


         

    

1.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் என்ன? 

அ) சதக் சுரக்ஷா  

ஆ) நாரி சுரக்ஷா 

இ) சசாஷியல் சுரக்ஷா 

ஈ) சசபர் சுரக்ஷா 

✓ பாதுகாப்பு நடவடிக்சககள் ததாடர்பாக மக்களிசடசய விழிப்புணர்சவ 

ஏற்படுத்தும் சநாக்கில் ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.4 அன்று இந்தியாவில் 

சதசிய பாதுகாப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2021) 

வரும் சதசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாக, ‘சதக் சுரக்ஷா’ 

(சாசை பாதுகாப்பு) என்பது ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 

(2021) மார்ச்.4-10 வசர சதசிய பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படும். 

 

2. பன்னாட்டு பபண்கள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) மார்ச் 7 

ஆ) மார்ச் 8  

இ) மார்ச் 9 

ஈ) மார்ச் 10 

✓ பன்னாட்டு தபண்கள் நாளானது ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று 

உைகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்படுகிறது. பாலின சமத்துவம் நிசறந்த 

உைகத்சத வடிவசமப்பதில் உதவுவதற்காக இந்தச் சிறப்பு நாள் அனுச 

-ரிக்கப்படுகிறது. “Achieving an equal future in a COVID-19 world” என்ற 

கருப்தபாருளின்கீழ் நடப்பாண்டு தபண்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

3. ஆர்க்டிகா-M என்ற பெயற்ககக்தகாகை ஏவிய நாடு எது? 

அ) பிசரஸில் 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இரஷ்யா  

ஈ) ஆஸ்திசரலியா 

✓ ரஷ்ய விண்தவளி நிறுவனம் தனது ஆர்க்டிகா-M தசயற்சகக்சகாளை 

ஏவியது. இந்தச் தசயற்சகக்சகாள் ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் நிைவும் 

காைநிசைசய கண்காணிப்பசத சநாக்கமாகக் தகாண்டது. கஜகஸ்தா 

-னில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து சசாயுஸ் ஏவுகைம்மூைம் இந்தச்தசயற் 

-சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது. எரிசக்தி நிசறந்த பிராந்தியத்சத நாட்டின் 

வளர்ச்சி நைனுக்காக பயன்படுத்த இரஷ்யா முயற்சிதசய்துவருகிறது. 

 

4.அண்மையில் வீழ்ச்சிப்பகடப்புழு பாதிப்பு பதிவான இடம் எது? 

அ) சதனி, தமிழ்நாடு 

ஆ) வயநாடு, சகரளா  

இ) தநல்லூர், ஆந்திர பிரசதசம் 

ஈ) சமசூரு, கர்நாடகா 

✓ அண்சமயில், சகரள மாநிைம் வயநாட்டில் வீழ்ச்சிப்பசடப்புழு பாதிப்பு 

காணப்பட்டது. அது, பயிர்களுக்கு அதிக சசதத்சத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

மக்காச்சசாளம் மற்றும் வாசைப்பை சாகுபடிகளில் இந்தப் புழு தாக்குதல் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 

5.பிரேம அகமச்ெரின் ைக்கள் ைருந்தகம் திட்டத்மத பெயல்படுத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய மருந்து தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகம்  

ஆ) இந்திய மருந்துகள் நிறுவனம் 

இ) ஹிந்துஸ்தான் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் லிட் 

ஈ) IFFCO 

✓ பிரதமர் மக்கள் மருந்தக திட்டம் (PM-BJP) என்பது மருந்துத் துசறயின் 

ஒரு முயற்சியாகும்; இதன்கீழ், தரமான மருந்துகள் தபாது மக்களுக்கு 

மலிவு விசையில் வைங்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டம், இந்திய மருந்து 

தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகத்தின்மூைம் தசயல்படுத்தப்படு 

-கிறது. மக்கள் மருந்தக திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்சவ 

உருவாக்குவதற்காக, மக்கள் மருந்தக வாரம் நாடு முழுவதும் மார்ச் 1 

முதல் 7 வசர தகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ ‘மக்கள் மருந்தகம் - சசசவயும், சவசைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் கருப் 

தபாருளாகும். வாரத்தின் கசடசி நாளான மார்ச்.7 அன்று மக்கள் 

மருந்தக நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

6.பாகைவனக்பகாடி (Desert Flag) என்னும் பன்னாட்டைவிைான 

பயிற்சிகய நடத்தும் நாடு? 

அ) UAE  

ஆ) USA 

இ) UK 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ‘பாசைவனக்தகாடி’ என்பது ஒரு பன்னாட்டுப்பயிற்சியாகும். இது ஐக்கிய 

அரபு அமீரகத்தில் நசடதபறவுள்ளது. இந்தியா, பிரான்ஸ் மற்றும் USA 

உட்பட பத்து நாடுகள் இந்தப்பயிற்சியில் பங்சகற்கவுள்ளன. இப்பயிற்சி, 

இம்மாதம் மூன்றுவாரகாைத்துக்கு நசடதபறும். இப்பயிற்சியானது பை, 

தீவிரமான வான்சபார்வசக பயிற்சிகசள உள்ளடக்கும். இப்பயிற்சியில் 

பங்சகற்க இந்திய வான் பசடயின் Su-30-MKI மற்றும் C-17s சபார் 

வானூர்திகள் சமீபத்தில் புறப்பட்டன. 

 

7.கடட்டதனாெரின் புகேப்படிவங்கள் அண்கமயில் எந்ே நாட்டில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன? 

அ) அர்தஜன்டினா  

ஆ) ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ சடட்டசனாசர் என்பது நான்கு கால்களில் நடந்துதசல்லும் நீண்ட 

கழுத்துசடய தாவரம் உண்ணும் சடசனாசர்களின் குழுவாகும். 140 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிதரட்சடசியஸ் காைத்தில் வாழ்ந்த 

‘Ninjatitan zapatai’ என்ற சடசனாசர் இனத்தின் புசதப்படிவங்கசள 

அறிவியைாளர்கள் அண்சமயில் கண்டுபிடித்தனர். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

புசதப்படிவங்கள், சடட்டசனாசர்கள் என அசைக்கப்படும் சடசனாசர் 

குழுவின் மிகப்பைசமயான உறுப்பினர் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

8.பின்வரும் எந்ே மத்திய அகமச்ெகத்தின்கீழ், இந்திய ேகரவழி 

துகறமுகங்கள் ஆகையம் பெயல்படுகிறது? 

அ) உள்துசற அசமச்சகம்  

ஆ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அசமச்சகம் 

இ) துசறமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து அசமச்சகம் 

ஈ) ஜல்சக்தி அசமச்சகம் 

✓ இந்திய தசரவழி துசறமுகங்கள் ஆசணயம் 2012’இல் நிறுவப்பட்டது. 

இது உள்துசற அசமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் ஒரு சட்டப்பூர்வமான 

அசமப்பாகும். 

✓ இந்தியாவில் தசரவழியாக எல்சைசய கடந்துதசல்லும் பல்சவறு 

வாகனங்கசள தணிக்சக தசய்வது, எல்சைகடந்து தசல்வபர்கசள 

கண்காணிப்பது, ஒருங்கிசணந்த சசாதசனச்சாவடிகசள அசமப்பது, 

அவற்சற பராமரிப்பது, நிர்வகிப்பது ஆகியசவ இதன் தபாறுப்பாகும். 

இதன் 9ஆவது நிறுவு நாள், 2021 மார்ச்.20 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

9.பின்வரும் எந்ே உச்சிமாநாட்டில், ொகர்-மந்ேன்: வணிக கடல்ொர் 

ேைம் விழிப்புைர்வு கமயம் போடங்கப்பட்டது? 

அ) இந்திய துசறமுகங்கள் உச்சிமாநாடு 

ஆ) இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு  

இ) இந்திய கப்பல் வாணிப உச்சிமாநாடு 

ஈ) இந்திய நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து உச்சிமாநாடு 

✓ விசளயாட்டு, கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்ப ோக்குவரத்து அசமச்சகத்தால் 

ஏற்பாடுதசய்யப்பட்ட, ‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு - 2021’ஐ பிரதமர் 

சமாடி திறந்துசவத்தார். இதன்சமயம், சாகர்-மந்தன்: வணிக கடல்சார் 

தளம் விழிப்புணர்வு சமயம் ததாடங்கப்பட்டது. இது கடல்சார் பாதுகாப்பு, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சதடல் மற்றும் மீட்புத்திறன்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்சூைல் பாதுகாப்பு 

ஆகியவற்சற சமம்படுத்துவதற்கான ஒரு தகவைசமப்பாகும். 

 

10.கீழ்க்காணும் எந்ே PSLV’ஐ பயன்படுத்தி, ‘சிந்து தநத்ரா’ என்ற 

பெயற்ககக்தகாள் அண்கமயில் பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது? 

அ) PSLV-C51  

ஆ) PSLV-C52 

இ) PSLV-C53 

ஈ) PSLV-C54 

✓ ‘சிந்து சநத்ரா’ என்னும் தசயற்சகக்சகாள் சமீபத்தில் விண்தவளியில் 

தவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. இந்தியாவின் கண்காணிப்பு திறசன அதிக 

-ரிப்பதற்கும், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் நடவடிக்சககசள 

கண்காணிப்பசத சமம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் 

சமம்பாட்டு அசமப்பு (DRDO) இசத உருவாக்கியது. 

✓ ISRO’இன் PSLV-C51’ஐப் பயன்படுத்தி இச்தசயற்சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது. 

இந்தச் தசயற்சகக்சகாள், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உைவும் 

சபார்க்கப்பல்கள் மற்றும் வணிகக்கப்பல்கசள தானாக அசடயாளம் 

காணும் திறன்தகாண்டது. 

 


1. தமிைகத்தில் தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76% அதிகரிப்பு: 47% சபருக்கு எந்த 

உதவியும் கிசடக்கவில்சை. 

தகாசரானா ஊரடங்கு காரணமாக நாடு முழுவதும் பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அசனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டன. 

இதனால் பின்தங்கிய நிசையில் உள்ள மாணவர்கள் கல்விசய ததாடர 

முடியாதநிசை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, சாசைசயாரம் வசிக்கும் 

குைந்சதகள் மற்றும் தபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குைந்சதகள் 

கல்விசய ததாடர முடியாத நிசை ஏற்பட்டது. இந்நிசையில், தகாசரானா 

ஊரடங்கு காைத்தில் தமிைகத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின் 

எண்ணிக்சக 280 மடங்கு அதிகரித்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் தவளியாகி 

உள்ளது. இது ததாடர்பாக, குைந்சத ததாழிைாளர் எதிர்ப்பு பிரசார 

இயக்கம் ஆய்வு அறிக்சக ஒன்சற தவளியிட்டுள்ளது. 

தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின் நிசை 

ததாடர்பாக தமிைகத்தின் 24 மாவட்டங்களில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

இந்த மாவட்டங்களில் 4 மண்டைங்களாக பிரிக்கப்பட்டு தசப்டம்பர் 2020 

முதல் நவம்பர் 2020 வசர 767 குடும்பங்கசளச் சசர்ந்த 818 

குைந்சதகளிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வு ததாடர்பாக 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்சகயில் கூறியிருப்பதாவது: 818 குைந்சதகளிடம் 

நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 9 முதல் 11 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் 93 

சதவீத ஆண் குைந்சதகளும், 92 சதவீத தபண் குைந்சதகளும் 

தகாசரானா ஊரடங்கிற்கு முன்னதாக பள்ளி தசன்று தகாண்டு 

இருந்தனர். 2 சதவீத சபர் மட்டுசம பள்ளிக்கு தசல்ைவில்சை. 12 முதல் 

14 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் ஆண்களில் 67 சதவீதம் சபர், 

தபண்களில் 80 சதவீதம் சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர். 15 முதல் 18 வயது 

வசர உள்ளவர்களில் 40 சதவீத ஆண்களும், தபண்கள் 54 சதவீதம் 

சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர். 

தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக 818 குைந்சதகளில் 553 சபர் 

பள்ளிகளுக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்தனர். ஆனால், தகாசரானா 

ததாற்று ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்பு 553 சபரில் 419 சபர் 

சவசைக்கு தசல்ை ததாடங்கிவிட்டனர். சகாவிட் ததாற்று முன்பாக 

சவசைக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்த 265 சபரில் 231 தற்சபாதும் 

சவசைக்கு தசன்று தகாண்டுதான் உள்ளனர். இதன்படி, குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக மூன்று மடங்கு அதிகரித்து, குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து குைந்சத ததாழிைாளர்கள் 28 

சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளனர். 

தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக பள்ளிக்கு தசன்ற 553 குைந்சதகளில் 

254 சபருக்கு (47%) ஊரடங்கின்சபாது எந்தவித உதவியும் 

கிசடக்கவில்சை. 49 சபருக்கு (9%) உைர் சரஷன் தபாருட்கள் 

கிசடத்துள்ளது. 177 சபருக்கு புத்தகங்கள், குறிப்சபடுகள் 

கிசடத்துள்ளன. ஊரடங்கு காைத்தில் பள்ளிக்கு தசல்லும் 

குைந்சதகளில் 24 சதவீதம் சபர் இசணயதள வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்வசத இல்சை. 24 சதவீதம் சபர் 25 சதவீத வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். 21.6 சதவீதம் சபர் 50 சதவீத வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். 9.1 சதவீதம் சபர் அசனத்து வகுப்புகளிலும் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். பங்சகற்றவர்களில் 3ல் ஒருவர் இசணய வழி 

வகுப்புகள் பயனுள்ளதாக இல்சை என்று கருத்து ததரிவித்துள்ளனர். 

90 சதவீதம் சபர் இசணய வகுப்புகளின் தரம் எதிர்பார்த்தசத விட 

கீழ்நிசையில் உள்ள ததரிவித்து உள்ளனர். இவ்வாறு அறிக்சகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

* என்ன தசய்ய சவண்டும்? 

குைந்சதகள் மீண்டும் பள்ளிக்கு வருவசத உறுதி தசய்ய சவண்டும். 

கிராம அளவில் குழு அசமத்து பணியாற்ற சவண்டும். சமூக பாதுகாப்பு 

திட்டங்கள் மூைம் உதவிகள் தசய்ய சவண்டும். குைந்சத ததாழிைாளர் 

சட்டத்சத கடுசமயாக அமல்படுத்த சவண்டும். 

* ரூ.400 வசர ஊதியம் 

குைந்சதகள் தங்களின் வயசத தபாறுத்து ரூ.100 முதல் ரூ.400 வசர 

சம்பாதிக்கிறார்கள். சிை சவசைகளில் அசத விட அதிகம் 

சம்பாதிக்கின்றனர். சிைரிடம் ஊதியம் குறித்த ததளிவான தகவல் 

இல்சை. 

* 17 மாவட்டங்களில் அதிகரிப்பு 

ஊரடங்கு காைத்தில் தசன்சன, ராணிப்சபட்சட, திருவண்ணாமசை, 

தசங்கல்பட்டு, கள்ளக்குறிச்சி, சசைம், சகாசவ, ஈசராடு, திருப்பூர், 

கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், நீைகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுசர, 

விருதுநகர், சிவகங்சக மாவட்டங்களில் குைந்சத ததாழிைாளர் 

எண்ணிக்சக அதிகரித்து உள்ளது. 

* தகாத்தடிசம முசறயில் தள்ளப்படும் அபாயம் 

தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் சவசைவாய்ப்பு இல்ைாத 

காரணத்தால் பை குடும்பங்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தில் நிசறய கடன் 

வாங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக தங்களது முன்னாள் முதைாளிகளிடம் 

அதிக கடன் வாங்கியுள்ளனர். இதனால், இவர்களில் பைர் தகாத்தடிசம 

முசறக்கு தள்ளப்படும் அபாயம் உள்ளது. 

2. சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப் பட்டியலில் சவலூாூா் 

விஐடி க்யூ.எஸ். சாூா்வசதச அசமப்பு தவளியீடு 

இந்திய அளவில் சிறந்த 12 கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப் 

பட்டியலில் சவலூாூா் விஐடி பல்கசைக்கைகம் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த 

தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசதமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற 

சாூா்வசதச அசமப்பு தவளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, விஐடி 

பல்கசைக்கைகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: உைகம் முழுவதும் 80-

க்கும் சமற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், அதன் 

கல்வித்தரம், மாணவாூா் - ஆசிரியாூா் விகிதம், ஆசிரியாூா்கள் தபற்ற 

விருதுகள், சாதசனகள், மாணவாூா்கள் விகிதம் உள்ளிட்ட 

காரணிகளின் அடிப்பசடயில் தரம் பிரித்து ஆண்டுசதாறும் சாூா்வசதச 

அளவிலும், இந்திய அளவிலும் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் 

தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற 

சாூா்வசதச நிறுவனம் தவளியிட்டு வருகிறது. 

இந்நிறுவனம் நிகைாண்டு தவளியிட்டுள்ள தரவரிசசப் பட்டியலில் 

உைகின் சிறந்த 450 பல்கசைக் கைகங்களுக்குள் சவலூாூா் விஐடி 

பல்கசைக்கைகம் இடம்தபற்றுள்ளது. தவிர, சதசிய அளவில் சிறந்த 12 

கல்வி நிறுவனங்களிலும் விஐடி பல்கசைக்கைகம் சதாூா்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. சமலும், விஐடி பல்கசைக்கைகத்தின் 7 

பாடப்பிரிவுகள் க்யூ.எஸ்., அசமப்பின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இதில், கணினி அறிவியல், தகவல் ததாழில்நுட்பம், மின்னணு மற்றும் 

மின்னணு தபாறியியல், இயந்திரப் தபாறியியல், சவதியியல் ஆகிய 4 

பாடப்பிரிவுகள் தரவரிசசப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்சடக் காட்டிலும் 50 

இடங்களுக்கு சமல் முன்சனறியுள்ளன. இசவ இந்திய அளவிலும் 

முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இசதசபால் விஐடி பல்கசைக்கைகத்தின் கணிதவியல், உயிரியல் 

பாடப்பிரிவுகள் முதன்முதைாக க்யூ.எஸ். தரவரிசசப் பட்டியலில் உைக 

அளவில் 500 முதல் 600 இடங்களுக்குள் வந்துள்ளன. இந்த 

தரவரிசசப் பட்டியைானது மாணவாூா்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த 

பாடப்பிரிவு உைகின் தசைசிறந்த பல்கசைக்கைகங்களில் இருப்பசத 

எளிதாக அசடயாளம் காண வழிவசக தசய்கிறது என்று 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

 



         

    

3. வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடசய உருவாக்க சவண்டும்: 

பிரதமாூா் சமாடி 

வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக இந்திய பாதுகாப்புப் பசடகசள 

உருவாக்க சவண்டும் என்று முப்பசடகள் தளபதிகளின் மாநாட்டில் 

பிரதமாூா் நசரந்திர சமாடி ததரிவித்தாாூா். இதுததாடாூா்பாக பிரதமாூா் 

அலுவைகம் தவளியிட்ட அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: குஜராத் 

மாநிைம் தகவாடியாவில் பாதுகாப்பு அசமச்சகம் சாாூா்பில் ராணுவம், 

விமானப் பசட, கடற்பசட ஆகிய முப்பசடகளின் தளபதிகள் மாநாடு 3 

நாள்கள் நசடதபற்றது. இதில் பிரதமாூா் சமாடி சனிக்கிைசம 

கைந்துதகாண்டாாூா். அப்சபாது அவரிடம் முப்பசடத் தளபதி விபின் ராவத் 

மாநாட்டில் நிகழ்ந்த விவாதங்கள் குறித்து எடுத்துசரத்தாாூா். 

இதசனத்ததாடாூா்ந்து மாநாட்டின் தசயல்திட்டத்துக்கு பிரதமாூா் சமாடி 

பாராட்டுத் ததரிவித்தாாூா். 

கடந்த ஆண்டு நாட்டின் வடக்கு எல்சையில் நிைவிய சவாைான 

சூைலிலும், கசரானா ததாற்று பரவலின்சபாதும் முப்பசடகள் 

தவளிபடுத்திய உறுதியான அாூா்ப்பணிப்சபயும் பிரதமாூா் சமாடி 

பாராட்டினாாூா். முப்பசடகள் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள் 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதாக இருப்பசதயும், முப்பசடகள் 

கசடப்பிடிக்கும் சபாாூா்க் தகாள்சககள், நசடமுசறகள் அசனத்தும் 

உள்நாட்சடச் சாாூா்ந்தசவயாக இருப்பசதயும் அதிகரிக்க சவண்டும் 

என்று பிரதமாூா் சமாடி கூறினாாூா். சதசிய பாதுகாப்பின் கட்டசமப்பில் ஒரு 

திட்டத்சத குறிப்பிட்ட சநரத்தில் முடிக்க சதசவப்படும் நபாூா்கசள 

மதிப்பிட்டு சரியாக பயன்படுத்த சவண்டிதற்கான சதசவசயயும் அவாூா் 

எடுத்துசரத்தாாூா். மக்களின் அசனத்துத் சதசவகளுக்கும் உதவிபுரிந்து 

அவாூா்களுக்கும், முப்பசடகளுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இசடதவளிசய 

உசடக்க சவண்டும் என்று அவாூா் அறிவுறுத்தினாாூா். 

சவகமாக மாறிவரும் ததாழில்நுட்பங்கசள கருத்தில் தகாண்டு, 

வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக நாட்டின் முப்பசடகள் உருவாக 

சவண்டும் என பிரதமாூா் சமாடி ததரிவித்தாாூா் என்று அந்த அறிக்சகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

4. தகவல் ததாழில்நுட்ப துசற விற்பசன 5.2% அதிகரிப்பு 

தகவல் ததாழில்நுட்ப (ஐடி) துசற விற்பசன மூன்றாவது காைாண்டில் 

5.2 சதவீதம் அதிகரிதத்துள்ளதாக ரிசாூா்வ் வங்கி ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த வங்கியின் புள்ளிவிவரத்தில் சமலும் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா சபரிடாூா் காைகட்டத்திலும் ஐடி 

துசறயின் விற்பசன ஏற்றம் நிசறந்ததாகசவ இருந்தது. அதசன 

எடுத்துக்காட்டும் வசகயில் நடப்பு 2020-21-ஆம் நிதியாண்டின் 

அக்சடாபாூா் முதல் டிசம்பாூா் வசரயிைான மூன்றாவது காைாண்டில் 

அத்துசறயின் விற்பசன 5.2 சதவீதம் அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டுள்ளது. 

கசரானா ததாடாூா்பான கட்டுப்பாடுகள் தளாூா்த்தப்பட்டசதயடுத்து 

தபாருள்களுக்கான சதசவ அதிகரித்து வருகிறது. அதன் பயனாக, ஐடி 

துசறசயச் சசாூா்ந்த 1,685 உற்பத்தி நிறுவனங்களின் விற்பசன 

மூன்றாவது காைாண்டில் 7.4 சதவீதம் உயாூா்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த 

மீட்சிக்கு உருக்கு, ஆட்சடாதமாசபல், சிதமண்ட், ரசாயனம், மருந்து 

நிறுவனங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. 

165 ஐடி நிறுவனங்களின் விற்பசன அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா் காைாண்டில் 

1,05,724 சகாடியாக இருந்தது. இது, கடந்த நிதியாண்டின் இசத 

காைகட்டத்தில் சமற்தகாள்ளப்பட்ட விற்பசனயான ரூ.1,01,001 

சகாடியுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5.2 சதவீதம் அதிகமாகும். அசதசமயம், ஐடி 

துசற சாராத நிறுவனங்களின் விற்பசனயில் ஏற்பட்ட பின்னசடவு 

இரண்டாவது காைாண்டில் -14.5 சதவீதமாக இருந்த நிசையில் 

மூன்றாவது காைாண்டில் அந்த பின்னசடவு -5.7 சதவீதமாக 

குசறந்துள்ளது. இதற்கு, ததாசைத்ததாடாூா்பு, ரியல் எஸ்சடட், வாூா்த்தக 

துசறசயச் சசாூா்ந்த நிறுவனங்களின் சிறப்பான தசயல்பாடுகசள 

முக்கிய காரணம் என ரிசாூா்வ் வங்கி அந்தப் புள்ளிவிவரத்தில் 

ததரிவித்துள்ளது. 

5. ரூ.4 இசடக்காை ஈவுத்ததாசக: ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு 

ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நடப்பு நிதியாண்டில் 

இரண்டாவது முசறயாக ரூ.4 இசடக்காை ஈவுத்ததாசக 

வைங்குவதற்கு அதன் இயக்குநாூா் குழு ஒப்புதல் ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் பங்குச் சந்சதயிடம் ததரிவித்துள்ளதாவது: 

மும்சபயில் மாாூா்ச் 5-ஆம் சததி நசடதபற்ற ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு 

நிறுவன இயக்குநாூா் குழு கூட்டத்தில் இரண்டாவது முசறயாக 40 

சதவீத இசடக்காை ஈவுத்ததாசக வைங்கும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் 

வைங்கப்பட்டது. இதன் மூைம், ரூ.10 முகமதிப்சபக் தகாண்ட ஒவ்தவாரு 

பங்குக்கும் இசடக்காை ஈவுத்ததாசகயாக ரூ.4 கிசடக்கும். 

ஈவுத்ததாசக வைங்குவதற்கான பதிவு சததி 2021 மாாூா்ச் 19-ஆம் 

சததியாக நிாூா்ணயம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 4-ஆம் சததிக்கு 

முன்னதாகசவ முதலீட்டாளாூா்களுக்கு இந்த இசடக்காை ஈவுத்ததாசக 

வைங்கப்படும் என ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ததரிவித்துள்ளது. 

காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது நிதி நிசைசய கருத்தில் தகாண்டு 

2020-21 நிதியாண்டுக்கான ஈவுத்ததாசகசய அறிவிக்கைாம் என 

இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுசற மற்றும் சமம்பாட்டு ஆசணயம் 

(ஐஆாூா்டிஏஐ) கடந்த வாரம் ததரிவித்திருந்தது. 2020 டிசம்பாூா் 31-ஆம் 

சததியுடன் முடிவசடந்த காைாண்டில் ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ரூ.314 

சகாடி நிகர ைாபத்சத தபற்று 6.6 சதவீத வளாூா்ச்சிசய பதிவு தசய்தது. 

6. பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து 40% உயாூா்வு: மத்திய 

அரசு 

பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து நடப்பு 2020-21-ஆம் 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-டிசம்பாூா் காைகட்டத்தில் 40 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய 

வாூா்த்தகம் மற்றும் ததாழில்துசற அசமச்சகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஒன்பது 

மாதங்களில் பங்குகளில் சமற்தகாள்ளப்பட்ட அந்நிய சநரடி முதலீடு 

5,147 சகாடி டாைராக இருந்தது. இது, கடந்த 2019-20-ஆம் 

நிதியாண்டின் இசத காைகட்டத்தில் ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடான 

3,677 சகாடி டாைருடன் ஒப்பிடுசகயில் 40 சதவீதம் அதிகமாகும். 

ஒட்டுதமாத்த அளவில் நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்ரல்-டிசம்பாூா் 

காைகட்டத்தில் இந்தியா ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடு (மறுமுதலீடு 

தசய்யப்பட்ட வருவாய் உள்பட) கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5,514 

சகாடி டாைரிலிருந்து 22 சதவீதம் வளாூா்ச்சி கண்டு 6,754 சகாடி 

டாைசரத் ததாட்டுள்ளது. 

குறிப்பாக, மூன்றாவது காைாண்டில் மட்டும் (2020 அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா்) 

அந்நிய முதலீட்டு வரத்து 37 சதவீதம் உயாூா்ந்து 2,616 சகாடி டாைசரத் 

ததாட்டது. டிசம்பரில் இது, 24 சதவீதம் அதிகரித்து 922 சகாடி டாைராக 

இருந்தது என புள்ளிவிவரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நிய சநரடி 

முதலீட்சட அதிக அளவில் ஈாூா்க்கும் வசகயில் அதன் தகாள்சககளில் 

மத்திய அரசு பல்சவறு சாூா்திருத்தங்கசள சமற்தகாண்டது. கடந்த 

ஆறசர ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்சககளின் விசளவாக 

அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து தற்சபாது ததாடாூா்ந்து அதிகரித்து 

வருகிறது என மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. தபாருளாதார 

வளாூா்ச்சிசய ஊக்குவிப்பதில் அந்நிய முதலீடு மிக முக்கிய பங்கிசன 

தகாண்டுள்ளது. கடன் அல்ைாத நிதிக்கான முக்கிய ஆதாரமாக அது 

விளங்குகிறது. 

7. சாூா்வசதச மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தவள்ளி 

சமட்டிசயா தபலிசகான் தரவரிசச சாூா்வசதச மல்யுத்தப் சபாட்டியில் 

இந்தியாவின் சரிதா தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாூா். இத்தாலி தசைநகாூா் 

சராமில் நசடதபற்று வரும் இந்தப் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சரிதா 

தனது இறுதிச்சுற்றில் 2-4 என்ற கணக்கில் பல்சகரியாவின் ஜியூலியா 

தபனால்தபரிடம் சதால்வி கண்டாாூா். இதனால் அவாூா் தவள்ளிப் 

பதக்கத்சதாடு தவளிசயற சநாூா்ந்தது. ஆடவாூா் 72 கிசைா எசடப் பிரிவு 

கிசரக்சகா சராமன் பிரிவில் தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான சபாட்டியில் 

இந்தியாவின் குல்தீப் மாலிக், ரஷியாவின் சிங்கிஸ் சைபஸசனாசவ 

வீழ்த்தி தவண்கைம் தவன்றாாூா். அசதசநரத்தில் ஆடவாூா் 97 கிசைா 

எசடப் பிரிவு ஃப்ரீஸ்சடல் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சத்திவாாூா்ட் 

காடியன் 1-8 என்ற கணக்கில் துருக்கியின் இப்ராஹிம் சிப்ட்சியிடம் 

சதால்வி கண்டாாூா். 

8. மார்ச் 8-ஐ ஏன் தகாண்டாடுகிசறாம்? 

உைதகங்கும் மார்ச்-8 அன்று சர்வசதச தபண்கள் தினம் தகாண் 

டாடப்படுகிறது. கல்வியில், சவசை வாய்ப்பில், தபாதுதவளிகளில் 

தபண்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட பல்சவறு உரிசமகசளப் தபண்கள், 

இன்சறக்கு சபாராடிப் தபற்று வருகிறார்கள். சர்வசதச தபண்கள் தினம் 

தகாண்டாடுவதற்குப் பின்சன, மிக நீண்ட தபண் எழுச்சிக்கான வரைாறு 

இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் சபாது பாரிஸில் 

தபண்கள் சபார்க் தகாடி ஏந்தினர். இந்தச் சமுதாயத்தில் தபண்களுக்கு 

சம உரிசமகள் சவண்டும், உசைப்புக்சகற்ற ஊதியம் சவண்டும், 16 

மணி சநர சவசைசயக் குசறக்க சவண்டும், வாக்குரிசம சவண்டும் 

என பல்சவறு சகாரிக்சககசள முன்சவத்துப் தபண்கள் 

சபாராட்டத்தில்இறங்கினர். ஐசராப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்தப் சபாராட்டம் 

பரவியது. 

தபண்கள் வாரிசுகசளப் தபற்தற டுப்பற்காகவும், வீட்டு சவசைக் 

காகவும் மட்டுசம இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டிருந்த காைமாக 

அன்சறய காைமிருந்தது. பிறகு, தபண்களின் மனதில் விழிப்புணர்வு 



         

    

ஏற்பட ஆரம்பித்தது. 1907-க்குப் பிறகு சபாராட்டம் தீவிரமானது. 

தடன்மார்க் நாட்டின் சகாபன்சேகன் நகரில், 1910-ம் ஆண்டு உைக 

சசாஷலிச தபண்கள் மாநாடு ஒன்று நசடதபற்றது. அந்த மாநாட்டிை 

அசனத்து நாட்டிலுள்ள தபண்களும் சசர்ந்து மகளிர் தினம் என்ற 

ஒன்சற உருவாக்கி, அசதக் கசடப்பிடிக்க சவண்டும் 

என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் தபண்கள்சந்திக்கும் அசனத்துப் 

பிரச்சிசனகளுக்கும் எதிராகப் சபாராட சவண்டுதமன்றும் குரல் 

தகாடுத்தனர். 

பிறகு, ஐக்கிய நாடுகள் சசப, மார்ச் 8-ஐ உைக மகளிர் தினமாக 

அறிவித்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1977-ல் இது ததாடர்பான 

தீர்மானமும் நிசறசவற் றப்பட்டது. உைகின் முதல் சசாஷலிசப் புரட்சி 

ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு தைனின் தசைசமயில் நடந்தது. அதற்கு 

முன்சனாடியாக மார்ச் 8 அன்று தபண் ததாழிைாளர்களின் புரட்சி 

ததாடங்கியது. இதில் ஆண் ததாழிைாளர்களும் கைந்து தகாண்டார்கள் 

என்றாலும் தபண்கசள பிரதான பங்கு வகித்தனர். இந்தப் புரட்சிதான் 

ஜார் மன்னர் தனது அரியசணசய விட்டிறங்கக் காரணமாக 

அசமந்தது. அசத நிசனவுகூரும் விதமாக மார்ச் 8 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

உைக அளவில், உசைக்கும் வயதில் உள்ள தபண்களில் பாதிப் சபர் 

மட்டுசம, சவசைக்குச் தசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.நா. உசைப்புக்கான 

உடல் தகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்சம இருந்தும் குடும்ப சூைல்களால் 

சவசைக்குப் சபாகும் தபண்களின் எண்ணிக்சக குசறவாகசவ 

இருக்கிறது. இப்சபாது உசைக்கும் தபண்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த 

மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக 

தபண்களுக்கும் சம உரிசமகள் கிசடக்க சவண்டுதமன்பதற்கான 

சபாராட்டங்கள் இன்னமும் ததாடர்ந்து நசடதபற்று வருகின்றன. 

9. தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ம.பி. அரசு 

ரூ.1 சகாடி 

தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி 

வைங்கப்படும் என்று மத்திய பிரசதச அரசு அறிவித்துள்ளது. சத்தீஸ்கர் 

மாநிைத்தின் 8 மாவட்டங்களில் நக்ஸல், மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் 

ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருகின்றனர். அவர்கசள ஒடுக்க சிஆர்பிஎப் மற்றும் 

மாநிை சபாலீஸார் பல்சவறு நடவடிக்சககசள சமற்தகாண்டு 

வருகின்றனர். அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் மசறந்து வாழும் நக்ஸல், 

மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகசள பிடிக்க கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 

மாவட்ட ரிசரவ் பசடசய (டிஆர்ஜி) சத்தீஸ்கர் அரசு உருவாக்கியது. 

கடந்த 4-ம் சததி சத்தீஸ்கரின் தந்சதவாடா பகுதியில் டிஆர்ஜி வீரர்கள் 

சராந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்சபாது நக்ஸல் தீவிரவாதிகள் 

மசறத்து சவத்திருந்த தவடிகுண்டு தவடித்து சிதறியது. இதில் 

ைட்சுமிகாந்த் என்ற வீரர் உயிரிைந்தார். இவர் மத்திய பிரசதசத்தின் 

சரவா மாவட்டத்சத சசர்ந்தவர். "தீவிரவாத தாக்குதலில் வீரமரணம் 

அசடந்த ைட்சுமிகாந்த் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி வைங்கப்படும். அவரது 

குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசுப் பணி வைங்கப்படும். அவரது 

குடும்பத்துக்கு வீடு வைங்கப்படும்" என்று மத்திய பிரசதச முதல்வர் 

சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார். 

10. தசவ்வாய் கிரகத்தில் 'சராவர்' சசாதசன ஓட்டம் 

அதமரிக்காவின் 'தபர்சவரன்ஸ் சராவர்' வாகனம் தசவ்வாய் கிரகத்தில் 

முதன் முசறயாக சசாதசன ஓட்டத்சத சமற்தகாண்டது. அதமரிக்க 

விண்தவளி ஆய்வு சமயமான 'நாசா' அனுப்பிய தபர்சவரன்ஸ் சராவர் 

வாகனம் கடந்த மாதம் தசவ்வாய் கிரகத்தில் தவற்றிகரமாக தசரயிறங்கி 

ஏராளமான புசகப்படங்கசள அனுப்பி வருகிறது. இந்நிசையில் நாசா 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்சக:தசவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் உள்ள 

தபர்சவரன்ஸ் சராவர் வாகனம் முதன் முசறயாக 6.5 மீ. துாரம் 

நடத்திய சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றுள்ளது.முதலில் 4 மீ. துாரம் 

முன்புறம் தசன்ற சராவர் பின் இடது புறம் திரும்பி 2.5 மீ. பின்சனாக்கி 

நகர்ந்து புதிய தற்காலிக இருப்பிடத்தில் நின்றது. 

தசவ்வாய் கிரகத்தின் சமற்பரப்பில் முதன் முசறயாக தமாத்தம் 33 

நிமிடங்கள் நடந்த இந்த சசாதசன ஓட்டம் முக்கிய சாதசனயாக 

கருதப்படுகிறது.சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றசத அடுத்து சராவர் 

200 மீ. துாரம் தசன்று தசவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் குறித்து 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளும்.தசவ்வாய் கிரகத்தின் மண், கல் ஆகியவற்சற 

சசகரிக்கும். பை சகாணங்களில் படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும். அடுத்த 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தசவ்வாய் கிரகம் ததாடர்பான 

விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுகளுக்கு சராவரின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க 

வசகயில் இருக்கும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

11. 4-ஆவது தடஸ்ட்: இந்தியா இன்னிங்ஸ் தவற்றி 

இங்கிைாந்துக்கு எதிரான 4-ஆவது தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டியில் 

இன்னிங்ஸ் மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி 

கண்டது. இந்தியா-இங்கிைாந்து இசடயிைான 4-ஆவது மற்றும் 

கசடசி தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டி ஆமதாபாதில் நசடதபற்றது. இதில், 

முதலில் சபட் தசய்த இங்கிைாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 

75.5 ஓவாூா்களில் 205 ரன்களுக்கு சுருண்டது. அந்த அணியில் 

அதிகபட்சமாக தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 55, டான் ைாரன்ஸ் 46 ரன்கள் 

எடுத்தனாூா். இந்திய தரப்பில் அக்ஸாூா் பசடல் 4 விக்தகட்டுகசளயும், 

அஸ்வின் 3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா். இசதயடுத்து முதல் 

இன்னிங்சஸ ஆடிய இந்திய அணியில் முன்னணி வீராூா்கள் 

விசரவாக தவளிசயறியசபாதும், ரிஷப் பந்த்-வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சஜாடி 

சிறப்பாக ஆடியது. இதனால் இந்திய அணி சரிவிலிருந்து மீண்டது. ரிஷப் 

பந்த் 118 பந்துகளில் 2 சிக்ஸாூா், 13 பவுண்டரிகளுடன் 101 ரன்கள் எடுத்து 

தவளிசயறினாாூா். 

2-ஆவது நாளான தவள்ளிக்கிைசம ஆட்டசநர முடிவில் இந்தியா 94 

ஓவாூா்களில் 7 விக்தகட் இைப்புக்கு 294 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 

வாஷிங்டன் சுந்தாூா் 60, அக்ஸாூா் பசடல் 11 ரன்களுடன் களத்தில் 

இருந்தனாூா். 3-ஆவது நாளான சனிக்கிைசம ததாடாூா்ந்து ஆடிய இந்திய 

அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சதத்சத தநருங்கிய நிசையில், அக்ஸாூா் 

பசடல் 97 பந்துகளில் 43 ரன்கள் சசாூா்த்த நிசையில் ரன் அவுட்டானாாூா். 

இதன்பிறகு வந்த இஷாந்த் சாூா்மா, முகமது சிராஜ் ஆகிசயாாூா் ரன் 

ஏதுமின்றி விக்தகட்சட பறிதகாடுக்க, இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் 

114.4 ஓவாூா்களில் 365 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. வாஷிங்டன் 

சுந்தாூா் 174 பந்துகளில் 1 சிக்ஸாூா், 10 பவுண்டரிகளுடன் 96 ரன்கள் 

எடுத்து கசடசி வசர ஆட்டமிைக்காமல் இருந்தாாூா். அவாூா் 4 ரன்களில் 

தடஸ்ட் சபாட்டியில் முதல் சதமடிக்கும் வாய்ப்சப இைந்தாாூா். இங்கிைாந்து 

தரப்பில் தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 4 விக்தகட்டுகசளயும், சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சன் 

3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா். 

இங்கிைாந்து-135: இசதயடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் 160 ரன்கள் 

பின்தங்கிய நிசையில் 2-ஆவது இன்னிங்சஸ ஆடிய இங்கிைாந்து 

அணி, இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா்கள் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல் 

ஆகிசயாரின் பந்துவீச்சசத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் திணறியது. 

இதனால் அந்த அணியின் ததாடக்க வீரரான ஜக் கிராவ்சை 5 

ரன்களிலும், பின்னாூா் களம்புகுந்த ஜானி சபாூா்ஸ்சடா ரன் ஏதுமின்றியும், 

டாம் சிப்சை 3 ரன்களிலும் விக்தகட்சட பறிதகாடுத்தனாூா். இதன்பிறகு 

தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 2, ஆலி சபாப் 15, சஜா ரூட் 30 ரன்களில் தவளிசயற, 

இங்கிைாந்து அணி 25.1 ஓவாூா்களில் 65 ரன்களுக்கு 6 விக்தகட்டுகசள 

இைந்து தடுமாறியது. 

எனினும் 7-ஆவது விக்தகட்டுக்கு இசணந்த டான் ைாரன்ஸ்-தபன் 

ஃசபாக்ஸ் சஜாடி 44 ரன்கள் சசாூா்க்க, அந்த அணி 100 ரன்கசளக் 

கடந்தது. தபன் ஃசபாக்ஸ் 13 ரன்களில் தவளிசயற, அவசரத் ததாடாூா்ந்து 

களம்புகுந்த டாம் தபஸ், சஜக் லீச் ஆகிசயாாூா் தைா 2 ரன்களில் 

நசடசயக் கட்டினாூா். கசடசி விக்தகட்டாக டான் ைாரன்ஸ் 50 

ரன்களில் ஆட்டமிைக்க, இங்கிைாந்தின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸ் 54.5 

ஓவாூா்களில் 135 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. இதனால் இன்னிங்ஸ் 

மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி கண்டது. இந்திய 

தரப்பில் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல் ஆகிசயாாூா் தைா 5 விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்தினாூா். இந்தப் சபாட்டியில் சதமடித்த ரிஷப் பந்த் ஆட்டநாயகனாகத் 

சதாூா்வு தசய்யப்பட்டாாூா். 

உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்: இந்தப் சபாட்டியில் தவற்றி கண்டதன் 

மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட இந்தத் ததாடசர இந்தியா 3-1 என்ற 

கணக்கில் சகப்பற்றியசதாடு, உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்சனறியது. ைண்டன் ைாாூா்ட்ஸ் சமதானத்தில் 

ஜூன் மாதம் நசடதபறவுள்ள உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிச்சுற்றில் நியூஸிைாந்சத எதிாூா்தகாள்கிறது இந்தியா. 

8-ஆவது முசறயாக ததாடாூா் நாயகன் விருது தவன்ற அஸ்வின் இந்தத் 

ததாடரில் 32 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்திய இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா் 

அஸ்வின் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவன்றாாூா். தடஸ்ட் சபாட்டியில் 

அவாூா் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவல்வது 8-ஆவது முசறயாகும். 

இதன்மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் அதிக முசற ததாடாூா் நாயகன் விருசத 

தவன்றவாூா்கள் வரிசசயில் பாகிஸ்தானின் இம்ரான் கான், 

ஆஸ்திசரலியாவின் சஷன் வாாூா்ன், நியூஸிைாந்தின் ரிச்சாூா்ட் சேட்லி 

ஆகிசயாருடன் 3-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்து தகாண்டுள்ளாாூா் 

அஸ்வின். முதலிடத்தில் இைங்சகயின் முத்சதயா முரளீதரனும் (11 

முசற), 2-ஆவது இடத்தில் ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ஜாக்ஸ் காலிஸும் (9 

முசற) உள்ளனாூா். 



         

    

சாதசனத் துளிகள்... * இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் 

இங்கிைாந்து அணி 4 முசற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைந்தது. கடந்த 

112 ஆண்டுகளில் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4 முசற 

150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைப்பது இதுசவ முதல்முசறயாகும். இதற்கு 

முன்னாூா் 1909-இல் நசடதபற்ற ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட் 

ததாடரில் இசதசபான்று ஆட்டமிைந்துள்ளது. * இந்தத் ததாடரில் 32 

விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதத்சதயும் விளாசினாாூா் இந்திய 

வீராூா் அஸ்வின். இதன்மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட தடஸ்ட் ததாடரில் 

30-க்கும் சமற்பட்ட விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதமும் அடித்த 

முதல் வீராூா் என்ற தபருசம அஸ்வின் வசமாகியுள்ளது. சமலும் ஒரு 

தடஸ்ட் ததாடரில் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகமான விக்தகட்டுகசள 

இருமுசற வீழ்த்திய முதல் இந்தியாூா் என்ற தபருசமயும் அஸ்வின் 

வசமாகியுள்ளது. 

* இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் அக்ஸாூா் பசடல் 27 விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்தியதன் மூைம் அறிமுக தடஸ்ட் ததாடரில் அதிக விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்திய இந்தியாூா் என்ற சாதசனசய திலீப் சதாஷியுடன் பகிாூா்ந்து 

தகாண்டாாூா். திலீப் சதாஷி 1979-இல் ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான 

தடஸ்ட் ததாடரில் அறிமுகமாகி 27 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியுள்ளாாூா். * 

நான்காவது தடஸ்ட் சபாட்டியின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் 5 

விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியதன் மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் 30-ஆவது 

முசறயாக 5 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியிருக்கிறாாூா் அஸ்வின். 

இதன்மூைம் ஓாூா் இன்னிங்ஸில் அதிகமுசற 5 விக்தகட்டுகள் 

வீழ்த்தியவாூா்கள் வரிசசயில் இங்கிைாந்தின் சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சனுடன் 

6-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்துதகாண்டுள்ளாாூா் அஸ்வின். 

12. கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு காப்புரிசம ரத்து: இந்தியாவின் 

பரிந்துசரக்கு எதிாூா்ப்பு 

கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு காப்புரிசமகள் வைங்கக் கூடாது என்று 

உைக வாூா்த்தக அசமப்பிடம் இந்தியாவும் ததன் ஆப்பிரிக்காவும் 

விடுத்துள்ள சகாரிக்சகக்கு அதமரிக்க குடியரசுக் கட்சிசயச் சசாூா்ந்த 4 

எம்.பி.க்கள் எதிாூா்ப்பு ததரிவித்துள்ளனாூா். சமக் லீ, டாம் காட்டன், சஜானி 

எாூா்ன்ஸ்ட், டாட் யாங் ஆகிய அந்த 4 எம்.பி.க்கள், இதுகுறித்து அதிபாூா் சஜா 

சபடனுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா 

ததாற்றுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகசள உருவாக்கியுள்ள நிறுவனங்கள், 

அதற்காகப் தபற்றுள்ள காப்புரிசமகசள ரத்து தசய்ய சவண்டும் என்று 

இந்தியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் உைக வாூா்த்தக 

அசமப்பிடம் சகாரிக்சக விடுத்துள்ளன. 

அவ்வாறு காப்புரிசமகள் ரத்து தசய்யப்பட்டால், கூடுதைாக பை 

நிறுவனங்கள் உைகம் முழுவதும் கசரானா தடுப்பூசிகசள அதிக 

எண்ணிக்சகயில் உற்பத்தி தசய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்தில் 

இவ்வாறு அந்த நாடுகள் பரிந்துசரக்கின்றன. ஆனால், உண்சம 

நிைவரம் இதற்கு சநாூா்மாறாக இருக்கும். கசரானா தடுப்பூசிகள் மற்றும் 

சிகிச்சச மருந்துகசள உருவாக்குவதற்காக பாடுபட்ட அதமரிக்க 

நிறுவனங்களிடமிருந்து அதற்கான காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால், அந்த 

சநாய்க்கு எதிரான அறிவியல் முயற்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி 

சவத்துவிடும். அதிபாூா் டிரம்ப் பதவிக் காைத்தின்சபாது ததாடங்கப்பட்ட 

சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வரைாறு காணாத சவகத்தில் கசரானா தடுப்பூசி 

உருவாக்கப்பட்டது. காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால் அந்தத் திட்டம் 

முடிவுக்கு வந்துவிடும். அதமரிக்க நிறுவனங்களின் காப்புரிசமசய 

அபகரித்தால், தங்களுக்கு சாதகமான சூைல் ஏற்படும் என்று சிை நாடுகள் 

நம்புகின்றன. ஆனால், இது தவறான நம்பிக்சகயாகும் என்று அந்தக் 

கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

13. உச்சநீதிமன்றத்தில் மாாூா்ச் 15 முதல் சநரடி வைக்கு விசாரசண 

ததாடக்கம் 

உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் 15-ஆம் சததி முதல் காதணாலி வைக்கு 

விசாரசணயுடன் சசாூா்த்து சநரடி வைக்கு விசாரசணயும் நசடதபறும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கசரானா சநாய்த்ததாற்று பரவல் 

காரணமாக கடந்த ஆண்டு மாாூா்ச் முதல் உச்சநீதிமன்றத்தில் காதணாலி 

வாயிைாக மட்டுசம வைக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கசரானா 

பரவல் குசறந்தசதயடுத்து, சநரடி வைக்கு விசாரசணசயத் ததாடங்க 

சவண்டும் என்று வைக்குசரஞாூா்கள் பைாூா் சகாரிக்சக விடுத்தனாூா். 

இத்தசகய சூைலில், வரும் 15-ஆம் சததி முதல் வைக்கு விசாரசண 

காதணாலி வாயிைாக மட்டுமின்றி சநரடியாகவும் நடத்தப்படும் என்று 

உச்சநீதிமன்றம் ததரிவித்துள்ளது. இது ததாடாூா்பான வழிகாட்டு 

தநறிமுசறகசள உச்சநீதிமன்றம் சனிக்கிைசம தவளியிட்டது. அதில் 

கூறப்பட்டுள்ளாவது: 

திங்கள், தவள்ளிக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகளின் 

விசாரசணகள் வைக்கம்சபால் காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும். 

தசவ்வாய், புதன், வியாைக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகள், 

நீதிபதிகளின் விருப்பத்துக்சகற்ப காதணாலி வாயிைாகசவா, 

சநரடியாகசவா நசடதபறும். குறிப்பிட்ட வைக்குகளின் தரப்பினாூா் 

எண்ணிக்சக, கசரானா வழிகாட்டு விதிமுசறகளின்படி நீதிமன்ற 

அசறக்குள் அனுமதிக்கப்பட சவண்டிய நபாூா்களின் எண்ணிக்சக 

உள்ளிட்டவற்சறக் கருத்தில் தகாண்டு வைக்கு விசாரசணசயக் 

காதணாலி வாயிைாக நடத்துவதா, சநரடியாக நடத்துவதா என்று 

நீதிபதிகள் முடிதவடுப்பாூா். 

20 நபாூா்களுக்கு மட்டுசம அனுமதி: சசாதசன அடிப்பசடயில் இந்தப் 

புதிய நசடமுசற வரும் 15-ஆம் சததி முதல் அமல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

வைக்கு விசாரசண சநரடியாக நசடதபற்றாலும், வைக்கில் 

ததாடாூா்புசடய நபாூா்களும் வைக்குசரஞாூா்களும் காதணாலி வழியாகக் 

கூட விசாரசணயில் பங்சகற்க முடியும். வைக்குசரஞாூா்கள் எந்த 

முசறயில் ஆஜராகின்றனாூா் என்பசத 24 மணி சநரத்துக்கு 

முன்பாகசவா, விசாரசண நடத்தப்படவுள்ள வைக்குகளின் பட்டியல் 

தவளியிடப்பட்டதற்கு அடுத்த நாள் நண்பகல் 1 மணிக்கு முன்னதாகசவா 

ததரியப்படுத்த சவண்டும். சநரடி வைக்கு விசாரசண 

நசடதபறும்சபாது, நீதிமன்ற அசறக்குள் 20 நபாூா்களுக்கு அதிகமாக 

இருக்கக் கூடாது. அந்த விதிமுசற மீறப்பட்டால், வைக்கு விசாரசண 

காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும். சநரடி வைக்கு விசாரசண 

நசடதபறும்சபாது, வைக்குசரஞருடன் ஒரு உதவியாளருக்கு மட்டுசம 

அனுமதி வைங்கப்படும். 

சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு: சநரடி வைக்கு விசாரசணயின்சபாது, 

விசாரசண ததாடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன் மட்டுசம 

சம்பந்தப்பட்ட நபாூா்கள் நீதிமன்ற அசறக்குள் அனுமதிக்கப்படுவாூா். சநரடி 

வைக்கு விசாரசணயில் பங்சகற்கும் நபாூா்களுக்கும் 

வைக்குசரஞாூா்களுக்கும் சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு வைங்கப்படும். 

உச்சநீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் நுசையும் அசனவரும் முகக் கவசம் 

அணிய சவண்டியது கட்டாயமாகும். அடிக்கடி சுத்திகரிப்பாசனப் 

பயன்படுத்தி சககசள சுத்தமாக சவத்துக் தகாள்ள சவண்டும். 

நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் சமூக இசடதவளிசய முசறயாகக் 

கசடப்பிடிக்க சவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

14. இந்தியாவிடமிருந்து தடுப்பூசி வாங்குவது ஏசை நாடுகசள 

பாதிக்காது: பிரிட்டன் 

அஸ்ட்ராதஸனகா கசரானா தடுப்பூசிகசள இந்தியாவின் சரம் 

நிறுவனத்திடமிருந்து தகாள்முதல் தசய்வதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர 

நாடுகள் பாதிக்கப்படாது என்று பிரிட்டன் ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து 

அந்த நாட்டு தடுப்பூசி தகாள்முதல் அசமச்சாூா் நதீம் ஸோவி 

கூறியதாவது: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 1 சகாடி அஸ்ட்ராதஸனகா 

தடுப்பூசிகசள பிரிட்டன் வாங்குவதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர 

நாடுகளின் கசரானா தடுப்பூசி திட்டங்கள் பாதிக்கப்படாது. அத்தசகய 

நாடுகளுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள ஏற்றுமதி தசய்வதில் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது என்ற உறுதிதமாழிசய அஸ்ட்ராதஸனகா மற்றும் 

சரம் நிறுவனங்களிடமிருந்து நாங்கள் சகட்டுப் தபற்றுள்சளாம். 

ஏசை மற்றும் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகளுக்காக சரம் நிறுவனம் 

30 சகாடி கசரானா தடுப்பூசிகசள தயாரித்து வருகிறது. ஏற்தகனசவ, 

கானா, பிலிப்பின்ஸ், ஐவரி சகாஸ்ட் சபான்ற நாடுகளுக்கு அந்த 

நிறுவனம் தயாரித்த கசரானா தடுப்பூசிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

எதிாூா்காைத்தில், இந்த எண்ணிக்சக இன்னும் அதிகமாகும். எனசவ, 

அந்த நிறுவனம் பிரிட்டனுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள வைங்குவதால் 

பின்தங்கிய நாடுகள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுவது தவறாகும். 

அத்தசகய நாடுகளில் ஐ.நா. ஆதரவுடன் தசயல்படுத்தப்படும் 

‘சகாசவக்ஸ்’ திட்டத்தின் மூைம் கசரானா தடுப்பூசிகள் 

விநிசயாகிக்கப்படுகின்றன என்றாாூா் அவாூா். 

 

 



         

    

1.உலகின் முதல் வாத்தலகி (platypus) சரணாலயத்தத உருவாக்கு 

-கிற நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை 

இ) பாகிஸ்தான் 

ஈ) ஆஸ்திரேலியா  

✓ நியூ சவுத் ரேல்ஸ் மாநில அேசாங்ைமும் ஆஸ்திரேலியாவின் தரோங்ைா 

பாதுைாப்பு சங்ைமும் இகைந்து உலகின் முதல் பிளாட்டிபஸ் சேைாலய 

-த்கத ைட்டுேதாை அறிவித்தன. இது, ைாலநிகல மாற்றத்தால் அழிகே 

எதிர்கைாண்டுள்ள ோத்தலகி பாலூட்டிைளின் இனப்கபருக்ைம் மற்றும் 

மறுோழ்கே ஊக்குவிப்பகத ர ாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. சிட்னியில் 

இருந்து 390 கிமீ தூேத்தில் உள்ள மிருைக்ைாட்சிசாகலயில் இந்த ேசதி 

உருோக்ைப்படவுள்ளது. 

 

2.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக சசவித்திறன் நாளுக்கான 

கருப்ச ாருள் என்ன? 

அ) Hearing care for All  

ஆ) Save Hearing 

இ) Care for hearing 

ஈ) Hearing care 

✓ கசவித்திறன் இழப்கபத் தடுக்ை எடுக்ைக்கூடிய  டேடிக்கைைள் குறித்து 

விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்த மார்ச்.3ஆம் ரததி உலை கசவித்திறன்  ாள் 

அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இது உலை சுைாதாே அகமப்பின் குருட்டுத்தன்கம 

மற்றும் ைாதுரைளாகம தடுப்பு அலுேலைத்தால் ஒவ்ரோர் ஆண்டும்  ட 

-த்தப்படும் ஒரு பிேச்சாேமாகும். 2021ஆம் ஆண்டிற்ைான பிேச்சாேத்தின் 

ைருப்கபாருள் “Hearing care for All”. 

 

3. ன்னாட்டு கழிசவடுப் வர்கள் (Waste Pickers’) நாள் கதைபிடிக் 

-கப் டுகிற தததி எது? 

அ) மார்ச் 1  

ஆ) மார்ச் 2 

இ) மார்ச் 3 

ஈ) மார்ச் 4 

✓ 11 கதாழிலாளர்ைளின் கைாடூேமான இறப்புக்கு ேழிேகுத்த கைாலம்பிய 

படுகைாகலகய குறிக்கும் ேகையில் மார்ச்.1ஆம் ரததி பன்னாட்டு ைழிவு 

எடுப்பேர்ைள்  ாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த  ாள் உலகைங்கிலும் 

உள்ள ைழிகேடுப்பேர்ைள் / மறுசுழற்சி கசய்பேர்ைளுக்கு குேல் மற்றும் 

அங்கீைாேத்கத ேழங்ை முற்படுகிறது. 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக வனவுயிரிகள் நாளுக்கான 

கருப்ச ாருள் என்ன? 

அ) Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet  

ஆ) For people, For planet, For ecosystem 

இ) Forests – Pillars for people and planet 

ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல 

✓ ேனவுயிரிைகளக் கைாண்டாடுேதற்கும், மனித  டேடிக்கைைள் மற்றும் 

ைாலநிகல மாற்றத்தால் ேனவிலங்குைளில் ஏற்படும் பாதைமான தாக்ைம் 

குறித்த விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்துேதற்கும் உலை ேனவுயிரி  ாள் 

மார்ச்.3 அன்று உலைம் முழுேதும் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

(2021), “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்ற 

ைருப்கபாருளின்கீழ் இந்நாள் கைாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. NADMP என் தன் முழு வடிவம் என்ன? 

அ) National Agriculture Disaster Management Plan  

ஆ) Ninth Agriculture Disaster Management Plan 

இ) New Agriculture Disaster Management Plan 

ஈ) Ninth Agriculture Disaster Mitigation Planning 

✓ ேறட்சி, கேள்ளம் மற்றும் COVID-19 கைாள்களர ாய்ரபான்ற திடீர் 

இயற்கை ரபரிடர்ைளுக்கு சரியான ர ேத்தில் பதிலளிப்பகத உறுதி 

கசய்ேதில் ரதசிய ரேளாண் ரபரிடர் ரமலாண்கம திட்டம் (NADMP) 

மத்திய ரேளாண் அகமச்சைத்திற்கு ேழிைாட்ட முயற்சி கசய்கிறது.  

✓ ரேளாண் துகறக்கு அச்சுறுத்தலாை இருக்கும் 34 இடர்ைகள இது 

அகடயாளங்ைாட்டுகிறது. கேப்ப அகலைள், பூைம்பங்ைள், விலங்குைளின் 

தாக்குதல்ைள், பாகலேனமாக்ைல், ரேளாண் தீ, சூறாேளிைள் மற்றும் 

இேசாயனங்ைள் மீது அதிை சார்பு ஆகியகே இேற்றுள் அடங்கும். 

 

6.இந்திய கைல்சார் துதறதய சீரதைக்கும் தநாக்குைன் சமீ த்தில் 

சவளியிைப் ட்ை உத்தி எது? 

அ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030  

ஆ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2032 

இ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2035 

ஈ) ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2040 

✓ ைடல்சார் இந்தியா கதாகலர ாக்கு 2030 என்பது இந்திய ைடல்சார் 

துகறகய சீேகமக்கும் ர ாக்ைத்துடன் கேளியிடப்பட்ட பத்தாண்டுக்ைா 

-ன உத்தியாகும். இது, `3 இலட்சம் ரைாடி முதலீட்கட ஈர்க்ைவும், 20 

இலட்சம்  பர்ைளுக்கு ரேகலோய்ப்கப உருோக்ைவும் முயல்கிறது. 

முக்கிய துகறமுைங்ைளிலிருந்து `20,000 ரைாடி மதிப்புள்ள ஆண்டு 

ேருோய்த் திறகன அதிைரிக்ைவும் இந்த உத்தி முயல்கிறது. 

 

7. அதராைா திட்ைத்தின் ஒரு குதியாக ஜம்முவில்  யிரிைப் டுகிற 

மூலிதக எது? 

அ) லாகேண்டர்  

ஆ) ரேர்க்ரைாசு 

இ) புதினா 

ஈ) துளசி 

✓ 2016ஆம் ஆண்டில் கதாடங்ைப்பட்ட அரோமா திட்டத்தின் ஒருபகுதியாை 

ஜம்முவில் லாகேண்டர் பயிரிடப்பட்டுேருகிறது. ‘லாகேண்டர்’ என்பது 

மருத்துே குைங்ைள் கைாண்ட ஒரு  றுமை மூலிகையாகும். இது, 

ேணிைரீதியாை ஒரு முக்கியமான பயிோை ைருதப்படுகிறது, முக்கியமாை 

அத்தியாேசிய எண்கைய்ைகள உற்பத்தி கசய்ேதற்ைாை இது பயிரிடப்ப 

-டுகிறது. ஒரு லிட்டர் லாகேண்டர் அத்தியாேசிய எண்கைய் 10,000 

ரூபாய்க்கு விற்ைப்படுகிறது. 

 

8. ICLED என் தன் முழு வடிவம் என்ன? 

அ) Inter-band cascade light emitting device  

ஆ) Interior-based cascade light emitting diode 

இ) Intern link- band inter-band cascade light emitting 

ஈ) ரமற்ைண்ட எதுவுமில்கல 

✓ ICLED அல்லது Interband cascade light emitting device என்பது ஒரு புதிய 

ேகை உயோற்றல்கைாண்ட ஒளி உமிழும் கடரயாடு ஆகும், அகே பல் 

ரேறு ரேதிப்கபாருட்ைளின் அளவுபகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

-ன. இது இகடநிகல IR அகலநீள பகுதிைளில் ஒளிகய கேளியிடுகிற 

-து. மீத்ரதன் உமிழ்கே அதிை துல்லியத்துடன் ைண்டறிேதற்கு, மலிவு 

விகல உைரிைகள உருோக்ை இது சமீபத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

9.ஆஸ்திதரலியாவின் கீதைக்கைற்கதரயில் அண்தையில் எந்த 

அரியவதக ஆஸ்திதரலிய ததனீ காணப் ட்ைது? 

அ) Pharohylaeus lactiferous  

ஆ) Apis dorsata 

இ) Apis florea 

ஈ) Apis cerana indica 

✓ Pharohylaeus lactiferous என்பது ஓர் அரிய ேகை ஆஸ்திரேலிய ரதனீ 

ேகையாகும். இது சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கீகழக்ைடற்ைகேயில் 

கதன்பட்டது. இது ைகடசியாை, ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, 1923’இல் 

குயின்ஸ்லாந்தில் ைாைப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இதுேகே அறுேர் மட்டுரம இதகன ைண்டறிந்துள்ளனர். ைாட்டுத்தீ, நில 

துண்டாடல் மற்றும் ைாலநிகல மாற்றம் ஆகியேற்றால் இந்த முதுகைலு 

-ம்பிலிைள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன. 

 

10.இந்தியாவின் மிகப்ச ரிய ததரநிதல ஆப்டிகல் சதாதலதநாக் 

-கி நிறுவப் ட்டுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தேைண்ட்  

ஆ) ரைாோ 

இ) ைர் ாடகா 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ உத்தேைண்ட் க னிடால் பகுதியில் உள்ள ரதேஸ்தல் என்ற இடத்தில் 

உலைத்தேத்திலான 3.6 மீட்டர் ஆப்டிக்ைல் கதாகலர ாக்கி கமயம் 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தத்கதாகலர ாக்கி இந்ரதா-கபல்ஜிய கூட்டு 

முயற்சியின் விகளோைவும், இேஷ்ய அறிவியல் அைாதமி உதவியுடனும் 

ைடந்த 2007’இல் நிறுேப்பட்டதாகும். 

✓ தன்னாட்சி ஆோய்ச்சி அகமப்பான ஆர்யபட்டா கூர்ர ாக்கு அறிவியல் 

பற்றிய ஆோய்ச்சி நிறுேனத்தால் இந்தத் கதாகலர ாக்கி இயக்ைப்பட 

உள்ளது. இந்த அகமப்பு அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்துகறயின் 

கீழ் இயங்கி ேருகிறது.  

 


1. 2019-ம் ஆண்டில் 61 சதவீத வீடுைள், 26 சதவீத உைவு விடுதிைளில் 

இந்தியர்ைள் விேயம் கசய்த உைவு 6.80 ரைாடி டன்: ஐ ா ஆய்வு 

அறிக்கையில் தைேல் 

இந்தியர்ைள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைகள 

விேயம் கசய்திருப்பதாை ஐ ாவின் ஆய்ேறிக்கை கதரிவித்துள்ளது.  

‘உைவு விேயக் குறியீடு 2021’ என்று உைவு விேயம் கதாடர்பான 

ஆய்ேறிக்கை ஒன்கற ஐ ா கேளியிட்டுள்ளது. உலை ளாவிய அளவில் 

2019-ம் ஆண்டு 9.31 ரைாடி டன் அளவில் உைவுைள் விேயம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 61 சதவீதம் வீடுைளிலிருந்தும், 26 சதவீதம் 

உைவு விடுதிைளிலிருந்தும், 13 சதவீதம் சில்லகற விற்பகனயின் 

மூலமும் விேயம் ஆகியிருப்பதாை அந்த ஆய்ேறிக்கையில் 

கதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அந்த ேகையில் இந்திய வீடுைளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 ரைாடி டன் 

அளவில் உைவு விேயம் கசய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி  பர் 

ஆண்டுக்கு 50 கிரலா உைகே விேயம் கசய்ேதாை 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அகமரிக்ைாவில் தனி  பர் ஆண்டுக்கு 59 கிரலா 

உைகேயும், சீனாவில் தனி  பர் ஆண்டுக்கு 64 கிரலா உைகேயும் 

விேயம் கசய்ேதாைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுகமாத்தமாை உலை 

அளவில் தயாரிக்ைப்படும் உைவில் 17 சதவீதம் விேயம் ஆக்ைப்படுகிறது. 

பசுகம குடில் ோயு கேளிரயற்றத் துக்கு உைவு விேயம் முக்கிய ைாேை 

மாை இருக்கிறது என்றும் உைவு விேயத்கதக் குகறப்பதன் மூலம் 

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்கட ைட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் ஐக்கிய 

 ாடுைளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் கதாடர்பான அகமப் புத் கதரிவித்துள்ளது. 

உைவு விேயம் சுற்றுச்சூழலில் மட்டுமல்ல சமூைம் மற்றும் 

கபாருளாதாேத்திலும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

இது ாள் ேகேயில் ேளர்ந்த  ாடுைளில்தான் உைவு அதிை அளவில் 

விேயம் கசய்யப்படுேதாை  ம்பப்பட்டு ேந்தது. இந்நிகலயில் ஐ ாவின் 

இந்த ஆய்ேறிக்கை ேளரும் மற்றும் பின் தங்கிய  ாடுைளிலும் உைவு 

அதிை அளவில் விேயம் கசய்யப்படுகிறது என்பகதக் ைாட்டியுள்ளது. 

2. ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் மார்ச் மாத இறுதியில் 

விண்ணில் பாயும் ஜிஐசாட்-1 

ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட் மூலம் ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாள் 

இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்தப்பட உள்ளது. புவி ைண்ைாணிப்பு, 

ரபரிடர் மீட்பு பணிைளுக்ைாை ஜிஐசாட்-1 என்ற அதி வீன ‘ஜிரயா 

இரமஜிங்’ கசயற்கைக் ரைாகள இந்திய விண்கேளி ஆோய்ச்சி 

நிறுேனம் (இஸ்ரோ) தயாரித்தது. இகத ஹரிரைாட்டாவில் 

இருந்துஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ோக்கைட்மூலம் ைடந்த 2020 மார்ச் 5-ம் 

ரததிவிண்ணில் கசலுத்த இஸ்ரோதிட்டமிட்டது. கதாழில்நுட்பக் 

ைாேைங்ைளால் ோக்கைட் பயைம்நிறுத்தப்பட்டு, ரததி குறிப்பிடாமல் 

தள்ளிகேக்ைப்பட்டது. 

இந்நிகலயில், ஜிஐசாட்-1 கசயற்கைக் ரைாகள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 

ோக்கைட் மூலம் இம்மாத இறுதியில் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்ரோ முடிவு 

கசய்துள்ளது. இதற்ைான ஆயத்தப் பணிைளில் விஞ்ஞானிைள் தீவிேமாை 

ஈடுபட்டுள்ளனர். கசயற்கைக் ரைாள் ேடிேகமப்பு, கசயல்பாடுைளில் சில 

கதாழில்நுட்ப அம்சங்ைள் மாற்றி அகமக்ைப்பட்டு உள்ளதாைவும் கதரிகிறது. 

2,268 கிரலா எகட கைாண்டது ஜிஐசாட்-1. இதில் உள்ள 5 விதமான 3டி 

ரைமோக்ைள், கதாகலர ாக்கி மூலம் புவிப் பேப்கப துல்லியமாை 

பார்க்ைவும், படம் எடுக்ைவும் முடியும். 

3. துப்பாக்கி சுடும் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி -  டிைர் அஜித் அணி 6 தங்ைம், 

கேள்ளி கேன்றது: 

தமிழ் ாடு மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில்  டிைர் 

அஜித் அணியினர் 6 தங்ைம், கேள்ளிப் பதக்ைங்ைகள கேன்றுள்ளனர். 

 டிைர் அஜித் தற்ரபாது ‘ேலிகம’ படப்பிடிப்பில் ைேனம்கசலுத்தி ேருகிறார். 

படப்பிடிப்புக்கு இகடரய ைார், கபக் பந்தயங்ைளிலும் ைேனம் கசலுத்தி 

ேருகிறார். சமீபைாலமாை துப்பாக்கி சுடும் ரபாட்டியில் அதிை ஆர்ேம் 

கசலுத்தி ேந்த அேர் தற்ரபாது அதற்ைான ரபாட்டிைளில் ைலந்துகைாண்டு 

விருதுைகளயும் கேன்றுள்ளார். இந்நிகலயில், தமிழ் ாடு மாநில 

துப்பாக்கி சுடுதல் 46-ேதுசாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி கசன்கனயில் ைடந்த 2-

ம் ரததி கதாடங்கியது. இதில் தமிழ் ாட்டிலிருந்து 900 ரபர் பங்ரைற்றனர். 

கசன்கன கேஃபிள் கிளப் அணியில் அஜித் இடம்கபற்றிருந்தார். 

4. இகையேழியில் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு 

ஐக்கிய  ாடுைள் சகப அங்கீைாேம் கபற்ற அகலயன்ஸ் கிரிரயட்டிவ் 

ைம்யூனிட்டிவ் புேகஜக்ட் மற்றும் ைல்லிகடக்குறிச்சி ரதசிய ைல்வி 

அறக்ைட்டகள இகைந்து  டத்திய சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு, மார்ச் 6-

ம் ரததி ைனடிய ர ேம் ைாகல 8- மணிக்கு ஆேம்பமாகி 11- மணிக்கு 

நிகறேகடந்தது. மிைவும் ர ர்த்தியான முகறயில்  கடகபற்ற இந்த 

மா ாட்டில் பதிகனட்டு  ாடுைகள ரசர்ந்த, பல் துகற சார்ந்த கபண்ைள் 

ைலந்து கைாண்டு சிறப்பித்தனர். இந்த  வீன ைாலத்தில் கபண்ைகள 

அேசியல் மற்றும் தகலகமத்துேத்தில் ஈடுபட ஊக்குவித்தல் என்னும் 

கபாருள்படும் தகலப்பில், இன்கறய 21-ம் நூற்றாண்டிலும் கபண்ைள் 

எதிர்ர ாக்கும் பல பிேச்சகனைள் கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்தப்பட்டது. 

குழு விோதத்தில், குறிப்பாை யுத்தம் ைாேைமாை சிரியா, ைாஷ்மீர், 

இலங்கை மற்றும் மியான்மர் ரபான்ற  ாடுைளில் லட்சக்ைைக்ைான 

கபண்ைள் விதகேைள் ஆக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் அேர்ைரள 

பாதிக்ைப்பட்டேர்ைளாை இருக்கிறார்ைள். அத்துடன் இன்னும் பல 

 ாடுைளில் அடிப்பகட ைல்வி உரிகம கூட கபண்ைளுக்கு 

மறுக்ைப்படுகின்றதுடன், பல சித்திேேகதைளுக்கு ஆளாகின்ற நிகலகம 

கதாடர்பிலும் ைருத்துக்ைள் பரிமாறப்பட்டது. சர்ேரதச ரீதியாை கபண்ைள் 

ஒன்றிகைந்து பலமான அகமப்பாை கபண்ைளுக்ைான உரிகம 

கதாடர்பில் ைேனம் கசலுத்துேதுடன் உலைளவில் பிேச்சாேம் ஒன்கற 

ரமற்கைாள்ளுேது ைாலத்தின் ரதகேயாை இருக்கின்றது என 

ைருத்துக்ைள் முன் கேக்ைப்பட்டன. அரதரேகள கபண்ைள் 

கபாதுத்துகறயில் ஈடுபடுேது அதிைரித்துள்ளது எனினும் அேர்ைள் பல 

சோல்ைளுக்கு முைம் கைாடுத்ரத முன்னுக்கு ேே ரேண்டியிருக்கின்றது. 

அேர்ைள் மனரீதியான தாக்ைங்ைள் மற்றும் கேளியில் எதிர்ர ாக்கும் 

அேலங்ைகள மிை உறுதியுடன் ைடந்து ேரும் பட்சத்தில் பல 

முன்ரனற்றங்ைகள ைாை முடியும். அத்துடன் மற்ற கபண்ைகளயும் ேழி 

 டத்த முடிேதுடன் கதாடர்ந்து பல ைருத்தேங்குைள்  டத்துேதன் மூலமாை 

விழிப்புைர்கே ஏற்படுத்தி , பாதிக்ைப்பட்ட கபண்ைள் மற்றும் விதகே 

கபண்ைள் ோழ்வில் மாற்றம் ஏற்பட உலைளாவிய ரீதியில் கபண்ைள் 

பாடுபட ரேண்டும் என்ற ஆரலாசகனயுடன் சர்ேரதச கபண்ைள் மா ாடு 

நிகறேகடந்தது. 

5. அகில இந்திய அளவில் ோஜஸ்தான் முதலிடம்; ைரோனா தடுப்பூசி 

ரபாடுேதில் 9-ேது இடத்தில் தமிழைம் 

இந்தியாவில் ைரோனா தடுப்பூசி ரபாடுேதில் தமிழைம் 9-ேது இடத்தில் 

உள்ளது. ோஜஸ்தான் முதல் இடத்கதயும் குஜோத் 2-ேது இடத்கதயும், 

மைாோஷ்டிோ 3-ேது இடத்கதயும் பிடித்துள்ளன. இந்தியாவில் ைரோனா 

பேேகலதடுக்ை ரைாரேக்ஸின், ரைாவிஷீல்டு தடுப்பூசிைள் ைடந்த ஜனேரி 

16-ம் ரததி முதல் ரபாடப்பட்டுேருகிறது. முதலில் முன்ைளப் 

பணியாளர்ைளுக்கும், ைடந்த 1-ம் ரததிமுதல் 60 ேயதுக்கு ரமற்பட்ரடார் 

மற்றும் 45 ேயதுக்கு ரமற்பட்ட இகை ர ாய் பாதிப்பு 

உள்ளேர்ைளுக்கும் தடுப்பூசி ரபாடும் பணிகதாடங்கியது. 

தமிழைத்தில் 1,300-க்கும் ரமற்பட்ட அேசு, தனியார் மருத்துேமகனைளில் 

தடுப்பூசி ரபாடப்படுகிறது. தனியார் மருத்துேமகனயில் ரூ.250 ைட்டைம் 

நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்கிகடயில் மைாோஷ்டிோ, ைர் ாடைா, 

ரைேளா, தமிழைம் உள்ளிட்ட மாநிலங்ைளில் கதாற்றுமீண்டும் 

 



         

    

அதிைரிப்பதால் தடுப்பு  டேடிக்கைைள் தீவிேப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தடுப்பூசி 

ரபாடும் பணிைகள விகேவுபடுத்துமாறு மாநிலஅேசுைளுக்கு மத்திய அேசு 

உத்தேவிட்டுள்ளது. 

மத்திய சுைாதாேத் துகற கேளியிட்டுள்ள புள்ளிவிேே அறிக்கையில், “மார்ச் 

7-ம்ரததி (ர ற்று) ைாகல 7 மணி நிலேேப்படி  ாடு முழுேதும் 

இதுேகேமுதல் தேகையாை 1 ரைாடிரய71 லட்சத்து 68,303, 

இேண்டாம்தேகையாை 37 லட்சத்து 54,041 என 2 ரைாடிரய 9 லட்சத்து 

22,344ரடாஸ் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டுள்ளது. அதிைபட்சமாை ோஜஸ்தானில் 

21.31 லட்சம், குஜோத்தில் 17.65 லட்சம், மைாோஷ்டிோவில் 17.44 லட்சம், 

உத்தே பிேரதசத்தில் 17.12 லட்சம், ரமற்கு ேங்ைத்தில் 15.81 லட்சம் ரடாஸ் 

தடுப்பூசிைள் ரபாடப்பட்டுள்ளன. தமிழைம் 9-ேது இடத்தில் உள்ளது. 

6. சாா்ேரதச மல்யுத்தம்: விரனஷுக்கு தங்ைம் 

ரமட்டிரயா கபலிரைான் தேேரிகச சாா்ேரதச மல்யுத்தப் ரபாட்டியில் 

இந்தியாவின் விரனஷ் ரபாைாட் மைளிருக்ைான 53 கிரலா பிரிவில் தங்ைப் 

பதக்ைம் கேன்றாாா். இந்த கேற்றியின் மூலம் தேேரிகசயில் உலகின் 

முதல்நிகல வீோங்ைகன இடத்கதயும் அோா் எட்டினாாா். இறுதிச்சுற்றில் 

விரனஷ் 4-0 என்ற ைைக்கில் ைனடாவின் டயானா ரமரி கஹலன் 

கேய்ைகே வீழ்த்தினாாா். ைடந்த ோேத்தில் கீவில்  கடகபற்ற 

ரபாட்டியிலும் தங்ைம் கேன்ற விரனஷுக்கு இது கதாடாா்ந்து 2-ஆேது 

தங்ைமாகும். இப்ரபாட்டியில் கேன்ற 14 புள்ளிைளின் மூலம் சாா்ேரதச 

தேேரிகசயில் விரனஷ் முதலிடம் பிடித்தாாா். முன்னதாை 3-ஆம் இடத்தில் 

இருந்த நிகலயில் அோா் இப்ரபாட்டியில் பங்ரைற்றிருந்தாாா். 

ஆடேருக்ைான 65 கிரலா பிரிவில் பஜ்ேங் புனியா தனது அகேயிறுதியில் 

அகமரிக்ைாவின் ரஜாசப் கிறிஸ்ரடாபாா் கமக்கைன்னாகே வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்ரனறினாாா். அதில் அோா் மங்ரைாலியாவின் துல்ைா 

துமுாா் ஒசிகே எதிாா்கைாள்கிறாாா். 74 கிரலா பிரிவில் இந்தியாவின்  ாா்சிங் 

பஞ்சம் அகேயிறுதியில் ரஜாாா்டானின் எாா்கனஸ்ட் புரோஸிடம் ரதால்வி 

ைண்டாாா். 

7. ைத்தார் ஓபன் கடன்னிஸ் : குவித்ரதாோ சாம்பியன் 

ைத்தார் ரடாட்டல் ஓபன் கடன்னிஸ் கதாடரின் மைளிர் ஒற்கறயர் பிரிவில், 

கசக் குடியேசின் கபத்ோ குவித்ரதாோ 2ேது முகறயாை சாம்பியன் பட்டம் 

கேன்றார். இறுதிப் ரபாட்டியில் ஸ்கபயின் வீோங்ைகன ைார்பினி 

முகுருசாவுடன் (16ேது ரேங்க், 27 ேயது) ர ற்று ரமாதிய குவித்ரதாோ 

(10ேது ரேங்க், 30 ேயது) 6-2, 6-1 என்ற ர ர் கசட்ைளில் மிை எளிதாை 

கேன்று ரைாப்கபகய முத்தமிட்டார். இப்ரபாட்டி 1 மணி, 6 

நிமிடத்திரலரய முடிவுக்கு ேந்தது. 2018ல்  டந்த இத்கதாடரின் 

கபனலிலும் குவித்ரதாோ 3-6, 6-3, 6-4 என்ற கசட் ைைக்கில் 

முகுருசாகே வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் கேன்றிருந்தார். அந்த ரபாட்டி 2 

மணி, 16 நிமிடத்துக்கு நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்ைது. குவித்ரதாோ தனது 

கடன்னிஸ் ோழ்க்கையில் கேன்ற 28ேது சாம்பியன் பட்டம் இது. 

8. மத்திய அேசின் சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ,  டுத்தேக் 

குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ரைாடி ரசமிப்பு: 7,500-ேது 

மக்ைள் மருந்தைத்கத  ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிேதமர் ரமாடி கபருமிதம் 

மக்ைள் மருந்தைம், மருத்துே ைாப்பீடு உள்ளிட்ட மத்திய அேசின் பல்ரேறு 

சுைாதாேத் திட்டங்ைளால் ஏகழ குடும்பங்ைளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 

ரைாடி மிச்சமாகிறது என்று பிேதமர் ரமாடி கதரிவித்தார்.  ாட்டு மக்ைள் 

அகனேருக்கும் குறிப்பாை ஏகழைளுக்கு தேமான மருந்துைள் குகறோன 

விகலயில் கிகடப்பகத உறுதி கசய்ேதற்ைாை, பிேதம மந்திரி பாேதிய 

ஜன்அவுஷாதி பரிரயாஜனா என்ற திட்டத்கத மத்திய அேசு அறிமுைம் 

கசய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மக்ைள் மருந்தைங்ைள்  ாடு முழுேதும் 

திறக்ைப்பட்டன. 

சந்கதவிகலகய விடவும் 50 முதல் 90 சதவீதம் குகறந்த விகலயில் 

மருந்துைள் விற்பகன கசய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புைர்வு 

ஏற்படுத்தும் ேகையில், ஆண்டுரதாறும் மார்ச் 1 முதல் 7 ேகேயில் ‘மக்ைள் 

மருந்தை ோேம்’ கைாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. இகதகயாட்டி ைடந்த ஒரு 

ோேமாை பல்ரேறு நிைழ்ச்சிைள்  கடகபற்றன. இதன் ஒரு பகுதியாை, 

சிம்லா, ரபாபால், அைமதாபாத், மங்ைளூரு மற்றும் கடயுவில் உள்ள மாருதி 

 ைர் ஆகிய 5  ைேங்ைளில் மக்ைள் மருந்தை கமயங்ைளில் உள்ள 

பயனாளிைளுடன் பிேதமர்  ரேந்திே ரமாடி ர ற்று ைாகைாலி மூலம் 

ைலந்துகேயாடினார். 

ரமலும் ரமைாலயா மாநிலம் ஷில்லாங்  ைரில் உள்ள ‘ ார்த் ஈஸ்டர்ன் 

இந்திோ ைாந்தி ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கஹல்த் சயின்ஸ்' 

நிறுேனத்தில்,  ாட்டின் 7,500-ேது மக்ைள் மருந்தைத்கத பிேதமர் ரமாடி 

 ாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். 

 

9. ைரோனா கேேஸ் கதாற்று ர ாயால் இந்திய குழந்கதைளின் 

உடல் லம், மன லம் பாதிப்பு: யுனிகசப் அறிக்கையில் தைேல் 

ஐ. ா. சர்ேரதச குழந்கதைள்  ல நிதியம் (யுனிகசப்) கேளி யிட்டுள்ள 

அறிக்கையில் கூறி யிருப்பதாேது: ைரோனா ைாலத்தில் பள்ளிைள் 

மூடப்பட்டதால் குழந்கதைள் ைல்வி பாதிக்ைப்பட்டது. குழந்கத ைள் தங்ைள் 

சைாக்ைளுடன் ைலந்துகேயாடுேது குகறந்தது. இது கபற்ரறார்ைளுக்கும் 

மன அழுத்தத்கத ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் 5 ரைாடி குழந்கதைள் 

கதாற்று ர ாய்க்கு முன்ரப மன லப் பிேச்சிகனைளால் 

பாதிக்ைப்பட்டிருந்தனர். ைரோனா பேேத் கதாடங்கியதில் இருந்து உலை 

அளவில் ஏழு குழந்கதைளில் ஒருேர் அல்லது 33.2 ரைாடி குழந்கதைள் 

குகறந்தபட்சம் 9 மாதங்ைளுக்கு வீட்டிரலரய தங்ை ர ரிட்டது. 

இது அேர்ைளின் உடல் லம் மற்றும் மன லனுக்கு ஆபத்கத 

ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் இது மிைப்கபரிய தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியது. 

ஆசிரியர்ைள், கபற்ரறார் ைளிடம் இருந்து குழந்கதைளுக்கு உளவியல் 

ஆதேவு மிைவும் அேசியம். குழந்கதைளும் அேர்ைகள போமரிப்பேர்ைளும் 

மன அழுத்தம், பயம், பதற்றம் ஆகியேற்றில் இருந்து விடுபட உதவும் 

ைட்டகமப்புைகள பலப்படுத்த ரேண்டும். ைரோனா ைாலத்தில் 

இந்தியாவில் குழந்கதைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ை 8 

ஆயிேத்துக்கும் ரமற்பட்ட கசயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு யுனிகசப் பயிற்சி 

அளித்தது. 

17 மாநிலங்ைளில் 4,46,180குழந்கதைள், இளம் பருேத்தினர் மற்றும் 

அேர்ைளது கபற்ரறார்ைளுக்கு உளவியல் ஆதேவு அளிக்ைப்பட்டது. 7 

லட்சத்துக்கும் ரமற்பட்ட புலம்கபயர்ந்த கதாழிலாளர்ைள் மற்றும் அேர்ைளது 

குடும்பங்ைள் அேசு சலுகைைள் மற்றும் சமூைப் பாதுைாப்பு திட்டங்ைள் 

கபறுேதில் யுனிகசப் துகை நின்றது. இவ்ோறு அந்த அறிக்கையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

10. பகழய ோைனங்ைகள அழித்தால் புதிதாை ோங்கும் ோைனங்ைளுக்கு 

5% தள்ளுபடி: மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி அறிவிப்பு 

நீண்ட ைாலமாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் பகழய ோைனங் ைளினால் 

சுற்றுச்சூழல் மாசு அதிைரிக்கிறது. இந்நிகலயில் 20 ஆண்டுைளுக்கு 

ரமலாை பயன் பாட்டில் இருக்கும் தனி பர்ைளுக்ைான ோைனங்ைகளயும், 

15 ஆண்டுைளுக்கு ரமலாை பயன்பாட்டில் இருக்கும் ேர்த்தை 

ரீதியிலானோைனங்ைகளயும் பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்ை மத்திய அேசு 

முடிகேடுத்து இருக்கிறது. இந்நிகலயில் பகழய ோைனங்ைகள அழிக்ை 

முன்ேரும் ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு சில சலுகைைகள மத்திய அேசு 

அறிவித்து ேருகிறது. 

அதன் ஒரு பகுதியாைரே பகழய ோைனங்ைகள அழிக்கும் 

ோடிக்கையாளர்ைளுக்கு புதிதாை ோைனங்ைள் ோங்கும் ரபாது 5 

சதவீதம் தள்ளுபடி ேழங்ைப்படும் என்று மத்திய அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி 

அறிவித்துள்ளார். பகழய ோைனங்ைகள பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்குேது 

கதாடர்பான மத்திய அேசின் திட்டத்தால் இந்திய ோைனத் துகறயின் 

ேருோய் 30 சதவீதம் அளவு உயரும் என்று நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்தார். 

‘தற்ரபாது இந்திய ோைனத் துகறயின் ஆண்டு ேருோய் ரூ.4.5 லட்சம் 

ரைாடியாை உள்ளது. ேரும் ஆண்டுைளில் ேருோய் ரூ.10 லட்சம் 

ரைாடியாை உயரும் என்று அேர் கூறினார். 

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ோைனத் துகறயில் ரூ.10,000 ரைாடி அளவில் 

புதிய முதலீடு ைளும், 50,000 அளவில் ரேகல ோய்ப்புைளும் உருோகும் 

என்றும் அகமச்சர் நிதின் ைட்ைரி கதரிவித்துள்ளார். 

11.  வீன கதாழில்நுட்பத்தில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை 

உடுமகல அருரைஉள்ள, திருமூர்த்திமகல பஞ்சலிங்ைம் அருவியில், 

 வீன கதாழில்நுட்பத்தில், கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை ைருவி 

கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாேட்டம், உடுமகல அருரையுள்ள 

திருமூர்த்திமகலயில், அமைலிங்ரைஸ்ேேர் ரைாவில், பஞ்சலிங்ைம் 

அருவி, ேண்ை மீன் பூங்ைா, திருமூர்த்தி அகை என, சுற்றுலா மற்றும் 

ஆன்மிை தலமாை உள்ளது. ரமற்கு கதாடர்ச்சி மகலத்கதாடர்ைளில் கபய்த 

ைன மகழயால், 2008, ரம 25ல், திடீர் கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்பட்டு, 13 ரபர் 

இறந்தனர். மாேட்ட ரபரிடர் ரமலாண்கமத் துகற, ேளம் மற்றும் 

ஆோய்ச்சி கமயம் சார்பில், முழுதும்  வீன கதாழில்நுட்பத்தில், தானியங்கி 

முகறயில், முதல் முகறயாை, அருவியில் கேள்ள அபாய எச்சரிக்கை 

ைருவி கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

இகத ேடிேகமத்த, ஆோய்ச்சியாளர் பிோங்க்ளின் கூறுகையில், 

''கேள்ளப்கபருக்கு ஏற்படுேகத, தானியங்கி முகறயில் எச்சரிக்கும் 

ேகையில், ைருவி ேடிேகமக்ைப்பட்டு உள்ளது.''ைாட்டாறுைளில் நீர் ேேத்து 

அதிைரித்தால், ைட்டுப்பாட்டு கமயம், ரைாவில் அலுேலைத்துக்கு தைேல் 

கதரிவிக்கும். ேனச்சூழல் பாதிக்ைாத ேகையில், ரசாலார் மின்சாேம் 

ேழியாை, இக்ைருவிைள் இயங்குகின்றன,'' என்றார். 



         

    

1. ADFOSC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera  

ஆ) Aries-Devasthal Faint Object Scanning Camera 

இ) Aries-Devasthal Faded Object Scanning Camera 

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

✓ ADFOSC அல்ைது Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera 

என்பது ேலிவுவிலை ஆப்டிகல் நிறோலைகாட்டியாகும். இது, லைனிடா 

-ல், ARIES அறிவியைாளர்களால் வடிவலேக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட 

-தாகும். இந்த நிறோலைகாட்டி, ததாலைதூர குவாசாக்கள், விண்மீன் 

திரள்கள் மபான்றவற்லறக் கண்டறிய மதவஸ்தால் ஆப்டிகல் ததாலை 

-மைாக்கிக்கு உதவும். 

 

2. ‘உலக செவித்திறன் அறிக்கக’கை சவளியிட்ட அகைப்பு எது? 

அ) WHO  

ஆ) FAO 

இ) IMF 

ஈ) ADB 

✓ உைக ைைவாழ்வு அலேப்பானது (WHO) மகட்புத்திறன் ததாடர்பான 

முதல் அறிக்லகலய அண்லேயில் தவளியிட்டது. இது, ோர்ச்.3 அன்று 

உைக தசவித்திறன் ைாலள முன்னிட்டு தவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக் 

-லகயின்படி, உைகளவில் கிட்டத்தட்ட 2.5 பில்லியன் ேக்கள், அதாவது 

ைான்கில் ஒருவர், வரும் 2050’க்குள் ஓரளவு தசவித்திறன் இழப்புடன் 

வாழ்வார்கள். அவர்களுள் 700 மில்லியன்மபருக்கு தசவிப்புைன் ேற்றும் 

ேறுவாழ்வு மசலவகளுக்கான அணுகல் மதலவப்படும். 

 

3.பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் ெமூக ைற்றும் கல்வி நிகலகைகள் 

குறித்து அதன் முதல் ஆய்கவ நடத்தவுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா 

✓ ஒடிஸா மாநில அரசாங்கம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் சமூக ேற்றும் 

கல்வி நிலைலேகள் குறித்த முதல் ோநிை ஆய்லவத்ததாடங்கவுள்ளது. 

அம்ோநிைத்தில் கிட்டத்தட்ட 209 சமூகத்தினர் சமூகம் ேற்றும் கல்வி 

ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். அது, 

ோநிைத்தின் தோத்த ேக்கள்ததாலகயில் 54 சதவீதத்லத உள்ளடக்கிய 

-தாகும். இதற்கு ஒடிஸா ோநிை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான 

ஆலணயம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

4.WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் ொம்பிைன் சவளியீட்டாளர்’ 

என்று அறிவிக்கப்பட்ட சவளியீட்டு நிறுவனம் எது? 

அ) தி ஹிந்து  

ஆ) எக்ஸ்பிரஸ் தவளியீட்டு நிறுவனம் 

இ) தினத்தந்தி 

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

✓ WAN IFRA’இன் ததற்காசிய டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகளில், ‘தி ஹிந்து’ 

குழுேம் 2 தங்கங்கலளயும் 2 தவள்ளிகலளயும் தவன்றது. உைக தசய்தி 

தவளியீட்டாளர்கள் சங்கம் அல்ைது WAN-IFRA என்பது உைகில் உள்ள 

பத்திரிலககளின் அலேப்பாகும். 

✓ WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் சாம்பியன் தவளியீட்டாளர்’ என்று 

‘தி ஹிந்து’ குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தி ஹிந்து’வின் #KeepTheHabit 

என்ற பரப்புலர ‘Best Native Advertising/Branded Content Campaign’ 

பிரிவில் தங்கம் தவன்றது. ஸ்மபார்ட்ஸ்டாரின் வலைத்தளம் ‘சிறந்த 

வாழ்க்லக முலற, விலளயாட்டு, தபாழுதுமபாக்கு வலைத்தளம் அல்ைது 

அலைப்மபசி மசலவகள்’ பிரிவில் தங்கம் தவன்றது. 

 

 

 

5.இந்திைா தகலகையிலான தீர்ைானத்தின் அடிப்பகடயில், UNGA, 

2023ஆம் ஆண்டை எந்தச் சிறப்பு ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது? 

அ) சர்வமதச திலன ஆண்டு  

ஆ) சர்வமதச முட்லட ஆண்டு 

இ) சர்வமதச பால் ஆண்டு 

ஈ) சர்வமதச அரிசி ஆண்டு 

✓ ஐைா தபாது அலவயானது வரும் 2023ஆம் ஆண்லட சர்வமதச திலன 

ஆண்டாக ஒருேனதாக அறிவித்துள்ளது. இது ததாடர்பாக ஐைா தபாது 

அலவயில் இந்தியா, வங்கமதசம், மைபாளம், லைஜீரியா, ரஷ்யா ேற்றும் 

தசனகல் ஆகிய ைாடுகள் தகாண்டுவந்த தீர்ோனத்லத எழுபதுக்கும் 

மேற்பட்ட ைாடுகளும் ஆதரித்தன. 

 

6. சிமிலிபால் உயிர்க்ககாள இருப்பகம் அகைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) உத்தரகண்ட் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மகாவா 

✓ சிமிலிபால் உயிர்க்மகாள இருப்பகம் என்பது சிமிலிபால் மதசிய பூங்கா 

ேற்றும் புலிகள் காப்பகம் ேற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகலள உள் 

-ளடக்கியதாகும். இது, கிழக்குத்ததாடர்ச்சிேலையின் கிழக்கு முலனயில் 

ஒடிஸாவில் அலேந்துள்ளது. ‘சிமிலிபால்’ என்ற தபயர் இைவம்பஞ்சு ேரம் 

என்று தபாருள்படும் ‘சிமுல்’ என்பதிலிருந்து உருவானதாகும்.  

✓ சமீபத்தில், இந்தத் மதசிய பூங்காவில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு ததாடர்ந்து ஒரு 

வாரகாைோக எரிந்துவருகிறது. 

 

7.10 இலட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாகக பிரிவில், ‘Ease of 

Living Index-2020’இன்படி, சிறந்த நகரைாக உருசவடுத்த நகரம் 

எது? 

அ) புமன 

ஆ) சண்டிகர் 

இ) தசன்லன 

ஈ) தபங்களூரு  

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் ைகர்ப்புற விவகார அலேச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி 

தவளியிட்டுள்ள, ‘Ease of Living Index-2020’இன்படி தபங்களூரு சிறந்த 

ைகரோக உருதவடுத்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ேதிப்பீட்டுப் பயிற்சி 

ைடத்தப்பட்ட ைகரங்களுக்கான தரவரிலச அறிவிக்கப்பட்டது. ேதிப்பீட்டுப் 

பயிற்சியில் சுோர் 111 ைகரங்கள் பங்மகற்றன. இப்பட்டியலில், தமிழ்ைாட் 

-லடச்சார்ந்த தசன்லன ைான்காவது இடமும், மகாயம்புத்தூர் ஏழாவது 

இடமும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

✓ பத்து ைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின் 

பிரிவில் சிம்ைா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

8.பாகவா தான் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திை ைாநிலத்தில் 

பயிரிடப்படுகிற அரிசி வககைாகும்? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) கர்ைாடகா 

✓ ‘பாமவா தான்’ என்பது இரும்புச்சத்து நிலறந்த சிவப்பு அரிசி வலககளுள் 

ஒன்றாகும். இது, அஸ்ஸாம் ோநிைத்தில், பிரம்ேபுத்திரா பள்ளத்தாக்கில் 

உள்ள வண்டல் ேண்ணில் பயிரிடப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்தச் ‘சிவப்பு 

அரிசி’யின் முதல் சரக்கு அதேரிக்காவிற்கு (USA) அனுப்பப்பட்டது. இவ்வ 

-ரிசியின் தனித்துவோன அம்சம் என்னதவன்றால், இது எந்த இரசாயன 

உரத்லதயும் பயன்படுத்தாேல் வளர்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட நகராட்சி செைல்திறன் குறியீட்டின்படி, 

10 லட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாககசகாண்ட நகரங்களின் 

பிரிவில், முதலிடத்கதப் பிடித்த நகரம் எது? 

அ) இந்தூர்  

ஆ) ைக்மனா 

இ) சூரத் 

ஈ) மபாபால் 

✓ ேத்திய அரசானது அண்லேயில் ைகராட்சி தசயல்திறன் குறியீட்லட 

தவளியிட்டது. இந்தக் குறியீட்டில், 10 இைட்சத்துக்கும் அதிகோன ேக்கள் 

ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின் பிரிவில், இந்தூர் ைகரம் முதலிடத்லதப் 

பிடித்தது. அலதத்ததாடர்ந்து சூரத் ேற்றும் மபாபால் ஆகிய ைகரங்கள் 

உள்ளன. பத்து இைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட 

ைகரங்களின் பிரிவில் புது தில்லி முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. அலதத் 

ததாடர்ந்து திருப்பதி ேற்றும் காந்திைகர் ஆகிய ைகரங்கள் உள்ளன. 

 

10.ைத்திை சதாழிலகங்கள் பாதுகாப்புப்பகடயின் (CISF) உதை நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிற கததி எது? 

அ) ோர்ச் 5 

ஆ) ோர்ச் 8 

இ) ோர்ச் 10  

ஈ) ோர்ச் 11 

✓ ேத்திய ததாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பலடயின் உருவாக்க ைாளானது 

ஆண்டுமதாறும் ோர்ச்.10 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1969ஆம் 

ஆண்டு இமத ைாளில், இந்திய ைாடாளுேன்ற சட்டத்தின்கீழ் 2,800 

பலடவீரர்களுடன் CISF உருவாக்கப்பட்டது. இது மைரடியாக, ேத்திய 

உள்துலற அலேச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி வருகிறது. CISF’இன் தலைலே 

-யகம் புது தில்லியில் அலேந்துள்ளது. 

 


1. ோர்ச்-8 அன்று பன்னாட்டு தபண்கள் ைாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. ோர்ச் 

8’ஐ ஏன் தகாண்டாடுகிமறாம்?  

உைதகங்கும் ோர்ச்.8 அன்று சர்வமதச தபண்கள் தினம் தகாண் 

டாடப்படுகிறது. கல்வியில், மவலை வாய்ப்பில், தபாதுதவளிகளில் 

தபண்களுக்கு ேறுக்கப்பட்ட பல்மவறு உரிலேகலளப் தபண்கள், 

இன்லறக்கு மபாராடிப் தபற்று வருகிறார்கள். 

சர்வமதச தபண்கள் தினம் தகாண்டாடுவதற்குப் பின்மன, மிக நீண்ட 

தபண் எழுச்சிக்கான வரைாறு இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு 

பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் மபாது பாரிஸில் தபண்கள் மபார்க் தகாடி ஏந்தினர். 

இந்தச் சமுதாயத்தில் தபண்களுக்கு சே உரிலேகள் மவண்டும், 

உலழப்புக்மகற்ற ஊதியம் மவண்டும், 16 ேணி மைர மவலைலயக் 

குலறக்க மவண்டும், வாக்குரிலே மவண்டும் என பல்மவறு 

மகாரிக்லககலள முன்லவத்துப் தபண்கள் மபாராட்டத்தில்இறங்கினர். 

ஐமராப்பிய ைாடுகளுக்கும் இந்தப் மபாராட்டம் பரவியது. 

தபண்கள் வாரிசுகலளப் தபற்தற டுப்பற்காகவும், வீட்டு மவலைக் காகவும் 

ேட்டுமே இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டிருந்த காைோக அன்லறய 

காைமிருந்தது. பிறகு, தபண்களின் ேனதில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட 

ஆரம்பித்தது. 1907-க்குப் பிறகு மபாராட்டம் தீவிரோனது. தடன்ோர்க் 

ைாட்டின் மகாபன்மஹகன் ைகரில், 1910-ம் ஆண்டு உைக மசாஷலிச 

தபண்கள் ோைாடு ஒன்று ைலடதபற்றது. 

அந்த ோைாட்டிை அலனத்து ைாட்டிலுள்ள தபண்களும் மசர்ந்து ேகளிர் 

தினம் என்ற ஒன்லற உருவாக்கி, அலதக் கலடப்பிடிக்க மவண்டும் 

என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் தபண்கள்சந்திக்கும் அலனத்துப் 

பிரச்சிலனகளுக்கும் எதிராகப் மபாராட மவண்டுதேன்றும் குரல் 

தகாடுத்தனர். 

பிறகு, ஐக்கிய ைாடுகள் சலப, ோர்ச் 8-ஐ உைக ேகளிர் தினோக 

அறிவித்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1977-ல் இது ததாடர்பான 

தீர்ோனமும் நிலறமவற் றப்பட்டது. உைகின் முதல் மசாஷலிசப் புரட்சி 

ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு தைனின் தலைலேயில் ைடந்தது. அதற்கு 

முன்மனாடியாக ோர்ச் 8 அன்று தபண் ததாழிைாளர்களின் புரட்சி 

ததாடங்கியது. இதில் ஆண் ததாழிைாளர்களும் கைந்து தகாண்டார்கள் 

என்றாலும் தபண்கமள பிரதான பங்கு வகித்தனர். இந்தப் புரட்சிதான் ஜார் 

ேன்னர் தனது அரியலணலய விட்டிறங்கக் காரணோக அலேந்தது. 

அலத நிலனவுகூரும் விதோக ோர்ச் 8 மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

உைக அளவில், உலழக்கும் வயதில் உள்ள தபண்களில் பாதிப் மபர் 

ேட்டுமே, மவலைக்குச் தசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.ைா. உலழப்புக்கான 

உடல் தகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்லே இருந்தும் குடும்ப சூழல்களால் 

மவலைக்குப் மபாகும் தபண்களின் எண்ணிக்லக குலறவாகமவ 

இருக்கிறது. இப்மபாது உலழக்கும் தபண்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த ோற்றம் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக தபண்களுக்கும் சே 

உரிலேகள் கிலடக்க மவண்டுதேன்பதற்கான மபாராட்டங்கள் 

இன்னமும் ததாடர்ந்து ைலடதபற்று வருகின்றன. 

 

2. தடல்லி பள்ளிகளுக்கு தனி கல்வி வாரியம்.  

டில்லிக்கு என, தனி, பள்ளி கல்வி வாரியம் அலேக்க, டில்லி அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. (தடல்லியில் அலேந்துள்ள 2,700 பள்ளிகளுக்காக தனி 

கல்வி வாரியம் அலேக்க தடல்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.) 

டில்லியில், முதல்வர் தகஜ்ரிவால் தலைலேயிைான, ஆம் ஆத்மி ஆட்சி 

ைடக்கிறது.இங்கு, 1,000 க்கும் அதிகோன அரசு பள்ளிகளும், 1,700 க்கும் 

அதிகோன தனியார் பள்ளிகளும் தசயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் 

பள்ளிகள் அலனத்தும், சி.பி.எஸ்.இ., எனப்படும், ேத்திய இலடநிலை கல்வி 

வாரியத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. டில்லிக்கு என, தனி பள்ளி கல்வி 

வாரியம் அலேக்க, முதல்வர் தகஜ்ரிவால் விரும்பினார். 

இந்நிலையில், டில்லி அலேச்சரலவ கூட்டம், ைடந்தது. இதில், டில்லிக்கு, 

தனி கல்வி வாரியத்லத, வரும் கல்வியாண்டு முதல் அலேக்க, ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. இது குறித்து, முதல்வர் தகஜ்ரிவால் 

கூறியதாவது:டில்லியில், வரும் கல்வியாண்டு முதல், தனி பள்ளி கல்வி 

வாரியம் அலேக்கப்படும். இதில், 2,025 பள்ளிகள் இலணக்கப்படும். தனி 

பள்ளி கல்வி வாரியம் அலேக்கப்பட்டால், அரசு பள்ளிகளின் தரத்லத 

உயர்த்தி, உள்கட்டலேப்பு வசதிகலளயும் மேம்படுத்த முடியும்.இவ்வாறு, 

அவர் கூறினார். 

 

3. பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் ைலடதபற்ற ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பில் 

பிரதேர் இம்ரான் கான் தவற்றி.  

பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் மதசிய அலவயில் 342 இடங்களும் 

தசனட் அலவயில் 104 இடங்களும் உள்ளன. கடந்த 3-ம் மததி தசனட் 

அலவயின் 37 இடங்களுக்கு மதர்தல் ைலடதபற்றது. 

பிரதேர் இம்ரான் கானின் ததஹ்ரிக்-இ-இன்சாப் (பிடிஐ) கட்சிக்கு 

மதர்தலில் தபரும் பின்னலடவு ஏற்பட்டது. முன்னாள் பிரதேர் ைவாஸ் 

தஷரீப்பின் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் (என்), முன்னாள் அதிபர் ஆசிப் அலி 

சர்தாரியின் பாகிஸ்தான் ேக்கள் கட்சி அதிக இடங்கலளக் லகப்பற்றின. 

இதனால் ஆளும் கூட்டணியின் பைம் 47 ஆகக் குலறந்தது. குறிப்பாக, 

நிதியலேச்சர்அப்துல் ஹபீஸ் மஷக் தசனட் மதர்தலில் மதால்விலய 

தழுவினார். 

இதனால் பிரதேர் பதவியில் இருந்து இம்ரான் கான் பதவி விைக 

எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின. இலதத் ததாடர்ந்து தனது அரசின் பைத்லத 

நிரூபிக்க ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பு ைடத்தப்படும் என்று இம்ரான் கான் 

அறிவித்தார். 

இதன்படி பாகிஸ்தான் ைாடாளுேன்றத்தில் மைற்று ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பு 

ைடத்தப் பட்டது. அலவயின் 342 இடங்களில் ஓரிடம் காலியாக உள்ளது. 

மீதமுள்ள 341 உறுப்பினர்களில் தபரும்பான்லேலய நிரூபிக்க 171 

உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மதலவ. 

ைம்பிக்லக வாக்தகடுப்பில் பிரதேர் இம்ரான் கான் அரசுக்கு ஆதரவாக 178 

உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர். ஆளும் பிடிஐ கட்சிக்கு அலவயில் 156 

உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்களும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் 

உறுப்பினர்களும் அரசுக்கு ஆதர வாக வாக்களித்தனர். எதிர்க்கட்சி 

கூட்டணி வாக் தகடுப்லப புறக்கணித்தது. 

 

4. உைகளவில் கிலடக்க கமரானா தடுப்பூசிக்கு காப்புரிலே கூடாது: 

இந்திய, ததன் ஆப்பிரிக்க ைாடுகளின் விண்ணப்பத்துக்கு அதேரிக்கா 

எதிர்ப்பு 

கமரானா பரவல் தடுப்பு சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளின் காப்புரிலே ரத்து 

தசய்யப்பட மவண்டும் என உைக வர்த்தக லேயத்தில் இந்தியா ேற்றும் 

ததன் ஆப்பிரிக்கா விண்ணப்பித்துள்ளன. இந்த விண்ணப்பத்லத ஏற்கக் 

 

 



         

    

கூடாது என அதேரிக்க அதிபர் மஜா லபடனுக்கு ைான்கு முதன்லே 

குடியரசு கட்சி தசனட்டர்கள் அழுத்தம் தகாடுத்துவருகின்றனர். 

இதுகுறித்து அதிபர் மஜா லபடனுக்கு தசனட்டர்கள் எழுதியகடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, “கமரானா லவரஸ் ததாற்று பரவலைத் தடுக்கும் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காப்புரிலே வழங்க மவண்டாம் எனவும், 

அதன்மூைம் அவற்றின் உற்பத்தி ேற்றும் விநிமயாகத்லத 

ஊக்குவிக்கைாம் எனவும் இந்தியாவும் ததன் ஆப்பிரிக்காவும் உைக 

வர்த்தக லேயத்திடம் மகாரிக்லக லவத்துள்ளன.அவர்களுலடய 

மகாரிக்லகலயஏற்று கண்டுபிடிப்புகளின் காப்புரிலேலய ரத்து தசய்தால், 

அதேரிக்க நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகலள உற்பத்தி 

தசய்யும் உற்பத்தியாளர்கள் திடீதரன்று அதிகரித்துவிடுவார்கள். 

மேலும் அதேரிக்க நிறுவனங்களின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான 

காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வதன்மூைம் தாங்கள் பயனலடயைாம் என்று 

பிற ைாடுகள் ைம்புகின்றன. ஆனால் காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வதன் 

மூைம் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான உத்மவகம் ேட்டுப்படும். புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான முயற்சிகள் நிறுத்தப்படும் அபாயமும் உள்ளது” 

என்று அவர்கள் ததரிவித்துள்ளனர். 

தற்மபாது மீண்டும் கமரானா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையிலும், 

கமரானா ததாடர்ந்து உருோற்றம் தபற்றுவரும் நிலையிலும் தடுப்பூசிகள் 

ேற்றும் ேருத்துவ சிகிச்லசகளுக்கான ஆராய்ச்சிகளும் கண்டுபிடிப்பு 

களும் ததாடர்ந்து தசயல்படுத் தப்பட மவண்டியது அவசியம் என்றும் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

மேலும் காப்புரிலே ரத்து தசய்யப்பட்டு யாரும் உற்பத்தி தசய்யைாம் என்ற 

நிலைலய உண்டாக்கினால் மைாய் காக்கும் தடுப்பூசிகளின் தரம் குறித்த 

அச்சமும் உண்டாகும். கமரானா பரவலைத் தடுப்பதில் ததாடர்ந்து 

அலனத்து ைாடுகளுக்கும் உதவிகலள அதேரிக்கா 

மேற்தகாண்டுவருகிறது. அப்படியிருக்க அதேரிக்க கண்டுபிடிப்புகளின் 

காப்புரிலேலய ரத்து தசய்வலத ஒப்புக்தகாள்வது கமரானா பரவலைத் 

தடுப்பதில் எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகளுக்மக எதிரானதாக ோறிவிட 

வாய்ப்புள்ளது. எனமவ இந்த மகாரிக்லகக்கு அதேரிக்கா ஒப்புக்தகாள்ளக் 

கூடாது என்று அவர்கள் அதிபர் மஜா லபடனிடம் 

மகட்டுக்தகாண்டுள்ளனர். 

 

5. ஹாங்காங் மதர்தல் முலறயில் ோற்றம் - சீனாவுக்கு அதேரிக்கா கடும் 

கண்டனம். 

ஹாங்காங் மீதான தனது பிடிலய இறுக்கும் விதோக சீனா அங்கு 

சர்ச்லசக்குரிய மதசிய பாதுகாப்பு சட்டத்லத அேல்படுத்தியது. 

இங்கிைாந்தின் காைனி ஆதிக்கத்தின் கீழிருந்த ஹாங்காங் தற்மபாது 

சீனாவின் மைரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. எனமவ சீனாவிடமிருந்து 

ஜனைாயக உரிலேகள் மகாரி ஹாங்காங்கில் நீண்ட காைோக 

மபாராட்டங்கள் ைலடதபற்று வருகின்றன. 

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் சீன அரசுக்கு எதிரான இந்த மபாராட்டங்கள் 

மிகவும் வலுப்தபற்றதால், ஹாங்காங் மீதான தனது பிடிலய இறுக்கும் 

விதோக சீனா அங்கு சர்ச்லசக்குரிய மதசிய பாதுகாப்பு சட்டத்லத 

அேல்படுத்தியது. 

இந்த நிலையில் ஹாங்காங்கில் தனது அதிகாரத்லத மேலும் 

வலுப்படுத்தும் விதோக ஹாங்காங் மதர்தல் முலறயில் ோற்றம் தகாண்டு 

வர உள்ளதாக சீனா அறிவித்துள்ளது. 

தனது முடிவுகளில் உைக ைாடுகள் தலையிடமவண்டாம் என்று சீனப் 

பிரதேர் லீ கச்சியாங் (Li Keqiang) எச்சரித்துள்ளார். 

சீன ைாடாளுேன்றத்தில் தாக்கல் தசய்யப்பட்ட இதுததாடர்பான வலரவு 

திட்டத்தில், ‘மதசபக்தாா்கள்' ேட்டுமே ஹாங்காங் சட்டப் மபரலவத் 

மதர்தலில் மபாட்டியிடுவலத உறுதி தசய்வது; ஹாங்காங் அரசின் 

தலைலே நிாா்வாகிலயத் மதாா்ந்ததடுக்கும் சீன ஆதரவு மதர்தல் குழு 

உறுப்பினாா்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பது; அந்தக் குழுவால் 

மைரடியாகத் மதர்ந்ததடுக்கப்படும் மபரலவ உறுப்பினாா்களின் 

எண்ணிக்லகலய அதிகரிப்பது மபான்ற அம்சங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இந்த நிலையில் சீன அரசின் இந்த ைடவடிக்லக ஹாங்காங் ஜனைாயகம் 

மீதான மைரடி தாக்குதல் என கூறி அதேரிக்கா கடும் கண்டனம் 

ததரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

6. சர்வமதச கிரிக்தகட்டில் அறிமுகோகி 50 ஆண்டுகள் நிலறவு: 

கவாஸ்கருக்கு கிரிக்தகட் வாரியம் பாராட்டு. 

இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் மகப்டனும், தலைசிறந்த 

மபட்ஸ்மேன்களில் ஒருவருோக விளங்கிய சுனில் கவாஸ்கர் 1971-ம் 

ஆண்டு ோர்ச் 6-ந் மததி மபார்ட் ஆப் ஸ்தபயினில் ததாடங்கிய 

தவஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான 2-வது தடஸ்ட் மபாட்டியின் மூைம் சர்வமதச 

கிரிக்தகட் அரங்கில் அறிமுகம் ஆனார்.  

71 வயதான கவாஸ்கர் சர்வமதச கிரிக்தகட்டில் அறிமுகோகி 50 

ஆண்டுகள் நிலறவு தபற்றலததயாட்டி இந்திய கிரிக்தகட் வாரியம் சார்பில் 

அவருக்கு பாராட்டு விழா ைடத்தப்பட்டது. 

இந்திய கிரிக்தகட் வாரிய தசயைாளர் தஜய் ஷா 

 

7. ஹிோச்சை பிரமதச ோநிைம், தர்ேசாைாவில் உள்ள, மசானல் 

ேருத்துவேலனயில், திதபத் புத்த ேத தலைவர் தைாய் ைாோவுக்கு, மைற்று 

(06.03.2021) தகாமரானா தடுப்பூசி மபாடப்பட்டது. 

 

8. தசவ்வாய் கிரகத்தில் ைாசாவின் மராவர் மசாதலன ஓட்டம் தவற்றி 

அதேரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம், ைாசா தசவ்வாய் கிரகத்தில் 

ஆராய்ச்சி ைடத்துவதற்காக தபர்தசவரன்ஸ் என்ற மராமபா மராவலர 

அனுப்பியது. 

இந்த மராவர், தசவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து 

இருக்கின்றனவா என்பது குறித்து ஆராய்வதுடன், அங்குள்ள பாலறகலள 

துலளயிட்டு அதன் துகள்கலள மசகரித்து பூமிக்கு அனுப்பி லவப்பதில் 

முக்கிய பங்காற்றும். 

இந்த மராவர் கடந்த ோதம் (பிப்ரவரி) 18-ந்மததி தசவ்வாயில் 

தஜசிமராகிமரட்டர் என்ற பள்ளத்தில் தலர இறங்கியது. அது தலர 

இறங்கும் தருணத்லத காட்டும் வீடிமயா தவளியாகி உைலக வியப்பில் 

ஆழ்த்தியது. 

இந்த நிலையில், ைாசாவின் மராவர் தனது முதல் மசாதலன ஓட்டத்லத 

தசவ்வாயில் 4-ந்மததியன்று தவற்றிகரோக ைடத்தி இருக்கிறது. தசவ்வாய் 

நிைப்பரப்பில் 6.5 மீட்டர் ததாலைவுக்கு இந்த மராவர் தசன்று இருக்கிறது. 

இந்த மசாதலன ஓட்டம் 33 நிமிடங்களுக்கு நீடித்தது என ைாசா 

வட்டாரங்கள் ததரிவித்தன. 

இந்த மராவர், தனது ஆய்வுப்பணிகலள ததாடங்குவதற்கு முன்னதாக இது 

ஒரு முக்கிய லேல் கல்ைாக பார்க்கப்படுகிறது. 

இதுபற்றி ைாசா கூறுலகயில், “மராவரில் உள்ள ஒவ்தவாரு அலேப்பும், 

அதன் துலண அலேப்பும், உபகரணங்களும் தசயல்படுவலத அளவீடு 

தசய்வதற்கான வாய்ப்பாக இந்த மசாதலன ஓட்டம் அலேந்துள்ளது” என 

கூறியது. 

 

9. மிமசாரம் ோநிை அரசுக்கு மியான்ேர் மகாரிக்லக 

மியான்ேரிலிருந்து அகதிகளாக ஓடி வந்துள்ள எட்டு மபாலீஸ்காரர்கலள 

ஒப்பலடக்கும்படி, மிமசாரம் ோநிை அரசுக்கு, மியான்ேரின் ராணுவ அரசு 

கடிதம் எழுதியுள்ளது. 

ததன் கிழக்கு ஆசிய ைாடான மியான்ேரில், ஆட்சிலய ராணுவம் 

லகப்பற்றியது. இலத எதிர்த்து, மியான்ேரில் ேக்கள் தினமும் மபாராட்டம் 

ைடத்தி வருகின்றனர். ைம் ைாட்டின் வடகிழக்கு ோநிைோன மிமசாரமுடன், 

510 கி.மீ., எல்லைலய, மியான்ேர் பகிர்ந்து தகாண்டுள்ளது. ராணுவ 

ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, மியான்ேரில் இருந்த ேக்கள், அகதிகளாக 

பை ைாடுகளுக்கு தசல்ை துவங்கியுள்ளனர். 

 

10. ஓட்டளிக்க தகுதியான 11 ஆவணங்கள்  

வாக்காளர் அலடயாள அட்லட இல்ைாதவர்கள், 11 ஆவணங்களில், 

ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து, ஓட்டு மபாடைாம்' என, மதர்தல் கமிஷன் 

அறிவித்துள்ளது.  

அசாம், மகரளா, தமிழகம், மேற்கு வங்கம், புதுச்மசரி ஆகிய 

ோநிைங்களுக்கு, சட்டசலப தபாதுத் மதர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ோநிைங்களில், அலனத்து சட்டசலப ததாகுதிகளிலும், புலகப்படத்துடன் 

கூடிய வாக்காளர் அலடயாள அட்லட வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஓட்டளிக்க 

வரும்மபாது, தங்கள் அலடயாளத்லத நிரூபிக்க, வாக்காளர் அலடயாள 

அட்லடலய காண்பிக்க மவண்டும். வாக்காளர் அட்லட இல்ைாதவர்கள், 



         

    

ஓட்டு அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக, 11 

ஆவணங்களில், ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து ஓட்டளிக்கைாம் என, 

மதர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது.  

1. ஆதார்  

2. மதசிய ஊரக மவலை திட்ட அலடயாள அட்லட  

3. வங்கி, தபால் அலுவைக கணக்கு புத்தகம்  

4. ததாழிைாளர் துலற வழங்கியுள்ள, சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம் 

5. ஓட்டுனர் உரிேம்  

6. பான் கார்டு  

7. மதசிய ேக்கள் ததாலக பதிமவடு அட்லட  

8. இந்திய பாஸ்மபார்ட்  

9. புலகப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்  

10. ேத்திய, ோநிை அரசுகள் வினிமயாகித்துள்ள அலடயாள அட்லட 

11. எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ., அலடயாள அட்லட  

இந்த 11 அட்லடகளில் ஏமதனும் ஒன்லற காண்பித்து ஓட்டளிக்கைாம். 

இவ்விபரங்கலள, வாக்காளர்கள் அறிந்து தகாள்ள, மதர்தல் ைடத்தும் 

அலுவைர்கள் ைடவடிக்லக எடுக்க மவண்டும் என, மதர்தல் கமிஷன் 

அறிவுறுத்தி உள்ளது. 

 

11. "இராக்கில் ஷியா பிரிவினருக்கான தலைலே ேதகுரு அலி அல்-

சிஸ்டானிலய மபாப் பிரான்சிஸ் சனிக்கிழலே (05.03.2021) சந்தித்துப் 

மபசினாாா். 

அந்தச் சந்திப்பின்மபாது, ைாட்டில் நீண்டகாைோக வசித்து வரும் 

கிறிஸ்தவாா்களுடன் தபரும்பான்லே முஸ்லிம்கள் இணக்கோக வாழ 

மவண்டியதன் அவசியத்லத இருவரும் வலியுறுத்தினாா். இதுகுறித்து ஏ.பி. 

தசய்தி நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளதாவது: ஷியா பிரிவினருக்கான 

தலைலே ேதகுரு அலி அல்-சிஸ்டானிலய (90) ைஜஃப் ைகாா், உாா் 

சேதவளியில் அலேந்துள்ள அவரது இல்ைத்தில் மபாப் பிரான்சிஸ் 

சனிக்கிழலே சந்தித்தாாா். வரைாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இந்த சந்திப்புக்கு பை 

ோதங்களாக திட்டம் தீட்டப்பட்டு வந்தது. அல்-சிஸ்டானியின் இல்ைத்லத 

மபாப் பிரான்சிஸ் தைருங்கியமபாது, சோதானத்தின் அலடயாளோக 

தவள்லளப் புறாக்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. 40 நிமிஷங்களுக்கு நீடித்த 

அந்தச் சந்திப்பின்மபாது, இராக்கிய கிறிஸ்தவாா்கலளப் பாதுகாப்பதில் ேத 

விவாகரங்கள் ததாடாா்பான அதிகாரிகளுக்கு முக்கியப் பங்குள்ளதாக அல்-

சிஸ்டானி ததரிவித்தாாா்.  

ைாட்டில் கிறிஸ்தவாா்கள் பாதுகாப்பாகவும் முஸ்லிம்களுக்கு இலணயான 

உரிலேகளுடனும் வசிக்க மவண்டிய அவசியத்லத அவாா் 

வலியுறுத்தினாாா். அப்மபாது மபசிய மபாப் பிரான்சிஸ், இராக்கில் மிகவும் 

சிறுபான்லேயான, நீண்டகாைோக துன்புறுத்தப்பட்டு வந்த 

கிறிஸ்தவாா்களுக்கு ஆதவாக குரல் தகாடுத்து வருவதற்காக அல்-

சிஸ்டானிக்கு ைன்றி ததரிவித்தாாா் என்று ஏ.பி. தசய்தி நிறுவனம் 

ததரிவித்துள்ளது. கமரானா பரவல் ேற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்களுக்கு 

இலடமயயும், தவள்ளிக்கிழலே முதல் இராக்கில் மபாப் பிரான்சிஸ் 3 ைாள் 

சுற்றுப் பயணம் மேற்தகாண்டுள்ளாாா். 

 

12. இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4 

முலற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழந்தது. 

கடந்த 112 ஆண்டுகளில் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4 

முலற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழப்பது இதுமவ முதல்முலறயாகும். 

இதற்கு முன்னர் 1909 - இல் ைலடதபற்ற ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிரான 

தடஸ்ட் ததாடரில் இமதமபான்று ஆட்டமிழந்துள்ளது .  

இந்தத் ததாடரில் 32 விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியமதாடு, சதத்லதயும் 

விளாசினார் இந்திய வீரர் அஸ்வின். இதன்மூைம் 4 மபாட்டிகள் தகாண்ட 

தடஸ்ட் ததாடரில் 30 - க்கும் மேற்பட்ட விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியமதாடு, 

சதமும் அடித்த முதல் வீரர் என்ற தபருலே அஸ்வின் வசோகியுள்ளது. 

மேலும் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகோன 

விக்தகட்டுகலள இருமுலற வீழ்த்திய முதல் இந்தியர் என்ற தபருலேயும் 

அஸ்வின் வசோகியுள்ளது. 

இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் அக்ஸர் பமடல் 27 விக்தகட்டுகலள வீழ்த் தியதன் 

மூைம் அறிமுக தடஸ்ட் ததாடரில் அதிக விக்தகட்டுகலள வீழ்த்திய 

இந்தியர் என்ற சாதலனலய திலீப் மதாஷியுடன் பகிர்ந்து தகாண்டார். 

திலீப் மதாஷி 1979 - இல் ஆஸ்திமரலியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட் ததாடரில் 

அறிமுகோகி 27 விக்தகட்டுகலள வீழ்த்தியுள்ளார். ைான்காவது தடஸ்ட் 

மபாட்டியின் 2 - ஆவது இன்னிங்ஸில் 5 விக் தகட்டுகலள வீழ்த்தியதன் 

மூைம் தடஸ்ட் மபாட்டியில் 30 - ஆவது முலறயாக 5 விக்தகட்டுகலள 

வீழ்த்தியிருக்கிறார் அஸ்வின் , இதன்மூைம் ஓர் இன்னிங்ஸில் 

அதிகமுலற 5 விக்தகட்டுகள் வீழ்த் தியவர்கள் வரிலசயில் 

இங்கிைாந்தின் மஜம்ஸ் ஆண்டர்சனுடன் 6 - ஆவது இடத்லதப் 

பகிர்ந்துதகாண்டுள்ளார் அஸ்வின்.  

8 - ஆவது முலறயாக ததாடர் ைாயகன் விருது. இந்தத் ததாடரில் 32 

விக்தகட்டுகலள வீழ்த்திய இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் ததாடர் 

ைாயகன் விருலத தவன்றார். தடஸ்ட் மபாட்டியில் அவர் ததாடர் ைாயகன் 

விருலத தவல்வது 8 - ஆவது முலறயாகும். இதன்மூைம் தடஸ்ட் 

மபாட்டியில் அதிக முலற ததாடர் ைாயகன் விருலத தவன்றவர்கள் 

வரிலசயில் பாகிஸ்தானின் இம்ரான் கான், ஆஸ்திமரலியாவின் மஷன் 

வார்ன், நியூஸிைாந்தின் ரிச்சர்ட் மஹட்லி ஆகிமயாருடன் 3 - ஆவது 

இடத்லதப் பகிர்ந்து தகாண்டுள்ளார் அஸ்வின். முதலிடத்தில் 

இைங்லகயின் முத்லதயா முரளீதரனும் (11 முலற), 2 - ஆவது இடத்தில் 

ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ஜாக்ஸ் காலிஸும் (9 முலற) உள்ளனர். 

 

13. உத்தரகண்ட் மபரிடருக்கு கனேலழயும் தவப்பநிலை உயாா்வும் 

காரணோக இருக்கைாம். 

உத்தரகண்டில் பனிப்பாலற சரிந்து ஏற்பட்ட திடீாா் தவள்ளப் தபருக்குக்கு 

கனேலழயும் சராசரி தவப்பநிலை அதிகரிப்பும் காரணோக 

இருந்திருக்கைாம் என்று ஆய்வறிக்லகயில் நிபுணாா்கள் 

ததரிவித்துள்ளனாா்.உத்தரகண்டின் சமோலி ோவட்டத்தில் பாயும் 

ரிஷிகங்கா, ததௌலிகங்கா ைதிகளில் கடந்த ோதம் (பிப்ரவரி) 7- ஆம் மததி 

திடீாா் தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டது. பனிப்பாலறகள் சரிந்ததன் காரணோக 

இந்தப் மபரிடாா் நிகழ்ந்ததாக நிபுணாா்கள் ததரிவித்தனாா். 

இத்தலகய சூழலில், பனிப்பாலறகள் சரிந்ததற்கான காரணம் ததாடாா்பாக 

சாா்வமதச ேலைப்பகுதி மேம்பாட்டு லேயத்லதச் மசாா்ந்த நிபுணாா்கள் 

ஆய்வு ைடத்தி வந்தனாா். அந்த ஆய்வறிக்லக தவளியிடப்பட்டது. அதில் 

கூறப்பட்டுள்ளதாவது: மபரிடாா் நிகழ்வதற்கு முன்பாக பனிச்சிகரத்தின் 

உச்சியில் உள்ள பாலறயில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் பனிப்பாலற 

சரிந்தது. பனிப்பாலற மவகோக சரிந்ததன் காரணோகத் மதான்றிய 

தவப்பத்தால் பனி உருகி நீரானது. நீரும் ேண்துகள்களும் மசாா்ந்து திடீாா் 

தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டது.  

பனிப்பாலறயில் நீண்ட ைாள்களாக விரிசல் ஏற்பட்டு வந்திருக்கைாம் 

என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 4 முதல் 6-ஆம் மததி வலர 

உத்தரகண்டில் கனேலழ தபய்தது. சமோலி பகுதி கடல்ேட்டத்திலிருந்து 

உயரோன இடத்தில் இருப்பதால், அங்கு அதீத பனிப்தபாழிவு இருந்திருக்க 

வாய்ப்புள்ளது. அத்தலகய சூழலில், பனிப்பாலற சரிந்ததால் திடீாா் 

தவள்ளப் தபருக்கு ஏற்பட்டிருக்கைாம்.உத்தரகண்டில் சராசரி தவப்பநிலை 

ததாடாா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.  

சமோலி பகுதியின் சராசரி தவப்பநிலை கடந்த 1980 முதல் 2018-ஆம் 

ஆண்டுக்கு இலடப்பட்ட காைத்தில் 0.032 டிகிரி தசல்ஷியஸ் 

அதிகரித்துள்ளது.உத்தரகண்டில் ைடப்பாண்டு ஜனவரி, தவப்பநிலை 

மிகுந்ததாக இருந்தது. கடந்த 60 ஆண்டுகாை வரைாற்றில் ஜனவரி ோதம் 

காணப்படாத தவப்பநிலை, ைடப்பாண்டு ஜனவரியில் பதிவானது. இதுவும் 

மபரிடருக்குக் காரணோக இருந்திருக்கைாம் என்று அந்த அறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

14. பிராந்திய தோழிகளில் உயர்நீதிேன்ற தீர்ப்புகள்: குடியரசுத் தலைவர் 

வலியுறுத்தல். 

முக்கியத் தீர்ப்புகலள சிை உயர் நீதிேன்றங்கள் பிராந்திய அல்ைது 

உள்ளூர் தோழிகளில் வழங்கி வருவலத வரமவற்ற குடியரசுத் தலைவர் 

ராம்ைாத் மகாவிந்த், இமதமபான்று ேற்ற உயர்நீதிேன்றங்களும் உள்ளூர் 

தோழிகளில் தீர்ப்புகலள தோழி தபயர்த்து வழங்க முயற்சி மேற்தகாள்ள 

மவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 

அகிை இந்திய சட்ட கல்வி இயக்குைர்கள் ோைாடு ேத்திய பிரமதசம் 

ோநிைத்தில் சனிக்கிழலே (05.03.2021) ததாடங்கியது . இரண்டு ைாள்கள் 

ைலடதபறும் இந்த ோைாட்லடத் ததாடக்கி லவத்து குடியரசுத் தலைவர் 

ஆற்றிய உலர: தபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்புகலள 

உச்சநீதிேன்றம் 9 பிராந்திய தோழிகளில் தோழி தபயர்த்து தவளியிட்டு 

வருவது வரமவற்கத்தக்கது . சிை உயர்நீதிேன்றங்களும் முக்கிய 

தீர்ப்புகலள பிராந்திய அல்ைது உள்ளூர் தோழிகளில் தவளியிட்டு 

வருகின்றன. இமதமபால், பிற உயர்நீதிேன்றங்களும் முக்கிய தீர்ப்புகலள 



         

    

உள்ளூர் தோழிகளில் தோழி தபயர்த்து வழங்க மவண்டியது அவசியம், 

என்றார். 

 

15. சிஐஐ தலைவராக சி.மக.ரங்கைாதன் மதர்வு. 

இந்தியத் ததாழிைகக் கூட்டலேப்பின் (சிஐஐ) ததன் பிராந்தியத் 

தலைவராக தகவின்மகர் நிறுவனத்தின் தலைவர் ேற்றும் நிர்வாக 

இயக்குைரான சி.மக.ரங்கைாதன் மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். துலணத் 

தலைவராக பாரத் பமயாதடக் நிறுவனத்தின் இலண நிறுவனரான 

சுதித்ரா மக.எல்ைா மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 

16. ேத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டங்களால் ஏலழ, ைடுத்தரக் 

குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 மகாடி மசமிப்பு: 7,500-வது 

ேக்கள் ேருந்தகத்லத ைாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிரதேர் மோடி தபருமிதம். 

ேக்கள் ேருந்தகம், ேருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட ேத்திய அரசின் பல்மவறு 

சுகாதாரத் திட்டங்களால் ஏலழ குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 

மகாடி மிச்சோகிறது என்று பிரதேர் மோடி ததரிவித்தார். 

ைாட்டு ேக்கள் அலனவருக்கும் குறிப்பாக ஏலழகளுக்கு தரோன 

ேருந்துகள் குலறவான விலையில் கிலடப்பலத உறுதி தசய்வதற்காக, 

பிரதே ேந்திரி பாரதிய ஜன்அவுஷாதி பரிமயாஜனா என்ற திட்டத்லத 

ேத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ேக்கள் 

ேருந்தகங்கள் ைாடு முழுவதும் திறக்கப்பட்டன. சந்லதவிலைலய விடவும் 

50 முதல் 90 சதவீதம் குலறந்த விலையில் ேருந்துகள் விற்பலன 

தசய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வலகயில், 

ஆண்டுமதாறும் ோர்ச் 1 முதல் 7 வலரயில் ‘ேக்கள் ேருந்தக வாரம்’ 

தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இலததயாட்டி கடந்த ஒரு வாரோக பல்மவறு 

நிகழ்ச்சிகள் ைலடதபற்றன. 

மேகாையா ோநிைம் ஷில்ைாங் ைகரில் உள்ள ‘ைார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்திரா 

காந்தி ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தஹல்த் சயின்ஸ்' நிறுவனத்தில், 

ைாட்டின் 7,500-வது ேக்கள் ேருந்தகத்லத பிரதேர் மோடி 

மைற்றுைாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.  

தபண்கள் ேத்தியில் சுயசார்லப ஏற்படுத்த மவண்டும் என்ற மைாக்கில், 

1,000-க்கும் மேற்பட்ட லேயங்கள் தபண்களால் ைடத்தப்படுகின்றன. 

இந்தலேயங்கள் மூைம் இதுவலர 11 மகாடி சானிட்டரி ைாப்கின்கள் 

குலறவானவிலையில் விற்பலன தசய்யப்பட்டுள்ளன. கர்ப்பிணிகளுக்கு 

மதலவயான ஊட்டச்சத்து ோத்திலரகளும் வழங்கப்படுகின்றன. 

இதுதவிர, 75 ஆயுஷ் ேருந்துகளும் இந்த லேயங்களில் விற்பலன 

தசய்யப்படுகிறது. இதன்மூைம் ஆயுர்மவத ேற்றும் ஆயுஷ் ேருந்து 

மதலவலயயும் இந்த ேருந்தகங்கள் பூர்த்தி தசய்கின்றன. ேக்கள் 

ேருந்தகத் திட்டத்தினால் ஏலழ ேக்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.3,600 மகாடி வலர 

மசமிக்க முடிகிறது. 

ேருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் (ஆயுஷ்ோன் பாரத்) மூைம் 50 மகாடி ேக்கள் 

பயனலடகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5 ைட்சம் வலரயில் சிகிச்லச 

எடுத்துக்தகாள்ள முடியும்.  

இதயத்தில் தபாருத்தப்படும் ஸ்தடன்ட் மபான்ற ேருத்துவ 

உபகரணங்களின் விலையும் குலறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏலழ 

ேக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,500 மகாடிமசமிப்பாகிறது. இதுமபான்ற 

ேத்தியஅரசின் பல்மவறு சுகாதார திட்டங் 

களால் ஏலழ, ைடுத்தர ேக்கள் தோத்தோக ஆண்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் 

மகாடி வலர மசமிக்க முடியும். ேருத்துவசிகிச்லச குலறந்த விலையில் 

இருக்க மவண்டும் என்பலதயும் அலவ அலனத்து ேக்களுக்கும் தசன்று 

மசரமவண்டும் என்பலதயும் இைக்காகக் 

தகாண்டு ேத்திய அரசு தகாள்லககலள உருவாக்கி வருகிறது.ேருந்து 

உற்பத்தித் துலறயில் இந்தியா முதன்லே ைாடாக திகழ்கிறது. குறிப்பாக, 

கமரானா தடுப்பூசிலய உள்ைாட்டிமைமய தயாரித்து இருக்கிமறாம். 

கமரானா லவரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த மவண்டும் என்றமைாக்கத்தில், 

ைாடு முழுவதும் உள்ளஅரசு ேருத்துவேலனகளில் கமரானா தடுப்பூசி 

இைவசோக மபாடப்படுகிறது. 

கடந்த 6 ஆண்டுகளில் புதிதாக180 ேருத்துவக் கல்லூரிகள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதன்மூைம் 2014-ல் ைாடுமுழுவதும் 55 ஆயிரம் 

எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருந்த நிலையில், இப்மபாது கூடுதைாக 30 ஆயிரம் 

இடங்கள் அதிகரித்துள்ளன. அமதமபாை ேருத்துவ மேற் 

படிப்புக்கான இடங்கள் 30 ஆயிரம் ஆகஇருந்தது. இப்மபாது கூடுதைாக 24 

ஆயிரம் இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அவர் ததரிவித்தார். 

ேக்கள் ேருந்தக திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்லவ 

உருவாக்குவதற்காக, ேக்கள் ேருந்தக வாரம் ைாடு முழுவதும் ோர்ச் 1 

முதல் 7 வலர தகாண்டாடப்படுகிறது. ‘ேக்கள் ேருந்தகம்- மசலவயும், 

மவலைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் லேயக்கருவாகும். வாரத்தின் கலடசி 

தினோன ோர்ச் 7 அன்று ேக்கள் ேருந்தக தினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

17. ஜிஎஸ்எல்வி – எஃப் 10 ராக்தகட் மூைம் ோர்ச் ோத இறுதியில் 

விண்ணில் பாயும் ஜிஐசாட்-1. 

ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ராக்தகட் மூைம் ஜிஐசாட்-1 தசயற்லகக் மகாள் 

இம்ோத இறுதியில் விண்ணில் தசலுத்தப்பட உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு, 

மபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக ஜிஐசாட்-1 என்ற அதிைவீன ‘ஜிமயா 

இமேஜிங்’ தசயற்லகக் மகாலள இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் (இஸ்மரா) தயாரித்தது. இலத ஸ்ரீஹரிமகாட்டாவில் இருந்து 

ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 10 ராக்தகட் மூைம் கடந்த 2020 ோர்ச் 5-ம் மததி 

விண்ணில் தசலுத்த இஸ்மரா திட்டமிட்டது. ததாழில்நுட்பக் 

காரணங்களால் ராக்தகட் பயணம் நிறுத்தப்பட்டு, மததி குறிப்பிடாேல் 

தள்ளி லவக்கப்பட்டது. 

இந்நிலையில், ஜிஐசாட்-1 தசயற்லகக் மகாலள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 

ராக்தகட் மூைம் இம்ோத இறுதியில் விண்ணில் தசலுத்த இஸ்மரா முடிவு 

தசய்துள்ளது. இதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரோக 

ஈடுபட்டுள்ளனர். தசயற்லகக் மகாள் வடிவலேப்பு, தசயல்பாடுகளில் சிை 

ததாழில்நுட்ப அம்சங்கள் ோற்றி அலேக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் ததரிகிறது. 

2,268 கிமைா எலட தகாண்டது ஜிஐசாட்-1. இதில் உள்ள 5 விதோன 3டி 

மகேராக்கள், ததாலைமைாக்கி மூைம் புவிப் பரப்லப துல்லியோக 

பார்க்கவும், படம் எடுக்கவும் முடியும். 

 

18. அகிை இந்திய அளவில் ராஜஸ்தான் முதலிடம்; கமரானா தடுப்பூசி 

மபாடுவதில் 9-வது இடத்தில் தமிழகம். 

இந்தியாவில் கமரானா தடுப்பூசி மபாடுவதில் தமிழகம் 9-வது இடத்தில் 

உள்ளது. ராஜஸ்தான் முதல் இடத்லதயும் குஜராத் 2-வது இடத்லதயும், 

ேகாராஷ்டிரா 3-வது இடத்லதயும் பிடித்துள்ளன. 

இந்தியாவில் கமரானா பரவலைதடுக்க மகாமவக்ஸின், மகாவிஷீல்டு 

தடுப்பூசிகள் கடந்த ஜனவரி 16-ம் மததி முதல் மபாடப்பட்டுவருகிறது. 

முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கும், கடந்த 1-ம் மததிமுதல் 60 

வயதுக்கு மேற்பட்மடார் ேற்றும் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட இலண மைாய் 

பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் தடுப்பூசி மபாடும் பணிததாடங்கியது. 

தமிழகத்தில் 1,300-க்கும் மேற்பட்ட அரசு, தனியார் ேருத்துவேலனகளில் 

தடுப்பூசி மபாடப்படுகிறது. தனியார் ேருத்துவேலனயில் ரூ.250 கட்டணம் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

19. ஆந்திராவில் பள்ளி ோணவிகளுக்கு இைவச சானிட்டரி ைாப்கின் 

வழங்கும் திட்டத்லத துவக்கி லவத்தார் ஆந்திர முதைலேச்சர் 

தஜகன்மோகன். 

ஆந்திர ோநிைத்தில் உள்ள அரசு, ைகராட்சி, ோைகராட்சி, குருகுைப் 

பள்ளிகளில் 7-ம் வகுப்பு முதல் இன்டர்மீடியட் (பிளஸ்-2) வலர படிக்கும் 

அலனத்து ோணவிகளுக்கும் வரும் ஜூலை 1-ம் மததி முதல் இைவசோக 

ைாப்கின்கள் வழங்கப்பட மவண்டும். இத்திட்டம் சர்வமதச ேகளிர் 

தினோன ோர்ச் 8-ம் மததி ததாடங்கப்படும். அதன் பிறகு ைாப்கின் 

தகாள்முதல் ைலடமுலறகள் முடிந்து, ஜூலை 1-ம் மததி முதல் ோநிைம் 

முழுவதும் இத்திட்டம் அேலுக்கு வரும். ஒரு ோணவிக்கு ோதம் 10 

ைாப்கின்கள் வீதம் ஆண்டுக்கு 120 ைாப்கின்கள் வழங்கப்படும். இவ்வாறு 

தஜகன்மோகன் கூறினார். 

 

20. 2019-ம் ஆண்டில் 61 சதவீத வீடுகள், 26 சதவீத உணவு விடுதிகளில் 

இந்தியர்கள் விரயம் தசய்த உணவு 6.80 மகாடி டன்: ஐைா ஆய்வு 

அறிக்லகயில் தகவல். 

இந்தியர்கள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 மகாடி டன் அளவில் உணவுகலள 

விரயம் தசய்திருப்பதாக ஐைாவின் ஆய்வறிக்லக ததரிவித்துள்ளது. 

‘உணவு விரயக் குறியீடு 2021’ என்று உணவு விரயம் ததாடர்பான 

ஆய்வறிக்லக ஒன்லற ஐைா தவளியிட்டுள்ளது. உைக ளாவிய அளவில் 

2019-ம் ஆண்டு 9.31 மகாடி டன் அளவில் உணவுகள் விரயம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 61 சதவீதம் வீடுகளிலிருந்தும், 26 சதவீதம் 

உணவு விடுதிகளிலிருந்தும், 13 சதவீதம் சில்ைலற விற்பலனயின் 



         

    

மூைமும் விரயம் ஆகியிருப்பதாக அந்த ஆய்வறிக்லகயில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த வலகயில் இந்திய வீடுகளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 மகாடி டன் 

அளவில் உணவு விரயம் தசய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி ைபர் 

ஆண்டுக்கு 50 கிமைா உணலவ விரயம் தசய்வதாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேரிக்காவில் தனி ைபர் ஆண்டுக்கு 59 கிமைா 

உணலவயும், சீனாவில் தனி ைபர் ஆண்டுக்கு 64 கிமைா உணலவயும் 

விரயம் தசய்வதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுதோத்தோக உைக 

அளவில் தயாரிக்கப்படும் உணவில் 17 சதவீதம் விரயம் ஆக்கப்படுகிறது. 

பசுலே குடில் வாயு தவளிமயற்றத் துக்கு உணவு விரயம் முக்கிய காரண 

ோக இருக்கிறது என்றும் உணவு விரயத்லதக் குலறப்பதன் மூைம் 

சுற்றுச்சூழல் ோசுபாட்லட கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் ஐக்கிய 

ைாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ததாடர்பான அலேப் புத் ததரிவித்துள்ளது. 

உணவு விரயம் சுற்றுச்சூழலில் ேட்டுேல்ை சமூகம் ேற்றும் 

தபாருளாதாரத்திலும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

இதுைாள் வலரயில் வளர்ந்த ைாடுகளில்தான் உணவு அதிக அளவில் 

விரயம் தசய்யப்படுவதாக ைம்பப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் ஐைாவின் 

இந்த ஆய்வறிக்லக வளரும் ேற்றும் பின் தங்கிய ைாடுகளிலும் உணவு 

அதிக அளவில் விரயம் தசய்யப்படுகிறது என்பலதக் காட்டியுள்ளது. 

 

21. ஸ்தபயின் ைாட்டில் ைலடதபறும் 35வது சர்வமதச குத்துச்சண்லடயில் 

தங்கம் தவன்றார் இந்தியாவின் ேணிஷ் கவுசிக். 

ஸ்தபயினில் ைலடதபற்ற சர்வமதச குத்துச்சண்லட ததாடரில், 63 கிமைா 

எலடப்பிரிவில், இந்தியாவின் ேணிஷ் கவுசிக் தங்கப்பதக்கம் தபற்றார். 

ஸ்தபயின் ைாட்டில் ைலடதபறும் 35வது சர்வமதச குத்துச்சண்லட 

ததாடராகும் இது. இதில், ஆண்களுக்கான 63 கிமைா பிரிவு இறுதிக்கு 

தகுதிதபற்றார் இந்திய வீரர் ேணிஷ். அதில், தடன்ோர்க் ைாட்டின் 

நிமகாைாய் தடர்மடரிலன எதிர்தகாண்டு வீழ்த்தி, தங்கப்பதக்கத்லதப் 

தபற்றார் ேணிஷ் கவுசிக். ஆண்கள் 69 கிமைா பிரிவில், இந்தியாவின் 

விகாஸ் கிருஷ்ணன் தவள்ளி தவன்றார். ேற்றபடி, 75 கிமைா பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஆஷிஸ் குோரும், 57 கிமைா பிரிவில் இந்தியாவின் முகேது 

ஹுசாமுதீனும், 81 கிமைா எலடப்பிரிவில் சுமித் சங்வானும், 91 கிமைா 

பிரிவில் இந்தியாவின் சதிஷ் குோரும் தவள்ளி தவன்றனர். 

 

22. சர்வமதச ேல்யுத்த மபாட்டியில் இந்திய வீராங்கலன விமனஷ் மபாகத் 

(53 கி.கி.,) தங்கம் தவன்றார். 

இத்தாலி தலைைகர் மராமில், சர்வமதச ேல்யுத்த ததாடர் ைடக்கிறது. இதில் 

தபண்களுக்கான 53 கி.கி., எலடப்பிரிவு லபனலில் இந்தியாவின் 

விமனஷ் மபாகத், கனடாவின் டயானா மேரி தஹைன் வீக்கர் மோதினர். 

அபாரோக ஆடிய விமனஷ் 4-0 என்ற கணக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப் 

பதக்கத்லத தட்டிச் தசன்றார். 

இவர், சமீபத்தில் உக்லரனில் ைடந்த ததாடரில் முன்னாள் உைக 

சாம்பியன் (2017) தபைாரசின் வமனசா கைாட்ஜின்ஸ்கயாலவ வீழ்த்தி 

தங்கம் தவன்றிருந்தார். ததாடர்ச்சியாக 2 ததாடர்களில் தங்கம் தவன்ற 

விமனஷ், உைக தரவரிலசயில் 3வது இடத்தில் இருந்து ைம்பர் 1 

இடத்துக்கு முன்மனறினார். 

 

23. புர்கா தலடக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த சுவிட்சர்ைாந்து ேக்கள். 

சுவிட்சர்ைாந்தில் தபாது இடங்களில் புர்கா அணிவலத தலட தசய்யும் 

சட்டத்திற்கு தபாது வாக்தகடுப்பு ைலடதபற்றது. 

தபாது இடங்களில் முகத்லத முழுவதுோக ேலறக்கும் ஆலடகள் 

அணிவலத தலட தசய்யமவண்டுதேன்ற ைகர்லவ ஐமராப்பிய ைாடுகளில் 

ஒன்றான சுவிட்சர்ைாந்தில் முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளது. மைரடியாக 

இஸ்ைாமிய ேக்கள் அணியும் புர்காலவ இது குறிக்கவில்லை என்றாலும் 

சிை ஐமராப்பிய ைாடுகளில் புர்கா  தலட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அலத 

சுவிட்சர்ைாந்திலும் ைலடமுலறப் படுத்தும் மைாக்கில் இந்த வாக்தகடுப்பு 

ைடத்தப்பட்டது.  

சுோர் ஒரு ஆண்டுகாைம் ைடந்த விவாதங்களுக்கு பிறகு ைடத்தப்பட்ட இந்த 

வாக்தகடுப்பில் முகத்லத முழுவதுோக ேலறக்கும் ஆலடகள் அணிவலத 

தலட தசய்யமவண்டுதேன்ற ைகர்வுக்கு 51.2 சதவீத ேக்கள் ஆதர்வாக 

வாக்களித்துள்ளனர். இதனால், தபாது இடங்களில் புர்கா அணிவலத சட்ட 

விமராதம் என வலக தசய்யும் வலகயிைான சட்டத்லத சுவிட்சர்ைாந்து 

அரசு இயற்றும் எனத்ததரிகிறது. 

24. பலழய வாகனங்கலள அழிப்பது ததாடர்பாக, ேத்திய பட் தஜட்டில் 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, தனி ைபர் பயன்படுத்தும் 

வாகனங்களுக்கு, 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், வர்த்தக 

வாகனங்களுக்கு, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், தகுதிச் சான்று 

தபறமவண்டும். தகுதியில்ைாத வாகனங்கள் அழிக்கப்படும். "பலழய 

வாகனங்கள் அழிக்கப் படும்மபாது, புதிய வாகனம் வாங்கினால், அதன் 

விலையில், 5 சதவீத தள்ளுபடி சலுலக வழங்கப்படும். என ேத்திய சாலை 

மபாக்குவரத்துத்துலற அலேச்சர் நிதின் கட்கரி ததரிவித்துள்ளார். 

 

25. துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கம் தவன்ற ைடிகர் அஜித். 

தமிழக அளவிைான, 46வது துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில், 

10 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் அஜித் தங்கம் தவன்றுள்ளார். ோர்ச், 3 முதல், 7 

வலர ைடந்த இந்த மபாட்டியில் தமிழகம் முழுதும் இருந்து, 900 வீரர்கள் 

பங்மகற்றனர். 

 

26. கத்தார் ஓபன் தடன்னிஸ் மபாட்டியில் தசக் குடியரசின் தபட்ரா 

குவிட்மடாவா - ஸ்தபயினின் கார்பின் முகுருசாலவ வீழ்த்தி சாம்பியன் 

ஆனார். 

 

27. மக.பி.சர்ோ ஒலி - பிரசண்டா தலைலேயிைான கட்சிகளின் 

இலணப்பு ரத்து மைபாள உச்சநீதிேன்றம் அதிரடி. 

மைபாளத்தில் பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி, புஷ்பகேல் தாஹால் (பிரசண்டா) 

ஆகிமயார் தலைலேயிைான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலணப்லப ரத்து தசய்து 

அந்த ைாட்டு உச்சநீதிேன்றம் உத்தரவிட்டது. பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி 

தலைலேயிைான மைபாள கம்யூனிஸ்ட் (ஒருங்கிலணந்த ோர்க்சிஸ்ட் 

தைனினிஸ்ட்) கட்சியும் பிரசண்டா தலைலேயிைான மைபாள கம்யூனிஸ்ட் 

(ோமவாயிஸ்ட்) கட்சி யும் கடந்த 2018 - ஆம் ஆண்டு மே ோதம் 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்டு மைபாள கம்யூனிஸ்ட் (ஒருங்கிலணந்த 

ோர்க்சிஸ்ட் தைனினிஸ்ட்) கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. மைபாளத்தில் 2017 - 

இல் ைடந்த தபாதுத் மதர்தலில் அவர்கள் கூட்டணி தவற்றி தபற்றலதத் 

ததாடர்ந்து கட்சிகளின் ஒருங்கிலணப்பு ைடவடிக்லக 

மேற்தகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த நிலையில், மக.பி.சர்ோ ஒலி - பிரசண்டா தலைலேயில் உருவான 

மைபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலய (என்சிபி) மதர்தல் ஆலணயம் பதிவு தசய்ய 

முடிதவடுத்ததற்கு எதிராக ரிஷிராம் கட்டல் என்பவர் உச்சநீதிேன்றத்தில் 

வழக்கு ததாடர்ந்தார். அவர் ஏற்தகனமவ இமத என்சிபி தபயரில் தனது 

கட்சிலய மதர்தல் ஆலணயத்தில் பதிவு தசய்துள்ளதாக 

உச்சநீதிேன்றத்தில் ததரிவித்திருந்தார். அவருலடய வழக்கு 

உச்சநீதிேன்றத்தில் நீதிபதிகள் குோர் தரஜ்மி ேற்றும் பாம்குோர் சிமரஷ்டா 

அடங்கிய அேர்வு முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழலே விசாரலணக்கு வந்தது. 

அப்மபாது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில் ததரிவித்ததாவது: மக.பி.சர்ோ 

ஒலி ேற்றும் பிரசண்டா ஒன்றாக இலணந்து அவர்களது தலைலேயில் 

என்சிபி கட்சி உருவாக் கப்படுவதற்கு முன்பாகமவ ரிஷிராம் கட்டல் அமத 

தபயரில் மதர்தல் ஆலணயத்தில் தனது கட்சிலய பதிவு தசய்துள்ளது 

விசாரலணயில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . மதர்தல் ஆலணயத்தில் 

ஏற்தகனமவ பதிவு தசய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு கட்சியின் தபயரில் மீண்டும் 

ஒரு கட்சியிலன பதிவு தசய்ய முடியாது. எனமவ, மக.பி.சர்ோ ஒலி - 

பிரசண்டா ஆகிமயாரது கட்சிகளின் இலணப்பு ரத்து தசய்யப்படுகிறது 

என்று ததரிவித்துள்ளது. 

 

28. மைபாள ைாட்டின் பிரதேர் மக.பி.சர்ோ ஒலி தகாமரானா தடுப்பூசி 

தசலுத்திக் தகாண்டார். 

இங்கிைாந்தின் ஆக்ஸ்மபார்டு பல்கலைக்கழகம் ேற்றும் ஆஸ்ட்ராதஜனகா 

நிறுவனம் இலணந்து உருவாக்கி, புமனவின் சீரம் நிறுவனம் 

தயாரித்துள்ள ‘மகாவிஷீல்டு' தடுப்பூசிகள் மைபாளத்துக்கு 

வழங்கப்பட்டது.தகாமரானா பரவலை கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசு சார்பில் 

‘மகாவிஷீல்டு' தடுப்பூசிகள் மைபாளத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

29. ‘சி விஜில்’ தசயலியில் தமிழிலும் புகார் அளிக்கும் வசதி: விலரவில் 

அறிமுகப்படுத்துகிறது மதர்தல் துலற. 

மதர்தல் ததாடர்பான புகார்கலள அளிப்பதற்கான ‘சி விஜில்’ தசயலியில் 

தமிழில் புகாலர பதிவு தசய்யும்வசதி விலரவில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று 

தலைலே மதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹூ ததரிவித்தார். 



         

    

தமிழக மதர்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்கள் எந்த வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டலவ? 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அலனத்தும் எம்-3 அதாவது 

தற்மபாலதய தயாரிப்புகள்தான். அமதமபால், 2017-ம் ஆண்டுமுதல் உள்ள 

‘விவிமபட்’ இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

30. 44 ஆவது தசன்லன புத்தகக் காட்சி பிப்ரவரி 24 ஆம் மததி முதல் 

ோர்ச்சு 9 ஆம் மததிவலர ைந்தனம் ஒய்எம்சிஏ லேதானத்தில் 

ைலடதபற்றது.  

 

31. திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆளுலகயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு 

டாக்டர் தஜ.தஜயைலிதா பல்கலைக்கழகம் விழுப்புரத்தில் திறக்கப்பட்டது.  

மவலூர் ோவட்டத்லதத் தலைலேயிடோகக் தகாண்டு தசயல்பட்டு வரும் 

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் 16.10.2002 ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. 

விழுப்புரம், கடலூர், மவலூர், திருவண்ணாேலை ஆகிய ோவட்டங்களில் 

உள்ள கலை ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் உட்பட தோத்தம் 123 

கல்லூரிகள் இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் தசயல்பட்டு வருகின்றன. 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 16ஆம் மததி சட்டப்மபரலவயில் விதி 

எண் 110ன் கீழ் அறிக்லக அளித்திருந்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, 

"மவலூர் ோவட்டத்லத தலைலேயிடோக தகாண்டு தசயல்படும் 

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு, விழுப்புரத்தில் 

புதியதாக பல்கலைக்கழகம் அலேக்கப்படும். அந்தப் பல்கலைக்கழகம் 

இந்த கல்வியாண்டு முதமை தசயல்படத் துவங்கும்" என்று 

அறிவித்திருந்தார். 

 

32. ஐந்து நிமிடங்களில் சார்ஜாகும் மபட்டரி: இஸ்மரல் கண்டுபிடிப்பு. 

அதிமவக ரீசார்ஜ் ததாழில் நுட்பங்களில் நிபுணத்துவம் தகாண்ட 

இஸ்மரலைச் மசர்ந்த ஸ்மடார்டாட் என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் முதல் 

தலைமுலற லித்தியம் அயன் மபட்டரிலய உருவாக்கியுள்ளது. 

இந்த மபட்டரி முழுவதுோக சார்ஜ் ஆக 5 நிமிடங்கமள ஆகும் என்கிறார் 

நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மடாரன் ேயர்ஸ்டார்ஃப். 

இந்நிறுவனம் தோலபல், ட்மரான், ஸ்கூட்டர் களுக்கு மபட்டரிகலள 

உற்பத்தி தசய்கிறது. 

 

33. ேத்திய பிரமதச ோநிைத்தில் ேத சுதந்திர சட்டம் நிலறமவற்றம்: 

ேதோற்றத்தில் ஈடுபட்டால் 10 ஆண்டு சிலற. 

‘ைவ் ஜிகாத்’ லத தடுக்க ேத்திய பிரமதச அரசு கடந்த ஜனவரி 9-ம் மததி 

அவசர சட்டத்லத அேல்படுத்தியது. இந்த அவசர சட்டத்துக்கு ோற்றாக ேத 

சுதந்திர சட்ட ேமசாதா ோநிை சட்டப்மபரலவயில் கடந்த 1-ம் மததி தாக்கல் 

தசய்யப்பட்டது. 

குரல் வாக்தகடுப்பு மூைம் ேத சுதந்திர சட்டம் நிலறமவற்றப்பட்டது. புதிய 

சட்டத்தின்படி, ஒருவர் ேதம் ோற விரும்பினால் 60 ைாட்களுக்கு முன்பாக 

ஆட்சியரிடம் விண்ணப் பிக்க மவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட ேதமபாதகரும் 60 

ைாட்களுக்கு முன்பு ோவட்ட நிர்வாகத்திடம் தகவல் ததரிவிக்க மவண்டும். 

தாழ்த்தப்பட்மடாலர கட்டாயப் படுத்திமயா, ஏோற்றிமயா ேத ோற்றம் 

தசய்தால் 3 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வலர சிலற தண்டலனயும் 

ரூ.50,000 வலர அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்மடாலர கட்டாயப்படுத்திமயா, ஏோற்றிமயா 

ேதோற்றம் தசய்தால் 10 ஆண்டு கள் வலர சிலற தண்டலனயும் ரூ.1 

ைட்சம் வலர ேதோற்ற திருேணங்கள் ரத்து தசய்யப்படும் என பை 

அம்சங்கள் இந்த சட்டத்தில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

 

34. காங்மகாவில் ேலை நிலறய தங்கம் மதாண்டி எடுத்துச்தசன்ற 

ேக்கள்.  

ேத்திய ஆப்பிரிக்க ைாடான டி.ஆர். காங்மகாவில், ஒரு ேலையில் உள்ள 

ேண்ணில் தபருேளவு தங்கம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டலத 

ததாடர்ந்து, கிராே ேக்கள் மபாட்டி மபாட்டுக்தகாண்டு தங்கத் தாது 

ேண்லண மதாண்டி எடுத்துச் தசல்லும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் 

லவரைாகியது. 

டி.ஆர்.காங்மகாவின் ததற்கு கிவு ோகாணத்தில் லுகிகி என்ற கிராேம் 

உள்ளது. இங்குள்ள ஒரு ேலையில் உள்ள ேண்ணில் 60 முதல் 90 

சதவீதம் வலர தங்கத் தாது இருப்பலத உள்ளூர்வாசிகள் சிைர் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

இந்த விவரம் கிராேத்தில் உள்ள ேற்றவர்களுக்கும் ததரியவரமவ, ேக்கள் 

அலனவரும் ேண்தவட்டி உள்ளிட்ட கிலடத்த ஆயுதங்களுடன் ேலைப் 

பகுதிக்கு விலரந்து, மபாட்டி மபாட்டுக் தகாண்டு தாது ேண்லண 

மதாண்டினர். அதலன அைசி தங்கம் எடுப்பதற்காக லபகளில் வீட்டுக்கு 

எடுத்துச் தசன்றனர். 

இது ததாடர்பான வீடிமயா காட்சிலய அகேது அல்மகாபரி என்ற 

பத்திரிலகயாளர் ட்விட்டரில் பகிர்ந்து தகாண்டலத ததாடர்ந்து, அது சமூக 

வலைதளங்களில் லவரைானது. 

இதனிலடமய இத்தகவல் அரசுக்கு ததரிந்தவுடன் 

ேலையில்மதாண்டுவதற்கு அதிகாரிகள் தலட விதித்தனர். அப்பகுதியில் 

பாதுகாப்பு பலடயினர் நிறுத்தப்பட் டனர். லுகிகி கிராேத்தில் உள்ள அந்த 

ேலை முழுவதிலும் தங்கத் தாது இருக்கைாம் என ைம்பப்படுகிறது. டி.ஆர். 

காங்மகாவில் தாமிரம், லவரம், மகாபால்ட் ேற்றும் பிற தாதுக்களும் 

தபருேளவில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.  

 

35. மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் ததாடர்; தங்கப் பதக்கம் தவன்றார் 

பஜ்ரங் புனியா: தரவரிலசயில் முதலிடத்துக்கும் முன்மனற்றம். 

மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் சர்வமதச ேல்யுத்தப் மபாட்டியில் இந்திய 

வீரர் பஜ்ரங் புனியா தங்கப் பதக்கம் தவன்றார். இதன் மூைம் தரவரிலசப் 

பட்டியில் பஜ்ரங் புனியா முதலிடத்துக்கு முன்மனறினார். ேற்தறாரு 

இந்திய விரரான விஷால் காளிரேணா தவண்கைப் பதக்கம் 

லகப்பற்றினார். 

இத்தாலியின் மராம் ைகரில் ைலடதபற்ற இந்தத் ததாடரில் ஆடவருக்கான 

65 கிமைா எலடப் பிரிவு இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா, 

ேங்மகாலியாவின் துல்கா துமூர் ஓச்சிலர எதிர்த்து மோதினார். இதில் 0-

2 என பின்தங்கியிருந்த பஜ்ரங் ஆட்டம் முடிவலடய 30 நிமிடங்கள் 

ேட்டுமே இருந்த நிலையில் அபாரோக தசயல்பட்டு 2-2 என ஆட்டத்லத 

முடித்து தங்கப் பதக்கம் தவன்றார். 

70 கிமைா எலடப் பிரிவில் இந்தியாவின் விஷால் காளிரேணா 

தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 5-1 என்ற கணக்கில் 

கஜகஸ்தானின் சிர்பாஸ் தல்கட்லட வீழ்த்தி தவண்கைப் பதக்கம் தபற்றார். 

அமதமவலளயில் ேற்தறாரு இந்திய வீரரான ைர்ஷிங் பஞ்சம் யாதவ் 

தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 0-5 என்ற கணக்கில் 

கஜகஸ்தானின் டானியார் லகசமனாவிடம் மதால்வியலடந்தார். 

மேட்டிமயா தபலிமகான் மரங்கிங் ததாடலர இந்தியா 3 தங்கம், 4 

தவண்கைம் என தோத்தம் 7 பதக்கங்கள் தவன்று நிலறவு தசய்தது. 

ஏற்தகனமவ ேகளிர் பிரிவில் விமனஷ் மபாகத் தங்கப் பதக்கமும், சரிதா 

மோர் ஆகிமயார் தவள்ளிப் பதக்கமும் தவன்றிருந்தனர். ஆடவர் பிரிவில் 

நீரஜ், குல்தீப் ோலிக், ைவீன் ஆகிமயார் தவண்கைப் பதக்கம் 

தபற்றிருந்தனர். 

 

36. அரசு மபருந்துகளில் தபண்கள் இைவசோக பயணம் தசய்யைாம். 

பஞ்சாப் அரசின் ேகளிர்தின பரிசு. 

சர்வமதச ேகளிர் தினத்லத முன்னிட்டு அரசு மபருந்துகளில் ோநிைத்தின் 

எந்த பகுதிக்கும் தபண்கள் இைவசோக பயணிக்கைாம் என்று பஞ்சாப் 

அரசு அறிவித்துள்ளது. பஞ்சாப் ோநிை முதைலேச்சர் அேமரந்திர் சிங், 

தபண்கள் பாதுகாப்புக்காக 8 புதிய திட்டங்கலள அேல்படுத்தியுள்ளார். 

இதில் ஒரு திட்டம் ோநிைம் முழுவதும் அலனத்து அரசு மபருந்துகளிலும் 

தபண்களுக்கு இனி கட்டணம் கிலடயாது என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ோநிைத்தின் எந்த பகுதிக்கும் தபண்கள் இனி அரசு மபருந்துகளில் 

இைவசோக பயணம் தசய்யைாம் என்று அேமரந்திர் சிங் தவளியிட்டுள்ள 

டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 

37. உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்கள்: தமிழிலச சவுந்தரராஜனுக்கு 

விருது; கேைா ஹாரிஸுடன் தபற்றார். (Top-20 Global Women of 

Excellence award)  

உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்களுக்கான விருலத, ததைங்கானா 

ஆளுைரும், புதுச்மசரி துலணநிலை ஆளுைருோன தமிழிலச 

சவுந்தரராஜன் தபற்றுள்ளார். அதேரிக்காவில் ைலடதபற்ற விருது நிகழ்வில் 

தமிழிலச காதணாலி மூைம் புதுச்மசரியில் இருந்து கைந்துதகாண்டார். 

சர்வமதச ேகளிர் தினத்லத முன்னிட்டு அதேரிக்காவில் தசயல்பட்டு வரும் 

அதேரிக்க ைாடாளுேன்ற உறுப்பினர் மடனி மக. மடவிஸ் 



         

    

தலைலேயிைான இல்லினாய்ஸின் ேல்டி எத்னிக் அட்லவசரி டாஸ்க் 

ஃமபார்ஸ் (Multi Ethnic Advisory Task Force, Illinois) இந்த சர்வமதச 

விருலத வழங்கியுள்ளது. உைகின் தலைசிறந்த 20 தபண்களுக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ேக்களின் வாழ்க்லகயில் வியக்கத்தகு 

ோற்றங்கலள ஏற்படுத்திய பல்மவறு துலற சார்ந்த தபண்களுக்கு இந்த 

விருது வழங்கப்படுகிறது. 

2020-ம் ஆண்டுக்கான இந்த விருது தமிழகத்லதச் மசர்ந்த தமிழிலச 

சவுந்தரராஜனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தபண்கள் உரிலே, பாலினச் 

சேத்துவம், தபண்களுக்கு அதிகாரேளித்தல் ஆகியவற்லறத் தமிழிலச 

மேற்தகாண்டுள்ளதாகவும், ேருத்துவராகப் பணிலயத் ததாடங்கி, 

பாஜகவில் பல்மவறு தபாறுப்புகள் வகித்து, ததைங்கானா ஆளுைர், 

புதுச்மசரி துலணநிலை ஆளுைராகத் தமிழிலச உயர்ந்ததாகவும் விருதுக் 

குழுவினர் பாராட்டியுள்ளனர். 

9-வது ஆண்டாக இந்த முலற இல்லினாய்ஸில் ைலடதபற்ற நிகழ்வில் 

அதேரிக்க எம்.பி. மடனி மக.மடவிஸ் விருதுகலள வழங்கினார். 

அதேரிக்காவில் மைற்று (ோர்ச் 8) ைலடதபற்ற விருது நிகழ்வில் தமிழிலச 

காதணாலி மூைம் புதுச்மசரியில் இருந்து கைந்துதகாண்டார். இமத 

விருலத அதேரிக்கத் துலண அதிபர் கேைா ஹாரிஸுடன் இலணந்து 

தமிழிலச சவுந்தரராஜன் தபற்றுள்ளார். 

 

38. இந்தியாவின் எதிர்ப்லப மீறி பிரம்ேபுத்திரா ஆற்றின் குறுக்மக அலண 

கட்ட அனுேதி தந்தது சீனா 

பிரம்ேபுத்திரா அலணயின் குறுக்மக பிரோண்ட அலண கட்ட, சீனா தனது 

14வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அனுேதி வழங்கி இருக்கிறது. திதபத்தில் 

யர்ைாங் சாங்மபா என அலழக்கப்படும் பிரம்ேபுத்திரா ைதி, வடகிழக்கு 

ோநிைங்களான அருணாச்சைபிரமதசம், அசாம் வழியாக வங்கமதசத்துக்கு 

தசல்கிறது. தன்னாட்சி அதிகாரம் தகாண்ட திதபத் ோகாணத்தில், 

பிரம்ேபுத்திரா ஆற்றின் குறுக்மக பிரோண்ட அலண அலேத்து, நீர் 

மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்லத சீனா தசயல்படுத்த உள்ளது. சீனா கட்ட 

உள்ள புதிய அலணயால் இந்தியாவின் வடகிழக்கு ோநிைங்கள் ேற்றும் 

வங்கமதசத்தின் நீராதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடும். 

பிரோண்ட அலண கட்டும் திட்டத்திற்கு சீனா தனது 14வது ஐந்தாண்டு 

திட்ட வலரவில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சீனாவின் 14வது ஐந்தாண்டு 

திட்டோனது 2021ம் ஆண்டு முதல் 2025ம் ஆண்டு வலரயிைான காை 

கட்டத்தில் தசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதில், அருணாசைப்பிரமதசத்தின் 

எல்லைப்பகுதியான திதபத்தின் கலடசி ோகாணம், மேடாக்கில் யர்லூங் 

சாங்மபா ைதியின் குறுக்மக இந்த பிரோண்ட அலண கட்ட அனுேதி 

தரப்பட்டுள்ளது. 

பிரம்ேபுத்திரா ைதியில் சீனா கட்டும் புதிய அலணயினால் இந்தியாவின் 

வடகிழக்கு ோநிைங்கள் ேற்றும் வங்க மதசத்துக்கான நீர் ஆதாரங்கள் 

பாதிக்கப்படும். இந்தியா சீனா இலடமய ஏற்கனமவ எல்லை பிரச்சலன 

நீடித்து வரும் நிலையில் புதிய அலண திட்டம் இரு ைாடுகளிலடமய 

பிரச்லனகலள மேலும் அதிகரிக்கும் வலகயில் உள்ளது. இந்தியா, 

வங்கமதசத்துக்கு தசல்லும் ைதி நீலர அலண கட்டி தடுக்கும் சீனாவின் 

முயற்சி சர்வமதச பிரச்லனயாக உருவாக்கைாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

இந்த அலணயின் மூைம், சுோர் 2000 அடி உயரத்தில் இருந்து பாயும் ைதி 

நீலர பயன்படுத்தி 7 மகாடி கிமைாவாட் மின்உற்பத்தி தசய்யமுடியும். 

இதன் மூைோக சீனாவின் ஒட்டுதோத்த மின் மதலவயில் 30 சதவீதம் 

பூர்த்தி தசய்ய முடியும். திட்டத்தின் மூைம் கிலடக்கும் 30,000 மகாடி 

கிமைாவாட் மின்சாரம் மூைோக சீனாவின் கார்பன் தவளியீட்லட 

குலறக்கும் இைக்லக 2030ம் ஆண்டுக்குள் அலடய முடியும். மேலும் 

2060ம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் தவளிமயற்றத்லத முழுலேயாக நிறுத்த 

முடியும். 

 

39. ‘தகய்ர்ன்’ னுக்கு சாதகோக 5 ைாடுகளின் நீதிேன்றங்கள் தீர்ப்பு 

இந்திய அரசின் வரி ைடவடிக்லககளுக்கு எதிராக, ‘தகய்ர்ன்’ நிறுவனம், 

பல்மவறு ைாடுகளில் வழக்கு ததாடுத்திருந்த நிலையில், 5 ைாடுகளின் 

நீதிேன்றங்கள், இந்திய அரசுக்கு எதிரான தீர்ப்லப வழங்கி உள்ளன. 

ஏற்கனமவ, ‘தகய்ர்ன்’ நிறுவனம், சர்வமதச தீர்ப்பாயத்தில், சாதகோன 

தீர்ப்லப தபற்றிருக்கும் நிலையில், மேலும், 9 ைாடுகளின் 

நீதிேன்றங்களிலும் முலறயிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அதேரிக்கா, 

பிரிட்டன், தைதர்ைாந்து, கனடா, பிரான்ஸ் ஆகிய ைாடுகளில் உள்ள 

நீதிேன்றங்களும், தகய்ர்ன் நிறுவனத்துக்கு சாதகோன தீர்ப்லப 

வழங்கியதுடன், இழப்பீட்டு ததாலகயான, 10 ஆயிரத்து, 247 மகாடி 

ரூபாலய, இந்தியா தகாடுக்க மவண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளன. 

ைடவடிக்லக: இதலனயடுத்து, தகய்ர்ன் நிறுவனம், சிங்கப்பூர், ஜப்பான், 

ஐக்கிய அரபு ைாடுகள், மகமேன் தீவுகள் ஆகியவற்றில், இந்த தீர்ப்லப பதிவு 

தசய்யும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளது. இந்திய அரசு பணத்லத தசலுத்தாத 

நிலையில், அதற்கு எதிரான அேைாக்க ைடவடிக்லககளில் இறங்க 

ஏதுவாக, இந்த பதிவு முயற்சிகலள, தகய்ர்ன் நிறுவனம் மேற்தகாள்கிறது. 

இந்தியா, தீர்ப்பின் படி, ததாலகலய வழங்கவில்லை எனில், 

தசாத்துக்கலள ஜப்தி தசய்யும் ைடவடிக்லகயில் இறங்க மைரிடும் என, 

ஏற்கனமவ தகய்ர்ன் நிறுவனம் ததரிவித்திருந்தது. 

தவளிைாட்டிலிருக்கும் இந்திய அரசின் வங்கி கணக்கு, விோனம், கப்பல் 

என தசாத்துக்கலள பறிமுதல் தசய்யும் முயற்சியில், தகய்ர்ன் நிறுவனம் 

இறங்க முடியும் என்கிறார்கள், சட்ட நிபுணர்கள். தகய்ர்ன் நிறுவனத்தின் 

பங்குதாரர்களில், உைகஅளவிைான நிதி நிறுவனங்களும் உள்ளன. 

அலவ, இந்திய அரசு பணம் தராத பட்சத்தில், அேைாக்க ைடவடிக்லககளில் 

இறங்க விரும்புகின்றன.  

முலறயீடு: இதற்கிலடமய, தகய்ர்ன் நிறுவனத்தின் தலைலே தசயல் 

அதிகாரி லசேன் தாம்சன் ேற்றும் உயர் அதிகாரிகள், அண்லேயில் 

நிதியலேச்சக அதிகாரிகலள, மூன்று முலற சந்தித்து மபசிஉள்ளனர். 

இந்த சந்திப்புகளுக்கு பிறகு, இவ்விவகாரம் குறித்து தன்னுலடய கருத்லத 

ததரிவித்த நிதியலேச்சர் நிர்ேைா சீதாராேன், ‘‘வரி விதிப்பது குறித்த 

விஷயத்தில், இந்தியாவின் இலறயாண்லே மகள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டால், 

ைான் முலறயீடு தசய்மவன். அது என் கடலே என்று ததரிவித்திருந்தார். 

மைரடியான பதிலை ததரிவிக்கவில்லை. இந்தியா, மேல்முலறயீட்டு 

ைடவடிக்லகலய மேற்தகாள்ளுோ என்பது இன்னும் உறுதியாக 

ததரியவில்லை. 

 

40. 50 சதவீத ஒதுக்கீட்லட ததாடரைாோ? ோநிைங்களுக்கு உச்ச 

நீதிேன்றம் மகள்வி. 

'அரசு மவலை ேற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில், 50 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு 

அளிக்கும் முலறலயத் ததாடரைாோ' என, பதிைளிக்க, ோநிை 

அரசுகளுக்கு, உச்ச நீதிேன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

கல்வி ேற்றும் அரசு மவலைகளில், பிற்படுத்தப்பட்மடார், எஸ்.சி., - எஸ்.டி., 

பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிப்பது ததாடர்பாக, 1992ல், உச்ச 

நீதிேன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது.இந்திரா சஹாமன என்பவர் ததாடர்ந்த அந்த 

வழக்கு, ேண்டல் கமிஷன் வழக்கு என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. இந்த 

வழக்லக விசாரித்த, உச்ச நீதிேன்றத்தின், ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய, 

அரசியல் சாசன அேர்வு, 'இட ஒதுக்கீட்டின் அளவு, 50 சதவீதத்துக்கு 

அதிகோக இருக்கக் கூடாது. மிகவும் அசாதாரண சூழ்நிலைகளில் ேட்டும் 

சிை விதிவிைக்கு உண்டு' என, தன் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது. 

இந்நிலையில், தமிழகம், ேஹாராஷ்டிராவில், 50 சதவீதத்துக்கும் 

அதிகோக இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில், 69 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வலகயில், தமிழ்ைாடு பிற்படுத்தப்பட்மடார், எஸ்.சி., 

- எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு சட்டம், 1993ல் நிலறமவற்றப்பட்டது. 

இந்த சட்டத்லத எதிர்த்து, உச்ச நீதிேன்றத்தில் வழக்கு 

ததாடரப்பட்டுள்ளது; அது நிலுலவயில் உள்ளது. ேஹாராஷ்டிராவில் 

ேராத்தா பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு ததாடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பின் 

அடிப்பலடயில், இந்த வழக்லக விசாரிப்பதாக, உச்ச நீதிேன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

இந்நிலையில், ேஹாராஷ்டிராவில், ேராத்தா பிரிவினருக்கு, 16 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வலகயில், ேஹாராஷ்டிரா சமூக ேற்றும் கல்வியில் 

பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், 2018ல் அறிமுகம் 

தசய்யப்பட்டது. ஏற்கனமவ, 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு உச்சவரம்லப 

எட்டியுள்ள நிலையில், கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவலத எதிர்த்து, உச்ச 

நீதிேன்றத்தில் வழக்குகள் ததாடரப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் 

அமசாக் பூஷண், எல். ைாமகஸ்வர ராவ், மஹேந்த் குப்தா, எஸ். அப்துல் ைசீர், 

ரவிந்திர பட் அடங்கிய, அரசியல் சாசன அேர்வு முன், மைற்று மீண்டும் 

விசாரலணக்கு வந்தது. 

அப்மபாது அேர்வு உத்தரவிட்டதாவது: இங்கு வாதிட்ட மூத்த 

வழக்கறிஞர்கள், முகுல் மராஹத்கி, கபில் சிபில், அபிமஷக் ேனு சிங்வி 

ஆகிமயார் பை முக்கியோன விஷயத்லத முன்லவத்துள்ளனர். 

ேஹாராஷ்டிரா அரசின் இந்த இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் என்பது, பை 

ோநிைங்களிலும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தக் கூடியது. அதனால், அலனத்து 

ோநிைங்களின் கருத்லதயும் மகட்க மவண்டும் என 

கூறியுள்ளனர்.அரசியல் சாசனத்தில், 102வது திருத்தம் தசய்து, 2018ல் 

ோற்றம் தசய்யப்பட்டது. அதன்படி, மதசிய பிற்படுத்தப்பட்மடார் 

பிரிவினருக்கான கமிஷன் அலேக்கப்பட்டுள்ளது. இடஒதுக்கீடு அளிப்பது 



         

    

ததாடர்பாக, ோநிை சட்டசலபகளின் அதிகாரத்தில் தலையிடும் வலகயில், 

இந்த கமிஷன் அலேக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இடஒதுக்கீட்டில், ோநிை அரசுகளின் அதிகாரம் பறிக்கப்படுகிறதா என்பது 

குறித்து விசாரிக்கப்பட மவண்டும் என்றும் வாதிடப்பட்டுள்ளது. அதனால், 

அரசியல் சாசனத்தின், 102 திருத்தம் சட்டப்பூர்வோனதா என்பது குறித்து, 

விசாரிக்கப்படும். இது குறித்து, அலனத்து ோநிைங்களும் தங்கள் தரப்லப 

ததரிவிக்க மவண்டும்.மேலும், 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு முலறலயத் 

ததாடரைாோ அல்ைது இடஒதுக்கீடு ததாடர்பாக, 1992ல் உச்ச நீதிேன்றம் 

அளித்த தீர்ப்லப, ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள் உலடய அரசியல் 

சாசன அேர்வின் ேறுஆய்வு தசய்ய மவண்டுோ என்பது குறித்தும் 

ஆராயப்படும்.இது குறித்தும், ோநிைங்கள் தங்கள் கருத்துக்கலள 

ததரிவிக்க மவண்டும். வரும், 15ம் மததியில் இருந்து இந்த வழக்கு 

ைாள்மதாறும் விசாரிக்கப்படும்.இவ்வாறு, அேர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

41. ரயில் பயணியருக்காக, '139' என்ற ஒருங்கிலணந்த, 'தஹல்ப்லைன்' 

எண், மைற்று (08.03.2021) அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது. 

ரயில் மசலவகலள பயன்படுத்தும் ேக்கள், தங்களுக்கு உள்ள 

சந்மதகங்களுக்கு தீர்வு காணவும், தங்களுக்கு உள்ள குலற ேற்றும் 

புகார்கலள, ரயில்மவ நிர்வாகத்திடம் ததரிவிப்பதற்காகவும், பல்மவறு 

தஹல்ப்லைன் எண்கள் உள்ளன. இதனால், சரியான எண்லண 

கண்டறிந்து ததாடர்புதகாள்ள இயைாேல், பயணியர் தபரும் சிரேத்திற்கு 

உள்ளாகின்றனர். இந்நிலையில், அந்த கவலைலய மபாக்கும் வலகயில், 

ஒருங்கிலணந்த, தஹல்ப்லைன் எண், மைற்று அறிமுகம் தசய்யப்பட்டது. 

139 என்ற எண்ணிற்கு ததாடர்பு தகாண்டு, அலனத்து விதோன 

மசலவகலளயும் தபறமுடியும் என, ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தற்மபாது உள்ள, 182 என்ற தஹல்ப்லைன் எண், வரும் ஏப்ரல், 1ம் மததி 

நிறுத்தப்படும் என, ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த, புதிய தஹல்ப்லைன் 

எண், 12 தோழிகளில் இருக்கும். இந்த எண்லண ததாடர்புதகாள்ள, 

'ஸ்ோர்ட் மபான்' அவசியம் கிலடயாது. அலனத்து விதோன தோலபல் 

மபான்களில் இருந்தும், இந்த தஹல்ப்லைன் எண்லண ததாடர்பு தகாள்ள 

முடியும். 

 

42. தபால் நிலைய மசமிப்பு விதிமுலறகள் ோற்றம் 

தபால் நிலையங்களில் உள்ள மசமிப்பு கணக்குகளில் பணம் தசலுத்தவும், 

எடுக்கவும் விதிக்கப்பட்டுள்ள பல்மவறு விதிமுலறகளில், ோற்றங்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தபால் துலற தவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: தபால் 

நிலையங்களில் உள்ள தனிைபர் மசமிப்பு கணக்குகளில் இருந்து பணம் 

எடுப்பதற்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த, 5,000 ரூபாய் என்ற வலரயலற, 20 

ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தபால் நிலைய கிலளகளில், ஒரு 

கணக்கில், ஒரு ைாளில், 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் தராக்கோக பணம் 

முதலீடு தசய்வது, ஏற்கப்படாது. தபாது லவப்பு நிதி, மூத்த குடிேக்கள் 

மசமிப்பு திட்டம், ோத வருவாய் திட்டம், கிசான் விகாஸ் பத்திரங்கள், மதசிய 

மசமிப்பு சான்றிதழ் திட்டங்கலள, 'தோலபல் மபான்' தசயலி வாயிைாக 

தபறைாம். 

இத்திட்டங்களுக்கான முதலீடுகள், காமசாலை ேற்றும் முதலீடு சைான் 

வாயிைாகமவ ஏற்றுக் தகாள்ளப்படும். தபால் நிலைய மசமிப்பு 

கணக்குகளில், குலறந்த பட்சம், 500 ரூபாய் பணம் இருப்பு லவக்க 

மவண்டும். தவறினால், 100 ரூபாய் பராேரிப்பு ததாலகயாக கழித்துக் 

தகாள்ளப்படும்.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

43. உைக அளவில், தபண் குழந்லதகள் திருேணத்தில், 50 சதவீத பங்கு 

வகிக்கும் ஐந்து ைாடுகளில், இந்தியாவும் இடம் தபற்றுள்ளது என, 'யுனிதசப்' 

ததரிவித்துள்ளது. 

ஆய்வு : தபண் குழந்லதகள் திருேணம் குறித்து, யுனிதசப் எனப்படும், 

ஐ.ைா.,வுக்கான சர்வமதச குழந்லதகள் நிதியம் ஆய்வு ைடத்தி, அறிக்லக 

தவளியிட்டுள்ளது; அதன் விபரம்: உைகம் முழுதும் உள்ள தபண்களில், 65 

மகாடி மபருக்கு, குழந்லத திருேணம் ைடந்துள்ளது; இதில், 50 சதவீத 

குழந்லத திருேணங்கள், வங்கமதசம், பிமரசில், எத்திமயாப்பியா, இந்தியா 

ேற்றும் லைஜீரியா ைாடுகளில் ைடந்துள்ளன. கடந்த, 10 ஆண்டுகளில், 2.50 

மகாடி தபண் குழந்லத திருேணங்கள், உைகம் முழுதும் ைடந்துள்ளன. 

குழந்லத திருேணம் தசய்த மூன்று மபரில் ஒருவர், இந்தியாலவச் 

மசர்ந்தவராக இருக்கிறார். 

வரும், 2030க்குள், நிலையான வளர்ச்சி தபற்ற ைாடாக இந்தியா 

ோறுவதற்கு, குழந்லத திருேணங்கள் தலடயாக உள்ளன. குழந்லத 

திருேணம்தகாமரானா ஊரடங்கு காரணோக, கடந்த ஓராண்டாக மூடிக் 

கிடக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, தபண் குழந்லதகள் கல்வி 

பயில்வதற்கான ஏற்பாடுகலள தசய்ய மவண்டும். குழந்லத 

திருேணங்கலள ஒழிக்க, கடுலேயான சட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்பட 

மவண்டும். 

தபண் குழந்லதகளுக்கு சமூக பாதுகாப்பு ேற்றும் சுகாதார திட்டங்கலள 

உறுதி தசய்வதன் வாயிைாக, குழந்லத திருேணங்கலள ஓரளவு 

குலறக்க முடியும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

44. தரவரிலசயில் அதிக வாரம் முதலிடம்: தபடரரின் சாதலனலய 

முறியடித்தார், மஜாமகாவிச். 

உைக தடன்னிஸ் ஒற்லறயர் தரவரிலசயில் முதலிடத்தில் அதிக 

வாரங்கள் இருந்த மராஜர் தபடரரின் சாதலனலய மஜாமகாவிச் 

முறியடித்தார். 

ைம்பர் ஒன் இடத்தில் அதிக வாரம்உைக தடன்னிஸ் வீரர்களின் தரவரிலச 

பட்டியலை சர்வமதச தடன்னிஸ் சங்கம் மைற்று தவளியிட்டது. இதன்படி 

ஆண்கள் ஒற்லறயர் பிரிவில் தசர்பிய வீரர் மைாவக் மஜாமகாவிச் 

ததாடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். கடந்த ஆண்டு (2020) பிப்ரவரி 3-ந் 

மததி ரதபல் ைடாலை (ஸ்தபயின்) பின்னுக்கு தள்ளி ைம்பர் ஒன் 

அரியலணயில் ஏறிய மஜாமகாவிச் அது முதல் ததாடர்ந்து அந்த இடத்லத 

தக்க லவத்துள்ளார். 18 கிராண்ட்ஸ்ைாம் பட்டங்கலள தவன்று இருக்கும் 

33 வயதான மஜாமகாவிச் 2011-ம் ஆண்டு ஜூலை 4-ந் மததி 

முதல்முலறயாக தரவரிலசயில் ைம்பர் ஒன் இடத்துக்கு முன்மனறினார். 

தற்மபாது அவர் 5-வது முலறயாக முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.  

5 தவவ்மவறு காைகட்டங்களில் அவர் தோத்தம் 311 வாரங்கள் 

முதலிடத்தில் இருந்து புதிய சாதலன பலடத்துள்ளார். தபடரர் சாதலன 

முறியடிப்பு48 ஆண்டு காை உைக தரவரிலச வரைாற்றில் இதற்கு முன்பு 

39 வயதான சுவிட்சர்ைாந்து வீரர் மராஜர் தபடரர் தோத்தம் 310 வாரங்கள் 

முதலிடத்தில் இருந்தமத சாதலனயாக இருந்தது. அந்த சாதலனலய 

மஜாமகாவிச் மைற்று தகர்த்தார். தபடரர் முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு 

அறுலவ சிகிச்லச தசய்ததால் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு மேைாக 

மபாட்டிகளில் இருந்து விைகி இருக்கிறார். தற்மபாது தரவரிலசயில் 6-வது 

இடத்தில் இருக்கும் தபடரர் இந்த வாரத்தில் மீண்டும் சர்வமதச மபாட்டியில் 

களம் காண இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

ஆண்டின் இறுதியில் அதிக முலற ைம்பர் ஒன் இடத்லத ஆக்கிரமித்த 

வீரர்கள் பட்டியலில் தசர்பியாவின் மஜாமகாவிச், அதேரிக்க முன்னாள் 

வீரர் பீட் சாம்பிராஸ் (இருவரும் தைா 6 முலற) ஆகிமயார் இலணந்து 

முதலிடத்தில் இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மஜாமகாவிச் 

ேகிழ்ச்சி தரவரிலசயில் அதிக வாரங்கள் முதலிடத்லத பிடித்து இருப்பது 

குறித்து மஜாமகாவிச் கருத்து ததரிவிக்லகயில், ‘தடன்னிஸ் 

ஜாம்பவான்களின் பாலதயில் ைானும் பயணிப்பது உண்லேயிமைமய 

ேகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஜாம்பவான்களின் வரிலசயில் ைானும் இடம் பிடிக்க 

மவண்டும் என்று இளம் வயதில் கண்ட கனவு தற்மபாது உறுதியாகி 

இருக்கிறது. எந்ததவாரு விஷயத்திலும் முழுலேயான ஆர்வத்துடனும், 

ஈடுபாட்டுடனும் தசயல்பட்டால் எல்ைாவற்லறயும் சாத்தியோக்கைாம்’ 

என்றார். 

 

45. பிபிசியின் ‘ஆண்டின் சிறந்த விலளயாட்டு வீராங்கலன’ விருலத 

மரபிட் தசஸ்ஸில் ைடப்பு உைக சாம்பியனாக இருக்கும் மகாதனரு ஹம்பி 

2-ஆவது முலறயாக தவன்றாாா். 

 

46. மியான்ேருடனான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு ரத்து. ஆஸ்திமரலியா 

அறிவிப்பு.  

மியான்ோா் ஆட்சியதிகாரத்லத ராணுவம் அபகரித்துள்ளதால், 

அந்ைாட்டுடன் பாதுகாப்புத் துலறயில் நிைவி வரும் ஒத்துலழப்லப ரத்து 

தசய்வதாக ஆஸ்திமரலியா அறிவித்துள்ளது. 

ததன்கிழக்கு ஆசிய ைாடான மியான்ேரில் ேக்களால் மதாா்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

அரலசக் கலைத்துவிட்டு, ராணுவம் ஆட்சிலயக் லகப்பற்றியுள்ளது. 

ராணுவத்தின் இந்ைடவடிக்லகக்கு எதிராக ேக்கள் பைாா் 

மபாராட்டங்கலள முன்தனடுத்து வருகின்றனாா். ஆனால், 

மபாராட்டத்லதக் கடுலேயான ைடவடிக்லககள் மூைோக ராணுவம் 

ஒடுக்கி வருகிறது. மியான்ோா் ராணுவத்தின் ைடவடிக்லகக்கு உைக 

அரங்கில் கடும் எதிாா்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. அந்ைாட்டுடனான உறலவ 



         

    

முறித்துக் தகாள்வதாக நியூஸிைாந்து ஏற்தகனமவ அறிவித்துள்ளது. 

இத்தலகய சூழலில், மியான்ேருடன் பாதுகாப்புத் துலறயில் நிைவி வரும் 

ஒத்துலழப்லப ரத்து தசய்வதாக ஆஸ்திமரலிய அரசு திங்கள்கிழலே 

(08.03.2021) அறிவித்தது.  

இது ததாடாா்பாக ஆஸ்திமரலிய தவளியுறவு அலேச்சாா் ோரீஸ் தபய்ன் 

கூறுலகயில், ‘‘மியான்ேருடனான ராணுவ பயிற்சி திட்டம் 5 

ஆண்டுகளுக்கு ரத்து தசய்யப்படுகிறது. மியான்ேரில் உள்ள 

ஆஸ்திமரலிய ேனிதமையக் குழு, அந்ைாட்டு அரசுக்கு ஆதரவாக இனி 

தசயல்படாது. அமத மவலளயில், அந்ைாட்டில் உள்ள மராஹிங்கயாக்கள், 

ஏலழகளுக்கான உதவிகலள அக்குழு வழங்கும். மியான்ேரில் பைாா் மீது 

தலடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங் சாங் சூகியின் ஆமைாசகராகப் 

பணியாற்றி வந்த ஆஸ்திமரலியரும் மபராசிரியருோன தசன் டாா்னல் 

ராணுவத்தால் லகது தசய்யப்பட்டுள்ளாாா். அவாா் உடனடியாக 

விடுவிக்கப்பட மவண்டும். கடந்த ோதம் 1-ஆம் மததியிலிருந்து காவலில் 

லவக்கப்பட்டுள்ள ஆங் சாங் சூகி, அதிபாா் வின் மின்ட் உள்ளிட்மடாலரயும் 

மியான்ோா் ராணுவம் விடுவிக்க மவண்டும், என்றாாா். 

கூடுதல் தலடகளுக்கு வாய்ப்பு: ராணுவத்தின் ைடவடிக்லககளுக்கு 

எதிராகப் மபாராடி வரும் ேக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு உள்ளிட்ட கடும் 

ைடவடிக்லககள் மேற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணோக, 

மியான்ோா் மபாராட்டத்தில் வன்முலற தவடித்து வருகிறது. மியான்ோா் 

ராணுவத்துக்கு உைக ைாடுகள் கண்டனம் ததரிவித்து வருகின்றன. 

அவற்றின் காரணோக மியான்ோா் ராணுவ அதிகாரிகள் மீது அதேரிக்கா, 

பிரிட்டன், கனடா உள்ளிட்ட ைாடுகள் தபாருளாதாரத் தலடகலள 

விதித்துள்ளன. மேலும் பை ைாடுகள் ராணுவத்தின் மீது தலடகலள 

விதிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன. மியான்ேருக்கு 

அளிக்கப்பட்டு வரும் நிதியுதவிகலளத் தலட தசய்யவும் பை ைாடுகள் 

திட்டமிட்டு வருவதாகத் ததரிகிறது. மியான்ோா் மபாராட்டத்தில் கடந்த 

வாரத்தில் ேட்டும் 50 மபாா் தகால்ைப்பட்டதாக ஐ.ைா. ததரிவித்துள்ளது. 

மபாராட்டத்தில் பைாா் காயேலடந்ததாகவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

1. அண்மையில், ‘உணவு கழிவு குறியீட்டு அறிக்மக – 2021’ஐ 

வெளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ) UNEP  

ஆ) UNESCO 

இ) UNCTAD 

ஈ) FAO 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டமானது (UNEP) ‘உணவு கழிவு குறியீட்டறிக்கக 

– 2021’ஐ வெளியிட்டது. இந்த அறிக்ககயின்படி, உலகம் முழுெதும் 931 

மில்லியன் டன் உணவு வீணடிக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

✓ வீணடிக்கப்பட்ட வமாத்த உணவில் 61% வீடுகளிலிருந்தும், 26% உண 

-வு சேகெகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுெனங்களிலிருந்தும், 13% சில்ல 

-கை விற்பகன நிறுெனங்களிலிருந்தும் ெந்துள்ளதாக இந்த அறிக்கக 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 

2.ஐக்கிய நாடுகளின் ஐர ாப்பாவுக்கான வபாருளாதா  ஆமணயத் 

-தின் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வெனிொ  

ஆ) பிரஸ்ஸல்ஸ் 

இ) சராம் 

ஈ) பாரிஸ் 

✓ ஐசராப்பாவுக்கான ஐநா வபாருளாதார ஆகணயத்கத (UNECE) 1947’இல் 

ஐக்கிய நாடுகளின் வபாருளாதார மற்றும் ேமூக கவுன்சில் (ECOSOC) 

அகமத்தது. இதன் தகலகமயகம் சுவிச்ேர்லாந்தின் வெனீொவில் 

அகமந்துள்ளது. UNECE வெளியிட்டுள்ள அண்கமய அறிக்ககயின்படி, 

கரியமில ொயு நடுநிகலகமத்தன்கமகய அகடெதற்கு, புகதப்படிெ 

மின்னுற்பத்தியிலும் வதாழிலகங்களிலிருந்தும் வெளிசயற்ைப்படும் கரிய 

-மிலொயுகெ சேமிப்பது அெசியமாகும். 

 

3. OPELIP என்பது பின்வரும் எந்த அமைப்பால் நிதியளிக்கப்படுகிற 

ஒரு பழங்குடியினர் ொழ்ொதா  ரைம்பாட்டுத் திட்டைாகும்? 

அ) உலக ெங்கி 

ஆ) IFAD  

இ) IMF 

ஈ) ADB 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில் ொழும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியி 

-னர் குழுக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் ொழ்ொதார சமம்பாட்டுத் 

திட்டம் (Odisha Particularly Vulnerable Tribal Groups Empowerment and 

Livelihoods Improvement Programme - OPELIP) என்பது செளாண் 

சமம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு நிதியத்தால் (IFAD) நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு 

திட்டமாகும். திைன் சமம்பாடு மற்றும் நவீன விெோய நகடமுகைகள் 

மூலம் ொழ்கெ சமம்படுத்துதல் மற்றும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய 

பழங்குடி குழுக்களிகடசய ெறுகமகய குகைப்பசத இதன் சநாக்கம். 

 

4. ICRISAT’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) கைதராபாத்  

ஆ) வேன்கன 

இ) மும்கப 

ஈ) வபங்களூரு 

✓ மித ெைட்சியான வெப்பமண்டலங்களுக்கான ேர்ெசதே பயிர் ஆராய்ச்சி 

நிறுெனம் (ICRISAT) என்பது கிராமப்புை சமம்பாட்டுக்கான செளாண் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பன்னாட்டு அகமப்பாகும். இதன் தகல 

-கமயகம் கைதராபாத்தின் பதஞ்வேருவில் அகமந்துள்ளது. OPELIP 

திட்டத்தின்மூலம், குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியின குழுக்க 

-ளுக்கான திைன்சமம்பாட்டு முயற்சிககள ெழங்குெதற்காக ஒடிஸா 

அரோங்கத்தால் இது ேமீபத்தில் இகணக்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. CARICOM’இன் தமைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வதன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) கயானா  

இ) ஜிம்பாப்செ 

ஈ) நமீபியா 

✓ CARICOM என்பது கரீபிய ேமூகத்கத குறிக்கிைது. இது, கடந்த 1973’இல் 

நிறுெப்பட்டது. இதன் தகலகமயகம் கயானாவின் ொர்ஜ்வடளனில் 

அகமந்துள்ளது. இது கரீபிய ேமூகம் மற்றும் வபாதுொன ேந்கத என்றும் 

அகழக்கப்படுகிைது. 

✓ CARICOM என்பது பதிகனந்து உறுப்புநாடுகள் மற்றும் ஐந்து இகண 

உறுப்பினர்ககளக்வகாண்ட இருபது நாடுகளின் குழுமமாகும். அதன் 

உறுப்பினர்களிகடசய வபாருளாதார ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் ஒத்து 

-கழப்கப ஏற்படுத்துெகத இது சநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

6.COVID-19 தடுப்பூசிகமள நட்புநாடுகளுக்கு ெழங்கும் இந்தியாவி 

-ன் முன்வனடுப்பின் வபயர் என்ன? 

அ) Vaccine Maitri  

ஆ) Vaccine to Mitron 

இ) Bharat Vaccine Mitra 

ஈ) India contributes 

✓ ‘Vaccine Maitri’ முன்வனடுப்பானது கடந்த ென.20 அன்று வதாடங்கப்பட் 

-டது. இந்த முன்வனடுப்பின்கீழ், இந்தியா தனது அண்கட நாடுகளுக்கு 

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசிககள ெழங்குகிைது.  

✓ பூடான் மற்றும் மாலத்தீவுகள்தான் தடுப்பூசிககளப்வபற்ை முதல் நாடுகள். 

இவ்விரு நாடுககளத்வதாடர்ந்து ெங்காளசதேம், சநபாளம், மியான்மர் 

மற்றும் சீவெல்ஸ் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. அண்கமயில் கயானா, 

ேகமக்கா மற்றும் நிகரகுொ ஆகிய நாடுகளுக்கு COVID-19 தடுப்பூசிகள் 

அனுப்பப்பட்டன. 

 

7.நாகர்ர ாரள புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ஆந்திர பிரசதேம் 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) சகாொ 

✓ முன்பு ராஜீவ் காந்தி (நாகர்சைாசள) சதசிய பூங்கா என்ைகழக்கப்பட்ட 

நாகர்சைாசள புலிகள் காப்பகம் என்பது கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள 

ெனவுயிரி காப்பகமாகும். இது நீலகிரி உயிர்க்சகாள இருப்பகதத்தின் 

ஒருபகுதியாகும். இதற்கு நாகர்சைாசள ஆற்றின் வபயரிடப்பட்டுள்ளது, 

கன்னட வமாழியில் இதற்கு ‘பாம்பாறு’ எனப்வபாருள். 

✓ ேமீபத்தில் இந்தக் காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு வபரிய காட்டுத்தீயில் சிக்கி 

பல ஏக்கர் பரப்பளவிலான ெனப்பகுதிகள் அழிந்தன. 

 

8. அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட, ‘விண்வெளி சூறாெளி’, புவியின் 

எந்தப்பகுதியில் காணப்பட்டது? 

அ) ெட துருெம்  

ஆ) வதன் துருெம் 

இ) வெப்பமண்டலத்திகட ெளியழுத்தத்தாழ்ெகம் 

ஈ) நிலநடுக்சகாட்டுப்பகுதி 

✓ அறிவியலாளர்கள் முதன்முகையாக ஒரு ‘விண்வெளி சூைாெளி’கயக் 

கண்டுபிடித்தனர். இச்சூைாெளி, புவியின் சமல் ெளிமண்டலத்தில், ெட 

துருெத்தின் மீது எட்டு மணி சநரம் வீசியது. அவமரிக்கா, நார்செ, சீனா 

மற்றும் ஐக்கியப்சபரரசு ஆகிய நாடுகளின் அறிவியலாளர்கள் குழுமம், 

பாதுகாப்பு ொனிகல வேயற்ககக்சகாள் திட்டத்தின் வேயற்ககக்சகாள் 

-கள் மற்றும் ஒரு முப்பரிமாண காந்த மண்டலத்கத மாதிரியாகப் 

பயன்படுத்தி அச்சூைாெளியின் படத்கதக் கூர்ந்து தயாரித்தது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.‘உைக உணவுவிமைக்குறியீட்மட’ வெளியிடுகிற அமைப்பு எது? 

அ) உலக ெங்கி 

ஆ) உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு  

இ) பன்னாட்டுச் வேலொணி நிதியம் 

ஈ) IFAD 

✓ உணவு மற்றும் உழவு அகமப்பு (FAO) உணவு விகலக்குறியீட்கட 

வெளியிட்டு ெருகிைது. இது தானியங்கள், எண்வணய் வித்துக்கள், பால் 

வபாருட்கள், இகைச்சி மற்றும் ேர்க்ககர ஆகியெற்றின் மாதாந்திர 

விகல ஏற்ை இைக்கங்ககள அளவிடுகிைது. 

✓ ேமீபத்திய ெனெரி மாத புள்ளிவிெரத்தின்படி, பிப்ரெரி மாதத்தில் உலக 

உணவுவிகலகள் வதாடர்ந்து ஒன்பதாெது மாதமாக உயர்ந்தன. 2014 

ெூகல முதல் இந்தக் குறியீட்டு எண் உயர்ந்துவகாண்சட வேல்கிைது. 

ேர்க்ககர மற்றும் தாெர எண்வணய்களின் விகல உயர்செ இந்தக் 

குறியீட்டு எண்ணின் உயர்வுக்கு ெழிெகுக்கிைது. 

 

10.எந்த ஆற்றின்மீது, ‘நட்புப்பாைம்’ கட்டப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரம்மபுத்திரா 

ஆ) யமுகன 

இ) சகாசி 

ஈ) வபனி  

✓ திரிபுரா மாநிலத்தில் பாயும் வபனி ஆற்றின்மீது, 1.9 கிமீ நீளத்திற்கு கட்டப் 

-பட்டுள்ள பாலந்தான், ‘நட்புப்பாலம்’. இந்தப்பாலம், இந்தியாகெயும் ெங் 

-காளசதேத்கதயும் இகணக்கிைது. இப்பாலத்கத சதசிய வநடுஞ்ோகல 

-கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு சமம்பாட்டுக்கழகம், `133 சகாடி வேலவில் 

கட்டியுள்ளது. 

 


1. தமிழ்நாட்டில் காேசநாய் பாதிப்பு 24 % குகைவு 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த இருமாதங்களில் மட்டும் 15,300 சபர் காேசநாயால் 

புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது முந்கதய ஆண்கடக்காட்டிலும் 24% 

குகைொன எண்ணிக்கக என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

காேசநாகய முழுகமயாக ஒழிக்கும் சநாக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் 

பல்செறு முயற்சிககள முன்வனடுத்து ெருகின்ைன. அதுமட்டுமன்றி, 

2025’க்குள் அந்சநாகய முற்றிலும் ஒழிக்க செண்டும் என்ை இலக்குடன் 

பல்செறு திட்டங்கள் வேயல்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் பயனாக காேசநாய் 

பாதிப்பு வதாடாா்பாக விழிப்புணாா்வு சமம்பட்டு ெருகிைது. 

தமிழ்நாட்கடப்வபாருத்தெகர காேசநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம் 

கணிேமாக உயர்ந்து ெருெதாகத் தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. அந்த 

சநாயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் சநாயாளிகளில் 84% சபகர முதல் 

சிகிச்கேயிசலசய குணப்படுத்துெதாகவும், வதாடர்சிகிச்கேகள்மூலம் 

மீதமுள்ளெர்ககளயும் பூரண குணமாக்குெதாகவும் சுகாதாரத்துகை 

வதரிவித்துள்ளது. 

இந்நிகலயில், கடந்த இருமாதங்களில் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துெம 

-கனகளில் காேசநாய் பாதிப்புடன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்சதாரின் தரவுக 

-கள ஆய்வுவேய்தசபாது நாடு முழுெதும் 3.78 லட்ேம் சபருக்கு அந்சநாய் 

தாக்கம் இருந்தது வதரியெந்துள்ளது. குறிப்பாக உத்தரபிரசதேத்தில் மட்டும் 

85 ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்சடார் காேசநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளர்.  

தமிழ்நாட்கட எடுத்துக்வகாண்டால் 15,362 சபருக்கு அந்சநாயின் பாதிப்பு 

இருந்தது. அெர்களில், தனியார் மருத்துெமகனகளில் 2960 சபரும், அரசு 

மருத்துெமகனகளில் 12,402 சபரும் முதல்கட்ட சிகிச்கே வபற்ைதாகத் 

தகெல்கள் வதரிவிக்கின்ைன. கடந்த 2020’இல் இசத காலகட்டத்தில் அந்த 

எண்ணிக்கக 24% அதிகமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. இந்தியா-ெங்கசதேம் இகடசயயான நதியில் ‘நட்புப்பாலம்’ 

இந்தியா-ெங்கசதேம் எல்கலயில் பாயும் ஃவபனி நதி மீது கட்டப்பட்டுள்ள 

‘நட்புப்பாலத்கத’ (கமத்ரி சேது) பிரதமர் சமாடி திைந்துகெத்தார். எல்கல 

மாநிலமான திரிபுராவுக்கும் ெங்கசதேத்துக்கும் இகடசயயான எல்கல 

-யாக ஃவபனி ஆறு ெகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

திரிபுராவின் ேப்ரூம் பகுதிக்கும் ெங்கசதேத்தின் ராம்கர் பகுதிக்கும் இகட 

-சய அந்நதியின்மீது 1.9 கிமீ நீளத்துக்கு அப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இரு 

நாடுகளிகடசயயான சபாக்குெரத்து ெேதிககள சமம்படுத்தும் சநாக்கில் 

இப்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தஞ்ோவூர் அருசக இராெராென் காலத்து நிலக்வகாகட கல்வெட்டு 

கண்டுபிடிப்பு 

தஞ்ோவூர் அருசக சபரரேர் இராெராென் கால நிலக்வகாகட கல்வெட்டு 

கண்வடடுக்கப்பட்டது. தஞ்ோவூர் அருசக அருண்வமாழிசதென்சபட்கட 

கிராமத்தில், ராெராெசோழன் காலத்கதச்ோர்ந்த ஒரு துண்டுக்கல்வெட்டு 

கிடப்பதாக, தஞ்ோவூர் ேரசுெதி மகால் நாலகத் தமிழ்ப் பண்டிதரும், 

ெரலாற்று ஆய்ொளருமான மணிமாைனுக்கு தகெல்கிகடத்தது. இகதய 

-டுத்து மணிமாைன், வபாந்தியாகுளம் வதாடக்கப்பள்ளி தகலகமயாசிரியர் 

சகாவிந்தராென், ஆசிரியர் வெயவலட்சுமி ஆகிசயார் அங்கு வேன்று ஆய்வு 

வேய்தனர். 

இதுகுறித்து மணிமாைன் கூறியதாெது: சோழர்காலத்தில் தஞ்ோவூர் 

கூற்ைத்தின் புைம்படியாகத்திகழ்ந்த அருண்வமாழிசதென்சபட்கட, 

மாமன்னர் இராெராெனின் வபயரால் அகமந்த ஊர். இப்பகுதியில் உள்ள 

ேமுத்திரம் ஏரியிலிருந்து பாேனத்திற்காக வெட்டப்பட்ட சலாகமாசதவி 

மற்றும் அருண்வமாழிசதென் என்று இரண்டு ொய்க்கால்கள் உள்ளன. 

இதில் அருண்வமாழிசதென் ொய்க்கால் மதகு சீர்வேய்யப்பட்டசபாது 

அங்கிருந்து இக்கல்வெட்டு எடுக்கப்வபற்ைது. 

இக்கல்வெட்டு ராெராெசோழனின் நிலக்வகாகடபற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

சமலும், ொனென் மூசெந்த செளாண் என்ை அதிகாரியின் வபயர் காண 

-ப்படுகிைது. இெர் இராெராெசோழன் காலத்தில் உயர்வபாறுப்பில் இருந்த 

அதிகாரியாொர். இராெராெனின் இரண்டாெது ஆட்சியாண்டு வதாடங்கி 

ஒன்பதாெது ஆட்சியாண்டு ெகரயிலுள்ள திருப்புைம்பியம் கல்வெட்டிலும், 

பதிசனழாெது ஆட்சியாண்டு கரந்கத கல்வெட்டிலும் மூசெந்த செளாண் 

வபயர் குறிப்பிடப்வபற்றுள்ளது. அருண்வமாழிசதென்சபட்கடயில் கண்வட 

-டுக்கப்வபற்ை கல்வெட்டு ொேகம் கரந்கத கல்வெட்டில் காணப்படும் 

ொேகங்களுடன் ஒத்துள்ளது. 

 

4. ISRO தயாரிப்பில் அதி நவீன 'சரடார்' 

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு கமயமான ISRO, பூமியின் சமற்பகுதிகய 

மிகத்துல்லியமாக படம்பிடிக்கும் திைனுள்ள, ‘SAR சரடார்’ ோதனத்கத 

தயாரித்துள்ளது. ISRO, அவமரிக்க விண்வெளி ஆய்வுகமயமான, NASA 

உடன் இகணந்து, முதன்முகையாக, ‘NISAR’ என்ை வேயற்ககசகாகள, 

அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் வேலுத்தவுள்ளது. இதில், முதன்முகையாக, 

வெவ்செறு அகலெரிகே திைன்வகாண்ட, ‘L கற்கை மற்றும் S கற்கை’ 

சரடார்கள் வபாருத்தப்படவுள்ளன. 

இத்திட்டத்தில், வேயற்ககசகாகள விண்ணில் வேலுத்துெதற்கான ஏவுக 

-லம், S கற்றை SAR சரடார் ஆகியெற்கை, ISRO ெழங்கும். அறிவியல் 

ோர்ந்த தகெல்ககள சேகரிப்பதற்கான, L கற்றை SAR சரடார், இருப்பிடத் 

-கத அறிய உதவும் GPS ரிசீெர் ஆகியெற்கை NASA தயாரித்தளிக்கும். 

இந்த சரடார் ோதனத்தில், NASA அதன் சரடார் ோதனத்கத வபாருத்தி, 

இந்தியாவுக்கு அனுப்பியவுடன், அடுத்த ஆண்டு, ஆந்திர பிரசதே மாநிலம் 

ஸ்ரீைரிசகாட்டாவிலிருந்து, ஏவுகலம் ொயிலாக, NISAR வேயற்ககசகாள் 

விண்ணில் வேலுத்தப்படும். 

 

5. மின்னூல் ெடிவில் பகெத் கீகதகய பிரதமர் வெளியிட்டார் 

பகெத் கீகத ஆங்கில பதிப்பின், மின்நூகல பிரதமர் வெளியிட்டார். 

தமிழ்நாட்டின் திருச்சி மாெட்டம், திருப்பராய்த்துகை சுொமி சித்பொன 

-ந்தர், இந்தப் பகெத் கீகதக்கு, தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் விளக்க 

உகரககள எழுதியுள்ளார். 

 

6. நாடாளுமன்ைத்தில் நிகைசெறியது மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத் 

திருத்த மசோதா 

மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ைத்தில் 

நிகைசெறியது. மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத்தில் திருத்தங்ககள 

சமற்வகாள்ெற்கான அெேரச்ேட்டத்கத மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு நெம்ப 

-ரில் இயற்றியது. அந்த அெேரச்ேட்டத்துக்கு நாடாளுமன்ைத்தின் ஒப்புத 

-கலப் வபறும் சநாக்கில், மத்தியஸ்தம்-ேமரேம் ேட்டத் திருத்த மசோதா, 

பட்வெட் கூட்டத்வதாடரின்சபாது மக்களகெயில் தாக்கல் வேய்யப்பட்டது.  

 

 



         

    

குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தில் முகைசகடு வேய்யப்பட்டிருப்பது வதரியெந்தால், 

அந்த ஒப்பந்தம் வதாடர்பாக மத்தியஸ்தம் மற்றும் ேமரேம் ொயிலாக அளிக்க 

-ப்பட்ட தீர்கெ அமல்படுத்துெதற்குத் தகடவபறும் ொய்ப்கப இம்மசோதா 

ெழங்குகிைது. குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதகலப் வபறுெதற்காக அந்த 

மசோதா அனுப்பிகெக்கப்படவுள்ளது. ஒப்புதலளித்தபிைகு அது ேட்டெடிவு 

வபறும். 

 

7. உத்தரகண்ட் மாநில முதல்ெராக வபாறுப்சபற்ை தீரத் சிங் ராெத் 

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலறைச்சராக தீரத் சிங் ராெத் 

வபாறுப்சபற்றுக்வகாண்டார். உத்தரகண்ட் மாநில பாெ கட்சியில் எழுந்த 

அதிருப்தி காரணமாக கட்சியின் மத்திய தகலகமயின் உத்தரவின் 

சபரில் முதல்ெராக இருந்த திரிசெந்திர சிங் ராெத் (60) தனது பதவிகய 

ராஜிநாமா வேய்தார். இந்நிகலயில் புதிய முதல்ெராக பாெக எம்.பி. தீரத் 

சிங் ராெத் சதர்வுவேய்யப்பட்டார். 

அதகனத் வதாடர்ந்து சடராடூனில் நகடவபற்ை பதவிசயற்பு நிகழ்ச்சியில் 

புதிய முதல்ெராக தீரத் சிங் ராெத் பதவிசயற்றுக்வகாண்டார். ஆளுநர் 

ராணி வமளரி அெருக்கு பதவிப்பிரமாணம் வேய்துகெத்தார். 

 

8. ‘ஸ்கார்பீன்’ ரக நீர்மூழ்கி கப்பலான ‘INS கரஞ்ச்’ நாட்டுக்காக 

அர்ப்பணிப்பு. 

கடல் பிராந்திய ேொல்ககள எதிர்வகாள்ளும் விதமாக இந்திய கடற்பகட 

நவீனப்படுத்தப்பட்டு ெருகிைது. அந்த ெககயில் இரகசியமாக வேயல்படும் 

‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீர்மூழ்கியான INS கரஞ்ச், இந்திய கடற்பகடயில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வதாடக்க நிகழ்ச்சி, மும்கபயில் உள்ள 

கடற்பகட கப்பல்துகையில் நகடவபற்ைது. இந்திய கடற்பகடயில் இகண 

-க்கப்பட்டுள்ள மூன்ைாெது ‘ஸ்கார்பீன்’ ெகக நீழ்மூழ்கியாகும் இது.  

கடற்பகடயின் சமற்குப்பிரிவில் இது சேர்க்கப்படுகிைது. அதிநவீன ெேதிக 

-ள், தாக்குதல் திைனுள்ள இந்நீர்மூழ்கிக்கப்பகல, அரசுக்கு வோந்தமான 

மும்கப மஸசகான் கப்பல் கட்டுமான நிறுெனம், பிரான்ஸ் நாட்டின் 

கடற்பகட குழுமத்துடன் இகணந்து உருொக்கியுள்ளது. இதுசபான்ை 6 

நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு ெருகின்ைன. INS கரஞ்ச், தன்னிகைவு 

இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிசலசய உருொக்கப்பட்டிருப்பது 

வபருகமக்குரியது என்று வதாடக்க நிகழ்வில் சபசிய கடற்பகட தகலகம 

தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் கூறினார். இந்நிகழ்ச்சியில், கடற்பகட 

முன்னாள் தகலகமத்தளபதியும், 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

சபாரில் பங்சகற்ை பகழய கராஞ்ச் நீர்மூழ்கி கப்பலின் தளபதியுமான 

அட்மிரல் V S வெகாெத் தகலகம விருந்தினராக பங்சகற்ைார். 

 

9. மார்ச்.12 ‘QUAD’ உச்சிமாநாடு: சமாடி, சொ கபடன் பங்சகற்பு 

அவமரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, ெப்பான் ஆகிய நான்கு நாடுகள் 

கூட்டகமப்பின் (QUAD) உயர்மட்டத்தகலெர்கள் பங்சகற்கும் முதலாெது 

உச்சிமாநாடு மார்ச்.12 நகடவபறுகிைது. கடந்த 2004’இல் பல நாடுகளில் 

ஏற்பட்ட சுனாமி சபரழிவுக்குப்பின் இந்த 4 நாடுகள் கூட்டகமப்பு (QUAD) 

உருொக்கப்பட்டது. அதன்பின் 2007’இல் இந்த அகமப்பு முகைப்படுத்தப்ப 

-ட்டது. இன்கைய சூழ்நிகலயில், பன்னாட்டுச் ேமூகம் ேந்தித்துெரும் 

பல்செறு பிரச்ேகனகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும்.  

COVID-19 ேொல்கள், வபாருளாதார வநருக்கடி, பருெநிகல மாற்ைம் 

உள்ளிட்ட உலகளாவிய பிரச்கனகள் குறித்து அதிபர் சொ கபடன் 

விொதிப்பார். இந்சதா - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் அத்துமீைல்கள் 

அதிகரித்து ெருெது குறித்தும் இம்மாநாட்டில் விொதிக்கப்படும். 

 

10. சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியிலிருந்து சுகாதாரத்திற்கு காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு 

கெப்பு நிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க 

மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல் 

சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியில் இருந்து நிதிச் ேட்டம் 2007-ன் 136-பி பிரிவின் கீழ் 

சுகாதாரத்தின் பங்காக காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு 

கெப்புநிதியான பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதிகய உருொக்க 

பிரதமர் திரு நசரந்திர சமாடி தகலகமயில் நகடவபற்ை மத்திய 

அகமச்ேரகெக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது. 

 

 

பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின் முக்கிய அம்ேங்கள்: 

i. சுகாதாரத்திற்கான காலாெதியாகாத ஒற்கைத் வதாகுப்பு கெப்புநிதி 

வபாது கணக்கில் உருொக்கப்படும் 

ii. சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான சமல்ெரி ெருொய் மூலம் கிகடக்கும் 

நிதியில் சுகாதாரத்தில் பங்கு, பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியின் 

கணக்கில் சேர்க்கப்படும் 

iii. பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா நிதியில் சேர்க்கப்படும் வதாகக மத்திய 

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அகமச்ேகத்தின் கீழ்க்காணும் முக்கிய 

திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும்: 

• ஆயுஷ்மான் பாரத்- பிரதமரின் மக்கள் ஆசராக்கிய திட்டம் 

• ஆயுஷ்மான் பாரத்- சுகாதாரம் மற்றும் ஆசராக்கிய கமயங்கள் 

• சதசிய சுகாதார இயக்கம் 

• பிரதமரின் ஸ்ெஸ்திய சுரக்ஷா திட்டம் 

• மருத்துெ அெேர காலங்களின் சபாது அெேரகால மற்றும் சபரிடர் தயார் 

நிகல மற்றும் தடுப்பு நடெடிக்கககள் 

• நிகலயான ெளர்ச்சி இலக்குகள் மற்றும் சதசிய சுகாதார வகாள்கக 

2017-இன் இலக்குககள முன்வனடுத்து வேல்ெதற்கான எதிர்கால 

திட்டங்கள் 

iv. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அகமச்ேகத்தால் இந்தத் 

வதாகுப்பின் நிர்ொகம் மற்றும் பராமரிப்பு சமற்வகாள்ளப்படும் 

v. எந்த நிதி ஆண்டிலும் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல 

அகமச்ேகத்தின் சமற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான வேலவினங்கள் 

முதலில் இந்தகெப்பு நிதியிலிருந்தும், அதன்பிைகு ஒட்டுவமாத்த நிதிநிகல 

ஆதரவிலிருந்தும் ெழங்கப்படும். 

பயன்கள்: 

ஒதுக்கப்பட்ட வதாகக, நிதி ஆண்டின் முடிவிற்குள் காலாெதியாகாதகத 

உறுதிவேய்து, ஒதுக்கப்பட்ட ெளங்களின் இருப்கபக் வகாண்டு 

அகனெருக்கும் கிகடக்கும் ெககயில் ேர்ெசதே தரத்திலான மருத்துெ 

சேகெகய ெழங்குெது இதன் முக்கிய பயனாகும். 

 

11. நிலவு ஆராய்ச்சி நிகலயம் அகமக்க சீனா-ரஷியா ஒப்பந்தம் 

புவியின் துகணக்சகாளான நிலவு குறித்து ஆராய்ச்சி வேய்ெதற்கான 

நிகலயத்கத அகமப்பதற்கு சீனா-ரஷியா இகடசய ஒப்பந்தம் 

ககவயழுத்தாகியுள்ளது. 

நிலவின் சமற்பரப்பிசலா சுற்றுெட்டப்பாகதயிசலா இந்த ஆராய்ச்சி 

நிகலயம் அகமக்கப்படவுள்ளது. நிலவுோர்ந்த அகனத்து ஆய்வுககளயும் 

இங்கு சமற்வகாள்ளமுடியும். மற்ை நாடுகளும் இந்த ஆராய்ச்சி நிகலயத் 

-கதப் பயன்படுத்திக்வகாள்ளமுடியும். 

 

12. பார்ேல்கள் விநிசயாகிக்கப்படுெகத கண்காணிக்க இந்திய அஞ்ேல் 

துகையில் புதிய ெேதி அறிமுகம் 

கார்ப்பசரட், MSME உள்ளிட்ட நிறுெனங்கள் தாங்கள் அனுப்பும் 

பார்ேல்ககள கண்காணிக்க இந்தியஅஞ்ேல் துகை புதிய ெேதிகய 

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. கடிதங்கள், மணியார்டர்ககள விநிசயாகிப்பது, 

சேமிப்புக்கணக்கு, கிோன் விகாஸ் பத்திரங்ககள விற்பகன வேய்ெது 

உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சேகெககள மட்டுசம அஞ்ேல் துகை ெழங்கி 

ெந்தது. இந்நிகலயில் சபாட்டிகள் நிகைந்த தற்சபாகதய ேந்கத ேொகல 

ேந்திக்க அஞ்ேல் துகையும் தனது சேகெககள சமம்படுத்தி ெருகிைது. 

 

13. ொகழக்கழிவிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட் தயாரிக்கும் வதாழில்நட்பம்: 

விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் நிறுெனம் கண்டுபிடிப்பு 

ொகழத்தண்டிலிருந்து ஆகட, பிஸ்கட், ஊறுகாய் உள்ளிட்ட பல 

பயனுள்ள வபாருட்ககள உருொக்கும் வதாழில்நட்பங்ககளக் கண்டுபிடி 

-த்துள்ளதாக விஞ்ஞானி மயில்ோமி அண்ணாதுகரயின் என்.டி.ஆர்.எஃப் 

நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு தவிர கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா 

மாநிலங்களில் ொகழ ோகுபடி அதிகம் என்பதால், என்.டி.ஆர்.எஃப் 

தகலெர் மயில்ோமி அண்ணாதுகர, இயக்குநர் இராணுெ விஞ்ஞானி 

வி.டில்லிபாபு ஆகிசயார் இத்வதாழில்நட்பம்குறித்து கர்நாடக முதலகமச்ேர் 

எடியூரப்பாகெ ேந்தித்து இந்தத் திட்டத்கத விளக்கினர். 

ொகழத்தண்டின் உள்பாகத்தில் இருந்து ஊறுகாய், பிஸ்கட், ஆசராக்கிய 

பானங்கள் ஆகியெற்கையும் தயாரிக்கலாம். இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிகளில் 



         

    

திருச்சியிலுள்ள சதசிய ொகழ ஆராய்ச்சி கமயத்சதாடு இகணந்து 

என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பு ஈடுபட்டுள்ளது. ொகழத்தண்டின் நீர்ச்ேத் 

-கத பயன்படுத்தி உயிரி-உரங்கள், கழிவுப்வபாருட்களிலிருந்து ஒலி 

தடுப்புப்பலகககள் சபான்ை பல மதிப்புகூட்டப்பட்ட வபாருட்களும் தயாரிக்க 

முடியும். இத்திட்டத்தால் ொகழ உழெர்களின் ொழ்ொதாரம் ெலுப்வபறும் 

என்.டி.ஆர்.எஃப் கூட்டகமப்பின் இந்த ஆராய்ச்சி முயற்சிககள முன்வனடு 

-க்க தமிழ்நாடு அரசு 7 ஏக்கர் நிலத்கத ெழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

14. ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டி தகலெராக தாமஸ் சபச் மீண்டும் சதர்வு 

ேர்ெசதே ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தகலெராக தாமஸ் சபச் (67) மீண்டும் 

சபாட்டியின்றி சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். வெர்மனிகயச்சேர்ந்த ெழக்குகரஞ 

-ரான தாமஸ் சபச் நம்பிக்கக ொக்வகடுப்பில் 93-1 என்ை கணக்கில் 

வெற்றிவபற்ைார். அெர் 2025ஆம் ஆண்டு ெகர இந்தப்பதவியில் நீடிப்பார். 

 

15. ஏழு இந்திய வபண்களுக்கு அவமரிக்க விருது கிகடத்தது 

அவமரிக்காவில், ேர்ெ சதே மகளிர் தினத்கத முன்னிட்டு, இந்தியாகெச் 

சேர்ந்த ஏழு வபண்களுக்கு, ோதகனயாளர் விருது ெழங்கப்பட்டது.  

அவமரிக்காவில், நியூயார்க், நியூவெர்சி, கனக்டிகட் மாகாண இந்தியர்கள் 

கூட்டகமப்பு, ேர்ெசதே வபண்கள் தின விழா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு 

வேய்திருந்தது. இதில், நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய துகண துாதர் ரந்திர் 

வெய்ோல் பங்சகற்று, பல்செறு துகைககளச் சேர்ந்த ோதகன வபண்கள் 

எழுெருக்கு, விருது, பாராட்டுச்ோன்றிதழ் ெழங்கி வகளரவித்தார். 

அவ்ெககயில், ெசதாதராகெச்ோர்ந்த, நெரேனா கல்விக்கழக தகலெரு 

-ம் ‘துாய்கம இந்தியா’ திட்டத்தின் துாதருமான சதெல் அமின் விருது 

வபற்ைார். ைார்ட்சபார்டு வைல்த்சகர் மருத்துெமகனயில் மருத்துெராக 

உள்ள உமா ராணி மதுசூதனா, வகாசரானாொல் பாதிக்கப்பட்சடாருக்கு 

சிைப்பான சேகெ ெழங்கியதற்காக பாராட்டப்பட்டார். 

வேவிலியர், ராஷ்மி அகர்ொல், பல் மருத்துெர் அபா வெய்ஸ்ொல், ேட்ட 

ஆசலாேகர் ேபீனா தில்லான், நடிககயும் தயாரிப்பாளருமான ராெனா ொ 

ஆகிசயாருக்கும், விருது ெழங்கப்பட்டது. குடும்ப ென்முகையால் பாதிக்கப் 

-படுசொருக்கு உணவு உள்ளிட்ட உதவிககளயும், இலெே முகக்கெேங் 

-ககளயும் ெழங்கிய, ‘மாஸ்க் ஸ்குொட்’ என்ை மகளிர் அகமப்கப 

பாராட்டி சகடயம் ெழங்கப்பட்டது. 

 

 



         

    

1. ‘சாபஹர் நாளை’ இந்தியா எந்தத் தததியில் நிளைவுகூர்ந்தது? 

அ) 2021 மார்ச் 2 

ஆ) 2021 மார்ச் 4  

இ) 2021 மார்ச் 6 

ஈ) 2021 மார்ச் 8 

✓ மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 4 வரை தில்லியில் நரைபெற்ற இந்தியா கைல்சார் 

உச்சிமாநாடு - 2021’இன்ெடி, 2021 மார்ச்.4 அன்று, இந்தியா, ‘சாெஹர் 

நாரை’ நிரைவுகூர்ந்தது என்று பவளிவிவகாை அரமச்சகம் கூறியது. 

பமய்நிகைாக நைந்த இந்நிகழ்வில் ஆப்கானிஸ்தான், ஈைான், ஆர்மீனியா, 

இைஷ்யா, கஜகஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகரைச் 

சார்ந்த அரமச்சர்கள் ெங்ககற்றைர். 

 

2.பிரம்த ாஸ் ஏவுகளைளய வாங்குவதற்காக அண்ள யில் இந் 

-தியாவுடன் ஒப்பந்தம் சசய்த நாடு எது? 

அ) ொகிஸ்தான் 

ஆ) பிலிப்ரென்ஸ்  

இ) இலங்ரக 

ஈ) இந்கதாகைசியா 

✓ பிைம்கமாஸ் என்ெது ஒரு நடுத்தை சூப்ெர்கசானிக் ஏவுகரை ஆகும். இது 

இந்தியாவின் DRDO மற்றும் இைஷ்யாவின் மஷிகைாஸ்ட்கைாயீனியா 

ஆகியவற்றால் அரமக்கப்ெட்ை கூட்டு நிறுவைமாை பிைம்கமாஸ் ஏகைா 

ஸ்கெஸ் நிறுவைத்தால் வடிவரமக்கப்ெட்டு உருவாக்கப்ெட்ைது மற்றும் 

தயாரிக்கப்ெட்ைதாகும். நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள், கப்ெல்கள், வானூர்திகள் 

அல்லது நிலஞ்சார் தைங்களிலிருந்து இரத ஏவலாம். 

✓ இந்த ஏவுகரைரய வாங்குவதற்காக பிலிப்ரென்ஸ் நாடு சமீெத்தில் 

இந்தியாவுைன் ஒப்ெந்தம் பசய்துபகாண்ைது. 

 

3.நடப்பாண்டில் (2021) வந்த பன்ைாட்டு சபண்கள் நாளுக்காை 

கருப்சபாருள் என்ை? 

அ) Educate Organise and Agitate 

ஆ) Gender Equality: March against Patriarchy 

இ) Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world  

ஈ) Impact of COVID-19 on women 

✓ மகளிர் எதிர்பகாள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் அவர்கைது சாதரைகரை 

முன்னிரலப்ெடுத்தும் கநாக்ககாடு சர்வகதச பெண்கள் நாள் ஒவ்கவார் 

ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த 

ஆண்டிற்காை (2021) கருப்பொருள் “Women in leadership: Achieving an 

equal future in a COVID-19 world” என்ெதாகும். 

✓ ஐநா அரவயின் பெண்கள் அரமப்ரெ பொருத்தவரை, உலபகங்கிலும் 

தரலரமப்ொத்திைங்களில் பெண்கள் குரறவாககவ உள்ைைர். 

 

4.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற, சிங்தகார்கர் தகாட்ளட அள ந்துை 

 ாநிலம் எது? 

அ) மகாைாஷ்டிைா 

ஆ) மத்திய பிைகதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ககைைா 

✓ மத்திய பிைகதச மாநிலத்தின் தாகமா மாவட்ைத்தில் உள்ை சிங்ககார்கர் 

ககாட்ரையின் ொதுகாப்புப் ெணிகளுக்கு இந்தியக்குடியைசுத்தரலவர் 

இைாம்நாத் ககாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டிைார். கலாசாை அரமச்சகம் மற்றும் 

மாநில ெழங்குடியிைர் விவகாைத்துரற ஏற்ொடு பசய்திருந்த நிகழ்வின் 

கொது, புதிதாக அரமக்கப்ெட்ை இந்திய பதால்பொருள் ஆய்வுத்துரறயி 

-ன் ஜெல்பூர் சைகத்ரத அவர் பதாைங்கிரவத்தார். 

 

5.INS குலிஷ் & INS சுத தா ஆகிய இந்திய கடற்பளடக் கப்பல்கள், 

எந்நாட்டின் துளறமுகத்துக்கு முதன்முளறயாக சசன்றை? 

அ) இலங்ரக ஆ) வங்காைகதசம்  

இ) மியான்மர் ஈ) ஜப்ொன் 

✓ INS குலிஷ் மற்றும் INS சுகமதா ஆகிய இந்திய கைற்ெரைக் கப்ெல்கள் 

அண்ரமயில் வங்ககதசத்தின் துரறமுக நகைமாை கமாங்லாவுக்கு 

பசன்றை. நரைபெற்றுபகாண்டிருக்கும், ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்’ (1971 

விடுதரலப்கொர்) நிரைவாக அரவ அங்கு பசன்றை. 

✓ INS சுகமதா என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை கைல் கைாந்துக்கப்ெலாகும். 

INS குலிஷ் என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை வழிகாட்ைப்ெட்ை ஏவுகரை 

கப்பலாகும். 

 

6.BWF சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர் 300’இல் தங்கம்சவன்ற பாட்மிண்டன் 

வீராங்களை யார்? 

அ) P V சிந்து 

ஆ) ககைாலிைா மரின்  

இ) நகவாமி ஒசாகா 

ஈ) சாய்ைா கநவால் 

✓ ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ககைாலிைா மரின், BWF சுவிஸ் ஓென் சூப்ெர் 300 

கொட்டியில் தங்கம் பவன்றார். பெண்கள் ஒற்ரறயர் கொட்டியின் இறுதி 

ஆட்ைத்தில் இந்தியாவின் பூப்ெந்து வீைாங்கரை P V சிந்துரவ 12-21, 

5-21 என்ற பசட் கைக்கில் அவர் கதாற்கடித்தார். 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் கொட்டிகளுக்குப் பிறகு உலக 

சாம்பியைாை P V சிந்து த ாற்கும் முதல் இறுதிப்கொட்டி இதுவாகும். 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கொட்டியின் அரையிறுதியிலிருந்து விக்ைர் ஆக்சல்சன் 

அவர்கைால் வீழ்த்தப்ெட்டு பவளிகயற்றப்ெட்ைார். 

 

7.சமீபத்தில், உலக தரவரிளசயில் மீண்டும் முதலிடத்ளதப் பிடித்த 

உலக  ல்யுத்த வீரர் யார்? 

அ) விகைஷ் கொகத் 

ஆ) ெஜ்ைங் புனியா  

இ) கயாககஷ்வர் தத் 

ஈ) சாக்ஷி மாலிக் 

✓ இந்திய மல்யுத்த வீைர் ெஜ்ைங் புனியா, கமட்டிகயா ொலிககான் தைவரிரச 

பதாைரில் அடுத்தடுத்து இரு தங்கப்ெதக்கம் பவன்றரத அடுத்து, உலக 

தைவரிரசயில் முதலிைத்ரதப் பிடித்தார். கைாமில் நரைபெற்ற 65 கிகி 

ஃப்ரீஸ்ரைல் நிகழ்வின் இறுதிப்கொட்டியில், அவர் மங்ககாலிய எதிைாளி 

-ரயத் கதாற்கடித்து தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார். கைந்த ஆண்டு நைந்த 

கொட்டிகளில் ெஜ்ைங் புனியாவும் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார். 

 

8.இந்திய அறிவியல்  ற்றும் ஆராய்ச்சி சபல்தலாஷிப் – 2021’க்கு 

ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ை அறிஞர்களின் எண்ணிக்ளக என்ை? 

அ) 2 

ஆ) 5 

இ) 17 

ஈ) 40  

✓ இந்திய அறிவியல் மற்றும் ஆைாய்ச்சி பெல்கலாஷிப் – 2021’க்கு, 40 

அறிஞர்கள் கதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ைைர். இந்த ஆைாய்ச்சி அறிஞர்கள் ஆறு 

நாடுகரைச்சார்ந்தவர்கைாவர். கமலும், ெல்கவறு இந்திய நிறுவைங்கள் 

மற்றும் ெல்கரலக்கழகங்களில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்தில் 

ஆைாய்ச்சி நைத்துவதற்காை பெல்கலாசிப் அவர்கட்கு வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

ஆைாய்ச்சித்திட்ைம், அனுெவம், கல்வித்தகுதி மற்றும் பவளியீட்டு ெதிவின் 

அடிப்ெரையில் அறிஞரின் கதர்வு அரமந்துள்ைது. 

 

9.குற்றத்தடுப்பு சதாடர்பாை ஐநா  ாநாட்ளட நடத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீைா 

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) ஜப்ொன்  

✓ குற்றத்தடுப்பு பதாைர்ொை ஐநா மாநாடு ஜப்ொனின் கிகயாட்கைாவில் 

பதாைங்கியது. 1970’க்குப்பின் முதன்முரறயாக ஜப்ொன் இம்மாநாட்ரை 

நைத்துகிறது. குற்றவியல் நீதி, குற்றத்தடுப்பு மற்றும் சட்ைத்தின் ஆட்சி 

-ரய ஊக்குவிப்ெதற்காை சர்வகதச ஒத்துரழப்பு பதாைர்ொை முக்கிய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பிைச்ரைகள், கூட்ைத்தின்கொது நடைபபறும் விவாதத்திற்காை நிகழ்வு 

நிைல்கைாக ரவக்கப்ெட்டுள்ைை. 

 

10.உலக சிறுநீரக நாள் சகாண்டாடப்படுகிற  ாதம் எது? 

அ) ஜைவரி 

ஆ) பிப்ைவரி 

இ) மார்ச்  

ஈ) ஏப்ைல் 

✓ உலக சிறுநீைக நாைாைது ஆண்டுகதாறும் மார்ச் மாதத்தில் வரும் 

இைண்ைாம் வியாழக்கிழரம அன்று உலகம் முழுவதும் பகாண்ைாைப்ெடு 

-கிறது. “Living Well with Kidney Disease” என்பது நைப்ொண்டு (2021) 

வரும் இந்நாளுக்காை கருப்பொருைாகும். ென்ைாட்டு சிறுநீைகவியல் 

சங்கமும் ென்ைாட்டு சிறுநீைக அறக்கட்ைரைகள் கூட்ைரமப்பும் 

இரைந்து இந்த உலகைாவிய பிைச்சாைத்ரத ஏற்ொடுபசய்கின்றை. 

 


1. மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை 

அரிசி 

ெள்ளிகளில் அமல்ெடுத்தப்ெடும் மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் மாதம் 

முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று 

மத்திய உைவுத்துரற அரமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது. நாட்டு 

மக்களிரைகய காைப்ெடும் ஊட்ைச்சத்துக் குரறொட்ரைப் கொக்கும் 

கநாக்கில், ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசிரய தமிழகம் உள்ளிட்ை 15 

மாநிலங்களில் பொது விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக 3 மாதங்களுக்கு 

மத்திய அைசு வழங்கியது. கசாதரை அடிப்ெரையில் கைந்த 2019-20-ஆம் 

நிதியாண்டில் இத்திட்ைம் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது. 

தற்கொது ஆறு மாநிலங்களில் உள்ை தலா 1 மாவட்ைத்தில் மட்டும் பொது 

விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி 

மக்களுக்கு வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 

 

2. இந்திய எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில் அரை 

இந்தியாவின் அருைாசல பிைகதச எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில் 

அரைரயக் கட்டுவதற்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

அருைாசல பிைகதசம், அஸ்ஸாமில் ொயும் பிைம்மபுத்திைா நதி, சீைாவின் 

ஆளுரகக்கு உள்ெட்ை திபெத் ெகுதியில் ‘யார்லங் சாங்கொ’ என்ற பெயரில் 

அரழக்கப்ெடுகிறது. அந்நதியில் அரைரயக்கட்டுவதற்கு சீைா முடிபவடு 

-த்தது. அதற்கு இந்தியத் தைப்பில் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவிக்கப்ெட்ைது. 

அரைகட்டும் திட்ைத்ரத 2021-25’ஆம் ஆண்டுக்காை ெதிைான்காவது 

ஐந்தாண்டுத் திட்ை அறிக்ரகயில் சீைா குறிப்பிட்டிருந்தது. இத்தரகய 

சூழலில், அந்த ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்துக்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் 

வழங்கியது. இதன்மூலம் அரைகட்டுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை 

-து. பிைம்மபுத்திைா நதி வங்ககதசத்திலும் ொய்வதால், சீைாவின் அரை 

கட்டும் திட்ைத்துக்கு அந்நாடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்திருந்தது. 

எனினும், இந்தியா, வங்ககதசத்துக்கு எந்தவித ொதிப்பும் ஏற்ெைாத வரகயி 

-ல் அரை கட்ைப்ெடும் என்று சீைா ெதிலளித்தது. அரைரய இந்த 

ஆண்டுக்குள்ைாககவ கட்டிமுடிப்ெதற்கு சீைா திட்ைமிட்டுள்ைது. அதற்காை 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்ரககரைத் தயாரிப்ெதில் சீைா மும்முைம் காட்டி 

வருகிறது. அருைாசல பிைகதச மாநில எல்ரலரய ஒட்டியுள்ை திபெத்தின் 

பமைாக் மாகாைத்தில் இந்த அரை கட்ைப்ெைவுள்ைது. இதன் காைைமாக 

இந்தியாவின் ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவ வாய்ப்பிருப்ெதாக நிபுைர் 

-கள் எச்சரிக்கின்றைர். 

 

3. பகாடுமைல் அகழாய்வில் கிரைத்த ெல்லாயிைம் ஆண்டு 

'பொக்கிஷங்கள்' 

பகாடுமைலில் மீண்டும் பதாைங்கிய அகழாய்வு ெணியில், கண்ைாடி 

மற்றும் சங்கு வரையல், இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை 

வடிவரமப்பு பொருட்கள், கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெ 

-ட்டுள்ைது. ஈகைாடு மாவட்ைம், பசன்னிமரல அடுத்த பகாடுமைலில், 

தமிழ்நாடு பதால்லியல் துரற சார்பில் திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித் 

தரலரமயில், ஒன்ெதாவது அகழாய்வு ெணி நைந்துவருகிறது. 

இதில் ஆயிைக்கைக்காை ஆண்டு ெழரம வாய்ந்த, ெல்கவறு பொருட்கள் 

கிரைத்துள்ைை. திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித் கூறியதாவது: கைந்த ஆண்டு 

நைந்த அகழாய்வில், பதாழிற்கூைங்கள் இருந்த ெகுதியில், நீர் பவளிகயறும் 

வரகயில் கால்வாய் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது. அந்தக்கால்வாய், பநாய்யல் 

ஆற்று ெகுதி வரை பசன்றிருக்கலாம் எைக் கருதப்ெட்ைது. 

இைண்டு இைங்களில், 10 மீ., நீைம், 10 மீ., அகலத்தில் குழி கதாண்டி 

அகழாய்வு பசய்ததில் 30 பச.மீ., ஆழத்திகலகய ெல வரகயாை கல்மணி, 

அதற்காை மூலப்பொருட்கள், கண்ைாடி மற்றும் சங்கு வரையல்கள், 

இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை வடிவரமப்பு பொருட்கள், 

கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது. கமலும், 12 

பச.மீ., நீைத்தில், இரும்பு கைண்டி கொன்ற பொருளும் கிரைத்துள்ைது.  

ஓைடி ஆழத்திகலகய பொருட்கள் கிரைப்ெதால், கவைமாக ெணியில் 

ஈடுெட்டு வருகிகறாம். இதுவரை நைந்த ஆய்வுகளில் பதாழிற்கூைம், 

கல்லரற தனியார் நிலங்களில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைரவ. தற்கொது, 

பநாய்யல் ஆற்றங்கரையின் வைகரை ெகுதியில், அகழாய்வு நைக்கிறது. 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

47.3% 



         

    

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. 

 

 


