்ளது. அதே முன்னிட்டு,
‘மேற்காசியாவின் மபாருளாோர நிதல’ என்ற அறிக்தகதய உலக வங்கி
மவளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளோவது:
இந்தியாவில் கதரானா தநாய்த்மோற்று பரவத்மோடங்கும் முன்தப மமாத்ே
உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பு வீழ்ச்சி காணத் மோடங்கியது. கடந்ே
2016-17ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் GDP வளர்ச்சி 8.3 சேவீேமாக
இருந்ேது. அது 2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் 4 சேவீேமாகக் குதறந்ேது.
மக்களின் நுகர்வு குதறந்ேது, வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சி,
முேலீடுகள் குதறந்ேது உள்ளிட்டதவ நாட்டின் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியதடந்ே
-ேற்கான முக்கிய காரணங்கள் ஆகும். கதரானா தநாய்த்மோற்றுப் பரவல்
காரணமாக மபாருளாோர வளர்ச்சி தமலும் வீழ்ச்சி கண்டது.
அதிலிருந்து இந்தியாவின் மபாருளாோரம் தவகமாக மீண்டு வருகிறது.
எனினும், மபாருளாோரம் முழுதமயாக இன்னும் மீளவில்தல. கடந்ே
ஆண்டில் நாட்டின் மபாருளாோரம் கடும் வீழ்ச்சிதயச் சந்தித்ேது.
அந்நிதலயுடன் ஒப்பிடுதகயில் ேற்தபாதேய வளர்ச்சி ஆச்சரியமளிக்கிற
-து. 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 7.5
சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும். கதரானா ேடுப்பூசி திட்டம்
மசயல்படுத்ேப்படும் விேம், சர்வதேச நாடுகளின் மபாருளாோர வளர்ச்சி,
மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்தறப் மபாருத்து இந்தியாவின்
மபாருளாோர வளர்ச்சி மாறுபடும்.
நாட்டின் மபாருளாோர நடவடிக்தககள் இயல்புநிதலக்குத் திரும்பி
வருகின்றன. மபாருளாோரத்தின் நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குதற இரு
நிதியாண்டுகளுக்கு சுமார் 1% வீழ்ச்சிகாணும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குதற மமாத்ே
உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் 10 சேவீேத்துக்கு அதிகமாகதவ இருக்கும்.
அரசின் கடன் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் GDP மதிப்பில் 90 சேவீேமாக
இருக்கும். 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் கடன் மதிப்பு குதறயத் மோடங்கு
-ம். அதே காலகட்டத்தில் நாட்டிலுள்ள ஏதழ மக்கள் விகிேம், கதரானா
மோற்று பரவலுக்கு முந்தேய நிதலதய அதடயும் என்று அந்ே
அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

7. 4 ஆண்டுகளில் மின்னணு பணப் பரிமாற்றம் 71% அதிகரிக்கும்!
இந்தியாவில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில்
(டிஜிட்டல்) பணப்பரிமாற்றம் நிகழுவது 71.7 சேவீேமாக அதிகரிக்கும் என்று
ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது. இேன்மூலம் இந்தியாவில்
மராக்கமாக பணத்தேக் தகயாளுவது குதறந்து பற்று, கடன் அட்தடகள்,
தபமண்ட் வாலட், QR தகாடுகள்மூலம் பணம் மசலுத்துவது, வங்கி
இதணயேளம், மசயலிகள்மூலம் பணப்பரிமாற்றம் நதடமபறுவது
தவகமாக அதிகரித்து வருவது மேரியவந்துள்ளது.
சர்வதேச அளவில் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற தசதவயில் ஈடுபட்டு வரும்
ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் இது மோடர்பாக இந்தியாவில் நடத்திய
ஆய்வில் தமலும் கூறப்பட்டுள்ளோவது:
கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் சீனாதவவிட இந்தியாவில்ோன் அதிக
மதிப்புக்கு மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.
எனினும், மின்னணு முதறயில் உடனடியாகப் பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது
இப்தபாது இந்தியாவில் 15.6 சேவீேமாக உள்ளது. உடனடியாக அல்லாமல்
பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 22.9 சேவீேமாக
உள்ளது. பணத்தே மராக்கமாகக் தகயாளுவது 61.4 சேவீேமாக
உள்ளது. எனினும், 2025ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில்
உடனடியாகப்
பணப்பரிமாற்றம்
மசய்வது
37.1
சேவீேமாகவும்,
உடனடியாக அல்லாமல் பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம்









8. தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன
பிரான்ஸில் இருந்து தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் புேன்கிழதம
இந்தியா வந்ேதடந்ேன. இேன் மூலம் அந்நாட்டில் இருந்து இதுவதர
இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக்தக 14
ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுமோடர்பாக இந்திய வான்பதட சுட்டுதரயில்
மவளியிட்ட பதிவில், “பிரான்ஸில் இருந்து 3 ரஃதபல் விமானங்கள் நடுவ
-ழியில் எங்கும் நிற்காமல் இந்தியா வந்ேதடந்ேன.
அந்ே விமானங்களுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்பதட விமானங்கள்
மூலம் நடுவானில் எரிமபாருள் நிரப்பப்பட்டது” என்று மேரிவிக்கப்பட்டது.
எனினும் நாட்டின் எந்ேப்பகுதியில் அந்ே விமானங்கள் ேதரயிறங்கின
என்ற விவரத்தே இந்திய வான்பதட மேரிவிக்கவில்தல. பிரான்ஸிடம்
இருந்து `59,000 தகாடி மதிப்பில் 36 ரஃதபல் தபார் விமானங்கதள
மகாள்முேல் மசய்ய அந்நாட்டு அரசுடன் இந்திய மத்திய அரசு ஒப்பந்ேம்
தமற்மகாண்டது. அந்ே ஒப்பந்ேம் தகமயாப்பமாகி சுமார் 4 ஆண்டுகள்
கழித்து கடந்ே ஆண்டு ஜூதல 29ஆம் தேதி முேல் மோகுப்பாக 5 ரஃதபல்
விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன.
அேன்பின்னர் கடந்ே ஆண்டு நவ.3ஆம் தேதி இரண்டாவது மோகுப்பாக
3 ரஃதபல் விமானங்களும், கடந்ே ஜன.27 அன்று மூன்றாவது மோகுப்பாக
3 ரஃதபல் விமானங்களும் இந்தியா வந்துதசர்ந்ேன. ேற்தபாது 4ஆவது
மோகுப்பாக தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் வந்துள்ளதேயடுத்து, இது
வதர இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக்
-தக 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
9. மிருகங்களுக்கான கதரானா ேடுப்பூசி: முேல்முதறயாக பதிவு மசய்ேது
ரஷியா
உலகிதலதய முேல்முதறயாக கதரானா மோற்றிலிருந்து மிருகங்களுக்கு
பாதுகாப்பு அளிப்பேற்கான ேடுப்பூசிதய ரஷியா பதிவு மசய்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்ே நாட்டு தவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அதமப்பு
மேரிவித்ேோவது: மிருகங்களுக்கு கதரானா மோற்று ஏற்படாமல்
பாதுகாப்பேற்கான ேடுப்பூசி முேல்முதறயாக பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்ேத் ேடுப்பூசிதய விலங்குகளுக்குச் மசலுத்தினால், 6 மாேங்களுக்கு
கதரானாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிதடக்கும். இதுமோடர்பான ஆய்வுகள்
மோடர்ந்து தமற்கமகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ‘கார்னிவாக்-தகாவ’ எனப்
மபயரிடப்பட்டுள்ள அந்ேத் ேடுப்பூசி, கடந்ே அக்தடாபர் மாேத்திலிருந்து
நாய்கள், பூதனகள், நரி இனங்கள் மற்றும் பிற விலங்களுக்கு தசாேதன
முதறயில் மசலுத்தி தசாதிக்கப்பட்டது.
இந்ேத்ேடுப்பூசி, அடுத்ே மாேத்திலிருந்து மபருமளவில் உற்பத்தி
மசய்யப்படும் என்று அந்ே அதமப்பு மேரிவித்துள்ளது. மனிேர்களிதடதய
பரவிவரும் கதரானா தீநுண்மி, விலங்குகளின் உடல்களில் புகுந்து
உருமாற்றம் மபற்று வீரியமதடவதேத் ேடுக்க, கார்னிவாக்-தகாவ்
தபான்ற விலங்குகளுக்கான ேடுப்பூசிகள் உேவும் என்று நிபுணர்கள்
மேரிவித்துள்ளனர்.
10. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேம் 1.1% வதர குதறப்பு
சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய அரசு 1.1
சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத்
மோதகக்கான
வட்டி
குதறக்கப்பட்டதேயடுத்து
சிறுதசமிப்புத்
திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம்
நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1ஆம் தேதி
முேல் அமலுக்கு வருகிறது. இதுமோடர்பாக நிதித்துதற அதமச்சகம்
மேரிவித்திருப்பது: மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான (PPF) வட்டி
விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும், தேசிய தசமிப்பு



 









சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 5.9
சேவீேமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூத்ே குடிமக்களுக்கான ஐந்து ஆண்டு தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி
விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4
சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத்
மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது.
அேன்படி 5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக
குதறக்கப்பட்டுள்ளது. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத் மோதக வட்டி
விகிேமானது 5 சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத்
மோதக வட்டி விகிேமானது 0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத்
மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9 சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது.
மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள் தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி
விகிேமானது 0.7% குதறக்கப்பட்டு 6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள
-து. கிசான் விகாஸ் பத்திரத்துக்கான (KVP) ஆண்டு வட்டி விகிேமானது
0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.2 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
11. துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 19% வீழ்ச்சி
நாட்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு (ஸ்மடயின்மலஸ் ஸ்டீல்) உற்பத்தி 2020ஆம் ஆண்டில் 19 சேவீேம் குதறந்து 31.7 தகாடி டன்னாக
குதறந்துள்ளோக இந்திய எஃகு தமம்பாட்டு சங்கம் (ஐஎஸ்எஸ்டிஏ)
மேரிவித்துள்ளது. கதரானா மநருக்கடியால் கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் முேல்
ஜூன் மாேம் வதர மபாது முடக்கம் அமல்படுத்ேப்பட்டிருந்ே நிதலயிலும்,
உலகளவில் துருப்பிடிக்காே எஃகு உற்பத்தியில் இந்தியா மோடாா்ந்து
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
இதுகுறித்து ஐஎஸ்எஸ்டிஏ மவளியிட்டுள்ள அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டு
-ள்ளோவது: இந்தியாவில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 2020ஆம்
ஆண்டில் 3.17 மமட்ரிக் டன்னாக இருந்ேது. இது, முந்தேய ஆண்தடவிட
19 சேவீேம் சரிவாகும். 2019ஆம் ஆண்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி
3.93 மமட்ரிக் டன் என்று பதிவு மசய்யப்பட்டது. எனினும், மபாது முடக்கம்
ேளாா்த்ேப்பட்ட பின்னர் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தியும் அேற்கான
தேதவயும் 2020 ஜூதல மீட்சிதயக் கண்டது என்று அந்ே அறிக்தகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.







இதேயடுத்து பால்தக விருதேப் மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக்
கதலஞர் என்கிற மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது.

13. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி குதறப்பு வாபஸ்
மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய
அரசு 1.1 சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்திருந்ேது. இேற்கு அதனத்து
ேரப்பிலும் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ே நிதலயில், அந்ே அறிவிப்தப
திரும்பப் மபறுவோக நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் அறிவித்துள்ளார்.
வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி குதறக்கப்பட்டதே
அடுத்து 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான சிறுதசமிப்பு
திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே குதறத்து மத்திய நிதித்துதற
அதமச்சகம் அறிவித்ேது. அேன்படி, மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான
(PPF) வட்டி விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும்,
தேசிய தசமிப்பு சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட்
-டு 5.9 சேவீேமாகவும், மூத்ே குடிமக்களுக்கான 5 ஆண்டு தசமிப்புத்
திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4
சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத்
மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி
5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக குதறக்கப்பட்டுள்ள
-து. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 5 சேவீேத்தி
-ல் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது
0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9
சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள்
தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேமானது 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு
6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1 முேல்
அமலுக்கு வருகிறது என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனேயடுத்து மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி
விகிே குதறப்பு நடவடிக்தகக்கு அதனத்து ேரப்பிலும் இருந்து கடும்
எதிர்ப்பு எழுந்ேது. இந்நிதலயில், மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்பு திட்டங்களுக்
-கான வட்டி விகிேம் 4 சேவீேத்தில் இருந்து 3.5 சேவீேமாக குதறக்கப்பட்
-டது திரும்பப்மபறப்படுவோகவும், ஏற்கனதவ 2020-2021ஆம் ஆண்டின்
கதடசி காலாண்டில் இருந்ே வட்டி விகிேம் மோடர்ந்து நதடமுதறயில்
இருக்கும் என்று நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் மேரிவித்துள்ளார்.

12. ரஜினிக்கு ோோ சாதகப் பால்தக விருது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு
திதரத்துதறயில் சாேதன பதடத்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு
ோோ சாதகப் பால்தக விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ோோசாமகப் பால்தக
இந்திய திதரப்படத் துதறயில் முேன்முேலில் 108 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ராஜா
ரிச்சந்திரா என்ற திதரப்படத்தே ேயாரித்ோர். அவர் மபயரில்
சிறந்ே திதரப்பட சாேதனயாளர்களுக்கு சாதகப் பால்தக விருது
வழங்கப்படுகிறது. இந்திய திதரத்துதறயில் சிறந்ே பங்களிப்தப
அளித்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு 51 ஆவது ோோ சாதகப் பால்தக
விருது வழங்கப்படுவோக மத்திய அதமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர்
மேரிவித்துள்ளார். தமலும் தமாகன்லால், சங்கர் மகாதேவன், ஆஷா
தபாஸ்தல, விஸ்வஜித் சாட்டர்ஜி, சுபாஷ் தகய் ஆகிய ஐந்து தபர் மகாண்ட
ஜூரி உறுப்பினர்கள் ரஜினிகாந்தே தேர்வு மசய்திருப்போகவும்,
ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால கதல தசதவதய பாராட்டி இந்ே விருது
வழங்கப்படுவோக பிரகாஷ் ஜவதடகர் மசய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார்.
ேமிழகத்தில்
தேர்ேல்
நதடமபறும்
சமயத்தில்
இந்ே
விருது
அறிவிக்கப்பட்டிருப்போக மசய்தியாளர்கள் தகட்டதபாது, ரஜினிகாந்த்
திதரயுலகில் சிறந்ே தசதவதய மசய்து உள்ளார். இது அவருதடய
திதரப்பட சாேதனக்கு, தசதவக்கு மகாடுக்கப்பட்ட விருது. ேமிழக
தேர்ேலுக்கும் ரஜினியின் விருதுக்கும் மோடர்பில்தல. இதே ஒப்பிட்டுப்
தபசுவது ேவறு என்று ஜவதடகர் மேரிவித்ோர். இந்ே விருது முன்பு ேமிழ்
திதர
உலகில்
பிரபலமான
இயக்குநரும்,
ேயாரிப்பாளருமான
எல்.வி.பிரசாத், நாகிமரட்டி, நடிகர் திலகம் சிவாஜி கதணசன், இயக்குநர்
பாலச்சந்ேர், அமிோப் பச்சன், விதனாத் கண்ணா, லோ மங்தகஷ்கர்,
கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார், தகரள இயக்குநர் ஆடூர் தகாபாலகிருஷ்ணன்
ஆகிதயார் ஏற்கனதவ இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது.
இந்ே விருதே மபரும் 51ஆவது நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆவார். ோோசாதகப்
பால்தக விருதே மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக் கதலஞர் என்கிற
மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது. கதடசியாக 2018-ல்
பிரபல நடிகர் அமிோப் பச்சனுக்கு பால்தக விருது அளிக்கப்பட்டது. 1982-ல்
எல்.வி. பிரசாத் பால்தக விருதேப் மபற்றார். 1996-ல் சிவாஜி
கதணசனுக்கும் 2010-ல் தக.பாலசந்ேருக்கும் இவ்விருது அளிக்கப்பட்டது.









14. பாலின இதடமவளி குறியீட்டில் இந்தியாவுக்கு 140-ஆவது இடம்
உலக மபாருளாோர தமயம் (WEF) மவளியிட்ட பாலின இதடமவளி
குறியீட்டில் இந்தியா 140-ஆவது இடத்தேப் மபற்றுள்ளது. கடந்ே
ஆண்டுக்கான குறியீட்டுடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்தியா 28 இடங்கள்
சரிதவச் சந்தித்துள்ளது.
சர்வதேச அளவில் சமூகம், மபாருளாோரம் உள்ளிட்டவற்றில் ஆண்களுக்
-கும் மபண்களுக்கும் இதடதய காணப்படும் இதடமவளிதய ஆய்வு
மசய்து, உலக மபாருளாோர தமயம் மவளியிட்டு வருகிறது. நடப்பு
ஆண்டுக்கான சர்வதேச பாலின இதடமவளி குறியீட்தட அந்ே தமயம்
அண்தமயில் மவளியிட்டது. மமாத்ேம் 156 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட அந்ே
ஆய்வில் இந்தியா 140ஆவது இடத்தேப் பிடித்துள்ளது.
கடந்ே ஆண்டில் மமாத்ேமாக 153 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட ஆய்வு முடிவில்,
இந்தியா 112ஆவது இடத்தேப் பிடித்திருந்ேது. அரசியல் சாாா்ந்ே
விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பும், அவர்களுக்கான வாய்ப்பும்
13.5% அளவுக்குக் குதறந்துள்ளதே இந்தியாவின் குறியீடு சரிவதடந்ேேற்
-குக் காரணம் என்று உலக மபாருளாோர தமயம் மேரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் மபண் அதமச்சர்களின் சேவீேம்
23.1ஆக இருந்ேது. இது 2021ஆம் ஆண்டில் 9.1 சேவீேமாகக் குதறந்துள்ள
-து. நாட்டில் மபாருளாோர விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பு 3%
அளவுக்குக் குதறந்துள்ளது. மபண் மோழிலாளர்களின் எண்ணிக்தகயும்
மபருமளவில் குதறந்துள்ளது. நிர்வாகம், மோழில்நுட்ப விவகாரங்களில்
மபண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் குதறவாகதவ உள்ளது.
நாட்டிலுள்ள 8.9% நிறுவனங்களில் மட்டுதம ேதலதம தமலாளர்கள்
மபாறுப்பில் மபண்கள் உள்ளனர். ஆண்களின் வருமானத்தில் 5’இல் ஒரு
பங்தக மட்டுதம மபண்கள் மபறுகிறார்கள். சுகாோர விவகாரத்தில்
மபண்கள் மோடர்ந்து பாகுபடுத்ேப்படுகின்றனர். நாட்டில் பிறப்பு பாலின
விகிேத்திலும் மபரும் இதடமவளி காணப்படுகிறது.
படிப்பறிவில்லா ஆண்களின் சேவீேம் 17.6ஆக உள்ளது.
படிப்பறிவில்லா மபண்களின் சேவீேம் 34.2ஆக உள்ளது.

இதுதவ



 















பாலின இதடமவளி குறியீட்டுப் பட்டியலில் உள்ள முேல் 5 நாடுகள்
(பாலின இதடமவளி குதறவு)
1-ஐஸ்லாந்து
2-பின்லாந்து
3-நார்தவ
4-நியூஸிலாந்து
5-ஸ்வீடன்
பட்டியலில் கதடசி இடங்களில் உள்ள நாடுகள் (பாலின இதடமவளி
அதிகம்)
156-ஆப்கானிஸ்ோன்
155-ஏமன்
154-ஈராக்
153-பாகிஸ்ோன்
152-சிரியா
இந்தியாவின் அண்தட நாடுகளின் நிதல
65-வங்கதேசம்
106-தநபாளம்
107-சீனா
109-மியான்மர்
116-இலங்தக
130-பூடான்











 





1.“உலக ப ொருளொதொர கண்ண







ொட்ட” அறிக்கககை பெளியிடுகிற


✓

நிறுெனம் எது?
அ) உலக வங்கி
ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
இ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம் 
ஈ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம்
✓

“உலக சபாருளாதார கண்ண ாட்டம்” என்பது பன்னாட்டுச் செலவாணி
நிதியத்தால் ஆண்டுணதாறும் சவளியிடப்படும் ஒரு முதன்மை அறிக்மக
-யாகும். இந்த ஆண்டுக்கான (2021) அறிக்மக ஏப்.6ஆம் ணததி அன்று
சவளியிடப்படவுள்ளது. இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் படிப்படியாக மீளும்
பாமதயிலிருப்பதாக பன்னாட்டுச்செலவாணி நிதியம் அறிவித்துள்ளது.

எது?
அ) கல்வி அமைச்ெகம் 
ஆ) சதாழிலாளர் & ணவமலவாய்ப்பு அமைச்ெகம்
இ) திறன் ணைம்பாட்டு அமைச்ெகம்
ஈ) ணவளாண் அமைச்ெகம்

-ன் தவிக்கொலம் நீட்டிக்கப் ட்டுள்ளது?
✓

CBSE பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைா வர்கள் உருவாக்கிய
100+ காமிக் நூல்கமள ைத்திய கல்வி அமைச்ெர் இரணைஷ் சபாக்ரியால்
‘நிஷாங்க்’ சவளியிட்டார். NCERT பாடப்புத்தகங்களின் தமலப்புகளுடன்
ஒத்திருக்கும் இந்த காமிக்ஸ் நூமல, ‘DIKSHA’ வமலத்தளத்திணலா
அல்லது DIKSHA செயலி வழியாகணவா அணுகலாம்.

✓

வாட்ஸ்அப் ொட்ணபாட் மூலைாகவும் அவற்மற அணுகலாம். ‘DIKSHA’ ஒரு
இம யவழி கற்றல் வமலத்தளைாகும்.

ஆ) K விஜய் ராகவன் 
இ) N S விஸ்வநாதன்
ஈ) R காந்தி
✓

நுகர்ணவார் சபாருட்கள் நிறுவனைான ணைரிணகாவின் தமலவர் ஹரிஷ்
ைரிவாலா, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான EY சதாழில்முமனணவாராக ணதர்வு
செய்யப்பட்டுள்ளார். அப்பணலா ஹாஸ்பிடல்ஸ் எண்டர்பிமரஸ் லிமிசடட்
நிறுவனரும் நிர்வாகத்தமலவருைான பிரதாப் ெந்திர சரட்டிக்கு வாழ்நா
-ள் ொதமனயாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ைாற்றத்திற்காக
மபஜு இரவீந்திரனுக்கும், துளிர் நிறுவன பிரிவில் சலன்ஸ்கார்ட்டின்
பியூஷ் பன்ொலுக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது.

6. ‘DIKSHA’ ெகலத்தளத்துடன் பதொடர்புகடை ைத்திை அகைச்சகம்

2. பின்வரும் இந்திைொவின் எந்த முதன்கை அறிவிைல் ஆணலொசகரி
அ) B P கனுங்ணகா



K விஜயராகவனுக்கு இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆணலாெகரா
-க ஓராண்டு பதவிநீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் அமைச்ெகம்
பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு இப்பதவி
நீட்டிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புதுமை
சதாடர்பான விஷயங்களில் பிரதைர் ைற்றும் அமைச்ெரமவக்கு அவர்
பாரபட்ெைற்ற ஆணலாெமனகமள வழங்குகிறார்.

7. பின்வரும் எந்த அறிவிைலொளரின் கண்டுபிடிப்க நிகனவுகூரு
-ம் ெககயில், இந்திைொவில், ஆண்டுணதொறும் ணதசிை அறிவிைல்
நொள் அனுசரிக்கப் டுகிறது?
அ) ெர் சி வி இராைன் 

3. சமீ பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘எெர் கிென்’ என்றொல் என்ன?

ஆ) ெர் ஐெக் நியூட்டன்

அ) COVID தடுப்பூசி

இ) அசலக்ஸாண்டர் கிரகாம் சபல்

ஆ) ெரக்குக்கப்பல் 

ஈ) லூயி பாஸ்டர்

✓

இ) சீர்ணவக ஏவுகம
ஈ) ஐ.நா. தீர்ைானம்

✓

எகிப்தின் சூயஸ் அருணகயுள்ள சூயஸ் கால்வாயில் ெமீபத்தில், MV எவர்
கிவன் என்ற ஒரு ெரக்குக்கப்பல் சிக்கிய. இது கால்வாயின் குறுக்ணக
சிக்கிக்சகாண்டதால், நீர்வழிப்பாமதமய கடந்து செல்ல ணவண்டிய 150’
க்கும் ணைற்பட்ட கப்பல்கள் தமடபட்டன.

✓

‘எவர் கிவன்’ என்ற இக்கப்பல், ஆசியாவிற்கும் ஐணராப்பாவிற்கும் இமட
-யில் ெரக்குகமள ஏற்றிச்சென்றது. சூயஸ் கால்வாய் என்பது ஒரு
குறுகிய, ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாயாகும். இது ஆப்பிரிக்க
கண்டத்மத சினாய் தீபகற்பத்திலிருந்து பிரிக்கிறது.

8.புவியி

க்க இகடச்சுற்றுப் ொகதயில் நிகலநிறுத்தப் ட ணெண்
-டிை இந்திைொவின் முதல் புவி கண்கொணிப்பு பசைற்ககக்ணகொளின்
ப ைர் என்ன?
அ) RISAT 11

4. ைொநிலத்தின் மிகவுைர்ந்த பகளரெைொன ைகொரொஷ்டிர பூஷண்
விருகத பென்ற இந்திை புகழ்ப ற்ற ொடகர் ைொர்?

ஆ) GISAT 1 

அ) S P பாலசுப்பிரைணியம்

இ) GSAT 7

ஆ) ஆஷா ணபாஸ்ணல 

ஈ) INSAT 11
✓

இ) லதா ைங்ணகஷ்கர்
ஈ) முணகஷ் ெந்த்
✓

‘இராைன் விமளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டமத நிமனவுகூரும் வமகயில்
ஆண்டுணதாறும் பிப்ரவரி.28ஆம் ணததி இந்தியாவில் ணதசிய அறிவியல்
நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. அணத நாளில், CV ராைன் ‘இராைன் விமளவு’
கண்டுபிடிப்மப அறிவித்தார். அவருக்கு, கடந்த 1930’இல் ணநாபல் பரிசு
வழங்கப்பட்டது. “Future of Science and Technology and Innovation:
Impact on Education Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டு வரும் (2021)
ணதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும்.

புகழ்சபற்ற பாடகி ஆஷா ணபாஸ்ணல 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ைகாராஷ்
டிர பூஷண் விருதுக்கு ணதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக ைகாராஷ்டிரா அரசு
அறிவித்துள்ளது. இது, அம்ைாநில அரசின் மிகவுயர்ந்த சகளரவைாகும்.
முதலமைச்ெர் உத்தவ் தாக்கணர தமலமையிலான குழு இந்த முடிமவ
எடுத்தது. அம்ைாநிலத்மதச் ொர்ந்த புகழ்சபற்ற நபர்களின் சிறப்பான
ொதமனகமள அங்கீகரிப்பதற்காக இவ்விருது, கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில்
ைகாராஷ்டிர ைாநில அரொல் நிறுவப்பட்டது.

GISAT-1 என்பது இந்தியாவின் முதல் புவி கண்காணிப்பு செயற்மகக்
ணகாளாகும். இது புவியி க்க இமடச்சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்ப
-டவுள்ளது. GSLV-F10 ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி GISAT-1 ஏவப்பட
உள்ளதாக இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையம் (ISRO) சதரிவித்துள்ளது.
2,268 கிணலா எடடசகாண்ட இந்தச் செயற்மகக்ணகாள், இந்த ஆண்டு
ஏப்.18 அன்று ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

9. சூைஸ் கொல்ெொயில் ஏற் ட்ட தகடகைக் ககைொள நொன்கு அம்ச
உத்திகை ணைற்பகொண்ட ைத்திை அகைச்சகம் எது?
அ) சபட்ணராலிய அமைச்ெகம்

5. 2020ஆம் ஆண்டிற்கொன EY பதொழில்முகனணெொரொக ணதர்ந்பத

ஆ) வணிகம் & சதாழிற்துமற அமைச்ெகம் 

-டுக்கப் ட்டெர் ைொர்?

இ) கனரக சதாழிற்ொமலகள் அமைச்ெகம்

அ) ஹரிஷ் ைரிவாலா 

ஆ) பிரதாப் ெந்திர சரட்டி

இ) மபஜு இரவீந்திரன்

ஈ) ணபயூஷ் பன்ொல்







ஈ) சவளிவிவகார அமைச்ெகம்

✓



சூயஸ் கால்வாயில் ஏற்பட்ட தமடமயக் மகயாளுவதற்காக ைத்திய
வணிக அமைச்ெகம் 4 அம்ெ உத்திமய வகுத்தது. இது துமறமுகங்கள்,



 











கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் ணபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் ைற்றும் பிற பங்குதார
-ர்களுடனான ஒரு கூட்டத்மத ஏற்பாடு செய்தது. அரொங்க ைதிப்பீட்டின்
படி, ஒரு வாரகாலத்திற்குள் அந்தத் தமட ஒழிக்கப்படும்.

10. சமீ த்தில், ‘ஷொஹீன் 1A’ என்ற அணுெொற்றல் திறன்பகொண்ட
ஏவுகக

கை ஏவிை நொடு எது?

அ) பாகிஸ்தான் 
ஆ) ஆப்கானிஸ்தான்
இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
ஈ) இஸ்ணரல்

✓

பாகிஸ்தான், ஷாஹீன்-1A என்ற அணுெக்தி திறன்சகாண்ட ஏவுகம
-மய சவற்றிகரைாக ணொதமன செய்துள்ளது. அதிநவீன ணைம்பட்ட
வழிகாட்டுதல் அமைப்புடன் 900 கிமீட்டர் தூரம் வமர செல்லும் திறன்
சகாண்டதாகும் இந்த ஏவுகம . கடந்த பிப்ரவரியில், 290 கிமீ தூரம்
வமர செல்லும் திறன்சகாண்ட முதல் எறிகம மய பாகிஸ்தான் சவ
-ற்றிகரைாக ணொதமன செய்தது.


1. சபாதுத் துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தின் தமலவராக ைல்லிகா
ஸ்ரீநிவாென் நியைனம்

டாஃணப நிறுவனத்தின் தமலவரும், நிர்வாக இயக்குநருைான
ைல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் சபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தி
-ன் தமலவராக நியைனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தனியார் துமறமயச்
ொர்ந்த சதாழிலதிபர் ஒருவர் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக
நியைனம் செய்யப்படுவது இதுணவ முதல் முமற. இதுகுறித்து ைத்திய
பணியாளர் நல அமைச்ெகம் சவளியிட்ட அறிக்மகயில் சதரிவித்துள்ள
-தாவது: தனியார் துமறமயச்ொர்ந்த சதாழிலதிபரான ைல்லிகா ஸ்ரீநி
-வாென் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவரது நியைனத்துக்கு அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு ஒப்புதமல
வழங்கியுள்ளது. இவர் அப்பதவியில் மூன்றாண்டு காலத்துக்கு
இருப்பார் என அந்த அமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
2. ைார்ச் ைாத GST வசூல் `1.23 லட்ெம் ணகாடியாக உயர்வு
கடந்த ைார்ச் ைாதம் `1.23 லட்ெம் ணகாடி ெரக்கு ைற்றும் ணெமவ வரி
(GST) வசூலாகியுள்ளதாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது.
சதாடர்ந்து ஆறாவது ைாதைாக GST வசூல் `1 லட்ெம் ணகாடிமய
கடந்துள்ளது. ணைலும், GST வரிவிதிப்பு முமற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
முதல், 2021ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் வசூலாகியிருப்பணத அதிகபட்ெ
சதாமகயாகும். இதுசதாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சவளியிட்ட
அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான
சைாத்த GST `1,23,902 ணகாடி. இது கடந்த ஆண்டு இணத ைார்ச்
ைாதத்மத ஒப்பிடுமகயில் 27% அதிகைாகும்.





GSLV F10 ராக்சகட்
இந்தச் செயற்மகக்ணகாமள GSLV F10 ராக்சகட் மூலம் ஹரிணகாட்டா
-வில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து கடந்த ஆண்டு ைார்ச் 5ஆம் ணததி
விண்ணில் செலுத்த ISRO திட்டமிட்டது. இந்நிமலயில் திடீர்
சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் GSLV ராக்சகட் ஏவுதல் ணததிகுறிப்பிடாைல்
தள்ளிமவக்கப்பட்டது. அமதத்சதாடர்ந்து, ைார்ச் 28ஆம் ணததி விண்
-ணில் ஏவ ISRO திட்டமிட்டது. ஆனால், சில சதாழில்நுட்ப பணிகள்
இன்னும் முடிவமடயாததால் ஏப்ரல்.18ஆம் ணததி விண்ணில்செலுத்த
ISRO முடிவு செய்துள்ளது.
GISAT 2,268 கிணலா கிராம் எமடசகாண்டது. இதன் ஆயுட்காலம் ஏழு
ஆண்டுகள். இதிலுள்ள ஐந்து விதைான 3D ணகைராக்கள் ைற்றும்
சதாமலணநாக்கி மூலம் புவிப்பரப்மப துல்லியைாக படம் எடுக்கவும்,
பார்க்கவும் முடியும். ணைலும், வானிமல நிலவரங்கமள சதாடர்ந்து
கண்காணித்து புயல் உள்ளிட்ட ணபரிடர் காலங்களில் முன்சனச்ெரிக்
-மக நடவடிக்மககமள துரிதைாக ணைற்சகாள்ளவும் உதவும்.
4. ைாற்றுத் திறனாளி விமளயாட்டு வீரர் அமடயாள சின்னைாக
ணதர்வு:
தமிழகம் முழுவதும் வரும் 6-ம் ணததி ெட்டப்ணபரமவ ணதர்தல் நமடசபற
உள்ளது. இத்ணதர்தலில் அமனத்து ைாற்றுத் திறனாளிகளும் தவறாைல்
வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று ணதர்தல் ஆம யம் ைற்றும் ைாற்றுத்
திறனாளிகள் நலத் துமற இம ந்து விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகமள
நடத்தி
வருகின்றன.
இந்த
சூழலில்,
ெர்வணதெ
ைாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கான வீல் ணெரில் அைர்ந்து வாள் ெண்மட ணபாடும்
விமளயாட்டு வீரர் நூர்தீமன சென்மன ைாவட்டத்மத ணெர்ந்த ைாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கான அமடயாள சின்னைாக ணதர்தல் ஆம யம் ணதர்வு
செய்துள்ளது. இவர், ைாற்றுத் திறனாளிகள் அமனவரும் தவறாைல்
வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று சதாடர்ந்து விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும்
பணியில் ஈடுபட உள்ளார்.
5. ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக ைஞ்சிந்தர் சிங் சபாறுப்ணபற்பு
ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக சலப்டினன்ட் சஜனரல் ைஞ்சிந்தர்
சிங், ஹரியா ா ைாநிலம் ெந்திைந்திரில் உள்ள தமலையகத்தில் ணநற்று
சபாறுப்ணபற்றுக் சகாண்டார். பின்னர் ணபாரில் வீரைர ம் அமடந்த
வீரர்களின் நிமனவிடைான வீர் ெம்ரிதியில் ைலர் வமளயம் மவத்து
ைரியாமத செலுத்தினார். ைஞ்சிந்தர் சிங், பஞ்ொப் ைாநிலம் கபுர்தலாவில்
உள்ள மெனிக் பள்ளி ைற்றும் உத்தராகண்டின் ணடராடூனில் உள்ள
இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் (ஐஎம்ஏ) பயின்றவர் ஆவார். இவர்
கடந்த 1986-ம் ஆண்டு டிெம்பர் 20-ம் ணததி, 19 சைட்ராஸ் சரஜிசைன்ட்டில்
முதன் முதலாக பணியில் ணெர்ந்தார். கடந்த 34 ஆண்டுகளில் நாட்டின்
பல்ணவறு பகுதிகளில் பல்ணவறு முக்கிய பதவிகமள வகித்துள்ளார்.
நாட்டுக்காக ஆற்றிய சிறப்பான பணிக்காக, இவருக்கு யூத் ணெவா சைடல்
(2015) ைற்றும் வஷிஸ்ட் ணெவா சைடல் (2019) ஆகிய விருதுகள்
வழங்கப்பட்டு உள்ளன.

சதாடர்ந்து ஐந்து ைாதங்களாக GST வருவாய் உயர்ந்து வரும் நிமல
ைார்ச் ைாதமும் நீடித்துள்ளது. கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான சைாத்த
GST `1,23,902 ணகாடி. இதில் ைத்திய GST `22,973 ணகாடி; ைாநில
GST `29,329 ணகாடி; ஒருங்கிம ந்த GST `62,842 ணகாடி. `8,757
ணகாடி செஸ் வரி வசூலாகியுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி ைாதம் வசூலான
GST, கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் வசூலான GSTஉடன் ஒப்பிடுமகயில்
7% அதிகம். ஆனால், கடந்த ைார்ச், 27 ெதவீதம் அதிகைான GST
வசூலாகியுள்ளது.
3. புவி ஆய்வுக்கான GISAT செயற்மகக்ணகாள்: ஏப்.18-ல் விண்ணில்
செலுத்த ISRO முடிவு
சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் தள்ளிமவக்கப்பட்ட GISAT செயற்மகக்
ணகாள், GSLV F10 ராக்சகட்மூலம் ஏப்.18ஆம் ணததி விண்ணில் ஏவப்பட
உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு ைற்றும் ணபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக
GISAT-1 என்ற அதிநவீன ‘ஜிணயா இணைஜிங்’ செயற்மகக்ணகாமள
இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) தயாரித்தது.











 













1. மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுக்கு சமமான வரி விதிப்பதற்

5. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, கமசலஷ் சந்திர சக்ரவர்த்தி

-காக, இந்தியாவுக்கு எதிராக பதிலடி ககாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக்
-கககய முன்கமாழிந்துள்ள நாடு எது?

என்பவர் யார்?
அ) SBI’இன் முன்னாள் CMD

அ) ரஷியா

ஆ) ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர் 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

இ) முன்னாள் தகலகெ விஜிமலன்ஸ் ஆகையர்

இ) சீனா

ஈ) உச்சநீதிென்ைத்தின் முன்னாள் தகலகெ நீதிபதி

ஈ) இங்கிலாந்து

✓

✓

அமெரிக்காவின் வர்த்தக பிரதிநிதியானது (USTR) மின்னணு வணிக
நிறுவனங்களுக்கு செொன வரி விதிக்கும் இந்தியா ெற்றும் வவறு சில
நாடுகளுக்கு எதிராக பதிலடி மகாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக்ககககை
முன்மொழிந்துள்ைது.

✓

2020 ஜூனில், டிஜிட்டல் வசகவகள் மீதான வரி விதிப்பு (அ) இந்தியா,
இத்தாலி, துருக்கி, இங்கிலாந்து, ஸ்மபயின் & ஆஸ்திரியாவின் செொன
வரிமுகைக்கு எதிராக, அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம் 1974’இன் பிரிவு
301’இன்கீழ், அமெரிக்கா ஒரு விசாரகைகயத் மதாடங்கியது.

நியமிக்க முடிவு கசய்துள்ள ஆயுதப்பகட எது?
அ) இந்திய இராணுவம்
ஆ) இந்திய கடற்பகட

நாடக நிறுவனத்தின் தகலகமயிடம் அகமந்துள்ள இடம் எது?

இ) இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல் பகட 

அ) வராம்

ஈ) இந்திய கடவலார காவல்பகட
✓

ஆ) பாரிஸ் 
இ) மஜனீவா
ஈ) ொஸ்வகா
சர்வவதச நாடக நிறுவனொனது உலகின் மிகப்மபரிய நிகழ்த்துக்ககல
அகெப்பு ஆகும். இது நாடக & நடன வல்லுநர்கள் ெற்றும் UNESCO
ஆகியவற்றால் கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. உலக நாடக
நாள் ஆண்டுவதாறும் ொர்ச்.27 அன்று சர்வவதச நாடக நிறுவனத்தாலும்
உலமகங்கிலும் உள்ை நாடக சமூகத்தின் கெயங்கைாலும் மகாண்டாட
-ப்படுகிைது. அவத வததியில் 1962’இல், “திவயட்டர் ஆப் வநஷன்ஸ்” சீசன்
பாரிஸில் மதாடங்கப்பட்டது.

அ) சிவயால்
ஆ) சென்னன
இ) செய்ஜிங்
ஈ) புது தில்லி 

ஆப்பிரிக்க காட்டு யாகனயின் நிகல என்ன?
✓

அ) அச்சுறு நிகலகய அண்மித்த இனம்

இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல்பகடயானது ஓய்வுமபற்ை வபார்கு
-ைமுள்ை நாயினங்ககை ‘சிகிச்கச நாய்கைாக’ பயன்படுத்த முடிவு
மசய்துள்ைது. ெருத்துவ சிகிச்கசயில் உட்பட்டிருக்கும் பணியாைர்ககை
விகரவாக மீட்க அகவ உதவும். வெலும் அகவ, சிப்பாய்களின் ொற்றுத்
திைன்மகாண்ட சிைார்களின் சிகிச்கசயிலும் பயன்படுத்தப்படவுள்ைன.
இந்தியாவிவலவய முதன்முகையாக, ஓய்வுமபற்ை நாயினங்கள் பகடயி
-னருக்கு வசகவ மசய்ய பயன்படுத்தப்படவுள்ைன.

7. இந்சதா-கதன் ககாரிய நட்பு பூங்கா கட்டப்பட்டுள்ள இடம் எது?

3. IUCN’இன் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி, சிறிய, இலகுவான

ஆ) அழிவாய்ப்பு நிகலயிலுள்ை இனம்
இ) அருகிவிட்ட இனம்
ஈ) மிகவும் அருகிவிட்ட இனம் 

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர் கெவலஷ் சந்திர
சக்ரவர்த்தி சமீபத்தில் ொரகடப்பால் காலொனார். அவருக்கு வயது 68.
பஞ்சாப் வதசிய வங்கி (2007-2009) ெற்றும் இந்தியன் வங்கி (20052007) ஆகியவற்றின் தகலவர் ெற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும் அவர்
பணியாற்றியுள்ைார்.

6. ஓய்வுகபற்ற சபார்குணமுள்ள நாய்ககள ‘சிகிச்கச நாய்களாக’

2. உலகின் மிகப்கபரிய நிகழ்த்துக்ககல அகமப்பான பன்னாட்டு

✓



இயற்கக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் (IUCN) தனது புதிய
ெதிப்பீட்கட அண்கெயில் மவளியிட்டது. தந்தத்துகக்காக வவட்கடயாட
-ப்படுவதும், ெனிதர்களின் ஆக்கிரமிப்பினாலும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை
இரு வகக யாகனகள் எதிர்மகாள்ளும் அழுத்தங்ககை இந்த ெதிப்பீடு
எடுத்துக்காட்டுகிைது. சவானா யாகனகள் “அருகிவிட்ட இனம்” என்றும்,
மிகச்சிறிய, இலகுவான காட்டு யாகனகள் “மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்”
என்றும் IUCN அறிவித்துள்ளது.

இந்வதா-மதன் மகாரிய நட்பு பூங்கா புது தில்லி - கண்வடான்மென்ட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ைது. 1950-53 மகாரியப் வபாரின்வபாது இந்திய அகெதி
காக்கும் பகடயின் பங்களிப்கப நிகனவுகூரும் வககயில் இப்பூங்கா
கட்டப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பூங்காகவ பாதுகாப்பு அகெச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
ெற்றும் மதன் மகாரியாவின் வதசிய பாதுகாப்பு அகெச்சர் சு வூக்
ஆகிவயார் இகைந்து திைந்துகவத்தனர்.

8. எந்த நாட்டின் இகளஞர்களுக்காக ‘ஸ்வர்ண கெயந்தி’ உதவித்
கதாகக திட்டத்தை இந்தியப் பிரதமர் கதாடங்கி கவத்துள்ளார்?
அ) இலங்கக
ஆ) வங்காைவதசம் 
இ) வநபாைம்

4. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “HEAL-COVID” என்ற நாடு
தழுவிய சசாதகன கசயல்படுத்தப்படவுள்ள நாடு எது?

ஈ) மியான்ெர்
✓

இந்தியப்பிரதெர் வொடி, வங்காைவதச வதசிய நாள் மகாண்டாட்டத்தின்
ஒருபகுதியாக, வங்காைவதசத்துக்கு இரு நாள் அலுவல்பூர்வ பயைம்
வெற்மகாண்டுள்ைார். இரு நாடுகளுக்கும் இகடயில் அகர நூற்ைாண்டு
கால உைவுககை குறிக்கும் வககயில், வங்காைவதச இகைஞர்களுக்கு
‘சுவர்ை மஜயந்தி’ உதவித்மதாகக திட்டத்கத வொடி அறிவித்துள்ைார்.

✓

இந்தியாவிற்கு வருககதரவும், இந்தியாவின் துளிர் ெற்றும் புத்தாக்க
சூழலகெப்பில் வசரவும் வங்கவதசத்தின் 50 மதாழில்முகனவவாருக்கு
பிரதெர் வொடி அகழப்பு விடுத்துள்ைார்.

அ) USA
ஆ) UK 
இ) ரஷியா
ஈ) கதவான்
✓

✓

ஐக்கியப் வபரரசானது HEAL-COVID (COVID-19 மதாற்றின் நீண்டகால
விகைவுககைத் தணிக்க உதவுகிைது) என்ை ஒரு நாடு தழுவிய ெருந்து
வசாதகனகயத் மதாடங்கவுள்ைது. பயனுள்ை சிகிச்கச முகைககைக்
கண்டறிவதற்காக, நாடு முழுவதும் உள்ை வநாயாளிகளுக்கு சந்கதயில்
ஏற்கனவவ கிகடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பான, இருக்கும் அகனத்து
ெருந்துககையும் வதர்வு மசய்து மசலுத்தி வசாதிக்கப்படும்.
வநாயாளிகளிகடவய இைப்கபக் குகைப்பதற்கான ெருந்துககைக் கண்
-டுபிடிப்பகத இந்தச் வசாதகன வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது.









9. உலக சமம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி, கட்டற்ற தரவுக்ககாள்கக
-கயக்ககாண்டுள்ள குகறந்த வருவாய்ககாண்ட நாடுகளின் சதவீ
-தம் என்ன?
அ) 5%

ஆ) 11% 

இ) 22%

ஈ) 33%

11%



 











✓

உலக வங்கியின் அண்கெய உலக வெம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி,
மபரும்பாலான நாடுகள் குறிப்பாக வைர்ந்து வரும் மபாருைாதாரங்கள்
கட்டற்ை தரவுக்மகாள்கககய மசயல்படுத்தவில்கல. குகைந்த வருவாய்
மகாண்ட நாடுகளுள் 11% நாடுகள் ெட்டுவெ திைந்தநிகல உரிெத்துடன்
தங்கள் தரகவ மதாடர்ந்து கிகடக்கச் மசய்து வருகின்ைன.

✓

குகைந்த நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் இந்தச் சதவீதம் 19
சதவீதொக உள்ைது; உயர்-நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள்
இந்தச்சதவீதம் 22 சதவீதொகவும், உயர் வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள்
இந்தச்சதவீதம் 44 சதவீதொகவும் உள்ைது.

10. உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப்பாகத கட்டப்படுகிற நாடு எது?





கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மியாமி ஓபனிலும் பர்ட்டி சாம்பியன் ஆகியிருந்த
நிகலயில், தற்வபாது அந்தப்பட்டத்கத அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டார்.
கவரானா மதாற்று சூழல் காரைொக கடந்த ஆண்டு வபாட்டி இரத்து
மசய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆைாவது வீராங்ககன
மியாமி ஓபன் பட்டத்கத மதாடர்ந்து மவன்ைவர்கள் வரிகசயில் பர்ட்டி
6ஆவது வீராங்ககனயாக இகைந்துள்ைார். இதற்கு முன் ஸ்மடஃபானி
கிராஃப் (மஜர்ெனி), மொனிகா மசலஸ் (அமெரிக்கா), அரான்ட்ஸா மசன்மஷ
-ஸ் விகாரிவயா (ஸ்மபயின்), மசரீனா ெற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் (அமெரி
-க்கா) ஆகிவயார் இவ்வாறு மியாமி ஓபன் பட்டத்கத அடுத்தடுத்து இரு
முகை மவன்றுள்ைனர்.

அ) வபாலந்து
ஆ) நார்வவ 

3. மியாமி ஓபன்: பட்டம் மவன்ைார் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ்

இ) பிரான்ஸ்

மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ஆடவர் ஒற்கையர் பிரிவில்
வபாலாந்தின் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் வகாப்கப மவன்ைார். அவர் தனது
மடன்னிஸ் வாழ்க்ககயில் இதுவகர மவன்ை பட்டங்களிவலவய இதுதான்
மிகப்மபரியதாகும். அதாவது இது அவரது முதல் ATP ொஸ்டர்ஸ் பட்டொகும்.
வபாட்டித்தரவரிகசயில் 26ஆம் இடத்திலிருந்த ஹியூபர்ட் இறுதிச்சுற்றில்,
வபாட்டித் தரவரிகசயில் 21ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஜானிக்
சின்னகர எதிர்மகாண்டார்.

ஈ) ஜிம்பாப்வவ

✓

ஸ்டாதாமவட் கடலில் கப்பல்கள் மசல்ல உதவும் உலகின் முதல் கப்பல்
சுரங்கப்பாகத எனக்கூைப்படுவகத நிர்ொணிப்பதற்கு, நார்வவ சமீபத்தி
-ல் ஒப்புதல் மபற்றுள்ைது. இது ஒரு கெல் நீைமுள்ை 118 அடி அகலமுள்ை
சுரங்கப்பாகதயாக கட்டப்படவுள்ைது, இது, வடவெற்கு நார்வவயிலுள்ை
ஸ்டாதாமவட் தீபகற்பத்தின் வழியாக மசல்லும்.

✓

இந்தத் திட்டத்திற்கு சுொர் 2.8 பில்லியன் நார்வவ குவரானர்கள் (330
மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) மசலவாகும். மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டு
காலத்திற்குள் இது கட்டி முடிக்கப்படும்.


1. அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர ஸ்ரீராெர் வனவாசம் மசன்ை
பாகதயில் புதிய சாகல!
உத்தர பிரவதச ொநிலத்தில் அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர, ஸ்ரீராெர்
வனவாசம் மசன்ை பாகதயில் 210 கிமீ மதாகலவுக்கு புதிய சாகல
அகெக்க ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து ெற்றும் மநடுஞ்சாகலத் துகை
அகெச்சகம் திட்டமிட்டுள்ைது.
இராொயை இதிகாசத்தின்படி, அவயாத்தியில் ராஜ்ய பட்டாபிவஷகத்கதத்
துைந்த ஸ்ரீராெர் தனது ெகனவி சீகத, சவகாதரர் லட்சுெைனுடன் 14
ஆண்டு வனவாசம் வெற்மகாள்வதற்காக நாட்கடவிட்டு மவளிவயறிச்
மசன்ை பாகதயாக, அவயாத்தியிலிருந்து சித்திரகூடம் வகர அகடயாைம்
காைப்பட்டுள்ைது. அந்த இதிகாச நிகழ்ச்சிகய மீட்மடடுக்கும் வககயில்
“இராெர் வனவாசப்பாகத” என்ை மபயரில் புதிய மநடுஞ்சாகலத் திட்டம்
வடிவகெக்கப்பட்டுள்ைது.
இந்தச்சாகல, உத்தர பிரவதசத்தின் அவயாத்தியில் மதாடங்கி, கபசாபாத்,
சுல்தான்பூர், பிரதாப்கர், வஜத்வாரா, சிருங்கவவர்பூர் உள்ளிட்ட இடங்கள்
வழியாக ெத்திய பிரவதச ொநிலத்தில் உள்ை சித்திரகூடம் வகர
அகெக்கப்படுகிைது. இந்தத் தகவல் ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து &
மநடுஞ்சாகலத் துகை அகெச்சக ஆவைங்களில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இந்தச் சாகல, வதசிய மநடுஞ்சாகலச் சாகல எண்கள் 28, 96, 731A
ஆகியவற்றின் ஊடாகச் மசல்கிைது. தவிர, சிருங்கவவர்பூரில் கங்கக
நதியின் வெல் பாலத்துடன் பசுகெச் சாகல அகெக்கும் திட்டமும் இதில்
அடங்கியுள்ைது.

2. மியாமி ஓபன்: ஆஷ்லி பர்ட்டி சாம்பியன்
அமெரிக்காவில் நகடமபற்ை மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ெகளிர்
ஒற்கையர் பிரிவில் ஆஸ்திவரலியாவின் ஆஷ்லிபர்ட்டி மீண்டும் சாம்பியன்
ஆனார். இதன்மூலம் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககன அந்தஸ்கதயும்
அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டுள்ைார்.
வபாட்டித்தரவரிகசயில் முதலிடத்திலிருந்த பர்ட்டி இறுதிச்சுற்றில், வபாட்டித்
தரவரிகசயில் எட்டாவது இடத்திலிருந்த கனடாவின் பியான்கா ஆன்ட்ரி
-ஸ்குகவ எதிர்மகாண்டார். விறுவிறுப்பாக நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில்
பர்ட்டி 6-3, 4-0 என்ை மசட்களில் முன்னிகலயில் இருந்தவபாது பியான்
-காவின் வலதுகாலில் ஏற்பட்ட காயம் காரைொக அவர் வபாட்டியிலிருந்து
விலகினார். இதனால் பர்ட்டி மவற்றியாைராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இருவருக்கும் இகடவய விறுவிறுப்பாக 1 ெணி வநரம் 43 நிமிடங்கள்
நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் ஹியூபர்ட் 7-6 (7/4), 6-4 என்ை
மசட்களில் மவற்றிமபற்ைார். ‘ொஸ்டர்ஸ் 1000’ வபாட்டியில் சாம்பியன்
பட்டம் மவல்லும் முதல் வபாலாந்து வீரர் என்ை மபருகெகய ஹியூபர்ட்
மபற்றுள்ைார். உலகின் 37ஆம் நிகல வீரராக இருக்கும் ஹியூபர்ட், அடுத்த
வாரத்தில் மவளியாகும் தரவரிகச பட்டியலில் முதல் முகையாக 16ஆவது
இடத்கதப் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ஷுவகா அயாொ - எனா ஷிபாஹரா
மியாமி ஓபன் ெகளிர் இரட்கடயர் பிரிவில் ஜப்பானின் ஷுவகா அயாொ /
எனா ஷிபாஹரா இகை சாம்பியனானது. வபாட்டித்தரவரிகசயில் 5ஆம்
இடத்தில் இருந்த அயாொ / ஷிபாஹரா வஜாடி இறுதிச்சுற்றில் 6-2, 7-5
என்ை மசட்களில் வபாட்டித்தரவரிகசயில் 8ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்கா
-வின் வஹலி கார்டர் / பிவரஸிலின் லுய்சா ஸ்மடஃபானி இகைகய
வீழ்த்தியது.
4. ெகளிர் கிரிக்மகட்: வகாப்கப மவன்ைது ரயில்வவஸ் அணி
ெகளிர் ஒருநாள் வகாப்கப கிரிக்மகட் வபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில்
இந்திய ரயில்வவ அணி ஏழு விக்மகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜார்க்கண்ட்
அணிகய வீழ்த்தி வகாப்கபகய மவன்ைது. 14ஆவது ஆண்டாக
நகடமபற்ை இந்தப் வபாட்டியில், ரயில்வவஸ் அணி வகாப்கப மவன்ைது
இது 12ஆவது முகையாகும்.
குஜராத் ொநிலம், இராஜ்வகாட்டில் நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ்
மவன்று முதலில் வபட் மசய்த ஜார்க்கண்ட் 50 ஓவர்களில் அகனத்து
விக்மகட் இழப்புக்கு 167 ரன்கள் அடித்தது. அடுத்து ஆடிய ரயில்வவஸ் 37
ஓவர்களில் 3 விக்மகட் இழப்புக்கு 169 இரன்கள் எடுத்து மவன்ைது.
5. ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திய அணியில் இைவவனில், ொனு
வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதல் விகையாட்டில் 10
பிரிவுகளில் பங்வகற்பதற்கான 15 வபர் மகாண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்
-பட்டது. இதில், 10 மீ ஏர் கரபிளில் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககனயா
-க உள்ை தமிழ்நாட்கடச் சார்ந்த இைவவனில் வாலறிவன் ெற்றும் ொனு
பாக்கர்வபான்ை முக்கிய வீராங்ககனகள் இடம்பிடித்துள்ைனர். சமீபத்தில்
நகடமபற்ை உலகக்வகாப்கப துப்பாக்கி சுடுதல் வபாட்டியில் தங்கம்
மவன்ை சிங்கி யாதவ், ரிசர்வ் வீராங்ககனயாக வதர்வாகியுள்ைார்.
வதசிய வதர்வுக் குழுவானது, COVID-19 சூழகல கருத்தில் மகாண்டு
ஒவ்மவாரு பிரிவுக்கும் இரு ரிசர்வ் வபாட்டியாைர்ககை அறிவித்துள்ைது.
10 மீட்டர் ஏர் கரபிள்:
ஆடவர்: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், தீபக் குொர் (ரிசர்வ்: சந்தீப் சிங், ஐஷ்வரி
பிரதாப் சிங் வதாெர்)
ெகளிர்: அபூர்வி சந்வதலா, இைவவனில் வாலறிவன் (ரிசர்வ்: அஞ்சும் முட்கி
-ல், ஷ்வரயா அகர்வால்)
50 மீட்டர் கரபிள் 3 மபாசிஷன்ஸ்:











 















ஆடவர்: சஞ்சீவ் ராஜ்புத், ஐஷ்வரி பிரதாப் சிங் வதாெர், (ரிசர்வ்: ஸ்வப்னில்
குவசல், மசயின் சிங்)
ெகளிர்: அஞ்சும் முட்கில், வதஜஸ்வினி சாவந்த் (ரிசர்வ்: சுனிதி மசௌஹான்,
காயத்ரி)
10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்:
ஆடவர்: மசௌரவ் மசௌதரி, அபிவஷக் வர்ொ (ரிசர்வ்: ஷாஸார் ரிஸ்வி, ஓம்
பிரகாஷ் மிதர்வால்)
ெகளிர்: ொனு பாக்கர், யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால் (ரிசர்வ்: ஸ்ரீ நிவவதா,
ஷ்வவதா சிங்)
25 மீட்டர் ஸ்வபார்ட்ஸ் பிஸ்டல் ெகளிர்: ராஹி சர்வனாபாத், ொனு பாக்கர்
(ரிசர்வ்: சிங்கி யாதவ், அபிந்த்யா பாட்டீல்)
ஸ்கீட் ஆடவர்: அங்கத்வீர் சிங் பாஜ்வா, கெராஜ் அகெது கான் (ரிசர்வ்:
குர்வஜாத் சிங் காங்குரா, ஷீராஸ் வஷக்)
10 மீ ஏர் கரபிள் கலப்பு அணி: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், இைவவனில்
வாலறிவன், தீபக் குொர், அஞ்சும் முட்கில்
10 மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணி: மசௌரவ் மசௌதரி, ொனு பாக்கர், அபிவஷக்
வர்ொ, யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால்
6. 471 மில்லியன் கிவலா மீட்டர் பயைம்; மசவ்வாயில் தகரயிைங்கியது
‘இஞ்மசனுயிட்டி’ மஹலிகாப்டர்
மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் அமெரிக்க விண்மவளி ஆராய்ச்சிக் கழகொன நாசா
அனுப்பிய மபர்சவரன்ஸ் வராவர் என்ை விண்கலம் கடந்த பிப்ரவரி.18ஆம்
வததி தகரயிைங்கியது. இந்த நிகலயில் அந்த விண்கலத்வதாடு மபாறுத்த
-ப்பட்டிருந்த ‘இஞ்மசனுயிட்டி’ என்ை சிறிய மஹலிகாப்டர் மசவ்வாய்க்கிரக
-த்தில் தகரயிைங்கியுள்ைதாக NASA அறிவித்தது.
இஞ்மசனுயிட்டி மஹலிகாப்டகர மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் ஏப்ரல்.11ஆம் வததி
பைக்கச்மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. அந்தச் வசாதகன மவற்றி மபற்ைால்
கிரகங்ககை ஆய்வு மசய்வதில் NASA புதிய பாய்ச்சகல நிகழ்த்தும் என்று
கூைப்படுகிைது. 471 மில்லியன் கிவலாமீட்டர் பயைம் மசய்து மசவ்வாய்க்
கிரகத்கத அகடந்திருக்கும் இந்த மஹலிகாப்டர், பூமிக்கு மவளிவய
வவமைாரு கிரகத்தில் பைக்க இருக்கும் முதல் மஹலிகாப்டர் ஆகும்.
இந்தச் சிறிய இரக மஹலிகாப்டர் 1.8 கிவலா எகட மகாண்டது. பூமியுடன்
ஒப்பிடும்வபாது மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் 1/3 பங்கு ெட்டுவெ புவியீர்ப்பு விகச
இருக்கும். அவதவபால் அதன் வளிெண்டல அடர்த்தி பூமியின் வளிெண்டல
அடர்த்தியில் ஒரு சதவீதந்தான். மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் தட்பமவப்பநிகல
கணிக்கமுடியாத அைவுக்கு இருக்கும். இரவு வநரத்தில் மவப்பநிகல
கெனஸ் 90°C வகர குகையும். இதனால் மின்னணு மபாருட்கள் உகட
-யவும், உகையவும் வாய்ப்புகள் உள்ைன. இதனால் இந்த மஹலிகாப்டரி
-ல் உட்புை ஹீட்டர் மபாருத்தப்பட்டுள்ைது.
இந்த ஹீட்டர் மஹலிகாப்டரின் மூடப்படாத பகுதிககை குளிரிலிருந்து பாது
-காக்கும் என்று அறிவியலாைர்கள் மதரிவித்துள்ைனர். இந்த மஹலிகாப்ட
-கர ஐந்து முகை பைக்கச் மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. முதலில் ஒரு
வினாடிக்கு ஒரு மீட்டர் என்று 10 மீட்டர் உயரம் வகரச் மசல்லும். அங்வக
முப்பது வினாடிகளுக்கு சுழலும். அதன் பிைகு தகரப்பரப்கப வநாக்கி
இைங்கும். 85 மில்லியன் டாலர் மசலவிட்டு NASA இந்த மஹலிகாப்டகர
உருவாக்கியுள்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

7. ஒரு நாகைக்கு: 37 கிமீ துாரத்துக்கு: மநடுஞ்சாகல பணி:
கடந்த 2014 ஏப்ரல் நிலவரப்படி வதசிய மநடுஞ்சாகல 91,287 கிமீட்டராக
இருந்தது. இது ொர்ச் 2021’இல் 1,37,625 கிவலா மீட்டராக உயர்ந்துள்ைது.
2021’இல் ஒரு நாகைக்கு கட்டுொனம் மசய்யப்படும் மநடுஞ்சாகல மதா
-கலவு 37 கிமீட்டராக உயர்ந்துள்ைதாக ெத்திய மநடுஞ்சாகலத் துகை
மதரிவித்துள்ைது. மநடுஞ்சாகலத்துகைக்காக 2021-22 நிதி ஆண்டுக்கா
-ன பட்மஜட்டில் `1,83,101 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இவத நிதி ஒதுக்கீடு
2015’இல் `33,414 வகாடியாக ெட்டுவெ இருந்தது.
அந்தவககயில் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கீடானது 5.5 ெடங்கு உயர்ந்துள்ைது
என்றும் அகெச்சகம் கூறியுள்ைது. அவதசெயம் மநடுஞ்சாகல திட்டங்களு
-க்காகப் பகிரப்பட்ட 2020 நிதியாண்கட காட்டிலும் 126% உயர்ந்துள்ைது
என்று மநடுஞ்சாகலத்துகை மதரிவித்துள்ைது.











 











1. பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் (ISS) கண்டறியப்பட்ட புதிய


✓

ெமக பாக்டீரியத்துக்கு பின்ெரும் எந்த இந்திய அறிவியலாளரின்
வபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது?
அ) ஜெகதீஷ் சந்திரப ோஸ்

✓

இ) அஜ்மல் கோன் 

புதிய பயணிகள் இரயிலானது டாக்காமெயும் பின்ெரும் எந்த
இந்திய நகரத்மதயும் இமைக்கிறது?

ஈ) C V இரோமன்

அ) புதிய ெல்ல குரி 

NASA மற்றும் ஜெற்கு கலிப ோர்னியோ ல்கலலக்கழகத்துடனோன ஒப் ந்
-ெத்தின்கீழ், ஜெட் புர ல்ஷன் ஆய்வகத்தில் அண்லமயில் பமற்ஜகோள்ள
-ப் ட்ட ஆரோய்ச்சியில், ISS’இல் நோன்கு ோக்டீரியோக்கள் கண்டுபிடிக்கப்
-ட்டுள்ளன. அறிவியலோளர்கள் குழுமத்தில் இந்தியோவின் லைெரோ ோத்
ல்கலலக்கழகத்லெச் சோர்ந்ெ ஒரு குழுவும் இடம்ஜ ற்றிருந்ெது.

ஆ) வோரணோசி
இ) ஜெய்ப்பூர்
ஈ) திருச்சிரோப் ள்ளி

✓

இந்தியப் பிரெமர் பமோடியும் வங்கோளபெச பிரெமர் பஷக் ைசீனோவும்
இலணந்து அண்லமயில், ‘மிெோலி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்ற புதிய யணிகள்
இரயிலல ஜெோடங்கி லவத்ெனர். இது, பமற்கு வங்கோளத்தின் டோக்கோ
கன்படோன்ஜமன்ட்லடயும் புதிய ெல்ல குரிலயயும் வங்கோளபெசத்தின்
எல்லலப்புற இரயில் நிலலயமோன சிலோகதி வழியோக இலணக்கிறது.

✓

லமத்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் (டோக்கோ - ஜகோல்கத்ெோ) மற்றும் ந்ென் எக்ஸ்பிரஸ்
(குல்னோ - ஜகோல்கத்ெோ) ஆகியவற்றை த ொடர்ந்து இது மூன்றோவது
யணிகள் இரயில் ஆகும்.

திரிபுகளுள் ஒன்றுக்கு, ல்லுயிர் ஜ ருக்கத்தில் நிபுணத்துவம் ஜ ற்ற
புகழ்ஜ ற்ற இந்திய அறிவியலோளரோன அஜ்மல் கோனின் நிலனவோக
Methylobacterium ajmalii எனப் ஜ யர் சூட்டப் ட்டது.

2. ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் (AFC) ைகளிர் ஆசிய ககாப்மப
2022 கபாட்டிமய நடத்தவுள்ள நாடு எது?
அ) UK
ஆ) இந்தியோ 

6. சாமலப் கபாக்குெரத்து அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்

படி இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பமழய ொகனங்கள்
உள்ள ைாநிலம் எது?

இ) இலங்லக

,

ஈ) வங்கோளபெசம்
✓

✓

இயற்லகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் இயற்லகசோர்ந்ெ உலகளோவிய
முயற்சிகளில் மக்கள் ஆற்றக்கூடிய ங்லகப் ற்றிய விழிப்புணர்லவ
ஏற் டுத்துவெற்கோன நோளோக இந்நோள் உள்ளது.

5. அண்மையில் வதாடங்கி மெக்கப்பட்ட ‘மிதாலி விமரவு’ என்ற

ஆ) A P J அப்துல் கலோம்

✓



கடந்ெ 1979ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முென்முலறயோக ஆசிய கோல் ந்து
கூட்டலமப்பின், மகளிர் ஆசிய பகோப்ல - 2022 ப ோட்டிலய நடத்தும்
உரிலமலய இந்தியோ ஜ ற்றுள்ளது. அகில இந்திய கோல் ந்து சம்பமளன
-த்தின் ெலலவர் பிரபுல் படல், இப்ப ோட்டிலய 12 அணிகள் ங்பகற்கு
-ம் ப ோட்டியோக அறிவித்ெோர். முந்லெய கோலங்களில் ஜவறும் எட்டு
அணிகள் மட்டுபம ப ோட்டிகளில் இடம்ஜ ற்றன.
ப ோட்டிலய நடத்துவெோல் இந்தியோ பநரடியோக ப ோட்டிகளில் ங்பகற்க
ெகுதிஜ றும். இந்நிகழ்வு 2023 FIFA மகளிர் உலகக் பகோப்ல க்கோன
ெகுதிப்ப ோட்டியோகவும் இருக்கும்.

அ) ஜெலுங்கோனோ
ஆ) மகோரோஷ்டிரோ
இ) கர்நோடகோ 
ஈ) ஹிமோச்சல பிரபெசம்
✓

மத்திய சோலலப்ப ோக்குவரத்து & ஜநடுஞ்சோலல அலமச்சகம் ஜவளியிட்
-டுள்ள ெகவல்களின் டி, கர்நோடக மோநிலத்தில் திலனந்ெோண்டுக்கும்
ழலமயோன அதிக எண்ணிக்லகயிலோன வோகனங்கள் உள்ளன.

✓

இந்தியோவில் இதுப ோன்று நோன்கு பகோடிக்கும் அதிகமோன லழய
வோகனங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் எழு து இலட்சம் வோகனங்களுடன்
கர்நோடக மோநிலம் முெலிடத்தில் உள்ளது.

3. 2021 ைார்ச் 31 நிலெரப்படி, நாடு முழுெதும் ஜல் ஜீென் மிஷன்
திட்டத்தால் எட்டப்பட்ட புதிய சாதமன என்ன?

7. ைத்திய தகெல் ஆமையத்தின் ஆண்டு அறிக்மகயின்படி, அதி

அ) 1 பகோடி

-கபட்சமாக ககாரிக்மககமள நிராகரித்த ைத்திய அமைச்சகம் எது?

ஆ) 2 பகோடி

அ) பவளோண் அலமச்சகம்

இ) 4 பகோடி 

ஆ) ோதுகோப்பு அலமச்சகம்

ஈ) 5 பகோடி

✓

✓

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிரோமப்புறத்தில் உள்ள ஒவ்ஜவோரு வீட்டிற்கும்
குடிநீர் குழோய் வசதி வழங்கலல பநோக்கமோகக் ஜகோண்ட ெல் ஜீவன்
இயக்கம், 2019 ஆகஸ்ட்.15 அன்று அறிவிக்கப் ட்டது. இந்ெத் திட்டத்தின்
மூலம் சமீ த்தில் நோன்கு பகோடி கிரோமப்புற வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழோய்
வசதி வழங்கப் ட்டு அத்திட்டம் புதிய சோெலனலய எட்டியுள்ளது.

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 
ஈ) ஜவளியுறவு அலமச்சகம்

✓

மத்திய ெகவலோலணயத்தின் ஆண்டு அறிக்லகயின் டி, 2019-20ஆம்
ஆண்டில் அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம (RTI) பகோரிக்லககளிலும்
4.3% மட்டுபம மத்திய அரசு நிரோகரித்துள்ளது. இந்ெ நிரோகரிப்புகளில்
கிட்டத்ெட்ட 40% எந்ெஜவோரு சரியோன கோரணத்லெயும் ஜகோண்டிருக்க
-வில்லல மற்றும் ெகவலறியும் உரிலமச் சட்டத்தில் அனுமதிக்கப் ட்ட
விதிவிலக்குகளின்கீழ் வரவில்லல.

✓

90% நிரோகரிப்புகள் பிரெமர் அலுவலகத்ெோல் பமற்ஜகோள்ளப் ட்டுள்ளன.
ஜ றப் ட்ட அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம பகோரிக்லககளுள் இரு து
செவீெத்துடன், மத்திய உள்துலற அலமச்சகமோனது மிகவதிகமோன
நிரோகரிப்பு வீெங்கலளக் ஜகோண்டிருந்ெது.

100% குடிநீர் குழோய் வசதிலய வழங்கியுள்ள முெல் மோநிலமோக பகோவோ
மோநிலம் மோறியுள்ளது.

4. ‘புவி ைணிநேர நாளானது’ ஆண்டுகதாறும் எந்த ைாதத்தின்
கமடசி சனிக்கிழமையில் அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) பிப்ரவரி
ஆ) மோர்ச் 

✓

இ) டிசம் ர்

8. “சாந்திர் ஓக்கராகஷனா-2021” என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த

ஈ) ெனவரி

நாட்டிற்கும் இமடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுெப் பயிற்சியாகும்?

புவி மணிபநர நோளோனது, ஆண்டுபெோறும் மோர்ச் மோெத்தில் வரும்
கலடசி சனிக்கிழலமயன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் டுகிறது.
நடப் ோண்டு (2021), மோர்ச்.27 அன்று புவி மணிநேர நோள் அனுசரிக்கப்
-ட்டது. இது ஆஸ்திபரலியோவில் சிட்னி நகரில் விளக்கலணப்பு நோளோக
கடந்ெ 2007ஆம் ஆண்டில் ஜெோடங்கப் ட்டது.

அ) இலங்லக
ஆ) வங்கோளபெசம் 
இ) பந ோளம்
ஈ) மியோன்மர்
✓









வங்கோளபெசத்துடனோன கூட்டு இரோணுவப் யிற்சியில் இந்தியோ ங்பக
-ற்கவுள்ளது. இந்ெப் யிற்சிக்கு, “சோந்திர் ஓக்பரோபஷனோ-2021” என்று



 











ஜ யரிடப் ட்டுள்ளது. இது, 2021 ஏப்.4 முெல் வங்கோளபெசத்தில் ஜெோடங்
-கவுள்ளது.
✓

இது, இரு லடகளுக்கும் இலடயில் நலடஜ றும் 9 நோள் யிற்சியோகும்.
பமலும், ‘வங்கோளபெசத்தின் ெந்லெ – ‘வங்க ந்து’ பஷக் முஜிபுர் ரகுமோ
னின்’ பிறந்ெ நூற்றோண்டு விழோலவ நிலனவுகூரும் விெமோக இந்ெப்
யிற்சியின் ஜெோடக்க பெதி அலமக்கப் ட்டுள்ளது.

9. ‘ெஜ்ர பிரகார் – 2021’ என்பது இந்தியாவின் சிறப்புப் பமடகட்கும்
கெவறந்நாட்டிற்கும் இமடகய நடத்தப்படும் ராணுெப்பயிற்சியாகும்?
அ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நோடுகள் 



10. நிழற் டத்துடன்கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்.
11. நோ.உ’கள், ச.ம.உ’களோக இருந்ெோல் அவர்களுக்கோன அதிகோரப்பூர்வ
அலடயோள அட்லட.
வோக்கோளர்கள் வழக்கமோக யன் டுத்தும் நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோள
-ர் அலடயோள அட்லட லகயிலிருந்ெோல் பெர்ெல் ஆலணயம் வலரயறுத்
-துள்ள 11 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லற உடன் எடுத்துச்ஜசல்ல
பவண்டிய அவசியமில்லல.

2. வோக்குப் திவு பநரமும், நலடமுலறகளும்...
பெர்ெல் வோக்குப் திவு பநரம்: கோலல 7 மணி முெல் இரவு 7 மணி வலர.

ஆ) சீனோ

2 மணி பநரத்துக்கு ஒருமுலற வோக்குப் திவு நிலவரங்கள் ஜவளியோகும்.

இ) ரஷியோ
ஈ) பிரோன்ஸ்

✓



இந்திய சிறப்புப் லடகளோனது, அஜமரிக்கோவின் சிறப்புப் லடகளுடன்
இலணந்து ஹிமோச்சல பிரபெச மோநிலத்தின் க்பலோவில் ஒரு கூட்டு
இரோணுவப் யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன. இந்ெ கூட்டு சிறப்பு லடப்
யிற்சியின் திபனோரோவது திப்பு, ‘வஜ்ர பிரகோர் – 2021’ என்ற ஜ யரில்
சிறந்ெ நலடமுலறகள் மற்றும் அனு வங்கலளப் கிர்ந்து ஜகோள்ளும்
பநோக்கத்துடன் நலடஜ ற்றது. 2021 பிப்ரவரியில், இவ்விரு நோடுகளின்
லடகளும், ‘யுத் அபியோஸ்’ என்ற யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன.

10.‘ஆனந்தம்: ைகிழ்ச்சிக்கான மையம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நிறுெனம்
எது?

இரவு 7 மணிக்கு முன் ோக வோக்குச்சோவடிக்கு வரும் அலனவருக்கும்
படோக்கன்கள் விநிபயோகிக்கப் டும்.
அலனத்து வோக்குச் சோவடிகளுக்கும் ெலோ 12 கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்லறத்
ெடுக்கும் கவச உலடகள் அளிக்கப் டும்.
மோலல 6 மணி முெல் 7 மணி வலரயிலோன ஒரு மணி பநரத்தில்
கபரோனோ ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரலோம். அவர்கள் கபரோனோ கவச
உலடலய அணிந்துவருவது கட்டோயம்.
கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்று ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரும்ப ோது, வோக்குச்
சோவடியில் உள்ள அலனவரும் கபரோனோ கவச உலடலய அணிந்திருப்
-ர். இெர நலடமுலறகள் அலனத்தும் வோக்களிப்பின்ப ோது பின் ற்றப் டு
-லவயோகபவ இருக்கும்.

அ) IIT தெட்ரொஸ்
ஆ) IISc, தெங்களூரு
இ) IIM ஜம்மு 
ஈ) IIM அகெ ொெொத்

✓

மத்திய கல்வியலமச்சர் இரபமஷ் ஜ ோக்ரியோல், சமீ த்தில் ெம்மு இந்திய
பமலோண்லம கழகத்தில் (IIM) “ஆனந்ெம்: மகிழ்ச்சிக்கோன லமயம்”
என்ைதவொன்றைத் திறந்து லவத்ெோர். மனவழுத்ெத்லெக் லகயோளவும்,
பநர்மலற எண்ணங்கலள ரப்புவெற்கு மக்களுக்கு உெவுவபெ இந்ெ
லமயத்தின் பநோக்கமோகும்.

✓

இென் முென்லம பநோக்கங்களோவன ஆபலோசலன, முழுலமயோன
நலன், மகிழ்ச்சி பமம் ோடு, ஆரோய்ச்சி மற்றும் ெலலலமத்துவம் & ஆசிரிய
பமம் ோடு குறித்ெ பெர்ந்ஜெடுக்கப் ட்ட டிப்புகள் என ஐந்து ரந்து ட்ட
பிரிவுகளோகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன.


1. வோக்களிக்க 12 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்று ப ோதும்
சட்டப்ப ரலவத் பெர்ெலில் வோக்களிக்க நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோளர்
அலடயோள அட்லட இல்லோவிட்டோலும் வோக்கோளர்கள் ெங்களது வோக்கி
-லனச்ஜசலுத்ெலோம். வோக்கோளர் ட்டியலில் ஜ யர் இருப் து கட்டோயம்.
வோக்கோளர் ட்டியலில் ஜ யர் இருந்து, வோக்கோளர் அலடயோள அட்லட
இல்லோெ ட்சத்தில், பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள்ள 11
ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லறக் கோண்பித்து வோக்கோளர்கள் ெங்களது
வோக்கிலனச்ஜசலுத்ெலோம். பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள்
-ள 11 ஆவணங்கள் விவரம்:
1. ஆெோர் அட்லட.
2. கடவுச்சீட்டு.
3. ஓட்டுநர் உரிமம்.
4. மத்திய, மோநில அரசுகள், ஜ ோதுத்துலற நிறுவனங்களில் ணியோற்றி
வருவெற்கோன நிழற் டத்துடன்கூடிய அலடயோள அட்லட.
5. வங்கி அல்லது அஞ்சலக பசமிப்புக் கணக்குப் புத்ெகம்.
6. பெசிய மக்கள்ஜெோலக திபவடு அளித்துள்ள ஸ்மோர்ட் அட்லட.
7. நூறு நோள் பவலல திட்டத்துக்கோன அட்லட.
8. PAN (நிரந்ெர கணக்கு எண்) அட்லட
9. ஜெோழிலோளர் நலத்துலறயின் சுகோெோர கோப்பீட்டு அட்லட.











 















நடத்ெப் ட்டு வந்ென. இந்நிலலயில் பிரோன்ஸ் நோட்லடச் சோர்ந்ெ ல பர டி
குஜ ர்டின் என் வர், நவீன ஒலிம்பிக் ப ோட்டிக்கோன அடிப் லட விதிகலள
வகுத்ெோர். 1892ஆம் ஆண்டில் ன்னோட்டு விலளயோட்டு அலமப்புகளிடம்,
ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்குவது ற்றி அவர் விவோதித்ெோர்.
இலெத்ஜெோடர்ந்து 1894ஆம் ஆண்டில் நடந்ெ ன்னோட்டு விலளயோட்டு
அலமப்புகளின் கூட்டத்தில், ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்க
முடிஜவடுக்கப் ட்டது.
இலெத்ஜெோடர்ந்து 1896ஆம் ஆண்டு, ஏப்.6ஆம் பெதி முெலோவது ஒலிம்பிக்
ப ோட்டி ஏஜென்ஸ் நகரத்தில் ஜெோடங்கியது. இந்ெ ஒலிம்பிக் ப ோட்டியில்
லசக்கிளிங், கத்திச்சண்லட, ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ், ஜடன்னிஸ், துப் ோக்கி
சுடுெல், நீச்சல், ெடகளம், ளுதூக்குெல் மற்றும் மல்யுத்ெம் ஆகிய 9
பிரிவுகளில் மட்டுபம ப ோட்டிகள் நடத்ெப் ட்டன. 13 நோடுகலளச் சோர்ந்ெ
241 வீரர்கள் இப்ப ோட்டியில் ங்பகற்றனர். முெல் நோளன்று நடந்ெ டிரிபிள்
ெம்ப் ப ோட்டியில் (மும்முலற ெோண்டும் ப ோட்டி) அஜமரிக்க ெடகள வீரரோன
பெம்ஸ் பகோபனோளி ெங்கப் ெக்கம் ஜவன்றோர். இென்மூலம் ஒலிம்பிக்கில்
முெல் ெங்கப் ெக்கத்லெ ஜவன்ற வீரர் என்ற ஜ ருலமலயப்ஜ ற்றோர்.
இலெத்ஜெோடர்ந்து நலடஜ ற்ற உயரந்ெோண்டும் ப ோட்டியிலும் ங்பகற்ற
பெம்ஸ் பகோபனோளி, இதில் ஜவள்ளிப் ெக்கத்லெ லகப் ற்றினோர்.

6. பசதி ஜெரியுமோ?
மோர்ச் 26: வங்கபெச சுெந்திரப் ஜ ோன்விழோ ஆண்டு ஜகோண்டோட்டத்தில்
பிரெமர் நபரந்திர பமோடி ங்பகற்றோர். இலெஜயோட்டி வங்கபெசத்தின்
டோக்கோ - பமற்குவங்கத்தின் புதிய ெல்ல குரி இலடபய புதிய யணிகள்
இரயில் ஜெோடங்கப் ட்டது.
3.ெம்மு-கோஷ்மீர்: உலகின் உயரமோன இரயில்பவ ோலத்தின் வலளலவ
கட்டலமக்கும் ணி நிலறவு
ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப் டுலகயில் கட்டப் ட்டு வரும்
உலகின் உயரமோன இரயில் ோலத்தின் வலளலவ கட்டலமக்கும் ணி
நிலறவலடந்ெது. ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப் டுலகயில்
இருந்து 359 மீ உயரத்தில் இரயில் ோலம் கட்டப் ட்டு வருகிறது. `1,486
பகோடி மதிப்பில் 1.3 கிமீ நீளத்தில் கட்டப் ட்டுவரும் இப் ோலத்லெ ெோங்கும்
இரும்பு வலளலவ கட்டலமக்கும் ணி நிலறவலடந்துள்ளது.

4. கிழக்கிந்திய ஜ ருங்கடல் குதியில் இந்தியோ கூட்டு கடற் லட யிற்சி
இந்தியோ உட் ட ‘QUAD’ அலமப்பில் இடம்ஜ ற்றிருக்கும் நோடுகள், பிரோன்சு
-டன் இலணந்து கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல் குதியில் மிகப்ஜ ரிய
அளவிலோன மூன்று நோள் கூட்டு கடற் லட யிற்சிலய ஜெோடங்கின. இந்ெ
நோடுகளிலடபய கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல் பிரோந்தியத்தில் வளர்ந்து
வரும் இரோணுவ ஒத்துலழப்ல பிரதி லிக்கும் வலகயில் இந்ெக் கூட்டுப்
யிற்சி பமற்ஜகோள்ளப் டுகின்றது.
பிரோன்ஸ் சோர்பில் நடத்ெப் டும் ‘லோ ஜ ஜரளஸ்’ என்ற இந்ெக் கூட்டுப்
யிற்சியில் இந்திய கடற் லடயின் ெோக்குெல் கப் ல்கள் சோத்புரோ, கில்டன்
ஆகியவற்றுடன் நீண்டதூர கண்கோணிப்பு விமோனந்ெோங்கி ப ோர்க்கப் லோ
-ன பி-8ஐ கப் லும் ங்பகற்கிறது. இலவ, பிரோன்ஸ், ஆஸ்திபரலியோ,
ெப் ோன், அஜமரிக்கோ ஆகிய நோடுகளின் ப ோர்க்கப் ல்கள் மற்றும் ப ோர்
விமோனங்களுடன் யிற்சியில் ஈடு டும் என்று அதிகோரிகள் ஜெரிவித்ெனர்.
இந்ெ கூட்டுப் யிற்சியில் வோன்வழித்ெோக்குெல் மற்றும் வோன்வழி ெோக்குெல்
எதிர்ப்பு யிற்சி, ெலரவழி ெோக்குெல் எதிர்ப்பு யிற்சி, ஒரு கப் லிலிருந்து
மற்ஜறோரு கப் லுக்கு வீரர்கள் றந்து ஜசல்லுெல் உள்ளிட்ட பமம் ட்ட
மற்றும் சிக்கலோன கடற் லட யிற்கள் இடம்ஜ றும்.
இந்பெோ- சிபிக் பிரோந்தியத்லெ சுெந்திரமோனெோகவும், அலனவருக்குமோ
-னெோகவும் மோற்றுவது, ன்னோட்டுச் சட்டங்களின் அடிப் லடயிலோன
நலடமுலறகலள அந்ெப் குதியில் உறுதி டுத்துவது ஆகியலவபய இந்ெ
கூட்டுப் யிற்சியின் முக்கிய குறிக்பகோளோகும்.

5. விலளயோட்டோய் சில கலெகள்: ஒலிம்பிக் ப ோட்டி ஜெோடங்கிய நோள்
உலகில் நோகரிகம் வளர்வெற்கு முன்ப , கிமு 776’இல் சில நோடுகள்
ங்பகற்ற ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் கிபரக்க நோட்டில் நடத்ெப் ட்டெோக வரலோறு
கூறுகிறது. இந்ெக் கோலகட்டத்தில் ல்பவறு பிரிவுகளில் ப ோட்டிகள்
நடத்ெப் ட்டுள்ளன. பின்னர் கோலம் ஜசல்லச்ஜசல்ல, இப்ப ோட்டியின் மதிப்பு
குலறந்து பின்னர் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகபள நின்றுப ோனது.

மோர்ச் 28: ஒரு நோள் கிரிக்ஜகட்டில் 5,000 ரன்கலளக் கடந்ெ இரண்டோவது
இந்திய இலண என்கிற ஜ ருலமலய பரோஹித் சர்மோ-ஷிகர் ெவோன்
பெோடி ஜ ற்றது. இெற்கு முன் இந்ெப் ஜ ருலமலய சச்சின் ஜடண்டுல்கர் சவுரவ் கங்குலி பெோடி ஜ ற்றிருந்ெது.
மோர்ச் 29: சூயஸ் கோல்வோயில் சிக்கிக்ஜகோண்ட ‘எவர் கிவன்’ என்ற ஜ ரிய
கப் ல் ஒருவோரகோல ப ோரோட்டத்துகுப்பிறகு மீட்கப் ட்டது. மண்ணள்ளிகள்,
இழுலவ டகுகள்மூலம் இந்ெப் ணி பமற்ஜகோள்ளப் ட்டது.
மோர்ச் 30: உலகிபலபய முென்முலறயோக கபரோனோ ஜெோற்றிலிருந்து
விலங்குகளுக்கு
ோதுகோப்பு அளிக்கும், “கோர்னிவோக்-பகோவ்” என்ற
ெடுப்பூசிலய ரஷியோ உருவோக்கியுள்ளது.
மோர்ச் 31: இந்தியோவிலிருந்து சர்க்கலர, ருத்தி ஆகியவற்லற இறக்குமதி
ஜசய்ய ோகிஸ்ெோன் முடிஜவடுத்ெது. இந்தியோவிலிருந்து ஜ ோருள்கலள
இறக்குமதி ஜசய்வதில்லல என்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்ெ
முடிலவ அந்நோடு லகவிடுவெோக அறிவித்ெது. ஆனோல், இந்ெ முடிவு
ஒத்திலவக்கப் ட்டுள்ளது.
ஏப்.1: நோடு முழுவதும் 45 வயது பமற் ட்படோருக்கு கபரோனோ ெடுப்பூசி
ஜசலுத்தும் திட்டம் ஜெோடங்கியது.
ஏப்.1: இந்திய திலரப் டத் துலறயில் வழங்கப் டும் மிகவுயரிய விருெோன
‘ெோெோ சோபகப் ோல்பக’ விருதுக்கு நடிகர் ரஜினி பெர்வுஜசய்யப் ட்டோர்.
ஏற்கனபவ த்மபூஷண், த்மவிபூஷன் ஆகிய விருதுகலள அவர்
ஜ ற்றுள்ளோர்.
ஏப்.1: ெமிழ்நோடு பெர்ெல் ரப்புலரயில் சர்ச்லசக்குரிய வலகயில் ப சிய
திமுக மக்களலவ உறுப்பினர் ஆ ரோசோ, 48 மபந ரப்புலர பமற்ஜகோள்ள
ெலலலமத்பெர்ெல் ஆலணயம் ெலடவிதித்ெது.

7. இந்தியோ, ஐக்கிய அமீரகம், இஸ்பரல் இலடபய 2030இல் முத்ெரப்பு
வர்த்ெகம் `8 இலட்சம் பகோடியோக உயரும்
இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & இசுபரல் ஆகிய நோடுகளுக்கிலடயிலோன
முத்ெரப்பு வர்த்ெகம் 2030இல் `8 லட்சம் பகோடி அளவுக்கு உயரும் என்று
எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. இந்பெோ-இஸ்பரல் வர்த்ெக சல யின் சர்வபெச
கூட்டலமப்பு ஏற் ோடு ஜசய்ெ கூட்டத்தில் இந்நோடுகளுக்கிலடயிலோன
வர்த்ெக சூழல் குறித்து விவோதிக்கப் ட்டது.

இலெத்ஜெோடர்ந்து நவீன யுகத்தில் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகலள நடத்ெ கிபரக்க
நோட்டினர் 18ஆம் நூற்றோண்டு முெல் முயற்சிகலள பமற்ஜகோண்டு வந்ெனர்.
இென் ஜெோடக்கமோக உள்ளூர் இலளஞர்கள் கலந்துஜகோண்ட ப ோட்டிகள்











 













1. 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்ப ோர்டு ஹிந்தி ச ோல்லோக செரிவு

5. “செற்கோசிய ெடுப்பூசிகள்” என்ற அறிக்னகயில், எந்ெ நிறுெைம்,

அ) ஆத்மநிர்பார்தா 

FY22’இல், இந்தியோவின் சமோத்ெ உள்நோட்டு உற் த்தியின் ெளர்ச்சி
7.5% முெல் 12.5% ெனர இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது?

ஆ) நாரி ஷக்தி

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம்

இ) ஆதார்

ஆ) S & P

ஈ) சம்விதான்

இ) உலக வங்கி 

ச ய்யப் ட்ட ச ோல் எது?

✓

✓

ஆக்ஸ்பபார்டு குழுமமானது 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்பபார்டு ஹிந்தி
சசால்லாக, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால்லலத் பதர்வு சசய்துள்ளது.
ஹிந்தி சமாழியில், இந்தச் சசால்லுக்கு ‘தன்னம்பிக்லக’ என்று சபாருள்.
ஆக்ஸ்பபார்டு பதர்ந்சதடுத்த முந்லதய ஆண்டின் ஹிந்தி சசாற்கள் –
‘ஆதார்’ (2017), ‘நாரி சக்தி’ (2018) மற்றும் ‘சம்விதான்’ (2019). பிரதமரின்
உலரலயத்சதாடர்ந்து, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால் அதிகளவில் சபாது
மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
✓

உலக வங்கியானது அண்லமயில், “சதற்காசிய தடுப்பூசிகள்” என்ற
தலலப்பில் அறிக்லகசயான்லற சவளியிட்டுள்ளது.

✓

தனியார்துலற நுகர்வும் சபாதுத்துலற முதலீடும் 2021-22’இல் (FY22)
இந்திய சபாருளாதாரத்லத 10.1% அளவுக்கு வளர்ச்சியலடய லவக்கும்
என அவ்வறிக்லக கூறுகிறது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்பட்ட நிச்சயமற்ற
தன்லமயின் காரைமாக, 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாரு
-ளாதார வளர்ச்சி 7.5% முதல் 12.5% வலர இருக்கும் என்றும் அது
மதிப்பிட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய சபாருளாதாரம் 8.5%
சுருங்கக்கூடும் என்றும் அது கணித்துள்ளது.

2. “ஆசியோ மற்றும் சிபிக்கில் 2021’இல் ச ோருளோெோர மற்றும் மூக
ஆய்வினை” செளியிட்டு, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின்
ெளர்ச்சினய 7% எை மதிப்பிட்ட நிறுெைம் எது?

6. NITI ஆபயோக் செோடங்கிய ‘AIM - PRIME’ திட்டத்தின் பநோக்கம்

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம்

என்ை?

ஆ) UNESCAP 

அ) மாைவர்களிலடபய புத்தாக்கங்கலள ஊக்குவித்தல்

இ) உலக வங்கி

ஆ) அறிவியல்சார்ந்த துளிர் நிறுவனங்கலள ஊக்குவித்தல் 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
✓

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் நாடுகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாதார
மற்றும் சமூக ஆலையம் (UNESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் 2021’இன்
சபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆய்வு என்ற தலலப்பில் ஓர் அறிக்லகலய
சவளியிட்டது. அறிக்லகயின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 7%
சபாருளாதார வளர்ச்சிலய பதிவுசசய்யும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இ) பள்ளிகளில் AI & ML ஐ ஊக்குவித்தல்
ஈ) மாைவ சதாழில்முலனபவாருக்கு ஆதரவளித்தல்
✓

NITI ஆபயாகின் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), AIM-PRIME (Program
for Researchers on Innovations, Market-Readiness & Entrepreneurship
கண்டுபிடிப்புகள், சந்லத-தயார்நிலல மற்றும் சதாழில்முலனபவார்
பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான திட்டம்) திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியு
-ள்ளது. இது, இந்தியா முழுவதும் அறிவியல் அடிப்பலடயிலான துளிர்
நிறுவனங்கலள ஊக்குவிப்பலதயும் ஆதரிப்பலதயும் பநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ளது.

✓

இந்தத் திட்டத்லத சதாடங்குவதற்காக, AIM ஆனது பில் & சமலிண்டா
பகட்ஸ் அறக்கட்டலளயுடன் கூட்டுபசர்ந்துள்ளது. இது சவஞ்சர் சசன்டர்
என்றசவாரு இலாப பநாக்கற்ற சதாழில்நுட்ப வணிக காப்பகத்தால்
சசயல்படுத்தப்படும்.

3. P K மிஸ்ரோ, அனில் கன்ெத் மற்றும் அப ோக் குலோட்டி ஆகிபயோர்

உச் நீதிமன்றத்ெோல் நியமிக்கப் ட்ட குழுவில், எந்ெப் பிரச் னைனய
ஆய்வுச ய்ெெற்கோக உறுப்பிைர்களோக உள்ளைர்?
அ) முதலீட்லடத் திரும்பப்சபறுதல்
ஆ) பவளாண் சட்டங்கள் 
இ) சதாழிற்சார் சுகாதாரம்
ஈ) மதமாற்ற எதிர்ப்பு சட்டங்கள்

✓

7. அண்னமயில், 2019ஆம் ஆண்டுக்கோை எம்ப ோரிஸ் ஸ்னகஸ்கி

3 புதிய சர்ச்லசக்குரிய பவளாண் சட்டங்கலள ஆய்வு சசய்வதற்காக
2021 ஜனவரியில், உச்சநீதிமன்றம், நால்வர் குழுலவ நியமித்தது.
பமலும், அறிவிக்கப்படும்வலர, அம்மூன்று பவளாண் சட்டங்கலள அமல்
-படுத்துவலத தற்காலிகமாக அது நிறுத்திலவத்தது. உறுப்பினர்களில்
P K மிஸ்ரா, அனில் கன்வத், அபசாக் குலாட்டி மற்றும் பூபிந்தர் சிங் மான்
ஆகிபயார் அடங்குவர். அந்தக் குழு தனது அறிக்லகலய சமீபத்தில் உச்ச
நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது.

-ரோப் ர் விருதுச ற்ற லக்ெோ னமயம் அனமந்துள்ள நோடு எது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள்
இ) சசளதி அபரபியா
ஈ) ரஷியா 

✓

4. அடுத்ெ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (2021-26) நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள
புதிய ணவீக்க இலக்குக்கற்னற எது?
அ) 2.0 முதல் 6.0 சதவீதம் வலர 
ஆ) 1.5 முதல் 5.5 சதவீதம் வலர
இ) 2.5 முதல் 6.5 சதவீதம் வலர

✓

ன்ைோட்டு அனமப்பு எது?

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934’இன்கீழ் 2021 ஏப்ரல்.1 முதல் 2026
மார்ச்.31 வலரயிலான பைவீக்க இலக்கு 4 சதவீதமாக இருதரப்பிலும் 2
சதவீத வித்தியாசத்துடன் லவக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாருளாதார விவகார
சசயலாளர் அறிவித்தார். முந்லதய ஐந்து ஆண்டுகளில் (2016-21) அரசா
-ங்கத்தால் ரிசர்வ் வங்கிக்கு ஆலையிடப்பட்ட இலக்கும் இதுதான்.
ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 மார்ச்.31 வலர வருடாந்திர பைவீக்கத்லத
4 சதவீதமாக, 6% உயர்ந்தபட்ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும், 2% குலறந்தபட்
-ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும் பராமரிக்க பவண்டும்.





ரஷியாவின் புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் அலமந்துள்ள லக்தா லமயத்திற்கு
2019ஆம் ஆண்டுக்கான எம்பபாரிஸ் ஸ்லகஸ்கிராப்பர் விருது வழங்கப்
-பட்டுள்ளது. இது உயரமான கட்டடக்கலலக்கு வழங்கப்படும் மிகவும்
மதிப்புமிக்க விருதாகும். இந்தக் கட்டடம் 462 மீ உயரம் சகாண்டது. 20
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த விருது சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ரஷியா
முதன்முலறயாக இந்த விருலதப் சபற்றுள்ளது.

8. ‘உலகளோவிய ோலிை இனடசெளி அறிக்னக’னய செளியிடுகிற

ஈ) 3.0 முதல் 7.0 சதவீதம் வலர
✓







அ) உலக சபாருளாதார மன்றம் 
ஆ) உலக வங்கி
இ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம்
ஈ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம்
✓

உலக சபாருளாதார மன்றமானது அண்லமயில் உலகளாவிய பாலின
இலடசவளி அறிக்லக – 2021’ஐ சவளியிட்டது. 156 நாடுகளில் இந்தியா
140ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் அறிக்லகயில், இந்தியா
112ஆவது இடத்தில் இருந்தது. நடப்பாண்டில், இந்தியா, 28 இடங்கள்
பின்தங்கியுள்ளது. சபாதுவில் இந்தியாவின் பாலின இலடசவளி 62.5



 















சதவீதமாக உள்ளது. அரசியல் அதிகாரமளித்தல் துலைக் குறியீட்டில்
சபரும்பாலான சரிவு காைப்பட்டதாக அக்குறியீடு குறிப்பிட்டது.

9.இந்தியோவிற்கும் பின்ெரும் எந்நோட்டிற்கும் இனடயிலோை விரிெோ
-ை ச ோருளோெோர ஒத்துனைப்பு மற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ெம் (CECPA),
2021 ஏப்.1 முெல் நனடமுனறக்கு ெந்ெது?
அ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள்
ஆ) ஜப்பான்
இ) சமாரீஷியஸ் 
ஈ) இலங்லக

✓

இந்தியா-சமாரீஷியஸ் விரிவான சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும்
கூட்டாண்லம ஒப்பந்தத்தில், 2021 பிப்.22 அன்று இந்திய அரசு லகசய
-ழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் சதாடர்பான அலனத்து சட்ட முலறகளும்
பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கங்க
-ள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் 2021 ஏப்.1 முதல் நலடமு
-லறக்கு வந்துள்ளது.

10. ‘Exam Warriors’ நூலின் புதிய திப்பின் ஆசிரியர் யோர்?
அ) இந்தியப்பிரதமர் 
ஆ) இந்தியக்குடியரசுத்ததைவர்
இ) இந்தியக்குடியரசுத்துதைத்ததைவர்
ஈ) மக்களலவ சபாநாயகர்

✓

இந்தியப் பிரதமர் பமாடி, ‘Exam Warriors’ என்ற நூலின் புதிய பதிப்லப
எழுதியுள்ளார். இந்த நூல், மாைவர்களுக்கும் சபற்பறார்களுக்கும் பதர்
-வின்பபாது ஏற்படும் கவலல மற்றும் மனவழுத்தத்லத சமாளிக்க பல
புதிய மந்திரங்கலளக்சகாண்டுள்ளது. இது, முன்னணி நூல் விற்பலன
அங்காடிகளிலும், இலைய அங்காடிகளிலும் விற்பலனக்கு கிலடக்கும்.
இந்த நூல், NaMo சசயலியிலும் கிலடக்கப்சபறுகிறது.


1. பபரலவத் பதர்தல்: 71.79% வாக்குப் பதிவு
தமிழ்நாடு சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் பதாராயமாக 71.79 சதவீதம் வலர
வாக்குகள் பதிவாகின. இதன் எண்ணிக்லக பமலும் அதிகரிக்க
வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தலலலமத்பதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு
சதரிவித்தார். இதனிலடபய, வாக்குப்பதிவின்பபாது பகாளாறு காரைமாக
100’க்கும் பமற்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டன. முதல்
முலறயாக சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் ஒப்புலகச்சீட்டு இயந்திரங்கள்
அலனத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டின் பதினாறாவது சட்டப்பபரலவத்பதர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு
காலல 7 மணிக்குத் சதாடங்கியது.
கபரானா பநாய்த்சதாற்று காரைமாக, ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு
வாக்குச்சாவடி என வலரயறுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், வாக்குச்சாவடிக
-ளின் எண்ணிக்லக 67,775’லிருந்து 88,937 வாக்குச் சாவடிகளாக
அதிகரிக்கப்பட்டன. மாலல 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு நிலறவலடந்ததும்,
வாக்குப்பதிவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து இயந்திரங்களும் வாக்கு
எண்ணும் லமயங்களுக்கு எடுத்துச் சசல்லப்பட்டன. தமிழ்நாடு முழுவதும்
42
அலமவிடங்களில்
75
வாக்கு
எண்ணும்
லமயங்கள்
அலமக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டப்பபரலவத் பதர்தல் களத்தில் 3,998 பவட்பாளர்கள் உள்ளனர். அவர்
-களுள் 411 சபண்கள். பதர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அலனத்தும் பம 2
அன்று எண்ைப்படவுள்ளன.

2. ஒபர நாளில் 43 இலட்சம் கபரானா தடுப்பூசிகள்: இந்தியா சாதலன
COVID-19’க்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் புதிய சாதலனயாக, கடந்த 24
மணி பநரத்தில் 43 இலட்சம் தடுப்பூசிகள்பபாட்டு இந்தியா புதிய சாதலன
பலடத்துள்ளது. இதுவலர நாட்டில் ஒபர நாளில் பபாடப்பட்ட தடுப்பூசி
எண்ணிக்லகயில் இது மிகவதிகம்.

3. உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக என்.வி. ரமைா நியமனம்
உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக நீதிபதி என்.வி. ரமைா
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக
என்.வி. ரமைாலவ நியமித்து குடியரசுத்தலலவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்டிருக்கும் அறிவிக்லகயில், நீதிபதி
ரமைா, உச்சநீதிமன்றத்தின் 48ஆவது தலலலம நீதிபதியாக ஏப்ரல்.24
அன்று பதவிபயற்றுக் சகாள்கிறார்.
தற்பபாது உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக இருக்கும் எஸ்.ஏ. பபாப்பட
அவர்களின் பதவிக்காலம் ஏப்.23’இல் நிலறவு சபறுவலத அடுத்து, புதிய
தலலலம நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய
தலலலம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்.வி. ரமைா, 2022ஆம்
ஆண்டு ஆக.26 வலர இப்பதவிலய வகிப்பார்.

4. புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக தருண் பஜாஜ் நியமனம்
சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயலர் தருண் பஜாஜ், மத்திய
அரசின் புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய
அரசின் பல்பவறு துலறகளின் சசயலர்கள் பணியிடமாற்றம் சசய்யப்பட்டு
-ள்ளனர். இதுசதாடர்பாக, மத்திய பணியாளர்-பயிற்சித்துலற அலமச்சகம்
பிறப்பித்த உத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: ஹரியானாலவச் பசர்











 











-ந்த மூத்த இ ஆ ப அதிகாரியும், சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற சசயல
-ருமான தருண் பஜாஜ், வருவாய்த்துலறயின் புதிய சசயலராக நியமிக்கப்
-பட்டுள்ளார். அவர் வகித்த சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயல
-ராக மூத்த இ ஆ ப அதிகாரி அஜய் பசத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உள்துலற கூடுதல் சசயலரான ஞாபனஷ் குமார், நாடாளுமன்ற விவகார
-ங்கள் அலமச்சகத்தின் சசயலராகவும், தகவல், ஒலிபரப்பு அலமச்சகத்தி
-ன் சிறப்புச்சசயலர் அலி ராஸா ரிஸ்வி, சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள்
துலறயின் சசயலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். வருவாய்த்துலற சிறப்பு
சசயலர் அனில்குமார் ஜா, பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் துலறயின் சசய
-லராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என அவ்வுத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. நடப்பாண்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் வளரும்: IMF கணிப்பு
நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம்
அதிகரிக்கும் என்று பன்னாட்டு நிதியம் கணித்துள்ளது. உலக வங்கியின்
வருடாந்திர மாநாடு விலரவில் நலடசபறவுள்ளது. இலதசயாட்டி,
வாஷிங்டலனத் தலலலமயிடமாகக் சகாண்டு இயங்கும் பன்னாட்டுச்
சசலவாணி நிதியம் (IMF) அறிக்லக ஒன்லற சவளியிட்டுள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் இந்தியாவின் சபாரு
-ளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம் அதிகரிக்கும். இது, அடுத்த நிதியாண்டில்
6.9% அதிகரிக்கும். கடந்த ஆண்டு கபரானா பரவலால் பாதிப்புகள் இருந்த
பபாதிலும், சீனாவின் சபாருளாதாரம் 2.3 சதவீதம் வளர்ச்சி அலடந்தது.
நடப்பு நிதியாண்டில் அது, 8.6 சதவீதமாகவும், அடுத்த நிதியாண்டில் 5.6
சதவீதமாகவும் இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டில் சீனாலவவிட இந்தியாவி
-ன் சபாருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் என்று அந்த அறிக்லகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து IMF அலமப்பின் தலலலமப் சபாருளா
-தார நிபுைர் கீதா பகாபிநாத் கூறியதாவது: கடந்த 2020’இல் சர்வபதச
சபாருளாதாரம் 3.3 சதவீதம் சரிலவச் சந்தித்தது.
நடப்பு நிதியாண்டிலும், அடுத்த நிதியாண்டிலும் சபாருளாதாரம் மீண்டும்
வரும் என கணித்துள்பளாம். நடப்பு நிதியாண்டில் சர்வபதச சபாருளாதார
வளர்ச்சி 6%ஆகவும், 2022’இல் 4.4%ஆகவும் இருக்கும் என்றார் அவர்.





பபாலந்தில் பம.1 மற்றும் 2 அன்று நடக்கவுள்ள இப்பபாட்டி, படாக்கிபயா
ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கும் பபாட்டியாகும்.
இப்பபாட்டியில் ஆடவருக்கான 4*400 மீட்டர் ரிபல பிரிவுக்காக அபமாஜ்
பஜக்கப், நாகநாதன் பாண்டி, முகமது அனாஸ் யாஹியா, ஆபராக்கிய
ராஜீவ், சர்தாக் பாம்ப்ரி, அய்யாசாமி தருண், நிர்மல் பநாவா டாம் ஆகிபயார்
பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மகளிருக்கான 4*400 மீட்டாாா் ரிபலவில் பூவம்மா, சுபா சவங்கபடஷ்,
கிரன், அஞ்சலி பதவி, பரவதி, விஸ்மயா, ஜிஸ்னா பமத்யூ ஆகிபயார் களம்
காணுகின்றனர். மகளிருக்கான 4*100 மீட்டர் ரிபலவுக்காக தனலட்சுமி,
டூட்டி சந்த், ஹிமா தாஸ், அர்ச்சனா சுசீந்திரன், ஹீமாஸ்ரீ ராய், தாபனஷ்வரி
ஆகிபயார் பதர்வாகியுள்ளனர்.
இப்பபாட்டியில் முதல் 8 இடங்களுக்குள்ளாக வரும் அணிகள் பநரடியாக
படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறும். பதாகாவில் 2019’இல் நலடசபற்
-ற உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்பகற்றதன்மூலம் 4*400 மீட்டருக்கான
கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியா ஏற்கனபவ படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு
தகுதிசபற்றுவிட்டது.
8. படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்: வட சகாரியா பங்பகற்கவில்லல
கபரானா சூழல் காரைமாக படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் பங்பகற்கப்பபாவ
-தில்லல என்று வட சகாரியா அறிவித்துள்ளது. உலக அளவிலான கபரா
-னா பாதிப்பிலிருந்து தங்களது விலளயாட்டு வீரர், வீராங்கலனகலள
பாதுகாக்கும் பநாக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு விலளயா
-ட்டு அலமச்சகம் சதரிவித்துள்ளது. கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த பதசிய
ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தின்பபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்த
அலமச்சகத்தின் வலலதளத்தில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தகவலல தங்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக வட சகாரியா இன்னும்
தங்களிடம் உறுதிப்படுத்தவில்லல என்று ஜப்பான் ஒலிம்பிக் கமிட்டி சதரி
-வித்துள்ளது. வட சகாரியா - சதன் சகாரியா இலடபய சுமூகமற்ற உறவு
உள்ளபபாதிலும், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சதன் சகாரியாவில் நடந்த
குளிர்கால ஒலிம்பிக் பபாட்டியில் பங்பகற்க 22 பபாட்டியாளர்கலளயும்,
அரசு அதிகாரிகலளயும், ஊடகத்தினலரயும் வட சகாரியா அனுப்பியிருந்த
-து குறிப்பிடத்தக்கது.

6. ஒருநாள் தரவரிலச: ஷிகா பாண்பட முன்பனற்றம்
ஐசிசியின் ஒருநாள் கிரிக்சகட் தரவரிலசயில் சபௌலர்கள் பிரிவில் இந்திய
வீராங்கலன ஷிகா பாண்பட முதல் 10 இடங்களுக்குள்ளாக முன்பனறியு
-ள்ளார். ICC சவளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தரவரிலசயின்படி, ஷிகா 610
புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்துக்கு திரும்பியுள்ளார்.
சக வீராங்கலனகளான ஜுலன் பகாஸ்வாமி 681 புள்ளிகளுடன் 5ஆம்
இடத்திலும், பூனம் யாதவ் 641 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திலும் நீடிக்கி
-ன்றனர். ஆஸ்திபரலிய தரப்பில் மீகன் ஷட் 762 புள்ளிகளுடன் 2ஆவது
இடத்துக்கு முன்பனறியுள்ளார். அந்த அணியின் நிபகாலா பகரி முதல்
முலறயாக 37ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் ஆஸ்திபரலி
-யாவின் சஜஸ் பஜானசன் (793) முதலிடத்தில் சதாடர, சதன் ஆப்பிரிக்கா
-வின் மாரிஸாபன காப் 747 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
பபட்ஸ்வுமன்கள் வரிலசயில் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா 710
புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்தில் இருக்க, பகப்டன் மிதாலி ராஜ் 709 புள்ளிக
-ளுடன் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். ஆஸ்திபரலியாவின் அலிஸா
ஹீலி மீண்டும் 3ஆவது இடத்துக்கு (753) வந்துள்ளார். சக வீராங்கலன
எலிஸ் சபரி 701 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். அந்த
அணியின் ஆஷ்லி கார்டனர் முதன்முலறயாக 30ஆவது இடத்லதப் பிடித்
-துள்ளார். நியூஸிலாந்தின் சலௌசரன் சடௌன் 55 இடங்கள் முன்பனறி
62ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் இங்கிலாந்தின் படமி பியூ
-சமௌன்ட் 765 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். சதன் ஆப்பிரிக்
-காவின் லிசஸசல லீ 758 புள்ளிகளுடன் 2ஆம் இடத்லதப்பிடித்துள்ளார்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவில் ஒபர இந்தியராக தீப்தி சர்மா 343 புள்ளிகளுட
-ன் 5ஆவது இடத்தில் சதாடர்கிறாாாா். ஆஸ்திபரலியாவின் எலிஸ் சபரி
(461), சதன் ஆப்பிரிக்காவின் மாரிஸாபன காப் (418), பமற்கிந்தியத் தீவுக
-ளின் ஸ்சடபானி சடய்லர் (410) ஆகிபயார் இப்பிரிவில் முலறபய முதல்
3 இடங்களில் உள்ளனர்.

9. ஏப்ரல்.7 – உைக சுகாதார நாள்.
10. பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த மூன்று பபர்
நியமனம்
பதசிய பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த நீதிபதி
எம் சத்தியநாராயைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்திய
நாதன், முன்னாள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால்
ஆகிபயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்தவழக்குகலள விசாரிக்க தில்லியில் பதசிய
பசுலம தீர்ப்பாய முதன்லம அமர்வு உருவாக்கப்பட்டது. அதன்சதாடர்ச்சியா
-க சசன்லன சகால்கத்தா, புபன, பபாபால் ஆகிய இடங்களிலும் மண்டல
அமர்வுகள் சதாடங்கப்பட்டன. இவற்றுக்கு நீதித்துலற உறுப்பினராக
நியமிக்க தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எம் சத்தியநாராய
-ைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்தியநாதன், முன்னா
-ள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால் சபயர்கலள பரிந்து
-லரத்து மத்திய அரசுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் கருத்துரு
அனுப்பியது. அதற்கு மத்திய அரசுகடந்த ஆண்டு ஒப்புதல் அளித்தது.
அதனடிப்பலடயில் புபனயில் உள்ள பசுலம தீர்ப்பாய பமற்கு மண்டல
அமர்வின் நீதித்துலற உறுப்பினராக எம் சத்தியநாராயைலனயும்,
சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக பக சத்யபகாபாலலயும், சசன்லன சதன்
மண்டல அமர்வின் சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக கிரிஜா லவத்தியநாத
-லனயும் நியமித்து தீர்ப்பாயத் தலலவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

7. உலக தடகள ரிபல: இந்திய அணியில் தனலட்சுமி, ஹிமா தாஸ்
உலக தடகள ரிபல பபாட்டியில் பங்பகற்கும் இந்திய அணியில் தமிழக
வீராங்கலன தனலட்சுமியுடன் ஹிமா தாஸ், டூட்டி சந்த் ஆகிபயார்
இடம்பிடித்துள்ளனர்.











