
         

    

1. சாமர் (SAAMAR) என்ற திட்டம் த ாடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஜார்க்கண்ட்  

இ) ஹரியானா 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ ஜார்கண்ட் மாநில அரசானது SAAMAR (Strategic Action for Alleviation 

of Malnutrition and Anaemia Reduction) என்ற திட்டத்ததத்ததாடங்கியது. 

இரத்ததசாதக உதடய தெண்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குதறொடுள்ள 

சிறார்கதள அதடயாளங்காண்ெதன்மூலம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் 

ஊட்டச்சத்து குதறொட்தட தகயாளுவதத இத்திட்டம் த ாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இத்திட்டம், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இரத்ததசாதக 

த ாதய திறம்ெட குதறப்ெதற்காக ெல்தவறு மாநில துதறகள் மற்றும் 

நிறுவனங்கதள ஒன்றிதைக்கும். 

 

2. 67ஆவது த சிய திரைப்பட விருதுகளில் ‘சிறந்  திரைப்படம்’ 

விருர  தவன்ற இந்திய திரைப்படம் எது? 

அ) அசுரன் 

ஆ) மதரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்  

இ) ஒத்த தசருப்பு 

ஈ) சூரரரப்ப ோற்று 

✓ 67ஆவது ததசிய திதரப்ெட விருதுகள், கடந்த 2019ஆம் ஆண்தடச் 

சார்ந்த திதரப்ெடங்கதள தகளரவிப்ெதாக அறிவிக்கப்ெட்டன. இந்நிகழ்ச் 

-சிதய திதரப்ெட விழாக்கள் இயக்கு ரகம், தகவல் & ஒலிெரப்பு அதமச் 

-சகம் ஏற்ொடு தசய்தன. இயக்கு ர் பிரியதர்ஷனின் மதலயாளப் தொர் 

காவியமான தமாகன்லால்  டித்த ‘மதரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்’ 

என்ற திதரப்ெடம் ‘சிறந்த திதரப்ெடத்’துக்கான விருதத தவன்றது. 

✓ சிறந்த  டிகருக்கான விருது ‘தொன்ஸ்தல’ திதரப்ெடத்தில்  டித்ததற்கா 

-க மதனாஜ் ொஜ்ொய்க்கும், தமிழ்ப்ெடமான ‘அசுரனுக்காக’ தனுஷுக்கும் 

வழங்கப்ெட்டது. 

 

3. இமயமரல பனிப்பாரறகளின்  டிமரை மதிப்பிடுவ ற்காக 

வான்வழி தைடார் ஆய்வுகரை நடத்தும் நாடு எது? 

அ) த ொளம் 

ஆ) இந்தியா  

இ) வங்காளததசம் 

ஈ) ரஷியா 

✓ இமயமதல ெனிப்ொதறகளின் தடிமதன மதிப்பிடுவதற்காக, இந்தியா, 

வான்வழி தரடார் ஆய்வுகதள  டத்தவுள்ளது. இமாச்சல பிரததசத்தின் 

லஹால்-ஸ்பிட்டி ெடுதகயில் தசாததன அடிப்ெதடயில் இந்த ஆய்வு 

 டத்தப்ெடவுள்ளது. இந்தச் தசாததன திட்டத்திற்குப் பிறகு, சிந்து, கங்கா 

மற்றும் பிரம்மபுத்திரா துதைப்ெடுதககளிலும் இதததொன்ற ஆய்வுகள் 

 டத்தப்ெடும். துருவ & தெருங்கடல் ஆராய்ச்சிக்கான ததசிய தமயம், புவி 

அறிவியல் அதமச்சகம் இந்த ஆய்தவ முன்தமாழிந்தது. 

 

4. அண்மையில், ‘டயல் 112’ ERSS மற்றும் மாநில அவசைநிரல 

பதிலளிப்பு ரமயத்ர  த ாடங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) கர் ாடகா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ஒடிஸா மாநில முதலதமச்சர்  வீன் ெட் ாயக் `157 தகாடி மதிப்புள்ள 

‘டயல் 112’ - மாநில அவசரகால ஆதரவு அதமப்தெ அறிமுகப்ெடுத்தியுள் 

-ளார். காவல்துதற, தீயதைப்பு துதற மற்றும்  லவாழ்வு உள்ளிட்ட 

அதனத்து அவசர தசதவகளுக்கும், இந்தக் கட்டைமில்லா எண்தை 

மக்கள் ெயன்ெடுத்தலாம். மாநில அவசரநிதல ெதிலளிப்பு தமயம் 

மற்றும் தமாதெல் தடடா தடர்மினல்கள் தொருத்தப்ெட்ட அவசரகால மீட்பு 

வாகனங்களும் ததாடங்கிதவக்கப்ெட்டன. 

 

5.த சிய கணக்குகள் புள்ளிவிவைங்கள் – 2021’இன்படி, எந் த் 

துரறயின்  னியார் இறுதி நுகர்வு தசலவு அதிகபட்ச உயர்ரவக் 

தகாண்டிருந் து? 

அ) கல்வி 

ஆ) உைவகங்கள் 

இ)  லவாழ்வு  

ஈ) மதுொனங்கள் 

✓  டுவண் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அதமச்சகத்தால் 

தவளியிடப்ெட்ட ததசிய கைக்குகள் புள்ளிவிவரங்கள் - 2021’இன்ெடி, 

சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் உைவகங்களுக்கான தனியார் இறுதிநுகர்வு 

தசலவு, 2019-20ஆம் ஆண்டில் அதிகெட்ச உயர்தவக் தகாண்டுள்ளன.  

✓ சுகாதாரத்துதறயில் இந்த உயர்வு 9.5% ஆக ெதிவாகியுள்ளது. அததத் 

ததாடர்ந்து கல்வி மற்றும் உைவகங்கள் உள்ளன. மதுொனங்கள், 

ஆதட & காலணிகள் இக்காலகட்டத்தில் வீழ்ச்சிதய ெதிவுதசய்தன. 

 

6. ஐநா அறிவித் படி, உலகம் முழுவதும் பன்ைாட்டு மகிழ்ச்சி நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிற த தி எது? 

அ) மார்ச் 18 

ஆ) மார்ச் 20  

இ) மார்ச் 22 

ஈ) மார்ச் 24 

✓ ஐ ா அதவயின் தொது அதவ, கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில், மார்ச்.20’ஐ 

ென்னாட்டு மகிழ்ச்சி  ாளாக அறிவித்தது. உலதகங்குமுள்ள மக்களின் 

வாழ்க்தகயில் மகிழ்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தத அங்கீகரிக்க, இது, 2013 

முதல் உலகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. உலக மகிழ்ச்சி அறிக் 

-தகயின்ெடி, இந்த ஆண்டு, பின்லாந்து, உலகின் மகிழ்ச்சியான  ாடாக 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

7.கிைாமப்புற இந்தியாவில் தபண்கள் த ாழில்முரைதவாரை வைர் 

-த்த டுப்ப ற்காக ‘சகி திஷா’ திட்டத்ர த் த ாடங்கியுள்ை அரமப்பு 

எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டம்  

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஈ) புதிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐ ா வளர்ச்சித் திட்டமானது கிராமப்புற இந்தியாவில், தெண்களின் 

வாழ்வாதாரம் மற்றும் ததாழில்முதனதவ தமம்ெடுத்துவதற்காக ‘சகி 

திஷா’ என்ற திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டமானது ஐ ா 

வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் IKEA அறக்கட்டதளக்கு இதடயிலான ஐந்தா 

-ண்டு ஒப்ெந்தமாகும். தில்லி NCR, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநி 

-லங்களில் தவதலவோய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகதள அணுக, 

இது, ஏற்கனதவ ஒரு மில்லியன் தெண்களுக்கு ஆதரவளித்துள்ளது. 

 

8. INSACOG கூட்டரமப்பாைது சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்றது. 

இதில், IN என்பது கீழ்காணும் எர க்குறிக்கிறது? 

அ) Integrated 

ஆ) Indian  

இ) Inspection 

ஈ) Innovation 

✓ INSACOG என்ெது இந்திய SARS-CoV-2 தஜதனாமிக்ஸ் கூட்டதமப் 

-தெக் குறிக்கிறது. இது,  ாடு முழுவதும் SARS-CoV-2 கண்காணிப்பு 

-க்காக இந்திய அரசால் அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. புவதனசுவரம், புதன, 

தஹதராொத், தெங்களூரு மற்றும் புது தில்லி ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

10 பிராந்திய மரெணு வரிதசமுதற ஆய்வகங்களால் இந்த கூட்டதமப்பு 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.அண்ரமயில், ஒலிம்பிக்கிற்கு  குதி தபற்ற ற்காக தசய்திகளில் 

இடம்தபற்ற ஷைத் கமல், சத்தியன், சுதிர் ா முகர்ஜி ஆகிதயாருடன் 

த ாடர்புரடய விரையாட்டு எது? 

அ) பூப்ெந்து 

ஆ) தடபிள் தடன்னிஸ்  

இ) மல்யுத்தம் 

ஈ) வாள் சண்தட 

✓ சமீெத்தில் ததாகாவில்  தடதெற்ற ஆசிய ஒலிம்பிக் தகுதிப்தொட்டியில் 

 ான்கு இந்திய தடபிள் தடன்னிஸ் வீரர்கள் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

தொட்டிக்கு தகுதிதெற்றனர். மூத்த தடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் ஷரத் கமல், 

 ான்காவது முதறயாக ஒலிம்பிக்கில் ெங்தகற்கவுள்ளார். G சத்தியன், 

மணிகா ெத்ரா மற்றும் சுதிர்தா முகர்ஜி ஆகிதயார் பிற மூன்று வீரர் / 

வீரங்கதனகளாவர். 

 

10. உயர்த ாழில்நுட்ப பகுதியில் உற்பத்தி தமற்தகாள்வ ற்காை 

அைசாங்கக் குழுவின்  ரலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) நிர்மலா சீதாராமன் 

ஆ) பியூஷ் தகாயல்  

இ) இராஜ் ாத் சிங் 

ஈ)  தரந்திர தமாடி 

✓ உயர்ததாழினுட்ெ ெகுதிகளில் உற்ெத்தி தமற்தகாள்வதற்கான குழுதவ 

இந்திய அரசு அதமத்துள்ளது. அலுவல்பூர்வ அறிவிப்பின்ெடி, இக்குழுவுக் 

-கு மத்திய வணிகம் மற்றும் ததாழிற்துதற அதமச்சர் பியூஷ் தகாயல் 

ததலதம தாங்கவுள்ளார். இந் டவடிக்தக, முதலீடுகதள தமம்ெடுத்து 

-வததாடு தீவிர ததாழில்நுட்ெ துதறகளில் உற்ெத்திதய ஊக்குவிக்கும் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 


1. தசலம் இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் 

ததற்கு இரயில்தவ சார்பில், 65ஆவது இரயில்தவ வார விழாவில், ஒட்டு 

தமாத்தமாக தகாட்ட அளவில் ெல்தவறு பிரிவுகளில் சிறப்ொக தசயல்ெட்டத 

-ற்காக, தசலம் தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயமும், இயந்திரவியல் 

மற்றும் ொதுகாப்பு பிரிவுகளில் சிறந்த தசயல்ொட்டுக்காக தசன்தன 

இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கும் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. 

கடந்த 1853ஆம் ஆண்டில், மும்தெயில் இருந்து தாதன வதர முதல் 

ெயணிகள் இரயில் இயக்கப்ெட்டதத நிதனவுகூரும் விதமாக, ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஏப்ரல் 10’ஆம் தததி முதல் ஏப்ரல் 16’ஆம் தததி வதர இரயில்தவ 

வாரம் தகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்த விழாவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்ட 

ஊழியர்கள், அதிகாரிகதளக் தகளரவிப்ெது வழக்கம். 

இதில், மதுதர தகாட்டம் 2’ஆமிடத்ததப்பிடித்தது. மனிதவள திட்டமிடல், 

தொறியியல், மின்சாரம், திட்டப்ெணி ஆய்வு, ெயணிகளின் வசதிகள் 

உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக தசலம் இரயில்தவ 

தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. வர்த்தகம், மருத்துவ 

-ம், மின்சாரம், மின்தசமிப்பு ஆகியவற்றில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக 

மதுதர இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கு தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது.  

இயந்திரவியல் மற்றும் ொதுகாப்புப் பிரிவுகளில் சிறந்த தசயல்ொட்டுக்காக 

தசன்தன இரயில்தவ தகாட்டத்துக்கும், ொதுகாப்பு மற்றும் இயக்ககப் 

பிரிவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக திருவனந்தபுரம் இரயில்தவ தகாட்ட 

-த்துக்கும், சிக்னல் மற்றும் ததாதலததாடர்பு மற்றும் ெணியாளர் திறன் 

பிரிவில் சிறப்ொகச் தசயல்ெட்டதற்காக திருச்சிராப்ெள்ளி தகாட்டத்துக்கும் 

தசயல்திறன் தகடயம் வழங்கப்ெட்டது. 

 

2. கதரானா ெலி: 88% தெர் 45 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்கள் 

இந்தியாவில் COVID த ாய்த்ததாற்றால் ொதிக்கப்ெட்டு ெலியானவர்களில் 

88 சதவீதம் தெர் 45 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்கள் என்று மத்திய சுகாதாரத் 

துதற அதமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

 

3. சிறார் ொதுகாப்பு சட்டத் திருத்த மதசாதாவுக்கு மக்களதவ ஒப்புதல் 

சிறார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு) சட்டத்திருத்த மதசாதாவுக்கு 

மக்களதவ ஒப்புதல் வழங்கியது. சிறார் நீதி (ெராமரிப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு) 

சட்டத்திருத்த மதசாதாதவ மத்திய தெண்கள் மற்றும் குழந்ததகள்  ல 

அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கடந்த மார்ச்.15 அன்று மக்களதவயில் 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். சிறார் ொதுகாப்புச் சட்ட விதிமுதறகதள முதறயாக 

 தடமுதறப்ெடுத்ததவண்டிய அதமப்புகதள மாவட்ட ஆட்சியரும், கூடுத 

-ல் ஆட்சியரும் கண்காணிப்ெதற்கு அந்த மதசாதா வழிவதக தசய்கிறது. 

அடுத்ததாக, மாநிலங்களதவயின் ஒப்புததலப் தெறுவதற்காக மதசாதா 

அனுப்பிதவக்கப்ெடவுள்ளது. 

 

4. வாரத்தில் 4  ாள்கள் மட்டும் ெணி: மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் 

அமல்ெடுத்தும் திட்டமில்தல 

மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாள்கதள வாரத்தில்  ான்கு 

 ாட்களாக குதறக்கும் திட்டமில்தல என்று மத்திய ததாழிலாளர் துதற 

அதமச்சர் சந்ததாஷ் கங்வர் ததரிவித்தார். இதுததாடர்ொக மக்களதவயில் 

எழுப்ெப்ெட்ட தகள்விக்கு அவர் எழுத்துபூவமாக அளித்த ெதில்: 

மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கதள வாரத்தில்  ான்கு 

 ாட்களாக குதறக்க அல்லது வாரத்தில் 40 மணித ரம் ெணிபுரிய 

தவண்டும் என்ற திட்டத்தத அமல்ெடுத்தும் எந்தத் தீர்மானமும் மத்திய 

அரசிடம் இல்தல. மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கள், 

விடுமுதற  ாட்கள், ெணித ரம் ஆகியவற்தற மத்திய ஊதியக் குழுக்கள் 

ெரிந்துதரக்கின்றன.  ான்காவது ஊதியக்குழு ெரிந்துதரயின்ெடி, மத்திய 

அரசு அலுவலகங்களின் தவதல ாட்கள் வாரத்தில் 5  ாட்களாகவும், 

 ாள்ததாறும் 8½ மத  ெணிபுரியதவண்டும் எனவும் முடிதவடுக்கப்ெட்ட 

-து. தற்தொதுள்ள இந்த நிதலதய ததாடர தவண்டும் என ஏழாவது 

ஊதியக் குழு ெரிந்துதரத்துள்ளது என்றார் அவர். 

 

5. 6.5 இலட்சம் கிராமங்களுக்கு கண்ைாடி இதழ தகபிள் இதைப்பு: 

இரவிசங்கர் பிரசாத் 

 ாடு முழுவதும் 6.5 இலட்சம் கிராமங்களுக்கு கண்ைாடி இதழ தகபிள் 

இதைப்பு வழங்குவதற்கான  டவடிக்தகதய  டுவண் அரசு எடுத்து 

வருகிறது என்று மத்திய தகவல் ததாழில்நுட்ெத் துதற அதமச்சர் இரவி 

சங்கர் பிரசாத் கூறினார். மாநிலங்களதவயின் தகள்வித ரத்தின்தொது 

இதுகுறித்து மத்திய அதமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியதாவது: 

டிஜிட்டல் தகவல்ததாடர்பு உட்கட்டதமப்தெ விதரந்து தமம்ெடுத்தும் 

வதகயிலும், அதனவருக்குமான குதறந்தவிதல அகண்ட அதலவரிதச 

ெயன்ொட்டு வசதி கிதடக்கச்தசய்யும் த ாக்கத்துடனும் ததசிய அகண்ட 

அதலவரிதச இயக்கத்தத  டுவண் அரசு கடந்த 2019’ஆம் ஆண்டு 

டிச.17 அன்று அறிமுகம் தசய்தது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், உலகளாவிய 

தசதவ நிதிமூலமாக `70,000 தகாடி தசலவில் பீகார், உத்தர பிரததசம் 

உள்ளிட்ட  ாட்டின் அதனத்து மாநிலங்களில் உள்ள அதனத்து மாவட்ட 

-ங்கதளயும் அகண்ட அதலவரிதச தசதவதய அளிக்க திட்டமிடப்ெட்டு 

-ள்ளது என்று அவர் கூறினார். 

 

6. இந்தியா-சீனா இதடதய  ம்பிக்தகயின்தம அதிகரிப்பு 

அண்தட  ாடுகளான இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இதடதய நிலவும் 

 ம்பிக்தகயின்தம வரலாறு காைாத வதகயில் அதிகரித்துள்ளதாக 

அதமரிக்கா ததரிவித்துள்ளது. அதமரிக்காவின் அட்மிரல் ஜான் சி 

அக்குலிதனா, அதமரிக்காவின் இந்ததா-ெசிபிக் ெதடக்கான தளெதியாக 

அதிெர் தஜா தெடனால் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அவரது நியமனத்தத 

உறுதிதசய்யும்  தடமுதற அந் ாட்டின் தசனட் அதவயில்  தடதெற்றது. 

அப்தொது, அந்த அதவயின் ஆயுதப்ெதடக் குழு உறுப்பினர்களிடம் 

அக்குலிதனா கூறியதாவது: 

இந்தியாவுக்கும் அதமரிக்காவுக்கும் இதடதய ொதுகாப்புத் துதறயில் 

நிலவும் ஒத்துதழப்பு வரலாறு காைாத வதகயில் அதிகரித்துள்ளது. 

ஆனால், இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இதடதய  ம்பிக்தகயின்தம 

ததாடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கிழக்கு லடாக் எல்தலப் ெகுதிகளில் 

நிலவிவரும் ெதற்றமான சூழல் காரைமாக, இரு ாடுகளிதடதயயான 

உறவும் ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

சீனாவின் வணிக வழித்தடத்திட்டத்தத மிகுந்த சந்ததகப் ொர்தவயுடன் 

இந்தியா அணுகுகிறது. ொகிதானின் குவாடர் துதறமுகம், இலங்தகயின் 

அம்ொந்ததாட்தட துதறமுகம் உள்ளிட்டவற்றில் சீனாவின் ஆதிக்கம் 

அதிகரித்துவருவது இந்தியாதவ த ருக்கடிக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

 

 



         

    

இந்ததா-ெசிபிக் பிராந்தியத்திலும் தனது அத்துமீறல்  டவடிக்தககதள 

சீனா ததாடர்ந்து வருகிறது. அதன்காரைமாக பிராந்தியத்தின் ொதுகாப்புக் 

-கும் நிதலத்தன்தமக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்ெட்டுள்ளது. அதனால்,  ட்பு 

 ாடுகளுடன் ஒருங்கிதைந்து ெணியாற்றதவண்டிய அவசியம் ஏற்ெட்டு 

-ள்ளது. இருதரப்பு உறவுகளிலும் ென்னாட்டதமப்புகளிலும் இந்தியாவும் 

அதமரிக்காவும் த ருங்கிப் ெணியாற்றி வருகின்றன. 

இரு ாடுகளின் இராணுவங்களுக்கிதடதய கூட்டுப்ெயிற்சியும் தமற்தகாள் 

-ளப்ெட்டு வருகிறது. இந்ததா-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் அதமதிதய 

நிதல ாட்ட தவண்டியது மிகவும் முக்கியமானது என்றார் அவர். 

 

7. கடந்த  ான்கு ஆண்டுகளில் NGO’கள் தெற்ற தவளி ாட்டு  ன்தகாதட 

ரூ.50,975 தகாடி: மத்திய அரசு 

இந்தியாவில் தசயல்ெட்டு வரும் அரசு சாரா தன்னார்வ அதமப்புகள் (NGO) 

கடந்த  ான்கு ஆண்டுகளில் தவளி ாடுகளிலிருந்து `50,975 தகாடிதய 

 ன்தகாதடயாகப் தெற்றுள்ளன. இதில் அதமரிக்காவிலிருந்தத அதிக நிதி 

வந்துள்ளது என்றும் மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. இதுததாடர்ொக எழுந்த 

தகள்விக்கு மத்திய உள்துதற இதையதமச்சர் நித்யானந்த் ராய் 

மாநிலங்களதவயில் அளித்த எழுத்துப்பூர்வ ெதிலில் கூறியிருப்ெதாவது:  

தவளி ாட்டு  ன்தகாதட (ஒழுங்குமுதற) சட்டத்தின்கீழ் ெதிவுதசய்துள்ள 

இந்தியாவில் தசயல்ெட்டு வரும் NGO’கள் கடந்த  ான்கு ஆண்டுகளில் 

தவளி ாடுகளிலிருந்து `50,975 தகாடி நிதிதயப்தெற்றுள்ளன. இதில், 

அதமரிக்காவிலிருந்து மட்டும் அதிகெட்சமாக `19,941 தகாடி  ன்தகாதட 

வந்துள்ளது. குறிப்ொக, கடந்த 2016-17’ஆம் ஆண்டில் 18,304 NGO’கள் 

தவளி ாடுகளிலிருந்து `15,355 தகாடி நிதிதெற்றுள்ளன. 

அதில் அதமரிக்காவிலிருந்து மட்டும் `5,869 தகாடி வந்துள்ளது. 2017-18 

ஆம் ஆண்டில் 18,235 NGO’கள் `16,940 தகாடி நிதிதயப்தெற்றுள்ளன. 

அதில் அதமரிக்காவிலிருந்து `6,199 தகாடி வந்துள்ளது. 2018-19’ஆம் 

ஆண்டில் 17,540 NGO’கள் `16,490 தகாடி நிதிதயப் தெற்றுள்ளன. அதில் 

அதமரிக்காவிலிருந்து மட்டும் `6,907 தகாடி வந்துள்ளது. 2019-20’ஆம் 

ஆண்டில் 3,475 NGO’கள் தவளி ாடுகளிலிருந்து `2,190 தகாடி நிதி 

தெற்றுள்ளன. அதில், அதமரிக்காவிலிருந்து `9,66 தகாடி வந்துள்ளது. 

 

8. ததசிய சுகாதாரப் ெணிகள் ஆதைய மதசாதா:  ாடாளுமன்றத்தில் 

நிதறதவற்றம் 

ஒருங்கிதைந்த மற்றும் சுகாதாரப் ெணிகளுக்கான கல்வித்தரத்தத 

ஒழுங்குெடுத்துவதற்கான ஆதையத்தத அதமப்ெதற்கு வழிவகுக்கும் 

மதசாதா  ாடாளுமன்றத்தில் நிதறதவற்றப்ெட்டது. ஒருங்கிதைந்த 

மற்றும் சுகாதாரப் ெணிகள் ததசிய ஆதைய மதசாதாதவ மத்திய 

சுகாதாரத் துதற அதமச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மக்களதவயில் தாக்கல் 

தசய்தார். அததயடுத்து மதசாதா மீது விவாதம்  தடதெற்றது.  

ஒருங்கிதைந்த மற்றும் சுகாதாரப் ெணியாளர்களின் ெணிகள், அவர்களு 

-க்கான கல்வித்தரம் ஆகியவற்தற ஒழுங்குெடுத்துவதற்கான ஆதையத் 

-தத அதமப்ெதற்கு இந்த மதசாதா வழிவகுக்கிறது. அந்த ஆதையத்துக் 

-கான ததலவர்களும் துதைத்ததலவர்களும் ஈராண்டுகள் ெதவிக் 

காலத்தில் நியமிக்கப்ெடுவர். மாநில அளவில் இதததொன்ற ஆதையங்க 

-தள அதமக்கவும் இம்மதசாதா வழிவகுக்கிறது. 

 

9. தொது முடக்கம் அறிவிக்கப்ெட்டு ஓராண்டு நிதறவு: 

தவதலயின்தம பிரச்தனயிலிருந்து மீண்டு வருகிறது இந்தியா 

கதரானா ெரவதலத் தடுக்க  ாடு முழுவதும் தொது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்ெட்டு 25-03-21 உடன் ஓராண்டு நிதறவு தெறும் நிதலயில், 

தவதலயின்தம பிரச்தனயிலிருந்து  ாடு தமல்தமல்ல மீண்டு வருகிறது. 

கதரானா ெரவதலக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக, கடந்த ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் 

தததி  ாடு முழுவதும் முதல் முதறயாக 21- ாள் ததாடர் தொது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. மறு ாள் அதிகாதல முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதனால் 

ததாழில் நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மூடப்ெட்டன.  

இலட்சக்கைக்கான ததாழிலாளர்கள் ெணியிழந்தனர். ெணியில்லாததால், 

புலம்தெயர் ததாழிலாளர்கள் தங்கள் தசாந்த மாநிலங்களுக்குத் திரும்பிச் 

தசன்றனர்.  ாட்டின் தொருளாதாரம் கடுதமயாகப் ொதிக்கப்ெட்டது. 

பின்னர் கதரானாவின் தாக்கம் குதறயத் ததாடங்கியததயடுத்து தொது 

முடக்கத்தில் ெடிப்ெடியாக தளர்வுகள் அளிக்கப்ெட்டன. இதனால், ததாழில் 

நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மீண்டும் தசயல்ெடத் ததாடங்கின. 

இது ததாடர்ொக இந்திய தொருளாதார கண்காணிப்பு தமயம் (CMIE) 

தவளியிட்டுள்ள தரவுகள் விவரம்: கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்  ாட்டில் 

தவதலயின்தம விகிதம் 7.8 சதவீதமாக இருந்தது. தொது முடக்கம் 

அறிவிக்கப்ெட்ட மார்ச் மாதத்தில் இது 8.8 சதவீதமாக இருந்தது. 

இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் 6.9 சதவீதமாக ெதிவாகியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு 

ஏப்ரல் மாதத்தில் தவதலயின்தம விகிதம் அதிகெட்சமாக 23.5 சதவீதமாக 

உயர்ந்தது. இது தம மாதத்தில் 21.7 சதவீதமாக இருந்தது. இந்த விகிதம் 

ஜூன் மாதத்தில் இருந்து குதறயத் ததாடங்கியது. ஜூனில் 10.2 சதவீதமாக 

-வும், ஜூதல மாதத்தில் 7.4 சதவீதமாகவும் ெதிவாகியது. ஆகஸ்டில் 

மீண்டும் 8.3 சதவீதமாக உயர்ந்து, தசப்டம்ெரில் 6.7 சதவீதமாக இருந்தது. 

அக்தடாெரில் மீண்டும் 7 சதவீதமாக உயர்ந்து,  வம்ெரில் 6.5 சதவீதமாக 

குதறந்தது. டிசம்ெரில் தவதலயின்தம விகிதம் 9.1 சதவீதமாகவும், 

ஜனவரியில் 6.5 சதவீதமாகவும் ெதிவாகியது என்று அந்தத் தரவுகளில் 

கூறப்ெட்டுள்ளது. 

தவதலயின்தம சதவீதம் 2020: (இந்திய தொருளாதார கண்காணிப்பு 

தமய தரவு) 

பிப்ரவரி - 7.8   மார்ச் - 8.8 

ஏப்ரல் - 23.5   தம - 21.7 

ஜூன் - 10.2   ஜூதல - 7.4 

ஆகஸ்ட் - 8.3   தசப்டம்ெர் - 6.7 

அக்தடாெர் - 7.0    வம்ெர் - 6.5 

டிசம்ெர் - 9.1   2021 ஜனவரி - 6.5 

2021 பிப்ரவரி - 6.9 

 

10. உலகக்தகாப்தெ துப்ொக்கிச் சுடும் தொட்டியில் இந்தியா இன்று 2 

தங்கம் உட்ெட 4 ெதக்கங்கதள தவன்றது. 

உலகக்தகாப்தெ துப்ொக்கிச் சுடும் தொட்டியில் இந்தியா இன்று 2 தங்கம் 

உட்ெட 4 ெதக்கங்கதள தவன்றது. புது தில்லியில்  தடதெற்று வரும் 

இப்தொட்டியின் ஆடவர் 50 மீட்டர் பிரிவில் ஐஷ்வரி பிரதாப் சிங் ததாமரும், 

மகளிர் 25 மீட்டர் பிரிவில் சிங்கி யாதவும் தங்கப்ெதக்கம் தவன்றனர். இப் 

தொட்டியில் இந்தியா இதுவதர 9 தங்கம், 5 தவள்ளி, 5 தவண்கலப் 

ெதக்கங்களுடன் ெதக்கப்ெட்டியலில் ததாடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

11.கடதலார காவல்ெதடயில் இதைக்கப்ெட்ட புதிய தராந்துகப்ெல்: ‘வஜ்ரா’ 

இதைப்பு 

தசன்தனதய அடுத்த காட்டுப்ெள்ளி கப்ெல்கட்டுந்தளத்தில் கட்டப்ெட்ட 

‘வஜ்ரா’ என்ற தராந்துகப்ெல் கடதலார காவற்ெதடயில் இதைக்கப்ெட்டது. 

தசன்தன துதறமுகத்தில்  தடதெற்ற நிகழ்ச்சியில் இராணுவ ததலதம 

தளெதி பிபின் ராவத் கப்ெதல  ாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்தார். தசன்தனதய 

அடுத்த காட்டுப்ெள்ளியில் L&T தனியார் கப்ெல்கட்டும்தளம் உள்ளது. இங்கு 

ொதுகாப்பு அதமச்சகத்துக்குத் தததவயான கப்ெல்கள் கட்டப்ெட்டு வருகி 

-ன்றன. குறிப்ொக கடற்ெதட, கடதலாரக் காவல்ெதடக்குத் தததவயான 

தராந்துக்கப்ெல்கள், இதடமறிக்கும் ெடகுகள் உள்ளிட்டதவ இங்கு 

தயாரிக்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

இங்கு 7 தராந்து கப்ெல்கள் கட்டுவதற்காக ொதுகாப்பு அதமச்சகம் சாாாா்பில் 

ெணி ஆதை வழங்கப்ெட்டிருந்தது. இதில் 6ஆவது கப்ெலான ‘வஜ்ரா’ 

கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் கடதலார காவல் ெதடயிடம் ஒப்ெதடக்கப்ெட்டது. 

அதி வீன வசதிகள்: 2,100 தமட்ரிக் டன் எதடயும் 98 மீட்டர் நீளமும், 15 

மீட்டர் அகலமும் தகாண்ட இக்கப்ெல் மணிக்கு அதிகெட்சமாக 26 கடல் 

தமல் தவகத்தில் தசல்லக்கூடியது. தமலும் கதரக்குத் திரும்ொமல் சுமார் 

5000 கடல் தமல் தூரம் ெயணிக்கும் வதகயில் ெல்தவறு  வீன 

கட்டதமப்பு வசதிகள் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இந்தக் கப்ெலின் அதனத்து 

விதமான  டவடிக்தககதளயும் கண்காணிக்கும் வசதி ஒதர அதறயில் 

கட்டதமக்கப்ெட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதில் தஹலிகாப்டர் இறங்கும் வசதி உள்ளது. தமலும் மாசுக்கட்டுப்ொட்டு 

-க்கருவிகள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் அதி வீன இரக துப்ொக்கிகள் 

உள்ளிட்டதவ அதமக்கப்ெட்டுள்ளன. 2 கடல்வழி தரடார்கள், அதி வீன 

துப்ொக்கிகள் தொருத்தப்ெட்டுள்ளன. இக்கப்ெல்களின் தெரும்ொன்தமயா 

-ன ொகங்கள் உள் ாட்டில் தயாரிக்கப்ெட்டதவ என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆறாவது தராந்துக் கப்ெல் 

 ாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ஆறாவது தராந்துக்கப்ெலான ‘வஜ்ரா’, கீதழ 

பிராந்திய ஆளுதகக்குட்ெட்ட தூத்துக்குடி ெகுதியில் தராந்துப்ெணியில் 

ஈடுெடுத்தப்ெடும் எனக் கடதலார காவல்ெதட அதிகாரிகள் ததரிவித்தனர். 

 



         

    

12.தமிழ் ாடு உட்ெட கடல்சார் மாநிலங்களில் நீலப்புரட்சிக்கு `20,000 

தகாடி முதலீடு: மக்களதவயில் அதமச்சர் தகவல் 

நீலப்புரட்சிதய நீடித்த வளர்ச்சியாக மாற்றும் வதகயில், அடுத்த 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு `20,000 தகாடிக்கும் தமலாக தமிழ் ாடு உள்ளிட்ட 

அதனத்து கடல்சார் மாநிலங்களில் முதலீடுதசய்யப்ெடுவதாக மத்திய மீன் 

வளம், கால் தட வளர்ப்பு மற்றும் ொல்வளத்துதற இதையதமச்சர் 

பிரதாப் சந்திர சாரங்கி ததரிவித்தார். 

 

13. சி-விஜில் தசயலி மூலம் தமிழகத்தில் 2,313 புகார்கள்: ததலதம 

ததர்தல் அதிகாரி தகவல் 

தமிழகத்தில் சி-விஜில் தசயலி மூலம் 2,313 புகார்கள் தெறப்ெட்டுள்ளதாக 

தமிழக ததலதம ததர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரத சாஹு ததரிவித்தார். 

தொதுமக்கள் ததர்தல் ததாடர்ொன புகார்கதள புதகப்ெடம், வீடிதயாவுடன் 

சி-விஜில் (cVIGIL) தசயலி மூலம் அளிக்கலாம். சி-விஜில்மூலம் இதுவதர 

2,313 புகார்கள் தெறப்ெட்டு, அதில் 1,607 புகார்கள் மீது  டவடிக்தக 

எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

மாவட்டவாரியாக கரூரில் 487 புகார்கள், தகாயம்புத்தூரில் 365, 

திருப்பூரில் 131, தசன்தனயில் 130 புகார்கள் வந்துள்ளன. 

 

14. சர்வததச விண்தவளி நிதலயத்தில் காைப்ெட்ட ொக்டீரியாவுக்கு 

தமிழக விஞ்ஞானியின் தெயர் 

சர்வததச விண்தவளி நிதலயத்தில் காைப்ெட்ட ஒரு வதக ொக்டீரியாவு 

-க்கு தமிழக விஞ்ஞானி தசயது அஜ்மல் கானின் தெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 

அதமரிக்கா, ரஷ்யா, ஜப்ொன் உள்ளிட்ட  ாடுகளால் விண்ணில் சர்வததச 

விண்தவளி நிதலயம் அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் ெல்தவறு இடங்களில் 

இருந்து 4 இன ொக்டீரியாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டு, தனிதமப்ெடுத்தப்ெட் 

-டுள்ளன. இது ததாடர்ொன ஆய்வுப்ெணியில்  ாசாவுடன் தஹதராொத் 

ெல்கதலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்களும் ெங்தகற்றுள்ளனர். 

இதில் ஒரு வதக ொக்டீரியா, தமத்திதலாரூப்ரம் தராடீசியனம் ஆக அதட 

-யாளம் காைப்ெட்டாலும் மற்ற வதக ொக்டீரியாக்கள் அதடயாளம் காை 

-ப்ெடாமல் இருந்தது. இந்நிதலயில் தற்தொது புதிதாக அதடயாளம் காை 

-ப்ெட்டுள்ள ஒரு வதக ொக்டீரியாதவ தமிழகத்தின் அண்ைாமதல 

ெல்கதலக்கழக தெராசிரியராக இருக்கும் தசயத் அஜ்மல் கான் தெயரில் 

‘தமத்திதலா ொக்டீரியம் அஜ்மலி’ என்று அதழக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாள 

-ர்கள் குழு ெரிந்துதரத்துள்ளது. உருதள வடிவிலான இந்த ொக்டீரியா, 

வளிமண்டல த ட்ரஜன் வாயுதவ தாவரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்க 

-ள் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய வடிவமாக மாற்றுவது, தாவர வளர்ச்சி, தாவர த ா 

-ய்க்கிருமிகளுக்கு எதிரான தசயல்ொடு ஆகியவற்றுடன் ததாடர்புதடயது 

ஆகும். எனதவ இந்த ொக்டீரியா விண்தவளியில் ெயிர்கதள வளர்ப்ெதற் 

-கான திறவுதகாதல தகாண்டிருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருது 

-கின்றனர். என்றாலும் இததன நிரூபிக்க ததாடர் ெரிதசாததனகள் 

தததவப்ெடுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ததரிவிக்கின்றனர். 

 


