
         

    

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ொரம்ெரிய ‘லாந்தர் விளக்கு 

விழா’ சகாண்டாடப்ெடுகிற நாடு எது? 

அ) வங்கதேசம் 

ஆ) சீனா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) தேன் தகாரியா 

✓ சீனா ேனது பாரம்பரிய, ‘விளக்கு விழா’வவ முேல் சீன சந்திர மாேத்தின் 

15ஆவது நாளில் தகாண்டாடுகிறது. இந்ே விழா சீனப்புத்ோண்டு அல்லது 

‘வசந்ே விழா’ காலத்தின் இறுதிநாவளயும் குறிக்கிறது. இந்ே ஆண்டு, 

2021 பிப்.12 அன்று சீனா ‘காவள ஆண்டு’க்குள் அடிதயடுத்து வவத்ேது. 

இந்ே விழா, சீன நாட்காட்டியின்படி முேல் முழுநிலா இரவாகும். 

 

2. ‘சதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த அறிக்மக – 2021’ஐ 

செளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) FAO 

ஆ) UNCTAD  

இ) WTO 

ஈ) IMF 

✓ ஐநா வர்த்ேக மற்றும் தமம்பாட்டு அவமப்பானது (UNCTAD) சமீபத்தில் 

‘தோழில்நுட்பம் மற்றும் புத்ோக்க அறிக்வக-2021’ என்ற ேவலப்பில் ஓர் 

அறிக்வகவய தவளியிட்டது. நவீன தோழில்நுட்பங்கள் ேற்தபாதுள்ள 

ஏற்றத்ோழ்வுகவள விரிவுபடுத்துகிறோ மற்றும் அதிக ஏற்றத்ோழ்வுக 

-வள உருவாக்குகின்றனவா என்பவே UNCTAD’இன் இவ்வறிக்வக 

ஆராய்கிறது. ேற்தபாவேய $350 பில்லியன் அதமரிக்க சந்வேயுடன், 

தோழில்நுட்பங்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் $3.2 டிரில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர் அளவுக்கு வளரக்கூடும் என்று இவ்வறிக்வக காட்டுகிறது. 

 

3.’One District One Focus’ தயாரிப்புகளின் ெட்டியமல இறுதிசெய்து 

-ள்ள நடுெண் அமைச்ெகம் எது? 

அ) உள்துவற அவமச்சகம் 

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் தோழிற்துவற அவமச்சகம் 

இ) தவளாண் அவமச்சகம்  

ஈ) தோழிலாளர் & தவவலவாய்ப்பு அவமச்சகம் 

✓ மத்திய உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அவமச்சகமானது, One District 

One Focus’இன்கீழ் வரவிருக்கும் ேயாரிப்புகளின் பட்டியவல இறுதி 

தசய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 728 மாவட்டங்களுக்கான ேயாரிப்புகவள 

மத்திய உணவுப்பேப்படுத்துேல் அவமச்சகத்துடன் கலந்ோதலாசித்து 

இப்பட்டியல் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவடயாளம் காணப்பட்ட தபாருட்கள் 

தவளாண், தோட்டக்கவல, விலங்கு, தகாழி, பால், மீன்வளம் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்பு, கடல் துவறகவளச் சார்ந்ேவவயாகும். 

 

4.170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்ததாதேசியாவில் காணப்ெட்ட 

ெறமெயினம் எது? 

அ) புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி  

ஆ) தவண் சிட்டுக்குருவி 

இ) வன ஆந்வே 

ஈ) வங்கத்து கானமயில் 

✓ அழிந்துதபானோகக் கருேப்பட்ட புருவங்கருத்ே ேவிட்டுக்குருவி, சுமார் 

170 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு மீண்டும் தேன்பட்டுள்ளது. இந்தோதனசியா 

-வின் தபார்னிதயாவில் இந்ேப் பறவவ தேன்பட்டுள்ளது. இந்ேப்பறவவ 

முேன்முேலில் கடந்ே 1848’இல் அறிவியலாளர்களால் விவரிக்கப்பட்டது; 

பின்னர் அது அழிந்துவிட்டோக கருேப்பட்டது. உலகளாவிய வனவுயிரி 

பாதுகாப்பின்படி, இந்தோதனசியாவின் தபார்னிதயாவில், இருவர் ேற்தச 

-யலாக இந்ேப்பறவவவய நிழற்படம் எடுத்ேனர். 

 

 

 

 

5.ைக்களமெ ைற்றும் ைாநிலங்களமெ சதாமலக்காட்சி அமலெரி 

-மெகமள இமணத்து உருொக்கப்ெட்ட புதிய சதாமலக்காட்சி 

அமலெரிமெயின் செயர் என்ே? 

அ) இந்தியா TV 

ஆ) சன்ஸாத் அவலவரிவச  

இ) LRS TV 

ஈ) RS TV 

✓ இந்திய நாடாளுமன்றம் ேனது மக்களவவ மற்றும் மாநிலங்களவவக் 

-கான இரண்டு தோவலக்காட்சி அவலவரிவசகவள ஒருங்கிவணத்து 

சன்சாத் டிவி என்ற புதிய நிறுவனத்வே உருவாக்கியுள்ளது. இப்புதிய 

தோவலக்காட்சி அவலவரிவச, அவவகளின் நடவடிக்வககவள தநர 

-வலயாக ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில தமாழிகளில் ஒளிபரப்பும். இப்புதிய 

தோவலக்காட்சி அவலவரிவசயின் ேவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக 

முன்னாள் ஜவுளித்துவற தசயலாளர் இரவி கபூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

6.CERAWeek உலகளாவிய எரிெக்தி ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமல 

-மைத்துெ விருமதப்செறவுள்ள தமலெர் யார்? 

அ) நதரந்திர தமாதி  

ஆ) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

இ) மம்ோ பானர்ஜி 

ஈ) நிர்மலா சீோராமன் 

✓ இந்திய பிரேமர் நதரந்திர தமாதிக்கு CERAWeek உலகளாவிய எரிசக்தி 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேவலவமத்துவ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. தடக் 

-சாஸின் ஹூஸ்டனில் ேகவல் மற்றும் நுண்ணறிவு நிறுவனமான IHS 

மார்கிட் ஏற்பாடு தசய்யும் வருடாந்திர மாநாடான தசராவீக் பன்னாட்டு 

எரிசக்தி மாநாட்டில் அவருக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 

 

7. ISRO தேது PSLV-C51 ஏவுகலத்மதப் ெயன்ெடுத்தி எத்தமே 

செயற்மகக்தகாள்கமள விண்ணில் ஏவியது? 

அ) 18 

ஆ) 19  

இ) 20 

ஈ) 21 

✓ இந்தியாவின் PSLV-C51 ஏவுகலமானது ஸ்ரீஹரிதகாட்டா ஏவுேளத்தில் 

இருந்து தவற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது பிதரசில், ஐக்கிய 

அதமரிக்க நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவவச்சார்ந்ே 19 தசயற்வகக்தகாள்க 

-ளுடன் பிதரசிலின் 637 கிதலாகிராம் எவடயுவடய ஆப்டிகல் புவி 

கண்காணிப்பு தசயற்வகக்தகாளான அதமஸானியா-1’ஐ விண்ணுக்கு 

சுமந்துதசன்றது. 

 

8.பின்வரும் எவ்ெறிவியலாளரின் கண்டுபிடிப்மெ நிமேவுகூரும் 

ெமகயில் ததசிய அறிவியல் நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ) தஜகதீஷ் சந்திரதபாஸ்  

ஆ) C V இராமன் 

இ) சீனிவாச இராமானுஜன் 

ஈ) தஹாமி தஜ பாபா 

✓ ‘இராமன் விவளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டவே நிவனவுகூரும் வவகயில் 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் தேசிய அறிவியல் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதேநாளில், C V இராமன், ‘இராமன் விவளவு’ 

குறித்து அறிவித்ோர். அவருக்கு, 1930’இல் தநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.  

✓ “Future of Science and Technology and Innovation: Impact on Education 

Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய அறிவியல் 

நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

9.பிரதைாத் ெந்திர தைாடி என்ெெர் பின்ெரும் எந்த அமைப்பின் 

தமலெராொர்? 

அ) SEBI   ஆ) CBIC 

இ) CBDT   ஈ) IRDAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ மத்திய தநரடிவரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) ேவலவராக பிரதமாத் சந்திர 

தமாடி மீண்டும் நியமனம்தசய்யப் ட்டுள்ளார். 1982ஆம் தோகுதி இந்திய 

வருவாய் தசவவ அதிகாரியான PC தமாடி, 2019 பிப்ரவரியில் CBDT’இன் 

ேவலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது பேவிக்காலம் கடந்ே ஆண்டு 

ஆகஸ்டில், ஆறு மாேகாலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

10.BARC உருொக்கிய, ‘டிஜிட்டல் தகாொல்ட் சிகிச்மெ எந்திரத்மத’ 

இந்தியா எந்த நாட்டுக்கு நன்சகாமடயாக ெழங்கியுள்ளது? 

அ) தமாரீஷியஸ் 

ஆ) மடகாஸ்கர்  

இ) மியான்மர் 

ஈ) மாலத்தீவுகள் 

✓ பாபா அணு ஆராய்ச்சி வமயம் உருவாக்கிய புற்றுதநாய் சிகிச்வசக்கான 

ஒரு நவீன, ‘டிஜிட்டல் தகாபால்ட் சிகிச்வச எந்திரத்வே’ தீவு நாடான 

மடகாஸ்கருக்கு இந்தியா வழங்கியுள்ளது. ‘Bhabhatron-II’, என்ற தடலி 

தகாபால்ட் எந்திரம் அண்வமயில் மடகாஸ்கரின் ேவலநகரமான அன்ட 

-னனரிதவாவில் அந்நாட்டின் அதிபர் ஆண்ட்ரி இராதஜாலினாவால் 

திறந்துவைக்கப்பட்டது. இந்தியாவிடமிருந்து ‘Bhabhatron-II’ தரடிதயா 

சிகிச்வச எந்திரத்வேப்தபற்ற சில நாடுகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

 


1. தேர்ேல் விதிமீறல்கவள தேரிவிக்கும் வசதி; ேமிழில் இயங்குமா ‘சி- 

விஜில்’ தசயலி? 

வாக்குக்கு பணம் தகாடுப்பது உள்ளிட்ட, தேர்ேல்விதிமீறல்கள் 

தோடர்பாக மக்கள் புகார் தேரிவிக்க 'சி-விஜில்'எனும் தசயலிவய 

தேர்ேல் ஆவணயம் 2018-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. இந்ேச் 

தசயலிவய (c -VIGIL) ‘ஸ்மார்ட் தபான்’ வவத்திருப்பவர்கள் ‘கூகுள் 

பிதள ஸ்தடார்’ அல்லது தேர்ேல் ஆவணயம் இவணயேளத்தில் இருந்து 

பதிவிறக்கம் தசயலாம். அதில், அவல தபசி எண், தபயர், முகவரி, 

மாநிலம், மாவட்டம், பின்தகாடு ஆகிய விவரங்கவள பதிவு தசய்ய 

தவண்டும். அரசியல்வாதிகள், தவட்பாளர்கள் தேர்ேல் நடத்வே 

விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவவே ோங்கள் அறியதநர்ந்ோல், அேவன 

புவகப்படம் அல்லது வீடிதயா எடுத்து, உரிய ஆோரத்துடன் தசயலியில் 

பதிவு தசய்து, புகார் தேரிவிக்கலாம். ேகவல் தகாடுப்பவர் ேனது தபயர் 

விவரத்வே தவளியிடாமல் ரகசியம் காக்கவிரும்பினால் அேற்கான 

வசதியும் அதில் உள்ளது. இந்ேச் தசயலி மூலம் தபறப்படும் புகார்களின் 

மீது 100 நிமிடத்திற்குள் நடவடிக்வக எடுக்கப்படும். தமலும் புகார் 

தகாடுத்ேவரின் அவலதபசி எண்ணிற்கு நடவடிக்வக எடுத்ே பின் அது 

தோடர்பான விவரங்கள் குறுஞ்தசய்தியாக அனுப்பப்படும் என்று தேர்ேல் 

ஆவணயத்ோல் தேரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், இந்ே ’சி - விஜில்’ 

தசயலி இந்தி, ஆங்கிலம் தமாழிகளில் மட்டுதம உள்ளது. இம்தமாழிகள் 

தேரியாேவர்கள் இச்தசயலிவய பயன்படுத்ே இயலாே நிவலதய 

உள்ளது. தநர்வமயாக தேர்ேவல அணுக விரும்புதவார் ேமிழ் 

உள்ளிட்ட பிற மாநில தமாழிகவளயும் இந்ே ‘சி- விஜில்’ தசயலியில் 

தசர்க்க தவண்டும் என்று தகாரிக்வக வவத்துள்ளனர். 

2. அதமரிக்கா, கனடா, 10 ஐதராப்பிய நாடுகள் இவணந்து வடக்கு 

அட்லான்டிக் ஒப்பந்ே அவமப்வப (North Atlantic Treaty Organisation - 

NATO) 1949 ஏப்ரல் 4 - ல் ஏற்படுத்தின. உறுப்பு நாடுகளின் மீது 

அயலார் ோக்குேல் நடக்கும்தபாது, அவவ பாதுகாப்பு ஒத்துவழப்வப 

வழங்கிக்தகாள்ளும். 

3. இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ) 

ராணுவத்திற்கு தேவவயான ஏவுகவண உள்ளிட்ட ேளவாடங்கவள 

தமம்படுத்தி வருகிறது. அந்ே வவகயில், தமம்படுத்ேப்பட்ட ராம்தஜட் 

உந்துவிவச தோழில்நுட்பத்வே (எஸ்எப்டிஆர்) பயன்படுத்தி புதிய 

ஏவுகவணவய ஒடிசா மாநிலம் சந்திப்பூர் ஏவுேளத்தில் இருந்து 

தவற்றிகரமாக ஏவி தநற்று (05.03.2021) தசாதித்ேது.  

வானிலுள்ள இலக்குகவள வானிலிருந்து தசலுத்ேப்படும் ஏவுகவணகள் 

மூலமாக துல்லியமாகத் ோக்கி அழிப்பேற்கான தோழில்நுட்பத்வே 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ) தவற்றிகரமாக 

தசாேவன தசய்ேது. இத்தோழில்நுட்பத்தில், திட எரிதபாருவளக் 

தகாண்ட குழாய் வடிவ இயந்திரமானது ஏவுகவணயுடன் 

இவணக்கப்படும். இது ஏவுகவணவய ஏவுவேற்கு வழக்கமாகப் 

பயன்படுத்ேப்படும் தோழில்நுட்பத்வேக் காட்டிலும் திறன்மிக்கோகும். 

இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம் 

தமம்படுத்தி வருகிறது. அத்தோழில்நுட்பத்தின் தசாேவன ஒடிஸாவின் 

பாதலசுவரம் மாவட்டத்திலுள்ள சண்டீபூாா் பகுதியில் தவள்ளிக்கிழவம 

(05.03.2021) நவடதபற்றது. தசாேவன தவற்றிகரமாக 

நிவறவவடந்ேோக டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா். 

ஏவுகவணவய உந்தித் ேள்ளும் இயந்திரமானது, எதிாா்பாாா்த்ேபடி 

தவற்றிகரமாகச் தசயல்பட்டோகவும் அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா். 

வானிலுள்ள இலக்குகவள வானிலிருந்தே ோக்கி அழிக்கப் 

பயன்படுத்ேப்படும் ஏவுகவணகளில் இந்ேப் புதிய தோழில்நுட்பத்வே 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி - தமம்பாட்டு நிறுவனம் பயன்படுத்ேவுள்ளது. 

வானிலுள்ள இலக்குகவளத் ேவரயிலிருந்து ோக்கி அழிக்கும் 

ஏவுகவணகளிலும் இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேப் பயன்படுத்ே முடியும் 

என்று அதிகாரிகள் தேரிவித்ேனாா். ேற்தபாது இந்ேத் தோழில்நுட்பத்வேக் 

குவறந்ே எண்ணிக்வகயிலான நாடுகதள பயன்படுத்தி வருவோக 

டிஆாா்டிஓ தேரிவித்துள்ளது. 

4. அகில இந்திய அளவில் திருவனந்ேபுரம் கல்வியில் முேலிடம். 

நிர்வாகத்தில் தகாச்சி டாப். 

இந்திய அளவில் அரசு நிர்வாக தசயல்பாட்டில் தகாச்சியும், கல்வியில் 

திருவனந்ேபுரமும் முேலிடத்வே பிடித்துள்ளன. நாடு முழுவதும் 111 

நகரங்களில் மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அவமச்சகம் 

நடத்திய ஆய்வின் முடிவுகவள மத்திய அவமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி 

தநற்று முன்தினம் (03.03.2021) அறிவித்ோர். அதில், மக்களின் 

வாழ்க்வக ேரத்வே தபாறுத்ேவவர தபங்களூரு சிறந்ே நகரங்களில் 

முேலிடத்துக்கு தேர்வாகி உள்ளது. 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் 

தோவக தகாண்ட நகரங்களில் புதன, அகமோபாத், தசன்வன மற்றும் 

சூரத் தபான்றவவ அடுத்ேடுத்ே இடங்களில் உள்ளன.  பத்து 

லட்சத்திற்கும் குவறவான மக்கள் தோவக தகாண்ட நகரங்களின் 

பட்டியலில் சிம்லா முேலிடத்தில் உள்ளது. அவேத் தோடர்ந்து 

புவதனஸ்வர், சில்வாசா, காக்கிநாடா மற்றும் தசலம் தபான்ற நகரங்கள் 

உள்ளன.  மாநகராட்சிகளின் நிர்வாக பிரிவில் தகாச்சி முேல் இடத்வே 

பிடித் துள்ளது. இதில் திருவனந்ேபுரம் 40 வது இடத்தில் உள்ளது. அதே 

சமயம், கல்விவய தபாறுத்ேவவர திருவனந்ேபுரம் நாட்டில் 

முேலிடத்திலும், தகாச்சி 36 வது இடத்தில் உள்ளது. 

5. இந்தியாவவ விட 3 மடங்கு அதிகம் சீன ராணுவத்துக்கு பட்தஜட்டில் 

ரூ.15.22 லட்சம் தகாடி ஒதுக்கீடு: கடந்ோண்வட விட 6.8% அதிகரிப்பு. 

கடந்ே 3 ஆண்டுகளில் இல்லாே வவகயில் சீனாவின் பட்தஜட்டில் 

ராணுவத்துக்கு 209 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது, கடந்ோண்வட விட 6.8 சேவீேம் அதிகமாகும். உலகிதலதய 

ராணுவத்துக்கு அதிகம் தசலவு தசய்யும் நாடுகளில் முேல் இடத்தில் 

அதமரிக்கா உள்ளது. 2வது இடத்தில் சீனா இருந்து வருகிறது. 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ராணுவத்துக்கு சீனா கூடுேல் நிதிவய ஒதுக்கீடு 

தசய்து வருகிறது. கடந்ே 2015ம் ஆண்டு வவர இரட்வட இலக்கத்தில் 

ராணுவத்துக்கான கூடுேல் நிதி ஒதுக்கீடு இருந்து வந்ேது. 

இந்நிவலயில், கடந்ே 6 ஆண்டுகளாக ஒற்வற இலக்கத்தில் கூடுேல் 

நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டு வருகிறது. 2020ம் ஆண்டில் ராணுவத்துக்கு 

196.44 பில்லியன் டாலவர சீன அரசு ஒதுக்கீடு தசய்ேது. இந்நிவலயில், 

2021ம் நிதியாண்டில் 209 பில்லியன் டாலர் நிதி (ரூ.15,22,878 தகாடி) 

ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கப்படுவோக நாடாளுமன்றத்தில் சீன அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இது கடந்ே ஆண்வட காட்டிலும் 6.8 சேவீேம் 

கூடுேலாகும். அதமரிக்கா ராணுவத்துக்கு 740.5 பில்லியன் டாலர் நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அேனுடன் ஒப்பிடும்தபாது சீனா ராணுவம் 

மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதிவய ராணுவத்துக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. 

6. உலக மக்களுக்கு 7 முவற ேரலாம் 93.1 தகாடி டன் உணவு 

வீணடிப்பு: ஐநா. அறிக்வகயில் அதிர்ச்சி ேகவல். 

கடந்ே 2019ம் ஆண்டு தோராயமாக 93.1 தகாடி டன் உணவு 

வீணடிக்கப்பட்டோக உணவு கழிவு குறியீடு அறிக்வகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் சூழல் தோடர்பான 

நடவடிக்வககவள ஒருங்கிவணப்பேற்கான ஐநா. சூழல் திட்டம், 

தகனியாவின் ேவலநகரான வநதராபிவய ேவலவமயகமாக 

தகாண்டு தசயல்படுகிறது. ஐநா. சூழல் திட்டம், உணவு கழிவுகவள 

குவறக்க அரசுகளுடன் இவணந்து தசயல்படும் வ்ராப் (WRAP) என்ற 

தோண்டு நிறுவனமும் இவணந்து தவளியிட்ட, உணவு கழிவு குறியீடு 

2019 அறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ளோவது: உணவு கழிவுகள் பணக்கார, 

ஏவழ நாடுகளில் பரவலாக ஒத்திருப்பது தேரிய வந்துள்ளது. 2019ம் 

ஆண்டில் 93.1 தகாடி டன் உணவு வீணாக்கப்பட்டுள்ளது. இேவனக் 

தகாண்டு உலகில் உள்ள மக்களுக்கு 7 முவற உணவு 

 



         

    

அளித்திருக்கலாம். இதில், 61 சேவீேம் வீடுகள், 26 சேவீேம் ஓட்டல்கள், 

உணவு விடுதிகள், 13 சேவீேம் இேர சில்லவற வழிகளில் இருந்தும் 

வீணாக்கப்படுகிறது. உலகளவில் ேயாரிக்கப்படும் உணவு உற்பத்தியில் 

17 சேவீேம் வீணாகிறது. தமலும், சாப்பிட ேயாராக இருக்கும் 

உணவுகளில் 11 சேவீேம் வீடுகள், 5 சேவீேம் ஓட்டல்கள், 2 சேவீேம் 

சில்லவற வழிகளிலும் வீணாக்கப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும், உலக 

ேனிநபர் வருவாயில் 121 கிதலா, வீட்டு ேனிநபர் வருவாய் கணக்கில் 74 

கிதலா உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் 6.8 தகாடி டன் 

இந்தியாவவ தபாருத்ேவவரயில், ஒவ்தவாரு ேனிநபரும் ஆண்டுக்கு 50 

கிதலா உணவு தபாருட்கவள வீண் தசய்கின்றனர். இது, 

அதமரிக்காவில் 59 கிதலா, சீனாவில் 64 கிதலாவாக உள்ளது. கடந்ே 

2019ம் ஆண்டு இந்தியாவில் மட்டும் 6 தகாடிதய 87 லட்சத்து 60 

ஆயிரத்து 163 கிதலா உணவுகள் வீணடிக்கப்பட்டு உள்ளன. 

7. மியான்மர் ராணுவ தசனல்கள் முடக்கம்: யூடியூப் நிர்வாகம் அதிரடி. 

மியான்மர் ராணுவம் சார்ந்து இயங்கும் 5 தசனல்கவள யூடியூப் 

நிறுவனம் நீக்கியுள்ளோக ேகவல் தவளியாகிவுள்ளது. மியான்மரில் 

ராணுவ ஆட்சி தோடங்கியேற்கு எதிராக தபாராட்டக்காரர்கள் இரண்டு 

வாரங்களுக்கு தமலாக தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

புேன்கிழவம யாங்கூன் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல இடங்களில் 

ராணுவத்துக்கு எதிராக தபாராட்டங்கள் தவடித்ேது. அப்தபாது 

தபாராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவம் ோக்குேல் நடத்தியதில் தநற்று முன் 

தினம் மட்டும் 38 தபர் பலியாகினர். இதுவவர ராணுவத்துக்கு எதிரான 

தபாராட்டத்தில் 50 க்கும் அதிகமாதனார் பலியாகியுள்ளனர். இந்ே 

நிவலயில் மியான்மர் ராணுவ வீடிதயா பக்கங்கள் யூடியூப் தசனலில் 

முடக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து யூடியூப் நிறுவன தசய்தித் தோடர்பாளர் 

கூறும்தபாது, “எங்கள் விதிமுவற மற்றும் சட்டங்களுக்கு எதிராக இருந்ே 

மியான்மர் ராணுவத்தின் 5 யூடியூப் தசனல்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன” 

என்று தேரிவித்துள்ளார். 

என்ன நடக்கிறது மியன்மரில்? 

மியான்மரில் கடந்ே நவம்பரில் (2020) நடந்ே தேர்ேலில் ஆங்சான் 

சூச்சியின் தேசிய ஜனநாயகக் கட்சி மீண்டும் தவற்றி தபற்று ஆட்சி 

அவமத்ேது. ஆனால், தேர்ேலில் முவறதகடுகள் நடந்திருப்போகக் கூறி, 

புதிய அரவச ஏற்க ராணுவம் மறுத்ேது. இது தோடர்பாக மியான்மர் 

அரசுக்கும், ராணுவத்துக்கும் இவடதய தமாேல் நீடித்துவந்ே நிவலயில், 

கடந்ே சில நாட்களுக்கு முன் ஆங் சான் சூச்சி ேவலவமயிலான 

கட்சியின் ஆட்சிவயக் கவிழ்த்து, ராணுவம் ஆட்சிப் தபாறுப்வபக் 

வகப்பற்றியது. தமலும், ஆங் சான் சூச்சி, மியான்மரின் அதிபர் யு வின் 

மியிண்ட் மற்றும் முக்கியத் ேவலவர்கவளயும் வீட்டுக் காவலில் 

ராணுவம் வவத்ேது. இேவனத் தோடர்ந்து ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக 

மக்கள் தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தநபிடாவ், யாங்கூன் 

ஆகிய பகுதிகளில் தபாராட்டங்கள் வலுத்து வருகின்றன. இேன் 

காரணமாக இவணயச் தசவவ நாட்டின் பல இடங்களில் 

முடக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. 8.1 ரிக்தடர் அளவில் நியூசிலாந்தில் அடுத்ேடுத்து பூகம்பம். 

நியூசிலாந்தில் 3 பயங்கர நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட நிவலயில், பசிபிக் 

தீவில் 8.1 ரிக்தடர் அளவில் மிக வலுவான பூகம்பம் தநற்று (04.03.2021) 

காவல ஏற்பட்டது. இேனால், நியூசிலாந்தில் சுனாமி எச்சரிக்வக 

விடுக்கப்பட்டது.  பசிபிக் தபருங்கடலின் தநருப்பு வவளயத்திற்குள் 

அவமந்துள்ள நாடு நியூசிலாந்து. இங்கு கடலுக்குக் கீதழ உள்ள பல 

தடக்தடானிக் பிதளட்களின் குறுக்குதவட்டுப் பகுதிகளில்ோன் எரிமவல 

மற்றும் நிலநடுக்கத்தின் வமயம் உள்ளது. இேன் காரணமாக, 

நியூசிலாந்தில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கம். ஜிஸ்தபார்ன் 

தடாதகாமரு ஜலசந்தி பகுதிகவள வமயமாக தகாண்டு ரிக்தடர் அளவில் 

7.4 மற்றும் 7.3 புள்ளிகளாக பதிவாகின. இந்ே அதிர்ச்சியில் இருந்து 

மக்கள் மீள்வேற்குள் நியூசிலாந்தில் இருந்து 1000 கிமீ தோவலவில் 

அவமந்துள்ள பசிபிக் தீவான தகர்மதடக் தீவில் தநற்று காவல 8.1 

ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர பூகம்பம் ஏற்பட்டது. இந்ே நிலநடுக்கங்கள் 

முக்கிய நகரங்களான ஆக்லாந்து தவலிங்டன், கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரங்களில் 

உணரப்பட்டது. கட்டிடங்கள், வீடுகள் குலுங்கியோல் மக்கள் 

பீதிக்குள்ளாகினர். பயங்கர பூகம்பத்வே தோடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்வக 

விடுக்கப்பட்டது. பூகம்பத்வே உணராவிட்டாலும் காத்திருக்க 

தவண்டாம். ஆபத்ோன சுனாமி  வரலாம் என தேசிய அவசரநிவல 

தமலாண்வம ஆவணயம்  எச்சரித்ேது. கடந்ே 1976ம் ஆண்டு 

ஆஸ்திதரலிய தடக்தடானிக் பிதளட் மற்றும் பசிபிக் தபருங்கடலின் 

குறுக்குதவட்டில் 8.0 ரிக்தடர் அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 

இேன் பின் இப்பிராந்தியத்தில் வரலாற்றில் மிக வலுவான பூகம்பம் 

பதிவாகி உள்ளது. 

கடந்ே 2013ம் ஆண்டு நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் 6.3 ரிக்தடர் 

அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 185 தபர் பலியாகினர். ேற்தபாது 

நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மிகவும் பின்ேங்கிய பகுதிகள் 

என்போல் தபரிய அளவில் உயிர் தசேம், பாதிப்புகள் ஏற்படவில்வல. 

9. 'நிடி ஆதயாக்' மற்றும் தோழில் மற்றும் சர்வதேச வர்த்ேகத் துவற 

சார்பில், பி.எல்.ஐ., திட்டம் பற்றிய கருத்ேரங்கு:  

 ''பி.எல்.ஐ., எனப்படும், உற்பத்தியுடன் இவணக்கப்பட்ட ஊக்கச் சலுவக 

திட்டத்ோல், நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38 

லட்சம் தகாடி ரூபாயாகஅதிகரிக்கும்,'' என, பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 

நம்பிக்வக தேரிவித்துள்ளார். 

நீட்டிப்பு: 

'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வழியாக நடந்ே இந்ே கருத்ேரங்கில், பிரேமர் 

தமாடி தபசியோவது: உள்நாட்டு உற்பத்திவய அதிகரிக்க, மத்திய அரசு 

பல்தவறு சீர்திருத்ே நடவடிக்வககள் எடுத்து வருகிறது. உற்பத்திவய 

அதிகரிக்கும் தநாக்கில் ோன், பி.எல்.ஐ., திட்டம் அறிமுகப்படுத்ேப் 

பட்டுள்ளது. பல துவறகளுக்கும், இந்ே திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

ஊக்கச் சலுவக திட்டத்தின் வாயிலாக, உலகளவிலான தபாட்டிகவள, 

நிறுவனங்கள் சமாளிக்க முடியும். பி.எல்.ஐ., திட்டத்துக்காக, 2021 - 22ம் 

ஆண்டு பட்தஜட்டில், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, 2 லட்சம் தகாடி 

ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என, தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே திட்டத்ோல், 

நாட்டின் உற்பத்தி திறன், அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுகளில், 38 லட்சம் தகாடி 

ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஊக்கத் தோவக: 

உற்பத்தி துவறகளில் இப்தபாது பணிபுரியும் ஊழியர்கள் 

எண்ணிக்வகயும், ஐந்து ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகும் என, 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இேனால், தவவல வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். 

தோழில் துவங்குவேற்கு ஏற்ற சூழ்நிவலவய அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

பி.எல்.ஐ., திட்டத்தின் கீழ், சராசரியாக உற்பத்தியில், 5 சேவீேம், ஊக்கத் 

தோவகயாக வழங்கப்படும். உற்பத்தி துவறக்கு இேற்கு முன் 

அளிக்கப்பட்ட ஊக்கத் தோவக திட்டங்களுக்கும், இப்தபாது 

அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள ஊக்கத் தோவக திட்டத்துக்கும், அதிக தவறுபாடு 

உள்ளது. இப்தபாது, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தசயல்பாட்டின் 

அடிப்பவடயில் ஊக்கத் தோவக வழங்கப்படுகிறது. மருந்து, மருத்துவ 

தசவவ, தமாவபல் தபான்கள், மின்னணு தபாருட்கள் ேயாரிப்பு 

உள்ளிட்ட, 13 துவறகளில், இந்ே திட்டம் தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் தபசினார். 

பிரேமர் தமாடிக்கு 'தசராவீக்' விருது (சாா்வதேச எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல் 

ேவலவம விருது) 

'தசராவீக்’ மாநாட்டில், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில் 

சிறந்து விளங்கியேற்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு, விருது வழங்கி 

கவுரவிக்கப்பட்டது. அதமரிக்காவின் தகம்பிரிட்ஜ் எரிசக்தி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் சாாா்பில் இந்ே விருது வழங்கப்பட்டது. அதமரிக்காவில், 

தசராவீக் எனப்படும், ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தோடர்பான மாநாடு, 

கடந்ே, MARCH 1ம் தேதி, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக துவங்கியது. 

தநற்று வவர நடந்ே இந்ே மாநாட்டில், 'தசராவீக் குதளாபல் எனர்ஜி 

அண்டு என்விராய்ன்தமன்ட் லீடர்ஷிப் அவார்ட்' எனப்படும், ஆற்றல் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழவல தமம்படுத்துவதில், சிறந்து விளங்கும் சர்வதேச 

ேவலவருக்கான விருது, நம் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிக்கு, வழங்கி 

கவுரவிக்கப்பட்டது. விருவே தபற்ற பின், தபசிய பிரேமர் தமாடி 

கூறியோவது: வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்தராலுடன் 20 

சேவீேம் எத்ேனாவலக் கலப்பேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வீட்டுக் கழிவுகள், தவளாண் கழிவுகளிலிருந்து உயிரி எரிதபாருவள 

உற்பத்தி தசய்வேற்காக 5,000 ஆவலகள் அவமக்கப்படவுள்ளன. 

புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் வாயிலாக மின்சாரம் உற்பத்தி தசய்வவே 

இந்தியா தோடாா்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது. ஒட்டுதமாத்ே எரிசக்தி 

பயன்பாட்டில் இயற்வக எரிவாயுவின் பங்வக 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

15 சேவீேமாக உயாா்த்துவேற்கு இலக்கு நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே 

7 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளது. அவற்றின் 

காரணமாக, பாரீஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ே இலக்குகவள 2030-ஆம் 

ஆண்டுக்கு முன்னோகதவ அவடவவே தநாக்கி இந்தியா விவரந்து 

முன்தனறி வருகிறது என்றாாா் பிரேமாா் தமாடி. பருவநிவல மாற்றம் 

மற்றும் தபரிடர்களுதம, உலகிற்கு தபரிய சவால்களாக உள்ளன. 

தகாள்வககள் மற்றும் சட்டங்கள் வாயிலாக, இவற்வற எதிர்தகாள்ள 

தவண்டும். பாரிஸ் பருவநிவல ஒப்பந்ேத்தின் இலக்குகவள, 2030ம் 



         

    

ஆண்டுக்குள், இந்தியா அவடந்துவிடும் என்ற நம்பிக்வக எனக்கு 

உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

'எக்ஸாம் வாரியர்ஸ்' புதிய புத்ேகம் 

தமாடி பிரேமராக பேவிதயற்ற பின், மாேந்தோறும், 'மன் கீ பாத்' என்ற 

வாதனாலி நிகழ்ச்சி மூலம், நாட்டு மக்களுக்கு உவரயாற்றி 

வருகிறார்.குறிப்பாக, 10 மற்றும் பிளஸ் 2 தபாதுத் தேர்வு எழுதும் 

மாணவர்கவள உற்சாகப்படுத்தும் வவகயில், அவர்களுக்கு 

ஆதலாசவன கூறுவவே வழக்கமாக வவத்துள்ளார். மன் கீ பாத் 

நிகழ்ச்சியில் ஆற்றிய உவரகளுடன், ேன் வாழ்வில் சந்தித்ே நிகழ்வுகள் 

மற்றும் அேற்கான தீர்வுகவள, எளிய நவடயில், ஆங்கிலத்தில், 'எக்ஸாம் 

வாரியர்ஸ்' என்ற ேவலப்பில், பிரேமர் தமாடி புத்ேகமாக எழுதினார். 

இந்நிவலயில், ேற்தபாது இந்ே புத்ேகத்தில் தமலும் சிலவிஷயங்கவள 

பிரேமர் தசர்த்து உள்ளார். தபற்தறாருக்கான மந்திரங்கள், மன நலம், 

தோழில்நுட்பத்தின் பங்கு, தநர தமலாண்வம உட்பட பல விஷயங்கள் 

பற்றி, பிரேமர் எழுதியுள்ளார்.எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் புத்ேகத்தின் புதிய 

பதிப்பு, விவரவில் தவளியிடப்பட உள்ளோக, 'தபன்குயின் தரண்டம் 

ஹவுஸ்' பதிப்பகம் தேரிவித்துள்ளது. இந்ே புத்ேகம், 15 தமாழிகளில் 

தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்வீடன்பிரேமருடன் தபச்சு 

ஐதராப்பிய நாடான ஸ்வீடனின் பிரேமர் ஸ்டீபன் தலதபன்னுடன், 

பிரேமர் தமாடி தநற்று, 'வீடிதயா கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக தபசியோவது: 

இந்தியாவும், ஸ்வீடனும், பல துவறகளில் இவணந்து தசயல்பட அதிக 

வாய்ப்புகள் உள்ளன. கழிவுகள் தமலாண்வம, 'ஸ்மார்ட் சிட்டி', நீாா் 

சுத்திகரிப்பு, திடக் கழிவு தமலாண்வம, தபாருளாோரம், மின்சார 

வாகனம் உட்பட பல துவறகளில், இரு நாடுகளுக்கு இவடதய நல்ல 

நட்புறவு நீடிக்கிறது; இது தமலும் வலுப்பட தவண்டும். புதிய கண்டு 

பிடிப்புகள், தோழில்நுட்பம், முேலீடு, ஆராய்ச்சி ஆகிய துவறகளில், இரு 

நாடுகளும் இவணந்து தசயல்பட்டு, நட்வப வலுப்படுத்ே தவண்டும். 

ஜி20 நாடுகளிதலதய இந்தியாோன் நிாா்ணயித்ே இலக்குகவள 

அவடந்து சிறப்பாக தசயல்பட்டுள்ளது. கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் 

புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திவய இந்தியா 162 சேவீேம் அதிகரித்துள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் தபசினார். 

10. 50 ஆவது தேசிய தோழிலாளர் பாதுகாப்பு தினம், மார்ச்சு 4ஆம் தேதி 

நவடதபற்றது. ஆண்டுதோறும் மார்ச்சு 4 ஆம் தேதி தேசிய தோழிலாளர் 

பாதுகாப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

11. பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு இங்கிலாந்தில் கவுரவம். 

சர்வதேச மகளிர் தினத்வே முன்னிட்டு, பின்னணி பாடகி பி.சுசீலாவுக்கு, 

இங்கிலாந்தில் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 'இங்கிலாந்து மகளிர் 

தநட்தவார்க்' அவமப்வப தசர்ந்ேவர்கள், ஆண்டுதோறும், சர்வதேச 

தபண்கள் தினத்வே முன்னிட்டு, இங்கிலாந்தில் சாேவன பவடத்ே 

தபண்களுக்கு, பாராட்டு விழா நடத்துவர். இவ்விழா அங்குள்ள 

பார்லிதமன்ட் கட்டடத்தில், உறுப்பினர்கள் முன்னிவலயில் நவடதபறும். 

இந்ோண்டு, இங்கிலாந்துக்கு தவளிதய, சாேவன பவடத்ே தபண்கவள 

கவுரவிக்க உள்ளனர். தகாதரானாவால் இவ்விழா, காதணாலி காட்சி 

வாயிலாக இன்று நடக்கிறது. இதில், பின்னணி பாடகி பி.சுசீலா மற்றும் 

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் சதகாேரியான, இவச அவமப்பாளர் தரவஹனா 

கவுரவிக்கப்பட உள்ளனர். 

12. தராமில் நடக்கும் சர்வதேச மல்யுத்ே தபாட்டிக்கான 'கிரிதகா - 

தராமன்' எவடப்பிரிவில் இந்திய வீரர்களான நீரஜ் (63 கி.கி), நவீன் (130 

கி.கி) தவண்கலம் வகப்பற்றினர்.  

13. கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஏப்ரல் மாேம் வவர அதிகரிக்க 

தவண்டாதமன்று தபட்தராலியப் தபாருள்கவள ஏற்றுமதி தசய்யும் 

நாடுகளின் கூட்டவமப்பு (ஒதபக் பிளஸ்) முடிதவடுத்துள்ளது. 

கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய அதிகரிக்குமாறு இந்தியா தோடாா்ந்து 

தகாரி வந்ே நிவலயில், அக்கூட்டவமப்பு இந்ே முடிவவ எடுத்துள்ளது. 

கதரானா தநாய்த்தோற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்ேப்பட்ட தபாது 

முடக்கத்ோல் உலக நாடுகள் முழுவதிலும் கச்சா எண்தணய் தேவவ 

குவறந்ேது. அேனால், அேன் விவல வரலாறு காணாே வவகயில் 

வீழ்ச்சி அவடந்ேது.  நாடுகளில் இயல்பு நிவல படிப்படியாகத் திரும்பத் 

தோடங்கியவே அடுத்து, கச்சா எண்தணய்க்கான தேவவ அதிகரித்ேது. 

எனினும், கதரானா பரவலுக்கு முந்வேய நிவலக்கு கச்சா 

எண்தணவய உற்பத்தி தசய்ய தவண்டாம் என்று ஒதபக் பிளஸ் 

கூட்டவமப்பு நாடுகள் முடிதவடுத்ேன. அேனால், கச்சா 

எண்தணய்க்கான தேவவ அதிகரித்து உற்பத்தி குவறந்து 

காணப்பட்டோல் அேன் விவல சந்வேயில் அதிகரித்ேது.  மத்திய அரசு, 

கச்சா எண்தணய் உற்பத்திவய ஒதபக் பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகள் 

அதிகரிக்க தவண்டும் என்று தகாரி வந்ேது. இத்ேவகய சூழலில், கச்சா 

எண்தணய் உற்பத்திக் தகாள்வகவய நிாா்ணயிப்பது தோடாா்பாக ஒதபக் 

பிளஸ் கூட்டவமப்பு நாடுகளின் இவணயவழிக் கூட்டம் கடந்ே 

வியாழக்கிழவம நவடதபற்றது. அதில், ஏப்ரல் வவர கச்சா எண்தணய் 

உற்பத்திவய அதிகரிக்க தவண்டாம் என்று அந்நாடுகள் முடிதவடுத்ேன. 

கச்சா எண்தணய் தேவவ இயல்பு நிவலக்குத் திரும்பாேவேக் கருத்தில் 

தகாண்டு இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டோகத் தேரிகிறது. கூட்டத்துக்குப் 

பிறகு சவூதி அதரபிய எரிசக்தித் துவற அவமச்சாா் அப்துல்லாசிஸ் பின் 

சல்மான் தசய்தியாளாா்களிடம் கூறுவகயில், ‘‘கடந்ே ஆண்டில் கச்சா 

எண்தணவய மிகவும் குவறந்ே விவலக்கு வாங்கி இந்தியா தசமித்து 

வவத்ேது. ேற்தபாது அவே இந்தியா உபதயாகித்துக் தகாள்ளலாம்’ 

என்றாாா். 

14. சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது தகாண்டாட்டம்: பிரேமாா் தமாடி 

ேவலவமயில் உயாா்நிவலக் குழு அவமப்பு. 

"சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது ஆண்டு தகாண்டாட்டத்வே 

திட்டமிடுவேற்காக, பிரேமாா் நதரந்திர தமாடி ேவலவமயில் 259 

உறுப்பினாா்களுடன் தேசிய அளவில் ஓாா் உயாா்நிவலக் குழு 

அவமக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ேக் குழுவில் முன்னாள் குடியரசுத் ேவலவாா் 

பிரதீபா பாட்டீல், உச்சநீதிமன்றத் ேவலவம நீதிபதி எஸ்.ஏ.தபாப்தட, 

தேசிய பாதுகாப்பு ஆதலாசகாா் அஜித் தோவல், 28 மாநிலங்களின் 

முேல்வாா்கள், பாஜக மூத்ே ேவலவாா் அத்வானி, தபரும்பாலான மத்திய 

அவமச்சாா்கள், சில மாநில ஆளுநாா்கள் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.பிரபல 

பாடகி லோ மங்தகஷ்காா் தபான்ற கவலஞாா்கள், தநாபல் பரிசு தபற்ற 

தபாருளாோர அறிஞாா் அமாா்த்தியா தசன் ஆகிதயாரும் உயாா்நிவலக் 

குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா். காங்கிரஸ் ேவலவாா் தசானியா காந்தி, 

மாாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தபாதுச் தசயலாா் சீோராம் தயச்சூரி, தேசியவாே 

காங்கிரஸ் ேவலவாா் சரத் பவாாா், திரிணமூல் காங்கிரஸ் ேவலவாா் 

மம்ோ பானாா்ஜி, உத்ேர பிரதேச முன்னாள் முேல்வாா்கள் முலாயம் சிங் 

யாேவ், மாயாவதி உள்ளிட்ட எதிாா்க்கட்சித் ேவலவாா்களும் அந்ேக் 

குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளனாா்.  சுேந்திர இந்தியாவின் 75-ஆவது 

ஆண்டு, வரும் 2022-இல் தகாண்டாடப்படுகிறது. இவே வரும் மாாா்ச் 

12-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி வவர 75 

வாரங்களுக்கு மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் தகாண்டாடுவேற்கு 

மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. இந்ே தகாண்டாட்டத்வேதயாட்டி 

நவடதபறும் விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கவள நடத்துவேற்கான 

வழிமுவறகவளயும் விதிமுவறகவளயும் பிரேமாா் தமாடி 

ேவலவமயிலான உயாா்நிவலக் குழு வகுத்து அளிக்கும். இந்ேக் 

குழுவின் முேல் கூட்டம், வரும் 8-ஆம் தேதி நவடதபறவுள்ளது. 75-

ஆவது சுேந்திர தின விழா தகாண்டாடப்படும் 2022-ஆம் ஆண்டில் 

ஜி20 உச்சி மாநாடு இந்தியாவில் நவடதபறும் என பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க தேரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் வரும் 2021-

ஆம் ஆண்டு ஜி20 மாநாடு நவடதபறவிருந்ே நிவலயில், 75-ஆவது 

சுேந்திர தினத்துக்கு தபருவம தசர்க்கும் வவகயில், அவே 2022-ஆம் 

ஆண்டுக்கு மாற்றும்படி இந்தியா தகாரிக்வக விடுத்ேது. இேவன உலக 

நாடுகள் ஏற்றுக் தகாண்டிருப்போக பிரேமர் தமாடி மகிழ்ச்சி தபாங்க 

தேரிவித்துள்ளார். அதமரிக்கா, பிரிட்டன், தஜர்மனி, பிரான்ஸ், இந்தியா, 

அர்தஜன்டினா உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் பங்தகற்கும் ஜி20 உச்சி மாநாடு, 

ஆண்டுதோறும் அந்ேந்ே உறுப்பு நாடுகளில் நவடதபற்று வருவது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

15. இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தூேர் அதலக்ஸ் எல்லிஸ் 

16. ஈட்டி எறிேலில் நீரஜ் தசாப்ரா புதிய தேசிய சாேவன 

3-வது இந்தியன் கிராண்ட்பிரி ேடகள தபாட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் 

பாட்டியாலாவில் தநற்று நடந்ேது. இதில் ஆண்களுக்கான ஈட்டி 

எறிேலில் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு ஏற்கனதவ ேகுதி தபற்று 

விட்ட இந்திய வீரரான அரியானாவவ தசர்ந்ே 24 வயது நீரஜ் தசாப்ரா 

ேனது 5-வது முயற்சியில் 88.07 மீட்டர் தூரம் வீசி புதிய தேசிய 

சாேவன பவடத்ேதுடன், ேங்கப்பேக்கத்வேயும் ேனோக்கினார்.  இேற்கு 

முன்பு கடந்ே 2018ல் இந்தோதனஷியாவில் நடந்ே ஆசிய விவளயாட்டு 

ஈட்டி எறிேலில் 88.06 மீ., துாரம் எறிந்திருந்ேது சாேவனயாக இருந்ேது. 

அந்ே ேனது தசாந்ே சாேவனவய முறியடித்து புதிய சாேவன 

பவடத்துள்ளார். கடந்ே ஆண்டு ஜனவரி மாேம் தேன்ஆப்பிரிக்காவில் 

நடந்ே சர்வதேச தபாட்டியில் ஒலிம்பிக் ேகுதி இலக்வக (85 மீட்டர்) 

எட்டிய நீரஜ் தசாப்ரா தகாதரானா பரவல் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு 

பிறகு கலந்து தகாண்ட முேல் தபாட்டி இதுவாகும்.  ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு 

ேகுதி தபற்று இருக்கும் மற்தறாரு இந்திய வீரரான உத்ேரபிரதேசத்வே 

தசர்ந்ே ஷிவ்பால் சிங் (81.63 மீட்டர்) 2-வது இடமும், மற்தறாரு 

அரியானா வீரர் சஹில் சில்வால் (80.65 மீட்டர்) 3-வது இடமும் 

தபற்றனர். 



         

    

17. இராக்கிற்கு தசல்லும் முேல் தபாப்பாண்டவர் தபாப் பிரான்சிஸ். 

2012இல் தபாப்பாண்டவராக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டதிலிருந்து, தபாப் 

பிரான்சிஸ் தமற்தகாள்ளும் மிகவும் ஆபத்ோன தவளிநாட்டு பயணம் 

இது. தவள்ளிக்கிழவமயன்று (05.03.2021) இந்ே முக்கியமான 

பயணத்வே தமற்தகாண்ட தபாப் பிரான்சிஸ் பாக்ோத் சர்வதேச விமான 

நிவலயத்தில் வந்து இறங்கினார், ஈராக் இவ்வளவு காலமாக 

துன்பப்பட்டோல், அங்கு "அவடயாள" பயணத்வே தமற்தகாள்வது 

கடவம என்று உணர்ந்ேோக அவர் தேரிவித்துள்ளார். பாக்ோத்தில் 

உள்ள அதிபர் மாளிவகயில் தபாப் பிரான்சிவஸ ஈராக் அதிபர் பர்ஹாம் 

சதல (Barham Saleh) வரதவற்றார். 84 வயோன தபாப்பாண்டவரின் 

பாதுகாப்புப் பணியில், ஆயிரக்கணக்கான கூடுேல் பாதுகாப்புப் 

பணியாளர்கவள ஈராக் நியமித்துள்ளது. ராக்தகட் மற்றும் ேற்தகாவல 

குண்டு ோக்குேல்கள் நிகழலாம் என்ற அச்சங்களுக்கு மத்தியில் இந்ே 

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. இராக்கில் சூறாவளி 

சுற்றுப்பயணம் தமற்தகாண்டுள்ள பிரான்சிஸ், விமானம், தஹலிகாப்டர் 

மற்றும் கவச வாகனம் மூலம் முக்கிய நான்கு நகரங்களுக்கு தசல்வார்.  

பாக்ோத் தேவாலயத்திற்கு தசன்று அங்கு பிரார்ேவன தசய்வார். 

ஈராக்கின் உயர்நிவல ஷியா முஸ்லீம் மேகுருவவ நஜாப் நகரில் 

சந்தித்து கலந்துவரயாடிய பிறகு, தபாப் பிரான்சிஸ் தமாசூல் நகருக்குச் 

தசல்வார். தமாசூல் ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகளின் தகாட்வடயாக இருந்ேதும், 

அங்குள்ள தேவாலயங்களும் பிற கட்டடங்களும் தமாேலின் 

வடுக்கவளத் சுமந்துக் தகாண்டு தபாரின் வலிகவள தவளிப்படுத்திக் 

தகாண்டிருக்கின்ரன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

 


