
         

    

1.ப ொருளொதொர விடுதலைக் குறியீடு – 2021’இல் முதலிடம் பிடித்த 

நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை 

இ) சிங்ைப்பூர்  

ஈ) பூடான் 

✓ அமெரிக்ை ெதியுகையைொன தி மெரிடடஜ் அறக்ைட்டகை மெளியிட்ட 

ம ாருைாதாை விடுதகலக் குறியீடு – 2021’இல் சிங்ைப்பூர் முதலிடத்தில் 

உள்ைது. 89.7 புள்ளிைளுடன், சிங்ைப்பூகைத் மதாடர்ந்து நியூசிலாந்து 

இைண்டாெது இடத்திலும், அகதத்மதாடர்ந்த முதல் ஐந்து இடங்ைளுள் 

ஆஸ்திடைலியா, சுவிச்சர்லாந்து ெற்றும் அயர்லாந்து ஆகிய நாடுைள் 

உள்ைன. ஆசிய– சிபிக் நாடுைளுள் இந்தியா இரு த்தாறாெது 

இடத்தில் உள்ைது. 

 

2. ‘டஸ்ட்லிக்’ என் து இந்தியொவிற்கும் பின்வரும் எந்த நொட்டிற்கும் 

இலடயிைொன இரொணுவப்  யிற்சியொகும்? 

அ) பிைான்ஸ் 

ஆ) மியான்ெர் 

இ) உஸ்ம கிஸ்தான்  

ஈ) ஜப் ான் 

✓ ‘டஸ்ட்லிக் – Dustlik’ என் து இந்தியாவிற்கும் உஸ்ம கிஸ்தானுக்கும் 

இகடயிலான ஒரு இைாணுெப் யிற்சியாகும். இந்தக் கூட்டு இைாணுெப் 

 யிற்சியின் இைண்டாம்  திப்பு (டஸ்ட்லிக்–2) உத்தைைண்ட் ொநிலத்தின் 

மசை தியாவில் மதாடங்கியது. 

✓ இருநாடுைளின்  கடைகைச்சார்ந்த சுொர் 45 இைாணுெ வீைர்ைள் இப் 

 யிற்சியில்  ங்டைற்கின்றனர். இக்கூட்டு இைாணுெப் யிற்சியின் முதல் 

 திப்பு, ைடந்த 2019 நெம் ரில் தாஷ்ைண்டில் டெற்மைாள்ைப் ட்டது. 

 

3. ஆறுகளுக்கொன  ன்னொட்டு நடவடிக்லக நொள் (International Day 

of Action for Rivers) கலடப்பிடிக்கப் டுகிற தததி எது? 

அ) ொர்ச் 10 

ஆ) ொர்ச் 12 

இ) ொர்ச் 14  

ஈ) ொர்ச் 16 

✓ ஆண்டுத ாறும் ொர்ச்.14 அன்று ஆறுைளுக்ைான  ன்னாட்டு நடெடிக் 

–கை நாள் அனுசரிக்ைப் டுகிறது. நடப் ாண்டு (2021), ஆறுைளுக்ைான 

 ன்னாட்டு நடெடிக்கை நாளின் 24ஆெது  திப் ாகும். நெக்கு ொழ்வு 

தரும் நீைாதாைத்கதப் ற்றி நெக்கும் நம்கெச் சுற்றியுள்ைெர்ைளுக்கும் 

விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தும் டநாக்டைாடு அர்ப் ணிக்ைப் ட்ட நாைாகும் 

இது. ‘Rights of Rivers’ என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக் 

–கான கருப்பபாருளாகும். 

 

4.இந்திய விடுதலையின் 75ஆம் ஆண்டு நிலறலவ நிலனவுகூரும் 

வலகயில் அலைக்கப் ட்டுள்ள குழுவின் தலைவர் யொர்? 

அ) பிைதெர்  

ஆ) குடியைசுத்தகலெர் 

இ) உள்துகற அகெச்சர் 

ஈ)  ாதுைாப்பு அகெச்சர் 

✓ இந்திய விடுதகலயின் 75ஆம் ஆண்டு நிகறகெ நிகனவுகூரும் 

ெகையில் நடுெணைசு குழுமொன்கற அகெத்தது. இந்தக்குழு தனது 

முதல் கூட்டத்கத அண்கெயில் நடத்தியது. மைாண்டாட்டங்ைளுக்ைான 

நடெடிக்கைைள் மதாடர் ான நகடமுகறைள் குறித்து அப்ட ாது அது 

விொதித்தது. இந்தக் குழுவில் முன்னாள் குடியைசுத் தகலெர் பிைதீ ா 

 ாட்டீல், முன்னாள் பிைதெர்ைள் ென்டொைன் சிங், H D டதடெைவுடா 

உள்ளிட்ட 259 உறுப்பினர்ைள் இடம்பபற்றுள்ைனர். 

 

 

5.ஹப்பிள் பதொலைதநொக்கியின் வொரிசொக NASA, ESA ைற்றும் CSA 

ஆகியலவ இலைந்து, கீழ்க்கொணும் எந்தத் பதொலைதநொக்கிலய 

உருவொக்கி வருகின்றன? 

அ) டஜம்ஸ் மெப் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி  

ஆ) மைப்லர் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி 

இ) ஸ்பிட்ஸர் விண்மெளி மதாகலடநாக்கி 

ஈ) டிரான்ஸிடிங் எக்டஸாபிைானட் சர்டெ மசயற்கைக்டைாள் 

✓ ஐடைாப்பிய விண்மெளி ஆய்வு முைகெ (ESA), ைனடிய விண்மெளி 

ஆய்வு முைகெ (CSA) ெற்றும் NASA ஆகியகெ இகணந்து, டஜம்ஸ் 

மெப் விண்மெளி மதாகலடநாக்கிகய உருொக்கி ெருகின்றன. இது, 

NASA’இன் ெப்பிள் மதாகலடநாக்கியின் ொரிசாை இருக்கும். 31 அக்.31 

அன்று பிைஞ்சு ையானாவிலிருந்து அரிடயன்–5 ஏவுைலத்தின்மூலம் இத் 

மதாகலடநாக்கிகய விண்ணுக்குச் மசலுத்த திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

 

6. கைொசொர ைற்றும் சுற்றுைொத்துறை அலைச்சரொல் பதொடங்கப் ட்ட 

அலனத்து ப ண்கள் கலைக்கண்கொட்சியின் ப யர் என்ன? 

அ) நாரி சக்தி 

ஆ) அக்ஷய  ாத்திைம்  

இ) ஷக்தி ைலா 

ஈ) நாரி சம்ரிதி 

✓ ெத்திய ைலாசாை ெற்றும் சுற்றுலாத்துகற அகெச்சர் பிைைலாத்சிங்  டடல் 

‘அக்ஷய  ாத்திைம்’ என்ற தகலப்பில் அகனத்து ம ண்ைளின் ைகலக் 

ைண்ைாட்சிகய மதாடங்கிகெத்தார். இக்ைண்ைாட்சி  ன்னாட்டு ெைளிர் 

நாைன்று லலித் ைலா அைாதமியில் மதாடங்கிகெக்ைப் ட்டது. 

✓  ன்னிைண்டுக்கும் டெற் ட்ட நாடுைகைச் சார்ந்த 250’க்கும் டெற் ட்ட 

ைகலப் கடப்புைகை இந்தக் ைண்ைாட்சி ைாட்சிப் டுத்தும். 

 

7.பதொழிைொளர்  ணியகத்தின் PLFS & வருடொந்திர ஆய்வின் டி, 

இந்தியொவில் பதொழிைொளர் எண்ணிக்லக விகிதம் என்ன? 

அ) 27.3% 

ஆ) 37.3% 

இ) 47.3%  

ஈ) 57.3% 

✓ 2017–18 ெற்றும் 2018–19ஆம் ஆண்டுைளில் நடத்தப் ட்ட ைாலமுறை 

மதாழிலாைர்  கட ைணக்மைடுப்பு ெற்றும் மதாழிலாைர்  ணியைம் 

நடத்திய ெருடாந்திை டெகலொய்ப்பு – டெகலயின்கெ ஆய்வுைளின் 

 டி, மதாழிலாைர் எண்ணிக்கை விகிதம் (WPR) 47.3 சதவீதொைவும், 

டெகலயின்கெ விகிதம் 5.8 சதவீதொைவும் உள்ைது. இந்தத் தைெகல 

ெத்திய மதாழிலாைர் அகெச்சைம் ெக்ைைகெயில் ெழங்கியது. 

 

8.அண்லைச்பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘SMS ஸ்க்ரப்பிங்’ என்பதுடன் 

பதொடர்புலடய அலைப்பு எது? 

அ) TRAI  

ஆ) RBI 

இ) மதாகலத்மதாடர்பு அகெச்சைம் 

ஈ) நிதி அகெச்சைம் 

✓ ஒவ்மொரு குறுந்தைெலின் (SMS) உள்ைடக்ைத்கதயும் சரி ார்க்கும் 

மசயல்முகறயானது அந் க் குறுந்தைெல்  யனகைச் மசன்றகடயும் 

முன்ட  டெற்மைாள்ைப் டடெண்டும் என்று இந்திய மதாகலத்மதாடர்பு 

ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் (TRAI) ஒரு ெழிைாட்டுதகல மெளியிட்டது.  

✓ இச்மசயல்முகற ‘SMS Scrubbing’ என்று அகழக்ைப் டுகிறது. சமீ த்தில், 

மதாகலத்மதாடர்பு டசகெ ெழங்குநர்ைள், குறுந்தைெல் ஒழுங்குமுகற 

–யின் இைண்டாம் ைட்டத்கத மசயல் டுத்தத் மதாடங்கியட ாது, சரி ார்க் 

–ைப் டாத /  திவுமசய்யப் டாத  ல குறுந்தைெல்ைள் தடுக்ைப் ட்டன. 
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9.ததசிய இலையபவளி குற்றம் பதொடர் ொன புகொர்கலள அளிக்க 

 யன் டும் இலையதளத்லத இயக்கும் ைத்திய அலைச்சகம் எது? 

அ) மின்னணு & IT அறைச்சகம் 

ஆ) உள்துகற அகெச்சைம்  

இ)  ாதுைாப்பு அகெச்சைம் 

ஈ) சட்டம் & நீதித்துகற அகெச்சைம் 

✓ இகணயமெளி குற்ற நிைழ்வுைகை ஆன்கலனில் புைாைளிப் தற்ைான 

ஒரு கெயப் டுத்தப் ட்ட ம ாறிமுகறகய ெழங்குெதற்ைாை, உள்துகற 

அகெச்சைம், ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், டதசிய இகணயமெளி குற்றம் 

மதாடர் ான புைாைளிப்பு இகணயதைத்கத அறிமுைப் டுத்தியது. ைடந்த 

18 ொதங்ைளில் மொத்தம் 3,17,439 இகணயமெளி குற்றங்ைள் ெற்றும் 

5,771 முதல் தைெல் அறிக்கைைள் இந்தத்தைத்தின்மூலம் ஆன்கலனில் 

 திவுமசய்யப் ட்டுள்ைதாை ெத்திய உள்துகற அகெச்சைம் அறிவித்தது.  

✓ ெைாைாஷ்டிைா ெற்றும் ைர்நாடைா ஆகிய ொநிலங்ைளில் குறிப்பிடத்தக்ை 

எண்ணிக்கையிலான ெழக்குைள்  திவுமசய்யப் ட்டுள்ைன. 

 

10.சுகொதொரம் ைற்றும் கல்வி தைல்வரி வருவொய்மூைம் கிலடக்கும் 

வருவொயிலிருந்து உருவொக்கப் டவுள்ள ஒற்லறத் பதொகுப்பு லவப்பு 

நிதியின் ப யர் என்ன? 

அ) பிைதெ ெந்திரி ஸ்ெஸ்திய சுைக்ஷா நிதி  

ஆ) பிைதெ ெந்திரி ஆடைாக்கிய நிதி 

இ) பிைதெர் ைாஷ்டிரிய ஸ்ெஸ்திய நிதி 

ஈ) பிைதெர் ஜன் ஆடைாக்கிய நிதி 

✓ சுைாதாைம் ெற்றும் ைல்விக்ைான டெல்ெரி ெருொய்மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியிலிருந்து நிதிச்சட்டம் 2007’இன்கீழ் சுைாதாைத்தின்  ங்ைாை ைாலா 

–ெதியாைாத ஒற்கறத் மதாகுப்பு கெப்புநிதியான பிைதெரின் 

ஸ்ெஸ்திய சுைக்ஷா நிதிகய உருொக்ை பிைதெ அகெச்சர் 

தகலகெயிலான ெத்திய அகெச்சைகெ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

✓ ஒதுக்ைப் ட்ட மதாகை, நிதியாண்டின் முடிவிற்குள் ைாலாெதியாைா 

–தகத உறுதிமசய்து, ஒதுக்ைப் ட்ட ெைங்ைளின் இருப்க க்மைாண் 

–டு அகனெருக்கும் கிகடக்கும் ெகையில்  ன்னாட்டு தைத்திலான 

ெருத்துெ டசகெகய ெழங்குெது இதன் முக்கிய  யனாகும். 

 


1. பிஎல்ஐ திட்டத்தில் ஜப் ான் அதிை  ங்ைளிப்க  ெழங்கும்: ெத்திய அைசு 

ெத்திய அைசின் உற் த்தி சாாாா்ந்த ஊக்ைத்மதாகை அளிக்கும் PLI திட்டத்தில் 

ஜப் ானின்  ங்ைளிப்பு ம ருெைவில் இருக்கும் என எதிர் ார்ப் தாை 

ெத்திய மதாழில் ெற்றும் உள்நாட்டு ெர்த்தை டெம் ாட்டுத் துகறயின் 

மசயலர் குருபிைசாத் மொெ த்ைா மதரிவித்துள்ைார். 

மதாகலத்மதாடர்பு, தானியங்கி உள்ளிட்ட  திமூன்று முக்கிய துகறைளில் 

உற் த்திகய ஊக்குவிப் தற்ைாை PLI திட்டத்கத ெத்திய அைசு அறிவித்தது. 

நடுெணைசின் துகறைளில்  ல்டெறு சீர்திருத்த நகடமுகறைகை அறிமு 

–ைப் டுத்தியதன் ஒரு குதியாை இந்தத் திட்டம் அறிமுைம் மசய்யப் ட்டது. 

உள்நாட்டில் உற் த்திகய அதிைரிப் துடன் அெற்றின் ஏற்றுெதிகயயும் 

ஊக்குவிக்ை டெண்டும் என் டத PLI திட்டத்தின் முக்கிய டநாக்ைம்.  

குறிப் ாை, உணவுப் தப் டுத்துதல், ெருத்துெ உ ைைணங்ைள், உதிரி ாை 

–ங்ைள், ஜவுளி ெற்றும் டசாலார் பிவி தைடுைள் உள்ளிட்ட துகறைள் அதிை 

 யன்ம றும் என எதிர் ார்க்ைப் டுகிறது. இதுட ான்ற மதாழில்துகறைளில் 

ஜப் ான் உலை அைவில் அதிை நிபுணத்துெம் ம ற்ற நாடாை விைங்குகிறது. 

எனடெ, இந்தியாவின் PLI திட்டத்தில் ஜப் ான் ம ரும்  ங்ைளிப்க  

ெழங்கும் என் து இந்தியாவின் மிகுந்த எதிர் ார்ப் ாை உள்ைது. 

 

2.சாகித்திய அைாமதமி விருதுைள் அறிவிப்பு: இகெயம், வீைப்  மொய்லி 

உள்ளிட்டடாருக்கு விருது 

2020’ஆம் ஆண்டுக்ைான சாகித்திய அைாமதமி விருதுைள் அறிவிக்ைப் ட்டு 

–ள்ைன. அதில், தமிழில் ‘மசல்லாத  ணம்’ நாெகல எழுதிய எழுத்தாைர் 

இகெயம், ைன்னடத்தில் ‘ஸ்ரீ ாகு லி அஹிம்சா திக்விஜயம்’ 

ம ருங்ைவிகத நூகல எழுதிய முன்னாள் ெத்திய அகெச்சர் வீைப்  

மொய்லி, ஆங்கிலத்தில் ‘When God is a Traveller’ என்ற ைவிகத நூகல 

எழுதிய அருந்ததி சுப்பிைெணியம் உள்ளிட்ட இரு து ட ருக்கு விருது 

அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. 

7 ைவிகத நூல்ைள், 4 நாெல்ைள், 5 சிறுைகத மதாகுப்புைள், 2 நாடைங்ைள், 

ஒரு ம ருங்ைவிகத நூல், ஓர் அனு ெ நூல் என மொத்தம் இரு து 

மொழிைளில் மெளியான இரு து நூல்ைள் சாகித்திய அைாமதமி விருதுக்கு 

டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைன. 

நாெல்ைளுக்ைாை, இகெயம் (தமிழ்), நந்த ைடை (ெைாத்தி), ெடைஷ் சந்திை 

சர்ொ மைௌதம் (செற்கிருதம்), ெுகசன் அல் டெக் (உருது) ஆகிடயார் 

டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைனர். சிறுைகத மதாகுப்புைளுக்ைாை, அபூர்ெ குொர் 

கசகியா (அஸ்ஸாமி), தைணிதர் ஒொரி (ட ாடடா), ஹிதய் மைால்  ாைதி 

(ைாஷ்மீரி), ைாொைாந்த் ஜா (கெதிலி), குருடதவ் சிங் ரூ னா ( ஞ்சாப்) 

ஆகிடயார் டதர்ொகியுள்ைனர். 

ைவிகத நூல்ைளுக்ைாை, அருந்ததி சுப்பிைெணியம் (ஆங்கிலம்), ெரீஷ் 

மீனாட்சி (குஜைாத்தி), அனாமிைா (ஹிந்தி), R S  ாஸ்ைர் (மைாங்ைணி), இரூ 

–ங் ாம் டதென் (ெணிப்பூரி), ரூப்சந்த் ென்ஸ்டா (சந்தாலி), நிகிடலஷ்ெர் 

(மதலுங்கு) ஆகிடயார் டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைனர். நாடை நூல்ைளுக்ைாை, 

கியான் சிங் (டடாக்ரி), டஜடதா லால்ொனி (சிந்தி) ஆகிய இருெருக்கு 

விருது ெழங்ைப் டவுள்ைது. 

அனு ெக்குறிப்பு நூலுக்ைாை, ெங்ைமொழி எழுத்தாைர் ெணிசங்ைர் முடைா 

– ாத்யாய டதர்ந்மதடுக்ைப் ட்டுள்ைார். ெகலயாைம், டந ாளி, ஒடியா, 

இைாஜஸ்தானி ஆகிய மொழிைளில் மெளிெந்த  கடப்புைளுக்கு பின்னர் 

விருது அறிவிக்ைப் டும். சாகித்திய அைாமதமி விருதுக்கு டதர்ந்மதடுக்ைப் ட் 

–டிருப் ெர்ைளுக்கு `1,00,000 மைாக்ைத்துடன் தாமிை டைடயம்  ரிசளிக்ைப் 

– டும். விருது ெழங்கும் விழா நகடம றும் டததி பின்னர் அறிவிக்ைப் டும். 

 

3.இந்டதா– சிபிக் பிைாந்தியத்துக்ைான COVID தடுப்பூசி இந்தியாவில் 

உற் த்தி. ‘QUAD’ ொநாட்டில் முடிவு 

இந்டதா– சிபிக் பிைாந்தியத்துக்குத் டதகெயான ைடைானா தடுப்பூசிைகை 

இந்தியாவில் தயாரிப் து என்று ‘QUAD’ கூட்டகெப்பின் முதல் ொநாட்டில் 

முடிமெடுக்ைப் ட்டுள்ைது. டெலும், இதற்கு கூட்டகெப்பில் இடம்ம ற்றுள்ை 

அமெரிக்ைா, ஜப் ான் நிதியுதவி அளிப் மதன்றும், ஆஸ்திடைலியா தடுப்பூசி 

எடுத்துச்மசல்லும் ட ாக்குெைத்துக்ைான உதவிைகை அளிப் து என்றும் 

ொநாட்டில் தீர்ொனிக்ைப் ட்டுள்ைது. 

இந்டதா– சிபிக் பிைாந்திய நலனுக்ைாை இம்ொநாட்டில் 

எடுக்ைப் ட்டிருக்கும் மிை முக்கியொன முடிவு இது. இதன்மூலம், 

மிைப்ம ரிய அைவிலான முதலீட்டில் 2022’ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 

டைாடிக்ைணக்ைான COVID தடுப்பூசிைகை இந்தியா தயாரிக்ைவுள்ைது. 

 

4. ெைர்ச்சிமிகு நாடுைளின்  ட்டியலில் இந்தியாவுக்கு ஐந்தாம் இடம் 

அகனெகையும்ைெரும் விதத்திலான ெைர்ச்சிகயக்மைாண்ட நாடுைளின் 

 ட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாமிடத்கதப் பிடித்துள்ைதாை பிகைஸ் ொட்டர் 

கூப் ர்ஸ் நிறுெனத்தின் ஆய்வில் மதரிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து அந்த ஆய்வில் டெலும் கூறப் ட்டுள்ைதாெது: அடுத்த 12 

ொதங்ைளில் மிைச்சிறந்த ெைர்ச்சிகய தக்ைகெக்கும் நாடுைளின் 

 ட்டியலில் அமெரிக்ைா முதலிடத்தில் உள்ைது. இதகனத் மதாடர்ந்து சீனா 

இைண்டாெது இடத்கத தக்ைகெத்துக் மைாண்டுள்ைது. இப் ட்டியலில் 17 

சதவீத  ங்ைளிப்புடன் மஜர்ெனி மூன்றாெது இடத்கதப் பிடித்துள்ைது. 

அடதசெயம், BREXIT ஒப் ந்தத்துக்குப் பிறகு பிரிட்டன் இந்தப்  ட்டியலில் 

நான்ைாெது இடத்துக்கு (11%) முன்டனறியுள்ைது. இதன்மூலம், அந்நாடு 

இந்தியாகெ (8 சதவீதம் / 5ஆெது இடம்) விஞ்சியுள்ைது. இடத  ட்டியலில், 

ஆஸ்திடைலியாகெ பின்னுக்குத் தள்ளி ஜப் ான் ஆறாெது இடத்கத 

பிடித்துள்ைதாை அந்த ஆய்வில் மதரிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. 

 

5. டைஷன் ம ாருள்ைகை ொங்ை, “டெைா டைஷன்” மசயலி அறிமுைம் 

நாடு முழுக்ை ‘ஒடை நாடு, ஒடை குடும்  அட்கட’ முகற விகைவில் 

முழுகெயாை அெல டுத்தப் டவுள்ை நிகலயில் இதற்ைாை ‘டெைா டைஷன்’ 

என்கிற திறன்ட சி மசயலிகய ெத்திய அைசு அறிமுைப் டுத்தியது. ‘ஒடை 

நாடு, ஒடை குடும்  அட்கட’ முகறகய முதன்முதலில் நடுெணைசு 2019ஆம் 

ஆண்டு நான்கு ொநிலங்ைளில் அறிமுைப் டுத்தியது. இந்தத் திட்டத்கத 

தற்ட ாது 2020 டிசம் ர் ொதம் 32 ொநிலங்ைளில் ஏற்றுக்மைாள்ைப் ட்டது. 

இதில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட  திடனழு ொநிலங்ைளில் முழுகெயாை 

மசயல் ாட்டிற்கும் ெந்துவிட்டது. இகதமயாட்டி ெத்திய அைசு ‘டெைா 

டைஷன்’ என்கிற திறன்ட சி மசயலிகயயும் உருொக்கியுள்ைது. 

 

 



         

    

6. தமிழ்நாட்டில் இகணயெழி ைல்விகய ைற்பிக்ை 11 உயர்ைல்வி 

நிறுெனங்ைள்:  ல்ைகலக்ைழை ொனியக்குழு அனுெதி 

இகணயெழி ைல்விகய ெழங்குெதற்ைாை, தமிழ்நாட்டில் 11 ைல்வி 

நிறுெனங்ைளுக்கு  ல்ைகலக்ைழை ொனியக்குழு (UGC) அனுெதி ெழங்கி 

-யுள்ைது. நாடு முழுெதும் இயங்கும் உயர்ைல்வி நிறுெனங்ைளில் 

இகணயெழியில் ைல்வி  யிற்றுவிக்ை ெழிைாட்டு மநறிமுகறைளின் டி 

‘NAAC’ அங்கீைாைம் அல்லது டதசிய தைெரிகச  ட்டியலில் (NIRF) 

முன்னணியில் உள்ை ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு ெட்டுடெ UGC அனுெதி 

ெழங்குகிறது. இந்நிகலயில், 2021ஆம் ஆண்டில் இகணயெழி ைல்வி 

திட்டத்தின்கீழ் ொணெர் டசர்க்கை நடத்த 37 ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு 

UGC அனுெதி ெழங்கியுள்ைது. அதில், தமிழைத்கதச் டசர்ந்த 11 உயர்ைல்வி 

நிறுெனங்ைளுக்கு அனுெதி கிகடத்துள்ைது. 

அண்ணா  ல்ைகலக்ைழைத்தில் ஒரு முதுநிகல  டிப்புக்கும்,  ாைதிதாசன் 

 ல்ைகலயில்  திமனாரு  டிப்புைளுக்கும், ெதுகை ைாெைாஜர்  ல்ைகலயில் 

11  டிப்புைளுக்கும், ம ரியார்  ல்ைகலயில் 7  டிப்புைளுக்கும், அழைப் ா 

 ல்ைகலயில் 12  டிப்புைளுக்கும் அனுெதி கிகடத்துள்ைது. இதுதவிை 6 

தனியார் ைல்வி நிறுெனங்ைளுக்கு அனுெதி கிகடத்துள்ைது. 

 

7. மிதாலி ைாஜ் சாதகன: 

சர்ெடதச ம ண்ைள் கிரிக்மைட் ட ாட்டிைளில் 10,000 ைன்ைகை ைடந்த 

முதல் இந்திய வீைாங்ைகன என்ற சாதகனகய  கடத்தார் மிதாலி ைாஜ். 

லக்டனாவில் உள்ை ஏைனா கிரிக்மைட் கெதானத்தில் இந்தியா - மதன் 

ஆப்பிரிக்ைா ெைளிர் அணிைள் இகடயிலான 3ஆெது ஒருநாள் கிரிக்மைட் 

ட ாட்டி நகடம ற்றது. இந்த ஆட்டத்தில், இந்திய அணியின் டைப்டனான 

மிதாலி ைாஜ் 36 ைன்ைளில் ஆட்டமிழந்தார். 

முன்னதாை அெர், 35 ைன்ைகை ைடந்தட ாது அகனத்து விதொன சர்ெ 

-டதச கிரிக்மைட்ட ாட்டிைளிலும் 10,000 ைன்ைகை ைடந்த முதல் இந்திய 

வீைாங்ைகன என்ற சாதகனகய  கடத்தார். சர்ெடதச கிரிக்மைட்டில் 

இச்சாதகனகய எட்டும் இைண்டாெது வீைாங்ைகன மிதாலி ைாஜ் ஆொர். 

இவ்ெகை சாதகனயில் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் டைப்டன் சார்டலாட் 

எட்ெர்ட்ஸ் 10,273 ைன்ைள் குவித்து முதலிடத்தில் உள்ைார். 

 

8. நாட்டின் மதாழில் துகற உற் த்தியில் மீண்டும் பின்னகடவு 

நாட்டின் மதாழிற்துகற உற் த்தியில் ஜனெரி ொதத்தில் மீண்டும் 

பின்னகடவு ஏற் ட்டுள்ைது. இதுகுறித்து ெத்திய அைசு மெளியிட்ட புள்ளிவி 

-ெைத்தில் மதரிவித்துள்ைதாெது: உற் த்தி, சுைங்ைம் ெற்றும் ம ாறியியல் 

துகறைளின் உற் த்தி ைணிசொன அைவுக்கு குகறந்து ட ானதன் 

விகைொை நாட்டின் மதாழில் துகற உற் த்தி 2021 ஜனெரி ொதத்தில் 

1.6 சதவீதொை மீண்டும் பின்னகடந்துள்ைது. 

மதாழில்துகற உற் த்தி குறியீட்மடண் (ஐஐபி) ைணக்கீட்டில் 77.6 சதவீத 

 ங்ைளிப்க  ெழங்கி ெரும் உற் த்தி துகறயின் மசயல் ாடு ஜனெரியில் 

2 சதவீதொை சரிந்துள்ைது. இது, ைடந்த நிதியாண்டின் இடத ைாலைட்டத்தி 

-ல் 1.8 சதவீத ெைர்ச்சிகயப் ம ற்றிருந்தது. இந்தத்துகறகயப்ட ான்டற 

ம ாறியியல் துகறயின் மசயல் ாடும் 4.4 சதவீத சரிலிருந்து 9.6 சதவீத 

பின்னகடகெ டநாக்கி மசன்றுள்ைது. சுைங்ைத் துகறயும் 4.4 சதவீத 

ெைர்ச்சி விகிதத்திலிருந்து 3.7 சதவீதொை பின்னகடந்துள்ைது. 

ஏப்ைல்-ஜனெரி ைாலைட்டத்தில் ஐஐபி 12.2 சதவீதம் என்ற அைவில் 

பின்னகடகெ டநாக்கி நைர்ந்துள்ைது. ைடந்த நிதியாண்டில் இதன் 

ெைாாா்ச்சி விகிதம் அதிை ொற்றமின்றி 0.5 சதவீதொை இருந்தது என ெத்திய 

அைசு புள்ளிவிெைத்தில் மதரிவித்துள்ைது. 

 

9. எழுத்தாைர் டை வி மஜயஸ்ரீக்கு மொழிம யர்ப்புக்ைான சாகித்திய 

அைாமதமி விருது 

தமிழில் சிறந்த மொழிம யர்ப்புக்ைான சாகித்ய அைடாமி விருது எழுத்தாைர் 

டை வி மஜயஸ்ரீக்கு அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. ெகலயாை எழுத்தாைர் ெடனாஜ் 

குரூரின் ‘நிலம் பூத்து ெலர்ந்த நாள்’ நாெல் மொழிம யர்ப்புக்ைாை இந்த 

விருது அறிவிக்ைப் ட்டுள்ைது. `50,000 மைாக்ைமும், மசம்புப் ட்டயமும் 

விருதாை அளிக்ைப் டுெது ெழக்ைம். 

 

 


