
         

     

1.உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ ாட்டம்-2021’ஐ 

வேளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அலமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) ILO  

இ) WEF 

ஈ) UNICEF 

✓ உலக வேலலோய்ப்பு மற்றும் சமூக கண்வ ாட்டம் – 2021’ஐ 

பன்னாட்டு த ாழிலாளர் அலமப்பு (ILO) தேளியிட்டுள்ளது. இவ்ேறிக்லக 

ILO’இன் மு ன்லம தேளியீடுகளுள் ஒன்றாகும். இது, வேலலலை ஒழு 

-ங்கலமப்ப ற்கான விேரங்கலள ேழங்குகிறது. இல ை அடிப்பலட 

-யிலான மற்றும் இருப்பிட அடிப்பலடயிலான  ளங்களில், த ாழிலாளர் 

-கள் மற்றும் ேணிகங்களின் அனுபேத்ல யும் இது சித் ரிக்கிறது. 

 

2.நா யம் மற்றும் நிதி வ ாடர்பான அறிக்லகலய வேளியிட்டுள்ள 

அலமப்பு எது? 

அ) பன்னாட்டுச் தசலோணி நிதிைம் 

ஆ) உலக ேங்கி 

இ) இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி  

ஈ) புதிை ேளர்ச்சி ேங்கி 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான நா ைம் மற்றும் நிதி (Currency and 

Finance) த ாடர்பான அறிக்லகலை இந்திை ரிசர்வ் ேங்கி அண்லமயில் 

தேளியிட்டுள்ளது. “Reviewing the Monetary Policy Framework” என்பது 

இந்  ஆண்டின் அறிக்லகக்கான கருப்தபாருளாகும். நலடமுலறயில் 

உள்ள நிச்சைமற்ற தபாருளா ார சூழ்நிலலக்கு எதிராக, 2021 மார்ச்சில் 

நிலவும் ப வீக்கம் மற்றும் ப வீக்க இலக்குகளின் வபாக்குகலள 

இந்  அறிக்லக விமர்சன ரீதிைாக பகுப்பாய்வு தசய்கிறது. 

 

3. COVID-19 ஆக்ஸிஜன் அேசர பணிக்குழுலே வ ாடங்கவுள்ள 

அலமப்பு எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) இந்திை மருத்துே சங்கம் 

இ) AIIMS 

ஈ) உலக நலோழ்வு அலமப்பு  

✓ உலக நலோழ்வு அலமப்பு (WHO)  லலலமயிலான ஒரு கூட்டலமப்பு 

COVID-19 உயிர்ேளி அேசர பணிக்குழுலே த ாடங்க முடிவுதசய்துள் 

-ளது. குலறந்  மற்றும் நடுத் ர ேருோய்தகாண்ட நாடுகளின் சுகா ார 

அலமப்புகள் மீ ான அழுத் ங்களுக்கு மத்தியில் இம்முடிவு ேந்துள்ளது.  

✓ அந்நாடுகளுள் பல உயிர்ேளி இன்றி சிகிச்லசக்கு தபரும் சிரமத்திற்கு 

ஆளாகின்றன. இப்பணிக்குழுவின்கீழ், உலதகங்கிலும் உள்ள சுகா ார 

அலமப்புகளுக்கு உயிர்ேளி ேழங்கலல அதிகரிப்பல  உலக சுகா ார 

அலமப்பு (WHO) வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

4. 78ஆேது வகால்டன் குவளாப் விருதுகளில் ‘சிறந்  திலரப்படம்’ 

(நாடகம்) விருல  வேன்ற திலரப்படம் எது? 

அ) வநாமட்வலண்ட்  

ஆ) பரிவைறும் தபருமாள் 

இ) தி கிதரளன் 

ஈ) கனா 

✓ 78ஆேது வகால்டன் குவளாப் தேற்றிைாளர்களாக “Nomadland” மற்றும் 

“Borat Subsequent Moviefilm” ஆகிை திலரப்படங்கள் த ரிோகின. 

நாடகப்பிரிவுக்கான விருல  ‘Nomadland’உம், நலகச்சுலே அல்லது 

இலசப்பிரிவுக்கான விருல  ‘Borat Subsequent Moviefilm’உம் தேன்றது.  

✓ ‘Nomadland’இன் இைக்குநரான வசாலி ஜாவோ, 1984’க்குப் பிறகு ‘சிறந்  

இைக்குநர்’ விருல  தேன்ற மு ல் தபண்மணி என்ற தபருலமலைப் 

தபற்றார். 

 

 

 

5.இந்திய வபண்கள் லீக்லக நடத் வுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) வகரளா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) திரிபுரா 

✓ இந்  ஆண்டின் இந்திை தபண்கள் லீக், ஒடிஸா மாநிலத் ால் நடத் ப்பட 

உள்ளது. இந்திை தபண்கள் லீக் என்பது இந்திைாவின் ஒரு முன்னணி 

தபண்கள் கால்பந்து லீக் வபாட்டிைாகும். இது, அகில இந்திை கால்பந்து 

சம்வமளனத் ால் நடத் ப்படுகிறது. இதுமு லில், தில்லியில், 6 அணிகளு 

-டன் விலளைாடும் வபாட்டிைாக இருந் து. இ ன் கலடசி பருேத்தின் 

-வபாது (4ஆேது IWL) தபங்களூரில் 12 அணிகளாக மாற்றப்பட்டது. 

 

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

Day’ அனுசரிக்கப்படும் வ தி எது? 

அ) மார்ச் 02 

ஆ) மார்ச் 01  

இ) மார்ச் 05 

ஈ) மார்ச் 04 

✓ ஒவ்வோர் ஆண்டும் மார்ச்.1 அன்று UNAIDSஆல் உலகம் முழுேதும் 

‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபாதுநல அச்சுறுத் லாக எண்ணி 

அ லன முடிவுக்குக் தகாண்டுேருேல  வநாக்கதமனக்தகாண்ட ஐநா 

அலமப்பு ான் இந்  UNAIDS. 

 

7.பின்வரும் எந்  அலமச்சகத் ால், ‘சுகம்ய பாரத்’ வசயலி வ ாடங்க 

-ப்பட்டுள்ளது? 

அ) தபண்கள் & குழந்ல கள் நல வமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

ஆ) திறன் வமம்பாட்டு அலமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகம்  

ஈ) அறிவிைல் & த ாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓ மத்திை சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித் ல் அலமச்சகமானது “சுகம்ை 

பாரத்” என்ற தசைலிலை உருோக்கியுள்ளது. அணுகலல வமம்படுத்துே 

- ற்காக, மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித் ல் துலற (DEPwD) இல  

உருோக்கியுள்ளது. இது “Access – The Photo Digest” என்ற  லலப்பி 

-லான லகவைட்டுடன் தேளியிடப்பட்டது. 

 

8.இந்தியா, பின்வரும் எந்நட்புநாட்வடாடு இல ந்து, ‘சுற்றுச்சூழல் 

ஆண்டு’ என்றவோன்லற அறிமுகப்படுத்தியது? 

அ) பிரான்ஸ்  

ஆ) இலங்லக 

இ) தமாரிஷிைஸ் 

ஈ) மிைான்மர் 

✓ இந்திை சுற்றுச்சூழல் அலமச்சரான பிரகாஷ் ஜேவடகர், பிரான்ஸ் சுற்றுச் 

சூழல் அலமச்சருடன் இல ந்து இந்வ ா-பிதரஞ்சு ‘சுற்றுச்சூழல் 

ஆண்லட’ அறிமுகம்தசய்துலேத் ார். இந்திைாவும் பிரான்சும் அஸ்ஸாம், 

இராஜஸ் ான், மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிை மாநிலங்களில் சுற்றுச்சூழல் 

திட்டங்கலளத்த ாடங்கவுள்ளன. நீடித்  ேளர்ச்சியில் இந்வ ா-பிதரஞ்சு 

ஒத்துலழப்லப ேலுப்படுத்துேவ  இ ன் வநாக்கமாகும். 

 

9.சிறப்பு வேளாண்மை மண்டலங்கலள (SAZ) நிறுவுே ற்கான 

வகாள்லகலய அறிமுகப்படுத்திய மு ல் மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) உத் ரகண்ட்  

ஈ) த லங்கானா 

✓ 2011ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு வேளாண் மண்டலங்கலள (SAZ) அலமத்  

மு ல் மாநிலம் உத் ரகண்ட் ஆகும். இது சிறப்பு தபாருளா ார மண்டலங் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

-களின் அடிப்பலடயில் த ாடங்கப்பட்ட ாகும். இது மலலப்பகுதிகளுக்கு 

உகந்  உைர் ர வில கலள உருோக்க உழேர்கலள ஊக்குவித் து. 

 

10.MoSPIஆல் வேளியிடப்பட்ட வமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 

இரண்டாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21 நிதியாண் 

-டின் வமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன? 

அ) -7 ச வீ ம் 

ஆ) -8 ச வீ ம்  

இ) -9 ச வீ ம் 

ஈ) -10 ச வீ ம் 

✓ புள்ளிவிேரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அலமச்சகம் (MoSPI) தேளியிட்ட 

தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியின் இரண்டாேது முன்கூட்டிை மதிப்பீடுக 

-ளின்படி, 2020-21ஆம் நிதிைாண்டிற்கான தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தி 

-8 ச வீ மாக பதிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

✓ NSO, MoSPI ஆகிைலே காலாண்டு மதிப்பீடுகலளயும் தேளியிட்டன. 

த ாடர்ச்சிைாக இரண்டு காலாண்டு சுருக்கத்திற்குப் பிறகு, அக்வடாபர்-

டிசம்பர் காலாண்டில் (Q3) இந்திைாவின் தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தி 

0.4 ச வீ ம் அதிகரித்துள்ளது. இ ன்மூலம் நாடு மந் நிலலயிலிருந்து 

மீள்ே ாகக் கூறப்படுகிறது. 

 


1. ோக்களிக்க ‘இ-எபிக்’ பைன்படுத் லாம் 

 மிழகத்தில்  ற்வபாது 21 லட்சத்துக்கும் வமற்பட்ட மு ல் முலற 

ோக்காளர்கள் உள்ளனர். இேர்களுக்கு ேண்  ோக்காளர் 

அலடைாள அட்லட ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றன. இது விர ‘இ-எபிக்’ 

என்ற புதிை ேசதிலையும் வ ர் ல் ஆல ைம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இதுகுறித்து சத்ைபிர  சாஹூ கூறிை ாேது:  மிழகத்தில்  ற்வபாதுள்ள 

21 லட்சம் மு ல் முலற ோக்காளர்களில் 4 லட்சம் வபருக்கு அேர்கள் 

முகேரிக்வக ோக்காளர் அலடைாள அட்லட விலரவு  பால் மூலம் 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீ முள்ளேர்களுக்கு வ ர் லுக்கு முன்ன ாகவே 

அனுப்பப்படும். இது விர, ‘இ-எபிக்’ எனப்படும் மின்னணு ோக்காளர் 

அலடைாள அட்லட தபறும் முலற அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல் 

முலற ோக்காளர்கள் ‘voterportal.eci.gov.in’ என்ற இல ப்பில், தசன்று 

பதிவு தசய் ால், லகவபசிக்கு ேரும் கடவுச் தசால்லல பைன்படுத்தி, 

மின்னணு ோக்காளர் அட்லடலை லகவபசியில் தபறலாம். அ ன்பின் 

அல  ‘பிரின்ட் அவுட்’ எடுத்து ஆே மாக பைன்படுத்தியும் 

ோக்களிக்கலாம். 

2.  மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சம் வபர் காத்திருப்பு: 

வேலலோய்ப்பு பயிற்சித் துலற  கேல் 

 மிழகத்தில் அரசு வேலலக்காக 63 லட்சத்துக்கு 63 ஆயிரம் வபர் 

காத்திருப்ப ாக வேலலோய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துலற அறிவித்துள்ளது. 

10-ம் ேகுப்பு மு ல் பட்டப் படிப்பு ேலரயிலான கல்வித்  குதிலை 

அந் ந்  மாேட்ட வேலலோய்ப்பு அலுேலகங்களிலும், பிஇ, 

பிதடக்,பிஎஸ்சி விேசாைம், எம்பிபிஎஸ், பிஎல் உள்ளிட்ட த ாழிற்படிப்பு 

 குதிகள், முதுகலல பட்டப் படிப்புத்  குதிகலள தசன்லன மற்றும் 

மதுலரயில் உள்ள மாநில த ாழில் மற்றும் தசைல் வேலலோய்ப்பு 

அலுேலகத்திலும் பதிவு தசய்ை வேண்டும். இந்நிலலயில், கடந்  பிப்.28 

ேலர பதிவு தசய் ேர்களின் எண்ணிக்லகலை வேலலோய்ப்பு 

மற்றும் பயிற்சித் துலற தேளியிட்டுள்ளது. அ ன்படி, வேலலோய்ப்பு 

அலுேலகங்களில் பதிவு தசய்துள்ள தமாத்  பதிவு ாரர்களின் 

எண்ணிக்லக 63 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 122. அதில் 24 ேைது மு ல் 

35 ேலரயுள்ளேர்கள் 22 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 107 வபர். 36 மு ல் 57 

ேைது ேலர உள்ளேர்கள் 10 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 786 வபர். ஒரு 

லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 983 இலடநிலல ஆசிரிைர்களும், பிஎட் முடித்  2 

லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 362 பட்ட ாரிகளும், பிஎட் முடித் 2 லட்சத்து 18 

ஆயிரத்து 324 முதுகலல பட்ட ாரிகளும் உள்ளனர். வமலும், 2 லட்சத்து 

8 ஆயிரத்து 556 பிஇ, பிதடக் பட்ட ாரிகளும், 2 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 411 

எம்இ, எம்தடக் பட்ட ாரிகளும் அரசு வேலலக்காக காத்திருப்ப ாக 

த ரிவித்துள்ளது. 

3. மார்ச் 4 - வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம் 

ஆண்டுவ ாறும் மார்ச் 4-ம் வ தி வ சிை த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந் ஆண்டு 50-ேது த ாழிலாளர் பாதுகாப்பு 

தினத்ல  முன்னிட்டு, த ாழிலாளர் துலற தசைலர் நசிமுத்தீன் 

 லலலமயில், த ாழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ார இைக்ககத்தின் 

அலுேலர்கள், வ சிை பாதுகாப்பு குழுமத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

இ ர அலுேலர்களுடன் பாதுகாப்பு உறுதிதமாழி எடுக்கப்பட்டது. 

த ாழிலாளர் நலன் சார்ந்து அேர்கள் ோழ்க்லக உைர 

த ாழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு 

தசைல்படுத் ப்பட்டு ேருகின்றன. விபத்துகலள குலறத்  மற்றும் 

விபத்துகள் இன்றி தசைல்பட்ட த ாழிற்சாலல நிர்ோகத்தினருக்கு 

மாநில அளவில் பாதுகாப்பு விருதுகள், பாதுகாப்பு வமம்பாடு, உற்பத்தித் 

திறன் மற்றும்  ர வமம்பாடு குறித்  சீரிை ஆவலாசலனகலள கூறும் 

த ாழிலாளர்களுக்கு  மிழக அரசின் ‘உைர்ந்  உலழப்பாளர் 

விருது’களும் ஆண்டுவ ாறும் ேழங்கப்படுகிறது. 

4. 'தினமலர்' நாளி ழின் கவுரே ஆசிரிைரும், சங்க கால 

நா ைவிைலின்  ந்ல யுமான டாக்டர் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி, 88, 

தசன்லனயில் வநற்று (04.03.2021) மாரலடப்பால் காலமானார். இந்திை 

அரசின் உைரிை த ால்காப்பிைர் விருது, லண்டன் ேரலாற்று அலமப்பின் 

ஆய்விைல் அறிஞர் விருதுகலள தபற்றேர். சங்ககால நா ைவிைலின் 

 ந்ல  என, வபாற்றப்படுபேர். 

நா ைவிைல் அறிஞர்:  

சங்ககால பாண்டிை மன்னரான தபருேழுதி தேளியிட்ட நா ைங்கள், 

வசர மன்னர்கள் தேளியிட்ட தேள்ளி நா ைங்கள், வராமானிை 

மன்னர்கள் தேளியிட்ட நா ைங்கள் ஆகிைேற்லற 

கண்டுபிடித்துள்ளார் இரா.கிருஷ் மூர்த்தி. இதுத ாடர்பாக பல்வேறு 

நூல்கலள  மிழ், ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார். இந்திை நா ைவிைல் 

கழகத்  லலேர், த ன்னிந்திை நா ைவிைல் கழகத்தின்  லலேர் 

உள்ளிட்ட பல்வேறு தபாறுப்புகளில் இருந்துள்ளார். இ ழிைல்,  மிழ் 

எழுத்துசீர்திருத் ம், கல்தேட்டிைல், நா ைவிைல் த ாடர்பான இேரது 

பங்களிப்லப வபாற்றும் ேலகயில், மதுலர காமராசர் பல்கலலக்கழகம் 

இேருக்கு கடந்  2004-ம் ஆண்டு கவுரே டாக்டர் பட்டம் ேழங்கிைது. 

5. ‘நிதி நடேடிக்லகப் பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.): 

பிரான்ஸின் பாரிலஸத்  லலலமயிடமாகக் தகாண்டிருக்கும் ‘நிதி 

நடேடிக்லகப பணிக்குழு’ (எஃப்.ஏ.டி.எஃப்.) பாகிஸ் ாலனத்  னது 

‘சாம்பல் நிறப் பட்டிை’லில் த ாடர்ந்து லேத்திருக்கும் முடிலே 

எடுத்திருப்பது நிச்சைம் அந்நாட்டுக்குப் பின்னலடலேயும் 

ஏமாற்றத்ல யும் ஏற்படுத்தியிருக்கும். அந்நிைச் தசலாேணி 

முலறவகடுகள், பைங்கரோ த்துக்குச் தசய்ைப்படும் நிதியு வி 

வபான்றேற்லறத்  டுப்ப ற்காக உருோக்கப்பட்டது இந்  அலமப்பு. 

வமற்கண்ட முலறவகடுகளில் ஈடுபடும் நாடுகள் ‘கறுப்புப் பட்டிை’லில் 

வசர்க்கப்பட்டு, அேற்றுக்குப் தபாருளா ாரரீதியில் அழுத் ம்  ரப்படும். 

இந் ப் பட்டிைலலவிட சற்றுத் தீவிரம் குலறந் து ‘சாம்பல் நிறப் பட்டிைல். 

2015-ல் இந் ப் பட்டிைலிலிருந்து பாகிஸ் ான் நீக்கப்பட்டு 2018-ல் 

மறுபடியும் வசர்க்கப்பட்டது. 27 நடேடிக்லககலள அது நிலறவேற்ற 

வேண்டும் என்றும் பணிக்கப்பட்டது. இந் ப் பணிகளில் இன்னும் 

மூன்று விஷைங்களில் வபாதுமான நடேடிக்லக எடுக்கப்படவில்லல 

என்று சமீபத்தில் ‘எஃப்.ஏ.டி.எஃப்’ அலமப்பின்  லலேர் மார்கஸ் ப்தளைர் 

த ரிவித் ார். 

6. உடல் தசல்கள்  மக்கு கிலடக்கும் ஆக்சிஜன் அளலே உ ர்ந்து 

 கேலமத்துக் தகாள்ளும் மரபணு த ாழில்நுட்பத்ல  கண்டுபிடித்  

 ற்காக, 2019 - ம் ஆண்டு மருத்துேத்துக்கான வநாபல் பரிசு வில்லிைம் 

ஜி.வகலின், சர் பீட்டர் வரட் கிளிப், கிவரக் எல்.தசம்ன்ஸா ஆகிவைாருக்கு 

ேழங்கப்பட்டது . 

7. ஜம்மு காஷ்மீரில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்வபரலே த ாகுதிகலள 

மறுேலரைலற தசய்ே ற்காக கடந்  ஆண்டு, த ாகுதி ேலரைலற 

ஆல ைம் அலமக்கப்பட்டது. இந்நிலலயில் இ ன் ப விக் காலம் 

ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திை அரசு தேளியிட்டுள்ள அறிவிக்லகயில், “ஒய்வுதபற்ற 

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் வ சாய்  லலலமயிலான 

காஷ்மீர் த ாகுதி ேலரைலற ஆல ைம்  னது பணிகலள முடிக்க 

வமலும் ஓராண்டு எடுத்துக்தகாள்ளும்” என கூறப்பட்டுள்ளது. இ ன் 

மூலம் காஷ்மீர் சட்டப்வபரலே வ ர் ல்  ள்ளிப்வபாகும் என 

கூறப்படுகிறது. 

8. ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு (முப்பலட  ளபதிைர் மாநாடு): 

குஜராத் மாநிலம் நர்ம ா மாேட்டத்தில் உள்ள தகோடிைா நகரில் 

ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாடு கடந்  விைாழக்கிழலம (04.03.2021) 

த ாடங்கி நலடதபற்று ேருகிறது. மூன்று நாட்கள் நலடதபறும் 

இம்மாநாட்டில் வ சிைப் பாதுகாப்பு, எல்லலப் பிரச்சிலனகள், அண்லட 

 



         

     

நாடுகளுடனான ராணுே உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விேகாரங்கள் 

குறித்து விோதிக்கப்பட்டு ேருகின்றன. இந்நிலலயில், இந்  மாநாட்டின் 

இறுதி நாளான நாலள (சனிக்கிழலம - 06.03.2021), பிர மர் நவரந்திர 

வமாடி பங்வகற்று உலரைாற்றவுள்ளார். பாதுகாப்புத் துலற அலமச்சர் 

ராஜ்நாத் சிங், முப்பலடகளின்  லலலம  ளபதி விபின் ராேத், ராணுேத் 

 லலலம  ளபதி எம்.எம். நரேவன, விமானப்பலட  ளபதி பவ ாரிைா 

உள்ளிட்வடாரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து தகாள்கின்றனர். ராணுே 

வீரர்களும், இளநிலல அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து 

தகாள்ளவுள்ளனர். ராணுேக் கமாண்டர்கள் மாநாட்டில் இேர்கள் 

பங்வகற்பது இதுவே மு ன்முலறைாகும். 

9. 20 பில்லிைன் டாலர் மதிப்பிலான ராணுேத்  ளோடங்கலள 

விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க அரசு ஒப்பு ல்: 

இந்  ஆண்டு இதுேலரயில் இந்திைாவுக்கு 20 பில்லிைன் டாலர் 

மதிப்பிலான ராணுேத்  ளோடங்கலள விற்பலன தசய்ை அதமரிக்க 

அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இது இந்திைாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

இலறைாண்லம த ாடர்பான அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலை 

காட்டுகிறது என்று லபடன்  லலலமயிலான அதமரிக்க அரசு 

த ரிவித்துள்ளது. இது குறித்து லபடன் அரசின் தசய்தித் த ாடர்பாளர் 

தநட் பிலரஸ் கூறும்வபாது, ‘இந்  ஆண்டு இதுேலரயில் 20 பில்லிைன் 

டாலர் மதிப்பிலான வமம்பட்ட த ாழில்நுட்பங்கலளக் தகாண்ட 

பாதுகாப்புத்  ளோடங்கலள இந்திைாவுக்கு விற்க ஒப்பு ல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திைாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

இலறைாண்லம த ாடர்பாக அதமரிக்க அரசின் அக்கலறலைக் 

காட்டுகிறது’ என்று த ரிவித் ார். 

10. ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார் வபாலார்டு: இலங்லகலை 

வீழ்த்திைது தேஸ்ட் இண்டீஸ். 

இலங்லகக்கு எதிரான மு லாேது 'டுதேன்டி-20' வபாட்டியில், வகப்டன் 

வபாலார்டு ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாச தேஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 

விக்தகட் வித்திைாசத்தில் தேற்றி தபற்றது. இலங்லகயின் அகிலா 

 னஞ்தசைா வீசிை 4ேது ஓேரில், 6 சிக்சர் விளாசினார். இ ன்மூலம் 

சர்ேவ ச 'டுதேன்டி-20' அரங்கில், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் பறக்கவிட்ட 

2ேது வீரரானார். ஏற்கனவே இந்திைாவின் யுேராஜ் சிங், இச்சா லன 

பலடத்திருந் ார். இேர், 2007ல் டர்பனில் நடந்  'டுதேன்டி-20' உலக 

வகாப்லப லீக் வபாட்டியில் இங்கிலாந்தின் ஸ்டூேர்ட் பிராட் வீசிை ஒவர 

ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித் ார். சர்ேவ ச அரங்கில் இம்லமல்கல்லல எட்டிை 

3ேது வீரரானார் வபாலார்டு. ஒருநாள் வபாட்டியில் த ன் ஆப்ரிக்காவின் 

கிப்ஸ், ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் அடித்துள்ளார். இேர், 2007ல் தசயின்ட் 

கிட்சில் நடந்  உலக வகாப்லப (50 ஓேர்) லீக் வபாட்டியில் 

தந ர்லாந்தின் ோன் பங்க் வீசிை ஒவர ஓேரில் 6 சிக்சர் விளாசினார். 

11. 'சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு - 2023' 

நியூைார்க்: ேரும், 2023ம் ஆண்லட, சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டாக 

அறிவிக்கக் வகாரி, ஐ.நா., தபாதுச் சலபயில் இந்திைா  ாக்கல் தசய்  

தீர்மானம், ஒருமன ாக நிலறவேறிைது. இந்திைா உடன், ேங்கவ சம், 

தகன்ைா, வநபாளம், லநஜீரிைா, ரஷ்ைா, தசனகல் ஆகிை நாடுகள் 

இல ந்து அறிமுகப்படுத்திை இந்  தீர்மானத்ல , 70 நாடுகள் ேழி 

தமாழிந் ன. ஐ.நா.,வின், 193 நாடுகளும், இந்  தீர்மானத்ல  

ஒருமன ாக ஆ ரித்  ால், '2023 - சர்ேவ ச சிறு ானிை ஆண்டு' ஆக 

கலடப்பிடிக்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐ.நா.வுக்கான இந்திை 

தூ ர் - டி.எஸ். திருமூர்த்தி 

12. ரங்கராஜன் குழு அறிக்லகயின் நிலல என்ன?  

தகாவரானா பரேல் கார மாக மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம் கடும் 

பாதிப்லப சந்தித்  நிலலயில், மாநிலத்ல  வமம்படுத்  வமற்தகாள்ள 

வேண்டிை திட்டங்கள் த ாடர்பாக, ரிசர்வ் ேங்கி முன்னாள் கேர்னர் 

ரங்கராஜன்  லலலமயில் நிபு ர் குழுலே  மிழக அரசு கடந்  வம 

மா ம் அலமத் து. இந் க்குழு, கடந்  ஆண்டு தசப்டம்பர் 21 ம் வ தி, 

மு ல்ேரிடம்  னது அறிக்லகலை சமர்ப்பித் து. இந்  அறிக்லகயில் 

தகாவரானா பரேலல கட்டுப்படுத்  வ லேைான தசலவினங்கள், 

த ாழில் ேளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பது வபான்ற விேரங்கள் 

இடம்தபற்றுள்ளது. 

13. பட்டிைல் தேளியிட்டது மத்திை அரசு, மக்கள் ோழ சிறந்  நகரம் 

தசன்லனக்கு 4 ேது இடம். 

இந்திைாவில் முக்கிை நகரங்களில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கலள மத்திை 

அரசு நிலறவேற்றி ேருகிறது. அங்கு சாலலகள் வமம்பாடு,  கேல் 

த ாழில்நுட்பம், குடிநீர் ேசதி, சுகா ாரம் உள்பட பல்வேறு 

ேசதிகளுக்கான திட்டங்கள் நிலறவேற்றப்பட்டு ேருகின்றன. அந்  

நகரங்களில் நிலறவேற்றப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் அந்  நகரில் 

தசைல்படுத் ப்படும் பல்வேறு ேசதிகள் அடிப்பலடயில் மத்திை அரசின் 

வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சித் துலற சார்பில் ஆண்டுவ ாறும் 

சிறந்  ஸ்மார்ட் சிட்டிகலள வ ர்வு தசய்து ேருகிறது. 

அ ன் அடிப்பலடயில் கடந்  2020-ம் ஆண்டுக்காக நடந்  வபாட்டி: 

‘நகராட்சிகளின் தசைல்திறன் குறியீடு-2020’ 

நாடு முழுேதும் மக்கள் ோழ சிறந்  நகரம் பற்றி நடத் ப்பட்ட ஆய்வில் 

தசன்லனக்கு 4 ம் இடம் கிலடத்துள்ளது. இந்திைாவில் மக்கள் 

ோழ்ே ற்கு சிறந்  நகரம் எது என்பது குறித்து ஆண்டுவ ாறும் 

அலனத்து மாநிலங்களிலும் ஆய்வு நடத் ப்படுகிறது. ஸ்மார்ட் சிட்டி 

திட்டத்தின் கீழ் மத்திை வீட்டு ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி 

அலமச்சகம் இல  நடத்துகிறது. இந் ாண்டில், நாடு முழுேதிலும் 

இருந்து 111 நகரங்கள் இந்  ஆய்வில் இடம் தபற்றன.  மிழகத்தில் 

இருந்து தசன்லன, வகாலே உட்பட 10 க்கு வமற்பட்ட மாநகராட்சிகளின் 

தபைர்கள் இடம் தபற்றன. இந்  ஆய்வில், வநரடிைாகவும், ஆன்லலன் 

மூலமாகவும் மக்கள் கருத்து த ரிவித் னர். இந்நிலலயில், மக்களின் 

ோழ்க்லக திறன், சுகா ார வமம்பாடு, திடக்கழிவு வமலாண்லம 

ஆகிைேற்றின் அடிப்பலடயில் சிறந்  நகரங்களுக் கான பட்டிைலல 

மத்திை நகர்ப்புற வமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் எச்.எஸ்.பூரி வநற்று 

(மார்ச்ச 4, 2021) தடல்லியில் தேளியிட்டார். அதில் 10 லட்சம் மக்கள் 

த ாலகக்கு வமலாக உள்ள நகரங்களின் பட்டிைலில், தசன்லனயும், 

வகாலேயும் இடம் தபற்றுள்ளன. இதில், தசன்லனக்கு 4 ேது இடமும், 

வகாலேக்கு 7 ேது இடமும் கிலடத்துள்ளது. தபங்களூரு மாநகரம் 

நாட்டிவலவை மு ல் இடத்ல  பிடித்துள்ளது, என கூறப்பட்டுள்ளது.  

இதில் மு ல் பத்து இடங்கலள பிடித்  நகரங்களின் பட்டிைலில் 

தபங்களூரு, புவன, அகம ாபாத், தசன்லன, சூரத், நவி மும்லப, 

வகாைமுத்தூர், ேவ ா ரா, இந்தூர், மும்லப ஆகிைலே இடம் 

தபற்றுள்ளன. நாட்டின்  லலநகரமான தடல்லி, 13 ேது இடத்ல  

பிடித்துள்ளது. மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள 

நகரங்கள் பட்டிைலில் சிம்லா மு லிடத்ல யும், வசலம், வேலூர் 

ஆகிைலே முலறவை 5, 6-ேது இடங்கலளயும், திருச்சி 10-ேது 

இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 17, திருப்பூர் 18, ஈவராடு 24-ேது 

இடங்கலளயும் பிடித்துள்ளன. 

சிறந்  நகராட்சி நிர்ோகம்: 

கல்வி, சுகா ாரம், குடிநீர் ேசதி, துப்புரவு, பதிவு, அனுமதி, உட்கட்டலமப்பு 

ஆகிை வசலேகள், நிதியில் ேருோய்- தசலவின வமலாண்லம, நிதி 

பரே லாக்கல், மின்னணு ஆளுலம- பைன்பாடு- மின்னணு குறித்  

கல்விைறிவு, திட்டங்கள்  ைா ரிப்பு- நலடமுலறப்படுத்து ல்- 

கட்டாைமாக்கு ல், நிர்ோகத்தில் திறன்- தேளிப்பலடத் ன்லம- 

கடலம, மனி ேளம், பங்வகற்பு உள்ளிட்ட காரணிகள் அடிப்பலடயில் 

சிறந்  நகராட்சி நிர்ோகங்கள் பட்டிைலும் தேளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், 

மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு அதிகமான நகரங்களில் இந்தூர் 

மு லிடத்ல யும், வகாலே 12-ேது இடத்ல யும், தசன்லன 18-ேது 

இடத்ல யும், மதுலர 22-ேது இடத்ல யும் தபற்றுள்ளன. 

மக்கள்த ாலக 10 லட்சத்துக்கு குலறோக உள்ள நகரங்களில் வசலம் 

5-ேது இடத்ல யும், திருதநல்வேலி 10-ேது இடத்ல யும், ஈவராடு 13-

ேது இடத்ல யும், வேலூர் 14-ேது இடத்ல யும், திருச்சி 17-ேது 

இடத்ல யும், தூத்துக்குடி 20-ேது இடத்ல யும் தபற்றுள்ளன. 

14. 2021 ஆம் ஆண்டிலும் பிஎப்.புக்கு 8.5 ச வீ  ேட்டி ேழங்க முடிவு 

15. இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பின் (சிஐஐ)  மிழக பிரிவு  லலேராக 

டாக்டர் எஸ்.சந்திரகுமார் வ ர்வு 

16. பிர மர் வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு திலரப்படமாகிறது!. 

பிர மாா் நவரந்திர வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாறு 'ஏக் ஒளாா் நவரன்' 

(மற்றுதமாரு நவரன்) என்ற தபைரில் திலரப்படமாகத்  ைாராகவுள்ளது. 

ேங்க தமாழித் திலரப்பட இைக்குநாா் மிலன் தபௌமிக், பிர மாா் 

வமாடியின் ோழ்க்லக ேரலாற்லறத் திலரப்படமாக்கவுள்ளாாா். அந் ப் 

படத்தில் பிர மாா் வமாடியின் வேடத்தில் த ாலலக்காட்சி நடிகாா் 

கவஜந்திர தசௌஹான் நடிக்கவுள்ளாாா். 

 


