
         

     

1.BRICS அமைப்பின் நடப்பாண்டிற்கான (2021) தலைவராக பபாறு 

-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. 

 

2.பின்வரும் எத்பததியிலிருந்து, COVID தடுப்பூசியின் இரண்டாவது 

கட்டம் இந்தியாவில் பதாடங்கவுள்ளது? 

அ) 2021 ைார்ச் 01  

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. 

 

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

அ) 2019 

ஆ) 2020  

இ) 2021 

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. 

 

4. “உைகளவில் பள்ளிகளில் உணவளிக்கும் நிலை - State of 

Schoolfeeding Worldwide” என்றபவாரு அறிக்லகலய பவளியிடுகிற 

அலைப்பு எது? 

அ) FAO 

ஆ) IUCN 

இ) UN – WFP  

ஈ) WTO 

✓ “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. 

 

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  

✓ 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. 

 

6. நகர புத்தாக்க பரிவர்த்தலன தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

ைத்திய அலைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்ெகம் 

ஆ) வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாேங்கள் அமைச்ெகம்  

இ) மின்னணு ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமைச்ெகம் 

ஈ) கல்வி அமைச்ெகம் 

✓ 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. 

 

7.மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் பசலவயின் அண்லைய கணிப்பின்படி, 

2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

-யின் வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்? 

அ) 7.5 ெதவீதம் 

ஆ) 9.5 ெதவீதம் 

இ) 13.5 ெதவீதம்  

ஈ) 15 ெதவீதம் 

✓ 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. 

 

8.தூய்லைமிகு சிறப்புவாய்ந்த இடங்கள் முன்முயற்சியின் நான்காம் 

கட்டத்தின்கீழ், எத்தலன தளங்கலள ைத்திய ஜல் சக்தி அலைச்சகம் 

பதர்ந்பதடுத்துள்ளது? 

அ) 8 

ஆ) 12  

இ) 15 

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 

ஈ) Safe Communication Network 

✓ 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, 11-

7, 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. 

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 2035-

ஆம் 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. 2030-

ஆம் 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. 

15. பங்கு பவளியீட்டில் ‘அனுபம் ேொயன்’ 

‘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. 

16. எண்பணய், எரிவாயு ரெமிப்பு விழிப்புணர்வு - தமிழகத்துக்கு 

ரதசிய அளவில் விருது. 

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 

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. 

20. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்மட ெங்கத்தில் ரைரிரகாமுக்கு கவுேவ 

பதவி   

ெ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  

21. இந்தியாவில் ஊடக சுதந்திேம், ரபாோட்டக்காேர்களின் 

பாதுக்காப்பு பற்றி - பிரிட்டன் நாடாளுைன்றத்தில் விவாதிக்க முடிவு  

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. 

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: 

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. 

 

 


